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וירצה , ת משיחאוף הגלות בעקבוכשיתגבר עשו בס, יקאיבעקב ד... 
" וויד"קא יאז די, הגדיל עלי עקב:  על רֹאש ישראל בבחינתולדרֹס בעקב

 פרישן —' ויהי ידיו אמונה וכו: בחינת, בחינת אמונה בחינת תפלה
, כי אין כחנו אלא בפה, ידי זה  עלו ולהשפילו להפילוחזת בעקבוא, ובצל

לקוטי  (ם שהואולצעֹק אליו יתברך מכל מק, תינוולתפס אמנות אב
  :)ה" כ-'  הלכות יין נסך ד-הלכות 

  
f ÂÈÙ· „Èˆ ÈÎ...  )ח"כ, ה"כ(  

         ]ÁÏÓÂ Ô·˙ ÔÈ¯˘ÚÓ ÍÈ‡‰ ÂÈ·‡ ˙‡ Ï‡˘˘[ 
עשה כלום י לא אי אפשר לילך בדרך צדקה וחסד חנם לבד כי אם כן

ויסמך על חסדי , םו חפץ חס ושלויעשה מה שלב, רק אדרבא, םוחס ושל
אבל גם לילך בדרך משפט לבד גם כן . שהורה הקדוואין זה דרך הת' ה

 שאמרו וכמ, פי מדת הדין לבד-ם עלילם מתקיוכי אין הע, אי אפשר
-אין בחוש שהרבה נפלו ונתרחקו עלו שרווכמ, נם לברכהותינו זכרורב

תר מדי שהחמירו על עצמן הרבה ובוי המשפט והדין יידי ר
לפי רבוי , םותם חס ושלועד שאמרו בלבבם שאפס תקו

ואם כי . תיהם וקלקוליהם ופגמיהם העצומיםונועו
כן צריכין -פי-על-אף, אמת שפגמו וקלקלו הרבה

שאינם כלים , לבטח בחסדי השם ורחמיו
ם ובכל ו יש תקוה בכל יעדיין עדייןלם שולע

 ו אם הוא כמאפילובכל שעה כל ימי חייו עת ו
 .'תמנו וכו לא כי חסדי השם, שהוא

אל תצדק הרבה ואל , ועל זה אמר שלֹמֹה
נם וזכר, תינוו שאמרו רבווכמ, תרשע הרבה

, אם רשעת מעט אל תרשע הרבה, לברכה
-אף, םו אם כבר הרשיע הרבה חס ושלאפילוו

כל ו, תרוד הרבה ביוסיף וירשיע עוי לא כן-פי-על
,  לנצחובתומה שממעט קצת מלהרשיע בודאי הוא ט

ף לשוב להשם יתברך ות בסוזה יוכל לזכ- ידי-וגם על
בה מֻרבה ממדת וכי מדה ט, לם כללוכי אין שום יאוש בע, בשלמות

השם יתברך , םובר עברה חס ושלו עוגם אוומה כשאדם פ. רענותופ
איש אם יסתר :  שכתובוכמ, משגיח ומסתכל על כל פרט ופרט

המבין אל כל '  השגיח וכוון שבתוממכ, אראנו וכתיב לא במסתרים ואני
בה ובה שבודאי אין שום תנועה טומכל שכן וכל שכן במדה ט, מעשיהם

 .לםונאבדת לע
צה לסמֹך רק על החסד חנם ויפרֹק עֹל לגמרי חס וועל כן מי שר

 ו מדתעיקרתה יזה בחינת קלפת ישמעאל שיצא מאברהם שהי, םוושל
ת ופל מחמת רבוי המשפט והדין והֻחמרומי שנ, וכן להפך. ד וצדקהחס
זה בחינת קלפת עשו שיצא , ות שמכביד על עצמות שחרות והמרויתר

ועל כן שאל את אביו האיך מעשרין תבן ,  דין ומשפטומיצחק שמדת
ל ות הם גם כן פגם גדות יתרוכי ֻחמר, ל"ת הנות יתרוֻחמר, ומלח

 השלמות הוא כשנכלל משפט עיקרו. רם אחולפעמים וכמבאר במק
ועל כן '  וכויעקב בחינת משפט וצדקה ביעקבוצדקה ביחד שזה בחינת 

