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  = מגישי מנחה בצדקה =                                    

ת ולמורה וכל תקון העווכל הת, מעלת מצות הצדקה הוא בלי שעור
 ,ידי הצדקה נתגלה על ודווכל כב, ודוכי הכל נברא בשביל כב, תלוי בזה

לדה ון שעל ידי זה נעשה הושעל ידה נעשה כלי לקבל השפעת הנעם העלי
ועל כן , )א" סימן ע–' ן ב"לקוטי מוהר(כמבֹאר בפנים  ודוונתגלה כב

ת ואבל צריכין להרב. ל"תינו זורה כלה כמאמר רבושקולה צדקה ככל הת
, ולבקש מהשם יתברך שיזכה לקים מצות הצדקה כראוי, בצדקה מאֹד
השם יתברך  ויתברך באמת ושיזמין ל ו בלב שלם למען שמשיתן הצדקה

 יתברך על ודוכי עקר תקון הצדקה שיתגדל כב, ת בהםועניים הגונים לזכ
לא  ,ד השם יתברךורק בשביל כב וכן צריך לכון בצדקת על, ל"ידי זה כנ
תנים צדקה רק וכמצוי בכמה אנשים שנלא  .םוחס ושל וד עצמובשביל כב

ועל , דוועל כן הצדקה גם להם לכב, לםוד בעוה וכבלמי שיש להם ממשל
אינם משגיחים , באמת' דת הורה ועבוסקים בתועניים הגונים וכשרים הע

ד ותנים הוא רק בשביל כבונמצא שהצדקה שנ, כלל ומעלימין עיניהם מהם
אבל על ידי , תובות טוהצדקה יש נֻקד זאתואף על פי שבודאי גם ב. עצמן

ן ולקבל על ידה שפע נֹעם העלי, ל בשלמות"הכלי הנאין נעשה  זאתצדקה כ
ועל כן עקר תקון הצדקה שתהיה בבחינת . בשלמות

 וועל כן אינ, ֻמעטת ושהיא קרבן עני שנתינת, מנחה
. רק לשמים לבד ובקרבנ ורק כונת, מתפאר בה

, תן הרבה לצדקהוכן העשיר אף על פי שנ וכמ
ת בנתינת הצדקה ולהתכון ולהתגא וחלילה ל

 ןורק אף על פי שיתן לצדקה ה, וד עצמו לכבבה
כי באמת , אף על פי כן יהיה בעיניו כעני, רב
שנאמר מי הקדימני  ויתברך הכל עניים כמ ונגד

שנאמר  וכי הכל רק ממנו יתברך כמ, ואשלם
ועל כן דוד המלך עליו . ממך הכל ומידך נתנו לך

ן רב לנדבת בית המקדש אמר ואני ום בעת שנתן הוהשל
יקרה מאֹד  זאתוצדקה כ. לעניות וכי החזיק כל נתינת' תי וכוויי הכינבענ

רק לשמים בלי  ומחמת שכונת, כי היא בחינת מנחת עני שחביבה מאֹד
בשם מנחה בחינת  זאתועל כן נקראת צדקה כ, כלל ושום התפארות עצמ
' אות ד -'  הלכות תפילת המנחה ו–לקוטי הלכות ( .מגישי מנחה בצדקה

  )ג"אות י, צדקה וגמילות חסדים - היראה לפי אוצר 
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שהם ארבעה חיבין , צאין מהצרהודאה על כל היווזה בחינת חיוב הה
לה ווח, צאין מבית האסוריםווי', ת וכוולכי מדברוה: ת שהםודולה

  ):שלחן ערוך סימן ריט(לין משם ורדי הים כשעווי, שנתרפא
 ובכל צרתם ל"כי , ת רחמנא לצלן הם בחינת גלות השכינהו הצרכי כל

, ועקר גלות השכינה הוא מה שהעצבות מתגבר על לב ישראל. כידוע" צר
אמצעותא "רה וכמבֹאר בהת וויתעצב אל לב): ו, בראשית ו(בחינת 
ת בפרט תאות ושמשם כל התאו. )ד" סימן כ–' ן א"לקוטי מוהר" (דעלמא

. ת רחמנא לצלןוומשם כל הצר באין רק מן עצבותן שוהמשגל ותאות ממ
. דהוצאין מן הצרה צריכין להביא קרבן תוזר שיויתברך ע' כן כשה על

, שזהו בחינת שמחה, ות בפה בכל לבודוועכשו שאין לנו קרבן צריכין לה
יתברך שזהו עקר תכלית השמחה של ' דאה להוכי עקר השמחה הוא הה

