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ף דעתה ורה לסומר הגיעה תוסי הגלילי אורבי י: איתא בפרק הנחנקין
לו מעמיד לך חמה ישאפ, רה ממשלה בהולפיכך נתנה הת, כביםודת כושל עב

מר ולכ, רה ממשלה בהונתנה הת: י"ופרש רש, ובאמצע הרקיע אל תשמע ל
, פתו מות אודכתיב ונתן לך א, ונושה כרצושל ועו נביא מותולו תראה איאפ

והבן , עד כמה וכמה כח הבחירה מגיע, יןייך לעניכל זה ש. ונועד כאן לש
  . מאֹד

 ונוידי שהשם יתברך העלים והסתיר רצ קר כח הבחירה היא עליוע
ארץ נתן וה"בחינת , ן האדםוותלה הכל ברצ, תולות גדות והעלמובהסתר

צה וובדרך שאדם ר,  שהשם יתברך מסר הבחירה להאדםהיינו, "לבני אדם
ת ותיו ולברֹח מרע ולעשו שיש כח באדם לשבר תאוווכמ. ותוליכין אולילך מ

ת רעים ונו ולהתגבר ברצולילך אחר שרירות לב,  כח להפךוכן יש לוכמ, בוט
 וכמ.  הרעונו ורצוותו יתברך למלאת תאונול יכריח רצועד שכביכ, כאלו

ישראל  לנסֹע לארץ, ן חזק לדבר שבקֻדשהואין שאחד נכסף מאֹד ברצושר
והוא כמעט מן , תות ועצומות רבו על זה מניעוויש ל, צאו להצדיק וכיוא

כן יוכל להתגבר בחשק  פי על הנמנע ולמעלה מדרך הטבע אף
עד שהשם , כך ת וכסופים חזקים כלונול כזה וברצוגד

 בדרכים נפלאים וומסבב עמ ונושה רצויתברך ע
כה ועד שז, ובהשגחה נפלאה שלא כדרך הטבע

אבל . בה מן הכח אל הפעלו הטוציא מחשבתולה
לך לדבר ושגם הה, את זה לֻעמת זה עשה אלֹקים

 לילך למרחקים לאבד וא, םוחס ושל, עברה
, צאות וכיוניות חיצוללמֹד חכמ,  לדעתונפש

, תומת ועצוות רבוכן על זה מניע  גםוויש ל
רק , והוא כמעט מן הנמנע ושלא כדרך הטבע

עד שהשם , ן חזק כזהו ברצוהוא מתגבר ברשעת
וכל זה , כך עד שבא לשם  כלויתברך מסבב עמ

צה לילך וכי בדרך שאדם ר, מחמת גדל כח הבחירה
: לין הכל להביןואך החלוק וההפרש יכ. ותוליכין אומ

יל התכלית  בשבונו ורצונתוד כווכל יס, כי זה האיש הכשר
ת ולם הזה הכלה והנפסד ולעשות עולפרֹש מתאו, האמתי הנצחי

ת למלאת ו נפלאושה עמווהשם יתברך ע,  התכליתעיקרשזה ,  יתברךונורצ
 וונתווזה ההפך כל כ; לם הבאולם הזה ובעו בעוואז בודאי אשרי ל, ונורצ

ת רד לבאר שחוועל ידי זה י,  הרעולם הזה ושרירות לבות עו לתאוונוורצ
   . עדי אֹבדוואחרית

ר אלו וא) בראשית רבה פרשה ג(ל "תינו זווזהו גם כן מה שאמרו רב
דע ו איני יעדייןו, חֹשך אלו מעשיהם של רשעים, מעשיהם של צדיקים
. 'ב וכוור כי טום את האאלקיוירא : מרותלמוד ל, באיזה מהם הוא חפץ

מת ואמת לשקר שקר לא, ר לחֹשךור ואו שהרשעים מהפכים חֹשך לאהיינו
ם את אלקיוירא : לכן נאמר, יתברך חפץ' עד שאי אפשר לידע באיזה מהם ה

