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 [   È·ÂÂ Ì ÈÚÈ·˘‰ ...   )ב ,ה"ל'( 

ח וסקין לטבושע, תיווקר הזביחה והשחיטה של היצר הרע וחיליע
ת וסקין להכניס בהם מחשבוידי שע  הוא עלעיקרה, ט בני האדםושחיול
כד את ו לעיקרוה.  הזביחה והשחיטה שלהםעיקרזה  ידי שעל, תורע

 ו במחשבתמאדאדם טרוד כי בזה ה, ןות ממות של תאווהאדם במחשב
תר ו יווכל מה שיש ל, ו בידותוכי אין אדם מת וחצי תאו, כל ימי חייו

ת ווהנה מחמת שהמחשב. לםו לעותו ממלא תאוותר ואינו ביוחסר ל
ן ון לרעיולכין מרעיוזה ה ידי על, מאדכרוכים ונסבכים זה בזה 

  . םו חס ושל,זה למה שבאים ידי עד שבאים על, וממחשבה למחשבה
שפתאֹם יעמֹד האדם וינוח וישבת ויהיה , והעצה הכללית לזה הוא

ת וך כל הטרדושבת, וזה בחינת שבת. ושב ואל תעשה במחשבת
 לגמרי וינוח ות יבטל את עצמונים הרבים והמחשבווהבלבולים והרעי

תה וכי באמת המחשבה ביד האדם תמיד להט, וישבת בבחינת שבת
 ו שקשה לונדמה ל, נים הרבהוית ורעורק כשנתבלבל במחשב, ונוכרצ

שפתאֹם יעמֹד וישבת ויבטל ,  העצהעיקראבל , לשוב ולצאת מהם
,  הוא שב ואל תעשהעיקרשה, תו המחשבענייןל בוכי זה כלל גד, ועצמ

ת ו להיעיקרכן ה על, תרויהיה נלכד י, כי אם ירצה לעמֹד נגדם ולסתרם
ך תקף בלבול ושבת, פנים כל שב ואל תעשה מעתה על

  . דו יחשב עולאת יעמֹד וינוח וחשבהמ
, טול דקֻדשה באמתיולפעמים צריך לזה ב

, ר בהשם יתברךו לגמרי ויזכונו שיבטל עצמיהי
. ף יתברךור האין סו לגבי אוויבטל את עצמ

ר תמיד ושצריך האדם לזכ, וזהו בחינת שבת
 קֻדשת שבת גם בימי וולהמשיך על עצמ

ד ך כל הבלבולים יעמֹוינו שבתיה, החֹל
זה ינצל מכל  ידי ועל, וינוח בבחינת שבת

 הלכות -לקוטי הלכות ( .תות רעוהמחשב
 –שבת  -אוצר היראה עיין ו ' אות ח-' ו שבת
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  נכלל  הגוף  שאין  זמן  כל  כי  .בנפש  נכלל  כשהגוף  םוהשל  עיקר

  מפני  בעצמי  םושל  אין  בחינת  ,לוגד  מחלֹקת  יש  אזי  ,בנפש
  םוושל  חס  שתתהפך  ,אֹפן  בשום  אפשר  אי  זה  בודאי  כי  .חטאתי

  ,לשרשה  לםולע  נכספת  הנפש  כי  ,חלילה  לגמרי  להגוף  הנפש
  וכבר  ,םוושל  חס  ,גמור  רשע  הוא  אם  ילואפו  .נהוק  ןורצ  תולעש

  בודאי  ,הנפש  בפנימיות  זה  כל  על  ,תרובי  ונפש  על  וגופ  התגבר
  ומתגעגעת  ונכספת  ,מאד  ועצום  מר  לובק  מאד  מאד  ונפש  עקתוצ

  ןורצ  דהיינו  האמת  ןורצ  הוא  הנפש  ןורצ  כי  .לשרשה  לשוב  מאד
  ואין  ,לםולע  חיים  נשאר  בודאי  יתברך  השם  ןוצור  .יתברך  השם

  וכמ  ,אֹפן  בשום  ,םוושל  חס  ,ונורצ  ולבטל  תולשנ  שיוכל  מי
  בודאי  כי  .ממהור  'ה  ימין  וכתיב  ',ה  לםולע  םומר  ואתה  :שנאמר

  שרצה  מה  ונתוכו  נשלם  ויהיה  ,ונוכרצ  ושל  את  יגמֹר  יתברך  השם
  יעבדו  דייקא  ניםושהתחת  כדי  היה  ונתוכו  שכל  ,ולמוע  בבריאת

