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שראל עם קדוש הם למעלה מהטבע ,כי אינם מסורים לשום שר ואינם
מתנהגים על פי הטבע של מערכת השמים ,רק על פי השגחתו יתברך,
מצוים שלא לדרֹש באותות השמים ולֹא לעונן ולנחש .כי באמת
ועל כן הם ֻ
הא בהא תליא ,כי כשישראל אינם דורשים באלו השקרים והדמיונות
כוזבים של המעוננים והדורשים באותות השמים וחוזים בכוכבים וכיוצא,
על ידי זה הם מכניעים זֻהמת הנחש ומדבקים את עצמם באמונה דקדֻשה,
ואזי זוכים על ידי האמונה לבחינת חידוש העולם ,בחינת ארץ ישראל ,ואזי
הנהגתם על ידי השגחה לבד ,בחינת נפלאות למעלה מהטבע של מערכת
השמים ,ואז בודאי אין צריכין לירֹא כלל מאותות השמים ,מאחר שהם
למעלה מהם ,כי הם מתנהגים על ידי השגחה לבד .נמצא ,שעל ידי זה
בעצמו שהם מתרחקים מזה ,על ידי זה אינם צריכים לירֹא מזה .אבל
העכו"ם ,הדורשים במעוננים וקוסמים הנמשכין מזהמת הנחש ,ואין להם
אמונה בשלמות בהשם יתברך ,ועל ידי זה הם רחוקים מבחינת ארץ ישראל,
מבחינת השגחה ,ומתנהגים על פי הטבע ,על כן בודאי יש להם לירֹא מאותו
השמים מחמת זה בעצמו שהם דורשים בהם ואין להם
אמונה דקדֻשה כלל .וזה שכתוב אצל ישראל קדושים
)ירמיה י' ,ב'(" :ומאתות השמים אל תחתו ,כי יחתו
הגוים מהמה" ,הינו כנ"ל )הלכות מעונן ומנחש -
הלכה ב' לפי אוצר היראה – השגחה וטבע ,ז'(
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דרשו רבותינו ז"ל :אפילו אין בכם זכות
אלא מה שאתם אומרים בכל יום שמע
ישראל ,אתם ראויים לנצח את אויביכם וכו' ,כי
כל המלחמות שבעולם מרמזין עיקר על מלחמת
היצר הרע ,כי אפילו המלחמות שיש לאדם בגשמיות
עם שונאים ואויבים ,הכל הוא בחינת מלחמות היצר הרע,
כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סנהדרין מד( :כשיש לאדם צרים למטה,
כך יש לו צרים למעלה .ועל כן עיקר המלחמה הוא מלחמת היצר הרע .וזה
שהזהיר הכהן קֹדם שנכנסו למלחמת ה' ,לנצח את האויבים והסטרא
אחרא שסביב הקדֻשה ,סביב ארץ ישראל ,שהם כלל כל השונאים ,המונעים
והמעכבים מדברים שבקדֻשה ,וכשאדם נכנס להלחם עמהם ,אזי הוא
בסכנה גדולה חס ושלום ,כי מתעורר עליו כמה קטרוגים חס ושלום ורוצים
להפיל אותו מעבודתו לגמרי חס ושלום ,וזהו עיקר המלחמה שצריך
להתחזק לעמֹד על רגליו לבל יפול מעבודתו יתברך חס ושלום ,ואז בודאי
יזכה לנצחם ולשברם ולבטלם ,אבל במה יהיה בטחונו חזק שלא יפל
מעבודתו יתברך חס ושלום ,העיקר הוא רק האמונה הקדושה שכשהוא
חזק בהאמונה הקדושה ,בודאי אין לו להתיירא משום מלחמה ושום נסיון
שבעולם .וזהו שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה וכו' ,בזכות שמע
ישראל לבד .הינו זכות וכֹח האמונה הקדושה ,בזה לבד אתם יכולים
להתקרב למלחמה בגשמיות וברוחניות ,כי מאחר שאתם חזקים באמונתו
יתברך ,שוב אין לכם להתיירא כלל משום מלחמה שבעולם .וזהו" :אל ירך
