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כח ארונו של יוסף הצדיק,
בחינת קבר הצדיק
רבי נתן בספר "ליקוטי הלכות"  ,סעודה  ,ה:

"וישמע יתרו" ,מה שמועה שמע ובא? קריעת ים
סוף ומלחמת עמלק .וכן נסמך פרשת יתרו לפרשת
בשלח שמדברת מקריעת ים סוף ומסתיימת במלחמת
עמלק ,כמו שכתוב" :מלחמה לה' בעמלק מדור
דור" .כי עמלק הוא עיקר זוהמת הנחש ,כמובא ,הינו
בחינת כלל כל המונעים והמעכבים וכו' מן הקדושה
שבאים מהבגדים הצואים שנמשכין מזוהמת הנחש.
ועל כן קליפת עמלק הוא אורב תמיד על כל אחד
מישראל בכל עת שרוצה להתקרב אל הקדושה והוא
מתגבר בכל פעם מחדש .ועל כן צריך ה' יתברך
בעצמו ,כביכול ,ללחום עמו בבחינת "מלחמה לה'
בעמלק מדור דור" .ועיקר התגברותו הוא על הגרים
ובעלי תשובה שעליהם מתגברים מאוד המניעות וכו '
הנמשכין מהבגדים הצואים שהם בחינת זוהמת
הנחש שהוא קלי פת עמלק.

והכנעתו על ידי בחינת קריעת ים סוף ,שאז היה
עיקר גמר יציאת מצרים והתחלתם לכנוס לארץ
ישראל ,כי אז נפל פרעה וחילו לגמרי ויצאו מרשותו
לגמרי והתחילו לילך לארץ ישראל .כמו שאמרו
בהשירה" :תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך".
ועי קר קריעת ים סוף היה על ידי ארונו של יוסף,
כמו שכתוב" :הים ראה וינס"  -ויצא החוצה ,כמו
שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ,שזהו בחינת כח
קדושת קברי הצדיקים הגדולים שזכו לתכלית
שלמות שמירת הברית ,שזכו ללמוד וללמד וכו'.
ועל כן כלב )בן יפונה( כשראה שמתגברים מאוד עצת
המרגלים שרוצים לפגום בקדושת ארץ ישראל ,על
כן הלך ונשתטח על קברי אבות ,כמו שאמרו רבותינו
זיכרונם לברכה ,ועל ידי זה זכה למה שזכה ,כמו
שכתוב" :אם לא הארץ אשר דרך בה" וכו' .כמו
שדרשו רבותינו זכרונם לברכה.
כי כשרוצים לבוא לארץ ישראל שהוא כלליות כל
הקדושות ,מתגברים ומשתטחים המניעות
והעיכובים וכו' מאוד מאוד כמו הים והירדן,

כמבואר בהתורה הנ"ל ,שכל זה נמשך מהבגדים
הצואים שמתגברים אז ביותר כמו ים ונהר ממש ,עד
שראה כלב שאי אפשר להכניעם כי אם על ידי כח
קברי הצדיקים שהם קברי האבות שהלך ונשתטח
עליהם.
ועל כן כל קריעת ים סוף היה על ידי כח ארונו של
יוסף הצדיק שהוא בחינת קבר הצדיק שעל ידי זה
היתה עי קר הגאולה ,כמו שכתוב" :ויקח משה את
עצמות יוסף עמו" כנ"ל .ועל כן היה מהלך ארונו של
יוסף אצל ארון הלוחות ,כי עיקר קבלת התורה נמשך
משם כנ"ל.
ועל -כן יתרו שהיה גר צדק ,עיקר גרותו היה על ידי
ששמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ,כי שמע והבין
שאף על פי שהוא מלחמה גדולה ועצומה לזכות
להתגייר באמת ולשוב אל הקדושה כי הוא בחינת
מלחמת עמלק שמתגבר ומתפשט ביותר בכל פעם
כנ"ל ,אף על פי כן כבר הקדים ה' ית' רפואה למכה
שהוא בחינת קריעת ים סוף שהיה בזכות וכח ארונו
של יוסף וכו' כנ"ל ,שעל ידי זה זכו לגרש שטף מים

