
  

    בברסלב בוער אשבברסלב בוער אשבברסלב בוער אשבברסלב בוער אש
    !...!...!...!...הבער אותה בלבי הבער אותה בלבי הבער אותה בלבי הבער אותה בלבי 

 )א,א( ... ת בני ישראל הבאים מצרימה את יעקֹבוואלה שמ

ת בני ישראל וכשהתחיל לספר גלות מצרים וגֻאלתם התחיל משמ
הכל היה בכֹח , קר קיומם בגלות וגֻאלתם משםית שכל עורולה, שבאים לשם

תם נקראו על שם ושכל שמ', ן ולוי וכוות בני ישראל שהם ראובן שמעושמ
יתברך שירדו יעקֹב ובניו הצדיקים ' כי בשביל זה הקדים ה. אלשמחת ישר

לו יידי קֻדשתם העצומה שהיו מטה שלמה שהם ג כי על, בעצמן מצרימה
ל ו לסבכֹחידי זה היה להם  על, קר השמחה והחיותי שזהו ע,לםו בעואלֹקות

קר מרירות הגלות הוא העצבות יכי ע. מרירות הגלות ולבלי להשתקע שם
וכן כל מה שמתגבר , תרו מתגבר העצבות י,כבידין הגלותוכל מה שמ

ואם כן , תרוהעצבות שהוא גלות השכינה מתגבר גלות והעבדות הגשמי י
ידי  אך כל הקיום בגלות והתקוה לצאת משם הוא על, א עזרנוומאין יב

שבכֹחם , ל"ת בני ישראל הנוהצדיקים יעקֹב ובניו שירדו מצרימה שהם שמ
ת כל ישראל ות ולשמח נפשו יתברך ולהחיויך אלֹקותלים להמשול יכוהגד

 ,ידי זה מעלין המלכות בכל פעם  שעל,תותם העֻמקובכֹחם ועצ
לקוטי . (' בחינת כי בשמחה תצאו וכו,קר בחינת הגֻאלהישזהו ע
 )ז" אות נ- ' הלכות הודאה ו– הלכות
  

  )ו,ב( ... ותחמֹל עליו ;כהווהנה נער ב
 ות כמולהיקר הבכיה של ישראל צריכה יע
 אל ודל הגעגועים שיש לוכה מגוק הבותינ

: מיד" כהווהנה נער ב"וזה בחינת . אביו
 וכין כמוכי כשישראל ב". ותחמֹל עליו"

ודאי ואז ב, כה לשוב לאביווק הבותינ
זה  ידי כי על, "ותחמֹל עליו"

 וב ורחמנותו הטונוררין רצומע
,  הלכה ג-הלכות ערב (יתברך עלינו 

  ).בכיה אות ז, צר היראה לפי אואות כה
  
  )יב,ב( ...ירא כי אין איש ו

 ף עלוס ר האיןוכה להתבטל ולהכלל באומי שז
אז צריך , ידי השגת התשעה היכלין המבֹארים בפנים

בבחינת , לםו בעולו איני כא,טולילהתבטל בתכלית הב
וכל אדם לֹא "כי נתבטל לגמרי בבחינת , "וירא כי אין איש"

שהוא " ך את המצרייוי"ואז , "' וכוואעד בבֹויהיה באֹהל מ
  לגמרי את ת ולהכניע ולשבר ולבטלוכה להכוכי אז ז, אחרא הסטרא
מאחר שכבר נתבטל בתכלית , תושהם בחינת היכלי התמור, אחרא הסטרא

שהם , בינה ר משם בבחינת חמשים שעריוכה להמשיך האווז, טוליהב
כמובא , "'כה וכה וכופן יוי"שזה בחינת , שמע ת של קריאתותיוחמשים א
טול יב - לפי אוצר היראה אות יז,  הלכה ד-הלכות אישות (בתקונים 

  ). אות יז,טול ודבקותיב - לפי אוצר היראה קות אות יזיודב
  

  )יד,א(  ...קשה דהובעב חייהם את וימררו
, ושבלב תוהקשי ינויה', וכו בֻקשיא.): כח דף - יג תיקון (בתקונים ואיתא

