
 לא העולם, מה שזה? "תורות ותפילות"יש לך ...   �
רק רבנו הקדוש בדיבור , יודעים כלל לא ,יודעים כלל מהחיים

פלא , כל אחד ואחד, אחד הוא מחיה ומקיים ומחזק כל העולם
  ...היה בעולם לא כזה עוד

הוא , רבנו הקדוש ריחם עלינו,  מה שאנחנו יודעים זה כלום...
  אני רציתי היום לנסוע .בלי זה אין חיים, גילה טיפה מן הים

, ג בעומר"אז אני אהיה כאן לל? ג בעומר"מה יהיה עם ל, אבל אני חשבתי, לירושלים
הוא ) של רבנו(ודיבור  כל דיבור ,הגאולהזה . ג בעומר אני אסע לירושלים"ואחר ל

, ההתבודדות שלוזה היה הלקוטי תפילות של רבי נתן  ,גאולה בשביל כל אחד ואחד
גדולתנו 'צריכים לזמר ולשורר .  איזה טיפה מן הים בשבילינו,איזה ניצוץ מזה הוא הוציא
 את הוא אסף ,הניגון הזהגם כן  שישמעו', ..גדולתנו" את  גם כןשישמעו ',..ותפארתנו

 ומצאו אותו שהוא, הלכו לחפש, ידעו איפה רבי נתן ולא , יערהאבנים והוא ברח לאיזה
 בא הוא , אחר שקבלו אותו באבנים ;'.. ותפארתנוגדולתנו' ,מנגן לפני השם יתברך

וניגן אז הוא ברח לאיזה יער , אבניםקראתם עם  כל העיר יצאו ל,לעשות חופה לבנו
ליקוטי " בעולם היה ויש. '..גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו' ,לפני השם יתברך

כשיש , כל דיבור הוא כל התורה וכל הניגונים שבעולם וכל הרפואות, כזה" תפילות
הוא הביא , טיפה מן הים, ההתבודדות של רבי נתןזה  ,"ליקוטי תפילות"כבר בעולם 

 כל ,"ליקוטי תפילות"הוא עשה , לרפאות אותנו, לחזק אותנו,  אותנושמחל, בשבילינו
  . לחזק כל העולם, לשמח כל העולם,ל לרפאות כל העולםדיבור יכו

ליקוטי " להדפיס נחמן הלך", באה לרבי נתןמטולטשין אשתו של רבי נחמן 
 שאתם תמצאו , שתדעו,השאיר לי אף פרוטה אחדולא , להדפיס ספרי רבנו, "הלכות

 הוא ,גדולהוא היה עשיר ,  יצחקבי אז רבי נתן כתב לבנו ר,"אותנו כולנו מתים מרעב
זה דבר יפה ,  נחמן טולטשינרבישיעשה עוד כיס לאשתו של ר, סיםיהיה לו הרבה כ

 : נתן ואמרה לובי לרהאז היא בא, היה להם לחם לאכול לא  כל היום וכל הלילה,מאד
 ,השאיר אף פרוטה אחד בשביל לחם ולא ,להדפיס נחמן הלך ,שתמצאו כולנו מתים"

  . "הוא הלך להדפיס

 אנחנו . עולם הבא,חיי העולם הבאל.  ימות המשיח, בדור הזהמה שיש לנו
היום זורקים  . עולם הזה אין כלל,אבל עולם הזה אין כלל,  שיש עולם הבאמאמינים



צריכים שיהיה מלא  ... הם כבר זרקו כל האבנים, לאהיום? אבנים
ליקוטי "ה. כל אוטו, "חננ "? יש דלת, כל דלת, "נ נח" עם כל העולם

, בכל ישיבות,  כל התפילות צריכים להדפיס בכל העולם"תפילות
  פלא, כבר בעולם דבר כזההיה. "ליקוטי תפילות " יהיהבכל מקום

הוציא ו, זה היה ההתבודדות של רבי נתן, "ליקוטי תפילות"? כזה
  ...מההתבודדות טיפה מן הים בשבילינו

ועליך אמרתי מיין פייריעל וועט ", מכתבהכתוב בככה  ...
  ... המשיחביאת בלהיות אז אני צריך ,"ן ביז משיח וועט קומעןטליע

 אז העולם , הוא היה צדיק, אברהם קליסקרבהוא היה תלמיד ר) שלי(הסבא ... 
  ...ייב'ללמן 'זב 'רני 'ב ,קראו להסבא שלי

