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שמחת ישראל 
הסבא קדישא, עטרת ראשנו, אור טמון וגנוז, אור ישראל, מו"ה 

רבי ישראל דב (בער) אודסר 
זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. 

הסבא הקדוש נולד בעיר טבריא בשנת תרנ"ז א), (ולפי זה נפטר 
בן תשעים ושמונה). 

אביו היה ר' אייזיק שלמה ע"ה בן הרב הגאון הקדוש מוהר"ר 
שמעון אודסר זצ"ל (שהיה מנהיג טוב וחשוב מאד באוקראינה - 
בקהילת־קדש אודסה) ומורינו רבי ישראל ד"ב זצ"ל הכירו ואהב 

ב). 
אותו הרבה..

אביו של רבי שמעון זצ"ל היה הר"ר בנימין זאב (וואלף) 
ב). 

שפירא ע"ה, שהיה דיין ומורה־צדק באודסה..

אמו היתה מרת רבקה שיינדל ברז"ל נ"ע. נינת הרב הצדיק מוהר"ר 
ג) זצוק"ל שהיה תלמיד מוהר"ר אברהם 

יקותיאל זלמן לייב 
ג) זצוק"ל (מתלמידי מוהר"ר ד"ב ה'מגיד ממעזריטש'  

קאליסקר 
 .

אשמחת ישראל

_____.

א) כך הוא לפי התאריכים במהלך חייו, וכן שמענו ממשפחתו. 

ב) שיחות (מוקלט) ממוהר"ר ישראל ד"ב זצ"ל. וכן שמענו ממשפחתו. וכנראה שבגלל זה, 
כולם קראו להם בשם 'אודסר' והשתנה שם משפחתם מ'שפירא' ל'אודסר'. 

ג) שמח"ה עמוד קצ"ה, וכן שמענו ממשפחתו. וממנו מקור שם משפחתה שכך קראו להם    
א



 _____
העולם ברזל, שהוא ראשי תיבות"בני ר' זלמן לייב" (כך מוקלט מפיו). 

ועיין בשבחי הר"ן 'נסיעתו לארץ ישראל" י"ט, וז"ל: 

ושלח אליו הרב הקדוש המפורסם מוה' אברהם קאליסקר ז"ל, באשר שיום הקזה 

הוא אצלו, על כן הוא מן הנמנע שילך אצלו ליתן לו שלום. והשיב רבינו ז"ל, שבלא 

זה היה בדעתו לילך אליו. ומיד הלך להצדיק הנ"ל, וקיבלו בכבוד גדול מאד מאד, 

ובאהבה יתירה ובחיבה גדולה מאד מאד. וגודל האהבה והחיבוב שהיה להרב 

הקדוש מוה' אברהם הנ"ל עם כבוד רבינו הקדוש ז"ל — אי אפשר לבאר ולספר. 

ושיחר פניו שיתאכסן אצלו. והשיב רבינו ז"ל שזה אי־אפשר שיעמוד בקביעות 

אצלו, אך על שבת אחד יהיה אצלו. וביום מחר שלח בשבילו, וקיבלו על שבת 

הראשון פרשת נח. 

ובליל שבת כפף רבינו ז"ל את ראשו שיברך אותו. וקפץ [מוה' אברהם ז"ל] ד' אמות 

ממנו לאחוריו ברעדה גדולה, ודיבר בהתלהבות גדול ולא היה אפשר להבין מה 

שאמר, אך בסוף דבריו שמעו שאמר "איך אין מתביישים בפני זרע הבעל שם טוב 

ז"ל", ולא רצה לברך אותו. אך את האיש שהיה עם רבינו ז"ל בירך מיד כשכפף 

ראשו. 

והיה שם בשעת הסעודה שמחה גדולה. וביקש הצדיק הנ"ל את רבינו ז"ל שיאמר 

תורה, ולא רצה בשום אופן, ואמר הצדיק הנ"ל [מוה' אברהם ז"ל] בעצמו תורה. וכן היה 

בסעודה שניה ושלישית. ואמירת התורה של הצדיק מו"ה ר' אברהם הנ"ל היה 

בהתלהבות גדול ובצעקה גדולה, ולא נשמע שום דיבור, רק לבסוף סיים כך: "הוא 

עיקר עבודת הבורא יתברך". 

ורבינו ז"ל היה משבח ומפאר התורה שלו בלי ערך, כמעט שאין דוגמתו. 

גם אנכי שמעתי מפיו הקדוש שאמר: ששלימות היה — רק להצדיק מו"ה ר' אברהם 

הנ"ל. 

ואמר לי: הלא ראיתי כמה צדיקים, אבל שלימות — הוא רק אצל הצדיק הקדוש 

 הנ"ל.
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זצוק"ל ומוהר"ר מנחם מנדל מוויטפסק זצוק"ל). 

רבי יקותיאל זלמן לייב ז"ל היה מגזע מוהר"ר יחזקאל לנדא בעל          
ה) זצוק"ל. 

ה"נודע ביהודה" ד) זצוק"ל, שהיה מגזע רש"י 

וכידוע שרש"י ז"ל מגזע התנא הקדוש רבי יוחנן הסנדלר ו) 
ז). 

זצוק"ל, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא זצוק"ל וגם היה משמשו 

רבי יוחנן הסנדלר ז"ל, היה דור רביעי לרבן גמליאל הזקן 
זצוק"ל ח), והיה אב סבו של הלל הזקן זצוק"ל, שהיה נשיא ישראל 
מצד אביו מבנימין ע"ה ומצד אמו משפטיה בן חמישי לדוד 

המלך ע"ה י). 

    ספר אור הצדיק (מבוא) (עדיין לא יצא לאור) 
 _____

ד) כך שמענו ממשפחתו, וכן כתוב על קברו הקדוש בטבריה. 

ה) כך כתב בספרו (נודע ביהודה תניינא, חלק יורה־דעה סימן ר"א) וזה לשונו: "ויען שאני 

מגזע רש"י יגעתי ליישב דברי רש"י על נכון". 

ו) שם הגדולים (במערכת הגדולים, ר' שלמה יצחקי), למוהר"ר החיד"א זצוק"ל, בשם סדר 

הדורות (בסדר תנאים ואמוראים אות י', "ר' יוחנן הסנדלר"). 

ז) עיין ירושלמי חגיגה פרק ג', הלכה ה', ועיין עוד שם ביבמות פרק י"ב, הלכה ה'. 

ח) עיין שם הגדולים (במערכת הגדולים, ר' שלמה לוריא) בשם המהרש"ל זצוק"ל (שהיה מגזע 

רש"י גם כן) וסדר הדורות. והיה הראשון בנביאים שנקרא "רבן" (סדר הדורות, בסדר תנאים 

ואמוראים אות ג' "רבן גמליאל הזקן"). 

ט) סדר הדורות (שם). 

י) סדר הדורות (שם אות ה' "הלל הזקן"). 

ג שמחת ישראל



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

 מבוא קצר. 

חברינו וידידנו אהרן בן יעקב ע"ה נולד בקפריסין. אביו נולד 
בפולין ואמו נולדה ברוסיה. ושניהם אחרי השואה רצו לעלות לארץ 
ישראל, (לפני השואה אביו היה נשוי עם ששה ילדים ונפטרו כולם 

שם הי"ד, חוץ מבת אחת). 

