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  ועות��לזכות�לכל�היש� מאומןַנְחָמ ַנְחָמן ַנ ַנְחטוב�להגיד�ולשיר���
 )סז',�מ�ב"קל(�.ַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

  
  

f   ˘‡· Â¯È·Ú˙ ˘‡· ‡…·È ¯˘‡ ¯·„ ÏÎ ...  )כג ,במדבר לא(  
כי מאחר שכבר נבלע , )יחזקאל טו(' כי מהאש יצאו והאש תאכלם וכו

ת וכפיר היינוד, שכל זה נמשך מבחינת הטבע, בכלי, שהוא הטמאה, האסור
 וין לוכשכבר נבלע האסור בכלי א, ת וכל האסוריםושמשם נמשכין כל הטמא

כי האש זהו בחינת תקף (שהוא בחינת שרש הטבע , ידי האש טהרה כי אם על
ידי אדם  שבת על צאיוכן נברא האש במ ועל. הדין שנמשך מבחינת הטבע

ל זה רמז על בחינת "תינו זון שהקיש שני רעפים זה בזה כמאמר רבוהראש
י את כחי ועֹצם ידי עשה ל"כי הטבע הוא בחינת . שנתעלם ההשגחה, הטבע

כן  ועל, ידי מעשה האדם שזהו בחינת בריאת האש שהיה על, "החיל הזה
 עדייןאבל כש', כי מהאש יצאו וכו, )קר אחיזת הטבע שהוא תקף הדיןימשם ע

 ומדעת שיצא היינוד, כביםובדי כונבלע האסור בכלי רק שיצא מרשות העלא 
 החפצים נה כלושל אדם הוא הדעת שהוא ק וקר בחינת רשותעיכי , וורשות

האדם  עיקרכי ', דעת קנית מה חסרת וכו) נדרים מא(בבחינת , ותחת רשות
מרשות דעת  היינו, כביםובדי כוצא הכלי מרשות העוכן כשי ועל, הוא הדעת

בטבילה  ואזי די ל', שהוא בחינת הטבע וכו, כביםובדי כוהע
שהוא בחינת עלמא דאתי שמשם מקבלין , במקוה

, שבר ולבטל בחינת הטבעל, וממשיכין בחינת השגחה
בדי ומרשות הע, צאין מטמאה לטהרהוידי זה י שעל

. 'שהם למעלה מהטבע וכו, כבים לרשות ישראלוכ
  )אות טו',  הלכה ב–הלכות נטילת ידיים שחרית (

  
f  Ï‡¯˘È È�· ÈÚÒÓ ‰Ï‡ ... )א ,במדבר לג'(  

ירא ושהם בחינת או, תות הנפולורויש ת
ב ושגם בהם יש טרק מחמת . )ין פניםיע(דעלמא 

, רת אמתות הקֻדשה מתוצוניצ היינו, הגנוז בהם
, אל הקֻדשה ותוב שבהם ולהעלווצריכין לברר הט

ומשם ". זרק וקלפת, אכל וכון מצא תורמ"בבחינת 
כרחין לילך שֻמ, אדם נמשכין כל הטלטולים של בני

כי כשאדם נע ונד . ות נע ונד ומֻטלטל חוץ לביתובדרך ולהי
; הקבוע וכי הוא חוץ לבית, וירא דעלמאושהוא בא והוא כמ, בדרך
, ל"ת הנות הנפולורוב הגנוז בהתוזה את הט ידי אז הוא מברר על, כהווכשז

ד הליכת ווזה ס. נה מהם בנינים דקֻדשהווב, וירא דעלמאושהם בחינת א
  .רהות התוושם נצטוו כל מצ, תון והלוחוישראל במדבר עם המשכן והאר

ידי שהיה  על דייקאכן  על, ון נמתק אלא בשרשכי זה כלל שאין הדי
ת בעצמן עם כל ישראל נעים ונדים במדבר שהוא ון והלוחוהמשכן עם האר

ת ורובררו והעלו בכל פעם את הת דייקאידי זה  על, וירא דעלמאובחינת א
ת ושזהו בחינת כל מצו, רה אמתיתות לשרשן עד שנתתקנו ונעשו תוהנפול

