
  

  לזכות לכל הישועות                                                 טוב להגיד ולשיר     
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וצריך , ת בקי בהלכהוצה האדם לילך בדרכי התשובה אז צריך להיוכשר
, ב בקי בעיל בקי בנפיקוא בקי בשו שני בקיאות בחינת בקי ברצות לולהי

לאחֹז את היינו , ל הנךושזה בחינת אם אסק שמים שם אתה ואציעה שא
 שלימות דרכי עיקרוזה , בהשם יתברך תמיד הן בעליה הן בירידה ועצמ

,  הוא פשיטות ותמימותעיקראך זה הבקיאות אף על פי שבאמת ה. התשובה
, ת להכניס זֹאת היטב בלב בני אדםו לזכואבל זה הפשיטות ותמימות בעצמ

ועל זה נאמר כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם , הוא עמֹק ונפלא מאֹד
 עיקרועל כן שם . שהוא הבית המקדש', ם וכוווקמת ועלית אל המק' וכו

לה והכהנים והזקנים ומבררין ושבין הסנהדרי גדוההלכה ברורה כי שם היו י
ת כאלו ות להלכו ההלכה ברורה ומשנה ברורה הוא לזכעיקרו. תוכל ההלכ

ועל כן כל .  אלא המעשהעיקרכי לֹא המדרש הוא , רהושמכניסין קיום הת
ת לשם ולקבל ו יתברך היה צריך לעלודתוועב' ש ומחפש אחר דרכי ההמבק
  . מהם
 הוא על תיקון העיקר, תינו הרביםונו שחרב הבית המקדש בעועכשיוו

כי כל מי שיש , ידי הצדיקי אמת שהם בחינת מֹשה בחינת הבית המקדש
אבל צריכין . דעה כאלו נבנה בית המקדש בימיו וב

כין ו הרבה קֹדם שזת ושפיכות דמיםונולסבל בזי
ל וומכל שכן שצריכין לסב ,להתקרב להם וגם אחר כך

 הצדיק ועס עליו לפעמים רבות שכוכעס וקפיד
ת בקי וכה להיוואז ז. ובתו כי כל זה לטובעצמ

היינו אשר הבקיאות הזה ד, ל"בהלכה הנ
 בהשם יתברך תמיד ושיוכל להחזיק את עצמ

ת ול תחתיו בשאאפילום שהוא שם ובכל מק
זה הלמוד עמֹק , תחתיו עד אין קץ ואין תכליתומ

וצריכין לשקֹד הרבה על דלתי בית , ונפלא מאֹד
עד , סקים בלמוד הזהוהמדרש של אנשי אמת הע

 אריכת הגלות הוא עיקרו. שיזכה לקים זֹאת באמת
  . מחמת שאין משתדלין להתקרב לצדיקי אמת לקבל מהם בקיאות הזאת

כי , ר רבי כזה שידע מבקיאות הזאתכי צריכין לבקש ולחפש הרבה אח
ועל ידי ההשתדלות . כה לידע מזהולים ומנהיגים לאו כל אחד זו גדאפילו

ת ושפיכות דמים הרבה ונובל בזיווס,  אחר הצדיק האמתחיפושוהבקשה וה
על ידי שמקבל ממנו בקיאות , כה לתשובה שלמהועל ידי זה ז, בשביל זה
 –צר היראה ו לפי את יגו א,לכה ה ה- תות ברכת הפרוהלכ( .ל"בהלכה הנ

  )ת מטו א,צדיק
  

 Í· ‡ˆÓÈ ‡…Ï ...ÚÓÂ ˘Á�ÓÂ Ô�...) י,דברים יח(  
כי אינם מסורים לשום שר ואינם , ש הם למעלה מהטבעוישראל עם קד

כן  ועל,  יתברךופי השגחת רק על, פי הטבע של מערכת השמים מתנהגים על
כי באמת הא בהא . נן ולנחשות השמים ולֹא לעותוהם מֻצוים שלא לדרֹש בא

זבים של ות כונורשים באלו השקרים והדמיוכי כשישראל אינם ד, תליא
זה  ידי על, צאוכבים וכיוזים בכות השמים וחותורשים באוננים והדוהמע

כים וואזי ז, הם מכניעים ֻזהמת הנחש ומדבקים את עצמם באמונה דקֻדשה
 ואזי הנהגתם על, ישראל רץבחינת א, לםו העחידושידי האמונה לבחינת  על

