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 ,"'תי וכומי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אֹ: "ל"תינו זומרו רב
 ברוך שובשעה שאמר הקד'; בה וכווכפויי ט:  לישראלמשהאמר 

 לא משהאף ', תן אתה וכו: מרוהיה להם ל', וכו' מי יתן'הוא לישראל 
מד על ושאין אדם ע, ומזה למדו';  שנה וכורמזה להם עד אחר ארבעים

ומכל זה . תוספוי ות"ן שם ברשיעי,  עד ארבעים שנהו של רבוף דעתוס
 לפני ו לפרש שיחתדהיינו, דדותול על התב"תינו זומבֹאר כמה מזהירים רב

פי  על אף, שמים לבלתי נחטא תן לנו יראתיהשם יתברך ולבקש מלפניו שי
וצריכין לבקש , וכן הכל ביד פי על אף, שמים שהכל בידי שמים חוץ מיראת

תינו ווכן מדברי רב. א"וכמבֹאר שם במהרש,  על זהדייקא יתברך ותוא
ף דעתם של וכמה צריכין לעסֹק בזה להבין ס, ל הנזכרים צריכין ללמֹד"ז

 דעת כל מאדדבר מחליש  כי הבעל, תנו על זהושהזהירו א, ל"תינו זורב
לפי עכירת מעשיו וקשיות , ל"תינו זונו רבועליו כו לא לויאחד ואחד כא

ף וצה שנבין בעצמנו סורק השם יתברך ר,  כןואבל באמת אינ. ' וכווערפ
ב וכשר ותן לנו אתה יתברך לב ט:  תמידותו שנבקש או וחפצונושרצ, ודעת

 ושם לב לא ו בעצממשהש, ת שםוספון בתיועי! ליראה את שמך
; לוהיה צדיק גדכי , היה צריך לזה לא כי, כך לזה כל

תר והיה להם בי, ושלא היו במדרגה ז, אבל ישראל
שיבקשו , ן דעת השם יתברךולשום על לבם ולכו

 יתן להם יראתית ושו שישמרם מעברותוא
  . 'תן אתה'בבחינת , שמים

ל הפך הדעת של "ת הנוספווהרי מבֹאר בת
מרים שאין ושא, קצת המהפכין את האמת

 לפניו וחתדדות לפרש שיוראוי לעסֹק בהתב
בני  לא אבל, לי הצדיקיםוכי אם גד, יתברך

והרי '; ובפרט אנשים מֻגשמים וכו, הנעורים
שאדרבא , ל ההפך ממש"ת הנוספומבֹאר בת

כך כי היה  היה צריך לזה כל לא  רבנומשה
 מאד הקפיד דייקאאבל על ישראל , לוצדיק גד

  היו צריכין להתחזקדייקאמחמת זה , מאחר שידעו את מדרגתם
 ופי שהוא עצמ על שאף,  של השם יתברךוף דעתודדות ולהבין סובהתב

תינו ו שאמרו רבוכמ, לו כביכושנראה מזה שאין הדבר ביד', מי יתן'מר וא
: ותו שנבקש אונוכן רצ פי על אף, שמים הכל בידי שמים חוץ מיראת: ל"ז

 ולהתחנן ונו לבין קו בינודדות לפרש שיחתו ההתבענייןשזה ! תן אתה
כי , דושמים לבל יחטא ע  ברחמיו יראתותן לישי, ובקש מלפניו על נפשול

רים ול מ" שכמה פסוקים ומאמרי רזוכמ,  יתברךו הכל בידובאמת לאמת
מי  "כוונת ווזה בעצמ.  על זהותו לבקש אדייקא יתברך ונורק שרצ, על זה

נו שישימו לבם היטב לזה לבקש ולהתחנן מלפניו יהי, "יתן והיה לבבם זה
תם השם וואז בודאי יזכה א',  תן אתה וכו:מרותברך תמיד על זה ולי