 עד שזכו לזה בכל פעם עלו פעם במדבר באֹהל משה שנצטוו בכלורה הקדוהת
ת וכן נכתבו כל מסע ועל. ת לשרשןות הנפולורוידי שבררו והעלו בכל פעם ת

ת שלהם וכי מכל המסע, אלה מסעי בני ישראל: שכתוב וכמ, רהושלהם בת
  .רהונעשה ת
נאים שהם בחינת ויבים והשות שלהם הכניעו האוכן בכל המסע ועל

ת שנסעו במדבר בקֻדשה כזֹאת וידי המסע כי על ,המתנגדים אל האמת
נקים ות היופיידי זה הכניעו כל הקל ן הלך לפניהם עלווהמשכן והאר

ב הגנוז וובררו והעלו את הט, וירא דעלמאות שהם בחינת אות הנפולורומהת
 היינו, תופיידי הליכתם במדבר דרכו על הקל ש שעלוהר הקדווכמובא בז. שם

 .פלים ונתבטליםות נופיכם אזי הקלוב מתות הטכי כשמבררין א, ל"כנ
אות  , טלטול–לפי אוצר היראה ' ו' אותיות ה',  הלכה ה- הלכות ברכת המזון (
  )'אות ז, ' הלכה ב-בהלכות שותפים  ועיין גם כן'; ג

  
f  ËÏ˜Ó‰ È¯Ú ˘˘ ...¯ÈÚ ÌÈÈ˙˘Â ÌÈÚ·¯‡‰. ..)ו ,במדבר לה'( 

ד ושהוא יס, "ראלשמע יש"ת שיש בפרשת ובינה תוושמ ארבעים
 ,שש ערי מקלט: נה ערי הכהנים והלוייםויש כנגדן ארבעים ושמ, האמונה

  כנגד " ועליהם ארבעים ושתים עיר"; "שמע ישראל"ת שבוביכנגד שש ת
  

ואלו הארבעים . ף הפרשה כמובאועד ס" ואהבת"ת מן וביארבעים ושתים ת
צח בשגגה ו הרכן צריך ועל, תאות מסטרא דמות ומצילולטונה ערים קוושמ

כן ארבעים  ועל; תאות סטרא דמווהכפיר, החיים עיקרכי אמונה , לנוס לשם
המשכת  עיקרשהם , "ואהבת", "שמע"נה ערי הלויים שהם בחינת וושמ

צח ותא ומצילין את הרות מסטרא דמות ומגנולטוכן הם ק על, האמונה
 דייקא, נה ערים שישבו בהם הכהנים והלוייםוואלו הארבעים ושמ. ממיתה

, וים אליהםושה שצריך לנסֹע לצדיקים ולהנלורה הקדובזה הראה לנו הת
תא והחיים ולהנצל מסטרא דמ עיקרת לאמונה שהוא ובשביל לזכ עיקרוה

ידי צדיקים  האמונה בשלמות מקבלין רק על עיקרכי . תושהם הכפיר
כי כהן הוא בחינת ; שהם בחינת הכהנים והלויים, וים אליהםואמתיים והנל

" 'וושפתי כֹהן וג: "ל על פסוק"תינו זושאמרו רב ווכמ, האמת צדיק והרבה
ים אליהם וולויים הם בחינת המתחברים ונלו'; מה למלאך וכוואם הרב ד

צה לחוס על חייו וומי שנכשל במה שנכשל ור". ונלוו אליך וישרתוך"בבחינת 
ושם , א אל עריהםוצריך לנוס ולברֹח ולב, למיתוממיתה ע וולהציל נפש

, תאוצח שנכשל במה שנכשל והגביר הסטרא דמוהר וכמ, ינצל מכל רע דייקא
ושם , נה ערי הכהנים והלוייםוהצלה רק לברֹח אל ארבעים ושמ וכן אין ל על

ח "אות כ ', הלכה ה–הלכות תחומין . (ל"תא כנוינצל מסטרא דמ
  )ח"אות מ, אמונה - לפי אוצר היראה 

  
  

