
  לזכות לכל הישועות          טוב להגיד ולשיר  

  )א, בראשית כג(  ...ויהיו חיי שרה 

בת מאה כבת עשרים ): בראשית רבה נח(ל "תינו זווזהו שדרשו רב... 
. ת בכל פעםו השלמות שיתחיל לחיעיקרכי זהו . ובת עשרים כבת שבע

לו לֹא התחיל ין יניק לגמרי כאי כשמגיע לימי הזקנה יהיה בעיניו עדיאפילוש
וזהו .  יתברך בכל פעם מחדשודתות בעבוחיל לחיכלל וית' ת ולעבֹד הולחי

וין ולן שוכ' שני חיי שרה'בת מאה כבת עשרים בת עשרים כבת שבע : בחינת
ק ולו הוא תינין יניק בעיניו כאיכי כל מה שמזקין הצדיק הוא עדי, בהולט
, כה לחיים אֻרכים באמתווז,  בכל פעםודתוסיף בעבוידי זה מ ועל. 'ן וכויעדי

ם מימי חייו ובד שום יו אוכי אינ, ת חיים באמתותיו הם שנוושנשכל ימיו 
שזהו , בהווין לטולן שווזהו בחינת שני חיי שרה כ. ספת קֻדשה וחיותובלי ת

  )לחאות  – הלכות תפילין ה -לקוטי הלכות  (בחינת חיים אֻרכים
  

 )ט, בראשית כג( ...מערת המכפלה  לי את ויתן

אברהם ושרה , אדם וחוה: תו בזוגוזה בחינת מערת המכפלה שכפולה
על שם ארבעה , "קרית ארבע"שעל שם זה נקראת העיר ). ערובין נג(' וכו
כי ארבע , ת הם בחינת תפלין של רֹאש ותפלין של ידוארבעה זוג', ת וכווזוג

וארבע . ת של רֹאש הם בחינת ארבעה מֹחין דדכוראופרשי
  ת של יד הםופרשי

זהו בחינת ארבעה ו. בחינת ארבעה מֹחין דנוקבא
כי קרית ארבע הם בחינת ארבעה , ל"ת הנוזוג
מערת 'כן נקראת  ועל. ת של התפלין כידועושמ

על שם חיים אֻרכים של הצדיקים ' המכפלה
כי בכל פעם , שקֻדשתם וחיותם כפולה תמיד

, סיפין קֻדשה על קֻדשה תשובה על תשובהומ
כי ) ב יאואי(בחינת , רהו קיום התעיקרשזה 
כי כל ) משלי לא(בחינת , ם לתושיהייכפל

, הענק תעניק, ח תפתחופת, ביתה לבוש שנים
בחינת , ל"תינו זו שאמרו רבוכמ', נתֹן תתן וכו

לכן בארצם ) ישעיה סא(בחינת , רהומשנה ת
, שכל זה הוא בחינת חיים אֻרכים, משנה יירשו

סיפין וידי שמ כין הצדיקים עלוחיים נצחיים שז
 הלכות -לקוטי הלכות  (ם ובכל עתו יפלין קֻדשתם בכלווכ

  ) לט-תפילין ה 
  

  )יז, בראשית כג(  ...ן וויקם שדה עפר

ן הוא בחינת עפר ועפר. ןו מערת המכפלה מעפר)אברהם(כן קנה  ועל
, וונחש עפר לחמ) ישעיה סה(שהוא בחינת , ד העפרובחינת הרע הנאחז ביס

ינת עצבות ועצלות וכבדות שהוא בח', אכל וכוועפר תֹ) יד, בראשית ג(בחינת 
ל "נו זי שכתב רבוכמ,  נשיכת הנחשעיקרד העפר שהוא והנמשך מהרע שביס

ד וידי יס  עלווהכנעת. ין שםיע, )סימן קפט" (וונחש עפר לחמ: "על זה הפסוק
שכן ארץ ) תהלים לז(שהוא בחינת , שהוא בחינת אמונה, העפר שבקֻדשה
, בחינת עפר דקֻדשה, ידי אמונה עלש, בחינת עפר מאנא דֻכלהו, ורעה אמונה

