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הוא" :אעשה לו עזר כנגדו" ,הינו האמונה הקדושה שהיא בחינת "אשת
חיל" ,בחינת "אשה יראת ה'" ,בחינת הכלה הקדושה המשבחת בכל ספר
שיר השירים ,כי האמונה הקדושה נקראת "כלה" ,כי היא כלולה מהכל,
כי כל השגות אלקות וכל הידיעות הגבוהות ,הכל אין יכולין לקבל כי אם
על ידי אמונה ,כי האמונה היא עצם מעצמיו ובשר מבשרו של האמת ,כי
שניהם אחד ואי אפשר לזה בלֹא זה ,וכל קיום העולם על ידי שניהם
דייקא ,בבחינת "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו" ,הינו שצריכין לעזֹב
את כל החכמות שהם בחינת אב לחכמה ואם לבינה ,רק לדבק עצמו
בהאשה יראת השם ,שהיא בחינת האמונה הקדושה ,שעיקר התגלות
אמתת האמת הוא על ידה ,בבחינת "והיו לבשר אחד" ,שהאמת והאמונה
הם אחד בתכלית האחדות ,כי מאחר שמאמין בהאמת לאמתו ,אזי נכלל
האמונה בהאמת בתכלית האחדות ,ועל ידי זה נולדים כל ההשגות לדעת
מאמתת אלקותו יתברך.
כי אי אפשר לדעת ממנו יתברך כי אם על ידי התחברות אמת ואמונה,
כי אמת בלֹא אמונה אי אפשר לקבל מחמת רבוי אור כנ"ל ,ואמונה בלֹא
אמת ,בודאי אינו כלום ,כי כשאינו מסתכל על האמת ,אזי יוכל לבוא
לאמונות כזביות ,חס ושלום ,כי עיקר קיום של האמונה
הקדושה הוא על ידי אמת ,בחינת "צדק כד אתחברת
באמת ,אתעבידת אמונה" ,הינו כשמסתכל על
האמת לאמתו ,אז בודאי רואה בעיניו שראוי
להאמין באבותינו הקדושים ובהצדיקי אמת
שמזהירים אותנו לקים תורתנו הקדושה ,ואז
אתעבידת אמונה ,שזוכין לאמונה הקדושה
בשלמות ,ואז נכלל אמת ואמונה יחד ,כי
באמת שניהם אחד כנ"ל ,ועל ידי זה נולדין כל
ההשגות והידיעות ,כי על ידי אמונה זוכין אחר
כך להשגות וידיעות גבוהות מאֹד ,כמבֹאר במקום
אחר ,ועל ידי אלו הידיעות מולידין נפשות ממש ,כי כל
מה שהצדיקים זוכין להשיג השגות גבוהות ביותר על ידי
התחברות אמת ואמונה כנ"ל ,על ידי זה יכולין להכניס האמונה הקדושה
בלב כל הנפשות הירודות והרחוקות ממנו יתברך מאֹד מאֹד ,עד שנחשב
כאלו עשאן כמאמר רבותינו ז"ל ,וכאלו נולדו אלו הנפשות היום מחדש
כידוע )לקוטי הלכות  -הלכות גילוח ד'  -אות ה' – לפי אוצר היראה -
אמונה – פ"ז(:

 -סופי תיבות ‡) ˙Óבראשית א ' ,א'(

אמת הוא עיקר קיום העולם ,כמו שכתוב )בראשית א ,א(" :בראשית
ברא אלֹקים סופי תיבות "אמת" כמובא ,כי חותמו של הקדוש ברוך הוא
אמת .וצריכין שיאיר האמת בכל חֹדש ובכל יום ויום ובכל שעה ושעה
משתים עשרה שעות היום והלילה .כי אף על פי שהאמת הוא אחד ,אבל
מצד שנוי המקבלים יש שנויים רבים בעניין האמת ,ואין האמת של אדם
זה דומה לחברו ,וכן אין שעה דומה לחברתה ,כי זה האדם צריך להתגבר
על ידי האמת בתורה ועבודה ,וזה צריך להרבות בצדקה וכו' ,וזה עוסק
במצוה אחרת .וכן באדם אחד יש חלוקים רבים בין יום לחברו ובין שעה
לחברתה ,שבשעה זֹאת מתפלל ובשעה זֹאת לומד ובשעה זֹאת עושה משא
ומתן ובשעה זֹאת אוכל או מדבר עם בני אדם ,וכיוצא בזה שארי שנויים
רבים לאין מספר .והעיקר ,שבכל שעה ושעה ,בכל מה שעובר עליו ובכל
מה שעוסק יהיה הכל באמת לאמתו כפי אותו העת והשעה וכפי אותו
האדם .וכל זה אי אפשר לבאר ,אך החפץ באמת ,יבין מעצמו .והכלל,
שאין שעה בעולם שלא יוכל להאיר לעצמו על ידי האמת
אף אם החֹשך מסבב אותו כמו שמסבב ,כי אמת ה'
לעולם .וזה שבקש דוד" :הדריכני באמתך ולמדני
כי אתה אלֹקי ישעי ,אותך קויתי כל היום"
דייקא ,כי בכל שעות היום ,מתחלתו ועד
סופו ,אני מקוה אליך שתדריכני באמתך
ותלמדני ,כי בודאי יש אמת בכל שעות היום
שיאיר לו בכל שעה לצאת מחֹשך לאור גדול
)מתוך לקוטי הלכות  -הלכות גניבה ה'  -אות
ט' לפי אוצר היראה  -אמת  -ע"ו(:
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) ...א' ,כ"ז(

כל התורה והמצות הם בחינת קומת אדם ,כידוע .וכמו
ומהדק אחד בחברו בכמה דרכים ונתיבות
שבקומת אדם הכל קשור ֻ
וקשרים על ידי הגידים והעורקים ומרוצת הדמים ותנועת האויר ,שהוא
הרוח החיוני שצריכין לקבל בכל פעם לכלל האיברים וכו' כמוכן הוא
ומהדק
ממש בכל התורה והמצות וכל המידות טובים ורעים ,שהכל קשור ֻ
אחד בחברו בכמה וכמה דרכים ונתיבות בלי שעור ,עד שמחמת זה קשה
לדעת ולהבין היטב מהיכן ההתחלה והתקון של כל אחד ואחד כפי מקומו
ושרשו בהתורה הקדושה ובקומת אדם הראשון ,וכפי מה שעבר עליו בכל
הגלגולים ,וכפי מה שעבר עליו בגלגול זה ,בגוף זה ,וכל מה שנעשה עמו
בכל יום.
ועל כן אי אפשר להתחיל שום התחלה אמתית ,כי אם על ידי הצדיק
האמת ,שכבר עמד בנסיון ושבר כל התאוות לגמרי וזכה למה שזכה ,ורק
הוא יכול להאיר ולהמשיך על כל אחד הארת התשובה משרשה ,והעיקר
על ידי שיכול לדון את כל אחד לכף זכות כפי מקומו של כל אחד ,עד
שמכניסו באמת לכף זכות ,עד שנתעורר לתשובה ,דהינו שנתעורר על כל
פנים לצעֹק ולזעֹק להשם יתברך בכל פעם בקול חזק מעֹמק הלב ,שזה
עיקר ההתחלה של כל ההתחלות )לקוטי הלכות  -הלכות ערלה ד'  -אות
כ'; עיין אלול ראש השנה ו' ,ו' ,אותיות קל"ה קל"ו ק"מ – לפי אוצר
היראה  -יראה ועבודה -צ"ב(.
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)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב ל'(

