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דדות וכי אם על ידי התב, כל הצדיקים לֹא זכו למדרגתם בשלמות

כי , רהושהרבו להתחנן לפני השם יתברך שיזכו לקים את הת, תוותפל
רה בפני וכי מת, עקר הכנעת הסטרא אחרא בשלמות הוא רק על ידי זה

 ושמכניס בדעת, םוחס ושל, עצמה יש לפעמים יניקה להסטרא אחרא
וכן מתפלה בפני עצמה תוכל הסטרא ; םוחס ושל, ללמֹד שלא לשמה

אבל כשנכלל .  לבדו להתפלל לצֹרך גופושמכניס בדעת, אחרא להתאחז
 ווכן כל למוד, רהו הוא רק שיקים את התווכל תפלת, רה ותפלה יחדות

ת ו ולעשכדי שיזכה לשמֹר, רה תפלהות מהתורה כדי שידע לעשואת הת
ואז יתפרדו כל , רה והתפלה יחד בתכלית היחודוואז נכלל הת, ולקים

אדרבא הרע נתהפך גם כן , פעלי און ואין להסטרא אחרא שום יניקה
  .בולט

. 'יערֹף כמטר לקחי וכו. 'וזה האזינו השמים ואדברה וכו
 וי שם לענינ"וכעין שפרש רש. שבודאי יכנסו דברי באזניכם

' כי אקרא ואתפלל בשם ה', קראא' כי שם ה'והטעם 
ת ועל ידי זה בודאי יערֹף ות תפלורוואעשה מהת

כמטר לקחי תזל כטל שיתקימו ויכנסו דברי 
ותזכו לקים את . בלביכם כמטר וכטל

רה הוא על ידי זה וכי עקר קיום הת, רהוהת
כי כל שירת , ל"ת וכנות תפלורושין מתושע

ת באחרית הימים והאזינו נאמרה כדי לזכ
:  שכתוב שם בעניןוכמ, רהוים את התלק

וענתה השירה ' ואנֹכי הסתר אסתיר פני וכו
כי . והזאת לפניו לעד כי לֹא תשכח מפי זרע

שהוא בחינת , שירת האזינו זה בחינת תפלה
בחינת עשרה מיני נגינה שבהם , שירה וזמרה

הינו , ם ספר תהליםויסד דוד המלך עליו השל
 רבנו עליו שעל ידי השירה הזאת כלל מֹשה

, ך בחינת שירהורה בתום את כל התוהשל
ועל ידי זה האיר בנו הארה . שהיא בחינת תפלה

שעל ידי זה עקר , תות תפלורות מהתות ולעשוהזאת לזכ
בחינת וענתה השירה הזאת , רה באחרית הימיםוקיום הת

 - ת רֹאש חֹדשוהלכ (:ל"וכנ'  וכווכי לֹא תשכח מפי זרע', וכו
  )אות יז, דדותוהתב - אוצר היראה לא לפי, ההלכה 
  
f ...  ËÙ˘Ó ÂÈÎ¯„ ÏÎ ÈÎ ÂÏÚÙ ÌÈÓ˙ ¯Âˆ‰...) ד,לב(  

כי צריך כל . קר תקון כל אדם הוא על ידי בחינת תקון המשפטיע
וכל ,  על כל דברוהינו שישפט את עצמ, אדם לכלכל דבריו במשפט

פט  מתנהג כמשום הם בחינת קלקול המשפט שאינוהפגמים חס ושל
לם שהם בחינת פגם ות של העות רעו על ידי חכמוועקר קלקול, רהוהת

 ו מתנהג עמודהינו מה שנדמה לכל אחד כאלו השם יתברך אינ, המשפט
ן וכג, ל לעמֹד בהםו יכות שאינונו נסיוומזמין ל, במשפט הישר והצדק

, וישר משפטיו' ובאמת צריכין להאמין כי צדיק ה. צאון פרנסה וכיוחסר
 ואף על פי שלפי שכל, ול לעמֹד בו יכומנסה שום אדם במה שאינ וואינ

אף על פי כן צריך להשליך , ברים עליוו לעמֹד בענינים אלו שעוקשה ל
ובודאי , ומשפטיו' ולהאמין בתמימות כי ישרים דרכי ה, ו וחכמתושכל

