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כן נקראת האמונה תמימות  ועל. השלמות היא רק אמונה לבד עיקר
אלֹקיך כי האמונה היא תמימה ושלמה בתכלית ' בחינת תמים תהיה עם ה

ולא  תותשבע עין לראלא  לדבר יוכל אישלא  השלמות כי כל הדברים יגעים
כן  ועל. יוכל למצֹאלא  וגם אם יֹאמר החכם לדעת. 'תמלא אֹזן משמֹע וכו

כי אי אפשר להשיג . ידי אמונה רה כי אם עלואין שלמות להדעת והת
ידי האמונה כי מאחר שהוא מאמין  בהדעת שום דבר בשלמות כי אם על

הוא שלם בתכלית תיו יתברך באמונה שלמה ויתברך ובצדיקיו ובמצ' בה
השלמות כי האמונה היא בלתי גבול כי הוא מאמין בהאמת שהוא עד אין 

בדעת בשום אֹפן אבל האמונה מקפת  ופי שאי אפשר להשיג על ף אףוס
כן צריכין שתהיה האמונה בשלמות בלי שום  ועל. ף ותכליתוהכל עד אין ס

ידי   להשיג עלכהוז מום ופגם כלל בבחינת כלך יפה רעיתי ומום אין בך ואז
ר בהמה ות בכוהלכ. (כין לדעתוידי שלמות אמונה ז כי על. לוזה דעת גד

 )'ת יוא ,'הלכה ג – רהוטה
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אין בכם זכות  אפילו: ל"תינו זוודרשו רב
, ם שמע ישראלומרים בכל יואלא מה שאתם א

כי כל ', יביכם וכוותם ראויים לנצח את אא
על מלחמת  עיקרלם מרמזין ות שבעוהמלחמ

ת שיש לאדם והמלחמ אפילוכי , היצר הרע
הכל הוא , יביםונאים ואובגשמיות עם ש

שאמרו  וכמ, ת היצר הרעובחינת מלחמ
כשיש לאדם צרים ): סנהדרין מד(ל "תינו זורב

 רעיקכן  ועל. צרים למעלה וכך יש ל, למטה
וזה שהזהיר . המלחמה הוא מלחמת היצר הרע

לנצח את ', הכהן קֹדם שנכנסו למלחמת ה
 סביב ארץ, יבים והסטרא אחרא שסביב הקֻדשהוהא

נעים והמעכבים והמ, נאיםושהם כלל כל הש, ישראל
לה ואזי הוא בסכנה גד, וכשאדם נכנס להלחם עמהם, מדברים שבקֻדשה

 ותוצים להפיל אום ורוגים חס ושלקטרו רר עליו כמהוכי מתע, םוחס ושל
המלחמה שצריך להתחזק לעמֹד על  עיקרוזהו , םולגמרי חס ושל ודתומעב

ואז בודאי יזכה לנצחם ולשברם , םויתברך חס ושל ודתורגליו לבל יפל מעב
, םויתברך חס ושל ודתוחזק שלא יפל מעב ונואבל במה יהיה בטח, ולבטלם

בודאי , שהוא חזק בהאמונה הקדשה שכשהווהוא רק האמונה הקד עיקרה
וזהו שמע ישראל אתם . לםון שבעולהתירא משום מלחמה ושום נסי ואין ל

זכות וכֹח  היינו. בזכות שמע ישראל לבד', ם למלחמה וכווקרבים הי
לים להתקרב למלחמה בגשמיות ובזה לבד אתם יכ, שהוהאמונה הקד

 אין לכם שוב, יתברך וכי מאחר שאתם חזקים באמונת, וברוחניות
אל ירך לבבכם אל תיראו : "וזהו. לםורא כלל משום מלחמה שבעילהתי

משעטת סוסים ושפעת ' אל תיראו'". ואל תערצו ואל תחפזו מפניהם
נאים ושין השוני תכסיסי מלחמה שעעניי היינו. תול הקרנוהקלגסים וק

