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                       f   ÂÈÁ‡ ˙‡ ˘È‡ Â�Â˙ Ï‡...   )ד"י, ה"כ( 

Îהוא שצריכין ליזהר מאֹד לבלי , רה כלהוד כל התולל ויס
לם הזה מטעה את האדם וכי הע, לםו בזה העות את עצמולהטע
ת נזהר וצריכין להי, ינים והמשא ומתןי שבכל הקנווכמ, לגמרי

, לם הזהוין של האדם בעיקר הקני כן בעוכמ, תות והטעאונאומא
צריכין גם כן ליזהר , ת בבחינת אמת קנהורה ומצוות תושהוא לקנ

רה ום יש בהתות חס ושלוכי כמה וכמה פגמים ופני. נאה וטעותומא
על ידי זה גם , כי על ידי מעשיהם הפגומים, לםות של רֹב העוומצו

נאה ומהאנצל בשלמות יואי אפשר לה, ב שלהם פגום הרבהוהט
על . כי אם על ידי התקרבות להצדיק האמתי, לםות של זה העווהטעי

 כמים נֹכח וולשפך לב, כן צריכין לבקש ולחפש מאֹד את הצדיק האמת
כדי שינצל , ו לברר המדמה שלוכדי שיזכה על יד, ושיזכה למצא' פני ה

ויש . ת הבאים על ידי בלבול המדמהונאות והאועל ידי זה מכל הטעי
 ואבל אין התקרבות, ן בהצדיק האמת ומתחיל להתקרבשמאמי

זה בחינת , עד שיזכה על ידי זה לברור המדמה בשלמות, בשלמות
כי על ידי שהתחיל להתקרב , ת משתותונאה פחוא

על ידי זה יצא קצת , באמת להצדיק האמת
כי , )נאה שתותושהוא בחינת א (מבחינת נֹגה

 ב ואלו בכל פעם אל הטותוהצדיק מכריע א
ת ו היא בבחינת פחונאה שלוועל כן הא, הקֻדשה

כי זה הצדיק הוא בבחינת , משתות ונתן למחילה
  . ואיש חכם יכפרנה

מד ורק ע,  מתקרב אל הצדיקובל מי שאינ‡
צה ו רווגם אינ, לק עליוו חועל המשקל שאינ

שהוא בחינת , נאה שתותוזה בחינת א, להתקרב
ועל , ךנֹגה שלפעמים נכלל בקֻדשה ולפעמים להפ

אם לֹא ישתדל להתקרב , להוכן הוא בסכנה גד
אבל על . ם לרע גמורול חס ושלושלא יפ, באמת

 ושאינ, נאה שתותוכל פנים כל זמן שהוא בבחינת א
נו שכל יהי, נאהואזי הוא בחינת קנה ומחזיר א, מכריע לכאן ולכאן

ין האדם באמת י קנעיקרשהם , ובים שלות ומעשים טורה ומצווהת
כי , נאהורק שיצטרך להחזיר הא, מוינים יתקייל אלו הקניכ, ל"כנ

ת ונאה והטֻעיו מהאות שלורה ומצוול לברר התוקון וברור גדייצטרך ת
ינו שנפל כל כך עד יה,  בבחינת יתר משתותואבל זה שטעות. ושל
נו שבחינת נֹגה יהי, תר משתותולק לגמרי על הצדיק שזה בחינת יושח

שכל . הוא בחינת בטול מקח לגמרישם , םונכלל בקלפה חס ושל
ועליו נאמר כאשר בא כן ילך ,  בטלין ומֻבטלין לגמריוינים שליהקנ

ל בכמה גלגולים וויצטרך לסבל מה שיסב. וומאומה לֹא ישא בעמל
הלכות  -לקוטי הלכות( מחדש לגמרי ועד שהצדיק יחזֹר ויתקנ', וכו

  )כ"אות ר,  צדיק–לפי אוצר היראה ' ט מ"לאותיות  ',שלוחין ה
  
f  Í¯Ù· Â· ‰„¯˙ ‡Ï... )ג"מ, ה"ויקרא כ(  
Âורה על כל אחד מישראל שלא יהיה עבד כמוכן הזהירה הת על 