  

ספר כמו : "והוא אמר, דולהיה אחד גאון ג, ל"היה בין המתנגדים על רבנו ז ...  �
ספר כמו : "ככה הוא אמר, "הוא נעשה משוגע: "אז הם אמרו, "אין, "ן"ליקוטי מוהר"
  "...אין, "ן"ליקוטי מוהר"

, לפני הצדיק, ידבר לפני השם יתברך, כל הדיבורים שלו ושדיבר עמך... 
  ...כלום לא זה, כלום... מבעלי מקובלים

ולכל , לנו ולזרענו, לכל ימי חיינו, תיקונים לכל דברנותן לנו הוא , מאיררבנו ...
 וגם !יקנה?  אין לו,"ליקוטי תפילות"רק תמיד , יכול לא אני, מה שיש לי לדבר, אדם

אלו הספרים , "השתפכות הנפש", "משיבת נפש"ו" ליקוטי עצות"ו "ליקוטי הלכות"כן 
  ...ר עליואיך שעב, שגילה רבנו הם תיקונים וישועות לכל אחד איך שהוא

, הם לוקחים כסף בשביל זה, זה עניין של כסף, כלום לא הקמיע הזה זה... 
הוא היסוד של , העיקר הוא רבנו הקדוש, כלום לא ,שווה כלל לא זה, המקובלים

  ...של כל התיקונים, של הכל, של התשובה, של התורה, הכל

שם היה וברוך ה, דיברתי הרבה מרבנו עם העולם, כשאני הייתי צעיר... 
זה עיקר , וגם עכשיו אני עושה כל מה שאפשר, הרבה בעלי תשובה אמיתיים



של כל אחד ואחד כמו , השורש והתיקון של כל ישראל
אין , אין לתאר, והוא מרפא ומחזק ומחיה אותנו, שהוא
  ...לשער

היא באה , בלי שיעור, היא עשתה לי צדקות הרבה... 
מה שהיא , ועוד, ודוע, בבוקר השכם והביאה לי אוכל ועוד

היא ... עד שמצאה אותי, היא חיפשה הרבה... עשתה בשבילי
יש לה נכדים , ברוך השם. הביאה לי בכל יום אוכל וסלטים

צדקה זה דבר לעולמי עד , הולכים לישיבות ועובדי השם, עוסקים בתורה, הרבה
  ...ולנצח נצחים

  

אחר כך נעשה כולם מתנגדים על רב צבי , הוא מצא אותי בטבריה...   �
אני אמרתי לו , ולא השגיחו על זה', הוא היה תלמיד של החפץ חיים, רוזנטל

ואם אתה תכניס את מוחך , שעניין רבנו הקדוש זה עניין שנעלם מאד מהעולם
כשהוא ... עניין אחר לגמרייהיה נעשה ממך , ואת לבך בהדיבורים של רבנו

אז הוא הלך , והחותן שלו ואשתו לא רצו, "אני רוצה להיות ברסלב: "אמר
היה לו , והוא הלך לירושלים, הוא השאיר את חותנו ואת אשתו, לירושלים

הם לא , אני לא יכול להיות בטבריה. "רגלי, הוא הלך לירושלים, ילדים קטנים
אז אני מוכרח ללכת לירושלים לרב שלמה , רוצים להשאיר אותי להיות ברסלב

) השוטר(, הם רצו לתת לי מכות גדולות, אבל הייתי בסכנה גדולה"... ווקסלר
"... ?איפה הוא נמצא, תקבל מכות עד שתגיד איפה הלך צבי רוזנטל: "אמר לי

, אני אמרתי להם". אני מוכרח לנסוע לירושלים, אני לא יכול להיות בטבריה"
אמרתי , כי ראיתי שאני בסכנה, בעפולה, תו בדרך לירושליםשישלחו לחפש או

  ... שישלחו לחפש בדרך לירושלים, להם

הוא . שהוא יחזור לטבריה, והחיילים אמרו לו, ומצאו את רב צבי בעפולה
הם לקחו אותו !" אנחנו ניקח אותך? אתה לא רוצה, אנחנו חיילים. "לא רצה
,  הם לקחו אותו לרב משה קלירסובבוקר, הם הביאו אותו לטבריה, לטבריה

שהוא לא יעבור אצל רבי ישראל קרדונר , והוא עשה ניירות שיחתום עליהם



הוא , הוא חתם, כי היה בסכנה, הוא חתם. ואצל ישראל בער
  ... אמר את השבועה

אני הלכתי  ...בחצות הלילה, צבי ראיתי אותו בחלום רב
 רב ":רתי לואמ, בא על ידי והוא דיבר איתי הוא, למקווה

