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שיח שרפי קודש – תש"פ
כל הזכויות שמורות הן על פי דין תורה והן להבדיל עפ"י החוק הבינלאומי, ואנו אוסרים בכל 

תוקף כל אופן של הדפסה, צילום והעתקה, תרגום, איכסון במחשב, וכל כיוצא בלי רשות 
מפורשת בכתב מהמלבה"ד, ואין הספר נמכר אלא על מנת הנ"ל וכן שלא ייעשה בו שימוש 

שלא כדין, ושארית ישראל לא יעשו עוולה



ז"ל  נר מערכת הנה רא רלה ֲֵֶֶֶַַַַָָֹ

 הנה  ֶַָָֹרא
רמ"א סימני לקמ קפ"א, קע "ו ע ' נ"א  ל"ו  סימני לעיל ראה  השנה ראש מענייני  [עוד 

תרע"ט תרע "א תרכ"ט תרכ"ח ד , אות תקצ"ח תקנ"א , תע "ד תס"ב רס"ו רמ"ז רמ"ו רמ"ג

שצ"ט שצ"ה שצ"ד  רצ"ז רצ"ו  רכ"ב סימני ב' חלק להל תרצ"ה ; תרצ"ג תרצ"ב תר"צ

ג' חלק  תקע "ב; תקמ"ט תקמ"ח תקמ"ו  תקכ"ו תקכ"ה  תקכ"ד  תקכ"ב תקכ"א תק"כ

תקצ"ט תקפ"ו תקנ"ה  תקנ"ד  תקל"ג  ת "צ תפ"ז תפ"ו  תפ"ה  שפ"ד  של "ג ר "ה ע "א סימני

תש"ג תש"ב ת "ש תרח "צ תרצ"ז תרצ"א תר "צ תר"מ תרל"ב תרכ"ט  תרי "ט  תרי "ח  תר"ג 

תתקנ"ד ] תתק"ז תתק"ו  תת "פ תתל "ח תתל"ז תש"ט  תש"ז תש"ה 

 יקרת ְִֶָֹדל

קפה

ÏÚÂ ענין ּבאמת אׁשרּכן ּכפי מאד, ונעלם  נפלא ענין הּוא  הּׁשנה ראׁש ¿«ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאמר הּׁשנה, ראׁש נֹוראֹות ּגדּלת עצם ּגדל ז"ל רּבנ ּו מּדברי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻהבננּו

תג) סי' מוהר"ן הּׁשנה:(חיי ראׁש הּוא ועסקֹו ענינֹו ְְְִֶֶַָָָָֹׁשּכל

יג] אות ד ערבית  תפילת הלכות [ליקוטי

 קפו

‰Ê ז "ל הּמּגיד  נכד יאיר , נרֹו ּגר ׁשֹון ר ּבי הּותיק מידידנּו ׁשמע ּתי סמּו ∆ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

מקּבלים  הּכל הּׁשנה ׁשּבראׁש הּקדֹוׁש מּפיו  ׁשּׁשמע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמ ּטירהאוויצע ,

הּׁשנה  ּבראׁש  אחר ּבזמן לת ּקנם  אפׁשר ׁשאי ּדברים אפּלּו ּתּקּון ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּמּנּו

הּכל  :א נתּתּקן  ְִֵַַֹ

תר "ג] עקב  ג  מיום  מכתב לתרופה, [עלים 

"שאנו א. ד': אות ד' ערלה  הלכות ' ב'ליקוטי  [וראה ת"ו; סימן סוף מוהר "ן' ב'חיי גם  מובא

הכל  נתתקן  זה ידי שעל וכו', אמת  צדיקי אל השנה בראש נפשות הרבה  להתקבץ צריכין 

אליו תקרביהקד רפי יח ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ רלד 

אֹות א' חלק מ"ט ּבהּתֹורה ּכּמּובא ּתפּלה, ידי על רק הּוא הּספקֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברּור

ׁשם עּין עצתּה", ׁשמע לּה, ּולחיׁש ּגחין  ּגּוצא אּתת" ]:י ה': ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

כב] מכתב דרך [תמימי

 קפד

ÌÚtאחד אֹותֹו ׁשאל ּכ ּובתֹו לאכֹול, יׁשב ּבטעּפליק מֹוהרנ"ת ּבהיֹות ««ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

א וׁשּוב ׁשּוב, וׁשאל ּדבר, הׁשיבֹו וא מֹוהרנ"ת וׁשתק עצה, ְְְְֱֲִֵֵַַַַָָָָָאיזֹו

מֹוהרנ"ת נענה עצה; לֹו להׁשיב ּבּׁשליׁשית והכריחֹו מֹוהרנ"ת, אֹותֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָענה

‡ואמר: C‡ ÔÒÚ Ï‡Ê CÈ‡ eˆ ÔaÚ‚ ‰ˆÚ ÔÈÈ‡ ËLÈ CÈÊ ÔÚ˜ CÈ‡" ְַָƒ∆ƒƒ¿≈≈»∆¿ƒ»∆¿»«

Ï‡Ê CÈ‡ Ê‡ ËÒÏÈÂÂ e„ Ôe‡ ,‚eÚ‚ ÔÈBL ÊÈ‡ ÚÓ‡Ë ,ËLÈ eˆ ÏÙÚÏ∆¿ƒ¿»∆ƒ∆ƒ¿¿«ƒ»

"!?‰ˆÚ Èc ÔaÚ‚ ÔÈBL È„לאכל אם לעצמי עצה לּתן יֹודע "איני ƒ∆¿ƒ≈»ְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

ּכבר ל ׁשאּתן רֹוצה ואּתה מסּפיק, אכלּתי ּכבר אּולי ּכי א, אם ּכף ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעֹוד

העצה?!": ֵֶָָאת

לו:י. משיב היה מחבירו, עצה באומאן שואל אחד דאסוכשהיה אי ערטן, דעם ְְְֶֶֶָ"עט

איינייגן זי ,'ל לחי 'גחן פה, נאר א, ניט איז עצה אנדערע קיין עצה, די ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאיז

דארטן פן נאר ווייל נאכאמאל, אן נאכאמאל יגיעת מיט אווענען אין זי מאטער ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמיינט

עצה" א נעמען אריס אחרתוועסט עצה שום כי העצה, זוהי יתברך, מה' זה על "תבקש  ְֵֶֶֶַַָ

ולחיש 'גחון בחינת שהיא מט) סימן (קמא מוהר"ן' ב'ליקוטי וכמבואר תפילה, רק בנמצא , אין 

ועוד פעם עוד זה  על בתפילה  הרבה  ולהתייגע  ולטרוח  להתכופף  היינו נט.), ב"מ (ראה לה'

וראה שם; רש"י (כפירוש עצתה' 'שמע והיינו עצה". לך להוציא תוכל משם רק כי פעם,

בעצת עוסק הוא ואם התפילה; עצת זולת אחרת עצה שום לא דייקא, 'עצתה' שם), ליקו"מ

(רל"י). האמת. אל ויכוונו יקרבו שבוודאי יתברך בה' ולהאמין לבטוח צריך  התפילה



ז"ל  נר יקרתמערכת דל רלז ְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

 קצ

eaׁשלֹומנּו אנׁשי אליו ׁשּנסעּו הּנסיעה א ֹודֹות על אחת ּפעם אמר ז "ל  «≈ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

הּלׁשֹון : BÚÈÓ˙,ּבזה È„ ab˙Ó ÏÈÙ ÈBÊ‡ CÈÊ ÔÚÚÊ Ô‡Ù ÈÓ eˆ" ְֶַָƒ»¿∆∆ƒ«ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ
 ËÈÈÏ ÚÈÈÓ ÔeÙ Ú„ÈÈa ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ò‡ÂÂ ÔeÊ ‡ ËÈÓ ÚË‡Ù ‡ elÙ‡ Ê‡«¬ƒ«»∆ƒ«»≈∆∆≈∆«∆«
"!Ô‡Ù ÌÈ‡ ÔÊ‡Ï Ú„ eˆ ËÈ ÔeÊ ÌÚ„ ÚBÓ ‡ ÔÈÈÊ ÚË‡Ù Ú„ ÔÚ∆̃∆»∆««≈«∆ƒ∆»¿ƒ»¿

ּובנֹו אב ׁשאפ ּלּו עד  ה ּמניעֹות, ּכ ּכל מתּגּברֹות אלי  לנסע  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ"ּבׁשביל

לנסע!": לֹו להּניח  לבלי לבנֹו מ ֹונע  להיֹות האב יכֹול מאנׁשי, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשניהם

י] מכתב  אמונה  נחלי נחמן, ב "ר  אברהם [רבי

ÌÚt על רּבנ ּו אצל לׁשהֹות לברסלב  מ ּמעדוועדיווקע יּודל רּבי ּכׁשּנסע  ««ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשלֹום  י ׁשעיה ר ּבי ּבנֹו ּגם רצה הּׁשנה, ראׁש אליו דימי להצטרף  ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹ

לקח ֹו א ה ּדרכים טלטּול וק ֹוׁשי והּדחק ּות  הענּיּות מחמת א עּמֹו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹולנסע

מעצמֹו: רּבנּו לֹו אמר  רּבנּו, אל יּודל רּבי ּכׁשּנכנס עּמֹו. יּודל "ÔÈÈÓרּבי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ«
ÔÈÈÊ ,ÈÓ ÔÈ‡ C‡„ Ú ËaÈÈÏ‚ ,ÈÓ eˆ Ë‡Ù ÚË‡Ë ‡ :‡Ït ‡ ÊÈ‡ C‡Ê«ƒ«∆∆««∆»¿ƒ¿≈¿∆»ƒƒ«

"!ÔÚÓÚ ËLÈ ÌÈ‡ Ú ÏÈÂÂ  Ô‡Ù ÏÈÂÂ ÔeÊ האּבא ּפלא: הּוא "עניני  ƒ»¿ƒ∆ƒƒ¿∆∆ְִִֶֶַָָָ

אין   אלי לנסע  ׁשרֹוצה ּבנֹו כן  ּפי על  ואף ּבי, ׁשּמאמין הרי אלי, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹנֹוסע

הביא  ׁשּלא ּכ על י ּודל ר ּבי מתחרט היה ימיו וכל לקחּתֹו!"; האב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹחפץ

ּבנֹו את :ה אז ְֶָ

וברש"י לבוא", לעתיד מכשילן  אתה  כן  אם  אביי : ליה  אמר  להו. שרא לא למיזל לפירקא ,

המים  את לעבור  התרתם  ולא  הואיל  יבואו, לא אחרת "לשנה  לבוא ': 'לעתיד ד"ה שם

והבן . ה ', פיקדון  הלכות ' ב'ליקוטי היטב ועיין  ולחזור ";

ולפיד. שלום , ישעיה  רבי בנו גם עימו התקרב יודל רבי שבהתקרבות משמע  אחר ממקום

(רל"י ). שלום . ישעיה  רבי של  נישואיו אחר היה זה שמעשה  גם  להיות יכול זה

מטלטל ה . כשהאב כי  האב, על  שמוטל  הבנים חינוך  חיוב גודל  את גם זה  ממעשה  ורואים 

בנו, את  עימו יקח  לא איפוא ומדוע חכמים, לאמונת סימן זהו לרבינו, ובא ונוסע  עצמו

(רל"י ). אחריו? האדם של השארתו שהוא 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רלו 

 קפז

ÈzÚÓL אחת ׁשּפעם ז"ל, אליו המקרבים ׁשלֹומנּו מאנׁשי ׁשּׁשמע מאבי »«¿ƒְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

אלי? נֹוסעים אּתם "מה  לאנׁשיו: ז"ל רּבנ ּו אמר הּׁשנה ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּבראׁש

ּוכׁשהיּו י ׁשן , הייתי אצלי  הייתם א אם הא מּמּני? ר ֹוצים א ּתם ְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמה

אׁשּכנז:ּת ּובלׁשֹון  נעֹור!", הייתי  ּבּׁשֹופר  ÈÓֹוקעין CÈ‡ ËÏ‡ÂÂ" ְְְְִִִִֵַַַָָ»¿ƒƒ
CÈ‡ ËÏ‡ÂÂ  ÙBL ÌÚ„ ËÈÓ Ô‰‡ËÚ‚ Ê‡Ïa ‡ ËÏ‡ÂÂ ÔÚÓ ,ÔÙ‡ÏLÚ‚∆¿»¿∆»¿«¿»∆»¿ƒ∆»»¿ƒ

"!Ët‡ÎÚ‚ ÛÈB‡ ÈÓ מּגיעים ה ּדברים היכן עד יבין וה ּמׂשּכיל :ב; ƒ∆«¿ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ

מטשעהרין] הרב  יד [כתב 

קפח

k) ז"ל הּוא תג)הזהירנּו סי' מוהר "ן  הּׁשנה חיי רא ׁש על אצלֹו ׁשהּוא ׁשּמי ¿»ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּוׁשתּו מעדּנים "אכלּו ּבפרּוׁש: ואמר  הּׁשנה, ּבכל לׂשמח  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹצרי

מע ּזכם" היא ה' חדות ּכי י)ממּתּקים, ח  נחמיה הּזה (מלשה"כ הּמקרא ּכי ; ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ

הּׁשנה ראׁש על ב)נאמר פסוק שם :(ראה ֱֶַַַָָֹ

תקצ "ח ] סוכות דחוה "מ  ב ג  ליום  מאור  מכתב  לתרופה , [עלים

קפט

ea:הּׁשנה ראׁש על אליו הּנסיעה אֹודֹות אמר CÈÊהּקדֹוׁש a‡‰ CÈ‡" «≈ְִֵַַַַַָָָָָָֹƒ»ƒ
Ôe‡ ,ÈÓ eˆ Ô‡Ù ÈÈÊ Ò‡ÂÂ ÔLËÚÓ ÚÈÈÓ ÛÈB‡ Ë˜e˜Ú‚ÒÈB‡ ÔÈBL¿∆¿«∆∆¿¿¿»≈»¿ƒ

"CÈB‡ ˜Èeˆ ÛÈB‡,אלי הּנֹוסעים אנׁשי על והׁשּגח ּתי התּבֹוננּתי "ּכבר  ƒְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָ

הּנסיעה  הֹוצאֹות  על  הינּו חזרתם ", על :ג וגם ְְְֲִַַַַַָָָָָ

תנינא בליקוטי רבינו דברי פי  על באריכות  זה עניין ביאור ח '  ד' באותיות שם  ועיין  וכו'",

א']. סימן

ח '.ב. ודרוש ג ' דרוש השנה ראש עניין  הכוונות ' 'שער  עיין 

למיתיג. במיא למיעבר תרבו בי לבני להו שרא יוסף  "רב ע"ב: ע "ז יומא  בגמרא עיין 



ז"ל  נר יקרתמערכת דל רלז ְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

 קצ

eaׁשלֹומנּו אנׁשי אליו ׁשּנסעּו הּנסיעה א ֹודֹות על אחת ּפעם אמר ז "ל  «≈ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

הּלׁשֹון : BÚÈÓ˙,ּבזה È„ ab˙Ó ÏÈÙ ÈBÊ‡ CÈÊ ÔÚÚÊ Ô‡Ù ÈÓ eˆ" ְֶַָƒ»¿∆∆ƒ«ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ
 ËÈÈÏ ÚÈÈÓ ÔeÙ Ú„ÈÈa ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ò‡ÂÂ ÔeÊ ‡ ËÈÓ ÚË‡Ù ‡ elÙ‡ Ê‡«¬ƒ«»∆ƒ«»≈∆∆≈∆«∆«
"!Ô‡Ù ÌÈ‡ ÔÊ‡Ï Ú„ eˆ ËÈ ÔeÊ ÌÚ„ ÚBÓ ‡ ÔÈÈÊ ÚË‡Ù Ú„ ÔÚ∆̃∆»∆««≈«∆ƒ∆»¿ƒ»¿

ּובנֹו אב ׁשאפ ּלּו עד  ה ּמניעֹות, ּכ ּכל מתּגּברֹות אלי  לנסע  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ"ּבׁשביל

לנסע!": לֹו להּניח  לבלי לבנֹו מ ֹונע  להיֹות האב יכֹול מאנׁשי, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשניהם

י] מכתב  אמונה  נחלי נחמן, ב "ר  אברהם [רבי

ÌÚt על רּבנ ּו אצל לׁשהֹות לברסלב  מ ּמעדוועדיווקע יּודל רּבי ּכׁשּנסע  ««ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשלֹום  י ׁשעיה ר ּבי ּבנֹו ּגם רצה הּׁשנה, ראׁש אליו דימי להצטרף  ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹ

לקח ֹו א ה ּדרכים טלטּול וק ֹוׁשי והּדחק ּות  הענּיּות מחמת א עּמֹו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹולנסע

מעצמֹו: רּבנּו לֹו אמר  רּבנּו, אל יּודל רּבי ּכׁשּנכנס עּמֹו. יּודל "ÔÈÈÓרּבי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ«
ÔÈÈÊ ,ÈÓ ÔÈ‡ C‡„ Ú ËaÈÈÏ‚ ,ÈÓ eˆ Ë‡Ù ÚË‡Ë ‡ :‡Ït ‡ ÊÈ‡ C‡Ê«ƒ«∆∆««∆»¿ƒ¿≈¿∆»ƒƒ«

"!ÔÚÓÚ ËLÈ ÌÈ‡ Ú ÏÈÂÂ  Ô‡Ù ÏÈÂÂ ÔeÊ האּבא ּפלא: הּוא "עניני  ƒ»¿ƒ∆ƒƒ¿∆∆ְִִֶֶַָָָ

אין   אלי לנסע  ׁשרֹוצה ּבנֹו כן  ּפי על  ואף ּבי, ׁשּמאמין הרי אלי, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹנֹוסע

הביא  ׁשּלא ּכ על י ּודל ר ּבי מתחרט היה ימיו וכל לקחּתֹו!"; האב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹחפץ

ּבנֹו את :ה אז ְֶָ

וברש"י לבוא", לעתיד מכשילן  אתה  כן  אם  אביי : ליה  אמר  להו. שרא לא למיזל לפירקא ,

המים  את לעבור  התרתם  ולא  הואיל  יבואו, לא אחרת "לשנה  לבוא ': 'לעתיד ד"ה שם

והבן . ה ', פיקדון  הלכות ' ב'ליקוטי היטב ועיין  ולחזור ";

ולפיד. שלום , ישעיה  רבי בנו גם עימו התקרב יודל רבי שבהתקרבות משמע  אחר ממקום

(רל"י ). שלום . ישעיה  רבי של  נישואיו אחר היה זה שמעשה  גם  להיות יכול זה

מטלטל ה . כשהאב כי  האב, על  שמוטל  הבנים חינוך  חיוב גודל  את גם זה  ממעשה  ורואים 

בנו, את  עימו יקח  לא איפוא ומדוע חכמים, לאמונת סימן זהו לרבינו, ובא ונוסע  עצמו

(רל"י ). אחריו? האדם של השארתו שהוא 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רלו 

 קפז

ÈzÚÓL אחת ׁשּפעם ז"ל, אליו המקרבים ׁשלֹומנּו מאנׁשי ׁשּׁשמע מאבי »«¿ƒְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

אלי? נֹוסעים אּתם "מה  לאנׁשיו: ז"ל רּבנ ּו אמר הּׁשנה ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּבראׁש

ּוכׁשהיּו י ׁשן , הייתי אצלי  הייתם א אם הא מּמּני? ר ֹוצים א ּתם ְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמה

אׁשּכנז:ּת ּובלׁשֹון  נעֹור!", הייתי  ּבּׁשֹופר  ÈÓֹוקעין CÈ‡ ËÏ‡ÂÂ" ְְְְִִִִֵַַַָָ»¿ƒƒ
CÈ‡ ËÏ‡ÂÂ  ÙBL ÌÚ„ ËÈÓ Ô‰‡ËÚ‚ Ê‡Ïa ‡ ËÏ‡ÂÂ ÔÚÓ ,ÔÙ‡ÏLÚ‚∆¿»¿∆»¿«¿»∆»¿ƒ∆»»¿ƒ

"!Ët‡ÎÚ‚ ÛÈB‡ ÈÓ מּגיעים ה ּדברים היכן עד יבין וה ּמׂשּכיל :ב; ƒ∆«¿ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ

מטשעהרין] הרב  יד [כתב 

קפח

k) ז"ל הּוא תג)הזהירנּו סי' מוהר "ן  הּׁשנה חיי רא ׁש על אצלֹו ׁשהּוא ׁשּמי ¿»ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּוׁשתּו מעדּנים "אכלּו ּבפרּוׁש: ואמר  הּׁשנה, ּבכל לׂשמח  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹצרי

מע ּזכם" היא ה' חדות ּכי י)ממּתּקים, ח  נחמיה הּזה (מלשה"כ הּמקרא ּכי ; ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ

הּׁשנה ראׁש על ב)נאמר פסוק שם :(ראה ֱֶַַַָָֹ

תקצ "ח ] סוכות דחוה "מ  ב ג  ליום  מאור  מכתב  לתרופה , [עלים

קפט

ea:הּׁשנה ראׁש על אליו הּנסיעה אֹודֹות אמר CÈÊהּקדֹוׁש a‡‰ CÈ‡" «≈ְִֵַַַַַָָָָָָֹƒ»ƒ
Ôe‡ ,ÈÓ eˆ Ô‡Ù ÈÈÊ Ò‡ÂÂ ÔLËÚÓ ÚÈÈÓ ÛÈB‡ Ë˜e˜Ú‚ÒÈB‡ ÔÈBL¿∆¿«∆∆¿¿¿»≈»¿ƒ

"CÈB‡ ˜Èeˆ ÛÈB‡,אלי הּנֹוסעים אנׁשי על והׁשּגח ּתי התּבֹוננּתי "ּכבר  ƒְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָ

הּנסיעה  הֹוצאֹות  על  הינּו חזרתם ", על :ג וגם ְְְֲִַַַַַָָָָָ

תנינא בליקוטי רבינו דברי פי  על באריכות  זה עניין ביאור ח '  ד' באותיות שם  ועיין  וכו'",

א']. סימן

ח '.ב. ודרוש ג ' דרוש השנה ראש עניין  הכוונות ' 'שער  עיין 

למיתיג. במיא למיעבר תרבו בי לבני להו שרא יוסף  "רב ע"ב: ע "ז יומא  בגמרא עיין 



ז"ל  נר לפניומערכת ברי ו י  רלט ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

 קצג

Ccרק ל ּכלל נֹוהג היה  חּיּותֹו ּבחּיים ז "ל רּבנּו לפני  ּדברים' ה'ּוּדּוי ∆∆ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

הּׁשנה  רא ׁש ׁשנת בּבערב  ּבלק ּובפרׁשת ללעמּבערג; ׁשּנסע עד ורק , ְְְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

 ּבדר מּלנהג רּבנּו ּפסק אז ּומ ּני  מ ּלעמ ּבערג , הּקד ֹוׁש רּבנּו חזר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹתקס "ח

וכמס ּפר לזה, הּסּבה נֹודעה ו א ע ּמֹו, הּכמּוסים  מ ּטעמים לפניו  ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻהּוּדּוי

וסּפּורים' 'ׂשיחֹות ראׁשג ּבספר  ּבערב ואפ ּלּו לגמרי, ה ּדבר אז  ונפסק , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

קוויטלא עם רק נכנסּו רּבנ ּו, אל ׁשלֹומנּו אנׁשי ּכׁשנכנס ּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשנה

א. ותּו הּנכנס  ׁשל  ׁשמֹו רק ּבהן ּכתּוב ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ(ּפתקאֹות)

‰‡e היא ּגם  נפסקה הּתעניתים ׁשהנהגת תצ"א ּבסימן מֹוהר"ן ' ּב'חּיי ¿≈ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ

'צעטלא' ׁשל ההנהגה אמנם מ ּלעמּבערג; רּבנ ּו ׁשל ׁשּובֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחרי

ׁשּבעת  ּדהינ ּו מ ּלעמּבערג, ׁשחזר  אחרי ּגם נֹוהגת היתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ(ּפתקאֹות)

ואחד  אחד לכל נֹותן היה הּׁשנה  ראׁש ּבמֹוצאי ז"ל מרּבנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנפרדּו

ּבפרט ּיּות  אחד לכל הּקד ֹוׁש רּבנּו רׁשם וׁשם  (ּפתקא), צעטעלע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמאנׁשיו

ּבעצמ ֹו האדם ׁשּינהג  והנהגֹות עבּדֹות ׁשב ּודאיזה רּבנּו הסּתּלקּות ּולאחר . ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

דברים ,ב. וידוי  של זה  עניין  נוהג כן גם היה  שאז לרבינו, המקורב התקרבות  בשעת  זולת

בעת רבינו עליהם  שציווה ועוד, המגיד חתן  יצחק רבי  ואצל  יודל  רבי  אצל  שמצינו וכמו

בדברים  רק היה  אלו צדיקים אצל דברים' שה'וידוי (ובוודאי לפניו שיתוודו התקרבותם

(רל"י ). ערכם ). לפי הדק, מן דק של ועניינים

מהטעמים ג. דברים, וידוי  לשמוע  ז "ל  רבינו עוד נוהג היה לא העת "ובאותו נ"ו: סימן

עם  שנסע אליעזר  יהודה "רבי  אליעזר ': יהודה 'רבי  בערך להלן וראה איתו"; הכמוסים

שיחתו  לפרש ורצה ימיו, בסוף חליו בעת  הקדוש לרבינו התקרב ישראל  לארץ מוהרנ "ת 

לו: אמר רק רבינו, הניחו לא  רבינו; לפני וואס ולהתוודות נאר נתנ'ען , רי  מיט רעדן ְְְִִֶֶֶָָָָָ'זאלסט

דערציילן ' ניט אים  זאלסט בפרטיות '.דען , לו תספר אל אולם  מוהרנ"ת, עם  ושוחח  'דבר   ְְְְְִִֵֶֶָ

כולם ,ד. את  והזהיר שציווה הכללית הנהגה  היתה "זאת קפ"ה : סימן הר "ן' ב'שיחות  ראה

סעיף איזה פנים  כל  על ילמד  פנאי לו שאין ביום אפילו יום; בכל פוסק ללמוד דהיינו

ואחד, אחד כל  את  שהזהיר  כללית  הנהגה היתה  זאת גם וכו'. שהוא מקום בכל  ערוך  שולחן 

ותחנונים  רחמים מלפניו ולבקש יתברך , השם לפני שיחתו ויפרש יום בכל  להתבודד דהיינו

(רל"י ). יתברך". לעבודתו להתקרב לזכות

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רלח

 קצא

ÌÚt אצל להיֹות לברסלב, מּנעמרֹוב נפ ּתלי ורּבי מ ֹוהרנ "ת נסעּו אחת ««ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

אמר ּפניו , וקּבלּו אליו  ּכׁשּנכנסּו ּכפק ּדת ֹו. הּׁשנה ראׁש על ז"ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻרּבנ ּו

‰‡Ëלהם: ‡c ËÚÊ È‡ Ê‡ Ôe‡ ,‡c ÔÈBL ËÚÊ È‡ Ò‡ÂÂ Ë‡‚ ÔÚ˜‡„" ֶָ«¿∆»»ƒ∆¿»«ƒ∆¿»»
ÈÂÂ  ‡c ËLÈ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ê‡ Ôe‡ ;‡c ÔÈÈÊ eˆ ËÏÚÂÂ Úˆ‡b È„ ËÙ‡„‡a««¿¿ƒ«¿∆∆¿«»«≈∆∆ƒ¿»ƒ
Úˆ‡b È„ C‡„ Û‡„‡a  ‡c ‡È ËÚÊ È‡ Ê‡ Ôe‡ ?‡c È‡ ËÚÊ ÈBÊ‡«∆¿ƒ»«ƒ∆¿»»««¿»ƒ«¿∆

"!‡c ÔÈÈÊ eˆ ËÏÚÂÂהיּו ּכאן אּתם ואם ּכאן, ּכבר ׁשאּתם לאל "ּתהּלה  ∆¿«»ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אּתם   היא  ּכאן  נמצאים  א ּוכׁשהם ּפה; להיֹות  העֹולם ּבני ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹצריכים

להיֹות  העֹולם  ּבני ּכל הרי צריכים היּו  ּכאן ּכן ּוכׁשאּתם ּכאן? ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָנמצאים 

ּפעמים  וכּמה ּכּמה לפניהם ז"ל ר ּבנּו חזר וכ *ו ּכאן!", : ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

לפניו  ברי ְְִִָָָוי

קצב

˙‰Ê‡הרב נהג זה ענין החכם, לפני ּדברים וּדּוי על נחמן  רּבי הרב  «¿»«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

הּגּוף מעניני היא, נפלאת וא ּתלמידֹו. ו א לב ּדֹו, נחמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָרּבי

מחלהּו, עניני ּכל הּדאקטֹור לפני לס ּפר מכרח  האדם יחלה ּכא ׁשר  ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻוכּו'

והרב וכּו', זּוסיא רּבי הּצּדיק הרב  נהג  וכן וכּו'. הּנפׁש ּברפּואת ׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכל

מ ֹוהר "ן' ּב'ח ּיי מּובא וכן  וכּו', מ ּקאסיב נחמן רּבי  ּבהרב  מׁשה רּבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּצּדיק 

טֹוב ׁשם  הּבעל ּבׁשם מעׂשה נ"ח  :א אֹות ְֲֵֵֶַַַַ

מבוקרסט ] אייזיק  יצחק  רבי [כת"י

יצחק ו. לוי  לרבי זאת וכשאמרתי בארסקי, נתן  רבי  החסיד ידידנו מפי  שמעתי זו "שיחה

לבניין נדבך  עוד וזהו מעולם , שמעה  שלא  אצלו, וחדשה  יקרה  שהיא ואמר מאוד, קלסיה 

נחמני '). 'אוצר  בורשטיין , (רנ"י ז"ל". רבינו של השנה הראש

'תשובה ').א. וערך  דברים ' 'וידוי ערך  עצות' (וב'ליקוטי ד' סימן קמא  ליקוטי  וראה



ז"ל  נר לפניומערכת ברי ו י  רלט ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

 קצג

Ccרק ל ּכלל נֹוהג היה  חּיּותֹו ּבחּיים ז "ל רּבנּו לפני  ּדברים' ה'ּוּדּוי ∆∆ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

הּׁשנה  רא ׁש ׁשנת בּבערב  ּבלק ּובפרׁשת ללעמּבערג; ׁשּנסע עד ורק , ְְְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

 ּבדר מּלנהג רּבנּו ּפסק אז ּומ ּני  מ ּלעמ ּבערג , הּקד ֹוׁש רּבנּו חזר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹתקס "ח

וכמס ּפר לזה, הּסּבה נֹודעה ו א ע ּמֹו, הּכמּוסים  מ ּטעמים לפניו  ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻהּוּדּוי

וסּפּורים' 'ׂשיחֹות ראׁשג ּבספר  ּבערב ואפ ּלּו לגמרי, ה ּדבר אז  ונפסק , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

קוויטלא עם רק נכנסּו רּבנ ּו, אל ׁשלֹומנּו אנׁשי ּכׁשנכנס ּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשנה

א. ותּו הּנכנס  ׁשל  ׁשמֹו רק ּבהן ּכתּוב ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ(ּפתקאֹות)

‰‡e היא ּגם  נפסקה הּתעניתים ׁשהנהגת תצ"א ּבסימן מֹוהר"ן ' ּב'חּיי ¿≈ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ

'צעטלא' ׁשל ההנהגה אמנם מ ּלעמּבערג; רּבנ ּו ׁשל ׁשּובֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחרי

ׁשּבעת  ּדהינ ּו מ ּלעמּבערג, ׁשחזר  אחרי ּגם נֹוהגת היתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ(ּפתקאֹות)

ואחד  אחד לכל נֹותן היה הּׁשנה  ראׁש ּבמֹוצאי ז"ל מרּבנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנפרדּו

ּבפרט ּיּות  אחד לכל הּקד ֹוׁש רּבנּו רׁשם וׁשם  (ּפתקא), צעטעלע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמאנׁשיו

ּבעצמ ֹו האדם ׁשּינהג  והנהגֹות עבּדֹות ׁשב ּודאיזה רּבנּו הסּתּלקּות ּולאחר . ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

דברים ,ב. וידוי  של זה  עניין  נוהג כן גם היה  שאז לרבינו, המקורב התקרבות  בשעת  זולת

בעת רבינו עליהם  שציווה ועוד, המגיד חתן  יצחק רבי  ואצל  יודל  רבי  אצל  שמצינו וכמו

בדברים  רק היה  אלו צדיקים אצל דברים' שה'וידוי (ובוודאי לפניו שיתוודו התקרבותם

(רל"י ). ערכם ). לפי הדק, מן דק של ועניינים

מהטעמים ג. דברים, וידוי  לשמוע  ז "ל  רבינו עוד נוהג היה לא העת "ובאותו נ"ו: סימן

עם  שנסע אליעזר  יהודה "רבי  אליעזר ': יהודה 'רבי  בערך להלן וראה איתו"; הכמוסים

שיחתו  לפרש ורצה ימיו, בסוף חליו בעת  הקדוש לרבינו התקרב ישראל  לארץ מוהרנ "ת 

לו: אמר רק רבינו, הניחו לא  רבינו; לפני וואס ולהתוודות נאר נתנ'ען , רי  מיט רעדן ְְְִִֶֶֶָָָָָ'זאלסט

דערציילן ' ניט אים  זאלסט בפרטיות '.דען , לו תספר אל אולם  מוהרנ"ת, עם  ושוחח  'דבר   ְְְְְִִֵֶֶָ

כולם ,ד. את  והזהיר שציווה הכללית הנהגה  היתה "זאת קפ"ה : סימן הר "ן' ב'שיחות  ראה

סעיף איזה פנים  כל  על ילמד  פנאי לו שאין ביום אפילו יום; בכל פוסק ללמוד דהיינו

ואחד, אחד כל  את  שהזהיר  כללית  הנהגה היתה  זאת גם וכו'. שהוא מקום בכל  ערוך  שולחן 

ותחנונים  רחמים מלפניו ולבקש יתברך , השם לפני שיחתו ויפרש יום בכל  להתבודד דהיינו

(רל"י ). יתברך". לעבודתו להתקרב לזכות

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רלח

 קצא

ÌÚt אצל להיֹות לברסלב, מּנעמרֹוב נפ ּתלי ורּבי מ ֹוהרנ "ת נסעּו אחת ««ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

אמר ּפניו , וקּבלּו אליו  ּכׁשּנכנסּו ּכפק ּדת ֹו. הּׁשנה ראׁש על ז"ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻרּבנ ּו

‰‡Ëלהם: ‡c ËÚÊ È‡ Ê‡ Ôe‡ ,‡c ÔÈBL ËÚÊ È‡ Ò‡ÂÂ Ë‡‚ ÔÚ˜‡„" ֶָ«¿∆»»ƒ∆¿»«ƒ∆¿»»
ÈÂÂ  ‡c ËLÈ ÔÚÚÊ ÈÈÊ Ê‡ Ôe‡ ;‡c ÔÈÈÊ eˆ ËÏÚÂÂ Úˆ‡b È„ ËÙ‡„‡a««¿¿ƒ«¿∆∆¿«»«≈∆∆ƒ¿»ƒ
Úˆ‡b È„ C‡„ Û‡„‡a  ‡c ‡È ËÚÊ È‡ Ê‡ Ôe‡ ?‡c È‡ ËÚÊ ÈBÊ‡«∆¿ƒ»«ƒ∆¿»»««¿»ƒ«¿∆

"!‡c ÔÈÈÊ eˆ ËÏÚÂÂהיּו ּכאן אּתם ואם ּכאן, ּכבר ׁשאּתם לאל "ּתהּלה  ∆¿«»ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אּתם   היא  ּכאן  נמצאים  א ּוכׁשהם ּפה; להיֹות  העֹולם ּבני ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹצריכים

להיֹות  העֹולם  ּבני ּכל הרי צריכים היּו  ּכאן ּכן ּוכׁשאּתם ּכאן? ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָנמצאים 

ּפעמים  וכּמה ּכּמה לפניהם ז"ל ר ּבנּו חזר וכ *ו ּכאן!", : ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

לפניו  ברי ְְִִָָָוי

קצב

˙‰Ê‡הרב נהג זה ענין החכם, לפני ּדברים וּדּוי על נחמן  רּבי הרב  «¿»«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

הּגּוף מעניני היא, נפלאת וא ּתלמידֹו. ו א לב ּדֹו, נחמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָרּבי

מחלהּו, עניני ּכל הּדאקטֹור לפני לס ּפר מכרח  האדם יחלה ּכא ׁשר  ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻוכּו'

והרב וכּו', זּוסיא רּבי הּצּדיק הרב  נהג  וכן וכּו'. הּנפׁש ּברפּואת ׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכל

מ ֹוהר "ן' ּב'ח ּיי מּובא וכן  וכּו', מ ּקאסיב נחמן רּבי  ּבהרב  מׁשה רּבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּצּדיק 

טֹוב ׁשם  הּבעל ּבׁשם מעׂשה נ"ח  :א אֹות ְֲֵֵֶַַַַ

מבוקרסט ] אייזיק  יצחק  רבי [כת"י

יצחק ו. לוי  לרבי זאת וכשאמרתי בארסקי, נתן  רבי  החסיד ידידנו מפי  שמעתי זו "שיחה

לבניין נדבך  עוד וזהו מעולם , שמעה  שלא  אצלו, וחדשה  יקרה  שהיא ואמר מאוד, קלסיה 

נחמני '). 'אוצר  בורשטיין , (רנ"י ז"ל". רבינו של השנה הראש

'תשובה ').א. וערך  דברים ' 'וידוי ערך  עצות' (וב'ליקוטי ד' סימן קמא  ליקוטי  וראה



ז"ל  נר לפניומערכת ברי ו י  רמאְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

Ó‡Â,ּכזה ּבאפן היתה ּדברים' ה'ּוּדּוי  ׁשּדר ּבזה לבאר  אברהם ר ּבי ¿»«ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי הּכתל, אל  ּפניו עם ּבחדר ֹו רּבנ ּו עֹומד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהיה

ר ּבנּו: ל ֹו ואמר ונֹורא, עצּום ּבפחד הּנכנס  ונכנס Ò‡ÂÂהּמתוּדה, ‚‡Ê ,e" ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ»»
"ËÒÈÈÂÂ e„ Ôe‡ ,ÒÈÈÂÂ CÈ‡ Ôe‡ ,ËÒÈÈÂÂ Ca˙È ÌM‰ מה אמֹור "נּו,  «≈ƒ¿»«≈¿ƒ≈≈¿ֱַ

הּנכנס ּכׁשהתחיל ותכף  יֹודע " ואּתה  יֹודע, ואני  יֹודע, יתּבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּׁשהּׁשם

עליו  ּׁשעבר מה ּכל  ׁשּנזּכר ּכזה, ּפלאי זּכרֹון עליו ונמׁש נׁשּפע  ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהתו ּדֹות

הּמעט ּובּדּבּור נֹוראה, הּלב  ּבמרירּות עצּומה ּבבכ ּיה ונתע ֹורר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמע ֹוד ֹו,

ר ּבנּו הרים ּומ ּיד ׁשּלֹו, לב' ה'ּׁשברֹון ּכל נכלל היה ּכבר לדּבר  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהסּפיק

מיט געגעּבן מא א האט  רּבי ('דער  וׁשּיצא  ּדבריו לסּיּום ּכאֹות ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת

לבּכֹות  ּוממׁשי) ּבֹוכ ּיֹות ּבעינים לחּוץ  ּתכף  יֹוצא והיה האנט '), ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָדי

זמן  אם ּכי ה ּדבר  אר א ּכן על  ואׁשר הּׁשני, ונכנס ּבחּוץ), ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּולהתחרט

הּׁשנה  ּבראׁש ׁשּנאמרה הּתֹורה ׁשמיעת ּבׁשעת ּכ ואחר מאד; ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻמעט

ּכי הּתֹורה, ּבתֹו עצמֹו את מֹוצא מ ּקדם ׁשהתוּדה אחד ּכל היה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלּכלל ,

אחד  וכל ואחד, אחד ּכל ׁשל ּדברים' ה'ּוּדּוי ּכל ּכל ּול היה הּתֹורה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּבתֹו

והיה  וּדּוי ֹו, ּומענין  מ ּמּנּו ׁשם  רּבנּו מדּבר ּכיצד ה ּתֹורה ּבתֹו מֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה

לֹו  נצר ּׁשהיה מה  הּתֹורה ּבזֹו Èaו מֹוצא  Ú„ Ò‡ÂÂ ‰Bz È„ ÔÈ‡" ְְִֵֶַַָָָָƒƒ»»∆∆ƒ
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לשקול ו. שיוכל  יתירה, ואומנות  גדולה  יגיעה לזה "צריך מ"ז: סימן תנינא בליקוטי ראה 

יותר; לא לו, שצריך מה אם כי מהשומעין  ואחד אחד כל ישמע שלא  באופן  דבריו בפלס

מה רק אחד כל  ישמע  לא זה  כל עם  שאומר  התורה כל שומעין  שהכל  פי  על  ואף

לחכם  הבאים אדם בני  אלו "כל ג ': אות  י "ג  סימן מוהר "ן' ליקוטי וב'קיצור לבד"; שצריך 

הוא ובזה  הרצונות, אלו כל מעלה והצדיק טוב, רצון איזה  לו יש ואחד אחד כל הדור ,

התורה התגלות מביא הוא  זה ידי  ועל  אליו, הבאים האנשים  אלו של נפשותיהם מחדש

נפשו  נתחדש וכן  רצונו, כפי בתורה חלק ואחד אחד לכל שיש נמצא  בפניהם; אז שאומר 

וכיסופין טובים  רצונות  עם  שיבוא  ולהתעורר  להתחזק אחד כל  צריך  כן  על לטובה.

מוהר"ן ' 'חיי עוד וראה ביותר "; לטובה  נפשו שיתחדש כדי  יתברך, להשם וחזקים  טובים 

כ'. סימן 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רמ

לפני ּדברים וּדּוי ׁשל זֹו ּבהנהגה הּקד ֹוׁש צ ּיּונ ֹו על לנהג ׁשלֹומנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנׁשי

עליהם  ורּבים ּגדֹולים רחמים ׁשּיעֹורר אז ּומפצירים מבק ׁשים והיּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבנ ּו,

 יתּבר ה ּׁשם :ה אצל ְִֵֵֶַַָ

 קצד

‡aׁשּנסע קדם ר ּבנּו אצל ׁשראינּו הּמפלא  ּבענין נחמן רּבי  ּבן  אברהם ר ּבי ≈≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

היה  אי ׁשּלכאֹורה ּדברים', ה'ּוּדּוי  ּבהנהגת אז ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָללעמ ּבערג,

להסּתֹופף ׁשּבאּו יֹותר  ואף  אנׁשים מאֹות וׁשׁש מאֹות ּכחמׁש ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּביכלּתם

אי ׁש איׁש לפניו  ּולסּפר לפניו ּולהתוּדֹות אליו  להּכנס הּׁשנה ראׁש ּבימי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּבצ ּלֹו

ׁשל  ּכזה מעט  ּבזמן להם ּכרא ּוי ּתׁשּובה ּדר רּבנ ּו אז  להם ויפר ׁש ל ּבֹו, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻּכל

ערב ׁשל מנחה ּותפ ּלת  מאד, התארכה ּבּבקר  הּתפּלה ּכי הּׁשנה? ראׁש ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹערב

ּובין  מאד, מקּדם אֹותּה להתּפּלל להתחיל רּבנ ּו אצל נהּוג היה הּׁשנה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻראׁש

היא ּכן ואם ּדברים , לו ּדּוי ׁשע ֹות  מּכחמׁש יֹותר זמן היה א למנחה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשחרית

ׁש ׁשל ּכזה מעט ּבזמן  להתו ּדֹות הּבאים ּכל ּכלל עב ּור  הּיֹום מאֹות הסּפיק ׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּדּקה )? ּכחצי  ׁשל זמן רק אחד לכל היה זה חׁשּבֹון (ׁשּלפי לער ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדּקֹות

הקדוש ה . מרבינו לבקש הקדוש, ציונו על  ההשתטחות  בעת הדרך מעולם  היתה כך 

מספיקים  אינם פשוטים  רחמים כי וגדולים , רבים רחמים  יתברך ה ' אצל ויעורר  שיבקש

עצמו, מהצדיק בקשה  של  מלשונות  מאוד להיזהר וצריכים קה). סימן  קמא  ליקוטי (עיין

משה אל  העם  "ויבוא  ז ): כא  (במדבר  בתורה  הכתוב דרך  על  רק יהיו הדיבורים  כל  אלא 

בעד  משה  ויתפלל  הנחש, את  מעלינו ויסר ה ' אל  התפלל  ובך , בה ' דיברנו כי  חטאנו ויאמרו

כשנמצאים  ולהתפלל  לבקש אופן  ובאיזה  היאך  לימוד דרך  בזה  לנו נותנת  התורה כי  העם",

טובות ונקודות זכות לימוד מיני כל להזכיר  אפשר הבקשה דברי ובתוך  הצדיק; אצל

במכתב  לתרופה' 'עלים [וראה  (רל "י); השי"ת. אצל  רבים רחמים יתעוררו אכן שבזכותם

שלומנו  אנשי  כל ועל  הזאת  המצוה  ולבבי  נפשי אחי  "עליך תקפ "ז : שנת  וישב ב' מיום 

כאשר  זה  כל  ז "ל  לרבינו בפיכם ותספרו והנורא הקדוש ציון  על שתלכו אליך , הנלווים

בעזרנו  ויהיה  ושפלותנו עניותנו על שיחמול  יתברך  להשם ותתחננו ותבקשו בלבבכם ,

אדוננו  וזכות בכוח שבשמים אבינו על  אם  כי להשען  מי  על  לנו אין כי  מהרה , עסקנו לגמור

בלשון עוד ועיין יעשה"; הטוב וה' לברכה , וקדוש צדיק זכר האורות  אור  ורבינו מורנו

הכללי]. תיקון  שאחרי  ובתפילה מ"ז , סימן  ח "ב תפילות' ב'ליקוטי מוהרנ"ת תפילת



ז"ל  נר לפניומערכת ברי ו י  רמאְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

Ó‡Â,ּכזה ּבאפן היתה ּדברים' ה'ּוּדּוי  ׁשּדר ּבזה לבאר  אברהם ר ּבי ¿»«ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי הּכתל, אל  ּפניו עם ּבחדר ֹו רּבנ ּו עֹומד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהיה

ר ּבנּו: ל ֹו ואמר ונֹורא, עצּום ּבפחד הּנכנס  ונכנס Ò‡ÂÂהּמתוּדה, ‚‡Ê ,e" ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ»»
"ËÒÈÈÂÂ e„ Ôe‡ ,ÒÈÈÂÂ CÈ‡ Ôe‡ ,ËÒÈÈÂÂ Ca˙È ÌM‰ מה אמֹור "נּו,  «≈ƒ¿»«≈¿ƒ≈≈¿ֱַ

הּנכנס ּכׁשהתחיל ותכף  יֹודע " ואּתה  יֹודע, ואני  יֹודע, יתּבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּׁשהּׁשם

עליו  ּׁשעבר מה ּכל  ׁשּנזּכר ּכזה, ּפלאי זּכרֹון עליו ונמׁש נׁשּפע  ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהתו ּדֹות

הּמעט ּובּדּבּור נֹוראה, הּלב  ּבמרירּות עצּומה ּבבכ ּיה ונתע ֹורר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמע ֹוד ֹו,

ר ּבנּו הרים ּומ ּיד ׁשּלֹו, לב' ה'ּׁשברֹון ּכל נכלל היה ּכבר לדּבר  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהסּפיק

מיט געגעּבן מא א האט  רּבי ('דער  וׁשּיצא  ּדבריו לסּיּום ּכאֹות ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת

לבּכֹות  ּוממׁשי) ּבֹוכ ּיֹות ּבעינים לחּוץ  ּתכף  יֹוצא והיה האנט '), ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָדי

זמן  אם ּכי ה ּדבר  אר א ּכן על  ואׁשר הּׁשני, ונכנס ּבחּוץ), ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּולהתחרט

הּׁשנה  ּבראׁש ׁשּנאמרה הּתֹורה ׁשמיעת ּבׁשעת ּכ ואחר מאד; ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻמעט

ּכי הּתֹורה, ּבתֹו עצמֹו את מֹוצא מ ּקדם ׁשהתוּדה אחד ּכל היה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלּכלל ,

אחד  וכל ואחד, אחד ּכל ׁשל ּדברים' ה'ּוּדּוי ּכל ּכל ּול היה הּתֹורה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּבתֹו

והיה  וּדּוי ֹו, ּומענין  מ ּמּנּו ׁשם  רּבנּו מדּבר ּכיצד ה ּתֹורה ּבתֹו מֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה

לֹו  נצר ּׁשהיה מה  הּתֹורה ּבזֹו Èaו מֹוצא  Ú„ Ò‡ÂÂ ‰Bz È„ ÔÈ‡" ְְִֵֶַַָָָָƒƒ»»∆∆ƒ
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לשקול ו. שיוכל  יתירה, ואומנות  גדולה  יגיעה לזה "צריך מ"ז: סימן תנינא בליקוטי ראה 

יותר; לא לו, שצריך מה אם כי מהשומעין  ואחד אחד כל ישמע שלא  באופן  דבריו בפלס

מה רק אחד כל  ישמע  לא זה  כל עם  שאומר  התורה כל שומעין  שהכל  פי  על  ואף

לחכם  הבאים אדם בני  אלו "כל ג ': אות  י "ג  סימן מוהר "ן' ליקוטי וב'קיצור לבד"; שצריך 

הוא ובזה  הרצונות, אלו כל מעלה והצדיק טוב, רצון איזה  לו יש ואחד אחד כל הדור ,

התורה התגלות מביא הוא  זה ידי  ועל  אליו, הבאים האנשים  אלו של נפשותיהם מחדש

נפשו  נתחדש וכן  רצונו, כפי בתורה חלק ואחד אחד לכל שיש נמצא  בפניהם; אז שאומר 

וכיסופין טובים  רצונות  עם  שיבוא  ולהתעורר  להתחזק אחד כל  צריך  כן  על לטובה.

מוהר"ן ' 'חיי עוד וראה ביותר "; לטובה  נפשו שיתחדש כדי  יתברך, להשם וחזקים  טובים 

כ'. סימן 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רמ

לפני ּדברים וּדּוי ׁשל זֹו ּבהנהגה הּקד ֹוׁש צ ּיּונ ֹו על לנהג ׁשלֹומנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנׁשי

עליהם  ורּבים ּגדֹולים רחמים ׁשּיעֹורר אז ּומפצירים מבק ׁשים והיּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבנ ּו,

 יתּבר ה ּׁשם :ה אצל ְִֵֵֶַַָ

 קצד

‡aׁשּנסע קדם ר ּבנּו אצל ׁשראינּו הּמפלא  ּבענין נחמן רּבי  ּבן  אברהם ר ּבי ≈≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

היה  אי ׁשּלכאֹורה ּדברים', ה'ּוּדּוי  ּבהנהגת אז ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָללעמ ּבערג,

להסּתֹופף ׁשּבאּו יֹותר  ואף  אנׁשים מאֹות וׁשׁש מאֹות ּכחמׁש ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּביכלּתם

אי ׁש איׁש לפניו  ּולסּפר לפניו ּולהתוּדֹות אליו  להּכנס הּׁשנה ראׁש ּבימי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּבצ ּלֹו

ׁשל  ּכזה מעט  ּבזמן להם ּכרא ּוי ּתׁשּובה ּדר רּבנ ּו אז  להם ויפר ׁש ל ּבֹו, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻּכל

ערב ׁשל מנחה ּותפ ּלת  מאד, התארכה ּבּבקר  הּתפּלה ּכי הּׁשנה? ראׁש ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹערב

ּובין  מאד, מקּדם אֹותּה להתּפּלל להתחיל רּבנ ּו אצל נהּוג היה הּׁשנה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻראׁש

היא ּכן ואם ּדברים , לו ּדּוי ׁשע ֹות  מּכחמׁש יֹותר זמן היה א למנחה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשחרית

ׁש ׁשל ּכזה מעט ּבזמן  להתו ּדֹות הּבאים ּכל ּכלל עב ּור  הּיֹום מאֹות הסּפיק ׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּדּקה )? ּכחצי  ׁשל זמן רק אחד לכל היה זה חׁשּבֹון (ׁשּלפי לער ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדּקֹות

הקדוש ה . מרבינו לבקש הקדוש, ציונו על  ההשתטחות  בעת הדרך מעולם  היתה כך 

מספיקים  אינם פשוטים  רחמים כי וגדולים , רבים רחמים  יתברך ה ' אצל ויעורר  שיבקש

עצמו, מהצדיק בקשה  של  מלשונות  מאוד להיזהר וצריכים קה). סימן  קמא  ליקוטי (עיין

משה אל  העם  "ויבוא  ז ): כא  (במדבר  בתורה  הכתוב דרך  על  רק יהיו הדיבורים  כל  אלא 

בעד  משה  ויתפלל  הנחש, את  מעלינו ויסר ה ' אל  התפלל  ובך , בה ' דיברנו כי  חטאנו ויאמרו

כשנמצאים  ולהתפלל  לבקש אופן  ובאיזה  היאך  לימוד דרך  בזה  לנו נותנת  התורה כי  העם",

טובות ונקודות זכות לימוד מיני כל להזכיר  אפשר הבקשה דברי ובתוך  הצדיק; אצל

במכתב  לתרופה' 'עלים [וראה  (רל "י); השי"ת. אצל  רבים רחמים יתעוררו אכן שבזכותם

שלומנו  אנשי  כל ועל  הזאת  המצוה  ולבבי  נפשי אחי  "עליך תקפ "ז : שנת  וישב ב' מיום 

כאשר  זה  כל  ז "ל  לרבינו בפיכם ותספרו והנורא הקדוש ציון  על שתלכו אליך , הנלווים

בעזרנו  ויהיה  ושפלותנו עניותנו על שיחמול  יתברך  להשם ותתחננו ותבקשו בלבבכם ,

אדוננו  וזכות בכוח שבשמים אבינו על  אם  כי להשען  מי  על  לנו אין כי  מהרה , עסקנו לגמור

בלשון עוד ועיין יעשה"; הטוב וה' לברכה , וקדוש צדיק זכר האורות  אור  ורבינו מורנו

הכללי]. תיקון  שאחרי  ובתפילה מ"ז , סימן  ח "ב תפילות' ב'ליקוטי מוהרנ"ת תפילת



ז"ל  נר הנה מערכת רא הנהגת רמג ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹ

 קצז

eaלראׁש אליו  הּבאים ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי  ׁשל הּקדֹוׁש הּקּבּוץ  לענין אמר «≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ËÎ‡"הּׁשנה: ÚËLÚ È„ ÔÈBL CÈ‡ ÚË‡t ËÈÈÏ ÚÈÈÓ"ּגֹומר" ַָָ«∆««∆ƒƒ∆¿¿∆«¿ֵ

הראׁשֹון" ּבּלילה ּכבר ּופ ֹוטרם ׁשּלי האנ ׁשים ׁשל ּדינם את *באני : ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

קצח

‰ÏÈla מאד מאחר ׁשלחנֹו את עֹור ר ּבנּו היה הּׁשנה  ראׁש ׁשל הראׁשֹון ««¿»ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻ

והיתה  ּוכלל ; ּכלל ּדּבּור ׁשּום אז מד ּבר היה  וא ּכּנ"ל, ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָּבּלילה

ּבׁשלחן  ׁשּביׁשבם עד ׁשלֹומנּו, אנ ׁשי  על ּכ ּכל ּגדֹולה יראה אז ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻׁשֹורה

יֹום  ּומאימת ה ' ויראת ּפחד  מרב ראׁשיהם להרים אף יראים היּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹרּבנ ּו

יצחק):ג הּדין  לוי לרבי נחמן  ב"ר אברהם רבי (סיפרה ִַ

עבדו ב. "משפט נט) ח א (מלכים הפסוק במדרש ע "ב ח' דף השנה  ראש גמרא  וראה

נפתחין ספרים  'שלושה  בחינת  "וזה ל "ח: אות  ה' פיקדון הלכות ' וב'ליקוטי  עמו"; ומשפט

בינוניים  למיתה, לאלתר  רשעים  לחיים, לאלתר ונחתמין נכתבין צדיקים  וכו', השנה בראש

כל  כי ה ', בעזר היטב יתבאר  דרכנו פי  על  טז :), (ר "ה וכו'' כיפור  יום  עד ועומדים תלויים

בשם  נקראים  כולם  השנה , ראש  על אמיתיים לצדיקים  ונוסעים  חכמים  לאמונת שזוכין אלו

מ"ב), פ "ב (כלים  טהור  לטהור המחובר  כי אליו, מקורבים שהם הצדיק שם על 'צדיקים '

הכולל , בשכל השנה בראש מיד כוללם  האמת  הצדיק כי  לחיים, לאלתר  נחתמין  הם  כן ועל 

הכהן מן  יותר כוח לו  יש האמת  הצדיק כי הנ"ל , בהתורה  כמבואר קדשים , קדשי  בבחינת

(משלי מפנינים' היא 'יקרה  יג .): (הוריות  ז "ל  רבותינו שאמרו כמו ולפנים , לפני  שנכנס הגדול

לאלתר  נחתמין  זה  ידי  ועל  ולפנים ; לפני שנכנס גדול מכהן  יקר  האמת שהחכם   טו) ג 

גמורים , רשעים להיפך  כן ועל  וכו'. כנ"ל  שבעולם דינים מיני כל  נמתקים  משם כי  לחיים,

הצדיק  היפך  שהם  מאחר  הרשעים, עיקר  שהם  האמת , הצדיק על  גמורים  החולקים  שהם 

 בינוניים  וכו'. למיתה לאלתר נחתמין בוודאי  כן ועל רשע, הוא הצדיק היפך  כי האמת ,

עד  ועומדים  תלויין  הם  כן , גם חולקים אינם אבל אמת  לצדיקי מקורבים  שאינם אלו הם 

רק  וכו'; קדשים  קדשי  שתיה, להאבן ולפנים לפני  הגדול  הכהן נכנס שאז כיפור, יום 

עד  תלויים והבינוניים  השנה , בראש מיד שם  נכללים  'צדיקים' שנקראים  לצדיק המקורבין

כיפור  פ'.יום אות  ז ' המנחה תפילת שם  עוד וראה כנ"ל "; לשם  הגדול הכהן נכנס שאז ,

של ג . ה'אוצר את  במוחש ראו השנה ראש בליל  אז ואכן  יצחק', 'פחד הוא  השנה ראש

שו"ב. אבא  רבי בערך להלן עוד וראה  (רל "י). רבינו. אצל שיש שמים ' יראת 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רמב 

Ú Ò‡ÂÂ ‰Bz È„ ÔÈ‡ Ë‡‰Ú‚ Ë‡‰ ÚÈÈ‡ Ú„ÚÈ ,ÔÈÈÏ‡ ÌÈ‡ ÔeÙ Ë„Ú∆¿ƒ«≈∆∆≈∆»∆«ƒƒ»»∆
"Û‡„‡a:(נחמן ב"ר אברהם רבי מפי שמעה יצחק לוי (רבי ««¿

הנה  רא ְְַַָָָָֹהנהגת

קצה

eaואמר הּׁשנה, ּבראׁש ראׁשֹון  ׁשּבליל ערבית ּבתפּלת מאד מארי היה «≈ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

הּתּקּונים  ּכל מ ּיד להמׁשי מזּדרז ׁשהּוא מחמת ׁשּזה אחת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּפעם

החדׁש: זה ּבכל ְְִִֶֶַַָָֹהּנמׁשכים

יט ] סימן וסיפורים [שיחות

ea,הּׁשנה ראׁש ׁשל הראׁשֹון הּיֹום ּבליל ּבתפ ּלת ֹו מאד   מארי היה «≈ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ל  ׁשאין  ׁשלֹומנּו אנׁשי ידעּו ּתפּלתֹו,ּוכבר  סּיּום על להמּתין הם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לאחר החג . סעּודת את  לאכֹול לביתם והלכּו לבּדם הּתפּלה את ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוסּימ ּו

עדין  ע ֹומד רּבנּו את ּומצאּו הּׁשלחן, לעריכת הּכנסת לבית ׁשב ּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻאכילתם

ּבתפּלתֹו: ׁשעֹות ּכאר ּבע אז הארי ּכי ְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָּבתפּלתֹו,

 קצו

ea:אמר‰eË ,‡a ‡ÚLB‰ ÊÈa ÔÚÂÂÚ‡‰ ÌÈ˜Ècˆ ÚÚ„‡ Ò‡ÂÂ" «≈ַָ»«¿∆∆«ƒƒ»∆∆ƒ«¿»«»
"ËÎ‡ Ú„ ÛÈB‡ ÔËLÚ ÌÚ„ ÔÈBL ÛÈB‡ CÈ‡ ּׁשּצּדיקים "מה   ƒ∆∆¿¿¿∆«¿ִִֶַַ

ּכבר אני  ּפֹועל רּבא, הֹוׁשענא ועד  הּׁשנה מרא ׁש לפעל  מתי ּגעים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹאחרים

הּׁשנה" ראׁש ׁשל הרא ׁשֹון :א ּבּלילה ְִֶַַַָָָָֹ

תנינאא. שבליקוטי  ממשלה '  'תקעו התורה  על  לחכמה ' ב'פרפראות היטב ועיין 

א '. סימן



ז"ל  נר הנה מערכת רא הנהגת רמג ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹ

 קצז

eaלראׁש אליו  הּבאים ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי  ׁשל הּקדֹוׁש הּקּבּוץ  לענין אמר «≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ËÎ‡"הּׁשנה: ÚËLÚ È„ ÔÈBL CÈ‡ ÚË‡t ËÈÈÏ ÚÈÈÓ"ּגֹומר" ַָָ«∆««∆ƒƒ∆¿¿∆«¿ֵ

הראׁשֹון" ּבּלילה ּכבר ּופ ֹוטרם ׁשּלי האנ ׁשים ׁשל ּדינם את *באני : ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

קצח

‰ÏÈla מאד מאחר ׁשלחנֹו את עֹור ר ּבנּו היה הּׁשנה  ראׁש ׁשל הראׁשֹון ««¿»ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻ

והיתה  ּוכלל ; ּכלל ּדּבּור ׁשּום אז מד ּבר היה  וא ּכּנ"ל, ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָּבּלילה

ּבׁשלחן  ׁשּביׁשבם עד ׁשלֹומנּו, אנ ׁשי  על ּכ ּכל ּגדֹולה יראה אז ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻׁשֹורה

יֹום  ּומאימת ה ' ויראת ּפחד  מרב ראׁשיהם להרים אף יראים היּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹרּבנ ּו

יצחק):ג הּדין  לוי לרבי נחמן  ב"ר אברהם רבי (סיפרה ִַ

עבדו ב. "משפט נט) ח א (מלכים הפסוק במדרש ע "ב ח' דף השנה  ראש גמרא  וראה

נפתחין ספרים  'שלושה  בחינת  "וזה ל "ח: אות  ה' פיקדון הלכות ' וב'ליקוטי  עמו"; ומשפט

בינוניים  למיתה, לאלתר  רשעים  לחיים, לאלתר ונחתמין נכתבין צדיקים  וכו', השנה בראש

כל  כי ה ', בעזר היטב יתבאר  דרכנו פי  על  טז :), (ר "ה וכו'' כיפור  יום  עד ועומדים תלויים

בשם  נקראים  כולם  השנה , ראש  על אמיתיים לצדיקים  ונוסעים  חכמים  לאמונת שזוכין אלו

מ"ב), פ "ב (כלים  טהור  לטהור המחובר  כי אליו, מקורבים שהם הצדיק שם על 'צדיקים '

הכולל , בשכל השנה בראש מיד כוללם  האמת  הצדיק כי  לחיים, לאלתר  נחתמין  הם  כן ועל 

הכהן מן  יותר כוח לו  יש האמת  הצדיק כי הנ"ל , בהתורה  כמבואר קדשים , קדשי  בבחינת

(משלי מפנינים' היא 'יקרה  יג .): (הוריות  ז "ל  רבותינו שאמרו כמו ולפנים , לפני  שנכנס הגדול

לאלתר  נחתמין  זה  ידי  ועל  ולפנים ; לפני שנכנס גדול מכהן  יקר  האמת שהחכם   טו) ג 

גמורים , רשעים להיפך  כן ועל  וכו'. כנ"ל  שבעולם דינים מיני כל  נמתקים  משם כי  לחיים,

הצדיק  היפך  שהם  מאחר  הרשעים, עיקר  שהם  האמת , הצדיק על  גמורים  החולקים  שהם 

 בינוניים  וכו'. למיתה לאלתר נחתמין בוודאי  כן ועל רשע, הוא הצדיק היפך  כי האמת ,

עד  ועומדים  תלויין  הם  כן , גם חולקים אינם אבל אמת  לצדיקי מקורבים  שאינם אלו הם 

רק  וכו'; קדשים  קדשי  שתיה, להאבן ולפנים לפני  הגדול  הכהן נכנס שאז כיפור, יום 

עד  תלויים והבינוניים  השנה , בראש מיד שם  נכללים  'צדיקים' שנקראים  לצדיק המקורבין

כיפור  פ'.יום אות  ז ' המנחה תפילת שם  עוד וראה כנ"ל "; לשם  הגדול הכהן נכנס שאז ,

של ג . ה'אוצר את  במוחש ראו השנה ראש בליל  אז ואכן  יצחק', 'פחד הוא  השנה ראש

שו"ב. אבא  רבי בערך להלן עוד וראה  (רל "י). רבינו. אצל שיש שמים ' יראת 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רמב 

Ú Ò‡ÂÂ ‰Bz È„ ÔÈ‡ Ë‡‰Ú‚ Ë‡‰ ÚÈÈ‡ Ú„ÚÈ ,ÔÈÈÏ‡ ÌÈ‡ ÔeÙ Ë„Ú∆¿ƒ«≈∆∆≈∆»∆«ƒƒ»»∆
"Û‡„‡a:(נחמן ב"ר אברהם רבי מפי שמעה יצחק לוי (רבי ««¿

הנה  רא ְְַַָָָָֹהנהגת

קצה

eaואמר הּׁשנה, ּבראׁש ראׁשֹון  ׁשּבליל ערבית ּבתפּלת מאד מארי היה «≈ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

הּתּקּונים  ּכל מ ּיד להמׁשי מזּדרז ׁשהּוא מחמת ׁשּזה אחת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּפעם

החדׁש: זה ּבכל ְְִִֶֶַַָָֹהּנמׁשכים

יט ] סימן וסיפורים [שיחות

ea,הּׁשנה ראׁש ׁשל הראׁשֹון הּיֹום ּבליל ּבתפ ּלת ֹו מאד   מארי היה «≈ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ל  ׁשאין  ׁשלֹומנּו אנׁשי ידעּו ּתפּלתֹו,ּוכבר  סּיּום על להמּתין הם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לאחר החג . סעּודת את  לאכֹול לביתם והלכּו לבּדם הּתפּלה את ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוסּימ ּו

עדין  ע ֹומד רּבנּו את ּומצאּו הּׁשלחן, לעריכת הּכנסת לבית ׁשב ּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻאכילתם

ּבתפּלתֹו: ׁשעֹות ּכאר ּבע אז הארי ּכי ְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָּבתפּלתֹו,

 קצו

ea:אמר‰eË ,‡a ‡ÚLB‰ ÊÈa ÔÚÂÂÚ‡‰ ÌÈ˜Ècˆ ÚÚ„‡ Ò‡ÂÂ" «≈ַָ»«¿∆∆«ƒƒ»∆∆ƒ«¿»«»
"ËÎ‡ Ú„ ÛÈB‡ ÔËLÚ ÌÚ„ ÔÈBL ÛÈB‡ CÈ‡ ּׁשּצּדיקים "מה   ƒ∆∆¿¿¿∆«¿ִִֶַַ

ּכבר אני  ּפֹועל רּבא, הֹוׁשענא ועד  הּׁשנה מרא ׁש לפעל  מתי ּגעים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹאחרים

הּׁשנה" ראׁש ׁשל הרא ׁשֹון :א ּבּלילה ְִֶַַַָָָָֹ

תנינאא. שבליקוטי  ממשלה '  'תקעו התורה  על  לחכמה ' ב'פרפראות היטב ועיין 

א '. סימן



ז"ל  נר הנה מערכת רא הנהגת רמה ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבחריפּות: חייקל  ר ּבי Ò'Èaהׁשיב ֹו ÌÚc ÔÈ‡ Ë‡ÓÚc CÈÊ a‡‰ CÈ‡" ְֱֲִִִַַַƒ»ƒ∆¿«¿ƒ∆∆ƒ¿
a‡‰ ,Ô'Èa ÌÚ„ ÈÈa ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ ‰‡È È„ ÔÈ‡ Ôe‡ ‰M‰ L‡…«»»ƒƒƒ¿»»ƒ∆∆«∆∆ƒ»

"!ıÎÚ˜ ‡ Ô‡ËÚ‚ CÈ‡ ּובּיראה ז"ל רּבנּו ׁשל הּׁשנה ּבראׁש "נזּכרּתי  ƒ∆»«¿∆¿ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

מרּדכי: ר ּבי לֹו אמר  נאנחּתי". ּכן  ועל ז"ל, אצל ֹו ׁשם  "e,ׁשּׂשררה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"Ô'Èa ÚÈÈ‡ ÔeÙ Ôeb ‡ ÈÓ ‚‡Êמּנּגּוני נּגּון לי הׁשמע  ּכן אם "נּו,  »ƒ«ƒ«∆∆ƒְִִִִִֵֵַַ

הּקדֹוׁש, הּנּגּון עם  חיל' 'א ׁשת לפניו זּמר חּזן  ׁשהיה חייקל ורּבי  ,"ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָרּב

הּׁשנה. ראׁש ּבליל חיל ' 'אׁשת ל ׁשיר ר ּבנּו, אצל ּכאמ ּור  נהגּו כן ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכי

מרּדכי: רּבי ל ֹו אמר ה ּׁשיר, את לזּמר חייקל  רּבי סּים ÌÚcּכאׁשר ÔÈ‡" ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָƒ∆
"Ô'Èa ÚÈÈ‡ ÔeÙ L„w‰ Áe ÌÚc CÈ‡ ‰ÚÊ Ôeb רֹואה הּנּגּון "ּבזה  ƒ∆ƒ∆««…∆«∆∆ƒְִֶֶַ

רּבכם" ׁשל הּקד ׁש רּוח את  מפי :ז אני ששמעה באבריניצער  מרדכי רבי (סיפרה ְֲִֶֶֶֶַַַֹ

נחמן) רבי בן  אברהם רבי

 רא

eÈ‰ראׁש מערב ּדּבּור  ׁשּום ּכלל  לדּבר לבלי מאד נזהרים ׁשלֹומנּו אנׁשי »ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

מּוסף ּתפּלת ס ּיּום  אחרי  לּמחרת עד הּמנחה, ּתפ ּלת קדם :ח ה ּׁשנה ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

רב

‰Úe„Èצּבּור ּכׁשליחי המׁשּמׁשים ׁשהחּזנים הּקד ֹוׁש, רּבנ ּו ּדעת ּבפר ּוׁש ¿»ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

הּנּסח . ּכפי היטב להת ּפּלל  צריכים נֹוראים) וימים הּׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻ(ּבראׁש

נזכר ז. הוא  כי  לב, שברון  חייקל לרבי  כשהיה ועתה טוב'... 'חומר מונח  חיל ' 'אשת  "בפרק

היטב" הדק הזמר  עם מותאם חיל ' ה'אשת את  ניגן  כבר ממילא  רבינו' של  השנה  ב'ראש

געווען איז ער אז חייקל רי  אן מאטריאל... גטע ליגט חיל' 'את דעם אין  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ"דארטן

איינגעלייגט  דאס ער האט מילא הנה, רא רינ'ס פנעם דערמאנט  זי האט ער ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹצ ראכן,

(רל"י ).גט" .

הר"ן 'ח. ב'שיחות עוד ועיין יצחק'; 'פחד קשיא ', 'דינא הוא השנה  ראש של  הראשון ביום כי

גדול  שאדם  ואמר מאוד; מאוד בדיבור למעט צריכין הראשון  ביום  השנה  "בראש כ"א: סימן

(רל"י ). וחדווה . שמחה כבר נעשה  למחרת  התפילה אחרי ואמנם וכו'". ביותר בזה  לדקדק צריך 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רמד 

קצט

e‚‰ עם חיל' 'אׁשת הּׁשנה ראׁש ׁשל ראׁשֹון ּבליל לזּמר רּבנּו אצל ע ֹוד »¬ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּקדֹוׁש הּׁשנה דהּנּגּון ראׁש מעניני ּבֹו נרמז ּכי  ּגם ה , נהגּו וכן ; ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ׁשאר וא חיל', ה'אׁשת את רק  זּמר ּו אז ׁשּגם ּבׁשּבת, חל ה ּׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכׁשראׁש

ׁשּבת: ְִַָזמירֹות

 ר
ÈÁ‡ חייקל רּבי ּתלמידֹו ׁשּׁשהה ּבלבד אחת ּפעם היתה רּבנּו הס ּתּלק ּות «¬≈ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

הּמּגיד  מרּדכי רּבי ה ּקדֹוׁש הרב אצל הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹּבימי 

ּגם ו מּטׁשערנאּביל  ׁשלחנֹו עריכת ּובעת מאד , אז ּכּבדֹו מרּדכי ורּבי , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשטאט ('א מר ּדכי  ר ּבי ׁשל ּכסאֹו מאח ֹורי מיחד מק ֹום עבּורֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהעמידּו

הּצּדיקים. אצל  מאד מכּבד למקֹום נחׁשב  ׁשהיה ׁשטּול'), דעם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאּונטער

רּבי נאנח ׁשלחנֹו, עריכת את מרּדכי רּבי ׁשּסּים  לאחר הּׁשנה ראׁש ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻּובליל

זאת  וׁשמע  הארצן'), דעם פ ּון  זיפץ ('א לּבֹו מּמעמּקי הרם ּבקֹולֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹחייקל

ּוׁשאלֹו: מרּדכי ‡È?"ר ּבי ËÚ'ˆÎÚ˜ Ò‡ÂÂ";"?נאנחים אּתם "מדּוע ְְְִֵַַָ»¿∆¿∆ƒֱִֶֶַַַָ

תנ "ח .ד. סימן ג ' חלק להלן  ראה

שבתה . בליל זה מזמור  שאומרים  שהטעם  י "ח  אות ובינה' 'חכמה  חלק אור' 'כוכבי  וראה

קודש  שבת  שבליל ומכיון  חיל', 'אשת  נקראת הבינה שמידת  המקובלים  כתבו כי  הוא  קודש

וראה שם ; עיין  חיל ', 'אשת  אז אומרים לכן  הבינה, ממידת הארה המלכות מידת  מקבלת

של  השנה  ראש של  העניין  סוד שזה שביאר  הסוף ) עד ו (מאות י' סימן  ותבונה ' 'חכמה

להשיג תקנ"ט שנת  השנה בראש ישראל לארץ בהכנסו זכה  הקדוש רבינו כי הקדוש, רבינו 

בכל  השנה  בראש המלכות מידת את  מתקן הוא זה  ידי ועל בינה , שערי  חמישים בשלימות

עוד  וראה שם; עיין הבינה , ידי  על הוא המלכות שתיקון המקובלים כתבו כי ושנה, שנה

זכה אשר  עצמו, הקדוש רבינו על  גם  מרמז  חיל' 'אשת שלכן שכתב שם  ובינה ' 'חכמה

הבינה . הארת לשלימות 

השנה,ו. ראש על  לאומאן  מגיע  חייקל  רבי  היה  בהן שנים היו רבינו הסתלקות לאחר 

(רל"י ). בקביעות. מגיע היה לא  כי הגיע , שלא  שנים  והיו



ז"ל  נר הנה מערכת רא הנהגת רמה ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבחריפּות: חייקל  ר ּבי Ò'Èaהׁשיב ֹו ÌÚc ÔÈ‡ Ë‡ÓÚc CÈÊ a‡‰ CÈ‡" ְֱֲִִִַַַƒ»ƒ∆¿«¿ƒ∆∆ƒ¿
a‡‰ ,Ô'Èa ÌÚ„ ÈÈa ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ ‰‡È È„ ÔÈ‡ Ôe‡ ‰M‰ L‡…«»»ƒƒƒ¿»»ƒ∆∆«∆∆ƒ»

"!ıÎÚ˜ ‡ Ô‡ËÚ‚ CÈ‡ ּובּיראה ז"ל רּבנּו ׁשל הּׁשנה ּבראׁש "נזּכרּתי  ƒ∆»«¿∆¿ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

מרּדכי: ר ּבי לֹו אמר  נאנחּתי". ּכן  ועל ז"ל, אצל ֹו ׁשם  "e,ׁשּׂשררה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"Ô'Èa ÚÈÈ‡ ÔeÙ Ôeb ‡ ÈÓ ‚‡Êמּנּגּוני נּגּון לי הׁשמע  ּכן אם "נּו,  »ƒ«ƒ«∆∆ƒְִִִִִֵֵַַ

הּקדֹוׁש, הּנּגּון עם  חיל' 'א ׁשת לפניו זּמר חּזן  ׁשהיה חייקל ורּבי  ,"ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָרּב

הּׁשנה. ראׁש ּבליל חיל ' 'אׁשת ל ׁשיר ר ּבנּו, אצל ּכאמ ּור  נהגּו כן ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכי

מרּדכי: רּבי ל ֹו אמר ה ּׁשיר, את לזּמר חייקל  רּבי סּים ÌÚcּכאׁשר ÔÈ‡" ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָƒ∆
"Ô'Èa ÚÈÈ‡ ÔeÙ L„w‰ Áe ÌÚc CÈ‡ ‰ÚÊ Ôeb רֹואה הּנּגּון "ּבזה  ƒ∆ƒ∆««…∆«∆∆ƒְִֶֶַ

רּבכם" ׁשל הּקד ׁש רּוח את  מפי :ז אני ששמעה באבריניצער  מרדכי רבי (סיפרה ְֲִֶֶֶֶַַַֹ

נחמן) רבי בן  אברהם רבי

 רא

eÈ‰ראׁש מערב ּדּבּור  ׁשּום ּכלל  לדּבר לבלי מאד נזהרים ׁשלֹומנּו אנׁשי »ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

מּוסף ּתפּלת ס ּיּום  אחרי  לּמחרת עד הּמנחה, ּתפ ּלת קדם :ח ה ּׁשנה ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

רב

‰Úe„Èצּבּור ּכׁשליחי המׁשּמׁשים ׁשהחּזנים הּקד ֹוׁש, רּבנ ּו ּדעת ּבפר ּוׁש ¿»ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

הּנּסח . ּכפי היטב להת ּפּלל  צריכים נֹוראים) וימים הּׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻ(ּבראׁש

נזכר ז. הוא  כי  לב, שברון  חייקל לרבי  כשהיה ועתה טוב'... 'חומר מונח  חיל ' 'אשת  "בפרק

היטב" הדק הזמר  עם מותאם חיל ' ה'אשת את  ניגן  כבר ממילא  רבינו' של  השנה  ב'ראש

געווען איז ער אז חייקל רי  אן מאטריאל... גטע ליגט חיל' 'את דעם אין  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ"דארטן

איינגעלייגט  דאס ער האט מילא הנה, רא רינ'ס פנעם דערמאנט  זי האט ער ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹצ ראכן,

(רל"י ).גט" .

