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... ÂÈ¯·„ ÏÚÂ ÂÈ˙ÂÓÂÏÁ ÏÚ

)בראשית ל"ז ,ח'(

מה שהצדיק מלביש תורה גבֹ ַה בספורי מעשיות ושיחות ֻחלין דייקא,
ועל ידי זה מעורר בני אדם משנתם ומחזירם בתשובה ,זה סוד מה שאחר
חטא אדם הראשון כתוב :ויעש ה' אלֹקים לאדם ולאשתו כתנות עור
וילבישם ,שזה בחינת מה שכל הסודות הגבוהים והנוראים והנפלאים
מאד ,נתלבשו בספורים של התורה הקדושה ,כדי לעורר מהשינה והמיתה
לכל באי עולם שישובו כֻלם להשם יתברך.
וזה גם כן בחינת מה שיעקב אבינו עליו השלום ,שהוא בחינת הפנים
דקדֻשה בחינת כלליות השבעים פנים לתורהֻ ,הכרח להתלבש בבגדי עשו
ועל ידי זה דייקא ִקבל הברכות מיצחק ,שזה בחינת שפע העשירות הנמשך
על ידי ספורי מעשיות הנ"ל.
וזה גם כן בחינת ספור החלומות ופתרון החלומות שעסק בהם יוסף
הצדיק ,שכל זה הוא בחינת ספורי מעשיות שיש בהם דברים גבוהים
ונעלמים מאד.
כי גם בהספורים והחלומות שמספרין העולם ,יש
בהם גם כן דברים גבוהים ,רק שאין יודע ומבין כל
זה ,כי אם הצדיק האמת שהוא בחינת יוסף ,ועל
כן אף על פי שאחיו לא רצו להאמין שיש
בחלומותיו וספוריו דברים גבוהים ,ויוסיפו
עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו ,אף
על פי כן ואתה מרום לעולם ה' ,כי סוף כל
סוף עלה לגדֻלה דייקא על ידי החלומות
ופתרונם ,עד שכל הקיום של ישראל
הגאלה שהיא בחינת
ֻ
במצרים ,ועיקר
התעוררות השינה ,היה על ידו ,כמו שנאמר:
ויקח משה את עצמות יוסף עמו ) ...לקוטי
הלכות  -הלכות גניבה ג'  -אותיות ו' ז' ח' לפי
אוצר היראה  -צדיק  -רנ"ח(.

... ÛÒÂÈ ˙‡ Â¯ÎÓÈÂ

)בראשית ל"ז ,כ"ח(

בכל דור ודור ,יש כמה צדיקים אמתיים .אבל יש אמת למעלה מאמת
כי בוודאי אין מדרגת כל הצדיקים שווין .וכל מה שמעלת ומדרגת הצדיק
גדול יותר בוודאי האמת שלו גדול ומבֻרר ביותר .כי העיקר הוא האמת .עד
נקדת האמת שבין הצדיקים ,רק
שיש בכל דור צדיק אמתי שהוא בחינת ֻ
מחמת התגברות החלופים והתמורות על ידי זה קשה מאד לידע היכן
האמת .כי על פי רֹב מתגרה הבעל דבר בהצדיקים בעצמן ,ומכניס ביניהם
נקדת האמת שבין
מחלֹקת גדול לחלֹק על זה הצדיק האמת ,שהוא בחינת ֻ
הצדיקים ,ונדמה להם כאילו זה הצדיק דייקא נוטה חס ושלום מדרך
האמת .ומזה היה בחינת המחלֹקת שחלקו השבטים על יוסף עד אשר
"לעבד נמכר יוסף" .ועל ידי זה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים והיו
שם עבדים .וכן מחלֹקת שאול שרדף את דוד בחינם ,וכמו שמצינו בכמה
וכמה דורות בפרט בדורות הללו בעקבות משיחא שהתגבר הקטיגוריא
והמחלֹקת גם בין הצדיקים ,עד שאין יודעין היכן האמת .על כן צריכין
להתפלל להשם יתברך על זה הרבה )לקוטי הלכות  -הלכות ברכת השחר ג'
 -אות י"ז לפי אוצר היראה  -צדיק – י"ח(.

