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עבודת הצדיקים הוא להמתיק הדינים מכל                                             

 ועל ידי זה מוציאין אותם מעוונות שבאים על ידי יצר הרע שיניקתו. ישראל
ועל כן הצדיקים מקבלין על עצמן יסורים בשביל עונות ישראל . מהדינים

כי הם תולין כל החסרונות בעצמן ', אמר אכן חליינו הוא נשא וכושנ כמו
מחמת זה באין ישראל , שאומרים שמחמת שאינם ממתיקין הדין כראוי

כי הם צריכין לשמֹר . לעוונות חס ושלום ועל כן הם סובלין עונות ישראל
כי צריכין לעסֹק בזה להמתיק כל הדינים שבעולם שעל . את ישראל מעונות

ובבחינה זֹאת יש .  מבטלין כח היצר הרע ומצילין ישראל מעוונותידי זה
שהפליגו  כמו, בין הצדיקים הגדולים מאֹד אבות העולם כמה חלוקים אפילו

רבנו עליו השלום שזכה להמתיק כל תקף הדינים  ל במעלת משה"רבותינו ז
שלימות בחינה זֹאת יהיה נגמר על ידי משיח  ועיקר. יותר מנח ומאברהם

בשביל ישראל וסביל מרעין  עדיין שהוא מוסר נפשו, בעצמו א משהשהו
שימתיק כל הדינים מישראל ויבטל  עד שיגמֹר את שלו, בעדם כל ימי הגלות

כח היצר הרע ויביא את הגֻאלה במהרה בימינו וישיב כל ישראל להשם 
משיח להמתיק שורש הדין העליון  עבודת משה כי זה עיקר. יתברך באמת

עד שיתבטלו ממילא כל הדינין של מטה וכל , להלמעלה למע
ועל ידי זה ישובו ישראל , היצרין רעים שיונקים מהם

לקוטי ( .להשם יתברך ותבֹא הגֻאלה במהרה בימינו
לפי אוצר ז "אות ט -' הלכות שילוח הקן ד -הלכות 
  )ח" קמ- צדיק –היראה 
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 היינו, ןור באמונת הרצתומה שחזקים י כל
, יתברך ונוברצ להאמין ולידע שהכל מתנהג רק

 ונות רצון האדם לעשותר רצובודאי מתחזק י
 ות לוולהי, יתברך ונומפני רצ ונויתברך ולבטל רצ

, יתברך ודתות חזקים לעבונופנים כסופין ורצ כל על
ידי התגברות  אך על. היהדות כידוע עיקראשר זה 

זה  ידי ועל, ןואמונת הרצ וגם אצלדבר נחשך ונפ הבעל
ת ולתאו, ת אחריםונופל לרצוונ, דקֻדשה ון שלונחלש גם הרצ

שגלו , לםוכן כבר היו צדיקים הרבה בע פי על אך מחמת שאף. צאווכי
ושאר  משהאשר עשה ', פתים וכוות והמותוידי הא ן לעין כל עלואמונת הרצ

ר אי אפשר לכפר חס עד אש, הנביאים והזקנים והצדיקים הבאים אחריו
  . ן לגמריום בהרצוושל

עם חלושי כֹח שבישראל הוא רק  עדייןדבר ללחֹם  הבעל כח עיקראך 
ת של וומזה נמשכים כל ההתרחקות והנפיל, ןוידי שמטיל ספק ברצ על
הכל מחמת , כך נפלו מזה תם שהתחילו קצת לגשת אל הקדש ואחרוא

ד תקוה לשוב וע וו אין ללכִא ודבר מטיל ספק בלב שהבעל, ל"ת הנוספק
 עד אשר על, םוחס ושל, בון הטוד כלום ברצועל עופ ולו אינוכִא, אליו יתברך

כך  ת כלווקשה וכבד עליו להמתין ולצפ, בון הטוכן ברצ זה מתרשל גם ידי
ולמלאת כל , ןואמונת הרצ וצה להמשיך על עצמוכי מי שר. לישועת השם

