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 ושמסר נפש משהעה נאמן כוש שלא היה רוהר הקדווזה שמובא בז

אברהם שבקש  אפילוכי נֹח לֹא בקש רחמים כל כך ו, ורובשביל בני ד
תר ובי ושמסר נפש משהאבל לֹא כ', והתפלל על אנשי סדֹם ועמֹרה וכו

ר וכי באמת הצדיק הד. שוהר הקדוין שם בזע', ואם אין מחני נא וכו: ואמר
תר החסד ות ביול לגלוכן יכ ווקֻדשת וכי לפי עֹצם זכות, והכל תלוי ב

אם  אפילולם בכל עת ול לקים את העוידי זה החסד הוא יכ שעל, הנעלם
קים ואיך שהוא תמיד יש חסד הנעלם שאין ושהם רח וקים כמולם רחוהע

אבל הכל , לם תמידולים לקים העו יכידי זה מגיע לשם שום פגם כלל שעל
 ולם בחסדויתברך ברא את הע' כי באמת ה, דייקאר ותלוי בכֹח הצדיק הד
לם הכל ואבל אחר שברא הע, לם חסד יבנהול בחינת ע"לבד שהוא החסד הנ

כן  ועל. ולם והכל תלוי בוכן מקים הע ונוורצ וכי כפי כח, רותלוי בצדיק הד
 ול הנעלם כמ"ת החסד הנו מי שיוכל לגלר המבול אם היה אזובד אפילו
ומחמת שנח . לם גם אזום העיהיה באפשר שיתקי, םורבנו עליו השל משה

כן היה  על, ולֹא היה מגלה החסד הנעלם אז, משה וכל כך כמ ולֹא מסר נפש
 תיבהב ונֹח היה ֻמכרח להסתיר עצמ אפילוו ,לםולם והחריב כל העומבול בע

אבל מאחר שנתן רשות למשחית ולֹא ,  לפניופי שהרבה רוח והצלה על אף
נֹח הצדיק היה  אפילוכן  על, ת החסד הנעלם להגן עליהםול להתגלוהיה יכ

כי הצדיק , סתום ונעלם ונסתר תוֻמכרח להי
. ל"רה בחינת החסד הנוהת והוא בעצמ

ת וכח לגל וכן מחמת שלא היה ב ועל
כן הוא היה ֻמכרח  על, ל"החסד הנ

כדי שיהיה  יבהתלהסתר מן העין ב
בהעלמה  עכשיושהחסד הוא  ובהעלם כמ

ידי זה לבד נשאר שארית בארץ  ועל, להוגד
רבנו  משהאבל . לם לגמריושלא נחרב הע

מיד עד שהיה מגלה  ומסר נפש, םועליו השל
, לם תמידורר החסד הנעלם המקים העוומע

 לם אףויתברך ונתקים הע וידי זה בטל גזרת עד שעל
לין וידי החסד הנעלם יכ כי על,  שעשופי שעשו אז מה על

  :)' ז-'  הלכות מילה ג-לקוטי הלכות (ל "לם תמיד כנולקים הע
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שאר  אפילוו, רחמנא לצלן, אוףית נות הם בתאוות רעוהמחשב עיקר
ידי פגם הברית נשחת  כי על, הכל נמשך משם, תות ורעות זרומיני מחשב

ומהם , תוזה לכל בלבולי וערבובי המחשב ידי נפגם הדעת עד שבאים עלו
ת ווכשבלבולי המחשב. רחמנא לצלן, לםובאים כל החטאים והפגמים שבע

זה בחינת , רחמנא לצלן, אוף בעצמםיבפרט בלבולים והרהורי נ, מתגברים
ת רחמנא ולמומשני ע וצים לשטֹף את האדם ממש ולהאבידושר, מבול ממש

ביו מה וומכא ונגעי לבב ואדם כל אחד בנפש דעים רֹב בניואשר יכ, לצלן
אנשים כשרים  אפילוו. ידי פגם המחשבה והכל על, ין זהיבר עליו בענושע

כן מתגבר  פי על אך אף, כך טפין כלולין ממימי המבול השואשר נצ, קצת
 שזה בחינת מה שבארץ, דבר להתיז קצת ממי המבול גם עליהם הבעל

