
  
  

f   ÈÓÚ ˙‡ ‰ÂÏ˙ ÛÒÎ Ì‡...   ) כד, כבשמות( 
רת הלואה וגמילת ו בחסד בתולמו שהשם יתברך היה מקים עוכמ

 ונוברין על רצו בעת שעעכשיווגם , רהום מתן תום הבריאה עד יוחסד מי
ואז מתקיימין רק , לם לתֹהו ובֹהוום היה ראוי שיחזֹר העוחס ושל

 זמן עד שישוב וישלם ויתברך מרחיב לשהשם ,  בבחינת הלואהובחסד
נמצא שהשם יתברך . תיוונוידי עו ב האדם עליתיו מה שנתחיובואת ח

 כן אנו ווכמ, מקים מצות גמילת חסד והלואת חן הרבה מאֹד בכל שעה
ת ות להם ולבלי להיותיו לרחם על העניים ולהלוובים להתדבק במדיחי
 ומאריך לנו זמן אחר זמן ,תנווגש או נו שהשם יתברך אינוכמ, שהו כנול

לקוטי ( . מעט מעט עד שנסלק את הכלועד שנסלק ל, זמנים טובא
 לפי אוצר היראה ב" אות כ-' העושה שליח לגבות חוב ב הלכות -הלכות 

  )ח" ס- צדקה –
  
f  Ï‡¯˘È È�· ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â ... Â˙˘ÈÂ ÂÏÎ‡ÈÂ ...   

 )יא, כדשמות (
 דהיתר חוץ מהמול לבעֹר ביולפעמים יכ... 

ה שזהו בחינת יידי אכילה ושתי יתברך על' לה
מכלל . ושלח יד לא ואל אצילי בני ישראל

 שפרש ושהיו ראויים להשתלח בהם יד כמ
כי ויחזו את האלֹקים ויאכלו . י שם"רש

ך אכילה ו בלב גס מתווישתו שהסתכלו ב
דה ייתברך חוץ מהמ' ה ונתלהבו להיושתי

והסתכלו והציצו חוץ מהגבול בזה שאין 
להם רשות שזהו בחינת פגם נדב ואביהוא 

בחינת שתויי יין נכנסו למקדש שהפגם שלהם 
 שכתוב ו כמִשעורהיה שנתלהבו חוץ מה

  .ויֻמתו' בקרבתם לפני ה
וזהו בחינת פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת 

יתברך חוץ ' ערין להוכי זה שנתלהבין וב. אלֹקיך' את ה
לין להכשל וידי זה יכ ת שעלמהמדה זה בחינת רום לבב וגסו

' יתברך בחינת ורם לבבך ושכחת את ה' ם ולהתרחק מהולגמרי חס ושל
 מה שאין עיקרפי רֹב ה  כי באמת על,ורֹב בני אדם נכשלין בזה. אלֹקיך

פי  על יתברך אף' זר בתשובה להו חויתברך ואינ' האדם מתקרב לה
לה ומניעה גדאבל גם זה הוא , ת הגוףושהמניעה מחמת התגברות תאו

ער חוץ ויתברך שב' יתברך הינו רבוי תבערת הלב לה' מלהתקרב לה
  .דהימהמ

 וכי בודאי אם נתפס איזה אדם שהוא בכלל ישראל שלא נזרקה ב
'  אם הוא חפץ בתשובה לחזֹר להותו אם נשאל א,רסות ומינותואפיק

יתברך ' צים מאֹד מאֹד לשוב להו בודאי הכל ישיבו פה אחד שר,יתברך
צה ו אם רותווגם אם נשאל א. תגעגעים לזה מאֹד מאֹד ימים ושניםומ

ן ללמֹד דף ויתברך כדי לשוב אליו יתברך כג' ת איזה דבר בשביל הולעש
צא בזה מדברים ו לילך לטבל במקוה וכיו לתן פרוטה לצדקה אוגמרא א

בודאי ישיב בפה מלא הן כי בודאי אני מֻרצה , המקדשין את האדם
עיל ו מודע שכל זה אינועיל לי כי אני יול ובלבד שי"הנת בכפלים מולעש

ומחמת זה .  יתברךולי לפי עֹצם רבוי הפגמים והחטאים שפגמתי נגד
  .שה כללו עוכן אינ על, ועיל לוי לא  שכל זהושנדמה ל

