
  

  לזכות לכל הישועות                                                 טוב להגיד ולשיר     

  

    !!!!אשרינו שיש לנו רבי כזהאשרינו שיש לנו רבי כזהאשרינו שיש לנו רבי כזהאשרינו שיש לנו רבי כזה

 )ט, לג( ... לי רב ישויאמר עשו 

? עלמא על מה קאי:  שכתובו כמ,ידי הצדיק לם עלוקר קיום העיע... 
ושמו , על עמוד אחד? על מה הוא עומד, העולם[ על עמוד חד וצדיק שמה

לקים על הצדיק ור מתנגדים וחור ודו יש בכל ד,אבל לֻעמת זה. ]צדיק
-בחינת המן, פה שהוא בחינת עשוית הרב דקליניקתם מבחיניהאמת ש

 ו חפץ בהאמת לאמתושכל אחד ואחד שאינ, "יש לי רב"בחינת , עמלק
 וציאול להו יכוב בעיניו שאינו רב מי שטוחר לו שב, יש לי רב:מרוא

 מהצדיק שהוא נֻקדת והוא מרחק, אדרבא, ו מנפילתו ולהקימומוממק
שהם בחינת אלופי עשו רברבי , פהינק מבחינת הרב דקלוכי הוא י, האמת

נו מהרב ידהי, לקים ממשיכים הרוח חיים שלהם מהםוואלו הח .עשו
כי נדמה שיש להם ,  ומצליח מאֹדול בשעתול והוא גד"דסטרא אחרא הנ

כי אנשי השם , ף כלה ונאבדוכי לס,  אבל הוא רק לפי שעה;כל הגֻדלה
פי  על אףת שלהם ונוכלֹא היו וכל החיות שממשיכין להשלים החסר

אבל , תר מדאיול יון שלהם ברבוי גדושנדמה שנשלם החסר
, תרותר ויוכי תכף ומיד חסר להם י, הוא רק לשעה קלה

כנראה בחוש שכל מי . "קנית דעת חסרת מה"כי 
דף כל ו הוא רו כשר וישר באמת לאמתושאינ

ימיו אחר פרנסה ועשירות וכל ימיו מלא 
. תרו יותר חסר לו יות וכל מה שיש לונוחסר
 מנה ויש ל: ל"תינו זו שאמרו רבווכמ

  .'מבקש מאתים וכו
כי נדמה ,  בפשיטותופי רֹב חסר ל ועל

ף כשבא אל ויח ולבסוויח ומרוו שמרול
ב וח- מאומה ונשאר בעלון אין בידוהחשב

". ולֹא יחרֹך רמיה ציד: " שכתובוכמ, לוגד
ר ווהוא בבחינת והמשתכר משתכר אל צר

יח זֹאת המעשה הרבה ובפרט עתה ששכ, נקוב
 ,תובוח פי רֹב נשארים בעלי בין העשירים שעל

 הרבה לפי רבוי וב חסר לוח  בעלולו מי שאיניואפ
 עד שאין ,תרות יולו בכל פעם בגדותיו שמנהיג ביתוצאוה

ת ונו כבד עליו בכל פעם מרבוי החסרוויח ורֹאשו כל מה שמרומספיק ל
  י מה שמנהיג כפו מההכרחיות שלו שחסר לו שנדמה לושל

לם ו וכל זה נראה בחוש למי שבקי קצת בהנהגת הע;ו ואת ביתועצמ
 ואינם מתקרבים לצדיקי ושאינם מסתכלים על התכלית באמת לאמת

 וכל זה מחמת שהמשכת החיות שלהם שהוא בחינת שלמות ,אמת
 וכי לב, ןו חסרולו כופה שהוא בעצמית נמשך להם מהרב דקלונוהחסר

בבית ' בחינת מארת ה,  חסר"מאֹרֹת" מבחינת כי יניקתם, חסר מכל
 שהם אינם שבעים "והכלבים עזי נפש לֹא ידעו שבעה"בחינת , רשע
נקים ולם חסר להם הרבה וכל זה מחמת שיולם מהעשירות שלהם ולעולע

והכלבים עזי נפש לֹא ידעו שבעה המה רֹעים "וזהו . ל"פה הנימהרב דקל
אחרא שהחיות הנמשך מהם עים והמנהיגים דסטרא ו שהם הר"'וכו

לקוטי  (לֹא ידעו שבעה, ןו בחינת חסרולות הוא כונולהשלים החסר
  .)' י-'  הלכות העושה שליח ג-הלכות 
  
 )יא, לג (... כֹל לי חנני אלֹקים וכי יש כי
 ו כי יש ל,"ו בידוותואין אדם מת וחצי תא"ל מבחינת וציינו שניה... 

