עלון
תע"ג

בס"ד

alqxan ongp iax ly
לזכות לכל הישועות

טוב להגיד ולשיר

! אותו חזק כי הוא ינחילנה ...
)אוצר היראה & צדיק ,ל"ד(

כל מה שהצדיק עולה למעלה יתרה וממשי .מקיפי+
עליוני +יותר ,הוא יכול להאיר ביותר בדרי מטה ,בחינת הדעת
של מלא כל האר .כבודו .ולפעמי +מתגברי +הפגמי +של
ישראל כל כ ,.עד שג +הצדיק הגדול בעוצ +השגתו אי אפשר
להאיר לה +הדעת האמת כי א +על ידי הסתלקותו ,חס ושלו,+
כי הוא מוכרח לעלות בעליות גדולות כל כ] .בשביל תיקו9
נפשות ישראל[ ,שאי אפשר לעלות לש +כשהוא מלובש בגו:
עדיי ,9בזה העול .+ועל כ 9הוא מוכרח להסתלק ,ואז עולה
למקו +שעולה ,למקו +עליו 9ונורא מאד ,ומש +מאיר
לתלמידיו הדעת האמת עד שידעו הכל אפילו הנופלי+
והירודי +מאד כי מלא כל האר .כבודו ,עד
שישובו אליו יתבר .באמת על ידי זה ,וזה
בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל ,מיתת
צדיקי 2מכפרת.
! ומבחינה זו נמש .בחינת
הסתלקות משה רבנו עליו השלו,+
כי על ידי פגמי ישראל והעיקר על
ידי המחלקות והנסיונות ,לא היו
יכולי 9ליכנס לאר< ישראל שש+
עיקר התגלות הדעת הנ"ל ,כי א+
על ידי הסתלקות משה ,ואז עלה
ונכלל בבחינת רעוא דרעוי) 9רצו9
שברצונות( תכלית המדרגה העליונה.

☺ ממוהרנ"ת ז"ל ,שהיה אחד מאנשי שלומו בכפר
מחזיק 'ארענדע' ]עסק המחזק בחכירה[ ,ובא איזה דייטש
]גרמני[ ובקש להוסי :עליו ולקח ה'ארענדע' ממנו .ובא
למוהרנ"ת בקובלנא רבא על זה .ענה מוהרנ"ת ואמר לו:
מה אתה מבקש ,שאהרוג אנוכי את הגרמני? אלא אתה
תבקש מה' יתבר 9שלא יוכל לעשות ל 9רע ,וג 2אני אסיע
ל 9בתפלה על זה .וכ 9היה ,שפעלו בתפלת ,+שלא יכול
לעשות לו רע ולדחותו מה'ארענדע' שלו.

)לקוטי עצות & צדקה ,ג'(
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! ומש +האיר לתלמידו יהושע בחינת
הלימוד של מלא כל האר .כבודו ,שזה בעצמו בחינת
יהושע ,בחינת השגת התלמיד שהוא בחינת התחזקות .וזה
בחינת וצו את יהושע וחזקהו ,ונאמר אותו חזק כי הוא
ינחילנה .כי דייקא אחר הסתלקות משה זכה יהושע להכניס
את ישראל לאר< .ובזה פעל לדורות ,שאפילו בעקבות משיחא
בתוק :התגברות הסטרא אחרא ,עד שיהיו מוכרחי +הצדיקי+
אמתיי +שה +בחינת משה להסתלק מ 9העול ,+חס ושלו,+
שזהו הצרה הגדולה מכל הצרות ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל:
שקולה מיתת הצדיקי 2כפלי 2כחרב 6בית המקדש.
! ועל כ 9באמת צריכי 9לבכות ולקונ 9על זה הרבה בכל יו+
בחצות לילה ,ומכל שכ 9בי 9המצרי .+א .א :על פי כ 9ואתה
מרו 2לעול 2ה' ,כי דייקא על ידי זה תצמח הישועה והגאולה
ויתהפ .אבלנו לששו ,9כי גדולי 2צדיקי 2במיתת 2יותר
מבחייה .2כי דייקא על ידי הסתלקות +ממשיכי 9הארה גדולה
לתלמידיה ,+עד שעל ידי זה תהיה הגאולה.
חדש! ספר נפלא על החשיבות והכרח לימוד
ספרי רבי נחמן זצ"ל ,בדורותינו.
מלוקט מכתבי ומפי אנ"ש
מחיר הקרן  5ש"ח  -הזמנות050-6741702 :

)סיפורי & +השמטות ,כ"ד(

 $על&ידי צדקה משברי 9תאוות ממו,9
וממשיכי 9השגחה שלמה ,ומבטלי 9החרו9
א :מ 9העול ,+וממשיכי 9חסד בעול,+
ונמש .התגלות משיח ובני 9בית
המקדש שהוא התגלות הדעת ,ועל ידי
זה יכולי 9להעלות נפשות ישראל
ולחדש ;+ועל ידי זה נעשה יחוד
קודשא ברי .הוא ושכינתיה ,ועל&ידי
זה זוכה להביא התגלות התורה של
לעתיד לבוא ,ונעשה תקונא דמרכבתא
עילאה ותתאה ,ג +נחשב כמקטיר
קטורת.

