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מת הוא עיקר קיום העולם ,כמו שכתוב )בראשית א,א(" :בראשי˙ בר‡
אלֹקי - "Ìסופי תבות "אמת" כמובא ,כי חותמו של הקדוש ברוך הוא
אמת .וצריכין שיאיר האמת בכל חֹדש ובכל יום ויום ובכל שעה ושעה
משתים עשרה שעות היום והלילה .כי אף על פי שהאמת הוא אחד ,אבל
מצד שנוי המקבלים יש שנויים רבים בעניין האמת ,ואין האמת של אדם
זה דומה לחברו ,וכן אין שעה דומה לחברתה ,כי זה האדם צריך להתגבר
על ידי האמת בתורה ועבודה ,וזה צריך להרבות בצדקה וכו' ,וזה עוסק
במצוה אחרת .וכן באדם אחד יש חלוקים רבים בין יום לחברו ובין שעה
לחברתה ,שבשעה זאת מתפלל ובשעה זאת לומד ובשעה זאת עושה משא
ומתן ובשעה זאת אוכל או מדבר עם בני אדם ,וכיוצא בזה שארי שנויים
רבים לאין מספר .והעיקר ,שבכל שעה ושעה ,בכל מה שעובר עליו ובכל
מה שעוסק יהיה הכל באמת לאמתו כפי אותו העת והשעה וכפי אותו
האדם .וכל זה אי אפשר לבאר ,אך החפץ באמת ,יבין מעצמו .והכלל,
שאין שעה בעולם שלא יוכל להאיר לעצמו על ידי האמת אף אם החֹשך
מסבב אותו כמו שמסבב ,כי אמת ה' לעולם.
וזה שביקש דוד" :הדריכני באמתך ולמדני כי
אתה אלֹקי ישעי ,אותך קוויתי כל היום" דייקא,
כי בכל שעות היום ,מתחלתו ועד סופו ,אני
מקוה אליך שתדריכני באמתך ותלמדני ,כי
בוודאי יש אמת בכל שעות היום שיאיר לו
בכל שעה לצאת מחֹשך לאור גדול )לקוטי
הלכות  -הלכות גניבה ה'  -אות ט' מתוך ספר
אוצר היראה  -אמת  -ע"ו(:
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זהו בחינת )בראשית א',ט'( "יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד",
שכל מימי הדעת יֻמשכו אל מקום אחד' .אל מקום אחד' דייקא ,בחינת
)דברים ו',ד'( "שמע ישראל ה' אלֹקינו ה' אחד" ,שצריכין להמשיך כל מימי
הדעת שנמצא בעולם אל מקום אחד להמשיך כל הדעת לתוך אמונת
אחדותו יתברך שזהו כלל כל כוונות קריאת שמע ,שעיקר הכוונה הוא
כפשוטו להאמין ביחודו ואחדותו שהוא יתברך אדון יחיד מנהיג ומושל
ומשגיח ,הוא לעלא מן כלא ולית לעלא מניה ובזה כלולין כל הכוונות,
שהם להמשיך כל המֹחין על ידי קריאת שמע וליחד ֻקדשא בריך הוא
ושכינתה וכו' )כמבֹאר בכוונות( ,היינו שצריכין להמשיך כל מיני דעת
ומֹחין לתוך אמונת אחדותו יתברך.
ועל ידי זה 'ותראה היבשה' ,שעל ידי זה נתגלה האמונה ,שהיא בחינת
ארץ ]כמו שכתוב :שכן ארץ ורעה אמונה )תהלים ל"ז,ג'(  -המעתיק[ ,כי
מתחילה היה העולם מים במים ,ואז היה העולם תֹהו ובֹהו ,כמו שכתוב
)בראשית א ,ב(" :והארץ היתה תֹהו ובֹהו וחֹשך על פני תהום ורוח אלֹקים
מרחפת על פני המים" ,כי כל זמן שלא נתגלה ונמשכה האמונה מחמת
רבוי הדעת שהוא בחינת רבוי מימי התהומות ,אז היה עדיין תֹהו ובֹהו
וחֹשך על פני תהום ,כי עיקר יניקת הכפירות הוא מרבוי הדעת ,ולא היה
העיקר קיום העולם כי אם על ידי 'ורוח אלֹקים  -דא רוחו של משיח',
שהיתה מרחפת על פני המים ,כי עיקר בחינת משיח הוא בחינת אמונה,
כמו שכתוב )תהלים פט,כה(" :ואמונתי וחסדי עמו וכו'" ,כי הוא יגלה
ויכניס האמונה בשלמות בכל באי עולם ,כמו שכתוב )צפניה ג',ט'(" :כי אז
אהפך אל כל העמים שפה ברורה לקרֹא בשם ה' וכו'" ,וכיוצא בזה
בפסוקים רבים )לקוטי הלכות  -הלכות פסח ז'  -כ'(:

  ...האדם צריך לעבור בזה העולם
על גשר צר ,והעיקר שלא יתפחד כלל ...
