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תתקע"ט

) ...ויקרא י"ט ,י"א(

הבעל דבר הוא הגנב הראשון ,רֹאש לכל הגנבים והרמאים שבעולם,
כי הוא מתנהג עם רֹב בני אדם בדרך גנבה ,בערמה ורמאות בכמה וכמה
מיני דרכים שונים ,שמרמה את האדם וגונב דעתו בכל עת עד שרוצה
לתפסו במכמרתו ,רחמנא לצלן ,כנודע וכנראה בחוש ,וכמו שצעק דוד
המלך ,עליו השלום ,על זה תמיד ,כמו שכתוב" :יארֹב במסתר כאריה
בסכו וכו'" ,שכל זה הוא בחינת גנבה ,כמו הגנב האורב במסתר כדי לצוד
ֻ
האדם ברשתו ,חס ושלום .כי באמת על פי רֹב אי אפשר להבעל דבר
שיבוא אל האדם להסיתו לעברה גמורה ,חס ושלום; רק בתחילה מתלבש
עצמו במצות ,וגונב דעת האדם ומורה לו התר ומלביש לו העצה רעה שלו
במצות ,והיום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו' ,כמו שאמרו
רבותינו ז"ל ,ומחמת גנבתו וערמתו קשה מאֹד להינצל ממנו .ועל כן
באמת אי אפשר להינצל ממנו בשלמות ,כי אם על ידי הצדיקים האמתיים
שבדור ,שכפו את יצרם ועמדו בנסיונות אין מספר וכבשו את המלחמה
בשלמות ,והם ידעו כל דרכיו ומסתוריו וכל דרכי גנבתו ,והם
יודעים איך להתנהג עמו ,כי הם גם הם מתנהגים עמו
בגנבה וערמה ,בבחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל:
שרי להו לצדיקיא לסגואי ברמאותא עם רמאי.
ודייקא על ידי גנבות וערמות מצילין הצדיקי אמת
את האנשים אשר נלכדו כבר ברשת היצר הרע,
כצפרים הנאחזים בפח ,על ידי גנבותיו
וערמימותיו.
וזה בחינת מה שמובא במקום אחר,
שהצדיקים מעוררים את בני אדם משנתם
ומנפילתם על ידי ספורי מעשיות דייקא,
שמלבישין ומעלימין בהם את הפנים של התורה
הקדושה ,שזה בחינת גנבה וערמה ,שמתנהגים
עמו ברמאות ,כי נדמה לכאורה שמספר ספורים
של חֹל ושיחת ֻחלין ומלין דעלמא ,והוא מלביש
בהם דייקא השבעים פנים לתורה ,ומוציא את
האנשים מרשת הבעל דבר ,בבחינת "משנה פניו
ותשלחהו" )איוב יד( ,שמשנין את הפנים על ידי הלבושין של ספורי
מעשיות בכדי שלא יכירו ,ועל ידי זה דייקא מוציאין אותו בגנבה מהם.
נמצא שהצדיק מתנהג גם כן בגנבה וערמה גדולה כדי להוציא בני אדם
מרשת הסמך מם ,שנפלו לשם על ידי דרכי גנבתו וערמתו) .לקוטי הלכות -
הלכות גניבה ג'  -אות ב' לפי אוצר היראה – יראה ועבודה ,קנ"ט(
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) ...ויקרא י"ט ,י"ז(

אין לך דבר שהבעל דבר יוכל להטעות את האדם ולהפֹך עברות
גמורות למצות כמו בעניין המחלֹקת ,ששם מרקד הבעל דבר הרבה ,כי
בעניין זה יוכל בקל להתלבש עצמו במצות ,כי מסית את האדם על חברו
שמצוה גדולה להדפו ולרדפו ,כי הלֹא עשה כך וכך ,כמצוי עניין זה הרבה
בעולם .כי זה ידוע ,שאין אדם שלא יהיו בו איזה חסרונות ,אבל אנו
מצֻוים לבלי להסתכל על הרע שבישראל ,רק על הטוב ,ולדון את כל אדם
לכף זכות ,כמו שהזהירו רז"ל בכמה מקומות ,ואפילו על החוטא הזהירה
התורה הקדושה" :הוכח תוכיח את עמיתך ,ולֹא תישא עליו חטא" ,שלא
לביישו ברבים.
ועל כן באמת אמרו רבותינו ז"ל :תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע
להוכיח ,ופרש רש"י ,שלא ישא עליו חטא על לבון פנים; ואמרו שם:
תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה ענוה שלא לשמה עדיפא ,ופרש רש"י,
שעושה עצמו ענו שאינו רוצה להוכיחו ,ואותה ענוה שלא לשם שמים היא,
ואף על פי כן עדיפא מתוכחה לשם שמים .מכל שכן וכל שכן בדורות אלו,
בודאי מצוה גדולה לדבר על לב חברו להטותו לדרך האמת לאמתו ,אבל
לֹא להוכיחו ברבים ולביישו ,חס ושלום ,מכל שכן להרבות במחלֹקת,

