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  לזכות�לכל�הישועות       ַנ�ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומן       רטוב�להגיד�ולשי

                                        [     Ï‡ ÂÚÓ˘ ‡…ÏÂ‰˘Ó   
                                    …̃Óe¯ ¯ˆÁ‰˘˜ ‰„Â·ÚÓÂ   ...)ט,ו( 

' כי ה, ובצדיקי האמת' כן יבטח בה פי על  ואף,ונוצריכין להכיר חסר
ת ושמ( על פסוק ,ובניוכן מבֹאר בילקוט רא .לו הגדו בחסדויתברך יעזֹר ל

ן ומשום דחזו דלא הוי בה, מרוכל' וכו" חצר רּו מקֹמשהולא שמעו אל ): "ו
מפני שראו שלא היה בהם מעשים כשרים  ['עובדין דכשרין וטבין וכו

 פגם עיקרנו שי הי,ם אחרוד במקווכן מבֹאר ע. ן שםיעי, ]'וטובים וכו
 ועל, חין דקטנותהאמונה שלהם היה מחמת ענוה פסולה שהוא בחינת מֹ

 הלכות -לקוטי הלכות (. משהל כל כך שלא שמעו אל וכן באו לפגם גד
 )א בסוף" אות ל-' תפילין ו
  
[    ‰…Ú¯Ù ·Ï ˜ÊÁÈÂ  ...)יג,ז( 

 וכל ,רה ואחר כךוכל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים וקבלת הת
 הכל כאשר ,כך- וכל מה שעבר עלינו אחר,ישראל ש ארץות לכבוהמלחמ

 שבהכרח שיעבֹר עליו כמה ,לםות לחיי עוצה לזכובר על כל אדם שרול עלכ
 ,'דת הורר ולהתחזק בעבוצה להתעו ובכל עת שר,עורית בלי שומיני מלחמ

 , שהיה ביציאת מצריםוכמ. להיובפרט בהתח, תרומתגברים בכל פעם י
 ,תרו התגרה בהם בי,ציא את ישראלו אל פרעֹה להמשהשתכף כשבא 

כי הסטרא אחרא ', דה וכוועבתכבד ה: ואמר
 - משהבחינת  -אה שבא צדיק אמתי וכשר

 ,וציא איש הישראלי מגלות נפשוצה להוור
תר ותר ויוהוא מתגרה ומתגבר עליו י

ת ולם הזה והתאווומכביד עליו עֹל הע
 ומו עד שקשה עליו לזוז ממק,והפרנסה
  .יתברך' לשוב לה

ש שהם ועם קד אבל דרך ישראל
תיהם בידיהם ובכל פעם ופסין אמנות אבות

ידי זה הם מכניעין  ועל', עקים אל הוהם צ
תיו שהם הסטרא ובכל פעם פרעֹה וחיל

פי שמכניעים  על אבל אף, תיהםואחרא וכת
 וכן פעם ,זרין ומתגברין בכל פעםוהם ח

 שבכל עת שבא עליו , פרעֹהואחר פעם כמה פעמים כמ
ויחזק לב :  שכתובומכ, אבל אחר כך חזר והתגבר, איזה מכה נכנע קצת
יתברך עליו כל העשר ' לו אחר שהביא הי ואפ,' וכוופרעֹה ויכבד את לב

תיו ורדף ובץ כל חילי חזר וק,ציא את ישראל ממצריםות וֻהכרח להומכ
ל להבין ו וכל אחד יכ,בר על כל אדם בכל זמןו כן ממש עווכמ, אחריהם

ת ות וירידומה עליברים עליו כו איך שע,ו וערכו כל זה לפי בחינתובעצמ
כי , ל בחינת גלות מצרים" שכל זה נמשך מבחינה הנ,כמה וכמה פעמים

וכל זה נמשך , ת מֻכנים בשם מצריםו הגלות הוא גלות הנפש וכל הגֻליעיקר
ת ושיש כמה בחינ, ]ב" סימן ע-' ן א"לקוטי מוהר[ת וין הנאמר בהשיחימענ

