
  

  לזכות לכל הישועות                                                 טוב להגיד ולשיר     

 ...
ÍÈÏ‡ Ô˙	Â  

‡Â‡ ˙ÂÓ Â˙Ù.   
‡‰ ‡·ÂÂÓ‰Â ˙Â ˙Ù...) ב ג,דברים יג(  

ף דעתה ורה לסומר הגיעה תוסי הגלילי אורבי י: איתא בפרק הנחנקין
 מעמיד לך חמה אפילוש, רה ממשלה בהולפיכך נתנה הת, כביםודת כושל עב

מר וכל, רה ממשלה בהונתנה הת: י"ופרש רש, ובאמצע הרקיע אל תשמע ל
, פתו מות אודכתיב ונתן לך א, ונושה כרצושל ועו נביא מותו תראה אאפילו

והבן , עד כמה וכמה כח הבחירה מגיע, ענייןכל זה שיך ל. ונועד כאן לש
  . מאֹד
 ונוידי שהשם יתברך העלים והסתיר רצ  כח הבחירה היא עלעיקרו

 נתן והארץ"בחינת , ן האדםוותלה הכל ברצ, תולות גדות והעלמובהסתר
צה וובדרך שאדם ר, שהשם יתברך מסר הבחירה להאדםהיינו , "לבני אדם

ת ותיו ולברֹח מרע ולעשו שיש כח באדם לשבר תאוווכמ. ותוליכין אולילך מ
ת רעים ונו ולהתגבר ברצולילך אחר שרירות לב,  כח להפךוכן יש לוכמ, בוט

 וכמ. הרע ונו ורצותאוות יתברך למלאת ונול יכריח רצועד שכביכ, כאלו
 וישראל א לנסֹע לארץ, ן חזק לדבר שבקֻדשהואין שאחד נכסף מאֹד ברצושר

  והוא כמעט, תות ועצומות רבו על זה מניעוויש ל, צאולהצדיק וכי
כן יוכל להתגבר  פי על מן הנמנע ולמעלה מדרך הטבע אף

עד , כך ת וכסופים חזקים כלונול כזה וברצובחשק גד
 בדרכים ובב עמ ומסונושה רצושהשם יתברך ע

עד , נפלאים ובהשגחה נפלאה שלא כדרך הטבע
בה מן הכח אל ו הטוציא מחשבתוכה להושז

  . הפעל
שגם , אבל את זה לֻעמת זה עשה אלֹקים

 לילך וא, םוחס ושל, לך לדבר עברהוהה
ת וללמֹד חכמ,  לדעתולמרחקים לאבד נפש

ת וכן על זה מניע  גםוויש ל, צאות וכיוניוחיצ
והוא כמעט מן הנמנע ושלא כדרך , תות ועצומורב

עד , ן חזק כזהו ברצורק הוא מתגבר ברשעת, הטבע
וכל זה , כך עד שבא לשם  כלושהשם יתברך מסבב עמ
ליכין וצה לילך מוכי בדרך שאדם ר, מחמת גדל כח הבחירה

כל , כי זה האיש הכשר: לין הכל להביןואך החלוק וההפרש יכ. ותוא
לם הזה ות עולפרֹש מתאו,  התכלית האמתי הנצחי בשבילונו ורצכנוותוד ויס

שה ווהשם יתברך ע,  התכליתעיקרשזה ,  יתברךונות רצוהכלה והנפסד ולעש
; לם הבאולם הזה ובעו בעוואז בודאי אשרי ל, ונות למלאת רצו נפלאועמ

ועל ידי זה ,  הרעולם הזה ושרירות לבות עו לתאוונו ורצכנוותווזה ההפך כל 
   . עדי אֹבדוואחריתרד לבאר שחת וי

ר אלו וא) בראשית רבה פרשה ג(ל "תינו זווזהו גם כן מה שאמרו רב
דע באיזה ו איני יעדייןו, חֹשך אלו מעשיהם של רשעים, מעשיהם של צדיקים

היינו . 'ב וכוור כי טום את האאלקיוירא : מרותלמוד ל, מהם הוא חפץ
אמת לשקר עד שקר לאמת ו, ר לחֹשךור ואושהרשעים מהפכים חֹשך לא

ם את אלקיוירא : לכן נאמר, יתברך חפץ' שאי אפשר לידע באיזה מהם ה
לם כדאי להשתמש ושראה שאין הע) שם(ל "תינו זוואמרו רב, בור כי טוהא
שמי שחפץ לידע הדרך באיזה היינו . או לצדיקים לעתיד לבו ועמד וגנזוב

