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נה שאנו מקוים ומצפים אליה בכל ווכן הגֻאלה האחר, םיִעקר גֻאלת ִמצר
כי מה שהיה הוא , שהוא הדעת, ידי מֹשה ת הם עלוִעקר כל הגֻאל, םוי

 ויד שעל, נת מֹשהישהוא בח, רונת הצדיק האמת שבכל דישהוא בח, שיהיה
, ןיחן המֹיר ִנתעלמואבל מחמת ִקלקול הד. רור ודוִעקר המשכת הדעת בכל ד

ך ות שבתוזה ִנסתר וִנתעלם הדעת של הצדיק האמת בכמה הסתר ידי ועל
 ותון איאוכן אין ר פי על אף, םייפי שהדעת ִלפני העינ על ואף; תוהסתר

ריא וגידי עֹצם המחלֹקת והקט והִעקר על, תות וההעלמומחמת ִרבוי ההסתר
כידוע כאב ונגע המספחת הזאת של ִרבוי , ם בעצמןיחכמ דיישבין התלמ

שִהתגברה , ם האלהית הימיבפרט עתה באחר, רור ודוהמחלֹקת שבכל ד
 הסתר אסתיר יואנֹכ"נת יבבח, ך ההסתרה מאֹד מאֹדוההסתרה שבת

  ".'וכו
ת שקשה לכל אחד על צדיקי אמת וכשרי ות והמבוכווכל הקשי

זה  ידי ועל, ל"ן הניחת המֹונת תעלומימשך ִמבחהכל ִנ, רוהד
ם יניידי שאין מב רה הוא עליכי ִעקר הבח, ורתיִעקר בח

ת שיש לכל ות והמבוכותכף לתרץ בשלמות כל הקשי
ן יכי ִאם היה מב, דיהםיאחד על צדיקי אמת ותלמ

ד עֹצם האמת וגֻדלת י מואה בדעתוכל אחד ור
 ת לכלול ִלזכוואיך הוא יכ, מעלתם וִצדקתם
בודאי היה , ידם  עליטוב אִמתי וִנצח

לך ורץ על ידיו ועל רגליו לִהתקרב וה
  . אליהם ולִהתאבק בעפר רגליהם

אך מחמת שהאמת ִנתעלם 
ם ילקוורבו הח, וִנסתר מאֹד מאֹד

ם יסיעד שמכנ, םימרום מה שאימרושא
ת ום לִהתקרב כמה וכמה ֻקשייבלב כל החפצ

כי , ורתיכל בחובזה תלוי , םית וִבלבולוומבוכ
ידי שאין  רה בכלל הוא רק עליכשם שִעקר הבח

, רה בעצמהין הבחים לתרץ הקשיא שיש בִעניינימב
כן וכמ, םיכמבֹאר בפנ, רהיעה והבחינו הקשיא של הידיהי

שִעקר , ותית שיש לכל אחד בפרטות והמבוכוהוא בכל הקשי
 תון זה השכל לתרץ כל הקשייניזה שאין מב ידי רה הוא עליהבח

  . ל" על צדיקי וכשרי אמת כנושקשה ל
אזי בודאי ,  שום ִהתגלות כללין לגמרי בלין ִנתעלמיחובאמת ִאם היו המֹ

אך ; תברך ולצדיקיו האִמתייםילֹא היה אפשר בשום אֹפן לִהתקרב להשם 
ר לנו ילח ומאווש, רור ודו בכל דומל על עמווח, םיתברך מלא רחמיהשם 

ן ים שממשיכיראום ונירה ִנפלאות ִחדושיידי  ִהתגלות הדעת ִנפלא על
ת את וצה להטעו רושמי שאינ, רהיזה יש בח ידי ועל, רוהצדיקי אמת בכל ד

ת אִמתת נֻקדת וזה ִלרא ידי ל עלויכ, ו וִמסתכל בעין האמת לאִמתועצמ
  .  לִהתקרבירה ולמוהאמת היכן ש
י בודאי כ, תון שזה ֻמכרח ִלהייהוא מב, תו כמה ֻקשיון קשה לייוִאם עד

