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                    [    ‰Î¯È ‰ÏÙ�Â ‰�Ë· ‰˙·ˆÂ ...   

                         Ú¯Ê ‰Ú¯Ê�Â ‰˙˜�Â ... ) כח-כז ,הבמדבר(  
ובזה היא , לה על חטא ההסתרהוטה צריכה לסבל בושה גדוס

אמר האמת  תקונה הוא שבאם באמת נטמאה תֹעיקרו. נבדקת
תינו ו שאמרו רבוכמ, דוי והבושהוידי הו ה עלנולפני הכהן ואז יֻכפר עו

ימחה שם  ולא דהוכחה הרבה שתתוומרים לה תושא) טה דף זוס(ל "ז
, בהואזי הוא לה לט, רה היאונטמאה וטה לא ואם. שמים על המים

תינו ו שאמרו רבוונקתה ונזרעה זרע כמ): כח, במדבר ה( שכתוב וכמ
, יכה כפרה על ההסתרהנטמאה צר לא  אםאפילוכי .). טה כווס(ל "ז

תה יבה שאם היואבל זֹאת הבושה בעצמה מכפרת עליה ונתהפך לה לט
אבל אם ). שם(ל "תינו זו שאמרו רבוכמ', לדת ברוח וכוולדת בצער יוי

וצבתה בטנה : אזי, ת על האמתודות ולהודורצתה להתו ולא נטמאה
 נקי וובזה נבדקין ישראל שמי שאינ ).כז, במדבר שם(' ונפלה ירכה וכו

ש ידה על האמת ומתביואבל על כל פנים הוא מ, באמת וקלקל מעשיו
. ידי זה נתתקן על,  על מעשיו ומשתדל להתקרב לאנשי אמתובעצמ

 על שאין וש בעצמיכן הוא מתבי פי על ר ואףומכל שכן מי שהוא טה
 ו על קֹצר השגתו בתכלית השלמות אוטהרת

ה ידי הבושה לבחינת תשוב כה עלוהוא ז', וכו
אבל מי שהוא . ועל תשובה כל אחד לפי בחינת

 על וש בעצמי מתביודי שאינ ולא טמא באמת
דף ומעשיו הרעים והמֻגנים מאֹד אף גם הוא ר

, פך דמם כמים בחנםוומביש אנשי אמת וש
רים ויפל ות עֹמר שעוידי מצו הוא נבדק על

ויֻקים . טה הטמאה ממשו הסומך כמובאין ס
טנה ונפלה ירכה וצבתה ב): במדבר שם (וב

הלכות ברכת  (.תה לאלה בקרב עמהיוהי
  )ו"אות ט',  הלכה ה-הפירות  

  
  [     ¯Â„�Ï ‡ÈÏÙÈ ÈÎ... )ב,ו( 

קים וכי מה שהרבה רח. ידי נדר א לאמונת חכמים הוא עלוב
שהם , לם הזהות עומאמונת חכמים אמתיים הוא רק מחמת חכמ

ובאמת מי . א חכם בעיניווכל אחד הו, ת של הבל שיש לכל אחדוחכמ
לם הזה הם ות של העול להבין בקל שכל החכמו יכו מֹח בקדקדושיש ל

ל ו יכוידם אינ כי מאחר שעל, שטותים והבלים ואינם בכלל חכמה כלל
הנה בדבר : " שכתובוכמ, עיקר האמתי והנצחי שהוא הוא לתכליתולב
כי ', וג וואל יתהלל חכם בחכמת: "וכתיב, "מה להם וחכמת, מאסו' ה

  ". תיואם בזֹאת יתהלל המתהלל השכל וידֹע א
לים שזכו ו החכמה האמתית היא חכמת הצדיקים הגדעיקרכי 

בבחינת ,  החכמה באמתעיקרכי זה , לחשב באמת על תכליתם הנצחי
שצריך כל אחד להשכיל על דרכיו , "לדואה את הנוהר? איזהו חכם"

אשר לזה , ןוף האחרוסלד ממעשיו ועסקיו בוולהתישב היטב מה יהיה נ
ידי חכמת הצדיקים  אם על כי, לםוכים בשום חכמה שבעואין ז

