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 ו שמסר נפשמשהעה נאמן כוש שלא היה רוהר הקדווזה שמובא בז

לו אברהם שבקש יבקש רחמים כל כך ואפ לא כי נֹח, ורובשביל בני ד
תר ו ביו שמסר נפשמשהכ לא אבל', והתפלל על אנשי סדֹם ועמֹרה וכו

ר וכי באמת הצדיק הד. שוהר הקדו שם בזיןיע', ואם אין מחני נא וכו: ואמר
, תר החסד הנעלםות ביול לגלו כן יכו וקֻדשתוכי לפי עֹצם זכות, והכל תלוי ב

לם ולו אם העילם בכל עת אפול לקים את העוידי זה החסד הוא יכ שעל
קים ואיך שהוא תמיד יש חסד הנעלם שאין מגיע ו שהם רחוקים כמורח

אבל הכל תלוי , לם תמידולים לקים העוכידי זה י לשם שום פגם כלל שעל
 לבד ולם בחסדויתברך ברא את הע' כי באמת ה, קאיר דיובכֹח הצדיק הד
לם הכל תלוי ואבל אחר שברא הע, לם חסד יבנהול בחינת ע"שהוא החסד הנ

לו יכן אפ ועל. ולם והכל תלוי בו כן מקים העונו ורצוכי כפי כח, רובצדיק הד
 רבנו משה ול הנעלם כמ"ת החסד הנוי שיוכל לגלר המבול אם היה אז מובד

מסר  לא ומחמת שנח. לם גם אזום העיהיה באפשר שיתקי, םועליו השל
כן היה מבול  על,  היה מגלה החסד הנעלם אזולא, משה ו כל כך כמונפש

   בה אףי בתולו נֹח היה ֻמכרח להסתיר עצמיואפ, לםולם והחריב כל העובע
 היה ולאאבל מאחר שנתן רשות למשחית , ניופי שהרבה רוח והצלה לפ על
כן  על, ת החסד הנעלם להגן עליהםול להתגלויכ

ת סתום ונעלם ולו נֹח הצדיק היה ֻמכרח להייאפ
רה בחינת ו התוכי הצדיק הוא בעצמ, ונסתר

 כח וכן מחמת שלא היה ב ועל. ל"החסד הנ
כן הוא היה ֻמכרח  על, ל"ת החסד הנולגל

 וכדי שיהיה בהעלם כמבה ילהסתר מן העין בת
ידי זה  ועל, להוו בהעלמה גדישהחסד הוא עכש

לם ולבד נשאר שארית בארץ שלא נחרב הע
 ומסר נפש, םו רבנו עליו השלמשהאבל . לגמרי

רר החסד הנעלם ומיד עד שהיה מגלה ומע
 וידי זה בטל גזרת עד שעל, לם תמידוהמקים הע

פי שעשו אז מה  על לם אףויתברך ונתקים הע
לין לקים וידי החסד הנעלם יכ כי על, ושעש

  ):'זסימן  –'  הלכות מילה ג-לקוטי הלכות (ל "לם תמיד כנוהע
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ל "תינו זוודרשו רב', וזה בחינת ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו וכו

ה "רה סוהתכי מבֹאר ב.  של מתושלח הצדיקושתלה להם שבעת ימי אבל
קון השדה יסק בתון בעל השדה שעי בעניובתחלת) 'ן חלק א"לקוטי מוהר(

ל במעלה מאֹד ות גדושזה הבעל השדה צריך להי', ת וכוושהוא תקוני הנשמ
ויש לפעמים . ם רחמנא לצלןות ויסורין חס ושלווצריך לסבל כמה צר, מאֹד

כל כך עד שאין בר וכי לפעמים הדין ג', שהוא צריך להסתלק בשביל זה וכו
ידי הסתלקות הצדיק   כי אם עלביטולידי שום  עיל להמתיק הדין עלומ

רר מאֹד בתשובה ולהסתכל על ולם להתעוואז צריכין הע. םולגמרי חס ושל
תיהם עד שנסתלק הצדיק ונולם מה שגרמו בעוועצמן היטב היכן הם בע

 ואנשי וזה בחינת שצעק הנביא הצדיק אבד ואין איש שם על לב. בשבילם
כי אז כשחס . 'חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק וכו

צריכין לשים על לב מאֹד ולהבין כי מפני הרעה נאסף , ם נסתלק הצדיקוושל
, לםו הוא מפני הרעה מפני תקף הדין שהיה בעו הסתלקותעיקרש. הצדיק

