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 התחיל ,וגֻאלתם מצרים גלות לספר ]נורב משה[ כשהתחיל
 בגלות קיומם עיקר שכל תורולה ,לשם שבאים ישראל בני תומשמ

 ןושמע ראובן שהם ישראל בני תושמ בכֹח היה הכל ,משם וגֻאלתם
 זה בשביל כי .שראלי שמחת שם על נקראו תםושמ שכל ',וכו ולוי

 על כי ,מצרימה בעצמן הצדיקים ובניו יעקב שירדו יתברך 'ה הקדים
 לםובע ואלֹקות לוִג שהם שלמה מטה שהיו העצומה קֻדשתם ידי

 מרירות ללסבֹ כח להם היה זה ידי על ,והחיות השמחה עיקר שזהו
 וכל ,העצבות הוא הגלות מרירות עיקר כי .שם להשתקע ולבלי הגלות

 שמתגבר מה כל וכן ,תרוי העצבות מתגבר הגלות כבידיןשמ מה
ואם  .תרוי הגשמי והעבדות גלות מתגבר השכינה גלות שהוא העצבות

 הוא , אך כל הקיום בגלות והתקוה לצאת משם?א עזרנוו מאין יב,כן
ת בני ישראל ו שהם שמ, ובניו שירדו מצרימהיעקבידי הצדיקים  על
ת ו יתברך ולהחיושיך אלֹקותלים להמול יכושבכֹחם הגד, ל"הנ

תם ות כל ישראל בכֹחם ועצוולשמח נפש
 ,ידי זה מעלין המלכות בכל פעם  שעל,תוהעֻמק
ÁÓ˘· ÈÎ‰  בחינת הגֻאלה בחינת עיקרשזהו 
Â‡ˆ˙הלכות הודאה ו– לקוטי הלכות( .' וכו ' - 
  )ז"אות נ
  
 [˘„Á ÍÏÓ Ì˜ÈÂ... )ח,א( 

 ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ˘„Á ÍÏÓ Ì˜ÈÂ ‡˘¯וזה בחינת 
 ‡ÏÈ ˙‡ Ú„ÈÂÛÒ .'ת והוא בחינת כל הנֻקד' סףוי

לם נמשכין שֻכ, ת שיש בכל אחד מישראלובוט
שהוא נֻקדה הכללית , סףומהצדיק בחינת י

ת שבכל אחד ובות טושממנו נמשכין כל הנֻקד
, תוובכל ימי הגֻלי). ם אחרו שכתוב במקוכמ(

בכל פעם הוא , לם מֻכנים בשם מצריםשֻכ
 של אדם מתגבר עליו וכי בכל פעם יצר, ' וכוÁ ÍÏÓ Ì˜ÈÂ„˘בחינת 
וממנו נמשכין כל . בחינת מלך זקן וכסיל, והוא נקרא מלך. מחדש

 כי, מדים בכל פעםולקים העונעים והחות של המוההתנגדות והמניע
ר ור ודואלא שבכל ד, םו חס ושל,תנוומד עלינו לכלואחד בלבד עלא 

חדש : חד אמר. Á ÍÏÓ Ì˜ÈÂ„˘בבחינת , מדים עלינווובכל פעם ע
מדים בכל ושע. ושניהם אמת. תיוושנתחדשו גזר: וחד אמר. ממש

שבכל , תיוווגם נתחדשין גזר, נעים חדשים ממשולקים ומופעם ח
, מרים דבורים רעים חדשים שהם כנגד האמתוזרים ואופעם ג

  . 'רה ותפלה וכווידי זה מת צים למנֹע ולהפיל את האדם עלושר
שים את ושע.  כלֹא ידעו עשה את עצמ,Ï È ˙‡ Ú„ÈÂÛÒ‡ ‡˘¯וזהו 

שהוא כלל , סףות הצדיק בחינת יוידעו כלל את מעל לא לועצמם כִא
צים להתגבר לבלבולים ווהם ר, ב בישראלוב שהכניס כל כך טוהט

על  לא להסתכל רק על הרע, םו חס ושל,חדשים להפיל את כל אחד
י ישראל ויעבדו מצרים את בנ: וזהו. מה שבאמת צריכין להפך, בוהט

ל מאֹד ומעבידים בכבדות גד, בחינת מצרים, שהסטרא אחרא. בפרך
 ,˜˘‰ ·Ú·…„‰ בחינת וזהו. ידי רבוי המרה שחֹרה והעצבות על

