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)דברים ד,כד לו(

גדר האדם הוא מדבר ,והוא כנגד יסוד האש ,כידוע .כי אף על פי שכל
יסוד כלול מכל הארבעה יסודות ,אף על פי כן האדם המדבר הוא מבחינת
יסוד האש שבאש שבארבעה יסודות ,כמובא .ובזה עיקר בחירת האדם,
שנברא רק בשביל זה ,הינו לסור מהאש הרע והטמא שבוער לכל התאוות,
רחמנא לצלן ,ולזכות להכיר ולידע את השם יתברך ,שהוא בחינת 'אש
אֹכלה' .אך גם בעניין התקרבות להשם יתברך צריכין לזהר מאֹד ,שלא יבער
שהזהרו
האש דקדֻשה שבלבו חוץ מהמדה ,שזה בחינת אזהרה "פן יהרסו"ֻ ,
ישראל בשעת מתן תורה .כי תכף כשרוצין להתקרב באמת להשם יתברך,
צריכין לזהר מאֹד מהריסה ,שלא ידחק את השעה ,חס ושלום ,כי רֹב
ההרפתקאות והנפילות וההתרחקות של רֹב בני אדם הוא רק על ידי זה ,כי
זה ידוע כי הכל חפצים ליראה את שמך ,ואפילו הגרוע שבגרועים ,בודאי
הוא חפץ ומשתוקק הרבה לשוב להשם יתברך; רק עיקר העיכוב מחמת שכל
אחד היה מרֻצה מאֹד לחטֹף כל הטוב בפעם אחת ,ולכנֹס ולהתקרב אל
הקדֻשה בתכלית השלמות תכף בפעם אחת ובשעה ראשונה .ומחמת שבאמת
צריכין להמתין הרבה ,ולהרבות בתפלה ותחנונים ,ולהתחזק עצמו מאֹד
מאֹד בכל מה שעובר עליו ,ולצפות הרבה לישועת השם עד
שיזכה להתקרב להשם יתברך בשלמות על ידי זה רבים
לֹא יכלו לעמֹד בנסיון זה ,ומתרשלים מלפקח על
חייהם הנצחיים ,עד שמתרחקים לגמרי כמו
שמתרחקים ,רחמנא לצלן.
ובשביל זה צריכין ליזהר מאֹד להשתדל
להתקרב אל צדיקי אמת ,כי זה עסק של
צדיקי אמת ,להלהיב לב בני ישראל שיתלהבו
להשם יתברך ברשפי שלהבת י-ה
ובהשתוקקות גדול מאֹד; אבל נזהרים מאֹד
מבחינת רוח סערה ,שלא יבעיר האש יותר מדי
בבחינת הריסה ,חס ושלום ,וכמבֹאר במקום
אחר ,כי צריכין לזהר מאֹד מבחינת דוחק את
השעה אפילו בעניין ההתקרבות אל הקדֻשה,
כי אף על פי שבאמת בודאי צריכין לזרז ולמהר
מאֹד מאֹד להמלט על נפשו ,ובפרט מי שכבר נכשל ונלכד במה שנלכד,
רחמנא לצלן ,אף על פי כן אי אפשר לדחֹק את השעה ,וצריכין להמתין
ולהמתין עד ישקיף וירא ה' משמים ,ולהרבות בתפלה ותחנונים לפניו
יתברך .וגם בזה אסור לדחֹק את השעה ,שיתמלא בקשתו תכף ,רק בבחינת
"קוה אל ה' ,חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'" ,וכמו שאמרו רבותינו ז"ל :ואם
לֹא נתמלא בקשתך חזֹר וקוה ,וירבה עוד להתפלל ולשפך שיחו לפניו יתברך.
וגם בעניין השיחה והתפלה בעצמה אי אפשר לדחֹק את השעה ,שתכף
יתחיל לדבר דבורים חמים כגחלי אש בהתעוררות גדול להשם יתברך ,ואם
לאו ,מתרשל לגמרי חס ושלום גם מתפלה ותחנונים ,כמצוי ברֹב בני אדם;
רק אפילו אם אין לו לעת עתה שום דבורים ושום התעוררות כלל ,יעמֹד לפני
השם יתברך כדל וכרש ,כאלם לֹא יפתח פיו ,רק יצפה וישתוקק ויתגעגע
שישפיע לו דבורים מן השמים ,שיזכה לפרש שיחתו היטב לפני השם יתברך,
ואז דיקא על ידי ההמתנה והשתיקה והיחול זוכה אחר כך לדבר לפני השם
יתברך דבורים חמים כגחלי אש בהתעוררות גדול דקדֻשה ,שזה בחינת
חשמ"ל שבמרכבה הקדושה )עין התבודדות ,אות מז(.
