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לה בגלות מר ישהיינו תח,  גלות מצריםעיקר                               

כאשר הבטיח , ציאנו בעשירות כזהוואחר כך ה, וקשה וכבד כזה
נתן לנו לא ולמה ". לוואחרי כן יצאו ברֻכש גד: "לאברהם אבינו

כדי להזדכך , בתנוואבל הכל היה לט? ותהעשירות תכף בלֹא צער הגל
  .כדי לברר ולזכך העשירות, בכור הברזל בגלות

 ודהינו מי שאינ,  תקון העשירות דקֻדשה הוא עניותעיקרכי 
ובאיזה מעמד שהוא בין שהוא ,  כעניו ומחזיק עצמומתגאה בדעת

ן ו תמיד כעני ואביו עשיר ֻמפלג מחזיק עצמוני או בינועני ממש א
:  אמר תמידו ועשרו וגֻדלתושבגֹדל מלכות, חינת דוד המלךבב, לוגד
 להבין וכי האדם ראוי ל, "ןוואני עני ואבי", "ן אנֹכיוכי עני ואבי"

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

, אם כן; לםומכל שכן שאר בני הע, "איחטולא ב ובארץ אשר יעשה ט
רק , ם לפי מעשיוו חס ושלו לחם צר ומים לחץ אין מגיע לאפילו

כי , תר ממנווואם כן אין עני י, ו בחסדולם כלוהשם יתברך זן את הע
  . ]הוא לא אוכל משלו [הוא אכל דלאו דילה

דע זֹאת ו האמת ויווכשמשים אל לב
שירות ויזכה לע,  תמידוב לואזי ט, בברור
איזהו : ל"שהוא מה שאמרו רז, אמתי
כי ישמח תמיד , והשמח בחלק, עשיר
ל ודע שהכל חסד גדומחמת שי, ובחלק

.  לחם צר ומים לחץאפילו, מהשם יתברך
ן ולכל ה, ועל ידי זה יזכה לעשירות ממש

מאן דאיהו זעיר איהו : "בחינת, דעלמא
: וכתיב, ]מי שהוא קטן הוא גדול ["רב

שיבי עם ולה' ל וכומקימי מעפר ד"
 והינו מי שמשים עצמ, מעפר דיקא" נדיבים

לכסף וזהב , כה לעשירות ממשוכשז, וגם אחר כך. כעפר
כי גם , ו שלות מה שאינול על ידי זה להתאוויפלא , וחפצים הרבה
  .  תמידו לעני ויהיה שמח בחלקו יחזיק עצמובעֹצם עשירות

הוא בכעס על , יכשהוא ענ: שהם בהפך מכל זה, כן הרשעיםלא 
והיה כי ירעב והתקצף "בבחינת , ונו וחסרוהשם יתברך על עניות

 והוא מלביש את עצמ, ןו איזה ממוותכף כשיש ל, )ישעיה ח(" 'וכו
תר ו יוועל ידי זה חסר ל, ונו לפי ממובמלבושים שאינם ראויים ל

 כלי כסף ות לומתחיל לקנ, תרון יוד ממויח עווכשמרו. להימבתח
ועל ידי זה חייו , ווהכל בכפלי כפלים מכפי ערכ, ותכשיטיןת וומרגלי

עד שיש הרבה שבימי עשירותם חייהם , מרים ומרורים תמיד
ועל ידי זה באים על פי רֹב לידי עניות , םיתר מבימי עניומרורים י

וגם בימי עשירותם תמיד היה חסר להם , תובוומתים בעלי ח, ממש
ואינם ,  מחמת גסותם הרעוהכל, כפי הנהגתם והצטרכותם העצום

ומאן . "וכאלו כל העֹשר מגיע להם לבד, שבים על תכליתם הנצחיוח
ש ברוך הוא ווהקד, ]ומי שהוא גדול הוא קטן ["דאיהו רב הוא זעיר

  . תובוומתים עניים ממש ובעלי ח, משפילם
י לישראל ו היפי והנעיקרש, יאה עניותא לישראל: וזה בחינת

הוא נאה ויפה ,  לעני תמידוי שמחזיק עצמהינו מ, הוא מדת העניות
 מלבוש של אפילו,  תמידו הוא נאה ויפה אצלוכי כל מה שיש ל, תמיד

כי ,  מאֹדו ושמח בוהכל נאה ויפה אצל, פשתן וטלאי על גבי טלאי
ואז הוא נאה ויפה ,  מלבוש כזהאפילו לפי מעשיו ו ראוי לודע שאינוי

