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 וכמ, יכֹל לעמֹד עליו בשלמותמשה לא ת לילה גם וד חצוכי ס
דוד , תות אימת ואמר כחצוידע חצמשה לא ל מכדי "תינו זושאמרו רב

 עיקר ידע שמשה כי היינו', ת לך וכוודות לילה אקום להוידע שאמר חצ
וים אליו שהם הצדיקים וה שתהיה בזכות דוד והנלנוהוא הגֻאלה האחר

' המקדש שאז ה נן על ֻחרבן ביתות לילה לקומדים בחצווכשרים הע
שומעים לקולם  ['עדן ציתין לקלייהו וכו יתברך וכל הצדיקים שבגן

ש כל המתאבלים וידי זה תהיה הגֻאלה בבחינת שישו אתה מש  ועל,]'וכו
 לא אבל. 'ל המתאבל על ירושלים וכוכ: ל"תינו זו שאמרו רבווכמ, עליה

  .כי הוא סתום מאֹד, יכֹל לעמֹד על הדבר מתי יהיה הקץ
נה רמז בדבריו שאמר כחצֹת הלילה אני וכן גם בגֻאלה הראש ועל

ן שבשביל זה מאן ו הסתכל על הקץ האחרוכי בכל דבריו ושליחות, צאוי
צא ולה אני יכן רמז בדבריו ואמר כחצֹת הלי ועל. 'לה וכויבשליחות בתח

 וכמ' ת מֻכנים בשם מצרים וכווכי כל הגֻלי', ך מצרים וכוובת
ן סתום וכי הקץ האחר, כן אמר כחצֹת ועל, ל"תינו זושאמרו רב

ת לילה אקום ו משיח אמר חצומאֹד רק דוד שהוא בעצמ
 של וכי נבואה ז', כה אמר ה:  אזמשהכן אמר  ועל. 'וכו

קה ו רחן היאות שמרמז על קץ האחרובחינת חצ
ן וכן אמר בלש מאֹד ואי אפשר לעמֹד על זה על

 )ז" מ-'  מתנה ה-לקוטי הלכות (. כה
  

f  ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ ÂÏˆ�ÈÂ  ...) לו, יבשמות( 
קון העשירות דקֻדשה הוא י תעיקר

 ו מתגאה בדעתו מי שאינהיינוד, עניות
ובאיזה מעמד שהוא בין ,  כעניוומחזיק עצמ

ר ֻמפלג מחזיק  עשיוני או בינושהוא עני ממש א
, בבחינת דוד המלך, לון גדו תמיד כעני ואביועצמ

כי עני : " אמר תמידו ועשרו וגֻדלתושבגֹדל מלכות
 להבין וכי האדם ראוי ל, "ןוואני עני ואבי", "ן אנֹכיוואבי

 לצאת ו הצדיק אי אפשר לאפילוכי , לםו בזה העועֹצם עניות
כי אדם אין : " שכתובוכמ,  בשלמות נגד השם יתברךובתוידי ח

 אם; לםושכן שאר בני הע מכל, "יחטא ולא בוצדיק בארץ אשר יעשה ט
רק , ם לפי מעשיוו חס ושלו לחם צר ומים לחץ אין מגיע לאפילו, כן

כי , תר ממנווכן אין עני י ואם, ו בחסדולם כלוהשם יתברך זן את הע
 האמת ווכשמשים אל לב. ]אוכל משלו לא הוא [הוא אכל דלאו דילה

שהוא מה , ויזכה לעשירות אמתי,  תמידוב לואזי ט, דע זֹאת בברורויו
, וכי ישמח תמיד בחלק, והשמח בחלק, איזהו עשיר: ל"שאמרו רז
.  לחם צר ומים לחץאפילו, ל מהשם יתברךודע שהכל חסד גדומחמת שי

