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, וכי בודאי אם יסתכל על האמת לאמת,  הוא האמתעיקרש, הכלל
, ופוכן מה יהיה בס פי על כי אף, יתברך עד שישוב באמת' ר להובודאי יחת

ידי ענשים קשים ומרים אלפים  ף יהיה ֻמכרח להתתקן עלוף כל סוכי ס
כי באמת אין שום יאוש ,  שישוב מידוב לוהלֹא ט, לןרחמנא לצ, שנים

  .כמבֹאר אצלנו כמה פעמים, לם כללובע
לם הוא רק מחמת הרחוק מאמת ות והיאושים של העוכי כל הנפיל
לא יאמין שוב : " שכתובוכמ, ד לשובול עו יכומר שאינו לושמטעה את עצמ

כל זה מחמת  לשוב מני חֹשך ועדיין ו מאמין שאפשר לושאינ, "מני חֹשך
 ויתברך כמ' דת הו מעבו עלילה לפטֹר עצמוכי הוא מבקש לעצמ, השקר

מבקשים עלילה איך לפרֹש , "ויהי העם כמתאֹננים: "י על פסוק"רש רשישפ
יתברך וצריך ' דת הו מעבונעו רע המו יש לוכי כל אדם בטבע, םומן המק

  . ת לשבר זה הרעולסבל צער ויגיע
יתברך ' דת הו מעבולפרֹש עצמכן הוא מבקש בכל פעם  ועל

י ו או מיצרוי לוכן א פי על אבל אף, ומחמת הרע שבטבע
ם ומה יעשה לי'כי אימת הדין עליו , וצרו מיול

 שום התנצלות לפרֹש וכן אין ל ועל. 'וכו' פֻקדה
אה שמתחיל כמה וידי שר יתברך רק על' מה

ל לעמֹד ו יכויתברך ואינ' פעמים להתקרב לה
מר מה ו תרוץ לוצא לעצמואזי מן קל ובשום נסי

אבל , יתברך' צה לשוב להובאמת הייתי ר, אעשה
מה אעשה כי יצרי מתגבר עלי בכל פעם ומה 

ל וד כי כבר נתפסתי בגלות גדוחיל עועיל ומה אוא
  :םוחס ושל, דועד שאי אפשר לשוב ע

אבל באמת כל זה הוא פתוי היצר הרע והסתת 
 ולפטֹר עצמצה ו שרוהבעל דבר מעֹצם הרע שבטבע

ובאמת הוא . ידי דחיה וטעות זה יתברך על' ולפרֹש מה
אין 'כי , ופוף מה יהיה בסוף כל סוכי ס, ומטעה את עצמ

ובודאי יהיה . 'חֹשך ואין צלמות להסתר שם כל פעלי און
 שון לפני מלך מלכי המלכים הקדוֻמכרח לתן דין וחשב

 ואם האדם רק חכם.  דבר אחדויותרו ל ולא הוא ברוך
לם וכי באמת אין שום יאוש בע, ות את עצמו לבלי להניח להטעומעט ראוי ל

ל וס מעמקי השאור ולחפש ולבקש הצלה ומנו לחתוכלל ואיך שהוא צריך ל
' תר ימים ושנים להופי שהוא ח על אה שאףות ומתחתיו ואם הוא רותחתי

חז ל מאֹד ויתאוכן יהיה עקשן גד פי על אף, ושב מטעותעדיין לא יתברך ו
ת עקשן ושצריכין להי, ל" שכתב רבנו זוכמ,  יתברך בדרך עקשנותודתובעב

ם תמיד שיזכה לשוב אליו יתברך ויתברך ויתלה עיניו למר' דת הול בעבוגד
  .ונצל כל אחד לפי בחינתי להנצל מעתה ממה שהוא צריך להוא

יפעֹל בכל  לא  אםאפילוש, וראוי להאדם הבר דעת שיהיה מֻרצה
 וידי זה ינצל פעם אחת מאיזה עברה גמורה א רק שעל, ו ויגיעו וטרחודתועב

 ודדותו והתבו ותפלתודתוידי עב  שעלהיינוד,  תאוה כל ימי חייווהרהור א
ידי   שעלהיינו,  נחסר ונפחת עברה אחתוף ימיו יהיה לויזכה שבס' וכו
תיו מאשר היה ונון עוו עברה אחת פחותה מחשבו יש לעכשיו זכה שודתועב

ף כל וכי ס. ונצל מהם גם זה היה כדאי ליתר ומתפלל להוהיה ח לא  אםול
לם הזה כי אם ו מה שעמל וטרח בעו ויגיעונשאר לאדם מכל עמל לא ףוס