 )איכה ג(בבחינת , מתין ולהמתיןהוא צריך לה, ידי זה תיו רק עלונוחסר
ן בודאי ווכל זה אם הוא חזק באמונת הרצ". 'ב ויחיל ודומם לתשועת הוט"

עד , כך ונלאה מלהמתין כל ואזי מטה יד, ל"ת הנוידי הספק אבל על, גמור
  . ל"לה כנוזה לנפילה גד ידי א עלושיוכל לב

, משהשש כי ראו כי ב, ומזה היה כל טעות הערב רב עד שעשו את העגל
 משהכי זה : "וזה שאמרו. ןווכל זה מחמת הספק ברצ, רצו להמתיןלא  והם

והתקון לכל . תובחינת ספק, דייקא' לא ידענו'" וידענו מה היה ללא  האיש
" תןין תונת"בחינת , הוא לתן צדקה הרבה פעמים, ןולחזק אמונת הרצ, זה

ת וחלישות ופקין הטלת הסידבר בענ כי התגברות הבעל, מאה פעמים אפילו
 עיקרו, בכל פעם וכנגד ועצמ וצריכין לחזק את, אלו הם כמעט בלי שעור

אותיות  -' הלכות ברכות השחר ה -לקוטי הלכות (ידי צדקה  ההתחזקות על
  )' ח-  יראה ועבודה -לפי אוצר היראה ד "ל 'ל
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הוא ההתקרבות לצדיקים וליראים ,  שאין למעלה ממנהדל המעלהוג

כי , )שיםותיהם הקדות מרבות אמתיושזכו לקבל עצ(וכשרים אמתיים 
בים שהוא ותיו הטוצרי מתנודיעים לנו בכל פעם אוהצדיקי אמת הם מ

איך להכין עצמנו , דיעים לנו בכל עתוומ, צה ליתן לנו ברחמיוויתברך ר
ת ולטהר עצמנו ולבושינו מכל לכלוך ויך לנקת אותנים לנו עצוונ, לקבלם

, סקיןות הישועה שאינם פות מעינות חדשות ומעינופרים בארווהם ח, ופגם
, לםובאֹפן שיוכלו לטהר בהם כל הפגומים והמֻלכלכים והמתֹעבים שבע

ולהתבסם על , ת רעים בגוף ונפשובות בהם כל מיני חלאים ומכאוולהתרפא
לים שהשם ודע החסדים הגדוכי אין מי שי .תובות טוידם בכל מיני ריח

: שנאמר וכמ, כי אם הצדיק האמת, צה להמשיך עלינו בכל עתויתברך ר
'  הלכות מתנה ד- לקוטי הלכות ( .'וכו' רחום וחנון ה', וכו משהדיע דרכיו לוי
  )ט" רכ- צדיק –לפי אוצר היראה ' אות ח -

  
  )ט"פ מכתב - ' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ה"ב תמוז תשכ"כ, ה"ב �                          
בגלל גדל , כאשה לבעלה' החביב בעיני ה, ד עטרת רֹאשיולכב

בהמלך החכם האמת  ולדבק עצמ וותשוקת ותקף תאות
תם מבטן ולהעל, רור דום לנצח ומגן על ישראל לדיהקי

מתכלית הגשמיות , ל מעמקי עמקי הירידהושא
' יהי ה. ותלעילא ולעילא מכל הרוחני, דגשמיות

  .תך ואת ביתך בשלמותומגן בעדך וירפא ויבריא א
ידי ענוה -ד וגֻדלת המלכות הוא עלוכב עיקר

תר מתפשט ווכל מה שיש להמלך ענוה בי, דייקא
כי כן דרך המלכות בכל פעם , תרובי ומלכות

שבכל  וכמ, ווגֻדלת ודושצריך שיקדים ענוה לכב
, ותהוא בקטנ עדייןשאזי  ום בשעה שקם ממטתוי

