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ת ווזה אי אפשר לזכ, זה בחינת התגלות אלֹקות —'' וירא אליו ה'
וזה . ת ומבררין הקֻדשה משםוידי שנכנסין בהיכלי התמור כי אם על

. ן ואם המר ימירנוולש, ן תמורהולש —' ממרא, 'באלֹני ממרא: בחינת
שהם אילנא דחיי ואילנא , תובחינת השני אילנ — ממרא' באלֹני'וזה 

צים להחליף ולהמיר ות שרוששם אחיזת ההיכלי התמור, תאודמ
, םום מאילנא דחיי אל ההפך חס ושלולרחק את האדם חס ושל, תםוא

ב ולברר הט, תםוידי שזכה לברר א על', קא נגלה אליו היועל ידם די
 אלֹקות בחינת וירא עד שזכה להתגלות, ת הקֻדשה משםומהרע ולהעל

  .'אליו ה
 עצה והוא שנתן ל): ח, בראשית רבה מב(ל "תינו זווזה שאמרו רב

שהקריב את  —ופרעֹה הקריב ): ת ידושמ(זה בחינת , על המילה
כי מי שחס על , )מדרש רבה בשלח פרשה כא(ישראל לאביהם שבשמים 

אה שהסטרא אחרא שהם וחייו האמתיים הנצחיים כל מה שר
מתגברים ומשתטחים ומתפשטים , תוכלי התמורבחינת הי

תר ו כן הוא מתגבר ומתאמץ ומזדרז יוכמ, תרותר ויוי
צים חס ואה שרויתברך מחמת שר' להתקרב לה

וזה בחינת . םו לגמרי חס ושלותום לדחוושל
ירידה תכלית , התרחקות תכלית התקרבות

 עצה על והוא שנתן ל: וזה בחינת. העליה
כי , ורלת לבבנו למול עידהי, המילה

בחינת , ידי בחינת ממרא קא עלידי
שהתגברו והשתטחו , תוהיכלי התמור

עץ יקא נתייידי זה די על, עליו כל כך
... ופרעֹה הקריב:  בבחינתולמול את לבב

  )ט"י',  הלכות אישות ד–לקוטי הלכות (
  

  ...˙ ˆ„˜‰ ÚÏÂËÙ˘ÓÂ˘   )יט, יח(  ]
י בבחינת כ. לם בצדקה ומשפטויתברך מנהיג הע השם

גם האדם וכי אם פ, םילם להתקיומשפט לבד אי אפשר לע
א ופי משפט שיב היה ראוי על,  יתברךונוהשערה נגד רצ כחוט

 ורק צריכין לבטֹח מאֹד ברחמי צדקת; רחמנא לצלן, אועליו מה שיב
. כחטאינו יעשה לנו ולא ,חנם שיעשה עמנו צדקה וחסד ומתנת, יתברך

, םוחס ושל, ת כלוםושאין צריכין לעש, מרוכן היה אפשר ל אך אם
כן צריכין לבטל  על, חנם ידי צדקה ומתנת מאחר שמקבלין רק על

ובמשפט , הב משפטוולהאמין בדרכי השם שא, אמת  נגד הצדיקיודעת
סד י שיוכמ, פי שאי אפשר להבין זֹאת על אף, שה צדקהו עובעצמ

".  צדקהואתה במשפט תעשה', ם משפט אין צדקה וכוובמק: "טןיהפי
רה בכל ורת השם ולקים משפטי התוכן צריכין להתחזק מאֹד בת על

לו ירק אפ. םוחס ושל, שהוא לו מפגם כלי אפוולשמֹר עצמ, השלמות
צריכין להתחזק , ם פגמיו מֻרבים מאֹד רחמנא לצלןואם חס ושל

 שעל, ףות השם וחסדיו המֻרבים עד אין סו מאֹד ולבטֹח בצדקובדעת
 דרך עיקרנמצא ש. וא להתקרב ולשוב אליו באמתזה יוכל גם ה ידי

