
 ,כבר יש ביאת משיח אז, רבנו הקדוש בעולם יש כבר...   �
רבנו הקדוש אמר שהוא סוד  ,לגמרי קדוש ונעלם מאד זה עניין

מה  רק, אבל יש עוד ,יםיודע העולם לא, סוד, מכל העולם
רבנו הקדוש היה לו , ועוד אבל יש עוד ,שאפשר לדבר בפה

 ,רבי נתן, כמו רבנו ,כזה שהוא עמד כנגד כל העולם תלמיד
סתם , תראה את הדיבורים שלו קצת ,תראה את הספרים שלו

הקדושה , התלמידים שלו, הספרים שלו ,אוי, אוי, אוי ?לדבר
 ,ת"ף ומה זה בי"ידעו מה זה אל הילדים שלי לא. מריהכל חדש לג, החכמה שלו, שלו
 לחם ולא נתן לי לא ולא, 'אגודת ישראל' הוא היה ראש ...היה לי לשלם משכורת ל לא

אבל אי , ועוד, ועוד, יש עוד ועוד אבל ',אגודת ישראל' הוא ראש רק הגאווה... כסף
ולים וכל כל הגד ,יודעים כלל פלאות כאלה שלא זה ,בפעם אחד לדבר אפשר

 כל הזמן רק אפילו אם ידברו, יודעים כלום לא ,יודעים אפילו דבר אחד החכמים לא
 ,היה מעולם כזה שלא פלא עניין זה ,יודעים לא, אפילו דיבור אחד, מרבנו הקדוש

שווים כנגד  כולם לא, נחמן רבנו מי הוא, הוא יגלה את רבנו הקדוש ,וכשיבוא משיח
סיפורי "רק ה, לגמרי כנגד כל דיבור שלו תחולליםכולם מ ,דיבור אחד של רבנו

תשפיל את עצמך , "ליקוטי תפילות", תורות כאלו ,"ן"ליקוטי מוהר"רק ה ,"מעשיות
שהוא יודע לקרב כל העולם  ,כזה היה חכם פלא הוא, יודעים כלל כי אנחנו לא ,באמת

כל  ,הוא יכניס בעולם את האור של משיח, כל העבודה של משיח ,להשם יתברך
  ... מה זה יודעים כלל לא, הוא מעיין, הוא ים החכמה, דיבור שלו הוא מעיין

 לא ,שווים כנגד דיבור אחד של רבנו הקדוש לא, כל העולם עם כל החכמות שלהם
 ,כזה היה בעולם פלא עוד לא ,של כל הפלאות פלא, כזה פלא זהו עניין, שווים כלום

 ,)בנסיעתו לארץ ישראל (ליפו ניס רבנולהכ רצו הממשלה לא ...זה הוא חדש לגמרי
   .הוא יכול להפוך כל העולם לגמרי להפך ,כזה אבל יש לו כוח... הם פחדו

ואני הייתי , להנשיא שזר היה לי ברוך השם כמה זמנים שהייתי מחובר ומקושר  �
 ,הגבורות כנגד כל ,שעומד כנגד כל העולם אחד מאלף ניצוץ אבל, הגרוע של כולם

סיפורי ", היה דיבורים כאלה עוד לא, היה חכם כזה בעולם עוד לא. כוחותכנגד כל ה
 אני ולא היה לי חתיכת לחם לא ברוך השם אני הייתי סבלן ולא ,כאלו" מעשיות

אינם  כאילו, אבל ברוך השם אני חזק מאוד ואני עומד כנגד כל העולם, הילדים שלי
יודעים  הם לא, הקדוש ד מרבנודיבור אח יודעים אפילו הם לא ,כלום לגמרי ,בעולם

 והוא גילה קצת ,אבל הגיע הזמן שכבר רבנו הקדוש היה בעולם, מה שזה כלל



וכל  ,חיפה הוא ההפך מן האמת... יכול לדבר אני לא ,מהעניין
רבנו הקדוש  מה, דיבור אחד חיפה וכל החכמים אינם שווים

ויהיה עניין , אבל הכוח עומד כנגד כל העולם, גילה בעולם
 ולא ,רק לעבוד השם שכולם יצטרכו ,יהיה עניין הגאולה ,חדש

וזה כוח כזה שאין  ,וכל השטויות וישליכו כל התאוות ישגיחו
אני , אבל יבוא הזמן שנזכה, שיוכל לעמוד כנגד שום כוח

