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[  „ÈÓ˙ ¯� ˙ÂÏÚ‰Ï  ...)כ, כז'( 

 . ועל כן נקראת נפש מלשון רצון,רש הנשמה הוא בחינת רצוןוש
 כי האהבה והרצון בוער להשם יתברך ,ותֹקף הרצון הוא כמו נר דולק

 בחינת , שממנו מדליקין כל הנרות הקדושיםה-ברשפי שלהבת י
 ,]המאורות ולהדליק הנרותלהאיר [דלקא שרגין ולאנהרא בוצינין לא

 ואור הנר הזה הוא יכול להאיר ,שזה בחינת אור הנשמה שנקראת נר
ת בתוך עֹצם גשמיות הגוף והעולם הזה הנקרא ובכל מיני חֹשך וצלמו

להשם ' ין ברשפי אש וכוי לבו בוער עד, אף על פי כן,כי איך שהוא. חֹשך
  . ' יוכלו לכבות את האהבה וכולאיתברך אשר מים רבים 

והאדם בא לזה העולם , דות דקֻדשה וכן להפךי יש שבע מ,והנה
שזה בחינת , להתנסות בזה שיעבֹר עליו כמה מיני חֹשך הכלולים בשבעה

 עמד בנסיון לאכש,  חס ושלום,שבעה מדורי גיהנם שהאדם נענש בהם
שבעה זמנים יעברו  [ בחינת ושבעה עדנין יחלפון עלוהי,ונכשל בהם

שאזי מתגבר עליו ' י שרוצה להתחיל לכנֹס בעבודת הובפרט מ. ]עליו
 ובהכרח שיעבֹר עליו כמה וכמה מיני ,הבעל דבר יותר ויותר

 והכל כלול בבחינת שבעה ,עוריחֹשך כמעט בלי ש
 וכל קיומו בכל ,'ל צדיק וכוונפילות בחינת שבע יפ

נו י הי,מיני נפילות הוא על ידי הרצון דקֻדשה
יו לבלי להניח את להתחזק בכל מה שעובר על

 ולהתחיל בכל יום מחדש ,הרצון דקֻדשה
  . ברצונות חזקים להשם יתברך

 הרצון דקֻדשה מאיר לו כמו נר ,ואזי
וזה . ממש שמאיר בכל מיני חֹשך שבעולם

 להאיר בכל ,בחינת שבעת הנרות של המנורה
 ולזכות ,ל"מיני נפילות שהם בחינת שבעה כנ

 ,בעהלתורה ותפלה שהם גם כן בחינת ש
אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם . כמבֹאר בפנים

על ידי שמקשרין את עצמו לצדיקי אמת שהם 
 , ברצון שברצונות, שנסתלק ברעוא דרעויןמשהבחינת 

לו אם י אפ,קף הרצון דקֻדשה בכל אחד ואחדווהוא מכניס ת
 הוא מכניס בו גם כן שיתגבר בתֹקף הרצון , חס ושלום,נפל למקום שנפל

 הלכות -לקוטי הלכות ( .ל ידי זה הוא מעלהו משמד לרצון וע,הטוב
  )' ד- רצון – לפי אוצר היראה ד" מ-' ברכת השחר ה

  
[  È„Â·Î· ˘„˜�Â  ...)מג, כט( 

סכנות , כי כבוד הוא סכנה גדולה, רא ולפחֹד מן הכבודיצריך להתי
, מלך הכבוד): תהלים כד(כמו שכתוב , כי הוא דן את כל הדינים, נפשות

: ואזי הכל חוקרים ושואלין. הדן את הכל, כבוד הוא בחינת מלכותכי 
): שמות כט(וזה שכתוב . אם הוא ראוי לזה; מי הוא זה מלך הכבוד

 כי על, :)זבחים קטו(במֻכבדי : לאא, בכבודי:  אל תקרי–ונקדש בכבודי 
, םיואזי הוא נשקל במֹאזני, חס ושלום, ידי הכבוד יוכל לגרֹם לו מיתה

,  יקבלו כמו שצריךלאש, ם בהכבוד כחוט השערהיפגֹ, שלוםחס ו, אם
כי , )ויקרא יט(מֹאזני צדק : וזה נקרא. כף חובה מכרעת, חס ושלום, אזי

