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[  ‰¯Â˙‰ ¯Ó‚ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ‰ ÔÈÈ�ÈÚ  ‰˙ÏÁ˙‰Ï...  
ם יקונאז הוא גמר כל הִת, רהות עצרת ושמחת יניבשמ... 

רה ון התיימיכן אז מס ועל. כידוע, השנה שִהתחלנו בהם מרֹאש
 מות שִהמשכנו עליטות ותמינת דרכי הפשישזה בח, תין בראשיליומתח

שבכל פעם שבא להשגה , דילך בדרך זה תמוק האמת שהיידי הצד
ת וא כלל ההשגישה, רהוום התינת סישזה בח(ה מאֹד ושלמה גב

ה ול לחזֹר ולחפש ולבקש אחר השגה הגביד מתחיתכף ומ, )תושודהק
 ו כאינושה עצמווע, נהו הִראשו ומשכח ִממנו השגתוומסלק דעת, תרוי
 ד בהחסורק מחיה את עצמ, ג כללילם להשול מעיִהתח לא דע וכִאלווי

 נת הדרך לארץישזה בח, רהולם קֹדם מתן תום העיִחנם שהיה מקי
ד יח מעשיו ִהגכֹ"ת ִמשום ירה בבראשונת התחלת התיבח, שראלי

  . לםום שבעי הוא מחיה כל הפשוטוזה בעצמ ידי ועל, ל"כנ" ולעמ
כן   גםוך על עצמיך להמשישראל צריוכל אחד מ

סלק בכל פעם יו, קיטות של הצדינת הפשיבח
, דע כללו יו כאינו ויעשה עצמו ושכלודעת
ל כמה י מחמת שכבר ִהתחול בדעתפֹיולא 
  כִאלוורק יעשה את עצמ, ם ונפליפעמ
ל בכל ירק יתח, לם כללול מעיִהתחלא 

  בהחסדוחיה את עצמיו, פעם מחדש
טות של יידי הפש ִחנם הנמשך על

לם ות לעול ִלחיוובזה יכ, קיהצד
ות כז אותי, ' הלכה ה-נ "הלכות ביהכ(

 רֹאש, אלול - לפי אוצר היראה כט
  ). אות יד,...השנה
  
[   ÏÁ� È·¯Ú...  

ם יעושהם השבעה ר, ןיזיבעה ֻאשפהִש
ידם  שעל, םיקיבעה צדהם הִש, כהן לֻסישנכנס

ם ועד שבי, שראל יִנמשך וִנתגלה ִעקר קֻדשת ארץ
, וכה הוא שלשִעקר הֻס,  אז הוא נגד דִוד המלךיעיהשב

, שראל בשלמות ישת ארץי הוא זכה ִלגמֹר כביכ, "דיֻסכת דו"נת יבח
כן   ועל.םיוִחבר ספר תִהל, םים ותחנוניידי שִהרבה ברחמ וכל זה על

, רהות וגם ספר ִמשנה, םין כל ספר תִהלימרו אז א,רבה שענאובה
, נחל יקון הערֵבואז ִנגמר ִת. שראל ישמדבר שם הרבה ִמקֻדשת ארץ

 זה ִעקר שלמות יכ, תן אז לבדםון איטלוכן נ שראל ועלישעי ושהם הפ
ם ים ִנפלאי ִעמהם ומגלגל ִעמם בדרכוק מקשר את עצמישהצד, קונםִת

 'רתם להין מעצמן וִבבחיעד ששב, תברךית לבבם אליו וכה להטועד שז
  .תברךי

נת ישזה בח, עצרת יניחוד בשלמות בשמִיקא ִנשלם היזה די ידי ועל
ת ון לעליכי צריכ, שמחה אזן היליכן מגד ועל. שראל ישת ארץיכב

הלכות (' שתעלנו בשמחה לארצנו'נת יבבח, שראל בשמחה ילארץ
אוצר היראה  לפי אותיות יג יד טו, ' הלכה ד-דברים הנוהגים בסעודה 

  ). אות כו,...השנה רֹאש, אלול -
  
[  "‰¯Â˙Ï „Â·Î Ô˙... "  

 ן ברֹאשיליקון שמתחרה הוא גמר הִתו עצרת ושמחת תיניבשמ
ך עלינו יהשנה ִהתחלנו להמש  ברֹאשיכ, ינויה, כל שנה ושנההשנה ב