ובדרך לארצנו הקדושה הבריטים עשו מחנות ליהודים שרצו ליכנס 
לארצנו הקדושה ולא היו נותנים לאף אחד ליכנס לשם. והוריו 
נשלחו אז למחנה מעצר בקפריסין, שמה נפגשו הוריו והתחתנו. 
ושם נולד ידידנו אהרן ע"ה, ערב ל"ג בעומר יום י"ז באייר (שהוא 
גם יום הילולת מוהר"ר יהודה לאנדו זצוק"ל בעל הנודע ביהודה). 
ובגלל שהתנאים שם לא היו טובים כידוע, כשנולד היה חסר לו 

חמצן במח ונהיה מוגבל ברגליים. 

נפטר ידידינו ביום כ"ז אדר תשע"ב, בשדה תעופה בן גוריון בדרך 
לנסוע לרבינו הקדוש זצ"ל - לאומן. 

אהרן ע"ה חזר בתשובה, על ידי אשתו נ"ע כשהתחילה בעצמה 
להתקרב ליהדות ורצתה לקרב אותו גם כן לתורה, ולא היה מרוצה 
עד שארגנה פגישה בינו לבין חרדי אחד מבני ברק, ותיכף שהתחיל 
לשמוע קצת על תורה ומצוות נהיה מרוצה מאוד ורצה לזרוק 
ולעזוב הכל בשביל ה' יתברך ולקיים התורה וכו'. ואז אמרה לו 
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אשתו שילך לאט לאט, כי דאגתה שלא יפול לריבוי אור ח"ו. ואז 
עדיין לא שמע כלל על חסידות ברסלב. וכשהכיר את מורנו רבי 
ישראל ד"ב אודסר זצוק"ל התלהב מאד מאד לשמש אותו ולהיות 
החייל שלו לפקודה שציווה לו — להפיץ ספריו ודעתו של מוהר"ן 
מברסלב זצוק"ל. ושמענו במפורש מפי מורנו רבי ישראל ד"ב זצ"ל 
דרך קלטת שהשאיר אחריו, שזכה אהרן ז"ל שעל ידו נתגלה הפתק 

בעולם (ונדפס בספר שמח"ה עמוד קנ"ה) וזה לשונו: 

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

לא היה מתגלה המכתב". 

בתוך אלו הקלטות (מרדיו קול השמחה משנת תשנ"ז בערך), מספר 
ידידנו סיפור התקרבותו, סיפורים ושיחות נפלאים ממה ששמע 
וראה מבעל הפתק זצוק"ל, בעולם, תחילת התגלות הפתק בעולם 
ועוד סיפורים נפלאים ונוראים מאד, יהי רצון שמהם נלמד ונתחזק 

בעבודתו יתברך ויבוא משיח צדקנו בב"א. 

    המוציא לאור 

 א'. החיפוש לפני התקרבותו. 

[אנחנו בשנת תשל"ט ואהרן איפה אתה מוצא את עצמך?] קודם כל אני 
רוצה רק להביא עוד דבר קטן, היות והמתחיל במצווה אומרים לו 

ה שמחת ישראל



גמור, אז גם פה אני ברדיו בשביל שפה אני מרגיש שזה יהיה סוף 
הסיפור. 

אז בשנת תשל"ט אני מוצא את עצמי יושב במס הכנסה בתפקיד 
בראש ההוצאה לפועל, ראש המעקלים של כל איזור השרון. [תפקיד 
מאוד חשוב ו...] לא חשוב, אבל היה לי התלהבות לעזור למדינת 

ישראל, התלהבתי להביא תועלת למדינה. כי לא שרתתי בצבא 
ממגבלות פיזיות, לפחות אמרתי: נשרת את המדינה להביא לה קצת 
כסף על ידי העיקולים, המסירות נפש בעיקולים. [כי ממש צריך מסירות 

נפש כדי להוציא כספים מן אנשים...] 

[אז אתה עובד, ואתה מרגיש טוב או שחסר לך משהו?] 

אני עובד, ואני חזרתי בתשובה כמה שנים לפני זה, והרגשתי שאני 
צריך.. אני אוהב לעשות, יש לי 'קוצים' מה שנקרא — לא אוהב 

לשבת, אני אוהב לפעול, לעשות. וחשבתי: "נו, אם אני אעשה 

ישיבה...". [אתה איש שטח] כן.  חשבתי: "אם אני אעשה (אקים) 

כולל־ישיבה — זה יתרום, זה יביא את הגאולה, זה יחזק...", והקמנו 

אני וידיד, הקמנו כולל ערב. 

"[זה היה כולל של בעלי בתים אפשר להגיד?] כן, של בחורים שעבדו. (היו  
אז בערך בין) שלושים־ששים... וזה התרחב, זה אפילו הגיע למאה 
בחורים, משיכון בכפר סבא, עם מאיר ימיני ביחד, אחרי העבודה 

היינו לומדים משעה שש עד תשע בערב כל יום, ו.. ברוך השם..." 
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אני תמיד חלמתי להתחבר ליהודי צדיק, ולהתבטל לגמרי, 
ולהצליח מכח אותו צדיק. כי אני ידעתי שאני כלום, אבל אמרתי: 
"אם אני אהיה מחובר לצדיק גדול, והוא ינצל אותי עד הסוף — אז 

אני אצליח כי אני פועל בכח הצדיק". 

[אז אני רוצה להגיד למאזינים שפה יש לכם הזדמנות להבין מה החשיבות של 
הכיסופים, כי בלי הכיסופים לא היה אהרן ואולי כל הסיפור היה אחרת לגמרי]. 

[אז יש לך כיסופים להביא את הגאולה ולהתחבר לצדיק...] 

לשרת צדיק יותר מלהביא, לא חשבתי על גאולה כמו שחשבתי 
לשרת איש גדול, ממש להיות הבוץ שלו ה.. שיוכל לדרוך עלי 

ולהשתמש איתי. ובכח הצדיק הזה בודאי יהיו לי ישועות. 

אבל היה חסר לי כסף להחזיק את זה, כי הייתי מביא את הרב 
מחזיר אותו, וכל מיני הוצאות... 

אז מישהוא אמר לי: בוא אני אסדר לך איזה עבודה בשחור באיזה 
בית אבות צימרמן ברעננה, תסיע שמה את המנהל, ובכסף שהוא 

יתן לך — תחזיק את המקום. 

ובמקום הזה היה סבא זצ"ל, ולא ידעתי. 

ז שמחת ישראל



אני כבר עבדתי בבית אבות בלי שאני אדע שסבא שם. והמנהל של 
בית האבות, הוא קבור לא רחוק מסבא דרך אגב. אמר לי שיש לו איזה 

בחור שחזר בתשובה והוא בא להרצליה מירושלים, והוא רצה שאני 

אעזור לו, אז הוא קבע איתי פגישה במוצאי שבת, שאני אמצא דרך 

לעשות לו שידוך, כי תמיד הייתי אוהב לעשות מצוות מעשיות; 

שידוך, ישיבה... רק מצוות, גם היום. [אז שמעת על רבי ישראל?] עוד לא 

שמעתי. 

הבחור בא במוצאי שבת עם המנהל של בית אבות עם ספר גדול. 
זה היה ליקוטי מוהר"ן. 

ושאלתי אותו: איזה חסיד אתה? אמר לי: חסיד ברסלב. "ברסלב"? 
מימי לא שמעתי שם כזה "ברסלב", מה זה ברסלב? 

הוא פתח לי תורה, לא זוכר כרגע איזה תורה בלקוטי מוהר"ן, תורה 
שמדברת שמה מהלחות של השמנים שבגוף. וקרא לי את זה במשך 

שעה וחצי. אני הייתי מרותק ממש. 

