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 שבני          תוהנסיע  דהיינו  ,ישראל בני שמסעי במדרש  יתא 
 ךאלקי אלה" על מכפרין הם, םולמק םוממק סעיןונ ישראל

, זרה דהועב יןבדוע כשאין אפילו כי, זרה דהועב פגם על ינויה, "ישראל
 ,זרה דהועב בחינת כן גם היא האמונה קלקול כי זרה דהועב פגם יש

 וסרתם): יא דברים (פסוק על) בוט שם הבעל בשם (שמובא ווכמ
 בחינת הוא יתברך מהשם כשסרים שתכף, אחרים םיוהאל ועבדתם

 דהועב שיש זמן וכל. נתכפר ישראל של תוהנסיע ידי ועל, זרה דהועב
). שם י"בפירש והובא ,ראה' פ ספרי (לםובע אף ןורח, לםובע זרה

 ונמשך, אף ןוהחר נמתק, ל"כנ זרה דהועב פגם כשנתכפר, נמצא
  . רחמנות

 לכם יתן די-ש ל-וא): מג יתראשב (בבחינת הוא רחמנות קריוע
 שימסֹר, הרחמנות לנו יתן יתברך שהשם נויהי. דייקא לכם – רחמים

 הקשה לאתוהח שגם תולהי לויכ ברךית ואצל כי, בידינו הרחמנות את
   יתברך שהשם מה כל בודאי כי , ושל הרחמנות הם היסורין וכל

 רק הוא הכל  ,קשים יסורין אפילו, להאדם שהוע
 מסֹריוי תןישי, מבקשים אנו אבל, רחמנות

 מבינים אנו אין כי, הרחמנות את בידינו
 לקבל ליןויכ אנו אין וגם, ושל הרחמנות

 שהשם רק, ל"הנ ולש הרחמנות ותוא
 שאנחנו, הרחמנות את בידינו יתן יתברך

 הרחמנות ואצלנו, עלינו נרחם בעצמנו
 צאווכי החֹלי מן להתרפא, בפשיטות

 שדי אל: תותב יראש – ישראל וזהו. בזה
 נעשה הרחמנות כי, ל"כנ, רחמים לכם יתן
ליקוטי . (ל"כנ, ישראל בני מסעי ידי על

 )ב"ס סימן –' בן "מוהר
  
˙ÎÈÂÂ ·‰˘Ó ÈÙ ÏÚ Ì‰ÈÚÒÓÏ Ì‰È‡ˆÂÓ ˙‡ ‰ ' ...)ב,לג(  

בקֻדשה   ֻכלם   יהיו של כל השנה והטלטולים  ת ול הנסיע
עד שיהיו נכתבין , באֹפן שיהיה תקון לפגם אמונת חכמים ,להוגד

צאיהם ו את ממשהב וויכת"בבחינת , ידם שים עלוספרים קד
תיו וטלטוליו וע בכל נסיכוונתוקר שיהיה יוהע; "'למסעיהם על פי ה

אדם חדשים ולדבר עמם מהתכלית  עד עם בניורק בשביל להתו
באֹפן שיכירו , לום גדורה באהבה ושלוולעסֹק עמהם בדברי ת, האמתי

בבחינת שאמרו ,  ולשוב אל השם באמתו את האמת לאמתֻכלם
אלו תלמידי חכמים  -" כו לרגלך ישא מדברֹתיךוהם ֻת: "ל"תינו זורב

כי רק , רהות מעיר לעיר ומדוך לדוך לעסֹק בדברישמכתתין רגליהם 
בשביל זה מסבב השם יתברך את האדם שצריך לפעמים לכתת רגליו 

 לפי ט" אות י',הלכה ה – פקדון כותהל (.כמבֹאר בפנים, סעילילך ול
אותיות , טלטולגם עיין ; ט"אות קפ,  השנהראש,  אלול–אוצר היראה 

  )'ט כ"י
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  ד ושהוא יס , "שמע ישראל"ת שיש בפרשת ובית נה וושמ  רבעים  
שש : הנים והלוייםנה ערי הכֹויש כנגדן ארבעים ושמ, האמונה  

ועליהם ארבעים "; "שמע ישראל"ת שבוביכנגד שש ת, ערי מקלט
ף הפרשה ועד ס" ואהבת"ת מן ובים תיכנגד ארבעים ושתי" ושתים עיר

