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) ...ויקרא י"ט ,י"ז(

‡ין לך דבר שהבעל דבר יוכל להטעות את האדם ולהפֹך עברות
גמורות למצות כמו בעניין המחלֹקת ,ששם מרקד הבעל דבר הרבה ,כי
בעניין זה יוכל בקל להתלבש עצמו במצות ,כי מסית את האדם על חברו
שמצוה גדולה להדפו ולרדפו ,כי הלֹא עשה כך וכך ,כמצוי עניין זה
הרבה בעולם .כי זה ידוע ,שאין אדם שלא יהיו בו איזה חסרונות ,אבל
אנו מצֻוים לבלי להסתכל על הרע שבישראל ,רק על הטוב ,ולדון את כל
אדם לכף זכות ,כמו שהזהירו רז"ל בכמה מקומות ,ואפילו על החוטא
הזהירה התורה הקדושה" :הוכח תוכיח את עמיתך ,ולֹא תשא עליו
חטא" ,שלא לביישו ברבים .ועל כן באמת אמרו רבותינו ז"ל :תמה אני
אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח ,ופרש רש"י ,שלא ישא עליו חטא על
לבון פנים; ואמרו שם :תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה ענוה שלא
לשמה עדיפא ,ופרש רש"י ,שעושה עצמו ענו שאינו רוצה להוכיחו,
ואותה ענוה שלא לשם שמים היא ,ואף על פי כן עדיפא מתוכחה לשם
שמים .מכל שכן וכל שכן בדורות אלו ,בודאי מצוה גדולה לדבר על לב
חברו להטותו לדרך האמת לאמתו ,אבל לֹא להוכיחו ברבים
ולביישו ,חס ושלום ,מכל שכן להרבות במחלֹקת ,אשר
הפליגו רבותינו ז"ל מאֹד בחֹמר אסור המחלֹקת.
Óכל שכן כשהדבר להפך ,שעומדים יושבי קרנות
ושותי שכר וחולקים על כשרים ויראים אמתיים,
והכל בכֹח המנהיגים שאינם כראוי ,שטעו על ידי
בחינת שדין יהודאין ,על ידי שאין כלי המוחין
שלהם שלמים ,עד שלפעמים טועין על ידי
זה כל כך ,עד שכמעט שנעשה אצלם
שפיכות דמים למצוה גדולה ,ושופכים דם
הכשרים כמים בבזיונות וחרפות ובושות
והלבנת פנים ברבים ,ולפעמים אף בקפוח
והמעטת פרנסה ויותר מזה מה שאי אפשר לבאר על
הכתב ,ועל הרועים כאלו צועק הנביא בכמה מקומות ,כמבֹאר
בפנים .על כן צריך כל אחד ליזהר ביותר שלא יצא מדרכי התמימות
באמת ,בפרט בעניין מחלֹקת ,שלא יחזיק במחלֹקת על כל פנים ,ולֹא
יטעה את עצמו שצריך לקים גם מצות שפיכות דמים לרדוף אחר כשרי
הדור ,כי די לנו בתרי"ג מצות שקבלנו ממשה רבנו ,עליו השלום ,ואל
יוסיף בעצמו מצות כאלו) .לקוטי הלכות  -הלכות יין נסך ד'  -אותיות
י"ג ט"ו ט"ז י"ח לפי אוצר היראה  -מחלוקת  -כ"ג(