, ת הללו יש במלחמת היצר הרעווכל הבחינ, להפחיד ולאים על שכנגדם
 אפילו, ובמלחמת היצר הרע' דת הודוע למי שהתחיל לכנס קצת בעבוהוא י

כי דרך הבעל דבר והסטרא אחרא לאים ולהפחיד על , אדם פשוט לגמרי
ומחמת זה , יתברך מאֹד מאֹד ודתוהאדם מאֹד מאֹד ולהכביד עליו עב

מחמת האיומים והכבדות , יתברך ודתונמנעו רבים מלהתחיל לכנֹס בעב
ל ווזה בחינת שעטת סוסים ושפעת הקלגסים וק .בהם צאוהללו וכי

שכתב  ווכמ, שלא יתפחד האדם כלל' דת הובעב עיקראבל ה', ת וכווהקרנ
הוא  עיקרוה, לם הזה האדם צריך לעבֹר על גשר צר מאֹדושבע, ל"רבנו ז

ם בלי וההתחזקות לעבֹר על הגשר צר בשל עיקרו. שלא יתפחד האדם כלל
ם ובחינת שמע ישראל אתם קרבים הי, ל"כנ שהוהאמונה הקד פחד הוא

אל ירך לבבכם אל 'ושוב . ל"אמונה כנ היינו, בזכות שמע ישראל, למלחמה
שיע ולך עמכם להואלֹקיכם הה' תיראו ואל תערצו ואל תחפזו מפניהם כי ה

, "לי' ה: "שכתוב וכמ). תהלים כז" ('אירא וכולא  לי' ה"וזהו . 'אתכם וכו
כי מלֹא כל , עמדי תמיד' ברך באמונה שלמה והית' שאני מאמין בה היינוד

כי מאחר שיש להאדם ". לֹא אירא מה יעשה לי אדם"שוב , ודוהארץ כב
יתברך ' ף אשוב להוף כל סות וסובודאי ינצח כל המלחמ, אמונה חזקה

, 'הלכה ג –ת גלוח והלכ. (חילוכן א באמת בחינת זֹאת אשיב אל לבי על
 )'ת טוא

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

ל הוא כול, מלמד אותנו הכל] רבנו הקדוש[הוא ... �                      
עניין של רבנו הקדוש זה עניין שעולה למעלה , גם כל דבר, גם הלכה, הכל

זה , העיקר התורה הוא הבעל שם טוב ותלמידיו ורבנו הקדוש ,מן הכל
צריכים להתחזק באמונה וללמוד ספריהם , של הכל עיקר, עיקר היהדות

וצריכים אנחנו למסור  ,זה אמת ויציב ונכון  כל מה שהוא אומר...ולקיים
התורה , הם הוציאו מהתורה ,נפשנו לקיים כל דיבור מה שגילו

כל דין בכסף , לקיים כל דבר ,"השולחן ערוך", והצדיקים
התורה מלמדת אותנו איך להתנהג  ,וכל העניינים

כבר  ויש, "הקיצור"כבר יש  אבל היום, בכל דבר
כל , האור של כל הצדיקים, כל הצדיקים

חר כך אבל א, הגאונים הצדיקים, הגמרא
עד שבא רבנו , ויותר, נתגלה עוד יותר ויותר

, הכל,  הכל,והוא כבר כולל כל התורה הקדוש
הגמרא ', הלכה כרב נחמן לדינים '...הכל

, 'הלכה כרב נחמן'ו', הלכה כרב נחמן'אומרת 
הלכה 'זה , ורבנו הקדוש הוא בדינים ומחלוקת

דיבורים ', הלכתה כרב נחמן', 'כרב נחמן
:  יש מקום שכתוב שלוש פעמים,ולשונות כאלה

ככה כתוב ', הלכתה כרב נחמן'ו' הלכתה כרב נחמן'
,  כבר היה רבי שמעון.'כנחמני? והלכתה', בגמרא

, של כל הצדיקים, הזוהר והתיקונים זה אור של כל התורה
', זוהר'הוא כולו " ראשית חכמה"הבעל ה, הקדוש' זוהר'ה, של כל הגאונים