  ...כבר הודיע הצדיק שאין שום יאוש בעולם ,כי ה'
יתברך מלא רחמים וחפץ בתשובתן של כל הרשעים תמיד ,והוא חושב
מחשבות לבל ידח ממנו נדח ,ועל-כן כל אחד ואחד לפי מעשיו שעשה וירד
ונתעה למקום שירד ונתעה ,אזי ה' יתברך מצמצם עצמו ומרמז לו רמזים
כפי הראוי לו עכשיו במקומו ושעתו ,ומי שאין לו שכל להעמיק בזה בדעתו
צריך על כל פנים להאמין בזה באמונה שלמה ,ואזי יוכל לזכֹר את ה' בכל
מקום ובכל זמן ובכל המדרגות שבעולם ,למעלה או למטה חס ושלום ,כי
ה' יתברך מצמצם עצמו בכל יום בכל מקום ומרמז רמזים וכו'.
הצדיק הכובש את יצרו ,ואפילו במה שהותר לו הוא אוחז את תאוותו
בידו .בודאי זה אין מת ,אלא תמיד חי אפילו לאחר מיתה ,ואין חלוק
אצלו בין מיתה לחיים ,כי תמיד הוא עובד ה'.
כל אחד על-ידי חטאיו גורם להסתלקות אור אלֹקותו יתברך ,שעל-ידי
זה אין יכולים לידע מה' יתברך חס ושלום ,ועיקר התקון שלנו ושל חטאי
כל הדורות הוא על-ידי הצדיק האמת אשר הוא סותם עיניו מחיזו דהאי
עלמא לגמרי ואין לו שום הסתכלות כלל בזה העולם .ולא רק זֹאת ,אלא
שהוא גם מקבל על עצמו כל העינויים וכל היסורים קשים בשביל ה'

)ב ' ,י "ח(

מקשר אל
אמת ואמונה הם שניהם אחד .כי מי שמאמין בהאמת ,הוא ֻ
האמת כאלו הוא יודע ומשיג אותו בשכלו היטב ,ואין חלוק ביניהם כלל;
אדרבה ,עיקר האמת אי אפשר לידע ולהשיג מחמת רבוי אור ,כי אם על
ידי אמונה ,כי אמת ואמונה הם בחינת איש ואשה ,שעל זה נאמר" :לֹא
טוב היות האדם לבדו" ,הינו כי אי אפשר להנות מהאמת ולהוליד ממנו
לבדו ,מחמת שאי אפשר לקבל עצם אור האמת ,על כן אמר הקדוש ברוך

האש שלי תוקד עד ביאת המשיח ..
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יתברך ובשביל תקון נפשות ישראל ,עד שזוכה לבטל עצמו אל התכלית
בתכלית הביטול במדרגה גבוהה מאֹד מאֹד ,עד שזוכה להמשיך תקונים
משם לגלות אלֹקותו יתברך לעין כל ,עד שיעורר בתשובה גם את כל
הרחוקים מאֹד מאֹד .ועיקר נפלאות עבודתו הקדֻשה הנפלאה והנוראה
מאֹד של רבנו הקדוש הוא ברֹאש השנה ,כאשר שמענו מפיו הקדוש שאמר
שכל עניינו ועסקו הוא רֹאש השנה.
עיקר כבוד ה' יתברך הוא כשהרחוקים ביותר מקרבים את עצמם לה'
יתברך ,כי אז נתייקר ונתגדל כבודו יתברך מאֹד .גם אין לאדם לומר ,איך
אני יכול להתקרב לה' יתברך ואני רחוק כל-כך על-ידי רבוי מעשי הרעים?
כי אדרבא ,כל מה שהוא רחוק ביותר ,יתגדל על-ידו כבוד ה' יתברך
ביותר ,כשישתדל לשוב ולהתקרב אליו יתברך ,כי זה עיקר כבודו יתברך.
עיקר שמחתו ותענוגיו יתברך ,כשמחזירים בתשובה את הרחוקים
מאֹד ,ועיקר התקרבות הרחוקים הוא על-ידי הצדיק האמת ותלמידיו
שעוסקים בזה תמיד ,לעורר בני-אדם משנתם ולהחזירם בתשובה .וביותר
עוסק בתקון זה לאחר הסתלקותו.
הצדיק האמת ברחמיו ,הוא מקרב כל הרחוקים ,גם מרֻחקים כמונו
היום ,להעלותם אל הקדֻשה לה' יתברך ,ומגלה אלֹקותו  -עין בעין ,לכל
באי עולם.