, ם של משי ושל כסף וזהב מלבושיוכי אחר כך גם כשיהיו ל, תמיד
וכל ,  כעניו מחזיק עצמואבל מי שאינ.  תמידויהיו נאים ויפים אצל

כנראה , לםוי ויפי לעוכה לנו זואינ, תרו הוא מתאוה יומה שיש ל
ד בגדים ו עותמיד חסר ל', בש בגדים יקרים וכוו לאפילוש, בחוש

  . כידוע כל זה, תרולי הקצינים ביותר של גדויקרים בי

כי האדם , ל"ן והעשירות הוא עניות כנו תקון הממעיקרן ועל כ
 שכתוב וכמ, לד ערֹםון ולזכר שנוצריך לאחֹז תמיד בקצה האחר

וכנגד , שזהו תכלית העניות, "ערֹם יצאתי מבטן אמי): "איוב א(
 וואז יהיה שמח בחלק, לו הוא עשירות גדועניות זה כל מה שיש ל

שהיינו תחלה ,  גלות מצריםקרעי.  הרבהוהן מעט א, ובכל מה שיש ל
כאשר , ציאנו בעשירות כזהוואחר כך ה, בגלות מר וקשה וכבד כזה

נתן לא ולמה ". לוואחרי כן יצאו ברֻכש גד: "הבטיח לאברהם אבינו
כדי , בתנוואבל הכל היה לט? לנו העשירות תכף בלֹא צער הגלות

א ציולה, כדי לברר ולזכך העשירות, להזדכך בכור הברזל בגלות
שכל מה , ן דסטרא אחראון שהוא עשירות וממוות ממותנו מתאוא

ת לעשירות דקֻדשה שבא על ידי וולזכ, תרו ביותר חסר לו יושיש ל
שהוא לחם , כלין בפסח מצהושזה בחינת מה שאנו א, קאיעניות די

 שלמות עיקרשזה , כדי לידע ולזכר בהמרירות והעניות, רוומר, עֹני
 -  'הלכות מגילה ו -לקוטי הלכות ( .ל"תקון העשירות דקֻדשה כנ

  )ד" ל- ממון ופרנסה -  לפי אוצר היראה ב"א י" ייותאות
 

  )ה"ל מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

ת ות ועצות ותחבולושב מחשבוהח, לבי יקירי  �                    
ל האמתי בחינת ולם שם הצדיק הגדואיך להגדיל ולפרסם בע

ת וומכלה ומבטל האמונהמשבר ומכניע ,  רבנומשה
לם ומעלימים ומסתירים ות המחשיכים עיני העוהכזבי

הינו , את הצדיק האמתי ומפרידים הרגלים מן הרֹאש
, שים פרוד בין כלל ישראל שהם בחינת רגליםושע

ידי -שעל, ובין הצדיק שהוא רֹאש בני ישראל
ידי זה -ועל, לם מֻחסר אמונהוזה הע

ו ספרי ת ונתרבוניות חיצונתגברו החכמ
ת שמטילים שנאה ואיבה ומינות וכפיר

 יאריך 'ה. בין ישראל לאביהם שבשמים
  .ב אמתי ובנעימות אמתי ונצחיוימיו בט

, ם הזהור היתובעֹצם שפלותנו בד
וֻכלנו כצאן תעינו בין דבים , ך הסתרה עד אין קץושגברה ההסתרה שבת

 ,מאֹדקים ות הרחומוונשלכנו למק, ת רבים מאֹדות רעות וחיווארי
נעים ונדים ומֻטלטלים ונשלכנו , מתרחקים מהקֻדשהולכים וואנחנו ה

' אבל נגד כל זה חמל עלינו ה, קים מן הקֻדשה מאֹדות הרחומולמק
ט וראים מאֹד לבל נמולים ונות ונסים גדויתברך ועשה עמנו נפלא

ד ור חכמה שלא היה עובע מקוושלח לנו המנהיג האמת הנחל נ, לםולע
ת וראות הנורוידי התגלות הת- להצילנו ולאמצנו על,לםוהו מעוכמ

שהם מעיני הישועה ', רא מאֹד וכוון ונוה ועליום גבושהמשיך לנו ממק
  . לםוהיה בעלא  הם עדיןוהאמתיים החדשים לגמרי אשר כמ

, ר האמת הגנוזות מאוהמעתיר בעדך ומתפלל תמיד שתזכה ליהנ
רי אמת ותמים שתזכה לשמֹע היטב דב, ת חיות אמתי ונצחיולחי

  . רא מאֹד מאֹדובעים ממעין נשגב ונוהעֻמקים מאֹד הנ
‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  

