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הקדמה
הצדיק המיוחד הפילאי ,בעל פתק-הגאולה
עם השם הקדוש  -נ נח נחמ נחמן מאומן.

מצווה היא עלינו  ,חסידיו  ,בפשיטות
לפרסמו ולהודיעו לעם ישראל ולכל העולם
מהשארתו הקדושה במכתביו ושיחותיו,
אשר כיוון לכל אחד ואחת מאיתנו.
המחפש את האמת באמת ,יחפור וימצא
בהם את 'עצם נקודת האמת' האחת
ויחידה" ,אחד ואין שני"( .והמחפש
להיפך ,ימצא להיפך חס ושלום).
כי כך גנז את עצמו בקודש  ,שהשער דרכו
מגיעים להתקשר אליו הוא -אמת ,אמונה,
תמימות ,מסירות נפש ,ביטול כבוד עצמו,
ועוד מידות פנימיות כאלה.
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ובקשר אהבה אל הצדיק הולך וגדל,
יראה את הצדיק מתגלה חי וקיים בתוך
ליבו ,מלווה אותו בחייו בהדרכה ובהשגחה
פרטית ,לתכלית הנצחי.
אז למען ישועת ורפואת ותיקון נפשכם
הפרטית ,וכל הנפשות התלויים בכם,
ולמען הישועה הכללית של כל ישראל
וכל העולם – חיפרו ומיצאו!
ולמען השם ,הקשיבו לצדיק ,ולא
לדוברים עליו רעות .כי הוא כבר העיד על
עצמו כי הוא צדיק ,והם לא!
ו"נצח ישראל לא ישקר" (שמואל א,טו).
וכבר אמר הסבא הקדוש על הפתק:
"זה אמת ,כמו השם יתברך אמת ,כמו
התורה אמת .אמת ,רק אמת,
בלי שום שקר!".
ובכן נגיד ונשיר באמונה תמימה
נ נח נחמ נחמן מאומן ,
ונזכה לגאולה.
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מקום קברו של הסבא הקדוש ,בהר המנוחות
בירושלים עיה"ק ת"ו (שילוט ברחבה הראשית).

הסבא הקדוש

נ נח נחמ נחמן מאומן

תוכן ענינים

מעט נתונים על קורות חייו9 .........................
)ל'13 .....
הנ)ח
ב"י )
א&
מבחר מכתבים מתוך ספרו ' (
שיחות מוקלטות:
סיפור החיים79 ..................
הפתק91 ...........................
אור רבינו הקדוש99 ............
ח'107 .................
אמירת 'נ) נ).

תיקון הכללי118 ...........................................

הסבא הקדוש

נ נח נחמ נחמן מאומן

הסבא הקדוש

נ נח נחמ נחמן מאומן

קורות החיים
בראשי פרקים

.שט' *) רבי ישראל הוא דור רביעי
ב'-פ 1
()
בשרשרת תלמידי רבי נחמן מברסלב :
רבי נחמן – רבי נתן – רבי משה ברסלבר –
רבי ישראל קרדונר – רבי ישראל בר.
נולד בטבריה בתקופת השלטון הטורקי
למשפחה המשתייכת לחסידות קרלין.
התקרב לחסידות ברסלב בסיפור נס והשגחה
פרטית ,במסירות נפש ,באומץ לב ובגבורה
אדירה בלתי יתוארת ,תוך כדי סיכון חייו ממש,
בתקופה בה המחלוקת על ברסלב הייתה
עזה ואכזרית במיוחד.
בנוסף לקשיים של החיים תחת כיבוש הצוררים
הטורקים ,חי בשל היותו חסיד ברסלב חיי עוני
וחרפת רעב (בנו מת מרעב) ,רדיפות ,השפלות
ובזיונות ככלב מאוס.
9
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בשיא התוקף של התקופה הקשה הנוראה
הנ"ל ,בהיותו חי בסתר עם בוראו חיים של
ברסלבר בעל-תפילה עובד-השם אמיתי,
בלתי לה' לבדו ,קיבל משמיים את הפתק
הסודי ,פתק-הגאולה.
לאחר ששמר את הפתק בסוד שישים שנה,
החל לגלות אותו ואת עצמו ואת ברסלב
אט אט בפני העולם ,בשליחות חסידים
שקיבץ סביבו ,ובהקימו עסק להדפסת
ספרי ברסלב.
הותיר לחסידיו את הצוואה של הפצת
ספרי ברסלב ,הפתק ,והשם הקדוש-
נ נח נחמ נחמן מאומן בכל העולם,
כעבודת השם עיקרית ,להבאת הגאולה.
הסתלק בח"י בחשוון ה'תשנ"ה
בגיל .114

()23.10.1994

ממשיך לאחר הסתלקותו לפרסם את
ברסלב בעולם ,ולקרב אליו חסידים,
מבלי שראו אותו בחייו בגשמיות.
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( * כמובן שכל הנזכר לעיל הם כל אשר
פעל ופועל בנגלה ,מלבד הנסתרות אשר
לא לנו – תיקון נשמות ישראל ,תיקון כל
העולמות ,וגבוה מעל גבוה ...ואכן ,לחלק
מחסידיו התגלתה האמונה בו ובמהותו
הפנימית האמיתית הסודית ,שהיא מעבר
לכל הקורות חיים המתוארים לעיל ,שהם
.שט' של מהותו
כאמור בפתיחה ה'-פ 1
החיצונית (כולל מכתביו ושיחותיו ,מלבד
שיחות בודדות ,מוקלטות ומועברות בעל-פה,
שאמר בסוף ימיו) ,שמסתירה את ה'סוד' של
מהותו הפנימית האמיתית :שהסבא הקדוש,
רבי ישראל בר אודסר ,הוא הוא רבי נחמן
1ן מאומן'
חמ
מ נ).
ח1
ח נ).
מברסלב בעצמו' ,רבי נ) נ).
כפי שאמר" :כל העולם לא יודעים מי אני!
אני אודיע לכם פה ,עכשיו ,מי אני:
1ן מאומן'! זהו הכל,
חמ
מ נ).
ח1
ח נ).
אני 'נ) נ).
אתם יודעים כבר מי אני ,"...ושהוא צדיק-הדור
האמת של עכשיו ועד משיח ,ובו תלויה
הגאולה השלימה האחרונה של כל ישראל,
ותיקון כל העולם ,שאז יתגלה בשלימות,
במהרה בימינו ,אמן) .
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מבחר מכתבים מתוך הספר

אב"י הנחל
"
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הסבא הקדוש

1
חיים טובים ,חיים ארכים ,לכבוד אוצר החכמה
והמדע מחפש א !מת ומבקש אמונה ,ידידי כנפשי,
מר זלמן שזר ,יהי השם עמו ויפקח !את לבבו
ועיניו ואזניו ,ויר !אה וישמע ויבין הא !מת.
טוב להודות לה' א !שר סבב בנפלאות השגחתו,
!שהצלחתי להכיר !את גדלת יקר מעלתו הרב,
אחרי כמה שנים !ששמעתי משמו הטוב על ידי
ידידי .ומאז נכספתי מא7ד להתודע עמו ול7א עלתה
בידי .אך תשוקתו החזקה !אל הא !מת היתה הגורם
!שסבב השם בחסדו נפלאות !שזכיתי לראותו
ולהתקשר אתו באהבים ,אהבת א !מת .לדעתי גנוז
בז!ה רמזים המשתמעים לכמה פנים יפות .למרות
!ש !בא !מת איש פשוט לגמרי אני ,אולם עץ קטן יכול
להדליק ולהבעיר עץ גדול מא7ד .ואם אמנם אנו
בדיוטא התחתונה ב !ש !פל המדרגה מא7ד ,כמו
!שאנחנו יודעים בעצמנו !שאין פנינו יפות כלל ,כי
רוח סערה ו !ענן גדול מסעיר ומחשיך מא7ד ,בפרט
בימינו א !לה .אך כבר הקדים לנו השם יתברך
רפואה ותקון גמור על ידי נהרות ונחלי החכמה
האמתית !של הצדיק הא !מת .וכל מי !שיסתיר !את
עצמו בצל כנפיו וילך על פי דרכי תורתו,
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וישליך מאתו כל החכמות ,ויסלק דעתו לגמרי
כאלו אין לו שום ש !כל בלעדי א !שר יקבל מהצדיק
בודאי יהי!ה לו תקון גמור בתכלית השלמות יהי!ה
מי !שיהי!ה :רבנו הקדוש זכרונו לחיים ק !7דם
הסתלקותו היה מתאנח וצועק מא7ד בקולות
משנים ואנחות וצעקות גדולות על הכפירות
וה !אפיקורסות !שעתידין להתפשט בעולם .כי זו
היא הרעה הגדולה מכל הרעות והצרות !שבעולם,
אין רע מז!ה ,רחמנא ליצלן .ואז היו אנשיו
מתאנחים לפניו מא7ד כאומרים" ,מה נע !שה ועל
מי יעז7ב אותנו?" והשיב" ,מה ל !כם לדא7ג מאחר
ניכם וכו'" .וגלה דעתו בפרוש
!שאני הולך לפ !
וב !ר !מז !שכל מה !שעסק עם אנשיו המק7רבין אליו
הוא !את א !שר י!שנו פ7ה ו !את א !שר אינ!נו פ7ה,
דהינו אף עם הדורות העתידין לבוא .ואמר "רק
אתם תחזיקו עצמ !כם יחד באחדות והתחברות
!
ואהבת חברים ,אז תהיו אנשים כשרים ,ול7א
כשרים בלבד !אלא אפלו צדיקים וטובים תהיו,
כי השם יתברך יעז7ר לי בודאי !שיהי!ה כרצוני
א !שר רציתי מכבר ,כי ב !עזרת השם יתברך גמרתי
ו !אגמ7ר כרצונו בודאי""( .איך האב אויס גיפירט
און ו!ועל אויס פירן") .ואמר! ,שכל מי !שייגע
ויתחבר ל !אחד מאנשיו בודאי יהי!ה איש כשר
!בא !מת ,ול7א איש כשר בלבד !אלא אפלו צדיק
רוצה .בר7אש השנה האחרון
גמור ,כמו !שאני !

16

הסבא הקדוש

נ נח נחמ נחמן מאומן

!שק !7דם הסתלקותו אמר רבנו הקדוש זכרונו לברכה
התורה הנוראה "תקעו תוכחה" .מב7אר שם
!שצריכין לבקש ולחפש מא7ד מא7ד !את רוח הק !7דש,
רוח נבואה !של הצדיק המנהיג האמתי! ,שעקר
שלמות האמונה !שהיא עקר היהדות על ידו דיקא.
ואז אחר אמירת התורה הנז !כ !רת לעיל (תורה
ח' ח !לק ב' בלקוטי מורנו הרב רבנו נחמן) הזהיר
אותי ביותר לכת7ב אזהרה הגדולה הז7את !שכל אדם
!שבעולם מגדול ועד קטן צריכין להזהר בז!ה מא7ד.
וצריכין להזהיר ולהזכיר אותם אזהרה ז7את אלפים
פעמים !שיזכרו מא7ד בכל יום ויום לחפש ולבקש
הרבה !את הצדיק המנהיג הא !מת !שיש לו רוח
נבואה ,רוח הק !7דש! ,שיוכל לתקנם !בא !מת לנ!צח.
בודאי אין החפוש והבקשה אחרי הגוף הגשמי !של
הצדיק ,כי אם אחרי רוח-הק !7דש !שלו! ,שעל ידי ז!ה
עקר תקונו .וז!ה צריכין לחפש ולבקש תמיד כי
ממה נפשך ,אם ל7א מצאו עדין כלל ,בודאי הוא
צריך לילך על ידיו ועל רגליו לבקשו ולחפשו בכל
כ7חו בכל העולם מק !צה ועד ק !צה כל ימיו !של אדם
א !שר הוא חי על פני האדמה ,אולי יוכל למצ7א חיי
נפשו לנ!צח על כל פנים יום !אחד או שעה לפני
מותו .ואם כבר נד !מה לו !שמצא !את הצדיק הא !מת,
בודאי ז!ה צריך לבקש ולחפש עוד יותר ויותר.
ויכול להיות !שהוא א !צל הצדיק ועדין אורו חשוך
!אצלו ואינו מרגיש נעימות אמתת עצותיו
הקדושים ומחמת ז!ה הוא רחוק מתקונו.
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ולז!ה צריך יגיעה גדולה וחפוש הרבה עד !שימצא.
ואם יחפש !בא !מת בודאי ימצא" .על ידי
התקרבות לצדיק הא !מת נפסק זהמת הנחש.
ולה !פך ,על ידי מנהיג !של !ש !קר מתגבר הזהמא":
"יש צדיק !שהוא גדול במעלה כל כך ,עד !שאינו
מקנא שום צדיק ,ל7א בעולם הז!ה ול7א בעולם
הבא ,רק אותו לבדו יתברך ,בחינת "בקנאו !את
קנאתי"" :עקר גדלת הצדיק בחייו ואחר
הסתלקותו! ,שימשיך ויאיר האור והחיות ה !עליון
מא7ד ,דהינו ,התגלות אל7קותו יתברך ,גם בעולם
הגשמי הז!ה .אפלו בתכלית המדרגות התחתונות
והמגשמים מא7ד .עד !שיכול להגביה גם כל
הנופלים והמגשמים ביותר .עד !שיתקים" :וידע
כל פעול כי אתה פעלתו" וכו'" :על ידי
התקרבות להצדיק ,זוכין !לאמונה ונתבטלין
הכפירות" .עקר ההתקשרות היא אהבה! ,שי7אהב
!את הצדיק אהבה שלמה! ,שיהי!ה "נפשו קשורה
בנפשו"" :צריך לזהר מא7ד לגרש מקרבו הרוח
שטות ,מה !שלבו מלא מרוח שטות הדבוק בו
ועל ידי !שנתקשר להצדיק הא !מת ,הינו !שי7אהב
!פש .על ידי ז!ה מגרש
!את הצדיק אהבת נ !
במהירות גדול !את הרוח שטות מקרבו .ועל ידי
זוכה ללב נשבר"" :הצדיק הא !מת! ,נג!ד העולם
ז!ה !
הוא בחינת ר7אש ,והעולם נ!גדו הם בחינת
גוף .ועקר התקון ,כ !שזוכין להיות מק7רב ומקשר
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להצדיק כמו הגוף עם הר7אש! ,שעקר החיות !שבכל
האיברים הוא רק מהר7אש"" :צריכין בכל דור ודור
לשוטט ולבקש ולחפש מא7ד מא7ד !את הצדיק
!פש ממש .כי
הא !מת ,בכל מיני חפוש ,במסירת נ !
עקר החיות והקיום והשארית !של כל ישראל הכ7ל
על ידי הצדיק הא !מת .ועל ידי ז!ה !שזוכין ישראל
לבקשו עד !שמוצאין אותו ומתקרבים אליו .ועל
ידי ז!ה זוכין לגאלה שלמה ,ולהשיר !שיושר
זוכה ומח !כה ומשתוקק לז!ה
!לעתיד .אשרי ה !
!בא !מת"" .על ידי מחל !7קת על הצדיק ,שוכחין !את
התורה"" :ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק":
"רבוי החכמות ,בפרט חכמת הפילוסופיא ,מזיקים
מא7ד מא7ד לכל העולם יותר מנחשים ועקרבים
ומכל מיני חיות רעות ומזיקים !שבעולם .כי
מזיקים לאמונה הקדושה !שהיא יסוד הכ7ל"" :על
ידי !שדוברים על הצדיק ,על ידי ז!ה נתגבר
הפילוסופיא בעולם ,וכן לה !פך" :" .עקר עלית
!פש ושלמותה הוא כ !שנכללין נפשות ישראל
הנ !
באחדות !אחד"" :על ידי אהבה ושלום ואחדות
!שבין ישראל ,על ידי ז!ה נמתקין כל הדינים.
ונתבטלין כל הכפירות .ונכנע ונתבטל חכמת ה !טבע
ונתגלה אמונת הרצון בעולם ,לידע ולהאמין,
!שהכ7ל מתנהג רק ברצונו יתברך"" :על ידי השלום
!שיש בין בני אדם והם חוקרים ומסבירים ז!ה לז!ה
הא !מת .על ידי ז!ה משליך כל איש !ש !קר אלילי כספו
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ומקרב !את עצמו !אל הא !מת ,ולפי השלום !שבדור,
כך יכולין למש7ך !את כל העולם לעבודתו יתברך
לעבדו !ש !כם !אחד וכלם ישליכו !את אלילי כספם
וזהבם ויתפללו !אל השם לבד .מעלת הקבוץ !של
ישראל ,האוחזין עצמן בהצדיק הא !מת באהבה
ואחדות גדול ,ובתכלית השלום האמתי,
וממשיכין על עצמן בכל עת !הארת הדעת
הקדוש !שלו ,ומתקבצין ומתועדין בכל עת לדבר
ז!ה עם ז!ה ביראת שמים ומ !הארת הדעת
הקדושה !שעוסק הצדיק הנ"ל להאיר ב !הם.
הקבוץ הז!ה ,הוא יקר ונע !לה מא7ד ,ועל ידי ז!ה
הקבוץ ,תהי!ה הגאלה במהרה בימינו ויבוא
משיח ויתקן הכ7ל בשלמות .על ידי הא !מת,
פודה
העולם נשמר מכל הזיקות .הא !מת הוא !
מכל הצרות .כ !שיש א !מת יש שלום .כ !שאין א !מת
אין !ח !סד .על ידי א !מת ,יז !כה לשם עולם .מי
!ששומר !את עצמו מ !ש !קר הוא מנצח תמיד .ל7א
תבנ!ה ירושלים ,עד !שיהי!ה שלום בין ישראל,
ואין בית המקדש נבנ!ה ,עד !שתכ !לה גאוה.
אבקש סליחתו !של7א שלחתי עדין הספרים
חולה ועברו עלי יסורים
הקדושים .כי הייתי !
קשים ל7א עלינו ובודאי הכ7ל לטובה .גם עכשו
עדין אני חלוש-כ7ח מא7ד ,והתגברתי בכל כ7חותי
לכת7ב קצת דבורים קדושים !שיש ב !הם כדי
להחיות ולהשיב לב .מעת !שנפרדנו ל7א שכחתי
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אותו כי אהבתו חקוקה בע !7מק לבי באהבה רבה
ואהבת עולם .ואני מתגעגע ומשתוקק אליו תמיד
להתקשר אתו ב !ש !בת אחים גם יחד .אני מתפלל
תמיד עבורו !שיז !כה לראות בתפ !א !רת אור ה !ש !מש
הקדוש המאיר עכשו בעולם ,ולהעביר ולסלק
העננים המחשיכים !את אור ה !ש !מש .בא !7פן !שנז !כה
חשך לאור גדול וכאור
לצאת מאפלה לאורה ,מ !
נפיה".
ב !7קר יזרח עלינו " !ש !מש צדקה ומרפא בכ !
ברגשי כבוד ויקר הנני דורש שלומו ושלום אנשי
שלומו הנלוים אליו ,א !שר זכה לאור התורות
יטה
והתפלות ,ובודאוי יעשו בו פעלות לטובה אם !
יהם.
אזניו ולבו אל !
אוד !סר .בית זלמן אודסער.
ישראל ד7ב !
ט !בריא.
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2
לכבוד מר זלמן שזר הטוב והנעים ,ברכת חיים
ושלום רב .שלשום שלחתי לו מטעמים טובים
א !שר אהבה נפשו ,ואקו!ה !שירגיש ב !הם נעימות
רבה .גם עכשו שולח לו מתנה טובה מבית גנזיו
!של רבנו בבת עינינו נחל נובע מקור חכמה,
זכר צדיק לברכה.
!
עקר ביאת המשיח הוא לגלות הא !מת בעולם,
וז!ה עקר הגאלה .כי עכשו הא !מת בגלות גדולה,
וכל !אחד אומר !ש !אצלו הא !מת .א !מת ו !ש !קר הם
בחינת !מ !לך ו !ע !בד ,ומחמת התגברות ה !ש !קר נ!חלף
!בן ה !מ !לך ב !בן ה !ע !בד עד !שסברו על !בן ה !ע !בד
!שהוא !בן ה !מ !לך .ועל !בן ה !מ !לך לה !פך ,כמב7אר
בספורי מעשיות .ועקר בטול ה !ש !קר והתגלות
הא !מת הוא על ידי !שמבטל עצמו מכל וכ7ל עד
!שהוא בבחינת עפר ממש ,בבחינת" :ונפשי !כעפר
ארץ ,וכל הדברים
לכ7ל תהי!ה"! .שהכ7ל גדל מן ה !
ארץ .ואי !אפשר
והבריות נמשכים !אל ה !
ארץ אם ל7א על ידי כ7ח המכריח,
!שיתרחקו מה !
הינו ,על ידי !שיש מי !שמכריח הדבר ונוטלו
ארץ ומרחיקו מ !מנה .וכפי כ7ח המכריח
ממקומו ב !
ארץ .ואחר כך כ !שנפסק כ7ח
כן נתרחק הדבר מה !
ארץ יש לה כ7ח
ארץ .כי ה !
המכריח ,חוזר הדבר ל !
ומוש !כת כל הדברים לעצמה .כי אם לאו
!
המושך
ל7א היו יכולים להתקים ע !ליה .כי היה ראוי לפ7ל
22

