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[  ÌÎÈ�ÙÏ Ô …̇� ÈÎ…�‡ ‰‡¯  ...)כו,יא(  

 שני לה יש רהוהת כי (ול שיש הכלי כפי האדם אצל נעשה והקללה הברכה
, 'וכו חיים סם ול נעשית, זכה – ושמתם: שאמרו וכמ, תוולהחי להמית: תוכח

 ראה: שכתוב וכמ, )ושל המחין תפיסת, ותפיסת כפי היינו, ושל הכלי לפי הכל
 הוא ברוך שוהקד מלפני כי, דייקא לפניכם. וקללה ברכה פניכםל תןונ אנֹכי

 הוא אם: הצרוף נעשה כן האדם ולפי, פשוטים תותיוא היינו, פשוט רוא צאוי
 וקללה ברכה לפניכם: וזה. להפך – לאו ואם, ברכה של צרוף נעשה, בוט אדם

 .לאו אם ברכה הוא אם, הזה לצרוף ציור אין עדיין' ה לפני כי, דייקא –
  ) לוסימן – ן חלק א"הרולקוטי מ(

 

[  ‡ ÍÈÏ‡ Ô˙�ÂÂ‡ ˙ÂÓ Â˙Ù. ‡‰ ‡·ÂÂÓ‰Â ˙Â ˙Ù... )ג-'ב,יג'(  
ף דעתה ורה לסומר הגיעה תוסי הגלילי אורבי י: איתא בפרק הנחנקין  
 מעמיד לך חמה אפילוש, רה ממשלה בהולפיכך נתנה הת, כביםודת כושל עב

מר וכל, רה ממשלה בהונה התנת: י"ופרש רש, ובאמצע הרקיע אל תשמע ל
, פתו מות אודכתיב ונתן לך א, ונושה כרצושל ועו נביא מותו תראה אאפילו

עד כמה וכמה כח הבחירה , יןייך לעניכל זה ש. ונועד כאן לש
  . והבן מאֹד, מגיע
ידי שהשם יתברך   כח הבחירה היא עלעיקרו

, תולות גדות והעלמו בהסתרונוהעלים והסתיר רצ
והארץ נתן לבני "בחינת , ן האדםותלה הכל ברצו

 שהשם יתברך מסר הבחירה היינו, "אדם
. ותוליכין אוצה לילך מוובדרך שאדם ר, להאדם

תיו ולברֹח מרע ו שיש כח באדם לשבר תאוווכמ
לילך אחר ,  כח להפךוכן יש לו כמ, בות טוולעש

עד , ת רעים כאלוונו ולהתגבר ברצושרירות לב
 ו יתברך למלאת תאותונו רצל יכריחושכביכ

ן ואין שאחד נכסף מאֹד ברצו שרוכמ.  הרעונוורצ
 להצדיק וישראל א לנסֹע לארץ, חזק לדבר שבקֻדשה

והוא , תות ועצומות רבו על זה מניעוויש ל, צאווכי
כן יוכל  פי על כמעט מן הנמנע ולמעלה מדרך הטבע אף

עד , כך ת וכסופים חזקים כלונול כזה וברצולהתגבר בחשק גד
 בדרכים נפלאים ובהשגחה נפלאה שלא ו ומסבב עמונושה רצושהשם יתברך ע

  . בה מן הכח אל הפעלו הטוציא מחשבתוכה להועד שז, כדרך הטבע
, םוחס ושל, לך לדבר עברהושגם הה, אבל את זה לֻעמת זה עשה אלֹקים

 וויש ל, צאות וכיוניות חיצוללמֹד חכמ,  לדעתו לילך למרחקים לאבד נפשוא
, והוא כמעט מן הנמנע ושלא כדרך הטבע, תות ועצומות רבוכן על זה מניע גם

כך   כלועד שהשם יתברך מסבב עמ, ן חזק כזהו ברצורק הוא מתגבר ברשעת
צה לילך וכי בדרך שאדם ר, וכל זה מחמת גדל כח הבחירה, עד שבא לשם

