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ש והר הקדול במדרש רבה ובפרט בז"תינו זוומבֹאר בדברי רב... 
 ,חי בשמחה ונח ימי חייו שעיקרתן שבע עשרה שנה היו ו שא,זאתבפרשה 

 שב בארץורה תמוה הדבר שכשהיה יוולכא. שוהר הקדו שכתוב שם בזוכמ
ם טמא שאז התחיל גלות וובארץ מצרים שהיא מק, ישב בשלוה לא ישראל

  . ישב בשלוהדייקאמצרים שמררו את חייהם שם 
 שלמות השמחה עיקרש, ''ן ושמחה ישיגו וכוושש'ין יאך כל זה הוא ענ

ן ואנחה והוא כשמתגברין לחטֹף את היג,  החיותעיקר יתברך שזה וב
. ידי שמחה שהוא על, תו הברור מהיכלי התמורעיקרשזהו ,  לשמחהולהפכ

  . ן ואנחה לשמחהוידי שמחליפין ומהפכין היג  עלעיקרוה
 ,לםו בעודיע אלֹקותות ולהות היה לגלודת האבו כי כל עב,וכלל הדבר

 ...מחה והחיות וזה כל הש,לםושרק בשביל זה בא האדם לע
ם הוא גלות הנפש עיקר ש,ברין על ישראלות שעווזה בחינת כל הגֻלי

כי מחמת ,  הגלות הוא העצבותעיקרש, קה מאביה שבשמיםושהיא רח
כן  על, רור ודון וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דוחטא אדם הראש

 לים יבררו עלו עד שבכֹח הצדיקים הגד,ת בגלותובהכרח להי
ידי   הברור עלעיקרו. תומהיכלי התמור דייקאידי זה 
שזהו , ן ואנחה לשמחהוידי שיהפכו היג על, השמחה

 דייקאידי זה   שעל,סף למצריםובחינת מכירת י
כי ' : שכתובוכמ, ם במצריםילים להתקיוהיו יכ

  . ''למחיה שלחני אלֹקים לפניכם וכו
, סף הוא בחינת התלהבות השמחהוכי י

שים וו ובניו הקד אביניעקבעד שֻהכרח גם 
ושם , לם למצריםכלל קֻדשת ישראל שירדו ֻכ

כי אז השיג ,  בשמחה ושלוהיעקב חי דייקא
ידי  נה יהיה עלובשלמות שגמר הגֻאלה האחר

רדין הצדיקים לעמקי וידי שי על, דייקאזה 
ת שהם בחינת מצרים וכל ועמקי היכלי התמור

ומבררים , ת שנקראים על שם מצרים כמובאוהגֻלי
ל וידי שבכֹחם הגד והכל על, דייקאשה משם הקֻד

קר בחינת הברור ישזה ע, ן ואנחה לשמחהומהפכין היג
צים בהפך להמיר ולהחליף ות רוכי היכלי התמור. תומהיכלי התמור

ת מן ותיהם המֻהפכו עד שאי אפשר לבאר ולספר סבר,םו חס ושל,הכל
.  אֹזן משמֹעתמלא ולא יוכל הפה לדבר ולא כי אין קץ לדברי רוח, האמת

לה על הכל והם ממירין ולי הצדיקים האמתיים עואבל נֻקדת של גד
 -לקוטי הלכות  (ן ואנחה לשמחהו עד שמהפכין היג,בהוומחליפין לט

 :)א" נ-' הלכות הודעה ו
  
[    ‰ÊÓ È˙…ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÏÚ‰Â...  )כה',נ(  

פקֹד ): כה, בראשית נ(סף הצדיק את אחיו ווזהו בחינת מה שהזהיר י
 שכתוב ו וכן עשו כמ,'יפקֹד אלֹקים אתכם והעלתם את עצמֹתי מזה וכו