הסבא הקדוש

נ נח נחמ נחמן מאומן

מ !מנה מחמת !שהיא כדורית וכל בני העולם
עומדים סביבה ,כידוע .אך !שיש לה כ7ח המושך וכו'.
ויש צדיק אמתי !שהוא יסוד העולם ,וכל הדברים
עומדים עליו .וז!ה הצדיק היחיד בעולם הוא ענו
ושפל ומשים עצמו !כעפר ,ועל ידי ז!ה יש לו כ7ח
המושך להמשיך כל העולם אליו לקרבם לה'
יתברך ולתורתו הקדושה .והנה היה ראוי !שימשכו
כל בני אדם לז!ה הצדיק !שהוא בחינת עפר !שיש לו
כ7ח המושך כנזכר לעיל .אך על ידי כ7ח המכריח
מפסיקין ומרחיקים מ !מנו .הינו! ,שיש בני אדם
יהם הם מכריחים !את בני
!שעל ידי דבורם ומעש !
האדם ,להרחיקם מהצדיק הנזכר לעיל ,וכפי כ7ח
המכריח כן מרחיק מהצדיק .ועקר כ7ח המכריח
הוא על ידי גאוה וגסות הרוח ורדיפת כבוד,
!שמתירא !שיהי!ה נפחת כבודו ויתבז!ה כ !שיתקרב
רוצה לידע הא !מת
!אל הא !מת .על כן כל מי !ש !
לאמתו ,ישפיל דעתו !בא !מת ,ויזכ7ר פחיתותו
ושפלותו !בא !מת .וכל מה !שעבר עליו מעודו.
גלה לו
וכ !שירגיש שפלותו !בא !מת אז בודאי תת !
הא !מת ,ויתגבר כ7ח המושך על כ7ח המכריח .ויהי!ה
נמשך בזריזות גדולה להצדיק האמתי
(ועין לקוטי מוהר"ן ,ח !לק א ,סימן ע').
דרישת שלום לבבית לו והנלוים אליו וברכת
!פש.
בריאות בגוף ונ !
אוד !סר
ישראל ד7ב !
ט !בריא
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3
אהובי כנפשי ,מר זלמן שזר ,שלום וחיים
אמתיים.כבר כתבתי !שאני מאמין ומקו!ה כי בגלל
השגחה הפליאה !שקרה בחול המועד !פסח תהי!ה
לו טובה וברכה רבה בע !סק ההתקרבות להצדיק
האמתי .אמנם ביחד עם ז!ה מצאתי חובה לעצמי
לגלות !את אזניו הא !מת א !שר בלבבי ,כי בענין
עסקנו אני נקי לגמרי מכל מיני פניות גשמיות
דומה חס-ושלום ,רק בלתי
!של ממון וכבוד וכ !
לה' לבדו .ואני בטוח וסומך עצמי על רום מעלת
חכמתו !שמבין ויודע בברור גמור דבר ז!ה בכבודו
ובעצמו .השם יתברך יודע ועד !שאני מוכן ומזמן
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למס7ר !את חיי וממוני וכל א !שר לי בשביל ע !סק ז!ה,
!פש ישראלי לה' יתברך ,או על כל
לקרב איז!ה נ !
פנים להכניס בו איז!ה הרהור תשובה אפלו רק
ל !רגע !אחד בלבד!
רבנו זכרונו לברכה אמר" :שלשה דברים פעלתי
א !צל השם יתברך :א) !את הגבהות !שב !כם כבר
שברתי .ב) עברה תע !לה ל !כם ביסורים .ל7א תגר7ם
ל !כם שוב נחת רוח .תעשו עברה ,תהא בלי ידים
ובלי רגלים .ג) מפרסמים !של !ש !קר ל7א תסתכלו
ניהם ,כבר טעמ !תם מיין ההונגרי .אפלו אם
עוד בפ !
עשה האדם מה !שעשה ועבר מה !שעבר ,גם אז
מצמצם !את עצמו השם יתברך מאין סוף עד אין
תכלית ,ומרמז לו רמזים !שיתקרב אליו בסבות
מסבות שונות א !שר מסבב בכל ז!ה בתעלומותיו
הנשגבות .כי הוא יתברך חושב מחשבות לבל ידח
מ !מנו נדח .אבל כל רמיזותיו הא !לה וכל קריאתו
אותנו הוא על ידי הצדיק האמתי !שנשוב אליו
מכל מקום !שהוא .מכל מיני מניעות ופתויים
ועקמומיות !שבלב ,מכל מיני התגברות קלפת
עמלק !שמתגבר על האדם ,ומכל מקום !שנתעו
ונטעו דעתו ולבבו! .ע !צם הנקדה !שבפנימיות
הפנימיות הלב !של כל !אחד מישראל ,מים רבים
ועזים ל7א יוכלו לכבותה ,אף אם יעב7ר עליו מה
!שיעב7ר .בפרישת שלום וברגשי כבוד ויקר,
המתגעגע ומקו!ה להתראות בשמחת לב.
עסר ,ט !בריא
אוד !
ישראל ד7ב !
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4
לידיד לבי התאב וכמה לחזות במחזות
הצחצחות הצפונות וגנוזות ,מר זלמן שזר,
ירומם השם !ק !רן ישעו ,ויפקח עיני שכלו,
להבחין ולראות הא !מת עין בעין.
בימינו בא שודד בגבולנו והוא ר7אש לכל צוררינו,
שם מצור ברז!ל עלינו ,טמן מוקשים בדרכנו,
פרש רשתות לרגלינו ,עיניו לטש ושניו חרק
עלינו להתגולל ולהתנפל עלינו לכלותנו
ולהשמידנו ,ובכל יום ויום מתחדש ומתגבר
עלינו ,כוס תרעליו להשקותנו ,ואין ביכלתנו
כלל לעמ7ד כנ!גדו .לכך הפליא השם לעשות עמנו
והקדים רפואה למכה ,והוריד לנו הצדיק האמתי
ר7אש ומבחר מכל בחירי צדיקיא! ,שהוא הרבי
ומנהיג !שבדורנו ו !של כל דורות הבאים .להשקות
ארץ חכמה ודעה !את ה' ,בנהרי נחלי
כל ה !
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חכמתו ותקוניו ועצותיו העמקות .לטהר טמאים,
להרחיץ צואים ,להלבין כתמים ,לזכות אשמים,
לכפר זדונים ,לקרב רחוקים ,לקבץ נדחים
ואובדים ,להוציא ממסגר אסורים ,לשמח לב
זוכה להנצל מן הטועים
נדכאים ונדוים! אשרי ה !
חשך ואפלה לבל יראו ויביטו באור
והתועים ב !
הצדיק האמתי !שהוא ש !7רש כלל כל הצדיקים
!שבכל הדורות ,והוא יגמ7ר בשלמות כל התקונים
!שהתחילו הצדיקים !שבכל הדורות ,ויתקן כל
העולם בתכלית השלמות ,ובג !7דל כ7חו יכניע ויבטל
כל המינות ו !אפיקורסות מן העולם ,וימשיך אמונה
גדולה בעולם ,ויאיר לכל !אחד התגלות אל7קותו
בהתגלות נפלא מא7ד א !שר עדין ל7א נשמע ול7א
נראה כז7את מימות עולם .כ !שמתגבר ת !7קף זהמת
הנחש חס-ושלום ונתרחק מא7ד מקדשת יהדותו,
והוא נע ונד ומטלטל ודוחין אותו מקדשתו מדחי
!פש האדם ,ואז
עור !רת קדשת נ !
!אל !דחי ,אזי מת !
דיקא ,אם הוא חזק ואמיץ ומתחיל לבקש ולדר7ש
ולחפש ולחת7ר בכל עת ולהתגעגע ולכס7ף ,למצ7א
אותו יתברך ,ואף על פי !שעדין עוברים ימים
זוכה למוצאו יתברך ולהתקרב
ושנים הרבה ואינו !
אליו ,אף על פי כן ידע ויאמין כי בכל עת ועת ,על
ידי כל בקשה ובקשה על ידי כל דרישה ודרישה
!שדורש ומבקש ומחפש למצ7א כבוד קדשתו
תולה
יתברך ,ועל ידי כל הבטה וגעגוע !שמביט ו !
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עיניו לרחמיו יתברך ,ועל ידי כל תנועה ותנועה
זוכה בכל פעם
!שפונ!ה לקדשה  -על ידי כל ז!ה !
חשת ,אף על פי
לשב7ר חומות ברז!ל ודלתות נ !
!שאחר כך מתגברין עליו בכל פעם יותר רחמנא
ליצלן ,אף על פי כן אין יגיעו לריק חס-ושלום
ואין שום תנועה !שפונה לקדשה נ!א !ב !דת חס-
ושלום .ובודאי סוף כל סוף יז !כה למצ7א אותו
יתברך ולעלות בתכלית העליה .וז!ה הכ7ח לחפש
ולבקש אותו יתברך אפלו בתכלית הירידה,
!פש ,הוא בזכות תורתו !של
בתכלית גלות הנ !
הצדיק האמתי! ,שמ !טה כלפי !ח !סד תמיד ומוצא
טוב בכל !אחד מישראל ,כי יודע ללקט כל
בחינות טובות !שנמצא בכל !אחד מישראל ועל
ידי ז!ה הוא עוסק ברפואות כל !אחד אפילו אם
!פש .כי הוא
חולה גדול מא7ד מא7ד ב Kחלי הנ !
הוא !
מוצא בו גם כן נקדות טובות ,בחינת שערות.
דהינו מה !שמנתק עצמו מרע לטוב כשערה.
וז7את השערה הוא בחינת צנור !שהצדיק ממשיך
על ידו גם עליו שכליות עד !שמכניס בו גם כן
השגות אל7קות! .שז!הו עקר גדלת הצדיק כ !שיוכל
חולה הגדול ביותר!
לרפאות גם !
המעתיק והמסדר המתפלל בכל יום לשלומו
והצלחתו ודבוק בנפשו היקרה והנעימה בכל עת
!פש !בא !מת ודורש שלומו
תמיד בכל לב ובכל נ !
וטובתו ושלום הנלוים אליו.
עסר
אוד !
ישראל ד7ב !
28

נ נח נחמ נחמן מאומן

הסבא הקדוש

5
!חמדת לבי הנ!חמד מפז ומפנינים ,מר זלמן שזר,
השם יאריך שנותיו בנ7עם ה !עליון ,בא !7פן !שיסלק
ויבטל חכמתו ושכלו !נג!ד מתיקות אור הדעת !של
הצדיק !החכם האמתי.
רודער גיוואהלד !מען שלאפט .ביז ו!וען
הארציג!ער ב !
הומה וסוער
נאך ו!ועט !מען שלאפין?! הזמן הולך ו !
ורץ ופורח מא7ד יותר מצלו !של עוף הפורח באויר,
והגוף !אפשר עכשו בא יומו .ומה נע !שה ליום
אחרון? אין חכמה ואין עצה כי אם לבר7ח לצדיק
הא !מת ,זקן !שבזקנים ,סבא דסבין ,בחיר מבחירי
צדיקיא! ,שבע !7צם גדלתו ונוראות כ7חו יכול לתקן
הכ7ל ,אפלו נפשות פגומות ומקלקלות כל כך !שאי
!אפשר ל !הם להתקן בשום פנים .אף על פי
רואה
!שתוכחה הוא דבר גדול להוכיח !את חברו כ !ש !
בו !שאינו מתנהג כשורה ,אף על פי כן לאו כל
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אדם ראוי להוכיח .כי על ידי תוכחה !של מי
!שאינו ראוי להוכיח ,אזי ל7א די !שאינו מועיל
בתוכחתו ,אף גם הוא מבאיש ריח !של הנשמות
השומעות תוכחתו .כי על ידי תוכחתו הוא
מעורר הריח הרע !של המעשים הרעים והמדות
הרעות !של האנשים !שמוכיחם ,ועל ידי ז!ה הוא
מחליש הנשמות !של !הם .אבל קול המוכיח
הראוי מחזק כ7ח הנשמה ,כי הוא מוסיף ונותן
ריח טוב בהנשמות על ידי קול תוכחתו וזוכין
!לאמונה בשלמות .ועל ידי ז!ה נתר !בה כבודו
יתברך מא7ד .כי עקר כבוד השם יתברך הוא
כ !שבני אדם מחוץ לקדשה מקרבים !את עצמם
לפנים מהקדשה ,ז!הו עקר כבוד השם יתברך,
וכדין !אתעלא ו !אתייקר שמא דקדשא בריך הוא
עילא ותתא .ועל ידי ז!ה ממשיכים שלום
בעולם.
עסר
אוד !
ישראל ד7ב !
ט !בריא
6
אהובי יקירי ,מר ז .שזר ,הגדל וצומח מטפי גן
ע !דן !של הצדיק! ,שהוא ש !7רש נשמת משיח,
!שיכול להעלות ולחדש !את כל העולם לטובה,
לקשר ולהמשיך !את כלם לה' יתברך ,אפלו !את
הרחוקים מא7ד מקדשת ישראל ,בתכלית הרחוק
ביותר .שלום וכל טוב לא !7רך ימים.
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אהובי אחי נפשי ולבבי ,א !שר אהבת דוד ויהונתן
אהבתנו ול7א תבטל לעולם .יען אינה תלויה בדבר
בטל .הסתכל היטב והתבונן בע !7צם ה !ח !סד והישועה
הנפלאה א !שר הפליא השם יתברך עמנו ,א !שר פקח
עינינו לראות נקדת א !מת אחת,
כז!ה !של7א נתגלה מימות עולם! .שאי !אפשר
להסתירו עוד מדעתנו בשום א !7פן ,מה מא7ד מתקו
דברי חכמינו זכרונם לברכה אלינו ,במה !שרמזו לנו
יהם על רבנו .הלכה כרב נחמן .והלכה כרב
בדבר !
נחמן .והלכה כנחמני .עקר הישועה הבאה אינה
!אלא על ידי אמונה .ומדת אמונה היא לפי מנהיג
הדור :צריך לראות למלאות !את האמונה ,על ידי
!הארה !של הצדיק! ,שהוא כלליות השבעה רועים ,כי
רועה האמונה לתקנה ולהשלימה .וכל עקר
הוא !
אמונת ישראל ,ממשיך הוא להדור ,ואי !אפשר
לבוא לז!ה הצדיק ולהתקרב !אל הקדשה ,כי אם על
ידי עזות דיקא .כמאמר חכמינו זכרונם לברכה,
"הוי עז כנמר" .וכמו !שכתוב "נהלת בעזך !אל נוה
קד !שך" ,הינו על ידי עזות נכנס !אל הקדשה ,כי יש
אחרא והם גם כן מפרסמי הדור.
רועים !של הסטרא K
ועקר כ7חם על ידי עזות והם ככלבים בעזותם,
!פש המה רועים" (ישעיה נ"ו)
בבחינת "והכלבים עזי נ !
והן "פני הדור כפני ה !כ !לב" .ועל כן אי !אפשר להנצל
מ !הם מתחת !ממשלתם ,רק כ !שיהי!ה לו עזות גדול
מא7ד ,לעמ7ד כ !נג!ד עזותם הרע.
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וכן אי !אפשר להנצל מכל המונעים והחולקים
והמתנגדים ולהתקרב !אל הא !מת ,כי אם על ידי
גלה! ,שהכ7ל מתנהג
עזות דקדשה! על ידי !שנת !
ברצונו יתברך ואין שום חיוב הטבעי כלל ,על
ידי ז!ה נע !שה יראה .כי אז יודעים !שיש שכר
וע7נ!ש ושיך להתירא מפניו יתברך .אבל
כ !שנופלים לכפירה ,כאלו הכ7ל מתנהג על פי
ה !טבע ,אין שיך יראה כלל .יש חיות רעות,
דורסים וטורפים .והם חכמי ה !טבע! ,שרוצים
להראות בחכמתם המטעית !שהכ7ל על פי
ה !טבע .וכאלו אין שום רצון חס-ושלום .ואפלו
האותות נוראות !שעשה עמנו השם יתברך
משימים הכ7ל בתוך !ד !רך ה !טבע .והחכמים הללו,
הם בחינת חיות רעות .והם דורסים וטורפים
יהם
רבים מבני עמנו !שטועים גם כן אחר !
וסוברים כמותם ,כאלו הכ7ל על פי חיוב ה !טבע
חס-ושלום .ואלו הנפשות הם כצ Kפרים האחוזות
בפח .על כן כל מי !שחס על נפשו ,צריך לבר7ח
ולמלט נפשו מ !הם! ,של7א תהי!ה נפשו נט !ר !פת
ונד !ר !סת חס-ושלום על ידם .על כן חלילה
להסתכל כלל באלו הספרים המדברים מחקירות
אפלו בספרים !שחברו גדולי ישראל .כי אין רעה
גדולה מזו.
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7
יקירי ,חביבי ,געגועי ,מר זלמן שזר ,השם יאריך
שנותיו בר7ב טוב אמתי.
אזור נא כגבור חל !ציך ,אחי יקירי ,להתחזק בכל ע7ז,
בכל כ7חך לשמח נפשך מא7ד .ותסמ7ך על כ7חו !של
זקן דקדשה ,זקן !שבזקנים .כי הוא הולך לפנינו
תמיד בכל עת ומהפך הכ7ל לטובה ,עוונות לזכיות,
ומאיר לנו אור אל7קותו יתברך גם בת !7קף התגברות
חשך המר הז!ה העובר עכשו .זכ7ר נא ,אחי חביבי,
ה !
!את ה !ח !סד הנפלא והנורא עד אין סוף ואין תכלית,
!שעשה עמך השם יתברך לקרבך לאור האורות,
קדוש ונורא כז!ה ,להסתופף בצל קדשתו ולעס7ק
בדבריו הקדושים ,הפוך ב !הם והפוך ב !הם ,בכל
תורה ובכל שיחה .בודאי תוכל להחיות עצמך
תמיד ,ולהחיות גם אחרים בסגלות יקרות
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וחמודות !של נפשך היקרה וגבוהה מא7ד,
בהסברתך המזהירה ,בדב !ריך הנלהבים וברוח
לבך החם כלהב אש ,להפ7ך אור הא !מת בין אנשי
מדע ובין המוני הדור הצעיר .אני בטוח !שעל ידי
ח7ז!ק לבך בהא !מת כל כך ,יתן לך השם חיים
ארכים ,חיים טובים ותצליח ותז !כה לז!ה בזכות
וכ7ח הצדיק! ,שהוא ה !מ !לך האמתי על כל ישראל
לדור דור .תדע ותאמין !באמונה שלמה !שאין
שום דבר ול7א שום עבודה קלה נ!אבדים לעולם,
ואפלו התעוררות בעלמא ומחשבה טובה אינה
נ!א !ב !דת לעולם .כי ת !כף כ !שנתעורר אדם באיזו
עושה איז!ה
התעוררות בעלמא ,וכל !שכן כ !ש !
עבדה דקדשה ,אזי ת !כף חוטף אותו הצדיק
האמתי העוסק בתקון נפשות ישראל ,ומכניס
אותו למקום !שמכניס לצ !7רך הבנין הנפלא והנורא
!שהוא עוסק לבנות להכניס לשם כל הנדחים
!שבעולם ול7א ישאר !אחד מ !הם בחוץ.
דרישת שלום ברגשי אהבה וגעגועים.
עסר
אוד !
ישראל ד7ב !
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8
לבי יקירי ,מר זלמן שזר ,החושב מחשבות
ותחבולות ,להודיע ולהאיר אור הא !מת בעולם,
!שהוא אור הצדיק הא !מת ,אור האורות ,בחינת
אורו !של משיח ,המאיר עלינו אור התגלות
אל7קותו יתברך גם במחשכים מרים ומרורים א !שר
חשך הז!ה ,ומשבר ומכניע ומשפיל ומבטל
בדור ה !
מן העולם כל ספרי המינים וה !מחקרים ,הנוטים
לצד מינות וכפירות ,וכל הגאוה וה !ממשלה !של
המנהיגים !של !ש !קר! ,שמטילים שנאה ואיבה בין
יהם !שבשמים" .יצו השם אתך !את
ישראל לאב !
הברכה והחיים".
זקנה ושיבה קפצו עלינו .וכ7חנו חלש ודל .ושונאי
נפשנו !שהוא אש התאוות רבו וגברו מכל הצדדים
כמעט בלי שעור .ונפשנו מט !7ר !פת במצלות טיט
עכירת תאוות עולם הז!ה והבליו ,כ !א !בן הנתון
בתוך כף ה !קלע .ואנו הולכים בעולם נע ונד
מבלבל ומט7רף מא7ד ,יותר מספינה התועה בלב ים
והרוח סערה הולך וסוער בלי שום מנוחה ו !ש !קט
אין שום משל ודמיון לכנות ולהדמות ע !7צם
הרחמנות !שעלינו .ואין לנו שום עצה ותחבולה רק
לנוס ולפר7ח להצדיק .להתגולל ב !ר !פש וטיט,
ולרחש על הידים ורגלים בין נחשים ועקרבים ,עד
!שנז !כה לשא7ב מרוח הק !7דש !של הצדיק ,א !שר על
ידו אין שום יאוש בעולם כלל .ובכל מקום ובכל
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זמן ובכל המדרגות למעלה ולמטה אפלו
הרחוקים !שנתרחקו לגמרי מקדשת ישראל ,אף
על פי כן אין שום יאוש כלל .כי בע !7צם כ7ח
חכמתו הגדול והנורא הוא מהפך ע !צם הרע לטוב.
משמד לרצון .עקר כל הכפירות וה !אפיקורסות
!של חכמי ה !טבע! ,שנתעו למקום !שנתעו ,הוא על
ידי פגם אמונת חדוש העולם! .שעל ידי פגם ז!ה,
באים לכל מיני טעותים .ועקר הכנעתם ובטול
דעתם ,הוא על ידי הצדיק הא !מת ,הגדול במעלה
משה משיח! .שממשיך תורה כדי
מא7ד ,בחינת !
להאיר ולגלות אמונת חדוש העולם ולבטל
ולעק7ר דעות חכמי ה !טבע !שכופרים בחדוש
העולם .ע !7צם נוראות גבורתו וכ7חו !של הצדיק
הא !מת ,הבעל כ7ח הוא בחינת מ !טה ע7ז! ,שעומד
בח7ז!ק ות !7קף ,בתוך בית הבליעה !של הסטרא
אחרא .עד !שמכרחת להקיא הקאות בכל פעם,
K
עד !שגם אלו הרחוקים והגרועים ביותר! ,שכבר
הזקינו ברשעתם ונתעבו ונתגשמו מא7ד ונבלעו
אחרא! ,שכמעט כמעט אבדה
בתוך !ב !טן הסטרא K
תקותם ותוחלתם ,באים ומתקרבים לה' יתברך
ונתוספים שכנים רבים להקבוץ הקדוש !של
הצדיק ,ועל ידי ז!ה דיקא ,נעשה תקון נפלא בכל
פעם ,עד !שסוף כל סוף יתקן הכ7ל.
בהוקרה ואהבה וגעגועים.
עסר-אדסר נחמן
אוד !
המעתיק ישראל ד7ב !
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9
לכבוד נשיא ישראל ,שמחת לבי ,מר ש .ז .שזר,
א !שר שזר ודבק עצמו !בא !מת ,להצדיק הא !מת .בעל
הנפלאות ,פלאי פלאות עד אין ח !קר ,לרפאות
ולהחיות אותנו תמיד ,בכל עת ,בכל דור .בזכותו
וכ7חו הגדול והנורא ימש7ך ע !ליך השם רפואה
בשלמות ותז !כה לראות בתפ !א !רת התגלות הא !מת
האמתי.
אהובי ,אחי ,נפשי ולבבי ,א !שר נ7עם אהבתך תקוע
וקבוע בלבי תמיד !בא !מת ,בג !7דל ענותנותך
בטחתי ,לפת7ח פי ולדבר לפנ!יך ,דברי א !מת !שבלבי.
עמדתי מרעיד ומשתומם וצירים וחבלי לדה
אחזוני ,מהשמיעה ל7א טובה !שאתה נמצא בבית
הומה לבי ,על צערך וכאבך .צר לי ע !ליך,
החולים! ,
אחי חביבי כנפשי .לבי בטוח בחסדי השם
ונפלאותיו ,כי בודאי ירחם ע !ליך ,ועל עמו ישראל
וירפא אותך מהרה רפואה שלמה מן השמים,
!פש ורפואת הגוף .וכ7חו הגדול הנשגב
רפואת הנ !
והנורא !של הצדיק הא !מת ,נחל נובע מקור חכמה
רבנו נ נח נחמ נחמן מאומן ,יעמ7ד לך ולביתך
למח !סה ולמגן לנ!צח.
המעתיק
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10
לכבוד נשיא ישראל ,עיני ולבי ,מר שניאור זלמן
שזר ,החושק וחומד לדרש ,לחפש ולבקש ,ולתור
ולחת7ר ,למצ7א תעלומת והסתרת המים חיים,
!שמרפאים כל מיני Kחלאים רעים ומרים! ,של
הכפירות ו!אמונות כזביות ומצמיחים ומגדילים
בכל העולם האמונה הקדושה ,אמונה חזקה
ונכונה ,אמונה זכה !צחה וברורה ,ויכירו וידעו
כלם !את ה' ,ויתנו לו !כ !תר מלוכה" .מי ימלל
גבורות ה'" ונפלאותיו וחסדיו העצומים !שזכינו
לאור חדש! ,פ !לא נורא כז!ה ,בדור !העני הז!ה ,מה
!של7א זכו לז!ה כל הדורות הקודמים ,להשיג !ד !רך
החיים !ד !רך הא !מת האמתי.
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ז!ה היום קבלתי !את ברכתו הלבבית .אגילה
ו !אשמחה בכל לבי א !שר מצאתי חן וחבה יתרה
בלבך הטוב והרם ,תשואות חן חן ור7ב תודות
וברכות על פלאות אהבתך אלי .עיני ולבי פרושות
וח !סד וימהר
לה' בתפלה ותחנונים !שיחנ!נך בחן !
ויחיש לישועתך ,וירפ !אך רפואה שלמה מהרה.
וישמ7ר ויציל אותך מכל מיני מחלה וכאב חס-
ושלום .ויגדיל שלומך ושלום ביתך ,לחיים טובים
ארכים ,בריאים ורעננים ,בזכות הנחל הנובע
מקור חכמה נ נח נחמ נחמן מאומן אמן כן יהי
רצון .בעוונות הרבים שלח השם עלי לטובה
יסורים וכאבים עצומים ברגלי ובמעי ,ל7א עלינו,
ובוכה לפני ה' ,על בטול תורה
אני שוכב במטה !
!סת ולמקו!ה
רוצה לילך לבית הכנ !
ותפלה .גם אני !
כדרכי לטב7ל בכל יום במקו!ה .אב !קשך מא7ד
להתחזק להתפלל! ,שירחם השם עלי וישלח לי
מהרה רפואה שלמה מן השמים .ויומתקו כל
הדינים מעלינו ומעל ישראל .וכי גם אנחנו נהי!ה
נרשמים בלבו !של הצדיק הא !מת !שיודע מכאובינו
ועוסק ברפואתנו לדור דור לנצח .בטח בה'
ותתפלל אליו להתחזק מא7ד בשמחת ה !רג!ל! ,שבו
עשה השם עמנו נסים ונפלאות נוראות ,לה !פך מן
ה !טבע .כי עתה אנחנו צריכים להתחזק יותר
בשמחה! ,שהוא רפואה לכל המכות ולכל החלשות
בפרט בחג הקדוש הז!ה .כי בליל הס !דר !של !פסח,
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נתעוררין אז ,כל העשרה מיני נגון ,לשיר! ,שמ !הם
!פש ,לנו ולכל ישראל אמן כן
כל הרפואות ,בגוף ונ !
יהי רצון .בברכת חג כשר ושמח.
אוד !סר
ישראל !בר !

