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כשרוצה האדם לילך בדרכי התשובה אז צריך להיות בקי בהלכה ,וצריך
להיות לו שני בקיאות בחינת בקי ברצוא בקי בשוב בקי בעייל בקי בנפיק ,שזה
בחינת אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך ,היינו לאחֹז את עצמו בהשם
יתברך תמיד הן בעליה הן בירידה ,וזה עיקר שלימות דרכי התשובה .אך זה
הבקיאות אף על פי שבאמת העיקר הוא פשיטות ותמימות ,אבל זה הפשיטות
ותמימות בעצמו לזכות להכניס זאת היטב בלב בני אדם ,הוא עמֹק ונפלא מאֹד,
ועל זה נאמר כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם וכו' וקמת ועלית אל המקום
וכו' ,שהוא הבית המקדש .ועל כן שם עיקר ההלכה ברורה כי שם היו יושבין
הסנהדרי גדולה והכהנים והזקנים ומבררין כל ההלכות .ועיקר ההלכה ברורה
ומשנה ברורה הוא לזכות להלכות כאלו שמכניסין קיום התורה ,כי לא המדרש
הוא עיקר אלא המעשה .ועל כן כל המבקש ומחפש אחר דרכי ה' ועבודתו יתברך
היה צריך לעלות לשם ולקבל מהם .ועכשיו שחרב הבית המקדש בעוונותינו
הרבים ,עיקר התקון הוא על ידי הצדיקי אמת שהם בחינת משה בחינת הבית
המקדש ,כי כל מי שיש בו דעה כאלו נבנה בית המקדש בימיו.
אבל צריכין לסבול בזיונות ושפיכות דמים הרבה קֹדם
שזוכין להתקרב להם וגם אחר כך ,ומכל שכן שצריכין
לסבל כעס וקפידות שכועס עליו לפעמים רבו הצדיק
בעצמו כי כל זה לטובתו.
ואז זוכה להיות בקי בהלכה הנ"ל ,אשר
הבקיאות הזה דהיינו שיוכל להחזיק את עצמו
בהשם יתברך תמיד בכל מקום שהוא שם אפילו
בשאול תחתיות ומתחתיו עד אין קץ ואין תכלית,
זה הלמוד עמֹק ונפלא מאֹד ,וצריכין לשקֹד הרבה
על דלתי בית המדרש של אנשי אמת העוסקים
בלמוד הזה ,עד שיזכה לקיים זאת באמת .ועיקר
אריכת הגלות הוא מחמת שאין משתדלין להתקרב
לצדיקי אמת לקבל מהם בקיאות הזאת .כי צריכין לבקש
ולחפש הרבה אחר רבי כזה שידע מבקיאות הזאת ,כי אפילו
גדולים ומנהיגים לאו כל אחד זוכה לידע מזה .ועל ידי ההשתדלות
והבקשה והחיפוש אחר הצדיק האמת ,וסובל בזיונות ושפיכות דמים הרבה
בשביל זה ,על ידי זה זוכה לתשובה שלמה ,על ידי שמקבל ממנו בקיאות בהלכה
הנ"ל) .הלכות ברכת הפרות  -הלכה ה ,אות יג לפי אוצר היראה – צדיק ,אות מט(

