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עד שזכה על ידי , זה הצדיק שעסק כל ימיו בתורה בקֻדשה כזאת
שעל ידי זה , רשי נשמות ישראלועסק התורה שלו לעורר ולהאיר ש

 אפילוזה הצדיק . ון והגדיל כבוד השם יתברךורבים השיב מע
על ידי שימשיך , ולם למוטבין עוסק בזה להחזיר כל העיכשנסתלק עד

כי כל התורה שהוא כלל , רש נשמתו שבתורהועל כל אחד הארה מש
  . נשמות ישראל כלולה בנפש זה הצדיק

וידוע כי הארת נפש הצדיק נשארת על קברו הקדוש ומאירה בכל 
ועל כן כשבאים על קברו . ל"י ז"כמבואר בכתבי האר, עולם העשיה

אזי ממשיכין על עצמן הארה , ומתעוררים שם לשוב להשם יתברך
כי שם בנפש זה הצדיק כלולים כל נפשות . רש נשמתו שבתורהומש

וזה סוד שני . ועל ידי זה יכול לחזֹר למוטב, רשם בהתורהוישראל שש
זה  -ארונו של יוסף וארון העדות  -הארונות שהיו מהלכין במדבר 

ך שעסק ועל כן חזקיהו המל. כי שניהם אחד וזה תלוי בזה, אצל זה
, ל" שזה בחינה הנ,ָלַמד ְוִלֵּמד כי ,בזה בכל ימיו

 ודרשו ,Â˙ÂÓ· ÂÏ Â˘Ú „Â·ÎÂעל כן נאמר בו 
ל שהושיבו ישיבה על קברו והניחו "רבותינו ז

רש התורה כלולה וכי ש. טתויספר תורה על מ
וכל קיום . בנפשו על ידי שעסק בזה כל ימיו

ישיבות ובתי מדרשות לעסֹק בתורה הכל בנוי 
רשי וכי משם מאיר הארת ש, ומֻיסד על קברו

לקוטי ( .נשמות שבתורה שעסק בזה כל ימיו
 ' ל אותיות-' בציעת הפת ה הלכות -הלכות 

  )ח" ל- צדיק – לפי אוצר היראה א"ל
  
 [‰ Ï‡ Ï‡¯˘È È�· Â˜ÚˆÈÂ' ... )י,יד( 

הכל , רחמנא לצלן, כל הצעקות וזעקות שצריכין לצעֹק בעת הצרה
עד , יר עליו הדעת למצֹא ההרחבות גם בתוך הצרההוא לזכות שיא

 שעל, עד שיהפך היגון ואנחה עצמו לשמחה, כך שיוכל לשמח נפשו כל
שהם בחינת , אחרא והיכלי התמורות  הכנעת הסטראעיקרזה  ידי

 שעל, תה בגלות ביניהםיוזוכין לברר הקֻדשה שה, עצבות ויגון ואנחה
 הודאה כותהל -לקוטי הלכות ( . יוצאין מן הצרה והגלותדייקאזה  ידי

  )' ח- יסורים וישועה - לפי אוצר היראה ג"ב י" אותיות י-' ו
 

 [‰· Â�ÈÓ‡ÈÂ '·Â‰˘ÓÂ„·Ú  ... )לא,יד( 
וצריך כל .  הוא התכליתעיקרכי ה,  הוא אמונת חכמיםעיקרה

ב תמיד בכל יום על תכליתו הנצחי ומה ואדם לחוס על עצמו ולחש
 אי אפשר כי אם על ידי ,לתכלית הטוב באמתולזכות . 'יהיה סופו וכו

כי אי אפשר להאדם להגיע ולחזֹר למקור נשמתו כי , אמונת חכמים
 כשרים ויראים אפילוכי , אם על ידי החכמים הצדיקים אמתיים

ועוסקים בתורה אינם יכולים להגיע לשלמותם כי אם על ידי החכמים 
  . והצדיקים אמתיים

חס , מכל שכן מי שפגם ועבר הרבה, גםמכל שכן מי שפגם איזה פ
בודאי אי אפשר לרפאתו בגוף , נותינו הרביםוו בעויכמצוי עכש, ושלום

