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לזכרוןנצחמורינור'ישראלבעראודסרבןר'אייזיקשלמה,זצ"ל
... ‰·È˙‰ Ï‡ ˙‡·Â

)בראשית ו' ,י"ח(

וזה שמובא בזוהר הקדוש שלא היה רועה נאמן כמשה שמסר נפשו
בשביל בני דורו ,כי נֹח לא בקש רחמים כל כך ואפילו אברהם שבקש
והתפלל על אנשי סדֹם ועמֹרה וכו' ,אבל לא כמשה שמסר נפשו ביותר
ואמר :ואם אין מחני נא וכו' ,עיין שם בזוהר הקדוש .כי באמת הצדיק הדור
הכל תלוי בו ,כי לפי עֹצם זכותו וקדֻשתו כן יכול לגלות ביותר החסד הנעלם,
שעל ידי זה החסד הוא יכול לקים את העולם בכל עת אפילו אם העולם
רחוקים כמו שהם רחוקים ואיך שהוא תמיד יש חסד הנעלם שאין מגיע
לשם שום פגם כלל שעל ידי זה יכולים לקים העולם תמיד ,אבל הכל תלוי
בכֹח הצדיק הדור דייקא ,כי באמת ה' יתברך ברא את העולם בחסדו לבד
שהוא החסד הנ"ל בחינת עולם חסד יבנה ,אבל אחר שברא העולם הכל תלוי
בצדיק הדור ,כי כפי כחו ורצונו כן מקים העולם והכל תלוי בו .ועל כן אפילו
בדור המבול אם היה אז מי שיוכל לגלות החסד הנ"ל הנעלם כמו משה רבנו
עליו השלום ,היה באפשר שיתקיים העולם גם אז .ומחמת שנח לא מסר
נפשו כל כך כמו משה ,ולא היה מגלה החסד הנעלם אז ,על כן היה מבול
בעולם והחריב כל העולם ,ואפילו נֹח היה ֻמכרח להסתיר עצמו בתיבה אף
על פי שהרבה רוח והצלה לפניו ,אבל מאחר שנתן רשות למשחית ולא היה
יכול להתגלות החסד הנעלם להגן עליהם ,על כן
אפילו נֹח הצדיק היה ֻמכרח להיות סתום ונעלם
ונסתר ,כי הצדיק הוא בעצמו התורה בחינת
החסד הנ"ל .ועל כן מחמת שלא היה בו כח
לגלות החסד הנ"ל ,על כן הוא היה ֻמכרח
להסתר מן העין בתיבה כדי שיהיה בהעלם כמו
שהחסד הוא עכשיו בהעלמה גדולה ,ועל ידי זה
לבד נשאר שארית בארץ שלא נחרב העולם
לגמרי .אבל משה רבנו עליו השלום ,מסר נפשו
מיד עד שהיה מגלה ומעורר החסד הנעלם
המקים העולם תמיד ,עד שעל ידי זה בטל גזרתו
יתברך ונתקים העולם אף על פי שעשו אז מה
שעשו ,כי על ידי החסד הנעלם יכולין לקים
העולם תמיד כנ"ל )לקוטי הלכות  -הלכות מילה ג' – סימן ז'(:

ÏÂ·Ó‰ ÈÓÂ ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘Ï È‰ÈÂ

) ...בראשית ז' ,י'(

וזה בחינת ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו וכו' ,ודרשו רבותינו ז"ל
שתלה להם שבעת ימי אבלו של מתושלח הצדיק .כי מבֹאר בהתורה ס"ה
)לקוטי מוהר"ן חלק א'( בתחלתו בעניין בעל השדה שעוסק בתיקון השדה
שהוא תקוני הנשמות וכו' ,שזה הבעל השדה צריך להיות גדול במעלה מאֹד
מאֹד ,וצריך לסבל כמה צרות ויסורין חס ושלום רחמנא לצלן .ויש לפעמים
שהוא צריך להסתלק בשביל זה וכו' ,כי לפעמים הדין גובר כל כך עד שאין
מועיל להמתיק הדין על ידי שום ביטול כי אם על ידי הסתלקות הצדיק
לגמרי חס ושלום .ואז צריכין העולם להתעורר מאֹד בתשובה ולהסתכל על
עצמן היטב היכן הם בעולם מה שגרמו בעוונותיהם עד שנסתלק הצדיק
בשבילם .וזה בחינת שצעק הנביא הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי
חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק וכו' .כי אז כשחס
ושלום נסתלק הצדיק ,צריכין לשים על לב מאֹד ולהבין כי מפני הרעה נאסף
הצדיק .שעיקר הסתלקותו הוא מפני הרעה מפני תקף הדין שהיה בעולם,
עד שלא היה יכול לבטל הדין בשום ביטול ברצוא ושוב וכו' ,רק ֻהכרח לבטל
עצמו בביטול כזה עד שיסתלק לגמרי .ואז הכל תלוי בהדור שנשארו אחריו,
שצריכין לשום על לב מאֹד הסתלקות הצדיק ולהתעורר בתשובה שלמה על
ידי זה .ואז זוכין להמשיך אור מהרשימו של הצדיק שנשאר ממנו .כי כל
צדיק וצדיק כשנסתלק בוודאי משאיר בעולם איזה רשימה טובה על ידי
תורתו ומעשיו הטובים .ואז עיקר ההמתקה על ידי הדור יתום שנשארו
אחריו ,שכשמתעוררים בתשובה אזי ממשיכין אור גדול מהרשימו שלו ,שעל
ידי זה נמתקין ונתבטלין כל הדינים שבעולם .כי מחמת שהצדיק נסתלק
למעלה והוא עכשיו בתכלית הביטול ,על כן נמשך משם בכל פעם אור גדול
ונפלא להרשימו שלו שנשאר בזה העולם .אבל צריכין על כל פנים איזה


אתערותא דלתתא על ידי מעשי הדור הטובים להמשיך על ידי זה אור
הרשימו הקדושה שלו ,כי על ידי מעשיהם הטובים אף על פי שהם בבחינת
קטנות ואין להם כח לקבל השגת התורה להמתיק דינים ,אף על פי כן בכֹח
הצדיק שנסתלק יכולים על ידי מעשיהם הטובים להמשיך אור גדול ונפלא
מהרשימו שלו המאירה עתה באור גדול ונורא ,מחמת שהצדיק הוא בתכלית
הביטול בשלמות .אבל אז בימי דור המבול לא זכו להתעורר לתשובה ,על כן
גבר הדין עד שבא המבול שנעשה ממימי הדעת בחינת מבול וכו' )לקוטי
הלכות  -הלכות ערבית ד' – סימן כ'(:

ı¯‡‰ ÏÚ Ì˘‚‰ È‰ÈÂ

) ...בראשית ז' ,י"ב(

עיקר המחשבות רעות הם בתאוות ניאוף ,רחמנא לצלן ,ואפילו שאר
מיני מחשבות זרות ורעות ,הכל נמשך משם ,כי על ידי פגם הברית נשחת
ונפגם הדעת עד שבאים על ידי זה לכל בלבולי וערבובי המחשבות ,ומהם
באים כל החטאים והפגמים שבעולם ,רחמנא לצלן .וכשבלבולי המחשבות
מתגברים ,בפרט בלבולים והרהורי ניאוף בעצמם ,רחמנא לצלן ,זה בחינת
מבול ממש ,שרוצים לשטֹף את האדם ממש ולהאבידו משני עולמות רחמנא
לצלן ,כאשר יודעים רֹב בני אדם כל אחד בנפשו נגעי לבבו ומכאוביו מה
שעובר עליו בעניין זה ,והכל על ידי פגם המחשבה.
ואפילו אנשים כשרים קצת ,אשר נצולין ממימי
המבול השוטפין כל כך ,אך אף על פי כן מתגבר
הבעל דבר להתיז קצת ממי המבול גם עליהם,
שזה בחינת מה שבארץ ישראל לא היה מבול,
כמאמר רז"ל ,אף על פי כן התיזו לתוכה קצת.
ודוד המלך ,עליו השלום ,צעק על זה בשביל כלל
ישראל בכמה מקראות בצעקות גדולות ,בחינת
"על זאת יתפלל כל חסיד וכו' רק לשטף מים
רבים וכו'" ,וכן" :אל תשטפני שבולת מים
וכו'" ,וכמוהו רבים ,וכמבֹאר בכתבי האריז"ל,
שהרהורים ובלבולי המחשבות נקראים מצולות
ים .ועל כן צריכין ליזהר ביותר לברר המחשבה,
שבזה תלוי כל הקדֻשות וכל המתקת הדינים
שבעולם .וכל אחד כפי מה שזוכה לקדש מחשבתו ,כמוכן נתגלה בחינת
קדֻשת ארץ ישראל ,שהוא בבחינת תיקון הברית ,שתלוי בקדֻשת המחשבה.
אך אי אפשר לזכות לקדֻשת המחשבה ולהנצל מכל מיני מימי המבול ,כי אם
על ידי דרכי התמימות ופשיטות שממשיך הצדיק האמת בעולם )לקוטי
הלכות  -הלכות בית הכנסת ה' – סימן כ"ג כ"ד מתוך אוצר היראה -
מחשבות והרהורים ג'(:

‰ÈÙ· Û¯Ë ˙ÈÊ ‰ÏÚ ‰‰Â ·¯Ú ˙ÚÏ ... ‰ÂÈ‰ ˙‡ ÁÏ˘ ÛÒÈÂ
)בראשית ח' ,י'-י"א(

ואיתא ,שזהו בחינת חנֻכה שמדליקין נרות של שמן זית .אז 'וידע נֹח כי
קלו המים' וכו' ,כי נר חנֻכה ,שהוא בחינת אור ההשגחה ,בחינת אמת ,הוא
התיקון על מי המבול ,שהוא בחינת חטא הנ"ל ,כי עיקר החטא הוא שמפריד
אור ההשגחה על ידי חטא הזה שהוא פגם העיניים וכו' ,ועל כן על ידי נר
חנֻכה בחינת המשכת אור ההשגחה גם למטה מעשרה טפחים לידע שה'
יתברך בכל מקום וכו' ,על ידי זה נתתקן זה החטא וחוזר ונכלל אחר
הבריאה בקֹדם הבריאה ונדחין מי המבול וחוזר ונתקים העולם בהשגחתו
יתברך .וזהו "והנה עלה זית" — דא חנֻכה .אז "וידע נֹח כי קלו המים וכו'",
כי נתתקן חטא הנ"ל ,שהוא בחינת מי המבול ,על ידי נר חנֻכה כנ"ל .וזהו
"והנה עלה זית טרף בפיה" .ודרשו רבותינו ז"ל :שבקשה על פרנסה ,כמו
שאמרו רבותינו ז"ל :יהיו מזונותי מרורין כזית וכו' ,כי עיקר הפרנסה נמשך
מבחינה זו ,מבחינת כלליות אחר הבריאה באחד על ידי ההשגחה שהוא
בחינת עלה זית ,בחינת נר חנֻכה )לקוטי הלכות  -הלכות שלוחין ג'(:

בברסלב בוער אש ,
הבער אותה בליבי ..

תר).קל"מא',סז(
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טובלהגידולשיר ַנ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן

מאומןלזכותלכלהישועות

)שיחות הר"נ ,אות ו'(

  ...היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם,
וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד,
מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה כאלו הוא אוחז מה שהוא מתאוה ,ועל כן
הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ ,ואחר כך הוא
פותח את ידו ואין בה כלום כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העולם
והכל רצים אחריו ומרמה לכל אחד ואחד עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו
יש בידו מה שהוא חפץ כל אחד כפי שטותו ותאוותו ואחר כך בסוף הוא
פותח את ידו ואין בה כלום כי אין מי שימלא תאוותו אצלו.
  ...גם נדמו כל התאוות של העולם כמו עמודי אור הנכנסין בבית מן
אור החמה כנראה בחוש שהם נדמין לעמודים מחמת הזריחה של החמה,
וכאלו רוצים לתפס אותן העמודי אור שתופסים וחוטפים ואין בתוך היד
כלום כך הם כל התאוות של עולם הזה.
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