11
לכבוד נשיא ישראל ,מחמד עיני ולבי ,המהלל
ומשבח ב !פה כל ישראל ,מר ז .שזר ,א !שר לג !7דל
גדלת אצילות נשמתו הגבוהה ו !עליונה מא7ד ,זכה
לטיל בהיכל החכמה והמדע !של הנחל נובע,
!שאינו נפסק לעולם ,ומגן על ישראל לדור דור
לנצח ,ומאיר עלינו אור הדעת ,לדעת ולהכיר !את
בור !כת בחיים טובים
ה' .שנה טובה ומתוקה ,מ !
וארכים ,בריאים ורעננים ,חיים אמתיים.
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בלב שמח ונחת רוח גדול ,קבלתי !את ברכתו
הלבבית ,בצרוף תרומה על סך מאה לירות
ישראליות ,מיום כ"ח אלול  .מע !7מק לבי אביע
למעלתך הרם ,ר7ב תודות וברכות ,ותשואות חן על
חסדך הגדול עלי .ישלם השם פעלך הטוב ,ויתן לך
ולביתך חיים ושלום ,וברכה והצלחה ורפואת
!פש והגוף .השם יודע !את לבי! ,שאני משתוקק
הנ !
!פש ,לכת7ב !את דברי
וכוסף ומתגעגע בכלות הנ !
א !מת ,ממקור חיינו רבנו הקדוש ,ותלמידיו
זכר צדיקים לברכה .אך לדאבוני ,תשש
הקדושים !
כ7חי ושמם לבי ודעתי ,מר7ב צער וכאב !שיש לי
ממחלתי ל7א-ע !ליך ,בפרט עכשיו שגברה עלי ביותר,
השם ירחם עלינו וישלח דברו וירפאנו מהרה,
בכ7ח וזכות הנחל נובע מקור חיינו ,רבנו הקדוש
נ נח נחמ נחמן מאומן .ויצליחך בכ7ל .זכות הצדקה
תעמ7ד לימינך וימהר להושיעך בכל הישועות
והצלחות.
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12
רפואה וישועה לכבוד נשיא ישראל ,השוכן
בעמקא דלבאי ,מר ז' שזר ,הנושא !את נפשו !אל
הא !מת האמתי ,נחל נובע ,וכרת עמו ברית
עולם ,בעבור ז!ה ,חפץ בו השם וסבב סבות רבות
ופלאות גדולות ,עד !שנתבסס ,ונתבסם החבור
!לד
והיחוד הקדוש !שלנו ,א !שר מז!ה נולד הי !
הקדוש אב"י הנחל! .שהכ7ל מתפלאים ,משתאים
!לד !פ !לא הז!ה ,וכלם מקבלין
ומשתוממים ,על י !
אותו "באנפין נהירין" בחבה ו !חדוה רבה .כי הוא
מש !קה !את ישראל מימי א !מת ,הנובעים ממעין
הישועה ,נחל נובע! ,שמ !מנו תצמח הגאלה
האחרונה ,השם ירפאהו וישמרהו מכל רע ,מכל
מחלה לא !7רך ימים ושנים טובים אמן ואמן.
ברוך הטוב והמיטיב ,ברוך רופא חולים וברוך
השם א !שר שם נפשך בחיים ול7א נתן למוט
רג !ליך .השם יודע תעלומות ,הוא יודע כמה וכמה
אני מצטער בצערך ,ו !את התפלות והבכיות
מעמקא דלבא א !שר אני שופך ע !ליך ,לפני השם
!שיחוס וירחם ע !ליך ועל עמו ישראל וישלח דברו
וירפ !אך ויבריאך בשלמות ,לחיים טובים ,חיים
ארכים ,חיים אמתיים !של אמונה קדושה
ותשובה שלמה ,בכ7ח וזכות כל הצדיקים
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האמתיים יחידי הדורות ובר7אשם המנהיג הא !מת
!של דורנו ,דורותינו ו !של כל הדורות הבאים ,הוא
הוא רבנו ה !פ !לא ה !עליון הנשגב הנורא מא7ד מא7ד,
נ'חל-נ'ובע-מ'קור-ח'כמה ,רבינו
רבי נ נח נחמ נחמן מאומן ,עלאה על כל
עלאין ,וכ7ח זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.
אני בוטח וסומך עצמי על מדת טובך הגדול,
לבקש חנינה ומחילה ,סליחה וכפרה ,אולי עשיתי
איז!ה דבר בשגגה! ,נג!ד רצונך ,וגרמתי לך צער או
!פש .או !שפגמתי חס-ושלום בלי דעת בלי
עגמת נ !
כונה בכבוד אדוני הנשיא! ,חמדת לבי ,ימח7ל לי על
ז!ה בלב שלם.
13
כ !שהצדיק נתפרסם בעולם על ידי ז!ה נתחדשים
נגונים בעולם.
יקירי ,מר ז .שזר ,בעל עין חדה ,לבח7ן ולתפ7ס מי
הוא ה !מ !לך הא !מת על ישראל! ,שיש לו כלי נפלאה
!שכ !שמניחים אותה על איז!ה מין חיה ובהמה
!שבעולם ,אזי מיד מת !ח !לת לנגן הנגון הנפלא
והנעים מא7ד מא7ד! ,שהוא תענוג נפלא ועצום
מא7ד לשמ7ע ז7את! .שכל התענוגים !של העולם כלם
כאין ,ואינם נ!חשבים ,ובטלים לגמרי !נג!ד התענוג
הנפלא הז!ה! ,של הנגינה הז7את .השם יחיהו ויורהו
ה !ד !רך הטובה ,א !שר ילך בה.
43