רבים בחינת המים הזדונים ,ושיהיה נפתח להם מימי
החכמה והדעת ,שזהו בחינת קריעת ים סוף שברחו
המים מפניהם ונפתחו להם אז מעינות החכמה ,כמו
שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה" :ראתה שפחה על
הים" וכו' ואז נכנע ונפל פרעה וחילו לגמרי
והתחילו לילך לארץ ישראל .שכל זה הוא בחינת
הכנעת קליפת עמלק שהוא בחינת המניעות מן
הקדושה וכו' המתפשטים מאוד שבאים מהבגדים
הצואים .ועל כן ,אף על פי שאחר כך מתגבר בכל
פעם יותר ,אף על פי כן בכח הזה יכולים להכניעו
תמיד .וכל זה שמע והבין יתרו ונתגייר בחינת "מה
שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק"
כי עיקר קיום הגרים ובעלי התשובה שישארו קיימים
בקדושתם ,הוא על ידי זה כנ"ל.
ועל -כן עיקר מפלת קליפת עמלק לגמרי יהיה רק
כשיבואו ישראל אל המנוחה ואל הנחלה ,כמו
שכתוב" :והיה בהניח ה' אלקיך לך" וכו' "תמחה
את זכר עמלק" וכו' .כי כל זמן שאין באים אל
המנוחה הקדושה בשלימות ,הוא מתגבר בכל פעם

כמבואר לעיל .אבל מכניעין אותו בכל פעם בכח
התורה והצדיקים ,ובפרט על ידי צדיקים שוכני עפר
שכבר באו אל המנוחה בשלימות ,כמו שכתוב "יבוא
שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו" )ישעיה נז( ,וכתיב:
"ושם ינוחו יגיעי כח" )איוב ,ג(  ,שדרשו רבותינו
זיכרונם לברכה על הצדיקים ,וכמו שכתוב" :ואתה
לך לקץ ותנוח" וכו'
וזה שאמרה נעמי לרות כשרצתה להתגיר" :ועתה
בתי הלא אבקש מנוח אשר ייטב לך" 'מנוח' דייקא.
כי זכתה בגודל צדקתה שנתגיירה באמת בשלמות
גדול כל כך עד שפשטה מעצמה לגמרי הבגדים
הצואים ונתלבשה בבחינת בגדי שבת כנ"ל שהוא
בחינת מנוחה .עד שזכתה שיצא ממנה משיח שהוא
יביא את ישראל אל המנוחה ואל הנחלה בגשמיות
וברוחניות במהרה בימינו ,אמן.

קבר יוסף הצדיק
" ...על ידי כח ארונו של יוסף הצדיק שהוא בחינת קבר
הצדיק ,על ידי זה היתה עיקר הגאולה "...
" ...קליפת עמלק הוא אורב תמיד על כל אחד מישראל
בכל עת שרוצה להתקרב אל הקדושה והוא מתגבר בכל
פעם מחדש"...
"...כשרוצים לבוא לארץ ישראל )שהוא כלליות כל
הקדושות (,מתגברים ומשתטחים המניעות והעיכובים מאוד
מאוד ,שאי אפשר להכניעם כי אם על ידי כח קברי
הצדיקים "...
"...עיקר מפלת קליפת עמלק לגמרי יהיה רק כשיבואו
ישראל אל המנוחה ואל הנחלה ,ובפרט על ידי צדיקים
שוכני עפר שכבר באו אל המנ וחה בשלימות"..