ונפש כי אם על ידי הצדיקים הגדולים והנפלאים באמת שיודעים 
רשי נפשות של כל כל ו ויודעים ש,לדרֹש את התורה בשלמות באמת

ם והעצות ויודעים לפרש ולבאר כל הדרכי, אחד מישראל בהתורה
והנתיבות והתחבולות שצריך כל אדם שבעולם הרוצה לגשת אל 

באֹפן שיוכל כל אחד לקבל רפואה לכל מיני חלי הנפש והגוף , דשוהק
 –לפי אוצר היראה ' ג -'  שבת וכותהל -לקוטי הלכות  (.שבעולם
 )ו" ל-אמונה 

 [ ‰˙¯Ó Â‡…·ÈÂ... )כג,טו(  
ח המרירות ברחמנות  יתברך שולשםצריכין לידע ולהאמין שה

ומשליך כל חטאתיו אחר גוו ואינו שולח לו מרירות כפי עוונותיו רק 
ויבֹאו ): שמות טו( כתיב ,וזה שתכף אחר קריעת ים סוף. לתווכפי יכ
שם שם לו חֹק ומשפט ושם ' ת מים ממרה וכוויכלו לשת ולא מרתה

ל ו הנסיון לכל אדם המתחיל להתקרב שצריכין לסבעיקרכי זה . נסהו
  . המרירות שעובר עליו

כל המחלה ' אלֹקיך וכו' ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה: וזהו
וכבר נתקשו . רֹפאך' אשים עליך כי אני ה לא אשר שמתי במצרים

ל מבֹאר היטב כי "אך על פי הנ, .)סנהדרין קא(ל בפסוק זה "רבותינו ז
 דם היהו אף על פי שלפי מעשיהם מקהיינו, מבטיחם הבטחה גדולה

כי הלֹא אי ,  חס ושלום,ראוי שיבוא עליהם כל המחלה אשר במצרים
הוא  ברוך אך הקדוש, אפשר להתרפאות כי אם על ידי מרירות

ישום עליהם כל המחלה אשר  ולא מבטיחם שבחסדו יחוס עליהם
רק שיהיה . ל והיו לאחר יאושוהיו יכולים לסב לא כי אם כן, במצרים

וזהו . שלח להם כי אם כפי יכלתםי ולא מקל עליהם בכל מה דאפשר
שאני רחמן גדול '  שאני ההיינו', רֹפאך' כי אני ה'

אשלח עליך  לא ועל כן בודאי, עוסק ברפואתך
כל המחלה אשר 'מרירות כפי מעשיך שהוא בחינת 

רק ארפא אותך ברחמים במעט ' שמתי במצרים
. מרירות כפי יכלתך באֹפן שתסבל ותתרפא

ובודאי ארפא אותך ', רֹפאך' כי אני ה'וזהו 
 -'  הלכות בציעת הפת א-לקוטי הלכות . (כראוי
  )ח"אות י
  

  )ד המשך"י –] רבי נתן[ת "ימי מוהרנ(

והנה נתעכבתי שם ...  ☺                      
ושבת חֻנכה היה אצלנו , עד ימי החֻנכה] בובמאהל[

י חי(ם אחר ואר במקו כמבוא אליו כפי פֻקדתומהזמנים הקבועים לב
ע לברסלב על וף ולהתגעגע לנסו והתחלתי לכס,)ו"סימן קכ -ן "הרומ

א וך כך יבובפרט אולי בת, עורית בלי שו אך רבו המניע,שבת חֻנכה
 ואם ,ל"א כנום שיבו כי היו מצפים בכל י,תני בעת שאהיה בברסלבוח
לם תי וזוגתי ֻכו וגם חמ, מאדודאי יחרה אפוימצאני שם בו ולא אויב

אחרי שכל , ן שנים שאני אסע בעת כזאת לברסלבויהיה להם לקה
ם לשחר פניהם ומצפים ולה כזאת באים בכל יילי חשובי קהוגד

ם ומחר ו ובין הי, והוא יקר ומֻפרסם כל כךולה על ביאתובתשוקה גד
 לברכה אשר גם בלא זה הוא ונונו זכריך כך לרבו ואני אסע בת,אויב

 זאת ו לי יסורים מנסיעהודאי היו וב,שכן עתה-על אפם וחמתם מכל
   .הרבה מאד
זק את לבבי והתגברתי על יעור חי יתברך ברחמיו בלי ש'אך ה ☺ 

