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, כי בודאי אם יסתכל על האמת לאמתו, קר הוא האמתישע, כלל

כי אף על פי כן מה , יתברך עד שישוב באמת' ר להובודאי יחת
נשים וכי סוף כל סוף יהיה ֻמכרח להתתקן על ידי ע, יהיה בסופו

כי , שוב מידהלֹא טוב לו שי, רחמנא לצלן, קשים ומרים אלפים שנים
כי כל . כמבֹאר אצלנו כמה פעמים, באמת אין שום יאוש בעולם כלל

הנפילות והיאושים של העולם הוא רק מחמת הרחוק מאמת שמטעה 
לֹא יאמין שוב מני : "כמו שכתוב, את עצמו לומר שאינו יכול עוד לשוב

שאינו מאמין שאפשר לו עדין לשוב מני חֹשך וכל זה מחמת , "חֹשך
יתברך כמו ' י הוא מבקש לעצמו עלילה לפטֹר עצמו מעבודת הכ, השקר

מבקשים עלילה איך , "ויהי העם כמתאֹננים: "י על פסוק"שפרש רש
יתברך ' כי כל אדם בטבעו יש לו רע המונעו מעבודת ה, לפרֹש מן המקום

  . וצריך לסבל צער ויגיעות לשבר זה הרע
 יתברך מחמת 'ועל כן הוא מבקש בכל פעם לפרֹש עצמו מעבודת ה

אבל אף על פי כן אוי לו מיצרו אוי לו , הרע שבטבעו
' מה יעשה ליום פֻקדה'כי אימת הדין עליו , מיוצרו

' ועל כן אין לו שום התנצלות לפרֹש מה. 'וכו
יתברך רק על ידי שרואה שמתחיל כמה 

יתברך ואינו יכול לעמֹד ' פעמים להתקרב לה
לומר בשום נסיון קל אזי מוצא לעצמו תרוץ 

' באמת הייתי רוצה לשוב לה, מה אעשה
אבל מה אעשה כי יצרי מתגבר עלי בכל , יתברך

פעם ומה אועיל ומה אוחיל עוד כי כבר נתפסתי 
 .חס ושלום,  עד שאי אפשר לשוב עודבגלות גדול

אבל באמת כל זה הוא פתוי היצר הרע והסתת 
הבעל דבר מעֹצם הרע שבטבעו שרוצה לפטֹר עצמו 

ובאמת . יתברך על ידי דחיה וטעות זה' ולפרֹש מה
, כי סוף כל סוף מה יהיה בסופו, הוא מטעה את עצמו

  . 'אין חֹשך ואין צלמות להסתר שם כל פעלי און'כי 
ובודאי יהיה ֻמכרח לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי 

ואם האדם רק חכם . הוא ולֹא יותרו לו דבר אחד ךברו המלכים הקדוש
כי באמת אין שום יאוש , יח להטעות את עצמומעט ראוי לו לבלי להנ

ר ולחפש ולבקש הצלה ומנוס ובעולם כלל ואיך שהוא צריך לו לחת
מעמקי השאול תחתיות ומתחתיו ואם הוא רואה שאף על פי שהוא 

אף על פי כן יהיה , יתברך ועדין לֹא שב מטעותו' חותר ימים ושנים לה
כמו שכתב , עקשנותעקשן גדול מאֹד ויתאחז בעבודתו יתברך בדרך 

יתברך ויתלה עיניו ' שצריכין להיות עקשן גדול בעבודת ה, ל"רבנו ז
למרום תמיד שיזכה לשוב אליו יתברך או להנצל מעתה ממה שהוא 

, וראוי להאדם הבר דעת שיהיה מֻרצה. צריך להנצל כל אחד לפי בחינתו
ינצל רק שעל ידי זה , לו אם לֹא יפעֹל בכל עבודתו וטרחו ויגיעוישאפ