מחלוקת של השבטים על יוסף הצדיק
ליקוטי הלכות  ,השכמת הבוקר  ,ג

והנה עניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין
התקרבות הנפשות הרחוקות מאוד מאוד שאין ראוי
מן הדין לקרבן ,שבית שמאי אומרים 'פוחת והולך' -
להעלים האור מהן שלא יתקרבו .ובית הלל אומרים
'מוסיף והולך'  -כי צריכין לעשות כלים וצמצומים
כאלה באופן שיוכלו להאיר גם בהם אורו יתברך כדי
שיתקרבו גם הם וכנ"ל.
הנה עניין מחלוקת זאת ,זהו בחינת כלל המחלוקת
שבכל דור על הצדיקים השלמים העוסקים לקבל
נפשות הרחוקים להשם יתברך ,שרבים מאוד קמים
עליהם ,וגם רבים מגדולי הצדיקים חולקים עליהם
מחמת שמידת הדין מתלבש בהם .ועל ידי זה נכנס
בליבם טינא ,עד שנדמה להם כאילו אינו מתנהג
כראוי ,וחולקים עליהם ,כאשר כבר היה לעולמים
ברוב הדורות .ובפרט בימינו בעקבות משיחא
שנתרבה הקטגוריא בין התלמידי חכמים מאוד.
וביותר על רבינו הגד ול והנורא זצוק"ל )רבי ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַחמָן

מאומן( ,על אשר מסר נפשו מנגד ועסק כל ימיו לרחם על
ישראל על כל הרחוקים לקרבם להשם יתברך.
וזה בחינת מחלוקת של השבטים על יוסף הצדיק.
כי יוסף הוא בחינת הצדיק שעוסק לקרב להשם
יתברך על ידי שמוסיף והולך האור בכל יום .כי
עושה בכל פעם צמצומים וכלים נפלאים באופן
שיוכלו להתקרב כל מי שירצה בעולם .ועל שם זה
נקרא יוסף בחינת מוסיף והולך כנ"ל .והשבטים אף
על פי שכולם קדושים כי היו כולם צדיקים גדולים,
חלקו עליו בשביל זה וכנ"ל.
וזה בחינת )בראשית לז( "וישב יעקב בארץ מגורי אביו"
ודרשו רז"ל )מדרש רבה( שהיה מגייר גרים )כמובא בדבריו ז"ל ,ח"א
סימן רכ"ח( ,וזה )שם( "אלה תולדות יעקב יוסף" .היינו
שיוסף הלך בדרך אביו יעקב והיה עוסק גם כן לגייר
גרים ולקרב נפשות הרחוקות .כי כל מה שאירע
ליעקב אירע ליוסף ,שזהו פירוש "אלה תולדות יעקב
יוסף" כמו שפירש רש"י שם .שכל מה שקיבל משם
ועבר מסר לו .וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף
וכו' .וכל זה נסמך לפסוק "מגורי אביו" שהוא מה

שהיה יעקב מגייר גרים .ותיכף נסמך "אלה תולדות
יעקב יוסף" שפירושו  -שמסר לו כל חכמות כנ"ל.
היינו כנ"ל .כמו שיעקב גייר גרים על ידי עוצם
חכמתו שהיה יודע לעשות צמצומים כאלה עד
שיוכל לרפאות החולים ביותר ,כמו כן היה יוסף
הצדיק עוסק בזה תמיד .כי יעקב מסר לו כל חכמתו.
כי עיקר החכמה הוא להכניס השגות אלקות בעולם
להודיע לבני האדם גבורותיו וכו'
וזהו בחינת )שם( "יוסף בן שבע עשרה שנה היה
רועה את אחיו בצאן" .רועה צאן זה בחינת מנהיג
הדור שנקרא בכל מקום בשם רועה צאן .וזהו בן
שבע עשרה שנה היה וכו' ,שבע עשרה בגימטריא
טוב כמובא .היינו שיוסף היה טוב לכל והיה כולו
טוב ,ועל ידי זה היה יכול לקרב הכל .כי מצא
בהגרוע שבגרועים נקודות טובות ועל ידי זה קירבם
להשם יתברך.
וזהו )שם( "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה"
וכו' ,שהם בני השפחות הם בחינת משפחות הירודות
שבישראל שהיה מוריד את עצמו אליהם ביותר כדי

