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בראשית ): "א, בראשית א( שכתוב וכמ, לםו קיום העעיקראמת הוא 
הוא  ברוך שו של הקדותמוכי ח, כמובא" אמת"ת ובית פיוברא אלֹקים ס

 ם ובכל שעה ושעהום ויווצריכין שיאיר האמת בכל חֹדש ובכל י. אמת
אבל , פי שהאמת הוא אחד על כי אף. ם והלילהות היועשרה שע משתים

ואין האמת של אדם , ן האמתימצד שנוי המקבלים יש שנויים רבים בעני
כי זה האדם צריך להתגבר , מה לחברתהווכן אין שעה ד, ומה לחברוזה ד

סק ווזה ע', ת בצדקה וכוווזה צריך להרב, דהורה ועבוידי האמת בת על
 ובין שעה ום לחברווכן באדם אחד יש חלוקים רבים בין י. חרתבמצוה א
 שה משאומד ובשעה זֹאת עושבשעה זֹאת מתפלל ובשעה זֹאת ל, לחברתה

צא בזה שארי שנויים ווכי, אדם  מדבר עם בניוכל אוומתן ובשעה זֹאת א
בר עליו ובכל ובכל מה שע, שבכל שעה ושעה, עיקרוה. רבים לאין מספר

 ותו העת והשעה וכפי אותו כפי או הכל באמת לאמתסק יהיהומה שע
, והכלל. ויבין מעצמ, אך החפץ באמת, וכל זה אי אפשר לבאר. האדם

ידי האמת   עלולם שלא יוכל להאיר לעצמושאין שעה בע
' כי אמת ה,  שמסבבו כמותואף אם החֹשך מסבב א

הדריכני באמתך ולמדני : "וזה שבקש דוד. לםולע
" םותך קויתי כל היוא, כי אתה אלֹקי ישעי

 ועד ומתחלת, םות היוכי בכל שע, דייקא
אני מקוה אליך שתדריכני באמתך , ופוס

ם ות היוכי בודאי יש אמת בכל שע, ותלמדני
ל ור גדו בכל שעה לצאת מחֹשך לאושיאיר ל

 אות -'  הלכות גניבה ה-מתוך לקוטי הלכות (
 ):ו" ע- אמת - לפי אוצר היראה ' ט
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 ווכמ. כידוע, מת אדםות הם בחינת קורה והמצוכל הת
ת ו בכמה דרכים ונתיבומת אדם הכל קשור ומֻהדק אחד בחברושבק

שהוא , רקים ומרוצת הדמים ותנועת האוירוידי הגידים והע וקשרים על
כן הוא וכמ' הרוח החיוני שצריכין לקבל בכל פעם לכלל האיברים וכו

שהכל קשור ומֻהדק , בים ורעיםות טודית וכל המורה והמצוכל התממש ב
עד שמחמת זה קשה , ת בלי שעורו בכמה וכמה דרכים ונתיבואחד בחבר

 ומולדעת ולהבין היטב מהיכן ההתחלה והתקון של כל אחד ואחד כפי מק
וכפי מה שעבר עליו בכל , ןומת אדם הראשושה ובקורה הקדו בהתוושרש

 ווכל מה שנעשה עמ, בגוף זה, ה שעבר עליו בגלגול זהוכפי מ, הגלגולים
 .םובכל י

ידי הצדיק  כי אם על, כן אי אפשר להתחיל שום התחלה אמתית ועל
ורק , ת לגמרי וזכה למה שזכהון ושבר כל התאוושכבר עמד בנסי, האמת
 עיקרוה, ל להאיר ולהמשיך על כל אחד הארת התשובה משרשהוהוא יכ

עד ,  של כל אחדומוזכות כפי מק ת כל אחד לכףל לדון אוידי שיכ על
 כל רר עלודהינו שנתע, רר לתשובהועד שנתע, זכות  באמת לכףושמכניס