הדור היום צריכים רבנו הקדוש והבעל ,  אנחנו,הוא הוציא לנו' זוהר'מה
רבנו הקדוש , זה הכלל והעיקר והקיצור, הבעל שם טוב ורבנו הקדוש, שם

רבי שמעון זה נכלל בכל דיבור של רבנו , עיקר הכל, הוא עיקר התורה
יש בזה ... עד שנגלה שהוא רבנו הקדוש, עניינים גבוהים כאלה, הקדוש

התורה  רבנו הקדוש הוא כלליות כל, ודעיםמה שאנחנו לא י, הרבה לדבר
  ...וכל הצדיקים

רבנו , י הקדוש"אבל היסוד והעיקר הוא רבנו והאר, יש הרבה ספרים...
מה שיש , הקדוש והתיקונים' זוהר'ה, אבל רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש

  !...שהכל תלוי בו הוא רבנו הקדושאבל העיקר , שמה
, י הקדוש הזהירו מאד"והאר, וחאיי הקדוש ורבי שמעון בר י"האר...

ועל  ,מה שזכינו, להיות מקושר ומאמין ברבי שמעון בר יוחאי והתיקונים
ורבנו הקדוש הוא ... יותר מהתיקונים ומהכל רבנו הקדוש היה עוד
  ... הכלליות והכל של הכל

, העניין של רבנו הקדוש וכל" ן"ליקוטי מוהר"היום שיש לנו ה...
, בדברי רבנו, לחנך בננו ודורותינו בספרי רבנו,  נפשנוצריכים אנחנו למסור

מקבלים את רבנו הקדוש , הספרדים קיבלו, רואים שהעולם מתקרבים
זה כבר עכשיו , אשרינו שזכינו, ברוך השם, המקורבים והגדולים, לרבי

  ... אור כזה שאין פה לדבר,יתגלה בעולם, ויתגלה הגאולה, העניין הגאולה
  
  
  
 

...  ã÷åú éìù ùàä  
 ãòä úàéá çéùî...  

  מורינו נצח לזכרון

  ל"זצ, ודסרא ערב שראלי' ר
  נא

  לא לקרוא
  בשעת התפילה

  ד"בס
 'מס עלון

  ג"תקמת

 )סז', מ ב"קל( .ָּכל ַמה ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל ּוִמְתָּפֵאר ֵׁשם ַהַּצִּדיק יֹוֵתר ִמְתַּגֵּדל ּוִמְתָּפֵאר ֵׁשם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּביֹוֵתר



  

  )ו"ען  סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

, בית רבי צבי הנזכר לעילם לווהנה באתי באיזה י... ☺                       
צים ושהוא מהאנשים הגרים הר ווהכרתי ב, וראיתי עני אחד הנזכר לעיל

סע לארץ צה ִלודה לי שהוא רווה וע לארץ ישראל והתחלתי לדבר עמלנסֹ
צים וד איזה אנשים אמידים הרואולי יש בכאן ע ותוושאלתי א, ישראל

שב ופאל שיורנויז מטוצסף פרנולארץ ישראל השיב הלא יש בכאן רבי י סעִל
  .לווהוא עשיר גד וובנ ובכאן זמן רב עם אשת

משנת  וכב על מטתוומצאתיו ש, ותנו לאכסניא שלוליך אוותכף ה
ותכף התחיל , והיה ישן ונכנסתי אליו והתחלתי לדבר עמלא  אבל, הצהרים

ע ושאי אפשר לנסֹ, םוחס ושל עכשיולספר לי מגדל הסכנה העצומה שיש 
ת משם שאי אפשר לילך על וכמה אגר ושזה סמוך מאד הגיע לואמר  עכשיו

 וושיש ל, חזק מאד וך כך ספר לי איך הגרעק ימח שמוהים הלבן ובת
ת וחם מלחמושב שם ולווהוא י, דעים מהםות שאין אנו יות רבומדינ
ובתחלה החליש  עכשיוע ומחמת זה אי אפשר לנסֹ, ת עם הישמעאלוחזק