שהוא דעת הצדיק , כך ה ִממנו כלון ולהשיג בשלמות דעת הגבי אפשר להביא
 אפשר יכן אוכמ, לותברך כביכי אפשר להשיג דעת השם י שאוכי כמ, האמת

ם מאחר שכבר יפנ כל אך על;  הרבהוה מהשגת דעתולהשיג דעת הצדיק שגב
 קי אמת עלצצות מהדעת האמת של צדיו איזה ִהתנו בדעתוצץ לור וִהתניהא

ף  ִלרדֹודע שראוי לון וייזה הוא מב ידי על, לםורתם שִהמשיכו בעור תוידי א
ידי  רה עלי בחוכי עתה יש ל, וחדיהם האִמתיים בכל כֹיאחריהם ואחרי תלמ

מע ווכנגד זה הוא ש, ת דעתם ואִמתתםוחה ִמנפלאישראה מראה וזר
  .בחריחר והבו, ורתיובזה תלוי כל בח, םילקות של החות והמבוכוהקשי

ן ינת מקיפין ִמבחיחן ִמתעלומתן והמשכת המֹיחובאמת ִעקר ִהתגלות המֹ
ידי  ת לזה כי ִאם עלו אפשר ִלזכיא, שזה ִעקר שלמות השגת הדעת, יםימיִלפנ

ת ום וצעקית ותחנונותברך מאֹד בתִפליִלצעֹק אל השם , שירבה בתִפלה
ת וִלהי, םיים העינשה, תו לקדש שבעת הנרוזהר בנפשיו, ת דקֻדשהוושוע

 ות לום וִלהייִלשמֹע דברי חכמ ם יוהאזנ, ת ברעוצם עיניו באמת מראוע

, ון אפו וחרושת כעסים וכבישמ ראתיוהחֹטם יקדש ב, ם באמתיאמונת חכמ
רק ידבר , םים פגומימר שקר ושאר דבורו ִמלושישמֹר את עצמ, והפה יקדש
  . דברי אמת

ק ִמדעת וכן הוא רחוכמ, תוהנר ִמקֻדשת שבעת ו ִרחוקיוכל אחד כפ
ת הרבה על הדעת האִמתי של הצדיק ות ומבוכו ֻקשיון ליפלוכן נ ועל, אִמתי

 יומ. ל" כנורתיובזה תלוי כל בח, ןיחשהם ִעקר הדעת והמֹ, האמת ואנשיו
בפרט , פשפש במעשיויו, תברךיצעק הרבה להשם י, ושחפץ באמת לאִמת
 כל ועל, ון האמת לאִמתיואז יב, חז בהםות איך הוא אובקֻדשת שבעת הנר

 כמה ונון חסריכי יב, ולק על האמת לאִמתוהיה חיזה שלא  ידי נצל עלים יפנ
 –ת גלוח וִהלכ( .ת כראויוידי שלא ִקדש שבעת הנר ק ִמדעת אמת עלוהוא רח

  )ת כטו א,מחלֹקת –צר היראה ו אי לפת ז טיותוא, ה הלכה
  

  )סד - ל"ת ז"נשיחות וִספורים ִממוהר –כוכבי אור (

ת היה "הרנו של מופעם בשעת דחק ...    �     
 צרכי וד לֹא היה לון של ערב פסח ועוד האחרישִהגיע יר
לה יד קֹדם התִפלה ִהתחום זה עוובכן בהשכמה י. פסח

, נן לפניו על זהום לִהתאו דישעל עליה השלוזוגת
ם את יבי ומדאות לותיה הנשמעות טענובהצע