... ˙‡Ê‰ ‰Ï…„‚‰ ‰Ú¯‰ ‰˘Ú‡ ÍÈ‡Â

)בראשית ל"ט ,ט'(

 ...כי יעקב ויוסף כחדא חשיבי ויעקב הוא בבחינת משפט ,וכמו
שכתוב" :משפט וצדקה ביעקב אתה עשית" .ועל ידי זה זכה יוסף לעמֹד
בנסיון גדול ולא פגם בברית ,כי עיקר כבישת היצר זוכין על ידי משפט ,על
ידי ששופטין ודנין את עצמו בעצמו שבוודאי אינו בדין לחטֹא
נגדו יתברך הגומל לו כל הטובות ועתיד להפרע ממנו על
הכל ,כמו שאמר יוסף אז" :ואיך אעשה הרעה הגדֹלה
הזאת וחטאתי לאלֹקים" ,ועל ידי זה כבש את יצרו ומנע

את עצמו מן העברה ,כי זה עיקר המשפט שהאדם צריך לשפוט את עצמו,
דהיינו שישפוט את עצמו תמיד איך ראוי לו להתנהג בכל יום ויום ,ובפרט
כשבא לידי איזה נסיון ומשקל שהיצר מסיתו לאיזה תאוה או מידה רעה
שאז עיקר המשפט שצריך לשפוט את עצמו אם כך ראוי לו לעשות .ועיקר
הנסיון והמשקל הוא בתאוות ניאוף ,שהוא רע הכולל ,ושם עיקר המשפט
שצריך האדם להתיירא מאד ממשפטו ודינו יתברך ולשפוט את עצמו
בעצמו ולברֹח מן העברה ,כמו שאמרו :הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה
ושכר עברה כנגד הפסדה .וכמו שכתוב" :חשבתי דרכי ואשיבה רגלי וכו'".
וכמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל ,שצריך שיהיה להאדם ישוב הדעת,
שיישב את עצמו היטב מה תכלית מכל התאוות וכו' ,שכל זה הוא בחינת
משפט הנ"ל ,שעיקרו הוא בתאוה הנ"ל .ויוסף זכה לבחינת משפט בשלמות
שעל ידי זה עמד בנסיון וכנ"ל )לקוטי הלכות  -הלכות הרשאה ד'  -כ'(.

... Â˙Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ ‰˙È·‰ ‡…·ÈÂ

)בראשית ל"ט ,י"א(

 ...כל המלאכות שהאדם עושה בכל יום מששת ימי
המעשה ,כֻלם הם בחינת ברורים ,לברר ניצוצות
מעמקי הקליפות כידוע ,ועיקר הברור על ידי
קדֻשת המחשבה ,על ידי ששומר את המחשבה
כחוט השערה .וזה עיקר מלאכתו של האדם,
בחינת "ואמלא אותו וכו' ובכל מלאכה וכו'".
וזה בחינת מה שכתוב ביוסף הצדיק כשבא
לידי נסיון )בראשית לט ,יא(" :ויבֹא הביתה
לעשות מלאכתו" .כי עיקר המלאכה
והאמנות של האדם בזה העולם הוא לעמֹד
ֻ
בנסיון ,והעיקר בתאוה הזאת ,והעיקר על ידי
שמירת המחשבה כחוט השערה בכל פעם
)לקוטי הלכות  -הלכות תפילין ו'  -ל"ג(.

... Â„‚·· Â‰˘Ù˙˙Â

)בראשית ל"ט ,י"ב(

 ...שהבעל דבר והסטרא אחרא תופסת את האדם בבגדו ,דהיינו
שמטריד אותו בטרדת בגדיו ומלבושיו .כי טרדת הצטרכות מלבושים
ובגדים של אדם הם מבלבלין מאד את האדם ומונעים אותו על ידי זה
מעבודת השם יתברך .וזהו "ותתפשהו בבגדו" .אך מי שהוא בעל נפש ולבו
חזק בה' ,אינו משגיח גם על זה אף על פי שאין לו בגד ללבוש ,אף על פי כן
אינו מטריד עצמו בזה ואינו רוצה להניח עצמו לבלבל בזה .וזהו "וינח בגדו
אצלה וינס וכו'" ,שמניח בגדו ומלבושו ונס ובורח מהם ואינו משגיח כלל
על זה ,רק עושה את שלו בעבודת ה' כפי מה שיכול )שיחות הר"ן  -אות
ק'(.
)כוכבי אור – אנשי מוהר"ן ,מג המשך(

