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כל הצדיקים לֹא זכו למדרגתם בשלמות ,כי אם על ידי התבודדות
ותפלות ,שהרבו להתחנן לפני השם יתברך שיזכו לקים את התורה ,כי
עקר הכנעת הסטרא אחרא בשלמות הוא רק על ידי זה ,כי מתורה בפני
עצמה יש לפעמים יניקה להסטרא אחרא ,חס ושלום ,שמכניס בדעתו
ללמֹד שלא לשמה ,חס ושלום; וכן מתפלה בפני עצמה תוכל הסטרא
אחרא להתאחז ,שמכניס בדעתו להתפלל לצֹרך גופו לבד .אבל כשנכלל
תורה ותפלה יחד ,וכל תפלתו הוא רק שיקים את התורה ,וכן כל למודו
את התורה כדי שידע לעשות מהתורה תפלה ,כדי שיזכה לשמֹר ולעשות
ולקים ,ואז נכלל התורה והתפלה יחד בתכלית היחוד ,ואז יתפרדו כל
פעלי און ואין להסטרא אחרא שום יניקה ,אדרבא הרע נתהפך גם כן
לטוב.
וזה האזינו השמים ואדברה וכו' .יערֹף כמטר לקחי וכו'.
שבודאי יכנסו דברי באזניכם .וכעין שפרש רש"י שם לענינו
והטעם 'כי שם ה' אקרא' ,כי אקרא ואתפלל בשם ה'
ואעשה מהתורות תפלות ועל ידי זה בודאי יערֹף
כמטר לקחי תזל כטל שיתקימו ויכנסו דברי
בלביכם כמטר וכטל .ותזכו לקים את
התורה ,כי עקר קיום התורה הוא על ידי זה
שעושין מתורות תפלות וכנ"ל ,כי כל שירת
האזינו נאמרה כדי לזכות באחרית הימים
לקים את התורה ,כמו שכתוב שם בענין:
ואנֹכי הסתר אסתיר פני וכו' וענתה השירה
הזאת לפניו לעד כי לֹא תשכח מפי זרעו .כי
שירת האזינו זה בחינת תפלה ,שהוא בחינת
שירה וזמרה ,בחינת עשרה מיני נגינה שבהם
יסד דוד המלך עליו השלום ספר תהלים ,הינו
שעל ידי השירה הזאת כלל מֹשה רבנו עליו
השלום את כל התורה בתוך בחינת שירה,
שהיא בחינת תפלה .ועל ידי זה האיר בנו הארה
הזאת לזכות ולעשות מהתורות תפלות ,שעל ידי זה עקר
קיום התורה באחרית הימים ,בחינת וענתה השירה הזאת
וכו' ,כי לֹא תשכח מפי זרעו וכו' וכנ"ל) :הלכות רֹאש חֹדש -
הלכה ה ,לא לפי אוצר היראה  -התבודדות ,אות יז(
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עיקר תקון כל אדם הוא על ידי בחינת תקון המשפט .כי צריך כל
אדם לכלכל דבריו במשפט ,הינו שישפט את עצמו על כל דבר ,וכל
הפגמים חס ושלום הם בחינת קלקול המשפט שאינו מתנהג כמשפט
התורה ,ועקר קלקולו על ידי חכמות רעות של העולם שהם בחינת פגם
המשפט ,דהינו מה שנדמה לכל אחד כאלו השם יתברך אינו מתנהג עמו
במשפט הישר והצדק ,ומזמין לו נסיונות שאינו יכול לעמֹד בהם ,כגון
חסרון פרנסה וכיוצא .ובאמת צריכין להאמין כי צדיק ה' וישר משפטיו,
ואינו מנסה שום אדם במה שאינו יכול לעמֹד בו ,אף על פי שלפי שכלו
קשה לו לעמֹד בענינים אלו שעוברים עליו ,אף על פי כן צריך להשליך
שכלו וחכמתו ,ולהאמין בתמימות כי ישרים דרכי ה' ומשפטיו ,ובודאי
הוא צריך לעבֹר בזה העולם בענינים אלו ,שהשם יתברך מתנהג עמו,
בעשירות או בעניות ,או בהתגברות התאוות והרעיונים וכו' ,וכמו
שאמרו רבותינו ז"ל הלל מחייב העניים ,רבי אליעזר בן חרסום מחייב
העשירים ,יוסף מחייב את הרשעים .נמצא שכמו שהצדיק זוכה על ידי
