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ת יבראש): "א, בראשית א( שכתוב וכמ, לםוום העיאמת הוא ִעקר ק

 ברוך שו של הקדותמו חיכ, כמובא" אמת"ת ובית פיוס - "םיברא אלֹק
ם ובכל שעה ושעה ום ויור האמת בכל חֹדש ובכל יין שיאיכיוצר.  אמת,הוא

אבל ,  שהאמת הוא אחדיפ על  אףיכ. ם והלילהו היתועשרה שע ִמשתים
ואין האמת של אדם , ן האמתים בִעניים רבים יש שנוייִמצד שנוי המקבל

ך לִהתגבר י זה האדם צריכ, מה לחברתהווכן אין שעה ד, ומה לחברוזה ד
סק ווזה ע', ת בצדקה וכווך להרביוזה צר, דהורה ועבוידי האמת בת על

 ובין שעה ום לחברום בין יים רבים אחד יש ִחלוקוכן באד. בִמצוה אחרת
 שה משאומד ובשעה זֹאת עושבשעה זֹאת ִמתפלל ובשעה זֹאת ל, לחברתּה

ם יצא בזה שארי שנויווכי, אדם  מדבר ִעם בניוכל אוומתן ובשעה זֹאת א
בר עליו ובכל מה ובכל מה שע, שבכל שעה ושעה, והִעקר .ם לאין ִמספרירב
.  האדםותו אי העת והשעה וכפותו אי כפואמת לאִמתהיה הכל בי ,סקושע

  . ון מעצמייב, אך החפץ באמת,  אפשר לבאריוכל זה א
 אף ,ידי האמת  עלור לעצמילם שלא יוכל להאושאין שעה בע, והכלל

 אמת יכ,  שמסבבו כמותוִאם החֹשך מסבב א
  . לםולע' ה

 י כי באִמתך ולמדניכניהדר: "קש דודוזה שִב
 יכ, קאידי" םו כל הייתיתך ִקווא, ישעיאתה אלֹקי 

 מקוה אליך יאנ, ופו ועד סוִמתִחלת, םות היובכל שע
דאי יש אמת בכל ו בויכ, י באִמתך ותלמדניכנישתדר

ר ו בכל שעה לצאת מחֹשך לאור לים שיאות היושע
'  אות ט-'  הלכות גניבה ה-מתוך לקוטי הלכות (ל וגד

 ): עו, אמת–לפי אוצר היראה 
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 ווכמ. כידוע, מת אדםונת קית הם בחוורה והמצוכל הת
ת ובים ונתי בכמה דרכומת אדם הכל קשור ומֻהדק אחד בחברושבק

, ריום ותנועת האוים ומרוצת הדמירקום והעידיידי הג ם עליוקשר
כן  וכמ' ם וכוין לקבל בכל פעם ִלכלל האיבריכי שצריונישהוא הרוח הח

שהכל קשור , םים ורעיבות טודת וכל הִמוורה והמצומש בכל התהוא מ
עד שמחמת זה , עור ִשית בלובים ונתי בכמה וכמה דרכוומֻהדק אחד בחבר

 יקון של כל אחד ואחד כפן היטב מהיכן ההתחלה והִתיקשה לדעת ולהב
 מה שעבר יוכפ, ןומת אדם הִראשושה ובקורה הקדו בהתו ושרשומומק

וכל מה , בגוף זה,  מה שעבר עליו בִגלגול זהיוכפ, םילגולעליו בכל הִג
 .םו בכל יושנעשה ִעמ

ק יידי הצד  ִאם עליכ, תיל שום התחלה אִמתי אפשר להתחי א,כן ועל
ורק , ת לגמרי וזכה למה שזכהון ושבר כל התאוושכבר עמד בִנסי, האמת
 והִעקר על, ך על כל אחד הארת התשובה ִמשרשהיר ולהמשיל להאוהוא יכ

 וסיעד שמכנ,  של כל אחדומו מקיזכות כפ ל לדון את כל אחד לכףוידי שיכ
ם ִלצעֹק יפנ כל רר עלונו שנתעידהי, רר ִלתשובהועד שנתע, זכות באמת לכף
שזה ִעקר ההתחלה של , ל חזק מעֹמק הלבותברך בכל פעם בקי 'וִלזעֹק לה

יין אלול ע';  אות כ-'  הלכות ערלה ד-מתוך לקוטי הלכות (ת וכל ההתחל
 , יראה ועבודה-מ לפי אוצר היראה "ו ק"ה קל"אותיות קל', ראש השנה ו