 חזק לובק שבשמים לאביו לצעֹק צריך ואזי, לםומכ להודהג המניעה שהם
, תולהי לוויכ, ולצעקת נהוופ ולוק מעוש יתברך השם ואזי, הלב מעמקי
 פנים כל ועל, ל"הנ תווהמניע תוהקשי כל לגמרי ויתבטל לויפ ובעצמ שמזה
: תובית ראשי – ֻקשיא תותיוא וזה. וישועת שזה, ולוק מעוש יתברך השם
 עליו כשמתגבר', לה תולקר רק שצריך; )כז תהלים (אקרא ליוק י'י שמע

  .)מוסימן , ן ב"לקוטי מוהר( והכפירה הקשיא
  
  
  

 ) ידי, ד( ווראך ושמח בלב ... כי כבד פה

צם ועד שמע, הה מאֹד מאֹדו גבור שמעלתולפעמים יש צדיק אחד בד
שמשה וזה בחינת מה . לםו כלל אל העות עצמול לגלו יכו אינוהפלגת מעלת
 לדבר וכי קשה וכבד ל, "ן אנֹכיוכי כבד פה וכבד לש"ם טען ורבנו עליו השל
ואז . לםוכי הוא מרֹמם ומֻנשא ומֻרחק מאֹד מכל הע. לםוכלל עם בני הע

והם , ר כשהם כשרים וצדיקים אמתייםוקון תלוי במנהיגי הדיקר התיע
ם וה, ל מהם שהוא בחינת משהוכים להשיג מעלת הצדיק האמת הגדוז

 בבחינת הנאמר ,ו ומבטלין עצמן אליו ושמחים בגֻדלתומשפילין עצמן נגד
. לם מעלת הצדיק האמתות להעולין לגלווהם יכ. "ווראך ושמח בלב"באהרֹן 

 אהרֹן וכמ. דםולם יסמכו עליהם מאחר שהם המנהיגים שלהם מקוכי כ
 נגד משה וואף על פי כן השפיל עצמ. לה נביא ומנהיג לישראלישהיה תח

ואז על ידי זה מבטלין . לה מעלת משה לכל ישראליהקטן ממנו בשנים והוא ג
שים ות הקדוצוציאין ומבררין על ידי זה כל הניצואוף מישראל ומיות נותא

תם דקֻדשה בחינת ותם דסטרא אחרא לבחינת החומבחינת ח
קון ילם לתוכין העווז, ליםוונעשין על ידי זה תקונים גד, תפלין

שים וחין הקדוקון המיקון הברית ולתילתשה ווהאמונה הקד
הלכות בכור בהמה  -לקוטי הלכות (שהם בחינת תפלין 

 -צדיק  , לפי אוצר היראה ד ה ו זיותאות - 'טהורה ג
 )קס

  
  )ל, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

ליפא ' המעשה מר   �     
אני  :]ל"רבינו ז [ול ומה שאמר ל"ז

ת ו והסב!צה שיהיה לך כסףולֹא ר
 בזה יש ,רוח סערה שנסתבב לזהמה

צור איזה יאך אזכר בק, לואריכות גד
נו יליפא היה אצל רב' הר. ראשי פרקים

. ' וכו"וית צדקוצ"ג "רה כול ואמר אז הת"ז
. ל"ליפא הנ' ורמז על ר, ןוין ממיושם מדבר מענ

נים קֹדם ול היה ממקֹרביו הראש"ליפא הנ' כי הר
.  נתקרבוושל" עננו"ת ורבי נפתלי ומאמירת "הרנומ

חר אחד ון והוא עסק אז עם סוות ממוואחר כך נפל לתא
 ול חשב בדעת"נו זיוכשנסע מרב, ל"ל כנ"נו זי רבוואמר ל' וכו

 ו על כן נסכם בדעתום דבוריל אפשר יתקי"נו זיהלֹא אם יסע לרב
לם הזה וואני מע, לם הבאול הוא מע"נו זיואמר שרב. דוסע עישלא ל

  .  לגמריועיל ונעשה עני כי בא רוח סערה ועקר ביתוואף על פי כן לֹא ה
 פעם אחת ול וכשקראו ל"נו זי שנים התחיל שוב לנסֹע לרבוואחר איז
 אמר ,'וכו" הלֹא מעתה קראת לי אבי"ף של ההפטרה היה ומפטיר והס

ל ראיתם מה "כנ' ליפא עמנו הייתם הלֹא מעתה וכו'  ר:ליפא' ת לר"הרנומ
  . 'וכוראים לכם הלֹא מעתה ושק

