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כי עתה נתהפך הכח המכריח . ן העגלולכפר על עו: י"רש רשיופ
כי , קא לחטאתיועולה לקרבן שהוא בחינת מה שמעלין עגל בן בקר די

השתלשלות יניקת העבודה זרה  משם בעצמו, מבחינת שור ועגל, משם
רש היצר הרע מסטרא ואל כידוע שששל עגל שהתגבר מסטרא דשמֹ
וצוה . ופני שור מהשמֹאל: שכתוב כמו, דשמאלא שהוא בחינת שור ועגל

, קא העגל לחטאת להפֹך כח המכריח אל הקֻדשהייתברך להעלות די' ה
כי כל המניעות . קאיידי זה די כי אחר כך כששבין נעשה תקון נפלא על

שרוצים להכריח את , לם הם בחינת כח המכריחֻכ, העוברים על האדם
תמיד אל  אבל כשמתגברין למשך עצמו. מהקֻדשה האדם ולהרחיקו

קר הכל הוא יוע, משם אל מקום שנחצב נשמתו, אל נֻקדת האמת, שרשו
כי כח המכריח הוא רק , אזי בקל יתגבר על הכח המכריח, הצדיק האמת

ב אבל בסור המכריח ישו, כח להכריח ולרחק לפי הזמן שיש לו, לפי שעה
  . ם לעולםישהוא נשאר קי, ידי כח המושך על ושרשו מאליו למקומו

, תמיד אל נֻקדת האמת ברצונו כן כשיתגבר להמשיך את עצמו ועל
 אזי בודאי יתבטל כח, קר כח המושך האמתייששם ע

טובה  ואז יהיה לו, האמתי המכריח וישוב אל מקומו
כי , כח המכריח שהיה מרחיקו גדולה מה שהיה לו

 שיעסֹק במלחמה זו, ביל זה בא לעולםרק בש
להגביר כח המושך על כח , ובֻאמנות זאת

ואז נעשה מזה כלים נפלאים , המכריח
שנראה בחוש גם  כמו, ותקונים גדולים

הכלים נפלאים  שרֹב הֻאמנות של, בגשמיות
, "מאשינעס"שקורין , שנעשים בחכמה גדולה

ידי חכמת כח המכריח וכֹח  הכל הוא על
שעות ושאר כלים  כן במלאכת המורהו, המושך
כי , וכמוכן גם ברוחניות. כמבֹאר בפנים, נפלאים

, טבע הנשמה להיות נמשכת תמיד אל שרשה העליון
אך הכריחו אותה לירד לזה , ששם כח המושך האמתי

בכלל הוא בחינת כח המכריח נגד הנשמה שכסופה  שכלו, העולם
יתברך כדי  נתווואך כל כ, ותשוקתה תמיד נמשכת למעלה לשרשה

ואז תהיה מושכת אחרים עמה , שתתגבר בכֹח המושך על כח המכריח
  . ל"הגלגלים והאופנים של הכלים הנ כמו, ואחרים לאחרים

זה כלים  ידי נעשים על, וכל מה שמתגבר כח המכריח ומרחיק ביותר
דה איך להגביר כח יון המולמי שבקי בהֻאמנות לכ, נפלאים יותר ויותר

 הלכות –לקוטי הלכות  (.מה נפלאה שיפעל פֻעלת ֻאמנותוהמושך בחכ
  )'ג' אותיות א', טוב ה יום
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ם שנתחנך ווזה בחינת פגם נדב ואביהוא שהקריבו אש זרה בי
ועיין , יתברך' היינו לקרב נפשות לה( דששהוא בחינת היכל הקֹ, המשכן

ראים מאֹד ולים ונו כי הם היו צדיקים גד,)ט"נסימן  –' ן א"לקוטי מוהר
ומחמת שראו את המעשה הרע שנעשה , ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, מאֹד

,  ואהרֹןמשהראים שעשו ופתים הנות והמותולם שאחרי כל האובע
 פי על אף, ת כאלווראות נותורה באו רבנו את התמשהואחר שנתן לנו 

כן סברו שעתה שהוקם המשכן   על.כך כן התגברו הערב רב וקלקלו כל
תה ית מה שלא היולמווירדה השכינה לישראל ונעשה תקון נפלא בכל הע

ש מעֹצם קֻדשת מעלת הארת והר הקדוכמובא בז, לםות עוכזֹאת מימ
 ות והאיר בושנטל עשר עטר,  המשכןורא ההוא שהוקם בוש ונום קדוי

הסטרא אחרא ת וכן סברו שעתה העת לבער ולכל על', ר הגנוז וכווא
לקלקל , ד לאנשי רשע שהם בחינת ערב רבולגמרי עד שלא יהיה כח ע

  . כן הקריבו אש עם קטֹרת שלא בזמנה על, דוע
ידי זה אש המשפט  רר עלושרצו לע, בהונתם בודאי היה לטווכו

כי זה ידוע שאין . באֹפן שהרשעה כלה כעשן תכלה אז, בקֻדשה יתרה

 אש הקטֹרת ות ומבער הרע כמופיב מעמקי הקלושום דבר שמברר הט
ויש בכֹחם לעֹצם קֻדשתם לבער , והם טעו וסברו שכבר הגיע העת... 