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ל התורה והמצוות הם בחינת קומת אדם ,כידוע .וכמו שבקומת אדם
ומהדק אחד בחברו בכמה דרכים ונתיבות וקשרים על ידי
הכל קשור ֻ
הגידים והעורקים ומרוצת הדמים ותנועת האוויר ,שהוא הרוח החיוני
שצריכין לקבל בכל פעם לכלל האיברים וכו' כמו-כן הוא ממש בכל התורה
ומהדק אחד בחברו בכמה
והמצוות וכל המדות טובים ורעים ,שהכל קשור ֻ
וכמה דרכים ונתיבות בלי שיעור ,עד שמחמת זה קשה לדעת ולהבין היטב
מהיכן ההתחלה והתקון של כל אחד ואחד כפי מקומו ושרשו בהתורה
הקדושה ובקומת אדם הראשון ,וכפי מה שעבר עליו בכל הגלגולים ,וכפי
מה שעבר עליו בגלגול זה ,בגוף זה ,וכל מה שנעשה עמו בכל יום.
ועל כן אי אפשר להתחיל שום התחלה אמתית ,כי אם על ידי הצדיק
האמת ,שכבר עמד בנסיון ושבר כל התאוות לגמרי וזכה למה שזכה ,ורק
הוא יכול להאיר ולהמשיך על כל אחד הארת התשובה משרשה ,והעיקר
על ידי שיכול לדון את כל אחד לכף זכות כפי מקומו של כל אחד ,עד
שמכניסו באמת לכף זכות ,עד שנתעורר לתשובה ,דהיינו שנתעורר על כל
פנים לצעֹק ולזעֹק להשם יתברך בכל פעם בקול חזק מעֹמק הלב ,שזה
עיקר ההתחלה של כל ההתחלות )לקוטי הלכות  -הלכות ערלה ד'  -אות
כ'; עיין אלול ראש השנה ו' ,ו' ,אותיות קל"ה קל"ו ק"מ
מתוך ספר אוצר היראה  -יראה ועבודה -צ"ב(.
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ש בחינת תורות נפולות ולמודים פגומים
וסברות ֻמחלפות ,שעל ידי זה עיקר
התרחקות האדם מעבודתו יתברך .ובעניין זה
יש בחינות רבות ,כי יש שמהפך על ידי זה
האמת לגמרי ,ויש שנוטה על ידי זה מעט מן
האמת ,ויש שאינו נוטה על ידי זה מן האמת ,כי
אם מעט דמעט שאי אפשר להבחין כלל .וכל
הקלקולים שהיה בעולם מקטן ועד גדול ,הכל היה על
ידי הלמודים פגומים הנ"ל ,כי גם הפגם הראשון מאכילת עץ הדעת שהיה
על ידי עצת הנחש ,הכל היה על ידי פגם התורות הנפולות והלמודים
פגומים הנ"ל ,כי הנחש בא עליהם בערמה גדולה ,ולמד עמהם למוד גדול
ועמֹק מאד ,עד שהטעה אותם על ידי למודו הפגום ,עד שהוסיפו על הצווי,
ועל ידי זה גרעו אחר כך על ידי הלמוד של שקר ודמיון כוזב של הנחש,
שאמר להם ולמד עמהם כשם שאין מיתה בנגיעה וכו' עד שבאו למה
שבאו .ומאז נפגם הדעת והמוח ביותר ,וכל העולם נתערב טוב ברע ,עד
אשר הלמודים פגומים הנ"ל הולכים ומתעים ומערבבים את כל העולם.