ת מסטרא ות ומצילולטונה ערים קוואלו הארבעים ושמ. ובאכמ
, קר החייםיכי אמונה ע, צח בשגגה לנוס לשםוכן צריך הר ועל, תאודמ

  .תאות סטרא דמווהכפיר
, "שמע"נה ערי הלויים שהם בחינת וכן ארבעים ושמ ועל

ת ות ומגנולטוכן הם ק על, קר המשכת האמונהישהם ע, "ואהבת"

נה וואלו הארבעים ושמ. צח ממיתהון את הרתא ומציליומסטרא דמ
רה ו בזה הראה לנו התדייקא, הנים והלוייםישבו בהם הכֹיערים ש

קר בשביל יוהע, שה שצריך לנסֹע לצדיקים ולהנלוים אליהםוהקד
תא שהם וקר החיים ולהנצל מסטרא דמית לאמונה שהוא עולזכ

ים ידי צדיק קר האמונה בשלמות מקבלין רק עליכי ע. תוהכפיר
כי כהן הוא ; הנים והלוייםשהם בחינת הכֹ, אמתיים והנלוים אליהם

: ל על פסוק"תינו זו שאמרו רבווכמ, בחינת הצדיק והרב האמת
ולויים הם בחינת '; מה למלאך וכוואם הרב ד" 'וושפתי כֹהן וג"

  ". ונלוו אליך וישרתוך"המתחברים ונלוים אליהם בבחינת 
 ממיתה ווס על חייו ולהציל נפשצה לחוומי שנכשל במה שנכשל ור

,  ינצל מכל רעדייקאושם , א אל עריהםוצריך לנוס ולברֹח ולב, למיתוע
 וכן אין ל על, תאוצח שנכשל במה שנכשל והגביר הסטרא דמו הרוכמ

ושם ינצל , הנים והלוייםנה ערי הכֹוהצלה רק לברֹח אל ארבעים ושמ
אוצר  לפי ח"אות כ ',הלכה  ה– הלכות תחומין. (ל"תא כנומסטרא דמ

  )ח"מאות ,  אמונה-היראה 
  

   סימן לה–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר 

 ואז ,תו הגיע שבוע,אחר כך...   ☺        
ת ות עצומוחזרו ונתגלגלו עלי מחדש מניע

קר י וכל ע,תות על שבועו מלהימאד מאד
, תיוהבלבול דעת שלי היה שהסיתו א

 לברכה ונושאשאל את פי רבנו זכר
ת ו על שבועות אצלו אם להיומבעצ

אם , ת כאלהוולבלי להסתכל על מניע
 לא  בודאיותואל אולאו ואם הייתי ש

ת ו על שבועות אצלותי להיוהיה מניח א
 לברכה ונו זכרו כי כן היה דרכ,פןובשום א

שאף על פי שהיה חפץ שישבר האדם כל 
אף על פי כן כששאלו , וא אצלולם ולבות שבעוהמניע

ת ו ולשבר מניעות אצלו שהיו צריכין מסירת נפש לזה להי על דברותוא
 ותווהזהיר א, ו שלא יהיה אצלוהיה מדחה את האדם ואמר ל, תולוגד

 כמה טעמים ו ואמר שיש ל,ות אצלו כל כך בשביל להיור נפשושלא ימס
 השנה ראש בות אצלואדם מלהי-על זה ומחמת זה נדחו כמה בני

 הזהירם שלא ימסרו נפשם ותואכי תכף כששאלו , ובעתים הקבועים
 וד היו לווע, ותוליכין אוצה לילך מו כי בדרך שאדם ר,ות אצלולהי

  .טעמים הרבה על זה
ל התגברו "ת הנודם שבועוואני ידעתי כל זאת מכבר אבל אז ק

 עד שעלה על דעתי ,ת בהתגברות ובהתפשטות חזק כל כךוכנגדי המניע
 וואז היה הוא בעצמ, תו מה לעשו לברכה בעצמונו זכרותול אולשא

זק י אבל השם יתברך ח,ל" כנות אצלו מלהימאדתי ונע אובודאי מ
 מלדבר מאד מאד ונזהרתי ,תי הרבהוזק אילבבי וגם חברי רבי נפתלי ח

