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ידי  ת כי אם עלולזכ ות לחיים נצחיים אי אפשר לוצה לזכומי שר
', ידי אמת בבחינת צדק כד אתחברת באמת וכו כין עלוולאמונה ז. אמונה

להאמין האמונה  ויבין שראוי ל ו על האמת לאמתאם ירצה להסתכל היינו
כי עצם האמת . רוובצדיקי וכשרי אמת שבכל ד ועבד משהוב' ת בההאמתִי

להפך מחמת  ונדמה ל, אדרבא, הפחותה ובודאי אי אפשר להשיג בדעת
  . ן כל כךוצחד וִנולם הזה ובכבותיו ובעושהוא משקע בתאו

 לםות עוו קצת מתאוויחזיר פני ואל האמת לאמת ואך אם יטה דעת
עיניו ויראה ויבין ' הנצחי יאיר ה ובאמת לחשב על תכלית והזה וישים לב

אין  ומבין כי מה שמבין בדעת וכי אמונה הוא רק במה שאינ. היכן האמת
ומאיר  ויתברך מרחם על עמ' א לאמונה אך הוזה אמונה ואם כן מהיכן יב

אמת ואמונה אם לישראל דרכי האמונה באֹפן שיש להם כח לבחֹר בה
רק , לה האמת בשלמות כדי שיהיה בחירהמגלה בתִח ואבל אינ. ירצו

מאיר האמת קצת באֹפן שיהיה כח להאמין למי שירצה להסתכל על 
 משהידי  יתברך על' בתחילת התקרבות ישראל לה וכמ והאמת לאמת

ראים ופתים הנות והמותוידי כל הא על ורבנו שגלה אלֹקות
בודאי היה  ידי זה ועל, ישראללעיני כל  משהשעשה 

' וירא ישראל וכו: שכתוב ווכמ, להם כח להאמין
  . 'וכו ועבד משהוב' ויאמינו בה

ם וכן הניח להם אחר כך מק פי על ואף
ת שהתנהג עמהם וידי כמה הנהג ת עלולטע

ן והעֻמקה באֹפן שיהיה להם נסי ובחכמת
סוף שהלכו  אחר קריעת ים וובחירה כמ

 מצאו מים ואזולא  שלֹשת ימים במדבר
  . ננו הרבהוהתל

שלא נתן להם תכף ' וכן במן ושלו וכו
: שכתוב וכמ, ן ובחירהווהכל בשביל נסי. ומיד

תך ולמען נס' ויענך וירעבך ויאכלך את המן וכו
  . 'וכו

' כן באמת רבים נכשלו וחלקו על ה ועל
שבודאי ישרים  משהוב' והכשרים והצדיקים האמינו בה. משהיתברך ועל 

, מיד' יתברך לתן להם המים והמן וכו' ל הוכי בודאי היה יכ, כיו יתברךדר
צה וומי שהיה ר. רק כל מה שסבב עמהם הכל היה בשביל הבחירה

' להאמין בה ואה בעיניו עין בעין שראוי לולהסתכל על האמת היה ר
רה כזה וראים כאלה והתגלות התופתים נות ומותומאחר שראו א משהוב

על זה צריכין להשליך , ות על הנהגתות ותמיהוכמה ֻקשיואם שקשה . 'וכו
תיו יתברך וכי אי אפשר להשיג אמתת השכל של הנהג, ולהאמין ושכל
 על משהיתברך ועל ' אנה חלקו על הוננים המבקשים תואבל המתל, מיד

ת שאי ודם הקשו ֻקשיונם וכבותם ונצחוכי מחמת תאו, ת כאלווידי ֻקשי
ידי הסתכלות על  ך על אמונה שנעשית עלרצו לסמֹולא  אפשר להשיבם

  )ת ידוא,  הלכה ב- ת ות שבועוהלכ. (והאמת לאמת
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התשובה  עיקרכי , אלא תשובה' ועתה'אין : ל"תינו זואמרו רב
, "תשמעו ולום אם בקוהי"בחינת ', ועתה'דת השם הוא רק בבחינת וועב

ם ויחשב כלל מיולא  ,תה השעה והרגע שהוא בה עתהולא אשלא יחשב א
אריכת ימים  עיקרוזה . םודע מה ילד יוכי אינך י, ומשעה לחברתה ולחבר