[למה מרותק? זה תורה מאוד קשה שמדברת על הלחות (של השמנים שבגוף וכו' 

עיין שם), על הפגם הברית, ו..] כן, כן! זה בדיוק מה שעובר על כולנו! [אז 

בגלל זה זה היה מרתק אותך ומעניין אותך] כן, כן, בוודאי בוודאי. פגם 

הברית זה הנסיון של כל אחד ואחד, אומר רבינו: אפילו עד שיבוא, 
עד שהוא (שהבן אדם) לא בא לעולם הבא, הוא עובר את הנסיון 

הזה. רק משיח יגמור עם הנסיון הזה בשלימות. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.ח



[אבל פתאום למרות שחזרת בתשובה ולמדת הרבה, פתאום אתה מוצא חסידות 
אחת שמדברת על הענין הזה שממש נוגע לכולנו, וזה בשבילך הפתעה] 

זה היתה כל כך הפתעה חדשה ומרעישה, שמרוב ההתרגשות 
אמרתי לו: "תסגור את הספר, כאן בחסידות הזאת כל האור של 
הגאולה, אני חייב לעבור איתך מאחד לאחד למצוא מי השורש 

שמחזיק את כל חסידות ברסלב". אלו היו המילים שלי. 

אז הוא אמר לי: "יש הרבה רבנים בירושלים...", ואני לא אזכיר את 
שמם, "אבל יש אחד בבית אבות זקן כבר יצא לפנסיה..." 

רציתי לבדוק על מי עומדת חסידות ברסלב, שאליו ניתן להתבטל 
ולעזור לו ולעשות איתו הכל. 

 ב'. לבקש ולחפש אחר הצדיק. 

ואז עברתי איזה חמשה רבנים, וראיתי שזה.. [אבל איך אתה פוגש 
אותם?] הוא לקח אותי לירושלים, והתחלתי לשמוע שיעורים. ואחד 
הרבנים דווקא אבא שלו היה לו תיק מס הכנסה בהרצליה וסגרתי לו 
את התיק. אז הוא בא אלי בהערצה בסוף תשל"ט (ואמר לי:) "תבוא 

לראש השנה זה מצווה גדולה", ואז התגברתי על המניעות ובאתי. 

ט שמחת ישראל



ובדיוק חודש לפני זה, אותו רב מירושלים רצה שאני אהיה הנהג 
שלו. ולקחתי אותו מוצאי שבת הביתה, והגענו להרצליה... 

[הסיפור הזה היה לפני ראש השנה?] כן. [בירושלים זה היה בזמן הזה] כן, אבל 
אמרו לי שזה עיקר התיקון, זה כל התיקון. [נכון.] ומי לא רוצה תיקון. 

[ובזמן הזה רבי ישראל, למרות שהיה זקן וברעננה, היה גם הולך לראש השנה?] 

כן אבל עוד לא התחברתי איתו. 

[אז מה רצית להזכיר לנו לגבי הרב המפורסם הזה?] 

אותו רב ביקש ממני שאני אעזוב את המס הכנסה, אעזוב הכל 
ואבוא יהיה הנהג שלו. אמרתי לו: טוב... 

[איך אתה יכול לעזוב כל הפרנסה שלך?] 

כי אני ישבתי איתו איזה ערב לפני זה בהרצליה כל הלילה, אני 
והולצברג, ואמרתי לו שכל החיים שלי — זה רק לשרת רב גדול 
ולעשות הכל בשבילו. [זאת אומרת (ש)היתה מחפש צדיק שיכול לעזור לך], 
בדיוק. [לתקן אותך] גם לתקן אותי, וגם שאני אתן מעצמי בשבילו. 

[באיזה מטרה?] "להגדיל תורה ולהאדיר". 

[אז הוא מציע לך לעזוב את הפרנסה שלך, לתת לך פרנסה אחרת?] הוא לא דיבר 

איתי על פרנסה. הוא אמר: "קודם כל תעזוב, אני יודע מה אני 
עושה". [נו, אבל זה מסירות נפש, היה לך משפחה, נו, התחייבויות ו..] בסדר 

אמרתי לו: "אם אשתי מוכנה, ותיתן את ברכת הדרך, אני מוכן". 
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 חלק ג'. בדרך. 

אז בדרך במוצאי שבת, אני והוא ומאיר (ימיני ע"ה) בתוך האוטו, [בדרך 
לאשתך] מבני ברק לכפר סבא דרך הרצליה לאסוף (שם) חבר אחד 

מהרצליה שהכיר לי את הרב. 

בדרך אנחנו שרים ושמחים "אור זרוע לצדיק"... ואני נוסע כמו 
משוגעים: רגל אחד על הגז ועם רגל אחד על הברקס. 

אז כנראה שהברקס התחמם, וכשהגענו בהרצליה אבדתי את 
הברקסים, ונכנסתי לחולות בשביל לא לדרוס פשוט. נכנסתי לחולות 

והאוטו נעצר. 

והרב ירד ונעלם, עם איזה מונית, לא יודע (אולי) איזה מישהוא עצר 
ולקח אותו... [הוא הבין שיש פה סכנה... (צוחק), והתעלם...] הוא לא התעלם, 

הוא ירד בפחד, ואמר "תמשיכו", והוא הלך... 

[כן, זאת אומרת (ש)הוא לא היה כבר מוכן יותר לדבר עם אשתך על ענין של 

הפרנסה ] כן, (צוחק). [אז זה היה עכבה לטובה כנראה]. 

אני ומאיר התחלנו לנסוע, והאוטו פתאום התחיל לנסוע עם הברקסים 
— חוזרים. 

יא שמחת ישראל



אז אמרתי למאיר: תשמע, אם לא נתנו לו להיכנס אלי הביתה — אני 
צריך ללכת לסבא. 

ומאיר אמר לי: אּוּו! אם זה רב כזה שקורע הברקסים ומחזיר — אני 
הולך ללמוד רק אצלו. 

אמרתי לו: טוב. אתה תלך אליו, ואני אלך לסבא. 

 )ההמשך יבא אי"ה(
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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.
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לעילוי נשמת 

אהרן בן יעקב פץ ע"ה 

מאיר עקביא בן יעקב ימיני ע"ה 

יקיר בן אלישע בניטה ע"ה 

שמשון משה ע"ה בן דוד נ"י אבודרה 

פייר אברהם בן טרז פראנק ע"ה 

יצחק אייזיק בן נפתלי זילברמן ע"ה 

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  

הקדמה 

ראיתי (א) לבאר ולספר קצת, מעט מזער, מקדושת הנהגת רבינו 
הקדוש והנורא ז"ל, מיום שעמד על דעתו עד היום שנסתלק בשלום. 

קצת מה ששמעתי מפיו הקדוש בעצמו, וקצת מאנשים אחרים שהכירו 

אותו מעודו, וקצת מה שראינו בעינינו. 

ואם אמנם, ידעתי גם ידעתי, כי רבים יהיו אשר לא יאמינו בדברים 
האלה. כי רבים קמו עליו (ב). עם כל זה לא יכולתי להתאפק, מעוצם 

הפצרת ותשוקת אנשים רבים וכן שלמים, אשר הפצירו עד בש [בוש], 

להדפיס קצת מזה. 

גם סעיפי ישיבוני, וכליותי יעצוני. כי הלא על כל פנים ההנהגות 
המבוארים כאן, הם הנהגות קדושות וטובות מאד. אשרי שיאחז בהם. 

 —————

טו שבחי הר"ן

(כותרת הספר) כתב יד: 
שבחי הר"נ מימי קטנותו וילדותו. 

