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[   È˙…‡ ‰‡¯ÈÏ Ì‰Ï ‰Ê Ì··Ï ‰È‰Â Ô˙È ÈÓ... )כה, דברים ה( 

" 'תי וכומי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אֹ: "ל"תינו זואמרו רב
הוא  ברוך שו בשעה שאמר הקד.'בה וכווכפויי ט:  לישראלמשהאמר 

רמזה  לא משהאף ', תן אתה וכו: מרוהיה להם ל', וכו' מי יתן'לישראל 
ף ומד על סושאין אדם ע, ומזה למדו'; להם עד אחר ארבעים שנה וכו

ומכל זה מבֹאר . תוספוי ות"ין שם ברשיע,  עד ארבעים שנהו של רבודעת
 לפני ו לפרש שיחתהיינוד, דדותול על התב"תינו זוכמה מזהירים רב

 על אף, שמים לבלתי נחטא יתן לנו יראתיהשם יתברך ולבקש מלפניו ש
וצריכין , וכן הכל ביד פי על אף, שמים י שמים חוץ מיראתפי שהכל ביד

וכן מדברי . א"וכמבֹאר שם במהרש,  על זהדייקא יתברך ותולבקש א
ף ו צריכין ללמֹד כמה צריכין לעסֹק בזה להבין ס,ל הנזכרים"תינו זורב

דבר מחליש  כי הבעל, תנו על זהושהזהירו א, ל"תינו זודעתם של רב
לפי עכירת , ל"תינו זוונו רבועליו ִכ לא לו כִא,דמאֹד דעת כל אחד ואח

  . ' וכוומעשיו וקשיות ערפ
צה ורק השם יתברך ר,  כןואבל באמת אינ

 שנבקש ו וחפצונושרצ, וף דעתושנבין בעצמנו ס
ב וכשר ותן לנו אתה יתברך לב ט:  תמידותוא

, ת שםוספוין בתיוע! ליראה את שמך
 יכ, כך לזה  כלום לבׂש לא ו בעצממשהש

; לוכי היה צדיק גד, היה צריך לזהלא 
היה , ושלא היו במדרגה ז, אבל ישראל

 'ון דעת הותר לשום על לבם ולכולהם בי
ת ו שישמרם מעברותושיבקשו א, יתברך

תן 'בבחינת , שמים תן להם יראתיושי
ל הפך "ת הנוספווהרי מבֹאר בת. 'אתה

, הדעת של קצת המהפכין את האמת
דדות וסֹק בהתבמרים שאין ראוי לעושא

לי ו לפניו יתברך כי אם גדולפרש שיחת
והרי '; ובפרט אנשים מֻגשמים וכו, בני הנעורים לא אבל, הצדיקים

היה צריך  לא  רבנומשהשאדרבא , ל ההפך ממש"ת הנוספומבֹאר בת
 הקפיד מאֹד מאחר דייקאאבל על ישראל , לוכך כי היה צדיק גד לזה כל

דדות ו היו צריכין להתחזק בהתביקאדימחמת זה , שידעו את מדרגתם
', מי יתן'מר ו אופי שהוא עצמ על שאף,  יתברך' של הוף דעתוולהבין ס

הכל : ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, לו כביכושנראה מזה שאין הדבר ביד
תן ": ותו שנבקש אונוכן רצ פי על אף, שמים בידי שמים חוץ מיראת

 ולהתחנן ונו לבין קונ ביו לפרש שיחת,דדותו ההתבעניין שזה ,"אתה
 ;דושמים לבל יחטא ע  ברחמיו יראתויתן ליש, וולבקש מלפניו על נפש

ל " שכמה פסוקים ומאמרי רזוכמ,  יתברךו הכל ביד,וכי באמת לאמת
 ווזה בעצמ.  על זהותו לבקש אדייקא יתברך ונורק שרצ, רים על זהומ
 לבקש , לזהימו לבם היטביׂשי שהיינו, "מי יתן והיה לבבם זה"נת וכו

ואז בודאי , "'תן אתה וכו"מר וולהתחנן מלפניו יתברך תמיד על זה ול
ת וין בדף הסמוך להלכיע(. טוב שמים ולכל  יתברך ליראת'תם הוה אֶּכַזְי

  .)ת מחו א,דדותוהתב –צר היראה ולפי א שבת
  
[   ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ ËÚÓ‰ Ì˙‡ ÈÎ...) ז, דברים ז(  