מאן דאיהו : "בחינת, ן דעלמאולכל ה, זה יזכה לעשירות ממש ידי ועל
' מקימי מעפר דל וכו: "וכתיב, ]י שהוא קטן הוא גדולמ ["זעיר איהו רב

  . כעפרו מי שמשים עצמהיינו, דייקאמעפר " שיבי עם נדיביםולה
 לא ,לכסף וזהב וחפצים הרבה, כה לעשירות ממשוכשז, כך וגם אחר

 יחזיק וכי גם בעֹצם עשירות, ו שלות מה שאינוזה להתאו ידי ל עליפֹ
  .ד תמיו לעני ויהיה שמח בחלקועצמ

הוא בכעס על , כשהוא עני: שהם בהפך מכל זה, כן הרשעיםלא 
" 'והיה כי ירעב והתקצף וכו"בבחינת , ונו וחסרוהשם יתברך על עניות

 במלבושים והוא מלביש את עצמ, ןו איזה ממוותכף כשיש ל, )ישעיה ח(
. להיתר מבתחו יוזה חסר ל ידי ועל, ונו לפי ממושאינם ראויים ל

ת וכסף ומרגלי  כליות לומתחיל לקנ, תרון יומד מוויח עווכשמר
זה חייו מרים  ידי ועל, וכפלים מכפי ערכ והכל בכפלי, ותכשיטין

תר ועד שיש הרבה שבימי עשירותם חייהם מרורים י, ומרורים תמיד
 ומתים בעלי, רֹב לידי עניות ממש פי זה באים על ידי ועל, םיבימי עניִמ
יה חסר להם כפי הנהגתם וגם בימי עשירותם תמיד ה, תובוח

שבים על וואינם ח, והכל מחמת גסותם הרע, והצטרכותם העצום

ומאן דאיהו רב הוא . " כל העֹשר מגיע להם לבדכִאלוו, תכליתם הנצחי
ומתים , הוא משפילם ברוך שווהקד, ]ומי שהוא גדול הוא קטן ["זעיר

  .תובוח עניים ממש ובעלי
י לישראל הוא ו היפי והנקרעיש, יאה עניותא לישראל: וזה בחינת

, הוא נאה ויפה תמיד,  לעני תמידו מי שמחזיק עצמהיינו, מדת העניות
 מלבוש של פשתן אפילו,  תמידו הוא נאה ויפה אצלוכי כל מה שיש ל

 ודע שאינוכי י,  מאֹדו ושמח בוהכל נאה ויפה אצל, גבי טלאי וטלאי על
 כי אחר, נאה ויפה תמידואז הוא ,  מלבוש כזהאפילו לפי מעשיו וראוי ל

יהיו נאים ויפים ,  מלבושים של משי ושל כסף וזהבוכך גם כשיהיו ל
 הוא ווכל מה שיש ל,  כעניו מחזיק עצמואבל מי שאינ.  תמידואצל

בש ו לאפילוש, כנראה בחוש, לםוי ויפי לעוכה לנו זואינ, תרומתאוה י
לי ו של גדתרוד בגדים יקרים ביו עותמיד חסר ל', בגדים יקרים וכו

  .כידוע כל זה, תרוהקצינים בי
כי האדם , ל"ן והעשירות הוא עניות כנוקון הממי תעיקרכן  ועל

 שכתוב וכמ, לד ערֹםון ולזכר שנוצריך לאחֹז תמיד בקצה האחר
, שזהו תכלית העניות, "ערֹם יצאתי מבטן אמי): "איוב א(

 ואז יהיה, לו הוא עשירות גדווכנגד עניות זה כל מה שיש ל
 עיקרו.  הרבהוהן מעט א, ו בכל מה שיש לושמח בחלק

שהיינו תחלה בגלות מר וקשה וכבד , גלות מצרים
כאשר , ציאנו בעשירות כזהוכך ה ואחר, כזה