) ...ויקרא ט"ז ,ג'(

‡נשים פשוטים וקטני הערך ,בודאי אי אפשר להם להשיג השגת
אלֹקות ,ועיקר חיותם ותקוותם לזכות לתכלית הנצחי ,לתכלית האמתי
הוא רק על ידי אמונה .ואפילו מי שיש לו שכל גדול והוא חריף ולמדן
גדול בתורה ,בחריפות ובקיאות בש"ס ופוסקים ,ואפילו אם יש לו יד
בחכמת הקבלה ,בספרי הזהר הקדוש וכתבי האר"י ז"ל ,כל זמן שלא
זכך עצמו מזהמת הנחש ולֹא שבר עדיין לגמרי תאוות גופו וחמרו ,ויש
לו עדיין איזה אחיזה ושמץ דבר מתאוות הגוף והבלי עולם הזה ,בודאי
עדיין אין שכלו שלם ואסור לו לכנֹס בחכמת השגת אלֹקותו יתברך כלל,
כי יוכל להיכשל מאֹד וליפול חס ושלום רחמנא לצלן ,וצריך להתחזק
רק באמונה ולהשליך שכלו לגמרי ,ולסמֹך על אבותינו הקדושים ועל
הצדיקים האמתיים אשר כפו את יצרם ושברו את החֹמר לגמרי ,כי רק
הם זכו להשגת אלֹקותו יתברך בתכלית השלמות.
Âאפילו צדיקים כאלו שטהרו וקדשו עצמן מזהמת הנחש
לגמרי ושברו כל התאוות ובטלו את הגוף והחֹמר לגמרי,
גם הם היה עיקר התחזקות שלהם רק על ידי האמונה
הקדושה ,כמובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות ,כי אי
אפשר להשיג שום השגה ולדעת שום ידיעה
בהתנוצצות אלֹקותו יתברך כי אם על ידי
האמונה הקדושה אשר היא השער שדרך
שם נכנסין לכל הקדֻשות לכל ההשגות ולכל
הידיעות הקדושות ,בבחינת בזֹאת יבוא אהרֹן אל
הקדש' .זֹאת' היא בחינת מלכות כידוע ,בחינת
אמונה שהיא יסוד כל התורה ,כמו שכתוב:
"כל מצוותיך אמונה" .בחינת זֹאת התורה
והחקים והמשפטים וכו'' ,זֹאת' דייקא כנ"ל.
והעדות ֻ
וזה שהאריך בתקונים ובאר היטב דלית רשו לנביא וחוזה לאעלא
לקדשא בר מנה וכו'.
ֻ
Îי אי אפשר להתקרב ולכנֹס לשום קדֻשה לשום השגה ולשום ידיעה
מה' יתברך ,כי אם על ידי האמונה הקדושה ,וכל המלחמות וכל
הנסיונות שיש להאדם בעבודת ה' יתברך ,אי אפשר לנצח שום מלחמה
ולעמֹד בנסיון כי אם על ידי האמונה הקדושה ,כמו שכתוב שם
בתקונים :ודוד כד הוה עאל בקרבא לא איתרחיץ אלא בה ,כמו שכתוב:
"אם תחנה עלי מחנה וכו' אם תקום עלי מלחמה בזֹאת אני בוטח",
היינו שעיקר בטחונו ותקוותו היה באמונה שנקראת "זֹאת" כנ"ל.
דהיינו שהיה יודע שהוא חזק בהאמונה בה' יתברך ,ועל כן הוא חזק
שבודאי יעמֹד נגד כל המחנות והמלחמות של היצר הרע והסטרא
אחרא ,כי בודאי יוכל לנצחם ולשברם מאחר שיש לו אמונה חזקה בה'
יתברך שנקרא "זֹאת" כנ"ל ,בחינת בזֹאת אני בוטח )תהלים כז(,
'בזֹאת' דייקא ,היינו בהאמונה כנ"ל.
Âהנביא כשראה אֹרך הגלות לֹא היה לו תקוה לצאת משם כי אם על
ידי האמונה שנקראת "זֹאת" ,כמו שכתוב" :זֹאת אשיב אל לבי על כן
אוחיל" וכו' ,כמבֹאר בתקונים שם .כי הנביא ראה שבסוף הגלות
בעקבא דמשיחא יתגבר הבעל דבר והסטרא אחרא ביותר ויהיה קשה
להאדם לנצחו ,על כן אמר שאין תקוה לצאת מהגלות כי אם על ידי
בחינה זֹאת שהיא האמונה הקדושה ,שמי שיהיה חזק בהאמונה ,בודאי
יזכה לנצח המלחמה ויצא מן הגלות בודאי .ועין שם בתקונים שהאריך
בעניין בחינה של זֹאת ,שיעקֹב מסר זֹאת לבניו וכן מֹשה וכו' וכו'.
והכלל ,שבחינת 'זֹאת' הנזכר שם בתקונים הוא בחינת האמונה
הקדושה שהיא עיקר ויסוד כל התורה כלה ,ורק על ידה יכולין לכנֹס
לשערי הקדֻשה ולנצח כל המלחמות שיש להאדם בעבודת ה' יתברך.
)לקוטי הלכות  -הלכות גילוח ג'  -אות ח'(

