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   ...ÍÏ ÍÏ )א,יב  (]
נה שנתגדל ים מהארץ והמדים הנמשכיני חֹשך ושקרייש כמה מ

ב הרבה שהוא וודאי טום יש בו שבכל ארץ ובכל מקיפ על  אףיכ. בה
כן יש  ועל. 'וזה לֻעמת זה וכו, יאבל הקִלפה קדמה לפר, נת אמתיבח

ם וומקם ום את האמת בכל מקיכיני חשכות המחשים כמה מובכל מק
, לדהוני חֹשך ושקר הנדבק בהאדם ִמצד ההיוכן יש כמה מ, ונתי בחילפ

ם ים ושקריני שטותיויש כמה מ; "'ו וגיללתון חוהן בעו"נת יבבח
, םילום גדים עצמם ִלמֻיחסיקין שמחזוכג, ו ִמצד ִמשפחתושנדבק ב

 יומ. םים וִבלבוליצא בזה שאר שטותווכי, ך להםיד שיווכִאלו כל הכב
, לםת ִמדרך ֻכוך לילך ולצאת ולהטיהוא צר, דשלילך בדרך הקֹצה ושר

 ו ִמצד ִנשמתושרש ב הֻמו אל נֻקדת האמת לאִמתוך עצמירק להמש
  .שהוא עצם האמת,  ִממעלַקושהוא חלק אל

   וא , "יאנ " :מר האדםו כשאיכ , ות האדםיוזה ִעקר עצמ
, ון הכל על עצם האדם שהוא ִנשמתומכו" לך "וא, "יל"

  . על הגוף שנקרא רק בשר ודםולא 
" לך אל אברם לך' ויאמר ה"נת יוזה בח

שהוא רק נֻקדת , ותךילעצמ, קאידי" לָך"
מארצך : "וזה; שרשת בך הֻמוהאמת לאִמת

ת וך ִלפני צריכ, "ךילדתך וִמבית אבווִממ
ם ית לגמרי ִמכל השקרו ולהטושכמ

 ִמצד הארץ ום בים הנאחזיוהבלבול
 ִמצד ולדה או ִמצד ההושנתגדל בה א

 אל נֻקדת האמת וך עצממשֹירק , המשפחה
  .ולאִמת

שזה , י הנצחותיא אל תכלוזכה לביואז 
מתוך  ("'ואל הארץ אשר אראך וג"נת יבח

לפי אוצר '  אות ז-' ה  גניבהכות הל-לקוטי הלכות 
  ).ד"אות ע,  אמת-היראה 

  
   ...ÈÏ…„‚ ÌÈ˙È· ˙‡Â ÌÂ�ÈÂ '˙‡  ‰…Ú¯ÙÚ‚�Ú‚ ‰ )זי,בי  (]

נה ישהכל בבח, חת שרה לבית פרעֹה שנסמך לזהינת לקיוזה בח
חה  כדי שבעֹצם כֹ,ם טמא ומֻטנף כזהושהצדקת ֻהכרחה לירד למק
ידי זה תעלה ִעם אברהם   ועל,תברךי' תבקש ותחפש גם שם את ה

ידי זה  ועל. םיויעל אברם ִממצר): א, ת יגיבראש(נת ילה בבחוה גדיבעל
 לא ידי זה  שעל,םישראל בגלות ִמצריה ללושועה גדינה הצלה ויהכ

ת שִהכה וידי עשר מכ ם ִלשלֹט בהם ויצאו ִמשם עלייכלה ֻטמאת ִמצר
וינגע ): "יז, שם יב(ידי  שכל זה היה על, םיאת פרעֹה וִמצר] יתברך' ה[

 יכ, ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, כשלקח את שרה" ואת פרעֹה ואת בית' ה
היו בגלות אִפלו ים שו שבכל מק,שראליל כה דרךיידי זה ִהמש על

 ועל, 'ה וכו"נת אייחפשו בבחים מאֹד גם שם יבקשו וית המֻטנפומובמק
  .ידי זה יעלו ִמשם

:  שאז צעקה,שורוחת אסתר לבית אחשוינת לקיוזהו גם כן בח
מִגלה (ל "תינו זו שאמרו רבוכמ, )ב"ם כיתִהל" (י למה עזבתני אליאל"

קף ֻזהמת הסטרא עמלק שהוא תֹ ןידי זה היה מפלת המ ועל:). טו
ת ומושראל שגם במקית לורול כדי לה"נה הניהכל בבח, אחרא

