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)שמות כב ,ח(

וזה שדקדקה התורה" :על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על
שלמה על כל אבדה אשר יֹאמר כי הוא זה עד האלקים יבֹא דבר שניהם
וכו'" .היינו שהתורה מגלה לנו ומודעת לנו בכלל ופרט ,וחזר וכלל ,שבכל
הדברים שבעולם יש בו חיות אלקותו המחיה ומקים את הדבר ,וזה עיקר
הדין תורה ,כדי לחזֹר ולהביא כל הדברים שביניהם עד האלקים ,שהם
הדינים שפוסקין על כל העסקים שביניהם דין תורה ועושין מכל עסקיהם
תורה .ובזה אנו רואים שבכל הדברים שבעולם יש אלקות שהוא התורה.
וזהו שהזכירה התורה רֹב דברים שבעולם בפרטיות שהם על שור על חמור
על שה על שלמה וכו' והשאר כללה בכלל בתחילה ובסוף ,כמו שכתוב" :על
כל דבר פשע וכו' אשר יֹאמר כי הוא זה וכו'" )כמו שלמדו רבותינו ז"ל כלל
ופרט וכלל ממקרא זה( ועל כולם סיימה" :עד האלקים יבֹא דבר שניהם".
לידע ולהודיע ולהודע שבכל הדברים שבעולם ,בכולם מלֻבש ונעלם
אלקותו יתברך וצריך הכל להעלות 'עד האלקים' ,שהם הדינים שנקראים
על שם זה אלקים ,מחמת שהם פוסקין דין תורה ומגלין האלקות והתורה
שבכל דבר) .לקוטי הלכות – הלכות דיינים ד'  -ג'(

... Í‡ ˘ ¯ÂÓÁ ‰‡¯˙ ÈÎ

)שמות כג ,ה(

 ...ודרשו רבותינו ז"ל :שנאך ,שעבר עברה וכו'.
וזהו :רֹבץ תחת משאו ,שקשה להגביהו ולהעלותו
מגדל המשאוי שמנח עליו שהוא בחינת משאוי
העונות בחינת כמשא כבד יכבדו וכו' .ועל כן
יכול להיות שיעלה על דעתך לחדל מעזֹב לו
בחינת וחדלת מעזֹב לו ,כי ידמה לך שקשה
להעלותו מגדל המשאוי שעליו ,אבל ה' יתברך
רחום וחנון ורחמיו רבים מאד ,על כן הזהיר
ברחמיו עזֹב תעזֹב עמו ,שאפילו נפש כזאת
צריכין לעזֹב ולעזֹר להשתדל בכל כחו להגביה
ולהעלותו ,כי יש להצדיק כח כזה .וזהו 'עמו'
דייקא ,כמו שדרשו רבותינו ז"ל :יכול אפילו ישב
לו ואמר הואיל ועליך מצוה וכו'? תלמוד לומר' :עמו',
היינו כי בוודאי מצוה גדולה להטפל עמו ולעזֹר לו גם כן
להעלות ולחדש נפשו ,אבל כל זה עמו ,דהיינו כשהוא בעצמו רוצה
גם כן לעסֹק בזה לרחם על עצמו להשתדל בתקנת נפשו לסלק המשאוי
הגדולה שעליו רק שאי אפשר לו בעצמו והוא מצפה למי שיעזֹר לו לזה אזי
מצוה גדולה לעזֹר לו בכל כחו להטפל עמו להעלותו ,כי יש כח לחדש נפשו
גם כן אם הוא בעצמו יש לו איזה רצון אמתי לזה לעסֹק בתיקון נפשו ,אבל
אם רוצה לסלק עצמו לגמרי ואינו רוצה להשתדל בתיקון נפשו כלל ,רק
רוצה שהצדיק בעצמו יעשה הכל עבורו והוא לא יעשה כלל ולא ישתדל
בזה כלל ,אזי בוודאי אין הצדיק צריך לעסֹק עמו ,כי אי אפשר לעזֹר לו
כשאינו רוצה לעסֹק בעצמו בתקונו כלל ,וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו
ז"ל לאחד :אתה בלעדי אינך יכול לעשות כלל )דהיינו לתקן נפשו בעצמו(
אבל גם אני בלעדיך איני יכול לעשות דבר ,היינו שאם אתה לא תעשה כלל
בוודאי אי אפשר לי לעשות עבורך הכל ,כי האדם הוא בעל בחירה ואי
אפשר להעלותו כי אם כשיש לו איזה התעוררות מעצמו וזהו :יכול אפילו
ישב לו וכו'? תלמוד לומר :עמו וכו') .לקוטי הלכות  -הלכות אבידה
ומציאה ג'  -ט"ו(