לם ו חכמתם הוא להשתדל לפרֹש את עצמם מזה העעיקראמתיים ש
ת בתכלית עד קצה וששברו כל התאו, לגמרי עד שזכו לזה בשלמות

, לםונשאר להם שום נדנוד ריח משום תאוה של זה הע ולא ןוהאחר
לם ולהחזירם למוטב כל מי ולין לתקן כל העו הם יכורק צדיקים כאלו

לתכלית הפרישות , כי כל אדם צריך להגיע לזה; צה להתדבק בהםושר
, כה לזהואבל לאו כל אדם ז,  לנצחו תכליתעיקרוזה , והקֻדשה באמת

 התקון של שאר כל עיקרכן  על, וזעירין אנון דזכין לזה בשלמות באמת
להם ולתלמידיהם , יקים אמתייםידי ההתקרבות לצד אדם הוא על

לם ולים לתקן ולרפאת כל אדם שבעוכי הצדיקים האמתיים יכ', וכו
חכם אין   שהמבזה תלמידוכי כמ, ל בנפש וגוףולה גדופי שהוא ח על אף

בה ומדה ט, כן להפךוכמ, ל"תינו זו שאמרו רבו כמו רפואה למכתול

חכמים  שהמאמין בצדיקים ותלמידיהם שהם באמת תלמידי, מֻרבה
ידם בבחינת  לם בגוף ונפש שלא יקבל רפואה עלואמתיים אין מכה בע

 דעין כיורה אין יו התעיקרכי ; רהוהנאמר בכל הת"  מרפאוולכל בשר"
, לם הזה לגמרי לגמריות עואמת שפרשו את עצמם מתאו אם הצדיקי

ת ורה ולפרש ולבאר כל הדרכים והנתיבודעים לדרֹש את התורק הם י
יוכל כל אחד לקבל רפואה לכל מיני חלי הנפש והגוף שבה באֹפן ש

דע היכן הם הצדיקים ואבל מחמת שלאו כל אדם י. ל"לם כנושבע
כן העצה  על. כין להאמין בהם ולהתקרב אליהם באמתוהאלו ואיך ז

כי כל , כי נדרים סיג לפרישות, לזה הוא נדר שידר איזה נדר ויקים מיד
 מאיזה תאוה כדי ורֹש את עצמצה לפוהנדרים הם בחינת פרישות שר

כן בחינת   נדרי צדקה והקדש הם גםאפילוו; להתקרב להשם יתברך
 איזה דבר שהגוף ות לעצמול לקנון היה יכוכי בעד זה הממ, פרישות

 ידי כן על ועל, ן לצדקהותן זה הממו ונווהוא משבר תאות, נהנה ממנו
 הפרישות  להצדיקים אמתיים שזכו לתכליתולה ומקשר את עצמוזה ע

כי מאחר שהשם , כה לאמונת חכמים ולהתקרב אליהםובאמת וז
 איזה בחינת ו לדרכיהם ומקבל על עצמואה שממשיך עצמויתברך ר

 על, "'וכי יפלא לנדר וג"בבחינת , ידי נדר שהוא בחינת פלא פרישות על
כה להאמין בהחכמים וצדיקים וזה ז ידי

ידי  ת חכמה עלוהנפלאים שזכו לפליא
לקוטי ( .לם הזה לגמריועצמן מהעשפרשו 
לפי אוצר ' אות ג, ' שבת וכותהל -הלכות 
  )ז"אות ל,  אמונה–היראה 

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

 )מסלונים ( מוטלבר ...  �                    
ואחת , תה שרהי אחת הי,י בנותנ ש לוהיה

 מוטל הוא משתעשע ב והם ראו שר,אגיפי
 אבל הוא , שאני הייתי פשוטפי-על- אף,איתי

 מדוע הוא ,יודע מה זה לא  הוא בעצמו,אהב
 היה אגי ופי,תה הקטנהישרה הי .אהב אותי

היה לה  לא , אשתיאתאני הבאתי ו,  באו הבנותם ההכלל ,יותר גדולה
הבאת את " :אמרו לו  שלוהבנות. היה לה שמלה לא ,בגד לשבת

צריכים לעשות ,  לה כלוםואין ואין לה שמלה  לה נעלייםאין, האישה
 לא אז, סנדלר מומחה, יעקבבטבריה היה המוכתר של העיר היה  ."לה