שזה , "סיף ימיםות' יראת ה"בחינת , ידי יראה כין עלווחיים אמתיים שז
, "'כי אם ליראה וכו, אלֹקיך שאל מעמך' ועתה ישראל מה ה: "בחינת
  ". 'וכו ראל שמע אל הֻחקיםועתה יש: "וכתיב

תה העת והרגע שהוא וכי צריך כל אחד מישראל להסתכל לקשר א
כין ווזה ז, ת הזמן לבחינת למעלה מהזמןולהעל, מד בה להשם יתברךוע

ת ונושהוא בחינת רצ, ידי תפלה על עיקרוה, רה ותפלהוידי ת רק על
דרגא ודרגא בכל , וזה צריכין הכל. בים להשם יתברךווגעגועים וכסופין ט

שכן  ומכל, ת בכל פעם מדרגא לדרגאושצריכין לעל, ליםוהן צדיקים גד
ורק בבחינה , אמת ת עצמן בכֹח הצדיקיושצריכין להחי, הנמוכים מאֹד

ב הרבה מה אם ירצה לחשֹ, כי איש כזה". 'ועתה ישראל וכו"בחינת , זֹאת
, םוס ושלח, ולהשתגע ויוכל לצאת מדעת, שעבר עליו ולדאֹג על מה שיהיה

לחטֹף בכל פעם , ל"הנ' עתה'הוא רק בבחינת  ווקיומ וכן כל חיות ועל
, וכן בכל פעם, בהוטפין איזה נֻקדה טורחין מן הרע וחואיזה עת ורגע שב

ת סט וא , הלכה ה–ת מתנה והלכ( .ל"הנ" תשמעו ולום אם בקוהי"בחינת 
  )ת קלחוא ,דהו יראה ועב- צר היראה ולפי א
  

  )'ח-'נים הסימ, ן וכסופיןורצ –לקוטי עצות (

ן וכג,  ללמֹד כללומי שאי אפשר ל�                                                    
צא והוא בדרך ובמדבר וכי שוא,  שום ספרו שאין לושהוא עם הארץ א

אזי מה שהלב , רהוקק מאֹד ללמֹד תו ונכסף ומשתוער בו בורק שלב, בזה
לקוטי , עיין בפנים(ך הספר ו בחינת למוד מתוזה בעצמ, מד ללמֹדוח

 ).ב"סימן קמ, ן"מוהר
נעשה , ידי שיש להאדם רצון אחר חוץ מרצון השם יתברך- על � 

שלא יהיה  בטל רצונוכי צריך האדם ל. מלכות להסטרא אחרא
 הן שיהיה לו, שרוצה השם יתברך רק כמו, רצון לו

כל  וכן שאר, ושלום-ממון ובנים הן לאו חס
, שרוצה השם יתברך הרצונות לא יהיה רק כמו

סימן , שם(ואזי ממליך מלכותיה יתברך לבד 
 ).ב"קע

מעניין רצון ֻמפלג שלא ידע כלל מה  � 
לה אות יז אכי, אמונה אות נה הוא רוצה  עין

 ).'סימן ז', שם חלק ב(
ואף על פי שהכל , הוא הרצון העיקר � 

אף על פי כן אין , יתברך חפצים ורוצים לעבדו
, ויש חלוקים רבים ברצון. כל הרצונות שווים

בכל עת ובכל רגע יש  באדם אחד בעצמו אפילו
 והכלל שעיקר. חלוקים רבים בין הרצונות

,  אליו יתברךהוא הרצון והכסופין שיהיה כוסף
, ן"שיחות הר ('ועין ממון אות נ ,ובתוך כך מתפללין ולומדין ועושין מצוות

 ).א"סימן נ
הגומל לחייבים , אבי אב הרחמן, באתי לפניך אבי שבשמים... ���� 
ותזכני לכסֹף ולהשתוקק ולחשק תמיד , גמלני כל טוב, טובות

עד ,  ותקיף מאֹדולתורתך ברצון חזק בהשתוקקות נמרץ אליך ולעבודתך
ולהתפלל ולומר תחנות ובקשות , ללמֹד הרבה בכל יום, שאזכה ברחמיך

ולעשות מצוות ומעשים טובים , שירות ותשבחות הרבה בכל יום ויום
בעת שיהיה ההכרח להתבטל על פי  ואפילו, הרבה בכל יום ויום כל ימי חיי

