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הכל , רחמנא לצלן, ת שצריכין לצעֹק בעת הצרהות וזעקוכל הצעק
עד , ך הצרהות גם בתות שיאיר עליו הדעת למצֹא ההרחבוהוא לזכ

שעל ,  לשמחהון ואנחה עצמועד שיהפך היג,  כל כךושיוכל לשמח נפש
שהם בחינת , תוחרא והיכלי התמור הכנעת הסטרא אעיקרידי זה 

שעל , תה בגלות ביניהםיכין לברר הקֻדשה שהיווז, ן ואנחהועצבות ויג
 הודאה כותהל -לקוטי הלכות ( .צאין מן הצרה והגלותויקא ייידי זה ד

  )' ח- יסורים וישועה - לפי אוצר היראה ג"ב י" אותיות י-' ו
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שהם בחינת , םונים מתגברים חס ושלונו כשמים הזידיהי

ם ות ים ואין מקושהם בחינת מצול', ההרהורים רבים ובלבולים וכו
שאז הנפש ישראלי בצרה , משום צדולא ר ולאחולא לפנים לא לברֹח 

אזי אין ', נתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה וכוובבחינת י, להוובמצוקה גד
ר ובירק יזדרז כג, יסתכל לאחריו כללולא  ותקנה כי אם שיסיח דעת

סק ות והבלבולים ולילך בדרך שהוא עולרוץ אֹרח לעבֹר על כל המחשב
, ריו כללויסתכל לאחולא ', רה ותפלה וכוו בתוב

וזהו בחינת דבר אל בני ישראל . ורק יעשה את של
ולא ך הים ושילכו לדרכם ויקפצו לת, סעויוי

 וכן עשו שקפץ .ללריהם כויסתכלו לאחולא יחשבו 
ך הים ואחריו כל ישראל והלכו בים עד ון לתונחש

הינו שלא , ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, חטמם
נים בחינת וטפים מים הזידוהסתכלו על מים הש

מצולת ים שהם הבלבולים והרהורים הרעים 
תם ות אות המבלבלות רבווהמחשב

ך ורק קפצו לת, ובפרט בתפלתם, דתםובעב
ו לבטח דרכם ועסקו ת ים והלכוהמצול

ך התגברות ובת' רה ותפלה וכוודתם בתובעב
ולא ת והבלבולים ון גלי הים שהם המחשבושא

רק עשו את שלהם , ריהם כללוהסתכלו לאח
כם בודאי וובודאי כל מה שהתגברו לבלי להסתכל עליהם ולילך בת

 שני אנשים הנלחמים זה ותר כמותר ויות ים כנגדם יוהתגברו המצול
ל "מו עצה הניהסתכלו על כל זה וקילא ש ובל ישראל עם קדא, עם זה

ך וכם בתולהתחזק לבלי להסתכל עליהם כלל רק לילך דרכם הקדש בת
יתברך חֹזק לבבם ' ואז כשראה ה, שטיפת הים עד שבאו עד חטמם

אזי חמל עליהם ובקע , לםודתם בשום בלבול שבעושאינם מניחים עב
כי כן הדבר ,  הים ביבשהךואו בני ישראל בתוהים מפניהם ויב

 ולבלי להביט ודתו ועבו בתפלתול לילך דרכוכשמתחזקים בהתחזקות גד
אזי פתאֹם הם נתבטלים לגמרי ,  מסתכל אחריהם כללולאחריו ואינ

לקוטי הלכות (.  הים שנתבטל לפני בני ישראל ונתהפך ליבשהוממש כמ
 )' ז-'  הלכות שילוח הקן ד–
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וצריך כל אדם .  הוא התכליתעיקרכי ה,  הוא אמונת חכמיםעיקרה

 ופו הנצחי ומה יהיה סום על תכליתו ולחשב תמיד בכל יולחוס על עצמ
ב באמת אי אפשר כי אם על ידי אמונת ות לתכלית הטוולזכ. 'וכו

 כי אם על ידי ור נשמתוכי אי אפשר להאדם להגיע ולחזֹר למק, חכמים
רה וסקים בתו כשרים ויראים ועאפילוכי , הצדיקים אמתייםהחכמים 
לים להגיע לשלמותם כי אם על ידי החכמים והצדיקים ואינם יכ
, מכל שכן מי שפגם ועבר הרבה, מכל שכן מי שפגם איזה פגם. אמתיים
 ובודאי אי אפשר לרפאת, תינו הרביםוו בעוניכמצוי עכש, םוחס ושל

