לזכות לכל הישועות

טוב להגיד ולשיר

מברסלב
והוא יושב פתח האוהל כחום היום...

)יח ,א(

וזה :והוא יושב פתח האוהל כחום היום' .ישיבה' לשון עכבה זמן רב,
כמו :ותשבו בקדש ימים רבים ,היינו שזכה לזה שיתגלה אליו ה' על ידי
שישב ונתעכב ימים רבים אצל 'פתח האוהל' ,שהוא פתח הקדושה ,אבל
כשרוצין לכנוס לשם ,מתגברין ומתפשטין כנגדו הסטרא אחרא שהם היכלי
התמורות מאד ,וכל מה שהוא סמוך יותר אל הפתח ,מתגברין ומתפשטין
כנגדו מאוד מאוד ,עד שיש הרבה שכבר היו אצל הפתח ,וחזרו רחמנא
לצלן ,מחמת שלא ידעו שכבר הם אצל הפתח ,או שמשתטחין כנגדו מאוד
מאוד עד שקשה לו לשברם ,כמבואר מזה בדבריו הקדושים )בלקוטי תנינא
בסימן מח( ,אבל הוא ישב ונתעכב פתח האוהל' .כחום היום' זה בחינת
התגברות חמימות היצר הרע ,שעל זה נאמר )שיר השירים א ,ז( :איכה
תרעה איכה תרביץ בצהרים — שאז זמן רע למרעה הצאן ,כמו שפירש
רש"י שם ,כי צהרים בחינת חום היום ,זה בחינת חמימות היצר ,שאז זמן
רע לצאן קדשים שהצדיק רועה אותם הרוצים לגשת אל הקודש ,ורבים
נתרחקו על ידי זה רחמנא לצלן ,כמו שכתוב )שם ב ,יז( :עד שיפוח היום
וכו' כמו שפירש רש"י שם ,עיין שם ,שהיו ישראל מקורבין לה' יתברך
בגדולה וכבוד עד שיפוח היום — שהתגבר חמימות היום וכו',
ועל ידי זה נחרב הבית .אבל מי שאינו רוצה
להטעות את עצמו וחושב על תכליתו הנצחי באמת,
אינו שב לאחור בשום אופן בעולם יהיה איך
שיהיה ,רק הוא יושב וממתין ומתעכב אצל
הפתח ימים רבים כמה שיהיה ,ואף על פי שאין
מניחין אותו לכנוס לתוך הפתח וחום היום
לוהט אותו מאוד ,אף על פי כן אינו מניח את
מקומו ,ויושב ומתעכב אצל הפתח האוהל של
הצדיקים והכשרים עד ירוחם מן השמים,
בבחינת :והוא יושב פתח האוהל כחום היום...
)לקוטי הלכות – הלכות אישות ד ,אות יט(

גם אנכי ידעתי ...