רה ווכשש. "שפע כפולה"בחינת  -'  מאחר שזכה לברכת ה,כל מה שחפץ
קר העשירות יתר כי זה עו מתאוה יודאי אינו בו,ובכֹל אשר יש ל' ברכת ה

היא תעשיר ולֹא '  בבחינת ברכת ה,לםולה על כל מיני עשירות שבעוהע
ן תאכלנה מבחינת צער כפלים ול מבחינת בעצבוצי שנ,סיף עצב עמהוי

 ,'כה לברכת הו כי ז,וביד ותו שזה בחינת אין אדם מת וחצי תאו,לדהוכי
  .)' ו-'   הלכות גניבה ב-לקוטי הלכות  (בחינת שפע כפולה

  )יד, ותות ומופתים א–כוכבי אור (

את רבינו [ ותושעים שרצו להכוהמעשה מהפ...     �      
 שמעתי כל זה מפי אבי הריני , והמפלה שהיה להםווהנס שהיה ל] הקדוש

נו יפעם אחת בנסיעת רב: ול בעצמ"ת ז"הרנו ששמע מפי מ,וכפרת משכב
בהודע הדבר , בולברסלב והדרך הרגיל הוא על יד נעמיר' יבוז'ל ממעז"ז

. ותות בידם בכדי להכום זה יצאו מחוץ לעיר ומקלוובכן בי, להמתנגדים
 בכדי ותם ומקל איש בידומנו דבר זה עשו גם המה כמוכששמעו אנשי של

ת על ות עמדו על הדרך ולחכוורושתי החב. ל מידיהם"נו זילהציל את רב
ת בכפר וובאחת האכסני, ופיע עליו ברוח קדשוהיה שה' אבל מה, ואוב

שאל אצל בעל האכסניא אם , ל שמה"נו זיב שנכנס רבוסמוך לנעמיר
ולֹא דרך ,  דרך אחר לברסלבות מהדרך הרגיל ולנסֹע באיזואפשר להט

קם בצדי  הבעל אכסניא שאפשר באיזה דרך מֻעוויאמר ל. בונעמיר
ם ו עם צדי הכפרים ובא בשלול ועשה דרכ"נו זיוכן עשה רב, הכפרים

מדים הכן ומחכים ואגב הגיע זמן ות עוושני החבור. לברסלב
מנו ון שבלב חבורת אנשי שלוטחיועם זה הב, מנחה

חזרו חבורת אנשי , ל"נו זישלא יגיע שום הזק לרב
וחבורת המתנגדים , בומנו העירה נעמירושל

ת וד בלב שמח בתקוובמרדם ועמדים וע
פתאֹם ראו . הצלחת השעה באין מפריע

סעת וממעל וק עגלה חצי מֻכסה נומרח
מדים שני אנשים כמנהג נסיעת רבי עם וע

ד התחכמות ותכף ועשו ע, משמשים
ת ובקעים בכדי ו מערוהתחבאו באיז

אם ויתנפלו וכשתגיע העגלה יצאו ממחב
, הוכן הי, ת מעשיהם מעשי רצחועליה לעש

ובהתחכמות התנפלו על העגלה המֻכסה 
ל כי אם רבנית אחת "נו זיכה לֹא היה רבושבת

כשראו זֹאת חזרו העירה בחרפה . עם שני גבאים
הרבנית עם הגבאים הבינו שהמה לֹא , ובושה ובבהלה

רחים מצעקת וצחים לֹא היו בוגזלנים שבאם היו גזלנים ור
דרבא כנראה חסידים ריהם שהמה אווכן ראו מאח, פלים בידיהםוהנ

  . והיה הדבר אצלם לפלא, ואנשי מעשה
דע ואם העירה כמובן תכף ספרו הדבר לפני אנשי העיר ונתווויהי כב

דל הבושה וואחד מהם מג. ן לכל אנשי העירוהדבר והיו לחרפה ולקל
ל אמר על זה "נו זיורב. ויסיל בכדי לפ"נו זיוהחרטה שלח מתנה לרב

 אבל לֹא משום זה יפטר גם מאיזה ויסיב הדבר ששלח לפוודאי טושב
ל שלא היה "נו זי אמר רב,ומנו שיצאו להצילווגם לחבורת אנשי של .עֹנש