בצחות  ושמֻלבש במלבושים פשוטים וגם פניו אינ
 וכך מיפה עצמ-ואחר, קֹדם הרחיצה עדייןוזכות 

. כדרך המלך וד ומתפשט בגֻדלתוומתלבש בבגדי כב
א ולדבר לפניך את ותנותך לבוצא ענוום גֻדלתך שם אני מובמק

  .תחת הקולמוס' אשר ישים ה
ן אמך נגזר עליך מאת יתך בבטילת הויכי מעת תח, דע אחי והאמן מאֹד

ברחמנות ' ם הזה כדי שתרחם על עם הור היתובד... 'רא שתהיה וכווהב
דיע ותלמד העם את ונך הצח והמפֹאר תוובגֹדל שכלך הישר ולש, האמתי

ת וגלגולים ולנגד עיניך בכמה סב' פיע הולם אשר הורא היחיד בעוהאמת הנ
ויבינו ויכירו האמת לם יראו ותפתח עיניהם ולבם של ישראל שֻכ, נפלאים

חיות וקיום  עיקרהאמת שהוא  הצדיק, האמתי הגנוז וצפון ונעלם מעין כל
לם ונה לעם ישראל ולכל העוב הגֻאלה האחרוכל הבריאה וממנו תצמח בקר

  .כתר מלוכה ורו ויתנו ליאו ויתגיוויב' לם ידעו ויכירו את השֻכ, וכל
אשר , בינינו'  הן האחדות והאהבה אשר עשהיכבר דברנו קצת מעני

מאת , תנוולם אנשים אחים נאמנים אמתיים כמונמצא בכל העלא  באמת
דיע ולפרסם שם הצדיק האמת וכדי שנזכה לה, תה זֹאת מן השמיםיהי' ה

אנחנו צריכים לשמֹר עצמנו . תנווחיותנו ותקו עיקרלם אשר בזה תלוי ובע
אדרבא , הכחוט השער אפילו, םוחס ושל, מאֹד שלא תפגם האהבה אצלנו

ראוי לנו לאחֹז עצמנו בהאמת באהבה נפלאה ביתר שאת ויתר עֹז בכל עת 
מחמת שזכינו שיהיה לנו איזה חלק בפרסום והתגלות שם הצדיק , תמיד

  .לםוגֻאלתנו השלמה ותקון כל הע עיקרלם אשר בזה תלוי והאמת בע
אספר לך בקצור הנס הנפלא שעשה , ברוך מחיה מתים ברחמים רבים

ישער לא  לום חלתה אשתי חֹלי גדילפני שבועי. לוהגד ודי בחסדעמ' ה
ל אמר שמצבה קשה מאֹד ופא הגדווהר, םום ליוומחלתה גברה מאֹד מי

, לים הדסהותה לבית חוולקחנו א. לים תכף ומידווהיא זקוקה לבית ח
ססת בלי שום ויתה גיכי ה, אש כי אין שום תקוה לחייהופאים אמרו נווהר

יד -או ויהיו עלובים שיבודענו לכל הילדים והקרווה, כללהרגש וחושים 
אולם בכל זֹאת . תות בלי הפוגותחות רווֻכלנו בכינו וזלגו עינינו דמע, מטתה

חרב חדה  אפילוש' ן בהואנֹכי התגברתי במחשבה חזקה באמונה ובטח
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במצב  עכשיו אפילוו, מן הרחמים ואל ימנע עצמ, של אדם וארוֻמנחת על צו
והתחזקתי מאֹד בתפלה ותשובה , תהותה ולרפאויתברך להחי' ל הוכזה יכ

ררה ופתחה עיניה וובליל שבת קֹדש נתע. ם ששיויד מטתה כמעט כל י-על
אך , בה ולאט לאט השתפר מצבה קצתוקצת ומאז התחיל איזה שנוי לט

