
 )ו,כא(  ...צחוק עשה לי אלקים... 
כי עד שנולד יצחק לא היה , כי יצחק הוא הולדה הראשונה דקדושה בעולם

כי מחטא אדם הראשון לא היה , בקדושת ישראל, אדם שנולד בקדושה כזאת
שום הולדה בקדושה כראוי עד שבא אברהם שהיה הראשון שהתחיל להמשיך 

ין בקדושת יאבל אברהם אבינו בעצמו לא נולד עד, קדושת ישראל בעולם
שהוא הולדה , והראשון שנולד בקדושת ישראל היה יצחק אבינו, ישראל

ועל כן אז היה שמחה גדולה בכל , הראשונה בעולם שנולד בקדושת ישראל
 צחוק עשה לי אלקים) ו, אכבראשית (העולמות ונקרא על שם השמחה בחינת 

כאשר , ת ששמחין על החתונה הוא פליאה לכאורהכי באמת כל השמחו. 'וכו
שאין העולם יודעים ,  שאמר)ל"של רבינו ז (שמעתי זאת בפרוש מפיו הקדוש

אך . ין זהיח על ענודאי אין ראוי לשמוכי בו. מה זו שמחה שזה נושא זאת, כלל
קר שמחה דקדושה ישע, קר השמחה של חתונה הוא שמחת ישראליבאמת ע

רשו הוא גבוה מאד מאד ון זה בשיים ומאמינים שעניהוא מחמת שאנו יודע
עד שיצאו צדיקים גדולים עד , ויהיה נולד מזה ישראל שיקדשו שמו, כידוע

ומזה ודאי יש לנו , קר שמחתנויוזה ע, שיבוא משיח מדורותינו שיתקן הכל
  .ח הרבה על החתונהולשמ

  
שהוא הולדה , יקאיוזאת השמחה התחילה מיצחק ד

ועל כן באמת אמרה ,  בקדושת ישראלהראשונה בעולם
צחוק עשה לי אלקים כל ): ו,  כאשם(אז שרה 

ודאי עתה שנולד יצחק אז וכי ב. השומע יצחק לי
דוש ימה שלא היה ח' ראו ושמעו הכל נפלאות ה

בור איש ואשה י שיהיה נולד מח,כזה מעולם
שממנו יצאו כל זרע ישראל עד , הולדה כזאת
 צחוק ושמחה וחדוה ודאי הואווב, שיבוא משיח

  ,לי  יצחק כל השומע בחינת , רבה בכל העולמות
 שלשלת התחיל הזאת הקדושה מהולדה כי

בעצמו אף על פי  אבינו אברהם כי, ישראל היחוס
 הראשון שהתחיל לגלות ,לאבות הראשון שהוא היה
אבל הוא בעצמו לא נולד בקדושת , בעולם אלקותו
  אבל הוא יגע וטרח, ישראל

  שזכה לקדש את  עד  עבודתו צם ובע
   עד שזכה שממנו יתחיל עצמו כל כך

, שמאז והלאה לא יפסק שלשלת היוחסין של ישראל, הולדות קדושת ישראל
וממנו יצא יעקב , שממנו יהיה נולד יצחק שהוא הראשון שנולד בקדושה כזאת

 עד שיבוא משיח שיצא מזרעם שיתקן ,ומיעקב יצאו כל זרע ישראל עד הסוף
לש לא במהרה ווהחוט המש) קהלת ד(שזהו בחינת , ויגלה אלקות לעין כלהכל 
  ) אות כג–הלכה ו ,  הלכות שבת–לקוטי הלכות  (.ינתק
  

  ... לותילעשות מהתורות תפ... 
ואז צריכין להמשיך הדרך של , השנה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה ראש

ממשיכין על ידי וזה ; שיזכו כל באי עולם לשוב להשם יתברך, תשובה בעולם
, ינו שנזכה להרבות בהתבודדותידה, לה בשלמותישעוסקין לבנות קומת התפ

קר שלמות ישזה ע, ל"ים את התורה כנילהתפלל תמיד להשם יתברך שנזכה לק
כי , נו להתפלל על קיום התורהיהי, לותילה שהיא לעשות מהתורות תפיהתפ
לעשות , אבל דרך זה).  כגאות', תשובה'עין (יקא על ידי זה זוכין לתשובה יד

