פרשת בהעלותך  -עלון מס' תרע"ד

... ‡È‰ ‰˘˜Ó ‰Á¯Ù „Ú ‰Î¯È „Ú ·‰Ê ‰˘˜Ó

בס"ד

)במדבר ח ,ד(

כי איתא בדברי רבנו ז"ל )בלקוטי תנינא ,סימן מח( שצריכין להיות
עקשן גדול בעבודת ה' .ומי שהתחיל מעט בעבודת ה' יודע זֹאת שאי אפשר
להיות איש ישראל באמת כי אם על ידי עקשנות גדול ,כי הרבה הרפתקאות
ועליות וירידות צריכין לעבֹר על כל אחד ואחד בלי שיעור ,ואם לֹא יהיה
עקשן גדול לבלי להניח על ידי זה מעט עבודתו שהתחיל ,אי אפשר לו שישאר
על עמדו...
וזה עיקר ההתפארות שה' יתברך מתפאר בישראל ,כי ה' יתברך מתפאר
מאֹד בהעזות והעקשנות של איש הישראלי שמפילין אותו בכל פעם ,והוא
מתחזק בכל עת והוא עקשן גדול ,ואינו מניח להפיל עצמו בשום אֹפן .וזה
עיקר התפארותו יתברך ,בבחינת :תנו עֹז לאלֹקים על ישראל גאוותו' .עֹז' זה
בחינת עזות ועקשנות של ישראל שהם עזים וחזקים בעבודתן ,שעל ידי זה
עיקר קבלת התורה שהוא כלל ההתפארות ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל :מפני
מה נתנה תורה לישראל ,מפני שהן עזין )ביצה כה( על ידי זה על ישראל
גאוותו .דהיינו גאות והתפארות ,כי זה עיקר התפארותו יתברך .וכמו שכתוב
)תהלים פט( :כי תפארת עֻזמו אתה ,כי עיקר ההתפארות הוא העזות
והעקשנות...
וזה בחינת :וזה מעשה המנֹרה מקשה זהב' .מעשה
המנֹרה' זה בחינת כלל ההתפארות שה' יתברך
מתפאר בישראל ...ועל כן בנרות המנורה היה
עדות שה' יתברך אוהב עמו ישראל ומשרה
שכינתו בהם ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל על נר
המערבי שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה
שורה בישראל ,שזה בחינת התפארות ,שמחמת
התפארותו ואהבתו בנו ,הוא משרה שכינתו
בתוכנו .נמצא שכל מעשי המנורה הוא בחינת
התפארות שה' יתברך מתפאר בישראל .וזה
בחינת כל הציורים הנפלאים שהיו במנורה:
משקדים ופרחים וכו' כל זה
גביעים וכפתורים ֻ
מרמז על כמה מיני גווני ההתפארות שה' יתברך
מתפאר בישראל שכלולים מגוונין סגיאין.
וכל אלו ההתפארות שהם בחינת מעשה המנורה אין זוכין כי
אם על ידי עקשנות גדול שצריכין להיות עקשן גדול בעבודת ה' .וזה בחינת:
וזה מעשה המנֹרה מקשה זהב' .מקשה' — לשון עקשנות ,שצריכין להיות עז
וקשה בעבודת ה' בעקשנות גדול מאֹד .וזהו :עד ירכה עד פרחה
מקשה היא ,דהיינו שכל הציורים והפרחים שבמנורה עד ירכה עד פרחה
שהוא כלל ההתפארות של ישראל ,הכל זוכין על ידי עקשנות דייקא בחינת:
עד ירכה עד פרחה מקשה היא ,היינו שבכל עבודות איש הישראלי מתחילה
ועד סוף שמ ֻכלם מקבל ה' יתברך התפארות שהוא בחינת מעשה המנורה ,כל
זה נעשה רק על ידי עקשנות בחינת :עד ירכה עד פרחה מקשה וכו'
שמתחילה ועד סוף צריכין עקשנות ועזות גדול) ...לקוטי הלכות – הלכות
ברכת המזון ד' ,אות י"ב(