 שעשו אז מרדכי ווכמ, ותובקשו איחפשו ויו' צעקו אל הים יהמֻטנפ
  . 'ם ִלזעֹק הרבה להיואסתר שכנסו את כל היהוד

אחד  כל  ות י וִבפרט שראלי ות י בכלל רו וד רוד  בכל  ןיכיצר וכן 
'  וִלצעֹק בכל עת לה,ם שהואותברך בכל מקי' ד את היבקש תמ ל,ואחד

יאש ִמן הצעקה והבקשה יתיואל . 'יעתול שווִמבטן שא'נת יתברך בבחי
 הלכות נפילת אפים -לקוטי הלכות  (םיִמשמ' ף וירא הילם עד ישקולע

  .)' ט-' ו

   ...ÂÎ¯· Â‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡ÂÂÏ˘ ‚„ )יד,טו  (           ]
ם ולה בתִחלה בכל מקום בגישראל הם כבושי מה שיכ.. .            

ת ות ונפשוצוצים יש נוזה מחמת שבכל מק, ם שםישהם מֻטלטל
ן וידי חטא אדם הִראש צו וִנתפזרו לשם עלות הרבה שנדחו ונפושוקד
ת ות והנפשוצוצי ואלו הנ,ם הזהות עד היורוידי חטאי כל הד ועל

ותכף שבא לשם . יאלשריש היא לשם אוד שיבים תמים ומחכימצפ
 כדי ום בי וִנתאחזותום אים עליו ומסבביפלו הם נישראליש היא
ת ום ובין הקִלפייום בין הגית ֻמנחוצוציומחמת שאלו הנ. יתקנםיש

ש ים לאילום גדיסוריידי זה יש  על, ם בהם מאֹדים ומֻהדקישהם נאחז
ת ות וזרות רעווכל המחשב' ת וכוו גם הקִלפי כ,שראל שבא לשםיה
ת וצוצים שהניאו מחמת שרון בים מהם נאחזיהבא' ם וכויִבלבולו
   .ם לִהתתקןיצור

סק באיזה דבר וש עיוִעקר ִהתאחזם וִהתגרותם הוא בעת שזה הא
 ם"ִמבין העכו ת וצוצישל הנ קונם וגֻאלתם הוא זמן ִת שאז   ,שבקֻדשה

ת ומובן ומול בכמה מק"ת כידוע ומובן כל זה בִספרי רבנו זווהקִלפ
 שהם אחד ,ל"י ז"תבי האִרהר וכל ִכמז גם בִספרי הזֹבר

הר ל והזֹ"י ז"ת שספרי האִרולות הגדודומהיס
ת אין ומום במקינים עליהם כידוע למבימֻיסד

  . ִמספר
ם ידה על האנשונת תכבד העביוזהו בח

 אל פרעֹה לדבר ינת ומאז באתיבח' וכו
קף  וזהו תֹ,'בשמך הרע לעם הזה וכו

 כל מה יו כיעכשכת הגלות בפרט יאר
ם יתר אל הקץ ִמתגברותר ויושסמוך י

ם אל הקֻדשה יתר כל המתנגדום ייוִמתגר
ם ית והבלבולונות והנסיות והתאוווהקִלפ

ן ִהתחזקות יכיוצר. ם אחרוכמבֹאר במק' וכו
שועת ית לות ולחכול מאֹד מאֹד כנגדם ולצפוגד

ם לשם בגלות וִטלטול ים שבאובכל עת בכל מק' ה
זכה שלא די שיצא יואז , םיִמשמ' ירא דף ויעד ישק

 אף גם יברר ויעלה ִמשם כמה וכמה ,וויעלה ִמשם לחרות בעצמ
 נת וִנשאר גם הוא לאלֹקינוי בבח,ורש ִנשמתם לחלק שֹיכית השיוצוצינ
 ום בעצמו עד שגם המק,)ו"עסימן ', ן ב"כמבואר בלקוטי מוהר(
ן בתי ידית עתנים בבחירה ברבו תולמדו בילה שותקדש בקֻדשה גדי

  . 'ת וכוואיתרט
ל הנאמר גם על הגלות הזה ונת ואחרי כן יצאו ברכוש גדיוזה בח

ת גלות כל הארבע ולרב -י ו וגם את הג:ל"תינו זו שאמרו רבו כמ,כידוע
  .)'באות , ' הלכות חלה ותרומות ומעשרות ד-לקוטי הלכות  (תומלֻכי

