עלון
תר"ג

וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל ...

)שמות ו ,ה(

ובשביל זה מאן משה רבנו הירבה בשליחותו ,כששלחו ה' יתברך
להוציא את ישראל ממצרים ,וטען כמה טענות :ואמרו לי מה שמו מה
אומר אליהם וכו' ,והן לא יאמינו לי וכו' ,וכן הרבה ,עד שבסוף אמר :שלח
נא ביד תשלח וכו' ,כי ידע שקשה מאד להכניס הדעת בישראל ,כי עדיין לא
קידשו את עצמן כראוי ,כי ידוע שישראל אז לא היו עדיין ראויים לגאולה,
כמו שכתוב ביחזקאל בסימן ט"ז :ובמים לא רוחצת למשעי וכו' עד ואעבור
עליך ואראך מתבוססת בדמיך וכו'.
על כן היה קשה מאד להכניס בהם הדעת האמתי ,שבזה היה תלוי כל
גאולתם; אבל ה' יתברך הכריחו לילך ולהאיר בהם הדעת ולהוציאם ,כי
חמל עליהם בזכות אבות ודילג על הקץ ,כמו שכתוב :קול דודי הנה זה בא
מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות וכו'.
כי ה' יתברך ראה שאם לא יאיר בהם הדעת כלל ,אם כן מהיכן יזכו
לגאולה ,כי ראה שאי אפשר להמתין בגאולתם עד שיקדשו את שבעת
הנרות כראוי ,באופן שיהיו ראויים להשגת המקיפים על ידי קדושתם )ועיין
בספר לקוטי מוהר"ן חלק א ,סימן כא  -שהשגת המקיפים והדעת
הנעלמים מהבן-אדם ,הוא על ידי צעקה לה' וקדושת
שבעת הנרות ,העניים והפה וכו'( כי אי אפשר
להמתין על זה ,כי הבעל דבר מתגבר מאד ,וחס
ושלום באריכת הזמן ישתקעו לגמרי בגלות
וזוהמת מצרים חס ושלום כמובא ,שאם היו
ישראל חס ושלום מתמהמהים עוד כרגע
במצרים ,היו נשארים משוקעים שם חס
ושלום ,שזהו סוד ולא יכלו להתמהמה וכו'
כידוע .על כן חמל עליהם ה' יתברך ודילג על
הקץ ,והאיר בהם הארת הדעת על ידי משה
רבנו הארה נפלאה ,אף על פי שלא היו ראויים
לזה על ידי מעשיהם ,ועל ידי זה נתעוררו לשוב
לה' יתברך בבחינת משכני אחריך נרוצה ,וכעיין
שפירש רש"י שם ,עיין שם.
אבל עדיין היה להם בחירה גדולה ,כי עדיין היה קשה להם
קושיות ומבוכות הרבה ,כי עדיין לא השיגו המקיפים כראוי ,כי לא היו
ראויים להם מחמת שלא קידשו עדיין שבעת הנרות ,כי גם הארת
והתנוצצות הדעת שהשיגו היה גם כן בדרך חסד ורחמים לפנים משורת
הדין .ומזה באו כל הנסיונות הרבים שניסו את ה' יתברך והרהרו אחר ה'
יתברך ואחרי משה ,כי הכל נמשך מבחינה הנ"ל ,מחמת שלא זכו להשגת
המקיפים בשלמות ,מחמת שעדיין לא נתקדשו כראוי וכו' .ועיקר מה
שהועיל לישראל שאף על פי כן רובם ככולם נשארו על עמדם הוא זכות
אבותם אברהם ,יצחק ויעקב ורבוי הצעקות שצעקו אל ה' ,כמו שכתוב שם
בפרשה :וגם הקימותי את בריתי וכו' וגם אני שמעתי את נאקת בני
ישראל .כי עיקר הולדת המוחין מתעלומתן הוא על ידי הצעקה.
וכל זה צריך כל אדם לידע בכל זמן ,שכל זה עובר גם עתה על כל אחד
ואחד ,ומשכיל על דבר טוב החפץ באמת לאמתו יבין מזה עצות והתחזקות
להתקרב לנקודת האמת ,וכשרואה שבאין על דעתו קושיות ובלבולים כמה
וכמה הוא צריך לצעוק לה' יתברך ,כי על ידי צעקה מולידין המוחין
מתעלומתן) .לקוטי הלכות  -הלכות גילוח – הלכה ה  -אות י(

ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ...

