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כי בודאי , רהוידי הת  מקבלים חיות עלֻכלם, לםול הדברים שבע
הוא  בריך וֻקדשא, אין שום חיות לשום דבר כי אם ממנו יתברך

לין לעבֹד את השם יתברך בכל וומחמת זה יכ, לא חדוריתא כווא
 מֻלבש ֻכלםכי ב, "עהובכל דרכיך ד" שכתוב וכמ, לםוהדברים שבע

ת מכל דבר ורה ולעשולין לקשר הכל אל התוכן יכ ועל. לורה כביכוהת
ידי  שעל, תות נדרים ושבועושה במצוורה הקדווזה גלתה לנו הת, רהות

לה יובזה ג, לםות מכל הדברים שבעוורה ומצות תולין לעשו יכומצוה ז
 מקבלין לםֻככי , לםודה בכל דבר שבעורה ועבולנו השם יתברך שיש ת

  .ל"רה כנוחיות מהת
 נדר ושבועה הוא תלוי ענייןכי כל , וקר הנדר מעקרוכן החכם ע ועל

 נדר ושבועה הוא שמגלין שכל הדברים ענייןכי , רול הדובחכם וגד
. רול והחכם שבדואבל זה תלוי רק בהגד. 'רה וכוומקבלין חיות מהת

 ,)ח" סימן ע–'  בן"לקוטי מוהר ("ואתחנן"ל במאמר " שכתב רבנו זווכמ
,  מקבלים חיותֻכלם ו שעל ידמאדל ושכל הפשוטים צריכין איש פשוט גד

ן ונו המידהי, כי באמת איש פשוט הקטן במעלה, ין שם היטביע
כי אינם , רהוידי הת לם עלוהעם בודאי אינם מחיין את הע

כה ורה לאו כל אחד זוסק בתו מי שעאפילוו. רהובעלי ת
כי אם יחידי סֻגלה בחינת יחיד לם ום כל העישהוא יקי

רה הנעלמת בכל ו בהתוֻממחה ומכל שכן לדבק עצמ
 בבחינת החיות אלֹקות שהוא ות עצמודבר להחי

זה , רהולם קֹדם מתן תום העימחיה ומקי
כה כי הוא בחינה גבֹה ובודאי לאו כל אדם ז

ל ו יתברך כביכות אלֹקותו למצֹא ולגלמאד
, כל הפשוטיםכן  ועל. לםוהנעלם בכל דבר שבע

ן עם צריכין לקבל החיות מאיש פשוט ונו המידהי
 שהוא לפעמים איש מאדל ונו הצדיק הגדידהי, לוהגד

רה ו מהתורה ואז הוא מחיה עצמופשוט ומתבטל מהת
כמבֹאר שם , ידי זה הוא מחיה כל הפשוטים  ועל,הנעלמת

  . ין שםיע, ל"היטב במאמר הנ
רה מכל ות תואדם לעשקר כח הנדר ושבועה שיוכל היכן ע ועל

ר שהם מחיין ולי הדוידי נדר ושבועה זה תלוי רק בגד לם עלודבר שבע
ומכל שכן , ל"רה הנעלמת כנורה מהתועצמן בעת פשיטותן בשעת בטול ת

 ,רתןוידי ת לם עלורה שאז הם מחיין כל הדברים שבעובעת עסקם בת
כח גם ן ומהם נשתלשל הור מקבלים חיות גם כל ההמולי הדוומאלו הגד

ידי נדר  לם עלורה מכל דבר שבעות תון עם שיהיה להם כח לעשולהמ
שזהו בחינת , לםורה מכל דבר שבעות תוקר זה הכח לעשיכי ע, ושבועה

  :ל"ר כנולי הדוזה נמשך רק מגד, נדר ושבועה
ת וי המטראש אל משהוידבר : רה פרשת נדריםווזה שהתחילה הת

רה רק בכאן אצל נדרים נאמר ותת הוומה שלא נאמר כן בשאר מצ', וכו
 של נדרים וקר מצוה זיכי ע. דייקא' תוי המטראש, 'תוי המטראש