הסבא הקדוש

נ נח נחמ נחמן מאומן

יקירי וחביבי כנפשי ,חזק ו!אמץ .אל תתבהל ואל
תתבלבל ואל תפ7ל ברוחך משום דבר !שבעולם.
יהי!ה מה !שיהי!ה .כי ברוך השם יש לנו כתפים
יהם .כי דוקא עכשו ,בז!ה
רחבים ,לסמ7ך על !
חשך היתום ,דור !העני הז!ה ,האיר השם
העולם ה !
בעולם אור חדש ,חדוש !שבחדושים ,נורא ונשגב
מא7ד .אור צח ומצחצח ,אור האורות ,עילאה על
כל עילאין! ,שעדין ל7א היה מעולם! ,שיכול לתקן
הכ7ל ,ועל כן ראוי לנו להתגולל ב !ר !פש וטיט,
ארץ ,גם בין נחשים ועקרבים ,עד
ולרח7ש על ה !
!שנז !כה לשא7ב ולינ7ק מאורו הקדוש ,כי כל זמן
!שהאדם משתדל ומבקש ומחפש להתקרב לצדיק
הא !מת ,יש לו תקוה לעולם .אפלו אם נפל לעמקי
תהום תחתיות ומתחתיו ,עד !שכמעט אינו יודע
להבחין בין קדשת ישראל לזהמת עובדי כוכבים
משה יכולים
ומזלות .על ידי הצדיק !שהוא בחינת !
הכ7ל לעלות משמד ממש ,לקדשת ישראל.
המעתיק
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14
מחמד עיני ,מר ז .שזר ,המתאבק ומתיגע ,לרכש
החיים הטובים !של הצדיק .המעורר מהשנה !את
יהם ,על ידי מעשיות
כל בני אדם! ,שישנים !את ימ !
משנים קדמוניות !שכל ע' פנים !של תורה נמשכים
משם .אשרי !חלקו !שזכה לז!ה .שלום וחיים טובים!
זוכה לחיות חיים טובים! ,שאין
יש צדיק אמתי! ,ש !
ב !הם שום חסרון .והוא דיקא נר !אה כחרש ,מחמת
!שאינו שומע כלל שום קול !של ז!ה העולם .כי כל
הקולות !של ז!ה העולם ,כלם הם רק מן !חסרונות,
כי כל !אחד ו !אחד צועק על !חסרונו .ואפלו כל
השמחות !שבעולם ,הוא רק מחמת החסרון! ,שהיה
חסר לו ונתמלא לו ,ועל כן הוא נקרא חרש ,כי
עולה ז!ה העולם כלל! ,שישמע החסרון
!אצלו אינו !
!של !הם .וחיים טובים !שלו הם! ,ל !חם ומים .אבל
בה !ל !חם ומים !שלו ,יכולים להרגיש כל הטעמים
וכל הריחות וכל המראות !שבעולם ,וכל מיני ע7נ!ג
!שבעולם ,עד !שיחיו על ידם חיים טובים !בא !מת,
בלי שום חסרון! יש גן כז!ה! ,שגדלים בו פרות
וגדולים נפלאים! ,שיש ב !הם כל הטעמים וכל
הריחות וכל המראות !שבעולם .והיה כל העולם
יכולים לחיות חיים טובים ,אמתיים על ידי ז!ה
הגן .ועל הגן הז!ה ,יש גנני !שקורין אגראדניק,
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הינו ,צדיק קדוש ו !עליון כז!ה! ,שהוא ממנ!ה עליו
ומשתדל תמיד בכל תקוני הגן .ולפעמים בעוון
הדור ,נ!אבד הגנני ,הינו! ,שנ!עלם ונתכ !סה אורו
!של ז!ה הצדיק ואין העולם זוכין לידע מ !מנו,
!שהוא ז!ה הגנני! ,שעל ידו היו יכולים כלם לחיות
חיים טובים אמתיים על ידי הגן .והגנני הז!ה ,אף
על פי !שהולך ואומר !שהוא הגנני ,אבל העולם
מחזיקים אותו למשגע חס-ושלום וזורקין אחריו
אבנים ומגרשין אותו ,וממילא אינו יכול
להשתדל בתקוני הגן .ועל ידי ז!ה כל מה !שיש
באותו הגן ,בודאי מכרח להיות כ !לה ונפסד,
מאחר !שאין שם הממנ!ה ,הינו הגנני ,והנה אף על
פי !שבודאי יש צדיקים מפלגים כאלו! ,שיש ל !הם
עשירות גדול ואוצרות גדולים ברוחניות! ,שהם
מתפארים גם כן !שהם חיים חיים טובים ,אף על
פי כן יכולים הקלקולים מפגמי העולם ,לקלקל
גם !אצלם הטעם והריח ושאר דברים הנזכרים
לעיל .ומכל !שכן !שאין ל !הם כ7ח לתקן העולם
ולהחזיר ל !הם החיים טובים! ,שהיו יכולים לחיות
על ידי הגן הקדוש הנזכר לעיל .ועל כן
כ !שנתקלקל גם !אצלם החיים הטובים !של !הם ,אז
כל תקונם !שעל ידי הצדיק הגדול במעלה! ,שהוא
בחינת חרש! ,שהוא חי חיים טובים! ,שאין ב !הם
שום חסרון כלל ,והוא נותן ל !הם לטע7ם מה !ל !חם
ומים !שלו ומרגישין ב !הם כל הטעמים וכו',
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וגם על ידי ז!ה נתקן מה !שנתקלקל !אצלם .והצדיק
הז!ה יכול לתקן ,גם החיים טובים !של כל העולם.
והוא מודיע! ,שעקר קלקול החיים טובים !של !הם,
בא ל !הם מהמדות הרעות !שהכניס הבעל דבר
ב !הם .דהינו ,על ידי !שאין ב !הם א !מת ,ומטין
דין ,ונושאין פנים ולוקחין ש7חד ,על ידי ז!ה
נתקלקל !אצלם המר !אה ,ועל ידי נבול !פה נתקלקל
!אצלם הטעם! ,שכל הטעמים הם טעם נבלה ,ועל
ידי נאוף ממש חס-ושלום נתקלקל !אצלם הריח,
ומזהיר אותם מא7ד ,לטהר עצמם מאלו העברות.
ואז ל7א די !שנתקן !אצלם הטעם והמר !אה והריח,
אף גם !שזוכין על ידי ז!ה למצ7א הגנני !שנ!אבד .ואז
הצדיקים הנזכרים לעיל ,הם מודים על הא !מת
ומודיעים להעולם! ,שכל התקון !של הצדיקים
הנזכרים לעיל בעצמם ,וכן התקון !של כל
העולם ,תלוי רק בהצדיק החרש.
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15
לאהובי ,המשליך ומגלגל עצמו ב !ר !פש וטיט
בשביל נקדת הא !מת ,מר ש .ז .שזר ,השם עמך,
ל7א יעזבך ול7א יטשך ,אל תירא ואל תחת.
עלינו לשבח ולומר הלל שלם והלל הגדול,
!שדיקא עכשו ,בימינו א !לה ,יש לנו רבי ומנהיג
א !מת קדוש ונורא מא7ד מא7ד! ,שהוא הרפואה לכל
מכותינו ,יהי!ה איך !שיהי!ה ועל ידו יש כבר תקוה
לאחריתנו ,אפלו להגרוע !שבגרועים .כי כל מה
חולה גדול ביותר ,צריך רופא גדול ביותר.
!שה !
ואלמלא זכו העולם על כל פנים גם עכשו ,להנות
מאורו ,כבר היה העולם בא לידי תקונו בשלמות.
ה' יתברך שולח אחרינו וקורא אותנו בכל עת,
ומרמז לנו רמזים להתקרב אליו יתברך .וצריך
להעמיק ולהגדיל מחשבתו בז!ה ,להבין רמיזותיו
יתברך .ולפעמים נתעורר האדם מא7ד
בהתעוררות גדול ,להתדבק ולהתקשר להצדיק,
!שבו תלוי כל קדשת יהדותו .רק !שהבעל דבר
גרה מא7ד בז!ה ,עד !שגורם !שנתרחק ונתגרש
מת !
האדם מקדשת יהדותו למקום מדבר שממה,
מקום מסכן מא7ד ,ואורב עליו לתפסו במצדתו,
ואז יכול לעשות דבר מב7הל ומה !שנר !אה !בא !מת
לשגעון .ואין שום ש !כל אדם! ,שיסכים לז!ה,
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איך !שיוכל להשיג דבר ז!ה ,אך אף על פי כן מחמת
זוכה
ההתעוררות אמתי !שלו ,השם מצליח בידו .ו !
לעב7ר על כל הגדרים והמניעות ,ולשבר !את כלם,
זוכה לגמ7ר הדבר בשלמות .החכמה הגדולה
עד !ש !
!שבכל החכמות ,לבלי להיות חכם כלל .רק להיות
תם וישר בפשיטות ,אפלו מי !שיש לו מ7ח גדול
!בא !מת ,צריך להשליך כל החכמות ולעס7ק בעבודתו
יתברך ,בפשיטות ובתמימות .וצריך אפלו להתנהג
ולעשות דברים הנראין כשגעון כדי לעשות רצונו
יתברך ,כי צריכין להתגלגל בכל מיני !ר !פש וטיט
בשביל עבודת השם ומצוותיו ,ולאו דוקא בשביל
מצוה ממש! ,אלא כל דבר !שיש בו רצון השם
יתברך נקרא מצוה .וצריך לגלגל עצמו בכל מיני
!ר !פש וטיט ,כדי לעשות איז!ה רצון ונחת לה'
יתברך .וכ !שאהבתו חזקה כל כך לה' יתברך אז הוא
בחינת בן יקיר וחביב מא7ד לה' יתברך .כי יש
בחינת בן! ,שהוא מחפש בגנזיא דמלכא ,כמו בן.
ויש בחינת !ע !בד !שאין לו רק לעשות עבודתו
!שנתנו לו ,ואסור לו לשא7ל שום טעם וחקירה על
עבודתו .אבל יש בן !שהוא אוהב כל כך !את אביו,
עושה מעשה !ע !בד ,מה
עד !שמחמת האהבה הוא !
!ש !ע !בד פשוט צריך לעשות .והולך וקופץ בתוך
הסוללות הגדולה ,בתוך קשרי המלחמה ,ומגלגל
עצמו בכל מיני !ר !פש וטיט ,כדי לעשות נחת רוח
עושה
לאביו ,מה !שאפלו !ע !בד פשוט ל7א היה !
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רואה אהבתו החזקה
עבודות כאלו .ואז כ !שאביו !
כל כך ,עד !שמשליך עצמו לעבדות גמור בשביל
גלה לו ,גם מה !שאין נמסר
אהבתו ,אזי הוא מ !
אפלו לבן ,כי יש מקומות !שגם הבן אסור לכנס
לשם .הינו !שיש השגות! ,שגם הבן אינו משיג
אותם .אבל על ידי !שהבן מסלק כל חכמתו,
ומשליך עצמו לעבדות ,כנזכר לעיל ,על ידי ז!ה
גלה לו ,מה !שאין נמסר אפלו
אביו מרחם עליו ומ !
לבן ,ומניחו לחפש בגניזא דמלכא ,הגנוזים
גלה לו בחינת
זוכה! ,שנת !
וצפונים ביותר ,עד !ש !
זוכה להעלות
צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו .ו !
זוכה
המשפט! ,שנפל עד התהום ולתקנו .כי !
להשיג צדיק ורע לו רשע וטוב לו! .שז!ה נר !אה
זוכה להשיג ולהבין
כעוות המשפט ועכשו כ !ש !
ז7את ,ז!ה בחינת תקון המשפט .על ידי רבי א !מת,
עם תלמידים ,נעשין ונתקנין כל הבחינות
הנזכרות לעיל .כ !שאדם הולך אחר שכלו
וחכמתו ,יוכל לפ7ל בטעותים ומכשולות רבים,
ולבוא לידי רעות גדולות ,חס-ושלום ,כא !שר כבר
רבים נכשלו ונפלו מא7ד על ידי חכמתם הרעה,
וחטאו ו !החטיאו !את הרבים רחמנא ליצלן ,כי
עקר היהדות הוא לילך בתמימות ובפשיטות ,בלי
שום חכמות ,ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו
רק אם יש בז!ה כבוד השם יתברך יע !שה ,ואם לאו
לאו ,אז בודאי ,ל7א יכשל לעולם .כל עקר תקון
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העולם תלוי בז!ה !שיתבטלו מן העולם כל דרכי
החכמות הרעות והמשבשות! ,שמ !הם נמשכים גם
כן כל מיני כפירות ו !אפיקורסות ,ולהתקשר !בא !מת
!אל הצדיק הא !מת! ,שיכול לתקן הכ7ל .אפלו בכל
המקומות ובכל הענינים העוברים עלינו ,אסור
ליאש עצמו ,רק לחפש אחר הקדשה בכל עת.
ואפלו אם נד !מה לו! ,שכפי מה !שיודע בנפשו ,נגעי
לבבו ומכאוביו! ,שרחוק מא7ד !שישיג !את הקדשה,
אף על פי כן הוא יע !שה !את !שלו ויחפש אח !ריה
בכל כ7חו .ואפלו אם נד !מה לו! ,שגם אחר החפוש,
ז!ה כמה וכמה שנים ול7א מצא עדין ,ול7א השיג
עדין ,שום מדרגת הקדשה כלל ,אף על פי כן
יחפש עוד ועוד ,עד !שאם האדם חזק בז!ה !בא !מת,
כל ימי חייו ,השם יתברך מרחם עליו ,ומסיע
ועוזר לו ,למעלה מ !ד !רך ה !טבע וש !כל אנושי
זוכה לעב7ר על הכ7ל בשלום ,ולגמ7ר
לגמרי ,עד !ש !
הדבר להוציא הקדשה מהקלפות.
המעתיק
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16
הקב"ה העיר !את רוחו והקדיש !את לבבו הרחב
וכשרונותיו הברוכים לגדל ולפרסם !את שם
עולה לעילא
הצדיק הא !מת היחיד בעולם ה !
ולעילא על כל הצדיקים האמתיים המבחרים
יחידי הדורות! ,שהוא מח !סה ומגן לנו גם עכשו
בתוך כל מיני חשכות והתרחקות !של כל !אחד
א !שר בימינו א !לה באחרית הימים.
אש !ריך ,אחי ,אש !ריך אלפים פעמים !שפנימיות
לבבך מבין ומרגיש הא !מת האמתי דאמתי המאיר
עכשו בעולם.
מרבוי עיפות נפשי מחמת התלאות המרות א !שר
סבבוני אין בי דעת ואין עמי דבורים ,אך למען
ע !7צם נ7עם אהבתך !החרוט בע !7מק לבי ל7א יכ7לתי
להתאפק וכתבתי בכל כ7חי לא !שר ידעתי גם
ידעתי !שמשרש בפנימיות לבבך נקדת האמונה
הקדושה בה' יתברך ובתורתו ובהצדיק הא !מת
בחיר מבחירי צדיקיא !שהוא מעין כל הישועות,
ובדבריו יכולים להתנחם ולהחיות !את נפשנו בכל
מקום ובכל זמן ,וא !שר במעינות חכמת תורתו
מאיר בנו אמונה אמתית דאמתית! ,שז7את
האמונה היא מקור החכמה .כי על ידה באים
להשגות אל7קות ולראות עין בעין אל7קותו
וממשלתו .הבעל דבר אורב על האדם
ומלכותו !
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תמיד על אחריתו וסופו בפרט בדורותינו א !לה ,ואי
!אפשר לדלג ולקפ7ץ על הגיהנ7ם !שהוא ז!ה העולם
כי אם על ידי כ7ח הצדיק הא !מת וספריו הקדושים
המלאים בעצות עמקות ,תמימות ופשוטות מא7ד
לכל !אחד ו !אחד ,בכל מקום ובכל זמן ,לקשר
נפשותינו לה' יתברך כחותם על לבו .אמר רבנו
זכר צדיק לברכה בז!ה הלשון":אני אין לי מה
!
לעשות בז!ה העולם כלל כי בשבילי איני צריך
לעשות כלל ,רק באתי להעולם לקרב נפשות
ישראל לה' יתברך" .לכן הנני פונ!ה א !ליך מעמקי
לבבי להעמידך על החוב הקדוש המוטל ע !ליך
לחש7ב מחשבות עמקות להתגבר ולהתאמץ ברצון
חזק מא7ד להגות בספריו הקדושים בכל יום ויום
ולראות אורות החדשות הנוראות !שב !הם ,עד
!שיכנס הריחות טובות !שב !הם בלבבך לקיום
ולמע !שה !שז!ה עקר דעקר התכלית.
17
על ידי ת !7קף הנס !של חנכה אנו זוכין להמשיך
!הארת הא !מת גם ב !חשכת לילה לבטל החלוף !של
ה !ע !בד !שנ!חלף ב !בן ה !מ !לך ולברר אמתת
ה !אמת ,לידע מי ראוי לקרותו !בא !מת בשם בן
ה !ע !בד ומי ראוי לקרותו !בא !מת בשם בן ה !מ !לך.
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עקר אריכת הגלות על ידי המחל !7קת ושנאת חנם.
כי המחל !7קת !שחולקים על הצדיק הא !מת ז7את היה
בעכרנו יותר מכל העוונות .כי אף על פי !שיש
הרבה עוונות ,בפרט עכשו כמו !שמצוי בימינו א !לה
ביותר ,השם יתברך יציל להבא ,אף על פי כן הכ7ל
היה נתקן על ידי הצדיק הא !מת !שמאיר בישראל,
יהם
דרכים קדושים חדשים לגמרי להשיבם מדרכ !
הרעים ולתקנם כלם .אך הבעל דבר מתפשט לארכו
ולרחבו להרחיק מא7ד מהצדיק הא !מת !שיש לו כ7ח
הז!ה ,ומשתדל בתחבולותיו למנ7ע מלהתקרב לצדיק
הא !מת !שבו תלוי עקר שלמות תקון נפשו וכל
תקות ישראל .וכל מה !שהאדם גדול במעלה יותר
ויש בו מדרגה ובחינה גבוה יותר ,מתגבר עליו
ביותר למונעו מלהתקרב לצדיק ,כי אם היה הוא
מתקרב מי יודע מה היה נצמח מז!ה טובה ותקון
לכלל ישראל .על כן זכ7ר היטב היטב !את כל
הטובות ונסים ונפלאות !שעשה השם יתברך עמנו
בדור הז!ה בע !7צם שפלותנו! ,שזכינו !לאח7ז עצמנו
בקשרי אהבה בהצדיק הא !מת א !שר באש התורה
גלה ברשפי אש בבחינת "הל7א כ7ה דברי
והדעת !שמ !
כאש" הוא שורף ומכ !לה כל החוחים והקוצים
הסובבים !את השושנה ה !עליונה ,הם בחינת
האמונות כזביות !של נביאי ה !ש !קר וכל הכפירות
והקשיות והמבוכות !שמכניסים הכופרים על השם
יתברך ועל תורתו וצדיקיו האמתיים !שמשם עקר
אריכת הגלות.
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18
לכבוד ע !ט !רת ר7אשי ,א !שר העיר !את רוחו והבעיר
!את לבבו להבעיר ולהדליק לבבות ישראל !אל
הנחל נובע! ,שרק נחל ז!ה יכול להעלות הכ7ל מכל
הירידות והחשכות !שבעולם ולתקנם .המ !טה לבו
לשמ7ע בקול השם הקורא אותו בקול גדול בכל
יום !שיברח !אל הצדיק הא !מת !שיכול להשיבו ל !ד !רך
הישן !שדרכו בו אבותיו הקדושים.
צריך כל אדם להטות לבו לשמ7ע בקול השם
הקורא בקול גדול בלב האדם בכל יום ויום ובכל
עת !שישוב אליו ,ועל כל פנים יהיו לו רצונות
חזקים וכסופים גדולים לה' יתברך !שז!ה יקר מא7ד.
רודער !הרציג!ער ש !רעק זיך ניט ,ל7א יתבהל ול7א
ב !
יתבלבל משום דבר !שבעולם .יש כבר עכשו בעולם
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רבי א !מת כז!ה !שיכול לתקן הכ7ל ועל ידו נתהפך
הכ7ל לטובה ואפלו עוונות נתהפך לזכיות והוא
קורא וצועק אלינו "גיוואלד זייט אייך ניט
מיאש" ,אין שום יאוש בעולם כלל" .גאט איז
מיט דיר בייא דיר לייעבין דיר" (ה' אתך ,עמך
אצ !לך) .והוא יכול לעלות ולגדל !את האמונה
הקדושה בעולם עד !שאפלו מי !שהוא מלכלך
מא7ד ומטבל בשחת ומטבע ביון מצלה ומלבש
בבגדים צואים חס-ושלום ,גם הוא יכול לנקות
עצמו ולרח7ץ ולטהר עצמו במעינות עצותיו
ותקוניו הקדושים! ,שמטהרין ומנקין מכל
הלכלוכים !שנכשלנו עד הנה ,כדי !שיוכלו לבוא
נקיים וטהורים להיכל ה !מ !לך ולקבל ר7ב טוב
הצפון! ,שהם כל האוצרות מתנת חנם א !שר הכין
זוכה ל !הם.
ל !הם ה !מ !לך אשרי ה !
יש כבר עכשו בעולם רבי א !מת כז!ה !שיש !אצלו
חסדים נ!עלמים עד אין קץ ותכלית !שאינם כלים
לעולם !של7א נתגלו מימות עולם ,כי עדין ל7א עזב
חסדו מאתנו .אפלו כ !שהאדם נתרחק מה' יתברך
כמו !שנתרחק ,צריך אז דיקא לזכ7ר !את עצמו !את
כל הטובות הנפלאות !שעשה השם יתברך עמו.
אפלו אם עבר האדם מה !שעבר ,אפלו אם עבר
על כל התורה כלה אלפים פעמים ,רחמנא
ליצלן ,אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל
וצריך להתחיל בכל פעם מחדש להתחזק,
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לשוב לה' יתברך ולשמ7ח ,כי ז!הו עקר גדלתו
יתברך כ !שהרחוקים מא7ד מתקרבים אליו ומודים
בו יתברך ומתחזקים !באמונה .ועקר בריאת שמים
וארץ היו רק בשביל ז!ה! ,שיתחיל האדם בכל פעם
!
מראשית כאלו נולד היום וכאלו היום הוא ראשית
התחלתו! .שז!ה בחינת בראשית ברא אל7קים וכו',
בראשית דיקא בשביל ראשית הנזכר לעיל .וכן עד
עתה השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד
מעשה בראשית ,הכ7ל רק בשביל ז!ה ,בשביל
ההתחדשות הנזכר לעיל! .שכל !אחד כפי מדרגתו
יתחיל בכל יום מחדש לכנוס בעבודתו יתברך,
והוא דיקא צריך לשמ7ח במעט דמעט הנקדות
טובות !שיש בו עדין.
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19
הצדיק הא !מת גלה דברים המחיין !את כל הנפשות
מקטן ועד גדול מרום כל דרגין עד תכלית מדרגה
התחתונה ,הט אזנ!יך ושמע היטב ,פקח עיני
שכלך וראה והבן הא !מת לאמתו ,הסר ממך
עקשות לב וחכמות !של !ה !בל הרחק ממך ,חוסה
על נפשך והטה דעתך !אל הא !מת האמתי.
לולא תלמידו המבהק ,מורנו ורבנו רבי נתן זכרו
לברכה א !שר שם !את לבו לכת7ב בדורותינו א !לה,
חשך
א !שר הלבבות הולכים ונתמעטים בע !7צם ה !
חמימות והתלהבות גדול מא7ד ,א !שר נבער לבו
בוע !רת בחמימות והתלהבות גדול לאין
כא ש !
קץ ,להודיע באהבה רבה ובשמחה גדולה לכל
ישראל מסוד נוראות גדלת הנחל נובע! ,שידעו
חשך
כלם א !שר רק הוא לבדו יכול להוציאנו מה !
ולגא7ל ולפדות אותנו מכל החשכות העובר
עלינו! ,שהוא סוף קץ הגלות בדורותינו א !לה.
רבים וגדולים מעשיו ופעליו א !שר הכין בשבילנו
להחיותנו כהיום הז!ה ופעליו א !שר פעל והכין לנו
ולכל הדורות והמציא לנו אוצרות !של אמונה
ודעת לבל נמוט לעולם ,עד א !שר יתפלא
רואה המר !אה הגדול
וישתומם וי!חרד כל מי !ש !
והנורא הז!ה ,יתפלא וישתומם יבהל וי!חרד כל מי
רואה אור !החדש וה !פ !לא נורא הז!ה עד אין סוף
!ש !
ואין תכלית המחי!ה ומקים אותנו על ידי חכמתו
בדור הז!ה לדורי דורות בכל דור ודור.
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דע ,אחי ,כי כל מה !שהיה נעשה עמנו כל ימי חיינו,
וכל מה !שנע !שה בעולם ,הכ7ל מרמז בתורתו
הקדושה וכל מי !שישים !את לבו לז!ה ישתומם
ויתפלא .ודע ,אחי! ,שמי !שחושק !בא !מת !אל ה !אמת
בודאי יז !כה להבין ה !אמת ,אף על פי !שיש לו הרבה
אודה השם מא7ד בפי ,א !שר
קשיות ועקמימיות! .
חזקנו ואמצנו ללקט סגלות נפלאות ורפואות
יקרות נצחיות חיי נפשות! ,שהמסתכל ב !הם בעין
הא !מת יר !אה בעצמו !את יקר תפ !א !רת גדלתם
והא !מת עד לעצמו ,השם ישלח לנו אורו ואמתו
יטה לבנו לעבדו כל ימי
וינ !חנו תמיד ב !ד !רך הא !מת ו !
חיינו !בא !מת !לאה7ב !את השלום והא !מת.
20
לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני השוכן בלבי תמיד,
מר שניאור זלמן שזר !בן שרה ,הנותן !את נפשו
ומ7חו ולבו לדר7ך בנתיבי החכמה והמדע !של !החכם
הא !מת נחל נובע! ,שגלה חכמה חדשה עילאה
דעילאה על כל עילאין להאיר עיני ישראל לראות
חשך וה !ש !קר ומ !ש !טף מימי
הפתחים איך לצאת מן ה !
המבול !של כפירה ,ו!אמונה !של שטות וטעות ושוא
ו !ש !קר ו !ה !בל !שב !ה !בל !של נביאי ה !ש !קר ,עזי פנים
ככלבים ,המחריבים ומאבדים !את העולם.
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בעבור ז!ה חפץ בו השם וסבב סבות רבות
ופלאות גדולות עד !שנתבסס ונתבסם החבור
!לד !פ !לא
והיחוד הקדוש !שלנו א !שר מז!ה נולד לנו י !
"אב"י הנחל" !שהכ7ל מתפלאים משתאים
ומשתוממים עליו ומקבלים אותו באהבה ובחבה
ו !חדוה רבה כי הוא מש !קה !את ישראל מימי א !מת
היוצאים מהנחל נובע !שמ !הם תצמח הגאלה.
ברוך הטוב והמיטיב ברוך הגומל חסדים טובים
לעמו ישראל ,אנחנו חיבים להודות ולהלל לה'
על כל הטוב א !שר גמל עמך ועם כל ישראל א !שר
שם נפשך בחיים ול7א נתן למוט רג !ליך .השם יודע
תעלומות לב .הוא יודע כמה וכמה אני מצטער
בצערך ,ו !את התפלות והבכיות א !שר אני שופך
ע !ליך לפני בעל הרחמים והסליחות !שיחוס וירחם
ע !ליך ועל עמו ישראל וישלח דברו וירפ !אך
ויבריאך בשלמות לחיים טובים ארכים ,חיים
אמתיים !של אמונה ותשובה שלמה בכ7ח וזכות
כל הצדיקים ובר7אשם המנהיג הא !מת !שבדור הז!ה
וכל הדורות הבאים הוא רבנו הנורא ה !פ !לא
ה !עליון על כל עילאין נחל נובע מקור חכמה רבנו
רבי נ נח נחמ נחמן מאומן.
ה' יכת7ב ויחת7ם אותך בשנה טובה ומתוקה
ייחדך בהנחל נובע לחיים טובים
ויח !ברך ויק !שרך ו !
ארכים בריאים ורעננים אמן ואמן.
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21
סופיך העצומים !אל הא !מת
גועיך וכ !
דע ,אחי ,כי גע !
גרמו לך להתחבר בחבורא חדא בגופא ונשמתא
עם הנחל נובע מקור חכמה ,ואחר כך בעבור ז!ה,
ורק בעבור ז!ה זכית להיות נשיא על ישראל.
ובזכותו הנורא הגנוז וסתום מכל העולמות !של
הנחל נובע ,רבנו נ נח נחמ נחמן מאומן ,עשה
השם עמנו נסים נפלאים ונוראים לעיני העמים
ונתגדל ונתקדש שם השם בעולם .ועכשו אתה
עומד לנס7ע לארצות הברית להפגש עם הנשיא כו'
עלה ופרח ורכב והצלח .יהי!ה השם עמך ויאר ע !ליך
החן והי7פי !של הצדיק הנחל נובע ,ויתן בפיך דבורי
רשם בלב לקבלם ותז !כה לפע7ל בשלמות
חן ויעשו !
טובת עמנו וארצנו כרצונך כי ז!הו עקר נסיעתך
וה' יברך צאתך ובואך בחיים ושלום ו !ח !סד ורחמים
גדולים.
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22
התם אפלו בעת ד Kחקו ושפלותו היה מלא שמחה
ו !חדוה תמיד ,והיה מסתפק במה !שהיה לו ול7א
היה חסר לו כלום לעולם ,ולבסוף זכה על ידי
תמימותו וצדקתו לעלות במעלות גדולות ורמות
מא7ד עד !שעשאו ה !מ !לך מיניסטער על כל
המיניסטארין ,וגם נעשה חכם גדול ומחכם
מא7ד .ואף על פי כן גם אז ל7א עזב דרכי
התמימות !שלו ,אבל א !צל !החכם היה כל ז!ה
לה !פך .כל עקר תקון העולם תלוי !שיתבטלו כל
דרכי החכמות הרעות והמשבשות !שמ !הם
נמשכים כל מיני כפירות ו !אפיקורסות ,ולהתקשר
!בא !מת !אל הצדיק הא !מת! ,שעקר שלמות קדשת
היהדות תלוי בז!ה .אסור ליאש עצמו .רק לחפש
אחר הפלטין הא !מת הקדושה בכל עת ,ואפלו אם
נד !מה לו !שכפי מה !שיודע בנפשו נגעי לבבו
ומכאוביו ,רחוק מא7ד !שישיג !את הקדשה ,אף על
פי כן יע !שה !את !שלו ,ויחפש אח !ריה בכל כ7חו,
ואפלו אם נד !מה לו !שגם אחר החפוש ז!ה כמה
וכמה שנים ,ל7א מצא עדין ול7א השיג עדין
מדרגת הקדשה כלל ,אף על פי כן יחפש עוד ול7א
ייעף ול7א יגע לעולם ול7א יתבלבל משום דבר ,עד
!שאם האדם חזק בז!ה הא !מת כל ימי חייו ,ואינו
שב לאחור ואינו זז ממקומו בשום א !7פן,
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השם יתברך מרחם עליו ועוזר לו לעב7ר על הכ7ל
בשלום ,ולהוציא הקדשה מהקלפות ולגמ7ר הדבר
בשלמות.

