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וכל התורה וכל תיקון העולמות , מעלת מצוות הצדקה הוא בלי שיעור
שעל , נתגלה על ידי הצדקהוכל כבודו , כי הכל נברא בשביל כבודו, תלוי בזה

ידה נעשה כלי לקבל השפעת הנעם העליון שעל ידי זה נעשה הולדה ונתגלה 
ועל כן שקולה צדקה , )א" סימן ע–' ן ב"לקוטי מוהר (כבודו כמבֹאר בפנים

, אבל צריכין להרבות בצדקה מאֹד. ל"ככל התורה כלה כמאמר רבותינו ז
תן הצדקה ישי, דקה כראויולבקש מהשם יתברך שיזכה לקיים מצוות הצ

בלב שלם למען שמו יתברך באמת ושיזמין לו השם יתברך עניים הגונים 
  .לזכות בהם

על כן , ל"כי עיקר תיקון הצדקה שיתגדל כבודו יתברך על ידי זה כנ
לֹא בשביל כבוד עצמו חס , ן בצדקתו רק בשביל כבוד השם יתברךוצריך לכו

ים צדקה רק למי שיש להם ממשלה לֹא כמצוי בכמה אנשים שנותנ. ושלום
ועל עניים הגונים וכשרים , ועל כן הצדקה גם להם לכבוד, וכבוד בעולם

אינם משגיחים כלל ומעלימין עיניהם , באמת' העוסקים בתורה ועבודת ה
ואף על פי . נמצא שהצדקה שנותנים הוא רק בשביל כבוד עצמן, מהם

ל על ידי צדקה כזֹאת אין אב, שבודאי גם בזֹאת הצדקה יש נֻקדות טובות
  .לקבל על ידה שפע נֹעם העליון בשלמות, ל בשלמות"נעשה הכלי הנ

, ועל כן עיקר תיקון הצדקה שתהיה בבחינת מנחה
ועל כן אינו מתפאר , שהיא קרבן עני שנתינתו ֻמעטת

כמו כן . רק כוונתו בקרבנו רק לשמים לבד, בה
 חלילה לו, העשיר אף על פי שנותן הרבה לצדקה

ון בה לכבוד ולהתגאות בנתינת הצדקה ולהתכ
אף על , תן לצדקה הון רבירק אף על פי שי, עצמו

כי באמת נגדו יתברך , פי כן יהיה בעיניו כעני
כי , הכל עניים כמו שנאמר מי הקדימני ואשלם

הכל רק ממנו יתברך כמו שנאמר ממך הכל ומידך 
  .נתנו לך

ון רב ועל כן דוד המלך עליו השלום בעת שנתן ה
כי החזיק כל נתינתו ' לנדבת בית המקדש אמר ואני בעניי הכינותי וכו

, וצדקה כזֹאת יקרה מאֹד כי היא בחינת מנחת עני שחביבה מאֹד. לעניות
ועל כן נקראת , מחמת שכוונתו רק לשמים בלי שום התפארות עצמו כלל

 –לקוטי הלכות ( .צדקה כזֹאת בשם מנחה בחינת מגישי מנחה בצדקה
,  צדקה וגמילות חסדים- אוצר היראה לפי '  אות ד-' לת המנחה ויתפכות הל

  )ג"יאות 
  
f  ‰„Â˙‰ Á·Ê... )ב"י', ויקרא ז(  

וזה אין צריכין , כי כל הקרבנות באין לכפר, לעתיד כל הקרבנות בטלין
". ביום ההוא יֻבקש עון ישראל ואיננו"בבחינת , כי כבר נתכפר הכל, לעתיד

, לספר חסדי השם ונפלאותיו איך שנתהפך הכל לטובה, הודאה, אבל תודה
עד שהרבה , שדייקא על ידי שהיינו בזה העולם וכל אחד סבל מה שסבל

בבחינת עונות נתהפכין , ועתה נתהפך הכל לטובה; נכשלו בעונותיהם מאֹד
שהוא מצה , שזה בחינת קרבן תודה, לזֻכיות שיהיה לעתיד על ידי התשובה

בבחינת עונות , פכין היגון ואנחה עצמו לשמחהשזה בחינת שמה, וחמץ
כי זה יהיה כל חלקי עולם הבא של כל , ל זה לֹא יתבטל"נתהפכין לזֻכיות כנ

ששון "שזה בחינת , מה שזכה על ידי העמל של זה העולם דייקא, אחד
, שחוטפין היגון ואנחה עצמו לתוך השמחה, "ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה

אבל כל .ם בשלמות לעתיד לבואישזה יתקי, ֻדשהונעשה מהרע כסא להק
כפי מה שזכה להתקרב לצדיקים וכשרים ולקיים עצה זֹאת בתוך זה , אחד

להתגבר ולהפֹך הכל לשמחה , בתוך מרירות הצרות בגוף ונפש וממון, העולם
לקוטי ( .ל"שזה בחינת קרבן תודה כנ, על ידי זה יזכה לעתיד לזה בשלמות

  )'דאות , הודאה – אוצר היראה לפי ג"אות י -  ' וברכות הודאה -הלכות 
  
f  ÂÏÎ‡˙ ‡Ï ÊÚÂ ·˘ÎÂ ¯Â˘ ·ÏÁ ÏÎ... )ג"כ', ויקרא ז(  

, היינו בחינת קליפת לבן ובחינת קליפת עשו, יש שני מיני קליפות
, ומקליפות לבן נמשכין העונות שבשוגג שנעשין על ידי שכחה ובלבול הדעת

 אף על פי שבודאי עון מזיד חמור והנה. ומקליפת עשו נמשכין הזדונות

אף על פי כן בנקל יותר להתגבר כנגדו ולמנֹע עצמו , ופוגם יותר מהשוגג
אבל מקליפת לבן שמכשיל את האדם ; ממנו מאחר שיודע שהוא עברה

כי מערבב ומבלבל את הדעת עד שנכשל , נצלמזה קשה מאֹד לִה, בשגגות
ועל ידי שנזהרין בשלמות . נצל מזהועל כן צריך סיוע דלעלא לִה, ממילא

ועל ידי שנזהרין בשלמות ; על ידי זה נצולין מקליפת לבן, מאסור חלב
 כותהל -לקוטי הלכות ( .על ידי זה נצולין מקליפת עשו, מאסור אכילת דם

  )ב"אות צ,  אמת וצדק- לפי אוצר היראה '  ו' היותאות, 'חלב א

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

הוא מלמד תורה עם , "כמה'קור ח'ובע מ'חל נ'נ"...  �                 
הוא מאיר לכל אחד שלא יתייאש את עצמו , כל אחד מיהודים ומאיר לו

ואני רואה , הגוףעם תאוות ו ב,עם התאווה  קדושהלך מלחמהותמיד יהיה 
, הוא נתן לי, אני לא יכול ללכת, שנתן לי אוטו יש אחד מאמריקה, שזה טוב

ויש לו ,  היה באמריקההוא, הוא נתן לי, הוא בעצמו אין לו, יהוא איש ענ
שיהיה לי לנסוע , והוא נתן את הטקסי לי, והם נתנו לו טקסי, אימא ואבא

אני הייתי , אני לא למדתי נהגות, רק אני עשיתי שגיאה, י"לכותל ולרשב
אני בעצמי יש לי , לא צריך לשום אחד, עצמאי אז הייתי, צריך ללמוד נהגות

אין לי , י וגם לכותל מערבי"אני יכול לנסוע לרשב, אוטו ואני יכול להנהיג
ולא , זה עיקר החיות, זה עיקר העבודה, עבודה אחרת

, יהיה עולם אחר לגמרי, עכשיו יהיה הגאולה, העולם
, עולם של חכמה, עולם של תורה, עולם של אמת

הוא רבנו ,  כזה עוד לא היה בעולםאמתעולם 
,  גילה חכמה חדשה כזה שאיןמןהקדוש רבי נח

להאיר  ווהוא יכול לקרב, שלא היה בעולם עדיין
,  מאיר לכל אחד מיהודיםהוא, כל אחד שיהיהל

הוא מאיר לו בכל דיבור שגילה , הוא לומד אתו
, כל אחד ומאיר לו האמתעם הוא מלמד , בעולם

 חי רק והוא, אני זכיתי לראות חסיד ברסלב אמיתי
ואז היה ,  ואני נתקרבתי אליו,בערך ארבעים שנה

 עם אני עמדתי במלחמה, שם עמדתי ברוך הואני, התנגדות גדולה על ברסלב
  ... הגדוליםכל

עושה חדש ,  בכל דיבור שגילה הוא מאיר לכל אחד מישראל,רבי נחמן
ועכשיו יתגלה בעולם רבי , אז דבר פלא כזה עוד לא היה בעולם, לגמרי
, "'מרובע, משולש, כפול, פשוט'הוא , 'נחמן'שהשם שלו " :הוא אמר, נחמן
  הייתישםאני ברוך ה,  שוכן באומן הוא,"נ נח נחמ נחמן מאומן"? איך