הר"ן 'ח. ב'שיחות עוד ועיין יצחק'; 'פחד קשיא ', 'דינא הוא השנה  ראש של  הראשון ביום כי

גדול  שאדם  ואמר מאוד; מאוד בדיבור למעט צריכין הראשון  ביום  השנה  "בראש כ"א: סימן

(רל"י ). וחדווה . שמחה כבר נעשה  למחרת  התפילה אחרי ואמנם וכו'". ביותר בזה  לדקדק צריך 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רמד 

קצט

e‚‰ עם חיל' 'אׁשת הּׁשנה ראׁש ׁשל ראׁשֹון ּבליל לזּמר רּבנּו אצל ע ֹוד »¬ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּקדֹוׁש הּׁשנה דהּנּגּון ראׁש מעניני ּבֹו נרמז ּכי  ּגם ה , נהגּו וכן ; ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ׁשאר וא חיל', ה'אׁשת את רק  זּמר ּו אז ׁשּגם ּבׁשּבת, חל ה ּׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכׁשראׁש

ׁשּבת: ְִַָזמירֹות

 ר
ÈÁ‡ חייקל רּבי ּתלמידֹו ׁשּׁשהה ּבלבד אחת ּפעם היתה רּבנּו הס ּתּלק ּות «¬≈ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

הּמּגיד  מרּדכי רּבי ה ּקדֹוׁש הרב אצל הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹּבימי 

ּגם ו מּטׁשערנאּביל  ׁשלחנֹו עריכת ּובעת מאד , אז ּכּבדֹו מרּדכי ורּבי , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשטאט ('א מר ּדכי  ר ּבי ׁשל ּכסאֹו מאח ֹורי מיחד מק ֹום עבּורֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהעמידּו

הּצּדיקים. אצל  מאד מכּבד למקֹום נחׁשב  ׁשהיה ׁשטּול'), דעם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאּונטער

רּבי נאנח ׁשלחנֹו, עריכת את מרּדכי רּבי ׁשּסּים  לאחר הּׁשנה ראׁש ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻּובליל

זאת  וׁשמע  הארצן'), דעם פ ּון  זיפץ ('א לּבֹו מּמעמּקי הרם ּבקֹולֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹחייקל

ּוׁשאלֹו: מרּדכי ‡È?"ר ּבי ËÚ'ˆÎÚ˜ Ò‡ÂÂ";"?נאנחים אּתם "מדּוע ְְְִֵַַָ»¿∆¿∆ƒֱִֶֶַַַָ

תנ "ח .ד. סימן ג ' חלק להלן  ראה

שבתה . בליל זה מזמור  שאומרים  שהטעם  י "ח  אות ובינה' 'חכמה  חלק אור' 'כוכבי  וראה

קודש  שבת  שבליל ומכיון  חיל', 'אשת  נקראת הבינה שמידת  המקובלים  כתבו כי  הוא  קודש

וראה שם ; עיין  חיל ', 'אשת  אז אומרים לכן  הבינה, ממידת הארה המלכות מידת  מקבלת

של  השנה  ראש של  העניין  סוד שזה שביאר  הסוף ) עד ו (מאות י' סימן  ותבונה ' 'חכמה

להשיג תקנ"ט שנת  השנה בראש ישראל לארץ בהכנסו זכה  הקדוש רבינו כי הקדוש, רבינו 

בכל  השנה  בראש המלכות מידת את  מתקן הוא זה  ידי ועל בינה , שערי  חמישים בשלימות

עוד  וראה שם; עיין הבינה , ידי  על הוא המלכות שתיקון המקובלים כתבו כי ושנה, שנה

זכה אשר  עצמו, הקדוש רבינו על  גם  מרמז  חיל' 'אשת שלכן שכתב שם  ובינה ' 'חכמה

הבינה . הארת לשלימות 

השנה,ו. ראש על  לאומאן  מגיע  חייקל  רבי  היה  בהן שנים היו רבינו הסתלקות לאחר 

(רל"י ). בקביעות. מגיע היה לא  כי הגיע , שלא  שנים  והיו



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רמז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לרּבנ ּו: טענתם  את וכתבּו ˜ÔÚÚּכּנ"ל,  Ô‡ÙÚ‚˜ÚÂÂ‡ ËÚÊ È‡ ‡ÏÈÓ" ְְְֲֵֶַַַַָָָ≈»ƒ∆¿«∆¿∆»¿∆∆
ÈÓ ?CÈB‡  ÌÚ„ ÔÚÓeÚ‚eˆ Ë‡‰ È‡ Úa‡ ,Ô‚‡Ê ËLÈ‡‚ CÈÈ‡ ÈÓƒ«»¿ƒ¿»¿»∆ƒ»∆∆∆»ƒ

"! ‡ Ôa‡‰ ÔÙ‡„(אֹותּה (ועזבּתם מהעיר נסע ּתם ׁשאּתם "מילא  «¿¿»¿«»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

רב את ּגם עּמכם לקחּתם מ ּדּוע  אּולם ,ּכ על טענה זכּות  ּבפינּו אין  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מר ּבנּו הם מב ּקׁשים ּכן ועל לרב!"; נצרכים העיר ּבני הא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהעיר?

אהרן. רּבי את ּבחזרה אליהם לׁשח  ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיראה

ea:לֹו ואמר נענה אהרן ורּבי אהרן, לר ּבי הּמכּתב את "‡CÈהראה «≈ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹƒ
"!‰M‰ L‡ ÛÈB‡ CÈÈ‡ ÈÈa ‡„ ÔÈÈÊ Úa‡ C‡„ ÏÈÂÂ אבל"  ƒ»»∆«»««…«»»ֲָ

רּבנּו: ל ֹו ה ׁשיב הּׁשנה!"; ראׁש על אצלכם ּכאן להיֹות אני  רֹוצה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהרי

"!ËÎÚÚ‚ C‡„ ÔÚÈÈÊ ÈÈÊ Úa‡"רּבי ׁשאל צ ֹודקים!". הם "והרי  »∆≈≈∆»∆∆¿ְֲִִֵֵַַַָ

רּבנ ּו: את Ô‡Ù?"אהרן CÈ‡ ÏÚÂÂ"לֹו ואמר ּבחזרה?", אּסע  "האם  ֲֵֶַַֹ∆ƒ»¿ְֲִֶַַַַָָָ

‡Êרּבנּו: Ôa‡‰ ÏÚÂÂ CÈ‡ Ò‡ÂÂ Úˆ ÌÚ„ ÔÏ‡ÓÒÈB‡ ËLÈ CÈÊ ËÒÚ˜" ֵַ∆¿¿ƒƒ¿¿»¿∆««»ƒ∆»¿«
"!‰M‰ L‡ ÈÓ ÈÈa ÔÈÈÊ ËLÈ ËÒÚÂÂ e„ לעצמ לצ ּיר יכֹול אינ" ∆¿ƒ¿««ƒ…«»»ְְְְְֵֵַַָ

רּבי נענה הּׁשנה!". ראׁש על אצלי ּתהיה ּכׁשּלא ּלי ׁשּיהיה הּצער ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹאת

ואמר: „‡!"אהרן ÔaÈÈÏa CÈ‡ ÏÚÂÂ"והׁשיב ּכאן !", אּׁשאר ּכן, "אם ְֲַַָֹ∆ƒ¿«¿»ְִִֵֵֵֶָָ

ּבּׁשנית: רּבנּו ‚ËÎÚÚ!"לֹו Úa‡ C‡„ ÔÚÈÈÊ ÈÈÊ" הם "והרי  ִֵֵַַ≈≈∆»»∆∆∆¿ֲֵֵַ

אהרן: רּבי  ׁשּוב  ׁשאל  „‡?"צֹודקים!". ÔaÈÈÏa CÈ‡ ÏÚÂÂ" ּכן "אם ְֲִִַַַָֹ∆ƒ¿«¿»ִֵ

ּפעמים  וכּמה ּכּמה היה וכ ּכּנ"ל, ׁשּוב רּבנּו לֹו וענה ּכאן?!", ;ג אּׁשאר ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּברסלב : לעירֹו ּבחזרה  ונסע עצמ ֹו, עב ּור  אהרן רּבי אפֹוא ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוהחליט

כך ,ג . או כך  לעשות בדווקא ציווי שום  לצוות לבלי  מעולם , רבינו של  דרכו היתה כך כי 

רבינו  כן נהג  כאן  וגם תל), סימן  מוהר "ן' 'חיי (ראה הבחירה  על האדם את  להשאיר בכדי 

ני ט  זי האט ('ער ז "ל  רבינו דעת  לסוף  אהרן רבי  הרב ירד לא כן  ומחמת תמיד, ְִִֶָכדרכו

להתבונן שצריכים מרבינו, לימוד דרך בזה לנו [ויש כנ"ל . לעצמו והחליט ְְְֶָאנגעטיסן')

הדברים  את  לאדם ולפרט לומר  יכול  אינו הצדיק כי  הצדיק, מפי שיוצא  דיבור  בכל  היטב

היטב  בהם ולעיין לילך האדם  צריך הצדיק מפי  הדברים  שנשמעו אחרי  כי  הפרטים , לפרטי

'נפק  יט.) (ברכות  חז "ל  וכמאמר אותה, שמוצא עד למעשה, ההנהגה דרך  מהי  לבדו היטב

(רל"י ). ותשכח ']. דוק

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רמו 

היה  ז "ל רּבנּו רק  קב ּוע , וחּזן צּבּור ׁשליח  היה  א רּבנ ּו ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּובח ּיי

ר ּבֹות  ּופעמים הע ּמּוד; לפני להת ּפּלל  מאנ ׁשיו  אחד ּפעם  ּבכל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשֹולח

חייקל  ר ּבי החּזן  ר ּבנּו ּתלמיד מּׁשארטׁשּמׁש יֹותר  צּבּור, ּכׁשליח ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ

את  ר ּבנּו ׁשּׁשלח ּפעם היתה  ּגם קבּוע . ּבאפן  א א ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהחּזנים,

מּיאס אּורי רּבי הרב ׁשּלא י ּתלמידֹו ּפי על אף צ ּבּור, ׁשליח  להיֹות ְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָֹ

לקרֹוא  נ ֹוהג ׁשהיה היתה ז "ל רּבנ ּו ׁשל ּדרּכֹו הּתפ ּלה. נּסח את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּכיר

לפני ּומ ּוסף ׁשחרית הּמתּפללים את לקּדּוׁש הּתפּלה אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאליו

ַָהע ּמּוד:

 ניזת למק הפ ת  אספת ְְְֲִִִֵַַָָחב

 רג

ÏÈÏ, ּבברסלב ּגד ֹולה ׂשרפה  היתה תק "ע ׁשנת אּיר חד ׁש ראׁש ׁשּבת ≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נסע ׁשּבת ׁשאחר ׁשליׁשי ּביֹום ּכ אחר  ר ּבנּו. ּבית ּגם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָונ ׂשרף

לאּומאן  עּמֹוא רּבנ ּו לדּור ּכדי מּברסלב הרב  אהרן ר ּבי ּגם אז  ע ּמֹו ויצא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ז "ל  רּבנּו אצל היה ואכן לר ּבנּו, וקר ֹוב  סמ ּו להי ֹות רצה ּכי  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבאּומאן,

הּקיץ אֹותֹו ימי ּכל :בּכמעט ְְִִֵַַָָ

ewLkהעיר מּתֹוׁשבי מכּתב רּבנ ּו קּבל  לב ֹוא הּׁשנה ראׁש ימי ¿∆»¿ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹ

ׁשע ּתה  היֹות רּבנּו, לפני טענֹותיהם את ׁשטחּו ּובֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּברסלב ,

מהם  נסע  אהרן  רּבי ּכי ּבקהּלתם, רב להם ואין  הּׁשנה , ראׁש ימי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמּגיעים

בערכו.ט. ראה

המעשה .י . סיפור בערכו ראה

א 'א. חלק מוהרנ "ת ' 'ימי ר"י ; סימן ושם ק"צ ,  קפ "ה סימנים מוהר "ן' 'חיי בארוכה ראה

לקמן לאומאן ', 'מברסלב בערך עוד ראה  לאומאן נסיעתו דרך  אודות מ"ו; מ"ה  מ"ד סימנים 

והלאה . תקצ "ו מסימן

ס"ו.ב. סימן  לעיל  ראה 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רמז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לרּבנ ּו: טענתם  את וכתבּו ˜ÔÚÚּכּנ"ל,  Ô‡ÙÚ‚˜ÚÂÂ‡ ËÚÊ È‡ ‡ÏÈÓ" ְְְֲֵֶַַַַָָָ≈»ƒ∆¿«∆¿∆»¿∆∆
ÈÓ ?CÈB‡  ÌÚ„ ÔÚÓeÚ‚eˆ Ë‡‰ È‡ Úa‡ ,Ô‚‡Ê ËLÈ‡‚ CÈÈ‡ ÈÓƒ«»¿ƒ¿»¿»∆ƒ»∆∆∆»ƒ

"! ‡ Ôa‡‰ ÔÙ‡„(אֹותּה (ועזבּתם מהעיר נסע ּתם ׁשאּתם "מילא  «¿¿»¿«»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

רב את ּגם עּמכם לקחּתם מ ּדּוע  אּולם ,ּכ על טענה זכּות  ּבפינּו אין  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מר ּבנּו הם מב ּקׁשים ּכן ועל לרב!"; נצרכים העיר ּבני הא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהעיר?

אהרן. רּבי את ּבחזרה אליהם לׁשח  ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיראה

ea:לֹו ואמר נענה אהרן ורּבי אהרן, לר ּבי הּמכּתב את "‡CÈהראה «≈ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹƒ
"!‰M‰ L‡ ÛÈB‡ CÈÈ‡ ÈÈa ‡„ ÔÈÈÊ Úa‡ C‡„ ÏÈÂÂ אבל"  ƒ»»∆«»««…«»»ֲָ

רּבנּו: ל ֹו ה ׁשיב הּׁשנה!"; ראׁש על אצלכם ּכאן להיֹות אני  רֹוצה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהרי

"!ËÎÚÚ‚ C‡„ ÔÚÈÈÊ ÈÈÊ Úa‡"רּבי ׁשאל צ ֹודקים!". הם "והרי  »∆≈≈∆»∆∆¿ְֲִִֵֵַַַָ

רּבנ ּו: את Ô‡Ù?"אהרן CÈ‡ ÏÚÂÂ"לֹו ואמר ּבחזרה?", אּסע  "האם  ֲֵֶַַֹ∆ƒ»¿ְֲִֶַַַַָָָ

‡Êרּבנּו: Ôa‡‰ ÏÚÂÂ CÈ‡ Ò‡ÂÂ Úˆ ÌÚ„ ÔÏ‡ÓÒÈB‡ ËLÈ CÈÊ ËÒÚ˜" ֵַ∆¿¿ƒƒ¿¿»¿∆««»ƒ∆»¿«
"!‰M‰ L‡ ÈÓ ÈÈa ÔÈÈÊ ËLÈ ËÒÚÂÂ e„ לעצמ לצ ּיר יכֹול אינ" ∆¿ƒ¿««ƒ…«»»ְְְְְֵֵַַָ

רּבי נענה הּׁשנה!". ראׁש על אצלי ּתהיה ּכׁשּלא ּלי ׁשּיהיה הּצער ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹאת

ואמר: „‡!"אהרן ÔaÈÈÏa CÈ‡ ÏÚÂÂ"והׁשיב ּכאן !", אּׁשאר ּכן, "אם ְֲַַָֹ∆ƒ¿«¿»ְִִֵֵֵֶָָ

ּבּׁשנית: רּבנּו ‚ËÎÚÚ!"לֹו Úa‡ C‡„ ÔÚÈÈÊ ÈÈÊ" הם "והרי  ִֵֵַַ≈≈∆»»∆∆∆¿ֲֵֵַ

אהרן: רּבי  ׁשּוב  ׁשאל  „‡?"צֹודקים!". ÔaÈÈÏa CÈ‡ ÏÚÂÂ" ּכן "אם ְֲִִַַַָֹ∆ƒ¿«¿»ִֵ

ּפעמים  וכּמה ּכּמה היה וכ ּכּנ"ל, ׁשּוב רּבנּו לֹו וענה ּכאן?!", ;ג אּׁשאר ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּברסלב : לעירֹו ּבחזרה  ונסע עצמ ֹו, עב ּור  אהרן רּבי אפֹוא ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוהחליט

כך ,ג . או כך  לעשות בדווקא ציווי שום  לצוות לבלי  מעולם , רבינו של  דרכו היתה כך כי 

רבינו  כן נהג  כאן  וגם תל), סימן  מוהר "ן' 'חיי (ראה הבחירה  על האדם את  להשאיר בכדי 

ני ט  זי האט ('ער ז "ל  רבינו דעת  לסוף  אהרן רבי  הרב ירד לא כן  ומחמת תמיד, ְִִֶָכדרכו

להתבונן שצריכים מרבינו, לימוד דרך בזה לנו [ויש כנ"ל . לעצמו והחליט ְְְֶָאנגעטיסן')

הדברים  את  לאדם ולפרט לומר  יכול  אינו הצדיק כי  הצדיק, מפי שיוצא  דיבור  בכל  היטב

היטב  בהם ולעיין לילך האדם  צריך הצדיק מפי  הדברים  שנשמעו אחרי  כי  הפרטים , לפרטי

'נפק  יט.) (ברכות  חז "ל  וכמאמר אותה, שמוצא עד למעשה, ההנהגה דרך  מהי  לבדו היטב

(רל"י ). ותשכח ']. דוק

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רמו 

היה  ז "ל רּבנּו רק  קב ּוע , וחּזן צּבּור ׁשליח  היה  א רּבנ ּו ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּובח ּיי

ר ּבֹות  ּופעמים הע ּמּוד; לפני להת ּפּלל  מאנ ׁשיו  אחד ּפעם  ּבכל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשֹולח

חייקל  ר ּבי החּזן  ר ּבנּו ּתלמיד מּׁשארטׁשּמׁש יֹותר  צּבּור, ּכׁשליח ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ

את  ר ּבנּו ׁשּׁשלח ּפעם היתה  ּגם קבּוע . ּבאפן  א א ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהחּזנים,

מּיאס אּורי רּבי הרב ׁשּלא י ּתלמידֹו ּפי על אף צ ּבּור, ׁשליח  להיֹות ְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָֹ

לקרֹוא  נ ֹוהג ׁשהיה היתה ז "ל רּבנ ּו ׁשל ּדרּכֹו הּתפ ּלה. נּסח את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּכיר

לפני ּומ ּוסף ׁשחרית הּמתּפללים את לקּדּוׁש הּתפּלה אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאליו

ַָהע ּמּוד:

 ניזת למק הפ ת  אספת ְְְֲִִִֵַַָָחב

 רג

ÏÈÏ, ּבברסלב ּגד ֹולה ׂשרפה  היתה תק "ע ׁשנת אּיר חד ׁש ראׁש ׁשּבת ≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נסע ׁשּבת ׁשאחר ׁשליׁשי ּביֹום ּכ אחר  ר ּבנּו. ּבית ּגם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָונ ׂשרף

לאּומאן  עּמֹוא רּבנ ּו לדּור ּכדי מּברסלב הרב  אהרן ר ּבי ּגם אז  ע ּמֹו ויצא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ז "ל  רּבנּו אצל היה ואכן לר ּבנּו, וקר ֹוב  סמ ּו להי ֹות רצה ּכי  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבאּומאן,

הּקיץ אֹותֹו ימי ּכל :בּכמעט ְְִִֵַַָָ

ewLkהעיר מּתֹוׁשבי מכּתב רּבנ ּו קּבל  לב ֹוא הּׁשנה ראׁש ימי ¿∆»¿ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹ

ׁשע ּתה  היֹות רּבנּו, לפני טענֹותיהם את ׁשטחּו ּובֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּברסלב ,

מהם  נסע  אהרן  רּבי ּכי ּבקהּלתם, רב להם ואין  הּׁשנה , ראׁש ימי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמּגיעים

בערכו.ט. ראה

המעשה .י . סיפור בערכו ראה

א 'א. חלק מוהרנ "ת ' 'ימי ר"י ; סימן ושם ק"צ ,  קפ "ה סימנים מוהר "ן' 'חיי בארוכה ראה

לקמן לאומאן ', 'מברסלב בערך עוד ראה  לאומאן נסיעתו דרך  אודות מ"ו; מ"ה  מ"ד סימנים 

והלאה . תקצ "ו מסימן

ס"ו.ב. סימן  לעיל  ראה 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רמט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּגדל  ׁשּכלּפי והינּו אצלֹו, היה ו א ּבא א הּוא ּגם ּבער'לע), ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ(המכּנה

הּצרּופים  הכרח לענין ּכּגדֹול ּכּקטן ׁשוים, ׁשניהם ה ּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהענין

הּתֹורה  מּדברי  הּמּובן  ּוכפי הּׁשנה, ראׁש על אצלֹו מההתק ּבצּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּנעׂשים

ּתֹוכחה"  עיי"ש)"ּתקעּו ח , סי' תנינא הּׁשנה (ליקוטי ּבראׁש אז, ׁשּגּלה ְְִִֵֶַָָָָָֹ

לחּייו  .ו האחרֹון ְֲַַָָ

„BÚÂ על אצלֹו ה ּקדֹוׁש הּקּבּוץ מּגדּלת ּדּבּורים הרּבה ז "ל רּבנ ּו אז ּדּבר ¿ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻ

ּגם  ּגניזתֹו למקֹום ׁשּיתק ּבצּו ׁשּכּונתֹו ּתלמידיו והבינּו הּׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹראׁש

הסּתּלקּותֹו :ז אחרי ְְֲִֵַַ

בדווקא,ו. ישראל כלל  כל  ידי  על להיעשות  צריכה שהיתה המשכן בעבודת גם  ומצינו

בן ואהליאב הוא  בליבו נתן  "ולהורות לד) לה (שמות הפסוק על רש"י  ראה כגדול, כקטון 

השפחות, מבני שבשבטים , הירודין מן דן, משבט  "ואהליאב וז "ל : דן", למטה  אחיסמך 

(איוב  שנאמר מה  לקיים השבטים, מגדולי  והוא המשכן  למלאכת לבצלאל המקום והשווהו

(רל"י ). דל'". לפני  שוע ניכר 'ולא  יט) לד

וכו'ז. באומאן  האחרון השנה ראש "בערב ת"ו: סימן מוהר "ן' ב'חיי  זה מעשה  אודות  ראה

ז"ל  לרבינו נסע  זה ומחמת מניעות, ריבוי מחמת השנה ראש על  בא  שלא מאחד עוד דיבר 

יהיה ולא  לביתו, לשוב בעצמו ז"ל רבינו לו וציווה  המניעות, לו וסיפר  השנה , ראש קודם

יזכה שלא  מה מאוד לו צר והיה החשובים, מגדולי היה האיש וזה  השנה. ראש על אצלו

יישאר  רק לביתו ישוב שלא ז "ל  לפניו להתעקש והתחיל  השנה, בראש עימנו נמנה  להיות

ז"ל: רבינו לו אמר ואז לביתו; וגירשו בדבריו, ז "ל  הוא  נתרצה ולא  השנה, ראש על  אצלו

לו  ואמר  השנה '. ראש על אצלי תהיה  לא  שאתה מה הזה, הצער  לעצמי  לצייר יכול 'איני

דיבר  השנה  ראש בערב כך אחר לביתו. ושב הסכים; ולא  בכאן!'; אשאר כן  'אם הנ"ל : האיש

אך  השנה  ראש על כאן  להיות באמת רצה  כי גדול, רחמנות  יש שעליו ואמר מזה, עימנו

לכם , אומר 'ומה הלב: מעומק חזק בקול  ואמר  ז"ל הוא  ענה כך  אחר  הנ"ל . מחמת  נמנע 

סגיא : זיע  בקול הלשון בזה ואמר השנה )!'; ראש על אצלו מלהיות  (היינו מזה  גדול דבר  אין 

גטע  אנדערע איי, האנדן! פאר ניט איז פן דער גרעסערס קיין זאגן,  איי  אי זאל אזי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ'ווי

קיא!' א נא איז אזי ? ניט זאגן  איי,אידן  בנמצא ! אין  מזה גדול דבר  לכם , אומר ['מה  ְְְִִִַַַָָָ

עליו  מקשין  כבר  זה בלא  הלא (כלומר : קושיא!'] עוד אז  כך? אומרים אינם  אחרים צדיקים 

על  אצלו להיות  כך כל שהקפיד מה  כן, גם זאת  קושיא  גם עוד קשה  ויהיה הרבה , קושיות

למדנו  דברים: כמה  למדנו עימנו אז שדיבר  הקדושים דבריו ומכלל דייקא). השנה ראש

מכבר , זאת  שידענו פי  על  אף כי  השנה, ראש על  אצלו להיות  החיוב גודל עוצם  הפעם  עוד

החיוב  עצם  הבננו אז  הנוראות  ומתנועותיו בזה אז הקדושים  דבריו מריבוי כן פי על אף

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רמח

C„a ּכׁשהם נפּתלי רּבי ואת מ ֹוהרנ"ת את אהרן רּבי ּפגׁש חזרת ֹו ¿∆∆ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּוכׁשראּוהּו ה ּׁשנה, ראׁש על אצלֹו להי ֹות רּבנּו אל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוסעים

ּבתמיהה: ‡ÚËˆÈ?"ׁשאלּוהּו ˜ÚÂÂ‡ eËÒ‡Ù e‡ÂÂ" אּתה "להיכן   ְְִִֵָ¿»¿¿«∆ƒ¿∆ְֵַָָ

הּנ"ל, הּמע ׂשה ּוככל נסיעת ֹו סּבת  את  להם וס ּפר ּכזה?"; ּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנֹוסע

ׁשאין  ּבפניו ּומחּו מר ּבנּו?", נֹוסעים הּׁשנה ראׁש לפני "ּכעת עליו: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹותמהּו

ּבפליאה: לֹו ואמרּו הּׁשנה; ראׁש ּבימי רּבנּו אצל להיֹות לבלי הּדבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹנכֹון

ÔËÏ‡ÂÂ  ÒÚ˜e„ ËÈÓ ÔaÈÈË Êe‡ Ï‡Ê Èa Ú„ elÙ‡ ,Êe‡ ?Ò‡ÂÂ"»¿¬ƒ∆∆ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆»¿¿
"!?‰M‰ L‡ Ò'Èa ÌÚ„ ÔeÙ Ô‡ÙÚ‚ ˜ÚÂÂ‡ ÈÓ,אנחנּו "מה? ƒ«∆∆»¿∆∆ƒ¿…«»»ְֲַַ

'דרּוקעס ' (הּנקראים עבים עצים  עם מגר ׁשנ ּו ר ּבנּו היה וכידאפ ּלּו  ( ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הֹועילּו א כן ּפי  על ואף  ר ּבנּו'?!". ׁשל  הּׁשנה מה'ראׁש נ ֹוסעים ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהיינּו

על  רּבנּו אצל היה וא לדרּכֹו, ונסע  אהרן ר ּבי והמ ׁשי אליו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּדּבּוריהם

הּׁשנה: ַָָֹראׁש

‰p‰Âר ּבנּו מאנ ׁשי  אחד איׁש ּגם חסר  היה אהרן רּבי  להרב ּבנ ֹוסף  ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

והיה  מענט ׁש') ּפראסטער א ('גאר מאד ּפׁשּוט איׁש ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה

וג  וויניצע , ּבעיר ּובאֹותֹוּדר ה ּׁשנה, ראׁש על  אז ּבא א הּוא ראׁשם ערב  ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מענין  הרּבה ז"ל רּבנּו ּדּבר הּקדֹוׁשים) לחּייו  האחרֹונה הּׁשנה (היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָהּׁשנה 

אז: ואמר הּׁשנה, ראׁש על אצלֹו הּקדֹוׁש „‡הּקּבּוץ ËLÈ ÊÈ‡ ÚÏ'‰‡" ְְִֶַַַַַָָָָָֹ«¬«∆ƒƒ¿»

"‡„ ËLÈ ÊÈ‡ ÚÏ'Úa Ôe‡ "אינּנּו ּובער 'לע   אינּנּו "אהרן  ה, ∆«∆ƒƒ¿»ֲֵֵֶֶֶֶַַֹ

ׁשל  רּבּה אהרן רּבי ּכמֹו ּכזה ּגדֹול  ׁשאיׁש ׁשּכׁשם להדּגיׁש היתה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוכּונתֹו

ּדב רּבי הּנ"ל, הּפׁשּוט האיׁש ּגם ּכ הּׁשנה, ראׁש על היה א ְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּברסלב

לו ד. אומר והיה  אצלו בא  אחד היה "אם  ס"ח : סימן  מוהר"ן ' ב'חיי  זה לשון  מטבע  ראה

וכו'". 'דרוק' שקורין  עב עץ עם  גדולה  הכאה להחולה שיתן

רבינו:ה. ושאמר משה , היה  הפשוט האיש של ששמו יצחק לוי רבי מספר אחרת בפעם

א" ניט איז מה'לע אן  א ניט איז (ושמא"אהר'לע איננו". ומשה   איננו "אהרן  ְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹ

דב' 'משה שמו ).היה 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רמט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּגדל  ׁשּכלּפי והינּו אצלֹו, היה ו א ּבא א הּוא ּגם ּבער'לע), ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ(המכּנה

הּצרּופים  הכרח לענין ּכּגדֹול ּכּקטן ׁשוים, ׁשניהם ה ּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהענין

הּתֹורה  מּדברי  הּמּובן  ּוכפי הּׁשנה, ראׁש על אצלֹו מההתק ּבצּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּנעׂשים

ּתֹוכחה"  עיי"ש)"ּתקעּו ח , סי' תנינא הּׁשנה (ליקוטי ּבראׁש אז, ׁשּגּלה ְְִִֵֶַָָָָָֹ

לחּייו  .ו האחרֹון ְֲַַָָ

„BÚÂ על אצלֹו ה ּקדֹוׁש הּקּבּוץ מּגדּלת ּדּבּורים הרּבה ז "ל רּבנ ּו אז ּדּבר ¿ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻ

ּגם  ּגניזתֹו למקֹום ׁשּיתק ּבצּו ׁשּכּונתֹו ּתלמידיו והבינּו הּׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹראׁש

הסּתּלקּותֹו :ז אחרי ְְֲִֵַַ

בדווקא,ו. ישראל כלל  כל  ידי  על להיעשות  צריכה שהיתה המשכן בעבודת גם  ומצינו

בן ואהליאב הוא  בליבו נתן  "ולהורות לד) לה (שמות הפסוק על רש"י  ראה כגדול, כקטון 

השפחות, מבני שבשבטים , הירודין מן דן, משבט  "ואהליאב וז "ל : דן", למטה  אחיסמך 

(איוב  שנאמר מה  לקיים השבטים, מגדולי  והוא המשכן  למלאכת לבצלאל המקום והשווהו

(רל"י ). דל'". לפני  שוע ניכר 'ולא  יט) לד

וכו'ז. באומאן  האחרון השנה ראש "בערב ת"ו: סימן מוהר "ן' ב'חיי  זה מעשה  אודות  ראה

ז"ל  לרבינו נסע  זה ומחמת מניעות, ריבוי מחמת השנה ראש על  בא  שלא מאחד עוד דיבר 

יהיה ולא  לביתו, לשוב בעצמו ז"ל רבינו לו וציווה  המניעות, לו וסיפר  השנה , ראש קודם

יזכה שלא  מה מאוד לו צר והיה החשובים, מגדולי היה האיש וזה  השנה. ראש על אצלו

יישאר  רק לביתו ישוב שלא ז "ל  לפניו להתעקש והתחיל  השנה, בראש עימנו נמנה  להיות

ז"ל: רבינו לו אמר ואז לביתו; וגירשו בדבריו, ז "ל  הוא  נתרצה ולא  השנה, ראש על  אצלו

לו  ואמר  השנה '. ראש על אצלי תהיה  לא  שאתה מה הזה, הצער  לעצמי  לצייר יכול 'איני

דיבר  השנה  ראש בערב כך אחר לביתו. ושב הסכים; ולא  בכאן!'; אשאר כן  'אם הנ"ל : האיש

אך  השנה  ראש על כאן  להיות באמת רצה  כי גדול, רחמנות  יש שעליו ואמר מזה, עימנו

לכם , אומר 'ומה הלב: מעומק חזק בקול  ואמר  ז"ל הוא  ענה כך  אחר  הנ"ל . מחמת  נמנע 

סגיא : זיע  בקול הלשון בזה ואמר השנה )!'; ראש על אצלו מלהיות  (היינו מזה  גדול דבר  אין 

גטע  אנדערע איי, האנדן! פאר ניט איז פן דער גרעסערס קיין זאגן,  איי  אי זאל אזי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ'ווי

קיא!' א נא איז אזי ? ניט זאגן  איי,אידן  בנמצא ! אין  מזה גדול דבר  לכם , אומר ['מה  ְְְִִִַַַָָָ

עליו  מקשין  כבר  זה בלא  הלא (כלומר : קושיא!'] עוד אז  כך? אומרים אינם  אחרים צדיקים 

על  אצלו להיות  כך כל שהקפיד מה  כן, גם זאת  קושיא  גם עוד קשה  ויהיה הרבה , קושיות

למדנו  דברים: כמה  למדנו עימנו אז שדיבר  הקדושים דבריו ומכלל דייקא). השנה ראש

מכבר , זאת  שידענו פי  על  אף כי  השנה, ראש על  אצלו להיות  החיוב גודל עוצם  הפעם  עוד

החיוב  עצם  הבננו אז  הנוראות  ומתנועותיו בזה אז הקדושים  דבריו מריבוי כן פי על אף

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רמח

C„a ּכׁשהם נפּתלי רּבי ואת מ ֹוהרנ"ת את אהרן רּבי ּפגׁש חזרת ֹו ¿∆∆ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּוכׁשראּוהּו ה ּׁשנה, ראׁש על אצלֹו להי ֹות רּבנּו אל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוסעים

ּבתמיהה: ‡ÚËˆÈ?"ׁשאלּוהּו ˜ÚÂÂ‡ eËÒ‡Ù e‡ÂÂ" אּתה "להיכן   ְְִִֵָ¿»¿¿«∆ƒ¿∆ְֵַָָ

הּנ"ל, הּמע ׂשה ּוככל נסיעת ֹו סּבת  את  להם וס ּפר ּכזה?"; ּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנֹוסע

ׁשאין  ּבפניו ּומחּו מר ּבנּו?", נֹוסעים הּׁשנה ראׁש לפני "ּכעת עליו: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹותמהּו

ּבפליאה: לֹו ואמרּו הּׁשנה; ראׁש ּבימי רּבנּו אצל להיֹות לבלי הּדבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹנכֹון

ÔËÏ‡ÂÂ  ÒÚ˜e„ ËÈÓ ÔaÈÈË Êe‡ Ï‡Ê Èa Ú„ elÙ‡ ,Êe‡ ?Ò‡ÂÂ"»¿¬ƒ∆∆ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆»¿¿
"!?‰M‰ L‡ Ò'Èa ÌÚ„ ÔeÙ Ô‡ÙÚ‚ ˜ÚÂÂ‡ ÈÓ,אנחנּו "מה? ƒ«∆∆»¿∆∆ƒ¿…«»»ְֲַַ

'דרּוקעס ' (הּנקראים עבים עצים  עם מגר ׁשנ ּו ר ּבנּו היה וכידאפ ּלּו  ( ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הֹועילּו א כן ּפי  על ואף  ר ּבנּו'?!". ׁשל  הּׁשנה מה'ראׁש נ ֹוסעים ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהיינּו

על  רּבנּו אצל היה וא לדרּכֹו, ונסע  אהרן ר ּבי והמ ׁשי אליו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּדּבּוריהם

הּׁשנה: ַָָֹראׁש

‰p‰Âר ּבנּו מאנ ׁשי  אחד איׁש ּגם חסר  היה אהרן רּבי  להרב ּבנ ֹוסף  ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

והיה  מענט ׁש') ּפראסטער א ('גאר מאד ּפׁשּוט איׁש ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה

וג  וויניצע , ּבעיר ּובאֹותֹוּדר ה ּׁשנה, ראׁש על  אז ּבא א הּוא ראׁשם ערב  ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מענין  הרּבה ז"ל רּבנּו ּדּבר הּקדֹוׁשים) לחּייו  האחרֹונה הּׁשנה (היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָהּׁשנה 

אז: ואמר הּׁשנה, ראׁש על אצלֹו הּקדֹוׁש „‡הּקּבּוץ ËLÈ ÊÈ‡ ÚÏ'‰‡" ְְִֶַַַַַָָָָָֹ«¬«∆ƒƒ¿»

"‡„ ËLÈ ÊÈ‡ ÚÏ'Úa Ôe‡ "אינּנּו ּובער 'לע   אינּנּו "אהרן  ה, ∆«∆ƒƒ¿»ֲֵֵֶֶֶֶַַֹ

ׁשל  רּבּה אהרן רּבי ּכמֹו ּכזה ּגדֹול  ׁשאיׁש ׁשּכׁשם להדּגיׁש היתה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוכּונתֹו

ּדב רּבי הּנ"ל, הּפׁשּוט האיׁש ּגם ּכ הּׁשנה, ראׁש על היה א ְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּברסלב

לו ד. אומר והיה  אצלו בא  אחד היה "אם  ס"ח : סימן  מוהר"ן ' ב'חיי  זה לשון  מטבע  ראה

וכו'". 'דרוק' שקורין  עב עץ עם  גדולה  הכאה להחולה שיתן

רבינו:ה. ושאמר משה , היה  הפשוט האיש של ששמו יצחק לוי רבי מספר אחרת בפעם

א" ניט איז מה'לע אן  א ניט איז (ושמא"אהר'לע איננו". ומשה   איננו "אהרן  ְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹ

דב' 'משה שמו ).היה 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רנאְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לֹומר רצה א הּבחירה למען   א זה, ּבדבר ּתלּויה  ׁשרפּואתֹו זה, ענין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל

ּבמפר ׁש זאת  :ח לֹו ְִָֹֹ

רּבי נפּתלי, ורּבי (ּכמ ֹוהרנ "ת הּגדֹולים ר ּבנּו ּתלמידי ּכלל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָואכן

האחרֹון  הּׁשנה  ּבראׁש ׁשהיּו אייזיק ) ׁשמּואל ורּבי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹי ּודל

ׁשנת  ׁשל הּבא, הּׁשנה לראׁש לאּומאן באּו נקּבצ ּו ּכּלם חּייו, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻלימי

ּולהתּפּל הּׁשנה, ראׁש ּבערב הּקד ֹוׁש קברֹו על להׁשּתּטח  ל תקע "ב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכּונת  היתה ׁשּכן הבינּו ּכי הּׁשנים , ּבׁשאר  וכן הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹיחד 

ׁשּדּבר והבינּו הּׁשנה, ראׁש על הּקּבּוץ לענין הזהר ֹותיו ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹרּבנ ּו

ע ֹומד  ׁשהּוא ּבמפרׁש ואמר ׁשּידע אף  זה ּבענין מפרׁשֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹרּבנ ּו

ׁשמע וא אז היה ׁשּלא מּברסלב הרב אהרן רּבי  מ ּלבד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלהסּתּלק;

ההתאּספּות  ּבענין ּבּקׁשתֹו ואת רּבנּו ׁשל והזהרֹותיו ּדּבּוריו ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת

ּפעם  ּבׁשּום עֹוד  לב ֹוא הֹוסיף א ּכן ועל אליו, לב ֹוא ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָוההתק ּבצ ּות

הרב ּבנֹו וכן רּבנ ּו, הס ּתּלק ּות אחרי  ה ּׁשנה ראׁש ימי על  ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹלאּומאן

הרב ּדהינּו ליי ּב, הירׁש הרב ּבני (אמנם נסע . א לייּב היר ׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָרּבי

ּבׁשנה  ׁשנה מּדי מ ּגיעים היּו הם ח ּיים, הרב  ואחיו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמּטׁשעהרין 

ה ּׁשנה): ראׁש על ְַַַָָֹלא ּומאן

 רד

Á‡ על יחד להתקּבץ  צריכים ׁשאנחנ ּו ּתכף  נתחּזקּתי  וכּו' הסּתּלקּותֹו ««ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַ

חציו ח. כאילו עצמו אדם יראה "לעולם  מ.): (קידושין חז"ל ציוונו המצוות  שבכל  וכמו

 אחת עבירה  עבר זכות , לכף  עצמו שהכריע  אשריו,  אחת  מצוה עשה  זכאי, וחציו חייב

נידון שהעולם לפי  אומר: שמעון  ב"ר  אלעזר  רבי  חובה. לכף עצמו את  שהכריע לו, אוי

כל  ואת  עצמו את שהכריע אשריו,  אחת מצוה עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר

השנה ראש לעניין זה  דבר בנפשו  לקבוע  האדם צריך כן  שם; עיין וכו'", זכות  לכף  העולם 

[ועיין (רל "י). זכות. לכף  כולו העולם  ואת  עצמו את  מכריע הוא  זה  ידי שעל  רבינו, אצל

י"ג] ואות ט' אות ח' סימן תנינא  ליקוטי  לחכמה' 'פרפראות עוד

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רנ

B˙B‡e ּגּלה הּקדֹוׁשים, לחּייו האחר ֹונה הּׁשנה היא ה ּׁשנה, ראׁש ¿ְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

ח ' ׁשּבסימן ּתֹוכחה "  "ּתקע ּו הּתֹורה את ּכאמ ּור  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָרּבנּו

מהחֹולאת  נּצֹולין  אחד ׁשכן  ׁשּנּתֹוסף  ידי  ׁשעל ׁשם ּומבאר ּתנינא , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבלּקּוטי

ואמר ּו ׁשם, עּין החֹולאת , ונתּבּטל רפּואה ּבא זה ידי ועל  אנ ׁשיוכּו', ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

מּברסלב הרב  אהרן הרב  מֹורנּו על רּבנּו ר ּמז זאת ׁשּבאמר ֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשלֹומנּו

לביתֹו מאּומאן  ה ּׁשנה רא ׁש ּבערב וחזר נסע (ּכי עּמהם  אז היה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

יחד  'ׁשכן' היה וא  לעיל), ּכמס ּפר העיר אנׁשי עם להיֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּבברסלב 

חסרֹונֹו לרּבנ ּו וכאב הּׁשנה, ּבראׁש רּבנ ּו אצל ׁשּנׁשאר ּו ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעם

ואּלּו ּכּנ"ל, הּגיע ׁשּלא ׁשלֹומנּו מאנ ׁשי  אחד עֹוד ׁשל חסרֹונ ֹו וגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלֹו

ר ּבנּו יכ ֹול היה  הּׁשנה ראׁש ימי על ר ּבנּו אצל אהרן רּבי נׁשאר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהיה

 מסּתּלק  היה וא „Úלהתר ּפאת, ÔÈ‡ ÔÚ˜e‡ÂÂÚ‚‡ Ë‡‰ Èa Ú„" ְְְְִִֵַַָָֹ∆∆ƒ»»¿∆¿¿∆ƒ∆

 ‰M‰ L‡ ÛÈB‡ ÔÈÈÊ ÔÚÂÂ Ï‡Ê  Ú„ Ô‰‡ Èa ÔÚÂÂ Ê‡ ‰Bz»«∆∆ƒ«¬…∆»»∆«…«»»
˜lzÒ ËLÈ ËÏ‡ÂÂ Ú Ôe‡ ,‰‡eÙ ‡ Ôa‡‰ ËÚ˜Ú‚ Èa Ú„ ËÏ‡ÂÂ»¿∆∆ƒ∆∆¿»¿«¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿«≈

"Ô‡ÂÂÚ‚. ∆»¿

‰p‰Â אהרן רּבי  להרב  הּקד ֹוׁש רּבנּו ּכׁשאמר ּכי  ּגם  מ ּובן "˜ËÒÚּבזה  ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ∆¿¿
ËÒÚÂÂ e„ Ê‡ Ôa‡‰ ÏÚÂÂ CÈ‡ Ò‡ÂÂ Úˆ ÌÚ„ ÔÏ‡ÓÒÈB‡ ËLÈ CÈÊƒƒ¿¿»¿∆««»ƒ∆»¿«∆¿

"‰M‰ L‡ ÈÓ ÈÈa ÔÈÈÊ ËLÈה ּצער את לעצמ לצּיר יכֹול אינ"  ƒ¿««ƒ…«»»ְְְְְֵֵֶַַַַַָ

ּגם  לֹו לרמז התּכּון   הּׁשנה" ּבראׁש ּכאן  אצלי ּתהיה ּכׁשּלא ּלי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּיהיה

באומאן אצלו להיות חזק שרצונו למדנו אז וגם בכתב; זאת  לבאר אפשר  שאי ויותר, יותר

צריכין כמה למדנו וגם  מזה; גדול  דבר ושאין הסתלקותו, לאחר תמיד השנה ראש על 

השנה, ראש על אצלו מלהיות  המניעות  בפרט שבקדושה, מדבר המניעות  לשבר  לחזק

בעצמו  ז"ל הוא אם  שאפילו עד השנה , ראש על  דייקא  ולהיות ביותר  לשברם שצריכים 

(וכמבואר  זה על  להסתכל חלילה   השנה ראש על  אצלו להיות לבלי  ומסכים  מצווה

ישיב  הוא כי  זה, על שאלה שום  אותו לשאול לבלי  מאוד ליזהר וצריכין  מזה ), לעיל 

הוא [וכן דייקא  להיות צריכין  לאמיתו האמת  בנקודת  כן פי  על  ואף  להיות, לבלי  בוודאי 

לדורות ]". נוהג 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רנאְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לֹומר רצה א הּבחירה למען   א זה, ּבדבר ּתלּויה  ׁשרפּואתֹו זה, ענין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל

ּבמפר ׁש זאת  :ח לֹו ְִָֹֹ

רּבי נפּתלי, ורּבי (ּכמ ֹוהרנ "ת הּגדֹולים ר ּבנּו ּתלמידי ּכלל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָואכן

האחרֹון  הּׁשנה  ּבראׁש ׁשהיּו אייזיק ) ׁשמּואל ורּבי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹי ּודל

ׁשנת  ׁשל הּבא, הּׁשנה לראׁש לאּומאן באּו נקּבצ ּו ּכּלם חּייו, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻלימי

ּולהתּפּל הּׁשנה, ראׁש ּבערב הּקד ֹוׁש קברֹו על להׁשּתּטח  ל תקע "ב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכּונת  היתה ׁשּכן הבינּו ּכי הּׁשנים , ּבׁשאר  וכן הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹיחד 

ׁשּדּבר והבינּו הּׁשנה, ראׁש על הּקּבּוץ לענין הזהר ֹותיו ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹרּבנ ּו

ע ֹומד  ׁשהּוא ּבמפרׁש ואמר ׁשּידע אף  זה ּבענין מפרׁשֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹרּבנ ּו

ׁשמע וא אז היה ׁשּלא מּברסלב הרב אהרן רּבי  מ ּלבד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלהסּתּלק;

ההתאּספּות  ּבענין ּבּקׁשתֹו ואת רּבנּו ׁשל והזהרֹותיו ּדּבּוריו ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת

ּפעם  ּבׁשּום עֹוד  לב ֹוא הֹוסיף א ּכן ועל אליו, לב ֹוא ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָוההתק ּבצ ּות

הרב ּבנֹו וכן רּבנ ּו, הס ּתּלק ּות אחרי  ה ּׁשנה ראׁש ימי על  ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹלאּומאן

הרב ּדהינּו ליי ּב, הירׁש הרב ּבני (אמנם נסע . א לייּב היר ׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָרּבי

ּבׁשנה  ׁשנה מּדי מ ּגיעים היּו הם ח ּיים, הרב  ואחיו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמּטׁשעהרין 

ה ּׁשנה): ראׁש על ְַַַָָֹלא ּומאן

 רד

Á‡ על יחד להתקּבץ  צריכים ׁשאנחנ ּו ּתכף  נתחּזקּתי  וכּו' הסּתּלקּותֹו ««ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַ

חציו ח. כאילו עצמו אדם יראה "לעולם  מ.): (קידושין חז"ל ציוונו המצוות  שבכל  וכמו

 אחת עבירה  עבר זכות , לכף  עצמו שהכריע  אשריו,  אחת  מצוה עשה  זכאי, וחציו חייב

נידון שהעולם לפי  אומר: שמעון  ב"ר  אלעזר  רבי  חובה. לכף עצמו את  שהכריע לו, אוי

כל  ואת  עצמו את שהכריע אשריו,  אחת מצוה עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר

השנה ראש לעניין זה  דבר בנפשו  לקבוע  האדם צריך כן  שם; עיין וכו'", זכות  לכף  העולם 

[ועיין (רל "י). זכות. לכף  כולו העולם  ואת  עצמו את  מכריע הוא  זה  ידי שעל  רבינו, אצל

י"ג] ואות ט' אות ח' סימן תנינא  ליקוטי  לחכמה' 'פרפראות עוד

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רנ

B˙B‡e ּגּלה הּקדֹוׁשים, לחּייו האחר ֹונה הּׁשנה היא ה ּׁשנה, ראׁש ¿ְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

ח ' ׁשּבסימן ּתֹוכחה "  "ּתקע ּו הּתֹורה את ּכאמ ּור  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָרּבנּו

מהחֹולאת  נּצֹולין  אחד ׁשכן  ׁשּנּתֹוסף  ידי  ׁשעל ׁשם ּומבאר ּתנינא , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבלּקּוטי

ואמר ּו ׁשם, עּין החֹולאת , ונתּבּטל רפּואה ּבא זה ידי ועל  אנ ׁשיוכּו', ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

מּברסלב הרב  אהרן הרב  מֹורנּו על רּבנּו ר ּמז זאת ׁשּבאמר ֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשלֹומנּו

לביתֹו מאּומאן  ה ּׁשנה רא ׁש ּבערב וחזר נסע (ּכי עּמהם  אז היה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

יחד  'ׁשכן' היה וא  לעיל), ּכמס ּפר העיר אנׁשי עם להיֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּבברסלב 

חסרֹונֹו לרּבנ ּו וכאב הּׁשנה, ּבראׁש רּבנ ּו אצל ׁשּנׁשאר ּו ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעם

ואּלּו ּכּנ"ל, הּגיע ׁשּלא ׁשלֹומנּו מאנ ׁשי  אחד עֹוד ׁשל חסרֹונ ֹו וגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלֹו

ר ּבנּו יכ ֹול היה  הּׁשנה ראׁש ימי על ר ּבנּו אצל אהרן רּבי נׁשאר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהיה

 מסּתּלק  היה וא „Úלהתר ּפאת, ÔÈ‡ ÔÚ˜e‡ÂÂÚ‚‡ Ë‡‰ Èa Ú„" ְְְְִִֵַַָָֹ∆∆ƒ»»¿∆¿¿∆ƒ∆

 ‰M‰ L‡ ÛÈB‡ ÔÈÈÊ ÔÚÂÂ Ï‡Ê  Ú„ Ô‰‡ Èa ÔÚÂÂ Ê‡ ‰Bz»«∆∆ƒ«¬…∆»»∆«…«»»
˜lzÒ ËLÈ ËÏ‡ÂÂ Ú Ôe‡ ,‰‡eÙ ‡ Ôa‡‰ ËÚ˜Ú‚ Èa Ú„ ËÏ‡ÂÂ»¿∆∆ƒ∆∆¿»¿«¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿«≈

"Ô‡ÂÂÚ‚. ∆»¿

‰p‰Â אהרן רּבי  להרב  הּקד ֹוׁש רּבנּו ּכׁשאמר ּכי  ּגם  מ ּובן "˜ËÒÚּבזה  ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ∆¿¿
ËÒÚÂÂ e„ Ê‡ Ôa‡‰ ÏÚÂÂ CÈ‡ Ò‡ÂÂ Úˆ ÌÚ„ ÔÏ‡ÓÒÈB‡ ËLÈ CÈÊƒƒ¿¿»¿∆««»ƒ∆»¿«∆¿

"‰M‰ L‡ ÈÓ ÈÈa ÔÈÈÊ ËLÈה ּצער את לעצמ לצּיר יכֹול אינ"  ƒ¿««ƒ…«»»ְְְְְֵֵֶַַַַַָ

ּגם  לֹו לרמז התּכּון   הּׁשנה" ּבראׁש ּכאן  אצלי ּתהיה ּכׁשּלא ּלי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּיהיה

באומאן אצלו להיות חזק שרצונו למדנו אז וגם בכתב; זאת  לבאר אפשר  שאי ויותר, יותר

צריכין כמה למדנו וגם  מזה; גדול  דבר ושאין הסתלקותו, לאחר תמיד השנה ראש על 

השנה, ראש על אצלו מלהיות  המניעות  בפרט שבקדושה, מדבר המניעות  לשבר  לחזק

בעצמו  ז"ל הוא אם  שאפילו עד השנה , ראש על  דייקא  ולהיות ביותר  לשברם שצריכים 

(וכמבואר  זה על  להסתכל חלילה   השנה ראש על  אצלו להיות לבלי  ומסכים  מצווה

ישיב  הוא כי  זה, על שאלה שום  אותו לשאול לבלי  מאוד ליזהר וצריכין  מזה ), לעיל 

הוא [וכן דייקא  להיות צריכין  לאמיתו האמת  בנקודת  כן פי  על  ואף  להיות, לבלי  בוודאי 

לדורות ]". נוהג 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רנג ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

רה

Á‡ הּׁשנה ראׁש היה וזה תקע "ב, ׁשנת ׁשל ה ּׁשנה ראׁש הּגיע  ּכ ««ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

 יתּבר הּׁשם עזרני  נפלאֹותיו ּובעצם הס ּתּלק ּותֹו, ׁשאחר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהראׁשֹון 

ׁשנה  ּבכל נּתֹוסף הּנה ועד ּומאז הּׁשנה, ראׁש על לאּומאן יחד ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּנתקּבצנ ּו

הּׁשנה ראׁש על ּכן  ּגם ּובאּו ּבחּיים ׁשּבחרּו נפ ׁשֹות ּכּמה ÁhzL‰Ïוׁשנה ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿ƒ¿«≈«
‰M‰ L‡a „ÁÈ enÚ Ïlt˙‰Ïe ,‰M‰ L‡ Úa LB„w‰ B˜ ÏÚ; «ƒ¿«»¿∆∆…«»»¿ƒ¿«≈ƒ»««¿…«»»

קצת  ּומבאר  מקֹומ ֹו, ּכאן אין  הּׁשנה ּבראׁש ׁשּלנ ּו הּקּבּוץ  מעלת ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹועצם

אחר תו)ּבמקֹום  תג סימנים מוהר"ן :(חיי ְֵַָ

פא ] סימן ח "א  מוהרנ"ת [ימי

נוסעים  שאתם הדרך בהירות  אור  לראות  שאזכה [אחלי מיר ' צו זיי  אויף  פארט איר וואס

רבינו  כי  לבוא , העתיד על רבינו שרימז  מה  זה מדיבור  גם  יראה בזה והמתבונן אלי]". עליו

האחרון השנה ראש בערב כזה דיבור ואמר  להסתלקותו, מאוד וסמוך  חולה כבר  אז  היה 

בשנה שנה מידי  לאומאן אליו שיבואו הדרך על היינו להבא, על בזה המכוון  שבוודאי שלו,

(רל"י ). הסתלקותו. אחר אף 

ראש יא. על באומאן אצלו להיות  חזק שרצונו למדנו "אז  ת "ו: סימן  מוהר"ן ' ב'חיי גם ראה

תלמידי שאר  וכן  מוהרנ"ת שם . עיין מזה", גדול דבר ואין  הסתלקותו, לאחר  תמיד השנה 

שכוונתו  השנה, ראש בימי  אצלו להיות  אנשיו על  כשהזהיר  הקדושים  מדבריו הבינו רבינו

בכל  אנשיו שיבואו ידי  על שלו השנה הראש תיקוני  ימשיכו הסתלקותו לאחר שגם היתה

שאנשיו  וכן  השנה , ראש בימי אומאן בעיר ולהיות קברו על להשתטח  השנה  ראש ערב

הצדיק  לקבר  הנסיעה  בעניין  [וראה  כנ "ל; השנה  ראש בימי ביחד להתפלל שנה בכל יתקבצו

חודש  ראש י"ג, אות  ד' הפירות ברכת  הלכות ' ב'ליקוטי השנה  וראש השנה  ראש ערב על 

מהיתומים  חוב גביית י "ג , אות ד' שלוחין ח ', אות ד' ערלה  ח', אות  ה ' ריבית כ"ב, אות ו'

שנת עקב מוצ "ש תר"ד, שנת  תבוא כי  ד' מיום מכתבים  לתרופה' 'עלים ועוד; י "ג , אות  ה '

אות סוף ס"א  סימן  לחכמה ' ב'פרפראות וראה ועוד; תקצ "ז, שנת  וילך ניצבים  א ' יום  תקצ"ו,

השנה ראש על  לבוא  שצריך שם  שכתוב רי"א, סימן  קמא בליקוטי גם מרומז  שזה  ט"ו

עיין הקדוש, רבינו של  עצמותיו גניזת  מקום  אומאן , העיר  על מרמז  שזה יוסף', ל'עצמות

השנה ראש צ"ו, אות ו' הפת  בציעת הלכות' 'ליקוטי ראה  השנה  בראש הקיבוץ ובעניין  שם.

מיום  מכתבים לתרופה' 'עלים ועוד; כ', אות ג' בחבירו חובל מ"ז , אות ה ' ריבית ב', אות  ו'

תר "ג, שנת עקב ג ' יום תקצ"ח, שנת סוכות  דחוה "מ ב' ג' ליום אור  תקצ "ד, שנת  וישב א '

אותה תוכחה'  'תקעו (בתורה  ו' אות ח' סימן תנינא בליקוטי  רבינו רימז  זה  ועניין  ועוד;

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רנב 

ּבאּומאן  הּׁשנה חּיּותֹוטראׁש ּבחּיים ראיֹות י ּכמֹו ּכּמה זה על לי  והי ּו ; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

הּקדֹוׁשים  מ ּדּבּוריו :יא מבארֹות ְְִִִַָָֹ

סז] סימן ח"א מוהרנ"ת  [ימי

בבירור ט . והבין הגדולים) רבינו תלמידי  כלל (וכן  מוהרנ"ת תפס ז"ל רבינו הסתלקות אחרי

שלו' השנה  ה 'ראש שעניין  הקדוש, רבינו של  ותנועותיו רמזיו דיבוריו צירופי וכמה מכמה 

ראש  בכל  כאחד שלומנו אנשי  כל יחדיו להתקבץ דהיינו הסתלקותו, אחרי גם  אף  ימשיך

בעיר  להיות  צריך האסיפה  שמקום  ז "ל  רבינו של  קדשו רוח  המשך  לנכון הבין  וגם  השנה ,

קיבוצנו  אסיפת מדוע  לזה, הטעם יגלה  שמשיח אמר  נחמן  ב"ר אברהם ורבי דייקא ; אומאן 

 אומאן  בעיר דווקא להיות צריכה השנה  ראש רינ'ס בימי דעם פארוואס זאגן וועט ְְְִִֶֶֶַַָָָ"מיח 

אמאן " אין  זיין דארף אליין  הנה כמדומהרא" קצ "ז: סימן  מוהר "ן' ב'חיי עוד [וראה . ְִֵַַַַַָָֹ

נדוד  להרחיק דעתו על שעולה אז מאוד שדיבר שמתגעגע לו, צר אבל  ושלום, חס מאיתנו 

שיהיה מאד ומשתוקק מתגעגע  היה באומאן , שהיה  הזה הקיץ בכל כי  השנה , הראש אחר

ז"ל שם  רבינו ביאר לא "אמנם ר"ה : בסימן שם  עוד וראה  השנה "; בראש שלו הקיבוץ עם 

מאוד  וחתומים סתומים הדברים  עדיין אבל  וכו', דווקא לאומאן  הנ "ל זה  עניין  שייכות מה 

וסוד  ז"ל רבינו גדולת  מעלת  הימים  באחרית להשיג הזוכה אשרי  מה , עד יודע איתנו ואין 

מדעת ונעלמים  אדם מבני  ומכוסים נפלאים דברים העולם, בזה  ועשה  פעל אשר  הנהגותיו

מוהרנ "ת ' ב'ימי גם  [וראה (רל "י); יתברך "]. והקדוש הגדול שמו למען והכל מאוד, אנושי 

עלינו  צוואתו בעניין בפרט מאוד, ונורא  נפלא  היה לברכה זכרונו "דרכו ס"ו: סימן א ' חלק

דיבורים  אם כי  ממנו שמענו לא ממש להסתלקותו סמוך כי הסתלקותו, אחר להתנהג איך

אחר  להתנהג  איך הנהגה שום אז לנו ציווה  ולא למעלה, נרשמו מהם  וקצת מועטים,

כי כראוי , לנו ציווה ולא  יפה לנו סידר שלא  בעולם  דבר  שום  אין  באמת  אבל  הסתלקותו,

לימד  בכולם  לפניו, לעמוד שזכינו הימים  כל  מקודם  עימנו שדיבר הדיבורים בכל באמת

הדיבורים  כל ובפרט הסתלקותו, ולאחר בחייו חיינו, ימי כל  תמיד להתנהג  איך  אותנו

צוואות היו שכולם מלעמבערג, שבא  מיום  ממנו ששמענו והמעשיות והתורות והשיחות

מגיעים , הם  היכן  עד היטב הבנתי  שלא דיבורים  כמה  היו שבחייו רק תמיד, להתנהג  איך

איש  בלב עצה  עמוקים מים  נובעים , מים והם  לעד, וקיימים  חיים הם הקדושים  דבריו ,אבל

איך  אותנו ומזכירים אותנו  ומלמדים חיים מים נובעים  הם פעם  ובכל בליבי, טמונים  והם 

להתנהג, איך הקדושים  מדבריו למפרע פעם בכל מבין  ואני העניינים, בכל ובפרט להתנהג

אחר  רק אז , לב להם שמו לא רק אנשים, כמה לפני בפירוש שאמר דברים  שהרבה 

לבאר  אפשר  אי  זה וכל  הדברים; אלו על  בפירוש לנו שציווה הכל וראו הבינו הסתלקותו

בכתב"]. היטב

ואמר י . מזה , דיבר באומאן  האחרון השנה  ראש "בערב רצ"א: סימן מוהר "ן' ב'חיי ראה

וועגן די  פון לעכטיגקייט דאס זעהן צו זיין זוכה זאל  איך  אז מיר וואונטש 'איך  הלשון : בזה



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רנג ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

רה

Á‡ הּׁשנה ראׁש היה וזה תקע "ב, ׁשנת ׁשל ה ּׁשנה ראׁש הּגיע  ּכ ««ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

 יתּבר הּׁשם עזרני  נפלאֹותיו ּובעצם הס ּתּלק ּותֹו, ׁשאחר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהראׁשֹון 

ׁשנה  ּבכל נּתֹוסף הּנה ועד ּומאז הּׁשנה, ראׁש על לאּומאן יחד ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּנתקּבצנ ּו

הּׁשנה ראׁש על ּכן  ּגם ּובאּו ּבחּיים ׁשּבחרּו נפ ׁשֹות ּכּמה ÁhzL‰Ïוׁשנה ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿ƒ¿«≈«
‰M‰ L‡a „ÁÈ enÚ Ïlt˙‰Ïe ,‰M‰ L‡ Úa LB„w‰ B˜ ÏÚ; «ƒ¿«»¿∆∆…«»»¿ƒ¿«≈ƒ»««¿…«»»

קצת  ּומבאר  מקֹומ ֹו, ּכאן אין  הּׁשנה ּבראׁש ׁשּלנ ּו הּקּבּוץ  מעלת ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹועצם

אחר תו)ּבמקֹום  תג סימנים מוהר"ן :(חיי ְֵַָ

פא ] סימן ח "א  מוהרנ"ת [ימי

נוסעים  שאתם הדרך בהירות  אור  לראות  שאזכה [אחלי מיר ' צו זיי  אויף  פארט איר וואס

רבינו  כי  לבוא , העתיד על רבינו שרימז  מה  זה מדיבור  גם  יראה בזה והמתבונן אלי]". עליו

האחרון השנה ראש בערב כזה דיבור ואמר  להסתלקותו, מאוד וסמוך  חולה כבר  אז  היה 

בשנה שנה מידי  לאומאן אליו שיבואו הדרך על היינו להבא, על בזה המכוון  שבוודאי שלו,

(רל"י ). הסתלקותו. אחר אף 

ראש יא. על באומאן אצלו להיות  חזק שרצונו למדנו "אז  ת "ו: סימן  מוהר"ן ' ב'חיי גם ראה

תלמידי שאר  וכן  מוהרנ"ת שם . עיין מזה", גדול דבר ואין  הסתלקותו, לאחר  תמיד השנה 

שכוונתו  השנה, ראש בימי  אצלו להיות  אנשיו על  כשהזהיר  הקדושים  מדבריו הבינו רבינו

בכל  אנשיו שיבואו ידי  על שלו השנה הראש תיקוני  ימשיכו הסתלקותו לאחר שגם היתה

שאנשיו  וכן  השנה , ראש בימי אומאן בעיר ולהיות קברו על להשתטח  השנה  ראש ערב

הצדיק  לקבר  הנסיעה  בעניין  [וראה  כנ "ל; השנה  ראש בימי ביחד להתפלל שנה בכל יתקבצו

חודש  ראש י"ג, אות  ד' הפירות ברכת  הלכות ' ב'ליקוטי השנה  וראש השנה  ראש ערב על 

מהיתומים  חוב גביית י "ג , אות ד' שלוחין ח ', אות ד' ערלה  ח', אות  ה ' ריבית כ"ב, אות ו'

שנת עקב מוצ "ש תר"ד, שנת  תבוא כי  ד' מיום מכתבים  לתרופה' 'עלים ועוד; י "ג , אות  ה '

אות סוף ס"א  סימן  לחכמה ' ב'פרפראות וראה ועוד; תקצ "ז, שנת  וילך ניצבים  א ' יום  תקצ"ו,

השנה ראש על  לבוא  שצריך שם  שכתוב רי"א, סימן  קמא בליקוטי גם מרומז  שזה  ט"ו

עיין הקדוש, רבינו של  עצמותיו גניזת  מקום  אומאן , העיר  על מרמז  שזה יוסף', ל'עצמות

השנה ראש צ"ו, אות ו' הפת  בציעת הלכות' 'ליקוטי ראה  השנה  בראש הקיבוץ ובעניין  שם.