התמימות שלו שמשליך עצמו לכל מיני רפש וטיט בשביל השם יתברך
)כמובא בלקוטי תנינא  -סימן ה ,עין שם( ,על ידי זה זוכה לבחינת תקון
המשפט בשרשו ,דהינו להשיג השגת צדיק ורע לו רשע וטוב לו כמבֹאר
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בפנים ,כמו כן גם אצל אנשים פשוטים ,על ידי שמשליכים כל חכמתם
ושכלם ומאמינים בהשם יתברך בתמימות ,על ידי זה זוכין לבחינת
תקון המשפט ,הינו שאינם מהרהרים אחר משפטיו יתברך ,ומתגברין
בכל עֹז לעמֹד בכל מה שעובר עליהם ,ולכלכל דבריהם במשפט .כי על
ידי התמימות ,על ידי זה הצדיק מקשר אותם לדרכי תמימות ,ומעלה
אותם ממקום שנפלו לשם ,על ידי פגם המשפט שנפל לתהומות חס
ושלום .ואם אף על פי כן יצרם מתגבר עליהם ביותר צריכים ביותר,
להתחזק בדרכי התמימות ,ולצעֹק להשם יתברך מעמקי תהומות,
בבחינת ממעמקים קראתיך ה' ,עד שסוף כל סוף יזכה על ידי זה ליצא
ולעלות מעֹמק נפילתו שנפל וירד עד תהום ,והכל בכֹח וזכות הצדיק
הנ"ל.
וזהו :הצור תמים פעלו בחינת תמימות .וזהו כי כל דרכיו משפט .כי
תקון המשפט על ידי בחינת תמימות כי ה' יתברך מתנהג כביכול כמו
שהאדם מתנהג כמו שכתוב עם גבר תמים תתמם שעל ידי זה עקר
תקון המשפט כנ"ל .וזהו :אל אמונה ואין עול וכו' .ולהפך מי
שאינו מתנהג בתמימות עליו נאמר מה שכתוב שם תכף
אחר מקרא זה שחת לו לֹא .ששחת וקלקל והפך
מלא באל"ף ללו בוא"ו .כי מה שנאמר בכלל
ישראל כי לֹא נחש ביעקֹב הפך על עצמו
הגלגל שעליו נאמר כי לו נחש .שזהו בחינת
מדה כנגד מדה .וזהו בניו מומם ופרש רש"י
בניו היו והשחתה שהשחיתו הוא מומם .הינו
כי זה שהולך בתמימות הוא עקר הבן החביב
לה' יתברך כמבֹאר בהתורה הנ"ל ,וזה
שצועק על ההופכים אֹרחות יֹשר ואינם
מאמינים כראוי בשלמות בצדקת המשפט
של ה' יתברך והולכים אחר נחושים וסברות
רבות בניו היו .כי אם היו הולכים בתמימות
היו נקראים בנים למקום .והשחתה
שהשחיתו הלא נחש עד שנתהפך ללו נחש,
הוא מומם כי הפך תמימות הוא בעל מום כי
תמימות לשון שלמות והמום הוא חסרון .וזהו דור
עקש ופתלתל בחינת עם עקש תתפתל הפך עם גבר תמים
תתמם שאז נקרא בן ותמים בשלמות בלי מום) .הלכות נזיקין -
הלכה ה ,אות י לפי אוצר היראה – תמימות ,אות ט(
)ספר ִא ֵבּי הנחל ב'  -מכתב כ"ט(

 לכבוד יקירי וחביבי כנפשי ,ה' ישמרהו ויחיהו
חיים ארֻכים בכל טוב אמתי ונצחי.
עיקר התקון הוא על-ידי הצדיק האמת ,שיודע שרשי כל הנפשות
ויודע איך לעסֹק עם כל אחד בחייו ובמותו ,איך לתקנו ולהביאו
להשגות אלֹקות ,שזה עיקר התכלית עיקר שעשוע עולם הבא ,על-כן
העיקר כשזוכין להתקרב אליו בחיים חיותו.
עיקר תקון האדם בחייו ולאחר מיתתו ,הוא רק על-ידי שאוחז עצמו
בהצדיק ,ולעתיד ישבו כל ישראל באהלי הצדיק האמת ואנשיו
האמתיים ויתקרבו אליהם ,שזה עיקר תקון האדם.
אשרינו אשרינו אלפים ורבבות פעמים אין מספר ,שבאנו לזה
שבחדושים
ִ
העולם בזה הזמן שיש לנו אור חדש כזה ,אור האורות ִחדוש
שגלה תורות שיחות ומעשיות נוראות כאלה אשר אין ֻדגמתם.
