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[  ... Â·�‚˙ ‡Ï ... )א"י, ט"ויקרא י( 

, לםורֹאש לכל הגנבים והרמאים שבע, ןודבר הוא הגנב הראש הבעל
בערמה ורמאות בכמה וכמה , אדם בדרך גנבה כי הוא מתנהג עם רֹב בני

צה ו בכל עת עד שרונב דעתושמרמה את האדם וג, ניםומיני דרכים ש
 שצעק דוד ווכמ, דע וכנראה בחושוכנ, צלןרחמנא ל, ו במכמרתולתפס
יארֹב במסתר כאריה : " שכתובוכמ, על זה תמיד, םועליו השל, המלך

רב במסתר כדי לצוד ו הגנב האוכמ, שכל זה הוא בחינת גנבה, "' וכוובֻסכ
דבר  רֹב אי אפשר להבעל פי כי באמת על. םוחס ושל, והאדם ברשת

לה מתלבש ירק בתח; םוחס ושל,  לעברה גמורהוא אל האדם להסיתושיב
 ו העצה רעה שלו התר ומלביש לורה לונב דעת האדם ומווג, תו במצועצמ
 שאמרו וכמ',  עשה כך וכוומר לו עשה כך ולמחר אומר לום אווהי, תובמצ

כן  ועל. נצל ממנוי קשה מאֹד להו וערמתוומחמת גנבת, ל"תינו זורב
ידי הצדיקים האמתיים  כי אם על, נצל ממנו בשלמותיבאמת אי אפשר לה

ת אין מספר וכבשו את המלחמה ונושכפו את יצרם ועמדו בנסי, רושבד
והם , וריו וכל דרכי גנבתווהם ידעו כל דרכיו ומסת, בשלמות

 וכי הם גם הם מתנהגים עמ, ודעים איך להתנהג עמוי
: ל"תינו זובבחינת מה שאמרו רב, בגנבה וערמה

. עם רמאיאי ברמאותא ו לצדיקיא לסגושרי לה
אמת  ת מצילין הצדיקיות וערמוידי גנב יקא עליוד

, את האנשים אשר נלכדו כבר ברשת היצר הרע
תיו וידי גנב על, כצפרים הנאחזים בפח

  . וערמימותיו
, ם אחרווזה בחינת מה שמובא במק

אדם משנתם  ררים את בניושהצדיקים מע
, קאית דיוידי ספורי מעשי ומנפילתם על

רה וין בהם את הפנים של התשמלבישין ומעלימ
שמתנהגים , שזה בחינת גנבה וערמה, שהוהקד

רה שמספר ספורים וכי נדמה לכא,  ברמאותועמ
והוא מלביש , של חֹל ושיחת ֻחלין ומלין דעלמא

ציא את וומ, רהוקא השבעים פנים לתיבהם די
משנה פניו "בבחינת , דבר האנשים מרשת הבעל

ידי הלבושין של ספורי  הפנים עלשמשנין את , )איוב יד(" ותשלחהו
.  בגנבה מהםותוציאין אוקא מיזה די ידי ועל, ת בכדי שלא יכירוומעשי

אדם  ציא בניולה כדי להוכן בגנבה וערמה גד נמצא שהצדיק מתנהג גם
 -לקוטי הלכות ( .ו וערמתוידי דרכי גנבת שנפלו לשם על, מם מרשת הסמך

 )ט" קנ, יראה ועבודה–אה לפי אוצר היר 'אות ב -' הלכות גניבה ג
  
[  ... ‰Â ÁÈÎÂ˙ ÁÎ... )ז"י, ט"ויקרא י(  

ת ות את האדם ולהפֹך עברואין לך דבר שהבעל דבר יוכל להטע
כי , דבר הרבה ששם מרקד הבעל, ין המחלֹקתי בענות כמות למצוגמור