לאמֹר פקֹד יפקֹד '  כי השבע וכווסף עמות יו את עצממשהויקח ): ת יגושמ(
סף שלקחם ות יוידי עצמ  הגֻאלה היה עלעיקרש שוהר הקדו ואיתא בז,'וכו

זהו בחינת עֹצם הפלגת מעלת קברי הצדיקים ,  והתקשר אליהםמשה
נו גלות י דהי, הכבדו מגלותותוציא או להועיל להאדם מאֹד לתקון נפשושמ

 ,תולל כל הגֻליו הגלות שהוא בחינת גלות מצרים שכעיקר שהוא ,הנפש
ידי   גֻאלת מצרים היה עלעיקר ש,וסף עמות יו את עצממשה ויקח :בבחינת

סף שנשאו בעת ו של יונו כי אר,ישראל סף שלקחם לקברם בארץות יועצמ
  .  גֻאלתםעיקרידי זה היה   זהו בחינת קבר הצדיק שעל,ת מצריםיציא

 על ,סףו ועל שם זה נקרא י,ד דקֻדשהוסף הצדיק זכה לתקן הכבוכי י
סף ו שהוא א, אסף אלֹקים את חרפתי: שכתובו כמ,דושם תקון הכב

ידי  ד עלות ולתקן את הכבוד כי הוא זכה להעלוהחרפה שהיא הפך הכב
ם ו להמשיך חס ושל,רצה לחטֹא ולא ניוו באשת אדורן וכבש יצושעמד בנסי

יה ונדה שפחה ג, נהוד הסטרא אחרא שהיא אשה זוך כבושה לתו הקדונפש
ידי זה  ד שלהם ועלום לכבותנין כח חס ושלוידי זה נ שעל, אל אחר, נהוז

  .םו חס ושל, אליהםוד דקֻדשה להמשיכולין להתגבר על הכבויכ

 זכה שאדרבא ון שלודל הנסיוידי ג ועל ,ן וברח מזהוסף עמד בנסיווי
ד דקֻדשה במצרים ונעשה מלך וד מהסטרא אחרא וזכה לכבוהעלה את הכב

רה ו וכמבֹאר בת,ד והדרון כבולש) דברים לג (ו הדר לורור שו ונקרא בכ,שם
 במרכבת המשנה ו וירכב אֹת: שכתובו כמ,ידי זה  שזכה עלודודל כבומג
 ,'סף מדילה נטל וכוו י:שוהר הקדושכתוב בז ווכמ. 'ויקראו לפניו וכו' וכו
ד דסטרא ו הכב,םו חס ושל,רצה להגביר ולא ןונו מחמת שעמד בנסייהי

 ,ד מהםוידי זה זכה שאדרבא העלה את הכב  על,ידי פגם הברית אחרא על
מאה ד מן הֻטו כי העלה את הכב,דייקאל במצרים וד גדוידי זה זכה לכב ועל

דל תקון וידי ג ועל. ד דקֻדשהוי זכה שם לכב כ,ת מצרים אל הקֻדשהומערו
ם ו חיותם וקיומם של ישראל מיעיקרידי זה היה   על,ד שזכה שםוהכב

 יעקבלת ירידת שבעים נפש בית יכי תח. ירידתם למצרים עד שעלו משם
 והגדתם לאבי את כל : שכתובו כמ,סףוד של יוידי הכב למצרים היה על

 'דיווהגדתם את כל כב', אבי הנהרדתם את ודי במצרים ומהרתם והוכב
 תם לשם וכמבֹאר לעילוד נמשכו וירדו נפשוידי הכב  עלדייקא כי ,דייקא

ידי זה ירדו  ד ועלוקן והעלה אז את הכביסף תוומחמת שי. )עיין בפנים(
ד והמלכות דסטרא וידי התגברות הכב ת עלוירדו לשם בשלשלא ולא לשם

