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תם ו והזהיר אותות שבישראל קֹדם מו כל המדרגמשהוזהו שקבץ 
אתם :  שכתובוכמ, רה הזאתוים את כל דברי התילם צריכין לקשֻכ

' וכו' ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם וכו' לכם וכום ֻכונצבים הי
שהתחיל : םיחיל ובמי סיראה ממי הת. אב מימיךמחֹטב עציך עד שֹ
לך ווה, לים במעלה מאֹד מאֹדושהם בחינת הגד, מראשי בני ישראל

ים יעד שס, שבולם שכלולים באלו העשרה שחות שבעושב כל המדרגווח
רק , רו שלא לשמהינים שנתגיושהם הגבע, אב מימיךמחֹטב עציך עד שֹ

י נים בימושבאו גבע, מלמד: ל"תינו זו שאמרו רבוכמ(מחמת אימה 
לם קֹדם בץ ֻכיוק, נהוטא התחתווהם מרמזים על תכלית די). ' וכומשה

:  שכתוב שםוכמ, רהוסר את התושלֻכלם הוא מ,  ואמרוהסתלקות
סר וף הוא מות עד הסורווכן הזהיר שם שלכל הד. 'וכו' לעברך בברית ה

 פה וכי את אשר ישנ' אתכם לבדכם וכו ולא : שכתובוכמ, רהואת הת
ת שלֻכלם נמסרה ורולה' קינו ואת אשר איננו פה וכואלֹ' עמנו לפני ה
ידי  לם יצליחו לנצח עלכי ֻכ, ףות עד הסורות שבכל הדולכל המדרג

רה הוא מגן וכי דרך הת,  מאיזה מדרגה שהוא, יהיה מי שיהיה,רהוהת
  )ת יגו א,'ד הלכה – ת שלוח הקןוהלכ (.וסים בולכל הח
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, רה בכל אדם ובכל זמןואפשר לקבל את הת אי
רה ולהבין דרכי ום את התינו שיזכה לקיידהי
קר בחינת קבלת ישזה ע, נםורה על מכוהת
, רה שבכל זמן בכלליות ובפרטיות בכל אדםוהת

, תולות גדוידי יגיע וכל זה אי אפשר כי אם על
כה כל ות קֹדם שזות עצומושצריכין לשבר מניע

תינו וכמאמר רב, רהות קבלת התאחד לבחינ
יגעתי אל  ולא יגעתי ומצאתי תאמין מצאתי: ל"ז

 ות מֻרצה למסֹר נפשוכי צריכין להי', תאמין וכו
  םוך התהוולת ך היםוממש ולירד לת

  רהואחר דרכי הת בשביל לחפש, ממש
  תות עצומומניע ינו לשבריה, שהוהקד

ן והחשק שיש ורצוה, ואז כשהוא מֻרצה לזה. םו ים ותהושהם ממש כמ
כה ו השם יתברך שזוזר לואזי ע,  כל כךושה חזק אצלורה הקדו להתול

ש ברוך וכי אין הקד, ת מתבטלין מאליהןווהמניע, תולשבר כל המניע
ת ולח מניעוש ברוך הוא שוואין הקד, תיווהוא בא בטרוניא עם ברי

 כי, ןוידי תקף הרצ  הוא עלעיקרוה. להאדם שלא יוכל לשברם אם ירצה
וגם נמשכין , ן ובחירהות אינם באים על האדם רק בשביל נסיוכל המניע

אבל . וכן בפרט, רה בכללומהקטרוג שמקטרג השטן על בחינת קבלת הת
 ועד שהוא מֻרצה למסֹר נפש, כך שה כלון הקדותכף כשהוא חזק בהרצ

כי מאחר , אזי ממילא נתבטלין כל הקטרוגים, תוממש ולשבר כל המניע
רה ות לקבלת התו זה לזכובודאי מגיע ל, ת כאלוו מניעשמֻרצה לשבר

כה לקבלת ווז, תוידי זה ממילא נתבטלין כל המניע ואז על, בשביל זה
ב אליך הדבר וכי קר' בשמים היא וכו לא וזה בחינת. רה בשלמותוהת

ת ון דקֻדשה עד שהיה מֻרצה לעלוכי תכף כשהוא חזק בהרצ', מאֹד וכו
, י שם"ר מעבר לים בשביל זה כעין שפרש רשוכן לעבֹ, לשמים בשביל זה

ואז כל הדברים , ת ממילאוב אליך כי נתבטלין כל המניעואזי תכף כי קר
 ת כדו א,הלכה ד -ת הכשר כלים והלכ( .ל"בים אליו כנושבקֻדשה קר

