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מובא בזוהר הקדוש ) י"רש(מלמד שלא הוכיחן אל סמוך למיתה 

ובגין דהוית חשיב בחייך : עליו השלום  רבנומשהברעיא מהימנא על 
', הוה אפשר לך הוית מהדר כלא עלמא תחות ֻקדשא בריך הוא וכו דאלו

 בשביל זה שהיה חושב כל ימיו משה דל מעלתשמבֹאר שם גֹ, ן שםיעי
 לוישאפ, נמצא. יתברך' היה מחזיר כל העולם לה היה אפשר לו לוישא

ידי הרצון  ם עלית תוכחה היה מקיו מצועיקר, עליו השלום  רבנומשה
  .ידי זה זכה למה שזכה  ועל,שהיה כוסף תמיד להחזיר כל העולם למוטב

יחין את האדם אלא ל שאין מוכ"ז רבותינו וזה בחינת מה שאמרו
 הוכיחן אלא סמוך למיתה וכן יעקֹב אבינומשה לא שכן , סמוך למיתה

 התוכחה הוא עיקרכן  ועל. הרצון ידי  התוכחה הוא עלעיקרכי  ינויה', וכו
, הרצון ביותר רק סמוך למיתה שאז מתחילין להכלל ברצון ואז מאיר בו

וא שיהיה כי ההסתלקות של הצדיק ה, מחמת שהוא סמוך להסתלקות
שנכלל בשעת , עליו השלום  רבנומשה נסתלק ונכלל בבחינת רצון כמו

 ומחמת שסמוך למיתתו. ל"כנ] רצון שברצונות[ברעוא דרעוין  מיתתו
 .יקא יכול להוכיחםיכן אז ד  על,בחינת הרצון מתחיל להאיר בו

מה שכל אחד ערב בעד חברו וצריך  , הערבותעיקרכי 
,  יכול להוכיח את חברוובאמת מי, להוכיח את חברו

וגם מי יודע אם  יודע מה שחסר לחברו כי אינו
אם ישמע מי יודע  לויואפ ,ישמע לדברו חברו

אם יוכל להתגבר על מה שצריך להתגבר 
 קיום מצוה עיקרעל כן , ולשוב אליו יתברך

חזק  שיהיה רצוננו, ידי הרצון זֹאת הוא על
ובטובת כל ישראל  מאֹד לראות בטובת חברו

לם לשוב אליו ֻכ שיזכו, ובה אמתית ונצחיתט
בודאי  שהאדם בעצמו וכמו. יתברך באמת

שלא ירצה שום רצון אחר רק לזכות  ראוי לו
שרק זה הוא טובה , להתקרב אליו יתברך

כן  כמו, וחוץ מזה הכל הבל, והצלחה אמתית
, וכל ישראל כנפשו אחד לאהֹב את חברו מֻחיב כל

, ישראל להתקרב אליו יתברךכל  ולהתגעגע ולכסֹף שיזכו
 לדבר עם ,ים מצוה זֹאת של תוכחה בפשיטותילק ובתוך כך אם אפשר לו

כי כל אחד מֻחיב לדבר עם , בודאי מה טוב ומה נעים, ביראת שמים חברו
אות  ',הלכה ג –הלכות ערב  (. הוא הרצוןעיקראבל ה, ביראת שמים חברו

  )'אות ז,  תוכחה-אוצר היראה א לפי "ל
  
����  � Â�È�ÙÏ ÌÈ˘�‡ ‰ÁÏ˘... )כב, דברים א( 

יתברך מקום לטעות על ' וזה בחינת חטא המרגלים שנתן להם ה
 אני אמרתי להם :ל"כמו שאמרו רבותינו ז, לחקֹר יותר מדאי שרצו

חייך שאני נותן להם מקום לטעות ', רצו להאמין וכו לא שהיא טובה והם
 ,ו שכתוב במקום אחרכמ,  בחינת אמונהעיקרכי ארץ ישראל היא . 'וכו

רצו לסמֹך על  ולא .והם רצו לראות בעיניהם מיד איך באין לארץ ישראל
אף ,  אף על פי שכבר ראו אותות ומופתים נוראים ונפלאים כאלה,אמונה

כי רצו . 'נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וכו: על פי כן אמרו
ך מקום לטעות וגרמו יתבר' על כן נתן להם ה, לראות ולהבין האמת מיד

 הגֻאלה תלויה עיקרו. בכיה לדורות עד היום שמתארך הגלות על ידי זה
יתברך שהוא עוסק ברחמיו לקרב את האדם בכמה ' כי כן דרך ה, בזה

