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)במדבר ו ,ב(

נדרים הם בחינת מקנא קנאת ה' צבאות ,שמחמת שרואה התגברות
המתר לו .וקנאת ה'
היצר הרע וכו' הוא לובש קנאה ואוסר עליו גם את ֻ
צבאות נחשב לצדקה ,שעל ידי זה מכניעין מצח הנחש ,שֹרש חכמת
הטבע ,וממשיכין ומאירין ומחזקין אמונת הרצון בעולם ,להאמין שהכל
מתנהג רק ברצונו יתברך ,ועל ידי זה זוכין להארת הרצון ,היינו לכסֹף
בתֹקף הרצון רק לעשות רצונו יתברך ,שזהו עיקר העבודה) .לקוטי
הלכות  -הלכות ברכת השחר ה' ,אותיות צא צד מתוך אוצר היראה -
נדרים ושבועות ,אות ג'(
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)במדבר ו ,ב(

לבוא לאמונת חכמים הוא על ידי נדר .כי מה שהרבה רחוקים
מאמונת חכמים אמתיים הוא רק מחמת חכמות עולם הזה ,שהם
חכמות של הבל שיש לכל אחד ,וכל אחד הוא חכם בעיניו .ובאמת מי
שיש לו מֹח בקדקדו יכול להבין בקל שכל החכמות של העולם הזה הם
שטותים והבלים ואינם בכלל חכמה כלל ,כי מאחר שעל ידם אינו יכול
לבוא לתכליתו האמתי והנצחי שהוא העיקר ,כמו שכתוב" :הנה בדבר
ה' מאסו ,וחכמת מה להם" ,וכתיב" :אל יתהלל חכם בחכמתו וגו' ,כי
אם בזֹאת יתהלל המתהלל השכל וידֹע אותי".
כי עיקר החכמה האמתית היא חכמת הצדיקים
הגדולים שזכו לחשֹב באמת על תכליתם הנצחי,
כי זה עיקר החכמה באמת ,בבחינת "איזהו
חכם? הרואה את הנולד" ,שצריך כל אחד
להשכיל על דרכיו ולהתיישב היטב מה יהיה
נולד ממעשיו ועסקיו בסוף האחרון ,אשר
לזה אין זוכים בשום חכמה שבעולם ,כי
אם על ידי חכמת הצדיקים אמתיים
שעיקר חכמתם הוא להשתדל לפרֹש את
עצמם מזה העולם לגמרי עד שזכו לזה
בשלמות ,ששברו כל התאוות בתכלית עד
קצה האחרון ולֹא נשאר להם שום נדנוד ריח
משום תאוה של זה העולם ,ורק צדיקים כאלו
הם יכולין לתקן כל העולם ולהחזירם למוטב כל מי
שרוצה להתדבק בהם.
כי כל אדם צריך להגיע לזה ,לתכלית הפרישות והקדֻשה באמת ,וזה
עיקר תכליתו לנצח ,אבל לאו כל אדם זוכה לזה ,וזעירין אינון דזכין לזה
בשלמות באמת ,על כן עיקר התיקון של שאר כל אדם הוא על ידי
ההתקרבות לצדיקים אמתיים ,להם ולתלמידיהם וכו' ,כי הצדיקים
האמתיים יכולים לתקן ולרפאת כל אדם שבעולם אף על פי שהוא חולה
גדול בנפש וגוף ,כי כמו שהמבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו כמו
שאמרו רבותינו ז"ל ,כמו כן להפך ,מידה טובה מרֻבה ,שהמאמין
בצדיקים ותלמידיהם שהם באמת תלמידי חכמים אמתיים אין מכה
בעולם בגוף ונפש שלא יקבל רפואה על ידם בבחינת "ולכל בשרו מרפא"
הנאמר בכל התורה; כי עיקר התורה אין יודעין כי אם הצדיקי אמת
שפרשו את עצמם מתאוות עולם הזה לגמרי לגמרי ,רק הם יודעים
לדרֹש את התורה ולפרש ולבאר כל הדרכים והנתיבות שבה באֹפן שיוכל
כל אחד לקבל רפואה לכל מיני חלי הנפש והגוף שבעולם כנ"ל.
אבל מחמת שלאו כל אדם יודע היכן הם הצדיקים האלו ואיך זוכין
להאמין בהם ולהתקרב אליהם באמת ,על כן העצה לזה הוא נדר שידֹר
איזה נדר ויקים מיד ,כי נדרים סייג לפרישות ,כי כל הנדרים הם בחינת
פרישות שרוצה לפרֹש את עצמו מאיזה תאוה כדי להתקרב להשם
יתברך; ואפילו נדרי צדקה והקדש הם גם כן בחינת פרישות ,כי בעד זה
הממון היה יכול לקנות לעצמו איזה דבר שהגוף נהנה ממנו ,והוא משבר
תאוותו ונותן זה הממון לצדקה ,ועל כן על ידי זה עולה ומקשר את עצמו
להצדיקים אמתיים שזכו לתכלית הפרישות באמת וזוכה לאמונת