... '‰ È‡ ,ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â f

)ויקרא י"ט ,י"ח(

‰יינו שתקבל באהבה כל הרעות והיסורין הבאים עליך ,כי ראוי
שתדע ,שלפי מעשיך ,אחר כל היסורים והרעות שיש לך ,עדיין הוא
מתנהג עמך ברחמים ,כי היה מגיע לך יותר ויותר ,חס ושלום ,לפי
מעשיך .וזהו :ואהבת לרעך – שתאהב הרע שבא לך ,היינו הרעות
והיסורין הבאים עליך ,חס ושלום ,תקבלם באהבה ,כי כמוך – כמו
שאתה הוא ,היינו לפי מעשיך ,אני ה' – בעל הרחמים ,עדיין אני מתנהג
עמך ברחמים ,כנ"ל) .לקוטי מוהר"ן א' – סימן קס"ה(
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

  ...צריכים להיות גיבור חזק מאד ,אפילו אישה
ובנים ,שכולם יאמינו בתורה ויקיימו התורה ,ולהיות גיבור ,לא
להסתכל על שום דבר ...אנחנו יהודים ,אנחנו קיבלנו התורה ,אבותינו
הקדושים קיימו התורה עוד לא ניתנה ,אבותינו אברהם ,יצחק ויעקב,
משה ,אהרון ,יוסף ,דוד ,וכל הצדיקים היו גיבורים ,אז אנחנו צריכים



 ...עץ קטן יכול להדליק
ולהבעיר עץ גדול מאד ...
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מוקדשלרפואהשלמהשל 
אילנהבתבלרה  ,בתוךשארכלחוליעםישראל 