ואי . תות ולחטֹף לפעמים איזה מצוונצל מרע ועברימה שזכה לפעמים לה
יספיקו לבאר עד  לא תות יריעו זה כי אלפים ורבבענייןאפשר להאריך ב

יניח את  ולא יתברך' קקות להום צריך להתחזק תמיד בהשתהיכן האד
ם ות ובלבולים אחרים בכל יו מניעוכי כל אחד ואחד יש ל, לםון לעוהרצ

  .ִשעורם בלי ווי
  
  
  
  
  

ת וצה להטעו רוכי אמת הוא אחד ומי שאינ,  הוא האמתעיקרש, והכלל
' בודאי ישוב אל ה,  הנצחיולמו ומסתכל על האמת שלא יאבד עואת עצמ
והבן היטב דברינו ויערבו לך לעד . לםולע' כי אמת ה, ם שהואומכל מק

  )' הלכות שלוחין ג-לקוטי הלכות  (.למיםולמי עוולע
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,  של הרשעיםחדשזה ) העברית(, באידיש...   �                         
אנחנו צריכים התורה ,  שלא מאמינים בתורה,כמו הגויים... האפיקורסים

   ...אידישוהלשון 
יש , הכלואיך לאכול ו מה לאכול ת אותנומלמד התורה והמדרש... 
עם , ם אמונהעהעיקר לחיות  ... לחיותאיך, עשות הדרך האמת איך לבתורה
שה צריכה ללמוד יהא :הבית וגם ... גם זרעינו,אנחנוגם , ם התורהוע אמונה

  ... י זה אין כלוםבל, תורהוב שםולדעת ולהאמין בה
 יש בשביל האישה גם כן מה , מה שהוא יודע מזה, כל אחד,להודיע ...

היא צריכה להבין איך , כל החיים שלנו זה על האישה, ללמוד ואיך לחיות
בכל דור , כולו קדוש... ואיך יחנכו הבנים ואיך, לחיות עם הבעל

על מצווה של , ודור מסרו נפשם על התורה ועל המצוות
כל החיים , זהו כל החיות,  על כל המצוות,שבת

בלי , בלי אמונה, בלי זה אין שום חיות, שלנו
אנחנו , בשביל זה אנחנו פה... התורה אין כלום

השם , נתרחקנו מן האמת ואמונה, נשלכנו
וכל אחד יבקש רחמים בכל , יתברך ירחם עלינו

שיזכה הוא והאישה והילדים ללמוד תורה , יום
  !... ה העיקרז, ולקיים התורה

 הם מאירים לנו התורהש, יש אורות כאלה ...
אין להם שום ,  חיותכמו בלי זה אנחנו ,היהדותו

  ...ול לאכרק, שכל
וכל ,  והמצוותלנו את התורה  יתברך נתןשםה ...
   ... שהוא עיקר החיים שלנו,התורה
אנחנו צריכים לשמוח תמיד בהתורה הקדושה ... 

,  נפש ולהאיר באנשיםללמוד תורה במסירותו ושלנ
, איזה חכמהל, איזה שכלל באבזמן שהוא . זרע שלנוהב

,  מהחיים שלנו צריכים לדבר אתו,יכולים לדבר אתו
 בשביל זה הם, חינוך של היהודים האלה הם כמו הגוייםה... מהתורה שלנו

וידעו כולם שעיקר החיים הוא אמונה והאמת , האמת יתגלהאבל ... סובלים
  ...כל דיבור, הוהתורה הקדוש

 וכל הלשון שלנו רחמנא ליצלן, מטמא את האדםזה ) השפות זרות(...
  ...רבונו של עולם, אוי, אוי, מה שבהם

  .. .ח לדברואין לי כו יש הרבה לדבר ,לא יודע, באידיש לשון הקודש
בקדושת ,  אפילו כל מה שמדברים שיהיה בקדושה,לקדש את הדיבור...

  ... אמונהאמת וו יתברך שםהתורה וה
אז היא תהא בריאה ', ויסוצקי'הוא יעשה קומפרסים של תמצית תה ... 

