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ים ים ִנצחין לחייכוזה ז ידי שעל, ן לשוב בתשובהיכיפור צרִכ םובי
, תונון כל העויזה ִנתכפר ידי ועל, םיכמבֹאר בפנ, נת ענוהישהם בח
, םיל ִלכנֹס ִלפני וִלפנוגד ך הכהןיכן היה צר ועל. נת גאותישהם בח

ן יכיכן צר יפ על שאףאבל מחמת . תיטול והענוה בתכלששם ִעקר הִב
ן ירושק, היה עצל ורע מזלינו שלא ידהי, ִלזהר מענוה פסולה

ן לעמֹד נגד יכים שצרו עזות דקֻדשה במקוהיה לירק ', קישלימזלנ'
ן ילו בקל יכיכ, לורק מחמת שיש בזה ִמשקל גד; םית והִעכובועיהמנ
 על, אאחר  בעזות וגאות דִסטראוא,  בענוה פסולהוא: ן זהית בִעניוִלטע

ני ינת שני מישהם בח, םירירל על שני השעול הגיך להטיכן היה צר
, "'רל אחד להוג"נת יעזות דקֻדשה הוא בח: םירי ִעזינת שעיבח, עזות

 ון לטרדיכיצר, דה זרהועב, נת גאותישהוא בח, אחרא ועזות דִסטרא
ן נֻקדת האמת ו אפשר לכוי איכ, "רל אחד לעזאֹזלווג"נת יבבח, וולגרש

 ' רק היכ,  לבד'רל שהוא מאת הוידי ג ן זה רק עלייבִענ
ן בזה נֻקדת האמת ו לכוות בעזרוך ִלהייתברך צרי

ת יאז הענוה בתכל, ן לזהיכווכשז. ולאִמת
  . השלמות

ע פגם ילהכנ, פורִכ םון בייכן ִמתענ ועל
גם , להית האכותרוהגאות הנמשך ִממ
שהיה , הדעת לת עץילתקן בזה פגם אכ

, םירש כל החטאהגאות והוא שֹנת פגם יבח
ת שלמות ית לתכליידי התענ ת עלווִלזכ

ן כל יזה ִנתכפר ידי שעל, ל"הענוה כנ
 – ג"אות כ, 'הלכות תפלין הלכה ו(ת ונוהעו
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ידי פגם אמונת  ן עלים ִנמשכים והפגמיכל החטא
כן רק  וכן חטא העגל היה גם. רהוום כל התי קידם ִעקר ם שעליחכמ

 ולא ושאחר דרכ, רבם משה שִהרהרו אחר, םיידי פגם אמונת חכמ על
ודאי ו שבון ביולא ִבטלו דעתם להאמ,  העת שהיה בדעתםיא כפואץ לב

זה באו  ידי ועל, ן בשכלםין להבילו שאינם יכיפ על ם אףידרכיו ישר
זה  ידי על, םין באמונת חכמיגמו כשפיכ, דה זרה ועשו את העגלולעב

תברך למשה י 'כפור ִנתרצה ה םוובי. תברךי 'ן גם באמונת היגמופ
ת של ום ונדביידי נדר שנעשה על, שכןת הִמווִצוה עליו לעש, ִלמחֹל להם

  . םין פגם אמונת חכמיזה מתקנ ידי שעל, שראלי
שראל ית ונון עוימחלשִנ, פורִכ םות ביורולה לדיומאז ִנקבע מח

ם הוא יומחמת שִעקר תקון אמונת חכמ. םים ִמפגם אמונת חכמיבאש
ן יליפור מתחִכ םוסת ייכן בתִחלת כנ על, ןימין ומקיידרוידי נדר שנ על

