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" עלה נעלה וירשנו אותה ...
)אוצר היראה ( מניעות ,ז'(

)סיפורי ( -השמטות ,ט"ז(

מה שטועי 3העול -לפעמי -ואומרי -שהמניעות גדולי-
מהרצו ,3היינו שהמניעות גדולי -כל(כ 6עד שאי אפשר לשבר-
בשו -אופ 3בעול ,-אפילו ירצה בכל הרצונות החזקי -שבעול ,-זה
נמש 6מפג -המרגלי ,-שאמרו תחילה שבח האר ::באנו אל האר+
וכו' וזה פריה ,שכל זה מורה על גודל הארת הרצו 3דקדושה
שמאיר ש ,-כמבואר בפני .-וסיימו :אפס כי עז הע ,/היינו
שהמניעות גדולי -כל(כ 6עד שאי אפשר לשבר -בשו -רצו3
בעול ,-ופגמו על(ידי(זה מאד וגרמו חורב 3בית(המקדש ובכיה
לדורות.

☺ מר' אשר בפלר ,מזקני אנשי שלומנו ,מחותנו של ר' אייזיק
מאומ .3בא אצלו אחד והקשה לו קושיות וחקירות ,והשיב לו:
אחד נכנס לבית ועמד את עצמו מהופ ,9הראש למטה והרגלי/
למעלה ,וצעק שכל הבית וכל מה שבבית הוא מהופ .9ונכנס איש
בעל שכל ,ואמר לו :הלא אתה מהופ ,9על;כ 2נראה ל 9שהכל
מהופ ;9תהפו 9את עצמ 9לישר ,ותראה שכל הבית ישר.

" אבל יהושע וכלב אמרו :עלה נעלה וכו',
ואמרו רבותינו ז"ל :אפילו אומר לנו עשו
סולמות ועלו לשמי ,-עלה נעלה ,כי ה-
אמרו בהפו ,6כאשר הוא האמת לאמתו,
היינו שבאמת אי 3יכולי 3להכחיש זאת
שהמניעות שבזה העול -על כל דבר
כניסה
על
בפרט
שבקדושה,
לאר(:ישראל ,שהוא כלל קדושת
ישראל ,בודאי המניעות על זה גדולי-
וחזקי -מאד ,אבל א<(על(פי(כ3
הרצו 3דקדושה תקי< ביותר ,ועל(ידו
יכולי 3לשבר כל המניעות ,כי אי 3הש-
יתבר 6מזמי 3להאד -מניעות כאלו
שלא יוכל לשבר -על(ידי התגברות
הרצו 3והחשק דקדושה כנ"ל.

" ויבא עד חברו… 2
]וש /השתטח על קברי אבות[
)אוצר היראה ( מניעות ,י"ב(

עיקר המניעות מלבוא אל הצדיק בחיי -חיותו או לבוא על
קברו הקדוש ,העיקר הוא מניעת המוח ,כמבואר בדברינו כבר
כמה פעמי .-וג -מה שיש שאינ -מאמיני -בעצמ 3שג -ה-
יכולי -לקבל תיקו 3לפי עוצ -רבוי קלקול -בכל פע -בלי שיעור,
א<(על(פי שתולי 3הקלקלה בעצמ ,3ג -זה הוא בחינת מניעת
המוח ,שאינ -מאמיני -בגדולת חסדי הש -אשר לא תמנו ולא כלו
רחמיו לעול ,-ובגדולת הצדיקי אמת ,שיש לה -כח לתק 3הכל בכל
פע ,-יהיה אי 6שיהיה; בפרט אחר הסתלקות ,-שעולי -בכל פע-
למדרגות עצומות כל(כ 6וממשיכי 3חסדי -נפלאי -חדשי -בכל
פע ,-עד אשר כל מי שחפ :לקבל -יכול לזכות על(יד -ולהתתק3
א< א -הוא כמו שהוא )הלכות הכשר כלי ,-הלכה ד' ,אות ז'
בסופו .ועיי' 3ברית' ,אות כ"ג ,מבואר ש -שעיקר המניעות באי-
מטומאות קרי רחמנא לצל 3וכו' ,עיי 3ש.(-

" אר +אוכלת יושביה ...
)קיצור לקוטי מוהר" ,3קפ"ז(

מה שה' יתבר 6משל -לאד -מידה כנגד מידה הוא חסד גדול
מאת הש -יתבר ,6כי על(ידי(זה הוא מבי 3החטא שפג -בו ולשוב
בתשובה ,ועיקר מה שמשל -הש -יתבר 6מידה כנגד מידה הוא
באר :ישראל ,כי ש -מדקדקי -לשל -לאיש כמעשהו ,וזהו :אר+
אוכלת יושביה )במדבר י"ג ,ל"ב( ( אכל"ת ראשי(תיבות אתה
תשל -לאיש כמעשהו )תהלי -ס"ב(.