ראויים לעלות לפניו יתברך ,באֹפן שיזכה האדם לתכליתו הנצחי שהוא
השגת אלקות; וזה אי אפשר ,כי אם על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה
מאד .וזה בחינת" :ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך" ,כמבֹאר
בפנים .וזה שהזהיר אחר כך" :לֹא תבשל גדי בחלב אמו" ,שזה מרמז,
שלא תרצה לתקן גמר תקון מעשיך הטובים על ידי הקטן במעלה ,בכדי
שלא יקלקל אותם יותר) .לקוטי הלכות  -הלכות בשר בחלב ה'  -אותיות
י"ב י"ג ט"ו לפי אוצר היראה  -יראה ועבודה  -נ"ו(
)מתוך שיחות הר"ן ,קלז(

  ...מעשה משני אנשים בני הנעורים שהיו בעיר
אחת ,והיה ביניהם אהבה והתקשרות גדול .פעם אחת ,ראה אחד מהם
בחברו שנטה מדרך הישר קצת ועשה איזה דבר שלא כהֹגן ,וחשב מקרה
הוא .אחר כך ,ראה אותו שעשה דבר גרוע יותר ,שעבר עברה ממש ,ואז
נתרחק ממנו והפריד עצמו מאתו .אחר כך ברבות הימים כשירדו מעל
ֻשלחן חותנם שניהם ,התחיל זה שעבר העברה כנ"ל לעלות מעלה מעלה,
עד שנעשה עשיר גדול .והשני הנ"ל נעשה עני גדול .והיה זה בדעתו מתרעם
תמיד על מדותיו של השם יתברך ,כי אמר בלבו :הלא ,אני יודע בעצמי
שזה עבר עברה ,ומדוע יתנו לו גדֻלה כל כך?
פעם אחת ראה במקום אחד שהיו עומדים כת
אחת ומשמיעין קול ומקשקשין במעות הרבה
ונתקרב אליהם ,ואמרו לו :אל תיגע בזה המעות
כי זה שייך לאיש הנ"ל ,היינו לחברו הנזכר
לעיל .אמר :עכשיו הגיע העת לשאֹל .ושאל
אותם מדוע יגיע לו מעות ,הלא בעיני ראיתי
שעבר עברה .השיבו לו :מיום שירדתם שניכם
מעל ֻשלחן חותנכם ,מאז חברך קבע עתים
לתורה וקיבל על עצמו חֹק ולא יעבֹר ללמֹד
בכל יום כך וכך ,אבל אתה אינך עוסק בתורה,
ועל כן נותנין לחברך מעות אף על פי שעבר עברה,
כי עברה מכבה מצוות ואין עברה מכבה תורה.
ו'אין ע'ברה מ'כבה ת'ורה — ראשי תיבות מעות.
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)שמות כג ,יט(

גוף האדם נקרא אדמה .ומכל דבר שהגוף אוכל ונהנה צריך האדם
להביא מתחלה הראשית והבכורים להשם יתברך ,וזה בחינת כלל המצוות
הנוהגות באכילת והנאת ישראל ,וכן כלל ברכת הנהנין ,וכן מה שאסור
להאדם שיאכל קֹדם שמתפלל ,וכן כלל התורה והמצוות נקראים ראשית
ובכורים ,כי זה כלל התורה ,שיביא הראשית והבכורים מאדמתו וגופו
להשם יתברך ,ושלא יהנה שום הנאה בעולם הזה ,כי אם בשביל השם
יתברך .ועל כן כל המעשים טובים של האדם נקראים ראשית ובכורים .אך
באמת גם המעשים טובים של האדם צריכין תקון גדול קֹדם שיהיו