 על. ת לגמריופיסיפו לבער כל הרע והקלוידי אש הקטֹרת שה ת עלוולכל
', אש זרה'תה ורא אושהכתוב ק, כן הקריבו אש הקטֹרת שלא בזמנה

  .שעהכי אי אפשר לדחֹק את ה, ידי זה נענשו ונשרפו שעל
ידי מיתתם תקנו  כן זכו שעל על, בהואבל מאחר שכונתם היה לט

ויקרא רבה (ל "תינו זו שאמרו רבוכמ, ידם כי נתקדש המשכן על, הרבה
ו אני יעכש,  בךוסבור הייתי שיתקדש המשכן בי א: משהשאמר , )ב, יב
עלתה בידם לתקן לא  כן פי על ואף! לים ממני וממךואה שהם גדור

ידי  רק גרמו תקון על, ןונענשו ונחשב להם לעו, אדרבא, בחייהם
ידי  שהוא בחינת היכל הקדש על, שנתקדש המשכן; מיתתם

לים כשנסתלקים הם באים מיד לבחינת וכי צדיקים גד, הסתלקותם
א ויב): ישעיה נז(בבחינת ',  שבת ומנוחה וכוום שכלוכים ליושבת וז

 ווכמ. שבת ומנוחהבחינת , קאידי' ינוחו, 'תםום ינוחו על משכבושל
ומאחר שנכללים . 'ואתה לך לקץ ותנוח וכו): ג"י, ב"י(שכתוב בדניאל 

ידי זה נתקדש המשכן  על',  שבת ומנוחה וכוום שכלובבחינת קֻדשת י
שנוכל לעסֹק בזה לקרב , שהוא בחינת בנין היכל הקדש

כי אין בנו כח לעסֹק בזה כי אם , יתברך' ת להונפש
גים במעלה מאֹד בכֹח הצדיקי אמת המפל

 –ליקוטי הלכות . (שנסתלקו שהם בחינת שבת
  )' ז אות- 'תערובות ההלכות 

  

  )המשך,  סימן קטו–' ת ב"ימי מוהרנ(

בתוך שהלכנו פגע בנו  ...☺                 
שבא מירושלים ונסע משם , ספרדי אחד

וספר לי שנודע לו בספינה שלו שאנחנו , לאיזמיר
סופר אחד מאנשי ספינתנו באנו לכאן מסטנבול כי 

היה בספינה שלו וספר לו ובשביל זה בא אל העיר 
ל אותי אם אין לי אגרת מסטנבול מאנשי וכדי לשא

, ספרדים השבתי לו שאין בידי שום אגרת מהספרדים
ודברתי איזה דבורים עם הספרדי הנזכר לעיל והיה לי קצת נחמה על ידי 

   .ו ואני אחריהםאהרן עם הספרדי לצרכ' זה אחר כך הלך ר
מצא ולא  אהרן אל הים וישב עמי שם הרבה'  חזר עמי ר,אחר כך

ונתעכבנו שם , היה שםלא  ספינה קטנה לצרכנו ואותו הערבי של אתמול
ים הרבה אחר כך באו שני ערביים קטנים עם יהרבה והיה לי כליון עינ

ספינה ודבר עמהם רבי אהרן ושכר אותם וצוה לי לכנס בספינתם 
סתי לשם וגם רבי אהרן נכנס עמי והיה לי צער כי הבנתי כי קטנים ונכנ

א ספינתי והלכו עמי לספינות אחרים לצרכם ויוכלו למצלא  כאלו בודאי
מצאנו ולא  אחר כך התחילו לילך עמי לבקש ספינתי והלכנו לכאן ולכאן

והוא כמו שער , הספינה שלי ובכל פעם שואלים אותי היכן הספינה שלך
י איני יודע מה להשיבם אחר כך הלכו עמי עוד בתוך כך פגענו כ, בנפשי