, תברךי ודולדה וִנתגדל כבוזה נעשה ה ידי שעל, ןועם העליהשפעת הנֹ
קון כל וגמר ִת; תוידי עשרה מאמר אה שעליתה כל הבריל זה היישבשב

  . רהות עצרת ושמחת יניזה נעשה בשמ
כמבֹאר , ן אזירורה שקורה והתחלת התוום התינת סיוזה בח

, נתנויכנהוג במד, רהוד התון אז את כל אחד בכביכן מכבד ועל. םיבפנ

ן את כל אחד ירין ומזכיריינו שמזהיה! רהוד לתותן כב: ום לימרווא
, םוחס ושל, ול עצמיד בשבוקח הכבישלא , דוהיה ִנזהר מאֹד בהכביש

רק , תברךי ודול כבייתה רק בשביאה שהינת ִקלקול הברישזה בח
 שהוא אחדות פשוט ִעם ,תברךי 'רה ולהוד לתותן את כל הכביר וחזֹשַי
ל "אה כניום הברישזה ִעקר ק, קאירה דיולת' דוכב'תן : וזהו. רהוהת

, אלול -אוצר היראה  לפי אות יד, ' הלכה ו-הלכות תפלת המנחה (
  ). אות לה,...השנה רֹאש
  

  )' סימן א– ]רבי נתן [ת"ימי מוהרנספר (

 נדר בכל פעם ים בל ִלרשֹין אל ִלבו ונתיתירא ☺                   
היה הכל ין שו רצייה,  בכל עתים ִעמית הנעשיובִקצור איזה מעש

  : בהולט
  . בחִמשה עשר בשבט,בורידש נעמקֹ- בקִהלתילדתו נ,ם"בשנת תק

 יתנו ִעם חין שלי ִלברכה בשדוכונו ִזכריב ִנתקשר אב"בשנת תקנ
 י דִוד צבי הרב רברנווק המֻפרסם מין הצדוהגא

 היו ,ג בשבת נחמו" וִבשנת תקנ, ִלברכהונוִזכר
 ,גראדידש שארקֹ- בקִהלתין שליהנשוא
  .םי שני שניתנולחן ח סמוך על ֻשיתיוהי

ל על ו ִמתנגד גדיתיואז הי
לק ו היה חיתנו מחמת שח,םידיהחס

וִדבר הרבה עליהם לפני , עליהם מאד
ואמר , ובית-וִלפני שאר חתניו ובני

 ; בִדבוריו כדי לרחק מהםונתוכל כוש
גראד בתִחלת י ִמשאריאחר כך יצאת

 יובאת, תוכו בחג הֻס"שנת תקנ
 , תחיהיב ִעם זוגתורידש נעמִלקִהלת קֹ

 ונו ִזכרילחן אב סמוך על ֻשיתיוהי
 ירף ִעם חברד בחֹ ִללמֹיוִנתחברת, ִלברכה

 ו ִלברכה והוא היה מֻגדל ִמקטנותונוִזכר
ם וִדבר יקייה אצל כמה צדוה, םידיבין החס

ם ים הם יראידי שהחס,יכח ִעמו הרבה וִהתויִעמ
ם במעלה ילום שביניהם הם גדים המֻפרסמיקיושהצד

 וגם שאר ;)א באמתיכאשר ה(תברך באמת י 'ם את היבדומאד וע
 הרבה י חזק בדעתיתי ובכל זה הי, בזהיכחו ִעמום ִהתויאנש

ס י שִהכנ, ִלברכהונו ִזכריתנום של חיבור מחמת ארס הִד,בִהתנגדות
זכה לידע  לא אבל, םירא שמיק וי שהיה צדי אף על פי כ, הרבהיב

 והיה ,םים המֻפרסמידילי החסום גדיקיר קֻדשת אִמתת הצדומא
רף הנזכר לעיל  ומחמת זה בכל החֹ, כנזכר לעיל,לק עליהם מאדוח

  .ן ִמתנגד עליהםיי עדיתי הי,בורי בנעמיתישהי
ם י הנזכר לעיל ושארי אנשים של חבריבר מִרבוי הד,אחר כך