היה לי  לא להי יתברך עזרני כי בתח' וה,ת ונסעתי לברסלבוכל המניע
צה באמת וומי שר, ועין ליאבל הבא לטהר מסי, עגלה ולא תוצאועל ה

 יתברך והזמין לי ' ה ועזרני,'ת וכוובחשק חזק כראוי נתבטלין המניע
ם ששי ערב ור ליו לברכה אונונו זכרית הדרך ובאתי לרבוצאועגלה וה
 וזכיתי לדבר מיד עם , שהוא מימי חֻנכה,דש טבתוח-דש ראשושבת ק

 וספר לי מיד ,וכב על מטתואף על פי שכבר היה ש,  לברכהונונו זכרירב
יעל י שנמצא איש רע ובל, המעשה שעבר עליו באלו הימיםענייןמ

 , יסורים רבים מזהו והיו ל,ובלתושבדה עליו דבר כזה שאין הדעת ס
ויתבאר ('  יסורים כאלה וכווהיו ל לא לםו שמעוואמר שנדמה ל

  ...)ם אחרובמק
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 טוב להגיד ולשיר
  

 לזכות לכל הישועות

  

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן
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  )'מ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .טבריא, א"ב כסלו תשכ"י, ה"ב  �                
לפאר ,  מנגדונפש ומשליך את ודוהמפקיר את כב, לבי יקירי

ל ובלב חם ונלהב את שם הצדיק ול רעש גדולם בקוולפרסם בע
מכל , בה לכף זכותולם מכף חוקיר המעלה כל העוהה עטלרבה

נאמן . ורלו וגואשרי חלק. םות הרעים לבחינת למעלה מן המקומומק
  .ם וחייםוברכה ושל.  חטיבה מול חטיבהוהוא הצדיק לשלם ל

ל אל תתבהל ואל תתבלבל ואל תפֹ,  עֹזחזק ואמץ בכל, אחי חביבי
ם רחבים ייש לנו כתפי' כי ברוך ה, לםוברוחך כלל משום דבר שבע

רין ושק(ת וטרו אין אני בעל חט:ל"נו זי שאמר רבוכמ, לסמֹך עליהם
ם כאלו שהם בחינת מועט מחזיק ירק אדרבא יש לי כתפי, כלל) קירוה

היה שיחה וספור כי פעם אחד . ויש לי הסכמה על זה, את המֻרבה
שכל אחד ואחד היה , ושהיו אנשים מתפארים עצמם בבחינה ז

ומאחד מהם ,  של מועט מחזיק את המֻרבהו בחינה זומתפאר שיש ל
 של מועט ווהשאר שהתפארו בבחינה ז, חקים ממנווכים ושיהיו מחי

  . מחזיק את המֻרבה נתקבלו דבריהם
כי , לםל מֻכוגדאבל בחינת מועט מחזיק את המֻרבה שיש לי הוא 

 הוא בחינת מועט מחזיק וח שלואחד מהנזכרים לעיל התפאר שהמ
ת אנשים עם כל ו אלפים ורבבוח שלושא במוכי הוא נ, את המֻרבה

 הכל -ת שלהם ות והתנועויווכל התנהגות וכל ההו, ההצטרכות שלהם
כי , כן הוא מועט מחזיק את המֻרבה-ועל, ושא במֹחוכאשר לכל הוא נ

ושחקו ממנו ואמרו כי האנשים . ל"כך אנשים עם כל הנ-שא כלו נומֹח
 אני ראיתי מועט :ונענה אחד ואמר.  כלוםואינם כלום והוא אינ