  

  )כז-כה,  כבוד–עצות לקוטי ספר (

הוא , תרודעת בי  שחסרימ �                                          
מחמת , דםון מאֹד על כבידים שמקפי הנשוכמ, תרוד ביוד על כבימקפ

 ).סימן רב, 'ן א"לקוטי מוהר(שדעתן קלה וקטנה 
כה שיעלה והוא ז, מות כראוייהג רבנות בכשרות וִבתמו שנימ � 

הוא , ר ההואו הדותובאוכל מה שנחשב ִלגֻדלה ; ף ימיווִלגֻדלה בס
 ).סימן רלו, שם(לה ִלגֻדלה זֹאת וע

, םישמ-ראתי ו שיש ביוִבפרט מ, ך ִלזהר מאֹד מִהתמנותיצר � 
ך ִלזהר ִמזה יאבל צר. תר לִהתמנותוקקות יו ִהשתוקא יש לישהוא די

ל וד השפעת הנבואה שהיה יכיידי ִהתמנות הוא מפס- עליכ, מאֹד
  ).'סימן א, ן תנינא"טי מוהרליקו(ראה ית על ידי הוִלזכ
 

 

 

 

  ו"שצת' מסעלון 
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שלא , לנו מִהתמנותיוִתשמרנו ותצ... � 
היה לנו שום תאוה וחמדה לשום ִהתמנות י

לה ולא ִהתמנות קטנה וִהתמנות גד לא ,כלל
רק ִנזכה . ל עלינו צרכי ִצבור כלליולא תט

מות יבתמ, ראה ואהבהילעבדך באמת ב
 יטות למענך ולשמך לבד בלילה וִבפשוגד

וִנברח ִמן . ת כללות זרות ומחשביופנשום 
וִנתרחק , תיד והִהתמנות בתכלוהכב

... ון באמת לאִמתומִהתמנות עד קצה האחר
 )'א, 'לקוטי תפילות ב(

  

  ) השמטה–' ן ב"לקוטי מוהר(

                               MMMM ...רק ' שאברהם עבד ה
שחשב בדעתו שהוא רק יחידי , על ידי שהיה אחד

שסרים מאחרי , סתכל כלל על בני העולםולא ה, בעולם
רק , ולא על אביו ושאר המונעים, ומונעים אותו' ה

  ). ג"ל, יחזקאל(אחד היה אברהם : וזהו, כאילו הוא אחד בעולם
אי אפשר לו ליכנוס כי אם על ידי ', וכן כל הרוצה ליכנוס בעבודת ה

יסתכל ולא , בחינת שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם
או , כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, על שום אדם המונעו

המלעיגים ומסיתים ומונעים , המניעות שיש משאר בני העולם
רק יהיה , וצריך שלא יחשוב ויסתכל עליהם כלל, מעבודתו יתברך

  .ל"כאילו הוא יחיד בעולם כנ! אחד היה אברהם: בבחינת
  

  )המשך, ט"ככתב  מ-' אבי הנחל ספר ִא (

  . ידי מחלֹקת על הצדיק שוכחין את התורה-על...   �                
  . המחלֹקת שחולקין על הצדיק האמת הוא בחינת ֻחרבן העולם

ידי זה ִנשמע דבור הצדיק -ויר הנח והזך שעלושלום הוא בחינת א
ב הכבוש בין עד שיפרח הדבור הקדוש להטו, למרחוק בכל העולם

עד שישמע הטוב ויפלח חץ כבדו של , הסטרא אחרא כמו חץ והקשת
  . הסטרא אחרא ויצא הטוב ִמשם בשלום

ידי -כי על, אפיקורס'תשיב ל'ה ש'דע מ'ראשי תיבות ו', שלום'
  . השלום יודע כל אחד להשיב על אפיקורסות שבִלבו

  . ִהתקשרות להצדיק הוא רפואה גדולה
כשאדם מגיע למקום נמוך ורחוק מאֹד מאֹד קא ייש ִלפעמים שדי

, יתברך מזמין לו שם רמזים לפי אותו המקום' ִמקֻדשת ישראל אזי ה
  .יקאיומזמין לו איזה זכות שיכול ִלזכות לפי אותו המקום הרחוק ד

, שהוא עושה שלום בין כל ההפכים, הצדיק הוא ברית שלום
אין מי שיעשה שלום וכשפוגמין בכבודו וִמכל שכן כשחולקין עליו אזי 