  ...לעניין הסכנה של זה העולם :למשל כמו שעומדים
במלחמה ,והוא רואה שבכל פעם נופל עוד איש אצלו מהחצים ,עד שממש
החצים אצלו ממש ,ואין יודעים איך להמליט את עצמו .וממש אין בכֹחו
להחזיק החרב ללחֹם ,מחמת פחד וחלישות דעת ,שאז החיילים מחזקים
זה את זה לבלי לפול ,ולחזק עצמו להגן את עצמו ולא לוותר לשונא ,שיבֹא
למבֻקשו לגמרי .וכן צריך התעוררות מהסכנה שבזה העולם ,שבכל פעם
הבעל דבר תופש וכו' וכו' עד שנופלים .ואין עצה רק להחזיק את עצמו על
כל פנים להגן על עצמו ,לא להרפות ידים ורגלים ,ולאחֹז כלי זיין וללחֹם
עמו ולא להכניע את עצמו תחת השונא שרוצה להכריתו משני עולמות ,חס
ושלום ,רק להחזיק נגדו ולהמלט ממנו מה שיכול.
יש עניין שנתהפך
הכל לטובה ...

)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

 ...אמריקה ואנגליה וכֻלם ,כל הגויים ,הם
מלמדים את הערבים איך להתנהג אתנו ,אבל יש לנו נשק
חדש .הגויים לא יהיה להם יהודים להרֹג ,אם ירצו להרֹג
אותנו אז אנחנו נתן להם כדורים ,אנחנו יש לנו כדורים טובים ששמם
'בטחו' .יש לכדורים כמה שמות :יש 'בטחו' ,ויש כמה מינים .עד עכשיו
אנחנו פחדנו לרקֹד ולזמר הנגונים שלנו ,עכשיו אין לנו שום פחד ,הגויים
שומעים שאנחנו מזמרים 'בטחו בטחו' ,אז נפל עליהם פחד ,פחד גדול .הם
עדיין לא שמעו שיש פצצה ששמה 'בטחו' ,הפצצות האלו יש להם שם
חדש' :בטחו'' ,בטחו'' .בטחו' זה כולם ,כל היהודים.
הצרפתים אין להם פצצות כאלו ,וכל הגויים אין להם פצצות כאלו,
פצצות כאלו הם רוצים? שיקנו בכסף .הפצצות 'בטחו' זה יהיה טוב לכל
המלחמות.
הגויים ,כל הגויים ילכו כולם ,הם ישאלו" :מה זה ,איזה פצצות יש
לכם ,מי יודע איזה פצצות אלו 'בטחו ,בטחו'? על פצצות כאלה עוד לא
שמענו ,מי יכול לגבר על פצצות כאלה? ליהודים יש פצצות כאלה אז אנחנו
רוצים גם-כן פצצות כאלה ,אנחנו מוכנים לקנות ,איפֹה קונים את זה? הם
הפצצות הכי גדולות ,הכי יקרות .אנחנו רוצים פצצות כמוכם ,לא סתם
פצצות ,אנחנו רוצים את פצצות שלכם ,זה פצצה חדשה שלא היתה
מעולם .מן הפצצה הזו אנחנו מפחדים!"
הם יתחילו לברֹח ,הם לא יודעים מאיפֹה הפצצה 'בטחו' תבוא ,מן
הפצצה הזו מפחדים כל הגויים" ,אנחנו נתייהד ,רק תנו לנו הפצצות
שלכם".
זה נסים ,נסים שיש לנו הנגון הזה' ,בטחו בטחו' .זה של רבי ישראל