זה נסים גדולים שאני יצאתי , ברוסיה על ציון רבנו הקדוש על ראש השנה
  .אבל רבנו הקדוש הוא מחדש אותי, כי אני כבר חלש וזקן, בחיים

י " וברשבבכותל הערבי ,שני מקומותאני צריך לבלות ימי חיי עכשיו ב
תגלה עדיין נאור חדש שלא , זה כוח חדש, ה אני צריך עכשיואז ז, במירון
, וזה חדש שלא נתגלה עדיין בעולם, השם יתברך ברא את העולם, בעולם

בשני  ועכשיו אני רוצה לבלות ימי חיי, קדושה כזה, חכמה כזה, תורה כזה
שייקח אותי ,  רק אני צריך נהג,לי אוטו אני יש ,י" בכותל וברשב,מקומות

כי רבי נחמן גילה אור ,  יתברךשם להתפלל לה,פעם בכותל, י"פעם ברשב
אני רוצה לגור ,  עכשיו הגיע זמן שיתגלה,כזה שלא היה עדיין מעולם

שאני אזכה לחיות חיים טובים  ואני רואה ומרגיש, בירושלים ליד הכותל
 אבל אין לי מי ,שםואני חי ברוך ה, אני חי אחרי שבעים שנה, וארוכים

?  מה לאכול...ודבר מהוייתן לי אוכל , שיסתכל עלי וישגיח עלי וישמור אותי
אני היה לי עשרה ? מה אני צריך,  דג מלוח עםחתיכת לחם? מה אני צריך

לא היה להם בגד ולא נעלים ולא ,  וסבלו אצלי,ילדים ונפטרו מהם הרבה
ואני לא היה לי , כולם רצו לחם, שרה ילדיםע, היה לי משא כבידה, לחם

 ,הבנים כבר התחתנו, ועכשיו המשא הזה אין לי, ככה היה, לחם לתת להם
  פעם ,  אני צריך פעם מירון,ישגיח וישמור אותישאבל אני צריך מישהו 
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 אבל אין לי קשר עם ,פעם פה,  פעם פה,ואני צריך להיות פעם פה, ירושלים
 רבי נחמן גילה שהוא,  האמתאורה, האמת, התורה? ם זה העול מי,העולם

שעדיין לא , מעיינות החכמה כאלה, שהוא גילה מעיינות כאלה, חדש לגמרי
מי הוא רבי , הוא גילה לתלמידו הקדוש רבי נתן, י"נתגלו אפילו על ידי רשב

הוא חדש , וד לא היה בעולםשעפלא כזה ,  כזהאורה?  מי הוא זה,נחמן
 אני צריך שילך איתי ,אבל נהג אין לי, יש לי טקסישם וך הואני בר, לגמרי

לכן אל תעזוב , לצדיק זה, פעם לצדיק זה, י"פעם לרשב, פעם לירושלים
רק להדפיס ספרי , שיש לך, אתה גם כן תביא את כל הכסף שיש לכם, אותי

, עד עכשיו היה ברסלב מטבע פסולה, יהיה עולם חדש על ידי זה... רבי נחמן
הם חשבו , הלומדים והגאונים והגדולים התרחקו מברסלב, רחקוכולם הת

  .הוא מאיר לכל העולם דיבור אחד -אבל ברסלב , שהם גדולים
פעם , נהה רק אני צריך נהג שייקח אותי פעם ל,עכשיו יש לי אוטו

 ,פעם פה, אני צריך להתפשט בעולם פעם פה... פעם, פעם לכותל, לירושלים
אמת , יהיה גאולה כזה, יע הזמן שגאולת ישראלעכשיו הג, שםלהתפלל לה

, זה גילה רבנו הקדוש רבי נחמןו, שלא היו מעולם,  חדש... היהכזה שלא
הוא יכול לתקן , עיקר התורה והמצוות והכלההוא הודיע זה שהוא 

להפוך כל , ויהיה עולם, כל הרשעים, כל הכופרים, ולרפאות כל העולם
האוטו , אמונה כזה שלא היה מעולם, לאמת כזה, העולם מכפירה לאמונה

י ולכל הצדיקים "פעם לרשב, רק נהג שייקח אותי פעם לכותל, אצלי
, י"הוא רשב, של התורה, העיקר השורש של כל הצדיקיםו... האמיתיים

