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  [Â˙‡Ê ‰Á�Ó‰ ˙¯Â˙ ... ]ז',ו(   ]גישי מנחה בצדקהמ'(  

רה וכל תקון ווכל הת, ת הצדקה הוא בלי שעורומעלת מצו
  נתגלה עלודווכל כב, ודוכי הכל נברא בשביל כב, ת תלוי בזהולמוהע

ן שעל ידי זה ושעל ידה נעשה כלי לקבל השפעת הנעם העלי, ידי הצדקה
 סימן –' ן ב"לקוטי מוהר ( כמבֹאר בפניםודוה כבלדה ונתגלונעשה ה

אבל . ל"תינו זורה כלה כמאמר רבוועל כן שקולה צדקה ככל הת, )א"ע
ם יולבקש מהשם יתברך שיזכה לקי, ת בצדקה מאֹדוצריכין להרב

 יתברך ויתן הצדקה בלב שלם למען שמיש, ת הצדקה כראויומצו
 עיקרכי , ת בהםוכ השם יתברך עניים הגונים לזובאמת ושיזמין ל

ן וכן צריך לכו על, ל"ידי זה כנ  יתברך עלודוקון הצדקה שיתגדל כבית
 חס וד עצמובשביל כב לא ,ד השם יתברךו רק בשביל כבובצדקת

תנים צדקה רק למי שיש להם וכמצוי בכמה אנשים שנ לא .םוושל
ועל עניים הגונים , דוועל כן הצדקה גם להם לכב, לםוד בעוממשלה וכב

אינם , באמת' דת הורה ועבוסקים בתורים העוכש
נמצא , משגיחים כלל ומעלימין עיניהם מהם

  . ד עצמןותנים הוא רק בשביל כבושהצדקה שנ
 הצדקה יש זאתואף על פי שבודאי גם ב

 אין זאתאבל על ידי צדקה כ, תובות טונֻקד
לקבל על ידה , ל בשלמות"נעשה הכלי הנ

 עיקרועל כן . ן בשלמותושפע נֹעם העלי
, קון הצדקה שתהיה בבחינת מנחהית

ועל כן ,  ֻמעטתושהיא קרבן עני שנתינת
 רק ו בקרבנונתורק כו,  מתפאר בהואינ

תן ו כן העשיר אף על פי שנוכמ. לשמים לבד
ת בנתינת ו להתגאוחלילה ל, הרבה לצדקה

רק אף על פי , וד עצמון בה לכבוהצדקה ולהתכו
יהיה בעיניו אף על פי כן , ן רבויתן לצדקה היש

 שנאמר מי ו יתברך הכל עניים כמוכי באמת נגד, כעני
 שנאמר ממך הכל ומידך וכי הכל רק ממנו יתברך כמ, הקדימני ואשלם

ן רב לנדבת בית ום בעת שנתן הוועל כן דוד המלך עליו השל. נתנו לך
.  לעניותוכי החזיק כל נתינת' תי וכווהמקדש אמר ואני בעניי הכינ

, כי היא בחינת מנחת עני שחביבה מאֹד מאד רה יקזאתוצדקה כ
ועל כן ,  כללו רק לשמים בלי שום התפארות עצמומחמת שכונת

הלכות ( . בשם מנחה בחינת מגישי מנחה בצדקהזאתנקראת צדקה כ

  )ג"יאות ,  צדקה וגמילות חסדים-אוצר היראה לפי '  אות ד-' לת המנחה ויתפ

  
   [‰„Â˙ ÏÚ Ì‡ Â�·È¯˜È  ...)יב',ז(  

יבין ישהם ארבעה ח, צאין מהצרהודאה על כל היו חיוב ההעניין
לה ווח, צאין מבית האסוריםווי', ת וכוולכי מדברוה: ת שהםודולה

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

, ינה הוא מה שהעצבות מתגבר על לב ישראלקר גלות השכיוע. כידוע
אמצעותא "רה ו כמבֹאר בהתוויתעצב אל לב): ו, בראשית ו(בחינת 
ת בפרט ושמשם כל התאו. )ד" סימן כ–' ן א"לקוטי מוהר" (דעלמא

ת ון שבאין רק מן עצבות ומשם כל הצרות ממות המשגל ותאוותאו
  . רחמנא לצלן

ין מן הצרה צריכין להביא קרבן צאוזר שיויתברך ע' כן כשה על
שזהו , ות בפה בכל לבודוו שאין לנו קרבן צריכין להיועכש. דהות