  ).ב"צאות 
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, תות ֻמחלפום וסברים פגומית וִלמודות נפולורונת תייש בח
ן יובִעני. תברךי ודתוידי זה ִעקר ִהתרחקות האדם מעב שעל

ידי זה האמת  פך על יש שמהיכ, תות רבוניזה יש בח
ויש , ידי זה מעט ִמן האמת טה עלוויש שנ, לגמרי

ן י אפשר להבחי ִאם מעט דמעט שאיכ, ידי זה ִמן האמת טה עלו נושאינ
ידי  הכל היה על, לולם ִמקטן ועד גדום שהיה בעיוכל הקלקול. כלל
לת עץ הדעת שהיה על ין מאכו גם הפגם הִראשיכ, ל"ם הנים פגומימודהִל

ם ים פגומימודת והִלות הנפולורוידי פגם הת הכל היה על, ת הנחשידי עצ
ל ועמֹק וולמד ִעמהם ִלמוד גד, להו הנחש בא עליהם בערמה גדיכ, ל"הנ

 ועל, וויפו על הִציסועד שה,  הפגוםוידי ִלמוד תם עלועד שִהטעה א, מאֹד
ר שאמ, זב של הנחשון כומוד של שקר וִדמיידי הִל ידי זה גרעו אחר כך על

.  עד שבאו למה שבאו,'עה וכויתה בנגי כשם שאין מ:להם ולמד ִעמהם
עד אשר , ב ברעולם ִנתערב טווכל הע, תרוח ביומאז ִנפגם הדעת והמֹ

  . לםום את כל העים ומערבבים ומתעילכול ה"ם הנים פגומימודהִל
ם ים הפגומיידי ִלמוד רה חטא העגל עלווִמזה ִנמשך אחר קבלת הת

ל כמה וכמה "ם הנים רעימודן הִלי יש בִענייכ.  רבם של הערביוהרע
 - םוושל חס -גם ו שפיויש מ, תרוויש י, גם בזה מעטו שפי יש מיכ, תוניבח

 ירבעם בן ו כמ,דה זרה ממשות ועבורידי כפיידי זה ל עד שבאו על, כל כך
ידי  ם עלית ִלפעמום ִלטעילום יכילום גדיקי עד אשר אִפלו צד;נבט וחבריו

  . םיין פניע, עד שמהפך דעתם ִמן האמת, ל"ת הנוהנפולת ורוהת
רת ות לתווִלזכ, תברך לִהנצל ִמכל זהי 'ן לבקש מאֹד מהיכיכן צר על

ת ובוזה ותעריאמת שאין בה שום אח
 הלכות -מתוך לקוטי הלכות (ל "ם הנימודמהִל

י אוצר לפ' ט' ז' ה'  אותיות ד-' ברכת המזון ה
 ).ז" כ- תלמוד תורה-היראה 
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היה , ן מעץ הדעתוכל אדם הִראשוהיה א לא  שִאםוכמ

 ותות באולמואה וכל העיקון כל הברמר שלמות ִתוג
ידי  רק על, עהיגי שום עמל ויבל, ובנקל, ם שנבראוהי

ן ובִעצב: "אז ִנגזר עליו, רק אחר החטא; תִפלה לבד
ן יכית שצרוהמלאכת וכל ועישמזה ִנמשך היג, "אכלנהתֹ

היה ראוי יש, ו ִלשלמותותון איאין כל דבר ומביקֹדם שמתקנ
כל מה שהאדם , כן גם עתה. צאו וכיו ללבשו אולאכל, ת ִממנוולהנ

ום כל ולׂש, לםות העו ִמתאווכה ִלפרֹש את עצמווז, תרו ביומקדש עצמ
אה ועל כל דבר שר' ת לשם הודותברך ולהי ול שמי רק להגדו ודעתוִלב

 יכ, 'ידה ִעקר הגדלת שם ה שעל, רהוומקבל עליו עֹל ת,  נהנה ִממנווא
שהוא , חה ֻזהמת הנחשוזה ד ידי הוא על ךיבר תא שמא דֻקדשאיריוא

, ם בנקליקון כל הדבר ִתוהיה ִנגמר אצליכה שווז, תוט מלאכ"נת הליבח
ן יכו מה שזי כפיכ. להועה גדיגי עמל וי בלו וכל ִהצטרכותוג פרנסתיומש
, עת הפרנסהיגימעצבות ו, תוט מלאכ"ן ִמלילוכן ִנצ וכמ, 'ל שם הידלהג