, ושהשם יתברך מתנהג עמ, לם בענינים אלווהוא צריך לעבֹר בזה הע
 ווכמ', נים וכוות והרעיו בהתגברות התאווא, יות בענובעשירות א

יב ים מחורבי אליעזר בן חרס, יב הענייםיל הלל מח"תינו זושאמרו רב
כה על ידי ו שהצדיק זונמצא שכמ. יב את הרשעיםיסף מחוי, העשירים

 לכל מיני רפש וטיט בשביל השם יתברך ו שמשליך עצמוהתמימות של
כה לבחינת תקון ועל ידי זה ז, )ין שםע, הסימן  - כמובא בלקוטי תנינא(

 כמבֹאר וב לו רשע וטודהינו להשיג השגת צדיק ורע ל, והמשפט בשרש

על ידי שמשליכים כל חכמתם ,  כן גם אצל אנשים פשוטיםוכמ, בפנים
כין לבחינת ועל  ידי זה ז, ושכלם ומאמינים בהשם יתברך בתמימות

ומתגברין ,  יתברךהינו שאינם מהרהרים אחר משפטיו, תקון המשפט
כי על . ולכלכל דבריהם במשפט, בר עליהםובכל עֹז לעמֹד בכל מה שע

ומעלה , תם לדרכי תמימותועל ידי זה הצדיק מקשר א, ידי התמימות
ת חס ומועל ידי פגם המשפט שנפל לתה, ם שנפלו לשםותם ממקוא

, תרותר צריכים ביוואם אף על פי כן יצרם מתגבר עליהם בי. םוושל
, תומוולצעֹק להשם יתברך מעמקי תה, זק בדרכי התמימותלהתח

ף יזכה על ידי זה ליצא וף כל סועד שס', בבחינת ממעמקים קראתיך ה
והכל בכֹח וזכות הצדיק , םו שנפל וירד עד תהות מעֹמק נפילתוולעל

  .ל"הנ
כי . וזהו כי כל דרכיו משפט.  בחינת תמימותו הצור תמים פעל:וזהו

 ול כמויתברך מתנהג כביכ'  בחינת תמימות כי התקון המשפט על ידי
 שכתוב עם גבר תמים תתמם שעל ידי זה עקר ושהאדם מתנהג כמ

ולהפך מי . 'אל אמונה ואין עול וכו: וזהו. ל"תקון המשפט כנ
 מתנהג בתמימות עליו נאמר מה שכתוב שם תכף ושאינ

ששחת וקלקל והפך .  לֹאואחר מקרא זה שחת ל
כי מה שנאמר בכלל . ו" בואוף לל"מלא באל

 וישראל כי לֹא נחש ביעקֹב הפך על עצמ
שזהו בחינת .  נחשוהגלגל שעליו נאמר כי ל

י "וזהו בניו מומם ופרש רש. מדה כנגד מדה
הינו . בניו היו והשחתה שהשחיתו הוא מומם

לך בתמימות הוא עקר הבן החביב וכי זה שה
וזה , ל"רה הנויתברך כמבֹאר בהת' לה
ת יֹשר ואינם ופכים אֹרחוהעק על הושצ

מאמינים כראוי בשלמות בצדקת המשפט 
ת ולכים אחר נחושים וסברויתברך וה' של ה

לכים בתמימות וכי אם היו ה. ת בניו היוורב
והשחתה . םוהיו נקראים בנים למק

,  נחשושהשחיתו הלא נחש עד שנתהפך לל
הוא מומם כי הפך תמימות הוא בעל מום כי 

ר ווזהו ד. ןו והמום הוא חסרן שלמותותמימות לש
עקש ופתלתל בחינת עם עקש תתפתל הפך עם גבר תמים 

 -ת נזיקין והלכ (.תתמם שאז נקרא בן ותמים בשלמות בלי מום
  )טת ו א,תמימות –צר היראה וי לפי את ו א,הלכה ה

 

  )ט"כ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 ישמרהו ויחיהו 'ה ,ד יקירי וחביבי כנפשיולכב  �                     
  .חיים אֻרכים בכל טוב אמתי ונצחי

ת ודע שרשי כל הנפשו שי,ידי הצדיק האמת-קר התקון הוא עליע
 ו ולהביאואיך לתקנ, ותודע איך לעסֹק עם כל אחד בחייו ובמווי

כן -על, לם הבאוקר שעשוע עיקר התכלית עי שזה ע,ת אלֹקותולהשג
  .ותכין להתקרב אליו בחיים חיווקר כשזיהע