ד ואמר אחר כך יל זה הע כל כך עד שעונפש
 יתוא ִלמדה איי הוא: מנווִלפני אנשי של

בכל זֹאת כשִהגיע . רהופרק במרה שח
 בכל וזמן התִפלה ִחזק את עצמ

ת וני ִהתחזקות בכל עֹז ותעצומימ
 ון לדבק את עצמובאמונה וִבטח

 עד שאחר ווִהתפלל תִפלת, תברךיבהשם 
נחמן טולטשינער עליו ' ד הריהתִפלה הע

 ום כמית ושמחום צֻהבי בפנותואשראה 
מא דשוקא ום זה היה יווכן בי. ונושנתמלא חסר

א וא לביד סמוך ִלברסלב הישדרך אנשי ראר, בברסלב
 שלֹשה אנשים מאנשי ום איובאו אליו שנ. דילשמה על היר

.  בכל ִמכל כלונו סכום הגון וִנתמלא חסרומנו ונתנו לושל
לא ראה בפניו שום שנוי ל ש"נחמן הנ'  אמר הרווהשעה שנתנו ל

ן חזק וד קֹדם שבאו היה מלא בִבטחול שעיבשב, של שמחה יתרה
ם ית השלוחוואך אנשים אלו זכו ִלהי, וסין כֻמנח בכובִהתמלאות החסר

  .ולִמצוה רבה ז
ת שבת אחד אצל ויזנער שזכה ִלשבול היסוי' בטולטשין היה אחד הר

ובכן . םי וחשוב גם אצל שרתיוהוא היה גם מעט מֻלמד בשפה רוס, ל"רבנו ז
צחק בן י' ועל פיו ִנתמנה הר, םיר בעל דעה ודבריו ִנשמעיהיה ִמנכבדי הע

אחר כך כשנתגבר .  בטולטשין]ארוהד[ל ִלמנהל בהפאסט "ת ז"הרנומ
מנו כל מה ות לאנשי שלום ֻהתר לעשיולהמתנגד. מנווהמחלֹקת על אנשי של

מן שהוא גם כן ברסלבר יל ס"ת ז"הרנו שלא ִקלל את מיוכל מ. שלבם חפץ
  .ווֻמתר לקפח פרנסת

ל שיקפח גם את "ל הניסוי' ם לדבר על לב הרב ריובכן החלו המתנגד
ל דחה "ל הניסוי' והר. ו ִלברסלביסע לאבול שהוא נ"צחק הני' פרנסת ר

ת שהוא ברסלבר וו הוא איסע הוא ִלברסלב לאבול שני בשביתם בזה וכוא
. ם ֻהכרחו לקבל דבריויוהמתנגד, ד אליווסע לכבותם נהוא ס, אין ִמזה ראיה

צחק י' אמנם כשִהגיע הזמן ִלנסֹע לאומן על רֹאש השנה אז היה באמת הר
לה שהוא ברסלבר ובכן וכחה גדוהיה היסע לשמה אז יבִאם , ל במצוקה"הנ

ו על זה אמר יל ִלשאֹל את פיו מה יעשה עכש"ת ז"הרנוו מיִהקדים ִלנסֹע לאב
ן זֹאת ילה על הכל ומֻחיבועה לאומן על רֹאש השנה זה עישהנסו י אבול

  ועל רֹאש השנה נסע, מובן שלא ִהשגיח על שום דבר. רות נפשים במסילקי
  
  
  

  נא לשמור על קדושת הגיליון  צ"ר ת'מס -פרשה וילך  –ד "בס

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

  

   ,אם אתה מאמין שאפשר לקלקל

 ...תאמין גם שאפשר לתקן
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                                                                                               מלובש ומשותף שמו יתברך, תהשם של הצדיק האמובתוך זה  ����
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, א מעדןמובן בבירור שהנהר היוצ, מכל המאמרות הקדושות האלו ����
, הוא בעצמו השיר פשוט, א"הוא הצדיק יסוד עולם שהוא רבינו נחמן זיע

  כמובא בתיקוני זוהר, מרובע שיתער לעתיד, משולש, כפול
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 ו אפשר לי אול שלחזֹר לבית"צחק הני' ן הריעבר הרֹאש השנה הב. לאומן
תה ִמצד יה גם כן היי השנווִאשת.  הוא מֻחסר פרנסהוודאיו ביהלֹא עכש

