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                                       [     ‰�˘ ÌÈÚ·¯‡· È‰ÈÂ ...)ג,א(  
מובא בזוהר הקדוש ) י"רש(למד שלא הוכיחן אל סמוך למיתה 

ובגין דהוית חשיב בחייך : םו רבנו עליו השלמשהברעיא מהימנא על 
ין יע', ת ֻקדשא בריך הוא וכוודאלו הוה אפשר לך הוית מהדר כלא עלמא תח

לו ישב כל ימיו שאו זה שהיה ח בשבילמשהדל מעלת ושמבֹאר שם ג, שם
 רבנו משה אפילוש, נמצא. יתברך' לם להו היה מחזיר כל העוהיה אפשר ל

סף ון שהיה כוידי הרצ ים עליכחה היה מקות תוקר מצויע, םועליו השל
  .ידי זה זכה למה שזכה לם למוטב ועלותמיד להחזיר כל הע

דם אלא סמוך  שאין מוכיחין את הא,ל"וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז
ינו יה', שכן משה לא הוכיחן אלא סמוך למיתה וכן יעקב אבינו וכו, למיתה

קר התוכחה הוא רק סמוך יועל כן ע. קר התוכחה הוא על ידי הרצוןיכי ע
מחמת שהוא , למיתה שאז מתחילין להכלל ברצון ואז מאיר בו הרצון ביותר

תלק ונכלל כי ההסתלקות של הצדיק הוא שיהיה נס, סמוך להסתלקות
שנכלל בשעת מיתתו ברעוא , בבחינת רצון כמו משה רבנו עליו השלום

ומחמת שסמוך למיתתו מתחיל להאיר בו בחינת הרצון על כן . ל"דרעוין כנ
  מה שכל אחד ערב בעד חברו,קר הערבותיכי ע .אז דייקא יכול להוכיחם

ו כי אינ, ובאמת מי יכול להוכיח את חברו, להוכיח את חברווצריך 
יודע מה שחסר לחברו וגם מי יודע אם חברו ישמע לדברו 

ואפילו אם ישמע מי יודע אם יוכל להתגבר על מה 
קר יעל כן ע, לשוב אליו יתברךושצריך להתגבר 

שיהיה רצוננו , קיום מצוה זאת הוא על ידי הרצון
חזק מאד לראות בטובת חברו ובטובת כל 

יזכו ֻכלם יש, ישראל טובה אמתית ונצחית
  . שוב אליו יתברך באמתל

וכמו שהאדם בעצמו בודאי ראוי לו שלא 
ירצה שום רצון אחר רק לזכות להתקרב אליו 

, שרק זה הוא טובה והצלחה אמתית, יתברך
כמו כן מֻחיב כל אחד לאהֹב , וחוץ מזה הכל הבל

ולהתגעגע ולכסֹף , את חברו וכל ישראל כנפשו
ך כך ובתו, שיזכו כל ישראל להתקרב אליו יתברך

ם מצוה זאת של תוכחה בפשיטות יאם אפשר לו לקי
כי , בודאי מה טוב ומה נעים, לדבר עם חברו ביראת שמים

הלכות (. קר הוא הרצוןיאבל הע, כל אחד מֻחיב לדבר עם חברו ביראת שמים
  )'אות ז, תוכחה -אוצר היראה א לפי "ל אות ',לכה ג ה–ערב 
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ת ישראל ולהמתיק מעליהם כל וסק בכל עת לתקן נפשוצדיק ע
וזה על ידי שמבטל את , ת ויסוריןוהדינים ולהצילם מכל מיני צר

טול יזר מהבוואחר כך כשח, טולי אל השם יתברך בכל עת בתכלית הבועצמ
ר הרשימה שנשאר ואז על ידי א) בוא ושות בבחינת רצוטול צריך להייכי הב(

ובזה ממתיק כל הדינים ומבטל כל , רהועל ידי זה ממשיך ת, טולימהב ואצל
ל ו יכום עד שהצדיק אינובר כל כך חס ושלואך לפעמים הדין ג. היסורין

