
  

   

  ...ÈÈÁ ÂÈ‰ÈÂ ˘¯‰    )'א, כג(  ]
בת מאה כבת ): ית רבה נחבראש(ל "תינו זווזהו שדרשו רב... 

ת ו השלמות שיתחיל לחיעיקרכי זהו . עשרים ובת עשרים כבת שבע
לו כשמגיע לימי הזקנה יהיה בעיניו עדין יניק לגמרי ישאפ. בכל פעם

 יתברך ודתות בעבול ויתחיל לחיכל' ת ולעבֹד הוהתחיל לחי לא כאלו
בת מאה כבת עשרים בת עשרים כבת : וזהו בחינת. בכל פעם מחדש

כי כל מה שמזקין הצדיק הוא , בהולן שוין לטֻכ' שני חיי שרה'שבע 
 ודתוסיף בעבוידי זה מ ועל. 'ק עדין וכוועדין יניק בעיניו כאלו הוא תינ

ת ותיו הם שנו ושנשכל ימיו, כה לחיים אֻרכים באמתווז, בכל פעם
ספת קֻדשה ום מימי חייו בלי תובד שום יו אוכי אינ, חיים באמת

שזהו בחינת חיים , בהולן שוין לטוזהו בחינת שני חיי שרה ֻכ. וחיות
  ).ח" ל-'  הלכות תפילין ה-לקוטי הלכות  (אֻרכים

  

ÚÂ  Ì‰¯·‡ È˘‰   )יב, כד(  ]…„‡ ÌÚ „ÒÁ...  
 וזר לויתברך ע' צריכים לידע שלפעמים כשה... 
אה איזה וצצות ורו איזה התנוצץ לושמתנ

פי שבאמת הוא התקרבות  על התקרבות אף
ל ונפלא ו יתברך והוא חסד גדואמתי מאת

כן  פי על אף, ו עמויתברך מפליא חסד' שה
' ב להואל יטעה שכבר הוא סמוך וקר

כי צריך לידע , רה ולהצדיקיםויתברך ולהת
ן הוא תר עדיושכל מה שהוא מקֹרב בי

 אין חקר ואי וכי לגֻדלת, ק מאֹד מאֹדורח
כן  פי על אבל אף, אפשר להסביר זֹאת היטב

צריך לידע שהישועה והחסד של כל התקרבות 
והתקרבות כל שהוא הוא חסד נפלא כי הוא 

כן עדין  פי על אך אף.  לנצחוהתקרבות אמתי וישועת
מד ות עו וצריך עדין להיוק ממנו מאֹד תכלית ישועתורח

 יתברך עדי יזכה להושע בשלמות לצאת ממה וומצפה הרבה לישועת
  ...שהוא צריך לצאת ולהתקרב למה שהוא צריך להתקרב

כי גם אחר כך , ות בענין אברהם עצמול לראוומי שמסתכל היטב יכ
תכף אחר כך , ונצל יצחק' והו אל תשלח ידך וכוויתברך וצ'  הושיעושה

ואחר כך כשנתבשר , ל"תינו זו רב שאמרווכמ, והיה מהרהר למצֹא זווג
כי , ק מאֹדולדה רבקה וראה גם ישועה זֹאת אבל עדין היא מרחושנ

 וואחר כך בא לבית. ם אחד ויצחק כבר בן שלֹשים ושבע שנהוהיא בת י
ם לקברה כי ו מקוהיה ל ולא  הצדקת שרה אמנווומצא שמתה אשת

המכפלה ציא מערת ויתברך בנס נפלא לה'  הול שעזרואם בטֹרח גד
יתברך גם בזה ֻהכרח להשתדל '  הוואחר כך כשעזר. ן החתיומעפר

רה וכאשר האריכה הת, וא לביתוולבקש הרבה הזווג של יצחק שתב
כי היו צריכים נסים , שה בזה באריכות לספר כל אשר עבר בזהוהקד

ציא את רבקה מבית בתואל ולבן וראים מאֹד לזה להולים ונוגד
וכן כל מה . לםות שיצאו עדת ישראל בעולדולהביאה ליצחק להעמיד ת

ובפרט מה שעבר על '  עקרה וכוותה אשתישעבר אחר כך על יצחק שהי
לקוטי  (יתברך הרבה' ם עזרם הובכל פע' וכו' תר מכלם וכוו ייעקב

