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 ,)י"רש(מלמד שלא הוכיחן אל סמוך למיתה                                              

ובגין דהוית : םו רבנו עליו השלמשהברעיא מהימנא על מובא בזוהר הקדוש 
ֻקדשא בריך ת וחשיב בחייך דאלו הוה אפשר לך הוית מהדר כלא עלמא תח

שב כל ו בשביל זה שהיה חמשהדל מעלת שמבֹאר שם גֹ, ין שםיע', הוא וכו
 אפילוש, נמצא. יתברך' לם להו היה מחזיר כל הע,ולו היה אפשר ל שִא,ימיו

ן שהיה וים על ידי הרציכחה היה מקו מצות תעיקר, םו רבנו עליו השלמשה
   . למה שזכה ועל ידי זה זכה,לם למוטבוסף תמיד להחזיר כל העוכ

כיחין את האדם אלא סמוך ו שאין מ,ל"תינו זווזה בחינת מה שאמרו רב
 היינו',  וכן יעקֹב אבינו וכו,כיחן אלא סמוך למיתהוה לא משהשכן , למיתה

כחה הוא רק סמוך ו התעיקר ,ועל כן. ןוכחה הוא על ידי הרצו התעיקרכי 
מחמת שהוא , תרון ביוצ הרון ואז מאיר בו שאז מתחילין להכלל ברצ,למיתה

 כי ההסתלקות של הצדיק הוא שיהיה נסתלק ונכלל .סמוך להסתלקות
 ברעוא ושנכלל בשעת מיתת, םו רבנו עליו השלמשה ו כמ,ןובבחינת רצ

 על כן ,ןו בחינת הרצו מתחיל להאיר בוומחמת שסמוך למיתת. ל"דרעוין כנ
 וערב בעד חבר מה שכל אחד , הערבותעיקרכי  .כיחםול להו יכדייקאאז 

 ?וכיח את חברול להוובאמת מי יכ, וכיח את חברולהוצריך 
 ודע אם חברו וגם מי י,ודע מה שחסר לחברו יוכי אינ

דע אם יוכל ו מי י, אם ישמעאפילו ו;וישמע לדבר
לשוב אליו ולהתגבר על מה שצריך להתגבר 

את הוא על ידי  קיום מצוה זעיקר על כן .יתברך
בת ות בטו חזק מאֹד לראננוושיהיה רצ, ןוהרצ
, בה אמתית ונצחיתובת כל ישראל טו ובטוחבר

 ווכמ. לם לשוב אליו יתברך באמתשיזכו ֻכ
 שלא ירצה שום ו בודאי ראוי לושהאדם בעצמ

שרק , ת להתקרב אליו יתברךו רק לזכ,ן אחרורצ
וחוץ מזה הכל , בה והצלחה אמתיתוזה הוא ט

 וכל ור כן מֻחיב כל אחד לאהֹב את חבוכמ, הבל
ולהתגעגע ולכסֹף שיזכו כל ישראל , וישראל כנפש

 מצוה לקיים וך כך אם אפשר לוובת, להתקרב אליו יתברך
ב ומה ובודאי מה ט,  ביראת שמיםוכחה בפשיטות לדבר עם חברוזאת של ת

 הוא עיקראבל ה,  ביראת שמיםוכי כל אחד מֻחיב לדבר עם חבר, נעים
  )אות ז, תוכחה -אוצר היראה לפי  לא אות, 'ג כההל, ערבהלכות  (.ןוהרצ

  
[  ˙…‡Â Ï‡¯˘È ˙‡ ‰�ÏÁ�È ‡Â‰ ÈÎ ˜ÊÁ ...) לח, דברים א( 

 הוא ,תרונים יולה למעלה יתרה וממשיך מקיפים עליוכל מה שהצדיק ע
. "ודומלא כל הארץ כב" בחינת הדעת של ,תר בדרי מטהול להאיר ביויכ

ל בעֹצם ו שגם הצדיק הגדעד, ולפעמים מתגברים הפגמים של ישראל כל כך
 חס ,ו אי אפשר להאיר להם הדעת האמת כי אם על ידי הסתלקותוהשגת

