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ספר 

שבחי הר"נ 

בו  יסופר  מעט  מזעיר  קדושת  רבינו  הקדוש 
והנורא זצ"ל. וחסידתו ופרישתו והנהגותיו 

הקדושים בעבודת ה' : 

גם סדר נסיעתו לארץ הקדושה 
מאת הרב הגאון הקדוש צדיק יסוד עולם כבוד אדונינו 

מו"ר בוצינא עילאה רבא ויקירא אור הגנוז והנעלם 

כבוד קדושת שמו מוהר"ר נחמן זצוק"ל לו דומיה 

תהלה.    בעל    המחבר    ספר    לקוטי   מוהר"נ    ושאר 

ספריו הקדושים : 
 

עם תרגום ִעְבִרי־ַטייְטש 
על ידי הרה"ק החסיד מוהר"ר ישראל קרדונר זצ"ל זיע"א. 

 הוצאת ברסלב "אמת ואמונה", שנת תשע"ח.



לעילוי נשמת 

אברהם בן יואל אשכנזי ע"ה 

יצחק אייזיק ב"ר נפתלי זילברמן ע"ה 

פנחס נחמן ב"ר שלמה בוכבינדר ע"ה 

שמואל ב"ר חיים יוסף קרויזר ע"ה 

שלמה ב"ר אלחנן וקסלר ע"ה 

שמשון משה ע"ה בן דוד אבודארה נ"י 

ת. נ. צ. ב. ה. 

הוצאת ברסלב "אמת ואמונה", שנת תשע"ח. 
 
 

הספר היקר הזה נדפס כמה פעמים, ועכשיו יוצא לאור מחדש בהגהה 

מדויקת ע ל־פי ד' דפוסים וג' כתבי יד ישנים, כולל שינויי נוסחאות 

ביניהם, ותרגום באידיש להרה"ק מוהר"ר ישראל קרדונר זצ"ל 

זיע"א (מדפוס ראשון שנת תרס"ד).



שבחי הר"נ  

(המשך...) 

(הוספה) שמעתי מהרב ר' חיים זוננפלד ז"ל: שרבינו ז"ל 
בעת שהיה עדיין קטן ולמד אצל המלמד שקורין "דרדקי מלמד" (א). 

פעם אחת בכה ושאלו אביו מדוע הוא בוכה, וענה מפני שהמלמד 
הכה אותו. ושאל להמלמד מדוע הכה אותו, וענהו מפני שבין 

הברכות שאמר — לא אמר ברכת 'שלא עשני גוי'. 

ושאלו אותו מדוע לא ברכת ברכת 'שלא עשני גוי'? ענה ואמר 
שכבר אמר תיכף אחר נטילת־ידים. שאלהו מדוע ברכת תיכף אחר 

נטילת־ידים ולא בסדר הברכות? 

ענה ואמר, שעל־פי הגמרא נסתדר סדר הברכות על־פי הקדמת 
עשייתן, למשל בעת שמלביש את־עצמו — [מברך] 'מלביש ערומים' 
וכו', ואצלו מובן שכיון שתיכף שקם — נוטל ידיו; אם־כן זה קודם 

לכל 

ג

 —————

(א) תרגום: מלמד תינוקות קטנים.

שבחי הר"ן



לכל הברכות לברך 'שלא עשני גוי', שגוי אינו נוטל ידיו, אם־כן זהו 
צריך להיות הברכה הראשונה "דיא הערשטי ברכה אז ווען איז ניט 

קיין גוי". (ב) 

(כתב יד מוה"ר ר' שמואל הורוויץ זצ"ל) 

ב) גם בהיותו יושב לפני רבו ללמוד בימי קטנותו, היה רוצה תמיד 
לקיים "שויתי ה' לנגדי תמיד". והיה מתייגע לצייר נגד עיניו שם 

הוי"ה ברוך־הוא. 

ומחמת שהיתה מחשבתו טרודה בזה, לא היה יודע מה שלומד, 
והיה רבו כועס עליו. 

ואף־על־פי כן, כל ימי ילדותו היה עושה ענייני מעשה נערות 
הרבה מאד, דהיינו ענייני שחוק וקפיצות וטיול שקורין (פר שייט) 

והיה רגיל בזה מאד : 

 ג) אח"כ נתגדל יותר. וכשנעשה בר מצוה, קרא אותו דודו הרב

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.ד

 —————

(ב) המשך הכתב יד: 

ומאנשי־שלומנו לא שמעתי כלל הסיפור הזה. וכן יש בענין א' 
בהפרפראות לחכמה מהרב מטשעהרין שסיפר בשם העולם שמספרין 

בשם רבינו ז"ל והוא לא שמע זאת מאנשי־שלומנו.



הקדוש מוה' אפרים זצ"ל אב"ד דק"ק סידילקוב. 

ואמר לו הפסוק "אני היום ילדתיך" (כי זה נאמר על היום שהאדם 
נעשה בר מצוה כמובא בספרים (ג)), ואמר לו קצת מעט דברי מוסר. 

והיה יקר בעיניו מאד מאד כמוצא שלל רב. 

אח"כ נכנס לחופה, ותיכף ביציאתו מן החופה (ד) — היה מתלהב 
מאד ומתגעגע מאד לעבודת השם־יתברך, ונכנס בעבודת ה' מיום 

אל יום : 

ד) גם בימי קטנותו התחיל (ה) להתמיד מאד מאד בלימודו. 

והיה משלם להמלמד מכיסו ג' גדולים (ו) בעד כל דף גמרא שהיה 
לומד עמו; מלבד השכר לימוד שהיה אביו משלם להמלמד — היה 
הוא בעצמו ז"ל נותן להמלמד משלו שלשה גדולים בעד כל דף 
ודף, כדי שהמלמד יכריח עצמו ללמוד עמו הרבה דפין גמרא בכל 

יום (ז). 
 

 —————

ה

(ג) זוהר הקדוש פרשת משפטים דף 
צ"ח ע"א. 

(ד) החופה. 
כת"י א': חופתו. 

(ה) גם בימי קטנותו התחיל. 
כת"י א': והתחיל..

(ו) גדולים: מטבעות. 
ועיין בלוח "שינויי נוסחאות 

ותיקוני טעויות". 

(ז) הרבה דפין גמרא בכל יום. 
כת"י א': כמה וכמה דפין גמרא 

בכל יום ויום.
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וכן היה שהיה המלמד לומד עמו כמה וכמה דפין בכל יום ויום, 

והוא היה משלם לו כנ"ל ג' גדולים בעד כל דף ודף, מלבד השכר 

לימוד : 

ה) וכן היה נכנס בעבודת ה'. 

וכל עבודתו היה בהצנע גדול מאד מאד, עד שלא ידע שום אדם 
ממנו כלל (ח). כי היה סתום וגנוז מאדא(ט). וכל עבודתו היה בסתר 

ובהצנע גדול. 

ועיקר עבודתו בתחילה, היה בפשיטות גדול בלי שום חכמות 
כלל. רק בפשיטות גמור. 

וכל דבר ודבר שעשה — הכל היה ביגיעה גדולה ובכח גדול 
ובמסירת נפש. 

ולא היה לו שום דבר עבודה שבא לו בנקל, רק כל דבר ודבר בא לו 

 —————

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.ו

(ח) ממנו כלל. 
כתב יד א': ממנו בקהילת מעזיבוז. 

רק במדינות אוקריינא במקום 

חותנו, כי חותנו היה דר בכפר סמוך 

לקהילת מעדוועדובקא שהוא בקצה 

אוקריינא סמוך לגבול מדינות 

רוסיא. וכשהיה אצל חותנו, שם היו

קצת אנשים מכבדים אותו, והיו 

מחזיקים אותו קצת בחשיבות. 

אבל כשהיה בקהילת מעזיבוז שם 

לא היו יודעים ממנו כלל, כי היה 

סתום וגנוז מאד. 

(ט) סתום וגנוז מאד. 
כת"י ב': סתום ונעלם וגנוז מאד.



ביגיעה גדולה מאד, שהיה מייגע עצמו כמה זמנים בשביל כל דבר 
ודבר מעבודת ה'. 

והי' לו כמה וכמה עליות וירידות אלפים ורבבות, עד אין שיעור 
וערך. 

והיה קשה וכבד עליו מאד מאד להתחיל לכנוס בעבודת ה' לקבל 
עליו עול עבודתו יתברך. 

והיה רגיל להתחיל איזה ימים לעסוק בעבודת ה' ואח"כ נפל מזה, 
וחזר והתחיל, וחזר ונפל. וכן היה כמה וכמה פעמים, 

עד שפעם אחד נתחזק אצלו, שיהיה חזק מאד שיאחז בעבודת ה' 
לעולם, ולא יסתכל על שום דבר בעולם. 

ומאז והלאה נתחזק לבו בה'. 

ואף־על־פי כן גם אח"כ היה לו תמיד עליות וירידות הרבה מאד 
מאד. 

רק שאח"כ היה חזק שלא יניח עבודתו יתברך לעולם, אף־על־פי 
שיש לו ירידה לפעמים — אף־על־פי כןא(י) יהיה מתחזק עצמו 

בעבודת השם־יתברך בכל מה שיוכל : 

 

 —————

ז

(י) אף־על־פי כן. 
כתב יד א': אבל בוודאי הי' לו ירידות ועליות הרבה מאד מאד.
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ו) והיה רגיל להתחיל בכל פעם מחדש. 

דהיינו כשנפל ממדריגתו לפעמים — לא היה מייאש עצמו 
בשביל זה. רק אמר, שיתחיל מחדש כאלו לא התחיל עדיין כלל 

לכנוס בעבודתו יתברך. רק עתה הוא מתחיל מחדש. 

וכן בכל פעם ופעם, תמיד היה רגיל להתחיל מחדש. 

והיה לו כמה התחלות ביום אחד, שגם ביום אחד לפעמים נפל 
מעבודתו, והיה מתחיל מחדש. 

וכן כמה פעמים ביום אחד : 

 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.ח

שינויי נוסחאות ותיקוני טעויות. 
(שלא העתקתי בהערות למטה) 

סימן ד'. 

"ג' גדולים". 
בכל מקום שכתוב בסימן זה: "ג' גדולים" — הנוסח בכתב יד א': "ו' גדולים". 



 

ט

____ תרגום ִעְבִרי־ַטייְטש ____ 

ג) (סימן ב') ַאז ֶער ָהאט ִגילֶעִריְנט ִמיט ַזיין ְמַלֵמד ְבַשַעת ֶער 
ִאיז ִגיֶװעִהין ַאְקֵלייין ִקיְנד. 

ם  ָהאט ֶער ִגיָװאְלט ִמַקֵײם ַזיין ִזיך אֹויס ָמאִלין ִדיא אֹוְתיֹות פּון ׁשֵ
הוי"ה ַפאר ִדיא אֹויֶגען, אזֹוי ִװיא ִדיא ַהייִליֶקע ְסָפִרים ְשרֵײּבֶען אֹוף 

ִויִתי ה' ְלֶנְגִדי ָתִמיד" ְפֶלעג ֶער ַזיין ַאזֹוי ַפאר ְטַראְכט  סּוק "ׁשְ ֶדעם ּפָ

ִאין ֶדעם. 

