
 

  

  ל"זצ, ודסר‡ער ·שראל È' לזכרון נצח מורינו ר -ד "בס

 
�� )סז',�מ�ב"קל(.�יק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרַהַּצִּדם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

��לזכות�לכל�הישועות���ַנ�ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומןטוב�להגיד�ולשיר���

  
  ...‡Í‡¯‡ ¯˘‡ ı¯‡‰ Ï)   א,יב(    ]

Âשכר ותן ליכדי לחבבה בעיניו ול,  הארץ מידולה ליג ולא :י"רש רשיפ 
): 'נה גוי(וכן . על אחד ההרים אשר אֹמר אליך): 'ב, כבבראשית (וכן . 'וכו

 רהוף התוכל זה הוא בחינת מה שכתוב בס. 'וקרא עליה את הקריאה וכו
בר בחינה זאת ולי הצדיקים עושגם על גד, )'ן חלק ב"טי מוהרלקו(ב "י

שהם בחינת , תורה ֻמכרח לעבֹר דרך אלו הבלבולים וספקושקדם כל ת
 לא יתברך' וזהו בחינה מה שה.  שכתוב שםוכמ', וכו' לבי סחרחר וכו

 ונו כדי שיצטרך לחפש ולבקש אחר רצ,לה לאברהם את הארץ מידיג
 ששמעתי מפיו ווכמ.  וכן של כל הצדיקיםושלן וקר הנסייוזה ע. היטב
 עניין בשלמות בואין האדם בדעת, ן של כל האדםוש שבשעת הנסיוהקד
וכל זה הוא . ן כללו נסיוהיה ל לא , שלם בזהוכי אם היה דעת, ןוהנסי
 כדי , את הארץ מידולה ליג ולא יתברך נסה את אברהם'  שה,ל" הנעניין

ידי זה  ועל, ונוכן יחפש ויבקש אחר רצ פי על ואף, ך ומֻספקושיהיה נב
ידי  כי על, ידי זה  עלו וירבה שכרונו רצויתברך יגלה ל'  יזכה שהדייקא

על אחד : ווכן העקדה שנאמר ב. להופוש יזכה לעליה גדיהבקשה והח
  .'ההרים וכו

כי . וקרא עליה את הקריאה: ונה שנאמר בווכן י
,  לנינוההוטב בעיניו שליחות זה לא ונה לפי דעתוי

 -י "רוש רשימובא בפ(ל "תינו זו שאמרו רבוכמ
יתברך עד ' הבין עֹצם רחמי ה לא כי, )'נה אוי

'  הותוכן התעה א על, היכן הם מגיעים
:  זהענייןל ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, יתברך

 .'ש ברוך הוא מתעה את הצדיקים וכווהקד
,  כדי שיחפש ויבקש הרבה, מידולה ליגולא 
,  ומדת רחמיו המֻרביםונוישיג רצידי זה  ועל

צה בתשובה ושהוא יתברך מרבה להיטיב ור
. מכל שכן של ישראל, לםות העו של ֻאמאפילו

' דה להו ה,נה במעי הדגהוכן באמת כשהיה י ועל
): 'נה בוי( שכתוב שם ו כמ,יתברך על רבוי רחמיו

ואני אמרתי ' לי וכוועתי שמעת קול שוומבטן שא"
אך ' כל משבריך וגליך עלי עברו וכו'  וכונגרשתי מנגד עיניך

פוש י הבקשה והחענייןשכל זה הוא ". סיף להביט אל היכל קדשךוא
 ששמעתי מפיו וכמ', ל ממש צריכין לצעֹק אל הושגם מבטן שא, ל"הנ

קר הוא מבטן ישהע): סימן שב -ן "ת הרושיח(ן וש שאמר בזה הלשוהקד
  :)' ח-' ת אפים ו הלכות נפיל-לקוטי הלכות   (ועתיול שושא
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 :ענה ואמר.  לברכהונו ששמע מרבנו זכר,מרבי יודל ספור דברים מעתי˘
 ומר כמוכל(ת כאלו ולים ממעשיוכן יסורים גד- גםואברהם אבינו היה ל

כן - כי אברהם אבינו היה גם,)ברים עליוות והיסורים שעו המעשיעניין
 . יר גרים כידועיכי היה מג. ים להשם יתברךמקרב בני הנעור

י ועק הווהיה צ, ך העירווהיה רץ בת, ך העירוהיה שהיה בא בת וודרכ
והוא היה , דפים אחר המשגעו שרו כמ, והיו רצים אחריו!גוואלד, יוה
ת וכי היה בקי בכל השכלי, ליםולם בטעותים גדען עמהם הרבה שהם ֻכוט