  חזק  ספהוכ  הנפש  בודאי  כן  ועל  .לנפש  הגוף  להפֹך  דהיינו  ,ותוא
  ,שהתגבר  וכמ  הגוף  התגבר  אם  אפילו  ,נהוק  ןורצ  תולעש  תמיד

  .םוושל  חס
ם ואין של:  שנאמרוכמ, ם לרשעיםוכן אי אפשר שיהיה של ועל
ומשם נשתלשל . כי תמיד יש מחלֹקת בין הנפש והגוף, לרשעים' אמר ה

כין להגביר ום כי אם כשזוועל כן אין של. לםות שבעוכל מיני מחלֹק
ם בשלמות ועד שיתהפך הגוף לנפש שאז הוא השל, הנפש על הגוף

ן הגוף ועד שנתבטל רצ, כין לשבר הגוף לגמריוכי הצדיקים ז. באמת
כן לעתיד לבֹא שאז  ועל. םו השלעיקרשזה , פש ממשונתהפך לנ, לגמרי

וגר :  שנאמרוכמ, לםופלא בעום המועל כן יהיה אז השל, יזכו הכל לזה

ויהיה נכלל בחינת ,  יתברךונוכי אז ֻיכללו הכל ברצ', זאב עם כבש וכו
כן נקרא שבת  ועל. םו השלעיקרשזהו ', גוף בנפש וכו, בהמה באדם

לם הבא ובחינת ע, התגברות הנפש על הגוףכי שבת הוא בחינת , םושל
לפי אוצר ' אות ט - ' הלכות חדש ג-לקוטי הלכות ( .םושזה בחינת של

  )ה"כאות  – שלום –היראה 
  

  )'כ סימן –] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

הגיע אגרת , בובעת שהייתי במאהל, אחר פסח ... ☺                       
קש יוב, מאד לברכה חלש ונושהוא זכר, ומכאן נשלח אלי, לפה ברסלב

שחזר , כך הגיע אגרת ממנו-תנו להתפלל עליו אחרומאתנו והזהיר א
 ועילו לות שלנו הושתפל, ואמר, תות גשמיוידי רפוא- שלא עלולאיתנ
  .הרבה

 ונו ורבנו זכר,תוע אליו תמיד על חג השבועותה לנסיוהנה דרכנו הי
, תוש זסלב גם בחג השבועדוק-לברכה הבין שיצטרך להתעכב בקהלת

ת וא אליו על שבועו לבות שלא ירים אחד מאתנו את רגלווכתב לנו אגר
ב שהיה פה בכל פעם וראה את האגרת ו יאיר מנעמירואבל רבי נפתלי נר

מנו וזרז ושל-עמד וכתב לי ולכמה מאנשי, מנוושל-דם לכל אנשיופה ק
דש זסלב וק-קהלת לברכה לונותנו שאף על פי כן נסע ונלך לרבנו זכרוא

' ב וטפליק ודאשיב וכוווכן עשו פה ברסלב ואנשי נעמיר
  .תוונסעו לזסלב על שבוע

יתה דעתי חלוקה יוה, ב אזוואני הייתי במאהל
דש וק- הנסיעה אליו לקהלתעניין במאד מאד

עור ית בלי שות עצומוכי היו לי מניע, זסלב
א ו לברכה כתב שלא לבונווידעתי שרבנו זכר

ן הלך לבי הנה והנה איך להתנהג על כ, אליו
רא התגבר החשק על ול והנו הגדוובחסד

ע וונתגברתי ונסעתי לברסלב לנס, המניעה
ת שהיו ומשם לזסלב ועצם היסורים והמניע

 אי אפשר לבאר זאתתני בנסיעה ולי בבית ח
 והיה ו לברכה היה אז בביתונותני זכרוכי ח

 ונאספו אליו מאד מאדל וחשוב ויקר שם וגד
ע ות בעסקי משפט וגם היה מוכן לנסוריכמה עימ

 לקהלת קרמיניץ להנהיג ות עם אשתואחר שבוע
ב על ותי בכאן במאהלוורצה להשאיר א, הרבנות שם

ע לברסלב ום לביתי והתחלתי להכין עצמי לנס ואני באתי פתאֹומומק
ת מיד כי כבר ווזוגתי התחילה לבכ, ממיםולם משתכנזכר לעיל ועמדו ֻכ