אך אף על פי כן הוא מניח לו מקום להסתפק קצת בשביל נסיון , דרכים
 כל וכשמתחזק באמונה שלמה על ידי שמסתכל על האמת על. ובחירה

יתברך והאיר בו מרחוק רמזים בכמה דרכים להודיעו ' החסדים שעשה ה
אבל אם ירצה לבקש ,  בודאי יזכה לכל טוב אמתי ונצחי,היכן האמת

 וצריך אחר כך ,יתברך מקום לטעות יותר ויותר' נותן לו ה, תואנות לפרֹש
  האי  וֻכלי  האמת     אל  שיזכה  קֹדם  ביותר מאֹד ועצומות יגיעות גדולות

ל מה ויצטרך לסבֹ יזכה אל האמת ולא עד שיכול לפטר מן העולם. ואולי
שהיה , ל ולהתגלגל בכמה גלגולים עד שיבוא להתקרב אל האמתשיסבֹ

צחון יות הכבוד והנובידו לזכות בו עתה על ידי נסיון קל להשליך תא
 )טזאות , ב הלכה –הלכות שבועות . (ולהסתכל על האמת לאמתו
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 מלחמת כל עיקרוהכבדה שהיא   המלחמה הגדולהעיקרוזה מרמז על 
יתפחד  ולא  שלא ייראעיקר שה,בזה העולםאדם שהיא מלחמת היצר 

 מורנו שאמר אז אדוננו כמו ,כי מלֹא כל הארץ כבודו, אתנו' כלל כי ה
שהאדם : שאמר וכמו. אל תירא', יתברך עמך ואצלך וכו' ה: ל"ז ורבנו

 -בלקוטי תנינא ( שלא יתפחד עיקרבזה העולם על גשר צר וה צריך לעבֹר
ואזהרה . הוא הנלחם לכם אלֹקיכם' תיראום כי ה לא :וזה ).סימן מח

. 'יתי וכוע צִוואת יהוֻש: כמו שכתוב, ביותר את יהושע] משה[זֹאת הזהיר 
, ע הוא בחינת התלמיד שהשגתו בחינת מלֹא כל הארץ כבודוכי יהוֻש

' ע וכובות יהוֻשישהוא ראשי ת. 'בחינת הקיצו ורננו שכני עפר וכו
, )עין שם, ז סימן –ן חלק ב "כמבֹאר בלקוטי מוהר(

 השגתו הוא בחינת התחזקות שיחזק את עיקרש
 רבנו שלא משהעצמו ואת כל ישראל בכֹחו של 

יפלו משום דבר ובכל מה שיעבֹר  ולא אשוייתי
' כי ה.  רבםמשהעליהם יהיו חזקים בכֹחו של 

כי מלֹא , אתם' ראו כי הייתי ולא ןיאתם עדי
תיראום  לא שזהו בחינת. כל הארץ כבודו

 יכול להשפיל את משהכי הצדיק בחינת . 'וכו
המלאכים המקטרגים שמהם נמשכו 

שהם מבני (פות סיחון ועוג יונשתלשלו קל
, מה אנוש כי תזכרנו: הנפילים שאמרו

ין יכי מראה להם שאינם יודעים עד, )וכמובא
ולעורר ולהקיץ כל . 'ך כלל וכובידיעתו יתבר

' ן הייראו כי עדיכני עפר שהם הדרי מטה שלא יתיהש
שזהו בחינת אזהרת . 'אתם כי מלֹא כל הארץ כבודו וכו

אלֹקיכם לשני ' עיניך הרֹאֹת את כל אשר עשה ה: ע את יהוֻשמשה
חם היה מקטרוג המלאכים כן יעשה המלכים האלה שהם סיחון ועוג שכֹ

 בזה ,כי מאחר שכבר הרג שני המלכים האלה. 'לכל הממלכות וכו' ה
 מאחר שהרג שני המלכים האלה ,ג המלאכיםח לבטל קטרורואין כי יש כֹ

' דאי תהיה בטוח וחזק כי כן יעשה הועל כן בו, סיחון ועוג שנמשכו מהם
 ובודאי תירשו ארץ ישראל ששם ,לכל הממלכות אשר אתה עֹבר שמה

 שהוא בחינת עליונים למטה ותחתונים משה התגלות זה הדעת של עיקר
 – הלכות נטילת ידים שחרית. ('ותיראום וכ לא ודאיועל כן ב', למעלה וכו

  )אות פד ,הלכה ו
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

ן הגֻאלה יין רבנו זה ענייענ, אשרינו שזכינו    �                          
היה  לא דו עוחכמה כז, לםוהיה בע לא דו עואמונה כז. באמת, בשלמות