דל וכֹח וח הגכין לבחינת כֹות וזומקבלין וממשיכין כל החיות וכל הקֻדש
ולבלי . ת והעכוביםו ולעבֹר ולדלג על כל המניעודתוח בעבל ולצמֹמח לגדֹוהצ

', מח וכוודל וכֹח הצו הגכֹחכי אמונה הוא בחינת , להסתכל על שום דבר
 – הלכות תפילין ה -לקוטי הלכות ( ריכת אפיםרה של אוכמבֹאר היטב בהת

  )מאות 
  

 )ח,  כדבראשית( ...ואם לֹא תֹאבה האשה ללכת 

ת אלול הוא וונוד כוכי ס,  לפגם הבריתתיקוןת אלול הם ונושכו, דע
 להאיר בחינת -) ל"י ז"ת הארונואר בכוווכמב) (ישעיה מג" (תן בים דרךוהנ"

ת של ונות כל הכוונוין שם בכויוע(לול דש אוודרך זה נפתח בח, דרך בים
כי היה צריך להאיר בחינת ,  פגם הברית הוא בבחינת דרך הזהעיקרו) אלול
והוא , בחינת אמונה, ת בבחינת יםורוא] מאתים עשרים וארבעה[ד "הרכ

כי השחית כל בשר ): "יב, בראשית ו(בבחינת , ופגם בבחינת דרך, נטה מזה

נם לברכה וזכר, תינוו כמובא בדברי רב,כי אשה נקראת דרך" ואת דרכ
-והכלל "דרך אשה מנאפת): "משלי ל(בחינת , ויש דרך אחר, :)קדושין ב(
ולפעמים מחמת זה הפגם . שלא האיר הדרך בים,  הפגם בבחינת דרךעיקרש

א ו למצוקשה ל, וכי מאחר שנטה מזווג) ין תיקון ידיע (ויוכל לאבד את זווג
טה אחר וולא תהיה נ,  מנגדתותהיה ל, ואת זווג אם ימצא אפילוו, ואת זווג

ן אחר ווה שיש לה רצומזה נתה, מחמת שנטה ממנה ולא האיר בה, ונורצ
לין לתקן זה ודש אלול שאז יכווח). ת סגויבמ (ו כנגד-לא זכה :  ואז,וכנגד

, וכשמתקן זה]  לזהתיקוןת אלול הם ונוכן כו-על[, ל"ולהאיר הדרך בים כנ
שזה , ד נפלא כי דעוויש בזה ס. ונורק כרצ, ו והיא אינה כנגד,וצא זווגואזי מ
  היינו,ו לבקש הזווג של יצחק בנוכששלח, וד מסר אברהם לאליעזר עבדוהס
צאין הזווג וזה מ-ידי-שעל,  הבריתתיקוןשהם מֻסגלים ל, ת אלולונוד כווס

 טה אחרודם לא היתה נוכי מק, ן אליוול נעשה בה רצ" הנתיקוןידי ה-כי על
 אם אפילוו, וא זווגוזה אי אפשר למצ-ידי-ועל, ל"כי נטתה ממנו כנ, ונורצ
 תיקוןת אלול שהם הוונוידי כ- אבל על.ל" כנונוטה אחר רצואינה נ, צאהומ

רה ואר בתוד מבווזה הס. ל"ן אליו כנוזה חזר ונעשה בה רצ-ידי-על, לזה
לאליעזר  וזה שאמר אברהם ,ד הזהו הסוכי אברהם מסר ל, בפרשת אליעזר

ראה , "חריךאלכת לא תֹאבה האשה לֹאם ו): "ח, בראשית כד(
ת פסוק זה הם ובית-כי ראשי, רתנוות תווהבט נפלא

