
 בס"ד

 תפילת ר' יצחק ברייטער על תיקוני ראש השנה
 לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו, תהלתך יגיד ופי תפתח שפתי' אד, לאלוקינו גודל הבו אקרא' ה שם כי

 חכמה מקור נובע נחל האמתי ולהצדיק האמתיים הצדיקים לכל עצמי מקשר הריני .וגואלי צורי' ה, לפניך
 התורה נותן ובוראי יוצרי גואלי אבי ע"רבש .נשמתו לעילוי.....  סך צדקה נותן הריני פיגא בן נחמן רבינו
 בתיקוננו העוסק ישראל כל ואלקי הצדיקים כל אלקי אבותינו אלקי יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי
 שערי פתח מלכנו אבינו. תפלתינו את וברצון ברחמים וקבל עלינו ורחם חוס אלקינו' ה קולנו שמע, תמיד
 .דיננו גזר רוע קרע מלכנו אבינו לתפלתנו שמים

 כל על ואימתך מעשיך כל על אלוקינו' ה שמך יתקדש ובכן. וקדוש מרום לבדו הוא כי, לאל המליכו ודור לדור
 שלם בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם ויעשו הברואים כל לפניך וישתחוו המעשים כל וייראוך שבראת מה

 כבוד תן ובכן .שבראת מה[ כל] על נורא ושמך בימינך וגבורה בידך עוז לפניך שהשלטון אלקינו' ה שידענו כמו
 קרן וצמיחת לעירך וששון לארצך שמחה, לך למיחלים פה ופתחון לדורשיך טובה ותקוה ליראיך תהלה, לעמך' ה

 ברנה וחסידים יעלוזו וישרים וישמחו יראו צדיקים ובכן .בימינו במהרה משיחך ישי לבן נר ועריכת עבדך לדוד
' ה הוא אתה ותמלוך  .הארץ מן זדון ממשלת תעביר כי תכלה כעשן כולה הרשעה וכל פיה תקפץ ועולתה יגילו

 לעולם' ה ימלוך, קדשך בדברי ככתוב קדשך עיר ובירושלים כבודך משכן ציון בהר מעשיך כל על לבדך אלקינו
 והאל במשפט צבאות' ה ויגבה ככתוב מבלעדיך אלוה ואין שמך ונורא אתה קדוש .הללויה ודור לדור ציון אלוקיך
 והופע ביקרך הארץ כל על והנשא בכבודך כולו העולם כל על מלוך אבותינו ואלקי אלקינו .בצדקה נקדש הקדוש

 כל ויאמר יצרתו אתה כי יצור כל ויבין פעלתו אתה כי פעול כל וידע ארצך תבל יושבי כל על עוזך גאון בהדר
 .משלה בכל ומלכותך מלך ישראל אלקי' ה באפו נשמה אשר

 יזכה במה. חוקיך לשמור דרכי יכונו אחלי. הלכו בדרכיו עולה פעלו לא אף'. ה בתורת ההולכים דרך תמימי אשרי
 ספרתי דרכי. אורחותיך ואביטה אשיחה בפקודיך. הון כל כעל ששתי עדותיך בדרך. כדברך לשמור ארחו את נער

 בחרתי אמונה דרך. חנני ותורתך ממני הסר קרש דרך. בנפלאותיך ואשיחה הבינני פקודיך דרך. חקיך למדני ותענני
 בו כי מצותיך בנתיב הדריכני. עקב ואצרנה חקיך דרך' ה הורני. לבי תרחיב כי ארוץ מצותיך דרך. שויתי משפטיך

 ואל באמרתך הכן פעמי. עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי חשבתי. חייני בדרכיך שוא מראות עיני העבר. חפצתי
. למדני אורחותיך, הודיעני' ה דרכיך. שמך( את) ליראה לבבי יחד באמתך אהלך דרכך' ה ניהור. און כל בי תשלט