 .)' ה- הלכות שילוח הקן -הלכות 
  

  )ח"כ, כבוד – עצותלקוטי (

יש מנהיגים שמתנהגים ברבנות �                                                 
נתן להם גֻדלה מן השמים  לא כי, נםישלים על עם דל בחווממשלה ומ

והם מקבלים חרב . נםיר בחורק הם מתגאים מעצמם על הד, כלל
 וכמ(שהם מכניסין גאוה בישראל , יריןיידי הגרים שמתג-הגאוה על

צה ו רות מי שאינלו להעניש איעד שיש להם כח אפ, )שכתוב בפנים

ובאמת אין זה נקרא מעניש אלא .  תחת ממשלתםולהכניע את עצמ
ידי הגאוה הזאת של אלו המנהיגי -ועל. כי הם מזיקי עלמא, מזיק

ידי -ולהנצל מזה הוא על. לםואוף בעיות נוזה מתגבר תא-ידי-על, רוהד
 ).אות יז, עיין ברית';  סימן ה-' לקוטי ב(' ארץ וכו-ניימג

ותעזרנו ותשמרנו ותצילנו ברחמיך הרבים ובחסדיך  ...  ����
יזיקו  ולא ,יריןיהמה הנאחז בהגרים שמתגהעצומים מפגם אחיזת הֻז
ותעזֹר לכל גרי הצדק שיזדככו מהרה , הגרים לישראל עמך כלל

שלא , תנו ואת כל עמך ישראלומאתם וֻזהמתם ותציל ותשמֹר אמֻט
מאתם שיש להם מכבר המתם ומֻטיתדבק בנו שום שמץ מֻז ולא יתאחז

ותרחם עלינו ותשמרנו ותצילנו . דםום שהיו ביניהם מק"מזהמת העכו
ותזכנו לענוה אמתיית באמת , תמיד מגאות וגבהות ומרמות רוחא

ואתה , ת לבוכי לפניך נגלו כל תעלומ, חוס וחמֹל ורחם עלי. ולאמת
ך הצילני נא ברחמי. תודע שום דרך מדרכי הענוה האמתיודע שאיני יוי

 ועבת לבך כמואשר הם ת, ת וגסות הרוחומכל מיני גאות ופני, הרבים
, וזכני להרגיש שפלותי באמת לאמת.  כל גבה לב'העבת ות, שכתוב

תר ממדרגתי הפחותה וואהיה שפל בעיני למטה י
נך ועד שאזכה לענוה אמתיית כרצ, והשפלה מאֹד

  .וב באמתהט
, אבינו אב הרחמן, ובכן תרחם עלינו  ����

מגן עזרנו ואשר חרב ,  ורב להושיעבוריג
ותשמרנו ותצילנו מחרב הגאוה של . תנווגאו

מנהיגי הדור של שקר שנוטלין גֻדלה לעצמן 
כי לא נתן להם הגֻדלה מן , מאליהם

רק מתגאים על הדור בחנם , השמים כלל
ומתנהגים ברבנות , שלים על עם דלומו

, והתנשאות ומתגברין על עמך ישראל מאֹד
כאשר נגלה לפניך יודע , והן מזיקי עלמא

אתה ידעת את לבב כל , רבונו של עולם. תעלומות
הלֹא כל , מה נאמר ומה נספר לפניך, בני האדם

מציל עני מחזק ממנו ועני ", הנסתרות והנגלות אתה יודע
הגן בעדנו בזכות וכֹח , שמרנו מהם,  הצילנו מהם".ואביון מגוזלו

ושמרנו , אשר אנו חוסים בהם, מנהיגי אמת, הצדיקים האמתיים
שלא יהיה להם , והצילנו מכל מזיקי עלמא שהם המנהיגים של שקר

לא בגשמיות ולא , בשום דבר שבעולם, שום כח להזיק לנו חס ושלום
 לנו על מי להשען כי אם כי אין, ולא תעשינה ידיהם תושיה, ברוחניות

ותכניע ותעקֹר ותבטל את כל ממשלתם . על אבינו שבשמים
ל חרב הגאוה מידם וטיות, והתנשאותם של כל המנהיגים של שקר

, ותגלה האמת בעולם, ותבטל השקר מן העולם". וזרוע רמה תשבר"
' משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יֹאמר ה, ויֻקים מקרא שכתוב

ותבטל מדת הגאוה דסטרא אחרא מעלינו ומעל . יפיח לואשית בישע 
תפילה  מתוך –' לקוטי תפילות ב. (ישראל מעתה ועד עולם-כל עמך בית

