
  
תחילה וראש יש להקדים שחסידות ברסלב נשארה נאמנה 

ללא מעטה של . ככתבם וכלשונםל וכתביו "לרבינו האריז
, ולא התירו את הרצועה בתפילה שלא בזמנה, דמיונות שוא

ובאכילה ושתיה לפני תפילת שחרית שבזוהר דימו האוכל 
ובגמרא נאמר על כך , ל"ותה שלא מאונס למעונן ומכשף רחוש

ירחם ' שפירושו הוא שמשליכים ה, גֶַּואותי מאחורי  והשלכת
והפירוש , את השכינה לאזור הקליפות אשר נמצא מאחור כידוע

העמוק הוא שישנם בירורים שנעשים על ידי התפילה והוא 
בירורים בפנימיות וישנם בירורים על ידי אכילה והם 

ומסוכן להכנס לאזור בו הבירורים קשים יותר , בחיצוניות
נעשים על ידי אכילה לפני שנכנסים ומבררים מבחינת הדיבור ה

לכן לאחר התפילה תמיד נמצא שיש עניין . שהיא התפילה
וכן בנוגע לקידוש של ערב שבת להזדרז , לאכול פת של שחרית

קודם . ולא להתעכב אלא ילך מיד ויערוך הקידוש וכדומה
פילה קודם יקדים ת. בירורי הפנימיות ולאחר מכן החיצוניות

, ולאחר מכן יהיה לו כח לברר מבחינת בירורי החיצוניות
נהגו בצומות ובסיגופים לכפרת חסידי ברסלב  .אכילה, מעשה

. י"י האר"עוונות כמנהג המקובלים הספרדים שנהגו עפ
י הכולל את "ומקפידים בקריאת שמע שעל המיטה בנוסח האר

כי , חצותובאמירת תיקון . ד"מיתות בי' הוידוי הארוך שכנגד ד
 היה מקושר לכתביו ווןכי ,א מאוד"נחמן זיע' בכל זה הקפיד ר

ויותר מכך שאנו מוצאים , י בכל נפשו"הזוהר וכוונות האר
כוונות כמו י "י כוונות האר"בנויות עפ! תורות שלמות שלו 

וכמו שהוא  ,'התפילין וכדוכוונות ו ,החיריק והסגול – אלול
נביא ו .הקדושים ספריוב רבים מאוד מקומותהעיד בעצמו ב



ראוי להזדרז " :א"סעיף ל ,ן"שיחות הר: דוגמאות מעטים
להתפלל תמיד בבקר השכם בכל מה שיוכל כי לפי גודל מעלת 

מי יודע אם יזכה אחר כך , התפלה שיקרה מעלתה מאד מאד
על כן כל מה שיוכל להקדים עצמו ראוי לו לזרז מאד , להתפלל
ולם לא שתה אפלו מים אמר שמע :ז"רע מןסי ":ולהקדים

וכיוצא  )קפה( קודם התפלה והקפיד מאד על אלו השותין קאווע
ֲחצֹות ַליְָלה "  :ט"קמ מןן סי"ליקוטי מוהר :בזה קודם התפלה

, ֲחצֹות הּוא ְמֻסָּגל ְּכמֹו ִּפְדיֹון. ָאקּום ְלהֹודֹות ָלך ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקך
ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקך ַהיְנּו ֶׁשֶּצֶדק ּגֹוֵבר , ּוְוזֶה, ִּכי הּוא ַהְמָּתַקת ַהִּדינִים

' ן סי"חיי מוהר .ֲחצֹות ַליְָלה ָאקּום, ן ָלזֶהַעל ִמְׁשָּפט ַהִּתּקּו
ַּבֶּמה ֶׁשְּמַאֲחִרים זְַמן , ָאַמר ַהַּצִּדיִקים ׁשֹוגִים ָּבזֶה" :ז"תפ

ל שכתב מפורש שאפילו תלמיד "אומר רבינו האריז ".ְּתִפיָּלה
חייב לעשות התיקונים  שעוסק כל היום בתורה אם חטא חכם

כדי שיתכפר לו ולא תועיל לו כל תורתו לנקותו מהפגם ללא 
 דע ,התענית ענין גם: "וכלשונו בשער רוח הקודש. התיקונים

 כלבא ליכול ,המתענה מרבנן צורבא האי בגמרא ל"אמרו חז כי
 צריך נואי מימיו חטא מי שלא כי  ,הוא הדבר וטעם .שירותיה
 שהוא לפי ,התענית מן הוא גדול התורה עסק כי  ,להתענות

 ,חכמה מן שהוא ,גבוה ממקום ומזון שפע ומביא לנפשו ממשיך
מי  אבל  ,דגדלות מוחין סוד בעליה והם תהיה והחכמה בסוד

 המקום עוונותיו ויתקן שימרק כדי שיתענה הוא מוכרח  שחטא
תעניתו  ביום נםאמ .משם למעלה יעלה ואח״כ בו פגם אשר
 ,בלבד דקטנות ממוחין שהוא ,הראשון גרוע מן ממקום מגיע

רבינו  ונקטו ".תעניתו ביום ניזון הוא ובהם שפע לו ומהם נמשך
וגם רבי נחמן דעתו . י"ש וכל קדושים עמו כדעת האר"הרש

וזה ', תורה נ, ן"י וכמו שכתב מפורש בליקוטי מוהר"כהאר



צֹוְרָבא ֵמַרָּבָנן ': זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ֵמינּוְוזֶה ֶׁשָאְמרּו ֲחכָ ": לשונו
ִּכי ְּבַוַּדאי ַהַּצִּדיק  'ֵליכּול ַּכְלָּבא ִׁשירּוָתא, ִּדיִתיב ְּבַתֲעִניָתא

: ֲאִכיָלתֹו ִהיא יְַקר ָהֵעֶרך ִּכי ַמְׂשִּביַע ֶאת נֶֶפׁש ִּדְקֻדָּׁשה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב
, ַהאי צֹוְרָבא ֵמַרָּבנָן ְּדַמְרִעיב ֶאת נְַפׁשֹווְ " ַצִּדיק אֵכל ְלׂשַבע נְַפׁשֹו"

ֶׁשַּגם , ְוֵאין יֹוֵדַע ְלַהְׂשִּביַע נְַפׁשֹו ִּבְׁשִביל זֶה ֵליכּול ַּכְלָּבא ִׁשירּוָתא
ִּכי ַּגם הּוא ֵאין יֹוֵדַע ֵאיך ְלַהְׂשִּביַע " לא יְָדעּו ָׂשְבָעה: "ָּבֶהם ְּכִתיב

ְׁשִביל זֶה נְִקָרא ֶּכֶלב ְּבֵׁשם ֵׁשגָל ִּכי הּוא ָּבא ּובִ . ֶאת נְַפׁשֹו ַהיְָקָרה
ְוַדְוָקא ֶׁשֵאין ָצִריך ְלִהְתַעּנֹות ּוִמְתַעּנֶה ל "ַעל ַּתֲאָוות ַהִּמְׁשָּגל ַּכּנַ 

ֲאזַי ֵליכּול ַּכְלָּבא ִׁשירּוָתא ֲאָבל ִמי ֶׁשָּצִריך ְלִהְתַעּנֹות ְּבַוַּדאי 
יְִתיב , ְוזֶה ְּבִחינַת ִּדיִתיב ְּבַתֲענִיָתאהּוא  ָצִריך ְלִהְתַעּנֹות ּוִמְצָוה

  ". הּוא מֹוֶרה ַעל ַהָּדָבר ֶׁשֵאין ִמְׁשַּתּנֶה, יְִתיב, ַּדיְיָקא
נְִכנָע ַהָּכֵבד ִלְפנֵי ַהּמַח ִּכי , ִּכי ַעל יְֵדי ַהּצֹום :כתבז "ובתורה נ

ַחר ָּכך הּוא ׁשֹוֵלַח ְּביֹום ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ָאז ַהָּכֵבד נִּזֹון ְּתִחָּלה ְוַא
ַהְּגֻדָּלה ְוַהֶּמְמָׁשָלה ְלַהָּכֵבד , ְלַהּמַח נְִמָצא ְּביֹום ָהֲאִכיָלה

ְוַהּמַח ׁשֹוֵלַח ָמזֹון ַאַחר ָּכך , ֲאזַי נִּזֹון ַהּמַח ְּתִחָּלה, ּוְכֶׁשִּמְתַעּנֶה
ְוַהְּגֻדָּלה  ,נְִכנָע ַהָּכֵבד ִלְפנֵי ַהּמחַ , נְִמָצא ְּביֹום ַהּצֹוםְלַהָּכֵבד 

ְוַהֶּמְמָׁשָלה ְלַהּמַח ְוזֶהּו ִּתּקּון ְלַמה ֶּׁשָּפַגם ַּבְּתִחָּלה ְּבַהָחְכָמה 
ֶׁשִהיא ַהֶּצֶלם ַהֵּמִאיר ְּבָפנָיו ְוַעְכָׁשיו ַעל יְֵדי , ֶׁשִהיא ַהּמחַ 

 הּוא ַמְכנִיַע ֶאת ַהָּכֵבד ְונֹוֵתן ַהֶּמְמָׁשָלה ְלַהּמחַ , ַהַּתֲענִית
ֶׁשהּוא ראׁש ַהְמַקְטְרִגים ֲאזַי נְִכנִָעים ָּכל ָהאֹויְִבים , ְכנָע ַהָּכֵבדּוְכֶׁשּנִ 

 ,ָריוצָ ָּפנָיו מִ ַכּתֹוִתי וְ  :ָהֲאחּוזִים ְּבַהָּכֵבד ְוזֶה אֹוִתּיֹות צֹום נֹוְטִריקֹון
, ְונְִתַּתֵּקן מַח ַהָחְכָמה ֶׁשִהיא ַהֶּצֶלם, נְִכנָע ַהָּכֵבד, ֶׁשַעל יְֵדי ַהּצֹום

ְוַכּתֹוִתי : "ְוַעל יְֵדי ַהֶּצֶלם ֶׁשְּבָפנָיו ַעל יְֵדי זֶה ,ּוֵמִאיר ִּבְפנֵי ָאָדם
זֶהּו ְּבִחינַת ִּתּקּון ַהַּכַעס ַעל ...ל"ִמָּפנָיו ַּדיְיָקא ַּכּנַ , "ִמָּפנָיו ָצָריו

" ִמי זֶה ָּבא ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ְּבָגִדים: "ל ְּבִחינַת"יְֵדי ַהַּתֲענִית ַּכּנַ
, ל ְוָחֵמץ זֶה ְּבִחינַת ַהְכנָָעתֹו"זֶה ְּבִחינַת ָּכֵבד ַהּנַ', דֹוםאֱ '



ָּכל ַמְחֶמֶצת לא : "ְּבִחינַת ֶהְעֵּדר ֲאִכיָלה ְּבִחינַת, ְּבִחינַת ַּתֲענִית
  ...ל"זֶה ְּבִחינַת ַּתֲענִית ַהּנַ', לא תֹאֵכלּו'" תֹאֵכלּו