כן למדו  ועל. ל"ר כנולי הדות שהם גדוי המטראשת הוא תלוי בוושבוע
קר הנדר הוא יכי מאחר שע, וקר הנדר מעקרול מזה שהחכם ע"תינו זורב

 מאחר שכל ,ולעקר וו להתירוכן בודאי יש כח ביד על, רונמשך מחכם הד
' ח' אותיות ג',  הלכה ב–הלכות נדרים . (ל"קר כח הנדר נמשך ממנו כניע

  )'אות ה,  נדרים ושבועות–לפי אוצר היראה 
  

 ˘‡· Â¯È·Ú˙ ˘‡· ‡…·È ¯˘‡ ¯·„ ÏÎ...  )כג,לא(  

כי מאחר שכבר , )יחזקאל טו('  וכוֻכלםי מהאש יצאו והאש תא
שכל זה נמשך מבחינת , י בכל- מאה שהוא הֻט- סורינבלע הא

, סוריםית וכל האומא שמשם נמשכין כל הֻט,תו כפירדהיינו, הטבע
שהוא , ידי האש  טהרה כי אם עלוסור בכלי אין ליוכשכבר נבלע הא

קף הדין שנמשך מבחינת וכי האש זהו בחינת ת(רש הטבע ובחינת ש
 ן שהקיש שניוראשידי אדם ה שבת על צאיוכן נברא האש במ ועל. הטבע

שנתעלם , ל זה רמז על בחינת הטבע"תינו זורעפים זה בזה כמאמר רב
 ,"ל הזהחי ועֹצם ידי עשה לי את החִיכֹ"כי הטבע הוא בחינת . ההשגחה

קר יכן משם ע ועל, ידי מעשה האדם שזהו בחינת בריאת האש שהיה על
 לא ןיאבל כשעדי', כי מהאש יצאו וכו, )קף הדיןואחיזת הטבע שהוא ת

 שיצא דהיינו, כביםובדי כוור בכלי רק שיצא מרשות העסינבלע הא
נה ו של אדם הוא הדעת שהוא קוקר בחינת רשותיכי ע, ו ורשותומדעת

', דעת קנית מה חסרת וכו) נדרים מא(בבחינת , וכל החפצים תחת רשות
, כביםובדי כוצא הכלי מרשות העוכן כשי ועל, קר האדם הוא הדעתיכי ע

 ואזי די ל', שהוא בחינת הטבע וכו, כביםו כבדיוינו מרשות דעת העיה
שהוא בחינת עלמא דאתי שמשם מקבלין וממשיכין , בטבילה במקוה

מאה צאין מֻטוידי זה י שעל, לשבר ולבטל בחינת הטבע, בחינת השגחה
שהם למעלה מהטבע , כבים לרשות ישראלובדי כומרשות הע, לטהרה

  )אות טו',  הלכה ב–הלכות נטילת ידיים שחרית . ('וכו
  

  ו"ל-ה"ל, מחלוקת ומריבה -  עצותקוטיל

-על,  יתברךודוגמין בכבוידי שפ-על    �                                                 
אות יח , ועיין ארץ ישראל; סימן עא, ן"לקוטי מוהר(זה בא מחלֹקת -ידי

 ). כבוד אות לב-
וכן בכל , לםות העוהן בין ֻאמ, לם מלא מחלֹקתוכל הע    � 

וכן בכל בית ובית בין השכנים ובין כל אחד עם , עיר ועיר
ואין מי , צא בזהו ומשרתיו ובניו וכיובית- ובניואשת

כי , ם האדם מתושבכל י,  התכליתושישים אל לב
ם הוא מתקרב וובכל י, דויהיה ע לא ם שעברוהי