 מחמת הכל כי .שוהקד בזהר שכתוב וכמ ',וכו הלכתא בחֹמר .בֻקשיא
 מה וכל ,להתפלל ולא ללמֹד לא ליןויכ אין זה ידי שעל ,שחֹרה המרה

 כי ,מאֹד עליו וחמור וכבד קשה ,שבקֻדשה דבר יזהא תולעש ציןושר
 הלכות(  .ובנפש אחד כל דעוי כאשר ,ממש החיות את ממררים הם

  )ח"י אות - 'ו תחומין עירובי
  
[ ˘Á
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 שישליך המטה ו אמר ל, בסנהמשהלת ההתגלות ליכן בתח ועל

Â‰ÎÈÏ˘‰˘Á ‡): ג, ת דושמ( שכתוב ווכמ' וכוÏ È‰ÈÂ ‰ˆ¯היינו. ' וכו 

 לגאלם ולהאיר וכי אמר שאין ביד,  היה ממאן בהשליחותמשהכי 
דע שיש בישראל כמה אנשים שקלקלו הרבה ובהם הדעת מחמת שי

, ואיתא, יתברך שישליך את המטה ארצה'  הוכן אמר ל ועל. 'וכו
' מטה'ן ורש הבחירה שהוא לשושמשם ש, ט" דא מטמשהשמטה 

פת ו בממשהיתברך ל' והראה ה. ת לכאן ולכאןולהטשיש ביד האדם 
כן האדם בסכנה עצומה בכל  ועל. דל הכח של הבחירהיבין גֹי ש,זה
  .עת

 כבר הפך משהכי באמת ,  ארצהו שישליך המטה שלווזה שאמר ל
 ואך הראה ל. בו טולן ונעשה ֻכו כי כבר עמד בנסי,בהואת הבחירה לט

 כח  המטה שהוא בחינת שישליךון וצוה לוהבחירה של ההמכח 
ך ארציות וגשמיות של שאר ושישליכהו לת. ישליכהו ארצה. הבחירה

לם ו שאצל רֹב העהיינו, ויהי לנחש, ן ותכף כשהשליכהו ארצהוההמ
דל והבחירה לנחש מג כח  נהפך המטה שהוא,נחים בארציותשֻמ

˘ÁÏ  וותכף אמר ל. ניוהתגרות היצר הרע שהוא בחינת נחש הקדמ
 Ê…Á‡Â Í„È·
Ê·Âוכו  'ÙÎ· ‰ËÓÏ È‰ÈÂÂ ,פי  על  שאףודיעו ולהות לורולה

דה יכן מ פי על אף, שהיצר הרע והנחש מתגבר כל כך בכֹח הבחירה
בה מֻרבה ויש בידך להפֹך המטה מנחש וט

תם ו לאאפילולעזֹר  כח  שיש לךהיינו, למטה
ל שנתהפך אצלם בחינת "שהם בבחינה הנ

בהם ותאיר , המטה לנחש שתמצא להם זכות
עד ' אתנו וכו' ין היש שעדוהדעת הקד

ידי זה המטה  שעל. שיתהפכו מנחש למטה
 עיקרכי . פתיםות והמותוכך כל הא נעשו אחר

רר וידי שהצדיק מע ידי זה על הגֻאלה על
. יתברך' פלים מאֹד עד שמקרבם להוהנ

  )ג" אות מ-' הלכות בציעת הפת א(
  

  )ד" י-] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

אחר יום הכפורים ... ☺                    
ותכף באותו יום , נסעתי לביתי לנעמירוב

דם ונסעתי למאהלוב ואז התחיל טלטולי למאהלוב כי זוגתי נסעה מק
בות כי יבב סי יתברך ס' כי ה,השנה למאהלוב לבית אביה ואמה-ראש

דין -בית-ין אבי היה חותני עד,נו זכרונו לברכהיבעת שנתקרבתי לרב
 ,ש או ארבע שניםו ואחר של,דש קרעמיניץ וסביבותיהוק-בקהלת

ו " ואז נסעה זוגתי שנת תקס,דש מאהלובוק-נתקבל לרב גם בקהלת
 ומאת , ואני נסעתי אחר יום הכפורים לשם, שיחיוילמאהלוב עם בני

 כי היה בקהלת , היתה שחותני לא היה אז בביתו במאהלוב'ה
 בקרמיניץ ,ל"לות הנית בשני הקהכי היה לו התמנות הרבנו, קרמיניץ

