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ודרשו . 'סף וכוו ייעקבת ולדאלה תֹ'  בארץ מגורי אביו וכויעקבוזה וישב 

ואיתא .  מגיר גריםיעקבן גרים שהיה ול במדרש רבה מגורי אביו לש"תינו זורב

 לישב יעקב ל בקש"תינו זוח שזהו בחינת מה שאמרו רב"ל בסימן רכ"בדבריו ז

 וסק לגיר גרים בהכרח שיהיו לוכי זה שע, סףו של יובשלוה קפץ עליו ֻרגז

צים ווכן הוא בכל אדם שאלו הגרים ובעלי תשובה הר. 'יסורים ומחלֹקת וכו

על ידי הצדיק בהכרח שיהיה עליהם גם כן כמה מיני מחלֹקת ' לשוב אל ה

יתברך כי אם ' באמת להבכל פעם כי אי אפשר להתקרב ' ויסורים והתגרות וכו

ב שהוא להתחזק " שכתוב בסימן עווכמ. על ידי זה כמבֹאר בדברינו הרבה בזה

  . עין שם' בכל פעם כנגד היצר הרע וכו

 יעקביתברך נאמר בקש ' צה לשוב להוועל כן על כל אחד ואחד מישראל הר

בחינת , וסף בעצמו יקון לכל זה הוא בחינתיוהת. 'לישב בשלוה קפץ עליו וכו

…̇ ‰Ï‡„ÏÂ ˙·˜ÚÈÈ ÂÛÒ ,י הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן"רש רשיופ ,

ץ אחד וניצ: והיה פקח אחד השיב ל, אנה יכנֹס כל הפשתן הזה: הפחמי תמה

סף ו אש ובית ייעקבוהיה בית ', רף כל הפשתן כך וכווצא ממפוח שלך ששוי

כי . רף הכלומכלה ושסף שוצא מיוץ יולהבה ובית עשו לקש ניצ

מה כתיב '  ראה כל האלופים הכתובים למעלה תמה וכויעקב

וכן . 'ץ אחד וכווניצ' סף וכוו ייעקבת ולדלמטה אלה תֹ

סף וי בפסוק ויהי כאשר ילדה רחל את י"רש רשיפ

 של עשו ולד שטנוי משנ"רש רשיופ', ויאמר שלחני וכו

סף ו כי יהיינו', לט וכוו שואש בלֹא להבה אינ' וכו

ל לשמח את לב כל והוא בחינת הצדיק האמת שיכ

שעל ידי , ן ואנחה לשמחהואחד מישראל ולהפֹך היג

 שכתוב ויתברך וכמ' זה מלהיב את לב ישראל לה

בלקוטי תנינא כי הצדיק הוא בחינת איש ' בסימן ט

 שמנשב העפרוריות שהוא בחינת עצבות ואשר רוח ב

' יתברך וכו' מלב איש הישראלי כדי שיוכל להתלהב לה

  . עין שם

‰�ÁÂ¯ ¯˘‡ ˘È‡ ‰ÊÎ ‡ˆÓ  וסף שנאמר בווזה בחינת י
· ÌÈ˜…Ï‡Â ,ך כל היכלי ול לירד לתוסף הוא בחינת הצדיק שיכוכי י

צה ו כל מי שרות משם כל אחד ואחד מעֹמק נפילתוציא כל הנפשות ולהוהתמור

דאי אי בו', לק וכווצה כלל מכל שכן כשחו רוכי בודאי מי שאינ, ולהתאחז ב

אבל כל ,  ועליו נאמר באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מליךואפשר לעזֹר ל