כל , כשרכי זה האיש ה: לין הכל להביןואך החלוק וההפרש יכ. ותוליכין אומ
לם הזה ות עולפרֹש מתאו,  בשביל התכלית האמתי הנצחיונו ורצותכוונד ויס

שה ווהשם יתברך ע,  התכליתעיקרשזה ,  יתברךונות רצוהכלה והנפסד ולעש
וזה ; לם הבאולם הזה ובעו בעוואז בודאי אשרי ל, ונות למלאת רצו נפלאועמ

רד וועל ידי זה י,  הרעולם הזה ושרירות לבות עו לתאוונו ורצותכוונההפך כל 
   . עדי אֹבדולבאר שחת ואחרית

ר אלו וא) בראשית רבה פרשה ג(ל "תינו זווזהו גם כן מה שאמרו רב
דע ו איני יעדייןו, חֹשך אלו מעשיהם של רשעים, מעשיהם של צדיקים
. 'ב וכוור כי טום את האאלקיוירא : מרותלמוד ל, באיזה מהם הוא חפץ

שקר לאמת ואמת לשקר , ר לחֹשךור ואוחֹשך לא שהרשעים מהפכים היינו
ם את אלקיוירא : לכן נאמר, יתברך חפץ' עד שאי אפשר לידע באיזה מהם ה

לם כדאי להשתמש ושראה שאין הע) שם(ל "תינו זוואמרו רב, בור כי טוהא
 שמי שחפץ לידע הדרך באיזה היינו. או לצדיקים לעתיד לבו ועמד וגנזוב

ב וילך ור הטוכי אצלם נגנז הא, קרב לצדיקי אמתיתברך חפץ ית' מעשים ה
 הנצחי ועל תכלית, ו עד זקנותומבחרות, ופו עד סודובדרכיהם להסתכל מע

  :יתברך' ואז ידע האמת באיזה מהם חפץ ה
תניא : ל"תינו זומאמר רב) דף סה(ת וין בסנהדרין פרק ארבע מיתיוע

עקיבא מגיע למקרא וכשהיה רבי . ' וכווזה המרעיב עצמ' רש אל המתיםווד'

רה עליו ו כדי שתשרה עליו רוח ֻטמאה שוומה המרעיב עצמ: כהוזה היה ב
,  שתשרה עליו רוח טהרה על אחת כמה וכמהוהמרעיב עצמ, רוח ֻטמאה

תיכם היו ונוע) ישעיה נט(תינו גרמו לנו שנאמר ונואבל מה אעשה שעו
עח  תותיוא, ה הלכה –ת ברכת השחר והלכ(. כםאלקימבדילים ביניכם לבין 

 )ת טו א,דתויראה ועב -צר היראה ו לפי אעט
  

  )'א,  חודש אלול– המבוארות עצות( 

נת חֹדש אלול היא תקון לפגם וכו  �                                                      
היינו שעל ידי למוד כראוי וקיום הדעות והעצות המבֹארות בלקוטי . הברית

להתרחק מהשם  ולא איך להתחזק בכל עת, ו"סימן וא' ן חלק א"מוהר
חס , הן על ידי הירידה הגדולה ביותר, הן בעליה הגדולה ביותר, יתברך
כי כל . ונת אלולולמודים אלו מֻכנים כ, בין בגשמיות בין ברוחניות, ושלום

מרמזים על דעות , י זכרונו לברכה"כוונות אלול המבֹארים בכתבי האר
ועל ידי הבקיאות . שעל ידם זוכים לתקון הברית, עלהועצות הנזכרות למ

והזווג , זוכים למצֹא את הזווג האמתי, וקיומם באמת, בלמודים ועצות אלו
היינו שהיא מסכימה ומֻרצה לדעותיו והנהגותיו ביראת השם . בטל לרצונו

  .וקיום התורה בכל פרט
 אבי ."אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים..."���� 