לבבכם אל תיראו ואל תערצו ואל תחפזו מפניהם"' .אל תיראו' משעטת
סוסים ושפעת הקלגסים וקול הקרנות .הינו עניני תכסיסי מלחמה שעושין
השונאים להפחיד ולאים על שכנגדם ,וכל הבחינות הללו יש במלחמת היצר
הרע ,והוא ידוע למי שהתחיל לכנס קצת בעבודת ה' ובמלחמת היצר הרע,
אפילו אדם פשוט לגמרי ,כי דרך הבעל דבר והסטרא אחרא לאים ולהפחיד
על האדם מאֹד מאֹד ולהכביד עליו עבודתו יתברך מאֹד מאֹד ,ומחמת זה
נמנעו רבים מלהתחיל לכנֹס בעבודתו יתברך ,מחמת האיומים והכבדות
הללו וכיוצא בהם .וזה בחינת שעטת סוסים ושפעת הקלגסים וקול הקרנות
וכו' ,אבל העיקר בעבודת ה' שלא יתפחד האדם כלל ,וכמו שכתב רבנו ז"ל,
שבעולם הזה האדם צריך לעבֹר על גשר צר מאֹד ,והעיקר הוא שלא יתפחד
האדם כלל .ועיקר ההתחזקות לעבֹר על הגשר צר בשלום בלי פחד הוא



האמונה הקדושה כנ"ל ,בחינת שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה,
בזכות שמע ישראל ,הינו אמונה כנ"ל .ושוב 'אל ירך לבבכם אל תיראו ואל
תערצו ואל תחפזו מפניהם כי ה' אלֹקיכם ההולך עמכם להושיע אתכם וכו'.
וזהו "ה' לי לֹא אירא וכו'" )תהלים כז( .כמו שכתוב" :ה' לי" ,דהינו שאני
מאמין בה' יתברך באמונה שלמה וה' עמדי תמיד ,כי מלֹא כל הארץ כבודו,
שוב "לֹא אירא מה יעשה לי אדם" .כי מאחר שיש להאדם אמונה חזקה,
בודאי ינצח כל המלחמות וסוף כל סוף אשוב לה' יתברך באמת בחינת זֹאת
אשיב אל לבי על כן אוחיל) .הלכות גלוח – הלכה ג ,אות ט(
)ספר ִא ֵבּי הנחל א'  -מכתב קי"ד(

 ב"ה ,כ"ד סיון תשל"ב.
לאהובי אחי יקירי וחביבי לבי ונשמתי ,אשר ה' משתעשע בו ומתפאר
בו בכל העולמות .ה' ישמרהו מכל רע ,מכל מחלה וכאב ,וירפא אותו ואת
ביתו מהרה בשלמות לאֹרך ימים ושנים טובים אמתיים ,אמן.
נא ונא לדון אותי לכף זכות ולֹא יהיה לך עלי קפידא וטינא כלל על זה
שלא השבתי לך על כל מכתביך היקרים והנעימים לי מאֹד בלי שעור .והנה
אחרי חג הפסח העבר באתי לביתי ומצאתי שני מכתביך
היקרים לי מכל הון ,וקראתי אותם באהבה ובשמחה
רבה ועצומה ,ותכף התפללתי עליך ועל ביתך
שירחם ה' עליכם וימתיק ויבטל מכם כל הצער
והיסורים העוברים עליכם ויתן לכם רפואה
וישועה בכל העניינים בגוף ובנפש .ודע אחי
חביבי ,כי יש לי נחת גדול בכל פעם שאני זוכה
לראות כתב ידך כי כל דבוריך יוצאים מלבך
באמת ,ואני רואה בהם כי ה' יתברך חנן אותך
ונתן לך לב מבין דבר מתוך דבר וכלים יפים
יקרים מפז ,כדי שתוכל לקבל בהם האור הגנוז
והצפון שנמצא עכשיו בימינו בעולם העולה על כל
האורות הפלאות שהיו מעת בריאת העולם ,הוא
רבנו הנורא נחל נובע שהודיע לנו כי הוא המנהיג
האמתי בדורנו זה ובכל הדורות הבאים ,והוא יכול
והטמאות
להוציאנו ולהעלות כל העולם מכל הירידות והחשכות ֻ
והֻזהמות ולתקן כל העולם ולהחזיר ֻכלם לה' ולתורתו ,אפילו הרחוקים
לגמרי מקדֻשת התורה ואפילו ֻאמות העולם ,שידעו ֻכלם את ה' ולעבדו שכם
אחד.