 ...הכל תלוי ברבנו! הכל ,כל התורה והאמונה ,כל חיינו
בעולם הזה ,בעולם הבא  -הוא רק רבנו!
כל דבור של רבנו הוא מכיל הרבה מאד חכמה ודעת והתחזקות וחיות.
וגם-כן על-ידי רבנו הקדוש רואים האור של הגמרא ושל כל התורה .הקבלה
והכל יש ב'לקוטי הלכות' .ה'לקוטי הלכות' הוא מקשר את הקבלה עם כל
דין ,זה מאיר לנו הגמרא וכל התורה .העולם היו צריכים להיות קבוע תמיד
ב'לקוטי הלכות' ,כל הלומדים וכל העולם ,כי רואים בזה פלא פלאות כאלה
איך שרבי נתן למד את הגמרא ,איך הוא למד המדרש ,והעולם לא יודעים
מזה ,הם חושבים" :בשביל מה לי 'לקוטי הלכות' ,בשביל מה אני צריך
חידושים של חסידות ,חידושים של קבלה?"
העולם לא יודעים שרבנו הקדוש הוא סוד כזה ,פלא כזה .אפילו אחד
מחסידי ברסלב המפֻרסמים ,הוא אומר שהוא חסיד ברסלב ,אבל הוא
חושב" :חסיד ברסלב צריך שיהיה למדן ,גמרא ,פוסקים .אבל 'לקוטי
תפלות'' ,לקוטי מוהר"ן'' ,לקוטי הלכות' ,זה לא למדן ,זה חסידות".
יש חס-ושלום שאומרים שאנחנו עושים עבודה זרה מרבנו .אבל מה
שאומר רבנו ,מה שגלה רבנו ,הוא גלה רק טפה מן הים מגדֻלתו ,כלום ,זה
נעלם...
אוי יוי יוי ,אשרי האזנים ששומעים דבורים כאלה ,אין בעולם .לא
נמצא בעולם דבורים כאלה שאני קבלתי במסירת נפש מרבי ישראל ומכל
אנשי שלומנו הזקנים ,אנשי אמת .לא כמו היום ,אנשים פשוט רצים אחרי
כבוד וכסף ,זה חשך ,כן.
אני לא מכוון שאני סוד ,אדרבא אני מכוון לאמת ,שאני במדרגה כזה
שאני מתבייש אפילו לדבר ,ורבנו הקדוש כמו שכתוב בהלל" :מאשפות ירים
אביון" ,אביון זה ממש אביון מן התורה ,ממעשים טובים ,מהכל.
"מקים מעפר דל" ,מקים מעפר ,זה אין יותר נמוך מעפר .עצבות זה
מכֻנה בשם עפר .עפר זה עצבות ,זה עצלות.
"מקים מעפר דל" ,דל זה ממש הוא אין לו כלום ,דל .ועוד יותר -
"מאשפות ירים אביון" ,כנראה שאביון הוא יותר מדל" ,מאשפות ירים
אביון".
נו ,אני היה קשה לי לקבל "תלמידי היקר" וגם-כן "עליך אמרתי" ,בזמן
שמצאתי את הפתק היה זקנים אנשי שלומנו בירושלים ,רב שלֹמֹה וקסלר,
רב נפתלי כהן ורב נתן בן רב פנחס ישעיה שלקח את גיטל'ה לאשתו לאחר
הפטירה של רבי ישראל ,הוא היה ברסלב אמת לא סתם ברסלב .היו זקנים,
כן .ואני הראיתי לרב שלֹמֹה וקסלר את הפתק ,אני רואה את זה כמו עכשיו,
אנחנו היינו עם רב נפתלי ,ואנחנו ישבנו אחד ליד השני ליד הארון ספרים,
והיה מרחק גדול בינינו ,אני הייתי כלום ורב שלֹמֹה וקסלר היה בעל-מֹח
גדול והיה לו כח גדול ,הוא היה איש קדוש .אני אכלתי אצלו ,ראיתי איך
הוא אוכל בקדֻשה כזו ,לא רגיל כמו שאנחנו אוכלים ,הוא היה עניין אחר.
אני היה לי פלא" ,איך הוא חי? איך הוא נמצא בעולם? איך יש לו קיום?"
אני קבלתי דבורים מרב שלֹמֹה ואני ראיתי פלאות מהדבורים של רב
שלֹמֹה שהוא בעצמו לא ידע .אבל אף-על-פי-כן היה בו טבע המדינה של
גרמניה ,הוא היה משם ,ושמה יש להם עניינים כמו עקשנות ,הם עקשנים
בדעתם ואי אפשר לשנות אותם .על-כל-פנים אפילו מגרמניה יכולים לטעות,
הוא לא נסע לרבנו ,הוא היה יכול לנסֹע ,היה לו כסף ,אבל הוא היה למדן
גדול ,הוא היה בקי בכל חדרי התורה והוא היה אצלו תכלית דין ,דין תורה
שאסור לצאת מארץ ישראל.
נכון ,אסור לצאת מארץ ישראל ,אבל יש עניינים .כתוב בפרוש שאם יש
לו בחוץ לארץ רבי מיֻחד יותר מבארץ ישראל  -אז הוא יכול לצאת חוץ
לארץ ישראל .אבל אני הייתי ביחד אתו ואני ידעתי שיש לו חסרון אבל אי
אפשר להוציא אותו מזה ,אז לא התוכחתי אתו .אני יושב אתו ביחד ומקבל

