
  ...ר נדר נזיר ואיש כי יפלא לנד
  ]'ג', שבת ו - לקוטי הלכות[

נדרים : ל"כמו שאמרו רז, כי כל הנדרים הם בחינת פרישות
ר נדר נזיר להזיר ואיש כי יפלא לנדכמו שכתוב ; סיג לפרישות

הוא ,  שכל הנדרים של הכשרים הרוצים להתקרב אל האמת;'לה
ר ופורש את עצמו מאיזהו שרוצה להזי, איזהו נזירות ופרישות

וגם כשנודר איזהו נדר להקדש וצדקה . 'כדי להתקרב לה, תאוה
היה , כי בעד זה הממון שנודר לצדקה. הוא גם כן בחינת פרישות

והוא . אכילה ושתיה וכיוצא, יכול לקנות לעצמו איזהו דבר תאוה
שהיה יכול להשיג , שובר תאוותיו ופורש את עצמו מזאת התאוה

לצדקה והקדש ' ולוקח הממון ומנדר אותו לה, ה הממוןעל ידי ז
  .נמצא שהנדרים הם בחינת פרישות .בית הכנסת ובית המדרש

  
הוא עולה ומקשר עצמו , על ידי הנדר, על כן

להצדיקים האמתיים שזכו לתכלית הפרישות 
כה לאמונת חכמים ולהתקרב  וזו,בשלמות
 מאחר שהשם יתברך רואה שממשיך ;אליהם

כיהם ומקבל על עצמו איזה עצמו לדר
על ידי נדר שהוא , בחינת פרישות
על יד זה זוכה . ל"בחינת פלא כנ

להאמין בהחכמים הצדיקים 
שזכו לפליאות חכמה , הנפלאים

  .ופרשו עצמן מזה העולם לגמרי
  

הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה : וזהו
שישראל מבקשין ', וכואיכה תרביץ בצהרים 
 איכה איפוא הוא הרועה שהשם יתברך יגיד להם

  לך  תדעי  לא  אם  :והשם יבתרך משיב להם, האמתי
  אבותיך  בדרכי  שתלך  ,הצאן בעקבי   צאי לך  בנשים היפה 

  ותראה  שתשתדל  היינו  .שם  י"רש  כמו שפירש  ,הראשונים
  בשביל  והמנהיג  הרועה  את  תבקש  שלא  את עצמך  תטעה  שלא
  כפי  ,והתמנות  ופרנסה  כבוד  לאיזה  תגיעש  כדי, עצמך  הנאת
  חפצך  כל  רק  ,הרבים  בעוונותינו  עכשיו הרבה  המצוי

  ,לבד  התכלית  בשביל  יהיה  ,והמניג  א הרועהולמצ  ותשוקתך
  .האחרון  שתצליח בסופך  כדי

  
צאי לך בעקבי  ,למי להתקרב' וכואם לא תדעי לך , ועל כן

כי יעקב היה רועה . ל"כנ, וא בחינת נדרשה, זהו בחינת יעקבהצאן 
בכמה , י" כמו שפירש רש,ועל כן צאן מרמז על יעקב, צאן

  .שכבשים הם בחינת יעקב, על פרים ואלים וכבשים, מקומות
  

, היינו שתלך בדרך אבותיך. יעקב בחינת עקביוזהו לשון 
דהיינו שתקבל עליך . ל" כננדרשהוא בחינת , שעיקרם היה יעקב

ועל ידי זה שיראה השם יתברך , יזה דבר פרישות וקדושהבנדר א
ואתה רוצה להתקרב אל הרועה רק בשביל , שאתה חפץ באמת

ותזכה לאמונת ,  על ידי זה יאיר השם יתברך את עיניך,האמת
ורעי את גדיותיך על  בחינת ,ולהתקרב אליהם, חכמים אמתיים
  .ל"וכנ, משכנות הרועים

  

  )'ה', וקידוש ה קדושה –אוצר היראה (

, דוש השםיצריך לומר קריאת שמע במסירות נפש על ק  
לו סוקלין י כא,יר במחשבתו כל הארבע מיתות בית דיןיינו שיציה

-ר המיתה במחשבתו במחשבה חזקה כליויצי', ושורפין אותו וכו
כי ,  עד שירגיש צער המיתה ממש בשביל קדושת שמו יתברך,כך

רין במחשבתו יידי שמצי-יכולין עלו, קף גדולוהמחשבה יש לה ת
ומי שרוצה להתנהג כך צריך . המיתה להרגיש צער המיתה ממש

שלא , לדקדק שלא ישאר שם בעת שמרגיש שקרוב שתצא נפשו
  . חס ושלום,ימות בלא עתו

  

  

  

  )י"ח', ן ב" אנשי מוהר-כוכבי אור (

ושאל אותו , מאיר' פעם אחת בא אליו הר  ☺
שהיה קצת , אחד מטעפליקל על איש "ת ז"מוהרנ