חקרתני ' ה. לכי ואלקי אליך אתפללמ", שבשמים
, אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק, ותדע

לה יכי אין מ, ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה
אחור וקדם צרתני , ידעת ֻכלה' בלשוני הן ה

 לא פליאה דעת ממני נשגבה, ותשת עלי כפכה
, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, אוכל לה

 ":ה ואציעה שאול הנךאם אסק שמים שם את
חושב , מלא רחמים, רבונו של עולם ����

רחם עלינו למען , מחשבות לבל ידח ממך נדח
בקש , וקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ, שמך

רבונו . צֹאן נדח ואין מקבץ, ברחמיך צֹאן אובדות
רבונו של ". תעיתי כשה אובד בקש עבדך", של עולם

נותי ופשעי הרבים ומרֹב עניי ועמלי ומרֹב עֹצם עו, עולם
ומעֹצם בלבול דעתי מרבוי , עור וערך ומספריוהעצומים בלי ש

ח פי וכן איני יכול לפת-על, ונותי מעודי עד היום הזהוהפגמים שפגמתי בע
אפשר - וגם אי, וקשה וכבד עלי מאד מאד לפרש שיחתי לפניך, לדבר כלל

 אשר, בו מאדכי צרות לבבי הרחי, לפרש כל שיחתי לפניך ככל אשר עם לבבי
כן -פי- על-אף אבל". כי רבות אנחותי ולבי דוי", הזמן לפורטם יספיקלא 

אדברה , אמרתי אשיחה וירוח לי, אוכל לא הציקתני רוחי ועצור במלין
ך ללבי עתה יהשי אולי אזכה עתה למצֹא הנֻקדה טובה, עלי מה ויעבֹר
, הואואיך שהוא איך ש. אליך מעתה באמת ידה לשוב-שאזכה על, באמת

, איך שנפלנו וירדנו בגלות המר הזה למקומות שירדנו כל אחד לפי ירידתו
ר ולבקש ולחפש אחר ולחת, ין חובה עלינו על כל אחד ואחדיעם כל זה עד

אשר אבדנו בגלגול זה , עור וערךינו הרבות והעצומות מאד בלי שיאבדות
חמים אולי נזכה לעורר ר. ידי תאוותינו הרעות-על, ובגלגולים אחרים

הגוזר בתורתו , גדולים אצל בעל הרחמים המרחם על כל האובדים והנדחים
, אולי יש תקוה למצֹא איזה אבדה מאבדות נפשנו הרבים, להשיב אבדות

  . לםֻכ אולי נזכה למצֹא מקצתם או
כי אבדתי לדעת מה , יב מכל הצדדיםיפי שאני בעצמי הח-על-ואף
הייתי כמו שוטה המאבד , רעותונותי הרבים מחמת תאוותי הוובע, שאבדתי

כן אולי אזכה ברחמיך למצֹא עוד איזה נֻקדה טובה -פי-על-אף. מה שנותנין לו
באֹפן שאזכה מעתה , אמתיית שתוכל להתגבר על כל מה שאני צריך להתגבר

י ואבדת אחרים להשיבם יולחפש ולבקש ולמצֹא כל אבדות, לשוב אליך באמת
לם בתכלית באֹפן שיתקנו ֻכ,  משםלם למקומם הראוי למקור שנחצבוֻכ

  ) מתוך תפילה מד–' לקוטי תפילות ב (:התקון באמת כרצונך הטוב
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 ו"תקצת'	מסעלון	

 כף אל כף והמחאת יםרקוד ידי על
 הִדינים המתקת נעשה



  )פח–ים פו מכתב–' בי הנחל ֵּבספר ִא(

החושב מחשבות עֻמקות ותחבולות , לבי יקירי �                         
פרסם עצומות והקדיש את לבבו הרחב וכשרונותיו הברוכים לגדל להדר ול