)שמות ו ,ט(

צריכין להכיר חסרונו ,ואף על פי כן יבטח בה' ובצדיקי האמת ,כי ה'
יתברך יעזור לו בחסדו הגדול .וכן מבואר בילקוט ראובני על פסוק )שמות
ו( :ולא שמעו אל משה מקוצר רוח וכו' כלומר ,משום דחזו דלא הוי בהון
עובדין דכשרין וטבין וכו' ]מפני שראו שלא היה בהם מעשים כשרים
וטובים וכו'[ ,עיין שם .וכן מבואר עוד במקום אחר היינו שעיקר פגם
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האמונה שלהם היה מחמת ענוה פסולה שהוא בחינת מוחין דקטנות ,ועל כן
באו לפגם גדול כל כך שלא שמעו אל משה) .לקוטי הלכות  -הלכות תפילין
– הלכה ו  -אות לא ,בסוף(

ויבלע מטה אהרן את מטותם ...

)שמות ז ,יב(

את זה לעומת זה עשה אלקים .ונתן כח גם בהסטרא אחרא שתוכל
להתעקם כקוף בפני אדם ,עד שיש כח גם להחרטומים והמכשפים שיעשו
כמעשה הצדיקים לפעול פעולות על ידי שמות הטומאה ,כמפורש בתורה
לעניין המופתים הנוראים שעשה משה רבנו ,ויעשו גם החרטומים
בלהטיהם כן .אבל בוודאי אמיתת הקדושה ידה על העליונה ולעולם גברה
יד משה עליהם .כמו שכתוב )שמות ז( :ויבלע מטה אהרן את מטותם .עד
שבכמה אותות לא יכלו החרטומים להוציא ,עד שהוכרחו להודות ולומר:
אצבע אלקים הוא .ואם אף על פי כן החזיק לב פרעה ,אבל בסוף הוכרח
להודות ולומר :ה' הצדיק ,ולשלחם בעצמו .ואחר כך נתחרט ורדף אחריהם
עד הים .ושם הראה ה' את ידו הגדולה ובקע את הים לפני בני ישראל,
ופרעה סבר שגם הוא יעבור הים ורדף אחריהם לתוך הים וישב ה'
עליהם את מי הים וכו'.
והנה מכל המעשיות הנוראות האלו וכאלו ,ומכל
מה שמבואר בספרי קודש מזה ,אנו רואין גודל
כח הבחירה שנתן ה' יתברך להאדם בזה
העולם המעשה .ועיקר הבחירה על ידי
שהעלים רצונו ,ואינו מגלה סודו כי אם
לעבדיו הנביאים הרודפים ומתייגעים להשיג
רצונו .ואלו הנביאים והצדיקים אמתיים
מגלים רצונו על ידי תפילתם הקדושה ,שעל
ידי זה הם עושים מופתים ואותות נוראות
בעולם .והעיקר הוא משה רבנו שהוא רבן של
כל הנביאים ,שעשה אותות ומופתים נוראים
בעולם אשר לא נשמעו ולא נראו בכל הארץ ,כמו
שכתוב )דברים ד( הנהיה כדבר הגדול הזה וכו' ,וכל מה
שעשה הכל היה על ידי תפילה ,כמו שכתוב )שמות טו( ויצעק אל ה'.
וכן באלישע אמרו רבותינו ז"ל )מגלה כז( ואלישע כל מה דעביד בתפילה
הוא דעביד .אבל אם כן כבר היה מתבטל הבחירה והיה מתבטל כל העולם
שנברא רק בשביל הבחירה .ועל כן כל ימי קיום העולם ,בהכרח שיהיה
בחירה .על כן בדרכי נפלאותיו יתברך נתן כח גם להסטרא אחרא שיהיה
להם כח לעשות איזה מופתים לפי שעה על ידי כשופים ושמות הטומאה.
)לקוטי הלכות  -הלכות ברכת השחר – הלכה ה  -אות עו(

