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Úזה  ידי כן רק על רה היה גםות דם מתןות שקורוקר הפגם של הדי

תן וכי אז בא', ן נח ומתושלח וכווכג, תיהםורושחלקו על הצדיקים שבד
מדין הצדיקים בבית ופה שהיו ל ת היה כל הלמוד רק בעלורוהד

לם ואבל רֹב הע; ל שם ועבר שו בבית מדרש:ל" שאמרו רזוכמ, מדרשיהם
עד שמחמת , רצו לשמֹע להם ולהתבטל אליהם בשלמות ולא חלקו עליהם

 שים נעשו אצלם סםווכל הלמודים הקד, זה הפכו דברי אלֹקים חיים
היה , ואך מי שנגע יראת השם בלב". ופֹשעים יכשלו בם"בבחינת , ותומ

 יתברך מקבל גם אז דרכים ישרים מצדיקים אמתיים להתקרב אליו
 מתוך ספר אוצר היראה ו"אות ט - 'ה  ראשית הגזכות הל-לקוטי הלכות (
  ):' מ- מחלוקת -

  
 ...‚…ÈˆÚ ˙·˙ ÍÏ ‰˘Ú ¯Ù)   יד,ו(    ]

Â ת של נח וכי התב.  שהלכו על פני המיםמשהזה בחינת תבת נח ותבת
קר מימי המבול יכי ע. רהות הדבורים של התותיות ואונמשכו מתב, משהו

ת ותיועד שלא יכלו א, יתברך ופגמו בברית' מת שחטאו נגד הנמשכו מח
כי גם בימי נח קֹדם מתן , לםו העלקייםלם וורה להתצמצם בזה העוהת

ובה , לםורה שקדמה לעות התותיוידי א לם עלוקר קיום העירה היה עות
וינו בשבע ווגם כבר נצט. לם כידועוברא הע

, לם אזוובהם היה תלוי קיום הע, תוומצ
היו  לא ידי זה ועל. עברו עליהםוהם 

לים לצמצם מימי ורה יכות התותיוא
ומשם נמשך שנפתחו כל , םוהים והתה

ונח .  עד שבא המבול,ם רבהות תהוינימע
ידי התבה שנמשכה  ל עלושהיה צדיק נצ

ידי  על היינו ,ת ודבורים ממשומתב
ידי  על, לקייםרה שזכה ות התות ותבותיוא

ידי זה היה כח  ועל, זה זכה לכנֹס בתבה
ל הוא וידי זה נצ ועל, בהתבה לילך על פני המים

  .לםום העיונתקי'  וכוווזרע
מחמת שהיה , ל בתבה על פני המיםושנצ, משהוזהו גם כן בחינת תבת 

 לא  רק נח...לורה שהם מצמצמין את מימי הים הגדועתיד לקבל את הת
 ו את עצמכי אם להציל, רהות התותיוידי התבה שהם בחינת א זכה על

ת ות ותבותיוומסר א,  הציל את כל ישראלמשהאבל , לםו לקיום העווזרע
 הלכות נשיאת כפים -לקוטי הלכות ... (לםות עורורה לכל ישראל לדוהת

 ):' ט-' ה
  
  ...‰˙·‰  Ï‡ ˙‡·Â)   יח,ו(    ]

Âו שמסר נפשמשהעה נאמן כו שלא היה ר,שוהר הקדוזה שמובא בז 
קש י אברהם שבאפילוקש רחמים כל כך ויבא  לכי נח, ורובשביל בני ד

תר ו ביו שמסר נפשמשהכ לא אבל', והתפלל על אנשי סדֹם ועמֹרה וכו
כי באמת הצדיק . שוהר הקדוין שם בזיע', ן מחני נא וכוואם אִי: ואמר

תר החסד ות ביול לגלו כן יכו וקֻדשתוכי לפי עֹצם זכות, ור הכל תלוי בוהד
 אם אפילו ,לם בכל עתו את העלקייםל ווא יכידי זה החסד ה שעל, הנעלם

 ואיך שהוא תמיד יש חסד הנעלם שאין ,קיםו שהם רחוקים כמולם רחוהע
אבל , לם תמידו העלקייםלים וידי זה יכ  שעל,מגיע לשם שום פגם כלל