קר ייתברך שזהו ע' דאה להוקר השמחה הוא ההיכי ע, בחינת שמחה
יתברך ' דאה להודה והותכלית השמחה של לעתיד שאז יעסקו רק בת

ר ו עשר בנבלוניבכ' דו להוה): ב, תהלים לג(בחינת , בשמחה עצומה
שם " (דהור לתובמזמ" שכתוב ווכמ. בחינת עשרה מיני נגינה, וזמרו ל

 עיקרכי זה . 'בשמחה וכו' כל הארץ עבדו את ה' הריעו לה): 'ב-'א, 'ק
לתקן , צאין מהצרהות כשיודובין להידאה שחיודה והוקון של התיהת

ל כדי שמעתה נזכה "ת שהוא העצבות כנוהקלקול שמשם באו הצר
 ,ידי תקף השמחה עד שנזכה לכל התקונים ת עלוצרלהנצל מכל ה

ן "לקוטי מוהר ( שכתוב שםו התכלית כמעיקר שהוא ,ל"ר הנולהשיג א
ויקרא (דה ות בטלין חוץ מקרבן תוכן כל הקרבנ ועל. )ד" סימן כ–' א

דה ארבעה מיני וובשביל זה מביאין בקרבן ת ):ב"י, ז"פכ. ז, ט"רבה פ
). יב, י ויקרא ז"רש, דה זרהות דף עבומנח(ת ווכל אחד עשרה חל, לחם
ן ובעצב): יז יט, בראשית ג(בבחינת , קר העצבות נאחז בהלחםיכי ע

ידי  קון האכילה עליקר תיולהפך ע. תאכלנה בזעת אפיך תאכל לחם
): טו, שם ח(בחינת , אכֹל בשמחה לחמך): ז, קֹהלת ט(שמחה בבחינת 

ת מכל מין כנגד וחלכן הם עשרה  ועל. 'ח וכוות ולשמולאכֹל ולשת
 –' הודאה והלכות (. תור וכלל כל השמחובחינת עשרה מיני נגינה שהם מק

  )'ג 'באותיות 
  

  [ÊÚÂ ·˘ÎÂ ¯Â˘ ·ÏÁ ÏÎ ‡Ï  ÂÏÎ‡˙ ...)כג',ז(  
פת לבן ובחינת יינו בחינת קליה, תופייש שני מיני קל
ת לבן נמשכין ופיומקל, פת עשויקל

ה ידי שכח גג שנעשין עלות שבשונוהעו
פת עשו נמשכין יומקל, ובלבול הדעת

ן מזיד ופי שבודאי עו על והנה אף. תונוהזד
כן  פי על אף, גגותר מהשוגם יוחמור ופ
 ו ולמנֹע עצמותר להתגבר כנגדובנקל י

אבל ; דע שהוא עברהוממנו מאחר שי
, תופת לבן שמכשיל את האדם בשגגימקל

כי מערבב ומבלבל את , להנצל מאד מזה קשה
כן צריך סיוע  ועל, שנכשל ממילאהדעת עד 

ידי שנזהרין בשלמות  ועל. דלעלא להנצל מזה
ידי  ועל; ת לבןקליפלין מוזה נצ ידי על, מאסור חלב

לין וזה נצ ידי על, שנזהרין בשלמות מאסור אכילת דם
אות ,  אמת וצדק-לפי אוצר היראה '  ו'ה יותאות, ' חלב אכותהל( .ת עשוקליפמ

 )ב"צ

  
   [˙‡Ê‰¯Â˙‰ ÂÎÂ ‰ÏÂÚÏ  'ÌÈÓÏ˘‰ Á·ÊÏÂ... )לז',ז(  

כי על שם זה נקרא קרבן שמקרב , םות הם בחינת שלוכי כל הקרבנ
רה ול בהת"וכמובן בדברי רבנו ז, ת יחדולמוומקשר ומחבר כל הע

ת ולל כל הקרבנום הפסוק שכיוזה שמסי). בסימן יד(ם ולהמשיך של
ולזבח ' רה לעֹלה ולמנחה וכוו התזאת שכתוב ומסים בשלמים כמ

ברכות הלכות ( .ל"ם כנות הוא שלו תכלית כל הקרבנעיקרכי , השלמים

  )ג"יאות  –' הראיה ושאר ברכות פרטיות ד
  

  )'אות ו,  ארבע פרשיות–אוצר היראה (

בחינת , עמלק בחינת המן, מלכות הרשעה   �                    
קתה הוא קר ינייוע, הוא כרוך תמיד אחר מלכות דקֻדשה, פגם הברית

