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תר).קל"מב',סז(
יו ֵ
ּב ֹ
םי ְת ָּב ַר ְך ְ
ּׁש ִ
םה ֵ
רׁש ַ
לּומ ְת ָּפ ֵא ֵ
ִ
רמ ְת ַּג ֵּד
יקיו ֵת ִ
ֹ
רׁשם ַה ַּצ ִּד
לּומ ְת ָּפ ֵא ֵ
ִ
הּׁש ִּמ ְת ַּג ֵּד
למ ֶ
ָּכ ַ

טובלהגידולשיר ַנ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן
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התקונים
 ...בשמיני עצרת ושמחת תורה ,אז הוא גמר כל ִ
שהתחלנו בהם מרֹאש השנה ,כידוע .ועל כן אז מסיימין התורה
ִ
שהמשכנו על
ומתחילין בראשית ,שזה בחינת דרכי הפשיטות ותמימות ִ
ידי הצדיק האמת שהולך בדרך זה תמיד ,שבכל פעם שבא להשגה
שלמה גבוה מאֹד )שזה בחינת סיום התורה ,שהיא כלל ההשגות
הקדושות( ,תכף ומיד מתחיל לחזֹר ולחפש ולבקש אחר השגה הגבוה
הראשונה ,ועושה עצמו כאינו
יותר ,ומסלק דעתו ומשכח ִממנו השגתו ִ
וכאלו לא ִהתחיל מעולם להשיג כלל ,רק מחיה את עצמו בהחסד
יודע ִ
ִחנם שהיה מקיים העולם קֹדם מתן תורה ,שזה בחינת הדרך לארץ
ישראל ,בחינת התחלת התורה בבראשית ִמשום "כֹח מעשיו ִהגיד
לעמו" כנ"ל ,ועל ידי זה בעצמו הוא מחיה כל הפשוטים שבעולם.
וכל אחד מישראל צריך להמשיך על עצמו גם כן
בחינת הפשיטות של הצדיק ,ויסלק בכל פעם
דעתו ושכלו ויעשה עצמו כאינו יודע כלל,
ולא יפֹל בדעתו מחמת שכבר ִהתחיל כמה
כאלו
פעמים ונפל ,רק יעשה את עצמו ִ
לא ִהתחיל מעולם כלל ,רק יתחיל בכל
פעם מחדש ,ויחיה את עצמו בהחסד
ִחנם הנמשך על ידי הפשיטות של
הצדיק ,ובזה יכול ִלחיות לעולם
)הלכות ביהכ"נ  -הלכה ה' ,אותיות כז
כט לפי אוצר היראה  -אלול ,רֹאש
השנה ,...אות יד(.
[ ... ÏÁ È·¯Ú
השבעה ֻאשפיזין ,שהם השבעה רועים
ִ
השבעה צדיקים ,שעל ידם
לסכה ,הם ִ
שנכנסין ֻ
נִ משך ונִ תגלה ִעקר קדֻשת ארץ ישראל ,עד שביום
הסכה הוא שלו,
שעקר ֻ
השביעי אז הוא נגד דוִ ד המלךִ ,
בחינת " ֻסכת דויד" ,כי הוא זכה ִלגמֹר כבישת ארץ ישראל בשלמות,
תהלים .ועל כן
וחבר ספר ִ
שהרבה ברחמים ותחנוניםִ ,
וכל זה על ידי ִ
תהלים ,וגם ספר ִמשנה תורה,
בהושענא רבה ,אז אומרין כל ספר ִ
הערבי נחל,
ֵ
שמדבר שם הרבה ִמקדֻשת ארץ ישראל .ואז נִ גמר ִתקון
שהם הפושעי ישראל ועל כן נוטלין אותן אז לבדם ,כי זה ִעקר שלמות
ִתקונם ,שהצדיק מקשר את עצמו ִעמהם ומגלגל ִעמם בדרכים נִ פלאים
ובבחירתם לה'
עד שזוכה להטות לבבם אליו יתברך ,עד ששבין מעצמן ִ
יתברך.