בחינת , יתברך בשמחה עצומה' אה להדודה והולעתיד שאז יעסקו רק בת
בחינת עשרה מיני , ור זמרו לור בנבל עשובכנ' דו להוה): ב, תהלים לג(

כל הארץ ' הריעו לה): ב א, שם ק" (דהור לתובמזמ"שכתוב  ווכמ. נגינה
דאה שחיבין ודה והוכי זה עקר התקון של הת. 'בשמחה וכו' עבדו את ה

שהוא  תול שמשם באו הצרלתקן הקלקו, צאין מהצרהות כשיודולה
ידי תקף השמחה  ת עלול כדי שמעתה נזכה להנצל מכל הצר"העצבות כנ

 ושהוא עקר התכלית כמ ,ל"ר הנולהשיג א ,עד שנזכה לכל התקונים
ת בטלין וכן כל הקרבנ ועל. )ד" סימן כ–' ן א"לקוטי מוהר(שכתוב שם 

  ):ב"י, ז"פכ. ז, ט"ויקרא רבה פ(דה וחוץ מקרבן ת

  )ב"צ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  . ו"ניסן תשכ' ג, ה"ב �                      
 וזכה לבטל דעת וממות נשמתואשר לגֹדל גֻדלת ר, ד מחמד עיניולכב

שמשבר ומבטל , נגד דעת הצדיק החכם האמת שהוא שרש נשמת משיח
למעלה , ומגלה ומאיר הדעת של אמונת ההשגחה, הדעת של חכמת הטבע

  .ם וברכה ובריאות לאֹרך ימיםולש. מן הטבע
כה למסֹר ות על שזולמומע בכל העות של שבחים אנֹכי שולות גדולוק

לם בכל פעם בכל ורה לעיני כל העומם דגל התוולר' על קֻדשת ה ונפש
  .תולי הֻאמותיו עם מלכי וגדותיו ופגישונסיע

ידך - שעל, לםובת העולם היתה רק לצֹרך טוביאת נשמתך לזה הע
תינו ורומתה של האמונה בדונה קותפרסם שם הצדיק האמת שביתפאר וי

לם יראו ושכל באי ע, מתה בשלמותועד שישתלם שעור ק, אלה מעט מעט
גם העקר מה . ונושל ומנהיג הכל ברצוהוא האלֹקים השליט ומ' וידעו כי ה

כדי שיהיה לך כח , כן אך ורק בשביל זה לבד-הוא גם... 'ת וכוושזכית להי
לם שנמצא ודיע בעות ולהולגל, את הצדיק המלך האמתתר לשמש ובי

ראה יהפֹך כל והנ ורא כזה אשר בחכמתור חדש פלא נועכשו בזמננו אלה א
  .ב ויתקן הכל בשלמותולם מרע לטוהע

ת ואנחנו צריכים לשמֹר עצמנו מאֹד מפגם וקלקול האהבה ומפרוד לבב
ת וסיף ולהרבורק אדרבא להשתדל לה, םוחס ושל

 זה לזה כגוף אחד ממש שנוכל אהבה ואחדות
ידינו -כדי שעל, להתחבר ולהצטרף יחד תמיד

יתגדל ויתרבה מאֹד מאֹד בלי קץ בניני הבתים 
נה הצדיק האמת עד שכל והנפלאים שב

, ישראל יתקבצו ויתאספו יחד לכנֹס בהם
לם ות העוכבים בחוץ ואפלו ֻאמוואפלו הש

  .כםויתקבצו ויכנסו לת
א ותר לבוומשתדל וחזה זמן רב שאני מתגעגע 

לא  לים כיולפני הדרת פניך הנעים ויש לי קשיים גד
בל צער ועגמת נפש מזה לאין ואני ס, תנים לי רשות לזהונ

  .לוכי זהו נזק והפסד גד, שעור
המעתיר תמיד בעד בריאותך והצלחתך ובעד , הבך הנאמןועבדך וא

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡     .משפחתך היקרה והנכבדה מאֹד
  

  )ט" סימן ס–ת "י מוהרנימספר (

של  וך שבעה בא אלי רב אחד תלמידווהנה בת... ☺                
ת של רבי פינחס ול כדי לפקח על מע"ן הנושל הגא ון מוליטשיסק ובנוהגא

לברכה שהיה אז בארץ ישראל עם  ונול שהיה חתן רבנו זכר"ן הנובן הגא
נה לברכה וזכר םהיא בת רבנו זכר צדיק לברכה הצדקת מרת מרי ואשת

