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מי שרוצה לזכות לחיים נצחיים אי אפשר לו לזכות כי אם על ידי
אמונה .ולאמונה זוכין על ידי אמת בבחינת צדק כד אתחברת באמת וכו',
היינו אם ירצה להסתכל על האמת לאמתו יבין שראוי לו להאמין האמונה
האמתיִ ת בה' ובמשה עבדו ובצדיקי וכשרי אמת שבכל דור .כי עצם האמת
בודאי אי אפשר להשיג בדעתו הפחותה ,אדרבא ,נדמה לו להפך מחמת
שהוא משקע בתאוותיו ובעולם הזה ובכבוד ונִ צחון כל כך.
אך אם יטה דעתו אל האמת לאמתו ויחזיר פניו קצת מתאוות עולם
הזה וישים לבו באמת לחשב על תכליתו הנצחי יאיר ה' עיניו ויראה ויבין
היכן האמת .כי אמונה הוא רק במה שאינו מבין כי מה שמבין בדעתו אין
זה אמונה ואם כן מהיכן יבוא לאמונה אך ה' יתברך מרחם על עמו ומאיר
לישראל דרכי האמונה באֹפן שיש להם כח לבחֹר בהאמת ואמונה אם
בתחלה האמת בשלמות כדי שיהיה בחירה ,רק
ִ
ירצו .אבל אינו מגלה
מאיר האמת קצת באֹפן שיהיה כח להאמין למי שירצה להסתכל על
האמת לאמתו כמו בתחילת התקרבות ישראל לה' יתברך על ידי משה
רבנו שגלה אלֹקותו על ידי כל האותות והמופתים הנוראים
שעשה משה לעיני כל ישראל ,ועל ידי זה בודאי היה
להם כח להאמין ,וכמו שכתוב :וירא ישראל וכו'
ויאמינו בה' ובמשה עבדו וכו'.
ואף על פי כן הניח להם אחר כך מקום
לטעות על ידי כמה הנהגות שהתנהג עמהם
העמקה באֹפן שיהיה להם נסיון
ֻ
בחכמתו
ובחירה כמו אחר קריעת ים סוף שהלכו
שלֹשת ימים במדבר ולא מצאו מים ואז
התלוננו הרבה.
וכן במן ושלו וכו' שלא נתן להם תכף
ומיד .והכל בשביל נסיון ובחירה ,כמו שכתוב:
ויענך וירעבך ויאכלך את המן וכו' למען נסותך
וכו'.
ועל כן באמת רבים נכשלו וחלקו על ה'
יתברך ועל משה .והכשרים והצדיקים האמינו בה' ובמשה שבודאי ישרים
דרכיו יתברך ,כי בודאי היה יכול ה' יתברך לתן להם המים והמן וכו' מיד,
רק כל מה שסבב עמהם הכל היה בשביל הבחירה .ומי שהיה רוצה
להסתכל על האמת היה רואה בעיניו עין בעין שראוי לו להאמין בה'
ובמשה מאחר שראו אותות ומופתים נוראים כאלה והתגלות התורה כזה
וכו' .ואם שקשה כמה ֻקשיות ותמיהות על הנהגתו ,על זה צריכין להשליך
שכלו ולהאמין ,כי אי אפשר להשיג אמתת השכל של הנהגותיו יתברך
מיד ,אבל המתלוננים המבקשים תואנה חלקו על ה' יתברך ועל משה על
ידי ֻקשיות כאלו ,כי מחמת תאוותם ונצחונם וכבודם הקשו ֻקשיות שאי
אפשר להשיבם ולא רצו לסמֹך על אמונה שנעשית על ידי הסתכלות על
האמת לאמתו) .הלכות שבועות  -הלכה ב ,אות יד(
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אמרו רבותינו ז"ל :אין 'ועתה' אלא תשובה ,כי עיקר התשובה
ועבודת השם הוא רק בבחינת 'ועתה' ,בחינת "היום אם בקולו תשמעו",
שלא יחשב אלא אותה השעה והרגע שהוא בה עתה ,ולא יחשב כלל מיום
לחברו ומשעה לחברתה ,כי אינך יודע מה ילד יום .וזה עיקר אריכת ימים
וחיים אמתיים שזוכין על ידי יראה ,בחינת "יראת ה' תוסיף ימים" ,שזה
בחינת" :ועתה ישראל מה ה' אלֹקיך שאל מעמך ,כי אם ליראה וכו'",
החקים וכו'".