 משם נמשך כל זה ,ת שיש בהיצר הרעות והבחינו ומרבוי הכח,ביצר הרע
  . מה שבכל פעם מתגבר מחדש

רות י שכבר פסקה ֻזהמתן והיה להם ח,רהולו לאחר מתן תיואפ
כן התגרה בהם  פי על אף, ראהווזכו לקֻדשה נפלאה ונ' ת וכווממלאך המו

מאין נמשך : והדבר פלא מאֹד. אחר כך עד שהחטיא קצתם בחטא העגל
-כך כל- יפלו אחר,נים בפניםזאת שאחרי שפסקה ֻזהמתן וזכו לנבואת פ

לו י ואפ,ת ביצר הרעו שיש כמה בחינ,ל"ן הני אך כל זה נמשך מעני?כך
 ,'וכו' ש וכווראים יש להם יצר הרע שהוא מלאך הקדולים ונוצדיקים גד

-שותינו את הקדורה שנסו אבות המבֹארים בתונוומשם נמשך כל הנסי
ם הוא בחינת מלאך פי שזה היצר הרע של הצדיקי על כי אף, הוא-ברוך
 ,'ין להמתיקם וכוינים שלא זכו עדוש ממש והוא רק בחינת דינים עליוהקד

כין להמתיק אלו הדינים ולשבר זה וכן גם הצדיקים שאינם ז פי על אף
 עד ,כך-כך להתגרה בהם כל-ל אחרו יכ,שוהיצר הרע שהוא מלאך הקד

תם וה איתברך ויתע' תם מהוויטעה א, םו חס ושל,תם מאֹדושיפיל א
ציאם מזה וכפר ו שעמד בפרץ והמשה לולי , שטעו אז בעגלו כמ,מאֹד

  .בעדם
  
  
  

 ואחר כך ,לים במעלהולים שהיו גדווכן עברו כהנה וכהנה על כמה גד
תינו וכן אמרו רב ועל. ל"וכל זה נמשך מבחינה הנ,  רחמנא לצלן,נפלו מאֹד

'  לצעֹק אל הכן צריכין תמיד על, תךום מוואל תאמין בעצמך עד י: ל"ז
 רק לילך באמת ,ת שמהם כל הבלבוליםו כל החכמוולסלק ולהשליך מאת

ת ות ובקשות ותחנוט כי צעקה ותפלוימ לא לםו ואז לע,ובתמימות
 -'  הלכות שילוח הקן ד–לקוטי הלכות . ( יהיה איך שיהיה,עילים תמידומ

 )'אות ו
  

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

ם שלישי הוא רביעי ויך ליי בליל הש,אחר כך...  ☺                     
 ואז עד ,]ל"של רבינו ז [שיםון של ימי חייו הקדום האחרו הוא י,תודֻסכ

 כי היינו מחליפין ,ןות לילה עמדו לפניו חברי רבי נפתלי ורבי שמעואחר חצ
 כי היה והיה אז רבי נפתלי אצל לא ל" ובעת ששמענו שיחה הנ,תינוומשמר

 לברכה עם רבי ונו זכרוכך בלילה ישנתי אני והוא עמד אצל- ואחר,שן אזי
 מה שצריך לתקן כאן ,ל"ת הנון הנשמיבר מעני ואז בלילה חזר וִד,ןושמע

שים היו ו יש כאן כמה קד:ואמר כמה משפטים, ת מאדוהרבה הרבה נשמ
רה ויאמר בעז אל ו הלא אמרתם בהת:ו ענה רבי נפתלי ואמר ל.'וכו, כאן

 ן בחייויר העניל לגמֹופלג במעלה מאד יכל הֻמו שהצדיק הגד,ל"ת הנרו
 : לברכה ואמרונו ענה הוא זכר!?)ין שםיע(