ת זמן על ו פנאי לבלוואיך יש ל, למיתה
עת קצת צריך ד-כן מי שהוא בר-על? מחלֹקת

 , אריכות אפיםווימשיך על עצמ, לשום לב לזה
 ות אות קטנוקוידי מחל- יאבד ימיו עלולא

ם עם הכל ו שלו ויהיה לו וכעסורק יעצֹר רוח, תולוגד
 ).סימן עז, ן"שיחות הר(

ם על עמך ישראל ו תשים של,וברחמיך הרבים...     ���� 
ד וכבותעלה את ה. לםוותבטל כל מיני מחלֹקת מן הע, לםולע
, דורק כל אחד יברח מן הכב, דוד אחר הכבו ירדפו ע ולא,ומגלות

ונזכה . לום גדו באמת באהבה ואחוה ושלוויכבד כל אחד את חבר
תן יות. ת דעתנו יחדוישראל להשו-ֻכלנו אנחנו וכל חברתינו וכל עמך בית

נך ולשוב אליך באמת ות רצותך ולעשולנו לב אחד ודרך אחד ליראה א
שלא יהיה שום כח , שיע לנו ולכל ישראלור ותגן ותותעזֹ. ולאמת

חין של ום את המולקלקל חס ושל, חין הפגומים של חוץ לארץולהמ
רק אדרבא , םוישראל חס ושל-להכניס מחלֹקת גם בארץ, ישראל-ארץ

ישראל יתגברו -חין של ארץושנזכה שהמ, שיענוותזכנו ותעזרנו ות
באֹפן שיתהפכו כל , וץ לארץחין של חוויתחזקו ויתקנו בשלמות את המ

ויתבטל כל מיני מחלֹקת , ישראל-חין של ארץוחין של חוץ לארץ למוהמ
ל בין כל אדם ום גדוויהיה של, לםול בעום גדוויתרבה של, לםומן הע
ובפרט בין החברים החפצים ליראה את , וובין איש לאשת, ולחבר
  )תפילה לד –' לקוטי תפילות ב( ...שמך

  
   המשך-ל "זצ, סרישראל אוד' מר

השם ,  צבי רוזנטל נתקרב לרבנובבזמן שר...   �                 
יום בותיקין ו הוא יצא מביתו להתפלל ,יתברך סיבב שככה היה השגחה

 עד  בכל עת אישתו והילדים והאבא מחכים, חזר כל היום ולא,שישי
 :רהיה רעש בכל העי?  חוזרים ולאל הולכים להתפל?איך אפשר, שיבוא

 ביום , מה שעושים הברסלבים, חזר ולא...רב צבי רוזנטל הלך להתפלל"
פתאום  , יש לו אישה וילדים קטנים, רב צביאתשישי ערב שבת לקחו 

שהברסלבים : " כמה אנשים אמרו,"? מי יודע איפה הוא, נעלםהוא
 ,צפתלאולי " : האחרים אמרו," כי עיקר אצלם אומן,שלחו אותו לאומן

  ."יםירושללאולי 
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צבי  ( הירשבשר"זה ידוע , פנים-כל-על
 סמוך היה ,ערב שבת. "איננו,  נעלם)רוזנטל

 גיבור לקחו אז הם ,להדלקת נרות והוא איננו
אחד מגיבורי טבריה שהוא יודע לרכוב על 

 יש להם , והוא נסע לצפת,ירוןו כמו או,סוס
הוא הלך לצפת בשביל שהיה   אולי,משפחה

 אז הם שלחו לצפת ,מחלוקת בבית מברסלב
אצל והוא הספיק לחזור ולהודיע שהוא ביקר 

היה כל  ,נו ,נו!  צבי איננוב המשפחה ורכל
שלקחו את רב  ,הברסלבים", העיר ברעש כזה

 הוא הלך להתפלל ,..." מהמשפחה]צבי[
  ... איננוו

 ב ור,פנים הדליקו נרות לכבוד שבת-כל-על
 בוכים והיפנים -כל- על ,איננו ואיננו, צבי איננו