ָעִמים ָהאט ֶער ִניט ַפאר ְשַטאֶנען ָװאס ֶער ֶלעִריְנט,  ָמה ּפְ ַאז ּכַ
ַעס אֹוף ִאים.  ְפֶלעג ֶדער ְמַלֵמד ַזיין אּונ ּכַ

אּונ ֶער ָהאט ִניט ִגיִװיְסט אּונ ָװאס ֶער ִאיז ַפאר ְטַראְכט : 

ד) (סימן ד') ַאז ֶער ִאיז ָנאְך ִגיֶװעִהין ַאְקֵליין ִקיְנד, ָהאט ֶער ָאן 
ַכר  יין ֶזעִהיר ַאְגרֹוְסֶער ַמְתִמיד ִאין ֶלעְרִנין חּוץ ֶדעם ׂשְ ען ַזַ ִגיהֹוּבֶ

ִלימּוד ָװאס ֶדער ָפאֶטער ְפֶלעג ָצאֶלען ֶדעם ְמַלֵמד ְפֶלעּג - ֶער ַאֵליין 

ַלאט  ָצאֶלען ֶדעם ְמַלֵמד פּון ַזיין ֶגעְלט ְדַרייא ְגָראִשין ַפאר ֶיעִדיר ּבְ

ְגָמָרא, ְכֵדי ֶדער ְמַלֵמד ָזאל ִמיט ִאים ָאפ ֶלעְרֶנען ַאֶלע ָטאג ִפֶיעל 

ַלאט ְגָמָרא.  ּבְ

"ס ְופֹוְסִקים אּון  (סימן ז') אּון ֶער ָהאט ִגיֶלעִריְנט ֶזעְהיר ִפֶיעל ׁשַ
ְפַרט ָדאס ֵסֶפר  ַנ"ְך ְוִסְפֵרי האריז"ל אּונ ַאֶלע ִסְפֵרי מּוֶסר ְוּבִ ּתְ

ֵראִשית ָחְכָמה ָהאט ֶער ִגיֶלעִריְנט ִפיֶעל ָמאל ָאן ַאָצאל.
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ה ִאיז  ַעל ּפֶ ְכַתב ּוּבַ ּבִ ִקיאּות אּונ ֶדער ַגאְנֶצער ּתֹוָרה ׁשֶ אּונ ַזיין ּבְ
ען.  ַרייּבֶ אׁשְּ ִניט צּוא ּבַ

ֶכל אּונ  ִדיא ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ִאיז ִגיֶװעִהין ְגֵרייט ַפאר ַזיין ַהייִליֶקען ׂשֵ
ִגיֵװייְנטֶלעך אּונ ַזיין מֹויל. 

יְנס אֹויֶגען. אַזֹוי  ַאזֹוי ִװיא ַאַזאך ָװאס ֶסע ִליְגט ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁשִ
ִװיא ֶמע ֶזעֶהט אּונ ַזיינע ַהייִליֶגע ְסָפִרים. 

(הוספה) אּונ ַזיין ֵסֶפר ַהִמדֹות ָװאס ֶער ְקֶװעלט פּון ַגאְנץ ּתֹוָרה 
ִריֶבען ָגאר ִאין ַזיין יּוֶגעְנד.  ה, ָהאט ֶער ִאים ִגיׁשְּ ַעל ּפֶ ַתב ּוּבַ ּכְ ּבִ ׁשֶ

ֶער ָהאט אָמאל ִגיָזאְגט: "ִאיְך ֶקען ִניט ְשָלאִפין ַמְחֶמת ַפאר ֶדעם 
ֵטֶײען ִמיר ַאֶלע אֹוְתיֹות ַהּתֹוָרה ַפאר ִדיא אֹויֶגען".  ְשָלאף ׁשְ

(סימן ח') אּון ֶער ָהאט ֶדער ֵצייְלט ַאז ַזיין ַגאְנץ ֶלעְרֶנען ִאיז 
ִאים ֶגעקּוֶמען ִמיט ְגרֹוס ִמיִדֵקייט : 

ַניֹות, ָהאט ֶער ִניט ַפאר  אֹוף ֶדעם ָאן ֵהייּב ָהאט ֶער ִגיֶלעִריְנט ִמׁשְ
יז ֶער ָהאט  ִי"ת, ּבִ ְשַטאִנין, ָהאט ֶער ֶזעְהיר ִפֶיעל ִגיֶװייְנט ַפאר ַהׁשְּ

ַניֹות.  זֹוֶכה ִגיֶװעִהין ֶקעִנין ֶלעְרִנין ִמׁשְ

א ֶדעם ֶלעְרִנין פּון ַאְנֶדעֶרע ְסָפִרים ְגָמָרא ִאין  ַאזֹוי ִאיז ִגיֶװעִהין ּבַ
ְתֵבי האריז"ל.  ּפֹוְסִקים ִאין זֹוַהר ְוּכִ

יז ֶער ָהאט זֹוֶכה  ָהאט ֶער ֶזעֶהיר ִפֶיעל ִגיֵװייְנט ַפאר ַהְשִי"ת ּבִ
ַטאְרקט  ִגיֶװעִהין צּוא ַפאר ְשֵטֶײען אּון ֶער ָהאט ִזיך דּוְרְך ֶדעם ִגיׁשְ

 צּוא ֶלעְרֶנען ִפיֶעל אּונ ַאֶלע ְסָפִרים :

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.י



שמחת ישראל  

הפגישה עם הרב המקובל ר' לוי סעדיה נחמני ז"ל: 

פעם אחת באתי לרבי ישראל זצ"ל עם הרב המקובל ר' לוי סעדיה 
נחמני ז"ל. וכשהמקובל ר' לוי סעדיה ראה את הפתק וקרא אותו, 
אמר לרבי ישראל שבקרוב יעשה נסיעה גדולה, ושיסתלק מן העולם 

מגיל מאה ושש. 

האזין רבי ישראל לדבריו. וכן היה; קצת זמן אחרי זה - נסע רבי 
ישראל נסיעה ארוכה לאמריקה, ולפי תאריך לידתו המופיע בתעודת 

זהות שלו - הסתלק בגיל מאה ושש (א). 

 משה שושן

 —————

(א) אמנם לפי התאריך הנכון, הסתלק מו"ה רבי ישראל זצ"ל בגיל תשעים ושמונה. 
וכנראה ששינו את תאריך התעודת זהות שלו להיות ניצול מצבא הטורקית שהיתה 

שולטת אז בארצנו הקדושה כידוע. ולפי הנ"ל, יש ככל הנראה סוד בדבר, שכן גם 

הוא (רבי ישראל זצ"ל) אמר בפירוש פעם על תאריך לידתו בזה הלשון: "יש תאריך 

יש תעודת זהות"!... (מוקלט), והאריך על זה עיין שם, למרות שתאריך התעודת 

זהות היה בדוי כנ"ל.

יא



 איך עזר יהודי אחד להתחזק בתורתנו הקדושה 

 וביראת שמים. 

פעם עבר עלי ירידה קשה מאד, הייתי בארץ ישראל והלכתי 
לראות רב אחד מפורסם מאד (שך). 

והגעתי קצת מאוחר כי כבר הלך הרב הנ"ל משם, וזה היה במפי 
אנשים כאילו היה משהו גדול וכו'. והייתי מצטער מזה. 

ואמר לי הנהג מונית: 
"אם תרצה אני יכול לקחת אותך לרב כזה; שהוא יותר גדול, או 

לפחות לא פחות גדול ממנו". 

והביא אותי לרבי ישראל דב אודסר זצ"ל, וכך זכיתי לראות אותו. 

וכשהגעתי אליו, אמר לי בהקפדה דברים קשים מאד. לדוגמא אני 
זוכר שאמר לי בהקפדה כזה: 

"אם אתה רוצה להיות כמו גוי — אתה יכול להיות כמו גוי!" (ב) 

ודבריו הקדושים עשו עלי רושם ונדהמתי. הוא שבר את לבי, 
ובכיתי. (ג) 

 משה טרבלסיומצוות 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.יב

 —————

(ב) אינני זוכר אם סיפר לרבי ישראל זצ"ל את מה שעבר עליו ואחר כך אמר לו 
(רבי ישראל) כדברים הנ"ל, או שלפני שדיבר כבר אמר לו את כדברים הנ"ל. 

(ג) ומאז נתחזק לבו בה' יתברך ובתורתו הקדושה, והנני מכירו אישית ומעיד עליו 
כי הוא איש שומר תורה ומצוות וירא שמים באמת. ונתן לו ה' אשה וילדים, אשרי לו.



 ס 

פעם, אחד הבחורים שהיה בישיבה שהייתי שמה רב-משגיח, לא 
היה מרוצה יותר בלימוד גמרא בעיון, רק לקרוא את הגמרא ורש"י 

וכו' בלי עיון ופלפול. 

אז שאלתי אותו: מדוע אתה מתרשל בלימוד וכו'? ואמר לי שהלך 
לרבי ישראל דב אודסר זצ"ל, ואמרו לו (ד) — שהיום (בדור החשוך 
הזה) לא מבינים כראוי מה שכתוב באמת בגמרא, ולכן צריכים 
ללמוד גמרא אפילו בלי הבנה, דהיינו לקרוא בפשיטות את כל דברי 
הגמרא ורש"י וכו', והאור הנמצא בכל דברי חז"ל ורש"י וכו' 

מאירים בנשמה, והיא מבינה הכל. 

והלכתי לרבי ישראל ז"ל, ושאלתי אותו: "האם זה נכון שאמרתם 
כך וכך...!?" 

ולפלא, במקום לענות לי, צחק מאד! (ה) 
 

                   משה א'

יגשמחת ישראל

 בענין לימוד תורתנו הקדושה. א) לימוד גמרא.

 —————

(ד) לא סיפר לי הרב־משגיח במפורש אם מרבי ישראל זצ"ל שמע בחור את הדיבור 
הזה, או ששמע מתלמידיו. 

(ה) כמובן שהכוונה בדיבור הזה ללימוד גמרא בעיון ופלפול שלא כדי להגיע 
לבירור הלכה למעשה ובפרטיה, שלזה צריכים בוודאי עיון עמוק מהגמרא והרי"ף 

והרא"ש וכו' כידוע לכל, ואסור לשנות! כי בישיבה הזאת (ובעוונותנו הרבים כך 

נהוג כבר בכמעט כל הישיבות של הדור הזה, בעקבתא דמשיחא) — נוהגים ללמוד 

גמרא



 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. יד

גמרא בעיון ופלפול בלי להגיע לבירור הלכה למעשה כלל וכלל, רק כל תכליתם לעיון 

ופלפול והגיון וכו' ולומדים קצת במקום אחד וקצת במקום אחר, ובקושי הם מצליחים 

לסיים מסכת א', ואינם עושים חזרה על לימודם כי אם הרבה אחרי שנים, ומאומה לא 

נשאר בידם. ולמעשה אינם יודעים אפילו הלכה אחת על בוריה ובפרטיה; כמבואר כל 

זה בספר שיחות הר"ן סימן ע"ו. והלוואי שיהיה לימודם בקדושה ובטהרה כראוי. 

והוא היפך הישיבות הקדושות של פעם, שהיו ירא שמים ושומרי דרכי אבותנו ורבותנו 
הקדושים דרכי ישראל סבא, והיו מקיימים את דברי הפוסקים והצדיקים ראשונים 

ואחרונים — שעיקר לימוד הגמרא הוא לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא (ללמוד 

כדי להגיע לבירור פסק הלכה למעשה) דווקא! מה שאין כן היום — עושים מעיקר 

טפל ומטפל עיקר, כדי להיות נקרא למדן וכו'. 

כי "לא המדרש עיקר אלא המעשה", וכאשר האריכו על זה כבר הרבה צדיקים וקדושי 
עליון, ואין כאן מקום להאריך על זה. וזה הוא לפי עניות דעתי טעם־סיבה ראשונה, 
לדברים הנ"ל שנאמרו כאן (מפי רבי ישראל זצ"ל או מפי תלמידיו), וראיתי עוד ב' 

סיבות-טעמים ממקורות קדושים על זה, פחות מטיפה מן הים. 