) כ ,ו(

עיקר האמת לאמיתו אי אפשר לזכות כי אם כשהוא
נקי וזך לגמרי מכל התאוות ,והעיקר מתאווה הכללית שהיא תאות משגל.
וזה שאמר השם יתברך לאבימלך" :גם אנכי ידעתי כי בתום לבבך
עשית זאת" ,ואמרו רבותינו ז"ל :אבל נקיון כפיים אין כאן ,כי אם היית
נקי כפיים ,דהיינו שלא היית בעל תאווה כזה בודאי לא היית בא למיכשול
כזה ,ולבסוף אתה טוען "הגוי גם צדיק תהרוג?" ואתה אומר "בתום לבבי
ובנקיון כפי עשיתי זאת" כאילו אתה איש צדיק ואמת ,רק אברהם רימה
אותך עד אשר כמעט באת למכשול גדול על ידו .ובאמת אברהם אבינו אינו
חייב בזה כלל כי עשה כהוגן כי שרי להו לצדיקיא לסגויי ברמאותא עם
רמאי ]מותר להם לצדיקים להתנהג ברמאות עם הרמאים[ ,בפרט שבזה
לא היה שום רמאות ,כי ירא לומר אשתו הוא שלא יהרגוהו מאחר שראה
שהם בעלי תאוות כאלו ,שתכף שאלו אותו על עסקי אשתו.
וזה שאמר השם יתברך לאבימלך" :גם אנכי ידעתי כי בתום לבבך
וגו'" ,כי לא התכוונת לאסור אשת איש ,אבל נקיון כפיים אין כאן ,ומאחר
שאתה בעל תאווה כל כך ,על כן כמעט שנטית מדרך האמת לגמרי והיית
בא לעבור על איסור אשת איש; רק "ואחשוך גם אנכי אותך מחטוא לי",
כי השם יתברך מרחם על האדם שחפץ באמת רק שטועה את עצמו ,ועל כן
מרמז לו השם יתברך בדרכיו הנעלמים שישוב מטעותו ,אבל על כל פנים
אתה צריך לשום אל לבך שאינך נקי כפים ובשביל זה באת לטעות כזה על
ידי האמת שלך )לקוטי הלכות – הלכות ריבית ה ,אות לד לפי אוצר היראה
– אמת ואמונה ,אות לא(

)(‚Î˜ ·˙ÎÓ - ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ

ב "ה
לכבוד  ...מחמד לבי  ...המשתוקק ומתגעגע בכל לב אחר הבעטליר
הנורא ,בעל כתפים רחבים ,הנושא אותנו מכל המקומות שנפלנו בהם
לבחינת למעלה מן המקום .ברכה וחיים ושלום.
הצדיק האמת הגדול במעלה עליונה ,מופלגת וגבוהה מאוד מאוד
בתכלית המעלה ,שאין מעלה אחריו ,יכול להוריד את עצמו מאוד מאוד,
להגביה אפילו הרחוקים בתכלית הריחוק ,המונחים בשפל המדריגה
התחתונה ביותר ,עד שירדו לבחינת מיתה ממש ,וזהו עיקר שלימות מעלתו
הגבוהה .כי אי אפשר לעלות למעלה למעלה ,כי אם כשיכולים לירד למטה
למטה ,להעלות ולקבץ ,גם כל הנדחים והרחוקים לגמרי ביותר ,ולקשר גם
אותם לה' יתברך בשלימות .ודע כי כל עיקר גאולת נפשינו וגאולת כלליות
כלל נפשות ישראל תלויה אך ורק בזה ,שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמת
בכל הארץ .ולהרים את דגל הצדיק בעולם ,עד שיתוודע לכל העולם,
שבההתקרבות אל הצדיק האמת באמת ,מאירים כל האורות
הנפלאות אשר עתידים להאיר על ידי משיח צדקינו.
המעתיק

