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לם אינם וכי רֹב הע,  היין בפרט בימי החֹלתימשתיצריכין ליזהר מאֹד 
ידי זה  וגם מתגברין על. "ולא זכה משממ"ואז אדרבא , כים ליין המשמחוז

שזה בחינת , "אל תרא יין כי יתאדם"בבחינת , תרורתיחת הדמים בי
והוא ,  מהדמים שבחלל השמֹאל שבלבואחיזתפת עמלק שיהתגברות קל

 בפרט ,תושמשם התגברות כל התאו, בבחינת עכירת הדמים בחינת עצבות
  .ות משגלותא

ידי פגם הענבים שהוא פגם היין שבזה  כן כל פגם המרגלים היה על ועל
): ה, בראשית רבה פרשה יט(ל "תינו זו שאמרו רבוכמ, ןופגם אדם הראש

שזהו בחינת , בהי מן התווכן נֹח נכשל בזה ביציאת. וסחטה ענבים ונתנה ל
והימים ימי ): במדבר יג(וכתיב ', ל ענבים וכוומה שהמרגלים ֻרבם נטלו אשכ

, שין מהם ייןוידי בחינת ענבים שע ל חטאם היה עלוכי כל מכש, בכורי ענבים
קר יכי ע, ישראל ש ארץוידי זה נתעו בדעתם ואמרו שאי אפשר לכב שעל

ל וראו שעמלק הוא וכי היה להם דעת גד, פת עמלקיידי קל ה עלם היטעות
 פי על  ולא התגברו לבטל דעתם נגד משה רבנו שאף,פה חזקה מאֹד מאֹדיקל

ידי  כן הפחידו את ישראל על ועל, ו ולעקרו כח להכניעוכן יש ל
, שב בארץ הנגבועמלק י): שם( שכתוב וכמ, יקאיעמלק ד

). יח, בר רבה פרשה טזבמד(ל "תינו זו שאמרו רבווכמ
כי שם , קאיל ענבים דיוידי אשכ כן נכשלו על ועל

וזהו , פת עמלקיתר קלובענבים בחינת יין נאחז בי
ת וש אשכלו ענבי רוענבימ) דברים לב(בחינת 

  .רת הדמיםושזהו בחינת תגב', ת וכוורומר
 של ול מעצת מרגלים בכֹחוצישע נוויה

, עמלקפת ישע מכניע ומכרית קלוכי יה, משה
ל של "ידי הענבים הנ נכשל על לא כן ועל

אדרבא זכה , ישראל המרגלים שפגמו בארץ
כן   ועל.ישראל להכניס את כל ישראל לארץ

 על,  של עמלקוקר כריתות זרעיבפורים שאז הוא ע
כי אז מכניעין , לה להשתכר בייןוכן אז הוא מצוה גד

כי , ויד כין לשמחה עלוקא שזיידי היין די עמלק על
אות ',  הלכה ז–הלכות שבת . (ידי שמחה  עלוקר הכנעתיע
  )' אות ג,שכרות –ח לפי אוצר היראה "ס
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ת על שרצו ום לטעויתברך מק' וזה בחינת חטא המרגלים שנתן להם ה
בה ואני אמרתי להם שהיא ט, ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, תר מדאיולחקֹר י

 כי ארץ. 'ת וכוום לטעותן להם מקוחייך שאני נ', האמין וכורצו ל לא והם
ת ום אחר והם רצו לראו שכתוב במקוכמ, קר בחינת אמונהיישראל היא ע

פי  על ולא רצו לסמֹך על אמונה אף. ישראל בעיניהם מיד איך באין לארץ
: כן אמרו פי על אף, ראים ונפלאים כאלהופתים נות ומותושכבר ראו א

ת ולהבין האמת וכי רצו לרא. 'לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וכונשלחה אנשים 
ם ות עד היורות וגרמו בכיה לדום לטעויתברך מק' כן נתן להם ה על, מיד

יתברך ' כי כן דרך ה, קר הגֻאלה תלויה בזהיוע. ידי זה שמתארך הגלות על
כן הוא  פי על אך אף, סק ברחמיו לקרב את האדם בכמה דרכיםושהוא ע
וכשמתחזק באמונה . ן ובחירהום להסתפק קצת בשביל נסיו מקומניח ל

 ויתברך והאיר ב' ידי שמסתכל על האמת על כל החסדים שעשה ה שלמה על
ב ו בודאי יזכה לכל ט, היכן האמתודיעוק רמזים בכמה דרכים להומרח

