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ידי חכמת  והכל על, יש כלים נפלאים הרבה שנעשין בֻאמנות נפלא
 יחד שני לכווןומי שבקי בֻאמנות זה איך , שך וכֹח המכריחוכח המ

שין וזה כלים נפלאים שע ידי אזי נעשים על, ל במזג הצריך"ת הנוהכח
, שהוא הנפש, שךון בכל אדם יש בחינת כח המכווכמ. תות נפלאופֻעל

שהם , תו שאר מניעות הגוף אווכשתאו; וכֹח המכריח שהוא הגוף
תר עד שמרחיקין את האדם מקֻדשת ומתגברין בי, מבחינת כח המכריח

ת ואך כשהשני כח; רחמנא לצלן, זה בחינת מיתה ממש,  בשרשהונפש
ך מתגבר על הכח שועד שתמיד הכח המ, ל מתנהגים במשקל הראוי"הנ

' בקרבתם לפני ה"כי זה בחינת ,  לגמריואך באֹפן שלא לבטל, המכריח
פן יהרסו : "רהותר בשעת מתן תוועל זה הזהירו את ישראל בי, "ויֻמתו

ואז , "בוא ושות רצווהחי"ת בבחינת ודה צריך להיוכי העב', וכו" תולעל
ידי   עליקאדיו, שהוא בחינת חבור גוף ונפש,  החייםעיקרזה , אדרבא

ת על ידי ולמות אלו ביחד נעשים תקונים נפלאים בכל העוחבור שני כח
. ת אלו ביחדובחירה המֻחבר משני הכח האדם הבעל

, כפור םוכפור ותענית י םוי וזה בחינת אכילת ערב
 םוכן גם בי ועל. ל"ת הנובחינת תקון שני הכח

ששם , ל לפני ולפניםוגד שנכנס הכהן, כפור
כן  פי על אך אף, שךורש כח המ קֻדשת שעיקר

היה משנה ומחליף כמה פעמים מבגדי זהב 
כדי שלא יגביר גם כח ', לבגדי לבן וכו

ואז כשמתנהגין שני . תר מדיושך ביוהמ
 ידי  ת עלול לזכואזי יכ, ל כתקונן"ת הנוהכח

ת הנמשכין מכח ותשובה שיתהפכו העונ
ת ושזה בחינת סליחת העונ, תוהמכריח לזֻכי

ידי כח המכריח   גם עלדייקאכי , כפור םושל י
כין ונגמר הֻאמנות הנפלא של כל התקונים כשז

ם יו הלכות –לקוטי הלכות . (לתקנן בשלמות עין פנים
ראש ,  אלול–לפי אוצר היראה '  ה' ד' איותאות -' טוב ה
  )ד"סאות , ... השנה
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חל וידי זה השם יתברך מ שעל, ם הכפוריםו ידה שלוכי כל העב
ידי בחינת האמת הזך של השם יתברך  הוא על, ת ישראל בכל שנהונוע

לי ֻמבחרי הצדיקים כל אחד לפי ו כי אם גדו שאי אפשר להשיגובעצמ
 שאמרו וכמ, טאוידי האמת הפשוט אין תקנה להח כי על, ובחינת

טאת היא תמות וש החהנפ: ואמרה. 'שאלו לחכמה וכו: ל"תינו זורב
כי לפי , וזהו בחינת האמת של המלאכים שקטרגו על בריאת האדם. 'וכו

 יתברך וטא והם ראו שהאדם יחטא נגדוהאמת שלהם אין תקנה להח
, טה האמתוובאמת לפי הדעת הפשוט כך נ. וכן קטרגו על בריאת על

 ,שזה עצם האמת שאי אפשר להשיג,  יתברךואבל לֹא ידעו עֹצם רחמנות
 אבל לאו כל אדם .ם הכפוריםות ישראל ביונוומשם נמשך הסליחה לע

ל ֻהזהר בבל יבֹא בכל ו הכהן הגדאפילו ו,ל לכנֹס לקֻדשת האמת הזהויכ
כי לאמת כזה שהוא , ם הכפוריםובי: 'עת אל הקדש כי אם בזֹאת וכו

