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f  'שאמרו וכמ, תרול לילך יו יכוכי אינ, יתיומלאו ימי ושנ' םוהי 
ת וכי הוא צריך לחי. 'שנסתמו ממנו וכו, מלמד): טה יגוס(ל "תינו זורב

תר ֻמכרח ול לילך יו יכותר וכשאינותר ויוחיים אֻרכים לילך בכל פעם י
קֹדם : ונווזה לש, ל"ת של רבנו זושות הקדויחכמובן בש, להסתלק

 שאי אפשר וו על מדרגה כזימד עכשו אמר שכבר הוא עוהסתלקות
תר בשום אֹפן כל זמן שמֻלבשין בהגוף ואמר שמתגעגע מאֹד ולהשיג י

 לעמֹד על מדרגה אחת בשום אֹפן כי וכי אי אפשר ל. ומאֹד להפשיט גופ
לו כשהגיע לאיזה יאחת אפעמד על מדרגה  לא לםוכל ימי חייו מע

כן היה מחפש  פי על לו לתכלית המעלה אףינה שיהיה אפומדרגה עלי
וכן היה תמיד כל ימי . תרותר ויוהה יותר עד שהגיע למדרגה גבוי

). נים לג לדסימ – ן"שבחי הר( ם אחרוחייו כמבֹאר במק
ך הגוף להשיג והה שאי אפשר בתוף הגיע למדרגה גבוולבס

 וכן היה ֻמכרח להסתלק ואמר בז  ועל.תר בשום אֹפןוי
 ןו מכיו,תנתיכבר מֻרצה לפשט ֻכ הייתי: ןוהלש

ת והלכ(ד על מדרגה אחת ול לעמויכאינני ש
 - ן"ת הרושיח; ת לווא,  ההלכה –תפלין 

  ).סימן קעט
  

..ÔÂ˙Á˘˙ ˙Á˘‰ ÈÎ..) כט,לא(  

f  והלֹא : י"והקשה רש
השחיתו  לא עֻשוכל ימי יה

שכל זמן , כאןאלא מ', וכו
' מת כוכִאלו לא ם י קיושתלמיד

הלֹא הצדיק האמת נקרא חי : וקשה
ל על פסוק "תינו זו שאמרו רבולם כמולע
מכל שכן וכל " 'ידע בן איש חי וכווובניהו בן יה"

לם וכמפֹרש ום לעי רבנו בודאי חי וקימשהשכן 
מד ומשמש וכי הוא ע, מת לא  רבנומשהבמדרש רבה ש

פרשת תרומה דף (ש והר הקדווב בז שכתווכמ. םובמר
הוא " משהוימת : "מית ומאי דכתיבמשה לא תא חזי ): קעד

דבכל אתר לצדיקיא קרי : ומבֹאר שם. עין שם', מסטרא דילן וכו
  .ין שםיע, בה מיתה הוא מסטרא דילן

, י" רשוונת המדרש שהביאו כוכי זהו בעצמ, אך באמת הכל ניחא
 ו כפי פשוטונת הפסוק שאינוי בשם המדרש מפרש כו" שרשהיינו

אין שלא השחיתו אחרי ו הפשוט ישחיתו כי הלֹא אנו רותושאחרי מ
ע וכֹל ימי ֻשוכל ימי יה' ויעבדו את ה: " שכתובוכמ,  הפשוטותומ

רחך מוכח וכ אלא על". 'ע וכוֻשוהזקנים אשר האריכו ימים אחרי יה
 ובת מיתה הנאמר אצל הצדיק הרבי האמת שיש לימזה שפרוש ת

 ום כמו מיתה ממש חס ושלו כפשוטו אינמשהתלמידים שהוא בחינת 
תינו ו שאמרו רבוכמ, ים תמידיכי בודאי הצדיק חי וק, שאר בני אדם

רק . שהצדיקים במיתתן קרויים חיים, ת אין מספרומול בכמה מק"ז
ש המובא לעיל ו שכתוב בספר הזהר הקדובת מיתה הוא כמיפרוש ת

. ' הוא מסטרא דילן וכומשה וימת ואצלמת רק מה שכתוב משה לא ש
פי  על אף, מתכִאלו לא ם י של אדם קיוכן באמת כל זמן שתלמיד ועל

מת  לא וכן באמת לאמת פי על אף, אין שכבר מת ונקברושבאמת אנו ר
ים י קואבל מחמת שתלמיד, ותואין אושאין אנו ר, רק מצדנו, כלל

