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 :רשהוא מקום הפק, קבלו התורה במדברישראל                       
 ,ולין לשלֹט בולם הפקר כמדבר והכל יכו נחשב כל הע,רהולא הת

רה והן ולם קֹדם קבלת התוכי באמת הן בכלליות הע. םוחס ושל
ם י מקיו ואינ,םו חס ושל,הג כשורהו נו כל זמן שאינ,בכל אדם בפרטיות

 כי אין הפקר ,לם והאדם הם בבחינת הפקרו אז הע,םו חס ושל,רהואת הת
 ומה יהיה ממנו בעלמא ו ותכליתושבין על אחריתול מזה כשאין חוגד

לו י כי אפ, כי אי אפשר להמלט מן המיתה בשום אֹפן,ודאתי לאחר פטירת
 ו כמ, גם אז יהיה ֻמכרח כל אדם למות,א משיח במהרה בימינווכשיב

שבין ו שחוכמ לא  ימותולו משיח בעצמי שאפ,רושיל בפ"נו זישאמר רב
 ואם כן ,ל"כן הוא כנ לא  כי,א משיח תתבטל המיתהולם שכשיבוהע

למי עד ולנצח ולם ארֹך לעו ואז יהיה ע,מאחר שאי אפשר להמלט מזה
 ו ומפקיר עצמוות לבולך אחר תאול מזה כשהוקר גד היש ֻמפ,נצחים

 שאמר רבנו ,ן"ת הרול ונדפס בשיח"נו זי שאמר רבו וכמ,מחיים נצחיים
ת איש כשר בלי ולין להיויתברך כי יכ' דת הול שהפקרות אין צריכין לעב"ז

  . הפקרות
 כי ,פי שאצלי אין זה הפקרות כלל על  אף:ואמר

 ו מפקיר עצמוי שאינינו מי ה,אדרבה להפך הוא ֻמפקר
כן  פי על אך אף, יתברך זהו ֻמפקר באמת' בשביל ה

גם ' לם הפקרות וכוולו מה שנקרא אצל העיאפ
ת איש כשר בלי ולין להיו כי יכ,זה אין צריכין

 ונמצא שבאמת זה שאינ. ין שםי ע,הפקרות
 זהו ֻמפקר באמת כי אין ,'לך בדרכי הוה

 ל מזה שמפקיר חיים נצחייםוהפקרות גד
ב אמתי ונצחי בשביל שעה קלה בשביל ווט

 וכל ,ברולם הזה שהוא כצל עותענוגי ע
ן ותענוגיו מעֹרבים במרירות בכעס ויג

לם ודף אחר עו ואין שום אדם שר,תובוומכא
 כי כל ימיו ,לם הזהו נחת ותענוג בעוהזה שיהיה ל

ת ולם הזה מלא פגעים וצרו כי הע,תובוכעס ומכא
 ,ל בכל עת ובכל שעהו גדת ומרירותוויסורים ודאג

 ,'וכו' ה אין רגע בלֹא פגע אין שבוע אין שמטה וכו"וכמובא בשל
 שבאמת אין נמצא גם אחד שיהיה ,ם אחרווכמבֹאר אצלנו במק. ן שםיעי
ף תמיד אחר התכלית וב באדם כי אם לרדוובודאי אין ט. לם הזה כללו עול

 ,בות טורע ולעשתמיד לסור מ'  שהוא לעבֹד את ה,האמתי תכלית הנצחי
  . ב אמתי לנצח נצחיםושזהו ט

 ,ת הוא בחינת ֻמפקרורה ומצוו עֹל תו מקבל על עצמונמצא מי שאינ
 ,ולין לשלֹט בו יתברך והכל יכוובאמת הוא הפקר כי נסתלק ממנו שמירת

ן שנבאו להם ו שמצינו בכלליות ישראל כשחטאו בימי בית ראשווכמ
 שכתוב בירמיה ו כמ,ם"ם העכו הפקר וישלטו בהוהנביאים שיהיו כמ