ואז , ת למעלה מהטבע של מערכת השמיםובחינת נפלא, ידי השגחה לבד
כי , מאחר שהם למעלה מהם, ת השמיםותובודאי אין צריכין לירֹא כלל מא

 שהם מתרחקים וידי זה בעצמ שעל, נמצא. ידי השגחה לבד הם מתנהגים על
ננים ורשים במעוהד, ם"עכואבל ה. זה אינם צריכים לירֹא מזה ידי על, מזה
, ואין להם אמונה בשלמות בהשם יתברך, סמים הנמשכין מזהמת הנחשווק
 ומתנהגים על, מבחינת השגחה, ישראל קים מבחינת ארץוזה הם רח ידי ועל

 שהם ו השמים מחמת זה בעצמותוכן בודאי יש להם לירֹא מא על, פי הטבע

 שכתוב אצל ישראל וזה. רשים בהם ואין להם אמונה דקֻדשה כללוד
, "ים מהמהוכי יחתו הג, ת השמים אל תחתווומאת): "ב, ירמיה י(שים וקד

 , השגחה וטבע–צר היראה ו לפי אהלכה ב -נן ומנחש ות מעוהלכ(ל "כנהיינו 
  )ת זוא

  
‰ ÌÚ ‰È‰˙ ÌÈÓ˙' ÍÈ˜…Ï‡ ... )יג,דברים יח( 

לם הם רק ות שבעולווכל הק, תונולם הזה הוא מלא חסרוהע
לם ות של העונו החסרעיקרו. ונועק על חסרומה שכל אחד צ, תונומהחסר

שהם בחינת , ת של הבלות והחכמוהזה הוא מחמת עֹצם התגברות התאו
אזי הוא , תרות מתגברין ביותרווכל מה שאלו המ. בחינת ערלה, תותרומ
: ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, מום תר והוא בחינת בעלוק מהשלמות ביורח
שזה , מום לפני זמן שהערלה בך אתה בעל שכל, "ה תמיםהתהלך לפני והי"

ואז הוא מלא , תותרו שנקראין מקליפותבחינת ה, "רעוסיף גוכל המ"בחינת 
שהוא בחינת , וכשמעבירין הערלה. תרו בכל פעם יות וחסר לונוחסר
ן ו נשלם החסרדייקאאז , תיו של הבלולם הזה וחכמות עות של תאוותרוהמ

ששם כל ,  בהשם יתברךול לדבק עצמו יכדייקאכי אז , ונקרא תמים
  .השלמות

אי אפשר , לםו חיים בזה העוצה שיהיו לומי שר* 
 להשיג כי אם כשמסתפק במעוט בתכלית המעוט ול

וגם זה המעוט ,  בצמצוםוכדי חיונ, לםומזה הע
רה ופי הת  לשם שמים לבד ועלכנוותויהיה 

ת ו מתאוווכל מה שמרחק עצמ. שהוהקד
 להשם יתברך ו והבליו ומקשר עצמלם הזהוע
תיו ונוזה נתמעטין חסר ידי על, שהו הקדורתוולת

ידי שלמות   עלעיקרוה, כה להכלל בבחינת שלמותווז
 ,ג הלכה – ת פריה ורביהוהלכ. (שהוהאמונה הקד

 ,דהויראה ועב -צר היראה ו לפי אלהלד ת ותיוא
  )ת מהו א,ועין מילה; קע קסט תותיוא

  
  )ל"פורים נפלאים מרבינו זס –כוכבי אור (

שפעם אחת חלם . צר שתחת הגשרופר מהאימעשה שס    �     
על כן נסע לשם , צרוינה תחת הגשר יש שם אולאיש אחד מאיזה עיר שבו

ל מחמת ו יכום אינוכי בי, תות איך לעשומד אצל הגשר ומחפש עצווע
 חשב .שבומד וחו מה אתה עוואמר ל] שוטר[ועבר שם איש חיל , האנשים

ענה . ןי כל העניופר ליס,  ויתחלקוו כדי שהוא יסיעוב שיאמר לו שטובדעת
ני ום פלום אלא מאי גם אני חלמתי שבמקוי יהודי שם לב לחלו ה:וואמר ל
  ?האסע לשם, צרוני במחסן יש אואצל פל