צר ולפי א ת שבתוין בדף הסמוך להלכיע(. טוב שמים ולכל יתברך ליראת
  .)ת מחו א,דדותוהתב –היראה 
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 שצריך כל ,בר עליךום שאתם שם ומכל מה שעוממק, דייקא - שם
רק לידע ,  שלא להרהר אחר משפטיו יתברךמאד מאדהר זיאדם ל

בר עליו הכל ווכל מה שע, וישר משפטיו' ולהאמין תמיד כי צדיק ה
זה , ם איזה הרהור על משפטיו יתברךוכי מי שמהרהר חס ושל. ובתולט

, בחירה שהכל נברא בשביל האדם הבעל, כי זה ידוע, קר פגם המשפטיע
  במשפטוינו כדי שהאדם יקבל שכריה, קר הבחירה הוא בשביל המשפטיוע

אבל משפט השם יתברך עמֹק . נם נהמא דכסופאי יאכל לעתיד בחולא
 פי דין ומשפט כי על, הב צדקה ומשפטוכי הוא יתברך א, מאד מאדעמֹק 

 וכמ, דת הרחמיםיכן הקדים מ על, םילם להתקיוהיה אפשר להעלא 
ם י כלל אי אפשר להתקיבלי משפט, כן פי על אבל אף. ל"תינו זושאמרו רב

כן צריך  על. ת תלויים בזהולמושכל הע, לם שנברא בשביל הבחירהוהע
הכל בצדקה , ם כל ימי חייוום ויובר עליו בכל יושכל מה שע, האדם לידע

 דייקא הוא וכי בחירת, כי ישר משפטיו יתברך, בחסד וברחמים, ומשפט
, וברחמיו שקל בדעתכי השם יתברך , םום ויו בכל יובאֹפן זה שמתנהג עמ

 וקר בחירתיוזה האדם ע,  עֹשר ֻמפלגו כשיהיה לוקר בחירתישזה האדם ע
כי הכל בשביל ', ת וכוווכן בשאר הרפתקא, לוידי עניות ודחקות גד על

שכל אחד , אדם עים רֹב בניוובזה ט. ל"הבחירה שהוא בחינת משפט כנ
 ברוך שוריו הקדכן לפי דב ואם. בד השםוהיה ע,  פרנסהואם היה ל: מרוא

רה וצה שיעסֹק בתוכי הוא ר, ם ועלילה עליווהוא בא בטרוניא חס ושל
כן הרי הוא  ואם, חק הפרנסהול מחמת דו יכופי שאינ על דה אףוועב

ת ום הוא יתברך מעוולו חס ושליכא, מהרהר אחר משפטי השם יתברך
, קר בחינת פגם המשפטיכי זה ע, תרול ביווזה הפגם גד, והמשפט נגד

כן צריך כל החפץ באמת  על. רחמנא לצלן, שמשם באים כל הקלקולים
רק ידע ויאמין , מר כדברים האלהו מלמאדשיזהר , ולחוס על עצמ

ויאמין שהכל , ו באֹפן זה שהשם יתברך מתנהג עמדייקא תלויה ושבחירת
, ובודאי יש דרך, כל מה דעבד רחמנא לטב עבד: מרוויהיה רגיל ל, ובתולט
. די זה הדחקות והיסורים והבלבולים יתקרב להשם יתברךי  עלדייקאש

יצעק ויתפלל להשם , ל היסורים והדחקותו לקבל ולסבוואם קשה ל
כי אין שום עצה ותחבולה נגד כל , שיעהו ויעזרהוויתברך שי

ברים על האדם ות פרנסה העות וטרדות והרפתקאוהצר
כי אם לצעֹק ולזעֹק ולהתחנן לפני , בכל עת ועת
כה לפני וק הבות לפניו כתינוולבכ, ברךהשם ית