' ה דרכי שמרתי כי. נצח בימינך נעימת פניך את שמחות שובע חיים אורח תודיעני. וחנני פדני, אלך בתומי ואני
' ה ארחות כל. דרכו ויםענ וילמד במשפט ענוים ידרך. דרכי תמים ויתן חיל המאזרני האל. מאלוקי רשעתי ולא
'. ה אברך במקהלים במישור עמדה רגלי. יבחר בדרך יורנו' ה ירא האיש זה מי. ועדותיו בריתו לנוצרי ואמת חסד

 נפשי הצלת כי. אלקים בישע אראנו דרך ושם יכבדנני תודה זובח. שוררי למען מישור באורח ונחני דרכך' ה הורני
 .החיים באור קיםאל לפני להתהלך מדחי רגלי הלא ממות

 נכחד לא היצור כל וגם המפעל כל את ידעת אתה ע"רבש. חי כל סתרי ותעלומות עולם רזי יודע אתה
 ואת ישראל בית עמך על נגזרו אשר הגזרות כל את ידעת אתה, עולמך בבריאת כוונתך ידעת אתה. ממך

 ביום ישראל בית נפשות על נגזר אשר עינים וכליון נפש דאבון ומרים קשים ענוים ושמדות ההסתרות כל
 ירדנו אשר עד ללילה דומה חושך הזה המר הארוך להגלות גבר טלטלה וטלטלנו מקדשך בית נחרב אשר

 זכרתי ואם מחברו מרובה יום כל צרת אשר שנה מאות עשר לתשעה( לאלפיים) קרוב זה לנו עוזר אין פלאים
 כל על עבר אשר כל את הזה החשוך הארוך בזמן ישראל כלל על עבר אשר כל את ניבעת פלצות ונבהלתי
 הגבור הגדול שמך את קדשו אשר פעמים וכמה וחסידים גאונים ואמוראים תנאים והחסידים הצדיקים

 של דמן על מיללת השכינה ואם לי וי לי אוי הנגרים כמים וירצה דמם ובשפוך נפשם במסירת והנורא
 ומשנה כהנים שבתורת הקללות כל עלינו עברו אשר עד, כאלו צדיקים של דמן על ו"ק, שנשפך רשעים

 מאחריכם יקומו אשר בניכם האחרון הדור ואמר בנו ונתקיים ויותר ויותר ודקדוקיהם פרטיהם בכל תורה



 אשר תחלואיה ואת ההיא הארץ מכות את וראו הזה הגדול אף חרי מה הזאת לארץ ככה' ה עשה מה על
 לברר זכינו הזה בגלות ודייקא כסף כצרף נצרפנו אשר עד הזה כיום אחרת ארץ אל וישליכם בה' ה חלה

 רצונך וכל המצות כל ובררנו הקדושה והגמרא להמשניות וזכינו ובנסתר בנגלה והמצוה התורה דיני כל
 קודש ספרי בחיבור והן ישראל בלבות הן צדקנו למשיח כלים הכינו הצדיקים אשר עד ערוך כשלחן
 יכנע אז או הקדושה בתורתך עלינו שכתבת וכמו עולם מימות כזאת היתה לא אשר עד ונפלאים נוראים
 של מסתורין לגלות והתחיל הקדוש י"האר התגלות בא כי זכינו אשר עד עונם את ירצו ואז הערל לבבם

 כל כוונת ישראל בית לכל ואורך רצונך וגלה תבל פני והאיר גלותא מן יפקון בו אשר' הק הזוהר ספר
 הקדוש ט"הבעש של הימים שבעת אור חדש אור החזיק ואחריו עולמך בבריאת הקודש ודרכך מצוה
 סגולה ליחידי נצפנו אשר גדולים אורות הוריד כי מבטחה עוז ויורד חכם עלה גבורים עיר נאמר עליו אשר

 התבונה וארובות החכמה מעינות נבקעו תלמידיו בימי ואחריו ובימיו תורה ומבקשי' ה דורשי לכל ובארם
 ד"הבע והתגרה אלקים עשה זה לעומת זה ר"בעוה אבל, בתשובה דופקי לכל התשובה שער ונפתח נפתחו