ודוד . כה קצתוכן התיזו לת פי על אף, ל"כמאמר רז, יה מבולישראל לֹא ה
ת ות בצעקוישראל בכמה מקרא צעק על זה בשביל כלל, םועליו השל, המלך

, "'רק לשטף מים רבים וכו' על זֹאת יתפלל כל חסיד וכו"בחינת , תולוגד
וכמבֹאר בכתבי , הו רביםווכמ, "'אל תשטפני שבלת מים וכו: "וכן

כן צריכין  ועל. ת יםות נקראים מצולוורים ובלבולי המחשבשהרה, ל"האריז
 ת וכל המתקת הדיניםושבזה תלוי כל הקֻדש, תר לברר המחשבהוזהר בייל

כן נתגלה בחינת וכמ, וכה לקדש מחשבתווכל אחד כפי מה שז. לםושבע
. שתלוי בקֻדשת המחשבה, שהוא בבחינת תקון הברית, ישראל קֻדשת ארץ

כי , קֻדשת המחשבה ולהנצל מכל מיני מימי המבולת לואך אי אפשר לזכ
מתוך (לם וידי דרכי התמימות ופשיטות שממשיך הצדיק האמת בע אם על
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לם יש בחינה זֹאת שההכרח ולם קֹדם שבאין לעוכן בכל הדברים שבע ווכמ
 הדבר שעל ותור והחיות של אושיהיה איזה בחינת צמצום קֹדם שנמשך הא

ומחמת שהצמצום הוא שרש הדין שמשם  .לםוצא לעוידי זה הוא נברא וי
ן וכן היה צריך אדם הראש ועל, תופירא והקלאחיזת הסטרא אח עיקר

ב ורע מאז וידי חטא עץ הדעת ט והוא פגם בזה על וידי תפלת לברר הכל על
, נתקללה האדמה ונגזר עליו ואכלת את עשב השדה בזעת אפיך תאכל לחם

פה קדמה לפרי יוהקל ,תופידהינו שכל הדברים יצאו מֻלבשים בפסֹלת וקל
ת והפסֹלת ופימינו לברר כל הדברים מהקלדתנו כל יותמיד וזה כל עב

כן  על, פה נתאחזה בהפרי מאֹד וקדמה להיומחמת שהקל .שקדמו להם
פלים ולם ונוומחמת זה רבים נכשלים בזה הע באמת קשה הברור מאֹד

רי כח שהם ורק הצדיקים האמתיים גב, פלים רחמנא לצלןום שנולמק
שהם בתֹקף צדקתם  ואף ז ומתגברים על יצרם הם מבררים הכל ולֹא ז

תנו כמעשינו רק ויתברך עלינו שיחוס עלינו ולֹא ידון א' ררים רחמי הומע
ת הוא ומום של כל אחד ואחד דרך איזה מקומנו על מקויסתכל על מק
פה והפסֹלת ים של כל אחד הוא בחינת הקלולם כי המקונמשך לזה הע

וזה . כף זכותתנו לוידי זה הוא מרחם עלינו ודן א ועל ,ל"שקדמה לפרי כנ
ת את כל חי כאשר וד להכושכתוב ולֹא אֹסף ע

עשיתי כי יצר לב האדם רע מנֻעריו ודרשו 
. ול משננער לצאת ממעי אמ"תינו זורב

הינו כי  דייקא ומשננער לצאת ממעי אמ
לחטֹא מחמת שיצא  וגרם ל ומומק

שאמר דוד הן  ווכמ, ם מֻטנף כזהוממק
לקוטי (.. .ללתי ובחטא יחמתני אמיון חובעו
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 והמעדן ומענג את נפש, ד עיני ולביולכב �                        
ת מאֹד במעלה שאין וראות ונונות העליות החדשות הצחצחורובא

ת וומטהרים מאבי אב וונפש והמחים ומרפאים את גופ, למעלה מהם
, ד וגאוהוהשקרנים בעלי כבת של ות כזביוהטמאה של המינות ואמונ

חמים בעזות מצח להרחיק ולהפריד את וול, ד עצמןודפים אחר כבוור
ר ושרש חיותם ומק עיקרעה האמתי שהוא וישראל מהצדיק האמת הר