קרדונר .אם לא הייתי שומע ממנו הנגון הזה  -לא היה לנו את הנגון...
הגויים הם רוצים ירושלים ,בית-המקדש? נו ,נו ,השם יתברך יתן להם
מכות ,מכות כאלה ,הו...
השם יתברך נותן לגויים להרֹג את ישראל ,אבל על-ידי זה הוא יוכל
לתת להם מכות גדולות מאד ,לא על חנם השם נותן להם להרֹג את ישראל,
הוא רוצה לנקֹם בהם .ובכן עכשיו הם הורגים את ישראל ,אבל מזה נולד
מכות גדולות לכל הגויים .רוח אחד  -אחרי אמריקה ואחרי אנגליה ואחרי
רוסיה ,רוח אחד.
אנחנו מאמינים שהעולם של הקדוש-ברוך-הוא ,אנחנו יהודים
ומאמינים בתורה .נו ,השם יתברך יתערב ויתן מכות לגויים .אנחנו
שומעים בכל פעם שהאמריקאים והאנגלים וכל הגויים מקבלים מכות
גדולות .מה שמספרים לעולם שיש כבר ַנ ַנ ְח בעולם ,אז אין אנחנו מפחדים
מכל העולם מכל הגויים ,לא מפחדים מהם .מכל העולם רוצים ללחֹם
עמנו ,ואנחנו נגיד להם" :אנחנו לא מפחדים מכם!" אנחנו יש לנו נשק דרך
השמים!
הגויים הם ישארו תחת האבנים ,אבל יהודים  -אף צפרן לא ילך
לאבוד .הגויים הם מרגישים את זה ,הם ראו רעידת אדמה כזה ומכות
כאלה ,אבל הם גויים ,אינם מאמינים .אבל הם יפלו ,כל השקר יפול וכל
הגויים יפלו ,יפלו ,יפלו .תהיה מפלה לכל הגויים ,כולם ילכו לקברים ,ילכו
בחושך ,לא יהיה מהם כלום!
היה לי גם-כן חלומות ,מלחמות קשות מאד ,אבל ברוך השם היה להם
מפלה ,הם נפלו...
מה ,אנחנו מפחדים מכל העולם ,מכל הגויים? פתאֹם יבוא רעידת
אדמה והם יראו מכה גדולה והם יֹאמרו" :ומי יודע מה שיהיה מחר ,איפֹה
שיהיה רעידת אדמה?" הם מפחדים!
רעידת אדמה כזה שעוד לא היה מעולם .היתה כבר רעידת אדמה
שנהרגו כמה אנשים ,אבל רעידת אדמה של מהשמים? השם הוא מראה
להם שיש נשק חדש מן השמים ,רעידת אדמה ורוחות בלי שום הפסק.
אנחנו צריכים ללחֹם  -אז מן השמים לוחמים.
כל הגויים מקבלים מכות .לולא זֹאת ,אולי חס-ושלום היו הורגים כל
היהודים!
אנחנו לא מפחדים ,הגויים מפחדים כי המכות יבואו עליהם .יהיה
נסים ונפלאות ,יבוא משיח ,הו מה שיהיה...
הגויים הם יתביישו להרים פניהם אלינו" ,נו ,אנחנו גויים" ,כל הגויים
יבואו ויֹאמרו" :אנחנו רוצים להתייהד" ,אם הם יתגיירו אז אפשר יהיה
לקבל אותם ,אבל אם הם יתגיירו מהר! ואנחנו נֹאמר להם:
"בימות המשיח לא מקבלים גרים ,איפֹה הייתם עד
עכשיו?"
) ...ההמשך יבוא(