לם ויתברך ברא את הע' כי באמת ה, דייקאר והכל תלוי בכח הצדיק הד
אבל אחר שברא , לם חסד יבנהועל בחינת " לבד שהוא החסד הנובחסד

לם והכל ום העי כן מקיונו ורצוכי כפי כח, רולם הכל תלוי בצדיק הדוהע
  . ותלוי ב

ל "ת החסד הנור המבול אם היה אז מי שיוכל לגלו בדאפילוכן  ועל
. לם גם אזום העיהיה באפשר שיתקי, םו רבנו עליו השלמשה והנעלם כמ

  היה מגלה החסד הנעלם ולא   ,משה ו כמ כל כך  ומסר נפש לא ומחמת שנח
  
  
  

 נח היה ֻמכרח אפילו ו,לםולם והחריב כל העוכן היה מבול בע על, אז
אבל מאחר שנתן , פי שהרבה רוח והצלה לפניו על  בתבה אףולהסתיר עצמ

כן  על, ת החסד הנעלם להגן עליהםול להתגלוהיה יכ ולא רשות למשחית
כי הצדיק הוא , תום ונעלם ונסתרת סו נח הצדיק היה ֻמכרח להיאפילו
ת ו כח לגלוכן מחמת שלא היה ב ועל. ל"רה בחינת החסד הנו התובעצמ

 כדי שיהיה ,כן הוא היה ֻמכרח להסתר מן העין בתבה על, ל"החסד הנ
ידי זה לבד נשאר  ועל, להו בהעלמה גדעכשיו שהחסד הוא ובהעלם כמ

  . לם לגמריושארית בארץ שלא נחרב הע
רר ו עד שהיה מגלה ומע, מידומסר נפש, םונו עליו השל רבמשהאבל 

 יתברך וטל גזרתיידי זה ב עד שעל, לם תמידום העיהחסד הנעלם המקי
ידי החסד הנעלם  כי על, פי שעשו אז מה שעשו על לם אףוים העיונתק

  :)' ז-'  הלכות מילה ג-לקוטי הלכות  (ל"לם תמיד כנו העלקייםלין ויכ
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Úשאר מיני אפילוו, רחמנא לצלן,  נאוףתאוותת הם בות רעוקר המחשבי 
ידי פגם הברית נשחת ונפגם  כי על, הכל נמשך משם, תות ורעות זרומחשב

ומהם באים , תוזה לכל בלבולי וערבובי המחשב ידי הדעת עד שבאים על
ת ושבוכשבלבולי המח. רחמנא לצלן, לםוכל החטאים והפגמים שבע

זה בחינת , רחמנא לצלן, בפרט בלבולים והרהורי נאוף בעצמם, מתגברים
צים לשטֹף את האדם ממש ושר, מבול ממש

,  רחמנא לצלן,תולמו משני עוולהאביד
אדם כל אחד  דעים רֹב בניוכאשר י

בר וביו מה שעו ומכאו נגעי לבבובנפש
ידי פגם  והכל על,  זהענייןעליו ב

, שרים קצת אנשים כאפילוו. המחשבה
, כך טפין כלולין ממימי המבול השואשר נצ

דבר להתיז קצת  כן מתגבר הבעל פי על אך אף
 שזה בחינת מה שבארץ, ממי המבול גם עליהם

כן התיזו  פי על אף, ל"כמאמר רז, היה מבול לא ישראל
  . כה קצתולת

ישראל בכמה  צעק על זה בשביל כלל, םועליו השל, ודוד המלך
רק לשטף ' על זאת יתפלל כל חסיד וכו"בחינת , תולוגדת ות בצעקומקרא

, הו רביםווכמ, "'לת מים וכוואל תשטפני שב: "וכן, "'מים רבים וכו
ת ות נקראים מצולושהרהורים ובלבולי המחשב, ל"וכמבֹאר בכתבי האריז

ת ושבזה תלוי כל הקֻדש, תר לברר המחשבהוזהר בייכן צריכין ל ועל. ים
, וכה לקדש מחשבתווכל אחד כפי מה שז. לםועוכל המתקת הדינים שב