ם ואי אפשר לכנֹס כי אם בי, בחינת קֻדשת קֹדש קדשים לפני ולפנים
דה שצוה השם יתברך ואז יוכל להמשיך וידי סדר העב הכפורים על

בחינת ורב , ת שנמשך מבחינת עצם אמתת רחמיו יתברךונוסליחת ע
  )א"מאות  –'  הלכות ריבית ה-לקוטי הלכות  (.חסד ואמת
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תת עצה ת כל כך עד שאי אפשר בשום אֹפן לונולפעמים מתגברין העו
ת ו שצעק דוד עד אנה אשית עצווכמ,  חלוקה מאֹדוכי עצת, ובנפש

לצעֹק להשם יתברך עד אנה אשית ,  העצהעיקר וואז זהו בעצמ, בנפשי
.  על השם יתברך ולסמֹך עליו יתברך לבדוולהשליך כל יהב, ת בנפשיועצ

 ורלו על השם יתברך כפי מה שיצא גורל שמשליך עצתו בחינת גווזה כמ
רל ווכתיב בחיק ֻיטל את הג. רליומיך גו יתברך בבחינת אתה תמהשם

ת של ונום כפור שמחמת רבוי עורל של יווזה בחינת הג. וכל משפט' ומה
ת אז על השעיר לעזאֹזל מחמת זה היה ודוכל השנה שהיו צריכים להתו

ועל ידי , רלוואיזה לעזאֹזל כי אם על ידי הג' קשה לברר האמת איזה לה
 אות -' הלכות תענית ד -לקוטי הלכות . (ברר העצה אמתית נתדייקאזה 

  )ז" ט- עצה -לפי אוצר היראה  ג"כ
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וכל אדם ) מא פרק א הלכה הוירושלמי י(ל "תינו זוואמרו רב
וכל . לווהבן היטב להיכן נכנס הכהן גד. 'ן וכווהעלי

תם וכדי לתקן א, זה כדי לכפר על כל החטאים
והצדיק האמת הוא . תופישנפלו לעמקי הקל

ל שנכנס לפני ו מן הכהן גדאפילותר ול יוגד
) טה דוס(ל "תינו זו שאמרו רבוכמ, ולפנים

ל שנכנס לפני ו מכהן גד,םיקרה היא מפניני
 ול אינות שגם הכהן גדוכי יש עבר. ולפנים

 וכמ, כפוריםם הול לכפר עליהם ביויכ
ת ושיש עבר.) מא פווי(ל "תינו זושאמרו רב

אבל . לה ומיתה מכפרתום הכפורים תושי
ד לפנים ול לכנֹס עוהתלמיד חכם האמת יכ

. ולהמשיך כפרה ותקון גם להם, תרותר ויוי
חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם ) משלי טז(וזה 
חס ' חמת מלך'רמים ות שגונוהינו שיש ע. יכפרנה

ל ו הכפרה של הכהן גדאפילועיל להם ו שאין מעד, םוושל
,  עד המיתהושאין נגמר כפרת' מלאכי מות'כי אם , ם הכפוריםובי

כי ', ואיש חכם יכפרנה'אבל . לה ומיתה מכפרתום הכפורים תובחינת י
לים לתקן הכל אם והחכם האמת שהוא בחינת הצדיקים אמתיים יכ

 –' קריאת שמע דכות הל –ליקוטי הלכות (. יזכה להאמין בהם באמת
  )ג"יאות 
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ת שישראל מרבין לבקש ות והסליחות ובקשות והתחנוכל התפל
אין , ם כפורומחילה וסליחה וכפרה בעשרת ימי תשובה ובפרט בי

ים רק שצריכין לבקש רחמ, נה להתפלל ולבקש על העבר לבדוהכו
ד ולֹא ויתברך מעתה לדרך התשובה שלא יחטא ע'  הותר שיעזרובי
כן  ועל. רק יזכה לבחינת דרך התשובה באמת, ל משום דברויפ

ד ון שלא אחטא עויהי רצ: וכן', ותן בלבנו לעזֹב דרך רשע וכו: מבקשין
ם הזה יכפר עליכם לטהר וכי בי) ויקרא טז(וזה בחינת . וכן הרבה', וכו