מקווה שנזכה לאט לאט להודיע ולגלות טיפה מן הים מגדולתו 
כאלה " סיפורי מעשיות"יש עוד , "סיפורי מעשיות"ה, כל דיבור שלו, וחכמתו וצדקתו

מה זה , "סיפורי מעשיות"רוצים לדעת מה זה ה יודעים ולא לא? יש עוד כזה? בעולם
  "... ן"ליקוטי מוהר"

ראה  וגם כן היה סגי נהור ולא, אבא שלי היה עני גדול !ואני זכיתי להתגבר...   �
 אבל אני לא. ולנצח אותם, תגבר על כולםאבל בכל זאת אני זכיתי לה, על שתי עיניו

אור , תורה כזה, היה בעולם לא, אין בעולם, מה שרבנו הקדוש גילה, צריך לדבר כלל
זה כמו , כאלה" סיפורי מעשיות"יש עוד , אין עוד, הוא יחיד בעולם, כזה פלא, כזה

ה מן הים איזה טיפ, אין כלשהו כוח שיוכל להכניס בלבו איזה ניצוץ, "ן"ליקוטי מוהר"
היה בעולם  עוד לא, היה בעולם הוא חדש שלא, זה דבר חדש, כמו מה שהוא גילה

רבנו . בעלי גאווה... הם רצו גאות, אני עזבתי אותם, פלאות כאלה כמו רבנו הקדוש
כמו , אין בעולם כמו התורה שלו, היה עדיין בעולם הקדוש גילה פלאות כאלה שלא

, עכשיו, והוא האיר בעולם האור של משיח, זה משיח, כמו החכמה שלו, שלו הפלא
אבל העניין של רבנו הקדוש הוא לגמרי סוד ... והאיר בעולם עד ביאת משיח צדקנו

  ...יודעים כלל מה זה רבי נחמן כולם לא, מכל העולם
 

, "ועליך אמרתי מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען", כתוב בפתק... 
, עשרים, כולם, כל החברים שלי כבר בארץ, אני מוכרח לחכות עד ביאת המשיח

, אני מוכרח לחכות עד ביאת המשיח, רק אני לבדי? אבל מי נשאר, םעשרה שני
ועליך אמרתי מיין : "במכתב של רבנו כתוב בזה הלשון, לא שמה, בשביל זה אני פה

יש , אני מוכרח לחכות עד ביאת המשיח, "פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען
, "?מה הוא עושה כאן ,מההוא צריך להיות ש? מה הוא עושה כאן: "הרבה שמדברים

אני מחכה לביאת , "עד ביאת המשיח: "במכתב של רבנו כתוב, אז זה התירוץ
מה אני , אני מוכרח לחכות עד ביאת המשיח, לא שמה, בשביל זה אני פה, המשיח



, אתה שמה המקום שלך, אתה לא משלנו, לך כבר? עושה פה
כות אז אני מוכרח לח, "עד ביאת המשיח: "אבל בפתק כתוב
  ...עד ביאת המשיח

עליך : "רבנו הקדוש כותב לי, אה? מה אתה עושה פה...
  ...לחכות אני מוכרח, "אמרתי עד ביאת המשיח

אני , "ועליך אמרתי עד ביאת המשיח: "כתוב במכתב...
  ...מוכרח להיות פה

  ...כל דיבור שלו הוא האור הגאולה, זה אור הגאולה, "ליקוטי תפילות"-ה...

כל הלימודים לא קשים , שלא יתפוצץ, ראשחגר חגורה על ה מוורשה הרב דב...
שלא , הוא מוכרח חגורה" ן"ליקוטי מוהר"כשהוא לומד , "ן"ליקוטי מוהר"רק ה, לו

  ...בלא כסף, הוא אמר לי רב שמואל הורוביץ למד אצלו בחינם, ראשיתפוצץ ה



אני לא , אין לי, ברוך השם התאוות עזבו אותי לגמרי...
אם יש , אם יש אישה בעולם, ודע אם יש תאווה בעולםי

שזה , נסים ונפלאות, חסדי השם ונפלאותיו זה, תאווה בעולם
זה , שהאדם חי בעולם הזה ואין לו שום תאווה, לא דבר רגיל

, אני לא יודע איך זכיתי לזה, פלא גדול, נפלאות הבורא, פלא
בספר , רבנואני ראיתי איזה דיבור של ... אבל אני זכיתי לזה