ל הצדיק בחינת ו שנפל יכו עדין וחפץ בחיים אף על פי שנפל כמומי שחס על נפש

ת בבחינת לעבד נמכר וסף ירד לכל היכלי התמורוכי י,  משםוציאוסף להוי

שך מזהמת הנחש שהוא ם אחר שנמועבדות בחינת עצבות כמובא במק, סףוי

סף ווי, כמובא' בחינת חם שממנו יצא מצרים שנתקלל עבד עבדים יהיה וכו

ת עצומים בתאוה זֹאת שנמשך מעצבות והיה בבית ונו נסיווהיה ל, עבר בכל זה

ת ויצא מהם ות היכלי התמורוועל ידי זה עבר בכל בחינ, האסורים כמה שנים

סף בחינת ו על ידי זה שזהו בחינת ית קֻדשה עצומהוספואף גם זכה לת, םובשל

ן ואנחה ובה להפֹך היגו כח להפֹך הכל לטוועל כן יש ל. סף לקחוישמע חכם וי

‡ÌÈ˜…Ï‡ ÛÒ סף ואמרה ולד יושזהו בחינת מה שהתנבאה רחל כאשר נ, לשמחה
È˙Ù¯Á ˙‡ ,ת ול לעבֹר בכל היכלי התמורוסף הצדיק שיכוכי על ידי בחינת י

ואחר כך , ת הבאין משםוי זה יתבטלו כל החרפם על ידוולצאת משם בשל

 ו שאמרה שלא די שעל ידהיינו, ÈÂ‰ ÛÒ '¯Á‡ Ô· ÈÏסף לאמֹר ו יוקראה שמ

 כח להפֹך ואף גם יהיה ל, ת בחינת אסף אלֹקים את חרפתיויתבטלו החרפ

, לי בן אחר' סף הוואנחה לשמחה שזהו בחינת י ןוד להפֹך היגות לכבוהחרפ

 עיקרכי ,  המשמחים הלב בחינת בן חכם ישמח אבביםובחינת מעשים ט

' ת וכוו על ידי החרפדייקא שהיינו, ביםותיהן של צדיקים הם מעשים טולדות

 שמחה דייקאליד על ידי זה וסיף להולדה דקֻדשה להוסף בן אחר שהוא הוי

   שכתוב וסף כמושכל זה בחינת י, ן ואנחה לשמחהוב בבחינת התהפכות היגווט

  

  

  

ÁÏ˘ ‰ÈÁÓÏÌÎÈ�ÙÏ ÌÈ˜…Ï‡ Èשכתוב ווכמ',  וכו�  ÌÈ˜…Ï‡ ‰Ú¯Ï Ì˙·˘Á Ì˙‡Â
ËÏ ‰·˘ÁÂÈÎ ‰˘Ú ÔÚÓÏ ‰·ÂÈÁ‰Ï ‰Ê‰ ÌÂ·¯ ÌÚ ˙ .  