...·È¯˜‰ È˙Ï·Ï Ú¯‚ ‰ÓÏ

)במדבר ט ,ז(

אלו האנשים שהיו טמאים לנפש אדם ולֹא יכלו לעשות הפסח שבאו
לשאֹל :למה נגרע .אלו שאלו כהֹגן ,ותקנו בזה הרבה מאֹד ,כי נתגלגל זכות
על ידם שנתגלה על ידי זה למֹשה דין "פסח שני" שהוא תיקון גדול שהוא
בחינת המשכת דרך התשובה ,כי זה עיקר שלמות התשובה שאפילו כשרואה
וטמאתו עליו ממעשיו הרעים,
האדם את עצמו שהוא רחוק מאֹד מה' יתברך ֻ
אף על פי כן יחזק את עצמו ויבוא בקדה והכנעה לפני הצדיק האמת ולפני ה'
יתברך וישאל על נפשו כמו ששאלו אלו האנשים שהיו טמאים ששאלו :למה
נגרע להקריב את קרבן ה' וכו' .כמו כן ישאל כל אחד על נפשו אם יודע
מטמאה במעשי הרעים
בעצמו ֻטמאתו ממעשיו ,שיבוא וישאל :ואם נפשי ֻ
אף על פי כן למה אגרע להקריב קרבן ה' — דהיינו להתקרב לה' יתברך
לעסֹק בתורה ולהתפלל וכו' שהוא בחינת קרבנות .כי בוודאי יש לו תקוה גם

נא לשמור על קדושת הגיליון

כן להתקרב לה' יתברך .ואז בוודאי ימצא לו ה' יתברך תיקון ויודיע להצדיק
כמו שהודיע למֹשה תיקון הפסח שני שהוא פליאה נשגבה ,כי עיקר זמן
הפסח הוא רק בשעת יציאת מצרים שאז דילג ה' יתברך על הקץ וגאלם .ואז
עיקר זמן הקרבת הפסח .ועל שם זה נקרא פסח ,לשון פסיחה ודילוג שדילג
על הקץ ,כי האיר עליהם אז הארה נפלאה ,אבל מי שהיה טמא ולֹא קרב את
הפסח במועדו איך יזכה להקריב פסח עוד ,אבל ה' יתברך ברחמיו גילה
הסוד למֹשה על ידי שאלת הטמאים דייקא ,והודיע לו שהטמאים יקריבו
פסח שני באייר בימי הספירה.
ובזה הורה לנו דרך התשובה שאין שום יאוש בעולם כלל ,כי אף על פי
שעבר זמן של עיקר התיקון ואנחנו טמאים במעשינו ,עדיין יש תקוה אפילו
שלא בזמנו ,כי יש תקונים נפלאים ונעלמים מאֹד שיכולים לתקן אותנו גם
עתה ובכל יום ויום .ובלבד שלא נייאש עצמנו מצעקה ותפלה לשאֹל בכל
פעם :למה נגרע להקריב את קרבן ה') .לקוטי הלכות  -הלכות ברכת הפרות
ה' ,אות ט"ז(
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)במדבר יב ,ג(

עיקר העצה הגדולה האמתית בכל הצרות ,חס ושלום,
שעוברין על ישראל בכלל או בפרט ,רחמנא לצלן ,אין
שום עצה נכונה לברֹח מהם ,כי אם על ידי הביטול
אל התכלית ,דהיינו לסתֹם עיניו בחזקה ולעשות
עצמו כיֹשן ,ולבטל עצמו בתכלית הביטול כאילו
אין בו שום הרגשה כלל ,רק לדבק ולבטל
מחשבותיו אל אור האין סוף יתברך .וזה יכול
כל אדם לעשות ,כי אף על פי שאינו זוכה
לביטול בשלמות כמו גדולי הצדיקים השלמים,
אף על פי כן יכול כל אדם לבטל את עצמו איזה
שעה ,אם ירצה באמת ,ועל ידי זה יתבטלו ממנו
היסורין והצרות .אך אחר כך יכול להיות
שיתגברו יותר ,חס ושלום ,וצריך לבטלם על ידי
חידושי תורה או על ידי עסק התורה בחשק חדש.
ועל כן עיקר קבלת התורה היה על ידי בחינה זֹאת ,על
ידי שהיו תחילה בצרה גדולה במצרים עד שבא מֹשה רבנו וביטל
עצמו בתכלית הביטול ,כמו שכתוב )במדבר יב( :והאיש מֹשה ענו מאֹד וכו',
שזהו בחינת תכלית הביטול ,שהוא בחינת ענוה אמתית.
ועל ידי הביטול הזה ביטל כל הצרות וגאל אותנו ממצרים ומכל
הטמאות והסטרא אחרא .ומבחינת הביטול הזה המשיך לנו את התורה
ֻ
לגרש הסטרא אחרא והקליפות שלא יתגברו ביותר אחר כך) .הלכות נטילת
ידים שחרית – הלכה ד' ,אות ד' בהתחלה .ועיין גם אוצר היראה  -יסורים
וישועה ,אות ב'(
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב נ(