 מחמת שלפי מה שמשער בלבה ונמצא שמחמת רבוי תבערת לבב
זה הוא צריך להתקדש  יתברך אשר לפי ו יתברך ואיך פגם נגדוגֻדלת

לם הזה ולהשליך כל ו לגמרי מהעובקֻדשה יתרה מאֹד מאֹד ולסלק עצמ
ת הרבה ות ולהתענו ולהתקדש בכל הקֻדשולם הזה אחרי גוות עוותא

 לפי עֹצם ו מספיק לולם וגם כל זה אינו בכל הסגופים שבעוולסגף עצמ
מת זה מח, ת כל אלהו לעשול להתגבר על גופו יכוומחמת שאינ. חטאיו

ויש שנפלו כל כך בדעתם עד שאינם , לו מה שיכאפילושה כלל ו עואינ

דעים שצריכים ות מחמת שיו פרק משניו ללמֹד דף גמרא אאפילולים ויכ
  .שים כללוומחמת זה אינם ע. ת הרבה מאֹדולעש

ם אל תצדק ותנו מאֹד שלֹמֹה המלך עליו השלוועל זה כבר הזהיר א
כן  ל על"ת צדיק הרבה כנוצה להיו שרהרבה ואל תרשע הרבה כי מחמת

כי באמת בודאי היה ראוי שיהיה כך . ל"ם כנוהוא רשע הרבה חס ושל
לם ות ולהפֹך פניו מהעו בכל הקֻדשול ולקדש עצמ" כנוער בלבו שבוכמ

ל וכן וכי מאן דלא יכ פי על אבל אף. תרותר ויווי' וכו' הזה לגמרי וכו
מי שלא יכול לעשות מצוה  [בדלע לא למעבד כלא מצוה פלגא מצוה נמי

יח כל ול להרוו יכווכי מפני שאינ. ]?יעשה לא חצי מצוה גם כן, שלמה
יח כלל וגם יפסיד חס וירו לא לם אם כןויח בזה העולין להרוומה שיכ

כי בודאי כל מה שיעשה , רחמנא לשזבן, ם מה שיפסיד רחמנא לצלןוושל
 ה קטנה בעלמא בודאי נֻקדאפילויתברך ' איזה דבר שבקֻדשה בשביל ה

 פרוטה ו תפלה אורה או דבור אחד בתאפילויֹאבד לעתיד שום דבר לא 
 אפילויֹאבד בודאי בשום אֹפן  לא די שזה ולא .צא בזהואחת לצדקה וכי

רה כלה ום עבר על כל התו אם חס ושלאפילויהיה מי שיהיה 
הוא מקפח  ברוך שוכן אין הקד פי על אף, כמה פעמים

' וכל מה שפעל ועשה בשביל ה. שכר כל בריה
. יֹאבד דבר לעתיד לא ל ודבר קטןויתברך דבר גד

פי שכתוב בספרים שמי שהוא רשע  על כי אף
ידי  ם עלוסיף כח בקלפה חס ושלוהוא מ

כבר יש על זה כמה , ביםומעשיו הט
כי אם היה כן בפשיטות כבר . תרוצים

כי , אבדה התקוה של כל בעלי תשובה
' וב בפעם אחד להבודאי אי אפשר שיש

  .יתברך
ת תשובה כי וואם כן מהיכן יתחיל לעש

 צדיק ואם כן ו אינעדייןהלֹא בהתחלה 
וגם אם . מהיכן יזכה לשוב ואין להאריך בזה

 שכתוב שם בפשיטות ום כך כמוהיה חס ושל
אם כן היו צריכים כל הרשעים להמיר דתם לגמרי 

תר ום יהיה המומר חשוב יוואם כן חס ושל. םוחס ושל
  . בכלל ישראלעדייןמן הרשע שהוא 

שעי ישראל כל זמן ששם ו פאפילו, כן הדבר כי אדרבא לא ובודאי
רק עֹל ו פו ואינעדייןבה ו איזה נֻקדה טוישראל נקרא עליו כל זמן שיש ב

' שה לפעמים איזה דבר שבקֻדשה בודאי הוא יקר מאֹד בעיני הולגמרי וע
  .ןעניית חוץ מן הואי אפשר להאריך בזה שלא לצא. יתברך