כי כל אדם צריך להמשיך על עצמו קדֻשת המרכבה ,כי צריך לעשות
עצמו מרכבה לשכינה .ואי אפשר לכנֹס לפנימיות קדֻשת המרכבה ,אלא אם
כן עוברין תחלה דרך שלֹש קליפות טמאות לגמרי ,שהם רוח סערה וענן גדול
ואש מתלקחת )יחזקאל א( ,והרוח סערה מלהיב האש המתלקחת ,שהוא
בחינת האש הבוער לכל התאוות ,רחמנא לצלן; והענן גדול מחשיך מלראות
שרש אור האש דקדֻשה .ואחר כך צריכין לעבֹר דרך בחינת נֹגה ,שהוא מעֹרב
טוב ורע ,בחינת "ונֹגה לו סביב" )שם( .ועל כן צריכין להמשיך על עצמו אור
החשמ"ל ,שמשם התחלת המרכבה דקדֻשה ,בבחינת "ומתוכה כעין

החשמל" )שם( ,ועיקר המשכת קדֻשת החשמ"ל הוא על ידי בחינה הנ"ל,
כמבֹאר בפנים ,ואז זוכין להתקרב אל האש דקדֻשה ,שהוא בחינת קדֻשת
המרכבה ,שהוא בחינת אש ,כמו שכתוב )שם(" :כמראה אש ,היא מתהלכת
בין החיות" ,ששם התגלות אלקותו יתברך ,בחינת "כי ה' אלֹקיך אש אֹכלה
הוא" .ועל ידי זה שורפין ומכלין האש דסטרא אחרא ,בבחינת "כי מהאש
יצאו והאש תאכלם" )שם טו( ,וזוכין לבחינת קבלת התורה בשלמות,
בבחינת "ודבריו שמענו מתוך האש") .הלכות גזלה  -הלכה ה ,אותיות כב כג
כד כה כח; ובראשי פרקים לפי אוצר היראה  -יראה ועבודה ,אות קסו(
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יש אילן נפלא קדוש ונורא מאֹד ,והוא בחינת העץ החיים דמזון לכֻלא
ביה ותחותוהי תטלל כל חיות ברא ובענפוהי ידורון כל צפרי שמיא .וגֹדל
התענוג שיש שם אין לשער .ועיקר קבול השכר של הנשמה היא ,כשזוכה
לבוא אל זה האילן שהוא העץ החיים שהוא למעלה מן המקום ,ששם עולה
הנשמה דרך העץ החיים להתענג על ה' לחזות בנֹעם ה' וכו' ,אשרי הזוכה
לזה .וזה העץ החיים הוא שרש התורה שנקראת עץ חיים למחזיקים בה,
אבל אי אפשר להגיע לעץ החיים הנ"ל ,כי אם על ידי
שהולכין תחלה בהדרך שהולך לעץ החיים .והדרך הוא
בחינת כלל מצות התורה שנקראים דרך ,כמו שכתוב:
בכל הדרך אשר צוויתי אתכם תלכו ,וכן
בפסוקים הרבה) .הלכות ספר תורה  -הלכה ג,
אות ב לפי אוצר היראה  -תלמוד תורה
וקריאת התורה ,אות סז(
)כוכבי אור – ספורים נפלאים (

  ...באוסטרה מקום
המרש"א ז"ל היה ֻטמאה להגויים ,כשהיו
היהודים צריכים לילך עם נפטר דרך המקום
הזה (כי לֹא היה להם דרך אחרת) אז היו
מצלצלים וכו' ,וכל מי שהלך דרך שם המיר
דתו רחמנא לצלן .וצוה המרש"א ז"ל ,שכאשר
יהיה נפטר מהעולם וישאו דרך שם ,יניחו עליו חבור המהרש"א שעשה .ועשו
כן .ושם התאספו כל הכומרים והתחילו לצלצל .והעמידו את מטתו ,ויושב
המהרש"א ז"ל את עצמו והתחיל לדפדף את הדפים ,והתחילה הטמאה עם
האנשים להבלע בארץ ,ונבלעו כלם בארץ .ועד היום יש סימן מזה שנבלעה
בארץ.
