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¯Â˘‰ Ú·¯‡Â  Ô‡…̂   ˙Á˙  ‰˘‰  ...   )לז,כא( 

 בחינת שה יעקבוהכשבים הפריד ,  ויוסףיעקבכי שור ושה בחינת 
דר בכור שורו ה'יוסף ', פזורה ישראל ואתנה צֹאני צֹאן מרעיתי וכו

בחינת הצדיק האמת שמאיר האמת בכנסת ישראל שנקראים על ', לו
וכשמתגבר הבעל דבר על עצם הנֻקדה שיש בכל אחד . יעקבשם 

ועוד יותר חס ושלום כשרוצה , מישראל מצד שהוא מזרע ישראל
ורוצה , שרש בולהתגבר ולגנֹב ממנו נֻקדת הצדיק בחינת יוסף הֻמ

כי יש שטובחו לגמרי שמביאו , ולעקרו לגמרי בבחינת וטבחו או מכר
,  שזה בחינת טביחה ושחיטה לגמרי,לידי פריקת עֹל לגמרי חס ושלום

 רק שמסיתו שכל עבודתו יהיה ,ויש שאינו מסיתו לפרֹק עֹל לגמרי
אבל , שמוכר קֻדשתו בשביל ממון' ומכרו'בשביל ממון שזה בחינת 

יאים ממנו  עד שמוצ,בכֹח הצדיקי אמת סוף כל סוף מתגברים כנגדו
כי כל מה שמתגבר יותר בשקריו ' וה'  בבחינת ד,הטוב בכפלי כפלים

ל "וגנבתו מוציאים ממנו הקֻדשה אחר כך יותר ויותר כנ
 הלכות -לקוטי הלכות (. 'בבחינת עת אשר שלט וכו

  )ב" י-' גניבה ה
  
 [ƒÈ�˘ÌÏ˘È Ì  ...)ג,כב( 

אזי , כשהאמת מאיר ומבטל החֹשך
די  לא כי, כפלנמשך על הקֻדשה בחינת 

שהאדם בעצמו יוצא מתוך חשכת 
אף גם הוא , אפלתו על ידי אור האמת

עושה פתח גם לאחר להוציאו מחֹשך 
וזה בחינת מה . לאור ולהחזירו בתשובה

 -לקוטי הלכות ( .שהגנב משלם כפל
לפי אוצר היראה '  אות ב-'  גניבה הכותהל

  )ט"ע, ז"ע,א" ע– אמת –
 
 [Ú˘Ù ¯·„ ÏÎ ÏÚ ... )ח,כב(  

על כל דבר פשע על שור על : "וזה שדקדקה התורה
חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יֹאמר כי הוא זה עד 

 שהתורה מגלה לנו ומודעת לנו היינו". 'האלֹקים יבֹא דבר שניהם וכו
שבכל הדברים שבעולם יש בו חיות אלֹקותו , וחזר וכלל, בכלל ופרט

 כדי לחזֹר ולהביא ,ין תורה הדעיקר וזה ,ים את הדבריהמחיה ומק
ינים שפוסקין על כל ישהם הד, כל הדברים שביניהם עד האלֹקים

ובזה אנו . העסקים שביניהם דין תורה ועושין מכל עסקיהם תורה
  . רואים שבכל הדברים שבעולם יש אלֹקות שהוא התורה

וזהו שהזכירה התורה רֹב דברים שבעולם בפרטיות שהם על שור 
, לה ובסוףיוהשאר כללה בכלל בתח' על שלמה וכועל חמור על שה 

כמו " ('אשר יֹאמר כי הוא זה וכו' על כל דבר פשע וכו: "כמו שכתוב
עד : "מהילם סיועל ֻכ) ל כלל ופרט וכלל ממקרא זה"שלמדו רבותינו ז

דע שבכל הדברים ולידע ולהודיע ולהו". האלֹקים יבֹא דבר שניהם
עד 'תו יתברך וצריך הכל להעלות בֻכלם מֻלבש ונעלם אלֹקו, שבעולם

