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ביום ִכפור צריכין לשוב בתשובה ,שעל ידי זה זוכין לחיים נִ צחיים
שהם בחינת ענוה ,כמבֹאר בפנים ,ועל ידי זה נִ תכפרין כל העוונות,
ולפנים,
שהם בחינת גאות .ועל כן היה צריך הכהן גדול ִלכנֹס ִלפני ִ
הבטול והענוה בתכלית .אבל מחמת שאף על פי כן צריכין
ששם ִעקר ִ
ִלזהר מענוה פסולה ,דהיינו שלא יהיה עצל ורע מזל ,שקורין
'שלימזלניק' ,רק יהיה לו עזות דקדֻשה במקום שצריכין לעמֹד נגד
והעכובים; רק מחמת שיש בזה ִמשקל גדול ,כי בקל יכולין
המניעות ִ
דסטרא אחרא ,על
בעניין זה :או בענוה פסולה ,או בעזות וגאות ִ
ִלטעות ִ
כן היה צריך להטיל הגורל על שני השעירים ,שהם בחינת שני מיני
עזות ,בחינת שעירי ִעזים :עזות דקדֻשה הוא בחינת "גורל אחד לה'",
דסטרא אחרא ,שהוא בחינת גאות ,עבודה זרה ,צריכין לטרדו
ועזות ִ
נקדת האמת
ולגרשו ,בבחינת "וגורל אחד לעזאֹזל" ,כי אי אפשר לכוון ֻ
בעניין זה רק על ידי גורל שהוא מאת ה' לבד ,כי רק ה'
ִ
נקדת האמת
יתברך צריך ִלהיות בעזרו לכוון בזה ֻ
לאמתו .וכשזוכין לזה ,אז הענוה בתכלית
ִ
השלמות.
ועל כן ִמתענין ביום ִכפור ,להכניע פגם
הגאות הנמשך ִממותרות האכילה ,גם
לתקן בזה פגם אכילת עץ הדעת ,שהיה
בחינת פגם הגאות והוא שֹרש כל החטאים,
ולזכות על ידי התענית לתכלית שלמות
ִ
הענוה כנ"ל ,שעל ידי זה נִ תכפרין כל
העוונות )הלכות תפלין הלכה ו' ,אות כ"ג –
לפי אוצר היראה ,אלול ..ראש השנה .אות ד'(.
[ ... È¯„ ÏÎ
כל החטאים והפגמים נִ משכין על ידי פגם אמונת
חכמים שעל ידם ִעקר קיום כל התורה .וכן חטא העגל היה גם כן רק
שהרהרו אחר משה רבם ,שאחר דרכו ולא
על ידי פגם אמונת חכמיםִ ,
אץ לבוא כפי העת שהיה בדעתם ,ולא ִבטלו דעתם להאמין בו שבוודאי
דרכיו ישרים אף על פי שאינם יכולין להבין בשכלם ,ועל ידי זה באו
לעבודה זרה ועשו את העגל ,כי כשפוגמין באמונת חכמים ,על ידי זה
פוגמין גם באמונת ה' יתברך .וביום כפור נִ תרצה ה' יתברך למשה
המשכן ,שנעשה על ידי נדרים ונדבות של
וצוה עליו לעשות ִ
ִלמחֹל להםִ ,
ישראל ,שעל ידי זה מתקנין פגם אמונת חכמים.
ומאז נִ קבע מחילה לדורות ביום ִכפור ,שנִ מחלין עוונות ישראל
שעקר תקון אמונת חכמים הוא
שבאים ִמפגם אמונת חכמים .ומחמת ִ
בתחלת כניסת יום ִכפור מתחילין
ִ
על ידי נדר שנודרין ומקיימין ,על כן
'כל נִ דרי' )הלכות שבת  -הלכה ו' ,אות י"ד – לפי אוצר היראה ,אלול..
ראש השנה ..אות מ"ג(.
[ ... ÔÂ„Ê ˙Ï˘ÓÓ ¯È·Ú˙ ÈÎ
להתפלל בעשרת ימי
ותחנות ובקשות וכו' שאנו מרבין ִ
התפלות ִ
ִ
כל
להתפלל רק על העבר לבד ,שימחל לנו
תשובה ויום ִכפור ,אין הכוונה ִ
ה' יתברך מה שפגמנו בכבודו ,רק שצריכין לבקש רחמים מה' יתברך
ביותר שנזכה לדרך התשובה מעתה ,לטהר עצמנו ִמכל חטאתינו באֹפן
שלא נחטא עוד לעולם .וזה ִעקר המלחמה שבין יעקֹב ועשו ,שאנו
עוסקין בראש השנה ויום ִכפור ,כמבֹאר בזֹהר הקדוש ,היינו שאנו
עוסקין להכרית זרעו של עמלק ברוחניות ,להכניע הרע שבדם חלל
קלפת עמלק
ומתפללין הרבה גם כן שנזכה להכניע ִ
השמאלי שבלבִ ,
בגשמיות גם כן ,בחינת "כי תעביר ממשלת זדון ִמן הארץ".