 אנחנו ,בלי רבנו! שוו הקדזה הכל רבנ. שזה כל חיותנו וכל חיינו, לםובע
  ! בוהכל ט,  הכל-ש ועם רבנו הקד. חסרים הכל

  !ל הכלוהוא יכ, ת מתיםול להחיופא כזה שהוא יכויש לנו ר.. וה
מה , יש לנו רבי כזה. תנוול לחדש אוהוא יכ.. ל לעזֹר לנוומה שהוא יכ

ל ורא ופלא כזה שהוא יכודוש נילם חוהיה בע לא דוע? יש לנו לדאֹג
הוא ! הכל חדש, לתת לנו לב חדש ומֹח חדש, תנוולחדש א, תנוות אולרפא

  !שה הכל חדשוע
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 דוע, לםוהיה מע לא ,דבר כזה הוא חדש                                             
היה  לא דוע. לם חדשו שזה יעשה עוחכמה כז, ולם קֻדשה כזוהיה בעלא 
ל לעזֹר ו הוא יכ!היה כזה לא דו ע-ו ל לעזֹר לנולם פלא כזה שהוא יכובע
הוא . ול לעזֹר לו הוא יכ-לו יהיה מי שיהיה יהיה יאפ, לכל ישראל, לנו
ת שאין להם ויש מחל: "הוא אמר .ל לעזֹר לכל ישראל בכל רגעויכ

  !ת כאלהות גם מחלול לרפאווהוא יכ, "שום רפואה, רפואה
!" ת כאלוומחלת גם ול לרפאוואני יכ, לים שאין להם רפואהויש ח"

תנו ואת כל וא, תנווהוא מחדש א, תנווהוא מחיה א, תנווהוא מרפא א
 ותושה או הוא ע-לה ואדם שהוא ח. ממילא נעשה חדש לגמריו, ישראל

  !ת חדשולעש! ל לתקן תכףואני יכ? נשבר, מה! חדש
למעבד נשמתין ברוחין ", תות חדשונשמ, רה חדשהושה תוהוא ע

אנחנו . הכל חדש, לב חדש, לנו מֹח חדשתן ונ, הוא מחדש, "חדתין
  ?יש לנו מה לדאֹג, נו! פא מתקן ומחדשוהחרבנו הכל והוא ר

יש , לו לדברילים אפוינים שלא יכילים רק לדבר אבל יש ענוזה יכ
כל הכפירה וכל , בהו יתהפך הכל לט' אז ברוך ה,לםוכבר רבנו בע

ין יש עני: "שויש שיחה מרבנו הקד. בהו יתהפך הכל לט-הרשעים 
רבנו ? איך, בהוין כזה שנתהפך הכל לטייש ענ!" בהושנתהפך הכל לט

, לם שאין להם רפואהות שבעוהוא מרפא כל מיני מחל, ש מחדשוהקד
גם להם יש , רהו ובת'המאמינים ב ולא פריםויש כ. והוא מתקן ומרפא

  . תםומחדש א, תםוהוא מרפא א. שוידי רבנו הקד-תקוה על
לים כאלה שאין להם רפואה וקח חו הוא ל,שה אתנווי מה שהוא עוה

, תם והם נעשים צדיקיםותן להם נשמה ומחדש אונ, תםווהוא מחדש א
אני . וחידי כֹ-על, שיםולים קדו נעשים צדיקים גד-פרים ומרשעים וכ

  .והוא מרפא מחדש הכל,  שום תקוה משום צדוין כזה שאין ליראיתי ענ
  . צדיקיםרה וכל הוש הוא כל התורבנו הקד

למי עד ושל כל ישראל לע, לםו הוא החיות של כל העובור שלכל ִד
  !לנצח נצחים
בהי  אלינו מרום גֹוריד עצמוהוא מ

הוא מרפא ומחזק , תנווהוא מלמד א, מיםומר
הוא כל חיותנו וחיות כל . תנווומחדש א

 יםיל הם מח"כל הדבורים של רבנו ז. תולמוהע
  !ובור שלכל ִד, לםו כל העאת

אין , דולם כזה שהוא חרוב ונחרב עד היסוע
היה  לא יןישך כזה עדחֹ, וכפירה כז. עם מי לדבר

. בור אחד הוא מהפך הכלש בִדוורבנו הקד, לםובע
 חס -לם כבר ות כאלה שבלי זה היה העורוישנם א

