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" יו! הכיפורי! ...
תיקו -הכללי של כל החטאי!.
)אוצר היראה ) תשובת השנה ,פ"א(

יו)2הכיפורי 2הוא ראשו 0לתקו 0הברית ,כי בו נמול
אברה 2אבינו; ועל)כ 0נקבע יו 2הזה לסליחה ומחילה
לדורות ,כי תקו 0הברית הוא תקו 0הכללי של כל
החטאי .2וזה בחינת בגדי 2לבני 2שלובשי 0ביו)2כיפור,
וכ 0כל עבודת היו 2בבגדי לב ,0כי על)ידי תקו 0הברית
נתרומ 2הדעת ,וממשיכי 0מש 2לבנונית ללב 0האדמומית
שנעשה על)ידי פגמי העוונות ,שזה בחינת לשו 0של
זהורית שמלבי 0עוונות ישראל ביו)2כיפור.
" ועל)כ 0היו כל עבודות היו 2בכה 0גדול,
כי הוא קדוש בקדושת הברית ביותר מכל
ישראל ומכל הכהני ,2כי מזהר ג 2על
האלמנה .ועל)כ 0קורי 0ביו)2כיפור כל
פרשת העריות ,כי אז הוא בחינת
תקו 0הברית .ועל)כ 0מתעני0
ביו)2כיפור ,כי על)ידי התעניות
מכניעי 0רוח הבהמיות ,שהוא בחינת
פג 2הברית ,שהוא כלל כל התאוות
הבהמיות ,וזוכי 0לבחינת רוח האד,2
שהוא בחינת דעת ,בחינת תקו0
הברית.
" וזה בחינת החמשה עינויי 2של
יו)2כיפור ,כדי לזכות לבחינת ֵהא הדעת ,כמבואר
במקו 2אחר .וזה ג 2בחינת החמש תפלות ,כי עיקר
שלמות התפלה על)ידי שלמות הדעת ותקו 0הברית .ועיי0
ש 2עוד מה שאומרי 2ביו)2כיפור :ברו 2ש! כבוד
מלכותו… בקול ר ,2ועניי 0החות 2שנעשה ביו)2כיפור,
ומה שנוהגי 0להרבות בצדקה בערב)יו)2כיפור ,וג2
מפייסי 0זה את זה ,ועניי 0כל נדרי שאומרי 2בכניסת
יו)2כיפור.

)תקס"ט(

 #שמעתי מרבינו זכרונו לברכה ,שבזה שמחדשי0
בתורה ,עושי 0טובה גדולה מאד מאד לאביו ולאמו.
 #ספר לי רבינו זכרונו לברכה ,שדיבר ע 2אחד
שהיה קובל לפניו מאד על רבוי מעשיו המכוערי ,0כי זה
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האיש היה חפ< מאד להתקרב לה' יתבר; ולצאת
ממעשיו הרעי ,2א; בכל פע 2התגברו עליו יותר ,עד
שעברו עליו ימי 2ושני 2הרבה ולא זכה לצאת ממה
שהיה צרי; לצאת .א; א=)על)פי)כ ,0התחזק את עצמו
ביותר וחתר בכל פע 2להתקרב לה' יתבר; ,והיה קובל
מאד מאד לפניו זכרונו לברכה על עכירת מעשיו ,רחמנא
לצל.0
 #והשיב לו רבינו זכרונו לברכה בחכמתו בתמימות
ובפשיטות :אי -לי ע! מי לדבר ,כי כבר כולו רע .ותכ=
נתעורר האיש הנ"ל וענה ואמר לרבינו זכרונו לברכה:
הלא ע! כל זה אני מתגבר לפעמי! להמשי 2את עצמי
לקדושת ישראל וכו' .ענה רבינו זכרונו לברכה
ואמר לו :הוא מעט דמעט .ותכ= אמר לו,
שיירגיל עצמו ליל; ע 2מאמר אזמרה
לאלקי בעודי וכו' )לקוטי מוהר" 0א' )
סימ 0רפ"ב( ,כל זה ספר לי רבינו
זכרונו לברכה.
 #והבנתי כוונתו הקדושה,
שדייקא על)ידי)זה החיה את
האיש ,כי כבר נפל בעיני עצמו כל כ;
עד שלא היה אפשר להחיותו בשו2
דבר ,רק כשאמר לו ]רבינו ז"ל[ שהוא
כולו רע ,אז נתעורר בעצמו והתחיל
להרגיש מעט קדושת הנקודות טובות
שנמצאי 0בו עדיי ,0ואז אמר לו שיל; ע 2מאמר אזמרה
וכו' כנ"ל )הלכות ראשית הגז ) הלכה ד' ,אות ו'(.

