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                  Â·ˆÚ˙ Ï‡ ‰˙ÚÂ ... )ה,מה( 
ך כלל הקבוץ הוא גם וכל מי שבא אל הצדיק בת                                    

כי יש בכל אחד מישראל . לם צדיקיםכי באמת ועמך ֻכ. כן בכלל צדיק
ר השמחה בחינת שמחו וששם מק, נֻקדת האמת שהוא בחינת צדיק

אך מחמת מרירת הגלות בכלל ובפרט נעלם בחינת צדיק שיש . 'ים בהצדיק
, ואבל תיכף שמתקבצים אל הצדיק שהוא איש אשר רוח ב. אצל כל אחד

ועל ידי זה נתרבה השמחה . מאיר בחינת נֻקדת צדיק שיש אצל כל אחד
סף לאחיו ועתה אל ווזה בחינת מה שאמר י. ר צדיקים ישמחובחינת א

, סףוכין להתקבץ יחד אל הצדיק האמת בחינת יוזכי מאחר ש, תעצבו
ת צדיקים ובחינת ברב, ד רק צריכים לשמֹח הרבהובודאי אין להתעצב ע

 מתוך ב" אות מ-' ברכת הודאה והלכות  –לקוטי הלכות (ישמח העם 
 ):ה" ס- צדיק -אוצר היראה 

  

ÌÎÈ�ÙÏ ÌÈ˜…Ï‡ È�ÁÏ˘ ‰ÈÁÓÏ ÈÎ ... )ה,מה( 
פזרו השבטים בכל שערי מצרים ל שנת"תינו זו שאמרו רבוכמ

 וזה היה .'ם וכווסף במסירת נפש אם ליהרג חס ושלולבקש את י
עד שעל ידי זה זכו . סף הצדיקוד יולה בכביתקון למה שפגמו תח

כי למחיה " בבחינת ,וסף וזכו לכל טוב על ידוודע להם יושנת
ר ור ודו כן צריכין בכל דוכמ. "'שלחני אלֹקים לפניכם וכו

 את הצדיק האמתי מאד מאדלבקש ולחפש טט וולש
כי . סף בכל מיני חפוש במסירת נפש ממשובחינת י

קר החיות והקיום והשארית של כל ישראל יע
ת התלויים בהם הכל על ידי ולמווכל הע

כין וסף שזוהצדיק האמת בחינת י
 ותוצאין או עד שמ,וישראל לבקש

כין לגֻאלה וועל ידי זה ז. ומתקרבים אליו
כה ואשרי הז. השיר שיתער לעתידשלימה ול

 -לקוטי הלכות (קק לזה באמת וומחכה ומשת
 - מתוך אוצר היראה ב" כ אות-' הלכות כבוד רבו ג

  ):ט" קל-צדיק 
  

·Î ÏÎ ˙‡ È·‡Ï Ì˙„‚‰ÂÂÌÈ¯ˆÓ· È„  ...)יג,מה(  
ד וכין לתקון הברית בשלימות על ידי זה מעלין כל הכבוכשז

ל גם מהם וד גדוקבל כבכין לודקֻדשה מן הסטרא אחרא ואז ז
:  שכתובו כמ,סף במצריםול שהיה ליוד הגדובעצמם שזה בחינת הכב
 חובל כות הל-לקוטי הלכות (' די במצרים וכוווהגדתם לאבי את כל כב

 ):ד" כ- כבוד - מתוך אוצר היראה ג" אות י-' בחבירו ג
  

‰…ÏÚ Ì‚ ÍÏÚ‡ ÈÎ…�‡Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ÍÓÚ „¯‡ ÈÎ…�‡ ... )ד,מו(  
קר הוא יוע, ד גלות ישראלוספרים שבזה הפסוק מֻרמז כל סומובן ב... 