ב וילך ור הטוכי אצלם נגנז הא, יתקרב לצדיקי אמת יתברך חפץ' מעשים ה
 הנצחי ועל תכלית, ו עד זקנותומבחרות, ופו עד סודובדרכיהם להסתכל מע

  :יתברך' ואז ידע האמת באיזה מהם חפץ ה
תניא : ל"תינו זומאמר רב) דף סה(ת וועין בסנהדרין פרק ארבע מית

וכשהיה רבי עקיבא מגיע למקרא . ' וכווזה המרעיב עצמ' רש אל המתיםווד'
רה עליו ו כדי שתשרה עליו רוח ֻטמאה שוה המרעיב עצמומ: כהוזה היה ב

אבל ,  שתשרה עליו רוח טהרה על אחת כמה וכמהוהמרעיב עצמ, רוח ֻטמאה
תיכם היו מבדילים ונוע) ישעיה נט(תינו גרמו לנו שנאמר ונומה אעשה שעו

עח עט לפי  תותיוא,  הלכה ה–ת ברכת השחר והלכ. (כםאלקי ביניכם לבין
  )ת טוא ,דתויראה ועב -צר היראה וא
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כי הא בהא תליא , תם בשם בניםו לקרדייקאשסמך אצל מצוה זֹאת 
 ועל' בנים אתם וכו: מר לישראלויתברך א' כי ה,  של מצוה זֹאתווהוא טעמ

כי צריכין להאמין שבאמת המיתה ,  על מתת קרחהודד ולעשוכן אסור להתג
 גזרת עיקרש,  להגיע לבחינת בןדייקאת על ידה ולה מאֹד כדי לזכובה גדוט

כדי שנזכה לעתיד , ת בעפר ֻזהמת בחינת העבדוהמיתה הוא כדי לבטל ולבל
,  בן המחפש בגנזי אביוות בבחינת בן כמולקום בתחיה בגוף זך ואז נזכה להי

כן מֻקשר היטב מקרא  ועל, יתברך בבחינת שם העצם וכי אז נזכה להכיר
 מחמת שישראל נקראים באמת בנים בחינת דייקאכי , ל בקשר נפלא"הנ
לה ובה גדוכי המיתה ט', דדו וכוולֹא תתג'כן  על', אלֹקיכם' בנים אתם לה'

 – ת ברכת השחרוהלכ. (ידי זה לבחינת בן בשלמות ת להגיע עלוכדי לזכ
  )ת מהוא, גהלכה 
  
  

מי ששומע תקיעת שופר � � � �                                           
אינו צריך , שהוא ירא וחרד באמת, ברֹאש השנה מאיש כשר

הינו . בודאי לדאֹג ולפחֹד במשך השנה כלה מפני רעמים
שבזכות מצות תקיעת , שצריך לבטֹח בהשם יתברך

השם יתברך , שופר ששמע מירא שמים אמתי
. נזק במשך השנה כלה מן הרעמיםישמרהו שלא י

) 'סימן ח(ן חלק שני "וכפי המבֹאר בלקוטי מוהר
ששופר מרמז על למוד , "תקעו תוכחה"בתורה 

נלמד מכאן שכאשר שומע , הדעת מצדיק האמת
, את למוד הדעת מצדיק ומירא שמים אמתי

צריך , ל"ומתגבר לקים כפי הבאור בלמוד הנ
י נזק ומכל לבטֹח שהשם יתברך ישמרהו מכל מינ

עצות  (לענין שופר, כפי המבֹאר למעלה, מיני יסורים
  .)א,  ראש השנה–המבוארות 

על ידי מצות תקיעת שופר ברֹאש השנה ביראת � � � � 
הינו שזוכה לחדש השכל שהוא . זוכים לחדוש המח, שמים כראוי

וזוכים להמשיך שכל , בחיות חדשה ליראת השם ולקיום התורה, הנשמה
 גם צריך לעסוק תמיד בלמוד הדעת מצדיק האמת ויראת .חדש מאור הפנים

', כמבֹאר בסעיף א, שלמוד זה מרמז גם כן על תקיעת שופר, השם כראוי
ועל ידי זה יתעורר בודאי . כמבֹאר בלמוד הנזכר למעלה, ולהתחזק בקיום

ויזכה לכל התקונים , לשמֹע תקיעת שופר ברֹאש השנה ביראת שמים כראוי
עצות  (ים על ידי תקיעת שופר ברֹאש השנה באמת כראויולכל הטובות שנעש