לקרבם .ועל שם זה נקראים הרחוקים בני בלהה ובני
זלפה ,זה רמז שנאחז בהם ביותר ה בעל דבר
וחיילותיו שזהו בחינת בני בלהה בחינת "בלהות
אתנך" וכו' )יחזקאל כ"ח( ופירש רש"י שם שדים .היינו
חילות היצר הרע שהם שדים וקליפות שהם מבהלים
ומבלבלים ומרשיעים את האדם .וזה בחינת בני
זלפה בחינת "זלעפה אחזתני מרשעים" )תהלים קי"ט( כי
חיילות היצר הרע הם בחינת בלהות וזלעפות וכל
הנמשכים אחריהם נקראים בני בלהה ובני זלפה.
והצדיק הגדול בחינת יוסף עוסק עימהם ומוריד את
עצמו אליהם כדי לקרבם להשם יתברך.
וזהו "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה" וכו',
ופירש רש"י שהיה עושה מעשה נערות כו' .כי
הצדיק האמת בעוצם חכמתו מוריד את עצמו אליהם
כל כך עד שנדמה כאילו עושה מעשה נערות .כי
מדבר עמהם שיחת חולין ואוכל ושותה עמהם,
ופעמים מטייל ומשחק עמהם ,וכל כוונתו כדי
לקרבם על ידי זה להשם יתברך .וכמובן בדבריו ז"ל
בכמה מקומות )ח"א סימן ס' ,ח"ב סימן ע"ח( כמה וכמה הצדיק

מוריד את עצמו אל העולם שכל זה נחשב אצלו
מעשה נערות אבל כוונתו רצויה להשם יתברך ,לבד
בשביל לקרב הרחוקים מאוד להשם יתברך שאי
אפשר לקרבם כי אם על ידי זה .וזהו בחינת "והוא
נער את בני בלהה ואת בני זלפה" וכו' וכנ"ל.
"...הצדיקים השלמים עוסקים לקבל נפשות הרחוקים
להשם יתברך .רבים מאוד קמים עליהם ,גם רבים מגדולי
הצדיקים חולקים עליהם שנדמה להם כאילו אינו מתנהג
כראוי ,וחולקים עליהם .ובפרט בימינו ,וביותר על רבינו
הגדול והנורא זצוק"ל על אשר מסר נפשו מנגד ועסק כל ימיו
לרחם על ישראל על כל הרחוקים לקרבם להשם יתברך"...
"...יוסף הוא בחינת הצדיק שעוסק לקרב להשם יתברך
על ידי שעושה בכל פעם צמצומים וכלים נפלאים באופן
שיוכלו להתקרב כל מי שירצה בעולם .והשבטים אף על פי
שכולם קדושים כי היו כולם צדיקים גדולים ,חלקו עליו
בשביל זה"...
"...עיקר החכמה הוא להכניס השגות אלקות בעולם
להודיע לבני האדם גבורותיו"...
"...יוסף היה טוב לכל והיה כולו טוב ,ועל ידי זה היה
יכול לקרב הכל .כי מצא בהגרוע שבגרועים נקודות טובות
ועל ידי זה קירבם להשם יתברך"...

"...כל הנמשכים אחריהם )אחרי חיילות היצר הרע( -
הצדיק הגדול בחינת יוסף  -עוסק עימהם ומוריד את עצמו
אליהם כדי לקרבם להשם יתברך"...

הכניסה לקבר
יוסף הצדיק

"...הצדיק האמת מוריד את עצמו כל כך עד שנדמה
כאילו עושה מעשה נערות .כי מדבר עמהם שיחת חולין
ואוכל ושותה עמהם ,ופעמים מטייל ומשחק עמהם ,וכל
כוונתו כדי לקרבם על ידי זה להשם יתברך"...