קר יברים על איש הישראלי שזה עות העות והירידוגלות הנפש כל העלי
ד הגלות והגֻאלה שהכל בבחינת אנֹכי ארד עמך מצרימה ואנֹכי אעלך גם וס

קר הוא התחזקות יוהע. כמובא, שזהו בחינת ירידה תכלית העליה, עלֹה
 עד שנדמה , בתֹקף התגברות מרירות הירידהמאד מאדשצריכין להתחזק 

 ושיעויתברך וי'  משם ירחם עליו הדייקאש, םו חס ושל,שכמעט כמעט
אם אמרתי מטה :  שכתובווכמ. ' וכוואת עמ' ש הויט לא  כי, אליווויקרב

 זאת' חלתי מהוואֹמר אבד נצחי ות: וכתיב. 'יסעדני וכו' רגלי חסדך ה
כלו רחמיו חדשים  לא תמנו כי לא כי' יל חסדי החוכן א אשיב אל לבי על

ל מבֹאר "תינו זוובפרט בדברי רב, וכן בפסוקים רבים. 'לבקרים וכו
 יש דייקאאז , םו חס ושל, כשישראל הם בתכלית הדחקות והצרהדייקאש

' מן הארץ' שאמרו במדרש על פסוק ועלה ווכמ. להוסבר ותקוה לישועה גד
יתברך מהפך ' כי ה, רטיות בכל אדם ובכל זמןוכן הוא בפ. ין שםיע, דייקא

אנֹכי ארד : ל וכל זה מֻרמז בפסוק"תינו זו שאמרו רבוכמ, המכה לרפואה
  :)ג"  כ-'  הלכות שילוח הקן ה-לקוטי הלכות  (ל"הנ' וכו

  
  
  

  )עט מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר (

  . ד"ו אדר תשכ"כ, ה"ב  �                   
 המאמינים בהצדיק האמת שהוא השליט ראשמד בוהע, עיני ולבי

 שהם ופך עליהם מימי חכמתובע ושוהנ, רור דושל על כל ישראל לדוומ
לם וין מעית שלא נתגלו עדות ונפלאות יקרוראות נושות ותחבורפוא

תר במסירות בכל מיני ווח, )ידי מלך המשיח-ת בשלמות עלוועתיד להתגל(
פאר ולכבד ולגדל את שם הצדיק ת לפרסם ולות רבות ותחבולות וביגיעועצ

ת ולברֹח ולהמלט מכפיר, אשריך שזכית לכך. תולמוהאמת בכל הע
ד וגאוה ושכל זה נמשך מהבעלי כב, ת על הצדיקות וֻקשיווהתנגדות וחקיר

לקים ומדברים שקרים על והצבועים והשקרנים ועזי פנים המתנגדים וח
ראל מהצדיק וכל עסקם ומגמתם להרחיק את יש, הצדיק בגאוה ובוז

לם וידי זה הם מחריבים ומאבדים את הע-שעל,  משיחמשההאמת בחינת 
 ורתויתברך ות' לם להול לקרב את כל העושנברא רק בשביל הצדיק שיכ

ת ורסות וכל הגזרוידם התגברות הכפירות ואפיק-ועל(בתכלית השלמות 
ם וחיים אֻרכים וכל ושל). ואה של היטלר עמלק ימח שמווהצרה והש

  .טוב
ת לבך ודעים פנימיות שאיפורא יתברך ואני ואתה יוהב
חך ושק ומתגעגע לבטל ולסלק מוסף וחוב והישר הכוהט

ודעת עצמך לגמרי ולהמשיך עליך ועל כל ישראל רוח 
, לםוחכמה רוח נבואה של הצדיק האמת היחיד בע

ת משם ות נפשום להעלורד עד עמקי תהוהי
ך מי יערֹ. תם למעלה משמי השמיםוומעלה א
  .וגמתאין ֻד, ות גֻדלתוראומי יספר נ, ושבח

קקות אל עצם וררות והשתוההתע
האמת הטמון וצפון בעמקי לבך המבין 

קף ורר בלבי תוזה גרם לע, תוומרחיק רא
. תשוקת אהבתי אליך עד אין קץ וגבול

שאין ) לםוט לעובל תמ (זאתאהבה אמתית כ
שה צחה נקיה ואהבה קד. לםוגמתה בעד ֻדוע
שום דבר  ולא ,ןו ממוד אולי שום פניה של כברה בווטה