כי פעם ראיתי , מחזיק את המֻרבה כזה
, נוףיהר שהיה מונח עליו הרבה זבל וט

דוש אצלי מהיכן בא על הר הזה יוהיה ח
והיה שם אדם אחד , נוףיכך זבל וט-כל

כי ,  ההר ואמר כל זה ממנוותואצל א
 ותושב שם אצל או האדם היה יותוא

 ההר זבל ותוההר והשליך שם תמיד על א
נף שם י וטו מאכילה ושתיה שלוופרש של

נוף שם על י נתרבה הזבל והטויד-עד שעל
נמצא שזה האיש הוא מועט .  ההרותוא

 נתרבה ויד-כי על, מחזיק את המֻרבה
עט מחזיק כן הוא בחינת מו. כך-הזבל כל

ל שהתפאר "את המֻרבה של האיש הנ
  !כך אנשים- שמחזיק כלובמֹח

ין בהמעשה של הבעטלירס יע, הסיום
ספר סיפורי  [ם חמישיושל י
  .]ג"עשה י,מעשיות

' ה. ו והצלחתומו בכל לב באמת ומעתיר בעד שלוהבוא, המעתיק
שהתחיל , וגמת כח ובריאות לגמֹר את זכות הרבים כזה שאין ֻדויתן ל

  .שכל הגֻאלה השלמה תלוי בזה, פרסם שם הצדיקל
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „· ‡  ,תובגעגועים להתרא

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

זה ידוע שעל כל דבר שבקדושה מתגבר ...   �                         
 ,התגברות מאד של תאוות עולם הזה מצד אחדלי  היה ,הבעל דבר

אז חיפשתי אנשי יראי , ים וקצתי בחייירא שמומצד שני אני הייתי 
 לא כי אז, שאני נתגדלתי בניהם, אנשי אמת בין החסידים, השם

אף על פי שאני הייתי שייך לחסידות ... ידעתי מרבינו הקדוש כלום
אולי אמצא באיזה , אולי אמצא בסלונים, אבל אני חשבתי, קרלין

, ארגישבמקום שאני ,  אני מקושר רק להשם יתברך...מקום אחר
ואני , שמשלים עלי אור השם, שאני אראה שעושה עלי פעולות

  .חיפשתי אצל חסידי קרלין ואצל סלונים ועוד אנשים
 רבשמו היה , היה בטבריה איש אחד מפורסם עד היום, למשל  �
והוא היה ירא שמים והוא למד הרבה ספרי , ק רוזנטלויטוצבי ל
 והיה לומד בהתמדה ,ה היה יודע בעל פ"ראשית חכמה"וספר , מוסר

להדריך  ואני חיפשתי מקום בשביל ."ראשית חכמה" הספרגדולה 
 והוא נעשה רב , אז נדבקתי בו, יראת שמים ואמונהלהאיר בי, אותי

 ודיבר איתי ככה "ראשית חכמה" הוא למד איתי ,בשבילי בלי כסף
 ,"ראשית חכמה"ראיתי בספר ו. נוי והיה קשר גדול בינ,פהעל ב

 בוודאי התפללתי להשם ,הכח של תפילה על גודלרי מוסר ובשאר ספ

 רק ידעתי שתפילה זה דבר ,ידעתי לא ין התבודדותי אבל מענ,יתברך
 שלושה תפילות, והתפילה שלי , אז אמרתי תהלים הרבה,גדול מאד

  ... התפללתי בכוונה גדולה ובדביקות ויראת שמים,של יום
 

  )כט-כז, ממון – עצותלקוטי (

, צריך שיהיה להאדם הסתפקות �                                      
 ולנהֹג את בית ולא ,לםו ההכרח מזה העולהסתפק רק במה שצריך ל

כי אלו . תינו הרבים הרבה אנשיםונווו בעיכנהוג עכש, קאולים דווכגד
כי , "ובטן רשעים תחסר: "עליהם נאמר, דת ההסתפקותישאין להם מ

להסתפק ,  הסתפקותוכן צריך שיהיה ל-על. הלם חסר להם הרבולע
 מזה ההסתפקות גופה צריך להפריש ממנו אפילוו.  השםובמה שחננ

ת וונמשכין כל ההשפע, ל למעלהוזה נעשה יחוד גד-ידי-ועל, לצדקה
 ).ד"סימן נ, ן"לקוטי מוהר(ת ובוט

זה מעלה ומתקן -ידי-על, מתן באמונהו-שה משאומי שע � 
זה -ידי-ועל, ון של"ומשלים ומאיר הארה בנר, ות הקֻדשה שנפלוצוניצ

 ).שם(הוא ושכינתה -בריך-יחד ֻקדשאימ
ת ורושמתגלגלים ובאים הסח, ומתן-כל עסקי המשא � 

ולפעמים . ת שבהםוצוהכל כפי הניצ, והחפצים מאדם זה לאדם אחר
הכל  ,וכך יחזֹר לרשות- לרשות אחר ואחרוצריך שיצא החפץ מרשות

