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                 f  ÈÏ ‰¯‡ ‡� ‰ÎÏ...  )ו, במדבר כב'( 
עד שיש כח להאדם להמשיך , שם יתברך נתן כח כל כך להבחירה

עד שיש , או להפוך חס ושלום, הרוח דלעלא כרצונו דרך הקֻדשה
ואף על פי כן על ידי , כח להאדם שהוא רחוק מהקֻדשה בתכלית הרחוק

עד , כח להמשיך עליו איזה בחינה מהרוח דלעלאכח בחירתו יש לו 
כי , דש ורואה חזיונות ומראות אמתיותוהק שיהיה נדמה לו שיש לו רוח
, ומי לנו משקץ ומתֹעב יותר מבלעם הרשע. המחשבה יש לה תקף גדול

עד שהמשיך , ימח שמו אף על פי כן התגבר ברשעתו כל כך נגד הקֻדשה
אבל בֻאמות : ל" שאמרו רבותינו זעד, עליו מראות וחזיונות נוראות

שכל זמן , זהר מאֹדיעל כן צריך האדם ל. בלעם? ומנו, העולם קם
אזי יכניע ויבטל עצמו נגד , שמרגיש בעצמו שאינו קדוש כראוי בשלמות

כי אם ירצה ; ירצה לילך בגדולות ובנפלאות ממנו ולא ,הקֻדשה בשלמות
כאשר , לקל יותר ויותריוכל לק, אז להמשיך על עצמו מראות וחזיונות

רק ילך בתמימות ויבקש מהשם יתברך שיעזרו , נכשלו בזה רבים מאֹד
ורק בשביל זה , לצאת מפחיתת מדרגתו ויזכה לקדש את עצמו כראוי

וירבה לדבר בזה דבורים , ישתמש ויתאמץ בגֹדל כח הבחירה שיש לו
נתו יהיה כדי ווכל כו, קדושים לפני השם יתברך

 להכניע ולשבר הרע שלו שיזכה על ידי זה
כדי לשוב אל השם יתברך באמת ההפוך , לגמרי

שהם , מדעת בלעם הרשע וחבריו ותלמידיו
חזקים מאֹד בתֹקף הרע והטמאה שלהם ואינם 

אדרבה , רוצים להשפיל את עצמם נגד הקֻדשה
הם רוצים להמשיך איזה בחינת רוח דלעלא 

להמשיך , חס ושלום, מהקֻדשה למקומם הטמא
בחינת מראות וחזיונות ,  רוח נבואהבחינת

להגביר על ידי זה ביותר חס ושלום , למקומם
כי הדבור ,  על ידי הדבורעיקרוה, הרע על הטוב

הן בקֻדשה או להפוך חס , יש לו כח גדול
אף אנו נבוא : ל"וכעין שאמרו רבותינו ז, ושלום

כי הבחירה יש לה כח , עליהם באדם שכחו בפיו
בודאי , שכונתם להרע, ורשעים כאלו. כמבֹאר בפניםכנזכר לעיל ו, גדול

שמכיר את , שכונתו לטובה, אבל איש הישראלי; יהיה אחריתם להכרית
ואף על פי כן הוא מתגבר גם בעֹמק נפילתו , מקומו ושפלות מדרגתו

נתו ווכל כו', לדבר דבורים קדושים הרבה מתורה ותפלה והתבודדות וכו
ואז בודאי .  שלו ולשוב אל השם באמתבכדי שיזכה לצאת מהרע, לטובה

וסוף כל סוף , יהיה נאבד שום דבור ולא ,יש להשם יתברך נחת רוח מזה
 לקבל רוח, ואז אם יזכה ויהיה ראוי לזה. ישוב להשם יתברך באמת

. דש אמתי דרך הקֻדשה בשלמות השם הטוב יעשה עמו כרצונווהק
 אות ,היראה ועבוד -לפי אוצר היראה  ' ט'ת חואותי, 'הלכות חדש ד(

  )ט" אות מ,ברית; ד"ג י"אותיות י, עיין דיבור ו- א"צ
  
 f   ÂÈË·˘Ï ÔÎ˘ Ï‡¯˘È ˙‡ ‡¯ÈÂ ... )ב, במדבר כד'(  

ראה שאין פתחיהן מֻכונין זה כנגד זה עלה בלבו שלא : י"פרש רש
כי בלעם , כי בלעם רצה להכניס בהם עין רעה חס ושלום, לקללם

ויאמר "ל על פסוק "כמו שאמרו רבותינו ז, קון התפלה דקֻדשהיכנגד ת
אין : אמרו. 'ן נתגדל וכוימנהיגם של אלו במדי". מואב אל זקני מדין

כי ראה שהצלחת , אף אנו נבוא עליהם באדם שכחו בפה, חו אלא בפהוכ
 ורצה להביא את ,ישראל רק על ידי תפלה שכל תקונה על ידי אמת

כל תמיד בעין רעה על כל שהיה מסת, חו להפך הוא בפהובלעם שכל כ
אחד למצֹא בו מום וחסרון והיה גומר בפיו הטמא לרעה עד שהיה לו כח 

אבל כשראה שאין פתחי ישראל מֻכונין זה , לקלל ולהזיק חס ושלום
 אחיזת הסטרא עיקרכי זה ידוע ש, עלה בלבו שלא לקללם, כנגד זה

הוא ממחלֹקת שבין ישראל , שהוא מחלֹקת דסטרא אחרא, אחרא
ומסתכל כל אחד על חברו , כשיש חס ושלום ביניהם מחלֹקת, בעצמן

, כי כפי דעתו אין טוב בעיניו האמת של חברו, לרעה מחמת האמת שלו

ומשם אחיזת הסטרא אחרא , שעל ידי זה כל רבוי המחלֹקת שבעולם
ל "וזה בחינת מה שאסרו רבותינו ז. חס ושלום, להכניס עין רעה ולהזיק

כי האמת הפשוט של , ח כנגד חלונו או פתחו של חברולעשות חלון או פת
רק , ין כל כך עד שיהיה מאיר בעצמוירֹב בני אדם אינו ברור וזך עד

אבל אסור להסתכל על ; שהוא בבחינת חלון ופתח שדרך שם נכנס האור
שהוא , בהחלון של חברו, שהוא בחינת האמת שלו, ידי החלון שלו

שמשם , לבוא על ידי זה לידי מחלֹקתכי יכולין , בחינת האמת של חברו
  .כל ההזקות שבעולם רחמנא לצלן

ועל כן על ידי שראה שאין פתחיהן מֻכונים זה כנגד זה ואין מסתכל 
היה לו  לא על ידי זה, כל אחד בהאמת של חברו ואין לו עין רעה בחברו

בו ומה ט: "ועל כן נתהפך לברכה ואמר. כי נתבטל אחיזתו, כח לקללם
על שראה שאין : י שם"רש רשיופ". עקֹב משכנֹתיך ישראלאֹהליך י

בו ומה ט'דבר אחר : י שם"וזהו שפרש רש. ל"פתחיהן מֻכונים וכנ
כמו , ובית עולמים שהם בחינת בית התפלה' אֹהל שילֹה וכו', אֹהליך
כי על ידי שאין , כי הכל אחד". 'כי ביתי בית תפלה יקרא וכו: "שכתוב

שזהו , על ידי זה יכולים להתפלל, גמים באמתפתחיהן מֻכונים ואין פו
 הוא עיקרו. קֻדשת אֹהלים ומשכנות של ישראל

קֻדשת הבית המקדש ששם מתקבצים כל 
כל השתים עשרה ֻנסחאות , השנים עשר שבטים

כי דרך שם מעלה הצדיק שהוא בחינת , התפלה
אבן טוב את כל התפלות של ישראל שהם 

שמוצא בבחינת חלון על ידי נֻקדת האמת 
שכל זה הפך הקלקול , בהתפלה של כל אחד

הבא על ידי שמסתכל אחד בחברו שהוא בחינת 
ועל כן שני הפרושים אחד . פתח נגד פתח
שעל ידי שאין פתחיהן מֻכונים , ותלויים זה בזה

שזהו , קון התפלהיואין פוגמין בהאמת שהוא ת
שהם הדירות , בו אֹהליך יעקֹבובחינת מה ט

בו ועל ידי זה בעצמו מה ט, והבתים של ישראל
שהם בחינת בתי כנסיות ובתי , אֹהליך ומשכנותיך

שהם בתי התפלה של , ם הבית המקדשעיקרו. מדרשות של ישראל
אותיות , 'ה הלכה – נזקי שכנים כותהל. (ישראל שתקונם על ידי האמת

  ) אות סא,אמתין ועי; אות מו,  מחלוקת–לפי אוצר היראה '  ג'ב
  

  )צח-צג  סימן–] רבי נתן[ת "הרנימי מוספר (

ת קניתי ום הכפורים לֻסכוד בין י"בשנת תקע... ☺                       
תה השנה נכנס ול ובא" לנצח וכנולה יתברך שמו הגדוביתי בישועת

 ונומנו שהכיר קצת את רבנו זכרושל-להכפרים דפה אחד המֻיחד מאנשי
כלל מחמת שזה האיש היה ידע ממנו  לא יןיאבל עד, ף ימיוולברכה בס

ל נתקרב אלי ונתתי "רך בשנים מאד וכשנכנס לאחד מהכפרים דפה כנ
 ת כי אזושים ומהמעשיותיו הקדו להעתיק כמה כתבים מעסקי שיחול

 בעזרת השם ואחר וררתיו משנתו הרבה ועון ודברתי עמינדפסו עדילא 
שועה יתה צמיחת ייכך אחר איזה שנים נסע עמי לארץ ישראל וכל זה ה

וצץ בלבי בעזרת השם ינים כאשר מתנית ולשאר ענולהדפסת המעשי
  .יתברך
צה יל עזרני השם יתברך שעשיתי מח"וכשנכנסתי לדירתי הנ☺ 

 בשביל עיקר יתברך והודתום מֻיחד לעבוך ביתי כדי שיהיה לי מקובת
חזקני השם ו, תיודדות ואחר כך ראיתי שבני הבית מבלבלין אוהתב

ך הבית ות לי חדר מֻיחד לגמרי בתותחלתי לעסק לבנ והויתברך לבטח ב
וזה היה לי , ל"ף הקיץ הנוק מחדר דירת בני הבית ונגמר בסושהיה רח

   ִשעורלה ונפלאה בלי ולישועה גד
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אש יולבלי להתי' ואז ראיתי בחוש כמה וכמה צריכין לקוות לה
מישועתו בשום דבר אף על פי שרואין שעוברין ימים ושנים הרבה 

אף על פי כן צריכין לקוות ולחזר ולקוות עד ישקיף , הישועה רחוקהו
 כי ידעתי בנפשי כמה וכמה ימים ושנים שהייתי מצפה משמים' וירא ה

חלתי ות לזה זמן זמנים טובא ותוועיני היו כל, לזה שיהיה לי חדר מֻיחד
אשתי מזה והשם יתברך ברב רחמיו ייתה נכזבה עד שכמעט נתייה

ונתן , ובזכות הרבים,  לברכהונול זכרו הגדו עלי בזכותתיו חמלוונפלא
לי דירה וחדר מֻיחד נאה ומֻתקן מאד לפני ועל ידי זה החייתי עצמי 

שים ול יתברך כמה ספרים נפלאים קדו הגדוהרבה וגמרתי שם בעזרת
 לברכה ומה שחדשתי בהם ונוראים מאד מה ששמעתי ממנו זכרוונ

  : ל יתברךו הגדובחסד
ל " מרת חיה הנותה החֻתנה של בתיל הי"ד הנ"בשנת תקע☺ 

אלול ושמחנו ' ם חמישי בותה בייוהֻחפה הי, דש מדועדיבקעוק-בקהלת
קדש נסענו לטשערין ששם ישב -שם הרבה בעזרת השם יתברך ועל שבת

  : ל"סף הנותנה רבי יעקב יוח
  : סדית להתיוה התחילו התפל"בשנת תקע☺ 
  : תויו נדפס הספר ספורי מעש"בשנת תקע☺ 
מנו להעתיקם ות לאנשי שלוז התחלתי למסר התפל"בשנת תקע☺ 

וכן בשנת , תה הנשואין של בני שכנא שיחיהיואז הי, לעצמם ולאמרם
ל מסרתי התפלה של העשרה "ח עסקתי בזה הרבה ואז בשנה הנ"תקע
 לברכה לאמרם בשביל מקרה לילה חס ונורי תהלים שצוה הוא זכרומזמ
  : קון הכללייש שנקרא תו הקדוועל קבר, םוושל

  

  )ז"ק מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .טבריא, ל"ח ניסן תש"ר, ה"ב  �                       
מכל ' אשר בו בחר ה', לכבוד אהוב ונחמד בעיני ה

ישראל ונתן לו מתנה חמודה טמונה וטמורה את 
ורודף ורץ ופורח במהירות בזריזות , הצדיק נחל נובע
מתו עלאה מכל עלאין להשקות לכל לשאֹב מימי חכ

כי רק הוא לבד יכול להעלות ולהוציא , ישראל להשיב נפשם
מים סרוחים , מים עכורים, אותנו משטף מים הזדונים

ו בעֹצם יכי עכש. ומֻטנפים שנלכדנו בהם
כל , תגברת ההסתרה והירידה העֻמקה

ם יישראל רעבים וצמאים ותאבים ומשתוקק
ש למצֹא מנהיג בפנימיות לבם בכלות הנפ

. אמתי שיוציאם מחשך וצלמות הנורא מאֹד
עמך ואצלך ' ה, אל תירא ואל תחת, שלום לך
  .וקרוב לך

אנן בחביבותא תליא בחבורא חדא בגופא 
 ולם כמוד אהבה בעואין ע, ונשמתא חדא

אמת , כי היא כלה רק אמת לבד, אהבה שלנו
היא '  ואמת ה',רק לשם ה, ברור צח וצלול בלי פסֹלת ופניות עצמית

זהר מאֹד מאֹד להלהיב יאנחנו צריכים לה. למיםולמי עולם ולעולע
בת כלל וכי היא ט, ולחדש את האהבה בכל פעם ביתר שאת ויתר עז

  .תורוישראל לד
ת ואשר עיני ולבי אצלך תמיד כל הימים לרב, עצמי ונשמתי, דע אחי

כי , ניוקת ביני לבין ות ובקשות ותחנודדות והשיחות בעת ההתבוהליל
החי ' ן אשר נתת את לבך לכנֹס בהיכל המלך משיח הום הראשומן הי

לתת לך את כסא ממלכתך לאֹרך ימים ' חפץ בך ה, בעוים נחל ניוק
ת ללכת וזניך ועיניך פתוחורק יהיו א. בים נעימים ובריאיםוושנים ט
תנו בספריו וה או באמת בלבב שלם את הדברים אשר צולקייםבדרכיו ו

ודע והאמן באמונה חזקה . הוא האלֹקים'  למען דעת כי ה,ראיםוהנ
ראים אשר עשה ונה כי רק בעבור זה זכינו לכל הנסים הנפלאים ונוונכ

קר בכל יעד שנתעלה ונתגדל ונתי, ל לעיני כל העמיםו הגדועמנו בחסד' ה
ד ארץ ישראל הנבחרת ו ישראל עם הנבחר וכבוד עמווכב' ד הולם כבוהע

לם היו ֻכ, דעים רק מעט מן המעט מזהוהיו ישראל יאלו . תומכל הארצ
  .ת רגליוו ומנשקים כפורעים ומשתטחים לפני הדרת ממלכתוכ

, י"ש הסך מאה לוברֹב עֹנג ושמחת לב קבלתי מתנת פורים הקד
' ה. ב אשר תשוקתך חזק תמיד לתמכני בכל לבךופעלך הט' ישלם ה

ויאציל עליך , ליםודב ילבישך בגדי ישע ומעיל צדקה וחסד ורחמים גוהט
ת ושתזכה להתגבר להי, בים ואֻרכיםום וחיים טוועל ביתך ברכה ושל

תיו שנתן לך מתנת חנם וונפלא' בגֹדל חסדי ה, תמיד בשמחה איך שהוא
' ת בנֹעם הות חזקים לחזונוולהתחזק בכסופים וגעגועים ורצ, כזֹאת

, תיווימעש, תיוותפל, תיוורות, תיוובע בפלאי נפלאושהמשיך הנחל נ

ין ית שלא נתגלו עדולמות מכל העות ונעלמוהסתומ, תוראותיו הנושיח
  .בה מאֹדוידם תפרח ותצמח גֻאלתנו הקר-שעל, לםומעת בריאת הע

ל אשר כבדני וד הגדואם אמנם היה לי צער ועגמת נפש מהכב
י ידע בנפשי כי לפי מעשוכי באמת אני י, ש הזה בטבריאובפורים הקד

ואני מֻחיב , ד כלל וכללוהעצומים אינני ראוי לכבי יתונוי ועויופשע
אולם . ד בתכלית תכלית הרחוקובמסירת נפש לברֹח ולהתרחק מן הכב

 ותי בזה גדל אהבתו בראִשעורת כל זֹאת גדלה שמחתי בלי ולמר
ד ו לשמֹע סו בהצדיק האמת ואנשיו הכשרים ותֹקף תשוקתוואמונת

 הצפון ויתגלה לך רֹב טובעד אשר , וך לו אשר אין ערות גֻדלתוראונ
יתברך ' הסתכל והסתכל ושים לבך היטב על הרמזים אשר ה. וטמון

ר חכמה בקשר אמיץ ובע מקומרמז לך בכל פעם להתקשר עם הנחל נ
ובימיך תושע , כי הוא חייך ואֹרך ימיך, לם בזה ובבאוט לעווחזק בל ימ

אני . הת אלורוו בדיר הצדיק המאיר עכשויהודא וירושלים בהתגלות א
א ולים לבויתברך שיעזרני ויזכני לדלג על כל המכש' מתפלל ומצפה לה

ד ות שאין עורוכי הוא זכות הרבים לד, תובכתובים מעתה לעתים תכופ
  .הווכמ

, מאת עבדך הנאמן והמסור בכל לב ונפש, בברכת חג כשר ושמח
  Â‡ ¯Ú· Ï‡¯˘È¯ÒÈ„              .המעתיר ומתפלל תמיד על שלומך וטובתך

  

  )ח"סימן י, צדיק – עצותלקוטי (

ת על הצדיק ובר רעוזה שהלמדן ד�                                               
ל וש ברוך הוא מפיל צדיק גדושהקד, ל מאת השם יתברךוהוא מֻכון גד

הינו , ציא הצדיק השכינהוך פיו של זה הלמדן כדי שעל ידי זה יולת
שה וכי הצדיק ע. לות שבפה הלמדןרה שבעל פה מהגוהת

לים ות ומיחד בזה יחודים גדומאלו הדבורים הלכ
 ).ב"סימן י, לקוטי עצות(ונפלאים עין שם בפנים 

ותזכנו להתקשר ולהתקרב לצדיקי אמת   ... ����
ת ואשר יש להם כח להעל, לים במעלה מאֹדוהגד

ך כל הדבורים והצרופים רעים שמדברים וולהפ
ת מהדבורים וולעש, כם אל הקֻדשהעל הצדיקי אמת להפ

אשר משם נשתלשלו אלו , תורעים שלהם צרופי הלכ
, הדבורים רעים של המתנגדים אל האמת

ם חיים ונעשה להם אלקיאשר הפכו דברי 
פה לדבר על הצדיק עתק בגאוה ובוז על ידי 

 .רה שבעל פהולמודם ת
תנו ברחמיך הרבים על ידי וותזכה א  ����

ש ולהטהר באמת להתקד, כח הצדיקי אמת
שנדע , עד שנזכה גם אנחנו לבֹא לדעת זה

ך כל הצרופים רעים ות ולהפולברר ולהעל
תם לשרשם ולבררם ולהעל, אל הקֻדשה

ת ות מהם צרופי הלכושבקֻדשה לעש
דה באהבה ות השכינה מהגלות ולחברה עם דוונזכה להעל. תושוקד

 :מפיהםוציא בלעם ולה, בבחינת חבוק ונשוק וזווג, ואחוה ורעות
  )ב"תפילה י מתוך –' לקוטי תפילות א(

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

מפורסם , היה לו שם גדולאברהם לוריא ...   �                       
 : אמרתי לו. והיה אצלו איזה חסידים,ואני נכנסתי אליו... גדול

 .כנפשושהוא אוהב את ברסלב ,  הם ידעו כבר".?אברהם מה יהיה ממך"
 אז הוא התחיל ".?מתי?  מה, נו,אברהם: "אמרתי לו ,כשפגשתי אותו

 , לא הכסף...אני רוצה להיות גיבור כמוך... ?מה יהיה ממני" :לבכות
הם ראו ,  וכולם גם כן היה להם קנאה עלי...".אני רוצה ללמוד תורה

 אז הם . הם לא הבינו מאיפה הוא לקח גבורה כזה,את הגבורה שלי
 :התם שיבח את הנעל... לא לומדים ברסלב, נגוע בספר ברסלבפחדו ל

אני לא  -הנעל היה לו שלושה קצוות , !..."כמה יפה הנעל, כמה מתוק"
הנעל של ,  רק הנעל של התם,שמעתי בכל ימי חיי נעל משלושה קצוות

 ,ם שלושה קצוותע לא ידעתי שיש נעל .התם הוא היה לו שלושה קצוות
כמה דבש , כמה מתוק, כמה יפה זה הנעל" :אומר והתם ,אין נעל כזה

 והתם לא , אבל לא סנדלר,יהלומים, רופא,  החכם למד צורף...".וקרצו
 , הוא היה תם, לא היה יכול גם כן, וגם כן הסנדלר!סנדלר למד רק

 כשגמר ,הנעל שלו לקח זהוב אחדעל  ו,הפרנסה שלו היה בדוחק גדול
, כמה מתוק" :ח את הנעל ואמרהוא לק, הנעל היה לו שלושה קצוות

 !...".כמה יפה זה הנעל
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