שהוא מחסה ומגן לנו בכל יום ובכל עת לדורות , את שם הצדיק האמת
עולם לנצח אפילו בתוך כל מיני חשך והתרחקות שעובר על כל אחד בכל יום 

  . ובכל עת
כי געגועיך וכסופיך הטובים להיטיב כל ימי חייך ולעזֹר לעם , דע אחי

ורק בעבור , גרמו שתזכה לידע ולהתקרב ולהתחבר להנחל נובע, ישראל
יתברך יודע תעלומות לבבי כי אש אהבתך ' ה... 'זה זכית להיות וכו

ויומם ולילה אני חושב מחשבות עליך על , תוקד בלבי עד אין סוף
' ומתפלל ומתחנן שיאיר ה, טובתך וישועתך האמתי בזה ובבא

, אור האורות, פלא הפלאות, בלבך אור האמת אור החדש
אשר אתה חפץ בו , נחל נובע, הנורא ונשגב מאֹד

ומשתוקק וחומד בכלות הנפש שיתגלה ויתפרסם 
ידי זה יתקן כל העולם בתכלית -שעל, בעולם

  .השלמות
הגדל והצומח , ידיד לבי הנעים �

 יינימבארות מים חיים ממע
הישועה הנובעים מהצדיק 

האמת שממרק ומצחצח 
ים של ישראל יהעינ

לראות הפתחים איך 
לצאת מהיכלות השקר 

מאה של המינות והט
ולכנוס , ואמונות כזביות

בהיכל הקדש של החכמה 
להכיר גֻדלת הבורא , והשכל האמת

  . ולהתקרב אליו באמת
הוד לבי , חמדת לבבי, אחי חביבי

אינני יכול להזיז אהבתי ותשוקתי וגעגועי , ונפשי
מאתך אפילו שעה אחת כי תלוי בזה דברים עליונים 

  .ת ישראלנעלמים ונוראים מאֹד שהם ישוע
גדל ובהירות אור נשמתך הגבוהה והעליונה נמשכה 

  .ממקור עליון לפדות ולגאֹל את ישראל
שהקדיש את לבבו הרחב וכשרונותיו , עצמי ובשרי �

הברוכים ואת כל חיותו לגדל ולהדר ולפרסם את שם הצדיק האמת 
היחיד בעולם העולה לעילא ולעילא על כל הצדיקים האמתיים המבחרים 

שהוא מחסה ומגן לנו לדורות עולם אפילו בתוך כל מיני חשך , י הדורותיחיד
  . חשכות וההתרחקות העובר על כל אחד ואחד בדורותינו אלה האחרונים

איך אוכל לנתק עצמי , לגֹדל ההתקשרות והאהבה האמתית שיש בינינו
כי בני איש אחד אנחנו , ח אותך חס ושלוםממך ולפרֹד מחשבתי מאתך ולשכֹ

  .רש ֻמבחר האמת שהוא עיקר חיותנו גֻאלתנו ופדות נפשנושרים יחד בשֹומֻק
 

  )קפא-חן קע סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

ם כפור באנו לקושטנדינא ום שלישי ערב יובי ...☺                        
  : הנקרא אצלנו סטנבול

 תום כפור אחר חצום שלישי ערב יובקושטנדינא עמדנו על הספינה מי☺ 
תה ור אלה רצינו לשכֹית אחר סֻעדת שחרית כי בתחון דֻסכוראש, ם שניועד י

  ): כפי הנראה כאן חסר גם כן מעט(הספינה עצמה שבאנו עמה לקושטנדינא 
שפתאם בא הקפיטאן , ת עשה השם יתברך לנו נסון דֻסכום ראשובי☺ 
מנו מצות יקי ולא , אחר שכבר אכלנו סֻעדת שחריתותנו מספינתווגרש א

שכן מצות ֻסכה והשם יתברך ברחמיו העצומים -ג ולולב ומיניו ומכלואתר
, ת מהספינהון דֻסכום ראשותנו ביובה שפתאם גרש אות לטוגלגל עמנו סב