המתפלל תמיד בכל יום בעד שלומו וטובתו בכל לב במסירות נפש,
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דורש שלומו ושלום הנלווים אליו.
)לקוטי עצות – רפואה ,סימנים ט'-י'(

כל העולם ,הנשק שלהם הכי מובחר בעולם ,הכסף שלהם יותר טוב
מהדולר ,יש לנו כל טוב ,בארץ ישראל גדלים כל הפירות של כל העולם
שאי אפשר להם לזרוע באיזה מדינה ,רק במקום אחד ,ואנחנו ,כל הפרות
של כל העולם ארץ ישראל מגדלת ...מדינת היהודים ,בלי מלך ,בלי נשיא,
בלי כסף ,אי אפשר להכחיש ,הוא רואה בעיניו ,השמים פה בארץ ישראל,
אם יבוא עשיר גדול וייתן בעד איזה בית כמה כסף שרוצה ,אנחנו לא
מוכרים ,רק ליהודים ,לגויים לא ,אני לא רוצה למכור ,על פי החוק ,יש
חוקים .הם יראו אחר כך ,כשיהיה נסים ונפלאות ,הם כולם יפלו
ויתביישו ,כל החכמים שלהם ,כל החכמות שלהם יפלו למטה ,והתורה
והאמת יאיר בכל העולם ,הם רואים את זה ,ואי אפשר לבוא ולהכחיש,
איך כבשו ...כמה יהודים בלי נשק ,הם כבשו ארץ ישראל.
הגויים ,אי אפשר להם לשנות ,יש בדף כתוב מהאו"ם" :ארץ ישראל
היא מדינת היהודים!" ,כתוב וחתום מכל העולם ,מכל המלכים ,אבל
בפרט כשיבוא משיח ,וכולם יראו נפלאות גדולות ואורות ,אז הם כולם
יתביישו ויפלו ,יפלו ,יפלו ,יפלו עד הסוף ,והאמת יעלה ויאיר בכל העולם.
גם היהודים רואים את זה ,היהודים החילונים רואים את זה ,אי אפשר
להכחיש ,אז הם יחזרו לישראל" :אני יהודי!" .וכל הגויים ,אם יתגיירו,
יוכלו להיות יהודים ,יוכלו לקנות בתים ואדמה ופירות .והפירות שלנו,
אם לא נרצה למכור לאיזה מדינה ...לא! זה שלנו ,אנחנו רוצים ,לא רוצים
למכור לך ...האנגלים ,האמריקאים׃ "קחו כסף"" ,לא ,לא ,לא ,לא!",
ארץ ישראל יש לה פירות ותבואה ,לחם יותר מכל העולם ,אנחנו יכולים
לזון את כל העולם עם לחם ופירות ,כל העולם...