)לקוטי תפילות א' ,י"ג(

 %השיבה לי ששו 6ישע 9ורוח נדיבה תסמכני .שאזכה
שיתנדב לבי תמיד לעזור לעניי +הגוני +בכל כחי ,ה 9לפזר משלי
לעניי +הגוני ,+להעניק לה +ולת 9לה +בשתי ידי ,+מברכת ה'
אשר אתה נות 9לי בכל&עת ,ה 9להשתדל עבור +בכל כחי ,ליל.
ולסבב עבור +ולקב< על יד ,נדבת לב אחינו בני ישראל ,לתמכ+
ולסעד +למלאת ידי עניי +הגוני ,+די מחסור +אשר יחסר לה,+
ה 9מזונות ה 9מלבושי +וכל מה שה +צריכי.+
 %ותשפיע עלי בחסד ,.ותתנני לח 9ולחסד בעיני עמ .בית
ישראל ,שאזכה שיהיו נשמעי +דבריי אצל ,+ויכנסו דבריי
באזניה +שיתנדבו לבב +לת 9צדקה הרבה ,ואזכה לקבל מה+
מכל אחד ואחד מנה יפה אפיי.+
 %ותעזרני שיהיה לי כח להפו .בדבריי לב אכזר ללב
נדיבה ,ואזכה להרבות בצדקה באמת תמיד כל ימי חיי.
 %ובזכות וכח הצדקה של כל עמ .בית ישראל ,תזכה אותנו
לשבר תאוות ממו 9מאתנו .והרוח נדיבה של הצדקה הקדושה
יומש .עלינו וישכ .חמימות תאוות ממו ,9תאוות הנגידות

l"vf ,dnly wifii` 'x oa xqce` ac l`xyi 'x epixen gvp oexkfl

והעשירות ,מה שהלב בוער ומתאוה
לממו 9הרבה ,להתעשר בעול +שאינו
שלו .ונזכה להשלי .אלילי כס :וזהב,
שלא יהיה בלבנו שו +תאוה וחמימות
והתלהבות לממו 9כלל ,רק נהיה שמחי+
בחלקנו תמיד ,ונהיה מסתפקי +במה
שאתה חונ 9אותנו ברחמי .בכל עת ,את
כל אחד ואחד כפי רצונ .הטוב ,ולא נת9
עינינו כלל במה שאינו שלנו ,ולא נחמוד
ולא נתאוה כלל לכל אשר לרעינו ,רק
נזכה להיות שמחי +בחלקנו תמיד
באמת.

)לקוטי עצות ,ה'&ז'(

& אי אפשר לבוא לאר<&ישראל
כי&א +על&ידי יסורי ,9ועיקר היסורי 9ה+
המונעי +הרשעי ,+מוציאי דיבת האר<.
ועל&ידי המשכת התורה ,זוכה להכניע כל
המניעות והיסורי .9וכפי שלמות התורה
שזוכה להמשי .בתיקו 9גדול ביותר,
כמו&כ 9הוא זוכה להכניע המונעי +ולבוא
לאר<&ישראל.

)אוצר היראה & צדקה וגמילות חסדי ,+כ"ב(

( עיקר העניות הוא מחמת
התגברות הימי רע על הימי טוב ,שזה
בחינת כל ימי עני רעי .2ועל כ 9זה שנות9
צדקה לעני ,שעל&ידי זה הוא בחינת
צדיק בחינת צדיק חונ 6ונות ,6על כ 9הוא
מכניע ומבטל הימי רע מ 9העני ונתגלה
בחינת הימי טוב ,שזה בחינת בני 9התורה
שמעלי 9האותיות התורה הקדושה שה+
בחינת ימי טוב ,שהיו מלובשי 9ומכוסי9
בתו .הימי רע ,עד שלא היו נכרי +כלל.
והצדיק עוסק לבטל ולהכניע הרע,
ולהעלות ולגלות הטוב שמלובש ג +ש,+
שעל ידי זה הוא בונה התורה ,בבחינת
אותיות בולטות ומצטרפות .וזה התיקו9
נעשה ג +כ 9על&ידי צדקה ,כי צדקה היא
ג +כ 9בבחינה זו.
( ועיקר הצדקה הוא לת 9לעניי+
הגוני ,+העוסקי 9בתורה ,רק שהעניות

& כשבא לבחינת אר<&ישראל ,אזי
נקרא גיבור תקי .:כי קוד +שבא לבחינת
אר< ישראל ,אזי אל יתהלל חוגר
כמפתח ,אבל אחר&כ .כשנוצח ,אזי
נקרא איש מלחמה.
& על&ידי שנותני 9צדקה לאר<
ישראל נכללי 9באוירא דאר< ישראל,
שהיא בחינת הבל הקודש שאי 9בו חטא,
ועל&ידי&זה מבטלי 9הדי 9והחוש .וכו' מ9
העול ;+ג +על&ידי&זה ניצול ממחשבות
זרות שבתפלה ונזדכ .מוחו ומחשבתו,
והיא בחינת תיקו 9הברית.

