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ברעיא מובא בזוהר הקדוש ) י"רש(מלמד שלא הוכיחן אל סמוך למיתה 
ובגין דהוית חשיב בחייך דאלו הוה : םו רבנו עליו השלמשהמהימנא על 

, עין שם', ת ֻקדשא בריך הוא וכוואפשר לך הוית מהדר כלא עלמא תח
שב כל ימיו שאלו היה ו בשביל זה שהיה חמשהלת שמבֹאר שם גדל מע

 רבנו עליו משה אפילוש, נמצא. יתברך' לם להו היה מחזיר כל העואפשר ל
סף תמיד ון שהיה כוידי הרצ כחה היה מקים עלו מצות תעיקר, םוהשל

ידי זה זכה למה שזכה וזה בחינת מה שאמרו  לם למוטב ועלולהחזיר כל הע
משה לא שכן , ן את האדם אלא סמוך למיתהכיחיול שאין מ"תינו זורב
כחה הוא ו התעיקרהינו כי ', כיחן אלא סמוך למיתה וכן יעקֹב אבינו וכווה

כחה הוא רק סמוך למיתה שאז מתחילין ו התעיקרכן  ועל. ןוידי הרצ על
כי , מחמת שהוא סמוך להסתלקות, תרון ביו הרצון ואז מאיר בולהכלל ברצ

 משה ון כמויהיה נסתלק ונכלל בבחינת רצההסתלקות של הצדיק הוא ש
ומחמת שסמוך . ל" ברעוא דרעוין כנושנכלל בשעת מיתת, םורבנו עליו השל

 דייקאכן אז  ן עלו בחינת הרצו מתחיל להאיר בולמיתת
 מה שכל אחד ערב , הערבותעיקרכי  .כיחםול להויכ

ל וובאמת מי יכ, וכיח את חברולה וצריך ובעד חבר
 ודע מה שחסר לחברו יו כי אינ,וכיח את חברולה

 אם אפילו וו ישמע לדברודע אם חברווגם מי י
דע אם יוכל להתגבר על מה שצריך וישמע מי י

 קיום עיקרעל כן , לשוב אליו יתברךולהתגבר 
ננו ושיהיה רצ, ןוידי הרצ מצוה זֹאת הוא על

בת כל ו ובטובת חברות בטוחזק מאֹד לרא
 לשוב ֻכלםו שיזכ, בה אמתית ונצחיתוישראל ט

 בודאי ו שהאדם בעצמווכמ. אליו יתברך באמת
ת ון אחר רק לזכו שלא ירצה שום רצוראוי ל

בה והצלחה ושרק זה הוא ט, להתקרב אליו יתברך
אחד   כן מֻחיב כלוכמ, וחוץ מזה הכל הבל, אמתית

ולהתגעגע ולכסֹף שיזכו , ו וכל ישראל כנפשולאהֹב את חבר
 לקיים וך כך אם אפשר לוובת, ךכל ישראל להתקרב אליו יתבר

בודאי מה ,  ביראת שמיםוכחה בפשיטות לדבר עם חברומצוה זֹאת של ת
 עיקראבל ה,  ביראת שמיםוכי כל אחד מֻחיב לדבר עם חבר, ב ומה נעיםוט

לפי אוצר היראה  לא אות',  הלכה ג– הלכות ערב –חושן משפט . (ןוהוא הרצ
  )'אות ז,  תוכחה–
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 מלחמת כל עיקרלה והכבדה שהיא ו המלחמה הגדעיקרוזה מרמז על 
יתפחד כלל  ולא  שלא ייראעיקרלם שהואדם שהיא מלחמת היצר בזה הע

: ל"רנו ורבנו זוננו מו שאמר אז אדו כמודוכי מלֹא כל הארץ כב, אתנו' כי ה
שהאדם צריך לעבֹר בזה :  שאמרווכמ. אל תירא', יתברך עמך ואצלך וכו' ה

