
   ...כאשר מריתם פי במי מריבה
  ]ז"ט',  הלכות נשיאת כפים ה–לקוטי הלכות [

והוא נתן , דה הכלליתו בחינת נק,רוכי משה הוא צדיק הד
', ן א"ועיין לקוטי מוהר (דהו שהוא בחינת הנק,רה לישראלוהת
 ששם ,והוא היה צריך להכניס את ישראל לארץ ישראל. )ד"ל
דה ור הנקושה לקבל שם אום הקדוקר מקים עוש, לםודת העונק

רה בשלמות ור התוקר קבלת איכי ע, רהור התושה שהוא אוהקד
ידי פגם  אבל על. ואז היה מתתקן הכל, הוא בארץ ישראל כידוע

 שעל, שגם משה נכשל בהכאת הצור במי מריבה, בני ישראל גרמו
  .ס לארץוידי זה נגזר שלא יכנ

  
 שכתוב וכמ, חינת פגם הדבורקר פגם הכאת הצור היה ביוע

קר יכי ע',  וכוכאשר מריתם פי במי מריבה: בפרשה זאת
' ום הו שצוהפגם היה על שלא דברו אל הסלע כמ

שבזה היו מראים , ודברתם אל הסלע: יתברך
ציא ו כח להו שיש ל,דל כח הדבור שלהםוג

 שהיו וכי כמ, המים בגשמיות ורוחניות
כך היו , ציאים מים בגשמיותומ
. רה ברוחניותוציאים מימי דעת התומ

כי , ידי זה היה נתקדש שם שמים ועל
והיו , דל כח הדבורואים גוהיו הכל ר

שה על והכל משתדלים להמשיך הקד
ידי זה  שעל, ידי הדבור עצמם על
קר יידי זה ע שעל, דהור הנקוממשיכין א

וכל זה גרם . ל"יתברך כנ' ההתקרבות לה
 שעל, מריבהבחינת מי , קתוהמריבה והמחל

הלת וק( שכתוב וכמ, ידי זה בלבלו גם דעת משה
תינו ו שאמרו רבוכמ',  וכולל חכםושק יהוכי הע): 'ז
  ).'פרשה ו -ת רבה ושמ(ל "ז

  
כי , םובחינת ברית של, םושה הוא בחינת שלודה הקדוכי הנק

 ודד ולדבר בינוכי מי שאין משתדל להתב, םועקרה תלויה בשל
שע וה(קת בחינת וזה בחינת מחל, יתברך' ה לורר לבו לעונולבין ק

וכן . שהודה הקדו חלוק מפיו מבחינת הנקוכי לב, חלק לבם) 'י
דאי אין ובו, ום בין ישראל בין אדם לחברום אין שלוכשחס ושל

  .קת שביניהםו מחמת המחל,לין לדבר זה עם זה ביראת שמיםויכ
  

אלא שאין האהבה בשלמות בין , קתולו כשאין מחליואפ
ויקרא ( שכתוב וכמ, ו כנפשוב אחד את חברווים לאהואל שמצישר
רה וסקים בתוובפרט החברים הע. ךוואהבת לרעך כמ): ט"י

כמובא , תר שיהיה ביניהם אהבה רבהותר ויושצריכים לזהר בי
. עוריל על אהבת החברים בלי ש"י ז"דל האזהרה שהזהיר הארוג

, זה כראוילים לדבר זה עם ואינם יכ, וכשאין האהבה בשלמות
ומכל שכן וכל שכן , שהודה הקדור הנקוואינם מאירים זה בזה א

דה וקר הנקים על הצדיק האמת שהוא עולקין חס ושלוכשח
לין ום אין יכולקים עליו חס ושלווכשח, הכלליות של כל ישראל

  .ודה שלור הנקולקבל א

 ועל. םוידי של ל הוא על"דה הנור הנקוקר קבלת אישע, נמצא
גרמו שגם משה , קת והמריבה בחינת מי מריבהוידי המחל כן על