מיום  מכתבים לתרופה' 'עלים ועוד; כ', אות ג' בחבירו חובל מ"ז , אות ה ' ריבית ב', אות  ו'

תר "ג, שנת עקב ג ' יום תקצ"ח, שנת סוכות  דחוה "מ ב' ג' ליום אור  תקצ "ד, שנת  וישב א '

אותה תוכחה'  'תקעו (בתורה  ו' אות ח' סימן תנינא בליקוטי  רבינו רימז  זה  ועניין  ועוד;

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רנב 

ּבאּומאן  הּׁשנה חּיּותֹוטראׁש ּבחּיים ראיֹות י ּכמֹו ּכּמה זה על לי  והי ּו ; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

הּקדֹוׁשים  מ ּדּבּוריו :יא מבארֹות ְְִִִַָָֹ

סז] סימן ח"א מוהרנ"ת  [ימי

בבירור ט . והבין הגדולים) רבינו תלמידי  כלל (וכן  מוהרנ"ת תפס ז"ל רבינו הסתלקות אחרי

שלו' השנה  ה 'ראש שעניין  הקדוש, רבינו של  ותנועותיו רמזיו דיבוריו צירופי וכמה מכמה 

ראש  בכל  כאחד שלומנו אנשי  כל יחדיו להתקבץ דהיינו הסתלקותו, אחרי גם  אף  ימשיך

בעיר  להיות  צריך האסיפה  שמקום  ז "ל  רבינו של  קדשו רוח  המשך  לנכון הבין  וגם  השנה ,

קיבוצנו  אסיפת מדוע  לזה, הטעם יגלה  שמשיח אמר  נחמן  ב"ר אברהם ורבי דייקא ; אומאן 

 אומאן  בעיר דווקא להיות צריכה השנה  ראש רינ'ס בימי דעם פארוואס זאגן וועט ְְְִִֶֶֶַַָָָ"מיח 

אמאן " אין  זיין דארף אליין  הנה כמדומהרא" קצ "ז: סימן  מוהר "ן' ב'חיי עוד [וראה . ְִֵַַַַַָָֹ

נדוד  להרחיק דעתו על שעולה אז מאוד שדיבר שמתגעגע לו, צר אבל  ושלום, חס מאיתנו 

שיהיה מאד ומשתוקק מתגעגע  היה באומאן , שהיה  הזה הקיץ בכל כי  השנה , הראש אחר

ז"ל שם  רבינו ביאר לא "אמנם ר"ה : בסימן שם  עוד וראה  השנה "; בראש שלו הקיבוץ עם 

מאוד  וחתומים סתומים הדברים  עדיין אבל  וכו', דווקא לאומאן  הנ "ל זה  עניין  שייכות מה 

וסוד  ז"ל רבינו גדולת  מעלת  הימים  באחרית להשיג הזוכה אשרי  מה , עד יודע איתנו ואין 

מדעת ונעלמים  אדם מבני  ומכוסים נפלאים דברים העולם, בזה  ועשה  פעל אשר  הנהגותיו

מוהרנ "ת ' ב'ימי גם  [וראה (רל "י); יתברך "]. והקדוש הגדול שמו למען והכל מאוד, אנושי 

עלינו  צוואתו בעניין בפרט מאוד, ונורא  נפלא  היה לברכה זכרונו "דרכו ס"ו: סימן א ' חלק

דיבורים  אם כי  ממנו שמענו לא ממש להסתלקותו סמוך כי הסתלקותו, אחר להתנהג איך

אחר  להתנהג  איך הנהגה שום אז לנו ציווה  ולא למעלה, נרשמו מהם  וקצת מועטים,

כי כראוי , לנו ציווה ולא  יפה לנו סידר שלא  בעולם  דבר  שום  אין  באמת  אבל  הסתלקותו,

לימד  בכולם  לפניו, לעמוד שזכינו הימים  כל  מקודם  עימנו שדיבר הדיבורים בכל באמת

הדיבורים  כל ובפרט הסתלקותו, ולאחר בחייו חיינו, ימי כל  תמיד להתנהג  איך  אותנו

צוואות היו שכולם מלעמבערג, שבא  מיום  ממנו ששמענו והמעשיות והתורות והשיחות

מגיעים , הם  היכן  עד היטב הבנתי  שלא דיבורים  כמה  היו שבחייו רק תמיד, להתנהג  איך

איש  בלב עצה  עמוקים מים  נובעים , מים והם  לעד, וקיימים  חיים הם הקדושים  דבריו ,אבל

איך  אותנו ומזכירים אותנו  ומלמדים חיים מים נובעים  הם פעם  ובכל בליבי, טמונים  והם 

להתנהג, איך הקדושים  מדבריו למפרע פעם בכל מבין  ואני העניינים, בכל ובפרט להתנהג

אחר  רק אז , לב להם שמו לא רק אנשים, כמה לפני בפירוש שאמר דברים  שהרבה 

לבאר  אפשר  אי  זה וכל  הדברים; אלו על  בפירוש לנו שציווה הכל וראו הבינו הסתלקותו

בכתב"]. היטב

ואמר י . מזה , דיבר באומאן  האחרון השנה  ראש "בערב רצ"א: סימן מוהר "ן' ב'חיי ראה

וועגן די  פון לעכטיגקייט דאס זעהן צו זיין זוכה זאל  איך  אז מיר וואונטש 'איך  הלשון : בזה



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רנה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּגּלה  א לאּומאן  לנסע הסּתּלקּותֹו ׁשאחר הּקדֹוׁש הּׁשנה הראׁש ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּגם

ְֵּבפרּוׁש:

אור ג][כוכבי הערה ושמחה ששון ,

 רז

‰p‰ מעלת ּבענין  ׁשּגּלה ה ּמאמרים ׁשּכל הּקדֹוׁשים ּתלמידיו  מּפי ידּוע ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ

אל  ההתקרב ּות  ידי על ׁשּנע ׂשין והּנפלאים  הּנֹוראים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתּקּונים

לעד, וק ּימים חיים ּבזה ז"ל  ּדבריו  ּכל ּבזה, ׁשּיׁש הּפרטים וכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּצּדיק ,

ענינֹו אל ׁשּמתקרבין ידי על זה ּכל נעׂשה ז"ל הס ּתּלק ּותֹו אחר עכׁשו  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוגם 

הּקדֹוׁש ׁשמֹו על  הּנקראים הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ּבתֹו ונכללין  ז"ל, ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

עצֹותיו  ּומק ּבלין ה ּקדֹוׁשים, ספריו  ּבלּמּוד עצמן ּומתּדּבקין  ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָז"ל,

והּיראה  הּתׁשּובה על ׁשם ּומתּפללים  הּקדֹוׁש צּיּונֹו על ּובאים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשים,

ּבעת  הּקדֹוׁש הּקּבּוץ  ּבתֹו להּכלל ּכׁשּזֹוכין ּבפרט וכּו', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוהעבֹודה

ּבמקֹום  זאת ּכל ּומבאר ּכּידּוע וכּו', הּׁשנה ראׁש על ז"ל אליו ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּמתאּספין

ֵַאחר :

ד ] סימן ח"א לחכמה  [פרפראות 

רח

k'מ ֹוהר "ן 'ח ּיי ּבספר קכו)מבאר  האחרֹון (סי' הּׁשנה ראׁש ּבערב אי ¿»ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לּסע החּיּוב ּגדל ּבענין  הרּבה  ס ּפר  ז"ל להסּתּלקּותֹו סמּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבאּומאן

הרּבה  והזהיר מּזה, ּגדֹול ּדבר ׁשאין ואמר הּׁשנה, ראׁש על  ז"ל  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאליו

הּׁשנה  ראׁש ׁשאחר הּסּכֹות  ּבחג ּתכף ּבסמ ּו ּכׁשּנס ּתּלק  ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻּבזה;

היּו הּנ"ל והאזהרֹות הּסּפּור  ענין  ׁשּכל למפרע  ּכּלם והבינ ּו ידעּו אז  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהּזה,

אנ ׁשי ׁשל הּקּבּוץ  ּכל יחד אז ּגם להתאּסף ז"ל, הס ּתּלק ּות ֹו אחר על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָּגם

מה  מאד נפלאים ּתּקּונים נע ׂשין זה ידי ו ׁשעל הּׁשנה, ראׁש על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלֹומנּו

אליו, הּכמּוסים מ ּטעמים ּבפרּוׁש הענין  ּבאר  ו א ּכלל. לׁשער ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּׁשאין

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רנד 

 רו

Ì‚Â ּׁשּמּובא מה  לזה  ע ֹוד לצרף  צריכים ּבזה ׁשם ׁשּכתב ּדבריו ּכל  אחר ¿«ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּדּבּור ׁשּבכל  הלכֹותיו, ּבספרי ּגם מּזה ּומּובא הּקדֹוׁשים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבמכּתביו 

להבין  לנּו ירמז עֹוד וילּמדנּו, יֹורנּו ז "ל  ורּבנ ּו מֹורנּו ׁשאדֹוננ ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹודּבּור

ּבספריו  הּיֹום ּגם המלּבׁשים הּקדֹוׁשה חכמתֹו ידי רמזי ידי  על ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻמעצמנ ּו

אצל  רק  ה ּוא מעצמֹו להבין הּבחירה ׁשעּקר  ּפי על  אף ּכי וכּו', ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקדֹוׁשים

מּדעּתֹו אחד יֹום  ׁשהֹוסיף מׁשה ּבבחינת ׁשהם ּגדֹולים פז .ּגדֹולי שבת (ראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

קצ) סי' קמא זה,וליקוטי מעין קצת נמצא  ּפׁשּוטים אנׁשים אצל  ּגם אבל ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אדֹוננּו ּכ ּכל הזהיר זה (ּובעבּור אחד ּכל ׁשל ה ּבחירה ׁשרׁש ע ּקר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּזה

וכל  ׁשּכן  ּומ ּכל העצ ֹות), ּתּקּון  על יתּבר להּׁשם לצעק  ז"ל ור ּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹורנּו

מ ּובן  וכן ויֹותר, יֹותר  ּבזה להׁשּתּמׁש צריכין ּכזה ונ ׂשּגב נֹורא ּבדבר  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּכן

זה  ּבענין ׁשּׁשמעּתי ּפה  ּבעל ז"ל  מ ֹוהרנ"ת  הּטעם יבמּדברי זה ׁשּמחמת , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ריבוי ידי  על שנתרבים  התפילה  בתי  בעניין  הסתלקותו) לפני  האחרון  השנה  בראש אמר 

הסתלקותו  לאחר רבינו של  השנה ראש בעניין  ביאור עוד וראה  יחד; להתפלל  המתקבצים

י "ט]. סימן  וסיפורים ' ב'שיחות

ק יב. בתפילה  א' חלק תפילות ' 'ליקוטי  קמא :ראה בליקוטי ק"צ  סימן  על שנתייסדה כ"ט

שקיבלו  ישראל  של  הבחירה  כח שעיקר ברחמיך  הודעתנו אתה כל , אדון  עולם , של "ריבונו

בעצמם  ישראל  עם  דיברת  שלא ידי  על רק הוא  השלום , עליו רבינו משה  ידי על התורה  את

עימו, בדברך  שמעו והם השלום, עליו רבינו משה  עם  היו דבריך  כל  רק לנוכח , אליהם

האדם  אל  ה' ידבר אשר כל  כי  הזאת , התורה  דברי כל  על הבחירה  כח  לנו יש זה  ומחמת

מצוות על  הבחירה  כח לו היה  לא  רבינו ומשה  בחירה , בלי לעשותו מוכרח הוא  בעצמו

ביארת שלא במה דהיינו מדעתו', אחד יום הוסיף  'משה בעניין  היתה  בחירתו כל רק התורה,

אנכי והנה  בחירתו. כח  כל  היה  ובזה  להתנהג, איך  מדעתו להבין מוכרח והיה  בפירוש לו

עת, בכל מאוד אותי  ורודפים שמתגברים  כמו עלי מתגברים  והמידות התאוות אשר בעניי,

גדולים  ורחמים וישועה גדול  התחזקות צריך  ואני  התורה, דברי כל על גדולה  בחירה  לי ויש

מה ועתה  ברע ולמאוס בטוב לבחור לחיים , בחירתי כח להטות שאזכה תתברך  מאתך

ועצתי ודעתי בהם , להתנהג איך  דברים בכמה הרבה  מסופק אני זה  לכל נוסף  אשר אעשה 

בהם , להתנהג איך  באמת רצונך  בהם לכוין  כלל יודע  איני  אשר  דברים  בהרבה מאוד חלוקה 

שם. עיין  וכו'", בוודאי  כרצונך מתנהג הייתי  באמת רצונך יודע הייתי  שאם  לי  ונדמה



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רנה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּגּלה  א לאּומאן  לנסע הסּתּלקּותֹו ׁשאחר הּקדֹוׁש הּׁשנה הראׁש ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּגם

ְֵּבפרּוׁש:

אור ג][כוכבי הערה ושמחה ששון ,

 רז

‰p‰ מעלת ּבענין  ׁשּגּלה ה ּמאמרים ׁשּכל הּקדֹוׁשים ּתלמידיו  מּפי ידּוע ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ

אל  ההתקרב ּות  ידי על ׁשּנע ׂשין והּנפלאים  הּנֹוראים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתּקּונים

לעד, וק ּימים חיים ּבזה ז"ל  ּדבריו  ּכל ּבזה, ׁשּיׁש הּפרטים וכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּצּדיק ,

ענינֹו אל ׁשּמתקרבין ידי על זה ּכל נעׂשה ז"ל הס ּתּלק ּותֹו אחר עכׁשו  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוגם 

הּקדֹוׁש ׁשמֹו על  הּנקראים הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ּבתֹו ונכללין  ז"ל, ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

עצֹותיו  ּומק ּבלין ה ּקדֹוׁשים, ספריו  ּבלּמּוד עצמן ּומתּדּבקין  ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָז"ל,

והּיראה  הּתׁשּובה על ׁשם ּומתּפללים  הּקדֹוׁש צּיּונֹו על ּובאים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁשים,

ּבעת  הּקדֹוׁש הּקּבּוץ  ּבתֹו להּכלל ּכׁשּזֹוכין ּבפרט וכּו', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוהעבֹודה

ּבמקֹום  זאת ּכל ּומבאר ּכּידּוע וכּו', הּׁשנה ראׁש על ז"ל אליו ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּמתאּספין

ֵַאחר :

ד ] סימן ח"א לחכמה  [פרפראות 

רח

k'מ ֹוהר "ן 'ח ּיי ּבספר קכו)מבאר  האחרֹון (סי' הּׁשנה ראׁש ּבערב אי ¿»ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לּסע החּיּוב ּגדל ּבענין  הרּבה  ס ּפר  ז"ל להסּתּלקּותֹו סמּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבאּומאן

הרּבה  והזהיר מּזה, ּגדֹול ּדבר ׁשאין ואמר הּׁשנה, ראׁש על  ז"ל  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאליו

הּׁשנה  ראׁש ׁשאחר הּסּכֹות  ּבחג ּתכף ּבסמ ּו ּכׁשּנס ּתּלק  ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻּבזה;

היּו הּנ"ל והאזהרֹות הּסּפּור  ענין  ׁשּכל למפרע  ּכּלם והבינ ּו ידעּו אז  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהּזה,

אנ ׁשי ׁשל הּקּבּוץ  ּכל יחד אז ּגם להתאּסף ז"ל, הס ּתּלק ּות ֹו אחר על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָּגם

מה  מאד נפלאים ּתּקּונים נע ׂשין זה ידי ו ׁשעל הּׁשנה, ראׁש על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלֹומנּו

אליו, הּכמּוסים מ ּטעמים ּבפרּוׁש הענין  ּבאר  ו א ּכלל. לׁשער ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּׁשאין

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רנד 

 רו

Ì‚Â ּׁשּמּובא מה  לזה  ע ֹוד לצרף  צריכים ּבזה ׁשם ׁשּכתב ּדבריו ּכל  אחר ¿«ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּדּבּור ׁשּבכל  הלכֹותיו, ּבספרי ּגם מּזה ּומּובא הּקדֹוׁשים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבמכּתביו 

להבין  לנּו ירמז עֹוד וילּמדנּו, יֹורנּו ז "ל  ורּבנ ּו מֹורנּו ׁשאדֹוננ ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹודּבּור

ּבספריו  הּיֹום ּגם המלּבׁשים הּקדֹוׁשה חכמתֹו ידי רמזי ידי  על ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻמעצמנ ּו

אצל  רק  ה ּוא מעצמֹו להבין הּבחירה ׁשעּקר  ּפי על  אף ּכי וכּו', ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקדֹוׁשים

מּדעּתֹו אחד יֹום  ׁשהֹוסיף מׁשה ּבבחינת ׁשהם ּגדֹולים פז .ּגדֹולי שבת (ראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

קצ) סי' קמא זה,וליקוטי מעין קצת נמצא  ּפׁשּוטים אנׁשים אצל  ּגם אבל ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אדֹוננּו ּכ ּכל הזהיר זה (ּובעבּור אחד ּכל ׁשל ה ּבחירה ׁשרׁש ע ּקר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּזה

וכל  ׁשּכן  ּומ ּכל העצ ֹות), ּתּקּון  על יתּבר להּׁשם לצעק  ז"ל ור ּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹורנּו

מ ּובן  וכן ויֹותר, יֹותר  ּבזה להׁשּתּמׁש צריכין ּכזה ונ ׂשּגב נֹורא ּבדבר  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּכן

זה  ּבענין ׁשּׁשמעּתי ּפה  ּבעל ז"ל  מ ֹוהרנ"ת  הּטעם יבמּדברי זה ׁשּמחמת , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ריבוי ידי  על שנתרבים  התפילה  בתי  בעניין  הסתלקותו) לפני  האחרון  השנה  בראש אמר 

הסתלקותו  לאחר רבינו של  השנה ראש בעניין  ביאור עוד וראה  יחד; להתפלל  המתקבצים

י "ט]. סימן  וסיפורים ' ב'שיחות

ק יב. בתפילה  א' חלק תפילות ' 'ליקוטי  קמא :ראה בליקוטי ק"צ  סימן  על שנתייסדה כ"ט

שקיבלו  ישראל  של  הבחירה  כח שעיקר ברחמיך  הודעתנו אתה כל , אדון  עולם , של "ריבונו

בעצמם  ישראל  עם  דיברת  שלא ידי  על רק הוא  השלום , עליו רבינו משה  ידי על התורה  את

עימו, בדברך  שמעו והם השלום, עליו רבינו משה  עם  היו דבריך  כל  רק לנוכח , אליהם

האדם  אל  ה' ידבר אשר כל  כי  הזאת , התורה  דברי כל  על הבחירה  כח  לנו יש זה  ומחמת

מצוות על  הבחירה  כח לו היה  לא  רבינו ומשה  בחירה , בלי לעשותו מוכרח הוא  בעצמו

ביארת שלא במה דהיינו מדעתו', אחד יום הוסיף  'משה בעניין  היתה  בחירתו כל רק התורה,

אנכי והנה  בחירתו. כח  כל  היה  ובזה  להתנהג, איך  מדעתו להבין מוכרח והיה  בפירוש לו

עת, בכל מאוד אותי  ורודפים שמתגברים  כמו עלי מתגברים  והמידות התאוות אשר בעניי,

גדולים  ורחמים וישועה גדול  התחזקות צריך  ואני  התורה, דברי כל על גדולה  בחירה  לי ויש

מה ועתה  ברע ולמאוס בטוב לבחור לחיים , בחירתי כח להטות שאזכה תתברך  מאתך

ועצתי ודעתי בהם , להתנהג איך  דברים בכמה הרבה  מסופק אני זה  לכל נוסף  אשר אעשה 

בהם , להתנהג איך  באמת רצונך  בהם לכוין  כלל יודע  איני  אשר  דברים  בהרבה מאוד חלוקה 

שם. עיין  וכו'", בוודאי  כרצונך מתנהג הייתי  באמת רצונך יודע הייתי  שאם  לי  ונדמה



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רנז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

להּׁשכני ּגם הּצּדיקים, לכל  ונפׁש ּבלב ּגדֹול ּבהתק ּׁשרּות  הּׁשנה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבראׁש

נ "ה סימן ׁשאּול" "אּבא ּבּמאמר  ז "ל  ּבדבריו ּכמבאר  קמא)עפר ,(ליקוטי ְְֲִִַַַַַָָָָָָָָָֹ

ז"ל: אליו  ְִֵַָָּבפרט

יד ] אות סא סימן לחכמה  [פרפראות

 רי

LeÁ‰Â על ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי ּכלל  ׁשּמתקּבצין ה ּקּבּוץ ׁשל  זה ׁשענין  מעיד ¿«ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּכל  ׁשל  האחדּות וקׁשר הּכללּיּות עּקר זהּו לאּומאן , הּׁשנה  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש

להיֹות  ז"ל  רצ ֹונֹו מק ּימין  אנּו ּבזה ורק אחד, ּבקׁשר ׁשלֹומנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאנׁשי

ואחדּות  ּבאהבה אחד  ּבקׁשר ׁשלֹומנ ּו אנׁשי  ּכלל עצמם את ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמחזיקים

ּכאׁשר לנצח , הּקדֹוׁשה הׁשארתֹו הארת קּיּום ע ּקר זה ידי על ורק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּכּנ"ל,

לברכה  זכרֹונ ֹו ש"ו)הבטיח רכ "ט  סימנים מוהר "ן  והאׁש(חיי יפסק א ׁשענינֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻ

מּׁשּׁשים  י ֹותר זה אׁשר  ּבחּוׁש וכּנראה ּכּנ"ל, הּמׁשיח ימ ֹות  עד ּתּוקד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּלֹו

ז "ל  ּבֹו חכמים אמ ּונת ׁשל ה ּקדֹוׁש והאׁש  ז "ל הס ּתּלק ּותֹו אחר ְְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשנה

אין  עד  ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבלב ּבֹוער אמת ה ּצּדיקי ּובכל הּקדֹוׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּובח ּבּוריו

יתרה  ּבהׁשּתּדלּות ּפעם ּבכל ז"ל ּבעניניו לעסֹוק  ּומׁשּתּדלים מּמׁש, ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָסֹוף

ּבניניו  ולבנֹות  ז"ל ח ּבּוריו להדּפיס ח ּוצה, מעינֹותיו  להפיץ ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּבי ֹותר ,

ט ֹוב . הּיֹותר  צד על עניניו  ּבכל ולעסֹוק ְְְְֲִִֵַַַַַָָָהּקדֹוׁשים,

Îe או ידעּו וא הּכירּו ׁשּלא ּכמעט  א ׁשר  ׁשלֹומנּו מאנ ׁשי רּבים  יׁש ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבֹוער כן ּפי על ואף  ז"ל, הּקדֹוׁשים מ ּתלמידיו אחד ׁשּום ּגם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָראּו

וׁשֹותים  מ ּמׁש, יֹוקדת ּכאׁש ז"ל הּקדֹוׁש רּבנ ּו ׁשל ועניניו עסקיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבלּבם 

מּמׁש עליהם והם ז "ל  הּקדֹוׁשים ּתלמידיו ודברי ּדבריו ּכל את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּצמא

נפׁשם, ּובכל ל ּבם ּבכל ּבאמת ה' את וע ֹובדים עיפה, נפ ׁש על קרים ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמים

ּבעֹולם  ׁשּנׁשאר  הּקד ֹוׁש הּדעת הארת ההתנ ֹוצצ ּות  קד ּׁשת ּבכח  ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻוהּכל

הּקדֹוׁשים. ותלמידיו  ח ּבּוריו ידי  על ז"ל ה ּקדֹוׁש ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָמרּבנ ּו

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רנו 

מעניניו  רּבים ענינים ּבׁשאר  ּגם  ּבּקדׁש ּדר ּכֹו היה ּכ ּכי ידּוע ּכי  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבׁשּגם

אחר ּבמק ֹום וכמבאר ז"ל, :יג הּקדֹוׁשים ְְְְִֵַַַַָָֹ

טו] אות סא סימן לחכמה  [פרפראות

רט

Ì‚Â הּנסיעה ידי על  ׁשּנע ׂשה הּגדֹול ה ּתּקּון מעלת מּגדל להם ר ּמז ¿«ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבתֹו נפ ׁשֹותם ּכל נכללים זה ידי ׁשעל הּׁשנה, ראׁש על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלּצּדיקים

ׁשּגם  להם ׁשהבטיח למעלה ּׁשּנתּבאר מה ּבחינת ׁשּזה וכּו', הּדֹור  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּצּדיק 

יגמר ּבו ּדאי אזי  ואחדּות ּבאהבה יחד  נכללים ּכׁשּיהיּו הסּתּלקּותֹו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָֹאחר 

ּכׁשרים  ּכּלם ׁשּיהיּו עד עּמהם , לעסק  ּׁשהתחיל מה לטֹובה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעּמהם

ּבאמת  וצּדיק  ּכׁשר איׁש ּכן ּגם יהיה ע ּמהם ׁשּיתחּבר מי ואפּלּו ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוצּדיקים,

ריט) סי' מוהר"ן חיי .(ראה

‰ÊÂלּצּדיקים ה ּׁשנה ראׁש על הּנסיעה ענין  ׁשּגם  מ ּמילא (המבוארמּובן  ¿∆ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ח) ז אותיות סא סי' קמא ליקוטי ענין בפנים על  ּכן ּגם  ז"ל ּדעּתֹו היה ,ְְִֵַַַַַָָ

לאּומאן ׁשנה ּבכל ׁשלֹומנּו אנ ׁשי  ּכל  ׁשּנֹוסעין  ˜Bהּנסיעה ÏÚ ÁhzL‰Ï ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ¿ƒ¿«≈««ƒ¿
ÔÈÏÏt˙Ó Ck Á‡Â ,‰M‰ L‡ Ú ÏÎa ÌÈeÁ˙a ÌL ˙Ba‰Ïe LB„w‰«»¿«¿»¿«¬ƒ¿»∆∆…«»»¿««»ƒ¿«¿ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Òk‰ ˙Èa ‰M‰ L‡a „ÁÈa ‰f‰ LB„w‰ ıeaw‰ Ïk»«ƒ«»«∆¿««¿…«»»¿≈«¿∆∆«»¿«»

Ï"Ê BÓL ÏÚ ‡˜pLרּב ואהבה  רב ּובאחּדּות  ּגדֹול ועצּומה ּבכללּיּות ה ∆ƒ¿»«¿«ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָ

ּובהתק ּׁשרּות  אחד ּכאי ׁש אחד ּבלב ּכּלם מּמׁש, לזה זה החברים  ּכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמאד

ז"ל, ר ּבנּו ׁשל והּנֹורא הּגדֹול ּוזכּות לכח ּובפרט אמת, הּצּדיקי  לכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגדֹול

הּׁשנה  ּכל ּגם  ּתּמן  ּתקיעין ׁשלֹומנּו אנׁשי ּכלל  ׁשל  טבין רע ּותין ּכל  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאׁשר

קהּלה  ּבזמן  ּבפרט  ּבביתֹו, אחד  ּכל יתּבר הּׁשם את ׁשעֹובד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבעבֹודה

ּברחמים  ל ּבם את ל ׁשּפֹו ּכּלם ּומתאּספין  ׁשּמתקּבצין ּבעת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻלּכל,

יחד  מתּפללין ּכ ואחר הּקדֹוׁש, צּיּונֹו על  יתּבר הּׁשם לפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָותחנּונים

ל"ה .יג . סימן  א' חלק מוהרנ"ת' 'ימי רי"ד; סימן  הר"ן ' 'שיחות ראה



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רנז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

להּׁשכני ּגם הּצּדיקים, לכל  ונפׁש ּבלב ּגדֹול ּבהתק ּׁשרּות  הּׁשנה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבראׁש

נ "ה סימן ׁשאּול" "אּבא ּבּמאמר  ז "ל  ּבדבריו ּכמבאר  קמא)עפר ,(ליקוטי ְְֲִִַַַַַָָָָָָָָָֹ

ז"ל: אליו  ְִֵַָָּבפרט

יד ] אות סא סימן לחכמה  [פרפראות

 רי

LeÁ‰Â על ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי ּכלל  ׁשּמתקּבצין ה ּקּבּוץ ׁשל  זה ׁשענין  מעיד ¿«ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּכל  ׁשל  האחדּות וקׁשר הּכללּיּות עּקר זהּו לאּומאן , הּׁשנה  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש

להיֹות  ז"ל  רצ ֹונֹו מק ּימין  אנּו ּבזה ורק אחד, ּבקׁשר ׁשלֹומנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאנׁשי

ואחדּות  ּבאהבה אחד  ּבקׁשר ׁשלֹומנ ּו אנׁשי  ּכלל עצמם את ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמחזיקים

ּכאׁשר לנצח , הּקדֹוׁשה הׁשארתֹו הארת קּיּום ע ּקר זה ידי על ורק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּכּנ"ל,

לברכה  זכרֹונ ֹו ש"ו)הבטיח רכ "ט  סימנים מוהר "ן  והאׁש(חיי יפסק א ׁשענינֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻ

מּׁשּׁשים  י ֹותר זה אׁשר  ּבחּוׁש וכּנראה ּכּנ"ל, הּמׁשיח ימ ֹות  עד ּתּוקד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּלֹו

ז "ל  ּבֹו חכמים אמ ּונת ׁשל ה ּקדֹוׁש והאׁש  ז "ל הס ּתּלק ּותֹו אחר ְְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשנה

אין  עד  ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבלב ּבֹוער אמת ה ּצּדיקי ּובכל הּקדֹוׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּובח ּבּוריו

יתרה  ּבהׁשּתּדלּות ּפעם ּבכל ז"ל ּבעניניו לעסֹוק  ּומׁשּתּדלים מּמׁש, ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָסֹוף

ּבניניו  ולבנֹות  ז"ל ח ּבּוריו להדּפיס ח ּוצה, מעינֹותיו  להפיץ ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּבי ֹותר ,

ט ֹוב . הּיֹותר  צד על עניניו  ּבכל ולעסֹוק ְְְְֲִִֵַַַַַָָָהּקדֹוׁשים,

Îe או ידעּו וא הּכירּו ׁשּלא ּכמעט  א ׁשר  ׁשלֹומנּו מאנ ׁשי רּבים  יׁש ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבֹוער כן ּפי על ואף  ז"ל, הּקדֹוׁשים מ ּתלמידיו אחד ׁשּום ּגם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָראּו

וׁשֹותים  מ ּמׁש, יֹוקדת ּכאׁש ז"ל הּקדֹוׁש רּבנ ּו ׁשל ועניניו עסקיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבלּבם 

מּמׁש עליהם והם ז "ל  הּקדֹוׁשים ּתלמידיו ודברי ּדבריו ּכל את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּצמא

נפׁשם, ּובכל ל ּבם ּבכל ּבאמת ה' את וע ֹובדים עיפה, נפ ׁש על קרים ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמים

ּבעֹולם  ׁשּנׁשאר  הּקד ֹוׁש הּדעת הארת ההתנ ֹוצצ ּות  קד ּׁשת ּבכח  ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻוהּכל

הּקדֹוׁשים. ותלמידיו  ח ּבּוריו ידי  על ז"ל ה ּקדֹוׁש ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָמרּבנ ּו

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רנו 

מעניניו  רּבים ענינים ּבׁשאר  ּגם  ּבּקדׁש ּדר ּכֹו היה ּכ ּכי ידּוע ּכי  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבׁשּגם

אחר ּבמק ֹום וכמבאר ז"ל, :יג הּקדֹוׁשים ְְְְִֵַַַַָָֹ

טו] אות סא סימן לחכמה  [פרפראות

רט

Ì‚Â הּנסיעה ידי על  ׁשּנע ׂשה הּגדֹול ה ּתּקּון מעלת מּגדל להם ר ּמז ¿«ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבתֹו נפ ׁשֹותם ּכל נכללים זה ידי ׁשעל הּׁשנה, ראׁש על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלּצּדיקים

ׁשּגם  להם ׁשהבטיח למעלה ּׁשּנתּבאר מה ּבחינת ׁשּזה וכּו', הּדֹור  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּצּדיק 

יגמר ּבו ּדאי אזי  ואחדּות ּבאהבה יחד  נכללים ּכׁשּיהיּו הסּתּלקּותֹו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָֹאחר 

ּכׁשרים  ּכּלם ׁשּיהיּו עד עּמהם , לעסק  ּׁשהתחיל מה לטֹובה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעּמהם

ּבאמת  וצּדיק  ּכׁשר איׁש ּכן ּגם יהיה ע ּמהם ׁשּיתחּבר מי ואפּלּו ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוצּדיקים,

ריט) סי' מוהר"ן חיי .(ראה

‰ÊÂלּצּדיקים ה ּׁשנה ראׁש על הּנסיעה ענין  ׁשּגם  מ ּמילא (המבוארמּובן  ¿∆ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ח) ז אותיות סא סי' קמא ליקוטי ענין בפנים על  ּכן ּגם  ז"ל ּדעּתֹו היה ,ְְִֵַַַַַָָ

לאּומאן ׁשנה ּבכל ׁשלֹומנּו אנ ׁשי  ּכל  ׁשּנֹוסעין  ˜Bהּנסיעה ÏÚ ÁhzL‰Ï ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ¿ƒ¿«≈««ƒ¿
ÔÈÏÏt˙Ó Ck Á‡Â ,‰M‰ L‡ Ú ÏÎa ÌÈeÁ˙a ÌL ˙Ba‰Ïe LB„w‰«»¿«¿»¿«¬ƒ¿»∆∆…«»»¿««»ƒ¿«¿ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Òk‰ ˙Èa ‰M‰ L‡a „ÁÈa ‰f‰ LB„w‰ ıeaw‰ Ïk»«ƒ«»«∆¿««¿…«»»¿≈«¿∆∆«»¿«»

Ï"Ê BÓL ÏÚ ‡˜pLרּב ואהבה  רב ּובאחּדּות  ּגדֹול ועצּומה ּבכללּיּות ה ∆ƒ¿»«¿«ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָ

ּובהתק ּׁשרּות  אחד ּכאי ׁש אחד ּבלב ּכּלם מּמׁש, לזה זה החברים  ּכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמאד

ז"ל, ר ּבנּו ׁשל והּנֹורא הּגדֹול ּוזכּות לכח ּובפרט אמת, הּצּדיקי  לכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגדֹול

הּׁשנה  ּכל ּגם  ּתּמן  ּתקיעין ׁשלֹומנּו אנׁשי ּכלל  ׁשל  טבין רע ּותין ּכל  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאׁשר

קהּלה  ּבזמן  ּבפרט  ּבביתֹו, אחד  ּכל יתּבר הּׁשם את ׁשעֹובד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבעבֹודה

ּברחמים  ל ּבם את ל ׁשּפֹו ּכּלם ּומתאּספין  ׁשּמתקּבצין ּבעת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻלּכל,

יחד  מתּפללין ּכ ואחר הּקדֹוׁש, צּיּונֹו על  יתּבר הּׁשם לפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָותחנּונים

ל"ה .יג . סימן  א' חלק מוהרנ"ת' 'ימי רי"ד; סימן  הר"ן ' 'שיחות ראה



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רנט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּׁש ׁשרא ׁש מאחר ּכי מּמילא ּומ ּובן ּכל ּטֹוב , ׁשל ּדדינא יֹומא הּוא  נה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּביֹותר לזה ּגרמא  הּזמן ּבוּדאי  אז  eÏÏÎa˙הּׁשנה, „ÁÈa Ìlk Ûq‡˙‰Ï ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָ¿ƒ¿«≈À»¿««ƒ¿»

„Á‡ אבן ּבחינת ׁשהּוא והּנֹורא הּקד ֹוׁש הּצּדיק ּוזכ ּות ּבכח  ּולהּׁשען ∆»ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

והּדינים  ה ּצמצ ּומים ּכל ׁשּימּתיק יתּבר ה ּׁשם אל ּולהתּפּלל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשתּיה,

מ ׁשּפטנּו: כא ֹור  ויֹוציא יׂשראל, ּכל ּומעל ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמעלינּו

יד ] אות סא סימן לחכמה  [פרפראות

ריב

‰p‰חדי" ׁשל ׁשּמאמר נראה ּדעּתי ׁשּלענּיּות אי לבאר  קצת הארכנּו ƒ≈ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּנ"ל ׁשמעֹון" סא)רּבי סי' קמא ז"ל,(ליקוטי מּמּנּו צ ּואה ּכעין  היה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

וכ ּו', ז"ל ּפטירתֹו אחר  ׁשל ההתנהג ּות ענין על ׁשלֹומנּו לאנׁשי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָלרּמז 

נתּבאר ּוכבר וכּו', ל ּצּדיקים הּׁשנה ראׁש על ה ּנסיעה ּבענין ּביֹותר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹולּזהר 

עכׁשו  ּגם ׁשלֹומנּו אנׁשי ׁשל הּקּבּוץ  על ּגם ו ׁשעל טו ׁשרּמז הּׁשנה, ראׁש על  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

אנ ׁשי ּבין ׁשּיׁש הּגדֹולה הּׂשמחה ּבח ּוׁש וכּנראה ׂשמחה, נעׂשה זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָידי

ּבאהבת  מאד ולּזהר עכׁשו, ּגם הּנ"ל הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ּבזמן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֹׁשלֹומנּו

אחד  ּבאחדּות יחד להּכלל ּתליא", ּבחביבּותא "אנן  ּבחינת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחברים,

ר ּבה. ְֲַַָָּבאהבה

ÏÚÂ יכֹולין זה ידי ועל הּדינים, וכל הּצמצּומים ּכל נמּתקין  זה ּכל ידי ¿«ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אמת  מ ׁשּפטי  ׁשּילמד הּלּמּודים מּכל לאֹור מ ׁשּפטנּו ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹלה ֹוציא

לפי הּמתנהגים לאחרים הן לעצמ ֹו הן להתנהג, אי י ׁשרֹות  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָוהנהגֹות

ּׁשהבטיח מה ּבחינת (ׁשּזה ריח)ּדע ּתֹו סי' מוהר"ן אל (חיי  ׁשּיתח ּבר מי ׁשּגם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ

ּולכל  ׁשלמה לעצה זה ידי על זֹוכין וגם ּכׁשר), איׁש יהיה ׁשלֹומנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאנׁשי

ּבׁשלמ ּות  הּקדֹוׁשה הּתֹורה נׁשלמת זה ידי ּׁשעל  מה הּנ"ל ּכל ועל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָטּוב ,

ז"ל.טו. רבינו הסתלקות  לאחר  היינו

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רנח

wÚÂהּקדֹוׁש הענין ידי על הּוא ה ּכל ה ּנ"ל, זה הענין ּכל  קּיּום יס ֹוד  ¿ƒ«ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ראׁש על ׁשלֹומנ ּו אנׁשי ּכלל ׁשל יחד וההתאּספּות ההתק ּבצּות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַֹׁשל

:ידהּׁשנה  ַָָ

יד ] אות סא סימן לחכמה  [פרפראות

 ריא

Ì‚Âהסּתּלקּותֹו אחר ׁשּגם היה ז"ל רּבנּו ׁשרצֹון למעלה נתּבאר אׁשר ּכפי ¿«ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

אחד וקׁשר  אחת ּבאגּדה ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי ּכל יהי ּו מוהר "ןז"ל חיי (ראה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ריח) זהסי' ּבמאמר וכאן  סא), סי' קמא האהבה (ליקוטי ידי ׁשעל מבאר ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹ

מה  ּבעּתֹו ודבר הּדינים, ּכל נמ ּתקין זה ידי על יחד, ׁשּנכללין  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּכללּיּות

פנייד . על  לבאר אפשר "ואי תר "ג: שנת  עקב ג ' מיום במכתב לתרופה ' 'עלים עוד ראה 

פעם , בכל לזכור  צריכין  זה אבל בליבי, יש מהמה ויותר  מאוד, ארוכים  הדברים  כי השדה

ואמת ברור זה  רק יודע , אתה  שאין  מה יודע  ואינך כלל , יודעים שאין  בני , אתה  אתה בפרט

ואיך  דברים, בכמה  חייב שאתה ואיך עימך שנעשה  איך  שהוא , איך שהוא  שאיך וצלול , זך 

טובות ונקודות מצוות  בכמה דברים  בכמה  שאתה  ואיך הדברים , ברוב הרבה אנוס שאתה 

גדול  חסדו אלה, בכל  עליך שעובר  מה בכל  יום  בכל  הנפלאה וישועתו בחסדו חוטף  שאתה 

שלו  קיבוץ בכלל ולהתקבץ הקדוש שמו על  ולהיקרא בחלקו להיות  שזכית  מאוד עליך 

נדחי שמקבץ שופר  בחינת  שזה  הקיבוץ, זמן  עיקר  שהוא  השנה , ראש על ובפרט הקדוש,

הזה נחמו ובשבת וכו'. לחרותנו' גדול  בשופר 'תקע  בברכת  שמתפללים כמו ישראל , עמו

'אכל  כי  ישראל, מבני  עשרה  כל  של הקיבוץ מעלת נוראות  נפלאות  בעניין הרבה  דיברנו

מעלה דרי  כל  ביותר  מעוררים  ואז  שבקדושה, דברים  ואומרים  שריא ' שכינתא  עשרה בי 

הכל  להרים יכולים ואז  כבודו', הארץ כל 'מלוא  כי  להודיע  ברבים, שמו לקדש מטה ודרי

(ישעיה שכתוב כמו עדרו, לקבץ העוסק האמיתי  להרועה  שמקשרים ידי  על  והעיקר וכו',

לחלוק  שלא  פנים כל  ועל וכו'', ישא  ובחיקו טלאים  יקבץ בזרועו ירעה, עדרו 'כרועה  יא) מ

המשתוקק  אשרי אשרי  כזה , ישראל מרועה עצמו להחולק ואבוי  אוי אוי , ושלום , חס עליו

אחד, כל על שעובר  איך בחסדו נבוש לא  לעולם  שלו, הקדוש בהקיבוץ ליכלל ומתגעגע 

רבי הוותיק מידידנו שמעתי סמוך  וזה חקר. אין עד מאוד מאוד ונשגב ונורא  גדול כוחו כי 

הכל  השנה שבראש הקדוש מפיו ששמע  מטירהאוויצע , ז"ל המגיד נכד יאיר נרו גרשון 

נתתקן השנה בראש  אחר  בזמן לתקנם אפשר שאי  דברים  אפלו תיקון, ממנו מקבלים

הכל ".



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רנט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּׁש ׁשרא ׁש מאחר ּכי מּמילא ּומ ּובן ּכל ּטֹוב , ׁשל ּדדינא יֹומא הּוא  נה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּביֹותר לזה ּגרמא  הּזמן ּבוּדאי  אז  eÏÏÎa˙הּׁשנה, „ÁÈa Ìlk Ûq‡˙‰Ï ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָ¿ƒ¿«≈À»¿««ƒ¿»

„Á‡ אבן ּבחינת ׁשהּוא והּנֹורא הּקד ֹוׁש הּצּדיק ּוזכ ּות ּבכח  ּולהּׁשען ∆»ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

והּדינים  ה ּצמצ ּומים ּכל ׁשּימּתיק יתּבר ה ּׁשם אל ּולהתּפּלל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשתּיה,

מ ׁשּפטנּו: כא ֹור  ויֹוציא יׂשראל, ּכל ּומעל ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמעלינּו

יד ] אות סא סימן לחכמה  [פרפראות

ריב

‰p‰חדי" ׁשל ׁשּמאמר נראה ּדעּתי ׁשּלענּיּות אי לבאר  קצת הארכנּו ƒ≈ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּנ"ל ׁשמעֹון" סא)רּבי סי' קמא ז"ל,(ליקוטי מּמּנּו צ ּואה ּכעין  היה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

וכ ּו', ז"ל ּפטירתֹו אחר  ׁשל ההתנהג ּות ענין על ׁשלֹומנּו לאנׁשי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָלרּמז 

נתּבאר ּוכבר וכּו', ל ּצּדיקים הּׁשנה ראׁש על ה ּנסיעה ּבענין ּביֹותר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹולּזהר 

עכׁשו  ּגם ׁשלֹומנּו אנׁשי ׁשל הּקּבּוץ  על ּגם ו ׁשעל טו ׁשרּמז הּׁשנה, ראׁש על  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

אנ ׁשי ּבין ׁשּיׁש הּגדֹולה הּׂשמחה ּבח ּוׁש וכּנראה ׂשמחה, נעׂשה זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָידי

ּבאהבת  מאד ולּזהר עכׁשו, ּגם הּנ"ל הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ּבזמן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֹׁשלֹומנּו

אחד  ּבאחדּות יחד להּכלל ּתליא", ּבחביבּותא "אנן  ּבחינת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחברים,

ר ּבה. ְֲַַָָּבאהבה

ÏÚÂ יכֹולין זה ידי ועל הּדינים, וכל הּצמצּומים ּכל נמּתקין  זה ּכל ידי ¿«ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אמת  מ ׁשּפטי  ׁשּילמד הּלּמּודים מּכל לאֹור מ ׁשּפטנּו ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹלה ֹוציא

לפי הּמתנהגים לאחרים הן לעצמ ֹו הן להתנהג, אי י ׁשרֹות  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָוהנהגֹות

ּׁשהבטיח מה ּבחינת (ׁשּזה ריח)ּדע ּתֹו סי' מוהר"ן אל (חיי  ׁשּיתח ּבר מי ׁשּגם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ

ּולכל  ׁשלמה לעצה זה ידי על זֹוכין וגם ּכׁשר), איׁש יהיה ׁשלֹומנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאנׁשי

ּבׁשלמ ּות  הּקדֹוׁשה הּתֹורה נׁשלמת זה ידי ּׁשעל  מה הּנ"ל ּכל ועל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָטּוב ,

ז"ל.טו. רבינו הסתלקות  לאחר  היינו

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רנח

wÚÂהּקדֹוׁש הענין ידי על הּוא ה ּכל ה ּנ"ל, זה הענין ּכל  קּיּום יס ֹוד  ¿ƒ«ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ראׁש על ׁשלֹומנ ּו אנׁשי ּכלל ׁשל יחד וההתאּספּות ההתק ּבצּות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַֹׁשל

:ידהּׁשנה  ַָָ

יד ] אות סא סימן לחכמה  [פרפראות

 ריא

Ì‚Âהסּתּלקּותֹו אחר ׁשּגם היה ז"ל רּבנּו ׁשרצֹון למעלה נתּבאר אׁשר ּכפי ¿«ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

אחד וקׁשר  אחת ּבאגּדה ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי ּכל יהי ּו מוהר "ןז"ל חיי (ראה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ריח) זהסי' ּבמאמר וכאן  סא), סי' קמא האהבה (ליקוטי ידי ׁשעל מבאר ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹ

מה  ּבעּתֹו ודבר הּדינים, ּכל נמ ּתקין זה ידי על יחד, ׁשּנכללין  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּכללּיּות

פנייד . על  לבאר אפשר "ואי תר "ג: שנת  עקב ג ' מיום במכתב לתרופה ' 'עלים עוד ראה 

פעם , בכל לזכור  צריכין  זה אבל בליבי, יש מהמה ויותר  מאוד, ארוכים  הדברים  כי השדה

ואמת ברור זה  רק יודע , אתה  שאין  מה יודע  ואינך כלל , יודעים שאין  בני , אתה  אתה בפרט

ואיך  דברים, בכמה  חייב שאתה ואיך עימך שנעשה  איך  שהוא , איך שהוא  שאיך וצלול , זך 

טובות ונקודות מצוות  בכמה דברים  בכמה  שאתה  ואיך הדברים , ברוב הרבה אנוס שאתה 

גדול  חסדו אלה, בכל  עליך שעובר  מה בכל  יום  בכל  הנפלאה וישועתו בחסדו חוטף  שאתה 

שלו  קיבוץ בכלל ולהתקבץ הקדוש שמו על  ולהיקרא בחלקו להיות  שזכית  מאוד עליך 

נדחי שמקבץ שופר  בחינת  שזה  הקיבוץ, זמן  עיקר  שהוא  השנה , ראש על ובפרט הקדוש,

הזה נחמו ובשבת וכו'. לחרותנו' גדול  בשופר 'תקע  בברכת  שמתפללים כמו ישראל , עמו

'אכל  כי  ישראל, מבני  עשרה  כל  של הקיבוץ מעלת נוראות  נפלאות  בעניין הרבה  דיברנו

מעלה דרי  כל  ביותר  מעוררים  ואז  שבקדושה, דברים  ואומרים  שריא ' שכינתא  עשרה בי 

הכל  להרים יכולים ואז  כבודו', הארץ כל 'מלוא  כי  להודיע  ברבים, שמו לקדש מטה ודרי

(ישעיה שכתוב כמו עדרו, לקבץ העוסק האמיתי  להרועה  שמקשרים ידי  על  והעיקר וכו',

לחלוק  שלא  פנים כל  ועל וכו'', ישא  ובחיקו טלאים  יקבץ בזרועו ירעה, עדרו 'כרועה  יא) מ

המשתוקק  אשרי אשרי  כזה , ישראל מרועה עצמו להחולק ואבוי  אוי אוי , ושלום , חס עליו

אחד, כל על שעובר  איך בחסדו נבוש לא  לעולם  שלו, הקדוש בהקיבוץ ליכלל ומתגעגע 

רבי הוותיק מידידנו שמעתי סמוך  וזה חקר. אין עד מאוד מאוד ונשגב ונורא  גדול כוחו כי 

הכל  השנה שבראש הקדוש מפיו ששמע  מטירהאוויצע , ז"ל המגיד נכד יאיר נרו גרשון 

נתתקן השנה בראש  אחר  בזמן לתקנם אפשר שאי  דברים  אפלו תיקון, ממנו מקבלים

הכל ".



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רסאְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נֹותן  אחד ׁשּכל עד ׁשּלֹו, הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ּבכלל ּולהּכלל לברכה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזכרֹונ ֹו

וכּו'" ּבּנעימים לי נפלּו "חבלים מלא: ּבפה ואֹומר חלקֹו על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהֹודאה

ו) טז  .(תהלים

ËÙa הּבעל הּגדֹול הּצּדיק אצל ׁשּגם הּנ"ל  ט "ו ּבאֹות מבאר ּכבר ּכי ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

חכמתֹו ּכל מסּלק הּוא כן ּפי על אף  אמ ּתית, הּׂשגה ּובעל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמֹוחין 

להּׂשגֹות  זֹוכה ּדיקא  זה ידי ועל וכּו', ּבפ ׁשיטּות ה' את ועֹובד  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּׂשגתֹו

וכּו' מאד .טז ּגבֹוהֹות ְְְֹ

‰fÓe את לראֹות זֹוכין  אנּו ׁשאין עכׁשו, ּדיקא אּדרּבא, ּכי מ ּמילא מ ּובן  ƒ∆ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ולטעם  הּקד ֹוׁש, מ ּפיו מּוסר לׁשמ ֹוע  וכן מּמׁש, אדם ּבעיני ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹמ ֹורנ ּו

ּבחּיים  ׁשהיה ּכמ ֹו הּקּבּוץ  ּבׁשעת מּמׁש ּבפעל ׁשּלֹו נעם  אמרי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹמתיקּות

זכּותֹו על ונ ׁשענין  אליו מתק ּבצין  כן ּפי  על ואף  לברכה, זכרֹונ ֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָחּיּותֹו

לזּכֹות  ּגדֹול ּובפׁשיטּות ּבתמימּות לבב ֹו מעמק  צֹועק  אחד וכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּקדֹוׁשה,

זה  ּכל את ר ֹואים והחֹולקים ּבאמת, ית ּבר אליו  ּולהתקרב  ה' אל ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלׁשּוב

ׁשנה  ּבכל הּזה הּקּבּוץ ענין על מאד ׁשּניהם וחֹורקין  וׁשֹואלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּותמהים

אּתם  ּומה רֹואים אּתם ּומה ,ּכ ּכל ּגדֹולֹות  ּוטרחֹות ּביגיעֹות ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָוׁשנה

ענין  ּכי ּכלל , נ ֹוצחת ּתׁשּובה ׁשּום להם  להׁשיב  אפׁשר ואי וכ ּו', ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשֹומעים

קדּׁשת  ּגדל  ּומרּגיׁש י ֹודע  ּבלּבּה ּדמׁשער מה ּכפּום חד ּכל רק הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֻזה

ההשגותטז. בחינת  הן אלה  גבוהות  השגות כי מבואר  ט"ו באות התורה  בפנים  שם כלומר:

השגות אצלו, החמישים  שער בחינת  ממך', 'במופלא בחינת  הן  כי השיג, לא  בחייו שמשה 

ובשלימות, בקיום ששכלו שלו, המוחין  הארת בשעת  דהיינו בחייו', 'משה  של בזמן  אשר 

ובתמימות בפשיטות  ה ' את  ועובד חכמתו כל שמסלק ידי על רק להשיגן , יכול אינו הצדיק

הצדיק  של  זכייתו עיקר כי  מבואר עולה פנים  כל  ועל  וכו'; עבד מעשה העושה  כבן 

לתלמידים  הנמשך  המוחין  תיקון וממילא  הסתלקותו, אחרי היא  אלו להשגות  בשלימות 

עבודתם  אשר התלמידים  מצד כן שכמו והולך ומבאר ההסתלקות ; אחרי  ויותר  ביותר  שייך

אין כי  הנ"ל , עבדות  מעשה בסוד ביותר, ובתמימות בפשיטות היא הצדיק הסתלקות אחרי

לזכות אז  דווקא הם  יכולים  בזה  ממילא   וכו' דבריו שומעים ואין  בפועל  הצדיק את  רואים 

דו"ק. דבריו, המשך  ביאור וזה  וכו', החמישים  שער של  הגבוהה הבחינה  מן  הצדיק להארת 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רס

זה  ידי ׁשעל החכמ ֹות , ּבכל  ּומׁשּפעת עּלאה מחכמה ּומק ּבלת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּגדֹול

הּנ"ל: האּלּו הּתּקּונים  ּכל ְִִִִֵַַַָָָנמׁשכין

טז] אות סא סימן לחכמה  [פרפראות

 ריג

ÔÎÂ "ּתקעּו ּבּתֹורה ּבפנים (המבאר ׁשּבּמח  חּוׁשים החמּׁשה ּתּקּון ¿≈ְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

הריח ח ּוׁש ּכי עכׁשו , ּגם נעׂשה ה') סימן ּתנינא ׁשּבלּקּוטי ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמ ּונה"

ה ּמּׁשּוׁש ח ּוׁש וכן אחד, לכל ׁשּיׁש ּוטרחֹות היגיע ֹות  ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנתּתּקן

ּבוּדאי זה  הרב אל לבֹוא אחד לכל ׁשּיׁש ההֹוצאֹות ידי על  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנתּתּקן

עכׁשו, ּגם נת ּתּקן  והּטעם  והּׁשמיעה הראּיה ח ּוׁש ּגם אף  עכׁשו ; ּגם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָנעׂשה

הּמתאּספין  הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ּכלל  ועל הּקד ֹוׁש צּיּונֹו על ׁשּמסּתּכלין ידי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָעל

אחד  ּובכל לברכה, זכרֹונֹו הּקדֹוׁשה ּוזכּותֹו ּבכח ֹו והּכל אליו, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּומתקּבצין

על  ּׁשּקּבל מה  הּקד ֹוׁשה ּונקּדה הארה  ּבחינת איזה יׁש ּבו ּדאי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמהּקּבּוץ

ּבהּקּבּוץ ּכן ּגם ׁשּנכלל  ידי ועל לברכה זכר ֹונֹו אליו התקרבּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָידי

"מֹורי את רֹואֹות עיני "והיּו ּבכלל ּכן  ּגם ׁשּזה  נמצא הּזה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁש

כ) ל הראׁשֹון (ישעיה ּב'ּלּקּוטי' לברכה זכרֹונֹו ּבדבריו  מבאר ׁשּכבר ּבפרט  ,ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹ

ׁשּלֹו, אמת ודברי  רּבֹו חכמת ׁשּמק ּבל ידי ׁשעל ר"ל ּובסימן קצ "ב ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבסימן

קּבלת  מענין  קנ "ג  ּבסימן ּגם ועּין ּפניו, ּבחינת מק ּבל הּוא זה ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָעל

ׁשּיתראה  הינ ּו הרב , ּפני לקּבל זֹוכה ּכראּוי הג ּון ׁשּתלמיד חכם ּתלמיד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפני

ּבמ מ ּזה מבאר  ּוכבר וכּו', הרב  ּפני  ח ּוׁשּבתֹוכֹו וכן ּכן ; ּגם  אחר ק ֹום ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּי זה הרב, ׁשל הּמּוסר  ׁשֹומע אחד ׁשּכל ידי על ׁשּנתּתּקן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשמיעה

והּצעקֹות  והּקֹולֹות  ה ּגדֹול ההתעֹוררּות ׁשּׁשֹומע ידי ּדעל ּכן, ּגם ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

צריכין  ׁשאין הּקּבּוץ , ּכלל ּבין אז ׁשּיׁש הּלב מעמק  הּגדֹולֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהּבכּיֹות

וכן  ּכּידּוע; מרחֹוק ּגם והּׁשֹומע הרֹואה נפ ׁש מתּפעל ּכי מ ּזה, ּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּוסר

עכׁשו, ּגם ׁשּי ּבוּדאי זה וכ ּו', מתיק ּות ט ֹועם אחד ּׁשּכל מה הּטעם , ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָחּוׁש

אליו  להתקרב ׁשּזכה הּקדֹוׁש הּזכ ּות טעם מתיקּות ט ֹועם אחד ּכל אז  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכי



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רסאְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נֹותן  אחד ׁשּכל עד ׁשּלֹו, הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ּבכלל ּולהּכלל לברכה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזכרֹונ ֹו

וכּו'" ּבּנעימים לי נפלּו "חבלים מלא: ּבפה ואֹומר חלקֹו על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהֹודאה

ו) טז  .(תהלים

ËÙa הּבעל הּגדֹול הּצּדיק אצל ׁשּגם הּנ"ל  ט "ו ּבאֹות מבאר ּכבר ּכי ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

חכמתֹו ּכל מסּלק הּוא כן ּפי על אף  אמ ּתית, הּׂשגה ּובעל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמֹוחין 

להּׂשגֹות  זֹוכה ּדיקא  זה ידי ועל וכּו', ּבפ ׁשיטּות ה' את ועֹובד  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּׂשגתֹו

וכּו' מאד .טז ּגבֹוהֹות ְְְֹ

‰fÓe את לראֹות זֹוכין  אנּו ׁשאין עכׁשו, ּדיקא אּדרּבא, ּכי מ ּמילא מ ּובן  ƒ∆ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ולטעם  הּקד ֹוׁש, מ ּפיו מּוסר לׁשמ ֹוע  וכן מּמׁש, אדם ּבעיני ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹמ ֹורנ ּו

ּבחּיים  ׁשהיה ּכמ ֹו הּקּבּוץ  ּבׁשעת מּמׁש ּבפעל ׁשּלֹו נעם  אמרי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹמתיקּות

זכּותֹו על ונ ׁשענין  אליו מתק ּבצין  כן ּפי  על ואף  לברכה, זכרֹונ ֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָחּיּותֹו

לזּכֹות  ּגדֹול ּובפׁשיטּות ּבתמימּות לבב ֹו מעמק  צֹועק  אחד וכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּקדֹוׁשה,

זה  ּכל את ר ֹואים והחֹולקים ּבאמת, ית ּבר אליו  ּולהתקרב  ה' אל ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלׁשּוב

ׁשנה  ּבכל הּזה הּקּבּוץ ענין על מאד ׁשּניהם וחֹורקין  וׁשֹואלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּותמהים

אּתם  ּומה רֹואים אּתם ּומה ,ּכ ּכל ּגדֹולֹות  ּוטרחֹות ּביגיעֹות ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָוׁשנה

ענין  ּכי ּכלל , נ ֹוצחת ּתׁשּובה ׁשּום להם  להׁשיב  אפׁשר ואי וכ ּו', ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשֹומעים

קדּׁשת  ּגדל  ּומרּגיׁש י ֹודע  ּבלּבּה ּדמׁשער מה ּכפּום חד ּכל רק הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֻזה

ההשגותטז. בחינת  הן אלה  גבוהות  השגות כי מבואר  ט"ו באות התורה  בפנים  שם כלומר:

השגות אצלו, החמישים  שער בחינת  ממך', 'במופלא בחינת  הן  כי השיג, לא  בחייו שמשה 

ובשלימות, בקיום ששכלו שלו, המוחין  הארת בשעת  דהיינו בחייו', 'משה  של בזמן  אשר 

ובתמימות בפשיטות  ה ' את  ועובד חכמתו כל שמסלק ידי על רק להשיגן , יכול אינו הצדיק

הצדיק  של  זכייתו עיקר כי  מבואר עולה פנים  כל  ועל  וכו'; עבד מעשה העושה  כבן 

לתלמידים  הנמשך  המוחין  תיקון וממילא  הסתלקותו, אחרי היא  אלו להשגות  בשלימות 

עבודתם  אשר התלמידים  מצד כן שכמו והולך ומבאר ההסתלקות ; אחרי  ויותר  ביותר  שייך

אין כי  הנ"ל , עבדות  מעשה בסוד ביותר, ובתמימות בפשיטות היא הצדיק הסתלקות אחרי

לזכות אז  דווקא הם  יכולים  בזה  ממילא   וכו' דבריו שומעים ואין  בפועל  הצדיק את  רואים 

דו"ק. דבריו, המשך  ביאור וזה  וכו', החמישים  שער של  הגבוהה הבחינה  מן  הצדיק להארת 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רס

זה  ידי ׁשעל החכמ ֹות , ּבכל  ּומׁשּפעת עּלאה מחכמה ּומק ּבלת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּגדֹול

הּנ"ל: האּלּו הּתּקּונים  ּכל ְִִִִֵַַַָָָנמׁשכין

טז] אות סא סימן לחכמה  [פרפראות

 ריג

ÔÎÂ "ּתקעּו ּבּתֹורה ּבפנים (המבאר ׁשּבּמח  חּוׁשים החמּׁשה ּתּקּון ¿≈ְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

הריח ח ּוׁש ּכי עכׁשו , ּגם נעׂשה ה') סימן ּתנינא ׁשּבלּקּוטי ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמ ּונה"

ה ּמּׁשּוׁש ח ּוׁש וכן אחד, לכל ׁשּיׁש ּוטרחֹות היגיע ֹות  ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנתּתּקן

ּבוּדאי זה  הרב אל לבֹוא אחד לכל ׁשּיׁש ההֹוצאֹות ידי על  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנתּתּקן

עכׁשו, ּגם נת ּתּקן  והּטעם  והּׁשמיעה הראּיה ח ּוׁש ּגם אף  עכׁשו ; ּגם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָנעׂשה

הּמתאּספין  הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ּכלל  ועל הּקד ֹוׁש צּיּונֹו על ׁשּמסּתּכלין ידי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָעל

אחד  ּובכל לברכה, זכרֹונֹו הּקדֹוׁשה ּוזכּותֹו ּבכח ֹו והּכל אליו, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּומתקּבצין

על  ּׁשּקּבל מה  הּקד ֹוׁשה ּונקּדה הארה  ּבחינת איזה יׁש ּבו ּדאי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמהּקּבּוץ

ּבהּקּבּוץ ּכן ּגם ׁשּנכלל  ידי ועל לברכה זכר ֹונֹו אליו התקרבּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָידי

"מֹורי את רֹואֹות עיני "והיּו ּבכלל ּכן  ּגם ׁשּזה  נמצא הּזה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁש

כ) ל הראׁשֹון (ישעיה ּב'ּלּקּוטי' לברכה זכרֹונֹו ּבדבריו  מבאר ׁשּכבר ּבפרט  ,ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹ

ׁשּלֹו, אמת ודברי  רּבֹו חכמת ׁשּמק ּבל ידי ׁשעל ר"ל ּובסימן קצ "ב ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבסימן

קּבלת  מענין  קנ "ג  ּבסימן ּגם ועּין ּפניו, ּבחינת מק ּבל הּוא זה ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָעל

ׁשּיתראה  הינ ּו הרב , ּפני לקּבל זֹוכה ּכראּוי הג ּון ׁשּתלמיד חכם ּתלמיד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפני

ּבמ מ ּזה מבאר  ּוכבר וכּו', הרב  ּפני  ח ּוׁשּבתֹוכֹו וכן ּכן ; ּגם  אחר ק ֹום ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּי זה הרב, ׁשל הּמּוסר  ׁשֹומע אחד ׁשּכל ידי על ׁשּנתּתּקן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשמיעה

והּצעקֹות  והּקֹולֹות  ה ּגדֹול ההתעֹוררּות ׁשּׁשֹומע ידי ּדעל ּכן, ּגם ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

צריכין  ׁשאין הּקּבּוץ , ּכלל ּבין אז ׁשּיׁש הּלב מעמק  הּגדֹולֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהּבכּיֹות

וכן  ּכּידּוע; מרחֹוק ּגם והּׁשֹומע הרֹואה נפ ׁש מתּפעל ּכי מ ּזה, ּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּוסר

עכׁשו, ּגם ׁשּי ּבוּדאי זה וכ ּו', מתיק ּות ט ֹועם אחד ּׁשּכל מה הּטעם , ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָחּוׁש

אליו  להתקרב ׁשּזכה הּקדֹוׁש הּזכ ּות טעם מתיקּות ט ֹועם אחד ּכל אז  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכי



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רסג ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

wÚ‰Â,ּביחד נפׁשֹות הרּבה  ׁשּמתקּבצין ה ּקּבּוץ, מעלת ידי על הּוא ¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָ

הּנפׁשֹות  ׁשּגם עד מאד והּבּתים הּצר ּופין נתרּבין זה ידי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשעל

הּנ"ל  ּבהּבּתים ּכן ּגם נכללין וׁשלֹום חס  ח ּוצֹות  ּכל ּבראׁש ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹהּנׁשּפכין

הּצרּופין  ר ּבּוי וע ּקר הּקד ֹוׁשה; ּבׂשיחתֹו לעיל ּכמבאר  ּתּקּון , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹּומק ּבלין

ׁשל  אחת ּתבה ּבחינת הם ׁשאז  ּביחד , עצמן ׁשּמחזיקין ידי על  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּוא

ּׁשאין  מה ּכּנ"ל, מאד הרּבה צרּופין  מ ּמּנה ׁשּנצטרפין אֹותּיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהרּבה 

א  ׁשאזי קט ּנֹות, ּתב ֹות לכ ּמה מתח ּלקין האֹותּיֹות אּלּו היּו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכן

ׁש ׁשל תבֹות ׁשּתי למׁשל ּכמ ֹו ,ּכ ּכל צרּופים  רּבּוי  א ֹותּיֹות,היה ׁש ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

ׁשל  אחת ּתבה אבל  יֹותר , וא ּתבה לכל צרּופים ׁשּׁשה יׁש ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאזי

ּומ ּזה  ּכּנ"ל. צרּופים ועׂשרים מאֹות  ׁשבע  לּה י ׁש אזי  אֹותּיֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּׁשה

עצמם  ּכׁשּיחזיק ּו ּכן ועל  מּיׂשראל; ר ּבים ׁשל האחדּות  מעלת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתבין 

אחר ּגם יֹותר לֹו ּבנקל  אזי  ז "ל  ׁשמ ֹו על נקראים ויהיּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָּביחד

ּכׁשרים  אנׁשים ׁשּיהיּו עד נפׁשֹותם, ּבתּקּון להׁשּתּדל  ז"ל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָהסּתּלקּותֹו

ּכּנ"ל: ְִִַַַוצ ּדיקים

כד ] כג אותיות  תנינא ח  סימן לחכמה [פרפראות

 רטו

Îeאחר ּבמק ֹום  סא)מבאר סי' ח"א פל"ח ּגם (עיין  ּבחּוׁש רֹואין אנּו ׁשּזה ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָֹ

הּנקראים  ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי  ּכלל ׁשּבין האחדּות ק ׁשר קּיּום ׁשעּקר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכן,

על  ּככ ּלם רּבם  ׁשּנתקּבצין הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ידי על רק הּוא ז "ל ׁשמ ֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻֻעל

הּנפלאים  ה ּתּקּונים ּגדל עכ ׁשו ּגם יֹודע  ּומי ּבאּומאן, הּׁשנה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹראׁש

ונ ֹוראים  והּנפלאים החדׁשים והּצר ּופין מאד הּגדֹולים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹוהּׁשעׁשּועים

מסּגל  הּזמן אז ּכי ּבפרט הּנ"ל, הּקּבּוץ ידי על וׁשנה  ׁשנה ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּנעׂשּו

ּכּנ"ל: ּביֹותר ה ּנ"ל הּתּקּונים ְְִִֵַַַַַָלכל

כה ] אות  תנינא  ח  סימן לחכמה  [פרפראות

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רסב 

זה  ידי  על ׁשּמּגיע  ה ּגדֹול והּתֹועלת הּקדֹוׁשה הּפעּלה וגדל הּזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻהענין

ּפׁשּוטה  עבֹודה  היא ה ּזאת ׁשהעבֹודה נמצא הּזה; מהּקּבּוץ אחד  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלכל

ולעׂשֹות  ּבתמימּות ה' את ולעבד החכמ ֹות ּכל לס ּלק  ׁשּצריכין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּותמימה,

אהבתֹו ּבׁשביל והּכל העֹולם, ּבעיני מ ּמׁש ּכׁשּגע ֹון  הּנראים ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּגם

תמיד" ּתׁשּגה "ּבאהבתּה ּבבחינת , יתּבר יט)ועב ֹודתֹו ה המבאר(משלי ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

להּׂשיג  ּבחינתֹו לפי אחד  ּכל זֹוכה  ּדיקא זה ידי  ועל הּנ"ל, ט"ו  ּבאֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשם

ּתּקּון  ׁשלמ ּות ּתכלית עּקר ׁשּזה ׁשּלֹו, הּמֹוחין  מּבחינת למעלה ּׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמה

ּגם  לקּבל הּנ"ל  הּקּבּוץ ידי על זֹוכין  עכׁשו ׁשּגם נמצא ּכּנ"ל. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָהּמֹוחין 

ּכּנ"ל: ּבפנים  המבארים הּתּקּונים ּכל  וכן הּמֹוחין, ּתּקּון ְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָֹּבחינת

כז] כו אותיות  תנינא ה  סימן לחכמה [פרפראות

 ריד

ÏÚרּוח ּבחינת לֹו ׁשּיׁש האמ ּתי  הּמנהיג אחר ּביֹותר לחּפׂש צריכין ּכן «ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

הּׁשנה, ּבראׁש הּוא  אליו  הּקּבּוץ זמן עּקר א הּקדׁש; רּוח ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹנבּואה,

ּכי האחרֹון, ה ּׁשנה ראׁש ּבערב  הרּבה זה על ּׁשהזהיר מה לעיל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכמבאר

וכ ּו'. ּביֹותר הּנ"ל הּתּקּונים ּכל  המׁשכת ׁשל הּזמן ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָאז

‰ÊÂׁשּיחזיק ּו ׁשלֹומנּו לאנׁשי ׁשהזהיר לעיל ּׁשהזּכרנּו מה ּבחינת ּכן ּגם ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלּוי יׂשראל נפ ׁשֹות  ּתּקּון ׁשעּקר ּפי  על אף  ּכי וכּו', ּביחד  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָעצמן

ּפ על  אף  הּנ"ל, הּגדֹול  ּכח  הּבעל האמת ּבהּצּדיק ּכחרק עּקר  ּגם כן  י ְֱִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָֹֹ

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר יׂשראל, ׁשל הּקּבּוץ ּבקדּׁשת ּתלּוי לב.)הּצּדיק  :(ברכות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻ

ר ּבנּו ּבדברי ּגם וכמבאר  יׂשראל", ּבׁשביל אּלא ּגדּלה  ל נתּתי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ"ּכלּום

 קס"ו  ּובסימן  הראׁשֹון, ּב'ל ּקּוטי' מ "ט סימן  "לּׁשמׁש" ּבּמאמר  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָז"ל

ּבתּקּון  לעסק  ׁשּצרי העסק  זה ּבפרט  וכּו'", הּצּדיק אצל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"ּכׁשהעֹולם

עצמם  מהם ּגם ּדּלתּתא אתער ּותא איזה לזה ׁשּצריכין ּבעצמם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנפׁשֹותם

ּבט ֹובת  ׁשּיׁשּתּדל ּבכדי  ה ּצּדיק אל  ּׁשּבאין  מה ידי  על ׁשהּוא ּפנים , ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל

ְַָנפׁשם.



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רסג ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

wÚ‰Â,ּביחד נפׁשֹות הרּבה  ׁשּמתקּבצין ה ּקּבּוץ, מעלת ידי על הּוא ¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָ

הּנפׁשֹות  ׁשּגם עד מאד והּבּתים הּצר ּופין נתרּבין זה ידי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשעל

הּנ"ל  ּבהּבּתים ּכן ּגם נכללין וׁשלֹום חס  ח ּוצֹות  ּכל ּבראׁש ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹהּנׁשּפכין

הּצרּופין  ר ּבּוי וע ּקר הּקד ֹוׁשה; ּבׂשיחתֹו לעיל ּכמבאר  ּתּקּון , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹּומק ּבלין

ׁשל  אחת ּתבה ּבחינת הם ׁשאז  ּביחד , עצמן ׁשּמחזיקין ידי על  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּוא

ּׁשאין  מה ּכּנ"ל, מאד הרּבה צרּופין  מ ּמּנה ׁשּנצטרפין אֹותּיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהרּבה 

א  ׁשאזי קט ּנֹות, ּתב ֹות לכ ּמה מתח ּלקין האֹותּיֹות אּלּו היּו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכן

ׁש ׁשל תבֹות ׁשּתי למׁשל ּכמ ֹו ,ּכ ּכל צרּופים  רּבּוי  א ֹותּיֹות,היה ׁש ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

ׁשל  אחת ּתבה אבל  יֹותר , וא ּתבה לכל צרּופים ׁשּׁשה יׁש ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאזי

ּומ ּזה  ּכּנ"ל. צרּופים ועׂשרים מאֹות  ׁשבע  לּה י ׁש אזי  אֹותּיֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּׁשה

עצמם  ּכׁשּיחזיק ּו ּכן ועל  מּיׂשראל; ר ּבים ׁשל האחדּות  מעלת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתבין 

אחר ּגם יֹותר לֹו ּבנקל  אזי  ז "ל  ׁשמ ֹו על נקראים ויהיּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָּביחד

ּכׁשרים  אנׁשים ׁשּיהיּו עד נפׁשֹותם, ּבתּקּון להׁשּתּדל  ז"ל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָהסּתּלקּותֹו

ּכּנ"ל: ְִִַַַוצ ּדיקים

כד ] כג אותיות  תנינא ח  סימן לחכמה [פרפראות

 רטו

Îeאחר ּבמק ֹום  סא)מבאר סי' ח"א פל"ח ּגם (עיין  ּבחּוׁש רֹואין אנּו ׁשּזה ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָֹ

הּנקראים  ׁשלֹומנ ּו אנ ׁשי  ּכלל ׁשּבין האחדּות ק ׁשר קּיּום ׁשעּקר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכן,

על  ּככ ּלם רּבם  ׁשּנתקּבצין הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ידי על רק הּוא ז "ל ׁשמ ֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻֻעל

הּנפלאים  ה ּתּקּונים ּגדל עכ ׁשו ּגם יֹודע  ּומי ּבאּומאן, הּׁשנה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹראׁש

ונ ֹוראים  והּנפלאים החדׁשים והּצר ּופין מאד הּגדֹולים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָֹוהּׁשעׁשּועים

מסּגל  הּזמן אז ּכי ּבפרט הּנ"ל, הּקּבּוץ ידי על וׁשנה  ׁשנה ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּנעׂשּו

ּכּנ"ל: ּביֹותר ה ּנ"ל הּתּקּונים ְְִִֵַַַַַָלכל

כה ] אות  תנינא  ח  סימן לחכמה  [פרפראות

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רסב 

זה  ידי  על ׁשּמּגיע  ה ּגדֹול והּתֹועלת הּקדֹוׁשה הּפעּלה וגדל הּזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻהענין

ּפׁשּוטה  עבֹודה  היא ה ּזאת ׁשהעבֹודה נמצא הּזה; מהּקּבּוץ אחד  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלכל

ולעׂשֹות  ּבתמימּות ה' את ולעבד החכמ ֹות ּכל לס ּלק  ׁשּצריכין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּותמימה,

אהבתֹו ּבׁשביל והּכל העֹולם, ּבעיני מ ּמׁש ּכׁשּגע ֹון  הּנראים ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּגם

תמיד" ּתׁשּגה "ּבאהבתּה ּבבחינת , יתּבר יט)ועב ֹודתֹו ה המבאר(משלי ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

להּׂשיג  ּבחינתֹו לפי אחד  ּכל זֹוכה  ּדיקא זה ידי  ועל הּנ"ל, ט"ו  ּבאֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשם

ּתּקּון  ׁשלמ ּות ּתכלית עּקר ׁשּזה ׁשּלֹו, הּמֹוחין  מּבחינת למעלה ּׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמה

ּגם  לקּבל הּנ"ל  הּקּבּוץ ידי על זֹוכין  עכׁשו ׁשּגם נמצא ּכּנ"ל. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָהּמֹוחין 

ּכּנ"ל: ּבפנים  המבארים הּתּקּונים ּכל  וכן הּמֹוחין, ּתּקּון ְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָֹּבחינת

כז] כו אותיות  תנינא ה  סימן לחכמה [פרפראות

 ריד

ÏÚרּוח ּבחינת לֹו ׁשּיׁש האמ ּתי  הּמנהיג אחר ּביֹותר לחּפׂש צריכין ּכן «ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

הּׁשנה, ּבראׁש הּוא  אליו  הּקּבּוץ זמן עּקר א הּקדׁש; רּוח ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹנבּואה,

ּכי האחרֹון, ה ּׁשנה ראׁש ּבערב  הרּבה זה על ּׁשהזהיר מה לעיל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכמבאר

וכ ּו'. ּביֹותר הּנ"ל הּתּקּונים ּכל  המׁשכת ׁשל הּזמן ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָאז

‰ÊÂׁשּיחזיק ּו ׁשלֹומנּו לאנׁשי ׁשהזהיר לעיל ּׁשהזּכרנּו מה ּבחינת ּכן ּגם ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלּוי יׂשראל נפ ׁשֹות  ּתּקּון ׁשעּקר ּפי  על אף  ּכי וכּו', ּביחד  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָעצמן

ּפ על  אף  הּנ"ל, הּגדֹול  ּכח  הּבעל האמת ּבהּצּדיק ּכחרק עּקר  ּגם כן  י ְֱִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָֹֹ

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר יׂשראל, ׁשל הּקּבּוץ ּבקדּׁשת ּתלּוי לב.)הּצּדיק  :(ברכות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻ

ר ּבנּו ּבדברי ּגם וכמבאר  יׂשראל", ּבׁשביל אּלא ּגדּלה  ל נתּתי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ"ּכלּום

 קס"ו  ּובסימן  הראׁשֹון, ּב'ל ּקּוטי' מ "ט סימן  "לּׁשמׁש" ּבּמאמר  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָז"ל

ּבתּקּון  לעסק  ׁשּצרי העסק  זה ּבפרט  וכּו'", הּצּדיק אצל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"ּכׁשהעֹולם

עצמם  מהם ּגם ּדּלתּתא אתער ּותא איזה לזה ׁשּצריכין ּבעצמם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנפׁשֹותם

ּבט ֹובת  ׁשּיׁשּתּדל ּבכדי  ה ּצּדיק אל  ּׁשּבאין  מה ידי  על ׁשהּוא ּפנים , ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל

ְַָנפׁשם.