עתה ", ואמר אחר כך. צרו ומצא האו וחפר במחסן שלוונסע האיש לבית
  . "ע עד וינהבל כדי לדעת מזה עלי לנסֹצר הוא אצלי אוהא: ידעתי

רק לידע , וצר הוא אצל כל אחד בעצמושהא, דת השםון עביכך בעני
  .סע להצדיקיצר ֻמכרח לומהא

* * * *  
ן וגעישפעם אחת בן המלך נפל לש. ]ל הֹדוותרנג[המשל מההינדיק     �

ת ולחן ולגרֹר חתיכוצריך לישב ערֹם תחת הֻש, ף הנקרא הינדיקושהוא ע
,  מזהותו ולרפאואשו מלעזֹר לופאים נווכל הר.  הינדיקות כמולחם ועצמ

 אני מקבל על עצמי :עד שבא חכם אחד ואמר. ל מזהווהמלך היה בצער גד
לחן אצל בן המלך  ערֹם וישב תחת הֻשווהפשיט גם כן את עצמ, ותולרפא

   שהו בן המלך מי אתה ומה אתה עוושאל. תווגם כן גרר פרורים ועצמ, ל"הנ
  
  
  

  לזכרון נצח מורינו
  ל"זצ, ודסראער בשראל י' ר

  ד"בס
פרשת 

  שופטים

  עלון
  פרמס

  ו"תרפ

  

   כי בדרך שאדם

 מוליכין אותו, הולך



  

  ה.ב.צ.נ. ת  .ח"התשס, ג חשון"הובא למנוחות בי  - ל" ז,נ מאיר עקיבא בן יעקב ימיני"לע

 אני גם כן :ואמר ל,  אני הינדיק:ואמר ל? שה פהו ומה אתה ע:ווהשיב ל? פה
ואז . וישבו שניהם יחד כך איזה זמן עד שנעשו רגילים זה עם זה. הינדיק

 אתה :ואמר החכם ההינדיק להבן מלך, רמז החכם והשליכו להם כתֹנת
לבוש כתֹנת ואף על ת ולים להיויכ, ל לילך עם כתֹנתו יכושב שהינדיק אינוח

ואחר איזה זמן רמז והשליכו להם . ולבשו שניהם הכתֹנת, פי כן יהא הינדיק
ת ולים להיושב שעם מכנסים לֹא יכו אתה ח:ל" גם כן כנוואמר ל. מכנסים

ואחר כך רמז . עד שלבשו המכנסים וכן עם שאר הבגדים' הינדיק וכו
כלים ושב שאם או אתה ח:ולחן ואמר לוהשליכו להם מאכלי אדם מהֻש

ת ואפשר לאכֹל ולהמשיך להי, כבר לֹא נקראים הינדיק, ביםומאכלים ט
  . ואכלו !הינדיק

קא תחת ות דוושב שהינדיק ֻמכרח להיו אתה ח:וואחר כך אמר ל
 עד שרפא ווכן התנהג עמ. לחןת אצל הֻשות הינדיק ולהיולים להיויכ, לחןהֻש
  . לגמריותוא

צה ומר שהאדם רולים לויכ: תיקאמר המע(והנמשל מובן למבינים 
ובדרך זה . 'דת השם הלֹא הוא הינדיק מֻלבש בחמריות וכוולהתקרב לעב

 עד שנכנסים ,דת השםו לעבולים מעט מעט לקרב את עצמויכ
ודי . וכן בהתקרבות אנשים על דרך זה. לגמרי

  .)לחכימא
  

  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(

ח חורבי ישראל מש[                       
  ]… הילדים והמשפחהחינוךשא ובנ

בעים חזקים ות לילדים כוצריכים לעש
  .כן, יפים וחזקים, שלא יפלו

, אנחנו צריכים לחנך הילדים מהינקות
כך -ד לֹא משקעים כלוילדים הם ע

יש לילד מֹח , לים לקבלוהם יכ, תובהתאו
ת השגחה וצריך להי,  לבוולֹא שמים ל
דבר  צריכים ל-הילדים . שמירה מאתנו