, אני רציתי לבוא לדבר אתו מזה, תגיד לרופא... לגמרי בלי שום ניתוח
שהוא מוכרח : "ובאו לרופא ואמר, תספר לו מעשה שהיה חולה כוויה

 הוא הלך, ואחי היה האח של דוקטור דוד, "אין שום רפואה לזה, למות
בבוקר בא הרופא לראות את , ועשה קומפרסים ולא שאל את הרופאים

, נו: "הוא אמר. זה היה בטבריה! הוא נעשה בריא, הוא נבהל מאד, החולה
אז סיפר לו שהוא עשה קומפרסים של  תה , "?איזה רופא זה? מה עשית

הוא חשב שהוא ימצא כבר את חולה אחר , הוא נבהל מאד', ויסוצקי'
' ויסוצקי'אז אני יודע כבר שתה ... א וראה שהוא נעשה בריאהוא ב, פטירה

... זה מחדש ומרפא, מרפאים דברים שלמעלה מן הטבע, מרפאים מחדש
הוא סיפר להם . רופא אחד אמר שהוא ראה באיזה ספר שזה רפואה לכוויה

הרופאים . רק ברפואה שלהם, אבל הם לא רצו להשתמש ברפואה הזאת
אז לא רצו , היום יש רפואות כאלו, ים קדמוניותמצחקים מהרפואות של שנ

הוא , בא הדוקטור דוד וראה את החולה... אבל הוא כבר היה במצב, לשמוע
מי ? מה עשית: "אז הוא שאל את אחי זלמן, הוא נעשה בריא, נבהל מאד

שהוא עשה לו קומפרסים של , אז הוא סיפר לו". ?מי היה פה... הביא
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כאילו לא , מכל הכוויה, זה ריפא אותו לגמרי,  בריאוהוא נעשה, תמצית תה
אני מוכן , תכתוב ותמסור להם בכתב זה המעשה, אולי תספר, היה כוויה

ואחי שמע שהחולה , הוא היה כבר לאחר ייאוש, לבוא ולספר לו את המעשה
', ויסוצקי'אז הוא עשה לו תרופות של התמצית תה , כבר לאחר ייאוש

רק התמצית של , בלי שום רפואה, י שום ניתוחבל, ונעשה בריא לגמרי
-כל-על', ויסוצקי'הרופא המשיך ועשה לו גם כן קומפרסים של ', ויסוצקי'

אני יודע , הוא נעשה בריא מחדש... פנים האיש הזה הוא נעשה בריא לגמרי
והם יתחילו לעשות לה קומפרסים , אז אני רוצה לספר להם המעשה, מזה
הוא מרפא ומחדש ? מה יש לו להפסיד. כן, ה בריאוהיא תהי' ויסוצקי'של 

הוא עבד הרבה שנים עם , אני שמעתי את זה מאחי זלמן, הכל... הבשר
אני יודע שזה רפואה , ואני יודע מאחי, הוא סיפר לי המעשה, הדוקטור דוד

  ...למעלה מן הטבע... כזה שעדיין לא
  

  )ד" לסימן, ה צדק–לקוטי עצות (

וזה ,  גדר האדם הוא הדבור�                                                               
כי גדר האדם , כי צדקה וחסד הוא עיקר גדר האדם. הדבור נמשך מצדקה

גם ושה צדקה וחסד פו עוומי שאינ, תוהוא לגמֹל חסד עם הברי, מדבר
 ).סימן רכה, שם( בכלל אדם כלל ובהדבור מאֹד ואינ

אמצני וחזקני , ת עם כל בשר ורוחושה צדקוע, א רחמיםמל... ���� 
, ת בצדקה לעניים הגוניםובאֹפן שאזכה להרב, עת-ן שלם בכלוטחיבב

ן ונך וכרצות בכל עסקי מצוה וזכות הרבים כרצוולהתחזק בכל עֹז ותעצומ
, ידי הצדקה להשלים הדבור דקֻדשה בשלמות- ואזכה על, צדיקיך האמתיים

ואעלה מהרה מגדר , ת והצפצופים דבורים שלמיםולות מכל הקוואזכה לעש
 ונורב. בהמה לגדר האדם בתכלית השלמות

זכני להשלים , השם פה לאדם, לםושל ע
זה אזכה - ידי-ועל, שכלי בתכלית השלמות

ת בצדקה לעניים וולהרב, ן שלםוטחילב
, עד שאזכה לשלמות הדבור, הגונים

ת והצפצופים ות והשירולות מכל הקוולעש
ויעלו , ריםושים וטהום שלמים קדדבורי

ותמלא . דךון לפני כסא כבודברנו לנחת ולרצ
, בה ברחמים מהרהות לבנו לטוכל משאל

ועשה ' ואזכה לקיים מקרא שכתוב בטח בה
' ל על הוג, ונאמר, ב שכן ארץ ורעה אמונהוט

ר וציא כאודרכך ובטח עליו והוא יעשה וה
ואשען ' אבטח בה. צדקיך ומשפטיך כצהרים

רק , ידי הצדקה כלל- י שלא יחסר לי עלקאלֹב
אלקינו ' אדרבא בגלל הדבר הזה יברכנו ה

ואזכה לפזר . בכל מעשינו ובכֹל משלח ידינו
פזר נתן ,  שכתובוכמ, לצדקה בשתי ידים

 תרום ומדת לעד קרנו עונים צדקתולאבי
ת עמנו משגב לנו אלקי יעקֹב וצבא' ה. דובכב
' ה. ךת אשרי אדם בטח בוצבא' ה. סלה

