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וישאלו איש לרעהו לשלום הנאמר במֹשה ... 
ל מי הקרוי איש זה " ואמרו רבותינו ז,ויתרו
 מֹשה קבל , וכמה היו רחוקים זה מזה,מֹשה

 ממקום רחוק רנתגייהתורה מפי הגבורה ויתרו 
. וטמא מאֹד כי לא הניח עבודה זרה שלא עבדה

 רק רנתגיי לא עדייןה שבפרט בעת שבא למֹש
  . רלהתגיישרצה 

 כי כך דרכו ,ואף על פי כן קוראם איש ורעהו
של הצדיק הגבֹה מאֹד שהוא בחינת מֹשה שהוא 
מוריד את עצמו ומקרב את עצמו כל כך למי שיש 
לו איזה רצון להתקרב אל האמת הוא מקרב את 
עצמו אליו כל כך כאלו היה חברו ממש כאלו הם 

 הלכות בכור בהמה -קוטי הלכות ל( .איש ורעהו
 )ב" כ-' טהורה ד
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ועל כן בחינת שבת הוא עצה גדולה נגד כל 
הן מעצמו הן , ההתנגדות והבלבולים שיש לאדם

ת והבלבולים וכי בכל התאו, מאחרים
צריך , והמחשבות רעות החולפין ועוברין עליו

כמו , תכליתלזכר בשבת שהוא בחינת בטול אל ה
שמות (זכור את יום השבת ): במכילתא(שאמרו 

כי שבת הוא בחינת . זכרהו מאחד בשבת —) כ
שהוא , בחינת שביתה ובטול', שב ואל תעשה'

יבטל , שבכל מה שחולף ועובר עליו, עצה גדולה
כי . ר את עצמו בהתכליתעצמו איזה שעה ויזכֹ

כל אדם שבעולם יכול לבטל את עצמו ולזכר 
. ת שהוא להכלל באור האין סוף יתברךבהתכלי

כי הוא לכל חד , ואי אפשר לבאר זֹאת בכתב
  . כפום מה דמשער בלביה

אבל על כל פנים כל ישראל מאמינים שזה 
וכל אחד כפי מה ,  לנצחםותקוותעיקר תכליתם 

יכול לבטל עצמו , בכל מה שעובר עליו, שהוא
, שזהו בחינת שבת, בתוך כל הבלבולים והטרדות

ועל ידי זה יתבטלו . וא בחינת שביתה ובטולשה
כל המחשבות הטורדות וכל החכמות של הבל 

, ויזכה לעשות כל עסקיו בשביל התכלית, ושקר
שיהיה אכילתו וכל , זון תחלהיבבחינת המח נ

עסקיו בשביל התכלית שהוא המח והחכמה 
לא שיהיה חס ושלום כל חכמתו , האמתי

שהוא , גוףותחבולותיו בשביל העולם הזה וה
כי בחינת .  תחלהןניזובחינת הגוף , בחינת עשו

וזה בחינת מה . שבת מבטל בחינת אחיזת עשו
ספורי (שמבֹאר בהמעשה של הבנים שנחלפו 

שכשרודפין אותו , בסוף) מעשיות מעשה יא
 יעמֹד, )שמרמז על הגן עדן(שרוצה לכנס אל הגן 

  .ל והבן"דהיינו כנ, עצמו אצל שבת
הם בבחינת קֻדשת , אל בכללכי באמת ישר

בין : כמו שאומרים בברכת המבדיל, שבת
בין יום השביעי לששת ימי , ישראל לעמים

כי ישראל ממשיכין קֻדשת שבת לששת . המעשה
כי , ועל כן כל אכילת ישראל קֹדש. ימי החֹל

רק צריכין , ישראל אינם אוכלים שום מאכל מיד
הם ועל ידי זה , להמתין הרבה קֹדם שאוכלין