דהינו , פעם אחת מאיזה עברה גמורה או הרהור או תאוה כל ימי חייו
יזכה שבסוף ימיו יהיה לו ' שעל ידי עבודתו ותפלתו והתבודדותו וכו

ו יש לו עברה יהינו שעל ידי עבודתו זכה שעכש, נחסר ונפחת עברה אחת
אחת פחותה מחשבון עוונותיו מאשר היה לו אם לֹא היה חותר ומתפלל 

כי סוף כל סוף לֹא נשאר לאדם מכל .  מהם גם זה היה כדאי לולהנצל
עמלו ויגיעו מה שעמל וטרח בעולם הזה כי אם מה שזכה לפעמים 

ואי אפשר להאריך . להנצל מרע ועברות ולחטֹף לפעמים איזה מצוות
ין זה כי אלפים ורבבות יריעות לֹא יספיקו לבאר עד היכן האדם יבענ

יתברך ולֹא יניח את הרצון ' ות להצריך להתחזק תמיד בהשתוקק
כי כל אחד ואחד יש לו מניעות ובלבולים אחרים בכל יום ויום , לעולם

כי אמת הוא אחד ומי שאינו רוצה , שעקר הוא האמת, והכלל. בלי שעור
בודאי , להטעות את עצמו ומסתכל על האמת שלא יאבד עולמו הנצחי

והבן היטב דברינו . לעולם' כי אמת ה, מכל מקום שהוא' ישוב אל ה
  )' שלוחין ג' הל–לקוטי הלכות  (.ויערבו לך לעד ולעולמי עולמים

  )פה- סימן פד–ת "ימי מוהרנספר (

והנה רבנו זכרונו לברכה הניח ארבע בנות שלשה ... ☺                   
עשרה שנים שלא נשתדכה עדין ורבנו -נשואות ובת אחת קרובה לשתים

היה חפץ מאד , זכרונו לברכה מחמת שידע שיסתלק ודבר הרבה מזה
וי לפי כבודו וכמה פעמים דבר לשדכה בחייו אך לא נזדמן לו שדוך כרא

עמי מזה שרצונו מאד לעשות עמה שדוך וכבר דברו בחייו השדוך עם 
מחותנו של רבי יעקב (רבי יעקב יוסף אך לא נגמר מחמת איזה סכסוך 

ורבנו זכרונו לברכה בכל ) יוסף שלא רצה לפזר כראוי על שדוך כזה
ו שזה השדוך ֻיגמר שאף על פי שידע ברוח קדש, עניניו היו דרכיו נפלאים

יעקב יוסף ' גם פעם אחת אמר בפרוש לר, כידוע לנו בכמה הוכחות
אף על פי כן עכשו עשה , בזלאטיפאליע זה כמה שנים שיהיה מֻחתן עמו

גם דברו לו כמה שדוכים לפני , ל"עצמו כאינו יודע ולא נגמר השדוך כנ
 נגמר אך לא, והיה מקבל דברי השדכנים ועסק לדבר עמהם, ל"בתו הנ

ל "עד שנסתלק בשלום והניח לפני צואה לתן לבתו הנ, שום אחד מהם
ל והנה אחרי הסתלקותו התחלנו "שלש מאות אֻדמים כנ

כלנו לבקש אחר שדוך ונמצאו גבירים גדולים שרצו 
להשתדך עמה אך לא הוטבו בעינינו ורבי יעקב 

ל התחיל תכף לבקש ולהתחנן "יוסף הנ
מה אך לא במכתבו שהוא רוצה להשתדך ע

היה במעמד גדול שיהיה ראוי לפזר כראוי 
ומחמת זה נתעכב הדבר אחר , לשדוך כזה

  .יותר משנה, זכרונו לברכה, הסתלקותו
ל סמוך לפורים נגמר "ב הנ"ובשנת תקע

ל "ל עם בן רבי יעקב יוסף הנ"השדוך לפני בתו הנ
  ויש בזה הרבה לספר אך אין הזמן מספיק 

