
ÂÓÚ Â˙Ó„‡ ¯ÙÎÂ ...  
] ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÓ-‰ ÌÈÏËÏËÓ ˙˜ÊÁ  '-È "„[  

וזה בחינת שירת האזינו שהוא לעד כי לא 
אפילו בתוקף ההסתרה , תשכח מפי זרעו

ÈÎ כמו שכתוב , שבתוך ההסתרה‡Â
ÂÎÂ Ì‰Ó ÈÙ ¯È˙Ò‡ ¯˙Ò‰ ' ‰˙ÚÂ

ÂÎÂ „ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡Ê‰ ‰¯È˘‰'.  
  

כי כלל השירה הזאת הוא להזכיר 
אשר עשה עמנו ' להודיע את כל מעשה הו

ואשר הוא עתיד לעשות עמנו נפלאות 
, עד שסוף כל סוף יגמור כרצונו, ונוראות

להחזיר לנו ארץ ישראל עם כל הקדושות 
כמו , ותפארת הגוונין המאירין שם

יצב ' שהתחיל בהנחל עליון גוים וכו
כי חלק , גבולות עמים למספר בני ישראל

' הו על במותי ארץ וכוירכיב' עמו וכו' ה
וכן הולך וסובב כל , דהיינו ארץ ישראל

סיפור השירה הנוראה הזאת את כל אשר 
עבר ואת כל אשר יעבור על ישראל בכל 

עד שסיים שסוף , העתים שיעברו עליהם
יתברך ' שהÂÓÚ Â˙Ó„‡ ¯ÙÎÂ כל סוף 

  .ירצה אדמתו ועמו כי הם בחינה אחת
  

דיקי יתברך על ידי הצ' וכל זה יגמור ה
שדבריהם ומעשיהם מלאים רזין , אמת

שכולם כלולים במשה שהודיע מקודם 
ריבוי ההסתרות שיהיו הסתרות בתוך 

עד שיהיה קשה למצוא האמת , הסתרות
אבל אף על פי כן יגמרו הצדיקי , לאמתו

 את שלהם ויודיעו - בחינת משה -אמת 
¯‡Ú Â˙‰ כמו שכתוב שם , אלקותו בעולם

 È‡ ‡Â‰ È‡ È‡ ÈÎÂÎÂ ‰ÈÁ‡Â ˙ÈÓ‡ ' ÔÈ‡Â
ÏÈˆÓ È„ÈÓ.  

  
Â ÌÈÓ˘‰ Â‡„·¯‰וזה שהתחיל ÈÊ‡‰ 

לומר דעו כי דברי אינם פשוטים כי הם 
והם מלאים רזין , עמוקים מאד מאד

 -עד אשר אני קורא את השמים , עמוקין
 שיאזינו מה -שהם כלליות הדרי מעלה 

, ÈÙ È¯Ó‡ ı¯‡‰ ÚÓ˘˙Âמכל שכן , שאדבר
ארץ הזאת שצריכין כל באי עולם שב

‡ÛÂ¯ÚÈ ÈÎ ÈÙ È¯Ó לשמוע ולהבין היטב 
ÂÎÂ È˙¯Ó‡ ÏËÎ ÏÊ˙ ÈÁ˜Ï ¯ËÓÎ' , היינו

שדברי אינם פשוטים רק הם כמטר וכטל 
אבל , שנראים שהם מים ולחלוחית פשוט

, באמת יש בהם כוחות נפלאים ונוראים
כי הם מגדלים כל מיני צמחים ועשבים 

וכמו שאמר שם , שונים לאין מספר
ÏÚ ÌÈ¯ÈÚ˘Î ·˘Ú ÈÏÚ ÌÈ·È·¯ÎÂ ‡˘„ È

ÂÎÂ' ,כמו כן הם דברי.  
  

