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זה שחלקו על  ידי רה היה רק עלות דם מתןת שקֹורוִעקר הפגם של הד

ת היה ורותן הדואז בא יכ', ן נֹח ומתושלח וכווכג, תיהםורום שבדיקיהצד
שאמרו  וכמ, ם בבית ִמדרשיהםיקין הצדימדופה שהיו ל מוד רק בעלכל הִל

לם חלקו עליהם ולא רצו ואבל רֹב הע; של שם ועבר ובבית ִמדרש :ל"רז
ם יעד שמחמת זה הפכו דברי אלֹק, ִלשמֹע להם ולִהתבטל אליהם בשלמות

ם יופֹשע"נת יבבח, ותומ ם נעשו אצלם סםישום הקדימודוכל הִל, םיחי
ם ים ישריהיה מקבל גם אז דרכ, ובִלב 'ראת הישנגע  יאך מ". כשלו בםי

 הלכות -מתוך לקוטי הלכות ( ךתבריים לִהתקרב אליו ים אִמתיקיִמצד
  ).'אות מ , מחלוקת–ו לפי אוצר היראה " אות ט- 'ראשית הגז ה
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ת של נֹח וביהת יכ. םיבת משה שהלכו על פני המיבת נֹח ותינת תיוזה בח
ִעקר מימי המבול  יכ. רהום של התית הדבוריותות ואוביִנמשכו ִמת, ומשה
ת יותועד שלא יכלו א, תיתברך ופגמו בברי' מחמת שחטאו נגד ה וִנמשכ

מי נֹח קֹדם מתן יגם ב יכ, לםוים העילם ולקורה לִהתצמצם בזה העוהת
ת יותוידי א לם עלוום העירה היה ִעקר קות

' ה[ובה ברא , לםורה שקדמה לעוהת
וגם כבר . לם כידועוהע] יתברך את

וי ובהם היה תל, תוונו בשבע ִמציווִנצט
 ועל. והם עברו עליהם, לם אזוום העיק

ם ילורה יכות התיותוהיו אלא  ידי זה
וִמשם ִנמשך , םולצמצם מימי הים והתה

ם רבה עד שבא ות תהושנפתחו כל מעינ
  . המבול

בה יידי הת ל עלוק ִנציונֹח שהיה צד
ת יותוידי א על ינויה, ם ממשית וִדבורושנמשכה ִמתב

, בהיידי זה זכה ִלכנֹס בת לע, יםירה שזכה לקות התוביות
ל הוא וידי זה ִנצ ועל, םיבה לילך על פני המיח בהתידי זה היה כֹ ועל

  .לםום העיוִנתקי' וכו ווזרע
מחמת שהיה , םיבה על פני המיל בתוצשִנ, בת משהינת תיוזהו גם כן בח

לא  רק נֹח ...לון את מימי הים הגדירה שהם מצמצמוד לקבל את התיעת
 ול את עצמיִאם להצ יכ, רהות התיותונת איבה שהם בחיתידי ה זכה על

ת ובית ותיותוומסר א, שראליל את כל יאבל משה ִהצ, לםוום העילק ווזרע
 .)' ט-' הלכות נשיאת כפים ה... (לםות עורושראל לדירה לכל והת
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לה בִמקוה יבהט יכ, תיפרט ִמפגם הברִב, תומאם ִמכל הֻטים מטהריהמ
ד וא סילה בִמקוה היהטב יכ, תיל מאֹד ִלפגם הברוקון גדם הוא ִתימ

, סףושל י ונת זרעיבחִב, תיקון הברנת ִתישזה בח, םיך המוִהתעלמות בת
ם מכסה ישהמ, ם שביםיכן ִנמשלו לדג ועל. תיקון הברשזכה ִלשלמות ִת

שהוא , תו ֻאמםיהשבע לל של כלונת הרע הכישהוא בח, ן הרעיואין ע, עליהם
, ל"תינו זונת מה שאמרו רבישזה בח, לטת בהםוש, תינת פגם הבריבח

שהם , םיהמ יכ, םישלט בדגלא  ,תישהיה הִעקר על פגם הבר, שהמבול
לם ִמפגם ים עליהם ומצימכס, ]עולם הבא[נת עלמא דאתי יבח, נת דעתיבח

ע ין מגלשם אי, םיאבל המ, נת עפרייקא בבחיע דית מגיפגם הבר יכ, תיהבר
ם ין שמטהר ִמכל הפגמול וחסד עליונת דעת גדיאדרבא הם בח, הפגם

לפי אוצר היראה ' בהלכה והלכות בשר שנתעלם מן העין  'מליחה א הלכות(
  ).'י,  מקוה–
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, אהים הברוהיה ִצמצום והוא מקיאה ֻהכרח שידם ִהתהוות הברקֹ... 