וכתיב" :ועתה ישראל שמע אל ֻ
כי צריך כל אחד מישראל להסתכל לקשר אותה העת והרגע שהוא
עומד בה להשם יתברך ,להעלות הזמן לבחינת למעלה מהזמן ,וזה זוכין
רק על ידי תורה ותפלה ,והעיקר על ידי תפלה ,שהוא בחינת רצונות
וגעגועים וכסופין טובים להשם יתברך .וזה צריכין הכל ,בכל דרגא ודרגא

הן צדיקים גדולים ,שצריכין לעלות בכל פעם מדרגא לדרגא ,ומכל שכן
הנמוכים מאֹד ,שצריכין להחיות עצמן בכֹח הצדיקי אמת ,ורק בבחינה
זֹאת ,בחינת "ועתה ישראל וכו'" .כי איש כזה ,אם ירצה לחשֹב הרבה מה
שעבר עליו ולדאֹג על מה שיהיה ,יוכל לצאת מדעתו ולהשתגע ,חס ושלום,
ועל כן כל חיותו וקיומו הוא רק בבחינת 'עתה' הנ"ל ,לחטֹף בכל פעם
נקדה טובה ,וכן בכל פעם,
איזה עת ורגע שבורחין מן הרע וחוטפין איזה ֻ
בחינת "היום אם בקולו תשמעו" הנ"ל) .הלכות מתנה – הלכה ה ,אות סט
לפי אוצר היראה  -יראה ועבודה ,אות קלח(
)לקוטי עצות – רצון וכסופין ,סימנים ה'-ח'(

 מי שאי אפשר לו ללמֹד כלל ,כגון
שהוא עם הארץ או שאין לו שום ספר ,או שהוא בדרך ובמדבר וכיוצא
בזה ,רק שלבו בוער בו ונכסף ומשתוקק מאֹד ללמֹד תורה ,אזי מה שהלב
חומד ללמֹד ,זה בעצמו בחינת למוד מתוך הספר )עיין בפנים ,לקוטי
מוהר"ן ,סימן קמ"ב(.
 על-ידי שיש להאדם רצון אחר חוץ מרצון השם יתברך ,נעשה
מלכות להסטרא אחרא .כי צריך האדם לבטל רצונו שלא יהיה
לו רצון ,רק כמו שרוצה השם יתברך ,הן שיהיה לו
ממון ובנים הן לאו חס-ושלום ,וכן שאר כל
הרצונות לא יהיה רק כמו שרוצה השם יתברך,
ואזי ממליך מלכותיה יתברך לבד )שם ,סימן
קע"ב(.
 מעניין רצון ֻמפלג שלא ידע כלל מה
הוא רוצה עין אמונה אות נה ,אכילה אות יז
)שם חלק ב' ,סימן ז'(.
 העיקר הוא הרצון ,ואף על פי שהכל
חפצים ורוצים לעבדו יתברך ,אף על פי כן אין
כל הרצונות שווים .ויש חלוקים רבים ברצון,
אפילו באדם אחד בעצמו בכל עת ובכל רגע יש
חלוקים רבים בין הרצונות .והכלל שעיקר
הוא הרצון והכסופין שיהיה כוסף אליו יתברך,
ובתוך כך מתפללין ולומדין ועושין מצוות ,ועין ממון אות נ' )שיחות הר"ן,
סימן נ"א(.
  ...באתי לפניך אבי שבשמים ,אבי אב הרחמן ,הגומל לחייבים
טובות ,גמלני כל טוב ,ותזכני לכסֹף ולהשתוקק ולחשק תמיד
בהשתוקקות נמרץ אליך ולעבודתך ולתורתך ברצון חזק ותקיף מאֹד ,עד
שאזכה ברחמיך ,ללמֹד הרבה בכל יום ,ולהתפלל ולומר תחנות ובקשות
שירות ותשבחות הרבה בכל יום ויום ,ולעשות מצוות ומעשים טובים
הרבה בכל יום ויום כל ימי חיי ,ואפילו בעת שיהיה ההכרח להתבטל על פי
רצונך ,אפילו אם אהיה לפעמים במקומות שאי אפשר ללמֹד ולעסֹק
בעבודתך שם ,תזכני ותעזרני שיהיה לי חשק ורצון חזק ללמֹד תורה
ולעבֹד אותך באמת ,עד שיעלה הרצון לפניך ,כאילו עשיתי מצוותיך
ולמדתי תורתך ממש.