 לגמרי ולמו שלא יֹאבד את עוצה לחוס על עצמווהכלל כי כל מי שר
 על אף, וכה לשוב כראוי לו זופי שאינ על יתברך אף' ומתגעגע לשוב לה

 לא כן כל מה שיעשה איזה דבר שבקֻדשה יהיה איך שיהיה בודאי פי
ים על כל פנ, יזכה לתשובה שלמה באמת לא  אםאפילויהיה נאבד דבר 

פי  ם מכל שכן שעלויהיה נאבד כלל חס ושל לא הדבר שבקֻדשה שיעשה
ך דרכי הקֻדשה ו מעט מעט בתו וירגיל עצמוהרֹב כשיהיה חזק בדעת

כי אין שום , יתברך כראוי' ף יזכה לשוב בתשובה שלמה להוף כל סוס
 תרומות -לקוטי הלכות (. לם כלל כמבֹאר אצלנו כמה פעמיםויאוש בע

  )' ב-' ומעשרות ג
  

  )המשך, 'טמכתב  -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 אם עבר אפילו,  אם עבר האדם מה שעבראפילו...   �                   
פי כן אין שום -על-אף, רה כלה אלפים פעמים רחמנא ליצלןועל כל הת

' וצריך להתחיל בכל פעם מחדש להתחזק לשוב לה, לם כללויאוש בע
קים מאֹד מתקרבים ו יתברך כשהרחוֻדלת געיקרכי זהו , יתברך ולשמֹח

  .ו יתברך ומתחזקים באמונהדים בואליו ומ
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שיתחיל האדם בכל פעם ,  בריאת שמים וארץ היו רק בשביל זהעיקרו
שזה בחינת , ום הוא ראשית התחלתו היכִאלום וולד היו נכִאלומראשית 

וכן . ל"הנבשביל ראשית , דייקאבראשית , "'בראשית ברא אלֹקים וכו"
ם תמיד מעשה בראשית והכל רק ו בכל יויתברך מחדש בטוב' עד עתה ה
 יתחיל בכל ושכל אחד כפי מדרגת, ל"בשביל ההתחדשות הנ, בשביל זה

 צריך לשמֹח במעט דייקאוהוא ,  יתברךודתוס בעבום מחדש לכנוי
  .עדיין ות שיש בובות טודמעט הנֻקד

 תמיד אף אם הוא ומלחזק את עצ.  הוא ההתחזקותעיקרהכלל וה
לם כי בכל ולהאמין באמונה שלמה שאין שום ירידה שבע,  שהואוכמ
לים ו בתכלית תכלית הירידה והנפילה שאין למטה ממנה יכאפילום ומק

פי כן צריך -על-אף, תול תחתיופל לשאו כשנאפילוו. יתברך' למצֹא את ה
ברך ית' כי גם שם ה, לםו לעו תמיד ולבלי ליאש עצמולחזק את עצמ

' דת הוד בעבו הכלל והיסעיקרוזה ". ל הנךוואציעה שא"בחינת , נמצא
  .לם אף אם יעבֹר עליו מה שיעבֹרו לעולבלי לפל בדעת, ושהכל תלוי ב

, שיצא מגבול הקֻדשה לגמרי, כשהאדם בבחינת ירידה בבחינת נפיק
כה אז לבקש את ווכשז, הה מאֹדו נעלם ונסתר שם קֻדשה גבדייקאאז 

הה מאֹד ו לבחינת קֻדשה גבדייקאכה אז ואזי ז,  שםוצאויתברך ולמ' ה
  .מר ומגן תמיד על האדם בכל עת סכנה שצריכים שמירהושש

צאים שם את ונים ומחפשים ומות החיצומולכים במדבר במקוכשה
 ו ולהצילוכך על האדם לשמרופף וסויתברך ח'  הדייקאאז , יתברך' ה

 שיוכל להכניע שם הסטרא ותוזר אווע, םוס ושלל שם חולבל יפ
כה לעליה ו את הקֻדשה וזדייקאאחרא ולברר משם 

  . בחינת ירידה תכלית העליה, לה מאֹדוגד
 אפילול להחזיר למוטב והצדיק האמת יכ

 ולא רהות לא שעי ישראל שאין בהםופ
 מנפילתם אל ֻכלםת וולהקים ולהעל, תומצו

רך יתב' תם אל הוהקֻדשה ולקשר א
  .ורתוות

 הכוסף ,הזוכרו תמיד בלי שום הפסק
ומתגעגע להתראות באהבה ושמחה בלב 

דורש שלומו ומעתיר בעד שלומו , אמת
  . וישועתו והצלחתו לנצח

¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  
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ם רביעי שכרתי עגלה ובי☺                       
 העת ותוובא, אע על שבת למדבדיבקוי לנס"של ר