'  הלכות מתנה ה-לקוטי הלכות ( שלמה ועין פנים יעקב של ותה מטתיהי
 ):א" קי- התחזקות - לפי אוצר היראה ח"ז ל" ליות אות-

  

  )המשך', א מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

, כח המכריח המפסיק הוא בחינת בהמה...   �                          
שידע האדם על כל , וידי זה בעצמ- הוא עלוקר המתקתיוע. העדר הדעת
נעים וקר כחם של המיכי ע.  כבהמהו שום דעת ויעשה עצמופנים שאין ל

ת של הבל וידי חכמ-לקים שהם בחינת כח המכריח הוא עלווהח
לים ולו הם חכמים גדי שנדמים בעיניהם כא,צה להתחכםושהכסיל ר

ת של שקר למנֹע וצים בחכמורא יתברך ורודת הבודעים דרכים בעבווי

שאין , ידי שנזכה לידע האמת-כן על-ועל. מהצדיק האמת ומדרך האמת
אז , ונבטל עצמנו לגמרי ונכיר שפלותנו באמת,  כבהמה-לנו שום דעת 

ידי כח -ולהמשך אליו עלנזכה להכיר גֻדלת הצדיק האמת ולהתקרב 
  . שךוהמ

כך כשיפסיק כח -ואחר, וכפי כח המכריח כן מרחיק מהצדיק
 שהוא בחינת עפר , האדם ויתקרב להצדיקוהמכריח יחזֹר וימשיך עצמ

, כי כשיפסיק כח המכריח ישוב להעפר, בחינת משה שהוא ענו מכל
 קים מאֹדואדם שהם רח-כן יש בני-ועל. שךו כח המו שיש ל,להצדיק
כך -אבל אחר, תםון בכֹח המכריח המרחיק אי מחמת שהם עדי,מהצדיק

אל הצדיק שהוא בחינת , יחזרו ויתקרבו אליו, פסק כח המכריחיכשי
  . שךועפר בחינת כח המ

ת מרֹאש ועד ולמווכל החיות של כל הע, הכל נברא בשביל הצדיק
  . רש הכלוקר ושי שהוא ע,ידי הצדיק האמת- הכל נמשך רק על,ףוס

תר ול ביו צריכים להמשיך חסד גד,תרול ביושך גדו מה שהחכל
 אי אפשר ,תינו אלהורושך של דווגֹדל התגברות הח, ו ולבטלולהמתיק

ן החכמה של הצדיק ייידי מע-ידי רבוי החסד הנמשך על-לבטל רק על
 הכל ,ףות מרֹאש ועד סולמוכי כל החיות של כל הע, האמת

קר ישהוא ע ,קאיידי הצדיק האמת די-נמשך רק על
  .רש הכלווש

, שך שבעפרוהצדיק שהוא למעלה מכח המ
ם כדי שיגדיל ויאדיר ו לשמי מרותוהעלה א

ל ולם שם הצדיק הגדול בכל העול רעש גדובק
ל ור ובעל כח גדוביהחכם האמת הג, תרובי

-רק על, לם בלי מלחמה כללוש כל העושיכב
ראה שמגלה בקולמוס ו הנודל ים חכמתוידי ג

  .ושל
תשובה על כל החטאים הוא ענוה קר היע

שים יש, ולשוב מגדלות ולהשפיל עצמ, ושפלות
'  מהוחוקי ורו כעפר לדוש וירגיש שפלותועצמ

 וחל לוידי זה מ- שעל,יתברך'  לפני הויתברך וישבר לב
 לא לב נשבר ונדכה אלֹקים ": שכתובוכמ, יתברך' ה

ידי זה -על, ס כאין וכאפושה עצמוידי הענוה והשפלות וע-כי על". תבזה
  .נתבטלין כל הדינים שהם בחינת החטאים

שך ו כח המו בהצדיק המבחר שיש לו לברֹח ולדבק עצמויזרז עצמ
  .יתברך' ולם לה להמשיך ולקרב כל הע,נפלא מאֹד מאֹד

ת שהוא וצבא' לה, דו רק למלך הכבותוד ולהעלוראה לקבל הכב
  .ודמלך הכב

  . כת בריאות בגוף ונפשובר,  והנלוים אליוום לבבית לודרישת של
 ¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  

 

  )ז"ט  סימן– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

-ם חמשהו תכף כשעמדתי את הדפוס בי,והנה... ☺                       
דל ישועת השם אשר וקטן והיינו בשמחה על ג-א לפרט"עשר בשבט תקפ