, שהיה עמלק כרוך אחריו, שזה בחינת מחנה דן; מבחינת רגלי הקֻדשה
קר התגברותה בתקופה יע, וכן בזמני השנה. ל"תינו זו שאמרו רבוכמ

וזה בחינת .  של דןושהוא כנגד דגל, נה שהיא תקופת טבתוהאחר
קר התגברות המן היה על חֹדש יוכן ע". בחֹדש טבת' ותלקח אסתר וכו"

לתקן המלכות , תורין אז ארבע פרשיוכן ק ועל. ף השנהו סשהוא, אדר
ת הוא בחינת ון הארבע פרשייכי כל עני, דקֻדשה שהיא בחינת דלת

  :ין פניםיע, קון המלכות דקֻדשהיקר תישזה ע, קון הבריתית
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  )המשך' כ סימן –] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

תי על הגשר והעיר בהיבכניסתי ל מאד וסמוך...  ☺                   
לם הזמן לי בכאן עגלה עם ארבעה ו של עונורב, דשם עניתי ואמרתי

נם והבעל עגלה שמע יתי בחוסע לברסלב ותקבל איסוסים שת
   .זאתכשאמרתי 

ך האכסניא והבעל עגלה רצה ואחר כך נכנסנו להעיר ובאנו לת
ל ובין וא לסוסים ואני נטלתי ידי לאכותן מספילהתמהמה שם ל

רבי נתן תפלתכם , ציא ענה ואמר לי הבעל עגלהוילה לברכת המהנט
סעת ו באה עגלה עם ארבעה סוסים הנזאתנתקבלה כי הנה בשעה 

נם כי היה מכיר יסע שם בודאי יקבל אתכם בחוחר הנווהס, לברסלב
  .וכן הוה מאד דיע לי מיד מי הוא ונבהלתיו והותוא

ה שעמדה ציא ויצאתי לחוץ אל העגלוותכף ברכתי ברכת המ
 מיד וונסעתי עמ, תי בשמחהובל אילאכסניא שלי ותכף ק מאד בסמוך

וכבר היו כל החברים מוכנים , לום גדוד היולפה ברסלב ובאתי לכאן בע
תי אך תכף שלחו ום לקבל אוהיה מק ולא ן לזסלבום ראשוע ביולנס

ל וד אחד בזור עגלה בשבילי ובשביל עושליח מֻיחד לכפר אחד לשכ
ם רביעי ו לברכה ביונון ובאנו לרבנו זכרום ראשום יחד ביונסעתי עמה

  .תום חמישי היה ערב שבועוובי
, מע תפלת כל פהו הנפלאה ושהוא יתברך שווראיתי השגחת

ם ששי עגלה עם ויתה שהזמין לי השם ביוימה תפלתי כהוישנתקי
מע ונם לברסלב כאשר יצא מפי ממש ברוך השיארבעה סוסים בח

ומסיע תמיד לכל הבאים לגשת אל , חמיםת כל פה ברותפל
שעזרני עד כה כי המשכיל יבין  כח תן ליעףוברוך הנ, דשוהק

 פנים אל פנים כל אפילומאליו שאי אפשר לבאר בכתב ו
ת ו בפרט מניע,ינים כאלה בשלמותימה שעבר בענ

ת ווחֻלקת העצה שבודאי אי אפשר לבאר כל הסבר
צא ו וכיזאתתי מנסיעה וע אושהיו בדעתי למנ

 לברכה כתב ונו ובפרט שרבנו זכר,בה
ע אליו כנזכר לעיל ו לבלי לנסובעצמ

ת ומולם עמדו לפני כחת ֻכווהמניע
 והשם יתברך ,ממש מכל הצדדים

, לםל עזרני לדלג על ֻכו הגדובכח
דש זסלב וק-א אליו לקהלתוולב

רה ולכתבה וש תוע מפיו הקדוולשמ
רי ות בה את הרבים לדועל הספר לזכ

 על כן הארכתי קצת לבאר פרט ,תורוד
ת ון המניעור אחרו למען ידעו דתזאנסיעה 

  .ל זכינו לשברםו הגדושעברו עלינו ובכח
כאלה וכאלה , כי כל מה שכתבתי ממה שעבר עלי

מנו שֻרבם כֻכלם היו להם ושל-עברו גם על שאר אנשי
,  לברכהונות מלהתקרב לרבנו זכרוראות ונות עצומומניע