מחמת שהם , ינים שנקראים על שם זה אלֹקיםישהם הד', האלֹקים
לקוטי הלכות (. פוסקין דין תורה ומגלין האלֹקות והתורה שבכל דבר

  )' ג-'  הלכות דיינים ד–
 
 [ÈÓÚ ˙‡ ‰ÂÏ˙ ÛÒÎ Ì‡ ... )כד,כב( 

ם עולמו בחסד בתורת הלואה יכמו שהשם יתברך היה מקי
ו בעת יוגם עכש, ילת חסד מיום הבריאה עד יום מתן תורהוגמ

,  היה ראוי שיחזֹר העולם לתֹהו ובֹהו, חס ושלום,שעוברין על רצונו
שהשם יתברך מרחיב לו , ואז מתקיימין רק בחסדו בבחינת הלואה

ב האדם על ידי יזמן עד שישוב וישלם את חובותיו מה שנתחי
את חן ות גמילת חסד והלווצום מינמצא שהשם יתברך מקי. עוונותיו

 לרחם ,בים להתדבק במדותיויוכמו כן אנו חי, הרבה מאֹד בכל שעה
כמו שהשם יתברך , על העניים ולהלוות להם ולבלי להיות לו כנושה

עד שנסלק לו ,  ומאריך לנו זמן אחר זמן זמנים טובא,אינו נוגש אותנו
ושה שליח הע הלכות -לקוטי הלכות ( .מעט מעט עד שנסלק את הכל

  )ח" ס- צדקה – לפי אוצר היראה ב" אות כ-' לגבות חוב ב
 
 [Í˙Ó„‡ È¯ÂÎ· ˙È˘‡¯  ...)יט,כג( 

ומכל דבר שהגוף אוכל ונהנה צריך . גוף האדם נקרא אדמה
וזה בחינת , לה הראשית והבכורים להשם יתברךיהאדם להביא מתח

, ניןוכן כלל ברכת הנה, ת הנוהגות באכילת והנאת ישראלוכלל המצו
וכן כלל התורה , וכן מה שאסור להאדם שיאכל קֹדם שמתפלל

שיביא , כי זה כלל התורה, ת נקראים ראשית ובכוריםווהמצו
ושלא יהנה שום , הראשית והבכורים מאדמתו וגופו להשם יתברך

ועל כן כל . כי אם בשביל השם יתברך, הנאה בעולם הזה
המעשים טובים של האדם נקראים ראשית 

 אך באמת גם המעשים טובים של .ובכורים
קון גדול קֹדם שיהיו ראויים יהאדם צריכין ת

באֹפן שיזכה האדם , לעלות לפניו יתברך
וזה ; לתכליתו הנצחי שהוא השגת אלקות

כי אם על ידי הצדיק האמת , אי אפשר
  . הגדול במעלה מאד

ראשית בכורי אדמתך : "וזה בחינת
. כמבֹאר בפנים, "אלֹקיך' תביא בית ה

לא תבשל גדי : "וזה שהזהיר אחר כך
שלא תרצה , שזה מרמז, "בחלב אמו

קון מעשיך הטובים על ידי ילתקן גמר ת
. בכדי שלא יקלקל אותם יותר, הקטן במעלה

 אותיות -'  הלכות בשר בחלב ה-לקוטי הלכות (
 )ו" נ- יראה ועבודה - לפי אוצר היראה ו"ג ט"ב י"י

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

 היה לי רב שהוא למד ,פנים-כל-על...   �                         
ברב   ואני הייתי דבוק מאד, ועוד ספרי מוסר"ראשית חכמה"איתי 

פשתי י כי ח, היה לי עוד כמה רבנים,כן מלבד הוא  וגם,צבי רוזנטל
  .מאד עבודת השם באמת
בעל  זקן ותלמיד חכם וירא שמים והיה ,אצל חסידי סלונים

 שיקרב ,גם כןואני הייתי עוסק אתו ,  והוא היה איש זקן מאד,מקובל
 והוא היה , הדיבורים שליהטה אוזן לכל והוא ,אותי להשם יתברך