[ ˘ÌÎÈ·È…‡ ÏÚ ‰ÓÁÏÓÏ ÌÂÈ‰ ÌÈ·¯˜ Ì˙‡ Ï‡¯˘È ÚÓ
‡) ... ÌÎ··Ï Í¯È Ïכ',ג'(
ודרשו רבותינו ז"ל :אפילו אין בכם זכות אלא מה שאתם אומרים בכל
יום שמע ישראל ,אתם ראויים לנצח את אויביכם וכו' ,כי כל המלחמות
שבעולם מרמזין עיקר על מלחמת היצר הרע ,כי אפילו המלחמות שיש
לאדם בגשמיות עם שונאים ואויבים ,הכל הוא בחינת מלחמות היצר הרע,
כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סנהדרין מד( :כשיש לאדם צרים למטה ,כך יש לו
צרים למעלה .ועל כן עיקר המלחמה הוא מלחמת היצר הרע.
וזה שהזהיר הכהן קֹדם שנכנסו למלחמת ה' ,לנצח את האויבים
והסטרא אחרא שסביב הקדֻשה ,סביב ארץ ישראל ,שהם כלל כל השונאים,
המונעים והמעכבים מדברים שבקדֻשה ,וכשאדם נכנס להלחם עמהם ,אזי
הוא בסכנה גדולה חס ושלום ,כי מתעורר עליו כמה קטרוגים חס ושלום
ורוצים להפיל אותו מעבודתו לגמרי חס ושלום ,וזהו עיקר המלחמה שצריך
להתחזק לעמֹד על רגליו לבל יפל מעבודתו יתברך חס ושלום ,ואז בודאי
יזכה לנצחם ולשברם ולבטלם ,אבל במה יהיה בטחונו חזק שלא יפול
מעבודתו יתברך חס ושלום ,העיקר הוא רק האמונה הקדושה שכשהוא
חזק בהאמונה הקדושה ,בודאי אין לו להתיירא משום מלחמה ושום נסיון
שבעולם.

נא
לא לקרוא
בשעת התפילה

וזהו שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה וכו' ,בזכות שמע ישראל לבד.
היינו זכות וכֹח האמונה הקדושה ,בזה לבד אתם יכולים להתקרב למלחמה
בגשמיות וברוחניות ,כי מאחר שאתם חזקים באמונתו יתברך ,שוב אין לכם
להתיירא כלל משום מלחמה שבעולם .וזהו" :אל ירך לבבכם אל תיראו ואל
תערצו ואל תחפזו מפניהם"' .אל תיראו' משעטת סוסים ושפעת הקלגסים וקול
הקרנות .היינו ענייני תכסיסי מלחמה שעושין השונאים להפחיד ולאים על
שכנגדם ,וכל הבחינות הללו יש במלחמת היצר הרע ,והוא ידוע למי שהתחיל לכנס
קצת בעבודת ה' ובמלחמת היצר הרע ,אפילו אדם פשוט לגמרי ,כי דרך הבעל דבר
והסטרא אחרא לאים ולהפחיד על האדם מאֹד מאֹד ולהכביד עליו עבודתו יתברך
מאֹד מאֹד ,ומחמת זה נמנעו רבים מלהתחיל לכנֹס בעבודתו יתברך ,מחמת
האיומים והכבדות הללו וכיוצא בהם .וזה בחינת שעטת סוסים ושפעת הקלגסים
וקול הקרנות וכו' ,אבל העיקר בעבודת ה' שלא יתפחד האדם כלל ,וכמו שכתב
רבנו ז"ל ,שבעולם הזה האדם צריך לעבֹר על גשר צר מאֹד ,והעיקר הוא שלא
יתפחד האדם כלל.
ועיקר ההתחזקות לעבֹר על הגשר צר בשלום בלי פחד הוא האמונה הקדושה
כנ"ל ,בחינת שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה ,בזכות שמע ישראל ,היינו
אמונה כנ"ל .ושוב 'אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תערצו ואל
תחפזו מפניהם כי ה' אלֹקיכם ההולך עמכם להושיע אתכם
וכו' .וזהו "ה' לי לא אירא וכו'" )תהלים כז( .כמו שכתוב:
"ה' לי" ,דהיינו שאני מאמין בה' יתברך באמונה
שלמה וה' עמדי תמיד ,כי מלֹא כל הארץ כבודו ,שוב
"לֹא אירא מה יעשה לי אדם" .כי מאחר שיש
להאדם אמונה חזקה ,בודאי ינצח כל המלחמות
וסוף כל סוף אשוב לה' יתברך באמת בחינת זאת
אשיב אל לבי על כן אוחיל) .הלכות גלוח – הלכה ג,
אות ט(
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב' – מכתבים פט–צ'(