, נהות ִאלו לֹא היה כבר מגֹרש מִאשה הִראש"הרנושעליה אמר מ(ם יתנגדהמ
ִאם כן עליו " פרנסה"ד לה טענה הנשמעת וו עיועכש, )היה מצוה עליו לגרשה

רק , לם הזה לגמריות פרוש מִעסקי העומנו וִלהיות נע ונד בין אנשי שלוִלהי
  . נהו ִראשוזֹאת לֹא ידע לאן יעשה דרכ

 ותוף שאל אוולבס, ורות לבביל ִלשפך לפניו את מר"ו זיובכן בא לאב
ן י הבו וִצדקתול בגֹדל חכמת"ת זצ"הרנומ.  הרגעום ִלנסֹע בזולאיזה מק

וִאשתך כי , שוב לביתך לטולטשין וישר לביתך!  אדרבאוואמר ל, אחרת
ע יכשתפר. אתה לֹא תענה דבר אך תשתק, תיהותיה וצעקותפעֹר פיה בטענ

תאמר לה . לך מאיזה עסק שתעסֹק בביתך אל תפחד ִממנה ולעזֹב את העסק
בִקצור . תך אתה תרם מטךום יד להכיכי תר. תיבעזות שאתה בעל הב

  . שיעורב לה' ת פרנסה הודווִאם א. ם אל תירא ִממנה כלל וכלליאמר
ו וחזר לטולטשין וישר יים את דברי אביל לק"צחק הני' ובכן ִמהר הר

. תקו החלה ִלצעֹק והוא שוִאשת, ל"ו זי אבו שאמר לוושם הכל כמ. ולבית
 בעל יאנ "- ושה את שלווהוא ע,  מאיזה עסק שעסקותוא איעה הימפר
והוא ִהקדים נגדה ִעם הקאטשערע , ם את ידה עליויא להרימנסה ה, "תיהב
  . ווִמפרנסת הפאסט כמובן ִהסיח דעת. ]טון מימ[

ל שזכה "ל הניסוי' ִנפגש ִעם הר, ריב העו ברחו בדרך ִהלוכולמחרת
' ל לדבר ִעם הריובכן אדרבה הוא ִהתח. ל"ת שבת אחד אצל רבנו זוִלשב

, אל תירא ואל תחת? מדוע אינך בא אל הפאסט,  בתמהותוצחק ושאל אי
ם הדין ומאימת י, םים הכפורוכשִהגיע ערב י. שוב אל הפאסט והכל כִמקדם

 וִאשת, לושראל ִמקטן ועד גדיל זרע ם על כידמות הקורותה באמת בדישהי
  . ם כקדםו שלווהכל ל, ל"צחק זי' סה את בעלה הרייופ, גם כן עשתה כזֹאת

ל על דרך "ת ז"והרנאז אמר מ. ויע כל זֹאת לאבידוִמהר הבן יקיר זה לה
ד תכף אחר רֹאש ים חל תמים הכפורומנו שיוהצלחה לאנשי של: הלצה
  .השנה
  

  ) מכתב עו- חלק ב -פר ִאֵּבי הנחל ס (

 הארת השכל של ושזכה להמשיך על עצמ, ילמחמד עינ    �                    
ם מאֹד יפלור גם בהניל להאוה מאֹד שיכוהעמֹק והגבהצדיק האמת 

  .תרום בייקווהרח
ם יכים שצריכי יש הרבה דבר, לה מאֹדובה גדוא טים השכחה היִלפעמ

ידם - עלול בדעתפֹיתבלבל ושלא יכדי שלא , ורם ִמדעתילשכחם ולהעב
 .מהירה ולקיור את התוזהו עצה עֻמקה ִלזכֹ, םו חס ושל,לגמרי
  

  
יום כפור הוא כלליות כל ימות  � � � �                                            

ועל ידי קֻדשת יום הכפורים . כי יום זה מחיה את ימי השנה כלה, השנה
ועל ידי זה ִמתבטלים כל . היינו שרצונותיו יהיו רק להשם יתברך, ִמתקן הלב