 מלא רחמים ,רחם עלי והיה בעזרי וזכני שאתחיל להרגיל את עצמי
לכסֹף ולהשתוקק ולחשק תמיד ברצון וחשק חזק ואמת לתורתך
ולעבודתך ולהתקרב אליך באמת ,עד שאזכה על-ידי החשק והרצון האמת
שבלב ,ללמֹד מתוך הספר העליון הנכתב על הלב העליון על-ידי הצדיקים
האמתיים ,אשר אתה מקשיב ושומע דבריהם שמדבר כל אחד במקומו,
ואתה מחברם יחד וכותב מהם ספר זכרון בשביל החושבים בלבם
וחושקים באמת ללמֹד תורתך ולעשות רצונך ,כמו שכתוב ,אז נדברו יראי
ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה'
ולחושבי שמו.
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שחורה ,ובפרט ביום-טוב בסעֻדת-
 זכני גם כן לקבל ולהמשיך
מצוה כזאת.
עלי הארה גדולה מהלב הזה
אחר-כך נכנסתי לבית רבי
וללמֹד מתוך הספר הזה ,כי אני
צבי ,וגם שם היינו בשמחה גדולה
רחוק מאֹד מהכל ,רק אני מצפה
ותהלה לאל עבר כל
ורקדנו הרבה ִ
לרחמיך וחסדיך ,שתזכני לרצון
יום ששי שהוא שביעי של פסח
וחשק אמתי אליך ולעבודתך
‡,ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ Ì‡ ,ÏÂÎ‡Ï Ì
בשמחה רבה בעזרת השם יתברך,
ולתורתך ,באֹפן שאזכה לשוב
‡,Ô˘ÈÏ ‡Ï˘ Ì‡ ,Ô˘ÈÏ Ì
וכן ביום השבת שלאחריו שהוא
אליך מהרה באמת כרצונך הטוב.
‡ÏÏÙ˙‰Ï ‡Ï˘ Ì‡ ,ÏÏÙ˙‰Ï Ì
אחרון של פסח בתחילה בשעת
חוס וחמֹל עלי ברחמיך הרבים,
)(ÈÂ‡¯Î ‰ÂÂÎ· ÏÏÙ˙‰Ï ‡Ï˘ ÂÈÈ‰
סעֻדת שחרית היינו רחוקים מאד
ברחמיך הגדולים .עזרני כי עליך
משמחה ורקודין מגודל היגיעה של
נשענתי" ,כי תפארת עֻזנו אתה
‡! ‰˘‰ ˘‡¯ ÏÚ ÈÏˆ‡ ÂÈ‰˙˘ ,˜¯Â Í
אתמול אבל אף על פי כן בדעתי
וברצונך תרום קרננו .יהיו לרצון
הייתי נכסף מאד לדבר מתורתו
אמרי-פי והגיון לבי לפניך ה' צורי
יהיה איך שיהיה
של רבנו זכרונו לברכה ולהיות
וגואלי" .אמן ואמן) :לקוטי
בשמחה ,עד שעזרני השם יתברך שהייתי משיח ומספר עם האנשים שבאו
תפילות א' – מתוך תפילה ק'(
אצלנו מכל מה שנזדמן לתוך פינו ,עד שמתוך הדברים נכנסנו לתוך התורה
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך( על פסוק )שמואל-א ט"ו( וישסף וכו' שהוא ראשי-תבות שבועות ֻסכות
 ...זמן הגאולה הגיע ,אני קיבלתי פתק׃ "זמן פסח ,ומעניין אברהם תקן שחרית וכו' ,ומעניין השגת אלקות שאי אפשר
הגאולה קרוב מאוד" ,עיקר הגאולה שיתגלה רבנו בעולם ,זה עיקר בשורת להשיג כי-אם על ידי צמצומים וכו' כמבאר כל זה בסימן למ"ד.