 וכי מסית את האדם על חבר, תו במצוין זה יוכל בקל להתלבש עצמיבענ
ין זה הרבה יכמצוי ענ, כי הלֹא עשה כך וכך, ו ולרדפולה להדפושמצוה גד

אבל אנו , תונו איזה חסרושאין אדם שלא יהיו ב, כי זה ידוע. לםובע
ולדון את כל אדם , בורק על הט, מֻצוים לבלי להסתכל על הרע שבישראל

טא הזהירה ולו על החיואפ, תומול בכמה מק" שהזהירו רזוכמ, זכות לכף
שלא , "שא עליו חטאיולֹא ת, כיח את עמיתךוח תכוה: "שהורה הקדוהת
  .  ברביםושילבי

דע ור הזה מי שיותמה אני אם יש בד: ל"תינו זוכן באמת אמרו רב ועל
: ואמרו שם; שלא ישא עליו חטא על לבון פנים, י"ופרש רש, כיחולה
, י"ופרש רש, כחה לשמה וענוה שלא לשמה ענוה שלא לשמה עדיפאות

, תה ענוה שלא לשם שמים היאווא, וכיחוצה להו רונ ענו שאיושה עצמושע
, ת אלוורושכן בד שכן וכל מכל. שמים כחה לשםוכן עדיפא מת פי על ואף

אבל , ו לדרך האמת לאמתותו להטולה לדבר על לב חברובודאי מצוה גד
, ת במחלֹקתושכן להרב מכל, םוחס ושל, ושי ברבים ולביוכיחולֹא לה

שכן כשהדבר  מכל. אֹד בחֹמר אסור המחלֹקתל מ"תינו זואשר הפליגו רב
לקים על כשרים ויראים ותי שכר וחות ושושבי קרנומדים יושע, להפך

ידי בחינת שדין  שטעו על, והכל בכֹח המנהיגים שאינם כראוי, אמתיים
 עין עלועד שלפעמים ט, ידי שאין כלי המחין שלהם שלמים על, יהודאין

, להולם שפיכות דמים למצוה גדעד שכמעט שנעשה אצ, כך זה כל ידי
ת והלבנת פנים ות ובושות וחרפונופכים דם הכשרים כמים בבזיווש

תר מזה מה שאי אפשר וולפעמים אף בקפוח והמעטת פרנסה וי, ברבים
כמבֹאר , תומועק הנביא בכמה מקועים כאלו צוועל הר, לבאר על הכתב

 התמימות תר שלא יצא מדרכיוזהר בייכן צריך כל אחד ל על. בפנים
ולֹא יטעה , פנים כל שלא יחזיק במחלֹקת על, ין מחלֹקתיבפרט בענ, באמת

כי , רוף אחר כשרי הדו שצריך לקים גם מצות שפיכות דמים לרדואת עצמ
 וסיף בעצמוואל י, םועליו השל, ת שקבלנו ממשה רבנווג מצ"די לנו בתרי

 ח"ז י"ו ט"ג ט" ייותאות -' ד יין נסך  הלכות-לקוטי הלכות . (ת כאלוומצ
  )ג" כ- מחלוקת -לפי אוצר היראה 

  
[   ...ÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡ÂÂÍ ,È�‡‰  '... )ח"י, ט"ויקרא י(  

ת והיסורין הבאים ונו שתקבל באהבה כל הרעיהי
אחר כל , שלפי מעשיך, כי ראוי שתדע, עליך

ין הוא מתנהג עמך יעד, ת שיש לךוהיסורים והרע
, םוחס ושל, תרותר ויוכי היה מגיע לך י, ברחמים

 שתאהב הרע –ואהבת לרעך : וזהו. לפי מעשיך
חס , ת והיסורין הבאים עליךוהינו הרע, שבא לך

 שאתה ו כמ–ך וכי כמ, תקבלם באהבה, םוושל
,  בעל הרחמים–' אני ה, הינו לפי מעשיך, הוא