: שזה בחינת, ידי צדקה ומשפט שה הוא עלורה הקדוהשם וקיום הת
הלכות מתנה  -לקוטי הלכות " (ת צדקה ומשפטולעש' ושמרו דרך ה"
  ).ו"קלאות  – יראה ועבודה - לפי אוצר היראה ט" אות כ-' ה
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אם כשהוא נקי וזך לגמרי  ת כיו אי אפשר לזכולאמתקר האמת יע

  .ת משגלוקר מתאוה הכללית שהיא תאויוהע, תומכל התאו
גם אנֹכי ידעתי כי בתם לבבך : "וזה שאמר השם יתברך לאבימלך

כי אם , ים אין כאןין כפואבל נקי: ל"תינו זוואמרו רב, "עשית זאת
היית בא  לא בודאיתאוה כזה  נו שלא היית בעלידהי, היית נקי כפים

מר וואתה א" ?י גם צדיק תהרֹגוהג"ען וף אתה טוולבס, ל כזהולמכש
רק , כאלו אתה איש צדיק ואמת" ן כפי עשיתי זאתובתם לבבי ובנקי"

ובאמת . ויד ל עלול גדותך עד אשר כמעט באת למכשואברהם רמה א
 לצדיקיא וב בזה כלל כי עשה כהֹגן כי שרי להי חיואברהם אבינו אינ

מותר להם לצדיקים להתנהג ברמאות עם  [יי ברמאותא עם רמאיולסג
 הוא ומר אשתוכי ירא ל, היה שום רמאות לא בפרט שבזה, ]הרמאים

 ותושתכף שאלו א, ת כאלוותאו שלא יהרגוהו מאחר שראה שהם בעלי
  .ועל עסקי אשת

גם אנֹכי ידעתי כי בתם לבבך : "וזה שאמר השם יתברך לאבימלך
, ם אין כאןין כפיואבל נקי, איש נת לאסור אשתוהתכו  לאכי, "'ווג

כן כמעט שנטית מדרך האמת  על, כך תאוה כל ומאחר שאתה בעל
תך וואחשך גם אנֹכי א"רק ; איש לגמרי והיית בא לעבֹר על אסור אשת

עה וכי השם יתברך מרחם על האדם שחפץ באמת רק שט, "ליומחט
כיו הנעלמים שישוב  השם יתברך בדרוכן מרמז ל ועל, ואת עצמ

אבל על כל פנים אתה צריך לשום אל לבך שאינך נקי כפים , ומטעות
 -לקוטי הלכות (ובשביל זה באת לטעות כזה על ידי האמת שלך 

 אמת ואמונה - לפי אוצר היראה ד" אות ל-' ה  ריביתכותהל
  .)א"לאות  –

  


 ÚÈẪ…„ ‡˙   )'ט, כב(  ]· ˜ÁˆÈÂ...   
ן ווא בחינת רצ זכות עקדת יצחק העיקר

 מעלת עיקרשזה היה , וכסופין דקֻדשה
ן של אברהם ויצחק מה שנתרצו והנסי

 ועל. לישחט ולמות על קדוש השם
ן שלם באמת וידי שנתרצו לזה ברצ

, נחשב כאלו נשחט ונקרב על גבי המזבח
 ולא  אליוושלח יד לא אף על פי שבאמת

 זכות העקדה הוא עיקרנמצא ש.  מאומהועשה ל
ומחמת שיצחק זכה אז .  וכסופין דקֻדשהןורק רצ

משם , שים כאלה באמת במסירת נפש כזהולכסופין קד
שיש בכל אחד , ת ישראל שיצאו ממנוונמשך קֻדשת נפש

 על קדוש ושה שמֻרצה למסֹר נפשוואחד מישראל נפש קד
 חזק תמיד ונו ורצונמצא שכל אחד מישראל נפש. השם תמיד

ן שלם למות על ומוכן תמיד ברצכי כל אחד מישראל , להשם יתברך
וזה .  חזק מאֹד מאֹד להשם יתברךונו רצוכי בפנימיות נפש. קדוש השם