ן סימן "הרוחיי מ[ת ו כמובא בהשיחותוכיח אול ה"נו זיוכשנסע לרב
' ממה נפשך אם לֹא היית אישכשר וכו' וכו" כיח את אחדוה" במאמר ]ו"שט

לו י אפ:ל"נו זי רבוואז אמר ל. ת מעיניו לארץוריד דמעוואז בכה מאֹד עד שה
. וכן הוה, וח הרובה יפזרילו בתי אפ,ן שלך מֻכסה וֻמצנעואם יהיה הממ

 שם בית דירה וקֹדם שנגמר הגג בא רוח סערה וששכר איזה יער ובנה לעצמ
  . והפך וחרב ועשה מן הכל אבק ועפר לֹא יצלח לכלום

ותרצו . ל עליו" ושאל רבנו ז,נה לֹא היה על רֹאש השנהובשנה האחר
ל "נו זיענה רב. גים בשביל כל האוקריינהוסע בשביל אתרי כי ֻהצרך לותוא
 קיין גרעסערס דערפון ,לה על הכלו הרֹאש השנה שלי ע, מה אֹמר לכם:אמרו

ם ו בשלודם היתה אשתוליפא מק' וזה הר. ] אין,ל מזהודבר גד[איז ניטא 
ל אחר הסתלקות "ת ז"הרנווכשבא אל מ.  ואחר כך נעשית מתנגדת עליו,ועמ
עזר לֹא  וזכה נעשית ל" הגמרא ובית נתתרץ ל םו שלול וראה שיש ל"נו זירב

  פרשת שמות  נ"תר' מסעלון 

  וןלהע

 גניזההזה טעון 

   נא לשמור-ד "בס

 על  קדושת  הגיליון
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בת ימה ת, "וזכה עזר לֹא זכה כנגד"ב ווהיה צריך לכת" וזכה נעשית כנגד
, ל"ת ז"הרנו אצל מוכמ, עזר וב זכה נעשית לובט, ו מובןיאבל עכש". נעשית"

לֹא זכה נעשית , ואחר כך היא בעצמה נעשית עזר, דם היתה מתנגדתושמק
ֻגדלת אצל  לעזר כי היא היתה מודם היתה לו שמקון אצלוכג, וכנגד

  . מתנגדתוהחסידים ואחר כך נעשית ל
ליפא היה ' דע שרואני י'  וכו? במה יזכה:ל"ת ז"הרנופעם אחת אמר מ

  ? וכעת איפֹה אני ואיפֹה הוא, ממניכשר
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

ש ונו הקדיחסיד הגיע לבקש את רבי ישראל לדבר מרב[                       
  ...]בפני אנשים

אני לא . תות ולהרצוא אלי לבקש בקשואני באמת לֹא מהסוג הזה לב
  ...ת פרסוםוהב לעשוא

-ואף, נו. זה האמת, קים לגמרי מכל וכֹלואנחנו רח, ת אלוורואנחנו בד
ת אלו ורולו בדיאפ, "חסדי השם כי לֹא תמנו", כן השם יתברך רחמן-פי-על
ד ולֹא וצים כבולֹא ר, דוכבלֹא , אם אנחנו מבקשים אמת,  שאנחנוולו כמיאפ
  .תינוורולו בדיזר אפואז השם ע, דודפים אחר הכבור

אז אנחנו צריכים רק למסֹר עצמנו להשם יתברך שיעזֹר לנו שנזכה לדבר 
הכל בנס , זה הכל בחסד. קים לגמריוכי אנחנו רח, דברי אמונה, דברי חן

  .זה האמת, והכל בחסד
, תובות טולוצים לפעֹל פעושנדמה לנו שאנחנו ר, ליםולו אנחנו הגדיאפ

  ,בוט: "לדבר יפה,  בדרך רגילהוין שלנו בדרך כמישים הענואם אנחנו ע
קר הוא שהלב יאבל הע, .."דה רבהות, בוט. תולהתרא

אולי כשאני : "בוצריכים לחש. יבער להשם יתברך
אולי יצא מזה ,  אדם זהואתראה עם אדם זה א

  ".ם יתברךבה להתקרב להשוט
כשאני נתקרבתי , אהואני ר, ברוך השם

באה אלי , ש ונעשיתי חסיד ברסלבונו הקדילרב
! ?ברסלב, געואתה מש, מה: "כל העיר טבריה