)לקוטי עצות – דעת ,נב-נד(

 על-ידי שרואין את עצמו עם הצדיק-
האמת ,על-ידי-זה מתנוצץ מֹחו ודעתו ,על-ידי-זה מקבל גדֻלה ושררה לפי
התנוצצות מֹחו ,ועל-ידי-זה זוכה לחדש חדושין דאוריתא כראוי לו ,ועל-
ידי-זה זוכה לבושה ולתשובה ולענוה אמתית ,שהוא בחינת חיים נצחיים
של עולם הבא )לקוטי מוהר"ן תנינא ,סימן עב  -ועיין ענוה ,אות ל(.
 עיקר ענוה ,שישכיל שרחוק ממנו החכמה .והוא חכמה ומלאכה
גדולה לעשות עצמו כבהמה .ועין 'תמימות'.
 צריך לזה זכיה גדולה ,שיזכה לישב עצמו שעה אחת ביום ,ושיהיה
לו חרטה על מה שצריכין להתחרט ,כי לאו כל אדם זוכה לישוב הדעת .על-
כן צריכין להתגבר מאד לראות לישב עצמו היטב על כל מעשיו והנהגותיו,
אם כך ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאלו )שיחות הר"ן  -סימן טו(.
  ...ואזכה להיות מהיר במלאכתי במלאכת שמים ,להגדיל מֹחי
וחכמתי תמיד לחשב מחשבות קדושות תמיד בתורה ועבודה ויראת שמים
באמת ובתמים כרצונך הטוב .ותמלא אותי רוח אלקים בחכמה ובתבונה
ובדעת ובכל מלאכה במלאכת הקדש באמת .ואזכה לקבל הרוח אלקים
שהם המחין הקדושים מהצדיק האמתי ,מנהיג הכולל ,חכם הכולל באמת,
שהוא איש אשר רוח בו ,שיודע להלֹך נגד רוחו של כל אחד ואחד ,שהוא
כלול מכל המחין ,ומכל הרוח אלקים ,הכלול מארבע רוחות המלֻבשין בכל
אחד ואחד מישראל.
 ותעזרני שאזכה על-ידי הרוח אלקים הזה ,לחדש חדושין
דאורייתא אמתיים בתורתך הקדושה כרצונך הטוב .ואזכה לעשות נחת

 ..וכמו שרוצה ה' יתברך
אני רוצה גם כן ..