  ).סימן מח -בלקוטי תנינא ( שלא יתפחד עיקרלם על גשר צר והוהע
ואזהרה זֹאת הזהיר . ם הוא הנלחם לכםאלֹקיכ' תיראום כי ה לא :וזה

שע הוא וכי יה. 'שוע צויתי וכווואת יה:  שכתובוכמ, שעותר את יהובי
בחינת הקיצו ורננו , ודו בחינת מלֹא כל הארץ כבובחינת התלמיד שהשגת

ן חלק "הרוכמבֹאר בלקוטי מ(' שע וכוות יהושהוא ראשי תב. 'שכני עפר וכו
 ו הוא בחינת התחזקות שיחזק את עצמוהשגת עיקרש, )עין שם,  זסימן –ב 

יפלו משום דבר ובכל  ולא  רבנו שלא יתיאשומשה של וואת כל ישראל בכֹח
עדיין ולא אתם ' כי ה.  רבםמשה של ומה שיעבֹר עליהם יהיו חזקים בכֹח

. 'תיראום וכו לא שזהו בחינת. ודוכי מלֹא כל הארץ כב, אתם' יתיראו כי ה
ל להשפיל את המלאכים המקטרגים שמהם וכ ימשהכי הצדיק בחינת 

ש ומה אנ: שאמרו הנפילים מבני שהם (גון ועות סיחונמשכו ונשתלשלו קלפ
 יתברך ו בידיעתעדייןדעים וכי מראה להם שאינם י, )וכמובא, כי תזכרנו

כני עפר שהם הדרי מטה שלא יתיראו כי ורר ולהקיץ כל השוולע. 'כלל וכו
 את משהשזהו בחינת אזהרת . ' וכוודוארץ כבאתם כי מלֹא כל ה'  העדיין

אלֹקיכם לשני המלכים האלה ' עיניך הרֹאֹת את כל אשר עשה ה: שעויה
ת ולכל הממלכ' ג שכחם היה מקטרוג המלאכים כן יעשה הון ועושהם סיח

אין כי יש כח לבטל וכי מאחר שכבר הרג שני המלכים האלה בזה ר. 'וכו
ג שנמשכו ון ועומלכים האלה סיחקטרוג המלאכים מאחר שהרג שני ה

ת אשר ולכל הממלכ' כן בודאי תהיה בטוח וחזק כי כן יעשה ה על, מהם
 התגלות זה הדעת של עיקרישראל ששם  אתה עֹבר שמה ובודאי תירשו ארץ

 לא כן בודאי על', נים למעלה וכוונים למטה ותחתו שהוא בחינת עלימשה
 )ת פדו א,ו הלכה –ת נטילת ידים שחרית והלכ. ('תיראום וכו

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

כל העולם ל ,להגיע לאומן לא היה אפשר ...  �                       
 !לא? לאומן? לאיפה,  האנשים מבקשים ויזה!לא? לאומן ,אמריקה, אנגליה

הוא , והוא כבש כל העולם, אמר להם שיכנסו לקבר הקדוש  עכשיו רבנו!לא
 פלא כזה שכל אחד יכול לבוא .וכל מי שרוצה יכול לבוא לרבנונמצא באומן 

, הוא מחיה אותנו, הוא עוזר לנו, והוא מתקן אותנו לרבנו
ואור כזה שלא היה , הוא נותן לנו חכמה ושכל ודעת

  רבנו,מעולם ועכשיו הזמן שקרוב לביאת המשיח
ועליך אמרתי  ":הקדוש כותב לי בהמכתב שלו

יען ביז משיח וועט מיין פייעריל וועט טל
 ,"תלמידי היקר ","תלמידי היקר" "קומען

עליך אמרתי מיין פייעריל וועט טליען ביז "
 אז ,ואני הייתי שבור מאד" משיח וועט קומען