 כי ,אם איזה בחינה מזה אמרתי לכם כילא 
  .ההכרח לילך ולהסתלק בשביל זה

 ולקח המפתח של ו הזכיר עצמ,ואחר כך
 וצוה עליהם שתכף ,הקמדע ונתן להם

יקחו ,  על הארץ יהיה ֻמנחודושיסתלק בע
כל הכתבים שנמצאים שם בהקמדע 

והם , ם דבריוי והזהירם לקי,לםוישרפו ֻכ
עדים ולקחו המפתח ועמדו בבהלה ר

, מעם כל זהחלים ומצטערים הרבה כָשווז
והיו מתלחשים יחד על שהוא כבר מכין 

 מה אתם : ענה ואמר,כך להסתלק- כלועצמ
י אתם רשאים לדבר מהסתלקות, מתלחשים

  .כי אין אני מתפחד מזה כללבפני 
 מה יש לכם ,תיכםודו אפשר אתם מדברים על א: אמר להם,ואחר כך

 הם 'תי כללות שלא הכירו אולך לפניכם ומה אלו הנשמוג כשאני הלדאֹ
דם עמהם ו אלו האנשים שמתו מק.שכן אתם-מכל, מצפים על תקונים שלי

לך ואני הג מאחר ש מה יש לכם לדאֹ,אבל אתם' יש איזה יגיעה וכו
ראים כאלה וד שמעו ממנו דבורים נו וע.ירא כללי אין לכם להת,לפניכם

 וכל זה היה בלילה ואני הייתי ישן אז ,וין הסתלקותית ומענוין הנשמימענ
  .כנזכר לעיל

ובאתי ועמדתי גם כן , ת לילהו שעה אחר חצותי כמואחר כך הקיצ
והוא ישב אז על הכסא  ,מדים לפניוודם עון עוורבי נפתלי ורבי שמע, לפניו

ל אחר שישב מעת לעת וחצי רצופים על הכסא "צאי שבת הנו כי מן מ,ל"הנ
 לישב על הכסא בסרוגין ולפעמים שכב ו אחר כך היתה דרכ,כנזכר לעיל

 על הכסא לישב שם ושיבו להוליכו ואחר כך צוה לה,ת על המטהואיזה שע
 וחר כך חזר על כסא וא, אל המטהוליכו ואחר כך חזר וצוה לה,תואיזה שע

 ובעת שאני .ףוצאי שבת עד הסו וכן היה מתנהג בכל אלו הימים מן מ,'וכו
טוב שהיה -שם-של הבעל[' ין המעשה וכויל מענ"שמעתי ממנו שיחה הנ

כב על ו שותוהיה בהי, ]חייב להסתלק כדי לתקן רבבות רבבות נפשות
תי וכשהקיצ ו,ושב על כסאו היה י,ל" ובלילה שהם שמעו שיחה הנ,ומטת

ן עמדו לפניו ו ורבי נפתלי ורבי שמע.ושב על כסאוין ייהיה עד, ובאתי לפניו
  .יןיעד

 העת ושכבר ותווספר לי רבי נפתלי בלחישה קצת מאשר נעשה בא
 ,מםו ועמדתי מרעיד ומשת,'ף הכתבים וכוומסר להם המפתח וצוה לשר

 ועצמ שהוא מכין ואך אף על פי כן נתחזקתי ואמרתי בלבי שכך דרכ
 דאי יחיה כיוובו, יעשה השם יתברך זאת לא  אבל אף על פי כן,להסתלק

ר ולם אות על דעתנו שהשם יתברך יקח מהעולים להעלוהיינו יכלא 
רא אשר ו הנפלא והנורות מאוזכו להנ לא ןיאחרי שעדי, כזה' ת וכוורוהא

 תו על ידי מחשב,תינו הרביםונו ובעו.'לם צריכים אליו לקבל ממנו וכוֻכ
  בפשיטות   ול  מאמינים  היינו אם   כי   .שאבדנו  מה  אבדנו   ,אלו

 וידע כל פעול... 
 ... עלתוכי אתה פ      
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דאי ו בו,רוש וברמז פעמים אין מספרישיסתלק כאשר אמר לנו בפ      
 היה שיהיה ונוכי רצ(ד אז וראים עוע ממנו דברים נלים לשמֹוהיינו יכ

 אבל ,אמר לנו איזה דברים אז שיֹותורר או שאנחנו נע,אתערותא דלתתא
ב שיצוה לנו  ולחשֹומנו לב לזה והיינו מצפים רק שישוב לאיתנׂש לא נחנוא

