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                                         [     ‰„Â‰È ÂÈÏ‡ ˘‚ÈÂ ...  )יח,מד( 
  לברכה להרב יודיל חתן הרבונופעם אחת אמר רבנו זכר שמעתי

 הגידו, רב להרב הצדיק הרב פינחס מקריץמטראסטינץ שהיה מקֹ ליבל

 כך ור לאמ.  לברכהונודבר מהרב הצדיק הרב פינחס מקריץ זכר לי
 כי, ן רביםולש. מרים אשמנו בגדנו גזלנוואנו א, ל"הנ הרב פינחס אמר

 ן טענה להשםול בלשומרים כביכורק אנו א' מר אשמתי וכווצריכים ל
 .לין לחטאוהיינו יכ לא דאם שלא נתת לנו כח ורשות. יתברך אשמנו

, כן מפרש כך ויגש אליו יהודה-אני גם,  לברכהונואמר רבנו זכר
ויאמר , תיוונויש ישראל נגש להשם יתברך לבקש מחילה על עוא כאשר

 יכלתי לא מר כחך בי באם שנטלת את כח שלך ממניו לונורצ. אדני בי
 זה-על, ו בטענה זוטר את עצמו שהוא פווידמה האדם בנפש .לחטא

הנני מדבר דברי כדי , ידבר נא עבדך דבר באזני אדני, מרוהוא א
כי ידעתי אשר , יחר אפך בעבדךאבל אל , תפלתי באזנך אושתב

 ).' ב-י " תר-ן "חיי מוהר (ביאני החי

  
[     ÌÎÈÙÏ ÌÈ˜…Ï‡ ÈÁÏ˘ ‰ÈÁÓÏ ÈÎ ... )ה,מה(  

ל שנתפזרו השבטים בכל "תינו זו שאמרו רבוכמ
סף במסירת נפש אם ושערי מצרים לבקש את י

קון למה יוזה היה ת' ם וכווליהרג חס ושל
עד שעל . סף הצדיקוד יושפגמו תחלה בכב
סף וזכו ודע להם יוידי זה זכו שנתו

 בבחינת כי למחיה ולכל טוב על יד
 כן וכמ. 'שלחני אלֹקים לפניכם וכו

טט ולבקש ור לשור ודוצריכין בכל ד
ולחפש מאֹד מאֹד את הצדיק האמתי בחינת 

  . פוש במסירת נפש ממשיסף בכל מיני חוי
קר החיות והקיום והשארית של כל יכי ע

ת התלויים בהם הכל על ידי הצדיק ולמו העישראל וכל
צאין ו עד שמוכין ישראל לבקשוסף שזוהאמת בחינת י

כין לגֻאלה שלימה וועל ידי זה ז.  ומתקרבים אליוותוא
קק לזה וכה ומחכה ומשתואשרי הז. יתער לעתידיולהשיר ש

אות  – צדיק - לפי אוצר היראה ב" כ אות-' הלכות כבוד רבו ג(באמת 
  ).ט"קל

  
[     È Ë˜ÏÈÂÂÛÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ÛÒ ... )יד,מז( 

כה להשיג ושז, לם נמשך רק מהצדיקוכל העשירות של כל הע
כן כל העשירות של כל  ועל. ידי העשירות רה עלול בתוננות גדוהתב

 ועל, "'סף את כל הכסף וכוווילקט י"בבחינת , ו לבדולם מגיע רק לוהע
משך מהתקונים ומחמת שהעשירות נ. לםו נמשך העשירות לכל העויד

ידי שמספר  על, אדם משנתם רר בניוסק לעוידי שע שממשיך הצדיק על
  . רהות ומלביש בהם השבעים פנים לתוספורי מעשי
, תם בזהורר אועד שאי אפשר לע, כך אדם שנפלו כל ויש בני

ומשם . תוניות של שנים קדמווֻמכרח בשביל זה לספר ספורי מעשי
כי כסף נמשך מבחינת ספורי , תנמשך בחינת כסף וזהב של העשירו

, "בקרב שנים"שהם בחינת , ת שמלביש בהם השבעים פניםומעשי
ומחמת . תוניות של שנים קדמווזהב נמשך מבחינת הספורי מעשי

 שעל, ת אלווידי בחינת ספורי מעשי נה יהיה עלוקר הגֻאלה האחרישע
שבזה תלוי , רר הכל משנתם ולקרבם להשם יתברךולין לעוידן יכ

