
  
  

 [ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ ÂÏˆ�ÈÂ... )לו,יא( 
 מתגאה ו מי שאינהיינוד,  תקון העשירות דקֻדשה הוא עניותעיקרכי 

 וובאיזה מעמד שהוא בין שהוא עני ממש א,  כעניו ומחזיק עצמובדעת
בבחינת דוד , לון גדו תמיד כעני ואביו עשיר ֻמפלג מחזיק עצמוני אובינ

, ‡ Ô�Ú ÈÎÂÈÎ…�È·‡Â È:  אמר תמידו ועשרווגֻדלת ושבגֹדל מלכות, המלך
È·‡Â È�Ú È�‡ÂÂÔ ,כי , לםו בזה העו להבין עֹצם עניותוכי האדם ראוי ל

 וכמ,  יתברך' בשלמות נגד הובתו לצאת ידי חו הצדיק אי אפשר לאפילו
שכן  מכל, Ë ‰˘ÚÈ ¯˘‡ ı¯‡· ˜È„ˆ ÔÈ‡ Ì„‡ ÈÎÂ· ‡ÏÂ ‡ËÁÈ: שכתוב

  .לםושאר בני הע
 . לפי מעשיו,םו חס ושל,ו לחם צר ומים לחץ אין מגיע לילואפ, כן אם

כי הוא , תר ממנווכן אין עני י ואם, ו בחסדוללם ֻכו יתברך זן את הע'רק ה
 דעו האמת ויווכשמשים אל לב. ]אוכל משלו לא הוא [אכל דלאו דילה

שהוא מה שאמרו , ויזכה לעשירות אמתי,  תמידוב לואזי ט, בברורזאת 
מחמת , ו כי ישמח תמיד בחלק!והשמח בחלק,  עשיראיזהו: ל"רז
.  לחם צר ומים לחץאפילו,  יתברך'ל מהודע שהכל חסד גדושי

: בחינת, ן דעלמאולכל ה, זה יזכה לעשירות ממש ידי ועל
, ]מי שהוא קטן הוא גדול ["מאן דאיהו זעיר איהו רב"

" שיבי עם נדיביםולה' מקימי מעפר דל וכו: "וכתיב
וגם .  כעפרו מי שמשים עצמהיינו, דייקאמעפר  -

לכסף וזהב , כה לעשירות ממשוכשז, כך אחר
זה  ידי ל עלויפ לא ,וחפצים הרבה

כי גם בעֹצם , ו שלות מה שאינולהתאו
 לעני ויהיה שמח ו יחזיק עצמועשירות

   . תמידובחלק
כשהוא : שהם בהפך מכל זה, כן הרשעיםלא 

, ונוחסר וו יתברך על עניות'הוא בכעס על ה, עני
ותכף , )ישעיה ח(" 'והיה כי ירעב והתקצף וכו"בבחינת 
 במלבושים והוא מלביש את עצמ, ןו איזה ממוכשיש ל

תר ו יוזה חסר ל ידי ועל, ונו לפי ממושאינם ראויים ל
כסף   כליות לומתחיל לקנ, תרון יוד ממוויח עווכשמר. להימבתח

זה חייו  ידי ועל, וכפלים מכפי ערכ והכל בכפלי, ת ותכשיטיןוומרגלי
עד שיש הרבה שבימי עשירותם חייהם מרורים , מרים ומרורים תמיד

ומתים , רֹב לידי עניות ממש פי זה באים על ידי ועל, יםיתר מבימי ענוי
וגם בימי עשירותם תמיד היה חסר להם כפי הנהגתם , תובוח בעלי

שבים על וואינם ח, והכל מחמת גסותם הרע, והצטרכותם העצום
ומאן דאיהו רב הוא . "לו כל העֹשר מגיע להם לבדיוכא, יתם הנצחיתכל
ומתים , הוא משפילם ברוך שווהקד, ]ומי שהוא גדול הוא קטן ["זעיר

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

, ויפה תמידהוא נאה ,  לעני תמידו מי שמחזיק עצמהיינו, דת העניותימ
 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, ואז הוא נאה ויפה תמיד,  מלבוש כזהאפילו לפי מעשיו וראוי ל

 וויפים אצליהיו נאים ,  מלבושים של משי ושל כסף וזהבוכך גם כשיהיו ל
 הוא מתאוה ווכל מה שיש ל,  כעניו מחזיק עצמואבל מי שאינ. תמיד