ידי זה נגזר שלא יכנס  ועל, טעה והכה את הצור ולא דבר בפיו
ואם היה משה . דה בשלמותור הנקום לקבל אולארץ ששם המק
, דה בשלמותור הנקוהיו מקבלים ממנו שם א, נכנס עמהם לארץ
 גרמו שלא נכנס ,קתומחלידי ה  על,תינוונוובע. והיה נתתקן הכל

  .'ידי זה גלינו מארצנו וכו שעל, משה עמהם לארץ ישראל
  

 באים צדיקי אמת שהם בחינת משה בחינת ,רור ודווכן בכל ד
תם ות ומחזירים אות רבוידי זה מתקנים נפש שעל, דה הכלליתונק

ידי  אך על, לים לתקן הכלול היו יכוחם הגדוובכ, בתשובה
ם ירחם והמק,  רחמנא לצלן,רמיםוגרמים מה שוקת גוהמחל

  .בה שיתתקן הכלות לטוביויסבב ס, ויסלח להם
  

' ד הויפק): ז"במדבר כ(קש משה י ב,כן ועל
ופרש . ' וכות איש על העדהוקי הרוחואל

 של כל אחד וך נגד רוחודע להלושי: י"רש
דה בלב וינו שיוכל להאיר הנקיה, ואחד

דה היא וכי הנק. כל אחד מישראל
סף ובחינת י, קיםו רוח אלבחינת
): א"בראשית מ (ו שנאמר ב,הצדיק

  ... וקים בואיש אשר רוח אל
  
  

  
  ]ג"כ –אוצר היראה [

ישראל שהוא בחינת התקרבות  בארץ   
שם , ל"בחינת שלמות האמונה כנ, אמת לצדיקי

נו ידהי , אשר כל מי שמתקרב לשם , שהו החבל דקד קשור
קשור להשם יתברך בחבל אזי הוא , ישראל להצדיק ולארץ

לם ולמי עד ולנצח נצחים אשר לא ינתק ולא יהרס לעושה לעודקד
כן  ועל, )ו"אות מ, ל" הנ' ברכת הריח דלכותה; ט" צדיק אות נייןע(

 אות ', ברכות הריח דכותהל( חבל נחלתכםישראל  נקראת ארץ
  .)ג"מ

  
  
  

  ]ג"כ, ן"אנשי מוהר –כוכבי אור [

נתן ' עם ר(דבר עמו , אי שבת קודשבליל מוצ, פעם אחת     ☺
שהיה שם בעת היותו בארץ , מערת אליהול מ"ר זצ"אדמו) ל"ז

האב איך :  בתוך דבריו הקדושים,ל אז"ואמר לו רבינו ז; ישראל
מיר אויס גימאלט אט דא איז געשטאנען אליהו און האט גיהאט 

הנה פה עמד אליהו והיתה לו , צירתי לעצמי[התבודדות 
  ].התבודדות

, נתעורר ונתחדש מאד מזה, ל אמר לו זאת"ר זצ"וכשאדמו ☺
 והיה ,הלא גם אליהו היה בן אדם בזה העולם: כי הזכיר את עצמו

  ועל ידי זה זכה למדרגה כזו שלא טעם טעם מיתה,לו התבודדות

   לכל  הישועותלזכות ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן      טוב  להגיד  ולשיר

         úë÷"ä                           ñá"ã   ל"זצ, ישראל בער אודסר' כרון נצח מורינו רלז   נא לשמור על קדושת הגיליון- פינחס פרשת  



 כי תושגם אליהו לא זכה למדרג, כי הבין מדבריו הקדושים'; וכו
ולים לא באו למדרגתם כי אם כי כל הצדיקים הגד, אם על ידי זה

 ן"לקוטי מוהר[ וכמובא בדבריו הקדושים במקום אחר -על ידי זה 
  ].'סימן ק -' ב

  
  
  