ם הזה יכפר וכי בי' הכפרה בחינת עיקרש', תיכם וכואתכם מכל חטא
' לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה'ידי זה  הוא שנזכה על' עליכם
שימשיך , תנו להבא מכל חטאתינוויתברך יטהר א' הינו שה. 'תטהרו

שלא , ל לטהר עצמנו מכל חטאתינו מעתה"עלינו דרך התשובה הנ
, מת בכֹח הצדיק האמתכין כל החפצים באווזה ז, ל"ד כנונחטא ע

ידי זה ממשיך בקיאות לילך  ם כפור שעלודה של יושזהו בחינת העב
 –'  הלכות שבת ו–לקוטי הלכות  (.בדרך התשובה בכל השנה תמיד

  )ג"אות נ
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 יש עיניין שנתהפך
 !...הכל לטובה 



    

  

  )'ב,  יום הכפורים–עצות המבוארות  (

ביום כפור הוא גמר התקון של חותם � 
אדם היינו שאם . היינו תקון הברית, דקֻדשה

, ביראה, עוסק מראש השנה עד יום הכפורים
זוכה על ידי כך , בתשובה ומעשים טובים כראוי

היינו תקון , ביום הכפורים לקֻדשה גדולה
כי על ידי . שהיא הקֻדשה הגדולה ביותר, הברית

דות יאפשר להגיע לכל המ, קֻדשת תקון הברית
ח ו המקר תקון הברית הוא טהרת ותקוןיוע. טובות ומעשים טובים

אוף הן של תאוות יהן של נ, ב מחשבות רעותוהיינו שלא לחש. והמחשבה
ב מחשבות טובות של יראת השם ואמונה ורק תמיד לחש, רעות אחרות

  .כך מבֹאר הכל בלקוטי הלכות, פשוטה בלי שום חכמות וחקירות
זכני מעתה לחזֹר ולבקש ולמצֹא את כל , מלא רחמים רבים...  ���� 

 עזרני ,זכני. ום היותי על האדמה עד היום הזההאבדות שאבדתי מי
וביותר בימים , להמעתה להטהר ולהתקדש בקֻדשה גדולה בכל השנה ֻכ

ותזכנו לתשובה , הנוראים הקדושים האלו מראש השנה עד שמחת תורה
ונזכה אז . שלמה באמת בעשרת ימי תשובה לתקן את כל אשר שחתתי

עד ,  החותם דקֻדשהלתקן תקון, לתקן פגם הברית בשלמות באמת
, שבת שבתון, ביום צום הכפורים יום גדול ונורא, שנזכה ביום הקדוש

לגמֹר בו גמר תקון החותם , ן וכפרת פשעויום מחילת חטא וסליחת עו
  . דקֻדשה בשלמות

ותעזרנו ותזכנו לקבל יום צום הכפורים הקדוש והנורא מאד  ���� 
, ב אז בתשובה שלמהונזכה לשו, בקֻדשה ובטהרה גדולה ובשלמות גדול

דות לפניך בכל מיני וולהתו, ולבכות מתוך שמחה וחדוה בשמך הגדול
ולהתחרט עליהם , ונותינו ופשעינו לפניךוודויים ולפרט כל חטאתינו וע

, ולעזֹב אותם עזיבה גמורה, דלבא באמת גמורבחרטה גדולה מעומקא 
ולקבל עלינו באמת ובלב שלם שלא לעשותם עוד בשום אֹפן ולא נשוב 

תמחֹל , ואתה ברחמיך הרבים. ון פעלנו לא נוסיףואם א, עוד לכסלה
ינו ונותינו ופשעינו שחטאנו ושעווותסלח ותכפר לנו על כל חטאתינו ועו

ותשים אותנו ,  החותמות דקֻדשהותתקן ברחמיך כל. ושפשענו לפניך
ותחתמנו לחיים ". כחותם על לבך כחותם על זרועך"ישראל -עמך בית

חיים שנזכה לעשות בהם רצונך , לחיים אמתיים, טובים אֻרכים ולשלום
 מתוך -' לקוטי תפילות ב (ותחתמנו בספרן של צדיקים אמתיים, באמת