 .)ב,  ראש השנה–המבוארות 
קע הגון והשנה מת-פר ברֹאשול שווזכנו ברחמיך הרבים לשמֹע ק  ...  ����
עד שיאיר , ניםות מפנים עליורורר אות לעוויהיה לנו כֹח בשעת התקיע, וכשר

ת ולחדש וידי התקיע-עלררות השנה וונזכה להתע. ר פניךוקע באור פני התוא
ולהמשיך ולקבל עלינו שכל וחכמה חדשה ונשמה , תינו אזושכלנו ונשמ
ר ו בא'הדעי תרועה ואשרי העם י", ויֻקים מקרא שכתוב, ר הפניםוחדשה מא

, ן ונשאווהעלנו מהרה אל הבית נכ, ן נשאור פניך עלינו אדוא". פניך יהלכון
 הם בגלות ֻכלםאשר , ןווף והממגֻאלת הנפש והג, ומהר לגאלנו גֻאלה שלמה

לם וישראל ומהר לגאלנו גֻאלת ע-חוס וחמֹל על פלטת עמך בית. ל עכשיווגד
א ובן דוד יב, ותביא לנו את משיח צדקנו, בכלל ובפרט בגשמיות וברוחניות

ר וותאיר עלינו בא, עיר הצדק קריה נאמנה, ת ירושליםוותבנה חרב. ויגאלנו
  קדשנו ותפארתנו ושם נקריב לפניך את -יתת בוותמהר ותחיש לבנ, פניך
  
  
  
  

  ד"בס
  שבת מברכין

  ת ראהפרש
  ה"תרפ' עלון מס

  לזכרון
  נצח מורינו

  ער·שראל È' ר
  ל"זצ, ודסר‡

  

 ראש השנה שלי עולה
  

 !איש לא יעדר ... על הכל 



  

  ה.ב.צ.נ. ת  .ח"התשס, ג חשון"הובא למנוחות בי  - ל" ז,נ מאיר עקיבא בן יעקב ימיני"לע
  

, ו כהלכתומו ובמקועדוונזכה להקריב קרבן התמיד במ, תינוובות חוקרבנ
ת ולכל,  של עמלקוזה נזכה להכרית זרע-ידי-ועל. ולהקטיר קטֹרת בזמנה

צים וחים והקולהכרית ולעקֹר ולבטל כל הח, צים מן הכרםוולבער הק
 קליפותצי הקֻדשה מבין הות כל ניצוולהעל, נהושנה העליוהסבבים את הש

ויתבררו ויעלו מעלה , שהו יתדבקו ויתאחזו באמונה הקדֻכלםו, ם"והעכו
, וכסא דוד מהרה תכין, ר הפניםות ולהתחדש באועד שישובו לעל, מעלה

הוא , עה אחד כלבבךוותתן לנו מלך אחד ור, ויהיה השם שלם והכסא שלם
  . משיח בן דוד מלך ישראל

מם אמונתך וותתגדל ותתנשא ותתר, לםוה מלכותך על כל באי עותתגל
קקו לאמונתך ו יכספו וישתֻכלםו, לםוומלכותך למעלה למעלה על כל יצורי ע

כי המלכות שלך היא , כל מעשיך- מהרה לבדך על'הותמלֹך אתה . שהוהקד
והיה , ונאמר. לם ועדו ימלֹך לע'ה, רתךוד ככתוב בתולמי עד תמלֹך בכבוולע
לקוטי תפילות א  ( אחדו אחד ושמ'הם ההוא יהיה וכל הארץ בי-למלך על 'ה
  ).תפילה לה -

  

  )עא-ע  מכתבים- חלק ב -ספר ִאֵּבי הנחל  (

העומד ברֹאש המאמינים , יקירי הטוב    �                         
ושופך , והמֻקשרים בהצדיק האמתי השליט ומושל על כל הנפשות

שהם רפואות ותחבושות  ור מימי חכמתועליהם בכל עת בכל ד
  . מעולם יקרות ונפלאות שלא נתגלו עדיין

ידי -על. צריך להחיות ימיו בכל יום ויום מימי חייו
ידי עסק -כי על, עסק התורה זוכין לאריכות ימים

, כביכול, התורה קורין את חי החיים יתברך שמו
וצריכין . וממשיכין ממנו חיים ואריכות ימים

