
  

  לזכות לכל הישועות                                                 ר     טוב להגיד ולשי

  ד"בס  ו"רצעלון ת  פרשת וירא

…‡‰ Á˙Ù ·˘ÂÈ ‡Â‰ÂÏ‰...  )א, חי( 
ב לך מעט ִממה שאמרתי צם אהבתך ִמלכתֹא אוכל לִהתאפק מעֹולֹ... 

והוא ): א, בראשית יח(ן מֻרמז בפסוק ית הִענייותמצ. דש העברבשבת קֹ
: וכמ, ן המתנה ועכבה זמן רבושב לשוי. םום היהל כחֹישב פתח האֹ

ות קכה לִהתגלות אלֹושאין האדם זנו היי, ם רביםיותשבו בקדש ימ
הל שב וממתין וִמתעכב אצל פתח אֹוכי ִאם על ידי שי' נת וירא אליו היבח

מות יוחמ. ברובר עליו מה שעוך כך עוואף על פי שבת. הקֻדשה זמן רב
 מניח את ו הרבה אף על פי כן הוא אינותוער אות בום שהם כלל התאווהי
ם וזמנים ימתין וִמתעכב אצל הפתח ימשב ומום רק הוא יו חס ושלומומק

תא יכי א, ם והבן היטבום היהל כחֹשב פתח האֹונת והוא יירבים בח
ם האדם אצל ישלפעמ) מח' ן חלק ב"הרוִלקוטי מ( ִלברכה ונובדבריו ִזכר

  '  הבעל דבר וכוו שמשתטח וִמתפשט אז כנגדור אוהפתח והוא שב לאח
 י הנצחותישב על תכלו שחיאבל מ

 שב וס על חייו באמת אינבאמת וח
ם בשום ו חס ושלומו זז ִממקור ואינולאח

הל שב וממתין אצל פתח אֹופן רק הוא יאֹ
הל הל בית המדרש ואֹהקֻדשה שהוא אֹ

ם ום הים אף על פי שחֹים והכשריהצדיק
... 'וכו' ם ועל ידי זה וירא אליו הוער חס ושלוב
  ):ח" מכתב כ-עלים לתרופה מתוך (

  
ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ‡¯ÈÂ˜…Á¯Ó ...  )ד, כב( 

נת מה שכתוב באברהם יוזה בח
וכן , "ם מרחֹקווירא את המק: "נויאב

, " מרחֹקוותתצב אחֹת: "אצל ִמרים
בה ושלמה סמוכה וקר שראו את הישועההיינו 

ן יכן לעת עתה עד פי על אך אף, אומאֹד ומֻזמנת לב
  ושועתית הרבה לוד לצפון עיכיוצר, ק מאֹדוהדבר רח

ות וִבפרטי יות וִבפרטיר בכללווכן הוא בכל ד, להו הגדותברך ולחמלתי
, תולות הגדואחר כל הישוע, ר הזהווגם עתה בד. םיכמבֹאר בפנ, ותיפרט
שראל ולִבנין בית  ירה וִלכנֹס לארץום ולקבלת התיאת ִמצריצינו לישזכ
לי וידי גד ל וִנפלא עלותברך ִהתקרבות גדיוכבר הראה לנו השם , רהיהבח

כן   פי על אף, תיהם אשר עשוור וִנפלאוה שהיו בכל דיני עלם ביהצדיק
  .ן מאֹדיקה מִאתנו עדוהישועה השלמה רח

כן  פי על אף, רחמנא ִלצלן, ת והִהתרחקותואחר כל הֻחרבנ, וכן להפך
ת ות השם וִנפלאואה גם עתה ישועור, ו שמסתכל על האמת לאִמתימ

ם ִעמנו ועל ויך שבכל יעל ִנס: " שכתובוכמ, ם ובכל עתוחסדיו בכל י
ת ו דעת אִמתי ִלראו שאין ליואִפלו מ". תיך שבכל עתובותיך וטוִנפלא
ן בזה ים להאמיפנ כל ך עליצר, םותברך בכל יי ושועתי וות חסדוִנפלא
, ם אחרווכמבֹאר במק, םותברך ִמתחדשים עלינו בכל יישחסדיו , הרבה
 שתקנו לנו וכמו, "ם רבה אמונתךיחדשים לבקר: "ונת הכתובושזה כ