ם ויתברך מק'  הותן לונ, ת לפרֹשואנואבל אם ירצה לבקש ת, אמתי ונצחי
תר קֹדם ות מאֹד ביות ועצומולות גדו וצריך אחר כך יגיע,תרותר ויות יולטע

לם ולא יזכה אל ול לפטר מן העועד שיכ. שיזכה אל האמת וֻכלי האי ואולי
א ול ולהתגלגל בכמה גלגולים עד שיבול מה שיסבוהאמת ויצטרך לסב

  ן קל להשליך וידי נסי  עתה עלות בו לזכושהיה ביד, להתקרב אל האמת
  .ון ולהסתכל על האמת לאמתווהנצחד וות הכבותא
  עד אנה ינאֻצני העם הזה :  ואמר למשה,יתברך' וזה שהקפיד עליהם ה     

  נו יהי. ות אשר עשיתי בקרבוהאֹת בכל   בי  יאמינו לא   אנה ועד               
ידי כל  א כבר התחלתי להאיר להם האמת עלכי הלֹ, ל"כנ              

ת שלהם וין אינם מאמינים מחמת הקשייבקרבם ועדת אשר עשיתי ותוהא
כן גזר עליהם אז הגלות והֻחרבן שנמשך  על. ת הכל מידוצים להבין ולראושר

ין זה שמי שירצה להסתכל על יר בענור ודות בכל דועד הנה שיצטרכו להתנס
יוכל להבין היכן , ויתברך להאיר ב' ידי כל מה שכבר התחיל ה האמת על

ובזה . ל להבין ולהפך להפךו יכוונה על כל מה שאינהאמת ויתחזק באמ
אי ותב:  שכתובוכמ, קר הגֻאלה תלויה באמונהיכי ע, קר הגֻאלהיתלויה ע

לקוטי  (.והבן היטב אם תרצה לחוס על חייך הנצחיים. תשורי מרֹאש אמנה
  )ז"טאות ',  שבועות ב-הלכות 
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בפרשת (ת נסכים לפרשת המרגלים ומך פרשת מנחוזה בחינת מה שנס
): א, ויקרא ב( שכתוב וכמ, ןוכי קרבן מנחה הוא בחינת הארת הרצ). בשלח

נאמר  לא :):ת קדופ מנח"ע(י "רש רשי שפווכמ, ונפש כי תקריב קרבן מנחה
לו הקריב ימעלה אני עליו כא,  עני-  להקריב מנחהומי דרכ, נפש אלא במנחה

ת וכי כל הקרבנ. קקות חזק במסירת נפשון והשתובחינת רצזה ' נפש'. ונפש
זה בחינת ' תם וכווחטין אומכין עליהם ושות שסופות ועושל בהמ

והיא , אבל המנחה אין בה שחיטה, זביחת היצר כמובא
, .)נדרים מא(אין עני אלא מן הדעת , בחינת קרבן עני

 דעת ובים ואין בונו מי שהוא עני במעשים טיהי
צה וכן הוא ר פי על  ואף, לגמריויצרח את ולזב

רה עצה שיקריב ו התו נתנה ל,'להקריב קרבן לה
שזהו בחינת קרבן מנחה , ונונו רצי הי- ואת נפש

 שאין בה שום , שהיא קרבן עני,שנאמר בה נפש
' כן היא יקרה מאֹד בעיני ה פי על  ואף,שחיטה

יתברך עד '  חזק כל כך להונויתברך מאחר שרצ
 ונע את עצמו מולה אינו הגדויותשגם הוא בענ

נו בחינת קרבן מנחה ידהי', מלהקריב קרבן לה
  .ןושהוא בחינת נפש בחינת רצ

כי , ת לפרשת מרגליםוכן נסמכה פרשת מנח ועל
ואמרו (ן וקון המרגלים שפגמו ברצית הם תובחינת מנח

שהמניעות לבא לארץ ישראל גדולים כל כך עד שאי אפשר 
ן וידי קרבן מנחה ממשיכין הארת הרצ כי על. )םלשברם בשום רצון בעול

אמן כן יהי , בוף יתתקן הכל ונשוב לארצנו בקרוף כל סוידי זה ס  שעל,ל"כנ
 )'חאות ',  הלכות ברכת הריח ה–לקוטי הלכות  (.ןורצ

  

  ] סיפור מלידתו של רבנו הקדוש-ספר נחל נובע [

לברית מילה בשבת ק מעזעביז ונכנס "לידתו היה בק ☺                  
הגדול וכל שנותיו היו כפי הנשמע בערך ארבעים שנה פחות מעט כי בשנת 