ת ובשביל תקון נפש(ת כל כך ולות גדות בעליוכי הוא ֻמכרח לעל, םוושל
ועל כן . לםו בזה העעדייןת לשם כשהוא מֻלבש בגוף ושאי אפשר לעל, )ישראל

, רא מאֹדון ונום עליוקלה למום שעולה למקוואז ע, הוא ֻמכרח להסתלק
פלים והירודים ו הנאפילוומשם מאיר לתלמידיו הדעת האמת עד שידעו הכל 

, עד שישובו אליו יתברך באמת על ידי זה, "ודומלא כל הארץ כב" כי ,מאֹד
  .  מיתת צדיקים מכפרת:ל"תינו זווזה בחינת מה שאמרו רב

 כי על ידי ,םו רבנו עליו השלמשה נמשך בחינת הסתלקות וומבחינה ז
לין ליכנס לארץ והיו יכ לא ,תונות והנסיו על ידי המחלֹקעיקרפגמי ישראל וה

ואז , משהל כי אם על ידי הסתלקות " התגלות הדעת הנעיקרישראל ששם 
ומשם האיר . נהועלה ונכלל בבחינת רעוא דרעוין תכלית המדרגה העלי

 וה בעצמשז, "ודומלא כל הארץ כב"שע בחינת הלמוד של ו יהולתלמיד
  .  שהוא בחינת התחזקות,בחינת השגת התלמיד - שע ובחינת יה

  
  
  
  
  

 חזק כי הוא ותוא ":ונאמר". שע וחזקהוווצו את יה"וזה בחינת 
שע להכניס את ישראל ו זכה יה,משה אחר הסתלקות דייקאכי ". ינחילנה

 בתֹקף התגברות הסטרא ,ת משיחאו בעקבאפילוש, תורוובזה פעל לד. לארץ
 להסתלק מן משה עד שיהיו ֻמכרחים הצדיקים אמתיים שהם בחינת ,אֳחרא

תינו ו שאמרו רבו כמ,תולה מכל הצרו שזהו הצרה הגד-  םו חס ושל,לםוהע
 ,ועל כן באמת. ם כֻחרבן בית המקדשי שקולה מיתת הצדיקים כפלי:ל"ז

 ומכל שכן בין ,ת לילהום בחצונן על זה הרבה בכל יות ולקוצריכין לבכ
 על ידי זה דייקאכי , "'לם הום לעוואתה מר" ,ך אף על פי כןא. המצרים

לים צדיקים במיתתם וגד"כי , ןותצמח הישועה והגֻאלה ויתהפך אבלנו לשש
לה ו ממשיכין הארה גד, על ידי הסתלקותםדייקאכי . "תר מבחייהםוי

 -ת נטילת ידים לסֻעדה והלכ( . עד שעל ידי זה תהיה הגֻאלה,לתלמידיהם
  )ת לדו א, צדיק–צר היראה ו לפי א פא פב פדתותיוא, הלכה ו

  
  )עח- ז עים מכתב–' ב הנחל יֵּבִאספר (

א באש ובמים על האמת והמוכן לב, לבי ובשרי �                         
וזכה , לםות אהבה בל ינתק לעותוהאמתי האהוב עליו אהבה ללֹא גבול בעב

 ושמגלה אלֹקות,  האמתצרוהא, ת עבד נאמן בבית גנזיו של הצדיקולהי
ת ו ורמזיו לרוורתואב מימי תווש, לםויתברך לכל באי ע

ת ישראל היקרים ות בהם נפשו ולהשקון נפשומאִצ
 עיקרשזהו , תוללים ברֹאש כל חוצושלכים ומתגהֻמ

, הרפואה וההצלה מכל מיני חצים וסמים ארסיים
 ,תות כזביומרוח שטות וטעות של המינות ואמונ

אשרי חלקך . הווהו ובולם לתושמביאים את הע
ת ות נפלאות חדשורולה א שִג,אצל הצדיק

 יתברך לכל באי ות שמגלים אלֹקותוראוונ
  .לםוע

שלא , וצריך לשמֹר בשר הגוף שלא לקלקל
ת ולמולקלקל צלם דמות האדם שכלול מכל הע

 ועד רגליו ובכל וח בכל אבר ואבר מרֹאש כֹוויש ל
כי כל חלק  , יתברך'לם להו להמשיך העוחלק מבשר גופ