 ואני ."אבל לֹא ברסלב, צריך חסידות אחרת
ל ולֹא יכֹלתי לסב, סבלתי את כל השקרנים

רבי , בהורה טוהשם יתברך הראה לי סח. תםוא
הוא זכה והאיר בי דברים ו, נרוישראל קרד

  ! זהולם כמואין בע, לםויקרים כאלה שאין בע
אני ברוך השם היה לי שכל והבנתי שרבי 

כך - כלווהוא היה ל, ב מאֹדוישראל הוא ט
, שמחה כשהוא ראה שאני נמשך אחרי ברסלב

  אני, לוהוא בא לטבריה בשבילי ונעשה בינינו דבר גד
, ביםוהיה בינינו חיים ט. תיו אאהבתי את רבי ישראל ורבי ישראל אהב

וברוך השם שאני , אני אהבתי מאֹד את ברסלב.  ברסלב-דברים יקרים מאֹד 
, בשביל מה", ולֹא שמעתי ל,  האבא שלי לֹא ידע שאני ברסלב.מחזיק מעמד

  ".שיחזיק במה שהוא מחזיק ואני יש לי ברוך השם דברים יקרים
? ברסלב. אין לי נחת מזהאני , אה שאתה ברסלבואני ר: "הוא אמר לי

  ".הב ברסלבואני לֹא א, צה שתהיה חסידות אחרתואני ר? צה ברסלבומי ר
  !"רק ברסלב, תשמע מה שאני מדבר אתך, אבא": ואני אמרתי ל
 אני לֹא .והצלחתי, בו שזה דבר טואבל אני הסברתי ל, הוא לֹא רצה

  .ה היהוככ". בותראה כמה ברסלב ט, תראה, אבא", ותורציתי לעזֹב א
  

אני רק ידעתי שרבי , ההתנגדות היה חזק מאֹד ואני לא ידעתי מה שזה
צא איש אחד שהוא ום כשאני מוהי. לוישראל בא לטבריה ונעשה רעש גד

 השם יתברך ,ברוך השם .ל שמצאתי איש כזהואז אני עשיר גד, צה ברסלבור
שה דר.. ת כאלוומתנ, תובות טותן לנו בכל עת תמיד מתנותנו ונוהב אוא

  )ההמשך יבוא( ...ם ובכל עתות בכל מקול לזכוכל אחד יכ. גישאנק

  

  )לד מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא(

נה וטא התחתובדי, ם הזהור היתובעֹצם חשכת שפלותנו בד                   
ת ות ואמונווגֹדל עֹמק תכלית תכלית הירידה בכפיר, שאנו מונחים כעת

ח הצדיק ף יתגבר כֹוף כל סופי כן ס-על-אף, קפת עמלית שהם עצם קלוכזבי
ת האלה ומאת והֻטוהמך הֻזות שנפלו לתוציא גם את כל הנפשות ולהולהעל

שך רסות והחֹופי שמעֹצם האפיק-על- ואף,פת עמלקישהם הם עצם קל
ד כלל מהו וואפלה כמעט עד אין תכלית אשר בימינו אלה כמעט שלא ידעו ע

ד ועה שיתגלה הצדיק האמת שלא היה עאבל מיד בהגיע העת והש, האמת
ב האמתי ו ויביא הכל אל התכלית הטונואז יגמֹר הכל כרצ, לםוהו מעוכמ

  .הנצחי

ת ועור להטעיו לאֹרך ולרֹחב מאֹד בלי שיהשקר מתגבר ומתפשט עכש
וכבר נתפסו רבים , שהו הקדורתויתברך ומת' ם מהולם חס ושלואת כל הע

ין לֹא השלים יפי כן עד-על-אבל אף, רידי השק-ונלכדו במה שנלכדו על
כן הוא מתגבר ומתפשט בכל פעם - ועלו ומנוחתועוא למרגוהשקר לב

רסים ואין שכת האפיקו שאנו רוכמ, עורית בלי שות חדשובשקרים ורמאוי
ס הכל בכמה וכמה מיני תר תמיד לתפֹווהמתנגדים על נֻקדת האמת ח

 אין והשקר לתכלית שלמותכי קֹדם שבא , תות ודברי חלקלקופתויים והסת
כן הוא מתגבר ומתפשט בכל פעם בשקרים ורמאות - ועל,חוע ומנו מרגול