כל דבור ודבור שיצא מפי רבנו הנורא יורדים למטה למטה עד עמקי
תהום תחתית ,ומעלה הכל למעלה למעלה משמי השמים .מי יערֹך שבחם,
מי יספר נוראות גדֻלתם ,אין דגמתם.

המתפלל על שלומו וישועתו בכל יום ובכל עת ובכל שעה¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È .
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☺  ...להיות יקר בעיני מאד כל פסיעה ופסיעה ,שזכיתי
לילך ולנסוע בשביל הנסיעה לארץ ישראל כי היה לי מניעות רבות בלי שעור
בכל יום ויום בכל נסיעה ונסיעה שהייתה נוגעת לעניין הנסיעה לארץ
ישראל ,עד אשר יכלו המון יריעות לפרטם ואי אפשר לבאר ֻכלם בכתב
בשום אפן על כן אמרתי לכתב מה שאפשר לכתב מה שיעלה על זכרוני
להיות לי לזכרון וליוצאי-חלצי ולאוהבי ורעי באמת ומגדל חבת ארץ ישראל
אמרתי לכתב מה שעבר עלי בכל יום ,מיום שהתחלתי לעסק בנסיעה לארץ
ישראל וכל מה שאוכל לכתב מכל ענין מחשבה דבור ומעשה שעל ידי זה
הגיע לי רמז והתחזקות לבוא לארץ ישראל ,או שהיה לי על ידי זה מניעה
לארץ ישראל ,שגם זה בשביל החשק כדי שיתגבר על ידי זה החשק יותר,
כמבאר אצלנו )לקוטי מוהר"ן ס"ו( ,הכל אראה לכתב בעזרת השם יתברך
כפי אשר יספיק הפנאי בישועת השם למען ידעו דור אחרון יקומו ויספרו
לבניהם כמה צריכין להתחזק לבוא לארץ ישראל כל מי שרוצה להיות איש
ישראלי באמת מגדול ועד קטן ,כי קדֻשת ארץ ישראל מספיק לכֻלנו כי כל
 ...אפילו לחולה שאין לו רפואה ,אני יכול לעזור ...
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מעשיה"  ...שער גימטריה צפת.
אחד מישראל מגדול ועד קטן יש לו
,ı¯‡Ï ˘Â„˜‰ Â&·¯ Ï˘ ÔÂÈˆ‰
שער! יש צפת ויש מירון ,שערים,
איזה חלק בארץ ישראל ושם חיינו שם
‡·,‰˘Ú& ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ Ï
"בשערים" שהוא הלב ,מה שהלב זוכה
קדֻשתנו שם ביתנו שם ארצנו שם אדמתנו שם
!!
‰&˘‰
ˆ¯˘‡¯ ÏÚ ÔÓÂ‡Ï ÚÂÒ&Ï ÔÈÎÈ
להשיג" ,בשערים" 'שערי דליבא'" ,עוז
חלקנו שם גורלנו ובחוץ-לארץ אנחנו גרים כאורח
)˘·˙ ˙˘(„"&˘˙ ‰·Â
והדר לבושה" ,מי שמע כזה? "עוז
נטה ללין המתגולל בחוצות ובשוקים וברחובות כי
והדר" ,יש סחורה שהיא חזק אבל
אין זה אדמתנו וחלקנו כלל ועל כן נקראת חוץ-
לא יפה ,ויש סחורה שהיא יפה אבל
לארץ חוץ דיקא כי בחוץ אנו עומדים בחוץ ממש,
לא חזק ,זה "עוז והדר"" ,ותשחק
ואין איש מאסף אותנו הביתה עד אשר נבוא על
ליום אחרון" ,ביום אחרון היא
אדמת הקדש.