 וגם ומתנגדים מתחסדים כתות לשתי העם ויחצו בעולם המתנגדים מחלוקת והביא והסטין עלה ובקנאתו
 הביא החסידות בין גם, בעולם שקר של מפורסמים בהעמידו ורוחניים דקים בדרכים קלקל חסידים בין

 בלי וסוד סתר ובדרך עמו על' ה רחם אשר עד עולם התיקוני לקלקל כדי והכל ומרמה הבל של דרכים
 חכמה מקור נובע נחל ישראל בני ראש ישראל נפשות ושורש ראש' ה ומשיח האמתי הצדיק שלח פרסום

 מבית אסיר ממסגר להוציא תבל פני להאיר ל"ז הירץ נפתלי בן נתן רבי ותלמידו שמחה בן נחמן רבנו
 נפלא בדרך שתיקן מה ותיקן שעשה מה ועשה הגלו בחושך ולאשר צאו לאסורים לאמר חושך יושבי כלא

 פגום ואין קץ עת עד ישראל בית נפשות לכל התשובה דרך ופנה בשפתא למפרט אפשר אי אשר ונורא
 ד"שהבע אמת הן הזה הצדיק אצל ואמונה אמת ודעת אור ותקוה ומקום חן ימצא לא אשר בעולם ונשחת
 הוא כי, סוף אין עד הוא הזה האמת הצדיק כח אבל, העולם בני ממנו להרחיק הרבים בתחבולותיו הערים
 ישראל נפשות שורש והוא יסודות הארבע כל נשתלשלו שממנו הפשוט יסוד העולם יסוד הצדיק באמת
 ברוא מאז נתגלו אשר האורות כל נמצאים ואצלו בשלימות בשוב בקי ברצוא בקי של הלימוד ואצלו
 לפניך אנחנו מודים לכן צדקנו משיח י"ע להתגלות שעתיד מה ומלאחריו ומלפניו הארץ על אדם אלקים

 אמת גואל לנו השבית לא אשר' ה ברוך הזה הקדוש האמת הצדיק אל שקרבתנו אבותינו ואלקי אלקינו' ה
 .קניניך הארץ מלאה עשית בחכמה כולם' ה מעשיך רבו מה שחת מני נפשנו ופודה מציל

 אשר נפלאותיך מנסתרות זאת כי העולם תיקון חיותו בחיים יגמור לא הזה שהצדיק שגזרת כשם ובכן
 הזה הצדיק הכין לכן, נפלאים בצמצומים ישראל נפשות כל לקרב רוצה ואתה דור כל בחסדך נוהג אתה

 בית נפשות לכל צוה כולם ועל מעשיותיו ובסיפורי' הק ובשיחותיו' הק בתורותיו למשיח התיקונים כל
 העשרה שם ויאמר' הק קברו על יבוא, הברית תיקון הוא הכללי לתיקון לזכות שרוצה מי שכל ישראל

 ישאר ל"ז הוא אשר' הק מקרוביו סגולה לעם גלה וגם' הק בספריו בשמות נקבו אשר תהלים קאפיטל
 עצות, נכונות עצות ויודיעם עליהם כנפיו אור יפרוש' הק ספריו לימוד ובכל טבא עובדא ובכל ביניהם

 לנסות כדי פעם בכל יורידם ד"הבע אשר ירידה מיני מכל ולעלות מצלמות אור להוציא חושך מני עמוקות
 הורישם אשר האמת בהדעת הם חזקים ואם נפשם ובכל לבבם בכל אלקיהם' ה את אוהבים ישנם אם אותם

 גדול בקול הקדוש בקולו וצעק כולו העולם כל עומד הזה היסוד על וכי כלל בעולם יאוש שאין ל"ז הוא
 אייך זייט גיוואלד יערות ויחשוף מדבר יחיל' ה קול אש להבות חוצב' ה קול בדברו שדי כקול יסף ולא
 פשוט בקול' ית אליו יום בכל יצעוק שנפל ממקום א"כ פערהאנדן ניט גאהר איז יאוש קיין מייאש ניט

