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 ˙... ‰„Â·Ú‰ „·Î
כי כל מה שעבר על ישראל ביציאת
מצרים וקבלת התורה ,ואחר כך וכל
המלחמות לכבוש ארץ ישראל וכל מה
שעבר עלינו ,אחר כך הכל כאשר לכל
עובר על כל אדם שרוצה לזכות לחיי
עולם ,שבהכרח שיעבור עליו כמה מיני
מלחמות בלי שיעור ,ובכל פעם יותר
ובפרט בהתחלה ,כמו שהיה ביציאת
מצרים ,שתיכף כשבא משה אל פרעה
להוציא את ישראל ,התגרה בהם
ביותר ,ואמר ˙ ‰„Â·Ú‰ „·Îוכו'.
 כי הסטרא אחרא ,כשרואה שבא
צדיק אמתי ,בחינת משה ,ורוצה
להוציא איש הישראלי מגלות נפשו,
הוא מתגרה ומתגבר עליו יותר ויותר
ומכביד עליו עול העולם הזה והתאוות
והפרנסה ,עד שקשה עליו לזוז ממקומו
לשוב להשם יתברך.
 אבל ,דרך ישראל עם קדוש שהם
תופסין אומנות אבותיהם בידיהם
ובכל פעם הם צועקים אל ה' ,ועל ידי
זה הם מכניעין בכל פעם פרעה
וחיילותיו ,שהם הסטרין אחרנין
וכתותיהם; אבל אף על פי שמכניעים
הם חוזרין ומתגברין בכל פעם ,וכן
פעם אחר פעם כמה פעמים; כמו פרעה
שבכל עת שבא עליו איזה מכה נכנע
קצת ,אבל אחר כך חזר והתגבר ,כמו
שכתוב Â·Ï ˙‡ „·ÎÈÂ ‰Ú¯Ù ·Ï ˜ÊÁÈÂ
וכו'.
 ואפילו אחר שהביא השם יתברך
עליו כל העשר מכות ,והוכרח להוציא
את ישראל ממצרים ,חזר וקיבץ כל
חיילותיו ורדף אחריהם ,וכמו כן ממש
עובר על כל אדם בכל זמן ,וכל אחד
יכול להבין בעצמו כל זה ,לפי בחינתו
וערכו ,איך שעוברים עליו כמה עליות
וירידות כמה וכמה פעמים ,שכל זה
נמשך מבחינת הנ"ל ,בחינת גלות
מצרים.
 כי עיקר הגלות הוא גלות הנפש,
וכל הגליות מכונים בשם מצרים ,וכל
זה נמשך מעניין הנאמר בהשיחות
הנ"ל ]לקוטי מוהר"ן א' ,ע"ב[ ,שיש
כמה בחינות ביצר הרע ומריבוי הכחות
והבחינות שיש בהיצר הרע משם נמשך
כל זה מה שבכל פעם מתגבר מחדש.
 ואפילו לאחר מתן תורה שכבר
פסקה זוהמתן והי' להם חירות
ממלאך המות וכו' וזכו לקדושה
נפלאה ונוראה אף על פי כן התגרה
בהם אחר כך עד שהחטיא קצתם
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בחטא העגל .והדבר פלא מאד ,מאין
נמשך זאת שאחרי שפסקה זוהמתן
וזכו לנבואת פנים בפנים ,יפלו אחר כך
כל כך? אך כל זה נמשך מעניין הנ"ל,
שיש כמה בחינות ביצר הרע ,ואפילו
צדיקים גדולים ונוראים יש להם יצר
הרע שהוא מלאך הקדוש וכו' וכו',
ומשם נמשך כל הנסיונות המבוארים
בתורה שנסו אבותינו את הקדוש ברוך
הוא.
 כי ,אף על פי שזה היצר הרע של
הצדיקים הוא בחינת מלאך הקדוש
ממש והוא רק בחינת דינים עליונים
שלא זכו עדיין להמתיקם וכו' ,אף על
פי כן גם הצדיקים שאינם זוכין
להמתיק אלו הדינים ולשבר זה היצר
הרע שהוא מלאך הקדוש ,יכול אחר כך
להתגרה בהם כל כך ,עד שיפיל אותם
מאד ,חס ושלום ,ויטעה אותם מהשם