פן ואני הלכתי לקבל רשות ותי בשום אוע או תוכל למנידעה שלא
 ותי הוא וזוגתוע או ורצה למנמאדוהקפיד עלי ,  לברכהונותני זכרומח

השגחתי על דבריהם כלל והלכתי מהם וקבלתי  לא תי אבל אניוהיא חמ
והזמין לי , ת כללוצאוהיה לי על ה לא חפצים שלי ונסעתי משם וגם

וגם , ת קצתוצאושים שהלוו לי על ההשם יתברך ברגע קלה שני אנ
ם זה ור ביויתה צריכה לחזיב שהוהזמין לי ברחמיו עגלה מנעמיר

 כי מאדם בשעה אחת והייתי אז טרוד ונחפז לביתה והכל היה פתאֹ
דם וע מקוואני הייתי ֻמכרח לנס, תו לשבועמאדהזמן היה סמוך 

  .ע עמהם יחד לזסלבומנו לנסושל-לברסלב כדי להתחבר עם אנשי
  

  )יב-י, מחשבות והרהורים – עצותלקוטי (

 תוחי בחינת הם תובוט תומחשב �                                        
 לאדם שיש ומלחמה .תוטמא תוחי בחינת הם תורע תוומחשב ,תורוטה

 תורוטה תוהחי בין ממש מלחמה הוא ,תוהמחשב ענייןב ובמֹח
-שולהקד יש כי ,זה עם זה צחושינ מלמעלה ונהובכ ומניחים ,תולטמא

 על מתגבר והאדם ,זה עם זה מנצחים כשהם לוגד תענוג הוא-ברוך
  ).ג"רל סימן ,'א ן"מוהר לקוטי( תםוא ומנצח תוטמא תוהחי
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ת ביחד בפעם ושאי אפשר בשום אֹפן שיהיו שני מחשב, הכלל � 
, הת רק בשב ואל תעשות רעולין לגרש המחשבוכן בקל יכ-על. אחד

ב איזה מחשבה אחרת ורק לחש, תה המחשבהוב או שלא לחשדהיינו
 ושימשך מחשבת, צא בזהוומתן וכי- משאאפילו וא, דהורה ועבובת

זה יפטר ממילא מהרהורים והמחשבה -ידי-ועל, לאיזה מחשבה אחרת
. ת ביחד בשום אֹפןוכי אי אפשר שיהיו שני מחשב, רעה שבאין עליו

ת ו הנה והנה כדי לגרש המחשבולנענע ראששאין צריכין , וכבר מבֹאר
ואל יסתכל , ל"ב מחשבה אחרת כנורק יחש, עיל כללוכי אין זה מ, תורע

 ).שם(וכנזכר לעיל , לאחריו כלל
, תושות קדוב מחשבוצה לחשוומי שר. מאדה והמחשבה גב � 

 אם אפילוכי , ק לגמריואזי הוא צריך לשת, לם המחשבהות לעולעל
,  אם ישתק לגמריאפילואך . הוא מפסיד המחשבה, ידבר אז דבור הגון

ועל זה צריכין טהרת ,  יש בלבולים הרבה שמבלבלין המחשבהעדיין
, שם(ת מצדיקים אמתיים וידי ספורי מעשי-כין עלווזה ז, המחשבה
 ).ועיין צדיק, ד"סימן רל
שימשך עלי קֻדשת ארץ ישראל שהיא , וזכני ברחמיך הרבים...    ����

ידי קֻדשת -באֹפן שאזכה על, תוכלליות כל העשר קֻדש, כלליות הקֻדשה
אשר אתה משגיח , ארץ ישראל לאמונה שלמה בהשגחתך הפרטיית

לם ושה עמי ועם כל העוואתה ע, וללם ֻכועת ורגע בכל הע-בפרטיות בכל
, כאמור,  ואין מספרת עד אין חקרוראות ונולות גדועת ורגע נפלא-בכל

לם ו כי לעות לבדולות גדושה נפלאולע
והכל בכֹח וזכות הצדיקים . וחסד
ת ותואשר כל הא, לים האמתייםוהגד
ידיהם -פתים האמתיים נעשים עלווהמ

  . תמיד
סיעני ואמצני וחזקני באמונתך    ����
ידי קֻדשת -שה תמיד הנמשכת עלוהקד
באֹפן שאזכה לידע ממי , ישראל-ארץ