' וכוד הרבני ודש כבו הזמין השם יתברך שבא על שבת ק,עזרני עד כה
ד ו שהוא אחיו של כב,ן מחמלניקו יאיר בן הרב הגאורנו הרב דוד נרומ

 ורבי דוד הנזכר לעיל בא . לברכהונו חתן רבנו זכר, יאירוסקא נרורבי י
  .ולל והיה שלוחא דרבנן מהכ,אז מארץ ישראל

, דע לי שבא רבי דוד הנזכר לעיל מארץ ישראל לכאןוותכף כשנ
על המחשבה דבור ומעשה שהשם יתברך ב להסתכל וודרכי על פי ר
שבודאי יש בהם איזה רמזים לצרכי לקרבני להשם , םומזמין לי בכל י

והבנתי שזה נשלח לי רמז להזכיר ,  ותכף עלה על דעתי מה זאת,יתברך
  קקות וין ההשתית בענוב מחשבו ותכף התחלתי לחש,עצמי בארץ ישראל

��ה"�עלון�מספר�תתק-ד�"בס

 )סז',�מ�א"קל(.�ַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרם�ֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגָּכ

 גם לחולה שאין לו רפואה... 

� �

  ל"זצ,�אייזיק�שלמה'�ישראל�בער�אודסר�בן�ר'�לזכרון�נצח�מורינו�ר

 !...אני יכול לעזור 



ת שיש לי על ווי המניעצם רבו והבנתי אז שאחר ע,א לארץ ישראלולב
אף על פי כן אחר שזכיתי להעמיד הדפוס אחר , נסיעתי לארץ ישראל

והשם יתברך נתן לי בחינת אריכת אפים , ת כאלהות ועצומות רבומניע
ן ית עד שגמרתי העניות נפלאותי בדרכי עצוליך אות והול כל המניעולסב
ת אלו וצעתה אני מבין שעל פי דרכי ע, לה לאל והעמדתי הדפוסיתה

בדרך הסבלנות הזאת ואריכות , שהעמדתי הדפוס בעזרת השם יתברך
 עד ,אפים וזריזות ומתינות אלו שעזר לי השם יתברך איך להתנהג בהם

על פי דרכים אלו , ראהולה והנו הגדו וישועתושהעמדתי הדפוס בעזרת
א לארץ ישראל גם כן ות שאזכה לבול להיויכ, דע בנפשיוכפי מה שאני י

 נתחזקה בלבי ו וידיעה ז;ת ברזל כאלוומות וחו פי שיש לי מניעאף על
בר עמי מארץ יוד,  ואחר כך הייתי אצל רבי דוד הנזכר לעיל,הרבה

ם שבת ו בי, אחר כך.ישראל ועשה לי גם כן חשק קצת לארץ ישראל
ת קֻדשת ארץ וראודל נומנו הרבה מגושל- דברתי בביתי עם אנשי,קרובב

ם ואה מארץ ישראל ושאין לישראל שום מקרה מלוושכל הת, ישראל
 והרביתי ,'וכו' שהיא אדמתנו וארצנו וכו, אם בארץ ישראל-לם כיובע

שכל אחד מישראל , הדבור הרבה בדבורים אמתיים כאשר הוא באמת
  ) ן שםי עי,וכבר מבאר בדברינו מזה( שיהיה בארץ ישראל וקוניקר תיע

 מדי עברי ,ל שבת נזדמן שהייתי בחמלניק ע, אחר פסח,אחר כך
 ואז היה ,רך גמר ההדפסהויר לצית נוב לקנודש בארדיטשולקהלת ק

וחזרנו ,  והיה שם רבי דוד הנזכר לעיל,היארצייט של הרב מחמעלניק
דע אם ו מי י,דש בשעת שתיהובר עמי בשבת קי וחזר וד,עדנו יחדוונתו

יעתי ין נסיורמז לי מענ, ת יחד בארץ ישראלונזכה לשנה הבאה לשת
  :  וגם זה האיר לבי מאד לארץ ישראל,לארץ ישראל

  

  

  )סימן צד, צדיק – עצותלקוטי (

 במה אפילוו, ובש את יצרוהצדיק הכ � 
הוא , ו בידוחז את תאותו הוא אושֻהתר ל

 וואין חלוק אצל.  לאחר מיתהאפילותמיד חי 
 ).סימן קמד, ן"לקוטי מוהר(בין מיתה לחיים 

החייני , ברחמים רביםמחיה מתים ... ���� 
שיעני וועזרני וה, וקימני וזכני ברחמיך הרבים

