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                                         [    ÂÈÁ‡ ˙‡ ˘È‡ Â�Â˙ Ï‡... )יד,כה( 

ת ו לבלי להטעמאדהוא שצריכין ליזהר , להרה ֻכוד כל התוכלל ויס
 ווכמ, לם הזה מטעה את האדם לגמריוכי הע, לםו בזה העואת עצמ

, תות והטעאונאות נזהר מאוצריכין להי, ינים והמשא ומתןישבכל הקנ
רה ות תושהוא לקנ, לם הזהוין של האדם בעיקר הקני כן בעוכמ

כי . נאה וטעותוצריכין גם כן ליזהר מא, ת בבחינת אמת קנהוומצו
, לםות של רֹב העורה ומצוום יש בהתות חס ושלוכמה וכמה פגמים ופני

, ב שלהם פגום הרבהועל ידי זה גם הט, כי על ידי מעשיהם הפגומים
כי אם על , לםות של זה העונאה והטעיולהנצל בשלמות מהאואי אפשר 

 את מאדעל כן צריכין לבקש ולחפש . ידי התקרבות להצדיק האמתי
כדי שיזכה , ושיזכה למצא'  כמים נֹכח פני הוך לבולשפֹ, הצדיק האמת

ת ונאות והאוכדי שינצל על ידי זה מכל הטעי, ו לברר המדמה שלועל יד
  . מההבאים על ידי בלבול המד

אבל אין , ויש שמאמין בהצדיק האמת ומתחיל להתקרב
זה , עד שיזכה על ידי זה לברור המדמה בשלמות,  בשלמותוהתקרבות
כי על ידי שהתחיל , ת משתותונאה פחובחינת א

על ידי זה יצא , להתקרב באמת להצדיק האמת
, )נאה שתותושהוא בחינת א (קצת מבחינת נֹגה

ב ואל ועם אל הט בכל פותוכי הצדיק מכריע א
ת ו היא בבחינת פחונאה שלוועל כן הא, הקֻדשה

כי זה הצדיק הוא בבחינת , משתות ונתן למחילה
 מתקרב אל ואבל מי שאינ. ואיש חכם יכפרנה

, לק עליוו חומד על המשקל שאינורק ע, הצדיק
, נאה שתותוזה בחינת א, צה להתקרבו רווגם אינ

שה שהוא בחינת נֹגה שלפעמים נכלל בקֻד
 אם, להוועל כן הוא בסכנה גד, ולפעמים להפך

 חס ,לושלא יפ, ישתדל להתקרב באמתלא 
אבל על כל פנים כל זמן שהוא .  לרע גמור,םוושל

אזי הוא בחינת קנה ,  מכריע לכאן ולכאןושאינ, נאה שתותובבחינת א
שהם , ובים שלות ומעשים טורה ומצווינו שכל התיה, נאהוומחזיר א

רק שיצטרך , ימויינים יתקיכל אלו הקנ, ל"דם באמת כנין האיקר קניע
ת ורה ומצוול לברר התוקון וברור גדיכי יצטרך ת, נאהולהחזיר הא

  . ות שלונאה והטֻעיו מהאושל
לק וינו שנפל כל כך עד שחיה,  בבחינת יתר משתותואבל זה שטעות

ינו שבחינת נֹגה נכלל יה, תר משתותו שזה בחינת י,לגמרי על הצדיק
ינים ישכל הקנ. שם הוא בחינת בטול מקח לגמרי, םו חס ושל,פהילבק
 לא ועליו נאמר כאשר בא כן ילך ומאומה,  בטלין ומֻבטלין לגמריושל

עד ', ל בכמה גלגולים וכוול מה שיסבוויצטרך לסב. וישא בעמל
 ',הלכות שלוחין ה -לקוטי הלכות( מחדש לגמרי ושהצדיק יחזֹר ויתקנ

  )כ"אות ר,  צדיק–אוצר היראה לפי ' ט מ"לאותיות 
  
[    ÍÙÒÎ ˙‡ ‡Ï Í˘�· ÂÏ Ô˙˙... )לז,הכ( 

 מאד וכן צריך האדם לשמֹר את עצמ ועל. בהוזרה נקראת ח דהועב
 ,רהופי הת פנים שתהיה ההלואה בהתר על כל ועל, בוח ת בעלומלהי
ל עליו "תינו זושאמרו רב, םוחס ושל, סור רביתיהיה בה חשש ִאולא 