רבנו , אז זה עשה לי פלאות, "ן"ליקוטי מוהר"ו" ן"שיחות הר"
הייתי צריך , זה עיקר הרע, מכל התאוות, הוא מטהר את האדם מכל רע, הקדוש

, דברים פלאים כאלה, השם יתברך עשה איתי דברים כאלה, להיות תמיד בכותל
,  אני נקי מפגם הברית,והעיקר, חס ושלום, איזה כבוד, שלא נשאר בלבי איזה גאווה

וברוך השם אני לא צריך המלחמה , הייתי מת בכל יום, אם היה זה אצלי, חלילה וחס
הם לא רוצים ,  הם ברוגז איתי לגמרי,אין לי אתם שום מלחמה ושום עסק, והעבודה

אז הכל לא , אם חס ושלום זה לא בסדר, התאווה הכללית זה העיקר, להכיר אותי
הייתי , אם חס ושלום היה לי איזה ריח מתאווה, כל התורהשל  זה השורש, בסדר

, הם לא באים אלי כלל, וברוך השם התאוות הם בסוף העולם, לא יכולתי לחיות, מת
אבל אני מצטער מאד על , אומר אני לא" תיקון הכללי" ה.אני לא צריך שום מלחמה

והוא ... מי שהוא נקי": אבל אמרו לי הזקנים, "תיקון הכללי"זה , כי צריכים להגיד, זה
, רק בשביל זה, בא לעולם הזה, מה שאדם נברא, "זה העיקר, נקי מהתאווה הכללית

, כל זמן שהאדם בעולם הזה,  התאווה.ואני אין לי מלחמה בתאווה, לשבר התאווה
 אותי והם בסוף עזבו, ואותי. לא עוזב את האדםהתאווה , כל זמן שיש לו איזה חיות

אם יש אישה , אינני יודע אם יש תאווה בעולם, הם בסוף העולם, כשאני פה, העולם
אבל היום אין לי לא מקווה ,  אני הייתי הולך בכל יום למקווה. נקי לגמרי...בעולם

אבל , להגיד את זה, אולי לא כדאי לפרסם את זה, אין לי על מה, "תיקון הכללי"ולא 
אני לא , יכולים לפטור אותםאז , אם רוצים באמת, לפטור אותם טוב שידעו שיכולים

אישה  כאילו אין שום כלה ואין, אם יש אישה בעולם, מרגיש אם יש כלה בעולם
ברוך השם הם יודעים מזה והם עזבו , מתהייתי , אם היה לי מלחמות בזה, בעולם

מה , גבורתנו, כי זה לא גבורה, מתנה מן השם יתברך, זה לא משלי, אותי לגמרי
אין לי עם מי ,  לא באים.אז ללחום,  אין לי שום מלחמה?,מה? מה חיינו? אנו

כל , יותר טוב אם יש מלחמה ונותנים להשם יתברך הכל, אדרבה, ללחום
אם , כשזוכים לפטור אותם בלי מלחמה, אבל העבודה כשזוכים, החיים



אבל אני , מלחמה, צריכים ללחום, יש חס ושלום איזה פגם
, את זה לפני עשרים שנהאולי לא היה , עם מי ללחום אין לי

  ...אבל היה מלחמות
  

, לשבור תאוות אכילה, היה לי מלחמה, כשהייתי צעיר... 
, היה מאכלים טובים,  אפילו בשבת,בבית שלנו לא היה בשר

לא , כי לא היה לי, אני אהבתי מאד בשר, אבל לא בשר
, ארבעה פעמים בשבוע, ובישיבה נתנו שלושה, אז היה לי תאבון לאכול בשר, אכלתי

, והיה צער, השארתי בקערה, לא אכלתי הבשר, אז היה רצון לאכול בשר, בשר טוב
אז לא , יואני לחמתי והכנעתי אותו ולא אכלת, הגוף הוא רצה, סבלתי מזה הרבה

  ...ירא השם ומומחים, היה שוחטים טובים, אכלתי בשר
אבל היה לי מלחמה , להיות כמו החיים, אחר כך רציתי בשר, מלחמה קשה מאד...
מאד היה ", פתק אחד אני יודע בעל פה מדקדוק. אין לי שום מלחמה, אבל היום, קשה

