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) ...בראשית ו ,ט(

ִעקר הפגם של הדורות שקדם מתן תורה היה גם כן רק על ידי זה
שחלקו על הצדיקים שבדורותיהם ,כגון נֹח ומתושלח וכו' ,כי אז באותן
הדורות היה כל הלמוד רק בעל פה שהיו לומדין הצדיקים בבית
ִמדרשיהם ,כמו שאמרו רז"ל :בבית ִמדרשו של שם ועבר; אבל רֹב העולם
ולהתבטל אליהם בשלמות ,עד
חלקו עליהם ולֹא רצו ִלשמֹע להם ִ
שמחמת זה הפכו דברי אלֹקים חיים ,וכל הלמודים הקדושים נעשו
אצלם סם מות ,בבחינת "ופֹשעים יכשלו בם" .אך מי שנגע יראת השם
להתקרב אליו
אמתיים ִ
בלבו ,היה מקבל גם אז דרכים ישרים ִמצדיקים ִ
ִ
יתברך )מתוך לקוטי הלכות  -הלכות ראשית הגז ה'  -אות ט"ו(:
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)בראשית ו ,יד(

וזה בחינת תבת נֹח ותבת מֹשה שהלכו על פני המים .כי התבות של
נֹח ומֹשה ,נִ משכו ִמתבות ואותיות הדבורים של התורה .כי ִעקר מימי
המבול נִ משכו מחמת שחטאו נגד ה' יתברך ופגמו בברית ,עד שלא יכלו
להתצמצם בזה העולם
אותיות התורה ִ
ולקיים העולם ,כי גם בימי נֹח קֹדם
מתן תורה היה ִעקר קיום העולם על
ידי אותיות התורה שקדמה לעולם ,ובה
ברא העולם כידוע .וגם כבר נִ צטוינו
בשבע ִמצות ,ובהם היה תלוי קיום
העולם אז ,והם עברו עליהם .ועל ידי זה
לֹא היו אותיות התורה יכולים לצמצם
ומשם נִ משך שנפתחו
מימי הים והתהוםִ ,
כל מעינות תהום רבה עד שבא המבול .ונֹח
שהיה צדיק נִ צול על ידי התבה שנמשכה ִמתבות
ודבורים ממש ,היינו על ידי אותיות ותבות התורה שזכה
ִ
לקיים ,על ידי זה זכה ִלכנֹס בתבה ,ועל ידי זה היה כח בהתבה לילך על
פני המים ,ועל ידי זה נִ צול הוא וזרעו וכו' ונִ תקים העולם.
וזהו גם כן בחינת תבת מֹשה ,שנצול בתבה על פני המים ,מחמת
שהיה עתיד לקבל את התורה שהם מצמצמין את מימי הים הגדול ...רק
נֹח לֹא זכה על ידי התבה שהם בחינת אותיות התורה ,כי ִאם להציל את
עצמו וזרעו לקיום העולם ,אבל מֹשה ִהציל את כל ישראל ,ומסר אותיות
ותבות התורה לכל ישראל לדורות עולם) ...לקוטי הלכות  -הלכות נשיאת
כפים ה'  -ט'(:
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)בראשית ו ,יח(

וזה שמובא בזֹהר הקדוש שלא היה רועה נאמן כמֹשה שמסר נפשו
ואפלו אברהם שבקש
בשביל בני דורו ,כי נֹח לֹא בקש רחמים כל כך ִ
והתפלל על אנשי סדֹם ועמֹרה וכו' ,אבל לֹא כמֹשה שמסר נפשו ביותר
ִ
ואם אין מחני נא וכו' ,עין שם בזֹהר הקדוש .כי באמת הצדיק
ואמרִ :
הדור הכל תלוי בו ,כי לפי עֹצם זכותו וקדֻשתו כן יכול לגלות ביותר
החסד הנעלם ,שעל ידי זה החסד הוא יכול לקיים את העולם בכל עת
אפלו ִאם העולם רחוקים כמו שהם רחוקים ואיך שהוא תמיד יש חסד
ִ
הנעלם שאין מגיע לשם שום פגם כלל שעל ידי זה יכולים לקיים העולם
תמיד ,אבל הכל תלוי בכֹח הצדיק הדור דייקא ,כי באמת ה' יתברך ברא
את העולם בחסדו לבד שהוא החסד הנ"ל בחינת עולם חסד יבנה ,אבל