 בקיץ ֻהכרחתי ב הנזכרת לעיל"בשנת תקע☺ 
לנסע לקהלת קדש קרימינטשק אודות המרגליות 
של רבנו זכרונו לברכה שנשארו לבתו הנזכרת לעיל 

- בעת נסיעתי שעברתי בדרך אצל רב אנשיבוודאיו
שלומנו -שלומנו המקרבים מכבר כי שם היה עקר אנשי

 דברתי הרבה שם מאמתת בוודאי, היקרים שיסדו הבנין הקדוש מקדם
שלא עלה על , וגם זה היה מאת השם אז בעת ההיא, אותיונוראות נפל

והוא ברחמיו מסבב סבות מתהפך בתחבולותיו כדי , דעתי לסבב שם
להוציא תעלומות חכמה אשר היה גנוז בדעתי ולבבי ואז נתקרב אצלנו 

י הנעורים רך בשנים אחד שהוא איש כשר ויקר מאד מלבד שאר בנ
  .שהתחילו לצמח אז לטובה

  
  )'ח, צדיק – עצותלקוטי (

מי שרוצה לחוס על חייו צריך  �                                                 
להתגבר שלא ישמע וישגיח כלל על המריבות שבין הצדיקים השלמים 

ואדרבא כששומע המריבות שבין הצדיקים יקח . ֻכלםרק להאמין ב
כי בזה מוכיחין אותו . לעצמו מוסר ויסתכל על עצמו היכן הוא בעולם

על שפגם בטפי מֹחו כי אלו לֹא נפגם מֹחו לֹא היה שומע המריבות שבין 
ועקר המריבה , הצדיקים ולֹא היה נכנס בלבו שום קשיא עליהם כלל

ר על ידי וכדי שיבין ויזכ, ל"ל זה בעצמו הנ בשביהיינו, היא רק בשבילו
שרוצים לגרשו מן החיים , המריבה שבין הצדיקים היכן הוא בעולם

מחמת שפגם , האמתיים שהם הצדיקים אמתיים על ידי המריבה הזאת
. רחות חייםובטפי מֹחו שעליו נאמר כל באיה לֹא ישובון ולֹא ישיגו א

נתרחק על ידי זה ואובד את ומי שהוא כסיל ואינו מבין את זֹאת באמת 
  . עולמו
  
  
  
  

‰  
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קא יאבל מי שרוצה לחוס על עצמו באמת אדרבא על ידי זה די
ומבין שזהו הנסיון שלו . ל"נתעורר ומזכיר את עצמו היכן הוא בעולם כנ

, וצריך לעמֹד בזה הנסיון שלא ישמע ולֹא יסתכל על המריבה הזאת
עקר תקונו קא על ידי זה לצדיקים אמתיים שעל ידי זה יונתקרב די

יקא בשביל יכי עקר המריבה שבין הצדיקים הוא בשביל זה ד. לנצח
. כי ראוי לרחקו מחמת שפגם בטפי מֹחו. נסיון זה שיתרחק המתרחק

ואם ירצה לעמֹד בנסיון זה להבין מזה בעצמו גדל פגמו ולֹא יסתכל על 
קא כי מחמת שפגם כל כך אי אפשר לו ייתקרב על ידי זה די, זה

כי באמת השם יתברך חפץ . קא והבןים על ידי נסיון זה דילהתקרב כי א
חסד הוא ורוצה לקרב המֻרחקים אף על פי שאין ראויים לקרבם אבל 

סימן , ן"לקוטי מוהר(ל "אין יכולים להתקרב כי אם על ידי נסיון זה כנ
 ).'ה

ולֹא יכנֹס , להאמין בצדיקי אמת, ובכן תזכני ברחמיך הרבים ... ����
מחשבה כלל על המחלוקת שיש בין במחשבתי ודעתי שום הרהור ו