  )'ב- 'סימנים א',  קדושה וקידוש ה–לקוטי עצות (

וזה זוכין , הקֻדשה היא קֻדשת הברית עיקר �
 ידי קֻדשת הלשון והדבור שמקדשין אותו-על

ושומרין עצמן מכל מיני פגם , בדבורים קדושים
בבחינת  ולשונו עד שזוכין שיהיה דבורו, הדבור

ידי זה זוכין לקֻדשת -ועל, שלמות לשון הקדש
 ).סימן יט, ן"לקוטי מוהר(הברית 
, ועיניו ואזניו צריך לקדש את פיו וחטמו � 

מלהוציא שקר מפיו וכן  שישמֹר את עצמו דהיינו
ידי -יראת שמים שעל ויהיה לו, משאר דבורים פגומים

ידי זה -אמונת חכמים שעל ויהיה לו, זה מקדש החֹטם
ידי -ועל, ויעצֹם עיניו מראֹת ברע. מקדש האזנים ושומע לדבריהם

גיע לשכל שהוא בחינת שפע אלֹקי שהוא בחינת רוח זה זוכה לדעת שלם וי
ידי זה -על, על בזיונו ולא יחרה אפו ידי שהוא ענייו שפל וסבלן-גם על, הקדש

, ידי מה שאדם הוא נאמן רוח מכסה דבר- גם על. מקדש החֹטם בשלמות
, שם(על ידי זה מקדש את האזנים , שנזהר מלגלות סוד שאין צריכין לגלותו

 ).כא סימן
, מלא רחמים, אבותינו אלקינו ואלקי'  יהי רצון מלפניך ה,ובכן.. .���� 

שתרחם עלינו ותעזרנו ותושיענו מהרה שנתחיל מעתה לקדש את שבעת 
הנרות המאירין אל מול פני המנורה הקדושה שהם העיניים והאזנים והפה 

ולא שום דבור , ותזכני לקדש את פי שלא יצא דבר שקר מפי לעולם. והחֹטם
רק כל דבורי יהיו דברי אמת תמיד בקֻדשה , את הפה חס ושלום הפוגם

ואזכה לקדש את פי בתורה ובתפלה ובכל מיני דבורים המקדשין , ובטהרה
, ותעזרני להעצים את עיני מראות ברע, ותזכני לקדש את עיני. את הפה

, ותהיה בעזרי שלא יהיה לי שום הסתכלות על שום דבר שבעולם הזה כלל
על שום דבר , שלא אסתכל חס ושלום,  ותצילני ותמלטניובפרט תעזרני

ומלט נפשי , חוס וחנני ורחם עלי והצילני, המביא לידי הרהור חס ושלום
העבר עיני מראות ", ולא אתור אחר לבבי ואחר עיני, מעתה מפגם הראות

ואזכה לשמֹע תמיד דברי חכמים , וזכני לקדש את אזני, "שוא בדרכיך חייני
 ותהיה בעזרי, ויהיה לי אמונת חכמים בשלמות, ין בהםאמתיים ולהאמ

, שאטה אזני תמיד לשמֹע דברי חכמים אמתיים ויכנסו דבריהם באזני
 ותשמרני ותצילני. ויעוררו את לבבי באמת לשוב אליך ולעשות רצונך תמיד

   ולא אקבל ולא אשמע, ולא יכנס באזני שום דבור הפגום שלא אשמע לעולם
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ולא שום דבור  ולא אשמע דבורי נבול פה לעולם, ן הרע ורכילותשום דבור לשו
, רק אזכה לשמֹע תמיד דבורים קדושים מפי צדיקים וכשרים אמתיים, פגום

, וזכני שיהיה לי יראת שמים באמת. דבורים המקדשים את אֹזן השומעים
 ביראת והריחו, ויֻקים בי מקרא שכתוב, זה אזכה לקדש את חוטמי-ידי-ועל

 :'ה
, ותהיה בעזרנו". האזינה קולי בקראי לך"יהמו מעיך עלינו ', ה אנא���� 

ותרחם . ידי קול צעקתנו-שנזכה לעורר ולהוליד תמיד תעלומות המוחין על
עלינו ותושיענו ותזכנו לקדש ולטהר באמת את שבעת הנרות היוצאים מן 