☺ ואמר אז לזה האיש הנ"ל :מוח 9הרי מהופ ,9לכ 2נדמה ל9
שהכל מהופ ;9תיישר את מוח ,9אז תראה שהכל מיושר ומסודר.

)תקמ"ד(

 $אמר ]רבינו ז"ל[ :מי שמקורב לצדיק
אמתי ימי -ושני -הרבה ועומד ומשמש
לפניו ושומע דבריו ,א<(על(פי ששומע
ממנו כמה דיבורי -ושיחות וספורי-
שאינו מבי 3בה -שו -תועלת ועצות
לנפשו ,א<(על(פי(כ 3א -יזכה יוכל
אחר(כ 6ברבות הימי -להבי 3למפרע
ללמוד ולהוציא מכל הסיפורי-
ששמע כבר עצות גדולות לעבודת
הש -יתבר .6וכל דיבור ודיבור ששמע
מקוד -לפני כמה שני -יהיה לו אחר(כ6
תועלת גדול ,ויחיה עצמו אחר(כ 6בכל
דיבור ודיבור .כי אחר(כ 6יזכה להבי3
ויאמר :זה רמז לי מורי אז באותו הזמ .3וכ3
בכל פע -ופע -יצמחו לו בדעתו רמזי -נפלאי-
ועצות גדולות מכל מה ששמע כבר ,א -יזכה לשי -לבו היטב לכל
מה ששמע כבר.
 $וסיפר מעשה מעניי 3זה שכ 6ארע אצל צדיק אחד מפורס,-
שהיה בביתו איש אחד פשוט לגמרי ,שקורי 3פראסטיק .והיה עומד
ומשמש תמיד את הצדיק הנ"ל והיה שומע דיבורי -הרבה ממנו,
ולא הבי 3מה -שו -עניי 3ותועלת כלל ,רק שהיתה לו אמונה גדולה
בהצדיק ובדבריו הקדושי ,-א<(על(פי שלא היה מבינ -לאשור.-
והיה עומד ומשמש תמיד את הצדיק באמת .אחר(כ 6אחר שני-
הרבה נסתלק הצדיק לעולמו ,ואז התחיל זה האיש לזכור ,בכל
פע -כשבא לאיזה דבר ,נזכר בדברי הצדיק ואמר בנפשו זה שכוו3
הצדיק ,ורמז לי בדבריו אז באותו זמ 3פלוני .וכ 3בכל פע -ופע-
הבי 3אחר(כ 6למפרע כוונת הצדיק ורמזי -שרמז לו בדבריו לפני
כמה שני ,-והבי 3הדבר .ואחר(כ 6נעשה זה האיש איש כשר וירא
ה' ,והיה חשוב מאד בעירו ונעשה ראש ומנהיג לכל הכשרי-
והחפצי -ליראה את ה' יתבר 6אשר היו בעיר הצדיק הנ"ל ,וכול-
נכנעו תחתיו.

חדש! ספר נפלא על החשיבות והכרח לימוד
ספרי רבי נחמן זצ"ל בדורותינו.
מלוקט מכתבי ומפי אנ"ש
מחיר הקרן  5ש"ח  -הזמנות050-6741702 :

)אוצר היראה ( צדקה וגמילות חסדי ,-י"ב(

 %התיקו 3של כל הולכי דרכי -בגשמיות ורוחניות הוא
על(ידי צדקה .כי עיקר ידיעת הדר 6הישר באמת לאמתו ,אי אפשר
להורות בפירוש כי א -ברמז ,בבחינת אשכיל 9ואור 9בדר 9זו תל9
איעצה עלי 9עיני ,כי אי אפשר לבאר כל המבוכות והטעויות שיש
בהליכת הדרכי -אפילו בגשמיות ,מכל שכ 3בעניי 3דרכי -ונתיבות
ברוחניות בעבודת ה' ,שבודאי אי אפשר לבאר ולפרש לכל אחד
ואחד הדר 6הישר בכל יו -ובכל עת ,להיכ 3יפנה להציל נפשו ממה
שצרי 6להנצל ,כי א -ברמז שמרמזי 3להאד -בכל עת בדר 6זו יל,6
וכל זה נתתק 3על(ידי צדקה ( בחינת צדקת תמי /תישר דרכו ,כי
על(ידי צדקה זוכי 3ליל 6בדר 6הישר ,בגשמיות ורוחניות )ברכת
הודאה ( הלכה ה' ,אות ה'(.