שזה , ל חזק מעֹמק הלבופנים לצעֹק ולזעֹק להשם יתברך בכל פעם בק
 אות -'  הלכות ערלה ד- לקוטי הלכות (ת ו ההתחלה של כל ההתחלעיקר

 לפי אוצר –מ "ו ק"ה קל" אותיות קל',ו', עיין אלול ראש השנה ו'; כ
 ).ב" צ- יראה ועבודה- היראה 
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הוא מֻקשר אל , כי מי שמאמין בהאמת. אמת ואמונה הם שניהם אחד
; ואין חלוק ביניהם כלל, היטב ובשכל ותודע ומשיג אוהאמת כאלו הוא י

 אם על כי, רושיג מחמת רבוי אהאמת אי אפשר לידע ולה עיקר, אדרבה
לֹא : "שעל זה נאמר, כי אמת ואמונה הם בחינת איש ואשה, ידי אמונה

ליד ממנו ות מהאמת ולהוהינו כי אי אפשר להנ, "ות האדם לבדוב היוט
 ברוך שוכן אמר הקד על, ר האמתומחמת שאי אפשר לקבל עצם א, ולבד

אשת " שהיא בחינת שהוהינו האמונה הקד, "ועזר כנגד ואעשה ל: "הוא
שה המשבחת בכל ספר ובחינת הכלה הקד, "'אשה יראת ה"בחינת , "חיל
, כי היא כלולה מהכל, "כלה"שה נקראת וכי האמונה הקד, השירים שיר

אם  לין לקבל כיוהכל אין יכ, תוהות הגבות אלקות וכל הידיעוכי כל השג
כי , האמתשל  וכי האמונה היא עצם מעצמיו ובשר מבשר, ידי אמונה על

ידי שניהם  לם עלווכל קיום הע, שניהם אחד ואי אפשר לזה בלֹא זה
הינו שצריכין לעזֹב , "ואמ  אביו ואת איש את כן יעזב על"בבחינת , דייקא

 ורק לדבק עצמ, ת שהם בחינת אב לחכמה ואם לבינהואת כל החכמ
התגלות  עיקרש, שהושהיא בחינת האמונה הקד, השם בהאשה יראת

שהאמת והאמונה , "והיו לבשר אחד "בבחינת, ידה ת הוא עלאמתת האמ
אזי נכלל , וכי מאחר שמאמין בהאמת לאמת, הם אחד בתכלית האחדות

ת לדעת ולדים כל ההשגוזה נ ידי ועל, האמונה בהאמת בתכלית האחדות
  .יתברך ומאמתת אלקות

, ידי התחברות אמת ואמונה אם על כי אי אפשר לדעת ממנו יתברך כי
ואמונה בלֹא , ל"ר כנומת בלֹא אמונה אי אפשר לקבל מחמת רבוי אכי א
א ואזי יוכל לב, מסתכל על האמת וכי כשאינ, כלום ובודאי אינ, אמת

קיום של האמונה  עיקרכי , םוחס ושל, תות כזביולאמונ
צדק כד אתחברת "בחינת , ידי אמת שה הוא עלוהקד

הינו כשמסתכל על , "אתעבידת אמונה, באמת
בעיניו שראוי  אהואז בודאי ר, ולאמתהאמת 

אמת  שים ובהצדיקיותינו הקדולהאמין באב
ואז , שהורתנו הקדותנו לקים תושמזהירים א

שה וכין לאמונה הקדושז, אתעבידת אמונה
כי , ואז נכלל אמת ואמונה יחד, בשלמות

לדין כל וזה נ ידי ועל, ל"כנ באמת שניהם אחד
 כין אחרו זידי אמונה כי על, תות והידיעוההשג
ם וכמבֹאר במק, ת מאֹדוהות גבווידיע תוכך להשג

כי כל , ת ממשולידין נפשות מוידי אלו הידיע ועל, אחר
ידי  תר עלות ביוהות גבוכין להשיג השגומה שהצדיקים ז

