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[  ¯„� ¯Â„È ÈÎ ˘È‡... )ג, במדבר ל(  
ידי מצוה זאת של נדרים  שעל,  נדריםענייןת מדבר מופרשת מט

 צריך ,שתכף כשמבטא בשפתיו, בורח הִדדל עֹצם כֹאים ומבינים גֹור
  .צא מפיוו ככל הילקיים

 איש :)'במדבר ל( בבחינת , נדרים הוא פליאה נשגבהענייןכי באמת 
כמובא (ת חכמה וכי הם בחינת פליא. 'ר נדר נזיר וכויא לנדֹכי יפל

אין גֻדלת וכי בזה ר).  בסימן נז,"סי בן קסמאושאלו את רבי י"רה ובהת
ת חדשים שלא ו מצוות לעצמו כח בפיו לעשוהאדם הבעל בחירה שיש ל

 אזי תכף נאסר עליו ,תר בפיווסר עליו דבר המו כשא,ןוכג. נצטוה בהם
 ,)ת נדריםווכמבֹאר בדברינו מזה בהלכ(רה וסור תתר בִאוהדבר המ

 פי על ואף, ושֹרשסור ב שום ִאוהלֹא באמת זה הדבר אין ב. והוא פלאי
 , בלא הזכרת השםאפילו ,אסר עליו הדברימר בפיו שיוכן תכף כשא

  .רהוסור חמור מן התנאסר עליו תכף בִא
 עיקרוה. ח האדם הבעל בחירהדל כֹאין גֹואך בזה ר

 ושק לקדש את עצמו חושכשלב. וא בפיו ולבח הוהכֹ
 וציא חשקוצא ומובאיזה קֻדשה ופרישות וכי

כי אז נאסר . רהו אזי נעשה מזה ת, בפיוונוורצ
כי באמת נפש . רהוסור תעליו הדבר בִא

ה ממעל -ו הוא חלק אלושֹרשישראל ב
כי . רהו בחינת התווהוא בעצמ

יתא ירוֻקדשא בריך הוא וא
 שכתוב וכמ, לא חדוישראל כֹ

כן  ועל.). אחרי עג(ש והר הקדובז
 ות לעצמור נדר ולעשח בפיו לנדֹ כֹויש ל
  .ות כנפשומצו

 ו נדרים הוא כדי לקדש את עצמ,עיקרוה
 :)ת פרק גואב(בבחינת , תו מתאווולפרֹש את עצמ

ר שאלו הנדרים הם מצוה לנדֹ, יג לפרישותינדרים ס
 עיקרו. דר לזרוזי נפשיהשרי ליה לאנש למנ): נדרים ח(וכן אמרו . בהם
ם של יבור ומבטא שפתיח הִדדל כֹאין גֹוובזה ר.  בפיווציאו כשמ,הנדר

 אפילו ותר לפרֹש את עצמול להתגבר ביובור הוא יכידי הִד  שעל,האדם
אין בחוש מכל ו שרווכמ, יג לפרישותינדרים ס:  שאמרווכמ, תרימן הה
 שנמצאים הרבה , באיזה קֻדשה ופרישותוצה להרגיל את עצמומי שר

 שלא לאכֹל וא, םות איזה יולהתענ: ןוכג,  שבועה על זהושים נדר אושע
רה וולכא. צא בזהו וכיוחתר מכֹותן צדקה יי לוא, דבר מן החי איזה זמן

 יוכל להתגבר ,ו להתגבר על יצרואם יש בכֹח, ממה נפשך, הדבר תמוה
 ?עיל הנדרו מה י, עליווא יתגבר יצררא שליואם מתי. בלא נדר ושבועה

  שאז על, בפיווציאו כשמעיקר וה,ושֹרשח הנדר בדל כֹאין גֹואך בזה ר
ומשם מקבל .  הבחירהשֹרשת חכמה ששם ולה לבחינת פליאוידי הנדר ע

  . שיוכל להתגבר על מה שצריך להתגבר,ציא הנדר בפיווידי שמ ח עלכֹ
 ותוח להבחירה להט יש כֹעדיין , כשעשה נדר, גם אחר כך,ובודאי

כן הזהירה  ועל. ל מאֹדו גד כי הבחירה יש לה כחֹ,םום חס ושלוס ושלח
אבל . צא מפיו יעשהו וככל היו את נדרלקייםרה מאֹד שישמֹר והת

 ווכמ. ותר להתגבר על יצרוח הרבה י כֹוידי הנדר יש ל  הוא שעלעיקרה
ל "תינו זוודרשו רב, בוקרשכבי עד ה'  חי ה:)רות ג(שמצינו בבֹעז שאמר 