ואחרי כן יצאו : "הבטיח לאברהם אבינו
נתן לנו העשירות  לא ולמה". לוברֻכש גד

אבל הכל היה ? תכף בלֹא צער הגלות
ור הברזל כדי להזדכך בכ, בתנוולט

ציא ולה, כדי לברר ולזכך העשירות, בגלות
ן ון שהוא עשירות וממות ממתנו מתאַווא

 ותר חסר לו יושכל מה שיש ל, אחרא דסטרא
ידי עניות  ת לעשירות דקֻדשה שבא עלוולזכ, תרובי

שהוא , כלין בפסח מצהושזה בחינת מה שאנו א, דייקא
שזה , העניותכדי לידע ולזכר בהמרירות ו, רוומר, לחם עֹני

 -לקוטי הלכות ( .ל"קון העשירות דקֻדשה כני שלמות תעיקר
  )ד" ל- ממון ופרנסה - לפי אוצר היראה ב"א י" ייותאות - 'מגילה ו

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

. ישראל רבי נחמן הוא הרבי שלנו ושל כלרבנו ...   �                 
 בעל ,"שראל'ני י'אש ב'ר"הוא ה, י"ב ראשי תיבות ר"שראל'ני י'אש ב'ר"

 באמונה כזו , הוא מאיר בנו התורה הקדושה בחיות כזה,הבית שלנו
 מי ,ים אז זוכ,כשמחפשים אמת, כשרוצים אמת. שלא היה מעולם עדיין

 שהיו למדנים ,אני נולדתי בין מתנגדים גדולים, שרוצה את האמת
 לא ידעתי ,יבלתיואני לא ק , צדיקים מפורסמים בכל העולם,יםאונג

 , רבי ישראל קרדונר, אבל אני חיפשתי אמת ומצאתי איש אחד,כלום
 ... הייתי גיבור כזה, וראיתי מה זה ברסלב,החסדים , הלמדניםוהעולם

זהו  , ונדבקתי וקישרתי עצמי לרבי ישראל מקרדון,עזבתי כל העולם
אבל  ,'ברסלב' מה שסבלתי מהשם ,נסים שאני נמצא בעולם! העולם

 אז הוא ,"ליקוטי תפילות" מי שאומר , מי שרוצה אמת,יום יש ספריםה
  .!..מוצא האמת

 סודהזה ו , זה לא ידענו מזה"נ נח", זה התחלת הגאולה ,הפתק... 
ם ע ..."נ נח נחמ"הקדוש גילה זה בהפתק   רבנו,רק בהפתקלא נזכר 

 ? איך נכנס הפתק לחדר, אי אפשר להבין את זה,גדול זה פלא, נקודות
 זה דבר ? והוא היה שמה איפה שפתחתי,ואיך אני פתחתי את הספר

   הוא , הפתק נמצא, זה לא רק פלא שהיה!יותר מכל הפלאות ...פלא כזה
  

  
  
  

  

 , ודות לךלהאקום , חצות לילה
 !...      על משפטי צדקך    
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  עלון שלכם נמצאה 

  על סף סגירה
  

  ,ין יפהבע, תרמו נא
  חשבון, הדואר בסניפי

89-2255-7  
  

  תזכו למצוות

נ "יכולים כל העולם לשיר ולומר ולהגיד ! לא נפסקהוא  ,נמצא תמיד
היא רצתה לראות את , ם"א חברה באוי היה כושית שה, באמריקה!"נח

 זה , היא אמרה,"נ נח"אז אמרו לה שתגיד , לא היה אפשר ו,הבן שלה
  ... מחרתיים, והוא בא מחר,"נ נח" היא אמרה ,היה בעיתון באמריקה

 

  )כה המשך  סימן– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

 לברכה נסע בשעת מלחמה ונווגם רבנו זכר... ☺                       
אשר אין מי ,  לברכהונוזכרת עצמי לרבנו ולה ואם מי אנכי להשווגד