)מספר ִא ֵבּי הנחל ב  -מכתב ה(

כל תיקונינו הוא רק על ידי הצדיק הגדול הפלא היחידי שיכול לירד וכו'
כנזכר לעיל ,ואם היו כל העולם מתבטלים אליו בשלמות ,אזי כבר היה הכל
מתוקן לגמרי.
אבל לא די לדאבוננו לא די שאינם מתבטלים אליו רק אדרבא הם
חולקים על הצדיק ומדברים חירופים וגידופים וליצנות ולשון הרע ושקרים
על הצדיק וכשרי אמת ,עד אשר נשלך האמת ארצה ,ועל ידי זה נעשים כל
הקלקולים של העולם ,ומזה עיקר אריכת הגלות.
ועתה כל תקוותינו הוא שיתתקן הכל על ידי משיח צדקנו ,שיגלה אור
הצדיק האמת בעולם ,ועל ידי זה יתתקן הכל ויתבטל המחלוקת ויהיה
שלום נפלא בעולם.
לעילוינשמתמרתבלרהבתדיאמנטא,ת.נ.צ.ב.ה.
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)סימנים מ מא(

יכולים לצעוק לה' יתברך בקול דממה דקה בצעקה גדולה מאד ,ושום
אדם לא ישמע כלל ,כי אינו מוציא שום קול לחוץ ,רק הוא מצייר היטב
הצעקה במחשבה .ועיין בפנים כל העניין.
אמר :הלא החנווני ,דרכו להקיף בהקפה שיתנו לו לאחר זמן ,ומדוע לא
יאמר האדם איזה קפיטליך תהלים או ללמוד או לעשות שאר מצוות,
ויהיה מונח ומוכן אצלו לעת הצורך; כי יהיה זמן ,שיצטרך לזה שיגבה
שכרו ופעולתו ,ומדוע לא יהיה כמו שנותן החנווני סחורה בהקפה.

עבודת ה' ,כי צריכין לפעמים לעשות דברים הנראין כשיגעון כדי לעשות
רצונו יתברך .כי צריכין להתגלגל בכל מיני רפש וטיט בשביל עבודת ה'
ומצוותיו יתברך ,ולאו דווקא בשביל מצוה ממש ,אלא כל דבר שיש בו רצון
ה' יתברך נקרא מצוה .וצריך לגלגל עצמו בכל מיני רפש וטיט כדי לעשות
איזה רצון ונחת לה' יתברך ,וכשאהבתו חזקה כל-כך לה' יתברך ,אז הוא
בחינת בן יקיר וחביב מאד לה' יתברך ,וה' יתברך חומל עליו ומניחו לחפש
בגנזיא דמלכא ]אוצרות המלך[ הגנוזים וצפונים ביותר ,עד שזוכה שיתגלה
לו ההשגה של צדיק ורע לו רשע וטוב לו וכו' ,וזוכה לסתרי תורה ולהעלות
המשפט שנפל עד התהום ,ולתקנו )לקוטי מוהר"ן תנינא ,סימן ה'(.