אחר שברא העולם הכל תלוי בצדיק הדור ,כי כפי כחו ורצונו כן מקים
אפלו בדור המבול ִאם היה אז מי שיוכל
העולם והכל תלוי בו .ועל כן ִ
לגלות החסד הנ"ל הנעלם כמו מֹשה רבנו עליו השלום ,היה באפשר
שיתקיים העולם גם אז .ומחמת שנֹח לֹא מסר נפשו כל כך כמו מֹשה,
ולֹא היה מגלה החסד הנעלם אז ,על כן היה מבול בעולם והחריב כל
ואפלו נֹח היה ֻמכרח להסתיר עצמו בתבה אף על פי שהרבה רוח
העולםִ ,
להתגלות
והצלה לפניו ,אבל מאחר שנתן רשות למשחית ולֹא היה יכול ִ
אפלו נֹח הצדיק היה ֻמכרח ִלהיות
החסד הנעלם להגן עליהם ,על כן ִ
סתום ונעלם ונִ סתר ,כי הצדיק הוא בעצמו התורה בחינת החסד הנ"ל.
ועל כן מחמת שלא היה בו כח לגלות החסד הנ"ל ,על כן הוא היה
להסתר ִמן העין בתבה כדי שיהיה בהעלם כמו שהחסד הוא עכשיו
ֻמכרח ִ
בהעלמה גדולה ,ועל ידי זה לבד נִ שאר שארית בארץ שלא נחרב העולם
לגמרי .אבל מֹשה רבנו עליו השלום ,מסר נפשו מיד עד שהיה מגלה
ומעורר החסד הנעלם המקים העולם תמיד ,עד שעל ידי זה בטל גזרתו
יתברך ונִ תקים העולם אף על פי שעשו אז מה שעשו ,כי על ידי החסד
הנעלם יכולין לקיים העולם תמיד כנ"ל
)לקוטי הלכות  -הלכות מילה ג'  -ז'(:
) ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב פ'(

 לאהובי אחיִ ,לבי
ונִ שמתי ,הקדוש ברוך הוא ִמשתעשע
ומתפאר בו ונתן לו וכו' ...בשביל שירחם על
ִ
ישראל ,לעורר ולהלהיב ִלבם כלהב אש אל
המנהיג והמלך האמת של כל ישראל בדורות אלו,
ותהיה היכֹלת בידו להמשיך כל נפשות ישראל
הנחל נובעִ ,
אל הנחל נובע ,ולהפליא ולהאהיב על ישראל נוראות חכמתו,
האמתיים שהיו
ִ
חכמה העולה על כל החכמות של כל החכמים
מיום בריאת העולם ,כי רק הוא לבדו בכֹחו הנורא מאֹד מאֹד יכול
העמקה של עכשיו ולהאיר עיני
להוציא אותנו ִמתוך החשך והירידה ֻ
הגאלה.
ישראל שכלם יראו אור ה' עין בעין שזהו ִעקר ֻ
יקר בעיני כל דבריך ,אגילה ואשמחה בהם ִמכל הון ובהם תשעשע
נפשי ,ותמיד כל מחשבותי ותשוקתי אליך ולישועתך תמיד בכל עת.
)מספר כוכבי אור(