 עיקרכי , ת גם מצדנומ לא בודאי,  ומלמדה לאחריםו משמורתומר תווא
 ווכמ". כי היא חייך: " שכתובוכמ, שהורה הקדוהחיות הוא חכמת הת

שרק היא , שהורה הקדו חכמת התהיינו, "החכמה תחיה: "שכתוב
תמימה ' רת הות: " שכתובוכמ, תוהחכמה האמתיית המחיה כל הנפש

 ורתום ומגלה תי של הצדיק קיוכן כל זמן שתלמיד ועל". משיבת נפש
הוא רק מסטרא , משהכן מה שכתוב וימת  ועל. מת לא ה בודאישוהקד

ואם כן לפי דרכנו עתה יתפרש המקרא . ל"הר הנו שכתוב בזוכמ, דילן
 בכל עת שיהיה היינו, כי השחת תשחתון, תיואחרי מ, כי ידעתי: כך

תחפשו  ולא רתיו שלא תעסקו כראוי בתדהיינו, תיונקרא אחרי מ
: ג"כיחם על זה הנביא ישעיה סואשר הכ(תי היטב כראוי וותבקשו א

אחרי 'אז יהיה נקרא ") ' איה המעלם מים וכוו עממשהלם וויזכר ימי ע"
השחת תשחתון 'שהוא מסטרא דידכו ואז , שהוא בחינת המיתה', תיומ

 וסלסלו משהרת וע והזקנים שעסקו היטב בתֻשואבל כל ימי יה. ''וכו
כי עבדו את , השחיתו לא בודאי, משהדש של והק וחפשו בה קֻדשת רוח

. ' וכומשהמת  לא כי באמת,  חימשהואז בודאי נחשב ש. כל ימיהם' ה
סקים כראוי ולם שבכל עת שנמצאים צדיקים שעור לעור לדוהג מדווכן נ

.  גם מסטרא דידןמשהמת כִאלו לא  העת נחשב ותו באמשהרת ובת
ם לגבי דידן ואז נקרא חס ושל, םוובעת שמתרשלים בה חס ושל

  )ת יאוא, 'ה הלכה –ת שלוחין והלכ (.'ותואחרי מ'
  

  )ח"קי מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

יגע יהמתאבק ומת, מחמד עיני  �                 
לרכש החיים הטובים של הצדיק המעורר 

 ,אדם שישנים את ימיהם-מהשנה את כל בני
ידי מעשיות משנים קדמוניות שכל -על

נמשכים השבעים פנים של תורה 
. אשרי חלקו שזכה לזה. משם

  .שלום וחיים טובים
כה ויש צדיק אמתי שז

בים שאין בהם ות חיים טולחי
 נראה דייקאוהוא , ןושום חסר

ל ומע כלל שום קו שוכחרש מחמת שאינ
לם ות של זה העולוכי כל הק. לםושל זה הע

כי כל אחד ואחד , תונו הם רק מן חסרֻכלם
לם הוא ות שבעו השמח כלאפילוו, ונועק על חסרוצ

כן -ועל, ו ונתמלא לון שהיה חסר לורק מחמת החסר
לם כלל שישמע ולה זה העו עו אינוהוא נקרא חרש כי אצל

אבל ,  הם לחם ומיםובים שלווחיים ט. ן שלהםוהחסר
ת וכל ולים להרגיש כל הטעמים וכל הריחו יכובהלחם ומים של

בים וידם חיים ט-יו עלעד שיח, לםולם וכל מיני עֹנג שבעות שבעוהמרא
  .ןובאמת בלי שום חסר

ת וגדולים נפלאים שיש בהם כל הטעמים ו פרויש גן כזה שגדלים ב
ת חיים ולים לחיולם יכווהיה כל הע, לםות שבעות וכל המראווכל הריח

, רין אגראדניקוועל הגן הזה יש גנני שק, ידי זה הגן-בים אמתיים עלוט
א מֻמנה עליו ומשתדל תמיד בכל ן כזה שהווש ועליו צדיק קדהיינו

 ורו שנעלם ונתכסה אהיינו, ר נאבד הגנניון הדוולפעמים בעו. תקוני הגן
 היו ויד-כין לידע ממנו שהוא זה הגנני שעלולם זושל זה הצדיק ואין הע

-אף, והגנני הזה. ידי הגן-בים אמתיים עלות חיים טו לחיֻכלםלים ויכ
 למשגע חס ותולם מחזיקים או העאבל, מר שהוא הגנניולך ואופי שה-על