לבי שגם זה הוא רק מניעה שבאה בשביל אבל תכף אמרתי ב, דעתי קצת
נע ומעכב הרבה אנשים שבאו וכמבאר לעיל וגם ספר לי שהוא מ, החשק

לכאן שלא יסעו לארץ ישראל וראיתי תכף שהוא שליח הבעל דבר לעכב 
ל כלל על ד לשאֹורציתי עלא  מארץ ישראל ונפטרתי ממנו מאז והלאה

ם גם אנשי אדעס וסעים לארץ ישראל שלא יחלישו דעתי חס ושלוהנ
ע לארץ ישראל מגדל לנסֹ עכשיופה אחד שאין ראוי  ֻכלם, תיוהמכירים א

ם והשם יתברך חזק את לבבי לעבר על כל זה ולשום והסכנה חס ושל
לה לאל גם ל תִהוהגד וע בחסדמבטחי בהשם יתברך עד שעזרני ברחמיו לנסֹ

מֻכנים או משלחים מוילנא הופסח יב קֹדםדיעו לי באדעס שבסמוך וה
באו לא  כי ידעתי שהם יסעו בודאי אבל, אוופרושים והייתי מצפה שיב

ם רביעי הזמין לי השם יתברך הספינה הנזכרת וואחר פסח בי, פסח קֹדם
ושכרתי הספינה מיד שנסע , רציתי להמתין כלל על המשלחיםולא  ,לעיל

ה הייתי על ספינלא  לםוערלים וגם מע ֻכלםאנחנו שנינו לבד בהספינה ש
ת בעזרת ואף על פי כן חבת קֻדשת ארץ ישראל התגברה על כל המניע, כלל

  : השם
  

  )ו"כמכתב  - 'י הנחל בֵּבספר ִא( 
 הרחב ושהקדיש את כל חייו ואת לבב, עצמי ובשרי  �                     
ת לגדל ות עצומות ותחבולות עֻמקושב מחשבווח, תיו הברוכיםונווכשר

לה לעילא ולעילא ולם העוולהדר ולפרסם את שם הצדיק האמת היחיד בע
 ומגן לנו שהוא מחסה, תורועל כל הצדיקים האמתיים המבחרים יחידי הד

ך כל מיני חשך חשכות ו בתאפילו, לם לנצחות עורום ובכל עת לדובכל י
תינו ורום ובכל עת בדובר על כל אחד ואחד בכל יווההתרחקות הע

אשריך אלפים פעמים שפנימיות לבבך , אשריך אחי. ניםואלה האחר
  .לםו בעעכשיומבין ומרגיש האמת האמתי המאיר 

פות וחלישת נפשי ימת רֹב עירק מח, יש בלבי הרבה לכתב לך
אין לי דעת , עליךלא  ת אשר סבבוני מכל הצדדיםות המרומהתלא

אך למען נֹעם אהבתך , אוכל לכתב כלבביולא  ואין לי דבורים
יכֹלתי לא  התקוע בעֹמק לבבי

וכתבתי על כל , להתאפק מלכתב
וגם לבבך , דע ועדוי' כי ה. פנים בכל כחי

רה בנפשי דע ומרגיש היטב שנפשך קשווי
ם וואיני מסיח דעתי ממך בכל י, תמיד

  . ובכל עת תמיד
דעים פנימיות ויתברך ואני ואתה י 'ה
סף וב הכות נפשך וישרות לבך הטושאיפ
ת הנפש לבטל וקק ומתגעגע בכלוומשת