היו צריכים לעמוד , כשהיו צריכים נעליים, היה מוכן ולא היה חנויות
היו צריכים לחכות שבועיים , בתור וליקח מידה ולעשות לפי המידה

, ה שבועותצריכים כמ, היא אין לה נעליים, אני הלכתי, שלושה בתור
: אז אני באתי אליו ואמרתי לו?, מה יהיה? מה יהיה, צריכים לחכות

אז , "אמר שתיתן לי זוג נעליים המספר זה וזה) מסלונים(רב מוטל "
, "צריכים לחכות ולא המספר הזה מוכן, יש לי מספר שלה: "הוא אמר

אז היה ,  לפי המידה שלהמאדהוא נתן לי הנעליים והיו יפים וטובים 
הוא שמע את , אחר כך היה לי רהיטים חדשים ושמחה,  כבר נעלייםלה

אני הייתי אז בתחילת , היה כמו היום לא אז, שלי" שלום עליכם"ה
אז הוא נתבטל , "אזמר בשבחין"שלי ו" אשת חיל"ו, ההתקרבות

יודע  ולא זה שבת יודע מה ולא למדן הוא? מה זה: "הוא אמר, לגמרי
את הלב שלו הוא סיפר , הוא סיפר הכל, "הוא יודע ישראל בער, כלום

 גם הבנותו. "ישראל בער, ישראל בער, ישראל בער", להבנות שלו
 , וידעו שהוא למדן גדול,ם האבא שלה)מסלונים (האריכו את רב מוטל

אני " : שם אבל הוא אמר לה, איזה חסיד?ואני מה , גדולבעל מוח
 ויש לו ,ך הוא שמח אי, אני רואה את השבת שלו,מתבייש מישראל בער

  "...יודע איך הוא חי לא אני, אוכל
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  )א"נ מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר(

  .אביב-תל, א"ג ניסן תשכ"י, ה"ב  �                    
החותר ומשתדל להסתכל ולהתעדן באור פני הצדיק שהוא , יקירי

 שמאיר, אשר רוח אלֹקים בו, רוח הכולל, חכם הכולל, המנהיג הכולל
רוח כסילות , בכל אחד רוח אלֹקים ומכניע ומבטל רוח השקר

ורוח רעה רוח הטמאה של המחקרים , ושטותים של האמונות הכזביות
  .שלום וחיים וכל טוב. והפילוסופים

 שהם וואף אם מעשינו הם כמ. אל תירא, ם לךונפשי ולבי של
י פ-על-אף, הווהו ובום תולמק, ם מדבר שממהובד למקוותעינו כשה א

ב אלינו בכל עת ואתנו ועמנו ואצלנו וקר' כי ה, כן אל נדאג ואל נעצב
ת וחוים בכל הכי לאחֹז עצמנו בשתי ידעיקררק ה, ם שהואוובכל מק

ת ות חדשוראות האלה להתגלות נורואשר זכינו בד, בנֻקדת האמת
לה לאל יש צדיק יתה, ויכי עכש, לםו מעזאתנשמע כ לא אשר, כאלה

. תות נעשים זֻכיונוומע, בהוכל ומהפך הכל לטֻמבחר כזה שמתקן ה
 העצום לבלי ול התחזקותומע בקולך בדרכיו ושו והוסה בצלואשרי הח

ת שנמצאים ובות טות תמיד בשמחה על כל הנֻקדואש כלל ולהיילהתי
תנו וציא או להום הבטחתי לקיווהוא בודאי יעשה את של. עדייןבנו 

ש הבא ובפרט בחג הקד, ו בכל פעםועלינו להזכיר עצמינ. לומבטן שא
רא והנשגב הזה וין הניעמנו בענ' ב אשר גמל הואת כל הט, בהועלינו לט

  .רא ונשגב כזהוש ונופף בצל קדושזכינו להסת
ופגמיו וקלקוליו , תרולה ביו שהוא חודע בנפשוכל מה שהאדם י

תר ותר ויוצריך לחפש ולבקש י, מאדיתברך עצום '  מהווהתרחקות
כי כל מה , ותות גם אותר שיוכל לרפאול במעלה ביוק הגדאחר הצדי