ת כל העת עם ויקא לחכיוד. ודל צדקתון על גוטחילהם לסמֹך על הנס בב
  .הישועה' ולה". א תעמֹד על דם רעךלֹ"משום . חבורת המתנגדים

  

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

 נמשך אחרי הבעטלר ו ולבואשר מֹח, ד בת עיני ולביולכב                
ת שנפלנו אל ומותנו מכל המקושא אוים רחבים וני כתפורא שיש לוהנ

. ] מעשה יג– משנים קדמוניות ספורי מעשיות [םובחינת למעלה מהמק
ת ות ומינות ואמונוניות חיצות של חכמורות ומכמואשריך שנצלת מרשת

חמים בעזות מצח כנגד הצדיק האמתי וד וגאוה הלות של הבעלי כבוכזבי
, גמרתי ואגמֹר: " שהבטיח ואמר,ת לנצחורורי דושיען של ישראל לדומ

לם את עֹל לם בשלמות ויקבלו ֻכוף יתקן כל העוף כל סווס, "נצחתי ואנצח
  .אמן, לם במהרה בימינוו יתברך עליהם וימלֹך עליהם לעומלכות
  
  

  ד" בס  ה"רמת     עלון 

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער באל שרי' לזכרון נצח מורינו ר
  

  ר עלנא לשמו
  קדושת הגיליון

  ולא לקרוא בזמן התפילה

 



  

  צדיק יסוד עולםזה בחינת : נהר יוצא מעדן ו����
 )ו" ס',ן ב"לקוטי מוהר(

, משולש, כפול, שיר פשוטהוא בחינת : ונהר יוצא מעדן ����
  )'ח', ן ב"לקוטי מוהר                                  (שהוא בחינת השיר שלעתיד, מרובע

  

',  וכוכפול, שיר פשוטהוא בחינת : ק"יקו, ו"יק, ק"י', י ����
  ב"עשהוא עולה כולו , )א"תיקון כ(כמובא בתיקונים 

  

מלובש ומשותף שמו , השם של הצדיק האמת ובתוך זה ����
  )ז"ס', ן ב"לקוטי מוהר                                                                    (                           יתברך

  

  ב"עעולה , ן מֻאמן בגמטריה קטנה עם הכוללָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ ����
  

ן בבירור שהנהר היוצא מוב, מכל המאמרות הקדושות האלו ����
הוא בעצמו , א"הוא הצדיק יסוד עולם שהוא רבינו נחמן זיע, מעדן

כמובא בתיקוני , מרובע שיתער לעתיד, משולש, כפול, השיר פשוט
  זוהר
  

  

  

  

  

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

 ,ף עד אין תכליתו מאין סול מצמצם עצמו כביכוצמיתברך בע' ה
ומכל זה .  להתקרב אליוו ושעתומו במקו רמזים כפי הראוי לוומרמז ל

רק , בר עליווניו מכל הדברים שעויוכל להבין רמזים לבל יבהלוהו רעי
ל וכי גם בשא, ם שהוא איך שהואויתברך מכל מק' ר בהלם יזכֹמֻכ

ת ופיוואני עיני צ.  יתברך בכֹח הצדיק'ת סמוך להולים להיות יכותחתי
ך כלל ובתך הנצחית בתוידי זה ישועתך וט-שיצמיח על' ת להוחלומַי

  . ישראל
ל מאֹד ו יתברך גדופי כן חסד-על-אף, ביםיפי שאנו בעצמנו חי-על-אף

' ומה גדלו חסדי ה,  יתברך לֹא יעזבנוועד אין חקר ואין מספר ובחסד
ת האמתי שהמשיך תקונים ואיש תבונידי ה-ר הזה עלושעשה עמנו בד

ת ורו רבו בדות אשר רבו כמות הנפולות כל הנפשוראים כאלה להחיונ
קון נפשם בכל יסק בתולקים והמתנגדים על העוי להם להחואך א, אלה
 וצצים כמולקים ומתלו שחולקים כמופי שהם ח-על-ואף, עת

 דנפיק כי המעין, קוסק בתקונם מרחופי כן הוא ע-על-אף, צציםושמתל
ומה . לך מתחת לארץ במעמקיםום שהומשקה ומרוה את הארץ גם במק

סק ו הנפלאה לידע באמת מהעווישועת' ב חלקנו שזכינו בחסדי הוט
  . רובתקוננו לנצח בכל ד

, ודיענו קצת אמתת גֻדלתויתברך בחסדיו פקח עינינו וה' אחרי אשר ה
 אשר לֹא נשמעו רהוכך להשמיענו כאלה וכאלה חדושי ת-והיטיב עמנו כל

