
מכתב ההסתלקות
מה שכתבו אנשי שלומינו מברסלב לעיר טשעהרין, מהסתלקות מאור עינינו מורנו רבי נתן זצ"ל מברסלב 

ו' - ערב שבת קודש, עשרה בטבת. שנסתלק בשנת תר"ה, יום 

ַנת תר”ה לפ”ק ׁשְ ם,  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ

רֹאׁש  ּבְ ּתֶֹרן  ּכַ ַאְרנּו  ִנׁשְ י  ּכִ ְבֵרנּו,  ׁשִ ַעל  הֹוי  ְוכּו’.  ְיַנֲחֵמנּו  קֹום  ַהּמָ ְלָצרֹוֵתינּו.  י  ּדַ יֹאַמר  י,  ּדַ ְלעֹוָלמֹו  ָאַמר  ׁשֶ ִמי 

נּו  ְוַרּבֵ נּו, ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ַנְפׁשֵ נּו, ַמְחַמד  נּו, ֲעֶטֶרת רֹאׁשֵ ֻעּזֵ ֲחָטֵאנּו ֲהַדר  ּבַ נּו  ל ֵמִאּתָ ִנּטַ י  ּכִ ְבָעה,  ַהּגִ ס ַעל  ְוַכּנֵ ָהָהר 

ָעה  ׁש, ׁשָ ּגַ ַוּיִ ת  ָרׁשַ ּפָ ֵטֵבת,  ָרה ּבְ ת ֹקֶדׁש ֲעׂשָ ּבַ יֹום ו’ ֶעֶרב ׁשַ בֹו, ּבְ ּכָ ַרת ִמׁשְ ּפָ ּכַ יק ִלְבָרָכה, ֲהֵרינּו  י ָנָתן, ֵזֶכר ַצּדִ ַרּבִ

ֹקֶדׁש. ת  ּבַ ׁשַ ִניַסת  ּכְ ֹקֶדם 

לֹשׁ  ָ ְכַנס ַלׁשּ ּנִ ׁשֶ ץ, ּכְ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ת ַהּקֶֹדם – הּוא ּפָ ּבַ ץ, ּוְבׁשַ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ ְוַהְתָחַלת ֲחִליׁשּותֹו ָהָיה ּבְ

ן  ְרׁשָ ּדַ ַעל  ּבַ ל  ּכָ י  ּכִ לֹוַמר,  ה  ֶחְרּפָ ה  ּזֶ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ”ַאף  ַהּתֹוָרה:  ַהְתָחַלת  ָהיּו  ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאּלּו  ּתֹוָרה2,  לֹוַמר  ְסֻעּדֹות1 

ַא  ַא ֵמת אּון  ַזיין  ֶוועט  ַאז ֶמע  ִוויֶסען,  ָזאְלט  ִאיהר  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְוָאַמר  ָצִריְך לֹוַמר,  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶזה,  אֹוֵמר 

ל  ְך ָאַמר ַהּתֹוָרה ׁשֶ דֹול, ְוַאַחר ּכָ מֹוָרא ּגָ י ִפיס צּום ִטיהר3, ְוָאַמר ֶזה ּבְ ּגֹוֵסס, אּון ֶמע ֶוועט מּוִזין ִליֶגען ִמיט ּדִ

ְלַמְעָלה  ָמה עֹוָלה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ּוֵמִעְנַין  ְסָפִרים,  יס  ְלַהְדּפִ ּוֵמִעְנַין  ֶוֱאמּוַנת ֲחָכִמים,  ֵמִעְנַין ֵעצֹות  ְמעֹון”4  ׁשִ י  ַרּבִ ”ֲחִדי 

ִלְמֹאד. ַעד  ְמָחה  ְבׂשִ ָהָיה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ה  ְלַמּטָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֵלמּוָתּה  ׁשְ ר  ִעּקַ  -

ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵמִעְנַין  ר  ּבֵ ּדִ ְלָחן  ֻ ֵמַהּשׁ ָהַלְך  ׁשֶ ְוַאַחר  ַעְצמֹו,  ּבְ ְוָרַקד  נֹוָרה5  ַהּמְ ַעל  ּתֹוָרה  ָאַמר  ”ל  ַהּנַ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֵליל 

ְוִלְפִנים  ִלְפֵני  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ְוכּו’6,  ָהֲעבֹוָדה  ְוָאַמר:  ְלֶהֶבת  ׁשַ ֵאׁש  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ְוהֹוִציא  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום 

דֹול  ּגָ ָחָכם  ְלִמיד  ְוַהּתַ ְוכּו’.  ְוַאַחת  ַאַחת  ִנְכָנס,  ה  ַאּתָ ִמי  ִלְפֵני  ְרֵאה  ְכַנס,  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ְוִנְכַנס  ָעַמד  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ָעַמד 

