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השם יתברך מנהיג העולם בצדקה ומשפט .כי בבחינת משפט לבד
אי אפשר לעולם להתקיים ,כי אם פוגם האדם כחוט השערה נגד רצונו
יתברך ,היה ראוי על פי משפט שיבוא עליו מה שיבוא ,רחמנא לצלן; רק
צריכין לבטֹח מאֹד ברחמי צדקתו יתברך ,שיעשה עמנו צדקה וחסד
ומתנת חנם ,ולא כחטאינו יעשה לנו .אך אם כן היה אפשר לומר ,שאין
צריכין לעשות כלום ,חס ושלום ,מאחר שמקבלין רק על ידי צדקה
ומתנת חנם ,על כן צריכין לבטל דעתו נגד הצדיקי אמת ,ולהאמין בדרכי
השם שאוהב משפט ,ובמשפט בעצמו עושה צדקה ,אף על פי שאי אפשר
להבין זֹאת ,כמו שיסד הפייטן" :במקום משפט אין צדקה וכו' ,ואתה
במשפט תעשה צדקה" .על כן צריכין להתחזק מאֹד בתורת השם ולקים
משפטי התורה בכל השלמות ,ולשמֹר עצמו אפילו מפגם כל שהוא ,חס
ושלום .רק אפילו אם חס ושלום פגמיו מרֻבים מאֹד רחמנא לצלן,
צריכין להתחזק בדעתו מאֹד ולבטֹח בצדקות השם וחסדיו המרֻבים עד
אין סוף ,שעל ידי זה יוכל גם הוא להתקרב ולשוב אליו באמת .נמצא
שעיקר דרך השם וקיום התורה הקדושה הוא על ידי צדקה ומשפט,
שזה בחינת" :ושמרו דרך ה' לעשות צדקה
ומשפט" )לקוטי הלכות  -הלכות מתנה ה' -
אות כ"ט מתוך אוצר היראה  -יראה ועבודה -
קל"ו(:
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 ...כי עיקר מארב של הסטרא אחרא
והקליפות הוא אצל הפתח דקדֻשה ששם הם
רובצים ואורבים ושומרים לבלי להניח לכנֹס
לתוך פתחי הקדֻשה .כי הקליפות נקראים
נטורי תרעא )שומרי הפתח( שעומדים אצל הפתח,
שלא להניח לכנֹס מחוץ לפנים עד אשר יזכה לשברם.
וזה בחינת לפתח חטאת רֹבץ ,שהחטאת שהוא הסטרא אחרא רובץ אצל
הפתח ,וכמו שכתוב )משלי יד(" :ורשעים על שערי צדיק" .שהרשעים
שהם הקליפות עומדים על שערי צדיק ,שהם שערי הקדֻשה ואינם
מניחים לכנֹס .ועיקר הכנעתם הוא על ידי האמת ,כי על ידי אור האמת
רואין את הפתח לכנֹס מחוץ לפנים ,כי מי שאינו ראוי לכנֹס לפנים
מונעין אותו הנטורי תרעא לכנֹס .ועיקר כחם למנֹע הוא מה שמתפשטין
לפני הפתח ומחשיכין לפני האדם עד שאין רואה הפתח ,כי באמת אין
שום מניעה כלל ,רק העיקר המניעה הוא החֹשך שנקרא מניעה ,כמו
שכתוב" :ולֹא חשכת וכו'" .הינו מה שמרמין את האדם בבלבולים
ושטותים ומחשיכין לפני עיניו באחיזת עיניים עד שנדמה להאדם שאין
שום פתח לפניו להתקרב לה' יתברך ,אבל באמת דרך החיים נתון לפני
כל אדם שבעולם .ואפילו בשאול תחתיות יכולין להתקרב לה' יתברך,
כמו שכתב רבנו ז"ל כמה פעמים .רק שהאדם הוא עור ואין רואה את
הפתח על ידי הקליפות שנקראים חֹשך ,שהם עיקר המניעות ,שהם
מחשיכין אור עיניו של אדם עד שאין רואה הפתח ,בבחינת ואת
האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים וכו' וילאו למצֹא הפתח .שמי
שאינו כדאי לכנֹס מחשיכין את עיניו ,שזהו בחינת סנוורים עד שהוא