, תולם וכנגד כמה נפשו מֻיחד כנגד חלק מחלקי עומחלקי גופ
 ורו ועו שום גיד ושום חתיכה מחלקי בשרוכי אין שום שערה באדם וכן אין ב

' לם להולין להחזיר כל העוויכ, תולמות ועו כמה וכמה נפשושאין תלויין ב
  . 'כו וורה בגופוכה להאיר האמת באורי התויתברך כפי מה שז

ת ולם בתשובה ולקשר ולהעלו כח להחזיר כל העוכל אחד מישראל יש ל
נים ו מן העליוכי נשמת, תולמוכי הוא כלול מכל הע, יתברך' ת להולמוכל הע

ל לקשר כל ו הוא יכו בגופוידי התקשרות נפש- ועל, ניםו מן התחתווגופ
שאר  נולה למעלה וגופו עוונפש, וכשנסתלק. יתברך' ת לקרבם להולמוהע

 בחיים ו וגופום שהיה בין נשמתוזה בחינת קלקול השל, ך הארץולמטה בת
ם הוא בין ו השלעיקרכי , םו כי התחברות הנשמה והגוף זה בחינת של,וחיות

וכשהם מֻקשרים יחד בחיים , והנשמה והגוף הם שני הפכים, שני הפכים
  .םום וכשנסתלק הנשמה מהגוף זה בחינת קלקול השלוחיותם זה בחינת של
שיעני ועזרני מהרה וחמֹל עלי בחמלתך וה, אב החסד, אבי אב הרחמן

רני באיזה דרך באיזה אֹפן באיזה וולמדני וה, תיך האמתייםולה ובחנינוהגד
ותך אשר קכן להשיג השגת אלֹ-זכות באיזה עצה ותחבולה אזכה אנֹכי גם

 לם השפל הזה אלא כדיונבראתי בע לא כאשר אתה ידעת כי, צרתיולכך נ
  . להשיג השגת אלֹקותך יתברך, ב הזהוף אחר התכלית הטלרדֹ

די  לא כי, דל התרחקותי מהשגת אלֹקותאתה ידעת גֹ, לםו של עונורב
כין להשיג וידם ז-תיך אשר עלורתך ומצוו כל דברי תלקייםשלא נזהרתי 

אף גם עשיתי מה שעשיתי ופגמתי מה שפגמתי וקלקלתי מה , תךוא
 עד אשר נתרחקתי ,ן ובמעלושיתי בשאט נפש בזדשקלקלתי והרע בעיניך ע

ן ופגם וידי כל חטא ועו-כי על, חוק שנתרחקתי בתכלית תכלית הִרוממך כמ
ל וידם הייתי יכ- אשר על,ר ושביל ונתיב של החכמה והבינהונקלקלתי ִצ

עור וערך יתי המֻרבים מאֹד בלי שונועד אשר ברֹב עו, להשיג השגת אלֹקותך
ידי זה קלקלתי והרסתי -על,  ימים ורבו מעפר הארץלוומספר וכבדו מח

שה והחרבתי ות החכמה הקדו ונתיבםת ושביליורונוהחרבתי כל מיני ִצ
  . ..תךודם משיגין אי- הדרכים אשר על

  ג"תקצמספר תעלון  -ד "בס



כל מה שמובא "
  ן"בלקוטי מוהר
  על מעלת

התקרבות לצדיק 
  נאמר על', וכו

  , רבנו הקדוש
, שגילה את זה

ואנחנו חברים 
  "המקבלים זה מזה

 )ל"זצ, מדברי רבי ישראל בער אודסר(

ת להגדיל ות ותחבולושב מחשבוהח,  המשכיל והנערץ,ידידי כנפשי �
ע המשבר ומכני,  של משיחוולפרסם את שם הצדיק שהוא בחינת רוח