ד וידי כב ד עלולה ירדו לשם בכבי רק מתח,להיאחרא מתח
תם שם וידי זה היה להם קיום כל ימי הי על', סף וכווי

כך התגברו  פי שאחר על כי אף. במצרים בגלות
תם בגלות כבד מחמת שלא והמצריים וכבשו א

ד בשלמות שנפגם ונגמר תקון הכב ולא נתברר
כן התגברו   על,ןוידי חטא אדם הראש על

דם והמצריים והסטרא אחרא להגדיל כב
לים וכן היו יכ פי על אף, ו ישראל בגלותוכבש

סף לתקן וידי שכבר התחיל י ם עלילהתקי
 היה כח כל לא ידי זה  שעל,דות הכבוולהעל

וכמובא . כך להסטרא אחרא להתגבר עליהם
 קיומם של ישראל במצרים עיקר ש,בספרים

דם וסף שהכניע מקוידי י בימי הגלות היה על
לים לעמֹד וכהיו י לא  ובלא זה,הסטרא אחרא שם

לים ו עד שלא היו יכ,קף ֻזהמתם בימי הגלותוכנגד ת
סף לתקן וד שזכה יוידי תקון הכב והכל על. לצאת משם

  ...ןוידי הנסי על
סף ות יו את עצממשה שכתוב ויקח וידי זה זכו לצאת משם כמ וכן על

 ,דו הכבעיקר שם , שהוא בחינת קבר הצדיק,סףו של יונוכי אר. ' וכוועמ
ת וש הלך לפניהם וכל נפשוד הקדו וזה הכב,'יאספך כו' ד הו כבבבחינת

כין שבא וכי כשז. םוד הזה ויצאו משם בחיים ושלוישראל נמשכו אחר הכב
 , ולשאר בחייםוד ולכלֹל בולין למשך אחר הכבו אזי יכ,בהוד לטוהכב

 כי כשבא ,בהוד שבא לטוידי הכב  נפש וחיות חדש עלווסף לוד נתואדרבא ע
 בבחינת התחדשות הנפש ו אזי נכללין ב,בהוהוא בחינת מלכות לטד שוהכב
  . )ז"ס', ן א"עיין לקוטי מוהר (והבן

סף שהוא ות יוידי עצמ ת ישראל ממצרים עלווזה בחינת יציאת נפש
ת וצאין הנפשוידי זה י  שעל,ד דקֻדשהובחינת קבר הצדיק בחינת כב

כו תמיד לפני מחנה ד שהלווזהו בחינת הענני כב. םומגלותם לחיים ולשל
ד ו כי הכב,לפני העם' מם וכווימיש עמוד הענן י לא : שכתובו כמ,ישראל

 הלך לפני מחנה ישראל תמיד והם נמשכו והלכו ,דודקֻדשה בחינת הענני כב
  .  גֻאלתםעיקרידי זה היה  רשם ועלוד שהוא שואחרי הכב

 וכמ ,לת פרשת בשלחיד בתחוסף לענני כבות יווזהו שנסמך עלית עצמ
הֹלך לפניהם ' וה' כת וכוויסעו מֻס' סף וכוות יו את עצממשה ויקח :שכתוב

ד שהם וכת מרמז על ענני כבכי גם פסוק ויסעו מֻס, 'מם בעמוד ענן וכווי
נה שיצאו ישראל ממצרים היה ו ובשביל זה נסיעה ראש,ת כידועובחינת ֻסכ

חרי ת שנמשכו תכף ביציאתם אורות כי שמא גרים להומרעמסס לֻסכ
ידי זה היה   שעל,דות ֻסכה שהוא ענני כבות שהוא בחינת מצוובחינת ֻסכ

  :)ג" י–'  הלכות חובל בחברו ג– לקוטי הלכות ( יציאתםעיקר
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הנגונים של יללה ועצבות שמזמרים  �                                        
כי דרך העולם למשך , הם מזיקים להעולם מאֹדרֹב -פי-על, הרשעים