  )ת מזו א,רהורה וקריאת התותלמוד ת -צר היראה ולפי א
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זהר להאריך י אריכת ימיו של האדם הוא מה שצריכין לעיקר
,  הוא קצר מאֹדולתים בתחום ויוכי כל י, םום ויום בכל יוולהרחיב הי
, וכנראה בחוש, לובמצר גד, ולכל אחד ואחד כפי בחינת, ובא להאדם

דה שהוא צריך ו קשה על האדם מאֹד מאֹד העבולתים בתחום ויושבכל י

חין ו יתברך ודודתומת זה רבים נמנעין מעבומח. םות בזה היולעש
! ם קשה לי להתפללוהי: מריםושא, םום ויוומטעין את עצמם בכל י

 כמעט ווכן מזדמן ל! ת ובלבולים אלוום יש לי מניעוהי! ם לבי אטוםוהי
 ומדים ברומועד שמחמת זה רבים מזלזלין בדברים הע, םום ויובכל י
מה ווהתפלה ד, ל"תינו זוו רב שאמרוכמ, תפלה? וומאי ניה, לםושל ע

וכל זה מחמת שאינם , וחפצים לפטֹר התפלה מעליהם, עליהם למשא
כי , ם הוא כךום ויות היטב שבכל יומבינים ואינם משימים אל לבם לרא

והקֻדשה , לו הוא קצר ובא להאדם במצר ובצמצום גדולתים בתחוכל י
ל ובמצר גד היא נעלמת עדייןם ות בזה היודה שהוא צריך לעשווהעב

', ר כארי וכוובית גום להיואבל האדם צריך בכל י. ל מאֹדוובקטנות גד
, ם ולילך בכל שעה מקטנות לגדלותולהתגבר להאריך ולהרחיב את הי

 עיקרשזה , ספת קֻדשה יתרהום בתו להגדיל כל שעה ושעה מהידהיינו
. חין דקטנות למֹחין דגדלותומה שצריכין בכל עת לצאת ממ, דהוהעב
ם וכי בכל י, םום ויו יציאת מצרים שאנו צריכין לזכר בכל יעיקר וזה

מן המצר : "שזהו בחינת, אנו צריכין להשתדל לצאת ממצר למרחב
 .ל" אריכת ימיו של האדם כנעיקרשזה , "ענני במרחב, ה-קראתי י
 ,דהויראה ועב -צר היראה ו לפי א'ת יו א,הלכה ג - ת גנבהוהלכ(

  )א"קס

  

  )ז"יק מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

פרשת תבוא על רֹאש ' יום ב, ה"ב                  
  .לעם סֻגלתו' השנה אל המקום אשר בחר ה

שהשקיע כל מֹחו , לכבוד בת עיני ולבי  �
ולבו בים החכמה של הצדיק האמת המנחם 

חוצב ' ומחזק ומעורר ומקיץ אותנו בקול ה
לידע כי ומגלה ומאיר לנו אור הדעת , להבות אש

עמנו ואצלנו וקרוב לנו מאֹד בכל מקום '  העדיין
שנה טובה ומבֹרכה בחיים טובים אמתיים . שהוא

  .ונצחיים לך ולביתך
ת ות רבבוחוס וחמֹל על נפשך היקרה ועל רבב, לבי יקירי

לם ות שבעוואל תשמע לשום דחי, ת בלי שעור התלויים בנפשךולמוע
רק תחזק ידך בעזרת ,  השנהש ברֹאשוצים להפרידך מהקבוץ הקדושר

ותֹאחז , דך וכל נפשך לגמריוותעמֹד על רגליך בכל עֹז ותשליך כל כב' ה
כי כל חייך תלוי , עצמך בכל כחך בהקבוץ של הצדיק האמת כל ימי חייך

  .לםוט לעותמ לא ידי זה-ועל, בזה
ידי שמצטרפין אל -כין ברֹאש השנה הוא עלו התקון הנפלא שזעיקר

עים ו כלולים כל הרועה האמתי שבו הרעיקרשהוא , קהקבוץ של הצדי
תר לקבץ את ישראל ו ביעכשיוסק ושע, תורוהאמתיים שהיו בכל הד

והוא רחמן אמתי שמקבץ כל הנדחים והאבודים שהם , ועה עדרוכר
. להשיבם אל הקֻדשה, יתברך' קים מאֹד מאֹד מהוהרשעים גמורים הרח