 הנני :י שם"רש רשיופ. 'אל החרב וכו' ר נֻאם הו הנני קֹרא לכם דר:ד"ל
 ,'ן לכם ותהיו הפקר אל החרב וכוור מאתי שאיני אדורא לכם דרוק

 כי מחמת ,המקדש  וזהו בחינת ֻחרבן הבית;צא בזה בכמה פסוקיםווכי
  . ידי זריםוששלטו ב עד ,המקדש יתברך את הבית' תיהם הפקיר הונועו

 ואין ,םו חס ושל,רהוזבין את התורה וכן כשעוכי קֹדם קבלת הת
קר י כי ע,ם בבחינת הפקרולם חס ושלואזי הע, םו חס ושל,תהומין אימקי

ידי   עלולם ומלֹאווישראל זכו בכל הע. רהוידי הת לם הוא עלוקיום הע
דבר הוא  כי מ,רה במדברורה ובשביל זה קבלו ישראל את התוקבלת הת

 ,רהוידי הת לם מן ההפקר עלות שישראל זכו בכל העורו לה,ם הפקרומק
 –לקוטי הלכות . (רה הכל נחשב כמדבר שהוא הפקרוכי קֹדם קבלת הת

 )'אאות ', הלכות הפקר ונכסי הגר ג
  
[    Ó˘ ¯ÙÒÓ·Â˙  ...)ב,א(  

וכן כשנפלו בעגל . ישראל כשיצאו מגלות מצרים זה בחינת מספר בני
תן ונה אוך חבתן לפניו מומת: י בפרשת במדבר" שפרש רשוכמ, 'וכו

, תריםווכשנפלו בעגל מנאן לידע הנ, כשיצאו ממצרים מנאן: כל שעה

באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד .  עליהם מנאןות שכינתוכשבא להשר
כמובא בשלחן ערוך , תו קֹדם שבועזאתרין פרשה וכן ק ועל. יר מנאןיבא

ישראל ומספר  כי מספר בני, מנו ועצרו: הסימן, )ח"תכסימן  -אֹרח חיים (
גלמי ראו ): תהלים קלט(בחינת , פרין לעֹמר הם בחינה אחתוהימים שס

כי כל אחד מישראל , אחד בהם ולא עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים ֻיצרו
  .דת ימייומ) ט"שם ל(בחינת , ת שהם בחינת ימיםודיכלול מכל המ

נין ו כדבר החביב שמותויתברך למנ'  צוה הב מהגלותוצא הטוכי כשי
יחסר  ולא יןים במספר ובמני כדי שיהיה מעתה שמור וקיותופרין אווס
ן וכי כבר נכנס הכל בחשב, ד בהם זריםוישלטו ע ולא ץ אחד מהםוניצ

 וכמ. בוישראל בכל פעם שיצאו מרע לט שזהו בחינת מספר בני. הקֻדשה
וֻהצרכו , המא כידועעגל שחזרה הֻזכשיצאו מגלות מצרים וכן אחר חטא ה

כן  על, ב הכבוש מהרעוציא הטולחזֹר ולה, לטהר עצמן מחדש כידוע
  .ין מחדשיצריכין מנ

ישראל  והיה מספר בני): שע בוה(מאה כתיב אבל לעתיד כשיתבטל הֻט
כי . כי יהיה אז למעלה מהמספר', יספר וכו ולא ימד לא ל הים אשרוכח

כי הם , הוא למעלה מהמספר, בו הטעיקרהם ת ישראל שובאמת שרש נשמ
ולפני אחד ): ספר יצירה(ך מספר בבחינת יק ממעל ששם אין שיוחלק אל

ת בזה ות מתלבשורק מחמת שהנשמ. פרומה אתה ס
ההכרח שיעברו תחת , לם המעשה בשביל הבחירהוהע

לם הוא בבחינת רבוי וכי זה הע, יןיהמספר והמנ
לם וברך את העית' כן תכף כשברא ה  ועלמנייןו

