
  

  

[ ‡ÏÂ  Ï‡ ÂÚÓ˘‰˘Ó…̃Ó ÁÂ¯ ¯ˆ... )ט,ו( 
כי , ובצדיקי האמת' כן יבטח בה פי על  ואףונוצריכין להכיר חסר

וכן מבֹאר בילקוט ראובני על פסוק  .לו הגדו בחסדויתברך יעזֹר ל' ה
משום דחזו דלא , מרוכל'  וכוˆ¯ ¯Ï‡ ÂÚÓ˘ ‡ÏÂ‰˘Ó…̃Ó ÁÂ ): ת וושמ(

מפני שראו שלא היה בהם מעשים  ['כשרין וטבין וכון עובדין דוהוי בה
 היינו ,ם אחרוד במקווכן מבֹאר ע. ין שםיע, ]'כשרים וטובים וכו

 פגם האמונה שלהם היה מחמת ענוה פסולה שהוא בחינת מֹחין עיקרש
הלכות (. משהל כל כך שלא שמעו אל וכן באו לפגם גד ועל, דקטנות
 )א בסוף" אות ל-' תפילין ו
 

[ ·ÈÂËÓ ˙‡ Ô…̄‰‡ ‰ËÓ ÚÏÂÌ˙... )יב,ז(  
גם בהסטרא  כח ונתן. את זה לֻעמת זה עשה אלֹקים

 כח  עד שיש,ף בפני אדםואחרא שתוכל להתעקם כק
גם להחרֻטמים והמכשפים שיעשו כמעשה 

 ,מאהת הֻטוידי שמ ת עלוהצדיקים לפעֹל פֻעל
ראים ופתים הנו המענייןרה לוכמפֹרש בת

חרֻטמים ויעשו גם ה,  רבנומשהשעשה 
ודאי אמתת הקֻדשה ואבל ב. בלהטיהם כן

 משהלם גברה יד ונה ולעוידה על העלי
ËÓ ÚÏ·ÈÂ‰ ) ת זושמ( שכתוב וכמ. עליהם

ËÓ ˙‡ Ô…̄‰‡ÂÌ˙ .לא תותועד שבכמה א 
 עד שֻהכרחו ,ציאויכלו החרֻטמים לה

 ואם אף. Ï‡ Ú·ˆ‡˜‡Â‰ ÌÈ…מר ות ולודולה
 ף ֻהכרחואבל בס, כן החזיק לב פרעֹה פי על
. ו ולשלחם בעצמ‰ˆ„È˜' ‰מר ות ולודולה

ושם . ואחר כך נתחרט ורדף אחריהם עד הים
לה ובקע את הים לפני בני ו הגדואת יד' הראה ה

ישראל ופרעֹה סבר שגם הוא יעבֹר הים ורדף אחריהם 
  .'עליהם את מי הים וכו' ך הים וישב הולת

ת האלו וכאלו ומכל מה שמבֹאר וראות הנווהנה מכל המעשי
יתברך להאדם ' הבחירה שנתן ה כח דלאין גֹואנו ר, ספרי קֹדש מזהב

 מגלה וואינ, ונוידי שהעלים רצ  הבחירה עלעיקרו. לם המעשהובזה הע
ואלו . ונויגעים להשיג רצידפים ומתו כי אם לעבדיו הנביאים הרודוס

, שהוידי תפלתם הקד  עלונוהנביאים והצדיקים אמתיים מגלים רצ
 הוא עיקרוה. לםות בעוראות נותופתים ואושים מוידי זה הם ע שעל

ראים ופתים נות ומותו רבנו שהוא רבן של כל הנביאים שעשה אמשה
) דברים ד( שכתוב ו כמ,נראו בכל הארץ ולא נשמעו לא לם אשרובע

„‚‰ ¯·„Î ‰È‰�‰Â‰Ê‰ Ïידי תפלה  וכל מה שעשה הכל היה על',  וכו
  . 'Ï‡ ˜ÚˆÈÂ ‰) ת טוושמ( שכתוב וכמ

ואלישע כל מה דעביד ) מגלה כז(ל "תינו זו באלישע אמרו רבוכן
אבל אם כן כבר היה מתבטל הבחירה והיה . בתפלה הוא דעביד

כן כל ימי קיום  ועל. לם שנברא רק בשביל הבחירהומתבטל כל הע
גם  כח תיו יתברך נתןוכן בדרכי נפלא על. לם בהכרח שיהיה בחירהוהע