ב ולך וטומצבה ה עכשיוו, ם חמישי שעברולה עד יותה בסכנה גדיהי עדיין
  .ל היה כאן למעלה מגדר הטבעומרים נס גדופאים אווהר, םום אל יומי

פא נאמן ורחמן ות רודאודה והלל לאל ההותן תומעמקי לבבי אני נ
עמדי ונתן לי מתנה  ווהפליא חסד, ליםושהחזיר לה נשמתה ברחמיו הגד

חל �(ח .מ.נ.נש ות בזכות רבנו הקדולות גדוצר מתנת חנם בנסים ונפלאומא
, ובזכות תפלתך והשתתפותך בצערי בכל לבך ונפשך, ל"ז )כמהÁר וקÓבע ו�

מד על המשמר ומתפלל תמיד על וכן גם אני ע. שהרגשתי זֹאת היטב בלבי
תך האצילה שירפא אתכם בשלמות בגוף ותך היקרה ואחים רעיומך ושלושל

יגן  ובע זכותובזכות רבנו נחל נ, ביםותן לכם חיים אֻרכים חיים טיונפש וי
  .עלינו

בתך ומתפלל תמיד על בריאותך ומך וטורש שלוהבך הנאמן הדוא, המעתיק
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡               .ביםווהצלחתך בגוף ונפש לאֹרך ימים ושנים ט

  
  )'אות א,  עינים–לקוטי עצות (

ידי ראיית פני הצדיק על ידי זה -על �                                                 
 ).'ח', ד  – ן"לקוטי מוהר(ות ותאוות רעות ותולדותיהן מבטלין עצבות ועצל

בלב נדכה ושפל רוח , אלֹקי ואלֹקי אבותי' על כן באתי לפניך ה... ���� 
ותשלח . שתחֹס ותרחם עלי ועל כל חברתנו ועל כל עמך בית ישראל, נשברה

לנו צדיקי אמת שיהיה להם כח לתקן אותנו 
להחזיר אותנו בתשובה שלמה ולתקן 

ונזכה ברחמיך . ולכפר עונותינונפשנו 
וחסדיך הרבים להתקרב לצדיקי אמת 

ועל ידי זה , ולראות אור פניהם המאירות
תזכנו ברחמיך הרבים להציל נפשנו 
הֻאמללה מן הקוצים ומן הפחתים שהם 
התאוות רעות ועצבות ועצלות 

ועל ידי שתזכנו לראות . ותולדותיהם
פנים המאירות של צדיקי אמת ולהתקרב 

על ידי זה תנצל נפשותינו מן , יהםאל
ונזכה בחסדיך . המידות רעות האלו

שלא , לסלק ולשבר כל התאוות מאתנו
יהיה לנו שום תאוה ותשוקה לשום דבר 

וכל תאוותנו , שבעולם כי אם אליך
ותשוקתנו וחפצנו ורצוננו יהיה רק בך 

ונזכה להיות זריזים בעבודתך . ובעבודתך
מחים וטובי ולהיות ש, בתכלית הזריזות

שלא תיפול עלינו שום עצלות , תמיד לב
. רק נגילה ונשמחה בך, ועצבות לעולם

בשמחה ובטוב לבב מרֹב ' ונזכה לעבוד את ה
  ).' תפילה ד-' לקוטי תפילות א(ולהיות בשמחה תמיד , כל

  
  )ו" סימן ס–ת "ימי מוהרנספר (

ונסתלק ] הקדוש על הסתלקות רבנו ררבי נתן מספ[...  ☺                  
ת וקטן אחר חצ- א לפרט"י תשרי תקע"ת חום שלישי רביעי דֻסכום ביובשל

לקבורה מיד כי היה צר  ותוציאו אורציתי לזרז שילא  ת ואניום איזה שעוהי
אין הזריז משבח  וערוך שעל אביו ורב-לחןוגם כי מבאר בֻש, ולי מאד פרידת