ומעֹצם האהבה הנפלאה . לם הזה כלל וכללושל עסקי ע
 ותמיד אני מצפה , שעה אחתאפילואינך זז ממחשבתי ומלבי 

קר יוהע, קק ומתגעגע ומתפלל לישועת נפשךוומחכה ומשת
קר הישועה יר הצדיק האמת שהוא עולהכניס ולהאיר בלבך א

  . בגוף ובנפש בזה ובבא לנצח, כלבשלמות והרפואה ל
רר ו אזי נתע,דש החכם האמתיהחדושים שחבינים ומדברים יכשמע

על זה שמדבר ' פל יראת הוואזי נ, ר היראהוונתגלה ים החכמה שהוא מק
  . דושין בהחיומעי

כין לאמונת ו ז,דש של הצדיק האמתוידי רוח נבואה ורוח הק-על
ידי -לם עלוומתנהג הע, מת הטבעונתבטל הנהגת חכ, לםודוש העיח

  ,בכל עת ובכל שעה,  תמידו לנצח ומתפלל בעדוהבוא       .תוהשגחה ונפלא
‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò„  

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

 נכנסתי ,תום לפני ערב ֻסכום חמישי שהוא יוובי...  ☺                      
עמד לפניו רבי נפתלי חברי ושאר ו, סמוך למנחה] לרבינו הקדוש[אליו 

 ואמר לי רבי נפתלי ,מאד התגברה ותר וחליו והוא היה חלוש בי,אנשים
היתה  לא  על זה כי דעתימאד וקצפתי עליו ,רוקטושכבר הלך לקרא הד

אך ,  ובענין זה יש הרבה לספר,ר אליווקטופן לקרא הדומֻרצה לזה בשום א
ב ועיל כלום וקרוה ולא ר אליווטקוף התגברו ונמנו ורבו עלי וקראו דולס

 ותו ובא.זזנו ממנו לא תה השעה והלאהו ומן א,והדבר שקרב הסתלקות
ואה ו הלילה סדר צותו ובאו לנתי אצל,תוהלילה הוא ליל ששי ערב ֻסכ

'  הכֻתבה וכוו חיה תחיה ולאשתות אֻדמים לבתוש מאותן שלי ל,לפני
 גם זה אין אתם צריכים :ו השבתי ל,מרוד מה לו יש ע:ואמר לי' ואמר וכו

ע ולהכניס רציתי לשמֹ לא כי(מר כי אתם בעצמכם תשיאו את בתכם ול
 אצל השם יתברך : ענה ואמר.)ובלבי כלל מה שהוא מדבר מהסתלקות

דש שלא היה מתעקש על שום דבר עם ו בקוכי כן היתה דרכ(הכל אפשר 

��העלון�טעון�גניזה��ט"מספר�תתנ�עלון�-�ד"בס

  

 כל הגאולה תלויה
 !בהתגלות רבינו בעולם
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  תזכו למצוות

ם וש שנים מיוינו השליה( חייתי בנס ,ש שניםו אלו השל: ואמר,)שום אדם
  .)ש שניםו של ההוסט עד עתה שהם במשך שלזאתלאת הו החושהגיע ל

 אבל אתם ,מר איזה דברו היה ראוי ל, גם לכם: אמר לי,ואחר כך
ל וודאי הרחמנות גדו ב,כן- אם:ו עניתי ואמרתי ל.מאדאנשים קטנים 

יגיד י שוצה להפצירוהייתי ר לא כי(ד ות עוודאי אתם צריכים לחיועלינו וב
 : השיב.)ל"ד כי זה היה כל מגמתנו כנו רק שיחיה ע,אהולי איזה דבר צו

 רק ,ב ההסתלקותודע שקרומר אני יוכא(אצל השם יתברך הכל אפשר 
ם ויך ליי כל זה היה בליל הש.)ודאי מהשם יתברך אין שום דבר נמנעוב