יום רביעי ' הארבעים נפטר ונסתלק למעלה למעלה בירח האתנים בחג ביום ג
א באומין העיר אשר בחר בה בחיים חיותו לשכוב "י תשרי תקע"של סוכות ח

ח שנה " היו כי אם לואחר כך שמעתי ששנותיו לא. שם כמבואר במקום אחר
ח ניסן בשבת וזה "ב היה ר"ידוע כי בשנת תקל(וחציו וכפי הנראה כך האמת 

  ).ל"ל לשני הדעות הנ"היום שנולד בו רבנו ז
מן יום לידתו עד שנתגדל ונעשה בר מצוה עד כניסתו לחופה הכל  ☺ 
ין עבודתו יוכבר מבואר קצת פחות מטיפה מן הים מענ. ק מעזבוז"היה בק

והנשואין ' אלו הימים בימי קטנותו ממש התעורר לעבודתו יתברך וכושגם ב
שלו היו במעדוועדיווקע כי משם נשתדך עם בת הרבני הנגיד המפורסם 

וחותנו היה איש נכבד מאוד . ל"אפרים ז' בתורה וביראה מורינו הרב ר
אך אחר כך נתגלגל הדבר עד שקבע . ומיוחס מקור חוצבו היה בזאסלאב

ר אוסאטין ובשאר כפרים שהם מהיישוב של מעדוועדווקע והיה ישיבתו בכפ
ל והיה מפורסם בשם טוב בין כל הצדיקים המפורסמים "מחזיק כפרים הנ

גם אשתו היא חמותו של . ב מאודשכולם נתאכסנו אצלו כי היה איש חשו
  ל ותיכף ביום " וזכה להתחתן עם רבנו ז .כשרה מאוד  אשה  תהיהי ל "נו זרב
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  ' לה ומתגעגע  משתוקק  היה  מהחופה  יציאתו  אחר  החופה                          
   ומאז היה עוסק  ר רבי בער"שמעון ב' נתחבר תיכף עם ר' יתברך וכו               

ביגיעה גדולה ובמסירת ' ל ויגע וטרח בעבודת ה"בכפרים הנ' בעבודת ה          
 למעזיבוז וחזר ונסע ממעזבוז לשם וגם והיה נוסע משם לפרקים. 'נפש וכו

והיה מעוררם מאוד והמשיך ' היה דרכו לדבר לפרקים עם אנשים בעבודת ה
יתברך בהשתוקקות נמרץ וברבות הימים ושנים שהיה מתענה ' את לבם לה

ובהתבודדות בלי שיעור ונסיונות אין מספר והוא ' ומתייגע מאוד בעבודת ה
בתוך כך התחילו קצת אנשים ,  שולחן חותנול על"עדיין היה יושב בכפר הנ

ל והכל היה "בכפר הנ. להתקרב אליו קצת גם בהיותו יושב על שולחן חותנו
בימי נעוריו ממש קודם היותו בן עשרים שנה כי היה זריז גדול בעבודתו וגם 

  ...ל"התחיל בקטנותו ממש כנ

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  !הכל בשבילנו    �                             
  !היה בעולם לא עוד! מי שמע פלאות כאלה,  ראה מי

של , השטותים של הכסף, אבל יש דברים כאלה שזה מפסיד הכל
 ןיבפרט אמת כזה שעדי, האמת מנצח הכל,  אבל הוא מנצח את הכל.התאוות

  .נתגלה בעולםלא 
. ריו אנחנו חולים כאלה שאנחנו צריכים רפואות חדשות לגמיעכש

  ...רפואות כאלה
לקוטי 'ב, הוא רואה בכל דבור של רבנו הקדוש, מי שמחפש באמת

רק להכניס את מֹחו ולבו , 'לקוטי תפלות'ב', ספורי מעשיות'ב', ן"מוהר
  .םיאז הוא זוכה לקבל ולקי, באמת

מעשיות כאלה , הוא רואה בעיניו, מי שיש לו איזה חלק באמת באמונה
  !אין כמוהם,  אין בעולם,אין! היה בעולם לא יןיעד

  ! אין בעולם-תפלות כאלו 
נתגלה  לא יןילב כזה עד, דעת כזה, חכמה כזה

  !ו יתגלהיעכש. בעולם
לקוטי 'יש כבר , רבנו הקדוש כבר נמצא בעולם

יש , כאלה' ספורי מעשיות'יש כבר , בעולם' ן"מוהר
שכל דבור יכול להחיות , כזה' לקוטי תפלות'כבר 