אך ; צא הרבהווכי "'על ִנסיך וכו"ם ים כמה פעמומר בכל יול ל"חכמינו ז
, "ם מרחֹקווירא את המק"נת ין הם בבחית עדוכן כל הישוע פי על אף
  .קה מאֹדוא רחין היאבל עד, ן הישועה בכל עתיאושר

ן יאוא אנו רוכי הל, ן הישועה בעינינו בכל עתיאוכן אנו ר פי על ואף
 שאמרו וכמ, תו כמה ִמצלקייםח טלית ותִפלין וים להנון בכל ייכו זשאנו

ובודאי זה לנו , ןות כִרמום ִמצישראל מלאישעי ואִפלו פ: ל"תינו זורב
שאר יכי לֹא , לםות ִמכל העיכי רק זה הוא התכל, ראהושועה ִנפלאה וניל

רה ובר איזה תולם העון לחטֹף ִמזה העיכורק מה שאנו ז, לנו שום דבר
  .אשר הם חיינו לנצח, ת קצתווִמצ

רה ות בפרט בִחדושי, רהוכה ִלטעֹם איזה טעם בתו שזיוִבפרט מ

ם ותברך בכל יי ושועתית חסדיו וואה בודאי ִנפלאוהוא ר', אִמתיים וכו
וירא את "נת יכן הכל הוא רק בבח פי על שאף, ך לידעיאבל צר; ובכל עת

זה  ידי ועל, קאיק דיומרח" ילִנראה ' ק הומרח"נת יוִבבח" ם מרחֹקוהמק
 בכל עת בכל מה ול כל אחד לֻפם דרגה לִהתחזק וִלשאר על עמדויקא יכיד

 ישא, תאיריולחמה דא" א לחמהיִממרחק תב"נת יבבח, שיעבֹר עליו
ן יכישצרהיינו , קאידה כי ִאם ִממרחק דיורה והעבות התואפשר לקבל עצ

ות יר להאדם בגשמזותברך עיבה שהשם ולידע שכל נֻקדה ונֻקדה ט
ק ו הוא רחוותי גשמיכי לפ, הכל ִנמשך ובא ִממרחק מאֹד מאֹד, ותיוברוחנ

אך רחמיו ". י דברי שאגתישועתיק מורח: " שכתובוכמ, שועה מאֹדימ
א יוגם אחר שהב,  ִממרחק מאֹד מאֹדוא לחמיתברך רבים מאֹד ומבי

 זה הוא ורק, ק מאֹד מאֹדון הוא רחיעד, ורה שהוא ישועתולחמה של ת
ק ודע שהוא רחוכי כשי, ת הִהתקרבותיכי הִהתרחקות תכל, וִהתקרבות

כה לִהתקרב אליו וקא זיהוא די, מאֹד
ותכף ; ת הִהתקרבותיתברך בתכלי

ב הוא אל השם ובר שכבר קרושהוא ס
ק מאֹד ואז ידע שבודאי הוא רח, תברךי

 כות הל-מתוך לקוטי הלכות (תברך יִממנו 
 לפי ' ו' ה' ד' ג' ב'ת א אותיו-' שילוח הקן ה
  ):' צ- יראה ועבודה -אוצר היראה 

  
  )ג המשךמ, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

פעם אחת באו  ...    �     
ש וִאשה שיתפלל עליהם יל א"לרבנו ז

ל בזה "אמר להם רבנו ז. םיעבור בנ
ן יר געהאלפיהר וועט בא מיא: ןוהלש

 י אצלאתם תושעו[ן צִווישען טאג און נאכט יווער
ל היה דר בכפר אחד "ש הני וזה הא]ם ללילהובין י

ל בא "ופעם אחת אחר ִהסתלקות רבנו ז, סמוך לאומין
והלכו דרך , תווכשהלכו ִמשם היה בין השמש,  לאומיןול וִאשת"ש הניהא

, וחזרו ִמשם ונסעו לביתם. שית שלוש וִהתפללו שם בדמעו הקדווניצ
לאחר . ל" נחמן על שם רבנו זותווִנפקדו בשנה הזאת בבן זכר וקראו א

