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מובא בזוהר הקדוש ) י"רש( סמוך למיתה אמלמד שלא הוכיחן אל
ובגין דהוית חשיב בחייך דאלו : םורבנו עליו השל משהברעיא מהימנא על 

, עין שם', ת ֻקדשא בריך הוא וכווהוה אפשר לך הוית מהדר כלא עלמא תח
שב כל ימיו שאלו היה ו זה שהיה חבשביל משהשמבֹאר שם גדל מעלת 

רבנו עליו  משה אפילוש, נמצא. יתברך' לם להוהיה מחזיר כל הע ואפשר ל
סף תמיד ון שהיה כוידי הרצ כחה היה מקים עלומצות ת עיקר, םוהשל

ידי זה זכה למה שזכה וזה בחינת מה שאמרו  לם למוטב ועלולהחזיר כל הע
לא  משהשכן , א סמוך למיתהאל כיחין את האדםול שאין מ"תינו זורב
כחה הוא והת עיקרכי  היינו', אבינו וכו יעקבכיחן אלא סמוך למיתה וכן וה

כחה הוא רק סמוך למיתה שאז מתחילין והת עיקרכן  ועל. ןוידי הרצ על
כי , מחמת שהוא סמוך להסתלקות, תרון ביוהרצ ון ואז מאיר בולהכלל ברצ

 משה ון כמונכלל בבחינת רצההסתלקות של הצדיק הוא שיהיה נסתלק ו
ומחמת שסמוך . ל"ברעוא דרעוין כנ ושנכלל בשעת מיתת, םורבנו עליו השל

 כי .כיחםול להויכ דייקאכן אז  ן עלובחינת הרצ ומתחיל להאיר ב ולמיתת
, וכיח את חברו וצריך להומה שכל אחד ערב בעד חבר ,הערבות עיקר

ע מה שחסר דוי וכי אינ, וכיח את חברול להוובאמת מי יכ
אם  אפילוו וישמע לדבר ודע אם חברווגם מי י ולחבר

דע אם יוכל להתגבר על מה שצריך וישמע מי י
קיום  עיקרעל כן , להתגבר ולשוב אליו יתברך

ננו ושיהיה רצ, ןוידי הרצ מצוה זֹאת הוא על
בת כל וובט ובת חברות בטוחזק מאֹד לרא

לשוב  ֻכלםשיזכו , בה אמתית ונצחיתוישראל ט
 ושהאדם בעצמ ווכמ. אליו יתברך באמת

ן אחר רק ושלא ירצה שום רצ ובודאי ראוי ל
שרק זה הוא , ת להתקרב אליו יתברךולזכ

 וכמ, וחוץ מזה הכל הבל, בה והצלחה אמתיתוט
וכל ישראל  ואחד לאהֹב את חבר כן מֻחיב כל

ולהתגעגע ולכסֹף שיזכו כל ישראל להתקרב , וכנפש
מצוה זֹאת של  לקיים ואם אפשר לך כך וובת, אליו יתברך

כי , ב ומה נעיםובודאי מה ט, ביראת שמים וכחה בפשיטות לדבר עם חברות
  .ןוהוא הרצ עיקראבל ה, ביראת שמים וכל אחד מֻחיב לדבר עם חבר

  
f  ‰È ˙‡ÂÂ ‰˘Ú ¯˘‡ ÏÎ ˙‡ ˙…‡…̄‰ ÍÈ�ÈÚ ¯…Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Ú· È˙ÈÂˆ ÚÂ˘

‰ '‰ ‰˘ÚÈ ÔÎ ‰Ï‡‰ ÌÈÎÏÓ‰ È�˘Ï ÌÎÈ˜…Ï‡ 'ÎÏÓÓ‰ ÏÎÏÂ ‰˙‡ ¯˘‡ ˙
‰Ó˘ ¯·…Ú  ‡Ï‰ ÈÎ ÌÂ‡¯È˙ 'ÌÎÏ ÌÁÏ�‰ ‡Â‰ ÌÎÈ˜…Ï‡...  )כא,'דברים ג( 

מלחמת כל  עיקרלה והכבדה שהיא והמלחמה הגד עיקרוזה מרמז על 
יתפחד כלל ולא  שלא יירא עיקרלם שהואדם שהיא מלחמת היצר בזה הע