מה .  יתברך' כל העולם להולרפאות ולהפֹך את
  ...פה מן היםימגיע לט לא יןילה לנו עדישג

 ולהכנס ,וכשזוכים לשבר באמת את העולם הזה
  ...מה שזה, מה שזה, מה שזה, בהיכל רבנו הקדוש

, כזה' ן"לקוטי מוהר '-ים ייכולים לראות בעינ
? שיחות כאלה יש בעולם? תורות כאלה יש בעולם

  !א כלליות כל התורההוא אמר שכל שיחה שלו הו
  .אמר דבר כזה לא שום צדיק

', עלים לתרופה'.. מכתבים כאלה, מכתבים
  ...מי ששם לבו הוא רואה, מכתבים כאלה

.. כאלו' ספורי מעשיות'! ןיהיה בעולם עדי לא כאלה' ספורי מעשיות'
מי ראה ' שבע בעטלירס'והמעשה האחרונה של ה', חכם ותם', 'בערגר ועני'

  ?מי, כזה
 לראות ולהרגיש ולהבין יכול, ים יכול להרגישים ועינייזנושיש לו אמי 

  ...אשזה עוד ל
  !רפואות חדשות, ן חדשימעי, ין שנובעימע.. יש עוד ועוד ועוד ועוד

. הייתי חי בעולם לא -פה מן הים מה שזה יהייתי זוכה לראות ט לא אם
  .כדי שאוכל להכניס בלבי אור כזה, עבר עלי מה שעבר

ים הרבה לדבר שצריכים אותם כמו שצריכים הנשימה על יש דבור
  .החיים

קון משום ימחלות כאלו שאי אפשר להגיע לשם שום ת, מה שיש בעולם
  !והוא מהפך הכל. אבוד לגמרי, עזרה

  !"ואין יודעים כלל.. 'גדול ה: "יש שיחה שאמר
מאיר . ושהוא מאיר בנו, קוןיקר תיבכל דבור שיצא מפיו הקדוש הוא ע

. כל המפתחות אצלו. הוא פותח כל דבר שצריכים, בהתורה, 'אמונה בהבנו 
  !והוא פותח במפתח אחד כל האורות

 רבנו הקדוש פותח כל השערים של! ורבנו הקדוש פותח, דבר סוגר-הבעל
אבל יש . היה בעולם לא דבר כזה עוד! של כל התקונים, התשובה ושל הכל

  ...סודות, סודות
  

  )ח-ז, ונסיעות לדרכיםטלטול  -לקוטי עצות (

  ם ואין שום מק, כשיש להאדם לב � � � �                                             
  ני אי ום פלו שום התנצלות שבמקוואין ל,  יתברךודתושימנעהו מעב    

  ת של ומוכל המק,  לבוכי כשיש ל; 'דת הו לעסֹק בעבואפשר ל              
 .ולם הם שלוהע              

  כי מקוה מֻסגל , זהר בטבילת מקוהבדרך צריכין ִל � � � � 
 .צחיםונצל מרלִה
  כלה שארי ולבבי . חפצתי בארץ לא מי לי בשמים ועמך" � 

ת ומואשר בכל מק, ן כלואד, לםו של עונורב". לםוים לעקצור לבבי וחלקי אלֹ
, רחם עלי למען שמך. מךולם מקולם ואין העו של עומוכי אתה מק, ממשלתך

עד , לב ישראלי באמת, דתך וליראתךור לעבו לי באמת לב כשר וטהותן
ל ודך הגדוך לבי שכינת כבושיהיה נמשך לת, דךושאזכה שיהיה לבי משכן כב

 וכמ, שות של כל אחד ואחד מישראל עמך הקדוך לבבוכן בתוש השווהקד
ש ו מלמד שהקד:נם לברכהותינו זכרו ודרשו רב.כםו ושכנתי בת:שנאמר

ות הוא קקר האלֹיוע. ך כל אחד ואחד מישראלו בתושרה שכינתברוך הוא מ
  . לםוים לעק צור לבבי וחלקי אלֹ: שנאמרו כמ,בלב

 עד שלא יוכל שום ,ותךקרחם עלי ועזרני וזכני שיהיה לבי מלא מאלֹ � 
תך ורק אזכה להכיר א, דתך ומיראתךותי מעבוע אולם לבלבל ולמנום בעומק

כי לית , לםולם ובכל דרגא ודרגא שבעות שבעומותך בכל המקוא אוולמצ
כן - עד שאהיה גם,ת נכלל בך בכל לבבי באמתוזכני להי. אתר פנוי מנך