ע לכאן עד ווהיה בדעתי לבלי לנס . לברכה כלל מזהונועם רבנו זכר
 שלא  לברכה ממילאונודע לרבנו זכרוו כי אולי ימאדת וסמוך לשבוע

תי לביתי כאשר ארע לי בשנה ות גם כן שיחזיר אול להיוויכ, על ידי
תי ות שהיו כנגדי החזיר אוצם המניעושמע, נה שנתקרבתי אליווראשה

 על ,' זה מוטב שיתחלל שבת אחת וכועניין ואמר ל,ת לביתיועל שבוע
כדי שלא יהיה , מאדת וא לפניו עד סמוך לשבועוכן היה בדעתי לבלי לב

צם ות מעויכלתי להי לא תי לביתי אך גם בביתיוד להשיב אופנאי ע
והיו לי יסורים רבים מכל בני ביתי ומכל בית , ת שהיו לי אזוהמניע

ת לכאן ודם שבועוע איזה ימים קואבי ומכל בני העיר וֻהכרחתי לנס
  לרבנו  ע הדבר וושלא ית  מאד מאד   נזהרתי  אך , לברכהונוזכר לרבנו 
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, ןראשום ות ביוואז חל שבוע, ה לברכונוזכר
ת סמוך לערב ושבוע שלפני דשוובערב שבת ק

 לברכה מפי אחרים ונוזכרדע הדבר לרבנו ונ
ת ויסורים כאלה וכשהגיע ושיש לי עתה מניע

 לברכה ונום נכנסתי אליו זכרות היוסמוך לפנ
תי לביתי ואי אפשר שיחזיר א כי ידעתי שעתה
 לברכה ונום והתחיל הוא זכרוכי כבר פנה הי

 לא : ואמר לי,שו הקדונולדבר עמי בצחות לש
 אלו ,ת כאלהוידעתי כלל שיש לך עתה מניע

 דע בודאי היית ֻמכרח לחזר לביתךוהייתי י
עיל שום דבר רק היית ֻמכרח ו היה מולא

ף וס, לשוב לביתך אך עתה שכבר אתה בכאן
בר על האדם וף כשנפטרין מכל מה שעוכל ס

  . תר מן הכלוב יוט זה ענייןאזי בודאי 
ת ושמעתי ו על שבועות אצלווזכיתי להי

לקוטי (רבים צויתי וראה ואת העורה הנוהת
תה בעזרת השם יתברך ווכתבתי א, )'תנינא ד

 זה יש הרבה לספר איך היה מתנהג ענייןוב
אלים וינים כאלה כשהיו שיעם אנשיו בענ

 מסירת נפש ול שיש ב" על עסק זה כנותוא
דם אף על פי שבאמת היה נע את האושהיה מ

אל ורוש כששי ואמר בפו שיהיה אצלמאדחפץ 
 זה עניין כך ויש בותי אני ֻמכרח להשיבוא

-ת נפלאים מה שעברו על כמה מאנשיומעשי
  .ינים האלהימנו בענושל

  
  לקוטי עצות

  ה-ד, מניעות

, לך בגשמיות כל ימיוומי שהוא ה        � 
צה לילך בדרכי השם וכך נתלהב ור-ואחר

דת הדין מקטרג עליו ומזמין יאז מ, יתברך
 - תואה המניעו כשר- והכסיל;  מניעהול
הוא , דעת-אבל מי שהוא בר. ריווזר לאחוח