 מהימים שברא בהם מנייןן וועשה תכף חשב
ויהי ): בראשית א( שכתוב וכמ, לםואת הע

ם וי' ויהי ערב וכו. ם אחדוערב ויהי בֹקר י
  .לםוכן ֻכ. שני

במספר , 'תובמספר שמ): במדבר א(וזהו 
ב ודיע להטוכי צריכין לה, יקאיד' תושמ

, יקא שהוא כלול בשם ישראלי דוהכבוש שמ
 —ובשם ישראל יכנה ): ישעיה מד(כתוב  שוכמ

, וב שמוכר הטוכי כל זמן שז). י"רש( אלו הגרים
 השכחה מה עיקרו.  משםוציאולין להו בקל יכעדיין

וזה . וכח את שמוהוא מה שש, וב מעלתוכח הטושש
מסכת ( איש כשר באמת ו כשאינוכח שמובחינת מה שהמת ש

 בכל וומי שמזכיר עצמ, ' שם הורשו הוא השם ששעיקרכי , )חבוט הקבר
שעי ולו פיכי אפ,  שהואופעם ששם ישראל נקרא עליו אף אם הוא כמ

 ויש ב, שעי ישראלוכי נקרא פ, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, ישראל
' בקל יוכל לשוב לה,  בזה בכל פעםוומי שמזכיר עצמ. התפארות פרטי

 ו ששמעדייןכר ומאחר שז,  לגמריוכח מעלתו שוב שלוכי אין הט, יתברך
עץ בבריאת יובנו נמלך ונתי, ת נבראו בשבילנוולמואשר כל הע, ישראל

  )ד"י, דהלכה  - רהות סימני בהמה וחיה טהוהלכ. (' וכוולמוע
  

  )יב-יא,  מחלוקת ומריבה– עצותלקוטי (

בזים והמחרפים המתנגדים והמ�                                                 
, רה מתלמידי חכמים שאינם כשריםו זה מחמת שמקבלים ת,השם-יראי

רה נפולה שאין לה כח ושהם מקבלין ת, שהם נקראין שדין יהודאין
ידי -עלת עלוואין משיגים שום ת, ב באמתולהדריך את האדם בדרך הט

ת והתנגדות ופלים על ידיהם לכפירואדרבא נ, תלמידי חכמים כאלו
 ).סימן כח, 'ן א"לקוטי מוהר(

, כין לאמונהורחים תלמידי חכמים אמתיים זוידי הכנסת א-לע� 
 ).שם(ל "זה מתגבר על המתנגדים הנ-ידי-ועל
זכני ברחמיך הרבים שאזכה , אב הרחמן והחסד, לםושל ע ונורב...   ����

של אברהם אבינו  וואזכה לאחֹז ולהתדבק במדת, למדת החסד דקֻדשה
רחמיך הרבים להכניס ותזכני ב. שה חסד כל ימיוום שהיה עועליו השל

  שאזכה להכניס                , ויהיה ביתי בית ועד לחכמים ך ביתי ורחים הגונים בתוא
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ואזכה לקבלם , ך ביתיוחכמים וצדיקים אמתיים לת רחים תלמידיוא
ותזכני לעמֹד לפניהם ולשרתם , ל ובשמחה רבהוד גדולה ובכבובאהבה גד

ואהיה תמיד כבוש תחת יד . מושיולשמשם בעצמי בכל מיני שרות וש
ת ועד שאזכה להי, תם תמידותלמידי חכמים צדיקים אמתיים ולשמש א

דת החסד ית שלם במולהי, םושל אברהם אבינו עליו השל ודתינכלל במ
ואזכה להרגיש , ותזכני ברחמיך לאמונה שלמה ולענוה אמתיות. באמת

ותצילני ברחמיך ". אישולא  לעתואנֹכי ת"ואדע באמת כי , שפלותי באמת
נאים ותן לי כֹח להתגבר על כל השיות, תונות ובזיומכל מיני חרפ