 )'ה
  

  )המשך, 'ל מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

דברי הצדיק האמת שמחזק אותנו מאֹד ...   �                
ל מה שעובר יתברך תמיד בכ' להתחזק ברצונות וכסופים טובים לה

דברים אלו צריכין , ומודיע לנו כי אין שום יאוש בעולם כלל, עלינו
כי כמו הטל והמטר . להכניסם בלבנו כטל וכמטר, זהר בהםיאנחנו ל

כמו כן , כך צומח מהם צמחים נפלאים-פת מים בארץ ואחרישיורדין ט
צריכים להכניס הדבורים אלו בעֹמק הלב היטב עד שיצמחו בלב ויעשו 

  צריכין להאזין , יתברך תמיד' כי דברים אלו להתחזק בה . ת טוביםפרו
  
  
  

  ד" בס    ח"צשעלון ת

ø åðéøåî çöð ïåøëæì 'é ìàøùá øòàø ïá øñãå '÷éæééàäîìù  ,öæ"ì  
  

  נא לשמור על

  קדושת הגיליון

 רציתי שתהיו כחיות... 

��

  ��לזכות�לכל�הישועות�ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןטוב�להגיד�ולשיר���
 )סז',�מ�א"קל(.�יק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרַהַּצִּדם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

 !...הנוהמות ביער לילות שלמים 

  א לקרואנא ל

  בזמן התפילה
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Ï‡¯˘È ˙È· Â
ÈÁ‡ 

  

���� ÂÔ„ÚÓ ‡ˆÂÈ ¯‰� : ˙�ÈÁ· ‰ÊÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È„ˆ  
)¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï"· Ô ,'Ò"Â(  

  

����  ‡ˆÂÈ ¯‰�ÂÔ„ÚÓ : ˙�ÈÁ· ‡Â‰ËÂ˘Ù ¯È˘ ,ÏÂÙÎ ,
˘ÏÂ˘Ó ,Ú·Â¯Ó ,„È˙ÚÏ˘ ¯È˘‰ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘                                  

)¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï"· Ô ,'Á'(  
  

���� È ,'È"˜ ,˜È"Â ,Â˜È"˜ : ˙�ÈÁ· ‡Â‰ËÂ˘Ù ¯È˘ ,ÏÂÙÎ 
ÂÎÂ ,' ÌÈ�Â˜È˙· ‡·ÂÓÎ)Î ÔÂ˜È˙"‡( , ÂÏÂÎ ‰ÏÂÚ ‡Â‰˘Ú"·  

  

���� ˙·ÂÍÂ ‰Ê Ì˘‰ Ï˘ ˜È„ˆ‰ ˙Ó‡‰, ˘·ÂÏÓ 

Û˙Â˘ÓÂ ÂÓ˘ Í¯·˙È                                                      )¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï"· Ô ,'Ò"Ê(  
  

���� ÏÏÂÎ‰ ÌÚ ‰�Ë˜ ‰È¯ËÓ‚· ÔÓÀ‡Ó Ô»Ó¿Á«� »Ó¿Á«� ¿Á«� «� ,
 ‰ÏÂÚÚ"·  

  

���� ÂÏ‡‰ ˙Â˘Â„˜‰ ˙Â¯Ó‡Ó‰ ÏÎÓ , ¯Â¯È·· Ô·ÂÓ
¯‰�‰˘  ‡ˆÂÈ‰  Ô„ÚÓ, ‡Â‰  ‰ ˜È„ˆ  „ÂÒÈ   ÌÏÂÚ  ‡Â‰˘

ÔÓÁ� Â�È·¯ ÚÈÊ "‡,        ËÂ˘Ù ¯È˘‰ ÂÓˆÚ· ‡Â‰  ,ÏÂÙÎ ,˘ÏÂ˘Ó,  
„È˙ÚÏ ¯Ú˙È˘ Ú·Â¯Ó ,¯‰ÂÊ È�Â˜È˙· ‡·ÂÓÎ.  