 לבי יקירי ,המשתוקק
לשבח ולפאר ולכבד ולגדל ולפרסם את שם הצדיק.
מאת ה' הייתה זאת ,לכתב לך דבורי אמת אלו
המחיין גם אותי עתה מאֹד ,אם נשים לב להם תסמר שערות
בשרנו .אחי חביבי ,חמדת לבבי ,הוד לבי ונפשי ,אשרי אזניך ואשרי עיניך
ולבך שזכית לראות ולשמֹע ולהבין כל זה ,ועלינו החיוב להתחזק לדרש
עמקות כל-כך ,ולקשר עצמנו להוציא
ולתור להשתוקק ולחתֹר בהסתרות ֻ
לאור האמת לעיני כל ישראל עם תעלומת והסתרת אור הצדיק האמת הנחל
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È
עמקות כל-כך.
נובע ,הנסתר בהסתרות ֻ

 לבי יקירי ,המטה לבו לשמֹע בקול ה' הקורא אותו בקול גדול בכל
יום ובכל עת שיזרז עצמו לברֹח אל הצדיק האמת שיכול לתקנו בשלמות
ולהשיבו לדרך הישן שדרכו בה אבותינו הקדושים זצ"ל .שלום רב.
חזק ואמץ ,יקירי נפשי ולבבי ואל תפל בדעתך משום דבר שבעולם,
ותתחיל בכל פעם מחדש בכל מה שתוכל ,כי יש תקוה לאחריתך ,ואל תשכח
כל גמוליו ,רק בכל שעה ושעה תהיה בעיניך כבריה חדשה ממש .זה כמה
שנים אשר כבר גמל ה' עמך חסד ואמת נצחי כזה שזכית להיות נמנה ברֹאש
השנה בין אנשי אמת של הצדיק המנהיג האמת ,קוה קויתי לה' שיוסיף
חסדו עמך ולהיטיב אחריתך מראשיתך ,ובודאי גם השנה תזכה להשתדל
לבוא על רֹאש השנה אז תצליח את דרכך ואז תשכיל .אשרינו מה טוב
חלקנו על כל דבור ודבור שזכינו לקבל ממעייני הישועה היוצאים ונובעים
הטמאות שבעולם.
מהנחל נובע מקור חכמה המטהרין מכל ֻ

אומן ,אומן  ...ראש השנה !

ומ ְת ּפָ ֵאר ׁ ֵשם הַ ּ ׁ ֵשם יִ ְת ּ ָב ַר ְך ְּביוֹ ֵתר.
ומ ְת ּפָ ֵאר ׁ ֵשם הַ צַ ּ ִ ּדיק יוֹ ֵתר ִמ ְת ּג ֵ ַּדל ּ ִ
ּ ָכל מַ ה ּ ׁ ֶש ִּמ ְת ּג ֵ ַּדל ּ ִ