ל כי בכל פעם התגברה עליו ותה הלילה היה רעש גדו וכל א,תוששי ערב ֻסכ
 ראשם שני דו מי,מאד ויצא ממנו דם על ידי ההוסט הרבה ,תרו יותֻחלש

ר וקטו קראו הד,םור היוב לאו וקר.יֻאמן כי יֻספר לא השנה עד הנה אשר
ן ו אז לרצו מסר עצמ, לברכה בדרכיו הנפלאיםונו והוא זכר,ניושלא ברצ

 ו כך הבנתי מדעת,רוקטוין הדינם בענו כרצולם שהם יעשו עמוהע
 ,שמעו לי לא  אבל,רוקטוראים הדוי קראתי תגר על שהם ק ואנ.שהוהקד

  .ם להאריךו אין כאן מק,רוקטוובענין זה של הד
  

  )'אות ט,  נגינה– עצותלקוטי (

, ל האמתיוידי הנגון של הצדיק הגד-על �                                               
 .ה תשובה שאין עלי,רסותות שנפלו לאפיקוהוא מעלה את הנשמ

 ועד ראשת מולמורחם עלינו ברחמיך הרבים המלאים בכל הע ... ���� 
 אפילוו, לםות רחמנותך בעו כדי לגל,כי הכל בראת בשביל רחמיך לבד, ףוס

גם שם מֻלבש ונסתר , בחלל הפנוי שהוא תכלית הצמצום והדין
קר הצמצום של החלל הפנוי היה רק בשביל יכי ע, רחמנותך

דל רחמיך וכאשר ידעת בעצמך ג, לםועת רחמנותך בולגל
תיך וחסדיך הרבים והעצומים שיש להם כח להגן ווחנינ

ת המֻטנפים ומוציאנו מכל המקוולה, ולרחם גם עלינו
תינו מהרה וולהעל, ת הרעיםומומכל מק

ת ומות ומקוך כל מדרגוולהכניסנו בת
ולהשיבנו בתשובה שלמה , שים באמתוהקד

  . לפניך באמת ובלב שלם
 ברחמיך ,לםו עאלקי ���� 

ן ֻעזנו צור והרבים רחם עלינו אד
. משגבנו מגן ישענו משגב בעדנו

ן וצפה בשבר, ן רוחון בעצבופנה אד
צה אתה ור, קיםוב אתה לרחוקר, לב

רשיך ודי המצא לד-ש, בתשובת רשעים
מנו יהחיינו וקי. תאמר הנני למבקשיך

ת המשיבין את ות וטהרווהשיבנו בכל מיני קֻדש
זכנו לשיר ולרנן ולנגן לפניך שירים . ֻדשההנפש דק

לנצח בשירים ונגונים הנמשכין , שיםוונגונים קד
אשר יש להם כח להמשיך עלינו אמונה , שהומאמונתך הקד

ת ות ומבוכוולבטל מן הלב כל מיני עקמימיות וכפיר, שהוהקד
רר ולהמשיך הלב באמת אליך וולע, וכל מיני בלבול הדעת, שבלב

ר אעירה ודי עורה הנבל וכנועורה כב. "דתך האמתייתורתך ולעבוולת
  ". שחר

שים ות ונגונים קדוותשפיע ותמשיך ותגלה לנו שירים וזמיר ���� 
, םו רבנו עליו השלמשהן של ומהנגון והשיר העלי,  אמנהראשהנמשכין מ

זה נזכה לאמונה -ידי-ועל, לם נמשכין ממנוות והנגונים שבעואשר כל השיר
 " אמנהראשאי תשורי מותב" , בנו מקרא שכתובויֻקים, שלמה באמת

 :)ד" מתוך תפילה ס–' לקוטי תפילות א(
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר( 
 ,שני דברים] עוד, של רבנו הקדושובפתק [...   �                            

