
����

  לזכות�לכל�הישועות���ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן���לשירטוב�להגיד�ו
 )סז',�מ�ב"קל(.�ַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

  
È·ÂÂÈÚÈ·˘‰ Ì. . )ב,לה'( 

ח וסקין לטבושע, תיוו הזביחה והשחיטה של היצר הרע וחילעיקר
ת וסקין להכניס בהם מחשבוידי שע  הוא עלעיקרה, ולשחֹט בני האדם

כד את ו לעיקרוה.  הזביחה והשחיטה שלהםעיקרזה  ידי שעל, תורע
 כל ומחשבתכי בזה האדם טרוד מאֹד ב, ןות ממות של תאווהאדם במחשב

 ותר חסר לו יווכל מה שיש ל, ו בידותוכי אין אדם מת וחצי תאו, ימי חייו
ת כרוכים ווהנה מחמת שהמחשב. לםו לעותו ממלא תאוותר ואינובי

ן וממחשבה ון לרעיולכין מרעיוזה ה ידי על, ונסבכים זה בזה מאֹד
והעצה הכללית . םוזה למה שבאים חס ושל ידי עד שבאים על, למחשבה

שפתאֹם יעמֹד האדם וינוח וישבת ויהיה שב ואל תעשה , זה הואל
  . ובמחשבת

נים הרבים ות והבלבולים והרעיוך כל הטרדושבת, וזה בחינת שבת
כי באמת ,  לגמרי וינוח וישבת בבחינת שבתות יבטל את עצמווהמחשב

ת ורק כשנתבלבל במחשב, ונותה כרצוהמחשבה ביד האדם תמיד להט
,  העצהעיקראבל ,  לשוב ולצאת מהםו שקשה לומה לנד, נים הרבהוורעי

, תוין המחשביל בענוכי זה כלל גד, ושפתאֹם יעמֹד וישבת ויבטל עצמ
, כי אם ירצה לעמֹד נגדם ולסתרם, "שב ואל תעשה" :קר הואישהע

ת שב ואל תעשה ו להיעיקרכן ה על, תרויהיה נלכד י
ת וקף בלבול המחשבוך תושבת, פנים כל מעתה על

  . דויחשב ע ולא ד וינוחיעמֹ
, ולפעמים צריך לזה בטול דקֻדשה באמת

,  לגמרי ויזכר בהשם יתברךוהינו שיבטל עצמ
. ף יתברךור האין סו לגבי אוויבטל את עצמ

שצריך האדם לזכר תמיד , וזהו בחינת שבת
,  קֻדשת שבת גם בימי החֹלוולהמשיך על עצמ

ך כל הבלבולים יעמֹד וינוח בבחינת והינו שבת
 .תות רעוזה ינצל מכל המחשב ידי ועל, שבת

עיין ; ' אות ח- ' ו  הלכות שבת-לקוטי הלכות (
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 להשם ולשעבד ות להרים ידוומתן ומלאכ שה משאוצריך האדם הע
, "'דרכך וכו' גל על ה: "בחינת,  להשם יתברךו ודבורו ועשיתוכל מחשבת

ת ורק שאנו מֻחיבים לעש, שה כללוולהאמין באמונה שלמה שאין האדם ע
ת ודוכי יש ס,  יתברךונומחמת שכן רצ, ומתן ומלאכה איזה עסק במשא

ת וצוכי מבררין ברורין וניצ, תוומתן ומלאכ ת בכל עניני משאולות גדונווכו
ובשביל זה לבד צריכין , כידוע, תוומתן ומלאכ ידי המשא עלת ושוקד

וכמאמר ,  יתברךונוכי כן רצ,  איזה מלאכהוומתן א ת מעט משאולעש
, שה כללואבל באמת אין האדם ע. ארץ רה עם דרךוב תוט: ל"תינו זורב

 עיקר, כי אם אדרבא, ידי העשיה הגשמית כלל ואין הפרנסה נמשכת על
, ןוידי הארת הרצ דהינו על, תוט מלאכ"טול הלי בידי הפרנסה נמשכת על