ידי  פתים לפי שעה עלו איזה מתולעש כח להסטרא אחרא שיהיה להם
  )ו" אות ע-' הלכות ברכת השחר ה. (מאהת הֻטוכשפים ושמ

  
[ ·Ï ˙‡ ‰…Ú¯Ù „·ÎÈÂÂ... )כט,ח( 

מר ודאי הוא גוובו, לם תמידוסק בתקון העו יתברך ע'דאי הובו
 חס ,תו מי שהוא רשע ובעל עבראפילוו. ונותמיד ויגמֹר הכל כרצ

  , ‡ ƒ̆Ï ˙ÁÂÏבבחינת  , כלל  יתברך 'לה שה ו עואינ כן  פי על אף , םוושל
  מאֹד   יתברך ' ה כי ',  וכו Ì‡  ˙‡ËÁ  ‰Ó ÏÚÙ˙ Ï Â   :שכתוב  ווכמ

Ó ‰˙‡Â Ì¯כי , ונו ולרצודודע להפֹך הכל לכבווי, תיוועמקו מחשב
ÚÏÂ‰ ÌÏ' ,כן  פי על ואף. נהולם ידך על העליולע: י"רש רשי שפווכמ

ת שום דבר וכן אסור לנו לעש פי לע כי אף, ולעֹשה רעה כרעת' ישלם ה
 ,גםוהוא פ, רהוגם איזה דבר כנגד התוומי שפ, םוחס ושל, רהוכנגד הת

כמובא בכל , ת ומחריב ומקלקל הרבהולמו בכל הע,ס ושלוםח
  . ונומר תמיד ויגמֹר הכל כרצו יתברך ג'כן ה פי על ואף, הספרים

זכרת  המבוכה הנענייןכי הוא , וזה הדבר אי אפשר להבין כלל
כן הכל תלוי  פי על ואף,  יתברך לבד'ידי ה שהכל נעשה על, לעיל

כן יש  ועל. ל"שזה אי אפשר להבין בשום אֹפן כנ,  של האדםובבחירת
רה ו כנגד דרך התהיינו,  יתברך'ן הושה כנגד רצוכמה דברים שהאדם ע

 פי על ואף, ונו יתברך כרצ'מר הו גדייקאזה  ידי כך על ואחר, שהוהקד
 שמצינו בכמה וכמ, וש יענש כראוי לו האדם שעשה העברה ענכן זה

וכן כל המעיקים ומצרים ,  למשל בפרעֹה וסנחריב והמןוכמ, דברים
כך נתגדל  ואחר,  יתברך'שהכבידו לבם נגד ה, לישראל

 ואף, דייקאזה  ידי שמים על ונתקדש ונתפרסם שם
ÈÎ ‰�‰ בבחינת , ‡Î� ÌÈÚ˘¯ ˙È¯Á¯˙‰כן  פי על

‰ ÍÈ·È…‡' וכו 'Â„·‡È .  
 ,פי שהלך לקלל על שאף, וכן אצל בלעם

 יתברך גמר 'כן ה פי על אף, םוחס ושל
 ות הרבה על ידווקבלו ישראל ברכ, ונוכרצ

כן הוא נענש הרבה  פי על ואף, דייקא
 'וכן מתנהג ה.  עדי אֹבדולם ואחריתולע

כנזכר , וכן הוא בכל אדם, יתברך תמיד
 -' ד  סימני בהמה וחיהכותהל( .לעיל

 יראה - לפי אוצר הירא א" מ'אותיות מ
 )א" נ-ועבודה 

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

 התחילו ,בואי למאהלוובב...  ☺                   
 כי , לברכהונונו זכריע לרבות הרבה מלנסועלי מחדש מניע

ת ויסורים הרבה לאין קץ ואר לעיל קצת שהיה לי מניעוכבר מב
אשר אי אפשר להבין כלל איך זכיתי , לת התקרבותי אליויחבת

 אך ,בארתי חלק אלף מהם ולא זניוומעם תצלינה אווכל הש, לשברם
 יתברך זכני ' כי ה,נתמהמהו הרבה לא תודל היסורים והמניעו געיקר

דל חזקי שיהיה איך שיהיה אהיה מקרב אליו ו מג,ששברתים במהירות
ועל ידי זה , ותי אבי מביתורש אי ותכף ג;ר עלי מהו לברכה ויעבונוזכר

 ולחן אבי נרֻהכרחה זוגתי אחר כך במשך חצי שנה לירד גם כן מֻש
 וכשראה אבי ובני ביתנו שאי אפשר ,לחננונים על ֻשוזי והיינו נ,יאיר
 אף על פי שלא , וגם זוגתי. נסתלקו ממני,פןות דעתי בשום אולהט