  .ורואביו שימלא מחס
יח תמיד הרבה וירו, וכשילך בדרך זה

 ורֹב יפעל בבקשת פי כי על, ח אמתי ונצחיורו
. מע תפלת כל פהוכי השם יתברך ש, הרבה

יתקבל  לא םו אם לפעמים חס ושלאפילוו
, כי זמנין דשמע וזמנין דלא שמע, ותפלת

ויח ופנים הר כל על, שוהר הקדוכמבֹאר בז
כי אין , ידי זה  להשם יתברך עלורב עצמישק

שום דבר שיקרב וידבק את האדם להשם 
: מר האדםואבל זה שא.  התפלהויתברך כמ

אדרבא , אין זה עצה כלל', רה וכווסק בתוהייתי ע, אם היה מתנהג עמי כך
כי כל אחד צריך לבקש את השם יתברך , ל"גם בזה הרבה כנוהוא פ

משם  -" אלֹקיך' ובקשתם משם את ה: " שכתובוכמ, ם שהוא שםוממק
 שם וכמובא בשם הבעל, בר עליךום שאתם שם ומכל מה שעוממק, דייקא

צר ו לפי את יאוא, ו הלכה – השנה ראשת והלכ( . לברכהונוזכר, בוט
 )ת כבוא, ן ופרנסהו ממ–היראה 

  
  יא-יאותיות , ניעות מ–לקוטי עצות 

ם ואין שום מק, גם כשיש להאדם לב    �                                                
ני אי ום פלומר שבמקו שום התנצלות לוואין ל,  יתברךודתושימנעהו מעב

לם ות של כל העומוכל המק,  לבוכי כשיש ל, דת השםו לעסֹק בעבואפשר ל
 ).סימן נו, ן"לקוטי מוהר (והם של
דת ומעב ולרחק, ע ולהסית את האדםיש להם כח למנֹ ,אדם-בני  � 

צה באמת וכן מי שר-על. תר מן היצר הרעוי, השם יתברך ומצדיקי אמת
ל כנגד הליצנים והתחזקות גד וצריך שיהיה ל, להתקרב אל האמת

סימן , ן"שיחות הר(יש מפני המלעיגים כלל ינעים ואל יתבווהמסיתים והמ
 ).ועיין עזות; פ

כלה שארי ולבבי צור . חפצתי בארץ  לאמי לי בשמים ועמך... " ���� 
ת ומואשר בכל מק, ן כלואד, לםו של עונורב". לםום לעאלקילבבי וחלקי 

רחם עלי למען . מךולם מקולם ואין העו של עומוכי אתה מק, ממשלתך
, לב ישראלי באמת, דתך וליראתךור לעבוותן לי באמת לב כשר וטה, שמך

דך וך לבי שכינת כבונמשך לתשיהיה , דךועד שאזכה שיהיה לבי משכן כב
  עמך               מישראל    ואחד    אחד    כל    של    ת ולבב   ך ובת   כן והש   ש ווהקד     ל והגד
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היו שותפים בהפצת דעת 

  הצדיק האמת
  בעולםבארץ ו
  

  הדואר סניפי בכלניתן לתרום 

  89-2255-7 חשבון
  זכו למצוותת

ודרשו , כםו ושכנתי בת: שנאמרוכמ, שוהקד
ש ברוך ומלמד שהקד, נם לברכהותינו זכרורב

ך כל אחד ואחד ו בתוהוא משרה שכינת
 : שנאמרו כמ,ות הוא בלבקלקר האיוע. מישראל

רחם עלי ועזרני . לםום לעאלקיצור לבבי וחלקי 
ותך עד שלא יוכל קוזכני שיהיה לבי מלא מאל

דתך ותי מעבוע אולם לבלבל ולמנום בעושום מק
תך וא אותך ולמצורק אזכה להכיר א, ומיראתך

לם ובכל דרגא ודרגא ות שבעומובכל המק
ת נכלל וי להיזכנ. כי לית אתר פנוי מנך, לםושבע

כן בבחינת -בך בכל לבבי באמת עד שאהיה גם
עד שכל , ומולם מקולם ואין העו של עומומק

לם יהיו בטלין ומֻבטלין נגדי ות שבעומוהמק
 יהיה להם שום כח לבלבל  ולא,טוליבתכלית הב