מאומןלזכותלכלהישועות

אך מחמת שהמלחמה ארֻכה מאֹד ,על כן צריכין גם אחר יום ִכפור
קלפת
הסכה ,שהיא בחינת ענני כבוד ,להסך ולהגן בעדנו ִמ ִ
ִלכנֹס לתוך ֻ
הסכה בחוץ;
עמלק אף כשנהיה בבחינת 'ונפק' ,שזה בחינת מה שעושין ֻ
כי כלל העבודה של ראש השנה ויום ִכפור הוא בחינת 'עיִ ל' ,כי בהם
בתפלה ועבודה בבתי כנסיות ובתי ִמדרשות,
ִ
עוסקין על פי רֹב רק
וסכות הוא בחינת 'ונפק' ,כי ִעקר ִמצוות ֻסכה היא אכילה ושתייה
ֻ
בסכה ,שהוא בחינת 'ונפק' )הלכות שבת  -הלכה ז' ,אות נ"ג –
ושינה ֻ
לפי אוצר היראה ,אלול ..ראש השנה ..אות מ"ח(.
)ספר נחל נובע ג'
מנסיעתו וישיבתו באומין(

☺  ...שמעתי מרבי נתן ,שאמר ]רבנו הקדוש[ באומין :כצאתי את
העיר אפרוש את כפיי.
שמעתי מרבי נתן שאמר לו ]רבנו הקדוש[ קודם ראש השנה
באומין :הנה הולך לקראתנו הר גדול ונורא מאד ,אך איני יודע אם
אנחנו הולכים אל ההר אם ההר הולך אלינו.
פעם אחת שאלתי אותו מה יהיה מהדבורים
שבתחלה שמענו מפיו
ִ
שנדברו וכו' ,היינו מה
הקדוש כמה דבורים שהיה נראה שיאריך
ימים ויגמור כחפצו וכו' .ענה ואמר:
השמעתם מה שהוא שואל ,גם אצלי בעצמי
קשה עניין זה ]עס איז מיר אויך קשה[.
ואף על פי כן אמר :אני לא גמרתי ]בלשון
תמה[ ,כבר גמרתי ואגמר! ]איך האב ניט
אויס גיפירט ]בתמיה[ איך האב אויס
גיפירט און וועל אויס פירן[ כמובא.
גם כשנסע לאומין ואני נסעתי עמו ,דבר
עמי מעניין שה' יתברך גומר תמיד כמובא לעיל
)באות ד'( .ולבאר כל אלו העניינים צריכין לספר
הרבה אשר לא יספיקו כמה יריעות .והכלל בתחילה
עלה במחשבה כשנתקרבנו אליו שיגמור התקון מיד ,וכמה דבורים
שנדברו מעין זה ,אך אחר כך בעוונותינו הרבים ובעוונות הדור ,ומגודל
התגרות השטן עד שהרבה מחלוקת גדול עליו ,על ידי כל זה נתבלבל
העולם ,ולא היה יכול לגמור בחייו מה שרצה .ואף על פי כן אמר שגמר
ודבר דבורים כאלה
ויגמור כנ"ל ,כי אחר שבא מלמברג זכה לדרך כזה ִ
שעל ידי זה לא יכבה נרו לעולם ועד ,וכאשר שמעתי בשמו ,שאמר בזו
הלשון :האש שלי תוקד עד ביאת משיח ]מיין פייערל וועט שוין טלואין
ביז משיח וועט קומין[ במהרה בימינו ,אמן.

