בס"ד

... Â˙ÁÓ˘ ÔÓÊ
רֹאש השנה הוא יום ִראשון לעשרת ימי תשובה .ואז תוקעין בשופר ,שזה
בחינת רעמים ,ועל ידי זה מתחילין להפשיט העקמומית שבלב ,דהיינו לבטל
העונות על ידי התשובה של עשרת ימי תשובה; וביום כפור הוא הגמר והסוף,
ואז נִ מחלין כל העונות ונִ תבטלין כל העקמימיות שבלב וזוכין לישרות לב;
בסכות זוכין לקבל השמחה הגדולה שנמשך על ידי הישרות לב,
ואחר כך ֻ
ועקר שלמות השמחה הוא ,שבשעת עשית
בבחינת "ולישרי לב שמחה"ִ .
המצוה בעולם הזה יהיה שמח בעשיתה כל כך עד שלא ירצה עוד בשום שכר
עולם הבא בשבילה ,רק העולם הבא שלו ירגיש בעשית המצוה בעצמה מיד.
וזה בחינת ִמצות ֻסכה ,שהיא בחינת בינה ,עלמא דאתי; ואנו זוכין לישב
בסכה בשמחה רבה בעולם הזה ,כי אנו זוכין עכשו להמשיך בחינת עולם
הבא שהוא בחינת ֻסכה בעולם הזה ,שזה ִעקר שלמות השמחה כנ"ל ,ועל כן
אז הוא זמן שמחתנו.
ועל כן מסככין בפסֹלת דיקא ,כי כלל העולם הזה הוא בבחינת פסֹלת נגד
להתענג ִמגוף הפרי בעצמה ,ועל כן ִמצות ֻסכה,
העולם הבא ,שאז נִ זכה ִ
שמרמזת שאנו זוכין להמשיך בחינת עֹנג ושכר עולם הבא גם
בעולם הזה ,כי אנו זוכין להרגיש מיד בשעת עשית המצוה
האמתית שהיא בחינת עולם הבא,
ִ
את העֹנג והשמחה
על כן מסככין בפסֹלת דיקא ואסור לסכך בהאכל,
להורות שאין אנו רוצין שום שכר עולם הבא,
שהוא בחינת אכילת גוף הפרות ,רק אדרבא,
ִעקר העֹנג והשמחה שלנו הוא בקיום המצות
בעצמו ,שזה שיך רק בעולם הזה דיקא ,שהוא
בחינת פסֹלת כנ"ל ,כי "היום לעשותם" וכו',
כמו שאמרו רבותינו ִזכרונם ִלברכה ,וזה ִעקר
העולם הבא אצלנו ,שהוא בחינת ֻסכה שעושין
ִמפסֹלת דייקא.
ועל כן ֻסכות הוא חג האסיף ,בזמן שאוספין
הפרות לתוך הבית ,שזה מרמז על בחינת עֹנג ושכר
ברנה נֹשא אלֻמתיו",
המצות ,בבחינת "בא יבֹא ִ
כמבֹאר בפנים )הלכות חזקת קרקעות  -הלכה ג ,אותיות ו ז
ח ט יג לפי אוצר היראה – ראש השנה ,קסג(.

... „Â„ ˙ÎÂÒ
באלו הימים מרֹאש השנה עד שמיני עצרת אנו עוסקין בכל שנה לתקן
ועקר הפגם היה ,שעל ידי אכילת עץ
הראשון ,כמבֹאר בכוונות; ִ
חטא אדם ִ
הדעת נפל ִמבחינת שפע אדם לשפע של בהמה ,כי מחמת שנפגם הדעת
ונִ תגברו תאוות הבהמיות על ידי אכילת עץ הדעת ,על ידי זה נפל ִמבחינת
שפע אדם לשפע בהמה ,שזה בחינת "ואכלת את עשב השדה" .ואחר כך אמר
לו השם יתברך" :בזעת אפיך תאכל לחם" ,היינו שתצטרך יגיעה גדולה עד
שתברר אכילתך ושפעך ִמשפע בהמה לשפע אדם ,שזה בחינת היגיעות
ומרסן ,שהם מאכל
וסבין ֻ
שצריכין קֹדם שמבררין הלחם מאחיזת מוץ ותבן ֻ
בהמה.
וכמוכן גם ברוחניות צריכין יגיעה גדולה בתשובה ומעשים טובים קֹדם
ובתקון זה אנו
שזוכין לברר השפעתו ִמבחינת שפע בהמה ִלבחינת שפע אדםִ .
התקון שכל ישראל
עוסקין ביותר מרֹאש השנה עד סוף ֻסכות .ועל ידי גדל ִ
מתקנין בעשרת ימי תשובה ,מרֹאש השנה עד יום כפור ,על ידי זה השם
יתברך מראה אחר כך אהבתו אלינו ומכניס אותנו לתוך הסכה הקדושה
והנוראה ,שהיא בחינת ִאמא דמסככא על בנין ,שמשם נִ משך בחינת שפע של
אדם ,שהוא שפע של בינה ודעת ,לדעת ולהכיר על ידי השפעה הזאת את
הבורא יתברך ,שזה הדעת הוא ִעקר גדר האדם.
ועקר הברכה היא בשעת אכילה,
וזה בחינת אכילה ושתיה ושנה בסכהִ ,
כי ִעקר בחינת ֻסכה להמשיך החיות והשפע שמקבלין על ידי אכילה ושתיה,
שיהיה הכל בבחינת שפע אדם הנמשך ִמבחינת ֻסכה .וזה בחינת השבעה