ועל ידי זה דייקא נִ שלם היִ חוד בשלמות בשמיני עצרת ,שזה בחינת
כבישת ארץ ישראל .ועל כן מגדילין השמחה אז ,כי צריכין לעלות
לארץ ישראל בשמחה ,בבחינת 'שתעלנו בשמחה לארצנו' )הלכות
דברים הנוהגים בסעודה  -הלכה ד' ,אותיות יג יד טו לפי אוצר היראה
 אלול ,רֹאש השנה ,...אות כו(.[ "˙... "‰¯Â˙Ï „Â·Î Ô
התקון שמתחילין ברֹאש
בשמיני עצרת ושמחת תורה הוא גמר ִ
השנה בכל שנה ושנה ,היינו ,כי ברֹאש השנה ִהתחלנו להמשיך עלינו
השפעת הנֹעם העליון ,שעל ידי זה נעשה הולדה ונִ תגדל כבודו יתברך,
שבשביל זה הייתה כל הבריאה שעל ידי עשרה מאמרות; וגמר ִתקון כל
זה נעשה בשמיני עצרת ושמחת תורה.
וזה בחינת סיום התורה והתחלת התורה שקורין אז ,כמבֹאר
בפנים .ועל כן מכבדין אז את כל אחד בכבוד התורה ,כנהוג במדינתנו,

מאומןלזכותלכלהישועות

ואומרים לו :תן כבוד לתורה! היינו שמזהירין ומזכירין את כל אחד
שיהיה נִ זהר מאֹד בהכבוד ,שלא יקח הכבוד בשביל עצמו ,חס ושלום,
שזה בחינת ִקלקול הבריאה שהייתה רק בשביל כבודו יתברך ,רק
ש ַיחזֹר ויתן את כל הכבוד לתורה ולה' יתברך ,שהוא אחדות פשוט ִעם
התורה .וזהו :תן 'כבוד' לתורה דייקא ,שזה ִעקר קיום הבריאה כנ"ל
)הלכות תפלת המנחה  -הלכה ו' ,אות יד לפי אוצר היראה  -אלול,
רֹאש השנה ,...אות לה(.
)ספר ימי מוהרנ"ת ]רבי נתן[ – סימן א'(

☺ ראיתי ונתון אל ִלבי ִלרשֹם בלי נדר בכל פעם
בקצור איזה מעשיות הנעשים ִעמי בכל עת ,יהי רצון שיהיה הכל
ִ
לטובה:
בחמשה עשר בשבט.
בקהלת-קֹדש נעמירובִ ,
ִ
בשנת תק"ם ,נולדתי
בשנת תקנ"ב נִ תקשר אבי ִזכרונו ִלברכה בשדוכין שלי ִעם חותני
הגאון הצדיק המפֻרסם מורנו הרב רבי דוִ ד צבי
ובשנת תקנ"ג בשבת נחמו ,היו
ִזכרונו ִלברכהִ ,
בקהלת-קֹדש שאריגראד,
ִ
הנשואין שלי
והייתי סמוך על ֻשלחן חותני שני שנים.
ואז הייתי ִמתנגד גדול על
החסידים ,מחמת שחותני היה חולק
ודבר הרבה עליהם לפני
עליהם מאדִ ,
ולפני שאר חתניו ובני-ביתו ,ואמר
ִ
בדבוריו כדי לרחק מהם;
שכל כוונתו ִ
בתחלת
ִ
אחר כך יצאתי ִמשאריגראד
הסכות ,ובאתי
שנת תקנ"ו בחג ֻ
קהלת קֹדש נעמירוב ִעם זוגתי תחיה,
ִל ִ
והייתי סמוך על ֻשלחן אבי ִזכרונו
ִלברכה ,ונִ תחברתי ִללמֹד בחֹרף ִעם חברי
ִזכרונו ִלברכה והוא היה מגֻדל ִמקטנותו
ודבר
בין החסידים ,והיה אצל כמה צדיקים ִ
והתווכח ִעמי ,שהחסידים הם יראים
ִעמי הרבה ִ
ושהצדיקים המפֻרסמים שביניהם הם גדולים במעלה
מאד ועובדים את ה' יתברך באמת )כאשר היא באמת(; וגם שאר
אנשים ִהתווכחו ִעמי בזה ,ובכל זה הייתי חזק בדעתי הרבה
שהכניס
הדבורים של חותני ִזכרונו ִלברכהִ ,
בהתנגדות ,מחמת ארס ִ
ִ
בי הרבה ,כי אף על פי שהיה צדיק וירא שמים ,אבל לא זכה לידע
אמתת הצדיקים גדולי החסידים המפֻרסמים ,והיה
מאור קדֻשת ִ
חולק עליהם מאד ,כנזכר לעיל ,ומחמת זה בכל החֹרף הנזכר לעיל
שהייתי בנעמירוב ,הייתי עדיין ִמתנגד עליהם.