)ספר עצות המבוארות – מועדי ה'  -יום כיפור ,סימן ב'(

 ביום כיפור הוא גמר התיקון של חותם דקדושה ,היינו תיקון
הברית .היינו שאם אדם עוסק מראש השנה עד יום הכיפורים ביראה,
בתשובה ומעשים טובים כראוי ,זוכה על ידי כך ביום הכיפורים
לקדושה גדולה ,היינו תיקון הברית ,שהיא הקדושה הגדולה ביותר .כי
על ידי קדושת תקון הברית ,אפשר להגיע לכל המידות טובות ומעשים
טובים .ועיקר תקון הברית הוא טהרת ותיקון המֹח והמחשבה .היינו
שלא לחשוב מחשבות רעות ,הן של ניאוף הן של תאוות רעות אחרות,
רק תמיד לחשוב מחשבות טובות של יראת ה' ואמונה פשוטה בלי שום
חכמות וחקירות ,כך מבואר הכל בליקוטי הלכות.

יש עיניין שנתהפך
הכל לטובה !...

עזרה ,אבוד לגמרי .והוא מהפך הכל! חולים
  ...מלא רחמים רבים ,זכני מעתה לחזור
כאלה כמו שאנחנו היום  -אין להם רפואה .אבל
ולבקש ולמצוא את כל האבידות שאיבדתי מיום
רבנו הקדוש ,גם מחלות כאלה ,הוא יכול
היותי על האדמה עד היום הזה .זכני עזרני
לתקן ,לרפאות ,לשמח .הוא יכול לעזֹר לכל
מעתה להיטהר ולהתקדש בקדושה גדולה בכל
בדבור אחד הוא רופא את כל
ישראל בכל רגעִ .
השנה כולה ,וביותר בימים הנוראים הקדושים
עשרהפרקיתהלים:טז,לב,
בדבור אחד!
המחלות של כל החוליםִ ,
האלו מראש השנה עד שמחת תורה ,ותזכינו
מא,מב,נט,עז,צ,קה,קלז,קנ
זה פלא כזה שאנחנו חולים כאלה שאין מי
לתשובה שלמה באמת בעשרת ימי תשובה
אפלו ִטפה ִמן הים  -רק הוא,
שיוכל לעזֹר לנו ִ
לתקן את כל אשר שחתתי .ונזכה אז לתקן
רק הוא! הוא יכול לרפאות כל החולים
פגם הברית בשלמות באמת ,לתקן תיקון
החותם דקדושה ,עד שנזכה ביום הקדוש ,ביום צום הכיפורים יום שבעולם! כל ִדבור של רבנו הוא מחיה מתים ,הכל!
גדול ונורא ,שבת שבתון ,יום מחילת חטא וסליחת עוון וכפרת פשע ,הוא אמר שיש מחלות שאין להם רפואה ,ואני יכול לרפאות גם מחלות
אפלו לחולה שאין לו רפואה
כאלה .חולים כאלה  -אני יכול לעזֹר להםִ ,
לגמור בו גמר תיקון החותם דקדושה בשלמות.
 ותעזרנו ותזכנו לקבל יום צום הכיפורים הקדוש והנורא מאד  -אני יכול לרפאות אותו! ִאם אנחנו היינו יודעים ִמזה ,מאמינים בזה -
בקדושה ובטהרה גדולה ובשלמות גדול ,ונזכה לשוב אז בתשובה היינו צדיקים קדושים מה שלא היה מעולם...
שלמה ,ולבכות מתוך שמחה וחדווה בשמך הגדול ,ולהתוודות לפניך רבנו הקדוש הוא סוד כזה שעוד לא היה מיום בריאת העולם ,פלא כזה
שגלה
בכל מיני וידויים ולפרט כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו לפניך ,עוד לא היה בעולם .עוד לא היה ִחדוש כזה בעולם ,חדש! כל ִמלה ִ
ולהתחרט עליהם בחרטה גדולה מעומקא דליבא באמת גמור ,ולעזוב רבנו הקדוש בעולם  -נעשה עולם חדש לגמרי .הוא אמר שכל תיבה