תרצ"ב

רועים שנכנסין לסכה ,כי זה היה ִעקר עבודת הרועים הקדושים לברר השפע
התקון הוא על ידי הרועה השביעי
ועקר גמר ִ
ִמבחינת שפע בהמה לשפע אדםִ ,
הסכה על שמו
שהוא דוִ ד המלך ,עליו השלום ,בחינת משיח ,ועל כן נִ קראת ֻ
' ֻסכת דוד' .וזה בחינת גדל השפע שיהיה אז לישראל בימות המשיח ,ואמרו
רבותינו ז"ל :עתידה ארץ ישראל שתוציא גלֻסקאות וכו' ,וכל זה על ידי
שתתברר השפע כל כך ,עד שיהיה נִ משך השפע של אדם מבֹרר בלי אחיזת
וסכות נִ קרא חג
מוץ ותבן כלל .ועל כן מסככין בפסֹלת גורן ויקב דייקאֻ ,
האסיף ,כמבֹאר בפנים )הלכות מקח וממכר הלכה ד לפי אוצר היראה –
ראש השנה ,קעב(.

̂... ‰˙ÓÁÓ ‰·À̄Ó ‰˙Ï ƒ
כשזוכין ִלבחינת מֹחין ,שהם בחינת ֻסכה ,אזי צריך לצמצם את המח
ומכל שכן שלא יצא ִמגבול הקדֻשה אל
שאפלו בקדֻשה לֹא יצא חוץ לגבולִ ,
ִ
החוץ ,חס ושלום .ועל כן ֻסכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ,כי
אסור להגביה המֹחין למעלה מהגבול ,כי 'במפלא ִממך אל תדרֹש' .וזה
בחינת למעלה מעשרים ,שהוא בחינת כתר כידוע )עין פנים( ,וכן
למטה מעשרה טפחים ,שהם בחינת המחשבות שחוץ ִלגבול
הקדֻשה ,חס ושלום ,כי מעולם לֹא ירדה שכינה למטה
מעשרה ,זה בודאי פסול ,כי צריך לצמצם המֹחין
שלא יצאו חוץ מהגבול למעלה ולמטה .ועל כן
צריכה הסכה שתהיה ִצלתה מרֻבה מחמתה זה
בחינת ִצמצום השכל ,שהוא בחינת חמה ,כי
ִעקר ִתקון המחין על ידי הצל והצמצום הנ"ל
)הלכות סוכה  -הלכה ג לפי אוצר היראה –
ראש השנה ,צא(.
)כוכבי אור – אנשי מוהר"ן ,מג המשך(