נה זֹאת שההכרח ילם יש בחון לעילם קֹדם שבאום שבעי בכל הדברכן ווכמ
 הדבר שעל ותוות של איר והחונת ִצמצום קֹדם שנמשך האיהיה איזה בחיש

ן שמשם ירש הדומחמת שהצמצום הוא שֹ .לםוצא לעוידי זה הוא ִנברא וי
ן לברר וך אדם הִראשיכן היה צר ועל, תוזת הסטרא אחרא והקִלפיִעקר אח
מאז  ,ב ורעוידי חטא עץ הדעת ט והוא פגם בזה על וידי תִפלת הכל על

אכל בזעת אפיך תֹ -ואכלת את עשב השדה " :ִנתקללה האדמה וִנגזר עליו
ת והקִלפה קדמה ום בפסֹלת וקִלפים יצאו מֻלבשינו שכל הדברידהי, "לחם
ת והפסֹלת ום מהקִלפילברר כל הדבר ,דתנו כל ימינוווזה כל עב ;דיתמ ילפר

  .מו להםשקד
כן באמת קשה  על, מאֹד וקדמה לה יומחמת שהקִלפה ִנתאחזה בהפר

 ,םיפלום שנום למקיפלולם ונום בזה העים ִנכשליומחמת זה רב ,הברור מאֹד
צרם הם ים על יח שהם ִמתגבררי כֹובים ִגים האִמתיקירק הצד, רחמנא ִלצלן

תברך י' הם רחמי יררושהם בתֹקף ִצדקתם מע ואף ז ום הכל ולא זימברר
מנו על וסתכל על מקירק  ,תנו כמעשינוושיחוס עלינו ולא ידון א ,עלינו

ת הוא ומום של כל אחד ואחד דרך איזה מקומק
ם של כל אחד הוא והמק ילם כוִנמשך לזה הע

 ינת הקִלפה והפסֹלת שקדמה לפריבח
ידי זה הוא מרחם עלינו ודן  ועל ,ל"כנ
  .תנו לכף זכותוא

ת וד להכוף עולא אִֹס" :וזה שכתוב
יצר לב האדם רע  יכ יתיאת כל חי כאשר עש

ל ִמשננער לצאת ִממעי "תינו זוודרשו רב ,"ִמנֻעריו
 ומומק ינו כיהי ,קאידי וִמשננער לצאת ִממעי ִאמ. וִאמ
 ווכמ, ם מֻטנף כזהולחטֹא מחמת שיצא ִממק וגרם ל

הלכות .. (.יִאמ יתנמובחטא יח יללתון חוהן בעו :שאמר דִוד
  ):ב" י-'  דערלה

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

שכנא  ילד בנונ ,דש כסלובראש חֹ ג"בשנת תקס ☺                      
בת רבנו  [מרת שרה ותן של ִביהיו הנשוא ,ג"רף שנת תקסהחֹ ותובא ;חיהיש

ם וסן ביידש נבראש חֹ, רייא ונר קיצחק אייזירנו ותחיה ִעם בעלה מ ]הקדוש
 בקעידולמדוִלברכה כשנסע  ונוורבנו ִזכר, בקעידומדודש קֹ-בקִהלת ישיחמ
חלצי  יאזרת, בוריזאת בנעמ יבשמע יואנ ,ןישואל ִנתעכב שם עד אחר הִנ"כנ

 יוישבת, םים פורוִלברכה בי ונואליו ִזכר יובאת, בקעידולמדואליו  יונסעת
גם  ,םיורהפ ותוִלברכה רקד הרבה בא ונום והוא ִזכריבסֻעדת פור ואצל

תה ורה באוגם בשמחת ת, רה רקד הרבהותה השנה אחר התובחֻנכה בא
 יאנ :ואמר אחר כך ,ל רקד הרבה"הנ ותהשנה רקד הרבה וכן על ִנשואי ִב

  .'הרבה בשנה זאת וכו ירקדת
ן "הרוחיי מוספר א "קלאות  ,ן"ת הרוחיין שיע(וכבר ִנרשם מעט ִמזה 