וִנתרבה המחלֹקת מאֹד בישראל ובין כל העולם וִנתרבין ִמלחמות 
וכשאין , נים ומֻהפכים זה ִמזה מאֹדאדם מֻש-כי רֹב דעות בני. בעולם

מאיר בהם הארת הצדיק שהוא ברית שלום אזי ִממילא ִמתרבה 
ת ממון ביותר שזה ִעקר וידי זה ִמתגבר תאו-ועל, המחלֹקת מאֹד

ותא דעלמא שממררת חיי האדם מאֹד עד שמתים ִמתוך יגון מריר
וכל ימיהם מלאים כעס ומכאובות ומֻאמה לא ישאו בעמלם , ואנחה

וכל זה גרם עֹצם פגם המחלֹקת שחולקין על הצדיק . לעולם הבא
ת וכי ִעקר המתקת מרירותא דעלמא של מרירות ִהתגברות תאו, האמת

ִעקר התקון וההמתקה לזה , ותממון ששם הנפילה הגדולה ִמכל הנפיל
  .ידי הצדיק האמת-הוא רק על

ו יואנו צריכין עכש, ו בסוף הגלות שכבר סמוך אל הקץ מאֹדיעכש
לעלות לעליה גדולה וִלזכות לגֻאלה האחרונה שאז יעלו ישראל בתכלית 

כן ִהתגברה הירידה וההסתרה מאֹד מאֹד עד אשר ִנתרחקנו -על, העליה
כי השקר הולך . יתה כזֹאת מימי קדםי לא המאֹד מהתורה אשר

, וִמתגבר והאמת נעשה עדרים עדרים וכל אחד אומר שאצלו האמת
פי כן -על-אף, פי שיודע בעצמו ִנגעי לבבו וכל מה שחטא ופגם-על-אף

הוא ִמתפאר בגדולות וִנפלאות שהוא ִהשיג דרך האמת ויודע חכמות 
 העולם ואומר שאצלו ורוצה ִלמלֹך ולהנהיג את' חדשות בעבודת ה

  . האמת
דבר לחלֹק על הצדיק זהו ִעקר ִמלחמת -המחלֹקת שמכניס הבעל

  .עמלק
ים בדרישת שלום באהבה עזה ִמקרב לב עמֹק ובגעגועים יאס

המעתיר תמיד . עֻמקים ִלשמֹע ִמשלומו ולִהתראות באהבה ושמחה רבה
  Â‡ ·„ Ï‡¯˘È ˜È˙ÚÓ‰¯ÒÚ„         .בעד ישועתו והצלחתו בזה ובבא

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
ִהגיע הזמן שיתגלה ...   �                         

אנחנו לא יודעים ', לקוטי תִפלות'בעולם ה
כל . כלום איזה פֻעלות הוא עושה בעולם

  !דבור שלו הוא תקונים וחיות כל העולם
כל העולם .. כזה' ִלקוטי תִפלות'וי ה

לקוטי 'ה !העולםכל . צריכים אותו בכל רגע
לכל , צריכים להדפיס בכל העולם' תִפלות

. 'ִלקוטי תִפלות'בכל מקום יהיה , הישיבות
פלא , הם יראו ִאם היה כבר בעולם דבר כזה

כזה ' ִלקוטי תִפלות'היה . 'ִלקוטי תִפלות'.. כזה
  !זה רק של משיח? בעולם

הוא , יגלה משיח ִצדקנו' לקוטי תִפלות'זה ה
משיח הוא יכנס כל . 'וטי תִפלותִלק'יגלה מה זה 

ִלקוטי 'הוא יתן להם . ויתקן אותם, כל ישראל, העולם
  . זה הכל-' ִלקוטי תִפלות'והם יגידו ' תִפלות

ִלקוטי 'מה זה ', ִלקוטי תִפלות'משיח יגיד פרוש מה זה , משיח
משיח הוא יקח . 'ִספורי מעשיות'מה זה ', ִלקוטי עצות'מה זה ', הלכות

-בעלי, ה ִטפה ִמן הים ויגיד וֻכלם יהיו נעשים צדיקיםכל פעם איז
עושה ' לקוטי תִפלות'ה! לםֻכ, צדיקים קדושים, תשובה גמורים

  ! צדיקים
מי יכול להגיד שישנו בעולם אִפלו ? כזה ישנו בעולם' לקוטי תִפלות'

