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השבת של
רבי נחמן מברסלב

נא לשמור על קדושת הגיליון

מצוות נגעים ...
)אוצר היראה  -יראה ועבודה ,פ"ח(

יש טועים בדעתם לומר ,שמי שזוכה למעלת הגדולים ,שוב
אין צריך מלחמה כלל.
אבל באמת הוא טעות ,כי אפילו גדולי הצדיקים יש לכל אחד
ואחד מלחמה גדולה עם בחינת היצר הרע של מעלה ,שהוא
בחינת מלאך הקדוש ,בחינת גבורות ודינים ,כנ"ל .ומאחר שיש
להם עדיין מלחמות ,בודאי אין כולם שווין ,ויש ביניהם מדרגות
רבות בלי שיעור ,כי כל אחד כפי מה שזוכה לשבר היצר הרע
הגבוה שבו ,דהיינו להמתיק הדין ,כן זוכה לאיזה דרגא ומעלה
יתרה בהשגה ועבודת ה'.
וכן יש טועים להפוך גם כן ,שסוברים שמי שהוא,
חס ושלום ,בדיוטא התחתונה ,ונפל לבחינת
הטומאה ,חס ושלום ,כבר אבדה תקוותו
מה' ,חס ושלום ,ושוב אין לו טהרה.
ובאמת גם זה להפך ,כי אפילו מי שהוא
בדיוטא התחתונה ,בתכלית השיפלות
והפחיתות ,אפילו בהיכלין
דמסאבותא ,חס ושלום ,גם שם אין
קץ וגבול לאלקותו יתברך .וכמו שאין
סוף לאלקותו במעלות העליונות של
גדולי הצדיקים שזכו למה שזכו ,אף על
פי כן עדיין גבוה מעל גבוה שומר
וגבוהים עליהם ,כמו כן ממש אין סוף
ותכלית לאלקותו יתברך במדרגות
התחתונות ,כי אין מקום ומדרגה שלא יוכל
למצוא גם שם את אלקותו יתברך ,בבחינת ומלכותו בכל
משלה.
אדרבה לפעמים ,כשהאדם בדיוטא התחתונה מאד מאד,
והסטרא אחרא והטומאה מתפשטין עליו מאד ורוצין לבלעו
לגמרי ,חס ושלום חס ושלום ,אז דייקא ה' יתברך מרחם עליו
ושולח לו טהרה וסיוע מלעלא ,כדי שיוכל להחיות את עצמו
ולשוב אליו יתברך ,או על כל פנים לא יאבד לגמרי ,חס ושלום,
כי לא אמר ה' למחות את שם ישראל ,וכתיב :כי יראה כי אזלת
יד ואפס עצור ועזוב וכו' ,ראו עתה כי אני אני הוא וכו' ,וכן עוד
כמה פסוקים.
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וזה מרומז במצוות נגעים ,שבהרת כגריס
טמא ,ופרחה בכולו טהור; כי דייקא לפעמים
כשבא לתכלית הירידה ,אז הוא תכלית
העליה ,ונמשך עליו טהרה ותיקון ממקום
שנמשך עליו ,אם זוכה לזה ,כי אין
חקר לתבונתו יתברך ולגדולתו אין
ן
חקר ,ואי אפשר להשיג דרכיו
יתברך בשלמות )הלכות שילוח
מ ן
הקן ד'  -אותיות ט' י' י"א(.

לזכות לכל הישועות

)אוצר היראה  -ה'(

כל הקדושה של ישראל היא ארץ ישראל ,וכל מה
שהאדם מקדש ומטהר את עצמו ועובד את ה' יתברך ,כמו כן
הוא כובש בכל פעם איזה חלק מארץ ישראל ועוסק בתיקון
הדרך לארץ ישראל.
וזה שמבואר בכמה מקומות בתורה ,שהזהיר אותם
משה רבנו ,עליו השלום ,על קיום התורה והמצוות ,כדי שיזכו
לבוא ולכבוש את ארץ ישראל ששם עיקר הקדושה ,כמו שכתוב:
למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ; למען תחיו וכו' וירשתם
את הארץ ,ועוד רבים כאלה.
אך מחמת שהסטרא-אחרא מתגרה מאד
בזה ,שרוצה לכבוש את קדושת ארץ ישראל
מיידם ומקטרגים עליו ואומרים :לסטים
אתם שכבשתם ארץ שאינו שלכם,
כמשמעות דברי רבותינו ז"ל ,אשר
מטעם זה התחילה התורה ב"בראשית
וכו'"  -משום "כח מעשיו הגיד לעמו
וכו'" .ועל-כן מחמת זה צריך האדם
לבטל עצמו לפעמים מדברי תורה
ולעסוק גם בדרך ארץ ,כמאמר רבותינו
ז"ל ,ועל-ידי-זה ממשיך על-ידי הצדיק
הגדול את החסד חינם שהיה מקיים
העולם קודם מתן תורה ,ועל ידי זה נתבטל
קיטרוגם הנ"ל ,ולא עוד אלא שהם עצמם באים
ומתגיירים ומתקרבים אל הקדושה ואל התורה ,על-
ידי-זה )הלכות בית-הכנסת ה'  -אותיות ח' י"א(.