לם כדאי להשתמש ושראה שאין הע) שם(ל "תינו זוואמרו רב, בור כי טוהא
 שמי שחפץ לידע הדרך באיזה היינו. או לצדיקים לעתיד לבו ועמד וגנזוב

ב וילך ור הטו האכי אצלם נגנז, יתברך חפץ יתקרב לצדיקי אמת' מעשים ה
 הנצחי ועל תכלית, ו עד זקנותומבחרות, ופו עד סודובדרכיהם להסתכל מע

  :יתברך' ואז ידע האמת באיזה מהם חפץ ה
תניא : ל"תינו זומאמר רב) דף סה(ת וין בסנהדרין פרק ארבע מיתיוע

וכשהיה רבי עקיבא מגיע למקרא . ' וכווזה המרעיב עצמ' רש אל המתיםווד'
רה עליו ו כדי שתשרה עליו רוח ֻטמאה שוומה המרעיב עצמ: כהוזה היה ב

,  שתשרה עליו רוח טהרה על אחת כמה וכמהוהמרעיב עצמ, רוח ֻטמאה
תיכם היו ונוע) ישעיה נט(תינו גרמו לנו שנאמר ונואבל מה אעשה שעו

עח  תותיוא, ה הלכה –ת ברכת השחר והלכ(. כםאלקימבדילים ביניכם לבין 
  )ת טו א,דתויראה ועב -ה צר היראו לפי אעט
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 ולא רהווזה בחינת מה שהזהירה ת, ידי משפט קר הצדקה היא עליע
 עיקרכי , כי רֹע הלב זה בחינת פגם המשפט התלוי בלב, וירע לבבך בתתך ל

כי העשיר צריך , ידי משפט שהוא ההפך מרֹע הלב קון הצדקה הוא עלית
 ול שאינו חסד גדושה עמו ולהבין כי בודאי השם יתברך עוט את עצמולשפ

מה שכמה אנשים צדיקים , ן ועשירותו שפע ממותן לוונ, ראוי אליו כלל
חייהם תלויים מנגד ואין להם שום פרנסה , בים ממנו אלפים פעמיםווט
תן שאהיה כפוי וכן בודאי אין הדין נ על, ל רחמנא לצלןובלים דחק גדווס
 אשר ובה עלי לתת להשם יתברך חלקוובודאי ח,  נגד השם יתברךבהוט

 ולא רק שהשם יתברך חמל,  יתברךוכי באמת הכל של. הזהירנו לתן לעניים
כי , ות עליו לתת ארבעה חלקים להעני וחלק חֹמש לוהכביד על האדם לצו

 ומכניס רוח ודת פרך אצל חברובד עבודה כי האדם העיבודאי כך היה המ
לו חלק מחֹמש רק י אפודתו שכר עבותן לו נואף על פי כן אינ, ורל לחבוגד

מכל שכן האדם אצל השם יתברך שהכל מהשם יתברך , איזה שכר קצוב
 בכל ו וישועתובתו ולטוואנחנו צריכים לחסד, ו וכל אשר לנו שלוואנחנו של

בודאי ', דה ומציל ומפרנס וכוושיע פואל ומו אין לנו מלך גועת ורגע ומבלעד
רק לקח , ויחון לבעליו ולחלק לצדקה כל מה שמרוקדיאוי לנו להחזיר הפר

מכל שכן שהשם יתברך מקל עלינו מאֹד ומצוה .  בצמצוםו פרנסתולעצמ
וגם הוא מבטיחנו לתן לנו ברכה ,  חֹמשועלינו שיתנו על כל פנים מעשר א

, יֻקפח שכרנו לא לם הבאווגם בע, בכפלים בזכות הצדקה
, חלק השם יתברך לעניים בשמחה רבהבודאי ראוי לתן 

ואז יזכה ,  באמתוט עצמואם יחשב דרכיו וישפ
ירע לבבך  ולא ידי המשפט ויקים להכניע רֹע הלב על