, כי אם מסטרא דזהב, "ולֹא בכסף תגאלו: "כן כתיב על, לההגֻא
ת ותה מבחינת ספורי מעשיינה היוכי גֻאלה ראש, נת פסחוכמבֹאר בכו

, נה מסטרא דזהבווגֻאלה אחר, שהם בחינת כסף, "בקרב שנים"של 
 ממון ופרנסה -לפי אוצר היראה '  י' אותיות ט-'  נדרים הכותהל(ל "כנ
  ).א"נאות  –

  

  )'אות ד,  ממון ופרנסה–לקוטי עצות  (

 סימן -' אלקוטי (מרירות ויגיעת הפרנסה הוא כפי פגם הברית   �
  ).'ז, ועיין ברית. יא

עזרני ברחמיך הרבים שלא אאבד את עולמי חס ', אנא ה...   ����
ט "ותצילני ברחמיך הרבים מפגם הל. ושלום על ידי טרדת הפרנסה

שהם מטרידים את רוב , לקיותט מ"מלאכות דסטרא אחרא שהם ל
אשר הם רצים כל ימיהם אחר , העולם ביגיעות וטרדות העולם הזה

, צבוןיוהם אוכלי לחם בע, פרנסתם ביגיעות וטרחות גדולות מאֹד
ישאו  לא ומאומה, עת אפם יֹאכלו לחם עד שובם אל האדמהיבז

ומונעת אותם , כי טרדת הפרנסה מבלבלת אותם כל ימיהם, בעמלם
 .מה יעשו ליום פֻקדה, ר ולשום אל לבם את תכליתםמלזכו
ותהיה תורתנו קבע , שנהיה שמחים בחלקנו תמיד', ועזרנו ה  ����

לו באותה השעה המעוטה שנצטרך לעסֹק יואפ. ומלאכתנו עראי
גם אז , באיזה עסק או משא ומתן בשביל הכרחיות פרנסתנו

 לוינשכח אותך אפ ולא ,נהיה דבוקים בך ובתורתך הקדושה
  )א"תפילה י מתוך –' לקוטי תפילות א... (רגע קלה

ל "ק הנול אחר שנפטר התינ"ו הנ"בשנת תקס
ושם התחיל , תיהונסע לדרך למדודיבקע וסביב

ת ונה שבספורי מעשיולספר מעשה ראש
 וחזר וספר ווכשבא מהדרך הייתי אצל

בדרך , ואמר, תה המעשהולפנינו א
כנדפס שם בספר ' ספרתי מעשה וכו

  ...תומעשיספורי 
  

  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(
סיפרתי לך פעם שאני ...  �                     

 הוא היה ?חסיד קרלין ,פגשתי את רב אלטר שוחט
 שהוא עובד , שהוא גדול,בעל שם כזה שהוא צדיק

 אז אני הייתי רוצה לנסוע , שהוא עושה צדקה וחסד,השם
ז ראיתי את רב  א, אבל בלי כסף אי אפשר לנסוע,לירושלים

 יש ,רב אלטר" : אני אמרתי,"ה ליואולי הוא ילו" : אמרתי,אלטר
 אז הוא מסתכל עלי ,!" חצי לירה,אהואני צריך הלו" ,"לי בקשה ממך

בבנק יש ?  אני יש לי חצי לירה,אני עשיר?  מה הוא מדבר,כמו משוגע
  ...  רק גרושים אבל אני,יש לירות ,חצי לירה

 אבל הבקשה ,"? חצי לירה הלוואה?הוא אומר מה" :שיבהוהוא  ...
 :בתוקף ,חו אני אמרתי בכ,היה יכול להוציא את זה מלבו לא שלי הוא

 יכול ?מתי הוא יחזיר לי ," שילווה לי חצי לירה,!אני צריך חצי לירה"
חצי  לא  אבל, חמישה גרוש, שני גרוש,יכול לתת גרוש ?לתת חצי לירה

איך " : הוא אמר,יה יכול לשכוחה לא , שליים אבל הדיבור,רהיל
 הוא , הוא נתן לי, אבל הוא נתן חצי לירה,"אפשר להלוות חצי לירה

 ,כך הוא ראה אותי בשוק וקרא אותי  אחר...יתיישבאמר לי שהוא 
 אני אתן לך חצי , מחרתיים, מחר,אני אתן לך חצי לירה" :אמר לי