טעם־סיבה שניה. מבואר באר היטב בספר אורחות צדיקים שער כ"ז (שער התורה), 
וזה לשונו: 

ועוד בדור הזה נשתכחה התורה, מחמת כי הלומדים הללו סבורים לעשות 
כמו הראשונים להחזיק בפלפולים, אך אינם דומים לחכמי צרפת כלל וכלל 
לא. שלבם היה פתוח כאולם, ותורתם הייתה אומנותם, והיו ממיתים עצמם 

עליה יומם ולילה, לכן השיגו וידעו בפלפולם; 

אבל עכשיו אינם יודעים כן, אלא מבלבלים זה את זה, ומבטלים רוב היום 
ועוסקים באותו לימוד כחצי יום. והלימוד שלהם עראי דעראי והביטול קבע. 

אבל   בימי   חכמי   התלמוד  —  הלכו   ללמוד   עשר   שנים   ויותר ,   והיה   למודם 
גדול בקביעות, שאם היה אחד מתעטש לא היו אומרים "אסותא" מפני ביטול 

בית־המדרש (ברכות נ"ג א'). מזה הענין יש לדעת רוב קביעותם. [...]



 

טו שמחת ישראל

וכן בארץ צרפת היו עוסקים בעסק גדול וזמן רב, והיו יושבים במקום אחד 
ללמוד כל התלמוד, והיו חוזרים תמיד. ולא פסקה תורה מפיהם. 

והיו עושים כמו מעשי הראשונים, כדאמרינן: "לעולם לגרוס איניש, 
ואף־על־גב דמשכח ואף־על־גב דלא ידע מאי קאמר (עבודה־זרה י"ט א'). 

ואמרי: "מעקרא לגמר איניש, והדר לסבר" (שבת ס"ג א'). 

וכן אמר מוהר"ן זצוק"ל והביא מאמר חז"ל הנ"ל, וכתב (שיחות הר"ן סימן ע"ו), וזה 
לשונו: 

ואמר שאין צריכין בלימוד — רק האמירה לבד. לומר הדברים כסדר — 
ממילא יבין. 

(ועיין שם באריכות, ועיין שאר כל העצות הנפלאות וכו', ויאירו עיניך ותסמר שערות 
ראשך, כי הוא שמר ביותר מכולם, ובדייקנות רבה - הנהגת לימוד תורתנו הקדושה 
שקבלנו מאבותנו ורבותנו והמבוארים בספר אורחות צדיקים הנ"ל) 

נחזור ללשון ספר אורחות צדיקים הנ"ל (המשך), וזה לשונו: 

וכל זה — אינם עושים עתה. 
כי כל אחד רוצה ללמוד תוספות וכל חידושים וחידושי דחדושים קודם שידע 
צורת התלמוד. אם־כן איך יצליחו, כיון שעושה להיפך ממה שאמרו חכמי 

התלמוד?! 

כי כל מה שנאמר בתלמוד — הכל אמת! ואין להשיב עליו או לשנותו, ולא 
להוסיף ולא לגרוע. 

ועל־כן מרוב טורח הלימוד העידון והפלפול, רבים פורשים מן הלמוד מרוב 
טורח השמועות והדקדוק שאומר על־פה, כי אומרים: מה נוכל להבין סברות 

מבחוץ, הלוואי שהיינו יודעים מה שבתוך הספרים. 

ואם היו לומדים בקביעות יומם ולילה — אז היו לומדים והיו בקיאים 
בתלמוד, והיו מתאווים ללמוד, כי היה להם לב להבין בקל. והיה אדם בא 
ללמוד לעולם, נים ולא נים, תיר ולא תיר, והיו מוסיפים בכך יראת־שמים 

שלמה, וגם היו מתרבים התלמידים והיו עוסקים תמיד בתורה.



 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.טז

אבל עתה מרוב טורח השמועות — נעשית עליהם ההלכה כמשא כבד, ולא 
יוכלו עוד להביט בה. ומתוך כך עוסקים בשיגעון בליצנות, ומבלבלים 

ומבטלים, ועוסקים במיני תחבולות, ואין להם יראת־שמים. [...] 

וכן עתה רוב הלומדים — מודים בעצמם שאין לומדים כהוגן, ויודעים 
שאינם לומדים כדרך הישר. כי מרוב טורח הפטפוטים שהם מפטפטים — הם 
מתבטלים לגמרי, ולא ישיגו ללמוד לא תורה ולא נביאים וכתובים ולא אגדות, 

לא מדרשים ולא שום חכמה — מחמת רוב תחבולות שלהם. 

ודרשו רבותינו (אבות דרבי־נתן כ"ד ו') על פסוק זה: "על שדה איש עצל 
עברתי ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה כולו קמשונים, כסו פניו חרולים, 
וגדר אבניו נהרסה" (משלי כ"ד, ל'־ל"א): מי שאינו מחזיר תלמודו — 
מתחילה מחליף ראשי פרקים, סוף מחליף דברי חכמים, סוף שאומר על טמא 
טהור, והרי הוא מחריב את העולם. אלמא, מי שאינו חוזר תלמודו — לא 

יוכל להורות כדין, אלא טועה ברוב ההוראות. 

ויש עוד הרבה ואין כאן מקום להאריך, ועיין באריכות בשיחות הר"ן סימן ע"ו. 

טעם ג'. כי היום בדור החשוך הזה, לא מאירים בנו דברי חז"ל כאשר היו מאירים פעם 
שהיו מבינים ורואים בהם דברים נפלאים ונוראים מאד! כי הלא הגמרא — תורה 

שבעל פה! — קדש קדשים ממש!! מה שאין כן היום שיש רבנים שמורים לרבים כי 

הוא אינו אלא ספר הגיון וחוקים לישוב העולם וכו' רח"ל ואינם מבינים כלל שאינם 

מאיר בהם דבריהם כלל, ויש אפילו שהגיעו לכפירה ממש שאין בהם כלל רק כנ"ל ח"ו! 

ואינני רוצה בשום אופן להעתיק דבריהם המגושמים על התלמוד והזוהר, רק הכלל 

שהרבה נפלו ברשתם רח"ל — והרבה היום הסכימו שאינם מאמינים בקדושתם ושאין 

בהם פנימיות אלא דברים גשמיים וכו' רח"ל. 

ועיין בספר 'יוסף תהלות' על ספר תהילים (למוהר"ר חיד"א זצ"ל), וזה לשונו: 
"ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד" (תהלים ל"ב ט') — ותדעו כי כל התורה שמותיו 
של הקדוש־ברוך־הוא, ונדרשת פרד"ס [פשט רמז דרוש סוד]. ומי שאינו מאמין 

בסוד — נשאר ֶּפֶר"ד.
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עורו נא אחינו ואל תאמינו בדברים כאלו רח"ל, שלכן המה גורעים ומבזים ספרי 
תלמידי הבעל שם טוב זצוק"ל וספרי מוהר"ן זצוק"ל מברסלב וספרי הזוהר הקדוש וכו', 

והם בעצמם יודעים כי לא המדרש עיקר אלא המעשה ומלמדים לבעלי תשובה ישר 

גמרא דף היומי, ובבוקר גמרא בעיון ופלפול וכו', והם אינם יודעים עדיין קיצור שלחן 

ערוך, ולומדים רק רבע שעה (ובישיבות ההכי טובות חצי שעה) שיעור הלכה מספר 

משנה ברורה. ואינם מרוצים אלא בלמדנות לבד ולא אכפת להם עבודת ה' יתברך רח"ל. 

ועיין בדברי הזוהר הקדוש (חלק ג' דף רמ"ד עמוד ב') וזה לשונו: 
ורבנן דמתניתין ואמוראין — כל תלמודא דלהון — על רזין דאורייתא 

סדרו ליה. 

תרגום:      חכמי המשנה (התנאים) ואמוראין (חכמי הגמרא) — כל התלמוד 
תרגום:      שלהם — על רזין (סודות) התורה סידרו אותם. 

ועיין בספר תפארת ישראל (פרק י"ג) להמהר"ל מפראג זצוק"ל וזה לשונו: 

...ולפיכך העוסק בתורה, העסק הוא בדברים גדולים, כי אין לך לומר כי 
כאשר יעסוק בדברים הגשמיים כמו נזק ושור ובור וכיוצא־בזה — שאין לו 
עסק בדברים הפנימיים! — יש לו דבקות בפנימיות התורה ומגיע עד עולם 

עליון". 

ועיין בביאור הליקוטים חלק א' מאמר ג' אות ד' וזה לשונו: 

...כי גם הפלאת האיסור מלכתוב תורה שבעל־פה — הוא בסיבת 
התחשבותה לנסתר ופנימיות לתורה שבכתב שניתן בנגלה לעיני כל. 

ואמר רבי ישראל זצ"ל (שמח"ה עמוד קס"ט), וזה לשונו: 

...בשביל זה שאנחנו לא מחשיבים ולא מכניסים בלבנו כל הדיבורים של 
הלקוטי מוהר"ן והלקוטי הלכות וכל מה שיש, כן. אם היינו רואים את זה 

— היינו צדיקים קדושים! והיינו לומדים הרבה גמרא — והיינו מבינים, 
היה מאיר בנו הגמרא מה שיש בזה.

שמחת ישראל



 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.חי

לא כמו העולם של עכשיו שלא יודעים כלום ולא יודעים מגמרא ולא 
יודעים! הם חושבים שהם גאונים והם אומרים חס־ושלום על ברסלב 

שזה... נו נו, יבוא הזמן... 

לומדים מכאן שהרוצה שיאיר לו הגמרא ושיבין בו באמת לשמה, אפילו בדור של 
חושך הזה שלא רואים כלום — הסגולה שילמד בספרי לקוטי מוהר"ן ולקוטי הלכות 

ושאר ספרי רבינו הקדוש זצ"ל… 

אמנם אל תטעו כי בוודאי רבינו הקדוש מוהר"ן זצ"ל ותלמידיו הקדושים, וכן תלמידו 
היקר מו"ה רבי ישראל זצ"ל — חיזקו ללמוד גמרא וכו' (כך מפורש שמח"ה עמוד 

שס"א), ושצריכים ללמד לילדים את התורה — התנ"ך והגמרא והמדרש (מפורש 

שם עמוד שכ"ה), הלא חיוב הוא ואין כאן שאלה כלל וכלל לא. כי זהו דרך ישראל 

סבא (המסורת והחינוך שקיבלנו מאבותנו ורבותנו הקדושים, וכן פסק ההלכה) ואסור 

לשנות ח"ו כידוע לכל! רק דרכי הלימוד המודרני כנ"ל לא קיבלנו כלל אלא: 

א) צריכים להיות עיקר הלימוד — למעשה דווקא. 

ב) מי שראוי ללמוד בעיון מחויב לעשות כן; ועיקר לימודו יהיה למעשה דווקא כנ"ל, 
ובשאר מקומות — יקצר בעיון ופלפול. 

ג) ללמוד בקדושה ובטהרה כראוי לשמה באמת. ויקיים כל ההנהגות ודרכי הלימוד 
הקדוש שהורו לנו חכמינו ז"ל בגמרא עצמה כנ"ל: "לעולם לגרוס איניש, ואף־על־גב 
דמשכח ואף־על־גב דלא ידע מאי קאמר" (עבודה־זרה י"ט א'), "מעקרא לגמר 
איניש, והדר לסבר" (שבת ס"ג א'), ובשאר ספרים קדושים, ובפרט בספרי רבינו 

הקדוש ונורא זצוק"ל זי"ע. 

ד) להאמין באמונה שלמה כי כל דברי רבותנו ז"ל הם על־פי הסוד, אלא שמלבישים 
אותם בדרך פשט כדי לשכך האוזן (כף החיים אורח־חיים קפ"א א'), ושיש בהם 
פנימיות הרבה עד אין חקר, כי הגמרא — קדש קדשים תורות ה' ממש (שמח"ה 
עמוד שס"א). ולהשתדל לחדש בהם על־פי יסודות-הקדמות תורת רבינו הקדוש 
זצ"ל מברסלב, שיוכלו להאיר בנו כל דבריהם כעתיק יומין באמת, גם בדור השפל 

הזה, בעקבתא דמשיחא, אמן כן יהי רצון.