ומשפיל ומבטל כל הגאוה והממשלה של המנהיגים המֻפרסמים של שקר 
ר ון הרע על הצדיק והנלוים אליו ומסתירים ומעלימים אוהמדברים לש

לם וידי זה הע-ועל, הצדיק האמת ומפרידים בין כנסת ישראל ובין הצדיק
טים לצד מינות ומֻחסר אמונה ונתרבים כל ספרי המינים והמחקרים הנ

  .מטילים שנאה ואיבה בין ישראל לאביהם שבשמיםת שווכפיר
 בחינת עיקרתים והשקרים נמשכים מבחינת קלפת עמלק שהוא כל הטֻע

, לםות שבעו ההטעאשֹרשוהוא , מאה והשטן והיצר הרעהשקר והרע והֻט
 עיקרכי זה , לםו מן העו וזכרות שמור מעשה עמלק ולמחינו לזכֹכן נצטִו-ועל

טול השקר והטעות והתגלות ידי ִב- יתברך עלוהגדלת שמ, הגֻאלה השלמה
  . לםוהאמת בע

ם שגבול ובמק, ף של ישראלור הזה אצל הקצה והסואנחנו עתה בד
שמשם ולהלאה אין מתפשט קֻדשת , ים קֻדשת ישראליששם מס, להישראל ִכ

פי -על-אבל אף. םו חס ושל,לה שלא נכשלוכן צריכין שמירה גד- ועל, ישראל
,  כי אנו תקיפין בדעתנו. מקֻדשתנו,םו חס ושל,תנוואיוכלו להזיז  לא כן

כלל , ת שטות שלהםולבלבל דעתנו בדע, תנוויוכלו להזיז א לא ובדעה בודאי
יזיקו לנו  ולא בודאי אנו תקיפים,  מצד הדעתהיינו, כי מצד הנשמה. אכלל ל

  . םוחס ושל, כלל
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

אחר כך נעשה , הוא מצא אותי בטבריה...   �                          
הוא היה , כולם מתנגדים על רב צבי רוזנטל

, ולא השגיחו על זה', תלמיד של החפץ חיים
אני אמרתי לו שעניין רבנו הקדוש זה עניין 

ואם אתה תכניס את , שנעלם מאד מהעולם
יהיה , מוחך ואת לבך בהדיבורים של רבנו

: כשהוא אמר... מרינעשה ממך עניין אחר לג
והחותן שלו , "אני רוצה להיות ברסלב"

הוא , אז הוא הלך לירושלים, ואשתו לא רצו
והוא הלך , השאיר את חותנו ואת אשתו

הוא הלך , היה לו ילדים קטנים, לירושלים
אני לא יכול להיות . "רגלי, לירושלים

הם לא רוצים להשאיר אותי להיות , בטבריה
 ללכת לירושלים לרב אז אני מוכרח, ברסלב

, אבל הייתי בסכנה גדולה"... שלמה ווקסלר
אמר ) השוטר(, הם רצו לתת לי מכות גדולות

תקבל מכות עד שתגיד איפה הלך צבי : "לי
אני לא יכול "... "?איפה הוא נמצא, רוזנטל

אני מוכרח לנסוע , להיות בטבריה
שישלחו לחפש , אני אמרתי להם". לירושלים

כי ראיתי , בעפולה, שליםאותו בדרך לירו
שישלחו לחפש , אמרתי להם, שאני בסכנה

  ... בדרך לירושלים
והחיילים , ומצאו את רב צבי בעפולה

אתה לא , אנחנו חיילים. "הוא לא רצה. שהוא יחזור לטבריה, אמרו לו
הם הביאו אותו , הם לקחו אותו לטבריה!" אנחנו ניקח אותך? רוצה

והוא עשה ניירות , ו לרב משה קלירסובבוקר הם לקחו אות, לטבריה
שהוא לא יעבור אצל רבי ישראל קרדונר ואצל ישראל , שיחתום עליהם

  ... הוא אמר את השבועה, הוא חתם, כי היה בסכנה, הוא חתם. בער
, אני הלכתי למקווה ...בחצות הלילה, צבי ראיתי אותו בחלום רב