 ורק ֻמכרח לבטל עצמ, בוא ושוטול של בחינת רצילבטל הדין על ידי הב
וזה בחינת כי מפני הרעה . םו חס ושל, עד שנסתלק לגמרי,טול גמור כזהיבב

 ולהסתכל על עצמן מאדרר בתשובה ולם להתעוואז צריכין הע. אסף הצדיקנ
כי אז . תיהם עד שנסתלק הצדיק בשבילםונומה שגרמו בעו, לםוהיכן הם בע

 הסתלקות מאדשצריכין לשים על לב , ר שנשאר אחריווהכל תלוי בהד
ר וכין להמשיך אוואז ז. רר בתשובה שלמה על ידי זהוולהתע, הצדיק

בודאי , לםוכי כל צדיק וצדיק כשנסתלק מן הע. נשאר מהצדיקמהרשימה ש
  . ביםו ומעשיו הטורתובה על ידי תולם איזה רשימה טומשאיר בע
ררים ושכשמתע, ם שנשארו אחריוור יתוקר ההמתקה על ידי הדיואז ע

שעל ידי זה נמתקין , ול מהרשימו שלור גדובתשובה אזי ממשיכין א
כי מחמת שהצדיק נסתלק למעלה והוא . לםוונתבטלין כל הדינים שבע

על כן נמשך משם בכל פעם , ףור האין סוטול הגמור אל אי בתכלית הבעכשיו
אבל צריכין לזה על כל . לם הזהו שנשאר בעול ונפלא להרשימו שלור גדוא

 בכדי שיזכו, ביםור הטוררות מלמטה על ידי מעשי הדופנים איזה התע
 ו הצדיק שמאירה עתה לאחר הסתלקותר הרשימו שלוהמשיך על ידי זה אל

טול י בתכלית הבעכשיומחמת שהצדיק הוא , מאדל ונפלא ור גדובא
לים וומה שאינם יכ, תר מבחייהםולים צדיקים במיתתם יוכי גד. בשלמות

ומזה נמשך מה שלא . דייקאמרים לאחר הסתלקותן והם ג, לגמֹר בחייהם
, משהם עד אחר הסתלקות ש ארץ ישראל ולכנֹס לשולים לכבוהיו ישראל יכ

  . משה ו של רבושע את הארץ והכל בכֹחוואז כבש יה
 וואמר ל, ת הבית המקדשום רצה לבנווכן מה שדוד המלך עליו השל

ין בית יל כזה של בנוקון גדיכי ת',  והיה כי ימלאו ימיך וכו:השם יתברך
טול אל השם יתברך ירה ושם הוא תכלית הבוקר השגת התי עוהמקדש שב

קון עד אחר יהיה אפשר לגמֹר הת לא על כן. תולמוקון כל העי תלוי תווב
ועל כן באמת נקרא הבית המקדש על .  של דודוהסתלקות דוד והכל בזכות

 ,הלכה ד - ת תפלת ערביתוהלכ( . ראה ביתך דוד: שכתובו כמ,שם דוד
  )ת עהו א, צדיק–צר היראה ו לפי את כ כאותיוא

 

  משך ה-ל "זצ, ישראל אודסר' מר
, אוי! אבל שכחתי מהשלושה עשירים של טבריה...   �                    

 צחוק כל היהדות  אצלם היה,ציונים חדשים ,הם כבר היו מהחדשים
 היה ,והגדול שבהם,  ילידי ארץ ישראלהם, כן הם-פי-על- אבל אף...והתורה

האבא והסבא , המשפחה שלו, והוא היה חשוב, לו תחנת קמח
השטריימל ככה בצד לפי את אז הוא לבש , יןחסידי קרל
הוא , עוד שניים,  והוא הלך עם החברים שלו,המודה

 חברים  היואלו השלושה ,זקן מהםיותר נגדם היה 
סיפורי "והתלוצצו מהיהדות כמו החכם של 

 הולכים ,והיה אצלם צחוק  הם הלכו,"מעשיות
ישראל בן , ישראלאחד היה שמו  ,להתפלל

אחד היה בעל , והשניים, נסלמיזוישראל , זלמן
 ,הוא היה פלא, מרקחת הכי גדול בטבריה-בית