לילך כמו שהם לומדים אותנו התורה ...הבניין צריך להיות על שם
שניכם ,על שימך ועל שמה ,לא שאתה תהיה עבד ,לא עבד ,בעל הבית.
אם לא ,אז זה לא כלום ,לא שווה כלום ,לא הבנים ולא כל }הילדים{,
זה נגד התורה ,ואנחנו צריכים להאמין בהשם שהוא ברא את העולם
)ספר ימי מוהרנ"ת – סימן עה-עו(
והוא נתן לנו את התורה ,מי שלא מאמין ,הוא גוי ,מי שלא מאמין ולא
☺  ...והנה רבי נפתלי נתעכב עד סמוך לפסח והיה לנו
מקיים התורה ,הוא לא רוצה לקיים התורה ,אז הוא לא יהודי ,אין לנו
שום עסק אתו ,שום קשר" ,אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ,צער גדול סמוך לפסח בא בשלום לנעמירוב והביא מעות אבל היה סך
ובדרך חטאים לא עמד ,ובמושב לצים לא ישב" ,אנחנו צריכים להיות מועט מאד לפי ערך ההוצאה שצריכים והיה לי צער גדול מזה אבל אף
גיבורים ,לא להסתכל על כל העולם ,רק על התורה ועל השם יתברך ,על על פי כן נתחזקתי בחסדו ותכף אחר פסח נסעתי בעצמי לאנשי שלומנו
שבסביבותינו ונתמהמהתי בערך שני שבועות וקבצתי עוד איזה סך
קיום התורה...
מסים ונתחזקתי בביטחון שהשם יתברך יעזרני לגמר בשלמות ואני
ֻ
...יש עניין "שנתהפך הכל לטובה" ,נתהפך ,אם היינו מרגישים טיפה
מן הים איך שאנחנו צריכים לשמוח ,ורבנו הקדוש מלמד לנו להוציא הייתי ממתין על ידיעה ממאהלוב אם קנו ניר שם ואז אסע לשם אבל
את הקשיים ,הוא מלמד לנו שמחה ,שמחה ,שמחה ,שמחה ,שמחה ,נתמהמה הדבר הרבה כי עדיין לא נתתי להם מעות כי-אם סך ֻמעט מאד
ריקודים ,ריקודים ,ריקודים ,ורבי אברהם בן רבי נחמן הוא עשה והייתי מצפה שיבוא רבי לייב הנ"ל אלינו לקבל מעות אצלי ובתוך כך
ניגונים ,הוא התבודד בכל יום ,היה איש קדוש צדיק ,איש אמת ,לא ישבתי הרבה בברסלב בשביל לגבות חובות שהגיעו לרבנו זכרונו לברכה
שקר ,אמת ברור ,הוא עשה בכל פעם ניגון אחר ,הביאו ניגון חדש ,אז ולא גביתי כלום אחר כך סמוך לשבועות חזרתי לקהלת קדש נעמירוב
הוא עשה מזה הניגון "בך רבנו נגילה ,"..העולם לא יודעים ...רבי ובלילה השייכה לערב שבועות בא רבי לייב ממאהלוב הנ"ל וגבה אצלי
אברהם בן רבי נחמן ,הוא גילה הניגון הזה "בך רבנו ,"..הוא ראה ,שמע מעות על ניר ,והיו לי אז יסורים גדולים ,כי המעות הלוה רבי נפתלי
את הניגון ,אז הוא לקח על זה "בך ,"..זה טוב לנגן "בך רבנו נגילה ,"..לאחרים ,והיה קשה להוציא ויש בזה הרבה לספר והשם יתברך ברחמיו
אז הוא הכניס חיות בהרחוקים הרשעים ,הוא הכניס בהם אור גדול עזרנו שסלקנו לרבי לייב עשרים וחמשה אדֻמים בערב שבועות מלבד מה
"בך ,"..אנחנו כמו שאנחנו ,אבל רבנו ...זה מרבי אברהם בן רבי נחמן ,שנתתי לו בערך עשרה רובל-כסף על האדרוף.
בשבועות ביום השני שהוא יום חמישי לשבת הייתה השרפה הגדולה
הוא ראה ,חיבר ,הוא עשה זה הניגון ,הוא שמע ניגון ,אז הוא לקח את
זה ,זה טוב" ,בך רבנו נגילה ,"..עד היום נשאר הניגון "בך רבנו נגילה ,"..בקהלת-קדש נעמירוב ונשרפה רב העיר ככֻלה וכמה נפשות ,ונתדלדל
אבי נרו יאיר מאד מאד ,כי נשרף ביתו והונו ורכושו אך ביתי
וזה משמעות הרבה ,אנחנו כמו שאנחנו ,אז אין לנו שום
שאני ישבתי בו לא נשרף גם האיש שהיה חייב לנו המעות
תקווה ,שום תקנה ,שום רפואה ,אין רפואה ,מחלות כאלה
שגבינו ממנו בערב שבועות נשרף אצלו גם כן כל אשר לו
אין רפואה ,אבל רבי אברהם בן רבי נחמן הוא מצא
ואז ראינו השגחתו יתברך מה שחמל עלינו ושלח
שרבנו יכול לרפאות כל המחלות ,אז הוא לקח זה
לנו את רבי לייב הנ"ל לגבות המעות
הניגון ,הוא האיר בלבנו אור גדול שיש
בערב שבועות ,כי אם לא היה בא אז
רבנו בעולם ,אז כבר יכולים לשמוח,
מהלכם
לנגשנו היה נאבד המעות בודאי אצל האיש
"נגילה ונשמחה בך"...
הנזכר לעיל והייתה מתבטלת ההדפסה אז
היה
,
חורבן
העולם
כל
אם לא זה ,היה
לדאוג
והפסד זה אין לשער כו' אבל השם יתברך חשב