אותם עזיבה גמורה ,ולקבל עלינו באמת ובלב שלם שלא לעשותם עוד היא כל התורה וכל הצדיקים וכל ישראל .בתיבה אחת! ככה הוא יכול
לכסלה ,אם אוון פעלנו לא נוסיף .ואתה להכליל כל התורה.
בשום אופן ולא נשוב עוד ִ
ִדבור אחד של רבנו מהפך כל העולם ,כל החכמים .הוא מראה להם
ברחמיך הרבים ,תמחול ותסלח ותכפר לנו על כל חטאתינו ועוונותינו
ופשעינו שחטאנו ושעווינו ושפשענו לפניך .ותתקן ברחמיך כל שהם לא יודעים כלום .הוא עלה על כל הגדולים ,על הכל .והאמת שלו
החותמות דקדושה ,ותשים אותנו עמך בית ישראל "כחותם על לבך  -אין אמת כמו זה ,אין חכם כמו זה .כל העולם לא יכולים נגד ִדבור
כחותם על זרועך" .ותחתמנו לחיים טובים ארוכים ולשלום ,לחיים אחד של רבנו .כל החכמים ֻכלם יתבטלו לגמרי נגד רבנוֻ .כלם
ִמשתגעים ,כל הגדולים ,כל ֻכלם ִמתבטלים נגד ִדבורים כאלה .מי ראה
אמיתיים ,חיים שנזכה לעשות בהם רצונך באמת ,ותחתמנו בספרן של
ִדבורים כאלה! רק ִדבור אחד מרבנו הוא כולל כל העולם ֻכלו! כל ִדבור
צדיקים אמיתיים) ...לקוטי תפילות ב' – מתוך תפילה ה'(
של רבנו הוא כל התורה ֻכלה!
כל ִדבור שלו וכל ִעניין שלו הוא למעלה ִמן הטבע והוא נִ צחי והוא
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(
האמתי של כל ישראל
ִ
  ...הוא יתקן כל העולם ,כל אחד ואחד בשלמות ,תמיד בכל דור .ככה הוא אמר ,שהוא המנהיג
לטפה ִמן
שגלה לנו עדיין לא מגיע ִ
התקון שלנו ,בכל דור ודור ,זה לא נִ פסק! מה ִ
בהתקרבות לרבנו .כל ִ
התקונים תלוי רק ִ
ִתקון גמור .כל ִ
בהתקרבות לרבנוִ .תקוניםִ ,תקונים כאלה הים...
של כל העולם  -תלוי רק ִ
שעדיין לא היה בעולם .הוא יתקן אותנו ואת כל הפושעים וכל
)ספר ִא ֵבּי הנחל א'  -מכתב כ"ז(
הרשעים .יש דברים שאי אפשר לתקן ,אבל הוא עושה חדש! ברגע אחד
 ב"ה ,ד' תשרי תש"כ.
הוא מאיר כל העולם ,מכניס אש בכל העולם .הוא יכול ִלברֹא עולם
יקירי הטוב ומתוק ִמדבש ,השותה בצמא מימי החסד מימי הדעת
חדש  -ברגע אחד!
הוא הכל אצלו ,בית-המקדש ,הקֹדש-הקדשים ,אבן-השתיה  -הכל והתבונה של הצדיק האמת לכבות ִחמום הלב הבוער להבלי עולם הזה,
אצלו ,הוא עולה על הכל! כל התורה מקבלים מרבנו ,קֹדש קדשים אשרי לו ואשרי חלקו .שלום וחיים וכל טוב ,אמן.
היום ִהגעתי לביתי ומצאתי ִמכתבו הנעים בצרוף הצ'יק על סך
מקבל מרבנוֻ ,כלם יונקים ִממנו .הוא גואל מושיע ,הוא הכל ,רבנו
והנה אין לתאר הנחת רוח והעֹנג והחיות
מאה ל"יִ ,
הקדוש!
דקדֻשה שהיה לי ִמזה ברוחני וגם בגשמי,
רבנו הקדוש הוא בעצמו יטפל בהכל .הוא
בתפלה לאל עליון,
ִ
ולבי
ונשאתי כפיי ִ
בידו הכל ,כל הבריאה ,כל העולם ,כל
שייתן לו ולביתו חיים ארֻכים
התורה ,כל ישראל .זה ִענין פלא שלא