, והוא ידע את המלאכה טוב, אפילו בירושלים
גם , לייבלוהשלישי היה . זה השני, מומחה גדול

הוא היה סוחר עצים הכי גדול , כן אריה
אבל , הלכו לבית כנסתואלה השלושה , בטבריה

בית ל הלכו ככה ,מין צחוק, היה מין הצגה, אצלם
בתי ה היה בין כל )קרדונר ( והבית של רבי ישראל,כנסת

  רב צביושלוגם כן המשפחה שלי , והם ראו רעש גדול, כנסת
 , דבר כזה שמעו והם,והיה צעקות ובכיות,  רבי ישראלבבית ו הי)רוזנטל(
ישראל בער נעשה חסיד ? אתה לא יודע! הו ","? פהמה יש? מה יש פה"

 ," חזר הוא הלך יום שישי להתפלל ולא,  ונעלםאת רב צביו ולקח, ברסלב
מה שיש , באמצע מספרים להם מה שנעשה, קיבוץ גדול כזהו הם רא
, ] מעשה מרב צבי[? אתה לא שמעת" , ישראל בער מחסידי ברסלב,בטבריה

  ".? ברסלבישראל בער לבד ,אוי, והם היה אצלם מין הצגה
הוא  ,)קרדונר (רבי ישראלית של הב הם הלכו להדלת של ,פנים-כל-על

אבל , אני לא שמעתי? מן תפילה כזה, הוא התפלל שחרית, סגר את הדלת
היו ,  המשפחה שלו, המשפחה שלי, שזה היה בוקע רקיעים, שמעתי שאמרו

וגם ,  עמדו על יד הדלת של רבי ישראלהם , עם השוטרים ,עם המוכתר
 הם ,ו שהוא יגמור התפילההם חיכ, מרדכי המוכתר עמד עם שוטרים גם כן

 אבל ,מהבית אסור לקחת, בחוץ יכולים לקחת אותוו, יקחו אותו לחוץ
  .חוץ אפשרהמ

, אצל הדלת של רבי ישראלו לכ ה)השלושה חכמים (פנים הם-כל-על
 ,הם שמעו את התפילה של רבי ישראלו,  המוכתר עם השוטריםאתמצאו ו

אז הם !  לא שמעו מעולם?הלא שמעו מעולם מין תפילה כז! נפל עליהם פחד
 ,אמרו למרדכי וכולם ,הלב היהדות, נתעורר היהדות, תעוררו באמתנ

הם לא , הוא פחד מהם,  הם היו חברה,אז תכף הלך, !"לך מכאן" :למוכתר
  ראוהם       , לא הלכו לקרלין, לא הלכו להתפלל  ,  והם נשארו ,אנשים פשוטים
 הם חיכו עד ,"?)קרדונר ( ישראלירבאיפה  ", רועש כל העיר,מין הצגה כזה

 ידלת ודיברו עם רבלהם דפקו ו, של התפילה של שבת שגמר השמונה עשרה
, "אנחנו רוצים לדבר אתך, אותו אנחנו שלחנו ,מרדכי" ):קרדונר (ישראל

  תבטלו נגד נאבל הם   ,חכמים , קחיםיפ היו  והם  , ונכנסו הדלת  פתח  הוא 
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הם שאלו ,   ישראלביהתפילה שהם שמעו מר

 והוא השיב על ראשון ראשון ,אותו כמה שאלות
תפלאו נ והם ,הוא השיב לכולם, ועל האחרון

 הם היו  , לא שמעו דיבורים כאלהמעולם, מאד
והוא נתן להם , ידעו לענות על זהולא , חכמים

 ביתבטלו לרנ והם  , לא ענוהם ,תירוץ מספיק
ו והוא ישראל ואהבו אותו על כל מה שדיברו את

והם , תקרבונתבטלו והם נ והם , להם הכלענה
 חכמים השלושה, הם תמכו אותוו , לרבנונתקרבו