רק אוכל , ם משום דבר שבקֻדשהותי חס ושלוא
תך ולהתדבק בך באמת וא אותך ולמצולהשיג א

מתוך , לקוטי תפילות ב (.לםות שבעומומקבכל ה
  )תפילה נב

  
  לח-לז  סימן–ת "ימי מוהרנספר 

רבנו  [ע אמר"בשנת תק...  ☺                     
רה תקעו אמונה ו הת, השנהראש ב,]הקדוש

  אשרמאדל ו והוא המשך גד,)'לקוטי תנינא ה(
רה אֻרכה כזאת ואז היו ונמצא בספריו תלא 

מגני " העניין מולה דברנו עמיבתח, תוכמה מעשי
 ותוגם בא',  וכוושהזכיר המתנגד של" ארץ

נחלק ונפל " תשליך"מר ו השנה כשהלך ל-ראשה
שב על הרפש ולכלך ו לברכה ונשאר יונוהוא זכר

 בגד אחר ומים והחליפו ו ותכף הביאו לו וידובגד
 דבר על זה מאומה והלך  ולאו ורחצו ידובגד

נסת כי ראו הנהר ואמר תשליך סמוך לבית הכ
ל ו כח לילך להנהר הגדוהיה ל לא משם כי

רה תקעו ו אחר כך אמר הת; תמידוכדרכ
ל הזכיר על "רה הנוף התוושם בס, ל"הנ

שהאדם צריך ' פסוק וחמלתי עליהן וכו
' ך רפש וטיט וכוו לתולהשליך עצמ

ן השם יתברך ועל ידי ות רצובשביל לעש
ין יע' כו ווב לוכה להשיג בחינת צדיק וטוזה ז

ותבין , רא הזה היטבו הנפלא והנענייןשם ה
 ו היו בו איך בכל דבר שארע אצל,ת השםונפלא

  : תופלאי פלא
גים והיו אתר לא ,והנה בשנה הזאת...   ☺ 

ם ו השנה ויראש וכבר עבר ,מצויים כלל
 לא ןיהכפורים ושנים ושלשה ימים אחר כך ועדי

ת צאי שבו ובליל מ,גים למדינתנווהגיעו אתר
גים לקהלת ות הגיעו אתרולפני ֻסכ' ם אושהוא י

, מאדרא ול ונו והיה שם רעש גד,בודש נעמירוק
גים וב על אתרוכי כמה אנשים המתינו בנעמיר

גים גם ובב ברחמיו ששלחו אתריוהשם יתברך ס
כם ילולפה ברסלב ורבי נפתלי נסע עם האיש שה

ם אחר וגים למקולפה כדי שלא יסע עם האתר
ר ודם אות קון איזה שעוראשם ויובאו לפה ב

 לברכה וקנה ונום והקיצו את רבנו זכרוהי
לה ו שמחה וחדוה גדו והיה ל,ג נאה ונפלאואתר

  .עורירבה ועצומה בלי ש
 ,נפתלי הלא כשנכנסת להעיר לפה' ואמר לר

 כי ידעתי שיהיו ,תולמול בכל העור גדונתגלה א
 של הצדיק וגים כי הייתי בטוח על תפלתואתר
ש לברכה וב זכר צדיק וקדון מברדיטשוהגאהרב 

ינו של כל יה(לה שלנו יכי הלא הוא הפאר הקה
זהו דבר , אך שיגיע גם אתרוג לפה. )המֻפרסמים

  .נפלא
בר י מזה וכל מה שדודל השמחה שהיה לווג

 לא לשה ימיםו ואמר שש,בזה אי אפשר לבאר
 ,צם השמחהו מעולאת הכבד שלוהרגיש כלל הח

דל ום לקרא כלי זמר מגואמר שהיו צריכי

בר גם י ד,ת כשבאתי לפניוו וגם אחר ֻסכ,השמחה
 מאד מאדג והפליג ו האתרענייןכן הרבה מזה מ

 וכבר נכתב מזה קצת ,גוות אתרודל מעלת מצובג
 ותו כי בא,)ה" קכ- ן"ת הרושיח(ם אחר ובמק

