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נא לשמור על
קדושת הגיליון

נא לא לקרוא
בזמן התפילה
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)כ"ג ,א'(

 ...וזהו שדרשו רבותינו ז"ל )בראשית רבה נח( :בת מאה כבת
עשרים ובת עשרים כבת שבע .כי זהו עיקר השלמות שיתחיל לחיות בכל
פעם .שאפילו כשמגיע לימי הזקנה יהיה בעיניו עדיין יניק לגמרי כאלו
לא התחיל לחיות ולעבֹד ה' כלל ויתחיל לחיות בעבודתו יתברך בכל פעם
מחדש .וזהו בחינת :בת מאה כבת עשרים בת עשרים כבת שבע 'שני חיי
שרה' כולן שווין לטובה ,כי כל מה שמזקין הצדיק הוא עדיין יניק בעיניו
כאלו הוא תינוק עדיין וכו' .ועל ידי זה מוסיף בעבודתו בכל פעם ,וזוכה
לחיים ארֻכים באמת ,שכל ימיו ושנותיו הם שנות חיים באמת ,כי אינו
אובד שום יום מימי חייו בלי תוספת קדֻשה וחיות .וזהו בחינת שני חיי
שרה כולן שווין לטובה ,שזהו בחינת חיים ארֻכים )לקוטי הלכות -
הלכות תפילין ה'  -ל"ח(:

Ì‰¯·‡ È …„‡ ÌÚ „ÒÁ ‰˘ÚÂ f

) ...כ"ד ,י"ב(

 ...צריכים לידע שלפעמים כשה' יתברך עוזר לו שמתנוצץ לו איזה
התנוצצות ורואה איזה התקרבות אף על פי שבאמת הוא התקרבות
אמתי מאתו יתברך והוא חסד גדול ונפלא שה' יתברך מפליא חסדו עמו,
אף על פי כן אל יטעה שכבר הוא סמוך וקרוב לה' יתברך
ולהתורה ולהצדיקים ,כי צריך לידע שכל מה שהוא
מקֹרב ביותר עדיין הוא רחוק מאֹד מאֹד ,כי
לגדֻלתו אין חקר ואי אפשר להסביר זֹאת
היטב ,אבל אף על פי כן צריך לידע שהישועה
והחסד של כל התקרבות והתקרבות כל
שהוא הוא חסד נפלא כי הוא התקרבות
אמתי וישועתו לנצח .אך אף על פי כן עדיין
רחוק ממנו מאֹד תכלית ישועתו וצריך עדיין
להיות עומד ומצפה הרבה לישועתו יתברך
עדי יזכה להושע בשלמות לצאת ממה שהוא
צריך לצאת ולהתקרב למה שהוא צריך
להתקרב...
ומי שמסתכל היטב יכול לראות בעניין אברהם
עצמו ,כי גם אחר כך שהושיעו ה' יתברך וצווהו :אל
תשלח ידך וכו' ונצל יצחק ,תכף אחר כך היה מהרהר למצֹא זווגו ,כמו
שאמרו רבותינו ז"ל ,ואחר כך כשנתבשר שנולדה רבקה וראה גם ישועה
זֹאת אבל עדיין היא מרחוק מאֹד ,כי היא בת יום אחד ויצחק כבר בן
שלֹשים ושבע שנה .ואחר כך בא לביתו ומצא שמתה אשתו הצדקת שרה
אמנו ולא היה לו מקום לקברה כי אם בטֹרח גדול שעזרו ה' יתברך בנס
נפלא להוציא מערת המכפלה מעפרון החתי .ואחר כך כשעזרו ה' יתברך
גם בזה ֻהכרח להשתדל ולבקש הרבה הזיווג של יצחק שתבוא לביתו,
כאשר האריכה התורה הקדושה בזה באריכות לספר כל אשר עבר בזה,
כי היו צריכים נסים גדולים ונוראים מאֹד לזה להוציא את רבקה מבית
בתואל ולבן להביאה ליצחק להעמיד תולדות שיצאו עדת ישראל בעולם.
וכן כל מה שעבר אחר כך על יצחק שהייתה אשתו עקרה וכו' ובפרט מה
שעבר על יעקב יותר מכלם וכו' וכו' ובכל פעם עזרם ה' יתברך הרבה
)לקוטי הלכות  -הלכות שילוח הקן  -ה'(:
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב א' ,המשך(