כי אף על פי שנראים בפשוטים אבל הם 
ויש בהם כוח , עמוקים מאד ומלאים רזין

לגדל ולחזק את כל אחד ואחד ולהצמיח 

יתברך עם ' עד שיתפאר וישעתשע ה, אותו
כל אחד ואחד בהתפארות ושעשועים 

היינו דעו , ‡˜¯‡' Ì˘ ÈÎ ‰. נפלאים
 שכל מה שאני מדבר ומוציא והאמינו

שכל דברי , אקרא' בכולם שם ה, מפי
לגדל ' ושיחותיהם רק לקרות שם ה

  .ולקדש שמו בעולם
  

Âועל כן אתם È˜Ï‡Ï Ï„Â‚ Â·‰ , כי על ידי
על ידי זה תתנו גודל , שתאמינו בכל זה

לאלקינו שתבינו ממני גדולתו ונוראתו 
כי על ידי צדיקי אמת על ידי . יתברך לעד

ושי תורתם הקדושה ועל ידי שיחותם חיד
', יכולים להבין גדולות ה, הנפלאות

כמבואר במקום אחר וכמובן כל זה לכל 
‰ˆÌÈÓ˙ ¯Â כי . הזוכים להתקרב אליהם

 ÂÏÚÙובוודאי פעל ועשה ויצר וברא ' וכו
ÌÏÂÎ כמו שכתוב , הכל בחכמה נפלאה

˙È˘Ú ‰ÓÎÁ· והכל נברא בשביל 
ודעים רזי שהם י, הצדיקים העושים רצונו

עד שכל מעשיהם ודבוריהם מלאים , עולם
' ועל ידם יכולים להבין גדולת ה, רזין
  .ל"וכנ

  
    

    

    

)· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'-Î¯ ·˙ÎÓ "Á(  

כבר כתבתי קצת מענין האהבה אשר 
אשר לא נמצא בכל העולם אנשים , בינינו

אחים אוהבים נאמנים אמיתיים 
  .כמותינו
ואנחנו , מן השמים, היתה זאת' מאת ה

שלא תפגם , צריכים לשמור עצמנו מאד
. אפילו כחוט השערה, חס ושלום, האהבה

, אדרבה תתגבר ביתר שאת ויתר עוז
מחמת שזכינו שיהיה לנו חלק בפרסום 

בהתגלות אור הצדיק האמת בעולם אשר 
מזה תצמח בקרוב הגאולה שלמה לעם 

שידעו ויכירו כולם , ישראל ולכל העולם
ו ויתגיירו ויתנו לו ושכולם יבוא' את ה

  ...כתר מלוכה 

  

  

  

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ- Ï‡¯˘È ı¯‡ -Ó "Ê(  

, עיקר קדושת האמונה והחכמה דקדושה
, שהם עיקר החיים ואריכת ימים דקדושה

Â·¯È ÔÚÓÏ בחינת , הוא בארץ ישראל
 ÌÎÈÓÈוכו '‰Ó„‡‰ ÏÚ ; ובחוץ לארץ אין

רק על ידי מה שמשכימין , שום חיות כלל
, יבין בבתי כנסיות ומדרשותומער

על , ומתפללין ולומדין וקורין קריאת שמע
ידי זה ממשיכין קדושת ארץ ישראל גם 

, מקדש מעטכי הם בחינת , בחוץ לארץ
וזה עיקר , ל"כמו שאמרו רבותינו ז

  .חיותנו בזמן הגלות

  

  

  

  

)¯‰ ˙ÂÁÈ˘ ¯ÙÒÓ" Ô-�˜ ˙Â‡ "‰(  

È ÔÓÈÒÏ ÍÈ˘"‡È˙ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒ· Ê ,
ÏÈÁ˙Ó‰ :  

˙·˘· ‰ÁÓ˘· ˙ÂÈ‰Ï „‡Ó ¯‰ÊÏ ÍÈ¯ˆ.  
ובתחילה , כל זה אמר בליל שבת קודש... 