 
יט שמחת ישראל

 בענין לימוד תורתנו הקדושה. ב) ספרי רבינו זצוק"ל 

 מנקים אותנו ומאירים לימודנו בתורת ה', 

 שיהיה בקדושה ובטהרה כראוי. 

פעם אחד, אמרנו לרבי ישראל זצ"ל: 
"רבי ישראל, היינו רוצים ללמוד את כל הש"ס, ואת כל השולחן 

ערוך." 

וענה רבי ישראל זצ"ל: 
"זה דבר גדול מאד לעשות את זה, דבר גדול... — לגמור את כל 
הלקוטי מוהר"ן, כל הלקוטי הלכות, לקוטי עצות, לקוטי תפילות, 

ספר המדות..." 

ואז אמר לו איש אחד: 
"לא רבי ישראל, אני מדבר על הש"ס ועל השלחן ערוך". 

וענה לו רבי ישראל: 
"כן... ולקוטי תפילות כל יום להגיד כמה שעות..." 

ואמר לו שוב האיש הנ"ל: 
"לא, התכוונתי לגמור הש"ס והשולחן ערוך, כמו שרבינו אמר". 

וענה לו רבי ישראל: 
"ולהתפלל שהשם יתברך ישלח לנו את המח והדעת איך ללמוד; 

לקוטי מוהר"ן, לקוטי הלכות, ספר המדות, סיפורי מעשיות..." 

ואמר לו שוב האיש הנ"ל; "לא רבי ישראל, לא הבנתם אותי..."    
כנ"ל



 
באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כ

וכו' כנ"ל, ורבי ישראל לא ענה לו. ואני ניסיתי להסביר לו, ובכל זאת 
לא הבין כוונת רבי ישראל זצ"ל. 

ואז רבי ישראל זצ"ל אמר כזה (לא אל האיש הנ"ל דווקא): 

היום כשבעל תשובה מתחיל לחזור בתשובה, בישיבות, לוקחים 
אותו מלמדים אותו מיד — (מסכתות) "סנהדרין" "מכות" 

"כתובות" — גמרא (ו). 

אבל השדה הוא מלא קוצים, צריך לנקות את האדמה, להוציא את 
הקוצים ואת הלכלוך שיש, ואחר כך זורעים את הפרי — (כמו כן) 

איך אפשר ללמוד תורה עם מח פגום... וכו'. 

אז — מנקים את זה עם לקוטי תפילות, ולקוטי מוהר"ן... — ואז 
אחר כך התורה בהירה (מאירה בו)... וכו'. 

משה שושן

 —————

(ו) וחשוב להעיר כי מי שאינו יכול לעשות תורתו קבע אלא שהוא קובע עתים לתורה 
(דהיינו שעסוק בפרנסתו וכדומה), וכן כל אדם אשר לא למד תורה כראוי מקודם (ובפרט 

אם אינו יכול ללמוד כי אם קצת כמה שעות) או שאינו מבין לשון הקודש — עיקר חיובו 

בקיום מצות תלמוד תורה בכל יום הוא: 

א) ללמוד בספרים של מוסר־חסידות, הספרים המכניסים בלב כל אדם מוסר ויראת 

שמים, והתעוררות לעבודת השם יתברך וכו'. 

ב) הלכות פסוקות, ואיך יתכן שילמד גמרא בעיון (בפרט אם אינו לומד עד בירור ההלכה 

למעשה) ושלחן ערוך בעיון (כאילו הוא יכול לברר הלכות) ואינו יודע כראוי הלכות 

השכמת הבוקר הלכות שבת יום טוב וחול המועד וכו'. 

(עיין בעצות המבוארות 'תלמוד תורה' מ', ובקיצור שלחן ערוך כ"ז סעיף ג')



 

כא שמחת ישראל

 "אני מלא וגדיש מקו לקו": 

פעם רבי ישראל ז"ל הציע שידוך למישהו, והיה מתווכח עם רבי 
ישראל לגבי השידוך. 

ורבי ישראל עצר אותו בדיבורו ואמר לו: 
"מה אתה מדבר!? אני מלא וגדיש מקו לקו!" 

והנ"ל נדהם ולא התווכח יותר. 

משה שושן 

 חלום על רבינו הקדוש ז"ל: 

פעם בחורף בערך שנתיים לפני הסתלקות רבי ישראל דב אודסר 
זצ"ל, הייתי מתארח במירון אצל חבר שהיה מארח את רבי ישראל. 

ובלילה היינו, אני וחבר ורבי ישראל זצ"ל ישנים באותו חדר. 
ובאמצע הלילה רבי ישראל זצ"ל התחיל לעשות קולות כדי שנקום 
לעזור לו ליטול ידים, והיה קשה לי לקום וניסיתי לישון שוב ולא 
הצלחתי כי היה מתגבר לעשות קולות כנ"ל. ובסוף קמתי, ונטלתי לו 

ידים. 

ואז הוא אמר לי "הלילה הזאת חלמתי מרבינו", ואז התחיל לספר לי 
את החלום, ולקחתי כלי כתיבה וכתבתי את החלום, וזהו: 

בליל שבת קודש היו כל אנשי רבינו סביב לרבינו הקדוש, ואני 
הייתי



הייתי הכי קרוב אליו. 

והיה אומר הקידוש בדביקות "ויכולו השמים"... 

ומרוב הדביקות כמעט נפל (רבינו הקדוש ז"ל) מאחוריו, ואז 
עמדתי מאחוריו להחזיק אותו שלא יפול (ז). 

חנניה א. 

המשך סיפור התקרבות אחד מאנ"ש, ידידנו אהרן פץ ע"ה : 

 ד'. אחרי סיפור הברקסים שהתחממו והתקררו. 

רדיו נ נח נחמ נחמן מאומן - קול השמחה. אתם שומעים עכשיו 

את התולדות של התגלות הפתק. התחלה של הגאולה; איך רבי 

ישראל זצ"ל קיבץ מכל קצה העולם אנשים מפה לשם כדי לעשות 

צוות לפרסם את הפתק, לפרסם את ספרי רבינו זצ"ל. 

יש לנו פה הזדמנות טובה לדווח על כל הענין הזה, עם מי שהיה 

מהתחלה בשורשים של התגלות הפתק והענין של רבי ישראל 

דב אודסר זצ"ל. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כב

 —————

(ז) אפשר לרמז מזה החלום, שבלעדי תלמידו היקר רבי ישראל דב אודסר זצ"ל, לא 
היה אחר שיוכל להתקיים עליו מה שאמר: "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח" (כמו 
שכתוב בפתק הקדוש "ועליך אמרתי" וכו'), כי על ידו לא יפול ענין רבינו ז"ל בעולם - 
לעולם. אלא (על ידו דווקא) ימשיך אשו לבער ואורו להאיר בלבנו ובכל העולם כולו 

עד ביאת שילה ינון שמו כמו שכתוב במפורש בפתק הקדוש כנ"ל.



[אז אנחנו עם אהרן, בסוף שנת תשל"ט] שבועיים לפני ראש השנה. 

[אחרי הסיפור של הברקסים, אתה מבין שהרב ה"ברסלב" הזה הצעיר זה לא זה, 
אתה מחפש משהו אחר]. 

[ואני מזכיר למאזינים שכבר דיברת וראית ושמעת על כמעט כל הרבנים 
ב"ברסלב" שהיו בירושלים ת"ו] אני פשוט לא רוצה לפרט. 

זה (הסיפור עם הברקסים) היה בערך בשעה תשע-עשר בלילה, 
במוצאי שבת. 

 ה'. שמע עליו כבר מקודם על ידי יעקב נ"י. 

יעקב הבחור שאמר לי-שסיפר לי עליו (כנ"ל שהיה צריך שידוך, 
ושאל אותו אהרן ז"ל איזה חסיד אתה, וענה לו "ברסלב" וקרא לו תורה מספר 

לקוטי מוהר"ן וכו'), סיפר לי עליו גדולות, הוא סיפר לי שהוא ככה, 

והוא עובד את השם, והוא זקן חסידי ברסלב, והוא עובד השם 
גדול. הוא סיפר לי עליו סיפור. 

אז ידעתי, היה לי רקע ממנו. אבל אישית עוד לא נפגשנו לשיחה. 
 רק ברפרוף אמרתי לו: "אני אבוא לקחת אותך ל)מקוה...(".

כג שמחת ישראל



 ו'. "תיקח אותי למקוה ותראה גאולה". 

שבועיים לפני שזה קרה, רבי ישראל ראה אותי בבית אבות 
באחד הפעמים שאני נוהג שם (שהיה נהג של מנהל בית האבות כנ"ל); 

(ואמר לי:) 

"תיקח אותי למקווה ותראה גאולה". 

אז אני אמרתי לו שאני אחזור אליו. 

[מתי?] לא אמרתי לו מתי, אמרתי אני אחזור אליך. 

כי ידעתי שאני מברר, ואני אגיע אליו באיזו שלב. 

ואז אחרי שבועיים — חזרתי אליו. [אחרי הסיפור של הברקסים 
שהתחממו והתקררו] כן. 

הלכתי בריצה ממש לבית אבות למחרת ביום ראשון, בשעה 
שלש אחרי שגמרתי העבודה — שלש ועשרה אני עם האוטו, 

 נכנסתי לבית אבות. (הוא היה) בחדר מספר אחד עשרה.

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כד



אצל מו"ה רבי ישראל דב אודסר זצ"ל 

בבית אבות ברעננה. אתחלתא דגאולה! (א) 

 א'. בחדר מספר אחד עשרה. 

אני דפקתי לו בדלת, נכנסתי. 
(הוא היה) יושב על הכסא, מתפקד, הולך... 

[מה הוא עושה שמה בחדר?] בדרך כלל הוא למד. לא הסתכלתי איזה 

ספר, כל הזמן [יש לו ספר ביד. כן]. 

הוא ביקש ממני לשבת. כי הוא תמיד היה מכבד את כל מי שנכנס 
אליו; לשבת, והיה מציע לו סוכריה או איזה מזונות (ח). 

 ב'. "אני רוצה שאתה תחליט בשבילי". 

ואז אמרתי לו: 
 "תראה, אני פונה אליך משום שאתה כבר בן אדם בן תשעים"...

כה

 —————

(ח) ושמעתי מ.... שתחיה, שהכירה אחת הבנות של רבי ישראל זצ"ל מרת צפורה 
פיגה רחל נ"ע (אשתו של ר' שמואל קרויזר ז"ל), שהיתה נוהגת גם כן לכבד כל מי 

שנכנס בביתה (אפילו אחרי פטירת בעלה ז"ל) באיזה מזונות וכדומה ושתיה.

שמחת ישראל



[אתה כבר מתחיל להגיד לו 'אליך' לא 'אליכם'] לא, אני דיברתי איתו ככה 

תמיד. [בחיבה, כן.] 

"אני פונה אליך כי אתה בן אדם בן תשעים, יש לך נסיון חיים. 
ולי יש בעיה, הרב הזה והזה רוצה שאני אבוא אליו. 

אבל אני רוצה שאתה תחליט בשבילי. כי אתה בעל נסיון". 

אמרתי לו שיש לי בעיה קשה, ואני לא יכול להחליט. ובגלל 
ששמעתי שהוא אדם כבר עם נסיון חיים עשיר — אני מבקש ממנו 

שיחליט בשבילי. 

אני מבקש ממנו שיחליט בשבילי, לא שואל אותו. — מבקש 
שיחליט עקב הנסיון חיים העשיר שלו. אם היה אומר לי: "תלך 

לישיבה תהיה נהג", הייתי הולך. 

[זאת אומרת שהחלטת בעצמך שמה שיגיד לך...] לתת לו להחליט! [מה 

שיגיד לך סבא אתה תעשה] כן. [בלי חכמות] אולי בגלל זה ההצלחה שלי, 

שמהתחלה אמרתי: "אני אתן לו להחליט". 