דפוס א': סיפורי מעשיות. 

דפוס ב' וג': שבחי הר"נ. 

(א) דפוס א': עתה ראיתי. 

(ב) כתב יד: כי רבים קמים עליו.



וראויים לחוקקם על ספר הנהגות כאלו, יהיה העושה מי שעשאן, על 
כל פנים ההנהגות הללו הם טובים וקדושים מאד. 

ואיככה אוכל למנוע הטוב מהולכים בתמים, אשר נפשם אותה למצוא 
בספר דרכים ישרים הללו. 

וגם האמת עד לעצמו. 

ומי שיביט בעין האמת בספרי רבינו ז"ל, יבין בעצמו כי דברים כאלו 
אי אפשר להשיג כלל בשכל אנושי כי אם לקדוש וטהור בקדושה 

וטהרה יתירה כמותו. 

ואי אפשר להאריך בזה, כי הם אך למותר. כדרך שאומרין העולם, או 
שלא יועיל או שהם שלא לצורך. 

על כן לבי הלך אחת הנה ואחת הנה, בענין זה. ואמרתי: ויהי מה 
ארוצה דברי אלה, למען ידעו דור אחרון יקומו ויספרו לבניהם, וממנו 

יראו וכן יעשו, לילך בנתיבות הללו, ולדרוך בעקבותיו. 

כי זאת אין צריך לפנים. שהנהגות כאלו הם הנהגות קדושות ויקרות. 

וכל אחד ואחד יכול להתקרב להשם יתברך על ידי הנהגות כאלו. 

כי הם דברים השווים לכל נפש כקטן כגדול. ואפילו הפחות שבישראל 
אם ירצה לחוס על חייו ולחשוב על תכליתו הנצחי, וירגיל עצמו ללכת 

בנתיבות ודרכים הללו המבוארים פה — בוודאי יזכה לחיי עולם, 

ויוכל לבא למעלות גבוהות וקדושות כחד מבני עליה אם יהיה חזק 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.טז



בדעתו לאחוז דרכו הטוב תמיד. כיתד חזק בל ימוט ככל המבואר פה 

לקמן. 

אך זאת לדעת: כי כל המבואר פה, אינו אפילו כטיפה מן הים הגדול, 
מעוצם קדושתו, והפלגת מעלתו העולה למעלה למעלה, במקום שאין 

יד שכל אנושי שולטת שם. 

וגם אין רצונינו לבאר קצת מופתים נוראים שראינו ממנו, כי אין אנו 
עוסקים לספר בשבחיו הקדושים — כי אם מה שנוגע ליראת ה'. 

אמרתי: אך יראו אותם הדברים יקחו מוסר, כי כל האנשים הרואים 

דברים הללו בכתב אצלינו — כולם יודו וישבחו ויפארו אותם, ונוגע 

בלבם התעוררות גדול להשם יתברך. 

וכולם מבקשים ומפצירים בי להביאם לדפוס, העתירו עלי דבריהם, 
עד שהוכרחתי למלאות רצונם. 

והשם יתברך ירחם עלינו שנזכה לילך בדרכי אבותינו אשר עשו 
באימה וביראה רצון קונם, עד יבנה ציון וירושלים וישובו ישראל אל 

 ארובותיהם כיונים. במהרה בימינו אמן :

יז שבחי הר"ן



הקדמה ב' 
(יוצא לאור פעם ראשונה מכתב יד) 

ראיתי לבאר ולספר קצת מרבינו הקדוש מוהר"ן זצ"ל הכ"ם [הריני 
כפרת משכבו]. מה שאני יודע, מה שעבר עליו מיום לידתו עד יום 

הסתלקותו בשלום. 

ואם אמנם אינו כטיפה מן הים; 

כי לא זכיתי להתקרב אליו כי אם בימי גדלותו, בעת שכבר היה כבן 
שלשים, והרבה הרבה עבר עליו מקודם. 

וגם מה שעבר עליו בעת שהיינו מקורבים אליו — אין אנו יודעים גם 
כן הכל כי אם מעט מאד. כי היה סתום ונעלם מאד בתכלית ההעלם. 

גם הרבה הרבה נשכח מאתנו. 

עם כל זה לא אמנע הטוב, לבאר ולספר מה שאני זוכר עדיין; 

ממה ששמעתי מפיו הקדוש, וקצת משאר אנשי שלומינו מה שעבר 
עליו קודם שנתקרבתי אליו. 

וגם מה שעבר עליו אחרי שזכיתי להתקרב אליו, קצת מה ששמעתי 
וקצת מה שזכינו לראות בעינינו. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.חי



והוכפל והושלש הדבר, שכל המבואר כאן אינו אפילו כטיפה מן 
הים הגדול משבחיו הגדולים והנוראים. 

כי שבחיו באמת — נעלם מעין כל חי. כי היה סתום ונעלם בתכלית, 
והצדיק מתדמה ליוצרו יתברך. על כן רשות לומר עליו מה שאמר 

אליהו להשם יתברך "לית דידע ביה כלל". וכל מה שזכינו לידע 

ולהשיג קצת קצת מגדולתו ומשבחיו ומעוצם הפלגת יקרת קדושת 

מעלתו — הוא רק בבחינת "מטי ולא מטי". 

וכל זה הי' אצלו ז"ל כח ועבודה גדולה, שהכריח עצמו בכל מיני כחות 
לגלות את עצמו קצת בעולם; למען יוכלו בני ישראל לינק קצת ממנו, 

למען לא יהיה האור נעלם לגמרי. 

וגם מן השמים היו מעלימין אותו מאד מאד על ידי כמה מיני חיפוים 
והסתרות עד אין שיעור וערך; הן על ידי ריבוי המחלוקת הגדולה מאד 

מאד, שהי' עליו מכל צד ממתנגדים רשעים. וגם כמה צדיקי אמת 

ואנשים כשרים חלקו עליו, ולא היתה דעתן שוה עמו מגודל ההסתרה. 

אף על פי כן זכינו לשאוב ממעינו קצת, דהיינו המאמרים הנפלאים 
והנוראים הנדפסים [ב]ספריו הקדושים, והמעשיות הנוראות הנכתבים 

בספר מיוחד, ושאר הסיפורים המבואר[ים] כאן ובמקומות אחרים; אשר 

מכולם, יבין המשכיל עוצם קדושת מעלתו, ואת יקר תפארת גדולתו, 

העולה למעלה מעלה. מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. 

יט שבחי הר"ן



ומחמת שבעוונותנו־הרבים בא השמש בצהרים, על כן יקר בעינינו 
כל דיבור ודיבור שיצא מפיו, אין לנו שום נחמה — כי אם מה שאנו 

זוכרים קצת מדיבוריו הקדושים [חסר], קצת ממה שאנו זוכרים ממה 

שעבר עליו מתחילה ועד סוף. 

ואם אמנם לא ימצא בסיפורים ובשבחים הללו סיפור מופתים מרבינו 
ז"ל כי אם מעט מאד, זאת לדעת — כי רבינו ז"ל היה קשור ואסור 

מלעשות מופתים בעולם, כאשר שמעתי והבנתי מפיו הקדוש בפירוש. 

ואף שלפעמים עשה איזה מופתים נוראים — עם כל זה הי' לפרקים 

ובעתים רחוקות, וגם לא נראו ממנו מופתים באתגליא כי אם בתחילת 

ימיו. אבל בסוף ימיו, היה סתום ונעלם לגמרי. 