  ...כל הדברים הם על הארץ ,כמו שאנו רואים
בחוש שהכל גדל מן הארץ ,וכל הדברים והבריות הולכים ומונחים על
הארץ ,ואי אפשר שיפסקו ויתרחקו מהארץ אם לא על-ידי כח המכריח,
היינו שיש מי שמכריח הדבר ונוטלו ממקומו מהארץ ומרחיקו ממנה,
וכפי כח המכריח כן נתרחק הדבר מהארץ .ואחר-כך ,כשנפסק כח
המכריח  -חוזר הדבר להארץ .כגון אם זורק אדם דבר למעלה אזי על-
ידי כחו מכריח הדבר ומפסיקו מהארץ ,וכפי כחו כן מכריח הדבר
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וזורקו למעלה יותר ,ואחר-כך כשנפסק כחו שהוא כח המכריח ,חוזר
הדבר ונופל להארץ ,כי הארץ יש לה כח המושך וממשכת כל הדברים
לעצמה .כי אם לאו לא היו יכולים להתקיים עליה ,כי היה ראוי ליפול
ממנה מחמת שהיא כדורית וכל בני העולם עומדים סביבה כידוע ,אך
שיש לה כח המושך כנ"ל .ועל-כן כשנפסק כח המכריח ,חוזר הדבר ונופל
למטה להארץ ,וכל מה שמתקרב יותר למטה הוא פורח ונופל למטה
במהירות יותר ,וזה מחמת שמתקרב להכח המושך של הארץ ,על-כן
נופל במהירות יותר למטה.
והצדיק האמת הוא בחינת עפר וכל הדברים עומדים עליו ,ויש לו
כח המושך להמשיך כל הדברים אליו ,כי זה הצדיק הוא רק יחיד בעולם
שהוא יסוד עולם שכל הדברים נמשכים ממנו ,כי זה הצדיק הוא ענו
ושפל ומשים עצמו כעפר ,בבחינת "ואנֹכי עפר ואפר" ,ועל-כן הוא יסוד
עולם ,היינו בחינת עפר  -שכל הדברים הם עליו .והנה היה ראוי שימשכו
כל בני-אדם לזה הצדיק שהוא בחינת עפר שיש לו כח המושך ,אך על-
ידי כח המכריח מפסיקין ומרחיקין ממנו ,היינו שיש בני-אדם בעלי
מחלֹקת שעל-ידי דבורם ומעשיהם ,שהם מרבים בדברי חכמות של הבל
בכמה מיני לשונות של שקר וערמימיות ומתלבשים עצמם במצוות
וחסידות ,כאילו הם רוצים בתקנתו ,על-ידי זה הם מונעים ומפסיקים
בכמה וכמה מיני מניעות מלהתקרב להצדיק האמת
ולהתורה ולדרך האמת .ואי אפשר לבאר עֹצם רבוי
דרכי דבריהם הרעים אשר באים בשליחות הבעל-
דבר להכריח ולמנֹע ולהפסיק ולהרחיק לגמרי
את ההולך ישר מלהתקרב לה' יתברך
ותורתו ,ומלהיות נמשך אחר הצדיק האמת
שהוא בחינת עפר.
אולם הכח המכריח המפסיק הזה
בהכרח שיפסק ויתבטל ,ואז בסור המכריח,
ישוב ויתקרב במהירות גדול אל הצדיק
האמת שיש לו כח המושך להמשיך אלֹקותו
יתברך למטה ולהמשיך כל ישראל וכל העולם
והעולמות לה' יתברך.
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

 ]שיחה על הפתק ... [:הוא נותן לי
סימן ,דבר שאף אחד לא ידע מזה .אני ראיתי שזה אלי אבל מקודם לא
כתוב ישראל בער אודסר ,לא כתוב שם רק "תלמידי" ,ובאמת זה כתב
מרבנו בכלליות כל התורות ,וכל השיחות ,וכל מה שעובר על כל אחד
ואחד ,זה עניין רבנו ,הוא לא לאדם אחד ,לכל אחד ואחד מישראל ,לכל
ישראל .אז גם זה הוא כלליות "מאד היה קשה לי לרדת אליך" ,לא אלי,
אליך ואליך ,הוא כתב לכל אחד" .להגיד לך כי נהנתי מאד מעבודתך
ועליך "...כל הפתק הוא מדבר לכל אחד ואחד.
ַח" זה נתגלה רק בהפתק זה היה סוד ,סוד מכל
עניין ה " ַנ נ ְ
העולמות ,לא נתגלה בעולם דבר כזה רק בהפתק החתימה ,הוא מגלה
לכל העולם שהשיר פשוט ,כפול ,משולש ,מרובע שעתיד להתגלות
בביאת משיח שיחזיר כל העולם להשם יתברך ,לתורה ,הוא ,הוא בעל
ַח ָמן" .ופשוט זה
ַח ָמ נ ְ
ַח נ ְ
הפתק ,הוא רבנו הקדוש מה שחתם עצמו " ַנ נ ְ
"נ" כפול זה "נח" ,משולש "נחמ" מרובע "נחמן" .הוא מגלה לנו שהוא
זה השיר שיתגלה לעתיד ,הוא זה השיר ,כל תורה מליקוטי מוהר"ן ,וכל
דיבור שגילה בעולם ,זה השיר שעל ידו יהיה התיקון לעולם.
 ...שם השם י'ה'ו'ה' משותף עם השם של רבנו ,ככה הוא מגלה "שם
השם משותף בשם הצדיק"" ,אם שם הצדיק מתפרסם בעולם,
מתפרסם השם יתברך בעולם ,את האמונה ,את התורה".