 איזה , האבא שלו,הילדים והאישה והמשפחה
 שלי ואישתו והאימא  ,?איפה רב צבי? שבת זה

  הם הלכו לבית רבי ישראל,ואישתי גם כן
איפה ? איפה רב צבי" וזרקו אבנים )קרדונר(

היה לו השבת לרבי ישראל  ," ?רב צבי
השגיחו  לא , שברו כל הכלים,אבנים) קרדונר(

 של שברו את הכד, ל שבתעל חילו, על שבת
 ,מים שנכנס בו שלושה ארבעה פחים מים

 ביתטבריה זרקו לב כל האבנים ש,שברו ושברו
 בלילה מוכרחים ,ו נ,) קרדונר (רבי ישראל

 אבל בבוקר , והלכו לישוןעשו הפסקה , לישון
איפה רב " בבכיות   כולם קמו והלכו,השכם

 הוא עשה להם ? ביום שישי?מה זה? צבי
 ? מה זה, שיכולים למות,] כאלהדברים[

  ?...איפה
פנים הם כבר הלכו ביום שישי הלכו -כל-על

 כי, מוכתר הוא חיפש דברים כאלהה ו,למוכתר
 ,אז יהיה לו מזה מסחר טוב ,הב כסףוהוא א

, ישראל בער ,)רוזנטל (רב צבי המשפחות של
הוא אז  ,ויהיה לך מעות, תבשיל טוב יהיהו

 אני ,סלבים הכל תאמיןעל הבר: "אמר לאשתו
 לא  הוא,חושב שהם שלחו אותו לאומן

הם שלחו אותו , בצפת לא  הוא,בירושלים
ם עהיה במלחמה  לא  אבל אומן,!" לאומן

 והוא עשה תלונה אצל . זה ריגול, נו,טורקיה
)  רוזנטל(ו את רב צבי נשאנחנו שלח, הממשלה

-על... מאדזה עניין חמור ,  עניין ריגול.לאומן
יהיה ,  אבל יהיה כסף מכל הצדדים,ניםפ-כל

  ...כסף
  

  לד-לב סימנים,ת"ימי מוהרנספר 

  השנה זהראשוהנה ב...   ☺                   
, רה ברביםוהיה שום דרך הטבע שיאמר תלא 

בפרט לפני אנשים הרבה כאלה שהיה כמה 
והוא היה חלוש , רחים חוץ בני העירות אומא

השם יתברך  ואף על פי כן היה ,מאד מאד
רה ברבים באריכות ובעזרנו וגמר כל הת

מעה וזן השואשרי א, ראו הנוכדרכ, נפלאה
 שאכתבנה והיה באפשרי להטריח לא ואחר כך

ל והוא היה חלוש ורח גדובפניו כי היה עליו לט
 והשם יתברך עזרני בדרכיו הנפלאים מאד

תה ות עד שכתבתי אושיגעתי בכמה יגיע
עיניו בעזרת השם ו והוטבה בוהראיתיה לפני

  .יתברך
רבנו [ שלח ,ל" השנה הנראשאחר  ☺ 
 ונואת אחיו הרב רבי יחיאל זכר] הקדוש

ש ו הקדו שילך על ציון קבר,'יבוז'לברכה למז
ויבקש , ב זכר צדיק לברכהושל הבעל שם ט
 השם יתברך רפואה ותן ליעליו רחמים שי

 הכבדה רחמנא לצלן והפציר ושלמה למחלת
ל שיקבל " את רבי יחיאל הנחברי רבי נפתלי

כי היה חפץ ' יבוז'דש מזו גם כן לקהלת קותוא
 ונוב זכרות על קבר הבעל שם טוגם כן להי

 אחר .ו עמו לקבלו והבטיחונוומלא רצ, לברכה
דע לי הדבר והפצרתי גם כן הרבה את רבי וכך נ

תי לשם ויחיאל עד שנתרצה עמי גם כן לקבל א
דש ול לקהלת ק"ונסענו שנינו עם רבי יחיאל הנ