מרבוי הדברים של חברי הנזכר לעיל ושארי אנשים
אחר כךִ ,
והסכימה דעתי
ִהבחנתי האמת ,וזכיתי ִלכנֹס באמונת חכמים ִ
להתקרב להצדיקים המפֻרסמים גדולי
ִעם החסידים שטוב ִ
החסידים ,כי הם אנשי אמת וה' ִעמם; ואז נִ משך עלי יראה
ועם כל זה,
קצת ונִ שתניתי לטובה בכמה דברים הידועים ליִ .
עדיין הייתי תועה בדרך ולא ידעתי בין ימיני ִלשמאלי ,כי לא
היה לי מנהיג כראוי ,וכל מה שעבר עלי בימים אלו קצרה
היריעה לספר...
)עצות המבוארות – מועדי ה' ֻ -סכות(

 ִעניין של הושענא-רבה ושמחת-תורה מבואר בלקוטי
מוהר"ן חלק א' סימן ע"ד ,בתורה "רומה על השמים" וכו' )יב(.

סוכה ולולב
לעם סגולה ...
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המשפט .היינו ִ
 שמיני עצרת הוא בחינת ִתקון ִ
המשפט שאדם לבעל בחירה קשה מאֹד לעזֹר ,כי ִאם בחסדי ה' הנפלאים מאֹד מאֹד
עורך לעצמוִ ,
ומתבונן היטב ִאם הוא נוהג כהוגן בכל ִמדותיו ומעשיו .שממשיך הצדיק האמת בכל יום ובכל עת ,אבל צריכין לזה על כל פנים
ִ
במשפט ה' ,היינו האמונה
גם ההודאה ִ
האמתית שהשם יתברך נוהג איזה ִאתערותא דלתתא .ועל-כן זה העסק לעסֹק ִעם בני-אדם לקרבם
לאמתו עמֹק מאֹד מאֹד ,עמֹק עמֹק מי ימצאנו ,וצריכין לזה
ִ
בצדק וביֹשר בכל ִמשפטיו והנהגותיו ,והאמונה שכל מה שהשם יתברך אל האמת
בגשמיות וברוחנִ יות ,זה
ִ
מסבב ִעם האדם הוא בוודאי לטובה גדולה
ִחפוש ובקשה הרבה ,הן מהחבר הן מהתלמיד ,ואז ִאם יחפש באמת -
המשפט .כך מבֹאר ִ
ִעקר ִתקון ִ
בלקוטי הלכותִ ,הלכות ראש חֹדש ,הלכה בוודאי ימצא!
הברית )יג(.
לתקון ִ
ו' סעיף י"א .ועל ידי זה זוכים ִ
בתחלת ִהתקרבותו ,אמר לו רבנו
ִ
הרב ר' יודל ז"ל ִממדוִ וידבקא,
ובזכות קדֻשת שמיני עצרת הקדוש ,תזכנו ִ
 ִ ...
להתקרב אל האמת אז ִמתגבר השקר ,וכשמתגברין על
לתקון המשפט זצ"ל :כשרוצין ִ
ִדקדֻשה ,ועל-ידי-זה תצילנו תמיד ִמפגם הברית ִ
מקשר
וממקרה לילה ,חס המניעות ומשברין אותם אז נעשה ִמשקר קשר .וועסטו שון זיין ֻ
ותהיה ִ
ושלוםִ ,
הטפה הקדושה נִ קלטת ונעצרת בקדֻשה גדולה כרצונך צו מיר כל ימי חייך )כבר תהיה מקושר אלי כל ימי חייך(.
ותשמרנו ותצילנו מרבנים
הטוב ,ולֹא תהא נִ שחתת ,חס ושלום ,לעולםִ .
הרב הצדיק ר' יקותיאל המגיד ִמטירהוביצע ז"ל ,הוא אשר זכה
ודיינים שאינם הגונים ,ותבטל כֹחם וממשלתם ִמן העולם .חוסה עלינו ביותר ִמכל המפֻרסמים שבדורו להכניע את עצמו תחת רבנו זצ"ל,
כרֹב רחמיך ,וזכנו שיהיה לנו ולכל ישראל רבנים ודינים כשרים ולעמֹד ִלפני הדרת קדֻשתו באימה ופחד ,וגם אנשי מקורביו ויוצאי
לאמתו ,באֹפן שנזכה ִ
ִ
שיעמידו הדת על ִתלו וידונו דין אמת
לתקון חלציו נִ תקרבו על-ידו לרבנו ז"ל.