אשר הפליגו רבותינו ז"ל מאֹד בחֹמר אסור המחלֹקת .מכל שכן כשהדבר
להפך ,שעומדים יושבי קרנות ושותי שכר וחולקים על כשרים ויראים
אמתיים ,והכל בכֹח המנהיגים שאינם כראוי ,שטעו על ידי בחינת שדין
יהודאין ,על ידי שאין כלי המחין שלהם שלמים ,עד שלפעמים טועין על
ידי זה כל כך ,עד שכמעט שנעשה אצלם שפיכות דמים למצוה גדולה,
ושופכים דם הכשרים כמים בבזיונות וחרפות ובושות והלבנת פנים
ברבים ,ולפעמים אף בקפוח והמעטת פרנסה ויותר מזה מה שאי אפשר
לבאר על הכתב ,ועל הרועים כאלו צועק הנביא בכמה מקומות ,כמבֹאר
בפנים .על כן צריך כל אחד ליזהר ביותר שלא יצא מדרכי התמימות
באמת ,בפרט בעניין מחלֹקת ,שלא יחזיק במחלֹקת על כל פנים ,ולֹא יטעה
את עצמו שצריך לקים גם מצות שפיכות דמים לרדוף אחר כשרי הדור ,כי
די לנו בתרי"ג מצות שקבלנו ממשה רבנו ,עליו השלום ,ואל יוסיף בעצמו
מצות כאלו) .לקוטי הלכות  -הלכות יין נסך ד'  -אותיות י"ג ט"ו ט"ז י"ח
לפי אוצר היראה  -מחלוקת  -כ"ג(
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היינו שתקבל באהבה כל הרעות והיסורין הבאים
עליך ,כי ראוי שתדע ,שלפי מעשיך ,אחר כל
היסורים והרעות שיש לך ,עדיין הוא מתנהג עמך
ברחמים ,כי היה מגיע לך יותר ויותר ,חס ושלום,
לפי מעשיך .וזהו :ואהבת לרעך – שתאהב הרע
שבא לך ,הינו הרעות והיסורין הבאים עליך ,חס
ושלום ,תקבלם באהבה ,כי כמוך – כמו שאתה
הוא ,הינו לפי מעשיך ,אני ה' – בעל הרחמים,
עדיין אני מתנהג עמך ברחמים ,כנ"ל) .לקוטי
מוהר"ן א' – סימן קס"ה(
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב מ"ה(

 עיני ולבי ,המשתוקק
ומתגעגע אחר הבעטלר הנורא בעל כתפים רחבות
הלוחם מלחמותינו ונושא אותנו מכל מקומותינו
לבחינת למעלה מן המקום.
עלינו להודות ולהלל לה' בקול רנה ותודה על גדל החסד הנפלא
והנורא עד אין סוף ואין תכלית שעשה ה' יתברך עמך ועם כל ישראל,
לקרבנו לאור קדוש ונורא כזה שאי אפשר לדבר בזה כלל ,שמקבץ כל
הנדחים ואבודים כמונו היום בדור החשך הזה ומכניסם בתוך הקדֻשה
העליונה עלאה דעלאה .אשריך וטוב לך שזכית לזה.
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב מ"ט(

 לאהובי אחי יקירי וחביבי ,אשר ה' משתעשע בו ומתפאר בו וחבבו
בחביבותא סגיא ,וכתר מלכות חכמה נתן ברֹאשו כדי שירחם על ישראל
וישתדל בתחבולות גדולות רבות ויגיעות עצומות בכל כחו שישדך ויחבר
את ישראל עם המנהיג החכם האמת נחל נובע אור החדש שהוא יכול
העמקה והנוראה ולהעלותם לתכלית העליה העליונה,
להוציאם מהירידה ֻ
ולהאיר בלבם אור האלֹקות בהארה ובהתגלות גדול ונשגב שלא היה
כזֹאת מעולם.
בסוף הגלות הארֹך המר הזה בדורותינו אלה ,שהוא סוף קץ האחרון
אשר ירדנו פלאים וכל אחד ואחד ירד ונפל למקום שנפל ,כמו שיודע כל
אחד בנפשו ,לולא ה' שהיה לנו שהוא ממשיך עלינו גם עכשו בתֹקף עֹמק
נפילתנו וגלותנו הארה נפלאה הנמשכת בהעלם גדול מהצדיק האמת
שהוא רוחו של משיח ,שהוא עקר תקון העולם בסוף קץ האחרון ,לולא
זֹאת כבר אבדנו בענינו.
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אין לנו להישען עתה בדור הזה באחרית הימים האלה כי
אם על כחו של זקן שבזקנים דקדֻשה ,אשר העמיק מאֹד
לחשב על אחריתנו .לולא תורתו שעשוענו  -כמעט וכו'.