ת ומואיך לשוב מכל המקם שהוא וומאיר בלב כל אחד ואחד בכל מק
רה כל ימי חייהם וומכניס בהם קיום הת,  לשםותוצים לדחורעים שר

  . הרחמנות על ישראלעיקרשזהו , בכל מה שיעבֹר עליהם
ר הצדיק האמת גם בכל וא עת שיתגלה ויאיר אוב יבובעתיד הקר

ואז ', לם אל הצדיק לשמֹע דבר היים והעמים ויקהלו ויתקבצו ֻכוהג
  .'לם בשם הויקראו ֻכ' ת ה ידעו אֻכלם

ת ויתברך יש עליו סכנ' תר להוצה לקרב רשעים ומֻרחקים ביומי שר
ת בלי שעור עד שיזכה ווצריך לזה כמה תחבול, ת מאֹד בלי שעורולוגד

  . בשלמותולפעֹל פֻעלת
העומד בתפלה ותחנונים בעד , עבדו הנאמן המסור בכל לב ונפש

  ‰ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È ˜È˙ÚÓ¯                     .שלומו וישועתו תמיד בכל עת
  
  

  
 !...הראש השנה שלי עולה על הכל 

  ו"תתצ'  עלון מס– ד"בס
  פרשת נצבים

  לזכרון נצח מורינו
  ל"זצ, ודסראר עבשראל י' ר



  למה להיות "
  ?תלויים בגויים

  צריכים לקנות את 
  הדירות שלנו

  שניסע, באומן
  לאומן

  ..."לדורי דורות 
   ימים 50, באומן(

 )לפני הסתלקותו

  צריכין להודיע
  לכל העולם, לכולם

  , שיש עכשיו
  , בדורות אלו
  ,בחושך הזה

  ,יש כבר אור כזה
  ,שיכול לעזור לנו
, להוציאנו מעוונות

  ולתקן , מתאוות
 !...הכל 
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  )'י,  ראש השנה–עצות המבוארות (

 צריך להתחזק מאד ,בראש השנה  �                                           
וכל אדם צריך לקשר תפלתו לצדיק . להתפלל בכח רב ובהתעוררות רבה

כפי שצריך להתפלל , האמת שהוא בעל כח שיכול להתפלל תפלה בבחינת דין
זוכה צדיק האמת להוציא מן , ועל ידי התפלה בבחינת דין. בראש השנה

כי עקב תפלת צדיק . הסטרא אחרא את כל החיות שבלעה מקֻדשת ישראל
, ֻמכרחת הסטרא אחרא להשיב את כל התפלות, שהוא בעל כח גדול, האמת

 סימן - ין חלק שנ"כמבֹאר בלקוטי מוהר [הרחמנות והדעת שבלעה מישראל
ירים גרים ואזי מתגדל כבוד יועל ידי זה מתג. ]"תקעו תוכחה"בתורה ' ח

מתבטלות , ועל ידי זה זוכים לנבואה ולאמונה אמתית, השם יתברך
היינו שזוכים , הן בעבר. וזוכים להאמין בחדוש העולם, האמונות הכוזבות

את שהוא ברא את העולם מאין ליש ומנהיג , להאמין באמת בהשם יתברך
המֻכסה בדרך הטבע , והן בפרט להאמין בהשגחתו הפרטית, העולם בכלל

, כמבֹאר בכל ספרי אמת ובפרט בלקוטי הלכות, מחמת הנסיון והבחירה
הן . קר נסיון אמונת השגחה הוא בגלל שההשגחה מֻכסה בדרך הטבעישע

גם על ידי . כרחים לקיום האדםהן ברפואה וכן בשאר העניינים הֻמ, בפרנסה
זוכים להאמין שהשם יתברך יחדש את העולם , ונים הנזכרים למעלההתק

ועל . בלי שום דרך הטבע, בהשגחה פרטית, וינהיג את העולם בגלוי, לגמרי
קר תענוג ישזה ע, ידי זה זוכים לקול השיר והנגון שיושר לעתיד

 ,חלק שני -ן "כך מבֹאר הכל בלקוטי מוהר. עולם הבא
  ".תקעו תוכחה"בתורה 
השנה -ותזכנו לקבל ראש ...���� 