כי , תאבה האשה: תוביובאמצע הם ת, ת אלולותיוא
-ידי-על, ת אלולונוד כוו ס היינו,ידי בחינת אלול-על

ן וזה נעשה בה רצ-ידי-כי על, זה תאבה האשה
ת בעצמן שדבר וביבאלו התנמצא ש. ל"אליו כנ

שמא לא ,  החששענייןאברהם עם אליעזר מ
: ונו מה שאמר לידהי, תתרצה לילך אחריו

באלו  - "ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך"
 דהיינו,  לזהתיקוןד הו סולה לית עצמן גוביהת
שהוא , תוביהת-המֻרמז בראשי, ד אלולוס
ד יש וזה תאבה האשה וע-ידי-שעל,  לזהתיקוןה
ן במאמר יגם עי. ראים מאדות נודו סבזה

" שעואל משה קרא את יה' ויאמר ה: "המתחיל
, ת אלולונוכי שם מדבר מכו, )סימן ו -בלקוטי א (
 ותון באי לעי היינו,ל" לפגם הברית כנתיקוןוהוא 
' דת הודה בעבו איזה עבות עמו ולעשות להבין בוולזכ, המאמר

  ) פזסימן -' ן ב"רלקוטי מוה(זה יתקן פגם הברית  ידי  על–
  

  )ז, ותות ומופתים א–כוכבי אור (

ל " זרבינוהבים הנאמנים של ומֹשה חינקעס היה מהא    �     
עד שבשביל זה ,  וספרם לכלול בעצמ" זרבינופתים מובשביל שראה כמה מ

יצחק ' והוא הר, יצחק מכפר טשערוויץ הסמוך לברסלב' נתקרב הר
אברהמיל פאיעס היו ' שהוא והר, פרישספתים ווזה אחד מהמ. טשערוועצער

לה לֹא היו עשירים כל יומחמת שמתח. )שווק (משתפים בעסקי פודריאדען
לים והגד) כניםוס (היו מקבלים פודריאדען קטנים מהפודריאטשיקעס, כך

עד שעם הזמן נתעשרו כל , אבל הצליחו. שקבלו אצל הגענרעלער מהממשלה
ולקבל הפודרואד מהגענערעלער , םליות כאחד הגדוכך שהיה ביכלתם להי

 רבינוו,  אם לקבל פודראד כזהותול לשאֹל א" זרבינוובכן באו אל . בעצמם
ת ושלהי"ן "הרוואמר אז המאמר הקטן שבלקוטי מ. ל לֹא הסכים לזה"ז

 וקבלו ווהם לֹא שמעו לעצת". ראודת הבויים קשה מאֹד לעבומעֹרב בין הג
תר וי דוובאמת בעסק כזה קשה ע. את איזה פאדראד אצל גענעראל אחד

בשביל שבכדי שהדברים שהוא מעמיד ימצא חן בעיני , ראודת הבולעב
בה יתרה ולפעמים להשתתף י בידידות וחות עמוצריכין להי, הגענעראל

 ותיהם או מנשו כנהוג נמצאים גם איזובה כזיובמס, עמהם במשחק קלפים
ה שבעד כל הפודרידען ף היה אמנם בזוהס. תיהם ודי לחכימא ברמיזאובתול

  ובעד הפודראד הזה לֹא סלקה להם , דה גדושהיסלקה הממשלה כחֹק ובמ
  
  

  פרשה
 חיי שרה

עלון 
 ב"תרמ

 
 SHABAT.BRESLEV@gmail.comכם�בכתובת�בקשו�העלון�של



 )13:00 – 16:00 (050-6870043 :שידוכי מצוה  /  91270ם - י27100. ד.ת  /  054-8484486  /02-5829086 / 050-6754970

 

 ומחמת שהיו. רעיםווים ואינם פות מן הלוכרחים היו בשביל זה להיעד שֻמ
ת מפעם לפעם עד ות הגונול בנתינ" זרבינועשירים ומצליחים היו משפיעים ל