  
  )ט-נים וסימ, שלום –לקוטי עצות (

ם לכל ום בין ישראל ושיהיה שלום שיהיה שלו צריך לבקש של� 
שלא יהא , תיוותיו ובמאֹרעוהינו שלא יהיה מֻחלק במד, תיוואדם במד

-כין עלווזה ז,  השם יתברךו תמיד ימצא ב חלוק בין בטיבו בין בעקוול
ידי זה יזכה -שעל, םוידי הצדיקים שהם נקראים של-רה ועלוידי הת

ולאהֹב את חבריו ויהיה ' ם בין בטיבו וכוו יתברך בכל מקותולאהֹב א
 ).ג"סימן ל, ן"לקוטי מוהר(ם בין כל ישראל ושל

  
  
  
  

  

 אקום, חצות לילה        
 !...על משפטי צדקך , להודות לך

��

��)סז',�מ�ב"קל(.�ִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּום�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

 לזכות�לכל�הישועות       ַנ�ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומן       טוב�להגיד�ולשיר

��ד"בס��
��ד"תתקס'�ן�מסעלו

��נא�לשמור
��על�קדושת�הגיליון

áìñøáî  ïîçð  éáø  ìù  
ïåøëæì  çöð   åðéøåî ø'  é ìàøù áøò  àøñãåø  ïá    'äîìù  ÷éæééà,  öæ"ì  



 ).ז"ן נסימ, שם(ת בצדקה ום צריכין להרבות השלו להרב� 

לין וידי זה אין יכ-ועל, תוידי המחלֹקת באים כפיר- על� 
רסות ות והאפיקום נתבטל הכפירואבל כשיש של. ונהולהתפלל בכ

יוכל להשיב , ם ומתועדים זה עם זהוכי כשיש של. שיש בלב כל אחד
. ורסות מלבות והאפיקוציא הכפירות ויותיו הרעו מדעואחד את חבר

להפֹך , ונם מתועדים יחד לדבר אחד עם חברת איוידי המחלֹק-אבל על
 ומע דברי חברו כשמדברים יחד אין אחד שאפילוו,  אל האמתודעת

 האמונה תלוי עיקרנמצא ש. 'ת דול בא"ן של המחלֹקת וכנומחמת נצח
 ).ב"סימן ס, שם(ם ובשל

ידי זה יוכל -סקים ועלוידי שילמד פ-ם הוא עלות לשלו לזכ� 
 ).שם (ונה בכל לבבולהתפלל בכו

שאזכה לעסֹק בספרי , ובכן תעזרני ברחמיך הרבים ...���� 
ם ושיעני ללמֹד הרבה בכל יוותעזרני ות, להוסקים בהתמדה גדוהפ
שאזכה ללמֹד , ותפתח את דעתי ותכין את לבבי. סקיםום ספרי הפווי

ולברר וללבן הפסק הלכה בכל , וולהבין הדין על בורי, לובמהירות גד
ואזכה לידע ההכרעה באמת בין כל בעלי , ותרה באמת לאמודיני הת

ם ות שלוואזכה לעש, רהוהמחלֹקת דקֻדשה שמֻחלקים בדיני הת
ם בכל ום הזה ֻימשך וישתלשל שלוידי השל-ועל. והכרעה ביניהם

ם בין כל וותשים של, לם הזהום גם בעועד שיתפשט השל, תולמוהע
לם ויתרבה וותבטל כל מיני מחלֹקת מן הע, לםועמך ישראל לע

ויסבירו , עד יחד כל אחד עם חבריוועד שיכלו להתו, לםום בעוהשל
ויזכירו זה את זה שלא יבלו ימיהם להבל , וזה לזה האמת לאמת

עד שישובו ֻכלם אל האמת ויעבדוך ֻכלם באמת , ולריק
  . ובאמונה שלמה

ם בעצמנו שלא יהיה חלק וותזכנו שיהיה של���� 
רק נזכה להאמין בך ,  מאתך,םוחס ושל -לבנו 

ובצדיקיך האמתיים ולעבדך באמת ובלבב שלם 
ונזכה לידע ידיעה שלמה באמת . בשני יצרינו

ואתה , דךוובלב שלם שמלֹא כל הארץ כב
מד אצלנו בשעת ודך עובעצמך ובכב

מע ומאזין ומקשיב וואתה ש, התפלה
ונרגיש . תינווכל דבור ודבור של תפל

 ובפרט בשעת, ותך עלינו תמידקאל
ררות וזה בהתע-ידי-רר עלועד שנתע, התפלה

לה ונה גדול ובכוול להתפלל בהתלהבות גדוגד
יצא ולא , ן את דברינווועצומה ולדקדק מאֹד לכו