 בעת שבנו בית הכנסת באוסטרה והיו צריכים כסף רב לבנותו ,ועל כן
עשו הנחת אבן הפנה בקהל רב .והכריזו למכר את הנחת אבן הפנה ,עד
שגביר אחד קנה את זה בשק מלא זהובים .ואחר כך כבד את המהרש"א ז"ל
שהוא יניח את האבן .ואמר לו המהרש"א שיבקש ממנו איזה דבר בשביל זה
ובקש שיהיה לו בן כהמרש"א ,וענה לו המהרש"א שזה קשה מאֹד ושיבקש
דבר אחר ,והוא התעקש דווקא בזה הדבר .ואמר לו המהרש"א אם כן
כשתהר אשתך תמות אתה ,וכשתלד תמות היא גם כן .ואני אקבל את הילד
ואגדלו אצלי .והסכימו על זה .וכן הוה ,ונתגדל אצל המהרש"א ז"ל .והיה
נסתר ,שלא ראו אצלו שום גדלות .ולפני פטירת המהרש"א צוה שהוא ימלא
מקומו ,וכן הוה .והרב הזה לֹא יצא לשום לויה מחשובי העיר ,והיה קשה
בעיני הקהל והוכיחו אותו על זה .ואמר להמשמש כאשר יהיה לויה מראשי
הקהל יקרא אותו ,וכן הוה ,ויצא הרב ונטה במפה על המטה ,וראו כולם איך
המלאכי חבלה חטפו את הנפטר מהמטה וכו' .ואמר להם אם כן הוא
החשובים שלכם ,איך אתם רוצים שאלך ללוותם .ומאז הכירו כולם גדֻלתו
שהוא ראוי להיות במקום המהרש"א ז"ל.

יהודי הוא בן של
מלך מלכי המלכים

)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב – מכתבים סה-סז( המלא חטאים ועוונות ופשעים ,שחטאתי ועוויתי ופשעתי לפניך ,במחשבה
דבור ומעשה ,בשוגג ובמזיד ,באונס וברצון ,מנעורי עד היום הזה:
 לבי יקירי ,שהבעיר והלהיב את לבו כלהב אש
 אנא ה' ,הורני מה שאצעק אליך ,הודיעני איך להתחנן לפניך באמת
לעלות יחד עם כלל ישראל אל הצדיק המנהיג האמת ,נחל הנובע רפואות
ובלב שלם ,באֹפן שאוכל לפעֹל בקשתי ברחמים אצלך ,שתחנני ותזכני לשוב
חדשות נוראות ונפלאות פלאי פלאות עד אין סוף שעדיין לֹא נתגלו מימות
בתשובה שלמה אליך ,ולהיות כרצונך הטוב מעתה ועד עולם ,שאזכה לבלי
עולם ,שמועילים לכל ,אפילו לחולים אבודים כמונו היום בחשך המר הזה.
לסור מרצונך וממצותיך ימין ושמֹאל מעתה ועד עולם .ואזכה ברחמיך
ברכה ושלום וחיים.
הרבים לשבר ולבטל מדת הגאוה בתכלית מעלי ומעל גבולי ,ולֹא יעלה בלבי
האדם הבר שכל כשרואה שהיצר הרע והתאוות מתגברים עליו מאֹד
שום צד גאות וגבהות בעולם כלל ,מכל הדברים שדרך בני אדם להתגדל
מאֹד ביותר ונדמה לו שקשה לשברם ,צריך לידע ולהאמין שבודאי נפשו
בהם ,הן בחכמה ומעשים טובים והן בגבורה והן בעשירות ,בכֻלם אזכה
בשרשה היא גדולה ויקרה וגבוהה מאֹד מאֹד ואלפי אלפים ורבי רבבות
להיות ענו ושפל באמת ,לבל אתגאה ואתגדל בהם כלל .אם אמנם ידעתי ה'
עולמות בלי שעור תלויים בה ,וצריך להתגבר לרחם עליה לבל יאבד אוצרות
כי בער אנֹכי .ואני רק וחסר מכל אלו הדברים ,כי בער אנֹכי מאיש ולֹא בינת
וסגֻלות יקרות מאֹד התלויים בנפשו ,ויתגבר בכל עֹז להציל נפשו מן העשק,
אדם לי .ואין לי שום כח וגבורה בגוף ונפש ,וביתי ריקן מעשירות ,ואין בידי
והעיקר על-ידי התקרבות לצדיק האמת.
לֹא חכמה ולֹא גבורה ולֹא עשירות גשמית ולֹא עשירות רוחנית של מעשים
 לבי יקירי ,אשר נשא את נפשו ורוחו ,את לבו ושכלו אל הצדיק,
טובים .ולפי גֹדל שפלותי וקטנותי כעת ,ושפלות מדרגתי הקטנה והשפלה
וסלק כל חכמתו ודעתו לגמרי לגבי הצדיק אשר לפניו ואחריו לֹא קם כמוהו,
מאֹד ,ועֹצם התרחקותי ממך ,בודאי לֹא הייתי צריך כלל להתפלל על בטול
כאלו אין לו שום שכל כלל.