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רסה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נפׁשֹות  נתוּספין  ׁשנה ּבכל הּׁשם ּבעזרת וגם ּכלל, ּדבר ּבׁשּום ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּתלּויה

לכל  ׁשּיׁש הּטֹובה ה ּפעּלה מּמׁש ּבחּוׁש ורֹואין הּקּבּוץ, ּכלל אל  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחדׁשֹות

ׁשהח ּיּות  וכמעט  ּברּוחנּיּות, זה ידי על הּׁשנה  ּבכל הּקּבּוץ מאנׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד

הח ּיּות  ידי  על  הּוא ּכּלּה הּׁשנה ּכל ה' ּבעב ֹודת אחד ּכל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוההתח ּזקּות

ּוכׁשּנתּתּקן  הּקּבּוץ, ּבזמן  אז  ׁשּמק ּבלין הּגדֹולה וההארה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּדקדּׁשה

ּבמקֹום  ּכמבאר ּכן, ּגם ּבגׁשמ ּיּות  ּגם  נתּתּקן מּסתמא מ ּמילא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבר ּוחנּיּות

יד)אחר סי' קמא (ּומּמילא (ליקוטי האמת ּבעין זה ּכל על  ׁשּמס ּתּכל ּומי  ; ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיׁש הּקדֹוׁשים ההתּפארּות  עניני  ּכל  ּבׁשלמּות לבאר אפ ׁשר אי ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּובן 

ּביפיֹו מל" ּבבחינת  ּכן ּגם הּוא ּבו ּדאי  זה) ידי על יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלהּׁשם

"עיני יז)ּתחזינה לג ּבפנים:(ישעיה הּמבארים הּבחינֹות  לכל ּכן ּגם וז ֹוכה , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

תנינא ] מ  סימן לחכמה [פרפראות

 ריז

ÔÚÓÏ ּבפה הּׁשנה ראׁש על להיֹות  רק  ּומחׁשב ּתֹו, ּדעּתֹו יזיז אל הּׁשם ¿««ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָֹֹ

עם  עצמם את המקּׁשרים אֹוהבינ ּו ּבין  ראׁשֹו לתחב  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹ(אּומאן ),

ז"ל: רּבנּו א ֹור ְִֵַַַנׁשמת

תרל "ב ] עקב ד  מיום טולטשינער  נחמן רבי [מכתב

ריח

ÚÈ„B‰Ïׁשהּׁש ּבה ׁשארת לדֹורֹות העּקרּיים יס ֹוד ֹות האּלה ּדברים ׁשה ¿ƒ«ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מ ֹוהרנ "ת  מ ּדברי  ּבזה הּמּובן ּכפי זצ"ל, ורּבנּו מ ֹורנ ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאדֹוננּו

‰M‰ז"ל: L‡ ÏÚ e˙ÙÒ‡ העׂשרה אמירת  ּגם ּכלּול מּמילא ׁשּבזה  ַ¬≈»≈«…«»»ֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

וכּו': הּקד ֹוׁש צּיּונֹו על  ּתהּלים ְְְִִִִַַַָקּפיטל

(ב )] מוהר "ן אנשי אחרי אור, [כוכבי

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רסד 

 רטז

kידי על ּכי עכׁשו , ּגם נ ֹוהג הּמאמר זה ׁשענין  אחר  ּבמקֹום  מבאר ¿»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הּׁשנה, ראׁש על ז"ל אליו ׁשּמתק ּבצין  הּקּבּוץ ּכלל על ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּמסּתּכלין 

ק ּפיטל  הע ׂשרה ואֹומרים הּקדֹוׁש קברֹו על מׁשּתּטחין הּׁשנה ראׁש ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּובערב

לעבֹוד  ולזּכֹות הּתׁשּובה על הרּבה ׁשם ּומתּפללין  ז"ל, ּכפקּדתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֻּתהּלים

מתּפללין  הּׁשנה ּבראׁש ּכ ואחר ּבחינתֹו, ּכפי  אחד ּכל ּכראּוי ה' ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹאת

מקּבל  יתּבר הּׁשם  ּובוּדאי ז"ל, ׁשמֹו על  הּנקרא הּמדר ׁש ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָּביחד

ּבגדל  ּומתּבֹונן האמת, ּבעין זה  על ׁשּמסּתּכל ּומי מּזה; ּגד ֹול ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהתּפארּות

עכׁשו  ׁשּגם עד ּכ ּכל ּבחּייו הר ּבים את וזּכה ׁשּזכה הּצּדיק ּוזכּות ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכח

הרּבים  את ּומזּכה ּבּמרֹום ּומׁשּמׁש עֹומד ז"ל ּפטירתֹו אחר רּבֹות ׁשנים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָזה

ּבׂשר לעיני ּגם ּׁשּנראה מה וזה  הּקדֹוׁש, ּובקברֹו הּקד ֹוׁשים ּבספריו  ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ּב ּׁשעֹוסק  מה  מ ּלבד להחזירם הּגׁשמּיים, יׂשראל נפ ׁשֹות ּבתּקּון רּוחנּיּות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הּזאת  ההתּפאר ּות זכּות  נראה ּובי ֹותר  ,יתּבר להּׁשם ּולקרבם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבתׁשּובה

הּוא   לראֹות עינים לֹו ׁשּיׁש ּומי הּגדֹול; הּקּבּוץ  ּבזמן הּׁשנה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבראׁש

זאת, וע ֹוסק ּפֹועל מי ּכי הּקּבּוץ, ּוזמן ּבעת וׁשנה  ׁשנה ּבכל מאד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹמתּפּלא 

הם  ּככּלם ור ּבם יחיּו, עליהם ה' ּכזה ּגדֹול ק ּבּוץ וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻלקּבץ

ּגדֹולים  עסקים להם ׁשּיׁש וי ׁש עסק, ּבעלי  ּגם מהם והר ּבה ּתֹורה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעלי

ׁשּבביתֹו עסקיו  ּכל מהם אחד ּכל מׁשלי הּׁשנה ראׁש ולפני ּבביתם , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹמאד

ואין  וכּו', רחֹוקים מ ּמקֹומ ֹות ׁשּבאים ויׁש ּגדֹול ֹות, ּוטרח ֹות ּביגיעֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָּובא

ה' לפני נפ ׁשֹו  וׁשֹופ ּומתחּנן מבּקׁש אחד  ּכל רק ּדבר , ׁשּום ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹוׂשים

ע ּתה  עד ׁשּפגם  ּפגמיו ּכל וׁשּיתּתּקנּו וכּו' ׁשלמה לתׁשּובה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלזּכֹות

ּגדֹולֹות  ּובבכּיֹות רּבים ּבתחנּונים  ׁשם ּומרּבים עֹוד, יפּגם א ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹוׁשּמע ּתה

הּׁשנה, ראׁש קדם הּקדֹוׁש קברֹו על הן חקר, אין עד ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהתעֹוררּות

הארה  מקּבל  אחד  וכל ּבעצמֹו, הּׁשנה ּבראׁש הּקדֹוׁש מדרׁשֹו ּבבית ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהן

הּׁשם  ּבעזרת ּומתח ּזק מתח ּדׁש וׁשנה ׁשנה ּובכל מחברֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוהתעֹוררּות

וׁשאינּה ׁשמים לׁשם הּקּבּוץ ּכל ׁשּבין והאחדּות וההתקּׁשרּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהאהבה



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רסה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נפׁשֹות  נתוּספין  ׁשנה ּבכל הּׁשם ּבעזרת וגם ּכלל, ּדבר ּבׁשּום ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּתלּויה

לכל  ׁשּיׁש הּטֹובה ה ּפעּלה מּמׁש ּבחּוׁש ורֹואין הּקּבּוץ, ּכלל אל  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחדׁשֹות

ׁשהח ּיּות  וכמעט  ּברּוחנּיּות, זה ידי על הּׁשנה  ּבכל הּקּבּוץ מאנׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד

הח ּיּות  ידי  על  הּוא ּכּלּה הּׁשנה ּכל ה' ּבעב ֹודת אחד ּכל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוההתח ּזקּות

ּוכׁשּנתּתּקן  הּקּבּוץ, ּבזמן  אז  ׁשּמק ּבלין הּגדֹולה וההארה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּדקדּׁשה

ּבמקֹום  ּכמבאר ּכן, ּגם ּבגׁשמ ּיּות  ּגם  נתּתּקן מּסתמא מ ּמילא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבר ּוחנּיּות

יד)אחר סי' קמא (ּומּמילא (ליקוטי האמת ּבעין זה ּכל על  ׁשּמס ּתּכל ּומי  ; ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיׁש הּקדֹוׁשים ההתּפארּות  עניני  ּכל  ּבׁשלמּות לבאר אפ ׁשר אי ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּובן 

ּביפיֹו מל" ּבבחינת  ּכן ּגם הּוא ּבו ּדאי  זה) ידי על יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלהּׁשם

"עיני יז)ּתחזינה לג ּבפנים:(ישעיה הּמבארים הּבחינֹות  לכל ּכן ּגם וז ֹוכה , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

תנינא ] מ  סימן לחכמה [פרפראות

 ריז

ÔÚÓÏ ּבפה הּׁשנה ראׁש על להיֹות  רק  ּומחׁשב ּתֹו, ּדעּתֹו יזיז אל הּׁשם ¿««ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָֹֹ

עם  עצמם את המקּׁשרים אֹוהבינ ּו ּבין  ראׁשֹו לתחב  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹ(אּומאן ),

ז"ל: רּבנּו א ֹור ְִֵַַַנׁשמת

תרל "ב ] עקב ד  מיום טולטשינער  נחמן רבי [מכתב

ריח

ÚÈ„B‰Ïׁשהּׁש ּבה ׁשארת לדֹורֹות העּקרּיים יס ֹוד ֹות האּלה ּדברים ׁשה ¿ƒ«ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מ ֹוהרנ "ת  מ ּדברי  ּבזה הּמּובן ּכפי זצ"ל, ורּבנּו מ ֹורנ ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאדֹוננּו

‰M‰ז"ל: L‡ ÏÚ e˙ÙÒ‡ העׂשרה אמירת  ּגם ּכלּול מּמילא ׁשּבזה  ַ¬≈»≈«…«»»ֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

וכּו': הּקד ֹוׁש צּיּונֹו על  ּתהּלים ְְְִִִִַַַָקּפיטל

(ב )] מוהר "ן אנשי אחרי אור, [כוכבי

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רסד 

 רטז

kידי על ּכי עכׁשו , ּגם נ ֹוהג הּמאמר זה ׁשענין  אחר  ּבמקֹום  מבאר ¿»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הּׁשנה, ראׁש על ז"ל אליו ׁשּמתק ּבצין  הּקּבּוץ ּכלל על ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּמסּתּכלין 

ק ּפיטל  הע ׂשרה ואֹומרים הּקדֹוׁש קברֹו על מׁשּתּטחין הּׁשנה ראׁש ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּובערב

לעבֹוד  ולזּכֹות הּתׁשּובה על הרּבה ׁשם ּומתּפללין  ז"ל, ּכפקּדתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֻּתהּלים

מתּפללין  הּׁשנה ּבראׁש ּכ ואחר ּבחינתֹו, ּכפי  אחד ּכל ּכראּוי ה' ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹאת

מקּבל  יתּבר הּׁשם  ּובוּדאי ז"ל, ׁשמֹו על  הּנקרא הּמדר ׁש ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָּביחד

ּבגדל  ּומתּבֹונן האמת, ּבעין זה  על ׁשּמסּתּכל ּומי מּזה; ּגד ֹול ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהתּפארּות

עכׁשו  ׁשּגם עד ּכ ּכל ּבחּייו הר ּבים את וזּכה ׁשּזכה הּצּדיק ּוזכּות ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכח

הרּבים  את ּומזּכה ּבּמרֹום ּומׁשּמׁש עֹומד ז"ל ּפטירתֹו אחר רּבֹות ׁשנים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָזה

ּבׂשר לעיני ּגם ּׁשּנראה מה וזה  הּקדֹוׁש, ּובקברֹו הּקד ֹוׁשים ּבספריו  ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ּב ּׁשעֹוסק  מה  מ ּלבד להחזירם הּגׁשמּיים, יׂשראל נפ ׁשֹות ּבתּקּון רּוחנּיּות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הּזאת  ההתּפאר ּות זכּות  נראה ּובי ֹותר  ,יתּבר להּׁשם ּולקרבם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבתׁשּובה

הּוא   לראֹות עינים לֹו ׁשּיׁש ּומי הּגדֹול; הּקּבּוץ  ּבזמן הּׁשנה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבראׁש

זאת, וע ֹוסק ּפֹועל מי ּכי הּקּבּוץ, ּוזמן ּבעת וׁשנה  ׁשנה ּבכל מאד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹמתּפּלא 

הם  ּככּלם ור ּבם יחיּו, עליהם ה' ּכזה ּגדֹול ק ּבּוץ וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻלקּבץ

ּגדֹולים  עסקים להם ׁשּיׁש וי ׁש עסק, ּבעלי  ּגם מהם והר ּבה ּתֹורה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעלי

ׁשּבביתֹו עסקיו  ּכל מהם אחד ּכל מׁשלי הּׁשנה ראׁש ולפני ּבביתם , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹמאד

ואין  וכּו', רחֹוקים מ ּמקֹומ ֹות ׁשּבאים ויׁש ּגדֹול ֹות, ּוטרח ֹות ּביגיעֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָּובא

ה' לפני נפ ׁשֹו  וׁשֹופ ּומתחּנן מבּקׁש אחד  ּכל רק ּדבר , ׁשּום ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹוׂשים

ע ּתה  עד ׁשּפגם  ּפגמיו ּכל וׁשּיתּתּקנּו וכּו' ׁשלמה לתׁשּובה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלזּכֹות

ּגדֹולֹות  ּובבכּיֹות רּבים ּבתחנּונים  ׁשם ּומרּבים עֹוד, יפּגם א ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹוׁשּמע ּתה

הּׁשנה, ראׁש קדם הּקדֹוׁש קברֹו על הן חקר, אין עד ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהתעֹוררּות

הארה  מקּבל  אחד  וכל ּבעצמֹו, הּׁשנה ּבראׁש הּקדֹוׁש מדרׁשֹו ּבבית ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהן

הּׁשם  ּבעזרת ּומתח ּזק מתח ּדׁש וׁשנה ׁשנה ּובכל מחברֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוהתעֹוררּות

וׁשאינּה ׁשמים לׁשם הּקּבּוץ ּכל ׁשּבין והאחדּות וההתקּׁשרּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהאהבה



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רסז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

"˜‡Ó ÔÈ‡ elÙ‡ ÔÏÚËL CÈÊ ËÒÏ‡Ê ‰M‰ L‡ Ú ,Ô‡Óe‡אֹומר" «∆∆…«»»»¿¿ƒ¿∆¿¬ƒƒ«¿ֵ

הּׁשנה  ראׁש ּובערב אּומאן, ּבעיר הּׁשנה ּבראׁש ּתהיה ׁשּתמיד ל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאני

הּקדֹוׁש, צי ּונֹו ּבית מּׁשם ׁשר ֹואים מקֹום ּבאיזה  ּבּׁשּוק, אפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּתעמד

ּבראׁש ּבאּומאן  ׁשם ּתתּפּלל ּכ ואחר ּתהּלים, קּפיטל הע ׂשרה ׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹותאמר

:" חּיי ימי ּכל ּתנהג  וכן הּמדרׁש; ּבית ׁשל עזרה ּבאיזה  אפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשנה

ב ] אות (ג ) מוהר"ן אנשי אור, [כוכבי

˙Úaרּבי ּבנ ֹו עם מֹוהרנ"ת ּדּבר ׁשלֹומנּו, אנׁשי על  ׁשהיתה ה ּמחקת  ¿≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

לֹו: ואמר הּׁשנה, ראׁש על לאּומאן הּנסיעה ּבענין "‡CÈיצחק ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹƒ
ÔÚ˜ ÔÚÓ ‡ ,Ìei˜ ‡ Ôa‡‰ ËÚÂÂ ‰M‰ L‡ Ò'Èa ÌÚ„ Ê‡ aÈÈÏ‚¿≈«∆∆ƒ¿…«»»∆»¿«ƒ»∆∆
;ÔÚÓe˜‡Ù ËÚÂÂ ÒÚ Ò‡ÂÂ ,ÔÈÈÊ ËÚÂÂ Ò‡ÂÂ ËÒÈÈÂÂ ÚÂÂ ,ÔÒÈÂÂ ËLÈ C‡„»ƒ¿ƒ¿∆≈¿»∆«»∆∆»¿∆
ËÒÚÂÂ e„ Ê‡ Ôe‡ ,‰M‰ L‡ ÛÈB‡ ÔÚÓe˜ ËÒÏ‡Ê e„ Ô‡ È„ CÈ‡ ‚‡Ê»ƒƒ»»¿¿∆…«»»«∆¿

ËÒÏ‡Ê Ôe‡ LÈËe ÌÈÈa ÔÚÈÈËL eËÒÏ‡Ê  Ôeiˆ ÔÙÈB‡ ÔÈÈ‚ ÔÚÚ˜ ËLÈƒ¿∆∆≈¿ƒ»¿¿¿≈∆«ƒ»¿¿
 ÏeL ÔÈ‡ ÔÚÚÂÂ‡„ ÔÚÚ˜ ËLÈ ËÒÚÂÂ e„ Ê‡ Ôe‡ ,Ôeiˆ ÔÙÈB‡ Ô˜e˜¿¿ƒ«∆¿ƒ¿∆∆«∆∆ƒ

"!ÔÈÈÊ eËÒÏ‡Ê Ô‡Óe‡ ÔÈ‡ Ôe‡ ,LÈÏ‡t ÔÈ‡ ÔÚÚÂÂ‡„ eËÒÏ‡Êאני"  »¿¿«∆∆ƒ»ƒƒ«»¿¿«ֲִ

לדעת, אפ ׁשר אי הרי א קּיּום, ּלֹו יהיה  רּבנּו ׁשל הּׁשנה ׁשהראׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמאמין

על  ּתמיד ׁשּתבֹוא אֹות אני מצּוה ּכן על ּיבֹוא; ּומה ּיהיה מה יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמי 

ללכת  ּתּוכל  ׁשּלא עד ּכ ּכל הּמניעֹות עלי יתּגּבר ּו ּובאם  הּׁשנה, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹראׁש

ּב'ר ּוטיׁש' אפּלּו ּתעמֹוד  הּׁשנה ראׁש ּבערב הּקדֹוׁש מ ּׁשם יח ל ּצּיּון  ותּביט ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

יּתנּו א ואם  מזמֹורים), העׂשרה את ׁשם (ותאמר  הּקדֹוׁש הּצּיּון  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלעבר

ּכניסת  ּבחדר ּתתּפּלל  עּמהם יחד הּכנסת ּבבית להתּפּלל הּמתנ ּגדים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָל

ּתהיה!": ׁשּבאּומאן העּקר 'ּפאליׁש'), (המכּנה הּכנסת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבית 

חנויותיח. שורות בו שיש כזו בצורה  נבנה אשר באומאן  גדול  קניות  מרכז  היה זה  'רוטיש'

(רל"י ). הקדוש. הציון  מקום  את ולראות משם להשקיף  היה וניתן  עיגול, בצורת ומחוץ מבית

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רסו 

ריט

ek„ על להתּפּלל הּקדֹוׁשים, הּׁשנה ראׁש ּבימי ּבאּומאן  להתאּסף  ּתמיד «¿≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

ּבימי ּביחד ּולהתּפּלל ה ּׁשנה, ראׁש ּבערב ור ּבנּו מֹורנּו אד ֹוננּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹצּיּון

הּקדֹוׁש: ּבמדר ׁשֹו הּקדֹוׁשים הּׁשנה ְְְִִַַַָָָָֹראׁש

התלאות ] ימי קונטרס  [ראבר"נ,

 רכ

„aצּדיק זכר מֹוהרנ"ת מּדברי מבאר הּׁשנה, ראׁש ּבימי אספתנּו ƒ¿«ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

יצחק רּבי ּבנ ֹו מּפי ׁשּׁשמע ּומ ֹורי מאבי  (ׁשּׁשמעּתי  לברכה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוקדֹוש

חזקה  היתה ׁשּלבב ֹו ּפי על ׁשאף הּקדֹוׁש), מ ּפיו ׁשּׁשמע ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמּטּולט ׁשין

ּגם  אבל צדק, הּגֹואל ּביאת עד הּזאת האספה  ׁשּתתקּים ּומבטח ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבב ּטח ֹון

הּמדר ׁש ּכדּיּוק רק  נאמר א א)מהּכתּוב יז זה כח  ּככפיר(משלי "וצ ּדיק ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּביכלּתֹו היתה א זאת  ּבכל  ּכי ּכלל), מתירא ׁשאין  ּכארי וא  ) ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹיבטח"

ּבכתב : ּבזה להארי רצ ֹוני ואין ּומחלטת; ּברּורה ידיעה ּבזה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלברר

ד ] סימן וסיפורים [שיחות

 רכא

ÏÚ אחת ּפעם אמר  ּבאּומאן , הּקד ֹוׁשים הּׁשנה ראׁש ּבימי  אספתנּו אֹודֹות «ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

מקּוה  "אני הּלׁשֹון: ּבזה הּנ"ל ז"ל יצחק  רּבי לבנ ֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָ[מֹוהרנ"ת]

חס יֹודע מי  כן, ּפי  על אף  אבל צדק , ה ּגֹואל ּביאת עד הּדבר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּיתקּים

ּומתּגּברים  ה ּמתעֹוררים  הּקטרּוגים ועצם (מ ּגדל ּבזה ּׁשּיעבר  מה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוׁשלֹום

ּבׁשּום  וׁשלֹום חס יּניחּו וא ימנעּו ו ׁשלֹום חס אּולי  עת), ּבכל זה  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָעל

" לׁשם", לבֹוא ‡ÔÈאפן ‰M‰ L‡ ÔÈÈÊ „ÈÓz ËÒÏ‡Ê È„ CÈ‡ ‚‡Ê ְֶָָֹ»ƒƒ»¿¿»ƒ«…«»»ƒ

ע "א .יז. קמ"ג  דף תרומה זוהר ראה 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רסז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

"˜‡Ó ÔÈ‡ elÙ‡ ÔÏÚËL CÈÊ ËÒÏ‡Ê ‰M‰ L‡ Ú ,Ô‡Óe‡אֹומר" «∆∆…«»»»¿¿ƒ¿∆¿¬ƒƒ«¿ֵ

הּׁשנה  ראׁש ּובערב אּומאן, ּבעיר הּׁשנה ּבראׁש ּתהיה ׁשּתמיד ל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאני

הּקדֹוׁש, צי ּונֹו ּבית מּׁשם ׁשר ֹואים מקֹום ּבאיזה  ּבּׁשּוק, אפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּתעמד

ּבראׁש ּבאּומאן  ׁשם ּתתּפּלל ּכ ואחר ּתהּלים, קּפיטל הע ׂשרה ׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹותאמר

:" חּיי ימי ּכל ּתנהג  וכן הּמדרׁש; ּבית ׁשל עזרה ּבאיזה  אפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשנה

ב ] אות (ג ) מוהר"ן אנשי אור, [כוכבי

˙Úaרּבי ּבנ ֹו עם מֹוהרנ"ת ּדּבר ׁשלֹומנּו, אנׁשי על  ׁשהיתה ה ּמחקת  ¿≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

לֹו: ואמר הּׁשנה, ראׁש על לאּומאן הּנסיעה ּבענין "‡CÈיצחק ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹƒ
ÔÚ˜ ÔÚÓ ‡ ,Ìei˜ ‡ Ôa‡‰ ËÚÂÂ ‰M‰ L‡ Ò'Èa ÌÚ„ Ê‡ aÈÈÏ‚¿≈«∆∆ƒ¿…«»»∆»¿«ƒ»∆∆
;ÔÚÓe˜‡Ù ËÚÂÂ ÒÚ Ò‡ÂÂ ,ÔÈÈÊ ËÚÂÂ Ò‡ÂÂ ËÒÈÈÂÂ ÚÂÂ ,ÔÒÈÂÂ ËLÈ C‡„»ƒ¿ƒ¿∆≈¿»∆«»∆∆»¿∆
ËÒÚÂÂ e„ Ê‡ Ôe‡ ,‰M‰ L‡ ÛÈB‡ ÔÚÓe˜ ËÒÏ‡Ê e„ Ô‡ È„ CÈ‡ ‚‡Ê»ƒƒ»»¿¿∆…«»»«∆¿

ËÒÏ‡Ê Ôe‡ LÈËe ÌÈÈa ÔÚÈÈËL eËÒÏ‡Ê  Ôeiˆ ÔÙÈB‡ ÔÈÈ‚ ÔÚÚ˜ ËLÈƒ¿∆∆≈¿ƒ»¿¿¿≈∆«ƒ»¿¿
 ÏeL ÔÈ‡ ÔÚÚÂÂ‡„ ÔÚÚ˜ ËLÈ ËÒÚÂÂ e„ Ê‡ Ôe‡ ,Ôeiˆ ÔÙÈB‡ Ô˜e˜¿¿ƒ«∆¿ƒ¿∆∆«∆∆ƒ

"!ÔÈÈÊ eËÒÏ‡Ê Ô‡Óe‡ ÔÈ‡ Ôe‡ ,LÈÏ‡t ÔÈ‡ ÔÚÚÂÂ‡„ eËÒÏ‡Êאני"  »¿¿«∆∆ƒ»ƒƒ«»¿¿«ֲִ

לדעת, אפ ׁשר אי הרי א קּיּום, ּלֹו יהיה  רּבנּו ׁשל הּׁשנה ׁשהראׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמאמין

על  ּתמיד ׁשּתבֹוא אֹות אני מצּוה ּכן על ּיבֹוא; ּומה ּיהיה מה יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמי 

ללכת  ּתּוכל  ׁשּלא עד ּכ ּכל הּמניעֹות עלי יתּגּבר ּו ּובאם  הּׁשנה, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹראׁש

ּב'ר ּוטיׁש' אפּלּו ּתעמֹוד  הּׁשנה ראׁש ּבערב הּקדֹוׁש מ ּׁשם יח ל ּצּיּון  ותּביט ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

יּתנּו א ואם  מזמֹורים), העׂשרה את ׁשם (ותאמר  הּקדֹוׁש הּצּיּון  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלעבר

ּכניסת  ּבחדר ּתתּפּלל  עּמהם יחד הּכנסת ּבבית להתּפּלל הּמתנ ּגדים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָל

ּתהיה!": ׁשּבאּומאן העּקר 'ּפאליׁש'), (המכּנה הּכנסת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבית 

חנויותיח. שורות בו שיש כזו בצורה  נבנה אשר באומאן  גדול  קניות  מרכז  היה זה  'רוטיש'

(רל"י ). הקדוש. הציון  מקום  את ולראות משם להשקיף  היה וניתן  עיגול, בצורת ומחוץ מבית

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רסו 

ריט

ek„ על להתּפּלל הּקדֹוׁשים, הּׁשנה ראׁש ּבימי ּבאּומאן  להתאּסף  ּתמיד «¿≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

ּבימי ּביחד ּולהתּפּלל ה ּׁשנה, ראׁש ּבערב ור ּבנּו מֹורנּו אד ֹוננּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹצּיּון

הּקדֹוׁש: ּבמדר ׁשֹו הּקדֹוׁשים הּׁשנה ְְְִִַַַָָָָֹראׁש

התלאות ] ימי קונטרס  [ראבר"נ,

 רכ

„aצּדיק זכר מֹוהרנ"ת מּדברי מבאר הּׁשנה, ראׁש ּבימי אספתנּו ƒ¿«ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

יצחק רּבי ּבנ ֹו מּפי ׁשּׁשמע ּומ ֹורי מאבי  (ׁשּׁשמעּתי  לברכה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוקדֹוש

חזקה  היתה ׁשּלבב ֹו ּפי על ׁשאף הּקדֹוׁש), מ ּפיו ׁשּׁשמע ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמּטּולט ׁשין

ּגם  אבל צדק, הּגֹואל ּביאת עד הּזאת האספה  ׁשּתתקּים ּומבטח ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבב ּטח ֹון

הּמדר ׁש ּכדּיּוק רק  נאמר א א)מהּכתּוב יז זה כח  ּככפיר(משלי "וצ ּדיק ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּביכלּתֹו היתה א זאת  ּבכל  ּכי ּכלל), מתירא ׁשאין  ּכארי וא  ) ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹיבטח"

ּבכתב : ּבזה להארי רצ ֹוני ואין ּומחלטת; ּברּורה ידיעה ּבזה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלברר

ד ] סימן וסיפורים [שיחות

 רכא

ÏÚ אחת ּפעם אמר  ּבאּומאן , הּקד ֹוׁשים הּׁשנה ראׁש ּבימי  אספתנּו אֹודֹות «ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

מקּוה  "אני הּלׁשֹון: ּבזה הּנ"ל ז"ל יצחק  רּבי לבנ ֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָ[מֹוהרנ"ת]

חס יֹודע מי  כן, ּפי  על אף  אבל צדק , ה ּגֹואל ּביאת עד הּדבר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּיתקּים

ּומתּגּברים  ה ּמתעֹוררים  הּקטרּוגים ועצם (מ ּגדל ּבזה ּׁשּיעבר  מה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוׁשלֹום

ּבׁשּום  וׁשלֹום חס יּניחּו וא ימנעּו ו ׁשלֹום חס אּולי  עת), ּבכל זה  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָעל

" לׁשם", לבֹוא ‡ÔÈאפן ‰M‰ L‡ ÔÈÈÊ „ÈÓz ËÒÏ‡Ê È„ CÈ‡ ‚‡Ê ְֶָָֹ»ƒƒ»¿¿»ƒ«…«»»ƒ

ע "א .יז. קמ"ג  דף תרומה זוהר ראה 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רסט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

 רכג

ÈzÚÓL ז "ל ׁשכנא  רּבי ּבן נחמן  נסיעת כג מרּבי לענין מּמֹוהרנ"ת ׁשּׁשמע »«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ּונסיעה  נסיעה ׁשּכל ה ּקדֹוׁשים  מּדבריו  והּיֹוצא וכּו'; הּׁשנה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹראׁש

הּגאּלה: ּבקץ  חלק לּה יהיה ואחד אחד ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשל

ד ] אות (ג ) מוהר"ן אנשי אור, [כוכבי

 רכד

ÈÁ‡ התע ֹוררּות ּבֹו ׁשהיתה אחד הּׁשנה ראׁש היה רּבנ ּו הס ּתּלק ּות  «¬≈ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מ ֹוהרנ "ת  נענה ערבית ּתפ ּלת אחרי הּׁשנה ראׁש ּובליל ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹעצּומה,

‡Êe;ואמר: ËÈÓ ÏeL ÔÈ‡ ‡„ Èa Ú„ ÊÈ‡ ‰M‰ L‡ Ê‡ aÈÈÏ‚ CÈ‡" ְַָƒ¿≈«…«»»ƒ∆∆ƒ»ƒƒ¿
"!‡„ ÌÈÚB ‰ÚL ÚÏ‡ ÔÚÚÊ  ‡„ ÊÈ‡ Èa Ú„ Ê‡ Ôe‡ מאמין "אני  «∆∆ƒƒ»∆∆«∆ƒ¿»ƒ»ֲֲִִַ

ּכאן  נמצא ּוכׁשרּבנ ּו ע ּמנּו; הּכנסת ּבבית ּכאן  רּבנ ּו נמצא הּׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבראׁש

ר ֹועים' ה'ּׁשבעה ּכל אזי וצעק :ּכאן!";כד קֹולֹו מֹוהרנ"ת "‡CÈונתן ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָƒ

היה לא זה  ומשום  ושלום . חס תורה איסורי על שם  יעבירוהו כי  נשמתו, שתיפגם בהכרח 

סכינים  שעל אף  כן ועל ורוחניותו, יהדותו כל את מסכן בזה  כי  דרכו, את מוהרנ"ת כך עושה

חוק  כנגד שהוא  פאספורט בלא  אולם רבינו, לציון  להגיע  כוחו בכל מנסה היה וחרבות 

סכנה בו שיש כזה דבר לעשות  הקדוש רבינו ברצון זה אין  כי מסתכן , היה לא המלכות 

ישרה, בדרך  ישראל  ארץ מפה  לנסוע  כבר  שנזכה בתפילה  להרבות [וצריכין  יהדותו לכל 

זה . על כראוי  מתפללין  שאין  רק לזה , זוכין היינו שכבר  בוודאי  הרבה  מתפללין  היו ואם 

מעשה, לאחר אבל מעשה, קודם  רק הוא מזוייף בפאספורט הנסיעה נגד דיבורינו וכל

כל  ויפעלו לשלום ולבוא ליסע שיזכו עליהם להתפלל אנו מחוייבים בוודאי  כבר שנסעו

על  אף  ניסים , שנעשין שרואין פי על ואף  ה'"; פתאים "שומר  ו) קטז (תהלים  כתיב כי  טוב,

עליהם ]. יתברך השם רחמי  מצד זה רק זו, בדרך לנסוע  שצריכין  ראייה מזה  אין  כן פי

(רל"י ).

בערכו כג. אודותיו ראה מאוד, במעלה  ומופלג קדוש אדם היה זה  נחמן  רבי מוהרנ"ת. בן 

והלאה . תקפ"ד מסימן ב' חלק להלן

זוהר כד . ע"א; ס"ב דף  כ"א  תיקון ע"ב; נ "ב דף  סוכה גמרא ד'; פסוק ה' פרק מיכה ראה

ע "א . צ"ב דף בלק חדש

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רסח

רכב

„BÚ הּדר היה ׁשאם ה ּׁשנה ראׁש על  לא ּומאן הּנסיעה אֹודֹות ּפעם ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאמר 

ּכדי ורגלי ידי על ר ֹוח ׁש "הייתי  וחרב ֹות ּבסּכינים מח ּפה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻלׁשם

ה ּׁשנה!": ראׁש על ל ׁשם ְַַָָָָֹלבֹוא

ג] אות (ג ) מוהר"ן אנשי אור, [כוכבי

˙"‰BÓ הּׁשנה ראׁש על לאּומאן  הּנסיעה אֹודֹות ּפעם "ÔÚÂÂ:יטאמר ¬««ְְִַַַַַַַָָָָֹ∆

ÚÙ‡L ËÈÓ Ë‚ÈÈÏÚ‚‡ ‚ÚÂÂ Úˆ‡‚ È„ ÔÚÂÂÚ‚ ËÏ‡ÂÂ ÒÚ∆»¿∆∆ƒ«¿∆∆»¿∆≈¿ƒ«¿∆
Ôe‡ ËÚ‰ È„ ÛÈB‡ ËÚ˜LË‡Úb CÈÊ CÈ‡ ËÏ‡ÂÂ  ÛÈB‡ ÛÈB‡ „ÚÂÂL¿∆¿«»¿ƒƒ∆«¿¿∆ƒ∆¿
CÈ‡ ,ËLÈ  Ò‡t ‡ Ô‡ ‡ ;Ô‡ÙÚ‚ ËÏ‡ÂÂ CÈ‡ Ôe‡ ÒÈÙ È„ ÛÈB‡ƒƒƒ»¿∆»¿»»««ƒ¿ƒ

"Ò‡t ‡ ÔÚÓe˜‡a eˆ ÔËÈÈ˜ÎÚÏ‚ÚÓ ÚÏ‡ Ô‡ËÚ‚ ËÏ‡ÂÂ היתה "אּלּו  »¿∆»«∆∆¿∆¿«¿«∆««ְִָָ

ידי על ּגֹוחן הייתי  מעלה  ּכלּפי המחּדדֹות ּבחרב ֹות זרּועה הּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכל

נֹוסע והייתי  רגלי א כ ועל  ּפאסּפֹורט  ּבלי  רק  ׁשּנּתן כא ; ּכל ע ֹוׂשה הייתי  , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּפאסּפֹורט" לקּבל :כבּכדי ְְְְֵֵַַ

(רל"י ).יט. מוהרנ"ת. זאת אמר  זמן באיזה  ידענו ולא 

בערכו),כ. להלן  (ראה ותרפ"א  תר"פ בשנות השנה ראש על  בבואנו זאת לקיים זכינו ואנו

כן פי  על ואף הדרכים, על  אז  וחמסו רצחו הרגו ה'באנדעס' האכזרים  הפורעים  שכנופיות

להתפלל  השנה  ראש על הקדוש להקיבוץ רבינו אל אז ולבוא ולנסוע הכל  על  להתגבר זכינו

(רל"י ). באומאן. שלומנו אנשי  עם  יחד

תצאכא. כי  ה' ליום אור תקצ "ו, שנת  עקב שבת  ממוצאי מכתבים  לתרופה ' 'עלים  ראה 

מעניין קצת ועוד, תקצ"ט, שנת אלול  ר"ח  א' יום תקצ "ו, שנת  תבוא  כי  א' יום תקצ "ו, שנת

משם  לצאת עליו ואסרו בנעמרוב בגלות מוהרנ "ת  כשהיה  המחלוקת , בעת (אישור ) ה 'בילעט'

שצ"ד. סימן ב' חלק להלן עוד וראה  'בילעט'; בלי

להשיגכב. ויצליח  בחיים וישאר  יזכה אולי וחרבות, בסכינים  המחודדת  דרך על  כשהולך כי

פאספורט  עם  ייסע אם  (או פאספורט בלא ייסע  חלילה אם  אולם  לו, הנצרך  תיקונו כל

בזה הסוהר, בבית ויחבשוהו ויתפסוהו כלל) פאספורט ללא  כנוסע כן גם שנחשב מזוייף,



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רסט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

 רכג

ÈzÚÓL ז "ל ׁשכנא  רּבי ּבן נחמן  נסיעת כג מרּבי לענין מּמֹוהרנ"ת ׁשּׁשמע »«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ּונסיעה  נסיעה ׁשּכל ה ּקדֹוׁשים  מּדבריו  והּיֹוצא וכּו'; הּׁשנה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹראׁש

הּגאּלה: ּבקץ  חלק לּה יהיה ואחד אחד ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשל

ד ] אות (ג ) מוהר"ן אנשי אור, [כוכבי

 רכד

ÈÁ‡ התע ֹוררּות ּבֹו ׁשהיתה אחד הּׁשנה ראׁש היה רּבנ ּו הס ּתּלק ּות  «¬≈ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מ ֹוהרנ "ת  נענה ערבית ּתפ ּלת אחרי הּׁשנה ראׁש ּובליל ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹעצּומה,

‡Êe;ואמר: ËÈÓ ÏeL ÔÈ‡ ‡„ Èa Ú„ ÊÈ‡ ‰M‰ L‡ Ê‡ aÈÈÏ‚ CÈ‡" ְַָƒ¿≈«…«»»ƒ∆∆ƒ»ƒƒ¿
"!‡„ ÌÈÚB ‰ÚL ÚÏ‡ ÔÚÚÊ  ‡„ ÊÈ‡ Èa Ú„ Ê‡ Ôe‡ מאמין "אני  «∆∆ƒƒ»∆∆«∆ƒ¿»ƒ»ֲֲִִַ

ּכאן  נמצא ּוכׁשרּבנ ּו ע ּמנּו; הּכנסת ּבבית ּכאן  רּבנ ּו נמצא הּׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבראׁש

ר ֹועים' ה'ּׁשבעה ּכל אזי וצעק :ּכאן!";כד קֹולֹו מֹוהרנ"ת "‡CÈונתן ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָƒ

היה לא זה  ומשום  ושלום . חס תורה איסורי על שם  יעבירוהו כי  נשמתו, שתיפגם בהכרח 

סכינים  שעל אף  כן ועל ורוחניותו, יהדותו כל את מסכן בזה  כי  דרכו, את מוהרנ"ת כך עושה

חוק  כנגד שהוא  פאספורט בלא  אולם רבינו, לציון  להגיע  כוחו בכל מנסה היה וחרבות 

סכנה בו שיש כזה דבר לעשות  הקדוש רבינו ברצון זה אין  כי מסתכן , היה לא המלכות 

ישרה, בדרך  ישראל  ארץ מפה  לנסוע  כבר  שנזכה בתפילה  להרבות [וצריכין  יהדותו לכל 

זה . על כראוי  מתפללין  שאין  רק לזה , זוכין היינו שכבר  בוודאי  הרבה  מתפללין  היו ואם 

מעשה, לאחר אבל מעשה, קודם  רק הוא מזוייף בפאספורט הנסיעה נגד דיבורינו וכל

כל  ויפעלו לשלום ולבוא ליסע שיזכו עליהם להתפלל אנו מחוייבים בוודאי  כבר שנסעו

על  אף  ניסים , שנעשין שרואין פי על ואף  ה'"; פתאים "שומר  ו) קטז (תהלים  כתיב כי  טוב,

עליהם ]. יתברך השם רחמי  מצד זה רק זו, בדרך לנסוע  שצריכין  ראייה מזה  אין  כן פי

(רל"י ).

בערכו כג. אודותיו ראה מאוד, במעלה  ומופלג קדוש אדם היה זה  נחמן  רבי מוהרנ"ת. בן 

והלאה . תקפ"ד מסימן ב' חלק להלן

זוהר כד . ע"א; ס"ב דף  כ"א  תיקון ע"ב; נ "ב דף  סוכה גמרא ד'; פסוק ה' פרק מיכה ראה

ע "א . צ"ב דף בלק חדש

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רסח

רכב

„BÚ הּדר היה ׁשאם ה ּׁשנה ראׁש על  לא ּומאן הּנסיעה אֹודֹות ּפעם ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאמר 

ּכדי ורגלי ידי על ר ֹוח ׁש "הייתי  וחרב ֹות ּבסּכינים מח ּפה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻלׁשם

ה ּׁשנה!": ראׁש על ל ׁשם ְַַָָָָֹלבֹוא

ג] אות (ג ) מוהר"ן אנשי אור, [כוכבי

˙"‰BÓ הּׁשנה ראׁש על לאּומאן  הּנסיעה אֹודֹות ּפעם "ÔÚÂÂ:יטאמר ¬««ְְִַַַַַַַָָָָֹ∆

ÚÙ‡L ËÈÓ Ë‚ÈÈÏÚ‚‡ ‚ÚÂÂ Úˆ‡‚ È„ ÔÚÂÂÚ‚ ËÏ‡ÂÂ ÒÚ∆»¿∆∆ƒ«¿∆∆»¿∆≈¿ƒ«¿∆
Ôe‡ ËÚ‰ È„ ÛÈB‡ ËÚ˜LË‡Úb CÈÊ CÈ‡ ËÏ‡ÂÂ  ÛÈB‡ ÛÈB‡ „ÚÂÂL¿∆¿«»¿ƒƒ∆«¿¿∆ƒ∆¿
CÈ‡ ,ËLÈ  Ò‡t ‡ Ô‡ ‡ ;Ô‡ÙÚ‚ ËÏ‡ÂÂ CÈ‡ Ôe‡ ÒÈÙ È„ ÛÈB‡ƒƒƒ»¿∆»¿»»««ƒ¿ƒ

"Ò‡t ‡ ÔÚÓe˜‡a eˆ ÔËÈÈ˜ÎÚÏ‚ÚÓ ÚÏ‡ Ô‡ËÚ‚ ËÏ‡ÂÂ היתה "אּלּו  »¿∆»«∆∆¿∆¿«¿«∆««ְִָָ

ידי על ּגֹוחן הייתי  מעלה  ּכלּפי המחּדדֹות ּבחרב ֹות זרּועה הּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכל

נֹוסע והייתי  רגלי א כ ועל  ּפאסּפֹורט  ּבלי  רק  ׁשּנּתן כא ; ּכל ע ֹוׂשה הייתי  , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּפאסּפֹורט" לקּבל :כבּכדי ְְְְֵֵַַ

(רל"י ).יט. מוהרנ"ת. זאת אמר  זמן באיזה  ידענו ולא 

בערכו),כ. להלן  (ראה ותרפ"א  תר"פ בשנות השנה ראש על  בבואנו זאת לקיים זכינו ואנו

כן פי  על ואף הדרכים, על  אז  וחמסו רצחו הרגו ה'באנדעס' האכזרים  הפורעים  שכנופיות

להתפלל  השנה  ראש על הקדוש להקיבוץ רבינו אל אז ולבוא ולנסוע הכל  על  להתגבר זכינו

(רל"י ). באומאן. שלומנו אנשי  עם  יחד

תצאכא. כי  ה' ליום אור תקצ "ו, שנת  עקב שבת  ממוצאי מכתבים  לתרופה ' 'עלים  ראה 

מעניין קצת ועוד, תקצ"ט, שנת אלול  ר"ח  א' יום תקצ "ו, שנת  תבוא  כי  א' יום תקצ "ו, שנת

משם  לצאת עליו ואסרו בנעמרוב בגלות מוהרנ "ת  כשהיה  המחלוקת , בעת (אישור ) ה 'בילעט'

שצ"ד. סימן ב' חלק להלן עוד וראה  'בילעט'; בלי

להשיגכב. ויצליח  בחיים וישאר  יזכה אולי וחרבות, בסכינים  המחודדת  דרך על  כשהולך כי

פאספורט  עם  ייסע אם  (או פאספורט בלא ייסע  חלילה אם  אולם  לו, הנצרך  תיקונו כל

בזה הסוהר, בבית ויחבשוהו ויתפסוהו כלל) פאספורט ללא  כנוסע כן גם שנחשב מזוייף,



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רעאְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

 ּבער אז אליו ׁשּבאּו לֹומר ּבפ ּומיהּו מרּגלא  היה אּומדנא ּבדר אדם  ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני

ז "ל  מ ֹוהרנ "ת  ּבׁשם ז"ל מאבי ׁשמע ּתי ּכן אנ ׁשים , ּבראׁשכז אלף  ,ּכ ואחר ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

וא  למס ּפר, ּבאּו (תקע "ב), הּקדֹוׁשה הסּתּלקּותֹו ׁשאחר  הראׁשֹון ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהּׁשנה

יֹותר : ו א אנׁשים ׁשּׁשים ער רק  ְֲִִִֵֵֶַָָהיּו

קנה ] סימן הליקוטים  [ביאור

 רכז

Ó‡יּסע ׁשּלא מּטּולט ׁשין , ז "ל  יצחק רּבי לבנֹו אחת ּפעם [מֹוהרנ"ת] »«ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָֹ

ׁשנה  ׁשּׁשים ּבן ׁשּיהיה עד ּבקביע ּות ׁשם  לדּור י ׂשראל .כח לארץ  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

Ôen‰Â) יׂשראל ארץ  ׁשּיׁשיבת ּפי על ׁשאף הּקדֹוׁשים מּדבריו  היה ¿«»ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

זצ"ל  ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ּבספרי וכּמּובא מאד מעלתּה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּגדֹולה

סימנים  תנינא שם רעז, רלד  קפז קנה קכט  נה מח מז  מד  לז  כ ט  ז סימנים קמא ליקוטי (ראה

ועוד) קטז, קט עח  עא מ  על ח זצ "ל ורּבנּו מ ֹורנ ּו אדֹוננּו אמר ּכבר אבל ,ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָ

מֹוהר"ן' ּב'ח ּיי ּכּמּובא  מ ּזה  ּגדֹול ּדבר ׁשאין ׁשּלֹו הּׁשנה (סימנים הראׁש ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

תו) רכ  ּתנינא קכו ּבלּקּוטי  ּכּמּובן מ ּמּנּו נמ ׁש יׂשראל ארץ קדּׁשת ּכל  וגם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּכׁשּנּתֹוסף זצ"ל ורּבנ ּו מֹורנּו אדֹוננ ּו ּבדברי ּומבאר מּובן וגם מ ', ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹסימן

ה ּקדּׁשה  ׁשל הּבּתים נתר ּבין אז הּׁשנה ּבראׁש ׁשּלֹו להּקּבּוץ אחת נפ ׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻרק 

ׁשעּור אין עד ּפעמים רבבֹות ורּבי אלפים חיי אלף ח; סי' תנינא ליקוטי (עי' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ט)  ב אותיות ז  ציצית הלכות ליקוטי רה; מג סימנים הלכֹות'מוהר"ן ּב'ל ּקּוטי ועּין ,ְְֲִֵֵַָ

ד' הלכה ׁשכנים נזקי יא)הלכֹות האדם (אות ׁשּיעבד להעבֹודה ער ׁשאין  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

הם כז. רבינו') אנשי  'שמות (בחלק הצדיקים' 'שמות בספר שנכתבו שהשמות  מאליו ומובן

(רל"י ). מזער . מעט רק

אנשיכח. ואמרו זה . דבר על  שאלו לא יצחק שרבי אף על  לבנו כן אמר שלומנו ומוהרנ"ת

בהיותו  תרכ"ח בשנת ישראל  לארץ יצחק רבי כשעלה כי  בכיוון , זאת  לו אמר שמוהרנ "ת 

סימן ג ' בחלק  להלן  עוד [ראה  (רל "י); ומחצה. שנה אם  כי  שם  ימים  האריך לא  ששים , בן 

שם ]. ובהערה נ"ג,

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ ער

"!‰ÚÊ CÈ‡ Ê‡ LnÓ ÈBÊ‡ aÈÈÏ‚ׁשאני עד ּכ ּכל ּבזה מאמין  "אני   ¿≈««»«ƒ∆ֲֲֲִִִֶֶַַָָָ

זאת!" רֹואה  אנ ׁשיכה מּמׁש הרּגיׁשּו האחרֹונ ֹות הּתבֹות א ּלּו את ּוכׁשּצעק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

 ּכּנ"ל ע ּמנּו נמצא ר ּבנּו ׁשּבאמת  ּבמּוחׁש ‚Ô‰ÚÊÚׁשלֹומנּו ÔÚÓ Ë‡‰" ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָ»∆∆∆¿
"!‡c ÊÈ‡ Èa Ú„ Ê‡ כו: «∆∆ƒƒ»

רכה

L‡aאחר הרא ׁשֹונה הּׁשנה היא תקע"ב , ׁשנת ׁשל  הס ּתּלקּות הּׁשנה י ¿…ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

לכלל  ּבמּוחׁש להראֹות רּבנּו ּתלמיד יּודל  רּבי רצה הּקדֹוׁש, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָרּבנּו

ּבעת  מּמׁש עּמם יחד ׁשם נמצא הּקדֹוׁש ׁשרּבנּו ּבא ּומאן הּקּבּוץ  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבאי 

ׁשּלא  אחד ׁשם ׁשהיה מחמת ,ּכ אחר א לזה ; עצמ ֹו הכין ּוכבר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּקּבּוץ ,

להראֹות  יּודל  ר ּבי היה יכ ֹול ׁשּלא ּבגללֹו, הּדבר  התּבּטל לזה, ראּוי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהיה

ֹזאת:

 רכו

L‡‰a הּׁשנה ראׁש על  לאּומאן  אליו ּבאּו הּקדֹוׁשים חּייו  ּבימי הּׁשנה ¿»…ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

ּובלׁשֹון  אנ ׁשים, מאֹות  ׁשׁש אֹו חמ ׁש  לער (תקע"א) ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָהאחרֹון

עלינו כה . "ורחם כ"ב: תפילה  א' חלק תפילות' ב'ליקוטי וראה  ס"ב; סימן קמא ליקוטי עיין 

אנו  אשר  המה בארץ אשר  הקדושים  אמת  צדיקי  ובזכות הזה , שבדור  אמת  צדיקי  בזכות

ראש  ערב בכל שלהם וציון קבריהם  על ומשתטחים וסובבים  הולכים ישראל בית עמך וכל

בלב  בהשתחוויה , בכריעה, בקידה , אליך  ומתחננים ומתפללים לפניך  כפינו ופורשים השנה ,

אשר  אמיתיים הצדיקים כל  נשמת לב ותעורר הרבים ברחמיך  עלינו חוסה ונדכא , נשבר 

הצדיקים  נשמות  שכל  הקדושים , העליונים  בעולמות המעלות, ברום מרומים , בגבהי נשמתם

אותנו  ויעזרו ישראל , עמך בקרב עימנו ויהיו השנה  בראש למטה יירדו האמיתיים הקדושים

מיני כל  ולבטל ולשבר  השנה , בראש השטן  ולגרש ולהכניע השנה בראש ולהתחנן  להתפלל 

של  והתקיעות  התפילות  ידי על ישראל  בית  עמך כל  ומעל  מעלינו אחרא דסטרא  עזות 

וטהרה קדושה  ישראל  בית עמך  כל ועל  עלינו להמשיך  שנזכה  עד הקדוש, השנה  ראש

כולה". השנה  כל על השנה  מראש

ג '.כו. לאות  בהערה  (השלישי) מוהר "ן' 'אנשי  חלק אור' 'כוכבי ועיין



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רעאְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

 ּבער אז אליו ׁשּבאּו לֹומר ּבפ ּומיהּו מרּגלא  היה אּומדנא ּבדר אדם  ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני

ז "ל  מ ֹוהרנ "ת  ּבׁשם ז"ל מאבי ׁשמע ּתי ּכן אנ ׁשים , ּבראׁשכז אלף  ,ּכ ואחר ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

וא  למס ּפר, ּבאּו (תקע "ב), הּקדֹוׁשה הסּתּלקּותֹו ׁשאחר  הראׁשֹון ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהּׁשנה

יֹותר : ו א אנׁשים ׁשּׁשים ער רק  ְֲִִִֵֵֶַָָהיּו

קנה ] סימן הליקוטים  [ביאור

 רכז

Ó‡יּסע ׁשּלא מּטּולט ׁשין , ז "ל  יצחק רּבי לבנֹו אחת ּפעם [מֹוהרנ"ת] »«ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָֹ

ׁשנה  ׁשּׁשים ּבן ׁשּיהיה עד ּבקביע ּות ׁשם  לדּור י ׂשראל .כח לארץ  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

Ôen‰Â) יׂשראל ארץ  ׁשּיׁשיבת ּפי על ׁשאף הּקדֹוׁשים מּדבריו  היה ¿«»ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

זצ"ל  ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ּבספרי וכּמּובא מאד מעלתּה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּגדֹולה

סימנים  תנינא שם רעז, רלד  קפז קנה קכט  נה מח מז  מד  לז  כ ט  ז סימנים קמא ליקוטי (ראה

ועוד) קטז, קט עח  עא מ  על ח זצ "ל ורּבנּו מ ֹורנ ּו אדֹוננּו אמר ּכבר אבל ,ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָ

מֹוהר"ן' ּב'ח ּיי ּכּמּובא  מ ּזה  ּגדֹול ּדבר ׁשאין ׁשּלֹו הּׁשנה (סימנים הראׁש ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

תו) רכ  ּתנינא קכו ּבלּקּוטי  ּכּמּובן מ ּמּנּו נמ ׁש יׂשראל ארץ קדּׁשת ּכל  וגם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּכׁשּנּתֹוסף זצ"ל ורּבנ ּו מֹורנּו אדֹוננ ּו ּבדברי ּומבאר מּובן וגם מ ', ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹסימן

ה ּקדּׁשה  ׁשל הּבּתים נתר ּבין אז הּׁשנה ּבראׁש ׁשּלֹו להּקּבּוץ אחת נפ ׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻרק 

ׁשעּור אין עד ּפעמים רבבֹות ורּבי אלפים חיי אלף ח; סי' תנינא ליקוטי (עי' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ט)  ב אותיות ז  ציצית הלכות ליקוטי רה; מג סימנים הלכֹות'מוהר"ן ּב'ל ּקּוטי ועּין ,ְְֲִֵֵַָ

ד' הלכה ׁשכנים נזקי יא)הלכֹות האדם (אות ׁשּיעבד להעבֹודה ער ׁשאין  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

הם כז. רבינו') אנשי  'שמות (בחלק הצדיקים' 'שמות בספר שנכתבו שהשמות  מאליו ומובן

(רל"י ). מזער . מעט רק

אנשיכח. ואמרו זה . דבר על  שאלו לא יצחק שרבי אף על  לבנו כן אמר שלומנו ומוהרנ"ת

בהיותו  תרכ"ח בשנת ישראל  לארץ יצחק רבי כשעלה כי  בכיוון , זאת  לו אמר שמוהרנ "ת 

סימן ג ' בחלק  להלן  עוד [ראה  (רל "י); ומחצה. שנה אם  כי  שם  ימים  האריך לא  ששים , בן 

שם ]. ובהערה נ"ג,

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ ער

"!‰ÚÊ CÈ‡ Ê‡ LnÓ ÈBÊ‡ aÈÈÏ‚ׁשאני עד ּכ ּכל ּבזה מאמין  "אני   ¿≈««»«ƒ∆ֲֲֲִִִֶֶַַָָָ

זאת!" רֹואה  אנ ׁשיכה מּמׁש הרּגיׁשּו האחרֹונ ֹות הּתבֹות א ּלּו את ּוכׁשּצעק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

 ּכּנ"ל ע ּמנּו נמצא ר ּבנּו ׁשּבאמת  ּבמּוחׁש ‚Ô‰ÚÊÚׁשלֹומנּו ÔÚÓ Ë‡‰" ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָ»∆∆∆¿
"!‡c ÊÈ‡ Èa Ú„ Ê‡ כו: «∆∆ƒƒ»

רכה

L‡aאחר הרא ׁשֹונה הּׁשנה היא תקע"ב , ׁשנת ׁשל  הס ּתּלקּות הּׁשנה י ¿…ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

לכלל  ּבמּוחׁש להראֹות רּבנּו ּתלמיד יּודל  רּבי רצה הּקדֹוׁש, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָרּבנּו

ּבעת  מּמׁש עּמם יחד ׁשם נמצא הּקדֹוׁש ׁשרּבנּו ּבא ּומאן הּקּבּוץ  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבאי 

ׁשּלא  אחד ׁשם ׁשהיה מחמת ,ּכ אחר א לזה ; עצמ ֹו הכין ּוכבר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּקּבּוץ ,

להראֹות  יּודל  ר ּבי היה יכ ֹול ׁשּלא ּבגללֹו, הּדבר  התּבּטל לזה, ראּוי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהיה

ֹזאת:

 רכו

L‡‰a הּׁשנה ראׁש על  לאּומאן  אליו ּבאּו הּקדֹוׁשים חּייו  ּבימי הּׁשנה ¿»…ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

ּובלׁשֹון  אנ ׁשים, מאֹות  ׁשׁש אֹו חמ ׁש  לער (תקע"א) ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָהאחרֹון

עלינו כה . "ורחם כ"ב: תפילה  א' חלק תפילות' ב'ליקוטי וראה  ס"ב; סימן קמא ליקוטי עיין 

אנו  אשר  המה בארץ אשר  הקדושים  אמת  צדיקי  ובזכות הזה , שבדור  אמת  צדיקי  בזכות

ראש  ערב בכל שלהם וציון קבריהם  על ומשתטחים וסובבים  הולכים ישראל בית עמך וכל

בלב  בהשתחוויה , בכריעה, בקידה , אליך  ומתחננים ומתפללים לפניך  כפינו ופורשים השנה ,

אשר  אמיתיים הצדיקים כל  נשמת לב ותעורר הרבים ברחמיך  עלינו חוסה ונדכא , נשבר 

הצדיקים  נשמות  שכל  הקדושים , העליונים  בעולמות המעלות, ברום מרומים , בגבהי נשמתם

אותנו  ויעזרו ישראל , עמך בקרב עימנו ויהיו השנה  בראש למטה יירדו האמיתיים הקדושים

מיני כל  ולבטל ולשבר  השנה , בראש השטן  ולגרש ולהכניע השנה בראש ולהתחנן  להתפלל 

של  והתקיעות  התפילות  ידי על ישראל  בית  עמך כל  ומעל  מעלינו אחרא דסטרא  עזות 

וטהרה קדושה  ישראל  בית עמך  כל ועל  עלינו להמשיך  שנזכה  עד הקדוש, השנה  ראש

כולה". השנה  כל על השנה  מראש

ג '.כו. לאות  בהערה  (השלישי) מוהר "ן' 'אנשי  חלק אור' 'כוכבי ועיין



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רעג ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ÔÎ‡Âּובערב הּׁשנה, רא ׁש ימי על לאּומאן והּגיע ונסע יצחק , רּבי  הבריא ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּיֹום  חצֹות עד  אז  לצּום יׂשראל ׁשּמנהג ּבּבקר, הּׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹראׁש

לאביו כטּכּיד ּוע אמר ּכן ועל  הּנ"ל, חלׁשתֹו מחמת הּצֹום לֹו קׁשה היה , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ּכ ואחר מאכל , ּדבר  איזה  מעט לטע ֹום ּתחּלה ר ֹוצה  ׁשהּוא  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמֹוהרנ"ת

ּכי ּדברים', וה'ּוּדּוי הּכללי  הּתּקּון את ׁשם לֹומר הּקדֹוׁש ר ּבנּו לצּיּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָיל

ּבאר ּכה  ה ּצּיּון  על ׁשם להתּפּלל יּוכל מאכל  ּדבר  איזה ׁשּיטעם ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻעל

,ׁשווא איז ער אּון  צ ּיּון , א ֹויפן  ר ּבי'ן צ ּום  גיין  וויל ('ער ּכראּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּובכּונה

לענגער'). זיין  קענען ער  וועט פריער  עסן  עּפעס וועט ער ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַאז

ÈL‰:מֹוהרנ"ת Ô‚‡Êלֹו ËÒÏ‡Ê Ôe‡ ,Ôeiˆ ÔÙÈB‡ Ô'Èa ÌÚ„ eˆ ÈÈ‚" ≈ƒֲַַ≈∆∆ƒ¿ƒ»¿¿»¿
ÔÈÈ‚ eˆ Ô‰ÚÊ eËÒÚÂÂ ÔÒÚ ÌÚ„ C‡ Ôe‡ ,Ô‚‡Ê ËÒÚÂÂ e„ ÈBÊ‡ ÈÂÂƒ«∆¿»¿»∆∆¿∆¿∆¿≈

"!Ï‡Ó‡Î‡ העׂשרה ׁשם ותאמר לּצּיּון ּתל רק  ּכן , ּתע ׂשה "אל  »¿«»ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּוב לחזֹור ראה האכילה , אחרי מּכן, ּולאחר ׁשּתאמר, אי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזמ ֹורים

ּבארּכה!" ּולהתּפּלל הּצּיּון על  :ל להׁשּתּטח  ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָֻ

רכט

ÙÒaּכזֹו עת  ע ֹוד  ׁשּתּגיע  ּכתּוב  היה מ ֹוהרנ"ת  ׁשל  ידֹו ּבכתב מֹוהר"ן ' 'ח ּיי ¿≈∆ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

צ ּיּון  על הּׁשנה רא ׁש ּבערב להׁשּתּטח הע ֹולם מּכל ויבֹואּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיסע ּו

להׁשּגיח וׁשֹוטרים ׁשֹומרים להעמיד ׁשּיצטרכּו עד ּכזה רב  עם ויהי ּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָרּבנ ּו,

אחריהם: להּבאים מק ֹומם ויפּנּו מ ּדי  יֹותר יתמהמהּו ׁשּלא ה ּצּבּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

 רל

˙"‰BÓּבעלי "טעּפליקער  מּטעּפליק ׁשלֹומנּו אנׁשי את  מכּנה היה ז "ל ¬««ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מפלגים. ה' עֹובדי  ּבהם  ׁשהיּו ּפי על אף ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּתים ",

בהג "ה .כט. ב' סעיף  תקפ"א  סימן  חיים  אורח  ערוך ' 'שולחן ראה

ציונו ל. על  הקדוש לרבינו לילך  שלומנו אנשי אצל  עניין  השנה ימי בשאר  גם  היה ככלל,

(רל"י ). השנה. ראש ערב של כזה  בזמן שכן  וכל  קט:), שבת (ראה  ריקנא ' 'אליבא

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ ערב 

ׁשם, עּין וכּו', ּכׁשּמצטרף ׁשע ֹוׂשה אחת נקּדה נגד הּיֹום ּכל אפּלּו עצמ ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבפני 

מ ּבחּייהם י ֹותר ּבמיתתם  צּדיקים ׁשּגדֹולים ׁשּכן ז:)ּומּכל אׁשר(חולין וכל  , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּגדלּו ּכן  זצ "ל ורּבנּו מ ֹורנ ּו אדֹוננּו ׁשל והתעּלּותֹו רֹוממּותֹו וׂשגבה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּגדלה

ּבדבריו  ּכמבאר ה ּקדֹוׁשים , הּׁשנה ראׁש ּבימי  יעׂשה אׁשר הּתּקּונים ּגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוׂשגב ּו

ׁשם): ע ּין  י "ד, אֹות ה' הלכה  מהּלק ֹוח ֹות חֹוב ּגבּית ּבהלכֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּקד ֹוׁשים

א ] אות (ג ) מוהר"ן אנשי אור, [כוכבי

רכח

ÌÚt על ז "ל  יצחק  הרב  ּבנֹו אֹותֹו ׁשאל ּבּבקר הּׁשנה ראׁש ּבערב  אחת  ««ְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

יאכל  אם הּבריאּות], ּבקו אז היה א [ּכי מאד  לּבֹו ׁשח ּלׁש ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹאֹודֹות

לפר ּבכחֹו ׁשּיהיה ּכדי הּקדֹוׁש צּיּונֹו על לכּתֹו קדם ּדבר ׁשם איזה ׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

 ּתּוכל ּכאׁשר אמר "לאו. לֹו: והׁשיב ּכראּוי; הּלב ּבהתעֹוררּות ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׂשיחתֹו

האכילה!": קדם ׁשּיהיה ְְֲִִִֶֶֶַָָֹּובלבד 

לג] אות  (ג) מוהר "ן אנשי אור , [כוכבי

‰ÏÁּכבר וחׁשב  מחלה, ּבאיזֹו הּקיץ ּבימי מ ֹוהרנ "ת ּבן יצחק  רּבי ּפעם ∆¡»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ׁשלֹומנּו אנׁשי לקּבּוץ  הּׁשנה ראׁש על לה ּגיע  יּוכל ׁשּלא ּבדע ּתֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹאז

ואמר : ענה רפּואתֹו, על יתּבר מהּׁשם  ּבתפּלתֹו ּוכׁשּבּקׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבאּומאן;

Ô‚È„ÈÊ ËLÈ ÚÓ È„ ÏÚÂÂ CÈ‡ Ê‡ Ô‚‡Ê È„ Ï‡Ê CÈ‡ ,ÌÏBÚ ÏL BBa"ƒ∆»ƒ»ƒ»¿«ƒ∆ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿
È„ CÈ‡ ‚‡Ê Ò‡„ Úa‡ ?ËLÈ ÒÈÈÂÂ CÈ‡ Ê‡ Ô‚‡Ê È„ CÈ‡ ÔÚ˜ ÈÂÂ ƒ∆ƒƒ»¿«ƒ≈ƒ¿»∆»»ƒƒ
ÔÚ˜Ú„Ú‚ „ÈÓz ÏÚÂÂ CÈ‡ ,ÔÈÈÊ ËÈ ÔÈBL CÈ‡ ÏÚÂÂ ‰BË ÈeÙk ‡ :eˆ«¿»∆ƒƒ«ƒ∆»ƒ∆∆¿∆

"!Ô‡ËÚ‚ ÈÓ ËÒ‡‰ e„ Ò‡ÂÂּכבר אּוכל מה וכי ע ֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו  »»¿ƒ∆»ְְִִֶַָָָ

יכֹול  אי  לעֹולם  י ֹותר  אחטא א  ּתבריאני ׁשאם  ׁשאבטיח ?ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהבטיח

ט ֹובה  ּכפ ּוי  :ל אני מבטיח זאת א ּולם י ֹודע ? ּכׁשאיני זאת   להבטיח ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאני

ע ּמדי!". ׁשע ׂשית החסד את אז ּכֹור ותמיד אהיה, א ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכבר



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רעג ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ÔÎ‡Âּובערב הּׁשנה, רא ׁש ימי על לאּומאן והּגיע ונסע יצחק , רּבי  הבריא ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּיֹום  חצֹות עד  אז  לצּום יׂשראל ׁשּמנהג ּבּבקר, הּׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹראׁש

לאביו כטּכּיד ּוע אמר ּכן ועל  הּנ"ל, חלׁשתֹו מחמת הּצֹום לֹו קׁשה היה , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ּכ ואחר מאכל , ּדבר  איזה  מעט לטע ֹום ּתחּלה ר ֹוצה  ׁשהּוא  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמֹוהרנ"ת

ּכי ּדברים', וה'ּוּדּוי הּכללי  הּתּקּון את ׁשם לֹומר הּקדֹוׁש ר ּבנּו לצּיּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָיל

ּבאר ּכה  ה ּצּיּון  על ׁשם להתּפּלל יּוכל מאכל  ּדבר  איזה ׁשּיטעם ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻעל

,ׁשווא איז ער אּון  צ ּיּון , א ֹויפן  ר ּבי'ן צ ּום  גיין  וויל ('ער ּכראּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּובכּונה

לענגער'). זיין  קענען ער  וועט פריער  עסן  עּפעס וועט ער ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַאז

ÈL‰:מֹוהרנ"ת Ô‚‡Êלֹו ËÒÏ‡Ê Ôe‡ ,Ôeiˆ ÔÙÈB‡ Ô'Èa ÌÚ„ eˆ ÈÈ‚" ≈ƒֲַַ≈∆∆ƒ¿ƒ»¿¿»¿
ÔÈÈ‚ eˆ Ô‰ÚÊ eËÒÚÂÂ ÔÒÚ ÌÚ„ C‡ Ôe‡ ,Ô‚‡Ê ËÒÚÂÂ e„ ÈBÊ‡ ÈÂÂƒ«∆¿»¿»∆∆¿∆¿∆¿≈

"!Ï‡Ó‡Î‡ העׂשרה ׁשם ותאמר לּצּיּון ּתל רק  ּכן , ּתע ׂשה "אל  »¿«»ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּוב לחזֹור ראה האכילה , אחרי מּכן, ּולאחר ׁשּתאמר, אי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזמ ֹורים

ּבארּכה!" ּולהתּפּלל הּצּיּון על  :ל להׁשּתּטח  ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָֻ

רכט

ÙÒaּכזֹו עת  ע ֹוד  ׁשּתּגיע  ּכתּוב  היה מ ֹוהרנ"ת  ׁשל  ידֹו ּבכתב מֹוהר"ן ' 'ח ּיי ¿≈∆ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

צ ּיּון  על הּׁשנה רא ׁש ּבערב להׁשּתּטח הע ֹולם מּכל ויבֹואּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיסע ּו

להׁשּגיח וׁשֹוטרים ׁשֹומרים להעמיד ׁשּיצטרכּו עד ּכזה רב  עם ויהי ּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָרּבנ ּו,

אחריהם: להּבאים מק ֹומם ויפּנּו מ ּדי  יֹותר יתמהמהּו ׁשּלא ה ּצּבּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

 רל

˙"‰BÓּבעלי "טעּפליקער  מּטעּפליק ׁשלֹומנּו אנׁשי את  מכּנה היה ז "ל ¬««ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מפלגים. ה' עֹובדי  ּבהם  ׁשהיּו ּפי על אף ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּתים ",

בהג "ה .כט. ב' סעיף  תקפ"א  סימן  חיים  אורח  ערוך ' 'שולחן ראה

ציונו ל. על  הקדוש לרבינו לילך  שלומנו אנשי אצל  עניין  השנה ימי בשאר  גם  היה ככלל,

(רל"י ). השנה. ראש ערב של כזה  בזמן שכן  וכל  קט:), שבת (ראה  ריקנא ' 'אליבא

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ ערב 

ׁשם, עּין וכּו', ּכׁשּמצטרף ׁשע ֹוׂשה אחת נקּדה נגד הּיֹום ּכל אפּלּו עצמ ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבפני 

מ ּבחּייהם י ֹותר ּבמיתתם  צּדיקים ׁשּגדֹולים ׁשּכן ז:)ּומּכל אׁשר(חולין וכל  , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּגדלּו ּכן  זצ "ל ורּבנּו מ ֹורנ ּו אדֹוננּו ׁשל והתעּלּותֹו רֹוממּותֹו וׂשגבה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּגדלה

ּבדבריו  ּכמבאר ה ּקדֹוׁשים , הּׁשנה ראׁש ּבימי  יעׂשה אׁשר הּתּקּונים ּגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוׂשגב ּו

ׁשם): ע ּין  י "ד, אֹות ה' הלכה  מהּלק ֹוח ֹות חֹוב ּגבּית ּבהלכֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּקד ֹוׁשים

א ] אות (ג ) מוהר"ן אנשי אור, [כוכבי

רכח

ÌÚt על ז "ל  יצחק  הרב  ּבנֹו אֹותֹו ׁשאל ּבּבקר הּׁשנה ראׁש ּבערב  אחת  ««ְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

יאכל  אם הּבריאּות], ּבקו אז היה א [ּכי מאד  לּבֹו ׁשח ּלׁש ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹאֹודֹות

לפר ּבכחֹו ׁשּיהיה ּכדי הּקדֹוׁש צּיּונֹו על לכּתֹו קדם ּדבר ׁשם איזה ׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

 ּתּוכל ּכאׁשר אמר "לאו. לֹו: והׁשיב ּכראּוי; הּלב ּבהתעֹוררּות ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׂשיחתֹו

האכילה!": קדם ׁשּיהיה ְְֲִִִֶֶֶַָָֹּובלבד 

לג] אות  (ג) מוהר "ן אנשי אור , [כוכבי

‰ÏÁּכבר וחׁשב  מחלה, ּבאיזֹו הּקיץ ּבימי מ ֹוהרנ "ת ּבן יצחק  רּבי ּפעם ∆¡»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ׁשלֹומנּו אנׁשי לקּבּוץ  הּׁשנה ראׁש על לה ּגיע  יּוכל ׁשּלא ּבדע ּתֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹאז

ואמר : ענה רפּואתֹו, על יתּבר מהּׁשם  ּבתפּלתֹו ּוכׁשּבּקׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבאּומאן;

Ô‚È„ÈÊ ËLÈ ÚÓ È„ ÏÚÂÂ CÈ‡ Ê‡ Ô‚‡Ê È„ Ï‡Ê CÈ‡ ,ÌÏBÚ ÏL BBa"ƒ∆»ƒ»ƒ»¿«ƒ∆ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿
È„ CÈ‡ ‚‡Ê Ò‡„ Úa‡ ?ËLÈ ÒÈÈÂÂ CÈ‡ Ê‡ Ô‚‡Ê È„ CÈ‡ ÔÚ˜ ÈÂÂ ƒ∆ƒƒ»¿«ƒ≈ƒ¿»∆»»ƒƒ
ÔÚ˜Ú„Ú‚ „ÈÓz ÏÚÂÂ CÈ‡ ,ÔÈÈÊ ËÈ ÔÈBL CÈ‡ ÏÚÂÂ ‰BË ÈeÙk ‡ :eˆ«¿»∆ƒƒ«ƒ∆»ƒ∆∆¿∆

"!Ô‡ËÚ‚ ÈÓ ËÒ‡‰ e„ Ò‡ÂÂּכבר אּוכל מה וכי ע ֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו  »»¿ƒ∆»ְְִִֶַָָָ

יכֹול  אי  לעֹולם  י ֹותר  אחטא א  ּתבריאני ׁשאם  ׁשאבטיח ?ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהבטיח

ט ֹובה  ּכפ ּוי  :ל אני מבטיח זאת א ּולם י ֹודע ? ּכׁשאיני זאת   להבטיח ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאני

ע ּמדי!". ׁשע ׂשית החסד את אז ּכֹור ותמיד אהיה, א ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכבר



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  ערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

על הסּתּלקּות להׁשּתּטח  ׁשּבאּו אנׁשים מ ּׁשּׁשים יֹותר  נמצא א ז "ל רּבנ ּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּבּטחֹון  את  מאד הרים  הּמסּפר  זה וגם הּׁשנה; ראׁש ּבערב הּקד ֹוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹקברֹו

הּיֹום), עד (ּכּנהּוג לדֹורֹות האספה זאת נקּבעה ׁשּתהיה ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבלב 

לר ּבנּו לנסע ה ּמסּפר זה ּגם ׁשּיתעֹורר ּכלל ּדעּתֹו על עלה א ּבּתחּלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכי

ח ּייו: ּבימי  ּכמֹו הס ּתּלק ּות ֹו לאחר הּׁשנה ראׁש על ְְְְִִֵַַַַַַַָָָֹז"ל

Úe ז "ל אייזיק ׁשמּואל ור ּבי יּודל רּבי ּבלב נסּכם הּׁשנה ראׁש ¿∆∆ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹ

הּמקֹום  זה  על להתּפּלל ז "ל רּבנּו ּתלמידי מּגדֹולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָוע ֹוד

הסּתּלקּותֹו ׁשּקדם האחר ֹון הּׁשנה ּבראׁש ּבעצמ ֹו ז"ל רּבנּו ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשהתּפּלל

מ ֹוהר "ן' 'חּיי  ּבספר ּכּמּובא "אמּבאר " ּבׁשם מ ֹוהרנ "ת לג (ׁשּנקרא אבל  ,( ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

אחת  ּפעם ׁשאמר ז"ל רּבנ ּו מּפי  ׁשּׁשמע ּבטענתֹו ּכנגּדם ועמד נתעּקׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָז"ל

הע ֹולם" עם מערבים ׁשּתהיּו רֹוצה "אני ז"ל: נפּתלי רּבי ולחברֹו לדאליו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּלׁשֹון : ּבזה הּמרּגל, (ּובּלׁשֹון  ËLÈÓÚ‚ÒÈB‡ ÔÈÈÊ ËÏ‡Ê È‡ ÏÈÂÂ CÈ‡" ְְֶַַַָָָֻƒƒƒ»¿«¿∆ƒ¿
"ËÏÚÂÂ Ú„ ËÈÓ[ הּכנסת לה ּבבית הּצּבּור  ּכל ׁשּיתּפללּו זה מחמת ורצה , ƒ∆∆¿ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אחד  אי ׁש ידי  על ּבסמּו אז נבנה ׁשה ּוא לּבקר ", "ׁשֹומרים ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנקרא

הּתמידי הּצּבּור אנׁשי ּכל וגם ׁשם, יתּפללּו ׁשלֹומנּו ׁשאנׁשי וח ׁשק ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשרצה

ז "ל  ר ּבנּו ּבחּיי ׁשהיתה הּמחקת (ּכי זה. על הס ּכימּו ה ּכנסת ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבזה

העיר ; אנׁשי ׁשל ּככּלם ר ּבם מּלב ז "ל ר ּבנּו ּפטירת  אחר ונׁשּתּקע  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻנׁשקט 

ועד  ׁשעמד, מי ׁשעמד תקצ"ה, ׁשנת ּתח ּלת  עד ההׁשקט  זה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָונתמהמּה

לסעד  ׁשלֹומנּו מאנׁשי אֹורחים לב ּקׁש העיר  אנׁשי רגילים  הי ּו הּׁשנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹזאת

עמדּו ז"ל ר ּבנּו ּתלמידי  ׁשּׁשאר מחמת אבל הּׁשנה). ראׁש ּבסעּודת  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאצלם

הּנ"ל  ּבהאמּבאר להתּפּלל הּדבר נסּכם ז "ל , מֹוהרנ"ת ּכנגד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּבזה

ּכּנ"ל): ז"ל רּבנ ּו ּבֹו ְִֵֵֶַַַַַ(ׁשהתּפּלל

רכ"א .לג . סימן 

קס"ז.לד. בסימן לעיל כמבואר 

של לה . דעתו תהא "לעולם  יז.) (כתובות חז "ל  מאמר  על ה ) פרק (סוף  ישרים ' 'מסילת  ראה

הבריות". עם מעורבת אדם 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ עדר

ÌÚtמּׁשאר ׁשלֹומנּו ואנׁשי ראׁשֹון, ּביֹום  להיֹות הּׁשנה ראׁש ערב ּכׁשחל ««ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיּוכלּו ּבכדי לאּומאן  ׁשּבת על ּכבר לבֹוא ּכּנהּוג  הק ּדימּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהעירֹות

'זכ ֹורלֹומר הּנקראֹות הּׁשנה ראׁש ערב ׁשל הּסליחֹות את ּגם ּבאּומאן ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבדר ּכם  קדׁש ׁשּבת ּבמֹוצאי רק יצאּו טעּפליק  מאנׁשי ּכּמה  א ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּברית',

מאד  ה ּסמּו 'ּפאלאנקע' ּבּכפר יחּדו אמרּו הּסליח ֹות ואת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹלאּומאן ,

להם:לא לאּומאן  ואמר מֹוהרנ"ת ּבהם ּגער לא ּומאן, ּכׁשהּגיעּו ּכ אחר  . ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

"!ËLÈ Ôˆ‡‚È‡ ÚÒÚa ÊÈ‡  ‰M‰ L‡ ‡Ê‡ Ú„ÈÈ‡"ראׁש "אם  ≈∆««…«»»ƒ∆∆ƒ¿«¿¿ƒ¿ִֹ

לבֹוא!" א  ּבכלל י ֹותר  ט ֹוב   ּכ ה ּוא :לבהּׁשנה ְִֵַָָָָָ

 רלא

ÈzÚÓLׁשּׁשמע ּבאּומאן, אׁשר הּכנסת ּבית ּבנין  ס ּפּור ז"ל מאבי »«¿ƒְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשאחר הראׁשֹונה  ּבּׁשנה ּכי ז "ל  מֹוהרנ"ת מ ּפי ֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָאבי

(רל"י ).לא. נכרים . של כפר הוא  'פאלאנקע'

לב. השנה' 'ראש כן גם  הוא ברית ' 'זכור  של הסליחות כי הדבר איז וטעם  רית  ְְִִ"זכר

הנה" רא ראש איכעט בערב רבינו עמד אחת שפעם ש"ה  בסימן  מוהר "ן' ב'חיי ומובא  . ֶַָָֹ

ערב  כמו השנה  ראש להם  שיהיה  מרוצים היו אחרים "אנשים  ואמר: הסליחות  אחרי השנה 

הלשון : בזה  ואמר  לכם ", שהיה השנה ראראש א אזי געוואנט ן   זי וואלטן  ְְְְְְְִֶֶֶַַַָֹ"אנדערע

"'וכ שהם הנה טעפליק באנשי שהבחין  מפני  הוא חריפות , בכזו מוהרנ "ת  שהתבטא ומה  . ְַָָ

אצלו. ברית ' ה'זכור  ללא רבינו של השנה' ה'ראש לתוך להיכנס חדשה, הנהגה  להנהיג רוצים 

תפילה הבעל  שהיה  מוהרנ"ת תלמיד לייב יצחק ב"ר נחמן  רבי אודות  להלן  עוד וראה (רל "י).