והחייתי מאד מאד את כל השומעים אחר כך זכינו להתעורר על ידי
הגאולה ,בלי רבנו ,אין מה לדבר! ,ועכשיו השם יתברך עשה נסים
ונפלאות ,שכל העולם מדברים מרבנו ,רק רבנו ,רבנו ,רבנו ,רבנו! ,זה לשמחה גדולה ,עד שזכינו שהגיע השמחה לרגלינו ,וחזרנו ורקדנו
הרבה מאד עד שעבר גם כל יום שבת קדש בשמחה גדולה וגדולה הייתה
המתנגדים הם מתביישים נגדנו ,הם מתביישים מאד" :מה זה? ברסלב?",
אני לא ידעתי מה שזה ,היה רעש גדול בכל העולם מזה ,מהקשר שלנו ,השמחה של הימים האחרונים מהשמחה של ימים הראשונים של פסח
ההתנגדות היה חזק מאד ,ואנחנו לא ידענו מה שזה ...ברוך השם ,אני ברוך השם ,אשר עזרני עד כה וחזק את לבבנו בשמחה ,כי )נחמיה ח'(
פתחתי ספר ,והיה שמה חתיכת נייר שכתוב עליו ככה" :זמן הגאולה קרוב "חדוות ה' היא מעֻזנו וכו'":
מאד" ,ארבע מילים" :זמן הגאולה קרוב מאד" ...אור כזה לא היה
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב כ"ה ,המשך(
בעולם...
  ...הטוב שלנו עתה בעתים הללו בחשך הזה הוא
...רבי ישראל קרדונר בא לטבריה ונעשה מה שנעשה ,ונעשה אש גדול
עד השמים ,כבר שניים? רבי ישראל קרדונר ורבי ישראל בער? זה סכנה ממש כתרנגול המנקר באשפה ,שמתוך האשפה הוא מוציא איזה חצי
גדולה! נפל עליהם פחד ,כל המתנגדים הגדולים והמפורסמים ,אוי ,מה גרעין של שעורים או חטים וכיוצא בזה ,וחוזר ומחפש כל היום עד שמוצא
שנעשה מזה ,רבי ישראל קרדונר בא לטבריה ,אתה חושב שאתה בא בכל פעם איזה חלק מפרור לחם המוטל באשפה ובזה מחיה עצמו .וה'
יתברך ברחמיו העצומים מבקש מישראל עם קרובו שעל כל פנים יחיה
לטבריה ,זה דבר קל? אז זה היה כמו לנסוע יותר רחוק מן אמריקה...
...רבי ישראל )קרדונר( נפטר ,אני נשארתי לבדי ,אני קבלתי מרבי עצמו במעט הטוב שהוא ,רק כתרנגול המנקר באשפה ,שגם זה יקר בעיניו
ישראל מה זה ברסלב ומה זה רבנו ,אני לא ידעתי מה זה ,הוא בא ממירון יתברך והוא מצרפו לחשבון גדול.
היצר הרע מעורר את האדם בכל פעם לשטותיו והבליו כאילו הם
לטבריה ,אבל לא ידעתי מה זה ,אני נתקשרתי לרבי ישראל ונעשה מזה
רעש בכל העולם" :ישראל בער נעשה ברסלב ,הוא נתקשר עם רבי ישראל חדשים עכשיו ,ועצות התורה הנפלאים הוא רוצה שיתישנו כאילו הם
קרדונר! ...בטבריה היה תחיית המתים ,אימי נפטרה מגודל צער שנעשיתי ישנים חס ושלום ,ובאמת הוא להפך ,כי התאוות והשטותים והבלבולים
הם ישנים מכבר ,כי אין כל חדש תחת השמש ,אבל למעלה מהשמש שהוא
ברסלב...
עמקים מאֹד והם
...ה'בעטליר השביעי' יספר משיח! "סיפורי מעשיות" כאלה עוד לא התורה ,שם יש חדשות לגמרי בכל עת ,כי עצות התורה ֻ
היה בעולם ,זה רק של משיח!" ,סיפורי מעשיות" כאלה ,איך הזוג היה מתחדשים בכל פעם .ועל-כן צריכין להתחזק מחדש בכל פעם ,ובכל יום
להם חתונה מהסעודה של המלך ,של יום הולדת המלך ,הם לקחו את כל ויום יהיו בעיניך כחדשים ,וכל זה זוכין על-ידי הצדיק האמת.
הריני מסיתו ומזרזו ומחזקו להתגבר ולהתקרב ולהתקשר לאור
מה שנשאר מהסעודה ,ועשו בזה החופה והחתונה...
הצדיק ולקבל דבריו החיים וקיימים לעד טרם שיפרח היום ונסו הצללים.