.. אלול,  לפי אוצר היראה– ד"אות י, ' הלכה ו-הלכות שבת (' כל ִנדרי'
  ).ג"מאות . .השנה ראש
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ן לִהתפלל בעשרת ימי ישאנו מרב' ת וכוו ובקשתות ותִחנוכל התִפל
מחל לנו יש,  לִהתפלל רק על העבר לבדההכוונאין , פורִכ םותשובה וי

תברך י 'ם מהין לבקש רחמיכירק שצר, ודותברך מה שפגמנו בכבי 'ה
לטהר עצמנו ִמכל חטאתינו באֹפן , תר שנזכה לדרך התשובה מעתהובי

שאנו , חמה שבין יעקֹב ועשווזה ִעקר המל. לםוד לעושלא נחטא ע
ינו שאנו יה, שוהר הקדכמבֹאר בזֹ, פורִכ םוהשנה וי ן בראשיסקוע
ע הרע שבדם חלל ילהכנ, ותי של עמלק ברוחנות זרעין להכריסקוע

ע קִלפת עמלק יכן שנזכה להכנ ן הרבה גםיוִמתפלל,  שבלביהשמאל
  ". ן ִמן הארץור ממשלת זדי תעביכ"נת יבח, כן ות גםיבגשמ

פור ִכ םון גם אחר ייכיכן צר על, ך מחמת שהמלחמה אֻרכה מאֹדא
להסך ולהגן בעדנו ִמקִלפת , דוכב נת עננייא בחישה, כהך הֻסוס לתִלכנֹ

; כה בחוץן הֻסישונת מה שעישזה בח', ונפק'נת יעמלק אף כשנהיה בבח
 בהם יכ', לעִי'נת יפור הוא בחִכ םוהשנה וי דה של ראשו כלל העביכ
, תוִמדרש ת ובתייוכנס דה בבתיורֹב רק בתִפלה ועב יפ ן עליסקוע

 הייושתלה יא אכית ֻסכה הו ִעקר ִמצויכ', ונפק'נת ית הוא בחווֻסכ
 – ג"אות נ, ' הלכה ז-הלכות שבת (' ונפק'נת ישהוא בח, כהנה בֻסיוש
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  'ספר נחל נובע ג(

  )אומיןבתו בימנסיעתו ויש

 כצאתי את :באומין] רבנו הקדוש[ שאמר ,תןנבי שמעתי מר ...☺ 
  .ייהעיר אפרוש את כפ

קודם ראש השנה ] רבנו הקדוש[שמעתי מרבי נתן שאמר לו 
 אך איני יודע אם , הר גדול ונורא מאדלקראתנוהנה הולך : באומין

  .אנחנו הולכים אל ההר אם ההר הולך אלינו
היה מהדבורים פעם אחת שאלתי אותו מה י

לה שמענו מפיו  היינו מה שבתִח,'שנדברו וכו
הקדוש כמה דבורים שהיה נראה שיאריך 

 :ענה ואמר. 'ימים ויגמור כחפצו וכו
גם אצלי בעצמי , השמעתם מה שהוא שואל

. ]עס איז מיר אויך קשה[ זה ןענייקשה 
בלשון [גמרתי  לא  אני:ואף על פי כן אמר

יך האב ניט א! [ כבר גמרתי ואגמר,]תמה
איך האב אויס ] בתמיה[אויס גיפירט 

  .כמובא] גיפירט און וועל אויס פירן
 דבר ,גם כשנסע לאומין ואני נסעתי עמו

 יתברך גומר תמיד כמובא לעיל ' שהןמענייעמי 
 צריכין לספר םהענייניולבאר כל אלו ). 'באות ד(

והכלל בתחילה . יספיקו כמה יריעות לא הרבה אשר
וכמה דבורים , כשנתקרבנו אליו שיגמור התקון מידעלה במחשבה 
ומגודל , אך אחר כך בעוונותינו הרבים ובעוונות הדור, שנדברו מעין זה

על ידי כל זה נתבלבל , התגרות השטן עד שהרבה מחלוקת גדול עליו
ואף על פי כן אמר שגמר . ולא היה יכול לגמור בחייו מה שרצה, העולם