חכמים ולהתקרב אליהם ,כי מאחר שהשם יתברך רואה שממשיך עצמו
לדרכיהם ומקבל על עצמו איזה בחינת פרישות על ידי נדר שהוא בחינת
פלא ,בבחינת "כי יפלא לנדֹר וגו'" ,על ידי זה זוכה להאמין בהחכמים
וצדיקים הנפלאים שזכו לפליאות חכמה על ידי שפרשו עצמן מהעולם
הזה לגמרי) .לקוטי הלכות  -הלכות שבת ו' ,אות ג' מתוך אוצר היראה –
אמונה ,אות ל"ז(

˜... Ì˙‡Ó Á

)במדבר ז ,ה(

ועתה בא וראה זה מצאתי במדרש חזית שיר השירים מגֹדל מעלת
הרצון .וזה לשון המדרש שיר השירים )ו ,ד( :יפה את רעיתי כתרצה.
כשאת רוצה ,כד את בעיא לית את צריכה בעיא מכלום ,מילף מכלום ,מי
אמר להם להביא עגלת בקר לטעֹן המשכן לֹא מהון ובהון וכו' ,עד כאן
לשונו .ושים לבך היטב לכל דבור ודבור מדברי המדרש הקדוש הזה.
כמה וכמה הוא מפליג במעלת הרצון דקדֻשה של ישראל עם קדוש
שכשרוצים באמת רצונות דקדֻשה להתקרב לה' יתברך אינם צריכים עוד
לבקש משום אדם וללמֹד ממנו .רק הרצון בעצמו יודיע לו מה לעשות
לגרֹם נחת רוח לה' יתברך .כמבֹאר במדרש הנ"ל כשאת רוצה כד את
בעיא לית את צריכה בעיא מכלום מילף מכלום וכו' .היינו כי יבין מעצמו
על ידי הרמזים שהצדיק מרמז לו בכל עת על ידי דברי
תורתו הקדושה שאי אפשר לבאר הכל בפה ובכתב רק
על ידי בחינת רמזים יכול להאיר בדעתו עד
שיתחזק ברצונות חזקים מאֹד לה' יתברך עד
שלא ידע כלל מה הוא רוצה )כמו שכתוב
בלקוטי תנינא  -סימן ז( ,עד שה' יתברך
יעזֹר לו ויאיר בלבו שיבין מה לעשות לגרֹם
נחת רוח לה' יתברך להתקרב אליו על ידי
זה כמו הנשיאים שהבינו מעצמם להביא
עגלות להמשכן אף על פי שלא נצטוו על זה
כלל כמבֹאר שם במדרש ,ועיין שם מה
שכתוב שם על פסוק קח מאתם ,מאתם היו
הדברים וכו' ,עיין שם) .הלכות נטילת ידים
לסעודה – הלכה ו' ,אות מ"ו(