ממשיכין עליהם בכל אכילתם בחינת קֻדשת 

כי איש .  תחלהןניזושהוא בחינת המח , שבת
, ישראל כשעומד בבקר ולבו חלש ורוצה לאכֹל

 ולשייטכי צריך להמתין עד , אבל אינו אוכל מיד
והכשרים והיראים ממתינים , ידיו ויברך ויתפלל

כי לומדים גם אחר התפלה קֹדם , יותר
  . שאוכלים

כי אם על , ה לאכֹל אינו אוכל מידוכשרוצ
שמקדשין , דםוידי כמה מצוות שעושין מק

 ומליחה רוניקוכגון בשר צריך שחיטה , המאכל
', וכן לחם צריכין לקח חלה מקדם וכו. והדחה

. ואחר כך כשרוצה לאכֹל צריך לטל ידיו ולברך
נמצא שכל אכילת ישראל הוא על ידי המתנה 

ינין הרבה קֹדם כי על ידי כל זה שממת, הרבה
על ידי זה ממשיכין על עצמן , ל"אכילתם כנ

ומכניעין , קֻדשת שבת שהוא שביתה ובטול
שחוטף  —' הלעיטני נא'בחינת עשו שהוא בחינת 

אבל מחמת טרדת העולם הזה . המאכל מיד

יוכל להיות שגם איש הישראלי ישכח , וותאוותי
, חס ושלום בשעת האכילה וכיוצא את התכלית

,  לזכר בכל פעם את השבתרליזהריכין על כן צ
או , קף הטרדא של עולם הזהודהיינו שבתוך ת

יבטל את עצמו איזה שעה , כשבא לאכֹל וכיוצא
,  תחלהןניזואז יזכה שהמח , שזהו בחינת שבת

ויהיו נכנעים כל ההתנגדות והשונאים 
 -'  הלכות שבת ו-לקוטי הלכות  (.והבלבולים

  )'אות ה
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 נמשך על ידי הגנבה של ףניאו תתאוועיקר 
הבעל דבר שגונב וחותר במחשבות האדם בכמה 
תחבולות וערמומיות וגנבות עד שמביאו לידי 

ועל כן נסמך לא תנאף אצל . הרהור חס ושלום
 בא על ידי בחינת גנבה ףניאולא תגנֹב כי עיקר 

ב אם ראית גנ: וזה בחינת. ל"של הבעל דבר כנ
היינו שהפסוק , ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך

ותרץ ' שהוא היצר הרע —' אם ראית גנב'מוכיח 
כי באמת . 'ועם מנאפים חלקך'ועל ידי זה ', ועמ

כי צריכין ,  מאֹד מהגנב הזהרליזההיה ראוי לך 
ואתה , לשמֹר מחשבתו מאֹד מאֹד מהגנב הזה

אף גם אם ראית , לא די שלא שמרת עצמך ממנו
, שנתרצית אחריו רחמנא לצלן, רץ עמוגנב ות

על כן צריך . ל"ועל ידי זה ועם מנאפים חלקך וכנ
 מאֹד שלא יהיה כרוך רולהישמ רלהיזההאדם 

אחר המחשבות רעות שמכניס בדעתו על ידי 
חו לגרש ולבער הגנב רק ישתדל בכל כֹ, גנבותיו
כי , כי באמת הבחירה ביד האדם לגרשו. מקרבו

ושם עיקר , הטותה כרצונוהמחשבה ביד האדם ל
אשרי השומר מחשבתו היטב קדוש . הבחירה
 )' ט-'  הלכות גניבה ד-לקוטי הלכות (. יאמר לו

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
 ידעו ֻכלםת ולמוכל הע                         ... 