ושם , תה גדולה קצת מספינה שישבנו בהיבספינה קטנה אחרת שהי
אהרן ואיני יודע מה דבר ' ישבו שני עובדי כוכבים גדולים ודבר עמהם ר

עמהם אחר כך נתקרבה הספינה אצלנו ויצאנו מספינה שישבנו תחלה 
 אלו הערביים הגדולים והיה לי קצת נחת מזה והלכתי עם, לספינה זאת

כי הבנתי שהם ידעו יותר לבקש הספינה והלכנו עמהם למקום 
מצאנו ולא  והלכנו מספינה לספינה, שעומדים ספינות של איטליא

אולי אזכה , הספינה שלי ועיני כלות מאד ומצפות על כל הספינות
ראיתי ולא  א איזה סימן או לראות איזה ספן מאנשי ספינתיולמצ

ואין קול ואין עונה , יהודא לייזר, יהודא לייזר: והתחלתי לצעק בקול
 אבל הספן אמר, הכרתי אותהולא  אחר כך באנו סמוך לספינתנו

   ,באנו לספינה שלנו' ונתקרבנו לשם ובחסדי ה, שיתקרב לספינה זאת
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יהודא ' ותכף ראו אותי המטראסין והתחילו לצעק אלי ולקרות את ר
 ,עזר שירד באותה שעה לחדרנו שישבנו שם ויצא לקראתי תכףאלי

'  וגם על ר,שערידל השמחה שהיה לי אז כשזכיתי לראות אותו אין לווג
ם גדול ייהודא אליעזר היה שמחה גדולה כי הוא היה לו גם כן כליון עיני

בים י הגומל לחי, ברוך השם.מאד על שנתעכבתי כל כך קרוב למעת לעת
  .ל הכל בחסדו הגדולוונתן לי כח לסב, רני עד כהטובות אשר עז

א ירד "וגם רי,  קבלנו כל החפצים לספינה זאת שבאתי עמה,ותכף
לנו אל העיר ותכף באו הערביים הנושאים משאות לתוכה וחזרנו ֻכ

וחטפו החפצים מהספינה כדרכם כי כל אחד מקדים עצמו כדי שהוא 
, היה לנו שום הזק לא ישא המשאוי כדי לקבל שכר אבל ברוך השם

אהרן הנזכר לעיל שידע לדבר עמהם ולשכר אותם היטב ' והכל על ידי ר
ולהודיע להם היכן צריכין לשא החפצים שלנו ברוך השם שהזמין לנו 
האיש רבי אהרן הנזכר לעיל שגמל עמי חסד בחנם ובלעדיו איני יודע מה 

לבית לה לאל הכניס אותי בשלום עם כל החפצים יהייתי עושה ותה
  : האכסניא שלי ברוך השם הכל שלום

  

  )א"מ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

אשר אהבתו ונאמנותו לעצם , לכבוד עיני ולבי �                       
כי , האמת שאין כמוהו מקצה העולם ועד קצהו אינו זקוק לדבורים

מעשיו ופעליו הנשגבים להצמיח ולגדל אור הצדיק האמת בלב ישראל 
אשריך שזכית לכך שנפלת בגורל . כך בקול גדול בעולם צועקים על

ו יאי פלאות גם עכשהפלא הנורא הזה שעושה עמנו פל, הצדיק האמת
  . וייותר מבחי

זה גרם לי לעורר תקף , התעוררות והשתוקקות לבך אל האמת האמתי
ה וטהורה יאהבה נקי, כי היא אהבה אמתית, אהבתי אליך בלי גבול

בלי פסֹלת ופניה של כבוד וממון או שום דבר מעסקי 
שאינך זז ממחשבתי , תאמין לי. עולם הזה כלל

קק ומתגעגע אליך ומלבי ותמיד אני משתו
ומתפלל על ישועת נפשך שתזכה מהרה 

נחל , להכניס בלבך אור המנהיג האמת
קר יבכל יום ובכל עת מחדש כי זהו ע, נובע

הישועה והרפואה בגשמיות ורוחניות 
  . לנצח

בברכה נאמנה ועֻמקה לרפואה וישועה 
                            .אוהבו אהבת אמת זכה וצחה, שלמה

È¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘  
  

  )כז-כוסימנים  ,תלמוד תורה -  עצותלקוטי (

רה ואין מבין בה ומד תוכשאדם ל�                                                 
זה מחמת שנתעלם המחין בבחינת עבור ואז יפה צעקה , שום חדוש

ן "לקוטי מוהר(חין ליד המֹוידי זה מ ועל, רהולאדם בין בתפלה בין בת
 ).א" סימן כ-' א