)כוכבי אור  -אנשי מוהר"ן ,ל"ח(

☺ אמר המעתיק :שמעתי שאיש מאנשי שלומנו חלם לו,
שאמר לו אחד בחלום :אם יביאו לך מחר דג תקנה אותו ותביאו
לרבינו ז"ל .ובבוקר ,בא ערל עם דג למכור ,וקנה אותו והביאו,
ותכף ]רבינו[ שאל אותו ]האיש[ :איפה הדג? ונתן לו ,ואמר
רבינו ז"ל איזה דבר בזיון על הדג ,ואמר עליו :א גרויסער שלא
לשמה ]בעל שלא-לשמה גדול[; ואמר עליו שזה גלגול אביו של
זה שקנה אותו ,ובשלו אותו על שבת קודש ,והיה לו תיקון.

)עצות המבוארות – חודש ניסן ,ב'(

ניסן הוא בחינת תיקון הברית .היינו שחודש זה מסוגל
לתיקון הברית יותר מכל עת אחרת בשנה ,אם עוסקים בעצות
המסוגלות לתיקון הברית ,כמבואר בספרי רבינו זכרונו לברכה,
שמידת השמחה מועילה מאד לתיקון הברית .היינו שלא לתת
לעצבות ולדאגות לשלוט על המוח ועל הלב ,רק להתחזק במידת
Ï"ˆÊ ,‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ '¯ Ô· ¯Ò„Â‡ ¯Ú· Ï‡¯˘È '¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ

השמחה ,הן בהרחבות גשמיות ,כפי שמבאר
רבינו את הפסוק )תהלים ד' ,ב'( בצר הרחבת
לי ,הן ברוחניות  -צריך להתחזק בשמחה על
ידי הנקודות הטובות שמוצא בעצמו ,כמבואר
בלקוטי מוהר"ן )חלק א'  -סימן רפ"ב( בתורה
"אזמרה לאלוקי בעודי" .ועל ידי מידת
השמחה כראוי ,ממשיכים את קדושת חודש
ניסן ושמחתו לכל השנה כולה ,שכל השנה
כולה יוכל להתחזק בשמחה כראוי ,ועל
ידי זה ינצל ממקרה לילה רחמנא לצלן,
ויזכה לתיקון הברית.

)לקוטי תפילות ב' – ה'(

ותעזרנו להמשיך קדושת חודש ניסן ,ראש חדשים ,עלינו
ועל כל ישראל .וכשם שהוצאת בו את עמך ישראל מגלות
מצרים ,ערוות הארץ ,שהוא פגם הברית ,כן ברחמיך הרבים,
תושיעני ותגאלנו בכל דור ודור ,בכל שנה ושנה ,לכל נפש ונפש
מעמך ישראל ,שתצילנו כולנו בכוח קדושת החודש הזה ראש
חדשים ראשון הוא לחדשי השנה ,שהוא חודש ניסן הקדוש,
גאולת וישועת ישראל ,שנזכה כולנו על ידי זה לגאולת הנפש
באמת ,שתגאלנו ותפדה נפשנו מהרה מבאר שחת מטיט היוון,
ותוציאני ממצולות ים .ותציל נפשותינו האומללות מאד מפגם
מקרה לילה ,חס ושלום ,ולא נכשל בעוון זה לעולם ,אנחנו
וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל מעתה ועד עולם ,לא בשוגג
ולא במזיד ,לא באונס ולא ברצון.
אבינו מלכנו ,חמול עלינו ,אבינו מלכנו ,חוס ורחם עלינו,
אבינו מלכנו ,חמול על עוללנו וטפנו .ותעזרנו להמשיך קדושת
ושמחת ניסן על כל השנה כולה ,ונזכה להיות בשמחה תמיד,
ולהביא תמיד שחוק ושמחה ועוז וחדוה בכל המלאכים
הקדושים ,ויהיה הוד והדר לפניהם עוז וחדוה במקומם בכל
השנה כולה ,כמו בחודש ניסן .ונזכה תמיד לתן חיזוק ותוקף
להמלאכים הקדושים על-ידי שמחתנו ,ויתחזקו המלאכים
הקדושים תמיד בכל עוז ותעצומות .ויבטלו כוח השדים
והקליפות ,ולא יתנו להם שום יניקה מהשפע הקדושה היורדת
לנו ,עד שנזכה למאכלים ומשקאות מבוררים ,ולהנצל על ידי זה
מטומאת מקרה לילה ,חס ושלום ,ולהיות קדושים וטהורים
תמיד.