' ואיתא בספרים על זה אשריהם בעלי תשובה כי למחיה שלחם אלֹקים וכו

שכל זה ' מם וכווצי קֻדשה למקוצו שם לקרב ניצות אשר נפומוולטהר המק

ועל כן . ן ושמחהוב לששונה שנתהפך הכל לטבחינת ירידה תכלית העליה בחי

 הלכות -לקוטי הלכות ... (יתברך' ל להלהיב את הלב להוסף יכו בחינת ידייקא

  ):ב" ל-' הודאה ו

  
  )המשך, ג"ל מכתב -' בי הנחל ֵּבִאספר  (

יתברך ' תר להוצה לקרב רשעים ומֻרחקים ביומי שר...  �                

ת בלי שעור עד ווצריך לזה כמה תחבול, ד בלי שעורת מאֹולות גדויש עליו סכנ

  .  בשלמותושיזכה לפעֹל פֻעלת

תר שכבר הזקינו ברשעתם ונתעבו ונתגשמו וקים והגרועים ביותן הרחוא

 ותר כי יוכלו להזיק לול ביו חזק וגדואסור לעסֹק בתקונם מי שאין כח, מאֹד

 ושכח, תורוהדרק הצדיק האמת שהוא הרבי והמנהיג האמת של כל , מאֹד

כי . בותם ולהביאם אל התכלית הטול לתקנם ולהעלואביר וחזק מאֹד מאֹד יכ

 עם הפחות שבפחותים והקל אפילו וזה הצדיק מקשר את עצמ

ת שיש ובות טוומלקט ומברר ומעלה ומקבץ הנֻקד, שבקלים

כי ,  ברשע גמוראפילוב וצא זכות וטוומ, מכל אחד, בהם

ידי זה מעלה -ועל, נהוחתטא התו בדיאפילויש אלֹקות 

  . בתשובהו ומחזירוהכל לכף זכות באמת ומתקנ

קים ו עסק הצדיק האמתי הוא לקרב הרחעיקר

ל ו סמיכתנו הוא רק על הצדיק הגדעיקרכן -על, מאֹד

  . דע לעסֹק בזה כראויוהי

כי אם על ' דיע ולהגדיל שם הואי אפשר לידע ולה

  . ידי הצדיק האמת

קים מאֹד ומתקרבים וידי הצדיק באים הרח-על

כי ,  יתברךודומם ונתעלה כבוידי זה נתר- יתברך ועל' לה

  . תר יתקרבו אליווקים ביו שהרח- ודו כבעיקרזה 

רת חסד של הצדיק החכם האמת באים וידי הת-על

  . יתברך' קים מאֹד ומתקרבים להוהרח

ת ומחמת וא רק מחמת תאויכל חכמתם ה, תוניות חיצוהחכמים בחכמ

ת ודוצים להומחמת זה אינם ר, ןות ובפרט בתאות ממו בכל התאורבוי תאותם

וכן הוא בכל . ת אמתת החכמה של הצדיק האמתודל נפלאעל האמת על גֹ

ין בשלמות ואינם י הכשרים קצת שלא קדשו את עצמן עדאפילוהחכמים ו

 ענייןתיהם בותיהם וחכמושכל סבר, צים להכניע עצמן לחכם האמתור

מחמת שלא , תוהכל נמשך מחמת תאו, ל צדיק האמתההתנגדות והמחלֹקת ע

  . דון כבות ממות ובפרט מתאווזככו עצמם מכל התאו

, אים שהכל חפצים ומתגעגעים לקֻדשת ישראל סבאומעים ורואנו ש

דל התרחקותם מהתכלית עקין במר נפש מאֹד על גֹוובפנימיות לבבם הכל צ

ת ום של כל התאווהשטף מים רבי, ת בפחואך הם כצפרים האחוז, הנצחי

מר וואם נתחיל ל, לך ומתגבר בכל עתוה, ןות ובפרט טרדת הממות הרעווהמד

יתברך על אחת מני אלף ' הת לודויספיקו כל ימינו להלא  ,ינויינו דיד' אלו וכו

מה . שעשה עמנו בימינו אלה' ת וכוובות פעמים הטואלפי אלפים ורבי רבב

. כחטאינו עשה לנולא  ,תיוו כנפלא כרחמיוו כטובונדבר והוא אמר ועשה כחסד

  ,ו והצלחתומוב תמיד ומעתיר לשלו לטוהמזכיר        .ב חלקנוואשרינו מה ט
                                                                                   ‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  

 

  )צד- ב סימנים צ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר  (

אחר כך בלילה בה אצלנו איש אחד שהוא חזן באיזה ... ☺                     

וגם ביום דבר . שמו רבי יעקב והוא יכול קצת לדבר בלשוננו, בית הכנסת שם

  :עמנו קצת מדי עברו לפנינו

 מכירת ענייןם שלישי ורביעי עסקנו בווהנה בכל י... ☺ 

סקיע לגאליטא ומשם ולכים ושבים מהוהספרים והיינו ה

נים על ספרי רבנו וא קוונתי היה בכדי למצוקר כיכל עלכאן ו

��
��

  לזכות�לכל�הישועות       ַנ�ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומן       טוב�להגיד�ולשיר

��
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 יש עניין שנתהפך
 !...הכל לטובה 



  העלון שלכם

     הבסכנ
  ?חשוב לכם להצילו

  