)ימי מוהרנ"ת ב' – קכה-קכו(
☺  ...והנה השם

תורה מאלו התורות הנפולות הנמשכין דרך הקלפות ,ולֹא
יכנסו דבריהם באזני ובלבי כלל ,ותגן עלי ברחמיך
ובחסדיך ,ותעזרני שיהיו נמשכין לי חדושי תורה
אמתיים דרך הקדֻשה ,ואזכה תמיד להמשיך בדעתי
ולקבל חדושין דאוריתא אמתיים משרשם
העליון דרך הקדֻשה ,בלי שום אחיזת
הקלפות והסטרא אחרא כלל) :לקוטי
תפילות א' – מתוך תפילה כח(

יתברך גמל עמי חסד מה שלא עלה על
דעתי ,כי הגביר הנזכר לעיל בעצמו
úòã íìåòá õéôäì àð åøæò
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל(
נתן בשביל שלשתנו דהינו אנחנו שנינו
à"òéæ ,ùåã÷ä åðáø
  ...באתי ממירון
בצרוף האורח שבא בשבת ,נתן
לטבריה בלי כסף ,לא היה לי לחם
חמשים טאליר של מצרים ,ומשאר כל
øàåãä éôéðñá àð åîøú
לאכול ,בלי גוזמה ,לא היה לי לחם
העיר קבצו גם כן ארבעים ושנים
ïåáùç
לאכול ,הייתי יכול למות ,והפעם הרגשתי
ושנים
טאליר ,ונתן הרב לחלקנו ששים
89-2255-7
בכל הגוף ...רבי נתן כתב לבנו רבי יצחק,
טאליר גם הרב קנה ממני ספרים בסך ארבעים
שיעשה בשביל המשפחה של רבי נחמן מטולטשין,
טאליר ,ובתוכם קנה ספר לקוטי מוהר"ן וספר
אם לא ,ימצאו אותם מתים...
האלף-בית ]ספר המדות[ וזה יקר בעיני מאד שזכיתי
 ...הייתי צריך פח נפט ,לא היה לי כסף ,אז אני פגשתי
להשאיר ספרי רבנו זכרונו לברכה במדינה רחוקה כזאת
איזה בן אדם שהוא היה גבאי צדקה ,ואני סיפרתי לו" :אני
גם ר' אהרן הנזכר לעיל קנה ממני שני ספרי לקוטי מוהר"ן,
צריך על שבת" ,והוא לא עזב אותי והביא לי פח נפט ...אני
ושני ספרי אלף-בית להוליכם לסלוניק שהיא עיר גדולה לאלפים
סיפרתי לו" :היום יום שישי ,ואין לי שום דבר על שבת" .הוא הביא לי
במדינות ישמעאל ,וישראלים דרים שם הרבה יותר מסטנבול:
☺ והנה התחלתי לבקש ספינה ומחמת שאין לי מכיר שם ,וגם איני לקנות פח נפט ...הייתה בהריון ,והייתה צריכה מאד לאכול ,אבל לא היה
יודע שום לשון היה קשה לי מאד למצא ספינה גם בעצמי לא ידעתי היטב לה ,לא כסף ולא שום דבר ,הוא הביא לי פח נפט ,הייתי עשיר גדול ,אבל
להיכן דרכי נכונה ,אם לעכו או לצידון ,אם ליפו והנה כל מה שסבב השם מה לבשל לא היה לי...
 ...כולם היו מתנגדים ,הם צחקו ממני כמו שצחקו מן השבעטליר'ס',
יתברך עמנו באלו הימים אי אפשר לבאר הכל ,אך סוף דבר לא היה
בדעתי לצאת משם בזריזות כל כך קדם שבת והשם יתברך חמל עלי וסבב אני ברוך השם יש לי כבר פח נפט ,אבל מה לבשל אין לי ...כשאני יושב פה
כמה סבות לטובה ,ובא לביתי ביום ה' סמוך לערב ר' יהודא הנזכר לעיל ואני חי ,אני לא מבין ,לא היה לי לא כסף ולא נפט ולא כלום ,הוא נתן לי
שדברתי עמו בערב שבת כנזכר לעיל ,והביא עמו ערבי אחד שהודיע לו פח נפט ,אתן לך לקנות פח נפט ,קודם כל שיהיה על מה לבשל...
 ...לא היה לנו לא דירה ולא כסף ,אני הייתי עם אשתי אצל חותני,
שיש ספינה לצידון ,וצוה עלי לילך תכף לקונסליר ,כי הקפיטאן אמר שאי
אפשר לעלות על הספינה עד שאקבל כתב שקורין שם טיסקירע וחותני היה מתנגד כזה ,הוא סגר את הדלת בליל שבת ,שלא ללכת לרבי