ל ופא גדו הוא צריך ר-תר ול ביולה גדושהח
  .תרובי

 מאדכשישראל מקלקלים מעשיהם 
ב ו עד שכמעט אין נכר מעט הטמאד

צם רבוי הפשעים והקלקולים ומע, שבהם
אז הצדיק האמת שהוא , רחמנא ליצלן

ידי - מלמד זכות על ישראל עלמשהבחינת 
לים למצֹא וידי זה יכ-ת שעלובחינת שער

כי בֻכלם , לו בהגרוע שבגרועיםיזכות אפ
ת מה ובות טונמצאו כמה שער

ב ושממשיכים עצמם לפעמים מרע לט
  . ..כחוט השערה

  
  

  

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

אתי ב מקראסני ובוכך נסעתי למאהל-אחר ... ☺                       
 כי, תועפוובודאי הראה לי פנים ז, ותני לביתווכבר בא ח; תניולבית ח

, ל"כנ,  לברכהונוין נסיעתי לרבנו זכריחה כלל מענו נוהיה רוחלא 
 ותובא,  לברכהונובפרט שבעת שנתמהמהתי בברסלב אצל רבנו זכר

היה שם  ולא ,תה מֻסכנתיוהי, בובמאהל, תחיה, הזמן חלתה זוגתי
ואני , ל"תי היו בקרמיניץ כנותני וחמוכי ח, יה כללאיש שישגיח על

-תה לבדה בבית עם איזה משרתת ואחרונסעתי לברסלב והשארתי א
אם בני העיר -כי, היה מי שישגיח עליה בביתה ולא ,מאדכך חלתה 

, תי בברסלבוין זה בהיידע לי ענווכבר נ, בול מזה במאהלווהיה רעש גד
 תכף זאתדעתי וואני ה, רהות-דיע לי איש אחד מזה בליל שמחתושה

רה ות, קרבבֹ, כך- לברכה אמר אחרונווהוא זכר,  לברכהונולרבנו זכר
שכל מה ,  תמידוכדרכ, שהו הקדורתוך תוין זה בתיונכנס גם ענ, נפלאה

 ורתוהכל נכלל ונכנס בת, בפרט מה שהיו מדברים לפניו, לםושעבר בע
 הן .מאד מאדרא ונתה כלליות נפלא וישה היו הקדורתוכי ת, שהוהקד

 על אשר השארתי מאד וחרה אפ, תניוכך כשבאתי לח-על כל אלה אחר
כי , שמעתי כל זה כלל לא ל אבל אני"כך חלתה כנ-זוגתי לבדה ואחר

דע חלק מאלף ממה ששמעתי ופעלתי באלו ושאם הוא היה י, ידעתי
היה בודאי ,  לברכהונופף בצל קֻדשת רבנו זכרושזכיתי להסת, הימים
מה שנשארה , ת רגלי כי אדרבאום על נסיעתי והיה מנשק כפמסכי

 לברכה ונות רבנו זכרוהכל היה בכח תפל, בחיים, היא זוגתי, ובת
שה ו הקדורתודבר בת, ל"בשבת הנ, קרושה כי תכף בבו הקדורתוות

 ובחינת אשת, זוג של כלל ישראל-שהיא בחינת בת, ין שבתימענ
, דשוק-שבת- בלילודעתי לושה, י לדברווידעתי ששם לב', נה וכווהראש

  : להובה גדוועשה לה ט

  )ה-ד,  ספירה ושבועות– עצותלקוטי (

ת הוא תקון וטבילת מקוה בשבוע �                                          
כי . ליםול ונמשכים חסדים רבים וגדול ועל ידי זה נמשך דעת גדוגד

על , ל מאֹדו נמשך דעת גדתון שבשבועוומכיו, הרחמים הם כפי הדעת
אשרי האיש . לים ורחמים רביםורדים ובאים מלמעלה חסדים גדוכן י
ובפרט הטבילה במקוה שהיא , ת בקֻדשה ובכשרותוכה לקבל שבועושז

ועל ידי הטבילה . לת הסעיףיכמבֹאר בתח, לה מאֹדובודאי מצוה גד
 של מקוה. תוכים לקֻדשת שבועוז, ב כראויום טווקבלת הי, תובשבוע