רוש יכמובא בפ(בה ולכם ט כשאני משפיע ,שאתם ממעיטין עצמכם
 , יתברךוצצות אלֹקותויתברך מאיר עליהם הארת התנ' שכשה). י"רש

רק הם מתחזקים , תות וחכמות וידיעודפים לחקֹר אחר חקירואינם ר
משכני אחריך "): שיר השירים א( בבחינת ,דפים אחריו מידובאמונה ור

רצים אזי תכף הם , יתברך מתחיל למשכם אליו' שתכף כשה, "נרוצה
צה ואני שמעתי משלוחיך שאתה ר: י שם"רש רשי שפווכמ. אחריו

ותכף כשישראל מתחילין . 'למשכני אליך ואני תכף רצתי אחריך וכו
רח ומסתיר ו מי שבו כמושה עצמויתברך ע'  אזי ה,ף אחריו יתברךלרדֹ

): שם ה(בבחינת , "'די וכווברח ד"): שם ח( בבחינת ,וומעלים עצמ
ואחר כך צריכין להתחיל . "'די חמק עבר וכווי ודדופתחתי אני לד"

בים ות ובמעשים טו בֻעבדו ולעבדוף אחריו ולבקשבהדרגה כסדר לרדֹ
  .תרותר ויו בהתגלות נפלא י,ו עד שנזכה למצא,בשמחה

 ' שכל אשר דבר ההיינו, "נעשה ונשמע' כל אשר דבר ה"וזה בחינת 
, "ונשמע"כך  ואחר,  מיד תכף בלי שום שאלה וחקירה כלל"נעשה"

ת המצוה באמונה ובתמימות יידי עשי כי על; ן שמיעה והבנהומלש
  . תוראות ונולות גדוכך להבין ולהשיג השג כין אחרו ז,ובשמחה

" נשמע"צים להקדים הו הם ר,רסיםום והאפיק"אבל העכו
צים תכף ו ור,תות רעות ומדוקעים בכל התאוכי הם מֻש, "נעשה"ל

ואז , שיםותיו הקדו יתברך וטעמי מצותת בידיעת אלקוולהשיג חקיר
ר המצוה ואים או אם היו ר,ת איזה מצוהואפשר היו מֻרצים לעש

ת נפילת אפים וקֻדשה והלכ(ת ולמוה שהיא מאירה בכל העשֹרשב
 ).ת יזו א,אמונה -צר היראה ו לפי את יגו א, ד הלכה-דסידרא 

  
  )פב-ים עט מכתב–' ב הנחל יֵּבִאספר (

, ד לבי ובשריולכב �                                       
 ו בבטן אמויתילת הוימעת תח' אשר גזר עליו ה

ויפתח , לםול בע"ירים את דגל רבנו זציש
דיע ויגלה לכל ועיניהם ולבם של ישראל וי

 גֻאלתנו ופדות עיקרתלוי כל  העם שבזה
וֻכלם יראו ויבינו את האמת , נפשנו

  . לםוו בעיהמאיר עכש
להאדם להבין שום דבר כי אי אפשר 

  . תיו יתברךומאֹד עמקו מחשב
דעים והכסילים והבערים אינם י

בפרֹח "' מה זה עשה ה,  זהענייןומבינים 
 עשב ויציצו כל פעלי און ורשעים כמ

 להפריחם ולמה ל, "להשמדם עדי עד
אבל באמת ישרים . ולהשמידם עדי עד

. שיו בשום שכל אנרק שאי אפשר להבין זאת, ולתה בעְו ולא 'דרכי ה
  .ח לחזֹר אל קֻדשת היהדותחזק מתנים ואמץ כֹ

  
הוא משתעשע ומתפאר  ברוך שוהקד, לבי ונשמתי, לאהובי אחי �

רר ולהלהיב לבם כלהב ולע, בשביל שירחם על ישראל... ' וכוו ונתן לוב
, בעוהנחל נ, ת אלוורואש אל המנהיג והמלך האמת של כל ישראל בד

ולהפליא , בעות ישראל אל הנחל נולהמשיך כל נפש וותהיה היכֹלת ביד
ת של ולה על כל החכמוחכמה הע, ות חכמתוראוולהאהיב על ישראל נ