[אבל מה הבעיה הקשה שלך? יש לך מעמד טוב, יש לך כסף, עבודה. אתה חוזר 
בתשובה, אתה מטפל בכולל... מה אתה מחפש יותר?] 

 אני אוהב לחפש, "מס הכנסה" אתה יודע, מחפשים;

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כו



 
זך

מי שעובד במס הכנסה לא נעמד באמצע (צוחק) הוא מחפש, חוקר... 

[אתה חוקר של האמת בקיצור (צוחק)] כן (צוחק). 

 ג'. תשובתו. א) "ונמלא את בתי ישראל בספרים של רבינו". 

ואז הוא אומר לי: 
"אאאה... היות, ואתה נותן לי להחליט, וכל האחריות - עלי! אז 

אני אומר לך שלא כדאי לך ללכת לישיבה (הזאת)..." 

מכל מיני סיבות, ואני לא מפרט את זה כאן. [אבל הוא גילה לך את 
הסיבה?] הוא גילה לי בפרטי פרטים עוד בשנת תשל"ט, ומשום לא 

להביא לידי כל מיני מחלוקות אני לא רוצה (לפרט). 

ואז הוא אמר לי: 
"אם אתה לא נשאר איתי — יקרה לך כך וכך וכך. 

ואם אתה תשאר איתי, תעבוד איתי כמה שנים, ונמלא את בתי 
ישראל בספרים של רבינו..." 

[אני רוצה שהמאזינים יבינו את זה טוב: אתה נתת לו להחליט על שתי אפשרויות 
— או שאתה תמשיך בישיבה, או שאתה תמשיך להיות נהג של אחד מן הרבנים 

הגדולים]. 

לא; בישיבה, הרב הגדול רצה שאני אעזוב הכל ואהיה הנהג שלו. 
ורבי ישראל החליט שאני נשאר איתו בבית אבות ועובד איתו. 

התגלגל

שמחת ישראל



[אבל הוא אומר לך: "אם אתה לא...] "אם לא תשמע לי...", ["...יקרה לך זה 
וזה"?] כן. [ועל זה לא נפרט]. 

אבל אם המאזינים ישמעו — הם בודאי יבינו שלא היתה לי... לא 
הייתי יכול להסתכן ולא לשמוע לו. כי הוא תיאר לפני מה עתיד 

לקרות לי במהלך חיי אם אני לא אשמע לו. 

 ג'. תשובתו. ב) "אנשי מעשה". 

יותר מזה, הוא אמר לי: 
"אני לא צריך חסידים, אני צריך אנשי מעשה. והנה טוב לי 

התגלגל ְלָיִדי איש מעשה — זה מה שאני מחפש, "אנשי מעשה". 

[זה כלל מאד חשוב, רבי ישראל זצ"ל אף פעם לא רצה להשאיר את חסידות 
ברסלב בתוך הכתלים של מאה שערים או של איזה שטיבלעך — הוא רצה 

להפשיט את זה לפזר את זה בכל העולם, ובפרט אצל הבעלי תשובה] 

הוא רצה שיהיו ספרים ב'גדול גדול'. 

[ובכדי להגיע למטרה הזאת הוא אומר לך משהו מאד מאד חשוב, הוא אומר לך 

שהוא לא צריך חסידים הוא לא צריך תלמידים, הוא צריך 'אנשי מעשים'] 

אנשי מעשה. וגם זה נכון להיום, גם היום הוא צריך אנשי מעשה; 
שידפיסו, שיפיצו, שיפרסמו... 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כח



הוא אמר לי שהוא צריך אנשי מעשה בשביל שרצונו להדפיס ספרי 
רבי נחמן. 

(ואז) עוד לא דיברנו מהפתק. 

[הוא דיבר ישר על הענין שצריך למלאות את העולם בספרי רבינו?] 

כן, הוא דיבר שיש לו רצון לעשות את זה. 

ועוד יותר הוא אמר לי על אותו רב (הצעיר שרצה שיהיה השמש שלו 
כנ"ל), שהוא יכול לגרום להפצה בכל הארץ בגלל מה שיש לו. 

והיות והוא לא עושה את זה — אז אנחנו נעשה את זה. 

 ג'. תשובתו. ג) "הוא גילה לי שאני איש עשיה, והוא נתן 

          להנשמה שלי מה שהיא מחפשת..." 

[תראה זה נראה כמו סיפור של שנים קדמוניות; אתה מחפש צדיק, אתה 
מתגעגע, אתה מחפש, 'שובר את הראש' שלך. בסוף אתה מגיע אצל בן אדם זקן. 

אבל אתה לא רואה כלום עליו, אתה רק רואה שהוא איש אמת. אתה לא יודע מה 

הפוטנציאל שלו, אתה עוד לא יודע מי הוא רבי ישראל בזמן הזה.] 

כן, אבל אם אני אבוא אליך כשאני לא מכיר אותך, ואני עוד לא 
ראיתי אותך, ואני בדקה הראשונה אשב ואני אגיד לך מי אתה ומה 

אתה — אז זה כבר יוכיח לך. 

כט שמחת ישראל



מה שהרשים אותי — שהוא "ניתח" אותי, הוא ניתח את הפנימיות 
שלי. 

[איך הוא ניתח אותך, הוא גילה לך משהוא על העבר שלך למשל?] 

הוא אמר לי כך, כשנכנסתי והוא החליט שאני אשאר איתו, אז הוא 
אמר לי: 

"אתה יודע למה החלטתי שאתה תשאר איתי? אתה איש שלא 
יכול לשבת רגע בשקט...". 

ואני לא היכרתי אותו, אני כאילו עכשיו רואה אותו. 
"אתה איש שלא אוהב.. רגע אחד אתה לא יכול לשבת בשקט, 

אתה אוהב לעשות פעילות, ליצור דברים, להזיז דברים. 

ואני רואה שאתה כל רגע ורגע חולם על זה ורוצה את זה..." 

...והוא ניתח ממש את המח שלי. 

זה הדהים אותי! כי אף פעם לא קרה לי דבר כזה. 

[הוא גילה לך שאתה מעולם העשיה בקיצור]. 

הוא גילה לי שאני איש עשיה, והוא נתן להנשמה שלי מה שהיא 
מחפשת. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.ל



 ד'. "איש אמת". 

[איך אתה מתרשם ממנו? אתה רואה מּוְל זקן...] איש אמת! 

[אתה מתרשם מאיש אמת] איש אמת... 

אתה יודע יש בניקוטין, כתוב כמה אחוז ניקוטין, אז אני אומר מאה 
אחוז אמת. 

זה היה הרושם שלי הראשון. [יפה]. 

 ה'. בכולל־ישיבה. 

בכולל אני לא למדתי כל כך, אני רק... [טיפלת בדברים], הבאתי להם 
כסף, ונסיעות וזה... אני איש עשיה. 

[אבל למרות את העשיה הזה, זה לא היה מספק אותך, והיית מחפש משהוא 
אחר, עד שהגעת לרבי ישראל]. 

היה בעיות בישיבה ועם הרב, וראיתי שזה לא אמת. ואז חיפשתי 
הלאה. 

לא שמחת ישראל



 ו'. ה"חייל הראשון". 

הוא אמר לי שהוא רוצה שאני אשאר איתו, אמרתי לו: 

"טוב אז שכנעת אותי, אחרי שהזהרת אותי ממה שעלול לקרות 
לי - שכנעת אותי. 

אני עכשיו החייל הראשון שלך. מה עושים? אז מה יש לך הדבר 
הראשון?" 

אמרתי : 
"טוב אנחנו מתחילים, במה מתחילים?" 

(וענה לי): 
"אאאה... במה מתחילים?". 

[במה מתחילים ועל איזה מטרה?] מתחילים לעבוד ביחד, על המטרה 
הזאת של הדפסת הספרים. 

[לאיזה מטרה צריך להדפיס את הספרים, מה זה יביא?] 

הוא אמר שזה רק מה שיביא את הגאולה, הוא לא פירט לי (יותר). 
[אבל זה כבר מספיק! (צוחק)] (צוחק) 

אבל אני איש עשיה, הוא נתן לי עבודה משימה! 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.לב



הוא היה אומר למכור חלב — אז חלב; אבל לא — הוא אמר 
להדפיס, לעשות... (צוחק) 

 ז'. איך מתחילים? יש פתק! 

אז אמרתי לו: 
"בא נתחיל, איך מתחילים?" 

(וענה לי): 
"אאאה... איך מתחילים? — יש פתק.". 

(ושאלתי אותו): 
"מה זה הפתק?" 

 ואז הוא סיפר לי את סיפור הפתק, בלי לראות אותו.

לג שמחת ישראל



אצל מו"ה רבי ישראל דב אודסר זצ"ל 

בבית אבות ברעננה. אתחלתא דגאולה! (ב) 

[אז אהרן, סיפרת לנו שאתה הגעת לרבי ישראל, אתה היכרת אותו כשהוא היה 
בבית אבות, ואתה 'נדלקת' שמה. 

והוא אומר לך שיש משימה מאוד חשובה — למלאות כל העולם עם ספרי רבינו. 

אבל רבי ישראל הוא בן תשעים, הוא יושב בחדר, אתה לא כל כך יכול ללכת, 

והיית עדיין עובד, ויש לך משפחה. 

אז איך שניכם אתם רוצים 'להפוך את כל העולם', תסביר לי את זה] 

קודם כל כלפי חוץ, זה נראה בודאי שגעון, אבל בכח האמונה וכח 
הרצון אפשר להפוך את העולם. 

[ועובדא שכל העולם כבר נהפך עם הַנ ַנְח]. 

אנחנו, אני ביותר מכולם — "אין בעל הנס מכיר בניסו", זה 
קורה לי כל יום. 

 ח'. הפתק הקדוש. 

ביקשתי ממנו לראות את הפתק ומיד. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.לד



הוא סיפר לי על הפתק, איך הוא לא צם ואת כל הסיפור. ואני עוד 
לא ראיתי את זה בפועל, (אז) קודם כל רציתי לראות את הפתק 

בעיניים. 

[אנחנו עדיין בפגישה ראשונה?] 

כן, זה היתה הפגישה הראשונה והוא סיפר לי על הפתק. [ישר לענין] 
כן. 

[אבל קודם כל האמנת בפתק מיד?] מיד. בלי שום ספיקות. 

[בגלל האישות של רבי ישראל] בגלל שנצטייר לי לנגד עיניי איש אמת 

לחלוטין. 

ואז ביקשתי ממנו שיביא את הפתק. 

 ט'.  שהפתק  הקדוש  יביא  את  החיילים  והעזרה 

        שצריכים  להדפסת  הספרים  הקודשים. 

ונדלקתי על דבר אחד קודם כל, לפני הכל הבנתי דבר אחד, 
שאני אצדיק את עצמי היום, שהבנתי דבר אחד — שהפירסום של 

הפתק הוא יביא לו את כל הכסף להדפסה. זה אני כן הבנתי. 

לה שמחת ישראל



הרי בשביל להדפיס צריך כסף, ואנחנו שנינו בבית אבות, זה לא 
"אגודת ישראל מפלגה". או "שס". זה שני 'משוגעים', כמו שאתה 

קודם ניסית לרמוז, בבית אבות. 

ואני איש מעשה, אני תיכף מנסה לחשוב בראש איך עושים מכל 
הענין כסף - שידפיס. 

אז הבנתי שעל ידי פירסום הפתק אני אמשוך אליו כוחות ואנשים, 
ואיתם ביחד — נצליח להביא לו את כל מה שצריך בשביל 

להדפיס. 

זה הבנתי מהיום הראשון. 

 י'. ברוח קדשו ידע מחשבות בני אדם. משמים ידע 

     את ההתחלה ואת הסוף, ואת כל החיילים וכל 

     המהלכים. 

[אבל אתה אומר שהבנת, אולי רבי ישראל רימז לך את זה?] 