: ל"רנו ורבנו זוננו מושאמר אז אד וכמ ודוכי מלֹא כל הארץ כב, אתנו' כי ה
שהאדם צריך לעבֹר בזה : שאמר ווכמ. אל תירא', יתברך עמך ואצלך וכו' ה

  ). סימן מח-בלקוטי תנינא (שלא יתפחד  עיקרלם על גשר צר והוהע
ואזהרה זֹאת הזהיר . אלֹקיכם הוא הנלחם לכם' תיראום כי הלא  :וזה

שע הוא וכי יה. ' וכושוע צויתיוואת יה: שכתוב וכמ, שעותר את יהובי
בחינת הקיצו ורננו , ודובחינת מלֹא כל הארץ כב ובחינת התלמיד שהשגת

ן חלק "הרוכמבֹאר בלקוטי מ(' שע וכוות יהובישהוא ראשי ת. 'שכני עפר וכו
 והוא בחינת התחזקות שיחזק את עצמ והשגת עיקרש, )ין שםיע, ז סימן –ב 

יפלו משום דבר ובכל ולא  אשוירבנו שלא יתי משהשל  וואת כל ישראל בכֹח
ולא  עדייןאתם ' כי ה. רבם משהשל  ומה שיעבֹר עליהם יהיו חזקים בכֹח

. 'תיראום וכולא  שזהו בחינת. ודוכי מלֹא כל הארץ כב, אתם' יראו כי היית
ל להשפיל את המלאכים המקטרגים שמהם ויכ משהכי הצדיק בחינת 

ש ומה אנ: שאמרו הנפילים מבני שהם (גון ועות סיחופינמשכו ונשתלשלו קל
יתברך  ובידיעת עדייןדעים וכי מראה להם שאינם י, )וכמובא, כי תזכרנו

ראו כי יכני עפר שהם הדרי מטה שלא יתיורר ולהקיץ כל השוולע. 'כלל וכו
את  משהשזהו בחינת אזהרת . 'וכו ודואתם כי מלֹא כל הארץ כב' ה עדיין

אלֹקיכם לשני המלכים האלה ' ה העיניך הרֹאֹת את כל אשר עש: שעויה
ת ולכל הממלכ' ג שכחם היה מקטרוג המלאכים כן יעשה הון ועושהם סיח

אין כי יש כח לבטל וכי מאחר שכבר הרג שני המלכים האלה בזה ר. 'וכו
ג שנמשכו ון ועוקטרוג המלאכים מאחר שהרג שני המלכים האלה סיח

ת אשר ולכל הממלכ' הכן בודאי תהיה בטוח וחזק כי כן יעשה  על, מהם
התגלות זה הדעת של  עיקרישראל ששם  אתה עֹבר שמה ובודאי תירשו ארץ

לא  כן בודאי על', נים למעלה וכוונים למטה ותחתושהוא בחינת עלי משה
 )פד תוא ,ו הלכה –ת נטילת ידים שחרית והלכ. ('תיראום וכו

  
  )המשך, ד"כ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

רא והק' ל הולשמֹע בק ות לבוצריך כל אדם להט...   �                       
ועל כל פנים יהיו , ם ובכל עת שישוב אליוום ויול בלב האדם בכל יול גדובק

  . יתברך שזה יקר מאֹד' לים להות חזקים וכסופים גדונורצ ול
לחפץ , קקות והכסופיםון והשתול בהרצות עקשן גדוצריכים להי

יהיה איך שיהיה ויעבֹר , ורתויתברך ולת' מיד להן חזק תוקק ברצוולהשת
שהוא  ורתויתברך ות' שהוא ה ופי כן אני חפץ באמת לאמת-על-אף, עלי מה

  . עצם האמת
פי כן צריך להתחזק - על-אף, יתברך 'ק לגמרי מהומי שהוא רח אפילו

בפרט , ך כך בכל מה שיוכלובת ות עצמוולהחי ות לישועתוולהמתין ולצפ
  .עיקרשזה ה, יתברך' לה קקותון והשתן וכסופיוברצ

תיו אשר עשה וונפלא' ר היטב היטב חסדי הותזכ
, דעים עד היכן צריכין להתחזקועמנו כי אין אנו י

