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 הוא,  מחדש הוא, יתקן אותנו ואת כל העולם,יבוא משיח ויתקן כל העולם...   �
,  יתברך באמתשם הוא מקרב אותנו לתורה ולה, הוא מתקן אותנו,מחדש אותנו

 שם מי שמדבר עם ה:כל העולם חושבים,  פלא כזה,נשמע דבר כזה בעולםלא עוד 
... הוא יודע רק לדבר עם השם יתברך, ודע ללמודילא  הוא , הוא עם הארץ?יתברך

  ...השם אז נהיה אנשי ,צריכים בכל יום להתחדש ולומר הרבה תפילות, אוי וי
מסירות נפש , אמת כזה,  יראת שמים כזה,אמונה שרבנו הקדוש מגלה בעולם...
   ...?מה זה, יודעים כלל מהאור והטוב שיש לנוולא רואים לא  ,כזה

על לא  , קודשאנשי,  אמונהאנשי, אנשי רבנו, היו אנשי שלומנוחינם על לא ...
לא  , הוא נותן לנו בכל רגע לב חדש ודיבורים קדושים חדשים וצורה חדשה,חינם

להיות למדן ומפורסם , יודעים רק ללמודלא כל העולם ,  כזה בכל העולםואיםר
 תיקן הוא,  דיבר רבנו הקדוש הוא,? מה יהיה? יתברךשם אבל לדבר עם ה,בעולם

 , נו, נו,)סבא צוחק ( יתברךשםפחות משעה עם הלא ,  לא, שעהלנו לדבר בכל יום
רק רבנו , ואיםרלא , לא רואים אמת כזה ,קדושה כזה?  בעולם כברדבר כזה יש

 הוא נותן ',בשרלב ' לנו  הוא נותן,הקדוש הוא מתקן אותך ואותי ואת כל העולם
  ... כל יום לב חדש,לב חדשלנו 

כל דיבור של רבנו הוא מרפא כל , כל דיבור... הוא מחזק ומחדש ומרפא...
  ...כל היהודים, העולם

  
, מה רבנו, אנחנו לא יודעים כלום מי רבנו...   �

אז יהיה , שיתגלה, אנחנו עדיין לא יודעים כלום
כל , בלי סוף, עוד, עוד, יש עוד ועוד!... עולם חדש

 יחדש את הוא, הוא ים החכמה, מילה הוא מעיין
כל , הוא יחדש וירפא ויחזק כל העולם, כל העולם

  ...אחד
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אני הייתי , ואני נמצא בעולם הזה, כל החברים שלי כבר הלכו לעולם הבא...

  ...וחזרתי לעולם, והשם יתברך נתן לי נשמה, חולה למות
  !".מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד..."

  
פתחתי ספר ... איך אני עוד פה בין החיים , אדאני מתפעל מ, אני יושב פה...

עליך אמרתי האש ", "תלמידי היקר: "הוא כותב לי, ומצאתי מכתב מרבי נחמן
אז אמרתי , אני אמרתי את זה, זה, "עליך אמרתי", "שלי תוקד עד ביאת המשיח

כך כתוב , זה אמרתי עליך, "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"? מה, עליך
  ...בהפתק

  
לא היה להם , הם סבלו רעב, ולא היה לי חתיכת לחם לתת להם, היה ילדים...

  ...לא אומר שקר, אני לא אומר לשון הרע... נעליים ללכת לבית ספר
  

לא היה לי , בשביל זה הישיבה לא רצה לתת לי לחם, אני חייתי ברסלב...
... היה קרוגם בחורף , ולא היה לי, ואני גם כן צריך לחם, לחם בשביל הילדים

נעשה יותר , תודה רבה, הו: "אמרתי להשם יתברך, כשהבנים נתגדלו והתחתנו
? אז איך אני חי, לא היה לי לחם, אני לא מבין איך אני חי. ברוך השם, קל המשא

הם עשו עם , לא היה לי לחם לאכול ולא בשביל הילדים קטנים, אני לא משקר
  ...יכת לחםולא היה לי לתת להם חת, "ב, ב, ב, ב"הפה 

כל . ואני הייתי ברסלב, האבא היה קרלין, אני הייתי קרלין, נעשיתי ברסלב
, היה לי פתק. ואני פה, כולם כבר בקבר, כולם צחקו ממני, הגדולים והקטנים

: ארבע מילים". זמן הגאולה קרוב מאד: "אני יכול להראות לך, ככה היה כתוב
לא היה , ילד שלא הולך לבית ספר, האיזה צער ז, אוי". זמן הגאולה קרוב מאד"

, הייתי ילד קטן... לא אני ולא הילדים, לא היה לו איזה בגד לבוא, לו נעליים
היא , והאימא נתנה לי לבית ספר חתיכת לחם עם שמן זית, הלכתי לבית ספר

תן לי , אימא: "אמרתי לה. טיפות, נתנה השמן זית
לשבת אני צריך השמן : "היא צעקה עלי, "עוד טיפה

לא יהיה לי , אם אני אתן לך עוד טיפה, קודש
אני ... אני חשבתי שאני אמות ככה"... לשבת קודש

... אבל אני חי, הבנים ברוך השם התגדלו, רואה
זמן הגאולה : "ככה, רבנו הקדוש הוא כותב לי פתק

המשא ברוך השם נעשה , ארבע מילים, "קרוב מאד
הם , ונתגדל, המשא היה בכל פעם קל יותר, קל

  ...אז המשא לא היה לי כל כך כבד, יצאו ממני
  