 ,אתה חתמת ,צבי רב ":אמרתי לו, בא על ידי והוא דיבר איתי הוא
שהוא , הוא אמר" ?מה יהיה, על ידי איתי ולעמוד שאסור לך לדבר

אחר כך ... יהיה מה שיהיה ,לא לרב קלירס לא ישמע, לא רוצה עכשיו
 אבל ברוך השם ,במקווה באו אנשים וראו דבר כזה, הלך איתי למקווה

רק ... לא מקווה ולא ,אחר כך ראיתי שזה היה חלום... ניצלנו מהם
היא  ,"צבי נפטר רב ":בוכה היא ,מעתי הבכיות של אשתו עליוש

אבל היה , הילדים עכשיו בקרלין, נשארה אלמנה עם ילדים קטנים
הוא לא רצה . ודור דור מספרים המעשה של רב צבי רוזנטל, מעשה יפה

, כך היה, "אנחנו ניקח אותך לאוטו: "הם אמרו לו, ללכת עם החיילים
הוא קיבל ,  ואמרו לי שרב צבי הוא בטבריה,הם הביאו אותו לטבריה

הוא , הוא חתם על מה שכתב לו הרב משה קלירס, מחלה והוא נפטר
המעשה של רב צבי רוזנטל הוא מעשה , אוי. קיבל מחלה על הריאה

, הוא לקח את הטלית ותפילין והלך להתפלל, הוא לא אמר כלום ,פלא
באו  שבת הם מוצאי ,ובשבת היה בעפולה ,אחר התפילה הלך לירושלים

, אפילו אם הוא ימות, הוא היה גיבור .אותו לטבריה החיילים והביאו
  ...הוא יהיה ברסלב

  )סו-'נים ססימ, תלמוד תורה –לקוטי עצות  (

 אם ישב עצמו ,אפילו אדם פשוט�                                                         
 רק .יכול לראות חדשות ונפלאות,  היטבעל הספר ויסתכל על אותיות התורה

 ).סימן רפא, ן"לקוטי מוהר(ין פנים יע, שלא יעמיד הדבר לנסיון
כי . צריך האדם לחטֹף ולגזֹל עתים לתורה מתוך הטרדא והעסק � 

אף על פי כן אי אפשר שלא יוכל , אפילו מי שיש לו עסקים וטרדות רבות
 ).סימן רפד, שם( בתורה לחטֹף ולגזֹל לעצמו איזה שעה ביום לעסֹק

עור פוסק ולא יחיוב גדול על כל אחד מישראל ללמֹד בכל יום ויום ש � 
אף על פי כן על כל , ואפילו בשעת הדחק כשאין לו פנאי או שהוא בדרך. יעבֹר

אפילו במקום שאינו , לחן ערוך באיזה מקום שהואפנים ילמוד איזה סעיף ֻש
 באֹפן שכל ימי חייו לא יצא יום בלי ,לחן ערוךמודו בֻשעומד שם בסדר ִל

ובשאר הימים כשאין שעת הדחק ילמוד כסדר כל הארבע . לחן ערוךמוד ֻשִל
וכן יתנהג כל ימי , ואחר כך יחזֹר ויתחיל כסדר, לםלחן ערוך עד שיגמֹר ֻכֻש

, ונותיווידי ע-והוא תקון גדול מאֹד לברר ולתקן כל הפגמים שפגם על, חייו
שיחות (פוסקים מבררין הטוב מהרע שהוא כלל כל התקונים מוד ידי ִל-כי על

 ).סימן כט, ן"הר
,  זוכה להיות בעל הבית ומושל על הארץ,לחן ערוךמוד ֻשידי ִל-על � 

ידי זה חכמה עלאה וחכמה -ולהשיג על, ידי זה זוכה להקים שערי גן עדן-ועל
 ).סימן רפו, ן"לקוטי מוהר(תתאה שהוא עיקר תענוג גן עדן 

 כשהם מתחילין לקרות בתורה הם ,תינוקות של בית רבןה � 
ידי - י משם הם מקבלין הבל פיהם שאין בו חטא עלכ, מתחילין מן ויקרא