הוא היה , וגמתן כזה מה שאין ֻדושרבנו הוא גא
, בוט-שם- תלמידי הבעלבארץ ישראל והיו שמה

, שיםונים קדוגא, ני ארץוגא, רהולי תוהם היו גד
רה ובת, תורה ומצווסקים בתוהם היו תמיד ע

ס " את כל השֻכלםאז הם גמרו . ביםוומעשים ט
ונעלם מהם , םוס ובכל מק"והיו בקיאים בש

 חשבו ֻכלםו. ידע לא אף אחד מהם, י"איזה רש
ש ורבנו הקדו, י"פיע הרשום מווחפשו באיזה מק

אמר  לא ,תקוכן ביניהם והיה ש-שב גםוהיה י
הוא , ֻכלםאז הם הבינו שהוא מצחק מ, כלום

 זה סימן שהוא ושה שתיקה והשתיקה שלוע
אז הם בקשו ממנו שיגיד להם איפֹה . דעוי

אנחנו למדנו כל : "ןו בדכאֻכלםהם היו , י"הרש
  "?י"דעים איפֹה הרשוי לא מדוע אנחנו, ס"הש

זה , תםומר להם והוא החיה אאז הוא א
זה , זבחים זה בנין הבית, היה במסכת זבחים

  ... בדף זה וזה, תוהקרבנ
 הוא וש קֹדם ההסתלקות שלוורבנו הקד
ת ות משנים ואנחולועק מאֹד בקוהיה מתאנח וצ

רסות ות והאפיקות על הכפירולות גדווצעק
 הואאז , לם רחמנא ליצלןושעתידין להתפשט בע

הם ומנו מתאנחים לפניו ולראה שאנשי ש
מי ירחם , מי יתן לנו חיים? מה נעשה", אגיםוד

הם " ?מה יהיה מאתנו, תנוומי ירפא א, עלינו
לך וכשאני ה: "אז רבנו אמר להם, דאגו מאֹד

 בפרוש ווגלה דעת !"?אגיםואז אתם ד, לפניכם
  אליוםוברמז שכל מה שעסק עם אנשיו המקֹרבי

, אשר איננו פה ואת , פהו הוא את אשר ישנ-
  . או לבםת העתידיורונו אף עם הדיהי

רק " ,ת בזהוכן הוא אמר כמה שיח-וגם
אתם תחזיקו עצמכם יחד באחדות והתחברות 

 ולא ,אז תהיו אנשים כשרים, ואהבת חברים
, בים תהיוו צדיקים וטאפילוכשרים בלבד אלא 

ני ו שיהיה כרצוודאיכי השם יתברך יעזֹר לי ב
כי בעזרת השם יתברך גמרתי , אשר רציתי מכבר

יס גיפירט ואיך האב א" ("וודאי בונוואגמֹר כרצ
ואמר שכל מי שיגע "). יס פירןואון וועל א

 יהיה איש כשר וודאיויתחבר לאחד מאנשיו ב
 צדיק אפילואיש כשר בלבד אלא  ולא ,באמת

   !צהו שאני רוכמ, גמור
.  אני אהיה אתכם-אם אתם תהיו ביחד "

אם אנחנו . אז הוא אתנו "?אגיםומה אתם ד
 אז, האמת רולא ,להאמת ,רהולת לבנו תניםונ

  . לםו אחר מן העענייןנעשה עמנו 
  
  
  

 )סז', מ ב"קל( .יותרהצדיק יותר מתגדל ומתפאר שם השם יתברך בם כל מה שמתגדל ומתפאר ש
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 אני נהר המטהר
 ..מכל הכתמים



 ֻכלם, לם הזהוקעים בהבלי העלם מֻשוכל הע
בשביל , ת בשביל הבניםולחי, מחפשים חיות

לם וצה לחטֹף כל העוכל אחד ר, הבני בנים
 ש הואוורבנו הקד. ד וכל הגֻדלהוכל הכב, ולעצמ

ורק , לם משגעוהע: "רבי נתן אמר, לםויחיד בע
  !"רמליואני הכרתי אחד נ

  נייםוהחל  מכל  להפך  הוא  שוהקד  רבנו
  ,לםוהע  מכל  ולהפך  החסידים  מכל  ולהפך

  אחת  שתיקה  תןונ  הוא  ,ֻכלם  את  מנצח  והוא
  של  ,ושל  השתיקה  זה  !לםוהע  כל  בשווכ  -