לקוטי . (ל"כנ, ין אני מתנהג עמך ברחמיםיעד
  )ה" סימן קס–' ן א"מוהר

  
  )ה"מ מכתב -' בל י הנחֵּבספר ִא(

קק והמשת, עיני ולבי �                              
ת ורא בעל כתפים רחבוומתגעגע אחר הבעטלר הנ

תינו ומותנו מכל מקושא אותינו ונוחם מלחמוהל
  . םולבחינת למעלה מן המק

דה על גדל החסד הנפלא ול רנה ותובק' ת ולהלל להודועלינו לה
, יתברך עמך ועם כל ישראל' לית שעשה הף ואין תכורא עד אין סווהנ

שמקבץ כל , רא כזה שאי אפשר לדבר בזה כללוש ונור קדולקרבנו לא
ך הקֻדשה ור החשך הזה ומכניסם בתום בדונו היוהנדחים ואבודים כמ

  . ב לך שזכית לזהואשריך וט. נה עלאה דעלאהוהעלי
  )ט"מ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 ו וחבבו ומתפאר בו משתעשע ב'האשר , יבילאהובי אחי יקירי וחב  �
 כדי שירחם על ישראל ווכתר מלכות חכמה נתן ברֹאש, בחביבותא סגיא
 שישדך ויחבר ות בכל כחות עצומות ויגיעות רבולות גדווישתדל בתחבול

ל ור החדש שהוא יכובע אואת ישראל עם המנהיג החכם האמת נחל נ
, נהותם לתכלית העליה העליוראה ולהעלוציאם מהירידה העֻמקה והנולה

ל ונשגב שלא היה ור האלֹקות בהארה ובהתגלות גדוולהאיר בלבם א
  .לםוכזֹאת מע

ן וף קץ האחרושהוא ס, תינו אלהורוף הגלות הארֹך המר הזה בדובס
דע כל ו שיוכמ, ם שנפלואשר ירדנו פלאים וכל אחד ואחד ירד ונפל למק

 עלינו גם עכשו בתֹקף עֹמק שהיה לנו שהוא ממשיך' לולא ה, ואחד בנפש
ל מהצדיק האמת ונפילתנו וגלותנו הארה נפלאה הנמשכת בהעלם גד

לולא , ןוף קץ האחרולם בסושהוא עקר תקון הע,  של משיחושהוא רוח
  . זֹאת כבר אבדנו בענינו
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ר הזה באחרית הימים האלה כי ושען עתה בדיאין לנו לה
ר העמיק מאֹד אש,  של זקן שבזקנים דקֻדשהואם על כח

  . ' כמעט וכו- שעשוענו ורתולולא ת. לחשב על אחריתנו
  
  

  )קכו-קכה –' ת ב"ימי מוהרנ(

והנה השם  ...☺                              
יתברך גמל עמי חסד מה שלא עלה על 

 וכי הגביר הנזכר לעיל בעצמ, דעתי
נתן בשביל שלשתנו דהינו אנחנו שנינו 

נתן , רח שבא בשבתובצרוף הא
ומשאר כל , חמשים טאליר של מצרים

העיר קבצו גם כן ארבעים ושנים 
ונתן הרב לחלקנו ששים ושנים , טאליר

טאליר גם הרב קנה ממני ספרים בסך ארבעים 
ן וספר "הרוכם קנה ספר לקוטי מוובת, טאליר
וזה יקר בעיני מאד שזכיתי ] תוספר המד[בית -האלף

קה כזאת ו לברכה במדינה רחונולהשאיר ספרי רבנו זכר
, ן"הרואהרן הנזכר לעיל קנה ממני שני ספרי לקוטי מ' גם ר

לה לאלפים וניק שהיא עיר גדוליכם לסלובית לה-ושני ספרי אלף
  : תר מסטנבולווישראלים דרים שם הרבה י, ת ישמעאלובמדינ