להגיד לך ", "די היקרתלמי ","קשה לי לרדת אליך להגיד לך כי נהנתי מאד מעבודתך
ועליך אמרתי מיין פייעריל וועט "ועוד דבר , זה דבר אחד, "כי נהנתי מאד מעבודתך

שאני אהיה בביאת , עניין הזה שרבנו הקדוש מודיע לי, "טליען ביז משיח וועט קומען
ועליך אמרתי מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט ", עד ביאת המשיח, המשיח

: הוא מודיע לי, תי לחשוב על זה שרבנו הקדוש מודיע לי ומחזק אותיהתחל, "קומען
כנראה מזה שאני , "ועליך אמרתי מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען"

בסוף התאוות שמה , "ביז משיח וועט קומען... ועליך אמרתי", אחיה עד ביאת המשיח
אני לא רוצה להכיר ,  ברוגז איתילפחות שיהיו, אין לי קשר? איזה קשר יש לי, העולם
  ...לא רוצה להתקרב אלי, לא רוצה להכיר אותי, הם ברוגז לגמרי, אותם
הוא לקח לי כל הספרים של רבנו ונתן באיזה , ציער אותי מאד, פעם אחת, אשכנזי...
הוא נתן בחלון הזה את התיבה עם , חלון גבוה מאד, והיה חלון על יד הגג, תיבה

, ואחר כך השם יתברך ריחם עלי, אני רק ידעתי שאין לי, לא ידעתי איפהאני , הספרים
אבל לא , הוא זוכר את זה, תן לי בחזרה את התיבה עם הספריםשהוא הוריד התיבה ונ

הוא לקח , אני צריך בכל יום ספרי רבנו, כי היה לי צער גדול, היה צריך לעשות את זה
, קשה להוריד, אי אפשר, היה כיפה גבוה, כל הספרים של רבנו ונתן בתיבה ונתן בחלון

ד את התיבה עם הספרים ונתן הוא הורי, עד שהוא בעצמו, אבל אני לא ידעתי איפה
  ...לי



פלא נורא שעוד לא היה כזה , רבנו הקדוש הוא עניין נורא...
בכל דיבור ... אמונה, אמונה ...מיום שנברא העולם, בעולם

  ... הוא מתקן ומחדש ומרפא אותנו, ודיבור שלו
 זהו ,השם יתברך ונהיה בנים אצלונאמין בתורה ובמצוות ...

 יש בהמות , חיים של מין בהמה,חיים. .. זהו החיים,התכלית
 ויש בהמות שהולכים על שתי ,שהולכים על ארבע רגלים

י רגלים ומדברים גם נ בעולם מסתובבים בהמות על ש,רגלים
   ...כן

 השם יתברך ,רצון טוב שיש לנואפילו , ולהאמין שהשם יתברך שומע כל תפילה...
אמונה ן  רק העיקר מה שאנחנו רחוקים מ, לנו ורוצה לעזור לנוועוזר, יודע הכל ועוזר

 , עם השם, אנחנו קיבלנו התורה ואנחנו עם התורה,יהודיה  העםאנחנוו... ומן האמת
  ... זה כל החיות,ואנחנו כל חיותינו בתורה והמצוות

  
רבנו הקדוש מה ... לאמונה ,יכול להיות שהדיבור שלי הוא דבר גדול לרפואה...   �

את כל ,  שלואשר כל  הוא נותן את, אנחנו לא יודעים כלל,שהוא עושה בשבילנו
 אני לא רואה ...תיראי אני , לא בחינםזה , הוא יש לו רחמנות עלינו, בשבילנונפשו

 ואני יש לי רחמנות ורוצה ,באים אלי, חו אבל כנראה שהדיבור יש לו כ,שום דבר
  ...לעזור
 צריך לבא לעולם ,עכשיו זמן הגאולה ,בחינם  זה לא,רואים את עצמנו שיש חשבון...

ן  מ,העוונותן  וידרשו איך לנקות עצמנו מ...התאוות  שכולם ישליכו כל,זהאור כ
 זה , ישראל קרדונרידבק ברבהלו מה שאני זכיתי להכיר ,אני.  וזה יבא, כן,התאוות

 ,א מצאתיאני ל, כולו אמת, שם הוא היה כולו לה,הוא היה איש פלא, דבר גדול מאד
 שםבזכות זה ה, תזכיר אותי לרפואה? י"אתה מתפלל בכל יום ברשב, רק הוא לבדו

  "...המתפלל על חברו הוא נענה תחילה", יתברך יעזור לך
 הוא עושה מה ...עלף אבל א,  יתברךשםאני לא יכול לפתוח את פי לדבר עם ה...