  :)'תפילה ה
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

, מה רבנו, אנחנו לא יודעים כלום מי רבנו ...  �                      
יש עוד !... אז יהיה עולם חדש, שיתגלה, אנחנו עדיין לא יודעים כלום

הוא , הוא ים החכמה, כל מילה הוא מעיין, בלי סוף, עוד, עוד, ועוד
  ...כל אחד, הוא יחדש וירפא ויחזק כל העולם, יחדש את כל העולם

, ואני נמצא בעולם הזה, החברים שלי כבר הלכו לעולם הבאכל ...
  ...וחזרתי לעולם, והשם יתברך נתן לי נשמה, אני הייתי חולה למות

  !".מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד..."
... איך אני עוד פה בין החיים , אני מתפעל מאד, אני יושב פה...

, "תלמידי היקר: "הוא כותב לי, פתחתי ספר ומצאתי מכתב מרבי נחמן
, זה, "עליך אמרתי", "עליך אמרתי האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"

האש שלי תוקד עד ביאת "? מה, אז אמרתי עליך, אני אמרתי את זה
  ...כך כתוב בהפתק, זה אמרתי עליך, "המשיח
לא , הם סבלו רעב, ולא היה לי חתיכת לחם לתת להם, היה ילדים...

לא אומר , אני לא אומר לשון הרע... ספרהיה להם נעליים ללכת לבית 
  ...שקר

לא , בשביל זה הישיבה לא רצה לתת לי לחם, אני חייתי ברסלב...
וגם , ולא היה לי, ואני גם כן צריך לחם, היה לי לחם בשביל הילדים

: אמרתי להשם יתברך, כשהבנים נתגדלו והתחתנו... בחורף היה קר
אני לא מבין איך . ברוך השם, נעשה יותר קל המשא, תודה רבה, הו"

לא היה לי לחם , אני לא משקר? אז איך אני חי, לא היה לי לחם, אני חי
ולא , "ב, ב, ב, ב"הם עשו עם הפה , לאכול ולא בשביל הילדים קטנים

  ...היה לי לתת להם חתיכת לחם
ואני הייתי , האבא היה קרלין, אני הייתי קרלין, נעשיתי ברסלב

ואני , כולם כבר בקבר, כולם צחקו ממני,  והקטניםכל הגדולים. ברסלב
זמן הגאולה : "אני יכול להראות לך, ככה היה כתוב, היה לי פתק. פה

איזה צער , אוי". זמן הגאולה קרוב מאד: "ארבע מילים". קרוב מאד

לא היה לו , ילד שלא הולך לבית ספר, זה
לא אני ולא , לא היה לו איזה בגד לבוא, נעליים
, הלכתי לבית ספר, הייתי ילד קטן.. .הילדים

והאימא נתנה לי לבית ספר חתיכת לחם עם שמן 
: אמרתי לה. טיפות, היא נתנה השמן זית, זית

אני : "היא צעקה עלי, "תן לי עוד טיפה, אימא"
אם אני אתן לך עוד , צריך השמן לשבת קודש

אני חשבתי "... לא יהיה לי לשבת קודש, טיפה
הבנים ברוך השם , אני רואה... שאני אמות ככה

רבנו הקדוש הוא כותב ... אבל אני חי, התגדלו
המשא ברוך , ארבע מילים, "זמן הגאולה קרוב מאד: "ככה, לי פתק

, הם יצאו ממני, נתגדלו, המשא היה בכל פעם קל יותר, השם נעשה קל
  ...אז המשא לא היה לי כל כך כבד

 

  )המשך, ט"סימן ע –' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

כה אף וואחר כך נתן לנו ספינה וירדנו שנינו לת... ☺                       
אבל מגדל שמחתי ,  בשביל המטלטליןוא ילך לבד"על פי שהיה די שרי

תנו כי ידעתי והבים שלוו אות פנים עם האווגם כדי לרא, הלכתי גם כן
תם והספר ראינו אשבודאי הם ממתינים לנו וכן היה שתכף כשבאנו על 

או ובא רבי צבי ורבי בער מליפאויץ לקראתנו וק וצעקנו להם שיבומרח
לים מאד אבל עתה אסור לנו וקקות וגעגועים גדובפנים של אהבה והשת