דעים לדבר ולהאיר ואתם מזמן שהם י
. דרכי הצניעות, בבנים דרכי התשובה

צריכים , קטן הוא מתחיל לדבר
 וצריכים להבין ב, ולדבר את

לם הזה הוא רק ושהע
בשביל , לם הבאובשביל הע
רה ום התירה ולקיוללמֹד ת

  .תווהמצו
אנחנו צריכים לשים לב 

ת ולחנך הילדים והילד
לפי , ומקטנותם לפי המח של

 דרכי ווללמֹד את, והכלים של
. דרכי הצניעות, רהושמירת הת

  , תםוילדים כאלה צריכים ללמד א
וכל מה שיהיה , ללמד הילד קטן שצריכים לשמֹר הרחיצה והנטילה. שיבינו

  . כן, תוהוא יזכה להבין איך ללמֹד איך לחי, יתבגרל הוא ותר גדוי
הוא נתגדל מחֹדש , דםת של האו וכל הכחו גדל מֹח-הילד כשנתגדל 

, בזמן שהוא בא לאיזה שכל, לותר גדול ויותר גדולחֹדש משנה לשנה ונעשה י
, של עשר שנים, נהושמ-ילד של שבע. לים ללמֹד אתםויכ, לאיזה חכמה

רה ו החיים הוא התעיקר שהו ולהבין לוצריכים לדבר את, ולים לדבר אתויכ
  .תורה והמצוום התי הוא לחזֹר ולקיעיקרוה

ויבינו וידעו ' תולקוטי תפל'יכים להרגיל את הילדים שיאמרו תהלים וצר
רה ויאמין ום התיך ויקי"רה ושידע התנושילמד ושידע הת, מה זה יהודי

אנחנו צריכים ללמֹד הילדים דרכי , שואנחנו בני ישראל עם קד. רהובת
ך והגמרא "התנ, רהווידעו את הת, דרכי הקֻדשה, דרכי הצניעות, האמת
  .שוהמדר

 אפילוהכנסת לשמֹע -וילכו לבית, לקום בזמן, לחנך הילדים שישנו בזמן
  .לשמֹע התפלה של יהודים שמתפללים להשם יתברך, בזמן שהוא לֹא מבין
.. ת כאלהורואז יהיו ילדים יקרים ויצאו מהם ד, תםוצריכים ללמד א

וא ה, שילמדו וידעו ויתרגלו ללמֹד ולהבין. רה ואמונהושים של תות קדורוד
  .כן,  רק ביראי השם אמתייםחינוךצריכים להשתמש ב. יהיה בטוח
 

אנחנו צריכים להכניס בנו ובזרענו .  אחד-רה ואנחנו והת, אנחנו יהודים
הם , ייםו הגולֹא כמ. רה זה כל חיותנווכל מעשה וכל ספור של הת, רהוהת
, בלי שום חיות, בלי שום נשמה, מדים בספר רק בשביל לכתב ולדבר יפהול

רק בשביל שידעו לדבר וידעו , א בשביל שמיםמדים לֹוהם ל. בלי כלום
  .ת של הגיל שמתחמם ומתגברופשות התאויט

 וכמ, ם כלוםוושל-אז אנחנו חס, אם לֹא החיות והאמת והאמונה והדעת
רק בזמן הוא רעב , חי- בעלוכמ, רק איך לאכֹל, אין להם שום שכל. ייםוהג

כל בלי והוא א, הוא קם. תרולֹא י, זהו. ותול אכוטף איזה דבר חי ואוהוא ח
אז הוא , דע דרכי האמונה והברכהוהוא לֹא י. יוהוא ג, דע כלוםולֹא י, ברכה
  .  לֹא שוה כלוםו לדבר אבל הדבור שלותומלמדים א, נברא

-אנחנו בני. זה כל החיים שלנו, מדיםורה ולודברי הת.. אבל הדבור שלנו
רה ולים להאיר בהילדים שלנו דרכי התוחנו יכאנ, שיםובני ישראל קד, אדם

 ילמדו יחד עם ולֹא כמ, םירה ולקיות ללמֹד תושיהיה בהם כח, והצניעות
  !כלום? איזה חכמה, יים יש להם איזה אמונהוהג. ייםוהג

אין , אין להם צדיקים, אין להם אף תלמיד כזה, יים אין להם אמונהוהג
, כלום, ם כח ושום דבורים שבחכמהאין להם שו, אין להם בינה, להם קֻדשה
לֹא , רהודעים מהתולֹא י,  עכברוכמ, חי- בעלוכמ, תו חיורק כמ. הם כלום