' ִלקוטי תִפלות, 'תורה כזה, אמת כזה'? לקוטי תִפלות'דבור אחד מה
  ! אין בעולם-תִפלות כאלו . בעולםכזה עוד לא היה 

מעולם לא ִנתגלה : "רושיכזה שרבי נתן אומר בפ' ִלקוטי תִפלות'
כזה שכל ' ִלקוטי תִפלות' !"לא היה תִפלות כאלו בעולם, תִפלות כאלו

כל דבור יכול ! כל העולם, דבור יכול לשנות כל העולם מהפך אל הפך
  !כל דבור. העולםלחזק כל , לשמח כל העולם, לרפאות כל העולם

. ש כל העולםוהוא יכב, הוא יכול לקבל כל העולם' לקוטי תִפלות'ה
את כל , את כל הרשעים, הוא יחיה ישמח וירפא את כל העולם

  !דבור אחד יהפֹך כל העולם. הוא ירפא ויחזיר אותם לטוב. הכופרים
בכל .  יתברך באמת'הוא מקרב אותנו לתורה ולה' לקוטי תִפלות'ה

הוא נותן חיות לכל , לםהוא חיות של ֻכ' לקוטי תִפלות'הדבור של 
! חולים של כל העולם-זה הבית' לקוטי תִפלות'ה. לכל הרשעים, העולם

   ...'לקוטי תִפלות' ה-הוא יתגלה , זה יהיה השמחה הגדולה בעולם
זוכים , ראוי שאנחנו נעסֹק בזה הרבה.. 'לקוטי תִפלות'ה, איי

לקוטי ' ִאם יש לך שכל תקנה ה.ין בעולםילאורות כאלו שלא ִנתגלה עד
חיים , חיים ִנצחיים, וִתמצא חיות' ִלקוטי תִפלות'ותגיד הרבה ' תִפלות

  ! אז הוא מוצא האמת-' ִלקוטי תִפלות' מי שאומר .שנקרא חיים
זה ', ִלקוטי הלכות'והרבה ' ִלקוטי תִפלות'שנזכה להגיד הרבה 

  ...ה ִמן היםלה ִטפירבנו הקדוש ג, דבורים של משיח
  

  )' סימן ד–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

נה ִלברכה ו ִזכריק ִנפטרה ִאמ"ד לפ"בשנת תקס ☺                   
] רבנו הקדוש[  אחר כך אחר שבת חֻנכה ִצוה עלי,כסלו'  בישים חמובי

ל ִללמד קבלה יץ ִצוה עלי להתחיאחר כך בק .'ד הרבה פוסק וכוִללמֹ
 י אניואמר ל, י נפתלי אליו ִעם רבי באתישאנ, היהומעשה שהיה כך 

) נו ִללמד קבלהיהי(מר לך הנהגה חדשה ו ליתי רציתך עתה כו איהבאת
  .' אליו ואז וכויתברך עד שבאתי 'ועל ידי זה ִסבב ה, א אליווורצה שאב

א ִזכרונה  מרת פיגות ִנפטרה ִב,תה השנה סמוך לשבת נחמוובא
  .'ִלברכה וכו

נה ו מרת ִמרים ִזכרותן של ִבי היו הנשוא,ןוחשוה ב"בשנת תקס
סק ורקד הרבה פה בברסלב ין ִמולטשו של הגאותה כלתישהי, ִלברכה

 וע ִעמ ִלנסֹיתי זכיואנ" ליפארשפ"ן שאז היה הודש חשובשבת ראש חֹ
  . כאשר פקד עליולטשיסקעל החֻתנה ִלקִהלת 

ִצוה  לא ןייאבל עד, רהוב תל לחשֹי העת ִצוה עלי להתחותובא
 גם ִצוה עלי ועל שאר .בואמר שבפעם אחרת יצוה עלי גם ִלכתֹ, לכתבה

מנו ושל-ד לכמה מאנשיוגם ִצוה אז ע, תוקון חצמר ִתומנו לושל-אנשי
 שעברו עלי באלו ים האלה שִהזכרתי וִהנה בכל הִענינ.רהוב תלחשֹ
 יש י כ,תועין ירוקו המייספ לא יש הרבה לספר אשר, ל"ם הניהשנ

ִנכתב י לא וגם מה שִהזכרת,  כאן כללים מאד שלא ִהזכרתי דברהרבה
  ...י ִאם ברמז כִטפה ִמן היםכ
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