מתמלא כל העולם מכפירה ,והיה }נחרב{
מאחרשאני
מקדם ושלח את האיש הנ"ל לנגשנו כדי שיהיו
העולם ,רבנו הקדוש בדיבור אחד שלו מכניס
נדפסים הספרים הקדושים שיהיה נשאר זכרם
אמונה ,אמונה בכל העולם ,מכניס תיקונים
הולך
לדורות עולם לזכות את ישראל לנצח.
בכל העולם ,רפואות בכל העולם ,ישועות
לפניכם?!..
בכל העולם ,בוא אלי ,רק בוא אלי לאומן,
הי ,אנחנו מצד אחד נפלנו ונתרחקנו
)ספר ִא ֵבּי הנחל א'  -מכתב צ"ו(
מאד ,ורבנו הקדוש דיבר מזה ,שהולך בעולם
 ב"ה ,כ"ב טבת תשכ"ז.
אפיקורסים ,כפירה ,יותר גרוע מן הכל ,אז השם
לבי ובשרי וכל חיותי ,הכוסף ושוקק לשמֹע דבר ה'
מהמנהיג האמת המבחר היחידי של כל המנהיגים
יתברך ראה שמוכרח לזה רבנו ,הוא יכול להאיר בנו אמונה
האמתיים שהיו בעולם ,שהוא המנהיג דורנו וכל הדורות
ותשובה ורפואות ,הוא מחדש אותנו ,כל דיבור שלו הוא יכול
לכבוש כל העולם ,הלומדים לא יודעים כלום ,רק גאווה וכבוד וכסף ,לנצח שיתקן אותנו וכל הנדחים והאבודים שנתרחקו לגמרי ויצאו מכלל
ורבנו הקדוש הוא רק אמונה וביטחון ,ורופא אותנו ,כמו שאנחנו ,רק קדֻשת ישראל ,וכל הגויים ,בתכלית התיקון בשלמות ויעלה כולם
בוא אלי ,אני יכול לרפאות אותך ...איך שאנחנו ,אנחנו זכינו יותר מכל לתכלית תכלית המעלה העליונה .אשרינו שאנחנו חיים בזמן הזה,
הדורות ,רבנו הקדוש עוד לא היה ,עוד לא נתגלה בעולם ,הוא היה שנמצא בעולם אמת חדש נורא ונפלא כזה שעדיין לֹא היה מיום בריאת
בשמים ,אבל פה היה רחוק מאד ,והשם יתברך ברחמיו הגדולים הוא העולם .ברכה וחיים טובים בריאים נעימים ורעננים לאֹרך ימים.
לשמחה ולמשיב נפש היה לי מכתבך הקדוש שקבלתי היום ,מה
ראה מחלות כאלה בדורות אלו ,רק רבנו הקדוש "בך רבנו נגילה בך
רבנו"...
מאֹד נעים לי מכתבך היקר ,מה מאֹד יקרים בעיני כל דבריך הנעימים
מלשון מדברת אמת מעֹמק האמת שבלב ,אגילה ואשמחה בהם מכל הון
)עצות ותפילות  -עיניים ,ט( יקר ונעים .תאמין לי אחי יקירי לבי ועיני ,שקראתי דבריך הקדושים
 על-ידי ראית פני הצדיק האמת ,האמתיים בשמחה גדולה ועצומה בלי שעור ,כמה פעמים ,בדמעות
על ידי זה זוכין להסתכל בעצמו על כל המידות הנמשכין מארבע רותחות מעֹמק נשמתי מגדל רֹב שמחה שהיה לי מכל דבור ,בראותי
יסודות ,איך הוא אוחז בהם ,ולשוב בתשובה על כל הפגמים שבהם עֹצם נוראות גבורת לבך הנעים שאיך שעובר מה שעובר בכל עת ,אף-על-
פי כן אתה מתחזק ומתגבר לאחֹז עצמך היטב בגֹדל כחו הנורא של
)לקוטי מוהר"ן ב'  -סימן סז(.
  ...ותזכני לקדש את עיני מעתה שלא אסתכל עוד במה שאסור הצדיק האמת ,אשריך שזכית לכך.
המתפלל תמיד בעד שלומך וטובתך¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È .
להסתכל ,מכל שכן שלא אסתכל שום הסתכלות המביא לידי הרהור חס
ושלום .ואזכה לידע בכל-עת איך להתנהג בזה ,לבל יתגברו ההרהורים
חס ושלום יותר על-ידי הפחד ביותר ,ועל-ידי נענוע הרֹאש ועצימת
מערכת 054-8484486 / 054-8429006
העיניים יותר מהמידה ,כאשר נגלה לפניך כל זה .רק אזכה לשכל אמתי
מכתבים ת.ד 27100 .ירושלים 91270
לידע איך להתנהג בעייני בקדֻשה ובטהרה באמת כרצונך הטוב ,באֹפן
תרומות בבנק הדואר מס' 89-2255-7
שאזכה להינצל ולהישמר מכל דבר רע .ותקדש את עיני מעתה באמת
שידוכים (13:00-15:00) 02-5824048
בחסדיך העצומים ,ותזכני לקדש ולטהר את כל הארבע יסודות בקדֻשה
אימייל Shabat.Breslev@gmail.com
גדולה .ואזכה להוסיף בכל פעם קדֻשה על קדֻשה ,עד שאזכה להיות כלו
ארכיון העלונים ww.nanach.org/parsha
טוב ,עד אשר לֹא יזיק עוד לעיני שום הסתכלות בעולם כלל .ואפילו אם
אראה בעיני מה שאראה ,לֹא יגיע לדעתי ומֹחי שום צד הרהור ומחשבה
חיצונה כלל ,ולֹא יבלבל שום ראיה והסתכלות את דעתי כלל ,רק אזכה
להיות דבוק בקדֻשתך תמיד) .לקוטי תפילות ב' – מתוך תפילה לג(