לומדי תורה ויראי  ,יש עוד ילדים כשרונים? מה זה" ,מתפלא מאד
-על. "שומעים מאף אחד שהוא סובל כל כך מהיצר הרע ולא ,השם

 אחרי תפילת , כמעט בכל לילה,אהבהפנים הוא קיבל אותי ב-כל
 והוא היה האחרון שהוא הלך ,ערבית הלכתי לבית כנסת סלונים

 והוא היה גר קצת רחוק ,ואני והוא הלכנו ביחד, מבית הכנסת
 ועל הדרך ,עד שהגענו לביתו, טא ואני הלכתי אתו ל,מהבית הכנסת

 ,ר לי והוא רצה לעזו,כל מה שעובר עלי, סיפרתי לו כל הכאבים שלי
 , מאיתייקחשי אבל ,היה לי טובה בוודאי ,הוא דיבר איתי מאמונה

פנים היה -כל- על...היה לו לא ,צריךאני הייתי ש, שיאיר עלי אור כזה
   .מצווה  עד שנעשיתי בר, מנהיגים שהם למדו איתי,לי כמה מדריכים
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 טוב להגיד ולשיר
  

 לזכות לכל הישועות

  

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן



  054-8484486 או 054-8429006מערכת 
  )13:00-15:00 (02-5824048שידוכי מצוה   /  91270 ירושלים 27100. ד.ת

  Shabat.Breslev@gmail.comל " דוא
  www.nanach.org/parsha) ארכיון(הדפסת עלונים - הורדת

 לעט זקנה -  קירב אותי רב מוטל סלונימר,מצווה אחרי הבר
 אותי לימד והוא ,מאד  והוא קירב אותי- ר של סלונים"ונעשה אדמ

 ,הרבה זמן בביתווהייתי  , והוא היה הרב שלי,הר וגמרא ומשניותוז
והוא היה ירא השם ומידות ,  לימוד התורהרקע וראיתי שהוא כל רג

 רב מוטלעל  , אני חשבתי שהוא מלאך השם צבאות,טובות
 וסיפרתי לפני כמה אנשים כל , אני חיפשתי מסירות נפש,)מסלונים(

רציתי מהבוץ ו בשביל שרציתי לצאת , כל מה שעבר עלי,נותיועו
ותר לעזור י  אז ידעו,אז אני אגלה את המחלה אז חשבתי ,להשתנות

 עד ,ועוד,  עוד ועודמה שעברפנים עבר עלי -כל- על,איך לעזור לי ,לי
 ואז התחיל השם יתברך לעשות עמי ,תי בן שבע עשרה שנהישנעש

 ראיתי השגחה של השם יתברך שהוא מרחם עלי ,נסים ונפלאות
  ...הכלאי אפשר לספר פנים -כל-על. פעםועוזר לי בכל 

  

  )טז סימן –] נתןרבי [ת "ימי מוהרנספר  (

ר עם בני ביתי והנה כספי היה חזק מאד לחזֹ ...☺                    
תני כנזכר לעיל ועתה אי וב אך עד הנה היינו ממתינים על ח  ולנעמיר

ר אבל סמוך ואף על פי כן הייתי מצפה לחזֹ, רףר בחֹאפשר לחזֹ
 רצופים זה שה פעמיםתי ונפלתי למשכב שלֹוא' לביאתי שם החלה ה

, י שיחיוישה פעמים ובנ וכן זוגתי חלתה שלֹ,אחר זה
תני ווהמשרתת שלנו חלתה ומתה והמשרתת של ח

ת מאד ות מצויו העת היו ֻחלשותוחלתה גם כן כי בא
 לברכה בין כסה ונו וכבר אמר רבנו זכר,תינוובסביב