התרחקות מהצדיק
מחמת העדר השלום
ליקוטי הלכות  ,קרחה וכתובת קעקע ,ג

בודאי בכל דור נמצאים צדיקים אמיתיים וכשרים
אמיתיים ,כי אין דור יתום וכל צדיק וצדיק בדורו
בודאי יש לו כח להחזיר כל העולם כולו למוטב,
ועיקר המניעה הוא רק מחמת גודל המחלוקת שיש
בכל דור ודור על הצדיק האמת שבדור .כמו שמצינו
בכל הדורות מעולם שתמיד היה מחלוקת גדול על
הצדיק האמת שעוסק לקרב בני אדם להשם יתברך,
עליו מתגבר המחלוקת יותר ויותר כ"ש רבינו ז"ל על
הפסוק "וישב יעקב" ,לישב בשלווה וכו ' )ע"ש סי' רכ"ח(
וכמו שמצינו בכל הדורות מלפניו.
כי אברהם אבינו ע"ה היה עוסק לגייר גרים והיה
עליו מחלוקת עצום כל ימיו .וכשבא לארץ ישראל
והיה שם רעב אמרו שהרעב בשבילו כמובא במדרש
שאמרו על אברהם "בשביל המין הזה שבא אלינו
נעשה רעב" .וכן יצחק היה לו ג"כ מחלוקת מן לבן
ועשו והיה עליו שנאות ומחלוקת כל ימיו .וכן דוד

המלך ע"ה שרבו עליו המחלוקות מאוד מאוד כל ימי
חייו ,משאול המלך ע"ה ,ודואג ואחיתופל ושבע בן
בכרי ,וכל האומות חלקו עליו והיה לו מלחמות
רבות כל ימיו וכיוצא בזה בכל דור ודור .וכן על
משה רבינו ע"ה היה מחלוקת גדול כמו שכתוב
"והביטו אחרי משה" ודרשו רבותינו ז"ל" :מלמד
שחשדוהו באשת-איש" וכל אחד קינא לאשתו
ממשה ,וכן מחלוקת קרח ודתן ואבירם וכו' .וכן על
ישעיה ,ירמיה ושאר נביאים ועל שאר צדיקים היה
תמיד מחלוקת גדול בכל דור ודור.
וזה עיקר המניעה ,מה שאין הצדיק בדורו מחזיר
כל העולם למוטב ,כי אם היה להם שלום עמו והיו
יודעים ומאמינים שהוא צדיק אמיתי ודורש טובתם
ואהבתם והצלחתם הנצחית ,בודאי היו מתקרבים
אליו ושומעים דבריו האמיתיים והיה מדבר על ליבם
ומסביר להם האמת ,והיה נותן להם עצות טובות איך
להתקרב להשם יתברך ובודאי היו כל העולם כולו
שבים אל האמת להשם יתברך על ידו .אך מחמת
המחלוקת אינם שומעים דבריו כלל .ואפילו

כששומעים ממנו איזה דבר הגון ונפלא ,אינו נכנס
בליבם כלל והם חותרים לסותרו ולדחותו מליבם.
נמצא שעיקר ההתרחקות מה שאין העולם מתקרבים
להשם יתברך הוא מחמת העדר השלום.

ההריסות

"...אין דור יתום וכל צדיק וצדיק בדורו בודאי יש לו כח
להחזיר כל העולם כולו למוטב ,ועיקר המניעה הוא רק מחמת
גודל המחלוקת שיש בכל דור ודור על הצדיק האמת שבדור"...

" ...בודאי היו כל העולם כולו שבים אל האמת להשם
יתברך על ידו .אך מחמת המחלוקת אינם שומעים דבריו
כלל .ואפילו כששומעים ממנו איזה דבר הגון ונפלא ,אינו
נכנס בליבם כלל והם חותרים לסותרו ולדחותו מליבם.
נמצא שעיקר ההתרחקות מה שאין העולם מתקרבים להשם
יתברך הוא מחמת העדר השלום".. .