)ליקוטי תפילות חלק ב – תפילה ה(
)השמטות ,כא(

פעם אחת היה זקן אחד ,מחשוביו של הבעל-שם-טוב ,ושמע ממנו,
שהוא יהיה לו נכד שיוכל לעשות טובה לבעל בחירה .ואחר פטירת הבעל-
שם-טוב נסע לכל נכדי הבעל-שם-טוב ,לראות אל מי כוון הבעל-שם-טוב
בדבורו מעניין בעל בחירה .ובא אצל הרב הקדוש רבי ברוך ז"ל ,ושמע בעת
שהיה בחוץ איך שהרב הקדוש מתאונן ואומר" :רבונו של עולם ,איך עושין
טובה לבעל בחירה?" ואמר הזקן" :אם-כן ,לא עליכם התכוון זקנכם,
הבעל-שם-טוב וכו' .וכשבא לרבינו ז"ל ,בחוץ שמע שרבינו ז"ל אמר
בתנועה עמוקה ,כדרך תנועות רבינו ז"ל" :הן הבעל-בחירה" ,כאומר :אני
יכול לעשות טובה לבעל בחירה .ואמר הזקן :עליכם כוון זקנכם ,שתוכלו
לעשות טובה לבעל בחירה! )אמר המעתיק :להבין זאת הלוא כל הצדיקים
מתלמידי הבעל-שם-טוב היו עושין בעלי תשובה שהם בעלי בחירות ,אלא
"לעשות טובה לבעל בחירה" ,לא לטול ממנו את הבחירה ,ורק לסעדו
ולסמכו בעצות וכו' ,שהוא בעצמו יטה בחירתו לטוב ודווקא שתהיה לו
בחירה ,וזהו עיקר תשובת המשקל ממש ,וזה לא היה רק אצל רבינו ז"ל ,כי
שאר הצדיקים עשו בעלי תשובה ,ולקחו אותם על כתפם ,ולא החזירו להם
הבחירה לילך שוב באלו המקומות שעברו וכו' .ויש הרבה לדבר ולבאר בזה
ולהראות בעליל שכן הוא ,ודי למבין(.

)שיחות מר' ישראל אודסר ,זצ"ל – כ"ה(

>> חג הפסח בהרחבה גדולה <<
 ...אוי ,אוי ,איפה כל הנגונים שלי ,היה לי כל-כך נגונים ונשכחו...
אתה מכיר את הנגון מחג הפסח" :אדיר במלוכה"? "לך ולך ,לך ה'
הממלכה" המלוכה והכבוד רק לה' יתברך" .מי זה מלך הכבוד?" לא לנו,
לא נקח לנו הכבוד ,הכבוד רק לה' יתברך!
אוי ,מה שרבינו הקדוש גילה על שמחה ,על נגינה  -אין בעולם! חדשות,
חדשות כאלה שכולם מתפעלים" ,איך הוא ידע העניין של הנגינה?" הנגונים
של רבינו  -זה נורא מאד ,הוא משמח כל העולם!
ורבינו הקדוש אמר" :טוב להחיות את עצמו באיזה נגון ,לנגן איזה
נגון".
אוי ,מה יהיה אם ישמעו את הנגינה של רבינו? כולם יפלו ,יפלו ולא
יוכלו לדבר ולא יוכלו לעמוד .יש כאן מנגנים כל-כך יפים שאין בעולם ,אבל
הנגינה של רבינו עולה על כולם ,כולם מתביישים!
מי יכול לשער ולתאר מה זה נגינה? רבינו הקדוש אומר שכל הבעלי-
הנגינה לא יודעים כלל מה זה נגינה .הם בעלי-נגינה מכל העולם ,כולם
מתביישים מהם ,ורבינו הקדוש אומר שהם לא יודעים כלל מה זה נגינה.
הוא לא רק אומר ,הוא מראה להם שהם לא יודעים כלל) ...ההמשך יבוא(

