
  לזכות לכל הישועות          טוב להגיד ולשיר  

 
 SHABAT.BRESLEV@gmail.comבקשו�העלון�שלכם�בכתובת�

 )א, בראשית יח( ...והוא יושב פתח האוהל 

ב לך מעט ממה שאמרתי צם אהבתך מלכתֹא אוכל להתאפק מעֹלֹ"... 
שב ווהוא י): א, בראשית יח( מֻרמז בפסוק ענייןותמצית ה. דש העברבשבת קֹ
ותשבו : וכמ, ן המתנה ועכבה זמן רבולש -שב וי. םום היהל כחֹפתח האֹ

ות בחינת וירא קכה להתגלות אלֹו שאין האדם ז היינו,בקדש ימים רבים
הל הקֻדשה זמן שב וממתין ומתעכב אצל פתח אֹוכי אם על ידי שי' אליו ה

ם שהם כלל ווחמימות הי. ברובר עליו מה שעוך כך עוואף על פי שבת. רב
ם ו חס ושלומו מניח את מקו אף על פי כן הוא אינ, הרבהותוער אות בוהתאו

 וממתין ומתעכב אצל הפתח ימים וזמנים רבים בחינת והוא שבורק הוא י
 לברכה ונו כי איתא בדבריו זכר. והבן היטב,םום היהל כחֹשב פתח האֹוי
שלפעמים האדם אצל הפתח והוא שב ) מחסימן ' ן חלק ב"הרולקוטי מ(

שב על ו אבל מי שח,' הבעל דבר וכוו שמשתטח ומתפשט אז כנגדור אולאח
 ומו זז ממקור ואינו שב לאחות וחס על חייו באמת אינ הנצחי באמותכלית

הל הקֻדשה שהוא שב וממתין אצל פתח אֹו רק הוא י,פןם בשום אֹוחס ושל
ער חס ום בום הי אף על פי שחֹ,הל הצדיקים והכשריםהל בית המדרש ואֹאֹ

  ..."'וכו'  ועל ידי זה וירא אליו ה,םוושל
  )ח" מכתב כ-עלים לתרופה (

  
  )ב, בראשית יח( ...קראתםוירא וירץ ל

כי , זה בחינת זריזות ושמחה —' וירץ'
רה וכמובן בהת, זריזות הוא בחינת שמחה

 ווכמ, )בסימן קנה בלקוטי א" (אריכת אפים"
מצוה לרוץ לבית הכנסת : ל"תינו זושאמרו רב

שמחתי באֹמרים לי :  שכתובוכמ, ולדבר מצוה
,  באמתוכי מי שמסתכל על תכלית. נלך' בית ה

 לדבר ודאי כשמגיע לילך לבית הכנסת אובו
לה ובזריזות והוא רץ בשמחה גד, מצוה

,  לנצחותקוות ווכי רק זה הוא חיות, לוגד
כי לֹא ישאר כלום , וחוץ מזה הכל הבל הבלים

ולֹא , לֹא מעשירות ולֹא מצער העניות והדלות, משום דבר
  וכמ, ד וקנאה ושנאה וקפידאומשום דבר תאוה וכב

גם אהבתם גם קנאתם גם : וכתיב. 'וכו'  יקח הכל וכוותוי לֹא במכ: שכתוב
ב לילך לבית וולֹא ישאר רק מה שיחטֹף בכל פעם איזה ט. שנאתם כבר אבדה

דאי מֻחיב כל אחד וכן בו ועל. ת איזה מצוהוולעש, הכנסת ולבית המדרש
' תר מהוק יודע שרחווכל מה שי, לה לדבר מצוהולרוץ בזריזות ושמחה גד

מחמת שהוא גם הוא , ית המצוהיתר בעשותר ויוהוא מֻחיב לשמֹח י, רךיתב
: י"רש רשיפ —' וירא'וזהו בחינת . ת מצוהוכן לעש כה גםוק כל כך זושרח
' וירץ לקראתם': ידי זה ועל, שהבין היטב והסתכל על התכלית באמת, והבין
 ...תקליפוית הקֻדשה מן הי עלעיקרידי זה  שעל, זה בחינת שמחת המצוה —