מהקונסליר ותכף הלכתי להרב ולהגביר ולהקונסליר ,וכתב תחת ישראל )קרדונר( ...
 ...חותני הכה את רבי ישראל )קרדונר(" ,אתה הורג את הבת שלי?
הבילעטין תכף ,ונתתי לו בעד זה ששה טאליר אבל הטיסקירע נתעכבה עד
אני הורג אותך" ,אז בליל שבת הוא הרגיש לא טוב והוא מת ,בליל שבת
יום מחר אחר חצות:
בבוקר הוא נפטר ,והניח עשרה יתומים קטנים ,אני זוכר את ההלוויה
)לקוטי עצות – תלמוד תורה ,סימן כח-ל'( שהיה במוצאי שבת ...
 ...רבי ישראל קרדונר היה בסכנה גדולה ,הוא לקח כסא של ברזל
 על-ידי תורה ותפלה זוכין לשמחה,
ועל-ידי שמחה זוכין לעזות דקדֻשה ,ועל-ידי עזות דקדֻשה זוכין להתקרב ורצה לתת לו בראש ,השם יתברך ריחם ,ובאו אנשים הם לקחו את
לצדיקים אמתיים ,ועל ידם זוכה לאמונה שלמה .ועל-ידי אמונה יש לו הכסא ,הוא נשאר בחיים ,אבל חותני מת בשבת בבוקר ,במוצאי שבת היה
בחינת ידים לקבל מוסר ממוכיחי אמת ,ועל-ידי זה נצולין מגרוש הלוויה...
 ...מתנגדי ברסלב לקחו סכין גדול ואמרו" :אנחנו נשחוט את כולם",
ומחלֹקת ,ונתרבה שלום בעולם ,ונעשה שלום בין ישראל לאביהם
שבשמים .ואזי מתקן וחותם הקדֻשה בבחינת חותם בתוך חותם )לקוטי היה סכנה גדולה ,הם אמרו שהם ישחטו אותנו ...נסים שאני חי ,שאני
יושב פה...
מוהר"ן ,סימן כב(.
 ...הוא מצא אותי בטבריה  ...הוא נפטר והוא השאיר אותי לבדי ,רבי
 צריך להתרחק מאֹד מלשמֹע תורה מתלמידי חכמים שאינם
הגונים ,כי הם בחינת שדין יהודאין שהם מקבלין תורתם מהשדין שיש ישראל קרדונר הוא בא מחברון לטבריה ומצא אותי בטבריה ,ואיני יודע
להם תורה נפולה ,ועל-כן דרכם לומר תמיד דרושים נפלאים שנתקבלים כלל ,אבל זה אני יודע ,רבי ישראל קרדונר היה בחברון ,והוא בא לטבריה,
לפני ההמון ,וכל דבוריהם דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים .אבל אין מצא אותי בטבריה ,זה אני יודע  ...הוא נפטר בטבריה רבי ישראל
מקבלים תועלת מהם ,כי תורתם של אלו התלמידי חכמים אין להם כח )קרדונר( ,הוא והילדים שלו ,ומה שסבלתי כמה שנים ,אין לשער...
להדריך את האדם בדרך הטוב ,אדרבא על-ידי תורתם נופלים בני אדם
בכפירות גדולות ומבזים ומחרפים יראי השם ,וכל ההתנגדות בא מהם
)שם ,סימן כח(.
 התקון לזה הוא שיכניס אורחים
תלמידי חכמים אמתיים לתוך ביתו ,ועל-ידי
זה זוכין לבוא לאמונה ולחסד ,ולבטל את
מערכת 054-8484486 / 054-8429006
עצמו לפני השם יתברך בבחינת אנֹכי תולעת
מכתבים ת .ד 220 .כוכב יעקב 90622
ולֹא איש ,ועל-ידי זה מתגברים על המתנגדים
תרומות בבנק הדואר מס' 89-2255-7
ומשברין ומבטלין הכפירות והמינות הבאים
)( 13:00-15:00
שידוכים 02-5824048
מהם ,וזוכין להעלות ולברר הטוב
אימייל Shabat.Breslev@gmail.com
שבתורתם.
ארכיון העלונים ww.nanach.org/parsha
 ...ותרחם עלי ברחמיך הרבים,

ותצילני מכל מיני חדושי ובאורי תורה
הנמשכין דרך הקלפות על-ידי השדין ,שיש
ìù äîìù äàåôøì
ותשמרני
להם תורה נפולה מאלפין הנפולין,
éöôç ïá ìàøùé
וחדושי
באורי
תמיד שלא אשמע לעולם שום
ïîà ,åúçôùî ìë ìòå åéìò ïâé ùåã÷ä åðáø úåëæ