: הם שאלו, רעש כזה, ו פעם ראשון בחייהםרא
 אתה לא ,הו ","? ישמה? מה? מה זה הרעש"

 , נו,שמענו" ,"?שמעת שישראל בער נעשה ברסלב
 את רב צבי, אותו הם לקחו ?מה יש", "?מה יש

מה ,  רעש כזה הם ראו,והם סיפרו לו, )"לרוזנט(
  .ורב צבי הלך להתפלל, זה ברסלב

  
  

  'ו, מניעות

אי , כל הרוצה לכנֹס בעבודת השם באמת  �
ב שאין וידי שיחש-אפשר לו לכנֹס כי אם על

ולא יסתכל , בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם
כגון אביו ואמו או חותנו , על שום אדם המונעו

או המניעות שיש , ואשתו ובניו וכיוצא בהם
משאר בני העולם המלעיגים ומסיתים ומונעים 

וצריך שלא יחוש ולא יסתכל . מן דרך האמת
אחד היה "רק יהיה בבחינת , עליהם כלל

ליקוטי (לו הוא יחידי בעולם יכא, "אברהם
 ).בתחלתו בהשמטה, ן תנינא"מוהר

עצם , יודע תעלומות, רבונו של עולם ���� 
אתה , קרוב לקוראיו באמת, האמת וחפץ באמת

לבד יודע את כל המעשה אשר נעשה עמי בכל יום 
מי ומי העומדים עלי בכל יום בגשמיות , ויום

ך למנֹע ולעכב אותי חס ושלום מדר, וברוחניות
אתה ". מה רבו צרי רבים קמים עלי' ה", החיים

יודע בכמה מיני מניעות ועכובים והסתות 
ופתויים ובלבולים שמתגברים עלי בכל עת למנֹע 

 מדרך האמת מלהתקרב אליך ,חס ושלום,אותי 
ובעֹצם שפלותי , וליראיך ולצדיקים האמתיים

נותי ועֹצם פזור נפשי ובלבול דעתי שיש וורבוי עו
עוד הם מתגברים ומתגרים בי ,  בעצמילי ממני

הן , בכל עת המניעות והעכובים מכל בני העולם
הן המניעות , המניעות מבני הבית והקרובים

מרבוי השנוי דעות והמחלֹקת , משאר בני העולם
' ועתה ה. שבעולם על נֻקדת האמת לאמתו

עזרני והושיעני וחזקני ואמצני , אלקים אמת
קרב ליראיך ותמימיך וזכני להת, בעבודתך באמת

ולא יהיה כֹח לשום , ההולכים בדרכיך באמת
אדם שבעולם למנֹע אותי מדרך האמת בשום אֹפן 

, הן קרוב הן רחוק -יהיה מי שיהיה  -בעולם 
ואהיה דומה , ותחזק את דעתי באמונתך תמיד

 אחד :לו אני יחיד בעולם כמו שנאמריבעיני כא
על ולא אשמע כלל ולא אסתכל . היה אברהם

שום מונע ומעכב ומלעיג ומתלוצץ ומבלבל 
ולא יוכל שום אדם לבלבל אותי מדרך , בעולם

, האמת והישר אפילו גדולים ממני וצדיקים כנגדי
רק אזכה להתנהג בדרך האמת כפי מה שלמדתני 

, ידי רבותינו הקדושים האמתיים-מנעורי על
ואהיה רגיל לומר בנפשי שאיני יודע כלל מה 

רק אני בֻתמי ,  כל אחד ואחדנעשה בעולם עם
-אלך בדרך האמת כפי מדרגתי כאשר למדתני על

ידי בחירי צדיקיך האמתיים שהם נֻקדת האמת 
ולא אסתכל על שום דעה ורצון , שבכל העולמות

ואפילו , שהוא נגד רצונם שהוא רצונך באמת
עד עם בני האדם ולדבר וכשיהיה ההכרח להתו

-על-אף, למאעמהם הן במלי דשמיא והן במלי דע

, כן לא יבלבל דעתי מן האמת לאמתו כלל-פי
 מי לי :ים באמת מקרא שכתוביואזכה לק

יהיו לרצון אמרי , בשמים ועמך לא חפצתי בארץ
לקוטי  (:חזק. צורי וגואלי' פי והגיון לבי לפניך ה