)(‡È-È ,˙ÂËÓ˘‰

פעם אחת אמר רבינו ז"ל למוהרנ"ת :דוא וועסט
נאך אמאל פארין אין א קארעטע! ]עוד יהיה
כדבר הזה ,שאתה תיסע פעם בכרכרה של
חשובים[ .ונתפחד מוהרנ"ת מזה מאד ,שלא
יהיה לו נסיון כזה של מפורסם ,חס ושלום .פעם
אחת הלך ,ולא היתה לו עגלה ליסע על הציון
הקדוש ,והלך רגלי .באמצע הדרך נסע איזה נגיד עם
'קארעטע' ,וראה שמוהרנ"ת הולך רגלי .ביקשו
שישב אתו על ה'קארעטע' ,וכן עשה .ונתמלא מלא שמחה
מזה ,כי כבר נתקיימו דברי רבינו ז"ל ,ולא יתפחד עוד על נסיון של
מפורסם.
פעם אחת היו מונחות אצל רבינו ז"ל שתי מצוֹת :אחת של שמורה
ואחת בלתי ,והשמורה היתה יותר קרובה לרבינו ז"ל .והניח רבינו ז"ל
השמורה ולקח הבלתי ,ואמר" :אז מען נעמט א מצה אין דער האנט ,נעמט
מען קודשא-בריך-הוא אין דער האנט" ]כאשר לוקחים מצה ביד ,לוקחים
את קודשא-בריך-הוא בעצמו ביד[ ,כי המצוות הן באחדות עם השם
יתברך ,כמובא בלקוטי מוהר"ן ,סימן ה.
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אמר :אם היה אדם זוכה לשמוע השירות והתשבחות של העשבים ,איך
כל עשב ועשב אומר שירה לה' יתברך בלי שום פניה ובלי שום מחשבת חוץ
כלל ,כמה יפה ונאה כששומעין את השירה שלהם .ועל-כן טוב מאד ביניהם
לעבוד את השם ביראה ]ואמר בזו הלשון" :עס איז זעהר גיט פרום צו זיין
צווישין זייא"[ ולהתבודד על פני השדה בין גדולי הארץ ולשפוך שם שיחתו
לפני השם יתברך באמת .ועיין עוד בהשיחות )סימן רכז( ,שאמר גם-כן,
שטוב יותר שההתבודדות יהיה מחוץ לעיר במקום עשבים כנ"ל ,כי
העשבים גורמים שיתעורר הלב.
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אז הוא פתח הדלת והם נכנסו ,הם היו פקחים ,חכמים ,אבל הם
אמר :צריך כל אדם לצעוק להשם יתברך ולישא ליבו אליו יתברך
נתבטלו נגד התפילה שהיה שמה של רבי ישראל .והם שאלו אותו
כאילו הוא באמצע הים תלוי על חוט השערה ,ורוח סערה סוער עד
כמה שאלות והוא השיב להם על ראשון ראשון ,על אחרון אחרון.
לב השמים ,עד שאין יודעין מה לעשות וכמעט שאין פנאי אפלו
הוא השיב לכולם .והם התפעלו ,מעולם לא שמעו דיבורים
לצעוק .אבל באמת בודאי אין לו עצה ומנוס כי אם לישא עיניו
כאלה .הם שאלו לרבי ישראל השטותים שלהם" ,מה זה
וליבו להשם יתברך ,כי האדם בסכנה גדולה מאוד בזה
ברסלב ושאר החסידויות וכולם ,הדתיים ..מה יש לכם
העולם ,כאשר יודע כל אחד בנפשו.
מהצדיקים ,מהרשעים ,"..הם שאלו בצחוק ,ורבי
ישראל ענה להם באמת ,בחכמה ,הוא נתן להם
תשובה מספיק .והם נתבטלו לרבי ישראל
ואהבו אותו על כל מה שדברו אתו ,והם
)˘(‰"Î – Ï"ˆÊ ,¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È '¯Ó ˙ÂÁÈ
נתקרבו לרבינו ותמכו אותו(‡Â·È Í˘Ó‰‰) ...
הם
 ...אני ורבי ישראל קרדונר היינו בסכנה,
 øàåãä éôéðñ ìëá
במלחמה
אמרו עלינו שאנחנו מרגלים .רוסיה היה
8989-22552255-7 ïåáùç
עם התורכים ,והתורכים אמרו שאנחנו שלחנו אנשים
úååöîì åëæú
לרוסיה ,אנחנו היינו בסכנת מרגלים .היה נסים מהשמים.
)(‡ ˙Â‡ – ˙ÈÚ˙ – ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï
על-כל-פנים במוצאי שבת הם מצאו את רב צבי בעפולה
צריך כל אדם להכניע החומר ,וזה נעשה על-ידי התענית .כי
ואמרו לו" :תדע שישראל בער ורבי ישראל הם בבית-הסוהר והם
על-ידי התענית מחלישין הארבע יסודות שמהם באים כל התאוות,
בסכנה גדולה .תחזור איתנו ,אנחנו ניקח אותך לאוטו" .הוא שמע
ונכנע ונתבטל הגוף והחומר שהיא בחינת סכלות וחושך ,בחינת בהמה