ל להשתדל ו יכו וממילא אינותורקין אחריו אבנים ומגרשין אום וזוושל
ת כלה ו הגן בודאי ֻמכרח להיותוידי זה כל מה שיש בא-ועל, בתקוני הגן

  . הגנניהיינו, ונפסק מאחר שאין שם המֻמנה
פי שבודאי יש צדיקים ֻמפלגים כאלו שיש להם -על-אף, והנה
כן שהם -לים ברוחניות שהם מתפארים גםות גדוצרול ואו גדעשירות

לם ולים הקלקולים מפגמי העופי כן יכ-על-אף, ביםוחיים חיים ט
ומכל שכן שאין להם , ל"לקלקל גם אצלם הטעם והריח ושאר דברים הנ

  ידי -ת עלולים לחיובים שהיו יכולם ולהחזיר להם החיים טוכח לתקן הע
  

  
  

 ל"זצ,�אייזיק�שלמה'�ודסר�בן�ראער�בשראל�י'�לזכרון�נצח�מורינו�ר

 אם אתה מאמין שיכולין לקלקל... 
 ...קן גם תאמין שיכולין לת

��ז"�מספר�תתצ-ד�"בס
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, בים שלהםוכן כשנתקלקל גם אצלם החיים הט-ועל. ל"ש הנוהגן הקד
ל במעלה שהוא בחינת חרש שהוא חי וידי הצדיק הגד-אז כל תקונם על

תן להם לטעֹם מהלחם ווהוא נ, ן כללובים שאין בהם שום חסרוחיים ט
ידי זה נתקן מה -וגם על',  ומרגישין בהם כל הטעמים וכווומים של

בים של כל ום החיים טל לתקן גווהצדיק הזה יכ. שנתקלקל אצלם
בים שלהם בא להם ו קלקול החיים טעיקרדיע שווהוא מ, לםוהע

ידי שאין בהם אמת - עלדהיינו, דבר בהם-ת שהכניס הבעלות רעומהמד
ידי זה נתקלקל אצלם -על, קחין שחדושאין פנים ולוומטין דין ונ

שכל הטעמים הם טעם , ידי נבול פה נתקלקל אצלם הטעם-ועל. המראה
ומזהיר . נתקלקל אצלם הריח, םואוף ממש חס ושליידי נ- ועל.נבלה

די שנתקן אצלם הטעם  לא ואז, תותם מאֹד לטהר עצמם מאלו העברוא
ואז . ידי זה למצֹא הגנני שנאבד-כין עלואף גם שז, והמראה והריח

לם שכל התקון של ודיעים להעודים על האמת ומול הם מ"הצדיקים הנ
לם תלוי רק בהצדיק והתקון של כל העוכן , ל בעצמם"הצדיקים הנ

  . החרש
אוהבך הנאמן הדורש  .המתפלל תמיד לשלומו והצלחתו באמת

  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯    .שלומך וטובתך המצפה תמיד לישועתך בזה ובבא
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 מי שנכנס לבית הכנסת וראה את ,ובני הישיבה...   �                  
בער שוכב בעצבות כזה שהיה פחד והם היו רגילים שאני הייתי ישראל 

? שמח והם היה להם קושיות איך ישראל בער שמח, מרקד, תמיד שמח
  ...ואין לו לחם בשביל הילדים, אין לו פרנסה? ממה הוא שמח

זה ישראל ,  זה הישראל בער זה לא ישראל בער שהיה,פנים כל על
 וככה הוא הסוף של כל ,בער משוגע

 . שסוף כל סוף הם נעשים משוגע,הברסלבים
ליערות , כי הם הולכים בחצות לילה לשדות

, מאיזה חיה, ולפעמים נפחדים מאיזה כלב
סוף כל סוף נעשים משוגעים ואני ו, מאיזה גוי

הייתי בעצבות נוראה וזה שהם אמרו ככה 
כי אני הרגשתי שאני , היה לי עצבות יותר

עצבות ?  מה זה:דבריםמלכל זה שהם הגורם 
, אפילו אם עובר על כל התורה כולה? כזה

  ?עצבות כזה
היה קשה לי , פנים היה לי צער גדול כל על

 ראיתי שאני גורם ,מאד ולא רציתי לחיות
 היה לי .ביזיון לברסלבוחילול השם 

רבונו : "התבודדות והתפללתי להשם יתברך
 ועשיתי של עולם ראה המצב שלי אמת אכלתי

תרפא אותי ותוציא אותי מהמצב , מה שעשיתי אבל אני רוצה תשובה
 אני בכיתי לפני ,"מהעצבות הזה כי אני גורם חילול השם לברסלב, הזה