ן שלם בשביל ומחמת שכלנו בני יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח ברצ
 לפי אות י - ' הלכות אומנין ד-לקוטי הלכות ( יתברך ונות רצולעש

  ).'מאות  – רצון וכסופין -אוצר היראה 
  

  )'ה סימן – ]רבי נתן [ת"ימי מוהרנ ספר(

לד ודש ניסן נל סמוך לראש חֹ"ה הנ"בשנת תקס ☺                   
תי ו לברכה כבד אונו לברכה ורבנו זכרונושלמה אפרים זכר'  כוובנ

ומה ,  היה סנדק וחתוךו לברכה בעצמונוורבנו זכר, ובמצות פריעה אצל
ם אי אפשר לבאר ומעט ק הזה נשאר בחייושהיה נעשה אם היה התינ

 אחר וקצת כתוב אצלנו ברמז בעלמא ואנחנו באנו אליו תכף למחרת
, לול והיינו שם בשבת וכל השבוע עד שנמ"ש הנולד הילד הקדום שנוי

רה ו העת שמענו ממנו תותום שלישי למילה ובאווגם אחר כך עד י
ת ון היצר הרע שיש כמה בחינית מעניוראות ונות נפלאוהרבה ושיח

 ווכמה וכמה צריכין בכל פעם להתחזק מחדש נגד' צר הרע וכובי
 השבת כשעמדנו ותווקצת מהם נכתבו ונדפסו ואז בא'  וכוולהכניע

ואמר , לפניו אמר לי דברי צחות על המנעל שלי שנעקם לפניו מאד
   ענה ואמר         ואחר כך פניו  על   ול פחין ושט מי   וכמ מה וד שלך  המנעל 
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 כמו שרוצה השם יתברך... 

��

  ��לזכות�לכל�הישועות�ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןטוב�להגיד�ולשיר���
 )סז',�מ�א"קל(.�ַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

 !...אני רוצה גם כן 



איזה מהצדיקים ) ות ֻחלין שלוכמפליג בשבח שיח(ת ֻחלין שלנו ושיח
ת ונו כל כוורין ווערטיל יש בומר לי איך בדברי צחות האלו שקויוכל ל

ך פיו וק דבורים מתואחר כך התחיל לזרֹ, תונוהמילה ולמעלה מהכו
ואמרו , ו בסנדלו על פניו וטפח לווענה ואמר הלא יש וטפחו ל, שוהקד

ואחר כך התחיל ' משל וכו' נם לברכה סנדל ממאי הוה וכוורתינו זכורב
ן תרגום אמה וכו וג ברית נקרא בלש"רה הנדפסת בסימן סומר התול

  אפשר  אי  ל"הנ  מדבור  רה הזאתוומי שלא היה אז איך נתגלה הת
  יתברך  ראוהב  גֻדלת  בעיניו  ראה  אז  שהיה  ומי  יןיהענ  ול  ירילצ

  תםוותנוע  שיחתם  כל  איך  אמתיים  הצדיקים  ֻדלתוג  רהוהת  וגֻדלת
  ווערטיל  ריןושק  בעלמא  שבדבור  בעינינו  שראינו  הוגב  רהות

ה ונסתרה כזאת שכלול ורה גבו תוכלול ב  היה  שלי  המנעל  על  שאמר
 ובאמת גם וכאשר אמר בעצמ, תר מזהות המילה ויוונוד כובה כל ס

תה היטב וגם כן אין מי שישיג א, ראה שגלה אחר כך על זהורה הנוהת
בארה היטב רק ברמז  לא רהו בפרט שזאת התוה מאד כדרכוכי היא גב

שים היינו רגילים תמיד ובעלמא כמבאר למעין שם וכל ימי חייו הקד
מדים לפניך ואשרי עבדיך ואשרי אנשיך הע, מרול

זה , אשרינו שזכינו לזה, מעים את חכמתךוהש
  .קנו מכל עמלנוחל

  

  

  )'ל מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  . כ"ערב חֻנכה תש, ה"ב  �
ידי דבור קל של הצדיק נפתח אור -על