)אוצר היראה ) אר< ישראל ,י"א(

 $כשרוצי 2לבוא לאר<)ישראל ,שש 2עיקר כלליות
כל הקדושות ,אזי מתגברי 2ומשתטחי 2המניעות
והעיכובי 2הנמשכי 2מבגדי 2הצואי ,2שאי אפשר
להכניע 2כי)א 2בכח התורה והצדיקי ,2והעיקר בכח
קברי הצדיקי 2שכבר נסתלקו ובאו למנוחת .2ועל)כ0
כשראה כלב שמתגברי 2מאד עצת המרגלי 2שרוצי2
לפגו 2בקדושת אר<)ישראל ,הל; ונשתטח על קברי
אבות .ועל)כ 0ג 2בתחילת גאולת מצרי 2שהיתה בשביל
לבוא לאר<)ישראל כתיב :ויקח משה את עצמות יוס9
עמו ,בחינת קבר הצדיק )הלכות בציעת הפת ) הלכה ה',
אות מ"ז(.
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)אוצר היראה ) צדקה וגמילות חסדי ,2נ"ה(

 %העני הוא בבחינת יראות הנפולות ביותר ,כי הכל מושלי0
עליו והוא מתיירא מהכל .כי העשיר הוא בבחינת מלכות בחינת
יראה .ועל)כ 0הזהיר הכתוב אל תירא כי יעשיר איש וכו' ,כי
מטבע העול 2להתייראות מ 0העשיר ,והעני הוא נרד= ומתיירא
מהכל.
 %וזה עיקר מצוות צדקה וגמילות חסד ,שצריכי 0לרח 2מאד
על העני ולבלי להפחידו ושלא לנגשו ,ושלא לצעוק עליו בחינת ורש
לא שמע גערה ,רק לת 0לו צדקה בסבר פני 2יפות ,שעל) ידי זה
מעלי 0אותו מבחינת יראות הנפולות; ועל)כ 0על)ידי צדקה מעלי0
יראות הנפולות לשורש ,0וזוכי 0על)ידי זה ליראת הרוממות ,יראה
עלאה.

)עצות המבוארות ) סוכות ,ח')ט'(

& יו 2כיפור הוא כלליות כל ימות השנה ,כי יו 2זה מחיה את
ימי השנה כולה .ועל ידי קדושת יו 2הכיפורי 2מיתק 0הלב ,היינו
שרצונותיו יהיו רק להש 2יתבר; .ועל ידי זה מתבטלי 2כל מיני
מחלוקת בגשמיות וברוחניות ,ונעשה שלו .2ועל ידי זה נמשכת
שמחה לאד.2
& ביו 2כיפור הוא גמר התיקו 0של
חות 2דקדושה ,היינו תיקו 0הברית .היינו
שא 2אד 2עוסק מראש השנה עד יו2
הכיפורי ,2ביראה ,בתשובה ומעשי2
טובי 2כראוי ,זוכה על ידי כ; ביו2
הכיפורי 2לקדושה גדולה ,היינו תיקו0
הברית ,שהיא הקדושה הגדולה ביותר.

' ותעזרנו בזכות עצ 2קדושת היו 2הקדוש הזה ,ובזכות
התענית הקדוש של יו 2הנורא הזה ,יו 2צו 2הכיפורי ,2שנזכה
על)ידי)זה להכניע אצלנו כל הרצונות אלי; תתבר; ,להכניע ולשבר
ולבטל כל מיני רצונות שלנו כנגד רצונ; ,עד שלא יהיה לנו שו2
רצו 0ולא שו 2תאוה כנגד רצונ; כלל ,באופ 0שנזכה להיות כרצונ;
תמיד ,ולבלי לסור מרצונ; ימי 0ושמאל ,ועל)ידי)זה נזכה ,שאתה
ברחמי; תבטל רצו 0אחרי 2מפני רצוננו ,ויתבטל מאתנו כל מיני
מחלוקות שבעול ,2ה 0מחלקת מבני העול ,2ה 0מחלקת שבעצמי,
אשר עתה אי -שלו! בעצמי מפני חטאתי .וכל מה שאני רוצה
לעשות איזה דבר שבקדושה יש לי מניעות רבות ועצומות בלי
שיעור ,ועיקר הוא מניעות המוח והלב.
' והכל אזכה לבטל על)ידי התענית הקדוש של יו 2הכיפורי2
הכלול מכל הימי 2של כל השנה ,כמו שכתוב :גלמי ראו עיני 2ועל
ספר 2כול! יכתבו ימי! יוצרו ולו אחד בה! .ודרשו רבותינו
זכרונ 2לברכה :זה יו 2הכיפורי .2רח 2עלינו וזכנו לשוב בתשובה
שלמה באמת בכל השנה ,ובפרט ביו 2הכיפורי 2הקדוש ,ועזרנו
להתענות התענית של יו 2הכיפורי 2בקדושה נוראה ועצומה
ובשמחה וחדוה רבה באמת ,באופ 0שאזכה על)ידי)זה לקדש עצמי
מעתה ולידע אי; להתנהג בעניי 0התעניות בכל השנה כולה ,ולהיות
כרצונ; הטוב באמת ,למע 0לא אבוש ולא אכל 2ולא אכשל לעול2
ועד.