טוב להגיד ולשיר

ַנ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן מאומן

)קל"מ ב' ,סז(

לזכות לכל הישועות

)עצות המבוארות – חודש אלול ,ב'-ג'(

מסגל למציאת
 זמן חֹדש אלול ֻ
"דעת" .כלומר ,נכספים ומתגעגעים כראוי לדעת אמתית .היינו שאם
מתגעגעים באמת וחפצים כראוי לזכות לדעת אמתית ,אפשר לזכות בחֹדש
אלול לדעת ולהבין חכמות אמתיות שלא ידעם מקדם .ועל ידי הדעת
האמתית שזכה לה ,עושה לבושים חדשים לנשמה .היינו שמקבל שכליות
חדשה להכיר את השם יתברך ,ששכליות זו מכֻנה "לבושין דנשמתא",
כמבֹאר בזֹהר הקדוש ,ונצול מכל הצרות.
מסגל למול את ערלת הלב .היינו שעם תשובה אמתית,
 חֹדש אלול ֻ
תפלות אמתיות ומעשים טובים ,שעוסקים בהם בחֹדש אלול ,זוכים להכניע
את אטימת הלב ,שזו עיקר המניעה מהתקרבות להשם יתברך ולקיום
התורה .היינו שזוכים להרגיש בלב גֹדל החטא לפניו יתברך ,ומתעורר כל כך
ליראת השם וקיום התורה ,עד שזוכים להכניע את ערלת הלב; והתעוררות
זו מגעת גם לבנים ,עד שגם הם מתעוררים ליראת השם ולקיום התורה,
וזוכים לתשובה.
  ...ה' אלקי ואלקי אבותי ,אתה מרחם על כל בשר ואתה צופה ומביט
עד סוף כל הדורות ,ואתה עתיד לתקן אותנו ֻכלנו כאשר הבטחתנו .על כן
שטחתי אליך כפי ,גואל חזק היה בעזרי ,ולמדני והורני בכל-עת ,באיזה דרך
באיזה אֹפן אזכה לשוב אליך באמת מרע לטוב ממות לחיים .אבי יוצרי
וגואלי ופודי ,עזרני והושיעני חיש קל מהרה שאזכה לשוב אליך באמת ובלב
שלם:
 רבונו של עולם ,אתה חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח ,ומֹל את
לבבינו לאהבה את שמך כמה שכתוב ,ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב
זרעך לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך:
 אבינו מלכנו ,אל חי חלקנו צורנו ,צוה להציל ידידות שארינו משחת
למען בריתך אשר שמת בבשרנו .זכני מהרה למול את ערלת לבבי ולבב זרעי,
ובפרט בימי אלול הקדושים ,זכני מעתה שאזכה להכין עצמי באמת ,באֹפן
שאזכה בימי אלול הקדושים שיהיה נמול בשלמות לבבי ולבב זרעי באמת,
עד שאזכה בחיים חיותי שיתקנו אותי הצדיקים אמתיים בשלמות ,אותי
ואת זרעי ואת כל התלויים בי למען לא אבוש ולא אכלם ולא אכשל לעולם
ועד ,ולא אעול בכסופא קמך .רק אזכה לתקן הכל בחיים חיותי ,בכֹח וזכות
הצדיקים אמתיים ,כי אין לי שום תקוה וסמיכה כי אם עליהם לבד ,ובכֹחם
והבטחתם אנו מצפים עדיין לכל טוב.
 מלא רחמים ,על רחמיך הרבים אני בוטח ועל חסדך אני נשען,
ולסליחותיך אני מקוה ולישועתך אני מצפה ,בכֹח וזכות הצדיקים אמתיים
שבדורנו ,ובזכות כל הצדיקים אמתיים שוכני עפר ,עליהם אנו נשענים,
בהם תמכתי יתדותיי לשאֹל כל אלה מלפניך .על כן עדיין אני עומד
ומצפה ומקוה ומיחל לישועתך הגדולה ,שאזכה מהרה לכל מה
שבקשתי מלפניך ,כי אתה צופה לרשע וחפץ בהצדקו .ואם אני
מתמהמה הרבה לשוב ,אף-על-פי-כן עדיין אני מחכה בכל יום
גאלתי ופדות נפשי ,שאזכה מהרה להתעורר משנתי ולקום
שיבֹא ֻ
מנפילתי ולעמֹד מירידתי ,ולשוב אליך באמת ובלב שלם להיות
כרצונך הטוב באמת ,אני וזרעי וזרע
זרעי וכל זרע עמך בית-ישראל
מעתה ועד עולם ,אמן סלה) :לקוטי
תפילות א'  -מתוך תפילה פה(