 שועתו' ה וישמע שיחתו כל יפרש אשכנז בלשון במדינתנו רעהו אל איש ידבר כאשר פשוטים בדיבורים
 אשר רעים הצירופים כל יתהפכו התבודדות של והדיבור הצעקה י"ע וגם בודאי ויושע צעקתו ויקבל

 רשות ניתן ובכן'. ית חסדו לעולם כי, גדולות לאורות ופשעים חטאים העוונות י"ע יום בכל נתהפכו



 ערי בכל אשר עד הזה הצדיק על מאד גדולות והתנגדויות מחלוקות והעמיד ברישא אור להחשיך להשטן
 ממנו ספר לא לבנים ואב וישכחוהו יוסף את ידעו ולא ל"ז הוא גלה אשר והחסד הטוב כל נשכח פולין

 ובדרך עזב לא נחלתו ואת עמו על' ה ויחמול גוה מפני השכינה תבכה ובמסתרים בדרכיו הלכו ולא ל"ז
 גם נשמתם את וילהב שמו הוד את ויודיעם ספריו ללמוד דרכיו אל להתקרב פולין לאנשי קרא נפלא נס

 .תראה באור וחיותם נפשם בדשן ותתענג עיניהם ויאיר נפשם ראתה האמינו לא ואת' הק ציונו על ליסע

 י"ע לך גרמנו אשר רוח ונחת והשעשועין הטוב גודל על לך להודות ודיבורים כח אקח איך ע"רבש
 אמרנו. בפינו ונהללו' לה ונודה ארץ קצוי בכל' הק ושמו' הק ספריו נתפשטו אשר עד הקדושות נסיעותינו

 ומעצבון ממעשינו ינחמנו זה אך ונאמר ראינוהו מצאנוהו שקוינוהו היום זה אך', בה קדוש אין וענינו
 אהה אבל, האדמה פני על אשר האדם חטאות ומכל הראשון אדם מחטא' ה אררה אשר האדמה מן ידינו

 מלחמה ותתפרץ הגדולה הסתרה שלטה כי הוא ונהפוך בחלוננו מות עלה כי מכותינו אנושה נפשנו על
 בצלו אמרנו אשר ראשנו עטרת ונפלה עולם גבעות שחו עד הררי ויתפוצצו ורוחניות בגשמיות גדולה

 כצר' ה נצב מבלע ידו השיב לא מועד באי מבלי אבלות ציון דרכי, אור ולא חושך נהג ואותנו בגוים' נחי
 ויפגע ר"בעוה אכזרית מיתה משונה מיתה מתו האמת להצדיק מהמקורבים הרבה כי עין מחמדי כל ויהרג

 שברנו על לנו אוי לנו' הי מה אוי החטאת ולהתם העון לכפר' לה ניחוח לריח ועלו כולנו עון בם' ה
 שם איש ואין ר"בעוה גיווארין נסתלק זינען מקורבים אמתע דיע אז? אונז מיט זיין וועט וואס גיוואלד

 שם גבול כי, מאתנו נסתלק הצדיק של קברו גם כי, עלינו ומכופלת כפולה צרה, הזאת הצרה גודל לב על
 ואין הרוחני צער פין אויס ייעןג ישראל נפשות אלע ןאי, לעבור נוכל ולא הסכנה וגדלה לבינינו בינו

 ואין לשלום קוה, מרפא לנו ואין הכיתנו מדוע נפשך געלה בציון אם ירושלים את מאסת המאס. מרחם
 אויספיעהרן מיט דער ווילסטי וואס, הרחמן אב אבינו ע"רבש מען טיט וואס בעתה והנה מרפא לעת טוב

 אל' ה נקמות אל ש"כמ נקמות חלילה ניט טובות עצות נאהר שטענדיג דאך זענען גזרות אללע דיינע
 .אור נייען איין אוף שיינסטי נקמה דער דארך. הופיע נקמות

 ויא, מען טיט וואס גיוואלד, עלינו להאיר רוצה אתה אשר הזה החדש לאור נזכה במה הודיענו ע"רבש
 שמוסען אויס אין, הזאת הצרה גודל על בעהטון אין שרייען צי ורוחני גשמי כח אין דעת מען נעמט

 אללס זאלען מיר דאך ווילסט דיא אבער אללעס וויסט דו גיוואלד איבער גייט יעדען אוף וואס בפרטיות
 בריתו את להם ויזכור נאקתם את אלוקים וישמע' ה אל לבם צעק ש"וכמו. ובלבבינו בפינו שרייען אויס

 .אלהים וידע יעקב ואת יצחק את אברהם את

 צי וועמען צי ניט זיך האבין מיר איז עס בליט מיט פערגאסען וויא הארץ אינזער ווייסט דיא ע"רבש
 האסטי מחלוקות אין מניעות פיעל אזוי ךרוד להצדיק התקרבות שטיקעלע דאס. ווינדען צי אין קעהרין

 דער אז זמן כל תפלה מיט שווייגען ניט דיר וועלען מיר, לך דמי נתן לא מען טיט ואס. געגימען צי אויך
 דיע וויא ברימען מיר וועלען טליען אינז אין וועט הצדיק אור דער אין אינז אין זיין וועט כח אין דעת

 דרכך זו ואין חלילה ישראל שם למחות' ה דבר לא כי, האמת הצדיק אור דעם געבין-אב זאלטס לייבען
 .לרעה עזרו והם מעט קפצתי ואני ש"וכמו בריותיך עם בטרוניא לבוא

 ותמגר תכלה עמים מחשבות הניא גוים עצת הפיר' ה ש"כמו ומחיצותיהם גבולותיהם תשבר שבר ע"רבש
 שלא או להזיק בכוונה הזה הקדוש הצדיק קבר על מלבוא המונעים הממלכות כל את ותשפיל ותכניע
 ידך תעוז, המים על תנינים ראשי שברת ים בעזך פוררת אתה, גאולים לעבור כבושה דרך ותעשה בכוונה

 .רהב המחצבת היא הלא ימינך תרום

. שאטין דיר דאס וועט וואס אמת צדיק צום פאהרען ווילען מיר הקדוש ה"ר אינזער אב אינז גיב ע"רבש
 בנו ואין ראש ועד רגל מכף שטים אין בלינד זענען מיר רוח נחת גרעסטען דעם פין דער ניט דען האסטי



 מתנוצץ אינץ איז עס אין גיטעם מיר טראכטען רגע דיע אט רעדען צי וואס ניט גהר ווייסען מיר. מתום
. לנו' יהי ומה' הי מה' ה זכור. בצלמות עלינו ותכס חושך מפני אור גולל אתה. ארים ארגע אין ליכט עפים

 קיין מען קאן הצדיק אור דעם אן האבין קאנן ניט פרעטענציע שוין קיין אינז צי וועסט אז גאט גידענק
 אויף אויב ע"רבש. ונעבדך אבידתנו לנו החזר האבין אונז צי וועסטי וחשבון אדין פאר וואס זיין ניט יוד

 על גם. הזה כהיום לחיותינו מעט מקדש שהיא ההתבודדות עבודת היא שריד כמעט לנו הותרנו אז אמת
 ממרום הצדיק אבל, ש"אנ רוב וגם העולם כל את ממנה והרחיק ד"הבע הסתרתו פרש הקדושה העבודה

 שער ופותח בו יבואו צדיקים' לה השער זה כי, בזה שנתחזק ומקרוב מרחוק לנו ורמז עלינו השגיח קדשו
 עלינו חמלת ויתרה גדולה חמלה, אהבתנו עולם אהבת אשר על לך מודים אנחנו לכן. בתשובה לדופקי

 לראות נזכה ובודאי ונושע נעלה בה העקרית הזאת בעבודה יוצרינו ותבטיחנו התשובה דרך ותלמדנו
 ולחום ריבנו וריבה בענינו נא ראה הנשמות כל ואדון העולמים רבון לכן. קמך בכיסופא נעול ולא פניך