וכל ההתגלות שנתגלה קצת אורו הגדול לאנשיו ומכיריו — היה רק 
על ידי התורה הנפלאה והנוראה שגילה בעולם, אשר לא נשמע כזאת 

מימים רחוקים ובפרט המעשיות הנוראות שסיפר, אשר הם חידושים 

נפלאים ונוראים מאד. אף על פי שאין מי שיבינו. עם כל זה, מי שיש לו 

מוח בקדקדו — יבין וישכיל לפום מה דמשער בליביה עד היכן 

הדברים מגיעים. 

וביותר נתגלה עוצם גדולת קדושתו, מעוצם היראה והקדושה — 
שהיה מכניס בכל מי שזכה להתקרב אליו. וכל מי שהיה מדבר עמו 

בדרך התקרבות, יהיה מי שיהיה — היה נתמלא יראה וקדושה והיה 

מתלהב מאד להשם יתברך בהתלהבות חזק מאד. אשר לא נראה כזאת 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כ



בעולם — שעל ידי דיבורים בעלמא יתלהב האדם כל כך לעבודת 

השם יתברך. 

ואי אפשר לבאר ולספר זאת בכתב, כי אם מי שזכה לראות זאת 
בעיניו : 

כא שבחי הר"ן



סימן א' בתרגום ִעְבִרי־ַטייְטש. 
  - (על ידי הרה"ק החסיד מוהר"ר ישראל היילפרין 

 קרדונר זצוק"ל. יוצא לאור פעם שניה)

קובץ א'.כב באוצר הנחל נובע, 

אֶרען  ת ראש חדש ִניָסן ִאיז ִגיּבָ א) ִאין ֶדעם יָאר תקל"ב ִאין ַשּבָ
ָטאט ֶמעְזבּוז, ֶדער ְגרֹוֶסער ְקדֹוׁש ֶעְליֹון ֶדער  ִגיָװאִרין ִאין ֶדער ׁשְ

ר ִסְפֵרי ְלקּוֵטי  ֲעל ַהְמַחּבֵ י ר' ַנֲחָמן זצ"ל ִמְבַרְסֶלב, ּבַ ֵהייִליֶקער ֶרּבִ

מֹוהר"ן ְוֵסֶפר ַהִמדֹות ְוִסיּפּוֵרי ַמֲעׂשיֹות. 

ן ַהַצִדיק ַהְמפּוְרָסם ר'  ְמָחה ּבֶ ִציא ַזיין ָפאטֶער ַהַרב ַהַצִדיק ר' ׂשִ
ַנֲחָמן ָהאִריֶדעְנִקיר זצ"ל. 

ת ַהַצֵדֶקת ָמַרת  אּונ צּוא ַזיין מּוֶטער ַהַצֵדֶקת ָמַרת ֵפייֶגא זצ"ל ּבַ
ם טֹוב זצ"ל.  ָרֵאל ַבַעל ׁשֵ ת ַהַרב ַהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ר' ִיׂשְ ָאִדיל ּבַ

ט אֹויף ֶדער ֶװעלט. ֶזעִנין  ִאין ַזייֶנע ָיאִרין ָװאס ֶער הָאט גִילֶעּבְ
ען ָיאר. ָװאִרין ַאְכֶצען ָטאג  ִגיֶװעִהין ַאְכט אּונ ְדַרייִסיג ִמיט ַאַהאְלּבֶ

ִרי ְשַנת תקע"א ִאיז ֶער ִנפַטר גיָװאִרין.  ִאין ּתִׁשְ

ָראִכין ַאֶלע תאוות  אּונ ַזייֶנע ַהְנָהגֹות, ִװיא ַאזֹוי ֶער ָהאט צּוא ּבְ
ען. ָװאִרין ָוואס ִמיר ֶװעִלין  ַרייּבֶ אׁשְ ּוִמדֹות ָרעֹות, ִאיז ָגאר ִניט צּוא ּבַ

ֶדערֵצייֶלען פּון ַזיין ְשַטאְרק ֵהייִליֵקייט ִאיז ָדאם ַאִפילּו ִניט ִװיא 

ַאְטָרֶפען פּון ַים. 

ען ִאין  ִריּבֶ אׁשְ ֶסעל ּבַ ען ַאזֹו ִװיא ֶעס ִאיז ַאּבִ ֵרייּבֶ ִקיצּור ֶװעִלין ִמיר ׁשְ ּבֶ
יחֹות ַהַר"ן ְוַחֵיי מוַהַר"ן : ִדיא ְספִרים ׂשִ



שבחי הר"נ 

כתב־יד) לידתו היתה בקהילת מעזיבוז. ונכנס לברית בשבת 
הגדול בקהילה הנ"ל (מפיו הקדוש שמעתי). 

וכל שנותיו כפי הנשמע מאנשים נאמנים — היו שלשים ושמנה 
שנה ומחצה. 

וכפי זה היתה לידתו בשנת תקל"ב בחודש ניסן. 

(שוב שמעתי מאנשים אחרים, ולפי דבריהם היה בן ארבעים 
בעת שנסתלק בקדושה) : 

א) בהיותו בימי קטנותו (א) בא על דעתו לפרוש מהעולם, 
ורצה לשבר תאות אכילה. 

 

 —————

כג

(א) בהיותו בימי קטנותו. 
כת"י א': ויגדל הילד, ובהיותו בן ששה שנים.

שבחי הר"ן



אך עדיין היה בשכל קטן, ונדמה לו שזה אי־אפשר שיניח 
מאכילתו כפי מה שהיה רגיל לאכול (ב) בבוקר ובצהרים וכו' (ג). 

על כן יישב עצמו, שיהיה בולע כל מה שיאכל, דהיינו שלא יהיה 
לועס מה שיאכל, רק יבלע כמות שהוא, כדי שלא ירגיש שום 

טעם באכילתו (ד). 

 .( ועשה כן ועלה נפיחות בצווארו, שקורין (גישוואלין (ה)

ואמר, שהיה אז רק בן ששה שנים (ו). 
 

 —————

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כד

(ב) ונדמה לו שזה [עד] יישב 
עצמו. 

כת"י א': וכך שמעתי מפיו הק' 

בפירוש שסיפר לי פא"פ שבהיותו 

קטן רצה לשבר תאוות אכילה 

(וסיפר לנו כדרך ליצנות כמותלוצץ 

מזה הדעת של קטנות כנגד הדעת 

הגדול שהיה לו אז. והלוואי היינו 

זוכים עכשיו לזה השכל שהיה לו 

לבלי לאכול כל־כך כפי שהקטן 

אוכל בבוקר ובצהרים וכו'. (היינו 

כי לפי הדעת שלו אז היה זה בלתי 

אפשר אצלו להניח לבלי לאכול        

כל־כך).

אך אף על פי כן רצה לשבר 

תאוותו, ויישב עצמו... 

(ג) כפי מה שהיה רגיל לאכול. 
כת"י ב': כפי מה שהוא רגיל 

לאכול. 

(ד) באכילתו. 
אין המילה "באכילתו" בכת"י א'. 

(ה) גישוואלין. 
וכן בתרגום: ִגיְׁשָװאֶלען. 

(ו) ואמר, שהיה אז רק בן ששה 
שנים. 

אין בכת"י א'.