לקוטי (רחמנא לצלן , דה זרהובד עבובהשם יתברך וכעפר ושהוא ככ
 )ד" מ, ממון ופרנסה–לפי אוצר היראה  'הלכות רבית א -הלכות 

  
 [     Ì‰ È„·Ú ÌÈ„·Ú Ï‡¯˘È È�· ÈÏ ÈÎ... )נה,כה( 

ת הגוף ואכילה ושתיה ושאר תאו, אדם מה שאצל רֹב בני
בים נקרא ות ומעשים טווומצ, דה כללואין נקרא עב
שנתחלף בן , לוףדה ויגיעה זה בחינת ִחואצלם עב

 –כמובא בספר ספורי מעשיות  (המלך בבן העבד

, מלך באמת ן הנשמה שהיא בתושרצ, כן נתחלף אצלםוכמ, )א"מעשה י
יקא אין יזה ד, ן הגוף שהוא בחינת עבדוורצ, דהוזה נקרא אצלם עב

. ם הגוף מלך על הנשמהולו היה חס ושליכא, נקרא אצלם עבדות כלל
והגוף הוא , כי הנשמה היא המלך באמת, פוך ממשבאמת הדבר בִהו

כן הגוף וכמ, ונות רצו ולעשו שהעבד מֻחיב לעבֹד את רבווכמ; העבד
אך כל זמן שיש . נהו מפני רצונומֻחיב לעבֹד את הנשמה ולבטל רצ

ן ו בשביל רצוותורק שמשבר תא, ת הגוףוין מתאוילהגוף איזה ריח עד
פי  על  יתברך תמיד אףותובד אווע, ם יתברךן השושהוא רצ, הנשמה

 זה נתבטל העבדות דסטרא ידי כי גם על, ואשרי ל, מאדב ושגם זה ט
כל המקבל : בחינת, כה לחרותווז, שהוא בחינת ֻזהמת הנחש, אחרא

 על אך אף; רהוסק בתורין אלא מי שעוח ואין לך בן', רה וכוועליו עֹל ת
 ודת השם נחשב לומאחר שעב, ֻדשהין בבחינת עבד דקי עדודתוכן עב פי

 מפניו ונורק שמבטל רצ, טה לזהו נון הגוף אינוורצ, דה ויגיעהולעב
  .ין בבחינת עבד דקֻדשהיכן הוא עד על, יתברך

עד שיתהפך , כך לגבי הנשמה קר השלמות לבטל הגוף כליאך ע
שום  ולא  שום תאוה אחרתוינו שלא יהיה ליה, לטבע הנשמה ממש

ת וינו לעשיה, צהומה שהנשמה ררק , ן אחרורצ
' ואהבת את ה: "שזה בחינת, רא יתברךון הבורצ

שגם הגוף , בשני יצריך, "אלֹקיך בכל לבבך
ואזי .  מאהבהונושה רצוהב את השם ועוא

בחינת , אזי נקרא בן להשם יתברך, כה לזהוכשז
לקוטי ( .קר השלמותישזה ע', וכו" בני אתה"

ח " אותיות י-'  ברכות השחר ג הלכות-הלכות 
 )'ז,  יראה ועבודה-לפי אוצר היראה  ט"י

  
  )המשך, כו  סימן–ת "ימי מוהרנ(

ם חמישי נסעתי ובי ...☺                     
וחזרתי משם ונתעכבתי אצל רבנו , בולנעמיר

רה ו לברכה בברסלב עד אחר שמחת תונוזכר
ע ו לנסומ באסרו חג זרז עצ.תוראות נות ושיחורווזכיתי לשמע כמה ת

 ות דברים עמי כי כבר דברתי עמוד להרבורצה ע ולא ,מיד ללמברג
 היינוולקח מאתי הספר ההוא הנזכר לעיל , הרבה בכל העת ההיא

ן "הרו שהיו כתובים אצלי שנקרא עתה לקוטי מות שלורוהספר של הת
ן רצה לקח ו בפעם הראשום הכפורים בעת שנסעתי מאתוכי גם אחר י