ת ולות גדולכים ֻחלשור בשנה זאת שהולעש
כשיצא ם הכפורים ולם וכן בערב יובע

 וענה ואמר להאיש שהלך עמ, מהמקוה
 וחז בראשו שהוא אומהמרחץ לבית

 ונתו כו, אם הוא חיווממשמש ב
לם ושמרגיש כל כך צער הע

לם רחמנא ות שנמשכו בעומהֻחלש
  .דע אם הוא חיו יו עד שאינ,לצלן

ם ווכן הוה שתכף אחר י ☺ 
ב והכפורים בעת נסיעתי למאהל

 ת שעברתי שם שהיוומוראיתי במק
 עד , רחמנא לצלן,ֻמטלים על ערש דוי

 אחר , רחמנא לצלן,שהגיע אצלנו
 ותכף כשנפלתי .חֻנכה כנזכר לעיל

ב ויתי לכתו צו, רחמנא לצלן,למשכב
והגיע ,  לברכהונונו זכריאגרת לרב

 לברכה צער ונונו זכריאליו והיה לרב
 והשיב לי תשובה ,ל מזה מאד מאדוגד

לי וכתב , ושה בעצמו הקדובכתיבת יד
לה לי עצם ידברים מתוקים וערבים וג

תי וזק אי אלי והחיה וחות אהבתונפלא
ין י והאגרת הזאת עד,ומאד מאד במכתב

ל צער היה אפשר לי לסבֹ לא בידי ולדעתי
  :תי ממשולאת לולא האגרת הנזכרת לעיל שהחיה אוהח

  
  )מד-מג, ממון – עצותלקוטי (

זה -ידי-על, ידי ענוה ושפלות-על�                                         
 ,ו לקפח פרנסתהיינוד, ומו ממקותו ולדחוציאול להואין שום אדם יכ

 ).ט"סימן ע, ן"לקוטי מוהר(ם וחס ושל
', וכו" ואהבת"ת ום מצויומתן באמונה הוא מקי-ידי משא-על � 

 ).י"ג ר" צניםסימ, שם( פרנסה בלא יגיעה וטֹרח וזה יהיה ל-ידי-ועל
שתרחם עלי , תינוו אבאלקינו ואלקי 'הן מלפניך ורציהי   ����

, ב בעיניך תמידות הטו שאזכה לסור מרע ולעש,שיעניוותעזרני ות
אי ותגמלני וותתנני לאהבה לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל ר

 'הואהבת את "ת ום בשלמות מצויואזכה לקי. ביםוחסדים ט
ה משאי ומתני שיהי, ידי-שמים מתאהב על-שיהיה שם" ךאלקי

ת ום ורוח הבריוויהיה רוח המק, תוודבורי בנחת עם הברי, באמונה
ב וואמצא חן ושכל ט, ואהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, חה הימניונ

תן לי יות, וחוותרחם עלי ותזמין לי פרנסתי בר. ם ואדםאלקיבעיני 
בלי יגיעה וטֹרח , כל צרכי וכל צרכי אנשי ביתי קֹדם שאצטרך להם

 : כללועמל

-תינו כקריעת יםונוכי קשין מז, אתה ידעת, לםו של עונורב  ����
גם , ל ובחסדיך הרביםוובכֹחך הגד, ל אתה ורב כחואבל גד, סוף

ואין דבר נמנע , כי מי יֹאמר לך מה תעשה, סוף קל לפניך-קריעת ים
, ן אברהם איש החסדועל כן רחם עלינו בזכות אבינו הראש, ממך

בלי יגיעה , להותינו בהרחבה גדו לנו פרנסותן, וועשה למען אהבת
 לידי מתנת בשר ודם לא ואל תצריכני. וטֹרח ובלי שום טרדא כלל

נך ות רצותיך ולעשוובאֹפן שאזכה לשמֹר מצ, ואתםולידי הלולא 
רתך תמיד כל ימי חיי אני וזרעי וזרע זרעי וכל זרע עמך וולעסֹק בת

 'ה השלך על :שכתובויֻקים בי מקרא  .לםוישראל מעתה ועד ע-בית
עיני כֹל אליך ישברו . ט לצדיקולם מויתן לע לא יהבך והוא יכלכלך

. ןותח את ידך ומשביע לכל חי רצופ. ותן להם את אכלם בעתוואתה נ
כמעשי וכרֹע  לא ,אבי אב הרחמן פרנסני וכלכלני ברחמיך הרבים לבד