. חוטמאותרין נוקבי , ותרין אודנין, ותרין עיינין, שהם הפה, המח שברֹאשינו
שהוא השגת , זה נזכה להמשיך אלינו אור הפנים שהוא שפע אלֹקי-ידי-ועל

ונזכה ברחמיך . ותשפיע עלינו רוח קדשך, המקיפים הקדושים של השכל
ונזכה להבין ולהשכיל עמקי , להבין ולהשיג בכל פעם מקיפים חדשים דקֻדשה

להשיג  ל פעםלמען נזכה בכ, ותעזרנו שנזכה בכל פעם לקֻדשה יתרה. סודותיך
להבין ולהשיג בכל פעם הבנות , להכניסם לפנים לתוך שכלנו, מקיפים חדשים

ונזכה . מה שלא היינו יודעים להבין ולהשיג מקֹדם, והשגות חדשות דקֻדשה
ולהשיג גֻדלתך ורוממותך כל מה שאפשר להשיג , להכיר אותך גם בעולם הזה

אתה עתיד לקבל דין וחשבון ו. כי לכך נוצרנו לידע ולהשיג אותך, בעולם הזה
עד שישיג , באמת בזה העולם על מי שלא השתדל לקדש עצמו, מאתנו על זה

' לקוטי תפילות א (.השגת אלֹקותך וידיעת רוממותך יתברך ויתעלה שמך לעד
  ) מתוך תפילה כא –

  
  )המשך, ד"כ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

פן יהרסו "רה הזהירו את ישראל וקֹדם קבלת הת...   �                     
חין כי צריכין לתקן הצמצום של המֹ, "'ת אל הולעל

שלא יחשב , שלא יצא המח חוץ לגבול הקֻדשה
ת של הבל וכל מיני וניות חיצות וחכמות רעומחשב
יצא לא  וגם בקֻדשה, ת שהם חוץ לגבול הקֻדשהומחשב

  ".דרשפלא ממך אל ִתבֻמ"בחינת , המח חוץ לגבול
ן המלחמה האֻרכה שצריך כל אדם וצחִנ עיקר

ש שמאיר וידי הדעת הקד-לם הוא עלוללחֹם בזה הע
-שעל, תורובכל הד והצדיק האמת גם אחר הסתלקות
הדעת הזה  עיקרו, תונוידי זה הוא מציל את ישראל מעו
  . ידי רמזים-אי אפשר להאיר בהם כי אם על

ולא  דייקאם ון בכל יוצריכין לשמֹר את הזכר
שלמות  עיקרכי זה , םוחס ושל ום לחברות מיולדח

כי , בעלמא דאתי דייקאם ובכל י ון להזכיר עצמוהזכר
 ודתורמזים מֻיחדים להתקרב לעב ום יש בובכל י
רמזים המֻלבשים במחשבה דבור ומעשה , יתברך

  .דייקאם והי ותושבא
של אדם  ום יצרוובכל י ומה לחברום דואין י

לא  כי' חסדי ה"בה כי בה מֻרואבל מדה ט, מתחדש עליו
' ידי זה ה- ועל, והם מתחדשים בכל בקר' וכו" תמנו

ם מחדש וכן צריכין בכל י-על. ויעזבנו בידלא  יתברך
 ושיעווי ויתברך שיעזר' ת להות ולחכולהתחזק ולקו

ת והבלבולים ות והמצוקוני התלאעניימחדש ממש בכל 
ם ובכל עת שעת ו יבכל ואף שנדמה ל, ברין על כל האדםוהע' ת וכוווהמניע
דעת להבין  וולפעמים הוא אמת קצת אבל אין ל, עבר עליולא  דוכזה ע

חסדך  אם אמרתי מטה רגלי ", תרושהחסדים המתחדשים עתה הם מֻרבים י
  ".יסעדני' ה

 ום על נפשויתברך בכל י' ת הרבה לפני הופי שצריכין לבכ-על- אף
אה שמתמהמה ו כן כשרפי-על-אף, לם הזה והבליוות עושיגאלנה מהרה מתאו