)בנים(

 על-ידי שמשתדלין לקרב אנשים להשם יתברך ולצדיקי-אמת,
על-ידי-זה זוכין לבנים )לקוטי עצות – בנים ,ד(.
  ...ותרחם עלינו ותתן לנו כֹח שנזכה לפקֹד עקרות בתפלתנו ,ותלמדנו
ברחמיך הרבים איך להתפלל בשביל עקרות לפקדם לטובה בדבר ישועה
ורחמים .ותשמע תפלתנו ותאזין שוועתנו ,שיהיו כל העקרות נפקדות
לטובה חיש קל מהרה ,ויולידו ברחמיך בנים חיים וקיימים ,ויתרבו עמך
"בני ישראל כחול הים אשר לֹא ימד ולֹא יספר" .וכשם שגברו רחמיך על
אבינו הראשון "אחד היה אברהם" אבינו ואשתו שרה אמנו ,אשר
זכרתם לטובה ותפקדם לעת זקנותם ונתת להם את יצחק והבטחתם
להרבות זרעו ככוכבי השמים ,כן יהמו נא מעיך ורחמיך על כל עקרות
עמך בית ישראל ,אשר עיניהם תולות אליך לבד ,שתתן להם זרע של
קיימא לעבודתך וליראתך .רחם עליהם למענך ופקדם לטובה ומלא
משאלותם ברחמים ,ותעתר להם ותשמע תפלתם ותתן להם הריון חיש
קל מהרה ,ויזכו להוליד זרע של קיימא וישמחו אביהם ואמם בהם,
ולחפה ולמעשים טובים לאֹרך ימים ושנים טובים ...
ויזכו לגדלם לתורה ֻ
)לקוטי תפילות א – מתוך תפילה נג(.

בברסלב בוער אש
הבער אותה בלבי . . .

)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב מח-מט(

 עיני ולבי ,המשתוקק ומתגעגע אחר הבעטלר
]קבצן[ הנורא בעל כתפיים רחבות ]עיין סיפורי מעשיות – מעשה יג[
הלוחם מלחמותינו ונושא אותנו מכל מקומותינו לבחינת למעלה מן
המקום.
עלינו להודות ולהלל לה' בקול רנה ותודה על גודל החסד הנפלא
והנורא עד אין סוף ואין תכלית שעשה ה' יתברך עמך ועם כל ישראל,
לקרבנו לאור קדוש ונורא כזה שאי אפשר לדבר בזה כלל ,שמקבץ כל
הנדחים ואבודים כמונו היום בדור החושך הזה ומכניסם בתוך הקדֻשה
העליונה עלאה דעלאה .אשריך וטוב לך שזכית לזה.
 לאהובי אחי יקירי וחביבי ,אשר ה' משתעשע בו ומתפאר בו
וחבבו בחביבותא סגיא ,וכתר מלכות חכמה נתן ברֹאשו כדי שירחם על
ישראל וישתדל בתחבולות גדולות רבות ויגיעות עצומות בכל כוחו
שיישדך ויחבר את ישראל עם המנהיג החכם האמת נחל נובע אור החדש
העמקה והנוראה ולהעלותם לתכלית
שהוא יכול להוציאם מהירידה ֻ
העליה העליונה ,ולהאיר בלבם אור האלֹקות בהארה ובהתגלות גדול
ונשגב שלא היה כזֹאת מעולם.
בסוף הגלות הארֹך המר הזה בדורותינו אלה ,שהוא סוף קץ האחרון
אשר ירדנו פלאים וכל אחד ואחד ירד ונפל למקום שנפל ,כמו שיודע כל
אחד בנפשו ,לולא ה' שהיה לנו שהוא ממשיך עלינו גם עכשיו בתֹקף
עֹמק נפילתנו וגלותנו הארה נפלאה הנמשכת בהעלם גדול מהצדיק
האמת שהוא רוחו של משיח ,שהוא עיקר תיקון העולם בסוף קץ
האחרון ,לולא זֹאת כבר אבדנו בעניינו.
אין לנו להישען עתה בדור הזה באחרית הימים
האלה כי אם על כוחו של זקן שבזקנים דקדֻשה,
אשר העמיק מאֹד לחשוב על אחריתנו .לולא
תורתו שעשוענו  -כמעט וכו'.
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל(