תן לחם לכל בשר כי ו נ: שכתובוכמ, רק כחסדך עשה עמי, מעללי
אל . "עזרני כי עליך נשענתי. ואל תעזבני ואל תטשני. ולם חסדולע

לקוטי ... (" תשועתי'דחושה לעזרתי .  אל תרחק ממניאלקי 'התעזבני 
 )ה" מתוך תפילה ע–' תפילות א

  

  )המשך, א"מ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

, לםובכל החלופים והשקרים שבע...  �                  
 להפך ומֻפרסם בשם צדיק בשקר אמה שיש אחד ש

לו ימרים עליו שקרים כאולקין על הצדיק האמת ואושח
 ול מחברו ששניהם צדיקים אבל אחד גדוא, היה רשע

לם הוא וואצל הע, עורית בלי שואלפים ומדרג
ל ומֻפרסם ו שהקטן במעלה הוא גד-בהפוך 

. ל במעלה קטן אצלםווהגד, אצלם מאד
חלופים צא בזה שאר השנויים והווכי

לם ולם בכלליות העושיש בע
ובפרטיות בכל מדינה ומדינה ובכל 

כל אלו החלופים והשנויים , עיר ועיר
כי הצדיק , הם רק בבחינת השם

 הוא -ם שהוא והאמתי בכל מק
 אינם ו בעצמותווא, צדיק אמתי

 עיקררק , םוחס ושל, לים להחליףויכ
 שם של ורין לוהחלוף הוא בהשם שק

 ויו שקרים שאינמרים עלו שא,שקר
 קטן ווכן כשרשע א. צא בזהוצדיק וכי
ל ו מֻפרסם בשם צדיק גד-במעלה 

פי כן זה המֻפרסם -על- באמת אף,מאד
רק ,  שהואום שהוא הוא כמובכל מק

רין ושק,  השקר והחלוף הוא בשםעיקר
  !ל בשקרו שם של צדיק גדול

רה והדעת והצדיק האמת באש הת
לֹא כה ה"בבחינת , שמגלה ברשפי אש

חים ורף ומכלה כל החוהוא ש, "דברי כאש
ת של ות כזביושהם בחינת האמונ, ציםווהק

ת וידם נתגבר הכפירות והקשי-שעל, המנהיגים המֻפרסמים של שקר
 וצדיקיו ורתויתברך ועל ת' פרים על הות שמכניסים הכווהמבוכ

  ! אריכת הגלותעיקרשמשם , האמתיים
תר וזאת היה בעכרנו י ,לקים על הצדיק האמתוהמחלֹקת שח

ידי הצדיק האמת שהוא מאיר -קן עלכי הכל היה מֻת, תונומכל העו
אך , לםשים להשיבם מדרכיהם הרעים ולתקנם ֻכובישראל דרכים קד

 ו להרחיק מאד מהצדיק האמת שבו ולרחבודבר מתפשט לארכ-הבעל
 ותר ויש בול במעלה ביווכל מה שהאדם גד. ת ישראלותלוי כל תקו

,  מלהתקרב לצדיק זהותר למנעו מתגבר עליו בי-תר וה ביובחינה גב
בה ותקון ודע מה היה נצמח מזה טומי י, אם היה הוא מתקרב כי

  !לכלל ישראל
  . ם וחיים אמתייםובאהבה וגעגועים וברכת של, המעתיק

‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  
  

  

, לאחר שנדפס הספר ימי שמואל �
ואחד שיבח את רבי ישראל על עבודת 

אני שומע ומקבל את זה : אמר, שלו' ה
זה לא דרכנו לעשות . לכפרת עוונות

שיר , יתברך' רק לה, שבחים זה לזה
 אמר נכון שרבינו הקדוש. 'ושבחה וכו

אבל לא , להיות חברים שצריכים
  אלא  ,לזה  זה   שבחים לעשות  בשביל

  :למצוא את האמת
  

 )ב"אלול תשנ(