ֻהכרחה ,  לברכהונונו זכרירבתה דעתה אז מסכמת כלל על נסיעתי ליהי
תי וע או כי ידעה והבינה שאי אפשר למנ,רחה לבטל דעתהוגם כן בעל כ

   .לםופן בעו לברכה בשום אונונו זכרימרב
קף היסורין ו תעיקר אך , אי אפשר לספר,וכל מה שעבר בזה

דאי גם אחר כך היו לי ונתמהמהו הרבה אם אמנם בו לא תווהמניע
 היו , אך אף על פי כן,כמעט בכל נסיעה ונסיעהת הרבה ויסורים ומניע
 ,לחנין על ֻשוזימאחר שכבר הייתי נ, ת שאפשר לסבלןויסורים ומניע

 ושה אוסע בכל עת שרציתי בכל שלו והייתי נ,ורר בביתווכל איש ש
 ובכל פעם , איזה זמןו ולפעמים ישבתי אצל,תו פחות אוארבעה שבוע

ת וראות ונות נפלאות ומעשיות ושיחורות, שמעתי דברי אלקים חיים
  מפי ומפי מעים ותי ואת כל השואשר החיה א , לםו מע נשמעו לא אשר
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 טוב להגיד ולשיר
  

 ...לזכות לכל הישועות 

  

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן



היו שותפים בהפצת דעת 

  דיק האמתהצ
  בעולםבארץ ו
  

  הדואר סניפי בכלניתן לתרום 

  89-2255-7 חשבון
  

  תזכו למצוות

 הלא הם כתובים על ,למי עד ולנצח נצחיםות לעורורי דוכתבי לד
, ידם- יתברך על' יבין וישוב להו החפץ באמת יראה בעיניו ובלב,ספרנו

ע מפיו ו ההם לשמ יתברך בימים'כני היויבין וישכיל אפס קצה מה שז
זן ודברים שלא שמעתן א, מיןוי-דברים שכסה עתיק, ראוש והנוהקד

  .'וכו' לם וכוומע
 ,ל"ז הנ" אחר כך בשנת תקס,וכל זה נמשך בערך ארבע שנים

 חזרו ונתחדשו עלי מחדש לגמרי כל ,בושהתחיל גלותי וטלטולי למאהל
 מחמת ,הליפן אחד היו קלים מבתחו רק שבא,להיתר מבתחו יתוהמניע

ע ו כי כבר זכיתי לשמ,עורישהייתי כבר חזק בדעתי מאד מאד בלי ש
 ועל ידי ,שיםום מצוף דבש אמריו הנעימים והקדומה ששמעתי ולטע

ת ו כל המניעעיקר כי זה כלל אצלנו ש,תור המניעוזה היה לי הכח לשב
ין שם ית עומואר בספרים בכמה מקו כמב,'ח וכוות המוהם רק מניע

 אי אפשר ,בו וכל מה שעבר עלי אז במאהל,)ו"סימן מ -א לקוטי תנינ(
  .צור אספר קצתילספר אך בק

  
  )יח, ממון – עצותלקוטי (

שנא ִיְש, נא בצעוידי שיהיה ש-על�                                          
א לחכמה והשכל וזה יזכה לב-ידי-על, ן בתכלית השנאהואת הממ

פל ון הוא נוידי אהבת ממ-על, וכן להפך. לקותכין להשגת או זויד-שעל
ת ופיוהקל, פל לשטות וכסילות ולעצבות ומרה שחֹרהוונ, מזה השכל

ל "שהם ההפוך משכל הנ,  בסבובים שלהםותואחרא מסבבין א-וסטרא
 ).'סימן ל, ן"לקוטי מוהר(

ותקנני ,  המֻרביםיתיונוושיעני ומחֹל לי על כל עועזרני וה ...  ����
וזכני להתקרב אליך , שיעני מהרה למען שמךובה מלפניך והובעצה ט

באֹפן שאזכה להשיג השגת , ועשה מה שתעשה. לםובאמת מעתה ועד ע
מה בקֻדשה יבאמת ובאמונה של, ותךקאל

נך וכרצ, לה ובענוה אמתיותוובטהרה גד
והגן בעדי ושמרני . ן צדיקיך האמתייםווכרצ

שום  שלא יעלה על לבי ,ןו ממתאוותוהצילני מ
נא וש"ת וואזכה להי, ן כללוחמדה ותאוה לממ