 ...עשני יהודי כשר וגם פשוט,
ההולך בדרכיך בתמימות !...
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על-כל-פנים אם מתפרסם שם הצדיק ופה הוא חותם
בעבודות ה' ,והן בעבודות משא ומתן
שהוא זה הצדיק של השיר פשוט ,כפול ,משולש,
ופרנסה ,והן בשארי עסקים ,בכֻלם אשאול
מרובע .בכל הפתק ,לא כתוב למי הוא כותב את זה
את פיהם ואזכה להנות מהם עצה ותושיה.
˙¯,‰ÙÈ ÔÈÚ· ,‡ ÂÓ
ויכולים לעזוב הכל ,רק בסוף הוא מגלה סימן,
ויאירו בי חכמתם הקדושה.
.ÔÂÏÚ‰ ˙‡ˆÂ‰ ÔÚÓÏ
 ועל-ידי-זה יהיה נמשך עלי חסד גדול.
סימן שבעה עשר בתמוז ,דבר שרק אני ידעתי ואף
8989-2255·„2255-7 'ÒÓ ,¯‡Â
וימתיקו ויבטלו ממני כל הדינים שבעולם.
אחד לא ידע .אני יודע שאני הייתי הגורם לזה,
ואזכה לישועה שלמה בכל-עת ,כמו שכתוב ,ותשועה
על ידי העצבות שלי ,על ידי
ברֹב יועץ .ותשמרני ותצילני תמיד שלא אכשל לעולם
השיברון לב שלי שהיה לי על
בעצה שאינה טובה ,חס ושלום ,ולא אמשיך עלי שום צער
העבירה .אז ,נעשה מה שנעשה,
ויסורים והזק ,חס ושלום ,על-ידי עצות נבערות ,חס ושלום ,רק
עניינים נסתרים שאי אפשר ...על-כל-פנים ,רק
בדרך כלל" ,מלא וגדיש מקו לקו"  -לא רק מלא גדיש ,אבל יש עוד ,מקו אשתדל תמיד לקבל כל העצות מצדיקי וכשרי הדור האמתיים ,באֹפן
לקו ,עניין נעלם שהוא יותר ממלא וגדיש .וגם כן "מלא וגדיש מקו לקו" שיאירו בי חכמתם הקדושה .ותעורר רחמיך וחסדיך הגדולים עלי בכל-
הוא מלא נקודות ,נקודות הרבה ,אני לא יודע רבנו הקדוש כותב עת ,ותושיעני תמיד בכל מה שאני צריך להוושע בגשמיות ורוחניות,
"בחיזוק עבודה תבינהו" .ה"פ'צ'" זה עניין ראש השנה של רבנו ,נזכר ויהיה נמשך עלי חסד אל כל היום.
ויקים בי מקרא שכתוב" ,ה' הפיר עצת גוים הניא מחשבות
 ֻ
בהפתק שיש לרבנו ידיעות מהעניין של ראש השנה יותר מכל העולם.
עמים .רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום .עצת ה' לעולם
פ'צ'פ'צ'י'ה'  -המלאך הממונה על התקיעת שופר...
חכמות העולם הם חושך כזה ,שיכולים לכסות נס כזה ,רואים דבר תעמֹד מחשבות לבו לדור ודור" .ונאמר" ,ה' צבאות יעץ ומי יפירנה".
פלא כזה שלא נשמע מעולם .היה לי רפואה ,אמרו לי "תפתח את הספר ונאמר" ,יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא .נרננה בישועתך ובשם אלקינו
ושמה תמצא רפואה לנפשך" והרפואה נמשכת כל ימי חיי וכשקיבלתי נדגל ימלא ה' כל משאלותיך .ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו .יהיו
לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי .ברוך ה' לעולם אמן
מכה תכף לקחתי את הפתק ונתבטל הכל ,נתבטל לתמיד.
אז ,אני קיבלתי חותם של משוגע ,כל הישיבה נכנסו לעיר כל אחד ואמן") :לקוטי תפילות א'  -מתוך תפילה קיז(
לבית כנסת שלו וסיפרו בשורה טובה ,שהברסלבר נעשה משוגע ,אבל
)ספר ימי מוהרנ"ת חלק ב' – סימן ט"ו(
משוגע כזה שאין כמוהו ,שלא יהיה לו שום תרופה .הם סיפרו את
☺  ...והנה השם יתברך עושה נפלאות גדולות בכל
המעשה איך שהייתי פתאום בעצבות כזה ואחר כך שמחה כזה ורקדתי
כמו משוגע .על כל פנים ,קיבלתי שם בכל העיר ,שישראל בער הברסלבר עת ,וסובב כמה סבות לטובה בדרכים נפלאים ונוראים ,ואף על פי שגם