 אני , תרפא אותי, רבונו של עולם:השם יתברך בבית הכנסת ואמרתי
כמו מי שנכנס בראש , פהי נכנס לי מחשבה תק.מוכרח לצאת מהעצבות

תכנס לחדר שלך ותפתח את ארון  ": אומרים לי, שליבמוח, שלי
תן ידך על איזה ספר ותוציא אותו ותפתח אותו ושמה יהספרים ות

  ."תמצא רפואה לנפשך
  

  )'א,  יום הכפורים–עצות המבוארות (

יום כפור הוא כלליות כל ימות   �                                              
ועל ידי קֻדשת יום הכפורים . להה את ימי השנה ֻככי יום זה מחי, השנה

ועל ידי זה . היינו שרצונותיו יהיו רק להשם יתברך, מתקן הלב
ועל ידי . ונעשה שלום, מתבטלים כל מיני מחלֹקת בגשמיות וברוחניות

  .זה נמשכת שמחה לאדם
וזכני ברחמיך הרבים לקבל יום הכפורים הקדוש בקֻדשה  ... ���� 

ם ינויים כל החמשה עיואזכה לקי. בה וחדוה עצומהגדולה ובשמחה ר
ולהתפלל כל החמשה תפלות , ביום הכפורים בתכלית השלמות כראוי

, דוייםידות בכל מיני ווולהתו, ביום הכפורים בכוונה עצומה ונוראה
ולהתחרט על העבר בחרטה גמורה ולעזֹב באמת דרכי הרע ומחשבותי 

חזקה ונכונה לבל אשוב עוד ולקבל עלי בקבלה , הרעות והמֻבלבלות
ולשוב בתשובה , ולבל אעשה עוד הרע בעיניך כאשר עשיתי, לכסלה

 .ולבכות הרבה מתוך שמחה, שלמה לפניך באמת בשמחה ביראה ואהבה
זכני לקֻדשת יום הכפורים האיום והנורא , מלא רחמים ���� 

יום אחד , כי הוא יום זה גדול וקדוש ונורא ואיום ואדיר, והנשגב מאד
נותיהם ולכפר פשעיהם ביום ולסלֹח עו, שנה אשר בחרת בו לעמךב

ולשוב , רחם עלינו וזכנו לקבל יום הגדול והנורא הזה כראוי. הנורא הזה
באֹפן שתסלח ותמחֹל ותכפר לנו על כל חטאתינו , בתשובה שלמה באמת

ותעזרנו . נותינו ופשעינו העצומים והרבים והכבדים יותר מחֹל היםוועו
ובזכות התענית הקדוש של יום , צם קֻדשת היום הקדוש הזהובזכות ע

זה להכניע אצלנו כל -ידי-שנזכה על, יום צום הכפורים, הנורא הזה
להכניע ולשבר ולבטל כל מיני רצונות שלנו כנגד , הרצונות אליך תתברך

, עד שלא יהיה לנו שום רצון ולא שום תאוה כנגד רצונך כלל, רצונך
, ולבלי לסור מרצונך ימין ושמֹאל, רצונך תמידבאֹפן שנזכה להיות כ

, שאתה ברחמיך תבטל רצון אחרים מפני רצוננו, זה נזכה-ידי-ועל
הן , הן מחלֹקת מבני העולם, ויתבטל מאתנו כל מיני מחלֹקת שבעולם

וכל מה ". אין שלום בעצמי מפני חטאתי"אשר עתה , מחלֹקת שבעצמי
 לי מניעות רבות ועצומות בלי שאני רוצה לעשות איזה דבר שבקֻדשה יש

ידי -והכל אזכה לבטל על. ח והלבוקר הוא מניעות המיוע, עוריש
כמו , התענית הקדוש של יום הכפורים הכלול מכל הימים של כל השנה

. לם יכתבו ימים ֻיצרו ולו אחד בהם גלמי ראו עיניך ועל ספרך ֻכ:שכתוב
חם עלינו וזכנו לשוב ר. זה יום הכפורים, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה

ועזרנו , ובפרט ביום הכפורים הקדוש, בתשובה שלמה באמת בכל השנה
להתענות התענית של יום הכפורים בקֻדשה נוראה ועצומה ובשמחה 