]חסיד הגיע לר' ישראל
לאחר שקרא בספרי רבנו מגודל מעלת
השמחה בעבודת השם .כי על-ידי שמחה
וחדוה נמשכים כל הרפואות של כל מיני
חלאים שבעולם ,וכי שמחה היא עיקר חיות
האדם ועיקר קדֻשת ישראל[

רבנו הקדוש הכין רפואות לכל אחד ,דבור אחד" :מצוה גדולה
להיות בשמחה תמיד" ,בזה יש לנו כבר כל הרפואות שבעולם!
רבנו הקדוש הוא יחיד שאמר "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד",
מצוה זה דבר גדול ,מה המצוה? "להיות בשמחה תמיד" .נו ,נראה מי
רוצה מצוה גדולה? יש לנו המצוה פה ופֹה ופֹה ,בכל מקום .רבנו הקדוש
נתן לנו מצוה כזה" ..מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד".
מה זה שמחה? שמחה בשם! אין בעולם שמחה  -רק התורה
הקדושה והמצוות! יש לנו תורה ומצוות  -זה עיקר החיים ,זה שמחה.
בלֹא זה אין חיים ,אין שמחה ,אין כלום.
השמחה היא עיקר חיות האדם ,השמחה! לשמֹח ,מה יש לשמֹח? עם
התורה! התורה זה עיקר החיים ,זה עיקר הטוב ,עיקר האור ,עיקר
השמחה .בלי התורה אין חיים .אוי התורה של עם היהודי ,אוי התורה
הקדושה...
נסים ,נסים ונפלאות שהשם יתברך עושה אתנו והאיר בנו אור השם,
אור האמת ,אור האמונה .התורה ומצוות זה כל החיים שלנו ,וברוך
השם זה יש לנו בחינם כמה שרוצים .אשרינו ,זה כל שמחתנו ,זה כל
חיינו  -התורה והמצוות .אנחנו יהודים ,עם התורה והמצוות ,אין עוד
חיים מלבד זה .להאמין בשם ובתורה ובמצוות ,אם לֹא זה  -אין חיים
כלל ,אין עולם ,אין אֹכל ,אין כלום .אנחנו עם אחד בעולם!
התורה היא חיינו ,היא עיקר החיות שלנו" ,כי היא חייך ואֹרך
ימיך" .אנחנו יש לנו על כל רגע על כל חיינו תורה ומצוות כאלו ..אהה!
שבת ,פסח ,חגים ,מצותֻ ,סכות ,תפלין ,ציצית ,מה שיש לנו ,בכל חיינו
בכל רגע מצוה ,מצוה ,מצוה...
)כוכבי אור – אנשי מוהר"ן ,ל-לב(