ל "תינו זו שאמרו רבוכמ' שכתוב כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם וכו
 עיקרכי . תונו שמשם באין כל הע,כי עבדות הוא בחינת ֻזהמת הנחש

ת וחרות בחינת כל ישראל בני מלכים קֻדשת ישראל הוא בחינת מלכו
פל לאיזה בחינה של עבדות מחמת וכן כשאחד מישראל נ ועל. הם

 ול עליו כי איש ישראלי לפי דקותו הוא רחמנות גדו ועניותודחק
ל כלל לשא עליו עֹל העבדות כי עֹל העבדות ו יכו אינוורוחניות

ת ממש שאי אפשר לישראל לשא ונוי של עוהוא בחינת המשא
ם אחד כי עֹל העבדות הוא ולו יי אפוי זויהם כלל משאעל

רה מאֹד וכן החמירה הת ועל. ת ממשונובחינת עֹל הע
וכן בכמה '  בפרך וכוובעבד עברי לֹא תרדה ב

נה עבד עברי ול הק"תינו זודברים עד שאמרו רב

רה החמירה מאֹד מאֹד להקל מאחינו בני ו כי התון לעצמונה אדוכק
בל יהיה עליו ֻמטל עֹל העבדות שהוא בחינת ישראל עֹל העבדות ל

, ל לשא עליו כלל עֹל העבדותו יכוכי איש ישראלי אינ' ֻזהמת הנחש וכו
כן צריך להקל  פי על ם אףולו כשכבר נמכר לעבד חס ושליכן אפ ועל

ם בחינת ועליו העֹל בכל מה דאפשר כדי שלא יתגבר עליו חס ושל
דה וכי כל מה שמקלין עליו העבידי עֹל העבדות הקשה  ֻזהמת הנחש על

ליקוטי (. נחלש ונכנע בחינת ֻזהמת הנחש שהוא בחינת עֹל העבדות
  )'באות  –' שכירות פועלים בהלכות  –הלכות 
 
f   Ì‰ È„·Ú ÌÈ„·Ú Ï‡¯˘È È�· ÈÏ ÈÎ... )ה"נ, ה"ויקרא כ( 

Óת הגוף אין וה ושאר תאויאכילה ושתי, אדם ה שאצל רֹב בני
דה ויגיעה ובים נקרא אצלם עבות ומעשים טוומצ, דה כללונקרא עב

כמובא בספר ספורי  (שנתחלף בן המלך בבן העבד, זה בחינת חלוף
 ן הנשמה שהיא בתושרצ, כן נתחלף אצלםוכמ, )א" מעשה י–מעשיות 

זה , שהוא בחינת עבד, ן הגוףוורצ, דהוזה נקרא אצלם עב, מלך באמת
ם הגוף מלך על וס ושלכאלו היה ח, יקא אין נקרא אצלם עבדות כלליד

כי הנשמה , ובאמת הדבר בהפוך ממש. הנשמה
 ווכמ; והגוף הוא העבד, היא המלך באמת

, ונות רצו ולעשושהעבד מֻחיב לעבֹד את רב
כן הגוף מֻחיב לעבֹד את הנשמה ולבטל וכמ
  . נהו מפני רצונורצ

ין יך כל זמן שיש להגוף איזה ריח עד‡
ן וביל רצ בשוותורק שמשבר תא, ת הגוףומתאו

 ותובד אווע, ן השם יתברךושהוא רצ, הנשמה
אשרי , ב מאֹדופי שגם זה ט על יתברך תמיד אף

 זה נתבטל העבדות דסטרא ידי כי גם על, ול
כה ווז, שהוא בחינת ֻזהמת הנחש, אחרא
', רה וכווכל המקבל עליו עֹל ת: בחינת, לחרות

 אך אף; רהוסק בתורין אלא מי שעוח ואין לך בן
מאחר , ין בבחינת עבד דקֻדשהי עדודתוכן עב פי על