ומזה נמשך אחר קבלת התורה חטא העגל על ידי למודים הפגומים
והרעים של הערב רב .כי יש בעניין הלמודים רעים הנ"ל כמה וכמה
בחינות ,כי יש מי שפוגם בזה מעט ,ויש יותר ,ויש מי שפוגם חס ושלום כל
כך ,עד שבאו על ידי זה לידי כפירות ועבודה זרה ממש כמו ירבעם בן נבט
וחבריו .עד אשר אפילו צדיקים גדולים יכולים לטעות לפעמים על ידי
התורות הנפולות הנ"ל ,עד שמהפך דעתם מן האמת ,עיין פנים .על כן
צריכין לבקש מאד מהשם יתברך להנצל מכל זה ,ולזכות לתורת אמת
שאין בה שום אחיזה ותערובות מהלמודים הנ"ל )לקוטי הלכות  -הלכות
ברכת המזון ה'  -אותיות ד' ה' ז' ט' מתוך ספר אוצר היראה  -תלמוד
תורה -כ"ז(:
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

  ...ורבנו הקדוש שלח ממירון את רבי ישראל
בשבילי לטבריה ,ונעשה מה שנעשה ,האימא שלי נפטרה בבית רבי ישראל
)קרדונר( בשבת ,מדוע מגיע לה צער כזה? היא נפטרה בשביל ברסלב ,ואם
לא היה תחיית המתים ...רבי ישראל ,לא היה לו מקום בעולם ,בצפת,
בטבריה ,היו כל העולם כועסים :מה זה ברסלב? הם הרגו האימא של
ישראל בער ,רוצחים! ...השם יתברך סיבב שאני ראיתי את רבי ישראל,
שהיה פה נס של תחיית המתים ,היא מתה כמו שכתוב אצל שרה,
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היה חוט השערה ,שישחט אותו ,אבל היא חשבה שהוא כבר מת ,אז פרחה
נשמתה ,והיא מתה מגודל צער .כל עניין רבנו הוא עניין אמונה ועניין
למעלה מן הטבע ,כל נפש שמתקרב עובר עליו מה שעובר ברוחני וגשמי,
אבל עובר עליו ,הבעל דבר לא נותן ...רבנו הקדוש אמר" :להתקרב אלי זה
קשה מאד!" ,מדוע קשה? "הבא ליטהר מסייעין לו" ,מדוע יהיה קשה?
מדוע אני אסבול? אבל רבנו הקדוש אמר" :אני אוהב חסיד מטוגן!"...
הרב אלפנדרי היה מתנהג איתי ביראת הכבוד ,בביטול כזה ,באהבה
כזו ,הוא היה מפורסם ,הוא היה אמת ,איש אמת ,והוא הרגיש איפה שאין
אמת ,הוא אמר לי ,רב שלמה )ווקסלר( היה קנאי ,והיה חברה קנאים,
הוא אמר לי שהוא רואה שכולם פוליטיקה ,רק אחד רב שלמה הוא
אמת...
אין קדושה כזה ,אין חכם כזה ואין מי שידבר דיבורים כאלה ,כמו
רבנו הקדוש ,בהתורות ובהמעשיות הם מתבטלים ,ואנחנו רואים את זה,
זה למעלה מן הטבע ,כי היו צריכים להרחיק את רבנו מלבם ...היו צריכים
להטיל חרם עד ספרי רבנו ...מה שאנחנו רואים ,שמדפיסים ספרי רבנו
ויכולים לקרוא בכל מקום ,בבית כנסת ובכל מקום ,אין איסור ללמוד
ספרי רבנו ,זה סימנים על הגאולה! ואני ראיתי בעיני עכשיו מהדור הזה,
אתה לא יודע מה שהיה ,היה איסור לנגוע בספרי ברסלב ,איך יבוא
הגאולה? מה זה 'גמרתי ואגמור'? לא רוצים לנגוע בספרי ברסלב ,ורבי
ישראל )קרדונר( הדפיס במסירת נפש ,בשביל מי? בשביל מי? אני ראיתי
את זה ,איך תבוא הגאולה? מה יהיה? העולם לא רוצים לנגוע בספרי
ברסלב ,ועכשיו אנחנו רואים דבר למעלה מן הטבע ,מהפך אל הפך ,היום
יכולים להבין שיבוא זמן שכל העולם יתקרבו לרבנו בביטול כזה...

קץ ותכלית ,שעדיין לא נתגלו מימות עולם ,שמטהרים מכל הלכלוכים
והטמאות שבעולם ,שיוכלו כל העולם לבוא נקיים להיכל
ומכל הֻזהמות ֻ
המלך ולקבל האוצרות מתנת חינם אשר הכין להם המלך .אשרי הזוכה
להם.