רק אזכה להאמין בצדיקי אמת באמונה שלמה ולֹא יהיה . הצדיקי אמת
 .לי שום הרהור וֻקשיא עליהם ועל המחלוקת שביניהם כלל

אשר על ידי זה איני , אם אמנם פגמתי בטפי מוחי. רבונו של עולם ����
שר א, ולזכות להאמין בהם באמת, ראוי וכדאי להתקרב לצדיקי אמת

מחמת זה באים עלי מחשבות חוץ והרהורים להרהר אחריהם חס 
 .ושלום
ועשה למענך ,  אל תעשה עמי כחטאי ואל תדינני כמפעלי'האנא  ����

וזכני שלא יכנֹס בלבי שום ֻקשיא . ומלא בקשתי ברחמים, ולֹא למעני
רק אזכה , והרהור כלל על הצדיקי אמת ועל המחלוקת שביניהם

, וחמֹל עלי ברחמיך הרבים. נה שלמה באמתלהאמין בהם תמיד באמו
ובמקום שקלקלתי שם , וזכני לשוב אליך באמת ולהשיג אֹרחות חיים

ותשיב אותי ברחמיך וחסדיך . אתתקן
, מחמץ למצה, ממות לחיים, הגדולים

מקול פגום , מיראה רעה ליראה טובה
מחכמה פגומה לקול טוב לחכמה 

תודיעני אֹרח חיים שובע ", טובה
. את פניך נעימות בימינך נצחשמחות 

כי עמך מקור חיים באורך נראה 
 מתוך –' לקוטי תפילות א (".אור

  )'תפילה ה

  

  )ל"זצ, אל אודסרישר' רשל (

אחד [לנפטר שלי ...   �                       
היה ]  ישראל הציל אותובישרצה למות ור

אחד ירצה קילו  ,שב בחנות" :אמר לוהוא  ,שריחם עליוקרוב משפחה 
הוא ,  הוא רוצה קילו סוכר, נכנס אחד, טוב,"תיתן לו קילו סוכר, סוכר
  לאהוא, הוא לא זוכר?  רוצה הואמה - כבר שכח הוא ,הביא סוכרלהלך 

 לחזורהוא מתבייש , אם סוכר  מלחאם הוא לא יודע , הוא שכח,ידע
מה אתם " : ושאלהלך ,ברירהלו  אין ,פנים-כל- על; רוצים מהלשאול
 שכח , עד שהלך.הוא הלך להביא סוכר, "אנחנו רוצים סוכר" ,"?רוצים

 ,אין לי שום עצה?  תקווהאדם כזה יש לו" : שואל אותיהוא, רוצים מה
אל תדבר  ,עזוב אותי אז, לאבד עצמי ,עשה מצווהא אני ,לאבד עצמירק 

, "? ואתה רוצה שאני אלך לטבריה,תצא הנשמהש אני מחכה מתי ,איתי
 , הבאתי אורח, מירושליםכסף אני הבאתי במקום ה,טבריהל הוא הלך

 לו רפואה והוא היה,  הוא היה בביתי זמן רב, נו,הוא צריך לאכול
שמו של , הוא נעשה הסוכן הכי גדול בירושלים, רפואה בשלמות, שלימה

והוא היה לו רפואה ועשה שידוך והתחתן והיה לו ', ברוך'הנפטר היה 
אינני יודע אם הוא נמצא בעולם הזה או הוא ', ברוך'שמו היה , ילדים

א איך הו, אבל זה היה נס, עכשיו אני לא יודע איפה הוא נמצא, הלך
עזוב , אני רוצה למות? מה אתה רוצה ממני: "הוא שאל אותי? שמע אלי

אני יודע : "הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אני התגברתי עליו מאד". אותי
הוא נעשה סוכן הראשי של , ככה היה, ...שאתה יכול להתרפא, מצדיק