חת ילק [ןיטי זמן יצאה הגזרה של נעקרותובא, זמן כשנתגדל בנם נחמן
ך לעמֹד יל היה גם כן צר"והבחור נחמן הנ, לםו על הע]ם לצבאייהוד
ון י לעמֹד הלך ִמקדם על צווכשבא ִעת, ]ן ִהתיצבותוִלראי[ו יזילהפר
 ִספר להם ו אצלוו וִאמיאבוכשבאו . ל ובכה שם הרבה"ש של רבנו זוהקד

 )ל"וִהכירו שזה צורת רביז( כך וכך ו שבא אליו אברך שצורתושחלם ל
 נס ויצא צרעת וונעשה ל. לֹא תעבֹד אצלם, י הלֹא ִנקראת בשמוואמר ל
ולאחר זמן קצת ִנתרפא ונעשה , דת הצבאו וִמזה יצא חפשי מעבועל גופ

  .א כִמקדםיבר
טעביע קריימר ' הוא ר(מנו ו שלפעם אחת בא אחד מאנשי...     �

 ית ענוב לאדם ִלהיול כי בודאי ט" רבנו זול וִדבר ִעמ" לרבנו ז)רִוויצעיִמט
ב ות מהאדם בודאי טון המעיקחוכי כשל(ום ם ִמלמות חס ושלוחס ושל

ל השם וכי האדם כשהוא חי יכ. )'ת וכוון האדם מהמעיקחותר ִמשלוי
ל "ורבנו ז. ל"ל ִהסכים ִעם רבנו ז"ש הניוהא'  כל טוב וכוותברך ִלתן לי
ר ות ֻמנח תחת צרו ולֹא ִלהיית ענום אז אִפלו נחמן נתן היה מֻרצה ִלהיייס

ת ו והנפשו ורכושו ובדרך שמע שנשרף ביתול לבית"ש הניונסע הא. עפר
  ,םיוגם שמע שנחמן נתן נסע בדרך ִמפטערבורג ִעם שק מלא זהוב. ִהצילו

  
  
  
  

  
  י  חשוון"ביום  ח,  ל"ודסר  זצ‡ער  ·שראל  È'  הילולת  מורינו  ר

  

 :ובזה אגלה לך סוד והוא.. 



ר עד שנגוע בדרך וִנקבר יב ולֹא ִהספיק ִלסע לעו לֹא טווִפתאֹם נעשה ל
ל הרוח הקדש "ש הניואז ראה הא. 'ח מאֹד וכויכי היה מסר, רחמנא ִלצלן

  .ל"של רבנו ז
ב שיהיה לכל אחד חדר ול שט"ל מרבנו ז"נתן ז' כששמע הרב ר ...    �

. ל לִהתגעגע אחר זהידת השם ִהתחודדות ולכל פרטי עבומֻיחד לִהתב
 שמובא גם ווכמ',  וכו)חדר עליה (בליבער שטי אות לו ִלבנועתעל ד ועלה

 חשב וותיאבל מרֹב ענ. ראודת הבוב לעבוה טית שלדור בעלודבספר הִמ
ן וואמר בזה הלש, ת בניןות וִלבנות על זה לקבל מעוך לבליכמה זמן שצר

רה וכמה ת[ן יב דעם אנוועריך דארף צוא לירה און תִפלה אוִוויפעל ת
ובכן לעת עתה מצא עצה לִהסתפק . ]ד בגלל זהי להפסיך אניותִפלה צר

ת וובאלו הארבע אמ, צאמטיבער גי או מִחצה בחדר שדר בובזה שעשה ל
וִעם הזמן זכה , ר אחריו ברכהית שִהשאוזכה לחבר כל ספר התִפל

  .ל" זצום קֹדם ִהסתלקותיבל כמה שניבער שטילא
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

, בוט-שם-ד הבעליהמגיד ִמטיראִוויצע הוא היה תלמ                ...        
ם האִמתיים יד ִמבין הצדיקיל מאֹד והוא היה יחון וצדיק גדוהוא היה גא

ם יד בין הצדיקיהוא היה היח, שו לרבנו הקדוטל את עצמשהוא ִב
ש זקן והיה יש והוא היה אום שהוא ִהכיר קצת את גֻדלת רבנו הקדילוהגד
  !"אתם הוא הרבי שלי! אתה רבי": והוא אמר לרבנו, ןוגא