כמה וכמה מרחיק גשמיות האדם והעולם מקדֻשות נוראות כאלו,
)ספר ימי מוהרנ"ת חלק ב' – סימן ע"א(
☺  ...והנה דרכנו תמיד בברסלב להתפלל ביום שביעי אולם עם כל זה עלינו לשמֹח ולרקֹד בלב שלם בשמחה רבה שזכינו לידע
של פסח בבקר השכם מאד ,מעלות השחר ממש כאשר נוהגין כל זרע הבעל מזה שאינו זוכר כלום והוא זקן ויניק.
שם טוב זכרונו לברכה והנלווים עליהם אבל באדעס אמרתי שבודאי לא
מה גדלו חסדי ה' שעשה עמנו בדורות אלה על-ידי הנחל נובע,
יהיה לנו מנין להתפלל בבקר השכם כל כך.
שממשיך תקונים נוראים כאלה לרפאות את כל הנפשות ,כי הוא עוסק
אבל השם יתברך עזרנו לחזק את לבבנו לשמחה ,עד שזכינו שנתקבצו בתקון כל נפשות ישראל .בודאי ראוי לו לשמֹח כל ימיו בכל עת ורגע
ובתחלה טבלנו כשיזכיר את עצמו בכל החסד אשר עשה ה' יתברך עמו על-ידי הנחל נובע.
ִ
אלינו למניין עשרה והתפללנו בבקר השכם כמו בביתנו
במקוה כדרכנו תמיד ,ואחר כך התפללנו כל התפלה במניין ,ואמרנו כל תזכֹר ותדע ותאמין בגֹדל כחו של הזקן דקדֻשה סבא דסבין עתיק
הפיוטים וקרינו בתורה גם שמענו ברכת כהנים מר"י שבא עם רבי יהודא דעתיקין שממשיך חסדים נפלאים חדשים בכל עת.
נקדה
זכֹר היטב כל מה שדברנו ,שצריכים להחיות את עצמו בכל ֻ
אליעזר ואחר כך המתנתי עד שגמרו בבית הכנסת התפלה ,ואחר כך מלתי
תהלה לאל ועל ידי כל זה נתעוררו לבבינו לשמחה גדולה
התינוק כדתִ ,
ונקדה טובה ,וביותר במה שזכינו להתקרב להצדיק האמת והצילנו
ֻ
מאד וכן היה ִ
תהלה לאל שביום שביעי של פסח היינו בשמחה גדולה מאד מהתנגדות על עצם האמת וכו' ,כי הכל אינם דברים בעלמא .ותאמין
בתחלה בבית ר"ש ותבטח שכמו שהחל ה' יתברך להראות חסדו עמך ,כן יגמֹר בעדך ,ובימיך
ִ
ברקודין ומחולות הרבה כל היום ֻכלו עד הערב,
תושע יהודה וירושלים ויאיר אור הצדיק בכל
שאכלתי בבית ר"ש אחר כך נכנסנו לבית הברית
העולם.
מילה וגדל השמחה שהיה לנו שם אין לשער עד
חוב מוטל עליך להרגיל עצמך להרבות
שעוררנו כל העולם שהיה שם לשמחת יום טוב
מערכת
בשמחה בכל מקום שהוא .אתה צריך להרגיל
ושמחת ברית מילה גם אבי התינוק שהיה בטבע
054-8484486 / 054-8429006
הנקדות טובות
עצמך להרבות בשמחה מאֹד בכל ֻ
בעל מרה שחורה ,וכשנכנסנו לביתו היה רחוק
ת.ד 220 .כוכב יעקב 90622
שלך ,וכֻלם יקרים מאֹד מאֹד אצל ה' יתברך ואתה
משמחה מאד מאד ,אבל אחר כך מגודל השמחה
הורדת-הדפסת עלונים )ארכיון(
יכול להחיות עצמך בהם תמיד .העיקר הוא
עוררנו אותו לשמחה גדולה ,עד שהוא ושאר
www.nanach.org/parsha
שצריך להתגבר מאֹד להמשיך שמחה על עצמו
אנשים הרחוקים משמחה כֻלם רקדו לכבוד יום
אימייל  -מנוי חינם
לשמֹח כל ימיו בכל עת ורגע וכו' ,כי ראוי לנו לגיל
טוב בשמחה הרבה וכבר מבאר אצלנו גדל המצוה,
Shabat.Breslev@gmail.com
ולשוש בחסדו יתברך...
כשמשמחים בשמחה את מי שהוא בעצבות ומרה
שידוכי מצוה
(13:00-15:00) 02-5824048