 שמחה ועל ידי זה ִנמשכת. ונעשה שלום, מיני מחלֹקת בגשמיות וברוחניות
  .)א, יםכפורה יום –מתוך ספר עצות המבוארות  (לאדם
  

לה וש בקֻדשה גדום הקדים הכפורו ברחמיך הרבים לקבל ייוזכנ ...  ����
ם ים הכפורום בייואזכה לקים כל החִמשה ִענו. ובשמחה רבה וחדוה עצומה

ם בכונה ים הכפורות ביוולִהתפלל כל החִמשה תִפל, ת השלמות כראוייבתכל
ולִהתחרט על העבר בחרטה , םיני ִודויית בכל מוולִהתוד, ראהועצומה ונ

ולקבל עלי , תות והמֻבלבלותי הרעוגמורה ולעזֹב באמת דרכי הרע ומחשב
ד הרע בעיניך וולבל אעשה ע, ד לִכסלהונה לבל אשוב עובקבלה חזקה ונכ

, ראה ואהבהיולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת בשמחה ב, יכאשר עשית
 .ך שמחהו ִמתת הרבהווִלבכ
, רא והנשגב מאֹדום והנום האיים הכפורו ִלקֻדשת ייזכנ, םימלא רחמ  ����

 ום אחד בשנה אשר בחרת בוי, ם ואדירורא ואיוש ונול וקדום זה גדוכי הוא י
רחם עלינו וזכנו . רא הזהום הנותיהם ולכפר פשעיהם ביונוִלסלֹח ע, לעמך

באֹפן , ובה שלמה באמתולשוב בתש, רא הזה כראויול והנום הגדולקבל י
ם יתינו ופשעינו העצומונושתסלח וִתמחֹל ותכפר לנו על כל חטאתינו וע

ש ום הקדוותעזרנו בזכות עצם קֻדשת הי. תר מחֹל היםום ייוהרבים והכבד
שנזכה , םים הכפורום צוי, רא הזהום הנוש של יות הקדיוִבזכות התענ, הזה
ע ולשבר ולבטל כל ילהכנ, תתברךת אליך ונוע אצלנו כל הרציזה להכנ-ידי-על
ן ולֹא שום תאוה והיה לנו שום רציעד שלא , נךות שלנו כנגד רצונוני רצימ

ן ינך ימו לסור מרציוִלבל, דינך תמות כרצובאֹפן שנזכה ִלהי, נך כללוכנגד רצ
, ננוום ִמפני רצין אחרושאתה ברחמיך תבטל רצ, זה ִנזכה-ידי-ועל, ושמֹאל

הן , לםוהן מחלֹקת ִמבני הע, לםוני מחלֹקת שבעיתבטל מִאתנו כל מיו
  ". ים בעצמי ִמפני חטאתואין של"אשר עתה , מחלֹקת שבעצמי

ת ות רבועי מנית איזה דבר שבקֻדשה יש לוצה לעשו ריוכל מה שאנ  ����
ידי -והכל אזכה לבטל על. ת המח והלבועיוִעקר הוא מנ, עור ִשית בלוועצומ
 וכמ, ם של כל השנהיכלול ִמכל הימם הים הכפורוש של יות הקדיהתענ

.  אחד בהםום ֻיצרו וליכתבו ימילם  ראו עיניך ועל ִספרך ֻכיגלמ, שכתוב
רחם עלינו וזכנו לשוב . םים הכפורוזה י, נם ִלברכהותינו ִזכרוודרשו רב

ועזרנו , שום הקדים הכפורווִבפרט בי, בתשובה שלמה באמת בכל השנה
ראה ועצומה ובשמחה וחדוה ום בקֻדשה נים הכפורות של יית התענולִהתענ

 מעתה ולידע איך לִהתנהג יזה לקדש עצמ-ידי-באֹפן שאזכה על, רבה באמת
ש ולמען לֹא אב, ב באמתונך הטות כרצווִלהי, ת בכל השנה כלהיובִענין התענ