 וחז עצמוידי שא- הוא רק על,וקר תקון האדם בחייו ולאחר מיתתיע
ולעתיד ישבו כל ישראל באהלי הצדיק האמת ואנשיו , בהצדיק

  . קר תקון האדםישזה ע, האמתיים ויתקרבו אליהם
 שבאנו לזה ,ת פעמים אין מספרואשרינו אשרינו אלפים ורבב

דושים דוש שבִחת ִחורור האוא, ר חדש כזהולם בזה הזמן שיש לנו אוהע
. גמתםת כאלה אשר אין ֻדוראות נות ומעשיות שיחורולה תשִג', כזה וכו

  . תיוותיו ותפלורום בתואשרי אדם אשר יהגה בכל י
  
  
  
  

 ל"זצ, אייזיק שלמה' סר בן רודאער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

��
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Ï‡¯˘È ˙È· Â�ÈÁ‡ 

 אשר ,תוראות הנות והתפלורות ימינו באלו התו לבל, יהיה בעזרנו'ה
 לים והחלושים בחליות כל החולים להחיושיכ, לםוהיה בעלא  הםוכמ

קר הרחמנות על ישזהו ע, תונוציא את ישראל מעוו ולה,הנפש מאֹד
  . י רוחניותם ודקותםפ ל,ן כללו אשר אין נאה להם שום עו,ישראל

 ו והצלחתוהמעתיר תמיד בעד ישועת .לםובאהבה רבה ואהבת ע
  „Ï‡¯˘È‡ ·Â¯Ò „                                                                     .בזה ובבא

  
  

  )' אות א– יום הכיפורים –עצות המבוארות (

כי יום זה מחיה את ימי , פור הוא כלליות כל ימות השנהיום ִכ� 
נו שרצונותיו יהי, ועל ידי קדושת יום הכפורים מתקן הלב. להוהשנה כ

קת בגשמיות וועל ידי זה מתבטלים כל מיני מחל.  יתברך'יהיו רק לה
  .ועל ידי זה נמשכת שמחה לאדם. ונעשה שלום, וברוחניות
וזכני ברחמיך הרבים לקבל יום הכפורים הקדוש בקדושה גדולה ...  �

ביום  יםינויים כל החמשה עיואזכה לק .ובשמחה רבה וחדוה עצומה
ולהתפלל כל החמשה תפלות ביום , הכפורים בתכלית השלמות כראוי

ולהתחרט , ייםדוודות בכל מיני ִווולהת, ונה עצומה ונוראהוהכפורים בכ
ב באמת דרכי הרע ומחשבותי הרעות ועל העבר בחרטה גמורה ולעז

, ולקבל עלי בקבלה חזקה ונכונה לבל אשוב עוד לכסלה, והמבולבלות
ולשוב בתשובה שלמה לפניך , ולבל אעשה עוד הרע בעיניך כאשר עשיתי

 .ולבכות הרבה מתוך שמחה, באמת בשמחה ביראה ואהבה
קדושת יום הכפורים האיום זכני ל, מלא רחמים �

כי הוא יום זה גדול וקדוש , והנורא והנשגב מאד
יום אחד בשנה אשר , ונורא ואיום ואדיר
נותיהם וח עוולסל, בחרת בו לעמך

רחם . ולכפר פשעיהם ביום הנורא הזה
עלינו וזכנו לקבל יום הגדול והנורא הזה 

, ולשוב בתשובה שלמה באמת, כראוי
 ותכפר לנו על כל לומחסלח וִתפן שִתובא

נותינו ופשעינו העצומים וחטאתינו ועו
  . ל היםווהרבים והכבדים יותר מח

צם קדושת היום וותעזרנו בזכות ע �
ובזכות התענית הקדוש של , הקדוש הזה

, יום צום הכפורים, יום הנורא הזה
זה להכניע אצלנו כל  ידי שנזכה על

ע ולשבר להכני, הרצונות אליך תתברך
, ולבטל כל מיני רצונות שלנו כנגד רצונך

עד שלא יהיה לנו שום רצון ולא שום 
פן שנזכה ובא, תאוה כנגד רצונך כלל
ולבלי לסור , להיות כרצונך תמיד

זה נזכה  ידי ועל, מרצונך ימין ושמאל
ויתבטל מאתנו כל מיני , שאתה ברחמיך תבטל רצון אחרים מפני רצוננו