  
: ָצִריך ְלַתֲענִית, ּבּורּוְלַהֲעלֹות נִיצֹוֵצי ַהּדִ  :כתב ב"ובתורה ס

" יְִׁשַלח ְּדָברֹו: "ֲאזַי' ְוכּו" ִמֶּדֶרך ִּפְׁשָעם ּוֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם יְִתַעּנּו"
ּוְכֶׁשָראֵׁשי ..... הּוא ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִית , ִּכי ִעַּקר ִּתּקּון ַהִּדּבּור

ק ּוְלַהְסִּתיר ַהַּתֲאוֹות ֶׁשֵהם ַהְּקִליּפֹות ִמְתַּגְּבִרים ָצִריך ְלַהְדִּבי
ִהיא ַעל , ֲאחֹוֵרי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּלא יִינְקּו ּוְדֵבקּות ֲאחֹוֵרי ַהְּקֻדָּׁשה

ה ִּבְבִחינַת ֲאחֹוַריִם "יְֵדי ַהַּתֲענִית ְּכמֹו ֶׁשּכֹוְתִבים ֵׁשם ֲהָויָ 
, א"ד ְוַאַחר ָּכך ְּכֶׁשרֹוִצים ְוכֹוְתִבים הֵ "ֶׁשּכֹוְתִבים ִמְּתִחָּלה יֹו

ֶׁשהּוא , ֵּכן ַהַּתֲענִית' א ְוכּו"ד הֵ "ים ַלֲאחֹוַריִם ְוכֹוְתִבים יֹוחֹוזְרִ 
ל הּוא ִּבְבִחינַת ְּדֵבקּות ֲאחֹוֵרי "ִעַּקר ַהְכנָָעָתן ֶׁשל ַהָּׂשִרים ַהּנַ

ַהְּקֻדָּׁשה ִּכי ִעַּקר זְכּות ַהַּתֲענִית ֵאינֹו ֶאָּלא ְּכֶׁשָאנּו חֹוְׁשִבים 
, ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָׁשל ְּכֶׁשִּמְתַעּנֶה ְׁשנֵי יִָמיםַהָּׁשעֹות ֶׁשִהְתִחיל 

ַהּיֹום ַהֵּׁשנִי ֶׁשהּוא נֱֶחָׁשב ְּביֹוֵתר ֵאין ֵמֲחַמת ַעְצמֹו ֶאָּלא ֵמֲחַמת 
ֲאזַי נֱֶחָׁשב יֹום ֵׁשנִי ִלזְכּות יֹוֵתר , ֶׁשָאנּו חֹוזְִרים ְליֹום ִראׁשֹון

' ָּכל ַהְתָחלֹות ָקׁשֹות'ִּכי , ְתָחָלהַּגם ִּכי ִעַּקר ָּכל ַהְּדָבִרים ֵהן הַ 
הּוא נְִכנָס ְמַעט , ֵמֲחַמת ֶׁשּיֹוֵצא ֵמֶהֶפך ְלֵהֶפך ֲאָבל ַאַחר ַהְתָחָלה

ְּבֶהְרֵּגל ְוֵאינֹו ָקֶׁשה ָעָליו ָּכל ָּכך ְוֵכן ְּבָכל יֹום ָויֹום ֶׁשהֹוֵלך 
ַעט ְּבֶהְרֵּגל ִנְמָצא ֵּכן נֵָקל ַהָּדָבר ֶׁשּנְִכנָס מְ , ְלֵמָרחֹוק ֵמַהַהְתָחָלה

ֵאינֹו ֶאָּלא ַהַהְתָחָלה ֶׁשָאנּו , ֶׁשִעַּקר ּכַח ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ָּכל יִָמים
ְליֹום ִראׁשֹון ֶׁשִהְתִחיל ְלָהִבין , ְצִריִכין ַלֲחזר ַלֲאחֹוֵרי

ּוְלִהְתַעּנֹות ֶׁשהּוא ְּתִחַּלת ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשָהיָה ָקֶׁשה ָעָליו ַהַהְתָחָלה 
ְלַקֵּבל ּכַח , ָצא ֵמֶהֶפך ְלֵהֶפך ּוְבָכל יֹום חֹוזֵר ַלֲאחֹוָריוֶׁשּיָ 

  .ֵמַהְתָחָלה
  



ְּביֹום ַהַּתֲענִית טֹוב לֹוַמר " :כתב תקכט' ן סי"חיי מוהרובספר 
  ".ָּפָרַׁשת ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות

  
מחייב לעשות תעניות לכפרת נחמן ' מפורש שרשהרי 

ידוי מפורט לכל חטא שיעשו ו מחייבגם ולא עוד  עוונות
ָצִריך ַּדע ִּכי " :ח"קע' בליקוטי מוהרן סי ככתוב, בפני עצמו

ָצִריך ְלָפֵרט ֶאת ַהֵחְטא ְוָצִריך ְלִהְתַוּדֹות ִּכי , ַּדְוָקא ִוּדּוי ְּדָבִרים
ְויֵׁש ָלזֶה ְמנִיעֹות ַרּבֹות  ְּבִדּבּוִרים ְּבָכל ַּפַעם ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה

ְׁשַּכח ֵמִאּתֹו ַהֵחְטא ְויֵׁש ֶׁשּיְִכַּבד ָעָליו ְמאד ְוָקֶׁשה לֹו ִלְפָעִמים נִ 
ְלהֹוִציא ַהִּדּבּור ְלִהְתַוּדֹות ְועֹוד ְמנִיעֹות ַרּבֹות ְוָצִריך ָלזֶה ִׂשְמָחה 

ִּכי ִרּבּוי אֹור ַהִּׂשְמָחה ֶׁשל ִרּבּוי ִמְצוֹות ֶׁשּלֹו נְִתַלֵהב , ֶׁשל ִמְצָוה
יעֹות ֶׁשל ַהֵחְטא ַוֲאזַי יָכֹול ְלִהְתַוּדֹות ְוַעל יְֵדי ִוּדּוי ּוְמַבֵּטל ַהְּמנִ

ְלֵעיל ְּבִסיָמן (ַּכְמבָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר  נְִתַּתֵּקן עֹוַלם ַהִּדּבּור ְּדָבִרים
ִּבְבִחינַת , ִּכי ְּפַגם ַהֵחְטא ַּבּנֶֶפׁש ְוַהּנֶֶפׁש הּוא ְּבִחינַת ַהִּדּבּור) ח"ע
ְוַעל ֵּכן ָצִריך ְלִהְתַוּדֹות ְּבִדּבּוִרים ַּדְוָקא " ה ְבַדְּברֹונְַפִׁשי יְָצָא"

ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְלַתֵּקן ְוִלְבנֹות ְּפגַם ַהִּדּבּור
ְו ַעל יְֵדי ֶׁשּנְִתָקן ְונְִבנֶה ) ָׁשם(ְוַעּיֵן ְּבָמקֹום ַאֵחר " ְוׁשּובּו ֶאל ה

ִוּדּוי ְּדָבִרים ַעל יְֵדי זֶה נֲַעֶׂשה יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריך  ַהִּדּבּור ַעל יְֵדי
הּוא ּוְׁשִכינְֵּתּה ֶׁשּנְִתעֹוֵרר ַהּקֹול ִּדְלֵעָּלא ְונְִתיֵַחד ִעם ַהִּדּבּור ִּכי 
ָצִריך ִהְתעֹוְררּות ַּתְחּתֹון ַהיְנּו ִלְבנֹות ַהִּדּבּור ְוַעל יְֵדי זֶה ִמְתעֹוֵרר 

   .ּקֹול ּוִמְתיֵַחד ִעם ַהִּדּבּורּוִמְתַאֶּוה הַ 
  

וזה  א"ן סימן תצ"בחיי מוהר למה שכתבואין זה ענין 
ו ֵּבין ֶּכֶסה ְלָעׂשֹור יָָצא ַרֵּבנּו זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ִּבְׁשנַת תקס :לשונו

ַהָּׁשַמיִם ֵאי יְִתנֲַהגּו ֵמַהִּמְקֶוה ְוָאַמר ֶׁשּנְִתַּגָּלה לֹו ָּבֵעת ַהּזאת ִמן 
נְֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבִענְיְנֵי ַּתֲענִיִתים ָּכל יְֵמי ַחּיֵיֶהם ַּכָּמה ַּתֲענִיִתים ַא



ָצִרי ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַאנְֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלִהְתַעּנֹות ְּבָכל ָׁשנָה 
ְוָהיִינּו ְמִבינִים ִמְּדָבָריו ֶׁשֵאּלּו . ..... ְוֵאי ּוָמַתי יְִתַעּנּו, ְוָׁשנָה

ֲענִיִתים ֵהם ְּדָבִרים יְָקִרים ְוַהנְָהגֹות ֶעְליֹונֹות ְמאד ְמאד ַהּתַ 
ַאַחר . ַאְׁשֵרי ֶׁשּזִָכינּו ְלַקְּבָלם ְוִנְמַׁש ַהָּדָבר ְּבֶעֶר ְׁשֵּתי ָׁשנִים

ְוָאַמר ֲהלא . ָּכ ְּכֶׁשָּבא ִמֶּלְמֶּבְרְּג ִצָּוה ָעֵלינּו ֶׁשּלא ְלִהְתַעּנֹות ְּכָלל
ינֹו זֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצִלי ַעל ראׁש ַהָּׁשנָה הּוא ֵאין לֹו ְלִהְתַעּנֹות ִמי ֶׁשאֵ 

ל ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל ראׁש ַהָּׁשנָה הּוא ְּבַוַּדאי ֵאין "ְּכָלל ַּכּנַ 
ָצִרי ְלִהְתַעּנֹות ְּכָלל ֵמַאַחר ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצִלי ַעל ראׁש ַהָּׁשנָה 

סבר המפורש והברור לחלוטין בדבר זה הוא כפי וה... ְוָהֵבן
היו אלו תעניות לכפרת  כי לא, שכתב רבי נחמן קודם לכן

ואנשים שלא ! בלבדרוחנית תעניות של התעלות  אלאעוונות 
היו אצלו אין להם להתענות תעניות כאלו אלה תעניות של 
כפרת עוונות כל אחד ואחת התענית שצריכים לכפרת חטאים 

אך תעניות . פי שמסביר בתורות הקודמות שצויינוועוונות כ
, נחמן מדבר עליהן כעת הם אך ורק לאנשי שלומנו' אלו שר

ולא לאנשים , קבוצת הצדיקים והתלמידים הקרובה אליו בלבד
נאסרו  ומשראה שנתעלו, אחרים שתעניות אלו אינן בשבילם

כמו שאמרו , כפתור ופרח, וזהו מדיוק ונהדר להפליא, להתענות
 וכנזכר לעיל שתלמיד חכם שלא חטא אסור שיתענה :ל"חז

ועוד שלא אמר רבי  .'ן תורה נ"בליקוטי מוהרנחמן ' בדברי ר
נחמן בתורה זו שלאחר שיפטר כל מי שיגיע אליו בזמן ראש 

אלא , כיוון והדבר לא מוזכר כלל בתורה זו, השנה יהיה מתוקן
ות רוחנית תעניות אלו הם רק לאנשי שלומנו ורק לצורך התעל