רצינו לתת להם דבר כי לא  ת לידם אך אנחנוול שימסרו המע"ורצו אלו הנ
ת ות פרווברוך השם אצלנו עשו המע' ב להפסד וכוואם היה בידם היה קר

ל כל ימי וד וברוח גדול בכל שנה ונתפרנסו בכבוד סך גדוושלחנו להם בכב
  .רשיהםוקנו בין ים וגם אחר כך נשאר סך רב וחלוחייהם עד שנפטרו בשל

  
  )' סימן ע–ת "ימי מוהרנספר (

עלה על דעתי לא  רף הזהוהנה אחר כך כל ימי החֹ... ☺                
ב ולקבע דירתי פה ברסלב והיה נדמה שהיא מהנמנע לקרב ולצאת מנעמיר

ת הרבה איך ורק בעצמי חשבתי מחשב' שים וכוועתה אנשים לדרכיו הקד
ת ות והשיחורו יתברך עתה גם עתה על ידי התלחזק עצמי להתקרב להשם

, לברכה כי ידעתי והאמנתי ונושקבלתי ממנו זכר' ת והרמזים וכוווהמעשי
יש בהם די , ושזכיתי לשמע ממנו בחיים חיות, שבהדבורים הרבים מאד

, לםועד ע ות לי הדרך גם עתה לאחר הסתלקותורותי תמיד להות אולהחי
עלה על דעתי לבקש לא  אבל זה,  לבאראי אפשר וכל מה שעבר בדעתי אז

  האדם  לבני  דיע ו לה לברכה  ונו זכר מרבנו שם   לדבר  שאוכל   םומק לי 
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היה אפשר לדבר לא  בועלה על מחשבתי כלל ובנעמירלא  זה', תיו וכווגבור
מנו אבל הרב היו מתנגדים ושל-אם לפני מעט אנשי-לברכה כי ונוממנו זכר

וכל מה שנעשה , תיוומאד עמקו מחשב' ו מעשי הלקים אך מה גדלווח
בפרט , לםומר בשבילי נברא העולם הכל בשבילנו כי חיב כל אדם לובע

  .בשביל הצדיק האמת והנלוים אליו
שה והקד וצצות הישועה שיתקים השארת דעתווהנה התחלת התנ

היה על ידי שחזק השם יתברך את דעתי , לם ועדולע ולם ולא יכבה נרולע
יספיקו לא  ת שהיה על זהוסק בהדפסת ספר התנינא והנה רבוי המניעלע

מנו ושל-היה בידי אפלו פרוטה אחת ורב אנשילא  ת לספר כיון יריעוהמ
ת ולנסע אליהם לקבל מהם והיו עניים והם מֻפזרים ומפרדים בכמה עיר

צאה והטרחא יתרה על השבח בפרט שלא היה וב שתהיה ההוקר, תונדב
לא  ולשלח איש אחר, תומחמת כמה מניע, עצמי בשום אפןאפשר לי לסע ב

ת ברזל ומות כחומדים לפני המניעויפעל כלל הן על כל אלה וכאלה היו ע
ת להדפיס ודע הדרך איך לזכוולא הייתי י, תרותר ויוודלתי נחשת ממש וי

  .שים עתהוספריו הקד
, לברכה הרבה בלי שעור ונותנו רבנו זכרות שכבר חזק אואך להי

' ן והחשק והכסופין וכוולם כלל ושהעקר הוא הרצומדנו שאין מניעה בעול
ני ועל כן חזקתי את רצ, )ת עין שםומוו ובכמה מק"כמבאר בסימן ס(

ת הרבה והכנסתי דעתי ומחשבתי בזה הרבה מאד גם ווחשבתי בזה מחשב
ס על נכסיו כי על ידי זה ופוטרובה מה שהייתי אפוסבב השם יתברך לט

ברסלב וֻהכרחתי  פעם עסקים פההיה לי בכל 
תיו ולדבר ובובכל פעם לנסע לפה כדי לתבע ח

שהשאיר ' בוז'מענין הנסיעה למז' וכו ועם חתנ
 וואחיו רצה לעכבם לעצמ, שם חנות ובית

נקטה נפשי מנסיעה לברסלב לא  ומחמת כל זה
שה כאשר הייתי רגיל והקד ום חניתולמק
ו גם לה לעסקינובה גדווזה היה ט, פה ותובהי

תיו ורותי פה ספרתי הרבה מתובכל עת הי
-והזכרתי הרבה אנשי' תיו וכוות ושיחושוהקד

וכל זה היה ', תיו וכווראומנו את גֻדלת נושל
  : לברכה ונוזכר ובה לקיום השארתות לטוסב