דעים אם והיו י ולא היה הדרך מֻקלקל ומֻבלבל מאד
 עם שליטין כי לפעמים ירד איזה שלג וע עם עגלה אולנס
ן ובטוח כלל ומחמת זה נסעתי עם והיה דרך נכ ולא ך כך נתמסמסוובת

עדיין מנו מטיראוויצע וושל-תי כל אנשיוולוו א, ם חמישי בבקרועגלה בי
ע לארץ ישראל בנסיעה ו שבדעתי יש סברא לנסדעתי להם כלל מהוהלא 

  :  הרבהעדייןזאת כי גם בעצמי הייתי מֻספק 
תיק ום חמישי נסעתי מטיראוויצע ונתחבר עמי ידידנו הוובי☺ 

 לברכה ונסע עמי עד טשערין ונונכד המגיד זכר' ן וכוורנו הרב גרשומ
מנו ושל-דש זלאטיפאליע בבית רבי יקותיאל אחד מאנשיוק-ולנו בקהלת

 בעת שישב שם בזלאטיפאליע ומצאתי ו לברכה בביתונושדר רבנו זכר
ובא אצלנו בלילה והיה לנו ,  יאירוקל נרישם את חברנו ידידנו רבי חי

  : לנחת ולשמחת לבב
ובאנו לכפר , ם מזלאטיפאליעור היו אקֹדםם ששי נסעתי ובי☺ 

 משם ו בביתותומצאנו א ולא ,שב שם ידידנו רבי זאבוסניסילקע שיוקר
ם ונתעכבנו שם על ות היודש קאמינקע וכבר עבר חצונסענו לקהלת ק

ל שהיה נצרך "ן הנותה שנסע עמי רבי גרשישבת שירה ומאת השם הי
 שם מֻחתנים כל בית הרב וכי יש ל, דש קאמינקעוק- בקהלתונעניישם ל

ן ואיש אחד ו של רבי גרשוסף הירש גיסודשם ובשבת היו אצלנו רבי י
שהוא חתן החזן דשם גם רבי ישעיה חתן הרב היה כל ממדבדיבקא 

  .ם אצלנווהי
 לברכה בעת שהלך עם ונווספר לי אז שהיה פעם אחת אצל רבנו זכר

 הרב וספר לי כל המעשה איך ותנוולצרך ח, אחד בשליחות מהשפאלער
ושדבר , ל עד מאדוושנפל עליו אימה ופחד גד,  לברכהונונכנס לרבנו זכר

 ו כל לבול ספר ל"ראה מדבריו שרבי ישעיה הנ הרבה וכפי הנועמ
  ררות לתשובה מאד כדרך כל האנשים וושנמשך עליו אז יראה והתע

  
  

כמֻפרסם שתכף כשנכנס אליו אחד בא עליו ,  לברכהונו זכרושנכנסו אצל
נפרד ממנו ו ולא ומי שנשאר על עמד, ל לתשובה מאדוררות גדוהתע

ם וספר איך שאחר כך כשבא כמֻפרס, נעשה איש כשר וירא השם מרבים
 לא לים ומחמת זהו יסורים גדו הבינו קצתם שהיה שם והיו לולבית

 ההפרש וההבדל בין אם ודע בעצמותר ועכשיו הוא יוסע ייל לוהיה יכ
 מחיים אמתיים וגם כל אדם ותוושעקרו א, עכשיו ובין והיה אצל

 בה על ידי זהו טות האמת אם עשו לול לראוהמסתכל על האמת יכ
 רעה שאין ו עשו לו לברכה אונו מלהתקרב לרבנו זכרותוכבו אישע

  :'יוכלו לתקן וכו לא גמתה מֻעות אשרֻד
  

  )יזסימן , צדקה – עצותלקוטי (

, צריך שיהיה לאדם הסתפקות�                                                   
ה  מזאפילוו, לםו בהכרחיות מזה העולהסתפק רק במה שצריך ל