צעקות ,ומה שאני הבנתי שזה לא נכון ,שלא צריכים לקבל ,אז לא קבלתי,
לא היה לזה שום ערך...
ובהפתק רואים התחזקות כזה שרבנו הקדוש כמו אצל השם יתברך
כתוב ,יש פסוק" :אשכן את דכא"  -מי שהוא מדֻכא אפילו עד דכא ,אז
"אשכן את דכא".
ורבי נתן הוא היה אצל רבנו בתכלית הביטול .רבי נתן ראה את האור
של רבנו ,את הקדֻשה של רבנו ,אז הוא היה בעניוות כזה ,הוא החשיב את
עצמו כאפס ואין ,כי אי אפשר להיות בלי רבנו .הוא ראה את גדֻלת רבנו אז
הוא נתבטל לגמרי.
רבי נתן לא היה לו שום מחשבה של כבוד ,של גאוה ,הוא יכל לחשוב:
"אני תלמיד רבנו הקדוש ,אני זוכה לשמֹע תורות כאלו ,מעשיות כאלו" .לֹא,
הוא היה אפס ואין ,הוא הבין שהוא רחוק מהשם יתברך לגמרי נגד רבנו.
הוא היה ענו ,זה גדֻלה ,זה חכמה גדולה ,איש כזה יהיה אפס ואין? איך? זה
למעלה מן הטבע ,זה רבנו הקדוש האיר עליו ,רבנו הקדוש היה צריך כלי
כזה" ,אשכן את דכא" ,שיהיה אצלו אפס ואין ,אם לא  -אז איך אפשר
לקבל מרבנו?
הוי רבי נתן היה גאון ,אבל אני לא כלום .אני אפס ואין ממש ,אני ממש
)המשך יבוא בעזרת ה'(
כלום!...
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב קמ"ב(

 אחי יקירי נפשי ולבי ,שקשר עצמו באהבה עצומה
אל הצדיק הגבור ובעל כח גדול המוריד ומשפיל עצמו מאד לכל הרחוקים
מאד מאד בעֹצם קלקולם הגדול ,לכל מקום אשר הם שם ,ומכלה ומבטל
תקף הרע שלהם בשרשו ומגלה ומברר הטוב שנסתר בהם ,ומהפך עצם הרע
לטוב גמור ומחזירם למוטב ומקרבם לה' יתברך.
מכתבך קבלתי היום והיה לי לנחת גדול ,ולעת עתה צריכין לבקש מה'
יתברך שיעזרנו לצום תענית אסתר כראוי ולצעֹק ולזעֹק ולהתפלל כראוי
ולשפך לבנו כמים נוכח פני ה' עדי נזכה שיעננו ויעזרנו ויושיענו ישועות
שלמות מהרה ,עד נזכה לקבל ימי הפורים בשמחה רבה כראוי ,ואיך שהוא
תהילה לאל יש לנו במה לשמח יש ויש תהילה לאל חי ,מה שהבדילנו מן
התועים בכל הבחינות .בכל יום אברכך על זה ,מלא רחמים .וה' יתברך
ישמח אותך ואותנו בשמחת פורים ,נגילה ונשמחה בישועתו.

 עיקר גדֻלתו של הקדוש-ברוך-הוא,
שגם הרחוקים ממנו יתברך מאֹד מאֹד ,גם המה יתקרבו לעבודתו ,ובזה
נתייקר ונתעלה שמו יתברך למעלה ולמטה .על-כן אין לאדם לייאש את
עצמו מלהתקרב לעבודת-השם מחמת שנתרחק מאֹד מהשם יתברך על-ידי
חטאיו המרֻבים ,אף שהרבה לעשות הרע ,חס ושלום ,כי אדרבא ממנו דייקא
יתעלה וישתבח ויתגדל כבודו יתברך ביותר כנ"ל .אבל עיקר התקרבות
הרחוקים להשם יתברך הוא על-ידי צדיקי הדור )לקוטי עצות – התחזקות,
אות ב(.
  ...על כן באתי לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי להפיל תחנתי לפניך,
מקצה הארץ אליך אקרא .שתרחם עלי ברחמיך הרבים ,על מרוחק ומגורש
כמוני ,ותקרב אותי ברחמיך וחסדיך העצומים ,ותֹאמר לצרותי די .ותתחיל
מעתה לקרבני ברחמיך הרבים ,כי זה עיקר גדֻלתך כשהמרֻחקים ביותר
מתקרבים לעבודתך באמת ,כאשר גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים .ואם
אמנם אני רחוק מאֹד ממך בתכלית הריחוק ,אל תעשה עמי כחטאי ואל
תדינני כמפעלי ,כי קרוב אתה לרחוקים .כי הלֹא ממני דייקא ,יתעלה
וישתבח ויתגדל שמך יתברך לעד ולנצח נצחים ,על ידי שתקרב מרוחק כמוני
לשמך הגדול ,כי זה עיקר גדֻלתך כשהמרוחקים ביותר מתקרבים אליך
באמת) .לקוטי תפילות א' – מתוך תפילה י'(
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