כאומר , והשיב לו כלאחר יד .כרוך אחריו
  .שאין ממי לדבר

  
שמע נא : ענה ואמר אליו  ☺
, אם תרצה להביט בעין כזה, בקולי

כי תנסה ! תחייב את כל העולם
ותביט בכל יושבי עירך הנודעים , עצמך

; ותתחיל מן היושב בקצה העיר, לך
וכן תלך , בווכשתביט בו היטב בודאי תחיי

עד שתבא לביתך שאתה איש כשר , מבית לבית
  ? מכל העיר)ערליכער יוד(

  
  !גם אני איני איש כשר: והשיב לו  ☺

אם ! ?גם אתה אינך איש כשר: ל ואמר לו"ת ז"ענה מוהרנ  ☺
אזי גם כשתביט , אבל כשתביט בעין יפה? כן מי הוא האיש הכשר

ומכל שכן במי , טובהיטב בהגרוע שבגרועים תמצא בו איזה דבר 
ובדרך , וגם בך נמצא טוב, וכן בכל אחד ואחד, שאינו גרוע כל כך

  .זה יכולים לזכות את כל העולם
  
עיין  [והשיחה הזאת מובן היטב לבקי בספריו הקדושים  ☺

  .]ב"רפ', ן א"לקוטי מוהר
 

  
  

  )ד" י–אוצר היראה (

 כי כל הברכות וההשפעות, ישראל הוא מקור הברכה-ארץ   
ישראל מקבלת קדושתה מהצדיק -כי ארץ, ישראל-נמשכין מארץ

 .ברכות לראש צדיקההשפעות בבחינת שאצלו כל הברכות ו
בודאי , ישראל בשלמות-וכשזוכה לקבל השפע של הצדיק ושל ארץ

- הנאמר בארץ,לא תחסר כל בהבבחינת , אין לו שום חסרון
שזה , ואין אדם מת וחצי תאותו בידשזה ההפך מבחינת , ישראל

  .ת ממון שתמיד חסר לווקר תאויע

·ÏÒ¯·Ó  ÔÓÁ  È·¯  Ï˘ 

  נא לשמור על קדושת הגיליון                      ל"זצ, אייזיק שלמה' ישראל בער אודסר בן ר' לזכרון נצח מורינו ר                            ט"קית' עלון מס -ד "בס



ישראל הוא בחינת שפע -אבל השפע דקדושה של ארץ   
אדרבא השפע כפולה ומכופלת יותר , כפולה שאין בה שום חסרון

כן בחינת -וזה בחינת השפע של שבת שהוא גם. ממה שהוא רוצה
ישראל הם בחינה -שבת וארץכי , בחינת לחם משנה, שפע כפולה

 בארצם  - לכן בארצם משנה יירשו: כן נאמר בצדיקים-ועל. אחת
ידי -שעל, נמצא. ישראל-קר השפע כפולה הוא בארץיכי ע, יקאיד

 .ת ממוןוישראל נתתקן תאו-קדושת ארץ
  

  

  

  )'ה-'ד, בועותש – המבוארות עצות(

 ועל ידי זה נמשך ,קון גדוליטבילת מקוה בשבועות הוא ת  
כי הרחמים הם כפי . וגדולים ונמשכים חסדים רבים ,דעת גדול

על כן יורדים , ן שבשבועות נמשך דעת גדול מאדוומכיו, הדעת
אשרי . ובאים מלמעלה חסדים גדולים ורחמים רבים

ובפרט , שה ובכשרותוהאיש שזוכה לקבל שבועות בקד
, הטבילה במקוה שהיא בודאי מצוה גדולה מאד

הטבילה  ועל ידי. לת הסעיףיאר בתחוכמב
זוכים , וקבלת היום טוב כראוי, בשבועות

מקוה של שבועות . שת שבועותולקד
שת שער החמשים ומרמזת גם על קד

שמשם נמשך , מחמשים שערי בינה
שה וטהרה על ישראל וקד

  .בשבועות
  

  .התורה  בשבועות מקבלים את  
  ידיעה  ושנה  שנה  בכל  נמשך  זה  שביום  נויהי

  שזה  ,התורה  לקיום  עצות  יןולהב  לדעת  חדשה
  להיבתפ  מרבה  אדם  שכל  וכפי  .התורה  קבלת  קריע

  אחד  שכל  וכפי  ,התורה  קיום  עבור  יתברך  להשם
כן הוא , התורה  לקיום  ונכסף  ובכסופים  ברצונות  מתחזק

זוכה מדי שנה בשנה לקבל בחג השבועות דעת גדול שנמשך מן 
אר בלקוטי וכך מב. קר קבלתהיזה עש, השמים לקיום התורה

גם אפשר לקבל ביום טוב שבועות חיות חדשה ולהמשיך . הלכות
 .רפואה לריאה

  

  

  

  )ו"תפילה נ, 'אלקוטי תפילות (

 שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל ,ועזרנו וזכנו והושיענו...      
שה וונזכה להמשיך עלינו טהרה וקד, ידי טבילת מקוה-עת על