  תוהקושי  כל  על  יתרץ  זה  ,הבעטליר
  מה"  :תוקושי  עליו  אליםווש  עליו  שביםושח
  י"והאר  שוהקד  בוט-שם-הבעל  היה  ,זה

  "?רבנו  אדווק  מדוע  ,הצדיקים  וכל  ..שוהקד
  לא  ,דוהס  ידעו  ֻכלם  לא  מנוושל  אנשי  כן-וגם

  שמשער  מה  כפי  אחד  כל  רק  ,זכו  ֻכלם
  ...ןוהרצ  כפי  ,נפש  המסירות  כפי  ,בלביה
  

  )'ז מכתב -' אי הנחל ִּבספר ִא (

חג העצמאות ' ם הוי, ה"ב                      
  . טבריא, ח"ר תשיוהעש

ר רב ום ואושל, ד חמדת לבי הנעיםולכב
ם תמיד לאֹרך ול ירחף עליו בכל יומהנשר הגד

  . ימים
 ברוך .. את ברכתי הלבביתולח לוהריני ש

זמן הזה שעשה לנו נסים נגלים שהחינו והגיענו ל
ונסים נסתרים הנעלמים , לםולעיני כל הע

ידי התגלות -כן נזכה לגֻאלה השלמה על, מדעתנו
ר ובע מקוש של הצדיק האמת נחל נוהדעת הקד

  .  יגן עלינו אמןוזכות, חכמה
כין לידע מרבי וידי קֻדשת ארץ ישראל ז-על
ידי זה הכל -ועל, לםוויתגלה האמת בע, האמת

 ולם לעבדות העו ֻאמאפילויתברך ' זרין להוח
  . אחד שכם

כה להתקשר ולהכלל וכפי מה שז
כה ליֻרשת ו כן זובהצדיק האמת כמ

  . ארץ ישראל
ארץ ישראל היא כלליות הקֻדשה שבכל 

ולידע , כין לצאת מטבעיותוושם ז, תוהקֻדש
שזה כלליות , ולהאמין שהכל בהשגחה לבד

  .הקֻדשה
ה מהצדיק ארץ ישראל מקבלת קֻדשת

  .תות וההשפעו כל הברכושאצל
אם היה האדם מאמין באמת בקֻדשת ארץ 

 שהוא וישראל חלק אחד מאלפי אלפים מכמ
רח לארץ ישראל בכל ו היה רץ ופוודאיב, באמת

  .נע שימנעהווהיה שום מ ולא וחכֹ
 איזה חלק בארץ וכל אחד מישראל יש ל

שם , שם ביתנו, שם קֻדשתנו, ישראל ושם חיינו
. רלנוושם ג, שם חלקנו, שם אדמתנו, נוארצ

לל ורח נטה ללון המתגוובחוץ לארץ אנו גרים כא
כי אין זה אדמתנו , תובות ובשוקים וברחובחוצ

חוץ , כן נקראת חוץ לארץ-ועל, וחלקנו כלל
ואין , בחוץ ממש, מדיןוכי בחוץ אנו ע. קאודו

א על ותנו הביתה עד אשר נבואיש מאסף א
  . אדמת הקדש

כין לארץ ורה שממשיך הצדיק זוהתבזכות 
  . ישראל
' ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת ה-על

  .לםויתברך על הע
סע ימנו ראוי לוהיכן שמתקבצין אנשי של

  . ביניהםווי ארץ לתחֹב את רֹאשומכל קצ
יש לנו אב זקן , אם נעשה עמנו מה שנעשה

  .ל כי רב הואו הגדוואנו בטוחים בכֹח
כי , קאידי" עצמךב", אל תאמין בעצמך

כי , ו להאמין בעצמו אין לוודאי בוכשהוא בעצמ
 בהצדיק וחז עצמואבל מי שא. מךול באין סויפ

 של ורתוכי ת, ל ונפילהוהאמת הוא בטוח ממכש
ובקבר ובעת , לם הזהוהרבי האמת תנחהו בע

  . התחיה לנצח
 האמנות והחכמה העֻמקה של הצדיק עיקר

 ו את חכמתדע להלבישושי, ל מאֹדוהאמת הגד
רידה ול להוהה בכמה וכמה לבושים עד שיכוהגב

כים להתקרב וכשז, ולהכניסה בהנמוכים מאֹד
 עיקרעד שגם הם יזכו להשגת אלֹקות שזה , אליו

  .החיים האמתיים חיים הנצחיים
נזכה לצאת מכל , גם בתֹקף הגלות הזה

ת עד שנזכה ות לכל הקֻדשות ולעלוהטמא
 של הצדיק וידי גדל כח-קות עללהשגת אלֹ

  .האמת
 ֻכלםו, ת בלי שעורות וגניחולם מלא צעקוהע

ת ות משנולועק בקווכל אחד צ, "ןוממ"עקים וצ
לם עד שכמעט ותר מכל העו חסר יוכאלו ל

 החיות עיקרו. צאת נפשם מעֹמק מרירותםוי
לם הממתיק בכל עת וד עומקבלין מהצדיק יס

 ויד-ועל, מרירותא דעלמא בדרכים נפלאים
, תות יתרו המרירות בהמתקועצמממתיקים מ

 - ו בווכפי אמונת,  להצדיקווכל אחד כפי קרוב
  .ו כן נמתק מרירותוכמ

 נכנסין והאמונה היא הפתח והשער שדרך ב
 האמונה הוא להאמין עיקרו, אל הקֻדשה

לם שזה אי אפשר להבין בשכל בשום ו העשבחידו
  . באמונהאֹפן כי אם 

 תקון עיקרו
האמונה 

  הוא 
ידי -על

 רוח

נבואה 
שמקבלין 
מהצדיק 

 עתה אפילולם ור האמונה בעוהאמת המאיר א
 נתברר המדמה וידי רוח קדש-כי על, גם עתה

להאמין בההתחלה והתחדשות , כין לאמונהווז
יתברך ברא ' לם שהו העשבחידודהינו , ןוהראש

  . האמונהעיקרשזה ,  יש מאין המחלטולמוע
 החזקה לשמֹע דבורים ו ותשוקתואהבת

סיף לכתב את אשר ו אלצוני ודחקוני להאמתיים
 לא חילמוסי גם בחלישת כֹותחת ק' הזמין ה

  .ם לבביתובדרישת של. עליך
‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ ¯Ò„  

  
   

 )'ג,  חיתון–לקוטי עצות (

יש על זה , מה שהכלה שולחת להחתן � 
וכן מה שצועקים , פי תורת אמת-טעם גדול על

שקורין , ואומרין מלי דבדיחותא', שבת'
עיין (פי האמת -יך להחֻתנה עליהכל ש', גראמין'

ן עוד יועי). בסופו, סימן מט, ן"ליקוטי מוהר
ן כל הדברים שעושין על יבמקום אחר מעני

ומה שזורקין על ', החֻתנה  מה שמכסין הכלה וכו
ומה שהחתן דורש ופוסקין לו ', האפין'החתן 
וכן מה , ונותנין לו מתנות לדרשה, הדרשה