דושי תורה ימבחינת ח, צריכין להמשיך ממקום גבוה מאד, לותימהתורות תפ
וזה סוד ). אות צד', צדיק'עין (יתא דעתיקא סתימאה יהנמשכין מאור
נו בחינת הסתלקות יהי, נותואר בכווהמב, השנה נה של ראשיהדורמיטא והש

ינו ידה, תר על ידי השופרחין גבוהים ביוודם כדי לזכות למוחין שמקוהמ
דושי תורה כאלו הנמשכין ממקום גבוה כזה שהוא יחין כאלו וחולהמשיך מ

לה יכדי שנזכה על ידם לבנות קומת המלכות שהוא בחינת התפ, מבחינת עתיק
שעל ידי זה , להיקר שלמות התפישזהו ע, לותילעשות מהתורות תפ, בשלמות

  .ל"השנה כנ להמשיך עתה בראששצריכין , קר המשכת דרך התשובה בעולםיע
 לת מוסף של ראשיוזה בחינת מלכויות זכרונות ושופרות שאומרים בתפ

נו שעושין מתורה יהי, שיש בהם הרבה פסוקים מתורה נביאים וכתובים, השנה
קר תקיעת שופר הוא יוגם ע, לת מוסףיועל כן אומרין אותן בתפ. להיתפ

, לותיל דרך זה שעושין מתורות תפסד עילת מוסף נתייין תפיכי כל ענ, במוסף
על כן אנו , כי מחמת שאין אנו יכולין להקריב הקרבנות שאנו צריכין להקריב

יבנה בית המקדש במהרה בימינו ונקריב לפניך את ישמתפללין להשם יתברך 
ת של ונו מהמצויהי, לותישזה בחינת שעושין מתורות תפ',  וכוקרבנות חובותינו

ובזה אנו ממשיכין הדרך לעשות , להין מזה תפהקרבת קרבן מוסף עושי
נו שכל אחד ואחד כפי מה שהוא רחוק מקיום איזה ידהי, לותימתורות תפ

צריך להתפלל להשם יתברך שיזכה , ת עשה או לא תעשהוהן מצו, מצוה
וכמו שעל ידי שאנו מתפללין שנזכה . לת מוסףין תפישזה ממש עני, מהילקי

זה נזכה סוף כל סוף לשוב לארצנו ולהקריב שם על ידי , להקריב הקרבן מוסף
לה בעצמה נחשבת במקום יולעת עתה זאת התפ, על ממשוקרבנות חובותינו בפ

על ידי זה נזכה , לותילעשות מתורות תפ, ל"ין הדרך הניכמוכן הוא לענ, קרבן
ין יוגם כל זמן שאין אנו זוכין עד. ודאי לבסוף לשוב להשם יתברך בשלמותוב

לה בעצמה שאנו מתפללין באמת על יאף על פי כן התפ, ש בשלמותלגאולת הנפ
לו עשינו יגם זה חשוב ומקובל אצל השם יתברך מאד ונחשב כא, קיום התורה

  ינו יה, ועל כן בכל יום שיש בו תוספת קדושה מתפללין מוסף; טל עלינוומה שמ
אר וכמב, כי כל הימים אלו הם ימי תשובה, דש ויום טובוח בשבת וראש     

קר המשכת דרך התשובה היא על ידי שעושין יוע, בפנים
ל ועל כן "לת מוסף כנישזה בחינת תפ, לותימתורות תפ

שהיא להמשיך דרך הזה , ת תקיעת שופרוקר מצויע
לת יהיא בשעת תפ, ל"לות כנילעשות מהתורות תפ

 לפי  ז ט י יאיותאות,  הלכה ה-ח "הלכות ר(מוסף 
  ).אות נד... נההש ראש, אלול -אוצר היראה 
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 ,"אשר לא נדע —תכלית הידיעה "ין יובענ
, גם כן קצת עמנו איזה פעמים) ל"רבינו ז(ספר 

ועל כן אף על פי , איך בכל ידיעה יש זה התכלית
אף על פי , אשר לא נדע, שזוכים לבוא לזה התכלית