  ...בעשרת ימי תשובה נִ כנס
וספר לפניו כל ִלבו .ואז
]מוהרנ"ת[ לרבנו זצוק"לִ ,
אמר לו רבנו ז"ל :ומעתה זה טוב שמפרשים כל
שיחתם וכו' .ואז בשבת תשובה אמר רבנו ז"ל התורה ו' –
"קרא את יהושע"  -ואז היה לו הרגשה גדולה כמבֹאר בחיי
מוהר"ן .ובעשרת ימי תשובה נתן לו רבנו ז"ל הנהגות לפי שורש נִ שמתו ,ח"י
פרקים ִמשניות בכל יום ,ומעת לעת בשבוע לֹא יֹאכל דבר ִמן החי ,ויהיה נעור
פעם אחת שני ימים ולילה אחד רצופים .ואחר כך נסע לביתו.
ובשמחת תורה נִ תקבצו כמה אנשים מאנשי שלומנו אצל מוהרנ"ת ז"ל
ִלשמֹח בשמחת יום טוב ,ונִ זכרו בגדֻלת רבנו זצוק"ל ובהזמירות שלו .והם
ִטפסו על הקירותִ ,מגדל הדבקות והגעגועים ,והיה להם חרטה גדולה על מה
שלא נסעו כל ימי החג לרבנו זצוק"ל .ועל כן ִהסכימו בדעתם ִלסע תכף
במוצאי יום טוב אחר הבדלה .ובאותו העת שהיו אנשי שלומנו בבית
מוהרנ"ת זצוק"ל ,היה רגיל מוהרנ"ת זצוק"ל ִלכנֹס בכל פעם לחדרו בכדי
וכראות אביו את זֹאת נִ תפלא על זה שבכל
להשלים הח"י פרקים ִמשניותִ .
פעם הוא בורח ִמן האנשים לחדרו ,ואין זה דרך כבוד .ושאל על זה את
המשרת בבית ,ואמר לו שהוא לומד בעת הזאת הח"י פרקים ִמשניות שצוה
עליו רבנו זצוק"ל ,ועוד ִספר לו שנִ סכם ביניהם ִלסע תכף במוצאי יום טוב
אל רבנו זצוק"ל .ואז חרה אפו מאֹד על זה ,כי ִלבנו שהוא למדן גדול כזה נתן
רבנו זצוק"ל ִתקון ח"י פרקים ִמשניות ,ועוד ִמפני הנסיעה .ואמר למוהרנ"ת
זצוק"ל :בכן לֹא תבוא עוד אל ביתי.
ואף על פי כן נסע מוהרנ"ת זצוק"ל ִעם אנשי שלומנו במוצאי יום טוב.
השלחן ִעם הבעלי בתים ,שהיה רגיל
ומצאו עוד את רבנו זצוק"ל יושב על ֻ
לישב בשמחת תורה ִעם הבעלי בתים לבד ,אף על פי שהיו אז עוד גם כן הר'

יש עניין שנתהפך הכל לטובה ...

שמואל אייזיק ור' יודיל שלא נסעו לביתם ִמפני ִרחוק הדרך .ואז ִזמרו אנשי
שלומנו בשוק "צהלי ורֹני יושבת ברסלב" .ואז אמר רבנו זצוק"ל התורה
מ"ח' ,על אשר מעלתם בי' .והוא פלא כי היא תורה של ֻסכות ,אך רבנו
בעקר שישמע מוהרנ"ת זצוק"ל
זצוק"ל ִהמתין ִעם התורה ,כי היה רוצה ִ
)אבני"ה ברזל  -ט(.
הראשון שהיה ]רבינו הקדוש[ בכאן
 בשנת תקס"ג ,שהוא ראש-השנה ִ
בברסלב ,אז הייתי ]רבי נתן[ אצלו על ראש-השנה וכל עשרת-ימי-תשובה עד
אחר יום-כפור .ואחר יום-כפור נסעתי לביתי ורבי יודל ורבי שמואל אייזיק
הסכות .ושמעתי כמה דבורים יקרים מרבי יודל מה
נִ שארו בכאן על חג ֻ
ששמע אז ,ואיני זוכרם היטב .פעם אחת ביום הושענא רבא ,אמר בפני
העולם :ומה אעשה ששני רוצחים עומדים עלי ואומרים אף-על-פי-כן שאני
מנהיג )שקורין גיטר יוד( והראה בידו על רבי יודל ורבי שמואל אייזיק בעת
שאמר שני רוצחים ,היינו שעליהם היה נִ תכוון מחמת שהם היו כרוכים
אחריו מאד .ומי יזכה להבין פירוש דברים אלו כי האנשים הנ"ל היו יקרים
בעיניו מאד ִמגדולי מקרביו.
מעניין ִרקודין והמחאת
וביום שמיני עצרת ִדבר ִעמהם ִ
כף ,ומה שמהפכין את עצמו שזה בחינת ומשה עלה אל
האלקים וירד ה' על הר סיני )כמבֹאר במקום אחר(
ודבר ִעמהם
ועניין הפריסטאקיט שעושין וכו' ִ
ִ
דברים נִ פלאים .אחר-כך ִהתחילו ִלכנס המון עם
מאנשי העיר שבאו אליו בנִ גון ושמחה כנהוג
ביום שמיני-עצרת .ואז אמר לרבי יודל ולרבי
שמואל אייזיק :לכו לכם כי אני צריך לעסֹק
ִעמהם ואין זה שייך לכם ,והלכו להם ִממנו.
ואחר-כך נעשה שם שמחה גדולה בקול
רעש גדול של שיר ושמחה .ואז רקד רבנו
ִזכרונו ִלברכה בעצמו הרבה מאד ִמן איזה זמן
קֹדם הלילה עד איזה שעות בתוך הלילה של
שמחת תורה .וכבר ידוע גֹדל נִ פלאות ערבות
הרקוד שלו ,כי מי שלא ראה זאת לא
נעימות קדֻשת ִ
ראה טוב מימיו) ...ספרי רבי נחמן ,חיי מוהר"ן נסיעתו
וישיבתו באומן – אות רסג(.