בש בגדים ו לאפילוש, כנראה בחוש, לםוי ויפי לעוכה לנו זואינ, תרוי
לי הקצינים ותר של גדוד בגדים יקרים ביו עותמיד חסר ל', יקרים וכו

  . כידוע כל זה, תרובי
כי האדם צריך , ל" עניות כנן והעשירות הואו תקון הממעיקרכן  ועל

): איוב א( שכתוב וכמ, לד ערֹםור שנן ולזכֹולאחֹז תמיד בקצה האחר
וכנגד עניות זה כל מה , שזהו תכלית העניות, "ערֹם יצאתי מבטן אמי"

הן , ו בכל מה שיש לוואז יהיה שמח בחלק, לו הוא עשירות גדושיש ל
גלות מר וקשה וכבד לה בישהיינו תח,  גלות מצריםעיקר.  הרבהומעט א

: כאשר הבטיח לאברהם אבינו, ציאנו בעשירות כזהוכך ה ואחר, כזה
„‚ ˘ÀÎ¯· Â‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡ÂÂÏ .נתן לנו העשירות תכף בלֹא צער  לא ולמה

כדי , כדי להזדכך בכור הברזל בגלות, בתנוואבל הכל היה לט? הגלות
ן ות וממן שהוא עשירוו ממתאוותתנו מוציא אולה, לברר ולזכך העשירות

ת לעשירות וולזכ, תרו ביותר חסר לו יושכל מה שיש ל, אחרא דסטרא
כלין בפסח ושזה בחינת מה שאנו א, דייקאידי עניות  דקֻדשה שבא על

שזה , ר בהמרירות והעניותכדי לידע ולזכֹ, רוומר, שהוא לחם עֹני, מצה
 יותאות - 'הלכות מגילה ו( .ל" שלמות תקון העשירות דקֻדשה כנעיקר

  )ד" ל- ממון ופרנסה - לפי אוצר היראה ב"א י"י
  
[ ‡ÏÂ ıÓÁ ÍÏ ‰‡¯È ...)ז,יג( 

אה ו שלך אי אתה ר- יראה לך חמץ ולא :ל"תינו זווזה שדרשו רב
 ו בידום לבית ישראל וחמצ"שאם נכנס עכו. אה של אחריםואבל אתה ר
ח שהם וכי חמץ הוא בחינת חמוץ המ, וציאו זקוק להואינ

וצריכים , ומשהורים שהם אסורים בת והרהות זרומחשב
שה את ואבל אם האדם ע. ולבערם ולבטלם ולגרשם מגבול

ת ות רעו לבער ולגרש המחשבו ומתגבר בכל כחושל
 עליו בכל וכן באים בעל כרח פי על  והם אף,ומקרב

 שכתוב ו כמ,ב כלליעל זה אין האדם חי, פעם
ב על ההרהורים יב שאין האדם חי"בספר הא

זר וכי אם כשמהרהר וחהבאים עליו 
)  לקוטי תנינאובספר(וכן כתב . ומהרהר

שיהיה האדם שב ואל תעשה גם במחשבה 
  .  ממילא אל יחֹשוומה שנעשה עמ

אה אבל אתה ווזה בחינת שלך אי אתה ר
 מאחר היינו', ם וכו"אה של אחרים שאם נכנס עכוור

 ו שלא יחמיץ מֹחהיינו ,ושהאדם נזהר ונשמר מחמץ של
ם "כן נכנס העכו פי על  ואם אף,וץ והרהוריםת חובמחשב

 שהם ההרהורים שבאים עליו ו בידושהוא הסטרא אחרא וחמצ
זהר  רק שצריך ִל,וכי אין זה חמץ של. ב על זהי חיואינ, הכוונשלא ב

ידי  פי רֹב על ועל. יהיה נמשך אחריו כלל ולא יהנה ממנוו ולא שלא יגע ב
 צריך להסתכל על ואבל הוא אינ. ם אחרוזה ממילא יסתלק כמבֹאר במק

 ושלא יחמיץ מחשבת, וזה כלל רק שיהיה נזהר שלא יהיה החמץ של
  )' ה-' הלכות נזיקין ד(. ת הבאים עליוו באלו המחשבובעצמ
  

  )יד המשך סימן –] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

, ל"ב כנו נסעתי למאהל,ם הכפוריםוהנה אחר י... ☺                      
 כי היה ותני בביתומצאתי ח ולא ,ג תשרי"ם חמישי יוי לשם ביובאת