ל בחשכת וציא אדם גדולהלם שאין ואמרו ֻכ, םוונתגלגל הדבר עד שחשך הי
  .ם רביעיובי ולילה ונתעכב עד למחרת

 ול ואחר גמר התפלה התעסקו בלם למקוה לטבֹצוו שילכו ֻכ ולמחרת
אדרבא השם יתברך סבב שהיו , והיה נקי וזך מאד בלא שום ריח פגום כלל

תנו איך להתנהג ות ממנו וכל בני החבורה שאלו אודפות מאד נובות טוריח
שין עם ושע ורק כמ ואשר נצוה כן יעשו ואמרתי שיעשו עמואמרו שכ ועמ

אנחנו  וננו לעסק עמוגם שאלו אם רצ ונוכי הבנתי שכך רצ, שאר בני ישראל
כי  וסקים בזה תמיד יעסקו עמוקא ואמרתי שבני החבורה העובעצמנו דו

אך  ולם שיהיה ראוי לעסק עמואין נמצא אדם בע וידעתי בנפשי שלפי גֻדלת
לברכה שכל אחד  ונוזכר ונוורצ ותנותוצאין ענוושם אנו מ ותם גֻדלובמק

לבני  שהוהקד וובעת הזאת מגיע העסק של קבורת ויעשה מה שראוי ל
  .סקים בזה תמיד ויהיה להם גם כן זכיה לנצחוהחבורה הע

ולא  על הארץ נזדרזתי עדייןכב וש ותובהי ודם שהתחילו להתעסק בוקֹ
 עדייןברכתי ולא  אמרתי הללולא  יתאם עד אחר תפלת שחר-התפללתי כי

מה  ועל הארץ ודברתי באזנ ווישבתי אצל ווהלכתי לחדר, גועל האתר
ואמרתי , אסתיע מלתאולא  שהייתי נכסף לדבר לפניו באלו העתים בחייו

על הארץ  ושב אצלותי יואדבר עתה לפניו ואחר כך בכיתי עליו הרבה בהי
היה שום אדם ולא   ובכו עמיך כך נתקבצו שאר אנשים ועמדו עליווובת

ת וללה לנפשי מכל בנואם אני לבדי כי עיני ע-לם שבכה עליו על הארץ כיובע
תר ודע ממנו יולברכה שאני י ונוזכר וכי כבר העיד עלי הוא בעצמ, עירי

אחר כך התחילו ) ן"הרוחיי מספר הקדמת (ם אחר ולם כנרשם במקמֻכ
והחזרתי פני כי אין  וסתכל ברציתי להלא  ותוובעת שטהרו א ולהתעסק עמ

 ועמדתי אצל וחץ ואחר כך כשהתחילו להלבישוכשהוא ר ואין את רבור
בע אשרי עין ורין סומֻלבש בטלית והרדיד שק אמת מה נהדר היה כשהיה

באימה וביראה , ל"לחן מֻעטף בהטלית והנכב על הֻשווהיה ש ותוראתה א
לם וף שלא נהנה מהעם שיעלה אשרי הגוות למקולה כמוכן לילך ולעלוגד

ים שלא היו להם שום הסתכלות בזה יאשרי העינ, הזה כחוט השערה
ם שלא יזניוכהרף עין אשרי הא ולה אצלוהיה עלא  ולם כלוכי כל הע, לםוהע

כמובן כל זה , לם וכן שאר כל האיברים והחושיםול של זה העושמעו שום ק
ן שם יעי) ג" ימעשה -ת וספורי מעשי(בהמעשה של השבעה בעטלירס שספר 

לם לספר שבחים כאלה על שום צדיק ומן ואדם בע וקדמלא  כי ,היטב והבן
חז בכל זה ואם תשים לבך וא הסתם כשהוא ידע לספר כל זאת היה

 וטב בעין האמת אז תבין מעט עצם גֻדלת קֻדשתילהסתכל שם היטב ה
  .ות אשרי לולה על כל הקֻדשוהע