סֹק אם אהיה לפעמים במקומות שאי אפשר ללמֹד ולע אפילו, רצונך
תזכני ותעזרני שיהיה לי חשק ורצון חזק ללמֹד תורה , בעבודתך שם

עשיתי מצוותיך  כאילו, עד שיעלה הרצון לפניך, ולעבֹד אותך באמת
  .ולמדתי תורתך ממש

רחם עלי והיה בעזרי וזכני שאתחיל להרגיל את עצמי , מלא רחמים���� 
לכסֹף ולהשתוקק ולחשק תמיד ברצון וחשק חזק ואמת לתורתך 

ידי החשק והרצון האמת -עד שאזכה על, בודתך ולהתקרב אליך באמתולע
ידי הצדיקים - ללמֹד מתוך הספר העליון הנכתב על הלב העליון על, שבלב

, אשר אתה מקשיב ושומע דבריהם שמדבר כל אחד במקומו, האמתיים
ואתה מחברם יחד וכותב מהם ספר זכרון בשביל החושבים בלבם 

אז נדברו יראי , שכתוב כמו, ך ולעשות רצונךוחושקים באמת ללמֹד תורת
' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' ה

  .ולחושבי שמו
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זכני גם כן לקבל ולהמשיך ���� 
עלי הארה גדולה מהלב הזה 

כי אני , וללמֹד מתוך הספר הזה
רק אני מצפה , רחוק מאֹד מהכל
שתזכני לרצון , לרחמיך וחסדיך

י אליך ולעבודתך וחשק אמת
באֹפן שאזכה לשוב , ולתורתך

. אליך מהרה באמת כרצונך הטוב
, חוס וחמֹל עלי ברחמיך הרבים

עזרני כי עליך . ברחמיך הגדולים
כי תפארת ֻעזנו אתה ", נשענתי

יהיו לרצון . וברצונך תרום קרננו
צורי ' פי והגיון לבי לפניך ה- אמרי

לקוטי  (:אמן ואמן". וגואלי
  )'ק  מתוך תפילה–' תפילות א

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

זמן "אני קיבלתי פתק׃  ,זמן הגאולה הגיע...  �                      
זה עיקר בשורת , עיקר הגאולה שיתגלה רבנו בעולם ,"הגאולה קרוב מאוד

יתברך עשה נסים  ועכשיו השם ,!אין מה לדבר ,בלי רבנו, הגאולה
 ,!רבנו, רבנו, רבנו, רק רבנו, דברים מרבנושכל העולם מ, ונפלאות

 ,"?ברסלב? מה זה" :הם מתביישים מאד ,המתנגדים הם מתביישים נגדנו
, מהקשר שלנו ,היה רעש גדול בכל העולם מזה ,אני לא ידעתי מה שזה

אני  ,ברוך השם ...ואנחנו לא ידענו מה שזה ,ההתנגדות היה חזק מאד
זמן הגאולה קרוב  ":ככה שכתוב עליו והיה שמה חתיכת נייר ,פתחתי ספר

אור כזה לא היה  ..."קרוב מאד זמן הגאולה: "ארבע מילים, "מאד
   ...בעולם
אש גדול  ונעשה, רבי ישראל קרדונר בא לטבריה ונעשה מה שנעשה...

זה סכנה  ?רבי ישראל קרדונר ורבי ישראל בער ?כבר שניים ,עד השמים
מה , אוי ,ם הגדולים והמפורסמיםכל המתנגדי ,נפל עליהם פחד !גדולה

אתה חושב שאתה בא , ישראל קרדונר בא לטבריה רבי ,שנעשה מזה
  ...אז זה היה כמו לנסוע יותר רחוק מן אמריקה? זה דבר קל ,לטבריה

 אני קבלתי מרבי, אני נשארתי לבדי, נפטר )קרדונר(ישראל  רבי...
הוא בא ממירון  ,האני לא ידעתי מה ז, ישראל מה זה ברסלב ומה זה רבנו

ישראל ונעשה מזה  אני נתקשרתי לרבי, מה זה אבל לא ידעתי, לטבריה
ישראל  נתקשר עם רבי הוא ,נעשה ברסלב ישראל בער ":רעש בכל העולם

נפטרה מגודל צער שנעשיתי  אימי, בטבריה היה תחיית המתים ...!קרדונר
  ...ברסלב
כאלה עוד לא  "תסיפורי מעשיו "!יספר משיח 'בעטליר השביעי'ה...