ן שיש להאדם בכל עת "וכפי החלקי נר,  הדברותות שבאוצוכפי הניצ
ר תר למכֹו ביולדחֹק עצמ, כן אין לדחֹק את השעה בשום דבר-על. וזמן

כי לכל עת כפי ברור , תה השעה שחפץוקא באות דוו לקנוקא אודו
 ).שם(ל "ן שבאדם כנ"ת וכפי חלקי נרוצוהניצ

דת יותזכני ברחמיך הרבים למ...   ����
ת מסתפק והישאזכה ל, ההסתפקות

אשתמש  ולא ,לם הזהובמועט מהע
כרח לם הזה כי אם מה שֻמובעסקי הע

, לבד בתכלית הצמצום וההסתפקות
לה לשמך ולזכרך ובקֻדשה ובטהרה גד

 כשתזכני להגדלת הדעת אפילוו. לבד
באמת שאזכה להבין מכל הדברים את 

 כן-פי-על-אף, הרמזים דקֻדשה שיש בהם
 ,םוס ושל ח,תוטה כלל להרבואהיה נלא 

רק להסתפק במועט , לם הזהובעסקי הע
, ל בהכרחיות לבדומאד בצמצום גד

לה לשמך לבד וובקֻדשה ובטהרה גד
 'הדת ו עסקי יהיה רק בעבעיקרו, באמת

רה ותפלה ומעשים ו בתילעסֹק כל ימי
 מזה ההסתפקות אפילוותעזרני ש. ביםוט

 אזכה להפריש ,וההכרחיות שתשפיע לי
נן ומלוה וב איש חו ט:ים מקרא שכתובילקואזכה , ממנו לצדקה

, ת בצדקה לעניים הגונים הרבהוואזכה להרב. יכלכל דבריו במשפט
הוא ושכינתיה ביחודא -בריך-דשאידי הצדקה שלי אזכה ליחד ֻק-ועל

 :שלים בשם כל ישראל
ות ציצית ותפלין וים בכל יום מציותעזרני ותזכני לק ...  ����

בלב טוב ובשמחה גדולה ,  השלמותוקריאת שמע ותפלה בתכלית
עם כל , ונה גדולה ועצומהובקֻדשה ובטהרה ובכ, ובמסירת נפש

. ם בהםיות התלויוג מצ"ונותיהם ותריופרטיהם ודקדוקיהם וכ
ואחר , ותזכני לעסֹק בתורה בכל יום ויום בקֻדשה גדולה ובשמחה רבה

עד שאזכה , כך תנחני בצדקתך לעסֹק במשא ומתן באמונה שלמה
ידי כל -ברר ברורים קדושים ולהשלים נפשי ורוחי ונשמתי עלל

ר כל דבר ון לקנות ולמכֹוואזכה לידע ולכ. רהדברים שאקנה ואמכֹ
בעת שהגיע השעה שיצא הדבר מרשותי לרשות , בעתו במועדו ובזמנו

וכפי חלקי , צוצות הקדושות שיש באותו הדבריכפי הנ, אחר או להפך
ידי -שישלמו חלקי נפש רוח ונשמה שלי עלבאֹפן , נפש רוח ונשמה שלי

-הוא ושכינתיה על-בריך-דשאעד שאזכה לעשות יחוד ֻק, המשא ומתן
ונזכה שיהיו נעשין . ידי כל העסקים שלי-ידי המשא ומתן שלי ועל

באֹפן שנזכה לזכרון , אצלנו ממילא כל התקונים והיחודים העליונים
. ליות ובפרטיותלאדבקא מחשבתא בעלמא דאתי תמיד בכל, דקֻדשה

שלא אשכח את תכליתי , ותשמרני ותצילני משכחה שהיא מיתת הלב
לקוטי תפילות ... (ולא אסיח דעתי לעולם מזכרון עלמא דאתי, וסופי

  )ד" מתוך תפילה נ–' א

   נחמןשרבי כל מה"

  מתפרסם  ל"זצמברסלב 

  זה, בעולם

  התקרבות

 "הגאולה