  )יטסימן  , הלכות אישות ד– לקוטי הלכות(
  

 )ו, בראשית כ(  ...גם אנֹכי ידעתי

אם כשהוא נקי וזך לגמרי מכל  ת כיו אי אפשר לזכו האמת לאמתעיקר
  . משגלתאוות מתאוה הכללית שהיא עיקרוה, תוהתאו

גם אנֹכי ידעתי כי בתם לבבך עשית : " יתברך לאבימלך'וזה שאמר ה
כי אם היית נקי , ם אין כאןין כפיואבל נקי: ל"תינו זו רבואמרו, "זאת
, ל כזהודאי לֹא היית בא למכשותאוה כזה בו  שלא היית בעלדהיינו, יםיכפ

ן ובתם לבבי ובנקי"מר וואתה א" ?י גם צדיק תהרֹגוהג"ען וף אתה טוולבס
תך עד ומה אירק אברהם ר, לו אתה איש צדיק ואמתיכא" כפי עשיתי זאת

יב בזה י חוובאמת אברהם אבינו אינ. ויד ל עלול גדוט באת למכשאשר כמע
מותר  [יי ברמאותא עם רמאיו לצדיקיא לסגוכלל כי עשה כהֹגן כי שרי לה

בפרט שבזה לֹא היה שום , ]להם לצדיקים להתנהג ברמאות עם הרמאים

  הוא שלא יהרגוהו מאחר שראה שהם בעליומר אשתוכי ירא ל, רמאות
  .ו על עסקי אשתותוכף שאלו אשת, ת כאלוותאו

כי , "'וגם אנֹכי ידעתי כי בתם לבבך וג: " יתברך לאבימלך'וזה שאמר ה
ומאחר שאתה , ם אין כאןין כפיואבל נקי, איש ונת לאסור אשתולֹא התכ

כן כמעט שנטית מדרך האמת לגמרי והיית בא לעבֹר  על, כך תאוה כל בעל
 יתברך 'כי ה, "ליותך מחטוואחשך גם אנֹכי א"רק ; איש על אסור אשת

 ' הוכן מרמז ל ועל, ועה את עצמומרחם על האדם שחפץ באמת רק שט
אבל על כל פנים אתה צריך לשום , ויתברך בדרכיו הנעלמים שישוב מטעות

ם ובשביל זה באת לטעות כזה על ידי האמת שלך יאל לבך שאינך נקי כפי
  ) אות לד- ה  ריביתכותהל -לקוטי הלכות (

  
  )ה, ותות ומופתים א–כבי אור כו(

ל בדרך עם רבי חייקיל "נו זיפעם אחת נסע רב...     �      
ל "נו זיונדמה לרבי חייקיל שרב. ל היה אז בדבקות נפלאה"נו זיורב, ל"ז

וגם , ל"נו זיובדרך שמן הצד ישב אז אחד שהיה מקֹרב מעט לרב. מתנמנם
ורמז רבי .  צד ֻקרבה עם רבי חייקילוהיה ל

 שדרך ובות אל קרויקיל להבעל עגלה לנטחי
וכשבאו שם צוה רבי חייקיל . שם בדרך צדדה

ל "נו זיודרך רב. להבעל עגלה לעמֹד ועמד שם
 וועשה עצמ, היה לבלי להתעקש על שום דבר

 לו לֹא ידע וירד מהעגלה ונכנס לבית האישיכא
ל "נו זיוכשראה האיש הבעל הבית את רב. ההוא

 ותוושאל א, ם בשמחהושל ונתפעל מאֹד ונתן ל
 מיני ורבי חייקיל האם יש לך מעט יין ישן א