ל עמֹק וחזק מאֹד ול בק"שצעק רבנו ז וכמ
קיין יאוש איז , גיוואלד זייט אייך ניט מיאש"

, יאשויאל תת, אהה" (גאהר ניט פאר האנדין
  ).לם כללווש בעאין שום יא

לה מהכל היא מה שיש שנפלו והצרה הגד
אוש גמור עד שאי אפשר להם יבדעתם מאֹד בי

ואי אפשר להגביהם , ד לחשב על התכליתוע
לה ומחמת המחלֹקת הגד עיקרוה, מכמה טעמים
לים לקבל ושמחמת זה אינם יכ', אשר עלינו וכו

ראה של הצדיק האמת והנ ורתוולינֹק מצוף דבש ת
  . תות הנפולומשיב כל הנפששמחיה ו

, ת מבאר שחתות נפשום להעלורדים עד עמקי תהול י"דברי רבנו ז
אין , ת גֻדלתםוראומי יערֹך שבחם מי יספר נ. לה מעלה משמי השמיםווע

  .דגמתם
, קים לגמריות הרחוהצדיק האמת מכניס אל הקֻדשה גם את כל הנפש

  .תושהיו ֻמשלכים בחוץ ברֹאש כל חוצ
רר באיזה וידי כח הצדיק להתע- כים עלוקים שזויש הרבה רח

קים וואזי הצדיק מאיר בהרח, ררות עד שמתחילין להתקרב אליווהתע
ידי זה הוא מעלה -ועל, יתברך' יחפשו ויבקשו את ה - עדייןשאיך שהם 

 ווהכל בכֹח, ת בבחינת ירידה תכלית העליהופיתם מעמקי עמקי הקלוא
ים העֻמקים ונשגבים מאֹד מאֹד עד אין שותיו ורמזיו הקדוועצ ורתוובכֹח ת

  .וואשרי שיאחז ב, ף ותכליתוס
 עיקרו, בחינת מלחמת עמלק עיקרהמחלֹקת שיש על הצדיק האמת זה 

יתברך ' ולזעֹק מאֹד לה, קון לזה להתנהג בתמימות ובפשיטות ובאמתיהת
מלאך של אמת ואז  וסרין לווהחפץ באמת מ. 'וכו ורהו האמת לאמתושי

  .  האמתכה לידעוז
שהוא הוא , לקיםוהצדיק מפיל ומבטל את הגאות של השקרנים הח

  . בחינת קלפת המן עמלק
כלל כל הפגמים וכל  עיקרהתרחקות ישראל מאביהם שבשמים ו עיקר

ר הצדיק ולה שנתעלם אוידי ההעלמה הגד- הכל על, ת ואריכת הגלותוהֻחרבנ
 ויד- כלה ועלתה כל הבריאהיהי והאמת שהוא בחינת הרֹאש בית שבשביל

נה וקון והגֻאלה האחריגמר הת עיקריהיה  ויד-ועל, קיום כל הבריאה
  ,יבתך האמתות בטוהמצפה לרא                                                .בשלמות

‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  
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ע שבת הגדול והשם יתברך היה אחר כך הגי ...☺                       
בעזרנו שהיינו שמחים הרבה בבית רבי צבי שנכנסנו לשם אחר סֻעדת 
שחרית שאכלנו בבית רבי העניך ושם בבית רבי צבי שמחנו מאד בשמחת 

ורקדנו ֻכלנו הרבה בעזרת השם יתברך וזה חזק אותי הרבה , שבת הגדול
בר שני שבתים לא בעזרת השם יתברך ובכל העת שעמדנו באדעס שעברו כ

וזה היה לי לסימן , זכינו לשמחה וִרקודין עד זה השבת שהוא שבת הגדול
  : וישועה גדולה

 הייתי מצפה שיגיע לי איזה אגרת או, בכל השבוע, אחר שבת הגדול☺ 
ולא זכיתי לקבל תשובה מהם , לאו א אם יבוא או"ידיעה מביתי אודות רי

שיגיע לי תשובה תכף כי פי שבאמת שלחו אגרת שהיה ראוי -על- אף
אבל נתעכב הִאגרת , הולך בחפזון גדול מברסלב לאדעס) דואר(השטאפעט 