חזק ואמץ  " להתחזק אתה יכול,"ועליך אמרתי "," מעבודתךמאדתי ינהנ"
 מאדתי ינהנ ", הוא מגלה לי שני דברים, זה כבר נחתם,"בעבודתך
 הוא מודיע , המכתבאו ה זה,והוא חותם על זה" ועליך אמרתי" "מעבודתך

ועליך אמרתי מיין פייעריל וועט  "," מעבודתךמאדתי ינהנ ",לי שני דברים
 נפלתי בדעתי אני, "חזק ואמץ בעבודתך ","טליען ביז משיח וועט קומען

 אתה יכול להתחזק ," מעבודתך ועליך אמרתימאדתי ינהנ " אם כן,לגמרי
 ,השביעית הקדוש החתימה הוא על השורה  ורבנו,"חזק ואמץ בעבודתך"

 ובזה אגלה לך סוד , וגם כן יש הסוד,הצדיק הוא בחינת שבתזה  ,זה שבת
 זה השם של המלאך של ,)"'ה'י'צ'פ'צ'פ(מלא וגדיש מקו לקו ", "והוא

 ,י" זה אותיות רש,ילה הוא בכתיבה רגילה שהוא כתב זה המ,שופר תקיעת
 זה בשביל ,מכירים שזה כתב יד כתב ידוו ,וזה אותיות רגילות שכותבים

 ,"ובחזוק עבודה תבינהו ",הסודמבין את  לא  אני, כתב ידוזה אבל ,י"רש
 ,מןי מגיד לי הסהוא,  ועכשיו,"תבינהו" ,חזיק בעבודת השםאאם אני 

 ,אוי, ז בתמוז" הוא מגלה לי סימן י,סודהיה ב זה ...שרק אני ידעתי מזה
 שאנחנו ,פנים העיקר הדיבורים-כל- על, רבונו של עולם,רבונו של עולם

שכל הגאולה תלויה  צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על עניין הזה
 דיבור שלו כל,  כל תורה, כל אות...רבי נחמן מברסלב ללמוד ספריו ברבנו

נים י כל העני, מדבר מה שאתה צריך, שהוא מדבר אליך,הוא אור כזה
 וכן כל אחד , וכן זהלזה וכן , שעוברים עליך, שעברו עליך,שעוברים עליך

הוא כלליות של כל   וכל דיבור שגילה רבנו, וכל אחד ואחד, וכן אני,ואחד
 , המחלות שלו והרפואות, מה שעובר עליו ומה שעבר עליו,אחד מישראל

ים גרוע כל ה, מטהר ומרפא כל החולים, הוא מתקן,רק המחלותלא 
  אבל רבנו,יכול לעזור להם לא שום צדיק ,שבעולם שאין להם שום תקומה

שבעה ' זה הסוף של המעשה של ה,"ואני רופא אותה ":רבי נחמן אמר
הבת מלכה קיבלה " : בסוף המעשה הזו אומר הבעטלר השישי',ס'ריבעטל

 ,"ואני רופא אותה ", נו,היא נפלה חלשות ו,ם כל הארסייםעכל הכדורים 
כבר , "ואני רופא אותה ", על כל אחד ואחד,זה הולך על כל עם ישראל

אני רופא " רק ,"ואני רופא אותה ", קיבלה כל הכדורים והיא נפלה,נפלה
 :הקדוש הבעטלר אמר  אבל זה רבנו...אין מי שיכול לרפאות את, "אותה

 , עצמו שהוא הבעטלר הזהעלדוש גילה הק  אז רבנו,"ואני רופא אותה"
  ...הוא אמר על עצמו, "ואני רופא אותה ",שהוא רופא אותה

 אנחנו כבר יש לנו כל התיקונים והרפואות והישועות ,ושריםאאנחנו מ
רבי נחמן   רק רבנו,רבי נחמן  על ידי רבנו,שאנחנו צריכים כל אחד ואחד

 הוא השורש של כל אחד ,ה הוא השורש של האמונ,הוא השורש של התורה
 באיזה מקום שהוא , באיזה מקום שירד,א איך שנמצ,מישראל
 מה שאי אפשר , הוא מרפא אותו, הוא מוציא אותו,נמצא