ִניִנים”7. ִמּפְ ִהיא  תּוב: ”ְיָקָרה  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול,  ּגָ ִמּכֵֹהן 

קּותֹו. ּלְ ִהְסּתַ ַעל  ז  ְמַרּמֵ ה  ַהּזֶ ַהֲחלֹום  ׁשֶ ר ֲחלֹום,  ִסּפֵ ָלֶזה  ְוֹקֶדם 

צריכים להתקרב לרבי, וכשאין רבי - אזי מתחברים לעט

ָאַמר  ַהּתֹוָרה  ּוְבסֹוף  ץ8,  ִמּקֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ַעל  ּתֹוָרה  ְוָאַמר  ְסֻעּדֹות  לֹשׁ  ָ ַלׁשּ ִנְכַנס  ץ  ִמּקֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּוְבמֹוָצֵאי 

ָהַרב,  ִמי  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵאין  ְוִאם  ַרב”,  ְלָך  ה  ”ֲעׂשֵ ְך:  ּכָ ְוָאַמר  ָחֵבר’9,  ְלָך  ּוְקֵנה  ַרב  ְלָך  ה  ’ֲעׂשֵ ָנה:  ִמׁשְ ַעל  רּוׁש  ּפֵ

ַזיין  ְמָקֵרב  ִזיְך  אְרף  ּדַ ֶמען  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְוָאַמר  ְלמֹוס10.  ְלַהּקֻ ַעְצְמָך  ֶאת  ר  ְתַחּבֵ ּתִ רּוׁש,  ּפֵ ָחֵבר”,  ְלָך  ּו”ְקֵנה 

1.         = סעודה שלישית.

2.     ראה להלן בתיאור על אמירת התורה עצמה.

3.     = תדעו שיגיעו להיות מת וגוסס, ויהיו מוכרחים לשכב כשהרגליים מול הדלת.

4.     ליקוטי מוהר”ן ח”א סא.

5.     = על יד הפמוטות של שבת.

6.     אמר את סדר העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים – מנוסח תפילת יום הכיפורים.

7.     משלי ג, טו.

ז. 8.     הלכה זו נדפסה בליקוטי הלכות אורח חיים, הלכות ראש חודש הלכה 

ו. 9.     אבות א, 

שיתקיימו   - חכם  להתלמיד  חבר  שהוא  והקולמוס,  הקנה  על  שמרמז  בספרים  ומובא  חבר’,  לך  וקנה  רב  לך  ’עשה  וזה:     .10

דברי התורה על ידי זה, וזה: ’עשה לך רב’, ואם אינך יכול למוצאו, התיקון על ידי ’וקנה לך חבר’, היינו על ידי הספרים 

ז, נה( הקדושים הנכתבים ב’קנה’ – תחבר אותם אליך ותעיין בהם היטב, תוכל לידע מי הוא הרב האמת: )ראש חודש 



ָלה  ַהְבּדָ ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ען11.  ּפֶ ער  ּדֶ צּוא  ר  ְמַחּבֵ ִזיְך  ֶמען  ִאיז  י,  ַרּבִ ֵקיין  א  ּדָ ִניט  ֶסע  ַאז  אּון  י,  ַרּבִ ֵאיין   צּוא 

ְגדֹוָלה12. ה  ְבִכּיָ ּבִ

והזהיר מאוד ליסע לאומן על ראש השנה

ר  ְוִדּבֵ אְרְסֶקע  ִליּוּבַ ְזֵאב  י  ַרּבִ ֵאָליו  א  ּבָ ב’  ּוְביֹום  תֹו,  ֻחְלׁשָ ְבָרה  ּגָ יֹום  ּוְבָכל  ִלְמֹאד,  ַעד  ֶנֱחַלׁש  ְיָלה  ַהּלַ ּוְבֶאְמַצע 

ָנה. ָ ַהּשׁ ע ְלאּוַמאן ַעל רֹאׁש  ִלּסַ ְמֹאד  ְוִהְזִהיר  ַז”ל,  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמִעְנַין רֹאׁש  ִעּמֹו 

י  ְוַרּבִ ד,  ַהּצַ ִמן  ְוָעַמד  ן  ּכֵ ם  ּגַ א  ּבָ ”ל  ַהּנַ ְזֵאב  י  ַרּבִ ְוַגם  ְלָפָניו,  ָעַמְדנּו  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  ה’  ְליֹום  אֹור  ְיָלה  ּוַבּלַ