תני היה חשוב ויקר שם מאד מאד בתכלית ו וח,ל"בקרמיניץ כנ
לי ו על גדאפילו ,ל על כל החסידיםו וגם מכבר היה מתנגד גד,החשיבות

 והיה באמת צדיק ,לם היו מתנגדים ֻכובני בית- וכלו ואשת,המֻפרסמים
קת מכבר  דברי בעלי המחלֹו היה שקוע בדעת אך,ביםוובעל מעשים ט
 ענייןומחמת זה היה חזק ב, לי החסידים כמֻפרסםושחלקו על גד

 בכלל ובפרט עתה שעלה ו וגם אשתו וכן כל בני בית,ההתנגדות מאד
  אבל,לם היה לבם חלוק עמיתר כי ֻכודאי היו לי יסורים יותר בוולגֻדלה י

 כי ידעו שאני חזק בדעתי ,פןו אתי בשוםוע אידעו שאין בידם למנֹזאת 
  .ל"עור כניבלי ש
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 ,ללמוד ספרי ברסלב בכל מקום
 ...זה סימנים על הגאולה 
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דעת  בהפצת   שותפים  היו 

  הצדיק  האמת
  בעולםבארץ  ו

  

  ארהדו סניפי בכלניתן לתרום 

  89-2255-7 חשבון
  תזכו למצוות

ת היינו מצפים וכואחר הֻס, תוכב בכל ימי הֻסווהנה הייתי במאהל
 כי נתעכב שם בקרמיניץ בעסק דבר מצוה ,בא ולא תניוא חום שיבובכל י

  כי זוגתי,אודם שיבור לביתנו קוהיה אפשר לנו לחז ולא , שםושנזדמן ל
 ואני ,בא לא יןי ועד, ונמשך הדבר עד חֻנכה; זמנים כמהותוראתה אלא 

 ונונו זכרי של רבות פני קדשוזכיתי לרא ולא בוהייתי עצור במאהל
 והיו לי יסורים עצומים מזה בלי ,ם הכפורים עד הנהולברכה מאחר י

 ות אצלו הייתי רגיל במשך זמן כזה להי, כי בכל השנים שעברו,עוריש
דל צערי ו ומג,'מעתי מה ששמעתי וכו לברכה כמה פעמים ושונוזכר

ת שיש לי ודל היסורים והמניעו לברכה מגונונו זכרית לרבוכתבתי אגר
ב וראים לחֻנכה שהייתי במאהלו הזמן בין ימים הנותוך או ובת,ל"מאד כנ

 ונקרא ,דשוק- לברכה בשבתונונו זכרילד בן זכר לרבו הזמן נותו בא,ל"כנ
זכיתי  לא בוכובי במאהליומחמת ע , לברכהונו זכריעקב בישראל ושמ
 על הברית מילה ובשבוע של הברית מילה נשמע מפי רבנו אפילות ולהי
 שעל ידי זה ,תורא של האלפים לחלקם למאו הנעניין לברכה הונוזכר

ת וכנדפס בלקוטים שאחרי הספורי מעשי' ת מתים וכוולים להחיויכ
תיו עד אין קץ וראונ ו'ת הון שם והבן נפלאיעי) ג"צ אות –ן "ת הרושיח(

רך סֻעדת ון דגים בלילה לצייב דיי רבי לו וכל זה אמר בעת שהביא ל,'וכו
י יתונו ואני בעו,ל"רא הנו הנענייןשבא בשמחה ואמר כל , הברית מילה

 אך כתבו לי על הפאסט בכל עת מה ,ת בכל זהוזכיתי להי לא הרבים
   .שעבר כאן

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

) מסלונים(סיפרתי לך שרב מוטל ...   �                   
, הוא היה עניו, והיה לו מידות טובות, היה למדן גדול

, והוא היה אדם פלא, והיה לומד יומם ולילה
פי שאני הייתי -על-אף, והוא, אדם נפלא מאד

, אבל הוא אהב אותי, היה לי מוח חלש, ילד
הוא , והרצונות הטובים שלי, התמימות שלי

מאשפות ירים "קירב אותי והרים אותי 
  "...אביון

 מי שמשים ,הוא סיפור נפלא ונורא מאד
שראוי וחשוב מאד " : ובכן אמרתי,לב באמת

לספר ולרשום כל מה שעבר עלי מיום שבאתי 
 מאז שבאתי על , כי זה המשכה,"על דעתי

הקדוש זה   שזכיתי להתקרב לרבנועד, דעתי
] מילדות[תחילה מאז ה המעשההמשך  יןיענ

 השם ,זה נמשך וזה המשכה עכשיו, אבל
תי בא שמיום ש,יתברך חנן אותי ונתן לי נפש כזה

 לבי בוער מאד היה,  שהייתי עוד ילד קטן,על דעתי
העיקר  ,אמונה ולזכות ליראת שמיםולעבודת השם 