)ספר המידות & ח(9

' על&ידי צדקה זוכה לח.9
' על&ידי שפלות זוכה לח.9
' לח 9יכניס אורחי.+
' ג +ישמור את עצמו ממאכלי
איסור ,וישמור את פיו מדיבור אסור.
' מי שמפזר מעותיו בשביל לקנות
לעצמו רב ללמוד ממנו ,על&ידי זה ימצא
ח.9
' כשתעביר על מידותי ,.תמצא ח.9
' על&ידי תוכחה תשא ח.9
' שמ&9זית מסוגל לח.9
' סגולה לח 9תכתוב על קל ::כס:
וזהב חסד ואמת אלו.:
' על&ידי היראה מתלמיד&חכ+
תזכה לח.9
' דבורי +היוצאי +בניחותא
נתקבלי +אצל בני&אד.+

מעשרה טפחי ,+שמעול +לא ירדה
השכינה לש .+כי בגודל כוחו יכול להאיר
אפילו בהרחוקי +והגרועי +מאד א+
רוצי +לקבל ,בבחינת כי אשב בחוש 9ה'
אור לי.
) וזה עיקר מצוות נר חנוכה
להדליק ולהאיר אור האמת בעול,+
שיזכו הכל לידע היכ 9הצדיק האמיתי
שהוא ראש מובחר האמת שבי9
הצדיקי .+כי עיקר הנס של חנוכה
שנכנעה מלכות הרשעה שהיא בחינת
שקר ,בחינת עבד ,זוהמת הנחש,
ונתגברה ונתעלתה מלכות דקדושה של
ישראל שה +בחינת ב 9המל ,.בחינת
אמת.
) צרי .לכוו 9בהדלקת נר חנוכה
שנזכה על ידי זה להמשי .הארת האמת
ונזכה להתקרב לנקודת האמת תמיד.
) הכוס :ומתגעגע להתראות
באהבה ושמחה בלב אמת ,דורש שלומו
ומעתיר בעד שלומו וישועתו והצלחתו
לנצח.
ישראל דב אודסר

)תקנ"ג & המש(.

מבטל אות +ומבלבל אות ,+ועל&כ 9זה
שתומ .אותו ונות 9לו צדקה ,ועל&ידי זה
העני ההגו 9הזה יכול לעסוק בתורה,
נמצא שזה הנות 9צדקה הוא מכניע
ומבטל הימי רע ,ובונה את התורה
שלומד העני על ידי זה ,ועל כ 9על ידי זה
הוא בחינת הצדיק שעוסק ג +כ 9בזה
כנ"ל )הלכות חנוכה ,הלכה ג' אות ו'(.

)מספר א=י הנחל & מכתב י'(

ב"ה ,ערב חנוכה תש"כ.
) נפשי יקירי וחביבי ,שש +את לבו
לשזר עצמו אל האמת האמיתית הפודה
מכל צרות ,אשר כל העול +צריכי +מאד
מאד לקבלה ,שלו +וכל טוב.
) זה שאנו מדליקי 9נר חנוכה כל
אחד בביתו למטה מעשרה טפחי ,+כי
הצדיק הגדול ממשי .תיקוני +נפלאי+
כאלה עד שמאיר בחינת השגת אלקות
על ידי צמצומי +ג +למטה בדיוטא
התחתונה מאד ,שהוא בחינת למטה
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* פע +אחת ,ספר מקדושת הרב
הקדוש מפולנאה ,והפליג בשבחו זכרונו
לברכה ,ואמר א&:על&פי שספרו תולדות
יעקב יוס :וכ 9שאר ספריו זכרונו
לברכה ,כול +קדושי +ונפלאי +מאד,
כידוע ומפורס ;+א&:על&פי&כ 9קדושת
מדרגת הרב הקדוש הנ"ל בעצמו היה
למעלה הרבה ממה שנראה ומוב 9מתו.
ספריו הקדושי.+
* וכ ,9כשראה את הספר הקדוש
נוע +אלימל ,.התפלא מאד ואמר
שקדושת מעלת הרב הקדוש רבי אלימל.
זכרונו לברכה נשגבה למעלה למעלה
ממה שנראה ומוב 9מתו .ספרו הנ"ל.
* וג +בקדושת אחיו הרב הקדוש
רבי זוסיא זכרונו לברכה ,הפליג מאד
מאד וכו' ,כידוע אצלנו.
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