ת ואבדו מה וורבים נפלו ונתרחקו על ידי המניעלתם יבפרט בתח
ואשרי להנשארים שהתגברו והתחזקו , שאבדו חבל על דאבדין

'  לברכה וזכו להם כוונוונתדבקו ברבנו זכר, תוושברו כל המניע
   .למי עד ולנצח נצחיםותם ולכל בני ישראל לעורוולד

  

  )'ב, פורים – המבוארות עצות(

היינו שעל . ‰ÁÒÙÏ ‰�Îפורים הוא  �                                        
וזוכים , זוכים להנצל מחמץ בפסח, ידי מצוות ושמחת פורים כראוי

 :לקיים כל מצוות הפסח כראוי
 בקֻדשה פורים דםוק אסתר תענית תולהתענ שיענוווה ועזרנו� 

. מאֹד מאד אליך קוולזע קוולצע, להוגד נהובכו תוסליח מרוול, להוגד
 צרת ועֹצם, בלבי באמת תיונווע כאב להרגיש שאזכה לבבי את פתחות

 לי כראוי ומרה להוגד זעקה קולזע שאזכה עד, לשער אין אשר נפשי
, מאד והרבים ליםוהגד ופגמי, העצומים ופשעי תיונווע רבוי לפי קולזע
 ממני ולגאלני שיעניולה ותמהר, באמת עלי רחמיך ררוויתע אשר עד

 ובלב באמת רואשמ תיךוומצ ואת אלך בֻחקיך אשר את ותעשה, בעצמי
 מבחינת להתחיל איך הדרך רניוה, שיווע ראיווב צריוי מלכי אבי. שלם

 נס בדרך עזרני, שיםוהקד חכמיך ידי על לנו רמזת כאשר, פורים קֻדשת
 מעתה שאזכה באֹפן, ראוונ נפלא דושיח בדרך, ראהוונ נפלאה וישועה

 התחלה מחדש להתחיל ואזכה. באמת שלמה בתשובה אליך לשוב
 באמת ותלמדני רניוות, באמת דתךובעב ונפש לב בכל ואמתיית שלמה

  :באמת אליך לשוב אזכה ועצה דרך ובאיזה להתחיל ממה

 בהוט בעצה תקנני, העליליה ורב העצה גדֹל, לםוע של ונורב� 
 לתשובה מעתה שאזכה באֹפן, שמך למען מהרה שיעניווה מלפניך
 ואזכה. ושמֹאל ימין נךומרצ מעתה אסור ולא ,חיי ימי כל באמת שלמה
, באהבה רתךות דברי כל את םיולקי תוולעש רולשמ וללמד ללמֹד
 ודבר דבר כל תוולעש, שבקֻדשה הדברים וכל תווהמצ כל םיולקי

. להוגד ובטהרה בקֻדשה ובעת יפה אעשה והכל, וובזמנ ועדובמ
 לגרש האמתיים דיקיםהצ בכֹח ואזכה. תמיד וחדוה בשמחה ותחזקני

 עלי ולהמשיך, ושמ ימח עמלק המן תקליפ ישראל ומכל ממני ולבטל
ותרחם עלינו בכל דור ודור ובכל שנה . פורים של והישועה הנס קֻדשת

מאד בימי הפורים בשמחה גדולה וחדוה  מאד שנזכה לשמוח, ושנה
ונזכה לקיים מצוות קריאת המגילה בקדושה ובטהרה , רבה ועצומה

ונזכה להתבונן גודל עוצם הנס הנפלא ; ה ובשמחה רבה ועצומהגדול
, סא בפני כל עם ועדהולפרסומי ִנ, זאתוהישועה הנוראה והעצומה ה

, ונזכה לקיים מצוות משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים
  .ומצוות סעודת פורים בשלמות גדול ובשמחה רבה ועצומה

  כאשר  צוונו  חכמינו  ונזכה לקיים מצוות השכרות של פורים� 
יזיק לנו השתיה והשכרות של  שלא ותעזרנו ותשמרנו;  זכרונם  לברכה

שום דבר על  ולא נזיק שום אדם ולא ,בנפש ולא בגוף לא ,פורים כלל
רק  נזכה  על  ידי  השכרות  של  פורים  לבא  לתוך ,  ידי השכרות

אשר , ריםלתוך שמחה של פו, שמחה  גדולה וחדוה רבה ועצומה מאד
אשר אין , אז מאיר הארה נפלאה ועצומה שהוא הארת מרדכי