 ימה דעתים וִהסכיס באמונת חכמ ִלכנֹיתיוזכ,  האמתיִהבחנת
לי ום גדים המֻפרסמיקיב לִהתקרב להצדום שטידיִעם החס

ראה י ואז ִנמשך עלי ;ִעמם'  הם אנשי אמת והיכ, םידיהחס
 , וִעם כל זה.ים לים הידועיבה בכמה דברו לטיקצת וִנשתנית

 לא י כ,י ִלשמאליני בין ימיעה בדרך ולא ידעתו תיתיין הייעד
ו קצרה ם אלי וכל מה שעבר עלי בימ,ג כראויי מנהיהיה ל

  ...עה לספריהיר
  

  ) ֻסכות- ' מועדי ה–עצות המבוארות (

 מבואר בלקוטי תורה-רבה ושמחת-הושענאִעניין של � 
  .)יב ('וכו" רומה על השמים"בתורה , ד"סימן ע' ן חלק א"מוהר
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נו הִמשפט שאדם יהי. שפטקון הִמשמיני עצרת הוא בחינת ִת � 
. תבונן היטב ִאם הוא נוהג כהוגן בכל ִמדותיו ומעשיווִמ, עורך לעצמו

נו האמונה האמִתית שהשם יתברך נוהג יהי', גם ההודאה בִמשפט ה
והאמונה שכל מה שהשם יתברך , שר בכל ִמשפטיו והנהגותיובצדק וביֹ

זה , דאי לטובה גדולה בגשִמיות וברוחִניותום הוא בומסבב ִעם האד
הלכה , ִהלכות ראש חֹדש, כך מבֹאר בִלקוטי הלכות. ִעקר ִתקון הִמשפט

  .)יג (ועל ידי זה זוכים לִתקון הבִרית. א"סעיף י' ו
תזכנו לִתקון המשפט , וִבזכות קֻדשת שמיני עצרת הקדוש...   ����

 חס ,פגם הברית וִממקרה לילהזה תצילנו תמיד ִמ-ידי-ועל, קֻדשהִד
פה הקדושה ִנקלטת ונעצרת בקֻדשה גדולה כרצונך וִתהיה הִט, ושלום
וִתשמרנו ותצילנו מרבנים .  לעולם, חס ושלום,ולֹא תהא ִנשחתת, הטוב

חוסה עלינו . חם וממשלתם ִמן העולם ותבטל כֹ,נים שאינם הגוניםיודי
נים ודינים כשרים וזכנו שיהיה לנו ולכל ישראל רב, כרֹב רחמיך

באֹפן שנזכה לִתקון , לו וידונו דין אמת לאִמתושיעמידו הדת על ִת
וִנזכה לִתקון הברית בשלמות בכל הבחינות באמת , המשפט באמת

ִאם , ומלא כל ִמשאלותינו לטובה, רחם עלינו למען שמך. כרצונך הטוב
בדים וִאם כע, ִאם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, כבנים ִאם כעבדים
  ...עד שתחננו ותוציא כאור ִמשפטנו איום קדוש, עינינו לך תלויות

  ).'מתוך תפילה ה – 'בלקוטי תפילות (
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
אנחנו וכל , ן כלל מרבנויים עדידעוי לא אנחנו...   �                         

ק ימספ לא דו ע-א ום לבידית שעתורולם וכל הדוהע
  !בור אחד מרבנוג ִדילהש

לה בור שִגות של כל ִדידל החע ִמגֹום ִלגוילויכ
, ןי הוא מעיובור שלכל ִד, לםוש בעורבנו הקד

, לובור אחד הוא הים הגדִד. הוא ים החכמה
ת ות רפואוים של ישוע.. ים כזה, ים החכמה

 ובור אחד שלִד. ןייהיה עד לא ת כאלהוחדש
כל , לםול העהוא מחדש ומרפא כ, שהוא מגלה

 והם -ם ים גמוריפרוכ. םיכל הרשע, םיפרוהכ
ק לכל יבור אחד מספִד. םישום קדיקיהיו צדי

  .לםוהע
 של וק ִלכתב על גֻדלתייספ לא לוים הגד, ים
ש כל ל ִלכבֹו הוא יכובור שלבכל ִד. ל"רבנו ז