ם ו והיינו שם בי,רובין כסה לעש' יבוז'מז
ם הכפורים היינו על קבר ודם יו וק,הכפורים

 ואז ,ש לברכהוב זכר צדיק וקדוהבעל שם ט
ן שנדפס "הרו לקוטי מוהראינו שם את ספר

מחדש לפני איזה אנשים ֻמפלגים והוטב 
ם ו ואחר י,עורי בלי שמאד מאדבעיניהם 

- ומדי עברנו בקהלת,הכפורים חזרנו משם
ב בביתי על וב נתעכבתי בנעמירודש נעמירוק

דש ות והם נסעו לכאן לקהלת קוכחג הֻס
צאי שבת ונים במראשוברסלב ואחר ימים ה

מיד נסעתי לברסלב והייתי בכאן עד אחר 
  : רהושמחת ת
ט בין פסח לעצרת "בשנת תקס...   ☺ 

ד וע עו לברכה לנסונו רבנו זכרוהכין את עצמ
דש למברג וכבר הכינו הכל ולקהלת קהפעם 

 והניחו החפצים הצריכין לדרך ,רך הנסיעהולצ
ע וסעים והיה מוכן לנסוך השקים כדרך הנולת

ב ודש נעמירוק-דע הדבר לנו בקהלתו ונ,מיד
 לברכה יסע מיד ללמברג ותכף ונושרבנו זכר

 אך ,לון גדוזרזנו עצמנו ורצנו לכאן בחפז
 לברכה ונוזכראנו לכאן כבר נמלך רבנו ובב

אנו לכאן ו ובב,דוע עו רצה לנסו ולאמנסיעת
ין ֻמנחים כל השקים עם החפצים ימצאנו עד

אנו לכאן ו אך טרם ב,ל"ע מיד כנוכם לנסובת
שים ול והבינו מדבריו הקד" כנונמלך מנסיעת
ת נסתרים מה ודול וסו גדענייןשהיה בזה 

ופעם , ע ואחר כך נמלךולה חפץ לנסישבתח
ת מה ו זה מצד גלגולי הנשמאחת אמר שגם

ואחר כך , עו לנסושאחד חפץ ומכין את עצמ
  ...)ה"ן קצ"ת הרושיח (ומונמלך כנדפס במק

  
  ו"נ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא

, א"ו אלול תשכ"כ, ה"ב   �                  
  . אביב-תל

הכוסף ובוער להצדיק בחינת , לבי יקירי
בעֹצם שמחזק ומאמץ נפש הישראלי גם , משיח

מאות בתוך כל הֻט, שפלותו ושחרותו
, ומברר ומגלה כל הטוב שנמצא בו, המותוהֻז

. ומאיר בדעתו התנוצצות אלֹקותו יתברך
  . שלום רב

צא ודע כי אין אתה י, יקירי וחביבי כלבבי
רר ום ובכל עת אני מעובכל י, ממחשבתי

רחמים אצל בעל הרחמים שיחוס עליך וישמח 
  . בהו הכל לטשיתהפך, ונפשך בישועת

' ת הוואל תשכח כל תגמול, שום לבך היטב
שכבר , כזה אשר גמל עמך חסד ואמת נצחי

זכית לטעֹם מעט מצוף דבש אמרי אמת 
וכבר ,  המחיים נפש כל חימאדראים ונפלאים נ

 השנה ראשת נמנה בוזכית זה כמה שנים להי
וים אל הצדיק המנהיג ובין אנשי אמת הנל

 עמך וסיף חסדויש' ה קויתי להוק. האמת
שתזכה גם בזה השנה להשתדל לשבר כל 

ך ו השנה בתראשא על ות ועיכובים ולבוהמניע
סק וש של הצדיק האמת העוהקבוץ הקד

 וכמ.  השנהראשקר ביוהע, קון נפשנויבת
לה על ו השנה שלי עראש ה:ל"שאמר רבנו ז

ופלא אצלי מאחר שהמקֹרבים שלי . הכל
אנשים יזהרו כל ה לא למה, מאמינים לי

 איש,  השנהראש על ֻכלםהמקֹרבין אלי שיהיו 
.  השנהראש שלי הוא רק ענייןכי כל . יעדרלא 

 וז שכל מי שסר אל משמעתות כרווהזהיר לעש
 לא ,ו השנה אצלראשומקֹרב אליו יהיה על 

  . תורוהג לדווכן הוא נ. יחסר איש
' וה, לודוש גדי השנה שלי הוא חראשה"

