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שזה , פרון בשיקעוואז ת. ן לעשרת ימי תשובהום ִראשוהשנה הוא י רֹאש

לבטל היינו ד, ת שבלבין להפשיט העקמומיליזה מתח ידי ועל, םינת רעמיבח
, ףוכפור הוא הגמר והס םוובי; ידי התשובה של עשרת ימי תשובה ת עלוהעונ

; ן לישרות לביכוות שבלב וזימין כל העקמית וִנתבטלון כל העוניואז ִנמחל
, לב ידי הישרות לה שנמשך עלון לקבל השמחה הגדיכות זוכך בֻסכ ואחר
שבשעת עשית , וִעקר שלמות השמחה הוא". שרי לב שמחהיול"נת יבבח

ד בשום שכר ורצה עיכך עד שלא  היה שמח בעשיתה כלילם הזה והמצוה בע
  .די המצוה בעצמה מ ירגיש בעשיתולם הבא שלורק הע, להילם הבא בשבוע

ן לישב יכוואנו ז; עלמא דאתי, נת בינהיא בחישה, נת ִמצות ֻסכהיוזה בח
לם ונת עין עכשו להמשיך בחיכוכי אנו ז, לם הזהובסכה בשמחה רבה בע

כן  ועל, ל"שזה ִעקר שלמות השמחה כנ, לם הזהונת ֻסכה בעיהבא שהוא בח
  . אז הוא זמן שמחתנו

נת פסֹלת נגד ילם הזה הוא בבחוכי כלל הע, ן בפסֹלת דיקאיכן מסככ ועל
, כן ִמצות ֻסכה ועל,  בעצמהישאז ִנזכה לִהתענג ִמגוף הפר, לם הבאוהע

  לם הבא גם ונת עֹנג ושכר עין להמשיך בחיכושמרמזת שאנו ז
ד בשעת עשית המצוה ין להרגיש מיכוכי אנו ז, לם הזהובע

, לם הבאונת עיא בחיאת העֹנג והשמחה האִמתית שה
, ן בפסֹלת דיקא ואסור לסכך בהאכליכן מסככ על
, לם הבאון שום שכר עיצות שאין אנו רורולה

, רק אדרבא, תולת גוף הפרינת אכישהוא בח
ת וום המציִעקר העֹנג והשמחה שלנו הוא בק

שהוא , לם הזה דיקאושזה שיך רק בע, ובעצמ
', וכו" תםום לעשוהי"כי , ל"נת פסֹלת כניבח
וזה ִעקר , נם ִלברכהוו ִזכרתינו שאמרו רבוכמ
שין ונת ֻסכה שעישהוא בח, לם הבא אצלנווהע

  . קאיִמפסֹלת די
ן יספובזמן שא, ףית הוא חג האסוכן ֻסכ ועל

נת עֹנג ושכר ישזה מרמז על בח, תיך הבות לתוהפר
, "בא יבֹא בִרנה נֹשא אֻלמתיו"נת יבבח, תוהמצ

תיות ו ז או,  הלכה ג-הלכות חזקת קרקעות (ם יכמבֹאר בפנ
  ).קסג,  ראש השנה–לפי אוצר היראה  ח ט יג
  

„Â„ ˙ÎÂÒ...   
ן בכל שנה לתקן יסקועצרת אנו ע יניהשנה עד שמ ם מרֹאשיבאלו הימ

 לת עץיידי אכ שעל, וִעקר הפגם היה; תונוכמבֹאר בכו, ןוחטא אדם הִראש
כי מחמת שנפגם הדעת , נת שפע אדם לשפע של בהמהיהדעת נפל ִמבח
נת יזה נפל ִמבח ידי על, הדעת לת עץיידי אכ ות עלית הבהמווִנתגברו תאו

כך אמר  ואחר". ואכלת את עשב השדה"נת ישזה בח, שפע אדם לשפע בהמה
לה עד ועה גדישתצטרך יגהיינו , "בזעת אפיך תאכל לחם: "תברךי השם ול

ת ועינת היגישזה בח, לתך ושפעך ִמשפע בהמה לשפע אדםישתברר אכ
שהם מאכל , ץ ותבן וֻסבין וֻמרסןוזת מין הלחם מאחין קֹדם שמברריכישצר

  . בהמה
ם קֹדם יבולה בתשובה ומעשים טועה גדין יגיכיות צריכן גם ברוחנווכמ

ובִתקון זה אנו . נת שפע אדםינת שפע בהמה ִלבחי ִמבחון לברר השפעתיכושז
שראל ישכל קון ידי גדל הִת ועל. תוף ֻסכוהשנה עד ס תר מרֹאשון בייסקוע

