
  ...ארבעים ושמוני עיר 
  ]ג"פ,  צדיק-אוצר היראה [

להציל נפשו ממיתה עולמית ולהנצל , מי שרוצה לחוס על חייו
ולזכות לאמונה שלמה שהיא , שהוא בחינת כפירות, מסטרא דמותא
שזה , וים אליהםוצריך לנסוע ולבא אל הצדיקים והנל, עיקר החיים

 בהם הכהנים והלויים שישבו, סוד ארבעים ושמונה ערי מקלט
  .שהיה צריך הרוצח לנוס ולברוח לשם

הם כנגד ארבעים ושמונה תיבות , וארבעים ושמונה ערים אלו
  . שהוא יסוד האמונה הקדושה, שמע ישראלשבפרשת 

  
לנוס שמה הרוצח אשר תתנו שש ערי המקלט את 

  .ארבעים ושתיים עירועליהם תתנו 
  ]ח"מ,  אמונה-אוצר היראה [

, שמע ישראלבות שיש בפרשת ישמונה תארבעים ו
יש כנגדן ארבעים ושמונה , שהוא יסוד האמונה
כנגד , שש ערי מקלט: ערי הכהנים והלויים

ועליהם ; שמע ישראלבות שבישש ת
 כנגד ארבעים ארבעים ושתים עיר

 עד סוף ואהבתבות מן יים תיושת
ואלו הארבעים . כמובא, הפרשה

ושמונה ערים קולטות ומצילות 
 ועל כן צריך הרוצח .רא דמותאמסט

כי אמונה עיקר , בשגגה לנוס לשם
 ועל .והכפירות סטרא דמותא, החיים

כן ארבעים ושמונה ערי הלויים שהם 
שהם עיקר המשכת , ואהבת, שמעבחינת 
על כן הם קולטות ומגנות מסטרא , האמונה
  .ומצילין את הרוצח ממיתה, דמותא

ם הכהנים ואלו הארבעים ושמונה ערים שישבו בה
סוע דייקא בזה הראה לנו התורה הקדושה שצריך לנ, והלויים

ביל לזכות לאמונה שהוא והעיקר בש, לצדיקים ולהנלווים אליהם
  .ולהנצל מסטרא דמותא שהם הכפירות, עיקר החיים

 מקבלין רק על ידי צדיקים אמתיים ,כי עיקר האמונה בשלמות
כי כהן הוא בחינת ; םשהם בחינת הכהנים והלויי, והנלוים אליהם

ושפתי : ל על פסוק"וכמו שאמרו רבותינו ז, הצדיק והרב האמת
ולויים הם בחינת המתחברים ';  וכואם הרב דומה למלאך'  וגוכהן

ומי שנכשל במה שנכשל . ונלוו אליך וישרתוךונלוים אליהם בבחינת 
צריך לנוס , ורוצה לחוס על חייו ולהציל נפשו ממיתה עולמית

כמו הרוצח , ושם דייקא ינצל מכל רע, לבוא אל עריהםולברוח ו
על כן אין לו הצלה רק , והגביר הסטרא דמותא, שנכשל במה שנכשל

ושם ינצל מסטרא , לברוח אל ארבעים ושמונה ערי הכהנים והלויים
  .דמותא

  

  

  

  ]'א, ן"שבחי הר[

] ל"של רבינו הקדוש זצ[בא על דעתו , בהיותו בימי קטנותו    ☺
ן היה בשכל יאך עדי; ות אכילהוורצה לשבר תא, העולםש מולפר
שיניח מאכילתו כפי מה שהיה רגיל , שזה אי אפשר, ונדמה לו, קטן

שיהיה בולע כל מה , על כן ישב עצמו. 'בצהרים וכוקר וולאכול בב
כדי , רק יבלע כמו שהוא, נו שלא יהיה לועס מה שיאכלידהי, שיאכל

; ארווועלה נפיחות בצו, שה כןוע. שלא ירגיש שום טעם באכילתו
והנהגה זו שמעתי לדבר גדול . שהיה אז רק בן ששה שנים, ואמר

; שהיה בולע אכילתו בלי לעיסה, שנהג כך, מצדיק גדול מאוד מאוד
  .נהג כך בהיותו בן ששה שנים, ברכהזכרונו ל, אך הוא

  
  

  

  ]א"י' י, תלמוד תורה – עצותלקוטי [

מאיר לו הדבור בכל , וריםידי שמדבר בהתורה בדב-על  
עד שזוכה לעשות תשובת המשקל , המקומות שצריך לעשות תשובה

ידי כל תשובה ותשובה הוא הולך -וכן בכל פעם ופעם על. ממש
עד שיוצא ממדרגה פחותה ובא , ממדרגה למדרגה

 .לתבונות התורה לעמקה
אפשר לזכות לדבור המאיר -אך אי  
 ,לותכי אם כשמשברין הגאות והגד, כזה