אבל בלֹא אמונה ,  ללמֹד יהודיםאפילו. תובלי מצו, רהובלי ת. דעים כלוםוי
  . זה לֹא שוה כלום-בלֹא חיות 

מדים עם ילדים כאלה והילדים שלנו ל, י וויוא
לֹא , מן האמונה, רהו התדעים כלום מןושלא י

רה ו אין להם דרכי הת.דעים כלוםוי
הילדים ,  אז הוא כלום,והאמונה והאמת

  .לֹא כלום
לכים בדרכי ום הוושל-גם אם חס

אז גם , ובדרכי הלמודים של, ייםוהג
 וכמ, יםציפור וכמ, חיים- בעליואנחנו כמ

 -תנו ורג אוזה ה, אין לנו כלום, ליםותרנג
בלי ,  אמונהבלי. רוהאמונה והא

. אין כלום, אין שום חיות, רהוהת
בשביל זה אנחנו נשלחנו נתרחקנו מן 

 של חינוךה. האמת ומהאמונה
, ייםו הגוהיהודים האלה הם כמ

  ...בליםובשביל זה ס
אנחנו צריכים שיהיה הילדים 

, ייםושלנו פרושים מדרכי הג
וידעו שאנחנו עם אחד 

לם שאנחנו מאמינים ובע
צריכים . תורה ובמצוובת

אנחנו וזרענו לחנך בדרכי 
הקֻדשה וביראת , רהוהת

זה כל . לֹא סתם, שמים
הלב , החיים שלנו, והחיות של

  .כן, שלנו
  )ההמשך יבוא( ...יוא, יוא

  

  )עב מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבִאספר  (

,  הישרוין בחריפות שכלייקירי וחביבי המצט    �                
תר להיטיב אחריתך בכֹח ו עֻמקה ויתרה ביתעמיק את מחשבתך בהבנה

  . הצדיק האמת
, "נחמו נחמו עמי"וזהו ,  הנחמה והתקוה הוא הדעת של הצדיקעיקר

בני , מר אתםומר שמזהיר את ישראל בעצמם שינחמו זה את זה כאוכל
שיעסקו בלמוד הדעת היינו , נחמו נחמו עצמכם זה את זה, ישראל עמי

 ו ויכניס בווכל אחד ידבר עם חבר, שהש של הרבי האמת בחינת מוהקד
  .  הנחמה והתקוהעיקרוזה , שוהדעת הקד
  
  

ות תקיעת שופר ביראת ועל ידי מצ � � � �                                          
, ינו מתבטלים קטרוגים ויסורים מישראליה. ם הדיניםינמתק, שמים כראוי

  .)ג,  ראש השנה– עצות המבוארות (וזוכים לחסדים רבים וטובות
לכסות ולהלביש עניים , ועזרני והושיעני שאזכה להלביש עֻרמים  ...  ����

ותזכני ותעזרני שאזכה לעשות לבושים נאים לצדיקים , טובים והגונים
וזכנו ברחמיך לשמֹע קול שופר ברֹאש השנה מתוקע הגון וכשר . אמתיים

ויעוררו , רים והתרועהויעלה לפניך קול התקיעה והשב, וירא אלקים מרבים
זה תשכך -ידי-ועל, ותביט בזכותם, את זכות אבותינו אברהם יצחק ויעקֹב

לקוטי תפילות  (ותמתיק ותבטל חמתך מעלינו ותשיב אלינו ותאיר פניך בנו
 .) מתוך תפילה מב–א 

  לבי... 
  חוס וחמול, יקירי

  ועל כל, על נפשך היקרה מאד
  ,העולמות התלויים בנפשך

  

  ,ע לשום דחיה שבעולםואל תשמ
  שרוצים להפרידך חס ושלום

  .הקיבוץ הקדוש בראש השנהמ
  

  ,יתברך ותעמוד על רגליך' רק תחזק ידך בה
  ותשליך כל כבודך, בכל עוז וגבורה

ותאחוז עצמך בכל כוחך , וכל נפשך לגמרי
  ,בהקיבוץ הקדוש של הצדיק האמת

  ועל ידי זה, חייך תלוי בזה כי כל
  .לא תמות לעולם

  

  )ד" מכתב קט-י הנחל ספר ִאּבֵתוך מ(

SHABAT.BRESLEV@gmail.com 
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