 )ט" מתוך תפילה קמ–' תפילות א
  
  

  ט"נ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא

  . אביב-תל, ב"ֻנכה תשכח, ו כסלו"כ, ה"ב  �
שזכה לשתף עצמו עם הצדיק , לבי יקירי

האמת שהוא ראש ֻמבחר האמת שבין הצדיקים 
שגלה אמת , בחרים האמתיים יחידי הדורותהֻמ

כזה בעולם שאי אפשר לקלקלו בשום אֹפן 
  .שלום וחיים וכל טוב. בעולם

ר היטב היטב כל ימי חייו בכל יום וצריך לזכ
בות יבב סיקום שעשה עמו וסדל חסדי המוויום ג

נוראות בתחבולותיו לקרבו להצדיק האמת 
' ן היומודיע לו כי עדי, שמוציאו ממקום שמוציאו

פי -על-ואף. עמו ולא יעזֹב את חסדו ממנו לנצח
פי כן בודאי -על-אף, ין עובר מה שעוברישעד

בודאי אינו , יתברך' החסד והטובה שעשה עמו ה
יתברך את ' ף יגמֹר הוסוף כל סו, לריק חס ושלום

ויזכה לשוב למקורו בשלמות בגֹדל כח , שלו
  . כי דבר אלֹקינו יקום לעולם, וזכות הצדיק

ידי אור הקדוש הנפלא והנורא של נר -על
 אנו ממשיכין עלינו אור הצדיק ,חֻנכה הקדוש

-האמת שכבר המשיך שלמות הגֻאלה שתהיה על
 קר ביאת המשיח הוא לגלותיע. ידי משיח צדקנו

כי עכשיו האמת בגלות גדול וכל , האמת בעולם
קר האמת יתגלה יוע, אחד אומר שאצלו האמת

  . ידי משיח-על
 ואמת היא סמא ,השקר הוא סטרא דמותא

רור האמת מתוך השקר הוא יכן ב-ועל, דחיי
, האמת הוא בחינת כסדר. (ית המתיםיבחינת תח

שזה , נו שאומרים הדברים כמות שהואיהי
, בל השקר הוא בחינת שלא כסדרא. בחינת כסדר

). מאחר שמשנה העניין והספור מסדרו האמתי
ת נר חֻנכה הוא להדליק ולהאיר אור וקר מצויע

שיזכו הכל לידע היכן האמת , האמת בעולם
שמדליק ומאיר כל נפשות ישראל באורו של 

שך ואפלה ומבטל כל החשכות ומשיח בכל מיני ח
ים רבים ומצילם משטף מ, וכל אהבות הנפולין

המתגברים בכל פעם להחריב את העולם 
  .להשכיחם התורה

-יתברך ברחמיו נוהג בחסדו בכל דור על' ה
ידי הצדיק הגדול האמתי ואנשיו הכשרים 

שיש לפעמים שחוטפין אנשים , האמתיים
ומוציאין אותם ממקומות רחוקים ומֻלכלכים 

יתברך ' מאד ומתחילין לטהר אותם ולקרבם לה
-אף, ורות גדולים בהארה גדולהומאירים בהם א

כך ממדרגתם -פי שיש הרבה שנופלים אחר-על
פי כן הם משתדלין לקרב -על-אף, רחמנא ליצלן

לעולם ', כי אתה מרום לעולם ה", בכל פעם יותר
עד אשר סוף כל סוף יתקן הכל , "ידך על העליונה

  .בשלמות
שהאמת נעדרת , שךועכשיו בגֹדל עֹצם הח

פי -ועל, ראי חטא נמאסיןוסור מרע משתולל וי
רֹב אנשי אמת הם נרדפים מאד מחמת הקטגור 

קון הוא לבלי יקר התיוע, שעל הצדיק האמת
רק , לכנֹס בחקירות וֻקשיות ותרוצים כלל

ולשמֹר את עצמו , להסתכל על האמת לאמתו
לבלי להלכד ברשת הרודפים בחלקלקות לשונם 

אשר כל זה קשה מהרדיפה , ובחכמתם וליצנותם
  . ח קשה מהכלושמיות כי מניעת המבג

אי אפשר , מי שרוצה לכנֹס בים החכמה
ידי מנהיג אמתי שידע כל -לכנֹס בו כי אם על

ויעשה אניות , הדרכים והנתיבות שבים החכמה
בחכמה ואומנות נפלא לעבֹר ולשוט עליהם בים 

