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ברעיא מובא בזוהר הקדוש ) י"רש(מלמד שלא הוכיחן אל סמוך למיתה 
ובגין דהוית חשיב בחייך דאלו הוה : מהימנא על מֹשה רבנו עליו השלום

, עין שם', אפשר לך הוית מהדר כלא עלמא תחות ֻקדשא בריך הוא וכו
שביל זה שהיה חושב כל ימיו שאלו היה שמבֹאר שם גדל מעלת מֹשה ב

 מֹשה רבנו עליו אפילוש, נמצא. יתברך' אפשר לו היה מחזיר כל העולם לה
 תוכחה היה מקים על ידי הרצון שהיה כוסף תמיד מצוות עיקר, השלום

להחזיר כל העולם למוטב ועל ידי זה זכה למה שזכה וזה בחינת מה שאמרו 
שכן מֹשה לֹא , אדם אלא סמוך למיתהל שאין מוכיחין את ה"רבותינו ז

 התוכחה הוא עיקר כי היינו', הוכיחן אלא סמוך למיתה וכן יעקֹב אבינו וכו
 התוכחה הוא רק סמוך למיתה שאז מתחילין עיקרועל כן . על ידי הרצון

כי , מחמת שהוא סמוך להסתלקות, להכלל ברצון ואז מאיר בו הרצון ביותר
ה נסתלק ונכלל בבחינת רצון כמו מֹשה ההסתלקות של הצדיק הוא שיהי

ומחמת שסמוך . ל"שנכלל בשעת מיתתו ברעוא דרעוין כנ, רבנו עליו השלום
   .יקא יכול להוכיחםילמיתתו מתחיל להאיר בו בחינת הרצון על כן אז ד

להוכיח  וצריך  מה שכל אחד ערב בעד חברו, הערבותעיקרכי 
כי אינו יודע , ובאמת מי יכול להוכיח את חברו, את חברו

מה שחסר לחברו וגם מי יודע אם חברו ישמע לדברו 
 אם ישמע מי יודע אם יוכל להתגבר על מה אפילוו

 עיקרעל כן , לשוב אליו יתברךושצריך להתגבר 
שיהיה , קיום מצוה זֹאת הוא על ידי הרצון

רצוננו חזק מאֹד לראות בטובת חברו ובטובת 
לם ו כשיזכו, כל ישראל טובה אמתית ונצחית

וכמו שהאדם בעצמו . לשוב אליו יתברך באמת
בודאי ראוי לו שלא ירצה שום רצון אחר רק 

שרק זה הוא , לזכות להתקרב אליו יתברך
כמו , וחוץ מזה הכל הבל, טובה והצלחה אמתית

כן מֻחיב כל אחד לאהֹב את חברו וכל ישראל 
ולהתגעגע ולכסֹף שיזכו כל ישראל להתקרב , כנפשו

ובתוך כך אם אפשר לו לקים מצוה זֹאת , אליו יתברך
בודאי , של תוכחה בפשיטות לדבר עם חברו ביראת שמים

, כי כל אחד מֻחיב לדבר עם חברו ביראת שמים, מה טוב ומה נעים
  . הוא הרצוןעיקראבל ה
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ראל ולהמתיק מעליהם כל הדינים הצדיק עוסק בכל עת לתקן נפשות יש
וזה על ידי שמבטל את עצמו אל השם , ולהצילם מכל מיני צרות ויסורין

טול יכי הב(טול יואחר כך כשחוזר מהב, טולייתברך בכל עת בתכלית הב
אז על ידי אור הרשימה שנשאר אצלו ) צריך להיות בבחינת רצוא ושוב

 כל הדינים ומבטל כל ובזה ממתיק, על ידי זה ממשיך תורה, טולימהב
אך לפעמים הדין גובר כל כך חס ושלום עד שהצדיק אינו יכול . היסורין

רק ֻמכרח לבטל עצמו , טול של בחינת רצוא ושובילבטל הדין על ידי הב
וזה בחינת כי מפני הרעה . טול גמור כזה עד שנסתלק לגמרי חס ושלוםיבב

מאֹד ולהסתכל על עצמן ואז צריכין העולם להתעורר בתשובה . נאסף הצדיק
כי אז . מה שגרמו בעוונותיהם עד שנסתלק הצדיק בשבילם, היכן הם בעולם

שצריכין לשים על לב מאֹד הסתלקות , הכל תלוי בהדור שנשאר אחריו
ואז זוכין להמשיך אור . ולהתעורר בתשובה שלמה על ידי זה, הצדיק