לקוטי תפילות  (.נהושום דבור מפינו בתפלה שלא בכו
 )ב"תפילה ס מתוך –' א

 

  )הק-גק סימנים –' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

, םות היום שלישי הנזכר לעיל אחר חצובי ...☺                         
ואמר שראה פנים עם הקפיטאן ואמר , חזר ובא רבי אברהם הנזכר לעיל

צה ו רועל כן אינ, ל מהשכירות סך שלשים טאלירו אתמושמחמת שנכו ל
 הכל תכף ומיד עד ון השכירות רק לסלק לוד להמתין על פרעוו עיעכש

יה לי חֻלקת העצה ובלבול הדעת מאד ין זה הינה וגם על ענופרוטה אחר
כי , נסלירוף דבר הלכנו עם רבי אברהם הנזכר לעיל תחלה לבית הקוס

 ות ונקבל מאתו כל המעוונסלק ל, פר של הקפיטאןואמר ששם נמצא הס
 וחזרנו משם ותומצאנו אולא  זה והלכנו לשם-נסליר עלוכתב בבית הק

ם כתב תקף על לקבל מה, ת של הישמעאליםווהלכנו לבית הערכא
ונתעכבנו שם איזה , נסליר כדי שנוכל לצאת מסטמבולוהבילעט של הק

ת ופר בהספינה כל המעווסלקנו להס, שעה משם הלכנו אל הספינה
ם מחר ות ביווחזרנו לביתנו על מנת לעל, ווקבלנו ממנו כתב בחתימת יד

ם רביעי הנזכר לעיל עלינו על הספינה השם ום יועל הספינה וזה הי
  : ם לארץ ישראל מהרהוליכנו לשלורך ייתב

כבר סלקנו כל שכר הספינה עד אלכסנדריא , והנה ברוך השם☺ 
וגם , שאי המטלטלין ושכר הספינה הקטנהוושכר הסרסור ושכר נ

לה ית ושאר דברים ֻמעטים קנינו לדרך ולחם יבש תהוקנינו מעט פר
רך שלשה אם בע-ת כיוועתה אין בידינו מע, לאל יש לנו כראוי מאדעס

  : הישועה' טאליר ולה
ם ווכן גם בי, זזה הספינה כלללא  ם רביעי הנזכר לעילובכל י☺ 

והיה לי צער , מהוג בעמר גם כן עמדה הספינה במק"חמישי שהוא ל
ובלבול הדעת מזה מחמת שהבטיח לי הסרסור שכבר הספינה מוכנת 

ן היא ם שבת העבר ועתה עדיוושכבר היה ראוי שתלך בי, לילך מיד
רא עלה על ראשי אולי גם בזה יש רמאות כאשר ומה ומומדת במקוע

רה וסק בתוספרו לי שפעם אחת בא תלמיד חכם אחד לשם שהיה ע
ב אשכנזי והטעה י רבי ליווהיה ממעט בשנה מאד ושמ, ם ולילהוי

 ויב הנזכר לעיל סלק לי ספינה ורבי לו סרסור אחד ואמר ששכר לותוא
ונתמהמה שם זמן הרבה והקפיטאן דחה , כהותכל שכר הספינה וירד ל

ף דבר ישב על הספינה כמה חדשים כמֻדמה ום סום אל יו מיותוא
כה כי היה הכל שקר כי וף ֻהכרח לצאת מתוולבס, ששה חדשים

רק הכל היה רמאות לגזל , תה צריכה לילך משם כלליהילא  הספינה
 הצער , בחנם ואחר כך כשיצא מהספינה ענה ואמר להסרסורונוממ

תי כל כך זמן איני ורה שבטלת אוטול תישגרמת לי מחול לך אבל הב
, כגמולך וזה הסרסור היה איש אמיד' ובודאי ישלם לך ה, חל לךומ

ת ותכף ומיד מתו אחד אחד עד שבזמן קצר ו אשה ושתי בנווהיה ל
 וספרו לי מעשה ונשאר זכרולא  חלציהם-צאיו ויולם הוא ואשתמתו ֻכ

זהר מן הסרסורים אבל אני כשמעי זאת הבנתי יהזאת למען אדע ל
, דע שהם שקרניםוובלא זה אני י, זהר מהםימיד שבודאי אני צריך ל

כי אי אפשר לי לשכר ספינה , זהר מהםידע איך לואבל איני י
אף על , ן כלל וגם זה שספר לי זאתובפרט שאיני מכיר הלש, בלעדיהם