)ימי מוהרנ"ת ב' –קפב-קפד(

☺  ...ביום חמישי הוא שני דחול
המועד ֻסכות נכנסנו לעיר הארעקיע
שבקושטנדינא לתבע הקוויטל )הפתקא(
שהיה לי מרבי ליב חיקעס זכרונו לברכה,
והשם יתברך עשה עמי נס שגביתי אותו
והכרחנו ללון שם ,ולא
בהשגחה נפלאה ֻ
היה לנו אכסניא ולנתי בחנות סגור וכו',
אף על פי כן השם יתברך היה בעזרי
וחדשתי שם וכו':
☺ ביום ששי חזרתי מהארעקיע
לאכסניא שלי בגאליטע ,ובאותו יום ערב
שבת קדש לעת ערב שכרתי הספינה
לאדעס בשביל שבעה אנשים וכו' ביום
הושענא-רבא שכרו הנשארים מחברתנו
הספינה הנזכרת לעיל לאדעס בשמחת תורה
שמחנו הרבה אצל הגבירים ,ורקדנו הרבה
שם בשמחה גדולה בעזרת השם יתברך:

☺ ביום ששי ערב שבת קדש פרשת בראשית ירדנו לתוך הספינה ביום
רביעי ב' דראש חדש חשון תקפ"ג יצאתי מהספינה אל העיר ,ונכנסתי אל
העיר עקר סטנבול שיושב שם התוגר כדי לבקש את חברי רבי יהודא
אליעזר ,כי התחילה הספינה לזוז והייתי תועה שם כי לא ידעתי לחזר ,והיה
לי פחד גדול כי כבר התחילה הספינה שלנו לזוז ממקומה וכו' והשם יתברך
עזר שאחר כך ברח מטראס מהספינה לתוך העיר ,והלכו לבקשו ועל ידי זה
נתעכבנו בהשגחתו יתברך ,גם ביום רביעי לא יצאנו מקושטא עד יום חמישי
פרשת נח ב' חשון:
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