)השמטות ,ל"ג(
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כי על)ידי קדושת תיקו 0הברית,
אפשר להגיע לכל המידות טובות ומעשי 2טובי .2ועיקר הברית
הוא טהרת ותיקו 0המוח והמחשבה ,היינו שלא לחשוב מחשבות
רעות ,ה 0של ניאו= ה 0של תאוות רעות אחרות ,רק תמיד לחשוב
מחשבות טובות של יראת הש 2ואמונה פשוטה ,בלי שו 2חכמות
וחקירות ,כ; מבואר הכל בלקוטי הלכות.

)לקוטי תפילות א' ,ק"ג(

' וזכני ברחמי; הרבי 2לקבל יו 2הכיפורי 2הקדוש בקדושה
גדולה ובשמחה רבה וחדוה עצומה .ואזכה לקיי 2כל החמשה
עינויי 2ביו 2הכיפורי 2בתכלית השלמות כראוי ,ולהתפלל כל
החמשה תפלות ביו 2הכיפורי 2בכוונה עצומה ונוראה ,ולהתוודות
בכל מיני ודויי ,2ולהתחרט על העבר בחרטה גמורה ולעזוב באמת
דרכי הרע ומחשבותיי הרעות והמבולבלות ,ולקבל עלי בקבלה
חזקה ונכונה לבל אשוב עוד לכסלה ,ולבל אעשה עוד הרע בעיני;
כאשר עשיתי ,ולשוב בתשובה שלמה לפני; באמת בשמחה ביראה
ואהבה ,ולבכות הרבה מתו; שמחה.
' מלא רחמי ,2זכני לקדושת יו 2הכיפורי 2האיו 2והנורא
והנשגב מאד ,כי הוא יו 2זה גדול וקדוש ונורא ואיו 2ואדיר ,יו2
אחד בשנה אשר בחרת בו לעמ; ,לסלוח עוונותיה 2ולכפר פשעיה2
ביו 2הנורא הזה .רח 2עלינו וזכנו לקבל יו 2הגדול והנורא הזה
כראוי ,ולשוב בתשובה שלמה באמת ,באופ 0שתסלח
ותמחל ותכפר לנו על כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו העצומי2
והרבי 2והכבדי 2יותר מחל הי.2

☺ רבינו ז"ל אמר :אנשיי ימצאו
במקומות בה 2אי 0הול; שו 2אד 2ואי0
קורא שו 2תרנגול! היינו ,שתהיה לה2
התבודדות והנעור בלילה.

)מספר אבי הנחל ) מכתב ט"ו(

) בעזרת ה' ,ערב יו 2הכיפורי 2תשכ"א .תל אביב.
יקירי ,בעל עי 0חדה ,לבחו 0ולתפוס מי הוא הרבי האמת של כל
העולמות ,שכל חיות 2וקיומ 2על ידו .ה' יחיהו חיי 2אמיתיי2
ויורהו הדר; הטובה ,אשר יל; בה.
) אל תתבהל ואל תתבלבל ואל תיפול ברוח; משו 2דבר
שבעול ,2כי ברו; ה' יש לנו כתפיי 2רחבי 2לסמו; עליה .2כי
דייקא בזה העול 2החוש; של עכשיו ,בדור העני הזה ,בתוק=
עומק נפילתנו וירידתנו ,מאיר בעול 2אור חדש ,חידוש
שבחידושי ,2עילאה על כל עילאי ,0שעדיי 0לא היה מימות עול.2
שיכול לתק 0את העול ,2להמשי; כל העול 2לה' יתבר; ,אפילו את
הרחוקי 2ביותר ,בתכלית הריחוק ,ועל כ 0כל זמ 0שהאד 2משתדל
ומבקש ומחפש להתקרב לצדיק האמת ,יש לו תקווה לעול ,2יהיה
אי; שיהיה .אפילו א 2נפל לעמקי עמקי תהו 2תחתיות ומתחתיו.
) רק העיקר שצרי; להחשי; עיני דעתו לגמרי ולסלק שכלו
וחכמתו לגמרי וישי 2עצמו כבהמה שאי 0לה דעת .ולסמו; רק על
אמונה לבד .וזה עיקר החכמה מכל החכמות .א; צריכי 2לשמור
עצמו מאוד ,מאמונות כוזבות ,אמונות של שטות והבל .שלא יהיה
פתי יאמי 0לכל דבר.
) וזה בחינת בהמות טהורות ובהמות טמאות שהזהירנו ה'
יתבר; .להבדיל בי 0הטמא ובי 0הטהור .כי האמונה היא ,בחינת
בהמה כנזכר לעיל .א; אמונה ישרה אמיתיות דקדושה ,היא
בחינת בהמות טהורות .ואמונות כוזבות וכפירות ה 2בחינת
בהמות טמאות !
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