ֶטעל ֶוועְלְווֶלין, ָלאז  ִוד: ִניט ַפאר ׁשְ י ּדָ נּו ְלַרּבִ י ְזֵאב13, ְוָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ין ָעַמד ִלְפֵני ַרּבִ ִוד ִמּטּוְלְטׁשִ ּדָ

ַזיין  ֶוועט  ֶסע   – ָאן  ִמיְך  קּוק  ֵאייֶנעם,  צּוא  יָזאְגט  ּגִ אֹויְך  ַאָמאל  ָהאט  י  ַרּבִ ער  ּדֶ קּוֶקין,  ָאן  י  ַחאְטׁשִ ִמיְך  ֶער 

ִגיפֶרעְגט:  ְזֵאב  י  ַרּבִ ִאים  ָהאט  קּוֶמין.  אֹויף  צּום  מּוִזין  ִזיְך  ֶוועט  ֶמע  ָאַמר:  ְוָכְך  ְגדֹוָלה,  טֹוָבה  ַא  ִדיר  ַפאר 

ֶוועְלט14. ֶיעֶנר  יֶעְנֶפעְרט: אֹויף  ּגִ נּו  ְוַרּבֵ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ִאים  ִוויא, ָהאט 

ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ ֶפר  ַהּסֵ ֶזה  ַתב  ּכָ ׁשֶ עְרג,  ֶלעְמּבֶ ּבְ ַז”ל  נּו  ַרּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַרף  ׂשְ ּנִ ׁשֶ ֶפר  ֵמַהּסֵ נֹוָרא  ה  ַמֲעׂשֶ ר  ִסּפֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ֹזאת. ה  ַמֲעׂשֶ ָלֶכם  י  ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָאַמר  ֵמָהִאְדָרא15,  מֹו  ּכְ ָיָצאִתי  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּוֶמֱחָצה,  עֹות  ׁשָ

העיקר שיחזיק עצמו ברבינו!

ַנת  ִמׁשְ ַעל  ּתֹוָרה  ְוָכַתב  ֻקְלמֹוס  ַפס  ּתָ ַהּיֹום  ֹקֶדם אֹור  עֹות  ׁשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ֵעֶרְך  ּבְ ֲחצֹות  ְוַאַחר  ֲחצֹות16,  ָאַמר  ְיָלה  ּוַבּלַ

ׁשֹון: ֲאִפּלּו ֶמען ָזאל  ֶזה ַהּלָ י ֵמִאיר ְיהּוָדה, ְוָאַמר לֹו ּבְ א ֵאָליו ַרּבִ ְך ּבָ ּמֹוֵעד’17, ְוַאַחר ּכָ ָלִחין ּבַ ְ ית ַהּשׁ ִקין ּבֵ ’ַמׁשְ

ֶמען  אּון  ָטאן  ׁשּוָבה  ּתְ אי  ַוּדַ ּבְ ֶמען  ֶוועט  ין,  ֶרעּבִ ִאין  ִזיְך  ַהאְלט  ֶמען  יא  ּבִ ַא  ֲעֵבָרה,  ַעל  ּבַ ֶעְרְגְסֶטיר  ער  ּדֶ ַזיין 

יקּון18. ַאּתִ ין  ֶוועט ָהאּבִ

11.   = צריכים להתקרב לרבי, וכשאין רבי - אזי מתחברים לעט.

12.   כשהתחיל בתיבות ’הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד’, חזר מוהרנ”ת הרבה פעמים על התיבות ’ולא אפחד’: )שיח שרפי 

קודש א, תרנז(

ירֹו מעיני מוהרנ”ת. ִהְסּתִ  =   .13

14.   = אל תסתיר את וועלוויל, תן לו ְולּו רק להביט בי. רבינו גם כן אמר לאחד, הבט בי – זה יהיה עבורך טובה גדולה. וכך 

אמר, נהיה חייבים להתוועד. שאלו ר’ זאב: היכן, ענה לו מוהרנ”ת: בעולם הבא.

15.   עיין חיי מוהר”ן קסט-קעז; ימי מוהרנ”ת י-יא.

16.   = תיקון חצות.