  תרמו נא

  הדואר סניפי בכל

  89-2255-7 חשבון
  

  תזכו למצוותו

 ונורבנו זכרנים על ספרי וא קוזכיתי למצולא  , לברכהונוזכר

שמכרתי ששה ספרי לקוטי , ם רביעי בבקרולברכה עד י

ם רביעי היה לנו לינת ויך ליילים ובלילה השון הגד"הרומ

  : לילה אצל הישיבה

הייתי לא  זכרתי שכבר עברו שלשה ימים ועדיןנ, ם רביעיווהנה סמוך לי... ☺ 

 הקפיטאן שלנו ושהניח) כרטיס(ת הבילעט ודוא) נסוליאוק(נסליר ובבית הק

נסליר והיינו בבית הקלא   שם ועדיןו ולהחליפושם וצוה לנו שנלך לשם לקבל

ונסענו לגאליטע ונסעו , ם רביעי נזדרזנו אחר התפלהוועל כן בי, ת הבילעטודוא

ת אצלי וינה אחת אלו האנשים שקנו בבקר ספרים אצלנו כי רצו לקנעמי על ספ

  .ד ספרים אחריםוע

ת ותיורה שאו ת-רה וספרו לי איזה דברוומדי עברנו על הים דברנו דברי ת

לה שאלו ילה לב ובתחוע) ת'ף בי'ן קו'ד עי'וכזה י(ך תבת יעקב ואמצעיים שבת

לם מעין כל חי כי הוא קץ א משיח השבתי להם שזה נעותי אימתי יבוא

 ו השם יתברך בעצמאפילו שאמר דניאל סתם הדברים וחתם וות וכמוהפלא

גליתי לא   שכתוב בתקונים ללבי גליתי ולאיבריוכמ, גלילא  מלבה לפומה

והשבתי להם כי ' רוש דברים אלו ללבי גליתי וכוי פענייןק עמי בוהתחילו לעסֹ

אבל יש , תולה השם יתברך קץ הפלאולהם ג, יש צדיקים שנקראים בחינת לב

גלה אחר כך אמרו לי מי נקרא לב לא  צדיקים שנקראים בחינת אברים ולהם

 יעקב כנזכר לעיל אחר כך גליתי להם עניין הנזכר לעיל מענייןדיעו לי וואז ה

 שהוא ותשכח מפי זרעלא   לברכה על פסוק כיונו הנפלא שגלה רבנו זכרעניין

והוטב בעיניהם , ן"הרוכנדפס בתחלת ספר לקוטי מ' וכו' י'א'ח'ו'ת יופי תבוס

ת ופי תבושהוא ס' ת וכוו ואלה שמענייןמאד גם אמרתי להם מ

מר להם כל ויכלתי לולא  )ג"לקוטי תנינא ע" (תהלים תשובה"

ן הקדש שלנו וכל זה ומחמת שאינם מבינים בלש, ענייןה

שזכיתי , ראונפלא ונ' ל וישועת הוהיה בעינינו לפלא גד

ולמכר ,  לברכהונו של רבנו זכרורתובסטנבול לדבר מת

  .' וכודגֻאלהשים שהם אתחלתא ושם ספריו הקד

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

אתם כולכם לא ...  �                   

כל הילדים וכל ? יודעים מה זה ברסלב

, הנה הוא ברסלב"הלומדים הראו באצבע 

עיר , י לירושליםאני נסעת, "הנה ברסלב

רב ". הנה ברסלב, אה: "וכולם אמרו, התורה

. מחלה מדבקת, היה לו מחלה קשה מאד, נפתלי כהן

: השכנים אמרו, והאישה, רב נפתלי לא רצה רופא

הוא לא יודע איפה , הוא יש לו חום גדול, הוא? מה"

הרופא בא , היא הלכה והביאה רופא, "תביא רופא, הוא

צא מהבית , מלאך המוות: "מר לואז הוא א, לרב נפתלי

אז הרופא , והוא נתרומם והראה לו איפה הדלת, "צא, שלי

ולא , אני כבר רופא שנים... ?מה זה: "הוא אמר לאישתו, היה בכעס גדול

, יש לו חום גדול, הוא: "אז היא אמרה לו, "דיבור הזה} מאף אחד{שמעתי 

  "... הוא לא יודע מה הוא מדבר

לא אני אומר , הוא החיים שלנו, הקדוש הם כלליות חיותנוכל דברי רבנו ...