זה לקדש עצמי מעתה ולידע -ידי-באֹפן שאזכה על, וחדוה רבה באמת
ולהיות כרצונך הטוב , להאיך להתנהג בעניין התעניות בכל השנה ֻכ

לקוטי תפילות  (למען לא אבוש ולא אכלם ולא אכשל לעולם ועד, באמת
  :) מתוך תפילה קג–' א

 

  )'י-'ח  סימן– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

והנה באלו השנים ... ☺                       
-נסעתי כמה פעמים על המדינה בין אנשי

ד להעמיד ון עומנו בשביל לאסף ממושל
  : ל"י כנעלתה ביד לא הדפוס אבל
אחר , פ הנזכרת לעיל"והנה בשנת תק☺ 

ת התחלתי לכסף מאד לארץ וראש השנה וֻסכ
ם וישראל אבל אז נשמע שיש עפוש חס ושל

  : עוהיה ביכלתי אז לנס ולא בסטאמבול
פ סמוך לפסח "ם בשנת תקוויהי הי☺ 

שבתי לדבר עם ינתי,  ראש חדש ניסןקֹדם
 וקתי עמוהמת, חברי רבי יהודה אליעזר מזה

ד יחדו שיסע עמי יחד לארץ ישראל כי וס
א ו כסופין לבוא יש ל" ידעתי שגם לריקֹדםמ

 ולארץ ישראל וגם ספר לי שפעם אחת חלם ל
 מה וודבר עמ,  לברכהונושהיה לפני רבנו זכר

 הוא שיהיה בארץ ישראל ו לברכה שתקונונו רבנו זכרושצריך ואמר ל
ן שלם שיסע עמי ו הנזכר לעיל ברצועל כן נתרצה עמי רבי יהודה אליעזר

ת ו לפחות בשבילוצאותן לי עשרה אֻדמים על הייחד לארץ ישראל ושי
א " ודברי עם ריואסע בלעד ולא תי מאד מאד שלא אקח אחרוובקש א

לאיב לבקש את רבי וע לניקושאחר פסח יש בדעתי לנס, אז היו באפן זה
יכין על הדפסה  מה שצרוציא מכיסוליב דובראוונער אולי יתרצה לה

אסע משם לארץ  ולא ב ואז אחזר לביתיולגמר ואם יתרצה מה ט
כי ההדפסה חשובה ויקרה בעיני מאד כי הוא זכות הרבים , ישראל

 שיעזר לי מה שאני צריך לצרך ואזכה לפעל אצל לא אך אם, תורולד
אז אסע משם לאדס ומשם לארץ ישראל ומעט , לה סך רבוהדפוס הע

ת לארץ ישראל ודברתי וצאו נסיעתי יהיה לי על הת שאקבץ בדרךוהמע
לאיב וכל זה עם רבי יהודה אליעזר כדי שהוא יסע עמי אחר פסח לניק

  .אולי אסע משם לארץ ישראל, על הספק
ע בסמוך לאומאן על ערב ראש חדש ניסן וואני הייתי מוכן אז לנס

ת ובוהיה בדעתי להתעכב באומן איזה ימים כדי להר, כדרכי בכל שנה
א ורה לי דרך האמת ויזכני לבו לברכה שיונושם תפלה על ציון רבנו זכר

כך -אחר, אי לאומאן ונתעכבתי שם עד אחר שבתולארץ ישראל אבל בב
וקשה לי , תות עצומומדים לפני מניעוֻהכרחתי לחזר לביתי וראיתי שע

ד עם ודברתי ע לא אי לביתיוא לארץ ישראל בעתים הללו ועל כן בבולב
לאיב וד אחר פסח לניקוכי ראיתי שלא אסע ע, הודה אליעזר מזהרבי י

טטת ותה משיוכל מחשבתי הי, נסעתי אחר פסח ולא וכן היה שנתעכבתי
ת בכל פעם איך להעמיד ות רבושב מחשבווהייתי ח,  הדפוסענייןמאד ב

שב בכל פעם והייתי מתגעגע מאד לארץ וך כך הייתי חוהדפוס ובת
  :  זה אי אפשר לבאר ולספרענייןבישראל וכל מה שעבר עלי 

  

  , ַּצִדיק ֵיׁש
הוא  ַּהיִֹפי ּׁשֶ

ל ְוַהֵחן ְּוַהְפֵאר    ׁשֶ
ל ּל ָהעֹוָלם ּכָ   ֹוּכֻ
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