ביטול התאווה הכללית בכח הצדיק
ליקוטי הלכות  ,קריאת שמע  ,ד

הנה מבואר בהתורה לו) ,ליקוטי מוהר"ן( ,שקריאת שמע עם
דמעות מכניעין תאוות ניאוף לגמרי .ועל כן זה שרגיל
בהרהורים ח"ו צריך לבכות בשעת קריאת שמע וכו'
וזה סוד )בראשית מ"ו( "ויבך על צואריו עוד" הנאמר
ביוסף כשבא ליעקב .ואמרו רז"ל שיעקב היה אז
קורא את שמע .זה בחינת סוד הנ"ל .בחינת בכיה
בשעת קריאת שמע כדי לבטל תאוות ניאוף ,שהוא
רע הכולל מכלל ישראל שהיו תלויים בהם.
כי יעקב ויוסף כחדא חשיבי .ועל כן הבכיה של
יוסף וקריאת שמע של יעקב נחשב לאחד .וכל זה
היה בשעת כניסת יעקב עם השבעים נפשות לגלות
מצרים .שעיקר הגלות היה בחינת הנ"ל .מה
שצריכים הנפשות של בית יעקב להצטרף ולהתנסות
בגלות של שבעים אומות ובתאוותיהן .שהעיקר הוא
תאווה הכלליות שהוא רע הכולל כנ"ל .שזהו בחינת
גלות מצרים )וכמבואר בהלכות פסח(.

ועל כן אז בעת כניסתן לשם קרא יעקב את שמע.
כי על ידי קריאת שמע מכניעין זאת התאווה .ויוסף
הוסיף לבכות על צואריו אז כדי להשלים התיקון
הנעשה על ידי הבכיה בשעת קריאת שמע .כי יוסף
ידע שהזוהמא של מצרים גדולה כל כך עד שאין די
לבטל זוהמת מצרים שהוא רע הכולל הנ"ל על ידי
קריאת שמע לבד .רק צריכין גם לבכות בשעת
קריאת שמע ,וכנ"ל.
כי עיקר הבכיה שהוא לגרש המרה שחורה שפחה
בישא וכו' ,שמשם תאוות ניאוף ,זה נעשה על ידי
יוסף דייקא .כי הוא היה לו הנסיון עם השפחה בישא
נשג"ז וכבש יצרו .נמצא שעיקר המלחמה עם
השפחה בישא הוא על ידי יוסף הצדיק .ועל כן הוא
דייקא בכה .לגרש בחינת השפחה בישא אמא דערב -
רב שהוא טחול מרה שחורה ,לגרשה על ידי
הדמעות .ויעקב קיבל אז עול מלכות שמים בקריאת
שמע .שבכח הזה מגרש יוסף הצדיק השפחה בישא
על ידי הדמעות.

כי עיקר בחינת קריאת שמע נמשך מבחינת יעקב
ישראל בבחינת שמע ישראל ,ישראל סבא ,שהוא
נכלל באחדותו יתברך .בבחינת "ה' אלקינו ה' אחד".
ובכחו יש לנו בני ישראל כח לקבל עלינו עול מלכות
שמים וליחד שמו יתברך בקריאת שמע בכל יום .כי
יעקב ויוסף כחדא חשיבי .ועיקר תיקון נפשות
ישראל לזכות לעמוד בנסיון בגלות מצרים שהוא
בחינת הצירוף של התאווה הנ"ל ,הוא על ידי שניהם
דייקא .כי למחיה שלחו אלקים לפניהם.
כי על ידי שעמד בנסיון על ידי זה הכניע זוהמת
מצרים ,ועל ידי זה יש כח לישראל לעמוד בנסיון של
תאווה זאת .ועיקר כוחו לעמוד בנסיון היה על ידי
יעקב כמו שאמרו רז"ל )סוטה לו( " דמות דיוקנו של יעקב
נזדמנה לו" .כי שניהם יעקב ויוסף כחדא חשיבי .אך
עיקר בחינת המלחמה הוא בבחינת יוסף כנ"ל .ועיקר
קבלת עול מלכות שמים שעל ידי זה יש לו כח
להלחם הוא בחינת יעקב .ועל כן שניהם נכללו יחד
בשעת קריאת שמע ,ויוסף בכה אז שעל ידי זה גירש
השפחה בישא רע הכולל הנ"ל בכח הקריאת שמע