 :עפר תם ולהשפילם עדות לנצח אלקים על האמווהח
, תזכני ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים לאמונה שלמה באמתו...   ����

יבֹא ולא  ואזכה להאמין בך ובצדיקיך האמתיים וביראי השם האמתיים
מכל שכן שלא , םוומחשבה להרהר אחריהם חס ושלבדעתי שום הרהור 

, דםואדבר עליהם שום דבור כנגד כבולא  ,םויצא עתק מפי עליהם חס ושל
ד ובכל מיני כב, ימאדבגופי ונפשי ו, רק אזכה לכבדם ולפארם תמיד באמת

זני שום דברי וותזכני ותעזרני ותצילני שלא יהיה נשמע לא. ויקר ותפארת
שהם נקראין , מידי חכמים שאינם הגונים וכשריםצאים מפי תלורה היות
ולא  אשמעולא  ,ותרחיקני ברחמיך מהם, "יהודאין-תלמידי חכמים שדין"

מהם , ותרחיקני ותבדילני ותפרישני מגבולם, רה מהםואקבל ת
תי ואת זרעי ואת זרע זרעי ואת כל עמך בית וותציל א. ומתלמידיהם

שלא ימצא בנו , ם כנגד יראי השםומכל מיני התנגדות חס ושל, ישראל
יתגלגל על ידינו חס ולא  ,לק על יראי השם האמתייםושום מתנגד וח

רק נזכה לכבדם בכל מיני , ן כלל ליראי השם באמתום שום חרוף ובזיוושל
נו מאדונזכה למסֹר נפשנו ו, מכם בכל מיני סמיכהולהחזיקם ולס, דוכב

 :)מתוך תפילה כח –' לקוטי תפילות א (עבור יראי השם באמת
  

  )המשך', נ מכתב -' אי הנחל ֵּבִא(

כל התאוות ומדות ...   �                      
, רעות של האדם ממררים חיי האדם

ידי זה האדם כמו תועה במדבר -שעל
וכל זה , ממש במקום תוהו ובוהו וחשך

ידי הצדיק -אי אפשר לתקן רק על
  .האמת שהוא יסוד העולם

 בפנימיותו בודאי לב איש הישראלי
יתברך ולתורתו ' הוא בוער תמיד לה

אך השטן והחכמות רעות מתגבר , באמת
בכל פעם נגד הטוב שבאדם ורוצה להטרידו 

וכל מה , ידי תאוותיו והבליו-משני עולמות על
-על,  הוא מתגבר ביותר-שחותר ומתגבר כנגדו 

יה האדם פי כן בודאי ה-על-אבל אף. כן הוא מלחמה גדולה ואֻרכה מאד
, אך המניעה הגדולה ביותר הוא המלך זקן וכסיל הטמא, מתגבר על הרע

שמחמת רבוי ֻזהמת תאוותיו הרעות בפרט , בחינת בלעם, החכם להרע
שזה בחינת קנאה ',  רוח גבוהה ועין רעה וכוםהיה לו ג, אוףית נותאו

ד עו, כך-כך וטמא את עצמו כל-ולא די לו בכל זה שנתעה כל. ותאוה וכבוד
הסית והדיח אותו יצרו הרע והטמא עד שעמד נגד הצדיק האמת בחינת 

והתקנא בו מאד ורצה להסתיר ולהעלים את אורו לגמרי , משה רבנו
וממנו משתלשלים כל צרות וגלות ישראל וכל הקלקולים וכל . מישראל

אבל רבות מחשבות . הפגמים מאז ועד עתה שאנו בדור החשך המר הזה
, ולעולם ידו על העליונה וגומר ומנצח תמיד, יא תקוםה' בלב איש ועצת ה

  .כון לעדיושפת אמת ת
מחכה ומצפה , המעתיק המתפלל תמיד על שלומו והצלחתו בזה ובבא

להתראות בפורים בשמחה ורקודים והמחאת כף בהנגון והשיר שושנת 
  ÒÚ„Â‡ ·…„ Ï‡¯˘È¯              . ותם יחד אור הצדיקיעקב צהלה ושמחה ברא