והיה , ל" זרבינולואה גם אצל  הזמן עשו הותו סכום הגון ובאושנתקבץ אצל
 פעם אחת. ל לֹא סלקו" זרבינומלבד ל, תובופוק בידם לסלק להבעלי חיס

 בעזות מיר האבען אייך מעהר ותול את מֹשה חינקעס ויענה א" זרבינותבע 
ב בעד הפודאר יֻסלק ול שהח" זרבינו וגעלד איבער גיגעבין בכל זֹאת אמר ל

וועט דיר אנקלאפין 'ב מות החויסע שמה לגבן שו בהחלוד ידפקו לווע, להם
  תר מעשריםווכן היה שאחר עבֹר י. אין פענסטער זאלסט געהן נעמען געלד

בקרה הממשלה את , ל" זרבינושנה אחר הסתלקות 
מד בלי ול ע"ב הפודראד הנות ונמצא חונוהחשב
 לטולטשין ]שליח[ובכן תכף נשלח שטיפעט , סלוק

ל "ת ז"הרנויצחק בן מ' שאז כבר היה הר
והגיע השטיפעט אליו ושלח , ]ארוד[סט ובהפ
והשליח הגיע לברסלב בחצי .  לברסלבותוא

ל והשטיפעט " זרבינונבואת  םיהלילה ונתקי
ת ויסע לגבי שון מֹשה חינקעס ובשר לודפק בחל

   ...ב הפודראדוח
  

  ) לא מכתב– חלק ב -הנחל  יֵּבִאספר (                       

  הוא רק מחמת, הגלות שנמשך ונתארךעיקרכל ...                
. שזה גרוע מכל העברות, נם שעל הצדיק האמת ואנשיויהמחלֹקת ושנאת ח

עד שגם , עור וערךיכך בלי ש-ועֹצם ותֹקף ההתגברות הזה גדול ונשגב כל
גם , ל עֹל תורה ושבירת תאוותוהצדיקים והכשרים אשר הטו שכמם לסב

וזה . נםיוקבלת לשון הרע ושנאת ח  נפלה שלהבת הקנאה והמחלֹקתבהם
ן השטן מרקד בינן יועדי, הדבר היה בעכרנו להרחיק מהאמת יותר מהכל

עד שלא יוכלו המון יריעות לבאר , כך-ונלכדו כל. להגדיל המחלֹקת והפרוד
  . זהעניין

ת  המחלֹקת והקטגוריא הגדולה שעל הצדיק האמת הוא מחמעיקרכל 
ל עוסק להחיות מתים ופגרים ממש שנפלו בדעתם " הגדול זצרבינוזה ש

. ם ובהצלתםתיקונובכֹחו הגדול הוא עוסק ב, מרבוי עוונותיהם העצומים
ים יואנחנו בחסדו הגדול והנפלא נק, ילך כל אחד בדרכו, אבל מה לנו בזה

  .'עד וכו" אחזתיו ולֹא ארפנו"
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  : העתיקיםרבינוש ושאר כתבי והפתק הקד                        
אים את הפתק ואם ר.  פלא מה שאי אפשר להשיגולוהפתק הוא ֻכ

הוא היה מונח . ה לֹא פשוטמרגישים שז, אים שזה לֹא פשוטור, לוםיבצ
וזה היה , לניהוהוא היה בפ.. ת כאלוולות גדוכך עבר עליו סכנ-ן ואחרובאר

אז הם בקשו ממני לשלֹח להם , הם שמעו מזה. ה-לם השניולפני מלחמת הע
דבר שלא נראה להם היו , לניםווהם הפ .ת את הפתקושהם יוכלו לרא

ת ורואיך בד, 'אתה מחלל ה, טהואל תהיה ש: "ראים ליורעים את זה וקוק
  "?שך הזהובח, ת האלוורובד, האלו אפשר שיהיה נסים כאלה

 ותו שהם החזירו א'הת לודו אנחנו צריכים לה',ברוך ה
  .נס, נס זה היה. ארווקבלתי את זה בחזרה מהד