  : ולא בא עד חל המועד פסח אחרי שכבר בא רבי יהודא אליעזר לאדעס
קדש ערב פסח עשינו סיום ואכלנו ושתינו יין -שבת-ערב, ביום ששי☺ 

, חתי לישן קצתקצת ותִהלה לאל הייתי בשמחה קצת קרוב לחצות היום הנ
נשקתי  ובתוך כך בא רבי יהודא אליעזר והחיה אותי מאד ומחמת שמחה

כי  ונתתי שבח והודיה להשם יתברך שזכיתי לראותו, באהבה רבה אותו
מעשה שהיה כך היה זה שני שבועות ויותר אחרי שכתבתי הִאגרת לרבי 

 נרואחר כך ספרתי זאת לרבי יוסקא , יהודא אליעזר הנזכר לעיל שיבוא
 יאיר ענה ואמר אין אתה יודע מה נעשה עם רבי יהודא אליעזר הלא הגיע לו

כי זה איזה שבועות בעת שהייתי בביתי והייתי מוכן , סבה לא טובה מאד
היות שבא אדון אחד , לנסֹע לכאן לאדעס הגיע השמועה בעירנו ברסלב

והכה את רבי יהודא אליעזר הנזכר לעיל בכפר ) קצין(איזה זאסדאטיל 
הכה ופצוע עד למיתה ממש והקול נשמע  שיושב בו

לקבורה חס ושלום אבל בתוך  שבסמוך יביאו אותו
וזה הדבר  (כך נסעתי משם ומי יודע מה עלתה לו

וכמה שעות לא , עד למיתה ממש אמת שהכה אותו
אבל כלל  ולא ידע מה נעשה עמו, דבר והיה ֻמנח כנגוע

ונשאר בחיים , אף על פי כן השם יתברך החיהו
  .)תִהלה לאל

ואני כשמעי זאת רעדה אחזתני ונשארתי 
העקר גדל הצער , משתומם והיה לבי עלי דוי מאד

שהיה לי משמועה לא טובה כזאת שהגיע לי מרעי 
ונוסף לזה שרצוני היה , ואוהב דבק מאח כמותו

שהיה בלבי שיסע עמי לארץ ישראל ועוד כמה עניינים 
אשר על ידי כל זה גדל צערי , שאי אפשר לבארם

וכאבי מאד על השמועה הזאת ומחמת זה כתבתי 
אגרת עוד הפעם כנזכר לעיל כדי שישיבו לי תשובה 

אבל לא עלתה בידי כי , בזריזות על ידי הפאסט
  .ל"נתעכב הִאגרת כנ

ומחמת כל זה גדלה שמחתי מאד מאד כשזכיתי 
 פני אוהבי באמת רבי יהודא ל לראות"פסח הנ-בערב

אליעזר הנזכר לעיל ברוך שהחיני וקיימני והגיעני 
לזמן הזה מכל זה ראיתי שהשם יתברך בעזרי 

, יחד כאשר כבר דברנו מזה זה כמה שנים ורוצה שאבוא לארץ ישראל עמו
  ): 'לעיל סימן י(כאשר מבאר במקום אחר 

  
  )'ד-'נים גסימ, 'קדושה וקידוש ה –לקוטי עצות (

ידי מסירות נפש על קדוש השם -על �                                      
, רה ותפלהושים של תוכין לדבר דבורים קדוידי זה ז- ועל, םוכין לשלוז

לקבל , נהובה להתפלל בכווכן עצה ט-ועל. ולקשר המחשבה היטב אל הדבור
מות התפלה של עיקרגם בלֹא זה , על קדוש השם ולמסֹר נפש ועליו במחשבת

 ).'פ ן"ליקוטי מוהר. עיין תפלה אות כו(היא להתפלל במסירות נפש 
צים להעבירם על ושעי ישראל כשרופ אפילוהקל שבישראל  אפילו � 

סרים נפשם על קדוש השם כאשר נראה בחוש כבר והם מ, םודת חס ושל
שהוא מֻרצה , םובזה בכל י ועל כן צריך האדם להזכיר את עצמ. כמה פעמים