זה השם  ידי על, ם כפורומרֹאש השנה עד י, ן בעשרת ימי תשובהימתקנ
שה וך הסכה הקדותנו לתוס אי אלינו ומכנוכך אהבת תברך מראה אחרי

נת שפע של ישמשם ִנמשך בח, ןינת ִאמא דמסככא על בניא בחישה, ראהווהנ
ת ידי השפעה הזאת א לדעת ולהכיר על, שהוא שפע של בינה ודעת, אדם
  . שזה הדעת הוא ִעקר גדר האדם, תברךירא והב

, להיא בשעת אכיוִעקר הברכה ה, ה ושנה בסכהילה ושתינת אכיוזה בח
, הילה ושתיידי אכ ן עליות והשפע שמקבלינת ֻסכה להמשיך החיכי ִעקר בח

נת השבעה יוזה בח. נת ֻסכהינת שפע אדם הנמשך ִמבחישיהיה הכל בבח

שים לברר השפע ום הקדיעודת הרו היה ִעקר עבכי זה, ן לסכהים שנכנסיעור
 יעיעה השבוידי הר קון הוא עלוִעקר גמר הִת, נת שפע בהמה לשפע אדםיִמבח

 וכה על שמכן ִנקראת הֻס ועל, נת משיחיבח, םועליו השל, שהוא דִוד המלך
ואמרו , ת המשיחושראל בימינת גדל השפע שיהיה אז ליוזה בח. 'ֻסכת דוד'

ידי  וכל זה על', ת וכווא גֻלסקאיצושראל שת ידה ארץיתע: ל"תינו זורב
זת י אחיעד שיהיה ִנמשך השפע של אדם מבֹרר בל,  כך שתתברר השפע כל

ת ִנקרא חג ווֻסכ, קאירן ויקב דיון בפסֹלת גיכן מסככ ועל. ץ ותבן כללומ
 –לפי אוצר היראה  הלכות מקח וממכר הלכה ד(ם יכמבֹאר בפנ, ףיהאס

  ).עבק, ראש השנה
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ך לצמצם את המח יאזי צר, נת ֻסכהישהם בח, ןינת מֹחין ִלבחיכוכשז

שכן שלא יצא ִמגבול הקֻדשה אל  וִמכל, שאִפלו בקֻדשה לֹא יצא חוץ לגבול
כי , ם אמה פסולהיהה למעלה מעשרוא גביכן ֻסכה שה ועל. םוחס ושל, החוץ

וזה . 'במפלא ִממך אל תדרֹש' כי ,ן למעלה מהגבוליחאסור להגביה המֹ
וכן , )םיעין פנ(נת כתר כידוע ישהוא בח, םינת למעלה מעשריבח

ת שחוץ ִלגבול ונת המחשבישהם בח, םילמטה מעשרה טפח
נה למטה ילם לֹא ירדה שכוכי מע, םוחס ושל, הקֻדשה

ן יחך לצמצם המֹיכי צר, זה בודאי פסול, מעשרה
כן  ועל. השלא יצאו חוץ מהגבול למעלה ולמט

כה הסכה שתהיה ִצלתה מֻרבה מחמתה זה יצר
כי , נת חמהישהוא בח, נת ִצמצום השכליבח

ל "ידי הצל והצמצום הנ ן עליקון המחִעקר ִת
 –לפי אוצר היראה  הלכה ג -הלכות סוכה (

  ).צא, ראש השנה
  

  )ג המשךמ, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

י תשובה ִנכנס בעשרת ימ ...    �                  
ואז . וִספר לפניו כל ִלבו, ל"לרבנו זצוק] ת"מוהרנ[

ומעתה זה טוב שמפרשים כל : ל"אמר לו רבנו ז
 – 'ל התורה ו"ואז בשבת תשובה אמר רבנו ז. 'שיחתם וכו

 ואז היה לו הרגשה גדולה כמבֹאר בחיי -" קרא את יהושע"
י "ח, רש ִנשמתוופי של הנהגות ל"ובעשרת ימי תשובה נתן לו רבנו ז. ן"מוהר

ויהיה נעור , ומעת לעת בשבוע לֹא יֹאכל דבר ִמן החי, פרקים ִמשניות בכל יום
   .ואחר כך נסע לביתו. פעם אחת שני ימים ולילה אחד רצופים

ל "ת ז"ובשמחת תורה ִנתקבצו כמה אנשים מאנשי שלומנו אצל מוהרנ
והם . הזמירות שלול וב" וִנזכרו בגֻדלת רבנו זצוק,ִלשמֹח בשמחת יום טוב