, תיוה ביֻרשה מאבדע שאין הדבר הזויתברך י
דע ויתברך נתן לי זאת במתנה שאני י' רק ה
לכם בודאי מבעיא אתם ֻכ לא . השנהראשמהו 

לם ו כל העאפילואלא ,  השנה שליראשתלויין ב
לים אז וואמר שיכ. " השנה שליראש תלוי בולֻכ

היה  לא אנשים לקבל תקונים מה שבכל השנה
-על-אף, קון בשום אֹפןיבאפשר שיהיה להם ת

 הם לקבל אפילולים ו השנה יכראשי כן בפ
 הוא אפילופי שבכל השנה -על-אף. קוןית

 ראשאבל ב, ל לתקנםוהיה יכ לא ל" זובעצמ
כי אמר . לים לקבל תקוניםוהשנה גם הם יכ

ינים ותקונים מה י השנה ענראששה בושהוא ע
  . תול לעשו יכושבכל השנה גם הוא אינ

תר ו יו שהיה נייחא ל,אחד אמר לפניו
 ראש על  ולא, על שבת תשובהות אצלולהי

ם לעמֹד שם בבית ו מקוכי אין ל, השנה
, בה לאכֹל וללוןו אכסניא טווגם אין ל, המדרש

ל ו יכו ואינמאד מֻבלבל וומחמת זה דעת
תר וב לפניו יוכן היה ט-על, ונהולהתפלל בכ

השיב .  השנהראש ב ולא בזמן אחרות אצלולהי
אם שלא , אם לאכֹל: "ןול בזה הלש" רבנו זול

, אם להתפלל. אם שלא לישן, אם לישן. לאכֹל
נה ונו שלא להתפלל בכויהי(אם שלא להתפלל 

, ראש השנהאך ורק שתהיו אצלי על ). כראוי
-אם קשה מה שהקפיד כל". יהיה איך שיהיה

הלֹא , דייקא השנה ראש על ות אצלוכך להי
ויהיה , ת הרבהובלֹא זה כבר מקשין עליו ֻקשי

  .כן-ד ֻקשיא זאת גםוקשה ע
ן באומן עמדנו ו השנה האחרראשבערב 

ב שלא בא ואז שאל על איש אחד מנעמר, לפניו
ו והתחיל הרב רבי נפתלי לתרצ,  השנהראשעל 
ואמר , מאדוהקפיד עליו , בל הדבריםי קולא

ת ול כי רצה באמת להיושעליו יש רחמנות גד
אך נמנע מחמת כמה ,  השנהראשכאן על 

ל חזק ואחר כך ענה ואמר בק. ' וכותומניע
 !ל מזהואין דבר גד,  מה אֹמר לכם:מעֹמק הלב

ואמר בזה .  השנהראש על ות אצלוינו מלהייה
וויא " ):לוגדרעד ל ובק (ל זיע סגיאון בקוהלש

קיין גרעסערס דער . י זאל איך אייך זאגיןואז
שים ומרבוי דבריו הקד". פון איז ניט פאר אנין

 ונולמדנו שרצ, ת אזוראותיו הנואז בזה ומתנוע
 השנה תמיד ראש באומן על ות אצלוחזק להי

  .ל מזהוושאין דבר גד, ולאחר הסתלקות
לדרֹש , קר שכל היהדות תלוי בזהיהע

ולבקש ולחפש אחר הרבי האמתי וחבר אמתי 
ת ועצ, תות אמתיורהו וילמדהו דרכים עצושי

ם ויתברך בכל מק' איך להתקרב לה, תועֻמק
  .ובכל עת

, באהבה וגעגועים עצומים עד כלות הנפש
ובברכת כתיבה וחתימה טובה לחיים טובים 

 לך ולמשפחתך העדינה ,אֻרכים ולשלום אין קץ
ודורש שלומו מעומקא . וים לךוולכל הנל

  Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯ המעתיק                              .דלבא
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