  . מהרשימה שנשאר מהצדיק
ודאי משאיר בעולם איזה וב, לק מן העולםכי כל צדיק וצדיק כשנסת

 ההמתקה על ידי עיקרואז . רשימה טובה על ידי תורתו ומעשיו הטובים
שכשמתעוררים בתשובה אזי ממשיכין אור גדול , הדור יתום שנשארו אחריו

כי מחמת . שעל ידי זה נמתקין ונתבטלין כל הדינים שבעולם, מהרשימו שלו
טול הגמור אל אור האין יו בתכלית הבישהצדיק נסתלק למעלה והוא עכש

על כן נמשך משם בכל פעם אור גדול ונפלא להרשימו שלו שנשאר , סוף

אבל צריכין לזה על כל פנים איזה התעוררות מלמטה על ידי . בעולם הזה
בכדי שיזכו להמשיך על ידי זה אור הרשימו של הצדיק , מעשי הדור הטובים

מחמת שהצדיק , גדול ונפלא מאֹדשמאירה עתה לאחר הסתלקותו באור 
כי גדולים צדיקים במיתתם יותר . טול בשלמותיהוא עכשו בתכלית הב

הם גומרים לאחר הסתלקותן , ומה שאינם יכולים לגמֹר בחייהם, מבחייהם
ומזה נמשך מה שלא היו ישראל יכולים לכבש ארץ ישראל ולכנֹס . קאידי

ת הארץ והכל בכֹחו של רבו ואז כבש יהושע א, לשם עד אחר הסתלקות מֹשה
ואמר לו , וכן מה שדוד המלך עליו השלום רצה לבנות הבית המקדש. מֹשה

קון גדול כזה של בנין בית יכי ת', השם יתברך והיה כי ימלאו ימיך וכו
טול אל השם יתברך י השגת התורה ושם הוא תכלית הבעיקרהמקדש שבו 

קון עד אחר יפשר לגמֹר התעל כן לֹא היה א. קון כל העולמותיובו תלוי ת
ועל כן באמת נקרא הבית המקדש על . הסתלקות דוד והכל בזכותו של דוד
 אותיות ,הלכה ד - הלכות תפלת ערבית( .שם דוד כמו שכתוב ראה ביתך דוד

  ) אות עה, צדיק– לפי אוצר היראה כ כא
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 המלחמה הגדולה עיקרוזה מרמז על 
 מלחמת כל אדם שהיא עיקרוהכבדה שהיא 

 שלא יירא עיקרמלחמת היצר בזה העולם שה
ל הארץ כי מלֹא כ, אתנו' ולֹא יתפחד כלל כי ה

' ה: ל"כבודו כמו שאמר אז אדוננו מורנו ורבנו ז
: וכמו שאמר. אל תירא', יתברך עמך ואצלך וכו

שהאדם צריך לעבֹר בזה העולם על גשר צר 
  ).סימן מח -בלקוטי תנינא ( שלא יתפחד עיקרוה

אלֹקיכם הוא הנלחם ' לֹא תיראום כי ה: וזה
 כמו, ואזהרה זֹאת הזהיר ביותר את יהושע. לכם

כי יהושע הוא בחינת . 'ויתי וכווואת יהושוע צ: שכתוב
בחינת הקיצו ורננו , התלמיד שהשגתו בחינת מלֹא כל הארץ כבודו

ן חלק "כמבֹאר בלקוטי מוהר(' בות יהושע וכוישהוא ראשי ת. 'שכני עפר וכו
 השגתו הוא בחינת התחזקות שיחזק את עצמו עיקרש, )עין שם,  זסימן –ב 

אשו ולֹא יפלו משום דבר ובכל יכֹחו של מֹשה רבנו שלא יתיואת כל ישראל ב
ן ולֹא יאתם עדי' כי ה. מה שיעבֹר עליהם יהיו חזקים בכֹחו של מֹשה רבם

  . 'שזהו בחינת לֹא תיראום וכו. כי מלֹא כל הארץ כבודו, אתם' יראו כי היית
כי הצדיק בחינת מֹשה יכול להשפיל את המלאכים המקטרגים שמהם 

מה אנוש : שאמרו הנפילים מבני שהם (פות סיחון ועוגינשתלשלו קלנמשכו ו
 בידיעתו יתברך כלל עדייןכי מראה להם שאינם יודעים , )וכמובא, כי תזכרנו