נסעו  לא אז , יש לי כבר הנסיעה לירושלים, השמחה שלי,זהו, "לירה
 , לנסוע לחיפהמפה היו צריכים ,קודם היה חיפהמ ,מטבריה לירושלים
 וכל ,רב לרבנוו הוא היה מק, חבר בחיפה היה גר.ומחיפה לירושלים

 , הוא היה יחיד בחיפה,רות כמו כולםשעהשאיר לא  ,חיפה אהב אותו
. ו של הם הרגישו טעם גן עדן בחלב,וגם החלב שלו היה יחיד בחיפה

 תיקח ?אורחים" : היא אמרה לו,רצתה אורחים לא  באתי ואשתואני
 ,"רוצה אורחים לא אני ... אין לי כח,יכול לא  אני!אותם לבית מלון

  .מה לישוןו ומה לאכול ,ן לי מטהנת מלון והוא לביתהלך איתי הוא 
  
  
  

��העלון�טעון�גניזה��ד"תתמספר��עלון�-�ד"בס

 ...יתברך אני רוצה גם כן' כמו שרוצה ה
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   למצוותתזכו

  הוא הלך אחרי חצות,הוא הלך בחצות הלילה ,כך הלכתי אתו אחר
 היה לו כמה ,ם" שלא יהיה חלב עכו,מוד בעת החליבההכפר כדי שיעל

 אני , ואנחנו הלכנו שנינו, הוא לקח אחד ואני לקחתי אחד,ם חלבעפחים 
  .מבית לבית  ודיברנו מרבנו,ם פח אחדע והוא ,ם פח אחדע

 ואם הוא היה , כן,קשה לעשות מצווה , קשההאדםרואים ש, כן, אוי
היה ,  איזה דברשביל לשלוח הביתה שיהיה לי בשביל לחם ב,נותן לי כסף

 , המתנה שלו היה המלון והאכילה וחצי לירה, הוא נתן לי,לו כסף מספיק
 ,בתים חסידי ברסלב והוא היה עשיר והיה לו חבר ראיתי ,זה הוא נתן לי

 לא  אבל כסף, נתן לי לאכול, הוא נתן לי לישון,העלים את עיניו ליוהוא 
נותנים לא  אז ,יהיאיתי שמי שאין לו זכ ור, על כסף הוא היה קמצן,נתן

 ראיתי אם היה נותן לי כמה לירות להביא ,ת צדקהולו לקיים המצו
 ?חיפשתי איזה דבר מיותר? מה חיפשתי , שיהיה לי לחם לאכול,הביתה

היה לו , היה נותן ליהוא אם ,  בגד בשביל הילדים, הילדיםבשביללחם 
 זה הוא נתן ,ה שלו היה עשרה גרוש הנתינ...נתן לי ולא ,יחו היה מרו,כסף

ככה  ,היה לי קפידה בלב לא ,הקפדתילא  אני , על זההרהרתי לא  אני,לי
אתה  , אז נותנים לו הכסף,יהי מי שאין לו זכ, מנהיג העולםהשם יתברך

 לי בהרחבה גדולה  צריך לתת היה, רק עשרה גרוש,אל תיתן לישראל בער
 ?בשביל מה? בשביל מי? ביל מה בש? בשביל מה הוא עובד,צדקה וכסף

 על , אין לו ממשלה על עצמו,ויח ויש לו כסףומר  מה שהוא,אבל אין שכל
איך שהוא אין פנים -כל-על. לא הסתכלתי על זהכן -פי-על- ואני אף,הכסף

 הוא , קרוב מאד,ובזה אני הייתי אתו ביחד ,זביותואמונות כלו 
  ... מאמין באמונות כזביות  הוא לא,כמוני
 ולא ,היה להם נעל לרגליים ולא א היה להם שמלהל

 וזרקו ,שילמתי בעדם את הכסף של החינוך של הבית ספר
 , שלא יבואו עד שיביאו כסף,אותם בכל חודש מן החדר

וגם זרקו  ,לחם ולא שמלה ולא נעל ולא לחםלא 
צער ? יכולים לשער הצער הזה ,נו ,אותם מן החדר

תי עצמי עהכנ לא  וברוך השם אני?,כזה
 אני , ברוך השם אני הייתי חזק,שקרהל

 מי יכול לשער את הצער ,צחקתי מכולם
והכאב והבושה של מי שיש לו ילדים 

 , ואין להם לחם לאכול,קטנים
 ואין להם בית ,ואין להם בגד

 מי יכול לשער ...? ואין להםספר
 הרהרתי על לא  אני?זההאת הצער 

 הוא? מדוע? הוא מעלים עין מדוע ,זה
הם ... סוף  צדקהא לראות להשתדל לצריך

 ,יהי בשביל שאין להם זכ,ידעו שאני יחיד בעולם
 לראות מה ,כזהדרך ב בורכן אני הייתי צריך לע וגם