הפצרנו  לא  ועל ידי זה,ב כללרצינו לחשֹ לא ות אחרי הסתלקותומה לעש
  .) בלי שום אתערותא דלתתאואמר מעצמ לא  והוא, על זה כללותוא

 ו והוא ישב על כסא,ןוועמדתי לפניו יחד עם רבי נפתלי ורבי שמע
 לך : אמרתי לרבי נפתלי בלחישא,כך- אחר.דבר מאומה ולא נווהסתכל ב

 ו מחמת שנפש,אבה לילך ממנו ולא .ישנת כלל לא ןין כי עדישכב לישֹּו
ד  והיה חפץ לעמֹ,ו מאלו הדבורים ששמע ממנו מהסתלקותוהיתה מרה ל

ת קֻדשת פניו ות מזיו צחצחוצם האהבה והתשוקה להנד מעֹולפניו ע
, ןנה והלך לישֹי גברה עליו הש, באיזה שעה קלה,כך- אז אחר.תוהמאיר

 שרבנו ו החדר עצמותון על הקרקע בא לישֹון שכב עצמווכן רבי שמע
נשאר  ולא לם היו ישנים ֻכווכן המשרת ואשת,  לברכה ישב שםונוזכר

  ...אם אני לבדי- כיורת ולשולפניו לשמר
  

  )ב"פ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ד"ח סיון תשכ"כ, ה"ב  �                   
והעלהו לשמי מרום כדי לזכותו ' אשר נשאו ה, לכבוד נעימת חיותי

שינשא ויגדיל ויאדיר את שם , לתכלית המעלה הרמה שאין למעלה הימנה
ידי ים -רק על, ש כל העולם בלי מלחמה כללושיכב, הצדיק המלך האמת

ידי זה הוא מגלה ומאיר אלֹקותו -שעל, החכמה שמגלה בקולמוס שלו
ירו י עד שכל הרחוקים וֻאמות העולם יבואו ויתג,יתברך לעיני כל באי עולם
  .שלום וכל טוב. אחד שכםויקבלו עֹל מלכותו לעבדו 

הגדול והנורא אשר עשה עמך ' אחרי אשר עיניך רואות את מעשי ה
שזכית לשמֹע ולהבין , עוריגדולות ונוראות לאין ש

-ברי אמת כאלה הגנוזים וצפונים כלולטעֹם ד
חלילה לך מחדֹל מלהודיע , כך מעיני העולם

ולפרסם בקולי קולות עד לב השמים 
, תת הצדיק האמת לכל בני ישראליאמ

להלהיב ולחמם לבבם בתבערת אש 
לם יכירו וידעו נפלאות עד שֻכ, ש שלווהקד

גבורת כחו ותקפו ותפארתו של הצדיק 
רש וור ושהחכם האמת שהוא עיקר מק

תם וגואלם לדורי דורות וחיותם ותקו
  !לנצח

כי הצדיק אינו צריך כלל , דע אחי
כי אדרבא ממנו כל , להעולם בשביל עצמו

כן כל מה -ועל, ההשפעות וכל העשירות
 מקבלין ממנו אלפי אלפים -שנותנים לו 

. ורבי רבבות יותר בעולם הזה ובעולם הבא
 כן גם כל מי שטורח בגופו לשמשו-ועל

כי , ולהתקרב אליו גם זה נקרא צדקה
ידי -הצדיק מתעלה ומתגדל מאֹד על

התעוררות של ישראל הטורחים 
  !להתקרב אליו ונחשב להם צדקה

כי כל מה , סף עליו דעת גבוה יותרוהאדם כל מה שמזקין צריך שיתו
שמזקין יותר הוא צריך להתקרב לשרשו ותקונו יותר שהוא השגת החכמה 

וכל זמן שהאדם . רש הכלואים להשגת אלֹקות שהיא שידה ב-הגבוה שעל
וכל מה שצריך ,  כי זה לֻעמת זה עשה אלֹקים,בחיים יש עליו מלחמת היצר

  . כן צריך להתגבר על יצרו- כמו–לבוא לחכמה יתרה 
כי ,  הוא מי שמקֹרב להחכם והצדיק האמת,חכם-עיקר שם תלמיד