23
צריך להתגבר בכל הכ7חות להרחיק העצבות
ולהיות אך שמח תמיד במה !שזכה לידע קצת מאור
האורות הגנוז ונ!עלם כל כך מכל העולם ,והוא
רפואה לכל מיני חולא7ת כי כל מיני חולא7ת באין
מעצבות ומרה שחורה.
נ נח נחמ נחמן מאומן .יהי השם עמנו !שנז !כה
מעתה להיות מחפשים ,להתאחז ולהתאחד יחד
!בא !מת באהבה כל חיינו ,ולעד ולנצח להכניס
בלבנו תורתו !של הנחל נובע! ,שז!ה כל עקר תקותנו
נ!חמתנו ותקון נפשנו ותקון כל העולם.
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אודה
ברוך הטוב והמיטיב ,ברוך רופא חולים! ,
השם בכל לבי .אנחנו חיבים להודות ולהלל לה'
על כל הטוב א !שר גמל עמך ועם כל ישראל א !שר
שם נפשך בחיים ול7א נתן למוט רג !ליך.
כי השם יודע תעלומות ,הוא יודע כמה וכמה אני
מצטער בצערך ו !את התפלות והבכיות א !שר אני
שופך ע !ליך לפני בעל הרחמים והסליחות !שיחוס
וירחם ע !ליך ועל עמו ישראל וישלח דברו וירפ !אך
ויבריאך בשלומות לחיים טובים וארכים חיים
אמתיים !של אמונה ותשובה בלב שלם בכ7ח
וזכות כל הקדושים יחידי הדורות ובר7אשם
המנהיג הא !מת !של דורותינו וכל דורות הבאים
הוא רבינו ה !פ !לא !עליון הנורא מא7ד נחל נובע
מקור חכמה רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן.
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24
אף על פי !שהמים רבים אדירים משברי ים,
מתגברים על כל אדם כל כך כל כך בחינת" :כל
גליך עלי עברו" ,אף על פי כן מכלם אדיר
משב !ריך ו !
במרום השם ולעולם ידו על ה !עליונה והוא יגמ7ר
הכ7ל כרצונו ויביא הכ7ל !אל התכלית הטוב האמתי
והנצחי .כי כבר הקדים ונתן לישראל קדשת אור
גלה אל7קותו יתברך לעין כ7ל
הצדיק !שעל ידו ית !
ויתקן הכ7ל תמיד ,אפלו בדורות האחרונים הא !לה
!שגברה ההסתרה !שבתוך הסתרה עד אין קץ ,אף
על פי כן עקר התקון על ידי הצדיק הגדול !שיכול
לעורר הנקדות טובות !שבישראל ,אפלו בהגרועים
המלאים עברות ,גם ב !הם מחפש הצדיק ומוצא
ב !הם נקדות טובות עד !שמכניס ב !הם !שגם הם
יהם ,ועל ידי ז!ה הוא מוציא אותם
ישמחו נפשות !
מעברות ומפגמים ומחזיר אותם בתשובה.
הצדיק מעורר רחמי השם יתברך !שיסתכל רק על
הנקדות טובות !שבישראל ול7א יסתכל על הרע
!שלנו כלל עד !שיכנוס בלבנו רחמיו העצומים ,עד
!שיהי!ה נמשך שמחה עלינו !שעל ידי ז!ה עקר תקון
התשובה.
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25
קלפת המן עמלק אורב לעק7ר !את האדם לגמרי
משני עולמות חס-ושלום חס-ושלום ,וכל
מלחמתו !של עמלק ימח שמו !שהוא מניח עצמו
לארכו ולרחבו בהתגברות גדול ובתחבולות
עצומות להרבות מחל !7קת על הצדיק הא !מת
הגבור כ7ח מא7ד על ידי !שמכניס בלב קשיות
הרבה עליו ,עד !שעל ידי ז!ה נתרחקין מ !מנו וז!ה
גרוע מן הכ7ל .צריכים להמשיך מהצדיק חכמה
והתבוננות גדול עד !שיז !כה לשאר על עמדו תמיד
כל ימי חייו ול7א יניח להפיל !את עצמו לעולם
יהי!ה איך !שיהי!ה ,כי אף על פי !שהעקר הוא
תמימות ופשיטות גמור ,אף על פי כן ז!ה
התמימות האמתי אי !אפשר לקבל כי אם על ידי
!שישק7ד הרבה הרבה על דלתי הבית מדרש !של
הצדיק הא !מת !שהוא חכם ונבון גדול.
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26
א !שר חם לבו בקרבו ובוער ולוהט להתקשר
ולהתדבק בהצדיק! ,שיש לו כ7ח לקרב כל העולם
לה' יתברך .כל !אחד ו !אחד כפי קרובו להצדיק ,כן
מקבל על עצמו !הארה ז7את !של7א יפ7ל ול7א יתרחק
לעולם ,אפלו אם יעב7ר עליו מה .כל זמן !שמקרב
עצמו להצדיק ,אזי הצדיק אוחז בידו ומודיעו בכל
פעם כי עדין השם אתו ו !אצלו וכו' ומקיץ ומעורר
אותו בכל פעם !של7א יתיאש בשום א !7פן בעולם
בבחינת" :הקיצו ורננו שוכני עפר" וכו' .עתה
חשך המר הז!ה כל תקותנו וכל גאלתנו
בגלות ,ב !
ופדות נפשנו !שאנו מקוים ועוסקים להמשיך עלינו
בכל יום הכ7ל הוא בכ7ח הצדיק הא !מת הז!ה !שהוא
משה משיח והוא גם עתה בגלותנו עמנו
בחינת !
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בכל דור ודור מאיר בנו כי עדין השם עמנו ,עם
כל !אחד ו !אחד בפרטיות איך !שהוא .אבל אסור
לכנוס בהקשיות ותרוצים ,בפרט כל !אחד ו !אחד
בתחלת התקרבותו וכו' .וכל זמן !שהוא !אצלו
בחינת התחלה כי אחר !שחזר וקלקל כפי מה
!שיודע בנפשו על כן בודאי הוא צריך עתה לחז7ר
ולהתחיל מחדש וכו' כמב7אר בדברינו הרבה
בז!ה .על כן כפי מדרגתו השפלה בודאי אי !אפשר
לו לידע כל ז!ה רק !שמאירין לו בא !7פן !שיוכל
להתחזק !באמונה כי עדין השם אתו .אבל חלילה
!שיכנ7ס בקשיות ותרוצים !שהם לפי בחינתו
למעלה מהזמן !שאין הזמן מספיק לבאר הקשיות
והתרוצים !שיש שם.
27
ר7ב בני האדם !שאינם גבורי כ7ח כראוי ק !שה ל !הם
מא7ד לשוב בתשובה ,כי מאחר !שכבר התגבר
יהם יצרם ול7א התגברו לכבש אותו על כן
על !
מאחר !שכבר נלכדו במה !שנלכדו בודאי ק !שה
ל !הם לשוב בתשובה ,ובפרט! ,שיש !שירדו ונפלו
ונתרחקו מא7ד עד !שלבם בבחינת "לבי סחרחר",
יהם מע !ק !מת
!שהקלפה !שנדבק ב !הם בעוונות !
ומס !ב !בת הלב בעקומים וסבובים ובלבולים הרבה
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" !עס פאר דרייט דאס הארץ" .על כן עצתם ותקונם
לבלות ימיו לדרש ולבקש ולחפש אחר הרבי
האמתי וחבר אמתי !שיורהו וילמדהו מכל מקום
!שהוא דרכים ועצות אמתיות ,עצות עמקות איך
להתקרב לה' יתברך מכל מקום !שהוא ,מכל
מקומות המטנפים !שנפלו .ועקר !ד !רך התשובה,
!שאף על פי !שנפלו למקומות המטנפים !ששם
נ!עלם כבודו מא7ד אף על פי כן יחפשו ויבקשו !את
השם יתברך תמיד וישאלו וידרשו בכל עת "איה
מקום כבודו" וכו' בבחינת "ובקש !תם משם !את
השם אל !7קיך ומצאת" וכו' ,ובקש !תם משם ,משם
דיקא מכל מקום !שירד ונפל לשם אפלו לבחינת
מקומות המטנפים משם דיקא צריכין לבקש בכל
לבבו ובכל נפשו !את השם יתברך ,ועל ידי ז!ה
בודאי סוף כל סוף יזכו למצ7א אותו יתברך,
ותתהפך הירידה הגדולה לעליה בבחינת ירידה
תכלית העליה .צריך להשתדל לילך ולבוא על
ר7אש השנה !אל הקבוץ הקדוש !של כשרים ויראים
אמתיים המקשרים !אל הצדיק הגדול האמתי
משה! ,שבו תלוי הגאלה האחרונה,
!שהוא בחינת !
!שיש כ7ח בקולו לעורר ולהחזיר !את כל העולם
למוטב בתשובה.
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28
כבר הודיע הצדיק !שאין שום יאוש בעולם ,כי
השם יתברך מלא רחמים וחפץ בתשובתן !של כל
הרשעים תמיד והוא חושב מחשבות לבל ידח
מ !מנו נדח ,ועל כן כל !אחד ו !אחד לפי מעשיו
עכשו! ,שעשה וירד ונתעה למקום !שירד ,אזי
השם יתברך מצמצם עצמו ומרמז לו רמזים כפי
הראוי לו עכשו במקומו ושעתו .ומי !שאין לו
ש !כל להעמיק בז!ה בדעתו צריך על כל פנים
להאמין בז!ה !באמונה שלמה ,ואזי יוכל לזכ7ר !את
השם בכל יום דיקא ול7א לדחות מיום לחברו
חס-ושלום בכל מקום ובכל זמן ובכל המדרגות
!שבעולם למעלה או למטה חס-ושלום,
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כי השם יתברך מצמצם עצמו בכל יום בכל מקום
ומרמז רמזים וכו' .צריכין לשמ7ר !את הזכרון בכל
יום דיקא ול7א לדחות מיום לחברו חס-ושלום ,כי
ז!ה עקר שלמות הזכרון ,להזכיר עצמו בכל יום
דיקא בעלמא דאתי (עולם הבא) ,כי בכל יום יש בו
רמזים מיוחדים להתקרב לעבודתו המלבשים
במחשבה דבור ומע !שה !שבאותו היום דיקא,
דומה לחברו,
וצריכין בכל יום מחדש ,ואין יום !
ובכל יום יצרו !של אדם מתחדש עליו אבל מדה
טובה מרבה ,כי "חסדי השם כי ל7א תמנו" וכו',
והם מתחדשים בכל ב !7קר ,ועל ידי ז!ה השם יתברך
ל7א יעז !בנו בידו ,על כן צריכין בכל יום מחדש
להתחזק ולקוות ולחכות לה' יתברך !שיעזרו
ויושיעו מחדש ממש בכל עניני התלאות
והמצוקות והבלבולים והמניעות וכו' העוברין על
כל האדם ונד !מה לו בכל יום ובכל עת! ,שעת כז!ה
ל7א עבר עליו ,ולפעמים הוא א !מת קצת אבל אין
לו דעת להבין !שהחסדים המתחדשים עתה הם
מרבים יותר" ,אם אמרתי מטה רגלי" וכו'.
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29
בני יקירי.
עקר התקון !שזוכין בר7אש השנה הוא על ידי
!שמצטרפין !אל הקבוץ !של הצדיק הא !מת הנפלא,
רועה האמתי! ,שבו כלולים כל
!שהוא עקר ה !
הרועים האמתיים !שהיו בכל הדורות! ,שעוסק
רועה !עדרו והוא רחמן
תמיד לקבץ !את ישראל כ !
אמתי !שמקבץ !את נדחי ישראל! ,שהם הרשעים
גמורים הרחוקים מא7ד מא7ד מה' יתברך ,להשיבם
!אל הקדשה .ומאיר בלב כל !אחד בכל מקום
!שהוא! ,שיתחזק איך !שהוא לשוב מכל המקומות
רעים !שרוצים לדחותו לשם ,ולהצילו מעוונות,
ולהכניס בו קיום התורה כל ימי חייו ,בכל מה
!שיעב7ר עליו !שז!הו עקר הרחמנות על ישראל.
אחי חביבי ,יקירי ,אהובי ,לבי ובשרי ,אל תשמע
לשום דחיה !שבעולם !שרוצים להפרידך מהקבוץ
הקדוש בר7אש השנה ,רק תחזק ידך בה' ותעמ7ד
על רג !ליך בכל ע7ז ות7אחז עצמך בכל כ7חך ותשליך
נפשך מ !נג!ד בהקבוץ הקדוש !של הצדיק הא !מת
והעקר בר7אש השנה ,כי כל חי!יך תלוי בז!ה ועל
גלה ויאיר
ידי ז!ה ל7א תמוט לעולם ,יבוא עת !שית !
אור הדעת האמתי !של הצדיק הא !מת גם בכל
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הגויים והעמים ,ויקהלו ויתקבצו כלם !אל הצדיק
הא !מת לשמ7ע דבר השם ואז כלם ידעו !את השם
רוצה לקרב רשעים
ויקראו כלם בשם ה' .מי !ש !
ומרחקים ביותר לה' יתברך יש עליו סכנות גדולות
מא7ד בלי שעור ,וצריך לז!ה כמה תחבולות בלי
שעור עד !שיז !כה לפע7ל פעלתו בשלמות.