ג בכמה וכמה וברכו כלל על האתר לא השנה
ג ובעד אתרן רב ות נתנו הורית ובכמה עיוריעי

 ונו והפליג רבנו זכר,ששים ושבעים אדומים
ון ודעים לכו בחכמת ישראל שימאדלברכה 

 כי דייקאן רב בשביל מצוה זאת והאמת לפזר ה
ב שלא נתגלו ו ואמר שט,מאד מאדהיא יקרה 
כי , ת וסֻגלתן כמובא שם במדרשוטעמי המצו

דע מה היו וג מי יודעין מעלת האתרואם היו י
   .'ג וכווהאתרשין בשביל וע

  
  'ס מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא

  . ב"א שבט תשכ"י, ה"ב  �                      
הקשור בקשרים חזקים , עצמי ובשרי

שהוא הצדיק , מאדרא וש ונובהאילן הנפלא הקד
, רור דומד לנו למחסה ולמגן לדוהאמת הע

ומחיה ומחזק את נפשנו בכל מיני ריחין ובוסמין 
אשריך שזכית לידע מבעל . ורתות תוראושל נ

ת עד ות פלאי פלאושכל דבריו נפלא, תוהנפלא
ת ות ואמונואין חקר לבער ולבטל כל הכפיר

  . יתברך' לם להות ולהמשיך ולקרב כל העוכזבי
' קר התכלית והשלמות הוא רק לעבֹד היע

כי יש . ת כללובתמימות גמור בלי שום חכמ
קר ימרים שעושאמחקרים 
ידי -הוא עלהתכלית 

ת וחקיר

ת וניוחיצת ווחכמ
מבלים ימיהם והם , שלהם

ת וזהו ולם הזה לחקֹר ולהשיג המשכלובע
קר השגת התכלית יאבל באמת ע, התכלית אצלם

ת וידי אמונה ומצו-לם הבא הוא רק עלווהע
, בתמימות ובפשיטות גמור' לעבֹד ה, תומעשי

 לא ןיע(כין וכין למה שזו זוידי זה בעצמ-ועל
  ).'ראתה וכו

ת והתפלה משנה הטבע ונתבטלין החכמ
  .פי הטבע-לכים עלות שהם הווהחקיר

רה ופרים מפרשים כל התוהמחקרים והכ
 אפילוו, רסות שלהםות ואפיקופי חכמ-לה עלֻכ

פי צורה -ת מפרשים הכל עלות מעשיומצו
. תות המצויפרים בעשיווכ, ושכליות שלהם

קר הכנעתם יוע. דע מהם כללו יואשרי מי שאינ
ל במעלה ֻמפלגת וי הצדיק האמת הגדיד-על

כי תפלה משנה ,  הוא תפלהויניקר ענישע, מאד
  . הטבע

המתגעגע , ו וישועתומוהמתפלל תמיד על של
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „…· ‡            . ת בשמחהולהתרא
 

   המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר
ון אני ראשביום ...   �                    

 הוא ,?וא רוצה כסףאולי המוכתר ה, פחדתי
 אז ראיתי ,יבוא עוד פעם ויקח אותי לבית סוהר

,  סתוםמקום, מקום ליד בית הכנסת קרלין

אני הייתי שמה כל היום ליד , מקום שלא רואים
אף , אולי יבוא מרדכי עם השוטרים, בית הכנסת

 אני הייתי שמה עד , אני איפהידע לא אחד
  במנחה עליתי לבית כנסת מן המקום,מנחה

... "קדושה "לשמוע, מנחהלהתפלל  ,שאני הייתי
ושמע כי , הזקן הרב קהת הלך להתפלל מנחה

, את המוכתר, המשטרה לקחו את מרדכי
 ,ויש עליו תלונה גדולה שהוא מרגל, לסטמבול

,  ישראליזה המעשה של רב" :אז אמר רב קהת
לקחו ". על השבת הזה, נתן לו עונש על זה' ה