, כן. רעים את זהואז היו ק, אם לֹא. הם קבלו
אה ואני ר,  אני מרגישעכשיוו. הם היו אנשי אמת

איך , ןוגעיזה היה ממש ש.. יתי שגיאה כזהשעש
אבל אני לֹא יכֹלתי . לניהואר לפושלחתי את זה בד

היה נס ו ,אז שלחתי את זה, לסרב לחברים כאלה
הוא נמצא , שקבלתי את זה בחזרה והוא נמצא חי

לו לֹא היה יכא,  צלוםאפילוואז לֹא היה . לםובע
 אם חלילה לֹא הייתי מקבל את זה. כלום, לםובע

, עכשיו! לםולו כלל לֹא היה בעיכא, לֹא היה.. בחזרה
פנים יש -כל-על, יםירי לֹא יתקום אם המקוושל- חסאפילו

 שכתוב ות כמותיואים ממש האור,  דברותוהצלום זה א, צלומים
  . בהפתק

  !ריו המקוהצלום הוא כמ
  .מדברים מזה, יש צלום, דעים שיש מכתבולם כבר יו הע' ברוך העכשיו

ת מה ודם לֹא זכיתי לראות שמקואה פלאואני ר,  חדש לגמריהפתק הוא
י וא,  יתברך מראה לי מה שזה'אני מרגיש שה, ם חדש שבאואבל בכל י, שזה
  ...ווי ווי

פה מן הים ידעים טואם אנחנו י, דעים כלוםואנחנו לֹא י, חבל, חבל 
 ים והרֹאשיציא העינו היינו מפקירים עצמנו על כל רגע לֹא לה- רבינומ

כל , כל תיבה, תוזהו נסים ונפלא. ת בקי בהםוצריכים להי. רבינומדברי 
  . רבינורה של וכל ת, עניין

, תורוהת', תוספורי מעשי'ה,  הוא למעלה מן הטבערבינוכל דבור של 
לשים , אנחנו צריכים לשמֹר כל רגע שאנחנו חיים. 'ן"הרוחיי מ'ת והוהשיח
ושזה יהיה מונח ', תולקוטי עצ'בה', תולקוטי הלכ'חנו ומֹחנו ולבנו בהכל כֹ

  ...לֹא בשביל! 'דת הובשביל עב, בלב, חבכל המֹ, בכל אברים
ת דבוקים וציא מזה שאנחנו צריכים למסֹר נפשנו להיו להעיקרה, ובכן

לֹא , רווית עולים ללמֹד ולהיויכ. אבל באמונה, רבינושים של ובדבוריו הקד
אני בקי , י ברסלבאנ", מדים בשביל גאוהואם ל. אה כלוםור

אבל צריכים ללמֹד . לוד גדוזה כב, "'ן"הרולקוטי מ'ב
ים ילק,  יתברך'רק בשביל לעבֹד ה, דולֹא בשביל כב

 תכסיסי - ללמֹד בשביל שנדע ללחֹם עיקרה. דבריו
  .להכניע את הרע, איך ללחֹם ולנצח, מלחמה

אבל לֹא , נים פלאיים נעלמים מאֹדין עניייש עדי
צה ומי שר כל, ם כל אחדו הי'רוך הב. לםונתגלה בע

זה סימנים על , כנסת-ל לקרֹא בכל ביתויכ ללמֹד
אנחנו יש לנו כבר כל , אנחנו מֻאשרים. הגֻאלה

כל אחד , ת שאנחנו צריכיםות והישועוים והרפואתיקונה
  )ההמשך יבוא(... !נו נחמןירק רב, נו נחמןיידי רב-על, ואחד

  

  )כילהא(

 מאֹד לבלי לאכֹל יותר צריך לדקדק � � � �                                                   
 שאר המאכלים אפילוכי , כי כשאוכל יותר מצרכו מזיק לו מאֹד, מצרכו