 ותו היה כדי שאקח אותונואבל כל כ, פי שהיה חזן ונדמה לאיש כשר
תן עיניו ו איש אמת ונו שגם הוא אינותולסרסור ואני כבר הכרתי א

אי , ישמרנילא  'יח בי ואמרתי בלבי תכף אם הוצה להרוון ורובממ
ומחמת זה , שמר מהם ובפרט שאני נחוץ לדרכי מאדיאפשר לי לה
קש בקרבי בעת שנתעכבתי שני ימים הנזכרים לעיל על והיה לבי נ

דע עד מתי אתעכב אף על פי שהבנתי שלפי ומי י, נההספי
אף על פי כן , ל כנזכר לעילוהיה כאן רמאות גדלא  הנראה

לים על לבי פחדים הנזכרים ות בלב איש והיו עות מחשבורב
  : לעיל

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' ר(

איזה שמחה , אוי...  �                        
 וכל ,קום בכל בית ובכל מ,יהיה בכל העולם

יש לנו , הילדים יהיו שמחים ומרקדים
הבעטליר , 'כבר הבעטליר החרש

היה ? אם היה פה", יש לנו כבר, 'העיוור
מה צריך בזה , "שמחה כזו, תמיד בשמחה

מה , ומטיילים וישניםאוכלים רק ? העולם
אבל עכשיו יש לנו כבר ? איזה חיים זה? יהיה מזה

'? בעטליר 'מה זה', בעטליר, 'כאלו' ס'בעטליר'
תן , תן לנו, תן לנו: "שתמיד היו מתפללים להשם יתברך

ליקוטי "תן לנו ": העיוור' הבעטליר, "תן לנו, לנו חיות
זה יחיה וישמח , מה שזה, "ליקוטי תפילות"יש כבר , "תפילות

את כל הכופרים הוא ירפא , את כל הרשעים, וירפא את כל העולם
אנחנו יש לנו כבר , ך כל העולםדיבור אחד יהפו, ויחזיר אותם לטוב

, העולם אוכלים וישנים, והבעל תפילה' ס'שבעה בעטליר'המעשה של 
' ס'הבעטליר? החרש'? הבעטליר העיוור? מה יהיה מזה? מה יהיה מזה

  .מחזקים אותנו, מרפאים אותנו, משמחים אותנו
איך היה בוכה על  עליו השלום אני זוכר) קרדונר(רבי ישראל   �

ככה , היה כמו ששופכים כמה פחיות מים,  שמעון בר יוחאיציון רבי
ממש זה , געגועים כאלה, הקול שלו היה קול השם, היה מהדמעות שלו

איך אפשר לחיות ? יך היה חיא, שהיה בעולם, היה נס איך היה חי
היום יש כבר , חיים כאלה,  חיים כאלה ומרירות כזהבתוך

רחם , רבונו של עולם: " בוכההוא היה', בעטליר, 'כאלה' ס'בעטיליר'
לא  עוד', השבעה בעטליר,  כאלה' ס'בעטליר, 'אוי, "רחם עלי, עלי

ה מי רא, יהיה תיקון לכל העולם, יש לנו כבר בשורה כזאת, נתגלה
היה שמחה , והיום מצחקים מכולם, כולם היו מצחקים מברסלב? כזה
בור שגילה גודל השמחה והחיות שיהיה מכל דיבור ודי, שמחה כזו, כזו

מכניסים ומטהרים כל אחד שהם , היה עוד תורות כאלהלא  ,רבנו
 התעלםאיך יכולים ל, עולם חדש, זה עושה עולם אחר לגמרי, ואחד

  ... אפילו דיבור אחד, ליקוטי תפילות"אפילו רגע אחד מ
איך , )קרדונר(העבודה של רבי ישראל , אני זכיתי לראות באמת  �

, ה'אבאל, אבא: "היה צועק, יבר עם השם איך הוא ד,הוא עבד השם
, ה'אבאל, ה'אבאל, אוי, אוי, אוי, רחם עלי, ה'אבאל, ה'אבאל
? העיקר העולם, "?מתי תיתן לנו'? מתי תיתן לנו הבעטליר, ה'אבאל

מעשה כזה יש חוץ מהבעל , בעל תפילה'מעשה מ, רק ברסלב, אין עולם
, "רחם עלי, ה רחמני'אבאל, ה'אבאל, ה'אבאל, ה'אבאל" ?תפילה

  "... מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד"

  תהלים
  טז לב מא מב נט
 עז צ קה קלז קנ
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