  ...לםוהע
ת ואולי אזכה לִהתגבר בתִפל,  מקוה לשםיד זמן שאנוהיה עי

ש ום מרבנו הקדיבור שמדברכל ִד. שוספר מה זה רבנו הקדך וליולהמש
שראל בכל ית של כל אחד מוכל הישוע. לםולה לכל העוהוא המתקה גד

  .שו אצל רבנו הקד-ם ובכל עת וי
ל בכל ו גדיפא הכוהוא הר. תורור של כל הדיש הוא הבחורבנו הקד

למי ולעתינו ורושועה לנו ולכל די הוא רפואה וובור שלכל ִד. רור ודוד
לם וום כל העיהוא ק, לה רבנורה שִגורה ותובכל ת. םילנצח נצח, עד

כל חיינו , רה והאמונהוכל הת, הכל תלוי ברבנו. ףווכל זרענו עד הס
  ! הוא רק רבנו-לם הבא ובע, לם הזהובע

כל מה שהוא , שות קשור ודבוק לרבנו הקדוהִעקר שלנו ִלהי, אנחנו
בור ם כל ִדים אנחנו ִלמסֹר נפשנו לקייכיוצר, ןוב ונכימר זה אמת ויצוא

 י רק רבנו רב-ל לעזֹר לנו ויכ לא שום דבר. ִלשמֹע לשום אחד לא .להשִג
  !נחמן

. שראלי שלנו ושל כל יהוא הרב,  שלנוי נחמן הוא הרבירבנו רב
לה על ול זה ע"הִענין של רבנו ז. של הכל, םיקיהוא הרֹאש של כל הצד

ן של יִעניה.  הכל בטל-ל "כנגד רבנו ז. לעל הכ, םינועל כל הגא, הכל
 - וש בעצמוורבנו הקד, לה למעלה ִמן הכלון שעיש זה ִעניורבנו הקד

  ...תרותר ויותר ויוי
  

  )ח"כ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  . אביב-תל, כ"ה תשרי תש"חצות ליל שלישי כ, ה"ב  �           
 הצחצחות העליונות המזכך ומצחצח את נפשו באור, ִלבי ונפשי

  . שלום וחיים וכל טוב, החדשות לגמרי שנתגלו בדורותינו אלה
ק האמת יבל מהצד שִקי חבר אִמתוכה ִלמצֹא לעצמו שזיאִפלו מ

עה יך יגין צריי כן עדיפ-על-אף,  באמתום לנפשיליעוברי אמת המִד
 תיוותת עצימות אמיג נעי עד שיוכל ִלמצֹא ולהש,לה וִחפוש הרבהוגד

 יכ. לם שהוא ִעקר היהדותוידם ִנמשך אמונת ִחדוש הע-שעל, תושוהקד

ם מאֹד מאֹד יהנפלא'  ִאם בחסדי היכ, רה קשה מאֹד לעזֹרילבעל בח
ם ין לזה על כל פניכיאבל צר, ם ובכל עתוק האמת בכל ייך הצדישממש

אדם לקרבם - ִעם בניכן זה העסק לעסֹק-ועל. ה ִאתערותא דלתתאאיז
ן לזה יכיוצר, מצאנוי יעמֹק עמֹק מ,  עמֹק מאֹד מאֹדותאל האמת לאִמ

 -ואז ִאם יחפש באמת , דיהן מהחבר הן מהתלמ, ִחפוש ובקשה הרבה
  !מצאיודאי וב

 רבנו ואמר ל, ו בתִחלת ִהתקרבות,ל ִממדִווידבקא"יודל ז' הרב ר
ן על יוכשמתגבר, ן לִהתקרב אל האמת אז ִמתגבר השקריצו כשר:ל"זצ

ן זיין מֻקשר ווועסטו ש. תם אז נעשה ִמשקר קשרון איברת ומשועיהמנ
  ). כבר תהיה מקושר אלי כל ימי חייך(ר כל ימי חייך יצו מ

 הוא אשר זכה ,ל"צע זיבורהיד ִמטיאל המגייקות' ק ריהרב הצד
, ל" תחת רבנו זצוע את עצמי להכנורום שבדיתר ִמכל המֻפרסמובי