: השבתי? האתה שמח בשבת: שאל אותי
אני לפעמים נתעורר עלי איזה יראה 

ואמרתי לו בזו ) שקורין פרום(בשבת 
לא : והשיב. איך בין אמאל פרום: הלשון

  !העיקר הוא שמחה, כך הוא
  

מחה ואז הוכיח אותי הרבה להיות בש
ואז אמר כל הענין הנדפס , דייקא בשבת

‡בÈ˙ ÈËÂ˜Ï ,הנזכר לעיל , ז"סימן י
ונכלל שם , מענין מעלת השמחה בשבת

שגם היראה עיקר עלייתה על ידי השמחה 
היינו שעיקר הוא רק , של שבת דייקא
 -ואז דייקא עולה היראה ; השמחה בשבת

  .שהוא בחינת מה שקורין פרום
  

, קדושה הזאתוהאריך הרבה בשיחה ה
להתגבר , ואותי ביותר, והוכיח אותנו

ולהרבות , להיות שמח וטוב לב בשבת
‰Ï‡ : ואמר. כנדפס שם' בתענוגי שבת וכו

 ıÂÁ ÔÈ·Âˆ˜ Ì„‡ Ï˘ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÎ
·ÂË ÌÂÈÂ ˙Â˙·˘ ˙Â‡ˆÂ‰Óואמר',  וכו :

 ÁÓ˘ ‡Â‰ ËÂ˘Ù ˙È·‰ ÏÚ· Ì‚ ‡Ï‰
Ê‰Â ÌÈ‚„‰· ˙·˘·'ÂÏ˘ ‡ˆÈÙÂ...!  

  
ÓÓ ÍÏ ‡‰È ‰˙Ú‰ : ואחר כך אמר לי

‰¯ÂÁ˘ ‰¯Ó· ˙ÂÈ‰Ï !כי מאחר , כוונתו
שהוכיח אותי הרבה להיות בשמחה 

, יכול להיות שאהיה חס ושלום, בשבת
מחמת , במרה שחורה ביותר מזה בעצמו

שצריכין להיות בשמחה בשבת ואיני זוכה 
כי , ובאמת כוון מאד למחשבתי בזה[לזה 

¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ '¯ Ô· ¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È '‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ ,ˆÊ"Ï  

Ò·"„  

ÔÂÏÚ  
Ú˘"Â  

ÂÈÊ‡‰ ˙˘¯Ù  

ÂÈÏÈ‚‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡�Ô  

˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ                                                                          ¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË  



התחיל , תכף בעת אמירתו כל הנזכר לעיל
איך זוכין : ת על מחשבתי דאגותלעלו

ובזה שאמר דבוריו ] ?לשמחה בשבת
בזה '  וכוÍÏ ‰È‰È ‰˙Úהקדושים האלו 

שעל כל פנים לא , נחם וחיזק אותי הרבה
יהיה לי מרה שחורה מזה בעצמו שאני 

  . ל"מחויב לשמוח בשבת וכנ
  

גם בעת שהיה מרבה להוכיח אותי על זה 
: אז עניתי ואמרתי, להיות שמח בשבת

אני חפץ ורוצה מאד להיות בשמחה 
וכוונתי היה אם איני זוכה (בשבת 

אני רוצה , על כל פנים, לשמחה בשבת
וכבר שמעתי הרבה , מאד להיות בשמחה

  ). 'ממנו מגודל מעלת הרצון והכיסופין וכו
  

  : ענה ואמר להעולם
¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘ ‰Ó Ì˙ÚÓ˘‰ ? ¯˘‡ ·ËÈ‰

¯·È„ ! גם הוכיח אותנו אז לזמר זמירות
ולבלי להסתכל על שום ,  הרבהבשבת

מונע מאיזה בני אדם היושבים על 
רק , שנדמה לו שאין רצונם בזה, השולחן

ולהנהיג , להתחזק לזמר זמירות בשמחה
כי , השולחן כל יום השבת בשמחה גדולה

  .עיקר הוא השמחה בשבת
    

    

    

    