מלך המשיח ימשיך ויגלה בעולם אור הדעת של הצדיק האמת
בהתגלות נפלא ובשכל נפלא ואמת בתכלית השלמות ,ועל-ידי זה ימשיך
שלום נפלא אפילו עם ֻאמות העולם ,עד שעל-ידי רבוי השלום יכירו וידעו
כל הגויים גדֻלת וחשיבות ישראל עם קדוש ,ויתהפכו ֻכלם לאמונת ישראל
ויכניעו עצמם אלינו ,וישלטו היהודים בהם מרצונם.

דברי המעתיק ,המתפלל תמיד לשלומו והצלחתו לאֹרך ימים.
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È
)ספר ימי מוהרנ"ת ]רבי נתן[ – סימן מו(

☺ והנה אז כשבא האיש הנ"ל מטפליק בשליחות שיסע
]רבינו הקדוש[ לאומין ,אז עמדתי מרעיד וראיתי נפלאות השם ונוראותיו
העצומים עד אין חקר ,שבכל ימי החורף שהיה מדבר מאומין ואנשי
טפליק שאלו אותו אם יכינו לו שם הדירה ,לא רצה שיסעו בשבילו ,וזה
סמוך הסכים שיסעו בשביל זה ,עד שפעלו שם הדירה הנ"ל בשבילו .ובתוך
מטלטלים מאד מאד והחפצים שלו היו מפֻזרים
כך ,נשרף ביתו והיינו ֻ
ומטלטלים כדרך הנהוג אחר השרפה ,ולא היה לו מקום מנוחה כי רוב
ֻ
העיר נשרף ,בפרט כל הרחובות שסמוכים לבית המדרש ולבית הכנסת.
ובתוך הפזור והטלטול הזה ,בא האיש הנ"ל מטעפליק ובקש אותו
לאומין במועדו ובזמנו בעת שכבר נגזר מן השמים לשרוף ביתו מקודם,
ולא היה לו מקום כראוי לשבת ,והשם יתברך כבר
הקדים רפואה שבאותו העת בסמוך קודם
)ספר ִא ֵבּי הנחל א'  -מכתב סט(
השרפה אז דייקא צוה שיכינו לו הדירה
 ב"ה ,כ"ח אייר ,תשכ"ג.
באומין ,ובא השליח במועדו ובזמנו ואת הכל
לכבוד ידידי יקירי ,המצֻין בגדֻלת יקרת
עשה ה' יפה בעתו ,ואי אפשר לבאר כל אשר
נפשו האצילה שנחצבה ממקור קֹדש מגדולי
בלבי בזה בכתב ,כי בעניין נסיעתו לאומין
ישראל עמודי התורה זצ"ל ,שהטה דעתו ולבבו
לשמֹע בקול ה' הקורא אותו בקול גדול בכל
ובעניין מה שזיכה אותי לנסוע עמו לשם ,בזה
יום שימשיך עצמו בזריזות גדול אל הצדיק
היו תלויים עולמות הרבה עד אין קץ וזכות
"‡ÂÓÎ ˙·˘Á' ‰˜„ˆ ÔÈ
ישראל לדורות ,כי תקן שם אלפי אלפים ורבי
האמת ,שיש לו כח המושך להמשיך ולקרב כל
ˆ„˜˙ "...ÒÂÙ„‰
העולם לה' יתברך .שלום רב.
ומקלקלות שלא היה
ֻ
רבבות נשמות פגומות
כשאחד מישראל בא לו כבוד חדש
אפשר להם להתתקן בשום אופן כי אם על

ומלכות ,אזי צריך יגיעה גדולה ומלחמה
ידי הסתלקותו ,כאשר נשמע מפיו הקדוש
תרמו נא בעין יפה להפצת העלון
גדולה להתגבר בכל עֹז וגבורה כגבור חזק
בפרוש וברמז ,וגם כמה טובות לנצח נצמחו
חשבון דואר מספר
ואמיץ לבטל כבודו כאין וכאפס ממש נגד
מזה לישראל לדורות ,כי כבר גילה ,שמי
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כבוד ה' יתברך ,ולא ישתמש עם הכבוד לצרכו
שיבוא על קברו ויאמר אלו העשרה קפיטל
ולהנאת עצמו ,ולא יקח לעצמו כלל מן הכבוד,
תהלים המפֻרסמים עתה ,בוודאי יעזור לו
שלא יהיה המלכות אצלו כעבד למלאות
לנצח אפילו אם יהיה מי שיהיה כידוע
תאוותו ,חס ושלום ,רק להעלות הכבוד והמלכות
ומפֻרסם.