שה ולין להכניס האמונה הקדוזה יכ ידי על, ל"התחברות אמת ואמונה כנ
עד שנחשב , ברך מאֹד מאֹדת ממנו יתוקות והרחות הירודובלב כל הנפש

ם מחדש ות היולדו אלו הנפשווכאלו נ, ל"תינו זוכאלו עשאן כמאמר רב
 -  לפי אוצר היראה – 'אות ה -' גילוח ד הלכות -לקוטי הלכות (כידוע 
  ):ז"פ – אמונה
  

  )'ל מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

' כי ה, לםודיע הצדיק שאין שום יאוש בעוכבר ה...   �                    
שב ו והוא ח,יתברך מלא רחמים וחפץ בתשובתן של כל הרשעים תמיד

כן כל אחד ואחד לפי מעשיו שעשה וירד -ועל, ת לבל ידח ממנו נדחומחשב
 רמזים ו ומרמז לויתברך מצמצם עצמ' אזי ה, ם שירד ונתעהוונתעה למק

 ובדעת שכל להעמיק בזה וומי שאין ל ,ו ושעתומוו במקי עכשוכפי הראוי ל
בכל ' ר את ה ואזי יוכל לזכֹ,צריך על כל פנים להאמין בזה באמונה שלמה

כי , םו למטה חס ושלולמעלה א, לםות שבעום ובכל זמן ובכל המדרגומק
  .'ם ומרמז רמזים וכוום בכל מקו בכל יויתברך מצמצם עצמ' ה

 ותוחז את תאווהוא א ולו במה שהותר ליואפ ,ויצר בש אתוהצדיק הכ
ואין חלוק , לו לאחר מיתהיאלא תמיד חי אפ, ודאי זה אין מתב. וביד

  .'בד הוכי תמיד הוא ע, בין מיתה לחיים ואצל
ידי -שעל ,יתברך ור אלֹקותורם להסתלקות אוידי חטאיו ג-כל אחד על

קר התקון שלנו ושל חטאי יוע, םויתברך חס ושל' לים לידע מהוזה אין יכ
תם עיניו מחיזו דהאי ושר הוא סידי הצדיק האמת א- ת הוא עלורוכל הד

אלא , רק זֹאתולא  .לםושום הסתכלות כלל בזה הע ועלמא לגמרי ואין ל
  ' נויים וכל היסורים קשים בשביל היכל הע ושהוא גם מקבל על עצמ

  
  
  

    

 ..האש שלי תוקד עד ביאת המשיח 
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התכלית  אל וכה לבטל עצמועד שז ,ת ישראלויתברך ובשביל תקון נפש
כה להמשיך תקונים ו שזעד, הה מאֹד מאֹדוטול במדרגה גביבתכלית הב

רר בתשובה גם את כל ועד שיע, יתברך לעין כל ות אלֹקותומשם לגל
ראה והקֻדשה הנפלאה והנ ודתות עבוקר נפלאיוע. קים מאֹד מאֹדוהרח

ש שאמר וכאשר שמענו מפיו הקד, ש הוא ברֹאש השנהומאֹד של רבנו הקד
  . הוא רֹאש השנה וועסק ונישכל עני

' תר מקרבים את עצמם להוקים ביווא כשהרחיתברך ה' ד הוקר כביע
איך  ,מרוגם אין לאדם ל. יתברך מאֹד ודויקר ונתגדל כביכי אז נת ,יתברך
 ?ידי רבוי מעשי הרעים-כך על- ק כלויתברך ואני רח' ל להתקרב להואני יכ

יתברך ' ד הוכב ויד-יתגדל על ,תרוק ביוכל מה שהוא רח, כי אדרבא
  .יתברך ודוקר כביכי זה ע, יתברך רב אליוכשישתדל לשוב ולהתק ,תרובי