 רפואה למחלה  אין זה חולה כזה שאין,לרפאות חולה כזה
 שהוא כן יכול ,רבי נחמן הוא גילה  אבל רבנו,כזה

ים נעלמים  יש בזה עניינים פלא,לתקן הכלולרפאות 
 אני זוכר לפני כי ,נתגלה בעולם לא  אבל,מאד

היה איסור  שבעים שנה כשנתקרבתי לרבנו
אני מצאתי ספר , ללמוד ספרי ברסלב

ידעתי שזה ברסלב ואני  ולא ברסלב
מה אתה " , אז ראו,קראתי בזה

 - "? בזה הספרלומדאתה ? עושה
ש יון ששמעתי שראשזה הפעם ה

ש ידעתי שילא  ,ברסלב בעולם
 . ידעתי שיש ברסלבז א,ברסלב בעולם

אסור ? יודע שזה מספרי ברסלב לא אתה"
 ברוך השם היום יכולים לקרוא ,"לקרוא בזה

זה ,  כל אחד מי שרוצה ללמוד,בכל בית כנסת
 כבר,  לפי מעשינו, לפי תפילתנו,על הגאולה ניםוסימ

רבי   אבל כבר היה רבנו, שום תיקון לחולים כאלהאין
אין שום מקום , והוא יכול לתקן כל המחלותנחמן בעולם 

 אנחנו , כשאנחנו שומעים את זהאז, שלא יכול לתקן ולרפאות
 ,צריכים למסור נפשנו להכניס בלבנו את דיבוריו הקדושים

וגם , "ליקוטי הלכות" יש ספר ,התורות שלו והתפילות וההלכות
י בספר  אנחנו צריכים להיות בק,כולם אנחנו צריכים, "ליקוטי עצות"
 שצריכים להיות בקי בזה שיכולים ,הקדוש אמר  רבנו,"ן"ליקוטי מוהר"

 כי זה ,כך בקיאות צריכים לזה  כל, אפילו הפוך,להגיד בעל פה ישר והפוך
  . אפילו דיבור אחד, כל דיבור שלו, כל דיבור הוא כל חיותינו,כל חיותינו

 ,"כמה'קור ח'ובע מ'חל נ'נ ":הקדוש גילה שהוא מרומז בפסוק ורבנו
 ,"כמה'קור ח'ובע מ'חל נ'נ" והוא מרומז בזה הפסוק ,ן"ת נחמ"והוא ר

חכמה כזה שלא היה עדיין ,  ונובע מקור חכמה שלא היה,הוא נובע ונובע
 וזה השורש של כל , יש לנו תורה וכל הספרים של כל הצדיקים,בעולם
 לידע ,ורה על ידי זה אנחנו יכולים להתקרב לת, זה עולה על הכל,התורה

 ועל ידי , יש סם חיים ולהפך, הרבה כוחותיש, תורהב ,לראות אור התורה
 יש בזה עניינים ,הקדוש זוכים לראות אור התורה כמו שצריכים רבנו

חכמי ,  אפילו גויים, אבל עכשיו אנחנו רואים שכל העולם,מאדנעלמים 
 ,ברבי נחמן מברסל  על רבנומאדברסיטה הם מתפלאים י באונ,הגויים

 ,ם כמה אנשים שיודעים בזה מלונדון ומאנגליהע אני דיברתי ,אפילו גויים
 ,על דיבוריו,  על המעשיות,הם מדברים תמיד על רבי נחמן מברסלב

 היה ...רבי נחמן מברסלב ורואים שכל העולם ממשיכים עצמם לרבנו
 היה הרבה -  הבעל שם הקדוש ותלמידיו,הרבה צדיקים בעולם

 העיקר , כאילו יש יחיד בעולם רבי נחמן מברסלבשאר לנונ רק ...תלמידים
 שאנחנו צריכים למסור נפשנו להיות בקי בדיבוריו ,להוציא מזה

  ... אבל באמונה,הקדושים
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