איך שאנחנו כולנו תלויים , הם אמרו לנו טיפה מן הים, רבנו ורבי נתן, את זה

ואני הייתי , העיקר הוא רבנו, כל התיקון שלנו וכל החיים שלנו, הכל ברבנו

יה גר הרב אלפנדרי ה ,איש פשוט וגרוע מכולם, אני הייתי פשוט, הגרוע מכולם

ואמרתי , אני ירדתי מהישיבה, 'חמי טבריה'הוא בא לטבריה לטבול ב ,בצפת

הוא היה גאון  ,"אני רוצה לשמש אותך, אני יש לי בקשה ממך ":לרב אלפנדרי

ליקוטי "הוא שמע איך שאני אומר , וגיבור כזה ,הוא היה לו דיבור ,עולמי

מה אתה ? אתה רוצהמה  ":אז אחר כך הלכתי לחדר שלו ואמרתי לו, "תפילות

הוא היה זקן גדול  ,"זה אני רוצה ,אני רוצה לשמש אותך ": הוא אמר?צריך

אני שמעתי על  ":הוא אמר לי, לא שאל לכל הרבנים הוא, והוא היה גיבור מאד

לא  ,שומע ממך אבל מה שאני ,שהוא גאון גדול, שמעתי גדולות, רבי נחמן

. הוא היה שכן שלי בצפת ,"תךעכשיו אני רוצה לשמש או ,ידעתי מזה כלום

,  כל טבריה בכו עלי,ואני נולדתי בטבריה וגרתי בטבריה ,התחתנתי בצפת

לא  אנחנו? מה זה ?אי אפשר להיות חסיד לא ברסלב, האבא שלי והאימא

 ,"ברסלב ,ברסלב ,ברסלב" :וככה היה כל הלומדים וכולם היה ,"רוצים ברסלב

 ... לא דיבור ולא...לי שום מוח שום שכללא היה , אני הייתי למטה מכולם, אני

  ..."תלמידי היקר"ורבנו הקדוש כותב לי 

שלא קיבלו מרבנו , זה הכל שלא זכו, רואים כשנופלים בתאוות...

, התפילה והתבודדות, הדבר העיקרי שהוא מציל אותנו, הקדוש הרפואה

, ואנחנו גם כן רחוקים, כל העולם רחוקים מזה

זה , לקיים את זה, ו על זהצריכים למסור נפשנ

זה כל העולם רחוקים , העיקר שבכל העיקרים

מכל , ועוד רחוקים מכל התורה, רחוקים מתפילה, מזה

  ...המצוות

יש בהמות שהולכים על ארבע , זהו החיים, זהו התכלית...

בעולם מסתובבים , ויש בהמות שהולכים על שתי רגלים, רגלים

  ...כןבהמות על שני רגלים ומדברים גם 

השם , אפילו רצון טוב שיש לנו, ולהאמין שהשם יתברך שומע כל תפילה...

רק העיקר מה שאנחנו , ועוזר לנו ורוצה לעזור לנו, יתברך יודע הכל ועוזר

אנחנו קיבלנו התורה ואנחנו , אנחנו עם יהודי, רחוקים מן האמונה ומן האמת

  ...זה כל החיות, ואנחנו כל חיותנו בתורה והמצוות, עם השם, עם התורה

  

  )'ג,  חנוכה–עצות המבוארות (

 'ימי חֻנכה הם ימי הלל והודאה לה�                                                      

 יתברך עם 'ינו שבימים אלו ראוי להתבונן בנסים ובנפלאות שעשה הי ה,יתברך

, הודות ולהללועל נסים אלו יש ל. נו בימים ההם והצילם משונאיהםיאבות

 יתברך עושה נסים ונפלאות לישראל בכל דור ודור ומצילנו 'ולהאמין שה

בכל ): "בהגדה של פסח(כמבֹאר בדברי חכמינו זכרונם לברכה , משונאינו תמיד

וכן צריך כל  ".הוא מצילנו מידם-ברוך- והקדוש,דור ודור עומדים עלינו לכלותנו

 הן בבריאות הן ,יום נסים ונפלאותעמו בכל יום ו עושה  יתברך'אדם לדעת שה

, "'על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וכו: "כמבֹאר בשמֹנה עשרה, בפרנסה