שאים ועם הנ ותי גם כן בכנף בגדואז תפס ומבית ותוציאו אוואחר כך ה
רא וצץ גֻדלת הבוצץ אז בדעתי מה שהתנווהתנ ומבית ותוציא אויחד ונ

כנרשם [ ולעצמ אפילועור שבלבי אז שאי אפשר לספר ייתברך כפי הש
ת וויתי לעשווהניחוהו על המטה והמטה צ ])'ן א"ת הרושיח(ם אחר ובמק

ראש השנה  ותורה באושאמר עליה הת ומכסא
ויתי והה וצויתה כסא גבין שהבאומי

 ותולסתרה ועשו ממנה מטה ונשאו א
ן רב מישראל אלפים והמ ותועליה ולוו א

ל מאד בלי ווהיה שם דחק גד, אנשים
יר ושאי המטה פרחו באוושעור כמעט שנ

  .קצת ותווגם אני נשאתי א
ם רביעי חמישי ום ביוונקבר בשל

העיר אשר בחר בה , ת באומיןודֻסכ
להקבר שם כאשר נשמע  ובחיים חיות

ש פעמים אין מספר שאמר ומפיו הקד
לפני כמה אנשים שקהלת אומין הוטבה 
בעיניו להקבר שם מחמת שהיו שם 

כנרשם מעט מזה ' שים הרבה וכווקד
ובשביל זה היה ) ו"לעיל מ(ם אחר ובמק

דם ושבא לאומין חצי שנה ק עיקרה
ן וורצ ווהשם יתברך עזר והסתלקות

ם וינח על וא בשלויראיו יעשה ויב
ם המוכן ום כי שם המקותיו בשלומשכב

מששת ימי בראשית לעסק שם בתקון  ול
א אליו לשם ות לכל מי שיבורולם לדוהע

) אשר נדפסו כבר כמה פעמים(ויאמר העשרה קפיטל תהלים הידועים אצלנו 
  : כה לזהואשרי הז וכאשר הבטיח בחיים חיות

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

שמדברים  כמו שני חברים ,לדבר עם השם יתברך...   �                    
ככה רצה רבנו הקדוש שנדבר עם השם יתברך כמו עם חבר  ,ומספרים

לא חס  אם ,"חזק ואמץ "הוא הזכיר מאד להיות, "חזק ואמץ"  ...טוב
אנחנו צריכים להאמין לדברי הצדיק , "חזק ואמץ"רק  ,לא טוב ,ושלום

 ,הבעל דבר רוצה רק להפיל ,זה מלחמה גדולה, "חזק ואמץ "רק! ולקיים
הוא רוצה חס , הבעל דבר הוא מסבב ככה עם האדם :רבנו הקדוש אמר

רבנו הקדוש פותח כל השערים  ,"ואני עושה להפך ,ושלום להשפילו לגמרי
עכשיו  ,לא היה בעולם דבר כזה עוד ,של כל התיקונים, של הכל, של תשובה

יתגלה . אבל זה יתגלה ,לא הגיע הזמן שיתגלה עוד ...זהיש בעולם אור כ
בנים אתם להשם " ,יתגלה איך אנחנו עובדי השם ,גדולת הבורא יתברך

ייטחנו השפתיים תמיד אם נגיד מה שכתוב , רק עכשיו יעבדו ,"אלוקיכם
 ,צריכים להתגבר .אז יהיה טוב ,ואנחנו צריכים רק להגיד בפה, בתורה

 רבנו הקדוש, לא ליפול, להתגבר, יכים להיות גיבוררצ ,במלחמה! מלחמה
ומחזק , ומחיה ומחזק ,הוא רק מחזק אותנו ,לא נותן לנו ליפול בשום אופן

  ...כבר קרוב הזמן ,אבל זה ענינו ,אותנו ומחיה אותנו מה שלא היה מעולם
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