 דבר שבקֻדשה ענייןאף על פי כן ל, ניושכן פחות כמ-נדמה אליו מכל
ש ות כאשר שמעתי מפיו הקדולו הקל שבקלים לבקש גדאפילומֻחיב 
תר אלף ותר ויור נפשי יו לברכה אדרבא אני מֻחיב למסונו זכרובעצמ

 שבא לארץ םקֹד אפילו לברכה ונוא לארץ ישראל כי רבנו זכרופעמים לב
ה ונשגב ונעלה מאד ו גבו וצדקתו ומעלתו ופרישותותה קֻדשתיישראל הי

ל להשיג ונסע לארץ ישראל כי אם לפע ולא ,מאד בתכלית המעלה
וכמבאר מזה ,  יתברך אין חקרותר כי לגֻדלתותר ויות יות נשגבוהשג

ראים עין שם אבל אנן יתמי דיתמי אנו ובדברינו בספורי שבחיו הנ
בים עד עקרלל ברפש וטיט ולרחש על הארץ בין נחשים וולהתגצריכין 

שה ולשאב ולל בעפרה הקדוולהתג, שנזכה לנשק עפר ארץ ישראל
  .ראוש והנומאוירה הקד

הלא גם אין אנו , דעים כלל מהו ארץ ישראלוואף על פי שאין אנו י
, תוצא בשארי מצוווכי, ומהו ֻסכה ולולב, דעים מהו ציצית ומהו תפליןוי

 שכתוב ווכמ, שכן לנו-שי מכלודעו לשום אנונ לא תו טעמי המצוכי
ם ועין במק(תיך אמונה וו שכתוב כל מצווכמ' תיך וכוות עדופלא

ת מחמת שאין אנו ות המצוום נפטר מלעשווכי חס ושל, )אחר מזה
לל לארץ ישראל אף על פי ובין להתגי כן אנו חיודעין טעמן כמוי

רה ודיעה לנו התוכי כבר ה,  ישראלדעים מהו ארץושאין אנו י
ת ונם לברכה בגמרא במסכת כֻתבותינו זכרוורב, שה בעצמהוהקד

 לברכה ונות ובמדרשים ובפרט רבנו זכרומוובשאר מק
 גלו לנו מגדל מעלת ארץ ֻכלםש, תוראותיו הנורובת

שת איש הישראלי תלויה בארץ ושכל קֻד, ישראל
  ...ישראל

  

  )'זב  מכת-' בי הנחל ֵּבספר ִא(

שזכה , לידיד לבי...   �                    
להבחין ולהבין ולהכיר את האמת האמתי 

 חיות וקיום כל עיקרלם שהוא והיחידי בע
הבריאה וממנו תצמח הגֻאלה לעם ישראל ולכל 

  .לםוהע
שזכית , תיו העצומיםוונפלא' ת הוש אשיש בגבורוש

גלה ר החדש שות ולהכיר ולהתדבק בהצדיק האמת אולרא
ללמד דעת אמתי , ת עד אין חקרות ונפלאוראות נות חדשורוא

  . שיעך לנצחו להוחסד' סיף הוכן י. לםולכל אדם שבע
, שק באמת אל האמת בודאי יזכה להבין האמתושמי שח, דע אחי

  .'ת ועקמומיות וכוו הרבה ֻקשיופי שיש ל-על-אף
שיזכו , לםור האמת בעו מצות נר חֻנכה הוא להדליק ולהאיר אעיקר

ן בהדלקת נר חֻנכה שנזכה וכן צריכין לכו-ועל, הכל לידע היכן האמת
ידי זה להמשיך הארת האמת ונזכה להתקרב להצדיק האמת שהוא -על

, תורוֻמבחר האמת שבין הצדיקים האמתיים המבחרים יחידי הד
ת הנפולין ומקשר לב כל ות וכל אהבושמדליק ומאיר ומבטל כל החשכ