(והנהגה (ז) זו שמעתי לדבר גדול מצדיק גדול מאד מאד שנהג 
כך שהיה בולע אכילתו בלי לעיסה, אך הוא ז"ל נהג כך בהיותו 

בן ששה שנים) : 

____ תרגום ִעְבִרי־ַטייְטש ____ 

ב) (סימן א') ַאז ֶער ִאיז ָנאך ִגיֶװעִהין ַאִקינד פּון ֶזעְקס ָיאר, ִאיז 
ייֶדער פּון ֶדער ֶװעלט  ִאים ׁשֹוין ִגיקּוֶמען אֹוף ֶדעם ִגיַדאְנק ִזיך ָאּפ ׁשֵ

אָוה פּון ֶעִסין.  ָהאט ֶער ִגיָװאלט צּוא ְבֶרעכִהין ִדיא ּתַ

ֶכל ִאיז ָנאך ִגיֶװעִהין ְקֵליין ָהאט ִזיך ִאים ִגיַדאְכט ַאז ֶער  ָנאר ֶדער ׂשֵ
ֵטייִגיר ִאיז  ֶװעט ִניט ֶקענין ִזיך ָאּפ ִגיוֵײיֶנען פּון ַזיין ֶעסין ֶװעְדִליג ַזיין ׁשְּ

ב ִגיֶװעִהין ַאז ֶער ָזאל ִניט ַקאֶײען ָוואס ֶער  ִגיֶװעִהין ָהאט ֶער ִזיך ְמַייׁשֵ

ֶװעט ֶעִסין ָנאר ְשִליְנֶגען, ָהאט ֶער ַאזֹוי ִגיָטֶען ִביז ֶדער ַהאְלז ִאיז ִאים 

ָװאֶלען :  ִגיָװאִרין ִגיׁשְ

(ההמשך יבא אי"ה) 

 

 —————

כה

(ז) (והנהגה זו [עד הסוף]. 
בסוגריים רק בכת"י הא' ובדפוס הא'.

שבחי הר"ן



חידושים ביאורים ורמזים 

על לקוטי מוהר"ן תורה ט' "תהומות יכסיומו": 

"עיקר החיות מקבלין עיקר מהתפילה" וכו'. "ובשביל  

זה צריך להתפלל בכל כוחו". 

אפשר לומר על־פי הידוע דהחיות הוא בחינת חכמה כמ"ש 
"החכמה תחיה" כמובא בדברי רבינו ז"ל בכמה מקומות.  

והתפילה היא כלי לקבל השפעת החכמה, וכמבואר בסימן א' 
וז"ל: "מחמת שאור השכל גדול מאד, אי אפשר לזכות אליו 

כי אם על־ידי בחינת נון - שהוא בחינת מלכות" וכו'. 

וידוע שמלכות היא בחינת תפילה. והיא בחינת כלי וצמצום שעל 
ידו אפשר לקבל את החכמה בגבול ובמידה (והחכמה הזאת היא 

החיות של כל דבר, כמבואר שם ובכמה מקומות). 

וזה שכתב רבינו ז"ל: "ובשביל זה צריך להתפלל בכל כוחו", 
כי "כוחו" - פירושו 'כוונתו' כידוע, היינו שכפי מה שמכניס מוחו 
ודעתו באותיות התפילה — כמו כן זוכה לקבל משם שפע החכמה 

והדעת שנשפע בפנימיות האותיות וכנ"ל. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כו



ואפשר שזהו גם־כן ענין המבואר בדבריו הקדושים לקמן באות 
ג' (מכת"י החברים) "אך אי אפשר להתפלל רק כשלומד תורה", 
כי עיקר החכמה היא חכמת התורה, וכפי הכנת דעתו ומוחו על ידי 
התורה — כמו כן זוכה להכניס מוחו ודעתו וכוונתו באותיות 

התפילה ולקבל על־ידי־זה שפע המוחין מלמעלה. 

ואפשר לומר על דרך רמז בהכתוב שהביא רבינו ז"ל להלן לענין 
תפילה "דרך כוכב מיעקב" עיין־שם, דתיבת 'כוכב' עולה 
בגימטריא 'מח' — שעיקר תיקוני התפילה הוא בענין המוח והדעת 

שהוא החיות כנ"ל. 

וכן נרמז בפסוק "שפכי כמים לבך" המובא לקמן 
בדבריו־הקדושים לענין שלימות התפילה, דידוע אצל אנשי־שלומנו 
דתיבת 'שכל' היא ראשי־תיבות ש'פכי כ'מים ל'בך. ולענינינו היינו 
כי עיקר שלימות התפילה היא כפי המוח והשכל כנ"ל, שזה תלוי 
כפי מה שזוכה להקדים לימוד התורה שהוא עיקר המוח והדעת 

כנ"ל. 

וזה שמבואר לקמן במאמר רבה בר בר חנה ששאלו כמה 
מרחקינן ממיא, היינו מבחינת ש'פכי כ'מים ל'בך. וכפי דברינו 
הנ"ל היתה עיקר השאלה דאיך זוכין לשלימות התפילה שהיא כפי 
בחינת המוח והשכל שהיא ראשי־תיבות ש'פכי כ'מים ל'בך, והשיב 

זך חידושים ביאורים ורמזים



"תמניא בחינות", היינו לימוד התורה וכו' עיין־שם. היינו כי עיקר 
המוח והשכל בא על ידי לימוד התורה כנ"ל. 

וענין תמניא בחינות אפשר לרמז גם־כן לענין השכל כמבואר 
בתורה א' שהשכל מרמז על אות ח' מלשון חיות, כי השכל הוא 
החיות של כל דבר וכנ"ל, והוא ענין "קודשא בריך הוא יהיב 
חוכמתא לחכימין", כי כפי מה שמכין בחינת מוחו ושכלו וחכמתו 
על־ידי תורה ותפילה (שהם תמניא בחינות כמבואר שבחינת ח' הוא 
השכל כנ"ל) — כמו כן זוכה לקבל שפע חכמה ומוחין בחינת 

"שפכי כמים לבך". 

והוא גם ענין התקשרות התפילה אל הצדיק המבואר בדבריו 
הקדושים לקמן באות ד', כי הצדיק הוא בחינת משה כמבואר שם, 

שהוא בחינת הדעת כידוע. שזה עיקר שלימות התפילה. 

ועל־פי כל הנ"ל יש־לומר דזהו גם הענין שצריך להתפלל 
ולכוון לבו כנגד בית המקדש, כי בית־המקדש הוא בחינת הדעת 
כידוע. ולפי המבואר לקמן בענין יעקב אבינו שהיה כלול כל הי"ב 

שבטים שהם בחי' י"ב נוסחאות התפילה. 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כח



"והיה יודע להעלות כל התפילות לשרשם", יש־לומר שזהו 
שנאמר בו "ויפגע במקום" שהוא לשון תפילה כמאמר חז"ל, וזהו 
ויפגע "במקום" דייקא — שהוא מקום בית־המקדש, דעת, "ואז 
ויקח מאבני המקום" דייקא "וישם מראשותיו", ואיתא שהיו י"ב 
אבנים כנגד י"ב שבטים, י"ב נוסחאות התפילה, ונכללו ונעשו אבן 
אחת שזהו בחינת יעקב בעצמו שכלול כל י"ב נוסחאות התפילה. 

וזהו "וישם מראשותיו" — כי עיקר שלמותם הוא על־ידי הדעת, 
וזהו "מראשותיו", לשון ראש ומוחין. 

ויש־לומר גם "וישם מראשותיו" — שהעלה את התפילות 
לשרשם שהוא בחינת ראש והתחלה.

 (חידושי אבי"ר מר' יצחק אייזיק זילברמן ז"ל) 

 ——————

על השיר הידוע: "ידיד נפש", ממוהר"ר אלעזר אזיּכרי זצוק"ל זיע"א: 

א) "ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך"... 