לבי יקירי ,החושב מחשבות ותחבולות להודיע לפרסם
בעולם גודל כוח הצדיק האמת המאיר עינינו גם במחשכים מרורים שבדור
החשוך הזה ,והוא עיקר נחמתנו וכל חיותנו ותקוותנו לדור דור.
עתה ,אחרי אשר האיר ה' עינינו במחשכים כאלה לחיותנו כיום הזה
בדורות הללו ,יש לנו עצה גדולה ובית מנוס נפלא ,לנוס ולפרֹח להצדיק וכו'.
הבורא יתברך ואני ואתה יודעים פנימיות שאיפות לבך הטוב והישר ,הכוסף
וחושק ומתגעגע לבטל ולסלק מוחך בתכלית הביטול ,ולהמשיך עליך ועל כל
ישראל רוח חכמה רוח נבואה של הצדיק האמת היחיד בעולם ,היורד עד
עמקי תהום להעלות נפשות מבאר שחת ומעלה אותם למעלה משמי השמים,
ומאיר ומגלה אלֹקותו ואחדותו וממשלתו לעיני כל באי עולם ,עין בעין .מי
יערֹך שבחו ,מי יספר נוראות גדֻלתו ,אין ֻדגמתו!

יהודי הוא בן של
מלך מלכי המלכים . . .
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)כוכבי אור – אנשי מוהר"ן ,לג-לו(

  ...פעם אחת ,בערב רֹאש השנה בבוקר ,שאל אותו בנו
]של מוהרנ"ת[ הר' יצחק ז"ל על אודות שחלש לבו מאֹד )כי לֹא היה אז בקו
הבריאות( ,אם יֹאכל איזה דבר קֹדם לכתו על ציונו הקדוש כדי שיהיה בכֹחו
לפרש שם שיחתו בהתעוררות הלב כראוי .והשיב לו ,לאו! ,אמֹר כאשר תוכל
ובלבד שיהיה קֹדם האכילה.
  ...גם בכל עשרת ימי תשובה ,הקפיד ]מוהרנ"ת[ מאֹד ,שלא לאכֹל עד
אחר חצות.
  ...לעניין האמונה בכל אחד מישראל ,אפילו באותם שאין נראים
לעיניהם ככשרים ,אמר בזה הלשון :ווער שמועסט אז איך הער פון איהם

גאר ניט ,האב איך אין איהם אודאי אמונה ,נאך מעהר אפלו אז איך הער
שוין פון זיין מויל ער רעד זעהר שלעכט'ס ,אני מאמין באמונה שלמה אז נור
מיט דעם מויל רעדט עהר אזוי ,אין הארצין מיינט הער אנדערש ]מי מדבר
אם איני שומע ממנו כלום ,בוודאי יש לי אמונה בו ,ויותר מזה ,אפילו אם
אני שומע מפיו שהוא מדבר רע מאֹד ,אני מאמין באמונה שלימה שרק עם
הנקדה שבפנימית
הפה הוא מדבר כך ,בלבו הוא חושב אחרת[ .כי עצם ֻ
דפנימיות הלב של כל אחד מישראל מים רבים ועזים לֹא יוכלו לכבותה ,אף
אם יעבֹר עליה מה שיעבֹר.
  ...שמעתי מאבי הריני כפרת משכבו ששמע מפי ר' עוזר ז"ל
שהאנשים של אדמו"ר זצ"ל חברו יחד שני אזהרותיו של אדמו"ר זצ"ל,
שלא ילך יום אחד בלי שולחן ערוך ,וגם הזהיר מאֹד להניח תפלין דרבנו תם.
ואמר שלדעתו ,תכף כשמתחילין להניח תפלין יתחילו להניח שתי הזוגות.
וזה ידוע שמצוה ללמֹד בתפלין דרבנו תם ,על כן נהגו האנשים שלו שהיו
מניחין תפלין דרבנו תם ולמדו בהם שולחן ערוך.
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