זה הוא לא רימז לי, אבל הוא ידע על כל מחשבה. 

[אולי הוא תימרן אותך?] 

הוא תימרן אותי לזה... אבל אני יכול להגיד לך שהוא ידע; אם 
הייתי חושב לא נכון הוא היה עוצר אותי, או אומר לי. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. לו



כל הזמן ש"תפקדתי" נכון, וזה אצל כל בן אדם עם סבא ז"ל, כל 
הזמן שהוא מתפקד נכון — הוא נותן לו. 

(אבל) גם לפעמים שהוא מתפקד לא נכון — (יכול להיות שיתן לו) 

בשביל לתקן אותו. 

אבל סבא ידע את הכל. 

וחוץ מזה יש דיבור שהוא אמר בארצות הברית: 
"אני זוכר אותכם עוד בלי זקן ופיאות". 

אז הוא כנראה ידע, הראו לו משמים את ההתחלה ואת הסוף, ואת 
כל החיילים ואת כל המהלכים. [את כל הנשמות שצריכים 'לכבס' כדי 

לעבוד]. 

 י"א. ביקשו מעמרם ע"ה שיביא את הפתק. 

הפתק היה בירושלים אצל נכדו (עמרם הורוויץ ע"ה) בארון. 

הוא אמר לי תצלצל לעמרם, והוא נתן לי את (מספר) הטלפון 
(שלו), ומיד התקשרנו. 

והביאו את הפתק לבית אבות. 

לזשמחת ישראל



[באותו יום?] אני לא זוכר כרגע אם זה היה למחרת, אבל הביאו את 

הפתק מיד כשביקשנו. 

[אתה ראית את הפתק המקורי בתוך המסגרת שלו?] 

כן כן, הרבה שנים בבית אבות. [הוא כבר היה בתוך מסגרת עם זכוכית...] 
כן, כן. 

ומאז שמר את זה אצלו. 

 י"ב. לפרסם את הפתק. 

הוא הביא את הפתק, ואז אני מיד נדלקתי על הפתק... 

כשראיתי את הפתק הבנתי דבר אחד — שאני חייב לפרסם את 
הפתק. 

והבנתי שאני חייב למסור את נפשי על זה. 

כי דרך זה להמשיך הלאה. 

ואז התחלתי לחשוב ולחשוב: "איך אני מפרסם את הדבר הזה"? 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. לח

[אבל רבי ישראל לא אומר לך שום הנחיות הוא לא.. מרמז..] 

לא לא. הוא לא אמר לי כלום, הוא נתן לזה לעבוד לבד... 



 י"ג. "...אז השם יתברך שלח את אהרן! הוא על ידו. 

  ואילולא אהרן — לא היה מתגלה המכתב". 

(שמח"ה עמוד קנ"ה). 

הוא אמר לי כן שהוא התפלל עלי שאני אבוא. 

הוא משך אותי בתפילות בלי להכיר אותי; 

הוא כן הכיר אותי אבל הוא אמר 'בלי להכיר אותי' שאני לא אקבל 
חום. הוא ידע להסתיר את עצמו. 

[אבל בדרך כלל, אלוף כשרוצה למלאות משימה - יש לו תוכנית. אבל פה רבי 
ישראל לא מגלה לך את התוכנית] שום תוכנית, הוא רק אמר לי דברים 

כלליים — ספרים, פתק. ואז... 

[אתה מתחיל לחשוב ולדמיין ולעשות תוכניות] 

לא לא, לא היה לי שום תוכניות. 

היה לי רק בראש כמו אחד שלוקחים לו את הבחירה — "אתה 
מתחיל מהפתק" — "רק פתק, פתק, פתק." 

ואז אמרתי לו: 
"ששים שנה זה ישן? עכשיו - זה לא יושן יותר עד שיבוא 
משיח! אני באתי לעולם רק בשביל התיקון הזה — לגלות את 

הפתק בכל העולם". 

טל שמחת ישראל



 י"ד. במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. 

[זאת אומרת אתה מבטיח, אתה אומר לו איך זה רבי ישראל שאתה יש לך פתק, 
ומה אתה עושה איתו!?] 

מה זה "יש לך פתק"?! אתה יושב פה בבית אבות, אתה היית צריך 
לפי הפתק להיות ראש חסידי ברסלב, מה אתה עושה פה בכלל! אתה 

היית צריך לעמוד בראש אלף חסידי ברסלב, ולתת להם פקודות 

לעבודה, לצאת, להדפיס, לעשות... מה זה אתה פה זרוק עם שתן על 

המכנסיים מסריח, כמו זרוק, כמו מיסכן. וממש נבהלתי. 

 ט"ו. היה מסתיר את עצמו מאד. 

הוא ידע להסתיר את עצמו. 

ולהיות איתי בבית אבות כמו חבר. 

והוריד את עצמו עד לאפס להרשות לי להתנהג איתו כמו שאני 
מתנהג איתך עכשיו בשולחן חברים ותיקים. 

זה בלתי טבעי. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. מ



 ט"ז. בבית אבות. כל הזמן למד. כשהיה בבית אבות 

 היה כל הזמן אומר: " אני במקום של ה'לא טוב' ". 

[לרבי ישראל יש לו חדר מיוחד בשבילו, פרטי בשבילו או שהוא..?] 

היה לו חדר לבד משלו, ועל־יד החדר שירותים, עם... 

[ומה הוא עושה שמה רבי ישראל כל היום בבית אבות?] 

לומד לומד, כל הזמן לומד. 

[והוא מרגיש טוב שמה בבית אבות?] 

יש עוד הרבה מה לספר, איך שהוא אמר שהוא...: 
ש"אני במקום של ה'לא הטוב'". 

והוא תיאר לפניי את המעשים הלא טובים שעושים המנהלים של 
הבית אבות, אם זה עניני ניאוף וכל הדברים האלה. 

הוא ידע הכל ואמר לי תמיד: 
"אני במקום של הלא טוב". 

אבל המצחיק מהם ביותר מכל זה, שהבנות שלו חשבו שאני עושה 
את הסבא שלהם — מפורסם, ואני רוצה להוציא אותו מבית 

אבות... זה היה מצחיק. 

 )ההמשך יבא אי"ה(

מא שמחת ישראל



 כתב יד הרה"ח מוה' 
ר' שמואל הורוויץ זצ"ל 

א'

שמעתי מרבי שמשון ז"ל: ששמע מרבי משה ברסלבר תלמיד 
מוהרנ"ת ז"ל, שמהרנ"ת ז"ל לא הניחו לומר ליקוטי תפילות 

בשבת (מפני שכתוב בו ווידוי על עונות וכו') : 

ב' 

ואני ראיתי במכתבים ממהרנ"ת שלא נדפסו, שכתוב לבנו הרב רבי 
יצחק שיום הולדתו היתה אז ביום שבת. ועל־כן כותב לו: 

שיהיה ניעור כל הלילה (היינו בליל שבת־קודש). 

וכשיאמר ליקוטי תפלות — יאמר רק משבת (המדברים משבת). 
ואפילו בהם כשמגיע למקומות שמזכיר עונות וכו' — אל יאמרם. 
ויהיה חכם המבין מדעתו מה לומר ואיפה להפסיק שלא לאמר 

בשבת : 

ג' 

וכן ראיתי שם במכתבים הנ"ל, שכתב לו: "אף־על־פי שלב נשבר 
יקר

מב



 יקר מאד — שמחה עוד יותר יקר מזה" : 

ד' 

א) שמענו מנכדי הרב הקדוש רבי ברוך ממעזבוז זצ"ל: 

שהם היו (ועד היום כך) מֻקרבים מאד לאנשי־שלומנו, ומחבבים 
מאד את ענין רבינו ז"ל : 

ב) וסיפרו שאבותם ספרו להם: 
שאחד מהם מנכדי הרב רבי ברוך ז"ל היה אצל השלחן של הרב רבי 

ברוך ז"ל, והיו יושבים כמה וכמה צדיקים. 

והתחיל אחד מהם לדבר מרבינו ז"ל, והשני דיבר איזה דבר צחות 
עליו. והרב רבי ברוך ז"ל ִׂשיֵחק מזה. והתחיל השלישי ודיבר בלשון 

גס יותר וכו'. 

ואחר־כך כשהלכו מהשלחן, קרא הרב אל לנכדו הנ"ל, ואמר: 
"שמעת מה שדיברו?" אמר: "כן". אמר לו: 

"אתה תחשוב שהם צודקים, תדע, מה שהוא יש לו ברגלו — אין 
להם כולם בראשם. אבל מה שהחרשתי, מפני שאני מוכרח להסתיר 
אותו, כי אם לאו לא היה יכול הנשמה שלו להחזיק בגופו". ("איך 
מיז אים פאר שטעלין ווען ניט וואלט זיך זיין נשמה ניט גקענט דער 

האלטין אין זמן גוף"). 

"אבל אתם, תשמרו את עצמיכם מלדבר עליו כמו מאש" וכו'.

מג כתב יד מו"ה ר' שמואל הורוויץ ז"ל



ג) וכן כשהייתי במעזבוז ראיתי שם איש זקן שהיה מכיר ומשמש 
את צדיק אחד שהיה נתגדל בבית ר' ברוך ז"ל, ור' ברוך ז"ל היה 
מחבבו מאד ומכבדו יותר מהצדיקים שהיו יושבים על שלחנו וכו'. 

ופעם אחד, אמר לו: "אם אתה רוצה, אגביה אותך במדרגות 
גדולות". 

ולא רצה, כי אמר: "אם אין אני בעצמי ראוי לזה, רק מפני שאתם 
מגביהין אותי — אז אני יכול ליפול אחר־כך נפילה גדולה" וכו'. 

וסיפר שפעם אחד היו כמה מפורסמים אצל השלחן של הרב ז"ל 
ודיברו מרבינו ז"ל כנ"ל וכו', ואחר־כך כשהלכו, אמר לו: 

"אפשר גם אתה תרצה לעשות כמותם תדיר, שתשחוק באש". 
("ועסטו זיך שפילין מיט פייער"). 

"ואני שתקתי כי אני מוכרח כדי שיכול להיות בזה העולם". 

כנ"ל: 

 )ההמשך יבא אי"ה(

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. מד



חידושים ביאורים ורמזים  

על הפסוק "אל תשליחני לעת זקנה" (תהלים ע"א ט'). 

"ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה". 

"בעת זקנה" לא כתוב, אלא "לעת זקנה". 

משמע שאנחנו מבקשים שלא נפול לעניין של זקנה דהיינו, שה' 
יתברך ישמור אותנו מלהיות זקן בעבודתו יתברך, שתמיד נזכה 

להיות חדשים לגמרי בעבודת ה'. 

שהתורה והמצוות — יהיו תמיד חדשים אצלינו, ולא ישנים. 

כמו שפירשו חכמנו ז"ל (בפסיקתא זוטרתא פרשת ואתחנן) הפסוק (דברים 
פרשת ואתחנן ו' ו'): 

"ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום" — שיהיו בכל יום ויום כמו חדשים בעיניך, 
כאילו קבלתם היום מהר סיני. 

וכמו שפירש רש"י ז"ל הפסוק (דברים פרשת כי תבוא פרק כ"ז פסוק ט'): 

"ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם" — בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום 
באת עמו בברית.

 —————— ——————

    חנניה א'

מה



הסבא הקדוש מו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצוק"ל קיבל פתק מן 
השמים שנשלח לו ממורו ורבו מוה"ר רבי נחמן מברסלב זצוק"ל 
בחודש תמוז, לכן התעוררתי לכתוב קצת ממה שהקדוש ברוך הוא 
האיר עיני כדוגמת הספר הקדוש כוכבי אור חלק 'חכמה ובינה' אשר 
כתב מוהר"ר אברהם ב"ר נחמן זצ"ל. וחשבתי מי אנכי לכתוב כפי 
דלות ועניות דעתי חידושים על דברים העומדים ברומו של עולם, 
ובפרט כי דברים אלו פחות מטיפה מן הים הגדול; אמנם מצוה לחדש 
בתורת רבינו ז"ל עד שידינו משגת בהם, על תנאי שלא להוציא מהם 

דינים ח"ו. 