ושם , שמשם ִנמשך הכל, 'ן בשם הוטחידי הִב  בנקל עלוכה לקבל פרנסתווז
 ו בשם קדשיכ: " שכתובוכמ, ן על כל ִהצטרכות של האדםוטחִעקר הִב

ז לפי אוצר "י'  אותיות ה-'  הלכות שבת ה-מתוך לקוטי הלכות " (בטחנו
 ):ט" י- ממון ופרנסה -ראה הי

  
  )' סימן ב–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

ננו ו לִהתקרב לאדיתי זכ,דש אלולב בחֹ"בשנת תקס ☺                   
ש וק וקדי נחמן זכר צדירנו רבורא הרב האמת מוש והנורנו ורבנו הקדומ

שא י  כאשריתוונשא א, םי ברחמיו המֻרבי וקרבני והוא אחז ביד,ִלברכה
 אליו ין שנתקרבתוהשנה הִראש- ותכף אחר ראש;נקומן את היוהא

 ,שהו הקדורתו ִלכתב תילניל להרגיִהתח, ג"שהוא ראש השנה תקס
שה עד אחר שבת ו הקדורתוב לפניו ת ִלכתֹיתיזכ לא ןייאבל עד

  ִלקוטי (רת זהב ו מניתירא רה והת כל  לפניו   ישכתבת חֻנכה 
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 יבתיוכך היה דרך כת ,)'מן חיס -ן "הרומ
 וכמ,  העתותורה שאמר באושהת, לפניו

בה ואמרה יחזר אחר כך בעת הכת, בשבת חֻנכה
ן ום בלשישאמר לפני כמה דבור, לפני פסקא פסקא

ן ום בלשי הדברי לפניו וכתבתי ישבתיואנ, אשכנז
 יב חזרת רֹי ועל פ,רהובת כל התי כתי עד שגמרת,דשהקֹ

  .בתהי כתיתתה לפניו אחר שגמרו איתיוקר
א יתה השנה שהו באים שהיה ליסורית והועיצם ִרבוי המנועֹ
 יהן ִאשת -ם עלי ילם היו ִמתנגד ֻכי כ,ער אפשר לׁשי א,ג"שנת תקס

 ויש בזה . ִלברכהונו ִזכרי זקני וכל בית אבור וכל בני ביתי יאו נריוהן אב
עה י ונסעהיעור בכל נס ִשי בלית שהיה לועיצם ִרבוי המנהרבה לספר מעֹ

ת של רבנו ושות הקדוובכל תנועה ותנועה ובכל ֻעבדא וֻעבדא של ההנהג
ד נגד ח לעמֹ כֹידע מהיכן ִקבלתו יין איניי ועד,וה עלי ִלברכה שִצונוִזכר
  .ת כאלו אשר קשה לסבלםועימנ

 יוֻהכרחת, ולחנר מעל ֻשי יאו נרי אביתורף גרש א החֹותוותכף בא
 ובכל זה יש הרבה ,רי יאונר, ילה אצל אב אכי וזוגתיזקנ-יל אצל אבלאכֹ

ם אצל ירף הזה כמה פעמ בחֹיתיוהי, תברךי ' היכן עזרנ-יפ-על-ואף; לספר
ת עד אחר ושה שבוע בערך שלֹו אצלידם חֻנכה ישבת וקֹ, ִלברכהונורבנו ִזכר

 ונוונסע רבנו ִזכר, חדש שבט- אליו סמוך לראשי אחר כך באת.שבת חֻנכה
 אז יכ, ק ִלברכהירנו הרב ברוך זכר צדומ'  הרב וכוודון לדיִלברכה לטולטש

נו י ואנחנו ִלו,' וכובקעידולמדו אחר כך נסע רבנו .ם ביניהםון שלייהיה עד
רנו הרב גדליה זכר ומ' ושם ִנכנס להרב וכו, ץינילדש  עד קִהלת קֹותוא

ו תנו ִקבל אועתנו שבאנו ִעמיוגם כל בני ס, לוד גדו בכבוק ִלברכה וִקבליצד
  ...רהות,  ִלברכהונוש של רבנו ִזכרוו הקדיושם שמענו ִמפ, לוד גדולנו בכבֻכ

  

  )ט-ח, כבוד –לקוטי עצות (

ן ִלזהר יכיצר�                                          
ידי -ועל. ו לכבדו מחמת אנסובזקן ששכח תלמוד