  ]'ז-'ו, תלמוד תורה – עצותלקוטי [

 .לה הם מחזקים זה את זה ומאירין זה לזהירה ותפות  
ל וציחוט של חסד נמשך עליו ונ, מוד גמרא בלילהיידי ל-על  
 ו שלא יזיק ל,ל הנגינהוידי זה מתקן ק-ועל, מהת שלא לשוממחשב
דת ול נגינה דסטרא אחרא שמזקת הרבה מאד לעבושמיעת ק

 שיוכל לדבק את ,שהוכה להקים הנגינה דקדווז, רא יתברךוהב
מין יידי זה מקי-ועל, ת ונגוניםוידי זמיר- להשם יתברך עלועצמ

ל מה ל בכוכין להתנשאות ויוכל למשווז, שהוומעלין מלכות דקד
 .ת לבחינת נבואהולין לזכוגם יכ. שירצה

  
  
  

  ]'ג, 'אלקוטי תפילות [

מם ו י,שה לשמה תמידורתך הקדוק בתור לנו לעסוותעז   
ם למדת וובי, שה למשה עבדךורתך הקדווכשם שמסרת ת. ולילה
כן תעזרנו ברחמיך . פה-רה שבעלוובלילה ת, רה שבכתבו תועמ

רה וד תושנזכה ללמ. שה תמידורתך הקדות בתוד ולהגוהרבים ללמ
 .מם ולילהו י,פה-רה שבעלושבכתב ות

  
 שיהיה לנו כח ,זכנו ברחמיך הרבים, לםו של עונורב   

ד בכל לילה ו ללמ,נה מעינינויד שושנוכל לנד, להתגבר על השנה
ר וד וללמד לשמוללמ, שהות עם הגמרא הקדותמיד ששים מסכת

ני בלילה לראש וקומי ר. ק בהם לשמהוים לעסית ולקוולעש
 'המם יצוה וי. משך עלינו חוט של חסדוועל ידי זה י. תורואשמ
  .ה עמי תפלה לאל חיי ובלילה שירֹוחסד
  

ל ודתנו שמיעת קור לנו על ידי זה שלא יזיק לנו לעבוותעז   
ת הפגומים הבאים ולוואפילו הק, לםוגון משום אדם שבעיזמרה ונ

תנו לבלבל וח להזיק אאל יהא להם כ, ת בפחורים האחוזומצפ
תם ולבררם ותן לנו כח להעלירק ת, םו חס ושל,דתנוותנו מעבוא

 .פלתוכת דוד הנוותקים את ס, שהוולהקימם להחזירם אל הקד
  
  
  

  ]ד"נ -י הנחל ֵּבמספר ִא[

  . ד"ז שבט תשכ"כ, ה"ב  
היוצא ,  השואב רוח חכמה...מר , לכבוד איש בריתי לבי ובשרי

אשר מסוף העולם ועד סופו לא קם , ממוח הצדיק החכם האמתי
המבער ומבטל השקר ורוח שטות וטעות של המינות , כמוהו

ממך כל מיני ' יסיר ה. המחריבים את העולם, ואמונות כוזביות
שברכו , חולי וכל מיני מדווה ויתן לך חיים ארוכים חיים טובים

. ]ג" מעשה י–ראה בספר המעשיות  [את הזוג הקדוש' בעטלירס'ה
  . ושע יהודא וירושליםובימיך ת

  
ילכו איש בשם כי הנאום הנפלא בסיום הפסוק , אחי, דע  

א בחכמה אשר יצ, אלקינו לעולם ועד' יו ואנחנו נלך בשם הקאל
עמוקה מפיך ולבך החם בחמימות והתלהבות עצומה בעת הפגישה 

וכולם , עשה רושם ורעש גדול בכל העולמות, עם הצליין הידוע
  .מעריצים ומוקירים אותו עד בלי די

מאהבה עצומה וחזקה אשר בלבי , עצמי ובשרי, אחי, ראה  
 שהוא, נתתי לפניך את החיים הטובים של הצדיק האמת, אליך