30
האוחז עצמו בקשרי אהבה בהצדיק הממשיך עלינו
חסדים חדשים !של7א נתגלו עדין מעולם! ,שעל ידו
חשך וה !ש !קר !שהוא ז7המת ה !ע !בד ,ותחז7ר
נתבטל ה !
המלוכה למקומה .על ידו נתגלה הא !מת בעולם.
אחי ,חביבי ,זכ7ר היטב היטב !את כל הטובות
והנפלאות !שעשה השם יתברך עמנו בדור הז!ה
וזכינו להמנות בע !7צם שפלותנו ( !שגם אנחנו זכינו
להמנות) עם הנפשות האוחזים עצמם
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בצדיק הא !מת! ,שעל ידו נתבטל ה !ש !קר !של החלוף
ותחז7ר המלוכה למקומה בחינת "והיתה לה'
המלוכה" .השואף וחותר לשוט ולפר7ח במימי
הדעת החיים החדשים לגמרי הנפלאים ונוראים
מא7ד המהפכין ומעלין מחול לק !7דש מטמא לטהור.
השואף וחותר לשוט ולפר7ח במימי הדעת
הנפלאים ונוראים מא7ד המהפכים ומעלים מחול
לק !7דש מטמא לטהור.
כל עקר יציאת מצרים ומתן תורה וכל האותות
והמופתים הנוראים א !שר עשה השם יתברך עם
אבותינו ועמנו מיום יציאת מצרים עד היום הז!ה
בכל דור ודור ,הכ7ל בשביל לפרסם אל7קותו יתברך,
לידע ולהודיע ולהודע !שהוא השליט ,הוא היוצר,
הוא הבורא יתברך ויתע !לה שמו לנצח נצחים ,כדי
!שנז !כה !לאמונה שלמה !בא !מת בהצדיק הא !מת
!שהוא עקרן !של כל הצדיקי א !מת.
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31
דע ,אחי ,כי !בא !מת על פי חכמות בודאי אי !אפשר
להשיג השם יתברך ולידע מ !מנו יתברך כלל ,כי
יוכל לתעות בחכמתו מא7ד כמו !שתעו ונבוכו
ה !מחקרים והפילוסופים עד !שבאו ל !אפיקורסות
גמור על ידי טעות חכמתם הנבוכה ,ועל כן העקר
היא האמונה ,לצמצם !את המ7ח לבלי להתגאות
להיות איש חכם בעיניו! ,שיר !צה להשיג יותר
משכלו ,רק יצמצם מ7חו וישפיל עצמו כאזוב
ותולעת ,ויסמ7ך עצמו על אמונה ,כי האמונה היא
ה !פתח והשער לכנ7ס על ידה בהשגת אל7קותו.
הכשרים אמתיים !שבדור המק7רבים לצדיק הא !מת
והולכים בדרכיו ,הם שפלים וקטנים ונבזים בעיני
עצמם כתולעת ממש ,בבחינת "ואנ7כי תולעת ול7א
איש !חרפת אדם ובזוי עם כל רואי ילעיגו לי" וכו'.
ואף על פי כן הם עזים וחזקים בדעתם מא7ד מא7ד
חשת כ !נג!ד העזי פנים
כעמוד ברז!ל וכחומת נ !
השקרנים החולקים על הצדיק הא !מת ואנשיו
בגאוה ובוז ורוצים למנ7ע מלהתקרב !אל הא !מת,
לבלי לשמ7ע ל !הם כלל לשום בלבול וליצנות !של !הם,
ולבלי להתביש מ !הם כלל .ומי !שפוגם בעזות
דקדשה הינו !שאינו עז כנמר !נג!ד החולקים
המלעיגים !שעקר התקיפות !של !הם הוא על ידי
זוכה להתקרב
עזות ו !ש !קר ,על ידי ז!ה אינו !
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זוכה לקבל מ !מנו השגות
למנהיג הא !מת ואינו !
אל7קות ולהעביר !את חמתך מ !הם ,כי נפגמה
האמונה !אצלו עד !שבא לידי כפירה גמורה חס-
ושלום השם ישמ7ר.

32
לכבוד !חמדת לבי ,המצין בגדלת יקרת נפשו
האצילה !שנ!חצבה ממקור ק !7דש ,מגדולי ישראל,
זכר צדיקים לברכה .המ !טה לבו
עמודי התורה !
לשמ7ע בקול השם הקורא אותו בקול גדול בכל
יום ובכל עת !שיזרז עצמו לבר7ח !אל הצדיק
הא !מת !שיכול לתקנו בשלמות ולהשיבו ל !ד !רך
זכר צדיקים
הישן !שדרכו בו אבותיו הקדושים! ,
לברכה .סימן טוב ומזל טוב לברכה וחיים ושלום
אין קץ ולכל א !שר לך.
כ !ש !אחד מישראל בא לו כבוד חדש ,אזי צריך
יגיעה גדולה ומלחמה גדולה להתאזר בע7ז וגבורה
כגבור חזק ואמיץ ,לבטל כבודו כאין וכ !א !פס !נג!ד
כבוד השם יתברך ול7א ישתמש עם המלכות
והכבוד לצרכו ולהנאת עצמו ול7א יקח לעצמו
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כלל מן הכבוד! ,של7א יהי!ה הכבוד !אצלו כ !ע !בד
למלאות תאותו חס ושלום ,רק להעלות הכבוד
!שיש לו להשם יתברך !שהוא !מ !לך הכבוד ולהצדיק
הא !מת ,כדי !שעל ידי ז!ה הכבוד והמלכות !שיש לו
יתגדל ויתע !לה כבוד השם יתברך וכבוד הצדיק
המנהיג האמתי !של כל ישראל לדורות עולם ,הנחל
נובע מקור חכמה! ,שמקרב כל העולם להשם
יתברך אפלו הרחוקים ביותר בתכלית הרחוק ,כי
אורו מאיר מק !צה ועד ק !צה בלי גבול כלל ,כי בכל
מקום אפלו באויר הטמא מא7ד מאיר הא !מת !שלו
לצאת משם! ,שעל ידי ז!ה נתיקר ונתע !לה כבוד
השם יתברך בשלמות בכל העולמות.
שוש אשיש בישועת השם וחסדיו העצומים
!שזכית לצמ7ח לטובה בגן החיים הקדוש והנורא
!של הצדיק הא !מת ,אור !החדש הגנוז וצפון ונ!עלם
מא7ד !שהוא עקר החיים! ,שגלה חדשות נפלאות
ונוראות ,נוראות ונפלאות ,פלאי פלאות עד אין
ח !קר! ,שעדין ל7א נתגלו מעולם ,כדי לחיותנו כהיום
חשך הגמור א !שר
הז!ה גם בתכלית תכלית ה !
בדורותינו א !לה בסוף הגלות האחרון המר הז!ה,
!שישראל תועים עכשו מא7ד אחרי ה !ה !בל !של כל
הנסוגים אחור מהשם יתברך ותורתו הקדושה על
ידי זהמת הכפירות ו!אמונות כזביות .אחי ,אחי,
לבי ובשרי ,עתה עתה הגיע העת !שתחזק לבך
החם ותעמיק מחשבתך לחש7ב ולחש7ק
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בהשתוקקות נמרץ להוציא לפ7על רצונך וכוספך
!החזק לרחם על ישראל ברחמנות האמתי להפיץ
מעינות הצדיק בכל העולם ,ולהודיע ולפרסם בכל
העולמות ג !7דל ע !7צם כ7ח שם הצדיק הא !מת
!שנמצא עכשו בעולם! ,שעוסק להחזיר כל העולם
למוטב ולהמשיך שלום נפלא אפלו עם אמות
העולם! ,שעל ידי רבוי השלום יתהפכו כלם
!לאמונת ישראל ויכניעו עצמם אלינו וישלטו
יגלה
היהודים ב !הם מרצונם! .מ !לך המשיח ימשיך ו !
קדשת הדעת !של הצדיק הא !מת בהתגלות נפלא
ובש !כל נפלא ו!א !מת בתכלית השלמות ,ועל ידי ז!ה
ילכו כלם בדרכי התשובה וישובו להשם יתברך
ארץ דעה וכו'.הוצא לפ7על תשוקת
וימלא כל ה !
לבך הטוב הבוער כאש עד לב השמים לרחם על
ישראל ברחמנות האמתי (להפיץ מעינות הצדיק
בכל העולם) ,ולהודיע ולפרסם בכל העולמות
!שנמצא עכשו בדורותינו (בימינו אלה) צדיק
א !מת ,חכם א !מת נורא נשגב ונפלא כז!ה !שיש לו
כ7ח להחזיר כל העולם להשם יתברך! ,שגלה
מעינות !של עצות ותקונים וחסדים נ!עלמים
נ!עלמים עד אין קץ ותכלית !שעדין ל7א נתגלו
מימות עולם! ,שמטהרים ומנקים מכל הלכלוכים
מכל הזהמות והטומאות !שבעולם ,כדי !שיוכלו כל
העולם לבוא נקיים וטהורים להיכל ה !מ !לך ולקבל
האוצרות מתנת חנם א !שר הכין ל !הם ה !מ !לך,
עסר.
אוד !
ישראל ד7ב !
זוכה ל !הם.
אשרי ה !
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אני זוכר כשהייתי ילד .אני נולדתי בבית עני ,לא היה
להם מה לאכול ,לא לחגים ולא לשבת .לא היה לנו
בשר ,שבת בלי בשר .והיה דגים ,זה מה שאנחנו
אכלנו .השם יתברך חנן אותי ונתן לי נפש כזה,
שמיום שבאתי על דעתי ,שהייתי עוד ילד קטן ,היה
לבי בוער מאד לעבודת השם ,לזכות ליראת שמיים
ואמונה ,ושאזכה בכל.

עיקר ההשתוקקות שלי ורצוני היה לנקות את עצמי
מהבלי ,מתאוות עולם הזה ,רק לעבוד השם .הרצונות
שלי ,ולבי היה בוער רק לעבודת השם ,ולא לעסוק
בעבודה ,באיזה מלאכה או עבודה .הייתי ירא שמיים
וקצתי בחיי ,אז חיפשתי אנשי יראי השם ,אנשי
אמת ,בין החסידים שאני נתגדלתי בניהם.
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אף על פי שאני הייתי שייך לחסידות קרלין ,אבל אני
חשבתי אולי אמצא באיזה מקום אחר .ואני חיפשתי
מקום בשביל להדריך אותי ,להאיר בי יראת שמיים
ואמונה .היה זקן ותלמיד-חכם וירא-שמיים ובעל-
מקובל ,והוא היה איש זקן מאוד ,ואני הייתי עוסק
איתו גם כן שיקרב אותי להשם יתברך ,והוא הטה
אוזן לכל הדיבורים שלי .סיפרתי לו כל הכאבים
שלי ,כל מה שעובר עלי ,והוא רצה לעזור לי ,הוא
דיבר איתי מאמונה .בוודאי היה לי טובה ,אבל שיקח
לי מאיתי ,שיאיר עלי אור כזה שאני הייתי צריך ,לא
היה לו .על כל פנים היה לי כמה מדריכים ,מנהיגים,
שהם למדו איתי עד שנעשיתי בר מצוה .אחרי הבר
מצוה אני חיפשתי מסירות נפש ,וסיפרתי לפני כמה
אנשים כל עוונותי ,כל מה שעבר עלי ,בשביל
שרציתי לצאת מהבוץ ורציתי להשתנות ,אז חשבתי
אז אני אגלה את המחלה ,אז יידעו יותר לעזור לי .על
כל פנים עבר עלי מה שעבר עוד ועוד ,עד שנעשיתי
בן שבע עשרה שנה .ואז התחיל השם יתברך לעשות
עימי ניסים ונפלאות .ראיתי השגחה של השם יתברך
שהוא מרחם עלי ועוזר בכל פעם.
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השם יתברך ריחם עלי וסיבב סיבות שאזכה להתקרב
לרבינו הקדוש .השם יתברך הוא יודע את הלב ,הוא
יודע מחשבה מהלב .הוא ראה שאני מפקיר את עצמי
ומנבל עצמי לפני בני אדם .השם יתברך ראה את לבי,
והוא רצה לעשות איתי חסד להתקרב לרבינו .ואיך?
אני לא יודע אפילו שיש ברסלב בעולם ,איך אני
אתקרב לרבינו? אז השם יתברך סיבב סיבה .יום אחד
מצאתי ספר בלי כריכה ,בלי התחלה ,בלי סוף,
בפח אשפה.
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אז שלא יהיה לביזיון ,לקחתי את הספר מהפח אשפה
על מנת לזרוק אותו לגניזה .טרם שזרקתי את הספר,
ראיתי ששם הספר "השתפכות הנפש" .זה עשה עלי
רושם ,אולי זה טוב בשבילי .התחלתי לקרוא בו,
וראיתי שזה חסד מהשם יתברך ,שזכיתי למצוא זה
הספר ,כי כל דיבור היה בשבילי .הלכתי להתבודד
עם הספר ,והתפללתי כמו שכתוב שם בשם רבינו
איך להתבודד ואיך להתפלל ,והלכתי בשדות .אף
אחד לא ידע ,כמו גניבה ,אני גנבתי עצמי בשדות,
והיה לי התבודדות וקראתי בהספר וקיימתי מה
שכתוב שם ,וראיתי פעם הראשון בחיי ,שהכח של
הספר הזה ,שהכח של ההתבודדות ,זה הורג כל
המשחיתים ,כל המזיקים ,כל מיני מחלוקות ,כל מיני
מעשים ,כל מיני תאוות .ראיתי עין בעין ,שאחרי
ההתבודדות ,כשחזרתי לישיבה ,הייתי כמו אדם חדש.
וראיתי ניסים ונפלאות חדשות ,אשר מיום שבאתי
על דעתי לא ראיתי פלאות כאלה .אני קראתי בתוך
הספר ,ואני לא ידעתי ממי זה ,מי הבעל המחבר של
הספר ,כי היה בלי הקדמה ,בלי התחלה ,בלי סוף.
ואני שמרתי את הספר ,סגרתי אותו בתוך הארגז
שלי .פעם אחת אני קראתי בספר בחדר שלי ובא אלי
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חבר וראה שאני קורא בהתעוררות גדול בתוך הספר,
אז הוא ראה שזה "השתפכות הנפש" ,והוא ידע שזה
מספרי ברסלב ,אז אמר לי" :בזה הספר אתה קורא?!"
אז נדהמתי מאוד ונכנסתי בכעס גדול ואמרתי לו" :זה
הספר קודש קודשים ,מה אתה אומר?" ,אז הוא אמר
לי" :בהמה ,אתה לא יודע כלום מה שיש בעולם ,זה
מספרי ברסלב ,אסור לקרוא בהם! הרב וכל
האדמו"רים וכל העולם מתנגדים על זה ואומרים
שאסור לקרוא בספרי ברסלב" .אני שמעתי הפעם
הראשון בחיי ,שיש ברסלב בעולם ,ושאסור לקרוא
בתוך הספרים .אז הוא התגבר עלי ולקח ממני את
הספר בכח ,ונשארתי בלי הספר.
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אבל שמעתי שיש חסידות בעולם ששמה "ברסלב".
המשכתי להתבודד ,והתפללתי להשם יתברך שירחם
עלי כמו שהתחיל לעזור לי ,ומצאתי את זה הספר,
שיזמין לי ספרי ברסלב וחסידי ברסלב .השם יתברך
קיבל תפילתי ושלח לי לטבריה את רבי ישראל קרדונר.

כשראיתי את רבי ישראל קרדונר ,הצורה שלו ,אז
חשבתי זה האיש הוא צדיק נסתר ואצלו אני אמצא
מה שאני מחפש ,אמונה ויראת שמיים .הרגשתי
שהוא יודע את מחשבתי ורצוני ,שאני רוצה שיהיה
לי קשר איתו .ראיתי שזה השגחה מהשם יתברך
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למעלה מן הטבע ,שיהיה לי קשר עם הצדיק הקדוש
הזה .אני לא ידעתי שהוא ברסלבר ,אני ידעתי רק
שהוא צדיק נסתר .אז אמרתי לו בלחש ,בסוד,
באוזן" :רבי ישראל ,תדעו שאתם באתם לטבריה
בשבילי ,אני כך וכך ,אני רוצה מאוד לעבוד השם
באמת ,ויש עלי מלחמות קשות ,ואני מחפש בכל ימי
חיי מקום שידריכו אותי ויאירו בי אור השם ,שאזכה
לעבוד השם באמת .אז אתם באתם לטבריה בשבילי,
ואני מבקש אתכם שלא תעזבו אותי!" ,ואני ראיתי
שהוא נרגש מאוד.

ראיתי בעיני את רבי ישראל ,ראיתי מה זה ברסלב!
ראיתי את התפילה שלו ,והעבודה שלו ,והשבת
שלו ,הדיבורים הקדושים שלו ,הרצונות שלו,
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מה שהוא סבל בשבילי .הוא בא לטבריה ומצא את
ישראל בער ,אז הוא כבר שכח שיש לו משפחה
בצפת ,ושיש מירון ,הכל השליך ,הכל .רק ישראל
בער!..נעשה רעש בטבריה שהלילה הזה נעשה
ישראל בער ברסלבר .עמד עלי מחלוקת ,מלחמה
גדולה ,והאבא והאמא וקרובי המשפחה ,וכל הישיבה
וכולם .אני באתי מהישיבה ,אז אמר לי האבא" :אני
שמעתי כולם מהישיבה ,באו ואמרו שאתה נעשית
ברסלבר .תדע בני ,רחם עלי ,אני לא רוצה שתהיה
ברסלבר ,אני רוצה שתהיה איזה חסיד שאתה רוצה,
אבל רק לא ברסלב!" .אז אני אמרתי לו":אבא ,אתה
מכיר אותי ,אני מקיים כיבוד אב .בזה  -אני לא
אשמע לך!" כבר שמונים שנה שנתקרבתי לרבי
ישראל קרדונר .כולם היו מתנגדים כאלה .ואני ברוך
השם קיבלתי כל הכדורים ,כל הביזיונות וכל הצרות
באהבה ובגבורה גדולה ,וכולם נתבטלו מזה .אני
ורבי ישראל ,היינו שניים ,שני ברסלבים .לא היה
בכל ארץ ישראל .היינו בסכנה אני ורבי ישראל
קרדונר ,וברוך השם ,השם יתברך הציל אותנו
מהגויים ,מהיהודים ,ונשארנו בחיים .אוי וי ,החרפות
רעב ,זה אי אפשר לתאר ,אני סבלתי רעב ,רעב
למות ,ולא היה מי שירחם ,יתן לי איזה פרוטה.
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לא נתנו לי חתיכת לחם לאכול ,בשביל שאני לומד
ספרי ברסלב .עשרה ילדים קטנים ,ולא היה לי,
והילדים מבקשים" :אבא ,לחם ,לחם ,לחם" ,ולא היה
לי לתת להם .בסכנה גדולה היינו כולם ,אינני יודע
איך נשארנו בחיים .ילד אחד הוא מת מרעב ,הוא
נעשה נפוח ככה והוא מת .ילד הראשון שלי ,נפטר
מרעב .מי יכול לשער? מי יכול לספר? אני הייתי
שפל ,למטה מן הארץ ,וסבלתי מה שסבלתי ,מה שאי
אפשר לדבר ולספר .כל הילדים זרקו עלי קליפות
ואבנים.
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ביזיון גדול ,כן ,וקיבלתי הכל .אני ורבי ישראל
קרדונר ,בכל יום ויום היה ניסים אחרים ,אנחנו היינו
חיים בניסים ,לא בדרך הטבע .הוא לחם איתי ,חותני,
הוא רצה להרוג אותי ואת רבי ישראל קרדונר ,שלא
נהיה ברסלב .אוי ווי ,אוי ווי ,כמה שאני אספר עוד לא
כטיפה מן הים מה שהיה ,אינו דומה ראיה לשמיעה.
בזה אני רואה שהעיקר הוא המסירות נפש בשביל
השם יתברך ,בשביל התורה .חכמה זה גם כן טוב,
אבל עיקר היסוד ועיקר היהדות ,עיקר התורה ,היא
המסירות נפש ,הרצון החזק .היה שני ברסלבים:
רבי ישראל קרדונר וישראל בער ...כולם היו
מצחקים ,מתלוצצים .צחקו מאיתנו ,אבל אנחנו
בליבנו צחקנו מהם טוב.
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שנתיים וחצי אחרי שנפטר רבי ישראל קרדונר
מצאתי את זה ,בתרפ"ב ( .)1922זה היה שבעה עשר
בתמוז ,וביום שבעה עשר בתמוז שהוא תענית
חמור ,נפלתי ונכשלתי .היה נדמה לי שאני לא מרגיש
טוב ואני מוכרח לבטל את התענית .על כל פנים ,אני
מתבייש לספר הכל ,ואני ...נכשלתי ,ירידה ,ירדתי
ירידה גדולה ואכלתי בבוקר .זה היה מעיק עלי ,והיה
לי צער גדול ונפלתי לעצבות כזה ,מזה שלא עשיתי
תענית .הבעל דבר גבר עלי בבוקר " -אתה חלש מאוד,
אתה צריך לאכול!" .אני שמעתי לו ,לא רציתי ,אבל
אכלתי .אז לא רציתי לחיות ונפלתי לעצבות כזה שלא
יכולתי לדבר ולהתראות לפני אנשים .אני הלכתי
לישיבה ושכבתי בבית הכנסת בישיבה כמו מת.
בישיבה הייתי ביום ראשון ,ובבית הייתי ביום שישי,
זה שישה ימים .לא מדבר ,ולא אוכל ,כמו מת.
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מי שנכנס לבית הכנסת וראה את ישראל בער שוכב
בעצבות כזה ,שהיה פחד " -זה לא ישראל בער שהיה,
זה ישראל בער משוגע ,וככה הוא הסוף של כל
הברסלבים ,שסוף כל סוף הם נעשים משוגע" .אז היה
לי התבודדות ,והתפללתי להשם יתברך" :רבונו של
עולם ,ראה המצב שלי .אמת ,אכלתי ועשיתי מה
שעשיתי ,אבל אני רוצה תשובה .תרפא אותי ותוציא
אותי מהמצב הזה ,מהעצבות הזה ,כי אני גורם לחילול
השם לברסלב" .נכנס לי מחשבה תקיפה ,כמו מי
שנכנס בראש שלי ,במוח שלי ,ואומר לי" :תכנס
לחדר שלך ותפתח את ארון הספרים ותיתן ידך על
איזה ספר ותוציא אותו ותפתח אותו ,ושמה תמצא
רפואה לנפשך".
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אז עשיתי כמו שאמרו לי ,ונתתי ידי על איזה ספר
והוצאתי אותו ופתחתי אותו ,והיה שמה הפתק הזה.