קים וכשמחזירים בתשובה את הרח ,ותענוגיו יתברך וקר שמחתיע
ידי הצדיק האמת ותלמידיו -קים הוא עלוקר התקרבות הרחיוע, מאֹד

תר וובי. אדם משנתם ולהחזירם בתשובה-רר בניולע, סקים בזה תמידושע
  . וסק בתקון זה לאחר הסתלקותוע

נו וגם מֻרחקים כמ, קיםוהוא מקרב כל הרח ,ברחמיוהצדיק האמת 
לכל  ,עין בעין - וומגלה אלֹקות ,יתברך' תם אל הקֻדשה להולהעל, םוהי

  . לםובאי ע
, בכל לב במסירות נפש ובתווט ומום בעד שלוהמתפלל תמיד בכל י

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „· ‡                            . וים אליוום הנלוושל ומורש שלוד
  

  )'י-'נים טסימ, פואהר –לקוטי עצות (

ת וצדקה היא רפואה לכל המכ�                                             
 ).'סימן ד, 'ן ב"לקוטי מוהר(

והכל , ת רחמנא לצלןות ֻמפלאובלי חלאים שיש להם מכויש ס � 
ת ות ֻמפלאוידי פגם אמונה באים מכ-ידי פגם האמונה כי על-בא להם על

לה ועיל להחווגם אין מ, תוזכות אבולא  תפלהולא  שאין להם שום רפואה
שלפעמים , )אחצין און קרעכצין: ריןושק(ת ות של אח וגניחול צעקוק
ידי נפילת -אבל על. ידי זה-ת שמרחמין עליו עלולולה אלו הקועיל להחומ

 והתקון לזה שצריך לצעֹק מן הלב לבד מעומקא. עילוהאמונה גם זה אין מ
ל "רפואה ויתתקן כל הנ וידי זה ישוב אל האמונה ויהיה ל-ועל, דלבא

 ).'ה סימן, שם(
ובפרט (ישראל -לי עמך ביתוונזכה להמשיך רפואה שלמה לכל ח... ���� 

והעלה . רפואת הנפש ורפואת הגוף ואל נא רפא נא ל, )לפלוני בן פלוני
תבטל ותסיר ו, תינוובינו ולכל מכוארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכא

- ת וחלים רעים ונאמנים מעלינו ומעל כל עמך ביתופלאת הֻמוכל המכ
ת מעמך ותן הנפשוותשלח רפואה שלמה מן השמים לכל א. לםוישראל לע

ת ופלאת הֻמוובאו עליהם המכ, תםואשר כבר הפלאת את מכ, ישראל- בית
שום ולא  ,תותפלה וזכות אבולא  ,לםועיל להם שום רפואה בעושאין מ

רחם עליהם , 'האנא . אשר כל זה נמשך מפגם האמונה,  צעקה ואנחהלוק
דע גדל הרחמנות וכי אתה לבד י. לנוולא  למענך לבד עשה, ועלינו למענך

ותשלח להם רפואה , תוראותיך הנוועשה כגֹדל נפלא, אשר עליהם ועלינו
פא נאמן ורחמן וכי אל מלך ר, ותסיר מחלה מקרבנו, שלמה מן השמים

 )'ה  מתוך תפילה–' לקוטי תפילות ב (:ין כחנו אלא בפה לבדכי א, אתה
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

אי אפשר להפוך דבר שכולם , רואים בעיניהם...   �                 
שהעיקר הוא התורה , כל הגויים רואים עכשיו, דבר שברור, רואים

יותר ,  דברים ויש הכליש, הגויים אין להם הכל, כל טוב, יש הכל. ויהודים
, הם מתפלאים על האוויר ועל האור של ארץ ישראל, ברכה, מכל העולם

הם רואים , הגויים הם מלא עצבות, הם בוכים, אין בכל העולם כמו זה
, בלי נשק, בלי כסף, בלי ממשלה, שאנחנו כבשנו ארץ ישראל בלי מדינה