ת וכל ורמים כל הכפירוידי זה הם מעכבים וג-ועל, ת לנצחורורי דולד
 ויק את שלף יגמֹר הצדוף כל סואבל ס, ת שבא על ישראלות והֻחרבנוהצר

? האני לֹא גמרתי: "שהבטיח ואמר וכמ, לם בשלמותולתקן הע מה שהתחיל
  ".גמרתי ואגמֹר נצחתי ואנצח

הם , לםוידם נתרבה מחלֹקת ושנאה וקנטור בע- ן הרע שעלודבורי לש
ל דבר וויר ואי אפשר להשמיע קוידי זה נתבלבל הא-שעל, בחינת רוח סערה

 אפילויתברך '  דרך כבושה לשוב להלך לפנינו לתור לנווהצדיק האמת הה
, ם הוא בחינת אויר הנח והזךוושל. רהוקים מאֹד מהתות הרחומומכל המק

לם עד שיפרח הדבור וק בכל העוידי זה נשמע דבור הצדיק למרח- שעל
ב ועד שישמע הט, חץ מהקשת וב הכבוש בין הסטרא אחרא כמוש להטוהקד

  . םום בשלב משושל הסטרא אחרא ויצא הט וויפלח חץ כבד
 ֻכלםשים ווקד ֻכלם, ברורים ֻכלם, ליםוגד ֻכלם, דואנשי הכב' אנשי ה

ענוים כעפר ואפר  ֻכלםו, נם בקֻדשה וטהרהון קושים באימה וביראה רצוע
  . ממש
, תם הכשרים האמתיים שמונחים עד הארץומא, "אמת מארץ תצמח"
  .לםויצמח האמת לכל באי ע דייקאמהם 

, לכים בדרכיוומקֹרבים לצדיק האמת והר הוהכשרים האמתיים שבד
ואנֹכי "בבחינת , לעת ממשוהם שפלים קטנים ונבזים בעיני עצמם כת

', וכו" אי ילעיגו ליוכל ר"בחינת , "לעת ולֹא איש חרפת אדם ובזוי עםות
מת ופי כן הן עזים וחזקים בדעתם מאֹד מאד כעמוד ברזל וכח-על- ואף

לקים על הצדיק האמת וים החלקים השקרנים ועזי פנונחשת כנגד הח
ר הצדיק האמת מעיני וצים להעלים ולהסתיר אוהר, ואנשיו בגאוה ובוז

כי צריכים שלא לשמֹע כלל . צים למנֹע מלהתקרב אל האמתוישראל ור
גם בזה ואין וומי שפ, יש מהם כללילשום בלבול וליצנות שלהם ולבלי להתב

 ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער באל שרי' לזכרון נצח מורינו ר

  נא לא לקרוא בשעת התפלה   א"תקנמספר תעלון   –ד "בס

 ,בברסלב בוער אש 
 ..      הבער אותה בליבי 
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נעים מלהתקרב ולעיגים ומלקים המועז כנמר נגד הח וואינ עזות דקֻדשה ול
 וידי זה אינ-על, ידי עזות ושקר- התקיפות שלהם הוא על עיקרש, אל האמת

ונפגמה , ת אלֹקותוכה לקבל ממנו השגוז וכה להתקרב למנהיג האמת ואינוז
  . םוהאמונה עד שבא לידי כפירה גמורה חס ושל ואצל

די זה י-על, םווים אליו חס ושלון הרע על הצדיק והנלוכשמדברין לש
ובין הצדיק שהוא , נהוכלל ישראל שהם בחינת נֻקדה התחת מפרידין בין

קים ואת הרח אפילו ,יתברך' ל לקרב הכל להושיכ, נהובחינת נֻקדה העלי
  .ל מאֹדוגד ווענש" נרגן מפריד אלוף"וזה בחינת  ,תרובי

  
  )המשך, ' סימן פ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

עמדנו ועלינו על הספינה וראינו , ם שבתוקר ביבֹב... ☺                        
 ווהבנו שאמת הוא כמ, תוסקים במשיכת החבלים ובפרישת הוילאושהם ע