טובלהגידולשיר ַנ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן

מאומןלזכותלכלהישועות

מי הרבי? ראש בני ישראל הוא הרבי ,רבי נחמן מברסלב  -הוא הרבי!
רוח לפניך על-ידי החדושין דאורייתא ,שתזכני לחדש בתורתך הקדושה
ַח ָמן מאומן ,הוא ראש בני ישראל ,הוא
ַח ָמ נ ְ
ַח נ ְ
מי הראש בני ישראל? ַנ נ ְ
תמיד .ואזכה לידע באמת איך להתנהג בהחדושין שלי ,אם לאמרם אם
הרבי!
לאו ,ומתי לאמרם ובפני מי ,בפני כמה אנשים .ויהיה הכל כרצונך הטוב,
זה גלה רבנו הקדוש בעצמו שהוא הרבי שלנו ,של כל ישראל .הוא
כפי התנוצצות המחין באמת ,שתזכני על-ידי הסתכלות המנהיג האמתי ...
הרבי שלנו ,הוא לא שקרן ,הוא הרבי .הוא נעשה רבי ,הוא תמיד היה רבי,
)לקוטי תפילות ב' – מתוך תפילה ל"ה(
אבל היה בחשך ולא נגעו בו ,אבל עכשיו כבר יכולים לומר עלי בכל יום,
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -על ראש השנה( בכל עת ,מתי שרוצים .כבר כל העולם אוהבים ורוצים את רבנו הקדוש,
בלי השתדלות ,בלי רבנים .נעשה הדבר מעצמו ,זה רבנו הקדוש...
 ...פתאום נפתח אומן לכל העולם .עכשיו רבנו הקדוש
אני זכיתי להכיר אנשי אמת ,תלמידי רבנו הקדוש...
אמר לקומוניזים שיכנסו לקבר והוא כבש כל העולם ,הוא נמצא באומן
אני ראיתי את כל השקרנים ,לא נשאר  -רק רבנו הקדוש ,הוא הרבי.
ַח ָמ
ַח נ ְ
וכל מי שרוצה יכול לבוא לרבנו .כל מי שרוצה  -יש אומן ,יש ַנ נ ְ
כל הגדולים הם יתביישו ויתבטלו לגמרי ,כל הגדולים וכל הרבנים כולם
ַח ָמן מאומן ,אז נתגלה כבר ,ישנו בעולם.
נְ
ילכו בבזיון ,הם חשבו שהם הרבי ,עכשיו נראה...
פלא כזה שכל אחד יכול לבוא לרבנו ,והוא מתקן אותנו ,הוא עוזר לנו,
כולם יתבטלו ויתביישו מרבנו ,כל הגדולים ,כל הגאונים ,הם יֹאמרו:
הוא מחיה אותנו ,הוא נותן בנו חכמה ושכל ודעת ואור כזה שלא היה
"חטאנו ,עווינו ,פשענו ,בגדנו ,הרשענו"..
מעולם .רבנו הקדוש מתפרסם ונתגלה לכל העולם ויכול כל אחד לבוא
כל הגאונים וכל הגדולים של העולם יתביישו ויתבטלו נגד רבנו ,נגד
אפילו בלי ויזה .מה ,אנחנו משגעים? בשביל מה לנו כל הצרות?
איש אחד .דבור אחד מ'לקוטי מוהר"ן' מנצח את כולם ,את כל העולם.
דבור אחד!
רבונו של עולם ,הוא מכריז ומודיע לכל העולם שיש אומן בעולם ,מה
"גמרתי ואגמֹר" לא אמר שום צדיק ,רק רבנו הקדוש!
אתם חושבים! יבואו אווירונים מאנגליה ,מצרפת ,מרוסיה ומאיטליה,
כולם היו מתנגדים ,בא רבנו" :אני אנצח כל העולם .אני ,אני ,אני ,אני
יבואו מן אמריקה ,יבואו מכל המדינות ,מכל המקומות ,מכל העולם,
הרבי .אני ,אני ,אני ,אני ,"..וכל העולם יתביישו!
יבואו כולם לאומן .כל האווירונים יגיעו לאומן ,כל האווירונים מכל
הוא ישאל את כל הגדולים ,הוא ישאל לכל הרבנים" :מי הרבי?"
העולם יבואו לאומן לערב ראש-השנה ,האווירונים כל היום יבואו .הו..
וכן כולם יגידו" :אתה רבי! לא השקרנים! אתה הרבי!"
יהיה שמחה בכל העולם" ,יש אומן ,יש אומן בעולם!"
ברוך השם ,רבנו הקדוש יֹאמר להם מי הרבי" ,ראש בני ישראל
רבנו אמר בזמן שכל העולם לא הבינו את זה ,איך אפשר להיות
 ראשי-תיבות רב"י" .עכשיו השקרנים יֹאמרו" :הרבי הוא רבנובאוויר ,ורבנו הקדוש אומר שיהיה נסיעות באווירון .הוא גלה
הקדוש רבי נחמן! הוא הרבי!"
את האווירון לפני מאתים שנה ,הוא גלה עוד כשכל
משיח צדקנו הוא יגלה את רבנו ,הוא יגלה מי
העולם לא ידעו מזה ,לא האמינו שיהיה אפשר
הרבי שלנו .משיח הוא ישאל את כל הגדולים וכל
לנסֹע באוויר ,איך?
הגאונים" :מיהו הרבי?"
זה אחד מהסימנים של משיח  -שיהיה
אז כולם יֹאמרו" :הרבי? אתם הוא
רכב כזה שיסע באוויר .מי שיהיה לו קשה
הרבי!"
להתפלל ולעבֹד השם ,אז יסע למשיח
היו שותפים בהפצת דעת
לֹא יהיה אחד שיאמר הרבי הוא זה,
שיתפלל בעדו ,שיאיר בו.
רבינו הקדוש ,ז"ל
או זה ,רק על רבנו הקדוש  -כולם