 ...השם ברא את העולם ,אנחנו לֹא כלום .השם נתן לנו
בית וכל מה שאנחנו צריכים .בשביל מה הבתים ,בשביל מה הכסף? השם
יתברך נתן לנו מתנות טובות ,חדרים לעבֹד השם ,ללמֹד ולקיים התורה
והמצוות .אנחנו עם אחד בעולם ,עם קדוש וארץ ישראל היא ארץ אחת בכל
העולם ,ארץ הקדש ,ארץ היהדות ,בית-המקדש .הגויים  -מה יש להם? אין
להם חיים כלל!
אנחנו יכולים להתגדל על כל הגויים ,על כל העולם .אנחנו זכינו לקבל
המצוות ,השבת ,החגים ,התורה ,מה שאין בעולם טוב כזה כמו התורה .כל
מצוה היא רכוש שאין בעולם ,כל מצוה .יש עשירות יותר גדול מזה?! אנחנו
עשירים יותר מכל הגויים ,יותר מכל העולם .מצוה אחת שוה יותר מכל
העולם .מה יש להם?
השם יתברך אוהב אותנו ,הוא נותן לנו מתנות כאלה ששווים כל העולם,
אנחנו היהודים מצחקים מכל העולם ,שום גוי אין להם כלום ,אין להם חיים
כלום ,ואנחנו ברוך השם יש לנו מצוה על כל רגע ,רק "מצוה גדולה להיות
בשמחה תמיד" ,מהי השמחה? שלא עשני גוי .כן ,יכולים להיות בשמחה
תמיד ,שלא עשני גוי  -זה שמחה תמיד .יש חיים יותר טוב מזה" ,שלא עשני
גוי"" ,שנתן לנו את תורתו" .יהיה שמחה למעלה משכלנו ,יהיה שמחה
כזה...
נו ,תתחזק ,תתחזק תמיד בשמחה" ,מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד!"
אשרינו שאנחנו יהודים ,שאנחנו מאמינים בתורה ובצדיקים .אשרינו,
אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ,השם ברא אותנו ונתן לנו לעם
ישראל את התורה ,אהה!
מי יכול לדבר ולספר גבורה כזו ,כל העולם לֹא רצו לקבל את התורה ,לֹא
היה  -רק עם אחד בעולם ,רק עם קדוש ,רק עם ישראל ,הם זכו לקבל
התורה .אנחנו עם יהודי ,עם השם ,עם קדוש ,עם התורה ,אנחנו גבורים
כאלה ..שאנחנו יכולים לקבל את התורה!
כל העמים ,כל העולם אינם יכולים לקבל התורה ,שום עם לֹא רצה
לקבל את התורה ,מכל העמים  -רק אנחנו יכולים לקבל את התורה ,רק עם
ישראל ,רק עם הגבורים .עיקר הגבורה הוא השכל ,החכמה .עיקר החיים זה
החכמה" ,החכמה תחיה את בעליה".
השם יתברך נתן לנו את התורה לדעת איך לחיות ומה יש לנו לעשות בזה
העולם .התורה מלמדת אותנו ,יש דברים שצריכים לדעת ,מה אסור ומה
מותר ,איך לחיות ,מה לאכֹל .לֹא כמו הגויים ,אין להם כלום ,לֹא תורה ולֹא
מצוות ולֹא חיים ולֹא כלום .הגוי הוא כל היום לֹא לומד ואין לו זמן ,הוא
צריך לעבֹד ולאכֹל .הוא אוכל תבן וטוב לו ,אין לו שום דאגה שום עבודה,
הוא תמיד רק עומד ואוכל ושותה ומוציא ,לֹא יותר .זהו ,חמור ,זה העבודה
שלו .וזה כל העולם ,כל הגויים לֹא יודעים כלום ,רק לתת לו לאכֹל ולשתות
ביום ובלילה ,זהו הכל .בשביל מה הוא אוכל ,בשביל מה הוא חי ,בשביל מה

בא לעולם? הוא לֹא יודע כלום .בלי תורה אין לו שום חיות ,לֹא יודע כלום.
ככה החיים של הגויים.
אנחנו ברוך השם בכל יום ויום מברכים את השם ואומרים לו" :ברוך
אתה השם אלֹקינו מלך העולם שלא עשני גוי" ,שלא עשני חמור .מה זה גוי?
חמור! אם היינו גוי לֹא היה לנו שום חיות ,שום דבר ,הוא כמו חמור.
יש דבר יותר טוב מהתורה והמצוות? ברוך השם אנחנו יהודים עם
התורה ,אנחנו בני-אדם ,אבל כל הגויים  -חמורים! אין להם שום דבר ,שום
תורה ,שום מצוות ,רק חמורים...