 -כי מי שאינו מקבל מהרבי האמת . החכמה
ומחצות  את בחינת צמצום - שהוא בחינת משה

, פלא ממנוהשכל שלא יכנֹס להשיג יותר מדי ובֻמ
רק ' ולא יכנֹס בחקירות וֻקשיות ותרוצים וכו

 -וירצה לכנֹס בים החכמה , יסמֹך על אמונה
. בודאי ֻישקע ויטבע בתוך הים ברוחניות וגשמיות

קר הנס של קריעת ים סוף שנבקע יוזה היה ע
להם בכֹח וזכות משה רבנו עליו השלום ים 

וכמו כן , חכמה ברוחניות וזכו לעבֹר בו בשלוםה
ויעברו ביבשה בתוך "נבקע להם הים בגשמיות 

ידי שהאיר עליהם בחינת -קר היה עליוהע". הים
בחינת , לבלי להרהר אחר מדותיו יתברך, שתיקה

  ".ואתם תחרישון, ילחם לכם' ה"
  המתגעגע להתראות באהבה ושמחה בלב אמת
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  

  
  

   סימן לו–] רבי נתן[ת "מי מוהרניספר 

ל נפטר אצלי בני מאיר "באותו הקיץ הנ...  ☺
, ל"א כנ"זכרונו לברכה שנולד בחשון תקס

  .המקום ינחמני בתוך אבלי ציון וירושלים
ל שלח אותי רבנו זכרונו לברכה "בקיץ הנ

 ונסעתי בקיץ ,לברדיטשוב לגבות לו חוב מגיסו
חמשה פעמים רף שלאחריו עד ול ואחר כך בח"הנ

 אבל עוד כמה ,עד שגביתי החוב ברוך השם
דברים טובים צמחו על ידי זה שהלכתי 

 וגם לעניין הדפסת ספרו ,בשליחותו לברדיטשוב
 היה תועלת גדול מה ,ן תנינא"לקוטי מוהר
 וקצת מזה יתבאר ,לה בברדיטשובישהייתי בתח

  .לקמן אם ירצה השם
מרת  ,]של רבנו הקדוש[ל נסעה בתו "בקיץ הנ

תה י לארץ ישראל כי הי,מרים זכרונה לברכה
כלתו של הגאון מוואלטשיסק ובעלה מורנו הרב 
פינחס זכרונו לברכה כבר נסע עם אביו הגאון 

והיא נשארה , ה"ל לארץ ישראל בקיץ תקס"הנ
כאן כי לא אבה רבנו זכרונו לברכה לשלחה לארץ 
ישראל עם בעלה אז וגם עתה לא רצה רבנו 

 והיה קרוב שתקבל ,ה לשלחה לשםזכרונו לברכ
בב השם יתברך י אך אחר כך ס,גט פטורין מבעלה

ע לארץ ישראל ושהיא בעצמה נתרצתה לנס
ל עם גיסיה בני הרב "ט הנ"ונסעה בקיץ תקס

וה אותה ימוואלטשיסק ורבנו זכרונו לברכה ל
בעצמו עד רחוק מהעיר והלך עד חוץ להעיר רגלי 

לארץ ישראל ולא רצה לישב על העגלה ואמר ש
 וכל בני העיר הלכו עמו ,צריכין ללכת רגלי

ללוותה בשמחה ומשתה ונשמע אז מפיו הקדוש 
זה  אך אני לא זכיתי להיות בכל ,דברים נפלאים

  :כי הייתי בשליחותו לברדיטשוב

    אחים יקריםאחים יקריםאחים יקריםאחים יקרים
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