ועכשיו יכולים לנסֹע הלוך וחזור
בעולם
יסכימו!
לאומן בחנם ,הלוך וחזור .מי ישלם -
בכל סניפי הדואר
כולם יבואו לכותל וישאלו ויֹאמרו" :מי
אנחנו לא יודעים .ישלם מי שישלם ,הכסף
חשבון 89-2255-7
הרבי?"
לא כלום; העיקר – אומן .הלוך וחזור
יֹאמרו כולם" :הרבי הוא ראש בני ישראל!"
כולם
.
לאומן
לאומן בחנם .יהיה לנו קו מלוד ישר
תזכו למצוות
רבנו הקדוש כבר גלה מי הרבי" ,ראש בני ישראל -
יבואו אלי ,כל האווירונים וכל העשירים ,כל הכסף
ראשי תבות רבי" ,הוא הרבי .הוא לא סתם אמר את
יבוא לאומן .כולם יבואו לאומן לרוסיה וכל הדולארים
זה ,מי שגלה זה  -זה הוא!...
יהיה לרוסים ,כל הדולארים של אמריקה .יבואו יותר ויותר
ויותר ,הרוסים בכל שנה יתחדשו ,הם יראו שבכל שנה באים הרבה
)ההמשך יבוא(
יותר מהשנה קודמת ,הם ישמחו מאד ,הם יתייהדו ,כל הרוסים יראו
שזה טוב .אומן יהיה גדול מאד ,מכל העולם יבואו לרבנו על ראש-השנה
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב צט(
לאומן אפילו אם יהיה גט .ככה רבנו הקדוש אמר ,הוא אמר" :כולם יזהרו
 אחי יקירי ,שהטה דעתו ולבו אל האמת הזך הצח
מאד לבוא בכל ראש-השנה אלי" ,לאומן .באומן  -יש שמה כל הברכות ,כל והמצֻחצח ,וממעט ומבטל כבוד עצמו ומרבה בכבוד ה' יתברך ,ומוסר
ונותן עצמו למיתה על האהבה וההתקשרות אל הצדיק האמת מושיען של
הרפואות וכל הישועות!...
ישראל ,שממרק ומצחצח עיניהם לראות הפתחים איך לצאת מהיכלות
עכשיו אני בן מאה וארבע עשרה שנה ,ברוך השם אני הייתי ברוסיה
הטמאה והחשך של המינות וכפירות ואמונות כזביות שמחשיכים עיני
על ציון רבנו הקדוש על ראש-השנה ונסים גדולים שאני יצאתי בחיים ,כי
ישראל ומעלימים ומסתירים אור הצדיק שמגלה ומודיע ידיעת אלקותו
אני כבר חלש וזקן ,אבל רבנו הקדוש הוא מחדש אותי...
ומלכותו לכל בני העולם ,אפילו להרחוקים והעכו"ם ,שכולם יכירו ויראו
כל העולם ישמחו וינגנו נגונים שלנו ,יהיה שמחה גדולה בירושלים,
עין בעין שיש אלקים שליט ומושל ,ויתגיירו וישובו אליו יתברך .שלום
באומן ובכל העולם .כל העולם ,כל החכמים בנגינה ,הם אומרים" :נגונים
וחיים וכל טוב.
כאלה כמו ברסלב  -אין!"
הגאונים הגדולים אומרים" :כמו רבי נחמן  -אין!"
האפיקורסים בחלקלקות דבריהם הם כוללים אמונתנו הקדושה
הוא כל התורה וכל ישראל ,הוא התיקון של כל ישראל ,הוא יתקן
והטהורה עם שאר אמונות כזביות של שטות והבל ,ומתגברים כנגד
אפילו כופרים שהם רחוקים לגמרי מהיהדות ,מהתורה ,הוא יקרב אותם
האמונה הקדושה על-ידי האמת שלהם שהוא שקר וממיתים העולם על-
ויהיה מהם צדיקים גדולים .כל העולם יבואו לרבנו ,יהיה הרבה בתי-
ידי חכמתם הרעה .והצדיק האמת מכניע ומבטל האמונות כזביות
כנסת וילמדו וירקדו ויהיה שמחה כזה...
והחכמות חיצוניות והכפירות והפילוסופיה והאפיקורסות של שטות והבל
יהיה תחיית המתים? כל העולם יבואו לרבנו הקדוש על ראש-השנה,
של חכמי הטבע האורבים להתפשט מאד בעולם ,ומכניס האמת בעולם,
ואיך יהיה ומה יהיה ,לא יהיה מקום...
להתרחק מאמונות כזביות ומכפירות ואפיקורסות וכו' ,ומגלה שהכל
ַח ָמן
ַח ָמ נ ְ
ַח נ ְ
רבנו הקדוש גלה לכל העולם מי המנהיג של ישראל ַ -נ נ ְ
מתנהג רק ברצון ה' יתברך ,בלי שום חיוב הטבעי כלל.
מאומן ,זהו המנהיג של כל ישראל מיום בריאת העולם ,הוא הרבי!
הוא
רבנו הקדוש הוא אמר תורה ב'לקוטי מוהר"ן' ,מה הוא אמר?
תרומות :בכל סניפי הדואר ,חשבון מס' 89-2255-7
הרבי
ַח ָמן מאומן ,זהו
ַח ָמ נ ְ
ַח נ ְ
אמר :מי הרבי של ישראל? שמי נחמן ַ -נ נ ְ
מערכת050-6754970 / 02-5829086 / 054-8484486 :
של כל ישראל!
שידוכי מצוה) 02-5824048 :רק בין  13:00ל(16:00-
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בקשו את העלון שלכם בכתובתSHABAT.BRESLEV@gmail.com:
ישראל  -ראשי-תיבות רבי" .הוא יודע להיות רבי.