אינו מקֹרב להחכם מי ש, ולהפך. הוא תלמיד של החכם והצדיק האמת
כי אין לו כח לקבל חכמה שהוא , והצדיק האמת הוא בכלל עם הארץ

לו אם יש לו מעשים י ואפ,לו אם הוא למדן וחכםיאפ, השגת אלֹקות
כי אל התכלית הנצחי שהוא השגת אלֹקות אי אפשר לבוא כי אם , טובים

  .'ידי הצדיק האמת ותלמידיו ותלמידי תלמידיו וכו-על
  ,בתך בזה ובבאהמתפלל תמיד על ישועתך וטו,  הנאמןאוהבך ועבדך

  ˘¯‡È¯Ò„Â‡ ·…„ Ïהמעתיק 
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר( 
כל  , שכל השנה,בראש השנה היה ניגונים כאלה ...  �                            

. היה מתחיל לנגן ניגון של ראש השנה, את עצמו  שהיה צריך להחיותמי
רבי ישראל  ו,ואחרי הסעודה ירדתי לרבי שמעון, לתיעליתי ואכאני 

 ביראת שמים כזה ,ברעדה כזו, אצל רבי שמעון עמד לבד קארדונר
וידע כל פעול כי " הוא רצה לראות תכף את זה , בסגנון כזה,בדביקות כזהו

 אני ידעתי שהוא נמצא למטה בבית ,כל העולם לא ידעו, "..אתה פעלתו
  ירדתי , אוי , איזה חתונה  , יש שמהמהלראות   ,אז הלכתי לשמוע  ,הכנסת

  ...אני באתי, אליו     

  רועד והיה,  "..פעלתו וידע כל פעול כי אתה " ,לא יכול לזוז הלאה
  ציון של ב , "..פעלתו וידע כל פעול כי אתה"  ,וגם כל הבניין רעד  ,כולו

 כזה בלי כשהיה קור , בחורף בקור,ם הנעלייםענכנס היה  לא ,רבי שמעון
אי , יכולים לחשוב שזה שקר , והיה בוכה, קודשיםי כמו בקודש,נעליים

אבל אני ראיתי שבכל פעם ? דמעות איפה יש לגוף כל כך, אפשר דבר כזה
 , והיה בחורף קר מאד,אדרבה , הדמעות יותר חזק,היה יותר חזק הבכי

ם  שפותחיכמו הוא יצא ,והוא במקום שעמד כשהוא גמר הוא הלך מהציון
 היה ,וב מהדמעותט והציון היה ר, היה יוצא חום מהציון,דלת של תנור

 אני רוצה ? איך זוכים לזה,רבונו של עולם" ,מים  כמו ששופכים,כמו נחל
  ."? מאיפה לוקחים זה,גם כן לבכות

  
  )'אות ו,  סבלנות–לקוטי עצות (

ת וה כל הרעל ותקבל באהבתסבֹ �                                         
ין הוא יכי ראוי שתדע שלפי מעשיך עד, םו חס ושל,והיסורין הבאים עליך

 חס ,תרותר ויוכי היה מגיע לך י, מתנהג עמך ברחמים רבים] יתברך[
 . לפי מעשיך,םוושל

 ולהשקיט ל. רתך תלמדנווה ומת-יסרנו ייאשרי הגבר אשר ת" ...���� 
 ונורב". יעזֹב לא ו ונחלתו עמ'ה שויט לא כי. מימי רע עד יכרה לרשע שחת

שיעני שאזכה לקבל הכל ועזרני וה, ב ומטיב לכלוט, מלא רחמים, לםושל ע
לח עלי ברחמיך לפעמים איזה יסורין הנדמים ולו כשאתה שיואפ, באהבה

ותפתח את לבי , לה באמתואזכה לקבל הכל באהבה גד, םו חס ושל,תולרע
,  שאני הואוכמ, ניואשר כמ, תשאזכה לידע ולהבין באמ, להובקֻדשה גד