שהיו  כאלו ה' ופחד אימה בקלויז  שררו תפילתו  ובעת  השנה, ראש ערב של מנחה בתפילת 

ובסעיפי הצורים  בנקרות "לבוא  כא ) ב (ישעיה  הכתוב ובבחינת הראש, את  להרים אף  יראים

שלאחר  הראשונה  ובשנה  הארץ", לערוץ בקומו גאונו ומהדר  ה' פחד מפני  הסלעים

המנחה, תפילת  את  השנה ראש בערב להתפלל אחר  ציבור  שליח במקומו ניגש הסתלקותו

שלומנו: שבאנשי  מהגדולים שהיה  מהזקנים אחד ני ט ושאל  נחמן רי  איז ְְְִִִֶַַָָ"פארוואס

ונפטר ,צ געגאנגען ?" שנסתלק לו וכשענו המנחה?", לתפילת  נחמן רבי ניגש לא  "מדוע  ְֶֶַ

בתמיה : ל!"השיב אין טיין  געזעהן דא אים אי הא רית ' 'זכר ראיתי"יי "הרי  ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

פי על [והוא   ברית'!" 'זכור של הסליחות בעת הכנסת בבית  עומד נחמן) רבי  (את  אותו

שו"ב. אבא  רבי בערך להלן עוד וראה  שם] עיין  ק"א , סימן מוהר "ן' ב'חיי  המבואר



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  ערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

על הסּתּלקּות להׁשּתּטח  ׁשּבאּו אנׁשים מ ּׁשּׁשים יֹותר  נמצא א ז "ל רּבנ ּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּבּטחֹון  את  מאד הרים  הּמסּפר  זה וגם הּׁשנה; ראׁש ּבערב הּקד ֹוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹקברֹו

הּיֹום), עד (ּכּנהּוג לדֹורֹות האספה זאת נקּבעה ׁשּתהיה ז"ל מֹוהרנ"ת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבלב 

לר ּבנּו לנסע ה ּמסּפר זה ּגם ׁשּיתעֹורר ּכלל ּדעּתֹו על עלה א ּבּתחּלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכי

ח ּייו: ּבימי  ּכמֹו הס ּתּלק ּות ֹו לאחר הּׁשנה ראׁש על ְְְְִִֵַַַַַַַָָָֹז"ל

Úe ז "ל אייזיק ׁשמּואל ור ּבי יּודל רּבי ּבלב נסּכם הּׁשנה ראׁש ¿∆∆ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹ

הּמקֹום  זה  על להתּפּלל ז "ל רּבנּו ּתלמידי מּגדֹולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָוע ֹוד

הסּתּלקּותֹו ׁשּקדם האחר ֹון הּׁשנה ּבראׁש ּבעצמ ֹו ז"ל רּבנּו ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשהתּפּלל

מ ֹוהר "ן' 'חּיי  ּבספר ּכּמּובא "אמּבאר " ּבׁשם מ ֹוהרנ "ת לג (ׁשּנקרא אבל  ,( ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

אחת  ּפעם ׁשאמר ז"ל רּבנ ּו מּפי  ׁשּׁשמע ּבטענתֹו ּכנגּדם ועמד נתעּקׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָז"ל

הע ֹולם" עם מערבים ׁשּתהיּו רֹוצה "אני ז"ל: נפּתלי רּבי ולחברֹו לדאליו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּלׁשֹון : ּבזה הּמרּגל, (ּובּלׁשֹון  ËLÈÓÚ‚ÒÈB‡ ÔÈÈÊ ËÏ‡Ê È‡ ÏÈÂÂ CÈ‡" ְְֶַַַָָָֻƒƒƒ»¿«¿∆ƒ¿
"ËÏÚÂÂ Ú„ ËÈÓ[ הּכנסת לה ּבבית הּצּבּור  ּכל ׁשּיתּפללּו זה מחמת ורצה , ƒ∆∆¿ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אחד  אי ׁש ידי  על ּבסמּו אז נבנה ׁשה ּוא לּבקר ", "ׁשֹומרים ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנקרא

הּתמידי הּצּבּור אנׁשי ּכל וגם ׁשם, יתּפללּו ׁשלֹומנּו ׁשאנׁשי וח ׁשק ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשרצה

ז "ל  ר ּבנּו ּבחּיי ׁשהיתה הּמחקת (ּכי זה. על הס ּכימּו ה ּכנסת ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבזה

העיר ; אנׁשי ׁשל ּככּלם ר ּבם מּלב ז "ל ר ּבנּו ּפטירת  אחר ונׁשּתּקע  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻנׁשקט 

ועד  ׁשעמד, מי ׁשעמד תקצ"ה, ׁשנת ּתח ּלת  עד ההׁשקט  זה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָונתמהמּה

לסעד  ׁשלֹומנּו מאנׁשי אֹורחים לב ּקׁש העיר  אנׁשי רגילים  הי ּו הּׁשנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹזאת

עמדּו ז"ל ר ּבנּו ּתלמידי  ׁשּׁשאר מחמת אבל הּׁשנה). ראׁש ּבסעּודת  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאצלם

הּנ"ל  ּבהאמּבאר להתּפּלל הּדבר נסּכם ז "ל , מֹוהרנ"ת ּכנגד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּבזה

ּכּנ"ל): ז"ל רּבנ ּו ּבֹו ְִֵֵֶַַַַַ(ׁשהתּפּלל

רכ"א .לג . סימן 

קס"ז.לד. בסימן לעיל כמבואר 

של לה . דעתו תהא "לעולם  יז.) (כתובות חז "ל  מאמר  על ה ) פרק (סוף  ישרים ' 'מסילת  ראה

הבריות". עם מעורבת אדם 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ עדר

ÌÚtמּׁשאר ׁשלֹומנּו ואנׁשי ראׁשֹון, ּביֹום  להיֹות הּׁשנה ראׁש ערב ּכׁשחל ««ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיּוכלּו ּבכדי לאּומאן  ׁשּבת על ּכבר לבֹוא ּכּנהּוג  הק ּדימּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהעירֹות

'זכ ֹורלֹומר הּנקראֹות הּׁשנה ראׁש ערב ׁשל הּסליחֹות את ּגם ּבאּומאן ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבדר ּכם  קדׁש ׁשּבת ּבמֹוצאי רק יצאּו טעּפליק  מאנׁשי ּכּמה  א ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּברית',

מאד  ה ּסמּו 'ּפאלאנקע' ּבּכפר יחּדו אמרּו הּסליח ֹות ואת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹלאּומאן ,

להם:לא לאּומאן  ואמר מֹוהרנ"ת ּבהם ּגער לא ּומאן, ּכׁשהּגיעּו ּכ אחר  . ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

"!ËLÈ Ôˆ‡‚È‡ ÚÒÚa ÊÈ‡  ‰M‰ L‡ ‡Ê‡ Ú„ÈÈ‡"ראׁש "אם  ≈∆««…«»»ƒ∆∆ƒ¿«¿¿ƒ¿ִֹ

לבֹוא!" א  ּבכלל י ֹותר  ט ֹוב   ּכ ה ּוא :לבהּׁשנה ְִֵַָָָָָ

 רלא

ÈzÚÓLׁשּׁשמע ּבאּומאן, אׁשר הּכנסת ּבית ּבנין  ס ּפּור ז"ל מאבי »«¿ƒְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשאחר הראׁשֹונה  ּבּׁשנה ּכי ז "ל  מֹוהרנ"ת מ ּפי ֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָאבי

(רל"י ).לא. נכרים . של כפר הוא  'פאלאנקע'

לב. השנה' 'ראש כן גם  הוא ברית ' 'זכור  של הסליחות כי הדבר איז וטעם  רית  ְְִִ"זכר

הנה" רא ראש איכעט בערב רבינו עמד אחת שפעם ש"ה  בסימן  מוהר "ן' ב'חיי ומובא  . ֶַָָֹ

ערב  כמו השנה  ראש להם  שיהיה  מרוצים היו אחרים "אנשים  ואמר: הסליחות  אחרי השנה 

הלשון : בזה  ואמר  לכם ", שהיה השנה ראראש א אזי געוואנט ן   זי וואלטן  ְְְְְְְִֶֶֶַַַָֹ"אנדערע

"'וכ שהם הנה טעפליק באנשי שהבחין  מפני  הוא חריפות , בכזו מוהרנ "ת  שהתבטא ומה  . ְַָָ

אצלו. ברית ' ה'זכור  ללא רבינו של השנה' ה'ראש לתוך להיכנס חדשה, הנהגה  להנהיג רוצים 

תפילה הבעל  שהיה  מוהרנ"ת תלמיד לייב יצחק ב"ר נחמן  רבי אודות  להלן  עוד וראה (רל "י).

שהיו  כאלו ה' ופחד אימה בקלויז  שררו תפילתו  ובעת  השנה, ראש ערב של מנחה בתפילת 

ובסעיפי הצורים  בנקרות "לבוא  כא ) ב (ישעיה  הכתוב ובבחינת הראש, את  להרים אף  יראים

שלאחר  הראשונה  ובשנה  הארץ", לערוץ בקומו גאונו ומהדר  ה' פחד מפני  הסלעים

המנחה, תפילת  את  השנה ראש בערב להתפלל אחר  ציבור  שליח במקומו ניגש הסתלקותו

שלומנו: שבאנשי  מהגדולים שהיה  מהזקנים אחד ני ט ושאל  נחמן רי  איז ְְְִִִֶַַָָ"פארוואס

ונפטר ,צ געגאנגען ?" שנסתלק לו וכשענו המנחה?", לתפילת  נחמן רבי ניגש לא  "מדוע  ְֶֶַ

בתמיה : ל!"השיב אין טיין  געזעהן דא אים אי הא רית ' 'זכר ראיתי"יי "הרי  ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

פי על [והוא   ברית'!" 'זכור של הסליחות בעת הכנסת בבית  עומד נחמן) רבי  (את  אותו

שו"ב. אבא  רבי בערך להלן עוד וראה  שם] עיין  ק"א , סימן מוהר "ן' ב'חיי  המבואר



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רעז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשם  ׁשהתּפּלל (האמּבאר הּנ"ל הּמקֹום לזה וחזר ּו הּכנסת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּבית 

ז"ל) :לח ר ּבנּו ֵַַ

Á‡Â איזה ּפי על קצת ונחרב נתקלקל ׁשנתים אֹו ׁשנה ּבמׁש ּכ ¿««ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

להתּפּלל, ּבאפ ׁשר היה א ׁשם ׁשּגם עד האמּבאר , זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָס ּבה

ׁשנה  ּבכל ּומצא ח ּפׂש אׁשר ּגדֹול חדר איזה לׂשּכר מ ֹוהרנ"ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהתחיל

הּׁשנה: ּבראׁש להת ּפּלל  ה ּצּבּור ּכל ׁשם ׁשּיּכנסּו ּביכלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיהיה

Ï‡ לאין וכבד ק ׁשה ׁשהיה ׁשנים ּבקצת ית ּבר הּׁשם ס ּבב ּכ אחר ¬»ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

יׁשּתּדל  א ׁשאם מ ֹוהרנ "ת וראה לׂשכרֹו, ּכזה חדר למצא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹער

ּבראׁש הּקּבּוץ ּבאספת ׁשם להתּפּלל מיחד  הּכנסת ּבית זה עב ּור ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלבנֹות

לפעמים  נמצא יהיה ספק ּבלי  ּכי  ה ּקּבּוץ, אספת ּכלל ּתתק ּים א  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּׁשנה 

וׁשלֹום  חס  לגמרי האספה ותת ּבּטל ּכזה, חדר לׂשּכר יהיה ׁשּלא אחת  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשנה

ׁשּנֹוסעים  העירֹות ּבכל לסּבב הּׁשנה ּבאמצע  ונתעֹורר  זה; ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמחמת

כנסת,לח. כבית  לשמש מתאים  איננו אשר  צריף, אכסדרה, כמין היה  ה'אמבאר' זה הנה 

רבינו  תלמידי גדולי  שחפצו היחידה והסיבה הנוראים , הימים של  הקבועות  לתפילות  ובפרט

השנה בראש ז "ל  רבינו התפלל  בו המקום שזהו מחמת רק היתה  שם דווקא להתפלל 

על  זה, במקום דווקא  ההתאספות  ידי שעל בנפשם  והרגישו הסתלקותו, שקודם האחרון 

ומתוקן קבוע  חדש כנסת בית בעיר  היה ומנגד ביותר; בינינו הקדוש אורו את  ימשיכו זה  ידי

אחד  איש ידי על אז  שנבנה  לבוקר' 'שומרים  בשם  שנקרא הכנסת בית הוא  הלא לכלל,

בית שבזה  התמידי הציבור אנשי  כל וגם שם , יתפללו שלומנו שאנשי וחשק רצה אשר 

בזה וכיוצא  התפילות סדר  כל את  וינהיגו ינהלו שלומנו שאנשי  זה על  הסכימו הכנסת 

כנגד  וטען מוהרנ "ת  עמד כן ועל  הקדושים, השנה  ראש בימי  ורצונם  חפצם  נפשם כאוות

רבי ולחבירו לו פעם שאמר  ז"ל רבינו מפי ששמע שהיות  ז"ל רבינו תלמידי גדולי שאר 

כלול  ובזה קס"ז, בסימן לעיל  כמבואר  העולם " עם  מעורבים שתהיו רוצה "אני ז "ל  נפתלי 

ויתקבצו  יתאספו אלא  ושלום , חס נפרדת כיתה  כמין  יתנהגו לא  שלומנו שאנשי  גם בוודאי 

בכל  ישראל קהילות בכל  וכנהוג הכנסת, לבית ומיוחד קבוע במקום  התפילות  בזמני יחדיו

הכנסת בבית שלו הקדוש הקיבוץ את שינהיגו בוודאי  היה רבינו רצון  כן על  ואתר אתר

כל  את  שלומנו אנשי  שם  נהגו דבר של  בסופו ואכן הנ "ל; כהאמבאר ארעי  במקום ולא

(רל"י ). וכרצונם . כחפצם שלו' השנה  ה 'ראש ענייני 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רעו 

˙BÙÏÂ ער לאין נתעֹורר  ה ּמנחה לתפּלת ּכׁשּנתאּספּו ערב ¿ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

עברם  על ויּסּורים ּבצער ז "ל מֹוהרנ"ת לב ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָּתבערת

ּכּנ"ל) יׂשראל נפׁשֹות ׁשאר עם מערב  (להי ֹות ז"ל רּבנ ּו ּדברי ,לו על ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

ּבּמל  ונתל ּבׁש ׁשחזר לבית עד ולבֹוא החּוץ אל ליל העליֹון ּבּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ז "ל  ר ּבנּו ּתלמידי עם ּכלל להתּפּלל ולבלי הּנ"ל, ורּבילז הּמדרׁש ; ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָ

הּבית  אל ליל ּכן ּגם  נתעֹורר  ז"ל מ ּמֹוהרנ"ת ּכן ּבראֹות  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָנפּתלי

הּבית  אל ליל ה ּתלמידים ׁשאר ּגם ׁשּנתע ֹוררּו ועד  הּנ"ל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמדרׁש

הּנ"ל. ְִַַַָה ּמדרׁש

ÈL‡Â עּמהם והתּפלל ּו ּכב ֹוד , ּברב  אֹותם ק ּבלּו הּנ"ל  הּמדרׁש הּבית ¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

נתוּסף לׁשנה ׁשּמּׁשנה מחמת אבל ׁשנים; ע ׂשרה עד ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָיחד

ּבסֹוף ּכ אחר  ראּו הּׁשנה, ראׁש על  לאּומאן הּנֹוסעים  ְְְִִַַַַַַַָָָָֹהּצּבּור 

ּבזה  הּדחק את לסּבל ּכלל ויכלת אפן  ׁשּום ׁשאין  ׁשנים  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹהעׂשרה 

שאז לו . השנה, ראש בחינת  "זה פ"ט: אות  ו' לסעודה  ידים נטילת  הלכות' ב'ליקוטי ראה

שזהו  ישראל, של הקדוש להקיבוץ לבוא  ומתייגע  טורח  אחד שכל בזה, עוסקין ישראל כל

בזוהר  שאיתא כמו השנה ראש על הנאמר יג), ד ב (מלכים יושבת' אנכי עמי  'בתוך בחינת

הרחוקים  ומקומות הכפרים  מכל  ואפילו מד:), דף  בשלח  קס: דף  ויצא  סט: דף (נח הקדוש

האמיתיים , להצדיקים לבוא  כשזוכין  והעיקר  מישראל ; קיבוץ שיש המקום  אל  מתקבצים 

על  הוא  וקיומו הקיבוץ עיקר כי  השנה , ראש על לצדיקים לנסוע  ישראל  כל נוהגין כאשר 

צריכין כן "על ב': אות  ו' השנה  ראש ושם כנ "ל"; משה בחינת  האמיתי , הרועה הצדיק ידי

צריך  פנים  כל  על   לנסוע זוכה  שאינו מי  ואפילו השנה , ראש על אמיתיים  לצדיקים  לנסוע 

להתפלל  ביותר  ויראים  כשרים  של  גדול  קיבוץ שיש מקום אל ולנסוע לילך  להשתדל 

מתאספין הכיפורים ויום השנה  שבראש ישראל  כל  שנוהגין  וכמו עימהם, שופר קול ולשמוע

השנה, ימות  בכל בציבור  להתפלל  נזהרים  שאינם הרחוקים וכל  הכפרים, מכל  יחד ומתקבצין

יחד  ומתרבין  שמתקבצין  מה  וכל  וכו', הקדוש הציבור  אל  נקבצין כולם  השנה בראש אבל 

בתחילת לעלות  ביותר יכולין  שופר  ולתקוע השנה בראש להתפלל ביותר  ישראל נפשות 

וכו'". המחשבה 

ויבואו לז. ילכו שלומנו אנשי  שכל  בזה ספק שום  לו היה שלא  מחמת גם כן  נהג  ומוהרנ "ת 

תיכף אירע שאכן  וכפי נתן אחריו, למידים "רי אלע אז ספק איין  קיין  געהאט ני ט האט ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אים!" מיט גיין מיט (רל"י ).וועלן  . ְִִִֵֶ



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רעז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשם  ׁשהתּפּלל (האמּבאר הּנ"ל הּמקֹום לזה וחזר ּו הּכנסת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּבית 

ז"ל) :לח ר ּבנּו ֵַַ

Á‡Â איזה ּפי על קצת ונחרב נתקלקל ׁשנתים אֹו ׁשנה ּבמׁש ּכ ¿««ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

להתּפּלל, ּבאפ ׁשר היה א ׁשם ׁשּגם עד האמּבאר , זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָס ּבה

ׁשנה  ּבכל ּומצא ח ּפׂש אׁשר ּגדֹול חדר איזה לׂשּכר מ ֹוהרנ"ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהתחיל

הּׁשנה: ּבראׁש להת ּפּלל  ה ּצּבּור ּכל ׁשם ׁשּיּכנסּו ּביכלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיהיה

Ï‡ לאין וכבד ק ׁשה ׁשהיה ׁשנים ּבקצת ית ּבר הּׁשם ס ּבב ּכ אחר ¬»ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

יׁשּתּדל  א ׁשאם מ ֹוהרנ "ת וראה לׂשכרֹו, ּכזה חדר למצא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹער

ּבראׁש הּקּבּוץ ּבאספת ׁשם להתּפּלל מיחד  הּכנסת ּבית זה עב ּור ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלבנֹות

לפעמים  נמצא יהיה ספק ּבלי  ּכי  ה ּקּבּוץ, אספת ּכלל ּתתק ּים א  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּׁשנה 

וׁשלֹום  חס  לגמרי האספה ותת ּבּטל ּכזה, חדר לׂשּכר יהיה ׁשּלא אחת  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשנה

ׁשּנֹוסעים  העירֹות ּבכל לסּבב הּׁשנה ּבאמצע  ונתעֹורר  זה; ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמחמת

כנסת,לח. כבית  לשמש מתאים  איננו אשר  צריף, אכסדרה, כמין היה  ה'אמבאר' זה הנה 

רבינו  תלמידי גדולי  שחפצו היחידה והסיבה הנוראים , הימים של  הקבועות  לתפילות  ובפרט

השנה בראש ז "ל  רבינו התפלל  בו המקום שזהו מחמת רק היתה  שם דווקא להתפלל 

על  זה, במקום דווקא  ההתאספות  ידי שעל בנפשם  והרגישו הסתלקותו, שקודם האחרון 

ומתוקן קבוע  חדש כנסת בית בעיר  היה ומנגד ביותר; בינינו הקדוש אורו את  ימשיכו זה  ידי

אחד  איש ידי על אז  שנבנה  לבוקר' 'שומרים  בשם  שנקרא הכנסת בית הוא  הלא לכלל,

בית שבזה  התמידי הציבור אנשי  כל וגם שם , יתפללו שלומנו שאנשי וחשק רצה אשר 

בזה וכיוצא  התפילות סדר  כל את  וינהיגו ינהלו שלומנו שאנשי  זה על  הסכימו הכנסת 

כנגד  וטען מוהרנ "ת  עמד כן ועל  הקדושים, השנה  ראש בימי  ורצונם  חפצם  נפשם כאוות

רבי ולחבירו לו פעם שאמר  ז"ל רבינו מפי ששמע שהיות  ז"ל רבינו תלמידי גדולי שאר 

כלול  ובזה קס"ז, בסימן לעיל  כמבואר  העולם " עם  מעורבים שתהיו רוצה "אני ז "ל  נפתלי 

ויתקבצו  יתאספו אלא  ושלום , חס נפרדת כיתה  כמין  יתנהגו לא  שלומנו שאנשי  גם בוודאי 

בכל  ישראל קהילות בכל  וכנהוג הכנסת, לבית ומיוחד קבוע במקום  התפילות  בזמני יחדיו

הכנסת בבית שלו הקדוש הקיבוץ את שינהיגו בוודאי  היה רבינו רצון  כן על  ואתר אתר

כל  את  שלומנו אנשי  שם  נהגו דבר של  בסופו ואכן הנ "ל; כהאמבאר ארעי  במקום ולא

(רל"י ). וכרצונם . כחפצם שלו' השנה  ה 'ראש ענייני 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רעו 

˙BÙÏÂ ער לאין נתעֹורר  ה ּמנחה לתפּלת ּכׁשּנתאּספּו ערב ¿ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

עברם  על ויּסּורים ּבצער ז "ל מֹוהרנ"ת לב ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָּתבערת

ּכּנ"ל) יׂשראל נפׁשֹות ׁשאר עם מערב  (להי ֹות ז"ל רּבנ ּו ּדברי ,לו על ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

ּבּמל  ונתל ּבׁש ׁשחזר לבית עד ולבֹוא החּוץ אל ליל העליֹון ּבּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ז "ל  ר ּבנּו ּתלמידי עם ּכלל להתּפּלל ולבלי הּנ"ל, ורּבילז הּמדרׁש ; ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָ

הּבית  אל ליל ּכן ּגם  נתעֹורר  ז"ל מ ּמֹוהרנ"ת ּכן ּבראֹות  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָנפּתלי

הּבית  אל ליל ה ּתלמידים ׁשאר ּגם ׁשּנתע ֹוררּו ועד  הּנ"ל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמדרׁש

הּנ"ל. ְִַַַָה ּמדרׁש

ÈL‡Â עּמהם והתּפלל ּו ּכב ֹוד , ּברב  אֹותם ק ּבלּו הּנ"ל  הּמדרׁש הּבית ¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

נתוּסף לׁשנה ׁשּמּׁשנה מחמת אבל ׁשנים; ע ׂשרה עד ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָיחד

ּבסֹוף ּכ אחר  ראּו הּׁשנה, ראׁש על  לאּומאן הּנֹוסעים  ְְְִִַַַַַַַָָָָֹהּצּבּור 

ּבזה  הּדחק את לסּבל ּכלל ויכלת אפן  ׁשּום ׁשאין  ׁשנים  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹהעׂשרה 

שאז לו . השנה, ראש בחינת  "זה פ"ט: אות  ו' לסעודה  ידים נטילת  הלכות' ב'ליקוטי ראה

שזהו  ישראל, של הקדוש להקיבוץ לבוא  ומתייגע  טורח  אחד שכל בזה, עוסקין ישראל כל

בזוהר  שאיתא כמו השנה ראש על הנאמר יג), ד ב (מלכים יושבת' אנכי עמי  'בתוך בחינת

הרחוקים  ומקומות הכפרים  מכל  ואפילו מד:), דף  בשלח  קס: דף  ויצא  סט: דף (נח הקדוש

האמיתיים , להצדיקים לבוא  כשזוכין  והעיקר  מישראל ; קיבוץ שיש המקום  אל  מתקבצים 

על  הוא  וקיומו הקיבוץ עיקר כי  השנה , ראש על לצדיקים לנסוע  ישראל  כל נוהגין כאשר 

צריכין כן "על ב': אות  ו' השנה  ראש ושם כנ "ל"; משה בחינת  האמיתי , הרועה הצדיק ידי

צריך  פנים  כל  על   לנסוע זוכה  שאינו מי  ואפילו השנה , ראש על אמיתיים  לצדיקים  לנסוע 

להתפלל  ביותר  ויראים  כשרים  של  גדול  קיבוץ שיש מקום אל ולנסוע לילך  להשתדל 

מתאספין הכיפורים ויום השנה  שבראש ישראל  כל  שנוהגין  וכמו עימהם, שופר קול ולשמוע

השנה, ימות  בכל בציבור  להתפלל  נזהרים  שאינם הרחוקים וכל  הכפרים, מכל  יחד ומתקבצין

יחד  ומתרבין  שמתקבצין  מה  וכל  וכו', הקדוש הציבור  אל  נקבצין כולם  השנה בראש אבל 

בתחילת לעלות  ביותר יכולין  שופר  ולתקוע השנה בראש להתפלל ביותר  ישראל נפשות 

וכו'". המחשבה 

ויבואו לז. ילכו שלומנו אנשי  שכל  בזה ספק שום  לו היה שלא  מחמת גם כן  נהג  ומוהרנ "ת 

תיכף אירע שאכן  וכפי נתן אחריו, למידים "רי אלע אז ספק איין  קיין  געהאט ני ט האט ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אים!" מיט גיין מיט (רל"י ).וועלן  . ְִִִֵֶ



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רעט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מסירת  ּבבחינת לכבֹוד ֹו, ׁשּקׁשה ּדבר לעׂשֹות צריכין  כן ּפי  ּכדיעל  נפׁש, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשאנ ׁשי ספק ׁשּום ּבלי ּבוּדאי הּוא  ר ּבנּו ׁשרצֹון זצ "ל, רּבנ ּו רצֹון  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹלמּלאת

לר ּבנּו רּוח נחת יגרמּו ּובזה האּלּו, הּקדֹוׁשים  ּבּימים ּביחד  יהיּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשלֹומנּו

ּביחד  להתּפּלל רק  מהּקּבּוץ , להּפרד ׁשּלא :מבזצ"ל, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

דרך ] [תמימי

 רלד

‰Ïa˜a על אצלֹו הּקּבּוץ ּבעת ּומריבה מחקת "העֹוׂשה ז"ל: מר ּבנּו ¿«»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

 ׁשנתֹו!" את יׁשלים א  הּׁשנה ראׁש ËÎ‡Óימי ÔÚÓ Ê‡" ְְְִֵֶַַָָָֹ«∆«¿

"!‡È Ò‡„ ÒÈB‡ ËLÈ ÔÚÓ ËaÚÏ  ‰M‰ L‡ ˙˜GÁÓ: «¿∆…«»»∆¿∆ƒ¿»»

מאוד מב. לו קשה היה  בארסקי שמשון  רבי  של ימיו "בסוף תקמ"ט: סימן ב' חלק להלן  וראה 

אופן בשום  הסכים  לא כן  פי  על  ואף  בקלויז , הנעורים  בני  של  בתפילה הצעקות את  לסבול 

חבורתו, מבני  רבים לאומאן כשהגיעו השנה , בראש ואף נוסף , מניין  לעשות  חבורתו בני  לרצון

של  הסתלקותו אחרי  כבר שהיה  תרצ "ו שנת של  השנה ובראש המניינים. את  לחלק הניח לא

מניין אחר במקום והקימו שלומנו מאנשי  כמה  נפרדו תרצ"ה), סיון א ' (נלב"ע  שמשון רבי

כבשאר  תפילה כבעלי  יצחק לוי ורבי  שטערנהארץ אברהם רבי שימשו ובקלויז  לעצמם , נוסף

בקלויז , התעוררות  של  גדולות בכיות היו השנה ראש ערב של  המנחה תפילת  בעת  השנים .

והתחנן אליו וניגש לקלויז , אז שנכנס שנפרדו, שלומנו מאנשי באחד יצחק לוי רבי  אז  והבחין 

א!'בפניו: התעררת די  דא זעסט  !א ניט זי טייל הנה, רא רינ'ס דעם 'ס'איז ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ובאותה דבריו. הועילו לא  אך  כאן !'; יש התעוררות  איזו הינך רואה הרי מעימנו! תיפרד 'אל 

ואטמו  סגרו שנה אותה של החורף בתחילת וכבר ליצלן , רחמנא ורעות רבות  צרו"ת  היו שנה

באחת גם  שם "; להתפלל  שלומנו  אנשי  עוד יכולים לא ושוב הקלויז , את  השלטונות

לציון והלכו מאוד, מאוד ה' בעבודת בער  ליבם  אשר  אברכים  כמה  שהיו מעשה  היה  השנים 

עמד  כשכבר התקיעות , סדר  אחרי באיחור  וחזרו השנה , ראש של  שחרית תפילת אחרי  רבינו

ו  ממעש", העני "הנני  בתפילת שטערנהארץ אברהם  רבי בחופזההחזן  לעצמם תקעו כן מחמת 

שלומנו. אנשי לכלל בזה  הפריעו ואף  הכנסת, בית ב'פאליש' אשר פינה  באיזו התעוררות  וללא 

להם : באמרם מאוד, שלומנו אנשי זקני  בהם  גערו התפילה אנז אחרי מיט א איז רי ְִִִֶֶָ"דער

אווענען וואספארא אן געהאט?! איר האט קיעת  וואספארא אן  אוועק? ליפט איר אן  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָא,

געטערט!" אנז נא האט איר אן  געהאט?! ין  איר עימנו,האט כאן נמצא הקדוש "רבינו  ְְְִִֶֶֶַָָָ

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רעח

ּבכל  ׁשל ֹומנּו אנׁשי לפני  ּולהּציע ּכּנ"ל , הּׁשנה ראׁש לימי לא ּומאן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹמהם

ה ּבנין  זה לצרכי מעֹות להתנ ּדב  ועיר :לטעיר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

נד ] סימן וסיפורים [שיחות

רלב

˙"‰BÓלנסע ראּוי  חסידים' 'ּברסלבר עׂשרה  נתאּספים "אם אמר: ¬««ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

אז  ודּבר  ּביניהם"; ראׁשֹו את לתחב  העֹולם קצוי ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאל

ערּכֹו ּגדֹול ּכּמה הּקדֹוׁש, הּקּבּוץ ּכל ּכׁשּנאספין  הּׁשנה ראׁש :מ לענין ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

 רלג

˙B„B‡,הּקדֹוׁש הּׁשנה  ּברא ׁש אחד ּבמקֹום ּביחד להתּפּלל ה ּגדֹול ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהענין

זצ"ל : ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ‡ÔÈאמר  ÔËÏ‡‰ CÚÊ ËÚÂÂ È‡ Ê‡" ְֲֵֵֵַַַַָ«ƒ∆∆«¿¿ƒ
"CÚÊ eˆ ÔÚÈˆeˆ CÚÓ È‡ ËÚÂÂ  ÌÚÈÈ‡ ּביחד עצמכם  ּתחזיק ּו "אם  ≈∆∆ƒ∆ƒ∆∆ְְְֲִִֶַַַַ

אליכם" אֹותי ּתמׁשיכּו אזי  אנימא ׁשּיֹודע אף  ה ּׁשנה; ראׁש ּבימי ּבפרט  , ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אף ּבמקֹומֹו, להתּפּלל ר ֹוצה ּׁשּכב ֹודֹו מה טעמים  ּכּמה ּבזה לכב ֹודֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

בערך לט. והלאה, תק"כ מסימן  ב' חלק להלן ראה   הקלויז  בניית השתלשלות  בעניין עוד

'הקלויז'.

שזכיתמ. מאוד עליך גבר  "חסדו תר"ג : שנת עקב ג' מיום  במכתב לתרופה' 'עלים  גם ראה 

ראש  על  ובפרט הקדוש, שלו קיבוץ בכלל  ולהתקבץ הקדוש שמו על  ולהקרא  בחלקו להיות

הלכות ' ב'ליקוטי  (נדפס הרבה דיברנו הזה  נחמו ובשבת וכו'; הקיבוץ זמן עיקר  שהוא  השנה 

מבני עשרה כל של הקיבוץ מעלת נוראות נפלאות בעניין פ)  עז  אותיות ו ידים נטילת

הנ "ל  כל  שמביא  שם  עיין לט.)", סנהדרין  (ראה וכו' שריא  שכינתא  עשרה בי אכל  כי  ישראל ,

עוד  וראה השנה; ראש על אנ"ש כל של קיבוצם נוראות המעיינים בלב להתפיס בכדי 

ט'. אות ז' ציצית  הלכות' 'ליקוטי

שיצאמא. בעת שם , להסתלק לאומאן מברסלב שיצא  "קודם קפ"ז: סימן  מוהר"ן ' ב'חיי ראה

ואמר  ענה המזוזה, על ידו והניח  המזוזה, אצל  עמד העגלה  על לעלות  ולחוץ הבית מפתח 

להמשיך  תוכלו אולי   בכוונה  תתפללו אם  כי יחד, ולהתפלל  יחד להתקבץ 'תראו להעולם:

שם. ובהערות  וב', א' סימנים ג' חלק להלן  בארוכה  עוד וראה  הפעם'"; עוד לכאן אותי 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רעט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מסירת  ּבבחינת לכבֹוד ֹו, ׁשּקׁשה ּדבר לעׂשֹות צריכין  כן ּפי  ּכדיעל  נפׁש, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשאנ ׁשי ספק ׁשּום ּבלי ּבוּדאי הּוא  ר ּבנּו ׁשרצֹון זצ "ל, רּבנ ּו רצֹון  ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹלמּלאת

לר ּבנּו רּוח נחת יגרמּו ּובזה האּלּו, הּקדֹוׁשים  ּבּימים ּביחד  יהיּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשלֹומנּו

ּביחד  להתּפּלל רק  מהּקּבּוץ , להּפרד ׁשּלא :מבזצ"ל, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

דרך ] [תמימי

 רלד

‰Ïa˜a על אצלֹו הּקּבּוץ ּבעת ּומריבה מחקת "העֹוׂשה ז"ל: מר ּבנּו ¿«»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

 ׁשנתֹו!" את יׁשלים א  הּׁשנה ראׁש ËÎ‡Óימי ÔÚÓ Ê‡" ְְְִֵֶַַָָָֹ«∆«¿

"!‡È Ò‡„ ÒÈB‡ ËLÈ ÔÚÓ ËaÚÏ  ‰M‰ L‡ ˙˜GÁÓ: «¿∆…«»»∆¿∆ƒ¿»»

מאוד מב. לו קשה היה  בארסקי שמשון  רבי  של ימיו "בסוף תקמ"ט: סימן ב' חלק להלן  וראה 

אופן בשום  הסכים  לא כן  פי  על  ואף  בקלויז , הנעורים  בני  של  בתפילה הצעקות את  לסבול 

חבורתו, מבני  רבים לאומאן כשהגיעו השנה , בראש ואף נוסף , מניין  לעשות  חבורתו בני  לרצון

של  הסתלקותו אחרי  כבר שהיה  תרצ "ו שנת של  השנה ובראש המניינים. את  לחלק הניח לא

מניין אחר במקום והקימו שלומנו מאנשי  כמה  נפרדו תרצ"ה), סיון א ' (נלב"ע  שמשון רבי

כבשאר  תפילה כבעלי  יצחק לוי ורבי  שטערנהארץ אברהם רבי שימשו ובקלויז  לעצמם , נוסף

בקלויז , התעוררות  של  גדולות בכיות היו השנה ראש ערב של  המנחה תפילת  בעת  השנים .

והתחנן אליו וניגש לקלויז , אז שנכנס שנפרדו, שלומנו מאנשי באחד יצחק לוי רבי  אז  והבחין 

א!'בפניו: התעררת די  דא זעסט  !א ניט זי טייל הנה, רא רינ'ס דעם 'ס'איז ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ובאותה דבריו. הועילו לא  אך  כאן !'; יש התעוררות  איזו הינך רואה הרי מעימנו! תיפרד 'אל 

ואטמו  סגרו שנה אותה של החורף בתחילת וכבר ליצלן , רחמנא ורעות רבות  צרו"ת  היו שנה

באחת גם  שם "; להתפלל  שלומנו  אנשי  עוד יכולים לא ושוב הקלויז , את  השלטונות

לציון והלכו מאוד, מאוד ה' בעבודת בער  ליבם  אשר  אברכים  כמה  שהיו מעשה  היה  השנים 

עמד  כשכבר התקיעות , סדר  אחרי באיחור  וחזרו השנה , ראש של  שחרית תפילת אחרי  רבינו

ו  ממעש", העני "הנני  בתפילת שטערנהארץ אברהם  רבי בחופזההחזן  לעצמם תקעו כן מחמת 

שלומנו. אנשי לכלל בזה  הפריעו ואף  הכנסת, בית ב'פאליש' אשר פינה  באיזו התעוררות  וללא 

להם : באמרם מאוד, שלומנו אנשי זקני  בהם  גערו התפילה אנז אחרי מיט א איז רי ְִִִֶֶָ"דער

אווענען וואספארא אן געהאט?! איר האט קיעת  וואספארא אן  אוועק? ליפט איר אן  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָא,

געטערט!" אנז נא האט איר אן  געהאט?! ין  איר עימנו,האט כאן נמצא הקדוש "רבינו  ְְְִִֶֶֶַָָָ

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רעח

ּבכל  ׁשל ֹומנּו אנׁשי לפני  ּולהּציע ּכּנ"ל , הּׁשנה ראׁש לימי לא ּומאן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹמהם

ה ּבנין  זה לצרכי מעֹות להתנ ּדב  ועיר :לטעיר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

נד ] סימן וסיפורים [שיחות

רלב

˙"‰BÓלנסע ראּוי  חסידים' 'ּברסלבר עׂשרה  נתאּספים "אם אמר: ¬««ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

אז  ודּבר  ּביניהם"; ראׁשֹו את לתחב  העֹולם קצוי ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאל

ערּכֹו ּגדֹול ּכּמה הּקדֹוׁש, הּקּבּוץ ּכל ּכׁשּנאספין  הּׁשנה ראׁש :מ לענין ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

 רלג

˙B„B‡,הּקדֹוׁש הּׁשנה  ּברא ׁש אחד ּבמקֹום ּביחד להתּפּלל ה ּגדֹול ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהענין

זצ"ל : ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ‡ÔÈאמר  ÔËÏ‡‰ CÚÊ ËÚÂÂ È‡ Ê‡" ְֲֵֵֵַַַַָ«ƒ∆∆«¿¿ƒ
"CÚÊ eˆ ÔÚÈˆeˆ CÚÓ È‡ ËÚÂÂ  ÌÚÈÈ‡ ּביחד עצמכם  ּתחזיק ּו "אם  ≈∆∆ƒ∆ƒ∆∆ְְְֲִִֶַַַַ

אליכם" אֹותי ּתמׁשיכּו אזי  אנימא ׁשּיֹודע אף  ה ּׁשנה; ראׁש ּבימי ּבפרט  , ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אף ּבמקֹומֹו, להתּפּלל ר ֹוצה ּׁשּכב ֹודֹו מה טעמים  ּכּמה ּבזה לכב ֹודֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

בערך לט. והלאה, תק"כ מסימן  ב' חלק להלן ראה   הקלויז  בניית השתלשלות  בעניין עוד

'הקלויז'.

שזכיתמ. מאוד עליך גבר  "חסדו תר"ג : שנת עקב ג' מיום  במכתב לתרופה' 'עלים  גם ראה 

ראש  על  ובפרט הקדוש, שלו קיבוץ בכלל  ולהתקבץ הקדוש שמו על  ולהקרא  בחלקו להיות

הלכות ' ב'ליקוטי  (נדפס הרבה דיברנו הזה  נחמו ובשבת וכו'; הקיבוץ זמן עיקר  שהוא  השנה 

מבני עשרה כל של הקיבוץ מעלת נוראות נפלאות בעניין פ)  עז  אותיות ו ידים נטילת

הנ "ל  כל  שמביא  שם  עיין לט.)", סנהדרין  (ראה וכו' שריא  שכינתא  עשרה בי אכל  כי  ישראל ,

עוד  וראה השנה; ראש על אנ"ש כל של קיבוצם נוראות המעיינים בלב להתפיס בכדי 

ט'. אות ז' ציצית  הלכות' 'ליקוטי

שיצאמא. בעת שם , להסתלק לאומאן מברסלב שיצא  "קודם קפ"ז: סימן  מוהר"ן ' ב'חיי ראה

ואמר  ענה המזוזה, על ידו והניח  המזוזה, אצל  עמד העגלה  על לעלות  ולחוץ הבית מפתח 

להמשיך  תוכלו אולי   בכוונה  תתפללו אם  כי יחד, ולהתפלל  יחד להתקבץ 'תראו להעולם:

שם. ובהערות  וב', א' סימנים ג' חלק להלן  בארוכה  עוד וראה  הפעם'"; עוד לכאן אותי 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רפאְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

"!Ô„ÈÈÊ ÌÚ„ ÔeÙ עֹוד ּביר ּׁשה  לֹו הּגיע א ׁשר  הּקבּוע אבי  מק ֹום "זהּו ∆≈¿ְֲִִִִֶֶַַַָָָֻ

את  נתן לר ּבי והחזיר זׁשערינער נחמן  רּבי  ּתכף נעמד  מ ֹוהרנ "ת". ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּזקננּו

ּכי עסק, ׁשּום הּוא  ּגם  עׂשה וא  אחר , מקֹום ּבאיזה ליׁשב והל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמק ֹומֹו,

זה. מע ׂשה לדבר ּכלל  ׁשּי היה ו א ּופׁשּוט, ותמים  ּכׁשר  איׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

ÌÓ‡ אבר ׁשהיה  איציק ר ּבי ּכי הּדבר, חרה  הּנ"ל טׁשעהרין לנגידי »¿»ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּירהיב הּוא ּומי ּבעיניהם, קל היה מר ּוד  ועני לימים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָצעיר

הּׁשנה  ראׁש ערב ׁשל הּמנחה לתפּלת ּכן על ּבעניניהם, להתערב ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבנפׁשֹו

ר את ׁשּוב  והֹוׁשיבּו ז"ל.הלכּו מ ֹוהרנ "ת ׁשל ּבמק ֹומ ֹו מ ּזׁשערין נחמן ּבי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָ

‡aLk הבין מקֹומ ֹו, על ׁשּוב  יֹוׁשב מּזׁשערין נחמן ׁשר ּבי וראה נתן ר ּבי ¿∆»ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּככל  ׁשּוב  ויראה הּקדֹוׁש מה ּצּיּון  איציק  ר ּבי ּבנֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכׁשּיחזר 

מֹוהרנ"ת, מּמק ֹום זׁשערינער נחמן רּבי  את ׁשנית יסּלק האּלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּדברים

לבנֹו, והמ ּתין הּקלֹויז ּכניסת ּפתח יד על  ונעמד נתן רּבי הל ּכן  ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָעל

נּגׁש הּׁשנה, ראׁש ערב  עבֹודת אחרי הּקדֹוׁש מהּצּיּון איציק ר ּבי ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּוכׁשה ּגיע 

ּבקפידה: לֹו ואמר  אביו ּתכף „ÌÚאליו ÔeÙ ‰Ïa˜ ‡ Ôa‡‰ ÈÓ ,˜ÈˆÈ‡" ְְִִִֵֵֶַָָָָƒƒƒ»¿««»»∆

Ò‡„ ÒÈB‡ ËLÈ ÔÚÓ ËaÚÏ  ‰M‰ L‡ ˙˜GÁÓ ËÎ‡Ó ÔÚÓ Ê‡ ,Ô'Èa∆ƒ«∆«¿«¿∆…«»»∆¿∆ƒ¿»

"!ËLÈ ÚtÚLË !‡È ׁשהעֹוׂשה מרּבנ ּו, ּבק ּבלה לנ ּו יׁש "איציק, »¿∆∆ƒ¿ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

 עלי אני מצּוה ׁשנתֹו! את יׁשלים א  ה ּׁשנה ּבראׁש ּומריבה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמח קת

וא  וׁשתק, אביו  לק ֹול  איציק  רּבי  ׁשמע  ּדבר !". תעׂשה ו א תּגע  ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ּכל  ּבמׁש רגליו  על נתן רּבי ועמד זֹו, ּפר ׁשה סביב וּכּוחים לׁשּום ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָּגרם

הּׁשנה'. ַָָָֹה'ראׁש

‰p‰Â,לעֹולמֹו והל מ ּזׁשערין נחמן רּבי נפטר  הּׁשנה ראׁש לאחר ּתכף  ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

להם: ּבאמרם ט ׁשעהרין אנׁשי את  מקניטים ׁשלֹומנּו אנ ׁשי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהיּו

Ô‡ÂÂÚ‚ ÊÈ‡ „eÈ Ú‚È„'˙BÓÈÓz ‡ !Ô„È‡ ÌÚ„ ËÚ‚‰'Ú‚ ÌÈ‡ Ë‡‰ È‡"ƒ»ƒ∆«¿∆∆ƒ¿«¿ƒƒ∆ƒ∆»¿

"!?Ë‡ËL ‡ Ò'Ô˙ Èa ÔÚÓÚeˆ È‡ ËÈÈ‚ ,C‡Ï‚ÚÓ‡Ù ÚÏÚÒÈa‡ «ƒ∆∆«¿∆¿«≈ƒ∆∆∆ƒ»»«¿»

ּבעבּור וכי ׁשּלכם! והּמח קת הּנּצח ֹון ּבתאות זה יהּודי הרגּתם ְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ"אּתם

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רפ 

ÈaÏ מפלג ה' עֹובד ׁשהיה  נתן רּבי  ּבׁשם ּבן היה  מֹוהרנ"ת ּבן נחמן  ¿«ƒְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

ּדימיטריווקע ּבעיר ּדר והיה מאד, רּבימג ּבמעלה ּבׁשם ּבן היה ולֹו , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ּבאּבריניצער, איציק ר ּבי ּבׁשם מכּנה והיה ּבאּבריניץ ּבעיר ׁשּדר ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻיצחק

ּבמעלה. מפלג  ה' עֹובד היה הּוא ְְְֲֵַַָָָָֻוגם

‰p‰Â נחמן רּבי ּבנֹו יׁשב מ ֹוהרנ "ת  ּפטירת ּבּקלֹויז מדלאחר מקֹומֹו על ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִַַַַַַַַַַָָ

והּנכּבד  החׁשּוב הּמקֹום היה  זה ּומקֹום הּׁשנה, רא ׁש ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּבימי

יׁשב נחמן, רּבי  ּוכׁשּנפטר מֹוהרנ"ת; ׁשל  מקֹומֹו ׁשהיה מחמת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּבּקלֹויז 

הּנ"ל. נתן  רּבי ּבנ ֹו מק ֹומ ֹו ְְִַַַַָָעל

ÌÚt את וכ ּבדּו מ ּטׁשעהרין  ׁשלֹומנּו אנׁשי מ ּגבירי  ּכּמה הלכּו ׁשנה ּבאיזֹו ««ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

זׁשערין  מהעיר נחמן לסּבת מה ר ּבי זאת זה, ח ׁשּוב  ּבמק ֹום ּביׁשיבה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּוא  נתן ר ּבי "הרי לעצמם: ואמרּו עת, ּבאֹות ּה הּפתאֹומית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהתעּׁשרּותֹו

רּבי ּכׁשהּגיע ואכן ּדבר"; יע ׂשה  א ּובוּדאי  ענו, ּכן ּגם והּוא עני, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאיׁש

מּזׁשערין  נחמן ׁשר ּבי וראה ּברית' 'זכֹור ּבליל  הּסליח ֹות  לאמירת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָנתן 

עסק . ׁשּום מ ּכ עׂשה ו א אחר , ּבמקֹום ונעמד הל  מקֹומֹו על ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיֹוׁשב

‰p‰Â ע ֹובד ּכאמּור ׁשהיה  הּנ"ל ּבאּבריניצער איציק רּבי נתן, רּבי ׁשל ּבנֹו ¿ƒ≈ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּלילה, ּכל מ ׁש הּקדֹוׁש ה ּצּיּון  על ה' ּבעבֹודת אז עסק  מפלג, ְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻה'

ּבתֹו הּקהל היּו ׁשּכבר  ּבעת והּגיע ּברית', 'זכר לסליחֹות לבֹוא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואחר

נחמן  ורּבי  ּפּנה  ּבאיזֹו עֹומד ׁשאביו אי וראה ה ּסליחֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאמירת

נּגׁש ּכן  על ּכּנ"ל; ּביר ּוׁשה להם הּוא אׁשר  מקֹומֹו על יֹוׁשב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזׁשערינער

ל ֹו: ואמר מ ּזׁשערין נחמן C‡לרּבי Ë‡ËL Ò'ÚË‡Ë ÌÚ„ ÊÈ‡ Ò‡„" ְְְְִִִֶַַַָָ»ƒ∆«∆¿¿»»

כך?! אחר  כן  מחמת התפללתם  מוסף  ואיזה לכם?! היו תקיעות  אלו וכי  לכם ? בורחים  ואתם 

(רל"י ). השנים. בשאר  כן  עשו לא ושוב מאוד, והתחרטו   לנו!" הפרעתם גם  לכל  ובנוסף 

תשנ "ח .מג .  תשנ"ה סימנים ב' בחלק להלן  אודותיו עוד ראה 

כןמד . ועל  בקלויז, מקום  לעצמם לרכוש יכולת בעלי  היו מוהרנ"ת בני ושאר  יצחק רבי 

(רל"י ). לתפילה. הקבוע  למקומו אביו מקום  את לעצמו שלקח הוא  עני שהיה  נחמן  רבי 

(רל"י ).מה. ולברסלב. לאומאן סמוכה  עיר 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רפאְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

"!Ô„ÈÈÊ ÌÚ„ ÔeÙ עֹוד ּביר ּׁשה  לֹו הּגיע א ׁשר  הּקבּוע אבי  מק ֹום "זהּו ∆≈¿ְֲִִִִֶֶַַַָָָֻ

את  נתן לר ּבי והחזיר זׁשערינער נחמן  רּבי  ּתכף נעמד  מ ֹוהרנ "ת". ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּזקננּו

ּכי עסק, ׁשּום הּוא  ּגם  עׂשה וא  אחר , מקֹום ּבאיזה ליׁשב והל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמק ֹומֹו,

זה. מע ׂשה לדבר ּכלל  ׁשּי היה ו א ּופׁשּוט, ותמים  ּכׁשר  איׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

ÌÓ‡ אבר ׁשהיה  איציק ר ּבי ּכי הּדבר, חרה  הּנ"ל טׁשעהרין לנגידי »¿»ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּירהיב הּוא ּומי ּבעיניהם, קל היה מר ּוד  ועני לימים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָצעיר

הּׁשנה  ראׁש ערב ׁשל הּמנחה לתפּלת ּכן על ּבעניניהם, להתערב ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבנפׁשֹו

ר את ׁשּוב  והֹוׁשיבּו ז"ל.הלכּו מ ֹוהרנ "ת ׁשל ּבמק ֹומ ֹו מ ּזׁשערין נחמן ּבי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָ

‡aLk הבין מקֹומ ֹו, על ׁשּוב  יֹוׁשב מּזׁשערין נחמן ׁשר ּבי וראה נתן ר ּבי ¿∆»ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּככל  ׁשּוב  ויראה הּקדֹוׁש מה ּצּיּון  איציק  ר ּבי ּבנֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכׁשּיחזר 

מֹוהרנ"ת, מּמק ֹום זׁשערינער נחמן רּבי  את ׁשנית יסּלק האּלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּדברים

לבנֹו, והמ ּתין הּקלֹויז ּכניסת ּפתח יד על  ונעמד נתן רּבי הל ּכן  ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָעל

נּגׁש הּׁשנה, ראׁש ערב  עבֹודת אחרי הּקדֹוׁש מהּצּיּון איציק ר ּבי ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּוכׁשה ּגיע 

ּבקפידה: לֹו ואמר  אביו ּתכף „ÌÚאליו ÔeÙ ‰Ïa˜ ‡ Ôa‡‰ ÈÓ ,˜ÈˆÈ‡" ְְִִִֵֵֶַָָָָƒƒƒ»¿««»»∆

Ò‡„ ÒÈB‡ ËLÈ ÔÚÓ ËaÚÏ  ‰M‰ L‡ ˙˜GÁÓ ËÎ‡Ó ÔÚÓ Ê‡ ,Ô'Èa∆ƒ«∆«¿«¿∆…«»»∆¿∆ƒ¿»

"!ËLÈ ÚtÚLË !‡È ׁשהעֹוׂשה מרּבנ ּו, ּבק ּבלה לנ ּו יׁש "איציק, »¿∆∆ƒ¿ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

 עלי אני מצּוה ׁשנתֹו! את יׁשלים א  ה ּׁשנה ּבראׁש ּומריבה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמח קת

וא  וׁשתק, אביו  לק ֹול  איציק  רּבי  ׁשמע  ּדבר !". תעׂשה ו א תּגע  ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ּכל  ּבמׁש רגליו  על נתן רּבי ועמד זֹו, ּפר ׁשה סביב וּכּוחים לׁשּום ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָּגרם

הּׁשנה'. ַָָָֹה'ראׁש

‰p‰Â,לעֹולמֹו והל מ ּזׁשערין נחמן רּבי נפטר  הּׁשנה ראׁש לאחר ּתכף  ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

להם: ּבאמרם ט ׁשעהרין אנׁשי את  מקניטים ׁשלֹומנּו אנ ׁשי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהיּו

Ô‡ÂÂÚ‚ ÊÈ‡ „eÈ Ú‚È„'˙BÓÈÓz ‡ !Ô„È‡ ÌÚ„ ËÚ‚‰'Ú‚ ÌÈ‡ Ë‡‰ È‡"ƒ»ƒ∆«¿∆∆ƒ¿«¿ƒƒ∆ƒ∆»¿

"!?Ë‡ËL ‡ Ò'Ô˙ Èa ÔÚÓÚeˆ È‡ ËÈÈ‚ ,C‡Ï‚ÚÓ‡Ù ÚÏÚÒÈa‡ «ƒ∆∆«¿∆¿«≈ƒ∆∆∆ƒ»»«¿»

ּבעבּור וכי ׁשּלכם! והּמח קת הּנּצח ֹון ּבתאות זה יהּודי הרגּתם ְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ"אּתם

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רפ 

ÈaÏ מפלג ה' עֹובד ׁשהיה  נתן רּבי  ּבׁשם ּבן היה  מֹוהרנ"ת ּבן נחמן  ¿«ƒְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

ּדימיטריווקע ּבעיר ּדר והיה מאד, רּבימג ּבמעלה ּבׁשם ּבן היה ולֹו , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ּבאּבריניצער, איציק ר ּבי ּבׁשם מכּנה והיה ּבאּבריניץ ּבעיר ׁשּדר ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻיצחק

ּבמעלה. מפלג  ה' עֹובד היה הּוא ְְְֲֵַַָָָָֻוגם

‰p‰Â נחמן רּבי ּבנֹו יׁשב מ ֹוהרנ "ת  ּפטירת ּבּקלֹויז מדלאחר מקֹומֹו על ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִַַַַַַַַַַָָ

והּנכּבד  החׁשּוב הּמקֹום היה  זה ּומקֹום הּׁשנה, רא ׁש ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּבימי

יׁשב נחמן, רּבי  ּוכׁשּנפטר מֹוהרנ"ת; ׁשל  מקֹומֹו ׁשהיה מחמת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּבּקלֹויז 

הּנ"ל. נתן  רּבי ּבנ ֹו מק ֹומ ֹו ְְִַַַַָָעל

ÌÚt את וכ ּבדּו מ ּטׁשעהרין  ׁשלֹומנּו אנׁשי מ ּגבירי  ּכּמה הלכּו ׁשנה ּבאיזֹו ««ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

זׁשערין  מהעיר נחמן לסּבת מה ר ּבי זאת זה, ח ׁשּוב  ּבמק ֹום ּביׁשיבה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּוא  נתן ר ּבי "הרי לעצמם: ואמרּו עת, ּבאֹות ּה הּפתאֹומית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהתעּׁשרּותֹו

רּבי ּכׁשהּגיע ואכן ּדבר"; יע ׂשה  א ּובוּדאי  ענו, ּכן ּגם והּוא עני, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאיׁש

מּזׁשערין  נחמן ׁשר ּבי וראה ּברית' 'זכֹור ּבליל  הּסליח ֹות  לאמירת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָנתן 

עסק . ׁשּום מ ּכ עׂשה ו א אחר , ּבמקֹום ונעמד הל  מקֹומֹו על ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיֹוׁשב

‰p‰Â ע ֹובד ּכאמּור ׁשהיה  הּנ"ל ּבאּבריניצער איציק רּבי נתן, רּבי ׁשל ּבנֹו ¿ƒ≈ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּלילה, ּכל מ ׁש הּקדֹוׁש ה ּצּיּון  על ה' ּבעבֹודת אז עסק  מפלג, ְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻה'

ּבתֹו הּקהל היּו ׁשּכבר  ּבעת והּגיע ּברית', 'זכר לסליחֹות לבֹוא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואחר

נחמן  ורּבי  ּפּנה  ּבאיזֹו עֹומד ׁשאביו אי וראה ה ּסליחֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאמירת

נּגׁש ּכן  על ּכּנ"ל; ּביר ּוׁשה להם הּוא אׁשר  מקֹומֹו על יֹוׁשב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזׁשערינער

ל ֹו: ואמר מ ּזׁשערין נחמן C‡לרּבי Ë‡ËL Ò'ÚË‡Ë ÌÚ„ ÊÈ‡ Ò‡„" ְְְְִִִֶַַַָָ»ƒ∆«∆¿¿»»

כך?! אחר  כן  מחמת התפללתם  מוסף  ואיזה לכם?! היו תקיעות  אלו וכי  לכם ? בורחים  ואתם 

(רל"י ). השנים. בשאר  כן  עשו לא ושוב מאוד, והתחרטו   לנו!" הפרעתם גם  לכל  ובנוסף 

תשנ "ח .מג .  תשנ"ה סימנים ב' בחלק להלן  אודותיו עוד ראה 

כןמד . ועל  בקלויז, מקום  לעצמם לרכוש יכולת בעלי  היו מוהרנ"ת בני ושאר  יצחק רבי 

(רל"י ). לתפילה. הקבוע  למקומו אביו מקום  את לעצמו שלקח הוא  עני שהיה  נחמן  רבי 

(רל"י ).מה. ולברסלב. לאומאן סמוכה  עיר 



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רפג ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּכותיקין  להתּפּלל מע ֹולם ויתקּבצ ּומח הּצּבּור  ׁשּיתא ּספּו הּקׁשי  מ ּפני וזאת  , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ּכזֹו ּבעת יחד  להתּפּלל הּקדֹוׁש הּקּבּוץ  :מטּכלל ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

 רלו

‚ÈÏÙ‰Lk הּׁשנה ּבראׁש ׁשלֹומנּו אנׁשי קּבּוץ מעלת ּבגדל מֹוהרנ"ת ּפעם ¿∆ƒ¿ƒְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

ואמר : ענה '‰CÏn',ּבאּומאן , ËÈÈL ËÏÚÂÂ Úˆ‡‚ È„" ְְַַָָָƒ«¿∆∆¿¿««∆∆

"!ÚÈˆ‡ÈÈ˜ ÊÈ‡ Ô‡Óe‡ ÔÈ‡ Úa‡ הּׁשנה ּבראׁש צֹועק  הע ֹולם "ּכל »∆ƒ«ƒ¿≈«¿∆ְֵַָָָָָֹ

ההכּתרה!": היא ּבא ּומאן אּולם ,' הּמל'ְְִֶֶַַַַָָָ

 רלז

ÈÁ‡ר ּבנּו ּדר היתה הּׁשנה ראׁש ׁשל הרא ׁשֹון הּיֹום ׁשל הּמנחה ּתפ ּלת «¬≈ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

כל  משך כי  לשער , שאין ורעדה פחד בכזה  אז  היתה  והתפילה השנים , כבכל בצהריים 

עצומה, נפשות סכנת בזה  והיתה זה, לצד זה מצד בעיר נפץ כדורי התעופפו היום

מגודל  השמים לב עד בתפילתם וצועקים בוכים  שלומנו אנשי היו התפילה עת וכל

עת אז והיתה  רגע, בכל מנגד להם  תלויים  ממש היו חייהם כי עליהם , שהיה  המורא 

לאף נזק שום  ללא  כשורה  הכל עבר דשמיא  ובסייעתא בתפילתם , גדולה התעוררות

כזו  אז  והיה עולמות , הרעישה  שלנו והתפילה  וכלל , כלל הטבע  כדרך  ושלא מתפלל ,

 רבינו'! 'הנה  בידים: ממששים שהיו וכמו התעוררות , יז מין אגעדאוונט האט ְְְִֶֶַָָ"מען 

א  א ס'איז אז הענט די מיט אנגעטאט האט מען  יאר אלע ווי אזי  אזייגער ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָריי 

(רל"י ).רי !" . ִֶ

להתפלל מח. השנה בראש מתחיל והיה בתפילתו, מאוד מאריך שהיה מטשעהרין הרב זולת 

הלחש. לתפילת  הגיעם  בעת  הציבור  עם יחד להתחבר  בזה נזהר  הוא  גם  אך  המוקדם , בזמן

ידע לא  כלל שהציבור  עד כזה  לכת בהצנע עשה מוקדם להתפלל  להתחיל  זו הנהגתו ואף

ימי בשני  כוותיקין: שלומנו אנשי  התפללו לא  בשנה הימים שלושה באלה  כי  מהנהגתו.

(רל"י ). הכיפורים . וביום השנה , ראש

ימותמט. כבשאר  בנפרד מניינים  ולעשות  המניינים , את  השנה ראש בימי לחלק יתכן  וכי

(רל"י ) השנה?!

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רפב 

ׁשל  מקֹומֹו את ולֹוקחים אּתם הֹולכים זה, ּתמים יהּודי נתעּׁשר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּקצת

נתן ?!" .מו רּבי  ִַָָ

ÏLe: הּדּבּור ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבפי  ׁשגּור  היה זה ‰M‰מעׂשה L‡" ¿∆ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ…«»»
"!Ô'˙˜GÁÓ ÔeÙ ÔËÈ‰ CÈÊ ÔÚÓ Ï‡Ê צריכים הּׁשנה "ּבראׁש  »∆ƒƒ¿«¬∆¿ְְִִַָָֹ

מּמחלֹוק ֹות!": ּולהּׁשמר  יצחק להּזהר לוי רבי של  בואו  קודם היה זה (מעשה ְְֲִִִֵֵַָָ

באבריניצער) מרדכי מרבי שמעו  יצחק לוי ורבי לאומאן,

רלה

ÈpÓÊ יסּודתם הּתפּלֹות  הּׁשנה ראׁש ׁשל הּקּבּוץ  ּבימי ּכּיֹום הּנהּוגים ¿«≈ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ז "ל  מֹוהרנ"ת מ ּזמן עֹוד קֹודׁש נהגּומז ּבהררי א ה ּׁשנה ּובראׁש , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

ברית 'מו. ב'זכור שהיה המעשה אחרי מקום מכל כשר , איש היה  מזשערין נחמן שרבי ואף 

(רל"י ). מקום . באותו לישב עוד לחזור ולבלי מעצמו הדבר  להבין  לו היה 

סובבו מז. ('פורעים') שה 'באנדעס' תר"פ, שנת  של  השנה  ראש ימי בעת שאף  להלן  וראה 

תחת כידוע נפש במסירות אז התקיים  רבינו של השנה ' וה 'ראש ה "י , ורצחו וחמסו בחוצות

רק  אז להגיע  [והצליחו רכב ) סימן לעיל (ראה  מוהרנ "ת כלשון מחודדים ' וסכינים 'חרבות 

ראש  שבערב מעשה  היה  ואז  דאומאן], שלומנו אנשי מלבד בלבד, אנשים  עשרה מניין

'מודרני', קצת היה כי ואם השלטונות, מטעם נבחר זה (רב העיר  מרב שליח הגיע  השנה 

תושבי כל על לצוות  הנ "ל הרב בשם  שם והכריז כנסיות, הבתי לכל שמים ) ירא  היה אך 

ועד  בוקר , לפנות  השנה  ראש תפילות  להתפלל  כולם יזדרזו חיים סכנת שמחמת העיר 

בעיר  יהיה היום במשך כי  הכנסיות, בתי  כל  את ויסגרו התפילה  יסיימו כבר  היום  שיאיר 

כשבא איך וזכורנו ובמרתפים. בביתו אחד כל  להסתתר  וצריכים  מדם, עקוב וקרב יריות

בעוז  בארסקי שמשון רבי  נענה מדרשנו, בבית כנ "ל והכריז  השנה  ראש בערב הנ"ל  השליח

ואמר : ושקט] מתון איש היה בטבעו שמשון  שרבי  אף  הנה![זאת רא רינ'ס דעם  ְְִִֶֶַָָֹ"ס'איז

חק, ם קיין  מאכן  ניט זאל מען יאר! אלע ווי אזי  יאר היינטיג'ס אווענען  זאל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמען 

יאר!" אלע ווי  אנו אזי (ואין  הוא  רבינו של עניינו השנה בראש שלומנו אנשי  "התקבצות   ִֶַַָ

השנים! כל וכרגיל כסדר  זו בשנה  גם  נתפלל חדש)! נוהג שום  בה  לחדש להחליט יכולים 

בכל  היחיד היה  שלנו הכנסת  בית  ואכן  השנים!". כל בשאר כמו רק חילוק, שום  נעשה לא

סיימו  הכנסיות בתי  בשאר  כי  השנים , כבכל הרגילים  בזמנים  אז בו שהתפללו אומאן  העיר 

שלוש  השעה  עד התפילה  נמשכה  שלומנו אנשי  אצל  אך  הבוקר , אור עת  עד התפילה את



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רפג ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּכותיקין  להתּפּלל מע ֹולם ויתקּבצ ּומח הּצּבּור  ׁשּיתא ּספּו הּקׁשי  מ ּפני וזאת  , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ּכזֹו ּבעת יחד  להתּפּלל הּקדֹוׁש הּקּבּוץ  :מטּכלל ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

 רלו

‚ÈÏÙ‰Lk הּׁשנה ּבראׁש ׁשלֹומנּו אנׁשי קּבּוץ מעלת ּבגדל מֹוהרנ"ת ּפעם ¿∆ƒ¿ƒְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

ואמר : ענה '‰CÏn',ּבאּומאן , ËÈÈL ËÏÚÂÂ Úˆ‡‚ È„" ְְַַָָָƒ«¿∆∆¿¿««∆∆

"!ÚÈˆ‡ÈÈ˜ ÊÈ‡ Ô‡Óe‡ ÔÈ‡ Úa‡ הּׁשנה ּבראׁש צֹועק  הע ֹולם "ּכל »∆ƒ«ƒ¿≈«¿∆ְֵַָָָָָֹ

ההכּתרה!": היא ּבא ּומאן אּולם ,' הּמל'ְְִֶֶַַַַָָָ

 רלז

ÈÁ‡ר ּבנּו ּדר היתה הּׁשנה ראׁש ׁשל הרא ׁשֹון הּיֹום ׁשל הּמנחה ּתפ ּלת «¬≈ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

כל  משך כי  לשער , שאין ורעדה פחד בכזה  אז  היתה  והתפילה השנים , כבכל בצהריים 

עצומה, נפשות סכנת בזה  והיתה זה, לצד זה מצד בעיר נפץ כדורי התעופפו היום

מגודל  השמים לב עד בתפילתם וצועקים בוכים  שלומנו אנשי היו התפילה עת וכל

עת אז והיתה  רגע, בכל מנגד להם  תלויים  ממש היו חייהם כי עליהם , שהיה  המורא 

לאף נזק שום  ללא  כשורה  הכל עבר דשמיא  ובסייעתא בתפילתם , גדולה התעוררות

כזו  אז  והיה עולמות , הרעישה  שלנו והתפילה  וכלל , כלל הטבע  כדרך  ושלא מתפלל ,

 רבינו'! 'הנה  בידים: ממששים שהיו וכמו התעוררות , יז מין אגעדאוונט האט ְְְִֶֶַָָ"מען 

א  א ס'איז אז הענט די מיט אנגעטאט האט מען  יאר אלע ווי אזי  אזייגער ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָריי 

(רל"י ).רי !" . ִֶ

להתפלל מח. השנה בראש מתחיל והיה בתפילתו, מאוד מאריך שהיה מטשעהרין הרב זולת 

הלחש. לתפילת  הגיעם  בעת  הציבור  עם יחד להתחבר  בזה נזהר  הוא  גם  אך  המוקדם , בזמן

ידע לא  כלל שהציבור  עד כזה  לכת בהצנע עשה מוקדם להתפלל  להתחיל  זו הנהגתו ואף

ימי בשני  כוותיקין: שלומנו אנשי  התפללו לא  בשנה הימים שלושה באלה  כי  מהנהגתו.

(רל"י ). הכיפורים . וביום השנה , ראש

ימותמט. כבשאר  בנפרד מניינים  ולעשות  המניינים , את  השנה ראש בימי לחלק יתכן  וכי

(רל"י ) השנה?!