דאי בשביל תנועה ובו, ל ועד קטֹןות מגדו המחיין את כל הנפש,לםומע
ם ישים ולקיובע מכל שכן ללמֹד ספריו הקדוקלה להתקרב אל הנחל נ
ל ודאי בשביל נֻקדה אחת כדאי וכדאי לסבובו, איזה דבור אמתי מדבריו

 בכל ויחזק לבב, כן-על. תינו אלהורולם בדות שבעוהכל ולשבר כל המניע
 בשביל ות וימית עצמור כל המניעו לשבות וימסֹר נפשועֹז ותעצומ

ת הכל ול לתקן ולרפאול שיכושיתקרב ויהיה דבוק באֹהל הצדיק הגד
ת ולים לדלג ולקפץ על כל מיני מניעוכי בכֹח הצדיק יכ, ובגֹדל הארת שכל

  . יתברך' כובים שמעכבים מלהתקרב להיוע
ש מאחרי וצא לכל אדם לפרודבר מ-ת שהבעלואנות והתוילהעל

ת וצא עלילוולכל אחד מ, ם רבו מספר כי אין מספרום חס ושלוהמק
  ...'נעים וכוות המון ומניעוידי טרדת הפרנסה והממ-ֻרבם על, תומֻיחד
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

נו ישמחה ממשפטי רברבי ישראל והחסידים שרים ב[                          
  ].."בהוין שנתהפך הכל לטייש ענ", שוהקד
לה על כל וחכמה חדשה שע, לה חכמה כזֹאתיש הוא גונו הקדיי רבוה
  ! מהפך הכל, תווהוא משבר ומבטל כל התאו. תוהחכמ

לם ושיהיה ע, לםונו בעילה והמשיך רבילם החכמה שגוו יש בעיעכש
ת ולֹא יוכלו וישליכו כל התאולם וכל הע. של אמת, לם של אמונהוע, חדש

ר וו האילם עכשובא לע. תושל תאו, לם הזהולהריח הריח של הבלי הע
כל , "משפיל גאים עד עפר", הוא מכה את הרע עד עפר, שונו הקדישל רב

מהפך ,  הוא מהפך תכף."םוומגביה שפלים עדי מר ",ת של הגאוהונוהעו
  ! הוא מהפך, אל הפך
ידי -רק אנחנו מקלקלים על, תן לנו הכלויש לנו אבא רחמני שנ! אהה

ש ירד ונו הקדירב. לםונו בעייש כבר רב, אבל יש לנו במה לשמֹח .תוהתאו
רק , לםואני לֹא צריך לרדת לזה הע, בשבילי: "הוא אמר, לםובשביל הע
בים ות לכם דברים טולגל, ללמד אתכם, בשביל לתקן אתכם, בשבילכם
  ".לם הבאולם הזה ובעוב בעושהם ט
הוא מנקה , קוןיאנחנו צריכים ת. קר תקוננויש הוא כל עונו הקדירב
, תנו בתקונים כאלהוהוא מתקן או. תומכל התאו, כל אחד, לםוכל הע

והוא מאיר לכל . נהיה נקיים, לו לֹא עשינו שום חטאיבחכמה כזה כא
. נוי של רבולם דבורים כאלה כמואין בע. התשובה.. ר פלא כזהואחד א

  . הוא גֻאלה לנו ולזרענו תמידוכל דבור של
קר יזה ע, לםוזה למעלה מן הע, לםוד לֹא ירדה לעוהחכמה הזאת ע

הוא , חדש. לםוד לֹא היה בעוח כזה שעזה כֹ. כל חיותנו, כל שמחתנו
  ...לםוד לֹא היו בעותקונים כאלה ע .תנו חדשושה אוע

  
ל לם ישליכו כר כזה שֻכולם אוא לעו צריך לב!ו זמן הגֻאלהיעכש

. אוזה יב. תומן התאו, תונות עצמנו מן העוות וידרשו איך לנקוהתאו
לם ואמת כזה בע, חכמה כזה, ר כזהולה איש הוא המשיך וגונו הקדירב

  . רה לאמתו יתברך לת'לם להושיביא כל הע
והחכמה היא חכמה חדשה שהוא מאיר , ח זה פנימיותהלב והמֹ

ל ת ולֹא יוכלו לסבֹותאוח וחכמה כזה שכל אחד ישליך את כל הלאדם כֹ
ש מבטל ונו הקדירב.  מאשוהאדם יברח מזה כמ. תוהריח רע של התאו