כרח לבטל רק ֻה', ב וכווא ושו ברצביטולל לבטל הדין בשום ועד שלא היה יכ
, ר שנשארו אחריווואז הכל תלוי בהד. טול כזה עד שיסתלק לגמריי בבועצמ

 רר בתשובה שלמה עלושצריכין לשום על לב מאֹד הסתלקות הצדיק ולהתע
כי כל . ר מהרשימו של הצדיק שנשאר ממנווכין להמשיך אוואז ז. ידי זה

ידי  עלבה ולם איזה רשימה טו משאיר בעוודאיצדיק וצדיק כשנסתלק ב
ם שנשארו ור יתוידי הד  ההמתקה עלעיקרואז . ביםו ומעשיו הטורתות

 שעל, ול מהרשימו שלור גדוררים בתשובה אזי ממשיכין אושכשמתע, אחריו
כי מחמת שהצדיק נסתלק . לםוידי זה נמתקין ונתבטלין כל הדינים שבע

ל ור גדוכן נמשך משם בכל פעם א על, טוליו בתכלית הבילמעלה והוא עכש
אבל צריכין על כל פנים איזה . לםו שנשאר בזה העוונפלא להרשימו של

ר וידי זה א בים להמשיך עלור הטוידי מעשי הד אתערותא דלתתא על
פי שהם בבחינת  על בים אףוידי מעשיהם הט כי על, ושה שלוהרשימו הקד

כן בכֹח  פי על אף, רה להמתיק דיניםוקטנות ואין להם כח לקבל השגת הת
ל ונפלא ור גדובים להמשיך אוידי מעשיהם הט לים עלו שנסתלק יכהצדיק

מחמת שהצדיק הוא בתכלית , ראול ונור גדו המאירה עתה באומהרשימו של
כן  על, רר לתשובהוזכו להתע לא ר המבולואבל אז בימי ד. טול בשלמותיהב

לקוטי (' גבר הדין עד שבא המבול שנעשה ממימי הדעת בחינת מבול וכו
  ):'כסימן  –'  הלכות ערבית ד-הלכות 
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 שאר אפילוו, רחמנא לצלן, ניאוף תאוותת הם בות רעו המחשבעיקר

ידי פגם הברית נשחת  כי על, הכל נמשך משם, תות ורעות זרומיני מחשב
ומהם , תוזה לכל בלבולי וערבובי המחשב ידי ונפגם הדעת עד שבאים על

ת ווכשבלבולי המחשב. רחמנא לצלן, לםוים כל החטאים והפגמים שבעבא
זה בחינת , רחמנא לצלן,  בעצמםניאוףבפרט בלבולים והרהורי , מתגברים

ת רחמנא ולמו משני עוצים לשטֹף את האדם ממש ולהאבידושר, מבול ממש
ביו מה ו ומכאו נגעי לבבואדם כל אחד בנפש דעים רֹב בניוכאשר י, לצלן

. ידי פגם המחשבה והכל על, ין זהיעליו בענבר ושע
לין ממימי ואשר נצ,  אנשים כשרים קצתאפילוו

כן מתגבר  פי על אך אף, כך טפין כלוהמבול הש
, דבר להתיז קצת ממי המבול גם עליהם הבעל

, היה מבול לא ישראל שזה בחינת מה שבארץ
. כה קצתוכן התיזו לת פי על אף, ל"כמאמר רז
 צעק על זה בשביל כלל, םו השלעליו, ודוד המלך

בחינת , תולות גדות בצעקוישראל בכמה מקרא
רק לשטף מים '  יתפלל כל חסיד וכוזאתעל "

לת מים ואל תשטפני שב: "וכן, "'רבים וכו
, ל"וכמבֹאר בכתבי האריז, הו רביםווכמ, "'וכו

ת ות נקראים מצולושהרהורים ובלבולי המחשב
, לברר המחשבהתר וזהר בייכן צריכין ל ועל. ים

ת וכל המתקת הדינים ושבזה תלוי כל הקֻדש
כן נתגלה בחינת וכמ, וכה לקדש מחשבתווכל אחד כפי מה שז. לםושבע

. שתלוי בקֻדשת המחשבה, קון הבריתישהוא בבחינת ת, ישראל קֻדשת ארץ
כי אם , ת לקֻדשת המחשבה ולהנצל מכל מיני מימי המבולואך אי אפשר לזכ

לקוטי (לם וות ופשיטות שממשיך הצדיק האמת בעידי דרכי התמימ על
 -ד מתוך אוצר היראה "ג כ"כסימן  –'  הלכות בית הכנסת ה-הלכות 