דעים ולים והנפלאים באמת שיוים הגדבגוף ונפש כי אם על ידי הצדיק
  ת של כל אחד ודעים שרשי נפשורה בשלמות באמת ויולדרֹש את הת

  

ת ות והנתיבודעים לפרש ולבאר כל הדרכים והעצווי, רהומישראל בהת
באֹפן , צה לגשת אל הקדשולם הרות שצריך כל אדם שבעווהתחבול

לקוטי  (.לםובעשיוכל כל אחד לקבל רפואה לכל מיני חלי הנפש והגוף ש
  )ו" ל- אמונה –לפי אוצר היראה ' ג -'  שבת וכותהל -הלכות 
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 יתברך הוא כנגד הסטרא ו גבורת מלחמתעיקרו". איש מלחמה' ה"

ל ועצום מחמת כח ו כח גדושהוא בחינת הרע שבמדמה שיש ל, אחרא
ם וכי אתה מר", ו בודאי חזק ממנויתברך בעצמ' אבל ה, ל"הבחירה וכנ

ת מים רבים אדירים משברי ים אדיר ולומק: "ונאמר, כתיב" 'לם הולע
צא לעזרת האדם הנכנס לגשת אל הקדש ויתברך י' ועל כן ה". 'ם הובמר

שהוא , שהוא המדמה, הסטרא אחראאז ו ,להתקרב אליו יתברך באמת
סוס שהוא בחינת ,  בכל פעם בשנויים עצומיםומתגבר כנגד, בחינת פרעֹה

'  בהוואם יחזיק יד, 'וכו'  וכוולוומלבלב ומרעים בק' אדֹם ולבן ושחֹר וכו
וילחֹם '  הוויצעק אליו ויביט אליו ויתלה עיניו אליו בכל פעם בודאי יעזר

והמשכיל , ת אלו ממשובשנויים עצומים בבחינ תו בכל מיני מלחמובעד
 אי אפשר לבאר כי, ך דברינו אלהו דברים רבים מתול להבין בנפשובאמת יכ

יתברך ' ם ובכל עת והובר על כל אחד בכל יומה שע
 ותועין אי בחינת כל הבא לטהר מסי,תיוומציל בנפלא

פל ות חסדיו העצומים היה נוונפלא' ולולי עזרת ה
ש ואלמלא הקד: ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, וביד

, ועל כן ֻמכרח. ' היה וכווזרוברוך הוא ע
 בכל מה וגדיתברך להלחם כנ' ה, לוכביכ

לקוטי (. חם כנגד קֻדשת ישראלושהוא ל
  )' הלכות שלוחין הלכה ה–הלכות 

 

  )ו"ל מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

עטרת רֹאשי אשר כתר ...  �                    
 וובחר ב' ל וחשוב מאֹד בעיני הוהגד, והאמת על רֹאש

 נשמתא קדישא וחכמה עלאה ומכל ישראל ונתן ל
לם עם ווכרת ברית ע,  האמת האמתיולהבין בשכל

ת ופלא' בעבור זה עשה ה.  למלחמה בשביל האמתווחגר עצמ, האמת
ש שלנו ובה והיחוד הקדת עד שנתבסס ונתבסם האהות רבות וסבב סבולוגד
', אבי הנחל'ש ובן פז הנקרא בשם קד, בן פלא, בן אמת, לד לנו בן זֻקניםוונ

וֻכלם מקבלין , ממים על הילד פלא הזהושהכל מתפלאים משתאים ומשת
רק על ישראל מימי אמת וכי הוא ז,  בחבה וחדוה רבה, באנפין נהיריןותוא

צאים מהנחל והי, תוהמהֻזת וומארים זכים וצחים המטהרים מכל הֻטוטה
לם ומשפיל ומשבר ומבטל כל מיני שקר וטעות ובע הממשיך אמת בעונ

מכל מחלה ,  ירפאהו וישמרהו מכל רע'ה. נהוושממנו תצמח הגֻאלה האחר
  .בים אמן ואמןולאֹרך ימים ושנים ט

ואת , דע כמה וכמה אני מצטער בצערךות הוא יודע תעלומוהי' ה
פך עליך לפני בעל הרחמים ודלבא אשר אני שת מֻעמקא ות והבכיוהתפל