מכל , מאותולטהר עצמנו מכל הט,  טבילת המקוהידי-גדולה על
וינו ושפשענו לפניך ונות והפשעים שחטאנו ושעוהחטאים והעו

ידי -שה גדולה עלוולהמשיך עלינו קד, מנעורינו עד היום הזה
זה דעת גדול ורחמים -ידי-ותשפיע עלינו על. המקוה הקדושה

  .רבים
  

 טבילת ידי-ותתן לנו כח ותעזרנו שנזכה להמתיק על     
כל הדינים שבעולם מעלינו ומעל זרענו ומעל כל עמך בית , המקוה
ותושיע לנו , זה-ידי-ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על, ישראל

ים וויק, ידי טבילת המקוה הקדושה והנוראה מאד-תמיד על
  .מושיעו בעת צרה, 'המקוה ישראל  :מקרא שכתוב

  
ה של חג השבועות שת המקווותזכנו להמשיך עלינו קד     
 שהוא זמן מתן תורתנו שאז נתקרבו ישראל אליך וזכו ,הקדוש

לנו וונזכה כ. ידי טבילת המקוה-לקבל את התורה הקדושה על
במקוה של שער , ל עצמנו במקוה העליונהובחג השבועות לטב
, וחסד עליון, שהוא רחמים גדולים ורבים, שהוהחמשים של הקד

שת המקוה וכה להמשיך עלינו קדותעזרנו שנז. ודעת גדול מאד
ולצאת , ונזכה לטהר ולקדש עצמנו תמיד, להוהזאת בכל השנה כ

ס בתוך החמשים שערי ומאה ולכנומהרה מחמשים שערי ט
  .שהוקד

  
וזרקתי עליכם מים  :ים בנו מהרה מקרא שכתובוויק     

  .מאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכםוטהורים וטהרתם מכל ט
  

  

  

  )ח"מ -הנחל בי מספר ִא(

  . ג"תמוז תשכ' י, ה"ב  
זה אשר לטש שכלו ,  החכם היחידי שבדורנו...לכבוד מר 
 ומוסר עצמו ,להכיר ולהשיג האמת הצח והמצוחצח, וחכמתו

, על עוצם האהבה וההתקשרות אל הצדיק האמת, למיתה
ך לצאת יא, לראות הפתחים, שממרק ומצחצח העיניים

כפירות ואמונות מהיכלות הטומאה והחושך של ה
שמסמאים עיני ישראל מלראות אור , כוזביות

קותו ומלכותו לכל ושמגלה ומודיע אל, הצדיק
אפילו להרחוקים העובדי , בני העולם

שכולם ידעו ויראו עין , כוכבים ומזלות
שיש אלוקים שליט ומושל , בעין

כי לא ישקוט . וישובו ויתגיירו
, עד אשר כלה הדבר אשר דיבר, האיש

. נו ולרפאנו מתחלואינו העצומיםלגאל
  . ברכה ושלום וחיים

  
נו י בגודל עוצם החושך אשר בדורות,עכשיו  

אין לנו שום תקנה ושום , בסוף הגלות, אלה האחרונים
רק על יד התקשרות והתדבקות , תקווה בשום פנים

. מושיען של ישראל לדור דור לנצח, בהצדיק המנהיג האמת
עד שאין רואים , ר ומחשיך כל כךהשקר מתגב, אבל לעומת זה

  .ובוודאי הצדיק יגמור את שלו, כאילו לא היה בעולם, האמת כלל
   המעתיק

  
  

 צדיק יסוד עולםזה בחינת : נהר יוצא מעדןו 
  ).ו" ס,' בן"והרמקוטי ל(

, כפול, שיר פשוטהוא בחינת : ונהר יוצא מעדן 
קוטי ל(שהוא בחינת השיר שלעתיד , מרובע, משולש

  ).'ח', בן "רמוה
, שיר פשוטהוא בחינת : ק"יקו, ו"יק, ק"י', י 

שהוא עולה , )א" כיקוןת(כמובא בתיקונים ',  וכוכפול
  .ב"עכולו 

מלובש , השם של הצדיק האמתובתוך זה  
  .)ז"ס',  בן"קוטי מוהרל(ומשותף שמו יתברך 

נ נח נחמ נחמן מֻאמן בגמטריה קטנה עם  
  .ב"עעולה , הכולל
מובן בבירור , אמרות הקדושות האלומכל המ 

הוא הצדיק יסוד עולם שהוא רבינו , שהנהר היוצא מעדן
, משולש, כפול, הוא בעצמו השיר פשוט, א"נחמן זיע

  .כמובא בתיקוני זוהר, מרובע שיתער לעתיד
  

  
  סגולה נפלאה להגיד ולשיר

  מןון מאָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ
  לזכות לכל הישועות

  ,054-7587032 :מערכת
02-5829086 ,050-6741702  
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