ולסלק מֹחך ודעת עצמך לגמרי 
ולהמשיך עליך ועל כל , טולבתכלית הִב

ר הדעת של הצדיק האמת וישראל א
סק לתקן ומשיח הע שהמבחינת 

 וואחדות ונפשנו ומגלה אלֹקות
ובעבור זה . יתברך לעין כל ווממשלת

גברה אהבתי אליך אהבת אמת בלי 
אהבה אמתית כזֹאת שאין , גבול

כי באמת אינך זז מלבי , לםוגמתה בעֻד
ותמיד בכל , שעה אחת אפילווממחשבתי 

ת הנפש לישועת ועת אני מתגעגע בכל
דיק האמת שהוא נפשך בזכות וכֹח הצ

  . הגֻאלה והישועה עיקר
דעים ופנימיות לבבך ולבבי י

ומרגישים הזכיה אשר זכינו להתקשר 

, ר חכמהובע מקות בחיר מבחירי צדיקיא נחל נות צח הצחצחורור האולא
שה ומאיר בנו אמונה אמתית דאמתית קד ורתות חכמת תואשר במעינ

לכן הנני . לֹקותת אוידה באים להשג-ר החכמה שעלווישרה שהיא מק
ת בספריו ון חזק להתגבר להגות ברצות עֻמקוולחשב מחשב, בולט ומסית

ת ות שבהם עד שיכנס הריחות החדשורות ולשמֹע האולרא, םותמיד בכל י
דבר -כי הבעל, שים בלבבנו לקיום ולמעשהות מהדבורים הקדושוהקד

אי ו, ת הללוורובפרט עתה בד ועל אחרית עיקררב על האדם תמיד והוא
ידי כח הצדיק - לם כי אם עלואפשר לדלג ולקפץ על הגיהנם שהוא זה הע

ת מאֹד לכל אחד ות והפשוטות והתמימות העֻמקושותיו הקדוהאמת ועצ
  . ם ובכל זמן יהיה איך שיהיהוואחד בכל מק

ף ורא מאֹד עד אין סול ונוגד ואשר כח, זקן שבזקנים, יש לנו אב זקן
 ,ל בתקון נפלא"תך רבנו זו שיהיה יתקן אואיך ,ואיך שיהיה, ואין תכלית

ם מעט ודבריו ותכריח עצמך הרבה ללמֹד ספריו בכל י לקייםרק חזק ואמץ 
ם בלי למוד ספריו ואני מקוה ויעבֹר עליך שום ילא  על כל פנים ,הרבה וא

  .שלא תהיה התכלית הקריאה לבד - עיקרוה, שאחריתך ישגה מאֹד
 ,וף אחרי דעת הצדיק ולהשיגרדֹין על נפשך והשתדל בכל כחך ִליע

. שיםובה אמתית ונצחית כל רגע ורגע שתלמד בספריו הקדובודאי יהיה לט
כי הם דברים , יאיר עינינו ועיני כל ישראל שיכנסו דברי הצדיק בלבנו 'ה

  . נפלאים מאֹד מאֹד אשר אין לשער
ם וא הקץ הוא אחדות ואהבה ושלויב ויד-ד תקון העצה שעלויס עיקר

ם והאחדות ווכפי השל, בעושיתקבצו בחביבותא יחד אל הנחל נ, שראלבין י
  . כן יזכו לשלמות העצה וכמ -

  . ת מתפחדים מהםוכשישראל באחדות הֻאמ
  . ידי חֻנפה- פחד בא על

ידי זה מתפחדים -יתברך ואינם נשענים עליו על' כחים את הוכשש
  . תומֻאמ

  . םובלילה שיש לך פחד בשעת שנה אל תלך בדרך בי
, וכנפש והב את חברושכל אחד א, ת ישראלוידי אהבה שיש בין נפש-על

, חכמה עלאה ,ללוידי זה נכללים יחד בהצדיק האמת שהוא השכל הכ-על
  . שרש המתקת כל הצמצומים והדינים ויד- שעל

לה על שפעת וכך זמן כי הייתי ח-אבקש סליחתך על שלא כתבתי לך כל
בל ואני חלוש כח וס. ובקיבה ובכל הגוףלים בלבי וחזקה וסבלתי כאבים גד

בכל לבבי  ויתברך בעזרי ונתן ליעף כח לעבד' וה, עליכםלא  תומכמה מחל
  . ובכל נפשי שזהו כל חיותי ומגמתי כל הימים אשר אני חי