בר דבורים כאלה מלמברג זכה לדרך כזה וִדכי אחר שבא , ל"ויגמור כנ
 שאמר בזו ,וכאשר שמעתי בשמו, יכבה נרו לעולם ועד לא שעל ידי זה

מיין פייערל וועט שוין טלואין  [ האש שלי תוקד עד ביאת משיח:הלשון
  . אמן,במהרה בימינו] ביז משיח וועט קומין

  
  

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

קון ינו תיהי, שהוקון של חותם דקדיפור הוא גמר התיביום כ� 
, פורים ביראהיינו שאם אדם עוסק מראש השנה עד יום הכיה. הברית

פורים יזוכה על ידי כך ביום הכ, בתשובה ומעשים טובים כראוי
כי . שה הגדולה ביותרושהיא הקד, קון הבריתיינו תיה, שה גדולהולקד

דות טובות ומעשים יאפשר להגיע לכל המ, יתשת תקון הברועל ידי קד
נו יהי. ח והמחשבהקון המֹיועיקר תקון הברית הוא טהרת ות. טובים

, אוף הן של תאוות רעות אחרותיהן של נ, ב מחשבות רעותושלא לחש
 ואמונה פשוטה בלי שום 'ב מחשבות טובות של יראת הורק תמיד לחש

  .ותקוטי הלכיאר הכל בלוכך מב, חכמות וחקירות
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 לזכות לכל הישועות

ר וזכני מעתה לחז, מלא רחמים רבים...  �
בדתי מיום ידות שאיא את כל האבוולבקש ולמצ

זכני עזרני . היותי על האדמה עד היום הזה
שה גדולה בכל וטהר ולהתקדש בקדימעתה לה

וביותר בימים הנוראים הקדושים , להוהשנה כ
נו יותזכ,  מראש השנה עד שמחת תורההאלו

בעשרת ימי תשובה לתשובה שלמה באמת 
ונזכה אז לתקן . לתקן את כל אשר שחתתי

קון ילתקן ת, פגם הברית בשלמות באמת
פורים יום יביום צום הכ,  ביום הקדושעד שנזכה, שהוהחותם דקד

, ון וכפרת פשעויום מחילת חטא וסליחת ע, שבת שבתון, גדול ונורא
  . שה בשלמותוקון החותם דקדיר בו גמר תולגמ
פורים הקדוש והנורא מאד יותעזרנו ותזכנו לקבל יום צום הכ �
ונזכה לשוב אז בתשובה , שה ובטהרה גדולה ובשלמות גדולובקד

ודות לפניך וולהת, וה בשמך הגדולוולבכות מתוך שמחה וחד, שלמה
, ונותינו ופשעינו לפניךודויים ולפרט כל חטאתינו ועיבכל מיני ו

ב וולעז, בא באמת גמורימקא דלולהתחרט עליהם בחרטה גדולה מעו
ולקבל עלינו באמת ובלב שלם שלא לעשותם עוד , אותם עזיבה גמורה

ואתה . נוסיף לא ן פעלנוואם או, סלהפן ולא נשוב עוד לִכובשום א
ונותינו ול ותסלח ותכפר לנו על כל חטאתינו ועותמח, ברחמיך הרבים

מיך כל ותתקן ברח. ינו ושפשענו לפניךוופשעינו שחטאנו ושעו
כחותם על לבך "ישראל  ותשים אותנו עמך בית, שהוהחותמות דקד

לחיים , כים ולשלוםוותחתמנו לחיים טובים אר". כחותם על זרועך
ותחתמנו בספרן של , חיים שנזכה לעשות בהם רצונך באמת, תייםיאמ