 ואחר כך כשחזרתי ולקחו ולא  אחר כך חזר מדעתמאתי הספר הזה אך
ידעתי  לא עדיין כנזכר לעיל ונתעכבתי עד הנה לקח מאתי הספר וואצל

 ו להדפיס ספרונולה לשום אדם שרציג לא עדייןכי ,  בזהונתואז מה כו
 לאחרים שאינם ורתות תו להזהיר לבלי לגלותה דרכיאדרבא תמיד הי

   .מנוושל-מאנשי
הייתי , ע ללמברגו לברכה לנסונו מוכן רבנו זכרוהנה בעת שהיה

ה תחילתי בושלקחו א, מנו הנגידיםושל-כי גם אנשי, מאדנבהל ונחפז 
רצו לקח  ולא ,בועתה חזרו ונסעו למאהל, כנזכר לעיל, ב וחזרוולמאהל

ת את ותי עמהם והם רצו ללוות שלי נתרצו לקבל אוואחר הפצר, תיוא
והם , בוש קראסני ומשם יסעו למאהלקד- לברכה עד קהלתונורבנו זכר

וצוו שאסע , דש קראסניוק-עד קהלת,  לברכהונונסעו מיד עם רבנו זכר
,  לברכה עד שםונושילוו את רבנו זכר, ת דפהואחריהם עם שאר העגל

נתעכבו קצתם אחר , תושרצו ללו, תווהעגל. בותי למאהלוושם יקבלו א
כי , לווהיה לי צער גד, ןוכי נסע בחפז,  לברכהונושכבר נסע רבנו זכר

, שיםוראית פניו הקד, תו אולי אזכה לשבע שמחמאדנכספתי 
   ליכן היה-על  ,שו מפיו הקד איזה דבור ד וואולי אזכה לשמע ע

  
  
  
  

  ו"תתכ  ד"בס
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 ונסעתי לי עזר יתברך והשם כוביל מהעולי צער גד
ומחמת , ות שלוהעגל להשיג יכלתי ולא ,אחריו

, ם שלי בדרךבה שלי עם הכתבייהבהלה שכחתי הת
והחזירום , וֻהכרחנו לשלח אחריהם, דש פיטשרעוק-בקהלת

  לברכהונום שעמדו לפוש ומצאתי את רבנו זכרובמק, לי בדרך
אחר שעה קלה , דבר עמי כלל ותכף כשבאתי להכפר שעמד שםולא 

נסע משם כי הוא בא לשם מכבר ואני הייתי ֻמכרח להתעכב שם לתן 
והייתי גם כן נבהל ונחפז מחמת , משםא לסוסים ואחר כך נסעתי ומספ

ם והגיע הלילה והיה רפש וטיט וך כך פנה היוובת, ושלא יכלתי להשיג
 לברכה לאיזה ונורא אולי נסע רבנו זכריונסענו לאט והייתי מתי

 שעשה ווכמ( על פי רב וידע היכן הוא כדרכ לא ואיש, דואכסניא בס
ו ולא קר יסע לדרכ ובבֹת שלא אדע היכן הואול להיוויכ) 'בויניצא וכו

  ...מאדעל כן הייתי טרוד בצער ונחפז , ותואזכה לרא
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
היו צריכים לשלוח והישיבה  ,היה לי כתב יפה ...  �                        

 בבית אני ישבתי ,בלילה,  אז הם ביקשו אותי לבוא לכתוב,מכתבים
 , אני כבר מסרתי להשם יתברך את ימי חיי,ון גדולב וישבתי בדא,כנסת

 .אני ישבתי וכתבתי? פרנסהלהרוויח ? להרוויח כסף? ואני יושב וכותב
 הולך מפיו המים היה , נכנס כלב שוטה כזה,פתאום באמצע כתיבה

,  בכח כזהבפנים הבית כנסת,  והוא היה רץ,מאדוהעיניים היו נורא 
 ,כלבת,  שוטהבכל,  שוטההואראיתי ש אני ,אני יושב ורואה דבר כזהו

 הוצאתי ,ידי ארון ספרים  אז היה על?מה לעשות
   ...מאדהיה קטן ו ,ארוןבהספרים ונכנסתי 