אשר , קת שבעצמיוהן מחל, קת מבני העולםו מחלהן, קת שבעולםומחל
וכל מה שאני רוצה לעשות איזה ". אין שלום בעצמי מפני חטאתי"עתה 

קר הוא יוע, עורידבר שבקדושה יש לי מניעות רבות ועצומות בלי ש
ידי התענית הקדוש של יום  והכל אזכה לבטל על. ח והלבמניעות המֹ

 גלמי ראו עיניך :כמו שכתוב, הכפורים הכלול מכל הימים של כל השנה
ודרשו רבותינו זכרונם . לם יכתבו ימים יוצרו ולו אחד בהםוועל ספרך כ

  .זה יום הכפורים, לברכה
ובפרט , רחם עלינו וזכנו לשוב בתשובה שלמה באמת בכל השנה �

ועזרנו להתענות התענית של יום הכפורים , ביום הכפורים הקדוש
 ידי פן שאזכה עלובא, וחדוה רבה באמתבקדושה נוראה ועצומה ובשמחה 

ין התעניות בכל השנה יזה לקדש עצמי מעתה ולידע איך להתנהג בענ
למען לא אבוש ולא אכלם ולא אכשל , ולהיות כרצונך הטוב באמת, להוכ

  )ג" מתוך תפילה ק–' אלקוטי תפילות  (.לעולם ועד
  

  )המשך, ט" סימן ע–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

תנו המטראס הנזכר לעיל דרך וליך אוואז תכף ה... ☺                       
עד שבאנו אצל קצה , ת הרבה של אחריםוועברנו אצל ספינ, כל הגאוואן

לא ך איזה ספינה הסמוכה וגם זאת ותנו לתוושם הכניס א, הגאוואן
תנו מספינה וליך אוכה וכן הותנו בתורק העביר א, היתה ספינה שלנו

ובאמצע עמדו , ת וכשיצאנו מספינה לספינהומה ספינלספינה דרך כ
לה וליכין החטים מאדעס לספינה הגדות נמוכים שבהם מות קטנוספינ

לא  מעליה לארץ ובקצתם וכמ, על כן ֻהכרחנו לירד לקצתם, צא בהםווכי

ת רק ֻהכרחנו לירד בחבל אבל מרב שמחתי ורחב לבי ומדרגולא היה ֻסלם 
 לירד בחבל מספינה לספינה על הים בדרך היה לי שום פחד כלללא אז 

 שעבר ורק עברתי מספינה לספינה בזריזות כמ, לםו מעושלא עברתי ב
ובאיזה , א חברי הלך אחרי"תנו וגם ריוליך אולהבדיל המאטראס שה

ואף על פי כן הסתכל עלי וירד גם כן בחבל וכן ,  מעט פחדוספינה היה ל
ד שבאנו לספינה שלנו ושם היו רק ל עות בזריזות גדועברנו דרך כמה ספינ

היה שום יהודי עמנו בכל הדרך מאדעס לסטנבול רק לא כי , מאטראסין
ד כמה ואנחנו שנינו לבד בין כמה מאטראסין ערלים וגם אצלנו הלכו ע

  .היה שום יהודי כלללא ובֻכלם , תוספינ
ולא ן רוסיה ווכשבאנו על עלית הספינה ושם אין שום איש מכיר בלש

ם וכי מק[תינו ותכף ומיד ירדנו אל הבית של הקפיטן ון שבסביבו לשבשום
מדת וירידת הבית ידעתי מקדם על ידי שהייתי באדעס באיזה ספינה הע

כלים ואי אל הבית מצאתי שם שני ערלים אוובב] על הגאוואן של חארסאן
כי היה על ספינה אחרת , היה ביניהםלא אבל הקפיטן , סֻעדת הצהרים
זאת , ל אחרים ותכף כשנכנסתי אל הבית שאלתי מידואכל שם אצ

היתה שהיה ביניהם אחד שהיה ' הספינה של יאקאפ הנזכר לעיל ומאת ה
תנו ון אשכנז הן וקבל אוותכף השיב לנו בלש, ן אשכנז קצתומכיר בלש

או שני ודיע להם הקפיטן שיבות וכפי הנראה שכבר הובסבר פנים יפ
ן ו והתחלנו לבקש הערל שדבר בלשו לעבר בספינתויהודים ששכרו אצל