דוש יח: "ש אמרוורבנו הקד,  חרב- םוושל
הוא חדש ומחדש ". לםוהיה בע לא יןיני עדוכמ

ין ייש ענ", בהונתהפך הכל לט, נולתנו ֻכוא
ין הזה שמהפך הכל יירצה לנסֹע להענ לא מי, נו" בהושנתהפך הכל לט

מר את ואנחנו צריכים ל, יןיידע איפֹה זה הענ לא אבל אף אחד? בהולט
  ! יןי הוא הענ-לה את זה מי שִג. ן איפֹה הואיהעני

  

  ) המשך-א "כ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

, ת לבל ידח ממנו נדחושב מחשבויתברך ח' ה...    �                      
תר בתכלית ורה ביוק מהתום נמוך ורחופל למקואה שהאדם נווכשר

מאה מתפשטין עליו מאֹד והסטרא אחרא והֻט, השפלות והפחיתות
אזי , םום חס ושלו חס ושל, לגמריולעוצין לבו מכל צד ורותוומסבבין א

, םו המקותו שם רמזים לפי אוו ומזמין ליתברך מרחם עלי' קא הידי
וזהו , קאיק דיום הרחות בזה המקול לזכו איזה זכות שיכוומזמין ל

ת שם מה ויתברך ולעש' ר שם בהואם יזכה לזכֹ. ון והבחירה שלוהנסי
  !יתברך' בקל יוכל לשוב לה, ם שהואויתברך בכל מק'  הושמרמז ל

   ועצמ כך ישז  במעלה מאֹד  לוהגד הצדיק 
קון יסק בתו הוא עוכי גם לאחר הסתלקות,  מת כללוכל וכל הוא אינמ

ת והות גבולה בכל פעם למדרגו מחמת שאז ע,תר מבחייוות ישראל יונפש
קון צריכין י התעיקרכי . ל לתקן הכלו עד שיכ,כך-ת כלות ונשגבוונפלא

 חס ,תרותר ויולקל יכל מה שִק -וכל אחד , תרוה ביום הגבולקבל ממק
עד , תרוד יוקה עוהה ורחוקון מבחינה הגביהוא צריך לקבל הת - םוושל

שאי אפשר להם להתקן רק , ת הללוורו בפרט עתה בד,כך-שיש שפגמו כל
 הוא צריך -תר ולה ביווכל מה שהוא ח, תרול במעלה יוידי הצדיק הגד-על

ל שיהיה צדיק וחכם בחכמה וכי צריכין לזה רבי גד, תרול ביורבי גד
 וקוני שידע איך להמשיך ת,פלגת ועצומה מאֹד מאֹדאמתית במעלה ֻמ

  . ותו באֹפן שיוכל לתקן מֻקלקל כמ,קה מאֹדוהה ורחומבחינה גב
ממרחק תביא ", קאיק דיומרח, "נראה לי' ק הומרח"וזה בחינת 

קה והה ורחוקון צריכין לקבל ממרחק מבחינה הגבי התעיקרש, "לחמה
  . מאֹד ממנו

  ת ועשצריכין לשבר מני עיקרה אבל
ת רבים ועצומים וכי המניע .להתקרב לזה הצדיק, כין לזהוהרבה קֹדם שז

שיש שאינם מאמינים בעצמם , חבפרט מניעת המֹ ,עורימאֹד בלי ש
עור ימים יקון לפי עֹצם רבוי קלקולם בכל פעם בלי שישיוכלו לקבל ת

 גם זה הוא בחינת -לין הקלקלה בעצמם ופי שת-על-ואף, ושנים הרבה
 ולא תמנו לא יתברך אשר' שאינם מאמינים בגֻדלת חסדי ה, חמניעת המֹ

 יהיה ,ח לתקן הכל בכל פעם כֹוובגֻדלת הצדיק האמתי שיש ל, לםוכלו לע
ת ות עצומולה בכל פעם למדרגו שעובפרט אחר הסתלקות, איך שיהיה

 עד שכל מי שחפץ ,כך וממשיך חסדים נפלאים חדשים בכל פעם-כל
לו אם יאפ,  שהואותקן אף אם הוא כמ ולִהויד-ת עלול לזכולקבלם יכ

  .לקל שִקולקל כמִק
ידי הצדיק המצדיק את -לם הוא רק עלו יתברך בעודו הארת כבעיקר

 עיקרשזה , יתברך' קים ולהחזירם להו ומשתדל לקרב את הרח,הרבים
כן צריך כל אדם להשתדל -על. לםו בעודוונתעלה ונתגדל כב,  יתברךודוכב