ינו יוה. ל"מלך הכבוד כנ, שהוא בחינת כבוד, צדק מלכותא קדישא
  )א" סימן קל–' ן א"לקוטי מוהר. (יםיכי אז נשקל במֹאזנ, מֹאזני צדק

  
  )'מ מכתב -' בל י הנחֵּבספר ִא(

השזור וקלוע בחבלי עבותות , יימחמד לבי ועינ �                 
דוש פלא נורא כזה שלא היה ולא יהיה י שהוא ח,אהבה אל הצדיק

שיש לו כח בקול תורתו להפֹך כל העולם מרע לטוב להעלותם , כמוהו
, דוש והפלא של כל הבריאהיקר החיוהוא ע, ולתקנם בתכלית השלמות

  .  להביא הכל אל התכלית הטוב האמתי, יגמֹר הכל כרצונווהוא
  קף אהבתי אליך אהבה אמתית שאין לה מתֹ, נפשי ולבי, אחי, אהובי

ותמיד אתה נשרש בלבי , לו שעה אחתיאינך זז ממחשבתי אפ, גבול        

יתברך ואני ואתה ' שר הלא. ת בתפלה ותחנונים על ישועת נפשךולהרב
ת וקק ומתגעגע בכלוסף ומשתו הכ,ב והישרובך הטדעים פנימיות לוי

 ועל כל וולהמשיך על עצמ,  לגמריו וחכמתוהנפש לבטל ולסלק מֹח
 ו המגלה אלֹקות,רוח נבואה של הצדיק האמת, ישראל רוח חכמה

  .  עין בעין, יתברך לעין כלו וממשלתוואחדות
דל ומאליך תבין גֹ,  הייתי מצפה לביאתך,ויעד עכש, אחי יקירי

נעים ואם אף שמ. בהואך בודאי הכל לט,  הגעתלאהצער שהיה לי על ש
, תו מתגבר כראוי כנגד המניעו מדברים שבקֻדשה וגם אפשר שאינותוא

נשגבים ' כי דרכי ה, ל בדעתך מחמת זהפֹפי כן חלילה לך אחי מִל על אף
ציאין ולו כשאין מי שאפ,רושידיע לנו הצדיק בפווכבר ה, מאֹד מאֹד

ן ופי כן הרצ על אף, על מה שחפצים איזה דבר שבקֻדשהומכח אל הפ
ן על כל פנים חזק ושיהיה הרצ, והלואי שנאחז בזה, ב מאֹדו טובעצמ

 ,ללאלה ותִה. כאשר כבר דברנו בזה הרבה, ורתויתברך ות' מאֹד לה
  . תיוו להתקרב להצדיק וללכת בדרכי עצ,ב וחזק מאֹדונך טורצ

אולם שמתי את לבי , ן הכתיבהינישקשה עלי מאֹד ע, דע האמתו י'ה
לכים ונתמעטים בעֹצם ות הותינו אלה אשר הלבבורובד, בלכתֹ

  .שך הזההחֹ
כי כל מה שהיה נעשה עמנו כל ימי , דע אחי

 ורתוהכל מֻרמז בת, לםו וכל מה שנעשה בע,חיינו
 ושים את לביוכל מי שי, ל"שה של רבנו זוהקד

  .לאמם ויתפו ישת,לזה
' נן על דרכי הותב לה,וצריך לשים לב

ם ושה עמנו בכל יו שע,תיולאותיו ונפווהנהג
ידי   על,ראיםוים ונלאחסדים נפ, ובכל עת

 ודיע ומגלה לנו אלֹקותו שמ,הצדיק האמת
 שמחדש בדרכים ורתודושי תייתברך בח

  .רור דוים לדלאנפ
ת ורק להי, םית עצל ורפה ידיואסור להי

ת ולרא, ול ומזֹרז וחזק ואמיץ בדעתיאיש חי
ם ובכל וולהבין הרמזים שהצדיק מרמז בלבנו בכל י

', אתנו ועמנו ואצלנו וכו' ן היכי עדי, שיםועת ברמזיו הקד
 ולא נחת ולא נירא לא ש,עורי בלי שלאתנו בהתחזקות נפוומחזק א
 ואת עמ' ש ה יטֹלא, בר עלינוואתנו תמיד בכל מה שע' כי ה, נפחד כלל
  .לו הגדובעבור שמ