לואה למצֹא הפתח .ועל כן אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לעמֹד כנגדם
כי אם על ידי האמת ,שבכל מקום שהוא ,צריך להסתכל רק על האמת
לאמתו ולהמשיך עצמו רק אל האמת באשר הוא שם ולדבר דברי אמת
בתפלתו ותחנתו כפי מה שהוא ,אף על פי שאינו יכול להתפלל ולדבר
בינו לבין קונו כלל ,אף על פי כן יראה על כל פנים לדבר הדבור שידבר
באמת ,כגון שיאמר :רבונו של עולם ,הושיעני! ויֹאמר אלו התבות
באמת ,על כל פנים .וכן כיוצא בזה בשאר דבורים ,על כל פנים יֹאמר
אותם באמת ,אף על פי שאינו יכול להוציא אותם בחיות והתלהבות

כראוי ,על כל פנים יֹאמר אותם בפשיטות באמת ואזי האמת יאיר לו
ויזכה לראות הפתח .ואז בודאי יזכה לכנֹס אל הקדֻשה ,כי אין שום
מניעה בעולם כנ"ל .ותכף כשרואין הפתח נכנסין אל הקדֻשה לבטח
)לקוטי הלכות  -הלכות חלוקת שותפים ד'  -ד'(:
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עיקר האמת לאמתו אי אפשר לזכות כי אם כשהוא נקי וזך לגמרי
מכל התאוות ,והעיקר מתאוה הכללית שהיא תאות משגל.
וזה שאמר השם יתברך לאבימלך" :גם אנֹכי ידעתי כי בתם לבבך
עשית זאת" ,ואמרו רבותינו ז"ל :אבל נקיון כפים אין כאן ,כי אם היית
נקי כפים ,דהינו שלא היית בעל תאוה כזה בודאי לא היית בא למכשול
כזה ,ולבסוף אתה טוען "הגוי גם צדיק תהרֹג?" ואתה אומר "בתם לבבי
ובנקיון כפי עשיתי זאת" כאלו אתה איש צדיק ואמת ,רק אברהם רמה
אותך עד אשר כמעט באת למכשול גדול על ידו .ובאמת אברהם אבינו
אינו חייב בזה כלל כי עשה כהֹגן כי שרי להו לצדיקיא לסגויי ברמאותא
עם רמאי ]מותר להם לצדיקים להתנהג ברמאות עם הרמאים[ ,בפרט
שבזה לא היה שום רמאות ,כי ירא לומר אשתו הוא שלא יהרגוהו
מאחר שראה שהם בעלי תאוות כאלו ,שתכף
שאלו אותו על עסקי אשתו.
וזה שאמר השם יתברך לאבימלך" :גם
אנֹכי ידעתי כי בתם לבבך וגו'" ,כי לא התכוונת
לאסור אשת איש ,אבל נקיון כפים אין כאן,
ומאחר שאתה בעל תאוה כל כך ,על כן כמעט
שנטית מדרך האמת לגמרי והיית בא לעבֹר על
אסור אשת איש; רק "ואחשך גם אנֹכי אותך
מחטו לי" ,כי השם יתברך מרחם על האדם
שחפץ באמת רק שטועה את עצמו ,ועל כן
מרמז לו השם יתברך בדרכיו הנעלמים שישוב
מטעותו ,אבל על כל פנים אתה צריך לשום אל לבך
שאינך נקי כפים ובשביל זה באת לטעות כזה על ידי
האמת שלך )לקוטי הלכות  -הלכות ריבית ה'  -אות ל"ד מתוך אוצר
היראה  -אמת ואמונה  -ל"א(:
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב ל"א(

  ...כל עיקר המחלֹקת והקטגוריא הגדולה שעל
הצדיק האמת הוא מחמת זה שרבנו הגדול זצ"ל עוסק להחיות מתים
ופגרים ממש שנפלו בדעתם מרבוי עוונותיהם העצומים ,ובכֹחו הגדול
הוא עוסק בתקונם ובהצלתם .אבל מה לנו בזה ,ילך כל אחד בדרכו,
ואנחנו בחסדו הגדול והנפלא נקים "אחזתיו ולא ארפנו" עד וכו'.