אולי ', חיל הרבה זמנים אחר זמנים לישועת הוהדבר הרבה צריך להמתין ולה
מחמת שאין אנו הגונים , פי שבאמת המניעה מצדנו- על-ואף. וענייב' ירא ה

פי כן כל זמן - על-אף, שהוא ואם האדם הוא כמ אפילוו, במעשינו כראוי
תקוה  ויש ל, יתברך ועתמר וממתין ומצפה לישוום ושולמר לה עיניוושת

באמת  ודתויתברך ויקרבהו לעב' יחוס ויחמֹל עליו ה וידי זה בעצמ- שעל
 עיקר ויד-תלוי הכל ועל ולם שבוד עוידי הצדיק יס- בה עלוויתהפך הכל לט

  ...קיום הארץ
  

  )המשך -ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

.  רגע מחדשרק להתחיל בכל, העיקר לא להתייאש...   �                      
כל הרפואות ... אני אעשה הכל לשמור התורה והמצוות, מעכשיו אני יהודי

  ...וכל הישועות לכל אחד ואחד
רק , כל טוב, יש לנו כל הישועות, אנחנו עם יהודים, בהשם ובתורה...

  ... הוא יש לו רק תבן לאכול, אין להם כלום, הגויים הם חמורים
יש , ארץ ישראל זה שלנו,  מה שיש לנו...יכול לתת תכף, כל הישועות...

, אבל אנחנו לא חמורים, יש רק גויים חמורים! אין בעולם? עוד ארץ כזו

של כל , זה המפתח של כל הישועות... אנחנו יהודים, אנחנו בני אדם
... לשיר כל היום תמיד, זה עושה הכל, "נ נח נחמ נחמן מאומן", הרפואות

לכל , זה מפתח לכל הרפואות, "חמן מאומןנ נח נחמ נ"ללמוד אותם שישירו 
מקום של , ארץ ישראל... אני פותח תכף, אני מפתח... מפתח, הישועות

אבל אנחנו , אין להם שום תקווה, הגויים אין להם תקומה, המפתח לכל טוב
  ... יהודים
אני , וברוך השם אני חי... לא היה לי לא לחם ולא בגד, נולדתי בטבריה... 

הוא נותן לנו כל הרפואות , יש לנו רבי כזה, אין לנו מה לדאוג... חיאני , יהודי
ארץ ישראל זה , אצלו כל הברכות וכל הישועות, וכל הכסף וכל הישועות

אין , הגויים אין להם כלום, זה של כל ישראל, במקום הזה הבית המקדש
אבל אנחנו עם , כמו חמור שעומד ואוכל תבן, שום חכמה, להם שום מצווה

  ... ?מה יש לנו לדאוג, עם התורה, םהש
, "נ נח נחמ נחמן מאומן"השם שלו הוא , רבנו הקדוש גילה את זה... 

  ... והשם שלו הוא כולל כל הרפואות וכל הישועות של כל אחד ואחד
נ נח נחמ נחמן ... "הכל, כל הרפואות וכל הישועות, יש רפואה לכל... 
  ... שידוכים, ישועותזה המפתח של כל הרפואות וכל ה, "מאומן

הוא כל הרפואות וכל , כל רגע שאנחנו גרים פה, אנחנו גרים פה... 
, יש לו הכל) רבנו... (אנחנו יש לנו כל טוב, הגויים אין להם כלום, הישועות

רק תשיר כל היום , רבנו הקדוש הוא המפתח של כל הרפואות וכל הישועות
  "...נ נח נחמ נחמן מאומן"

אבל , הכל בשביל לעבוד השם יתברך} זורק{ליך והייתי הייתי מש... 
כמה הוא , זה תלוי בהלב של האדם, אינני יודע מה להגיד, להגיד לאחרים

היית צריך להשליך , אבל אני רואה אחרי המעשה שלא עשיתי טוב, רוצה
אני והילדים סבלנו רעב ... בתפילה, ולעסוק בתורה