  . בלבד ולא לצורך כפרת עוונות כמו לכל אדם רגיל מהשורה
יש  ,נחמן' שייסד ר ענין התקון הכלליבאר את א לוובטרם נב

 :'ן"מוהר ליקוטי'נחמן הוא ספר ' להבהיר שעיקר תורתו של ר



 לפני שנים ח שלש"תקס בשנת לראשונה נדפס' שחלק א
 שנה ב"תקע שנת נתן רבי ידי על נדפס השני והחלק .פטירתו

 פטירת לאחר שנים עשר ,א"תקפ בשנתו .נחמן' פטירת ר לאחר
 הספר המשמשת של חדשה מהדורה נתן רבי נחמן הדפיס רבי
 של השונות המהדורות את מדפיסים פיו שעל הנוסח היום עד

 את סידר ,והערות הסברים נתן רבי הוסיף זו בהוצאה .הספר
כאן מ .הראשונה דפסהבה שהיו את השיבושים ותיקן המאמרים

בהוצאה זו היא דעתו ן "מובן שהכתוב בליקוטי מוהר
נתן עשר שנים לאחר ' כפי שקבעה ר, נחמן' הסופית של ר

  .נחמן' פטירת ר
  

) ולא עד בכלל(ז "עד סימן קי "ן"שיחות הר"ספר  כנגד זה
ומהווים דעה . ו"נתן שהדפיסם בחייו בשנת תקע' הם דברי ר

  . ןנחמ' ברורה שלו ושל ר
  

' שנדפסו לאחר פטירת ראלו דברים , ז ואילך"קימסימן  אבל
נמסרו מאדם ששמע מאדם ששמע את הדברים ולכן חלקם  נתן

. נתן שהיו לעיני המדפיס' וחלקם מכתביו של ר ,היו שיבושים
יש  נתן' י של ר"אפילו מה שהועתק מכתדברים אלו ו

א ול ,כן העניןרק בצורה כללית לתואך ולהסתמך עליהם 
נתן לא מצא לנכון ' בגלל שאם ר גם ,בצורה פרטנית לנוסח
סביר להניח שטרם הכינם , ולהדפיסם להדפיסם במהדורתו

 ר אהמחבבה מגיה י היה מהדורה לא סופית שרק "כתוה ,לדפוס
ולאחר שניסח את דברי  להעמיד נוסחא מדוייקתבכדי דבריו 

דרך וגם בגלל שב, דבר שלא נעשה, ביתר דיוק יוצאם לאור
המקורי בגלל טשטוש  י לא תמיד זהות לנוסח"כלל העתקות כת



ונתינת דעתו ופירושו האחר המעתיק  ה אחרתמילים או הבנ
וכבר היו דברים  ',והתערבותו בתוכן הספר ומכאן שיבושים וכו

ן ושיחות "מוהרהבדלי נוסח בין ליקוטי  כיוון ויש, ולכן. מעולם
לבין ן "בשיחות הר) כללולא עד ב(ז "קי מןעד סיש הרי, ן"הר

כל בר דעת , ן בפרט"ספריו של רבי נחמן וליקוטי מוהרשאר 
ובפרט . ן הוא בלבד הקובע"מבין שהנוסח בליקוטי מוהר

ברים כשאפשר לפרש את הדברים האחרים שיתאימו לד
נתן ' ר, מסימן זה ואילך שםו. ן"המוסמכים שבליקוטי מוהר

  .ציין במפורש שהוא אינו כתבם
  

הם דברים  ט"עד סימן קככלומר , חלק א חיי מוהרןר וגם ספ
משם ואילך  אמנם. ודבריו אמת ואמונה נתן' י ר"עשנכתבו 

שאינו ח "מסימן רל ובפרט ת"ואינו ממהרנ הוא חלק ב
ת מאחרים אלא דברי מעתיק ששמע "אפילו ממה ששמע מהרנ

שבזה אין לסמוך על דקדוק בשמועה ד ד מפי עֵ מאחרים עֵ 
ואם דבר זה נכון בשאר בני . ו לא על עצם הענייןהלשון ואפיל

נחמן שדבריו העמוקים בוודאי שלא הובנו ' כל שכן בר, אדם
לסתם בני אדם והוציאו דברים מהקשרם או שאמרוהו לפי 

ומה גם שיש שם . מיעוט הבנתם והסומך עליהם טועה ומטעה
נחמן ' דברים שכל בר דעת מבין שלא יתכן שנאמרו על ידי ר

ובעיקר , יוון וסותרים הם את דבריו שנאמר בספריוכו "ח
והמסתמך עליהם , כמו שיתבאר, ן הקדוש"בספרו ליקוטי מוהר

   .ירחם עליו' וה אוי לנפשו
  

כתב בספר  .לענין התקון הכללי יגשנ, ות אלוולאחר הקדמ
, ִּתּקּון ְלִמְקֵרה ַליְָלה :וזה לשונו ה"ן סימן ר"ליקוטי מוהר



לֹוַמר ֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשֵאַרע  ַרֲחָמנָא ִלְצָלן
ַחס ְוָׁשלֹום ִּכי יֵׁש ּכַח ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְלהֹוִציא ַהִּטָּפה , לֹו

ִעם , 'ִּלים ְּבִגיַמְטִרּיָא ִליִליֵמַהְּקִלָּפה ֶׁשָּלְקָחה אֹוָתּה ִּכי ְּתהִ 
ֶׁשִהיא ַהְמֻמּנָה ַעל זֶה ַּכּיָדּוַע ְוָצִריך , ַהֲחֵמׁש אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה

ה ֶׁשהּוא "ְלַכֵּון ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ֶׁשְּתִהִּלים ְּבִגיַמְטִרּיָא תפ
ָאֶלף ָלֶמד : ְמֻכָּון ְּכִמְסַּפר ַהְּׁשנֵי ֵׁשמֹות ֵאל ֱאלִקים ִּבְמלֹואֹו ָּכזֶה

נֵי ֵׁשמֹות ֵאּלּו יֹוְצָאה ַהִּטָּפה ָאֶלף ָלֶמד ֵהי יּוד ֵמם ֶׁשַעל יְֵדי ַהּׁשְ 
ֵמַהְּקִלָּפה ִּכי ַהִּטָּפה ִהיא ְּבִחינַת ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ַּכּיָדּוַע ִּכי יֵׁש ָּבּה 
ּכַח ֵאׁש ּוַמיִם ֲחִמימּות ְוַלחּות ֶׁשֵהם ְּבִחינַת ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ְוַעל 

ְּבִחינַת ֶחֶסד ּוְגבּוָרה  ל ֶׁשֵהם"יְֵדי ַהְּׁשנֵי ֵׁשמֹות ֵאל ֱאלִקים ַהּנַ
ל ַעל יְֵדי זֶה מֹוִציִאין ַהִּטָּפה "ַּכּיָדּוַע ֶׁשֵהם ִּגיַמְטִרּיָא ְּתִהִּלים ַּכּנַ

ְוַעל ֵּכן ָצִריך לֹוַמר  ִמָּׁשם ְוזֶה ָצִריך ְלַכֵּון ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים
ֵהם ְּבִחינַת ָהֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ִּכי יֵׁש ֲעָׂשָרה ִמינֵי זְִמָרה ׁשֶ 

ֶׁשֵהם . ְלׁשֹונֹות ֶׁשּנֱֶאַמר ָּבֶהם ֵסֶפר ְּתִהִּלים ַּכּמּוָבא ִּבגְָמָרא  ּוַבּזַהר
ְויֵׁש ּכַח ְּבָכל ָלׁשֹון ְוָלׁשֹון ', ַאְׁשֵרי ְוַלְמנֵַּצַח ּוַמְׂשִּכיל ְוַהְללּויָּה ְוכּו

ִּכי ָּכל  ל"ַח ַהְּקִלָּפה ַהּנְַלַבֵּטל ּכ, ל"ֶׁשל ָהֲעָׂשָרה ְלׁשֹונֹות ַהּנַ
ַּגם ַהִּטָּפה ....... ל "ֵהם ֶהֶפך ַהְּקִלָּפה ַהּנַ , ֶאָחד ֵמֵאּלּו ַהְּלׁשֹונֹות

ָּבָאה ֵמַהַּדַעת ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ֶחֶסד ּוגְבּוָרה ַּכּיָדּוַע ִּכי ַּגם ַהִּטָּפה ִהיא 
ַהַּדַעת הּוא ְּבִחינַת ֲחִמָּׁשה ל ְויָדּוַע ׁשֶ "ְּבִחינַת ֶחֶסד ּוגְבּוָרה ַּכּנַ 

ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ְּגבּורֹות ַעל ֵּכן ָצִריך לֹוַמר ֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְוזֶה 
ְּבִחינַת ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי נְׂשּוי ֶּפַׁשע ָראֵׁשי ֵתבֹות נַַאף ֶׁשהּוא 

ַאַחר ָּכך ִּגָּלה . ִהִּליםְּדַהיְנּו ּתְ , נְִכנָע ַעל יְֵדי ְּבִחינַת ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל
ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ִּבְפָרִטּיּות , זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַרֵּבנּו

ִמְקֶרה , ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשָּצִריך ְלָאְמָרם ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשּיְִקֶרה לֹו
ֵהם , יםֶׁשֵאּלּו ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהּלִ : ְוָאַמר .....ִּבְלִּתי ָטהֹור 

ִּתּקּון ָּגדֹול ְמאד ְמאד ְלִמְקֶרה ַחס ְוָׁשלֹום ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלָאְמָרם 



ֵאין ָצִריך ִלְפחֹד עֹוד ְּכָלל ִמְּפָגם ַהּנֹוָרא ֶׁשל , ְּבאֹותֹו ַהּיֹום
   .ִּכי ְּבַוַּדאי נְִתַּתֵּקן ַעל יְֵדי זֶה, ַחס ְוָׁשלֹום, ַהִּמְקֶרה

  
ִּתּקּון : כתב וזה לשונו סימן צב ן תניינא"ובליקוטי מוהר

לֹוַמר ֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ַּכְמבָאר . ַחס ְוָׁשלֹום, ְלִמְקֵרה ַליְָלה
ַעּיֵן ָׁשם ָהִענְיָן ִּכי ֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל , ]ְּבִסיָמן רה[ ַּבֵּסֶפר ָהִראׁשֹון

.... ר ָּבֶהם ֵסֶפר ְּתִהִּלים ְּתִהִּלים ֵהם ְּכנֶגֶד ֲעָׂשָרה ִמינֵי נְגִינָה ֶׁשּנֱֶאמַ 
יֵׁש ָלֶהם ּכַח ְלַבֵּטל ּכַח ַהְּקִלָּפה ל "ִּכי ֲעָׂשָרה ִמינֵי נְִגינָה ַהּנַ 

ל ַּכְמבָאר ִמּזֶה ָׁשם "ִּכי ֵהם ֶהֶפך ַהְּקִלָּפה ְוַהְּפגָם ַהּנַ  ל"ְוַהְּפָגם ַהּנַ
ה ַקִּפיְטל ֶׁשְּצִריִכים ִּכי ֵאּלּו ֵהם ָהֲעָׂשרָ , ְוַדע..... ַּבֵּסֶפר ָהִראׁשֹון 

. ַחס ְוָׁשלֹום ,ְלָאְמָרם ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשֵאַרע לֹו ִמְקֶרה ִּבְלִּתי ָטהֹור
ְוֵאּלּו ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ֵהם ִּתּקּון ָּגדֹול ְמאד ְמאד ....... 