כי אז מאיר ,  ואז הצדקה בשלמותובתתך ל
ידי זה יוכל להציל  שעל, בצדקה בחינת משפט

ידי בחינת  את העני מן העניות לגמרי על
. ותן לו הצדקה שנידי על, והמשפט שמאיר ב

צר ו לפי את דו א,ג הלכה –ת גבית מלוה והלכ(
ין יוע. ת סגו א,צדקה וגמילות חסדים -היראה 

  )ת צבו א,ןוממ
  

  )ג"יק מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .ב ירושלים"ניסן תשל' ז, ה"ב  �                              
 ובאשר , וד עטרת רֹאשי ועטרת האמת עטר לרֹאשולכב

ערת ו כאש בו והבעיר את לבבומכל ישראל והעיר את רוח' בחר ה
 כל ישראל יתקנו וחאשר בגֹדל כֹ, בעולהבעיר ולהדליק לב ישראל אל הנחל נ

ויתנו ' קים לגמרי ידעו את הולו הרחיאפ, יתברך'  להֻכלםבשלמות ויתהפכו 
  .ם וחיים אין קץוברכה ושל.  כתר מלוכהול

ם וכל הלילה וכל הי' נונים ולזמר לפני הירנן בריספיקו ל לא כל ימי חיי
אשר נתן לי חן , תיו שעשה עמדיו ונפלאות חסדוראועל גדל נ' ולהלל לה

 החם והנעים לעמֹד בעזרי וללחֹם ולים בלבואמת ואהבת אמת ורחמים גד
דת ו עבום מקדש לעבֹד בורוף נפש מלחמה חזקה שיהיה לי מקיבעדי בח

ועתה אחרי כל . 'ני וכוודות ושיחה ביני לבין קדורה ותפלה והתבות, הקדש
רה ואשיחה ואעלצה לבשרך בש, רא הזה אשר עשית עמדיוהטוב והחסד הנ

לדה לנו בטבריא בליל וב מהישועה החדשה והפליאה מאֹד שנובה ומזל טוט
 ונו ורצוכי הרב הראשי מטבריא עשה בקשת, פורים לפני קריאת המגלה

דע , תר ואמר ליותי ביו וכבד אותי לביתו אהוא הזמין, בשלמות ובלב שמח
 בנייןב' מה גותן לך מתנה לכל ימי חייך חדר הכי נאה ויפה בקושאני נ

גם מטה ומזרן חדש . החדש של הישיבה על ציון התנא רבי מאיר בעל הנס
ל על שזכה וררות והתלהבות גדותך בהתעווהוא ברך א. ן ספריםווכסא ואר

שיש איש , "ואשרי העם שככה ל"ברתת הפסוק ואמר , ל כזהו בדבר גדותוא
והוא מכון את זה בכל פעם , חסד כזה בעל נשמה נעימה וחסידה כזֹאת

  ".ואשרי העם שככה ל"שמגיע להפסוק 
ידה -מי יוכל למלל ולבאר גדל הפלגת ערך מצוה אצילה ונחמדה זו שעל

' ונעשה ממנה שעשועים נוראים ונחת גדול לה', קר כבוד הינתגדל ונתי
מה .  די- אלמלא לא באת לעלמא אלא בשביל זה לבד . יתברך בכל העולמות

  . אשריך שזכית לכך, טוב חלקך ומה נעים גורלך בזה ובבא
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ודע ונתפרסם ועשה רעש גדול בכל העיר טבריא והדבר הפלא הזה נת
תשואת חן . וֻכלם מהללים ומפליאים ומברכים את כבודו בכל לבבם ונפשם

תודות וברכות מֻעמקא דלבא על החסד הזה ועל כל הטובות חן הרבה ורֹב 
פעלו ' ישלם ה, והחסדים הרבים הגומל עמי בכל כחו בכל פעם בכל עת

הטוב וימשיך עליו ועל ביתו ישועה ורחמים ושלום וחיים טובים אֻרכים של 
דע מעט מזעיר כמה וכמה ואם היית י .הבעטלירס הקדושים ונוראים מאֹד