כזה וכו'ִ ,
אשרי אדם אשר יהגה בכל יום בתורותיו ותפלותיו.
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ה' יהיה בעזרנו ,לבלות ימינו באלו התורות והתפלות הנוראות ,אשר היה ֻסלם ולא מדרגות רק ֻהכרחנו לירד בחבל אבל מרב שמחתי ורחב לבי
כמוהם לא היה בעולם ,שיכולים להחיות כל החולים והחלושים בחלי אז לא היה לי שום פחד כלל לירד בחבל מספינה לספינה על הים בדרך
הנפש מאֹד ,ולהוציא את ישראל מעוונות ,שזהו עיקר הרחמנות על שלא עברתי בו מעולם ,רק עברתי מספינה לספינה בזריזות כמו שעבר
ישראל ,אשר אין נאה להם שום עוון כלל ,לפי רוחניותם ודקותם.
להבדיל המאטראס שהוליך אותנו וגם רי"א חברי הלך אחרי ,ובאיזה
באהבה רבה ואהבת עולם .המעתיר תמיד בעד ישועתו והצלחתו ספינה היה לו מעט פחד ,ואף על פי כן הסתכל עלי וירד גם כן בחבל וכן
בזה ובבא.
 ¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘Èעברנו דרך כמה ספינות בזריזות גדול עד שבאנו לספינה שלנו ושם היו רק
מאטראסין ,כי לא היה שום יהודי עמנו בכל הדרך מאדעס לסטנבול רק
אנחנו שנינו לבד בין כמה מאטראסין ערלים וגם אצלנו הלכו עוד כמה
)עצות המבוארות – יום הכיפורים – אות א'( ספינות ,ובכֻלם לא היה שום יהודי כלל.
 יום ִכפור הוא כלליות כל ימות השנה ,כי יום זה מחיה את ימי
וכשבאנו על עלית הספינה ושם אין שום איש מכיר בלשון רוסיה ולא
השנה כולה .ועל ידי קדושת יום הכפורים מתקן הלב ,היינו שרצונותיו בשום לשון שבסביבותינו ותכף ומיד ירדנו אל הבית של הקפיטן ]כי מקום
יהיו רק לה' יתברך .ועל ידי זה מתבטלים כל מיני מחלוקת בגשמיות ירידת הבית ידעתי מקדם על ידי שהייתי באדעס באיזה ספינה העומדת
וברוחניות ,ונעשה שלום .ועל ידי זה נמשכת שמחה לאדם.
על הגאוואן של חארסאן[ ובבואי אל הבית מצאתי שם שני ערלים אוכלים
  ...וזכני ברחמיך הרבים לקבל יום הכפורים הקדוש בקדושה גדולה סעֻדת הצהרים ,אבל הקפיטן לא היה ביניהם ,כי היה על ספינה אחרת
ובשמחה רבה וחדוה עצומה .ואזכה לקיים כל החמשה עינויים ביום ואכל שם אצל אחרים ותכף כשנכנסתי אל הבית שאלתי מיד ,זאת
הכפורים בתכלית השלמות כראוי ,ולהתפלל כל החמשה תפלות ביום הספינה של יאקאפ הנזכר לעיל ומאת ה' היתה שהיה ביניהם אחד שהיה
הכפורים בכוונה עצומה ונוראה ,ולהתוודות בכל מיני וִ דויים ,ולהתחרט מכיר בלשון אשכנז קצת ,ותכף השיב לנו בלשון אשכנז הן וקבל אותנו
על העבר בחרטה גמורה ולעזוב באמת דרכי הרע ומחשבותי הרעות בסבר פנים יפות וכפי הנראה שכבר הודיע להם הקפיטן שיבואו שני
והמבולבלות ,ולקבל עלי בקבלה חזקה ונכונה לבל אשוב עוד לכסלה ,יהודים ששכרו אצלו לעבר בספינתו והתחלנו לבקש הערל שדבר בלשון
ולבל אעשה עוד הרע בעיניך כאשר עשיתי ,ולשוב בתשובה שלמה לפניך אשכנז שיתן לנו ספינה קטנה לילך אל הספר לקבל שם כל המטלטלין
באמת בשמחה ביראה ואהבה ,ולבכות הרבה מתוך שמחה.
שהשארנו שם בבית המיֻחד לזה ענה ואמר בודאי אתן לכם ,רק אתם
 מלא רחמים ,זכני לקדושת יום הכפורים האיום
צריכין להמתין מעט עד שיאכלו האנשים כי עתה הוא זמן
והנורא והנשגב מאד ,כי הוא יום זה גדול וקדוש
אכילה שלהם ותכף חזרנו ועלינו על הספינה ,וראינו
ונורא ואיום ואדיר ,יום אחד בשנה אשר
שכל המאטראסין יושבין ואוכלין ואנחנו
בחרת בו לעמך ,לסלוח עוונותיהם
הלכנו לכאן ולכאן בכל הספינה כי הכל
 ÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È„ˆ ˙ ÈÁ· ‰Ê :Ô„ÚÓ ‡ˆÂÈ ¯‰ Â
)(Â"Ò ,'· Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï
ולכפר פשעיהם ביום הנורא הזה .רחם
היו אצלנו נפלאות ,ובפרט אצל רי"א
עלינו וזכנו לקבל יום הגדול והנורא הזה
שלא היה בשום ספינה כזאת מעולם
 ,ÏÂÙÎ ,ËÂ˘Ù ¯È˘ ˙ ÈÁ· ‡Â‰ :Ô„ÚÓ ‡ˆÂÈ ¯‰ Â
כראוי ,ולשוב בתשובה שלמה באמת,
ואפלו אנכי שכבר הייתי בספינה
„È˙ÚÏ˘ ¯È˘‰ ˙ ÈÁ· ‡Â‰˘ ,Ú·Â¯Ó ,˘ÏÂ˘Ó
)('Á ,'· Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï
ותמחול ותכפר לנו על כל
שתסלח ִ
באופן ִ
העומדת על הגאוואן של חארסאן כנזכר
העצומים
ופשעינו
נותינו
ו
ועו
חטאתינו
לעיל ,אבל אותה הספינה הוא קטנה
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מהספינות האלו ,וגם שם לא היה לי
·"Ú ÂÏÂÎ ‰ÏÂÚ ‡Â‰˘ ,(‡"Î ÔÂ˜È˙) ÌÈ Â˜È˙· ‡·ÂÓÎ ,'ÂÎÂ
פנאי להסתכל היטב להשביע עיני בכל
היום
קדושת
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ו
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ותעזרנו

 ˘·ÂÏÓ ,˙Ó‡‰ ˜È„ˆ‰ Ï˘ Ì˘‰ ‰Ê ÍÂ˙·Â
תבנית מעשה הספינה והלכנו בכל
הקדוש הזה ,ובזכות התענית הקדוש של
)(Ê"Ò ,'· Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï
Í¯·˙È ÂÓ˘ Û˙Â˘ÓÂ
הספינה בשמחה גדולה לכאן ולכאן,
יום הנורא הזה ,יום צום הכפורים,
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ונתעכבנו קצת עד שעלה המדבר בלשון
שנזכה על ידי זה להכניע אצלנו כל
·"Ú ‰ÏÂÚ
אשכנז מהבית למעלה וכשראינו שעדין
הרצונות אליך תתברך ,להכניע ולשבר
 ¯Â¯È·· Ô·ÂÓ ,ÂÏ‡‰ ˙Â˘Â„˜‰ ˙Â¯Ó‡Ó‰ ÏÎÓ
אין נותנים לנו ספינה ,שאלנו אותו על
ולבטל כל מיני רצונות שלנו כנגד רצונך,
מה מעכב אותנו ,כי היינו להוטים
עד שלא יהיה לנו שום רצון ולא שום
˘Â È·¯ ‡Â‰˘ ÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È„ˆ‰ ‡Â‰ ,Ô„ÚÓ ‡ˆÂÈ‰ ¯‰ ‰
להביא המטלטלין מחמת שהיה בערב-
שנזכה
תאוה כנגד רצונך כלל ,באופן
Ú·Â¯Ó ,˘ÏÂ˘Ó ,ÏÂÙÎ ,ËÂ˘Ù ¯È˘‰ ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ,‡"ÚÈÊ ÔÓÁ
שבת קדש אחר חצות ,והשיב עדין לא
לסור
ולבלי
להיות כרצונך תמיד,
˘.¯‰ÂÊ È Â˜È˙· ‡·ÂÓÎ ,„È˙ÚÏ ¯Ú˙È
והכרחנו להמתין עוד קצת.