ם וס הכל חס ושלתר תמיד לתפֹועור והוא חית בלי שות חדשוורמאוי
אבל , ות עד שלמותות ודברי חלקלקובשקריו בכמה וכמה מיני פתויים והסת

כך -פשט השקר כלכשיגיע העת והזמן שית, תרוידי התפשטות השקר בי-על
שכמעט יטעו הכל , םו חס ושלו ומנוחתועו עד שהוא סמוך למרגואובמל

יתברך ' לם להקא יתגלה האמת ויתקרבו ֻכיאז די, בשקריו ונכלי הבליו
  .'וכו" ן לעדוושפת אמת תכ"באמת 

, כך מאֹד מאֹד יתהפך השקר אל האמת-ידי רבוי השקר כל-קא עליכי די
כי אז אהפֹך אל כל "וזהו ',  לקרֹא בשם השיתהפכו כל העמים אל האמת

  . 'וכו" העמים
  

  )כו-כג, אכילה –לקוטי עצות (

זהר מאֹד שלא לאכֹל פרי קֹדם צריך ִל� � � �                                                
גם אסור . זה-ידי- עלול לאבד נפשוכי יכ, שנתבשלה כל צרכה על האילן

 .ושאסור לקֹץ אילן קֹדם זמנ וכמ, ש פרי קֹדם בשולהלתלֹ
לה וביראת וונה גדוכשמברך הברכה על הפרי בכ� � � � 

כה להנצל שלא לאבד וידי זה ז-על, שמים כראוי
ומאֹד צריכין .  על ידי הפרי שלא נתבשלהונפש
כי , תות הפרובפרט בברכ, ת הנהניןוזהר בברכִל

ת הרבה שנצרכין לבררם ויש בהם אבד
 .תםוולהעל

עיל ו מואינ, ות בביתוגם כשמבשלין הפר� � � � 
; לזה להתיר לאכֹל פרי שלא נתבשלה על האילן

ת שלא נגמרו ֻמנחים איזה זמן עד ואבל אם הפר
וֻמתר , עילושנעשין מֻבשלין מאליהן בתלוש זה מ

 .לאכלן
נו ידהי, הוי זהיר שלא לאכֹל בהלעטה� � � � 

כי זה הוא בחינת , במהירות כדרך גרגרן
 לאכֹל ועצמרק להרגיל , "'הלעיטני נא וכו"

כדרך , ארץ-הדעת ובדרך-בישוב, במתינות
שב אדם חשוב אצל וארץ כשי-כלין בדרךושא

 סימן ,ן בשיחותיו"מוהר-חיי (וכל לבדולו כשאיכך יֹאכל תמיד אפ, לחןוהש
 .כה לזהואשרי הז, ת גון לעיל איועי). סט

ל שום ור עצמנו תמיד שלא לאכו שנזכה לשמ,שיענווורחם עלינו וה...   ����
כי אתה גלית . דם זמנהוש שום פרי קווגם שלא נתל, דם שנתבשלהורי קפ

כי יוכל לאבד את , זה-ידי-לנו עֹצם ההפסד וההזק שיוכל להגיע להאדם על
רחם עלינו ושמרנו והצילנו מזה , לםו של עונורב. זה-ידי-ם עלו חס ושלונפש

רך ברכת שיענו וזכנו תמיד לבוועזרנו וה. ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים
ך וק ברכה מתוולֹא נזר, לה ועצומהוונה גדו בכ,תו ובפרט ברכת הפר,הנהנין

בכל עת שנרצה , רק נזכה תמיד להתגבר ולהתחזק בכל עֹז, םו חס ושל,פינו
נה ולברך הברכה בכו, לם הזה איזה הנאהות מהעו ליהנול איזה פרי אולאכ
, שתה ונהנה ממנוכל וִנאבאֹפן שלא יזיק לנפשנו כלל כל מה שנֹ, לה כראויוגד

סיף בנפשנו חיות דקֻדשה ותינו ולהורק אדרבא נזכה להשלים את נפש
שיענו שיהיו וותעזרנו ות. שתה ממנואכל וִנידי כל דבר שנֹ-על, להווהארה גד
לה לשמך לבד בלי ותנו בקֻדשה ובטהרה גדותנו וכל הנאותינו ושתיוכל אכיל

 בע נפשם דקֻדשהוכלים לשו האונהיה בכלל הצדיקים, שום הנאת הגוף כלל
  .)תפילה מד, לקוטי תפילות ב(
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