 :מתחילו אז הוא בא ,להחיות אותי הוא רצה
מאד היה קשה לי לרדת להגיד לך כי נהנתי "

 ועליך אמרתי מיין פיעריל וועט ,מעבודתך מאד
היא  דברי רבנו... "טליען ביז משיח וועט קומען

הוא , כלליות כל נפשות ישראל, כלליות כל התורה
מאד היה קשה לי לרדת "הוא כותב , ולי, לו, כותב לך

ולכל ישראל , ואליך, ואליך, אליך, רק אליךלא , "אליך
ואיך להוציא אותנו , הוא כבר יודע איך לעזור לנו, הוא כבר כבש

עוד לא היה דבר . והאמונה, והתורה,  מאיר בנו אור השםאהוו, מהחושך
יכול כל העלם לבוא אליו ,  עכשיו אפשר ברוך השם להתקרב,כזה בעולם

 כל העולם ,לאומן בשתי שעות ומחצה להיות מלוד לאומן שני שעות וחצי
יודעים שהיה סגור ולא היה יכול לבוא לאומן שום בן אדם כן כי הם היו 

בגניבה ובצער גדול סבלנו  ו להגיע לאומן והגענו לאומןלא נתנ, שונאים
לא יודעים איפה הם לא , שילכו אמר להם רבנו? הרבה מאד אבל עכשיו

הקדוש רבנו  ו,בלי מלחמה, בלי כדור, נשאר אף אחד מכל הקומוניסטים
, עניין כזה. נתפרסם ונתגדל בכל העולם ויכול כל אחד לבוא אפילו בלי ויזה

הוא יכול , הוא סיפר המעשיות, כל הדיבורים שלו. ין בעולםשא, פלאות כזה
כל העולם . יהיה עוד, יהיה עוד, אוי. שזה הוא עניין פלא כזה, לספר מעשיות

  .יכירו וידעו מה זה רבי נחמן
 , זה ארץ שלנו: אומרים, כשהם מדברים,יכולים לעשות לנו כלוםלא ... 

הם מפחדים . לים שלנוירוש, הבית במקדש שלנו, זה ירושה מאבותינו
אבל לא נתנו להם שום דבר המדינה שלנו כל אחד , שאנחנו נהיה למעלה

זה . הנה יש מכתב שלם שזה שלנו, יכול לעשות במדינה שלו מה שהוא רוצה
 הם . כל אחד יכול להנהיג את המדינה כמו שהוא רוצה,המדינה שלנו

? דים הם פההיהו ,אבל לא מאמינים, ך הם יודעים את זה"לומדים תנ
מפחדים מזה ? הםחיילים של? הםהעבדים של, אנחנו נהיה המשרתים

מדינה ערבית גם כן ולא רק , רוצים שיהיה להם שליטה פה ערבים פהו
לא זה המדינה , לא, לא, ישראל אבל לא יעזור להם אנחנו אומרים להם לא

  .שלנו לא של הערבים
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  )י"ק מכתב - ' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .ל"ז אלול תש"כ, ה"ב   �                  
של בגנזי המדע והחכמה עלאה דעלאה שגלה והמ, ד חמדת לביולכב

ציאם מהחשך ולם ויו יכבש כל העואשר בחכמת, בעוהחכם האמת נחל נ
  .בים ואֻרכיםובה וחיים טוכתיבה וחתימה ט. 'ר הוויאיר בלבם נֹעם א

ת ות ותלאוותחלוא, ש ודלימי הזקנה קפצו עלי בחֹזק יד וכֹחי ומֹחי חל
יתנוני לבֹא  לא ,עור אשר סבבוניית בלי שות צרורות וכאבים וצרועל תלא

בים ות קרוקים אבל הנפשוואם אמנם הגופים רח.  שראוי לנוובכתובים כמ
כי אנחנו קשורים יחד ביחודא חדא בשרש נשמת המנהיג האמת נחל , מאֹד