רח ו שט ופות שכלו ולהי,ול ולהעמיק מחשבתצריך להגדיל השכ
  . קוןקר הִתי שהוא ע,ך קֻדשת הדעת של הצדיקופף בתוומע

ת להסתכל והוא לזכ, שהוא גדר האדם -חין והדעת קר קבלת המֹיע
' ידי זה לה- ולהתקרב על,ר השכל והחכמה שיש בכל דברוהיטב על א

ולהכניע , לםובעידי כל הדברים ש- יתברך עלו ולעבדותויתברך ולהכיר א
 וכלל כל ,פיאוסות ופילוניות חיצוולבטל הכסילות והבהמיות של חכמ

 ,ן ומעשה בהמה ממשושהם רוח שטות ושגע -ת ות רעודית והמוהתאו
  .הנמשך מבחינת מלכות הרשעה

 בבחינת ו ומעקם לב,דבר והסטרא אחרא-לפעמים מתנכל הבעל
מר ונו שאידהי, ךיתבר' ידי זה מה- עלוצה לרחקו ור,מֹחין דקטנות

דע ו אני ילאה, יתברך לי נסים כאלה'  וכי ראוי אני שיעשה ה:ובלב
צה ו הר, מאמין בדברי הצדיקו ומחמת זה אינ?חטאי ופשעי המֻרבים

  שראינו כמה וכמה שנתרחקו עלוכמ. יתברך'  באמת להו ולהשיבולגאל
, רחמנא ליצלן, תונונופם בעודעים לכלוכם וִטומחמת שהם י, ידי זה

ובפרט כשבא עליהם , ואינם מאמינים בכח הצדיק שאפשר לגאלם
 אני לא ה:מרים בנפשםו הם א,יסורים ומרירות בגשמיות ורוחניות

כי בודאי אי אפשר לקרב פגום , צה לקרבניויתברך ר' אה שאין הור
  ...ניוכמ
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  )יא-ינים סימ, תלמוד תורה –עצות .ל(

רה וידי שמדבר בהת-על�                                                      
עד , ת תשובהות שצריך לעשומובור בכל המק הִדומאיר ל, בוריםבִד
ידי כל -וכן בכל פעם ופעם על. ת תשובת המשקל ממשוכה לעשושז

צא ממדרגה פחותה ועד שי, רגהלך ממדרגה למדותשובה ותשובה הוא ה
 ).סימן יא, 'ן א"לקוטי מוהר(רה לעמקה ות התוובא לתבונ
כי אם כשמשברין , בור המאיר כזהת לִדואפשר לזכ אך אי� 

 יהר ולקנטר חסיד להתו בשביל כבומוד יהיה ִללא ש,תת והגדלּוהגאּו
 ).שם(וזה תלוי בשמירת הברית ,  לקבל רבנות והתנשאותום אוושל

ר לי מעתה וועז, זכני להגיע לכל מה שבקשתי מלפניך, 'האנא  ...���� 
, ואזכה לבטל עצמי נגדך באמת.  את עצמי בקֻדשת הבריתשאזכה לקדש

ואזכה לענוה , לםות בעו יעלה בלבי ודעתי שום צד גאות וגבהות ופניולא
ל ודך הגדוותעזרני ותזכני שיתגדל ויתקדש וישתבח כב. ומתלאבאמת 
רה ובורי התויאירו לי ִד, רהוותזכני לדבורים המאירים בת. על ידי

  . לצאת מפחיתות ושפלות מדרגתי הפחותה ושפלה מאֹד
ת שאני צריך ומולכל המק, רה בכל פעםובורי התואזכה שיאירו לי ִד

על כל חטאי , ת תשובת המשקל ממשובאֹפן שאזכה לעש, ת תשובהולעש
ל ודך הגדוועל כל הפגמים שפגמתי בכב, י המֻרביםיי ופשעיתונוווע

י לתקן הכל ותזכנ. י עד עתהייתברך מנעור
ת מדרגא וותעזרני בכל פעם לעל. בחיי

רה ות התוא לתבונועד שאזכה לב, לדרגא
ותזכני לידע ולהבין ולהשיג , לעֹמקה

לקוטי .. (.ורזין דרזין, רזין, הלכה וקבלה
  )תפילה יא מתוך –' תפילות א

  