הגאוה .אך הלֹא אתה ידעת את רוע לבבנו ועכירת דעתנו ובלבול מחשבתנו,
גוף ונפש זה בחינת חכמות חיצוניות וחכמות התורה ,כי חכמות
עד שגם אפילו בעֹצם התרחקותנו הם מבלבלים ומערבבים את דעתנו מאֹד
חיצוניות חכמת הטבע הוא בחינת גוף ,בהמה ,כסילות ,כנגד חכמת התורה
גם בשטות ובלבול הזה של פניות וגאות ,עד אשר הייתה המלחמה עלינו
שהוא בחינת נפש ,בחינת אדם ,בחינת דעת אמתי .וצריך כל אחד להכניע
פנים ואחור ,ומכל צד אורבים עלינו ומצדי צדדים ,ואין מניחים לנו שום
הגוף והחֹמר לגבי הנפש ,דהינו להכניע ולבטל חכמת הטבע כנגד חכמת
מנוס אליך ,כאשר אתה ידעת ,ה' אלקינו ואלקי אבותינו .אך ,אף על פי כן,
התורה ,ולקשר הכל אל התורה הקדושה.
עדיין אני עומד ומצפה ומקוה ומייחל בכל עת לישועתך באמת ולרחמיך
האדם ,יש לו בכֹחו לבטל הסטרא דמותא מעצמו ,להכניע הגוף והחֹמר
הרבים .כי ידענו ,כי אתה מלא רחמים בכל עת ,ואתה בוחן לבות וכליות
שהוא בחינת מיתה.
ויודע כל התעלומות .ואתה יודע ,שבפנימיות עֹמק
צריכין לדבר הרבה לפני ה' יתברך עד שיהיה
לבנו אנו חפצים ומשתוקקים מאֹד להתקרב אליך
הגוף בטל לגמרי כאין וכאפס.
באמת ,ולעשות רצונך באמת תמיד בלי שום פניות
לבי יקירי ,החושב מחשבות ותחבולות

ובלבולים .על כן חמֹל עלינו למענך ,אבינו שבשמים,
להודיע לפאר ולפרסם ולהאיר אור האמת בעולם,
אחים יקרים
אדון כל .וזכנו ברחמיך הרבים ,שנבטל ונסלק
שהוא הצדיק האמת ,אור האורות ,המאיר עינינו
מעלינו מדת הגאוה בתכלית הביטול ,עד שאזכה
באור אלֹקותו גם במחשכים המרורים שיש עכשיו
תרמו נא בעין יפה
לכל בחינות שפלות באמת לאמתו ,להיות ענו ושפל
בעולם.
למען קיום הוצאת
באמת לפני כל אדם שבעולם ,לפני גדולים ובינוניים
האדם צריך תמיד למסֹר רוחו ונפשו עם כל
העלון
וקטנים ולפני קטן שבקטנים ,כי בעוונותי הרבים
תנועותיו וחיותו לה' יתברך ,שעל-ידי זה ה' יתברך
קטֹנתי מאֹד מקטן שבקטנים .ותזכני לידע ולהרגיש
מתגלגל עמו ברחמיו ומודיעו מהצדיק האמת
בכל סניפי הדואר
שפלותי באמת ,בכל האברים ,עד שאזכה להיות ענו
שמציל נפשו מיצר הרע העושק את הבריות ,שרוצה
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ושפל וקטן בעיני באמת יותר ממדרגתי הקטנה
לגזֹל ולעשוק חס ושלום מעט הטוב של נפשו שיש
והשפלה .ואזכה לבֹא לתכלית הביטול באמת
בו עדיין ,כי הוא אורב על נפש האדם תמיד ,וצריך
כרצונך הטוב:
רחמים רבים והתגברות גדול עד שימלט נפשו מיד
שאול וישוב נפשו למקומה ומנוחתה.
 אנא ה' ,ידעתי כי דברי מגֻמגם מאֹד ,ולשוני
מלא פגם ,ואיני יודע כלל איך לסדר תפלתי ותחנתי לפניך ,אך תמכתי
)לקוטי עצות – גאוה וענוה ,יב-יד( יתדותי ,כי אתה שומע תפלת כל-פה .מלא רחמים חמֹל עלי ועזרני וזכני
להיות כרצונך הטוב מעתה ועד עולם ,ועזרני שאזכה לענוה אמתיית ...