 והכלב בא ,פנים נכנסתי לארון-כל-על
 , הוא רצה לפתוח,לארון והוא לחם איתי

אני ראיתי  ...ואני מחזיק שלא יוכל לפתוח
ה והכלב  אני הייתי פ,עוד דברים פלאים

 ופה היה ... אז הוא היה רוצה,היה פה
 הכלב בא ,הקבר של רבי מאיר בעל הנס

 וראיתי ,מפה ורצה לבוא אלי לנשוך אותי
 ,כמו שלא מניחים את הכלב ללכת אצלי

 והיה לבוא אחר כך הוא רצה ,ככה היה
 ,אוי, אוי, מניח אותו לא מישהושכמו 

אני עשיתי ש זה היה לי בשביל , שליטעםה
לכסף אני  , ואני הייתי כותב,לעבוד לא רנד

ידי והסתכל  לע הכלב עמד שמה ,נו, כותב
יכול  לא  אבל הוא, ואני הסתכלתי עליו,עלי

התחיל לרוץ  , פתאום היה רץ,לבוא אלי
 הייתי , אבל אני פחדתי שמא הוא יבוא,החוצה ויצא מן הבית הכנסת

הציל אותי מהכלב  השם ,ברוך השם, אוי, אוי וי ,יכול לסגור הדלתות
   ...גם כן
  

  )'נ מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר(

  .טבריא, א"אדר תשכ' ו, ה"ב  �                      
ובלתי האמונה כל הדברים , שלמות כל הדברים הוא האמונה

השוטט בשדה הצדיק לחפש וללקֹט שיחותיו , לבי וגעגועי .חסרים
חבים להשיג ולהכיר את ותורותיו שהם שבילים ומסילות ודרכים ר

  .ברכה ושלום לחיים אֻרכים, הבורא יתברך
לה ו גדורש נשמתושש, ולהאמין בעצמ, צריך לשים לב לזכר היטב

רק שירדה לארציות ,  והיא משרש בן המלך האמתמאדהה ויקרה ווגב
-כדי שעל, קים מחוץ לתחום הקֻדשהות רחומולם למקווגשמיות זה הע

 להצדיק ומלט ולברֹח בכל כחיר להוק לחתקוקא ירצה וישתיידי זה די
ת ונות ונכות אמתיווממשיך עצ, תםושכבש דרכי התשובה ומרחיב א

' ויזכה לשוב אל ה, ור נשמתוא למקוותקונים נפלאים עד שיב
  .וירחמהו

ת עד אין ום תחתיוונפל לתה, לו כשהאדם עבר מה שעבריאפ
 ו את עצמ ומסתירויתברך נמצא ומצמצם את עצמ' גם שם ה, תכלית

 בכל פעם בכמה וכמה ותותיו העצומים ומזכיר אובדרכי נפלא
 עיקרוה, ם כדי שישוב אליוום ובכל מקונים בכל יורמזים ש

-שישתדל בכל עֹז להתקשר לצדיק האמת כדי שיזכה על
, להרה ֻכוקר כל התי לאמונה שלמה שהיא כלל ועויד

  .לם יהיה איך שיהיהו תקוה לעוואז בודאי יש ל

 שהזמין לך זאתתה יהי' מאת הבודאי 
בהשגחה נפלאה בכמה מיני רמזים וגלגולים את 

ער איש חסד 'דער אמת, יסער מאןודער גר, הצדיק
לים וראה יכו הנורתושבת, )איש חסד האמת, לוהאיש הגד(

לם שלא יוכל וואין שום נפילה וירידה שבע, למצֹא כל מֻבקש
ך אל האמת ותבערת לב, אך גם תשוקתך העצומה. ת משםולעל

עד שיאירו , הסתכל בעין האמת ושים לבך לזה היטב. תך לזהוזכה א
  ...רלךואשרי חלקך וג. ת והתקונים של הצדיקורועליך כל הא

  
  )'י,  מחלוקת ומריבה– עצותלקוטי (

אמת   צדיקי   על   לקים וכשח �                                       
הוא מפיל , ם מפניהםיביהוצה לגרש אוהוא ר-ברוך-שווהקד, ואנשיהם

, כיןואנפין חש, דה זרהועב, שהוא שמד, ןות ממויביהם לתאוואת א
ן ות הממוכי תאו, ולה מזוכי אין נפילה גד, מיתה, שחֹרה-עצבות ומרה