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רפב 

ׁשל  מקֹומֹו את ולֹוקחים אּתם הֹולכים זה, ּתמים יהּודי נתעּׁשר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּקצת

נתן ?!" .מו רּבי  ִַָָ

ÏLe: הּדּבּור ׁשלֹומנּו אנׁשי ּבפי  ׁשגּור  היה זה ‰M‰מעׂשה L‡" ¿∆ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ…«»»
"!Ô'˙˜GÁÓ ÔeÙ ÔËÈ‰ CÈÊ ÔÚÓ Ï‡Ê צריכים הּׁשנה "ּבראׁש  »∆ƒƒ¿«¬∆¿ְְִִַָָֹ

מּמחלֹוק ֹות!": ּולהּׁשמר  יצחק להּזהר לוי רבי של  בואו  קודם היה זה (מעשה ְְֲִִִֵֵַָָ

באבריניצער) מרדכי מרבי שמעו  יצחק לוי ורבי לאומאן,

רלה

ÈpÓÊ יסּודתם הּתפּלֹות  הּׁשנה ראׁש ׁשל הּקּבּוץ  ּבימי ּכּיֹום הּנהּוגים ¿«≈ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ז "ל  מֹוהרנ"ת מ ּזמן עֹוד קֹודׁש נהגּומז ּבהררי א ה ּׁשנה ּובראׁש , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

ברית 'מו. ב'זכור שהיה המעשה אחרי מקום מכל כשר , איש היה  מזשערין נחמן שרבי ואף 

(רל"י ). מקום . באותו לישב עוד לחזור ולבלי מעצמו הדבר  להבין  לו היה 

סובבו מז. ('פורעים') שה 'באנדעס' תר"פ, שנת  של  השנה  ראש ימי בעת שאף  להלן  וראה 

תחת כידוע נפש במסירות אז התקיים  רבינו של השנה ' וה 'ראש ה "י , ורצחו וחמסו בחוצות

רק  אז להגיע  [והצליחו רכב ) סימן לעיל (ראה  מוהרנ "ת כלשון מחודדים ' וסכינים 'חרבות 

ראש  שבערב מעשה  היה  ואז  דאומאן], שלומנו אנשי מלבד בלבד, אנשים  עשרה מניין

'מודרני', קצת היה כי ואם השלטונות, מטעם נבחר זה (רב העיר  מרב שליח הגיע  השנה 

תושבי כל על לצוות  הנ "ל הרב בשם  שם והכריז כנסיות, הבתי לכל שמים ) ירא  היה אך 

ועד  בוקר , לפנות  השנה  ראש תפילות  להתפלל  כולם יזדרזו חיים סכנת שמחמת העיר 

בעיר  יהיה היום במשך כי  הכנסיות, בתי  כל  את ויסגרו התפילה  יסיימו כבר  היום  שיאיר 

כשבא איך וזכורנו ובמרתפים. בביתו אחד כל  להסתתר  וצריכים  מדם, עקוב וקרב יריות

בעוז  בארסקי שמשון רבי  נענה מדרשנו, בבית כנ "ל והכריז  השנה  ראש בערב הנ"ל  השליח

ואמר : ושקט] מתון איש היה בטבעו שמשון  שרבי  אף  הנה![זאת רא רינ'ס דעם  ְְִִֶֶַָָֹ"ס'איז

חק, ם קיין  מאכן  ניט זאל מען יאר! אלע ווי אזי  יאר היינטיג'ס אווענען  זאל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמען 

יאר!" אלע ווי  אנו אזי (ואין  הוא  רבינו של עניינו השנה בראש שלומנו אנשי  "התקבצות   ִֶַַָ

השנים! כל וכרגיל כסדר  זו בשנה  גם  נתפלל חדש)! נוהג שום  בה  לחדש להחליט יכולים 

בכל  היחיד היה  שלנו הכנסת  בית  ואכן  השנים!". כל בשאר כמו רק חילוק, שום  נעשה לא

סיימו  הכנסיות בתי  בשאר  כי  השנים , כבכל הרגילים  בזמנים  אז בו שהתפללו אומאן  העיר 

שלוש  השעה  עד התפילה  נמשכה  שלומנו אנשי  אצל  אך  הבוקר , אור עת  עד התפילה את



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רפה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

רב ּבאּו ּכבר (תקע"ג) ׁשּלאחריה ּבּׁשנה אּולם אנ ׁשים ). (ּכחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבלבד 

ׁשהּוא  והבינּו ראּו ּכי מ ֹוהרנ "ת, מּפי  ּתֹורה ולׁשמע לקּבל ׁשל ֹומנ ּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאנׁשי

הּׁשנים: ּכל  ּבׁשאר ּכן היה ּכבר אז ּומ ּני  ז"ל; מר ּבנּו ּבי ֹותר ׁשּקּבל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּתלמיד

רלח

B˙Laׁשלֹומנּו אנ ׁשי  ּכל  את מֹוהרנ"ת זרז  תר"ה , ׁשנת היא  האחר ֹונה ƒ¿»ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

והיה  ּבאּומאן , הּׁשנה ראׁש על יחד התקּבצ ּותנּו חּיּוב ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבגדל

עּמֹו ׁשּדּבר ואחד  אחד ּכל  עם ּבפרט ּיּות מּזה לדּבר הּוא נבמרּבה  ּוכׁשּנסע  ; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכפרים  לכּמה ונסע  ארּכה,  ּבדר ּבכּונה והארי העגלה את סּבב  ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻעצמֹו

לבעל  וׁשּלם הּׁשנה, ראׁש על לבא לזרזם ׁשלֹומנּו מאנ ׁשי  ׁשם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּדרּו

הּנסיעה: ׁשעֹות לפי זה עבּור ׂשכרֹו לֹו ׁשּלם ּכי מאד, מרּבה  ׂשכר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻהעגלה

רלט

ÏÎa ּבבין הּׁשנה ּבראׁש 'הלכה' אֹומר  מֹוהרנ"ת היה  וׁשנה ׁשנה ¿»ְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָָָֹ

הּׁשני לּיֹום הראׁשֹון הּיֹום  ׁשּבין התע ֹוררּות נג הּׁשמׁשֹות אז והיתה  , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

נאמרת  היתה ה'הלכה' ּכי הּבחירה, ּבּטּול מ ּמׁש ׁשהיה עד  ּכזֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּגדֹולה

 אׁש ּכגחלי היּו מ ֹוהרנ "ת מ ּפי הּיֹוצאים והּדּבּורים ׁשלהבת, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבאׁש

"‰ÎÏ‰ È„ Ô‚‡Ê Ú„ ÈÈa ÏÈBÓ Ò'Ô˙ Èa ÔeÙ ËÚaÚ‚ Ë‡‰ ÚÈÈÙ" עד , «∆»∆¿∆¿∆ƒ»»«∆»¿ƒ¬»»ַ

רק הּׁשנה ראׁש על לבֹוא מׁשּתּדלים ׁשהיּו ׁשל ֹומנ ּו מאנ ׁשי  ּכאּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהיּו

מֹוהרנ"ת. ׁשל מּדּבּוריו ּולהתעֹורר לׁשמע  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹּכדי

L‡e חּייו לימי האחרֹונה הּׁשנה היא תר "ה, ׁשנת ׁשל הּׁשנה ¿…ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּבּזמן  ּכדרּכֹו 'הלכה ' לאמירת מֹוהרנ"ת ירד א ְְְְֲֲֲִִַַַַַַַַַָָָהּקדֹוׁשים,

רבינב. אליו בא  שני  "וביום  תקעב): סימן ב חלק (להלן  מוהרנ "ת  הסתלקות  במכתב ראה

[לאומאן ליסע  מאד והזהיר  ז "ל , רבינו של השנה ראש מעניין עימו ודיבר  ליובארסקע , זאב

השנה ]". ראש על 

רמ"ג .נג . בסימן לקמן  כמבואר  תורה , בו אומר  רבינו  היה הקדוש רבינו בחיי  אשר הזמן הוא 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רפד 

ׁשל  הּׁשנה ּבראׁש (מּלבד 'ּתׁשלי' ׁשם לֹומר הּגדֹול  להּנהר ליל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּתמיד 

תק "ע ּתֹורה נׁשנת ּומג ּלה א ֹומר היה ּכ ואחר .נא ), ְְְֵֶַַַַָָָָ

L‡a הס ּתּלקּות לאחר  הראׁשֹונה ה ּׁשנה היא תקע"ב, ׁשנת ׁשל  הּׁשנה ¿…ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ּתֹורה  הּנ"ל ּבעת לׁשמע ׁשלֹומנּו אנ ׁשי ּכלל הלכ ּו הּקד ֹוׁש, ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹר ּבנּו

ספּורים  אנ ׁשים נאספ ּו מֹוהרנ"ת אצל ואּלּו אייזיק, ׁשמ ּואל רּבי ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּפיו

בראש נ. אמר תק"ע "בשנת ל "ז : סימן א ' חלק מוהרנ"ת' וב'ימי מ"א ; סימן  מוהר "ן' 'חיי  ראה 

לא אשר  מאוד, גדול  המשך והוא ה), סימן  תנינא (ליקוטי אמונה'  'תקעו התורה  השנה 

נחלק  'תשליך ' לומר  כשהלך השנה הראש באותו  וכו'. כזאת  ארוכה  תורה בספריו נמצא 

ומים , אחר בגד לו הביאו ותיכף וידו, בגדו ולכלך  הרפש על  יושב ונשאר  ז"ל, הוא  ונפל

הכנסת, לבית סמוך  'תשליך ' ואמר  והלך מאומה, זה על דיבר  ולא  ידו, ורחצו בגדו והחליפו

התורה אמר  כך אחר  תמיד. כדרכו הגדול  להנהר לילך כוח  לו היה לא כי משם, הנהר  ראו כי 

יז) ג  (מלאכי  וכו'' עליהן 'וחמלתי פסוק על הזכיר הנ"ל  התורה  בסוף ושם  הנ "ל, 'תקעו'

ועל  יתברך, השם  רצון  לעשות  בשביל  וכו' וטיט רפש לתוך  עצמו להשליך צריך שהאדם

היטב, הזה  והנורא  הנפלא  העניין  שם עיין  וכו', לו' וטוב 'צדיק בחינת להשיג  זוכה  זה ידי

לחכמה ' וב'פרפראות פלאות"; פלאי  בו היו אצלו שאירע דבר בכל איך השם , נפלאות  ותבין 

ז"ל  רבינו הלך  הנ"ל  המאמר  שאמר קודם  הנ "ל השנה בראש "גם י"ט: אות  תנינא ה ' סימן

נפלא בדרך  הנ "ל במאמר  זה  עניין גם  נכלל כך  ואחר  וכו', הרפש על  ונפל 'תשליך ', לומר 

לעשות כדי  וטיט רפש מיני  בכל  עצמו לגלגל שצריך ט"ו באות שם  כמבואר מאוד, ונורא 

בעניין רומז דעתי לעניות גם  זה . ידי על שזוכין מה שם  ועיין שבשמים , לאביו רוח נחת 

קברו  על  שבאים ידי  על  ז "ל  הסתלקותו אחר גם שנעשו הגדולים  מהתיקונים  נפלא  עניין זה

אודות על  בפרט בחינתו, לפי  אחד כל הלב מעומק יתברך השם  אל  שם וצועקים הקדוש

להשתדל  לנו והבטיח  זה  עניין  על ז"ל בחייו עלינו פקד כאשר  הכללי , תיקון הברית, תיקון 

באומאן, במדינתנו להסתלק לו בחר זה בשביל ושרק לנצח , נפשותינו ובתיקון בטובתנו

הצדיק  של העבודה בחינת עיקר  וזה וכו', קברו על לבוא שלומנו אנשי  שיוכלו בשביל 

שמחפש  בן  בבחינת  שהוא  והשגתו, חכמתו כל שמסלק ט"ו באות שם  שמבואר  הגדול

מיני בכל  עצמו ומגלגל  ומשליך פשוט, בעבדות שבשמים  אביו את ועובד דמלכא בגנזיא 

יתברך ". להשם רוח  ונחת רצון  איזה  ולעשות ה ' עבודת  בשביל  וטיט רפש

בעתנא. גם  תורה  מגלה  רבינו שהיה פעמים  ושישי  חמישי  ביום השנה ראש חל  כשהיה 

"ראש  תקס"ה: שנת אודות י"ב סימן  מוהר "ן' ב'חיי כמובא 'שובה', שבת של שלישית  סעודה

שיכנוס  נזכה אם מסופקים  היינו שאחריו תשובה ובשבת ושישי , חמישי  ביום  אז חל השנה 

עימנו  לישב דרכו היה לא  כי תורה, לנו לגלות שלישית בסעודה  עימנו לישב מחדרו אלינו

אם  כי שלישית ידועים ".בסעודה  בעיתים



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רפה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

רב ּבאּו ּכבר (תקע"ג) ׁשּלאחריה ּבּׁשנה אּולם אנ ׁשים ). (ּכחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבלבד 

ׁשהּוא  והבינּו ראּו ּכי מ ֹוהרנ "ת, מּפי  ּתֹורה ולׁשמע לקּבל ׁשל ֹומנ ּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאנׁשי

הּׁשנים: ּכל  ּבׁשאר ּכן היה ּכבר אז ּומ ּני  ז"ל; מר ּבנּו ּבי ֹותר ׁשּקּבל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּתלמיד

רלח

B˙Laׁשלֹומנּו אנ ׁשי  ּכל  את מֹוהרנ"ת זרז  תר"ה , ׁשנת היא  האחר ֹונה ƒ¿»ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

והיה  ּבאּומאן , הּׁשנה ראׁש על יחד התקּבצ ּותנּו חּיּוב ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבגדל

עּמֹו ׁשּדּבר ואחד  אחד ּכל  עם ּבפרט ּיּות מּזה לדּבר הּוא נבמרּבה  ּוכׁשּנסע  ; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכפרים  לכּמה ונסע  ארּכה,  ּבדר ּבכּונה והארי העגלה את סּבב  ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻעצמֹו

לבעל  וׁשּלם הּׁשנה, ראׁש על לבא לזרזם ׁשלֹומנּו מאנ ׁשי  ׁשם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּדרּו

הּנסיעה: ׁשעֹות לפי זה עבּור ׂשכרֹו לֹו ׁשּלם ּכי מאד, מרּבה  ׂשכר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻהעגלה

רלט

ÏÎa ּבבין הּׁשנה ּבראׁש 'הלכה' אֹומר  מֹוהרנ"ת היה  וׁשנה ׁשנה ¿»ְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָָָֹ

הּׁשני לּיֹום הראׁשֹון הּיֹום  ׁשּבין התע ֹוררּות נג הּׁשמׁשֹות אז והיתה  , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

נאמרת  היתה ה'הלכה' ּכי הּבחירה, ּבּטּול מ ּמׁש ׁשהיה עד  ּכזֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּגדֹולה

 אׁש ּכגחלי היּו מ ֹוהרנ "ת מ ּפי הּיֹוצאים והּדּבּורים ׁשלהבת, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבאׁש

"‰ÎÏ‰ È„ Ô‚‡Ê Ú„ ÈÈa ÏÈBÓ Ò'Ô˙ Èa ÔeÙ ËÚaÚ‚ Ë‡‰ ÚÈÈÙ" עד , «∆»∆¿∆¿∆ƒ»»«∆»¿ƒ¬»»ַ

רק הּׁשנה ראׁש על לבֹוא מׁשּתּדלים ׁשהיּו ׁשל ֹומנ ּו מאנ ׁשי  ּכאּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהיּו

מֹוהרנ"ת. ׁשל מּדּבּוריו ּולהתעֹורר לׁשמע  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹּכדי

L‡e חּייו לימי האחרֹונה הּׁשנה היא תר "ה, ׁשנת ׁשל הּׁשנה ¿…ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּבּזמן  ּכדרּכֹו 'הלכה ' לאמירת מֹוהרנ"ת ירד א ְְְְֲֲֲִִַַַַַַַַַָָָהּקדֹוׁשים,

רבינב. אליו בא  שני  "וביום  תקעב): סימן ב חלק (להלן  מוהרנ "ת  הסתלקות  במכתב ראה

[לאומאן ליסע  מאד והזהיר  ז "ל , רבינו של השנה ראש מעניין עימו ודיבר  ליובארסקע , זאב

השנה ]". ראש על 

רמ"ג .נג . בסימן לקמן  כמבואר  תורה , בו אומר  רבינו  היה הקדוש רבינו בחיי  אשר הזמן הוא 

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רפד 

ׁשל  הּׁשנה ּבראׁש (מּלבד 'ּתׁשלי' ׁשם לֹומר הּגדֹול  להּנהר ליל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּתמיד 

תק "ע ּתֹורה נׁשנת ּומג ּלה א ֹומר היה ּכ ואחר .נא ), ְְְֵֶַַַַָָָָ

L‡a הס ּתּלקּות לאחר  הראׁשֹונה ה ּׁשנה היא תקע"ב, ׁשנת ׁשל  הּׁשנה ¿…ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ּתֹורה  הּנ"ל ּבעת לׁשמע ׁשלֹומנּו אנ ׁשי ּכלל הלכ ּו הּקד ֹוׁש, ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹר ּבנּו

ספּורים  אנ ׁשים נאספ ּו מֹוהרנ"ת אצל ואּלּו אייזיק, ׁשמ ּואל רּבי ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּפיו

בראש נ. אמר תק"ע "בשנת ל "ז : סימן א ' חלק מוהרנ"ת' וב'ימי מ"א ; סימן  מוהר "ן' 'חיי  ראה 

לא אשר  מאוד, גדול  המשך והוא ה), סימן  תנינא (ליקוטי אמונה'  'תקעו התורה  השנה 

נחלק  'תשליך ' לומר  כשהלך השנה הראש באותו  וכו'. כזאת  ארוכה  תורה בספריו נמצא 

ומים , אחר בגד לו הביאו ותיכף וידו, בגדו ולכלך  הרפש על  יושב ונשאר  ז"ל, הוא  ונפל

הכנסת, לבית סמוך  'תשליך ' ואמר  והלך מאומה, זה על דיבר  ולא  ידו, ורחצו בגדו והחליפו

התורה אמר  כך אחר  תמיד. כדרכו הגדול  להנהר לילך כוח  לו היה לא כי משם, הנהר  ראו כי 

יז) ג  (מלאכי  וכו'' עליהן 'וחמלתי פסוק על הזכיר הנ"ל  התורה  בסוף ושם  הנ "ל, 'תקעו'

ועל  יתברך, השם  רצון  לעשות  בשביל  וכו' וטיט רפש לתוך  עצמו להשליך צריך שהאדם

היטב, הזה  והנורא  הנפלא  העניין  שם עיין  וכו', לו' וטוב 'צדיק בחינת להשיג  זוכה  זה ידי

לחכמה ' וב'פרפראות פלאות"; פלאי  בו היו אצלו שאירע דבר בכל איך השם , נפלאות  ותבין 

ז"ל  רבינו הלך  הנ"ל  המאמר  שאמר קודם  הנ "ל השנה בראש "גם י"ט: אות  תנינא ה ' סימן

נפלא בדרך  הנ "ל במאמר  זה  עניין גם  נכלל כך  ואחר  וכו', הרפש על  ונפל 'תשליך ', לומר 

לעשות כדי  וטיט רפש מיני  בכל  עצמו לגלגל שצריך ט"ו באות שם  כמבואר מאוד, ונורא 

בעניין רומז דעתי לעניות גם  זה . ידי על שזוכין מה שם  ועיין שבשמים , לאביו רוח נחת 

קברו  על  שבאים ידי  על  ז "ל  הסתלקותו אחר גם שנעשו הגדולים  מהתיקונים  נפלא  עניין זה

אודות על  בפרט בחינתו, לפי  אחד כל הלב מעומק יתברך השם  אל  שם וצועקים הקדוש

להשתדל  לנו והבטיח  זה  עניין  על ז"ל בחייו עלינו פקד כאשר  הכללי , תיקון הברית, תיקון 

באומאן, במדינתנו להסתלק לו בחר זה בשביל ושרק לנצח , נפשותינו ובתיקון בטובתנו

הצדיק  של העבודה בחינת עיקר  וזה וכו', קברו על לבוא שלומנו אנשי  שיוכלו בשביל 

שמחפש  בן  בבחינת  שהוא  והשגתו, חכמתו כל שמסלק ט"ו באות שם  שמבואר  הגדול

מיני בכל  עצמו ומגלגל  ומשליך פשוט, בעבדות שבשמים  אביו את ועובד דמלכא בגנזיא 

יתברך ". להשם רוח  ונחת רצון  איזה  ולעשות ה ' עבודת  בשביל  וטיט רפש

בעתנא. גם  תורה  מגלה  רבינו שהיה פעמים  ושישי  חמישי  ביום השנה ראש חל  כשהיה 

"ראש  תקס"ה: שנת אודות י"ב סימן  מוהר "ן' ב'חיי כמובא 'שובה', שבת של שלישית  סעודה

שיכנוס  נזכה אם מסופקים  היינו שאחריו תשובה ובשבת ושישי , חמישי  ביום  אז חל השנה 

עימנו  לישב דרכו היה לא  כי תורה, לנו לגלות שלישית בסעודה  עימנו לישב מחדרו אלינו

אם  כי שלישית ידועים ".בסעודה  בעיתים



ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רפז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

א  הּזה האדם הּבאה ּבּׁשנה אם יעׂשּו ּומה אדם, רק אני לנצח , ֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכאן

להיֹות, צרי א ההּוא ּגם  ּכאן יהיה א (מֹוהרנ"ת) ּכׁשה ּוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָיהיה?

רציתי ּכן על ה'הלכה'; אמירת את לׁשמ ֹוע  מנת  על רק הּגיע הּוא ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשהרי

אין   הּׁשנה ראׁש הּוא ענינֹו ׁשּכל אמר הּקדֹוׁש ׁשרּבנּו ׁשהיֹות ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהראֹות

'הלכה' ּבאמירת ּכלל  ק ׁשּור  זה ראׁשנה ּדבר על  'הלכה' א 'הלכה', ּכן , ְֲֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

להיֹות!" צריכים :נו הּׁשנה ְְִִִַָָ

עס נה . אז געוואלט ניט האט ער אז רסם , פן געווען  אריסגעהילט אזי  איז נתן  ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"רי 

רי דער אז אן  איז! רי  דער עס! איז דאס אן רי  דער איז', 'ער אז עעס ליי ן ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָזאל

אין לי איז הנה רא דער אז הלכה, ני ט הלכה, יא מה נפקא קיין ני ט איז  ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹאיז

ניין !" טל? ין ווערט נסק ין  איז נתן  רי  אז וזך אים ; נקי כך כל היה  "מוהרנ "ת   ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ש'הוא ממנו, יישות איזו שתישאר  רצה לא  הוא 'פרסום', בה ] שיש [הנהגה  מכל בתכלית

אם  הבדל אין אזי  הרבי  הוא  רבינו ואם  [הרבי ]! הוא רבינו זה ! וזהו רבינו רק משהו',

כשמוהרנ "ת וכי ברבינו! תלוי השנה  כשהראש הלכה, יאמר לא  או הלכה  יאמר כן  מוהרנ "ת

(רל"י ). לא !". השנה? הראש יתבטל מהעולם יסתלק

(ראהנו. שנה באותה  שהיו רמזים  כמה  בעוד וכן זה , במעשה מוהרנ "ת  מפי  נזרקה  וכנבואה
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ÊÈ‡  ‰M‰ L‡ ÊÈ‡ C‡Ê Ò'Èa ÌÚ„ aÈB‡ Ê‡ ÔÊÈÈÂÂ ËÏ‡ÂÂÚ‚ CÈ‡ƒ∆»¿«¿«∆∆ƒ¿«ƒ…«»»ƒ
 ‰ÎÏ‰ Ô‡ ËLÈ ,‰ÎÏ‰ Ô‡ ‡È ,‰ÎÏ‰ ÔÈÈ˜ ËÈÓ Ô„eaÚ‚ ËLÈ Ò‡„»ƒ¿∆¿¿ƒ≈¬»»»«¬»»ƒ¿«¬»»

"!ÔÈÈÊ ÔÚÓ Û‡„ ‰M‰ L‡ ÛÈB‡וראיתי התּבֹוננ ּתי מבין?  האינ"  …«»»«¿∆«ְְְְִִִִִֵֵַַָ
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הוא וכן תר"ה , שנת ערש"ק רבא  הושענא מיום  ומכתב תר"ה  שנת עשי "ת  ערש"ק ו' מיום 

האחרון השנה  בראש נתחדשה אכן זו הלכה  כי קמא), ו' תורה  בפירוש לחכמה ' ב'פרפראות 

(רל"י ). בפנים. המבואר הטעם  מן  לרבים, מוהרנ "ת  אז אמרה  לא אך  בפרטיות , נאמרה  ואף



 מ

˙Úaסאקילע ּבּקהּלה ׁשבת מּביתֹו נסיעתֹו ּבתח ּלת יׂשראל , לארץ ׁשּנסע  ¿≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וואזניׁשענסק ) עכׁשו אנ ׁשי‰(הּנקראת ּבין  ׁשלם סּפּור ּבזה ויׁש ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

יּׁשּוב הּזה הּמקֹום ׁשּיהיה קדׁשֹו ּברּוח  אז  ראה זצ "ל רּבנּו אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשלֹומנּו

ז"ל. ּפטירתֹו אחר  רּבֹות ׁשנים  אּלה ּבימינּו נתקּים וכן זמן, לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגדֹול

מענּדל  מנחם  ר ּבי הרב מ ֹורנ ּו וכּו' הּמפרסם  ה ּקדֹוׁש הּצּדיק  את ראה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוׁשם

ּגּלה  וׁשם יׂשראל, ּבארץ ׁשּנפטר  הּקדֹוׁשה ּפטירת ֹו אחר  מ ּויטע ּפסק  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָז"ל

וכּו' הּים על מסּגל 'אּתה' ׁשּׁשם :Âלֹו ְְֵֶַַַָָָֻ

(Â ÔÓÈÒ ‰ÓÎÁÏ ˙Â‡ÙÙ)



‰NÚÓר ּבנּו ראה י ׂשראל לארץ ּבדרּכֹו סאקילע ּבקהּלת ׁשּכׁשּׁשבת זה, «¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מענּדל  מנחם רּבי הרב  מ ֹורנ ּו המפרסם הּצּדיק  את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּקדֹוׁש

ׁשנים  עׂשר היה  וכּו' הּים על מס ּגל 'אּתה' ׁשּׁשם לֹו וגּלה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּויטעּפסק,

זצ "ל: מּויטע ּפסק הּצּדיק הרב  ׁשל והס ּתּלק ּות ֹו ּפטירת ֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאחרי 

 מא

˙l‰wÓ,חּטים עב ּור  ספינה היתה ו ׁשם ניק ֹולאייב , לעיר נסע ּו סאקילע ƒ¿ƒ«ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ר לעירונסע ואדעס  ח ּורסאן ּדר הּספינה א ֹותּה עם ּבנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ששי,ה. ביום אז  שחל תקנ"ח אייר ח"י ביום  מעדוועדיווקע  מעירו לדרכו יצא  רבינו והנה 

סאקילע בעיר רבינו שבת הנ "ל אמור פרשת שבת  אותה על  וכבר  אמור , פרשת  שבת ערב

קפיצת של הטבע  שידוד אלא זה ואין  ממעדוועדיווקע, מאוד מאוד ורב עצום  במרחק שהיא 

'אנשי חלק אור ' ב'כוכבי ראה  הארץ' קפיצת  של הטבע 'שידוד של דומה [סיפור הארץ.

ו']. אות  ו' כרך וסיפורים' וב'שיחות  ט', אות (השני ) מוהר"ן '

הגלים;ו . להכניע  הים, על מסוגל 'אתה' "שם רנ "ו: סימן  קמא בליקוטי  המבואר  היינו

קל "ו. ל ' סימנים  מוהר"ן ' 'חיי  עוד ראה  י )"; פט (תהלים תשבחם' אתה גליו 'בשוא והסוד :

 מ
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ר לעירונסע ואדעס  ח ּורסאן ּדר הּספינה א ֹותּה עם ּבנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ששי,ה. ביום אז  שחל תקנ"ח אייר ח"י ביום  מעדוועדיווקע  מעירו לדרכו יצא  רבינו והנה 

סאקילע בעיר רבינו שבת הנ "ל אמור פרשת שבת  אותה על  וכבר  אמור , פרשת  שבת ערב

קפיצת של הטבע  שידוד אלא זה ואין  ממעדוועדיווקע, מאוד מאוד ורב עצום  במרחק שהיא 

'אנשי חלק אור ' ב'כוכבי ראה  הארץ' קפיצת  של הטבע 'שידוד של דומה [סיפור הארץ.

ו']. אות  ו' כרך וסיפורים' וב'שיחות  ט', אות (השני ) מוהר"ן '

הגלים;ו . להכניע  הים, על מסוגל 'אתה' "שם רנ "ו: סימן  קמא בליקוטי  המבואר  היינו

קל "ו. ל ' סימנים  מוהר"ן ' 'חיי  עוד ראה  י )"; פט (תהלים תשבחם' אתה גליו 'בשוא והסוד :

ַמֲעֶרֶכת ַרֵּבנּו ַז"ל  רפר

ז"ל  נר ניזתמערכת למק הפת אספת חב  רפז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

א  הּזה האדם הּבאה ּבּׁשנה אם יעׂשּו ּומה אדם, רק אני לנצח , ֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכאן

להיֹות, צרי א ההּוא ּגם  ּכאן יהיה א (מֹוהרנ"ת) ּכׁשה ּוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָיהיה?

רציתי ּכן על ה'הלכה'; אמירת את לׁשמ ֹוע  מנת  על רק הּגיע הּוא ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשהרי

אין   הּׁשנה ראׁש הּוא ענינֹו ׁשּכל אמר הּקדֹוׁש ׁשרּבנּו ׁשהיֹות ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהראֹות

'הלכה' ּבאמירת ּכלל  ק ׁשּור  זה ראׁשנה ּדבר על  'הלכה' א 'הלכה', ּכן , ְֲֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

להיֹות!" צריכים :נו הּׁשנה ְְִִִַָָ

עס נה . אז געוואלט ניט האט ער אז רסם , פן געווען  אריסגעהילט אזי  איז נתן  ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"רי 

רי דער אז אן  איז! רי  דער עס! איז דאס אן רי  דער איז', 'ער אז עעס ליי ן ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָזאל

אין לי איז הנה רא דער אז הלכה, ני ט הלכה, יא מה נפקא קיין ני ט איז  ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹאיז

ניין !" טל? ין ווערט נסק ין  איז נתן  רי  אז וזך אים ; נקי כך כל היה  "מוהרנ "ת   ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ש'הוא ממנו, יישות איזו שתישאר  רצה לא  הוא 'פרסום', בה ] שיש [הנהגה  מכל בתכלית

אם  הבדל אין אזי  הרבי  הוא  רבינו ואם  [הרבי ]! הוא רבינו זה ! וזהו רבינו רק משהו',

כשמוהרנ "ת וכי ברבינו! תלוי השנה  כשהראש הלכה, יאמר לא  או הלכה  יאמר כן  מוהרנ "ת

(רל"י ). לא !". השנה? הראש יתבטל מהעולם יסתלק

(ראהנו. שנה באותה  שהיו רמזים  כמה  בעוד וכן זה , במעשה מוהרנ "ת  מפי  נזרקה  וכנבואה

שבאותה טולטשינער נחמן  לרבי  שרימז שט"ז , סימן  ב' בחלק להלן המובא  המעשה גם 

שעניין לכלל מוהרנ"ת בזה הראה וגם מוהרנ "ת . הסתלק שנה באותה  אכן כי  יסתלק), שנה

עולה רבינו של עניינו עצם כי דבר , בשום תלוי  ואינו קשור שאינו כך , כל גדול  הוא רבינו

הצדיק  בכוח  להגיע שיכולים  דהיינו הכל , על  עולה רבינו של מעניינו היוצא הכוח  הכל , על 

והדקים  הצרים למקומות  אף לשם , להגיע  האדם שצריך התיקונים  ולכל המקומות לכל 

השנה ראש על אליו לבוא  כזה, דיבור הקדוש מרבינו יצא ואם  כט), סימן קמא ליקוטי (עיין

 בזה וכיוצא  'הלכה ' לאמירת וכלל  כלל הדבר קשור  לא ,יסגר אזי  איז זא רינ'ס ְְִִֶֶַַ"דעם 

פ  ניט איז עס דער אז הל, על עלה איז אליין זא עצם דער ,זא ם  קיין  אין  ארנדן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹ

הל" על עלה איז אליין זא רינ'ס דעם פן אריס גייט וואס להלןח  עוד וראה (רל"י ); . ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

יתירה . בהתלהבות  מוהרנ "ת  רקד הזה השנה ראש שבמוצאי תקס"ו סימן  ב' בחלק

 הנה רא קד רפי יח ְִֵֶֶַַַָָֹֹ רפו 

ׁשנה  מ ּדי ל ּדּבּורים,נדהּקבּוע ּובכּסּופין ּבה ׁשּתֹוקק ּות הּמתאּספים והמ ּתינ ּו , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָ

אפרים  ר ּבי ונכנס עלה ּכ ּובת ֹו ה ּׁשנה. ּכל מּדּבּוריו  חּיּות להם היתה ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכי

ל ֹו: ואמר ,ּכ על לׁשאלֹו למֹוהרנ"ת נפּתלי רּבי Ë‡ÂÂּבן ÌÏBÚ Ú„" ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָ∆»«¿
"!‰ÎÏ‰ È„ ÔÚ‰ C‡ Ë˜Úa ÌÏBÚ Ú„ ,ÈBÊ‡,מחּכה "ה'עֹולם'  «∆»∆¿¿»∆¿ƒ¬»»ְֶַָָ

על  עצמֹו את מ ֹוהרנ"ת ותרץ  ה'הלכה'!", את  לׁשמע מׁשּתֹוקק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה'עֹולם '

ּכ ּכל ואינֹו ּברגלֹו ׁשחׁש על (ּוכמ ׁשּתּמט ּתרּוץ ּבאיזה יֹורד ׁשאינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכ

יאמר א "ׁשּמֹוהרנ"ת :ּכ על אפרים רּבי  והתּפּלא הּבריאּות); ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּבקו

 הּׁשנה?!" ּבראׁש L‡'הלכה' ‰ÎÏ‰ Ô‡ Ô‚‡Ê ËLÈ Ï‡Ê Ô˙ Èa" ְֲַָָָָֹ∆ƒ»»»ƒ¿»¿«¬»»…
"?‰M‰. ּכמׁשּתּמט רק ּכאמּור זאת הׁשיב ׁשּמֹוהרנ"ת והבין , «»»ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ÔÎ‡Âואמר אפרים לרּבי מֹוהרנ"ת הסּביר ה ּׁשנה ראׁש "„eלֹו:אחרי  ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

Ê‡ Ô‰ÚÊÚ‚ CÈ‡ a‡‰ ,Ë˜e˜‡a a‡‰ CÈ‡ ?ËLÈ ËÒÈÈËL‡Ù«¿¿≈¿ƒ¿ƒ»«¿»ƒ∆∆¿«
‰M‰ L‡ ÛÈB‡ ÏeL ÔÈ‡ ÔÚÓe˜ Ôe‡ Ô‡Ù Ò‡ÂÂ ÔLËÚÓ ‡„ ÔÈBL ÊÈ‡'Ò¿ƒ»∆¿¿¿»»¿∆ƒ…«»»
ËLÈ C‡„ ÔÈa CÈ‡ Ôe‡ ,‰ÎÏ‰ ÔÈÈÓ ÔÚ‰ ÔÏÈÂÂ ÈÈÊ ÏÈÈÂÂ ‡ÙÚ„ ‡»∆¿««≈ƒ¿∆¿«¬»»ƒƒ»ƒ¿

Ú ËÚÂÂ ÚÓ‡Ë ÔÚÓ ËeË Ò‡ÂÂ ,LËÚÓ ‡ ‡ ÔÈa CÈ‡ ,Ú‚ÈaÈÈ‡ ÔÈÈ≈̃≈ƒ∆ƒƒ»«∆¿¿»∆»∆∆∆
ÚÚÈ C‡„ Û‡„  ‡„ ÔÈÈÊ ËLÈ ËÚÂÂ Ú Ê‡ ?ÔÈÈÊ ËLÈ ‡È ‡ ÚaÈ‡ƒ∆«»ƒ¿««∆∆ƒ¿«»«¿»∆∆
a‡‰ ;‰ÎÏ‰ È„ ÔÚ‰ eˆ ‡ ÔÚÓe˜Ú‚ ÊÈ‡ Ú ÏÈÈÂÂ ,ÔÈÈÊ ËLÈ ËÚÎÈB‡∆ƒ¿««∆ƒ∆∆»∆¿ƒ¬»»»
ÊÈ‡  ‰M‰ L‡ ÊÈ‡ C‡Ê Ò'Èa ÌÚ„ aÈB‡ Ê‡ ÔÊÈÈÂÂ ËÏ‡ÂÂÚ‚ CÈ‡ƒ∆»¿«¿«∆∆ƒ¿«ƒ…«»»ƒ
 ‰ÎÏ‰ Ô‡ ËLÈ ,‰ÎÏ‰ Ô‡ ‡È ,‰ÎÏ‰ ÔÈÈ˜ ËÈÓ Ô„eaÚ‚ ËLÈ Ò‡„»ƒ¿∆¿¿ƒ≈¬»»»«¬»»ƒ¿«¬»»

"!ÔÈÈÊ ÔÚÓ Û‡„ ‰M‰ L‡ ÛÈB‡וראיתי התּבֹוננ ּתי מבין?  האינ"  …«»»«¿∆«ְְְְִִִִִֵֵַַָ

ראׁש על ּבאּומאן מדרׁשנּו לבית ּובאים ׁשּנֹוסעים אנׁשים ּכּמה ּכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיׁש

אּׁשאר א הרי ואני ׁשּלי, ה'הלכה' אמירת את לׁשמ ֹוע  ּבכדי רק ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשנה

שבתנד . מהלכות ז ' מהלכה  שחלק מקומות בכמה  שמובא  למה  זה  ממעשה סתירה  ואין 

מכתב  לתרופה ' 'עלים  (ראה  מוהרנ"ת לחיי האחרון השנה בראש נאמרה הלכות' שב'ליקוטי 

הוא וכן תר"ה , שנת ערש"ק רבא  הושענא מיום  ומכתב תר"ה  שנת עשי "ת  ערש"ק ו' מיום 

האחרון השנה  בראש נתחדשה אכן זו הלכה  כי קמא), ו' תורה  בפירוש לחכמה ' ב'פרפראות 

(רל"י ). בפנים. המבואר הטעם  מן  לרבים, מוהרנ "ת  אז אמרה  לא אך  בפרטיות , נאמרה  ואף



ז"ל  נר יניכ'מערכת לאר רצה 'אני  תרמז ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

לדרת  ארתְְַָָה

'יניכ לאר  ר צה ֲִִֵֵֵֶֶָ'אני

 ּביניכם לּׁשאר רֹוצה "אני הּלׁשֹון: ּבזה אמר  איךְ רּבנּו 
אייךְ , צוויׁשן ּבליי ּבן וזה וויל  וכ ּו'"; קברי על ּתבֹוא ּו וא ּתם 

הּלׁשֹון  זה ּבׁשמֹו ּׁשּׁשמעּתי  מה מאד , ּבעיני  יקר  הּדּבּור
ּכל  ּכי  ּביניכם", לּׁשאר  ר ֹוצה "אני  ׁשאמר  ּבפר ּוׁש,

ּבינינ ּו. ּׁשּנׁשאר  מה ּבזה, ּתלּויים העֹולמֹות
קצז) סימן מוהר"ן (חיי

 תרעג

ÏÚÂ צדקה לּתן  ז"ל  רּבנּו צ ּוה קבר ֹו'˜„Ì'ּכן על :א ׁשּבאים ¿«ְִִֵֵֵַַָָָ…∆ְִִֶַָ

ו] אות  ד  טהורה וחיה  בהמה  הלכות  [ליקוטי

 תרעד

‡Baמזמֹורי איזה ולֹומר ּולהּגיד הּקדֹוׁש הּצּיּון על ליל לפה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹתבֹוא

צּיּונֹו על לאמרם לדֹורֹות  הזהיר  אׁשר ה ּמזמֹורים ּובפרט ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָּתהּלים,

ׁשּלֹו, הּקדֹוׁש צ ּיּון  על ּתהּלים אמירת ידי ׁשעל לנּו והבטיח  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּקדֹוׁש,

ועד: סלה נצח ּולמגן  למחסה לנּו יעמד הּנ"ל, הּמזמֹורים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּובפרט

לתרופה ] עלים ז"ל , נפתלי רבי [מורנו

תרעה

Úe„È ל ּבעת ּגם לברכה  וקדֹוש צּדיק  זכר  מֹוהרנ"ת מֹורנּו ּׁשאמר מה כם »«ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לצדקה,א. הפרוטה את  קודם  נותנים שהיו שבאומאן , שלומנו אנשי  נוהגים היו כך ואכן 

(רל"י ). הכללי. התיקון  את אמרו כך ואחר

ההסקת  קד אחרי רפי יח ְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹ תרמו 

לאחר רּבנּו ּתלמידי ׁשל הראׁשֹונה ההתק ּבצּות היתה ואז רּבנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּתלמידי

ּבאּומאן  לׁשּבת  ונ ׁשאר ּו ׁשנה, אֹותּה ׁשל ּתׁשרי ּבח"י ׁשהיתה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

קדׁש ׁשּבת .ז על ֶַַַֹ

‰p‰Â את לז ּמר יתחיל  מי ידעּו א  ׁשּבת ליל  ּבסע ּודת ּבּׁשלחן ּכׁשּיׁשבּו ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

לזּמר מתחיל ז "ל  הּוא היה רּבנ ּו ּבח ּיי ּכי ּבׁשבחין", "אזּמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּזמר

ּבקֹולם  מנעימים היּו ׁשל ֹומנ ּו ואנ ׁשי הּזמר, את הּׁשהּיֹות ח לבּדֹו ּבתֹו וכ ; ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ואמר: מֹוהרנ"ת B˜Óּפתח ÚB ÏÁ Ú„ Ë‚‡ÊÚ‚ Ë‡‰ ÈBÊ‡ Ôe‡" ְֲַַַַָָ«»∆»¿∆««≈«¿

'ÔÈÁ˙Ù B‚ ÏÚÈÓÏ ,ÔÈÁLa nÊ‡' :ÂÈÓÈ Ïk ‡ËÁ ÌÚË ÌÚË ‡lL ‰ÓÎÁ»¿»∆…»«««≈¿»»»¬«≈ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

"'eÎÂ Ìa Ìa ,Ìa Ìa :ÈÏzÙ Èa ËÈÓ ÔÙeÚ‚‡ CÈÊ CÈ‡ a‡‰ ּכ" »ƒƒ»¿∆¿ƒ∆ƒ«¿»ƒ»»»»¿ָ

ימיו  ּכל חטא טעם טעם ׁשּלא  חכמה מק ֹור  נֹובע הּנחל אֹומר  :טהיה  ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

רּבי עם יחד ּבק ֹול  עֹונה הייתי ואני   פתחין' גֹו למיעל ּבׁשבחין, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ'אז ּמר

ּוכבר הּדממה, את מֹוהרנ"ת הפר וכ וכּו'"; ּבם ּבם ּבם, ּבם ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָנפּתלי:

יחד: לׁשיר  ׁשלֹומנּו אנׁשי  ּכל ְְִֵֵֵֵַַָָָהחּלּו

שבט.ז. חודש בראש אז שחל וארא , פרשת  קודש שבת  הוא 

ז"ל.ח. רבינו אצל והתנועה  הזמר  סדר  אודות תנ "ט סימן ג ' בחלק להלן  וראה

והכל ט. וכו', התשובה מעלת בחינת "וזה  נ"ב: אות ז' המנחה  תפילת  הלכות ' ב'ליקוטי  ראה 

הנוראים  הגדולים הצדיקים  כי  כן , גם  תשובה  בעלי  בחינת שהם  הגדולים  הצדיקים בכוח 

מעולם , ושלום חס חטא  טעם  שום  טעמו שלא  פי על  אף  תשובה, בעלי  בבחינת תמיד הם 

וכו'". הראשונה  השגתם על  פעם  בכל  תשובה עושים  הם  כי 



ז"ל  נר יניכ'מערכת לאר רצה 'אני  תרמט ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

להתקּׁשר יׂשראל נׁשמֹות נפ ׁשֹות  אלפים לדֹור  מּדֹור יזּכּו ועּתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָעצמֹותיו,

ּׁשהבטיח מה ו ׁשּזה עצמֹותיו; קבּורת על  ההׁשּתּטח ּות ידי על ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָלעצמֹותיו

זה  ּגם ּכי הּקדֹוׁש, קבר ֹו על הּבאים לכל ּגדֹולה ּבהבטחה  הּקדֹוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָרּבנ ּו

דגאּלה: אתחלּתא ְְְְִִֵֵַַָָֻמע ּקרי

לז] סימן וסיפורים [שיחות

תרעח

ÌÚtהּקדֹוׁש רּבנ ּו צּיּון על ׁשּׁשהה מּול דאחרי אל מֹוהרנ"ת עצמֹו סֹובב  , ««ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

וענה  הּקדֹוׁש הּצּיּון  על ּבידֹו והראה ׁשם , ׁשעמדּו ׁשלֹומנּו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאנ ׁשי

ÈÓואמר: ËÈÓ Ô„Ú ÔÚÓ ÏÈÂÂ ;‡„ ÊÈ‡  Ô'Èa Ô'ËÈÓ Ô„Ú ÔÚÓ ÏÈÂÂ" ְַָƒ∆∆¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ∆∆¿ƒƒ
"‡„ ÊÈ‡  אז (והחוה ּפה ה ּוא אזי  הּקדֹוׁש רּבנּו עם לדּבר ּתרצּו "אם  ƒ»ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אהיה  אז  ע ּמי לדּבר  ּתרצ ּו ואם הּקדֹוׁש), הּצּיּון מקֹום על ּכאמּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּביד ֹו

הּקדֹוׁש לּצּיּון  מּימין אז, ׁשעמד עמידתֹו מקֹום על ּבידֹו והראה :ה ּפה", ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

תרעט

ÈiÁa ּברסלבמ ֹוהרנ לעיר  אליו  ּומתקּבצים נֹוסעים  ׁשלֹומנּו אנׁשי  הי ּו "ת ¿«≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכמ ֹו מּמׁש היתה אליו  ה ּנסיעה ּכי וׁשב ּוע ֹות, חנּכה ׁשּבת ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָֻעל

הּקדֹוׁש לר ּבנּו ּומעטו ׁשּנֹוסעים הּדבר , נפסק הס ּתּלק ּותֹו לאחר אּולם  ; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

(רל"י ).ד. השנה. ראש ימי  על הקיבוץ בעת  היה  לא  זה מעשה 

לבואה. שאין בזה  שרימז הכוונה ואין  הקדוש. רבינו אצל  תמיד שרוי  שיהיה  כאומר

(רל"י ). הקדוש. ציונו על הולכים  שלומנו אנשי היו ואכן בברסלב; גניזתו מקום  על להשתטח

הייסורים ו. "בעניין  תקצ"ב: שנת שמות פרשת  ד' מיום  במכתבו מוהרנ "ת  מלשון ודו"ק

שעל  מה עצמך תחייה עתה  לעת לעשות, מה   לפה  לנסוע אותך שמונעת מה  לך, שיש

על  ה ' בחסדי היית וכבר  לפחות , בשנה  פעמים שלוש אצלנו להיות  יכול אתה  פנים  כל

ומהסתם  כן , גם תהיה השבועות  חג  על  יתברך השם  ובעזרת  חנוכה , שבת  ועל השנה ראש

וכו'". יתברך השם  בעזרת  מקודם יותר או אחת פעם  עוד תהיה

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרמח

ז "ל  רּבנ ּו ּׁשאמר  מּמה האדםבׁשּדּבר  יאמר ׁשּבאם הּגל ּגּול, "Ë˜Úמענין  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ∆¿
"‡„ ÈÓ ËÈÓ ּכאן והּסֹוף  הּגמר ע ּמי ועׂשּו ּכאן, ּׁשּתרצּו מה ע ּמי (עׂשּו ƒƒ»ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ

ּבזה  עצּומה ּבס ּכנה להיֹות  עֹוד  יתּגלּגל ׁשּלא  לֹו יֹועיל   ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכרצ ֹונכם)

י ֹודע היה  ׁשּבאם  זצ"ל  מֹוהרנ"ת מֹורנ ּו סּים כן ּפי על ואף ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהעֹולם;

הּקדֹוׁש ורּבנּו מ ֹורנּו אדֹוננּו צ ּיּון  על  להׁשּתּטח  ּכן  ּגם יזּכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּכׁשּיתּגלּגל

ּכׁשּיעמיק ּבקדקדֹו, מח לֹו ׁשּיׁש ּומי להתּגלּגל. ּגם מרּצה היה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻז"ל

לּמבין: ודי  ׁשּלֹו; הּקדֹוׁש הּצּיּון ּגדּלת מעט יבין הּזה  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻּבּדּבּור

לב ] מכתב  ישראל  שארית  טעפליקער, אלטער  [רבי

 תרעו

‰Óׁשבע קדם אצלֹו ׁשּיהיה ּתינ ֹוק  ׁשּכל זצ "ל ורּבנ ּו מֹורנּו אד ֹוננּו ּׁשאמר «ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

חתּנתֹו יֹום עד החטא מן ׁשמ ּור  יהיה אמרג ׁשנים ׁשּלא לי ּכמדּמה , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

נראה  וגם וכּו'. לזה ׁשּתפס  מהּזמן מּובן וכן לילה, מּקרה לענין  רק  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹזאת

אצלֹו ׁשּיבֹוא ּתינֹוק לכל הסּתּלקּותֹו, אחר ּגם ּכּונתֹו ׁשהיתה  ּדע ּתי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלענּיּות

העׂשרה  ואמירת הּצדקה ּבנתינת הּקדֹוׁש ּכמאמרֹו ויק ּים ׁשנים ׁשבע ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקדם

הוה: וכן זאת, ׁשּבחן מאחד וידע ּתי  ּתהּלים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּפיטל

(ב )] מוהר "ן אנשי אחרי אור, [כוכבי

 תרעז

‡Óּגלּגּולי ּבענין הּׁשּנּויים  ׁשּבהכרח ז"ל, מֹוהרנ"ת ּדברי מ ּצר ּופי ¿…»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

יׂשראל  נפׁשֹות התקּׁשרּות הכרח כן ּכמֹו נׁשּתּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנׁשמֹות,

קיחת  ידי על אליו התקּׁשרּותם היתה הרא ׁשֹונה ּבּגאּלה ּכי יֹוסף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻלעצמֹות

תמ"ו.ב. סימן מוהר"ן ' 'חיי

לפניג . שיבוא תינוק שכל  יתברך בהשם  בטוח אני "אמר: תקי "ז: סימן  מוהר "ן' ב'חיי ראה

חתונתו". יום עד החטא מן  נקי  יהיה בוודאי  שנים , שבע לבן שיגיע קודם



ז"ל  נר יניכ'מערכת לאר רצה 'אני  תרמט ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

להתקּׁשר יׂשראל נׁשמֹות נפ ׁשֹות  אלפים לדֹור  מּדֹור יזּכּו ועּתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָעצמֹותיו,

ּׁשהבטיח מה ו ׁשּזה עצמֹותיו; קבּורת על  ההׁשּתּטח ּות ידי על ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָלעצמֹותיו

זה  ּגם ּכי הּקדֹוׁש, קבר ֹו על הּבאים לכל ּגדֹולה ּבהבטחה  הּקדֹוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָרּבנ ּו

דגאּלה: אתחלּתא ְְְְִִֵֵַַָָֻמע ּקרי

לז] סימן וסיפורים [שיחות

תרעח

ÌÚtהּקדֹוׁש רּבנ ּו צּיּון על ׁשּׁשהה מּול דאחרי אל מֹוהרנ"ת עצמֹו סֹובב  , ««ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

וענה  הּקדֹוׁש הּצּיּון  על ּבידֹו והראה ׁשם , ׁשעמדּו ׁשלֹומנּו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאנ ׁשי

ÈÓואמר: ËÈÓ Ô„Ú ÔÚÓ ÏÈÂÂ ;‡„ ÊÈ‡  Ô'Èa Ô'ËÈÓ Ô„Ú ÔÚÓ ÏÈÂÂ" ְַָƒ∆∆¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ∆∆¿ƒƒ
"‡„ ÊÈ‡  אז (והחוה ּפה ה ּוא אזי  הּקדֹוׁש רּבנּו עם לדּבר ּתרצּו "אם  ƒ»ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אהיה  אז  ע ּמי לדּבר  ּתרצ ּו ואם הּקדֹוׁש), הּצּיּון מקֹום על ּכאמּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּביד ֹו

הּקדֹוׁש לּצּיּון  מּימין אז, ׁשעמד עמידתֹו מקֹום על ּבידֹו והראה :ה ּפה", ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

תרעט

ÈiÁa ּברסלבמ ֹוהרנ לעיר  אליו  ּומתקּבצים נֹוסעים  ׁשלֹומנּו אנׁשי  הי ּו "ת ¿«≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכמ ֹו מּמׁש היתה אליו  ה ּנסיעה ּכי וׁשב ּוע ֹות, חנּכה ׁשּבת ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָֻעל

הּקדֹוׁש לר ּבנּו ּומעטו ׁשּנֹוסעים הּדבר , נפסק הס ּתּלק ּותֹו לאחר אּולם  ; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

(רל"י ).ד. השנה. ראש ימי  על הקיבוץ בעת  היה  לא  זה מעשה 

לבואה. שאין בזה  שרימז הכוונה ואין  הקדוש. רבינו אצל  תמיד שרוי  שיהיה  כאומר

(רל"י ). הקדוש. ציונו על הולכים  שלומנו אנשי היו ואכן בברסלב; גניזתו מקום  על להשתטח

הייסורים ו. "בעניין  תקצ"ב: שנת שמות פרשת  ד' מיום  במכתבו מוהרנ "ת  מלשון ודו"ק

שעל  מה עצמך תחייה עתה  לעת לעשות, מה   לפה  לנסוע אותך שמונעת מה  לך, שיש

על  ה ' בחסדי היית וכבר  לפחות , בשנה  פעמים שלוש אצלנו להיות  יכול אתה  פנים  כל

ומהסתם  כן , גם תהיה השבועות  חג  על  יתברך השם  ובעזרת  חנוכה , שבת  ועל השנה ראש

וכו'". יתברך השם  בעזרת  מקודם יותר או אחת פעם  עוד תהיה

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרמח

ז "ל  רּבנ ּו ּׁשאמר  מּמה האדםבׁשּדּבר  יאמר ׁשּבאם הּגל ּגּול, "Ë˜Úמענין  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ∆¿
"‡„ ÈÓ ËÈÓ ּכאן והּסֹוף  הּגמר ע ּמי ועׂשּו ּכאן, ּׁשּתרצּו מה ע ּמי (עׂשּו ƒƒ»ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ

ּבזה  עצּומה ּבס ּכנה להיֹות  עֹוד  יתּגלּגל ׁשּלא  לֹו יֹועיל   ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכרצ ֹונכם)

י ֹודע היה  ׁשּבאם  זצ"ל  מֹוהרנ"ת מֹורנ ּו סּים כן ּפי על ואף ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהעֹולם;

הּקדֹוׁש ורּבנּו מ ֹורנּו אדֹוננּו צ ּיּון  על  להׁשּתּטח  ּכן  ּגם יזּכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּכׁשּיתּגלּגל

ּכׁשּיעמיק ּבקדקדֹו, מח לֹו ׁשּיׁש ּומי להתּגלּגל. ּגם מרּצה היה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻז"ל

לּמבין: ודי  ׁשּלֹו; הּקדֹוׁש הּצּיּון ּגדּלת מעט יבין הּזה  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻּבּדּבּור

לב ] מכתב  ישראל  שארית  טעפליקער, אלטער  [רבי

 תרעו

‰Óׁשבע קדם אצלֹו ׁשּיהיה ּתינ ֹוק  ׁשּכל זצ "ל ורּבנ ּו מֹורנּו אד ֹוננּו ּׁשאמר «ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

חתּנתֹו יֹום עד החטא מן ׁשמ ּור  יהיה אמרג ׁשנים ׁשּלא לי ּכמדּמה , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

נראה  וגם וכּו'. לזה ׁשּתפס  מהּזמן מּובן וכן לילה, מּקרה לענין  רק  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹזאת

אצלֹו ׁשּיבֹוא ּתינֹוק לכל הסּתּלקּותֹו, אחר ּגם ּכּונתֹו ׁשהיתה  ּדע ּתי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלענּיּות

העׂשרה  ואמירת הּצדקה ּבנתינת הּקדֹוׁש ּכמאמרֹו ויק ּים ׁשנים ׁשבע ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקדם

הוה: וכן זאת, ׁשּבחן מאחד וידע ּתי  ּתהּלים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּפיטל

(ב )] מוהר "ן אנשי אחרי אור, [כוכבי

 תרעז

‡Óּגלּגּולי ּבענין הּׁשּנּויים  ׁשּבהכרח ז"ל, מֹוהרנ"ת ּדברי מ ּצר ּופי ¿…»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

יׂשראל  נפׁשֹות התקּׁשרּות הכרח כן ּכמֹו נׁשּתּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנׁשמֹות,

קיחת  ידי על אליו התקּׁשרּותם היתה הרא ׁשֹונה ּבּגאּלה ּכי יֹוסף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻלעצמֹות

תמ"ו.ב. סימן מוהר"ן ' 'חיי

לפניג . שיבוא תינוק שכל  יתברך בהשם  בטוח אני "אמר: תקי "ז: סימן  מוהר "ן' ב'חיי ראה

חתונתו". יום עד החטא מן  נקי  יהיה בוודאי  שנים , שבע לבן שיגיע קודם



ז"ל  נר יניכ'מערכת לאר רצה 'אני  תרנאֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

נגרמת להׁשּתּטח והיתה עליו, מרּננים הּמתנ ּגדים היּו  רּבנּו צּיּון על ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

מחקת  זה ידי :ח על ְֲֵֶֶַַ

תרפב

˙"‰BÓ ּבׁשּבת א רּבנּו צּיּון על לה ׁשּתּטח רב ּפי  על  הֹול היה א ¬««ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

מכּתב ויׁש הּמֹועד; ּבחל  ו א חדׁש ּבראׁש ו א ט ֹוב  ּביֹום ְְְְְְְְִֵֵֶַָֹֹֹוא

חדׁש ראׁש ּבערב להּגיע רצה אייזיק  ׁשמּואל ׁשרּבי מסּפר ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻמּמֹוהרנ "ת

ולּוהּו מ ֹוהרנ "ת  עּמֹו הל ּכב ֹודֹו ּומ ּׁשּום ,ּבּדר והתאחר לאּומאן , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשבט 

" ּבכ ּדרּכי ׁשאין  ּפי על "אף ׁשם: וכתב  חדׁש, ּבראׁש ר ּבנּו וע ּקרטלצ ּיּון . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּמתנּגדים, לעז מּפני ח ׁשׁשֹו מחמת  היה ּכן  מֹוהרנ"ת ׁשּנהג  הּדבר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָטעם

כנכוןח. מצא היטב ודרש שחקר אחרי וגאון , צדיק שהיה מטשעהרין  שהרב להלן  וראה 

כרוחב  צר  שביל  שם ותיקן החיים , שבבית לקברים  בינות צר מקום  איסגעטראפן ') ְְְֶָ('ג ט

היתה זו ודרך  הקדוש, הציון  למקום עד מהקלויז בו לילך  שאפשר  יותר !) (לא  שולחן  של

כנף את היטב לסובב מאוד נזהרו כשהלכו והכהנים  לילך , הכהנים  יכולים  ששם  בחזקת 

ויעבור  יתפשט שלא  בכדי  אלעס') די  האלטן צ אן  גיין  פלעגן ('זיי  הרחב בחלק ְְְְִֵֵֶֶַָהמעיל 

וזמןח "ו הציבור  בוא  לפני  לבוא הכהנים  מקדימים  היו השנה  ראש ובערב לשביל, מחוץ

שכבר  תש"מ)  תש"ל  (שנות בזמננו אמנם זה. צר שביל  היטב עוד זוכרים  ואנו הצפיפות,

אשר  הקדוש הציון על לילך  עוד יכולים  אינם הכהנים  כן על השביל, מקום לידע  אפשר אי

הרבבות שם טמונים וגם  קברים , ורבבות  אלפים  ההר על שם שטמונים הקברות , בבית  נמצא 

להיות ויכול  שם , וחרשו עקרו שמם  ימח שהרוסים ובפרט ימ"ש, גאנטע  ידי על שנרצחו

(רל"י ). קברות. בית  כן גם הוא מסביב שהכל  איפוא 

ערב ט . "ביום  כ"ג : סימן  ב' חלק מוהרנ "ת ' ב'ימי גם וראה  בידינו. כיום נמצא  לא זה מכתב

נרו  אייזיק שמואל  רבי הרב מורנו הוותיק הרבני  ערב לעת  בא [שבט] הנ "ל חודש ראש

ועדיין למנחה, סמוך  עד בא  ולא בבוקר, הקדוש ציון על עימנו היה ולא בדרך  שנתעכב יאיר 

גדול , לטורח לו שהוא ראיתי  אבל  עלמין , הבית  על תיכף  לילך  בדעתו והיה  כלום, טעם לא

לומר  נתרצה  ותיכף קצת, אותו ועיכבתי  מאוד, ירד והיום בדרך, ונתייגע גדול  מקור  בא  כי 

הלך  ובבוקר  התנאים. על  עימנו היה  ובלילה לאכול, וישב חודש', בראש למחר , שאלך  'טוב

היה אתמול  שביום  פי  על  אף  כן , גם לילך  חשק לי נתעורר משם וכשחזר הקדוש, ציון על 

אבל  באומאן , ימים  איזה  עוד להתעכב בדעתי  שהיה מחמת  חודש, בראש לילך  לבלי בדעתי

כן על חשק, לי נתעורר שלומנו אנשי  איזה עם אייזיק שמואל רבי שהלך  מחמת עכשיו

נסיעתי". בעניין  יותר  נתחזקתי  זה  ידי  ועל קצת , שיחתי  שם ופירשתי שם והתפללתי הלכתי

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרנ

היּו ּכבר  יצחק לוי רּבי ּובזמן  לאּומאן, אז לב ֹוא התחילּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָמעט

עד  ּכזה, רב  צּבּור  חנ ּכה ׁשּבת על לאּומאן מּגיע  ׁשהיה ּכאּלּו ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻׁשנים

"  קטן" הּׁשנה "ראׁש ׁשלֹומנּו אנ ׁשי  ּבפי נקרא ˜ÌÚÈÈÏׁשהיה ‡ ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ«¿≈∆
"‰M‰ L‡: …«»»

 תרפ

Ú,הּקדֹוׁש רּבנ ּו לצּיּון נסיעה  ויֹום ּתפ ּלה יֹום ה ּוא ניסן חדׁש ראׁש ∆∆ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

למלכים  הּׁשנה  ראׁש ניסן ּכי  ׁשבט ; חדׁש ראׁש ערב י ֹום ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹּכמ ֹו

ב.)ולרגלים השנה ׁשּבּׁשמים(ראש לאביהם י ׂשראל התקרבּות (ראה והתחלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ועוד) ז, המנחה תפילת ה, השחר ברכת הלכות ליקוטי עד ; סי' תנינא יֹום ליקוטי והּוא ,ְ

מימי עֹוד הּקדֹוׁש לּצּיּון ׁשּבאים ׁשל ֹומנ ּו אנׁשי מהרּבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהתעֹורר ּות

הּזה  הּיֹום  עד לברכה, זכר ֹונֹו :ז מֹוהרנ"ת ְְֲִִֶַַַַַָָ

שמואל ] ימי הורוויץ, שמואל  [רבי

 תרפא

ÌÚt האם ּכהן, ׁשהּוא הי ֹות מ ֹוהרנ "ת, את  ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד ּכׁשּׁשאל ««ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לֹו הׁשיב א  לאו, אם  ר ּבנּו צ ּיּון  על לה ׁשּתּטח ׁשּיל הּדבר  ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָנכֹון

ואמר: הפטיר רק ּדבר, ˜ÔÈÈמֹוהרנ"ת ËLÈ ÔÈa CÈ‡ Ë‡‚ ÔÚ˜‡c" ְְֲִִַַַַָָָ«¿∆»ƒƒƒ¿≈
"!Ô‰k ּדעֹות ׁשּתי ּכּונתֹו ּבפר ּוׁש ויׁש ּכהן!"; ׁשאינּני  לה' אני "מ ֹודה …≈ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

על  הֹול היה א ּכהן מֹוהרנ"ת היה ׁשאּלּו אחת, ׁשלֹומנּו: אנׁשי ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבין 

הֹול והיה  ּכהן היה ׁשאּלּו והּׁשנּיה, ּגד ֹול, לצער זה ּדבר לֹו והיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּצּיּון,

ערב ז. על  לאומאן בסמוך לנסוע אז  מוכן "הייתי  י': סימן  ב' חלק מוהרנ"ת' ב'ימי ראה

להרבות כדי  ימים  איזה  באומאן להתעכב בדעתי  והיה  שנה , בכל כדרכי  ניסן  חודש ראש

תקצ"א, שנת צו ג ' מיום  במכתבים  לתרופה ' 'עלים  עוד וראה  ז"ל"; רבינו ציון  על  תפילה שם

ת "ר. ויקהל ד' תקצ "ז, שנת  ויקרא ה'



ז"ל  נר יניכ'מערכת לאר רצה 'אני  תרנאֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

נגרמת להׁשּתּטח והיתה עליו, מרּננים הּמתנ ּגדים היּו  רּבנּו צּיּון על ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

מחקת  זה ידי :ח על ְֲֵֶֶַַ

תרפב

˙"‰BÓ ּבׁשּבת א רּבנּו צּיּון על לה ׁשּתּטח רב ּפי  על  הֹול היה א ¬««ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

מכּתב ויׁש הּמֹועד; ּבחל  ו א חדׁש ּבראׁש ו א ט ֹוב  ּביֹום ְְְְְְְְִֵֵֶַָֹֹֹוא

חדׁש ראׁש ּבערב להּגיע רצה אייזיק  ׁשמּואל ׁשרּבי מסּפר ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻמּמֹוהרנ "ת

ולּוהּו מ ֹוהרנ "ת  עּמֹו הל ּכב ֹודֹו ּומ ּׁשּום ,ּבּדר והתאחר לאּומאן , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשבט 

" ּבכ ּדרּכי ׁשאין  ּפי על "אף ׁשם: וכתב  חדׁש, ּבראׁש ר ּבנּו וע ּקרטלצ ּיּון . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּמתנּגדים, לעז מּפני ח ׁשׁשֹו מחמת  היה ּכן  מֹוהרנ"ת ׁשּנהג  הּדבר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָטעם

כנכוןח. מצא היטב ודרש שחקר אחרי וגאון , צדיק שהיה מטשעהרין  שהרב להלן  וראה 

כרוחב  צר  שביל  שם ותיקן החיים , שבבית לקברים  בינות צר מקום  איסגעטראפן ') ְְְֶָ('ג ט

היתה זו ודרך  הקדוש, הציון  למקום עד מהקלויז בו לילך  שאפשר  יותר !) (לא  שולחן  של

כנף את היטב לסובב מאוד נזהרו כשהלכו והכהנים  לילך , הכהנים  יכולים  ששם  בחזקת 

ויעבור  יתפשט שלא  בכדי  אלעס') די  האלטן צ אן  גיין  פלעגן ('זיי  הרחב בחלק ְְְְִֵֵֶֶַָהמעיל 

וזמןח "ו הציבור  בוא  לפני  לבוא הכהנים  מקדימים  היו השנה  ראש ובערב לשביל, מחוץ

שכבר  תש"מ)  תש"ל  (שנות בזמננו אמנם זה. צר שביל  היטב עוד זוכרים  ואנו הצפיפות,

אשר  הקדוש הציון על לילך  עוד יכולים  אינם הכהנים  כן על השביל, מקום לידע  אפשר אי

הרבבות שם טמונים וגם  קברים , ורבבות  אלפים  ההר על שם שטמונים הקברות , בבית  נמצא 

להיות ויכול  שם , וחרשו עקרו שמם  ימח שהרוסים ובפרט ימ"ש, גאנטע  ידי על שנרצחו

(רל"י ). קברות. בית  כן גם הוא מסביב שהכל  איפוא 

ערב ט . "ביום  כ"ג : סימן  ב' חלק מוהרנ "ת ' ב'ימי גם וראה  בידינו. כיום נמצא  לא זה מכתב

נרו  אייזיק שמואל  רבי הרב מורנו הוותיק הרבני  ערב לעת  בא [שבט] הנ "ל חודש ראש

ועדיין למנחה, סמוך  עד בא  ולא בבוקר, הקדוש ציון על עימנו היה ולא בדרך  שנתעכב יאיר 

גדול , לטורח לו שהוא ראיתי  אבל  עלמין , הבית  על תיכף  לילך  בדעתו והיה  כלום, טעם לא

לומר  נתרצה  ותיכף קצת, אותו ועיכבתי  מאוד, ירד והיום בדרך, ונתייגע גדול  מקור  בא  כי 

הלך  ובבוקר  התנאים. על  עימנו היה  ובלילה לאכול, וישב חודש', בראש למחר , שאלך  'טוב

היה אתמול  שביום  פי  על  אף  כן , גם לילך  חשק לי נתעורר משם וכשחזר הקדוש, ציון על 

אבל  באומאן , ימים  איזה  עוד להתעכב בדעתי  שהיה מחמת  חודש, בראש לילך  לבלי בדעתי

כן על חשק, לי נתעורר שלומנו אנשי  איזה עם אייזיק שמואל רבי שהלך  מחמת עכשיו

נסיעתי". בעניין  יותר  נתחזקתי  זה  ידי  ועל קצת , שיחתי  שם ופירשתי שם והתפללתי הלכתי

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרנ

היּו ּכבר  יצחק לוי רּבי ּובזמן  לאּומאן, אז לב ֹוא התחילּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָמעט

עד  ּכזה, רב  צּבּור  חנ ּכה ׁשּבת על לאּומאן מּגיע  ׁשהיה ּכאּלּו ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻׁשנים

"  קטן" הּׁשנה "ראׁש ׁשלֹומנּו אנ ׁשי  ּבפי נקרא ˜ÌÚÈÈÏׁשהיה ‡ ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ«¿≈∆
"‰M‰ L‡: …«»»

 תרפ

Ú,הּקדֹוׁש רּבנ ּו לצּיּון נסיעה  ויֹום ּתפ ּלה יֹום ה ּוא ניסן חדׁש ראׁש ∆∆ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

למלכים  הּׁשנה  ראׁש ניסן ּכי  ׁשבט ; חדׁש ראׁש ערב י ֹום ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹּכמ ֹו

ב.)ולרגלים השנה ׁשּבּׁשמים(ראש לאביהם י ׂשראל התקרבּות (ראה והתחלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ועוד) ז, המנחה תפילת ה, השחר ברכת הלכות ליקוטי עד ; סי' תנינא יֹום ליקוטי והּוא ,ְ

מימי עֹוד הּקדֹוׁש לּצּיּון ׁשּבאים ׁשל ֹומנ ּו אנׁשי מהרּבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהתעֹורר ּות

הּזה  הּיֹום  עד לברכה, זכר ֹונֹו :ז מֹוהרנ"ת ְְֲִִֶַַַַַָָ

שמואל ] ימי הורוויץ, שמואל  [רבי

 תרפא

ÌÚt האם ּכהן, ׁשהּוא הי ֹות מ ֹוהרנ "ת, את  ׁשלֹומנּו מאנׁשי אחד ּכׁשּׁשאל ««ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לֹו הׁשיב א  לאו, אם  ר ּבנּו צ ּיּון  על לה ׁשּתּטח ׁשּיל הּדבר  ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָנכֹון

ואמר: הפטיר רק ּדבר, ˜ÔÈÈמֹוהרנ"ת ËLÈ ÔÈa CÈ‡ Ë‡‚ ÔÚ˜‡c" ְְֲִִַַַַָָָ«¿∆»ƒƒƒ¿≈
"!Ô‰k ּדעֹות ׁשּתי ּכּונתֹו ּבפר ּוׁש ויׁש ּכהן!"; ׁשאינּני  לה' אני "מ ֹודה …≈ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

על  הֹול היה א ּכהן מֹוהרנ"ת היה ׁשאּלּו אחת, ׁשלֹומנּו: אנׁשי ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבין 

הֹול והיה  ּכהן היה ׁשאּלּו והּׁשנּיה, ּגד ֹול, לצער זה ּדבר לֹו והיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּצּיּון,

ערב ז. על  לאומאן בסמוך לנסוע אז  מוכן "הייתי  י': סימן  ב' חלק מוהרנ"ת' ב'ימי ראה

להרבות כדי  ימים  איזה  באומאן להתעכב בדעתי  והיה  שנה , בכל כדרכי  ניסן  חודש ראש

תקצ"א, שנת צו ג ' מיום  במכתבים  לתרופה ' 'עלים  עוד וראה  ז"ל"; רבינו ציון  על  תפילה שם

ת "ר. ויקהל ד' תקצ "ז, שנת  ויקרא ה'
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הללי  ְִִַַָה

תקפ"ב  תק"ג  תק "ב ש"ט  ר"ג  סימני ב' חלק  להל תרס"ה ; סימ לעיל ג [ראה 

תשמ"ח ] וסימ בהערה  ת "צ סימ ג ' חלק תשל"ו ;

תרפה

Ì„˜ ויּתן קברי על ׁשּיב ֹוא מי ּכל [רּבנּו]: אמר הּקדֹוׁש הס ּתּלק ּותֹו …∆ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

 אי יאמרם ּתהּלים, קאּפיטל העׂשרה אּלּו ויאמר לצדקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּפרּוטה

הּלׁשֹון: ּבזה ואמר ט ֹובה; לֹו לעׂשֹות ּכחי ּבכל א ׁשּתּדל  "‡CÈׁשּיאמרם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹƒ
‡ ÌÈ‡ Ï‡Ê CÈ‡ ËÈÈa Ú„ ÔÈ‡ Ôe‡ ‚ÚÏ Ú„ ÔÈ‡ ÔÚ‚ÈÈÏ CÈÓ ÏÚÂÂ∆ƒ≈∆ƒ∆∆¿ƒ∆¿≈ƒ»ƒ«
ÏB‡L ÌÚ„ ÔeÙ ÔÚ‰Èˆ ÒÈB‡ ÌÈ‡ CÈ‡ ÏÚÂÂ ˙B‡t È„ ÈÈa ;Ô‡Ë ‰BË»»«ƒ≈∆ƒƒ«ƒ∆∆¿

"˙BÈzÁzעּמֹו להיטיב  ולרחב  לאר אמׁשכהּוא (אׁשּתּטח ּבפאֹותיו  ; «¿ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּתח ּתּיֹות  ה ּׁשאֹול מן ):בוא ֹוציאהּו ְְְִִִֵַַ

הכללי] תיקון [הקדמת 

רביא. רבו עם אחר ' 'אלישע של במעשה  ע "ב ט"ו דף  חגיגה  מסכת  בגמרא  זה  כעין וראה

לנשמות דואגים  והם  נשמות , משם להציל  הגיהנום לתוך נכנסים  הצדיקים  כי  מאיר,

או  טובה נקודה איזו אחר ומבקשים ומחפשים  ושלום , חס 'נחים' יהיו שלא שם ִִָהעשוקות 

להם  יש  'טוב' של  קטנה  נקודה  איזו  שמוצאים ותיכף  נשמה , אותה שעשתה  טוב מעשה

נאמנים  עדים  בשני  שהבטיח  ז "ל  רבינו אצל  הדבר כן הנשמה . את להציל  זה  ידי  על כוח  כבר

זכות כן גם האמת  בעולם  שם לו יש כן  על  נשמות , מציל  היה  העולם  שבזה שמחמת כנ "ל ,

') נשמות מוציא  הוא ומשם תחתית, לשאול נכנס והוא  נמת ,זו, געראטעוועט ער האט ְֶֶֶֶַָָָא

אריס') ער לעט דארטן  אן  דארטן, אריין ער גייט זכה, די   יא דארטן  ער בזהאט כי  , ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

והוא זה, עניין  שם גם לו יש כן  על ישראל , נשמות  על  זכויות  לחפש עניינו כל  היה העולם 

ולא אותם. מציל הוא  זה  ידי ועל  טוב, של נקודה איזו בנשמות  שם  ומוצא  ומחפש הולך

אזי הדין', ב'מידת  העולם בזה דרכו היתה  הצדיק אם כי  בשלימות, כזה  כוח  יש צדיק לכל 

כאן עניינו שכל כזה צדיק רק כי נשמות, ולהציל  ולמלט זכויות  למצוא  יכול  אינו שם גם 

(רל"י ). דאתי. בעלמא גם  כך להתנהג  יכול  הוא  זכות ', לכף 'לדון רק היה  העולם בזה

בניב. עבור  רק לא ישראל , כלל  עבור ז"ל לרבינו שהיתה  הרחמנות את  מזה אנו "ורואים

מזמורים , העשרה  את  הגילוי  אל  ההעלם  מן  רבינו שהוציא  בזה  כי  דורות , לדורי  אם  כי דורו

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרנב 

ּתחנּון  ּבֹו אֹומרים ׁשאין ּביֹום הּקברֹות על ׁשהֹול עליו ּבֹוי ׁשּילעיזּו , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּקדֹוׁש, ר ּבנּו הּוא הּצּדיק, קבר  על להׁשּתּטח אּלא   הֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּבּזמן 

הּמנהג  ּבכלל :יא ׁשאינֹו ְְִִֵֶַַָ

 תרפג

ÔÈ‡,דרעוין ּברעוא האמת מבחר והסּתּלקּות ּבקבּורת ּכלל ּתפיסא ׁשּום ≈ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּבהם) ׁשּנׁשאר הּנפ ׁש (ּבר ׁשימת עצמֹותיו יֹוסיפּו ּדיקא אז ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּכי 

י ׁש זה ׁשּמחמת ּדלעילא, ורּוחֹו נ ׁשמתֹו ּבח ּיי יֹותר ּולהתאחד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהתחּבר 

י ׁש הּיֹום וגם ּפעם; ּבכל הּקד ֹוׁש וצי ּונֹו ּביתֹו ּפני ּפנים ּכל  על ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָלקּבל 