נים וזרה של הקדמ-דהוכי העב, להםזרה ש-דהות של דרכי העבווהסבר
ם וואברהם אבינו עליו השל. ת של טעותות ושכליוהיו להם בזה כמה סבר

כיחם ומראה ווהיה מ. תיהם ודרכי טעותיהםו בכל סברמאדהיה בקי 
ונמשכו אחריו . שה האמתיתולה להם האמונה הקדיוג, להם שהכל טעות

קנים כבר נשרשו כי הז, היה מקרב לא כי זקנים, קצת בני הנעורים
רק בני הנעורים נמשכו , דובטעותיהם הרבה וקשה להשיבם מדרכם ע

והיו אביהם . לך מעיר לעיר והם רצו אחריוווהיה ה. ורצו אחריו
כי אמרו עליהם שיצאו , על אלו בני הנעורים, לקים עליהםותיהם חוונש

עד שקצת בני . מאדתם ועד שהיו מרחקים א, לתרבות רעה ונשתמדו
תנם וים חזרו לסורם מחמת היסורים שהיו להם מביתם מחהנעור

 . ו ונדבקו בווקצתם נשארו אצל, צאותיהם וכיוומאביהם ומנש

  

  
שה ות האמונה הקדו לגל,סק בזה הרבהואברהם אבינו ע והיה

 ווהיו ל. אלפים ספרים,  על זהמאדוהיה מחבר ספרים הרבה . לםובע
כי , לכים בדרך הישרולם הֻכהיו , ומסתמא מאחר שהיו בניו, בנים הרבה

כך כשרצה אברהם אבינו להשאיר -אך אחר.  ישמעאל עשה תשובהאפילו
 למי מבניו יניח ספריו ונן בעצמוקר ומתבוהיה ח, לםו בעוספריו וחכמת

 .  הכלוומסר ל,  להניח הכל ליצחק אבינוועד שנסכם אצל, ווחכמת

כן גרים -גםיר יוהיה מג, לך בדרך זהוכן ה-היה יצחק גם כך-ואחר
. שהוזוק האמונה הקדי חעניין במאדכן ספרים הרבה -בר גםיהרבה וח

כי גם עשו הוטב בעיניו , ונן גם כן למי מבניו יניח ספריו וחכמתווהיה מתב
בראשית ( שכתוב וכמ, אר במקראוכמב, והבו עד שהיה אותווהטעה א

 ,י שם"רש רשי שפוכמ" ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו): "כח, כה
 אבא איך מעשרין את המלח :ואלווהיה ש, שהיה מרמה את אביו בדבריו

קר הוא י שהעו עד שנתברר לונן יצחק בדעתו התב,כן-פי-על-אבל אף. 'וכו
 .  הכלו ומסר ליעקב

, סק בזה לקרב בני הנעורים להשם יתברךוכן ע- היה גםיעקב וכן
בר י האמונה כי הוא חענייןבר כמה אלפים ספרים ביוח

ת וגזמא, שהו האמונה הקדעניין במאדם הרבה ספרי
והוא למד עם כל בניו דרכי האמונה . ספרים
-פי-על-אך אף. לם צדיקיםכי היו ֻכ, שהוהקד
עד , ור כל חכמתו למי למסוקר בדעתי ח,כן

ולֻכלם מסר ראשי ,  ללויושמסר כל חכמת
כן שבט לוי היו דבוקים -ועל. פרקים

. לםתר מֻכושה יווחזקים בהאמונה הקד
היה  לא וגם, טעו בעגל לא כן שבט לוי-ועל

כי שבט לוי היו , דת מצריםועליהם שום עב
חיי .. (.לםתר מֻכושה יוחזקים בהאמונה הקד

  ):' ד-ה " שצ-ן "מוהר
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Â זהו בחינת לקיחת שרה לבית פרעֹה ולקיחת אסתר
 וכמ, חינה אחתכי שרה ואסתר הם ב, שורולבית אחשו

למה זכתה אסתר למאה ): ח" פרשה נ,בראשית רבה(ל "תינו זושאמרו רב
. כי שרה ואסתר הם בחינת מלכות דקֻדשה', ת וכוועשרים ושבע מדינ

שהסטרא אחרא התגברה ורצו להפריד שרה בחינת מלכות דקֻדשה 
, שים וללקחה לבית פרעֹה הרשעוחין הקדומאברהם שהוא בחינת המ