דעין זֹאת ווכשי. מיןודמנה מתברכין כל שתא י, שהוא בחינת קֻדשת שבת
זה ממשיכין הקֻדשה של שבת לששת ימי  ידי על, באמת ובאמונה שלמה

זה  ידי ועל, זה מקדשין ששת ימי המעשה בקֻדשת שבת ידי ועל, החֹל
, תוט קלל"מבחינת ל, ת מזהמת הנחשוכט מלא"מבררין ומזככין כל הל

ואז , ת בבחינת מלאכת המשכןוט מלאכ"זה שיהיה כל הל ידי כין עלווז
בחינת טללי , ןובחינת הארת הרצ, תורול א"ת הם בבחינת טוט מלאכ"הל
  . ן משבת לששת ימי המעשהוכין לקבל הארת הרצוכי ז, ןורצ

 אזי אף, ונה זת בבחיוומתן והמלאכ ת כל המשאוכין לעשוואזי כשז
רק בחינת ,  נחשב בשם עשיה כללואינ, ומתן ומלאכה שה משאופי שע על

תיעשה ", "הוקם המשכן: " שכתוב במשכןוכמ, המלאכה נעשית מאליה
כי כל מלאכת , "ווהבית בהבנֹת: "המקדש נאמר וכן אצל בית, "רהוהמנ

 נםורק שהם היו מכונים ברצ, יתה נעשית מאליהיהמקדש ה המשכן ובית
  . לה בידם מאליהויתה עיוהמלאכה ה, ת המלאכהולעש

' תעשה'" ם השביעי שבתוששת ימים תעשה מלאכה וי: "וזה בחינת
 עיקרכי , כין שתהיה המלאכה נעשית מאליהוידי שבת ז כי על, דייקא

הכל הוא רק , ת הנעשין בהםוקיום של ששת ימי המעשה ושל כל המלאכ
. ן שמאיר בשבתו בחינת הארת הרצשהוא, ידי שביתה ומנוחה של שבת על

 שבששת ימי וומתן של ת ומשאות כל המלאכו צריך האדם לעשוובבחינה ז
רק הכל בכֹח , שה כללו עוהינו לידע ולהאמין באמת שהוא אינ, המעשה

כחי ועֹצם ידי עשה "ם ומר חס ושלורה שלא לושעל זה הזהירה הת, השם
, תוט מלאכ"מעשה של כל הלם הם כלי היכי הידי, "'לי את החיל הזה וכו

ידי  כי אם על, תוט מלאכ"ידי הל ם להמשיך הפרנסה עליואי אפשר להידי
 עיקרשמשם , שמקבלין ומתברכין מבחינת הידים שיש בים החכמה

כי שם מאיר , "ןותח את ידך ומשביע לכל חי רצופ"בבחינת , הפרנסה
אמת גם אזי ב, כין לזהווכשז. שהוא בחינת קֻדשת שבת, ןוהארת הרצ

כי בזמן , ת שום ֻעבדא ושום מלאכה כללובששת ימי החֹל אין צריכין לעש
כמאמר , ידי אחרים ם מלאכתם נעשית עלו של מקונושין רצושישראל ע

, צה בהמלאכהושהוא ר,  לבדונוכי אז המלאכה נעשית ברצ, ל"תינו זורב
כם ועמדו זרים ורעו צֹאנ: " שכתובוכמ, ידי אחרים ואזי תכף נעשית על
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הקטן ?  לו גדÈÓ: ת"הרנולמאחד שאל 
אמר   ? מקֹרבול שאינו הגדוא, שמקֹרב לצדיק