והיה להם חרטה גדולה על מה ,  ִמגדל הדבקות והגעגועים,ִטפסו על הקירות
ועל כן ִהסכימו בדעתם ִלסע תכף . ל"שלא נסעו כל ימי החג לרבנו זצוק

ובאותו העת שהיו אנשי שלומנו בבית . במוצאי יום טוב אחר הבדלה
ל פעם לחדרו בכדי ל ִלכנֹס בכ"ת זצוק"היה רגיל מוהרנ, ל"ת זצוק"מוהרנ

וִכראות אביו את זֹאת ִנתפלא על זה שבכל . י פרקים ִמשניות"להשלים הח
ושאל על זה את . ואין זה דרך כבוד, פעם הוא בורח ִמן האנשים לחדרו

י פרקים ִמשניות שצוה "ואמר לו שהוא לומד בעת הזאת הח, המשרת בבית
סע תכף במוצאי יום טוב סכם ביניהם ִלועוד ִספר לו שִנ, ל"עליו רבנו זצוק
כי ִלבנו שהוא למדן גדול כזה נתן , ואז חרה אפו מאֹד על זה. ל"אל רבנו זצוק

ת "ואמר למוהרנ. ועוד ִמפני הנסיעה, י פרקים ִמשניות"קון חל ִת"רבנו זצוק
  .  בכן לֹא תבוא עוד אל ביתי:ל"זצוק

.  טובל ִעם אנשי שלומנו במוצאי יום"ת זצוק"ואף על פי כן נסע מוהרנ
שהיה רגיל , לחן ִעם הבעלי בתיםל יושב על הֻש"ומצאו עוד את רבנו זצוק

  '  אף על פי שהיו אז עוד גם כן הר,לישב בשמחת תורה ִעם הבעלי בתים לבד
  
  
  

  ב"רצת  ד"בס

  

 ...טובה יש עניין שנתהפך הכל ל



ואז ִזמרו אנשי . יודיל שלא נסעו לביתם ִמפני ִרחוק הדרך' שמואל אייזיק ור
ל התורה "רבנו זצוקואז אמר ". צהלי ורֹני יושבת ברסלב"שלומנו בשוק 

אך רבנו , והוא פלא כי היא תורה של ֻסכות. 'על אשר מעלתם בי, 'ח"מ
 ל"ת זצוק"כי היה רוצה בִעקר שישמע מוהרנ, ל ִהמתין ִעם התורה"זצוק

  .)ט -ה ברזל "אבני(
בכאן ] רבינו הקדוש[השנה הִראשון שהיה - שהוא ראש,ג"תקס בשנת    �

תשובה עד -ימי-השנה וכל עשרת-אצלו על ראש] רבי נתן[אז הייתי , בברסלב
כפור נסעתי לביתי ורבי יודל ורבי שמואל אייזיק -ואחר יום. כפור-אחר יום

ושמעתי כמה דבורים יקרים מרבי יודל מה . כותִנשארו בכאן על חג הֻס
 אמר בפני ,פעם אחת ביום הושענא רבא.  ואיני זוכרם היטב,ששמע אז

כן שאני -פי-על- ומה אעשה ששני רוצחים עומדים עלי ואומרים אף:העולם
והראה בידו על רבי יודל ורבי שמואל אייזיק בעת ) שקורין גיטר יוד(מנהיג 

ון מחמת שהם היו כרוכים ונו שעליהם היה ִנתכיהי, שאמר שני רוצחים
ל היו יקרים "רוש דברים אלו כי האנשים הניומי יזכה להבין פ. אחריו מאד

  . בעיניו מאד ִמגדולי מקרביו
ין ִרקודין והמחאת יבר ִעמהם מִענשמיני עצרת ִד וביום

ומה שמהפכין את עצמו שזה בחינת ומשה עלה אל , כף
) אר במקום אחרבֹכמ(על הר סיני ' האלקים וירד ה

וִדבר ִעמהם ' ן הפריסטאקיט שעושין וכויוִעני
 כך ִהתחילו ִלכנס המון עם-אחר. דברים ִנפלאים

מאנשי העיר שבאו אליו בִנגון ושמחה כנהוג 
ואז אמר לרבי יודל ולרבי . עצרת-ביום שמיני

ק  לכו לכם כי אני צריך לעסֹ:שמואל אייזיק
  .  והלכו להם ִממנו,ך לכםיִעמהם ואין זה שי

נעשה שם שמחה גדולה בקול  כך-ואחר
ואז רקד רבנו . רעש גדול של שיר ושמחה
ה מאד ִמן איזה זמן ִזכרונו ִלברכה בעצמו הרב