ין אין זה יכי עד, חרוןין אין זה התכלית האיכן עד
ח ווצריכים אחר כך לטר, תכלית הידיעה כי אם בידיעה זו

לזכות למדרגת התכלית אשר לא נדע , לזכות לתכלית גבוה יותר
ואף על פי כן , שלעולם אין יודעין כלל, נמצא. וכן לעולם, בידיעה הגבוה יותר

 במקום אחראר מזה קצת בדברינו ווכבר מב(ין להשיג התכלית ילא התחיל עד
, ועוד יש בענין זה. ק ונסתר מאד מאדוין זה עמיוענ, )סימן ג, ן" בשיחות הר–

, ן"בספר חיי מוהר( ויתבאר במקום אחר, מה ששמענו פעם אחת אחר פסח
  :אם ירצה השם, )סימן רפב

  
, שה אנשים למדינה עם דבר סתר למלך אחרופעם אחד שלח מלך אחד של

והראשון נהג עצמו .  שם חולקים על המלךשהיו, והם עברו בתוך המדינות
; ולא הבינו כלל שיש לו דבר סתר, ועבר המדינה, ן לגמרייבחכמה והעלים העני

ותפסו , והבינו שיש לו דבר סתר, ועמדו בני המדינה על הדבר, והשני עבר לשם
, השלישי עבר שם; ועשה בחכמה או בגבורה ונמלט מידם, אותו שיגיד להם
והיו מענים אותו בכמה , ותפסו אותו, והבינו בו שיש לו סוד, ןועמדו עליו גם כ

והוא , וכל מה שעשו לו ענויים ויסורים וצרות גדולות, הרבה מאד, וכמה ענויים
עד אשר ראו שאין מועיל לו שום , לה הסודיועמד בנסיון ולא ג, לא הגיד דבר

  .המלךועבר ובא ל). מסתמא אינו יודע כלל: כי חשבו(, והניחוהו, דבר
  

 —קצתם אמרו : ל מגיע שכר יותר"ש הנווהיו חוקרים למי מהשל
להשני  —קצתם אמרו ; שעשה בחכמה להעלים לגמרי, להראשון מגיע יותר

. ל"כנ' שכבר עמדו על דעתו ואף על פי כן נמלט מהם בחכמתו וכו, מגיע יותר
, כי כבר נתפס במצודתם, לםולהשלישי מגיע שכר יותר מכ: אמר המלך

נו יוע, ונתפס בידם, אך לא עלתה בידו, ודאי גם הוא היה רוצה להעליםווב
היו הכל , שאם היה מגלה סוד אחד, סרו אותו ביסורים וענויים כאלויוי, אותו

על כן מגיע לו שכר , לה דבריולא ג, ואף על פי כן עמד בנסיון כזה, רצים אחריו
  .)והנמשל מובן קצת מעט למבינים. (לםויותר מכ
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כי על ידי רבוי הקבוצים והקהלות . קון האמונהיראש השנה הוא זמן ת
על ידי זה מתקבצים כל חלקי , המתאספים אצל צדיקי אמת בראש השנה

חין של האנשים הבאים וגם המ. והאמונה מתקנת בשלמות, האמונה הקדושה
שעל , וכן בעשרת ימי תשובה. מתנוצצים ומתקנים, לצדיקי אמת לראש השנה

מתנוצצים ומתקנים , יני תשובה ומעשים טובים שעוסקים בימים אלויידי ענ
, "קון הבריתית, חותם דקדושה, תפלין"חין מכונה וקון המיות. חיןוהמ
ביום ". תקעו אמונה"בתורה ) 'סימן ה(ן חלק שני "אר בלקוטי מוהרוכמב

בחג . חוקון המישזה מרמז על ת, הכפורים הוא גמר התקון של חותם דקדושה
שלא יבוא על , ועל ידי שמחה מתקנים המאכלים; כות ממשיכים שמחהוהס

בשמיני עצרת נמשך .  חס ושלום,ידי המאכלים לחלומות רעים ולמקרה לילה
 רחמנא ,קון המשפט כראוי נצולים גם ממקרה לילהיועל ידי ת, קון המשפטית