בקֻדשה ובטהרה גדולה ובשלמות 
ונזכה בימי ראש השנה . גדול

הקדושים להמשיך עלינו קֻדשת 
התפלה בבחינת דין של הבעל כח 
האמתי עם כל הקֻדשות 

עד , זה-ידי- והתקונים הנעשין על
שנזכה לתקון הברית בשלמות 

שה ולתקן כל השל, ולתקון הדעת
שה מחיצות והיו שלמֹחין שברֹאשנו שי

-להגן בפנינו על, פרוסות בפני תאוות נאוף
ידי הדעת והשכל האמת שלא תהיה 

לתאוה הזאת שום שליטה ואחיזה בנו כלל 
רק נזכה ֻכלנו אני וכל עמך , מעתה ועד עולם

ש וישראל להיות קדושים וטהורים באמת ולפר
, ונזכה לתפלה בשלמות. מתאוה הזאת לגמרי

 רחמים ותחנונים לפני המקום ותהיה תפלתנו תמיד
שיהיה לנו , ותשפיע עלינו רחמים, ברוך הוא

על עניים הגונים ועל כל מי שצריכין , רחמנות אמתי
ותעזרנו שנזכה לעשות . כרצונך הטוב, לרחם עליו

 .כרצונך הטוב, בעלי תשובה וגרים הרבה בעולם
ובפרט . ותזכנו ליראה שלמה באמת תמיד ���� 

תרחם , ושים שהם ימי יראהבימי ראש השנה הקד
עלינו ותמשיך עלינו יראה ופחד ואימה דקֻדשה 

ובפרט בעת שמיעת קול שופר תזכנו , גדולה ועצומה
ותשפיע פחדך ואימתך , שיבֹא בלבנו יראה גדולה

, ויראתך עלינו ועל כל ישראל ועל כל באי עולם
וייראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו 

  .  אחת לעשות רצונך בלבב שלםֻכלם אֻגדה
השנה  זכנו ברחמיך לקבל ולהמשיך עלינו קֻדשת ראש, אבינו מלכנו ���� 

בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה ובבכיה גדולה מתוך שמחה ובקֻדשת 
ת שמיעת קול שופר וים מצויונזכה לק. המחשבה ביותר ביראה גדולה

ג "קיה וכוונותיה ותרי עם כל פרטיה ודקדו,בקֻדשה גדולה בשלמות כראוי
 אם יתקע שופר :כמו שכתוב, ובאימה וביראה גדולה, ות התלוים בהומצ

. באור פניך יהלכון'  אשרי העם יודעי תרועה ה:ונאמר. בעיר ועם לא יחרדו
כי תפארת ֻעזמו אתה וברצונך תרום . בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו

 בחצוצרות וקול שופר :ונאמר. מגננו ולקדוש ישראל מלכנו' כי לה. קרננו
כי חֹק .  תקעו בחֹדש שופר בכסא ליום חגנו:ונאמר. 'הריעו לפני המלך ה

  . לישראל הוא משפט לאלקי יעקב
ונזכה לסדר לפניך מלֻכיות וזכרונות ושופרות בכוונה גדולה ���� 

עד שנזכה לרצות אותך שתביא לנו את משיח צדקנו חיש קל , ובשלמות גדול
ותמהר ותחיש לגאלנו . ' והריחו ביראת ה:ם מקרא שכתובויֻקי, מהרה

ושם נעבדך , ונשוב בגילה ורנה לארצנו, ותבנה לנו את בית קדשנו ותפארתנו
אליך ונשובה חדש ימינו ' השיבנו ה. כימי עולם וכשנים קדמוניות"ביראה 

  אמן ואמן,"צורי וגואלי' פי והגיון לבי לפניך ה-יהיו לרצון אמרי. כקדם
  :)'תפילה ח מתוך -' טי תפילות בלקו(

  )'ז-'ד  סימן– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

 זה אי אפשר לבאר ענייןוהנה כל מה שעבר עלי ב... ☺                        
 המחשבות של אפילוויכלו המון יריעות לבארם כי איך אפשר לבאר בכתב 

  שכן רבות מחשבות של שנים הרבה כאלה - מכל, יום אחד
הנה בתוך כך זכיתי להדפיס ספר הספורי מעשיות וכל מה שעבר ו☺ 

ואם יסכים הפנאי בעזרת השם יתברך ,  זה אין כאן מקומוענייןעלי ב
יתבאר קצת במקום אחר גם כמה אנשים שהתחילו להתקרב לנו על ידי 

וכל מה שעבר עלי באלו השנים , וגדל המחלקת שהיו עלי ועלינו על ידי זה
גם בתוך כך מסרתי התפלות ,  לזכרון אבל אין כאן מקומוהכל צריכין לכתב