אדם להשיג חכמות -אזי בנקל לבני, גדול
  .רמות

ששם את לבו , נפשי יקירי וחביבי
לשזר עצמו אל האמת האמתי הפודה 

אשר כל העולם צריכים מאֹד , מכל הצרות
ברכה ושלום . אשרי חלקו, מאֹד לקבלו

  .וחסד לאֹרך ימים
זה שאנו מדליקין נר חֻנכה כל אחד בביתו 

כי הצדיק הגדול ממשיך , למטה מעשרה טפחים
-תקונים נפלאים כאלה עד שמאיר בחינת השגת אלֹקות על

 התחתונה מאֹד שהוא בחינת )מדרגה (ידי צמצומים גם למטה בדיוטא
כי בגֹדל כחו , ה השכינה לשםירד לא למטה מעשרה טפחים שמעולם

, לו בהרחוקים והגרועים מאֹד אם רוצים לקבלייכול להאיר אפ
  ". אור לי' שך הכי אשב בחֹ"בבחינת 

, ת נר חֻנכה הוא להדליק ולהאיר אור האמת בעולםוקר מצויע
שיזכו הכל לידע היכן הצדיק האמת שהוא רֹאש ֻמבחר האמת שבין 

נכנע מלכות הרשעה שהוא בחינת ש,  הנס של חֻנכהעיקר. הצדיקים
ונתגבר ונתעלה מלכות דקֻדשה של , ֻזהמת הנחש, בחינת עבד, שקר

  .בחינת אמת, ישראל שהם בחינת בן המלך
ידי זה להמשיך הארת -ן בהדלקת נר חֻנכה שנזכה עלוצריך לכו

  . האמת ונזכה להתקרב לנֻקדת האמת תמיד
ומתחיל , וקצווהגיע האדם לעת זקנותו , כשכבר הימים באים

ורוצה להתחיל לרחם על , וכשרואה שעברו רֹב שנותיו, היום לערֹב
פי רֹב -אזי על, יתברך באמת' עצמו להרהר בתשובה ולהתקרב לה

, חס ושלום, דבר ומתפשט מאֹד למונעו מדרך החיים-מתגבר הבעל
ואזי , ואינו רוצה להניחו לצאת מתאוותיו ורשתיו אשר נלכד בהם

אז צריך להסתכל בעצמו מאֹד על אחריתו .  האדם הנסיון שלעיקר
ולהתגבר ביותר ויותר לקשר עצמו היטב לצדיק האמת שהוא , וסופו

משיח שמחזק אותנו בהתחזקות גדול מאֹד בלי שעור וערך  משה בחינת
יתברך כאלו ' להתחזק להתחיל בכל פעם מחדש להתקרב לה, ומספר

 .ל משום דבר שבעולםופיולבלי ל, היום נולד
 שצריך להתגבר כנגד בחינת המוחין עיקרוה

דקטנות שהם מתגברים מאֹד על האדם 
ורוצין להפילו בדעתו כאלו אין לו עוד תקוה 

רק ידע ויאמין בדברי הצדיק . חס ושלום
האמת שצעק בקול גדול וחזק כי אין שום 

, כי לגֻדלתו אין חקר, יאוש בעולם כלל
, מריובגֹדל רחמיו יתברך יכול להפֹך הכל לג

ידי -על, ומעוונות לזֻכיות, מרע לטוב
  ...!תשובה

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
הוא , אור כזה, צדיק קדוש כזה, הוי רבי נתן...   �                         

שכל דבור הוא יכול להחיות כל ' לקוטי הלכות'. 'לקוטי הלכות'עשה 
. דבור הוא מחיה מתיםכל ', לקוטי הלכות', 'לקוטי תפלות'! העולם

  ! זהו הגֻאלה וזה האמונה-ספרי רבנו ', לקוטי עצות', 'לקוטי הלכות'
היו  לא ןיהלכות כאלה עדי! היה בעולם לא תורות כאלו עוד