ָצִריך ִלְפחֹד  ל ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלָאְמָרם ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֵאין"ָלִענְיָן ַהּנַ
ַחס ְוָׁשלֹום ִּכי ְּבַוַּדאי , עֹוד ְּכָלל ִמְּפָגם ַהּנֹוָרא ֶׁשל ַהִּמְקֶרה

ּוִבזְכּות ִּתּקּון ֵחְטא זֶה יָבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו נְִתַּתֵּקן ַעל יְֵדי זֶה 
הרי ששפתיו ברור מיללו והוא שנה ושילש . ְלַקֵּבץ נְפּוצֹוֵתינּו
, מקרה בלתי טהור\מקרה לילהאת עניין רק וציין שוב ושוב 

אלא חילק וכתב אותם , ולא ציין את יתר פגמי הברית
במקומות אחרים וכתב מפורש שהתיקון על פגמי הברית 

עשר נתן ' וזאת הדפיס ר. הוא תעניות וידוי דברים ופדיון
שלא נשתנה כדבר גמור וברור  נחמן' שנים לאחר פטירת ר

  .ולא ישתנה
ב לקוטי "בסימן צ: כתב ,א"קמ 'סי" ן"הרשיחות "באמנם 
תקון למקרה לילה רחמנא לצלן לומר עשרה קפיטל , תנינא
ודע שאלו הם העשרה קפיטל ', וכו ה"בסימן רר וכמבא תהלים

, בתחלה אמר הוא זכרונו לברכה כי, דע אחי ',תהלים וכו



כנדפס בספר הראשון  התורה המתחלת תקון למקרה לילה
. בעת שהתחיל לגלותה לא הייתי לפניו אזובתחלה . ה"ר בסימן

סמוך מאד לאותה העת  אך השם יתברך זכני ובאתי אצלו
ל כפי מה "וספר לי אחד בשמו התורה הנ, שהתחיל לגלותה

באותה השעה ששמעתי מפי , ובתוך כך. הקדוש ששמעה מפיו
שדברתי יתברך  בתוך כך סבב השם, ל"אחר בשמו התורה הנ

ה "ני בקצור כנדפס כבר בסימן רוחזר ואמרה לפ עמו מזה
שגלה התורה לא גלה אז איזה קפיטלך  ובאותה העת .ל"הנ

. ל"הנ לומר רק אמר סתם לומר עשרה קפיטלך תהלים לתקון
ושמעתי מפיו הקדוש אז שאמר שהיה ראוי לגלות איזה הם 

אך איזה שהם עשרה , שצריכין לומר עשרה קפיטלך תהלים
 לזה כי כל עשרה קפיטלקפיטל תהלים שיאמרו הם תקון 

ם כנגד עשרה מיני נגינה שהם תהלים איזה שהם כלם ה
ל אמר בתחלה "התורה הנ ואז בעת שגלה .ל"להנ,תקון

 ואחר, שצריכין לטבול במקוה שתקון הראשון הוא המקוה
 גם פעם. ל"ל לומר עשרה קפיטל תהלים כנ"כך גלה התקון הנ

יום שיהיה אחת אמר שצריכין להיזהר מאד לטבול באותו ה
 כל על, קרולטבול בב האדם בלתי טהור ואפילו אם לא יוכל

כי צריכין , פנים יטבול באותו היום אפילו לפנות ערב
כך סמוך לאותה  אחר .באותו היום דווקא להיזהר מאד לטבול

 אז גלה העשרה קפיטל, העת בעת שהייתי אני בביתי בנעמרוב
, נפתלי מנעמרוב תהלים לפני הרב דפה ברסלב ולפני חברי רבי

היות בענין זה הידוע : וכך אמר להם ,ויחד אותם לעדות על זה
ושימו לב שאינו מזכיר את ( חס ושלום מקרה לילההינו ענין (

יתר פגמי הברית כי להם יש תיקונים מיוחדים בפני עצמם כפי 
נלכדים ) שכותב בסימנים רבים אחרים ביתר ספריו הקדושים



ותדעו , אני לוקח אתכם לעדות ,שלשה חלקי העולם בודאי
מאד לתקון קרי  שאלו העשרה קפיטל תהלים מועילים מאד

ידי  ויש מי שיקרה לו על .והם תקון גמור ומועיל מאד מאד
ידי שאינו  ידי חלשה ועייפות או על ושתיה או על רבוי אכילה

כמו תינוק שמשתין  והוא(שוכב כראוי וכל זה אינו כלום 
ם אותו מלמעלה ונצול מן המקרה או גם יש ששומרי). בשנה

ם בשנה גם לפעמים נדמה להאד. אותו ונצול שהמזל שומר
גם זה מן  כך מתעורר משנתו בחלום כאלו הוא נופל ואחר

רק מי שיקרה לו חס ושלום מחמת . השמים שמצילין אותו מזה
נבראים ממש קלפות חס ושלום כמבאר  מזה, הרהורים
קפיטל  היום אלו העשרהאבל מי שיאמר באותו  .בספרים

ידי  תקון זה עלוענין .... תהלים בודאי יתקן בזה מאד מאד
, לגמרי ל הוא דבר חדש"אמירת העשרה קפיטל תהלים הנ

 ומי שיוכל .כי הוא תקון נפלא ונורא מאד מאד, חדוש נפלא
אך אפלו אם , בודאי מה טוב, כך יאמרם לילך למקוה ואחר

שהוא חולה או שהוא  כגון, הוא אנוס שאי אפשר לטבול
כי הם תקון גדול , כן אם יאמרם אשרי לו פי על אף, בדרך

אך גם . ואם יאמרם בכונה כראוי בודאי מה טוב .ונורא מאד
לא נודע זאת מיום  ואמר כי .האמירה בעצמה מסוגל מאד

אך אי , מסתמא הייתי רוצה לבטל זאת לגמרי. בריאת העולם
בגשמיות אי אפשר כי . תבגשמיות ולא ברוחניו אפשר זאת לא

. האדם בתמידות יבנ היה צריך לבטל ולשנות הטבע של כלליות
אפילו משה רבנו עליו השלום וכיוצא  וזה דבר שאי אפשר כי

 - היה רק לפי שעה ובדבר פרטי כגון קריעת ים  שבטל הטבע
אבל לבטל , עהש סוף או בקיעת הירדן וכיוצא שהיה רק לפי

כי כל אחד ואחד בהכרח לבטל אדם  הטבע של כלליות בני



וגם צריך לבטל ולשנות הטבע תמיד וזה  ,ולשנות הטבע אצלו
העשרה  אך. 'וגם ברוחניות אי אפשר וכו. דבר שאי אפשר

גם יחד אותם . קפיטל הם דבר נפלא ויקר ומועיל מאד
אזי אחר הסתלקותו מי , ימיו לעדות ואמר שגם כי ימלאו

רה קפיטל תהלים שיבוא על קברו ויאמר שם אלו העש
פרוטה לצדקה אפלו אם גדלו ועצמו עוונותיו  ל ויתן"הנ

ואשתדל לאורך  אזי אתאמץ, וחטאיו מאד מאד חס ושלום
ואני חזק מאד בכל הדברים . 'ולרחב להושיעו ולתקנו וכו

חזק ביותר שאלו העשרה קפיטל מועילים  אך בזה אני, שלי
 ,ב"ל, ז"ט: תהלים) פרקי(ואלו הן העשרה קפיטל . מאד מאד

כאשר כבר נדפסו , נ"ק, ז"קל, ה"ק', צ, ז"ע, ט"נ, ב"מ, א"מ
ואמר . בתהלים כמה פעמים  ויאמרם כסדר שהם כתובים

של  דבריודיוק בנפלאה בלטוב ושימו לב (. שהוא תקון הכללי
כי כל עבירה יש ) רבינו שאינם משתנים בכל ספריו הקדושים

מי הברית שלכל אחד מכאן שמדבר על יתר פג(לה תקון מיוחד 
) למקרה לילה( ל"אבל תקון הנ) מהם תיקון מיוחד בפני עצמו

   .)וזאת כיוון והיסוד נקרא כל על פי הקבלה( הוא תקון הכללי
  

ולא  למקרה לילהוא שתיקון זה הוא לאורך כל דבריו מדגיש ה
 אדם שלא בני שלאי אפשר לבטל הטבע ש, ליתר פגמי הברית

אזי אחר , ימיו שגם כי ימלאואמר ו. יראו מקרה לילה
הסתלקותו מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו העשרה קפיטל 

אפלו אם גדלו ועצמו  פרוטה לצדקה ל ויתן"תהלים הנ
ואשתדל  אזי אתאמץ, עוונותיו וחטאיו מאד מאד חס ושלום
שהוא תקון אמר ו....'לאורך ולרחב להושיעו ולתקנו וכו

נתן ' איך כתב ר, כל העבירותואם תיקון זה הוא כללי ל. הכללי



נחמן ' עשר שנים לאחר פטירת ר ,ן תניינא"הרובליקוטי מ
אמנם . ולא ליתר עבירות פגם הברית שאינו אלא למקרה לילה

אפילו , שהבטיח שמי שיאמרם על ציונו, ביאור הדברים הוא כך
ואולי כוונתו שגם אם  ,חטא במקרה לילה הרבה מאוד פעמים

ואולי (, זה כשישן במזיד על הגב וגרם לזה עצמּו חטאתיו בענין
חטאתיו שהרהר בדברים שגרמו  ושמא כוונתו גם למי שעצמּו

' שגם לזה נתכוון ר וקשה להאמין, לו ליפול במקרה לילה
. וישתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו יתאמץ )נחמן

כי הרי , אינו כללי לכל העוונות" תקון כללי" וביאר שכוונת
שכל אלא כוונתו , לעוון הקרי בלבדשהוא  אמר בפירוש

שציין בתחילת ( ל"עבירה יש לה תקון מיוחד אבל תקון הנ
היינו למקרה לילה : התורה שהוא נועד למקרה לילה ככתוב

הוא ) ו ובהמשך כתב מועילים מאוד מאוד לתיקון קרי"ח
דהיינו שיש תיקון פרטי לכל עבירה במספר  .תקון הכללי

בדיוק נפלא לדברי רבינו כמבואר  ובמפקד שמות הקודש
ספרו בי הקדוש "והוא האר, נחמן' רבינו ורבו של ר, הגדול

ושם מבואר שפגם הקרי צריך לו ארבעים ', שער רוח הקודש'
 השובבי״ם ענין .יום של תענית וכמו שכתב וזה לשונו

 מ׳ להתענות ,ישראל בכל מנהג קדום שיש ר״ל ,הנודעים
עד  ,שמות פרשת של הראשון יום מן שיש, רצופים יום