לתקון הברית בשלמות בכל הבחינות באמת
המשפט באמת ,ונִ זכה ִ
הצדיק ר' יצחק אייזיק ,גם הוא היה מאנשי המגיד הנ"ל ,והיה
כרצונך הטוב .רחם עלינו למען שמך ,ומלא כל ִמשאלותינו לטובהִ ,אם עוסק במשא ומתן ,בעסק ִחלוף מטבע ,ובבואו לרבנו זצ"ל ִהלהיב את
כבנים ִאם כעבדיםִ ,אם כבנים רחמנו כרחם אב על בניםִ ,
וצוה עליו הנהגות מיֻחדות כפי שֹרש
ואם כעבדים לבבו לעבודת ה' כלבת אש ממש ִ
עינינו לך תלויות ,עד שתחננו ותוציא כאור ִמשפטנו איום קדוש  ...נִ שמתו ,והנהגה אחת ִצוה עליו שהייתה כבדה וקשה ִמ ֻכלם ,היינו שנה
)לקוטי תפילות ב' – מתוך תפילה ה'(.
אפלו תיבה אחת .ואחר-כך נסע לביתו
תמימה לא ידבר ִעם שום אדם ִ
מעסקי העולם הזה לגמרי ולא ִדבר
ומיד בבואו לביתו ִהפריש את עצמו ִ
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(
ומקומו ועד שכבו לא משו שפתיו
ִעם שום אדם כאשר ִצוה עליוִ ,
  ...אנחנו לא יודעים עדיין כלל מרבנו ,אנחנו וכל
ותפלה .ומיד נִ תעורר עליו מריבות ורדיפות גדולות מאֹד ִמכל
ִמתורה ִ
העולם וכל הדורות שעתידים לבוא  -עוד לא מספיק
והרבו לדבר ולבטא
ואשתוִ ,
ובפרט מחותנו ִ
ִמשפחתו ִ
להשיג ִדבור אחד מרבנו!
וכנו אותו בשם
בבטויים כמדקרות חרב ממשִ ,
כנגדו ִ
שגלה
יכולים ִלגווע ִמגֹדל החיות של כל ִדבור ִ
בכנויים כאלה.
יוצא מהדעת ,ועוד כיוצא ִ
רבנו הקדוש בעולם ,כל ִדבור שלו הוא מעיין,
ורבנו ז"ל ִהביט ברוח קדשו את גֹדל
הוא ים החכמהִ .דבור אחד הוא הים הגדול,
מרירות לבבו ִמדבריהם הרעים ונִ תיירא מאֹד
ים החכמה ,ים כזה ..ים של ישועות רפואות
שלא יפֹל מעבודתו חס ושלום על-ידי זה ,ומיד
חדשות כאלה לא היה עדייןִ .דבור אחד שלו
וצוה לו שישכר
קרא בזריזות לאחד מאנשיו ִ
שהוא מגלה ,הוא מחדש ומרפא כל העולם ,כל
בעבורו תכף עגלה לטירהוביצע ,ורץ לשם
הכופרים ,כל הרשעים .כופרים גמורים  -והם
והגיע לשם בלילה והעמיד את עצמו
במהירות ִ
‡"ÚÈÊ
יהיו צדיקים קדושיםִ .דבור אחד מספיק לכל
ִעם העגלה אצל בית חותנו של ר' יצחק אייזיק
העולם.
והקיש על הדלת שיפתח
ז"ל שישב ִעמו ביחדִ ,
ים ,ים הגדול לא יספיק ִלכתב על גדֻלתו של
והנה
לו ונִ כנס לשם .ויִ שא חותנו את עיניו וירא ִ
רבנו ז"ל .בכל ִדבור שלו הוא יכול ִלכבֹש כל
רבנו זצ"ל בא לביתו ,ויִ תפלא ויִ שתומם מאֹד על זה.
העולם...