, ת מרמזת גם על קֻדשת שער החמשים מחמשים שערי בינהושבוע
  .תושמשם נמשך קֻדשה וטהרה על ישראל בשבוע

ם זה נמשך בכל שנה ו שביהיינו. רהות מקבלים את התובשבוע � 
 קבלת עיקרשזה , רהות לקיום התוושנה ידיעה חדשה לדעת ולהבין עצ

, רהועבור קיום התוכפי שכל אדם מרבה בתפלה להשם יתברך . רהוהת
כן , רהות ובכסופים ונכסף לקיום התונווכפי שכל אחד מתחזק ברצ

ל שנמשך מן ות דעת גדוכה מדי שנה בשנה לקבל בחג השבועוהוא ז
. תוכך מבֹאר בלקוטי הלכ.  קבלתהעיקרשזה , רהוהשמים לקיום הת

ת חיות חדשה ולהמשיך רפואה וב שבועום טוגם אפשר לקבל בי
 .לריאה
שיענו שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל עת וועזרנו וזכנו וה...         ����

ידי -לה עלוונזכה להמשיך עלינו טהרה וקֻדשה גד, ידי טבילת מקוה-על
ת ונומכל החטאים והע, תולטהר עצמנו מכל הטמא, טבילת המקוה

, ם הזהוינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היווהפשעים שחטאנו ושע
ותשפיע עלינו . שהוידי המקוה הקד-לה עלודולהמשיך עלינו קֻדשה ג
ותתן לנו כֹח . ל ורחמים רביםוזה דעת גד-ידי-על

, ידי טבילת המקוה-ותעזרנו שנזכה להמתיק על
לם מעלינו ומעל זרענו וכל הדינים שבע

ולבטל כל , ומעל כל עמך בית ישראל
, זה-ידי-ת עלות רעות וכל הגזרוהצר

קוה ידי טבילת המ-שיע לנו תמיד עלוות
ויֻקים מקרא , ראה מאֹדושה והנוהקד

 בעת ושיעומ, 'המקוה ישראל , שכתוב
  . צרה
ותזכנו להמשיך עלינו קֻדשת המקוה         ����

ש שהוא זמן ות הקדושל חג השבוע
רתנו שאז נתקרבו ישראל אליך ומתן ת

ידי -שה עלורה הקדווזכו לקבל את הת
ת וונזכה ֻכלנו בחג השבוע. טבילת המקוה

במקוה של , נהוקוה העלילטבל עצמנו במ
שהוא רחמים , שער החמשים של הקֻדשה

ותעזרנו שנזכה להמשיך . ל מאֹדוודעת גד, ןווחסד עלי, לים ורביםוגד
ונזכה לטהר ולקדש עצמנו , להעלינו קֻדשת המקוה הזאת בכל השנה ֻכ

ך החמשים וולצאת מהרה מחמשים שערי ֻטמאה ולכנֹס בת, תמיד
וזרקתי עליכם מים , מהרה מקרא שכתובויֻקים בנו . שערי קֻדשה

לקוטי  (תיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכםורים וטהרתם מכל ֻטמאוטה
 :) מתוך תפילה נו–' תפילות א

  

  )'כ-'י,  אמת–המידות ספר  (

משיחיה , טוב לאדם שימות    �                                 
  .ויהיה שקרן בעיני בני אדם

  .כשיש אמת יש שלום    �
  .רחוק מצדקה,  שרחוק מאמתמי    �

  .על ידי אמת נשמר אות ברית� 
  .על ידי אמת יזכה לשם עולם    �
הבנים שלהם יהיו מתנגדים גם , איש ואשה שרגילין לומר שקר    �

  .יהיו פוגמים בברית
  .השקר בא על ידי שמקבל על עצמו פחד מבני אדם    �
  .ברוך הוא על ידי השקר שוכחין את הקדוש    �
ועל ידי שקרים אין יכול , הוא דובר שקרים, טחוןמי שאין לו ב    �

  .לבטֹח באמת
  .חוק מאמת כן מחזיק את הסור מרע לשוטהילפי הר    �
עושה עצמו , ורואה שאין אמת בעולם, מי שרוצה לסור מרע    �

  .כשוטה
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