  ...דבר פעם
]מוהרנ"ת[ אחת מתבערת הלב של אברהם
אבינו עליו השלום ,שהוא היה הראשון
שזכה לעבֹד את בוראו יומם ולילה במסירת
נפש ,ולפרסם שמו יתברך ויתעלה בעולם;
ובתוך שיחתו הקדושה ,ענה אחד לפניו
בלשון צער וגניחה :ההיאך לוקחין לב
כזה? גער בו מוהרנ"ת ז"ל ,ואמר אליו :גם
אתה יש לך לב כזה ,אלא שאין אתה מלבב
אותה דו האסט אויך דאס הארץ נור דו
באהארצט עס ניט ,כי הבחירה חופשית אצל
כל אדם .וכל אדם ,אפילו הגרוע שבגרועים ,יש
בכֹחו לזכות למדרגה הגדולה שבגדולות ,וכמו
שאמרו חכמינו ז"ל )תנא דבי אליהו רבה  -פרק כ"ה(
שצריך כל אדם לומר' :מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי'?
  ...עוד פעם אחת ,דבר ]מוהרנ"ת[ עם אחד מאיזה עניין שהיה
לזה שייכות להביא לו ראיה מיצחק אבינו עליו השלום .ושאל אותו זה
האיש :מה אתם מדמין אותי ליצחק אבינו עליו השלום? השיב לו :מה
אתה סובר ,שיצחק אבינו לֹא היה לו יצר הרע? אם כן מפני מה זכה
להיות יצחק?
  ...פעם אחת ,עמד לפניו ]לפני מוהרנ"ת[ צבי דב מאומין ,והתחיל
לדבר עמו בחקירת האלֹקות ונתלהב מאֹד ברשפי שלהבת ,וענה ואמר
לו :מה אתה מדבר עמי מהשם? אני אומר לך "ואראה את ה'" ,ובלשונו
אמר בזה הלשון :וואס שמועסט דו מיט מיר פון גאט ,איך זאג דיר
"ואראה את ה'".
]אמר המעתיק :שמעתי שדבר פעם אחת איזה איש עמו גם כן
מחקירת אלֹקות ,ואמר לו בזה הלשון :איך האב הירש בער'ן גיזאגט
ואראה את ה' ,און ער האט מיר גיגלויבט )להירש בער ,אמרתי "ואראה
את ה'" ,והוא האמין לי([.

אין
שום יאוש
בעולם כלל

אוי יוי יוי ,כמה אנחנו ישראל יש לנו בכל
רגע ובכל עת תורה ומצוות .השם יתברך הכין
לנו תורה ומצוות וחיים כאלה ..כסף כזה וחיים
כזה  -שמירת התורה והמצוות .בשביל מה אנחנו חיים
פה ,בשביל מה אנחנו פה? רק בשביל לקיים התורה
והמצוות!
נשים ,במה זוכין ,מה יש להם ,איזה חיים יש להם לנשים? הם
צריכים להוליד בנים ולגדל אותם וללמֹד לחנך אותם בתורה ומצוות .זה
העבודה יש לנו בזה העולם .היה לנו אבותינו הקדושים ,אברהם ,יצחק,
יעקֹב ,הם נתנו לנו התורה הקדושה שכל דבור הוא כל חיותנו ,מלמדים
אותנו מה יש לנו לעשות בזה העולם ,להביא ילדים ולחנך אותם ככתוב
בתורה .להאמין בשם בתורה ובמצוות ,להודיעם שיהיו בשמחה תמיד.
יש לנו כבר עבודה ,עבודה כזו...

]ר' ישראל נשאל איך אפשר להיות בשמחה תמיד[
באמונה ,רק באמונה ,זה העיקר הכלי של השמחה ,רק אמונה
ותפילה .ברוך השם צריכים לשמֹח ,צריכים להשתדל בכל הכוח להיות
בשמחה ולהודות להשם שהוא עושה עמנו חסדים כאלה ,יש לנו חסדים
ומתנות טובים כאלה שאין לשער ואיך להעריך ,ברוך השם.
רבנו הקדוש הוא בן שמחה ,הוא רק שמחה .רב שלמה וקסלר הוא
איש קדוש ,הוא אמר" :אנחנו אין לנו  -אלא דברי בן שמחה!" בן שמחה
זהו נחמן ,רבי נחמן בן שמחה .אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו ,הוא
השמחה ,הוא כל חיותנו ,כל שמחתנו ,הוא הכל!
אוי ,כמה שהוא רבנו הקדוש דבר בספריו הקדושים משמחה ,בפרט
משמחה בשבת קֹדש .רבנו הקדוש הוא אומר ששמחה זה רפואה לכל
הגוף ,שמחה .כתוב בספר 'לקוטי מוהר"ן'" :מצוה גדולה להיות בשמחה
תמיד!" לֹא רק להיות בשמחה  -אלא תמיד ,תמיד תהיה בשמחה ,זה
דבר טוב .שמחה כזו ,חיים כזה אין בכל העולם ,רק אצל רבנו  -יש! אבל
מחוץ לרבנו  -אין בכל העולם!
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