שאזכה מעתה לכבש את יצרי ולאחֹז את כל 
, ת של התרו התאאפילו, תי בידי תמידותא

,  בימים שֻהתרה בהן אכילה ושתיהאפילוו
ת שהתרת לנו ו התאאפילואזכה לאחֹז בידי 

להתנהג גם בהם "  לכםוחצי"שנקראים 
לה לשמך לבד בלי שום ורה גדבקֻדשה ובטה

 :ת הגוף כללותא
ומהר . תי דיואמֹר לצר, לםו של עונורב

חוס וחמֹל נא על . תולגאלני גֻאלה שלמה מכל התא
כאשר אתה , תותי הרעוידי תא-אשר נפגמה מאֹד על, נפשי האומללה

ותן לי כֹח וגבורה ועצה , חוסה עלי מעתה כרֹב רחמיך כרֹב חסדיך. ידעת
עד שאזכה , תי לגמריובאֹפן שאזכה לבטל את כל תא, עת-אמתיית בכל

 כשיגיע אפילוו, לם הבאולם הזה ובעולחיים אמתיים חיים נצחיים בע
, יהיה חלוק אצלי כלל בין החיים לאחר מיתה לא ,לםועת פטירתי מן הע

בין בחיי , תך באמתוותמיד אזכה לעבֹד א, רק הכל יהיה שוה אצלי
עד שאהיה חי תמיד , לם הבאולקותי לעבין לאחר הסת, לם הזהובע

ואהיה בכלל . לםואמות לע ולא ואחיה.  לאחר הסתלקותיאפילו
לֹא אמות כי אחיה ואספר . " במיתתן קרויים חייםאפילוהצדיקים ש

כי חלצת נפשי ממות את .  גמל עליכי'השובי נפשי למנוחיכי כי . מעשי יה
 לא .ת החייםורצ בא'האתהלך לפני . עיני מן דמעה את רגלי מדחי

לם וואנחנו נברך יה מעתה ועד ע. רדי דומהוכל י ולא המתים יהללו יה
ם אלקיכי הצלת נפשי ממות הלֹא רגלי מדחי להתהלך לפני . הללויה

ת שחת ותתן חסידך לרא לא לותעזֹב נפשי לשא לא כי. ר החייםובא
אמן ". ת בימינך נצחות את פניך נעימובע שמחורח חיים שודיעני אות

 )תפילה קא מתוך –' לקוטי תפילות א (:ואמן
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 כמו , אני הייתי שכן שלו,רב מוטל מסלוניםו...   �                 
 הוא ,פנים כל  על;הוא נתן לי את החדר והוא נתן לי הכל, חדר חדר ליד

 אני , השלישיהיה לו שני בנות ואני הייתי הבן, אהב אותי כמו בן יחיד
אבל אחר ,  הם הרגישו את זה, אצלו יותר מהבנות שלובושהייתי יותר ח

  ברסלב, תזהר מאד: הוא אמר לי,שנעשיתי ברסלב והוא היה מתנגד

הוא ו .נתקלקלה לא כן האהבה פי על  אבל אף,שמעתי לו לא אז !לא
 הוא שמע בבית הכנסת שכל הבני הישיבה מספרים ,הלך להתפלל מנחה

אבל , הם סיפרו על העצבות והשמחה, סלבר נעשה משוגע כזהשהבר
על פי " וכולם מספרים , הוא שמע את זה!... נעשה משוגע כזה:קבעו

 היה לו צער .כולם אומרים ככה, והם היו הרבה" שנים עדים יקום דבר
היה נעשה  לא היה ברסלבר לא  אם,רצה לשמוע לי לא  הוא:גדול

הוא הלך הביתה כדי ,  אז היה בצער גדול? אבל מה עושים עכשיו.משוגע
 ,הוא נכנס אלי בפחד, לדבר איתי והוא הלך בפחד, לראות את המשוגע
 ודיברתי אתו והוא ,הוא נכנס והתחיל לדבר איתי. משוגע יכול להכות

... ם יהיה מאה עדיםימשוגע כשרואים בעיני לא הוא ראה שאני, הרגיש
כולם מספרים , שם של משוגע קיבלתי , שבכל העיר,אז הוא מספר לי