  מצחק עכשיו אני מספר ואני? מי יכול לשער,עמךיהיה 
את , לשער את הלב שלי מי יכול , אבל אז,ואני בשמחה

בית  לא , ילדים קטנים יש לי?,הצער והשברון לב שהיה לי
 איזה ? מי כן יכול להבין את זה,נעל ולא בגד ולא לחם ולא ספר
הילדים  ,תי עצמי כלוםעהכנ ולא , ואני הייתי גיבור חזק?זהשצער 

  ישר הם, מספרים דבר כזה, כששומעים,עד היום הם מתביישים
  אין להם, איזה אבא היה, ואז היו מתביישים אחד בפני השני,מתביישים

ם ע,  לדבר מרבנו, וככה הלכתי לשערי חסד,לחם לאכול ואין להם שמלה
,  ירושלים יש הרבה עניים, שאני סובל עניותאומראם הייתי  ...ם זהעו זה

 הייתי יכול להיות ? מי יכול לשער דברים כאלה?מי יכול לספר? מה יש
 לא  עוד,ספר לךאכמה שאני ,  רבונו של עולם יודע את האמת.משוגע

  ...כפי שהיהלע מגי
  

  )המשך,  סימן יא– ]רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

 :ונוד מצאתי כתוב שם וזה לשוע: אמר המעתיק...  ☺                      
ש כל סדר ומנחם אב שמענו מפיו הקד' ן הום ראשוק י"ו לפ"שנת תקס
ד וא בעוואמר שכבר היה מוכן שיב, אל צדק במהרה בימינווביאת הג

ו יא אך עכשום יבושנים וידע באיזה שנה ובאיזה חדש ובאיזה יאיזה 
כוב היה י הזמן וכפי המובן מדבריו היה שהעותוא באויב לא דאיובו

 הקטן שלמה אפרים זכר צדיק לברכה גם מקדם ו בנומחמת שנפטר אצל
ל שכבר היה "ין הניל ואמר גם כן ענ"ספר עמי סמוך אחר פטירת הילד הנ

 ו בודאייאך עכש' וידע באיזה חדש וכו' צת שנים וכוא בערך קומוכן שיב
ן הסמוך נסע מפה ום ראשובי, ונוד מצאתי כתוב וזה לשוע: א אזויבלא 

 עד שיצא מלאדיזין ושם כשיצא ותוקריינע והיינו מלוין אועל הא
ד הנכתב ו ואז בדרך הנסיעה גלה לנו סומלאדיזין ישבנו על העגלה של

צדק -אלוינו כל סדר ביאת הגיה(' לם וכוונשמעו מע לא כאן דברים אשר
ת ובית-ן וראשיוטריקוין ברמיזא בעלמא ובדרך ניל ונכתב שם הענ"הנ

שכן -ומזהיר מאד שלא להעתיק זה הקונטרס הנקרא מגלת סתרים ומכל
  .יםיוס) 'ת וכוואף על פי שנכתב ברמיזה גם זה חלילה לגל, ושלא להדפיס

ין זה שהה בערך שני יפור ענוהרבה נשכח מיד ולא נכתב כלל כי ס
שלא לדבר מזה ולכתב ברמז ותכף נשכח הרב כי לא נכתב , שעות וצוה

ין זה ביום ששי ערב ימיד אחר כך כתוב שם מה ששמעו עוד הפעם בענ
אחר , ם שםיוסי' ט פה ברסלב וכו"אב שנת תקס-מנחם' שבת קדש ח

 מאד והוא ל אחר כך בא עלינו שמחה גדולה"ין הנישספר פעם הראשון ענ
זכרונו לברכה נסע לדרכו אחר כך כשבא לביתו דברנו עמו שהיה לנו 

ל "ואמר שגם הוא נעשה שמח מאד אחר הספור הנ, שמחה גדולה אז
אך מתי יהיה זאת ענה ואמר , ואמרתי לו אמת שטוב ויפה הדבר מאד

ין זה לתוך שיחה יאבל הספור בעצמו מזה הוא דבר גדול מאד כשבא ענ
זה בעצמו הוא דבר גדול מאד , מה שהיה גנוז בחדרי חדריםבזה העולם 