 התענית בהם עיקר והנה...תצוה מן וקצת  תרומה פרשת
 אלו וימים עון הקרי על אלא נתקנו לא ,אלו ימים במ׳

 ".השנה ימות מכל יותר ,על הקרי בהם להתענות מסוגלים
נחמן שזה התיקון הפרטי הוא למי שחטא ולא טבל ולא ' ואמר ר
שאז כדי לתקן החטא  .פרקי תהילים ביום המקרה' אמר י

אבל . יום' י שיתענה מ"שימות המזיק הנברא ממנו כתב האר



נתקן הדבר בתיקון , למי שטבל ואמר פרקים אלו באותו יום
וחילוק זה  .ואינו נצרך לתיקון הפרטי, כללי והרג המזיק

שיש בעוון זה בלבד תיקון כללי מחוץ לתיקון הפרטי כבר כתבו 
מסורת . "וזה לשונו' ז' סי" צפורן שמיר"א בספר "א זיע"החיד
, שהרואה קרי וטובל ביום ההוא דווקא ומתוודה כראוי, היא

ובזה אין סתירה בין כל דברי ליקוטי  ".נמחה המזיק של קרי
לתלמיד ' שנצרכים לתשובה ואפיל בענין התעניות "ן הנ"מוהר

קים פר' חכם שתורתו אומנותו ובין כל דבריו והדגשותיו שי
וכבר נתבאר . רים אלולבין דב אלו הם תיקןן למקרה לילה

נתן אלא ' שדברים אלו אינם נוסחא מתוקנת של רלעיל אות 
נתן מלהדפיסה כמות שהיא ואין ' נוסחא לא סופית שנמנע ר
יה מבאר הדברים יותר שלא יהיו ספק שאם היה מדפיסה ה

 . סותרים
  

ְוַאַחר ָּכ ִּגָּלה  :כתב וזה לשונו ב"ובספר חיי מוהרן אות קס
ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ְוָאַמר ֶׁשִּמי ֶׁשּיָבֹוא ַעל ִקְברֹו ְויִֵּתן ְּפרּוָטה 

ַעְצמֹו ָלאֶר  ִלְצָדָקה ְויאַמר ֵאּלּו ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים יַּנִיחַ 
ְויִֵחד ְׁשנֵי ' ְוָלרַחב ַלְעזר ָלזֶה ָהִאיׁש ַאִפילּו ִאם ָעַבר ַמה ֶּׁשָעַבר ְוכּו

  .ֵעִדים ַעל זֶה ַּכְמבָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר
  

ְּכָבר ִהְבִטיַח ַרֵּבנּו זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַחּיָיו  :כתב ה"אות רכושם 
ל זֶה ֶׁשְּכֶׁשּיְִסַּתֵּלק ְּכֶׁשּיָבֹואּו ַעל ִקְברֹו ְויִֵחד ְׁשנֵי ֵעִדים ְּכֵׁשִרים עַ 

ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ַרִּבי נְַפָּתִלי : ָאַמר ַהַּמְעִּתיק[ְויְִּתנּו ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה 
זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשהּוא ָהיָה ֶאָחד ִמְּׁשנֵי ָהֵעִדים ֶׁשּיִֵחד ַרֵּבנּו זְִכרֹונֹו 

ן זֶה ַהיְנּו ָהַרב מֹוֵרנּו ַרִּבי ַאֲהרון זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִלְבָרָכה ַעל ִענְיָ 
ְוָאַמר ָאז ַרֵּבנּו זְִכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבזֹו .  ל"ְוָהַרב ַרִּבי נְַפָּתִלי ַּכּנַ 



ְרצֹונֹו [ַהָּלׁשֹון ְּכֶׁשּיָבֹואּו ַעל ִקְבִרי ְויְִּתנּו ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַּבֲעבּוִרי 
ְויאְמרּו ֵאּלּו ] ּור ַהזְָּכַרת נְִׁשָמתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ַּכּנָהּוגלֹוַמר ַּבֲעב

ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ַהּנְִרָׁשִמים ֶאְצֵלנּו ִּבְׁשִביל ִּתּקּון 
, ַרֲחָמנָא ִלְצַלן ָאז יַּנִיַח ַרֵּבנּו ַעְצמֹו ָלאֶר ְוָלרַחב ְלִמְקֵרה ַליְָלה

ָהָאָדם ְוָאַמר ֶׁשמַהֵּפאֹות יֹוִציא אֹותֹו ֵמַהֵּגיִהּנֹום  ּוְבַוַּדאי יֹוִׁשיַע ָלזֶה
ֲאִפיּלּו ִאם יְִהיֶה אֹותֹו ָהָאָדם ֵאי ֶׁשּיְִהיֶה ֲאִפיּלּו ִאם ָעַבר ַמה 

  .ַרק ֵמַעָּתה יְַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶׁשּלא יִׁשּוב ְלִאַּוְלּתֹו ַחס ְוָׁשלֹום. ֶּׁשָעַבר
  

אלו שבספר זה  על סימנים שאין לסמוך כבר נתבאר לעיל
אמנם בעניין זה שמעיד המעתיק ששמע  ,ואפילו לא על תוכנו

נפתלי בוודאי שיש להאמין לתוכן אבל לא לנוסח כי ' זאת מר
וגם שסותר עצמו , הורק מכלי אל כלי ונשתנו כוונת הדברים

ְויאְמרּו ֵאּלּו ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים מיניה וביה שכתב 
ומיד הוסיף  ָׁשִמים ֶאְצֵלנּו ִּבְׁשִביל ִּתּקּון ְלִמְקֵרה ַליְָלהַהּנִרְ 

ֶׁשמַהֵּפאֹות יֹוִציא אֹותֹו ֵמַהֵּגיִהּנֹום ֲאִפיּלּו ִאם יְִהיֶה אֹותֹו 
וצריך לומר . ָהָאָדם ֵאי ֶׁשּיְִהיֶה ֲאִפיּלּו ִאם ָעַבר ַמה ֶּׁשָעַבר

  .שכוונתו כפי מה שנתבאר
  

רק חסידי ברסלב דווקא נהיו ש ,שובהרבה בעלי תמה נוושמע
מלעשות תיקוני  שכביכול פוטרת אותםזו   "סוכריה"בגלל 

ולא ידעו ולא הבינו מה משמעות חסיד ברסלב , 'צומות וכדו
בזמנה ס ופוסקים ולהקפיד על תפילה "שחייב ללמוד כל יום ש

ואפילו אם  ולהתענות על כל עוונותיו ,ויין לעילוכל מה שצ
בליקוטי פי שהורה רבינו סק בתורה כל היום כח העו"הוא ת
  .כפי שהוזכר לעיל במפורש ללא צל של ספק, 'תורה נן "מוהר

  



ועל למוד הפוסקים " :וזה לשונו ט"ן אות כ"בשיחות הרוכתב 
וראוי ללמוד כל . הזהיר מאד מאד ביותר מכל הלמודים

אם יכול . רלם מראשם עד סופם כסדוערוך כ שלחן הארבעה
הגדולים מה  ערוך עם כל הפרושים הארבעה שלחן ללמוד כל

ערוך  על כל פנים ילמד כל הארבעה שלחן ואם לאו. טוב
ידי חטאים נתערב טוב  עלכי . גדול מאד קוןיוהוא ת. הקטנים

המותר והאסור  ידי למוד פוסק שמברר הכשר והפסול ועל, ורע
 ואמר... ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע  על, הטהור והטמא

שכל איש ישראלי מחויב ללמד בכל יום ויום פוסקים ולא 
פנים  כל ילמד על ,הוא אנוס ואין לו פנאי ואף אם. יעבור

שלא  ערוך באיזה מקום שהוא אפילו איזה סעיף שלחן
כי צריך ללמוד . ךערו ןבמקומו שהוא עומד עתה בשלח

 וכשאינו. ויום כל ימי חייו ערוך בכל יום איזה דין בשלחן
 ערוך מדי יום ביומו ילמד כסדר כל הארבעה שלחןאנוס 

ערוך יחזור ויתחיל ללמדם  וכשיגמור ויסיים הארבעה שלחן
 ."חייו וכן ינהג כל ימי. כסדר

  
מה לברכה  פעם אחד חשב רבנו זכרונו :כתב ו"ושם אות ע

דהינו . שהאדם צריך ללמוד בכל יום עד שאין היום מספיק
 ש וארבעה שלחן"ראף וה"הרי ס עם"לגמור בכל שנה ש

קונים ילם וכל ספרי הזהר ותוערוך הגדולים וכל המדרשים כ
גם . י זכרונו לברכה"חדש וכל ספרי קבלה מהאר וזהר

ועוד חשב  .צריכין ללמוד איזה שעור ביום בקצת עיון
גם צריכים לומר תהלים בכל יום ותחנות . הרבה דברים

יר שהזהנבהל מזה  גם אמר לבל יהיה .ובקשות הרבה הרבה
 כי גם אם אינו זוכה ללמוד כל ,כך בכל יום שצריכין ללמוד כל



וגם כבר . כן הוא יכול להיות איש כשר באמת פי על אף ,כך
אפילו אם אינו יכול ללמוד  סיפר מזה שיכולין להיות איש כשר

לו צדיק יואפ) ביןדהיינו שאינו מסוגל מבחינה שכלית לה( כלל 
בעל השגה אין  רק. ו למדן כללפי שאינ על יכולין להיות אף

י "אם כשהוא למדן בגמרא פירוש רש יכולין להיות כי
לו מי יוצדיק גמור יכולין לזכות אפ אבל איש כשר. ותוספות

בן  ואי אתהשהוא איש פשוט לגמרי ולא עליך המלאכה לגמור 
  .חורין להבטל ממנה

  
ד ָצִריך ִלּזֵָהר ְמא :כתב ז"ן תניינא אות י"ובליקוטי מוהר

ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְּבַׁשָּבת ִּכי ַמֲעלֹות ּוְקֻדּׁשֹות ַׁשָּבת ְּגדֹוָלה 
ְּבַׁשַער ַהְּקֻדָּׁשה " ֵראִׁשית ָחְכָמה"ַּכּמּוָבא ּוִבְפָרט ּבְ , ִויָקָרה ְמאד

ַּבַּׁשַער " ֵראִׁשית ָחְכָמה"ַעּיֵן ָׁשם ְוָראּוי ְונָכֹון ִלְלמד ּבְ , ִּבְתִחָּלתֹו
ְוָהֵבן ...,ים ַהּנֱֶאָמִרים ָׁשםל ְוָלׂשּום ִלּבֹו ֵהיֵטב ַעל ָּכל ַהְּדָברִ "ַהּנַ 

ְּכֵדי ֶׁשּיְִתַלֵהב ִלּבֹו ְלַקֵּבל ַׁשָּבת ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה , ָׁשם ֵהיֵטב
  .ָּכָראּוי 

  
 אשר הכללי התיקון כי נודע הנה :כתב מעיין החכמהובספר 

 השיר נגינה בסוד מיני עשרה בסוד אהו ז״ל רבינו לנו גילה
 ,הגלות מן ישראל עולים ידו על אשר ,לבא לעתיד שיתער