  )קיד  סימן–' ת ב"ימי מוהרנ(

ם חמישי הנזכר ובי ...☺                  
שת ן משלֹום ראשו פרשת במדבר ילעיל

נכנסתי עם הקפיטאן בספינה , ימי הגבלה
 ידעתי לאלכסנדריא ובעצמי לאקטנה 

, להיכן אכנס מאחר שאין לי מכיר שם
נם ושום ובור בלשדע שום ִדוואיני י

 , נמצא שםלאלין ואשכנז וישראל מפ
ף הים וובאתי עם הקפיטאן עד הח

 והתחיל הקפיטאן ,ויצאתי אל היבשה
עד , ואני הלכתי אחריו, כנס אל העירִל

ואני , תובוך העיר בכמה רחושעבר בת
 כי , ידעתילאאחריו וראיתי לפני עם אשר 

ד בכמה וכמה ומנהג מצרים משנה ע
הן בהמלבושים , דברים ממנהג סטנבול

ת ושארי ון והן במיני בהמווהן בהלש
בר ו ואני ע,תו ונבהלתי מרא,דברים

 והכל לם וכחרשך העיר כִאובת
אבל , צצים ממני בפניוחקים ומתלומסתכלים ותמהים עלי וקצתם ש

לו היכן יל אפל לשאֹו הייתי יכולא ,םו חס ושל, פגע בילאשום אדם 
 ,ך כךו בת.נםובור מלשני להבין שום ִדולה בלש כי אין ִמ,ם היהודיםומק

ת ושהם האנשים הבאים ממדינ, ע קצת אנשים פאחאקיןהתחלתי לפגֹ
 ואלו ,והם נקראים שם פרענקין',  מאשכנז ואיטליה וכוןושלנו כג

והתחילו לקרב אלי ולדבר ,  מֻחתנים עמיותי היו כמוהאנשים כשראו א
 לא אבל גם עמהם ,פהולנו מאקלים אחד מאירעמי קצת מחמת שאנו ֻכ

ך ו ובת,לוויטקאון איטליה וסו כי ֻרבם כֻכלם מדברים בלש,יכלתי לדבר
 ,תות ובין החֻניובוך הרחו והלכתי אני לבדי בת,כך נעלם ממני הקפיטאן

 החכם ול היכן הרב אלך ורציתי לשאֹודע כלל להיכן אני הוין איני ייועד
  . ישמעאליםו פגעתי בישראל רק בערביים אלאואין משיב לי דבר כי 

ל תי ולשאֹווהתחילו לקרב א, לפני שני פרענקין'  הקרה ה,ך כךובת
תם היכן הרב וובקשתי א, ן אשכנזוו בלש הבינלאמי ברמז וגם הם ובשל

תי ווהלך עד שהביא א, תי להרב וכן עשהוליך אווהחכם והשיב אחד שי
וברוך השם שבאתי לבית , ותום שפגעתי אולבית הרב שהיה סמוך למק

ך כרך ול מהשם יתברך אצלי שנכנסתי לתו והיה זה חסד גד,םוהרב בשל
ש מרים שלֹונם אנו א ִח עלולא ,לם ממשם שאני כִאו במק,םוכזה בשל

תיך לאוועל נפ, ם עמנוועל נסיך שבכל י' דה לך וכוו נ:םופעמים בכל י
  שב האדם ולו כשיי וזה אפ,'קר וצהרים וכוערב ובֹ, תיך שבכל עתובווט
  נה מאד קה ומֻשו במדינה רח,ת היםו במדינ,שכן בדרך מכל, ובבית     
  :ידרך תממבֹ'  יהי שם ה,ותינו כזוממדינ        

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(                                                             

   ולא רוצה אותך לאאני : "חותני אמר לי ...  �                    
, אני זוכר כמו עכשיו, " רוצה כלוםלאברסלב אני , רבי ישראל קרדונר

 - בליל שבת הוא נפטר, ת בבוקרהוא נפטר בליל שב, לוויהאני הייתי ב
שתים עשרה , ילדים של עשרה שנים, כמה ילדים קטנים אחריו, חותני

 לאאני , ברסלב ". שמע להםאבל הוא לא,  רצו שיעשה ככהלא הם ,שנה
 ואני באתי גם כן וראיתי את ,ואשתי והילד, אני הייתי בטבריה, "רוצה