ם שבת לא ום שבת קדש יתחילו לילך אבל אף על פי כן בכל יושאמרו שבי
דרך ֻמעט בעת שאנחנו התפללנו תפלת  מה הספינהוהלכו רק שהזיזו ממק

ת הבילעטין ונשתהה שם הרבה עד ודווגם בבקר הלך הקפיטאן א, שחרית
ם ואנחנו התפללנו תפלת שחרית ומוסף כדרכנו ואין איש ות היואחר חצ

ך הבית ואם נזדמן שנכנס איזה מאטראס לת אפילובבית עמנו בעת התפלה ו
, סותנו כלל ואחר התפלה קדשנו על הכולא בלבל א, ולקבל איזה דבר לצרכ

ואחר כך טילנו קצת על , נו הפרשה שנים מקרא ואחד תרגוםואחר כך קרי
ומכינים עצמן , תוסקים בתקון החבלים והוילאוהספינה וראינו איך הם ע

כי לפעמים נזדמן חס , לה מזהות לילך והיה לנו שמחה גדובכל מיני הכנ
ם שהקפיטאן מבטיח לילך מיד ואחר כך צריכין להתעכב כמה ימים וושל

, ת על הספינה קדם שהלכוו נזדמן שנתעכבו שלשה שבועובימי תשרי העבר
והגיעו ימי הקר והיו להם , עד שכלה בידם כל המאכלים שהכינו להם

וברוך השם שהצילנו , לים עד הנפש רחמנא לצלן כידוע באדעסויסורים גד
ם ומה קצת וביוזזה ממק ם שבתוובי, ם ששי עלינו על הספינהוכי בי, מזה
  .התחילה לילך לדרכהר ין ראש חדש איוראש

ד הפעם על הספינה ואחר כך ווטילנו ע, ואחר כך אכלנו סֻעדת שחרית
ירדנו לבית ושכבנו לישן קצת והשכמנו מהשנה ועלינו על הספינה והיינו שם 

ח לנו לישב מחמת שיש שם ום עד המנחה כי על עלית הספינה היה נוכל הי
ם היו ווכל הי, התפללאם לישן ולאכל ול- ולא ירדנו לבית כי, בואויר ט

ם שבת בבקר אמר לנו הקפיטאן שנמסר וסקים בהכנת הספינה לילך וביוע
ת הבילעטין ומה צריכין להראוסעת הספינה ממקוכי קדם שנ, הבילעט ול
הבילעט ונסע  ומדת על הים ומסרנו לושע) להברנד וואך) (מרי הגבולוש(

ל וזה שהיה יכ, חדד אונסע ע וועמ, ם עד לעת ערבולשם ונשתהה שם כל הי
  .קצת הכרות עמנו ול שהיה ל"ן אשכנז כנולדבר בלש

ספינה קטנה  ווהביא עמ, וואחר כך סמוך למנחה בא זה האשכנזי לבד
וסלק כל החפצים , םוך הבית ופנה שם מקועם שקים מלאים חטים וירד לת

ך הבית והיה לנו שמחה ווהכניס כל השקים עם החטים לת, שלנו אל הצד
ד חטים מאדעס כדי לטען וונה עוכי הבנו שהקפיטאן הביא בכ, הלה מזוגד
שום טענה עלינו  וועתה אין ל, כנזכר לעיל ך הבית כאשר אמרותם בתוא

ואכלנו סֻעדה שלישית ואמרנו בני היכלא בנעימה , ואחר כך התפללנו מנחה
והארכנו בסֻעדה עד חשכת לילה ואחר כך התפללנו ערבית של ראש , ובנגון

הסתכלנו , ס ולא היה לנו בשמים בשעת הבדלהווהבדלנו על הכ, יריחדש א
צים לאכל שם ולקחתי הפלפל וכי היו ר, לחןמד פלפל שחוק על הֻשווהנה ע

לה לאל עבר יוברכתי על ברכת הבשמים ואחר כך בשלנו קאווע ושתינו ותה
לה יושמחה ונתתי שבח להשם יתברך שתה ם ושלוהועלינו השבת קדש בשל