 היו כל המטלטלים עדייןו, אנו אל הספרווֻהכרחנו לילך אל העיר ותכף בב
תי ך כך שאלוובת, שלנו ֻמנחים בחוץ והלכנו עם כל האנשים לבקש אכסניא

ים מצות יג והלכתי לשם וזכיתי בחסדיו הנפלאים לקוהיכן נמצא אתר
ת הנזכר לעיל ון דֻסכום ראשוג ומיניו ביואתר

לנו יאשנו ֻכיאחר שכבר נת, םות היואחר חצ
תנו ביין ובמיני וש כבד א"ג וגם רומלברך על האתר

וברכנו לישב , ותיוהלכנו אל הסכה שבעלי, כסנין
  : תינו בשמחהבסכה ושהחינו ואכלנו וש

ורקדתי מעט , ומשם חזרנו לבקש אכסניא☺ 
ת ובדרך הלוכי שעשה עמנו השם יתברך נפלא

ג ות לברך על האתרון דֻסכום ראשות ביוכאלה לזכ
אשתי מזה לגמרי יועל הסכה אחרי שכבר נתי

והאמנתי שמה ששמחנו בלילה שלפניו הוא ליל 
, ת שהיינו שמחים אז מאדון דֻסכוראש

תי אז בשעת השמחה כוונכי כל , ת אלוושות קדותנו במצו אכח השמחה זכה
וכן הוה ומה , גוים מצות אתרית על ידי השמחה והרקודין לקוהיה לזכ

ת יש הרבה לספר ואיך ון דֻסכום ראשום כפור עד יושעבר בימים אלו מערב י
וכמעט , יאשנו מזהית אלו וכבר נתושות קדוים מצויהיה מן הנמנע לק

בכל זה יש הרבה , ת אלוות יקרוים מצוים לקודים חס ושלבוכמעט היינו א
  : לספר ואם יסכים השם יתברך יבאר בזמן אחר בעזרת השם יתברך

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

  . ברוך השם,  וקשור לברסלבדבוקאני תמיד ...   �
גדולים  -  כולם, מה שאני סבלתי מברסלב ,מה אני, אוי  �

 ."זה ברסלב ,הנה ברסלב, אה ":עהראו באצב ,וקטנים
מתנה כזה שאין , וזה מתנה, ברוך השם אני קיבלתי

והם , אני למדתי ספרי ברסלב, לא היה לי. כמותה
והם שלחו אותי ואת הילדים , כולם היו מתנגדים

, אני הייתי חזק !ברוך השם .שלי מהבית ספר
, ועמדתי כמגד גדולים, גיבור חזק

שם הייתי וברוך ה ,מפורסמים בעולם
 והשם ,יחיד ועמדתי כנגד כולם
שהיה  ,יתברך נתן לי מתנה

 בחברון היה, בירושלים
 ,מורי ורבי ישראל, ישיבה

 רבי ישראל הלפרין תכף
, נעשה קשר בינינו

וברוך  ,ועמדתי כנגד כולם
עד היום אני רק  השם

כוח  אין לי... ברוך השם, ברסלב
אבל יהיה זמן שאני , לספר את זה

האמת של כל  היה הוא .אספר
הם לא  ,הוא היה כנגד כולם ,הגדולים

הרב אלפנדרי ביקש , הם היו נגדו כלום, יודעים
 ,רק בשביל הילדים שיתנו לחם ,אותם שיתנו לי לחם

 ,הוא לומד ספרי ברסלב ,זה לא בן ישיבה ,לא": אמרו
כן נתנו חצי לירה על -פי- על-אבל אף ,"לו אנחנו לא ניתן

, היה מספיק על לחם בשביל הילדים לא, חצי לירה, שבת
  ...היה לי עשרה ילדים

מרומז בתורה בפסוק  שהוא ,רבנו הקדוש גילה על זה  �
רבנו הקדוש מרומז בפסוק  וגם ,"כמה'קור ח'ובע מ'חל נ'נ" :ך"בתנ