  ...מעשה שספר רבנו ז"ל .מעשה בעני אחד
שהתפרנס עצמו מחפירת טיט ִלמכֹר .פעם אחת חפר טיט ,ומצא במקום
ִ
לאמן
שחפר אבן טוב שהיה שויו הון רב מאֹד ,ולֹא ידע שויו .והלך ֻ
שיאמיד אותה בשויו ,וענה לו שאין בזה המדינה שיוכל לשלם שויו,
וצריך ִלסע ללונדון לעיר המלוכה .אבל הוא היה עני ולֹא היה לו כסף
ִלסע .והלך ומכר כל אשר לו ,והלך ִמבית לבית בשביל הנדבות ,עד
שהספיק לו ִלסע עד הים .ורצה לעלות על הספינה ולֹא היה לו מעות,
ִ
והלך להקאפיטאן ]רב החובל[ והראה לו המרגליות .ולקח אותו תכף
הקאפיטאן על הספינה בכבוד גדול ,ואמר לו אתה בטוח גדול .ונתן לו
חדר מיֻחד ערשטע קלאס ]מחלקה ִראשונה[ ובכל התענוגים כאחד

גדולתנו ותפארתנו
יגלה משיח צדקנו …

מהנגידים הגדולים .והחדר שלו היה לו חלון
לתוך הים ,והוא היה תמיד ִמתעלס ומשמח
ובפרט בעת
נפשו ִעם הדימענט ]היהלום[ִ ,
האכילה ,שעל ידי השמחה והרחבת הלב טוב
ורפואה שיתעכל המאכל בנקל.
 ופעם אחת ישב לאכֹל והדימענט היה
להתעלס בו וישן .בינתיים בא
ֻמנח על השלחן ִ
המשרת ולקח המפה והפרורים ולֹא ידע
והשליך הכל לים .וכשהקיץ
מהדימענט ִ
מהשנה והבין כל זה היה לו צער גדול ,כמעט
שיצא מהדעת ומה יעשה ,והקפיטאן הוא
גזלן שיהרֹג אותו בעד מחיר נסיעת הספינה.
כאלו לֹא ידע.
על כן עשה את עצמו שמח ִ
 ודרך הקפיטאן היה בכל יום לדבר ִאתו איזה שעות ,וכן בא ביום
הזה והוא עשה את עצמו שמח עד שלא ִהכיר בו שום שנוי .ואמר לו
הקאפיטאן :הלֹא אני יודע שאתה חכם וישר לב ,ואני רוצה ִלקנות
תבואה הרבה ִלמכור בלונדון ,ואוכל להרוויח הרבה ואני ירא שלא יֹאמרו
שאני גונב מאוצר המלך ,על כן יהיה הקניין על שמך ,ואני אשלם לך
במיטב .והוטב בעיניו ועשו כן .תכף כשבאו ללונדון ,מת הקפיטאן ונִ שאר
הכל אצל זה האיש ,והיה כפל כפלים מהשויון של הדימענט.
 וסיים רבנו ז"ל שהדימענט לֹא היה שלו ,והא ראיה שנאבד ִממנו.
והתבואה היה שלו ,והא ראיה שנשאר אצלו .און וואס ער איז געקומען
שהגיע
צו זיין זאך איז נאר וויל ער האט זיך דער האלטין ]וכל מה ִ
לעניינו ,הוא רק כי החזיק מעמד[ וכו'.
ִ