  .בורלֹא סתם ִד, לֹא רק סתם בפה, הוא אמר את זה באמת
היה להמגיד ', ן"הרוחיי מ' זה כתוב ב-פעם אחת 

והוא ,  מאֹדון עמֹק מאֹד והיה קשה ליאיזה ִעני
, שיםוקד, םילום גדיהיה אצל כמה צדיק

  איזהותם על זה והם אמרו לוושאל א
ן ואבל הוא לֹא היה שבע רצ, תשובה

. שאל את רבנויוהוא חשב שאולי הוא 
 וש אמר לואז הוא בא לרבנו ורבנו הקד

. ורה על מה שהוא היה קשה לות
, ורה הזווכשהמגיד שמע ִמפי רבנו הת
זה , שיואז הוא ראה שזה לֹא שכל אנ

והוא . םיהוא יצא מהכל, רא מאֹדונ
 על תו אפשר להעלי אורה כזוחשב שת

  ...הכתב
כך בא רבי נתן וכתב את -אחר

והמגיד ִמטיראִוויצע הוא , ורה הזוהת
אז הוא אמר ,  בכתבורה הזוראה את הת
ככה !" רא מאֹדואתם ִחדוש נ: "שולרבנו הקד

הוא ראה . שואמר המגיד ִמטיראִוויצע לרבנו הקד
  !"רא מאֹדול ונואתם פלא גד", רא מאדושזה פלא נ

  ..!"לםון לֹא היה בעייעד.. יוש כמֹנִחד: " רבנוואז אמר ל
  

רה ווהוא אמר ת, שראל היה שבתיש מארץ ואחרי שחזר רבנו הקד
כי ': ורה הזושית בִמנחה הוא אמר התיכן בסעודה של-בליל שבת וגם

  ).ג"רה עות - 'א' ן"הרוִלקוטי מ(' ים ִאתך אניתעבֹר במ
 -ה ִלשמה תִפל. ן תִפלה ִלשמהיש מדבר מִעניו רבנו הקדורה הזובהת

ת וך ִלהייצר, צא מהתִפלהובור שיכל ִד, ם לקשר המחשבה להדבוריכוכשז
רק . ן אִפלו דבר בעלמאילֹא לחשב איזה ִעני,  לֹא ִלפגם-כל המחשבה 

  ..א ִמפיויצולמה שמ, בורהמחשבה תהיה קשורה אל הִד
הוא נסע לארץ , רדנקרורבי נחמן מה,  שמעתי שהסבא של רבנויאנ

  .סטנבול הוא לקח ִאשה ספרדיהיך לאשראל ועל הדרי
רדנקר וה שרבי נחמן מהיהיה לה זכ, להוא היתה צדקת גדיה, יוי אוא

-שם-ש של הבעלוד קדירדנקר הוא היה תלמורבי נחמן מה, היה בעלה
  .בוט

ת כאלה ושראל והיה ִנסים וִנפלאירדנקר לארץ ואיך בא רבי נחמן מה
הוא בא . מן בן שמחהרבי נח, לם שמזה בא רבי נחמןושלא היה מע

דנקר היה הסבא ירונחמן ה. לד רבנו נחמןוסטנבול ונשא ִאשה וִמזה נילא
אה את רבנו רבי יא הבירה היה הִאמא של רבנו והוש וִצפושל רבנו הקד

  ...נחמן
ש היה ושראל וגם רבנו הקדירדנקר הוא היה בארץ ורבי נחמן מה

 יאנ,  ולֹא היהשראלית בארץ וב רצה ִלהיוט-שם-הבעל. שראליבארץ 
  .שראלי בארץ יתיהי

; ב לֹא זכהוט-שם-הבעל: "שראל ואמריא לארץ וש זכה לבורבנו הקד
א ום לביכישראל צריכל ": וש אמררבנו הקד". שראלי לארץ יתי זכיאנ