חננו ועננו . ם קראנוושיעה המלך יעננו ביוה
ברוך אתה . מע תפלת כל פה עמך ישראל ברחמיםוכי אתה ש, ושמע תפלתנו

 )תפילה קלז מתוך –' לקוטי תפילות א (:מע תפלהוש
  

  )ט"י מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 אל ועצמשך וד מחמד עיני עצמי ובשרי המולכב...   �                          
ת וראות נוזניו לשמֹע נפלאוושחדד את א, לםוהצדיק שהוא הלב של הע

רף ו שויד- גון מכל העשרה מיני נגינה של הצדיק האמת שעליהשיר והנ
ידי זה - ועל, תות כזביוומבער ומכלה שרש ֻזהמת השקר של המינות ואמונ

ן ולעתיד בעת קץ האחר. ת ישראלופא את הבת מלכה שהיא כלליות נפשור
-לם ועלורא בעוגון הני זה הנ אתינגןורר וא המשיח לגאֹל את ישראל ויעויב
יגאל את ישראל ויתקן כל ו, ו וממשלתו ומלכותו יגלה לעין כל אלֹקותויד

  .ורתויתברך ות'  להֻכלםלם ויקרב והע
 ונפשי ווכן אנֹכי איני זז מחבב, ידעתי כי אהבתך שלמה עמי, אחי יקירי

תופר  לא מנוום ובכל שעה וברית אהבתנו ושלול יקשורה בנפשך בכל עת בכ
  .לםולע

כן שים לבך וזכֹר היטב את כל -על, ידעתי כי נפשך כלתה לדברי
ת הצדיק הגנוז והצפון וראוד גֻדלת נות והדבורים שנדברנו בינינו מסוחהשי

ת וראות נולידע מנפלא, אשריך שזכית למה שזכית. תנוושהוא חיינו ותקו
שתתחזק בכל עֹז , עיקרוה, תנו בדרך האמתוליך או המהצדיק הנשגב מאֹד

  . מה שכבר דברנו באריכותלקיים
ת ומושנפלנו למטה נפילה עֻמקה מאֹד מאֹד עד עמקי תה, ת הללוורובד

עד שהגענו שיתער השיר של חסד של הצדיק האמת , עֻמקים מאֹד מאֹד
  . לם וישראלור החיות והחיים של כל העושהוא מק

ת לדלג ולקפץ ור יהיה מעזך ויחזק לבבך בכל עֹז ותעצומובי עזוז וג'ה
ת למעלה מן וגון והשיר של פלאיכדי להמשיך על רֹאשך הארה מהנ, על הכל

ידי משיח צדקנו בעת הקץ -הטבע של הצדיק האמת שיתער לעתיד על
ת אלקות שזה ות ויביאם להשגונוציא את ישראל מעוו יויד- שעל, ןוהאחר
  .לם הבאושוע ע שעעיקר,  התכליתעיקר

ומשם נמשך מדת הגאות , שהוא מדת הגאות, ֻזהמת קלפת המן עמלק
צה להפריד בין ותר להרחיק מהצדיק האמת ורוהוא מתגבר בי, לםושבע
  .ת ישראל ובין הצדיק האמתונפש

פה יטול שרש הרע והקליהצדיק האמת מכניע ומבטל בתכלית הב
, תות כזביו ואמונהחזקה וקשה מאֹד בחינת המן עמלק שהוא הכפירות

  .םוחס ושל, חס וחלילה, הו ובֹהוולם לתושמביאים את הע
לל ברפש וטיט ולרחש על הארץ בין ואנו צריכין להתג, אנן יתמי דיתמי

נחשים ועקרבים עד שנזכה לשאֹב מרוח הקדש של הצדיק המגלה ומגדל 
  .לםושה בעוהאמונה הקד

יבקע , ם רבוסד ושלתך מכל רע וימשיך עליך ברכה וחוב יפדה אוהט' ה
 כל מה אפילובה וובודאי הכל לט,  מהרה תצמחו וארוכת,ומוכשחר של
לה ות הללו באחרית הימים האלה שישראל נתונים בצרה גדורושנעשה בד

 לא כי' חסדי ה"וכל חיותנו הוא על חסדיו המֻרבים , בכלליות ובפרטיות
ישראל ואי אפשר ת את ול לכלוכי בחינת עמלק התגבר בתֹקף גד. 'וכו" תמנו

, ןות משמד לרצו להעלו כי אם בכֹח הצדיק האמת שכל עסקולעמֹד כנגד
ת של חכמי הטבע שהם בחינת ות והכפירות הרעו להכניע ולבטל הדעהיינו

 יתברך ונולידע שהכל מתנהג ברצ, לםון בעוולהאיר אמונת הרצ, שמד ממש
  . בזה ובבא לנצחו והצלחתומורש שלוהד                       .בלי חיוב הטבע כלל

‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  

 

 

  )נב-נ נים סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

ן אף על פי ום ראשואחר שבת בי...☺ 
אף על , ך בדעתי קצתוכן עדיין הייתי נב

פי כן פטרתי את הבעל עגלה והחזרתיו 
ם ו ונתעכבתי בקרימינטשאק עד יולבית

ל נסע "שלישי והבעל עגלה הנ
ם הסמוך לשם ואק לאיזה מקמקרימינטש

על מנת לחזר לקרימינטשאק ולא חזר עד 
ל ומחמת זה היו לי כמה "ם שלישי הנוי

 כמה ול היו ל"ת גם רבי שלמה הנוספק
 עם ולה אמר שיסע לבדית בתחוחלוקי דע

ן אחר כך אמר ועגלה אחרת של איזה אד
ת לעניין ושלא יסע כלל וכל זה היו מניע

ת הבעל עגלה היה נסיעתי כי לעניין שכירו
  : נצרך לי שיסע רבי שלמה עמי

 וזיק נריל נסע רבי אי"הנ' ם גובי... ☺ 
יאיר לדרך לשיקלאב ועשה איזה סֻעדה קֹדם 

 ונווהיה שם רבי אהרן חתן רבנו זכר, ונסיעת
  : וקת עמו אז מחלון אחיו שהיה לולברכה ורבי שמע

ק מהעיר ורח עד ותות או ללוו ויצאנו עמואחר כך נסע לדרכ... ☺ 
 ובקש סך הרבה שלא היה ווחזרנו להעיר ובא הבעל עגלה אצלי לשכר

ד אחד יקל עלי אבל רבי שלמה לא וואמר שאם יסע ע, לתי לתן כל כךוביכ
רצה לדבר אז כלל מעניין הנסיעה כי אמר שלא יסע כלל וגם אנכי הייתי אז 

, לאיבויקק בעיני מאד שאסע לנורה מאד עד שהיה אז רחובעצבות ומרה שח
 ו והייתי סבור שיסע לדרכווהלך ל, ולא השבתי לבעל עגלה שום תשובה כלל

  .אבל הבעל עגלה נתעכב ולן שם בקרימינטשאק
ולא ,  יאירוב נרילעת ערב בין מנחה למעריב נכנסתי לבית רבי לי

ושכבתי שם על איזה מטה בחשכה ובאפלה ,  החדרותוין נר באיהדליקו עד
עד שלא , ם מאד מאד מגדל בלבול הדעת שהיו לימוושכבתי משתאה ומשת

ל להכריע דעתי בשום פנים וכל מה שעבר עלי אז וקֹדם לזה אי והייתי יכ
  .אפשר לבאר ולספר כלל

תה הלילה בסֻעדת הלילה ואבל השם יתברך ברחמיו סבב הדבר עד שבא
תי חזק השם יתברך דעתי וע גם אונתהפך דעת רבי שלמה ונתרצה לנס

, דיע לי שעדיין העגלה בכאןונינו לשכר העגלה גם רבי שלמה הונתרצינו ש
ם המחרת שכר את העגלה ום מחר וכן היה שביותה ביו ישכר אווהוא בעצמ

ם ו היותודהיינו רבי שלמה ואני ורבי מנדיל ובא, לאיבולנו לניקשנסע ֻכ
ם רביעי פרשת תצוה נסענו מקרימינטשאק ועברנו הדינעפר והיה ושהוא י

שבים שם ורבי שלמה לן ומנו היושל- לילה בקראקע אצל אנשילנו לינת
  : בקרימינטשאק
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