הוא היה ליטאי והוא רקד , הוא רקד... 'עלית} 'הגדול{הבית חרושת 
עד היום , עד הגג, הוא רקד, .."בך רבנו נשמחה,  רבנו נגילהבך: "אתי

ואני , היה לו אימא זקנה, וכל העניין שלו, אני מכיר את הפנים שלו
הוא היה הסוכן הראשי , צריכים לתת לה שמחה, והאימא, הלכתי אתו

אני לא ראיתי בכל ימי חיי נאמן : "המנהל אמר לו. 'עלית'בירושלים של 
הוא לא , היה לו פרנסה גדולה, הוא נעשה עשיר". י צריךאיש זה אנ, כזה

זה טוב : "אז אמרו, ראה נאמנות כזה' עלית, 'נגע אפילו שווה פרוטה
לא היה לו , היה לו גבורה, ככה היה, אני לא מספר גוזמאות". בשבילנו

', תורה ויראה'על יד  ,יםרשעוהוא היה השכן שלי במאה , ילדים, אישה
לו  היה ,הוא לא רצה לשמוע...  הוא שמח וצחק,יכשראה אות - והוא
,  אבל אי אפשר, אתה רוצה לעזור לי?אתה יכול  מה,לך ממני: "פחד

 , אבל יש לי צדיק כזה,אין לי ברגים" : אמרתי לו,"? יש לך ברגיםאתה
 והוא שמע את , לבבכל את זה  אמרתיאני ,"שיכול להיות לך רפואה

זה את  לקבל התחילהוא ,  הוא קיבלאז -!"  רוצה למותאני "-... זה
 , בראש השנה בירושלים, הוא סיפר לכולם',ברוך'שמו ... והתחיל לרקד

איך הוא בא ,  היה נסים, בא גם כן והוא סיפר להם מה שעשיתיהוא
אין לי לחם בשביל ?  נעשהמה" : ואשתי אמרה לי,איתי לטבריה

 והיה ואכל ושתה רב הוא היה אצלי זמן"... ?ואיך ניתן לו אוכל ,הילדים
 והוא היה ',ברוך' שמו ,ויחיד בדורהוא רפואה כזה כאילו , לו רפואה

הוא אמר ,  אין מה לדבר, אני חשבתי.מספר להם כל העניין של הנפטר
אז הבאתי אותו , אבל אני לא עזבתי אותו ודברתי אתו, !"ממנילך " :לי

  ... הוא מפורסם בטבריה,ובטבריה קיבל רפואה, לטבריה
  

  )ב"ק מכתב -' אי הנחל ֵּבִאמספר  (

  .ח"ערב יום הכפורים תשכ, ה"ב �                    
אשר לגֹדל גֻדלת אצילות נשמתו הגבוהה , לכבוד מחמד עיני ולבי

לכנֹס ולטיל בהיכל החכמה והמדע של הנחל נובע ועליונה מאֹד זכה 
ומאיר עלינו ועל כל , ומגן על ישראל לדור דור לנצח, שאינו נפסק לעולם

מבורכת , שנה טובה ומתוקה. 'באי עולם אור הדעת לדעת ולהכיר את ה
  . חיים אמתיים, בחיים טובים ואֻרכים בריאים ורעננים

 הלבבית בצרוף תרומה בלב שמח ונחת רוח גדול קבלתי את ברכתו
מעֹמק לבי אביע למעלתך הרם . ח"ח אלול תשכ"י מיום כ"על סך מאה ל

פעלך ' ישלם ה, רֹב תודות וברכות ותשואות חן על חסדך הגדול עלי
הטוב ויתן לך ולביתך חיים ושלום וברכה 