 וירפאך ויבריאך בשלמות לחיים ות שיחוס וירחם עליך וישלח דברווהסליח
בכֹח וזכות כל , חיים אמתיים של אמונה ותשובה בלב שלם, בים ואֻרכיםוט

תינו ושל כל ורות וברֹאשם המנהיג האמת של דורושים יחידי הדוהקד
, ר חכמהובע מקורא מאֹד נחל נון הנוא עליהוא רבנו הפל, ת הבאיםורוהד

  . ן מאומןָמְחמ ַנְָח ַנְח ַנרבנו ַנ
כי זה זמן רב שהתגברו עלי ,  בי שלא כתבתי עד הנהואל יחר אפ

לך וחלוש ווכֹחי ה, עליךלא  ',תי וכאבי בכל הגוף במעי וידי ורגלי וכוומחל
יהיו , תיוממצוקל והניח לי ו הגדובחסד'  והיה כי ירחיב לי ה.םום אל יומי

  .בעולה לנו הנחל נית שגוצרו בהאועיני ולבי תמיד לשמח
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  הוא לגלות,עיקר ביאת המשיח
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 לזכות�לכל�הישועות       �ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומןַנ       טוב�להגיד�ולשיר

 ... וזה עיקר הגאולה ,האמת בעולם



ת אך שמח תמיד ות להרחיק העצבות ולהיוצריך להתגבר בכל הכח
לם וכך מכל הע-ת הגנוז ונעלם כלורור האובמה שזכה לידע קצת מא

ת באין מעצבות ומרה וכי כל מיני חלא, תוושהוא רפואה לכל מיני חלא
  .רהושח

 בצרוף תרומה על סך וו בעת עריכת מכתבי הגיע לי מכתביזה עכש
, מכניות בעזרי לתוי והיה לי מזה שמחה ונחת על שזכה להי"מאה ל
. ת מֻעמקא דלבאיודות חן ורֹב תו הרם תשואוד מעלתותן לכבווהנני נ

 רפואה וישועה בגוף ובנפש לאֹרך ימים ויתן ל ובו הטופעל' ישלם ה
שיכירו וידעו כל , לםות התגלות האמת בעוה לראבים ויזכוושנים ט

לם אֻגדה אחת  בכל משלה ויעשו ֻכוהמלוכה ומלכות' שבי תבל כי להוי
המתפלל תמיד , הבך אהבת אמתודברי עבדך א.  בלבב שלםונות רצולעש

ם ערב רֹאש ות ביומחכה ומצפה להתרא, בתך בזה ובבאומך וטובעד של
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡  .ה ומֻאשרהבובברכת שנה ט, ש בשמחהוהשנה הקד

  
  )חק-וק סימנים –' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

ם ששי בשעת התפלה התחילו לעסק ובי ...☺                   
, מה הספינהוותכף זזה ממק', ת וכוובמשיכת האנקירין ובפרישהוילא

דאה להשם ולה לאל ונתתי שבח והים בנחת תהווהלכה הספינה בשל
ם ששי הנזכר ואבל בכל י, לה לאל נצלנו גם מחשש זאתייתברך שתה
לא  ן פרשת בהר בֻחקתיום ראשום יום שבת קדש עד היולעיל ובכל י

שכים מן הצד ות קטנים מאד וגם היו מורק רוח, ב לדרכנווהיה רוח ט
בה בנחת וועל כן הלכנו לאט לאט השם יתברך יתן רוח ט, מדרכנו

א לארץ ישראל ום ונזכה לבוז חפצנו לחיים ולשלו למחלהגיענו מהרה
  : ןומהרה בקֻדשה ובטהרה אמן כן יהי רצ

ם שבת הנזכר לעיל פרשת אמר ובי☺ 
וגם , אחר שנת הצהרים הייתי חלוש מעט

א היה חלוש קצת והנראה שהיה "חברי רי
מחמת תנועת הספינה ואויר הים אבל 

ולא  ת מעט דמעטולה לאל היה הֻחלשיתה
  : המה כללנתמ

ם שני פרשת בהר בֻחקתי היה ובי☺ 
ואני הייתי מתפלל אז , קצת רוח סערה

א היה למעלה "ורי, בחדרנו הקטן למטה
ל מחמת ושול ונפל עליו פחד גדיועסק בב

עד , שראה שהספינה נטתה על צדה מאד
ב אל ון של הספינה קרושהיה הצד העלי

לך וחזק והקפיטאן ווהרוח ה, המים מאד
ן ולם עסקו בבהלה ובחפז ֻכוהמטראסין

במשיכת החבלים ושאר התקונים 
ל מאד וגם אני וא פחד גד"ומחמת זה נפל על רי, הצריכים כפי הרוח הזה