נמצא שבלא השבועה היה סברא ,  נשבעוליצר) רבה פרשה הרות (
 ועל. בזה) נדרים ח(ל "תינו זו שאמרו רבווכמ, שהיצר הרע יתגבר עליו

וכן מצינו בכמה כשרים . ון וכבש את יצרו עמד בנסי,ידי השבועה
ש שאמר שהיה רגיל בנדרים מאֹד ו ששמעתי מפיו הקדווכמ, וצדיקים

הלכות  –לקוטי הלכות  (.) סימן טו,ן" הרשבחי(בשביל קֻדשה ופרישות 
  )'צאות  ,'ברכת השחר ה

  
  

[  È�·Ï ÂÈ‰ ‰�‰ Ô‰  ÌÚÏ· ¯·„· Ï‡¯˘È... )טז, במדבר לא( 

ואחר כל .  התגברות היצר הרע בכל אדם הוא בפגם הבריתעיקר
סרים ונפש שהצדיקים אמתיים מ ת ורבוי המסירתות העצומוהיגיע

 השטן עדייןו, ת ישראלוון נפשר בשביל תקור ודונפשם ממש בכל ד
 שמצינו וכמ,  זהעניין בעיקרוהיצר הרע מרקד בינן ומתגרה בישראל וה

 בשביל ות שהיה לושאחר כל היגיע, םועליו השל, ו רבנו בעצממשהבימי 
ש והכשילם בפגם "ף ימיו בא בלעם הרשע ימוובס, ת ישראלותקון נפש

צם וכי לפי ע, ביל זהולפעמים ֻמכרח הצדיק להסתלק ולמות בש. הברית
 לגמֹר התקון בשלמות בחיים רק ו אי אפשר ל,אֳחרא התפשטות הסטרא
ת והבלבולים וומזה הפגם באים כל המניע. ולאחר הסתלקות

, נעים את האדם מלהתקרב אל הקֻדשהוהמ, ת והמחלֹקתווהמלחמ
, עלח אל הפֹ בשלמות מכֹוציא החיות דקֻדשה שלו מלהותוומעכבים א

, צלןרחמנא ִל, מאת קרית מלהתקרב אל הקֻדשה באים מֻטוכי כל המניע
אם "י בפרשת בֻחקתי על פסוק "רש רשי שפוכמ, ן מניעהולש" קרי"כי 

אותיות , ' דכההל, כלים הלכות הכשר". (תלכו עמי קרי
  )ג"כאות ,  ברית-אוצר היראה  לפי ז"ו י"ט

  
  )עג-  עים מכתב–' ב הנחל יֵּבִאספר (

מד והע , בוהט יקירי   �               
ברֹאש המאמינים והמֻקשרים 

של ו השליט ומ,בהצדיק האמתי
פך עליהם בכל ווש, תועל כל הנפש

 שהם ור מימי חכמתועת בכל ד
ת ות ונפלאות יקרושות ותחבורפוא
  . לםו מעעדייןשלא נתגלו 

ם מימי ום ויות ימיו בכל יוצריך להחי
, יםכין לאריכות ימורה זוידי עסק הת-על. חייו

רין את חי החיים יתברך ורה קוידי עסק הת-כי על
. וממשיכין ממנו חיים ואריכות ימים, לוכביכ, ושמ

כין וואז ז, רה מפיווציא דברי תולה, קאורה בפה דוווצריכין לעסֹק בת
  .ולהמשיך ממנו חיים ואריכות ימים,  יתברךותולקר

  
ושזכה הה ושזכה למשרה גב, ד אהובי חביבי וידידי הנחמדולכב �

תר ווח, צר של הצדיק החכם האמתות פקיד בכיר במשרד האולהי
ת לפרסם ולפאר ולגדל ולכבד את שם ות רבות ותחבולות עצומוביגיע

  .'לם את העד שידעו ֻכ, תולמוב לכל העו הטוצרות אודיע ולגלולה, הצדיק
פי כן אי אפשר שלא  על אף, תות רבו עסקים וטרדו מי שיש לאפילו

 שתתגבר עיקרה. רהום לעסֹק בתו איזה שעה ביוולגזֹל לעצמיוכל לחטֹף 
 לעסֹק בספרי הצדיק ,םוחך לחטֹף ולגזֹל לעצמך איזה שעה בכל יבכל כֹ