הם מעלין , וכשהצדיקים מזמרים אותם בשבת. אחריהם על ידי זה
 .ומתקנין אותם

. שיר יש להם כח גדול להמשיך את האדם להשם יתברך-גון וכליינ � 
ידי איזה -כן טוב לאדם להרגיל את עצמו להחיות את עצמו בכל פעם על-על

בפרט , זה-ידי-ולדבק את עצמו להשם יתברך עלח את נפשו לשמֹ, נגון
 .טוב וחֻתנה של מצוה-בשבת ויום
שמרנו והצילנו שלא ,  שומר עמו ישראל לעד.רבונו של עולם ...���� 

נהיה נמשכים כלל אחרי נגונים של יללה ועצבות שמזמרין הרשעים ברֹב 
רחם עלינו ושמרנו והצילנו . שדרך העולם להמשך אחריהן מאֹד, העתים

ידי אלו -כי אתה יודע כמה וכמה קלקולים ופגמים הם גורמים על, הםמ
רחם , וכמה הם מזיקים לישראל הכשרים רחמנא ליצלן, הנגונים שלהם

עת שנזכה -והיה בעזרנו ושמרנו בכל, עלינו בכֹח וזכות הצדיקים האמתיים
  .להנצל מהם
זכנו לשמח נפשנו תמיד בקֻדשה ובטהרה בנגונים וזמירות של ���� 

, שמחה הממשיכים את הלב אליך ולעבודתך ולתורתך ולצדיקיך באמת
שנזכה להעלות כל אלו , ועזרנו בכֹח הצדיקים האמתיים

 שתתן לנו ,ידי קֻדשת שבת-הנגונים של הרשעים על
כֹח להעלותם ולהפכם לשמחה כשנזמר אותם 

שלא , קֹדש יגן עלינו-כות השבתוז, בשבת קֹדש
 ,יהיה להם שום כח להמשיך עצבות ויגון ואנחה

רק אדרבא נזכה לבררם ולהעלותם , חס ושלום
  . ולהפכם מיגון ואנחה לששון ולשמחה

, ונתקרב אליך ונהיה נמשכים אחריך���� 
ונשיש כגבור לרוץ אֹרח לילך בדרכיך ולעסֹק 

ר ולהתדבק ולהתקש, ותיךום מציבתורתך ולקי
אליך ולצדיקיך האמתיים באמת ובאמונה בקשר 

לקוטי  ( לעולמי עד ולנצח נצחים,אמיץ וחזק
  :)תפילה קלח מתוך –' תפילות א

  
  

  )'פ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(                               

  .ד"יר תשכיו א"ם טור ליוא, ה"ב  �
קק ומתגעגע אחר והמשת, ד חמדת לביולכב

שא ום רחבים הניא בעל כתפירוהנ עטלרבה
ת שנפלנו בהם לבחינת ומותנו מכל המקוא

אשריך שזכית לזה בנסים . םולמעלה מן המק
  .םוברכה וחיים ושל. ליםוורחמים גד

הה מאֹד מאֹד ול במעלה עצומה וגבוכי הצדיק האמת הגד, דע אחי
 מאֹד מאֹד וריד את עצמול להויכ, בתכלית המעלה שאין מעלה אחריו

חוק המונחים בשפל המדרגה יקים בתכלית הרולו את הרחייה אפולהגב
 ו שלמות מעלתעיקרוזהו , תר עד שירדו לבחינת מיתה ממשונה ביוהתחת

לים לירד למטה ות למעלה למעלה כי אם כשיכוכי אי אפשר לעל, ההוהגב
תם וולקשר גם א, תרוקים ביות ולקבץ גם כל הנדחים והרחו להעל,למטה