כך כדי -שים האלו אשר יגעת וטרחת עליהם כלו עם הבתים הקדתיוהחית א
בודאי היית שמח וחזק לרוץ בכל כחך אל , באמת בלב שלם' שאוכל לעבֹד ה

תנו וו להעליסק גם עכשו משיח שעמשהשהוא , בעוהמנהיג האמת נחל נ
ונגילה ונשמחה , יתברך יתן לכם פסח כשר ושמח' וה. ןולו משמד לרציאפ

  .וב
 בקשורא ויחודא חדא ברחימותא והקשור בלב,  הנאמןובהו ואועבד

למי ו לעד ולע)בקשר וחיבור אחד באהבה וחביבות רבה (וחביבותא סגי
  . ם וחיים אין קץולברכה ושל'  תמיד לפני הו ומזכירוכרוהז, למיםוע

‡ ¯Ú· Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÈ„  
  

  )ל"זצ, ישראל אודסר' ר(

 ,שתלך, תנו לך חופשיהם י: "יתגרשו שיאמרה לושל שזר אשתו ...   �
אם ". ?אתה נשיא?  כמו ישראל בער,יש לך חברים כאלו? אתה נשיא

שהנשיא גרש יודעים  כל העולםהיו  ,היו מתגרשים היה יותר טוב
 יהיה עוד ,הנשיםיש הרבה שגרשו , את אשתו בשביל רבי נחמן

 והיה ,הרבה מאד, ים הרבהטכולם יודעים שהיה ג, אחד
 מדוע ,אבא, אבא, אבא, אבא" :צעקות ובכיות מהילדים

  ".אני גרוש כברש" :הוא אמר להם, "?לא רואים אותך
 הוא לא ,"המכתב יביא הגאולהזה " :שזר אמר

המכתב הזה זה " , הוא דיבר בכל לב,היה משוגע
  ...היה מרקד, חיאם היה ". יביא הגאולה

 שתכתוב ותזכור אני מברך אותך...
שלא תסיח דעתך , "ְח ַנַנ"תמיד 

 לנו ולכל ישראל יש לנו יש, רגע
... לכולם,  כזה לכולםרפואה

רפואה  הוא ,ככה הוא אמר
 וכולם יקבלו ,ישראללכל 

צריך ללכת ... תיקונים ממנו
לשיר ו,  כלי זמרעם, ברחוב

ן ָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ"לכולם שידעו 
ברוך ? מדוע אתם ישנים ,"מאומן

 אני...  ריח של ברסלבהשם אני מרגיש
 אני קיבלתי , אני לא רק אומר,קיבלתי אבנים

 שלא היה ליוץ מזה ח, זיונות וכל הצרותיכל הב
 משיח ,ן בעולם"ליקוטי מוהר"יש כבר אם ... לחם

: הקדוש אמר  רבנו,"ן"ליקוטי מוהר"יגיד לנו מה זה 
 אף צדיק לא ,"ן"משיח יגיד פירוש על הליקוטי מוהר"

הקדוש הוא  רק רבנו, הספר שלוגיד פירוש על אמר שמשיח י
כל דיבור הוא , "ן"משיח יגיד פירוש על הליקוטי מוהר ":אמר

להושיע ,  לעזור,כל הצרות מה שיש לנו,  כל מה שיש לנו,פירש לנו
?  אם צריכים להחיות מת.הוא הכין כבר הכלו ,להחיות, לרפאות, להצילו

כל העולם היו . "גרים מתיםהמחזיר נשמות לפ ",יכולים להחיות מתים
איך   שעוברת אינני יודעכל לילה! לא? "ן"ליקוטי מוהר",  לא רצו,חולקים

איזה מקום ,  אני חי בעולםךנני יודע איי א,וח חייםר איך יש לי , קםאני
 מי ששמע ,מספר תהלים, "ליקוטי תפילות"דיבור אחד מספר ? ואיפה הוא