)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב פח(

 עצמי ובשרי ,שהקדיש את לבבו הרחב
וכשרונותיו הברוכים ואת כל חיותו לגדל ולהדר ולפרסם את
שם הצדיק האמת היחיד בעולם העולה לעילא ולעילא על כל
הצדיקים האמתיים המובחרים יחידי הדורות ,שהוא מחסה
ומגן לנו לדורות עולם ,אפילו בתוך כל מיני חושך חשכות וההתרחקות
העובר על כל אחד ואחד בדורותינו אלה האחרונים.
לגֹדל ההתקשרות והאהבה האמתית שיש בינינו ,איך אוכל לנתק עצמי
ממך ולפרֹד מחשבתי מאתך ולשכֹח אותך חס ושלום ,כי בני איש אחד
גאלתנו
ומקשרים יחד בשֹרש ֻמבחר האמת שהוא עיקר חיותנו ֻ
אנחנו ֻ
ופדות נפשנו.

 ימי חנֻכה הם ימי הלל והודאה לה'
יתברך ,היינו שבימים אלו ראוי להתבונן בנסים ובנפלאות שעשה ה' יתברך
עם אבותינו בימים ההם והצילם משונאיהם .ועל נסים אלו יש להודות
ולהלל ,ולהאמין שה' יתברך עושה נסים ונפלאות לישראל בכל דור ודור
ומצילנו משונאינו תמיד ,כמבֹאר בדברי חכמינו זכרונם לברכה )בהגדה של
פסח(" :בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו ,והקדוש-ברוך-הוא מצילנו
מידם" .וכן צריך כל אדם לדעת שה' יתברך עושה עמו בכל יום ויום נסים
ונפלאות ,הן בבריאות הן בפרנסה ,כמבֹאר בשמֹנה עשרה" :על נסיך שבכל
יום עמנו ועל נפלאותיך וכו'" ,ובפרט ברוחניות ,שה' יתברך מסייע
להתחזק באמונה וביראת ה' וקיום התורה .אבל מחמת חסרון בשלמות
האמונה ,אינו מרגיש ואינו רואה את הנסים והנפלאות שה' יתברך עושה
עם כל אדם בפרטיות.
על כן צריך כל אדם להתחזק באמונה כראוי ,ולהתבונן באמת בנסים
ובחסדים שה' יתברך עושה עמו בכל יום ויום ,ובעבור זאת להודות לו
ולהלל .וזה עיקר תענוג עולם הבא .היינו שכמו שעיקר תענוג עולם הבא
הוא להכיר בגדלות ה' יתברך ,כן על ידי האמונה בהשגחה פרטית ,ועל ידי
הכרה בנסים וחסדים שה' יתברך עושה ,ועל ידי ההלל וההודאה לשמו
הגדול ,מכירים בגדלותו .ועל ידי זה זוכה לתפילה אמתית וללמֹד לשמה,
ללא שקר ,שלא לשם כבוד ,ממון וכיוצא באלה ,רק לשם שמים באמת,
וזוכה להתקרב לרב אמתי .גם זוכה לשדוכים אמתיים בגשמיות
וברוחניות ,וזוכה לשלמות הדבור ,היינו לדבר רק דבורי קדֻשה ואמת,
וניצול מדבורי שקר ודברים בטלים וכו'.
ואזי זוכה להמשיך קדֻשת השבת ושמחתה לששת ימי המעשה ,כמבֹאר
באות "אמת ואמונה" סעיף מ' .ועל ידי זה נתגלה אחדותו הפשוט יתברך.
היינו שזוכה להרגיש ולהאמין שכל השנויים העוברים על כל אדם ,הכל
נעשה בהשגחתו הפרטית יתברך ,המכֻנה "אחד הפשוט יתברך" .לכל
התקונים המבֹארים בסעיף זה ,זוכים על ידי קיום מצוות הדלקת נר חנֻכה
באמונה פשוטה כראוי ,וביראה ואהבה ראויים .גם על ידי ההודאה וההלל
לה' יתברך על הנסים ועל הנפלאות שעשה לאבותינו בימי חנֻכה ,שהושיעם
משונאיהם ,ועל ידי ההכרה בנסים והחסדים שה' יתברך עושה עם כל אדם
בפרטיות בכל יום .אשרי האיש שזוכה לקיים מצוות הדלקת נר חנֻכה
ומצוות הלל והודאה באמונה פשוטה ותמימה ,בדחילו ורחימו כראוי,
וזוכה לתקונים אלו ,היינו למידות הטובות המבֹארות בסעיף זה )עצות
המבוארות – חנוכה ,ג(.
  ...וזכנו לקיים מצוות הדלקת נר חנֻכה כראוי ,בכל פרטיה
ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלוים בה ,ולקיים כל המצוות של
חנֻכה בשמחה גדולה ,להודות לך ולברכך ולומר הלל שלם בשמחה וחדוה
רבה ובהתעוררות גדול בקדֻשה ובטהרה גדולה .כי ברחמיך הרבים קבעת
לנו שמונת ימי חנֻכה ,להודות ולהלל לשמך הגדול שהם שעשוע עולם הבא.
זכנו ברחמיך הרבים לקיים מצוותיך באמת ,עד שנזכה להמשיך עלינו
באמת שעשוע עולם הבא תמיד ,שהוא הודאה לשמך הגדול והקדוש,
ובפרט בימי החנֻכה הקדושים שהם ימי הודאה ,עד שנזכה להתקרב אליך
באמת ,ולדעת ולהכיר אותך ולהודות לך ולברכך סלה באמת לעולם כי
טוב ,כמו שכתוב :הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו ,ונזכה להמשיך הקדֻשה
של שבת לששת ימי החול ,עד שנזכה להיות בשמחה תמיד כרצונך הטוב
באמת) ...לקוטי תפילות ב' – מתוך תפילה ב'(
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