דם הלילה עד איזה שעות בתוך הלילה של קֹ
דל ִנפלאות ערבות וכבר ידוע גֹ. שמחת תורה

כי מי שלא ראה זאת לא , נעימות קֻדשת הִרקוד שלו
ן נסיעתו "חיי מוהר, ספרי רבי נחמן (...ראה טוב מימיו
  ).סגר אות –וישיבתו באומן 

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

שראל לֹא אכל ולֹא שתה ִלפני ירבי , יתימה שרא                    …   
  ! נעשה צדיק- ול שלו ששמע רק את הקיומ, התִפלה
תברך על כל יכך ִלפני השם -כה כלו שהוא ביתי ביחד וראו ִאתיתי הייואנ

, םי כל המיני כאבור על עצמיכל רגע הוא ִהשא. רהום התישיזכה לקי, דבר
  ...תברךיוככה הוא עבד השם , תוכל המיני מחל

ם כלום ידעואנחנו לֹא י', תולקוטי תִפל'לם הוִהגיע הזמן שיתגלה בע
  !לםוות כל העים וחיקונ הוא ִתובור שלכל ִד. לםושה בעות הוא עואיזה פֻעל

בכל , תולכל הישיב, לםום להדפיס בכל העיכיצר -' תולקוטי תִפל'ה
פלא , לם דבר כזהום היה כבר בעראו ִאיהם . 'תוִלקוטי תִפל'היה ים ומק
  .'תוִלקוטי תִפל'.. כזה

  !זה רק של משיח? לםוכזה בע' תוִלקוטי תִפל'היה 
יגלה משיח ' תולקוטי תִפל'זה ה. ר של משיחוא, ר השםותגלה אי, תגלהי
כל , לםומשיח הוא יכנס כל הע. 'תוִלקוטי תִפל'הוא יגלה מה זה , ִצדקנו

' תוִלקוטי תִפל'והם יגידו ' תוִלקוטי תִפל'ן להם תִיהוא . תםותקן איו, שראלי
  ! זה הכל-

', תוִלקוטי הלכ'מה זה ', תוִלקוטי תִפל'משיח יגיד פרוש מה זה , משיח
קח כל פעם איזה ִימשיח הוא . 'תוִספורי מעשי'מה זה ', תוִלקוטי עצ'מה זה 

ם י צדיק,םיתשובה גמור-בעלי, םיהיו נעשים צדיקיִטפה ִמן הים ויגיד וֻכלם 
  )ההמשך יבוא( ...!לםֻכ, שיםוקד

 

  
, על ידי ִמצות נטילת לולב ומיניו � � � �                                          

זוכים לדעת , ל ידי קיום כראוי של ִמצות לולב בימי חג הסכותהיינו ע
, היינו שזוכים להאמין באמת. לדעת באמת שמלֹא כל הארץ כבודו, אִמתית

, רואה תמיד את מעשי האדם, שהשם יתברך מצוי בכל מקום וִעם כל אדם
וכשזוכרים כל זֹאת . שומע תמיד כל דבור שיוצא ִמפיו ויודע מחשבותיו

. הן במחשבה הן בִדבור הן במעשה, ודאי ִנזהרים מאֹד מעשות רעבו, באמת
שאלֹקותו יתברך , על ידי ִמצות נטילת לולב כראוי גם זוכים לדעת ולהאמין

היינו שכאשר מקשיבים כראוי ִללשונות . םמצויה אִפלו בכל לשונות הגוִי
, שומעים בהם רמזים רבים של מוסר וִמתעוררים ליראת שמים, הגוים

שִהתעוררו , ומעוד אנשי אמת, ע מהבעל שם טוב הקדוש ִזכרונו ִלברכהכידו
גם על ידי . םעל ידי כמה ִמלים ִמלשונות הגוִי, ליראה ולאהבה דקֻדשה
זוכים לִהתקרב להשם יתברך אִפלו ִמן המקומות , המצוה הנזכרת למעלה

היינו שזוכים . וזוכים לקשר את הדעת האִמתית אל הלב, הרחוקים ביותר
להכניע את התאוות והמדות הרעות של , ל ידי הדעת האִמתית של המחע

גם זוכים להרגיש את . וזוכים לאהֹב את השם יתברך באהבה אִמתית, הלב
ואור האמת , אור האמת של הצדיקים שהם נעלמים ומֻכסים ִמן העולם

עצות  (ועל ידי זה ִמתרבה השלום בעולם, שהוא גנוז ִמן העולם, שבתורה
  .)ח,  סוכות–ת המבוארו
מחמת , םיראום הניתברך בימים ִלפני השם יכות שביועל ידי הבכ � � � � 
, תרוכה יווכמה שב, ג כשר ונאהום לאתריכוז, ראת השם אִמתיתיתשובה ו