ל ו איך אני יכ:מרוגם אין לאדם ל. יתברך'  להקיםומאֹד לקרב הרח
 כי ?! הרעיםיידי רבוי מעשי-כך על-ק כלויתברך ואני רח' להתקרב לה

תר ויתברך בי' ד הו כבויד- יתגדל על,תרוק ביוכל מה שהוא רח, אדרבא
  .  יתברךודו כבעיקרכי זה , כשישתדל לשוב ולהתקרב אליו יתברך

 בכל ובתו וטומום בעד שלו יהמתפלל תמיד בכל, המעתיק והמסדר
   . ים אליוום הנלוו ושלומורש שלוד, לב במסירות נפש

‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò„  
      

  )'ב-'א, כעס –לקוטי עצות (

, ר את הכעס ברחמנותצריך לשבֹ� � � �                                               
יתגבר רק אדרבא ,  שום אכזריותויפעל בכעס לא ,נו כשבא לכלל כעסיהי

-ידי-ועל. צה לכעֹס וימתיק הכעס ברחמנותול על זה שרואז ברחמנות גד
 את וס במחשבתכין לקבל מהצדיק ולתפֹוזה ז

ובכל דבר , לם הבאושהוא שעשוע ע, התכלית
ן ולם יוכל להסתכל על התכלית האחרושבע

ך נשמת הצדיק ו בתו שיש לורש כפי שֹוולהשיג
 ).סימן יח, ן"לקוטי מוהר(

-על, ל"טול הכעס ברחמנות כנ ִבידי-על� � � � 
, ד והגֻדלהואמת הכב-זה מקבלים הצדיקי-ידי

לם וכין למנהיג אמתי שירחם על העוואזי ז
להביא כל אחד אל התכלית , לנהגם כראוי

 ).שם(ן והאחר
נו אלקי 'הן מלפניך ו יהי רצ,ובכן...  � 

ב מלא רחמים מלא ומלא ט, תינוו אבאלקיו
י ותצילני מן שתהיה בעזרי ותשמרנ, ןורצ

. ותגין עלי ברחמיך ותשמרני תמיד, הכעס ומן הרֹגז ומכל מיני קפידות
ל עלי ברחמיך ותחמ, ם לידי איזה כעסולו בשעה שיבֹא חס ושליואפ

ר רק אזכה לשבֹ, ל בכעסי שום אכזריות כללוותשמרני ותצילני שלא אפע
ך ר הכעס ולהפֹואזכה להתגבר על יצרי לשבֹ.  הכעס ברחמנותךולהפֹ

צה ום שהייתי רולה במקולרחם דייקא ברחמנות גד, הכעס לרחמנות
שזה נאמר , אשתחוה לאל נכר ולא יהיה בי אל זר ולא ,םו חס ושל,לכעֹס
  . דה זרהובד עבולו עעס שנחשב כִאועל הכ
דה רעה ר ולבטל ִמאתה ידעת כמה קשה לנו לשבֹ, לםו של עונורב � 

כמעט אין , םו חס ושל,ל הכעס לבעֹר בנוכי כשמתחי, זו של כעס וקפידות
על כן רחם עלינו למען , ובשות אש הכעס ולכואנו בדעתנו וקשה עלינו לכב

, ליםווהיה בעזרנו ושמרנו והצילנו תמיד ברחמיך וחסדיך הגד, שמך
נכעֹס  ולא ,דת הכעס וקפידות מעלינו ומעל גבולנור ולבטל ִמועזרנו לשבֹ

ב לכל תמיד מעתה ות טורק אזכה להי, לאהיה שום קפדן כל ולא לםולע
  )ח" מתוך תפילה י–' לקוטי תפילות א. (לםוועד ע

  

  ] סיפור מלידתו של רבנו הקדוש-ספר נחל נובע [

ין ימנ] ל"רבנו ז[קיבץ , קודם שנסע לברדיטשוב ...☺                   
 ין זה עליואיני יודע היטב ענ, עשרה אנשים וטען לפניהם עם הבעל דבר

ואמר שמאז והלאה כל מה שרוצא לעשות מניח עצמו הבעל דבר , בוריו
.  ומחמת זה כבד מאוד לעשות מה שהוא מצוה,לארכו ולרחבו לקלקלו

 היה רואה ,יתברך בעזרו ומי שזכה להתקרב אליו' אבל אף על פי כן ה
.  אפילו רגע אחת,ל שום מנוחה כל ימיו"ז לרבנוהיה  ולא ין זהיקצת מענ
 שבקדושה ןשאני זק' בכל עט ובכל רגע וכו' היה לוחם מלחמת הכי תמיד 

  ... 'וכו
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