 צדקה היא רפואה לכל המכות
)לקוטי מוהר"ן ב' ,סימן ד'(.
 יש סובלי חלאים שיש להם מכות ֻמפלאות רחמנא לצלן ,והכל
בא להם על-ידי פגם האמונה כי על-ידי פגם אמונה באים מכות ֻמפלאות
שאין להם שום רפואה ולא תפלה ולא זכות אבות ,וגם אין מועיל להחולה
קול צעקות של אח וגניחות )שקורין :אחצין און קרעכצין( ,שלפעמים
מועיל להחולה אלו הקולות שמרחמין עליו על-ידי זה .אבל על-ידי נפילת
האמונה גם זה אין מועיל .והתקון לזה שצריך לצעֹק מן הלב לבד מעומקא
דלבא ,ועל-ידי זה ישוב אל האמונה ויהיה לו רפואה ויתתקן כל הנ"ל
)שם ,סימן ה'(.
  ...ונזכה להמשיך רפואה שלמה לכל חולי עמך בית-ישראל )ובפרט
לפלוני בן פלוני( ,אל נא רפא נא לו רפואת הנפש ורפואת הגוף .והעלה
ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו ,ותבטל ותסיר
המפלאות וחלים רעים ונאמנים מעלינו ומעל כל עמך בית-
כל המכות ֻ
ישראל לעולם .ותשלח רפואה שלמה מן השמים לכל אותן הנפשות מעמך
המפלאות
בית-ישראל ,אשר כבר הפלאת את מכותם ,ובאו עליהם המכות ֻ
שאין מועיל להם שום רפואה בעולם ,ולא תפלה וזכות אבות ,ולא שום
קול צעקה ואנחה ,אשר כל זה נמשך מפגם האמונה .אנא ה' ,רחם עליהם
ועלינו למענך ,למענך לבד עשה ולא לנו .כי אתה לבד יודע גדל הרחמנות
אשר עליהם ועלינו ,ועשה כגֹדל נפלאותיך הנוראות ,ותשלח להם רפואה
שלמה מן השמים ,ותסיר מחלה מקרבנו ,כי אל מלך רופא נאמן ורחמן
אתה ,כי אין כחנו אלא בפה לבד) :לקוטי תפילות ב' – מתוך תפילה ה'(
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

  ...רואים בעיניהם ,אי אפשר להפוך דבר שכולם
רואים ,דבר שברור ,כל הגויים רואים עכשיו ,שהעיקר הוא התורה
ויהודים .יש הכל ,כל טוב ,הגויים אין להם הכל ,יש דברים ויש הכל ,יותר
מכל העולם ,ברכה ,הם מתפלאים על האוויר ועל האור של ארץ ישראל,
אין בכל העולם כמו זה ,הם בוכים ,הגויים הם מלא עצבות ,הם רואים
שאנחנו כבשנו ארץ ישראל בלי מדינה ,בלי ממשלה ,בלי כסף ,בלי נשק,
כבשנו ארץ ישראל! וגם הגויים מודים בזה ,אנחנו כבשנו כל העולם ,וגם
רבנו הקדוש ותלמידו הקדוש רבי נתן ,הם בעלי בתים של כל העולם ,שני
אנשים ,הם מצחקים מכל העולם...
מי אתה? מה אתה? מה? זה רק התחלה ,יבוא משיח ,צריך לבוא
משיח ,הו ,מה שיהיה! החילונים רואים ההפך ,איך אפשר לכמה יהודים
שהם לומדים תורה ,יש להם תורה ,הם בעל הבית של כל העולם ,יש להם
נשק ויש להם כסף ויש להם כל טוב ,הם רוצים לזרוק אותנו לים ,שלא
יישאר אחד ,כל השנים ,כל כך שנים וכל העולם רוצים ,רוצים להרוג
ולאבד את היהודים עם התורה ,ולא יכולים! הוא מראה להם שיש נשק
חדש מן השמים ,רעידת אדמה ורוחות בלי שום נשק ,הם מפחדים מאד
מישראל ,הם רואים }שיש לנו{ חדשות כאלה ,ארץ ישראל כבשנו ,כבשנו
ארץ ישראל בלי ממשלה ,בלי כסף ,בלי נשק ,כבשנו ארץ ישראל ,אנחנו
מצחקים מכולם .כולם הם עם הערבים ,האמריקאים והאנגלים וכל
העולם ,עם הערבים ,ורואים שיש כאן כמה יהודים ,והם בעלי בתים של