, ן בתכלית השנאהולשנֹא את הממ" בצע
ותצילני מטרדת הפרנסה ומיגיעת ורדיפת 

אטריד  ולא אבלבל את דעתי ולא ,לם הזהוהע
לם הזה ואת מחשבתי בשום דבר מעסקי הע

י וחכמתי ובינתי ודעתי יתורק כל מחשב, כלל
בוקים ודבוקים ולבי ונפשי וגופי יהיו תמיד ח

ממותך וקקים לרובך ותאבים אליך ומשת
עד שאזכה לחכמה , באמת ובאמונה שלמה

עד שאזכה להשיג תמיד , לחכמה תתאה ולחכמה עלאה, שלמה דקֻדשה
  . מהיותך באמת ובאמונה שלקהשגת אל
ממותך ות בידיעת רות אמתיות חדשוותזכני תמיד להשג  ����

עד , ך דעה בינה והשכלותחנני מאת, שהוובתשוקת אמונתך הקד
, ותך גם בשאר אנשים רביםקשאזכה ברחמיך להכניס השגת אל

ת ולפרסם וואזכה ברחמיך לגל. בונך הטולה כרצובקֻדשה ובטהרה גד
וידע כל פעול כי אתה , לםוממותך ואדנותך לכל באי עוותך ורקאל

ויתברך וישתבח שמך מלכנו בפי . ו ויבין כל יצור כי אתה יצרתופעלת
, לם ועדומם ויתפאר ויתנשא ויתעלה מלכותך לעוויתגלה ויתר, כל

 בכל ו ישראל מלך ומלכותאלקי 'ה וויאמר כל אשר נשמה באפ
  )' מתוך תפילה ל-לקוטי תפילות  ... (משלה
  

  )ח"ל מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .אביב-תל, א"ערב יום הכפורים תשכ, ה"ב    �              
לבחֹן ולתפס מי הוא הרבי האמת של כל בעל עין חדה , יקירי
יחיהו חיים אמתיים ויורהו ' ה. ידו-שכל חיותם וקיומם על, העולמות

  .הדרך הטובה אשר ילך בה
אל תתבהל ואל תתבלבל ואל תפל . חזק ואמץ, יקירי וחביבי כנפשי
יש לנו כתפים ' כי ברוך ה, יהיה מה שיהיה, לםוברוחך משום דבר שבע

בתֹקף , לם החשוך של עכשוו בזה העדייקאכי . הםרחבים לסמֹך עלי
, ר העני הזהום בדור היתועֹמק נפילתנו וירידתנו שירדנו פלאים בד

ר צח וא, רא ונשגב מאֹדונ, חדוש שבחדושים, ר חדשולם אובע' האיר ה
ת והיה מימ לא שעדין, עלאה על כל עלאין, תורור האוא, ומֻצחצח

   אפילו יתברך ' לה לם וכל הע       משיך לה , לםול לתקן את העושיכ , לםוע
  ללו להתג ראוי לנו כן -ועל . בתכלית הרחוק תר ובי קים והרח את 

   עד  ,ועקרבים נחשים  בין  גם  הארץ  על  ולרחֹש  , וטיט ברפש 
כי כל זמן שהאדם משתדל ומבקש , שו הקדורושנזכה לשאֹב ולינֹק מא

, יהיה איך שיהיה, לםווה לע תקו יש ל-ומחפש להתקרב לצדיק האמת 
 ות ומתחתיו עד שכמעט אינום תחתיו אם נפל לעמקי עמקי תהאפילו

-כי על. תוכבים ומזלובדי כודע להבחין בין קֻדשת ישראל לֻזהמת עוי
ת משמד ממש לקֻדשת ולים הכל לעלו יכמשהידי הצדיק שהוא בחינת 

 וכל לגמרי ולסלק שו שצריך להחשיך עיני דעתעיקררק ה, ישראל
ולסמֹך רק על ,  כבהמה שאין לה דעתו לגמרי וישים עצמווחכמת

 ואך צריכים לשמֹר עצמ. תו החכמה מכל החכמעיקרוזה , אמונה לבד
שלא יהיה פתי יאמין , ת של שטות והבלואמונ, תות כזביומאֹד מאמונ

' ת שהזהירנו הות טמאות ובהמורות טהווזה בחינת בהמ. לכל דבר
כי האמונה היא בחינת בהמה , רומא ובין הטהיתברך להבדיל בין הט

, תורות טהואך אמונה ישרה אמתית דקֻדשה היא בחינת בהמ, ל"כנ
  .תות טמאות הם בחינת בהמות כזביוואמונ