ידי זה - ועל, קֻדשת איש הישראלי עיקרכי זה , על קדוש השם ומסֹר נפשל
 ).שם(ל "נה כנום ולהתפלל בכוויזכה לשל
שאזכה תמיד למסֹר נפשי על , שיעני ברחמיך הרביםוועזרני וה... ���� 

שאזכה תמיד , ובפרט בשעת קריאת שמע ותפלה, קדוש השם באמת
ן וואזכה לקבל בדעתי ברצ. מר קריאת שמע במסירת נפש באמתולהתפלל ול

חזק באמת למסֹר נפשי למות על קדוש השם להתלהב בשלהובין 
למסֹר כל גופי ונפשי ומאֹדי בשביל לקדש , ולהתגבר על יצרי, דרחימותא

לה וזה אזכה תמיד להתפלל בכונה גד-ידי- ועל, ראוש והנול והקדושמך הגד
ך דבורי ותלהכניס כל מֹחי ומחשבתי ודעתי ל, בקֻדשה ובטהרה באמת

ציא שום ואולא  ,ולקשר המחשבה אל הדבור בקשר אמיץ וחזק, התפלה
תינו ובאֹפן שנזכה שתשעשע עם תפל, םוחס ושל, דבור של התפלה בלֹא כונה

ויעלו וירצו , תינוולים מתפלוויהיה לך נחת רוח ושעשועים גד .תמיד
, ודעתותשפיע עלינו חכמה ובינה . ת כתר על רֹאשךותינו לפניך להיותפל

ונזכה להבין , רתךוותפתח את לבנו בתלמוד ת, תושיענו בכל מיני ישועוות
  . רתךור תוד שם ותאיר עינינו במאום שנלמוהיטב בכל מק

ותמשיך , שהורתך הקדודושים אמתיים בתישיענו לחדש חוותעזרנו ות
, ידי משיח צדקנו- ת עלורה אשר אתה עתיד לגלועלינו הארה נפלאה מהת

ותקבלון , וותרגומ. יני הישועהין ממעושאבתם מים בששו, שכתוב וכמ
 )ה" מתוך תפילה צ–' לקוטי תפילות א (:אולפן חדת

  
  )המשך -ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

עשינו ... עמדתי בניסיון ולא ,היה לי ניסיונות...   �                       
,  טובעשיתי לא ,ובסוף רואים שלא עשיתי טוב, תפילה ותענית ותשובה

} איש{אפילו , פרנסה, פרנסה"... אשרי אדם בוטח בך"שלא זכיתי לקיים 
אבל , פרנסה, להשליך כל העבודת השם, פרנסה, של כל העולם פרנסה

עכשיו אני , "אשרי אדם בוטח בך", "אשרי אדם בוטח בך"האמת הוא 
ועכשיו יש לי , זכיתי לקיים את זה לא אני, אבל אחר המעשה, מרגיש את זה

, אין לי לחם לתת להם, כשיש ילדים שצריכים לחם ואין ליתן, רטה על זהח
, כפי הגבורה, גיבור, אחד חזק, חושב הרבה ולא חכם לא טוב יותר כשאדם

, זכיתי לא אבל, ומתחרט, אני מתחרט ומתחרט, כפי הלב זוכים לאמת
היה לי לחם  לא ,לחם... בגדים ולא לא ,רצתה שום דבר לא האישה שלי

ולהשליך על השם ,  והלוואי שלא הייתי מרחם על האישה ועל הבנים,לתת
  ...בוודאי, יותר טוב, להאמין ולהתחזק בביטחון על השם יתברך, יתברך

, אני מתחרט!... רק להגיד לא ,לקיים את זה, "אשרי אדם בוטח בך..."
אנחנו אומרים בכל ראש ? אבל איפה אתה, אני רוצה

ו מארצנו ונתרחקנו מעל ומפני חטאינו גלינ: "חודש
ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות , אדמתנו

כל ... זכיתי לעמוד בניסיון לא ,"ולהשתחוות לפניך
גם האישה תגיד , משוגע, משוגע, העולם יגיד משוגע
וגם המשפחה וגם כל העולם יגיד , משוגע וגם האבא

אבל הוא משליך , הוא היה לו פרנסה, שהוא משוגע
עכשיו הזמן , אני רוצה, עבוד השםאת זה בשביל ל