.  ריקםווהשיב אין כלום ובית, מתיקה לכבוד
 לך אל הקרעטשמע הסמוכה ותביא ואמר ל

 .תו במה לקנווהשיב שאין ל, דבר מה לכבוד
ן ולקח את ו קח איזה חפץ למשכואמר ל

 והביא מעט משקה ות שבת של אשתורומנ
ך כך ול בת"נו זיד רבוס לכבושמלא את הכוכ. ומטעמים

רמז רבי . עברו הילדים עֻרמים ויחפים לבושים קרוע ובלוא
נו י ענה ואמר רב. איזה שפעו שישפיע לול את כל זה ואמר ל"נו זיחייקיל לרב

! ענה ואמר רבי,  שפעורק אם תרצה אתה תתן ל, ול אני אין לי שפע בשביל"ז
ם שחייקיל וותֹאמרו חס ושל, י בשביל זהירא אני מכם אולי תרגזו עלימת

 ככה ותוושאל א!  אל תיראול ויאמר ל"נו זיען רביוי. םווימות חס ושל, ימות
   !תן לך רשותול אל תירא אני נ"נו זי רבותושלֹש פעמים ובכל פעם השיב א
ל באמצע " ושפך רבי חייקיל את הכלי הנ,והיה שם בבית כלי עם מים

שפע : ןו והחליק את המים ואמר בזה הלש]ךוערמ[ולקח הקאטשערי , הבית
ל את "נו זיוהגביה רב. ןושפע לצפ, םושפע לדר, שפע למערב, למזרח

ואחר כך קבלו רשות !  ואמר אליו חייקיל לי לֹא תתן שפעוהקאפטין של
  . מהבעל הבית ונסעו משם

ת פשתן שער ובילים לעיר מפווכשנסעו משם באו מחנה ערלים המ
ר יין ו למכוושאלו את בעל הבית אם יש ל. רומה למכוכדת וורורחלים וע

 ותווישאלו א.  כלוםוויען להם שאין ל, מהות וכדוֻעג, דג מלוח, שכר, ישן
 איזה סכום ו שילוו לוויאמרו ל,  כסףווהשיב להם מחמת שאין ל? מדוע

ומחמת שאתה . סעו בחזרה יקנו ממנוייוכש, ת כל הנצרךוסע העירה לקניל
עד .  חמשה רובל כסףווכמֻדמה לי שהלוו ל.  לנו לדאֹג מהכסףאיש ישר אין

ם וומן הי, ם ההוא דרך הערלים היה לעמֹד בהקרעטשמע שעל יד הדרךוהי
והתחיל .  וקנו ממנו כל מה שהיו צריכים,וההוא והלאה התחילו לעמֹד אצל

ת ו כל מה שהיה להם הן מן השדה קטניווגם מכרו ל, ת בעל שפעולהי

  
  חשוון י " ח ביום , ל"זצ ודסר א  ערב  שראלי  ' ר  מורינו הילולת

  מברסלב
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והוא מכרם בעיר , מהות וכדופות וגם עות חיורווהן ע, ותבואה פשתן
וכשהתחיל להשיג מעט . ת למעלה למעלהויח אחד על אחד והתחיל לעלווהרו

ביל לעיר גם חלב ות ועשה חמאה וגבינה והתחיל להו בהמוכסף קנה איז
, ות כל הדברים הנצרכים לול וגם לקנ"ר כל הנו לעיר למכואוובב. רולמכ

וכעבֹר איזה זמן וכבר היה טרוד ובהול ; םול לקבל של" זנויאגב בא אל רב
ר ול מחמת שהיה צריך למכ"נו זי פנאי לכנֹס אל רבושכבר לֹא היה ל

 מלכנֹס אל וך כך מנע את עצמוומת, תונות חשבות ולעשורה וגם לקנוהסח
 אולי אחד מאנשי ו או ויבטל זמנוירא שלא יתחיל לדבר עמיכי נת, ל"נו זירב
  :ל" וכנויל לדבר עממנו יתחושל