  . דוגמתה בכל ימות השנה
, ולשמח גם אחרים,  ואזכה  להיות  שמח בכל לב� 

לשמח כל ישראל עמך בשמחת פורים בחדוה רבה 
נגילה ונשמחה בישועתך בשמחה , מאד מאד ועצומה

ותקבל , באופן שיהיה לך לנחת ולרצון, אמתיית
ועים גדולים משתייתינו ושמחותינו שעש

ונזכה גם עתה בכל שנה ; בפורים הקדוש
ושנה להנס הגדול והישועה הנפלאה של 

להכניע ולגרש ולעקור ולבטל , פורים
מאתנו קליפת המן עמלק 

ולמחות שמו , וזוהמתו הגדולה
ולטהר עצמנו , וזכרו מן העולם

, מזוהמתו בקדושה ובטהרה גדולה
  .שת מרדכי ואסתרולהמשיך עלינו קדו

ונזכה  להמשיך  שמחת  פורים על � 
לשמוח תמיד בך בשמחה ,  כל השנה כולה
 ועל ידי זה נזכה לקדושת, וחדוה רבה באמת
ונזכה . ולקדושת פסח באמת, וטהרת הפרה אדומה

כי בו : ויקויים בנו מקרא שכתוב, להיות בשמחה תמיד
 פי והגיון יהיו לרצון אמרי, ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו

  :)לז מתוך תפילה –' לקוטי תפילות ב( צורי וגואלי' לבי לפניך ה
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
 גיבורי ,אנחנו צריכים להיות גיבורים...   �                    

 מה שאנחנו רק, רק מה ,לא להסתכל על כל העולם,  להתגבר,המלחמה
 העיקר אנחנו צריכים לבטל ,מרבנוו איזה דיבור נלבבבזוכים להרגיש 

הוא " :הקדוש אמר  רבנו, לבטל לגמרי,חכמתנו ודעתנו ושיכלנו
  ... וזה יהיה, זהו,תנוחיושל כל , של אמונה, של התורה השורש והעיקר

 פחדו לנגוע בספר ,אני זוכר שהיה איסור ללמוד בספרי ברסלב
,  ללמוד בכל מקום וברוך השם היום יכולים, אני ראיתי את זה,ברסלב

 השם יתברך מאיר לו ,מי שהוא מחפש אמת.  סימנים על הגאולהזה
אני ראיתי שיש , הכל מה שהוא צריך שיעשה ,הכל מה שהוא צריך

 שאני ישבתי בישיבה ולמדתי בישיבה ספרי ברסלב ,בעולם גבורה כזה
 , ותהלים"ליקוטי תפילות" ו"ליקוטי הלכות", "ן"ליקוטי מוהר"

 ,ו כולם מתנגדים ורודפיםהי והם , אני הייתי יחיד,ין פחדוראיתי שא
 אני ך אי, מאד הם התפלאו,ואני היה לי גבורה כזה שאין בעולם

השם  , אז הוא זוכה, אם האדם מחפש אמתגם כן ו,מחזיק מעמד
 , מה לעשות,אה אמת ויודע איך להתנהגוו והוא רייתברך פותח את עינ

 כל ,לאמת, לאמונה, יתברך ולתורהאיך לתקן הכל ואיך לחזור להשם 
ם י יש לו ידי, בני אדם זה לא אבל,מסתובבים, רצים, הולכיםהעולם 

  . ..ובהמות כאלוזה מין , הכל, ם ופהירגליו

-‡-  
ˆÌÈÎÈ¯ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ ‰Ï ·¯˜˙‰Ï 'Í¯·˙È  

‰ÁÓ˘ ÍÂ˙Ó  !  
‰ ÍÂ¯· ,'‰¯È„ Â�Ï ˘È ,ÂÎÂ ÏÎÂ‡ Â�Ï ˘È'.  

-·-  
Ó„ÈÓ˙ ‰ÁÓ˘· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂ„‚ ‰Âˆ!  

· "‰ ,Ú‚¯ ÏÎ·Â ˙Ú ÏÎ· ¯˘Ù‡, ˙Â˘ÚÏ  
ÏÂ„‚ ‰ÂˆÓ ‰.  

¯·Ò‰ :˙ÂÈ‰Ï Ú‚¯ ÏÎ· ¯˘Ù‡  
ÁÓ˘  .ÌÈÓÈÈ˜Ó Ê‡Â,ÏÎ·   

Ú‚¯, ‰ÂˆÓ  
‰ÏÂ„‚. 
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