  . והצלחה ורפואת הנפש והגוף
יודע את לבי שאני משתוקק ' ה

 לכתב וכוסף ומתגעגע בכלות הנפש
דברי אמת ממקור חיינו רבנו הקדוש 

אך לדאבוני , ל"ותלמידיו הקדושים זצ
תשש כחי ושמם לבי ודעתי מרֹב צער 

בפרט , וכאב שיש לי ממחלתי לֹא עליך
ירחם עלינו ' ה. עכשיו שגברה עלי ביותר

וישלח דברו וירפאנו מהרה בכֹח וזכות 
רבנו הקדוש נ נח נחמ , הנחל נובע מקור חיינו

זכות הצדקה תעמֹד . ויצליחך בכל,  מאומןנחמן
  . לימינך וימהר להושיעך בכל הישועות והצלחות

  .המתפלל על שלומו וישועתו בכל יום ובכל עת ובכל שעה
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  

  

  )ג"ק מכתב - ' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ח"ז אדר תשכ"כ, ה"ב �                     
ק עצמו בהצדיק האמת אשר שזר ודב, לכבוד בת עיני ולבי

וזכה לבטל ולהפקיר את כבודו הרם , בהתרגשות יתרה בכל לבו ונפשו
להאמין , ולהשליך שכלו וחכמתו לגמרי, לגבי המלך האמת החי וקים

. שהוא גואלנו ורפואתנו בגוף ובנפש לדור דור, בהאמת הברור והצח
  .אמן, ברכה ושלום ומזל טוב לאֹרך ימים

על עֹצם נפלאות חסדו אשר הפליא ' ת התגיל נפשי ותשיש בישוע
שבהם ישועת ישראל ומפלת המן , עמנו בימים הללו ימי אדר וניסן

ושנבחרת באהבה ובהערצה עזה להיות , עמלק ומפלת מצרים בכל דור
' ה. אני מתפלל עליך ומברך אותך ואת ביתך בברכת מזל טוב... 'וכו

רים וכלבנה בחצי יאיר מזלך לטובה כשמש בצה, ברחמיו יאריך ימיכם
ויפתח לך שערי חן , ויצליחך בכל דרכיך ובכל מעשיך, החֹדש במלואה

ויהיו דבריך מתוקים מדבש , וחסד מפתחי החן והחסד בעיני כל רואיך
ותאריך ימים , ונֹפת צופים באזני כל שומע נעימת מתיקת לשונך הצח

ין בימיך תושע יהודא וירושלים בהתגלות אור האמת לבנ. על ממלכתך
ויהיה לך חלק גדול בהצדיק הגנוז שעוסק להחזיר כל , בית המקדש

לרפאותם , לתומכם ולסעדם, לעוררם ולהקיצם, העולם למוטב
, להחיותם ולשמחם ולהאיר בהם אור חכמתו ותורתו הנפלאה ונוראה

  . הוא האלֹקים' להכיר ולידע כי ה
  Ï‡¯˘È¯Ò„Â „· ‡  .המתפלל תמיד בעד שלומך וטובתך, אוהבך הנאמן

  

ÂÈ˘ÎÚÂ,  
˘È  

� ÏÁ�Ú·Â  
Ó¯Â˜ Á‰ÓÎ 

☺☺☺☺    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺  

¯ÚÓ˙Î: 8484486-405  Â‡  8429006-054   ˙ÂÓÂ¯˙ÔÂÏÚÏ  :¯‡Â„‰ ÈÙÈ�Ò ÏÎ· ,ÔÂ·˘Á ¯ÙÒÓ  7-2255-89    ¯‡Â„  :˙.„ .27100ÌÈÏ˘Â¯È   
‰ÂˆÓ ÈÎÂ„È˘: 02-5824048) 13:00-15:00( /  ÏÈÈÓÈ‡: Shabat.Breslev@gmail.com  / ÌÈ�ÂÏÚ‰ ÔÂÈÎ¯‡ : www.nanach.org/parsha  

��המדוכא�ביסוריןלעילוי�נשמת �
�לבית�רחמני�ןואתכמנשה�בן�יונתן�ו �

�אילנה�בת�בלרה�לרפואה�שלמה�של �
��בתוך�שאר�כל�חולי�עם�ישראל