היה , ך את זהכן אם הייתי משלי-פי- על-אבל אף, מאד
  ...לי רווח יותר

הוא , לפי הרצון, וראיתי שהעיקר תלוי בלב...
, מסתכל על כל עניינים ומשליך עצמו על השם יתברך

, זה תלוי בו באדם עצמו, אי אפשר להגיד, על אמונה
אז , אם הוא מוכן להקריב עצמו בשביל עבודת השם

מי שאינו זוכה , רחמנות גדול, וודאי יותר טוב
, על עבודת השם יתברך, ריב עצמו על השם יתברךלהק

ורק ? בשביל מה, ולהשליך כל העולם הזה לגמרי
אבל להגיד , בתורה ותפילה, לעסוק בהתעוררות

כל מה שהייתי יותר עובד את השם , לאחרים זה קשה
יש לו }, הלב{אבל לפי , זה עיקר גדול, זה טוב, באמת

- כל- על, יםיש לו בלבול, ככה אין לו פרנסה, פרנסה
אבל אני לעצמי אני , פנים אני לא יודע מה להגיד

למדתי בחיי שיותר טוב להחיות עצמו ולהשליך הכל 
  ...עד היום אני מתחרט, בשביל עבודת השם

, מי שאין לו צורך לאמת, רחמנות גדול עלינו...
שיזכה להפקיר , הוא בעצמו צריך לדעת ולהתפלל

גע של תורה בשביל כל ר, עצמו בשביל עבודת השם
אבל לא , רציתי, אני גם כן רציתי כמו כולם, ותפילה

  ...היה לי שכל להבין
 

  )ד"ס-'ס נים סימ–' ת חלק ב"ספר ימי מוהרנ(

כי הייתי , תול קצת על ספינואחר שבת התחלתי לשא☺                       
ת אבל אף על פי כן הייתי מתעצל קצ, דם פסחקֹ אפילומֻרצה לילך בספינה 
ך הספינה ואיך אפשר ומחמת חג הפסח אולי יגיע בת )א( מחמת כמה טעמים

א רבי יהודא ומחמת שכבר כתבתי שיב )ב(כך - לזהר מחמץ בין ערלים כל
התחילו לא  וגם, בים כל כךות טוהיו הרוחלא  עדייןתה העת ושא )ג( אליעזר

  : אם מעט-ת לצאת כיוהספינ עדיין
לחתי על ידי הפאסט אגרת לרבי ם שלישי פרשת צו חזרתי ושובי☺ 

  : לאו וא ועל כל פנים ישלח לי תשובה הן אויהודא אליעזר שיב
מנו וגם נתתי ושל-ולאנשי' ם רביעי מסרתי אגרת לביתי ולהרב וכוובי☺ 

כ ששלחתי "שה רויתן להמלמדים מלבד שלֹיש, ]כסף-רובל[כ "עשרה רו וביד
  : דםלביתי מקֹ
  : םולשל ואדעס לביתסקע מום חמישי נסע רבי יובי☺ 
דיע לי סרסור אחד שעמד עמי בבית ום הות היום רביעי לפנווהנה בי☺ 
ורציתי מאד לילך עמהם , דם שבת לסטנבולשיש ספינה שתלך קֹ, רבי צבי

ושלחתי , עדייןנגמר לא  אבל הבילעט, ולקח עמי את רבי מנדיל שהיה עמי
מר כאשר הבטיחני בעת ם מחר ֻיגושבי, מיד להסרסור של הבילעטין והשיב

ם שלישי ונגמר הבילעט עד יולא  ת מידי אבל השם יתברך עכבניושקבל המע
דם ד מלצאת קֹואשתי עישהוא השבוע הסמוכה לפסח ואז נתי, שלאחריו

ודרך זה , שוהוא שאתעכב באדעס בחג הפסח הקד' כי ראיתי כי מאת ה, פסח
  :ל"ן לפני מכמה טעמים כנונכ

ותכריח עצמך ללמוד  ...
, ל"הרבה ספרי רבנו ז

מעט או הרבה , בכל יום
לא יעבור ,  כל פנים על–

עליך שום יום בלי ללמוד 
  :ל"ספרי רבנו ז

 )ו"תסמכתב , עלים לתרופה(
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