ת ואיך לספר ספורי מעשילספר ו
באֹפן שתטהר , מצדיקים אמתיים

ואזכה לצאת . זה-ידי-מחשבתי על
ומכל , מעתה מכל מיני בלבול הדעת

ומכל מיני הרהורים , מיני ערבוב הדעת
, ת חוץונים פגומים ומחשבורעים ורעי

ת וולזכ, לםלטהר מחשבתי מֻכ
. תונות ונכות זכושות קדולמחשב

עת - בכלעני ותעזרני שאזכהיותסי
ב ולחש, לם המחשבה דקֻדשהות לעולעל

ובגֻדלת , דהורה ועבות בתושות קדומחשב
ובגֻדלת הצדיקים , ורא יתברך שמוהב

ולחדש חדושין אמתיים , האמתיים
, ניוואל יבהלוני רעי, שהורתך הקדובת

 יהיה כֹח לשום מחשבה זרה ולא
לם לבלבל את דעתי ונה שבעווחיצ

ז לגמרי ואזכה לשתק א, ומחשבתי כלל
, לם המחשבהות לעובעת שאני צריך לעל

כי הוא גם כן ,  דבור דקֻדשהאפילוק לגמרי לבלי לדבר אז וש ולשתולחר
  . מבלבל את המחשבה

 חס ,תיור בכל המסטינים והמקטרגים החפצים למנֹע אוותגע   ����
תן בי כֹח לגרש כל הבלבולים יות, תושות קדות למחשבומלעל, םוושל

ת ובמחשב, שה תמידורתך הקדוה להתדבק בך ובתבאֹפן שאזכ, ממני
ותצילני ותפדני מכל . בונך הטות כרצות וצחות זכורות וטהושוקד

ותמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו , לםות ומכל מיני יסורין שבעוהצר
לקוטי .. (.]'ובפרט מפלוני בן פלונית וכו[ישראל -ומעל כל עמך בית

  )ה" מתוך תפילה ק–' תפילות א
  

  ) המשך-ל "זצ,  ישראל אודסר'מר(
מכיוון שכבר הוא ידע בבירור שרצון הבורא ...   �                     

, והלך ביום חמישי לטבריה, "ם בבוקרכויש"אז היה , שילך לטבריה
כי הפרנסה שלנו , ביום ראשון התחלנו לאפות לחם למכירה, בשעה זו

 לנו שום דבר בשביל  היהולא, ואז היה זמן המלחמה, היה טחינת קפה
 הוא החזיק את ,רב בנימין ברזל, שלנו אז הקרוב משפחה, פרנסה

ואז האבא והאימא הם חשבו שנתחיל , כמו האימא שלו, האימא שלי
אבל מי ייתן לנו אפילו קילו אחד קמח בשביל לאפות , לאפות לחם

 ,אז הלכה לרב בנימין ברזל, כולם ידעו שאנחנו עניים ,אנחנו כי ?לחם
שני , שייתן לך שק, אני אגיד להשוכר של הקמח, ל תפחדיא: "אמר להו

, אז התחלנו לאפות לחם ביום ראשון, "כמה קמח שאתה צריך, שקים
והיה צריך לחם , שיבא בשבוע זו ביום חמי) רדונרארבי ישראל ק(והוא 

הוא פגש את רב בנימין , וכשהוא ירד מהחמור, סעודת לילהבשביל 
 רב בנימין .שיראה לו איפה לקנות כיכר לחם, אותווהוא ביקש , ברזל

  ...הביאו אותו אלינואז , ברזל היה יודע שאנחנו התחלנו לאפות לחם
  

  )ג"מ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  . א"שבט תשכ' ח, ה"ב  �                  
 עטלרבהמסור בכל לב ונפש אל הצדיק ה, הנערץולבי יקירי הנעים 

, עדיין אני יניק לגמרי ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, ור שהתפארוהע
', ויש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול וכו, פי כן אני זקן מאד-על-ואף

  . שלום וחיים וכל טוב
' ת הות אלצוני להזכירך פלאואהבתך ותשוקתך החזקה לשמֹע חדש

  :ותראוהנ
 עם קנים ותוסו איל שכור גדוך בום הֻחפה והחֻתנה היה בתומק

תה ממה שקבצו לחם ובשר מסֻעדת מיניניס יוהסֻעדה הי, עפר וזבלו
ראה ולה נותה בשמחה גדי היזאתוהחֻתנה ה, המלך) ם הולדתוי(

וגם החתן והכלה היו שמחים , מאד מאדוהיו שמחים שם , ונפלאה
. תם ביערויתברך בהי' ר החסדים שעשה עמהם הווהתחילו לזכ, מאד