  . ת שיש לךות רבורדך כל העסקים וִטובת
  
תעמיק את מחשבתך ,  הישרוכלין בחריפות ִׂשייקירי וחביבי המצט �

  . ח הצדיק האמתתר להיטיב אחריתך בכֹובהבנה עֻמקה ויתרה בי
נחמו נחמו "וזהו ,  הנחמה והתקוה הוא הדעת של הצדיקעיקר

מר ומר שמזהיר את ישראל בעצמם שינחמו זה את זה כאוכל, "עמי
 שיעסקו היינו, נחמו נחמו עצמכם זה את זה, בני ישראל עמי, אתם

וכל אחד ידבר עם , משהש של הרבי האמת בחינת ובלמוד הדעת הקד
  .  הנחמה והתקוהעיקרוזה , שוהדעת הקד ו ויכניס בוחבר

  
 היקרה זכה לכנֹס וממות נשמתואשר לגֹדל גֻדלת ר, מחמד עיני ולבי �

  .וזכה לבקש ולחפש את הצדיק האמת, בהיכל החכמה והמדע דקֻדשה
שים שהם נגלים וידי התגלות שם הצדיק במלים וספריו הקד-על

רסות של ואפיקת והונתבטל ממילא הכפיר, שהוומחזקים האמונה הקד
 ............' ' ' ' אסור להיות זקן בעבודת האסור להיות זקן בעבודת האסור להיות זקן בעבודת האסור להיות זקן בעבודת ה  . רסים הרעים והטמאים במליםוספרי האפיק
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 ותלכו ,שהו האמונה הקדענייןאני אפתח לכם שבילי השכל ב
ת ובנינים ול בהיכלילך ומטיוילו בהפלטין של האמונה כדרך ההיותט

ותכף כשנכנסים בחדר אחד ומתחילים , ראים מאֹדונאים נפלאים ונ
אים וך כך רובת, ום אשר בדושית הִחו ולהתפלא על נפלאולהסתכל ב

וכן מחדר , וכן מחדר זה לחדר אחר,  פתח נפלא לחדר אחרושנפתח ל
ת ונווֻכלם פתוחים מזה לזה בפתחים וחל, לחדר ומחדר לעליה

פי לבים זה בזה בסדר נפלא ובחכמה עֻמקה ובתכלית היֹומֻקשרים ומֻש
  .שהוכה לטעֹם נֹעם מתיקות האמונה הקדואשרי הז. יווהנ

  

 )ג"נ ןסימ, תלמוד תורה –י עצות לקוט(

ב לפרש הדבר ו ט,מדוכשל�                                                      
 .לםובה להעו והוא ט,ן שמביןובלש
רתך ורחם עלינו וזכנו לעסֹק בת, רהותן התונ, לםו של עונורב...   ����
. םו ויםוונזכה ללמֹד הרבה בכל י, להושה לשמה בהתמדה גדוהקד

ן שאנו ולפרש הדבר היטב בלש, ם שנלמֹד שםושיענו בכל מקוותעזרנו ות
שהוא ,  של משיחורר ולהמשיך עלינו רוחובאֹפן שנזכה לע, ומבינים ב

אשר הוא מחֹלל , רהום המרחף על פני המים שהיא התקיאלֹרוח 
בל מרעין וֳחלאים רבים ויסורים קשים מפשעינו ווס, מפשעינו

לתת לנו מחיה , תוי לכפר עלינו להצילנו מכל הצרכד, תינוונוומע
רחם . להותנו לפלטה גדות אוום לנו שארית בארץ ולהחיבעבדותנו לׂש

ן ורה הרבה ולפרש כל דבר היטב בלשווזכנו לעסֹק בת, עליו ועלינו
לפרש ולברר , מדים עם חברים ותלמידיםוובפרט כשל. ושמבינים ב

ן שיבינו ויכנסו וולבאר להם כל דבר היטב בלש
רר עלינו ובאֹפן שתתע, הדברים באזניהם ובלבביהם

בל מרעין ואשר הוא ס,  של משיחוזה רוח-ידי-על
 ו ומלביש את עצמוריד את עצמועבורנו ומ

ת וכדי להי, לבושי חֹל, בכמה וכמה לבושין
ימנו בתֹקף הגלות יתנו ולקועמנו לחי

רחם עלינו , ך הזהוהמר והאר
שיענו וועזרנו וה, אבינו אב הרחמן

 והצילנו מהרה מכל ו וכֹחובזכות
תם והן א, תות ומכל הגזרוהצר

 חס ,צים לגזֹרותם שרוהן א, שנגזרו עלינו
  ". ח הסבלכשל כֹ"כי , םוושל
ומהר , צור ישראל קומה בעזרת ישראל  ����

בכֹח וזכות משיח צדקנו , שיענו בעת צרה כזאתולה
תה ידעתי כי ע, ויֻקים בנו מקרא שכתוב. ש ישראלוקד

מגדל , ונאמר. ות ישע ימינו בגבורו יענהו משמי קדשו משיח'השיע וה
 עֹז 'ה, ונאמר. לםו עד עו לדוד ולזרעושה חסד למשיחו ועות מלכוישוע

שיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם וה.  הואות משיחוז ישועו ומעולמ
 :אמן ואמן, ם קראנוושיעה המלך יעננו ביו ה'ה. לםוונשאם עד הע

 )ב" מתוך תפילה קי–' לקוטי תפילות א(
   

  )הקס-סב קנים סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר ( 

 ,דםוושם מצאנו אנשי צפת שבאו לשם מק ...☺                         
ת הרבה לסטנבול ושארבעה אנשים מהם ודיעו לנו תכף שיש ספינווה

ת וד ספינוויש ע, ריס מכל נפשוד' שכרו כבר ספינה לסטנבול בסך ח
 וכן היה שהיה בידי .להות והיה עלי שמחה גדולים לשכר בפחושיכ

 והיה אפשר שאגיע על ,ם חמישי מידוולילך בי, ם רביעיולשכר ספינה בי
,  אבל נתעכבתי מחמת אנשי חברתנו של הספינה.ראש השנה לאומאן

 ועל ידי זה נתעכבתי ,בוקרב' ם הוואבדתי ספינה זאת כי הלכה בי
ן ום ראשויצאנו משם עד י ולא ,תושה שבועב לשלֹויא קרבאלכסנדר

 כי כבר ,כובידל העולים מגווהיה לנו שם יסורים גד, פטיםופרשת ש
תנו שאמר שילך ו אך הקפיטאן הטעה א,שכרנו ספינה תכף בפרשת עקב

 ווֻהכרחנו לדון עמ, לותנו הרבה והיה לנו צער גדובסמוך ואחר כך עכב א
 ושאנחנו נניח לאבוד אצל, משפט מֻעקל ממנוויצא ה, נסלירולפני הק

דש לעת ם ששי ערב שבת קֹו והגמר היה בי, וכן היה,רע מכל נפשואחד ד
תה השעה הזמין לנו השם יתברך וובא, דשערב סמוך לכניסת שבת קֹ

דש ם שבת קֹודש ובים שבת קֹותה מוכנת לילך בייספינה שלנו שהי
ריס מכל וד' הספינה בסך דושכרנו , לושכרו הספינה כי היה הכרח גד

 אבל בחסדי ,קת מזהוי והיה לי קצת מחל"ג ור"נפש וגם נתעכבתי בעד ר
  : ' שרצו הם וכווכמ לא לנו יחדלם ונסענו ֻכנצחתי ֻכ' ה

יצאה ' ם בו עלינו על הספינה ובי,פטיםון פרשת שום ראשוובי☺ 
ד וכל ח לכל אחד ואחום מֻרוח ונוהספינה מאלכסנדריא ושם היה לנו מק

היה לנו  לא  אבל,)אכסדרה(ך האמבר ובת, םו ישב בשלומואחד על מק
 ,ם שלישי פרשת תצאודיס ביובה והלכנו תשעה ימים עד שבאנו לרורוח ט

  : 'ך העיר ולקחנו שם קצת צידה לדרכנו יין וחמץ ולחם וכווונכנסנו לת
ר  כדי למכֹ,ם חמישי שלחתי את רבי יהודא אליעזר חבריוגם בי☺ 

 ועמדנו שם עד ,בית-ומכר שם ספר האלף,  לברכהונופרי רבנו זכרשם ס
  : ם חמישי הנזכר לעילוי

 .תובות טוהיו רוח לא דיס וגם כןו זזה הספינה מר,ם חמישיובי☺ 
נה והיה פ ולא  היה רוח סערה,תון פרשת תבא אחר חצום ראשובי

אם איזה -שלא היו שם כי, רידו האנקיר אצל איזה יבשהולדרכנו וה
ם ווזה הי, ם שלישי פרשת תבאום יו ועמדנו שם עד הי,ת ֻמעטיםוצרח

ואחר , רידו האנקירו תכף בסמוך חזרו וה, ואחר כך.בוקרזזה הספינה ב
א ו לבעכשיולכים וואנחנו ה, ציאו האנקירוכך אחר שעה ֻמעטת חזרו וה
א השם יתברך ום הכפורים ממשמשים לבולסטנבול וימי ראש השנה וי

  : םו לשלליכנו מהרהוי
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 לא העולם, מה שזה? "תורות ותפילות"יש לך ...   �                              
רק רבנו הקדוש בדיבור אחד הוא מחיה , יודעים כלל לא ,יודעים כלל מהחיים

  ...היה בעולם לא פלא כזה עוד, כל אחד ואחד, ומקיים ומחזק כל העולם
הוא גילה , רבנו הקדוש ריחם עלינו,  מה שאנחנו יודעים זה כלום...