)ספר ימי מוהרנ"ת חלק ב' – סימן פ'(

☺  ...ועליתי מיד מהבית על עלית הספינה בפחי נפש
קצת ,רק התחזקתי עצמי ואמרתי בלבי יהיה איך שיהיה ברוך ה' שכבר
באתי על הספינה ותכף ומיד התחלנו לעסוק בבישול לצורך שבת ,וכל
המטראסין כֻלם היטיבו עמנו והראו לנו תכף איך לשאוב מים מתוקים
עם הפלומפ מתוך החביות ומקום העצים ,והתחלנו לבשל התרנגלת
שהייתה עמנו ועדין היו כל החפצים שלנו ֻמנחים תחת השמים על פני
עלית הספינה כי לא רציתי לשאול הקפיטאן היכן להניחם כי אמרתי
אמתין עד יעבר זעם.
ואחר כך תליתי עיני למרום ואמרתי ,רבונו של עולם אני שלך ומעט
המעות שבידי הכל שלך ,כרצונך עשה עמנו כי ידעתי שבאם חס ושלום
יעשוק אותי האדון הזה ,בודאי תעזור לי ותזמין לי ממון אחר ,אך
בבקשה ממך הצילני מידו ואל יהיה נמסר ממון ישראל ביד גוי בחנם ,ואל
תצער אותי כל כך ,ושאר דבורים ֻמעטים כאלה ואחר כך שכבתי על
החפצים ונרדמתי קצת ואחר כך עמדתי ונתחזקתי ובאתי אל הקפיטאן
ושאלתי אותו ,בי אדני יודיע לי היכן אניח החפצים ותכף ירד עמי לתוך
הבית ואמר לי בפנים יפות הלא כל הבית לפניך ,הנח במקום שתרצה
ותכף נתרחב דעתי קצת ,ועליתי והודעתי לרי"א אך אף על פי כן לא היה
לנו פנאי להורידם ,כי היינו צריכין לגמור הבישול ואחר כך באיזה שעות
ראינו כי היום רד מאד ,והשבת ממשמש ובא.
וסלקנו הקדרה מעל האש והתחלנו תכף להוריד החפצים והמטראסין
הורידו קצת חפצים הכבדים וגם באותה שעה ירדו קצת מאטראסין ופנו
את הבית ,וכבדו אותו ואמרנו הכל בשבילנו שמפנים ומכבדים את הבית
לכבוד שבת קדש בשבילנו וגם אנחנו סדרנו הכל כראוי ,והנחנו כל דבר
במקומו ואחר כך לבשנו בגדי שבת ,וכל הבית היה פנוי ,כי הקפיטאן כבר
חזר והלך בספינה קטנה לספינה אחרת ,והמטראסין כֻלם עלו על עלית
הספינה ונשאר הבית פנוי בשבילנו וכן ברב היום ערב שבת קדש ובשאר
הימים ,על פי רב היה הבית פנוי בשבילנו והיה לנו רשות לעשות בו מה
שנרצה להתפלל וללמד ולכתב ולהתבודד וכו' ואז תכף התפללנו שנינו
בבית בשמחה ולא היה לנו שום מונע ומעכב בתפלתנו וכשגמרנו התפלה,
נתן שמחה בלבנו ,והיינו שמחים מאד ואמרנו שלום עליכם בשמחה,
השלחן בלחם משנה וכוס יין לקדוש ,וקדשנו על הכוס בשמחה
וסדרנו ֻ
ונטלנו ידינו ואכלנו בשמחה דגים יבשים שהיו עמנו ,ובשר התרנגלת,
ושתינו יין וברכנו ברכת המזון הכל בשמחה ואחר כך רקדנו מעט מחמת
שמחה ,ואחר כך שכבנו לישן בבית ,ועדין לא בא הקפיטאן אך בלילה בעת
שהיינו ישנים בא הקפיטאן להבית ואנחנו היינו ישנים ,ולא שמענו כלל כי
לא הקיץ אותנו כלל.
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