ותקותנו ותקות כל עם ישראל בע שהוא שרש יהדותנו וכל חיותנו נחמתנו ונ
  . ר לנצחור דונאינו לדואלנו ומצילנו מכל שודינו וגוהוא פ. ר לנצחור דולד

. למיםולמי עולם ולנצח נצחים ולעותמוש לע ולא תכבה לא אש אהבתנו
ם ווי, ףות לבבי כי אש אהבתי אליך תוקד בלבי עד אין סודע תעלומוי' ה

ומתפלל תמיד , ועתך בגוף ובנפשבתך וישותי עליך על טוולילה כל מחשב
רא ות הנורור האות אור החדש פלא הפלאור האמת אובלבך א' שיאיר ה

ת הנפש שיתגלה ומד בכלוקק וחו ומשתואשר אתה חפץ ב, בעומאֹד נחל נ
  .לם תלוי רק בזהוכי תקון הע, לםוויתפרסם בכל הע

, ז"ו בשבט תשי"ם טולדה בטבריה ביובינינו נ' אהבה הפליאה שעשה ה
 בישראל וב וקראת שמולד לנו בן למזל טוש הזה נומאהבה והיחוד הקד

הבן היקר הזה הוא חשוב . ר חכמהובע מקועל שם הנחל נ', אבי הנחל'
ת ולות גדות וישועולד המתקומהבן הזה נ. וחביב מאֹד בעיני אלֹקים ואדם

כידוע לך קצת כמה וכמה , לכלל ישראל
רה ולי התולנו אצל גדחביב וחמוד הבן ש

 ותואשר משבחים ומפליאים א, והיראה
' ד הועור כי הוא מרבה ומגדל כביבלי ש

 הקשר שלנו עניין מתפלאים על ֻכלםו, לםובע
למעלה ולמטה ' ד הו נתגדל ונתקדש כבויד- שעל

  ".אצבע אלֹקים הוא"מרים ווא
אינני , ד לבי ונפשיוה, חמדת לבבי, אחי חביבי

 אפילו ותשוקתי וגעגועי מאתך ל להזיז אהבתיויכ
נים נעלמים וכי תלוי בזה דברים עלי, שעה אחת

' ד הוידי זה נתגדל ונתקדש כב-שעל, ראים מאֹדוונ
  . תולמוושם הצדיק האמת בכל הע

ל "כי כל דבור ודבור שיצא מפי רבנו ז, דע
להרים , ם רבהורדים עד תהוף ויולים עד אין סוע

קים ו הרחאפילו ,יתברך' לם להוולהגביה כל הע
רה לגמרי וירדו פלאים ושנתרחקו מקֻדשת הת

גם , ה ממנהלתכלית הירידה שאין ירידה למט
ררם ור העני הזה לעועליהם הגיעו רחמיו בד

תם ולהחלימם ולרפא, ולהקיצם לתמכם ולסעדם
אשרינו שזכינו . תם לתכלית העליהוולהעל

דמים שהיו ות הקורותר מכל הדותינו אלה יורובד
אשרי אזניך ואשרי עיניך . ולמואת ע' שברא המעת 

תר מזה ווי, אשר ראית ושמעת והבנת את כל זה
  .נזכה לידע לעתיד בעת שאמת מארץ תצמח

שים אלו וב לך דבורים קדולכת, היתה זֹאת' מאת ה
  . לת הכתיבה לכתבםישלא עלה על דעתי בתח

שמחתי סף לי שמחה על ו הלבבי ונתוו וברכתו בא אלי מכתבעכשיוזה 
כך -שים כאלו שהם נעלמים ונסתרים כלושיש מכתיבת דבורים קד

ת התגלות האמת וויזכו לרא, ו ולביתובה ומֻאשרה לושנה ט. לםומהע
  . ברֹב טובוויאריכו ימים ושנים על ממלכת, לםובע