רש נפשינו בים ואנחנו קשורים יחד בשֹות קרוקים והנפשוהגופים רח
מנו שנזכה מעתה להתאחז ע' יהי ה. תנו לנצחווזה כל תקו, בהצדיק האמת

ולהכניס , ולהתאחד יחד באמת באהבה כל חיינו ולעד ולנצח נצחים
תנו ותקון נפשנו ותקו עיקרבע שזה כל ושל הנחל נ ורתובלבנו ת

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „· ‡                                     . לםוותקון כל הע
  

  )'ן זסימ, פואהר –לקוטי עצות (

זעה היא רפואה לחלי הקדחת �                                             
  ).סימן רסג, ן"לקוטי מוהר(

כי , רחם מלא רחמים... ���� 
 אתה יודע כמה פגמים ומכשולות באים

וכמה חלאים , ידי רבוי אכילה ושתיה-על
ובפרט , זה רחמנא ליצלן-ידי- באים על

' ה, חֹלי הקדחת שנתפשטה עתה מאֹד
, רחם על כל ישראל ועלי. ישמרנו מעתה

ושמרני תמיד שאזהר מעתה ואשמֹר את 
נפשי לבלי לאכֹל שום אכילה יתרה 

בעדנו ותשמרנו  ואתה תגן, כלל
 שום שלא יבֹא לתוך פינו, ברחמיך

באֹפן , מאכל שלא נתברר למאכל אדם
, שתציל אותי ואת כל עמך ישראל

מכל מיני חלאים ומכל מיני מכות 
ובפרט מחֹלי , ומכאובות ומחושים

 מתוך –' לקוטי תפילות א( ...הקדחת
 )א"תפילה קנ

  

Ê Â�·¯ ¯Ó‡"Ï:  
  

� ÈÏ˘ ‰�˘‰ ˘‡¯‰ ,ÏÎ‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ!!  
ÈÏˆ‡ ‡ÏÙÂ  ,‰˘ ¯Á‡ÓÈÏ˘ ÌÈ·¯Â˜Ó  ÌÈ�ÈÓ‡Ó

ÈÏ ,Â¯‰ÊÈ ‡Ï ‰ÓÏ ÏÎ ÈÏ‡ ÌÈ·¯Â˜Ó‰ ÌÈ˘�‡‰, 
ÌÏÂÎ ÂÈ‰È˘ ‰�˘‰ ˘‡¯ ÏÚ ,¯„ÚÈ ‡Ï ˘È‡ ? ÈÎ

ÏÎ �ÚÈÈÏ˘ ÔÈ  ‰�˘‰ ˘‡¯ ˜¯ ‡Â‰!  
  

� ÊÂ¯Î ˙Â˘ÚÏ ¯È‰Ê‰Â ,˘¯Ò˘ ÈÓ ÏÎ  
ÂÈÏ‡ ·¯Â˜ÓÂ Â˙ÚÓ˘Ó Ï‡ ,ÏÚ ‰È‰È  ˘‡¯

ÂÏˆ‡ ‰�˘‰.  ‚‰Â� ‡Â‰ ÔÎÂ ˘È‡ ¯ÒÁÈ ‡Ï
˙Â¯Â„Ï: Ï˘ ‰�˘‰ ˘‡¯‰È ,ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ‡Â‰, 

‰Â 'Ú„ÂÈ Í¯·˙È  ‰˘Â¯È· ‰Ê‰ ¯·„‰ ÔÈ‡˘
È˙Â·‡Ó. ‰ ˜¯ 'Ô˙� Í¯·˙È ‰�˙Ó· ˙‡Ê ÈÏ, 

˘‡¯ Â‰Ó Ú„ÂÈ È�‡˘ ‰�˘‰. ‡ÈÚ·Ó ‡Ï , Ì˙‡
ÈÏ˘ ‰�˘‰ ˘‡¯· ÔÈÈÂÏ˙ È‡„Â· ÌÎÏÂÎ .  

ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡  
  

ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ,‰�˘‰ ˘‡¯· ÈÂÏ˙ ÈÏ˘.  
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