  : יה שום צער בשבת ברוך הוא אשר עד כה עזרנילאל לא ה
  

  )יב-נים יאסימ, פואהר –לקוטי עצות (

צה לחוס על חייו צריך ומי שר�                                                  
כי הם מועדים לקלקל ומזיקים , פאיםורים ורומאֹד מדאקט ולהתרחק עצמ

 ).'סימן נ, ן"שיחות הר(ועין בפנים שיחה אֻרכה בענין זה , מאֹד
 ווצריך שיהיה ל. להות החוד לרפואאמירת תהלים מֻסגל מאֹ � 

 סימן, שם (וויתרפא ויקום מחלי' ה ושיעוידי זה י-ועל, ן חזק על זהובטח
 ).צח

זה אזכה - ידי-ועל, ת תמיד לעמך ישראלובות טווזכני לבשר בשור... ���� 
שיענו שנזכה לרחק את עצמנו וועזרנו וה. להונה גדומר תהלים בכוול

לאים וותשמרנו ותצילנו מכל מיני ח. וקרים בתכלית הרחופאים ודאקטומר
ואם ברחמיך נצטרך לפעמים לאיזה רפואה תרחם . בים ומחושיםוומכא

פא ועלינו ותחזק את לבבנו שלא יעלה על דעתנו להשתמש עם שום ר
, להות באמירת תהלים בשביל החוולהרב, ך עליך לבדורק לסמ, רוודאקט

זה תשלח רפואה - ידי-עלש, ן ובטוח ונשען על אמירת תהליםות נכוולהי
מר תהלים ושיענו לוותעזרנו ות, ותתן לנו כח. שלמה לכל הצריכים רפואה

ם ורר ולהקיץ את דוד המלך עליו השלועד שנזכה לע, כך-לה כלונה גדובכו
ויהיה נחשב כאלו אמרם דוד המלך עליו . 'השהוא רוח אפנו משיח , ובעצמ
ידי אמירת -ת מתים עלויעד שיהיה כֹח לעמך ישראל להח, ום בעצמוהשל

ותרפאם ותחלימם , ישראל לאיתנם-לי עמך ביתווישובו כל ח, תהלים
ת וולהי, ונזכה ֻכלנו לשוב אליך באמת. בים ואֻרכים באמתוותחים בחיים ט

השיבנו ואשובה כי , לםון צדיקיך האמתיים כל ימי חיינו לעונך וכרצוכרצ
דתך והחזירנו ומלכנו לעברתך וקרבנו והשיבנו אבינו לת. אלקי] 'ה[אתה 

לם הבא ככֹל ות בעוזכני מעתה להרגיל את עצמי להי. לפניך בתשובה שלמה
ע את וזכני שאזכה לשמ, אליושי צורי וגואשר שאלתי מאתך אבי מלכי וקד

אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח , תער לעתידיש שיול השיר הקדוק
 אלקי 'האל תעזבני , עזבנית כחי אל תואל תשליכני לעת זקנה ככל, ממני

 מתוך –' לקוטי תפילות ב(חושה לעזרתי אדֹני תשועתי , ממני אל תרחק
  ).תפילה מט

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

הם ראו שור  ,הם היו חכמים ,מעשיות שסיפר רבנו ...  �                 
, ן ושה ציציתשור תפילי ,שור ושה? מה זה שור ושה ,הם צוחקים מהם, ושה

הוא סיפר מעשה עוד , עור של שור, התפילין שאנחנו מניחים ,צמר ציצית
 ,המצוות ,התורה ,היהדות ,שור ושה הם מצחקים מכל העולם ,לפני הכל

  ...צוחקים מהם ,כל המצוות שור ושה זה ציצית ותפילין וכן
,  הם רואים שכבשנו מדינה,כל העולם מפחדים מיהודים, כל הגויים...