ם  ורצוני היה לנקות את עצמי מכל תאוות עולההשתוקקות שלי
 ,ידעתי כלום לא  אבל בוודאי כשהייתי ילד קטן, רק לעבוד השם,הזה

 אבל הרצונות שלי ,פי שלא ידעתי כלום-על- אף,אבל הנפש השתוקק מאד
  .לעסוק בעבודה ולא ,היה בוער רק לעבודת השם לביו

 ואני הייתי עוד , ואחר כך נעשה עיור,אבא שלי היה כל ימיו עני גדולה
 זמןם מיתי לעשות תענ, לי געגועים לענות את נפשי ואני היה,ילד קטן

 ,או אלול , ערב ראש חודש,שמונה שנים, גיל שבעב ,שהייתי קטן עוד
 ואימי היה , רציתי להתענות, ערב ראש חודש,ולמשל.  ימי התשובהבזמן

אתה עוד ילד ? מה זה אתך" , היה לה צער גדול מאד,מא מסורה מאדיא
ראש חודש ערב  ואני עשיתי תענית בכל ,"? אתה עושה תענית? מה,קטן

 ואני גרמתי צער גדול ! כל היום,אבל ערב ראש חודש אלול ,חצי היום
  ...ד עועבר עליפנים -כל- על,מא שליילא

  
  )כד-כג, ממון – עצותלקוטי (

ן הפרנסה שנתמעט ו חסרעיקר�                                        
חט וכי יש ש. חטים שאינם מֻהגניםוידי הש- עלאין זה אלא, ת הללוורובד

ידי -על, והוא מעלה את הנפש החי המֻגלגל, הגון מאכיל ומפרנס לישראל
 אפילוו,  הגוןוחט אינואבל כשהש. הברכה שהוא מברך על השחיטה

מד ואזי כשע, ם בשעת הברכה ׂשוגול ואינישב מחשבת פובשעת הברכה ח
ויש צער להנפש החי , תוצח נפשורמד כועם החליף לשחֹט את החי הוא ע

ריד וואדרבא הוא מ,  מעלה את הנפש המֻגלגלוכי אינ, ל מרועקת בקווצ
י וא! חט הזהו להשוי לוא. רגלה-ח לכףוואין לה מנ, את הנפש ממעלתה

זה נתמעט -ידי-ועל! יביהותה בכף אולהנפש שהרג את הנפש ומסר א
ידי -ועל. להויעה גדומעט הפרנסה צריכין להמשיך בטרחא ויג, הפרנסה

. 'ת הגוף וכוומר ומתגברים תאווחטים אלו נכנע הנפש לגבי הגוף והחוש
ונכנע ונתבטל הגוף , מעלין את הנפש, חטים הגוניםוידי ש-אבל על

בחינת , בחינת מיתה ושכחה ודין, שךובחינת בהמה וסכלות וח, מרווהח
ר וחיים וואבחינת אדם וחכמה , ונתעלה הנפש והצורה, תוניות חיצוחכמ
ל וזה נמשך פרנסה בשפע גד-ידי-ועל, רהובחינת חכמת הת, ן וחסדווזכר

 ).ז"סימן ל, ן"לקוטי מוהר(ל "כנ
 .זה יש להם פרנסה-ידי-ת עלומרין את עצמן מטרפוכשישראל ש� 
יבֹא  ולא ,תות אסורוותשמרנו ותצילנו ברחמיך הרבים ממאכל ...  ����

 אפילות ות וטרפולם בנבלוכשל לענ ולא ,ך פינו שום דבר האסור לנוולת
ותפריש , חטים שאינם הגוניםותנו ברחמיך משוותציל א. גג ובאֹנסובש

ותזמין . רייתא ודרבנןות דאות וטרפותנו מכל מיני נבלותנו ותבדיל אוא
ותשמֹר , חטים הגונים וכשרים ותהיה עמהם תמידולנו ברחמיך תמיד ש

 ,תות וטרפולם בנבלו לעידם-תנו שלא יכשלו עמך ישראל עלותם ואוא
, ו תמיד היטב בברכת השחיטהכוונחטים שיוותעזֹר להש, םוחס ושל