ם לארץ יסעולם נום וכל העים שהצרפתיאוו ריעכש!" שראלילגור בארץ 
  . שראלי

ה בטבריה והיה על הציון שראל הוא הייש היה בארץ וכשרבנו הקד
 יעקֹב שם רביעל ון אחד ארֹך ייש צ. דנקרירו רבי נחמן הוש של זקנוהקד
הוא ִנפטר , הציון בטבריה. הסבא של רבנו נחמןבסקא וון ִמשפטושמש

  .בטבריה
ן וליונפ. ןוליות של נפושראל היה ִמלחמיש היה בארץ וכשרבנו הקד

, ןוליוִעם נפ, ובר ִאתש ִדודורבנו הק, םיצה להרֹג את כל היהודוהיה ר
  )ההמשך יבוא( ...םיבוראיזה ִד

  
  )כג-כב,  גאוה וענוה–לקוטי עצות  (

סֻגלה לִהנצל ִמגדלות  לכבד את  � � � �                                            
 .ולת יכֹיהלב כפ-ם ולקבלם בשמחה ובהרחבתיבום טיהימ

ִאם , מןיכן זה ס- על.ִהתקרבות להצדיק האִמתי מבטל הגדלות � � � � 
  . שפלותואז יש ל, הוא מֻקשר לצדיק באמת

  
כי בער ", אתה ידעת גדל ִרחוקי מענוה אִמתיית, ִרבונו של עולם...   �

איני יודע כלל מהו , נותי הרביםוובעו". אנֹכי מאיש ולֹא בינת אדם לי
וזכני , רחם עלי בעל הרחמים. כי ענוה גדולה מהכל, ענוה אִמתיית

זה לידע ולהכיר היטב מעלת -ידי-עד שאזכה על,  יום טוב באמתִלקֻדשת
, עד שאתבטל נגדם בתכלית הבטול, גֻדלת הצדיקים האִמתיים

זה יתבטל ִממילא ִממני כל מיני גאות וגבהות -ידי-ועל
וגדלות וגסות ופניות ִמכל מה שהפה יכֹל לדבר 

 לענוה אִמתיית עד שאזכה, והלב לחשב
 –וטי תפילות לק (כרצונך הטוב באמת

  )תפילה צטמתוך 
  

  )פג-פב– 'ספר ִאֵּבי הנחל ב (

, ד ִלביייד    �               
של בִגנזי המדע והחכמה ִעלאה והמ

ן שגלה רבנו הנחל ידִעלאה על כל ִעלא
ם שהיו יבע החכם האמת אב החכמונ

כבש יראה ו הנואשר בחכמת, ושיהיו
ר יר ויאואם מחשך לאיצולם ויוכל הע
  . 'ר הואבִלבם 
ש ברוך והקד, יִלבי וִנשמת, יבי חביאח
, שראליכדי שירחם על ... ' וכווהוא נתן ל

רא של וג והמלך האמת הנילהמשיכם אל המנה
על ' השליט בחכמת ה, בעוהנחל נ, תינו האלהורוד

דה העֻמקה יראם מהחשך והייצולה, לםוכל באי ע
  .ןי בעןיע' שכלם יכירו וידעו את ה', ר הור בִלבם איולהא
  

 זכה ִלכנֹס וממות ִנשמתואשר לגֹדל גֻדלת ר, יד מחמד עינוִלכב    �
בשערי החכמה והמדע דקֻדשה ולחפש וִלמצֹא הצדיק האמת שהוא שרש 

ר הדעת יומגלה ומא, שמשבר ומבטל הדעת של חכמת הטבע, ִנשמת משיח
ת לאֹרך ות רבות וברכומושל. למעלה ִמן הטבע, של אמונת ההשגחה

  .םיימ
אולם לֹא ירום , 'הם שנשאך יוחסדיו העצומ' ש אשיש בישועת הוש

 ולִהתנהג בסבלנות בישר צדק וִמשפט ודתוזכה לעבֹד עביו,  מאחיוולבב
ן יובחייו תבנה צ. בה ישרה וסבלנותום ִעם הבנה והנהגה טיומישר

ר הצדיק הנסתר ום בגֻאלה האִמתית התלויה רק בִהתגלות אירושליו
  .מה וההסתרהת ההעליוהנעלם בתכל

  

  אתרבינו הקדוש גילה 

   הכלליתיקון
  - לזוכין על ידוש

  הבריתתיקון 
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