מה , על ידי איתי ולעמוד שאסור לך לדבר ,אתה חתמת ,צבי
לא לרב  לא ישמע, לא רוצה שהוא עכשיו, הוא אמר" ?יהיה

, אחר כך הלך איתי למקווה... יהיה מה שיהיה ,קלירס
אחר כך ... ניצלנו מהם אבל ברוך השם ,במקווה באו אנשים וראו דבר כזה

 היא ,רק שמעתי הבכיות של אשתו עליו...  ולאלא מקווה ,ראיתי שזה היה חלום
הילדים עכשיו , היא נשארה אלמנה עם ילדים קטנים ,"צבי נפטר רב ":בוכה

. ודור דור מספרים המעשה של רב צבי רוזנטל, אבל היה מעשה יפה, בקרלין
כך , "אנחנו ניקח אותך לאוטו: "הם אמרו לו, הוא לא רצה ללכת עם החיילים

הוא קיבל , ואמרו לי שרב צבי הוא בטבריה, אותו לטבריההם הביאו , היה
הוא קיבל , הוא חתם על מה שכתב לו הרב משה קלירס, מחלה והוא נפטר
הוא לא  ,המעשה של רב צבי רוזנטל הוא מעשה פלא, אוי. מחלה על הריאה

אחר התפילה הלך , הוא לקח את הטלית ותפילין והלך להתפלל, אמר כלום
אותו  באו החיילים והביאו שבת הם מוצאי ,היה בעפולהובשבת  ,לירושלים

  ...הוא יהיה ברסלב, אפילו אם הוא ימות, הוא היה גיבור .לטבריה

  

 וסוף כל סוף ,לתנוישומע כל תפהוא  ,."..ברוך אתה השם שומע תפילה"...  �
 להאמין , זה עיקר האמונה, רואים לאמדוע,  אבל אסור לנו להרהר,יהיה ישועה

  ...שםבה

זקתי עצמי להתפלל יואני ח,  כאבים גדולים,סבלתי מאוד, אני סבלתי על הפה...
,  עד שאני רואה שהם עברו,התפללתי והתפללתי והתפללתי, שם יום להבכל

 לא יכולתי , גדולצער היה לי ,אבל הלכו ממני?  ואינני יודע איפה הלכו,רים הלכויסוהי
לבי , אני מתפלל,  ואני מתפלל, התפללתי בכל יום להשם יתברך,לסבול הכאבים

 , הכל בסדרשם וברוך ה,ה השם יתברך שומע תפיל,אני רואההכלל עכשיו , רואה



 אולי לא , ברוך השםהכל בסדר,  והפה כולוהחניכייםהשניים ו
  ... ונפלאותיו צריכים לדברשם ה חסדיאבל, צריכים לספר

 אני , באמונה,בכל יום להתפלל להשם יתברך באמת... 
 , סבלתי מאד, והיה לי,והשניים החניכיים ,סבלתי על הפה מאוד

 היום אני רואה , התפללתי והתפללתיי אנ,כאבים וצער גדול
 אני ,הייסוריםהשם יתברך שומע כל התפילות ולקח ממני כל ש

 אני מספר את זה להתחזק ולהתפלל ,ואני לא סובל יכול לאכול
  ...השם יתברך שומע תפילותינו,  באמונהשם להתפלל לה, בכל יום על כל דברשםלה

 ,אבל עשית טוב ":רבנולו אז אמר ". בוללסלי אפשר  אי" :רבי נתן סיפר לרבנו ... 
:  אמר לו אז משה רבנו,"? מה אתה רוצה,"ליקוטי תפילות"ו" ליקוטי הלכות"העשית 

  ... "!טוב מאוד? !מה אתה אומר טוב"

אז , היה נסים שהוא נשאר בחיים כל רגע, מאד המחלוקת היה עליו גדול. רבי נתן
מה אתה  ,אבל עשית טוב": אמר לו רבנואז  ,"יכול לסבול אני לא ":הוא אמר לרבנו

? מה אתה רוצה ,"תפילות ליקוטי"ו" ליקוטי הלכות"עשית  ,עשית טוב? בוכה כל כך
טוב ? !אתה אומר שעשית טוב מה ":אז אמר משה רבנו ,"?מה אתה בוכה כל כך

 ..."!מאוד
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