"מאד היה קשה לי". 

בתחילת הפתק, מזכיר לנו רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב 
זצ"ל, כי למרות שנפטר — צדיקים נקראים חיים, יותר אחרי 
פטירתם מעולם הזה מאשר לפני, כידוע; ואפשר לרמז כי "מאד 
היה קשה לי" גימטריא — בחג הסוכות (510) החג אשר בו 
הסתלק ז"ל. (ועיין עוד בלקוטי הלכות אורח־חיים סוכה הלכה ו' 

אות ז'-ט'). 

אמנם עדיין לא זכינו לשמוע ממנו השיר אשר הבטיח (מובא 
בספר חיי מוהר"ן חלק ב', סימן 'גדולת נוראות השגתו') וזה לשונו: 

"אני אשיר שיר לעתיד שזה יהיה העולם הבא של כל הצדיקים 
והחסידים". 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. מו



והנה אפשר לרמז, כי רבינו הקדוש זצ"ל מודיע כאן מראש: 
"באתי להוציא אותך מהירידה-מהעצבות-הגלות — אשר בו 
נפלת...", אבל איך?! הלא רבי ישראל דב זצוק"ל השתדל ללמוד 
בספרים הקדושים ובכל זאת לא הרגיש טוב!? אם כן, מה אחרי כל 

זה יוכל לעזור? "מאד היה קשה לי" גימטריא — 'שיר'! 

ועם הכולל גימטריא 'אשיר' (511) כהבטחת רבינו הקדוש ז"ל 
כנ"ל: "אני אשיר שיר..." וכו'. כלומר, באתי לעזור לך על ידי 
שאקיים הבטחתי הנ"ל לגלות לכם השיר חדש הנ"ל, אשר כח זה 
השיר הקדוש — אי אפשר לשער ולתאר כלל, כי על ידו יצאו את 
כל עם ישראל מהגלות לגאולה השלימה כידוע (עיין בתרגום יונתן בן 
עוזיאל לשיר השירים בהתחלה, ועיין בזוהר הקדוש פרשת פנחס דף רי"ט 

רעיא מהימנא, בלקוטי מוהר"ן תניינא תורה ח' ובעוד מקומות). 

ואחרי הירידה של העצבות הנוראה וכו' במשך כמה                 
ימים — תיכף מסיר רבינו הקדוש כל יאוש מלבינו ומכניס בנו, בכל 
אחד ואחד מעם ישראל — 'תקוה'! (גימטריא 511 כנ"ל), שלזה 

היו אבותינו ורבותנו מקווים כל כך שנים... 

ועוד "מאד היה קשה לי" עם הי"א אותיות גימטריא — 
'לצאת' (521), וכן גימטריא — 'בנגינות', כי על ידי השיר חדש 
כנ"ל, יצאו עם ישראל עם קדוש מעבדות לחרות, מיגון לשמחה, 
ומאבל ליום טוב, ומאפלה לאור גדול, ומשעבוד לגאלה, וכו' (עיין 
בלקוטי הלכות אורח־חיים, פריה ורביה ואישות, הלכה ג' אות 

כ"ט). 

מז חידושים ביאורים ורמזים



"לרדת אליך". 

"לרדת אליך", גימטריא — "עיר הקודש", מרמז שבא לתקן 
אותו גם מהירידה שהיתה לו מקודם — שהיה גר בעיר הבירה, עיר 

הקודש ירושלים ת"ו, ועבר לגור לעיה"ק טבריה ת"ו. 

"תלמידי היקר". 

מי הוא "תלמידי היקר" של רבינו הקדוש זצ"ל? רבי 
ישראל בער אודסר זצ"ל! אשר המילים 'תלמידי היקר'         
עם ראשי תיבות שמו: י'שראל ב'ער א'ודסר גימטריא — 'שיר 

חדש'! (822). 

"תלמידי היקר", לא סתם תלמידי אתה — "תלמידי" 
גימטריא — 'פרי צדיק', (494) כמו שכתוב (משלי י"א ל'): "פרי 
צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם", ופירש רש"י שם, "פרי 

צדיק": 

"גמול פירות מעשה הצדיקים — עץ חיים הם לעולם": 

פירות מעשה הצדיקים — בחינת תלמידיו האמיתיים כידוע. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. מח



גם "תלמידי" עם הו' אותיות גימטריא — 'נתן', אפשר לרמז כי 
אינך פחות יקר בעיני אפילו מגדול תלמידיי, ממוהרנ"ת זצוק"ל, 
כאשר סיפר לנו ידידינו אהרן פץ ע"ה, כי מוהרנ"ת זצ"ל עלה עליו 
בחכמה, אבל הוא עלה עליו במסירות נפש בבזיונות ושפיכות 

דמים. 

ועוד יש לרמז כי "תלמידי היקר" עם הי' אותיות גימטריא — 
"ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל..." (819) (..."ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ 
ה ְוַאֲהרֹן"). אפשר לרמז על שנצא על  ַיד מֹׁשֶ ּבְ ִמְצַרִים ְלִצְבאָֹתם 

ידי השיר פשוט כפול משולש מרובע — מגלות לחירות וכו'. 

ועוד יש לרמז "תלמידי היקר" עם הי' אותיות כנ"ל גימטריא  
— "דוד מלך ישראל חי וקים", אשר גילה לעולם ספר תהילים 
שבו מיוסד התיקון הכללי, שכל קפיטלך הוא אחד מהעשרה מיני 

נגינה שבהם מיוסד השיר חדש כידוע. 

ואפשר גם לרמז על שעתיד משיח בן דוד יבוא ויגאלנו 
(גאולה שלמה שלא יהיה אחריה גלות) על ידי זה השיר! 
במהרה בימינו אמן, כמו שכתוב במפורש בספר לקוטי הלכות 

(חושן־משפט 'אפוטרופוס' הלכה ג' אות י"א). 

מט חידושים ביאורים ורמזים



"להגיד לך" 

"להגיד" גימטריא — 'אליהו' (52).  

וכן "לך" עם הב' אותיות — גם כן גימטריא (52) כנ"ל. 

רמז שבא להגיד־לבשר לנו בשורה מיוחדת לעם מיוחד, 
בחינת אליהו הנביא זכור לטוב, שכתוב עליו: 

ֵמי ֲעָרבֹות, ִאיׁש ָּפִקיד ַעל ָּכל ְּבׂשֹורֹות  "ִאיׁש ָעִתיד ְלִהְׁשַּתֵּלַח ִמְּרּ
טֹובֹות, ִאיׁש ִציר ֶנֱאָמן ְלָהִׁשיב ֵלב ָּבִנים ַעל ָאבֹות". 

"להגיד לך" גימטריא — 'אמונה', כי עיקר כח שיש בשיר 
הנ"ל להוציא אותנו מגלות לגאולה — הוא על ידי שמכניס בנו 
אמונה כמבואר בכמה מקומות, (ועיין באוצר היראה סימן 'אמונה' 

אות קצ"ב). 

ועל ידי אמונה — יוצאים מגלות לחירות כמבואר בלקוטי עצות 
סימן 'אמת ואמונה' אות א'. 

"להגיד לך" בחינת דיבורי אמונה (עיין בלקוטי מוהר"ן תנינא 
תורה מ"ד). 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. נ



דברים המשיבים את הנפש. 

'שיר חדש' גימטריא "ִּתָּכֶתב" בחינת כתיבת הפתק הקדוש לדור 
האחרון, כמו שכתוב (תהילים ק"ב, י"ט-כ"ג): 

ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל־ָיּה. ִּכי־ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום 
ַמִים ֶאל־ֶאֶרץ ִהִּביט. ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת ָאִסיר, ְלַפֵּתַח ְּבֵני  ָ ָקְדׁשֹו, ה' ִמּׁשׁ
ים. ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים  ְתמּוָתה. ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ה' ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלִ

ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות, ַלֲעבֹד ֶאת־ה'. 

    אליהו עמנואל בן בתיה 

——————

על לקוטי מוהר"ן תורה קנ"ה. 

"ואמונה היא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח" וכו'  

"וכמו שאמרו חז"ל: "אמונה זה סדר זרעים"..." 

פרי העץ" — שהיא  ויש לרמז בסופי־תיבות של ברכת "בורא 
שבח של צמיחת וגידול פרי העץ (עה"כ) - גימטריא 'אמונה' והבן. 

 (חידושי אבי"ר מר' יצחק אייזיק זילברמן ז"ל) 
 )ההמשך יבא אי"ה(

נא חידושים ביאורים ורמזים



תפילות  

על נקודות התחזקות (המשך) : 

(המשך אות א'...) 

זכני להאמין באמונה שלמה שאתה נמצא בכל מקום ואין אתר 
פנוי ממך, ובכן לא אתיאש משום מקום או מצב להיות קרוב אליך, 
כמו שגילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים שאין שום יאוש בעולם 

כלל, ואפילו בשאול תחתיות יכולים להתקרב אליך. 

ב' 

רבונו־של־עולם, אתה גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים 
שאין שום יאוש בעולם, וכשהאנשים הרחוקים מיהדות מתקרבים 

אליך אז דייקא מתעלה ומתיקר ומתגדל ביותר שמך בעולם. 

לכן אני מבקש ממך בורא עולם, שתחוס ותרחם על מרוחק כמוני, 
ותקרב אותי אליך ברחמיך הרבים, באופן שעל ַיִדי יתעלה ויתיקר 

שמך בעולם. עשה למען שמך עשה למען כבודך. 

נב



ג' 

אין שום מקום שהוא פנוי ממך, כי מלא כל הארץ כבודך. 

לכן אני מבקש ממך בורא עולם, שתעזור לי למצא אותך בכל מקום 
שבעולם, אפילו בתוך כל מיני קליפות, ואפילו אם י זדמן לי לדבר 
עם העכו"ם או שאראה מדותיהם - אזכה למצא אותך גם 
בלשונותהם ובמדותיהם, ובכל מה שאראה ואשמע בעולם. כי אין 

עוד מלבדך. 

ובכן רבונו־של־עולם, נותן התורה, זכני ללמוד תורה הרבה 
בקדושה ובטהרה בשלימות, ובפרט התורה שגילו לנו הצדיקים 
המובחרים ז"ל. באופן שאזכה למצא אותך בכל ההסתרות שבעולם 

ואפילו בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה. 

כי באמת אין מקום שהוא פנוי ממך ואין מצב שאתה לא נמצא 
בו, רק שרבו הלבושים. 

לכן עזרני להתאמץ ולהתחזק בכל מצב, וללמוד תורה ולקבוע 
עיתים לתורה, באופן שאזכה למצא אותך תמיד ולהתגבר נגד 
תאוותי הרעות, ולהתקרב אליך מכל מקום שהוא. עד שאזכה 

להתגלות התורה הגבוה שנסתרת בתוך כל ההסתרות שבעולם. 

נג תפילות



ד' 

אל אמונה, זכני לזכור תמיד ולהאמין שיש צדיק גדול שיש לו 
כח לתקן אותי בשלמות, איך שאני, ושיש לך התפארות מכל אחד 

מישראל, אפילו ממני, ואתה אוהב אותי אהבת עולם כמו שאני. 

ואם אמנם אני רחוק ממך בתכלית הריחוק, אדרבא כל נקודה טובה 
שלי עוד יותר יקרה בעולמות העליונים, וכל תנועה שאני זוכה 
להתנעה להתקרב אליך ממקום שאני נמצא - כל זה מאד יקר בעיניך 

בלי שיעור. 