 מאד ותו הכניעה אדייקאידי זה  על, אדרבא, ויעזבנה ביד לא 'אבל ה
ציאה ממנו עשירות וכי ה, ו עת אשר שלט האדם באדם לרע ל:בבחינת

והכניעה והפילה את , שיםות הקדוצושהוא בחינת ניצ, ל לאברהםוגד
. 'לים וכוואת פרעֹה נגעים גד' וינגע ה) יז,בראשית יב( בבחינת ,מאד פרעֹה

ציא ות את פרעֹה אחר כך ולהו ולישראל להכמשהח לידי זה היה כ ועל
  . וכמובאואת ישראל מרשות

תר ומחמת שאז בתֹקף הגלות התגברה הסטרא אחרא י, ואסתר
כבים ובדי כועמלק שכלול מכל הע-פת המןיבפרט שהתגברה קל, תרווי

כן היה ההכרח שתלקח אסתר לבית  על, קליפותמכל הסטרא אחרא וה
 ,תרו קשה וחזקה ביקליפהכי כל מה שה, ר מידתחזֹ ולא המלך לגמרי

 עד ,תרותר ותהיה שם בגלות יותר ויובהכרח שתרד הקֻדשה הגבֹה לשם י
 ו כמ,תה ותשפילהו ותכניע אדייקאידי זה  שתתגבר בגֹדל כחה על

ידי זה   עלדייקא, ווסיעת, וימח שמ, שהפילה אסתר את המן הרשע
" 'עת אשר שלט וכו"נת שכל זה הוא בחי, שורושנלקחה לבית אחשו

  :)ו" כ-'  הלכות תפילין ו-לקוטי הלכות (
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  )עא מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר( 

  .ג"ו תמוז תשכ"אור ליום כ, ה"ב  �                   
שבעצם , דל יקר מעלת נפשווהזוכר בכל מקום שהוא שם את ג, יקירי

ה נכנס האמת בלבו שרשו הוא בא ממקום קדוש ועליון מאד ומחמת ז
והכניס כל מֹחו , כאש בוערת ונתעורר לקשר עצמו בהצדיק האמת

ונשמתו להבין ולהשכיל נפלאות נוראות תורתו הגנוזה שהמשיך ממקום 
-שעל, גבוה ועליון נורא ונשגב מאד מאד שלא קבל ממנו שום אדם מעולם

תו ירבה ימיו על ממלכ' ה. יתברך ומכירים אותו' ידו הכל נכנסים לה
ירו וישובו ילמען יפתח אור הצדיק האמת בעולם עד שכל הרחוקים יתג

ועיר , ויזכה לבוא יחד עם כל ישראל אל המנוחה והנחלה, יתברך' לה
  .האלֹקים על תלה בנויה

מרום המעלות עד תכלית , ל הוא מנהיג אמתי לכל"כי רבנו ז, דע אחי
  .כקטן כגדול להועילו, נפשות העשוקות

  ,עם אמרותיו�… „Ó‡כתה Áפשנו �
Á פשנו �שקהÓ וראות תורותיו�אורות,  
Ó מלצו �הÁ עימות פלאותיו�ביבת,  
  .חמדים לעד לכל בני ישראל לדורותיו�שוקים Áיו אמרÓאמנים �

איך אפשר שלא יחלֹקו עלי מאחר שאני הולך בדרך , ל"אמר רבנו ז
אה ושום ברי, טוב לֹא-שם-וגם הבעל, חדש שעדין לא הלך בו אדם מעולם

  .פי כן הוא חדש לגמרי-על-אף, פי שהוא דרך ישן מאד-על-אף. לֹא
ובעניין גנות החיים , ספר התפארות נפלא מעניין החיים שלול "רבנו ז

והכלל שעקר החיים הוא חיים . של העולם שאינם חושבים על תכליתם
 להשתדל לידע ולהכיר את -ועקר החכמה , אמתיים שהוא חכמה אמתית

ולהפך , וכל אחד כפי קרובו לזה כן חייו חיים, יתברך שהוא חי החיים' ה
 הכל הבל ואין שום כי חוץ מזה,  להפך–

ל היה "אבל חיים שזכה הוא ז. חיים כלל
שעדין לא , במעלה עליונה ונפלאה מאד

אשרי מי שיזכה . טעמו שום אדם מעולם
להרגיש מעט התנוצצות מנעימות החיים 
שלו שהיה חי חיים אֻרכים חיים טובים 