להוציא דברי , ורה בפה דְוקאלעסֹק בת
, יתברך ואז זוכין לקרותו, תורה מפיו

  .ולהמשיך ממנו חיים ואריכות ימים
  

לכבוד אהובי חביבי     �
שזכה , וידידי הנחמד

למשרה גבוהה ושזכה 
להיות פקיד בכיר במשרד 

האוצר של הצדיק החכם 
וחותר ביגיעות עצומות , האמת

רבות לפרסם ולפאר  ותחבולות
להודיע , ולכבד את שם הצדיקולגדל 

עד , הטוב לכל העולמות ולגלות אוצרו
  .'את ה שידעו ֻכלם
-על-אף, עסקים וטרדות רבות מי שיש לו אפילו

איזה  פי כן אי אפשר שלא יוכל לחטֹף ולגזֹל לעצמו
שתתגבר בכל כחך  העיקר. שעה ביום לעסֹק בתורה
 הצדיק שעה בכל יום לעסֹק בספרי לחטֹף ולגזֹל לעצמך איזה

  . בתוך כל העסקים וטרדות רבות שיש לך
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

 ושיֹאמר, מאימר שסֻגלה לזרע של קיוש אורבנו הקד                            
-לה חסוק חווכן כשהתינ. '*דשכםובראשי ח'פרשת , שניהם, והאיש ואשת

  . 'דשכםוי חבראש' פרשת וכן האיש ואשת- אז גםויֹאמר, םוושל
לה והיא קבלה נפיחות גד, להויתה חיילדה אחת ה, היה מעשה

מה , פאיםוהר: "אז שאלתי את האבא והאמא. אשויפאים התיווהר
  "?מריםוא

מרים שזה מתגדל ומתגדל ומתגדל ואי אפשר ופאים אוהם אמרו לי שהר
  .תודעים מה לעשותוח ואינם יית נולעש

לקוטי 'זה מ', דשכםובראשי ח' פרשת ואמרתי להם שיאמרו הוא ואשת
  !וככה הוה. ויהיה לילדה רפואה, א"קנ' ן"הרומ

כלת ווהילדה א.. והוא ואשת', דשכםובראשי ח'מר והאבא התחיל ל
  )ההמשך יבוא( ...שבתווי

  
בקר שנים ואיל אחד -פרים בני' ובראשי חדשיכם תקריבו עֹלה לה* "

לת מנחה בלולה בשמן ושלֹשה עשרֹנים סֹ: שנה שבעה תמימם-כבשים בני
 ועשרֹן עשרֹן: לפר האחד ושני עשרֹנים סֹלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד
ונסכיהם : 'סֹלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עֹלה ריח ניחֹח אשה לה

חצי ההין יהיה לפר ושלישית ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זֹאת עֹלת 
עֹלת התמיד -על' חטאת להושעיר עזים אחד ל: חֹדש בחדשו לחדשי השנה

  )במדבר כח (:"יעשה ונסכו

  )ל"ספורים נפלאים מרבינו ז –כוכבי אור (

ש המלחמה וין שהשם יתברך יכבימענ, מעשה ממטר ...    �     
. תולכים בחכמוולֹא עם הה' מרי תהלים בפשיטות וכוורק עם הפשוטים א

כדי , כאיש פשוטונסע לבוש , תול משל ממלך שהלך לצוד חי"נו זיפר רביס
וכל , ל ממש מבול מיםוובאמצע פתאֹם ירד מטר גד. קושיהיה נקל להצח

פש עד יוח, להווהמלך היה בסכנה גד. 'השרי מלוכה נתפזרו אחד לאחד וכו
ונתן , וולקח את המלך והלביש, והיה שם איש כפרי. שמצא בית כפרי אחד

 לישן על ווהניח, רוהסיק את התנו', וכו] מרק גריסים [ גריץו אכילה שלול
לם לֹא ושמע, ק להמלךווכל כך היה ערב ומת. 'וכו] סמוך לתנור [הפיעקליק

  .'גע וכויף וייכי היה עי, טעם טעם ערב כזה
ורצו . שןווראו שהוא י, והשרי מלוכה חפשו את המלך עד שבאו לשם

תי וכל ון שאתם לֹא הצלתם אוכיו, ואמר להם.  עמהםושיחזֹר המלך לבית
, ק כזהוופֹה טעמתי טעם מת, תיווזה הציל א, וזר להציל את עצמאחד נתפ