שזה סכנה ,אז הוא חזר איתם והם חזרו לטבריה במוצאי שבת .אבל
בחינת מיתה ,ונתגבר ונתעלה השכל והצורה שהוא בחינת נפש בחינת אדם
המשפחה שלי רצתה שישחררו אותי מהבית-סוהר שאלך הביתה ,והחוק
בחינת חכמה ואור וחיים ,ונתבטל השיכחה וזוכה לזכרון .ומבטל הדין
היה" :בלילה לא נותנים לשום בן-אדם לצאת ,אם הוא בבית-הסוהר הוא
והחושך וממשיך חסדים בעולם .ועיקר תיקון התענית הוא על-ידי צדקה,
מכורח לחכות עד הבוקר .בלילה אין שחרורים!"
גם מכניע חכמות חיצוניות כנגד חכמות התורה .גם זוכה לפרנסה )לקוטי
אבל המוכתר וזה הקצין הם ידעו איך להתנהג ,והם שחררו אותי
מוהר"ן ,סימן עז(.
במוצאי שבת בלילה...
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אבל שכחתי מהשלושה עשירים של טבריה...
אוי ,הם כבר היו מהציונים החדשים והם עשו צחוק מכל היהדות
והתורה ,אבל אף-על-פי כן הם ילידי ארץ ישראל .הגדול שבהם היה לו
טחנת קמח והוא היה חשוב והיה איש חכם .המשפחה שלו ,האבא והסבא
היו חסידים ,אז הוא לבש את השטריימל ככה בצד לפי המודה ,והוא הלך
עם החברים שלו עוד שנים .הוא לא היה זקן ,אבל נגדם הוא היה זקן מהם.
ושמו היה ישראל בן זלמן ,זונינס.
והשניים ,אחד היה בעל בית-מרקחת הכי גדול בטבריה ,הוא היה פלא
אפילו בירושלים ,והוא ידע את המלאכה טוב ,מומחה גדול .זה השני.
והשלישי היה לייבל ,אריה ,הוא היה סוחר עצים הכי גדול בטבריה.
אז אלו השלושה היו חברים והתלוצצו מהיהדות ,כמו החכם של
ה'סיפורי מעשיות' ,והיה אצלם צחוק" ,הולכים להתפלל" .הם הלכו לבית-
הכנסת ,אבל זה מן הצגה ,מן צחוק ,ככה הם הלכו לבית-כנסת.
טוב ,הם הלכו לבית-כנסת ,והבית של רבי ישראל היה בין כל הבתי-
כנסת והם ראו רעש גדול ,כל העיר רעש .וגם-כן המשפחה שלי ושל רב צבי
היו ליד בית רבי ישראל והיה צעקות ובכיות ,והם בפעם הראשונה בחייהם
שמעו רעש כזה ,הם לא ראו בעולם קיבוץ גדול כזה ,אז שאלו" :מה זה
הרעש ,מה יש פה ,זה בית-כנסת ,מתפללים .מה יש ,מה קרה?"
"אתה לא שמעת ,ישראל בער נעשה חסיד ברסלב".
"נו שמענו ,מה יש?"
"הם לקחו את רב צבי והוא נעלם ,הוא הלך ביום ששי להתפלל ולא
חזר".
הם שמעו חדשות כאלה ,כזו מן הצגה ,אז הם הלכו להדלת של בית רבי
ישראל ,היה סגור ,הוא סגר את הדלת .הוא התפלל שחרית ,מן תפילה כזה,
הו ..אני לא שמעתי את התפילה שלו ,אבל שמעתי שאמרו שזה היה בוקע
רקיעים ,שזה היה תפילה כזה...
כי המשפחה שלי והמשפחה של רב צבי עמדו על-יד הדלת של רבי
ישראל וגם מרדכי המוכתר עמד עם שוטרים שמה ,והם חיכו שרבי ישראל
יגמור התפילה ואז הם יקחו אותו לחוץ .בחוץ הם יכולים לקחת אותו,
מהבית אסור לקחת אותו ,אבל מהחוץ אפשר .ככה היה החוק.
על-כל-פנים אלו השלושה חיכו על-יד הדלת של רבי ישראל ומצאו את
מרדכי ,את המוכתר .והם שמעו את התפילה של רבי ישראל ..נפל עליהם
פחד! הם לא שמעו מעולם מן תפילה כזה .הו ..אז הם התעוררו באמת
למסור הלב על היהדות.
וכולם ,ישראל זה מהטחנת קמח ,ואלו השניים אמרו למרדכי למוכתר:
"לך מכאן!" הם היו חבר'ה ,הוא פחד מהם ,הם לא אנשים פשוטים ,הם
אמרו לו ללכת  -אז הוא תכף הלך .והם נשארו ,הם לא הלכו לבית-הכנסת
להתפלל ,הם חכו עד שרבי ישראל גמר השמונה עשרה של התפילה של
שבת ,והם דפקו על הדלת ודיברו עם רבי ישראל" ,אנחנו שלחנו את מרדכי
המוכתר שילך מכאן .אנחנו רוצים לדבר איתך".
 / 054-6470954 / 050-6754970דואר  :ת  .ד  27100 .י רושלים