, רות ולמכופעם אחת כשהיה יריד בברסלב ורץ במהירות אל השוק לקנ
ך כך וובת. צאים לשוק שבהכרח לעבֹר דרך שםול היו י"נו זית רבונווחל

. ותון וקרא אובחל ל"נו זי דפק רב,כשרץ ורצה לעבֹר לשוק ושלא יראוהו
. ותוכבר קרא אומסתמא ֻהכרח לכנֹס כי אין הדרך ארץ שלא לכנֹס אם 

ויאמר ? ם אל השמיםול ההסתכלת הי"נו זי רבול אמר ל"נו זיוכשבא אל רב
ן ותֹאמר לי מה אתה ו הבט בחלון ויאמר לול אל החל"נו זי רבותוקרא א, לֹא
נו יענה רב. ת וסוסים ואנשים רצים הנה והנהואה עגלו ויאמר אני ר?אהור
אה וזה הכל שאתה ר, מרי אחר חמשים שנה יהיה יריד אחר לגול ואמר ל"ז

וגם אני , ת ואנשים אחריםורות וסחורק סוסים אחרים ועגל, דולֹא יהיה ע
 מה אתה כל כך בהול :תךואל אום אני שוכהי. לֹא אהיה וגם אתה לֹא תהיה

 ויקרא את רבי חייקיל ? זמן להסתכל על השמיםאפילווֻמטרד שאין לך 
 תראה חייקיל מה שעשית עם השפע שלך עד :ושהיה בחדר אחר ויאמר ל

  ! זמן להסתכל על השמיםאפילו ושאין ל
  

  ) מכתב לא- חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

המעדן ומענג את נפשו באורות הצחצחות , לכבוד עיני ולבי                    
ים יהמח, החדשות העליונות ונוראות מאֹד במעלה שאין למעלה מהם

פשו ומטהרים מאבי אבות הטמאה של המינות ואמונות ומרפאים את גופו ונ
ולוחמים , ורודפים אחר כבוד עצמן, כזביות של השקרנים בעלי כבוד וגאוה

בעזות מצח להרחיק ולהפריד את ישראל מהצדיק האמת הרועה האמתי 
ידי זה הם מעכבים -ועל, רש חיותם לדורי דורות לנצחו מקור ושעיקרשהוא 

אבל סוף כל , כל הצרות והֻחרבנות שבא על ישראלוגורמים כל הכפירות ו
כמו שהבטיח , סוף יגמֹר הצדיק את שלו מה שהתחיל לתקן העולם בשלמות

  ".גמרתי ואגמֹר נצחתי ואנצח? האני לֹא גמרתי: "ואמר
 

הם , ידם נתרבה מחלֹקת ושנאה וקנטור בעולם-דבורי לשון הרע שעל
ר ואי אפשר להשמיע קול דבר ויוידי זה נתבלבל הא-שעל, בחינת רוח סערה

 אפילויתברך ' הצדיק האמת ההולך לפנינו לתור לנו דרך כבושה לשוב לה
, יר הנח והזךוושלום הוא בחינת או. מכל המקומות הרחוקים מאֹד מהתורה

ידי זה נשמע דבור הצדיק למרחוק בכל העולם עד שיפרח הדבור -שעל
עד שישמע הטוב , קשתהקדוש להטוב הכבוש בין הסטרא אחרא כמו חץ מה

  . ויפלח חץ כבדו של הסטרא אחרא ויצא הטוב משם בשלום
  

לם קדושים וֻכלם ֻכ, לם ברוריםֻכ, לם גדוליםֻכ, אנשי הכבוד' אנשי ה
וים כעפר ואפר ווֻכלם ענ, עושים באימה וביראה רצון קונם בקֻדשה וטהרה

  . ממש
, ארץמאותם הכשרים האמתיים שמונחים עד ה, "אמת מארץ תצמח"

  .קא יצמח האמת לכל באי עולםימהם די
, הכשרים האמתיים שבדור המקֹרבים לצדיק האמת והולכים בדרכיו