ז, נ. 17.   הודפס בליקוטי הלכות ראש חודש 

כאן  עד  ’גם’  )ר”נ מטולטשין(, מתיבת  נחמן מטולטשין בסוף ההלכה: אמר המסדר  ר’  כאן מה שכתב  מן הראוי להעתיק 

חולשתו  בעת  הסתלקותו  קודם  ימים  ב’  הזה  המחבר  בעל  ורבינו  מורינו  כתב  נו”ן,  באות  המובא  המועד  חול  עניין  וגם 

הגדול, אף על פי כן התגבר בכל כחותיו וכתב מה שהשיג אז. כי זאת ראינו עין בעין שמוחו היה דבוק בהתורה עד הרגע 

בעינינו  וראינו  לפ”ק.  תר”ח  שנת  בטבת  עשרה  ויגש  פרשת  קודש  שבת  ערב  ו’  ביום  שנסתלק  הסתלקותו  של  האחרונה 

ברגע  כמעט  עוד  כי  מותו,  יום  עד  בתורה  לעסוק  אדם  שחייב   - וכו’  ימות”  כי  אדם  התורה  ”זאת  חז”ל  מאמר  שקיים 

במוחו  שהיה  מה  כל  לדבר  ואפילו  עוד  לכתוב  בכוחו  היה  לא  אך  תורה,  חידושי  ממנו  שמענו  הסתלקותו  של  האחרונה 

נתלהב  אותם  וכשראה  שבת,  לכבוד  אז  שהכינו  הנרות  עם  שנכנסו  בעת  הלשון  בזה  בפירוש  אמר  וכך  באפשר,  היה  לא 

מאוד ומגודל התלהבותו הורם מעט ממיטתו ונשאר מושב מעט, והתחיל לומר ההתלהבות נורא מאוד בזה הלשון: ’נרות 

הנרות  מעניין  נפלאה  תורה  אז  לנו  וגילה  פעמים,  וכמה  כמה  נורא  בהתלהבות  זאת  ואמר  שבת’,  של  ’נרות  שבת’  של 

תלי  בזה  עתה  לי  יש  אז:  אמר  כך  ואחר  וכו’,  וכו’  חנוכה’  של  ונרות  טוב  יום  ונר  שבת  ’נר  בפירוש  כולם  וכלל  דקדושה, 

על שברינו  לנו  אוי  נדבר  מה  נאמר  מה  נסתלק.  לערך שעה  קצר  זמן  ובמעט  יותר,  לדבר  כוח  לי  אין  אך  הלכות  תלין של 

נחלה מכתינו, אבל זאת נחמתינו ואשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו שזכינו לירש ממנו תורות 

וחדושים כאלה וכאלה אשרינו...

18.   = אפילו יהיה בעל העבירה הגרוע ביותר אם רק יחזיק את עצמו ברבינו, בוודאי יעשה תשובה ויהיה לו תיקון.



עיקר עסק שלכם יהיה להדפיס ספרים - “יפוצו מעינותיך חוצה”

”ָיפּוצּו  ְסָפִרים,  יס  ְלַהְדּפִ ִיְהֶיה  ֶכם  ּלָ ׁשֶ ֵעֶסק  ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ְוָאַמר,  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ה  ּמָ ּכַ ְלָפָניו  ָעְמדּו  ד’  ּוְביֹום 

ִניִמין20. ֵמִעְנַין ע”ב  ר  ְוִדּבֵ ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה”19, 

א  ּבָ ּדּוָמה  ְלָאְך  ַהּמַ ְוָאַמר:  ֶצי,  ֶליּבְ י  ְוַרּבִ ְיהּוָדא  י ֵמִאיר  ַרּבִ ֵאָליו  א  ּבָ ַהּיֹום  עֹות ֹקֶדם אֹור  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ְליֹום ה’,  ְואֹור 

ַאְך  ֶלָהָבה;  ֵאׁש  ֶזה  ֶטן,  ּבֶ ּבַ ְרפּואֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  אֹוי,  ְוָאַמר:  ָניו21,  ּפָ ַעל  ילֹו  ּוַמּפִ ֵרסֹו  ּכְ ַע  ּוְמַבּקֵ ָהָאָדם  ֵאֶצל 

ָניו. ּפָ ֵמַעל  ַהּכֹל  ן  ְיַתּקֵ אי  ַוּדַ ּבְ ַז”ל  נּו  ַרּבֵ

ֲחִריׁשּו?  ּתַ ה  ָלּמָ ְוָאְמָרה:  ַז”ל,  נּו  ַרּבֵ ת  ּבַ ָאִדיל  ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ֵאָליו  ּוָבָאה  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ְמֹאד  ֶנֱחַלׁש  ּוַבּבֶֹקר 

ד אֹוָתנּו  ִלּמֵ ַרק  דֹוִלים,  ּגְ ׂשֹוְנִאים  ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר  ֶזה,  ים ַעל  ִהְסּכִ ַז”ל לֹא  ְוהּוא  ה!  ְבִכּיָ ּבִ ְלַהְרּבֹות  ְצִריִכין  ֲהלֹא 