)בנים(

 על-ידי רע-עין ,לֹא יזכה להניח בן זכר )לקוטי עצות  -בנים ,ז(.
 על-ידי לשון הרע ,אין זוכה להניח בן זכר )לקוטי עצות  -בנים ,ח(.
  ...וזכנו לבנים זכרים חיים וקיימים ,ויהיו עוסקי תורתך ומקיימי
מצוותיך ועושי רצונך כל ימיהם לעולם ,הם ובניהם ובני בניהם עד עולם,
ויהיה נשאר זכרנו לדורי דורות עד סוף כל הדורות ,ותשמרם ותצילם מכל
חטא ועוון ואשמה ,ותאריך ימיהם ושנותיהם ויגדילו שמך עד עולם ...
)לקוטי תפילות א – מתוך תפילה נד(.
 על-ידי הלל והודאה להשם יתברך ,וכן על-ידי למוד הלכות ,מכל-
שכן כשזוכין לחדש בהם ,על-ידי-זה באה הולדה בנקל; וכן על-ידי תומכי
אורייתא שמחזיקין בממונם את התלמידי-חכמים ,על ידי זה ההולדה בנקל
)לקוטי עצות  -בנים ,י(.
 סגֻלה למקשה לילד לומר "מזמור לתודה" )לקוטי עצות  -בנים ,יא(.
 גם סגֻלה למקשה לילד ,לעשות חסד הרבה ,דהיינו להרבות בצדקה
וגמילות חסד )לקוטי עצות  -בנים ,יב(.
  ...ותחוס ותחמֹל ברחמיך הרבים על כל היושבות על המשבר מעמך
בית ישראל ותצילם מכל צער ונזק ,ותרחם על צערם הקשה והכבד כאשר
נגלה לפניך אדון כל .ותחוס עליהם ותעזרם ותושיעם בחמלתך הנוראה
ובחסדיך הרבים ,שיזכו כֻלם להוליד בנקל בלי שום קשוי הולדה כלל .מלא
רחמים ,חמֹל עליהם ,כי אתה יודע צערם ומכאובם הקשה ,חמֹל עליהם
למענך והצילם מכל צער ונזק ,ומכל מיני עין רעה ,ומכל מיני קליפות וסטרין
אחרנין המעכבים את ההולדה ,וחפצים חס ושלום מה שחפצים .אנא ה',
ברחמיך הרבים תצילם ותשמרם מכל ]רע[ ,ויזכו כֻלם להוליד במהרה ,בנקל,
בלי שום קשוי הולדה כלל ,ותוציא הוולד לשלום בלי פגע .ויזכו כל עמך
ישראל לגדל בניהם ובנותיהם לאֹרך ימים ושנים לעבודתך וליראתך ,ולֹא
תפיל אשה פרי בטנה ,ויתרבו עמך ישראל כחול הים אשר לֹא ימד ולֹא יספר
מרוב ) ...לקוטי תפילות ב – מתוך תפילה מז(.

אחינו בית ישראל
 ונהר יוצא מעדן :זה בחינת ˆ„ÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È
)לקוטי מוהר"ן ב' ,ס"ו(

 ונהר יוצא מעדן :הוא בחינת ˘,˘ÏÂ˘Ó ,ÏÂÙÎ ,ËÂ˘Ù ¯È
 ,Ú·Â¯Óשהוא בחינת השיר שלעתיד

)לקוטי מוהר"ן ב' ,ח'(

 י' ,י"ק ,יק"ו ,יקו"ק :הוא בחינת ˘ ÏÂÙÎ ,ËÂ˘Ù ¯Èוכו',
כמובא בתיקונים )תיקון כ"א( ,שהוא עולה כולו ·"Ú
 ובתוך זה  ,˙Ó‡‰ ˜È„ˆ‰ Ï˘ Ì˘‰מלובש ומשותף שמו
יתברך

)לקוטי מוהר"ן ב' ,ס"ז(

מאמן בגמטריה קטנה עם הכולל ,עולה ·"Ú
 ַ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

«ÔÓÂ‡Ó ÔÓ» Á
«¿  Ó» Á
«¿  Á
«  ¿
לזכות לכל הישועות
בקשוהעלוןשלכםבכתובתSHABAT.BRESLEV@gmail.com
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