תשמח ,היא תצחק למקום קדוש ,למקום פלא כזה .היו צדיקים כאלה,
ויותר מזה עין בדברי רבנו זכרונו לברכה בתורה ט' תקונין סימן כ'
ובתורה ארץ אכלת יושביה סימן קכ"ט ובתורה מענין אנשים פשוטים על -שהחיים שלהם נתנו לנו בחינם ,הוא אמר "עוז והדר" ,וכל מי ששמע אלו
הדיבורים "עוז והדר" ,הוא לא יכול לשכוח לעולם לנצח נצחים ,הוא רק
פסוק ואתחנן בלקוטי תנינא סימן ע"ח ובתורה מי שיודע מארץ ישראל
פותח את הפה" ,פיה פתחה" ,תכף נתגלה חכמה .מה זה חכמה? "ותורת
בסימן מ' ובתורה של אריכת אפים בלקוטי א' בסימן קנ"ה על-פסוק וימהר
חסד על לשונה" ,הוא בא ,אתה תהיה במרה שחורה? יש לנו תורה כזה,
משה ויקד ארצה ,מה ראה ,ארך אפים ראה ועל ידי זה ויקד ארצה ,לשון
"פיה פתחה בחכמה ,ותורת חסד על לשונה" .רבי ישראל )קרדונר( היה
כיקד יקוד אש שהיה לבו בוער לארץ ישראל וכו' ועוד בכמה תורות.
אומר "פיה פתחה בחכמה" ,אז כל העיר ,כולם ,כל המתנגדים נפלו
ועיין בחידושינו מה שזכני השם יתברך לכתב על זה לבאר ולהרחיב
ונתביישו ,רק לשמוע הקול של רבי ישראל "פיה פתחה בחכמה ,ותורת חסד
הדבור איך כל קדֻשת איש הישראלי וכל נצחון המלחמה שצריכין לנצח בזה
על לשונה" ,הם לא מבינים ,מה זה? איפה הפה? ה"ליקוטי מוהר"ן",
העולם ,הכל הוא לזכות לבוא לארץ ישראל השם יתברך יזכני לבוא לשם
ה"סיפורי מעשיות" ,זה "תורת חסד על לשונה" ,לעזור לנו" ,חסד" לעזור
מהרה ולפעל שם מה שאני צריך לפעל בארץ ישראל ,באפן שאזכה לשוב
לנו" .ולחם עצלות? לא תאכל"  -רק להיות בשמחה" ,לחם עצלות לא
אליו יתברך באמת ובשמחה ובטוב לבב ולהתחיל מחדש בעבודתו יתברך
תאכל"" .קמו בניה ויאשרוה ,בעלה ויהללה" ...ושלום בית ,זה העיקר,
להיות כרצונו וכרצון רבנו זכרונו לברכה באמת עד עולם והשם יתברך
העיקר שבכל העיקרים ,שלום בית.
ירחם על כלל עדתו ויביא לנו במהרה את משיח צדקנו ונזכה ֻכלנו לשוב
לארצנו לשבת על אדמתנו ולשמח בבנין בית מקדשנו במהרה בימינו ,אמן
)לקוטי עצות – צדיק ,סימן עז-עט(
כן יהי רצון.
 השבת ששובתים אצל הצדיק האמת
הוא כמו תענית )לקוטי מוהר"ן ,סימן קסז(.