  ...אני הייתי הכי גרוע של כולם ,ואני ניצחתי אותם,
כי האמת יש לו כוח כזה ,שהוא מנצח הכל ,כל העולם ,ורבנו הקדוש אמר:
"אני ורבי נתן מצחקים מכל העולם" ,ספרים כאלה" ,סיפורי מעשיות",
"ליקוטי מוהר"ן"" ,ליקוטי תפילות" ועוד ,ועוד ,ברוך השם אני שמח עד
היום ,שאני זכיתי להתגבר על הכל ,על כל העולם ,ועמדתי לבד כנגד כולם,
כולם היו להם גאות ,בעלי גאווה ,שחושבים שהם יכולים ללמוד ,אבל זה
היה שקר ,נגד רבנו הקדוש הם יכולים ,אפילו דיבור אחד יכולים לדבר?
"סיפורי מעשיות" כאלה לא היו ,אין עוד בעולם ,רק אחד" ,ליקוטי
תפילות" כזה ו"סיפורי מעשיות" כאלה ודיבורים כאלה ,דיבורים כאלה אין
בעולם עוד ,ואם זה היה לגמרי מתגלה ,היה כל העולם צדיקים ,לא כמו
היום ,אבל הוא היה לו כוח להראות לכל העולם שהם שקרנים.
 כתוב בפתק" :מאוד קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר להגיד לך כי
נהנתי מאד מעבודתך ועליך אמרתי ...מיין פייעריל ,"..יש שיחה מרבנו
הקדוש ,הוא אמר" :האש שלי תוקד עד ביאת המשיח" ,התורה שלו זה אש,
ממש אש ,הוא עמד כנגד כל הלומדים ,כנגד כולם ,הרב אלפנדרי היה גאון
עולמי ,הוא ביקש מהם שיתנו ,הם אמרו" :לא ,לזה האיש לא ניתן ,הוא לומד
ספרי ברסלב" ,ואני לא שמעתי לא לאבא ולא לאימא ולא לכל העולם ,יש עוד
לדבר הרבה ,אבל אין לי כוח לדבר ,אבל כשתבוא ,תדע מה שיש בעולם ,רק
אם לא היה בעולם רק דף אחד מה"סיפורי מעשיות" ,דף אחד מה"ליקוטי
מוהר"ן" ,דף אחד מ"ליקוטי הלכות" ,אז כל העולם ...וברוך השם אני זכיתי
ללמוד את הרב אלפנדרי ,וברוך השם הייתי חזק כנגד כל העולם ,כמו רבנו
הקדוש ,הוא היה חזק כנגד כל העולם ,לא היו אפילו כלום ,ממש אפס לגמרי
נגד רבנו הקדוש ,זה עניין ,עד היום ,אם היה מתגלה בעולם ,היה עולם לא
כמו עכשיו ,היה עולם כולם צדיקים קדושים אמיתיים.
 וברוך השם אני זכיתי ועמדתי חזק כנגד כולם ,כנגד האבא והאימא
והמשפחה וכל העיר וכל ארץ ישראל ,כל ירושלים ישאלו אותי ,אז יגידו
כולם שאני ברסלב ,אפילו דיבור אחד אי אפשר לגלות ,עניין רבנו זה
סוד מכל העולם ,סוד ,לא יודעים ממנו ,כל העולם ,והוא מצחק ,הוא
אמר" :אני ורבי נתן מצחקים מכל העולם" ...לא יכולתי לסבול
הגאווה מהעולם ,אני נולדתי בבית של עני גדול מאוד שבטבריה,
ולא היה לי לאכול ,לא אני ולא הילדים ,וסבלתי מה שאי אפשר
לתאר ,וברוך השם ניצחתי את כולם ...אני לא יכול לשמוע מהם,
ברוך השם אני נקי ,לא רציתי
לשמוע מהם שום דיבור ,שקר,
שקר ,וברוך השם ,אני הייתי בבית שלי
וניצחתי כל העולם" ,ליקוטי מוהר"ן" ,אין
דף אחד מ"ליקוטי מוהר"ן" כנגד כל
אמר רבנו ז"ל:
התורה ,דף אחד מ"ליקוטי מוהר"ן" ,אז לא
יודעים כלל מה זה רבנו ,ברוך השם אנחנו
 הראש השנה שלי ,עולה על הכל !!
זכינו שיתגלה עכשיו האור של רבנו הקדוש.
ופלא אצלי ,מאחר שהמקורבים שלי
רבנו הקדוש גילה ששמו מרומז בתורה
מאמינים לי ,למה לא יזהרו כל האנשים
שבכתב ,יש פסוק" :נ'חל נ'ובע מ'קור
המקורבים אלי ,שיהיו כולם על ראש השנה,
ח'כמה" ,זהו רבנו הקדוש" ,נחמן" ,הוא
איש לא יעדר? כי כל עניין שלי הוא
ראשי תיבות "נחמן" ,זה סוד ,רבנו
רק ראש השנה !!
הקדוש אמר" :אני סוד מכל העולם" ,כל
שסר
מי
כל
 והזהיר לעשות כרוז ,ש
העולם לא יודעים מה זה רבנו ,היה
ראש
על
יהיה
אל משמעתו ומקורב אליו,
גאונים ,מפורסמים ,אבל לא ידעו אפילו
נוהג
הוא
וכן
איש
השנה אצלו .לא יחסר
דיבור אחד מרבנו הקדוש...
לדורות :הראש השנה שלי ,הוא חידוש
גדול ,וה' יתברך יודע שאין הדבר הזה
בירושה מאבותיי .רק ה' יתברך נתן לי
זאת במתנה ,שאני יודע מהו ראש השנה.
לא מבעיא ,אתם כולכם בודאי תלויין
בראש השנה שלי .אלא אפילו

כל העולם כולו ,תלוי בראש השנה שלי.

˘·˙ ˘ÌÂÏ

054-8484486 / 054-8429006
ת.ד 220 .כוכב יעקב 90622
בבנק הדואר מס' 89-2255-7
(13:00-15:00) 02-5824048

מערכת
מכתבים
תרומות
שידוכים
אימייל Shabat.Breslev@gmail.com
www.nanach.org/parsha
ארכיון