  . במסירות בכל לב ונפשו הנאמן המשרתוהבו ואודברי עבד
‡ ¯Ú· Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÈ„  

 

  )ד"ק  סימן–] בי נתןר[ת "ימי מוהרנספר (

והנה עברה כל השנה ועדיין תוחלתי נכזבה כי לא ... ☺                       
כי ' ל נגעה בי יד ה"ו הנ"הגיעה תשובה נכונה משם גם באותה השנה תקפ

ל "נלקחה ממני אשתי הראשונה עליה השלום בראש חדש אלול שנת הנ
על ערש דוי ואני הייתי אז דם לזה היו בני ובתי וכלתי שיחיו ֻמטלים וקֹ

בדרך והם היו בסכנה גדולה מאד ובחמלת השם שבו ֻכלם לאיתנם תהלה 
ל ובאתי לביתי ביום "ל ונפטרה לשלום כנ"אך אחר כך חלתה אשתי הנ, לאל

כי גם , שלישי אחרי הסתלקותה ובעצם צרתי ומרירות נפשי ושברון לבי
והיה לי צער גדול , מותאחר כך לא היו בני ובתי שיחיו בקו הבריאה בשל

, ובתוך כך הגיעו ימי ראש השנה הקדושים' מאד מלבד שארי בלבולים וכו
והנחתי בני ובתי , ונסעתי ביום ראשון דסליחות לאומין כדרכנו בכל שנה

היתומים בביתי לבדם בחלישות כח מאד ועצם הרחמנות שהיה אז עלי 
ובזאת , חסדו ממניברחמיו העצומים לא עזב ' ועליהם אי אפשר לספר וה

שלומנו שאראה להדפיס גמר - הנסיעה דייקא עוררני אדם אחד מאנשי
ותכף נתחזקה דעתי בזה ובטחתי בחסדי , התפלות בדפוס אחר שלא בביתי

וכל המניעות שעברו בזה אי , השם שיזמין לי הוצאה המֻרבה וכן עשיתי
לאל עזרני ברחמיו העצומים ותהלה , רוממה' אך ימין ה, אפשר לספר

, מה אדבר והוא אמר ועשה, ז"גמרתי התפלות בשנה הזאת היא שנת תקפ
שזכיתי לגמר זכות הרבים כזה אשר לא , כל תגמולוהי עלי' מה אשיב לה

  :היה מימות עולם
  

  )לה-לאימן ס, צדיק – עצותלקוטי (

ריך לנסֹע מה שקשה להעולם על מה שצ�                                               
אבל יש חלוק . הלֹא אפשר לעין בספרים דברי מוסר, להצדיק לשמֹע מפיו

כי מי ששומע מפי הצדיק בעצמו מקבל דבור לשון הקדש בשלמות , גדול
ועל ידי זה זוכין להכניע ולבטל רע הכולל שהוא תאות נאוף , דהיינו ביראה

אחר מכל אבל מי ששומע מפי . עד שזוכה לתקון הברית שהוא תקון הכל
עין בפנים ובאות ברית סימן יז , רחוק מזה השלמות, שכן כשרואה בספר

 ).סימן יט, 'ן א"לקוטי מוהר(
יש חלוק גדול בין הלומד מתוך הספר ובין השומע מפי הצדיק � 
כי השומע מפי הצדיק בעצמו בודאי נתקשר נשמתו עם הצדיק . בעצמו

ויש לזה , )ר בפניםכמבֹא(בשעת תפלתו שהתפלל קֹדם שהמשיך התורה 
וכל תפלה , כי על ידי התפלה נתוסף קֻדשה למעלה. האדם חלק בבאור הזה

ומעוררת ביותר . היוצאת מהרבה נשמות היא מוספת קֻדשה למעלה ביותר
הכל , וממשיך באורי התורה ביותר, לב העליון