של יעקב שקרא אז .שזהו בחינת בכיה בשעת קריאת
שמע הנ"ל .שעל ידי זה מבטלין לגמרי תאווה הנ"ל.
וכל זה היה בשביל כלל ישראל כדי שיוכלו לעמוד
בנסיון בתאווה זאת ,ולזכות לשבעים פנים של תורה,
שהוא בחינת קבלת התורה אחר יציאת מצרים,
וכמבואר מזה בהלכות פסח.
ר ' ישראל דב אודסר
– סבא ישראל

תפילה לתיקון הברית
לד, חלק שני כו, מו, ליקוטי תפילות ב
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'בראשית' זה 'ראש בית' ,הבעל הבית של העולם ,זה
הצדיק יסוד עולם – הוא רבינו הקדוש.
יש עולם ,ויש רבינו...
העיקר ,הוא ספרי רבינו ,ובפרט ה"ליקוטי תפילות".
והתורות שלו ,שגילה רבינו בעולם ,,כל דיבור שלו ,יש
לו כח לנצח כל העולם .הוא יסוד העולם ,יסוד הגאולה.
הצדיק )רבינו הקדוש( ,הוא הבן מלך האמת ,הוא הבעל
תפילה ,הוא השבעה הבעטלירס ,הוא כלליות כל
הצדיקים הגדולים המובחרים יחידי הדורות ,שגילה
תורות ומעשיות כאלו שלא נשמעו מעולם ,שהם עיקר
תקוותנו לדורות עולם.
רבנו זצ"ל לפני הסתלקותו הזהיר כמה פעמים את
תלמידיו וכל תלמידי תלמידיו לדורות להשתדל מאוד

להודיע ולפרסם דעתו וכוחו הקדוש בעולם ,ויפוצו
מעיינות ונחלי חכמתו גם לכל העומדים בחוץ מקדושת
ישראל ,להאיר לכל הרחוקים והנופלים שנפלו וירדו
בעומק החושך לתהום תחתית ,כי רק הוא יכול
להעלותם ולתקנם בתכלית התיקון ,ולהפוך כל
עוונותיהם לזכיות ,ושעדיין לא היה כזאת מימות עולם,
כי אורו הקדוש לא יפסק ולא יכבה לעולם בשום אופן,
אף על פי שהס"מ שהוא השקר מתגבר מאוד ואורב
וחותר בכלליות ובפרטיות על כל אחד ,ועושה את שלו
בכל מה שאפשר לו לארוב ולחתור ולתפוס ברשתו ,חס
ושלום חס ושלום ,עד שנדמה שאי אפשר לשבר
הסתרות וכפירות ומניעות ובלבולים ותאוות וסיכסוכים
ועיכובים וטרדות וכו' וכו' כאלה ,אבל "אדיר במרום
השם" ,ומים רבים לא יוכלו לכבות אור אמת קדוש
ונורא ונשגב מאוד מאוד כזה ונהרות לא ישטפוהו ,כי
אור האורות צח הצחצחות הזה הגנוז וצפון וטמון מכל
העולם באתכסיא ובהעלם גדול  -הוא הוא מושל

בעולם ,ועושה פעולות גדולות נוראות ונפלאות בעולם
עד שיידע כל הארץ כי ה' הוא האלקים.
יידעו הדורות הבאים ,כי כלל מונח בידינו ,כי הצדיק
והמנהיג הדור בדורות אלו ,וכן לדורות עולם ,הוא רבנו
הגדול והקדוש זצ"ל .כי קדושתו וכל מעשה תוקפו
וגבורתו וכל תיקוניו הנפלאים והנוראים ,וכל האותות
והמופתים ,וכל היד החזקה ,וכל המורא הגדול אשר
עשה רבנו זצ"ל לתקן העולם ,בפרט כל נפשות הנידחים
האבודים ,הם חיים וקיימים לעד עלינו ועל כל דורות
הבאים אחרינו כמו בחיים חיותו ויותר ויותר .אשרי
המכניס ראשו בין אנשיו הכשרים האמיתיים המקרבים
אליו ושותים מימיו הטהורים המטהרים מכל הטומאות
והזוהמות והולכים בדרכי עצותיו .בודאי לא יבושו ולא
יכלמו לנצח כל החוסים בצילו הקדוש.