שאם , םועליו השל,  רבנומשההלֹא בימי : ול
 ולא להמשכן לובר גדשה דואחד היה ע

 לא בודאי, םועליו השל,  רבנומשה לוהביא
שעשה  אבל מי.  שום חשיבות כללוהיה ל

היה חשוב  בודאי, משה אל ודבר קטן והביא
ראה לקוטי (' ברה ואז הת ואמר, מאֹד
 שיפא לאעלא יוכל משה דייקאש) 'ן א"מוהר
  )ב" אות ס-אבניה ברזל . (בשיפא

  
  )'צ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ה"ב אלול תשכ"כ, ה"ב �                           
 בהמלך האמת החכם ו לדבק עצמו לבואשר נשא, ד לבי ובשריולכב

לם מעמקי ת ֻכולהעל, לםות עורוים ומגן על ישראל לדיהאמת החי וק
ך וללים בתונה בנינים נפלאים להכניס בהם כל הנדחים המתגווב, םותה

' יחדש ה. יתברך' ומחזירם לה, ים עכורים וסרוחיםמ, ניםושטף מים הזד
בריאים , בים ואֻרכיםובה ומבֹרכה בחיים טועליך ועל ביתך שנה ט

  . ונעימים
ד ונשבר לשברי ונהפך לבי בקרבי ונחרב ונתקלקל ונהרס עד היס

ת בלי ותחות רוכה בדמעוואני נאנח וב, עליך לא ,שברים עד אין שעור
שה ושאבדתי עם פטירת אשתי הצדקת הקדלה ות על האבדה הגדוהפוג

אין . ר החייםותהיה נשמתה צרורה בצר, פ הכהן"אסתר בר, םועליה השל
אני . שהובפי מלים לספר בשבחה ולתאר את גֻדלת אצילות נשמתה הקד

בים אשר זכתה ומנחם עצמי רק בצדקתה הנפלאה ומעשיה היפים והט
ת ות ודחקות ותלאך עניוות כל ימי חייה במסירת נפש עצום מתולעש

' תה לקדש שם היוכל מגמתה וחפצה הי, לםות שאין דגמתם בעות ומרורב
  . כאשר ידוע לך קצת מזה, ושם הצדיק

ן ותיו הסתומים ונעלמים מכל רעיוברֹב מצפוני סתרי דרכיו והנהג' ה
ת וטף וזרם מים כבירים של כפירוהמטיר על הארץ גשם ש, ומכל חקר

עד אשר נתכסו כל , ם באחרית הימים האלהת השמיורסות מאֻרבוואפיק
 הקדים רפואה ווברֹב חמלת. שהם הנכבדים ואנשי השם, היםוההרים הגב

  לאמֹר ,  נחמןו אשר מצא חן בעיניו ויקרא שמוושלח לנו איש כלבב, והצלה
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 התבודדות היא מעלה
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, בת האמת והאמונהית תו לבנווצוה ל, ן ידינווזה ינחמנו ממעשינו ומעצב
תיו ויחבא בצל וא בחדריו ויסגר בדלתוא יבו ב-  צה להנצלואשר כל מי שר

תיו אשר הפליא ות גבורוכי מי יהלל ומי ימלל עֹצם נשגב. ראהו הנוחכמת
ת ו ולכל נפשון וחיות לאנשי ביתותיו להכין ולהזמין מזות נפלאובפלא

תיו ורושיתענגו ויתעדנו בהדר תפארת נעימת ת, רוישראל לכל ד
 לא דה החכמה עלאה דעלאה אשרראים הנלקחים משותיו הנוומעשי
  .למיםולמי עועילים לעד ולעומים ונאמנים ומיהקי, לםו מעעדייןנתגלה 

תם נביאי השקר ו מאוש ברוך הוא לנקֹם נקמת עמועתיד הקד
דים ווצ, רוומראים עצמם כצדיקי הד, ד וגאותושממלאים בטנם בכב

ומעורים עיניהם , רתם ברגל גאוה ושקורפים אורסים וטות ודות יקרונפש
לכל באי ' ר הור המנהיג האמת שמגלה ומאיר אות אושל ישראל מלרא

  . ר לנצחור דולם לדוע
בטח תדינני לכף זכות ותסלח לי בלב שלם על , אחי יקירי נפשי ולבי