  ...וזכנו לאתרוג נאה בחג הסכות הקדוש ,שיהיה לנו אתרוג נאה
ומהדר בכל מיני ִהדור ,ולולב והדס וערבה כשרים
וכשר באמת ֻ
ומהדרים ,ונִ זכה לקים ִמצות נטילת ארבעה מינים
ונאים ֻ
בזמנו בתכלית השלמות בקדֻשה ובטהרה גדולה
ובאהבה וביראה בשמחה וחדוה רבה ועצומה,
ואזכה לומר הלל שלם בכוונה גדולה באמת ִעם כל
הארבעה מינים והושענות ,ולנענע כל הנענועים
הקדושים ולהקיף ההקפות הנוראות ,והכל
באהבה וביראה ובשמחה רבה ועצומה בכוונת
ובהתלהבות גדול
ובדבקות נִ פלא ִ
הלב באמת ִ
לשמך הגדול והקדוש והנורא באמת ובתמים
האמתיים ,ואזכה על-
ִ
וכרצון צדיקיך
כרצונך ִ
ידי הנענועים להמשיך הארה מהמוחין
ומשם יהיו נִ משכין
שברֹאש לתוך הששה קצות ִ
המוחין ִלבחינת מלכות ,ויתגלה מלכותך לעין כל,
ונִ זכה להודיע ִלבני האדם גבורותיך וכבוד הדר
מלכותך ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור
כי אתה יצרתו ,וכֹל אשר נִ שמת רוח חיים באפיו יתנו
כבוד והדר למלכותך )לקוטי תפילות ב  -תפילה נז(.

)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב עח(

… מה שראיתי ,רבי ישראל לֹא אכל ולֹא שתה ִלפני
התפלה ,ומי ששמע רק את הקול שלו  -נעשה צדיק!
ִ
ואני הייתי ִאתו ביחד וראיתי שהוא בוכה כל-כך ִלפני השם יתברך על כל
דבר ,שיזכה לקיים התורה .כל רגע הוא ִהשאיר על עצמו כל המיני כאבים,
כל המיני מחלות ,וככה הוא עבד השם יתברך...
תפלות' ,אנחנו לֹא יודעים כלום
ִהגיע הזמן שיתגלה בעולם ה'לקוטי ִ
איזה פעֻלות הוא עושה בעולם .כל ִדבור שלו הוא ִתקונים וחיות כל העולם!
תפלות'  -צריכים להדפיס בכל העולם ,לכל הישיבות ,בכל
ה'לקוטי ִ
תפלות' .הם יראו ִאם היה כבר בעולם דבר כזה ,פלא
מקום יהיה ' ִלקוטי ִ
תפלות'.
כזהִ ' ..לקוטי ִ
תפלות' כזה בעולם? זה רק של משיח!
היה ' ִלקוטי ִ
תפלות' יגלה משיח
יתגלה ,יתגלה אור השם ,אור של משיח .זה ה'לקוטי ִ
תפלות' .משיח הוא יכנס כל העולם ,כל
ִצדקנו ,הוא יגלה מה זה ' ִלקוטי ִ
תפלות'
תפלות' והם יגידו ' ִלקוטי ִ
ישראל ,ויתקן אותם .הוא יִ תן להם ' ִלקוטי ִ
 זה הכל!תפלות' ,מה זה ' ִלקוטי הלכות',
משיח ,משיח יגיד פרוש מה זה ' ִלקוטי ִ
מה זה ' ִלקוטי עצות' ,מה זה ' ִספורי מעשיות' .משיח הוא יִ קח כל פעם איזה
ִטפה ִמן הים ויגיד וכֻלם יהיו נעשים צדיקים ,בעלי-תשובה גמורים ,צדיקים
קדושיםֻ ,כלם!) ...ההמשך יבוא(