וכמובן בהמעשה של השבעה , באמת
  .ין שםיע, בעטלירס

היינו , עדן-מהגןכשמגרשין את האדם 
שכל מה שרוצה לעשות איזה דבר שבקֻדשה 

 מגרשין אותו -עדן -שהוא בחינת כניסה לגן
אזי עקר תקנתו שיעמיד , ומבלבלין אותו

' פי כן יאמין שה-על-שאף, עצמו אצל אמונה
וסוף כל , יתברך מושל בכל וידו על העליונה

. כי יש תשובה בעולם, סוף יגמֹר הכל כרצונו
,  שהוא רחוק עתה מתשובה מאדפי-על-ואף

אדרבא מתגרין בו עד שפוגם חס ושלום בכל 
פי כן על כל פנים הוא מאמין שיש צדיק כזה -על-אף, יום יותר חס ושלום

כן צריך -ועל, בעולם שיש לו כח לתקן הכל בעצותיו העֻמקות בלי גבול כלל
  .להעמיד עצמו אצל הצדיק שמגלה ומצחצח האמונה

זכירו תמיד לטובה ומצפה לישועתו והצלחתו המ, המעתיק ומסדר
  .אוהבו מֻעמקא דלבאי. ומעתיר בעדו ובעד ביתו, בזה ובבא

¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  
קל וחֹמר כשהצדיק , "כן לב האדם לאדם, כמים הפנים לפנים"

, מסביר פנים יפות ומקרב אותנו באהבה ובשמחה עצומה עד אין סוף
ו ולפארו ולהודיע ולפרסם שמו יבים לאהֹב אותו ולשבחיבודאי אנחנו ח

יניו ולהפיץ מעינותיו חוצה לכל מקומות הרחוקים יבעולם ולעסֹק בענ
  .כדי להיטיב לכל בני ישראל לדור דור, החיצונים מהקֻדשה

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

יש ,  וגם כן הפתק! זה אצל העולם לצחוק...  �                    
הם  אבל ,אני לא רוצה להגיד, ם שזה עבודה זרהאומרירסלב שהם בב

, המלצהנשטיין נתן יפיהרב  וזה נס שהשם יתברך סיבב ש,אומרים ככה
הם אומרים מה ו מתרגזים הם אבל ככה ,אותנו יםחרימ מ היולולא זה

, כי זה לא מתקבל על הדעת, מיד כזה להשאופןאבל לא ב, שאומרים
אני ו , לספר,לארון,  לישיבה,מאומן בא לטבריההוא , "אומןמ נחמן"

 , תעשה ככה,תכנס" : ואמרו לי מקודם,פתחתי את הספר היה שמה
 פתחתי את "... ושמה תמצא רפואה לנפשך, ספר ותפתח אותותוציא
ומזה הנייר  ,חתיכת נייר,  נייר,עלה על דעתי שזה איזה דברלא  ,הספר

רואים ...  פעולהבלי,  הוא חי שישים שנה בלי פרסום,נעשה מה שנעשה
 איך שזה נברא ואיך נמצא ,פשוטשזה לא  מרגישים ,פשוטלא שזה 

 הפולנים , והם, הוא היה בפולניה,הוא היה בסכנות גדולות כאלו, בעולם

יה ה תאל"וכותבים לי  , היו קורעים את זה,הםידבר שלא נראה אל
 ? איך בדורות האלו אפשר שיהיה נסים כאלה... אתה מחלל השם,שוטה

 אנחנו צריכים להודות להשם ,ברוך השם". ? בחושך הזה?אלוה בדורות
 קורעים היו,  אם לא!קיבלו. קיבלתי את זה בחזרה מהדוארו ,שהם חזרו

 שעשיתי דבר , ועכשיו אני רואה שעשיתי, הם היו אנשי אמת,את זה
, כמוניאם היו מקבלים ?  שלחתי את זה בדואר לפולניהאיך , כזהיעהשג

 הוא , שהוא נמצא חי,ה היה נס שקיבלתי את זה בחזרהזאבל ... מי יודע
  אם אפילו חס ושלום, עכשיו.אפילו צילוםהיה ואז לא , בעולםנמצא 

 אבל אז , הצילום הוא כמו המקורי,אז יש צילומים, המקורי לא יתקיים
כאילו כלל לא היה  ,הייתי מקבל זה בחזרה אם לא ,לוםצילא היה 

  ...מדברים מזה,  מכתב יודעים שישכבר העולם עכשיו אבל ,בעולם
  

  )'כ,  שבת– עצותלקוטי (

 ,קֻדשת שבת היא תכלית הידיעה�                                               
, ועיין ברית; סימן פג, ן"לקוטי מוהר(' תכלית הידיעה שלא נדע'היינו 