ן והראש עטלרבקחין לכאן את הו איך למאדו מתגעגעים כים והיווהיו ב
ותכף ומיד , ר שהביא לנו לחם ביערוהעו

 אחרי מאדך שהיו מתגעגעים ובת
 הנה !הנני, ענה ואמר, רוהעו עטלרבה

תן וואני נ, באתי אצלכם על החֻתנה
שתהיו , לכם מתנה לדרשה גישאנק

  . ניושתחיו חיים אֻרכים כמ, ניוזקנים כמ
ין אני א? ורוואתם סבורים שאני ע

 ו אינוללם ֻכורק שכל זמן הע. ור כללוע
יך יכן אין ש-על, לה אצלי כהרף עיןוע

. לם כללואצלי הסתכלות וראיה בזה הע
 אני יניק לגמרי עדיין ומאדואני זקן 

-ואף, ת כללו לחיעדיין התחלתי ולא
 אני בעצמי ולא, מאדפי כן אני זקן -על
רק יש לי הסכמה על זה , זאתמר וא

כי . ואספר לכם מעשה, לומהנשר הגד
ת הרבה ופעם אחד הלכו אנשים בספינ

ובא רוח סערה ושבר את , על הים
ובאו אל מגדל , ת והאנשים נצלווהספינ

אחד ועלו על המגדל ומצאו שם כל 
ת ומלבושים וכל מה והמאכלים ומשקא

והיה שם כל טוב וכל התענגים , שצריכים
ענו ואמרו שכל אחד יספר . לםושבע

ן וכר מהזכרוה מה שהוא זמעשה ישנ
כר מעת ונו מה שהוא זיהי, ןוהראש

  .ון הזכרושהתחיל אצל
והיו שם זקנים ונערים והיו מכבדים 

, ענה ואמר מה אספר לכם, להיאת הזקן הגדול שביניהם שיספר בתח
ולא ידע שום אחד מה הוא . אני זוכר כשחתכו את התפוח מן הענף

.  זאת היא מעשה ישנה מאדאך היו שם חכמים ואמרו בודאי, אומר
זאת היא , ענה השני שלא היה זקן כמו הראשון, וכבדו את השני שיספר

אבל אני זוכר גם , זאת המעשה אני זוכר, בלשון תימה? מעשה ישנה
זאת היא מעשה ישנה ביותר , ענו ואמרו שם. כשהיה הנר דולק

שה והיה פלא אצלם שזה השני שהוא יניק מהראשון זוכר מע. מהראשון
ענה ואמר השלישי , וכבדו את השלישי שיספר. ישנה יותר מהראשון

דהיינו כשהתחיל , ן הפרייאני זוכר גם כשהתחיל בני, שהיה יניק יותר
ענה הרביעי . זאת היא מעשה ישנה ביותר, ענו ואמרו. להתרקם הפרי

ענה . אני זוכר גם כשהוליכו הגרעין לנטֹע הפרי, שהיה יניק עוד יותר
אני זוכר גם החכמים שהם היו חושבים , היה יניק עוד יותרהחמישי ש

ענה הששי שהוא זוכר גם את הטעם קֹדם . וממציאים את הגרעין
ענה השביעי ואמר שהוא זוכר גם הריח של הפרי . שנכנס בתוך הפרי
ענה השמיני ואמר שהוא זוכר גם המראה של הפרי . קֹדם שנכנס בפרי

  ...קֹדם שנמשכה על הפרי

�  ìáé÷ù úåðåéæéáä ìë øçà  
ø ' ìàøùéöæ øñãåà øòá"ì  

 )úåôéì÷ åéìò å÷øæ íéãìéíéðáàå   
íéðù êùîá(   

äáäàá ìëä ìáé÷ àåäå,  
ùåã÷ä åðéáøì áø÷úäì.  

åìéçúäùë ,äéøáè øéòá , ãéâäì  
øúñð ÷éãö àåäù ,  

íåñøôäî ìåãâ øòö åì äéä ,  
 úåðåéæéáä ìëî øúåé  

åéùëò ãò ìáé÷ù.  
 íéìùåøéì çøáù ãò  

]åúåà íéøéëî àì íùù[  
  

 ìöà éëùåã÷ä åðéáø , úåéäì  
"äðè÷ øéòá ãéñç" ,áåè àì äæ! 

��

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

��89-2255-7חשבון�,�ניתן�להפקיד�בכל�סניפי�הדואר:�תרומות
 www.nanach.org/parsha:��ארכיון�העלונים�/����Shabat.Breslev@gmail.com:אימייל