והיה בדעתנו שיבוא על ,  ואז היה בקרמיניץ,וסביבותיה ובמאהלוב
דם ֻסכות או ותה חוזרת זוגתי לנעמירוב קי ואז הי,ראש השנה לביתו

 ואני נסעתי למאהלוב על ֻסכות והיה בדעתי לשוב עם זוגתי ,אחר כך
מחמת שנתעכב  ו;דש נעמירוב אחר ֻסכותולת קי לקה, שיחיויובני

נתעכבנו שם במאהלוב והיינו מצפים עליו מיום , ל"בקרמיניץ כנ
 ועל ידי זה נתגלגל הדבר , ועל ידי זה נתעכבנו שם הרבה,ליום

וכל אלו . שנתעכבנו במאהלוב קרוב לשני שנים כאשר יבאר לקמן
נו זכרונו לברכה כאשר יהשתי שנים לא הייתי רגיל להיות לפני רב

 ולא באתי ,מחמת שהייתי ברחוק מקום מאתו, בשנים הקודמים
שהם , אם בזמנים הידועים לנו שהזהיר אותנו לבוא אליו-אליו כי

 , כשהייתי בנעמריב,דםו אבל מק,ראש השנה ושבועות ושבת חֻנכה
ל היה גם " גם בכל השתי שנים הנ,הייתי רגיל להיות אצלו הרבה

' וריטש וכונו זכרונו לברכה נע ונד בהדרך והנסיעה של נאוירב
  . כאשר יבאר לקמן,דש למברגוק-לתיובקה
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היו שותפים בהפצת דעת 

  הצדיק האמת
  בעולםבארץ ו
  

  הדואר סניפי בכלניתן לתרום 

  89-2255-7 חשבון
  זכו למצוותת

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
כל הגדולים , זה היה נסים גדולים...   �                         

, וטבריה היא עיר קטנה, אני התפללתי עימהם, שבטבריה והידידים
. "וי ויא, אוי וי, הוא ברסלב, ברסלב: "וכולם אמרו, והכרתי כולם

ל טעם ש, זכיתי בחסדי השם יתברך לטעום טעם ברסלב ואני
וגם ראיתי בעיני את רבי . טעם של השתפכות הנפש, התבודדות

ראיתי את התפילה שלו והעבודה שלו , ראיתי מה זה ברסלב, ישראל
מה שהוא סבל , הרצונות שלו, הדיבורים הקדושים שלו, והשבת שלו

אז הוא כבר שכח , את ישראל בערהוא בא לטבריה ומצא , בשבילי
 ...רק ישראל בער, הכל השליך, ושיש מירון, שיש לו משפחה בצפת

 ,אוי ...זה מיוחד דבר פלא כזה שאין דוגמתו, מעשה כזה, מה שהיה
  ...  אי אפשר לספר הכל,נו

 ביתהוא רוצה לש אמר לי רבי ישראל קרדונרו,  אחר כך הלכנו...
 והוא שמע ,ו וסיפרתי לו את העניין שלי ועל הדרך דיברתי את,כנסת

הוא אמר , רצה לשמוע ולא  ואני רציתי לומר ווידוי דברים לפניו,הכל
 , כי רציתי מאד,דיברתי אתו ובכיתי לפניוו ...רק בכלליות, שאסור

 שלא ,י ושלא יעזבנ,רפואות בשבילי, ואני הרגשתי שיש אצלו רפואה
 ,שלא יעזוב אותי אותו שתיוביק בפניו בכיתי אני אז ,למירון ילך

 כי ראה עין בעין ,כך  וראיתי שהוא מרוגש כל,דבר כזהוהוא שמע 
 הוא בא לטבריה ישר מהחמור ,שיבוא לטבריה שהשגחת השם יתברך

 והבתי כנסיות , ואחר כך הלכתי אתו לבית כנסת,לביתי  ישר,כשירד
חד  רק בית כנסת א,ידעתי איפה המפתח ולא ,כולם היו סגורים

 רב ,הקדוש  ומזקנו של רבנו,שהיה בטבריה מתלמידי הבעל שם טוב
 כל הצדיקים הקדושים הם בנו בית ,רב קליסקרה ,נחמן הורודנקר

  ,ם מתי שרוציםוכנסת על יד הים כדי שיטבלו בים ויתפללו בי
 , אז הם בנו הבית הכנסת סמוך לים,יםהשיהיה קרוב ל