תי על וב אישווהוא י,  ובאלו המלבושיםותי בעגלה שלועל כן הוא יביא א
ת משיחא יהיה ול כאשר מובא שבעקב"נו זים על זה רביוסי. כסא המלוכה

לֹא של ] רסותויירו עם אפיק [-רסות ו מען וועט שיסען מיט אפיק-מבול 
לו בארץ יואפ, היםוויֻכסו כל ההרים הגב. תות זרורק של מחשב, מים

, רק מחמת שהלך בכֹח נתזו שם המים, ישראל שלא היה מבול
ת לֹא יוכלו וועם חכמ. ת הכשריםוך הלבבונו שיתיז גם בתיהי

וכל שרי המלוכה נתפזרו וכל המלוכה לֹא יתחזק , לתן עצה
מרים וא פשוטי ישראל שקלֹא יחזיקו מעמד ר, ועל עמד

א משיח הם יתנו ועל כן שכשיב. 'תהלים בפשיטות וכו
  .והכתר מלוכה ברֹאש

ל שאיש "שסיפר רבינו ז, משל מווערדא ...    �
שאר  לבערלין או (אחד נסע עם בעל עגלה

והאיש הלך לעשות , )עירות הגדולות
 ונשאר הבעל עגלה ששמו, צרכיו

עם ) המֻגשם בלי הרגש (יוואן
 והלך .העגלה באמצע השוק

] שוטר [אליו איש חיל
, מדוע עומד שם ושאלו
. ]מי כאן [ווערדא ואמר לו

 את שמו והוא חושב ששואלו
והוא מכה , יוואן ואומר לו

והוא צועק , ואומר ווערדא אותו
וצועק ווערדא  והוא מכה אותו, יוואן

עם העגלה לאיזה רחוב מן  עד שלקחו
 ואומר לו, עד שמצאו וכשבא האיש חפשו. הצד

בלחש ובפחד אל תאמר יוואן  הוא עונה לו', וואן וכוי
עכשיו  וכיון שיצא מהעיר הוא אומר לו, אלא ווערדא

שם נקרא ווערדא ושם . אתה יכול לקרֹא אותי יוואן
מי "כלומר  ,אצלי הוא ווערדא: ל"וסיים רבינו ז. נקרא יוואן

ונקרא בבחינת ) היוואן (וגם נזדכך הגוף שיודע פחיתותו" הוא
החֹמר הוא  - וכשיוצאים ממני חוזר להיות יוואן -ומה ווערדא מי 

  .חֹמר

  
  ) ראש השנה–ספר המידות (

שטעם באמת טעם ארץ ,  מי שיודע מארץ ישראל�                      
השנה  על רֹאש] אמתי[אם היה אצל צדיק , הוא יכול להכיר באחר, ישראל
אזי בכל , השנה על רֹאשכי מי שזוכה להיות אצל צדיק אמתי . אם לאו

, נעשה אותו האוויר בחינת אוירא דארץ ישראל, מקום שהאיש הזה מסתכל
הוא מֻחיב להרגיש , כל אחד כפי ערכו, ועל כן מי שיודע מטעם ארץ ישראל

שהיה אצל צדיק אמתי על , כשפוגע ומתועד יחד עם זה האיש, ארץ  ישראל
  .ל"רץ ישראל כנכי על ידו נעשה האוויר בבחינת א, רֹאש השנה

  .סימן שנולדים בזה השנה הרבה זכרים,  שנה שיש הרבה גשמים� 
ואם זכה נותן זה הממון ,  ברֹאש השנה דנין את האדם כמה יפסיד� 
  .לעניים
  
 

  

  אומן

  אומן

  ראש השנה
  שהיה): לפני רבינו הקדוש(אחד אמר לפניו 

  ולא, להיות אצלו על שבת תשובה, ניחא לו יותר
  .לעמוד שם בבית המדרשכי אין לו מקום . על ראש השנה

  דעתו מבולבל, ומחמת זה. וגם אין לו אכסניא טובה לאכול וללון
  להיות אצלו, על כן היה טוב לפניו יותר. ואינו יכול להתפלל בכוונה, מאד

  .בזמן אחר ולא בראש השנה
  

  :בזה הלשון, השיב לו רבינו זכרונו לברכה

  ,אם שלא לישן, אם לישן, אם שלא לאכול, אם לאכול

  אם שלא להתפלל, אם להתפלל

  )היינו שלא להתפלל בכוונה כראוי(
  

  שתהיו אצלי על, אך ורק

  !ראש השנה 
  

  יהיה איך
  שיהיה
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