אבל אני ,   אני רציתי היום לנסוע לירושלים.בלי זה אין חיים, טיפה מן הים
ג "ואחר ל, ג בעומר"אז אני אהיה כאן לל? ג בעומר"מה יהיה עם ל, חשבתי

ודיבור  כל דיבור ,הגאולהזה . בעומר אני אסע לירושלים
הלקוטי  ,הוא גאולה בשביל כל אחד ואחד) של רבנו(

הוא , ההתבודדות שלוזה היה תפילות של רבי נתן 
 איזה טיפה מן הים ,איזה ניצוץ מזה הוציא

גדולתנו 'צריכים לזמר ולשורר . בשבילינו
 את  גם כןשישמעו ',..ותפארתנו

הניגון גם כן  שישמעו', ..גדולתנו"
 האבנים והוא את הוא אסף ,הזה

ידעו איפה רבי  ולא , יערברח לאיזה
 ומצאו אותו שהוא, הלכו לחפש, נתן

 '.. ותפארתנוגדולתנו' ,מנגן לפני השם יתברך
 לעשות בא הוא , אחר שקבלו אותו באבנים;

אז , אבניםקראתם עם  כל העיר יצאו ל,חופה לבנו
גדולתנו ' ,וניגן לפני השם יתברךהוא ברח לאיזה יער 

ליקוטי " בעולם היה ויש. '..ותפארתנו יגלה משיח צדקנו
כל דיבור הוא כל התורה וכל הניגונים שבעולם וכל , כזה" תפילות

, ההתבודדות של רבי נתןזה  ,"ליקוטי תפילות"כשיש כבר בעולם , הרפואות
לרפאות , לחזק אותנו,  אותנושמחל, הוא הביא בשבילינו, טיפה מן הים

 ,ל לרפאות כל העולם כל דיבור יכו,"ליקוטי תפילות"הוא עשה , אותנו
  . לחזק כל העולם,לשמח כל העולם

 להדפיס נחמן הלך", באה לרבי נתןמטולטשין אשתו של רבי נחמן 
 ,השאיר לי אף פרוטה אחדולא , להדפיס ספרי רבנו, "ליקוטי הלכות"

 בי אז רבי נתן כתב לבנו ר," שאתם תמצאו אותנו כולנו מתים מרעב,שתדעו
שיעשה עוד כיס , סיםי הוא היה לו הרבה כ,גדולהוא היה עשיר , יצחק

 לא  כל היום וכל הלילה,זה דבר יפה מאד,  נחמן טולטשינרבילאשתו של ר
שתמצאו כולנו  ": נתן ואמרה לובי לרהאז היא בא, היה להם לחם לאכול

 הוא ,השאיר אף פרוטה אחד בשביל לחם ולא ,להדפיס נחמן הלך ,מתים
  . "הלך להדפיס

 . עולם הבא,חיי העולם הבאל.  ימות המשיח, בדור הזהמה שיש לנו
 עולם הזה אין ,אבל עולם הזה אין כלל,  שיש עולם הבאאנחנו מאמינים

צריכים  ... הם כבר זרקו כל האבנים, לאהיום? היום זורקים אבנים .כלל
. כל אוטו, "חננ "? יש דלת, כל דלת, "נ נח" עם שיהיה מלא כל העולם

, בכל ישיבות,  כל התפילות צריכים להדפיס בכל העולם"ליקוטי תפילות"ה
? כזה  פלא, כבר בעולם דבר כזההיה. "ליקוטי תפילות " יהיהבכל מקום

הוציא מההתבודדות ו, זה היה ההתבודדות של רבי נתן, "ליקוטי תפילות"
  ...טיפה מן הים בשבילינו

ן ביז ועליך אמרתי מיין פייריעל וועט טליע", מכתבהכתוב בככה  ...
  ... המשיחביאת בלהיות אז אני צריך ,"משיח וועט קומען

 , הוא היה צדיק, אברהם קליסקרבהוא היה תלמיד ר) שלי(הסבא ... 
 ...ייב'Ïלמן 'Êב '¯ני '· ,אז העולם קראו להסבא שלי
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