,  להשם יתברךדייקא אזי ומקרב את עצמ
צא בהמניעה בעצמה וכי הוא מסתכל ומ

 וכי באמת השם יתברך בעצמ, רא יתברךוהב
סימן , ן"לקוטי מוהר(נסתר בהמניעה הזאת 

 ).קטו
ת ושבירת ות והטרחוידי היגיע-על        � 

, לת ההתקרבותית שיש להאדם בתחומניע
 ו ואשתותנות מאביו וחו מניעון שיש לוגכ

והוא צריך , תוצא בהם שארי מניעווכי
-על,  לשברםמאדגע לטרֹח ולהתחזק ילהתי

כה קֻדשה ושה כלי לקבל בתוזה הוא ע-ידי
ת ו יגיעווכל מי שיש ל. כך-וטהרה אחר

 כלי ויש ל, ולת התקרבותיתר בתחות יווטרח
-ועל, כה קֻדשה וטהרהותר לקבל בתול ביוגד

ת וולהמשיך כל ההשפע, כה ליראהוזה ז-ידי
קר יכי ע, כה להשלים שמא קדישאווז, תובוט

 ).סימן קפה, שם(ידי היראה -השלמות על
אתה , ראום ונואי, אנא רחום צדיק...     ���� 

שה שזכו הצדיקים ודע עֹצם היראה הקדוי
דתם ויגיעתם ומסירת וידי עב-האמתיים על

תך ואעד שזכו להכיר , נפשם באמת אליך
יראה עלאה , רא מפניך ביראה נפלאהיולהתי

, שהואשר יש כח ביראתם הקד, לעלא לעלא
רחם עלינו למענם ותשפיע . שתגיע גם עלינו

שה והנפלאה שנזכה גם ועלינו מיראתם הקד
ותהיה , אנחנו ליראה שלמה מפניך תמיד

ונשוב אליך , דויראתך על פנינו לבלתי נחטא ע
וזכני , מען שמךרחם עלי ל. באמת ובלב שלם

קק ולכסֹף תמיד להתקרב לצדיקים ולהשת
ידי התגברות -עד שאזכה על, ויראים אמתיים

ת ון באמת לשבר כל מיני מניעוהחשק והרצ
ת ות ויגיעול כל מיני טרחוולסב, לםושבע

עד , ויסורים בשביל להתקרב לצדיקי אמת
שאזכה להתקרב אליהם ולהתדבק בהם 

ה שלמה באמת ולהמשיך ולקבל מהם ירא
ב ונך הטות כרצובאֹפן שאזכה להי, באמת

ידי -ואזכה על. לם ועדובאמת תמיד לע
ל בשביל ות שאסבות והטרחות והיגיעוהמניע

זה יהיה -ידי-שעל, להתקרב לצדיקי אמת
ידה שפע -רה לקבל עלושה וטהונעשה כלי קד

 :ב לנו ולכל בית ישראלובה וברכה וכל טוט
 ) קכה מתוך תפילה–' לקוטי תפילות א(

 

   המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר
, יום שבת בבוקר...   �                    

, אני מתחיל להתפלל, הלכתי למקווה, קמתי
, בא המוכתר עם חיילים... ו" ברוך שאמר"

ואני באמצע התפילה אחרי , עם שוטרים
בא : "הוא קרא אותי ואמר, "ברוך שאמר"

המעשה , אוי, " ?איפה רב צבי, לבית סוהר
, זה מעשה כל כך יפה, )רוזנטל(מרב צבי 
נשמע בעולם דבר לא  ...?מה זה, הצגה יפה

 כזה שהבעל הבית ילך להתפלל ביום שישי
?,  יודעים איפה הוא ולא, יחזור הביתהולא

וכל העיר היו בוכים , דבר כזה רק בברסלב 
רב צבי הלך , על המשפחה

רק בברסלב יכול ...  ולאלהתפלל

  .להיות דבר כזה
  אמר  הוא  פנים-כל-על

באמצע , לך איתם לבית סוהרא  שאני  לי
הלכתי ? יש לי ברירה, התפילה הלכתי אתם

באו כל המשפחה שלי לבית סוהר , לבית סוהר
מי יודע מה שיהיה , לראות איפה אני נמצא

או יכו , הם יקחו אותי לחייל? בבית סוהר
-על, ?איפה רב צבי, אותי שאגיד איפה הוא

באו  מא שלי ואשתי והמשפחהיפנים הא-כל
 אז, ות החלונדרך וראו אותי ,לבית סוהר

אני הייתי באמצע  ,"? נשמעמה" :אמרו לי
  ...  יכולתי ולאהתפילה

  בא  ,שעות  כמה  עבר  פנים-כל-על
  ועל  השוטרים  על  המושל  ,הגדול  הפקיד

  לו  שיש  מה  אתו  דיבר  כבר  המוכתר  ,הכל
  ,טוב  חבר  לו  שיש  כבר  יודע  הוא  ,לעשות

  ,עושה  הוא  אומר  שהוא  מה  ?המוכתר  זה
  ,הסוהר  מבית  אותי  הוציאו  ,בא  הוא  ואז

  ,תגיד"  :בתקיפות  דיבר  הגדול  והקצין
  על  אותי  בוישכה  ,קודםמ  ."?צבי  רב  איפה