והנסיעה לאומין הייתה התחלה והכנה לכל התקונים האלה לנצח ,כי
שיש לו לה' יתברך ולצדיק האמת ,כדי שעל-ידי זה הכבוד והמלכות יתגדל
ויתעלה כבוד ה' יתברך וכבוד הצדיק האמת המנהיג האמת של כל ישראל מקום קבורתו כבר ֻהבחרה שם באומין ,ושם היה צריך לעסוק בכל
לדור דור ,נחל נובע מקור חכמה ,שמקרב הכל לה' יתברך ,אפילו הרחוקים התקונים הנ"ל ,ויותר ויותר מזה מה שנעלם מאתנו כאשר הבנו מפיו
והנדחים והנאבדים שנפלו לשאול תחתיות ומתחתיו עד אין קץ ואין הקדוש ,על כן בכל תנועה ותנועה ובכל סיבה וסיבה שסיבב השם יתברך
תכלית ,הוא מעלה ומקשר אותם מעמקי תהום רבה  -למעלה למעלה גבוה בעניין נסיעה זאת ,מה גדלו בהם מעשי השם ,מאד מאד עמקו מחשבותיו,
כהררי אל ,שעל-ידי זה דייקא נתייקר ונתעלה כבוד ה' יתברך ביותר בכל כי הכל היה נוגע למקום שנוגע לעד ולנצח.
העולמות.
)לקוטי עצות – שבת ,י'(
שוש אשיש בישועת ה' וחסדיו העצומים שגלגלו וסיבב ברֹב רחמיו
 על-ידי שמקרב נפשות להשם יתברך,
הנפלאים ונשאך וכו' ...ושזכית להתחדש ולצמֹח בגן החיים הקדוש
והנורא של הצדיק האמת ,אור החדש הגנוז וצפון ונעלם מאד שהוא עיקר ועל-ידי התבודדות ,שמתבודד ומשׂיח בינו לבין קונו ושופט ודן את עצמו
החיים ,שחידש חדשות נוראות ונפלאות ,פלאי פלאות עד אין חקר שלא על כל מה שעשה ,על-ידי-זה זוכה לשמירת שבת ,שהוא בטול הרע
נתגלו עדיין מעולם ,כדי לחיותנו כהיום הזה גם בתכלית תכלית החֹשך והקליפות )לקוטי מוהר"ן א' ,סימן נ"ט(.
  ...ותזכנו לקדֻשת שבת בשלמות ,ועל-ידי-זה תתן לנו יד ושם
הגמור אשר בדורותינו אלה בסוף הגלות האחרון המר הזה ,שישראל
תועים עכשיו מאד אחרי ההבל תעתועים של החכמים בעיניהם שנסֹגו בביתך ובחומותיך ,כמו שכתוב :ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב
וטמאת השקר של כפירות מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת .ותזכנו להעמיד תלמידים
אחור מה' יתברך ותורתו הקדושה על-ידי זֻהמת ֻ
ואמונות כזביות רחמנא ליצלן.
הרבה ,ותתן לנו חכמה ושכל דקדֻשה ,שנזכה לידע איך לדבר עם כל אחד
ואחד ולכלכל דברנו במשפט ,באֹפן שלא יזיקו להם דברינו ,רק יעוררו
מי שרוצה לעשות טובה להצדיק ,הקדוש ברוך הוא נותן לו כח לזה.
אחי ,אחי ,לבי ובשרי ,עתה עתה כבר הגיע העת והשעה שתעמיק אותם לשמך ולעבודתך באמת ,ויטו לבבם אליך וישובו כֻלם בתשובה
מחשבתך לחשוב ולחשק להוציא לפעל תבערת לבך הטוב הבוער כאש עד שלמה לפניך כרצונך הטוב ) ...לקוטי תפילות א'  -מתוך תפילה נ"ט(:
לב השמים לרחם על ישראל ברחמנות האמתי הגדול מכל מיני רחמנות,
להאיר בלבם אור הצדיק המאיר מסוף העולם ועד סופו ,ולהודיע ולפרסם
מערכת  / 054-8484486 / 054-8429006ת.ד 27100 .ירושלים
בעולם שנמצא עכשיו אצלנו חכם אמת נורא ונשגב שעדיין לא היה כמוהו
הורדת-הדפסת עלונים )ארכיון( www.nanach.org/parsha
מעולם ,שגלה מעינות של עצות ותקונים וחסדים נפלאים ונעלמים עד אין
אימייל  -מנוי חינם Shabat.Breslev@gmail.com
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