לם יהיו ות שבעומועד שכל המק, ומולם מקולם ואין העו של עומובבחינת מק
 ,תיוולא יהיה להם שום כח לבלבל א, טולבטלין ומֻבטלין נגדי בתכלית הִב

תך וא אותך ולמצוכל להשיג ארק אּו, ה משום דבר שבקֻדש,םוחס ושל
  . לםות שבעומוולהתדבק בך באמת בכל המק

ין כל הטלטולים ירני ותלמדני בכל עת ועת איך להתנהג בענוות � 
, אחנה בביתי' הפי -על, נך באמתופי רצ- שיהיה הכל על,ת לדרכיםוונסיע

בכלליות וכל סדר הנהגת הנסיעה והחניה . אסע כל נסיעה ונסיעה' הפי -ועל
ם ום ומקוובכל מק, נך באמתוובפרטיות ובפרטי פרטיות יהיה הכל כרצ

ותך באמת קא שם אלֹואזכה למצ, נךוא לשם בחניה ובנסיעה כפי רצושאב
לם ום שבעותי שום מקוואל יבלבל א, ולהתקרב אליך ולהתדבק בך באמת

ב ודבוק ורק אהיה סמוך וקר, דתיך ומיראתךומעב
לם בכל דרגא ו שבעתומואליך באמת בכל המק

  . לםוודרגא שבע
ת לבי ורחם עלי למען שמך ומלא משאל � 

י מֻרבים מאֹד ודעתי קצרה יכי צרכ, בה ברחמיםולט
רחמן מלא . מאֹד לבאר חלק אלף ורבבה מהם

יחד לבבי ליראה ", טהר לבי לעבדך באמת, רחמים
ן חדש וים ורוח נכקר ברא לי אלֹולב טה, שמך

צורי ' הן לבי לפניך ופי והגי- אמריןויהיו לרצ, בקרבי
  )ב" מתוך תפילה נ–' לקוטי תפילות ב. ( אמן,"אליווג

  

  )ח"י מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ט"תשי' ז אדר ב"כ, ה"ב   �                      
 המתגעגע ,לבי לבי נהורא דעיני המתוק ונעים

באֹהל האמת הנמצא בהר של זהב  לגור ומתאוה
  . אשרי חלקו,  מרגליתומבצר של

, וים אליו לאֹרך ימים אמתיים ונצחייםוולביתו ולכל הנל שלום רב לו
  .אמן

גינארט  אריין אייך האב איך"  :ל"ז נתן לרבי פעם אמר ל"ז הנורא רבנו
פאר : "רבי נתן ואמר ענה ,"]אני תפסתי אתכם בשק שלי[" "אין זאק אריין

  . "]קשר אותי היטב["" בונד מיך גוט
 שבאנו לזה העולם . מה אנו שותקים כשזכינו לדבר כזה!ה אחי לבביאה

 נורא שבחדושים דושִח ,בזה הזמן שמאיר אור האורות צח הצחצחות כזה
ונעלם ונסתר מאֹד מכל  והוא כמוס, ין לא היה מימות עולםישעד כזה

בעת הזאת בימינו אלה בעֹצם קצף ' ואנחנו זכינו בנפלאות חסדי ה, העולמות
ם כל ידוש חדש כזה המחיה ומקישנמצא כבר סוד ִח,  ותֹהו ובוהושךהחֹ

 בכל דבור -לו הגרועים ביותר שאין גריעות מהם י אפ,הנפשות שבעולם
בכל עת , בכל מקום שהוא, ומגלה ומודיע לכל אחד בכל מקום שהוא, ודבור

' אשרינו מה טוב חלקנו וכו. אתו ועמו וקרוב אליו מאֹד מאֹד' כי ה, ורגע
  . ו יודעים מאוצרות נשגבות כאלהשאנ

 כל תגמולוהי 'המה נשיב ל, מה נדבר, אמרמה נֹ, הקיצו ורננו שוכני עפר
,  חולים וחלושים בחולי הנפש כמונו בדורות הללו-עלינו שהחיה אותנו 

בשבעה משיבי טעם שיכולים להחיות ולהשיב בהם , במטעמים קדושים כאלו
בי רבבות אלפים וִר' אמר אשרינו וכוואם נכפל ונֹ. כל הנפשות שבעולם

ונרננה ' בעל החסד ישביענו מרֹב טובו הצפון וכו.  לא יספיק-פעמים על זה 
  !ונשמחה כל ימינו
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