בשיר ידידות הידוע נאמר: "ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך 
אל רצונך". הסופי־תיבות של "נפש' אב' הרחמן'" — הם אותיות 

נ'חמן ב'ן ש'מחה. 

כט חידושים ביאורים ורמזים



כי רבינו הקדוש הצדיק רבי נחמן בן שמחה הוא הידיד הנאמן 
והאמיתי של האדם שחפץ לתקן נפש כל אדם על מנת להביאו 

לתכליתו האמיתי הנצחי היינו חיי העולם הבא עולם האמת. 

ב) "משוך עבדך אל רצונך "... 

"מ'שוך ע'בדך א'ל ר'צונך" — הם אותיות "ע'יניך ר'ואות א'ת 
מ'וריך". 

כי הנה את הפסוק "עיני ה' אל צדיקים" באר רבינו ז"ל 
שהצדיקים יש להם "עיני ה'", ומשום כך יש להם את הכח לגלות 

לאדם את האמת לאמיתו. 

ומהו רצון ה' באמת — "משוך עבדך אל רצונך"! 

  )חידושי אבי"ר מר' יצחק אייזיק זילברמן ז"ל(

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.ל



כתבי יד מוהר"ר אברהם 
בן מוהר"ר נחמן מטולטשין זצוק"ל

שמעתי מאבי ששמע ממורנ"ת שמאד הקפיד רבינו ז"ל על הכאת 
הבנים [כי יש בזה סכנה]. 

ובלשון תמיה אמר פ"א רבינו למורנ"ת: ַאקינד שלאגט מען (א), 
[ובלשון תמיה כנ"ל], ומאמר הכתוב "ואוהבו — שחרו מוסר" 
פירשו חז"ל — "ולמדו" (ב), "כד תמחי לינוקא לא תמחי אלא 

בערקתא דמסאנא" (ג), [יען אשר בזה לבד לא נמצא סכנה הנ"ל]. 
 

לא

 ————

(א) תרגום: לילד מרביצים?! 

(ב) עיין במדרש תנחומא (שמות פרק א'), וז"ל: 
"חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר" (משלי י"ג כ"ד) — זה 

אברהם, שייסר את יצחק ולמדו את התורה והדריכו בדרכיו, דכתיב... 

...כיוצא בו, "ואוהבו שחרו מוסר" — זה יעקב, שלמדו יצחק אביו תורה 
ויסרו בבית תלמוד, דכתיב... 

וכן בשמות רבה (פרשה א'), וז"ל: 
כל המייסר את בנו, מוסיף הבן אהבה על אביו והוא מכבדו, שנאמר: 
"ואוהבו שחרו מוסר", לפי ששחרו מוסר לכך אוהבו. אתה מוצא שאברהם 
ייסר את יצחק בנו ולמדו תורה והדריכו בדרכיו דכתיב באברהם (בראשית 

כ"ו ה'): "עקב אשר שמע אברהם בקולי".

כתבי יד מוהר"ר אברהם זצוק"ל



 ————

(ג) בבא בתרא דף כ"א עמוד א', וז"ל: 
ואמר ליה רב לרב שמואל בר שילת [רש"י: מלמד תינוקות היה.]: 

כי מחית לינוקא, לא תמחי ליה [תרגום: המכה לילד, לא יכה] — אלא בערקתא 
דמסאנא. 

"בערקתא דמסאנא", פירש רש"י (שם), וזה לשונו: 
ברצועות של מנעלים, כלומר מכה קלה שלא יוזק. 

ופירש מרן בעל השלחן ערוך, (בית יוסף יורה־דעה סימן רמ"ה), וזה לשונו: 
ברצועה קטנה. 

 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.לב



תפילות 

על נקודות התחזקות: 

"אשירה לה' בחיי אזמרה לאלהי בעודי". 

אברך את ה' אשר יעצני. 

בך ה' חסיתי, אל־אבושה לעולם. 

רוח קודשו, נמצא בספריו הקדושים, ורצונו היה שנחדש בתורתו. 

הורני ה' דרכיך, אהלך באמיתך. 

מי ימלל גבורת ה', ישמיע כל תהילתו. 

בן יחפש בגנזי אביו, ותלמיד בדברי רבו. 

בשרתי צדק בקהל רב, הנה שפתי לא אכלא. 

נחמנו נא בכח ובזכות רבנו, כי הוא ינחמנו ממעשינו ומעצבון 
ידינו. 

נר־לרגלי דברי רבנו, ואור לנתיבתי. 

לג תפילות



כלה שארי ולבבי, חם לבי בקרבי, בהגיגי תבער אש של רבנו, 
דברתי בלשוני. 

מהנחל נובע שאבתי כח ועזות דקדושה, 

ויעלו שעשועים אשר מימות עולם לא עלו. 

סוף דבר הכל נשמע, ומהנעשה יהיה נעשה נשמע, עד שנזכה 
להכלל בתורת ה' ובתפילת ה', ויתקיים בנו: "ושמחת עולם על 

ראשם" כי זה כל האדם. 

א) 

רבונו־של־עולם, אתה גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים שמי 
שרוצה לעשות תשובה, הוא צריך להיות בקי ברצוא ובקי בשוב. כי 
כל מי שרוצה להתקרב לה' יתברך באמת הוא צריך לעבור בעולם 

הזה הרבה עליות וירידות בלי שיעור. 

לכן אני מבקש ממך אב הרחמן, הרוצה בתשובת רשעים ואינו חפץ 
במיתתם, שתזכני להתקרב אליך בכל מקום שהוא ובכל מצב. זכני 
להתחזק תמיד בכל מצב שהוא, בכל מיני עליות וירידות ברוחניות 

ובגשמיות שעוברים עלי, ושלא אפול משום דבר שבעולם. 

  אברהם בן כמוס 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'.לד



תולדות חיים 
(המשך...)

ב' 

שבע תלאות נדודים ויסורים קשים ומרים, טלטלתי עצמי מעיר 
לעיר ומארץ לארץ ושבתי לארץ אבותי הולנד דרך צרפת. 

יצויין כי בעבר, בעודנו מסתתרים בהולנד מפני הנאצים הארורים 
בטרם נחטף אבי על ידם ונשלח אל ארץ גזירה, מזליה חזי שהוא 
כבר לא ישוב לשם. אז גילה לי מקום מוסתר שם הטמין מעט 

מרכושו, ונסעתי לחפשו. 

בהולנד שהיתי עד שנת תשי"א, שאז החילותי בביצוע משאת 
נפשי לעלות לארץ הקדושה. 

ג' 

לארץ ישראל הגעתי בתחילת הקיץ של שנת תשי"א. ובאין לי 
מכר ומודע שמתי את פני לעיר חיפה, שם דרה דודתי אחות אבי 
(כאמור מגזע רבי נפתלי מרופשיץ, ובעלה היה צאצא של רבי 
יהונתן אייבשיץ). לשמחתי הרבה היא קיבלה אותי בסבר פנים 

לה תולדות חיים



יפות. שם התגוררתי תקופת זמן, לאחר מכן עברתי לגור בעיר תל 
אביב. 

ד' 

יצויין כי אמנם הורתי ולידתי היו בבית שבמקורו היה חסידי, אך 
ריקן מכל סממנים חסידיים. אולם בקרבי שכנה, ככל הנראה, נשמה 
חסידית מקורית, ותדיר השתוקקתי למשהו נעלה ואציל, שבעצמי 
לא ידעתי לתרגמו. נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'. "צמאה לך 

נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועייף בלי מים" -- -- -- 

ה' 

והנה באלול של אותה שנה, שנת תשי"א, הצטרפתי למישהו 
שנסע למירון לציון התנא האלקי הרשב"י זי"ע. 