ה' 

רבונו־של־עולם, תזכני תמיד להתחזק בכל מיני ירידות, באופן 
שכל הירידות שלי יתהפכו לעליות; כמו שגילית לנו על ידי צדיקיך, 

שלפני כל עליה יש ירידה, והירידה היא לצורך העליה. 

על־כן זכני להתחזק ולא ליפול בשום פנים ואופן משום ירידה 
שבעולם. 

  אברהם בן כמוס 

 )ההמשך יבא אי"ה(

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. נד



תולדות חיים  
(המשך...)

ט' 

מיד כשחזרתי לביתי, בהזדמנות הראשונה, נסעתי אליו ליפו, אך 
למרות רצוני העז לא הצלחתי לאתר את ביתו, וחזרתי כלעומת 
שבאתי בהרגשת אכזבה קשה. שוב ושוב נסעתי ליפו לחפש אחר 
היהודי היקר שנפשי יצאה מגעגועים להתראות עמו, אך אוכזבתי 
כמה וכמה פעמים, כי משום מה לא מצאתי את ביתו (ברבות הימים, 
כשהייתי משחזר את הקשיים לפגוש בו, תרגמתי אותם כמניעות 

לפני ההתקרבות לצדיק). 

והנה באחת הפעמים שיצאתי מביתי לנסוע ליפו, בעודי עומד 
וממתין בתחנת האוטובוס, מה רבתה תדהמתי כאשר ראיתי את 
היהודי שכה צפיתי לראותו... מיד ניגש אלי במאור פנים ויחד נסענו 

לביתו. 

נה
נה



י' 

כל אותה הדרך דיבר היהודי ודיבר מתורות ושיחות מורי ורבי 
לעתיד - רבינו הקדוש מוהר"ן מברסלב זי"ע, אך משום מה לא 
הרגשתי שדיברו אלי כל שיחותיו, ולא היתה לי הרגשה והשגה 

מיוחדת בהם. 

לפתע סובב היהודי פניו אלי ולהפתעתי אמר כדברים האלה: 

"רואה אני שהדיבורים שלי לא עושים רושם מיוחד עליך, אולי 
נעבור מדיבורים למעשה, ותדפיס ספר מאחד הספרים השייכים 

לתורת ברסלב!..." 

מה אומר ומה אדבר, נדהמתי למשמע ההצעה, אך מן השמים 
הכניסו בפי את התשובה הבאה: "כן! הנני מוכן ומזומן! כן," 

השבתי ללא היסוס והתלבטות. 

תשובתי החיובית הפתיעה גם אותו וגם אותי... ועד היום איני 
יכול להבין כל צרכי מדוע אכן הסכמתי מיד למשאלתו ומה ראיתי 
על ככה, ומה גם שהייתי מודע היטב באותה שעה כי הוצאת ספר 

בימים ההם כרוכה בהוצאות כבירות. 

אך כאמור, תשובתי היתה חד־משמעית חיובית! 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. נו



י"א 

ומדיבורים למעשה; מיד קבענו להפגש באחד הימים הקרובים 
ולנסוע לירושלים לשם הדפסת הספר. בתכניתנו היה להדפיס את 
הספר "תורות ותפילות" - כמה תורות מליקוטי מוהר"ן כשאליהם 
נלוים התפילות של מוהרנ"ת זי"ע מספרו ליקוטי תפילות על 
התורות הללו, אשר ר' ישראל בער ראה בו ספר מועיל ביותר בעת 

ההיא. 

י"ב 

ביום המיועד נפגשנו, ויצאנו באוטובוס ירושלימה. 

באמצע הדרך התפרץ לפתע רבי ישראל בער בבכי עז... בכה 
ובכה מבלי הפוגות, עד שלא יכול להוציא הגה מפיו מרוב הבכיה. 

ואני ישבתי נבוך ולא הבנתי כלל את סיבת בכייתו הסוחפת. 

רק כשנרגע מעט פנה ואמר לי: 

"בודאי חפץ אתה לדעת את סיבת בכייתי, ובכן, ראה נא, אתה 
הינך בחור די מודרני, ואין לך עדיין שום השגה בעניני רבינו 
הקדוש ובספריו הקדושים, וראה זה פלא, מיד כשהצעתי לפניך 

נז תולדות חיים



הדפסת ספר - הסכמת מיד ללא מחשבה שניה, הגם שהוצאה של 
הון רב כרוכה בכך, ואילו אני..." 

המשיך ר' ישראל בער בהתייפחות: אני כבר "ברסלבר חסיד" כל 
כך הרבה שנים ועדיין לא עשיתי פעולה של מסירות נפש כזאת 

למען הפצת דעתו הקדושה של רבינו בעולם. 

י"ג 

אט אט התקשרתי מאד אל ר' ישראל בער, והוא אשר זירזני 
להדפיס את ספרי רבינו ולהפיצם בעולם. 

אכן במשך הזמן הדפסתי ספרים רבים וספרי ליקוטים לזכות את 
הרבים בתורות רבינו המדברות באופן ישיר אל כל נשמה מישראל 
ללא יוצא מן הכלל (ואף פזרתי למענם כמעט את כל הוני שהבאתי 

מחו"ל). 

(ההמשך יבא אי"ה) 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. נח



קונטרס עין זוכר  
(בו: תקנות והנהגות מלוקט מקונטרס עין זוכר וסדר היום, 

מכל ספרי רבינו הקדוש זצ"ל וספרי תלמידיו הקדושים 

ותלמידי תלמידיהון וכו') 

א'. עבודת התפלה. 

א' 

עיקר החיות מקבלין מהתפלה, בחינת: "תפלה לאל חיי".  

על־כן צריך להתפלל בכל כחו; כדי להכניס כחו באותיות 
התפלה, ולחדש כחו שם. 

ועל ידי זה זוכין לאמונה. 

(לקוטי מוהר"ן תורה ט') 

קונטרס עין זוכר (סימן ו' "עבודת התפלה" אות ג') 

נט
נט



ב' 

א) צריכין להכריח עצמו מאד להתפלל בכוונה. 

(לקוטי עצות סימן 'תפלה' אות צ') 

קונטרס עין זוכר (שם אות ב') 

צריכין להשתדל להתפלל בכוונה מרובה כל־כך, היינו 
בהתעוררות אמיתית ובכוונת פירוש המלות של התפלה — עד 

שישפוך לבו להשם יתברך כמים. (א). 

ועל ידי זה יבא משיח. 

(עצות המבוארות סימן 'תפלה' אות כ"א) 

הוספה 

ב) ועיקר כוונת התפלה: שיכוון פירוש המלות בפשיטות (א), 

ולקשר המחשבה אל הדיבור (ב), וישמע מה שהוא אומר (ג).  

( (א) לקוטי עצות סימן 'תפילה' אות צ"ד. 

(ב) שם אות ס"ג ואות ס"ו, (ג) שם אות צ"ד. ) 

קונטרס עין זוכר (שם) 

רבינו ז"ל הקפיד מאד שאין להתפלל עם כוונת האריז"ל, אפילו 
לאותן הלומדין כתבי האריז"ל. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. ס



כי־אם מי שזוכה להשיג הכוונות כל־כך עד שכל הכוונות של 
האריז"ל הם אצלו כמו פירוש המלות, כי כן הוא אצל גדולי 

הצדיקים האמתיים. 

אבל מי שאין זוכה לזה, אין להתפלל עם כוונות — רק יכוין 
פירוש המלות כפשוטו. 

(לקוטי עצות סימן 'תפילה' אות צ"ד) 

הוספה 

ג' 

צריכין להתפלל: במתינות, מלה במלה, ובנעימות. 
ועל־ידי זה יזכה לתפלה בכוונה ובכח כנ"ל. 

(תקנת חסידי ברסלב תרפ"ח) 

קונטרס עין זוכר (שם אות ד' "תקנה") 

סדר היום (סימן 'תפילת ערבית', 'שחרית', ו'מנחה') 

...ובכוונה, (כנ"ל אות ב'). 

סדר היום (שם) 

...ובשמחה, ובקול נעים. 

שם 

סא קונטרס עין זוכר עם הוספות



...ובנעימת קול ערב לפני הבוחר בשירות ותשבחות. 

מאמר בענין עבודת ה' 

ד' 

א) וידקדק באמרו שם הקדוש־ברוך־הוא; לבטא היטב החולם, 
וגם ידגיש ה"יוד" כזה "אד-ני". 

וכל השמות — יאמר ביראה. 

וישתדל כמה שאפשר במקומות המותרים להפסיק בדיבור — 
שלא יפסיק בדיבור מהתחלת התפלה עד סופה. 

ויתפלל בסידור. ולא יפנה אנה ואנה. 

סדר היום (סימן 'תפילת שחרית') 

ב) ויענה — אמן, ויהא שמיה רבא, וברכו, וקדושה— בכל 

כוחו וכוונתו, ובשמחה, וכנ"ל [אות א']. 

שם 

וחטוף עניות "אמן" ו"יהא־שמיה־רבא"—בשמחה גדולה, יותר 
מאבנים טובות ומרגליות וכל הון דעלמא. 

מאמר בענין עבודת ה' 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. סב



ג) ובפרט [צריכים לדקדק בכל הנ"ל ב]תפלת השמונה־עשרה, אשר 

אתה מתפלל בעולם האצילות לפני כסא כבודו. 

תפשוט עצמך מכל גשמיות, ותדמה למלאכי מעלה. 

שם 

ד) ואח"כ הוידוי וגמר התפלה— בכוונה גדולה. 

שם 

ג' 

א) לענין התבודדות ושיחה בינו לבין קונו ואמירת תהלים 

ותחינות ובקשות — טוב מאד כשזוכין לאמרם בלב שלם באמת 
עד שיזכה לבכות לפני השם יתברך כבן הבוכה לפני אביו. 

(לקוטי מוהר"ן תנינא תורה צ"ה) 

הוספה 

פעם אחד רבינו הקדוש זצ"ל נתן הטלית הישן שלו במתנה לאחד 
מחשוביו. ענה ואמר רבינו ז"ל להאיש הזה שנתן לו הטלית שלו: 

"הזהר מאד לכבד הטלית הזה, כי כמו מספר שערות שיש 
בהטלית, כל כך דמעות שפכתי עד שידעתי מהו טלית". 

(שיחות הר"ן סימן קע"ב) 

הוספה 

סג קונטרס עין זוכר עם הוספות



ב) מי שאין יכול לבכות — יסתכל על הרקיע, כי הוא גרם בכיה 

למים. 

(ספר המדות סימן 'בכיה' חלק ב' אות א') 

הוספה 

ג) מי שאינו יכול לבכות — הסגולה שישב במקום ששופכים 

שם שני נהרות ביחד. 

(שם סימן 'תשובה' אות נ"ט) 

הוספה 

 )ההמשך יבא אי"ה(

לוח טעות ותיקון 

קובץ ב' חודש סיון תשע"ח. 

- שמחת ישראל. 

עמוד ד' שורה י"ב 

תיקון 

  כ"ז אדר תשע"ב 

טעות 

  י"ט תשרי תשע"ב 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. סד



 

ברוך השם יצא לאור הספר היקר והחשוב: 

תקנות חברת 
ישיבת ברסלב לתורה ותפלה. 
מאת מוהר"ר שלמה וקסלר זצ"ל, מוהר"ר שמואל הורוויץ 
זצ"ל ושאר אנשי שלומנו חסידי ברסלב מארץ ישראל, 

ובהסכמת כולם. 

אחרי יותר מ85 שנה שעדיין לא יצא לאור מהדפוס 
הראשון! 

מחיר הספר: 8 ש"ח. 

 הרוצה לקנות הספר, נא להתקשר: 058.3261.583

מודעה חדשה!מודעה חדשה!



בתמונות: הסבא הקדוש מו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצ"ל. 
- בבית אבות עם צילום הפתק ביד -





- הפתק הקדוש בתוך המסגרת זכוכית הישנה -



בתמונה: מו"ה רבי ישראל דב אודסר זצוק"ל