ולשפוך שיחי לפני ה' יתברך .וידעתי כי
גם אהבתך שלמה עמי .ונפשך כלתה
לשמוע הדיבורים הטובים מגבורות
נוראותיו של הצדיק האמת .ולבך חזק
באמונה ,בנקודת ראש מובחר האמת,
שבו תלוי גאולתנו ופדות נפשנו והוא
עיקר יסוד יהדותינו .ומרוב אהבתך אשר
בלבי ,אני מדבר עמך לטובתך .אחי אחי,
נפשי ולבבי ,מתי תקום ותחדש ימיך,
להתקרב להצדיק ביתר שאת ויתר עוז ?
שים לבך ויישב דעתך היטב היטב ,וחוס
וחמול עליך .וזרז עצמך ,לרוץ על ידיך
ורגליך ,להתאחז בכנפי הצדיק ,למען
תהיה תקווה לאחריתך והיתה לשלל
נפשך .הלא בישועת ה' בידך ספר התפילות והשיחות וסיפורי
מעשיות הנוראות וכל ספריו הקדושים ,המלאים עצות ודרכים
ונתיבות לכל אדם שבעולם ובכל מיני ירידות שבעולם .אחוז
בהם והפוך והפוך בהם ,שאין לך מידה טובה מהם .פקח עיניך
ולבך והבט בהם בעין האמת ובתמימות לשמור ולקיים .ואל
תדחה עצמך מיום אל יום ,כי מי יודע מה יולד יום.

המעתיק

)אוצר היראה  -צדקה וגמילות חסדים ,צ"ח(

על ידי צדקה ,משככין חמימות הלב הבוער לתאוות
משגל ולתאוות ממון ,אשר שניהם תלויים זה בזה ,כמבואר
בפנים )הלכות קדושין ג'  -אות ב' ה' .עיין ממון  -אות רנ"א רנ"ב
רנ"ג באריכות קצת ,ועיין ברית  -אות ק"י קי"א(.

)תר"ה(

שמעתי בשמו ]של רבינו[ זכרונו לברכה ,שאמר :אפילו
אם אינו איש כשר ,אף על פי כן ,טוב לו מאד מה שמתקרב עצמו
להצדיק .ועל זה הזהיר התנא )אבות ב'( :ואל תהי רשע בפני
עצמך ,שאפילו אם הוא רשע ,חס ושלום ,לא יהיה רשע בפני
עצמו ,רק הוא גם הוא ישתדל להתקרב להצדיק ,כדי שיהיה לו
איזה אחרית ותקוה על-כל-פנים.

)ספר המידות  -ממון(

ְלשון חכמים מביא עושר.
)מספר ִא ֵבּי הנחל  -מ"ג(
אכילה ושתיה יהיה פחות ממה שיש לו ,וילבש ויתכסה
ב"ה ,כ' טבת ,תשכ"ג.
כמה שיש לו ,ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו.
עצמי ובשרי מר  ...הקשור ודבוק בהאילן הקדוש והנורא,
העומד בנסיון של ניאוף ,יזכה לעושר גדול בין השונאים
שהוא הצדיק האמת ,ההולך לפנינו ונושא אותנו ,כאשר ישא
שלו.
האומן את היונק .אשריך שזכית לידע
כל אדם שיש בו דעה ,לסוף
מבעל הנפלאות ,שכל דבריו נפלאות,
מתעשר.
פלאי פלאות עד אין חקר ,לבער
הגוזל את חברו ,על-ידי זה
ולבטל האמונות הכוזביות ,וכפירות
מטמאין אותו בטומאת קרי.
של חכמי הטבע ,שהם בחינת חיות רעות,
תרומות :בנק הדואר ח-ן 89-2255-7
כשבא לאדם איזה הבנה חדשה,
הדורסים וטורפים נפשות ישראל,
עלונים02-5829086 :
050-6741702
בידוע שכרוך בעקבו ממון רב.
ולהמשיך ולקרב כל העולם לה' יתברך.
054-7587032
מי שפורץ גדר של רבנן ,נעשה עני.
ברכה וחיים וכל טוב.
מכתבים :ת .ד27100 .
קשים מזונותיו של אדם כקריעת
ירושלים 91270
אהובי אחי ,אשר אהבת אמת
ים-סוף ויותר מן הגאולה וכפלים כיולדה.
שידוכים050-6870043 :
מי שמשבר תאוות אכילה ,זוכה
,
תמיד
אהבתיך ,ואתה מושרש בעמקי לבבי
)(13:00-16:00
לדירה נאה.
בפרט בעת שאני זוכה לשבר את לבי

שבת שלום