אות ,  אכילה–לקוטי עצות (מצטרפין עם זֹאת האכילה ומזיקים לו הרבה 
 ).בי

כי גדר האדם הוא , הוא כמו בהמה, כשאדם אוכל אכילה יתרה � � � � 
זה -ידי-ועל, המה ממשוכשאוכל יותר הוא מעשה ב, לאכֹל רק כפי מה שצריך

ידי -וכן על, רחמנא לצלן, זה בא חלי הקדחת-ידי-על, שאוכל אכילה יתרה
-ידי-על, שמזדמן להאדם בתוך מאכלו מאכל שלא נתברר עדין למאכל אדם

 ).אות יג,  אכילה–לקוטי עצות (רחמנא לצלן , כן חלי הקדחת-זה בא גם
לאת וכאב וחואל יבֹא שום , מר ישראל שמֹר שארית ישראלוש  ����
ושמרנו , רחם עלינו ועל כל ישראל, מלא רחמים. ב על עמך ישראלוומכא

רק נזכה שתהיה אכילתנו , תר מההכרח כללועת שלא נֹאכל י-והצילנו בכל
שלא נֹאכל שום אכילה יתרה שהוא , דה ובמשקל ובמשורהייתנו במיושת

, ם מאכלך פינו שוווכן תצילנו ותשמרנו שלא יבֹא לת. בחינת מאכל בהמה
חוסה עלינו כרֹב רחמיך והיה . ין ממאכל בהמה למאכל אדםישלא נתברר עד

עת שתהיה אכילתנו רק מאכל אדם לבד ולֹא שום מאכל -בעזרנו ושמרנו בכל
ובפרט , לאיםוזה נזכה שתשמרנו ותצילנו מכל מיני ח-ידי-ועל. בהמה כלל

 חס ,רהכלין אכילה יתוידי שא-שבאה על, מחֹלי הקדחת רחמנא ליצלן
כלין מאכל שלא נתברר וידי שא- עלוא. שהיא בחינת מאכל בהמה, םוושל
כי , רחם מלא רחמים. כן בחינת מאכל בהמה-ן למאכל אדם שהוא גםיעדי

ידי רבוי אכילה -ת באים עלולודע כמה פגמים ומכשואתה י
, זה רחמנא ליצלן-ידי-לאים באים עלווכמה ח, ה-ושתי

 ישמרנו 'ה, תה מאֹדובפרט חֹלי הקדחת שנתפשטה ע
ושמרני תמיד , רחם על כל ישראל ועלי. מעתה

שאזהר מעתה ואשמֹר את נפשי לבלי לאכֹל שום 
ואתה תגן בעדנו ותשמרנו , אכילה יתרה כלל

ך פינו שום מאכל שלא ושלא יבֹא לת, ברחמיך
תי ואת כל ובאֹפן שתציל א, נתברר למאכל אדם

ת ו מכלאים ומכל מיניומכל מיני ח, עמך ישראל
ותרחם . ובפרט מחֹלי הקדחת, ת ומחושיםובוומכא

על כל מי שכבר הגיע עליו חֹלי הקדחת , על כל ישראל
ותשלח , )ובפרט על פלוני בן פלונית(, רחמנא ליצלן

רפואת הנפש , להם מהרה רפואה שלמה מן השמים
, ותסבב ברחמיך הרבים. לי ישראלוך שאר חוורפואת הגוף בת

ויתמזגו , שב דעתםיזה תתי-ידי-ועל, בה מן השמיםוותשלח עליהם זיעה ט
ולֹא יתערבו ולֹא , ח האש ומים שבהם במזג השוהת שהם כֹוהחסדים והגבור

תם ואת כל ישראל ובאֹפן שתציל א, ולֹא יתגבר זה על זה כלל, דויתבלבלו ע
, שזבןילי הקדחת רחמנא לומרבוי קרירות וחמימות ורעידת האברים של ח

לקוטי תפילות (  ...ישב דעתם בשלמות באמתיפואה שלמה ויתויזכו ֻכלם לר
 ). תפילה קנא–' א
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