 ו בכֹחוכי רק הוא לבד, לםום בריאת העוכל החכמים האמתיים שהיו מי
שך והירידה העֻמקה של ך החֹותנו מתוציא אול להורא מאֹד מאֹד יכוהנ

 עיקר שזהו ,עין בעין' ר הו יראו אלם ולהאיר עיני ישראל שֻכעכשיו
  .הגֻאלה

ן ובהם תשעשע ואגילה ואשמחה בהם מכל ה, יקר בעיני כל דבריך
  . תי ותשוקתי אליך ולישועתך תמיד בכל עתוותמיד כל מחשב, נפשי

  
ם כדי ווהעלהו לשמי מר'  הותושנשא א, נעימת לבי וחיותי �

ת ולמוקדש בכל העשיגדל וי, נה שאין מעלה אחריוו למעלה עליותולזכ
עה נאמן ורחמן אמתי שמקבץ כל הנדחים והאבודים ואת שם הצדיק הר

 'ה ו ואשר שלח,ת שתעו לשם ומכניסם תחת כנפי השכינהומומכל המק
לם ולגֳאלנו גֻאלת ע, תר מבחייוותינו אלה יורותנו בדואלֹקים להחי

' ה, ת כאלהוראות ונולותך גדִא' אשריך אשר עשה ה. שאין אחריה גלות
יתא ירוא, תות הגנוזונות העליות הצחצחורור בלבך אייאריך ימיך ויא

  .דעתיקא סתימאה
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ר ובמתך ואמץ ידך וכחך להתגבר כִגוזקֹף ק
ררה אהבתך הישנה אשר היא למען ווע, מלחמה

בתך וישועתך הנצחית ולמען אהבת ישראל וט
שך תעמֹד לישועתם וגֻאלתם מהחֹ, הנמצא בלבך

  . תינו אלהורו אשר בדראוהאיֹם והנ
  
של בגנזי המדע והחכמה והמ, ידיד לבי �

בע ולה רבנו הנחל נעלאה דעלאה על כל עלאין שִג
אשר , החכם האמת אב החכמים שהיו ושיהיו

ציאם ולם ויוש כל העראה יכבֹו הנובחכמת
  . 'ר הור ויאיר בלבם אושך לאמחֹ

ש ברוך הוא והקד, לבי ונשמתי, אחי חביבי
להמשיכם , כדי שירחם על ישראל... ' וכוונתן ל

תינו ורורא של דואל המנהיג והמלך האמת הנ
על כל באי ' השליט בחכמת ה, בעוהנחל נ, האלה

שך והירידה העֻמקה ציאם מהחֹולה, לםוע
 ,'לם יכירו וידעו את השֻכ', ר הוולהאיר בלבם א

  .עין בעין
 

  )עהק-עגק –' בחלק ת "ימי מוהרנ(

ובערב שבת ירדו שני ☺                           
דש בעיר הנזכרת ת שבת קֹואנשים מהספינה לשב

גם , דשקֹ- כי סברו שלא יזוז עד אחר שבת,לעיל
אנחנו היה בדעתנו לירד לעיר בערב ראש השנה 

ת שם על קבר רבנו יעקב בעל הטורים וכדי להי
', ת בלב איש וכוות מחשבואך רב, שהוא קבור שם

ותכף כעסו , דש נשתנה הרוחכי בליל שבת קֹ
ים מאתנו הנזכרים יהמלחים על אשר ירדו השנ

ך ור לתף דבר ֻהכרחו לחזֹו וס,ך העירולעיל לת
ן שהוא ערב ום ראשוובי, דשם שבת קֹוהספינה בי

  .ראש השנה זזה הספינה מסאקיס
והשנים הנזכרים לעיל שהיו בעיר ספרו לנו 

מלי וג, תם שם אחינו בני ישראלושקבלו א
ל ושספרו וד גדובכב, מלי חסדיםוסדים בני גח

קף הנס שהיה להם בימי הפסח דל תֹלהם מגֹ
העבר שאז היה מלחמת הגרעקין שסבבו 

ך המבצר והעיר והישראלים היו בת
והחזקת בין הישמעאלים 

והגרעקין בקשו 
מהישמעאלים שיתנו 

להם עשרה יהודים והם 
יחזירו להם בעד זה כמה וכמה 

 ישראל והנפלא על עמ' ישמעאלים ובחסד ה
פן ונתן בלב הפאשי שלא נתרצה בשום א, לםולע
 ,רן אחת של ישראלופ ִצאפילותן להם יל