ראיתי שיש שורות כתובות .התחלתי לקרוא וראיתי
מה שכתוב ,וכמו שהייתי מקודם בעצבות כזה,
קיבלתי שמחה מזה הפתק ,שמחה שלא מעולם הזה.
התחלתי לרקוד בחדר שלי .בישיבה אמרו" :הו,
המשוגע נעשה שמח ,הוא מרקד" .אז כולם נכנסו
לחדר שלי וראו דבר כזה ,אני מרקד .הם הוציאו
אותי מהחדר ,ועמדו עיגול ,ואני הייתי באמצע,
ורקדתי כמה שעות בלילה.
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הם עמדו זמן רב ונעשו עייפים ,אז הם אמרו" :הוא לא
התעייף ,הוא יעייף אותנו" ,אז הם הלכו ואני רקדתי
לבד.

ראיתי שזה פלא כזה ,אבל לא ידעתי כלום ,שום
פרטים .אני קראתי כמו ילד קטן שלא יודע כלום
"נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן" ,לא ידעתי יותר ,רק מה
שכתוב .אז אני קיבלתי חותם של משוגע .כל הישיבה
נכנסו לעיר וסיפרו בשורה טובה ,שהברסלבר נעשה
משוגע ,אבל משוגע כזה שאין כמוהו ,שלא יהיה לו
שום תרופה .הם סיפרו את המעשה איך שהייתי
פתאום בעצבות כזה ואחר כך שמחה כזה,
ורקדתי כמו משוגע...
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[תוכן הפתק הקדוש]:

מאד היה קשה לי לרדת אליך
תלמידי היקר להגיד לך כי נהנתי
מאד מעבודתך ועליך אמרתי
מיין פייעריל וועט טליען ביז
משיח וועט קומען* חזק ואמץ
בעבודתך
נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן
ובזה אגלה לך סוד והוא:
מלא וגדיש מקו לקו (פצפציה)
ובחזוק עבודה תבינהו וסמן
יז בתמוז יאמרו שאינך מתענה
[*האש שלי תוקד עד ביאת המשיח]
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לקבל פתק מאת רבינו ,זה פלא שלא היה מעולם ,זה
חידוש גדול ונורא .מאה ועשרים שנה שנסתלק רבינו,
כן ,הוא כתב את זה וחתם את זה .והוא כותב פה סימן:
"וסמן י"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה" ,אני לא
עשיתי תענית בשבעה עשר בתמוז ,נפלתי ,ולא ידע
מזה שום בן אדם ,רק אני והשם יתברך .ופה כתוב
הסימן ,הסימן הזה! הבנתי שצריכים לפרסם בכל
העולם .יהיה מי שיקבל .מי שלא יקבל ,לא יקבל.
אבל צריכים לפרסם.

היום אחרי שישים שנה נודע לי שזה הפתק הוא
המפתח של הגאולה .רבינו הקדוש גילה בזה הפתק
התגלות חדש .מה שכתוב בזוהר ,שלעתיד יתגלה שיר
של חסד' ,פשוט ,כפול ,משולש ,מרובע',
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ועל ידי זה יחזור כל העולם להשם יתברך ,לתורה,
ויהיה עולם חדש  -רבינו הקדוש מדבר מזה הזוהר
ב"ליקוטי מוהר"ן" ,וגם הוא בעצמו גילה על זה ,על
שיר 'פשוט ,כפול ,משולש ,מרובע' .ופה רואים
בפירוש ,בבירור ,שרבינו הקדוש מגלה כאן שכל
הגאולה תלויה בו ,כי הוא בעצמו זה השיר שיתגלה
לעתיד ,עם נקודות" :נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן" .הסוד?
("ובזה אגלה לך סוד )"...זה ענין הגאולה .אבל
המשמעות ,מה שאנחנו יכולים להסביר ,לדבר מזה,
להבין ,שהוא מגלה כאן" :מלא וגדיש מקו לקו" ,ש...
למלאות את העולם יותר ממילוי-וגדיש! "מלא וגדיש
מקו לקו" ,מסוף העולם ועד סופו ,למלאות העולם
בספרי רבינו.
שם השם י'ה'ו'ה' משותף עם השם של רבינו .ככה
הוא מגלה" :שם השם משותף בשם הצדיק ,אם שם
הצדיק מתפרסם בעולם ,מתפרסם השם יתברך
בעולם" .ופה הוא חותם שהוא זה הצדיק של השיר
פשוט ,כפול ,משולש ,מרובע.
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בלי רבינו ,אין כלום ,הוא העיקר והסוד והיסוד
והשורש ,הכל תלוי ברבינו ,כל הגאולה ,ביאת
המשיח וכל התיקון שלנו ושל כל העולם תלוי בו.
העולם מקשים" :מה זה רבינו? מה זה? יש הרבה
צדיקים?" (סבא צוחק) ,קורח גם כן אמר" :כל
העדה כולם קדושים ובתוכם השם ,מדוע תתנשאו",
אבל התירוץ :רבינו הקדוש כבר אמר לעולם ,עוד
מעט נגמר" ,גמרתי ואגמור" .רואים בחוש שהגאולה
מתקרבת ,ואנחנו צריכים להדפיס ולעבוד השם
באמונה ,בהתורות האלו ,בהמעשיות האלו ,מעשיות
כאלו ,אין בעולם ,כולם יודעים ,שיחות כאלו אין,
"ליקוטי הלכות"" ,ליקוטי עצות"...
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אנחנו כבר אבודים ,אנחנו כבר ,בלי רבינו ,כלום! ,אי
אפשר לתקן ,אי אפשר לרפאות חולים כאלה .אבל
רבינו הקדוש זכה לזה ,שהוא יכול לרפאות אפילו אלו
שאין להם שום תקווה ,והוא השיג השגות כאלה,
רחמנות השם ,חסדי השם ,שלא נתגלה עדיין בעולם.
אז על ידי זה הוא יכול להוציא הכל מהתוהו ,מהבוץ,
מהטומאה! ה"ליקוטי מוהר"ן" ,כל דיבור הוא כל
התורה ,וכל התיקונים שכל אחד צריך .דווקא על ידי
מחלוקת זכיתי לידע דיבורים כאלה .אם לא היה
מחלוקת ,לא הייתי יודע מה זה רבינו ,מה זה ברסלב..
עכשיו אנחנו יותר מכל הדורות שהיו ,רבינו הקדוש
הוא הבחיר של כל הדורות .אנחנו חולים כאלה,
שאנחנו צריכים להרופא הכי גדול ביותר ,וזה הוא
רבינו ,הוא יכול לעזור לנו .אפילו אם נרוץ כל ימי
חיינו בכל רגע ורגע באמת ,לא נוכל לקבל כלום כנגד
רגע אחד של רבינו ,שהוא יכול לעזור לכל העולם.
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זה יתגלה .האמת חזק מאוד ,האמת נגד כל הכוחות
שבעולם ,לא יכולים להזיק להאמת ,לאמת האמיתי.

ברוך השם ,אשרינו שאנחנו זכינו להיות בחלקו של
רבינו ,שהוא מלמד אותנו איך להיות יהודי .אנחנו
צריכים לשמוח תמיד ביום ובלילה ,שיש לנו רבי כזה.
רבי נחמן ,הוא יכול להפוך כל העולם לאמונה ,לאמת,
כן ,עכשיו יתגלה בעולם .יש עוד בעולם "סיפורי
מעשיות" כאלו ו"ליקוטי תפילות" כזה ,וכל הדיבורים
שלו ,אה?! קרוב שיבוא הזמן שיתהפך כל העולם
לגמרי .רבי נחמן להיפך מכל העולם ,והוא כובש כל
העולם ,כל החכמים כלום נגדו .זה ענין חדש ,פלא
נורא מאוד שלא היה מעולם ,זה יבוא בקרוב ,שיידעו
כולם ,וירדפו רק אחר התורה והמצוות.
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עיקר הדיבורים שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם
ולמסור נפשנו על ענין הזה ,שכל הגאולה תלויה
ברבינו רבי נחמן מברסלב ,ללמוד ספריו .כל אות ,כל
תורה ,כל דיבור שלו הוא אור כזה ,שהוא מדבר
אליך ,מדבר מה שאתה צריך ,כל העניינים שעוברים
עליך ,שעברו עליך ,וכן לזה וכן זה ,וכן כל אחד
ואחד ,המחלות שלו והרפואות .לא רק המחלות ,הוא
מתקן ,מטהר ומרפא כל החולים ,כל הגרועים שבעולם
שאין להם שום תקומה ,ששום צדיק לא יכול לעזור
להם ,אבל רבינו רבי נחמן אמר" :ואני רופא אותה",
זה הסוף של המעשה של ה'שבעה בעטלירס' ,בסוף
המעשה הזו אומר הבעטליר השישי" :הבת מלכה
קיבלה כל הכדורים עם כל הארסיים ,והיא נפלה
חלשות ,ואני רופא אותה" .זה הולך על כל עם
ישראל ,על כל אחד ואחד .רבינו הקדוש הבעטליר
אמר" :ואני רופא אותה" ,אז רבינו הקדוש גילה על
עצמו שהוא הבעטליר הזה ,שהוא רופא אותה .כן,
אנחנו מיושרים ,אנחנו כבר יש לנו כל התיקונים
והרפואות והישועות שאנחנו צריכים כל אחד ואחד,
על ידי רבינו רבי נחמן .רק רבינו רבי נחמן הוא
השורש של התורה ,הוא השורש של האמונה ,הוא
השורש של כל אחד מישראל ,באיזה מקום שירד,
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באיזה מקום שהוא נמצא ,הוא מוציא אותו ,הוא
מרפא אותו .חולה כזה שאין לו רפואה למחלה ,אבל
רבינו רבי נחמן הוא גילה ,שהוא כן יכול לרפאות
ולתקן הכל ,כן ,כן ,יש בזה עניינים פלאיים נעלמים
מאוד .העיקר ,צריכים לפרסם את שם רבינו ,שכולנו,
וכל העולם תלוי בו" ,העיקר והיסוד שהכל תלוי בו
הוא להתקרב להצדיק האמת" ,לרבינו הקדוש .אם
אנחנו לא נסתכל על הרבנים ועל השקר ,העם יבחר
לו את רבינו ,זה מספיק ,זה התיקון לכל הרבנים,
לכל השקר ,תיקון גמור ,ונצא מן הגלות .רבינו
הקדוש אמר" :לפני ביאת המשיח ,בדורות האחרונים,
יהיה שני קליפות ,קליפה אחת -הכפירה ,לא להאמין
לתורה ,לא ירצו להתקרב לה' יתברך .והקליפה
השניה ,היא האמונות כוזביות" .יש שני קליפות:
'כפירה' ,ו 'אמונות-כוזביות' ,כן ,אבל שניהם הם
קליפות ,זה עדיין בחינת עמלק ,אין לו קיום ולא
יוצא מזה כלום ,אדרבה ,זה מזיק .ורבינו הקדוש הוא
אמונה ,צח כזה שעדיין לא היה בעולם ,שרק הוא
יכול להכניס בליבנו התכלית האחרון ,האמת,
שהעיקר הוא לעבוד השם ,בלי לקחת כבוד ופרסום.
כי עם כבוד ופרסום ,זה אמונות כוזביות,זה לא אמת.
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רבינו הקדוש כבר נמצא בעולם ,יש כבר "ליקוטי
מוהר"ן" בעולם .כשיבוא משיח צדקנו ,אז יהיה כל
העולם מלא שמחה ,ירקדו כולם ,יש לנו כבר "סיפורי
מעשיות" ,ויש לנו כבר "ליקוטי הלכות" ,ו"ליקוטי
מוהר"ן" ,ו"קיצור ליקוטי מוהר"ן"",ליקוטי עצות"
הוא יגיד פירוש ,מה זה "ליקוטי תפילות" ,מה זה
"ליקוטי הלכות" ,מה זה "ליקוטי עצות" ,מה זה
"סיפורי מעשיות" ,משיח הוא כל פעם יקח איזה טיפה
מן הים ויגיד ,והם כולם יהיו נעשים צדיקים .כן,
מרשעים גמורים ,צדיקים קדושים! זה לימודים של
משיח ,איך זוכים לקיים התורה ,איך זוכים לשמור
ולעשות ולקיים .רק ספרי ברסלב ,זה בורא עולם
חדש ,כל דיבור של רבינו.
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ואנחנו צריכים למסור נפשינו על זה ,ולהכניס בליבנו
ובלב זרעינו ודורותינו ,ולדבר תמיד רק בזה ,איך
זוכים לצאת מן העוונות ומן התאוות ,איך זוכים לתקן,
הכל בכח רבינו הקדוש .הוא גילה לנו שהוא יכול
לעזור לנו ,הוא יכול לתקן אותנו כמו שאנחנו .כל
תורה שגילה רבינו בעולם ,כל דיבור שגילה בעולם ,זה
כל חיותנו ותפארתנו ,ואנחנו צריכים לרחם על עצמינו
ועל זרעינו ועל דורותינו ,להודיע לכולם ,לכל העולם,
שיש עכשיו בדורות אלו ,בחושך הזה ,יש כבר אור
כזה שהוא יכול לעזור לנו ,להוציא אותנו מן העוונות
ומן התאוות ,ולתקן הכל .עכשיו זמן ימי-המשיח,
יתגלה רבינו הקדוש ,שהוא צעק בקולות כאלה:
"אהה!!! אין שום ייאוש בעולם כלל!" .הוא כבר כבש
כל העולם בדיבור אחד .לא ידעו ולא יודעים מה זה
רבינו .אני צעקתי וצועק" :אין שום ייאוש בעולם
כלל!"( .סבא צוחק) ה'ליקוטי תפילות'  -ראוי שאנחנו
נעסוק בזה הרבה .זוכים לאורות כאלו שלא נתגלו
עדיין בעולם .הוא יודע מרבינו? הוא רוצה להתקרב
לרבינו?  -עם 'ליקוטי תפילות' ! אההי! ,ריבונו של
עולם ,שנזכה לראות את האור של רבינו ,שהוא האור
של כל התורה ,של כל התשובה ,של כל הגאולה ,של
כל אחד מישראל .רבינו הקדוש מרחם עליו ונותן לו
תיקונים ותשובה ,לכל אחד מישראל ,כמו שהוא.
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רק להגיד נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן ,זה מספיק לנו
לרפאות אותנו ,להחיות אותנו ,לחדש אותנו .הוא
עושה אותנו חדש לגמרי! אם יש חס ושלום איזה
צער ,איזה יסורים ,עוברים איזה דבר לא טוב,
אז תיכף להגיד את השם הקדוש הזה,
נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן -מספיק! זה רפואה וכפרה
והכל ,הוא מהפך הרע לטוב.

השם נ +נ* +ח ,זה עיקר הגאולה .נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן
 בזה תלוי עיקר הגאולה ,וזה מסוגל לכל אחד בכללובפרט ,לכל אחד שיתפלל ויגיד בפה  -זכות רבנו
הקדוש יגן עלינו ועל כל אחד מישראל ,זכות
נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן.
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נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן -זה דבר קל להגיד ,ומי שאומר
נ +נ* +ח  ,אז הוא מחזיק ,הוא נכנס בהשורש של הבריאה,
בהשורש של כל התורה ושל כל הצדיקים ,נכנסים
בעולם אחר .רק כשמזכירים שם רבנו ,רבי נחמן ,כמו
שחתום בחתימה בפתק הזה" -נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן".
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צריכים להדפיס כדי שיהיה לנו לחלק לכל אחד ,זה
צריך כל אחד .זה צריך להיות בכל מקום ,בכל
הרחובות ,בכל חנות ,בכל בית ,בכל דלת .יש דלת
 -צריך נ +נ* +ח! צריכים שיהיה מלא כל העולם ב -נ +נ* +ח!

יהיה זמן שכל העולם יעשו נ +נ* +ח .כן ,בכל השווקים
בכל מקום איפה שילך יזמרו ניגון נ +נ* +ח  ,כי כל
הניגונים סובב נ +נ* +ח  ,כל הניגונים שבעולם! ואנחנו
משוררים את זה ,מנגנים את זה כמו שכתוב בחתימה:
נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן .כשתבוא הגאולה כולם ישבחו
ויפארו וישוררו ויאמרו להשם יתברך על החסד
הגדול הזה שיש לנו נ +נ* +ח  ,אוי אשרינו...
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כל ארץ ישראל שואלים "מה זה 'נ +נ* +ח' ?" ,החכמים,
החילונים ,כל העולם ,לא יודעים מה שזה 'נ +נ* +ח',
ולאט לאט הם יידעו ,הם ישאלו" :מה זה ,אני רוצה
לדעת מה זה 'נ +נ* +ח' ,איזה ניגון זה?" ,הלומדים,
החסידים ,הם מקשים ,ירושלים ,מאה שערים וכל
העולם ישאלו" :אנחנו רוצים לדעת מה זה 'נ +נ* +ח'?"
איטליה ,סין ,וכל המדינות ,הם ישאלו":מה זה
'נ +נ* +ח'?" .זה הניגון ,אתם יודעים מה זה ניגון 'נ +נ* +ח'?
 זה ניגון עולמי! ,נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן ,זה "מצוהגדולה להיות בשמחה תמיד" ,הניגון הזה הוא בלי
סוף .זה ניגון שהוא מסוגל לרפאות כל המחלות,
הוא יכול לכל דבר! כן ,כן' ,נ +נ* +ח' ,להגיד בתמימות,
בפשיטות ,באמונה" :נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן".
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תשירו ,תשירו! רק אמונה! נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן
 -הוא כולל כל התורה וכל הרפואות וכל הישועות.

רבי נחמן ,ככה כמו שחתום בחתימה בפתק הזה -
נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן ,זה ממתיק כל הצרות וכל
הדינים וכל העוונות וכל הנפילות וכל הכפירות של
העולם .זה מספיק להחריב כל הסטרא אחרא ,כל
החושך ,הכל ,מהפך הכל ,שזה כח כזה ,כח חדש
שלא היה מעולם.
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עכשיו אנחנו קרובים וסמוכים אל הגאולה .עד היום
הגאולה היה "משיח ,משיח" .היום הוא נשתנה,
היום הוא "נ +נ* +ח"! (סבא צוחק).

רבינו הקדוש גילה בהפתק "נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן",
זה דבר פלא כזה ...יותר מכל הפלאות! "נ +נ* +ח",
יכולים כל העולם לשיר ולומר ולהגיד:
"נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן".

113

הסבא הקדוש

נ נח נחמ נחמן מאומן

"נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן" -לשיר כל היום תמיד,
זה מפתח לכל הרפואות ,לכל הישועות!

"נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן" ,זה המתקה ,וזהו מרפא
ומחזק ומחדש כל העולם ,זה רק בדיבור אחד!
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"נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן" ,זה הניגון של-
'פשוט ,כפול ,משולש ,מרובע'
(המובא בתיקוני הזוהר ובליקוטי מוהר"ן),
"נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן" ,זה עשרה אותיות כנגד עשרה מיני
נגינה שגילה בשביל תיקון הברית' ,תיקון הכללי'.