 אני רואה שאתה... שאתה משוגע היית בעצבות כזה והיית בשמחה כזה
 ? מה זה היה, תספר לי כל המעשה של העצבות והשמחה,משוגעלא 

סיפרתי לו המעשה של שבעה עשר בתמוז מה שהיה בשעה עשר בתמוז 
מה שהיה ,  מה שהיה העצבות,כל הסיפור, והוא שמע כל המעשה

  ... אמרו לי במחשבה, ת הפתק וככה היה ואז מצאתי א,ההשמח
הוא .  והתחיל לצחוק, והוא שמע כל המעשה,כל המעשה סיפרתי לו

 אני ,צחק שום פעם לא ירא שמים והוא, למדן גדול, היה איש קדוש
ראיתי אף פעם שהוא  ולא ,הייתי אתו כמה שנים בביתו כמו בבית שלי

אצל תחיל לצחוק צחוק כזה שנשמע  ה,הוא שמע את המעשה הזו. יצחק
 ,היא גרה אחרי החתונה גם כן בשכנות -הבת שלו  - ושרה .כל השכנים

 היא שמעה שהאבא ,היא הכירה את הקול שלו, והיא שמעה את האבא
שמעה כל ימי חייה שאבא  לא יאה, הבינה מה לא  היא.שלה צוחק

אז היא באה אל הדלת , בהלהנ אז היא ,יצחוק
זיק את המעיים שלא יצאו וצחק והוא היה מח

 : אז היא אמרה לו. והיא עמדה וראתה,כזה
ראיתי צחוק  לא מעולם? אבא מה זה אתך

אז הוא ? מה קרה? מה זה, צחוק ממך, כזה
היה  ולא  הוא ראה שהוא בסכנה,צחק יותר

 היא ! תלכי:ם הידע אז הראה לה ,יכול לדבר
 אז ,יכול לדבר והוא בסכנה לא הבינה שהוא

  .הלכה, היא הפסיקה לשאול, א הלכההי
  עוד,שמעתי עד עכשיו לא  צחוק כזה,אוי

 , הוא היה מתנגד גדול.שמעתי צחוק כזהלא 
 ישראל אתה מאמין שזה מן :אמר לי

? מה אתה חושב? שזה נפל מן השמים, השמים
 אם כן אני אראה לך :אמר לי,  כן:אמרתי לו

בכל העניינים , שאתה טועה בכל הדברים
ראה לך מי שכתב את א אני ,אתה טועהשלך 

  ! טוב תראה לי:אז אמרתי לו, זה
אז הוא בדק כל בני הישיבה המומחים שיכולים 

הוא ,  כל הישיבה הוא בחן, וגם אפילו פשוטים,לחשוב עליהם בדבר כזה
יודע מזה אפילו דיבור אחד אפילו אם אחד יגיד  לא  אף אחד.בדק וחקר

 אז .מצא ולא  שאל את כולם,פנים כל על? שהוא עשה זה מה כתוב שם
 ולא  אני חקרתי:הוא סיפר לי,  אז הוא אמר לי,הוא התבייש לפני

 אני מבטל את כל ההתנגדות שלי על , מעכשיו, אז!מצאתי אף אחד
  !...ברסלב

 אבל , בשמחה כזה, ליווה אותי רחוקורב מוטל, אני הלכתי למירון
  ...ידע רק אני והוא לא ,ידע לא אף אחד

  

  ) אהבה–המידות ספר (

  . נכשל בטרפות,חנם ידי שנאת על    �                                     
  . הוא אוהב בן אחד יותר משאר בניו,ידי תאות אכילה על    �
  .צריך להאמין בהשם יתברך בדרך אמונה ולא בדרך מופת    �
  . תזכה לאמונה,ידי ענוה על    �
אלא תאמין כי זה , הואאל תאמר מקרה , בראותך שנוי מעשה    �

  .השגחת השם יתברך
? למה נבראו: והדבר קשה. יש דברים שהם מביאים הזק גדול לעולם    �

  .שבודאי יש בהם צד אחד לטובה, תדע
מי שיש לו הנאה מדבור של אפיקורוס אפלו שאינו מדברי     �

  .זרה ידי זה בא להרהורי עבודה על, אפיקורסות
  . יתברך כאשה לבעלההשםל האדם חביב ,ידי אמונה על    �
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