 ........בתיקונים כדאיתא מרובע משולש כפול פשוט שהוא שיר
 הוי״ה שלימה ישנה התחתון העשיה שבעולם קשה ולכאורה

 השיר דסוד ,העניין אלא ,בלבד י׳ רק הוא העליון ובאצילות
 בי״ע עולמות וכל יתתקן הכל שאז לבא לעתיד שיתער

 כ״ז לאלקות כמבואר ויתהפכו האצילות לעולם יעלו הנפרדים
 העלם שיש מה כל אדרבא ואזי ע״ב  ב׳ דף הנהר רחובות בספר



 שזדונות התשובה בסוד ,ביותר אלקות גילוי ע״י זה נעשה יותר
 יומא  לברכה רבותינו זכרונם שאמרו כמו כזכויות לו נעשים

  .עד כאן לשונו .ע״ב פ״ו
  

 ידו על אשר ",לבא לעתיד שיתער השיר מה שכתב שסוד
ופשט הדברים ששיר , זה מניין לו. "הגלות מן ישראל עולים
' כשיר על הגאולה וכן מתבאר מדבר לאחר הגאולהר ורזה יתע

ששיר זה ט שכתב מפורש "מ' ן סי"נחמן בליקוטי מוהר' ר
אצטט לשונו . יתעורר על ידי התגלות מלכותו מלכות דוד

ה שבעשיה הוא "וקושייתו אינה קושיה כי כל שם ההוי. בסמוך
שבאצילות היא תחילה ' ואילו י, אחרונה שבשם' בבחינת ה

 ,ץ ראיה ששיר זה מתקן איזה ענייןואין בדבריו שמ. השם
 ר אחרי התיקון ועקב התיקוןעוראדרבה נראה שהוא ית

  .)תיקון העולם(
  

 שגילה דמה ,הנ״ל ע״פ ונמצא :נוובהמשך דבריו כתב וזה לשו
 לעתיד השיר שיתער בסוד שהוא הכללי התיקון ז״ל רבינו לנו

 ריבוע שם בסוד ,מרובע משולש כפול פשוט שיר שהוא לבא
 כמובא) אבי״ע עולמות וארבע ספירות עשר שכנגד הוי״ה

 הם מזמורים העשרה ואלו האריז״ל הנ״ל ובדברי בתיקונים
 לתקן לכל יכולין זה תיקון שע״י הרי ,הבחינות אלו כנגד

 זוהר בתיקוני מובא והנה .הנ״ל כפרה חילוקי שבארבע הפגמים
 ,כת״ר י׳ דאיהו פשוט בשיר ,הילולים מיני בעשר :ע״א ג׳ דף

 חס״ד דאיהו ביה״ו משולש ,ובינ״ה חכמ״ה י״ה דאיהו כפול
 יסו״ד הו״ד נצ״ח דאיהו ביהו״ה מרובע ,תפאר״ת גבור״ה
 ולפיכך .לחיים בזכרנו הנסירה בכוונות וכמובא מלכו״ת



 ל״ב מזמור היינו הכתר בחינת כנגד שהוא המזמור כשאומרים
 שבסוד ,י׳ בחי׳ - פשוט שיר בחי׳ שהוא שסידרנו בכוונות וכמו
 הפוגם השם חילול עוון לתקן צריכים לכוין אזי ,האצילות עולם

 כנגד חכמה שהם המזמורים וכשאומרים .כנ״ל האצילות בעולם
 בחי׳ - כפול שיר בחי׳ שהם מ״ב ל״ב המזמורים היינו ובינה

 מצוות עוון לתקן לכוין צריכים אזי עולם הבריאה שבסוד ,י״ה
 הבריאה הפוגמים בעולםד בי״ ומיתת כריתות בה שיש ל״ת

 ,קל״ז ,ע״ז דהיינות תפאר״ גבור״ה חס״ד שכנג״ד ובהמזמורים
 עולם דשבסו ,יה״ו בחי׳ - משולש שיר שהם בחינת ק״נ

 הפוגמים ל״ת עוון מצוות לתקן לכוין צריכים אזי ,היצירה
 מלכו״ת יסו״ד הו״ד שכנגד נצ״ח ובהמזמורים). היצירה בעולם

 יהו״ה בחי׳ - מרובע שיר בחי׳ שהם (ק״ה ,צ׳ ,נ״ט ,דהיינו מ״א
 מצוות ביטול עוון לתקן צריכים לכוין אזי ,העשיה עולם שבסוד

 ואלו  מה שכתבו .ד כאן לשונוע .העשיה בעולם הפוגמים עשה
 זה תיקון שע״י הרי, הבחינות אלו כנגד הם מזמורים העשרה

איך  .הנ״ל כפרה חילוקי שבארבע הפגמים לתקן לכל יכולין
ואיפה מצא שכיון שעשרה מזמורים האלה הם כנגד אלו 

 חילוקי שבארבע הפגמים הבחינות שכבר יש בכחם לתקן לכל
מדעתו שכביכול על ידיהם יתקנו והוסיף כוונות . הנ״ל כפרה

. פרקים אלו העולמות ויגרמו לכפרת עוונות כללי לכל העוונות
י החי להמציא כוונות למלאכת השמים "ומי יצא אחרי האר

נחמן בעצמו כתב כוונות אחרות שאותן צוה לכוון וכמו ' כשר
   .ה וזה לשונו"שכתב אות ר

  
ה "ִּלים ֶׁשְּתִהִּלים ְּבִגיַמְטִרּיָא תפְוָצִריך ְלַכֵּון ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ְּתהִ 

: ֶׁשהּוא ְמֻכָּון ְּכִמְסַּפר ַהְּׁשנֵי ֵׁשמֹות ֵאל ֱאלִקים ִּבְמלֹואֹו ָּכזֶה



ָאֶלף ָלֶמד ָאֶלף ָלֶמד ֵהי יּוד ֵמם ֶׁשַעל יְֵדי ַהְּׁשנֵי ֵׁשמֹות ֵאּלּו 
נַת ֶחֶסד ּוְגבּוָרה יֹוְצָאה ַהִּטָּפה ֵמַהְּקִלָּפה ִּכי ַהִּטָּפה ִהיא ְּבִחי

ַּכּיָדּוַע ִּכי יֵׁש ָּבּה ּכַח ֵאׁש ּוַמיִם ֲחִמימּות ְוַלחּות ֶׁשֵהם ְּבִחינַת 
ל ֶׁשֵהם "ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ְוַעל יְֵדי ַהְּׁשנֵי ֵׁשמֹות ֵאל ֱאלִקים ַהּנַ

ל ַעל "ְּבִחינַת ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ַּכּיָדּוַע ֶׁשֵהם ִּגיַמְטִרּיָא ְּתִהִּלים ַּכּנַ
יְֵדי זֶה מֹוִציִאין ַהִּטָּפה ִמָּׁשם ְוזֶה ָצִריך ְלַכֵּון ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 

נחמן שלא צוה לכוון כוונות שהמציא מחבר ' ואם כן ר .ְּתִהִּלים
שידע שאין בהם להועיל לכפרת שאר  ,זה לא חפץ בכוונותיו

עוונות אלא לכוון הכוונה שצוה שבה יש כח להוציא הטיפה 
  .המהקליפ

  
 שאיך ,החפץ על תתמה ואל :ובהמשך דבריו כתב וזה לשונו

 אמירת העשרה ע״י החמורות העבירות אלו כל לתקן יכולים
 לו שיש הקשים התיקונים כל לקיים ובלי ,בלבד מזמורים

 כהרוקח הקדמונים הצדיקים כל שסידרו וכמו ,לחוטא לקיימם
 אשר גופיםוסי ותעניות תיקונים קשים מיני כל האריז״ל ורבינו

 של הגילוי והכח תוקף עצם שזהו אלא .עוונות מיני כל מתקנים
 שצריך מה כל בנקל לתקן רחמים עלינו שמעורר האמת צדיק

 מוהר״ן חיי( לז״ רבינו שאמר וכמו ,ונוראים לתיקונים גדולים
 מספיקים וכי ,לעשות תשובה יכולים אתם ״מה :)ד״ש

 רק .קלקלתםש ממה אחד פגם לתקן כולכם וכחכם ימיכם
 מה כל לתקן ידי לאל ויש ,בשבילכם תשובה אני עושה
 כי .עוד״ תעשו לא העיקר מעתה רק ,הנה עד שקלקלתם

 שצריכים היינו ,לצדיקים בהתקשרות תלוי העוונות תיקון עיקר
 אלו על לחזור שלא אמת בלב ולקבל עלינו להם לשמוע

 ה״ב פ״ב בהל׳ תשובה הרמב״ם שפסק וכמו ,ח״ו החטאים



 ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב התשובה שעיקר
 בלב עלינו לקבל צריכים ולפיכך .וכו׳ עוד יעשהו בלבו שלא

 ולקבל האמת לצדיקי ולקשר עצמינו ,עוד לחטא שלא אמת
 חכמים ובחי׳ האמונת וזו ,אלו מזמורים ולומר אמת עצת מהם

 ,זכויותה מכל למעלה ונורא נפלא זכות היא אליהם ההתקשרות
 יכולין חכמים אמונת שע״י :ס״א ן"והרמטי בלקושאמר  וכמו

: י״ד ,ט״ז משלי הכתוב בסוד והוא .לאור משפטינו להוציא
טי לקו לכפר חכם לתלמיד כח שיש היינו ,יכפרנה חכם ואיש

 כל לכפרת לזכות יכולים האמת בזכות הצדיק כי: ד ן"והרמ
 במקום וודותולהת בתשובה לשוב כשזוכים ובפרט .העוונות
ליקוטי עיין ( בשלמות הוא שאז הוידוי ,הצדיקים של קבורתם
 אלו הצדיקים בזכות הפשוטים הרחמים ומעוררים ':)מוהרן ד
 לגמרי ונשלם ב״ה בא״ס ונכללים ,בתכלית להשי״ת שבטלים

 מחמת שנעשו הרעים הצירופים כל אשר יוצאים עד הוידוי
 והצדיק) קוטי מוהרןכמובא בלי( עצמותיו על ונחקקו העוונות
 בתשובה לשוב איך אמת עצת לו ונותן רחמים עליו מעורר

חלוקי כפרה ואופן הפגם ' בענין ד הנה כל מה שכתבו .ל"עכ
ובחינם  שלנול אינו עניין כלל לנדון "כפי המשמע מהאריז

ש מופיע "הביאו וגם אינו חידוש שלו כי בסדר עננו שתקן הרש
 שהוא הכללי התיקון"כתב ומה ש. כל סדר הפגם כמו שכתב

 כפול פשוט שיר שהוא לבא לעתיד השיר שיתער בסוד
 ספירות עשר שכנגד הוי״ה ריבוע שם בסוד ,מרובע משולש
האריז״ל  ובדברי בתיקונים כמובא אבי״ע עולמות וארבע

 הרי ,הבחינות אלו כנגד הם מזמורים העשרה ואלו הנ״ל
 חילוקי רבעשבא הפגמים לתקן לכל יכולין זה תיקון שע״י
כי שיר זה לא יתעורר לתקן   הם דברי שטות ,"הנ״ל כפרה