ור' יצחק אייזיק ז"ל היה בחדרו וקרא אז קריאת
ִ
להתגבר
יהיה עוד זמן שאני מקוה לשם ,אולי אזכה ִ
השנה בכֹח גדול ,בדבקות עצומה ונִ פלאה מאֹד ,ורבנו זצ"ל
בתפלות שמע ִלפני ֵ
ולהתראות בפניו כדי שלא יבלבלו
ִ
ולהמשיך ולספר מה זה רבנו הקדוש .כל ִדבור שמדברים מרבנו הקדוש שמע ולא רצה ִלכנס לחדרו
הוא המתקה גדולה לכל העולם .כל הישועות של כל אחד מישראל בכל ויפסיקהו באמצע קריאתו ,ובתוך כך ִהתחיל רבנו ז"ל להוכיח את
יום ובכל עת  -אצל רבנו הקדוש.
חותנו על דרכו הרע על שהוא מייסר את חתנו ביִ סורים קשים כאלה,
תפלין ,ובידך אתה
רבנו הקדוש הוא הבחיר של כל הדורות .הוא הרופא הכי גדול בכל גם שאל אותו רבנו ז"ל :הלֹא בבֹקר כשאתה מניח ִ
דור ודור .כל ִדבור שלו הוא רפואה וישועה לנו ולכל דורותינו לעולמי מכריך את עצמך ברצועות של עור בהמה ,ובפיך אתה מחשה ודומם
עד ,לנצח נצחים .בכל תורה ותורה ִ
שגלה רבנו ,הוא קיום כל העולם ואינך רוצה לדבר אז שום ִדבורִ ,אם יעמֹד אז לנגדך איזה ערל שלא
האם לא היה אומר עליך שאתה יוצא
וכל זרענו עד הסוף .הכל תלוי ברבנו ,כל התורה והאמונה ,כל חיינו ראה ולא שמע כזֹאת מעולםִ ,
בעולם הזה ,בעולם הבא  -הוא רק רבנו!
מהדעת .כן  -גם ִאמרי פיך האלה שאתה אומר על חתנך שהוא יוצא
העקר שלנו ִלהיות קשור ודבוק לרבנו הקדוש ,כל מה שהוא
אנחנוִ ,
ִמדעת על שעושה רצון הבורא יתברך כפי תעלומות דרכיו אשר
אומר זה אמת ויציב ונכון ,וצריכים אנחנו ִלמסֹר נפשנו לקיים כל ִדבור יודיענו על-ידי עבדיו הנאמנים ,ועוד כיוצא בדברים כאלה ִדבר
ִ
וקבל על עצמו לבל יוסיף
שגלה .לא ִלשמֹע לשום אחד .שום דבר לא יכול לעזֹר לנו  -רק רבנו רבי והוכיחו ,עד שנִ תחרט מאֹד חותנו על זה ִ
נחמן!
עוד לייסרו מהיום ההוא והלאה.
רבנו רבי נחמן הוא הרבי שלנו ,הוא הרבי שלנו ושל כל ישראל.
ואחר שגמר ר' יצחק אייזיק ז"ל קריאתו את 'שמע' נִ תראה
הוא הרֹאש של כל הצדיקים ,של הכלִ .
הענין של רבנו ז"ל זה עולה על בפניו ,ונִ תמלא מאֹד לבבו בגילה ושמחה עד שהחיה אותו
הכל ,על כל הגאונים ,על הכל .כנגד רבנו ז"ל  -הכל בטל .ה ִעניין של ממש ,ובבֹקר ִהשכים רבנו ז"ל ושב לביתו .ומאז והלאה עסק
רבנו הקדוש זה ִעניין שעולה למעלה ִמן הכל ,ורבנו הקדוש בעצמו  -רבי יצחק אייזיק ז"ל בעבודתו ,בלי מונע וחולק...
יותר ויותר ויותר...
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)ספר ִא ֵבּי הנחל א'  -מכתב כ"ח(

 ב"ה ,חצות ליל שלישי כ"ה תשרי תש"כ ,תל-אביב.
ִלבי ונפשי ,המזכך ומצחצח את נפשו באור הצחצחות העליונות
החדשות לגמרי שנתגלו בדורותינו אלה ,שלום וחיים וכל טוב.
שקבל מהצדיק האמת
אמתי ִ
אפלו מי שזוכה ִלמצֹא לעצמו חבר ִ
ִ
ִדברי אמת המועילים לנפשו באמת ,אף-על-פי כן עדיין צריך יגיעה
וחפוש הרבה ,עד שיוכל ִלמצֹא ולהשיג נעימות אמיתת עצותיו
גדולה ִ
הקדושות ,שעל-ידם נִ משך אמונת ִחדוש העולם שהוא ִעקר היהדות .כי
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תרמונא,בעיןיפה,למעןהעלוןשלכם.
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