 ).אות סו
, לובדין דחוותבטל מאתנו כל ע, קֹדש-ותזכנו לקֻדשת שבת ... ���� 

רה ותפלה וק תמיד בתורק נעס, שלא נצטרך לעסֹק בשום מלאכה ועסק
אתה נתת , מלא רחמים. רין באמתוח-לנו בניונהיה ֻכ,  באמת'הדת וועב

דל ודע גואתה י, בה הזאת שהיתה בבית גנזיך ושבת שמהולנו מתנה ט
דע וואתה י, תולמום כל העיהמחיה ומקי, קֹדש-מעלת יקרת קֻדשת שבת

ב ומטיב וט, ן יחידואנא אד. ק מהקֻדשה והשמחה של שבתוכמה אני רח
רני באֹפן ושיעני ולמדני והועזרני וה". ל העצה ורב העליליהוגד", לכל

 בכל שבת מאדשאזכה לשמֹח , שבת באמת-שאזכה תמיד לשמחה של
הטעימני נא , ושבת בשמחת שבת באמת

. ב ומטיב לכלוכי אתה ט, קֹדש-טעם שבת
ת ותיך ובמצוונו במצאלקי 'היצנו רצה והחל

כי , ש הזהול והקדום השביעי השבת הגדוי
ת וש הוא לפניך לשבול וקדום זה גדוי) הוא(
קדשנו . נךות רצו באהבה כמצוו ולנוח בוב

שבענו , רתיךותיך ותן חלקנו בתוובמצ
וטהר לבנו לעבדך , מטובך ושמחנו בישועתך

ן ונו באהבה וברצאלקי 'הבאמת והנחילנו 
זכני לשמֹח בכל שבת ושבת , בת קדשךש

לה ועצומה עד שאזכה להמשיך ובשמחה גד
ואזכה , לוהשמחה של שבת לששת ימי הח

 : שכתובוכמ, קֹדש תמיד-ר את השבתולזכ
ולהמשיך עלי . ום השבת לקדשור את יוזכ

, לוקֻדשת שבת תמיד בכל ששת ימי הח
רים ושים וטהול קדושיהיו כל ימי הח

ידי קֻדשת שבת - ועל,קֹדש-בקֻדשת שבת
 .תור הברכות ממקונזכה לקבל כל הברכ

 שנזכה להגיע מהרה אל התכלית ,ותזכנו בזכות קֻדשת שבת ���� 
שנבין ונשכיל באמת , להשיג באמת תכלית הידיעה שלא נדע, האמתי

. קה ממניו אמרתי אחכמה והיא רח: שכתובוכמ, ק ממנו החכמהושרח
שהוא התכלית הזה המקיף את כל לם ו של עומוונזכה להכלל בבחינת מק

  ):תפילה מב מתוך –' לקוטי תפילות ב ( ...לם שנברא בחכמהוהע
  

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

] רבינו הקדוש[ כשיצא , בדרך הנסיעה הזאת לאומין☺                     
 תנא  אף על פי כן אין דור יתום כי:ענה ואמר, מלאדיזין והעולם לוו אותו

אחד אמר עתידה תורה שתשתכח מישראל ואמר רבי שמעון בר יוחאי 
לה הסוד הנורא י ואז ג,' וכוÂ זרעÈ מפÁ תשכ‡ לÈ שנאמר כ,שלא תשתכח

'  שעל ידי רבי שמעון לא תשתכח התורה וכו,המֻרמז בפסוק זה דייקא
ועוד '  עכשיו יש וכו: ואחר כך אמר,)ן"לת לקוטי מוהריתח(כנדפס כבר 

  .רים נוראים זכיתי לשמע בדרך זהכמה דב
ב בני ו ושם באו לקראתו ר,דש טפליקוסמוך לערב באנו לקהלת ק

ואף על , שלומנו ובקשו אותו הרבה שילין שם ולא רצה-העיר ובפרט אנשי
 אף על פי כן לא ,פי שהתחיל הגשם לירד מדי עברו בטפליק סמוך לערב

 לשם ולשם יצאו הרבה  ונסע להלן ועמד ללון בכפר הסמוך,רצה לסור שם
 .'דין בטפליק וכו-בית-מבני העיר טפליק ושם נתמנה רבי מרדכי לאב

  ...קר אחר התפלה נסענו לאומיןוביום רביעי בב
 