 ).סימן רפב, ן"לקוטי מוהר(צדיקי הדור 
מוד הלכות בפרט כשזוכין לחדש ִל � 

ידי זה -ועל, זה בחינת שעשוע עולם הבא, בהם
 ).ב ב"ח(באה הולדה בנקל ונצולין מכל הצרות 

ידי שמבטלין תלמידי חכמים -על � 
 ).שם(על ידי זה נעשה חולה על רגליו , מלמודם
 תזכני ברחמיך הרבים ובחסדיך ,ובכן ...  ����

 שאזכה ללמֹד הלכות בכל יום ויום ,הגדולים
ולא יעבֹר אצלי יום , חֹק ולא יעבֹר כל ימי חיי

ידי -עד שאזכה על, מוד הלכותאחד בלי ִל
וע עולם הבא לדעת ולהכיר ההלכות לשעש

ותעזרני שאזכה לברר פסק , אותך תתברך לנצח
ותמשיך עלי , ותהיה עמי תמיד, ההלכה באמת

ואזכה לאסוקי . נם חסדי דוד הנאמניםחסד ִח
עד שאזכה מהרה , שמעתתא אליבא דהלכתא

לידע כל ההלכות של כל מצות התורה על בוריין 
פיע דושין אמתיים ותשולחדש בהם ִח, ואמתתן

עד שאזכה לדעת ולהכיר , עלי דעת שלם דקֻדשה
אותך באמת ולהיות סמוך וקרוב אליך ולהודות 

ולהתדבק אליך באמת בעולם , לך ולברכך תמיד
לקוטי  (.הזה ובעולם הבא מעתה ועד עולם

 )' מתוך תפילה ב–' תפילות ב
  

  )קעב-עק–' ת ב"ימי מוהרנספר ( 

והנה זה היום יום  ...☺                                                                         
וראש השנה , ועדיין אנו עומדים סמוך לעיר הנזכרת לעיל, חמישי נצבים

 השם יתברך ירחם עלינו שנזכה ,סמוך לבוא ביום שני הבא עלינו לטובה
לבוא למקום מנוחה בימי ראש השנה הבא עלינו לטובה וזאת נחמתנו 

לה לאל יש בינינו יותר י יש לנו שופר על הספינה וגם תה,לה לאלישתה
  : הטוב בעיניו יעשה' וה, ין עשרהיממנ

ואז נודע שזאת העיר ,  ירדו קצת אנשים מאתנו לתוך העיר,אחר כך☺ 
רק קצת קורין אותה סיאה ושם קנינו מעט ענבים ושאר , הוא סאקיס

ושני , שים לחםדברים קטנים לאכילה וביום ששי הביאו לנו מהעיר שלֹ
כי באמת דרו שם , אקיס ענבים מה שנתנו מעט הישראלים שנמצאו שם

  : אם מתי מספר-ולא נשארו שם כי,  רק בעת המלחמה ברחו ֻרבם,ישראלים
אמר לנו , והנה בעת שעמדנו שם אצל העיר סאקיס הנזכרת לעיל☺ 

ד שם עד יום שני שהוא ראש השנה גם רצה לקבל הקפיטאן שהוא יעמֹ
ומחמת זה הצר לנו , ארבעים ישמעאלים על הספינה ובתוכם אדון פאשי

קח לה בהרחבה ועתה כשרצה ִליישיבתנו בהאמבר שישבנו שם בתח
 הכניס המחצה המפסקת הרבה לתוך גבולנו ועל ידי זה היה צר ,הישמעאלים

חק המקום קת בין אנשי הספינה מחמת דֹלנו המקום ונעשה כמה מחלֹ
 גם היה לנו צער מה נעשה בראש השנה איך נוכל .ות מקומםשֻהצרכו ֻרבם לשנ

, ע שופר בין הישמעאלים שדרכם להקפיד קפידות הרבה מאדלהתפלל ולתקֹ
 אבל השם .גם שארי יסורים שהיו מגיעים לנו חס ושלום אם היו על הספינה

בב סבות לטובה עד אשר לבסוף לא  וִס,חם עלינו ובלבל העסק שלהםיתברך ִר
  : מהם כללבל אחדִק
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