ן חלק שני "אר בלקוטי מוהרוכך מב. שבא על ידי דינים שאינם כשרים, לצלן
נים הנזכרים למעלה על ידי שתלמידים יגם מתקנים עני". תקעו אמונה"בתורה 

שזה , קר הוא שבאים אליו לראש השנהיוהע, אמתיים באים אל רבי אמתי
גם על ידי התקיעות הקדושות דראש . קר זמן התקונים הנזכרים למעלהיע

על ידי , קון האמונהיידי תקיעה זוכים לתכי על . השנה מתקנים תקונים אלו
ח יהיה זך וטהור מכל ושהמ, חוקון המינו תיהי, תרועה זוכים לקדושת תפלין

, קון החלוםיועל ידי שברים זוכים לת, מיני מחשבות רעות והרהורים רעים
  .קון המשפט ולהנצל ממקרה לילה בשלמותילת

  
הר בשמיעת שופר בראש מכל הנזכר למעלה יש להסיק כמה צריך להז

שלא כלצים וקלי הדעת , בהתעוררות גדולה ובלב נשבר, ביראת השם, השנה
כי על ידי כל מין קול שופר נעשים . המתלוצצים רחמנא לצלן מתקיעת שופר

  .אר בסעיף זהוכמב, קון נפשוישהם נחוצים מאד לת, תקונים שונים באדם
  
  

) ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï · ˜ÏÁ–‰ ‰ÏÈÙ˙ (  

. ע קול שופר בראש השנה מתוקע הגון וכשרולשמ, ו ברחמיך הרביםוזכנ... 
ת שמיעת קול שופר בראש השנה בשלמות בקדושה ובטהרה ום מצויונזכה לקי

ותעזרנו , באימה ביראה ובאהבה גדולה, בחדוה ובשמחה רבה ועצומה, גדולה
שצריכין לתקן על ידי קול התקיעה , שנזכה לתקן כל התקונים הקדושים

ובזכות התקיעה הקדושה נזכה להמשיך עלינו קדושת . ם והתרועהוהשברי
ונזכה לצחצח נשמותינו בשבע הצחצחות העליונות , החכמה והתבונה והדעת

משה היה "ובזכות התרועה הקדושה תזכנו להמשיך עלינו קדושת . הקדושות
ונזכה בזכותו וכחו וקדושתו לקדושת , שהוא הרועה ישראל האמתי, "רועה

  .מתהברית בא
 נזכה לחלומות צודקים ואמתיים לחלום על ידי ,ובזכות השברים הקדוש

ותשמרנו ותצילנו על ידי זה מפגם הברית וממקרה לילה בכל , מלאך הקדוש
ותעזרנו ותושיענו להשקות את הלב . קון המשפטיונזכה על ידי זה לת, הבחינות

ת ורט לתאוות רעות ובפומום הלב הבוער אל התאיולכבות ח, בקדושה גדולה
ותשאב לנו , מימי הדעת והתבונה, ותמשיך עלינו מימי החסד והרחמים. אוףינ
ותשבר ותשקה ותכבה צמאון וחמימות הלב , "מים בששון ממעיני הישועה"

ויגל כמים  :ים מקרא שכתוביויקו, קון המשפטיונזכה לת, דסטרא אחרא
 .משפט וצדקה כנחל איתן

זכה לקבל ראש השנה הקדוש והנורא שנ, ותעזרנו ברחמיך וחסדיך הרבים
ובזכות קדושת ראש השנה נזכה לאמונה שלמה . מאד בקדושה ובטהרה גדולה

ותעזרנו ותושיענו שיתקבצו יחד כל חלקי נצוצות האמונה הקדושה על . באמת
לות הקדושות יחד יבוץ הקדוש של עמך ישראל המתקבצין בכל הקהיידי ק

 אף 'הויודו שמים פלאך  :ים מקרא שכתוביויקו, בימי ראש השנה הקדושים
ותעזרנו , קון המוחין הקדושיםיונזכה על ידי זה לת. אמונתך בקהל קדושים