��
  

  
  סגולה נפלאה להגיד ולשיר

ÔÓÂ‡Ó Ô »Ó ¿Á« »Ó ¿Á« ¿Á« «  
  

 לזכות לכל הישועות

להבין היטב רמיזותיו של , היטב ולהבין דבר מתוך דבר
כי אי , הצדיק עד היכן עד היכן צריכין להתחזק לעולם

, רך בדברים הללו בפרטיותואפשר לבאר כלל כל הצ
ידי -בדרך זו תלך ועל, שמורה לך הדרך, רק ברמז

ומרמז להתחזק תמיד ברצונות וכסופים ', זה וכו
ידי זה -ועל, יתברך' וצעקה ושאגה לה

בודאי יזכה סוף כל סוף לגֻאלה 
  ! יתברך באמת' לשוב לה, שלמה
ידי -כוב הגֻאלה הוא רק עליקר עיע

אדם גדולים וחשובים שיש בהם -כי בכל דור נמצאים בני, מחלֹקת
, דיק האמת בחינת משהוהם חותרים להרחיק מהצ, נצוצי דתן ואבירם

פי כן -על-אך אף. ויידי זה נתגלגלו כל הצרות והֻחרבנות של עכש-ועל
כי גם כמו כן נמצאים בכל דור ודור צדיקים ', אתה מרום לעולם ה

וים אל הצדיק הגדול המבחר ושמחים ווכשרים אמתיים שהם נל
  .ידי זה תבוא הגֻאלה שלמה-ועל, לקראתו ושומעים לעצתו

קא כשאדם מגיע למקום נמוך ורחוק מקֻדשת ישדייש לפעמים 
. יתברך' קא יתעורר בהתעוררות גדול להישם די, ישראל מאֹד מאֹד

  .ויש בזה כמה טעמים ובחינות
הכוסף ומתגעגע , הזוכרו תמיד בלי שום הפסק, המעתיק והמסדר

דורש שלומו ומעתיר בעד שלומו , להתראות באהבה ושמחה בלב אמת
  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯                                              . לנצחוישועתו והצלחתו 

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(

בכל  ,שאנחנו מדברים מרבנו הקדוש כ...   �                         
 נתן רבי , כן, עוד לא מגיע טיפה מן הים מגדולתו,שנגיד מיני שבחים

 קרדונראבל רבי ישראל  ,כן ,דברי רבי נתןרק אני אומר ו ,אמר זה
 עלה על הוא ,זה רק רבנו הכל אבל ,יוא,  צריכים לדבר מהם,אנשי רבנו

והיו  ,אנשי שלומנובבעולם ומת  הלוואי אם היה א,העיקר רבנו !הכל
 היה כבר , מה זה רבנו,ומפרסמים את שם רבנו  מזהלדברעוסקים 
 זה מפריד אבל השקר ,כבר העולם מתקרבים לרבנוהיה  ,הגאולה
   . את עיניוומעוור
יבוא  , כן,על השם יתברך אנחנו אסור להרהר ,ךאבל השם יתבר   �

רק אנחנו , כן ,ויתגלה האמת, ויגלהביר השקר מן העולם ע שי עודזמן
ם השם עלדבר , ככה ,להתפלל ,צריכים להאמין ולהתחזק בתפילה

 "קוטי תפילותיל "ללמוד בספר או ללמודאו  ,שפתייםמהיתברך 
ברוך " :אני אומר,  כן,ומר בשפתיים מה שכתוב בספר ל,בשפתיים