אשכנז שיתן לנו ספינה קטנה לילך אל הספר לקבל שם כל המטלטלין 
רק אתם , שהשארנו שם בבית המֻיחד לזה ענה ואמר בודאי אתן לכם

צריכין להמתין מעט עד שיאכלו האנשים כי עתה הוא זמן 
וראינו , אכילה שלהם ותכף חזרנו ועלינו על הספינה

כלין ואנחנו ושבין ואוין ישכל המאטראס
הלכנו לכאן ולכאן בכל הספינה כי הכל 

א "ובפרט אצל רי, תוהיו אצלנו נפלא
לם ושלא היה בשום ספינה כזאת מע

ואפלו אנכי שכבר הייתי בספינה 
מדת על הגאוואן של חארסאן כנזכר והע

תה הספינה הוא קטנה ואבל א, לעיל
היה לי לא וגם שם , ת האלוומהספינ

סתכל היטב להשביע עיני בכל פנאי לה
תבנית מעשה הספינה והלכנו בכל 

, לה לכאן ולכאןוהספינה בשמחה גד
ן וונתעכבנו קצת עד שעלה המדבר בלש

אשכנז מהבית למעלה וכשראינו שעדין 
 על ותושאלנו א, תנים לנו ספינהואין נ

כי היינו להוטים , תנוומה מעכב א
-להביא המטלטלין מחמת שהיה בערב

לא והשיב עדין , תו אחר חצשבת קדש
  .ד קצתולהמתין ע גמרו אכילתם וֻהכרחנו

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 יתקן אותנו ואת ,יבוא משיח ויתקן כל העולם ...  �                      
 הוא מקרב , הוא מתקן אותנו, מחדש אותנוהוא,  מחדש הוא,כל העולם

 פלא ,נשמע דבר כזה בעולםלא  דעו,  יתברך באמתשםאותנו לתורה ולה
  הוא, הוא עם הארץ? יתברךשם מי שמדבר עם ה:כל העולם חושבים, כזה
צריכים בכל , אוי וי... הוא יודע רק לדבר עם השם יתברך, יודע ללמודלא 

  ...השם אז נהיה אנשי ,יום להתחדש ולומר הרבה תפילות
, אמת כזה,  יראת שמים כזה,אמונה שרבנו הקדוש מגלה בעולם...

מה , יודעים כלל מהאור והטוב שיש לנוולא  רואיםלא  ,מסירות נפש כזה
   ...?זה

 אנשי,  אמונהאנשי, אנשי רבנו, חינם היו אנשי שלומנועל לא ...
 הוא נותן לנו בכל רגע לב חדש ודיבורים קדושים ,על חינםלא  ,קודש

יודעים  לא כל העולם,  כזה בכל העולםואיםרלא  ,חדשים וצורה חדשה
 מה ? יתברךשם אבל לדבר עם ה,להיות למדן ומפורסם בעולם, רק ללמוד

 לא , לא, שעה תיקן לנו לדבר בכל יוםהוא,  דיבר רבנו הקדוש הוא,?יהיה
?  בעולם כבר דבר כזה יש, נו, נו,)סבא צוחק ( יתברךשםפחות משעה עם ה

א מתקן רק רבנו הקדוש הו, ואיםר לא ,רואיםלא   אמת כזה,קדושה כזה
 ,לב חדשלנו  הוא נותן ',בשרלב ' לנו  הוא נותן,אותך ואותי ואת כל העולם

  ...כל יום לב חדש
כל דיבור של רבנו הוא מרפא , כל דיבור... הוא מחזק ומחדש ומרפא...

  ...כל היהודים, כל העולם

  

 ˙ÂÓÂ¯˙ÔÂÏÚÏ  :¯‡Â„‰ ÈÙÈ�Ò ÏÎ· ,ÔÂ·˘Á ¯ÙÒÓ  7-2255-89  ˙Î¯ÚÓ: 8484486-405  Â‡8429006-054 / ÏÈÈÓÈ‡: com.gmail@Breslev.Shabat   
¯‡Â„  :˙.„ .220 90622 יעקב כוכב   /  ÌÈ�ÂÏÚ‰ ÔÂÈÎ¯‡: www.nanach.org/parsha   /  ‰ÂˆÓ ÈÎÂ„È˘: 02-5824048) 13:00-15:00(  

  