"נ +נ* +ח" ,יש לו כח ,זה פותח כל השערים ,כל השערי
רחמים ,כל השערי תפילה ,כל השערי תשובה,
כל התורה.
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בזמן האחרון עשינו קמיעות מהשם הקדוש הזה ,וזה
מסוגל לאדם לכל הישועות שצריך ,זה שמירה .בעת
צרה ,בזמן שאדם סובל איזה צרה ,שיגיד בפה חוץ
מהקמיע" ,נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן".
"אתם יודעים מי זה הרבי של העולם ,של כל
ישראל? רבי נחמן מברסלב "נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן",
הוא כולל כל התורה וכל הקדושות ,וכל האורות.
כן ,זה כבר ברוך השם בזה העולם -
"נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן" .רבינו הקדוש לבדו ,הוא
גילה את זה ,מה זה "נחמן" :נחמן ,זה אני ,כן,
"נ נח נחמ נחמן מאומן" זה אני ,אין אחר...
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הסבא הקדוש

נ נח נחמ נחמן מאומן

סוף דבר
ובכן ,זהו כאמור חלק מובחר מהשארתו הקדושה של
הסבא הקדוש בכתב ובעל-פה (שהובא לכתב) .ידוע
לנו ,חסידיו ,על אינספור סיפורים ,שבחים ,מופתים,
שיחות ,וכו' ..שהיו מגלים התנוצצות מנוראות מפעליו
וגדולתו ,אשר אין ביכולת לתעד מכמה סיבות ,חבל
על דאבדין .אך לנו מותיר הדבר יותר מקום להאמין,
ולהתייגע לחפש אחר הצדיק ,אחר רוח קודשו,
לזכות לדעת ולהכיר אותו .ועלינו להאמין כי 'מעט'
השארתו היא במכוון מהצדיק ,והיא מכילה בתוכה,
בבחינת 'מועט מחזיק את המרובה' ,כל מה שהחפץ
באמת לאמיתו צריך.
ובעצם מה שצריך ,זה 'רק' להגיע לאמונה הברורה
הפשוטה ש -סבא אמת ,והפתק אמת!
ומשמע שהאור של רבינו הקדוש נמצא רק
אצלו ,ולכן ברסלב אמיתי ,זה רק 'נ +נ* +ח' !
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תיקון הכללי
'תיקון הכללי' ,זה אור של משיח.
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(סבא ישראל)

הריני מקשר עצמי באמירת 'תיקון הכללי'
לרבי נ +נ* +ח נ* +ח )מ נ* +חמ)ן מאומן.

טז.
מכתם לדוד ,שמרני אל כי
חסיתי בך  :אמרת ליהוה,
א!דני אתה ,טובתי בל ע "ליך:
!שר באר"ץ המה,
לקדושים א "
ואדירי ,כל "חפצי בם :ירבו
עצבותם ,אחר מהרו ,בל אסיך
יהם מדם ,ובל "אשא "את
נסכ "
שמותם על שפתי :יהוה מנת
"חלקי וכוסי ,אתה תומיך
גורלי :ח!בלים נפלו לי בנעמים,
אף נח!לת שפרה עלי :א!ברך
!שר יעצני ,אף
"את יהוה ,א "
לילות יסרוני כליותי:

שויתי יהוה לנ"גדי תמיד ,כי
מימיני בל "אמוט :לכן שמח
לבי ,ויג"ל כבודי ,אף בשרי
ישכן ל "בטח :כי לא תע!זב
נפשי לשאול ,לא תתן ח!סידך
לראות שחת :תודיעני ארח
חיים ,שבע שמחות "את פנ"יך ,
נעמות בימינך נ"צח:
לב.
לדוד משכיל ,אשרי נשוי
"פשע ,כסוי ח!טאה :אשרי אדם
לא יחשב יהוה לו עון ,ואין
ברוחו רמיה :כי "הח9רשתי,
בלו ע!צמי ,בשא!גתי כל היום:
ידך ,
כי יומם ולילה תכבד עלי "

נ"הפך לשדי ,בחרבני קיץ "סלה:
חטאתי אודיע!ך ,וע!וני לא
אודה ע!לי פשעי
כסיתי ,אמרתי" ,
ליהוה ,ואתה נשאת ע!ון חטאתי
"סלה :על זאת יתפלל כל חסיד
א "ליך  ,לעת מצא ,רק לש "טף מים
רבים אליו לא יגיעו :אתה ס "תר
לי )*( ,מצר תצרני ,רני פלט
תסובבני "סלה :אשכילך ,ואורך
ב "דר"ך זו תלך ,איע!צה ע "ליך עיני:
אל תהיו כסוס ,כ "פר"ד ,אין הבין,
"סן "עדיו לבלום ,בל
ב "מ "תג ור "
קרב א "ליך  :רבים מכאובים
לרשע ,והבוטח ביהוה "ח "סד
יסוב "בנו :שמחו ביהוה ,וגילו
צדיקים ,והרנינו כל ישרי לב:
(* כאן יש להפסיק מעט )

מא.
למנצח מזמור לדוד :אשרי
משכיל "אל דל ,ביום רעה,
ימלטהו יהוה :יהוה ישמרהו
ויחיהו ,ו Aאשר באר"ץ ,ואל
"פש איביו :יהוה
תתנהו בנ "
יסע "דנו על "ער"ש דוי ,כל
משכבו הפכת בחליו :א!ני
אמרתי ,יהוה חנני ,רפאה
נפשי כי חטאתי לך  :אויבי
יאמרו רע לי ,מתי ימות ואבד
שמו :ואם בא לראות ,שוא
ידבר ,לבו יקבץ או"ן לו ,יצא
לחוץ ידבר :יחד עלי יתלח!שו
כל שנאי ,עלי יחשבו רעה לי:

!שר
דבר בליעל יצוק בו ,וא "
שכב לא יוסיף לקום :גם איש
!שר בטחתי בו אוכל
שלומי ,א "
לחמי ,הגדיל עלי עקב :ואתה
יהוה ,חנני וה!קימני ,וא!שלמה
ל "הם :בזאת ידעתי כי חפצת
בי ,כי לא יריע איבי עלי:
וא!ני ב Aתמי תמכת בי ,ותציבני
לפנ"יך לעולם :ברוך יהוה,
א9להי ישראל ,מהעולם ועד
העולם ,אמן ואמן:
מב.
למנצח משכיל ,לבני קרח:
כאיל תע!רג על א!פיקי מים ,כן
נפשי תע!רג א "ליך א9להים:

צמאה נפשי לאלהים ,לאל
ראה פני
חי ,מתי אבוא וא "
א9להים :היתה לי דמעתי "ל "חם
יומם ולילה" ,בא9מר אלי כל
9להיך :א "לה
היום ,איה א "
"אזכרה ,ו "אשפכה עלי נפשי ,כי
"אע9בר בסך" ,אדדם עד בית
א9להים בקול רנה ותודה ,המון
חוגג :מה תשתוח!חי נפשי
ותה9מי עלי ,הוחילי לאלהים,
"
אודנו ישועות פניו:
כי עוד "
א9להי ,עלי נפשי תשתוחח ,על
כן "אזכרך מ "אר"ץ ירדן ו "חרמונים,
מהר מצער :תהום "אל תהום
קורא ,לקול צנור"יך  ,כל
גליך עלי עברו:
משבר"יך ו "

יומם יצו"ה יהוה חסדו ,ובלילה
שירה עמי ,תפלה לאל חיי:
אומרה לאל סלעי ,למה
שכחתני ,למה קדר אלך בלחץ
אויב :בר"צח בעצמותי ,חרפוני
צוררי ,באמרם אלי כל היום
9להיך  :מה תשתוח!חי
איה א "
נפשי ,ומה "תה9מי עלי ,הוחילי
אודנו
לאלהים כי עוד "
ישועת ,פני ואלהי:
נט.
למנצח ,אל תשחת ,לדוד מכתם,
בשלח שאול ,וישמרו "את הבית
לה!מיתו :הצילני מאיבי ,א9להי,
ממתקוממי תשגבני:

הצילני מפ ע!לי או"ן ,ומאנשי
דמים הושיעני :כי הנה ארבו
לנפשי ,יגורו עלי עזים ,לא
פשעי ולא חטאתי יהוה :בלי
עון ,ירוצון ויכוננו ,עורה
לקראתי ,וראה :ואתה יהוה
א9להים צבאות ,א9להי ישראל,
הקיצה לפקד כל הגוים ,אל תחן
כל בגדי און "סלה :ישובו ל "ער"ב,
"יה9מו ככ "לב ,ויסובבו עיר :הנה
יהם ,ח!רבות
יביעון בפ "
יהם ,כי מי שמע:
בשפתות "
ואתה יהוה תשחק למו,תלעג
לכל גוים :עAזו א "ליך "אשמרה ,כי
א9להים משגבי :א9להי חסדי,
יקדמני ,א9להים יראני בשררי:

אל תהרגם "פן ישכחו עמי,
ה!ניעמו בחילך ,והורידמו,
מגננו א!דני :חטאת פימו ,דבר
שפתימו ,וילכדו בגאונם,
ומאלה ומכחש יספרו :כלה
בחמה ,כלה ,ואינמו ,וידעו כי
א9להים משל ביע!קב לאפסי
ישבו ל "ער"ב" ,יה9מו
האר"ץ "סלה :ו A
ככ "לב ,ויסובבו עיר :המה
יניעון "לא9כל ,אם לא ישבעו,
וילינו :וא!ני אשיר Aעז"ך ,וא!רנן
בקר חס "דך  ,כי היית משגב
ל "
לי ומנוס ,ביום צר לי :עAזי,
א "ליך א!זמרה ,כי א9להים
משגבי א9להי חסדי:

עז.
למנצח על ידותון לאסף מזמור:
קולי "אל א9להים ,ו "אצעקה קולי
"אל א9להים ,והא!זין אלי :ביום
צרתי א!דני דרשתי ,ידי לילה
נגרה,ולא תפוג ,מא!נה הנחם
נפשי" :אזכרה א9להים ,ו "אהמיה,
אשיחה ותתעטף רוחי "סלה:
אחזת ש Aמרות עיני ,נפעמתי
ולא א!דבר :חשבתי ימים
מ "ק "דם ,שנות עולמים" :אזכרה
נגינתי בלילה ,עם לבבי
אשיחה ,ויחפש רוחי:
הלעולמים יזנח א!דני ,ולא
יסיף לרצות עוד:

אמר
"האפס לנ"צח חסדו ,גמר "
לדר ודר :ה!שכח חנות אל ,אם
קפץ באף רח!מיו "סלה :ואמר
חלותי היא ,שנות ימין "עליון:
"אזכור מעללי יה ,כי "אזכרה
מ "ק "דם פל "אך :והגיתי בכל
ילותיך אשיחה:
Eלך  ,ובע!ל "
פע "
קדש דר "כך ,מי אל
א9להים ,ב "
גדול כאלהים :אתה האל
עשה "פ "לא,הודעת בעמים Aעז"ך:
גאלת בזרוע ע "מך ,בני יע!קב
ויוסף "סלה :ראוך מים א9להים,
ראוך מים יחילו ,אף ירגזו
תהמות :זרמו מים עבות ,קול
נתנו שחקים ,אף ח!צ "ציך יתהלכו:

קול רעמך בגלגל ,האירו ברקים
תבל ,רגזה ותרעש האר"ץ :בים
דר "כך ,ושבילך במים רבים,
בותיך לא נדעו :נחית כצאן
וע ק "
משה ואה!רן:
ע "מך  ,ביד "
צ.
משה ,איש הא9להים,
תפלה ל "
א!דני מעון אתה היית לנו בדר
חולל
ודר :ב "טר"ם הרים יAלדו ,ות "
"אר"ץ ותבל ,ומעולם עד עולם
אתה אל :תשב א9נוש עד דכא,
ותאמר שובו בני אדם :כי "א "לף
"
שנים בעינ"יך כיום "אתמול כי
יע!בר ,ואשמורה בלילה:

בקר "כחציר
זרמתם שנה יהיו ,ב "
בקר יציץ ,וחלף,
יח!לף :ב "
ל "ער"ב ימולל ויבש :כי כלינו
אפך ,ובח!מתך נבהלנו :שתה
ב "
ע!ונתינו לנ"ג "דך ! ,עלAמנו למאור
רתך,
פנ"יך :כי כל ימינו פנו ב "עב "
כלינו שנינו כמו "הג"ה :ימי
שנותינו ,ב "הם שבעים שנה,
ואם בגבורת שמונים שנה,
ורהבם ,עמל ואו"ן ,כי גז חיש,
אפך,
ונעAפה :מי יודע ,עז "
רתך :למנות
וכיראתך" ,עב "
ימינו כן הודע ,ונבא ,לבב
חכמה :שובה יהוה ,עד
מתי ,והנחם על ע!ב "דיך:

בקר ,חס "דך ,ונרננה,
שבענו ב "
ונשמחה ,בכל ימינו :שמחנו,
כימות עניתנו ,שנות ראינו
Eלך,
יראה "אל ע!ב "דיך פע "
רעה" :
ניהם :ויהי נעם
וה!דרך על ב "
א!דני א9להינו עלינו ,ומע!שה
ידינו ,כוננה עלינו ,ומע!שה
ידינו כוננהו:
קה.
הודו ליהוה קראו בשמו,
הודיעו בעמים ע!לילותיו:
שירו לו ,זמרו לו ,שיחו בכל
נפלאותיו :התהללו בשם קדשו,
ישמח לב מבקשי יהוה:

דרשו יהוה ,ועAזו ,בקשו פניו
!שר
תמיד :זכרו נפלאותיו א "
עשה ,מפתיו ומשפטי פיו:
ז"רע אברהם ,עבדו ,בני יע!קב,
בחיריו :הוא יהוה א9להינו,
בכל האר"ץ משפטיו :זכר
לעולם בריתו ,דבר צוה ,ל "א "לף
!שר כרת "את אברהם,
דור :א "
ידה
ושבועתו לישחק :ויע!מ "
ליע!קב ,לחק ,לישראל ברית
עולם :לאמר ,לך" ,אתן "את
"אר"ץ כנען" ,ח "בל נח!לת "כם:
בהיותם מתי מספר ,כמעט,
וגרים בה :ויתהלכו מגוי "אל
גוי ,מממלכה "אל עם אחר:

לא הניח אדם לעשקם ,ויוכח
יהם מלכים :אל תגעו
ע!ל "
במשיחי ,ולנביאי אל תרעו:
ויקרא רעב על האר"ץ ,כל מטה
ניהם איש,
"ל "חם שבר :שלח לפ "
ל "ע "בד נמכר יוסף:ענו ב "כ "בל
רגלו ,ברז"ל באה נפשו :עד
עת ,בא דברו ,אמרת יהוה,
צרפתהו :שלח "מ "לך ,ויתירהו,
משל עמים ,ויפתחהו :שמו
אדון לביתו ,ומשל בכל קנינו:
"לאסר שריו ,בנפשו ,וזקניו,
יחכם :ויבא ישראל מצרים,
"פר "את
ויע!קב גר ב "אר"ץ חם :וי "
עמו מאד ,ויע!צמהו מצריו:

הפך לבם לשנא עמו ,להתנכל
משה עבדו,
בע!בדיו :שלח "
!שר בחר בו :שמו בם,
אה!רן א "
דברי אתותיו ,ומפתים ב "אר"ץ
חשך ,ויחשך ,ולא
חם :שלח "
מרו "את דברו :הפך "את
וימת "את דגתם:
יהם לדם" ,
מימ "
שרץ ארצם צפרדעים ,בחדרי
יהם :אמר ,ויבא ערב,
מלכ "
כנים ,בכל גבולם :נתן
יהם ברד ,אש "להבות
גש מ "
בארצם :ויך גפנם ותאנתם,
וישבר עץ גבולם :אמר ,ויבא
"לק ,ואין מספר:
אר "בה ,וי "

ויאכל כל ע "שב בארצם ,ויאכל
פרי אדמתם :ויך כל בכור
בארצם ,ראשית לכל אונם:
ויוציאם ב "כ "סף וזהב ,ואין
בשבטיו כושל :שמח מצרים
יהם:
בצאתם ,כי נפל פחדם ע!ל "
פרש ענן ,למסך ,ואש ,להאיר
ול "חם
לילה :שאל ,ויבא שליו" ,
שמים ,ישביעם :פתח צור,
ויזובו מים ,הלכו בציות נהר:
כי זכר "את דבר קדשו" ,את
אברהם עבדו :ויוצא עמו
בששון ,ברנה "את בחיריו:

ויתן ל "הם ארצות גוים ,וע!מל
ל Aאמים יירשו :בע!בור ישמרו
Aחקיו ,ותורתיו ינצרו ,הללויה:
קלז.
על נה!רות ב "בל שם ישבנו ,גם
בכינו בזכרנו "את ציון :על
ע!רבים בתוכה ,תלינו כנרותינו:
כי שם שאלונו שובינו דברי
שיר ,ותוללינו שמחה ,שירו
לנו ,משיר ציון :איך נשיר "את
שיר יהוה ,על אדמת נכר :אם
"אשכחך ירושלים ,תשכח ימיני:

תדבק לשוני לחכי ,אם לא
!לה "את
"אזכרכי ,אם לא אע "
ירושלים ,על ראש שמחתי:
זכר יהוה לבני א9דום ,את יום
ירושלים ,האמרים ,ערו ערו,
עד היסוד בה :בת ב "בל
השדודה ,אשרי "שיש "לם לך,
"את גמולך "שגמלת לנו:
אשרי "שיאחז ונפץ "את עלליך
"אל הסלע:
קנ.
הללויה הללו אל בקדשו,
הללוהו ברקיע עAזו:
הללוהו בגבורתיו ,הללוהו
כרב גAדלו:

הללוהו בתקע שופר ,הללוהו
נבל וכנור :הללוהו בתף
ב"
ומחול ,הללוהו במנים ועAגב:
הללוהו בצלצלי שמע ,הללוהו
בצלצלי תרועה :כל הנשמה
תהלל יה ,הללויה:

עיקר הגאולה האחרונה שאנו מצפים אליה
הוא רק על ידי הצדיק האמת ,בחינת משה-משיח,
שממשיך אור הדעת לכל אדם
אפילו אם עבר כל עברות שבתורה אלפים פעמים ח"ו,
לידע ולהכיר ולהאמין בהשם יתברך
ולשוב אליו ולתקן פגם כל העוונות בשלימות.
אבל הוא נתעלם ונסתר מאוד בכמה הסתרות שבתוך הסתרות.
( אב"י הנחל ,מכתב תג )

הבדיחה של סבא,
על העולם שמשוקעים ברדיפת הפרנסה –
'ניפטר-פיפטר' :

אחד קיבל מכתב ,הוא לא היה יכול לקרוא,
הוא נתן לאחד לקרוא לו את המכתב ,כתוב
שם שהבן שלו נפטר ,וזה לא רצה לבשר
בשורה רעה כזו ,אז עשה עצמו כאילו לא
יודע מה שכתוב" :אני לא יכול לקרוא
'ניפטר-פיפטר' ,לא יודע" ,אז בעל המכתב
אמר לו" :מה זה חשוב 'מיפטר-פיפטר',
העיקר פרנסה יש לו?" (סבא צוחק)

הסכמה על הפתק מהפוסק המפורסם ר' משה פיינשטיין,
שניתנה בסיפור נס של ביטול הבחירה

זה נס ,שהשם יתברך סיבב שפיינשטיין נתן המלצה.
זה ענין גדול ,זה "גמרתי ואגמור" .לולא זה היו
מחרימים אותנו .ככה הם מתרגזים והם אומרים מה
שאומרים ,אבל לא באופן כזה ,להשמיד.

ספר זה הובא לאור בסיוע התורמים הנדיבים:

מלכה בת מרסדס ,נ"י
זכות הצדקה והצדיק תעמוד לה ולכל משפחתה

יצחק בן רחל ורות בת סוזאן-סעדה ,נ"י
זכות הצדקה והצדיק תעמוד להם ולכל
ובפרט ליניב שמעון בן רות

משפחתם,
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