ר אֹוָתם,  ר אֹוָתם ְוִהּדֵ נּו ַז”ל ְוִסּדֵ ְבֵרי ַרּבֵ ַתב ּדִ ּכָ ֵצא לֹו ְזכּות ׁשֶ ּמָ ּיִ ִהְתּבֹוְדדּות ׁשֶ ּיֹאְמרּו ּבַ ל ֲעבּורֹו, ׁשֶ ּלֵ ֵאיְך ְלִהְתּפַ

י. ּבִ לּוי  ּתָ יֶכם  ַחּיֵ ְוָכל  יס,  ְלַהְדּפִ ה רֹוֶצה  ַעּתָ ם  ּגַ

ָך,  ּלְ ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ִלי  ן  ּתֵ לֹו,  ְוָאַמר  ֵמָאדֹון,  ָמעֹות  ל  ִקּבֵ ָבר  ּכְ ִאם  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ֵאָליו,  א  ּבָ ִליק  עּפְ ִמּטֶ ְצִבי  י  ַרּבִ ְוַגם 

ְלַמְעָלה’22. י  ַנְזּתִ ּגָ ַוֲאִני  ה,  ְלַמּטָ ְנזּו  ּגָ ’ֲאבֹוַתי  ְוָאַמר:  א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ַעד  עֹות  ַהּמָ ְלָך  ֹמר  ֶאׁשְ ַוֲאִני 

ּיֹות  ַמֲעׂשִ ב’  ְלָפָניו  ָקִרינּו  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו’,  ְליֹום  ְואֹור  ּיֹאְמֵרם.  ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹאְמֵרם   – ים  ִהּלִ ּתְ ְלַהְרּבֹות  לֹו  ה  ְוִצּוָ

ּוב’23. ה א’  ַמֲעׂשֶ נּו –  ֵמַרּבֵ

צריכים אתם להחזיק אתכם ביחד באהבה גדולה

ְמַעט  ה ּכִ ר ַהְרּבֵ ּבֵ ִטי ּדִ ֵהִביאּו לֹו ָהַאְמּבַ ִטי, ְוֹקֶדם ׁשֶ ין ַלֲעׂשֹות לֹו ַאְמּבַ ה ְלָהִביא לֹו ַמִים ַחּמִ ְוֹקֶדם אֹור ַהּיֹום ִצּוָ

ם  ַאּתֶ ׁשֶ א  ֶאּלָ ִרים,  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ם  ְוַאּתֶ ְגדֹוָלה,  ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ּבְ ֶאְתֶכם  ְלַהֲחִזיק  ם  ַאּתֶ ְצִריִכים  ָאַמר:  ְוָכְך  ָאה,  ַצּוָ ּכְ

ֵליְמיַזְלִניֶקיס24. ׁשֶ

דף אחד מספרי רבינו יהיה תיקון להכל!

ּבֹו  ַעְצמֹו:  ּבְ הּוא  ְוָאַמר  ָזְכרּו,  ְולֹא  רֹות?  ַהּצָ ַמהּו  ֵטֵבת,  ּבְ ָהיּו  ָצרֹות  ה  לֹשָׁ ׁשְ ְלָהעֹוָלם:  ְתֹאם  ּפִ ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ׁשֹון: נּוא,  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְוָאַמר  ַלִים(25.  ְירּוׁשָ ֶבל ַעל  ּבָ ֶמֶלְך  )ְוָסַמְך  ָהִעיר,  ְוִנְבְקָעה  ְיָוִנית,  ּתֹוָרה  ָבה  ְוִנְכּתְ ַהּסֹוֵפר,  ֶעְזָרא  ֵמת 

ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ִווי ֶסע ַהייְנט ָדא  ַאזֹוי ִפיעל  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ִזיְך  ִאיז  סּול  ּפָ ְטֵרייף  ַאֶוועק, אּון  ייט  ּגֵ ַהּסֹוֵפר  ֶעְזָרא  ַאז 

ִאיְך  ָזאג  נּוא,  ַאְלִדיְנג.  ּקּון אֹוף  ּתִ ַא  ַזיין  ֶוועט  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ֶלעִטיל פּון  ּבְ ֵאיין  ַאז  ִאיְך ָהאף,  ָנאר  סּול.  ּפָ ְטֵרייף 

ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה. ִאיהר  ָיפּוצּו  ַזיין  ְסָפִרים, ֶסע ָזאל  י  ּדִ רּוְקן  ּדְ ַזיין ִאיר ָזאְלט  ַאייֶער עּוְבָדא ָזאל  ַאז  ָאן,  ַאייְך 

ִטְרָחא26.  ָרצֹון אּון ִמיט  עְלט אּון ִמיט  ּגֶ ִמיט  ַטאְרק  ׁשְ ַזיין  ָזאְלט 

19.    משלי ה, טז.