  .יתברך בשלמות' לה
תינו אלה שהגיעו ישראל לתכלית הירידה וההסתרה עד ורוו בדיעכש

כל זה , לםוכם מעוקים כאלה שלא ירדו ישראל לתות רחומושירדנו למק
מאה של ת הֻטופת עמלק שהוא המלך זקן וכסיל אבי אביקלמנמשך 

ד ודפים אחר כבות של אלופי השקר הרות כזביות ואמונורסות וכפירואפיק
ת ישראל וים בֻחצפא ועזות מצח להרחיק ולהפריד נפשחמוול, והתנשאות

ת ורורי דורש חיותם וישועתם לדור ושו מקעיקרמהצדיק האמת שהוא 
כי רק . רהות שבתות החמורותר מכל עברון פלילי מאֹד יושזהו עו, לנצח

ת שבא ות והֻחרבנווכל הצר, תורסות והכפירוידי זה הם גרמו כל האפיק-על
נה השלמה ווהם מעכבים את הגֻאלה האחר, חניותעל ישראל בגשמיות ורו

התקרבות ישראל אל הצדיק האמת שמכניס בנו אמונה בשתלויה אך ורק 
קים וקות גם כל הרחכין להשגת אלֹוידה ז- שעלזאתשה ונפלאה כוקד

 שיתגלה , הגֻאלה השלמה תלויה אך ורק בזהעיקרכי כל . והנדחים לגמרי
ת ולמוולהרים את דגל הצדיק בכל הע, ר הצדיק האמת בכל הארץוויזרח א

כי בהתקרבות אמתי , ת ישראלועד שיתקרבו ויתקשרו אל הצדיק כל נפש
ת אשר עתידים להאיר ות הנפלאורואל הצדיק האמת מאירים כל הא

  .ידי משיח צדקנו במהרה בימינו-לם עלובע
מתפלל תמיד בעד , הבך ועבדך הנאמן המשרתך במסירות נפש ממשוא

  . נפשך בזה ובבאמך וישועתושל
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡ המעתיק

  )נז סימן – ת"ימי מוהרנספר (

 שנמצא ]רבינו הקדוש [ אמר לנו,קרום ששי בבובי...  ☺                     
 והשם ;ך עליו היטבו שיוכל לסמובה לפי ֻחלשתו איזה כסא טובשביל

וישב  הכסא ו ותכף הבאנו ל,יתברך עזרנו ומצאנו כסא שהוטבה בעיניו
, עורי אז בלי שות שבעצם חלישותול ראינו נפלא"ם ששי הנוקר ביועליה בב

צאי וקר עד מום ששי בבוינו מייישב על הכסא מעת לעת וחצי רצופים דה
 כי היה אז מֻסכן ,כה כללנכנס לֻס לא ת כיון דֻסכום ראשושבת שהוא י

 ,קרובבל "ם ששי הנו טלית ותפלין ביו ובעת שישב על הכסא הניחו ל.מאד
 ות וצוה עלי לאחזוע ונתן הקאו מֻעטף בטלית ותפלין התחיל לגוותוובהי

 והתפלל בטלית ו חיותו אך בחסדי השם חזר ב, וכמעט שנגוע אזובראש
צאי שבת ולעת וחצי רצופים עד מ- וישב אחר כך על הכסא מעת,ותפלין

  .ל"כנ
לוש  עמדנו לפניו והוא היה ח,תום ששי ערב שבת וֻסכו היותווכל א

 , רבי: בכניעות ראש ולב נשברו עניתי ואמרתי ל,לך ונפסקומאד והחיות ה
 יהיה לכם : עניתי ואמרתי. אין לי חשק לזה: השיב!שיעו לכם בעצמכםות

 אני :מרו כא, ואמר אט אטו והטה ביד.רחמנות על זרעכם ועל אנשיכם
רים  דבווד דברנו עמו וע. כלל עתהזאתמע ו ואיני ש,ק מזה עתה הרבהורח