ק דרך הפריגיווארניע ואם לדבר עמהם מרח-ועד יחד כיוד להתוע
ידעתי אם אני רשאי לכנס על ולא כידוע לבקיאים בזה ) גדר-מחיצה(

 ומר לוער הבית שהיו ֻמנחים שם חפצים שלנו וראיתי אחד והתחלתי לש
סגור השער לא תי והשיב לי פתח השער כי ווהוא הכיר א, שיתן לי רשות

ותכף פתחתי השער ונכנסתי אני וחברי וגם להבדיל , בשום מנעל
ך הספינה הקטנה ואחר כך דברנו ווקבלנו כל החפצים לת, המטראס

וספרנו להם איך עברנו על כל , ל"הבינו הנויע עם איחד דרך הפריגיווארנ
ד הפעם מהם וונפטרנו ע', ת לעיל דרך חבלים וכוות הנזכרוהספינ

ם וחזרנו עם הספינה לספינה שלנו והם עמדו והסתכלו וכן שאר ובשל
 -ק וֻכלם רמזו לנו בידיהם ואנחנווה מרחואנשים עמדו על הר גב

ל חיים ול גדו וגם צעקנו להם בק,ליםובדרך אהבה וגעגועים גד, אליהם
ל אהבתם עד שעברנו מנגד ועד ששמעו והשיבו לנו עד ששמענו ק, םוושל

ת עד שבאנו לספינה שלנו ותכף העלו ולות הגדופניהם לבין הספינ
ואנחנו קבלנו מהם והכל בזריזות , המאטראסין כל החפצים שלנו

ל החפצים בא הקפיטן להספינה ומחמת זה הנחנו כלא ובשמחה ועדין 
 ותם אל הבית כפי המֻדבר עמוריד אורצינו להלא כי , למעלה על הספינה

  :ותן לנו רשות עתה בעצמיעד שי
  

  )'ל מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

בע ואב מים חיים מהנחל נוהש, נפשי ולבי הנעים  �                  
ם ת מכל החצים וסמיוקר הרפואה וההצלה להנפשישהוא ע ,ר חכמהומק

 ונכסף וער בקרבו בוולב, ת של שקר וכזבוארסיים של מינות ואמונ
ם בין וידי זה נעשה של-ת ישראל שעלות בהם נפשוקק להשקוומשת

  .רסות מלב ישראלות והאפיקו ונתבטל הכפיר,ישראל לאביהם שבשמים
ר ור הזה לאו מה שזכינו בד,דבר ריק הואלא   כי,ראוי לנו להבין

ת ות הנפלאובונו בכל פעם את כל החסדים והטעלינו להזכיר עצמ. כזה
 ,תמיד' ת ולהלל להודויבים אנחנו להיוח, ת עמנוולעש' אשר הפליא ה

לם עד ו של עום רומומדים ברו הע,תן בדברים כאלהישזכינו לישא ול
בשפל , ם הזהור היתובד, ך הזהר החֻשו המחיים את נפשנו בד,ףואין ס

  . מצבנו כזה
הוא מחמת , דעים היכן הצדיק האמתואין ילם שוכל הערבוביא שבע

ת הרבה ות וכפירות זרו עד שמכניס דע,לםושמתרבה ומתגדל השקר בע
  .צים בתקנת ישראלומרים שרוומקים מהם אנשים שא, לםובע

 ,רור ודוקר התקון למחלֹקת שיש על הצדיק האמת ואנשיו בכל דיע
ג קר התקון לזה הוא להתנהיע, קר בחינת מלחמת עמלקישזה ע

רהו האמת ו שי, יתברך'הולזעֹק מאֹד ל, בתמימות ובפשיטות ובאמת
 מלאך של אמת עם הצדיק שהוא וסרין לו מ,והחפץ באמת. ולאמת

 שגלה ,תורוֻמבחר האמת שבין הצדיקים האמתיים המבחרים יחידי הד
  . בשום אֹפןולם שאי אפשר לקלקלואמת כזה בע

קת שעל הצדיק  שישובו על פגם המחלֹ,רר העםו הוא לע,קריהע
  .רהורה ונפגמת כל התוידי זה נתרחקים מכל הת-שעל, בעוהאמת נחל נ
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