20.    עיין ליקוטי מוהר”ן ח”ב ח, א.

21.    שבת קנא ע”א; ויקרא רבה יח, א; זוהר ויקהל קצט ע”ב; ועיין זוהר )מדרש הנעלם( חיי שרה קכד ע”א.

ואמרו  אביו  ובית  ֶאָחיו  עליו  ְוָחְברּו  בצורת,  בשני  אבותיו  ואוצרות  אוצרותיו  שבזבז  המלך  במונבז  מעשה  רבנן:  תנו     .22

שנאמר:  למעלה,  גנזתי  ואני  למטה,  גנזו  אבותי  להם,  אמר  מבזבזם.  ואתה  אבותם,  של  על  והוסיפו  גנזו  אבותיך  לו, 

גנזתי במקום שאין היד שולטת בו,  ואני  גנזו במקום שהיד שולטת בו,  ’אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף’. אבותי 

’אמרו  פירות, שנאמר:  דבר שעושה  גנזתי  ואני  פירות,  עושה  דבר שאין  גנזו  אבותי  כסאך’.  מכון  ומשפט  ’צדק  שנאמר: 

עץ  צדיק  ’פרי  שנאמר:  נפשות,  אוצרות  גנזתי  ואני  ממון,  אוצרות  גנזו  אבותי  יאכלו’.  מעלליהם  פרי  כי  טוב,  כי  צדיק 

הזה,  לעולם  גנזו  אבותי  צדקה’.  תהיה  ’ולך  לעצמי, שנאמר:  גנזתי  ואני  לאחרים,  גנזו  אבותי  חכם’.  נפשות  ולוקח  חיים, 

’והלך לפניך צדקך, כבוד ה’ יאספך’: )בבא בתרא יא ע”א( ואני גנזתי לעולם הבא, שנאמר: 

23.    מעשה ’מאבידת בת מלך’ ומעשה ’ממלך וקיסר’.

24.    = שלומיאלים.

25.    מגילת תענית; עיין שלחן ערוך או”ח סימן תקפ, ושם במגן אברהם ס”ק ו.

שדף  מקווה,  אני  אבל  פסול.  טריפה  ורבבות  אלפים  היום  שיש  כמו  מתגבר  פסול  וטריפה  מסתלק,  הסופר  כשעזרא   =     .26



ֶסף. ּכֶ ל  ים רּוּבַ ִ ּשׁ ׁשִ ן  ּתֵ ְוִאם ָלאו  ֶזה,  ַעל  ֶסף  ּכֶ ל  ן ת”ק27 רּוּבַ ִלּתֵ ָצִריְך  ן  ּכֵ ם  ּגַ ה  ַאּתָ ִיְצָחק:  י  ַרּבִ ִלְבנֹו  ְוָאַמר 

י!28 אֹוי. ַרּבִ ֵאיין  ַאזֹוי  ְקִריִגין אֹוף  ִזיְך  ִליְסט  ּגְ ׁש, אּון צּום סֹוף  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוָמִרים  ים  ָקׁשִ ים  ֳעָנׁשִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאַמר,  ְוַגם 

ְך  ָכה, ְוַאַחר ּכָ ַעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ּבָ ָכל ַהּכֹחֹות ְוָאַמר ְסִליחֹות, ּוִבׁשְ ל ּבְ ּלֵ ין ְוִהְתּפַ ִציִצית ּוְתִפּלִ ׁש ּבְ ּוַבּבֶֹקר ִהְתַלּבֵ

ּכַֹח, ָהאט  ֵאין  ַאייְך  ַפאר  ֶסע  ָווארּום  ָקָטן,  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ְלֹמד  ּיִ ׁשֶ לֹו  ְוָאְמרּו  דֹול,  ַהּגָ ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ם  ְוִסּיֵ ָלַמד 

ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ עֹוֵזר  ן  ּבֶ ְלַנְחָמן  ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ים,  ִהּלִ ּתְ ְוָאַמר  ִגיְטַרייא29.  ַאזֹוי  ִניט  ִמיר  ִאיהר  ַזייט  יָזאְגט:  ּגִ ַזַצ”ל  ֶער 

ָיבֹואּו  ִאם  ׁשֶ ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  טּוב.  ל  ּכָ ֶזהּו   - ַנ”ְך  ַהּתַ ִלי  ן  ּתֵ לֹו:  ּוֵפֵרׁש  רֹוֶצה,  הּוא  ָמה  ָיַדע  ְולֹא  טּוב’,  ל  ’ּכָ לֹו 