כל , מן התאוות,  הבוץמןיבא זמן שהעולם ינוסו ,  הוא לא עוזב אותנו,שהוא עושה
  ...ויא, שםהעיקר לעבוד ההיא החיים 

אבל אנחנו ,  איני יכול לדבר מזה...?מדוע ככה, צריכים לדבר עם השם יתברך...
הוא נתן ,  אז השם יתברך כבר הכין לנו,צריכים לדעת ולהאמין שאנחנו כמו שאנחנו



היה לי כמה , לנו את רבנו הקדוש עכשיו בזמן הגאולה
  ..."זמן הגאולה קרוב מאד"ש... מכתבים

אמריקה , ים איך להתנגד לנוהם לומדים את הערב...
... אבל השם יתברך מראה להם, כל הגויים, ואנגליה וכולם

, רבונו של עולם, אוי.  ירו בו,בירושלים אתמול הרגו יהודי
כל הגויים הם רוצים להרוג ,  כל העולם.השם ירחם עלינו

נסים , ורואים ביראת השם, להשמיד אותנו, ולאבד אותנו
  ...הרבה, רביםים של ע, יש ים. גדולים

רב , בכל פעם, אז. מחלה מדבקת, קשה מאד הוא היה לו מחלה, רב נפתלי כהן...
הוא לא , יש לו חום גדול הוא? מה: "השכנים אמרו, והאישה, נפתלי לא רצה רופא

אז , הרופא בא לרב נפתלי, היא הלכה והביאה רופא, "תביא רופא, יודע איפה הוא
והוא נתרומם והראה לו איפה , "צא, מהבית שליצא , מלאך המוות: "הוא אמר לו

, אני כבר רופא שנים? מה זה: "הוא אמר לאישתו, אז הרופא היה בכעס גדול, הדלת
הוא לא , יש לו חום גדול, הוא: "אז היא אמרה לו, "ולא שמעתי מאף אחד דיבור הזה

  ..."יודע מה הוא מדבר
לא אני אומר את , אה, חיים שלנוהוא ה, כל דברי רבנו הקדוש הם כלליות חיותנו...

, איך שאנחנו כולנו תלויים הכל ברבנו, הם אמרו לנו טיפה מן הים, רבנו ורבי נתן, זה
אני הייתי , ואני הייתי הגרוע מכולם, העיקר הוא רבנו, כל התיקון שלנו וכל החיים שלנו

ריה הוא בא לטבאז  , הרב אלפנדרי היה גר בצפת,איש פשוט וגרוע מכולם, פשוט
אני יש לי  ":ירדתי ואמרתי לרב אלפנדרי, אני ירדתי מהישיבה, 'חמי טבריה'לטבול ב

,  וגיבור כזה,היה לו דיבור,  הוא היה גאון עולמי,"אני רוצה לשמש אותך, בקשה ממך
 :לחדר שלו ואמרתי לו אז אחר כך הלכתי, "ליקוטי תפילות"הוא שמע איך שאני אומר 

 ," זה אני רוצה,אני רוצה לשמש אותך ": הוא אמר,"?ךמה אתה צרי? מה אתה רוצה"
 :הוא אמר לי, הוא לא שאל לכל הרבנים, גיבור מאד, הוא היה זקן גדול והוא היה גיבור

 , שומע ממך שאני אבל מה,שהוא גאון גדול, שמעתי גדולות, אני שמעתי על רבי נחמן"
 ואני נולדתי ,ה גר בצפת הוא הי." עכשיו אני רוצה לשמש אותך,לא ידעתי מזה כלום

? מה ":ו הם בכ,שלי מאיהאבא שלי והא, עלי כל טבריה בכו. בטבריה וגרתי בטבריה
,  וככה היה כולם,"אנחנו לא רוצים ברסלב?  מה זה? ברסלבלא, אי אפשר להיות חסיד

לא היה ,  אני הייתי למטה מכולם," ברסלב, ברסלב,ברסלב" :כל הלומדים וכולם היה
  ..."תלמידי היקר"  ורבנו הקדוש כותב לי...לא דיבור ...ל שום שכ,חולי שום מ