ל בכל מיני חשך ואפלה ומצילם ור גדוברך באית' ת ישראל להונפש
, םולם חס ושלומשטף מים רבים המתגברים בכל פעם להחריב את הע

  . שוומההארה הזאת נדלק ומאיר נר חֻנכה הקד
ר ורה שהם בחינת אות המנו קֻדשת נרובחֻנכה ממשיך כל אחד בבית

ת ישראל ושמדליק ומאיר כל נפש,  משיחמשההצדיק האמת שהוא 
ומצילם משטף מימי המבול של , ל גם בכל מיני חשך ואפלהודר גובא

  .םוהו חס ושלוהו ובולם לתות של שקר שמביאים העות ואמונוכפיר
 ורון בהדלקת נר חֻנכה שנזכה להמשיך עלינו אואנו צריכין לכו

ידי -ל של הצדיק האמת שהוא בחינת שלמות הגֻאלה שתהיה עלוהגד
  . משיח צדקנו

ל וידי הצדיק האמת הגד-ר עלו בכל דוהג בחסדו יתברך ברחמיו נ'ה
טפין אנשים ושיש לפעמים שח, רוהמבחר ואנשיו הכשרים שבכל ד

קים ומֻלכלכים מאֹד ומאירין בהם ות רחומותם ממקוציאים אוומ
-על-ואף, יתברך' תם ולקרבם להולה לטהר אולים בהארה גדות גדורוא

פי כן -על-אף, ןכך ממדרגתם רחמנא לצל-פלים אחרופי שיש הרבה שנ

לם ידך וולע' לם הום לעוכי אתה מר, תרוהם משתדלין לקרב בכל פעם י
  . ף יתקן הכל בשלמותוף כל סועד אשר ס, נהועל העלי

לים להתחזק בכל כח לשמֹר ו יתברך ירחם עלינו ברחמיו הגד'ה
, תות כזביושל אמונ, לםוטטים בעוהמא המשעצמנו מאֹד מהשקר והֻז

קים וטטים בין היראים והמאמינים הרחומש מהטעותים האפילוו
,  מאֹדוכן לשמֹר עצמ- צריכים גם, מהאמת האמתי-מהצדיק האמת 

  .ובזה יש הרבה לדבר ואי אפשר לבאר מחמת כמה טעמים
 ום שהוא הארה משרש נשמתוהצדיק ממשיך על כל אחד בכל מק

 דרך והלוך איך שיזכה לצאת ות לורו למוטב ולהורה להחזירושבת
שה פתחים ושערים וכי הצדיק ע, יתברך'  ולהתקרב להושלמהרע 

דמים וידי הצדיקים הק-תח השערים הישנים שנעשו עלוחדשים ופ
 יתברך עד שגם כל ויתברך ולהשיג אלֹקות' ידם לה-להתקרב על

  . פרים גמורים יתקרבו אליו יתברךוקים וכוהרח
ת הפתחים איך וכים לראוידי ההתקרבות להצדיק האמת ז-על

  .זרים למוטבוידי זה ח-ועל, את מכל מיני חשךלצ
כי , תר מכל תקוני התשובהול ביוקון גדיהתקרבות להצדיק הוא ת

לם בתכלית השלמות עד וידי הצדיק נתקנים כל מיני חטאים שבע-על
  .תושנעשה מהם זֻכי

ר ור האמת אואים את אומעים והרוזניך ועיניך ולבך השואשרי א
  . באהבה ושמחה בלב אמתתוהמתגעגע להתרא .החדש

                                  ‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  
  

  )'ו-'סימנים ד, צדקה – עצותלקוטי (

ידי צדקה לצדיקים אמתיים -על �                                             
ועל ידי זה משלימין , על ידי זה נעשים גרים, ועניים הגונים

כין ליראה וועל ידי זה ז, ר הצדיקיםות אוכין לראוהשכל וז
 ).סימן יז, 'ן א"לקוטי מוהר(ואהבה 