חנו וה בכל החמשה חושים הנמשכים ממותזכנו שימשך עלינו קדושה גדול
 ;וחוש המשוש, וחוש הטעם, וחוש הריח, וחוש השמע,  חוש הראות:שהם

רשם העליון וח משושימשך קדושה גדולה על כל החמשה חושים שבמ
  .שבקדושה

ותשגיח , להוותמשיך עלינו השגחתך השלמה מראש השנה על כל השנה כ
ך בה מראשית אלקי 'הד עיני תמי :כמו שכתוב, עלינו בעין חמלתך תמיד
עותנו וותשמע קול תפלותנו ותחנותינו וזעקותנו ושו. השנה ועד אחרית שנה

, ותמשיך עלינו יראתך הגדולה, ואנחותינו וקול תרועת עמך ישראל ברחמים
ותתן . 'הוהריחו ביראת  :ים בנו מקרא שכתוביויקו,  'הותריח אותנו ביראת 

אימתך על כל מה שבראת וייראוך כל המעשים נו על כל מעשיך ואלקי 'הפחדך 
. וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם

עד שנזכה שתטעם בראש , ות ובמעשים טובים בכל השנהוונזכה להרבות במצ
ותזכנו ברחמיך לתקן ולעשות לך . תינו ומעשינו הטוביםוהשנה טעם מצו

ותהיה ידך פשוטה לקבל , "מפקודין דעשה "מטעמים טובים כאשר אהבת
  ...זירנו ותקבלנו בתשובה שלמה לפניךשבים ותח

  
)ƒ‡  ¯ÙÒÓ≈a ÏÁ‰ È- ·˙ÎÓ ÊË˜(  

שהוא , הגודל וצומח מטיפי גן עדן של הצדיק... מר , יקירי חביבי הנעים
שיכול להעלות ולחדש את . שורש כל מעיינות החכמה. שורש נשמת משיח

יתברך אפילו את הרחוקים מאוד ' שר ולהמשיך את כולם להלק. העולם לטובה
  . ברכה וחסד ושלום רב. בתכלית הריחוק ביותר, מקדושת ישראל

אשר אהבת דוד ויהונתן אהבתנו ולא תבטל , נפשי ולבבי, אחי, אהובי
גודל עוצם הנס , הסתכל היטב והתבונן. יען אינה תלויה בדבר בטל, לעולם

אשר פקח עינינו , בעת חושך כזה, אדון הנפלאות, נושהפליא עמ, והחסד הנפלא
שאי אפשר , שלא נתגלה מימות עולם, ולבנו לראות נקודת אמת אמתי כזה

, מאוד מתקו דברי חכמינו זכרונם לברכה אלינו. להסתירו מדעתינו בשום אופן
והלכה , והלכה כרב נחמן. הלכה כרב נחמן. במה שרמזו לנו בדבריהם על רבינו

לפי , ומידת אמונה היא. אינה אלא על ידי אמונה, עיקר הישועה הבאה. כנחמני
, על ידי הארה של הצדיק, צריך לראות למלאות את האמונה! מנהיג הדור

וכל . כי הוא רועה האמונה לתקנה ולהשלימה, שהוא כלליות השבעה רועים
ואי אפשר לבוא לזה הצדיק . להדור, עיקר אמונת ישראל ממשיך הוא

כמאמר חכמינו זכרונם . כי אם על ידי עזות דייקא, אל הקדושהולהתקרב 
 -) שמות טו( נהלת בעזך אל נווה קדשיךוכמו שכתוב . הוי עז כנמר: לברכה 

  .נכנס אל הקדושה, היינו על ידי עזות
ועיקר כוחם . והם גם כן מפורסמי הדור, כי יש רועים של הסטרא אחרא

 והכלבים עזי נפש המה רועיםינת בבח. והם ככלבים בעזותם. על ידי עזות
מתחת , ועל כן אי אפשר להנצל מהם. והן פני הדור כפני הכלב. )ישעיה נו(

ויהיה , לעמוד כגגד עזותם הרע, רק כשיהיה לו עזות גדול מאוד, ממשלתם
וכן אי אפשר להינצל מכל המונעים והחולקים . מצחו חזק לעומת מצחם

  .  על ידי עזות דקדושהכי אם, ולהתקרב אל האמת, והמתנגדים
  ק יהמעת

  