 ידידי כנפשי המשכיל והנערץ ,החושב מחשבות
ותחבולות להגדיל ולפרסם את שם הצדיק שהוא בחינת רוחו של משיח,
המשבר ומכניע ומשפיל ומבטל כל הגאוה והממשלה של המנהיגים
המפֻרסמים של שקר המדברים לשון הרע על הצדיק והנלוִ ים אליו
ומסתירים ומעלימים אור הצדיק האמת ומפרידים בין כנסת ישראל ובין
מחסר אמונה ונִ תרבים כל ִספרי המינים
הצדיק ,ועל-ידי זה העולם ֻ
והמחקרים הנוטים לצד מינות וכפירות שמטילים שנאה ואיבה בין ישראל
לאביהם שבשמים.
קלפת עמלק שהוא ִעקר בחינת
כל הטעותים והשקרים נִ משכים ִמבחינת ִ
השקר והרע והטמאה והשטן והיצר הרע ,והוא שרש ההטעאות שבעולם,
וזכרו ִמן העולם ,כי זה ִעקר
ולמחות שמו ִ
ועל-כן נִ צטוינו ִלזכר מעשה עמלק ִ
והתגלות
הגאלה השלמה ,הגדלת שמו יתברך על-ידי בטול השקר והטעות ִ
ֻ
האמת בעולם.
אנחנו עתה בדור הזה אצל הקצה והסוף של ישראל ,במקום שגבול
ישראל כלה ,ששם מסיים קדֻשת ישראל ,שמשם ולהלאה אין ִמתפשט
קדֻשת ישראל ,ועל-כן צריכין שמירה גדולה שלא נִ כשל חס ושלום .אבל אף-
על-פי כן לֹא יוכלו להזיז אותנו חס ושלום ִמקדֻשתנו כי אנו תקיפין בדעתנו,
ובדעה בוודאי לֹא יוכלו להזיז אותנו ,לבלבל דעתנו בדעות שטות שלהם ,כלל
כלל לֹא .כי ִמצד הנשמה ,היינו ִמצד הדעת ,בוודאי אנו תקיפים ולֹא יזיקו
לנו כלל ,חס ושלום.

 על ידי ִמצות נטילת לולב ומיניו,
היינו על ידי קיום כראוי של ִמצות לולב בימי חג הסכות ,זוכים לדעת
אמתית ,לדעת באמת שמלֹא כל הארץ כבודו .היינו שזוכים להאמין באמת,
ִ
ועם כל אדם ,רואה תמיד את מעשי האדם,
שהשם יתברך מצוי בכל מקום ִ
שומע תמיד כל דבור שיוצא ִמפיו ויודע מחשבותיו .וכשזוכרים כל זֹאת
בדבור הן במעשה.
באמת ,בוודאי נִ זהרים מאֹד מעשות רע ,הן במחשבה הן ִ
על ידי ִמצות נטילת לולב כראוי גם זוכים לדעת ולהאמין ,שאלֹקותו יתברך
אפלו בכל לשונות הגויִ ם .היינו שכאשר מקשיבים כראוי ִללשונות
מצויה ִ
ומתעוררים ליראת שמים,
הגוים ,שומעים בהם רמזים רבים של מוסר ִ

שהתעוררו
כידוע מהבעל שם טוב הקדוש ִזכרונו ִלברכה ,ומעוד אנשי אמתִ ,
ליראה ולאהבה דקדֻשה ,על ידי כמה ִמלים ִמלשונות הגויִ ם .גם על ידי
אפלו ִמן המקומות
להתקרב להשם יתברך ִ
המצוה הנזכרת למעלה ,זוכים ִ
האמתית אל הלב .היינו שזוכים
ִ
הרחוקים ביותר ,וזוכים לקשר את הדעת
האמתית של המח ,להכניע את התאוות והמדות הרעות של
ִ
על ידי הדעת
אמתית .גם זוכים להרגיש את
הלב ,וזוכים לאהֹב את השם יתברך באהבה ִ
אור האמת של הצדיקים שהם נעלמים ומכֻסים ִמן העולם ,ואור האמת
שבתורה ,שהוא גנוז ִמן העולם ,ועל ידי זה ִמתרבה השלום בעולם )עצות
המבוארות – סוכות ,ח(.
 על ידי הבכיות שבוכים ִלפני השם יתברך בימים הנוראים ,מחמת
אמתית ,זוכים לאתרוג כשר ונאה ,וכמה שבוכה יותר,
תשובה ויראת השם ִ
זוכה לאתרוג נאה יותר לחג הסכות )עצות המבוארות – סוכות ,ט(.
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