על-ידי כל מיני פגם הברית קֹדש באים לידי כפירות גדולות
ולאמונות כוזביות ,כי מי שפוגם בחטא זה ,על-ידי זה נפגם דעתו ,ונשבר
ונתקלקל האמונה מחמת פגם הברית ,פגם טיפי המח והדעת ,ומחמת
זה באים לידי כפירות בה' יתברך ובהצדיק האמת ונדמה להם שהם
חכמים גדולים ואינם רוצים להשליך שכלם העכור והפגום המלֻכלך
בזֻהמת תאוות ניאוף ,ומקשים חס ושלום על ה' יתברך או על הצדיק
האמת והכשרים האמתיים ,וכל זה מחמת פגם הברית ,ומזה באים כל
האפיקורסים והכופרים וכן כל החולקים על הצדיק האמת ,וכל מי
שרוצה לחוס על נפשו להציל נפשו מן השאול תחתיות ומתחתיו עיקר
תקונו שישליך ויסלק שכלו לגמרי כאלו אין לו שום שכל ודעת כלל
ויתחזק באמונה שלמה בה' יתברך ובצדיק האמת בתכלית הפשיטות
בלי חכמות כלל ,ואז בודאי יזכה לתקן כל פגמיו ויזכה לתשובה שלמה.

אשרינו שיש לנו רבי כזה,
קוראים לו "נ נח נחמ נחמן מאומן"
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שמשקעים כל-כך בתאוותיהם כאשר הם יודעים
ֻ
יש כמה בני-אדם
בעצמן ,אשר ברבוי זֻהמת תאוותיהם הם גרועים מבהמות ועושים
מעשה בהמה ממש ,ואף-על-פי כן הם חכמים בעיניהם ונגד פניהם
נבונים וכו' ,ורוצים לחקֹר חקירות בידיעת אלֹקותו יתברך על-פי
חכמות חיצוניות .גם בין הכשרים קצת יש מפֻרסמים של שקר שעדיין
לא יצאו לגמרי כלל ממעשה בהמה ואף-על-פי כן הם חכמים בעיניהם
ורוצים להנהיג את העולם ואת ישראל בדעות זרות וחכמות של שטות
הבל ושקר ,ומתלבשים עצמם במצוות ומעקמים לב הרבה מישראל
ומרחקים אותם מהצדיק האמת ,וקורין את הכשרים והיראים אמתיים
שבדור בשם כסילים ופתאים וכו' .ובאמת כֻלם המה מהבל יחד מחמת
שמהפכין האמת ועושים מעשה בהמה ואף-על-פי כן רוצים לידע חכמות
והמצאות ,ועל-ידי זה אין יכולים לקבל המח והדעת האמתי עד שנתעים
ונבוכים בחכמות של שטות והבל.
על-ידי מחלֹקת על הצדיק שוכחין את התורה...
)לקוטי עצות – שמחה ,סימן ד'(

על-ידי רקודין

והמחאת כף נעשה המתקת הדינים )לקוטי מוהר"ן
א' ,סימן י'(.
  ...ותעזרני להתקשר באמת עם רוח
הקדש של צדיקי אמת ,ואזכה לשאוב
ולהמשיך לתוך לבי את רוח הקדש של
צדיקי אמת ,ועל ידי זה אזכה ליושר לבב
באמת ,שיהיה לבי נכון עם ה' תמיד באמת
ובאמונה שלמה ובענוה אמתיות .ואזכה
ברחמיך שיהיה נמשך הרוח הקדש הזה
לתוך ידי ורגלי ,עד שאזכה לתקן פגם
הידים והרגלים ,לגלות ולהאיר הארת
הידים והרגלים ,עד שיתעורר לבי בשמחה
גדולה לשמך הגדול באמת ,עד שתתפשט
השמחה הקדושה לתוך ידי ורגלי עד שאזכה
להמחאת כף ורקודין דקדֻשה ,באֹפן שנזכה להמתיק
דינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל ,על ידי מחאת כף
ורקודין דקדֻשה ,ואזכה ברחמיך לנשא ולהרים ולהעלות את ידי ורגלי
לנקותם מכל פגם )לקוטי תפילות א' – מתוך תפילה י'(.