וגם איני , והנה התחלתי לבקש ספינה ומחמת שאין לי מכיר שם☺ 
ן היה קשה לי מאד למצא ספינה גם בעצמי לא ידעתי היטב ום לשדע שווי

 והנה כל מה שסבב השם ואם ליפ, ןו לצידו אואם לעכ, נהולהיכן דרכי נכ
ף דבר לא היה ואך ס, יתברך עמנו באלו הימים אי אפשר לבאר הכל

בדעתי לצאת משם בזריזות כל כך קדם שבת והשם יתברך חמל עלי וסבב 
יהודא הנזכר לעיל ' סמוך לערב ר' ם הוובא לביתי בי, בהות לטוכמה סב

 ודיע לו ערבי אחד שהווהביא עמ,  בערב שבת כנזכר לעילושדברתי עמ
כי הקפיטאן אמר שאי , נסלירווצוה עלי לילך תכף לק, ןושיש ספינה לציד

רין שם טיסקירע ות על הספינה עד שאקבל כתב שקואפשר לעל
וכתב תחת , נסלירוביר ולהקנסליר ותכף הלכתי להרב ולהגומהק

 בעד זה ששה טאליר אבל הטיסקירע נתעכבה עד וונתתי ל, הבילעטין תכף
  : תום מחר אחר חצוי

  
  )'ל-ן כחסימ, תלמוד תורה –לקוטי עצות (

, כין לשמחהורה ותפלה זוידי ת-על�                                              
כין להתקרב וידי עזות דקֻדשה ז-ועל, הכין לעזות דקֻדשוידי שמחה ז-ועל

 וידי אמונה יש ל-ועל. כה לאמונה שלמהוועל ידם ז, לצדיקים אמתיים
לין מגרוש וידי זה נצ-ועל, כיחי אמתובחינת ידים לקבל מוסר ממ

ם בין ישראל לאביהם וונעשה של, לםום בעוונתרבה של, ומחלֹקת
לקוטי (תם וך חותתם בותם הקֻדשה בבחינת חוואזי מתקן וח. שבשמים

 ).סימן כב, ן"מוהר
רה מתלמידי חכמים שאינם וצריך להתרחק מאֹד מלשמֹע ת� 
רתם מהשדין שיש וכי הם בחינת שדין יהודאין שהם מקבלין ת, הגונים
מר תמיד דרושים נפלאים שנתקבלים וכן דרכם ל-ועל, רה נפולהולהם ת

אבל אין . לאיםוכל דבוריהם דרך משל ומליצה וטעמים נפ, ןולפני ההמ
רתם של אלו התלמידי חכמים אין להם כח וכי ת, עלת מהםומקבלים ת

פלים בני אדם ורתם נוידי ת-אדרבא על, בולהדריך את האדם בדרך הט
וכל ההתנגדות בא מהם , ת ומבזים ומחרפים יראי השםולות גדובכפיר

 ).סימן כח, שם(
רחים והתקון לזה הוא שיכניס א� 

ידי -ועל, וך ביתוים אמתיים לתתלמידי חכמ
ולבטל את , א לאמונה ולחסדוכין לבוזה ז
לעת ו לפני השם יתברך בבחינת אנֹכי תועצמ

ידי זה מתגברים על המתנגדים -ועל, ולֹא איש
ת והמינות הבאים וומשברין ומבטלין הכפיר

ב ות ולברר הטוכין להעלווז, מהם
 .רתםושבת
, ותרחם עלי ברחמיך הרבים    ...�

רה וותצילני מכל מיני חדושי ובאורי ת
שיש , ידי השדין-ת עלוהנמשכין דרך הקלפ

ותשמרני , רה נפולה מאלפין הנפוליןולהם ת
לם שום באורי וחדושי ותמיד שלא אשמע לע

ולֹא , תות הנמשכין דרך הקלפות הנפולורורה מאלו התות
ותגן עלי ברחמיך , יכנסו דבריהם באזני ובלבי כלל