ובחרת בחיים אמתיים . הנוראים' בעטלירס'כלליות כל השבעה 
למען תחיה והארכת ימים על ממלכתך לשם ולתפארת , האלה
ביד חזקה ובאותות ומופתים ' בארץ אשר נתן לנו ה, ישראל

 במצרים וירדן וסוריה וכל העמים אשר סבונו גם סבבונו מכל
והנצל עשה זאת איפוא אחי , ושלום  חס,הצדדים להשמידנו

, הכניע עצמך וכבודך כאסקופה הנדרסת. פור מיד פח יקושיכצ
לחפש , ונדד שינה מעיניך ותנומה מעפעפיך, לגבי הצדיק האמת

' ולבקש בכל תמצית כוחך ולהרבות תפילה ותחנונים לפני ה
המנהיג האמת , למצוא מהרה הצדיק, שיחוס ויחמול עלינו, יתברך

שיש לו כח לרפאות , שיחבחינת משה מ, הגדול במעלה מאד מאד
. שהוא סוף הגלות, בדורותינו אלה, חולים אנושים כמונו היום

להביאנו , קותוועוסק ומשתדל בתיקון נפשנו ומאיר בנו השגות אל
הזוכר אותך תמיד בכל עת ובכל . אל תכלית הטוב אשר לכך נוצרנו

  . שעה ומתפלל בעד שלומך ורפואתך בגוף ובנפש
  ישראל דב אודעסר

  
  
  

  ]'א, סופיןי רצון וכ–אוצר היראה [

ת ונו תמיד רצו מאד שיהיה לו צריך האדם להתגבר עצמ 
כי אם . ןוקר הוא הרצי כי הע,בים וכסופין חזקים להשם יתברךוט

 ומתגבר ואש את עצמי מיו כל זמן שאינ, שהואוהאדם הוא כמ
סיף כח וידי זה הוא מ  על,ורתובים להשם יתברך ולתות טונוברצ
 ,ןון העליוסקין תמיד להמשיך מצח הרצולהצדיקי אמת שעתר וי

ת וידי זה יזכה גם הוא לעל  ועל,ןוידי זה מעלים משמד לרצ שעל
 ,םוושל  חס,לו אם הוא בבחינת שמדי אפ,ומפחיתות מדרגת

  .ןו שהוא בחינת רצ,שת ישראלוס לקדוולכנ
  

יב בזה כל ו שמח,ונו לבין קוין השיחה ביני וכל זה הוא ענ 
ן השיחה הזאת היא בחינת י כי כל עני, וצריך ליזהר בזה מאד,דאח

ן ון העליוידי זה נמשך עליו הארת הפדי  שעל,ןוהתחזקות הרצ
 ,ואם יהיה חזק בזה. ןולל שממשיך הצדיק מבחינת מצח הרצוהכ

סק ו שע,ידי כח הצדיק ודאי יהיה נמתק הכל עלוף בוף כל סואז ס
 ותור שבעיסה המעכב אוא עד שיתבטל הש,ל"לל הנון הכובפדי
כי שם נתתקן הכל . בהו יתברך ויתהפך הכל לטונות רצומלעש

  .)ב" כ',ברכת השחר ה הלכות –לקוטי הלכות (
  
  

  ).ו"ס, ב"מל (צדיק יסוד עולםזה בחינת : נהר יוצא מעדןו 

, משולש, כפול, שיר פשוטהוא בחינת : ונהר יוצא מעדן 

  ).'ח, ב"מל(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 יתברך , השם של הצדיק האמתובתוך זה  

  ).ז"ס, ב"מל(

  .ב"עעולה , ן מֻאמן בגמטריה קטנה עם הכוללָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ 

מובן בבירור שהנהר היוצא , ת הקדושות האלומכל המאמרו 

הוא בעצמו , א"הוא הצדיק יסוד עולם שהוא רבינו נחמן זיע, מעדן

  כמובא בתיקוני , מרובע שיתער לעתיד, משולש, כפול, השיר פשוט

  .זוהר
  

    סגולה נפלאה להגיד ולשיר    

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן
  לזכות לכל הישועות
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