 אין אדם זוכה לתורה אלא על-ידי
)לקוטי תפילות א – מתוך תפילה יד(.
שפלות ,שישבר גאותו מארבע בחינות שפלות .כי צריך להקטין את עצמו
לפני גדולים ממנו ,ולפני בני-אדם כערכו ,ולפני קטנים ממנו ,ולפעמים
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(
שהוא בעצמו קטן שבקטנים ,וצריך להקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו,
היה מעשה ,חסיד אחד ספר לי שהאבא שלו התחתן ושש
וידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגתו.
שנים אחרי החתונה לֹא היה להורים שלו בנים.
 צריך לשמֹר את עצמו מכל הדברים שדרך בני-אדם להתגדל בהם,
הוא ,רבי ישראל קרדונר ,היה במירון ,אז האבא שלו בא לרבי ישראל ואמר
והם שלשה דברים :חכמה ,גבורה ועשירות .הינו ,שצריך לשבר גאותו שיש
לו בזה הלשון" :אני התחתנתי ויש לי כבר שש שנים ואין לי בנים".
לו מכל אלו הדברים ולהיות ענו ושפל בכֻלם.
הם היו מתנגדים גדולים ,הסבא והמשפחה ,אבל ההורים לֹא שמעו ,הם
 כפי שמשבר גאותו ,כן הוא זוכה לתורה .ועל-ידי-זה זוכה לקרב
הלכו לרבי ישראל וספרו לו שהם כבר שש שנים אחרי החתונה ואין להם
רחוקים להשם יתברך ,שעל-ידי-זה נתגדל ונתעלה כבודו יתברך ומעלה
בנים .אז אמר לו רבי ישראל" :תיתן לי שש לירות זהב!" שש לירות זהב היה
הכבוד לשרשו וזוכה ליראה .ועל-ידי-זה זוכה לשלום-בית ,שלום בעצמיו,
יקר מאֹד...
ועל-ידי-זה זוכה לתפלה ,ועל-ידי-זה זוכה לשלום הכללי ,שלום בכל
רבי ישראל לֹא דבר הרבה ,הוא דבר בקצור" :אני צריך לתת שש לירות
העולמות.
למדפיס .תיתן לי שש לירות  -מספיק!" רבי ישראל לֹא אמר לאיש הזה
  ...יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ,שתרחם עלי ברחמיך
הרבים ותבטל מעלי מדת הגאוה בביטול גמור ,שלא יהא בלבי שום צד גאות
שיהיה לו בנים.
וכך היה ,הוא נתן לרבי ישראל תכף ומיד כל הכסף להדפיס ספרי רבנו ,שש
וגבהות בעולם כלל .ואזכה לידע שפלותי באמת לאמתו ,ואזכה לבטל עצמי
מטבעות זהב ..ונולד הבן .נולד הבן ועד היום הוא חי עם השש לירות ,הוא
לגמרי ,עד שאהיה קטן בעיני יותר ממדרגתי השפלה מאֹד:
עכשיו בן שמונים כבר )צוחק(...
 אנא ה' ,עזרני ברחמיך לבל יוכלו לבלבל את דעתי ,לבל יוכלו להטעות
אותי ,חס ושלום ,במחשבות שטות של שום צד גאות וגבהות בעולם כלל ,כי
אני זוכר שאני והבן שנולד היינו חברים בישיבה ,האבא שלו היה יחיד והם
אני בעניי ,בעֹצם דוחקי ולחצי וגֹדל התרחקותי ממך ,וצרות נפשי גדלו ושגבו היו כולם מתנגדים ,אבל האבא הוא נתן את הכסף לרבי ישראל ,שש
מטבעות זהב ,ונולדו לו ילדים ,שש ילדים) ...ההמשך יבוא(
מאֹד מאֹד ,זה זמן רב מאֹד ,ואביט ואין עוזר ואשתומם כי אין סומך .ואין
לי שום מנוס כי אם לצעֹק אליך תמיד ,ולצפות לרחמיך ,ולקוות לישועתך,
ולייחל לחסדיך .ואם חס ושלום ,בעֹצם התרחקותי הזאת ,עולה חס ושלום,
על דעתי המבולבלת גם השטות הזאת והבלבול הזה של צד גאות וגבהות חס
ושלום ,אבדה תקוותי חלילה .כי במה יזכה נער המנוער מכל טוב כמוני,
בקשו את העלון שלכם בכתובתSHABAT.BRESLEV@gmail.com :
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