 לקוטי'מ', לקוטי תפלות'איך יכולים להפרד אפלו רגע אחד מ! בעולם
  !'הלכות

לקוטי 'ר יש כב', לקוטי תפלות'יש כבר ', ן"לקוטי מוהר'יש כבר 
. כן כלול בהדבורים שלו-משיח גם! זה למודים של משיח', הלכות

  ...התורה של רבנו זה משיח ויותר ויותר ויותר
כל ! תשובה- נעשה בעל-כל מי שרואה המכתבים ', אבי הנחל'  �

! נעלם מכל העולמות.  אור השם-כל דבור , מכתב הוא אור השם
  ... חסיד ברסלב אז תהיה-' אבי הנחל'תשתדל לקבל הספר 

כתמים !" אני נהר המטהר מכל הכתמים: "רבנו הקדוש אמר  �
  !רק רבנו הקדוש? מי יכול לנקות, כאלה שיש לנו

מי ', תקון הכללי'אומרים ה, כשצריכים רפואה
קרה  לא  הוא כאלו-אז תכף , ושלום נפל-שחס

  ! זה אור של משיח-' תקון הכללי'. כלום
 -ו הקדוש על ציון רבנ' תקון הכללי'ה

  ! זה תקון כזה שאין לנו מושג
, ו רבנו הקדוש כבר ישנו בעולםיעכש

לקוטי 'ישנו ה, ו יש כבר הגֻאלהיעכש
' לקוטי הלכות', 'לקוטי תפלות'ו' ן"מוהר
רבנו הקדוש הוא גלה חכמה חדשה . ועוד

הכל כתוב בכל . שעולה על כל החכמות
בספריו הקדושים יש , ל"דבור של רבנו ז

ישראל כל התקונים וכל לכל אחד מ
 -זה כל הישועות . הרפואות וכל הישועות

זה חיות , להדפיס ספרי רבנו, התורה הקדושה
  !כל העולם

, אנחנו צריכים למסֹר כל נפשנו וזרענו על זה
, אז יהיה הגֻאלה השלמה, ל"שיהיה בכל מקום ספרי רבנו ז

  !גֻאלה כזה שלא היה מעולם
קנה ספרי רבי נחמן י שי,בניוכל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל 

  ...אז יהיה עולם חדש לגמרי, ם אותםיויעסֹק בהם ויקי
  

  )ב-א, ליצנות – עצותלקוטי (

ן ונד, המלעיג על דברי חכמים  �                                                
לה עשנים סרוחים אל המח ומעקמין וזה ע-ידי-ועל. תחתואה רובצ

, תות ישרו הנהגוציא מלמודול להו יכוואינ, וין דעתומערבבין ומבלבל
ל ו יכולם ואינו חלוקה לעוזה עצת-ידי-ועל, הכסא- ביתו מֻטנף כמוולב

זרין לגרש את ישראל וזה ג-ידי-ועל,  בשום דברולתת עצה לנפש
ת וקוזה נמשך מחל-ידי-ועל, בור מאתנויד העוונלקח ס, מםוממק

 ).סימן סא, 'אלקוטי (
. ד ספרים הרבהות עווגם עתידין להי,  ספרים הרבהוייש עכש  �

 ).ת" תיןעי(לם ולם נצרכים להעכי ֻכ, ואסור להלעיג על שום אחד מהם
ותשמרני תמיד ותצילני , הצילני מכת לצים, לםו של עונורב...    ����

, שהורתך הקדום משום ספר מתוצץ חס ושלואתל ולא שלא אלעיג
מלעיג על דברי חכמים שהוא ותצילני מעֹנש הקשה והמר המגיע לה

הצילני נא שמרני נא שלא אכשל . תחת רחמנא ליצלןואה רון בצונד
שמרני שלא אכוה בגחלתן של חכמים , לםום לעון זה חס ושלוובע

יהיה עלי שום קפדא  ולא דם תמידוואזהר בכב, אמתיים דקֻדשה
עזרני ברחמיך , משום חכם אמתי דקֻדשה

לקוטי . (םשיעני בחסדיך העצומיוהרבים ה
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