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

  ...רבנו הקדוש גילה לכל העולם ,מי
המנהיג של ישראל? "נ נח נחמ נחמן מאומן" זה הוא המנהיג של כל
ישראל ...מבריאת העולם הוא הרבי ,הרבי }שלנו{ ,אבל אז זה היה
בחושך ולא נגעו בו ,אבל עכשיו כבר יכולים לאמר לו בכל יום ,בכל
עת ,בכל שעה ,מתי שרוצים .מי הרבי? "נ נח נחמ נחמן מאומן" ,רבנו
הקדוש מקודם אומר תורה ,מקודם הוא אמר תורה ,מה הוא אמר?
מי הרבי של ,של ישראל? הוא אמר " :שמי נחמן" ,נ נח נחמ נחמן
מאומן" זה הרבי של כל ישראל" ...הוא יגיד פירוש ,מה זה "ליקוטי
תפילות"? מה זה "ליקוטי הלכות"? מה זה "ליקוטי עצות"? מה זה
"סיפורי מעשיות"? משיח הוא כל פעם ייקח איזה טיפה מן הים
ויגיד ,והם כולם יהיו נעשה צדיקים ,מרשעים גמורים ,צדיקים
קדושים ,כולם.
כבר כל העולם אוהבים ,רוצים את רבנו הקדוש ,בלי השתדלות
ובלי רבנים ...נעשה הדבר מעצמו ,מרבנו הקדוש ,רבנו הקדוש גילה
רק מיהו הרבי ,הרבי ,רב"י ראשי תיבות "ר'אש ב'ני י'שראל" ,הוא
ה"ר'אש ב'ני י'שראל" ,מי ,מי ,מי הראש? "נ נח נחמ נחמן מאומן"
זהו הראש! זה גילה רבנו הקדוש בעצמו,
שהוא הרבי שלנו וכל ישראל ,כל מה שיש
בעולם יהיה להם תיקון ,רק לישראל,
הגויים יהיו כמו עכברים ,כמו כלבים ,הם
לא בני אדם ,הבהמות יש לו רחמנות? הם
יודעים מתורה? מאיזה דבר? עכבר,
עכברים ,מי הם? לא בני אדם ,בני אדם רק
אנחנו ,עם התורה ,אנחנו בני אדם ,אין בני
אדם רק אנחנו ,מי שהוא מקורב להשם
יתברך באמת ורוצה לעבוד השם יתברך
באמת ,זהו אנשי משיח ,גדולתנו ,רבי נתן

אמר להשם יתברך אחרי האבנים שזרקו להרוג ולאבד ,אז עשה רבי
נתן ניגון " :גדולתנו ותפארתנו ,"..הוא אמר להשם יתברך " :גדולתנו
ותפארתנו יגלה משיח צדקנו" .לא היה בעולם ,התחיל להתגלות,
רבי ישראל )קרדונר( בא מאומן לארץ ישראל ,והוא היה הראשון,
שהוא קירב אותי ועוד נפשות לרבנו הקדוש ,ונעשה מחלוקת גדול,
מה זה? ברסלב? הוא יש לו תיקונים ,לכל הנופלים ,לכל החולים,
הוא אמר" :שיש מחלות שאין להם רפואה ,ואני יכול לרפאות גם
מחלות כאלה" .שידוך? ברסלב ,לא רצו כל העולם ,ברסלב? הוא
ברסלב? ...היום כולם אוהבים את ברסלב ,כולם רוצים ברסלב.
משיח צדקנו הוא יגלה את רבנו ,הוא יגלה מי הרבי ,מי הרבי שלנו,
" גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו".