ֵטייא. ֲאִפּלּו  ה עֹוד  ּתֶ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְוָאַמר  ְיַחּיּו אֹותֹו,  אי  ַוּדַ ּבְ ְלָפָניו  ְוִיְרְקדּו  ּנֹור  ּכִ ִעם  ְלָפָניו  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ

הרחמן הוא ימשיך לנו קדושת ארץ ישראל

ְיָקא,  ּדַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרק  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ַהּקּוִכין30  ִלי  ְוֹטל  ִית  ַלּבַ ֵלְך  ִיְצָחק:  י  ַרּבִ ִלְבנֹו  ָאַמר  עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ְוַאַחר 

דֹול  ּגָ ֹדַחק  ּבְ ַזִית  ּכְ ְוָאַכל  ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ָבה  ַהּתֵ ַעל  ב  ָיׁשַ ַז”ל  ַעְצמֹו  ּבְ ְוהּוא  ְיָקא,  ּדַ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ְלָחן  ׁשֻ יַע  ְלַהּצִ ה  ְוִצּוָ

ת  ְרּכַ ּבִ ּוְבתֹוְך  מּוָכה,  ַהּסְ ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ְלָבֵרְך  ר  ֻמּתָ זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ׁשֶ ָאַמר,  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִציֶמעס31,  ּוְמַעט  רֶֹטב  ּוְמַעט 

יַהאט  ּגִ ִזין  ִניט ִאין  ִאיְך ָהאּב  יָזאְגט:  ּגִ ָרֵאל’, אּון ָהאט  ִיׂשְ ת ֶאֶרץ  ַ ְקֻדּשׁ ָלנּו  יְך  ַיְמׁשִ ’ָהַרֲחָמן הּוא  זֹון ָאַמר:  ַהּמָ

ָבה32. ַמֲחׁשָ ער  ּדֶ ִאין  יְדֵרייט  ּגִ ער  ִאיּבֶ ִמיר  ייא  ּבַ ִזיְך  ָנאר ֶסע ָהאט  ֶעִסין,  צּוא 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר  ִעְנָין ֶאָחד,  ה הּוא  ְוֵנר ֲחֻנּכָ ְוֵנר יֹום טֹוב  ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹון: ֵנר  ֶזה ַהּלָ ּבְ ְוָאַמר  ַלח ַאַחר ֵנרֹות33,  ְך ׁשָ ּכָ ְוַאַחר 

ּכַֹח. ִלי  ֵאין  ַרק  ָלאֹות,  ּפְ ְלֵאי  ּפִ ֲהָלכֹות –  ל  ׁשֶ יִלין  ּתִ יֵלי  ּתִ ֶזה  ִעְנָין  ַעל  לֹו 

העיקר הוא התקשרות לצדיקים

הּוא  ר  ָהִעּקָ  - ֲעׂשּו”34  ּתַ ָלֶכם  יֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ יֹוֵסף,  ֶאל  ”ְלכּו  ֶזה:  סּוק  ּפָ ין  ִמּטּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  י  ְלַרּבִ ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

יִקים. ְלַצּדִ רּות  ְ ִהְתַקּשׁ

ַעד  ַהחֹוַלַאת  ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ְקֶוה  ִמּמִ אנּו  ּבָ ּוְכׁשֶ ְקֶוה,  ַלּמִ ְוָהַלְכנּו  ְקֶוה,  ַלּמִ ֵליֵלְך  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  ה  ִצּוָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ֶער  ָהאט  יָוואְרן?  ּגִ יר  ֶעְרּגֶ יס  ֶעּפֶ ַאייְך  ִאיז  ָוואס  אֹותֹו:  ֲאָלה  ְוׁשָ ָאִדיל  ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ֵאָליו  ּוָבֲאָתה  ִלְמֹאד, 

ֶחֶסד35. רֹויס  ּגְ ִמיט  יֶעְנֶפעְרט: ֶסע  ּגִ

אחד מספרי רבינו יהיה תיקון להכל. נו, אני מזהיר אתכם שעסקיכם יהיה להדפיס את הספרים, שיתקיים ’יפוצו מעינותיך 

חוצה’, שתהיו חזקים בזה בכסף וברצון ובטרחא.

27.   = חמש מאות.

28.   = ולבסוף חושקים לחלוק על כזה רבי!

29.   = כי אין לכם כח לזה, אז הוא זצ”ל אמר: אל תהיו כל כך מוטרדים בעבורי.

30.   = סוג מאכל.

31.   = תבשיל מגזר.

32.   = ואמר: לא היה בדעתי לאכול, אבל השתנתה מחשבתי.

33.   = שיביאו לו נרות.

34.   פסוק זה הוא מפרשת מקץ – פרשת השבוע הקודם לשבוע הסתלקותו.