ידי זה נעשה יחוד -ועל, ההסתפקות גופיה צריך להפריש ממנו לצדקה
  ).סימן נד, 'ן א"לקוטי מוהר(ת ובות טול למעלה ונמשכין כל ההשפעוגד

ת ושאזכה להי, ותזכני ברחמיך הרבים למדת ההסתפקות... ���� 
לם הזה כי אם ואשתמש בעסקי הע ולא ,לם הזהומסתפק במועט מהע

לה ובקֻדשה ובטהרה גד, ית הצמצום וההסתפקותמה שמכרח לבד בתכל
 כשתזכני להגדלת הדעת באמת שאזכה אפילוו. לשמך ולזכרך לבד

 לא כן-פי-על-אף, להבין מכל הדברים את הרמזים דקֻדשה שיש בהם
רק , לם הזהום בעסקי העות חס ושלוטה כלל להרבואהיה נ

, ל בהכרחיות לבדולהסתפק במועט מאֹד בצמצום גד
 עיקרו, לה לשמך לבד באמתוובטהרה גדובקֻדשה 

רה ו לעסֹק כל ימי בת'הדת ועסקי יהיה רק בעב
  .ביםוותפלה ומעשים ט

 מזה ההסתפקות אפילוותעזרני ש���� 
וההכרחיות שתשפיע לי אזכה להפריש 

 מקרא לקייםואזכה , ממנו לצדקה
נן ומלוה יכלכל וב איש חוט, שכתוב

ת בצדקה וואזכה להרב. דבריו במשפט
ידי הצדקה -ועל, ם הגונים הרבהלעניי

הוא -בריך-שלי אזכה ליחד קודשא
 :ושכינתיה ביחודא שלים בשם כל ישראל

  )תפילה נד מתוך –' לקוטי תפילות א(
  

  )ל"זצ, ישראל אודסר' ר מאת(

את כל מה שליך מאני ...  �                    
 שיהיה הכל , הכל, אני והבנים והמשפחה,שיש לי
  ... כל יום,משליך על השם יתברךא וה ,כרצונו יתברך

י " והאר, הבעל שם טוב ותלמידיו, ותלמידיםרבנים יש הרבה...
 נעלם , אבל רבי כזה ותלמיד כזה,הקדוש היה לו תלמיד רב חיים ויטל

נחמן ונתן " :כשבא לאומן ,הקדוש אמר רבנו! נחמן ונתן, מכל העולמות
 "ליקוטי עצות" ,כאלו "ליקוטי הלכות". !" העולםמכל עושים צחוק

, "סיפורי מעשיות"ה, "ן"ליקוטי מוהר" , אין כזה דוגמא בעולם,כזה
 , וניגלה, נעלם לגמרי,וניגלה  נעלם,ניגלהזה , ן הגאולהי זה עני,השיחות

כל תורה הוא בהקדוש   רבנו, אתולמדהוא יורד לכל אחד ואחד ומ
 אחד  וגם כן כל, מה שהוא צריך נמצא בתורה שלו,ם זהעמלמד 

תורת חסד על " מעיין ו בתורה אחתנמישראל מה שהוא צריך יש
נתגלה , נתגלה חכמה, שהוא פותח את הפה, על ידי פתיחת הפה, "לשונה

 וכל,  מי ששמע הפסוק הזה,אוי , אוי,"ותורת חסד על לשונה"חכמה 
  ...זה לא מעולם הזה, "אשת חיל" של , שלמה המלךשל המזמור הזה

?  שמענו ניגון כזהלא?  מה זה,על הניגון הזהכל העולם מתפלאים 
 ,הקדוש שר את זה רבנו ,זה הניגון של רבנו ,כל פסוק הוא עולם מיוחד

זה , התעוררות כזה, ניגון כזה, "דתאאתקינו סֻע"וגם 
  .הניגון של רבנו

 ,הניגון של רבנו, זה מרבנו, "אזמר בשבחין"וגם 
ון בשבת בבוקר גם כן הניג "אדתאסדר לסֻע"וגם 

... של רבנו" אתה נגלית"וגם הניגון של  ... רבנושל
  רבנו, אבל יש רבי,פי שאנחנו כמו שאנחנו-על-אף

  ...!רבי נחמן יש בעולם
 כל הניגון ,מרובע, משולש, כפול, פשוט

  ...!הזה
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    בתוך שאראילנה בת בלרהרפואת  ל
  כל חולי עם ישראל                   