ף ווהישראלים עמדו בסכנה כל ימי ניסן עד ס
א להם עזר ום שיבות בכל יוועיניהם היו כל, הפסח

 ובליל שביעי . אבל נתעכב הדבר הרבה,מסטנבול
חיל הרבה קף הנס שבאו אנשי  היה תֹ,של פסח

תם במהירות ו והשם יתברך הביא א,מסטנבול
ל שהלכו בלילה אחת מה שהיו צריכין לילך וגד

 וועל ידי זה נצלו הישראלים בחסד, כמה ימים
ל יתברך ואמרו הישראלים שם שבדעתם והגד
  : קף הנס שהיה להםלה שלמה מתֹב מִגלכתֹ

והנה בערב ראש השנה הלכנו מסאקיס ☺ 
 בוקרה לאל טבלנו עצמנו בליותה, כנזכר לעיל

ם ראש ו הגיע י, אחר כך. על ידי חבלים,ך היםובת
לה לאל היו לנו בעלי יותה, ראוש והנוהשנה הקד

ב ווט, קעים בעזרת השם יתברךות ותותפל
פר מצפת בעזרת וכי אני הבאתי הש' ת להודולה

 הכין ופר שלוהשם יתברך כי זה האיש שהיה הש
 ואחר כך ו בביתוושכח,  בדרךופר לקחוש

כשנסעתי אנכי מצפת בשבוע שאחריה שלחו 
הוא שאזכה ' פר עמי וראיתי תכף כי מאת הוהש
 ,פרות שליח לדבר מצוה הזאת להביא השולהי

 חוץ ,עשר אנשים-ואנחנו היינו על הספינה תשעה
  : משתי נשים

 היה רוח סערה ,והנה בליל ראש השנה☺ 
סערה ורוח , לו והיה לנו פחד גד,ל וחזק מאדוגד

 .ם עד שעת מנחהוהזה נמשך כל הלילה וכל הי
 ולא קרו נחלשתי מאד בב,ומחמת סערת הים

לאת ולתי להתפלל כאשר כבר היה לי זה החויכ
ל להתפלל והייתי יכ ולא ,של הים כמה פעמים

 גם שארי אנשי הספינה ֻרבם נחלשו מאד ,כלל
תיו עמי ועזרני וראול הפליא נוהגד' ובחסדי ה

פר ול שוע קזה להתפלל מעט ולשמֹבחלישות כח כ
ת התפללו ו גם הבעלי תפל.רר לבכיה קצתוולהתע

מנו מצות י וגם קי,לוהגד' בישיבה והכל בישועת ה
ם שני דראש השנה אחר ו ובי,פר כראויותקיעת ש

 ,ת ואחרי סֻעדת שחריתות והתקיעוגמר התפל
וזה , ם אחדוחזרה ועמדה הספינה אצל מק

רניקילס בערך מהלך ם היה סמוך לעיר טשוהמק
   .והיה לנו צער ממה שעמד שם, ם אחד ביבשהוי

ואף על פי 
  כן 

  

  ם שני ובי
נמשכתי אחר הצער  לא ,לעיל דראש השנה הנזכר

רק אדרבא השם יתברך עזרני שנמשך עלי , כלל
ם שני דראש ו ורקדתי הרבה בי,להושמחה גד

  :השנה בשמחה רבה
  
  
  

  )סח-סז, תלמוד תורה –לקוטי עצות (

מי שאומר תורה ברבים ושומעים  � 
ידי זה בא עצירת -על, תלמידים שאינם מֻהגנים

ושלום   חס, גם נתפס בתפיסה;ושלום  חס,גשמים
 ).'סימן ס, 'ן ב"לקוטי מוהר(

 ).שם(ידי כבוד התורה בא גשמים -על � 
ושמרנו והצילנו תמיד מתלמידים   ...  ����

חנו כי אתה ידעת כי בשר ודם אנ, שאינם הגונים
שמר יזהר ולהיואין אתנו יודע עד מה איך לה

חוסה על כבוד התורה הקדושה שלא תגיע , מהם
. לתלמידים שאינם הגונים שאינם ראוים לקבלה

ותרחם עליהם ותשיבם מהרה בתשובה ] ותחוס[
באֹפן שיוכלו ברחמיך לקבל אמתת , שלמה לפניך