ונכנס לבית עלה הים נת ,ובחורף שהיה הרבה גשמים
 , עד חודש ניסן,כנסת הזו עד חצי השולחנות

 אז אנחנו נכנסנו לבית ,עד שירד המים
 ועלינו על שולחן ולמדנו ,כנסת הזו

 םכי מרחמ"' חלק במ' תורה ז
 הזו כל ה ולמד איתי התור,"ינהגם
 לא  וזכיתי לזה שכל ימי חיי,הלילה

טעם יראת  ,הרגשתי טעם תורה
למד איתי  כמו הלילה הזו ש,שמים

כי " התורה הקדושה הזו ,התורה הזו
אנחנו היינו בבית הכנסת כל , " ינהגםםמרחמ
  ...הרגשתי ולא ,הלילה
  

  )ז"ל מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .טבריא, א"ז מרחשון תשכ"י, ה"ב  �                
ÌÏÂÚ· ÌÒ¯Ù˙
 ˜È„ˆ‰˘Î ,ÏÚ ÌÏÂÚ· ÌÈ
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  )'א',  בינה נג– המידותפר ס(
לו רצוף אהבה אל הצדיק שיש לו כלי נפלאה אשר ֻכ, לבי יקירי

עיין ספורי  [שכשמניחים אותה על איזה מין חיה ובהמה שבעולם
גון הנפלא והנעים ימיד היא מתחלת לנגן הנ, ] מעשה יא–מעשיות 

שכל התענוגים , שהוא תענוג נפלא ועצום מאד לשמֹע זאת, מאֹד מאֹד
 כאין ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד התענוג לםשל העולם ֻכ

  .יחיהו ויורהו הדרך האמת' ה. הנפלא הזה של הנגינה הזאת
ל "כמו שהזהיר רבנו ז, ברית אהבתנו לא תופר ולא תכבה לעולם

אנו  (ואמר אנן בחביבותא תליא, הרבה על אחדות ואהבת החברים
יודע ' ה. העולם צריך לתמֹה על האהבה שלנו. )באהבה תלויים

פנימיות לבבי שהוא קשור ודבוק בעֹמק לבי באהבה יתרה באהבה 
והנני מוכן ומֻזמן למסֹר , רבה ואהבת עולם באמת בכל עת ובכל שעה

והריני מתפלל תמיד יומם ולילה . נפשי עבור טובתו וישועתו הנצחי
ויגלה , חיים אֻרכים חיים טובים אמתיים, עליו שנות חיים' שיוסיף ה

שיודע לנגן הנגון , דיק הגנוז והצפון הנעלם מכל העולמותלו אור הצ
ידו -שעל, והשיר העליון והמבחר על כל השירים והנגונים שבעולם

הן , הוא משבר ומבטל ומכלה לגמרי כל מיני שקר וטעות שבעולם
השטותים והשקרים של המנהיגי שקר המנחשים וקוסמים 

פים אחר הכבוד שמתגאים ומושלים על עם דל שלא לשם שמים ורוד
והם מגבירים תאוות נאוף וכפירה בעולם , והתנשאות להנאתם

והן הטעותים והמבוכות וֻקשיות ואפיקורסות , וגורמים מה שגורמים

של חכמי הטבע שהם בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים הרבה 
יתברך ברחמיו הגדולים הבדילנו משני התועים ' ה. הרבה מבני עמנו

  .לברֹח ולמלט נפשו מהם, רחק מדרכיהםוצונו להת, האלה
 ומסתכל על האמת וחס על ו מֹח אמת בקדקדומי שיש ל, ובכן

ולרחש על הארץ גם , לל ברפש וטיטו להתגוראוי ל, חייו האמתיים
רא ור החדש הנובין נחשים ועקרבים עד שיזכה לשאֹב ולינֹק מא

ל ול יכו הגדואשר בכֹח, לםות עוהיה מימ לא והנשגב הזה שעדין
  . לתכלית העליה- מבחינת שמד ממש אפילו, ת הכלולהעל

                 .הדורש שלומו והצלחתו בזה ובבא לנצח, המחבר ומסדר
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  

  
  )יז-טז, ממון(

ן ו ממתאוותקע במי שהוא מֻש�                                       
נדה  רם בחינת דםוזה ג ידי על, ומתן באמונה שה משאו עוואינ

, ן"לקוטי מוהר(והוא בחינת פגם הברית ,  פרנסהוואין ל, להשכינה
 ).סימן כט
ן בכל ווצריך לכו. ומתן צדקה הוא תקון הכללי של המשא  �

, לך ומדבר בשעת המשא ומתןוהלוך והלוך ובכל דבור ודבור שהוא ה
תן ומ- של המשאו תקונעיקרוזה , תן צדקהיויח כדי שיורי שותכוונש
 ).שם(

שיעני ותן לי פרנסתי מן השמים קֹדם וורחם עלי וה...   ����
לאכֹל לשבעה , שולחם לאכֹל ובגד ללב"ותתן לי ולביתי . שאצטרך לה

, ותזמין לי פרנסתי בלי שום טרחא ויגיעה כלל". ולמכסה עתיק
מתחת ידך , בצער ולא בנחת, באסור ולא תריבה, בבזוי ולא דובכב

 ולא לידי מתנת בשר ודם לא תצריכניואל , הרחבה והמלאה
ן ופרנסה לעמך ישראל ווכשם שנתת מז. אתםולידי הלו

רדת להם את המן מן ווה, במדבר ארבעים שנה
כן , בלתה מעליהם לא ושמלתם, השמים

ב וצרך הטותרחם עלינו ותפתח לנו את א
תינו וותזמין לנו פרנס, מן השמים

. לוח גדוברו, בנקל בלי שום טֹרח
ת ותנו תמיד מכל מיני דאגוותציל א

ותשפיע לנו שכל ודעת מאתך , פרנסה
ואתה תכלכלני מן , לבטֹח בך תמיד

תי ואת ביתי ואת זרעי ואת והשמים א
רי קֹדם וותשפיע לי כל מחס. כל אשר לי

רתך ובאֹפן שאוכל לעסֹק בת, שאצטרך להם
יבֹא עלי שום  ולא ,דתך תמיד באמת בכל לב ונפשוועב

כי אני משליך יהבי עליך , רדת הפרנסה כלללם מטובלבול בע
 . יהבך והוא יכלכלך'ה השלך על : שכתובוכמ, לבד ואתה תכלכלני

, ת משא ומתן באמונהושנזכה לעש, ועזרנו ברחמיך הרבים  ����
ק את חברינו ונעש ולא נגזֹל ולא ,תוותצילנו תמיד מכל מיני גזל

 ולא ,ברנו כללן וחפצי חונגע בממ ולא , שוה פרוטהאפילולם ולע
שבכל עת שנעסֹק , שיענווותעזרנו ות. נחמֹד שום דבר אשר לרענו

תינו בעסק המשא ומתן רק לשמך כווניהיה כל , במשא ומתן
ן בכל דבור ודבור ובכל הלוך והלוך וונזכה לכו, דתך באמתוולעב

שכל , ון תמיד בכל עתובֻכלם נכ, שנדבר ונלך בשעת המשא ומתן
וח וידי הר-תן צדקה עלי ומתן כדי שנזכה לת המשאיתנו בעשיכוונ
וכל עסקנו וחפצנו במשא ומתן יהיה רק , ויח בזה המשא ומתןושנר

וח של המשא ותן צדקה מהריבשביל שנזכה ל, בשביל זה לבד באמת
 זאת וןותמיד ולכ זאת רושנזכה לזכ, שיעניוותעזרני ות. ומתן הזה

 תנועה ותנועה של בכל הלוך והלוך ובכל דבור ודבור ובכל, בכל עת
שנזכה , באמת זאת יםיותפתח את לבבנו ותזכנו לק. המשא ומתן

ותשפיע לנו , תן צדקה הרבה בכל עת לעניים הגונים וכשרים באמתיל
.  באמת'הבדי ורה ועומדי תוונזכה להחזיק ידי ל, בה וברכהושפע ט

ובסבר , בוובלב ט, בונך הטוות צדקה בשלמות כרצוים מציונזכה לק
ידי -עד שנזכה על, לה וחדוה רבה ועצומהוובשמחה גד, תויפפנים 

חין והדעת דקֻדשה ולתקן תקון הכללי של ומם את המוהצדקה לר
זה כל החטאים והפגמים במשא -ידי-ונזכה לתקן על. המשא ומתן

וזכות הצדקה , ם הזהומנעורינו עד הי, ןו וחמדת הממתאוותוב, ומתן
וחטאנו , ותכפר בעדנו". זליו ירחףו על גוכנשר יעיר קנ", יגן עלינו

 ,לקוטי תפילות... (ידי הצדקה לתקון הכללי-ונזכה על, בצדקה נפרֹק
  )תפילה כטמתוך 
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