 , נעשה אדם חדש,"וטי תפילותליק"מספר , רק דיבור אחד מספר תהלים
רבי ישראל  ,נעשה חדשהוא  ,"אשת חיל"הניגון של  לא ידע מקודם

כמה נפשות , ונעשה התעוררות כזה, היה מתפלל ביחידות בבית) קרדונר(
 אז , אור כזה, קדושה,ה דיבורים כאל, כזההתעוררותישראל הם שמעו 

  ...חדשיםמשוגעים יש כבר , משוגעיםנעשה עוד . נתחדשו לגמרי
  

  )עו-סימן עג, צדיק – עצותלקוטי (

שמאמין בהצדיק , האמונה לבדה �                                                              
זה בעצמו טוב מאֹד כי על , ומקרב עצמו אליו אפילו אם לא יקבל ממנו כלל

ובלבד . הצדיקידי האמונה וההתקרבות לבד נאכל הרע שלו ונתהפך למהות 
אבל מי שנוסע ומקרב עצמו לצדיקים בשביל כונה . נתו לשמיםושיהיה כו

 ).סימן קכט, ן"לקוטי מוהר(לא יועיל לו ההתקרבות כלל , אחרת
על כן זה . ז"התקרבות להצדיק מבטל הגדלות וכן מבֹאר לעיל אות י � 

 .)סימן קלה, שם(אם יש לו שפלות , סימן אם הוא מֻקשר להצדיק באמת
ועל ידי זה מעלה . אם הוא מֻקשר להצדיק יוכל להרגיש קֻדשת יום טוב � 

 ).שם(ונופל מלכות הרשעה , פותימלכות דקֻדשה מבין הקל

שיאהב את הצדיק אהבה שלמה שיהיה . עיקר ההתקשרות הוא אהבה � 
עד שעל ידי אהבת הצדיק יתבטל אהבת נשים בבחינת , נפשו קשורה בנפשו
 ).שם(' כונפלאת אהבתך לי ו

, שתזכני ברחמיך הרבים, אלקינו ואלקי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה... ���� 
, ולהתקשר בהם באמת בלב ונפש חפצה, להתקרב באמת לצדיקים אמתיים

ואזכה לאהֹב אותם באהבה גדולה . באהבה רבה ועזה מנֻקדה שבלב באמת
ממני עד שיתבטל , עד שתגדל ותתפלא אהבתם אצלי מאהבת נשים, כל כך

חוס וחמֹל . ידי התגברות אהבת הצדיקים- ות המשגל עלואהבת נשים ותא
זה אזכה להתקשר בהם - ידי-ועל, וזכני לאהבת הצדיקים באמת, עלי

ותהיה נפשי קשורה בנפשם בקשר אמיץ וחזק , בהתקשרות גדול וחזק
אתה ידעת גדל , רבונו של עולם. לעולמי עד ולנצח נצחים, מעתה ועד עולם

נותי וובעו". כי בער אנֹכי מאיש ולא בינת אדם לי", ענוה אמתייתרחוקי מ
רחם עלי . כי ענוה גדולה מהכל, איני יודע כלל מהו ענוה אמתיית, הרבים

זה לידע -ידי- עד שאזכה על, וזכני לקֻדשת יום טוב באמת, בעל הרחמים
עד שאתבטל נגדם בתכלית , ולהכיר היטב מעלת גֻדלת הצדיקים האמתיים

זה יתבטל ממילא ממני כל מיני גאות וגבהות וגדלות -ידי-ועל, לטויהב
עד שאזכה לענוה , וגסות ופניות מכל מה שהפה יכֹל לדבר והלב לחשב

 )ט"צ –לקוטי תפילות  (:אמתיית כרצונך הטוב באמת
 

  )קיא-קי נים סימ–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

 ונורה בת רבנו זכרב נפט"בשנת תקצ ...☺                          
ק ונה לברכה מקרימינטשולברכה הצדקת מרת שרה זכר