ותגלה האמת בעולם ולא , נעימות התורה הקדושה
 חס ,להשקר להסתיר ולהעלים האמתיהיה כח 

ושמרנו והצילנו ברחמיך כל ימינו לעולם . ושלום
 שלא , חס ושלום,מעונש תפיסה ובית האסורים

ותרחם על כל . נבֹא לעולם לתפיסה ובית האסורים
עמך בית ישראל שכבר נתפסו בבית האסורים 

כי אתה , שתמהר להוציאם משם בשלום ונחת
,  הרחמנות אשר עליהםיודע צערם ומכאובם ועֹצם

' ה, ת ומוסרותיהם תנתקושך וצלמוהוציאם מחֹ
שך אמור לאסורים צאו ולאשר בחֹ, מתיר אסורים

  . הגלו
ותן לנו פרנסתנו בהרחבה גדולה מאתך   ����

באֹפן שנזכה להיות כרצונך , לחיים טובים ולשלום
' ויהי נועם ה. "הטוב באמת כל ימי חיינו לעולם

דינו כוננה עלינו ומעשה אלקינו עלינו ומעשה י
פי והגיון לבי לפניך -יהיו לרצון אמרי. ידינו כוננהו

עת רצון אלקים ' ואני תפלתי לך ה. צורי וגואלי' ה
' עֹז לעמו יתן ה' ה. ברב חסדך ענני באמת ישעך

 ":לעולם אמן ואמן' ברוך ה. יברך את עמו בשלום
  )תפילה נג  מתוך–' לקוטי תפילות ב(

  
  )ל"זצ, סרישראל אוד' ר(

ברוך אתה "...  �                         
שומע כל הוא  ,."..השם שומע תפילה

 אבל , וסוף כל סוף יהיה ישועה,לתנויתפ
 זה עיקר , רואים לאמדוע, אסור לנו להרהר

  ...שם להאמין בה,האמונה
סבלתי , אני סבלתי על הפה...

ואני ,  כאבים גדולים,מאוד
 יום זקתי עצמי להתפלל בכליח
התפללתי והתפללתי , שםלה

 עד שאני רואה שהם ,והתפללתי
 ואינני יודע איפה ,רים הלכויסוהי, עברו
 , גדולצער היה לי ,אבל הלכו ממני? הלכו

 התפללתי בכל ,לא יכולתי לסבול הכאבים
,  ואני מתפלל,יום להשם יתברך

הכלל עכשיו , לבי רואה, אני מתפלל
 ,ה השם יתברך שומע תפיל,אני רואה
 השניים , הכל בסדרשםוברוך ה

 ברוך הכל בסדר,  והפה כולוהחניכייםו
  חסדיאבל,  אולי לא צריכים לספר,השם

  ... ונפלאותיו צריכים לדברשםה
 ,בכל יום להתפלל להשם יתברך באמת... 

 , אני סבלתי על הפה מאוד,באמונה
 , סבלתי מאד, והיה לי,והשניים החניכיים

 , התפללתי והתפללתיי אנ,כאבים וצער גדול
השם יתברך שומע כל התפילות שהיום אני רואה 
ואני לא   אני יכול לאכול,הייסוריםולקח ממני כל 

 שם אני מספר את זה להתחזק ולהתפלל לה,סובל
,  באמונהשם להתפלל לה,בכל יום על כל דבר

  ...השם יתברך שומע תפילותינו
אז ". בוללסלי אפשר  אי" :רבי נתן סיפר לרבנו ... 

ליקוטי "ה עשית ,אבל עשית טוב ":רבנולו אמר 
 אז ,"? מה אתה רוצה,"ליקוטי תפילות"ו" הלכות

טוב ? !מה אתה אומר טוב":  אמר לומשה רבנו
  ... "!מאוד

 כל רגע, מאד המחלוקת היה עליו גדול. רבי נתן
אז הוא אמר , היה נסים שהוא נשאר בחיים

: אמר לו רבנואז  ,"יכול לסבול אני לא ":לרבנו
עשית ? מה אתה בוכה כל כך ,אבל עשית טוב"

 ,"תפילות ליקוטי"ו" ליקוטי הלכות"עשית  ,טוב
אז אמר  ,"?מה אתה בוכה כל כך? מה אתה רוצה

טוב ? !אתה אומר שעשית טוב מה ":משה רבנו
  ..."!מאוד
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