וגם , ו כל העולםאנחנו כבשנ, וגם הגויים מודים בזה! כבשנו ארץ ישראל
שני , הם בעלי בתים של כל העולם, רבנו הקדוש ותלמידו הקדוש רבי נתן

   ...הם מצחקים מכל העולם, אנשים
צריך לבוא , יבוא משיח, זה רק התחלה? מה? מה אתה? מי אתה

איך אפשר לכמה יהודים , החילונים רואים ההפך! מה שיהיה, הו, משיח
יש להם , הם בעל הבית של כל העולם,  תורהיש להם, שהם לומדים תורה

שלא , הם רוצים לזרוק אותנו לים, נשק ויש להם כסף ויש להם כל טוב
רוצים להרוג , כל כך שנים וכל העולם רוצים, כל השנים, יישאר אחד

הוא מראה להם שיש נשק ! ולא יכולים, ולאבד את היהודים עם התורה
הם מפחדים מאד , י שום נשקרעידת אדמה ורוחות בל, חדש מן השמים

כבשנו , ארץ ישראל כבשנו, חדשות כאלה} שיש לנו{הם רואים , מישראל
אנחנו , כבשנו ארץ ישראל, בלי נשק, בלי כסף, ארץ ישראל בלי ממשלה

האמריקאים והאנגלים וכל , כולם הם עם הערבים. מצחקים מכולם
לי בתים של והם בע, ורואים שיש כאן כמה יהודים, עם הערבים, העולם

הכסף שלהם יותר טוב  ,בעולםהנשק שלהם הכי מובחר , כל העולם
בארץ ישראל גדלים כל הפירות של כל העולם  ,יש לנו כל טוב, מהדולר

כל הפרות  ,ואנחנו, רק במקום אחד ,שאי אפשר להם לזרוע באיזה מדינה
 ,בלי נשיא ,מלך בלי ,מדינת היהודים ...של כל העולם ארץ ישראל מגדלת

, השמים פה בארץ ישראל ,בעיניו הוא רואה, אי אפשר להכחיש ,בלי כסף
אנחנו לא  ,אם יבוא עשיר גדול וייתן בעד איזה בית כמה כסף שרוצה

יש , על פי החוק ,אני לא רוצה למכור ,לגויים לא ,רק ליהודים ,מוכרים
הם כולם יפלו  ,נסים ונפלאות כשיהיה, הם יראו אחר כך. חוקים

והתורה , כל החכמות שלהם יפלו למטה , כל החכמים שלהם,ויתביישו
, ואי אפשר לבוא ולהכחיש ,הם רואים את זה ,והאמת יאיר בכל העולם

  .הם כבשו ארץ ישראל, כמה יהודים בלי נשק ...איך כבשו
ארץ ישראל ": ם"יש בדף כתוב מהאו, לשנות אי אפשר להם, הגויים

אבל  ,מכל המלכים , העולםכתוב וחתום מכל, !"היא מדינת היהודים
כולם  אז הם ,וכולם יראו נפלאות גדולות ואורות ,בפרט כשיבוא משיח

 .ויאיר בכל העולם והאמת יעלה ,יפלו עד הסוף, יפלו, יפלו, יתביישו ויפלו
אי אפשר , היהודים החילונים רואים את זה ,גם היהודים רואים את זה

 ,אם יתגיירו ,וכל הגויים". !אני יהודי" :אז הם יחזרו לישראל ,להכחיש
, והפירות שלנו .יוכלו לקנות בתים ואדמה ופירות, יוכלו להיות יהודים

לא רוצים , אנחנו רוצים ,שלנו זה !לא ...נרצה למכור לאיזה מדינה אם לא
 ,!"לא ,לא ,לא ,לא ","קחו כסף"האמריקאים׃  ,האנגלים ...למכור לך

 אנחנו יכולים ,ותר מכל העולםלחם י, ארץ ישראל יש לה פירות ותבואה
   ...כל העולם, לזון את כל העולם עם לחם ופירות

  