  
  )המשך,  סימן כו–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

ד ורצה לדבר ע ולא ,קר עמד בזריזותואחר כך בב...  ☺                      
ר וער לבבנו לחזו היה בעדיין ואנחנו ,עם שום אדם ונסע בזריזות מיד

 ,שוד דבורים מפיו הקדוע עושים ולשמות פניו הקדיולהשביע עינינו בראי
אף על , ף אחר העגלהו ואני התחלתי לרד,רות מהאכסניאוהוא נסע במהי

אף על פי כן , פי שבודאי קשה להשיג ברגלים עגלה עם סוסים חזקים
אולי יסבב השם יתברך שאזכה להשיג העגלה וכן , אמרתי ויהי מה ארוצה

רידו והוה שרצתי אחר העגלה כברת ארץ ואחר כך הגיעו לאיזה הר וה
 אחד ועברו איזה גשר ושם הקדים עצמהעגלה לאט כנהוג ואחר כך 

 ונות פנים עם רבנו זכרור ולהתראומנו ועמד שם כדי לחזושל-מאנשי
 בהאכסניא על כן וירצה לדבר עמ לא  לברכהונולברכה כי ידע שרבנו זכר

 לברכה מעט שם וגם ונו לשם ומחמת זה נתעכב רבנו זכרוהקדים עצמ

וחזרתי , תםוי זה השגתי אכובים מההר והגשר כנזכר לעיל על ידימחמת ע
 לברכה וחברי רבי נפתלי כשראה שאני רץ ונו זכרוובאתי לפני הדרת קֻדשת

 לברכה ועמדנו שם ונוובא הוא גם כן לפני רבנו זכר, אחריו רץ גם כן אחרי
  .שה והסביר לנו פניםוללפניו אנחנו ש
 ?רהומר לכם ת שאֹו שאברך אתכם או א?ציםו מה אתם ר:ענה ואמר

תנו אם ירצה השם כשתחזרו לביתכם ו הברכה תברכו א:ואמרתיעניתי 
נשמע מיד היא פסידא דלא  לא רה תאמרו לנו מיד כי ידעתי שאםואך ת

 .סעו אספר לכם מה שאני נ: ענה ואמר.רהוהדר על כן בחרתי שיאמר ת
שהוא מֻחבר ', נה משכן וכוושכל אחד ב, ד מהצדיקיםולה לנו הסיואז ג
, עצרת העבר-ש בשמיניוששמעתי מפיו הקד, "יאזמרה לאלק"רה ולהת

ת וקואה היכן התינוהחזן ר: באמת אמרו: יםי וס,ב"כנדפס בסימן רפ
רק מעט ,  ללמברגוכות יש לזה לנסיעתידע מה שיו איני יעדייןו(רין וק

בל רשות יק, רהום התיוכשסי, )צץ לי איזה רמז בעלמא מזהודמעט מתנ
כך -ואחר, ו בידותוכך נשק א-חרוא, התחילשעמד שם ב, מ זה" רומאת

וכן חברי רבי נפתלי אחרי קבל רשות , וקבלתי אני רשות ונשקתיו ביד
וכל זמן , ואנחנו רצנו אחריו,  ללמברגו ואז נסע מאתנו לדרכו בידוונשק

 עדייןואז חזרתי ו, עד שנתעלמה מעיני, רצתי אחריו, שראיתי בעיני העגלה
והזמין לנו השם יתברך , מהעירקים ווהיינו רח, התפללתי שחריתלא 

שגמל עמי , וחזרנו עמה להעיר והתפללנו ברוך השם, שהלכה להעיר, עגלה
  ... לנצח וזכני לכל זהוחסד