, ראיתי כל זה רק מחמת סערת הרוח נפחדתי מעטולא  ,בשעת התפלה
לכת בין ההרים וסמוכה ליבשה מרב וובפרט שידעתי שהספינה ה

ם רביעי ום יו הנזכר לעיל עד הים ששיוהצדדים כי בכל הימים מי
ם ורק במק, לכת הספינה תמיד בין גבולי היבשה ֻמקף מרב הצדדיםוה

צאת משער אל שער בכל ו וכן היא יוצאין בואחד יש כאן שער שנכנסין וי
ת הם מאיי הים שמצויים הרבה בים זה על כל פנים ופעם ואלו היבש

תר כשיש רוח ו יםועל כן מֻסכן חס ושל, מחמת שהלכנו בין ההרים
א "אבל רי, נפחדתי רק מעטולא  חזקה אבל אף על פי כן היה לבי חזק

י וא, ל ואמר רבי נתן אההול גדול וקרא אלי בקונבהל מאד בפחד גד
אבל , תר קצתוונתגלגל גם עלי הפחד י' התפללו וקראו אל ה' י וכווואב

ת וענתבהלתי כלל והתפללתי כדרכי וכה נמשך כמה שלא  אף על פי כן
א וקרא עלי "חזר רי, גם אחר כך בעת שאמרתי תהלים אחר התפלה

ת אלה ואז ונוצא בלשווכי, ערולך וסול ועצב אהה כי הים הול גדובק
ם קצת ו היותוהפסקתי וסלקתי ממני טלית ותפלין ובאמת היה בא

ם גם הרוח סערה וועברנו בשל, היה מזה דברלא  'סכנה אבל בחסדי ה
ובשביל זה היה לנו גם כן צער קצת , נה לדרכנוופהיה לא  הנזכרת לעיל

ן כדרך ואבל בעזרת השם אף על פי כן סבבו את הספינה לדרכנו הנכ
  : לה לאליעזרנו תה' המלחים וה

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

כשיבוא , מספיק לנו ולזרענו 'ס'הבעטליר...   �                         
נקדמה פניו , נריעה לצור ישענו, נרננה להשםלכו : "אז יאמרו, המשיח
תמיד , יהיה שמחה גדולה מאד בכל העולם, "בזמירות נריע לו, בתודה

יאמרו , כשיבוא משיח: "אומר) קרדונר(הלכתי לשמוע איך רבי ישראל 
, נקדמה פניו בתודה, נריעה לצור ישענו, לכו נרננה להשם: "כולם

, אה, ."..מלך גדול על כל אלוקיםו, כי אל גדול השם, בזמירות נריע לו
נריעה , לכו נרננה להשם: "אז יאמרו כל אחד לחברו, כשיבוא משיח

, כי אל גדול השם, בזמירות נריע לו, נקדמה פניו בתודה, לצור ישענו
כשיבוא , פנים יהיה שמח מאד-כל-על, "ומלך גדול על כל אלוקים

כולם ירקדו , בכל בית, אז יהיה שמחה גדולה מאד בכל מקום, משיח
ירקדו וישמחו בכל דיבור , ירקדו וישמחו, רק יהיה עבודה אחת, וישמחו

של כל הספר , של הבעל תפילה', ס'של הבעטליר, שגילה רבנו בעולם
לא עוד ? מי ראה כזה? מי ראה כזה? מי שמע כזה, "סיפורי מעשיות"וה

  ... פלאות כאלה, היה בעולם דבר כזה
, היולא ' ס'וגם הבעטליר, היה המעשהא ל, ל"לפני רבנו ז, היהלא 

ליקוטי "ו" ן"ליקוטי מוהר"אז בא המעשיות וה, אבל כשבא רבנו
יגיד כל אחד , כשיבוא משיח, יהיה מה שאין לנו שום השגה, "הלכות
, נקדמה פניו בתודה, נריעה לצור ישענו, לכו נרננה להשם: "לחברו