מיד בהכנסי לראשונה לתוך מערת הרשב"י אפפה אותי הרגשה 
נעלה מאד מקדושת המקום הנורא שלא אוכל לצייר אותה, ואגב 
אציין את הרגשתי המוזרה באותה שעה כאשר הבחנתי באנשים 
עומדים וספרי תהלים בידיהם וממלמלים חרש; חשבתי אז לעצמי: 
מה?! רק זה עושים מירון, מקום קודש הקדשים הזה; ממלמלים 

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. לו



חרש פסוקי תהלים?! וכמובן שמחשבה מוזרה זו התעוררה אצלי 
מחוסר השגה. 

ו' 

וכאן נולד הניצוץ הראשון למהפכה שהתחוללה בקרבי ששינתה 
את כל מהלך חיי מאז ועד היום הזה. 

עודי עומד מהורהר במפגש הראשון עם ציון קודש הקדשים 
הרשב"י זי"ע, ניגש אלי יהודי מבוגר, בעל פנים מאירות ושמחות 
(שלאחר מכן נודע לי שהוא רבי ישראל בער אודסר זצ"ל מזקני 
חסידי ברסלב), וקבלני בשמחה ובמאור פנים בלתי רגיל. הדבר 

ריגש אותי במאד וטעמו נשאר חרות בלבי זמן רב. 

ז' 

כל אותה השנה, עד אלול של השנה הבאה, נשארה חרותה בלבי 
הנסיעה המרגשת למירון, ובמיוחד עמדה לנגד עיני צורתו המאירה 
של אותו חסיד יקר שפגשתי שם. מאד התגעגעתי לשוב למקום 
הקדוש, ובמעמקי לבי ייחלתי לפגוש שוב את היהודי שהושפעתי 

ממנו כל כך. 

לזתולדות חיים



ח' 

באלול תשי"ב נסעתי פעם נוספת למירון. ואמנם לאושרי הרב 
פגשתי אותו שם. מיד הכרתיו עקב מאור פניו המיוחד במינו והרצון 

להיטיב שהיה נסוך על חזותו המאירה, אך הוא לא הכירני. 

עכשיו ככר לא המתנתי שהוא יגש אלי; אני נגשתי אליו ואמרתי 
לו: שלום עליכם. נסיתי להזדהות לפניו ולרענן את זכרונו כי אני 
הוא היהודי המודרני שפגש באלול בשנה שעברה, אך הוא לא זכר 

מאומה. 

בלבי פנימה גמלה אז ההחלטה לא להפרד יותר מיהודי יקר זה, אך 
לא ידעתי כיצד לשמר את הקשר בינינו. 

והנה לשמחתי כאשר אמרתי לו שאני דר בתל אביב בקשני 
מיוזמתו שאבוא אליו לביקור בביתו בעיר יפו, ואף מסר לי כתובת 

מדוייקת: "רחוב רבי חיים בן עטר". 

 )ההמשך יבא אי"ה(

באוצר הנחל נובע, קובץ א'. לח



 
בתמונה: (באמצע) מחשובי אנשי שלומנו ר' שמואל מאיר אנשין ז"ל, 

מתלמידי מוהר"ר אברהם ב"ר נחמן זצוק"ל.





 

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!



 

הלוא המה התקנות אשר נמצאו בפנקס "חוברת 
תקנות חברת ישיבת ברסלב לתורה ותפלה" 
בעיר קדשנו ירושלם תובב"א אשר יסדו ותקנו 
הרה"צ מלאך ה' צבאות מוהר"ר שלמה 
ווקסלר זצוק"ל זי"ע, מוהר"ר שמואל הורוויץ 
זצוק"ל זי"ע, ואנשי שלומנו חסידי ברסלב דאז 
מארצנו הקדושה, ובהסכמת כולם. על־שם רבינו 
הקדוש,   אור   האורות,    נחל    נובע    מקור    חכמה, 

מוהר"ר נחמן זצוק"ל מברסלב זי"ע וכ"י.



כרוז לכל עם ישראל! 

מבוקש לכל הנמצא בידו כתב יד או ספרים ישנים, וכן הקלטות 
ישנות (הן אודיו והן וידאו) מאנשי שלומנו היקרים ובפרט של 
הסבא הקדוש מו"ה רבי ישראל דב אודסר זצ"ל זיע"א— עורו נא 
אחינו, נא ונא תקיימו "יפוצו מעיינותיך חוצה" במסירת לב ונפש, 
למסור לנו אותם, ותתקרב הגאולה על ידכם. וכל המתנדב להפיץ 
הדברים הללו העומדים ברומו של עולם הנמצאים ברשותו — אין 
גבול לשכרו! כמבואר אצלנו כמה פעמים (עיין בלקוטי הלכות ברכות 
השחר הלכה ה' אות ל"ו ובאוצר היראה סימן "צדקה וגמילות חסדים" 

אות ה' ובעוד מקומות, וזה בחינת (קהלת י"ב ב'): "ְּבִני ִהָּזֵהר ֲעׂשֹות 

ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ"). 

ואם ימצא בהם דברים אשר לפי דעתכם אינם ראויים להביאם 
למזבח הדפוס או לפרסמם באיזה צורה שהיא עד ביאת שילה ינון 

שמו — נא למסור לנו אותם בכל אופן לשמירה. 

עורו נא אחינו היקרים! מזמן רבינו הקדוש ז"ל ועד עכשיו הלא 
נאבד לנו כבר המון והמון אוצרות מעיינות נחלים וכו', חבל על 

דאבדין! 

                                                     המוציא לאור  / 058.3261.583 
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אם נמצאים אצלכם: חידושים, רמזים, ביאורים או ליקוטים 
בתורת רבינו הקדוש זצ"ל, וברצונכם להביאם למזבח הדפוס — 
נשמח מאד לקבל אותם, ואם ימצאו מתאימים וראויים להפיץ 
בקובץ — נשתדל להביא את כולם לדפוס להגדיל תורה ולהאדירה, 
ולחיזוק הענין עיין בספר אוצר היראה חלק "עצת שלום" סימן 

"ספרים וחידושי תורה" אות כ"ד, ועיין שם באות כ"ו, וזה לשונו: 

...ולמה לא נלמד קל וחומר מהעכו"ם, שכל דבריהם הבל וכל 
ענייני חכמתם בעסקי העולם הזה שהוא הבל וריק צל עובר וכו' — 

אף על־פי־כן יש להם חיבורים לאלפים ורבבות, ובכל מדינה ומדינה 

מתחדש אצלם חיבורים חדשים בכל שנה וכמעט בכל יום. 

וקל־וחומר, בן בנו של קל וחומר — כמה לאלפים ורבבות ספרים 
עד אין קץ אנו צריכים לחבר ולהדפיס בשביל התכלית האמתי 

והנצחי והתכלית האחרון לעולם הבא... 

עיין שם באריכות. 

ובזה תזכו לשמח ולחזק חבירכם וכלל עם ישראל שיקראו בהם, 
ויהי רצון שעל ידם יתעורר אצל כל אחד ואחד יראה ואהבת ה' 
לעבוד אותו יתברך באמת ובלבב שלם, להתענג בתענוגים, באור 
תורתו הקדושה, בזכות ובהתקשרות לרבינו הקדוש הנחל נובע, אמן 

כן יהי רצון.

כרוז לכלל אנשי שלומנו!
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בתמונה: ר' שמואל מאיר אנשין ז"ל