ש ברוך ודאף על פי שהק, דושי בלֹא הבנה בה שום חורתומי שת� 
אבל מי . תה לרביםוש אאף על פי כן אין לדרֹ, הוא מתענג בה גם כן

ב ישר מחיוהי, ולהבין ולחדש איזה דבר כל אחד לפי בחינת'  הושחננ
 ).שם( לאחרים ווייטיב מטוב, שיגלה ויכניס זֹאת ההבנה לעם סֻגלה

חוס .  ישראל ברחמיםול שועת עמומע קוש, לםו של עונורב... ���� 
והכן לבבנו שנזעֹק ונצעֹק אליך באמת , רחם עלינו והיה בעזרנווחננו ו

 ולא, לך וחזק מאֹדול צעקתנו הוויהיה ק. ע ותֹאמר הנניונשו, עד שתעננו
עתנו ותרחם עלינו ולנו ותקשיב שוועד שתחננו ותאזין ק, נתן דמי לך

 שים הנעלמיםוחין הקדוליד המות ולהאיר ולהוונזכה לגל, ברחמיך
עד אשר , להול ובהסתרה גדותינו בהעלם גדונוו בעעכשיו מאתנ

ואין , תך באמתותך ולעבֹד אואין לנו עתה שום דעת להכיר א, תינוונובע
 :ושה באמת לאמתורה הקדוכים לחדש דבר בתואנו ז

כי אנו , דע את לבבנוות ואתה יולפניך נגלו כל תעלומ, לםו של עונורב
שים לשאֹל ומה פנינו ואנו בעד אשר כסתה כל, קים ממך עכשיו כל כךורח

כי אין אנו , רהות שבתות ונסתרושתגלה לנו תעלומ, ולבקש ממך זֹאת
. התחלנו לטהר ולקדש עצמנו כלללא ין יכי עד, דעים על מה לבקש קֹדםוי

כי אתה בחרת בנו מכל , תנו בשרשנוודע גדל יקרת קֻדשת נשמואבל אתה י
והייתם לי סֻגלה , שכתוב וכמ, ש עם סֻגלהותנו עם קדוהעמים וקראת א

 .וה ישראל לסֻגלת- יוכי יעקב בחר ל,  שכתובווכמ. מכל העמים
, דושים אמתיים בקֻדשה ובטהרהירה חוותעזרני שאזכה לחדש בת

ת ושיהיה לי רשות מן השמים לגל, רהודושי תיואזכה להמשיך תמיד ח
להטיב ואזכה , ידי ויֻגלגל זכות על, תם לעמך בית ישראל לעם סֻגלהוא

, ת הסֻגלה לעם סֻגלהולגל, מטובך אשר תחנני לכל עמך בית ישראל
רה אמתיים בקֻדשה ודושי תית להם מה שתזכני להשיג בשכלי חולגל

אכשל באמרי ולא , ידי דבורי באֹפן שיחזרו בתשובה שלמה על, ובטהרה
  )א"תפילה כ מתוך –' לקוטי תפילות א (.נךומר דבר שלא כרצואולא , פי

  
  ) המשך-ל "זצ, ראל אודסריש' ר(

ַנ ַנְח "להגיד רק אז  ,העיקר הצדיק, כלוםלא  אני ... �                       
, כל החושך,  אחראאטרי זה מספיק להחריב כל הס" מאומןַנְחָמ ַנְחָמן

 בשם הזה מרומז כל מה ,ן חדש לגמרי שרבנו הקדוש זכה לזהיזה עני
תיקון  זה,  השםזה. כל לטוב והוא מהפך ה,שעובר על כל אחד מישראל

אשרינו , הוא מהפך לגמרי, כל העוונות וכל הפשעים שלי וכל הכפירות
 רבנו הקדוש גילה ,יודעים כלוםלא אנחנו ?  אם לא,אנחנו יודעים מזהש

 זה מהפך כל העוונות וכל ," מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן "-" נחמן"שהשם שלו 
היה לא זה ,  הוא מהפך לטוב,טובלא  וכל דבר ,הכפירות וכל הפשעים

ַנ ַנְח ַנְחָמ "השם שלו ו,  מה שרבנו הקדוש השאיר, זה חדש לגמרי,מעולם
וכל  כל העוונות,  זה ממתיק ומבטל ומשבר כל הרע" מאומןַנְחָמן

  .מהפך הכל לטובהוא , הפשעים
ַנ "רק להזכיר את השם ,  מזומן, מוכן,מזומןכמו , לא עולה כסף...