וכּו': הּׁשעה את  ְְְִֶֶַַָָׁשּמכּונים

ט ] חדר סו סימן הליקוטים  [ביאור

נ ר זכ ת ְְִִֵַָפ ה

 תרפד

ÈzÓ‡'מה יבּקׁש א ׁשר  לכל הזהיר ז"ל ורּבנּו מֹורנּו ׁשאדֹוננּו להֹודיע »«¿ƒְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

וא  פיגא", ּבן  נחמן  "ר ּבי אּמֹו, ׁשם על ׁשּיזּכיר ֹו ּבזכ ּותֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיתּבר

אביהם  ׁשם על אֹותם יז ּכיר ּו א ׁשר  נפטרים :א ּכׁשאר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ד ] הערה ובינה חכמה אור , [כוכבי

ועייןי . פ "ח; פרק הישר' 'קב ברמ"א ; ב' סעיף תכ"ט סימן חיים אורח ערוך' 'שולחן  ראה 

ו'. אות כ"ו פרק החיים גשר

פ'.יא. סימן  ב' חלק יהושע ' 'דבר ובשו"ת  שם , החיים ' 'גשר  ראה 

וכןא. אימו; שם  את  גם  שיזכיר  להוסיף בא  אלא אביו, שם  את להזכיר  לבלי  הכוונה  ואין

[וראה ופיגא'. שמחה בן  נחמן 'רבינו היינו שניהם, את  להזכיר  שלומנו אנשי  נוהגין  היו

רבינו, את  נחמן ב"ר אברהם  רבי  מזכיר שכאשר ז ' תפילה  ושמחה ' 'ששון חלק אור ' ב'כוכבי 

שיתפללו  וכו' שמחה  בן  נחמן  רבינו האמיתיים צדיקיך  ראש בלב "ותן אביו: שם  על מזכירו 

כ"ו. כ"ה  אותיות ג ' השחר  ברכות הלכות ' 'ליקוטי וראה (רל "י); וכו'"]. בעדי  גם 
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הללי  ְִִַַָה

תקפ"ב  תק"ג  תק "ב ש"ט  ר"ג  סימני ב' חלק  להל תרס"ה ; סימ לעיל ג [ראה 

תשמ"ח ] וסימ בהערה  ת "צ סימ ג ' חלק תשל"ו ;

תרפה

Ì„˜ ויּתן קברי על ׁשּיב ֹוא מי ּכל [רּבנּו]: אמר הּקדֹוׁש הס ּתּלק ּותֹו …∆ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

 אי יאמרם ּתהּלים, קאּפיטל העׂשרה אּלּו ויאמר לצדקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּפרּוטה

הּלׁשֹון: ּבזה ואמר ט ֹובה; לֹו לעׂשֹות ּכחי ּבכל א ׁשּתּדל  "‡CÈׁשּיאמרם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹƒ
‡ ÌÈ‡ Ï‡Ê CÈ‡ ËÈÈa Ú„ ÔÈ‡ Ôe‡ ‚ÚÏ Ú„ ÔÈ‡ ÔÚ‚ÈÈÏ CÈÓ ÏÚÂÂ∆ƒ≈∆ƒ∆∆¿ƒ∆¿≈ƒ»ƒ«
ÏB‡L ÌÚ„ ÔeÙ ÔÚ‰Èˆ ÒÈB‡ ÌÈ‡ CÈ‡ ÏÚÂÂ ˙B‡t È„ ÈÈa ;Ô‡Ë ‰BË»»«ƒ≈∆ƒƒ«ƒ∆∆¿

"˙BÈzÁzעּמֹו להיטיב  ולרחב  לאר אמׁשכהּוא (אׁשּתּטח ּבפאֹותיו  ; «¿ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּתח ּתּיֹות  ה ּׁשאֹול מן ):בוא ֹוציאהּו ְְְִִִֵַַ

הכללי] תיקון [הקדמת 

רביא. רבו עם אחר ' 'אלישע של במעשה  ע "ב ט"ו דף  חגיגה  מסכת  בגמרא  זה  כעין וראה

לנשמות דואגים  והם  נשמות , משם להציל  הגיהנום לתוך נכנסים  הצדיקים  כי  מאיר,

או  טובה נקודה איזו אחר ומבקשים ומחפשים  ושלום , חס 'נחים' יהיו שלא שם ִִָהעשוקות 

להם  יש  'טוב' של  קטנה  נקודה  איזו  שמוצאים ותיכף  נשמה , אותה שעשתה  טוב מעשה

נאמנים  עדים  בשני  שהבטיח  ז "ל  רבינו אצל  הדבר כן הנשמה . את להציל  זה  ידי  על כוח  כבר

זכות כן גם האמת  בעולם  שם לו יש כן  על  נשמות , מציל  היה  העולם  שבזה שמחמת כנ "ל ,

') נשמות מוציא  הוא ומשם תחתית, לשאול נכנס והוא  נמת ,זו, געראטעוועט ער האט ְֶֶֶֶַָָָא

אריס') ער לעט דארטן  אן  דארטן, אריין ער גייט זכה, די   יא דארטן  ער בזהאט כי  , ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

והוא זה, עניין  שם גם לו יש כן  על ישראל , נשמות  על  זכויות  לחפש עניינו כל  היה העולם 

ולא אותם. מציל הוא  זה  ידי ועל  טוב, של נקודה איזו בנשמות  שם  ומוצא  ומחפש הולך

אזי הדין', ב'מידת  העולם בזה דרכו היתה  הצדיק אם כי  בשלימות, כזה  כוח  יש צדיק לכל 

כאן עניינו שכל כזה צדיק רק כי נשמות, ולהציל  ולמלט זכויות  למצוא  יכול  אינו שם גם 

(רל"י ). דאתי. בעלמא גם  כך להתנהג  יכול  הוא  זכות ', לכף 'לדון רק היה  העולם בזה

בניב. עבור  רק לא ישראל , כלל  עבור ז"ל לרבינו שהיתה  הרחמנות את  מזה אנו "ורואים

מזמורים , העשרה  את  הגילוי  אל  ההעלם  מן  רבינו שהוציא  בזה  כי  דורות , לדורי  אם  כי דורו

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרנב 

ּתחנּון  ּבֹו אֹומרים ׁשאין ּביֹום הּקברֹות על ׁשהֹול עליו ּבֹוי ׁשּילעיזּו , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּקדֹוׁש, ר ּבנּו הּוא הּצּדיק, קבר  על להׁשּתּטח אּלא   הֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּבּזמן 

הּמנהג  ּבכלל :יא ׁשאינֹו ְְִִֵֶַַָ

 תרפג

ÔÈ‡,דרעוין ּברעוא האמת מבחר והסּתּלקּות ּבקבּורת ּכלל ּתפיסא ׁשּום ≈ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּבהם) ׁשּנׁשאר הּנפ ׁש (ּבר ׁשימת עצמֹותיו יֹוסיפּו ּדיקא אז ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּכי 

י ׁש זה ׁשּמחמת ּדלעילא, ורּוחֹו נ ׁשמתֹו ּבח ּיי יֹותר ּולהתאחד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהתחּבר 

י ׁש הּיֹום וגם ּפעם; ּבכל הּקד ֹוׁש וצי ּונֹו ּביתֹו ּפני ּפנים ּכל  על ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָלקּבל 

וכּו': הּׁשעה את  ְְְִֶֶַַָָׁשּמכּונים

ט ] חדר סו סימן הליקוטים  [ביאור

נ ר זכ ת ְְִִֵַָפ ה

 תרפד

ÈzÓ‡'מה יבּקׁש א ׁשר  לכל הזהיר ז"ל ורּבנּו מֹורנּו ׁשאדֹוננּו להֹודיע »«¿ƒְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

וא  פיגא", ּבן  נחמן  "ר ּבי אּמֹו, ׁשם על ׁשּיזּכיר ֹו ּבזכ ּותֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיתּבר

אביהם  ׁשם על אֹותם יז ּכיר ּו א ׁשר  נפטרים :א ּכׁשאר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ד ] הערה ובינה חכמה אור , [כוכבי

ועייןי . פ "ח; פרק הישר' 'קב ברמ"א ; ב' סעיף תכ"ט סימן חיים אורח ערוך' 'שולחן  ראה 

ו'. אות כ"ו פרק החיים גשר

פ'.יא. סימן  ב' חלק יהושע ' 'דבר ובשו"ת  שם , החיים ' 'גשר  ראה 

וכןא. אימו; שם  את  גם  שיזכיר  להוסיף בא  אלא אביו, שם  את להזכיר  לבלי  הכוונה  ואין

[וראה ופיגא'. שמחה בן  נחמן 'רבינו היינו שניהם, את  להזכיר  שלומנו אנשי  נוהגין  היו

רבינו, את  נחמן ב"ר אברהם  רבי  מזכיר שכאשר ז ' תפילה  ושמחה ' 'ששון חלק אור ' ב'כוכבי 

שיתפללו  וכו' שמחה  בן  נחמן  רבינו האמיתיים צדיקיך  ראש בלב "ותן אביו: שם  על מזכירו 

כ"ו. כ"ה  אותיות ג ' השחר  ברכות הלכות ' 'ליקוטי וראה (רל "י); וכו'"]. בעדי  גם 



ז"ל  נר הללימערכת ה תרנה ְֲִִֵֶֶַַַַַָ

 תרפז

È‰Ê‰,ו ׁשלֹום חס טהֹור  ּבלּתי מקרה להם  ׁשּכׁשּיקרה לאנ ׁשיו [ר ּבנּו] ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

וׁשלֹום  חס הּמקרה ידי על ּכי  לט ּבל, לּמקוה ּומיד ּתכף  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּילכּו

איזה  מ ּזה להעׂשֹות ׁשּמתחיל ׁשּקדם מאד טֹוב ּכן על ּׁשּנע ׂשה , מה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנעׂשה

עצמ ֹו ויטהר ויט ּבל האדם עצמ ֹו ׁשּיקּדים וׁשלֹום, חס  .דדבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

È‰Ê‰Â וה'ּמרה וה ּדאגֹות  הּפחד ּכי ּכלל, מּזה האדם יתּפחד לבל מאד ¿ƒ¿ƒְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

אּלּו ׁשּגּלה  אחר ּבפרט מאד; מאד מ ּזיק  זה ּבענין  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחֹורֹות'

מ "א, ל"ב , ט"ז , והם: זה, חטא לתּקּון המס ּגלים ּתהּלים ק ּפיטל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהעׂשרה 

ּכבר ; הּנדּפסים ּבּספרים ּכמבאר  ק"ן  קל"ז, ק"ה, צ', ע"ז , נ"ט , ְְְְִִִַַַָָָָֹמ"ב,

הּנ"ל  ּתהּלים קּפיטל העׂשרה אּלּו ל ֹומר זאת , לקּים  ׁשּיזּכה ׁשּמי  אמר  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאז

אל  ו ׁשּוב חטאֹו, ית ּקן  ּבוּדאי אזי  ו ׁשלֹום חס לֹו ׁשּיקרה הּיֹום ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָֻּבאֹותֹו

ּכלל. ְְִַָידאג

Ìbהרה ּור איזה להם ׁשּכׁשּמּגיע והיראים החסידים מאּלּו מתלֹוצץ  היה «ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

רגילים  הם זה ּומחמת מקרה, לידי יבֹואּו ׁשּלא מתּפחדים הם ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאזי 

היה  לברכה זכרֹונֹו והּוא מקרה; לידי יבֹואּו ׁשּלא ּפחד מחמת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהּתר,

ּולהתירא  להתּפחד לבלי צרי ׁשהאדם  היה ּכּונתֹו ועּקר  מ ּזה , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמתלֹוצץ 

יהיה  רק זה, ּבענין ּכלל  מח ׁשבֹות לח ׁשֹוב  ולבלי ּכאּלּו מּדברים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכלל

יתּפחד  ואל לגמרי, מּזה ּדעּתֹו וי ּסיח  ּתאותֹו, ּכנגד לעמד חיל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹּכגּבֹור

ּבדבריו  ורמז חפץ.  יתּבר ּׁשהּוא מה עּמֹו יעׂשה ּבעיניו הּטֹוב וה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכלל,

ולא חלקם, אשרי אשריהם, שיסמוכו; מה  על להם יש בוודאי  הקדושים  בספריו הנאמרים 

שעוסק  מה  שכל וברמז בפירוש לשונות  בכמה  דעתו גילה כבר כי בו, החוסים  כל יאשמו

מזה וכמבואר  פה', איננו אשר ואת  פה ישנו אשר 'את  אם  כי לבד, בשבילנו אינו עימנו

לקמן)".

רה),ד. סימן  קמא (בליקוטי הנ"ל  התורה  שגילה "בעת קמ"א: סימן  הר "ן' ב'שיחות  וראה 

הלשון : בזה  ואמר  במקווה; לטבול  שצריכין  המקווה , הוא הראשון  שתיקון  בתחילה  אמר 

מקוה' איז ערטע ".'דאס ְְְִִֶֶֶָ

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרנד 

 תרפו

ÈzÚÓL ׁשּיחד העדים מ ּׁשני  אחד היה ׁשהּוא  ז "ל נפ ּתלי  רּבי מהרב »«¿ƒְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

רּבי והרב  ז "ל אהרן רּבי מ ֹורנּו הרב הינ ּו זה, ענין  על  ז"ל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹר ּבנּו

ויּתנּו קברי על "ּכׁשּיבֹואּו הּלׁשֹון: ּבזה ז "ל רּבנּו אז ואמר ּכּנ"ל, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנפּתלי

הּקדֹוׁשה  נ ׁשמתֹו הז ּכרת ּבעבּור לֹומר: (רצֹונֹו ּבעבּורי" לצדקה  ְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָּפר ּוטה

אׁשּכנז: ּובלׁשֹון ËÚÈÈÓּכּנהּוג ), ÔeÙ ‰˜„ˆ ‰Ëet ‡ ÔaÚ‚ ËÚÂÂ Ôe‡" ְְְִַַַָ∆∆¿«¿»¿»»«∆
"'eÎÂ Ô‚ÚÂÂ ג: ∆¿¿

רכה ] סימן מוהר "ן חיי מטשעהרין, [הרב

הרב  אהרן רבי עם  יחד  נפתלי רבי  את עדים , שני זה עבור לקח וגם דורות ; דורי הציל  בזה

ישראל , לכל עצומה  זכות וזוהי מזמורים, העשרה  של זה לתיקון  נאמנים עדים  והם דברסלב,

כך  כל דבר הבעל  עצמו  הניח זה מחמת  ואכן  הברית! לפגם  התיקון  שזהו ספק בלתי  זה  כי 

ז  כל  נעורים' ה'אשת ואת  'בניו', ואת  'עצמו', את להפקיר  צריך  היה זה  ועבור רבינו, העל

 העולם !" על לרחם שיוכל  געהאט כדי  האט רי דער וואס רחמנת  די אריס מיר ֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ"זעהען 

האט  רי  דער וואס דאס רת , רי איף נאר רד נאר ניט יראל, לל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאיף

געראטעוועט  רי  דער האט דאס הים, יטלאקא צעהן  די  פן ן דעם  ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאריסגעגען 

רב, דער אהרן רי מיט נפלי רי  עדת , צוויי דעם  איף גענמען האט ער אן  רת ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹרי 

זכת  געוואלדיגע א איז דאס הים , יטלאקא צעהן  די פן  ן דעם  איף  נאמנים  ְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעדים

בר  על דער גם! דעם  איף ן  דער איז דאס אז ספק לי  איז דאס אידן , אלע ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָפאר

דער  האט ן דעם  אריסגעגען  האט רי  דער אז רי'ן , איפ'ן  פארלייגט טאקע  זי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהאט

'את  די  געווען מפקיר האט קינדער', 'זיינע געווען מפקיר האט ער ,'זי' געווען מפקיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָרי 

וועלט!" די איף האן רחמנת זאל ער די אלעס  (רל"י ).נערים' . ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

כשרים ג. עדים  שני וייחד בחייו ז"ל רבינו הבטיח  "כבר רכ"ה: סימן מוהר"ן ' ב'חיי וראה

קפיטל  העשרה  אלו ויאמרו לצדקה  פרוטה  ויתנו קברו על  כשיבואו שכשיסתלק, זה, על 

עצמו  רבינו יניח אז ליצלן , רחמנא  לילה למקרה  תיקון  בשביל אצלנו הנרשמים תהלים

אפילו  מהגיהנום, אותו יוציא שבהפיאות  ואמר  האדם. לזה יושיע ובוודאי  ולרוחב, לאורך 

עצמו  על יקבל מעתה רק שעבר; מה  עבר אם אפילו שיהיה , איך  האדם אותו יהיה  אם 

מאחר  לדאוג, לכם  'מה אמר : הסתלקותו שקודם ובלילה  ושלום. חס לאיוולתו ישוב שלא

שלי, תיקונים על מצפים  הם  כלל אותי הכירו שלא  הנשמות אם  ומה לפניכם ; הולך  שאני 

קברו  על  כשיבואו בחייו, ז"ל רבינו את  להכיר  זכו שלא  אלו אפילו (וכן וכו'' אתם שכן  מכל

הקדושים  בדרכיו לילך  עצמם וירגילו הקדושים , ספריו וילמדו עליו, ויסמכו הקדוש



ז"ל  נר הללימערכת ה תרנה ְֲִִֵֶֶַַַַַָ

 תרפז

È‰Ê‰,ו ׁשלֹום חס טהֹור  ּבלּתי מקרה להם  ׁשּכׁשּיקרה לאנ ׁשיו [ר ּבנּו] ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

וׁשלֹום  חס הּמקרה ידי על ּכי  לט ּבל, לּמקוה ּומיד ּתכף  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּילכּו

איזה  מ ּזה להעׂשֹות ׁשּמתחיל ׁשּקדם מאד טֹוב ּכן על ּׁשּנע ׂשה , מה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנעׂשה

עצמ ֹו ויטהר ויט ּבל האדם עצמ ֹו ׁשּיקּדים וׁשלֹום, חס  .דדבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

È‰Ê‰Â וה'ּמרה וה ּדאגֹות  הּפחד ּכי ּכלל, מּזה האדם יתּפחד לבל מאד ¿ƒ¿ƒְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

אּלּו ׁשּגּלה  אחר ּבפרט מאד; מאד מ ּזיק  זה ּבענין  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחֹורֹות'

מ "א, ל"ב , ט"ז , והם: זה, חטא לתּקּון המס ּגלים ּתהּלים ק ּפיטל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהעׂשרה 

ּכבר ; הּנדּפסים ּבּספרים ּכמבאר  ק"ן  קל"ז, ק"ה, צ', ע"ז , נ"ט , ְְְְִִִַַַָָָָֹמ"ב,

הּנ"ל  ּתהּלים קּפיטל העׂשרה אּלּו ל ֹומר זאת , לקּים  ׁשּיזּכה ׁשּמי  אמר  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאז

אל  ו ׁשּוב חטאֹו, ית ּקן  ּבוּדאי אזי  ו ׁשלֹום חס לֹו ׁשּיקרה הּיֹום ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָֻּבאֹותֹו

ּכלל. ְְִַָידאג

Ìbהרה ּור איזה להם ׁשּכׁשּמּגיע והיראים החסידים מאּלּו מתלֹוצץ  היה «ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

רגילים  הם זה ּומחמת מקרה, לידי יבֹואּו ׁשּלא מתּפחדים הם ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאזי 

היה  לברכה זכרֹונֹו והּוא מקרה; לידי יבֹואּו ׁשּלא ּפחד מחמת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהּתר,

ּולהתירא  להתּפחד לבלי צרי ׁשהאדם  היה ּכּונתֹו ועּקר  מ ּזה , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמתלֹוצץ 

יהיה  רק זה, ּבענין ּכלל  מח ׁשבֹות לח ׁשֹוב  ולבלי ּכאּלּו מּדברים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכלל

יתּפחד  ואל לגמרי, מּזה ּדעּתֹו וי ּסיח  ּתאותֹו, ּכנגד לעמד חיל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹּכגּבֹור

ּבדבריו  ורמז חפץ.  יתּבר ּׁשהּוא מה עּמֹו יעׂשה ּבעיניו הּטֹוב וה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכלל,

ולא חלקם, אשרי אשריהם, שיסמוכו; מה  על להם יש בוודאי  הקדושים  בספריו הנאמרים 

שעוסק  מה  שכל וברמז בפירוש לשונות  בכמה  דעתו גילה כבר כי בו, החוסים  כל יאשמו

מזה וכמבואר  פה', איננו אשר ואת  פה ישנו אשר 'את  אם  כי לבד, בשבילנו אינו עימנו

לקמן)".

רה),ד. סימן  קמא (בליקוטי הנ"ל  התורה  שגילה "בעת קמ"א: סימן  הר "ן' ב'שיחות  וראה 

הלשון : בזה  ואמר  במקווה; לטבול  שצריכין  המקווה , הוא הראשון  שתיקון  בתחילה  אמר 

מקוה' איז ערטע ".'דאס ְְְִִֶֶֶָ

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרנד 

 תרפו

ÈzÚÓL ׁשּיחד העדים מ ּׁשני  אחד היה ׁשהּוא  ז "ל נפ ּתלי  רּבי מהרב »«¿ƒְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

רּבי והרב  ז "ל אהרן רּבי מ ֹורנּו הרב הינ ּו זה, ענין  על  ז"ל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹר ּבנּו

ויּתנּו קברי על "ּכׁשּיבֹואּו הּלׁשֹון: ּבזה ז "ל רּבנּו אז ואמר ּכּנ"ל, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנפּתלי

הּקדֹוׁשה  נ ׁשמתֹו הז ּכרת ּבעבּור לֹומר: (רצֹונֹו ּבעבּורי" לצדקה  ְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָּפר ּוטה

אׁשּכנז: ּובלׁשֹון ËÚÈÈÓּכּנהּוג ), ÔeÙ ‰˜„ˆ ‰Ëet ‡ ÔaÚ‚ ËÚÂÂ Ôe‡" ְְְִַַַָ∆∆¿«¿»¿»»«∆
"'eÎÂ Ô‚ÚÂÂ ג: ∆¿¿

רכה ] סימן מוהר "ן חיי מטשעהרין, [הרב

הרב  אהרן רבי עם  יחד  נפתלי רבי  את עדים , שני זה עבור לקח וגם דורות ; דורי הציל  בזה

ישראל , לכל עצומה  זכות וזוהי מזמורים, העשרה  של זה לתיקון  נאמנים עדים  והם דברסלב,

כך  כל דבר הבעל  עצמו  הניח זה מחמת  ואכן  הברית! לפגם  התיקון  שזהו ספק בלתי  זה  כי 

ז  כל  נעורים' ה'אשת ואת  'בניו', ואת  'עצמו', את להפקיר  צריך  היה זה  ועבור רבינו, העל

 העולם !" על לרחם שיוכל  געהאט כדי  האט רי דער וואס רחמנת  די אריס מיר ֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ"זעהען 

האט  רי  דער וואס דאס רת , רי איף נאר רד נאר ניט יראל, לל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאיף

געראטעוועט  רי  דער האט דאס הים, יטלאקא צעהן  די  פן ן דעם  ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאריסגעגען 

רב, דער אהרן רי מיט נפלי רי  עדת , צוויי דעם  איף גענמען האט ער אן  רת ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹרי 

זכת  געוואלדיגע א איז דאס הים , יטלאקא צעהן  די פן  ן דעם  איף  נאמנים  ְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעדים

בר  על דער גם! דעם  איף ן  דער איז דאס אז ספק לי  איז דאס אידן , אלע ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָפאר

דער  האט ן דעם  אריסגעגען  האט רי  דער אז רי'ן , איפ'ן  פארלייגט טאקע  זי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהאט

'את  די  געווען מפקיר האט קינדער', 'זיינע געווען מפקיר האט ער ,'זי' געווען מפקיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָרי 

וועלט!" די איף האן רחמנת זאל ער די אלעס  (רל"י ).נערים' . ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

כשרים ג. עדים  שני וייחד בחייו ז"ל רבינו הבטיח  "כבר רכ"ה: סימן מוהר"ן ' ב'חיי וראה

קפיטל  העשרה  אלו ויאמרו לצדקה  פרוטה  ויתנו קברו על  כשיבואו שכשיסתלק, זה, על 

עצמו  רבינו יניח אז ליצלן , רחמנא  לילה למקרה  תיקון  בשביל אצלנו הנרשמים תהלים

אפילו  מהגיהנום, אותו יוציא שבהפיאות  ואמר  האדם. לזה יושיע ובוודאי  ולרוחב, לאורך 

עצמו  על יקבל מעתה רק שעבר; מה  עבר אם אפילו שיהיה , איך  האדם אותו יהיה  אם 

מאחר  לדאוג, לכם  'מה אמר : הסתלקותו שקודם ובלילה  ושלום. חס לאיוולתו ישוב שלא

שלי, תיקונים על מצפים  הם  כלל אותי הכירו שלא  הנשמות אם  ומה לפניכם ; הולך  שאני 

קברו  על  כשיבואו בחייו, ז"ל רבינו את  להכיר  זכו שלא  אלו אפילו (וכן וכו'' אתם שכן  מכל

הקדושים  בדרכיו לילך  עצמם וירגילו הקדושים , ספריו וילמדו עליו, ויסמכו הקדוש



ז"ל  נר הללימערכת ה תרנז ְֲִִֵֶֶַַַַַָ

 תרצ

‰lÙz‰,'ה ּכללי ה'ּתּקּון אחרי ּכאמ ּור  נדּפסה  מֹוהרנ"ת ׁשחּבר הּנ"ל «¿ƒ»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשלֹומנּו, מאנׁשי רּבים אצל מֹוהרנ"ת ּבחּיי  ע ֹוד הּדבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָוהתקּבל

ּובערב ּתׁשּובה. ּובהרהּורי ּבבכּיֹות  מזמ ֹורים העׂשרה אמירת אחרי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלאמרה

מ ֹוהרנ "ת  ׁשעלה עת ּבאֹותּה זֹו, ּתפּלה חּבּור  ׁשאחרי  הראׁשֹון הּׁשנה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹראׁש

אחד  הּקדֹוׁש רּבנּו צּיּון מּבית אז ירד ה ּקדֹוׁש, רּבנּו צּיֹון על ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלהׁשּתּטח

ר ּבנּו מּתלמידי  ּבפליאה:ה מחבריו מ ֹוהרנ "ת את ו ׁשאל ,‡‡ÙÒ‡ÂÂ" ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ»¿««

"?‰lÙz ‡‡ÙÒ‡ÂÂ ?‰lÙz ּכמת ּפּלא)  ּתפ ּלה?" איזֹו ּתפּלה? "איזֹו  ¿ƒ»»¿««¿ƒ»ְְְְִִִֵֵֵַָָ

ּוכתֹוספת  ּכהמׁש ׁשּנראה ּבאפן ּתפּלה והֹוסיף מֹוהרנ"ת ׁשח ּבר על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹקצת

מ ֹוהרנ"ת: ל ֹו הׁשיב ז"ל); רּבנּו ותּקן  ׁשּגּלה מזמֹורים העׂשרה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלתּקּון

Ô‚‡Ê Ú Ï‡Ê ?Ô‚‡Ê ÏÈÂÂ ÚÚÈ ;CÈÊ ‡Ù ËÎ‡ÓÚ‚ Ò‡„ a‡‰ CÈ‡"ƒ»»∆«¿«ƒ∆∆ƒ»¿»∆»¿
"!CÈB‡חפץ האחר ּבאם ּבעצמי; עבּורי ה ּתפ ּלה  את חּברּתי "אני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּוא!" ּגם ׁשּיאמר ּה :ו לאמרּה? ְְְֶַָָָֹ

יודל.ה. רבי או נפתלי  רבי או זה  שהיה וכמדומה 

שהיאו. מזמורים העשרה  עניין  על  מוהרנ"ת תפילת  בעניין מבארים היו שלומנו אנשי

אך  הגדול, המומחה הרופא  ידי על  בוודאי נעשה  הניתוח שעצם אף  שעל הניתוח, כמשל

הם  גם אשר  בזה, וכיוצא  תפירות  ולעשות  ולרחוץ לנקות  גם כך  אחר  מוכרחים  מקום מכל

תיקון בוודאי שהיא מזמורים העשרה  אמירת  כלפי  הוא כן לחולה ; הנחוצים הרפואה  מצרכי 

של  התפילה  את צריכים לזאת  אחריה , המוכרחים והריפוי  הרחיצה  בשביל  אך גמור ,

גם  מוכרחים אנו הדיבור לעצם  שבנוסף הצדיק, שמגלה  דיבור  בכל  גם הדבר וכן  מוהרנ "ת .

'ליקוטי בהקדמת  וראה (רל "י). אדם. בני בלב ושיכניסו הדיבור , כוונת את  שיבאר  להתלמיד

רבינו  עלי פקד כאשר לעצמי, שרשמתי  מהתפילות להעתיק לבי אל שמתי  כן "על תפילות ':

גם  לאומרה  שיוכל  כדי  סדורה, תפילה  לאיזה  כשזוכין התפילות לעצמו לכתוב שטוב ז"ל

שווין שיהיו באופן כלליות , בלשון להעתיקם  שטוב ראיתי כך  אחר עשיתי, וכן  אחר , בפעם

קצתם  העתקתי וכאשר מבעליו. הטוב אמנע  לבל  שלומנו, לאנשי  ולמוסרם נפש, לכל 

אם  כולם ; להם להעתיק בי והפצירו מאוד, מאוד בעיניהם  הוטבו אנשים  לקצת  ומסרתים 

עליו  וסמכתי לבד יתברך להשם  עצמי מסרתי זה כל  עם  בזה, ואנה  אנה  הלך ליבי  אמנם

ב' מיום  במכתב לתרופה ' וב'עלים  אעשה"; כן  ז "ל  רבינו וכרצון  הטוב יתברך כרצונו לבד,

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרנו 

ּבאר וא וכּו'; ׁשבע ּבבת הּׁשלֹום עליו  הּמל ּדוד ׁשל  ּפגם  ּבחינת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּזה

היטב . ֵֵַָָהּדבר

„‡Óe מּׁשּום ּכלל ּבדעּתֹו יּפל  ואל ּתמיד, ּבׂשמחה להתח ּזק  צריכין מאד ¿…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹֹ

וא  ּבדע ּתֹו חזק  יהיה  ואם מה; עליו יעבר אם אף  ׁשּבע ֹולם, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּדבר

(ׁשּקֹורין  ּכלל מח ׁשבֹות  יחׁשב  וא  ּכלל, וילÔËÎ‡ËÚaÈ‡''יתּפחד  ,( ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹƒ∆¿¿«¿¿ְֵֵ

אי ּכאּלּו ּודברים ּבׁשלֹום. הּכל על לעבר  לּסֹוף  יזּכה  ּבׂשמחה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻּבתּמֹו

לאׁשּורֹו: יבין וערּום ּבכתב, לבאר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָאפ ׁשר

מעשיות ] הסיפורי שאחרי [שיחות

תרפח

ea:ׁשּגּלה מזמ ֹורים העׂשרה אֹוד ֹות ˜"‰אמר ÏËÈt‡˜ ÔeÙ Ôewz Úc" «≈ְֲִִִֶַָָָָָ∆ƒ«ƒ¿
ÔÚÓ Ë‚È„Ú  ÔÈBL Ë‚‡Ê ÔÚÓ ‡ ;'eÚz Ï‡ È‡ÈÏÂ' ÊÈa ÊÈ‡ƒƒ¿ƒ¿ƒ««»≈»∆»¿∆¿ƒ¿∆

"!ÔÈBLהּו וכּו'') לה' ('הֹודּו ק"ה קּפיטל ׁשל "הּתּקּון  הּתבֹות עד א ְְִִֵֶַַַַַ

ּתרעּו' אל טו)'ולנביאי ּכבר!":(פסוק ּגֹומרים  אֹומרים ּכבר  אם אּולם ; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

נחמן) ב"ר אברהם רבי (בשם

תרפט

˙lÙz העׂשרה אחרי ונאמרת ּבחּיי" לה' "א ׁשירה הּמתחלת  מ ֹוהרנ "ת  ¿ƒ«ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבענין  הע ֹוסקֹות הּתֹור ֹות על הּׁשּיכת הּתפּלה היא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמזמ ֹורים,

ּובלּקּוטי ר"ה סימן קּמא ּבלּקּוטי ׁשּנד ּפסּו אּלה, מזמֹורים ׁשל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּגּלּוי

ּבן  ׁשכנא רּבי ידי על ז ֹו ּתפ ּלה  ׁשּנדּפסה ּומחמת צ"ב ; סימן  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתנינא 

מ ֹוהרנ "ת  ּבידיעת ׁשּלא ׁשהדּפיס הּכללי' ה'ּתּקּון  עם (עי'מֹוהרנ"ת ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָֹ

צט) סי' ח"א מוהרנ"ת ה ּספרימי ּבתֹו זֹו ּתפּלה נדּפסה  א ּכן על ,ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּתֹורֹות  על ׁשּנתיּסדּו ה ּתפ ּלֹות ׁשאר  עם יחד ּתפ ּלֹות' ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ'לּקּוטי

מֹוהר"ן': ְֲִֵֶַׁשּב'לּקּוטי



ז"ל  נר הללימערכת ה תרנז ְֲִִֵֶֶַַַַַָ

 תרצ

‰lÙz‰,'ה ּכללי ה'ּתּקּון אחרי ּכאמ ּור  נדּפסה  מֹוהרנ"ת ׁשחּבר הּנ"ל «¿ƒ»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשלֹומנּו, מאנׁשי רּבים אצל מֹוהרנ"ת ּבחּיי  ע ֹוד הּדבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָוהתקּבל

ּובערב ּתׁשּובה. ּובהרהּורי ּבבכּיֹות  מזמ ֹורים העׂשרה אמירת אחרי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלאמרה

מ ֹוהרנ "ת  ׁשעלה עת ּבאֹותּה זֹו, ּתפּלה חּבּור  ׁשאחרי  הראׁשֹון הּׁשנה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹראׁש

אחד  הּקדֹוׁש רּבנּו צּיּון מּבית אז ירד ה ּקדֹוׁש, רּבנּו צּיֹון על ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלהׁשּתּטח

ר ּבנּו מּתלמידי  ּבפליאה:ה מחבריו מ ֹוהרנ "ת את ו ׁשאל ,‡‡ÙÒ‡ÂÂ" ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ»¿««

"?‰lÙz ‡‡ÙÒ‡ÂÂ ?‰lÙz ּכמת ּפּלא)  ּתפ ּלה?" איזֹו ּתפּלה? "איזֹו  ¿ƒ»»¿««¿ƒ»ְְְְִִִֵֵֵַָָ

ּוכתֹוספת  ּכהמׁש ׁשּנראה ּבאפן ּתפּלה והֹוסיף מֹוהרנ"ת ׁשח ּבר על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹקצת

מ ֹוהרנ"ת: ל ֹו הׁשיב ז"ל); רּבנּו ותּקן  ׁשּגּלה מזמֹורים העׂשרה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלתּקּון

Ô‚‡Ê Ú Ï‡Ê ?Ô‚‡Ê ÏÈÂÂ ÚÚÈ ;CÈÊ ‡Ù ËÎ‡ÓÚ‚ Ò‡„ a‡‰ CÈ‡"ƒ»»∆«¿«ƒ∆∆ƒ»¿»∆»¿
"!CÈB‡חפץ האחר ּבאם ּבעצמי; עבּורי ה ּתפ ּלה  את חּברּתי "אני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּוא!" ּגם ׁשּיאמר ּה :ו לאמרּה? ְְְֶַָָָֹ

יודל.ה. רבי או נפתלי  רבי או זה  שהיה וכמדומה 

שהיאו. מזמורים העשרה  עניין  על  מוהרנ"ת תפילת  בעניין מבארים היו שלומנו אנשי

אך  הגדול, המומחה הרופא  ידי על  בוודאי נעשה  הניתוח שעצם אף  שעל הניתוח, כמשל

הם  גם אשר  בזה, וכיוצא  תפירות  ולעשות  ולרחוץ לנקות  גם כך  אחר  מוכרחים  מקום מכל

תיקון בוודאי שהיא מזמורים העשרה  אמירת  כלפי  הוא כן לחולה ; הנחוצים הרפואה  מצרכי 

של  התפילה  את צריכים לזאת  אחריה , המוכרחים והריפוי  הרחיצה  בשביל  אך גמור ,

גם  מוכרחים אנו הדיבור לעצם  שבנוסף הצדיק, שמגלה  דיבור  בכל  גם הדבר וכן  מוהרנ "ת .

'ליקוטי בהקדמת  וראה (רל "י). אדם. בני בלב ושיכניסו הדיבור , כוונת את  שיבאר  להתלמיד

רבינו  עלי פקד כאשר לעצמי, שרשמתי  מהתפילות להעתיק לבי אל שמתי  כן "על תפילות ':

גם  לאומרה  שיוכל  כדי  סדורה, תפילה  לאיזה  כשזוכין התפילות לעצמו לכתוב שטוב ז"ל

שווין שיהיו באופן כלליות , בלשון להעתיקם  שטוב ראיתי כך  אחר עשיתי, וכן  אחר , בפעם

קצתם  העתקתי וכאשר מבעליו. הטוב אמנע  לבל  שלומנו, לאנשי  ולמוסרם נפש, לכל 

אם  כולם ; להם להעתיק בי והפצירו מאוד, מאוד בעיניהם  הוטבו אנשים  לקצת  ומסרתים 

עליו  וסמכתי לבד יתברך להשם  עצמי מסרתי זה כל  עם  בזה, ואנה  אנה  הלך ליבי  אמנם

ב' מיום  במכתב לתרופה ' וב'עלים  אעשה"; כן  ז "ל  רבינו וכרצון  הטוב יתברך כרצונו לבד,

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרנו 

ּבאר וא וכּו'; ׁשבע ּבבת הּׁשלֹום עליו  הּמל ּדוד ׁשל  ּפגם  ּבחינת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּזה

היטב . ֵֵַָָהּדבר

„‡Óe מּׁשּום ּכלל ּבדעּתֹו יּפל  ואל ּתמיד, ּבׂשמחה להתח ּזק  צריכין מאד ¿…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹֹ

וא  ּבדע ּתֹו חזק  יהיה  ואם מה; עליו יעבר אם אף  ׁשּבע ֹולם, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּדבר

(ׁשּקֹורין  ּכלל מח ׁשבֹות  יחׁשב  וא  ּכלל, וילÔËÎ‡ËÚaÈ‡''יתּפחד  ,( ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹƒ∆¿¿«¿¿ְֵֵ

אי ּכאּלּו ּודברים ּבׁשלֹום. הּכל על לעבר  לּסֹוף  יזּכה  ּבׂשמחה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻּבתּמֹו

לאׁשּורֹו: יבין וערּום ּבכתב, לבאר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָאפ ׁשר

מעשיות ] הסיפורי שאחרי [שיחות

תרפח

ea:ׁשּגּלה מזמ ֹורים העׂשרה אֹוד ֹות ˜"‰אמר ÏËÈt‡˜ ÔeÙ Ôewz Úc" «≈ְֲִִִֶַָָָָָ∆ƒ«ƒ¿
ÔÚÓ Ë‚È„Ú  ÔÈBL Ë‚‡Ê ÔÚÓ ‡ ;'eÚz Ï‡ È‡ÈÏÂ' ÊÈa ÊÈ‡ƒƒ¿ƒ¿ƒ««»≈»∆»¿∆¿ƒ¿∆

"!ÔÈBLהּו וכּו'') לה' ('הֹודּו ק"ה קּפיטל ׁשל "הּתּקּון  הּתבֹות עד א ְְִִֵֶַַַַַ

ּתרעּו' אל טו)'ולנביאי ּכבר!":(פסוק ּגֹומרים  אֹומרים ּכבר  אם אּולם ; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

נחמן) ב"ר אברהם רבי (בשם

תרפט

˙lÙz העׂשרה אחרי ונאמרת ּבחּיי" לה' "א ׁשירה הּמתחלת  מ ֹוהרנ "ת  ¿ƒ«ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבענין  הע ֹוסקֹות הּתֹור ֹות על הּׁשּיכת הּתפּלה היא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמזמ ֹורים,

ּובלּקּוטי ר"ה סימן קּמא ּבלּקּוטי ׁשּנד ּפסּו אּלה, מזמֹורים ׁשל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּגּלּוי

ּבן  ׁשכנא רּבי ידי על ז ֹו ּתפ ּלה  ׁשּנדּפסה ּומחמת צ"ב ; סימן  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתנינא 

מ ֹוהרנ "ת  ּבידיעת ׁשּלא ׁשהדּפיס הּכללי' ה'ּתּקּון  עם (עי'מֹוהרנ"ת ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָֹ

צט) סי' ח"א מוהרנ"ת ה ּספרימי ּבתֹו זֹו ּתפּלה נדּפסה  א ּכן על ,ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּתֹורֹות  על ׁשּנתיּסדּו ה ּתפ ּלֹות ׁשאר  עם יחד ּתפ ּלֹות' ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ'לּקּוטי

מֹוהר"ן': ְֲִֵֶַׁשּב'לּקּוטי



ז"ל  נר מבררת מערכת הלכת  תרנט ְֲֲֵֶֶַַַָָָֹ

הּנ"ל  והּמׁשּפט  ההלכה ּברּור לֹו ּבׁשא נמצא חּיּובזּולת  ּדברים: ׁשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ויֹום  י ֹום ּבכל  הּפֹוסקים ּבכל בללמד ּבּה לח ּדׁש והּבּקׁשה, הּתפּלה וח ּיּוב , ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

עליו  ּׁשעֹובר מה ּכפי למקֹום ג יֹום הּׁשנה ּבראׁש הּנפ ׁשֹות אספת וחּיּוב , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

הּקדֹוׁשה  ל ׁשֹונֹודּגניזת ֹו ּכאן עד :ה ; ְְְִַַָָָ

סא ] אות  סא  סימן הליקוטים [ביאור 

מלימודיא. לעצמו להוציא  שצריך  ס"א סימן  ריש קמא  מוהר "ן' ב'ליקוטי  המבואר  דהיינו

שם. עיין  להתנהג , איך  שיידע  ומשפט, הלכה בירור הצדיק

כולם ,ב. את והזהיר שציווה כללית הנהגה היתה "וזאת  קפ"ה : סימן  הר"ן ' ב'שיחות ראה

סעיף איזה  פנים  כל  על  ילמוד  פנאי  לו שאין  ביום אפילו יום ; בכל פוסק ללמוד דהיינו

תקצ "ה : שנת אסתר תענית  ה' מיום  במכתב לתרופה' וב'עלים  שם; עיין וכו'", ערוך  שולחן 

שהזהיר  ז "ל  מרבינו קדושה הנהגה  והוא  יום , בכל  ערוך שולחן  וארבעה פוסקים  לומדים "אנו

הקדושים ". בספריו וכנדפס כמפורסם זה על מאוד

אחד ג . כל  את  שהזהיר  כללית  הנהגה  היתה  זאת  "גם  קפ "ה: סימן  הר"ן ' ב'שיחות ראה 

מלפניו  ולבקש יתברך, השם לפני שיחתו ולפרש ויום  יום בכל להתבודד דהיינו ואחד,

שמדברים  אשכנז  בלשון  תהיה  זו ושיחה יתברך; לעבודתו להתקרב לזכות ותחנונים רחמים 

האלה דברים  "שני  בהערה: י"ט אות  ובינה ' 'חכמה  חלק אור' 'כוכבי וראה  שם ; עיין וכו'", בו

ימי בכל מקורביו לכל כלליות  הנהגות  היו קונו] לבין בינו והשיחה  ערוך ' 'שולחן  [לימוד

לנצח ומועיל מסוגל  יעבור' ולא  ב'חוק האלה דברים  השני שקיום  שם  המובן וכפי  חייהם,

ולא 'וחק בלא  כן  כמו האדם  אותם עושה היה אפילו מאם יותר שיעור  בלי  כפלים בכפלי 

הפסק". בלי  תמיד יעבור ',

והלאה .ד. ר "ג מסימן לעיל ת"ו; סימן מוהר"ן ' 'חיי  ראה 

הואה . בפשטות  הפוסקים לימוד כי 'משפט', של  לעניין  כולן  שייכות אלו הנהגות שלוש

היא קונו לבין בינו והשיחה  וההתבודדות  דיניה , ואת התורה  משפטי את לידע  מנת  על 

עסקיו, כל על  עצמו את ושופט דן  שהאדם ה ), קיב (תהלים במשפט" דבריו "יכלכל  בחינת

השנה ראש וכן  ב), בסימן  שם גם ועיין טו; סימן קמא (ליקוטי הגנוז" "אור  בתורה כמבואר

וכו' שופר בחודש  "תקעו ה ) פא (תהלים  כמ"ש כנודע , ומשפט דין ועניינו הדין ' 'יום  הוא

כל  במשפט יעמיד "היום  השנה: ראש בתפילת אומרים שאנו וכפי יעקב", לאלקי  משפט

יהיה הפוסקים שלימוד משתדלים  שהיו ה'עובדים' שלומנו מאנשי [היו וכו'". עולמים יצורי

בזמן לערוך הקפידו קונו לבין בינו והשיחה התפילה  שאת כשם רצון ', 'עת  של  בזמן דווקא 

(וראה שם  עיין נד), סימן  קמא (ליקוטי זכרון"  מקץ "ויהי בתורה  רבינו דברי  פי  על  זה,

יום  מדי ללמוד שנזהרו שלומנו מאנשי כאלה  היו גם  ריז ). סימן ב חלק להלן בזה  עוד

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרנח

 תרצא

‰lÙz‰ ּבאמּתחת ׁשּנמצאה ה ּכללי' ה 'ּתּקּון לאחר  ּכּיֹום  הּמד ּפסת «¿ƒ»ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ

נראה   וכּו'" הע ּלֹות עּלת עֹולם , ׁשל "רּבֹונֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָהּכתבים,

ז "ל  רּבנ ּו ידי  על נתח ּברה אלטערז ׁשהיא מר ּבי ּגם ׁשמענּו וכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

:ח טעּפליקער ְִֶֶ

מבררת הלכת  ְֲָָָֹ

תרצב

Ckהּקדֹוׁש הס ּתּלקּותֹו קדם זצ"ל מֹוהרנ"ת ורּבנ ּו מֹורנּו מאדֹוננּו ׁשמעּתי »ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

ׁשל  ע ּתה  לנ ּו י ׁש ה ' ׁשּבחסדי הּקדֹוׁש, ּבלׁשֹונ ֹו אמר  וכ ׁשוהּטהֹור, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

צריכין  'ערּו ו'ׁשלחן  לנסע , צריכין  ה ּׁשנה ראׁש על מבררֹות: ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹֹֹֻהלכֹות

יֹום: ּבכל צריכין והתּבֹודדּות ְְְְְְִִִִָללמ ֹוד,

מא ] מכתב  צדיק  [נתיב

 תרצג

È‰ ׁשּלא ז"ל, נתן  ר ּבי מֹורנּו ּבׁשם ז "ל  מאבי  ּׁשּׁשמע ּתי מה להּציג ƒ¿ƒְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ונוראות נפלאות תפילות  כמה לאל תודה נגמרו הללו בעיתים שגם  "תדעו תקפ"ז: שנת  וישב

לאור  שיצאו נפשם כלתה וגם  נכספה באמת, בהם  המסתכלים וכל  מאוד, נפשות  המחיין 

מהרה".

קוד ז. זו תפילה  מובאת תפילות' 'ליקוטי  הספר  של הראשון וקודם בדפוס התפילות, לכל  ם 

הכתבים , באמתחת  שמצאנו תפילה פה הצגנו חלק הנייר  להוציא שלא "בכדי  נכתב: לה

תפילה נתחברה  שלא  לכך סמך  קצת  הוא הדבר  זה  וגם  האיכות "; ורב הכמות  מעט והיא 

מוהרנ "ת . ידי  על  זו

דבריח. יתברך  השם לפני מדבר היה  פעמים "וכמה י "א : סימן  א ' חלק הר "ן' ב'שבחי  וראה

ומסודרות, נכונות  ותפילות יפות  טענות דיבוריו בתוך לו ונזדמן מליבו, ובקשות תחינות 

כך ". אחר  גם  אותם להתפלל  רגיל יהיה למען  לזכרון , אצלו כותבם  והיה בעיניו, והוטבו



ז"ל  נר מבררת מערכת הלכת  תרנט ְֲֲֵֶֶַַַָָָֹ

הּנ"ל  והּמׁשּפט  ההלכה ּברּור לֹו ּבׁשא נמצא חּיּובזּולת  ּדברים: ׁשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ויֹום  י ֹום ּבכל  הּפֹוסקים ּבכל בללמד ּבּה לח ּדׁש והּבּקׁשה, הּתפּלה וח ּיּוב , ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

עליו  ּׁשעֹובר מה ּכפי למקֹום ג יֹום הּׁשנה ּבראׁש הּנפ ׁשֹות אספת וחּיּוב , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

הּקדֹוׁשה  ל ׁשֹונֹודּגניזת ֹו ּכאן עד :ה ; ְְְִַַָָָ

סא ] אות  סא  סימן הליקוטים [ביאור 

מלימודיא. לעצמו להוציא  שצריך  ס"א סימן  ריש קמא  מוהר "ן' ב'ליקוטי  המבואר  דהיינו

שם. עיין  להתנהג , איך  שיידע  ומשפט, הלכה בירור הצדיק

כולם ,ב. את והזהיר שציווה כללית הנהגה היתה "וזאת  קפ"ה : סימן  הר"ן ' ב'שיחות ראה

סעיף איזה  פנים  כל  על  ילמוד  פנאי  לו שאין  ביום אפילו יום ; בכל פוסק ללמוד דהיינו

תקצ "ה : שנת אסתר תענית  ה' מיום  במכתב לתרופה' וב'עלים  שם; עיין וכו'", ערוך  שולחן 

שהזהיר  ז "ל  מרבינו קדושה הנהגה  והוא  יום , בכל  ערוך שולחן  וארבעה פוסקים  לומדים "אנו

הקדושים ". בספריו וכנדפס כמפורסם זה על מאוד

אחד ג . כל  את  שהזהיר  כללית  הנהגה  היתה  זאת  "גם  קפ "ה: סימן  הר"ן ' ב'שיחות ראה 

מלפניו  ולבקש יתברך, השם לפני שיחתו ולפרש ויום  יום בכל להתבודד דהיינו ואחד,

שמדברים  אשכנז  בלשון  תהיה  זו ושיחה יתברך; לעבודתו להתקרב לזכות ותחנונים רחמים 

האלה דברים  "שני  בהערה: י"ט אות  ובינה ' 'חכמה  חלק אור' 'כוכבי וראה  שם ; עיין וכו'", בו

ימי בכל מקורביו לכל כלליות  הנהגות  היו קונו] לבין בינו והשיחה  ערוך ' 'שולחן  [לימוד

לנצח ומועיל מסוגל  יעבור' ולא  ב'חוק האלה דברים  השני שקיום  שם  המובן וכפי  חייהם,

ולא 'וחק בלא  כן  כמו האדם  אותם עושה היה אפילו מאם יותר שיעור  בלי  כפלים בכפלי 

הפסק". בלי  תמיד יעבור ',

והלאה .ד. ר "ג מסימן לעיל ת"ו; סימן מוהר"ן ' 'חיי  ראה 

הואה . בפשטות  הפוסקים לימוד כי 'משפט', של  לעניין  כולן  שייכות אלו הנהגות שלוש

היא קונו לבין בינו והשיחה  וההתבודדות  דיניה , ואת התורה  משפטי את לידע  מנת  על 

עסקיו, כל על  עצמו את ושופט דן  שהאדם ה ), קיב (תהלים במשפט" דבריו "יכלכל  בחינת

השנה ראש וכן  ב), בסימן  שם גם ועיין טו; סימן קמא (ליקוטי הגנוז" "אור  בתורה כמבואר

וכו' שופר בחודש  "תקעו ה ) פא (תהלים  כמ"ש כנודע , ומשפט דין ועניינו הדין ' 'יום  הוא

כל  במשפט יעמיד "היום  השנה: ראש בתפילת אומרים שאנו וכפי יעקב", לאלקי  משפט

יהיה הפוסקים שלימוד משתדלים  שהיו ה'עובדים' שלומנו מאנשי [היו וכו'". עולמים יצורי

בזמן לערוך הקפידו קונו לבין בינו והשיחה התפילה  שאת כשם רצון ', 'עת  של  בזמן דווקא 

(וראה שם  עיין נד), סימן  קמא (ליקוטי זכרון"  מקץ "ויהי בתורה  רבינו דברי  פי  על  זה,

יום  מדי ללמוד שנזהרו שלומנו מאנשי כאלה  היו גם  ריז ). סימן ב חלק להלן בזה  עוד

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרנח

 תרצא

‰lÙz‰ ּבאמּתחת ׁשּנמצאה ה ּכללי' ה 'ּתּקּון לאחר  ּכּיֹום  הּמד ּפסת «¿ƒ»ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ

נראה   וכּו'" הע ּלֹות עּלת עֹולם , ׁשל "רּבֹונֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָהּכתבים,

ז "ל  רּבנ ּו ידי  על נתח ּברה אלטערז ׁשהיא מר ּבי ּגם ׁשמענּו וכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

:ח טעּפליקער ְִֶֶ

מבררת הלכת  ְֲָָָֹ

תרצב

Ckהּקדֹוׁש הס ּתּלקּותֹו קדם זצ"ל מֹוהרנ"ת ורּבנ ּו מֹורנּו מאדֹוננּו ׁשמעּתי »ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

ׁשל  ע ּתה  לנ ּו י ׁש ה ' ׁשּבחסדי הּקדֹוׁש, ּבלׁשֹונ ֹו אמר  וכ ׁשוהּטהֹור, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

צריכין  'ערּו ו'ׁשלחן  לנסע , צריכין  ה ּׁשנה ראׁש על מבררֹות: ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹֹֹֻהלכֹות

יֹום: ּבכל צריכין והתּבֹודדּות ְְְְְְִִִִָללמ ֹוד,

מא ] מכתב  צדיק  [נתיב

 תרצג

È‰ ׁשּלא ז"ל, נתן  ר ּבי מֹורנּו ּבׁשם ז "ל  מאבי  ּׁשּׁשמע ּתי מה להּציג ƒ¿ƒְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ונוראות נפלאות תפילות  כמה לאל תודה נגמרו הללו בעיתים שגם  "תדעו תקפ"ז: שנת  וישב

לאור  שיצאו נפשם כלתה וגם  נכספה באמת, בהם  המסתכלים וכל  מאוד, נפשות  המחיין 

מהרה".

קוד ז. זו תפילה  מובאת תפילות' 'ליקוטי  הספר  של הראשון וקודם בדפוס התפילות, לכל  ם 

הכתבים , באמתחת  שמצאנו תפילה פה הצגנו חלק הנייר  להוציא שלא "בכדי  נכתב: לה

תפילה נתחברה  שלא  לכך סמך  קצת  הוא הדבר  זה  וגם  האיכות "; ורב הכמות  מעט והיא 

מוהרנ "ת . ידי  על  זו

דבריח. יתברך  השם לפני מדבר היה  פעמים "וכמה י "א : סימן  א ' חלק הר "ן' ב'שבחי  וראה

ומסודרות, נכונות  ותפילות יפות  טענות דיבוריו בתוך לו ונזדמן מליבו, ובקשות תחינות 

כך ". אחר  גם  אותם להתפלל  רגיל יהיה למען  לזכרון , אצלו כותבם  והיה בעיניו, והוטבו



ז"ל  נר רנמערכת הארת יר ע יסדת ה תרסאְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

נ ר הארת יר ע יס דת ְְְְִִִֵַַַָָָה

תרצה

ÚÈ„B‰Ïׁשהּׁש ּבה ׁשארת לדֹורֹות העּקרּיים יס ֹוד ֹות האּלה ּדברים ׁשה ¿ƒ«ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מ ּדברי ּבזה הּמּובן ּכפי  זצ"ל , ורּבנּו מֹורנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאדֹוננּו

ז"ל: ֲַַַמֹוהרנ"ת

 העׂשרה אמירת  ּגם ּכלּול מ ּמילא ׁשּבזה  הּׁשנה ראׁש על ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאספתנ ּו

הּקדֹוׁש. צּיּונֹו על ּתהּלים ְְִִִִַַַָקּפיטל

.ההדּפסה ְֵֶַַָָעסק

.הּקדֹוׁש צּיּונֹו על ּתמיד' ה'ּנר  ְְִִֵַַַַַָָָוהדלקת 

‰p‰Â ּובענין אחר; ּבמקֹום קצת מּזה ּכתבּתי ּכבר   הּׁשנה הראׁש ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּפה  ּבעל אפ ּלּו לבאר אפׁשר  אי א ההדּפסה ּתמיד' ה'ּנר ּובענין ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ה ּנר ׁשּבזכּות  ז"ל ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ׁשם ּׁשּכתב  מה הּמּדֹות ' ּב'ספר  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעּין 

מ ּזה  מ ּובן  ּומ ּמילא ׁשמד, מּגזרֹות נּצֹולין זית מּׁשמן ׁשּמדליקין ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּתמיד 

ּכ הּקדֹוׁש, קברֹו ׁשאצל ּתמיד להּנר וחמר קל אלפים הּמּובא ּבאלפי פי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּׁשּמּובא  למה  מּזה ותבין ׁשם, עּין ּובינה', 'חכמה הּנקרא ּבּקנטרס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמּזה

מֹוהר"ן ' רטו)ּב'לּקּוטי סי' ׁשעֹוסק(קמא והס ּתּלקּות ֹו מׁשה ׁשל קברֹו ּבענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

הלכה  הּׁשחר ּברּכת הלכ ֹות הלכֹות' ּוב 'לּקּוטי לרצ ֹון, מּׁשמד  להעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבזה

עיי"ש)ה ' סב, סא מה כה טז  י והּמּדֹות (אותיות הּתאוֹות ּכל ׁשּגם מּׁשם ְְֲִִֶַַַַָָָֹמבאר

שאתהא. ממה  מאוד נוחה  "דעתי תקצ"ג: שנת  דברים א' מיום במכתב לתרופה' 'עלים  ראה

אדוננו  בספרי  לעסוק זוכין כשאנו נצחיית  נפלאה  הצלחה הוא  כי  המפתחות , בכתיבת עוסק

אפשר  ואי  לדורות; הרבים זכות שהם תיקונים איזה  בהם לעשות בפרט ז"ל, ורבינו מורנו

בחלק  ולהלן ההדפסה , עסק מעניין הסמוכים בסימנים  עוד ראה הזה ". העסק גודל לבאר

הכתיבה '. וידי הסמיכה  'ידי  בערך והלאה  קנ"א מסימן  ב'

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרס

 תרצד

ÔÈÚaׁשמעּתי זצ "ל, ור ּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ׁשהזהיר 'ער ּו 'ׁשלחן לּמּוד ¿ƒ¿«ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

סעיף ללמד ׁשּדי ּפי על ׁשאף  ז"ל מ ֹוהרנ "ת מֹורנ ּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבׁשם

אב  ׁשהּוא מקֹום ּבכל לבד ּפסקאחד ׁשהּוא ּכזה סעיף ּדוקא ל ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

:ו הלכה  ֲָָ

יא ] אות (ג ) מוהר"ן אנשי אור, [כוכבי

לקיים  רבינו שציוונו שכמו מסברא אומרים  והיו אחת , שעה משך ערוך  שולחן ביומו

במשך  הוא ערוך  שולחן  ללמוד החיוב גם כן אחת, שעה  במשך ההתבודדות עצת את

ב"ר  אברהם רבי  וגם  המשפט; לעניין  כאמור שייכים  הללו הציוויים  שני כי  זה , זמן

חס  ייפול  לבל בנפשו להיזהר אחד לכל  שיש ופשוט ברור אמנם כך. נוהג  היה  נחמן 

בשולחן פסוקה  הלכה  איזו פנים  כל על  יום בכל ללמוד רבינו, ציווי מעיקר ושלום 

שם  דבריו ובהמשך  (רל"י ); אלה ]. כגון  והידורים הנהגות  לקיים המאמץ מפאת  ערוך,

דברים  השלושה  הן שהן  דעתי לעניות  "והנראה וז"ל: נחמן ב"ר  אברהם  רבי  כותב

המוכרחים  והנהגותיו עצותיו לכלליות  עליהם  ולחפש לבקש ואיש איש בכל המוכרחים

ולמצוא לברר  מגיע  שידו מקום  עד אחד כל  של שעסקו מה הוא הפוסקים  לימוד כי  לו:

היא והתפילה הנ "ל; והדינים  וההנהגות אמת  המשפטי  שבכללות  ההלכה  בירור  עתה גם 

לבלבלו  המוח אל  העולה הגוף עכירות  ועשן  מהתאוות  להזדכך העיקרית  הסגולה

רצונו  לעשות לפעמים ויתאווה  ירצה  אם גם  הנ"ל  והעצה המשפט מבירור ולהתעותו

המנהיג שהוא  הנפשות , שבכללות המוח אל מהגוף הזה העשן ועולה נמשך  וכן  יתברך ,

ו  להבין  הזאת  בעת  וכבד קשה  בעצמו עליו גם  להיות כנ "ל, בירורישבהם  בעצם להשכיל 

גדול  זאת  כל  ועם  כנ"ל ; ויום יום  בכל ואיש איש לכל  המוכרחים  והמשפטים  ההנהגות

בקודש  לבוא כיפורים היום  תיקוני המשכת כל שמשם הנ "ל, השנה ראש מעלת ועצום

שיהיה מוכרח  זה שמחמת  אחר  במקום  ביארתי  וכבר הנ "ל. ההלכות שבביאור הקודשים

הצדיק  ומציאות להתגלות ולהתפלל  ולחפש לבקש הנ"ל  והתפילה הבקשה עיקר  כל

התגברות מתכלית  להזדכך  ביכולת  יהיה לבד ידו על כי  בעצמו, הנ "ל יועץ' וה 'פלא

והוצאות הבירור לתכלית  זה לעומת זה  ולהתעלות  האלה, הימים  שבאחרית הטינופת 

הנ"ל ". לאור  המשפט

פסק ו . על בו חולקים  האחרונים אשר  כזה  הלכה בפסק ערוך' ב'שולחן כשלומד אבל 

בזה . די אין   שעליו האחרונים  פסק את ללמוד בלי  המחבר  בדברי  רק לומד והוא המחבר ,

ב'. אות ס"ב סימן  ושם ו', אות  ח' סימן  קמא ליקוטי וראה  (רל"י );



ז"ל  נר רנמערכת הארת יר ע יסדת ה תרסאְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

נ ר הארת יר ע יס דת ְְְְִִִֵַַַָָָה

תרצה

ÚÈ„B‰Ïׁשהּׁש ּבה ׁשארת לדֹורֹות העּקרּיים יס ֹוד ֹות האּלה ּדברים ׁשה ¿ƒ«ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מ ּדברי ּבזה הּמּובן ּכפי  זצ"ל , ורּבנּו מֹורנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאדֹוננּו

ז"ל: ֲַַַמֹוהרנ"ת

 העׂשרה אמירת  ּגם ּכלּול מ ּמילא ׁשּבזה  הּׁשנה ראׁש על ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאספתנ ּו

הּקדֹוׁש. צּיּונֹו על ּתהּלים ְְִִִִַַַָקּפיטל

.ההדּפסה ְֵֶַַָָעסק

.הּקדֹוׁש צּיּונֹו על ּתמיד' ה'ּנר  ְְִִֵַַַַַָָָוהדלקת 

‰p‰Â ּובענין אחר; ּבמקֹום קצת מּזה ּכתבּתי ּכבר   הּׁשנה הראׁש ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּפה  ּבעל אפ ּלּו לבאר אפׁשר  אי א ההדּפסה ּתמיד' ה'ּנר ּובענין ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ה ּנר ׁשּבזכּות  ז"ל ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ׁשם ּׁשּכתב  מה הּמּדֹות ' ּב'ספר  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעּין 

מ ּזה  מ ּובן  ּומ ּמילא ׁשמד, מּגזרֹות נּצֹולין זית מּׁשמן ׁשּמדליקין ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּתמיד 

ּכ הּקדֹוׁש, קברֹו ׁשאצל ּתמיד להּנר וחמר קל אלפים הּמּובא ּבאלפי פי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּׁשּמּובא  למה  מּזה ותבין ׁשם, עּין ּובינה', 'חכמה הּנקרא ּבּקנטרס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמּזה

מֹוהר"ן ' רטו)ּב'לּקּוטי סי' ׁשעֹוסק(קמא והס ּתּלקּות ֹו מׁשה ׁשל קברֹו ּבענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

הלכה  הּׁשחר ּברּכת הלכ ֹות הלכֹות' ּוב 'לּקּוטי לרצ ֹון, מּׁשמד  להעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבזה

עיי"ש)ה ' סב, סא מה כה טז  י והּמּדֹות (אותיות הּתאוֹות ּכל ׁשּגם מּׁשם ְְֲִִֶַַַַָָָֹמבאר

שאתהא. ממה  מאוד נוחה  "דעתי תקצ"ג: שנת  דברים א' מיום במכתב לתרופה' 'עלים  ראה

אדוננו  בספרי  לעסוק זוכין כשאנו נצחיית  נפלאה  הצלחה הוא  כי  המפתחות , בכתיבת עוסק

אפשר  ואי  לדורות; הרבים זכות שהם תיקונים איזה  בהם לעשות בפרט ז"ל, ורבינו מורנו

בחלק  ולהלן ההדפסה , עסק מעניין הסמוכים בסימנים  עוד ראה הזה ". העסק גודל לבאר

הכתיבה '. וידי הסמיכה  'ידי  בערך והלאה  קנ"א מסימן  ב'

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרס

 תרצד

ÔÈÚaׁשמעּתי זצ "ל, ור ּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ׁשהזהיר 'ער ּו 'ׁשלחן לּמּוד ¿ƒ¿«ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

סעיף ללמד ׁשּדי ּפי על ׁשאף  ז"ל מ ֹוהרנ "ת מֹורנ ּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבׁשם

אב  ׁשהּוא מקֹום ּבכל לבד ּפסקאחד ׁשהּוא ּכזה סעיף ּדוקא ל ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

:ו הלכה  ֲָָ

יא ] אות (ג ) מוהר"ן אנשי אור, [כוכבי

לקיים  רבינו שציוונו שכמו מסברא אומרים  והיו אחת , שעה משך ערוך  שולחן ביומו

במשך  הוא ערוך  שולחן  ללמוד החיוב גם כן אחת, שעה  במשך ההתבודדות עצת את

ב"ר  אברהם רבי  וגם  המשפט; לעניין  כאמור שייכים  הללו הציוויים  שני כי  זה , זמן

חס  ייפול  לבל בנפשו להיזהר אחד לכל  שיש ופשוט ברור אמנם כך. נוהג  היה  נחמן 

בשולחן פסוקה  הלכה  איזו פנים  כל על  יום בכל ללמוד רבינו, ציווי מעיקר ושלום 

שם  דבריו ובהמשך  (רל"י ); אלה ]. כגון  והידורים הנהגות  לקיים המאמץ מפאת  ערוך,

דברים  השלושה  הן שהן  דעתי לעניות  "והנראה וז"ל: נחמן ב"ר  אברהם  רבי  כותב

המוכרחים  והנהגותיו עצותיו לכלליות  עליהם  ולחפש לבקש ואיש איש בכל המוכרחים

ולמצוא לברר  מגיע  שידו מקום  עד אחד כל  של שעסקו מה הוא הפוסקים  לימוד כי  לו:

היא והתפילה הנ "ל; והדינים  וההנהגות אמת  המשפטי  שבכללות  ההלכה  בירור  עתה גם 

לבלבלו  המוח אל  העולה הגוף עכירות  ועשן  מהתאוות  להזדכך העיקרית  הסגולה

רצונו  לעשות לפעמים ויתאווה  ירצה  אם גם  הנ"ל  והעצה המשפט מבירור ולהתעותו

המנהיג שהוא  הנפשות , שבכללות המוח אל מהגוף הזה העשן ועולה נמשך  וכן  יתברך ,

ו  להבין  הזאת  בעת  וכבד קשה  בעצמו עליו גם  להיות כנ "ל, בירורישבהם  בעצם להשכיל 

גדול  זאת  כל  ועם  כנ"ל ; ויום יום  בכל ואיש איש לכל  המוכרחים  והמשפטים  ההנהגות

בקודש  לבוא כיפורים היום  תיקוני המשכת כל שמשם הנ "ל, השנה ראש מעלת ועצום

שיהיה מוכרח  זה שמחמת  אחר  במקום  ביארתי  וכבר הנ "ל. ההלכות שבביאור הקודשים

הצדיק  ומציאות להתגלות ולהתפלל  ולחפש לבקש הנ"ל  והתפילה הבקשה עיקר  כל

התגברות מתכלית  להזדכך  ביכולת  יהיה לבד ידו על כי  בעצמו, הנ "ל יועץ' וה 'פלא

והוצאות הבירור לתכלית  זה לעומת זה  ולהתעלות  האלה, הימים  שבאחרית הטינופת 

הנ"ל ". לאור  המשפט

פסק ו . על בו חולקים  האחרונים אשר  כזה  הלכה בפסק ערוך' ב'שולחן כשלומד אבל 

בזה . די אין   שעליו האחרונים  פסק את ללמוד בלי  המחבר  בדברי  רק לומד והוא המחבר ,

ב'. אות ס"ב סימן  ושם ו', אות  ח' סימן  קמא ליקוטי וראה  (רל"י );



ז"ל  נר ההדסה מערכת עסק תרסג ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ËÈÓ Ôe‡ ËÏÚ‚ ËÈÓ ˜‡ËL ÔÈÈÊ ËÏ‡Ê È‡ ,'‰ˆeÁ EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈ' ÔÈÈÊ«»«¿»∆»ƒ»¿«¿«¿ƒ∆¿ƒ
"!‡ÁË ËÈÓ Ôe‡ ÔBˆּו'טרף ּכעת מס ּתּלק  הּסֹופר ּכׁשעזרא ("נּו,  »ƒƒ¿»ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּפסּול'; 'טרף ּורבב ֹות אלפים הּיֹום ׁשּיׁש ּכמ ֹו הר ּבה, ּכ ּכל מתּגּבר  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּפס ּול'

אני נּו, הּכל . על ּתּקּון יהיה רּבנּו ׁשל מ ּספר ֹו אחד ׁשּדף  מקּוה אני  ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאבל

'יפ ּוצ ּו ׁשּיתק ּים הּספרים, את להדּפיס  יהיה ׁשעסקכם אתכם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמזהיר 

ח ּוצה' טז)מעינֹותי ה ּוברצֹון (משלי ּבממ ֹון ּבזה  חזקים ׁשּתהיּו , ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ

חמ ׁש לּתן צרי ּכן  ּגם "אּתה יאיר: נר ֹו יצחק רּבי לבנ ֹו ואמר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּובטרחה").

ּכסף": רּוּבל ׁשּׁשים ּתן  לאו ואם זה; על ּכסף רּוּבל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמא ֹות

מוהרנ"ת ] הסתלקות [מכתב

 תרצז

˙BÚeLa ׁשעמד ה ּספרים, מהדּפסת ז "ל  מֹוהרנ"ת ּדּבר תקפ"א ׁשנת ¿»ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכּיד ּוע קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ואמר הּספר, ּבאמצע  ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָה ּדפ ּוס 

ב) דבחדש מס' יתרו, דר "י הּקדֹוׁש(מכילתא ּבספרֹו ז "ל  רּבנ ּו ּבׁשם ואמר  ,ְְְְִֵֵַַַַָָ

ד' ע ּמּוד ל"ט ּדף  ּתנינא עק ׁשן א ּבלּקּוטי  להיֹות צרי" הּמתחיל ּבּדּבּור ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָ

הּקדּׁשה, לׁשערי מ ּמׁש סמ ּו" אדם ּכׁשר ֹואה ּדבר' ה'ּבעל ׁשּדר ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּגדֹול",

וכּו'", מאד מאד ּגדֹול  ּבהתּגּברּות עליו מת ּפּׁשט הּוא אז  ׁשּיכנס ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹוכמעט 

ּבני ׁשּכּמה ואמר  מההתחלה; יֹותר קׁשה ׁשהּסֹוף  מּזה ׁשּמּוכח  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָואמר

הּוא  אז  ּוכ ׁשּמתחיל ּבהתחלתֹו, מאד ל ֹו קׁשה מּסכת איזה ּכׁשּלֹומד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאדם,

הּסֹוף ּכי לגמרּה, יכ ֹול אינֹו הּמּסכת ּולסֹוף מניעה, ׁשּום  ּבלי ּכסדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹומד

ּבּגמרא  ּדאיתא ואמר לגמר ּה. ק ׁשה  ּכי ּדף , איזה לּׁשאר וצרי יֹותר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָקׁשה

ו) סי' עקב תנחומא ומירק; ד "ה כט. חולין תוס' וראה ה"ה, פ"י פסחים :(ירושלמי

 ּגמר" לֹו "אֹומרים ּומּדאמר ּו ּגמר", לֹו אֹומרים ּבּמצוה ְְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹ"הּמתחיל

ּפי על "אף ואמר: 'ּגמר'. לֹו ל ֹומר ׁשּצריכים מאד , ק ׁשה  הּגמר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבוּדאי

מ"ח .א. סימן תנינא  ליקוטי  כיום : תקע "א ; בדפוס

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרסב 

הּנ"ל 'ׁשמד' ּבענין ּכלּול הּכל האּפיק ֹורסּות, ּבפרט אות רעֹות , שם (וראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

ה'ּנרמז) ּבדבר  ז"ל מ ֹוהרנ "ת הפליג ּביחד האּלה הענינים ּכל ּומ ּצרּוף ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ז"ל. מאבי ּבפרּוׁש ׁשמעּתי ּכן ,וער ׁשעּור אין  עד ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּתמיד '

‰ÊÂּכפי ּדוקא הּוא אמת  ה ּצּדיקי ׁשל והנהגה מצוה ּכל  ׁשּסגּלת ידּוע ¿∆ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

אפׁשר אי ׁשּבגׁשמּיּות ּכמֹו ּכי ּדבר , ּבכל מּזה ׁשּנצטּוּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּפרטים

ע ׂשּו אם אם  ּכי להּמחלה הרפּואה ּכח  ה ּסּמים מהרּכבת  הּפעל אל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּתצא

הר ֹופא  ּבּנמצא היה (אם הרֹופא מ ּפי ׁשּיצאּו הּפרטים ּבכל מ ּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻמכּון

ּתהּלים  ק ּפיטל העׂשרה ּבענין למׁשל הּנפׁש, ּבחלי מּמׁש כן ּכמֹו ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאמּתי),

ׁשּדקּדק ּתמיד', ה'ּנר ּבענין וכן לּצלן, רחמנא  הּברית לפגם מסּגלים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהם

זית': 'ׁשמן ּבפרט ּופרט זצ "ל ורּבנּו מֹורנּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאדֹוננּו

(ב )] מוהר "ן אנשי אחרי אור, [כוכבי

  ניזת למק הנה רא ה פת אספת ח ב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹעניני 

והלאה ר "ג יממ לעיל  ,' ה נה  הרא'  ער ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹראה 

ההדסה  ְֵֶַַָָעסק

[ארת ה עניני  ְְְְִֵַָָָ[אר 

קנ"א מסימ ב' חלק  להל הכתיבה ' וידי הסמיכה  'ידי בער ראה   זה לעניי השיי [עוד 

רח "צ] רצ"ז סימני וש והלאה ,

 תרצו

Ó‡Âהּלׁשֹון:[מ ֹוהרנ"ת ּבזה הסּתּלקּותֹו] ‰ÙBqקדם ‡ÊÚ Ê‡ ,‡" ¿»«ְְְֲִֶֶַַַַָֹ««∆¿»«≈
ÚÒ ÈÂÂ ,ÏÈÙ ÈBÊ‡ ab˙Ó CÈÊ ÊÈ‡ ÏeÒt ÛÈÈË Ôe‡ ˜ÚÂÂ‡ ËÈÈ‚≈«∆¿≈»ƒƒƒ¿«≈«ƒƒ∆
ÏËÚÏa ÔÈÈ‡ Ê‡ Û‡‰ CÈ‡ ‡ ;ÏeÒt ÛÈÈË ˙Be ÌÈÙÏ‡ ‡„ ËÈÈ‰ ÊÈ‡ƒ«¿»¬»ƒ¿»¿≈»»ƒ»«≈¿∆¿
CÈ‡ ‚‡Ê ,e .‚È„Ï‡ ÛÈB‡ Ôewz ‡ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ Ï"Ê eaÓ ÙÒ ÌÚ„ ÔeÙ∆≈∆≈«≈«∆««ƒ«¿ƒ¿»ƒ
Ï‡Ê ÚÒ ,ÌÈÙÒ ‡Èc Ô˜ec ËÏ‡Ê È‡ ÔÈÈÊ Ï‡Ê ‡cÚ ÚÈÈ‡ Ê‡ Ô‡ CÈÈ‡«»««∆À¿»»«ƒ»¿¿¿ƒ¿»ƒ∆»



ז"ל  נר ההדסה מערכת עסק תרסג ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ËÈÓ Ôe‡ ËÏÚ‚ ËÈÓ ˜‡ËL ÔÈÈÊ ËÏ‡Ê È‡ ,'‰ˆeÁ EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈ' ÔÈÈÊ«»«¿»∆»ƒ»¿«¿«¿ƒ∆¿ƒ
"!‡ÁË ËÈÓ Ôe‡ ÔBˆּו'טרף ּכעת מס ּתּלק  הּסֹופר ּכׁשעזרא ("נּו,  »ƒƒ¿»ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּפסּול'; 'טרף ּורבב ֹות אלפים הּיֹום ׁשּיׁש ּכמ ֹו הר ּבה, ּכ ּכל מתּגּבר  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּפס ּול'

אני נּו, הּכל . על ּתּקּון יהיה רּבנּו ׁשל מ ּספר ֹו אחד ׁשּדף  מקּוה אני  ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאבל

'יפ ּוצ ּו ׁשּיתק ּים הּספרים, את להדּפיס  יהיה ׁשעסקכם אתכם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמזהיר 

ח ּוצה' טז)מעינֹותי ה ּוברצֹון (משלי ּבממ ֹון ּבזה  חזקים ׁשּתהיּו , ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ

חמ ׁש לּתן צרי ּכן  ּגם "אּתה יאיר: נר ֹו יצחק רּבי לבנ ֹו ואמר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּובטרחה").