  )' מתוך תפילה ה–' בלקוטי תפילות ( ...תייםיצדיקים אמ
  

  ) המשך- ל"זצ, ישראל אודסר' מר(
, כל אחד ואחד בשלמות, לםוהוא יתקן כל הע...   �                        

, קון שלנוכל הִת. ם תלוי רק בִהתקרבות לרבנויקונכל הִת. קון גמורִת
ם כאלה יקונִת, םיקונִת.  תלוי רק בִהתקרבות לרבנו-לם ושל כל הע

וכל ם ישעותנו ואת כל הפוהוא יתקן א. לםון לא היה בעיישעד
ברגע אחד ! שה חדשואבל הוא ע,  אפשר לתקןים שאייש דבר. םיהרשע

לם ול ִלברֹא עוהוא יכ. לםוס אש בכל העימכנ, לםור כל העיהוא מא
  ! ברגע אחד-חדש 

 הכל -ה יהשת-אבן, םיהקדש-דשהקֹ, המקדש-בית, והוא הכל אצל
ם יקֹדש קדש, ם מרבנוירה מקבלוכל הת! לה על הכלוהוא ע, ואצל

רבנו , הוא הכל, עישואל מוהוא ג. ם ִממנוינקולם יֻכ, מרבנומקבל 
  !שוהקד

הוא .  יטפל בהכלוש הוא בעצמורבנו הקד
כל , לםוכל הע, אהיכל הבר,  הכלוביד
זה ִענין פלא שלא . שראליכל , רהוהת

  ...בא בזמן הגֻאלה, לםוהיה מע
 כִטפה ִמן ום אינידעוכמה שאנחנו י

הכל לא .  של רבנווהים מִענין גֻדלת
 יאנ. "ולא כלום נגד גֻדלת, ןובא בחשב

איזה , ימ, "םינהר המטהר ִמכל הכתמ
  !חי ִאם לא מש,ק אמר דבר כזהיצד

, הכל, הכל, כל הגֻאלה תלויה ברבנו
ִאם יש כבר רבנו . ח והכליאת המשיב

ח י מש.חי כבר יש מש-לם וש בעוהקד
רבנו , מצא הכל מוכן ומֻזמןיכבר 
רבנו . חימשן הכל ליש כבר הכוהקד
  ! ן הכליש כבר הכוהקד

ח הוא יגלה את רבנו יא משוכשיב
.  נחמןי הוא רבנו רבימ,  זהימ, שוהקד
ר של ולם האוס בעיח הוא יכנימש

  ...ד רבנויהיה תלמיח ימש, ל"רבנו ז
 ככה -ם מרבנו ידעוכמה שאנחנו י

רבנו . לך וִמתרחק ונעלםוהיצר הרע ה
ם ילי ִעם כל החיורג אותוש הוהקד

  .ולש
 ית כאלו שאומחל, לםומה שיש בע

קון ִמשום ע לשם שום ִתיאפשר להג

ם ילוח! והוא מהפך הכל. אבוד לגמרי, עזרה
אבל .  אין להם רפואה-ם ו שאנחנו היוכאלה כמ

ל ו הוא יכ,ת כאלהו גם מחל,שורבנו הקד
ל לעזֹר לכל והוא יכ. לשמח, תולרפא, לתקן

ת כל פא אובִדבור אחד הוא ר. שראל בכל רגעי
  !בִדבור אחד, םילות של כל החוהמחל

 ים כאלה שאין מילוזה פלא כזה שאנחנו ח
,  רק הוא-שיוכל לעזֹר לנו אִפלו ִטפה ִמן הים 

ם ילות כל החול לרפאוהוא יכ! רק הוא
  !הכל, םיבור של רבנו הוא מחיה מתכל ִד! לםושבע

ת ות גם מחלול לרפאו יכיואנ, ת שאין להם רפואהוהוא אמר שיש מחל
 רפואה ולה שאין לואִפלו לח, ל לעזֹר להםו יכי אנ-ם כאלה ילוח. כאלה