 עדייןראו כי יולעורר ולהקיץ כל השוכני עפר שהם הדרי מטה שלא יתי. 'וכו
: יהושעשזהו בחינת אזהרת מֹשה את . 'אתם כי מלֹא כל הארץ כבודו וכו' ה

אלֹקיכם לשני המלכים האלה שהם סיחון ' עיניך הרֹאֹת את כל אשר עשה ה
כי מאחר . 'לכל הממלכות וכו' ועוג שכחם היה מקטרוג המלאכים כן יעשה ה

שכבר הרג שני המלכים האלה בזה רואין כי יש כח לבטל קטרוג המלאכים 
בודאי על כן , מאחר שהרג שני המלכים האלה סיחון ועוג שנמשכו מהם

לכל הממלכות אשר אתה עֹבר שמה ובודאי ' תהיה בטוח וחזק כי כן יעשה ה
 התגלות זה הדעת של מֹשה שהוא בחינת עיקרתירשו ארץ ישראל ששם 

הלכות . ('על כן בודאי לֹא תיראום וכו', עליונים למטה ותחתונים למעלה וכו
  ) אות פד,ו הלכה – נטילת ידים שחרית

  
  
  
  

  עלון
  ב"תרפ

  ד"בס

 ל" זצ ,שלמה  אייזיק  'ר  בן  ודסרא ער ב  שראלי  'ר  מורינו   נצח לזכרון

  

 טוב להגיד ולשיר

  

 ...כל הישועות לזכות ל

  

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן



  )סד-ים סג מכתב– חלק ב -ל ספר ִאֵּבי הנח (

 וסף ומתגעגע בפנימיות לבוהכ, נפשי ולבבי     �    
להתקשר בקשרים חזקים להצדיק האמת שהוא המנהיג על כל המנהיגים 

 הקיום והמעמד עיקרוכל , ת אלֹקותוסק להביא ולהכניס בלבנו השגוהע
של בעֹצם התגברות החשך , תות והטֻעיות המבוכו ביון מֻצלעכשיושלנו 

לם שלא יהיה וכי אין לב אבן בע. ויד-הוא רק על, תות כזביות ואמונוהכפיר
 לעקֹר ולם שלא יהיה ביכלתוך בעוואין לב נב,  ללב בשרופכו להוביכלת

  . ף יגמֹר מה שחפץוף כל סו ללב ישר עד שסות ולהפכו כל המבוכומאת
  .שה צלומד נגד דבר רוחני עוכל דבר עב וגשמי כשע

ל נגד הדבר ו דבר גדאפילוו,  שהואול כמואם הוא גדדבר המגבל אף 
  . ) ֻמגבלוכנגד הדבר שאינ(הוא כאין וכאפס ממש נחשב ,  ֻמגבלושאינ

ת ֻזהמת הנחש הנאחז ות רעו הטהרה מהדמים הרעים שהם התאועיקר
ת ושפיכות דמים הרבה וידם וישתק בשביל ונול בזיוידי שיסב-הוא על, בנו

ידי זה יהפֹך דם -שעל, ה לתשובה ולהתקרב אל הצדיק האמת באמתשיזכ
  .'וכו' ידי שמקים דם לה-על, לדם

ם ירא בעל כתפיוקק ומתגעגע אחר הבעטלר הנוהמשת, עיני ולבי     �
תינו לבחינת למעלה מן ומותנו מכל מקושא אותינו ונוחם מלחמות הלורחב
  . םוהמק

וכל מה שהנפש יקרה , מידרבים על נפש האדם תות הם אות רעוהתאו
 וצריך רחמים רבים ,תרותר ויו הם מתגברים עליו בי-תר ולה ביווגד

אך שקשה , ו שרע ומר דרכודה בעצמוהרשע י. נצל מהםיל להווהתגברות גד
  .ןוכי ההרגל על כל דבר שלט,  לפרשול

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

צה בכל וני רא, השם ירחם...                          
ת ולבי ונפשי שכל אחד מישראל יזכה לכל הישוע

רבנו , לםומֻחיבים להתפלל על הע, נו. שצריך
הוא , לםומי שלא מתפלל על הע: "מרוש אוהקד
  ".  עֹנשויש ל

, אז אני לֹא התפללתי: "מרואי אפשר ל, לֹא
  "?מדוע מגיע לי עֹנש

צריכים להתפלל אחד על . לויש עֹנש גד.. לֹא
לם אז ושיתגלה דעת רבנו בע, לםועל כל הע ווחבר