  ):'מחשבות והרהורים ג
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נֹח כי וידע 'אז . ת של שמן זיתושזהו בחינת חֻנכה שמדליקין נר, ואיתא
הוא , בחינת אמת, ר ההשגחהושהוא בחינת א, כי נר חֻנכה', וכו' קלו המים

 החטא הוא שמפריד עיקרכי , ל"שהוא בחינת חטא הנ, קון על מי המבוליהת
ידי נר  כן על ועל', ים וכויידי חטא הזה שהוא פגם העינ ר ההשגחה עלוא

' דע שהר ההשגחה גם למטה מעשרה טפחים ליוחֻנכה בחינת המשכת א
זר ונכלל אחר וידי זה נתתקן זה החטא וח על', ם וכוויתברך בכל מק

 ולם בהשגחתוזר ונתקים העוהבריאה בקֹדם הבריאה ונדחין מי המבול וח
, "'וידע נֹח כי קלו המים וכו"אז .  דא חֻנכה—" והנה עלה זית"וזהו . יתברך

וזהו . ל"ה כנידי נר חֻנכ על, שהוא בחינת מי המבול, ל"כי נתתקן חטא הנ
 וכמ, שבקשה על פרנסה: ל"תינו זוודרשו רב". והנה עלה זית טרף בפיה"

 הפרנסה נמשך עיקרכי ', רין כזית וכוותי מרונויהיו מז: ל"תינו זושאמרו רב
ידי ההשגחה שהוא  מבחינת כלליות אחר הבריאה באחד על, ומבחינה ז

  ):'ת שלוחין ג הלכו-לקוטי הלכות (בחינת נר חֻנכה , בחינת עלה זית
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, אדם לך ורץ בין בניו מי שהומה כמוהיצר הרע ד...     �                   
, אל לכל אחדוכה והוא מרמה בני אדם ושודע מה בתו סגורה ואין אדם יוויד

כן  ועל, חז מה שהוא מתאוהוולכל אחד נדמה כאלו הוא א? חזומה אני א
כך הוא  ואחר,  מה שהוא חפץובר שיש בידוכי כל אחד סהכל רצים אחריו 

לם ו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העו ואין בה כלום כמותח את ידופ
לו יוהכל רצים אחריו ומרמה לכל אחד ואחד עד שנדמה לכל אחד ואחד כא

ף הוא וכך בס  ואחרותו ותאוו מה שהוא חפץ כל אחד כפי שטותויש ביד
  .ו אצלותוה כלום כי אין מי שימלא תאו ואין בותח את ידופ

ר הנכנסין בבית מן ו עמודי אולם כמות של העוגם נדמו כל התאו...     �
, ר החמה כנראה בחוש שהם נדמין לעמודים מחמת הזריחה של החמהוא

ך היד וטפים ואין בתופסים וחור שתותן העמודי אוצים לתפס אווכאלו ר
  .לם הזהות של עוכלום כך הם כל התאו

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

כל חיינו , רה והאמונהוכל הת, הכל! הכל תלוי ברבנו...                         
  ! הוא רק רבנו-לם הבא ובע, לם הזהובע

.  חכמה ודעת והתחזקות וחיותמאדכל דבור של רבנו הוא מכיל הרבה 
הקבלה . רהוא ושל כל התר של הגמרואים האוש רוידי רבנו הקד-כן על-וגם

הוא מקשר את הקבלה עם כל ' תולקוטי הלכ'ה. 'תולקוטי הלכ'והכל יש ב
ת קבוע תמיד ולם היו צריכים להיוהע. רהוזה מאיר לנו הגמרא וכל הת, דין

ת כאלה ואים בזה פלא פלאוכי ר, לםומדים וכל העוכל הל', תולקוטי הלכ'ב
דעים וי לא לםווהע,  המדרשאיך הוא למד, איך שרבי נתן למד את הגמרא

בשביל מה אני צריך ', תולקוטי הלכ'בשביל מה לי : "שביםוהם ח, מזה
  " ?דושים של קבלהיח, דושים של חסידותיח

 אחד אפילו. פלא כזה, ד כזהוש הוא סודעים שרבנו הקדוי לא לםוהע
אבל הוא , מר שהוא חסיד ברסלבוהוא א, מחסידי ברסלב המֻפרסמים

לקוטי 'אבל . סקיםופ, גמרא, רסלב צריך שיהיה למדןחסיד ב: "שבוח
  ".זה חסידות, למדן לא זה', תולקוטי הלכ', 'ן"הרולקוטי מ', 'תותפל