', הכל מאת ה' כים עצמן וכושהבדחנים מהפ
ואין כאן , ומבֹארים שם על זה טעמים נפלאים

 ).סימן פו, ן"עיין שיחות הר(מקום לבארם 
ועזרנו לשמח , וזכנו לשמחה של מצוה...   �

לשמחם בכל מיני שמחות , חתן וכלה הכשרים
, בהולזמר ולרקד לפניהם בשמחה וחדוה ר

 ליחד זה-ידי-ונזכה על, בקֻדשה ובטהרה גדולה

חתן וכלה העליונים ולחבר אשת נעורים עם 
ונזכה ליחד יחודא , דודה באהבה ואחוה ורעות

ויתחברו יחד ארבע , עלאה ויחודא תתאה
ויֻקים מקרא , אותיות של שמך הגדול והקדוש

... "בקרבך קדוש ולא אבֹא בעיר ":שכתוב
  )ט" מתוך תפילה מ–' לקוטי תפילות א(

                

  )ל"ההתקרבות לרבינו זסיפור ( 

ועכשיו נפתח בסיפור על ...     �                     

' ר. מורנו רבנו הרב החסיד ישראל זכור לטוב

ואילו . ישראל זכרונו לברכה היה מחסידי ברסלב

היה אפילו בימי מורנו הרב רבי נחמן היה גם אז 

אין לתאר את כל מה שראיתי . חידוש נפלא

. ה קיים כלל כל העולם הזהבשבילו לא הי. אצלו

ועבודה כזאת . לא משפחה לא אשה ולא בנים

וכשהיה עומד , ותפלה כזאת לא ראיתי מעודי

הוא היה . בתפלה היה הכל בעיניו כלא כלום

פי שחסידי טבריא היו -על-ואף, חידוש גדול

אבל אותו , אנשים שהתנגדו לחסידות ברסלב

  .כי בכל מעשיו היה מקדש השם, העריכו מאד

מפני , על פניו היה שרוי חן דקדושה    �

שקדושתו וחסידותו וצדקתו עם השם ועם כל 

ועבודתו את השם בהתלהבות וחיות , בני אדם

כל מי שפעם ראה אותו ואפילו מי . נורא ונפלא

ששמע רק את שמעו ואפילו המתנגדים הכי 

גדולים היו מתבטלים מפניו והוקירו אותו 

 ובני ביתו היו הוא היה יושב במירון. מאד

  .בצפת

במירון . (ביום שישי היה בא לביתו    �
היה בחינת עולם הבא כי לא היה שם שום נברא 
והישוב קטן ורק בערב ראש חודש היו 

והיה תמיד על ) באים לשם מעט אנשים
הציון הקדוש של רבן שמעון בר יוהאי ועוסק 

לפי דעת עצת רבנו , תמיד בתפלה והתבודדות
ובהיות שבקשתי מהשם יתברך . הזכרונו לברכ

חשבתי , שישלח לי מי שיקרבני לחסידות ברסלב
כיצד יזדמן לי אדם כזה שייצא ממירון ששם 

  ...מקום עבודתו ויבא לטבריא 

והנה אירע שבאותה תקופה התחיל רב     �

, ל לסבול מכאבי רבמטיזם"ז) קארדונר(ישראל 

והכאבים היו גדולים כל כך שכבר לא היה בגדר 

האפשר לו ללכת להתפלל ולעבוד את השם 

כי הרגיש כאילו חותכים כל אבר , יתברך

וחשב בלבו אולי זה , בסכינים חתיכות חתיכות

ואולי שם לא , הוא רצון השם שיסע לטבריא

אבל כל זמן שלא ידע . כך כאבים-יסבול כל

לא רצה לעזוב , בבירור שכך רצון השם יתברך

  .את מירון

ש להישאר במירון ולבקש י, להפך, ואמר    �
והיו לו ספקות . מאת השם יתברך שיעזור לו

, אמר, אבל לבסוף כשכאביו התגברו, הרבה זמן
עד . משמע  שכך רצון השם יתברך שיסע לטבריא

שקיבל הארה במוחו והחליט לנסוע לטבריא בלי 
. אמר ועשה, ולאחר שגמר בלבו. שום פקפוקים

-ברוך-והקדוש. Â·· Ì‰¯·‡ ÌÎ˘ÈÂ˜¯בחינת 
  ...הוא סיבב הסיבות שנזדמן אלי 
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