  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯    .הדורש שלומו והצלחתו בזה ובבא לנצח
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
היינו בבית ] אני ורבי ישראל קארדונר[חנו אנ...   �                    

 וגם היה לו נרות, הרגשתי שצריך לישון ולא ,כל הלילהולמדנו הכנסת 
והדליק  , היה לו נרות, והוא היה עשיר...יקר הערך היה זה ש,וגפרורים

 עד ששמעתי , עד קרוב לאור הבוקר"ן"ליקוטי מוהר" ולמד איתי בנר
 היא , בכתה מאד כמו אחרי נפטר שהיא,מא שלייהקול בכיה של הא

אני ו ," בני ישראל בער נאבד,ישראל בער  בני,אוי" :בכתה מאד
 , זה כבר אחרי חצות הלילה,אוי וי" : אז אמרתי לרבי ישראל,שמעתי

, מאי אז יצאתי מבית הכנסת והלכתי לא,"מא שלי מבקשת אותייוהא
מה " : ואמרתי לה, אני הגעתי אליה,פי הקולל

 ?מה זה עשית" : אז היא אמרה,"?יהיזה הבכ
פנים אתה יודע -כל- על? הלכת כל הלילהאיפה

 כל ,צריכים לזרוק לאשפה כל הבצקשעכשיו 
   ."החלה וכל הלחם

 ומהלילה הזו נעשה רעש בטבריה ,נו
 .נעשה ישראל בער ברסלבר, שהלילה הזה

מה זה היה " , באו בבוקרמהסביבההשכנים 
אחד קנה איש " : אז היא סיפרה"?יהיהבכ
חזר  ולא , ונעלם]כל הלילה [ והלך אתו,לחם

 אבל בבוקר ,ידעו מי זה לא  והם,"כל הלילה
 היה בבית  שהלכתי לבית הכנסת ורבי ישראל

 כבר ,נו" : אז אמרו,הכנסת ואני דיברתי אתו
  ". בלילה הזה מה שנעשהנעשה

 ולמדנו ספרי , הוא למד איתי, הלכנו לישיבה,אחר כך ביום ראשון
 ישראל בער" , אוי וי,והם ראו ,פוסקים, "שולחן ערוך"וגמרא ו רבנו

מא י מלחמה גדולה והאבא והא, מחלוקתעמד עלי ."!נעשה ברסלבר
 זה רק, היה להם רחמנות גדול,  המשפחה וכל הישיבה וכולםוהקרובי

ישראל בער נעשה  , ישראל בער נעשה ברסלבר,וי אוי" :אמרו
 ,מאי לאבא ולא,הוריםה הם הלכו ל, הם הלכו מהישיבה,"ברסלבר

 אז אמר ," ישראל בער נעשה ברסלבר?אתם יודעים" :וסיפרו להם
 , הוא מקיים כיבוד אב, אני מכיר את הבן שלי,דואג לא אני" :אבא

הוא ו הוא ירא שמים , דוגמתואין, אפילו יראה שאני אשלח אותו לאש
 לא גיד לו שאניא ואני , הוא יבוא מהישיבה...מקיים מצוות כיבוד אב

 :הם רעדו ," אין לי שום דאגה,יהיה ברסלבר לא בוודאי אז הוא ,רוצה
 אתה צריך מלחמה ,ישמע לך לא  הוא?יודע מה זה ברסלב לא אתה"

אני באתי , " אני מכיר את בני,דואג לא אני" : אז הוא אמר,"כבידה
רב מוטל  ,אני שמעתי כולם מהישיבה" :אבאה אז אמר לי ,מהישיבה

 רחם , תדע בני,ת ברסלברי ואמרו שאתה נעש באו וכולם)סלוניםמ(
היה איזה חסיד ת אני רוצה ש,רוצה שתהיה ברסלבר לא  אני,עלי

 אתה ,אבא" : אז אני אמרתי לו,!"ברסלב לא  אבל רק,שאתה רוצה
אז הוא . "אשמע לךלא זה אני ב,  מקיים כיבוד אבאני ,מכיר אותי

 זה הפעם ,"יודע מה זה ברסלב לא  הם אמרו שאני,הצדק אתם" :אמר
מה ,  אוי,רוצה לקיים את דיבורו לאהוא ני שומע שאהראשון בחיי ש

 כל , החסידיםוכל )מסלונים (מוטל  הרב, אפשר לספרעכשיו? שהיה אז
  ...תחהעיר היה כבר רו
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