ּכסף": רּוּבל ׁשּׁשים ּתן  לאו ואם זה; על ּכסף רּוּבל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמא ֹות

מוהרנ"ת ] הסתלקות [מכתב

 תרצז

˙BÚeLa ׁשעמד ה ּספרים, מהדּפסת ז "ל  מֹוהרנ"ת ּדּבר תקפ"א ׁשנת ¿»ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכּיד ּוע קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ואמר הּספר, ּבאמצע  ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָה ּדפ ּוס 

ב) דבחדש מס' יתרו, דר "י הּקדֹוׁש(מכילתא ּבספרֹו ז "ל  רּבנ ּו ּבׁשם ואמר  ,ְְְְִֵֵַַַַָָ

ד' ע ּמּוד ל"ט ּדף  ּתנינא עק ׁשן א ּבלּקּוטי  להיֹות צרי" הּמתחיל ּבּדּבּור ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָ

הּקדּׁשה, לׁשערי מ ּמׁש סמ ּו" אדם ּכׁשר ֹואה ּדבר' ה'ּבעל ׁשּדר ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּגדֹול",

וכּו'", מאד מאד ּגדֹול  ּבהתּגּברּות עליו מת ּפּׁשט הּוא אז  ׁשּיכנס ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹוכמעט 

ּבני ׁשּכּמה ואמר  מההתחלה; יֹותר קׁשה ׁשהּסֹוף  מּזה ׁשּמּוכח  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָואמר

הּוא  אז  ּוכ ׁשּמתחיל ּבהתחלתֹו, מאד ל ֹו קׁשה מּסכת איזה ּכׁשּלֹומד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאדם,

הּסֹוף ּכי לגמרּה, יכ ֹול אינֹו הּמּסכת ּולסֹוף מניעה, ׁשּום  ּבלי ּכסדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹומד

ּבּגמרא  ּדאיתא ואמר לגמר ּה. ק ׁשה  ּכי ּדף , איזה לּׁשאר וצרי יֹותר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָקׁשה

ו) סי' עקב תנחומא ומירק; ד "ה כט. חולין תוס' וראה ה"ה, פ"י פסחים :(ירושלמי

 ּגמר" לֹו "אֹומרים ּומּדאמר ּו ּגמר", לֹו אֹומרים ּבּמצוה ְְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹ"הּמתחיל

ּפי על "אף ואמר: 'ּגמר'. לֹו ל ֹומר ׁשּצריכים מאד , ק ׁשה  הּגמר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבוּדאי

מ"ח .א. סימן תנינא  ליקוטי  כיום : תקע "א ; בדפוס

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרסב 

הּנ"ל 'ׁשמד' ּבענין ּכלּול הּכל האּפיק ֹורסּות, ּבפרט אות רעֹות , שם (וראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

ה'ּנרמז) ּבדבר  ז"ל מ ֹוהרנ "ת הפליג ּביחד האּלה הענינים ּכל ּומ ּצרּוף ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ז"ל. מאבי ּבפרּוׁש ׁשמעּתי ּכן ,וער ׁשעּור אין  עד ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּתמיד '

‰ÊÂּכפי ּדוקא הּוא אמת  ה ּצּדיקי ׁשל והנהגה מצוה ּכל  ׁשּסגּלת ידּוע ¿∆ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

אפׁשר אי ׁשּבגׁשמּיּות ּכמֹו ּכי ּדבר , ּבכל מּזה ׁשּנצטּוּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּפרטים

ע ׂשּו אם אם  ּכי להּמחלה הרפּואה ּכח  ה ּסּמים מהרּכבת  הּפעל אל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּתצא

הר ֹופא  ּבּנמצא היה (אם הרֹופא מ ּפי ׁשּיצאּו הּפרטים ּבכל מ ּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻמכּון

ּתהּלים  ק ּפיטל העׂשרה ּבענין למׁשל הּנפׁש, ּבחלי מּמׁש כן ּכמֹו ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאמּתי),

ׁשּדקּדק ּתמיד', ה'ּנר ּבענין וכן לּצלן, רחמנא  הּברית לפגם מסּגלים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהם

זית': 'ׁשמן ּבפרט ּופרט זצ "ל ורּבנּו מֹורנּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאדֹוננּו

(ב )] מוהר "ן אנשי אחרי אור, [כוכבי

  ניזת למק הנה רא ה פת אספת ח ב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹעניני 

והלאה ר "ג יממ לעיל  ,' ה נה  הרא'  ער ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹראה 

ההדסה  ְֵֶַַָָעסק

[ארת ה עניני  ְְְְִֵַָָָ[אר 

קנ"א מסימ ב' חלק  להל הכתיבה ' וידי הסמיכה  'ידי בער ראה   זה לעניי השיי [עוד 

רח "צ] רצ"ז סימני וש והלאה ,

 תרצו

Ó‡Âהּלׁשֹון:[מ ֹוהרנ"ת ּבזה הסּתּלקּותֹו] ‰ÙBqקדם ‡ÊÚ Ê‡ ,‡" ¿»«ְְְֲִֶֶַַַַָֹ««∆¿»«≈
ÚÒ ÈÂÂ ,ÏÈÙ ÈBÊ‡ ab˙Ó CÈÊ ÊÈ‡ ÏeÒt ÛÈÈË Ôe‡ ˜ÚÂÂ‡ ËÈÈ‚≈«∆¿≈»ƒƒƒ¿«≈«ƒƒ∆
ÏËÚÏa ÔÈÈ‡ Ê‡ Û‡‰ CÈ‡ ‡ ;ÏeÒt ÛÈÈË ˙Be ÌÈÙÏ‡ ‡„ ËÈÈ‰ ÊÈ‡ƒ«¿»¬»ƒ¿»¿≈»»ƒ»«≈¿∆¿
CÈ‡ ‚‡Ê ,e .‚È„Ï‡ ÛÈB‡ Ôewz ‡ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ Ï"Ê eaÓ ÙÒ ÌÚ„ ÔeÙ∆≈∆≈«≈«∆««ƒ«¿ƒ¿»ƒ
Ï‡Ê ÚÒ ,ÌÈÙÒ ‡Èc Ô˜ec ËÏ‡Ê È‡ ÔÈÈÊ Ï‡Ê ‡cÚ ÚÈÈ‡ Ê‡ Ô‡ CÈÈ‡«»««∆À¿»»«ƒ»¿¿¿ƒ¿»ƒ∆»



ז"ל  נר ההדסה מערכת עסק תרסה ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מאד", רחבה מצות" ּפרּוׁש וזה ּגדֹול, ּתכלית מּזה יׁש ׁשהּוא, ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאפּלּו

הּקדֹוׁש. הּספר ל ׁשֹון ּכאן עד ְְֵֵֶַַַָָָוהבן ;

Ó‡Âעצמי מח ּיה אני מקֹום מּכל מאד, עלי קׁשה ׁשהּסֹוף ּפי  על  "ׁשאף  ¿»«ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

‡Á„ּבזה, Ûc ˙Òt„‰a elÙ‡L ‰ÓÏL ‰eÓ‡a ÔÈÓ‡Ó È‡ Èk ֶָƒ¬ƒ«¬ƒ∆¡»¿≈»∆¬ƒ¿«¿»««∆»
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa Ôewz ‰fÓ ‰NÚ הּספר חצי ׁשהדּפסּתי ׁשּכן ּומּכל , «¬∆ƒ∆ƒ¿»»»ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

להדּפיס ֹו יתּבר ה ּׁשם לי יעזר ּובו ּדאי ּגדֹול; ּתכלית מ ּזה  נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבוּדאי

הדּפסּתי ׁשּלא  ּפי על אף א מּזה, ה ּתכלית עּקר יהיה ּבוּדאי  ואז ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹלגמרי ,

יגמר "ה' סּים: זה ועל ּגדֹול"; ּתכלית נעׂשה מּזה ּגם  הּספר  חצי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

וכּו' :ג ּבעדי" ְֲִַ

מוהרנ"ת ] מתלמידי אחד  ד[כת "י

מבאר ג . שם  ולהלן), טו מאות (בפרט ד' ומתן  משא  הלכות ' ב'ליקוטי עוד וראה

קצת עימהם  "דיברתי  ל"ג : סימן  ב' חלק מוהרנ"ת' וב'ימי זה ; עניין בארוכה מוהרנ "ת 

מתורתו  חיים אלקים  דברי ממנו לשמוע יודל לרבי  שבאו הנעורים  מבני  שניים עם  (היינו

כמה רואין  אנו 'הלא  להם: ואמרתי  הרבה , אותם וניחמתי  למצאו) הצליחו ולא  רבינו של

לעשות או פרנסה עסקי  בשביל  דבר  איזה  אצלו לפעול כדי אדון  לאיזה נוסעים אדם  בני

והטירחא ההוצאה וכל לחזור, וצריכין  בביתו, אותו מוצאים ואין  ומתן , משא  איזה עימו

מזדמן רוב פי ועל הפעם , עוד ונוסעים  חוזרים כן פי על  ואף   לגמרי  בחינם היתה

בביתם  אותם  שמוצאים  או בביתם, אותם  מוצאים ואין  הרבה פעמים  לאדונים  שנוסעים 

אלפי וכמה כמה  אחת על  אחרים ; בעסקים טרודים  הם  כי להם , ליכנס אפשר אי אבל 

להתקרב  בשביל  ולבוא  ולחזור  לבוא יש וכמה  כמה  וחומר  קל רבבות  וריבי אלפים

לעולמי לפניו טובה  שיהיו דקדושה , חיות  מהם לקבל  שיכולים  אמיתיים כשרים  לאנשים

הדבר  משיגין  אין  אם  אפילו שבקדושה , דבר  בשביל  כשנוסעים  ובפרט נצחים, ולנצח עד

היתה כוונתו פנים  כל  על  כי לעולם , נאבדת אינה בעצמה היגיעה  כן  פי  על אף  

על  שהוצאתם  ופרוטה פרוטה  כל ושכר  פסיעה כל שכר  ה' ישלם ובוודאי  לטובה,

לעולם , נאבד אינו שבקדושה  דבר איזה  בשביל  תנועה  ושום  פסיעה שום כי  הוצאות,

על  בספר שראיתי מה לפניהם אז  והזכרתי  ההוא'. הדבר  להשיג  זוכין  אין  אם אפילו

ניחמתי ובזה  מקומו; כאן ואין  וכו'', מראשיתו דבר אחרית 'טוב ח ) ז  (קהלת פסוק

לשלום ". ונסעו קצת, אותם  והחזקתי  והחייתי 

בתחילתו.ד. אומן ' 'אמונת בספר  נדפס

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרסד 

הּׁשאר ועל ּכאן, עד ׁשהדּפס ּתי ּפנים  ּכל  על ּבזה ּדי מאד , ק ׁשה  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּסֹוף

ה ּׁשלֹום עליו  הּמל ּדוד התּפּלל זה על ּכי ּבעדי"; יגמר ה' קלח (תהלים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

סּיע ּתא ז) זה על  וצרי ּכּנ"ל, מאד ק ׁשה הּגמר ּכי ּבעדי", יגמר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"ה'

והבן". ְְִֵַָָד ׁשמ ּיא,

Ó‡Âּבהק ּדמתֹו ספר ּבאיזה על בׁשראה העּקר  ע ֹוׂשה ּׁשאדם מה ּכל , ¿»«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

אזי ּביתֹו ּבֹונה ּכׁשאדם למׁשל ּומּביט, צ ֹופה הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתכלית

הּוא  אזי ּגמירא עד הּבית ּוכׁשּיבנהּו מּזה, ּתכלית ׁשּום ל ֹו אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבהתחלתֹו

מּזה, ּתכלית  ׁשּום לֹו אין ּבהתחלה ספרים, ּבהדּפסת וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּתכלית,

ּתכלית  מּזה יהיה אז  לגמרי אֹותֹו ואדּפיס  ּגמירא  עד ספרי את ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכׁשאגמר

ּכי ּכאן, עד ּׁשּכתבּתי ּבמה ּפנים ּכל על  לי ּדי  כן ּפי  על  אף אבל  ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָהעּקר.

יבנה  ּכׁשּלא ּכּנ"ל, הּבית  ּכמ ֹו ּדברים, ׁשּבׁשאר ּכמֹו אינ ֹו ׁשּבקדּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבדבר

ּבדבר אבל ּתכלית , ׁשּום מּזה אין  ּבאמצע אפ ּלּו לגמרי, הּבית ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת

מאד. ּגדֹול  ּתכלית מ ּזה יׁש ּבקדּׁשה  ּׁשּיעׂשה מה ׁשּכל ּכן, אינ ֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשּבקדּׁשה 

ה ּׁשלֹוםו  עליו הּמל ּדוד ׁשאמר צו)זה קיט ראיתי(תהלים ּתכלה "לכל : ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּבעֹולם  הּדברים ּכל  הינ ּו ּתכלה, לכל ּפרּוׁש: מאד", מצות רחבה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹקץ ,

הּדבר אבל ּתכלית , ׁשּום  מ ּזה לֹו אין זה הא ּכי  הּקץ, על  להּביט  ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָצריכין

ּׁשעֹוׂשה, מה ּכל אפ ּלּו ּכי ּדיקא, הּקץ על לראֹות צרי אינ ֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבקדּׁשה 

מגדר ב. נודע  "כבר  ל "ג: דרוש פיגו אפרים ב"ר עזריה  לרבי  לעתים ' 'בינה בספר ראה

אליו, המביאות  הפעולות כל השלמת  אחר  הכל, בסוף אלא  מושג  שאינו האמיתי ותכלית

ההליכה כמו הם כולם  כי כלל, 'תכלית' שם  לו יתייחס לא  האמצעים  מן  לזה הקודם  וכל

הקדושה תורתנו נתעלתה  אכן  בתכלית; המנוחה היא שם   הנרצה המקום  אל  ובהגיע בדרך ,

שידע מה בכל אלא סופה, עד האדם שישיגנה במה  תלוי תכליתה  אין כי  זה , על רב עילוי

המכוון והוא התכלית. במדריגת אליו ההשגות כל  תהיינה  מעט מעט ממנה  וישיגנה 

אל  לבוא  ירצה, מאוד', מצוותך רחבה קץ, ראיתי  תכלה 'לכל באמרו השלום  עליו למשורר 

יבוא לא  כי  הפעולות, כל של והסוף הקץ יצטרך  בהכרח ראיתי שיהיה  תכלית איזה השגת 

לה שיש מאוד, רחבה  היא כן , אינם תורתך  מצוות אבל קודם, ולא  הקץ, אחר  אלא התכלית 

עוד  ועיי"ש וכו'", אחד תכלית לו קנה   ממנה  שישיג  וקוץ קוץ ובכל הרבה , תכליות

באריכות .



ז"ל  נר ההדסה מערכת עסק תרסה ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מאד", רחבה מצות" ּפרּוׁש וזה ּגדֹול, ּתכלית מּזה יׁש ׁשהּוא, ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאפּלּו

הּקדֹוׁש. הּספר ל ׁשֹון ּכאן עד ְְֵֵֶַַַָָָוהבן ;

Ó‡Âעצמי מח ּיה אני מקֹום מּכל מאד, עלי קׁשה ׁשהּסֹוף ּפי  על  "ׁשאף  ¿»«ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

‡Á„ּבזה, Ûc ˙Òt„‰a elÙ‡L ‰ÓÏL ‰eÓ‡a ÔÈÓ‡Ó È‡ Èk ֶָƒ¬ƒ«¬ƒ∆¡»¿≈»∆¬ƒ¿«¿»««∆»
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa Ôewz ‰fÓ ‰NÚ הּספר חצי ׁשהדּפסּתי ׁשּכן ּומּכל , «¬∆ƒ∆ƒ¿»»»ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

להדּפיס ֹו יתּבר ה ּׁשם לי יעזר ּובו ּדאי ּגדֹול; ּתכלית מ ּזה  נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבוּדאי

הדּפסּתי ׁשּלא  ּפי על אף א מּזה, ה ּתכלית עּקר יהיה ּבוּדאי  ואז ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹלגמרי ,

יגמר "ה' סּים: זה ועל ּגדֹול"; ּתכלית נעׂשה מּזה ּגם  הּספר  חצי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

וכּו' :ג ּבעדי" ְֲִַ

מוהרנ"ת ] מתלמידי אחד  ד[כת "י

מבאר ג . שם  ולהלן), טו מאות (בפרט ד' ומתן  משא  הלכות ' ב'ליקוטי עוד וראה

קצת עימהם  "דיברתי  ל"ג : סימן  ב' חלק מוהרנ"ת' וב'ימי זה ; עניין בארוכה מוהרנ "ת 

מתורתו  חיים אלקים  דברי ממנו לשמוע יודל לרבי  שבאו הנעורים  מבני  שניים עם  (היינו

כמה רואין  אנו 'הלא  להם: ואמרתי  הרבה , אותם וניחמתי  למצאו) הצליחו ולא  רבינו של

לעשות או פרנסה עסקי  בשביל  דבר  איזה  אצלו לפעול כדי אדון  לאיזה נוסעים אדם  בני

והטירחא ההוצאה וכל לחזור, וצריכין  בביתו, אותו מוצאים ואין  ומתן , משא  איזה עימו

מזדמן רוב פי ועל הפעם , עוד ונוסעים  חוזרים כן פי על  ואף   לגמרי  בחינם היתה

בביתם  אותם  שמוצאים  או בביתם, אותם  מוצאים ואין  הרבה פעמים  לאדונים  שנוסעים 

אלפי וכמה כמה  אחת על  אחרים ; בעסקים טרודים  הם  כי להם , ליכנס אפשר אי אבל 

להתקרב  בשביל  ולבוא  ולחזור  לבוא יש וכמה  כמה  וחומר  קל רבבות  וריבי אלפים

לעולמי לפניו טובה  שיהיו דקדושה , חיות  מהם לקבל  שיכולים  אמיתיים כשרים  לאנשים

הדבר  משיגין  אין  אם  אפילו שבקדושה , דבר  בשביל  כשנוסעים  ובפרט נצחים, ולנצח עד

היתה כוונתו פנים  כל  על  כי לעולם , נאבדת אינה בעצמה היגיעה  כן  פי  על אף  

על  שהוצאתם  ופרוטה פרוטה  כל ושכר  פסיעה כל שכר  ה' ישלם ובוודאי  לטובה,

לעולם , נאבד אינו שבקדושה  דבר איזה  בשביל  תנועה  ושום  פסיעה שום כי  הוצאות,

על  בספר שראיתי מה לפניהם אז  והזכרתי  ההוא'. הדבר  להשיג  זוכין  אין  אם אפילו

ניחמתי ובזה  מקומו; כאן ואין  וכו'', מראשיתו דבר אחרית 'טוב ח ) ז  (קהלת פסוק

לשלום ". ונסעו קצת, אותם  והחזקתי  והחייתי 

בתחילתו.ד. אומן ' 'אמונת בספר  נדפס

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרסד 

הּׁשאר ועל ּכאן, עד ׁשהדּפס ּתי ּפנים  ּכל  על ּבזה ּדי מאד , ק ׁשה  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּסֹוף

ה ּׁשלֹום עליו  הּמל ּדוד התּפּלל זה על ּכי ּבעדי"; יגמר ה' קלח (תהלים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

סּיע ּתא ז) זה על  וצרי ּכּנ"ל, מאד ק ׁשה הּגמר ּכי ּבעדי", יגמר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"ה'

והבן". ְְִֵַָָד ׁשמ ּיא,

Ó‡Âּבהק ּדמתֹו ספר ּבאיזה על בׁשראה העּקר  ע ֹוׂשה ּׁשאדם מה ּכל , ¿»«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

אזי ּביתֹו ּבֹונה ּכׁשאדם למׁשל ּומּביט, צ ֹופה הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתכלית

הּוא  אזי ּגמירא עד הּבית ּוכׁשּיבנהּו מּזה, ּתכלית ׁשּום ל ֹו אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבהתחלתֹו

מּזה, ּתכלית  ׁשּום לֹו אין ּבהתחלה ספרים, ּבהדּפסת וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּתכלית,

ּתכלית  מּזה יהיה אז  לגמרי אֹותֹו ואדּפיס  ּגמירא  עד ספרי את ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכׁשאגמר

ּכי ּכאן, עד ּׁשּכתבּתי ּבמה ּפנים ּכל על  לי ּדי  כן ּפי  על  אף אבל  ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָהעּקר.

יבנה  ּכׁשּלא ּכּנ"ל, הּבית  ּכמ ֹו ּדברים, ׁשּבׁשאר ּכמֹו אינ ֹו ׁשּבקדּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבדבר

ּבדבר אבל ּתכלית , ׁשּום מּזה אין  ּבאמצע אפ ּלּו לגמרי, הּבית ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת

מאד. ּגדֹול  ּתכלית מ ּזה יׁש ּבקדּׁשה  ּׁשּיעׂשה מה ׁשּכל ּכן, אינ ֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשּבקדּׁשה 

ה ּׁשלֹוםו  עליו הּמל ּדוד ׁשאמר צו)זה קיט ראיתי(תהלים ּתכלה "לכל : ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּבעֹולם  הּדברים ּכל  הינ ּו ּתכלה, לכל ּפרּוׁש: מאד", מצות רחבה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹקץ ,

הּדבר אבל ּתכלית , ׁשּום  מ ּזה לֹו אין זה הא ּכי  הּקץ, על  להּביט  ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָצריכין

ּׁשעֹוׂשה, מה ּכל אפ ּלּו ּכי ּדיקא, הּקץ על לראֹות צרי אינ ֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבקדּׁשה 

מגדר ב. נודע  "כבר  ל "ג: דרוש פיגו אפרים ב"ר עזריה  לרבי  לעתים ' 'בינה בספר ראה

אליו, המביאות  הפעולות כל השלמת  אחר  הכל, בסוף אלא  מושג  שאינו האמיתי ותכלית

ההליכה כמו הם כולם  כי כלל, 'תכלית' שם  לו יתייחס לא  האמצעים  מן  לזה הקודם  וכל

הקדושה תורתנו נתעלתה  אכן  בתכלית; המנוחה היא שם   הנרצה המקום  אל  ובהגיע בדרך ,

שידע מה בכל אלא סופה, עד האדם שישיגנה במה  תלוי תכליתה  אין כי  זה , על רב עילוי

המכוון והוא התכלית. במדריגת אליו ההשגות כל  תהיינה  מעט מעט ממנה  וישיגנה 

אל  לבוא  ירצה, מאוד', מצוותך רחבה קץ, ראיתי  תכלה 'לכל באמרו השלום  עליו למשורר 

יבוא לא  כי  הפעולות, כל של והסוף הקץ יצטרך  בהכרח ראיתי שיהיה  תכלית איזה השגת 

לה שיש מאוד, רחבה  היא כן , אינם תורתך  מצוות אבל קודם, ולא  הקץ, אחר  אלא התכלית 

עוד  ועיי"ש וכו'", אחד תכלית לו קנה   ממנה  שישיג  וקוץ קוץ ובכל הרבה , תכליות

באריכות .



ז"ל  נר ההדסה מערכת עסק תרסז ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּכמבאר וׁשלֹום, חס ריקנּיֹות ּבידים ּכלל יראּו א ּפניו ּגם (אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹּכּנ"ל

הא"ב ּבספר כ)מ ּזה אות ח"א 'צדיק' המידות ק ׁשה (ספר ּבאמת וא ֹותֹו מאד ), ְְְֱִֵֶֶֶֶֶָָֹ

ׁשּבּׂשכל  הּדעת ּכעצם הּוא, ונעלם סתּום (ּכי הּקד ֹוׁשים ּבח ּייו ּגם  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָלמצ ֹוא

אחר ּבמקֹום מּזה ּכּמּובא אליו, ׁשּזֹוכה הּנ"ל וכל ה העליֹון ׁשּכן ּומּכל ,( ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּפני אֹור ּׁשּנׁשאר מה רק  לנ ּו ואין לגמרי , ונסּתּלק ּכׁשּנסּתּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּכן

מצּוה  זה על אׁשר הּקדֹוׁשים, ּבספריו ּבהתלּבׁשּותֹו ונׁשמתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחכמתֹו

הּנ"ל  מ ׁשה ּבחינת מאד לחיי ּומזהיר בהקדמה עוד ועיין סא, סי' קמא (ליקוטי ְְְִִֶַַַַֹֹ

ועוד) שנז , סי' ועיי"ש ÂÈÙÒ,מוהר"ן, ÏL ÒeÙc‰Â ˙k‰ Èea ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«ƒ«¿»¿«¿∆¿»»

B„Ï BcÓ B˙B˙Â B˙ÓÎÁ Èt B‡ ÌÈÏa˜Ó‰ ÂÈ„ÈÓÏz ÈÙÒÂ ו‰Êa Èk , ¿ƒ¿≈«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈»¿»¿»ƒ¿ƒ»∆

Ûe‚a ‰zÚ Ìb d„È ÏÚ Ôwz˙‰Ïe ‡t˙‰Ï Ï"p‰ ‰˜„v‰ Ôewz wÚ „Ï¿»ƒ«ƒ«¿»»««¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«»»««»¿

ÔBÓÓe ,LÙÂ ּבמקֹום הּקדֹוׁשים ּדבריו מּצרּופי זה ּכל  וכמבאר (ּכּנ"ל, »∆∆¿»ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

עלאחר ) שלומנו אנשי במכתב עוד ועיין  ה, אות ד  סי' קמא לחכמה פרפראות (עיין  ֵַ

מוהרנ "ת) :הסתלקות

ל ] סימן הליקוטים [ביאור 

ק"מ.ה. וסימן  י "א , אות  כ"א  סימן קמא  ליקוטי ראה

דעתיו . עניות לפי  נראה "העיקר י': אות ס"א סימן  הליקוטים' ב'ביאור מדבריו עוד וראה

ודור  דור בכל  שמוציאים פה בעל תורתם על הוא  הנ "ל חכמים  אמונת  בעניין כוונתו שכל

ספריהם  וריבוי  ודור דור בכל הנמצאים  החכמים בדברי יאמין  ולא וכו' ילמוד אם  אבל וכו',

מאיתו  יותר  האמת  מדרך  ותועה טועה  לנו  אין  הקדושים  בדבריהם ומוציאים שמחדשים 

תורתם  דברי הן שהן פי  על אף  הקודמים, שבדורות מהחכמים  הנכתבים  הספרים  כל גם  וכו'.

כנגד  שבכתב לתורה הם  גם נחשבים אחד באופן אבל  לכתוב), שניתנה (מיום פה בעל 

עיקר  זה כי לבד, שבדורו מהחכמים ואיש איש לכל ונמצאים  הנתרבים והספרים הדיבורים

והצלחתנו, חיינו הם  אשר וחמדתם, באמיתתם ולהבחין  להאמין  דור , שבכל  והתיקון ההכרח

הנמצאים  והלימודים התורה מכל אמת ומשפטי ישרות  הנהגות לבד ידם על ולברר להוציא 

להם ". הקודמים  החכמים  בספרי 

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרסו 

 תרחצ

ÈzÚÓLוהתחּזקּותֹו ח ּיּות ֹו ׁשּכל ּבפרּוׁש ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשל הּקדֹוׁש מ ּפיו »«¿ƒְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּכתבים, ידי על רק הּוא ז"ל רּבנ ּו ּפטירת אחר ה ' ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַָּבעבֹודת

וגם  ּבּספר ; ּולכתבן ּתֹורה ח ּדּוׁשי ּתמיד לח ּדׁש ז"ל ר ּבנּו עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּצּוה

ּולהאיר העֹולם את לזּכֹות ּבּמה ּבדע ּתֹו הר ּבה ׁשחקר  הּקדֹוׁש מ ּפיו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנׁשמע 

רק ׁשהּוא  לֹו ונתּברר  ז"ל, מרּבנ ּו ׁשּקּבל ה ּקדֹוׁשה מהר ׁשימה קצת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהם

וכּו': ּביׂשראל ויפיצם זה ּבענין  רּבים ספרים ׁשּיכּתב ידי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעל 

סא ] סימן לחכמה  [פרפראות

תרצט

‡˜Èc הרּבה ספרים ז"ל נתן רּבי הרב ח ּבר ז "ל  ר ּבנּו ׁשל ּפטירתֹו אחר «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ּיהיה  מה ידע א ּבעצמֹו ׁשהּוא ּפי  על אף ט ּוב, ּכל לנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוהכין

אחר ; ּבמקֹום ּכמבאר לאו , אם מח ּבּוריו להנֹות העֹולם יזּכה  אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמהם,

לפטירתֹו סמ ּו זה  וגם קטן, ּכר אם ּכי מחּבּוריו  נדּפס  א ּבח ּייו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּובאמת

ּכּידּוע : ַַַָז"ל

סא ] סימן לחכמה  [פרפראות

 תש

ÔÈ‰Ï"'וכּו ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלֹוׁש יז)הּכתּובים כג פני(שמות יראּו "וא , ¿»ƒְְְְִִֵַַַָָָָָָ

וכּו'" טו)ריקם פסוק ּובצרּוף(שם לפ... [ּוצדקה] ּבצדק  ּדיקא ּכי , ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּנכלל  הרב ּפני אֹור [ׁש]ּלהק ּבלת ּבפנים ה ּמּובאים חז"ל מ ּדברי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהמבאר

ה ּמעׂשר ּתּקּון  ׁשּכל מרחֹוק ּתבין הּנ"ל, הרגלים ּתּקּון  מכרח יתּבר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻּבֹו

ה ּמעׂשר את להׁשּפיע רק זה אין ה ּנ"ל, ּדקדּׁשה הע ׁשר ר ּבּוי יד ֹו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻלקּבל 

העליֹון  ּבּׂשכל  הע ֹולה והרב הּמֹוכיח ׁשהיא ל ּבינה' לה'אם הּזאת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוהּצדקה



ז"ל  נר ההדסה מערכת עסק תרסז ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּכמבאר וׁשלֹום, חס ריקנּיֹות ּבידים ּכלל יראּו א ּפניו ּגם (אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹּכּנ"ל

הא"ב ּבספר כ)מ ּזה אות ח"א 'צדיק' המידות ק ׁשה (ספר ּבאמת וא ֹותֹו מאד ), ְְְֱִֵֶֶֶֶֶָָֹ

ׁשּבּׂשכל  הּדעת ּכעצם הּוא, ונעלם סתּום (ּכי הּקד ֹוׁשים ּבח ּייו ּגם  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָלמצ ֹוא

אחר ּבמקֹום מּזה ּכּמּובא אליו, ׁשּזֹוכה הּנ"ל וכל ה העליֹון ׁשּכן ּומּכל ,( ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּפני אֹור ּׁשּנׁשאר מה רק  לנ ּו ואין לגמרי , ונסּתּלק ּכׁשּנסּתּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּכן

מצּוה  זה על אׁשר הּקדֹוׁשים, ּבספריו ּבהתלּבׁשּותֹו ונׁשמתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחכמתֹו

הּנ"ל  מ ׁשה ּבחינת מאד לחיי ּומזהיר בהקדמה עוד ועיין סא, סי' קמא (ליקוטי ְְְִִֶַַַַֹֹ

ועוד) שנז , סי' ועיי"ש ÂÈÙÒ,מוהר"ן, ÏL ÒeÙc‰Â ˙k‰ Èea ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«ƒ«¿»¿«¿∆¿»»

B„Ï BcÓ B˙B˙Â B˙ÓÎÁ Èt B‡ ÌÈÏa˜Ó‰ ÂÈ„ÈÓÏz ÈÙÒÂ ו‰Êa Èk , ¿ƒ¿≈«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈»¿»¿»ƒ¿ƒ»∆

Ûe‚a ‰zÚ Ìb d„È ÏÚ Ôwz˙‰Ïe ‡t˙‰Ï Ï"p‰ ‰˜„v‰ Ôewz wÚ „Ï¿»ƒ«ƒ«¿»»««¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«»»««»¿

ÔBÓÓe ,LÙÂ ּבמקֹום הּקדֹוׁשים ּדבריו מּצרּופי זה ּכל  וכמבאר (ּכּנ"ל, »∆∆¿»ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

עלאחר ) שלומנו אנשי במכתב עוד ועיין  ה, אות ד  סי' קמא לחכמה פרפראות (עיין  ֵַ

מוהרנ "ת) :הסתלקות

ל ] סימן הליקוטים [ביאור 

ק"מ.ה. וסימן  י "א , אות  כ"א  סימן קמא  ליקוטי ראה

דעתיו . עניות לפי  נראה "העיקר י': אות ס"א סימן  הליקוטים' ב'ביאור מדבריו עוד וראה

ודור  דור בכל  שמוציאים פה בעל תורתם על הוא  הנ "ל חכמים  אמונת  בעניין כוונתו שכל

ספריהם  וריבוי  ודור דור בכל הנמצאים  החכמים בדברי יאמין  ולא וכו' ילמוד אם  אבל וכו',

מאיתו  יותר  האמת  מדרך  ותועה טועה  לנו  אין  הקדושים  בדבריהם ומוציאים שמחדשים 

תורתם  דברי הן שהן פי  על אף  הקודמים, שבדורות מהחכמים  הנכתבים  הספרים  כל גם  וכו'.

כנגד  שבכתב לתורה הם  גם נחשבים אחד באופן אבל  לכתוב), שניתנה (מיום פה בעל 

עיקר  זה כי לבד, שבדורו מהחכמים ואיש איש לכל ונמצאים  הנתרבים והספרים הדיבורים

והצלחתנו, חיינו הם  אשר וחמדתם, באמיתתם ולהבחין  להאמין  דור , שבכל  והתיקון ההכרח

הנמצאים  והלימודים התורה מכל אמת ומשפטי ישרות  הנהגות לבד ידם על ולברר להוציא 

להם ". הקודמים  החכמים  בספרי 

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרסו 

 תרחצ

ÈzÚÓLוהתחּזקּותֹו ח ּיּות ֹו ׁשּכל ּבפרּוׁש ז"ל מֹוהרנ"ת ׁשל הּקדֹוׁש מ ּפיו »«¿ƒְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּכתבים, ידי על רק הּוא ז"ל רּבנ ּו ּפטירת אחר ה ' ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַָּבעבֹודת

וגם  ּבּספר ; ּולכתבן ּתֹורה ח ּדּוׁשי ּתמיד לח ּדׁש ז"ל ר ּבנּו עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּצּוה

ּולהאיר העֹולם את לזּכֹות ּבּמה ּבדע ּתֹו הר ּבה ׁשחקר  הּקדֹוׁש מ ּפיו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנׁשמע 

רק ׁשהּוא  לֹו ונתּברר  ז"ל, מרּבנ ּו ׁשּקּבל ה ּקדֹוׁשה מהר ׁשימה קצת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהם

וכּו': ּביׂשראל ויפיצם זה ּבענין  רּבים ספרים ׁשּיכּתב ידי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעל 

סא ] סימן לחכמה  [פרפראות

תרצט

‡˜Èc הרּבה ספרים ז"ל נתן רּבי הרב ח ּבר ז "ל  ר ּבנּו ׁשל ּפטירתֹו אחר «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ּיהיה  מה ידע א ּבעצמֹו ׁשהּוא ּפי  על אף ט ּוב, ּכל לנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוהכין

אחר ; ּבמקֹום ּכמבאר לאו , אם מח ּבּוריו להנֹות העֹולם יזּכה  אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמהם,

לפטירתֹו סמ ּו זה  וגם קטן, ּכר אם ּכי מחּבּוריו  נדּפס  א ּבח ּייו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּובאמת

ּכּידּוע : ַַַָז"ל

סא ] סימן לחכמה  [פרפראות

 תש

ÔÈ‰Ï"'וכּו ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלֹוׁש יז)הּכתּובים כג פני(שמות יראּו "וא , ¿»ƒְְְְִִֵַַַָָָָָָ

וכּו'" טו)ריקם פסוק ּובצרּוף(שם לפ... [ּוצדקה] ּבצדק  ּדיקא ּכי , ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּנכלל  הרב ּפני אֹור [ׁש]ּלהק ּבלת ּבפנים ה ּמּובאים חז"ל מ ּדברי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהמבאר

ה ּמעׂשר ּתּקּון  ׁשּכל מרחֹוק ּתבין הּנ"ל, הרגלים ּתּקּון  מכרח יתּבר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻּבֹו

ה ּמעׂשר את להׁשּפיע רק זה אין ה ּנ"ל, ּדקדּׁשה הע ׁשר ר ּבּוי יד ֹו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻלקּבל 

העליֹון  ּבּׂשכל  הע ֹולה והרב הּמֹוכיח ׁשהיא ל ּבינה' לה'אם הּזאת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוהּצדקה



ז"ל  נר צ נמערכת על מיד' ה'ר הדלקת תרסט ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

חדׁשה  נק ּדה  ׁשעה ּבכל נ ּתֹוסף  רח ּבּה ּבמע ּוט  (ּכי זה לכל ּובחן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָֻׁשּנּסה

מ ּדאי: יֹותר קצרה הּכלי תהיה  ׁשּלא וגם ּבזה), להּבקי ּכּנֹודע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמהּפתילה ,

ב ] סימן וסיפורים [שיחות

תשב

„BÒÈ‰ ּביֹום התחיל ר ּבנּו צ ּיּון על זית  ּבׁשמן  ּתמיד' ה'ּנר הדלקת  ׁשל  «¿ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

מֹוהרנ"ת' 'ימי ּבספר  ּומּובא תקע "א, ּבׁשבט  כ' ׁשּיׁשבחמי ׁשי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשם. עּין  ׁשלם, מע ׂשה  ֲֵֵֶֶַַָָָּבזה

ÌÈtÒÓ עד רעה לתר ּבּות יצאה אחת ׁשּילּדה ידי על  הׁשּתלׁשל ׁשהּדבר  ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

רּבי מ ֹורנּו אל ּבבכּיה אביה ּובא  לּצלן , רחמנא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהׁשּתּמדה

עצמ ֹו על ׁשּיק ּבל נפּתלי רּבי  לֹו ואמר ּיע ׂשה, מה  עצה  ּוׁשאלֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָנפּתלי

עצמ ֹו על וק ּבל ר ּבנּו; צּיּון על ׁשּידלק ּתמיד  לנר  זית הּׁשמן  את ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָלסּפק

ּב'ספר רּבנּו ּדברי (ּוראה למּוטב. ּבּתֹו חזרה ואכן ּבזה, להתמיד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּלה

נּצֹולין  זית, ּבׁשמן הּדֹולקים ּתמיד נר  "ּבזכּות ּתמיד': 'נר ער ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמּדֹות'

* ׁשמד): ְְִֵַָמּגזרת

 תשג

eÏˆ‡ ּתמיד נר מעלת מּגדל סּפּורים הר ּבה מאבֹותינּו ּבקּבלה  ∆¿≈ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

הּקדֹוׁש ׁשּׁשמ ֹו ז"ל, רּבנּו ׁשל הּקדֹוׁש צּיּון על ְִֵֵֶֶַַַַַַָָה ּדֹולק

התחלתב. היה  הנ"ל  שבט כ' חמישי ביום אז  "גם  שם : הלשון  וזה  ע "ד, סימן  א ' חלק

מאז  נוהגין  אנו כאשר  יכבה , לא  תמיד נר קברו על זית  שמן להדליק ההדלקה, של  היסוד

הפרטים , כל  לבאר אפשר  ואי  טעפליק, קודש בקהילת מעשה פי על  היה זה  וגם הנה, ועד 

איך  עת  בכל יתברך ונפלאותיו השגחתו שראינו נוראים, דברים כמה עוד היו זה בכל  כי 

המניעות אשר לדורות , הרבים זכות שהם ז "ל  רבינו עסקי לגמור בעזרנו יתברך  הוא

אופן". בשום  לגמרם  באפשרי  היה  לא  לנו שהיה ה' ולולא גבול, בלי  כנגדנו נשתטחו

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרסח

נ צ על מיד' ה'ר  ְִִֵַַַַָָהדלקת 

 תשא

ÚÈ„B‰Ïלהּזהר מכרחים הם  מאד מאד ּכי ׁשלֹומנּו לאנׁשי אֹורחא אּגב ¿ƒ«ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֻ

ּבכּמה  ּכן (וכּנה ּוג ז"ל רּבנ ּו צּיּון ׁשּבבית  ּתמיד' ה 'ּנר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבהדלקת

וי ׁשחיר יע ּׁשן  אׁשר והּׁשמרים  הּפסלת מּׁשמן זה על  יביאּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹצּדיקים),

ּבתח ּלת  נז ּדּמן ּפעמים וכ ּמה ה ּקדֹוׁש, צּיּונֹו מ ּבית והּכתלים הּתקרה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאת

הּנפלא  אֹורֹו ּכלל יאיר  ו א לגמרי  ׁשּנכּבה הּלילה באמצע  אֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּלילה

ּבזה  ּכמבאר ּובנפ ׁש ּבגּוף יׂשראל ּבני לכל ּבסגּלתֹו ּכ ּכל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻוהּמכרח 

ז "ל  מּמֹורנ"ת ׁשּׁשמע ּומֹורי מאבי  ׁשּׁשמע ּתי ּפה ּבעל ּוברבא מהּדברים . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּגם  ודר ׁש חקר הּנ"ל, והּנֹורא הּקדֹוׁש הּנר ּתמיד ּות ּדלתי על אבי ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָׁשקידת

מּכפי י ֹותר  רחבה תהיה ׁשּלא הּכלי , וא ֹודֹות לע ׂשֹותּה, אי הּפתילה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבדבר

רביא. ששלח  שהשמן  "תדעו תר"א : שנת וארא ג ' מיום במכתב לתרופה ' 'עלים  וראה

גם  לאל  ותהילה  לכאן , כשבאתי העבר בשבוע לפה  הביאותיו כבר מאדעס, יאיר נרו אפרים

ולה ' תמיד, מאיר שהוא עתה  שכן מכל  הקדוש, ציון על תמיד' ה'נר  דלק מקודם כבר

נמתקים  יהיו זה ידי  ועל ועד, לעולם נרו תכבה שלא  ישועה קרן  צמיחת שהוא  התקווה 

נפלאה המתקה הוא שלו הקדוש ציון על הקדושה ההדלקה כי  ומעלינו, מעליכם  הדינים כל

איזה עת בכל בביתו אחד כל  שיתנדבו שלומנו  אנשי כל  את להזהיר  תבינו ומאליכם מאוד.

ולה ' זה, על להזהירם  מחדש התחלתי  בסביבותינו פה  וגם  מקודם , נהגו כאשר זה על נדבות 

וכו', תמיד ברוחניות  הקדוש אורו יאיר  כן  וכמו תכבה, לא  תמיד, שם נרו שיאיר הישועה

הקדוש: בלשונו שאמר וכ'כמו יז טלאין ין וועט פייערל תוקד מיין כבר שלי  (האש ְְְִִֶֶַַ

רבה המצוה בשביל  לסבול וכדאי "כדאי  תר "ב: שנת וישלח  ג ' מיום במכתב ושם  וכו')"; עד

חוסים  אנו אשר  הקדוש, ציון על  זית  בשמן  תמיד נר  בהדלקת  כזה  חלק לך שיהיה שזכית ,

שכלה מצאתי  [אומאן ] לפה  "בבואי  תר"ג : שנת  בהר  ו' מיום במכתב ושם הקדוש"; באורו

שמן להביא  שתראו להודיעכם באתי  כן על  הקדוש, הציון  על  תמיד' ה 'נר דלק ולא השמן

כדי שמן, על  מעות  לטולטשין  יאיר  נרו איציק רבי בני  ליד לשלוח או בעצמכם , תבואו אם 

הקדוש; הקיבוץ ולכל  ולנו לכם  הדינים  המתקת הוא כי  ושלום , חס תמיד' ה 'נר יתבטל שלא

ולה ' ישנו, לבל  וייראו  ותסלקו, שתבואו עד שמן  בהקפה  ליקח  הוכרחתי  עתה  ולעת 

הישועה".



ז"ל  נר צ נמערכת על מיד' ה'ר הדלקת תרסט ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

חדׁשה  נק ּדה  ׁשעה ּבכל נ ּתֹוסף  רח ּבּה ּבמע ּוט  (ּכי זה לכל ּובחן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָֻׁשּנּסה

מ ּדאי: יֹותר קצרה הּכלי תהיה  ׁשּלא וגם ּבזה), להּבקי ּכּנֹודע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמהּפתילה ,

ב ] סימן וסיפורים [שיחות

תשב

„BÒÈ‰ ּביֹום התחיל ר ּבנּו צ ּיּון על זית  ּבׁשמן  ּתמיד' ה'ּנר הדלקת  ׁשל  «¿ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

מֹוהרנ"ת' 'ימי ּבספר  ּומּובא תקע "א, ּבׁשבט  כ' ׁשּיׁשבחמי ׁשי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשם. עּין  ׁשלם, מע ׂשה  ֲֵֵֶֶַַָָָּבזה

ÌÈtÒÓ עד רעה לתר ּבּות יצאה אחת ׁשּילּדה ידי על  הׁשּתלׁשל ׁשהּדבר  ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

רּבי מ ֹורנּו אל ּבבכּיה אביה ּובא  לּצלן , רחמנא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהׁשּתּמדה

עצמ ֹו על ׁשּיק ּבל נפּתלי רּבי  לֹו ואמר ּיע ׂשה, מה  עצה  ּוׁשאלֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָנפּתלי

עצמ ֹו על וק ּבל ר ּבנּו; צּיּון על ׁשּידלק ּתמיד  לנר  זית הּׁשמן  את ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָלסּפק

ּב'ספר רּבנּו ּדברי (ּוראה למּוטב. ּבּתֹו חזרה ואכן ּבזה, להתמיד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּלה

נּצֹולין  זית, ּבׁשמן הּדֹולקים ּתמיד נר  "ּבזכּות ּתמיד': 'נר ער ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמּדֹות'

* ׁשמד): ְְִֵַָמּגזרת

 תשג

eÏˆ‡ ּתמיד נר מעלת מּגדל סּפּורים הר ּבה מאבֹותינּו ּבקּבלה  ∆¿≈ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

הּקדֹוׁש ׁשּׁשמ ֹו ז"ל, רּבנּו ׁשל הּקדֹוׁש צּיּון על ְִֵֵֶֶַַַַַַָָה ּדֹולק

התחלתב. היה  הנ"ל  שבט כ' חמישי ביום אז  "גם  שם : הלשון  וזה  ע "ד, סימן  א ' חלק

מאז  נוהגין  אנו כאשר  יכבה , לא  תמיד נר קברו על זית  שמן להדליק ההדלקה, של  היסוד

הפרטים , כל  לבאר אפשר  ואי  טעפליק, קודש בקהילת מעשה פי על  היה זה  וגם הנה, ועד 

איך  עת  בכל יתברך ונפלאותיו השגחתו שראינו נוראים, דברים כמה עוד היו זה בכל  כי 

המניעות אשר לדורות , הרבים זכות שהם ז "ל  רבינו עסקי לגמור בעזרנו יתברך  הוא

אופן". בשום  לגמרם  באפשרי  היה  לא  לנו שהיה ה' ולולא גבול, בלי  כנגדנו נשתטחו

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תרסח

נ צ על מיד' ה'ר  ְִִֵַַַַָָהדלקת 

 תשא

ÚÈ„B‰Ïלהּזהר מכרחים הם  מאד מאד ּכי ׁשלֹומנּו לאנׁשי אֹורחא אּגב ¿ƒ«ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֻ

ּבכּמה  ּכן (וכּנה ּוג ז"ל רּבנ ּו צּיּון ׁשּבבית  ּתמיד' ה 'ּנר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבהדלקת

וי ׁשחיר יע ּׁשן  אׁשר והּׁשמרים  הּפסלת מּׁשמן זה על  יביאּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹצּדיקים),

ּבתח ּלת  נז ּדּמן ּפעמים וכ ּמה ה ּקדֹוׁש, צּיּונֹו מ ּבית והּכתלים הּתקרה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאת

הּנפלא  אֹורֹו ּכלל יאיר  ו א לגמרי  ׁשּנכּבה הּלילה באמצע  אֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּלילה

ּבזה  ּכמבאר ּובנפ ׁש ּבגּוף יׂשראל ּבני לכל ּבסגּלתֹו ּכ ּכל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻוהּמכרח 

ז "ל  מּמֹורנ"ת ׁשּׁשמע ּומֹורי מאבי  ׁשּׁשמע ּתי ּפה ּבעל ּוברבא מהּדברים . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּגם  ודר ׁש חקר הּנ"ל, והּנֹורא הּקדֹוׁש הּנר ּתמיד ּות ּדלתי על אבי ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָׁשקידת

מּכפי י ֹותר  רחבה תהיה ׁשּלא הּכלי , וא ֹודֹות לע ׂשֹותּה, אי הּפתילה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבדבר

רביא. ששלח  שהשמן  "תדעו תר"א : שנת וארא ג ' מיום במכתב לתרופה ' 'עלים  וראה

גם  לאל  ותהילה  לכאן , כשבאתי העבר בשבוע לפה  הביאותיו כבר מאדעס, יאיר נרו אפרים

ולה ' תמיד, מאיר שהוא עתה  שכן מכל  הקדוש, ציון על תמיד' ה'נר  דלק מקודם כבר

נמתקים  יהיו זה ידי  ועל ועד, לעולם נרו תכבה שלא  ישועה קרן  צמיחת שהוא  התקווה 

נפלאה המתקה הוא שלו הקדוש ציון על הקדושה ההדלקה כי  ומעלינו, מעליכם  הדינים כל

איזה עת בכל בביתו אחד כל  שיתנדבו שלומנו  אנשי כל  את להזהיר  תבינו ומאליכם מאוד.

ולה ' זה, על להזהירם  מחדש התחלתי  בסביבותינו פה  וגם  מקודם , נהגו כאשר זה על נדבות 

וכו', תמיד ברוחניות  הקדוש אורו יאיר  כן  וכמו תכבה, לא  תמיד, שם נרו שיאיר הישועה

הקדוש: בלשונו שאמר וכ'כמו יז טלאין ין וועט פייערל תוקד מיין כבר שלי  (האש ְְְִִֶֶַַ

רבה המצוה בשביל  לסבול וכדאי "כדאי  תר "ב: שנת וישלח  ג ' מיום במכתב ושם  וכו')"; עד

חוסים  אנו אשר  הקדוש, ציון על  זית  בשמן  תמיד נר  בהדלקת  כזה  חלק לך שיהיה שזכית ,

שכלה מצאתי  [אומאן ] לפה  "בבואי  תר"ג : שנת  בהר  ו' מיום במכתב ושם הקדוש"; באורו

שמן להביא  שתראו להודיעכם באתי  כן על  הקדוש, הציון  על  תמיד' ה 'נר דלק ולא השמן

כדי שמן, על  מעות  לטולטשין  יאיר  נרו איציק רבי בני  ליד לשלוח או בעצמכם , תבואו אם 

הקדוש; הקיבוץ ולכל  ולנו לכם  הדינים  המתקת הוא כי  ושלום , חס תמיד' ה 'נר יתבטל שלא

ולה ' ישנו, לבל  וייראו  ותסלקו, שתבואו עד שמן  בהקפה  ליקח  הוכרחתי  עתה  ולעת 

הישועה".



ז"ל  נר צ נמערכת על מיד' ה'ר הדלקת תרעאְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

החּיים  לבית הּמֹוביל לעמק עד ּומחליק הּקרח זי ה ּגּבי פלעגט  ('ער ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ּביז  אראּפגעגליטׁשט  אּון אראּפגעלאזט אּון ׁשניי די אֹויף  ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאוועקזעצן 

ועל  הּׁשּבת, יֹום ּבמהל ּתמיד' ה'ּנר ּכבה ׁשּמא חֹוׁשׁש היה ּגם ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאּונטן ').

אחרי ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתכף ה ּקדֹוׁש לּצּיּון ליל ּתמיד  מזּדרז היה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכן

ה ּנר את ּומדליק  ּומיטיב ּבמנֹורה ׁשּבּצּיּון העלטה את מאיר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהבּדלה,

א  ּגעמאכט  געגאנגען, ארי ּבער  ׁשֹוין  הבּדלה נא ׁשּבת ('מ ֹוצאי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתמיד 

ּתמיד') נר ּדעם  אנ ּגעצ ּונדן אּון .ו לאמּפ, ְְְְִֵֶֶָָָ

ÌÚÙeרּבי ׁשל נפׁשֹו מסירּות ּגדל את ראּו ׁשלֹומנ ּו ׁשאנׁשי מעׂשה היה ««ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עב ּור ֹו ולעׂשֹות להכין ורצ ּו ּבקביע ּות, הּקדֹוׁש לּצּיּון ליל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָנחמן

ּדעקע , א מאכן ּגעוואלט  אים  האט ('מען  נאה ּפרוה ּכּסּוי עם  חרּפי  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמעיל

היה  ּכבר  פיטערל') ּפראסט  ('א הּפׁשּוט  ׁשּמעילֹו אחר סח ֹורה') ׁשיינע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָא

להם: ואמר וטען  זה, ּבדבר נחמן רּבי ּומאן טלאים, טלאים ּכּלֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּכמעט

ÌÚ„ Ô„Èˆ‡ ‚‡Ë ÚÏ‡ Ôeiˆ ÔÙÈB‡ Ô'Èa Ìeˆ ÔÈÈ‚ C‡„ Û‡„ CÈ‡ !ÔÈÈ"≈ƒ«¿»≈∆ƒ¿ƒ«∆»»¿ƒ¿¿∆

ÚÈÈL ‡ Ôa‡‰ ÏÚÂÂ CÈ‡ Ê‡ ;LËÈÏ‚ ÚÒÈB‚ ‡ C‡„ ÊÈ‡ ,'„ÈÓz '≈»ƒƒ»«¿∆¿ƒ¿«ƒ∆»¿«≈∆
ÔÈÈ‚ ËLÈ ÔÈBL CÈ‡ ÏÚÂÂ ,Ú˜Ú„ È„ ÔÚÂÂÚÏ‡LÊ C‡„ CÈ‡ ÏÚÂÂ  Ú˜Ú„∆∆∆ƒ»¿«∆∆ƒ∆∆∆ƒƒ¿≈

והיהה . להפשיר  התחיל  כך  ואחר שלג  יורד והיה  רבינו, לציון  הולכים  כשהיו בזמננו גם

הקרח על  אז מתיישבים  והיו מחליק, המדרון כל  שהיה עד הקפוא , מהשלג  קרח  נהיה

עד  מאומאן ) אייזנשטיין  אייזיק רבי  ושיפץ (שתיקן  המדריגות  ותשע ארבעים על ומחליקים

להיאחז , איפה היה לא  כי  קשה , היה ה'קלויז ' לכיוון  למעלה מהציון לשוב וכשרצו לעמק,

היו   למעלה עד מטפסים  היו כשכבר  ופעמים הידים, עם הארץ על רוחשים היו כן על 

אך  לעמק, עד מחליקים היו כי  קל , היה מהקלויז  לירד בחזרה! ההר כל ומחליקים נופלים

לח מאוד!" קשה היה ולעלות  ניי,זור א ס'גייט א אן  צ ן, איפן רי 'ן צם  גייט ְְְִִֵֵֵֶֶַַ"מען

א  ווערט פארפרירן , ניי  די  ווערט פראסט, א ווערט עס צ לאזן , אן   זי הייט עס ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאן

מען ניט, מען  קען גיין  אריף נאר .טרע פערציג אן ניין גליט א מען  געט ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָגליט

אן ין קמט מען הענט, די  מיט  זי דראעט מען  מען , גייט ,זי כאן  צ ווא ניט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָהאט

גליט א גט, געווען איז ל פן  ארא !ארא גליט א צ ריק, ארא מען  פאלט  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאיבן

ווער!" זייער געווען  איז אריף אער אנטן , יז (רל"י ).ארא . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

(רל"י ).ו. זו. מ'עבודתו' ידע  בכלל ומי לכת ', 'הצנע  מתוך  נחמן  רבי  עשה  זאת וכל 

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ עתר

יׂשראל  ּכלל ּיּות ׁשל ה ּנׁשמ ֹות ּכל ּומתּקן ּומאיר  הע ֹולמ ֹות ּבכל   ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהֹול

:ג וכּו' ְ

טולטשינער ] נאשקע  רבי [מכתב

 תשד

Ô‡Óe‡a.ּבּקלֹויז ו א רּבנּו, ּבצּיּון רק  ּתמיד' ה'ּנר  את  הדליקּו ¿«ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ק ּפֹות  ׁשּתי הּקדֹוׁש רּבנּו צ ּיּון  ּבבית מּנח ֹות היּו כן ְְְִֵֵֵֵַַָָָֻֻּכמֹו

ה'ּנר ּבעב ּור  והּׁשנ ּיה ׁשלֹומנּו, לאנׁשי צדקה ּבעבּור האחת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלצדקה,

ּפרּוטה  "ויּתנ ּו הּקדֹוׁש רּבנּו מאמר את ׁשּפרׁשּו ּכאּלה והיּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד ',

ּבעבּור ׁשּפרׁשּו: ויׁש ׁשל ֹומנ ּו, אנ ׁשי  ּבעבּור הינ ּו  ּבעבּורי " ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלצדקה

ּתמיד': ִֵַָה 'ּנר

תשה

Èa'ּתמיד ה'ּנר את להדליק מאד מאד זהיר היה ט ּולטׁשינער נחמן «ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ערב לפנֹות ויֹום  יֹום ּבכל הּקדֹוׁש רּבנ ּו צּיּון על ואףדּבקביעּות , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צּיּונֹו לבית זה עבּור  ליל עצמֹו מסּכן היה ה ּכבד והּׁשלג הּכפֹור ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבלילֹות

די אין  ווינטער ('אפּלּו הּקרח על והחלקה צּנה סּכנת  ּתֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

אלע געגאנגען ער  איז גליטׁשן, גרעסטע  די אין ׁשניי, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַגרעסטע 

ּתמיד') נר דעם אנצינדן על .אֹויפדערנאכט אז מתיּׁשב נחמן רּבי והיה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לשלוחג. "הנה קיא): מכתב ישראל' ('שארית הי "ד ברזעסקי  מתתיהו מרבי במכתב ראה 

הי"ד  ציגעלמאן  לייב אהרן  מרבי ובמכתב וכו'"; לשלוח  מאוד קשה   תמיד נר  שמן לכם 

משומן אחד עלה  היה במכתבך  "הנה  תרצ "ח : ב'] אדר [י "ג  אסתר  תענית ד' מיום  (כת "י )

באומאן עושין שהיו כמו הקדוש, ציון  איזה  שעל  תמיד נר מאיזה במכוון  זה  האם  מאוד,

של  מהשמן ידיו לרפואת מורח שהיה  מאומאן', געציל  'רבי בערך להלן  גם  וראה  לסגולה?";

תמיד'. ה'נר 

ב'.ד. סימן וסיפורים' 'שיחות  עוד עיין



ז"ל  נר צ נמערכת על מיד' ה'ר הדלקת תרעאְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

החּיים  לבית הּמֹוביל לעמק עד ּומחליק הּקרח זי ה ּגּבי פלעגט  ('ער ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ּביז  אראּפגעגליטׁשט  אּון אראּפגעלאזט אּון ׁשניי די אֹויף  ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאוועקזעצן 

ועל  הּׁשּבת, יֹום ּבמהל ּתמיד' ה'ּנר ּכבה ׁשּמא חֹוׁשׁש היה ּגם ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאּונטן ').

אחרי ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתכף ה ּקדֹוׁש לּצּיּון ליל ּתמיד  מזּדרז היה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכן

ה ּנר את ּומדליק  ּומיטיב ּבמנֹורה ׁשּבּצּיּון העלטה את מאיר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהבּדלה,

א  ּגעמאכט  געגאנגען, ארי ּבער  ׁשֹוין  הבּדלה נא ׁשּבת ('מ ֹוצאי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתמיד 

ּתמיד') נר ּדעם  אנ ּגעצ ּונדן אּון .ו לאמּפ, ְְְְִֵֶֶָָָ

ÌÚÙeרּבי ׁשל נפׁשֹו מסירּות ּגדל את ראּו ׁשלֹומנ ּו ׁשאנׁשי מעׂשה היה ««ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עב ּור ֹו ולעׂשֹות להכין ורצ ּו ּבקביע ּות, הּקדֹוׁש לּצּיּון ליל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָנחמן

ּדעקע , א מאכן ּגעוואלט  אים  האט ('מען  נאה ּפרוה ּכּסּוי עם  חרּפי  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמעיל

היה  ּכבר  פיטערל') ּפראסט  ('א הּפׁשּוט  ׁשּמעילֹו אחר סח ֹורה') ׁשיינע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָא

להם: ואמר וטען  זה, ּבדבר נחמן רּבי ּומאן טלאים, טלאים ּכּלֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּכמעט

ÌÚ„ Ô„Èˆ‡ ‚‡Ë ÚÏ‡ Ôeiˆ ÔÙÈB‡ Ô'Èa Ìeˆ ÔÈÈ‚ C‡„ Û‡„ CÈ‡ !ÔÈÈ"≈ƒ«¿»≈∆ƒ¿ƒ«∆»»¿ƒ¿¿∆

ÚÈÈL ‡ Ôa‡‰ ÏÚÂÂ CÈ‡ Ê‡ ;LËÈÏ‚ ÚÒÈB‚ ‡ C‡„ ÊÈ‡ ,'„ÈÓz '≈»ƒƒ»«¿∆¿ƒ¿«ƒ∆»¿«≈∆
ÔÈÈ‚ ËLÈ ÔÈBL CÈ‡ ÏÚÂÂ ,Ú˜Ú„ È„ ÔÚÂÂÚÏ‡LÊ C‡„ CÈ‡ ÏÚÂÂ  Ú˜Ú„∆∆∆ƒ»¿«∆∆ƒ∆∆∆ƒƒ¿≈

והיהה . להפשיר  התחיל  כך  ואחר שלג  יורד והיה  רבינו, לציון  הולכים  כשהיו בזמננו גם

הקרח על  אז מתיישבים  והיו מחליק, המדרון כל  שהיה עד הקפוא , מהשלג  קרח  נהיה

עד  מאומאן ) אייזנשטיין  אייזיק רבי  ושיפץ (שתיקן  המדריגות  ותשע ארבעים על ומחליקים

להיאחז , איפה היה לא  כי  קשה , היה ה'קלויז ' לכיוון  למעלה מהציון לשוב וכשרצו לעמק,

היו   למעלה עד מטפסים  היו כשכבר  ופעמים הידים, עם הארץ על רוחשים היו כן על 

אך  לעמק, עד מחליקים היו כי  קל , היה מהקלויז  לירד בחזרה! ההר כל ומחליקים נופלים

לח מאוד!" קשה היה ולעלות  ניי,זור א ס'גייט א אן  צ ן, איפן רי 'ן צם  גייט ְְְִִֵֵֵֶֶַַ"מען

א  ווערט פארפרירן , ניי  די  ווערט פראסט, א ווערט עס צ לאזן , אן   זי הייט עס ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאן

מען ניט, מען  קען גיין  אריף נאר .טרע פערציג אן ניין גליט א מען  געט ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָגליט

אן ין קמט מען הענט, די  מיט  זי דראעט מען  מען , גייט ,זי כאן  צ ווא ניט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָהאט

גליט א גט, געווען איז ל פן  ארא !ארא גליט א צ ריק, ארא מען  פאלט  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאיבן

ווער!" זייער געווען  איז אריף אער אנטן , יז (רל"י ).ארא . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

(רל"י ).ו. זו. מ'עבודתו' ידע  בכלל ומי לכת ', 'הצנע  מתוך  נחמן  רבי  עשה  זאת וכל 

לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ עתר

יׂשראל  ּכלל ּיּות ׁשל ה ּנׁשמ ֹות ּכל ּומתּקן ּומאיר  הע ֹולמ ֹות ּבכל   ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהֹול

:ג וכּו' ְ

טולטשינער ] נאשקע  רבי [מכתב

 תשד

Ô‡Óe‡a.ּבּקלֹויז ו א רּבנּו, ּבצּיּון רק  ּתמיד' ה'ּנר  את  הדליקּו ¿«ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ק ּפֹות  ׁשּתי הּקדֹוׁש רּבנּו צ ּיּון  ּבבית מּנח ֹות היּו כן ְְְִֵֵֵֵַַָָָֻֻּכמֹו

ה'ּנר ּבעב ּור  והּׁשנ ּיה ׁשלֹומנּו, לאנׁשי צדקה ּבעבּור האחת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלצדקה,

ּפרּוטה  "ויּתנ ּו הּקדֹוׁש רּבנּו מאמר את ׁשּפרׁשּו ּכאּלה והיּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד ',

ּבעבּור ׁשּפרׁשּו: ויׁש ׁשל ֹומנ ּו, אנ ׁשי  ּבעבּור הינ ּו  ּבעבּורי " ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלצדקה

ּתמיד': ִֵַָה 'ּנר

תשה

Èa'ּתמיד ה'ּנר את להדליק מאד מאד זהיר היה ט ּולטׁשינער נחמן «ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ערב לפנֹות ויֹום  יֹום ּבכל הּקדֹוׁש רּבנ ּו צּיּון על ואףדּבקביעּות , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צּיּונֹו לבית זה עבּור  ליל עצמֹו מסּכן היה ה ּכבד והּׁשלג הּכפֹור ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבלילֹות

די אין  ווינטער ('אפּלּו הּקרח על והחלקה צּנה סּכנת  ּתֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

אלע געגאנגען ער  איז גליטׁשן, גרעסטע  די אין ׁשניי, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַגרעסטע 

ּתמיד') נר דעם אנצינדן על .אֹויפדערנאכט אז מתיּׁשב נחמן רּבי והיה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לשלוחג. "הנה קיא): מכתב ישראל' ('שארית הי "ד ברזעסקי  מתתיהו מרבי במכתב ראה 

הי"ד  ציגעלמאן  לייב אהרן  מרבי ובמכתב וכו'"; לשלוח  מאוד קשה   תמיד נר  שמן לכם 

משומן אחד עלה  היה במכתבך  "הנה  תרצ "ח : ב'] אדר [י "ג  אסתר  תענית ד' מיום  (כת "י )

באומאן עושין שהיו כמו הקדוש, ציון  איזה  שעל  תמיד נר מאיזה במכוון  זה  האם  מאוד,

של  מהשמן ידיו לרפואת מורח שהיה  מאומאן', געציל  'רבי בערך להלן  גם  וראה  לסגולה?";

תמיד'. ה'נר 

ב'.ד. סימן וסיפורים' 'שיחות  עוד עיין



 מ

˙Úaסאקילע ּבּקהּלה ׁשבת מּביתֹו נסיעתֹו ּבתח ּלת יׂשראל , לארץ ׁשּנסע  ¿≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וואזניׁשענסק ) עכׁשו אנ ׁשי‰(הּנקראת ּבין  ׁשלם סּפּור ּבזה ויׁש ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

יּׁשּוב הּזה הּמקֹום ׁשּיהיה קדׁשֹו ּברּוח  אז  ראה זצ "ל רּבנּו אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשלֹומנּו

ז"ל. ּפטירתֹו אחר  רּבֹות ׁשנים  אּלה ּבימינּו נתקּים וכן זמן, לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגדֹול

מענּדל  מנחם  ר ּבי הרב מ ֹורנ ּו וכּו' הּמפרסם  ה ּקדֹוׁש הּצּדיק  את ראה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוׁשם

ּגּלה  וׁשם יׂשראל, ּבארץ ׁשּנפטר  הּקדֹוׁשה ּפטירת ֹו אחר  מ ּויטע ּפסק  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָז"ל

וכּו' הּים על מסּגל 'אּתה' ׁשּׁשם :Âלֹו ְְֵֶַַַָָָֻ

(Â ÔÓÈÒ ‰ÓÎÁÏ ˙Â‡ÙÙ)



‰NÚÓר ּבנּו ראה י ׂשראל לארץ ּבדרּכֹו סאקילע ּבקהּלת ׁשּכׁשּׁשבת זה, «¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מענּדל  מנחם רּבי הרב  מ ֹורנ ּו המפרסם הּצּדיק  את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּקדֹוׁש

ׁשנים  עׂשר היה  וכּו' הּים על מס ּגל 'אּתה' ׁשּׁשם לֹו וגּלה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּויטעּפסק,

זצ "ל: מּויטע ּפסק הּצּדיק הרב  ׁשל והס ּתּלק ּות ֹו ּפטירת ֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאחרי 

 מא

˙l‰wÓ,חּטים עב ּור  ספינה היתה ו ׁשם ניק ֹולאייב , לעיר נסע ּו סאקילע ƒ¿ƒ«ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ר לעירונסע ואדעס  ח ּורסאן ּדר הּספינה א ֹותּה עם ּבנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ששי,ה. ביום אז  שחל תקנ"ח אייר ח"י ביום  מעדוועדיווקע  מעירו לדרכו יצא  רבינו והנה 

סאקילע בעיר רבינו שבת הנ "ל אמור פרשת שבת  אותה על  וכבר  אמור , פרשת  שבת ערב

קפיצת של הטבע  שידוד אלא זה ואין  ממעדוועדיווקע, מאוד מאוד ורב עצום  במרחק שהיא 

'אנשי חלק אור ' ב'כוכבי ראה  הארץ' קפיצת  של הטבע 'שידוד של דומה [סיפור הארץ.

ו']. אות  ו' כרך וסיפורים' וב'שיחות  ט', אות (השני ) מוהר"ן '

הגלים;ו . להכניע  הים, על מסוגל 'אתה' "שם רנ "ו: סימן  קמא בליקוטי  המבואר  היינו

קל "ו. ל ' סימנים  מוהר"ן ' 'חיי  עוד ראה  י )"; פט (תהלים תשבחם' אתה גליו 'בשוא והסוד :

 מ
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ז"ל. ּפטירתֹו אחר  רּבֹות ׁשנים  אּלה ּבימינּו נתקּים וכן זמן, לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגדֹול

מענּדל  מנחם  ר ּבי הרב מ ֹורנ ּו וכּו' הּמפרסם  ה ּקדֹוׁש הּצּדיק  את ראה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוׁשם

ּגּלה  וׁשם יׂשראל, ּבארץ ׁשּנפטר  הּקדֹוׁשה ּפטירת ֹו אחר  מ ּויטע ּפסק  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָז"ל

וכּו' הּים על מסּגל 'אּתה' ׁשּׁשם :Âלֹו ְְֵֶַַַָָָֻ

(Â ÔÓÈÒ ‰ÓÎÁÏ ˙Â‡ÙÙ)
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ששי,ה. ביום אז  שחל תקנ"ח אייר ח"י ביום  מעדוועדיווקע  מעירו לדרכו יצא  רבינו והנה 

סאקילע בעיר רבינו שבת הנ "ל אמור פרשת שבת  אותה על  וכבר  אמור , פרשת  שבת ערב

קפיצת של הטבע  שידוד אלא זה ואין  ממעדוועדיווקע, מאוד מאוד ורב עצום  במרחק שהיא 

'אנשי חלק אור ' ב'כוכבי ראה  הארץ' קפיצת  של הטבע 'שידוד של דומה [סיפור הארץ.

ו']. אות  ו' כרך וסיפורים' וב'שיחות  ט', אות (השני ) מוהר"ן '

הגלים;ו . להכניע  הים, על מסוגל 'אתה' "שם רנ "ו: סימן  קמא בליקוטי  המבואר  היינו

קל "ו. ל ' סימנים  מוהר"ן ' 'חיי  עוד ראה  י )"; פט (תהלים תשבחם' אתה גליו 'בשוא והסוד :

ַמֲעֶרֶכת ַרֵּבנּו ַז"ל  רפר

 � �� �� ���
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לדרת  ארתה קד רפי יח ְְְִֵֶַַַָָֹ תערב 

"!Ôeiˆ ÔÙÈB‡ Ô'Èa Ìeˆ על הּקד ֹוׁש לרּבנ ּו ליל אני צרי הרי "א !  ∆ƒ¿ƒְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ

על  הרּבה להחליק  הרי ּוצריכים ּתמיד', ה'ּנר  את  להדליק יֹום מ ּדי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָצּיּונֹו

אזהר א ּוכבר  לקלקּולֹו, אחׁשֹוש  ּכזה נאה מעיל לי ּוכ ׁשּיהיה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּקרח;

ׁשמע ּו ׁשלֹומנּו ואנ ׁשי  רּבנּו!"; ׁשל צּיּונֹו לבית יֹום מּדי ליל ּכ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ע וא המדּבר.ּבקֹולֹו, הּמעיל  את עבּורֹו ׂשּו ְְְְֲִֶַַָָֻ

ÌBÈe היה ט ּולט ׁשינער, נחמן רּבי  ׁשל הּיארצייט  יֹום  הּוא ּבניסן, כ"ו ¿ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ר ּבנּו צּיּון על להׁשּתּטח  אברהם ר ּבי ּבנֹו מר ּבנּוז הֹול ׁשם ּובּקׁש , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָ

ה'ּנר ּבהדלקת זהיר ׁשהיה זֹו, צדקתֹו זכּות אביו נׁשמת ּבעב ּור  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיזּכיר

ועד  לעֹולם  נרֹו יכ ּבה ׁשּלא הּקדֹוׁש, צּיּונֹו על זאל ח ּתמיד' רּבי דער ('אז  ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּתמיד'): נר דעם אּפגעהיט האט  ער  וואס זכּות , א דערמאנען ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאים

כמבואר ז. שסביבותם, הקברים שאר מחמת אביו , קבר  על  אז  להשתטח  הולך  היה  ולא 

שם ]. ובהערה תק"ע, סימן ב' חלק להלן עוד [ראה (רל"י ); במקומו.

היטב ח. שידע אברהם , רבי של והפשיטות התמימות  גודל אודות נלמד זה  מדבר וגם

בזכות דייקא  ביקש כן  פי  על ואף והרבות, הגדולות ומזכויותיו וגדולתו אביו מעלות משאר 

(רל"י ). תמיד. הנר הדלקת  של  זו עובדא
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