  ). קג מתוך תפילה–לקוטי תפילות א  (לם ועדוולֹא אכלם ולֹא אכשל לע
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

ש לֹא אכל ולֹא טעם אִפלו ו שרבנו הקדי קראתיאנ, יוה...                         
 וכמ,  נבלהוה היה כמילה והשתיח כזה שהאכ כֹווהיה ל, ם ִלפני התִפלהימ

  .שהוא אסור, בודבר שהוא לֹא ט
כל , "ם קֹדם התִפלהי אִפלו מיתילם לֹא שתומע: "ש אמרורבנו הקד

; נךולֹא כרצ: "וש אמר לורבנו הקד, שןיצה לור, ה לאכֹלצוהגוף ר. ימיו
  !" ינוכרצ

ת לילה עד אחרי וך מחציש לֹא היה צרו שרבנו הקדיתירא,  ִמזהינהנית
ם את יכן לקי- גםיתירא,  את זהיתי ראיאנ. םיהוא לֹא טעם אִפלו מ, התִפלה

לתי וכבר זה  ִהתרגיאנ, תות ולֹא לאכֹל ִמזמן חצול לֹא ִלשתי רגיתי הייאנ, זה
 יתיח כזה שלא רצכר שזה ִנכנס בי כֹו זיאנ. דת השםו דרך לעביהיה אצל

 אִפלו יתילם לֹא שתומע, כן כך- גםי עשיתיאנ. םיִלטעֹם ִלפני התִפלה אִפלו מ
  ... ם ִלפני התִפלהימ

חיי 'ת בספר וכתוב בשיח. ם איך הוא חייניאנחנו לֹא מב, שורבנו הקד
אז , תנה לרבנו איזה דבר לאכֹל והוא לֹא רצהשבלילה הִאמא נ' ן"הרומ

ת ִאם אתה לֹא ול ִלחיואיך אתה יכ, כל כלוםואתה לֹא א: "והִאמא אמרה ל
  "?כל כלוםוא

א יאז ה, הוא טעם רק קצת, ת וקפהונומז,  איזה דבר לאכֹלוא נתנה ליה
  "?ח לעבֹד השםהיה לך כֹיאיך , יבנ: "ואמרה ל

ם יח רק ִמדבר מקבל כֹיאנ, ח אחר כֹי יש ליאנ: "אז הוא אמר לה
 חי יאנ. 'החכמה תחיה את בעליה '-ח שלי הכֹ. להילֹא מאכ, םיאחר

החכמה תחיה את 'ות מי חוח לזה כי יש ל כֹויש ל!" החכמה, מהחכמה תחיה
  .'בעליה
הם , ם ִלטעֹם ִלפני התִפלה כלליצו אנשים כאלה שלא ריוגם יש אצל"

החכמה 'בא רק יכל החיות שלהם ה. להילֹא מאכ, םים אחרים ִמדבריחי
זה החכמה , שהורה הקדוזה הת!" ם רק מהחכמהיוהם חי' תחיה את בעליה

 -ש ומרבנו הקד' ן"הרוִלקוטי מ'ִאם יש , ם לאכֹליכיהם לֹא צר. האִמתית
  !להיכבר אין אכ

תנו וה כזה שיש לנו רבי כזה שהוא מלמד אייש לנו זכ, שראליאנחנו עם 
החכמה תחיה 'ח מם כֹיאנחנו מקבל. רק לעבֹד השם, תושתלֹא לאכֹל ולֹא ִל

החכמה תחיה את 'ח מם כֹיאנחנו מקבל, םים אחרילֹא ִמדבר', את בעליה
  )ההמשך יבוא( ...'בעליה

 .וגמר חתימה טובה, שבת שלום

  סגולה נפלאה להגיד ולשיר

ÔÓÂ‡Ó Ô »Ó ¿Á«� »Ó ¿Á«� ¿Á«� «�  
  

 לזכות לכל הישועות
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