 ...ובכן תרחם עלינו אבינו אב הרחמן ,שנזכה לעבוד אותך תמיד באמת
בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות כלל ,ותעזרנו ותושיענו שנזכה לסלק
ולהשליך מאתנו כל החכמות בשביל עבודתך הקדושה ,הן חכמות העולם
שהם באמת שטות והבל ,ואפילו חכמות גמורות ,כולם נזכה לסלק מעלינו
בשביל עבודתך האמתיית .ונסלק ונשליך כל שכלנו וכל חכמותינו מאתנו
ונעבוד אותך תמיד באמת ,בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות כלל,
עד שנעשה אפילו דברים הנראין בעיני העולם כשגעון בשביל אהבתך ,כדי
לעשות נחת רוח לפניך ,ונזכה לקיים מקרא שכתוב :באהבתה תשגה תמיד.
ונזכה להשליך עצמנו בכל מיני רפש וטיט בשביל מצוותיך הקדושים,
ואפילו בשביל דבר קל שהוא רצונך באמת ,נזכה להשליך עצמנו ולהתגלגל
בכל מיני רפש וטיט ,כדי לעשות נחת רוח לפניך באמת .ותעזרנו ותושיענו
שנזכה לקיים בחיינו כל התרי"ג מצוות באמת עם כל פרטיהם ודקדוקיהם
וכוונותיהם ועם כל המצוות דרבנן וכל ענפיהם היוצאים מהם ,וכל דבר
ודבר שהוא רצונך נזכה לקיימו באמת בכח גדול ובמסירות נפש באמת,
ולהתגלגל בכל מיני רפש וטיט בשביל כל דבר שהוא רצונך באמת ,כדי
לעשות נחת רוח לפניך...

אחינו בית ישראל
 ונהר יוצא מעדן :זה בחינת צדיק יסוד עולם
)לקוטי מוהר"ן ב' ,ס"ו(

 ונהר יוצא מעדן :הוא בחינת שיר פשוט ,כפול ,משולש,
מרובע ,שהוא בחינת השיר שלעתיד

)לקוטי מוהר"ן ב' ,ח'(

 י' ,י"ק ,יק"ו ,יקו"ק :הוא בחינת שיר פשוט ,כפול וכו',
כמובא בתיקונים )תיקון כ"א( ,שהוא עולה כולו ע"ב.
 ובתוך זה השם של הצדיק האמת ,מלובש ומשותף שמו
יתברך

)לקוטי מוהר"ן ב' ,ס"ז(

מאמן בגמטריה קטנה עם הכולל ,עולה ע"ב
 ַנ ַנ ְח ַנ ְח ָמ ַנ ְח ָמן ֻ
 מכל המאמרות הקדושות האלו ,מובן בבירור שהנהר
היוצא מעדן ,הוא הצדיק יסוד עולם שהוא רבינו נחמן זיע"א ,הוא
בעצמו השיר פשוט ,כפול ,משולש ,מרובע שיתער לעתיד ,כמובא
בתיקוני זוהר
סגולה נפלאה להגיד ולשיר

)לקוטי עצות – תמימות – אותיות א ב(

 עיקר קבלת עול מלכות שמים ,הוא על-ידי שמשליכין ומבטלין
כל החכמות ,רק לילך בתמימות ופשיטות .כי רק התורה הקדושה היא
החכמה האמתית ושאר כל החכמות הם בטלים אצלה )שיחות הר"ן ,סימן
ה'(.
 צריך כל אחד להשליך כל החכמות ולעבוד את ה' יתברך
בפשיטות ובתמימות ,כי צריך שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו ,כי לא
המדרש הוא העיקר אלא המעשה ,לא מבעיא חכמות של סתם בני אדם
שהם באמת שטות וכסילות ,בוודאי צריכין להשליכם לגמרי .אלא אפילו
חכמות גמורות ,אפילו מי שיש לו מוח גדול באמת ,כשמגיע לאיזה עבודה
הוא צריך להשליך כל החכמות ולעסוק בעבודתו יתברך בפשיטות
ובתמימות .וצריך אפילו להתנהג ולעשות דברים שנראה כמשוגע בשביל

ַח ָמן מאומן
ַח ָמ נ ְ
ַח נ ְ
ַנ נ ְ
לזכות לכל הישועות

לעילוי נשמת

אמיל אלישע בן מכלוף
ת.נ.צ.ב.ה.
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