, שהוא בבחינת תקון הברית, ישראל כן נתגלה בחינת קֻדשת ארץוכמ
ת לקֻדשת המחשבה ולהנצל ואך אי אפשר לזכ. שתלוי בקֻדשת המחשבה

ידי דרכי התמימות ופשיטות שממשיך  כי אם על, מכל מיני מימי המבול
ג " אותיות כ-'  הסתהכנת  ביתכו הל–לקוטי הלכות (לם והצדיק האמת בע

  ):' מחשבות והרהורים ג- מתוך ספר אוצר היראה ד"כ
  

  )מז  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

ק בצרכי ול התחלתי לעס" והנה ביום ראשון הנ☺                  
 וזה היה ,ולא היו בעלי עגלות מצויים אז, ]ל לאומין"של רבינו ז[הנסיעה 

 גם בתו מרת אדל תחיה שהיתה פה מאנה מאד ולא .מניעה להנסיעה
והוא זכרונו לברכה לא רצה להתעקש על , תה מֻרצה כלל שיסע לאומיןיהי

 אך ראיתי והבנתי שבאמת רצונו חזק שיסע לאומין והלכתי ,שום דבר
 ויצאנו ,ושכרתי עגלה בסך מֻרבה יותר מהראוי ונסעתי עמו מפה לאומין

ע והוא זכרונו לברכה כבר "אייר תק' ה דקר שהיומפה ביום שלישי בב
ין וֻהכרחתי להתפלל י ואני לא התפללתי עד,התפלל שחרית ושתה קאווע

ותכף שיצא מפה , וישבנו עמו אני והאיש שבא מטפליק ומשרתו, על העגלה
אם לא היה נשרף ביתו   כי,התחיל לדבר עמי ואמר שטוב ונכון שנסע מפה

ואחר כך , )ו"קפ סימן -ן "חיי מוהר(ר אר שיחה זאת במקום אחוכמב' וכו
פגענו סמוך ללאדיזין את רבי מאיר מטפליק שהוא היה בעצמו באומין על 

איך הם  ל"הנ מאיר רבי לו וספר ,ל"כנ לו עולקב ל"הנ הדירה אודות
ב כל אדם יענה ואמר הלא הכל שלנו כי חי, משתוקקים שם שיבוא לשם

ְ לא ִיְהיֶה שום ְיִרידה ְלצרֶך ,לֶָעִתיד ֹ ָ ּ ֹׁ 
ׁ ַרק ִיְהיֶה כֻלו קדש,ָּהעֲִליָה ֶ ֹ ֹ ּ ּ...!  
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אר שיחה זאת ברמז ו כמב,'כאן כולומר בשבילי נברא העולם הלא נוסעים 
והפליג מאד מאד בדברי צחות אלו שאמר אז , )ה"קפ -שם (במקום אחר 

ותכף שנתגלה לו , תכף שיצא מברסלב בא על דעתו דברי צחות אלו, ואמר
אך לא , זאת נתבהל מאד מאד מגֻדלות נפלאות הנהגת הבורא יתברך שמו

ועל ידו נסתבב , ל"ש הנרצה לדבר מזה ולגלות זאת עד שבא כנגדו האי
 כך השם יתברך : ואמר, להוציא מכח אל הפעל לדבר דבורים אלו,הדבר

  ...'מנהיג העולם וכו
  

  )'ע מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר( 

  .ג"תמוז תשכ' ה י"ב  �                   
אשר לטש שכלו וחכמתו להכיר ולהשיג האמת , לכבוד מחמד עיני

 ומוסר עצמו למיתה על האהבה וההתקשרות ,האמתי הזך הצח והמֻצחצח
ים לראות הפתחים איך לצאת ישממרק ומצחצח העינ, להצדיק האמת

שך של המינות ואמונות כזביות שמסמאים מאה והחֹמהיכלות הֻט
ם של ישראל מלראות אור הצדיק שמגלה ומודיע אור ידיעת יהעיני

לם ידעו שֻכ, ם"אפילו להרחוקים והעכו, אלֹקותו ומלכותו לכל בני העולם
יאריך ימיו על ' ה. ירו וישובו אליו יתברךישיש אלֹקים שליט ומושל ויתג

  .יתברך' ידו כבוד ה- באֹפן שיתגדל על,ממלכתו
, שך אשר בדורותינו אלו האחרונים בסוף הגלותבגֹדל עֹצם החֹ, עכשיו

ידי התקשרות -רק על, אין לנו שום תקנה ושום תקוה בשום פנים
החכם האמת מושיען של ישראל לדור , צדיק המנהיג האמתוהתדבקות בה

. רש כל הבריאהקר חיותנו ותקוננו וקיומנו והחיות ושֹיושהוא ע, דור לנצח
,  עד שאין רואים האמת כלל,כך-אבל לֻעמת זה השקר מתגבר ומחשיך כל

כי , ודאי הצדיק הבעל כח גדול יגמֹר את שלוואך ב. לו לא היה בעולםיכא
יש עד אשר כלה הדבר אשר דבר לגאלינו ולרפאינו לא ישקֹט הא

  . מתחלואינו העצומים
הריני כותב בלב מלא דמעות מתוך רֹב שמחה , לבי ובשרי, אחי, אחי

בב יועל הסבובים הנוראים שס, שאין לה קץ על הנסים והחסדים הנפלאים
שהאיר עינינו ופתח לבנו , בעל החמלה והחנינה, עמנו בעל הרחמים

 שיש לו ,להשתוקק ולכסֹף ולהתגעגע לדבק עצמנו בהצדיק החכם האמת
 ולהפֹך כל ,כח להרים ולהגביה אותנו מעֹמק ירידתנו מכל מקום שאנו שם

ין אין אנו רואים עד היכן מגיע החסד יעד. מיני ירידות לתכלית העליה
 שתתגבר בכל כחך בכל העסקים וטרדות ודאי ראוי לךוב. הנפלא הזה

ין בדברי י לחטֹף ולגזֹל לעצמך איזה שעה בכל יום לע,רבות שיש לך עכשיו
ועֹצם , ותשים לבך ועיניך היטב להבין נפלאות אורם הצח והנפלא, הצדיק

 לזכות להרגיש -קר יכי זה הע, העמקות והמתיקות שנעלם ונסתר בהם
וזה זוכין . ידי זה יכול לראות נפלאות-ועל, המתיקות והנעימות שיש בהם

רק כל ,  חס ושלום,שלא יקבל שום כבוד להנאת עצמו, ידי תקון הכבוד-על
והיתה "בבחינת , הכבוד והמלכות שיש לו יעלה להמלך שהכבוד שלו

  ". המלוכהלהשם
מי .  נצולין מלהיות אלמן,ידי שמרגישים מתיקות דברי הצדיק-על

יב שיגלה ויכניס זאת י הישר מֻח-ה דבר אמת להבין ולהשיג איז' שחננו ה
  .ההבנה לעם סֻגלה וייטיב מטובו לאחרים

שהיא בחינת , צריך לסלק הדעת לגמרי ולהוריד עצמו לבחינת אמונה
קר האמונה האמתית יוע. ידי זה זוכים לדעת גבוה מאד-ועל, ארץ ישראל

, אאדם התחתונים דייק-יתברך מקבל תענוג ושעשועים מבני' הוא שה
ידי -ולזכות לזה בשלמות הוא רק על. אפילו מהרחוקים והנמוכים ביותר

ותנותו הוא מוריד את ודל ענוומג, הצדיק הגדול שזכה לענוה של משה
אפילו אם עבר כל עברות שבתורה אלפים ורבבות , עצמו לכל אדם שבעולם

  .יתברך' לם להומעלה ומקשר ֻכ, פעמים אין מספר
  . וישועתו בכל יום ובכל עת ובכל שעההמעתיק המתפלל על שלומו

¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  
  

  )יב-יא,  שבת– עצותלקוטי (

זה נמשך מפלה -ידי-ועל. בחינת אמת, שבת הוא בחינת עולם הבא  �
זה חוזרים -ידי-ועל. ונתגלה גֻדלת הצדיקים והכשרים האמתיים, לרשעים

ה נשלם ז-ידי-ועל, ושבים הכל אל השם יתברך לקרֹא ֻכלם בשם השם
 ).סימן סו, 'ן א"לקוטי מוהר(זה התפלה בשלמות -ידי-ועל, הדבור דקֻדשה

, לראות שפלותו דהיינו, ידי קֻדשת שבת זוכין לענוה באמת-על  � 
עליו השלום , רבנו משה בעדם כמו ולמסֹר נפשו, ולהכיר חשיבות ישראל

 ).עט סימן, שם(
מששת ימי החֹל , מחֹל לקֹדש, מאה לטהרהותעלני מהרה מֻט ... ���� 

קֹדש בשמחה גדולה ובחדוה רבה -ותזכני לקבל שבת. קֹדש-לקֻדשת שבת
ועצומה ובכל מיני כבוד ועֹנג שבת וקֻדשה וטהרה גדולה כרצונך הטוב 

ולהמשיך הקֻדשה , ואזכה להכלל בקֻדשת שבת תמיד לעולם ועד. באמת
 ולנוח מעתה, קֹדש-ואזכה לתשובה של שבת. של שבת לששת ימי החֹל

ע עצמי וולקב, ולהפֹך פני לגמרי מתאוות עולם הזה והבליו, ני חֹלימכל עני
מנוחת אמת , במנוחת אהבה ונדבה, במנוחה והשקט, באמת בתוך הקֻדשה

ולא , מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, מנוחת שלוה השקט ובטח, ואמונה
 :יהיה ברוחי רמיה כלל ולא אשוב עוד לכסלה לעולם

 חס ,ה עמי פלא לחיים לבל אהיה כמת בחייעש, רבונו של עולם ���� 
באֹפן שאזכה לתשובה שלמה , עשה מה שתעשה ברחמיך הרבים, ושלום

ע עצמי על התורה ועל וואזכה לקב. קֹדש-לתשובה של שבת, לפניך באמת
ולהיות כל ימי בתשובה שלמה בקביעות גדול ולהכלל תמיד גם , העבודה

קֹדש -ידי קֻדשת שבת-ה עלואזכ. קֹדש-בששת ימי המעשה בקֻדשת שבת
ואהיה שפל בעיני למטה , ותזכני לענוה אמתיית, לראות שפלותי באמת

ועל כל פנים לא אצא ממקומי ולא אטעה חס , ממדרגתי השפלה מאד
עור וערך יבלי ש, ואהיה מכיר את מקומי השפל ונמוך מאד. ושלום בעצמי

מגאות וגבהות ותצילני , ולא יהיה בלבי גאוה טמונה חס ושלום, ומספר
  . ומגסות הרוח תמיד

עד שאזכה לראות שפלותי , זכני לעין של שבת, אבי שבשמים ���� 
כן -פי-על-ואף, עוריכי אתה יודע עֹצם שפלותי בלי ש, באמת תמיד

ואיני יודע שום דרך מדרכי , עורימבלבלים דעתי מיד בפניות וגאות בלי ש
 את חרפתי ובשתי אתה ידעת", אתה ידעת את לבבי, אלקים' ה. הענוה

והצילני , החזירני בתשובה שלמה לפניך באמת". וכלמתי נגדך כל צוררי
עד שאזכה לראות , וזכני לענוה אמתיית. מגאות וגבהות ומרמות רוחא

 ולמסֹר נפשי עבורם תמיד, וגדלות וחשיבות ישראל עם קדוש, שפלותי
 :)תפילה פא מתוך –' לקוטי תפילות א(

 

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
 איך ,להשיג הפתק הוא כולו פלא מה שאי אפשר ...  �                    

, היה שום מחשבה שיתפרסםולא  ,הוא היה חי שישים שנה בלי פרסום
ואיך הוא חי חתיכת , פעולה היה נמצא בעולם שישים שנה בלי שום והוא

ידעתי שזה  אני רק ,ידעתי כמו היום מה שזהלא  ואני ?ניר שישים שנה
הוא   כל המילים של רבנו,מה שיש בזה יודע לא ,ידעתי מה לא  אבל,פלא

חיי "הוהשיחות , התורות, " המעשיותסיפורי"ה, למעלה מן הטבע
 לשים כל כוחנו ,אנחנו צריכים  לשמור כל רגע שאנחנו חיים ,"ן"מוהר

ל  יהיה מונח בכושזה, "ליקוטי עצות", "ליקוטי הלכות"הומוחנו ולבנו ב
בקי  ,זה כבוד גדול ,בשביל עבודת השם, בלב, בכל המוח, יםאיברה
לעבוד השם יתברך  רק בשביל ,בשביל כבוד לא אבל, "ן"ליקוטי מוהר"ב
 רבנוכל אנשי  ואיך נעשה ?)קרדונר (איך נעשה רבי ישראל... ם כל דיבורע

ליקוטי "ה לא  אם? אנשי אמת כאלו,ואנשי רבי נתן שהיו קדושים כאלו
היה  לא  עוד,רבי נתןמ היה לנו והשיחות ש"ן"ליקוטי מוהר"הו "ותתפיל

 אנחנו ,"ן"חיי מוהר" ולא "ליקוטי עצות" לא ,"ליקוטי הלכות"הבעולם 
כל [ ואנחנו יש לנו כבר ,"עלים לתרופה" ו"ן"חיי מוהר" ב  מוכן,זוכים

והיה עוד , "ת"ימי מוהרנ" ו"ן"חיי מוהר" ו"עלים לתרופה] "האוצרות
כתב יד מ" ליקוטי תפילות" היה לי !נותי היה מעי,כתבים שלא זכינו הרבה

 , נפתליי שכתב רב"ן"חיי מוהר" , נפתליי וגם כן היה לי מרב, רבי נתןשל
   ... ואם היה נמצא עכשיו היו מדפיסים, שלא נתגלה בעולם,סודות נוראות

 חשוב כל ,מאד לשמור הזמן כיםאבל אנחנו צרי!  מה שיש לנו,טוב
לב  והחו להיות שקוע במתמיד רק ,לך לאיבוד אף רגעי לא ,לאבד לא ,רגע

 אבל אנחנו ,כל דיבור, להם כמו הנשימה שאנחנו צריכים ,יםדיבורהב
 ברוחול, מסירת נפש יותר,  ויותריותר , יותר,צריכים להתפלל הרבה

 !רחם עלי, רחם עלי" :חובכל כ, לב בכל ,להשם יתברך ולהתפלל בדמעות
 ,כך אנחנו רחוקים כל  מדוע? מה יהיה ממני, כזה" תפילותליקוטי"יש 

אנחנו רחוקים  , התורהמריםשו לא ,שמרנו את הזמן לא וגם כן אנחנו
 "ן"ליקוטי מוהר"מכניסים ללבנו את כל הדיבורים של ה לא אנחנו, מרבנו

היינו ו צדיקים קדושים היינו,  אם היינו לומדים,"ליקוטי הלכות"וה
 , שיש בזהמה,  מאיר בנו הגמראהיה,  היינו מבינים,אלומדים הרבה גמר

 הם חושבים ...יודעים גמרא לא ,יודעים כלום  שלא,כמו של עכשיולא 
   ...והם אומרים חס ושלום על ברסלב, שהם גאונים

 שכל , בעולם הזה ומדברים דיבורים כאלהיושביםברוך השם שאנחנו 
 ,כל העולם ידעו מזה אבל יבוא הזמן ש,העולם רחוקים מזה לגמרי

, הרבהישיבות יהיה  ,ללמוד ספרי רבנו,  גם הישיבות,ויסתכלו וידברו מזה
מי זה " , כבוד השם, רק בשביל השם יתברך,בשביל כבוד לא ...הם ילמדו

 "ן"ליקוטי מוהר"יש , לחקורו צריכים להעמיק לא אנחנו... "מלך הכבוד
 ויש "ן"שיחות הר" יש , אשרינו"ליקוטי תפילות" יש ,ברוך השם אשרינו

 זה גם כן לפי מעשינו, ברוך השם, ! הכל אשרינו, אשרינו"ליקוטי עצות"
   ...בזהיש לנו מה ש  גדוליםנסים, נסים
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