  .  כל אחד מה שצריך,תויהיה כל הישוע
-שואמנם זה ביד הקד, צריכים לקרב הגֻאלה

צה שאנחנו ואבל השם יתברך ר, הוא לבד-ברוך
לם ו של עונורב. נמשיך את השם יתברך להגֻאלה

 ורבנו .מאמונה,  נחת רוח מתפלתנווהוא יש ל
  !להין שלי הוא תפיי הענעיקרש אמר שהוהקד

השנה הוא -ין ברֹאשי הענעיקרו, "השנה-ן שלי הוא רֹאשי העניעיקר"
  !"ין שלי הוא תפלהי הענעיקר", םוסקים רק בתפלה כל היושע

א אלי על ולב? השנה-מה זה רֹאש, "השנה-ן שלי הוא רֹאשי העניעיקר"
ו לֹא רק בחיי רבנ, עכשיוזה הדבר נשאר גם  ו!תיקוןהשנה בשביל -רֹאש

 זה. הוא לֹא נפסק, ין נמשךיזה הענ, השנה- הוא רֹאשעיקרשהוא אמר שה
 ושל עניין  וכלוכל דבור של. לםושל רבנו זה דבר חדש שלא נפסק לעעניין 

  . רווד רוהוא למעלה מן הטבע והוא נצחי והוא תמיד בכל ד
זה , רור ודושהוא המנהיג האמתי של כל ישראל בכל ד, ככה הוא אמר

  ...בכל מעשה, בכל שיחה, רהוהוא המנהיג שלנו בכל ת !לֹא נפסק
  
בים כאלה שאין וראיתי איש אחד שהיה חי חיים ט.. יוא, יוא, יוא

ראיתי מרבי . דעים מה זה חייםולם יובים כאלה שאין העוחיים ט, לםובע
  !ת כאלה שאין דבורים לדברונר פלאוישראל קרד

ום והיו חשובים בכל שהיה להם שם ופרס, ניםוגא, ליםואני ראיתי גד
ן ו שם של גאולם והיה לון ומֻפרסם בעוהיה רב אחד שהוא היה גא. לםוהע

ואחרי ,  לפני שנתקרבתי לרבנווואני ראיתי את החיים של, וצדיק והכל
דע ולֹא י,  הרב הוא בחוץ לגמריותושזכיתי להכיר את רבי ישראל ראיתי שא

  .מה זה אמונה, רהומה זה הת
ש ורבנו הקד. כפי הלב, תרותר ויות רבי ישראל ויול להיוכל אחד יכ

מרת דרך ומה זאת א. !"ליך אתכם בדרך חדשו ואני א- תנו לבכם לי: "אמר
  !"כן הוא חדש לגמרי-פי-על-אף, זה דרך ישן"? חדש

: מר רבנווא, "והסרתי לב אבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר: "יש פסוק
  !" זה של ברסלב-לב בשר "

לם אחרי ביאת וראיתי כבר איך שיהיה הע, י ישראלאני ראיתי את רב
  )ההמשך יבוא( ...המשיח

  )יא-ט,  גאוה וענוה–לקוטי עצות (

-ועל. דה זרהוגאות הוא בחינת עב �                                       
;  כח הדבור לדבר דבורים המאיריםולים לפתח פה ואין לוידי גאות אין יכ

 ו להחזירורה מאירין לולֹא די שאין דברי הת, יוך פורה באה לתווכשהת
 .רה עצמה נתגשם ונתחשך שם מפיוואלא שגם הת, למוטב

כה וז, ל מגאותוצימר הברית ונווכשש. אוף תלויים זה בזהיגאות ונ � 
 .רה לעמקהות התוא לתבונוכה לבועד שז,  לתשובהור המאיר לולא

דע ונו מחמת שהוא י שהוא עהיינוד, יש ענוה שהיא תכלית הגדלות� 
שהוא , קר ולהתכבד  נמצאיכן הוא ענו כדי להתי-על, שהגדלות מֻבזה מאֹד
כן צריכין להשכיל על דבריו ולהתרחק מהגדלות -על. דוענו בשביל גדלות וכב

-מאֹד מאֹד הוי שפל': ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, ןובתכלית עד קצה האחר
זה גלו ישראל -ידי-שעל,  זרהדהוכי הגדלות הוא בחינת שבעה בתי עב', רוח