 דברים ות לך על מכתבך היקר אצלי מפז ומפנינים שכלושלא זכיתי לענ
ער כגחלי אש להתקרב והבשנכתב מעמקי לבך החם , שים אמתייםוקד
  .אשריך שזכית לכך, שהו הקדורתויתברך ות' לה

' מד ומתפלל תמיד מאת הווע, עבדך הנאמן המשרתך בכל לב ונפש
ה "ח איברים ושס"תך מהרה בכל רמו וירפא ויבריא אושירחם על עמ

ן ָמְח ַנָמְח ַנְח ַנבזכות הצדיק ַנ, ב ובנעמיםותיך בטוויאריך ימיך ושנ, גידים
  .ומןמא

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡ המעתיק 
  

  )ז" סימן ס–ת "ימי מוהרנספר (

ם שנסתלק ו נאה לי לספר כל מה שעבר עלי מי,עתה...  ☺                 
 ֻהכרחתי להתעכב באומין ווהנה אחר הסתלקות: םובשל] רבנו הקדוש[

 התחלתי לחשב ורשיו ותכף אחר הסתלקותון בין יוכדי לסדר חֻלקת העזב
ת עתה ושלח השם בלבי שצריכין להשתדל להדפיס ומה לעשת ומחשב

ן "הרותיו שכתבתי אחר שנשלם ספר לקוטי מורושאר הקונטרסים מת
 ונון תנינא ותכף נזכרתי בדבורי רבנו זכר"הרושהם ספר לקוטי מ, ןוהראש

רה תקעו אמונה ולברכה שבשנה אשתקד בעת שעסקתי בכתיבת הת
ד כמה ורמז לי בדבריו שיהיה נדפס גם התנינא וכן ע) 'לקוטי תנינא ה(

תר לעסק בזה גם נתחזקתי תכף ורמזים מדבריו ועל ידי זה נתחזקתי בי
 ו בחיים חיותושאנחנו צריכים להתקבץ יחד על ראש השנה באומין כמ

 ונוכר זושים כי דרכות מדבוריו הקדות מבארוזה כמה ראי-והיו לי על
 עלינו איך להתנהג אחר וין צואתירא מאד בפרט בענולברכה היה נפלא ונ

אם דבורים -שמענו ממנו כי לא  ממשו כי סמוך להסתלקותוהסתלקות
צוה לנו אז שום הנהגה איך  ולא מועטים וקצת מהם נרשמו למעלה

לם שלא סדר לנו ו אבל באמת אין שום דבר בעולהתנהג אחר הסתלקות
דם כל לנו כראוי כי באמת בכל הדבורים שדבר עמנו מקֹצוה  ולא יפה

תנו איך להתנהג תמיד כל ימי ובֻכלם למד א, הימים שזכינו לעמד לפניו
ת ורות והתו ובפרט כל הדבורים והשיחובחייו ולאחר הסתלקות, חיינו

ת איך ולם היו צואם שבא מלמברג שֻכות ששמענו ממנו מיווהמעשי
 כמה דבורים שלא הבנתי היטב עד היכן הם להתנהג תמיד רק שבחייו היו

בעים ומים לעד והם מים נישים הם חיים וקיואבל דבריו הקד, מגיעים
בעים מים וובכל פעם הם נ, מים עֻמקים עצה בלב איש והם טמונים בלבי

נים ואני יתנו איך להתנהג בכל העניותנו ומזכירים אוחיים ומלמדים א
ים איך להתנהג ובפרט שהרבה שומבין בכל פעם למפרע מדבריו הקד

רק אחר , שמו להם לב אז לא דברים שאמר בפרוש לפני כמה אנשים רק
וכל זה אי , רוש על אלו הדבריםי הבינו וראו הכל שצוה לנו בפוהסתלקות