יהר ישלא יהיה למודו בשביל כבוד להת
ושלום או לקבל רבנות -ולקנטר חס
 וזה תלוי בשמירת ;והתנשאות

 .הברית
  

  

  

  ]א"י, 'אלקוטי תפילות [

זכני להגיע לכל מה , 'האנא      
ועזור לי מעתה שאזכה , שבקשתי מלפניך

ואזכה לבטל . לקדש את עצמי בקדושת הברית
עלה בלבי ודעתי שום צד גאות ולא י, עצמי נגדך באמת

ותעזרני ותזכני . ואזכה לענוה באמת לאמתו, וגבהות ופניות בעולם
ותזכני לדבורים . שיתגדל ויתקדש וישתבח כבודך הגדול על ידי

ויאירו לי דבורי התורה לצאת מפחיתות ושפלות , המאירים בתורה
  .מדרגתי הפחותה ושפלה מאוד

  
לכל המקומות , תורה בכל פעםואזכה שיאירו לי דבורי ה     

באופן שאזכה לעשות תשובת המשקל , שאני צריך לעשות תשובה
ועל כל הפגמים , ונותי ופשעי המרוביםועל כל חטאי וע, ממש

ותזכני לתקן הכל . שפגמתי בכבודך הגדול יתברך מנעורי עד עתה
עד שאזכה לבוא , ותעזרני בכל פעם לעלות מדרגא לדרגא. בחיי

, ותזכני לידע ולהבין ולהשיג הלכה וקבלה, רה לעומקהלתבונות התו
  .ורזין דרזין, רזין

  

  

  

  ]ה" כ–אוצר היראה [

 מלובשים אהבות ,בכל הפרות ובכל התאוות של זה העולם   
ועל . רק שצריכין להעלותם כידוע, עליונות ורצונות יקרים דקדושה

 כי כל זה מורה על, כן שבחה התורה את ארץ ישראל בפרותיה
  ).' אות ז-'  ברכות הריח הכותהל( הארת הרצון שמאיר שם
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  )ממון -ספר המידות (

לה וסוף ויותר מן הגא-קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים  
 . וכפלים כיולדה

 . בור נתעשרין שנתמנה אדם פרנס על הצוכיו  
 . רת מעשרתוקט  
על : ם לטמיוןבתים יורדי-על ארבעה דברים נכסי בעלי  

ואריהן ול מעל צועושקי שכר שכיר וכובשי שכר שכיר ועל שפורקין ע
 . הרוח-ונותנין על חבריהן ועל גסות

  . שנוי המקום ושנוי השם טובים לפרנסה  
 
  

  

  ]ו"נמכתב  –י הנחל ֵּבמספר ִא[

  . ד"ו אדר תשכ"כ, ה"ב  
הוא ש,  העומד בראש המאמינים בהצדיק...לכבוד עיני ולבי מר 

השופך עליהם מימי חכמתו . השליט ומושל על כל ישראל לדור דור
, שלא נתגלו עדיין מעולם, שהם רפואות ותחבושות נוראות ונפלאות

  .ועתיד להתגלות בשלמות על ידי מלך המשיח
  

ברוח להימלט מהתנגדות וקשיות על ל, אשריך שזכית לכך  
שנמשכים מבעלי כבוד וגאווה הצבועים והשקרנים ועזי , הצדיק
שעל ידי , בחינת משה, המרחיקים את ישראל מהצדיק האמת, פנים

, שנברא רק בשביל הצדיק, זה הם מחריבים ומאבדים את העולם
בתכלית , יתברך ותורתו' שיש לו כח לקרב את כל העולם לה

  . שלום וחיים ארוכים בכל טוב. השלמות
  

פנימיות שאיפות לבך , הבורא יתברך ואני ואתה יודעים  
לבטל , הכוסף וחושק ומתגעגע,  ומרחיק ראותןהמבי, הטוב והישר

רוח , ולסלק מוחך ודעת עצמך לגמרי ולהמשיך עליך ועל כל ישראל
היורד עד עמקי . היחיד בעולם, רוח נבואה של הצדיק האמת, חכמה
. להעלות הנפשות משם ומעלה אותם למעלה משמי השמים, וםתה

התעוררות . אין דוגמתו, מי יספר נוראות גדולתו, ך שבחוומי יער
המבין , הטמון וצפון בעמקי לבך. והשתוקקות אל עצם האמת

עד , לעורר בלבי תוקף תשוקת אהבתי אליך, זה גרם, ומרחיק ראות
  .מוט לעולםיאין קץ וגבול בל ת

  
אהבה . שאין עוד דוגמתה בעולם, ה אמתית כזאתאהב  
נקיה וטהורה וצחה בלי שום פניה של כבוד או ממון , צחה, קדושה

ומעוצם האהבה . ולא שום דבר של עסקי עולם הזה כלל וכלל
ותמיד אני ,  אינך זז ממחשבתי ומלבי אפילו שעה אחת,הנפלאה