ואנֹכי תולעת "בבחינת , הם שפלים קטנים ונבזים בעיני עצמם כתולעת ממש
פי -על-ואף', וכו" כל רואי ילעיגו לי"בחינת , "ולֹא איש חרפת אדם ובזוי עם

שת כנגד ד כעמוד ברזל וכחומת נחֹ מאֹד מאֹכן הן עזים וחזקים בדעתם
החולקים השקרנים ועזי פנים החולקים על הצדיק האמת ואנשיו בגאוה 

הרוצים להעלים ולהסתיר אור הצדיק האמת מעיני ישראל ורוצים , ובוז
כי צריכים שלא לשמֹע כלל לשום בלבול וליצנות . למנֹע מלהתקרב אל האמת

 ומי שפוגם בזה ואין לו עזות דקֻדשה ואינו ,ש מהם כללישלהם ולבלי להתבי
 עיקרש, עז כנמר נגד החולקים המלעיגים ומונעים מלהתקרב אל האמת

ידי זה אינו זוכה להתקרב -על, ידי עזות ושקר-התקיפות שלהם הוא על
ונפגמה אצלו האמונה , למנהיג האמת ואינו זוכה לקבל ממנו השגות אלֹקות

  .  ושלום חס,עד שבא לידי כפירה גמורה
ידי זה -על,  חס ושלום,וים אליווכשמדברין לשון הרע על הצדיק והנל

ובין הצדיק שהוא , מפרידין בין כלל ישראל שהם בחינת נֻקדה התחתונה
 את הרחוקים אפילו ,יתברך' השיכול לקרב הכל ל, בחינת נֻקדה העליונה

  ...וענשו גדול מאֹד" נרגן מפריד אלוף" וזה בחינת ,ביותר
  

  )כילהא(

ד ו אכילה נפגם הכבתאוותידי -על � � � �                                                   
יים וד אל הגופל הכבוכי נ, רופנים שבד- ואזי מתגברין העזי,דקֻדשה

ואזי הוא , ד והממשלהוטלים כל הכבושהם נ, רופנים שבד-והרשעים והעזי
אבל כשמשברין ; םוחס ושל, בחינת התגברות הדינים, ת פניםובחינת הסתר

ואזי , טול הדיניםיבחינת ב, זה הוא נשיאות פנים-ידי-על,  אכילהתאוות
לקוטי עצות (פנים -ד דקֻדשה בשלמות ואין שום שררה והתמנות להעזיוהכב

 ).יא,  אכילה–
 שנזכה לשבר ,שיענו ותהיה בעזרנו מעתהוובכן תרחם עלינו ות ...  ����

לאכֹל מעט בקֻדשה , כה להסתפק במעטונז,  אכילה ושתיהתאוותבאמת 
לבלי לאכֹל , ונדקדק על עצמנו מכזית ועד כביצה, לה ולהסתפק ממנווגד

ונֹאכל לבד לקיום גופנו , כרח לנו בשביל קיום הגוףותר מהמו משהו יאפילו
כלים לשבע נפשם ות בכלל הצדיקים האוונזכה להי.  טבענותאוותונמעט 
עד שנזכה שתשא לנו פנים . ולשבע נפשכל וצדיק א,  שכתובוכמ, דקֻדשה
ונזכה להמשיך הארת . םו פניו אליך וישם לך של'ה ישא : שכתובוכמ, ותחננו

ישראל מעזי פנים  תנו ואת כל עמך ביתוותציל א, ד דקֻדשהופנים אל הכב
ולֹא יהיה להם , רוד מן העזי פנים שבדוותעלה ותסלק את הכב, ומעזות פנים

ותרחם עלינו ועל כל . ידות והתמנות ושררה כללד והתנשאות ופקושום כב
תנו מכל המנהיגים והמֻפרסמים של שקר וותציל א, ישראל עמך בית