תפלות' בכֹתל במתיקות כזה ,ואחר-
' ִלקוטי ִ
כך הוא אמר לי" :אוי יוי יוי ,לֹא ידעתי מה
תפלות' כזה
שזה ,לֹא ידעתי שיש ' ִלקוטי ִ
בעולם ,אני לֹא צריך  -אני ֻמכרח אותו.
תפלות' הוא בא לעולם רק
ה' ִלקוטי ִ
בשבילי!"
וספר להם" :בירושלים
הוא בא הביתה ִ
יש בית-חולים שהוא מרפא כל המחלות
בחנם!"
ִ
אחר-כך בא הרב שלו ואמר לי" :הו ..לֹא
תפלות' בעולם ,לֹא ידעתי
ידעתי שיש ' ִלקוטי ִ
מה שזה".
יש עוד ִמשהו? בא ,בא ,בא ,יש אבא גם-כן? יש מקום גם בשבילו .בא,
להתקרב לרבנו? נו ,יש
בא ,למה הוא מחכה? האבא הוא רוצה גם-כן ִ
תפלות' הוא יכול לקבל כל העולם ,ה'לקוטי
תפלות' .ה'לקוטי ִ
ה'לקוטי ִ
תפלות' יכבֹש כל העולם.
ִ
תפלות'! בכל
זה יהיה השמחה הגדולה בעולם ,הוא יתגלה  -ה'לקוטי ִ
תפלות' הוא חיות של ֻכלם ,הוא נותן חיות לכל העולם,
ִדבור של ה'לקוטי ִ
לכל הרשעים.
תפלות' הוא ישנה כל העולם ,הוא מרפא כל העולם!
ה'לקוטי ִ
יש חתיכת נייר שהוא החיות של כל העולם ,רק חתיכת נייר קטן -
הוא כובש כל העולם .זה הבית-חולים של כל העולם!
איזה משגע לֹא יקנה נייר בשביל כל הבית שלו ,בשביל שיהיה להם
תפלות' הוא רופא ומחיה ומחזק ֻכלם ,הוא מחדש ֻכלם.
רפואה? ה'לקוטי ִ
תפלות' על-יד הכֹתל  -עומד הכל ,כל התורות!
נשמה חדשה .על ה'לקוטי ִ

)לקוטי עצות – גאוה וענוה ,יח-כ(

 על-ידי קדֻשת שבת זוכין לענוה
ולמסֹר נפשו בעדם
באמת ,דהינו ִלראות שפלותו ולהכיר חשיבות ישראל ִ
כמו משה רבנו ,עליו השלום.
 ִעקר הענוה ,שיחזיק האדם את עצמו למטה ִממדרגתו ,שפל ִממה
שהוא ,ועל-כל-פנים לֹא יצא ִממקומו להחזיק את עצמו למעלה
ִממדרגתו.
 על-ידי ענוה ושפלות ,על-ידי-זה אין שום אדם יכול להוציאו
ולדחותו ִממקומו ,דהינו לקפח פרנסתו ,חס ושלום.
ִ
 ִ ...רבונו של עולם ,עשה ִעמי פלא לחיים לבל אהיה כמת בחיי חס
ושלום ,עשה מה שתעשה ברחמיך הרבים ,באֹפן שאזכה ִלתשובה שלמה
לפניך באמתִ ,לתשובה של שבת-קֹדש .ואזכה ִלקבע עצמי על התורה ועל
ולהכלל תמיד גם
ולהיות כל ימי בתשובה שלמה בקביעות גדול ִ
העבודהִ ,
בששת ימי המעשה בקדֻשת שבת-קֹדש .ואזכה על-ידי קדֻשת שבת-קֹדש
אמתיית ,ואהיה שפל בעיני למטה
ִלראות שפלותי באמת ,ותזכני לענוה ִ
ִממדרגתי השפלה מאֹד ,ועל כל פנים לֹא אצא ִממקומי ולֹא אטעה חס
ושלום בעצמי .ואהיה מכיר את מקומי השפל ונמוך מאֹד ,בלי שעור וערך
בלבי גאוה טמונה חס ושלום ,ותצילני ִמגאות וגבהות
ומספר ,ולֹא יהיה ִ
ִ
ומגסות הרוח תמיד .אבי שבשמים ,זכני לעין של שבת ,עד שאזכה
ִ
ִלראות שפלותי באמת תמיד ,כי אתה יודע עֹצם שפלותי בלי שעור ,ואף-
על-פי-כן מבלבלים דעתי מיד בפניות וגאות בלי שעור ,ואיני יודע שום
דרך ִמדרכי הענוה .יהֹוה אלֹהים ,אתה ידעת את לבבי" ,אתה ידעת את
וכלמתי נגדך כל צוררי".
חרפתי ובשתי ִ
החזירני בתשובה שלמה לפניך באמת ,והצילני
ִמגאות וגבהות ומרמות רוחא .וזכני לענוה
אמתיית ,עד שאזכה ִלראות שפלותי ,וגדלות
ִ
ולמסֹר נפשי עבורם
וחשיבות ישראל עם קדושִ ,
תמיד )לקוטי תפילות א – מתוך תפילה פא(.
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