עיקר וה. מצפה ומחכה ומשתוקק ומתגעגע ומתפלל לישועת נפשך
שהוא ושזהו עיקר , להכניס ולהאיר בלבך אור הצדיק האמת

. בגוף ובנפש בזה ובבא לנצח, הישועה בשלמות והרפואה לכל
אזי נתעורר , כשמעיינים ומדברים החידושים שחידש החכם האמת

על זה ' ואזי נופל יראת ה. שהוא מקור היראה, ונתגלה ים החכמה
  . שמדבר ומעיין בהחידוש

  המעתיק

  

  

  ]'ג, סופיןי רצון וכ–אוצר היראה [

ות קריאת שמע שהיא אמונת הרצון שהכל מתנהג וקר מציע  
ה הזאת בכל  הוא להמשיך עלינו אמונה הקדוש,יתברך ברצונורק 

ולהמשיך על עצמו .  בחינת בכל יום יהיה בעיניך כחדשים,יום מחדש
 שיהיה ,הרצון דקדושה ולקשר כל מחשבותיו ולבו ודעתו לרצון הזה

. תמיד כל תשוקתו וכסופיו ורצונו חזק רק להתכלית האמתי הנצחי
ולהוסיף בכל יום מחדש להתחזק בהרצון דקדושה בכל פעם יותר 

 אף על פי כן אל ירפה את , עובר עליו מה שעוברואף אם. ויותר
 שצריך להאמין שבכל יום נעשים ,קריוהע. הרצון בשום אופן בעולם

 עד שיגיע יום , על כן צריכין להמתין ולהמתין,חדשות לגמרי
  . כי השם יתברך מצמיח ישועות חדשות בכל יום,ישועתו

  
ושה סף ונתחדש קדו נתו,כי כל מה שבא ונתחדש יום אחר  

ובטובו ים עולמו יכי רק בשביל זה השם יתברך מק. יתרה מלמעלה
כדי לעורר אותנו להתחדש בכל . מחדש בכל יום מעשה בראשית

וזה בחינת טהרת . יום ויום ברצונות חדשים וחזקים להשם יתברך
ינו שגמר יכי יש שטעונין רק הערב שמש ה, הטמאים שתלוי בימים

 ויש שטעונין שבעה ;היום שלאחריוטהרתו וישועתו תלוי עד שיבוא 
 ספרו שבעה שבתות , וכשיצאו ישראל ממצרים.ימים לטהרתן

קר להתחזק בכל אלו הימים יוהע. תמימות עד שזכו לקבלת התורה
אף  -שהוא בחינת קבלת התורה  -ין לשלמות טהרתו ישאינו זוכה עד

 ויהיה ,על פי כן יתחזק בהם בכל יום ויום ברצונות חזקים חדשים
 עד שיזכה ליום ישועתו , בכל מה שיעבור עליו,חזק בזה מאוד מאוד

  .וטהרתו בשלמות
  

 ,קר גמר טהרתו יזכה רק אחר ביאת שמשו לגמרייויש שע  
ובא השמש וטהר ואחר  שזה בחינת ,נו אחר פטירתו מן העולםיהי

 שיזכה אליו תכף , שהוא חלקו הטוב לעולם הבא,יאכל מן הקדשים
ל מי ול מה שצריך לסבוולא יצטרך להתגלגל ולסב ,אחר ביאת שמשו

שלא הכין את עצמו כלל כל ימי חייו ולא התחזק את עצמו להמשיך 
ל בכל יום ויום כי אז ביום האחרון "על עצמו הרצונות הקדושים הנ

מתקבצין כל מה שחטף טוב בזה העולם וכל רצון ורצון טוב שהיה 
תו והשארתו לנצח וא תקו ורק זה הו,לו בכל יום ויום כל ימי חייו

  ).ב"א מ"מאותיות  - 'ברכת השחר ההלכות (
  
  

  .צדיק יסוד עולםזה בחינת : נהר יוצא מעדןו 
, משולש, כפול, שיר פשוטהוא בחינת : ונהר יוצא מעדן 
  ).'ח, ב"למ(שהוא בחינת השיר שלעתיד , מרובע
',  וכוכפול, שיר פשוטהוא בחינת : ק"יקו, ו"יק, ק"י', י 

  .ב"עשהוא עולה כולו , )א"תיקון כ(כמובא בתיקונים 
מלובש ומשותף שמו , השם של הצדיק האמתובתוך זה  

  ).ז"ס, ב"למ(יתברך 
 עולה  ,הכולל עם   קטנה  בגמטריה ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מֻאמן  

  .ב"ע
מובן בבירור שהנהר , מכל המאמרות הקדושות האלו 

, א"עולם שהוא רבינו נחמן זיעהוא הצדיק יסוד , היוצא מעדן
, מרובע שיתער לעתיד, משולש, כפול, הוא בעצמו השיר פשוט
  .כמובא בתיקוני זוהר

  

  
     סגולה נפלאה להגיד ולשיר   

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן
  

  לזכות לכל הישועות
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