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

מה ששמעתי מרבי ...   �                  
 והעולם הישולא היה כלום בגלל  ,שיח היה בעולם הזהמ ,)קרדונר(ישראל 

לא  ,המחלוקת לא היה אם ,"ברסלב, ברסלב"ומתנגדים  מתלוצצים
רבנו , שום תלמיד ,גילה רבנו בעצמו -  "ַנ ַנְח"... ידעתי מה זה ברסלב

 ,"ן מאומןָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ"אני ? מי אני אתם יודעים ,בעצמו גילה את זה
כל העולם מנגנים על  ,את הניגון הזה לם מקבליםרואים שכל העו

  ...החתונה
אי אפשר להגיע  ,שמונים שנה היה סגור אומן ,כל העולם יודעים...
כל העולם היו  ,העיתונאים כל ,אחד הצליח להגיע לאומן אם ,לשמה

הקומוניסטים  ,ועכשיו ."!אחד הצליח להגיע לאומן ,הו" :מדברים מזה
 שום צדיק ,"ְח ַנַנ"הוא גילה  ,וש כבש כל העולםורבנו הקד ,כולם בקבר

 :שואלים כל ארץ ישראל ,"ְח ַנַנ"ניגון חדש בעולם  זה , לא גילה את זה
אז עכשיו ברוך השם אנחנו  ,לא יודעים מה זה הם "?"ַנ ַנְח"מה זה "

ליקוטי "יש כבר  ,"ַנ ַנְח"שהוא , יודעים שרבנו הקדוש גילה את זה
עכשיו הגיע זמן  ,"ליקוטי הלכות"ה, "מעשיותסיפורי "ה, "ן"מוהר

פתק מן " ,"פתק" מישהו שמע דבר כזה ,התחיל להתעורר קצת ,הגאולה
עליך " ?יש בעולם פתק כזה למי, לא שמענו מזה? "פתק"? "השמים
כי  ,הם ידעו ולאט לאט ,"ַנ ַנְח"כל העולם לא יודעים מה שזה . "אמרתי

 ,הם ילמדו את זה ,"?לדעת מה זה אני רוצה, אני ?מה זה: "הם ישאלו
כל  ,חדש זה נס !יהיה נעשה עולם חדש, וכשהם ידעו ויתקרבו לרבנו

מה " :יםהם חושב החסידים, הלומדים ,"?"ַנ ַנְח"מה זה  :העולם שואלים
אנחנו , מה" :מאה שערים וכל העולם ישאלו ,ירושלים, "?"ַנ ַנְח"זה 

 ,"?מה זה ,ניגון פלא כזה, גון כזהנייש לכם , ?"ַנ ַנְח"רוצים לדעת מה זה 
כל צרפת  אז נתמלא ,""ַנ ַנְח" ,ניגון כזה שמענו: "הם באים ומספרים לנו

ַנ "מה זה " :הם ישאלו ,סין, כל המדינות, איטליה ,"ַנ ַנְח"-וכל אנגליה מ
 זה "ַנ ַנְח" ,"?"ַנ ַנְח"מה זה , "ַנ ַנְח"על  רק ,אין להם שום שאלה, "?"ַנְח

אתם יודעים מה זה  ,זה הניגון ,מסוגל לרפאות כל המחלות אניגון שהו
הם רואים בעיניהם מחלה כזה  ,?מה זה ,הם יתפאלו, זהו ,"ַנ ַנְח"? הניגון

 אז מתחיל ,"תלך" :ורבנו הקדוש אומר... זה סרטן ,שאין לה רפואה
אני שואל  ,"?איפה הוא הלך? מה קרה ,מה זה" :והעולם אומרים !ללכת

איפה היצר הרע , אינו? הוא מת? איפה הלך" :צר הרע שליגם כן על הי
נעלם , נעלם ?ואיפה הוא היצר הרע שלי, העולם הזה הוא יצר הרע? שלי

הולך  ככה היצר הרע, כמה שאנחנו יודעים מרבנו ,אנחנו ,!"לגמרי

והם  ,זה פלא, הוא הורג אותו עם כל החיילים שלו, ונעלם ומתרחק
 מה, בעיני ובלבי אני זכיתי לראות ?םלעול מה הוא מספר: "ישאלו

 ,עבודת השם כזה ,כזו תפילה ,שזכיתי לראות ולשמוע פלאות כאלה
רק  ,לא היה כזה לא רואים מיום בריאת העולם ,אמת כזה ,כזה אמונה