 כי, מכותינו על מרה לצעוק לבנו את נעורר ואיך לרצותך איך ושכל דעת לנו ותן דיננו את ודן לוחמנו את
 מבלבלני ומעשה דיבור מחשבה ובכל צעד בכל לנו המציק מחמת הלילה וכל היום כל מוכים עבדיך

 אין אשר עד, והרהורים ובכפירות אמונה ברפיון הן, ויאוש בעצבות הן בגאות הן עניניו טינוף בזוהמת
 .לחשוב והלב לדבר יכול הפה

 מהר, שונאנו נגד לעמוד כח בנו אין, בנו ועזוב עצור אפס כי וראה עיניך פקח. עלינו רחם אמתי רחמן
 עשה צדקה, וחטאים רעים א"כ טובים מעשים בנו ואין ללידה אין וכח משבר עד בנים באו כי להושיענו

 כי ויציב אמת בפיו' ה ודבר עלינו נקרא האמת הצדיק שם כי הארץ עמי כל דעת ולמען שמך למען עמנו
 .יביאנו תיקונים מיני ולכל יצילנו צרה ומכל בקולנו ושומע ואצלנו ועמנו אתנו' ה

 בער כי לפניך שהתפללנו מה יותר עמנו ותכנוס לרצון לפניך דברינו שיכנסו עלינו חיים תו כתוב ע"רבש
 אשר הצדיק אותו של עמוקה מעצה אנכי שלוח כי, מילי לשכל תבוז אל, לי אדם בינת ולא מאיש אנכי

 .שלימה בתשובה אליך ישראל כל את להחזיר עלינו הקמת

 האמת הצדיק אל שתקרבינו לפניך שיחתינו ולפרש אליך להתפלל בהתבודדותינו שנוכל הושיענו ע"רבש
 זהו אשר בקולנו תשמע שמוע אם' והי לטובה ישראל כל ועל עלינו הבא' הק ה"ר על לאומן ושתביאנו

 צרת על תמיד אליך צעק אשר פיגא בן נחמן רבינו בנך זה בקול אתה ומכיר מכבר לך הערב הקול הוא
 את תשלים ואם ורקים דלים עמידתינו ראה לנו ולא עשה למענו, ושכינתיה הוא בריך וקודשא ישראל
 וחמלתך השגחתך למזכרת לנו' יהי זה ואות בנו חפץ אתה כי, עולם וברית אהבה האות לנו זה חפצינו

 .אודך לעולם אלקי' ה ידום ולא כבוד יזמרך למען, עלינו תמיד

 דברתי וכעסי שיחי ומרוב אלקי' ה אל ולצעוק לדבר הואלתי נא הנה, אתפלל אליך ואלקי מלכי ע"רבש
 היצר במצודת נפלתי ימי ורוב ואחור פנים המלחמה אלי היתה כי הרואה ואנכי אני רוח קשה כי, הנה עד

 נפש מפח תקותינו כל כי, עצמותינו כל לפניך ואספר מרה אצעק אותך לדבר אכלה טרם לכן, מציל ואין
 תקוה ואין וברצון באונס ובשוגג במזיד ויותר יותר אנחנו נופלים בדרכיך לילך מתחזקים שאנו מה וכל

 תקותינו תפלתינו תורתינו שמחתינו אורותינו תפלתינו תורתינו לנו שתחזיר שנזכה שתושיענו עד א"כ
 אל מהרה ותביאנו נתיבה עזים ובמים דרך בים לנו ותתן לפניך בתפלה מעמדנו התחדשותינו התחזקתינו

 מלפניך נזופים שאנחנו בעת אף, עליו לשכון חפצת אשר בעולם המיוחד מקום, השכינה השראת מקום
 הותיר, מקדשו נאר מזבחו' ה זנח אם ואף' הק גויתו גניזת מקום על וגם האמת הצדיק על לשבת הואלת

 יאיר כי ונקוה נבטח הזה ובדרך דא שבילא י"ע מאד אלינו' ה וקרוב התבודדות של דקיק שבילא לנו
 .ואמן אמן, ל"הבע' הק ה"ר על מהרה' הק ציונו על ברחמים ויביאנו משיחו ואור חסדו עלינו