)¯Ó ˙ÂÁÈ˘ '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï–Î "‰(  

, בגדים, אשתי היתה בצפת ואני הייתי בטבריה ולא היה לנו מלבושים ...
. כסאות, לחןוש, ן הוא נתן לי דירה ורהיטיםיוהדי. כלום, לא היה לנו דירה

אים של הוא היה לו מלחמות עם הגב, הוא היה לו מסירות נפש בשבילי
 והוא אמר שצריכים להכניס אותי לישיבה וצריכים -  הם מתנגדים- הישיבה

, והוא היה מתנגד .יןיהכל הד, לתת לי הוספה והיה תמיד במלחמה אתם
עמדתי מהכסא וסגרתי הדלת .. נו לא כל כך בכבודיוכשהוא דבר נגד רב

אני לא ! ךאני לא רוצה לראות אות! אל תדברו אתי יותר, לא", בדפיקה גדולה
  !"רוצה שום קשר אתכם

, מי שמע דבר כזה, מה זה",  הוא נשאר כמו ילד,אז הוא ראה דבר כזה
  ...אז הוא נשאר יושב" ?אדם שנותן לו רהיטים ודירה והוא מדבר ככה
והוא היה דרכו להתפלל ותיקין , אחר כך אני לא נכנסתי בלילה הזה אליו

בשעה ,  מתפללים לפני חצות היוםהחסידים שלו היו, יןיוהוא לא היה לו מנ
הוא הלך להתפלל עם , כה להםיהוא לא הסתכל על זה והוא לא ח. עשר, תשע

לה הוא בא ומצא יאחרי התפ, ובזמן שהוא התפלל היה שרפה. הספרדים
  .כן, השרפה והבת שלו מספרת לו שהיה לו נס שהיא לא נשרפה

היה , ש על ישראל בערנוזה היה לי ע.. אהה: "על כל פנים אז הוא אמר לה
אז ברוך השם שאת נשארת , גזולי וכוחים עם ישראל בער והוא נעשה בר

  "בחיים
אני שומעת הוכוחים ואני רואה , אני אומרת לך: "אז היא אמרה לו

  !"שהצדק אתו
  
  

)ÊË ÔÓÈÒ(  

קר אמירת ישע,  עם אחד ואמר לו)ל"ז, רבינו ( דבר,ין אמירת תהליםימענ
נו זכרונו לברכה ירש לו רביופ. לומר כל מזמורי תהלים על עצמו —תהלים 
שיצילהו השם יתברך , קש דוד המלך עליו השלוםישב, כי כל המלחמות, קצת
יכין לפרש על עצמו על מלחמות היצר הרע וחילותיו עמו הכל צר, מהם

איך יפרש : ושאל האיש אותו זכרונו לברכה). אר מזה לעיל בסימן טווכמב(
שמרה : כגון, שדוד המלך עליו השלום משבח את עצמו, לעצמו בהפסוקים
כי , גם בזה צריכין לפרש על עצמו: השיב לו. וכיוצא בזה נפשי כי חסיד אני

שבזה , א בעצמו איזה זכות ונקודה טובהוין את עצמו לכף זכות ולמצצריכין לד
הלא אצל יהושפט : נו זכרונו לברכהיואמר לו רב. הוא בחינת חסיד וכיוצא

עוד . שבדרכי השם ועבודתו יתברך הגביה לבו קצת, 'ויגבה לבו בדרכי ה: כתיב
מה , אנומה : להיקר אנו אומרים בתחוהלא בב: נו זכרונו לברכהיאמר לו רב
אבל אנחנו עמך : ואחר כך אנו אומרים, ואנו מקטינים עצמנו מאד', חיינו וכו

שאנחנו , שאחר כך אנו מחזקים עצמנו ומספרים את גדולתנו', בני בריתך וכו
כי כך צריכין להתנהג בעבודת ', זרע אברהם יצחק ויעקב וכו, עמו בני בריתו

, אזמרה לאלקי בעודי: ל פסוקמה שכתב ע "ן"לקוטי מוהר"ין ביוע. ל"השם כנ
  .ומובא לקמן באות סז
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