כל מי : תוקוכשיש מחל, והכלל. תםוממררת ימי חייהם ומכלה א
, ו ממדרגתו חברל להפיל אתוהוא יכ, ותר מחברומר הברית יושהוא ש

זהר יכן צריך האדם ל-על. ל"ן כנות ממופל לתאוושנ, והנפילה הוא
 ). כגן"לקוטי מוהר(ן ות ממול לתאוותר כשיש עליו מחלֹקת שלא יפובי

אתה ידעת כמה , דע כל סתרי יצוריםוי,  דעלמא כלאונורב ...        ����
אתה לבד ידעת , מדים עלינו בכל עתויבים עונאים ואווכמה מיני ש

ם ותנו חס ושלווהם חפצים לגרש ולהפיל א, תםותם ואת מחשבוא
ידי -ולפי גֹדל חלישותנו על. דתך באמת כאשר אתה לבד ידעתומעב

אין לנו שום כח לעמֹד כנגדם , תינו הרביםונוע
, כי רבים קמים עלינו, בגשמיות וברוחניות

, לים בעשרוגד, רהולים בתוגד, מאדרבים 
, תר מאתנוובים הרבה יולים במעשים טוגד

, ואיך יוכלו חלושי כח כמֹנו לעמֹד בפניהם
כי כבר , ומאין נבקש עזר להנצל מהם

ידי מחלֹקתם כאשר -תנו הרבה עלוהפילו א
  . לפניך נגלה הכל

כי , ועתה מה אעשה אבי שבשמים        ����
שאיני כדאי וראוי , דע בנפשיובאמת אני י

כי פגמתי נגדך , להתקרב אליך באמת
ררים עלי וזה הם נתעומחמת , מאד הרבה

אבל לפניך . םו חס ושל,להלשין ולקטרג
כן אני חפץ -פי-על-כי אף, נגלה תעלומת לבי

ואם אמנם , ומתגעגע לשוב אליך באמת
. אתה חנון המרבה לסלֹח, דךופגמתי בכב

 לא ,דםואבל מה חטאתי נגדם ומה פגמתי בכב
, נווב כמנכאי לב, לקים על חלושי כחוומדוע הם ח, נשו בי ולא נשיתי

 ":ב חלליך יספרווכי אתה אשר הכית רדפו ואל מכא"
נו לבקש את הנרדפים ולרחם על אלקידרכך , לםו של עונורב        ����

יהמו מעיך , חוס ורחם עלינו, חוס וחמֹל עלינו, פיםיהחלושים והעי
ואין , מים ואין אב ואין מי יקום בעדנווכי נשארנו ית, תיך עלינוווחנינ

ועל זכות וכֹח הצדיקי ,  אם על אבינו שבשמיםלנו על מי להשען כי
, בתכלית המעלה, אמת שזכו לשלמות הברית בתכלית השלמות

רר וותע. לנו ולא ולמענך ולמענם עשה, בונך הטובתכלית הקֻדשה כרצ
ר ווימשיכו א, והם ילחמו לפנינו, ב בעדנוואת הצדיקי אמת שימליצו ט

נאים ו ומפנינו כל מיני שותגרש מפניהם, שים אלינווקֻדשת פניהם הקד
תן בלביהם יות, ותכניעם ותשפילם עד עפר, ומתנגדים אל האמת

באֹפן שיזכו , ם שהםוותגלה להם האמת בכל מק, שישובו אל האמת
ולהתדבק , גם כן לידע ממעלת וגֻדלת קֻדשת הצדיקים האמתיים

ת בצמא את וולשת, ולהתאבק בעפר רגליהם, ולהתקרב לדרכיהם
שהניחו אחריהם ברכה כל , שיםוק בספריהם הקדולעסֹ, דבריהם

לנו לשוב אליך באמת ובלב שלם למען נזכה ֻכ, הצדיקים האמתיים
  . בונך הטוכרצ
, תינו ברחמיםושיענו ומלא משאלוחוס וחננו ורחם עלינו וה        ����

ן והסר שטן מלפנינו ויב דבר וחרב ורעב ויגווהסר מעלינו א
 :)תפילה כג מתוך –לקוטי תפילות ... (ומאחרינו

  

éúøîâ àì éðà?  
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