  .אפשר לבאר היטב בכתב
 ול שהיה מדבר עם תלמידוין כזה מצדיק גדיוכבר ספר לי מעשה מענ
ון בהם ואחר שנסתלק יוהבין כלל מה כ לא כמה דברים שבשעה שספרם

 וון רביו להבין למפרע בכל פעם זה כו הצדיק אז התחיל תלמידותוא
 ומצא הכל ו ועבר עליו בֻכלם נזכר בדברי רבווכל מה שארע ל, הצדיק

תי הרבה לשום לב ו וגם זאת המעשה שספר לי חזק אולמפרע בדברי רב
 עזרני השם יתברך ועל ידי זה, לכל הדברים ששמעתי ממנו בחייו

  : ונתחזקתי בכל הדברים שהייתי צריך לעסק בהם
  

  )'ח, עיניים –עצות המבוארות (

ידי למוד זכות שהאדם מלמד על -על �                                                 
גם מה שהרשעים זוכים .  על ידי זה האדם נצל מרע עין של הרשע,הרשע

כי גם , הכל הוא לטובת הצדיק, שפטיו יתברך מהםומרים ומסלק מ, בדין
 בשביל להציל את הצדיק מרע ,הוא מלמד זכות על הרשע- ברוך- הקדוש

 .עין של הרשע
ותורני , ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים, אלקי תעזרני ,ובכן ... ����

באֹפן שאזכה להנצל מארס עיניהם הרעה של , ותלמדני הדרך הישר והנכון

 שנזכה להתדבק במדותיך ,ותזכנו ותלמדנו. יםהאויבים והשונא
לם נזכה ונזכה לדון את כל הרשעים וכל האויבים והשונאים ֻכ, הקדושות

ותפשט . ולהשתדל בכל עֹז למצֹא בהם זכות תמיד, לדונם לכף זכות תמיד
ידי צל -ועל, ותפלטם ממשפטם זמן כביר, ידך הגדולה ותֹאחז במשפט ידך

ובצל כנפיך , תצילנו מארס עיניהם הרעותידך הקדושה תכסה עלינו ו
, ידי צל ידך הקדושה-ותכהה ותחשיך מאור עיני הרשעים על. תסתירנו

ותשים , באֹפן שלא יהיה שום כח לארס עיניהם הרעות להזיק לנו כלל
ים בנו מקרא יותק, פרגוד ומסך המבדיל בין עיניהם הרעות ובינינו

נינו ותקדש את עינינו בכל מיני ותחזק מאור עי.  ובצל ידי כסיתיך:שכתוב
ואל , ותעזרני ותשמרני לבל אסתכל בשום דבר הפוגם את הראות, קֻדשות

כמו , ותציל עני כמֹני מחזק ממנו,  חס ושלום,תטשני ואל תעזבני בידם
  .  מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו:שכתוב
' ה.  צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו:ים בנו מקרא שכתוביותק ����

עזרנו שיתחזק מאור עינינו בקֻדשה . לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו
ונזכה ונחיה ונראה , עד שיהיה לנו כֹח לראות למרחוק, ובטהרה גדולה

פי שהרשע -על-אף, הצדיק' הונדע ונבין כי , ונשיג צדקתך וישרת דרכך
' הך ונזכה להאמין ב, זה תתאמץ ותתחזק אמונתנו-ידי- ועל. זוכה בדין

ותסיר מאתנו , ותפשיט לבנו מעקמימיות שבלבבנו, ינו בכל לב ונפשקאלֹ
שר את לבבנו להאמין בך בשלמות יותי, כל מיני עקמימיות שבלבבנו

  . אמונה בלי שום עקמימיות כלל
להתפלל , ידי שלמות האמונה הקדושה-ואזכה לחזק את עצמי על ����

 כל אשר עם לבבי אשיחה ואת, י אבותיקי ואלֹקאלֹ' העל כל צרכי לפניך 
ואספר לפניך באמת ובתמימות ובישרת לבב בלי שום ערמימיות 