יש בתורה שני סמים -סם חיים ,וסם מוות .יכולים
ללמוד ,להיות למדן גדול ,וללמוד להיפך ... ,כן ,בלי
הצדיק .
אומר רבינו" :ביאת המשיח תלוי בקירבת הצדיקים"
)ספר המידות(  -בהתקרבות לצדיקים ,מי זה הצדיקים?
רבינו הקדוש ואנשיו .כן ,זהו! )סבא צוחק(
הרפואה והישועה הוא רק רבינו "ר'אש ב'ני י'שראל",
הרב"י.
רבינו ,הוא הרבי של כל ישראל.
השם יתברך ריחם עלינו ונתן לנו את הצדיק האמת ,את
רבינו הקדוש .והוא עושה מאיתנו ...רק בראש השנה
מה שהוא עושה מאיתנו ...כל השנה עושים עבירות
ותאוות ,והוא הכל מנקה ומטהר! "אני נהר המטהר מכל
הכתמים"  -בשביל זה הוא בא לעולם ,בשביל לנקות

אותנו מן התאוות! סכנה גדולה בלי המנהיג האמת ,בלי
הצדיק ,אנחנו אין לנו כח לכבוש המלחמה הזו.
"שם השם משותף בשם הצדיק"" ,אם שם הצדיק
מתפרסם בעולם ,מתפרסם השם יתברך בעולם" ,ופה
הוא חותם שהוא זה הצדיק של השיר פשוט ,כפול,
משולש ,מרובעַ" ,נ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן".
המנהיג האמת של הדור הזה וכל הדורות הבאים ,הוא
רבנו הנורא הפלא העליון על כל עלאין ,נחל נובע מקור
חכמה ,רבנו ,רבי ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן.
כשאומרים "ַנ נ ְַח" אז מחזיקים בהשורש של כל הבריאה
ושל כל התורה ושל כל הצדיקים ,נכנסים בעולם אחר,
רק כשמזכירים שם רבינו רבי נחמן ,כמו שחתום
בחתימה בפתק הזה ַ" -נ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן"

"ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן" ,הוא הרבי של כל ישראל ,של
כל התורה ,של כל החכמים .כולם צריכים לשמוע לו,
לחכמתו וקדושתו.
אני צריך להיות בחברון ,ופה ,ושם ,להכותל ,לרשב"י -
אני צריך לשוטט בעולם ,כן ,יש בעולם כבר אור כזה,
שהוא יקרב כולם באמת להשם יתברך ,לתורה.
להגיד רק " ַנ נ ְַח נ ְַח ָמ נ ְַח ָמן מאומן"  -זה מספיק להחריב
כל הסטרא אחרא ,כל החושך ,זה עניין חדש לגמרי
שרבינו הקדוש זכה לזה .בשם הזה מרומז כל מה
שעובר על כל אחד מישראל ,והוא מהפך הכל לטוב.

]חסיד שואל את רבי ישראל :מה עם-ישראל צריכים לעשות
עכשיו שנתגלה הנס של הפתק?[

העיקר ,צריכים
לפרסם את שם
רבינו ,שכולנו
וכל העולם תלוי
"העיקר
בו.
והיסוד שהכל
תלוי בו ,הוא
להתקרב
להצדיק האמת",
לרבינו הקדוש!
אם אנחנו לא
על
נסתכל
ועל
הרבנים
השקר ,והעם יבחר לו את רבינו ,זה מספיק ,זה התיקון
לכל הרבנים ,לכל השקר ,תיקון גמור ,ונצא מן הגלות!

תפילה להתקשר לצדיק הדור האמת
 ד ; ל,ליקוטי תפילות
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