שם  זה, הוא ארבע אותיות" נחמן"השם , 'מרובע, משולש, כפול, פשוט'
והוא מרומז בפסוק  ,כן ארבע אותיותה גם "ו ק"ה ו"ד ק"השם יו ,"הויה"

 ,להתקרב לרבנו הקדוש כל אלו שזוכים ,"כמה'קור ח'ובע מ'חל נ'נ" :הזה
כל מה  כי, אבל זה טובה גדולה ,ומבזים אותם רודפים אותם העולם כל

 ,הם היו בעלי גאווה, עיר קטנה, אני בטבריה... שהם סובלים בשביל האמת
ידעו  לא ,מרבנו הקדוש חלק לא , להםלא היה, יכולים ללמוד וחשבו שהם
אני הייתי איש יחיד ועמדתי  ,ברוך השם. מרבנו הקדוש אחת אפילו תיבה

  .כנגד כל העולם
מצחקים מכל  ,אני ותלמידי רבי נתן ":הוא אמר ככה, רבנו על עצמו  �

אני גמרתי , ניצחתי אני ":הוא אמר ,וגם יש שיחה מרבנו הקדוש ,"העולם
שהתאוות לא כלום והכסף לא  , בא לעולם לגלות האמתהוא ,"ואגמור

כמו , והוא זכה שכולם נפלו והתבטלו לגמרי כנגד כל דיבור שלו ,כלום
, כזה "ליקוטי תפילות" ?רואים כזאת בעולם, "סיפורי מעשיות"שרואים בה

כנגד  אני הייתי חזק ,ברוך השם? יש עוד בעולם, כאלה" סיפורי מעשיות"
רבנו  ,אני ניצחתי כולם ,וברוך השם, ספרי ברסלבכל העולם ולמדתי 

כי הוא בא , רבנו הקדוש, "ניצחתי ואנצח ,גמרתי ואגמור ":הקדוש אומר
אז רבנו  ,אבל העולם היו מתגברים ,והכסף לעולם לצאת מן העולם התאוות

הוא לא  ,הוא גמר ,"גמרתי מכל העולם ,ניצחתי ואנצח ":הקדוש אומר כאן
ניצח  הוא, כל הגאונים ,כל החכמים ,כל העולם ,תהשאיר כלום מהתאוו

ניצחתי  ,אני גמרתי ואגמור ":אותם ואמר את זה
זכיתי להתקרב לרבנו הקדוש  וברוך השם ,"ואנצח

אני  וברוך השם, מתוך צער גדול ומתוך שברון לב
עמדתי כנגד האבא וכנגד האימא וכנגד כל העולם 

אני  ,לםאני הייתי יחיד כנגד כו ...וכנגד הישיבה
וכולם היו לומדים , הכי פשוט, הייתי הכי גרוע

 ,את כולם ,וברוך השם אני ניצחתי אותם ,גדולים
אני פתחתי  ,אתה יודע שהיה לי מכתב ...עד היום

   ...ספר ומצאתי מכתב

  אומן

  אומן
  ראש השנה

  

  ): לפני רבנו הקדוש(אחד אמר לפניו 
  , להיות אצלו על שבת תשובה, ניחא לו יותר שהיה

  .כי אין לו מקום לעמוד שם בבית המדרש. על ראש השנה ולא
  ,דמא דעתו מבולבל, ומחמת זה. וגם אין לו אכסניא טובה לאכול וללון

  להיות אצלו, על כן היה טוב לפניו יותר. ואינו יכול להתפלל בכוונה
  .בזמן אחר ולא בראש השנה

  

  :בזה הלשון, השיב לו רבנו זכרונו לברכה
  ,אם שלא לישן, אם לישן, אם שלא לאכול, אם לאכול

  אם שלא להתפלל, אם להתפלל
  )היינו שלא להתפלל בכוונה כראוי(
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