ידי -ד עלודפים אחר הכבומחמת שר,  לֹא חזרנועדיין זה -ידי-מארצם ועל
 .הגדלות
שאזכה , ותעזרני ברחמיך הרבים לשבר ולסלק מעלי מדת הגאוה   ����

תן לי יות. ואזכה לענוה באמת, לםושלא יעלה בלבי שום צד ונדנוד גאות בע
ואנצל מענוה , וכל להפיק דרכי הענוהשכל וחכמה אמתיות מאתך באֹפן שא

שלא , שזאת הענוה היא תכלית הגדלות, דומענוה שהיא בשביל כב, פסולה
רק , קר על ידי זהית עניו כדי להתכבד ולהתיום להיונתי חס ושלותהיה כו

לים האמתיים שאזכה לתכלית הענוה ותזכני ברחמיך הרבים וחסדיך הגד
 .ובאמת לאמת

, ררו רחמיך וחסדיךויע. הרחמן באמת, ים רביםמלא רחמ, 'האנא    ����
ואל יגרמו , שאזכה להרגיש שפלותי באמת, ניועל נבזה וחדל אישים כמ

לבלבל את דעתי , םותי חס ושלות אותי לדחונווע
ת של ות של שטות שהם המחשבוומחשבתי במחשב

והצילני ברחמיך , רחם עלי למענך. ת וגבהותופני
כי . לם כללובעהרבים משום צד גאות וגבהות 

, באמת ידעתי כי איני ראוי וכדאי להתקרב אליך
 'הדך מאֹד כאשר אתה ידעת וכי פגמתי בכב

שתהיה , אך נשענתי על רחמיך הרבים. אלקי
, אלקי 'העל כן עזרני . בעזרי ותשתדל בהצלתי

  . שלא יתבלבל דעתי בשום צד פניות וגאות כלל
ותרחם עלי ברחמיך הרבים ולֹא תניחני    ����

ותעשה . םוכים חס ושלות בדרכים נבולתע
ואת משפטיך , ברחמיך את אשר בֻחקיך אלך

. ובתכלית הענוה באמת לאמת, ר באמתואשמ
ב שלא ות טו בשעה שתזכני לעשאפילוותעזרני ש

 מתוך –לקוטי תפילות א  (ולםאדע מעצמי כלל לע
  ).תפילה יא

  
  )ג המשךמ, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

 ודוש נפלא בתבערת לבביאל מטעפליק היה חוש' ר ...    �     
ן יעי(' וכו' וכו' ר בלילהוהנע'על פי המשנה , ל"ם בעצת רבנו זי לקיווריצת

תה בהתלהבות י היורתו ותווכל תפלת, )ב"ן חלק א סימן נ"הרולקוטי מ
ושמעתי מאבי . ל מטעפליק"מאיר ז' רר ונתקרב גם רו נתעוועל יד. להוגד

שכאשר באו אליו בני , ל"אל הנוש'  של רול דרכ"ר זמאי' ל ששמע מר"ז
איזה דברים ' ת וכווספו בתו בגמרא אוהנעורים בבית המדרש ושאלו מאת

ך כך נכנס וובת, והשיב להם שיגיד להם לאחר שעה, למםושהיה קשה לה
 והשתטח ובקש )שהנשים מתפללים שם בבקר(לחלק השני מהבית המדרש 

  .  הפרושו עד שנתגלה ל',וכו" גל עיני"מהשם יתברך 
המגיעים מלמעלה (ת ול שמרֹב הכרח הנפיל"ואף על פי כן שמעתי מאבי ז

! אלוש, ןול בזה הלש"ת ז"הרנו פעם אחת מו אמר ל)ם אחרוכמובא במק
פל ואה שאתה נוושאף על פי כן אם הייתי ר,  אין לי הנאה ממךעדיין

ב נאך פון דיר קיין איך הא! אלוונתחזקת ונשארת על עמדך אז הייתי נהנה ש
איך זאל זייען ווי דוא פאלסט אראפ אין דער נאך זאל איך זעהין , הנאה ניט

  . וואלט איך פון דיר הנאה געהאט, ווי די דער האלסט זיך
, ת"הרנושהבין מדברי מ, ל"מאיר הנ' גם שמעתי פעם אחת בשם ר

י לקח ואיננו כ", ךו הכתוב בחנום ביונתקי, שמחמת זה לֹא האריך ימים
ל ולֹא יתחזק באֹפן שישוב ו השם יתברך שיפומחמת שידע ב".  אלֹקיםותוא

  .ויתעלה
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