גם כל . לפי רֹב אנשים כן יותר קֻדשתו
האנשים העומדים בשעת הדרוש נכנע 

, ם על ידי הטוב שבחכם הדורשרשעת
ובזה מוציא אותם מתחת רשות דסטרא 

, שם(ומכניס אותם תחת רשות הקֻדשה , אחרא
 ).'סימן כ
ידי שעומדים אצל הצדיק בשעה שדורש -על� 
על ידי זה זוכין לבוא לארץ ישראל ולהכניע , ברבים

 ).'סימן כ, שם(הרשעים וכל המונעים 
יקים הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצד� 

וכשפוגמין כחוט השערה אין כח בידם , כחוט השערה
 ).שם(להמשיך תורה 

אי אפשר לבוא לאמונה שלמה שהוא עיקר � 
כי אם על ידי התקרבות , הכל והיא כלליות הקֻדשה

כי כל עיקר אמונת ישראל ממשיכין , לצדיקי אמת
אבל אי אפשר להתקרב לצדיקי אמת כי . הם להדור

ש כמה וכמה מונעים כי י. אם על ידי עזות
. ומתנגדים ואינם מניחים להתקרב לנֻקדת האמת
. וכן עיקר כחם הוא רק על ידי עזות דסטרא אחרא

על כן בהכרח שיהיה להאדם עזות דקֻדשה לעמֹד נגד 
כי אי , ויהיה מצחו חזק לֻעמת מצחם, עזותם הרע

. אפשר לכנֹס אל הקֻדשה כי אם על ידי עזות גדול
וא על ידי שמחה שהיא עיקר ולבוא לעזות הזה ה

, העזות וההתחזקות לבל יתביש ויתבטל כלל מפני המלעיגים
 ).סימן כב, שם(רק יהיה עז כנמר נגדם 

ואזכה שיהיה לי . ולמוכיחי אמת, וזכני להתקרב לצדיקי אמת ... ����
להיות עז כנמר לעמֹד כנגד עזי פנים שבדור הרוצים להרחיק , עזות דקֻדשה

אשר כל , ני ותבדילני מן התועים ומן מנהיגי שקרותציל. מצדיקי אמת
שהיא , ידי עזות דסטרא אחרא לבד-מלכותם והתנשאות שלהם הוא רק על

אשר אתה , והם משתררים ומתגאים על עם דל בחנם, מלכותא בלא תגא
ולא די שאינם יכולים לקרב , לבד ידעת כמה רעות הם גורמים חס ושלום

, ם לרחקנו חס ושלום מנֻקדת האמתכי אם שרוצי, אותנו אליך באמת
רחם עלינו ברחמיך ותבדילנו מן הצבועים . מכשרים אמתיים, אמת-מצדיקי

. ותן לנו עזות דקֻדשה שנוכל לעמֹד כנגד עזותם, והשקרנים ממנהיגי שקר
ידי עזות דקֻדשה להוסיף עֹז -שיהיה לנו כֹח על, ותעזרנו ברחמיך הרבים

תשפיע ותתן עלינו תוספות עֹז ואתה , ותעצומות בקֻדשה שלמעלה
בכֹח , ותעצומות מאתך להתגבר ולהתאמץ בעבודתך ובתורתך וביראתך

ולא יפל , ולא נתביש מפני המלעיגים. וגבורה גדולה ובעזות גדול דקֻדשה
ולא שום חלישות הדעת משום אדם ומשום , עלינו שום מורא ופחד ובושה

ביש תמיד לבלי לסור כי אם ממך לבד נירא ונפחד ונת, נברא שבעולם
תנו עֹז . ויֻקים בנו מקרא שכתוב. מרצונך ימין ושמֹאל מעתה ועד עולם

קים ממקדשיך אל ישראל נורא אלֹ. קים על ישראל גאותו וֻעזו בשחקיםלאלֹ
תפילה  מתוך –' לקוטי תפילות א (:קיםהוא נותן עֹז ותעֻצמות לעם ברוך אלֹ

 )כב
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