עד רבנו עוד ,  העולםיאיר בכל, אז יאיר כל התורה, "בזמירות נריע לו
כל ', ס'המעשיות של הבעטליר, היה המעשה של הבעל תפילהלא 

שלא , יהיה שמחה כזה בעולם, אבל כשיבוא ויתגלה, היהלא המעשיות 
כמה הוא היה בוכה , רבונו של עולם, אוי, שיש דבר כזה בעולם, ראינו

של , לפני השם יתברך והיה מתגעגע מאד לכל דיבור של המעשה
,  מה הדיבור הזה,להרגיש ולראות ולהבין? מתי נזכה לזה, ותהמעשי

וספר השיחות וכל דיבור שגילה רבנו הקדוש , דיבור הזה, דיבור הזה
זמן : "רבנו הקדוש כותב לי, הגיע זמן הגאולה, זה הסוף שיהיה, בעולם

, אוי, אוי, אוי, אוי, "הגאולה קרוב מאד
איזה , מה שיהיה, אוי, אוי, אוי, אוי

זמן הגאולה ", זמן הגאולה, ה יהיהשמח
כל העולם ירקדו וישמחו בכל , "קרוב מאד

עוד , בכל דיבור', ס'בכל הבעטליר, דיבור
בעל 'היה המעשה מלא עד רבנו , היהלא 

לא ', ס'שבעה בעטליר'תפילה ומעשה מ
השם יתברך גדול , רבנו הקדוש גילה, היה

רק לשמוע , מאד ויש לו מעשיות כאלה
) קרדונר(איך שרבי ישראל , דיבור אחד
, ה'אבאל, רבונו של עולם: "הוא אמר

, ה'אבאל", הוא ביקש את זה, "ה'אבאל
אני אי אפשר לי , אני רחוק מאד, רחם עלי
איזה מן , "רחם עלי, אבא, להתפלל

, אין בעולם? איזה מן תפילה? התבודדות
אף אחד , איך הוא הלך, רק רבנו הקדוש

רבונו , רחם עלי: " בכה וצעק להשם יתברךהוא הלך ליער והוא, ידעלא 
  "...ה'אבאל, ה'אבאל, של עולם

  
  )'ן יסימ, שלום –לקוטי עצות (

ם הוא לחבר שני ו השלעיקר�                                                   
אה איש אחד שהוא בהפוך ונך אם אתה רוכן אל יבהלוך רעי-על, הפכים

וכן , ום עמוי אפשר בשום אֹפן להחזיק בשלוידמה לך שא, גמור מדעתך
אל תאמר שאי אפשר , אה שני אנשים שהם שני הפכים ממשוכשאתה ר

ם להשתדל ו שלמות השלעיקרכי אדרבא זהו , ם ביניהםות שלולעש
מיו בין ום במרושה שלו השם יתברך שעוכמ. ם בין שני הפכיםושיהיה של

ידי מסירות נפש על -לם הוא עות לשלוולזכ. אש ומים שהם שני הפכים
 ).'מ פ"ליקו. עיין תפלה(נה וכין להתפלל בכווידי זה ז-ועל, קדוש השם

. רא את הכלום ובושה שלוע, ום שלומלך שהשל, םון השלואד ... ����
ם וויהיה של, םודת השלילנו שנזכה תמיד לאחֹז במשיענו ֻכועזרנו וה

היה שום יולא , ו ובין איש ואשתול באמת בין כל אדם לחברוגד
, מךום במרושה שלוכי אתה ע, בין כל בני אדם,  בלבאפילומחלֹקת 

תיך העצומים אתה וובנפלא, אש ומים, ואתה מחבר שני הפכים יחד
, ולם כלול עלינו ועל כל העום גדוכן תמשיך של. ם ביניהםושה שלוע

וֻיכללו , להול ובאהבה גדום גדובאֹפן שיתחברו כל ההפכים יחד בשל
ויעשו ֻכלם , רתך באמתואחת ולב אחד להתקרב אליך ולתֻכלם בדעה 

-ידי-ועל, םוברכנו בשל, םושל' ה, נך בלבב שלםות רצואֻגדה אחת לעש
לקוטי  (:תות וכל הישועות וכל ההשפעוזה תמשיך עלינו כל הברכ

  )ה"תפילה צ מתוך –' תפילות א
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