)(ÊÏ ‰ÏÈÙ˙ – ‡ ˜ÏÁ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï

 ...ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ,אלוקי אברהם
אלוקי יצחק ואלוקי יעקב ,ואלוקי כל הצדיקים האמתיים ראשונים
ואחרונים ,ואלוקי כל עמך ישראל הקדוש ,אבינו אב הרחמן היודע כל
תעלומות-לב ,שתרחם עלי ברחמיך הרבים ,ותחנני מאיתך דעה בינה
והשכל ,ותוריני ותדריכני באמיתך תמיד ,ותזכני בכל-עת לדעת באמת
הדרך הישר איך להתנהג בענייני תעניות נדבה ,אם להתענות אם לחדול.
ותזכני לידע האמת לאמיתו ולהתנהג בדרך האמת כרצונך הטוב ,כי ליבי
הולך אנה ואנה בענין זה .על כן הנני משליך עצמי עליך לבד ,והריני מוסר
גופי ונפשי ורוחי ונשמתי אליך לבד ,שתעשה עמי מה שתרצה וכרצונך
אעשה ,ותעזרני שלא אבלבל דעתי הרבה בענין זה ,רק אזכה תמיד לעצה
שלימה מהרה ,ותשפיע לי עצה טובה מאיתך כרצונך הטוב באמת .ואזכה
לידע ולהבין איך להתנהג בעניין התעניות ואיך להתנהג בכל הדברים
שבעולם ,באופן שאזכה לסור מרע ולהכניע הגוף והחומר לגבי הנפש
והצורה ,ולעסוק בתורתך ובעבודתך תמיד באמת כרצונך הטוב מעתה ועד
עולם" .השמיעני בבוקר חסדך כי בך בטחתי .הודיעני דרך זו אלך כי אליך
נשאתי נפשי":

אחינו בית ישראל
 ונהר יוצא מעדן :זה בחינת צדיק יסוד עולם

)לקוטי מוהר"ן ב' ,ס"ו(

 ונהר יוצא מעדן :הוא בחינת שיר פשוט ,כפול ,משולש,
מרובע ,שהוא בחינת השיר שלעתיד

)לקוטי מוהר"ן ב' ,ח'(

 י' ,י"ק ,יק"ו ,יקו"ק :הוא בחינת שיר פשוט ,כפול וכו',
כמובא בתיקונים )תיקון כ"א( ,שהוא עולה כולו ע"ב.
 ובתוך זה השם של הצדיק האמת ,מלובש ומשותף שמו
יתברך

)לקוטי מוהר"ן ב' ,ס"ז(

מאמן בגמטריה קטנה עם הכולל ,עולה ע"ב
 ַ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

ַח ָמן מאומן
ַח ָמ נ ְ
ַח נ ְ
ַנ נ ְ
לזכות לכל הישועות