  . כן, כמו גר..."אתה השם
 אז ,בן כמה שנים, בן כמה שאני הייתי ,אני זוכר   �

 עם ואני היה לי מלחמה ,הייתי חולה מאד
 אני הרגשתי שאני , המוותהמלאך

תי יהייתי חולה מאד ונעש ,עומד למות
 צריכים לתת ,חולה כי מי ש,חלש מאד

 ! חלב,לו  איזה דבר להחיות את נפשו
אני , נתנה לי חלב ומים] האמא[היא ו

 אבל לא היה ,!"תן לי חלב" ...בלוק
 אז ,ם מיםע היא נתנה לי חלב ,לה

 ,את נותנת לי חלב ומים" :אמרתי לה
   .!"אני רוצה רק חלב

 אני פנים אחר כך-כל-על   �
 :אמ אז אמרתי לא,תי יותר טובינעש

 , אני צריך קצת בשר,אני חלש מאד"
  היא נתנה לי שלושה מטבעות,"מרק

א של ב הא',שפר'אני הלכתי למלון ו
מרק  ,בישלה טוב  היא,ישראל שפר

 אני ,כת עוףאו חתי , חתיכת בשרעם
 אני לא טעמתי , המרקתטעמתי א

 ,הרגשתי טעם טוב  אז,בבית מרק
אבל השם יתברך החזיר לי הנשמה 

 , אני ראיתי כמה פעמים נסים,בנסים
השם יתברך הראה לי שהוא נותן לי 

רק  אבל היא נתנה לי .בשביל לחיות
 ,יםפעמ או שלושה ,יםמעפאולי שני 

,  שבועיים, שבוע...אני הייתי צריך 

אני  .לא היה לה, היא לא נתנה, שבועיים
 והם קיבלו הכל , היה עניות גדול,חי בנס

   .אמי האבא והא,ובשמחה באהבה
אני  ,ה בשביל החדרארוחל   �

 אז ," שמן זיתתן עוד כמה טיפות" :ביקשתי
 , את השמן בשביל שבתךאני צרי" :צעקה עלי איה

י ונתתי כך אני הלכת ואחר ,!" מספיק זה,אל תדבר כלום
 היה בטבריה ... נתתי לאיש עני,ם הטיפות שמןעאת הלחם 

 אז אני רציתי , איש עני, והוא הלך לבקש נדבות, זקן וזקנה,זוג
 לקחתי את , לא היה לי כסף,לקחתי את הלחם ,לעשות צדקה וחסד

זה  , ושמו היה יוסף נח. ונתתי לו,לעני הזה ,הלחם והלכתי להאיש זקן
 אני הלכתי ונתתי לו בשמחה ,זה היה ביום ראשון', נח' בפרשת היה

 ,י עשיתי צדקה גדולהאני חשבתי שאנ ,ם הטיפות שמן זית עאת הלחם
  .יאכלוהם שתו הוא וא
 , אני נתתי את הלחם,אני הלכתי לחדר ולא היה לי מה לאכול   �

 אני הייתי צריך לאכול ,כאב לי הראש מאד ,אז היה כואב לי הראש
השבוע " : היה דרכו ביום ראשון לספר לתלמידיםי אז הרב,ואין לי

 כדי שידעו שזה , אמר את זה כמה פעמיםאהו ,"'נח' הפרשת הולך
 אנישהוא הסתכל על כל התלמידים והוא הבחין בי ', נח'השבוע פרשת 
יודע  ולא אני לא שומע כלל, אני לא נמצא בבית כאילו ,לא שומע כלל

ישראל בער " :כך הוא קרא אותי אחר, וגמר אז הוא עזב אותי ,לכל
 הראש היה ...  לא ידעתיאני, אני לא שומע ,"? פרשה השבועתגיד איזה

כה אותי באכזריות הוא ה, כלל שמעתי מה שהוא אומר ולא ,כואב לי
?  איפה היית',נח' שהשבוע פרשת  אני אומר כמה פעמים?מה זה" ,כזה

כך הכה   הוא כל, כל התלמידיםיש בפנייוהייתי מתב הוא הכה אותי
 אני ,מהיום אני לא אתן כבר" :אמרתי, אוי, אוי .אותי באכזריות

כן נתתי עוד פעם לעני -פי-על-אף ," אני אקבל מכות,אם לא... צריך
  ... והיה אצלי כל היהדות,אוי, הזה את הלחם

  
  )ח-ו סימן – ]רבי נתן [ת"ימי מוהרנספר (

ם לשאריגראד בין פסח וה נסע פתא"בקיץ תקס ☺                   
היה בה  לא לה ונשגבה כיותה פליאה גדילעצרת והנסיעה הזאת הי

שים ותיו הקדופי פשוט וכבר מבאר קצת בספורי נסיע-שום טעם על
  .ין נסיעה הזאתימענ

ת והֻעבדא ותיו העצורול צוה עלי ללקט מת"ה הנ"בשנת תקס ☺ 
הוטב  ולא ן זהילה כתבתי קצת מעניירה ובתחורה ותוצא מכל תושי

 וחזרתי וכתבתי והוטב בעיניו והוא הספר ובעיניו ואחר כך הבנתי כונת
 ואמר בזה ו נענע בראשון כשקרא ב"הרוקצור לקוטי מ

הבנתי ו) א שיין צעטיל(פתק יפה : ןוהלש
שהוטבו מאד בעיניו הדברים 

סף מאד שנזכה והנאמרים שם והיה כ
  .מם באמת אשרי שיאחז בהםילקי

ה עלי וה צו"רף תקסבחֹ ☺ 
ב וקדש מאהל-תני לקהלתוע לחלנסֹ

תן לי איזה רבנות ישי, ולבקש מאת
וברוך השם שנצלתי ', עיר וכובאיזה 

  .מזה
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