נות וכל הפשעים וכל העו,  הכלהוא מהפך,  מספיק" מאומן ַנְחָמןַנְח ַנְחָמ
לא איזה דבר על אדם , ושלום  יש אתך חס,הוא מהפך לטוב, וכל הרע

 !יןישו, " מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן"גיד תכף הוא י, "ַנ ַנְח"ב ו לטיהפך? טוב
ַנְח ַנ "רק מזכירים את השם , באופן אוטומטיזה ,  כבר מהפך הכלהוא

נות וכל וכל הרע וכל העו, הוא מהפך הכל לטוב, " מאומןַנְחָמ ַנְחָמן
,  תמיד יהיה במוח,אל תשכח את זה, הכלהוא מהפך , הכפירות וכל דבר

 שזכינו ,מהפך,  מהפך, הוא מהפך הכל,"ן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ", בלב
אני אקרא , אני היה לי מכתב מרבנו, בדורות האלו

יה קשה לי לרדת אליך מאד ה", לך המכתב
?  מה להגיד,"תלמידי היקר להגיד לך

 זה ,"כי נהנתי מאד מעבודתךלהגיד לך "
, לטוב ומאמין ברבנוהכל שאתה מהפך 

מאד היה " עוד פעם ,מהפך הכלהוא 
קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר להגיד 
לך כי נהנתי מאד מעבודתך ועליך אמרתי 

ח וועט ביז משי, מיין פייעריל וועט טליען
עליך  ", רבנו הקדוש אמרכי, אני חיו ,"קומען

הוא , אני חי בנסים גדולים, לא להפקר זה ,"אמרתי
הוא מהפך כל ,  רבנו הקדוש מחיה את כל אחד ואחד,רק מחיה כל אחד

הכל מהפך בדיבור , הכפירות וכל הנפילות סורים וכל הצרות וכליהי
,  כל טוב,בזה הכל, " מאומןַנְחָמןַנ ַנְח ַנְחָמ " רק להזכיר , הכל לטוב,אחד

 רבנו ,"חזק ואמץ", התחזקו,  מהפך ומהפך,הוא מהפך, ממתיק הכל
, "חזק ואמץ" אם הוא אומר ,"חזק ואמץ בעבודתך ": ליאומר הקדוש

 , בסוף הגאולה,מה שזכינו עכשיו ,צריכים אנחנו לקיים ולהאמין ולקבל
 הוא ,מחדש, תנורבנו הקדוש מחיה אותנו ומחדש או,  הכלהפךשית

נו נשמה ב נותן הוא ,הוא מחדש אותנו,  הוא מחדש,תיקון ואין לו חולה
   .וכל טוב

כל יסוד ,  זה כל יסוד היהדות,בנו אמונהמאיר  אם הוא !עם אמונה
, "חזק ואמץ בעבודתך ": אליכותברבנו הקדוש אבל פנים  כל  על,התורה

בזה לבד ו,  באמונהלהתחזק,  צריכים להתחזקז א,"חזק ואמץ בעבודתך"
 , הכל לטובה,הכל לטובה,  להפך,הכל, אתה מהפך הכל בכוח רבנו הקדוש

נו שאנחנו יהודים ואנחנו מזכירים את אשרי"...  מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן"
 ,מהפך הכל רק לטובה, הוא מהפך הכל, " מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן"השם 
חזק "רק ו ,הכל חדש, ם חדשיםייהיה לך רגל, מהפך הכל לטובה מחדש

יכולים להתקרב להשם יתברך , שםבעבודת ה,  באמונה,"ואמץ בעבודתך
להגיד רק  ,בתורהשם שמאמינים בה,  ובתורהשםרק בזה שמאמינים בה

 ! זכינו, מהפך הכל לטובהוא, " מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן"השם הקדוש הזה 
ַנ ַנְח "תכף ? סובליםאם  ,טוב לרק מהפך הכל א הו,הכל, רפואות וישועות

 וכל הרעסורים וכל יכל הצרות וכל הי, הו מהפך הכל ז,"ן מאומןַנְחָמ
  .הוא מהפך ומחדש לטובה, הכפירות וכל הצרות

 , והוא בא לטבריה בשבילי, היה גר בחברון)קרדונר ( ישראלביר
 ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן... " והוא מצא אותי בטבריה,למצוא אותיולקחת 
 אור כזה אין , אמת כזה אין בעולם,הוא חדש ועושה הכל חדש, "מאומן
פנים יש לך במה להתחזק ולהתחדש  כל  על, זה עולה על הכל,בעולם
 והוא עושה , אנחנו שבורים מאד, והוא עושה אותנו,חדש,  חדש,לגמרי

  ...ש הוא מחד, חדש,הכל שלם
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