 ,ארץ ישראל שלנו ,שלנו זה ,הכי מובחר של כל העולם ,רושלים שלנוי
והם בעצמם נתנו לנו , רצו לתת לנו לא... הם כולם היו ,ירושלים שלנו

 ,יש לנו מדינה ,אנחנו כבשנו בלי נשק ובלי כסף ,מדינת היהודים ,מדינה
כל הגויים ירצו לבוא לארץ  ,הם כולם, רואים בכל העולם זה ,לירדיםימ
זה , לא, לא ,לא ,לא ,לא ":אנחנו נגיד להם ,האוויר פה טוב, שראל לגור פהי

דגים ובשר וכל טוב  ,ים המלח וימים ונהרות ,זה הבית שלנו ,לך מכאן ,שלנו
, ימותו , לחם לא יקנו...הם צריכים לקנות הכל, והגויים אין להם ,יש לנו

 נותנת, תנת ברכהארצנו נו ,אנחנו יש לנו לחם לזון את כל העולם עם לחם
חיפה ויפו דגו  ,דגים יש הרבה מאוד, וגם דגים ,את הלחם של ארץ ישראל

זמן " ,יבוא זמן,  זה רק התחלה.יש לנו מדינה עשירה ,דגים וגם ים כינרת
ארץ ישראל , קודם כל כבשנו ארץ ישראל, ברוך השם ,!"הגאולה קרוב מאד

כולם , כולם לא רצו ,נוירושלים ובית המקדש וכל ארץ ישראל זה של, שלנו
כבשנו ארץ  ,לנו הם בעצמם נתנו ,לא יכולים, לאבד אותנו, רצו להרוג אותנו

ואנחנו  ,הגויים ,כל ארץ ישראל ,וזה ,הערבים רוצים ירושלים וזה !ישראל
? אתה רוצה ארץ ישראל, ניתן? אתה רוצה ירושלים, ניתן ,טוב ":אומרים

, יש פה מעיינות ,)סבא צוחק( .!"םמתי שאנחנו רוצי ,אבל חכו, ניתן לכם
כל העולם יבואו בשביל , עם זה שאנחנו יכולים לחיות רק ,מעיינות מרפא

אנחנו עשירים יותר מכל , יהיה לנו כסף, בשביל מרחצאות ,אמבטיות
   ...יותר מכולם ,העולם
יותר מכל  ,יש כל טוב, האוויר בארץ ישראל עשירה ,כולם רואים...

ואנחנו לא  ,הם צריכים לקנות לחם, אם הם קונים, רוצים אם, המדינות
אנחנו יכולים לפרנס כל העולם עם לחם ועם פירות , אדרבה, צריכים לקנות

הנשק שלהם ? מה, גם הממלכות הגדולות הם מפחדים מיהודים, וכל טוב
פה יש כל מיני , כל דבר הוא טוב יותר מכל העולם, הכי מובחר, הכי טוב

לכו לכם : "אנחנו נגיד לגויים, דבש וחלב, כל טובארץ ישראל ה, פירות
רק ,  אנחנו לא רוצים למכור,!"זה שלנו, פה אין לכם מה לעשות, לארצכם

  ... לקנות
יש לנו , שהאמריקנים אין להם,  יש לנו נשק.הגויים חתמו שזה שלנו...

העיקר , אמריקה ואנגליה הם מפחדים מאתנו, נשק שהם מפחדים מאתנו
  ... זה רק התחלה... הכסף לא כלום, העיקר היא החכמה, היא לא הנשק

, לא היה לנו לא חיילים ולא נשק ולא כסף ,בלי חיילים ארץ ישראל...
יתברך מראה לכל  והשם ,וכל העולם רוצים להרוג אותנו ,היה לנו כלום לא

 .הם נתנו לנו ארץ ישראל ,אדרבה, לא יכולים },אלוקים פה{שיש  ,העולם
 אבל ."!לכו ,ארץ ישראל לא שלכם ",ים היו יכולים ללחום אתנוהגוי ,כבשנו
מדינה קטנה , מדינת היהודים }ישראל{ארץ  ,כל הגויים ,כל העולם עכשיו

לחם לזון , יש לנו מלח ויש לנו לחם ,מה שאין בשום מדינה ,לה כל טוב ויש
  ...פה בארץ ישראל ,את כל העולם עם הלחם שלנו

בשביל כל  יכולים, ויש לנו שמן זית ,העולםבשביל כל ... לחם לכל...
כל העולם שותים יין מארץ  ,ויש לנו ענבים בשביל כל העולם ,העולם
  ...ישראל
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