וברוכים בכל מיני ישועות והצלחות
הגאלה...
היה מעולם ,בא בזמן ֻ
 ÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È„ˆ ˙ ÈÁ· ‰Ê :Ô„ÚÓ ‡ˆÂÈ ¯‰ Â
)(Â"Ò ,'· Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï
כאוות נפשכם ,ויזכה להמשיך הדעת
כטפה ִמן
כמה שאנחנו יודעים אינו ִ
 ,ÏÂÙÎ ,ËÂ˘Ù ¯È˘ ˙ ÈÁ· ‡Â‰ :Ô„ÚÓ ‡ˆÂÈ ¯‰ Â
הקדוש לתוך הלב ,לתקן ולזכך
מענין גדֻלתו של רבנו .הכל לא
הים ִ
ולטהר הלב ִמכל התאוות ,ויוכל
בא בחשבון ,לא כלום נגד גדֻלתו" .אני
„È˙ÚÏ˘ ¯È˘‰ ˙ ÈÁ· ‡Â‰˘ ,Ú·Â¯Ó ,˘ÏÂ˘Ó
)('Á ,'· Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï
להתגבר להוציא לפֹעל כל מחשבותיו
ִ
נהר המטהר ִמכל הכתמים" ,מי ,איזה
 ÏÂÙÎ ,ËÂ˘Ù ¯È˘ ˙ ÈÁ· ‡Â‰ :˜"Â˜È ,Â"˜È ,˜"È ,'È
והנעלות
הטובות
ותשוקותיו
צדיק אמר דבר כזהִ ,אם לא משיח!
·"Ú ÂÏÂÎ ‰ÏÂÚ ‡Â‰˘ ,(‡"Î ÔÂ˜È˙) ÌÈ Â˜È˙· ‡·ÂÓÎ ,'ÂÎÂ
הנעלמות מעיני בני אדם.
הגאלה תלויה ברבנו ,הכל ,הכל,
כל ֻ
ביאת המשיח והכלִ .אם יש כבר רבנו
בספר הצדיק האמת יחותם שמו
 ˘·ÂÏÓ ,˙Ó‡‰ ˜È„ˆ‰ Ï˘ Ì˘‰ ‰Ê ÍÂ˙·Â
ושם רעייתו האצילה ועדינה לטובה
הקדוש בעולם  -כבר יש משיח .משיח
)(Ê"Ò ,'· Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï
Í¯·˙È ÂÓ˘ Û˙Â˘ÓÂ
ולברכה לחיים ולשלום .ברכה מיֻחדת
ִ
כבר ימצא הכל מוכן ומזֻמן ,רבנו
 « «¿,ÏÏÂÎ‰ ÌÚ ‰ Ë˜ ‰È¯ËÓ‚· ÔÓÀ‡Ó Ô»ÓÁ¿« Ó»Á¿« Á
לאחותו הנעימה זכת הלב ועדינת
הקדוש כבר הכין הכל למשיח .רבנו
·"Ú ‰ÏÂÚ
נפש ,חתימה טובה לחיים ארֻכים
הקדוש כבר הכין הכל!
 ¯Â¯È·· Ô·ÂÓ ,ÂÏ‡‰ ˙Â˘Â„˜‰ ˙Â¯Ó‡Ó‰ ÏÎÓ
טובים ורעננים בהרמת קרן היהדות.
כשיבוא משיח הוא יגלה את רבנו
˘‡Â‰˘ ÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È„ˆ‰ ‡Â‰ ,Ô„ÚÓ ‡ˆÂÈ‰ ¯‰ ‰
אוהבו אהבת דוד ויהונתן ,המעתיר
הקדוש ,מי זה ,מי הוא רבנו רבי נחמן.
,
¯·˘ÏÂ˘Ó ,ÏÂÙÎ ,ËÂ˘Ù ¯È˘‰ ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ,‡"ÚÈÊ ÔÓÁ Â È
בעד שלומו ובריאותו וטובתו הנצחי.
משיח הוא יכניס בעולם האור של
.¯‰ÂÊ È Â˜È˙· ‡·ÂÓÎ ,„È˙ÚÏ ¯Ú˙È˘ Ú·Â¯Ó
Â˙ÁÙ˘ÓÂ
ƒ ¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È
רבנו ז"ל ,משיח יהיה תלמיד רבנו...

הריני שולח לו ִמכתב שקבלתי
כמה שאנחנו יודעים מרבנו  -ככה
אמתי שלי ,והודיעו כי
היום מחבר ִ
ומתרחק ונעלם .רבנו
היצר הרע הולך ִ
סגולה נפלאה להגיד ולשיר
באמת אני רחוק מהשבחים שכתב
הקדוש הורג אותו ִעם כל החיילים
עלי כרחוק ִמזרח ִממערב.
שלו.
לזכות לכל הישועות
מה שיש בעולם ,מחלות כאלו שאי
אפשר להגיע לשם שום ִתקון ִמשום


‡Ï‡¯˘È ˙È· Â ÈÁ
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