עד (אשרינו שזכינו לשמע דברים גנוזים כאלה אשר לא נשמעו מעולם 
ואחר הסתלקותו הקדושה של הרב רבי ) (ל"כאן העתקתי מכתיבת יד הנ

נגנבו ונאבדו הכתבים הקדושים של , נתן זכרונו לברכה בימים לא כבירים
  .)'יין לא נודע מקומם איו וחבל על דאבדין וכול ועד"מגלת סתרים הנ

  

  )ה"ל מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .טבריא, כ"ג אלול תש"י, ה"ב   �                
 בהצדיק והט לקשר ולדבק עצמואף ולוהש, לבי וגעגועי הנעים

קר חיות וקיום י תלוי עולם שבוהאמת שהוא הלב של הע
ויחדש עליו ועל , האמונהידריכהו בדרך האמת ו' ה, לםוהע

  .בה ומבֹרכהו שנה טובית
ה ו גבושנפש,  בשרשהוצריך לידע מעלת נפש

והוא משרש בן המלך האמת ובקל , ויקרה מאֹד
, המא של בחינת עבדות הֻזול לבטל מנפשויכ

 בגֹדל כח הצדיק שהוא וולחזֹר למעלת
ץ ואשר ניצ, המלך האמת על ישראל

ר האמת ו ילהיב אורתואחד מת
לם וישרֹף ויכלה כל השקר ובע

ת כל ו די להחיוויש ב, לםומן הע
  . תורורי דולם לדוהע

שבודאי יהיה ' ֻמבטחני בחסדי ה
 וויתחֹב את רֹאש, נמנה עמנו ברֹאש השנה

ש של הצדיק האמת וך הקבוץ הקדובת
ל מאֹד מאֹד בעיני ו גדושאמר כי רֹאש השנה של

, ואם עיני אמת לך. יתברך שאין למעלה ממנו' ה
ש ורר לברֹח ולפרֹח כנשר אל רבנו הקדוראוי לך להתע

' אה גדל החסד והטוב שעשה עמך הוכי הנך ר, ל"רא זווהנ
ידי זה -ועל, אשר באת בגבולנו בדרכים נפלאים מאֹד, יתברך

יתברך מכל מה ' ויאיר עינינו איך לשוב לה' שיע הוף יוף כל סוס
ב וף איזה מעט טרק חזק ואמץ בכל מה שתוכל לחטֹ. בר עלינוושע

ב חלקנו שזכינו לידע ואשרינו מה ט. ם שהואום ובכל עת ובכל מקובכל י
 ,דעיאתי ולא ר צח ומֻצחצח דלא ידיעות אורור האור החדש הזה אומא

נודע ואי אפשר  ולא שלא ידוע ('וכו' מא ביה וכויאית מאן דקיולא 
  .)להשיגו
יתברך '  הגם שם, ם עד אין תכליתולו אם נפל האדם חס ושליאפ

, תיו העצומיםו בדרכי נפלאו ומסתיר את עצמונמצא ומצמצם את עצמ
ם שהוא כדי ונים בכל מקו בכל פעם בכמה וכמה רמזים שותוומזכיר א

  .שישוב אליו
אך אחרי , רח מן העברה בתכלית הבריחהות בובודאי צריכים להי

וש צריך לידע ולהאמין שאין שום יא, םושכבר עבר מה שעבר חס ושל
 ,לו אם כבר רצה להתגבר אלפים פעמים לחזֹר בתשובהיואפ. לם כללובע

ת ות וחמורות גמורולו אם נפל לעבריואפ,  ונפל למה שנפלועלתה בידולא 
 יש עדייןפי כן -על-אף, רה כלה אלפים פעמיםום ועבר על כל התוחס ושל

 אמונה שלמה ושיהיה ל, קר הוא אמונהיוהע. ו בוד נשמתו תקוה כל עול
'  לפני הווישפך שיח, וישתדל בכל עֹז להתקרב לצדיק האמת, יתברך' בה

ואז ,  לאמונה שלמהויד- הצדיק האמת כדי שיזכה עלויתברך שיגלה ל
קר הכח לעמֹד בקשרי יכי ע. יהיה איך שיהיה, לםו תקוה לעובודאי יש ל

  !להרה ֻכוקר כל התיידי אמונה שהיא כלל וע-המלחמה הוא על
 ו וישועתומורש שלוד, עתיר ומתפלל עליו תמידהמ, המעתיק והמסדר
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