נעשה . הוא מהפך את הכל, מאהת הֻטומות במקוד והעברוהגאוה והכב

 וללם ֻכוהוא מהפך את האדם וכל הע !תומכל התאו, ן ואפסמהם אִי
  .לגמרי מהפך אל הפך

והוא , תו מכל מיני תאו,תנו מכל מיני גאוהוש מנקה אונו הקדירב
ת של ות וכל הגבורוהוא מהפך כל התאו. לםויתקן כל הע, תנוויתקן א
צא להם קבר והם נכנסים בקבר ולֹא והוא מ. מאהשל הֻט, הרע היצר

  .ת כלוםולים לעשויכ
הוא , ךהוא יהפֹ. שך יתבטלו וישתברו ויהיה קבר ויקברומאה והחֹהֻט

  )ההמשך יבוא( ...רבי כזה,  רבי כזה! אהה.מהפך הכל

  

  )אכילה(

דע וכה לרבי אמתי שיומי שז����                                                      
חיל -והוא איש, בישראל כראוי] שוהדעת הקד[שה ולהאיר הארה הקד

ל לקבל בעת האכילה וזה יכ-ידי-על, "שלימזלניק"רין ושק, ולֹא להפוך
קק ווישת, ן בעת האכילהו הרצוינו שיאיר לידה, פלגן הֻמוהארת הרצ

שלא ידע , בלי שום ידיעה, עורן ֻמפלג בלי ִשוויכסֹף מאֹד אליו יתברך ברצ
לקוטי עצות (ת הנפש אליו יתברך ון פשוט בכלורק רצ, צהוכלל מה הוא ר

 ).טז,  אכילה–
שיענו שנזכה שיאיר וותעזרנו ות, ובכן תזכנו ברחמיך הרבים...         ����

ז וגבורה וותתן לנו כֹח וע, שון הקדוארת הרצעלינו בשעת אכילתנו ה
כי , נאי בצעוים אנשי אמת שקת אנשי חיל יראי אלֹוונזכה להי, מאתך

וזכנו , שהועזרנו וחזקנו ואמצנו ביראתך הקד. ת חילוח לעשתן כֹואתה הנ
ותתן לנו ממשלה . בונך הטורים אנשי חיל באמת כרצוברחמיך שנהיה גב

ח וגבורה של בכל ובידך כֹומלפניך ואתה מד ושר והכבכי העֹ, דקֻדשה
ב בהמלכות והממשלה וזכנו שיהיה לנו חלק ט. ובידך לגדל ולחזק לכל

לה לנו ולכל ובה בהרחבה גדובאֹפן שנזכה להמשיך פרנסה ט, דקֻדשה
 .ישראל-ם בנו מעמך ביתאנשי ביתינו ולכל התלוִי

, ש יעקֹבושנו קדוצרנו קדואלנו יוראנו גואבינו מלכנו אדירנו ב        ����
, שבענו מטובך האמתי. ב והמטיב לכלוהמלך הט, עה ישראלוענו רור

רק נזכה , ב המֻדמהושמרנו והצילנו לבל נטה דעתנו ולבבינו אחר הט
ונזכה לדבק מחשבתנו . תות הבהמיוותא, תות המֻדמיוולשבר כל תא

. ת נפשנוו ולהשביע בצחצח'להתענג על ה, ב הנצחיובט, ב האמתיובט
ותעזרנו ותזכנו , להולה ובאימה וביראה גדוילתנו בקֻדשה גדותהיה אכ

שנזכה לכסֹף ולחמֹד , ןון העליושימשך עלינו בשעת אכילתנו הארת הרצ
בלי , ן ֻמפלג מאֹד מאֹדוק ולהתגעגע אליך באמת ברצוקק ולחשוולהשת

. ציםועד שלא נדע כלל מה אנו ר, ףוטול עד אין סיעור וערך בתכלית הביש
 כעת : שכתובוכמ, לם הבאון שיהיה לעתיד בעוו הארת הרצויאיר עלינ

 מה רב טובך אשר צפנת :ונאמר. יאמר ליעקֹב ולישראל מה פעל אל
ים ק עין לֹא ראתה אלֹ:ונאמר. סים בך נגד בני אדםוליראיך פעלת לח

  ). תפילה ז–' לקוטי תפילות ב (וזולתך יעשה למחכה ל
  

 אחינו בית ישראל

  סגולה נפלאה להגיד ולשיר

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן
  

 לזכות לכל הישועות
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