עד שיעלו כל , מחי למדבר, ת הנפש המֻלבש בהחיופן שיזכו להעלובא
ויהיה , ת אל השכינהות ובהמופות ועולגלים בחית המֻגות העשוקוהנפש

-נמשך עלונזכה שיהיה  .ידם-נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על
ונזכה לפרנסה , םובה וברכה ורחמים וחיים ושלו שפע ט,זה עלינו-ידי

  . ד בלי שום יגיעה וטרחא וטרדא כללובה בכבוט
אתה , ביםומל חסדים טוג, תובויבים טימל לחוג, אבינו שבשמים  ����
חטים שאינם הגונים המצויים ור עצמנו משולשמ כח דע שאין בנווי

שיעמֹד בעדנו וישתדל בתקון ואין מי , עכשיו הרבה מאד
חטים שאינם הגונים ותנו מפגם השוויציל א, תינוונפש

לקוטי ... ( רחמנא ליצלן,רמיםורמים מה שגוהג
 )ז"תפילה ל מתוך –תפילות 
  

  )ט"ל מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

, א"כסלו תשכ' ד, ה"ב  �                  
  .טבריא

ÔÂÈÒ� ‰ÊÈ‡Ï ‡· Ì„‡˘Î ,…ÓÚÈ˘Î Ú„È„ 
ÔÂÈÒ�‰ ‰Ê·,Ò� ÂÏ ‰˘ÚÈ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ .  

הדגול ובעל עין חדה עֻמקה , יקרת לבי
ורחבה לבחֹן ולתפס מי הוא המלך האמת על 

המבער , ו ולכל הדורות הבאיםיישראל עכש
, כל השקר ורוח הטמאה של מנהיגי השקר

והדעות הזרות והסרוחות והמֻטנפות של 
יחזק לבבו לילך בדרכי ' ה. חכמי הטבע

  .ולא ימושו דברי תורתו מפיו עד עולם, הצדיק
ת הבאים אל הצדיק ותר הנפשוכל מה שנתרבים י

תר ההבל הרע אשר נעשה על ונתמעט ונתבטל י, ורולקבל א
אים צדיק ומחמת שר, רסיםושל האפיק תושהם הקשי, הארץ

  . וב לו רשע וטוורע ל
ת ומוננים האלה שמתגבר ומתפשט לאֹרך ולרֹחב האות האחרורובד   

ת וסקים בחכמות העות רעווהכפירות של הכת, ת של נביאי השקרוכזבי
תר ואה יוהמלאים קיא צ, ת ומרבים ספרים רעים של הבל וכפירהוניוחיצ

והם בחינת מי המבול , לםווריח רע גרוע מהם בע ןומבית הכסא ואין סרח
רה ולבטל ולהשכיח הת, לםושמבלבלין מאֹד ומתגברים להחריב את הע

והמים גברו מאֹד למעלה מכל "בבחינת , אים בחושו שרות כמוומצו
ם לאחֹז וואין מק, אים שום צד הצלהו שאין רהיינו, "היםוההרים הגב

אבל . םוכי לגֹדל התגברותם כמעט אפס תקוה חס ושל,  ולעמֹד שםועצמ
ך עֹצם חשכת וובת, "לם תעמֹדולע' ועצת ה", "'לם הום לעוואתה מר"

ד כמוס וס, ד חדוש כזהושבימינו בימינו נתגלה סם זכינו ואפלת התה
ר והוא א, ידעו מזה לא ניםושים עליות קדולמושע, ונעלם ונסתר כזה

הצדיק האמת שהוא נֻקדת ֻמבחר האמת שבין הצדיקים השלמים 
חם עמהם לשבר ולבטל ומד ולולך לפנינו ועוהה, תורוהמבחרים יחידי הד

עפרירות שהוא בחינת ת ולנפח הות והמטעוכוֻזהמת חכמתם הנב
 ור נֻקדת האמת שבלבבועד שיתלהב א, הכפירות מלב כל אחד מישראל

 ורתויתברך ולת' קק תמיד להועד שיכסֹף וישת, וישרֹף כל הרע והשקר
מארץ , "אמת מארץ תצמח "עיקרשזה ה, ן חזק מאֹדוולצדיקיו ברצ

תוב  שכוכמ,  יעלהדייקאאז ,  כשישראל נתונים עד הארץהיינוד, דייקא
  .דייקא מן הארץ -" ועלה מן הארץ"

המתפלל עליו תמיד בכל לב ודורש שלומו והצלחתו , המלקט והמסדר
  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯   .בזה ובבא
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