)לקוטי עצות ( צדיק ,צח(צט(

' ותצילנו ברחמי 6הרבי ,-ממנהיגי -של שקר שה -נקראי-
נביאי השקר ,ולא יבלבלו את דעתנו כלל בדמיונות כוזבי -חלילה.
ותזכ 6ותטהר אותנו מטומאת וזוהמת הנחש ,ותשמרנו ותצילנו
שלא יעלה על דעתנו שו -ניחוש וקס -כלל ,ונתרחק מדרכי
המנחשי -והקוסמי -בכל מיני הרחקות ,ולא יהיה לנו שו-
אמונות כוזביות כלל .רק נזכה תמיד להיות תמי -ע -ה' אלקינו,
ולהתנהג רק בתמימות ובפשיטות באמת ובאמונה שלמה
האמתיות ,כרצונ 6הטוב.
' ותעביר ותעקר ותשבר ותכלה כל דעות המיני -והכופרי-
והאפיקורסי -מ 3העול ,-ותרח -על עולמ 6שתתפשט האמונה
הקדושה בעול ,-ויאמינו כל באי עול -בחידוש העול ,-ולא ילכו
אחר חקירת התוהו כלל ,רק יאמינו כול -בהאמת ,שהעול -הוא
מחודש ברצונו יתבר 6אשר בראו בששת ימי בראשית ( יש מאי3
המוחלט ,אשר על יסוד אמונה זו קיי -ועומד כל העול -ומלואו,
כמו שכתוב :וכל מעשהו באמונה.
' ונזכה כולנו לעובד 6באמת ובאמונה שלמה כל ימי עול,-
עד אשר נזכה לראות בטוב אשר תעשה לנו בעת שתחדש את
עולמ 6לעתיד ברצונ 6הטוב .ותעשה עמנו חסדי -רבי .-ויקוי -בנו
מקרא שכתוב :להגיד בבוקר חסד 9ואמונת 9בלילות .ונאמר:
חדשי /לבקרי /רבה אמונת.9

& כל מנהיג אמתי שבכל דור יש לו בחינת רוח נבואה ,וג-
עכשיו שבטל הנבואה ואי 3לו נבואה ממש ,א< על פי כ 3בהכרח
שיהיה לו רוח אחרת דקדושה מה שאי 3לשאר ההמו 3שהיא בחינת
רוח הקודש רוח נבואה .ועל ידי בחינת רוח נבואה של הצדיק
המנהיג האמת ,על ידי זה עיקר ברור המדמה ,שעל
ידי זה עיקר שלמות האמונה הקדושה .כי עיקר
שלמות האמונה כפי ברור המדמה .על כ3
צרי 6כל אחד לחפש מאד אחרי מנהיג
אמתי להתקרב אליו ,כדי לזכות לאמונה
àìô ùéà éðà
שלמה ,דהיינו להאמי 3בחידוש העול-
àìô àéä éúîùðå
שהש -יתבר 6ברא את עולמו יש מאי3
המוחלט.
...ìåãâ