  .  וקיום התורה'ע להתחזק באמונה וביראת הי יתברך מסי'שה, ובפרט ברוחניות

אינו מרגיש ואינו רואה את הנסים , אבל מחמת חסרון בשלמות האמונה

על כן צריך כל אדם . ה עם כל אדם בפרטיות יתברך עוש'והנפלאות שה

ולהתבונן באמת בנסים ובחסדים , להתחזק באמונה כראוי

ובעבור זאת להודות ,  יתברך עושה עמו בכל יום ויום'שה

נו שכמו יהי. קר תענוג עולם הבאיוזה ע. לו ולהלל

,  יתברך'קר תענוג עולם הבא הוא להכיר בגדלות הישע

ועל ידי הכרה ,  פרטיתכן על ידי האמונה בהשגחה

ועל ידי ההלל ,  יתברך עושה'בנסים וחסדים שה

ועל ידי זה . מכירים בגדלותו, וההודאה לשמו הגדול

ללא , לה אמתית וללמֹד לשמהיזוכה לתפ

, ממון וכיוצא באלה, שלא לשם כבוד, שקר

וזוכה להתקרב לרב , רק לשם שמים באמת

גם זוכה לשדוכים אמתיים בגשמיות  .אמתי

ינו לדבר רק יה, וזוכה לשלמות הדבור, רוחניותוב

צול מדבורי שקר ודברים יונ, דבורי קֻדשה ואמת

  . 'בטלים וכו

ואזי זוכה להמשיך קֻדשת השבת ושמחתה לששת 

ועל . 'סעיף מ" אמת ואמונה"כמבֹאר באות , ימי המעשה

ינו שזוכה להרגיש יה. ידי זה נתגלה אחדותו הפשוט יתברך

הכל נעשה , ויים העוברים על כל אדםולהאמין שכל השנ

לכל התקונים ". אחד הפשוט יתברך"המֻכנה , בהשגחתו הפרטית יתברך

ת הדלקת נר חֻנכה באמונה פשוטה וזוכים על ידי קיום מצו, המבֹארים בסעיף זה

 יתברך על הנסים 'גם על ידי ההודאה וההלל לה. וביראה ואהבה ראויים, כראוי

ועל ידי ההכרה , שהושיעם משונאיהם, ינו בימי חֻנכהועל הנפלאות שעשה לאבות

אשרי האיש .  יתברך עושה עם כל אדם בפרטיות בכל יום'בנסים והחסדים שה

ת הלל והודאה באמונה פשוטה ות הדלקת נר חֻנכה ומצווים מצוישזוכה לק

דות הטובות ינו למיהי, וזוכה לתקונים אלו, בדחילו ורחימו כראוי, ותמימה

  ).ג,  חנוכה–עצות המבוארות  (סעיף זההמבֹארות ב

בכל פרטיה ודקדוקיה , ת הדלקת נר חֻנכה כראויום מצויוזכנו לקי...   �

ת של חֻנכה בשמחה ום כל המצויולקי, ת התלוים בהוג מצו"נותיה ותריווכו

להודות לך ולברכך ולומר הלל שלם בשמחה וחדוה רבה ובהתעוררות , גדולה

, כי ברחמיך הרבים קבעת לנו שמונת ימי חֻנכה. ולהגדול בקֻדשה ובטהרה גד

ם יזכנו ברחמיך הרבים לקי. להודות ולהלל לשמך הגדול שהם שעשוע עולם הבא

שהוא , עד שנזכה להמשיך עלינו באמת שעשוע עולם הבא תמיד, תיך באמתומצו

עד , ובפרט בימי החֻנכה הקדושים שהם ימי הודאה, לשמך הגדול והקדוש הודאה

ולדעת ולהכיר אותך ולהודות לך ולברכך סלה ,  להתקרב אליך באמתשנזכה

ונזכה ,  כי טוב כי לעולם חסדו' הודו לה:כמו שכתוב, באמת לעולם כי טוב

עד שנזכה להיות בשמחה תמיד , להמשיך הקֻדשה של שבת לששת ימי החול

  )' מתוך תפילה ב–' לקוטי תפילות ב... (כרצונך הטוב באמת
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