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(
 צריך להיזהר מאֹד לגרש מקרבו הרוח שטות מה שלבו מלא מרוח
 ) ...כמו היום (,רבנו האר"י הקדוש היה
שטות הדבוק בו .ועל ידי שנתקשר להצדיק האמת הינו שיאהב את הצדיק
בהלוויה של הרמ"ק )רבי משה קורדוברו זצוק"ל() ...כמו היום ,לפני שבעים
אהבת נפש ,על ידי זה מגרש במהירות גדול את הרוח שטות מקרבו .ועל ידי
שנה (,אני מצאתי את הפתק ,זה פתק מן השמים ,פתק כזה ,מי שמע כזה?
זה זוכה ללב נשבר )שם ,סימן קעו(.
מי ראה כזה? עוד לא היה בעולם דבר כזה" ,להגיד לך כי נהנתי מאד
 מי שמאמין היטב בדברי הצדיקים ,הוא רואה מהם מופתים
מעבודתך" ,הוא מדבר איתי ,כמו שמדבר איש אל חברו" ,להגיד לך כי
גדולים בכל עת .כי הצדיקים אמתיים מלאים מופתים .ומי
נהנתי מאד מעבודתך" ,אתה יודע מזה? זה חדשות! כשיבוא
שמאמין בהם ומשים לב לדבריהם הוא רואה ומוצא אחר כך ,שכל
הגאולה ,כולם ישבחו ויפארו וישוררו את השם יתברך ,על החסד
מה שנעשה אחר כך ,הכל היה מרֻמז בדבריהם )שם ,סימן קפו(.
הגדול הזה שיש לנו "נ נח"! הוא אמר לקומוניסטים שילכו ,בא
  ...רבונו של עולם ,זכנו לאמונת חכמים באמת בשלמות .עזרני
הקץ שלהם ,הם הלכו לעולם ועד ...כל העולם יבואו )לאומן( ,יהיה
שאזכה להאמין באמת בדברי הצדיקים האמתיים ,שאזכה להאמין
הרבה בתי כנסת ,וילמדו וירקדו] ...אבל כשיבוא משיח ,רבנו יבוא
באמונה שלמה שכל דבריהם ומעשיהם
לפה ,לא?[ וודאי ,וודאי! הוא פה והוא יבוא
לפה ,ויהיה נעשה פלאות כאלה ,אנחנו
אינו פשוט ויש בהם רזין וסודות
גדולות ,והם מלאים מופתים ,כי נעלם
רואים כבר פלאות" ,נ נח" ,זכינו ל"נ נח",
בדבריהם חידושים ועתידות נפלאות
כל העולם לא ידעו מ"נ נח" ,רק רבנו
ונוראות ,עד אשר אזכה לראות גבורות ה'
הקדוש בעצמו גילה את זה :אתה יודע מי
ונפלאותיו על-ידי דבריהם הקדושים,
אני? אני "נ נח"! הוא הודיע לנו ,גילה
לראות שכל מה שעובר עלינו כל ימינו,
לנו...
‡:Ï"Ê Â&·¯ ¯Ó
הכל היה מרֻמז בדבריהם הקדושים
"אשת חיל"  ...יכולים לגווע " ...כי
!ÏÎ‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÈÏ˘ ‰˘‰ ˘‡¯‰
הנאמרים באמת וצדק ,בחכמה נפלאה
טוב סחרה  ...טעמה כי טוב סחרה" ...
˘ÈÏ
ÌÈ·¯Â˜Ó‰˘ ¯Á‡Ó ,ÈÏˆ‡ ‡ÏÙÂ
נוראה ונשגבה שהיו מרמזים לנו כל זה
איזה סחורה יש לנו! זה הסחורה "לא
ÏÎ Â¯‰ÊÈ ‡Ï ‰ÓÏ ,ÈÏ ÌÈ&ÈÓ‡Ó
יכבה בלילה נרה" ,אפילו בלילה לא יכבה
בדבריהם ושיחתם ששמענו מפיהם או
ÌÏÂÎ ÂÈ‰È˘ ,ÈÏ‡ ÌÈ·¯Â˜Ó‰ ÌÈ˘&‡‰
מפי אחרים בשמם או מפי ספריהם
נרה ,עוד לא ,יש עוד "ידיה שילחה
?¯„ÚÈ ‡Ï ˘È‡ ,‰&˘‰ ˘‡¯ ÏÚ
בכישור ,וכפיה תמכו פלך"" ,כפה פרסה
הקדושים והנוראים .מלא רחמים ,זכנו
‡Â‰ ÈÏ˘ ÔÈÈ&Ú ÏÎ ÈÎ
לאמונה שלמה הזאת ולדעת ושכל הזה,
לעני"  ...אתה עני? "כפה פרסה לעני"!