 לא טבריה... איתי אותור לא ,ומאז נעלם, אותו
 מרגל - אני חושב שהרגו אותו... ראה אותו יותר

לא  ,לארץ ישראל חזר בחיים לא אז הוא -
, טבריה נשאר בלי המוכתר, יודעים איפה הוא

 אז היה לו יום , הוא עשה שבת כזה!בלי מרדכי
 חזר  ולאשלקחו אותו לסטמבול ,ון כזהראש

 . רעשהיר כל הע,זה היה מין הצגה כזה .בחיים
יודעים  לא הם,  עם בפני עצמם הם,הספרדים

יודעים  לא םוהאשכנזי, מה שיש אצל האשכנזים
 אחד ,שני דתות נפרדות, מה שיש בין הספרדים

 אבל המעשה של רב צבי, דומה לשני לא מהם
קרה כל הספרדים ידעו ש, כל העיר? )רוזנטל(

  ולא,רב צבי הלך להתפלל ביום שישיש ,דבר כזה
ביום ?  עושים דבר כזהאיך...  רעש כזהההי !חזר

פלא זה מעשה , "?... ולא הולכים להתפללשישי
 ?כזה איך עושים דבר !כזה שלא שמענו עדיין

היה לו  לא ,הוא הלך ביום שישי לירושלים רגלי
,  הוא הלך ביום שישי להתפלל,כסף לנסוע

  פעם נשמעהאם,  ומבית הכנסת הלך לירושלים
כולם , היה בכל טבריהשש  הרע? מעשה כזהעל

? איך עושים דבר כזה? מה זה ":דיברו מברסלב
  ".ביום שישי,  חוזרים ולאהולכים להתפלל

בטבריה הם הלכו שוהשלושה חכמים 
 לא ידעו לא ,ידעו שום דברלא , להתפלל

היו צריכים ,  מרב צבי ולאמישראל בער
 ישראל יואצל רב,  ישראלילעבור דרך רב

, המשפחה של רב צביו המשפחה שלי העמד
השלושה ? איפה זה, בכוהם זרקו אבנים ו

 , רעש כזהרועשכל העיר טבריה , וראחכמים הם 
? שמעת לא אתה ?מה ","?מה יש פה: "הם שאלו

, ורב צבי נעשה ברסלב ,ישראל בער נעשה ברסלב
הם שמעו  "! חזר ולאביום שישי הלך להתפלל

 מיןלהם היה  ? מי שמע דבר כזה, כאלהחדשות
 הם ,הם נכנסו לרבי ישראל ורצו לשמוע, הצגה

 השטוטיםרבי ישראל מהם שאלו , היו חכמים
 להם ענהרבי ישראל ו , הם שאלו בצחוק,שלהם
  . בחכמה,באמת

 כשאני מזכיר עצמי המעשה של רב ,אוי, אוי
 נעשה אדם  אני...יצא מהבית יום שישי, צבי

?  מי שמע דבר כזה , היה מעשה כזה,חדש
 ,אומר כלום לא ,תפלל בשעת וותיקיןהל הולכים

 מי ,!איננו, נעלם, ונאבד, הוא הולך להתפלל
, !זה רק מעשה ברסלב" :כולם אמרו, ? שמע

 כל העולם, הברסלבים יכולים לעשות דבר כזה
,  מעשה כזהזה, זה, אוי , אוי, "יודעיםלא 

כשיבא משיח גם כן יספרו ויהיה שמחה גדולה 
, יום שישיבושלים רגלי לירבשהלך ,  צביבמר

 לא אני" ):קרדונר ( ישראלביהוא אמר לר
אני מפחד , יכול לסבול לא אני, ישראל בער

, אז אני רוצה ללכת לירושלים ,שאולי אני אפול
יש חסידי  וקסלרובירושלים יש גם כן רב שלמה ו

 לא אני, יכול לא כאן בטבריה אני... ברסלב
? י כסףאין ל, אני מוכרח ללכת לירושלים! גיבור

  ...!אני אלך רגלי