  )' סימן פ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

ועליתי מיד מהבית על עלית הספינה בפחי נפש  ...☺                        
שכבר ' רק התחזקתי עצמי ואמרתי בלבי יהיה איך שיהיה ברוך ה, קצת

וכל , תכף ומיד התחלנו לעסוק בבישול לצורך שבתבאתי על הספינה ו
היטיבו עמנו והראו לנו תכף איך לשאוב מים מתוקים  המטראסין ֻכלם

והתחלנו לבשל התרנגלת , עם הפלומפ מתוך החביות ומקום העצים
שהייתה עמנו ועדין היו כל החפצים שלנו ֻמנחים תחת השמים על פני 

טאן היכן להניחם כי אמרתי עלית הספינה כי לא רציתי לשאול הקפי
  .אמתין עד יעבר זעם

של עולם אני שלך ומעט  רבונו, ואחר כך תליתי עיני למרום ואמרתי
כרצונך עשה עמנו כי ידעתי שבאם חס ושלום , המעות שבידי הכל שלך

אך , בודאי תעזור לי ותזמין לי ממון אחר, יעשוק אותי האדון הזה
ואל , מסר ממון ישראל ביד גוי בחנםואל יהיה נ בבקשה ממך הצילני מידו

ושאר דבורים ֻמעטים כאלה ואחר כך שכבתי על , תצער אותי כל כך
החפצים ונרדמתי קצת ואחר כך עמדתי ונתחזקתי ובאתי אל הקפיטאן 

בי אדני יודיע לי היכן אניח החפצים ותכף ירד עמי לתוך , ושאלתי אותו
הנח במקום שתרצה , הבית ואמר לי בפנים יפות הלא כל הבית לפניך

א אך אף על פי כן לא היה "ועליתי והודעתי לרי, ותכף נתרחב דעתי קצת
כי היינו צריכין לגמור הבישול ואחר כך באיזה שעות , לנו פנאי להורידם

  .והשבת ממשמש ובא, ראינו כי היום רד מאד
וסלקנו הקדרה מעל האש והתחלנו תכף להוריד החפצים והמטראסין 

פצים הכבדים וגם באותה שעה ירדו קצת מאטראסין ופנו הורידו קצת ח
ואמרנו הכל בשבילנו שמפנים ומכבדים את הבית  וכבדו אותו, את הבית

והנחנו כל דבר , שבת קדש בשבילנו וגם אנחנו סדרנו הכל כראוי לכבוד
כי הקפיטאן כבר , וכל הבית היה פנוי, ואחר כך לבשנו בגדי שבת במקומו

עלו על עלית  והמטראסין ֻכלם, טנה לספינה אחרתחזר והלך בספינה ק
הספינה ונשאר הבית פנוי בשבילנו וכן ברב היום ערב שבת קדש ובשאר 

מה  על פי רב היה הבית פנוי בשבילנו והיה לנו רשות לעשות בו, הימים
ואז תכף התפללנו שנינו ' שנרצה להתפלל וללמד ולכתב ולהתבודד וכו

, ם מונע ומעכב בתפלתנו וכשגמרנו התפלהבבית בשמחה ולא היה לנו שו
, והיינו שמחים מאד ואמרנו שלום עליכם בשמחה, נתן שמחה בלבנו

וקדשנו על הכוס בשמחה , לחן בלחם משנה וכוס יין לקדושוסדרנו הֻש
, ובשר התרנגלת, ונטלנו ידינו ואכלנו בשמחה דגים יבשים שהיו עמנו

 ואחר כך רקדנו מעט מחמת ושתינו יין וברכנו ברכת המזון הכל בשמחה
ועדין לא בא הקפיטאן אך בלילה בעת , ואחר כך שכבנו לישן בבית, שמחה

ולא שמענו כלל כי , ואנחנו היינו ישנים שהיינו ישנים בא הקפיטאן להבית
  .לא הקיץ אותנו כלל
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