ם ום ולילה שלאחריו הוא ליל שבת ויו היותום וכל או היותוהרבה בא
 על וולפעמים הטה עצמ, ת ישב על הכסאון דֻסכוראש

,  ושכב מעטו על ידולחן שאצל הכסא והניח ראשהֻש
 ואנחנו ,שן איזה שנת עראי כל שהואאפשר היה יֹ

, עמדנו לפניו בכל עת והיינו מחליפים משמרתנו
לו האנשים ואלו היו ישנים ואחר לפעמים עמדו א

   .ל"זזנו ממנו מן ליל ששי הנ לא  כי,כך להפך
ת הלבישו ון דֻסכום שבת ראשוקר ביובב

 והתפלל ושב על כסאודנו יו בטלית והוא עותוא
 ,שם כל התפלה בשלמות וישב בבגדי שבת כראוי
 וואחר גמר התפלה נכנסו הרבה אנשי העיר אצל

דבר רק  ולא להם פנים והסביר ,לקבל פניו ברגל
תן הימים ו כי בכל א,תרוכרח בימעט דמעט הֻמ

 מאד ור הזהירוקטו וגם הד,זהר מלדברהיה ִנ
  ...לו היה בצמצום גדושלא לדבר מחמת שחיות

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר( 

יכולים ללמוד ולא ...   �                               
 אני ,"אני ברסלב" ,אווה אם בשביל ג,להיות יודע

 העיקר ללמוד כדי "...ן"ליקוטי מוהר"בקי ב
 איך ללחום ,סיסי מלחמהכשנדע ללחום ת

 , השם יתברך ירחם עלינו, להכניע את הרע,ולנצח
  ...ואנחנו צריכים רחמים גדולים

הוא היה ש נפל עליה קומקום מים ,ילדה תינוקת בת שנה וחציש, מעשה  �
 לקחו אותה לבית חולים ,ליה על הפנים שלהנפל עו ,רותח על האש

 ,סכנה גדולההיא ב... היה להם צער גדולו , והרופאים ראו אותה',ינסוןלב'
 ,ההורים שלה ראו את הצרהו ...איזה פנים ,תצא מהסכנההיא אפילו אם ו

שכתוב  [קמיעההיה לה ש היה להם איזה קרובת משפחה , כלוםדעולא י
 היא הלכה לבקר ,]על קלף' ְחָמ ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנ'עליה השם הקדוש 

 ועבר יומיים , על התינוקת, החולהעלע יהיא נתנה את הקמו ,אותה
אבא יש לה , כאילו היא נולדה עכשיו מחדש, והלכה הכוויה, ונתרפא

 הוא, ה בהרופא שטיפל ,משפחה והרופאים גם כןהמא כולם יודעים יוא
? עשיתםמה " :ם הוא אמר לה,געשתה
הוא , זה הקמיע, סיפרו לו, "?ה קרהמ

 ועד היום הוא לא ,לקח את הקמיע
  ... ר הקמיעיחזהרוצה ל
 רבי ישראל האבא של...

 , לא רצה שיהיה ברסלבקארדונר
 מלך בעל חן ,והוא היה בעל חן כזה

 וכל המידות ,ר בלב טובודיבה ו,כזה
ו קדושה הידהטובות כל מיני חן 

ודדות לפני  והוא עסק בהתב,אצלו
השם יתברך עוד לפני שנעשה חסיד 

 , האבא שלו היה סוחר גדול,ברסלב
אני ראיתי בעיני מה שאי אפשר 

כל אדרבה , םיואני לא מגז, ארתל
 ,טיפה מן היםכמה שאני מספר אינו 

 הז, זה דבר רוחני ,אי אפשר להסביר
  ... אי אפשר להסביר,אמת כזה

  העלון שלכם

  על סף סגירה
  אתם יכולים להציל אותו

  

  הדואר בסניפי, בעין יפה, תרמו נא

  89-2255-7 חשבון
  

  כל הישועותתזכו לו
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