אחר כך כשנתקבצנו על ראש השנה תקפ"א באומאן לא פעלתי גם כן
נעשה משוגע...
כלום לגמור הדפוס ,אף על פי כן אחר כך כשבאתי לביתי עזר לי השם
)לקוטי עצות – צדיק ,סימן צ'-צג( יתברך והכניס מחשבות בלבי ונתן לי עצות נפלאות וכח לסבול ולהמתין
 כל ההשפעות הם באים רק לישועת השם ,ולבלי לפחד משום דבר מגודל הפחדים שהפחידו עלי
מהצדיק האמת .ועל כן מי שהוא רחוק מהצדיק אזי בא לו בקשי גדול שהוא סכנה גדולה וכו' בפרט בין שונאים כאלה וכו' וחסרון כיס הקשה
השפע שלו ,עד שיש אפילו כשממשיך איזה עשירות הוא מת על ידי זה ,מכולם .והשם יתברך חזקני לבלי להסתכל על כל זה ,והוליך אותי
ולפעמים גם העשירות נאבד ואינו נשאר אפילו לבניו .וכל זה מחמת בדרכים ועצות נפלאות ,עד שזכיתי באותה השנה להעמיד הדפוס
ולהדפיס ספרי רבנו זכרונו לברכה ,ספר לקוטי מוהר"ן הראשון
התרחקות מהצדיק )לקוטי מוהר"ן ,סימן רמ(.
 על-ידי ספורי מעשיות מצדיקים נתעורר ונתלהב הלב והתנינא ,וגם ספר האלף-בית ושמות הצדיקים ,והכל בתקונים נפלאים
בהתעוררות גדול להשם יתברך בחשק נמרץ מאֹד .וכמה צדיקים גדולים ובהוספות חדשות נפלאות ונוראות ,המחיין את הנפש .והנה ,גודל
ונוראים מאֹד ספרו שעיקר התעוררות שלהם להשם יתברך היה על ידי הישועה הזאת של העמדת הדפוס ,אין כאן מקום לבאר עד היכן מגיע
ספורי מעשיות מצדיקים ,וזה הבעיר לבם להשם יתברך ,עד שיגעו נס נפלא וישועה גדולה הזאת ,כי היא זכות הרבים נפלא ונורא מאד
שאין דוגמתו לדורי דורות:
בעבודתו ,וזכו למה שזכו אשרי להם )שם ,סימן רמח(.
 הצדיק בעצמו אי אפשר להשיגו כי אין בו שום תפיסה ,רק על
)ספר המידות – אהבה(
ידי אנשיו יכולין להבין עֹצם נוראות גדֻלתו .כי על ידי שרואין שאנשיו
 מי שנזהר משבועת שקר ,בודאי
הם אנשי מעשה ,והולכים בדרך ה' באמת ,על ידי זה יכולין להבין עֹצם
לא יעבֹר על "לא תקֹם ולא תטֹר".
גדֻלת הצדיק )שם ,סימן קמ(.
 העובד מאהבה  -זכותו מגן עד אלפים דור.
 כל העצות צריכין לקבל מצדיקי אמת ,ועל ידי זה נמתקין
 במקום שעושין תנאים ]תנאי[ או איזה כריתות ברית ,השם
הדינים ויבוא לו ישועה ועין עצה )שם ,סימן קמג(.
 " ...בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני" .רבונו של עולם" ,מלכי יתברך שם הוא.
 כשהצמחים גדלים במלואם ,על ידי זה אהבה בעולם.
ואלקי אליך אתפלל .אליך ה' אקרא ואל ה' אתחנן .עד אנה אשית עצות
 חכמי הדור שיש ביניהם אהבה ,שרואים זה עם
בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום אויבי עלי" .רחם
זה לפרקים ,אזי יש כח בידם לדון את כל
עלי למען שמך ,ותקננו בעצה טובה מלפניך
העולם ודיניהם דין ,ואין מי שישנה
והושיענו מהרה למען שמך ,כי אתה
ויבטל דינם ,כי הקדוש ברוך הוא אב
יודע גודל חסרון העצה ועֹצם רבוי
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בית דין שלהם.
הספקות שיש בלבי בכל הדברים ,אשר
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מהתורה הקדושה ,שקבלו מרבותיהם
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