תה הצדקת מרת אדל ויזיק בעלה את אחיונשא רבי א
ונסענו אני , ל" הנותחיה תכף סמוך למיתת שרה אשת

ק והיינו שם על ו יאיר יחד לקרימינטשוורבי נפתלי נר
החֻתנה ובדרך הלוכי וחזירתי משם הייתי 

תה ו ואז באנייןבבאומין ועסקתי בה
ל הגבהתי "ב הנ"השנה היא שנת תקצ

 העמדת העמודים היינו דבנייןה
ל אחר כך הגיע שנת "כנ' וכו

 בנייןנגמר העדיין לא ג ו"תקצ
וֻהכרחנו ,  להתפללאפילו

תה השנה לשכר וגם בא
הדירה אצל רבי זלמן 

ג "לת שנת תקציבאומין ובתח
תה יל בראש חדש כסלו הי"הנ

ברוך בן רבי -ההחֻתנה של רבי שמח
ל " בת אדל הנודתול עם בת ד"יזיק הניא

ל והייתי גם "זיק כנייתה אז אשת רבי איישה
  .קוכן על החֻתנה בקרימינטש

וגם אז נסעתי דרך אומין בהליכה ובחזרה 
ין יין גם אחר כך בכל הקיץ עסקתי בהבניועסקתי בהבנ

והשם יתברך ברב , ןות מחמת ממות רבווהיו לי מניע
ין של הבית המדרש י עלינו עד שגמרנו הבנוגבר חסדתיו ונפלא

 בראש השנה שנת וכווזכינו להתפלל בת, תה השנהו באובעצמ
ן שזכינו להתפלל בבית המדרש שלנו מי ווהוא הפעם הראש, ד"תקצ

תיו בזה עד הנה עזרונו רחמיו ומי יספר עצם נפלא' ת הוימלל גבור
.  יתברך אשר עזרנו עד כהברוך השם, יֻאמן כי יֻספר לא תיו אשרוונפלא

, ת סמוך להבית המדרשונגמר אז גמר הבית והדירה שצריכין לבנ לא ןיועדי
 לברכה ונויזיק זכריד נפטר רבי א"תה השנה היא שנת תקצוובא

מנו בפרט על ווצוה לתת לאנשי של, ק בימי חֻנכה והניח צואהובקרימינטש
ויש בזה , ם הרב דפהק עבור זה עוונסעתי לקרימינטש, הבית המדרש סך רב

דש של כסף וסך וקבלנו שם רק כלי הק ולא ימו הצואהיק ולא הרבה לספר
  .מועט

 ו הבית דירה בשבילבנייןתה שנה עסק רבי נפתלי לגמר וף אוובס
ן ות תחת הגג של הבית המדרש ולתקן הגג וסתר הגג הראשושהתחלתי לבנ

ל "ש שלנו הנ שבבית המדרו בית דירתבנייןגמר  לא אבל,  מחדשוובנא
 יןין עדיה בבית המדרש אבל שאר הבני"יה בשנת תקציוהתפללנו פעם שנ

  .ל"נגמר כנלא 
 רחמנא ,תות רבו עברו עלינו צר,ה"תה השנה היא שנת תקצוובא... ☺ 

נשמע  לא רר המחלקת מהרב מסאווראן ברציחה כזאת אשרוכי נתע, לצלן
ו השם יתברך ברחמיו כאשר יבאר להלן בקונטרס מֻיחד וכבר הצילנ, לםומע

רקים ו חעדייןאבל , ברוך השם שלא נתננו טרף לשניהם, תיו הרבהוונפלא
' הישועה ה' אך לה, תולות גדולנו בפרט אנכי היינו בסכנשנם עלינו ואנחנו ֻכ

גם עתה ' אלקי וכו' ת עשית אתה הורב' לנו בעזרנו וכו' ה' אירא וכו לא לי
עך ועד אגיד זר, אלקים על תעזבנו,  ושבהעד זקנה', ואל יעזבנו ואל יטשנו וג

  :אמן, לכל יבא גבורתך, רולד
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