אבל מה . דה זרה מרבנוושים עבומרים שאנחנו עום שאוושל-יש חס
זה , כלום, והוא גלה רק טפה מן הים מגֻדלת, מה שגלה רבנו, מר רבנוושא

  ...נעלם
 לא .לםואין בע, מעים דבורים כאלהורי האזנים ששאש, יוי יוי יוא

לם דבורים כאלה שאני קבלתי במסירת נפש מרבי ישראל ומכל ונמצא בע
אנשים פשוט רצים אחרי , םו היוכמ לא .אנשי אמת, מנו הזקניםואנשי של

  .כן, זה חשך, ד וכסףוכב
  

שאני במדרגה כזה , ון לאמתואדרבא אני מכ, דוון שאני סומכ לא אני
ת ירים ומאשפ: " שכתוב בהללוש כמוורבנו הקד,  לדבראפילוש ישאני מתבי

  .מהכל, ביםוממעשים ט, רהון מן התון זה ממש אביואבי, "ןואבי
עצבות זה . תר נמוך מעפרוזה אין י, מקים מעפר, "מקים מעפר דל"

  .זה עצלות, עפר זה עצבות. מֻכנה בשם עפר
 -תר וד יווע. דל,  כלוםודל זה ממש הוא אין ל, "מקים מעפר דל"

ת ירים ומאשפ", תר מדלון הוא יוכנראה שאבי, "ןות ירים אביומאשפ"
  ". ןואבי

בזמן , "עליך אמרתי"כן -וגם" תלמידי היקר"אני היה קשה לי לקבל , נו
, רב שלֹמֹה וקסלר, מנו בירושליםושמצאתי את הפתק היה זקנים אנשי של

 לאחר וה לאשת'יה שלקח את גיטלרב נפתלי כהן ורב נתן בן רב פנחס ישע
, היו זקנים. סתם ברסלב לא הוא היה ברסלב אמת, הפטירה של רבי ישראל

, עכשיו ואה את זה כמואני ר, ואני הראיתי לרב שלֹמֹה וקסלר את הפתק. כן
, ן ספריםוואנחנו ישבנו אחד ליד השני ליד האר, אנחנו היינו עם רב נפתלי

מֹח -הייתי כלום ורב שלֹמֹה וקסלר היה בעלאני , ל בינינוווהיה מרחק גד
ראיתי איך , ואני אכלתי אצל. שוהוא היה איש קד, לו כח גדול והיה לוגד

.  אחרענייןהוא היה , כליםו שאנחנו אורגיל כמ לא ,וכל בקֻדשה כזוהוא א
  "? קיוםואיך יש ל? לםואיך הוא נמצא בע? איך הוא חי", אני היה לי פלא

ת מהדבורים של רב ומרב שלֹמֹה ואני ראיתי פלאאני קבלתי דבורים 
 טבע המדינה של וכן היה ב-פי-על-אבל אף. ידע לא ושלֹמֹה שהוא בעצמ

הם עקשנים ,  עקשנותונים כמיושמה יש להם עני, הוא היה משם, גרמניה
, תולים לטעו מגרמניה יכאפילופנים -כל-על. תםות אובדעתם ואי אפשר לשנ

אבל הוא היה למדן ,  כסףוהיה ל, ל לנסֹעו היה יכהוא, נסע לרבנו לא הוא
רה ודין ת,  תכלית דיןורה והוא היה אצלוהוא היה בקי בכל חדרי הת, לוגד

  .שאסור לצאת מארץ ישראל
כתוב בפרוש שאם יש . ניםיאבל יש עני, אסור לצאת מארץ ישראל, ןונכ

 חוץ ל לצאתו אז הוא יכ-תר מבארץ ישראל ו בחוץ לארץ רבי מֻיחד יול
ן אבל אי ו חסרו ואני ידעתי שיש לואבל אני הייתי ביחד את. לארץ ישראל

 ביחד ומקבל ושב אתואני י. והתוכחתי את לא אז,  מזהותוציא אואפשר לה

 ,קבלתי לא אז, שלא צריכים לקבל, ןונכ לא ומה שאני הבנתי שזה, תוצעק
  . ..היה לזה שום ערךלא 

 אצל השם יתברך וש כמוקדאים התחזקות כזה שרבנו הוובהפתק ר
אז ,  עד דכאאפילו מי שהוא מֻדכא -" אשכן את דכא: "יש פסוק, כתוב

  ".אשכן את דכא"
ר ורבי נתן ראה את הא. ביטולורבי נתן הוא היה אצל רבנו בתכלית ה

הוא החשיב את , אז הוא היה בעניוות כזה, את הקֻדשה של רבנו, של רבנו
הוא ראה את גֻדלת רבנו אז . ת בלי רבנווכי אי אפשר להי,  כאפס ואיןועצמ