ואיך רוצה ללמוד , רק לעתיד לבא וכמו שהוא כותב בעצמו
ומי גילה לו שתיקון . ממנו שכבר עתה מתקן בטרם שהתעורר

והוא נגד כל שיר זה הוא בקריאת כמה פרקי תהילים בלבד 
לא מצאו מדרגות החטא ו' שפירטו ד ש"כתבי הארי והרש

' וגם נגד דברי ר, אלא בתעניות וסיגופיםדרך לתקנתם 
את מה שכתב  נחמן בעצמו מכחיש' רהרי ש !נחמן בעצמו 

  :וזה לשונו ט"מ' ן סי"בליקוטי מוהרוכמו שכתב , המעתיק
ְוזֶה ְּבִחינַת ַהִּׁשיר ֶׁשּיְִתַער ֶלָעִתיד ְוהּוא ִׁשיר ָּפׁשּוט ָּכפּול ְמֻׁשָּלׁש 

ֵהם ֲעָׂשָרה ִמינֵי נִּגּונָא זֶה ְּבִחינַת ֵהא ֶׁשִהיא ָּדֶלת ִעם יּוד זֶה ְמֻרָּבע וְ 
זֶה ְּבִחינַת ֲעָׂשָרה ִמינֵי , ְּבִחינַת ִׁשיר ָּפׁשּוט ָּכפּול ְמֻׁשָּלׁש ְמֻרָּבע יּוד

ִּבְבִחינַת ָׂשָרה ַעל ָּכל ָהעֹוָלם , נִּגּונָא ְוזֶה ַעל יְֵדי ִהְתַּגּלּות ַמְלכּותֹו
זֶה ְּבִחינַת ו" ֹוְלִליםְוָׁשִרים ְּכח: "ְּבִחינַת, זֶה ְּבִחינַת ִׁשיר, ָרהְוׂשָ 

ְוזֶה ְּבִחינַת .... ֶׁשהּוא ְּבִחינַת נְִעים זְִמירֹות יְִׂשָרֵאל  , ַמְלכּות ָּדִוד
ּוְתׁשּוָבה ' ֻעָּלּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה'" הּוַקם ָעל: "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְּתׁשּוָבה

ְוִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ָּתלּוי ' ֶׁשּנֲַעֵׂשית ִמָּדֶלת ה' ּיֹות ָּתׁשּוב הִהיא אֹותִ 
ִמי זאת עֹוָלה : ְוזֶה ְּבִחינַת" ּוְלָבבֹו יִָבין ְוָׁשב"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ַּבֵּלב

ִעם ִמי , ִמי ִעם זאת עֹוָלה ֻעָּלּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ֲעִלּיָָתּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה
ְּגדֹוָלה ': זֶהו' ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד': ְוזֶהּו ְּבִחינַת

ֵהם ִּתְׁשֵרי ְונִיָסן ', ְתֵרין ְּדרֹוִעין'ּו.....' ְּתׁשּוָבה ֶׁשְּמָקֶרֶבת ַהְּגֻאָּלה
ִּכי ָּבם הּוא יְֵמי ְּתׁשּוָבה ְוֵאין ַהְּגֻאָּלה ֶאָּלא ַעל , ְוֵהם יְֵמי ְּתׁשּוָבה

ְּבֵעת ֶׁשָאַמר זאת " ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל: "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, י ְּתׁשּוָבהיְדֵ 
ִענְיָן זֶה ְּבֵבאּור יֹוֵתר ֶׁשָאַמר ָׁשַמְעִּתי ָאז ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש , ַהּתֹוָרה

ְלִענְיַן ְּבנֵי ָאָדם ַהּזֹוִכים ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעל , ְּבֵפרּוׁש ִענְיָן זֶה
ָאַמר ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשּזֹוִכים ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָעַבר ַאף ַעל ִּפי ֶהָעָבר וְ 

ֵכן ֲעַדיִן ֵהיָכן הּוא אֹותֹו ַהּזְַמן ֶׁשָהיּו ְרחֹוִקים ֵמַהֵּׁשם יְִתָּבַרך 
ּוְבַוַּדאי ֶׁשָהיּו יְכֹוִלים ַלֲעבד ֶאת ַהֵּׁשם יְִתָּבַרך ְּבאֹותֹו ַהּזְַמן 



ַהיְנּו ְלַהְׁשִלים ּוְלַמּלאת ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּדְ  ְצִריִכים ְלַתֵּקן זאת
ֶׁשָהיּו יְכֹוִלים ַלֲעבד ֶאת ַהֵּׁשם יְִתָּבַרך ְבָכל אֹותֹו ָהֵעת ֶׁשָהיּו 
נְזּוִפים ִמְּלָפנָיו יְִתָּבַרך ּוְרחֹוִקים ִמֶּמּנּו ַעל ֵּכן ַאַחר ֶׁשּזֹוִכין 

, ל ַּבֲעבֹוָדתֹו יְִתָּבַרךְלִהְתעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה ְצִריִכין זְִריזּות ָּגדֹו
ְוָלרּוץ ְמאד ְמאד ְּכֵדי ֶׁשּיְִזֶּכה ַעל יְֵדי זְִריזּות ֲעבֹוָדתֹו ְלַתֵּקן 

ִּכי ַעְכָׁשו  ּוְלַהְׁשִלים ַּגם ֶחְסרֹון ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַהּיִָמים ֶׁשָעְברּו
ַהֶּדֶרך ֶׁשָהיָה יָכֹול ֵליֵלך ִּבזְַמן  .ָצִריך ָלרּוץ ִּבְמִהירּות ָּגדֹול זֶה

הרי שלמד משיר . עד כאן לשונו". ֶׁשָהיָה ָרחֹוק ֵמַהֵּׁשם יְִתָּבַרך
שיש בימינו לא רק לעשות תשובה שלימה על כל ', כפול וכו
אלא גם להשלים חסרון הימים על ידי זריזות , תיקוניה

  . 'מתמדת בעבודת ה
  

 אלו כל לתקן יכולים שאיך ,החפץ על תתמה ואל: ומה שכתב
 ובלי ,בלבד מזמורים אמירת העשרה ע״י החמורות העבירות

', וכו ,לחוטא לקיימם לו שיש הקשים התיקונים כל לקיים
ומסתמך על משענת הקנה הרצוץ על שבוש דברים 

נחמן לא אמרם ' רן שללא ספק "זכרים בספר חיי מוהרהמו
' ואדם טועה שלא ירד לכוונת ר ,ו"ולא עלו על דעתו ח

ד וזה "ש' כי כתב שם סי. נחמן אמר בשמו דברי שטות אלו
ָׁשַמְעִּתי ְּבִליֶּפִויץ ֶׁשָהיָה ְמַדֵּבר ִעם ַאנְֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּדָׁשם " :לשונו

ְוָאַמר ָמה ַאֶּתם יְכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִכי ַמְסִּפיִקים יְֵמיֶכם 
ַרק ֲאנִי עֹוֶׂשה . ְּלֶכם ְלַתֵּקן ְּפגָם ֶאָחד ִמַּמה ֶּׁשִּקְלַקְלֶּתםְוכֲחֶכם ּכֻ 

ְּתׁשּוָבה ִּבְׁשִביְלֶכם ְויֵׁש ְלֵאל יִָדי ְלַתֵּקן ַהּכל ָּכל ַמה ֶּׁשִּקְלַקְלֶּתם ַעד 
ַוֲאִפיּלּו ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֵאינִי . ֵהּנָה ַרק ָהִעָּקר ֵמַעָּתה לא ַתֲעׂשּו עֹוד

יד ַעל ַהְּׁשגָגֹות ֶׁשַּתַעְברּו ַחס ְוָׁשלֹום ַרק ָהִעָּקר ֶׁשַעל ָּכל ָּפנִים ַמְקּפִ 
ומי שיש לו שכל ". ִּתְׁשְמרּו ַעְצְמֶכם ִמֵּמזִיד ְועֹוד ִּדֵּבר ִמּזֶה ַהְרֵּבה

http://breslev.eip.co.il/?key=321


 נחמן' מבין שדברים אלו מנגדים לכל תורת רבקודקודו 
זל המעורר אדם לתשובה ומעשים טובים ולא רק שלא מזל

בתשובתן של בני אדם אלא מעלה לשבח כל אנחה וכל 
ומה גם שהצדיק שעושה תשובה , התעוררות קטנה שעושים

, מבקש מהאדם שבנוסף לכך שיתפלל עליו, בשביל האדם
ויפעל בשבילו עליו לעשות כך וכך בכדי שהברכה התפילה 

, כיוון ועל האדם לעשות השתדלות מצד עצמו. תחול' וכדו
  .יתברך מסייע לאותו אדם' ב להוהצדיק המקור

  
שכתב שכל אחד צריך לומר  'ז' ן תורות ו"ליקוטי מוהרוראה 

ושצריך לאחוז תמיד . 'כל העולם לא נברא אלא בשבילי וכו
ן "שיחות הרצא ולמד מה שכתב בספר  .'במדת התשובה וכו

בענין מה שכתוב בזהר הקדוש שעל : "וזה לשונו .א"אות ע
' בריקניא חס ושלום וכו דאושיד זרעאפגם הברית בפרט מאן 

אמר רבנו זכרונו לברכה שאין הדבר כן רק , אין מועיל תשובה
ואמר שבזה המאמר זהר אין שום אדם . הכל מועיל תשובה על

שבאמת מועיל תשובה בודאי  והכלל. מבין הפשט רק הוא לבד
 וכבר מבאר. על חטא זה אפילו אם הרבה לפשע חס ושלום בזה

שעיקר התשובה הוא לבל יעשה עוד , פסים כברבספרים הנד
המקומות והענינים  מכאן ולהבא והוא מוכרח לעבור באלו

וכשמרחם על עצמו עכשו ואינו . שהיה בתחלה ולהתנסות שם
זהו עיקר , שעשה מקדם ומשבר תאותו עושה עוד מה

נתן ' ראה לשונו המדוייק של רו .עד כאן לשונו". התשובה
ר האדם לעשות תשובה אפילו על שבא לעור: שהביא זאת

שעיקר התשובה הוא ונזהר בלשונו וכתב  .חטא כבד שכזה
ל וכמו שפסק "שהם דברי חזלבל יעשה עוד מכאן ולהבא 



שאם עבר ' אמנם כתבה הגמ. והוא נכון לכל העבירות. ם"הרמב
תשובה תולה ויסורים מכפרים , על כריתות ומיתות בית דין

ועל זה הוסיף . נגעים עוונםשנאמר ופקדתי בשבט פשעם וב
ולעולם לא מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו , ם וכתב"הרמב

ועל זה כתב בזוהר שאם לא הספיק לקבל . עליו ייסורים
י שעל ידי תשובתו הוא "יקבלם למעלה אעפ, ייסורים ונפטר

כי התשובה של וידוי וחרטה על העבר . שוב אהוב ומקובל
, נפשו והופך משנאוי לאהוב וקבלה טובה לעתיד מטהרים את