זה צער כזה , שזהאי אפשר לשער במוח מה , הצער הזה של חלל רעב
  ...'חללי רעב'הם טובים מ' חללי חרב'אפילו , שאין בעולם

אני , רעב כזה, סבלתי חרפת רעב כזה, גם כשהייתי בסכנה...
אני הייתי , זה היה השגחה מהשם יתברך,  היה על חינםלאזה , והילדים

  ...לעבור את זה, צריך לסבול את זה
אני ,  רגיללאזה , בנס, סבנ? איך אני חי? איך אני יכול לחיות...

  ...ברוך השם, אני רואה שאני פה, ירואה בעיני
זהו ? איך עושים תשובה, זה הוא התשובה? איך עושים תשובה...

  ...איך אני זוכה לעבוד השם באמת ולעשות תשובה, התשובה
שהוא ברא , עיקר היהדות הוא להאמין בהשם שהוא בורא...
  ...שאנחנו ישראל עמו, שהוא נתן לנו את התורה, העולם

רבי ישראל קרדונר בא מחברון 
אני ורבי  -ונעשה חברותה , לטבריה
 לא, שני ברסלבים, היינו שניים, ישראל

, בכל ארץ ישראל היינו שניים... היה 
 אני ורבי - בטבריה וצפת היינו שניים

אז , היינו כמה שנים ביחד במירון, ישראל
ה  היה כסף והילאכי ,  באו למירוןלא

 היה לנו ,רק אני ורבי ישראל, רעב
ואני ורבי , המפתח של רבי שמעון

  ... ישראל היינו כמה שנים במירון
רבנו , גם רבנו הקדוש היה במירון

אם הייתי בזמן : "י"הקדוש אמר לרשב
וגם , "גם כן הייתי חידוש, רבי שמעון

הוא ) בר יוחאי(רבי שמעון : "הוא אמר
ראשי , "חית'מיה נ'ין ש'קדיש מ'יר ו'ע"

ובע 'חל נ'נ"ועכשיו יש , ן"תיבות שמעו
, ]ן"נחמראשי תיבות [ ""כמה'קור ח'מ

שהוא יקרב כל עם ישראל וכל העולם 
 היה חידוש כמוהו לאעוד , להשם יתברך

  .זה חדש,  היהלא כזה עוד לאפ, בעולם
ונעשה גם , האבא שלי היה עני גדול

הוא ,  ראה כלוםלא, עיוור בשתי עיניו
אני אוהב , בני יקירי: "מר ליבכה וא

כי ,  תהיה ברסלבלאאני רוצה ש, אותך
אז ? מי ייקח ברסלב? מי ייקח אותך

אני , האבא אמר לי, " שום דברולא בנים לא יהיה לך לא, תמות בחור
אז , "אני רק ברסלב, לא, רק זה, הכל אני אשמע לך, אבא: "אמרתי לו
ברסלב זה ,  רק כישוףפשרהאימא והמשפחה אמרו שזה אי א, הוא אמר

  .כישוף
יביאו כל . מה זה רבנו, צריכים לפרסם בעיתונים לכל העולם

אף אחד אפילו , זה עניין פלא, המכובדים כולם יתבטלו לגמרי נגד רבנו
, לידע ממני: "רבנו הקדוש אמר... רק רבי נתן, הצדיקים לא יודעים כלום

רבי נפתלי היה ".  נתןאבל העיקר היה רבי, הוא רק רבי נתן ורבי נפתלי
הוא ִפרסם את רבנו כטיפה , ורבי נתן הוא היה עם רבנו אחד, גאון וצדיק

כי היה , הוא היה בסכנה גדולה, בשביל זה היו רוצים להרוג אותו, מן הים
, "אסור ברסלב, לא, ברסלב: "כל העולם אמרו, אחד שנגד כל העולם

א כלום נגד השבח של זה עדיין ל". עוד לא היה כמו רבנו: "והוא אמר
עוד יש סודות . לא סתם תיקון, תיקון גמור, הוא ייתן תיקון לכולם, רבנו

למעלה מן , למעלה מן הדיבורים, מה שאי אפשר לדבר בדיבורים, כאלה
  ...הכל
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