  "...ַנ ַנְח"עכשיו מתחיל להתגלות 
אז המתנגדים נתאספו עם  ,לעשות חופה הוא נסע עם בנו -) רבי נתן(...
 ,היה סכנה גדולה ,יר והלכו נגד רבי נתן והחתן לקבל אותם באבניםכל הע

עכשיו אנחנו שרים את , אבנים הם זרקו ,רבי נתן והחתן היו בסכנה גדולה
בן אדם , וראיתי אחד ,מפורסמים, ראיתי רבנים ,אני ראיתי מה זה ,זה

 ,זה פלא, ומה זה ברסלב ,זה העולם ראיתי מה ,רבי ישראל קרדונר ,אחד
דיבור  ,העולם וך השם שאני חי ואני רואה שרבנו הקדוש כבש את כלבר

את  רבי נתן עשה, ניגון יפה האבנים עשו ,אחד שלו הוא כובש כל העולם
. "..אשרינו מה טוב חלקינו"אז הוא זימר  ,הם זרקו אבנים, הניגון ביער

  ...מה ששמענו היום מרבנו לשמוע, כל המחלה היה כדאי, אוי
  

  ד-ג, חג הפסח -רות עצות המבוא

אמירת ההגדה בליל הסדר של פסח  �                                      
על כן צריך לומר את .) י, כ ן סימן"לקוטי מוהר. (מֻסגלת לתיקון הברית

כי אמירת ההגדה בקול חזק מעוררת . ההגדה בקול חזק ובהתעוררות רבה
היינו להבין בדעת זו את . ועל ידי זה זוכים להתגלות הדעת, את הדעת

, וכשזוכים לדעת אמתי. שצריך להבין באמת
כי גלות מצרים נגרם על ידי . הוא עיקר הגֻאלה

ועל ידי פגם הברית נפגמת הדעת , פגם הברית
אבל על ידי ספור הנסים . רחמנא לצלן

זוכים לתקון , והנפלאות של יציאת מצרים
על גם . וזה עיקר הגֻאלה, תיקון הדעת, הברית

זוכים , ידי שתיית מצוות ארבע כוסות יין בפסח
מסעיף זה יכולים . תיקון הברית, לתקון הדעת

ללמֹד כמה צריך להזהר בכל מנהג קדוש מן 
בהנהגת סדר , המנהגים המבֹארים בשלחן ערוך

כי על ידי כל מנהג ומנהג הנהוג בליל . פסח
ובפרט לתקון , זוכים לתקון מֻיחד, הסדר

 כל התקונים כמבֹאר בלקוטי שזה כלל, הברית
  .ט"כ סימן' ן חלק א"מוהר

בזעקה  כי התפלה, בימי הפסח צריך להתפלל בקול אדיר וחזק � 
כשם שאמירת ההגדה בקול גדול מֻסגלת לתקון . מֻסגלת לתקון הברית

  .כמבֹאר בלקוטי הלכות, הברית
שנזכה לקבל עלינו קֻדשת חג הפסח בקֻדשה , ותהיה בעזרנו ...   ����

ונזכה לקיים מצוות ארבע כוסות . ראה ועצומה ובשמחה וחדוה גדולהנו
ותפתח לנו אור . בקֻדשה ובטהרה גדולה, של יין של פסח בשלמות הראוי

שנזכה שיהיו נמשכין , ותשפיע עלינו אור קֻדשת המוחין העליונים, הדעת
  .מוחין דגדלות ומוחין דקטנות, עלינו בפסח כל המוחין הקדושים

ותעזרנו לומר ,  לסדר הסדר של פסח בקֻדשה גדולה כראויונזכה   ����
, רבה ועצומה ובשמחה וחדוה, בכוונה גדולה ונוראה, ההגדה בקול רם

עד שהקול , בקֻדשה ובטהרה גדולה, ובהתעוררות גדול ובהתלהבות נמרץ
ידי זה לתקון הברית ולתקון הדעת בשלמות -עד שאזכה על, יעורר הכוונה

ואזכה להמשיך תמיד , א לחידושי תורה אמתייםעד שאזכה לבֹ, באמת
ותזכני להתפלל אליך . ידי תפלה ותחנונים- דבורים חמים כגחלי אש על

שתהיה תפילתנו תפלת רבים ולא תמאס את , בהתקשרות נשמות ישראל
ויתוסף ויתגדל למעלה . הן אל כביר ולא ימאס, תפילתנו כמו שכתוב

זה נזכה להמשיך -ידי-ועל, תנוידי תפיל-תוספות קֻדשה רבה ועצומה על
לקוטי (באורי התורה מלב העליון אשר שם כתובים כל באורי התורה 
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