35.   = נהיה אצלך גרוע יותר? אזי הוא ענה: זה עם חסד גדול.



והסתלקותו היה ממש בנשיקה

ׁש  ה ִלְסלַֹח37, ּוְמַקּדֵ ְרּבֶ יל’36, ְוַחּנּון ַהּמַ ּפִ ת ַהּמַ ָאַמר ’ְיָבֶרְכָך’, ּו’ִבְרּכַ ַמְענּו ׁשֶ נּו יֹוֵתר, ַרק ׁשָ ר ִעּמָ ְך לֹא ִדּבֵ ְוַאַחר ּכָ

ׁש  ַמּמָ ָהָיה  קּותֹו  ּלְ ְוִהְסּתַ ָוֵחִצי39,  ָעה  ׁשָ ֶאָחד  ֵעֶרְך  ָהָיה  ”ל  ַהּנַ ְוָהִעְנָין  ֶאָחד38,  ּקֶֹדׁש,  ּבַ ה  ַאּתָ ּוָברּוְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ֹקֶדׁש. ת  ּבַ ׁשַ ל  ׁשֶ ֵנר  ַהְדָלַקת  ַאַחר  ֶכף  ּתֵ יָקה,  ְנׁשִ ּבִ

ִדים. ְתַנּגְ ַהּמִ ת  ֵמַהּכַ ֲאִפּלּו  ִלְמֹאד –  ַעד  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ִלְקבּוָרה  ּוָבא 

ְנָביֹות.  ֵאיֵלי  ל  ּכָ יקּו  ַיְסּפִ ר לֹא  ֲאׁשֶ ֶזה –  ּבָ ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ ְכָתב,  ּבִ ְלַהֲאִריְך  ֵאין  ְותּו 

יס  ְלַהְדּפִ יְסֶכם  ִמּכִ ָזָהב  יל  ְלַהּזִ ְוַגם  נּו,  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ית  ּבֵ ְלַהֲחִזיק  ְוִאְמצּו  ִחְזקּו  ַאֵחינּו!  ְיִדיֵדנּו  ְוָנא  ָנא 

יֹוֵתר. ּבְ ִהְזִהיר  ֶזה  ַעל  י  ּכִ  - ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו 

ה’  ֹמַח ּבַ ל ְרצֹונֹו ְוָכְספֹו ַרק ִלׂשְ ּכָ ם ׁשֶ ם ְיַדְעּתֶ ר ַאּתֶ ֲאׁשֶ ָרה, ּכַ ּבָ ׁשְ ח ֶאת ְלָבֵבנּו ַהּנִ ּמַ ַרְך ְיַנֵחם אֹוָתנּו ִויׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרתֹו 

ֶרְסֶלב ִמּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ְבֵרי  ּדִ ּכֹה 

תר”ה לפ”ק

ֶדר תיקון קריאת שמע שעל המטה. ִמּסֵ    .36

לכל מביט  ונודע  נראה  וכאשר  יט(,  כו,  )ישעיה  עפר”  שוכני  ורננו  הקיצו  ”יקומון,  בסוד  הוא  ’יהושע’  כל הארת התלמיד     .37

ומסתכל בספריו הקדושים, שאף על פי שמרבה לדבר מכל המידות טובות וישרות, אבל עיקר ורוב דבריו יסובבו על עניין 

התחזקות - לחזק ולאמץ כל הנחשלים והעייפים והיגעים אשר עמלק רודף אחריהם, לבל יתייאשו עצמם מן הרחמים, כי 

ושילש  כפל  האחרונה  נשימה  שעד  הקדושה,  נשמתו  יציאת  בעת  גם  ונראה  נשמע  וכאשר  לסלוח;  ורב  חנון  יתברך  הוא 

”חנון המרבה לסלוח” פעמים אין מספר. והמגיד מראשית אחרית סיבב גם אליו קריאת השם בסודות נשגבות ועצומות, 

ועל כן בעניות דעתי חשבתי גם שמו הקדוש ז”ל, וראיתי כי הוא במספר ’חנון המרבה לסלוח’ )500( – מכוון ממש.

ובהערה שם: כן שמעתי מאבי הריני כפרת משכבו, ומשאר האנשים שעמדו בעת הסתלקותו, שאף על פי שאמר אז עוד 

איזה דיבורים מועטים, אבל עיקר אמירתו לא היה רק זאת; במכתב שאחר הקיצור ליקוטי הלכות ]=מכתב דנן[ לא נזכר 

זאת בפירוש: )כוכבי אור, חכמה ובינה לט(

38.   כנראה שהכוונה שאמר ’שמע ישראל’ וכו’, וסיים ב’אחד’.

39.   = שעה וחצי.