נותן הכל ...עוד לא ,יש עוד "וידיה שילחה
עד שאמצא בדבריהם למפרע כל מה
¯˜ ¯‡˘ !‰&˘‰
שעובר עלינו ברחמיך .ואזכה להיות
לאביון" ,עני ואביון ,זה תכלית השפלות,
¯Ò˘ ÈÓ ÏÎ˘ ,ÊÂ¯Î ˙Â˘ÚÏ ¯È‰Ê‰Â
מקֹרב ודבוק תמיד בצדיקי אמת
עני ואביון ,אני לא עוזב אף עני ואביון...
‡ÏÚ ‰È‰È ,ÂÈÏ‡ ·¯Â˜ÓÂ Â˙ÚÓ˘Ó Ï
"לא תירא לביתה משלג" ,אין פחד,
ואנשיהם הנאמנים ,ולילך בדרכיהם
¯‡˘ ÔÎÂ ˘È‡ ¯ÒÁÈ ‡Ï .ÂÏˆ‡ ‰˘‰
מדוע? "כי כל ביתה לבוש שנים" ,מה זה
הישרים והתמימים ,ולהאמין בהם
,ÈÏ˘ ‰&˘‰ ˘‡¯‰ :˙Â¯Â„Ï ‚‰Â& ‡Â‰
באמונה שלמה ,עד שאזכה לשוב אליך
שנים? שניים .עוד לא זכיתי? עוד פעם,
Ú„ÂÈ Í¯·˙È '‰Â ,ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ‡Â‰
באמת ולהיות כרצונך הטוב כל ימי חיי.
שניים ,עוד ,עוד" .כי כל ביתה לבוש
˘‡.È˙Â·‡Ó ‰˘Â¯È· ‰Ê‰ ¯·„‰ ÔÈ
שנים" ,אז אין פחד ,שניים' ,אל תקרא
ותמהר ותחיש לגאלינו ותביא לנו את
ויקים מהרה מקרא שכתוב,
משיח צדקנוֻ ,
שנים ,אלא שניים' ,שניים זה עושה בלי
¯˜ ,‰&˙Ó· ˙‡Ê ÈÏ Ô˙& Í¯·˙È '‰
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
סוף" .עוז והדר לבושה ,ותשחק ליום
˘‡&.‰&˘‰ ˘‡¯ Â‰Ó Ú„ÂÈ È
נפלאות .יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי
אחרון" " ...עוז" ,הוא חזק" ,והדר",
ÔÈÈÂÏ˙ È‡„Â· ÌÎÏÂÎ Ì˙‡ ,‡ÈÚ·Ó ‡Ï
לפניך ה' צורי וגואלי .ברוך ה' אלקים
,
ויפה ,יש סחורה חזקה אבל לא יפה
·¯‡˘ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ,ÈÏ˘ ‰&˘‰
אלקי ישראל עֹשה נפלאות לבדו .וברוך
"עוז" "והדר" " ...ותשחק ליום אחרון"
שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל
 ...הוא רק פותח את הפה ,נתגלה חכמה
åìåë íìåòä ìë
הארץ אמן ואמן") :לקוטי תפילות –
כזה" ,פיה פתחה" ,כשהוא פותח את
!éìù äðùä ùàøá éåìú
מתוך תפילה קכ"ו(
הפה ,נתגלה חכמה" .נ'חל נ'ובע מ'קור
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