שלומנו עד שנודע למתנגדים וגם על ידי זה גבר -להעתיק ונתפשטו בין אנשי
  המחלקת 
אחר כך נתעוררתי להעמיד דפוס בביתי לחזר ולהדפיס כל ספרי ☺ 

כרצונו זכרונו לברכה ובפרט שצריכין לתקן הרבה מה , רבנו זכרונו לברכה
הראשון ושאר תקונים והנה התחלתי " ן"לקוטי מוהר"מדפיסים בשעותו ה

ועבר זמן זמנים הרבה עד אשר התחלתי לעסק ,  זהענייןלחשב מחשבות ב
 -שקבצתי איזה סך מקציני אנשי, והשם יתברך עזר לי, ט"בזה בשנת תקע

שלומנו עד שקניתי מכבש ואותיות באותו השנה ואז היתה שמחת החֻתנה 
רונו לברכה הותיק המֻפרסם המפלא מורנו הרב ישראל של נכד רבנו זכ

קדש טשערנביל עם נכד הרב החסיד המֻפרסם -שיחיה בקהלת
מורנו הרב מרדכי נרו יאיר משם והנה כל מה שעבר עלי 

זה חבור גדול ואי אפשר -  הדפוס צריכין עלענייןב
ובעזרת השם , לבארו בכתב בשום אפן

לם הבא ידברו מזה יתברך בעו
  .בההרבה הר
והנה רבו המחלוקות ☺ 

והמניעות גם אפס כסף ונתעכבה 
יכלתי לדפס בשנת  ולא הדפוס

פ "ל גם בכל שנת תק"ט הנ"תקע
חשבתי מחשבות הרבה להתחיל 

עלתה בידי ועמדו  ולא להדפיס
שהם המכבש , בביתי הכלים הנזכרים לעיל

יכלתי להדפיס  לא והאותיות ומעט ניר אבל
עות רבות מחמת מניעת ממון ושארי מני

ועצומות מאד והשם יתברך בחסדו חמל 
עלי ונתן לי לב חזק לבלי להניח את הרצון 

הנחתי את  ולא ונתחזקתי הרבה, בשום אפן
ונכספתי בכל פעם יותר ויותר אבל , הרצון

 ולא פ"אף על פי כן עבר גם כל שנת תק
  עלתה בידי להעמיד הדפוס 

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' ר(

הסיפור של  ... �                  
אצלכם הוא קודש קודשים ואצל הפתק 

 שלא ,ודיבורים כאלה, העולם זה סיפור
בשבעה עשר בתמוז ירד , נתקבל לעולם

  .הפתק
כשאני רואה באיזה מצב אני נמצא 

 ולא וגם הילדים שלי אני כבר מתבלבל
זכיתי לראות את  אני. יודע מה זה איתי

  שלומנורבי ישראל קרדונר והזקנים של אנשי
אני גרתי . על כל פרט, היה להם מסירות נפש על כל דיבור, סתםולא 

לשמוע איזה דיבור  היה פרנסה ואני נסעתי לירושלים בשביל ולא בטבריה
 ,ב קרוב לתענית שבעה עשר בתמוז הרגשתי עצמי חלש"בשנת תרפ. מרבנו

ה בבוקר ביום שבע, אז הבעל דבר התגבר עלי. חס ושלום באופן חמורלא 
שתיתי מים מחצות  לא  אני! אתה חלש מאד אתה צריך לאכול:עשר בתמוז

 אתה צריך :בא אלי הבעל דבר ואמר לי ועכשיו ,לילה עד אחר התפילה
רציתי אבל  לא , אני שמעתי לו! אתה חלש כל כך,לאכול לפני התפילה

אני אכלתי אבל היה בלא , כמו שאוכלים חס ושלום דברים מזיקים, אכלתי
. והו ברכתי ברכת המזון והלכתי למק,אחרי האכילה. ובלא רגלייםידיים 

, באיזה מצב אני הייתי אחרי דבר כזהו, יכולים להבין איך היה התפילה
אני ראיתי מרבי , ב"הם רבי ישראל אפילו תענית ב עאחרי שאני הייתי נזהר
א תענית חמור מארבע וביום שבעה עשר בתמוז שהו. ישראל וגם עשיתי ככה

רציתי לחיות לא ? נכשלתי ונפלתי באופן כזה לאכול לפני התפילה, יתםתענ
 אני הלכתי .ונפלתי לעצבות כזה שלא יכולתי לדבר ולהתראות לפני אנשים

  .אוכל ולא ,מדבר לא כמו מת, לישיבה ושכבתי בבית הכנסת בישיבה
  
  

��)�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

��


