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È�·Ï ÂÈ‰ ‰�‰ Ô‰- ÌÚÏ· ¯·„· Ï‡¯˘È... ) טז ,לאבמדבר( 

ואחר כל .  התגברות היצר הרע בכל אדם הוא בפגם הבריתעיקר
היגיעות העצומות ורבוי המסירת נפש שהצדיקים אמתיים מוסרים 

ין השטן יועד, קון נפשות ישראלינפשם ממש בכל דור ודור בשביל ת
כמו שמצינו , ין זהי בענעיקר בישראל והוהיצר הרע מרקד בינן ומתגרה

שאחר כל היגיעות שהיה לו בשביל , עליו השלום,  רבנו בעצמומשהבימי 
ש והכשילם בפגם "ובסוף ימיו בא בלעם הרשע ימ, קון נפשות ישראלית

  . הברית
צם כי לפי עֹ, ולפעמים ֻמכרח הצדיק להסתלק ולמות בשביל זה

 ,קון בשלמות בחייםיגמֹר הת אי אפשר לו ל,התפשטות הסטרא אחרא
ומזה הפגם באים כל המניעות והבלבולים . רק לאחר הסתלקותו
, המונעים את האדם מלהתקרב אל הקֻדשה, והמלחמות והמחלֹקת

, ח אל הפעלומעכבים אותו מלהוציא החיות דקֻדשה שלו בשלמות מכֹ
רחמנא , מאת קריכי כל המניעות מלהתקרב אל הקֻדשה באים מֻט

י בפרשת בֻחקתי על פסוק "רש רשיכמו שפ, לשון מניעה" קרי "כי, לצלן
ז "ו י"אותיות ט, 'ד הלכה, הלכות הכשר כלים(". אם תלכו עמי קרי"

  )ג"אות כ,  ברית-אוצר היראה לפי 
  

ÂÎÂ ÌÈ˘�‡‰ ˙ÂÓ˘ ‰Ï‡Â 'ı¯‡‰ ˙‡ ÏÂÁ�Ï... 
  )יח-יז ,לדבמדבר (

זבולון היה מספיק ליששכר הצדיק שהיה 
ל "ז רבותינו שאמרו כמו, עוסק בתורה

 עיקר שזהו, )ט, ט"פצ. ה, ב"בראשית רבה פע(
ל "ז כמבֹאר בדברי רבנו, ת ממוןוקון תאוית
ת וקון תאוי תעיקרש) כט בסימן יג ובסימן(

נמצא שזבולון הוא בחינת . ממון הוא צדקה
כן זבולון הוא קבור  ועל. ות ממוןוקון תאית

על  ווירכת'בחינת , ישראל בצידון על גבול ארץ
, ישראל על צידון שהוא גבול ארץ שסופו' צידֹן

קון יבחינת ת ינוידה, ידי בחינת זבולון זה רמז שעל
ידי  על ינויה. ישראל ת ממון זוכין לכנֹס לארץותאו

ידי זה זוכין להנצל  שעל, שמבקשים ומחפשים את הצדיק
פוש והבקשה אחר פוש והבקשה של הסטרא אחרא שהוא הִחמהִח

 ידי ישראל זוכין על  ארץעיקרכי . ישראל די זה זוכים לארץי על, הממון
  ).כט, תהלים לז(ארץ  צדיקים יירשו:  בבחינת,הצדיק

ידי צדיקים  ישראל כי אם על ואי אפשר לאדם לזכות לארץ
,  להנחיל הארץ לישראלמשהבחינת הנשיאים שהעמיד  שזהו, אמתיים

כי . לנחֹל את הארץ 'אלה האנשים וכו): יז יח, במדבר לד(שכתוב  כמו
ידי צדיקים אמתיים שעל ידם  ישראל כי אם על אפשר לזכות לארץ אי

  . ישראל בחינת ארץ שזהו, העולם דושיזוכין לאמונת ח
 אותו בחינת המתקרב להצדיק האמת ומשמש כן זבולון שזהו ועל

זבולון שטרח בפרקמטיא  כמו, כל צרכיו וממון ועושה לו בגוף ונפש
 הוא זוכה לבוא לארץ, את יששכר שעסק בתורהבשביל להספיק 

ידי  קא עליכי די, ישראל כן זבולון עומד על גבול ארץ ועל. ישראל
ידי זה זוכה לכנֹס  על, בחינת זבולון שהוא המתקרב לצדיק האמת

  )ג"אות מ',  הלכות ברכת הריח ד–לקוטי הלכות  (.ישראל ולבוא לארץ
  

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

שהוא יסוד , "שמע ישראל"בות שיש בפרשת יארבעים ושמונה ת
שש ערי : והלויים הניםיש כנגדן ארבעים ושמונה ערי הכֹ, האמונה

ועליהם ארבעים ושתים "; "שמע ישראל"בות שביכנגד שש ת, מקלט
. עד סוף הפרשה כמובא" ואהבת"בות מן יכנגד ארבעים ושתים ת" עיר

ועל כן , ושמונה ערים קולטות ומצילות מסטרא דמותאואלו הארבעים 
והכפירות ,  החייםעיקרכי אמונה , צריך הרוצח בשגגה לנוס לשם

ועל כן ארבעים ושמונה ערי הלויים שהם בחינת ; דמותא סטרא
על כן הם קולטות ,  המשכת האמונהעיקרשהם , "ואהבת", "שמע"

ואלו הארבעים . ומגנות מסטרא דמותא ומצילין את הרוצח ממיתה

לנו  קא בזה הראהידי, הנים והלוייםושמונה ערים שישבו בהם הכֹ
 עיקרוה, ים אליהםוהתורה הקדושה שצריך לנסֹע לצדיקים ולהנלו

 החיים ולהנצל מסטרא דמותא שהם עיקרבשביל לזכות לאמונה שהוא 
  . הכפירות

 האמונה בשלמות מקבלין רק על ידי צדיקים אמתיים עיקרכי 
 כי כהן הוא בחינת .הנים והלוייםשהם בחינת הכֹ, ם אליהםויווהנל

ושפתי כֹהן : "ל על פסוק"וכמו שאמרו רבותינו ז, הצדיק והרב האמת
וים וולויים הם בחינת המתחברים ונל'; אם הרב דומה למלאך וכו" 'וגו

ומי שנכשל במה שנכשל ורוצה ". ונלוו אליך וישרתוך" בבחינת ,אליהם
צריך לנוס ולברֹח ולבוא אל , יל נפשו ממיתה עולמיתלחוס על חייו ולהצ

כמו הרוצח שנכשל במה שנכשל , קא ינצל מכל רעיושם די, עריהם
על כן אין לו הצלה רק לברֹח אל ארבעים , והגביר הסטרא דמותא

הלכות . (ל"ושם ינצל מסטרא דמותא כנ, הנים והלוייםושמונה ערי הכֹ
  )ח"אות מ,  אמונה-ר היראה אוצח לפי "אות כ ',הלכה ה –תחומין 

  

  ] לידתו של רבנו הקדוש-ספר נחל נובע [

] ל"רבנו ז[נסע , בין פסח לעצרת, ה"בשנת תקס ...☺                 
תה י וגם נסיעה זו הי,ושהה שם שני שבועות, לשאריגראד

ופתאום יצא משם ויאמר ' פליאה גדולה מאוד וכו
ות גדולות ואחר כך היו שם שריפ, שבורח כמו מאש

לו היו יודעים בני י א: ואמר,כמה פעמים
אף על פי ' שאריגראד הטובה שעשיתי להם וכו

ומובן ,  רחמנא לצלן,כן כל זה טוב מעיפוש
 ,מדבריו שהצילם על ידי ישיבתו שם מעיפוש

  . רחמנא לצלן
אשרי הזוכה ויזכה , אלה מסעי בני ישראל

לידע סוד אחד מנסיעותיו הפליאות מאוד שלא 
 ואמר בעת שנסע ,יה להם שום טעם פשוטה

ן ילו היו העולם יודעים עניי א:לנאווריטש
 בכל פסיעה ; היו מנשקים הפסיעות שלי,נסיעתי

 אני מכריע את כל העולם כולו לכף ,ופסיעה של נסיעתי
  ... זכות

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
לה של רבי ישראל אחד מהתִפבור מי ששמע ִד...     �                          

גון אז נופל פחד ויראה על כל אחד ששמע בהזמן ששמע הִנ, רדונראק
  ... יתברך'בר עם האני זוכר את זה איך הוא ִד. להשלו של התִפ

, אני בקשתי אותו שיבוא אלי לטבריה, במירון, הוא היה גר בצפת
  .הוא נשאר בטבריה בשבילי!" אני אשאר פה! כן: "הוא אמר

הוא נשאר בטבריה כמה , הלך כבר לשום מקום לא הוא, כה היהוכ
כמו , כן. אולי יצליח להוציא אותי מן העולם הזה. שנים בשבילי

ספורי 'והיה ,  בלב,חבמֹ פה' ן"לקוטי מוהר'והוא ראה  .שצריכים
  ...כבר' מעשיות

  .היה דבר כזה בעולם שהוא מחדש ומתקן לא וזה עוד
 לא ל הכופרים אומרים שאור כזה עודכל הרשעים וכ, כל הכופרים

לם ֻכ, לם נופליםלוניים וכל החכמים שלהם ֻככל הִח! היה בעולם
  !מתבטלים נגד כל דבור של רבנו

, טוב שם כמו הבעל, שהיה שמו ישראל, אח שמת, ורבנו היה לו אח
אמרו  כל הצדיקים האמתיים ,כל הגדולים - פיגא ,האמא של רבנו .כן

אז בסוף היא הלכה תמיד , היה לה בנים לא -היא . עליה שהיא נביאה
  !ונפטר.. והבן נעשה חולה ...נו, היה לה בן .והיה לה בן, טוב שם לבעל

טוב  שם לקחה אותו על הקבר של הבעל -פיגא  -אז האמא שלו 
זה , ככה נותנים, ככה נתת לי מתנה", והניחה אותו עליו והלכה הביתה

  "?מדוע! ?מתנה
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הקברות ונתנה לו את הילד -לביתהיא הלכה 
  !"שיהיה אצלך,  שלךנהקח את המת", על הקבר

הם , באו אנשים ששמעו בכיות של ילד קטן
הקברות על הקבר של -הלכו ומצאו אותו בבית

ידעו מי  לא ,טוב שהוא בוכה שמה שם הבעל
אז לקחו אותו לעיר , של מי הילד, הוא זה

  "?למי הילד: "בוז ושאלו'מעז
אז נודע ,  בעיר שהוא של פיגאעד שנודע

  .טוב-שם-שהוא נכד הבעל
אז קראו . ישראל,  הילד הראשון-שמו היה 

  ! הנפטר-' ישראל נפטר', 'ישראל מת'אותו בשם 
שהוא ] קארדונר[אני שמעתי מרבי ישראל 

, טוב שם של הנכד הבעל, ראה את המצבה שלו
ישראל 'הוא ראה את המצבה וכתוב על המצבה 

.. הוא נפטר. ה כתוב על המצבהככה הי. 'מת
  !המתים-יתיוהיה תח

זה מֻפרסם בכל העולם שהוא היה . זה היה בימינו
  ...רבנו הקדוש. ורבנו הקדוש היה אחריו. נעשה חי, מת ונחיה

  .ן מאומןָמְח ַנָמְח ַנְח ַנוזה משמעות ַנ, שמו נחמן
  ...מעינות, מעינות, מעינות, מעינות, יש עוד ועוד

  !בלי סוף ותכלית.. יש עוד ועוד ועוד ועוד ועוד
ושאל אותו , להנכד, טוב הקדוש בא אל רבנו הקדוש-שם-הבעל

יש יאז הוא מתב.. כשעולה העבודה של רבנו, מדוע הוא מצער אותו
  !שהוא חי

כשעולה לשמים ? מדוע אתה מצער אותנו, מה: "הוא אמר לרבנו
 ,ישיםימתב, ישים ממנהיבאז אנחנו מת..  יתברך'העבודה שלך אצל ה

  ...!" פנים.. אין לנו שום! מתבטלים לגמרי
  

  )כה-כב,  יראה ועבודה–לקוטי עצות (

בים וכל ות ומעשים טווכל המצ� � � �                                             
תיהן של צדיקים הם ולדו תעיקרכי , לדהו הם בחינת ה'דת הועב

ל כמה חבלים לדה צריכה לסבֹודם הלדת קֹו שהיווכמ. ביםומעשים ט
, 'דת הוכן ממש בעב-וכמ', וכו' יואב'ו' אח'וצירים ולצעֹק כמה קלין של 

, תו כמה יגיעובהכרח שיהיה ל,  תשובהודה אוצה לעבֹד איזה עבוכשר
ת וכמה ות וכמה כפילוי וכמה גניחווצריך לצעֹק כמה קלין של אח ואב

, תות קשוכי כל התחל, אֹדשאז קשה מ, ובפרט בהתחלה', ת וכווהטי
קֹדם שמתחילין איזה ' ת וכוותר כמה קלין וכמה גניחוואז צריכין בי

, 'דת הו בא בנקל עבוכן אינ-כך לאחר ההתחלה גם-וגם לאחר; התחלה
ת איזה ֻעבדא וכין לעשול קֹדם שז"ת כנות וכמה תנועווצריכין כמה יגיע

ן אל יבהלוך כ-על. ל"רק ההתחלה קשה מאֹד כנ, דורשיהיה לה ִה
 .ל"ל הכל כנכי בהכרח לסבֹ, בר עליךוניך על כל מה שעורעי

כן קֹדם כל מצוה -על. הצדקה מרחבת כל הפתחים של הקֻדשה� � � � 
ת וכדי להרחיב פתח הקֻדשה שצריך לעש, תן צדקהב ִלודה טוועב
  .כנֹס בהםכך ִל-יהיה קשה וכבד עליו כל ולא ,ודתובעב

ואז , כין לחסדוידי יראה ז-ועל, כין ליראהוידי צדקה ז-על� � � � 
 . בלי מניעה מהפרנסה'דת הולין לעסֹק בעבויכ

-על, ר שאין בהם שלמותוידי הזקנים מאריכי ימים שבד-על� � � � 
כל מה , כי צריך האדם. םוחס ושל, זה מתגבר חכמת הטבע-ידי

ם וכי כל י, ם קֻדשה ודעתוסיף בכל יום מימי חייו להו יוסף ובא לוושנת
ורק זה נקרא זקן , 'דת הותר בעבו צריך שיאיר ביכך-ם שבא אחרווי

סיף קֻדשה ו מוואינ, םוחס ושל, גם את ימיוואבל כשפ; דקֻדשה באמת
רק אדרבא הוא נקרא ,  נקרא זקן כללו אינ,פי שמזקין-על- אף,םובכל י

. לםו חכמת הטבע בע,םו חס ושל,נק ומתגברו יויד-ועל, קצר ימים
 .קון לזה  צדקהיוהת

שנזכה להמשיך יראה , ן דקֻדשהוידי התגלות הרצ-ותזכנו על ... � 
רא ולרעֹד ולפחֹד ממך תמיד ולעבדך ביראה יונזכה להתי, לה עלינווגד
בדו את ִע ": שכתובוכמ, לה ובשמחה רבהוגד
בפחד וברעד נמליכך ".  ביראה וגילו ברעדה'ה

ידי -עד שנזכה על, אחד יחיד ומֻיחד, עלינו
ל מאתך והמשיך חסד גדשה לוהיראה הקד

לה וזה להמשיך שפע גד-ידי-ונזכה על. עלינו
בלי שום יגיעה , להובה בהרחבה גדוופרנסה ט

רק אתה לבד , ובלי שום עסק ומלאכה כלל
נצטרך  ולא .תנו כלליתכלכלנו בלי שום עשי

 שום מלאכה ומשא ומתן ולא ת שום עסקולעש
רק , ב שום מחשבה בשביל פרנסהלחשֹולא 

תן לנו כל צרכינו ל לבד תחיינו וִתוגדבחסדך ה
  . מאתך לבד
ידי -ונזכה שתהיה מלאכתנו נעשית על � 
ועמדו זרים  ":ויֻקים בנו מקרא שכתוב, אחרים

ואתם , ורעו צֹאנכם ובני נכר אכריכם וכֹרמיכם
כי , "נו יאמר לכםקיאלֹ תקראו משרתי 'ההני כֹ

לו יואפ, דע כי צרכינו הם רבים מאֹדואתה י
יה יאכילה ושת, ת לבד הם רבים מאֹדורחיההכ

דקה תן צוצרכי מצוה ִל, תוומלבושים ודיר
ושאר הצטרכות , מודושכר ִל, וגמילות חסדים

ת ו לבל,םו חס ושל,ליםואשר יכ, ההכרחיים
' לקוטי תפילות ב (...הימים על ההכרחיות לבד

  )' מתוך תפילה ד–
  

  )א"כ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  . טבריא, ט"יר תשייא' ו, ה"ב   �                 
 ו לבושנשא, הה ויקרהונאמן לבי הדגול בנשמה גב

אשרי , רור ולמצֹא המים עֻמקים שמהם גדלה האמונה לכל דלחתֹ
  .ם וישע רבושל. וחלק

 על הנסים ,םום ויול בשמחה רבה בכל יות פורים גדועלינו לעש
ת ורו עמנו בדוחסד' ת אשר הפליא הות פלאי פלאוראות הנווהנפלא

דושים ידוש שבחיר החדש חו של הצדיק אות בחלקו שזכינו להי,הללו
פה והצ, רנווחדי שבדישהוא המנהיג האמתי הי', רא ונשגב וכוופלא נ

ן ולתקנם בתכלית ותם משמד לרצו להעל,תורוף כל הדוומביט עד ס
 ורש תכלית האמת לאמתלם שהוא שֹוהממשיך אמת כזה בע. קוןיהת

 ורשטול השקר בשֹ ִבעיקר ויד-שעל,  בשום אֹפןואפשר לקלקלשאי 
  !ןולגמרי עד קצה אחר

 הוא מחמת רבוי המחלֹקת ,וי אריכת מרירת הגלות של עכשעיקר
ל לשמח ו שיכ,דעים היכן הוא הצדיק האמתו עד שאין י,שבין ישראל

 וצצות אלֹקותולהאיר בהם את התנ, ך מרירת הגלותואת ישראל מת
הצדיק האמת שהוא בחיר שבצדיקים .  השמחהעיקר שזה ,יתברך

ת ושות קדועצ, ת מאֹד מאֹדות עֻמקומגלה ומאיר בלב האדם עצ
ל המתגבר ומשתטח על האדם בכל פעם ושך הגדקף החֹך תֹות לתואמתי

הוא , משהל שהוא בחינת והצדיק הגד .םו חס ושל,להחשיך הכל
עד שיש , לא כזהפרא ונשגב כזה בשכל ִנון נום עליורה ממקוממשיך ת

  !לם ועדו לעורתו שיעסקו בת,תות כל הנפשו להשיב ולהחיורתוח בתכֹ
 ,ר של שקרולם מנהיגי הדודבר מקים בע-הסטרא אחרא והבעל

לו אין שום דבר י כא,לםות ומטעים את העות ונפלאולושמתפארים בגד
אלו . ידם למכמֹרת היצר הרע-כדי שיפלו על, נמנע מהם והכל בידם

  !קראים נביאי השקרים נהשקרנ
לם לידע לם ויזכו ֻכוויתגבר ויתגלה האמת בע, כשיהיה נדחה השקר

יתברך ' ידי זה הכל יחזרו לה-על, מהרבי האמת שיתפרסם ויתגלה
  .אחד שכם וויהיה שפה אחת לעבד, לםות העולו ֻאמיואפ

לה מאֹד מאֹד ו גדוויש שנפילת, יתברך מאֹד' כשאדם נתרחק מה
ד ו עו שאי אפשר לו עד שנדמה ל,תום תחתיותהוירד לעמקי עמקי 

ידי מעשים רעים -יתברך מחמת שנתרחק ממנו מאֹד על' להתקרב לה
אל ומחפש ורש ושון ודי עדיופי כן כשהוא מחזק את עצמ-על-אף', וכו

כה שתהיה הירידה ואזי ז, ומבקש עצה ותחבולה לשוב אליו יתברך
ת וסק להעלואמת הע לצדיק הו כפי התקרבותעיקרוה. תכלית העליה

ן ולהארת הרצ, מם שהםורה מאֹד ממקוקים מהתופלים והרחוכל הנ
שים העֻמקים ונשגבים מאֹד ותיו ורמזיו הקדו ועצורתון בכֹח תוהעלי

  .לםו נפסק לעוף ותכלית שאינומאֹד עד אין ס
ל וידי הצדיק הגד-לם נעשין רק עלושכל התקונים שבע, לוזה כלל גד
ואחד כפי מה שמתגבר להתקרב לזה הצדיק וכל אחד , בחינת משיח

צא בכל פעם מכל ו כן יוכמ, ו לדבריו היטב ולהאמין בו ולבות אזנוולהט
  ...!ו ויתקנותוויעלה א, דח לשםלם שִנות הרעים שבעומוהמק
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