הכל רחמים רבים וחסדים , שה עמיוכל מה שאתה ע,  שעשיתי נגדךוכמ
כי אי אפשר לבאר ולספר , ף ואין תכליתועור וערך עד אין סילים בלי שוגד
אשר עשית עמי ואשר , תובולם עֹצם רבוי הרחמנות והחסדים והטולע

עת -ת עמי בכלוואשר אתה עתיד לעש, שה עמיואתה ע
 כל 'המה אשיב ל", מר מה אדברומה א. ורגע

תי ונוואך מה אעשה וע". הי עליותגמול
, טמטמו את לבי ועקמו את דעתי ולבבי

אף , כה להרגיש אהבתך בלביועד שאיני ז
עת -ת את לבבי בכלוצים להטוגם ר

 ,תות והישרובותיך הטולהרהר אחרי מד
  .םוחס ושל

, על כן באתי להפיל תחנתי לפניך
ותשמרני ותצילני .  רחמים עלישתמלא

ותחזק את , מכל מיני עקמימות שבלב
שה לידע ולבבי ודעתי באמונתך הקד

 וישר 'הכי צדיק אתה , ולהאמין תמיד
 ,ולפי מעשי הרעים הפגומים. משפטיך

ל וברחמים ואתה מתנהג עמי בחסד גד
ואתה ברחמיך וחסדיך . עורירבים בלי ש

י ס ותחמֹל עלי ותשמרנותח, ליםוהגד
ת ומכל ות וצרוותצילני מכל מיני רע

כי אתה חנון המרבה , לםוהיסורין שבע
 אשר כל ,ולפי עֹצם ורבוי פשעי. לסלֹח

ן אחד הקל וולתקן ע, םו חס ושל,לם אינם מספיקיםוהיסורין שבע
כי אתה יכֹל למחֹל , כן רחמיך יקדמוני-פי-על-אף, תיונוושבקלים בערך ע

כי עמך הסליחה למען  ": שכתובוכמ, ולסלֹח לי בלי שום יסורים כלל
והוא יפדה את ישראל .  פדותו החסד והרבה עמ'הכי עם  ":וכתיב". וראות

  ". תיוונומכל ע
רחם עלי ושמרה נפשי והצילני , על כן פרשתי ידי אליך בעל הרחמים

 ולא כחטאינו תעשה לנו לא ,לםות ומכל היסורים שבעות וצרומכל מיני רע
ומה שאנו ֻמכרחים לקבל על פי דרכי רחמיך , לינותינו תגמֹל עונווכע

ועזרנו , עשה עמנו פלא לחיים, ב ומטיבוט, 'האנא , וחסדיך האמתיים
תשלח עלי שום  ולא ,שיענו שנזכה לקבלם באהבה גמורה באמתווה

נה שאזכה לקבלם באהבה ויסורים כי אם בעת אשר תעזרני בקֻדשתך העלי
. ואזכה לשום אשם נפשי, ך כללאתחיל להרהר אחרי ולא גמורה באמת

אהיה מבעט  ולא ,רחם עלי למענך". לאחבֹ ולא נשאתי"ר ַמול אל ֵאוֶא
בעת אשר תרצה , רק תתן לי כֹח ודעת לקבלם באהבה באמת, ביסורים

וברחמיך . וכאשר ייסר איש את בנ, יסרני באהבהיברחמיך האמתיים ל
כי כֹחי חלש , לםושבע] תוהקל[תקל מעלי היסורים בכל הקלים , הרבים

  . ואין לי שום כח ודעת לקבל יסורים כלל, ודל ודעתי פגומה
. ם כחסדך כרֹב רחמיך מחה פשעיאלקיחנני ", כחסדך עשה עמי

כיחני ואל בחמתך ו אל באפך ת'ה. יני ואשמרה עדות פיךיכחסדך ח
ני לגמרי מפני ושאזכה לבטל רצ, נךוני כרצועשה רצ, מלא רחמים". תיסרני

שיהיה הכל , ני יהיהורק כל רצ, ן של עצמי כללויהיה לי שום רצלא  ונךורצ
 מתוך –' לקוטי תפילות א (אמן סלה, לםונך באמת מעתה ועד עוכרצ

 :)תפילה קכא
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