צאי ורביו ויווגם אנשי מק,  באימה ופחדוולעמֹד ִלפני הדרת קֻדשת
  .ל" לרבנו זויד-חלציו ִנתקרבו על

והיה , ל"ד הני גם הוא היה מאנשי המג,אייזיקצחק י' ק ריהצד
ב את יל ִהלה" לרבנו זצואוובב, בעסק ִחלוף מטבע, סק במשא ומתןוע

רש  שֹית כפות מֻיחדוכלבת אש ממש וִצוה עליו הנהג' דת הו לעבולבב
ינו שנה יה, לםיתה כבדה וקשה ִמֻכיוה עליו שהוהנהגה אחת ִצ, וִנשמת

 וכך נסע לבית-ואחר. בה אחתיידבר ִעם שום אדם אִפלו ת לא מהיתמ
בר לם הזה לגמרי ולא ִדו מִעסקי העוש את עצמי ִהפרו לביתואוד בביומ

משו שפתיו ו לא  ועד שכבוקומוִמ, ִעם שום אדם כאשר ִצוה עליו
ת מאֹד ִמכל ולות גדופית ורדוביו מררר עליוד ִנתעיומ. רה ותִפלהוִמת

וִהרבו לדבר ולבטא , ו וִאשתותנו וִבפרט מחוִמשפחת
 בשם ותווִכנו א, ת חרב ממשום כמדקרי בִבטויוכנגד
  .ם כאלהיצא בִכנויוד כיווע, צא מהדעתוי

דל  את גֹוט ברוח קדשיל ִהב"ורבנו ז
רא מאֹד ים וִנתיי ִמדבריהם הרעורות לבבימר

ד יומ, ידי זה-ם עלו חס ושלותדול מעבפֹישלא 
שכר י שוזות לאחד מאנשיו וִצוה ליקרא בזר

ורץ לשם , צעיבורהי תכף עגלה לטובעבור
 וד את עצמיע לשם בלילה והעמירות וִהגיבמה

 אייזיקצחק י'  של רותנוִעם העגלה אצל בית ח
פתח יש על הדלת שיוִהק,  ביחדול שישב ִעמ"ז

עיניו וירא וִהנה  את ותנושא חִיו.  וִנכנס לשםול
  . מם מאֹד על זהושתתפלא וִיוִי, ול בא לבית"רבנו זצ

את י וקרא אז קרול היה בחדר"ק זיצחק אייזי' ור
ל "ורבנו זצ, בדבקות עצומה וִנפלאה מאֹד, לונה בכֹח גדשמע ִלפני הֵש

 ות בפניו כדי שלא יבלבלו ולִהתראושמע ולא רצה ִלכנס לחדר
ח את יכול לה"ל רבנו זיך כך ִהתחותוב, ואתיקהו באמצע קריויפס

, ם כאלהים קשיסורִי בוסר את חתני הרע על שהוא מיו על דרכותנוח
ובידך אתה , ןיח תִפליקר כשאתה מנ הלֹא בבֹ:ל" רבנו זותוגם שאל א

מם וך אתה מחשה ודיובפ, ר בהמהות של עוך את עצמך ברצועימכר
גדך איזה ערל שלא ִאם יעמֹד אז לנ, בורצה לדבר אז שום ִדוואינך ר

צא ומר עליך שאתה יוהיה א לא הִאם, לםוראה ולא שמע כזֹאת מע
צא ומר על חתנך שהוא יוך האלה שאתה איגם ִאמרי פ - כן. מהדעת

ת דרכיו אשר ו תעלומיתברך כפירא ון הבושה רצוִמדעת על שע
בר ם כאלה ִדיצא בדברוד כיווע, םיידי עבדיו הנאמנ-ענו עלידוי

ף יסו לבל יו על זה וִקבל על עצמותנותחרט מאֹד חשִנ עד ,וחיכווה
  .ם ההוא והלאהו מהיוסריד ליוע

ִנתראה ' שמע' את ואתיל קר" זאייזיקצחק י' ואחר שגמר ר
 ותולה ושמחה עד שהחיה אי בגווִנתמלא מאֹד לבב, בפניו
ומאז והלאה עסק . ול ושב לבית"ם רבנו זיקר ִהשכובבֹ, ממש

  ...לקונע וחו מי בל,ודתול בעב" זאייזיקצחק י ירב
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