 -ם בזה ינימאמ, ם ִמזהידעונו ייִאם אנחנו הי! ותות אול לרפאו יכי אנ-
  ...לםום מה שלא היה מעישום קדיקינו צדיהי

פלא כזה , לםואת העים בריוד לא היה מוד כזה שעוש הוא סורבנו הקד
לה כל ִמלה שִג!  חדש,לםוד לא היה ִחדוש כזה בעוע. לםוד לא היה בעוע

הוא אמר שכל תיבה . לם חדש לגמריו נעשה ע-לם וש בעורבנו הקד
ל וככה הוא יכ! בתיבה אחת. שראלים וכל יקירה וכל הצדוא כל התיה

  .רהוכל התל ילהכל
הוא מראה להם . םיכל החכמ, לםובור אחד של רבנו מהפך כל העִד

 ווהאמת של. על הכל, םילוהוא עלה על כל הגד. ם כלוםידעושהם לא י
בור ם נגד ִדילולם לא יכוכל הע.  זהואין חכם כמ,  זהו אין אמת כמ-

לם ֻכ. תבטלו לגמרי נגד רבנוילם ם ֻכיכל החכמ. אחד של רבנו
 ראה ימ. ם כאלהיבורם נגד ִדילם ִמתבטלכל ֻכ, םילוכל הגד, םיִמשתגע

בור כל ִד! וללם ֻכולל כל העו הוא כבור אחד מרבנורק ִד! ם כאלהיבורִד
  !להרה ֻכושל רבנו הוא כל הת

ין שלו הוא למעלה ִמן הטבע והוא ִנצחי והוא יבור שלו וכל ִענכל ִד
שהוא המנהיג האִמתי של כל ישראל , ככה הוא אמר. תמיד בכל דור
ן לא מגיע לִטפה ִמן ילה לנו עדימה שִג! זה לא ִנפסק, בכל דור ודור

  ...הים
  

  )ז"כ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא( 

  .כ"תשרי תש' ד, ה"ב    �                
השותה בצמא מימי החסד מימי הדעת , יקירי הטוב ומתוק ִמדבש

, והתבונה של הצדיק האמת לכבות ִחמום הלב הבוער להבלי עולם הזה
  .אמן, שלום וחיים וכל טוב. אשרי לו ואשרי חלקו

יק על סך ' ִמכתבו הנעים בצרוף הצהיום ִהגעתי לביתי ומצאתי
וִהנה אין לתאר הנחת רוח והעֹנג והחיות , י"מאה ל

, דקֻדשה שהיה לי ִמזה ברוחני וגם בגשמי
 , וִלבי בתִפלה לאל עליוןיונשאתי כפי

 אֻרכים חיים  לו ולביתוןשיית
 והצלחות ישועות מיני בכל וברוכים

ויזכה להמשיך הדעת , נפשכם תוכאו
לתקן ולזכך , לבהקדוש לתוך ה

ויוכל , ולטהר הלב ִמכל התאוות
על כל מחשבותיו לִהתגבר להוציא לפֹ

ותשוקותיו הטובות והנעלות 
  . אדם הנעלמות מעיני בני

תם שמו ובספר הצדיק האמת יח
  האצילה ועדינה לטובהורעייתושם 

ברכה מֻיחדת . וִלברכה לחיים ולשלום
לאחותו הנעימה זכת הלב ועדינת 

ה לחיים אֻרכים  טובחתימה, נפש
. טובים ורעננים בהרמת קרן היהדות

המעתיר , אוהבו אהבת דוד ויהונתן
  .בעד שלומו ובריאותו וטובתו הנצחי

Â˙ÁÙ˘ ƒÓÂ ¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  
הריני שולח לו ִמכתב שקבלתי 

ודיעו כי הו, היום מחבר אִמתי שלי
באמת אני רחוק מהשבחים שכתב 

  .עלי כרחוק ִמזרח ִממערב
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