תינו הרבים נפל ונווכי בע, כאשר אתה לבד ידעת, רמיםורמים לנו מה שגוהג
ונפל . דהיים ושקצונו כֻטמאת הנודנו בגודל כב, ד דקֻדשה מאֹדווירד הכב

שהם מקבלין , רועים והשקרנים והעזי פנים שבדם והרש"ד בין העכווהכב
ועמך ישראל הכשרים והצדיקים , ד לעצמןולקין כבוד וחולעצמן כל הכב

 .)תפילה סז -לקוטי תפילות א  ( ...ן וללעג וקלסובאמת לחרפה ולבזי
  

  )חלום הקצין –ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

 ורבי ישראל ,ם היה בטבריהו החל.םוהלילה היה לי חל...                        
ישראל : "ל בכל ארץ ישראלון לטבריה ונעשה רעש גדונר בא אלי מחברוקרד

 ואת רבי ישראל ותוצריכים להרֹג א, לםובער נעשה ברסלב וזה סכנה לכל הע
  !"נרוקרד

, ל והוא היה עם הרבה קצינים תחתיוום בא אלי לחדר קצין גדוופתא
תן את : "להו ואמר לי בגאוה גד,י באצבעל והראה לוובא אלי זה הקצין הגד

  !" הפתק
כך -מה אתה מפחד כל, כך-רא כלומה נ, מה יש, מדוע: "ואמרתי ל

  "?מהפתק
  !"תן את הפתק, אלומה אתה ש"

  "?מה יש בפתק, צה את הפתקולמה אתה ר: "ואמרתי ל
, דע מה שזהואתה לֹא י? אל מה יש לפחדואתה ש: "אז הוא אמר לי

 כל אתברק ו- כל בני את הוא ישגע,תול לעשו מה שהפתק יכדעואתה לֹא י
הוא ! לםוכך ישגע את כל הע-ואחר, ברק-קֹדם הוא ישגע את כל בני. לםוהע

  !"ברק-לם ובניוהוא יהרֹג את כל הע, לםוישגע את כל הע
ברק היו -וכל בני, לה של כל ארץ ישראלוברק היה העיר הגד-בני

לא , דעואני לֹא י: "ואמרתי ל.  מתנגדיםלם היווכל הע, מתנגדים על ברסלב
  ".כר איפֹה נתתי את זהוז

הם יחפשו עד , חייליםיש לי די ? כרואתה לֹא ז! אהה: "אז הוא אמר לי
  !"םונחפש בכל מק. ותושימצאו א

, לו צער גד,לוהיה לי פחד גד, אז אני פחדתי שאולי הם יקחו את הפתק
  .." אולי הם ימצאו, דעום מי יוושל-חס"? תול לעשומה אני יכ

קש ממני שאחמֹל עליו ילת הלילה וביאז נזכרתי שאחד בא אלי בתח
רבי ", ת שמחוצה להתחזק ולהיוהוא ר,  על הלילה את הפתקוואתן ל
 ללילה ואז אני נתתי ל, "ת את הפתקותן לי רק הלילה לקרֹא ולרא, ישראל

- לֹא בבניהפתק,  היה לי קצת מנוחה'אז ברוך ה. אחד את הפתק והוא הלך
-אם. רק אני, דע מזה שום אחדוהוא אצל החסיד בבית ולֹא י, ברק ולֹא פה

  .לים לחפשוכן הם יכ
דע והקצין לֹא י, אני הייתי בטוח שהם לֹא ימצאו, אני הייתי חזק, נו, נו

החסיד הוא לקח את : "אמרתי לעצמי, קש את הפתקיכלל מהחסיד שב
אז הם הלכו ". םוחפש בכל מקל לו הוא יכעכשיו. דעיםוהפתק והם לא י

  . לחפש את הפתקחייליםהרבה קצינים עם הרבה 
 היה לי שמחה וכשנזכרתי שהפתק הוא אצל החסיד בבית של, יוה

  )ההמשך יבוא( ... אז שיחפשו, הם יחפשו ויחפשו, הלוגד

  