איך הזוג היה  ,כאלה "סיפורי מעשיות", !זה רק של משיח, היה בעולם
הם לקחו את כל , של יום הולדת המלך, להם חתונה מהסעודה של המלך

  ...ועשו בזה החופה והחתונה ,מה שנשאר מהסעודה
 

  )א"ען  סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנ ספר(

ם שביעי ווהנה דרכנו תמיד בברסלב להתפלל בי.  ..☺                       
הגין כל זרע הבעל ות השחר ממש כאשר נומעל, של פסח בבקר השכם מאד

לא  שבודאיוים עליהם אבל באדעס אמרתי ולברכה והנל ונוב זכרושם ט
  .כל כךיהיה לנו מנין להתפלל בבקר השכם 

עד שזכינו שנתקבצו , אבל השם יתברך עזרנו לחזק את לבבנו לשמחה
לה טבלנו בביתנו ובתִח וין עשרה והתפללנו בבקר השכם כמיאלינו למנ

ואמרנו כל , ןיואחר כך התפללנו כל התפלה במני, במקוה כדרכנו תמיד
י שבא עם רבי יהודא "רה גם שמענו ברכת כהנים מרוהפיוטים וקרינו בת

ואחר כך מלתי , עזר ואחר כך המתנתי עד שגמרו בבית הכנסת התפלהאלי
לה וררו לבבינו לשמחה גדולה לאל ועל ידי כל זה נתעתִה, ק כדתוהתינ

לה מאד ום שביעי של פסח היינו בשמחה גדולה לאל שבימאד וכן היה תִה
ש "לה בבית רבתִח, עד הערב ולם ֻכות הרבה כל היולוברקודין ומח

ש אחר כך נכנסנו לבית הברית "שאכלתי בבית ר
מילה וגדל השמחה שהיה לנו שם אין לשער עד 

ב ום טולם שהיה שם לשמחת יוררנו כל העושע
ק שהיה בטבע וושמחת ברית מילה גם אבי התינ

ק והיה רח ווכשנכנסנו לבית, רהובעל מרה שח
דל השמחה ואבל אחר כך מג, משמחה מאד מאד

ושאר עד שהוא , להולשמחה גד ותוררנו אוע
ם וד יורקדו לכב ֻכלםקים משמחה ואנשים הרח

, וכבר מבאר אצלנו גדל המצוה ב בשמחה הרבהוט
כשמשמחים בשמחה את מי שהוא בעצבות ומרה 

-ב בסֻעדתוט-םוובפרט בי, רהושח
  .מצוה כזאת

כך נכנסתי לבית רבי -אחר
לה ווגם שם היינו בשמחה גד, צבי

לה לאל עבר כל ורקדנו הרבה ותִה
הוא שביעי של פסח ם ששי שוי

, בשמחה רבה בעזרת השם יתברך
ם השבת שלאחריו שהוא ווכן בי

לה בשעת ין של פסח בתחואחר
קים מאד ורח היינוסֻעדת שחרית 

דל היגיעה של ומשמחה ורקודין מג
ל אבל אף על פי כן בדעתי ואתמ

 ורתוהייתי נכסף מאד לדבר מת
ת ולברכה ולהי ונושל רבנו זכר

 יתברך שהייתי משיח ומספר עם האנשים שבאו עד שעזרני השם, בשמחה
רה וך התוך הדברים נכנסנו לתועד שמת, ך פינוואצלנו מכל מה שנזדמן לת

ת ות ֻסכות שבועותב-שהוא ראשי' וישסף וכו) ו"א ט-שמואל(על פסוק 
ות שאי אפשר קן השגת אליומעני', ן אברהם תקן שחרית וכוענייומ, פסח

  .ד"כמבאר כל זה בסימן למ' וכואם על ידי צמצומים - להשיג כי
רר על ידי ומעים אחר כך זכינו להתעווהחייתי מאד מאד את כל הש

וחזרנו ורקדנו , ד שזכינו שהגיע השמחה לרגלינוע, להוזה לשמחה גד
תה ילה היולה וגדום שבת קדש בשמחה גדוהרבה מאד עד שעבר גם כל י