גמרו אכילתם ֻ
מרצונך ימין ושמאל ,ועל ידי זה נזכה
שאתה ברחמיך תבטל רצון אחרים מפני רצוננו ,ויתבטל מאתנו כל מיני
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(
מחלוקת שבעולם ,הן מחלוקת מבני העולם ,הן מחלוקת שבעצמי ,אשר
  ...יבוא משיח ויתקן כל העולם ,יתקן אותנו ואת
עתה "אין שלום בעצמי מפני חטאתי" .וכל מה שאני רוצה לעשות איזה
דבר שבקדושה יש לי מניעות רבות ועצומות בלי שיעור ,ועיקר הוא כל העולם ,הוא מחדש ,הוא מחדש אותנו ,הוא מתקן אותנו ,הוא מקרב
מניעות המֹח והלב .והכל אזכה לבטל על ידי התענית הקדוש של יום אותנו לתורה ולהשם יתברך באמת ,עוד לא נשמע דבר כזה בעולם ,פלא
הכפורים הכלול מכל הימים של כל השנה ,כמו שכתוב :גלמי ראו עיניך כזה ,כל העולם חושבים :מי שמדבר עם השם יתברך? הוא עם הארץ ,הוא
ועל ספרך כולם יכתבו ימים יוצרו ולו אחד בהם .ודרשו רבותינו זכרונם לא יודע ללמוד ,הוא יודע רק לדבר עם השם יתברך ...אוי וי ,צריכים בכל
יום להתחדש ולומר הרבה תפילות ,אז נהיה אנשי השם...
לברכה ,זה יום הכפורים.
...אמונה שרבנו הקדוש מגלה בעולם ,יראת שמים כזה ,אמת כזה,
 רחם עלינו וזכנו לשוב בתשובה שלמה באמת בכל השנה ,ובפרט
ביום הכפורים הקדוש ,ועזרנו להתענות התענית של יום הכפורים מסירות נפש כזה ,לא רואים ולא יודעים כלל מהאור והטוב שיש לנו ,מה
בקדושה נוראה ועצומה ובשמחה וחדוה רבה באמת ,באופן שאזכה על ידי זה?...
זה לקדש עצמי מעתה ולידע איך להתנהג בעניין התעניות בכל השנה
...לא על חינם היו אנשי שלומנו ,אנשי רבנו ,אנשי אמונה ,אנשי
כולה ,ולהיות כרצונך הטוב באמת ,למען לא אבוש ולא אכלם ולא אכשל קודש ,לא על חינם ,הוא נותן לנו בכל רגע לב חדש ודיבורים קדושים
חדשים וצורה חדשה ,לא רואים כזה בכל העולם ,כל העולם לא יודעים
לעולם ועד) .לקוטי תפילות א' – מתוך תפילה ק"ג(
רק ללמוד ,להיות למדן ומפורסם בעולם ,אבל לדבר עם השם יתברך? מה
)ספר ימי מוהרנ"ת חלק ב' – סימן ע"ט ,המשך( יהיה? ,רבנו הקדוש הוא דיבר ,הוא תיקן לנו לדבר בכל יום שעה ,לא ,לא
☺  ...ואז תכף הוליך אותנו המטראס הנזכר לעיל דרך פחות משעה עם השם יתברך )סבא צוחק( ,נו ,נו ,דבר כזה יש כבר בעולם?
כל הגאוואן ,ועברנו אצל ספינות הרבה של אחרים ,עד שבאנו אצל קצה קדושה כזה ,אמת כזה לא רואים ,לא רואים ,רק רבנו הקדוש הוא מתקן
הגאוואן ,ושם הכניס אותנו לתוך איזה ספינה הסמוכה וגם זאת לא אותך ואותי ואת כל העולם ,הוא נותן לנו 'לב בשר' ,הוא נותן לנו לב חדש,
היתה ספינה שלנו ,רק העביר אותנו בתוכה וכן הוליך אותנו מספינה כל יום לב חדש...
...הוא מחזק ומחדש ומרפא ...כל דיבור ,כל דיבור של רבנו הוא מרפא
לספינה דרך כמה ספינות וכשיצאנו מספינה לספינה ,ובאמצע עמדו
ספינות קטנות נמוכים שבהם מוליכין החטים מאדעס לספינה הגדולה כל העולם ,כל היהודים...
וכיוצא בהם ,על כן ֻהכרחנו לירד לקצתם ,כמו מעליה לארץ ובקצתם לא


‡Ï‡¯˘È ˙È· ÂÈÁ

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