ן ִממנו השכחה וִנתגלה י מבטל,ון ליתנוד שנוהכב
ם ינין הדיוִנתבטל, רהון התוִזכרנו יהי, הנפש

ם וחכמת ים וחייר וחסדווִנמשך א', והחשכות וכו
 ).סימן לז, ן"לקוטי מוהר(לם ורה בעוהת

הארץ -ן ִלזהר מאֹד בבני עםיכיגם צר � 
ת והארץ שיש להם נפש- יש בני עםיכ, לכבדם

, רתםוידי ת-ן עליאווזה אנו ר. ת מאֹד מאֹדויקר
בידוע שיש להם נפש , הרות-ם שהם בנייאוכשאנו ר

ד וידי הכב- עליכ, ן ִלזהר לכבדםיכיכן צר-על. יקרה
היה יו, רה שבהם מִהתעלמותהותר התותגלה ביי

', שך והסכלות וכות הגוף והחֹמר והחֹוִנדחה תאו
תבטלו יו, ןוכרם והחסד והִזיר והחכמה והחיווִתתעלה הנפש והצורה והא

 ).שם(ם יניכל הד
, שה שִהשפעת בנוורה הקדוד התוחמֹל על כב, נו אב הרחמןיאב...  � 

עזרנו . רה היקרה הנעלמת בנווהת- קֻדשתידע את עֹצם יֹפו אתה ייכ
באֹפן שנזכה . ם שנזכה מעתה לטהר ולקדש עצמנו באמתיברחמיך הרב

ת ולנו מחרפיוהצ .להובקֻדשה גד, רה הנעלמת בנוות התוא ולגליצולה
  . לם ועדוִנכשל לעש ולא ִנכלם ולא וולא נב, תונווִבזי

לה לשמך וד בקֻדשה גדווִנזכה לקבל את הכב, ד דקֻדשהווזכנו לכב � 
לנו כלל רק לשמך יד בשבוולא ִנשתמש ִעם הכב, ל לבדודך הגדווִלכב
, נה כללוציה ומחשבה חי שום פניבל, מותידתך לבד באמת וִבתמוולעב

ד דקֻדשה וידי הכב-ותעזרנו על. וד לשרשות הכבור ולהעליוִנזכה להחז
רה הרבה ות ִחדושי תוא ולגליצוזה לה-ידי-שנזכה על, שתחננו ברחמיך

ולא נֹאמר , דיוִתהיה ִעמנו תמ. להובקֻדשה ובטהרה גד, ם בנפשנויהנעלמ
... פנו וִעם ידינו בעת מעבדנוינו בעת הטיוִתהיה ִעם פ, נךודבר שלא כרצ

 )ז" מתוך תפילה ל–' לקוטי תפילות א(
  

  ) המשך-ח "כמכתב  -' אל בי הנחספר ִא (

ל ִמטפליק קֹדם ִהתקרבותו "יצחק יהודה ז' ר...   �            
, ל היה מֻפרסם גדול בעירות רבות והיו נותנים לו פדיונות"לרבנו זצ
ל עזב וִהרחיק מעל עצמו "כך כשִהכיר אִמתתו של רבנו ז-ואחר

 הנהגת פרסומו וִקבל על עצמו עֹל עבודתו יתברך בתמימות
ולא הסב את פניו גם ִמכל החרפות והבושות , טותופִש

בכל ִלבו ונפשו כשאר ' וישוב אל ה, שהיה לו מחמת זה
  .ל"אנשי רבנו ז

האמונה לבדה שמאמין בהצדיק 
אִפלו ִאם לא יקבל ִממנו , ומקרב עצמו אליו

ידי -כי על. עורזה בעצמו טוב מאֹד בלי ִש, כלל
לו וִנתהפך האמונה והִהתקרבות לבד נאכל הרע ש

ל "רבנו ז. נתו לשמיםו וִבלבד שיהיה כו,למהות הצדיק
כך חזר ובא -הוכיח את אחד שהיה מקֹרב וִנתרחק ואחר

 אִפלו ִאם עוברים כמה שנים ואינו נעתק :ענה ואמר, אליו
, רק הוא עומד במדרגתו הִראשונה כבתִחלה, ועולה ִממדרגתו

א מקֹרב לצדיק האִמתי ִאם הו, ואִפלו ִאם הוא גרוע יותר ִמבתִחלה
הלֹא יש אצלי . "עור וערךהִהתקרבות בעצמו היא טובה מאֹד בלי ִש

כי גם השאול , אנשים שאיני יודע ִאם השאול תחתיות היה די להם
ר תחת השאול שִאם היה אפשר להם לחתֹ, תחתיות היה קטן ִלפניהם

  ". 'יתברך וכו' י ִנתקרבו להִדָי-ועל, תחתיות היו חותרים
: ל ביום ִהסתלקותו בעשרה בטבת אמר לאנשיו בזה הלשון"י נתן זרב

אביא מען האלט זיך אן רבין , אִפלו מאן זאל זיין דער ערגסטיר בעל עברה"
אִפלו ִאם האדם !" (וועט מען בודאי תשובה טאן אן מען וועט האבין התקון

ודאי יעשה וב, אבל הוא מחזיק את עצמו ברבי, הוא בעל עברה הכי גרוע
  ). קוןתשובה ויקבל ִת

  . הדורש שלומו והצלחתו באהבה עזה בכל לב ונפש, המעתיק והמסדר
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  .יתברך' מגלים את ה, המעשיות הם מגלים את רבנו...   �
ן ימעשיות כאלה עדי. בור של המעשיות הוא החיות של כל העולםכל ִד

בור אחד רק ִד! אין כמוהם, אין בעולם, אין..  מעשיות כאלו.לםלא היה בעו
  !רש של הכלהשֹ. לם הוא מכניע את ֻכ-' ספורי מעשיות'של ה

' ִספורי מעשיות, 'עוד לא היה תורות כאלה
עולה על ' ספורי מעשיות'רק תיבה אחת ִמן ה. כאלו
עוד לא היה ! ִמלה אחת.  על כל החכמות,הכל

  ...בעולם אור פלא כזה
-על', ספורי מעשיות'רבנו הקדוש אמר שזה ה

  !ידי זה זוכים ִלפקֹד עקרות
עד רבנו לא .. כאלה' ִספורי מעשיות'יש כבר 

ולא ' ן"ִלקוטי מוהר'ולא היה ' ִספורי מעשיות'היה 
ִאם לא היה בעולם ! כלל, אין, לא היה. היה כלום

דף אחד ', ספורי מעשיות'רק דף אחד מה
אז ', לקוטי הלכות'דף אחד ִמ', ן"לקוטי מוהר'מה

ִספורי 'ִאם לא היה ! היה העולם בטל ִלכלום
ספורי 'בלי ה. עוד לא היה כלום, בעולם' מעשיות

זה שוה יותר ', ִספורי מעשיות' יש לנו כבר . כל העולם לא כלום-' מעשיות
  ...איזה שמחה זה, נו. בור הוא שוה יותר ִמכל העולםכל ִד, ִמכל העולם

אין .. דבורים כאלה, כאלה' ִספורי מעשיות'כזה ו'  תִפלותִלקוטי'
ִספורי מעשיות כאלה ! ִאם זה היה ִמתגלה היה כל העולם צדיקים. בעולם

  ...זה רק של משיח, עוד לא היה בעולם
  

  )'א, אמת ואמונה –עצות ישרות ספר  (

לם ו בזה העקר הגשר לעבֹר עליויע     ����                                        
קר שלא יוהע, לם על גשר צרוכי האדם צריך לעבֹר בזה הע. הוא אמת

ידי  לם הוא עלולעבֹר על הגשר צר של זה הע, ת לזהוולזכ. יתפחד כלל
כי , לםולין לעבֹר את כל העושאם אמת יכ, לםומרין העו שאוכמ, אמת

ת ועוכל הבלבולים והמני. ולם ומלֹאומד כל העושעל זה ע, קר הוא אמתיע
קר העצה לעבֹר יע, חקר הוא מניעת המֹישהע, 'דת הושיש להאדם מעב
שלח "בחינת , רה דרך להאדם לעבֹר על הכלושהוא מ, עליהם הוא אמת

כי האמת הוא , "אהלך באמתך: " שכתובווכמ, "רך ואמתך המה ינחוניוא
, לםל מֻכוציטפים ונוך כל המים השוברים בתו עויד הגשר דקֻדשה שעל

ך הים בזכות יעקב שהוא וסוף שהלכו ביבשה בת ת קריעת יםשזה בחינ
עשה " קויעבֹר את מעבר יבֹ: "י על פסוק"רש רשיוזה שפ. בחינת אמת

שהוא הגשר לעבֹר עליו , כי יעקב הוא בחינת אמת,  כגשרועצמ
  ).א"אות מ, ' הלכה ה-לין יהלכות תפ(ם ובשל
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