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

הבין שאני אין לי לחם וראה ) מסלונים(מוטל  ורב...   �                        
אצל החסידי סלונים היה אחד ,  הלךהוא ,הוא היה בעל רחמים ,לאכול
רב  ,קראו אותו רב מנדל וועק ,אז הוא הלך אצלו ,שהיה אופה לחם ,אופה

ראה שאני אין לי לחם  )מסלונים(מוטל 
אני צריך . ..לחם מגיע לו: "אמר ,לאכול

הוא הלך  ,היה וככה, לתת לו לחם
האופה היה  ,להאופה ואמר לו

אמר , זה חבר שלו ,מחסידי סלונים
תיתן על חשבוני לישראל בער כל " :לו

בכל ראש חודש תיתן  ,יום כיכר לחם
   .כך היה ,!"אני אשלם לך ,לי חשבון
 היה לי ,אני ישבתי בחצר שלו  �

, אדםאבל המטבח היה בלי , מטבח קטן
כמה אתה רוצה להשכיר : "אז אני באתי אליו

 , אז הוא אמר לי איזה סכום קטן,"?מטבחה לי
 , הסכום הקטןגם אבל אין לי .אני לקחתי

 ואני , הוא נתן לי את המטבח,!" אני אשלם לך,אל תדאג" :אמרתי לו
 והיה לי איזה תיבה ,תוך המטבחללקחתי ו, מצאתי איזה תיבה שבורה

 אני ישבתי על הרצפה ,תי איזה סמרטוטים על הרצפהנת. חןבשביל שול
 ראה את )ניםמסלו ( מוטלבור ...תהלים ,"ליקוטי תפילות"ואמרתי 

 אינו ,"ליקוטי תפילות"אני עוסק ב , ואיך אני, את המטבח,הדירה שלי
 והאישה בצפת אצל ההורים ,אין לי לחם לאכולוהוא רואה ש ,ברסלב

הבין את  לא  אז הוא,"?מה זה?  איזה חיים זה?מה זה" , ואני שמח,שלה
   ? מהיכן אני לוקח את זה,זה

יד רב  לע והשכן שלו שהיה גר , עליפנים השם יתברך ריחם-כל-על  �
אין לי דירה ואין לי אישה , אניידע ש הוא אז , יצא לדירה אחרת,מוטל

 הוא היה הבעל הבית של ,שכר הדירה מבעל המטבח הוא אז ,ואין לי כלום
סיפר ו הוא בא אלי .הוא שכר את הדירה בשבילי, כל החצר של רב מוטל

 ,טוב" : אמרתי לו,!"ך שתבואתכתוב לאשת" , שהוא שכר לי דירה,לי
איך אני ! אין לי שום דבר ,אין לי כסא , אבל אין שולחן,ירותקדירה יש 

 אני אתן ,עסקך לא זה" :אמר ליואז הוא הכה אותי  ,"?אכתוב לה שתבוא
עם  לך שולחן וויהיה לך כסאות יהיה ,ם רהיטיםע דירה ,לך רהיטים

 לא אניו, יה נגר מצויןבטבריה ה . וככה היה,!" תכתוב שתבוא,מיטה
 הוא שמע ,ידעתי לא  ואני,הקדוש תקרב לרבנונ הוא ,ידעתי שהוא ברסלב

 אני חשבתי שהוא ,וחכם  והוא היה גיבור, מתקרב אליהיה אז ,שאני סובל
 אצלו ,הוא אוהב אותי להתלוצץ ממני, בעל ליצנות, לץ שהוא ,מתלוצץ

 אני ראיתי זוג ,י ברסלבשאנ: " הוא סיפר לי, נודע לי,היה חסידות כלום
 הםו,  והם קמו בחצות לילה ואמרו חצות לילה,שבאו מרוסיה ,מרוסיה

 והיה לו , הנגרהביא את זה )מסלונים ( מוטלב ר."רבו אותי לברסלביק
והוא עשה  , היה מומחה גדול בנגרות,במחסן כמה כיסאות שבורים

  ... היה לי כיסאות ושולחן, חידוש בטבריהוהי, הרהיטים
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