רק , טה לזהו נון הגוף אינוורצ, דה ויגיעהו לעבודת השם נחשב לושעב
אך . ן בבחינת עבד דקֻדשהיכן הוא עדי על,  מפניו יתברךונושמבטל רצ

עד שיתהפך לטבע , כך לגבי הנשמה  השלמות לבטל הגוף כלעיקר
ן ווה אחרת ולֹא שום רצ שום תאוינו שלא יהיה ליה, הנשמה ממש

שזה , רא יתברךון הבות רצוינו לעשיה, צהורק מה שהנשמה ר, אחר
שגם הגוף , בשני יצריך, "אלֹקיך בכל לבבך' ואהבת את ה: "בחינת

אזי נקרא בן , כה לזהוואזי כשז.  מאהבהונושה רצוהב את השם ועוא
 לקוטי( . השלמותעיקרשזה ', וכו" בני אתה"בחינת , להשם יתברך

 -לפי אוצר היראה  ט"ח י" אותיות י-'  ברכות השחר ג הלכות-הלכות 
  )'ז, יראה ועבודה

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' רמ(

נפלאות הנסים וה, כל העולם יבואו לאומן...   �                  
אני ראיתי את זה  , יותר מגאולת מצרים, הגאולה עכשיותשיהיה בע

  ...בזוהר
 כל , זה שלנו,אנחנו עם קדוש, ץ קדושהארץ ישראל היא אר ...

  ... רק פה ארץ ישראל, לא ארץ ישראל,העולם הם ארץ העמים
וברוך השם  , נתתי לו,איזה פרוטות, היה לי איזה גרושים...

 תביא ,מתי שיהיה לך כסף" , אבל הוא נתן לי את הספר,שילמתי לו
,  כזה היה יופי,)קרדונר ( הדפוס של רבי ישראלככה היה ,"לי

 ,וברוך השם ,לא רואים יופי כזה, ונייר כזה כריכה כזההיה 
   הדפוס ,השם יתברך ריחם עלי ואני מצאתי ספר כזהאיך 

  

  

  

  ח"עתת  ד"בס
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 והוא נתן , יופי כזה וכריכה כזה,ישראל רבי של
,  הוא נתן לי," תביא לי,מתי שיהיה לך כסף" ,לי

 ,הוא הבין את זה, הוא הבין שאני צריך מאד זה הספר
 , אין אחר, את הספראם מוכר ,לו מלחמה בלבוהיה 

מי , "ליקוטי תפילות" כי לא קונים , לא מדפיסים,כולם ידעו
,  מלחמה חזקה,והוא נתן לי את הספר? "ליקוטי תפילות"יגיד 

 ,לא הדפיסו,  לקנות, כי לא היה להשיג,ויח הרבהול להרו יכיהה
, ה יופי כזה הי, מכמה דפוסים מחוץ לארץ"ליקוטי תפילות"היה לי 

 אני נתתי ,לא הרווחתי,  אבל אני נתתי את זה,התעוררות כזה,  כזהחן
שנים או שלושה , היה לי כמה ספרים, את זה מתנות לבר מצווה

תתי מתנה לאנשי אני נ ,ואין לי אחד לא נשאר לי, נתתיו קניתי ,ספרים
הדפוס .  ואני נשארתי בלי,ות נתתי מתנאז, חתן,  בר מצווה,שלומנו

 יש לו בר מצווה ? מה... ואני אהבתי את אנשי שלומנו,היה כל כך יופי
 ונתתי "ליקוטי תפילות" לקחתי ספר , כסף אין לי?ואני לא אתן מתנה

 נתתי לו ספר ,אני נתתי לו לבר מצווה ?אתה מכיר, שמעון אנשין, לו
  ..."ליקוטי תפילות"כזה 

 לא ,מעיר לעיר  ונדע הוא הלך נ,אאני שמעתי מעשה מרבי זוש... 
 והיה עשיר אחד , ולמדותמיד היה תורהישב בלילה והוא  ,הכירו אותו

העשיר ידע שהוא .  לאכול ארוחת בוקר,ם הילד שלועשהוא שלח לו 
 היה ורבי זושא, חמאהוזיתים ו ביצים ,סעודה טובה שולח לו בכל יום