אני קרבתי את הרב הגאון ,הגאון העולמי ,הגאון קדוש ,הוא
אמר לי ,הוא שמע על רבי נחמן שהוא גדול ,גדול מאד ,אבל מה
שהוא יודע עכשיו ,הוא לא ידע כלל ,והוא קרא לי רבי ,אני הרבי
שלו ,הוא היה גאון עולמי ,ואני עם הארץ ,הוא אמר לי ,אני שאלתי:
"מה הוא רוצה? כוס תה ,כוס קפה?"" ,אני לא רוצה כלום,
אני רוצה לקום מלפניך" .הרב אלפנדרי הוא היה
גאון העולם והוא היה תקיף מאד ,הוא אמר
לרבנים גדולים ,שהם לא שווים כלל...
)ימי מוהרנ"ת חלק ב' – סימן פ"ב(

☺  ...ביום שני ב' דראש
חדש אייר בבוקר התחיל רוח גדולה
קצת ,ופרשו כל הוילאות ,והוסיפו
וילאות ,וקשרו ספינה השניה שהלכה
אצלנו ,לספינה שלנו והלכו שתי
הספינות ביחד בשלום אבל התחלתי
להרגיש שעמום במח ,ונחלשתי מעט מעט
והיה כבד עלי מאד להתפלל ,וגמרתי
התפלה בדחק גדול ואחר התפלה שאלתי את
הסופר האשכנזי הנזכר לעיל היכן טוב יותר
לישב ,אם בתוך הבית אם על הספינה ,כי הודעתי
לו שהגיע לי חלי הים ענה ואמר בודאי על עלית הספינה
טוב יותר.
בחלשת כח ,וגם שם לא נחתי ,ולא היה בי כח
ועליתי על הספינה ֻ
לעמד ,ושכבתי באיזה מקום ולא יכלתי לאכל ולשתות ,ומעט קאווע
ששתיתי נתתי אחר כך הקאות והקאתי הכל וההקאות היו לי לטובה
ושכבתי רב היום ככֻלו חלוש מאד ,ורי"א בתחילה לא הרגיש כל כך
ואכל מה שבשל לסעֻדת שחרית אחר כך לאחר חצות התחיל להרגיש
ונחלש גם כן והקפיטאן שאל אותנו כמה פעמים מה אתם ,והודענו לו
מחלשת הים וחזק אותנו לבל נתיירא מזה כלל ,כי אחר
שאנו חולים ֻ
כך יתוסף לנו כח על ידי זה וכל יום שני לא יכלתי לאכל ולשתות ואחר
כך באמצע היום היו לי הקאות עוד הפעם רק איזה שעות אחר חצות
הקל עלי קצת ,אבל אז כבד המחוש על רי"א ואף על פי כן הכל היה
בחסד ,כי לא כבדה עלינו החלי כאשר שמענו מספרים מאחרים שהיו
פעם ראשונה על הים.
ואחר כך התפללנו מנחה ומעריב על עלית הספינה ,כי לא רצינו
לירד לתוך הבית ובין מנחה למעריב דבר עמנו הקפיטאן הרבה ,וספר
לנו שהיה באמריקה ובכמה מקומות ומדינות ,וגנה מאד את וכו' וספר
האמות המאמינים וכו' ועוד
מאמונתם שיש אצלם חלוקים וכו' בין ֻ
הש לחן
כמה דברים ואחר ערבית ירדנו אל הבית ,ומצאנו ֻמנח על ֻ
שהכינו בשבילנו ארבעה מאראנצין ולימינע )תפוזים ולמון( אחת ונתנו
שבח להשם יתברך הזן את העולם כלו בטובו ,אשר ספק צרכנו בים
שנתן לנו חסד בעיני האדון הזה ,ומספיק לנו
כל מה שחסר לנו במה נקדם ה' כעל כל אשר
גמלנו בכל עת ובכל רגע:
054-8484486 / 054-8429006
ת.ד 220 .כוכב יעקב 90622
בבנק הדואר מס' 89-2255-7
(13:00-15:00) 02-5824048
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