וייסורים אלו הם כדי לתקן הפגם שעשה בעולמות העליונים 
את ' ל והרוקח וכדו"וכדי לתקנם מבלי ייסורים תקנו האריז

ַרק ֲאנִי עֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה "והלשון  .תיקוני התעניות והסיגופים
ִּקְלַקְלֶּתם ַעד ֵהּנָה ְויֵׁש ְלֵאל יִָדי ְלַתֵּקן ַהּכל ָּכל ַמה ּׁשֶ  ִּבְׁשִביְלֶכם

ַוֲאִפיּלּו ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֵאינִי . ַרק ָהִעָּקר ֵמַעָּתה לא ַתֲעׂשּו עֹוד
ַחס ְוָׁשלֹום ַרק ָהִעָּקר ֶׁשַעל ָּכל  ַמְקִּפיד ַעל ַהְּׁשָגגֹות ֶׁשַּתַעְברּו
ללשונו הטהור  אינם מתאימים "ָּפנִים ִּתְׁשְמרּו ַעְצְמֶכם ִמֵּמזִיד

  . נחמן כלל ועיקר 'של ר
  

' א דהיינו עד סי"חיי מוהרן חוכבר כתבתי לעיל שספר  
. נתן ודבריו אמת ואמונה' י ר"ט הם דברים שנכתבו ע"קכ

ת ובפרט מסימן "ב ואינו ממהרנ"אמנם משם ואילך הוא ח
ת מאחרים אלא "ח שאינו אפילו ממה ששמע מהרנ"רל

לסמוך עד מפי עד שבזה אין , דברי מעתיק ששמע מאחרים
ואם דבר זה . על דקדוק הלשון ואפילו לא על עצם העניין

נחמן שדבריו העמוקים ' נכון בשאר בני אדם כל שכן בר
בוודאי שלא הובנו לסתם בני אדם והוציאו דברים מהקשרם 
או שאמרוהו לפי מיעוט הבנתם והסומך עליהם טועה 



ב וזה "ן אות  רע"וכזה לדוגמא כתב בחיי מוהר(. ומטעה
ַּפַעם ַאַחת יָָצא ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ַעל ַעְצמֹו ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון . "ולשונ

נחמן ' מעתיק זה טועה הוא כי חלילה וחס לר"  ֲאנִי ָסָבא ְדָסִבין"
כתר . א"א' שיעטר עצמו בתואר סבא דסבין הנאמר על בחי

 .)ודי בזה. ו למבין סודם של דברים"עליון והם בגדר כפירה ח
 העוונות תיקון עיקר כי"שיבוש על שיבוש וכתב  והוסיף

ולקבל  להם לשמוע שצריכים היינו לצדיקים בהתקשרות תלוי
 שפסק וכמו ,ח״ו החטאים אלו על לחזור שלא אמת בלב עלינו

 שיעזוב התשובה שעיקר, ה״ב פ״ב, בהל׳ תשובה הרמב״ם
 עוד יעשהו בלבו שלא ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא

 ,עוד לחטא שלא אמת בלב עלינו לקבל צריכים לפיכךו .וכו׳
 ולומר אמת עצת מהם ולקבל האמת לצדיקי ולקשר עצמינו

 היא אליהם ההתקשרות חכמים ובחי׳ האמונת וזו ,אלו מזמורים
 שאמר בלקו״מ וכמו ,הזכויות מכל למעלה ונורא נפלא זכות

 והוא .לאור משפטינו להוציא יכולין חכמים אמונת שע״יא "ס
 כח שיש היינו ,יכפרנה חכם ואיש : י״ד ,ט״ז משלי הכתוב בסוד

 יכולים האמת בזכות הצדיק כי :ד׳ לקו״מ לכפר חכם לתלמיד
 בתשובה לשוב כשזוכים ובפרט .העוונות כל לכפרת לזכות

 הוא שאז הוידוי ,הצדיקים של קבורתם במקום ולהתוודות
לכל  לא ידעתי היכן מצא עיקר זה הסותר .ל"עכ". בשלמות

ומחק כל עניין . ן שהבאתי לעיל"מה שכתב בליקוטי מוהר
נחמן גם לתלמיד חכם ' ל ור"תיקוני תשובה שהצריכום האריז

ומה ענין התקשרות לצדיקים ולכפרת עוונות . שתורתו אומנותו
ובמה יש לשמוע להם באופן מיוחד יותר מאשר לדברי התורה 

ומה ענין , לימותולמה רק על קבר הצדיק הוידוי הוא בש. ל"וחז
. ם בהלכות תשובה שהבאתי בסמוך"זה קשור לפסקו של הרמב



 .ם כתב על התקשרות לצדיקים כתנאי לתשובה"האם הרמב
וקרובים . דברים אלו מראים שמחבר זה תלי תניא בדלא תניא

דבריו לדברי הנוצרים שאמרו שאותו האיש לוקח עוונותיהם 
' וציין לדברי ר. ו"ומכפר על מעשיהם ולא אלה חלק יעקב ח

 אמת עצת לו ונותן רחמים עליו מעורר שהצדיקנחמן שכתב 
ולא הבין שבזה הוא סותר כל בניינו ואת  ,בתשובה לשוב איך

. מה  שלעג על התשובה של בני אדם ושמכפר הצדיק עבורם
שבזכות צדיק האמת אפשר לזכות לאמונה , וכן הוא בדין
אבל לא לכפרת  .'רן תורה זש בלקוטי מוה"ולתשובה וכמ

נחמן שמאריך בספרו בגודל הענין של ' ור .ו"ח ,עוונות
. ו"ההתקשרות לצדיק לא כתב ואפילו ברמז דברי הבאי כאלה ח

, כ שכתב"ן אות ק"בא וראה לשונו הטהור בליקוטי מוהר
ְולא ַּדי ְּבִסְפֵרי מּוָסר ְמפָרׁש , ָהִענְיָן ַמה ֶּׁשְּצִריִכין ִלנְסַֹע ְלַהַּצִּדיק"

ַוּיאֶמר ה ֶאל מֶׁשה ְּכתֹב זאת זִָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאזְנֵי " :ַּבּתֹוָרה
ַאף ַעל ִּפי ֵכן לא ִהְסַּתֵּפק , ִּכי ַאף ֶׁשָאַמר לֹו ִלְכּתוב ַּבֵּסֶפר" יְהֹוֻׁשעַ 

ִּכי ֶׁשּיְַדֵּבר ִעּמֹו ֶּפה ֶאל ֶּפה , ְוִׂשים ְּבָאזְנֵי יְהֹוֻׁשעַ , ָּבזֶה ְוִצָּוה לֹו
: ָהִעָּקר ַמה ֶּׁשּׁשֹוְמִעין ִמֶּפה ַהַּצִּדיק ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש ַעל ָּפסּוק

ָמה , ְוכּו ְוזֶה ְלׁשֹונֹו" ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ַהּיֹום ַאָּתה עֹוֵבר ֶאת ַהּיְַרֵּדן"
, ר ּדֹוֶמהָרָאה לֹוַמר ָלֶהם ָּכאן ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ַרָּבנִין ָאְמִרי ְלָמה ַהָּדבָ 

ְלֶמֶלך ֶׁשִּקֵּדׁש ַמְטרֹונָה ִּבְׁשנֵי ַמְרָּגִלּיֹות ִאְּבָדה ַאַחת ֵמֶהן ָאַמר ָלּה 
ִׁשְמִרי ֶאת ַהְּׁשנִּיָה ָּכך ִקֵּדׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא , ַהֶּמֶלך ִאַּבְדְּת ַאַחת

ּו ֶאת ָהֵעגֶל ָאַמר ֶאת יְִׂשָרֵאל ְּבנֲַעֶׂשה ְונְִׁשַמע ִאְּבדּו ֶאת נֲַעֶׂשה ֶׁשָעׂש
ַעד ָּכאן . ָלֶהן מֶׁשה ִאַּבְדֶּתן נֲַעֶׂשה ִׁשְמרּו נְִׁשַמע ֱהֵוי ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל

, ְלׁשֹון ַהִּמְדָרׁש ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשּלֹוֵמד ִמּתֹוך ַהֵּסֶפר ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ֲעִׂשּיָה
ֵרר אֹותֹו ִּכי יְִׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ְּבִחינַת נֲַעֶׂשה ֵאין ָּבזֶה ּכַח ָּכל ָּכך ְלעֹו
הּוא ְּבִחינַת נְִׁשַמע , ִאְּבדּו ֶאת ַהּנֲַעֶׂשה ֲאָבל ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע ִמֶּפה ַהַּצִּדיק



והבן .  עד כאן לשונו. ל"ֶׁשּזֶה ַהֶּכֶתר נְִׁשָאר ָלֶהם ְליְִׂשָרֵאל ַּכּנַ 
האומר שהוא תקון כללי ו .ענין ההתקשרות לצדיק ותוצאותיו

ת הוא בגדר מונע אנשים מלעשות תשובה לכל העוונו
בדמיונותיו  ואסור להאמין .שלימה שענשו חמור עד אין קץ

  ".אל תשכן באהליך עוולה"משום  ויש לגנוז הספר, ותעתועיו
  

שהתקון הכללי שתקן , הואכלל העולה ה: סיכומו של דבר
ולא לשום ורש שלא תקנו אלא למקרה לילה מפ, נחמן' ר

הוא תקון לכל וכל האומר ש, זה פגם ברית אחר מלבד
עם ומונע מ מחטיא את הרבים, מטעה, הוא טועה, העוונות

 ,ואוי לו. ישראל לעשות תשובה כהלכתה על עוונותיהם
אדם , והדבר נכון לכל אדם קטן או גדול במעלה, ואוי לנפשו

וכן האומרים שלדור שלנו לא שייך , פשוט או תלמיד חכם
נחמן ואת דברי ' דברי רסותרים את , צומות ותעניות

וכן ראינו . רבותינו הגדולים מדורות שעברו ועד דורינו
ומצאנו אנשים שעשו צומות תעניות פדיונות וידוי דברים 
וחייהם השתנו לבלתי הכר והיסורים שבאו עליהם נפסקו 
וחייהם התמלאו באושר ושמחה ועבודת השם בעוצמה 

יכול לקבל !) המדובר באדם בריא כמובן (וכל אדם , גדולה
ולא רק שהדבר אינו , על עצמו תענית פעם פעמיים בחודש

י "עפ' מזיק אלא הדבר מועיל לנקיון הגוף מרעלים וכדו
  . חכמי הרפואה

  
למקום מנוחתו ', וכו בפני שני עדיםשל רבינו וכן הבטחתו 

אינו אלא ' ויעשו תשובה ויאמרו תקון זה שיעזור להם וכו
ילה כפי שהוא בעצמו מפרש של מקרה ל לעוון זה בלבד



מילה במילה ללא צורך בפירושים של אנשים שיפרשו את 
  . דבריו

שבכל הדורות נחמן וכל הצדיקים  זו של רבינוזכות תהיה ו
מה מתוך נחת נו ולזרענו שנזכה לעשות תשובה שלתעמוד ל

  אמן סלה, ושמחה וכל טוב
 