)מספר א=י הנחל ( מכתב ד'(

( ב"ה ,י"א אייר תשי"ח .טבריא.
אהובי כנפשי מר זלמ 3שזר ,שלו-
וחיי -אמתיי.-
כבר כתבתי שאני מאמי 3ומקוה כי
בגלל השגחה הפליאה שקרה בחול
ïééãò éðåîë ùåãéç
המועד פסח תהיה לו טובה וברכה רבה
כי חידוש העול -אי אפשר להבי3
בעסק ההתקרבות להצדיק האמתי.
על
בשו -שכל כי א -באמונה ,שזוכי3
íìåòá äéä àì
אמנ -ביחד ע -זה מצאתי חובה לעצמי
ידי צדיק האמת כנ"ל .ואל תדמה בנפש6
לגלות את אוזניו האמת אשר בלבבי ,כי
שבנקל אתה יכול לזכות לזה להתקרב
בעניי 3עסקנו אני נקי לגמרי מכל מיני פניות
למנהיג אמתי ,כי באמת צריכי 3לחפש ולבקש
גשמיות של ממו 3וכבוד וכדומה חס ושלו ,-רק
מאד אחריו .ולבקש מאד מה' יתבר 6שיזכה
בלתי לה' לבדו .ואני בטוח וסומ 6עצמי על רו-
למצוא מנהיג אמתי ,שיזכה לאמונה שלמה על ידו .כי
מעלת חכמתו שמבי 3ויודע בברור גמור דבר זה בכבודו ובעצמו.
יש מנהיגי -של שקר ,וכשמתקרבי -אליה ,-אזי אדרבא באי-
לאמונות כוזביות .על כ 3צריכי -לחפש מאד אחר מנהיג אמתי
( ה' יתבר 6יודע ועד שאני מוכ 3ומזומ 3למסור את חיי
כנ"ל ,כדי שיזכה לאמונה שלמה על ידו שהוא עיקר הכל .ועל ידי
וממוני וכל אשר לי ,בשביל עסק זה לקרב איזה נפש ישראלי לה'
זה יזכה לחידוש העול -שלעתיד ,עד שיזכה להניגו 3והשיר שייתער
יתבר 6או על כל פני -להכניס בו איזה הרהור תשובה ,אפילו רק
לעתיד ,כשיחדש הש -יתבר 6את עולמו ,שהוא הניגו 3שיתנג 3על
לרגע אחד בלבד!
שבעי -ושני -נימי ,3שמש -גדלי -כל הריחות טובות וכל היראות,
שזה הניגו 3הוא עיקר קיבול השכר של הצדיקי -לעתיד לבא,
( רבינו זכרונו לברכה אמר :שלושה דברי -פעלתי אצל ה'
אשרי הזוכה לזה.
יתבר :6א( את הגבהות שבכ -כבר שברתי .ב( עבירה תעלה לכ-
& על(ידי התקרבות לצדיק האמת נפסק זוהמת הנחש ,ולהפ6
בייסורי .-לא תגרו -לכ -שו -נחת רוח .תעשו עבירה ,תהא בלי
על ידי מנהיג של שקר מתגבר הזוהמה ,חס ושלו.-
ידיי -ובלי רגליי .-ג( מפורסמי -של שקר לא תסתכלו עוד
בפניה .-כבר טעמת -מיי 3ההונגרי .אפילו א -עשה האד -מה
שעשה ועבר מה שעבר ,ג -אז מצמצ -את עצמו ה' יתבר 6מאי3
סו< עד אי 3תכלית ,ומרמז לו רמזי -שיתקרב אליו בסיבות
מסיבות שונות אשר מסבב בכל זה בתעלומותיו הנשגבות .כי הוא
)לקוטי תפילות ב' ,ח'(
'  ...ותזכנו ברחמי 6הרבי ,-להתקרב לצדיקי-
יתבר 6חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח .אבל כל רמיזותיו האלה
אמתיי ,-שיש לה -בחינת רוח נבואה ,רוח הקודש באמת,
וכל קריאתו אותנו הוא על ידי הצדיק האמתי ,שנשוב אליו מכל
באופ 3שנזכה על(יד -לברר ולתק 3הכח המדמה ולא
מקו -שהוא .מכל מיני מניעות ופיתויי -ועקמומיות שבלב ,מכל
יבלבל אותנו המדמה ,חס ושלו ,-בדמיונות כוזבי-
מיני התגברות קליפת עמלק שמתגבר על האד ,-וכל מקו -שנתעו
ובבלבולי -רעי ,-חס ושלו ,-רק נזכה שיהיה הכח
ונטעו דעתו ולבבו .עוצ -הנקודה שבפנימיות הפנימיות הלב של כל
המדמה ברור וז 6וצח אצלנו בתכלית התיקו ,3באופ3
אחד מישראל ,מי -רבי -ועזי -לא יוכלו לכבותה ,א< א -יעבור
שנזכה על(ידי(זה לאמונה שלמה וישרה וברורה זכה וצחה
עליו מה שיעבור.
ונכונה באמת ,כרצונ 6הטוב ,בלי שו -בלבולי -כלל.
בפרישת שלו -וברגשי כבוד ויקר המתגעגע ומקווה להתראות
' ונזכה להאמי 3ב 6ה' אלקינו ואלקי אבותינו ,כי אתה
בשמחת לב.
בראת עולמ 6ברצונ 6הטוב ( יש מאי 3המוחלט ( בעשרה מאמרות.
ישראל דב אודער .טבריא
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