שהוא יכול , עולה על כולם, ורבנו הקדוש רבי נחמן עולה על רבי שמעון
 עולם האור שלבוא בועכשיו צריך ל. לתקן ולרפאות ולחדש כל העולם לגמרי

לא ,  הוא גילה זה. של כל הצדיקים,שהוא הרבי של כל התורה, רבנו הקדוש
הוא הרבי , " מאומןנ נח נחמ נחמן" הוא 'נחמן' ,הוא גילה זה, אני

כולם , של כל החכמים, של כל התורה, של כל ישראל
, קדושה כזה, צריכים לשמוע לו חכמתו וקדושתו

. כמה כזה חדשה שלא היה בעולםח, חיים כזה
, אני צריך להיות בחברון ופה ושם להכותל

יש , אני צריך לשוטט בעולם, י"לרשב
בעולם כבר אור כזה שהוא יקרב כולם 

  ...לתורה, באמת להשם יתברך
  

  )לו-לה, 'ת ב"ימי מוהרנ (

והנה באותו ... ☺                    
י העת היו קצת מחלוקת בין השתפים רב

דב ורבי יעקב יוסף בעניין האטקאפ 
שהיה מוכן רבי יעקב , )עבודה בקבלנות(

ע לפטרבורג לשכר ועדיין לא באו ויוסף לנס
לה לא רציתי לחוות דעתי בזה ילעמק השוה ובתח

ין יע ענואחר כך ביום שלישי הטיתי אזני קצת לשמ, כלל
פשרה הסכסוכים שביניהם וברוך השם שרבי צבי נרו יאיר עשה שלום ו

וגם אנכי עזרתי אותו קצת ואז עשה רבי דב סֻעדה עבורי בלילה , ביניהם
שהוא זמן לדתי והזמין כל , השיך ליום רביעי שהוא ליל חמשה עשר בשבט

לנו מֻסבין שלומנו החשובים וגם את רבי יעקב יוסף ובנו והיינו ֻכ- אנשי
  : אצלו

מורנו הרב ' גם ביום שלישי אחר חצות בא ידידנו כבוד הרב וכו☺ 
ואזי היינו כלנו בלילה על הסֻעדה , יודיל נרו יאיר ודברנו יחד באהבה גדולה

וספרנו מנפלאות הספר , ודברנו על הֻשלחן הרבה מרבנו זכרונו לברכה
ועוד שארי דברים נפלאים מרבנו , הנורא שצוה לשרף בעוונותינו הרבים

שלא הוטבו הנורא זכרונו לברכה גם הוכחתי את אחד על איזה דברים 
כות אצלי לעניין נסיעתי יֻכלם יש להם שי, בעינינו וכל אלו הדברים וכיוצא

אבל אי אפשר לבאר איך יש , כן אני כותב הכל לזכרון-על, ישראל- לארץ
שיכות לכל עניין ועניין לנסיעתי לארץ ישראל אחר כך באו בני הנעורים 

והיינו בשמחה קצת ונגנו כמה נגונים , שלומנו שלא היו על הסֻעדה- מאנשי
  : ונמשכה הסֻעדה עד אחר חצות לילה

  

  )'ד- 'ג, פסח -עצות המבוארות (

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

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

כי גלות . הוא עיקר הגֻאלה, וכשזוכים לדעת אמתי. שצריך להבין באמת
ועל ידי פגם הברית נפגמת הדעת רחמנא , מצרים נגרם על ידי פגם הברית

זוכים לתיקון , ת מצריםאבל על ידי ספור הנסים והנפלאות של יציא. לצלן
גם על ידי שתיית מצוות ארבע . וזה עיקר הגֻאלה, תיקון הדעת, הברית

מסעיף זה יכולים . תיקון הברית, זוכים לתיקון הדעת, כוסות יין בפסח
ללמֹד כמה צריך להזהר בכל מנהג קדוש מן המנהגים המבֹארים בֻשלחן 

זוכים ,  הנהוג בליל הסדרכי על ידי כל מנהג ומנהג. בהנהגת סדר פסח, ערוך
שזה כלל כל התיקונים כמבֹאר , ובפרט לתיקון הברית, לתיקון מֻיחד
  .ט"כ סימן' ן חלק א"בלקוטי מוהר

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

  .לכותכמבֹאר בלקוטי ה, הברית
שנזכה לקבל עלינו קֻדשת חג הפסח בקֻדשה , ותהיה בעזרנו ...   ����

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

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

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

עד שהקול , בקֻדשה ובטהרה גדולה, ובהתעוררות גדול ובהתלהבות נמרץ
ידי זה לתיקון הברית ולתיקון הדעת בשלמות -ד שאזכה עלע, יעורר הכוונה

ואזכה להמשיך תמיד , עד שאזכה לבֹא לחידושי תורה אמתיים, 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 . ביר ולא ימאסהן אל כ, תפילתנו כמו שכתוב

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

  ):' מתוך תפילה כ–' תפילות א
  

  )יד מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

שומע לעצת לכבוד חמדת לבי ה  �                   
והטה כל , הצדיק החביב עליו המורה לו דרך ישרה

שלום  .רצונו לעשות ולקיים ככל אשר יגיד לו
   .רב

עיקר קץ הגֻאלה תלוי בעצות עֻמקות 
שהן , וגדולות ביותר של החכם האמת

עֻמקות מאֹד מאֹד ואי אפשר לעמֹד 
רק הצדיק , עליהן שום נביא וחוזה

  .האמת
החושך עיקר העצה צריכין בעת 

אז , בעת שאין יודעין לתת עצה לנפשו
יתברך שיתקנהו ' צריכין לבקש הרבה מה

דהיינו שלא תהיה עצתו , בעצה טובה מלפניו
רק , אם לעשות כך או להפך, חלוקה לשתים

שיזכה לדחות . יזכה לאמתיות העצה איך יתנהג
דהיינו החלק של העצה , חלוקת העצה, חשכת העצה

שיהיה (ויתגלה ויאיר לו האמת , העצה האמתיתשאינו אמת שהוא מחשיך 
  ).וידע הצד האמת של העצה איך יתנהג, נדחה צד העצה של שקר

ואור יום זה בחינת מגלה עֻמקות , חשכת לילה הוא בחינת חשכת העצה
כי עיקר העצה צריכין בעת , בחינת התגלות עמקות העצה, מיני חושך

'  צריכין לבקש הרבה מהאז, החושך בעת שאין יודעים לתת עצה לנפשו
  . יתברך שיתקננו בעצה טובה מלפניו

כל מה שהמדרגה נמוכה ביותר וכל מה שנופלים במקומות רחוקים 
כדי שישובו , שם צריכים עצות עֻמקות יותר וגדולות יותר לצאת משם, יותר

  . ממקומות מֻגנים כאלה
את מי שרוצה לחוס על עצמו באמת צריך לבקש מאֹד בתחנונים רבים 

יתברך ואת הצדיק האמת שישימו לבם היטב על מה שנעשה עמו באֹפן ' ה
זכה בכל יעד ש, ידה לנצח באמת-שיתנו לו עצה אמתית ונצחית שיצליח על

ידה כנגד כל - שיוכל לעמֹד על, פעם לעצה שלמה הנמשכת מהצדיק האמת
  . דבר מסבב בלבו בכל יום ובכל עת-מיני עצות מֻקלקלות שהבעל

יתברך מכל מקום אשר ' שיתגבר לשוב לה, יקון התשובהזה עיקר ת
כי אין , הוא שם אפילו אם נדמה לו שנתעה מאֹד מאֹד בעוונותיו הרבים

-רק שנעלם ממנו העצה על, מקום בעולם שאין שם עצה ותקוה לצאת משם
ידי אמונת חכמים בהצדיק הגדול יש עצה בכל -אבל על, ידי קלקוליו הרבים

  .מקום שבעולם
ר הוא תיקון אמונת חכמים אמתיים שעצתם בחינת מים עֻמקים העיק

שאי אפשר לקלקל אותם בשום אֹפן כי הם עומדים כנגד כל , עצה בלב איש
כי עצתו של , כי מאֹד עמקו מחשבותיו, מיני קלקול העצה של כל אחד

  ". 'כי אתה מרום לעולם ה"אשר לעולם תעמֹד ' הצדיק היא עצת ה
כי יודע ומחזק , כי נורא הוא, נפלאות מעשה הצדיקזה עיקר , דע אחי

כל אדם כפי מה שהוא בכל מקום שהוא בכל יום ויום בעצות עֻמקות 
ונים ממש ושהם מכ, אמתיות שאי אפשר לקלקל אותם בשום אֹפן שבעולם

  .גבר עליו בתחבולותיו וערמימיותוכפי קלקול העצה שרוצה השטן להת
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