מי , בשביל זה אי אפשר לעשות כלום, אי אפשר, איננו
כמו }, שליט{אם היית על הלב , הלב חייב? חייב לך

בזמן : "רבנו הקדוש אמר... היית מרוויח, שצריכים
הוא מתחרט , שהאדם מונח עם הרגלים על הדלת

אשרי מי ששומע לרבנו , "מאד על שלא שמע לי
  . עצמו לעמוד כנגד כל העולםומחזק

ועכשיו אין לי שום , כל ימי היה לי ספיקות
, פרנסה: "כל העולם. טוב לא ספיקות שעשיתי

 לא ואני, זהו ניסיון גדול, "פרנסה, פרנסה, פרנסה
זכיתי  ולא ,עמדתי לא ,אני מתבייש לספר, עמדתי

, השם יתברך מראה שהוא הבעל הבית... להתגבר
היה לי לעצמי , ושל כל העולםהוא בעל הבית שלי 

. בשביל פרנסה, ועזבתי אותו בשביל כסף, רווח כזה
אני שמעתי מאחד ... ?פרנסה יש לו, אבל העולם הם מדברים רק מפרנסה

היה אישה אחת באת שיעשה , היה אחד מעובדי השם: שסיפר איזה מעשה
, ושהיא קיבלה מכתב מהבן ואינה יודע הפיר, ידעה לקרוא לא מצווה והיא

הוא קרא את , היא מבקשת שהוא יקרא המכתב שתבין מה שכתוב בו
', נפטר'הבינה מה זה  לא היא. היה חולה ונפטר) הבן(וראה שהוא , המכתב

 -מיפטר 'ה", "?העיקר פרנסה אם יש לו, פיפטר, מיפטר: "אז אמרה לו
רצה  לא הוא, "העיקר הוא אם יש לו פרנסה, מפריע לי לא זה" 'פיפטר
, "כתוב שמה שהוא נפטר: "הוא אמר', מיפטר'ופירש , לה מה שכתובלהגיד 

אז ',  פיפטר-מיפטר 'אז עוד פעם ועוד פעם ', נפטר'הבינה מה זה  לא היא
  ". העיקר פרנסה',  פיפטר-מיפטר , 'נוגע לי לא זה: "היא אמרה לו

פרנסה הוא הפירוש לעבוד , "פרנסה, פרנסה: "ככה כל העולם, פרנסה
אבל כשאדם שוכב עם הרגלים על , אין לו זמן, אין לו,  בשביל כסףתמיד
הפרנסה , צריכים לתת הכל להשם יתברך... הוא מתחרט מאד, הדלת

עם , כשאדם ישכב על הארץ, והשינה והאכילה ושינה והכל להשם יתברך
, פרנסה: "כל העולם. אז יהיה לו חרטה על הפרנסה, הרגלים על הדלת

: הוא אמר, האישה אמרה למי שקרא את המכתב, "סהפרנ, פרנסה, פרנסה
, נוגע לי לא זה, מה זה: "אז היא צעקה ואמרה לו, " פיפטר-מיפטר "
: האישה צעקה"... אני רוצה רק לדעת אם יש לו פרנסה',  פיפטר-מיפטר '

אני רוצה לדעת רק , רוצה לדעת לא זה אני'  פיפטר-מיפטר ? 'מדוע? מה זה"
". העיקר אם יש לו פרנסה, חשוב לא זה'  פיפטר-מיפטר , 'אם יש לו פרנסה

הוא יודע , כששוכב עם הרגלים על הדלת? בשביל הבל? בשביל מה הכסף
  ...כבר שהוא עזב הכל בשביל הכסף ובשביל הבל

ושמעתי מתלמדו ... 
יו אשר סמך יד, הקדוש

, גלילי זהב טהור עליו
אשר מה שנאמר בדברי 

אשרי מי שבא "ל "חז
 –לכאן ותלמודו בידו 

נאמר על ספרי רבנו 
כי רבנו ; ל"הקדוש זצוק

ל אמר שבכל תורה "ז
כלול כל דברי תורה 

והם , שבכתב ושבעל פה
  :שורשי התורה

 )הקדמת קונטרס הצירופים(
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