  .)ט,  סוכות–עצות המבוארות ( תותר לחג הסכוג נאה יוכה לאתרוז
  
אה ג נושיהיה לנו אתר, שות הקדוג נאה בחג הסכווזכנו לאתר ...  ����

ם יולולב והדס וערבה כשר, ני ִהדוריוכשר באמת ומֻהדר בכל מ
ם ינילת ארבעה מיוִנזכה לקים ִמצות נט, םים ומֻהדריונא

לה ות השלמות בקֻדשה ובטהרה גדי בתכלובזמנ
, ראה בשמחה וחדוה רבה ועצומהיובאהבה וב
לה באמת ִעם כל ונה גדומר הלל שלם בכווואזכה ל

ם יולנענע כל הנענוע, תושענום והיניהארבעה מ
והכל , תוראות הנושים ולהקיף ההקפוהקד

נת וראה ובשמחה רבה ועצומה בכויבאהבה וב
ל והלב באמת וִבדבקות ִנפלא ובִהתלהבות גד

ם ירא באמת ובתמוש והנול והקדולשמך הגד
-ואזכה על, ן צדיקיך האִמתייםונך וִכרצוכרצ

ן יחום להמשיך הארה מהמיידי הנענוע
ן יהיו ִנמשכית וִמשם והששה קצך ושברֹאש לת

, תגלה מלכותך לעין כליו, נת מלכותין ִלבחיחוהמ
ד הדר וך וכביתוע ִלבני האדם גבורידווִנזכה לה

ן כל יצור י ויבווידע כל פעול כי אתה פעלת, מלכותך
תנו יוכֹל אשר ִנשמת רוח חיים באפיו , וכי אתה יצרת

  .) נזתפילה -לקוטי תפילות ב  (למלכותךד והדר וכב
  

  )עח מכתב - חלק ב -פר ִאֵּבי הנחל ס (

ת ושב מחשבוהח,  כנפשי המשכיל והנערץידייד    �                 
,  של משיחונת רוחית להגדיל ולפרסם את שם הצדיק שהוא בחוותחבול

ם יגיע ומשפיל ומבטל כל הגאוה והממשלה של המנהיהמשבר ומכנ
ם אליו ין הרע על הצדיק והנלִוום לשים של שקר המדבריֻפרסמהמ

שראל ובין ים בין כנסת ידיר הצדיק האמת ומפרום אימים ומעליומסתיר
ם ילם מֻחסר אמונה וִנתרבים כל ִספרי המינוידי זה הע-ועל, הצדיק

שראל ים שנאה ואיבה בין ילית שמטורינות וכפים לצד מיטום הניוהמחקר
  .םיהם שבשמילאב

נת ינת קִלפת עמלק שהוא ִעקר בחים ִמבחים ִנמשכים והשקריכל הטעות
, לםות שבעווהוא שרש ההטעא, השקר והרע והטמאה והשטן והיצר הרע

כי זה ִעקר , לםו ִמן העו וִזכרות שמוכן ִנצטוינו ִלזכר מעשה עמלק וִלמח-ועל
 ידי בטול השקר והטעות וִהתגלות-תברך עלי והגדלת שמ, הגֻאלה השלמה

  . לםוהאמת בע
ם שגבול ובמק, שראליף של ור הזה אצל הקצה והסואנחנו עתה בד

שמשם ולהלאה אין ִמתפשט , שראלים קֻדשת יששם מסי, שראל כלהי
-אבל אף. םולה שלא ִנכשל חס ושלורה גדין שמיכיכן צר-ועל, שראליקֻדשת 

,  בדעתנוןים ִמקֻדשתנו כי אנו תקיפותנו חס ושלוז איפי כן לֹא יוכלו להז-על
כלל , ת שטות שלהםולבלבל דעתנו בדע, תנווז אי לֹא יוכלו להזוודאיובדעה ב
ם ולֹא יזיקו י אנו תקיפוודאיב, ִמצד הדעתהיינו , כי ִמצד הנשמה. כלל לֹא
  .םוחס ושל, לנו כלל
 

 �SHABAT.BRESLEV@gmail.com:  העלון שלכם בכתובתאת בקשו 

 

  050-6754970 / 02-5829086 / 054-8484486מערכת 
  

  )13-16:00רק  (02-5824048שידוכי מצוה  / 91270 ירושלים 27100. ד.ת
  

 89-2255-7' חשבון מס,  בכל סניפי הדואר:תרומות