תן לצדיקים אמתיים ועניים הגונים נחשב והצדקה שנ � 
 ).שם(ת מישראל ו נתן לכמה וכמה נפשכִאלו

ב והוא מזכיר את הט, ל"ידי צדקה הנ-על � 
ת ישראל וצי נשמו ניצהיינו, תוהכבוש בין הֻאמ

ת וומחמת אריכת הזמן של הגֻלי, שנפלו בגלות
ל הם "ידי צדקה הנ-אבל על. שכחו מעלתם

, כרים את עצמן איך נפלו משמים לארץוז
כי הלֹא , ומתחילים לרחם על עצמן ולהתגעגע

כי ישראל עלה , תולמוהם למעלה מכל הע
ת וש ברוך הוא נמלך בנשמווהקד, במחשבה תחלה
, ות כזהועתה הם כבושים בגל, לםוישראל בבריאת הע

ומחמת זה , םון והפסד חס ושלולים לילך לכליוויכ
ומזה ממילא . זרים אל הקֻדשהוהם שבים וח, כרים כל זהושז

 צריך לרחם על וכמה וכמה הוא בעצמ, ויוכל כל אדם להבין בעצמ
 הלֹא אני מזרע ישראל וויֹאמר בלב, ו בשרשודל מעלתר גֹוכשיזכ, ועצמ

ם ווחס ושל, ואיך אני ֻמטל עתה, ל"כנ' ת וכוולמושהם למעלה מכל הע
כי הלֹא הבעל דבר , דע מה יהיה להלן בימים הבאיםומי י, םוחס ושל

 וישתדל לשוב וועל ידי זה ירחם על עצמ, םו חס ושלותות אוצה לכלור
 ).שם(להשם יתברך 

לתן צדקה הרבה לעניים מֻהגנים הרבה , וזכני ברחמיך הרבים... ���� 
, ת רבים של בני ישראל עמךוכלל בנפשה לִהלמען נזכ, ולצדיקי אמת

ב ות ולהאיר את הטושנזכה לגל, ידי זה תזכני ברחמיך הרבים-ועל
ב הכבוש אצלי בגלות וכי אתה ידעת את עֹצם יֹפי קֻדשת הט. הכבוש בנו

, ם הזהותי על האדמה עד היום היולה ומרה מאֹד זה כמה שנים מיוגד
ב ות והסתרת הטור תעלומויא לאצו לרחם על עצמי להעדייןכה וואיני ז

, לםוהיכן אני בע, כה להזכיר את עצמי היטבוואיני ז, שבי הכבוש בגלות
 :ב שיש ביות הטוס אזכה לגלובאיזה דרך ומנ, תודע מה לעשוואיני י
ל ושמע ק, מע אנחהוש, מע צעקהוש, מע תפלהוש', האנא ���� 

לתן צדקה שנזכה , למעננו ולא לתנו ברחמים ומלא בקשתנו למענךיתפ
זה נזכה -ידי-ועל, ר הזהוהרבה לעניים הגונים ולצדיקים אמתיים שבד

, לוב הכבוש אצלי בגלות גדוובפרט הט, ב הכבוש בגלותולהזכיר את הט
עד שאזכה , רר באמת ויתגבר על הרעולה ויתעו הגדור את מעלתושיזכ

ואזכה לשוב בתשובה שלמה , להכניע ולשבר ולגרש את הרע ממני לגמרי
, ת אכילהוונזכה לתקן את פגם תאו. ניך באמת חיש קל מהרהלפ

ונזכה להכניע , ותעזרנו לאכֹל בקֻדשה ובטהרה למען שמך לבד באמת
 מתוך –' לקוטי תפילות א.. (.ולבטל כסילות הדעת ועכירת המעשים

  .)תפילה יז

  בתוך שאר כל חולי עם ישראל   אילנה בת בלרהלרפואה שלמה של
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