ל פסח נים שונים מהשמחה של ימים הראשוהשמחה של הימים האחר
) 'נחמיה ח(כי , אשר עזרני עד כה וחזק את לבבנו בשמחה, ברוך השם

  :"'היא מֻעזנו וכו' ות הוחד"
  

  )המשך, ה"כמכתב  -' ל בי הנחֵּבספר ִא(

ב שלנו עתה בעתים הללו בחשך הזה הוא והט...   �                      
ציא איזה חצי וך האשפה הוא מושמת, ל המנקר באשפהוממש כתרנג
צא ום עד שמוזר ומחפש כל היווח, צא בזהו חטים וכיורים אוגרעין של שע

 'וה. ומחיה עצמבכל פעם איזה חלק מפרור לחם המוטל באשפה ובזה 
 שעל כל פנים יחיה ובויתברך ברחמיו העצומים מבקש מישראל עם קר

שגם זה יקר בעיניו , ל המנקר באשפהורק כתרנג, ב שהואו במעט הטועצמ
  . לון גדו לחשבויתברך והוא מצרפ
הם  כאילורר את האדם בכל פעם לשטותיו והבליו והיצר הרע מע

הם  כאילוצה שיתישנו ו הוא ררה הנפלאיםות התוועצ, עכשיוחדשים 
ת והשטותים והבלבולים וכי התאו, ובאמת הוא להפך, םוישנים חס ושל

אבל למעלה מהשמש שהוא , כי אין כל חדש תחת השמש, הם ישנים מכבר
רה עֻמקים מאֹד והם ות התוכי עצ, ת לגמרי בכל עתושם יש חדש, רהוהת

ם וובכל י, ל פעםכן צריכין להתחזק מחדש בכ-ועל. מתחדשים בכל פעם
  . ידי הצדיק האמת-כין עלווכל זה ז, ם יהיו בעיניך כחדשיםווי

ר ולהתגבר ולהתקרב ולהתקשר לא וומחזק וומזרז והריני מסית
  . ם ונסו הצלליםומים לעד טרם שיפרח הייהצדיק ולקבל דבריו החיים וקי

, ת כאלווראות נולם מקֻדשוכמה וכמה מרחיק גשמיות האדם והע
כל זה עלינו לשמֹח ולרקֹד בלב שלם בשמחה רבה שזכינו לידע אולם עם 
  .כר כלום והוא זקן ויניקוז ומזה שאינ

, בעוידי הנחל נ-ת אלה עלורושעשה עמנו בד 'מה גדלו חסדי ה
סק וכי הוא ע, תות את כל הנפשוראים כאלה לרפאושממשיך תקונים נ

כל עת ורגע לשמֹח כל ימיו ב ובודאי ראוי ל. ת ישראלובתקון כל נפש
. בעוידי הנחל נ-על ויתברך עמ 'בכל החסד אשר עשה ה וכשיזכיר את עצמ

של הזקן דקֻדשה סבא דסבין עתיק  ור ותדע ותאמין בגֹדל כחתזכֹ
  .דעתיקין שממשיך חסדים נפלאים חדשים בכל עת

בכל נֻקדה  ות את עצמושצריכים להחי, זכֹר היטב כל מה שדברנו
שזכינו להתקרב להצדיק האמת והצילנו תר במה וובי, בהוונֻקדה ט

ותאמין . כי הכל אינם דברים בעלמא', מהתנגדות על עצם האמת וכו
ובימיך , כן יגמֹר בעדך, עמך ות חסדויתברך להרא' שהחל ה וותבטח שכמ

ר הצדיק בכל ותושע יהודה וירושלים ויאיר א
  . לםוהע

ת וב מוטל עליך להרגיל עצמך להרבוח
אתה צריך להרגיל . אם שהוובשמחה בכל מק

ת ובות טות בשמחה מאֹד בכל הנֻקדועצמך להרב
יתברך ואתה ' יקרים מאֹד מאֹד אצל ה ֻכלםו, שלך
הוא  עיקרה. ת עצמך בהם תמידול להחיויכ

 ושצריך להתגבר מאֹד להמשיך שמחה על עצמ
כי ראוי לנו לגיל ', ימיו בכל עת ורגע וכולשמֹח כל 
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