 ,יתן לו לאכולי ש,"זושא רעב ,רבונו של עולם" :אומר להשם יתברך
 אז הוא נעשה , להשם יתברךאומראז העשיר שמע איך רבי זושא 

 והוא , אני שולח לו בכל יום? מה זה:בכעס
 מה ,מין לו לאכולזשי, זושא רעבאומר ש

הוא מבקש מהשם אם " : אז אמר,"?זה
 אני ,ייתן לו השם יתברך? יתברך שיתן לו

 , אז היה נמצא עשיר אחר..."לא אתן לו
 :ביתאמר ל אז ,ה לו חלום לא טובהי
 ישלחו לבית הכנסת ,הסעודה שלו"
 שישלחו את , הוא חסיד,"איש הזההל

אז  ,רוצה לעשות תענית הוא ,הסעודה
רבי  לשלוח ל,מה שהוא צריך לאכול

 , לואשלחאני לא " :הוא אמר. זושא
 אז עשיר אחר ,"השם יתברך ייתן לוש

  לרבי זושאח ושל,היה לו חלום לא טוב
הוא עשה  ,לבית הכנסת הסעודה שלו

תנו את זה לבית ישי" : הוא אמר,תענית
הוא , " יש שמה תלמיד חכם אחד,הכנסת

  ...ראה שמביאים לו לאכול סעודה טובה
 

  )ח"צ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .ז"תשכ' א אדר א"י, ה"ב �                          
כמתו ובינתו לדעת אשר העמיק ברוממות ח, לכבוד חמדת לבי

וחומד , ולהתבונן היכן המנהיג האמת להתאחז ולהתאחד בו באמת
וחותר להמשיך כל ישראל אל המנהיג הזה שיכול להאיר ידיעת והשגת 

שלום ובריאות וכל . שך שבדור הזהולו בנו בגֹדל עֹצם החיקותו אפאלֹ
  .טוב

א ירפא ויברי' ה, תך היקרה האצילהול זכיתי לבקר את אחואתמ
והנה היה בינינו שמחה . ראוש והנותה מהרה בזכות רבנו הקדוא

  .די אכלה כל המאכלים של ארוחת צהריםוולכב, לה כנהוגוגד
ד לֹא סדרתי וובעבור זה ע, אני חלוש כח מאֹד ואינני בקו הבריאות

יתברך שיזכיני ' ת להות ומצפוועיני תלוי, שואת ההקדמה להספר הקד
ב וולהתחיל ולגמֹר הדבר בכי ט, בוקרלים בולהתגבר על כל המכש

  .ון לבוכרצ
 רק אמת זך וצח בלי שום מחשבה וין הקשר שלנו שהוא כליענ

רק באמת , םו חס ושל,מהו כסף וכדוד והתפארות אופגומה של כב
דיע ולרחם על ישראל ברחמנות אמתי לפרסם ולה, לשם שמים בלבד

ר הזה שהוא וד מי הוא המנהיג האמת שבדולֻכלם מי הוא מלך הכב
  .ר לנצחור דואלנו לדוהוא נחמתנו וג, תנווקר כל חיותנו ותקויע

  

אוהבך הנאמן המתגעגע יומם ולילה בכלות הנפש 
ומתפלל תמיד על רפואתך השלמה , לבריאותך וטובתך

                                                                          .בגוף ונפש שזהו טובת עם ישראל
¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  

  )עט- סימן עח–ת "ימי מוהרנספר (

אחר שנכנסתי לפה ביום ... ☺                         
תה שרפה עוד פעם שלישית בנעמירוב גם ישלאחריו הי

תה שרפה בטולטשין ובסמוך אחר כך יבאותו היום הי
לות וכבר הודיע יתה שרפה גדולה בברדיטשוב ובשארי קהיהי

רונו לברכה בהתורה בראשית לעיני כל ישראל זאת רבנו זכ
' שמבאר שם שכאשר נסתלק הראש בית וכו, )ז"ס -לקוטי תנינא (