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ- ˜È„ˆ -Ï˜ "Â(  

הצדיק האמת שבדור שעוסק בתורה  ����
עד שהוא מעורר על ידי עסק , שה כזובקדו

עד , התורה שלו שרשי נשמות ישראל
שמגיע הארה על ידי זה אפילו להרחוקים 

, ממנו הרבה פרסאות וחוזרים בתשובה
זה הצדיק , שזהו עיקר כבודו יתברך

אפילו , האמת הוא הרב של כל הדור כולו
אף על פי , של אותם הרחוקים ממנו מאד

כי על ידי עסק . רשלא קבלו ממנו שום דב
  .מעורר כל העולם בתשובה, תורתו

  
ועל כן הכל חייבים בכבודו של זה  ����

הצדיק האמת כי הוא רבם ממש של כל 
  .ל"העולם כנ

  
גם זה הרב האמת הוא מקור היראה  ����

שורש , שהיא שורש התורה והחכמה
ועל , נשמות ישראל שורש הכבוד דקדושה

' È ˙‡Â‰ È¯‡בחינת , כן כשנותנין לו כבוד
„·ÎÈ , על ידי זה מחזירין בשלימות הכבוד  

  ).'אות ז', ג, הלכות כבוד אב(לשרשו 

  
  
  

)  ˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ ¯ÙÒÓ-¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ  ,‡'(  

כי , הוא כלליות כל ימות השנה, יום כיפור
ועל ידי . יום זה מחיה את ימי השנה כולה

היינו , קדושת יום הכיפורים מיתקן הלב
ועל ידי . יתברך' להשרצונותיו יהיו רק 

בגשמיות , מתבטלים כל מיני מחלוקת, זה
, ועל ידי זה. ונעשה שלום, וברוחניות

 .נמשכת שמחה לאדם
  

  

 

    

)‡  ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÓ ,'˜ ‰ÏÈÙ˙"‚(  

לקבל יום , וזכני ברחמיך הרבים... 
הכיפורים הקדוש בקדושה גדולה 

ואזכה . ובשמחה רבה וחדוה עצומה
ינויים ביום לקיים כל החמשה ע

, הכיפורים בתכלית השלמות כראוי
ולהתפלל כל החמשה תפלות ביום 

, הכיפורים בכוונה עצומה ונוראה
ולהתחרט על , ולהתוודות בכל מיני ודויים

העבר בחרטה גמורה ולעזוב באמת דרכי 
, הרע ומחשבותיי הרעות והמבולבלות
ולקבל עלי בקבלה חזקה ונכונה לבל 

 אעשה עוד הרע ולבל, אשוב עוד לכסלה
ולשוב בתשובה , בעיניך כאשר עשיתי
בשמחה ביראה , שלמה לפניך באמת

  .ולבכות הרבה מתוך שמחה, ואהבה
 

זכני לקדושת יום הכיפורים , מלא רחמים
כי הוא יום , האיום והנורא והנשגב מאד

יום , זה גדול וקדוש ונורא ואיום ואדיר
לסלוח , אחד בשנה אשר בחרת בו לעמך

ם ולכפר פשעיהם ביום הנורא עוונותיה
רחם עלינו וזכנו לקבל יום הגדול . הזה

ולשוב בתשובה שלמה , והנורא הזה כראוי
באופן שתסלח ותמחל ותכפר לנו , באמת

על כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו 
והכבדים יותר מחול , העצומים והרבים

  .הים
  

ותעזרנו בזכות עוצם קדושת היום הקדוש 
נית הקדוש של יום ובזכות התע, הזה

שנזכה , יום צום הכיפורים, הנורא הזה
על ידי זה להכניע אצלנו כל הרצונות 

להכניע ולשבר ולבטל כל , אליך תתברך
עד שלא , מיני רצונות שלנו כנגד רצונך

יהיה לנו שום רצון ולא שום תאוה כנגד 

באופן שנזכה להיות כרצונך , רצונך כלל
,  ושמאלולבלי לסור מרצונך ימין, תמיד

ועל ידי זה נזכה שאתה ברחמיך תבטל 
ויתבטל מאתנו , רצון אחרים מפני רצוננו
הן מחלוקת , כל מיני מחלקת שבעולם