, לו לשנות הטבעי אפ,ואזכה להאמין כי הכל ברשותך. ועקמימיות כלל
ואזכה תמיד להתפלל . 'הכי צדיק וישר , ואין אתה מקפח שכר כל בריה

. הבאמת ובאמונה שלמה בקֻדשה ובטהרה גדול, ולהודות לך בישר לבב
 )ה"תפילה נ מתוך –' לקוטי תפילות א(

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

רק לזכות , לא פרנסה ולא שום דבר... �                       
לו  י הקדוש היה"האר, והם הזהירו מאד, להתקרב להשם יתברך

הוא הזהיר אותם מאד על , בעלי מקובלים וגאונים, תלמידים קדושים
 שיחזיקו ,חבורה שלורבי שמעון בר יוחאי הזהיר לגם  ו,אהבת חברים

ותלמידו הקדוש רבי נתן הם  הקדוש  וגם רבנו,עצמם באהבה גדולה
אבל יש , ברוך השם אצלנו זה נגד העולם, מדברים כל כך על אהבת חברים

עליו ) קרדונר( רבי ישראל ,אני ראיתי מה זה אהבה, אהבה ויש אהבה
  . אולי הוא יצליח להאיר בי איזה אור,עלינפשו השלום הוא נתן את כל 

 זה העיקר לנקות עצמנו ,עולם הזהההתאוות ן לנקות עצמו מ
 ...היהנ שלא , זה העיקר התקרבות להשם יתברך,מתאוות עולם הזה

 , שלא נהיה כגמל.חלשון קטזה , ועכבר...  גמל,גמל הוא חזק מאד, כגמל
באיזה מקום שהוא  ומוליך אותו ולוקח את החבלאשר אם בא עכבר 

  יש לנו רבנו,אנחנו גיבורים חזקים,  אנחנוכך . הוא הולך אחריו,רוצה
 זהר מאד לקבל על עצמנו החכמה והדעת של רבנויצריכים לה, הקדוש
 , כל חיותינו ותקוותינו, שזה כל חיותינו בעולם הזה ובעולם הבא,הקדוש

הוא רוצה  ,"םאני נהר המטהר מכל הכתמי ",הקדוש מטהר אותנו  רבנוכי
  ! תאוות בשביל לנקות אותנו מן ה,בשביל זה הוא בא לעולם, לנקות

ן  לצאת מ זוכים איך,לדבר מזה תמידו ,הכל בשביל זה, האהבהכל 
אנחנו יודעים , מה לעשות,  איך,עצות כל מיני ,לשבר התאוות, התאוות

בפרט שיכולים ללכת  , אפילו באיזה חדרתפילה, שהעיקר היא תפילה
 ,האמונהתפילה על , תפילה,  תפילה,הכותל ולקברי צדיקים פה ובצפתל

 , בלי הצדיק, בלי המנהיג האמת,גדולהסכנה , נופלים, אם לא חס ושלום
הצדיק הוא גילה לנו בדיבוריו , אנחנו אין לנו כוח לכבוש המלחמה

 בשביל , רק לעבוד השם,נו מהתאוותעצמי עניין לנקות ולטהר ,הקדושים
 אבל ,שישראל יקבלו התורה,  הבריאהכל בשביל זה , כאןזה אנחנו

 כל מה שאנחנו לומדים ,צריכים ללמוד ולקיים כל מה שהוא מלמד לנו
יהיה ?  קשה,תכף לקיים , במסירת נפש, לקיים את זה,מספריו הקדושים

 וכמה ,"בכל מאודך, בכל נפשך, בכל לבבך"}, לקיים{צריכים , קשה
 על החסד ,המתנהות תמיד להשם יתברך על אנחנו צריכים לשמוח ולהוד

,  בדורות אלו,הקדוש עכשיו בחושך כזה  שיש לנו רבנו,הזה שעשה עמנו
כל מי , חיה הכל וממתקן והוא מרפא, הקדוש היא הרפואה לכל רבנו

  ... בכל רגע ורגע,שרוצה
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