יתברך ,ויתעה אותם מאד ,כמו שטעו
אז בעגל ,לולי משה שעמד בפרץ
והוציאם מזה וכיפר בעדם.
 וכן עברו כהנה וכהנה על כמה
גדולים שהיו גדולים במעלה ,ואחר כך
נפלו מאד ,רחמנא לצלן ,וכל זה נמשך
מבחינת הנ"ל .ועל כן אמרו רבותינו
ז"ל.Í˙ÂÓ ÌÂÈ „Ú ÍÓˆÚ· ÔÈÓ‡˙ Ï‡Â :
 על כן ,צריכין תמיד לצעוק אל ה'
ולסלק ולהשליך מאתו כל החכמות
שמהם כל הבלבולים ,רק לילך באמת
ובתמימות ,ואז לעולם לא ימות ,כי
צעקה ותפילות ותחינות ובקשות
מועילים תמיד ,יהיה איך שיהיה.
)('Â - '„ Ô˜‰ ÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ - ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï

☺ ספרו לפני בן הרב הצדיק רבי
פנחס מקאריץ ז"ל ,מהמחלקת מהזקן,
על רבינו ז"ל .שאלÂÈ·¯ ¯ÓÂ‡ ‰Ó :

 ?Ï"Êהשיבו לו ,שהוא שותק .ענה
ואמר :עכשיו מתרצת לי משנה באבות.
כתוב שםÌ˘Ï ‡Ï˘ ˙˜ÏÁÓ ‰ÊÈ‡ :
˘ - Â˙„ÚÂ Á¯˜ ˙˜ÏÁÓ ?ÌÈÓהלוא
קשה :היה צריך לכתוב Á¯˜ ˙˜ÏÁÓ
 ?‰˘ÓÂאלא ,מפני שמשה לא היה
חולק כלל ,ורק קרח ועדתו הם
שחלקו ,וכך הוא בענין רבינו ז"ל ,שלא
היה חולק ,רק הם חלקו ,והוא שתק.
)('Ï ,˙ÂËÓ˘‰

 הצדיקים מתייגעים כל ימיהם,
להמשיך חדושי תורה אמתיים ,באופן
שיוכלו לעורר לב בני ישראל לשוב
להשם יתברך ,כי כל חדושי תורה
אמתיים הם כלים וצמצומים קדושים,
בבחינת תקון ,בכדי שנוכל לקבל
הארת אור אין סוף על ידם בהדרגה
ובמדה וכו' ,בבחינת תקון.
 אך ,הבעל דבר מתגרה בכל פעם
לקלקל הכל .אבל ,אף על פי כן
הצדיקים גומרין את שלהם .וכל מה
שלא יוכלו לגמור בחייהם ,הם גומרין
במיתתן ,כי ‚„Ô˙˙ÈÓ· ÌÈ˜È„ˆ ÌÈÏÂ
 .Ì‰ÈÈÁ·Ó ¯˙ÂÈכי אז נסתלקין ועולין
למקום שעולין ,שזה בחינת משה רבנו
עליו השלום שנתן לנו את התורה,
והתייגע כל ימיו להכניס קיום התורה
בישראל ,ואחר כך נסתלק ונכלל
בבחינת רעוא דרעוין ]רצון שברצונות[,
ששם תכלית ההמתקה והתקון של כל
הצמצומים ,באופן שאין בהם שום
אחיזת הדין כלל.
 ומשם ,ממשיכין הצדיקים
אמתיים אחר הסתלקותם הארת אין
סוף בלב כל ישראל ,בבחינת תקון
הצמצומים הנ"ל ,בכדי שעל ידי זה
יתגלה מלכותו יתברך לעין כל ,שזה
עיקר תכלית הבריאה...
)‡(·"Ú - ˜È„ˆ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

 שמעתי בשמו ,שאמר שהוא
מרגיש צרות ישראל ,רחמנא לצלן,
קודם מכל הצדיקים ,כי הוא יודע
הגזרה והצרה ,חס ושלום ,כשהוא
עדיין בשורש ,ואחר כך מגיע הדבר
לשאר הצדיקים.
 ואמר שזה מחמת שאני יודע
שפלותי באמת ,ומחמת זה אני יודע

˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ

‡...¯ÂÊÚÏ ÏÂÎÈ È
‡,˙Â‡ÂÙ¯ ÂÏ ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÁÏ ÂÏÈÙ
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גודל מעלת קדֻשת ישראל כמה הם
יקרים וגבוהים מאד ,כי הם נמשכים
ונלקחים ממקום עליון ונורא ונשגב
מאד .על כן ,אני יודע הכל מקודם
כנ"ל ,השם יתברך ירחם עלינו בזכותו
ויבטל כל הגזרות ,ויהפוך הכל לטובה.
)‚„(Â"Ú¯ ,Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ

 צריך לשמור עצמו מיראות
חיצוניות ,שלא יפול עליו יראה משום
דבר בעולם .רק כשבא עליו איזה יראה
ופחד ,יזכור מיד יראת השם יתברך
ופחדו הגדול ,וימשיך על עצמו יראת
השם כל היום תמיד.
 ועל ידי זה ,יוכל להתפלל עם
כחות ,להוציא בכח גדול תפלתו ,ויהיה
תפלתו בבחינת ¯ ,ÌÈÓÚויזכה לשמוע
היטב מה שמוציא בפיו ,ועל ידי זה
יזכה לשמחה ,לעשות כל המצות
בשמחה גדולה מהמצוה בעצמה ,ועל
ידי זה יזכה לידע לבטל כל הגזרות,
אפילו לאחר גזר דין ,חס ושלום.
 גם צריך לשתף האהבה עם
היראה כדי לזכות לכל הנ"ל ,כי עיקר
ההתגברות הוא על ידי האהבה ,אך אף
על פי כן צריכין להקדים את היראה.
)('·-'‡ ,‰„Â·ÚÂ ‰‡¯È - ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï

 ‡˙ÌÚ ÏÚ Í„Â·Î ÔÚ· ˙ÈÏ‚ ‰
˜ÌÈ˜¯·Â ˙ÂÏÂ˜· .ÌÓÚ ¯·„Ï Í˘„Â
Ì‰ÈÏÚ ¯ÙÂ˘ ÏÂ˜·Â ˙ÈÏ‚ Ì‰ÈÏÚ
ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ÂÎÏÓ Í˙ÂÏ‚‰· ˙ÚÙÂ‰
.˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÍÓÚÏ „ÓÏÏ
 ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלקינו
ואלקי אבותינו ,שתעזרנו ברחמיך
הרבים לקיים מצוותיך בשמחה גדולה,
ותזכני ברחמיך הרבים להתפלל לפניך
בכל כחי ,וכל מיני כח שנמצא בי
ברמ"ח אברי ושס"ה גידי ,בבשר וגידין
ועצמות ועורקים בחלב ובדם ,וכל הכח
שיש במח שבראש ,ובמח שמתפשט
בכל הגוף ,וכל הכח שיש בחמישה
חושים .וכל שאר מיני כחות כֻלם יֻכללו
בתוך התפלה ,שאזכה להוציא הקול
והדבור של התפלה בכח גדול.

 ואזכה שיהיה קולי נשמע כמו
רעם גבורותיך ,והקול הזה יעורר כוונת
לבי ,שלבי יהיה שומע ומבין היטב מה
שאני מתפלל לפניך ,שאזכה להתפלל
בכוונת הלב.
 וזכני שיהיה לי יראת שמים יראת
הרוממות ,ואהיה נשמר שלא יהיה לי
שום יראה חיצונה כלל ,שלא אירא
ולא אפחד משום דבר שבעולם ,לא
משר ואדון ,ולא משום אדם שבעולם,
ולא מחיה רעה ולסטים ,ולא משום
דבר שבעולם ,ולא יהיה לי שום פחד
ויראה חיצונה כלל ,כי אם ממך לבד
אירא ואפחד תמיד ,ואזכה ברחמיך
ליראה עלאה יראת הרוממות.
 וזכני לאהבה את שמך הגדול
באמת אהבת המישור ,ויחד לבבי
לאהבה וליראה את שמך .ותציל אותי
מיראות הנפולות שלא אתיירא משום
דבר שבעולם ,כי אם ממך לבד אירא
ואפחד תמיד ,לבעבור תהיה יראתך על
פני לבלתי אחטא לעולם.
)('‰ ,'‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
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 גדולת נפשו שבעוצם שורשו הוא
בא ממקום קדוש ועליון מאד ,ומחמת
זה הכניס כל מחו ולבו בים החכמה,
בתוך מעיין החכמה של הצדיק האמת,
שעל ידו נכנסין לה' יתברך ומכירין
אותו .ומחמת זה ,הכניס מחו ולבו
להבין ולהשכיל נפלאות נוראות
התגלות החכמה של הצדיק האמת,
התורה הגנוזה ,שעל ידו נכנסים לה'
יתברך ומכירים אותו.
)(„"ˆ˜ ·˙ÎÓ -'· ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ

 בעזרת השם יתברך ,יום ב'
וישלח תקפ"ד ,ברסלב.
רב שלום לבני ,מורנו הרב יצחק ,נרו
יאיר.
 מכתבך קבלתי ביום אתמול,
והיה לי לנחת גדול ,אך היטב חרה לי
עליך בני ידידי ,על אשר אתה מרעיש

כל כך על אשר איני רגיל לכתוב לך
בכל פעם ,כי הלא ידעת שאיני איש
פנוי.
 וטרדותי רבים מכמה צדדים,
ובפרט כעת ,אשר תודה לאל התחלנו
לעסוק בהדפוס ,לגמור התפלות בעזרת
השם יתברך ,וכמדמה לי שכבר
הודעתיך מזה שכבר שלחתי את רבי
מענדיל לקהלת מינקאוויץ ,ותודה לאל
בשבוע העבר כבר בא בשלום והביא
האותיות שהיו חסרים .ובין היום ובין
למחר נתחיל בשלום בעזרת השם
להדפיסם .ואתה תוכל להבין מרחוק
טרדת דעתי בזה ,בכמה אפונים,
ובפרט מחמת חסרון כיס ,ולה'
הישועה.
 הן על כל אלה תדע שאין בדעתי
לשלוח לך אגרת בכל שתי שבועות
כאשר כתבת ,רק בכל חודש וחודש,
אראה בעזרת השם יתברך לכתוב לך
אגרת .ואני מזהיר אותך מאד שמעתה
תשוב מדרך הזה לצפות בכל יום לקבל
אגרת ממני ,לכלות עיניים בחינם ,חס
ושלום ,כי גם זה מעשי בעל דבר לבלבל
דעתך מתפלתך ומלמודך .וכך דרכי בני
הנעורים שבטלים ממעט עבודתם על
ידי בלבולים וכליון עיניים של עסקי
חינם כאלה.
 ומה שכתבת ,שאין לך במה
להחיות כי אם במכתבי ,האמת שדברי
ראויים שיהיו חביבים בעיניך ולהחיות
נפשך .אבל בכל אגרת ואגרת תוכל
להחיות עצמך זמן רב ,בעזרת השם
יתברך .ובפרט הלא כל ספרי רבינו
זכרונו לברכה בידך ,המלאים אוצרות
גדולות ,אוצרי אוצרות של יראת
שמים ,והתגלות אלקות בדרכים
נפלאים ,השווים לכל נפש גדול וקטן
נער וזקן ,הפוך בהם והפוך בהם וסיב
ובלה בהם שאין לך מידה טובה מהם,
וגם יש בידך מחידושיי ,תודה לאל.
 וגם תודה לאל ,כבר ידעת ושמעת
כמה שיחות יקרות מפז מפי ומפי אנשי
שלומנו .על כן חזק ואמץ בשמחה
תמיד .החזק במוסר אל תרף .ותתמיד
בלמודך היטב ותתפלל בכוונה ותרגיל
עצמך בהתבודדות בכל יום ,כאשר
הוריתיך .ויתר מזה אי אפשר להאריך
עתה כי טרידנא טובא.
 והיה זה שלום .דברי אביך,
הדורש שלומך באהבה.
הקטן נתן בן אבי נפתלי הירץ ,נרו
יאיר.
)('Ê ·˙ÎÓ - ‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ
Ï˘ ‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï ˘„˜ÂÓ

גאולה מרים בת עליזה
אביה לאה בת אסתר
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