אשר , הן מחלוקת שבעצמי, מבני העולם
È˙‡ËÁ Èעתה ÙÓ ÈÓˆÚ· ÌÂÏ˘ ÔÈ‡ . וכל

מה שאני רוצה לעשות איזה דבר 
שבקדושה יש לי מניעות רבות ועצומות 

ר הוא מניעות המוח ועיק, בלי שיעור
  .והלב

  
והכל אזכה לבטל על ידי התענית הקדוש 

הכלול מכל הימים של , של יום הכיפורים
ÏÚÂ ÍÈ כמו שכתוב , כל השנהÈÚ Â‡¯ ÈÓÏ‚

 „Á‡ ÂÏÂ Â¯ˆÂÈ ÌÈÓÈ Â·˙ÎÈ ÌÏÂÎ Í¯ÙÒ
Ì‰· .זה , ודרשו רבותינו זכרונם לברכה

  .יום הכיפורים
  

רחם עלינו וזכנו לשוב בתשובה שלמה 
ובפרט ביום הכיפורים , אמת בכל השנהב

ועזרנו להתענות התענית של יום , הקדוש
הכיפורים בקדושה נוראה ועצומה 

באופן , ובשמחה וחדוה רבה באמת
שאזכה על ידי זה לקדש עצמי מעתה 

ולידע איך להתנהג בענין התעניות בכל 
, ולהיות כרצונך הטוב באמת, השנה כולה

אכשל למען לא אבוש ולא אכלם ולא 
  .לעולם ועד

  
   

  
  
)¯‰ÂÓ ÈÈÁ ¯ÙÒÓ" Ô-ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜˙Ó‰ ˙ÏÚÓ  ,Ï˘"Á(  

כשנתקרב אליו הרב רבי נתן זכרונו 
סיפר רבינו זכרונו לברכה עם בתו , לברכה

: ואמר לה. אדל מענין זה והפליג בשבחו
Â˙ÓÎÁÓ ÍÏ ¯ÓÂ‡ ‰Ó , ˙È· ÏÚ ËÈ·È˘Î

 ÍÏ ¯Ó‡È ‡ÓÏÚ· ˙ÂÏÎ˙Ò‰· ÂÊ ˙ÒÎ‰
ÊÁÓ ‡È‰ ˙ÂÓ‡ ‰ÓÎ‰‰·Â‚· ˙˜.  

  
גם בעתים הללו ספר עם הרב רבי יצחק 

חתן הרב המגיד זכרונו , זכרונו לברכה
והפליג בשבח , לברכה מטירהאוויצע

ורבי (מעלת הרב רבי נתן זכרונו לברכה 
ל לא ראה אותו ולא היה מכירו "יצחק הנ

‡ÂÈÏÚ ÏÎ˙Ò˙ Ì : ואז אמר לו, )עדיין
ÍÎ ÏÎ Í¯· ÏÙ˘ ‡Â‰˘ Â· ‰‡¯˙ , ¯˘‡ „Ú

‡Â‰˘ÓÓ ËÈËÂ ¯ÙÚÎ  ! ובלשון אשכנז
דוא זאלסט אים אן קוקן איז ער אגלאט (

  ).'שטיקל בלאטע וכו
  

ל ופגע בו "שהלך רבי יצחק הנ, וכן היה
, שהוא עובר בשוק בזריזות גדול כדרכו

ומלובש במלבושי כבוד כדרך בני 
כי , ואף על פי כן הכיר בו מיד, העשירים

זה הוא האיש אשר אמר עליו רבינו 
רונו לברכה שהוא בעיני עצמו כעפר זכ

  .ל"כנ, וטיט ממש
  

  :אמר רבינו הקדוש

  ...אני יכול לעזור
  

  אפילו לחולה שאין לו רפואות
  

  ...אני יכול לעזור

  **עלונים ** 
067-587032 / 02-5829086  

  
  **מכתבים ** 

  91131 ירושלים 13271. ד. ת
  

  **תרומות ** 
  89-2255-7חשבון דואר מספר 