  ,למעלה  הרגליים  את  והרימו  צפהיהר
  זה  ,זהב  הרגליים  את  וקשרו  חבל  ולקחו

  אחד  שוטר  והיה  ,חזקים  ברזלים  היה
  והרגליים  ,זה  מצד  אחד  ושוטר  זה  מצד
  רב  איפה  תגיד  אם"  לי  ואמרו  ,למעלה  היו
  נכה  אנחנו  !תמות  אז  ?לא  אם  !טוב  ,יצב

  .!"רצח  מכות  אותך

 שומעים איך הוא מדבר יוהמשפחה של
  שוטרים.מות א פחדו שאניהםו, איתי

,  היה בכיות,הם נותנים מכות רצח? ערבים
 ,תגיד ":והקצין אמר לי... מא שלי ואשתייהא

אני חושב שהוא " : אמרתי,"? רב צביאיפה
 ,תדע": ר לי אז הוא אמ,"הלך לירושלים

 ,אז תמות, נמצא אותו לא  אם,אנחנו נשמור
 :אמרתי, "!אמתה תגיד , למוותעדנכה אותך 

 ושלחו , אז עזבו אותי,"שאני יודעמה זה "
  .בשבת להדרך לירושלים

ואמרו , מצאו אותו בעפולה,  שבתבמוצאי
תדע שישראל : " המשטרה,)רוזנטל( לרב צבי

 והם ,ר בבית סוה)קרדונר (בער ורבי ישראל
הוא שמע שזה , !" תחזור אתנו,בסכנה גדולה

 הם באו לטבריה , הוא חזר איתם,סכנה
רו רהמשפחה שלי רצתה שישח, במוצאי שבת

והחוק ,  שאלך הביתה,אותי מהבית סוהר
, נותנים לשום בן אדם לצאת לא בלילה, היה

הוא , אותו משחרר אם .אם הוא בבית סוהר
אין ,  בלילה,מוכרח להיות עד הבוקר

 ידעו איך קציןאבל המוכתר וזה ה, שחרורים
 שבת במוצאי אותיו  והם שיחרר,להתנהג

  .בלילה
  

  ז"נ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא

ד תשרי "י, ה"ב  �                      
  .אביב-תל, ב"תשכ

השזור וקלוע בחבלי , מחמד עיני
דוש יעבותות אהבה אל הצדיק שהוא ח

, פלא נורא כזה שלא היה ולא יהיה כמוהו
, אשר בקול תורתו יהפֹך כל העולם מרע לטוב

כל אל התכלית והוא יגמֹר כרצונו להביא ה
דע לכל ובבוא משיח צדקנו אז יו. הטוב הנצחי

ואז יסכר פי דוברי , ישראל נוראות גֻדלתו
ויתגבר , ויבושו וינשכו את בשרם, שקר

מאה ואת רוח הֻט, האמת ויתגדל השלום
  .שלום וכל טוב. יעביר מן העולם

ב תשרי סמוך לכניסת שבת "ם ששי יובהי
ו אלול "ם כוקֹדש הגיע לידי אגרתך הלבבי מי

. י"ק על סך שבעים וחמש ל'א בצרוף צ"תשכ
, כי שמחתני והחייתני, ךראשת על ו ברכוינוח

ל ובפעלך וחסדך הגד, ש לביויקירי מש
תגיל ותשיש על חלקך . ת עמדיושהפלאת לעש

ב שזכית להתקשר ולהתדבק באהבה עזה והט
זה חלקך , כך אל הצדיק ואנשיו הנאמנים-כל

  .ך לנצחתוזה תקו, מכל עמלך
ער ונכסף וכל תשוקתך ותבערת לבך הב

לגדל לפאר ולפרסם את שם הצדיק האמת 
וכל פֻעלה וכל תנועה קלה שאתה , לםובע

יני הצדיק ואנשיו הכשרים יבת ענוסק לטוע
ת ובפרט כל הפסיע, רוהאמתיים שבד

ת בכלל ו השנה להיראשת שהיה לך בווהיגיע
סק ברפואת וש של הצדיק העוהקבוץ הקד

בה ו הכל נרשם למעלה לט,קון נפשנויות
  .יֻקפח לא ושכרך

באהבה והוקרה ואחולים לבביים ביותר 
                       .לשנה החדשה
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