ִ ...משהו בא ִמצרפת ,הוא
תפלות' ,אז הוא אמר:
מצא בכֹתל ' ִלקוטי ִ
"הוי ,זה טוב מאֹד ,זה כל חיותי!"
אמרו לו" :אבל אתה לֹא יודע ,מה אתה
אומר ,זה הספר הוא ִמברסלב!"
הוא אמר להם" :שיהיה ִמברסלב ,אבל
הוא טוב מאֹד .אני רוצה גם להעביר את זה מה
שיש בעולם".
תפלות' והוא אמר
אני נתתי לו ה'לקוטי ִ

כאלו לֹא היה
 ...עכשיו כל החברים וכל החברה נִ פטרו ,והכל  -אינםִ ,
בעולם ,רק אני נִ שארתי לבדי .אני מתחיל לחשב" :איפֹה כל העולם,
איפֹה ֻכלם?"
אני מחפש איזה חבר  -אינםֻ ,כלם הם באדמה ,רק אני לבדי נִ שארתי,
תפלות'...
רק אני לבדי ִעם ה'לקוטי ִ
מסגל מאֹד,
ותפלות' ,זה השם ֻ
זה הספר 'כתבי רבי נחמן  -תורות ִ
'כתבי רבי נחמן'.
ה'לקוטי מוהר"ן' זה באריכות ,אני לקחתי את הספר של רבי ישראל
קרדונר ' ִקצור ִלקוטי מוהר"ן' ואני ִקשרתי את ה'לקוטי מוהר"ן' -
התפלות ביחד ,והוא עשה הרבה בעלי-תשובה.
ִ
התורותִ ,עם
'כתבי רבי נחמן ותלמידו רבי נתן' ,כל אחד יחפש את הספר הזה .מה
שזה ,מה שזה ..זה נורא מאֹד .כל העולם לֹא יודעים כלום מהחיים ,לֹא
בדבור אחד הוא מחיה ומקיים ומחדש כל
יודעים כלל .רק רבנו הקדוש ִ
גאלה בשביל כל
ודבור הוא ֻ
הגאלה ,כל דבור ִ
העולם ,כל אחד ואחד .זה ֻ
אחד ואחד .דבר פלא כזה עוד לֹא היה בעולם!
אנחנו לֹא יודעים כלום ,רבנו הקדוש ִרחם עלינו ,הוא גלה ִטפה ִמן
הים מי הוא ,מי יודע נ נח? בלי זה אין חיים ,אין כלום!
 ...אוי אוי ,אני רוצה לגור בירושלים ,אולי יהיה יותר טובִ .אם יש לך
דירה בירושלים ויש לך חדר בשבילי ִעם ֻשלחן קטן  -טוב .אני רוצה ִלנסֹע
להתפללִ ,מכאן אני נוסע לירושלים.
לירושלים ִ
מהראשונים שהלכו ִעם ִמלחמה ִעם כל העולם ,אני לחמתי
ִ
אני הייתי
ִעם גבוריםִ ,עם רבנים מפֻרסמים בעולם ואני
עשיתי את שלי ,וברוך השם יש כבר עכשיו
ִספרי רבנו הקדוש בכֹתל ,זה סימן על משיח!
כןִ ,ללמֹד ליד הכֹתל בכל השטח ִספרי
רבנו ,באמת  -לֹא בשקר ,לֹא כמו השקרנים.
ברוך השם שזכינו בדורות אלו לאור כזה ,פלא
כזה .מה שיש לנו בדור הזה ..זה ימות
המשיח!) ...ההמשך יבוא(
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