  : ין שםי ע,'שהם צדיקי אמת באים שרפות חס ושלום וכו
גם באותו היום שנכנסתי לפה ברסלב בערב נתאכסן איש אחד 

זה והאיש ה, בבית שהייתי יושב בו אז) ה דווין"ממדינת קיר(מרחוק 
תה יוזה הי, והיה לו קצת הכרות עמי, ישראל-נסע עם אשתו לארץ

ובארץ ישראל הייתי אורח , שאסע לארץ ישראל, כך-סבה גדולה אחר
  : 'אצל זה האיש וקבלני בכבוד גדול מה רבו מעשי ה

  

  )יא-י, עיניים - ותפילות עצות(

 עם הצדיק ות את עצמולרא �                                           
רה וכין לשמֹע מפיו תובודאי כשז, ל מאֹדוהאמת הוא גם כן דבר גד

רה הראיה לבד  הוא גם כן ומעין תואבל כשאין ש. הוא מעלה יתרה
 עם הצדיק על ידי זה מאיר ואין את עצמוכי על ידי שר. ב מאֹדוט

כה כל וכה לקבל גֻדלה ועל ידי זה זו ועל ידי זה זו ודעתוצץ מֹחוומתנ
כה וועל ידי זה ז, ו לפי מֹחורייתא כראוי לודושים דאי לחדש חאחד

לם ולבושה ותשובה ולענוה אמתית שהוא בחינת חיים נצחיים של ע
 ).סימן עב, שם(הבא 

אין פני ושר, ידי ההסתכלות לבד-על � 
ר ולין לחזועל ידי זה יכ, הצדיקי אמת

, שם( לקֻדשה מאֹד ועיל לולמוטב ומ
 ).סימן עה
ן מלפניך מלא וובכן יהי רצ...    �

שתעזרני ותזכני . ן יחידורחמים אד
ת את עצמי עם הצדיקים האמתיים ולרא
ש וולשמֹע מפיהם הקד, ר הזהושבד

לו בעת שלא אזכה לשמֹע יואפ. רהות
תם ופנים לרא-כל-אזכה על, רהומהם ת

-עד שאזכה על, שיםוולקבל פניהם הקד
ידי הראיה לבד שיחזו ויסתכלו בי 

שים ו האמתיים בעיניהם הקדהצדיקים
צץ מֹחי וזה יתנ-ידי-שעל, ראיםווהנ

-ועל. ל ובהארה נפלאהוצצות גדובהתנ
נך וזה אזכה לקבל גֻדלה אמתיית כרצ-ידי

 הגֻדלה יהיה שפלות וענוה עיקרו, כפי מֹחי, כפי הראוי לי באמת, בוהט
 )תפילה לה מתוך –' לקוטי תפילות ב( .אמתיית

  

  )אורחיםהכנסת  –המידות ספר (

בזה , רחיםומי שאין מכניס א    �                                 
  .שלא יחזרו בתשובה, מחזיק ידי מרעים

ידי  ועל, תוערי לויירחים באים לידי גועיר שאין בה הכנסת א    �
  .ת בא עליהם הריגהוערי לוייג

  .רחים מזכה את האשה לבניםוהכנסת א    �
  .רחים כהכנסת שבתוהכנסת א    �
לו י מעלה עליו הכתוב כא- וך ביתוחכם בת ארח תלמידהמ    �

  .הקריב תמידין
המדרש והקבלת פני  רחים מהשכמת ביתולה הכנסת אוגד    �
  .שכינה
  .ם דמייכיון דלא שכיחי רבנן גביהו ככותי    �
  .טלת על הבריותואורחים אימתו מ ידי הכנסת על    �
  .אורחים ידי הכנסת סגלה להחזיר לאשה וסתה על    �
קף והדור בת שת השם יתברך ההתנשאות של ראשיוי קדיד על    �

 ועל, אורחים זה נחשב בעיני כל המצוה של הכנסת ידי ועל, זווע
  .זה הלומדים זוכים שהלכה כמותם ידי

  מות האמונהשלעיקר 
  עיקר היהדות שהיא

  י רוח הקודש"ע
  הצדיק של

 המנהיג האמתי