  .הוא נתבטל לגמרי
: בוהוא יכל לחש, של גאוה, דו שום מחשבה של כבוהיה ל לא רבי נתן

, לֹא". ת כאלוומעשי, ת כאלוורוכה לשמֹע תואני ז, שואני תלמיד רבנו הקד"
. ק מהשם יתברך לגמרי נגד רבנווהוא הבין שהוא רח, הוא היה אפס ואין

זה ? איך? איש כזה יהיה אפס ואין, להוזה חכמה גד, זה גֻדלה,  ענוהוא היה
ש היה צריך כלי ורבנו הקד, ש האיר עליווזה רבנו הקד, למעלה מן הטבע

 אז איך אפשר - לא אם,  אפס ואיןושיהיה אצל, "אשכן את דכא", כזה
  ?לקבל מרבנו

אני ממש , אני אפס ואין ממש. כלום לא אבל אני, ןוי רבי נתן היה גאוה
  )' בעזרת ההמשך יבוא(           ...!כלום
  

  )ב"קממכתב  - חלק ב - הנחל יֵּבספר ִא (

 באהבה עצומה ושקשר עצמ, אחי יקירי נפשי ולבי    �               
קים ו לכל הרחמאד וריד ומשפיל עצמול המור ובעל כח גדואל הצדיק הגב

ומכלה ומבטל , ם אשר הם שםולכל מק, לו בעֹצם קלקולם הגדמאד מאד
ומהפך עצם הרע , ב שנסתר בהםו ומגלה ומברר הטותקף הרע שלהם בשרש

  .יתברך' ב גמור ומחזירם למוטב ומקרבם להולט
' ולעת עתה צריכין לבקש מה, לום והיה לי לנחת גדומכתבך קבלתי הי

יתברך שיעזרנו לצום תענית אסתר כראוי ולצעֹק ולזעֹק ולהתפלל כראוי 
ת ושיענו ישועועדי נזכה שיעננו ויעזרנו וי' כח פני הום נולשפך לבנו כמי

ואיך שהוא , עד נזכה לקבל ימי הפורים בשמחה רבה כראוי, ת מהרהושלמ
מה שהבדילנו מן , לה לאל חיילה לאל יש לנו במה לשמח יש ויש תהיתה
יתברך ' וה. מלא רחמים, ם אברכך על זהובכל י. תועים בכל הבחינוהת

  .ונגילה ונשמחה בישועת, ו בשמחת פוריםתנותך ואוישמח א
  

  
, הוא-ברוך-שו של הקדו גֻדלתעיקר � � � �                                        

ובזה , ודתוגם המה יתקרבו לעב, קים ממנו יתברך מאֹד מאֹדושגם הרח
אש את יכן אין לאדם לי-על.  יתברך למעלה ולמטהוקר ונתעלה שמינתי

ידי -השם מחמת שנתרחק מאֹד מהשם יתברך על-דתו מלהתקרב לעבועצמ
קא יכי אדרבא ממנו די, םוחס ושל, ת הרעואף שהרבה לעש, חטאיו המֻרבים

 התקרבות עיקראבל . ל"תר כנו יתברך ביודויתעלה וישתבח ויתגדל כב
,  התחזקות–לקוטי עצות (ר וידי צדיקי הד-קים להשם יתברך הוא עלוהרח
 ).באות 
, תי להפיל תחנתי לפניךו אבאלקי ואלקי 'ה כן באתי לפניך על ...   ����

רש ועל מרוחק ומג, שתרחם עלי ברחמיך הרבים. מקצה הארץ אליך אקרא
ותתחיל . תי דיוותֹאמר לצר, תי ברחמיך וחסדיך העצומיםוותקרב א, ניוכמ

תר ו גֻדלתך כשהמֻרחקים ביעיקרכי זה , מעתה לקרבני ברחמיך הרבים
ואם . שיםוכאשר גלית לנו על ידי חכמיך הקד, ך באמתדתומתקרבים לעב

אל תעשה עמי כחטאי ואל , ק מאֹד ממך בתכלית הריחוקואמנם אני רח
יתעלה , קאיכי הלֹא ממני די. קיםוב אתה לרחוכי קר, תדינני כמפעלי

ני ועל ידי שתקרב מרוחק כמ, וישתבח ויתגדל שמך יתברך לעד ולנצח נצחים
תר מתקרבים אליך ו גֻדלתך כשהמרוחקים ביקרעיכי זה , לולשמך הגד
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