רה וזרני שיהיו נמשכין לי חדושי תותע, ובחסדיך
ואזכה תמיד להמשיך בדעתי , אמתיים דרך הקֻדשה

ריתא אמתיים משרשם וולקבל חדושין דא
בלי שום אחיזת , ן דרך הקֻדשהוהעלי

לקוטי  (:ת והסטרא אחרא כללוהקלפ
 )תפילה כח מתוך –' תפילות א

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' ר(

 רוןבאתי ממי ...  �                
לא היה לי לחם , לטבריה בלי כסף

לא היה לי לחם , בלי גוזמה, לאכול
והפעם הרגשתי , הייתי יכול למות, לאכול
, רבי נתן כתב לבנו רבי יצחק... בכל הגוף

, שיעשה בשביל המשפחה של רבי נחמן מטולטשין
  ...ימצאו אותם מתים, אם לא

שתי אז אני פג, לא היה לי כסף, הייתי צריך פח נפט... 
אני : "ואני סיפרתי לו, איזה בן אדם שהוא היה גבאי צדקה

אני  ...והוא לא עזב אותי והביא לי פח נפט, "צריך על שבת
הוא הביא לי . "ואין לי שום דבר על שבת, ם שישיהיום יו: "סיפרתי לו

אבל לא היה , והייתה צריכה מאד לאכול, הייתה בהריון ...לקנות פח נפט
אבל , הייתי עשיר גדול, הוא הביא לי פח נפט, ום דברלא כסף ולא ש, לה

  ... מה לבשל לא היה לי
', ס'הם צחקו ממני כמו שצחקו מן השבעטליר, כולם היו מתנגדים ...

 כשאני יושב פה ...אבל מה לבשל אין לי, אני ברוך השם יש לי כבר פח נפט
הוא נתן לי , לא היה לי לא כסף ולא נפט ולא כלום, אני לא מבין, ואני חי
  ...קודם כל שיהיה על מה לבשל, אתן לך לקנות פח נפט, פח נפט
, אני הייתי עם אשתי אצל חותני, לא היה לנו לא דירה ולא כסף... 

שלא ללכת לרבי , הוא סגר את הדלת בליל שבת, וחותני היה מתנגד כזה
  ) ... קרדונר(ישראל 
? ג את הבת שליאתה הור", )קרדונר(חותני הכה את רבי ישראל ... 

בליל שבת , אז בליל שבת הוא הרגיש לא טוב והוא מת, "אני הורג אותך
אני זוכר את ההלוויה , והניח עשרה יתומים קטנים, בבוקר הוא נפטר

  ... במוצאי שבת  שהיה
הוא לקח כסא של ברזל , רבי ישראל קרדונר היה בסכנה גדולה... 

אנשים הם לקחו את ובאו , השם יתברך ריחם, ורצה לתת לו בראש
במוצאי שבת היה , אבל חותני מת בשבת בבוקר, הוא נשאר בחיים, הכסא

  ...הלוויה
, "אנחנו נשחוט את כולם: "מתנגדי ברסלב לקחו סכין גדול ואמרו... 

שאני , נסים שאני חי... הם אמרו שהם ישחטו אותנו, היה סכנה גדולה
  ...יושב פה

רבי , י והוא השאיר אותי לבדנפטרוא ה...  הוא מצא אותי בטבריה ...
י יודע נ ואי,ישראל קרדונר הוא בא מחברון לטבריה ומצא אותי בטבריה

 , והוא בא לטבריה,רבי ישראל קרדונר היה בחברון, אבל זה אני יודע, כלל
 רבי ישראל  נפטר בטבריההוא ... זה אני יודע, מצא אותי בטבריה

  ... אין לשער,בלתי כמה שניםומה שס,  הוא והילדים שלו,)קרדונר(
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