על  יכ' וכו ן שנשמעו אזיוהפונקטת ושרצה לבטל הגזר) ג"ז רס"קטאותיות 
שם  ות אצלוִלהי יתיזכ יואנ .'ן וכוינים דיקין ממתיידי המחאת כף וִרקוד

שם  יושמעת, ל"הנ ותשה של ִבועל החֻתנה הקד יתים עד אחר פסח והייִמפור
וִבשעת [) ט"מן מיס -ן "הרוִלקוטי מ(הל בהם ה לשמש שם אֹורה גבות

  ועצם  ,]וצא מֻחפתורק ִמפסוק והוא כחתן י ל יִהתח  ,הזאת רה והת רת יאמ
  
  
  

  א"תקת מספר ןעלו - ד"בס  הגליון קדושת על לשמור נא  ל"זצ, שלמה אייזיק' ר בן ודסרא ערב שראלי' ר מורינו נצח לזכרון
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 יחזרת ,אחר כך .אין לשער בקעידולמדו ועה זיעל נס ית שהיה לועיִרבוי המנ
 יושמעת, בדרך ולשמש וִעמ ישנסעת -ִלברכה  ונום ִעם רבנו ִזכרוִמשם בשל

ואחר  .םובשל ילבית יובאת ,ש בדרךוו הקדית ִמפות ִנפלאוחירה הרבה ושות
תנו ולזון א יואז פסק אב, רייא ונר ילחן אבִמֻש ייצאה גם זוגת ,וךכך בסמ

ן הרע ום לשיץ ִהרבו המתנגדיהק ותובא .'בחסדי ה ילחנן על ֻשווִהתחלנו ִלז
ל לחלק יעד שגם הוא ִהתח, ל"ברוך הנ ירנו הרב רבומ' הרב וכו ודובפני ד

  .ִלברכה ונועליו ִזכר
ואחר כך כשבא , שבת אחתרבנו פעם אחת ב יתוזה אץ ִביהק ותובא

  ...יִהרצנ וב את בנהרבה וכַא ימהדרך חזר וקרבנ
  

  )כד- כא, כבוד–ספר ליקוטי עצות (

 ימ יכ, ת מֻפרסםוקשה מאֹד ִלהי �                                             
ם ִמן יכרחרק שיש שֻמ. םיל רבים בשביסוריל ך ִלסבֹישהוא מֻפרסם צר

 ).עא סימן, ן"לקוטי מוהר(רסם ת מֻפום ִלהייהשמ
ם יהוא מק-ברוך-שואזי הקד, םיר ִנתגאוגי הדיר ומנהוכשפרנסי הד � 

, שם(חו דעתם עליהם יכדי שלא יז, דברו עליהםיאדם שיחלקו ו-עליהם בני
 ).צה סימן

סכנת , להוד הוא סכנה גדוכב יכ, דורא וִלפחֹד ִמן הכביך לִהתייצר � 
, כראוי וך ִלזהר מאֹד לקבליצר, ד להאדםויזה כבע איכן כשמג-על. תונפש

 וד כחוט השערה ולא יקבלופגם בהכבים וִאם חס ושל יכ, תברך לבדי וִלשמ
 ).קלא סימן, שם(זה -ידי-ם עלויוכל לִהסתלק חס ושל, כראוי
 .קצד מןים בסיין בפניוע. טהוד הוא שוצה כבושר ימ � 
 וִתהיה. ת באמתיד בתכלוברח ִמן הכושאהיה ב יזכנ, דומלך הכב... � 

ממותך וואזכה לדעת גֻדלתך ור, ינה ודעת אִמתיחכמה ב יוִתתן ל, דיתמ יִעמ
בור ובכל ִד, דךווממשלתך אשר מלֹא כל הארץ כב

בור הוא היכל הִד יכ, ד מלכותךווִדבור מֻלבש כב
דך ולא ונגד כב יעד שאתבטל בעיני עצמ, המלך

רצה י יהוא פת ימ יכ, ד כללואחפץ שום כב
ד הוא רק וכל הכב יכ, ד בהיכל המלךוכב

הוא  יומ. בור שהוא היכל המלךבהִד
, ד בפני המלךורצה לקבל כביטה שוהש

 וד והגֻדלה והממשלה שלואשר כל הכב
  . לבד

לידע  ידעת אִמת ירחם עלי ותן ל� 
, ד כללוף אחר הכבולא ארדֹ, כל זה באמת

ת יד בתכלורק אדרבא אתרחק ואברח ִמן הכב
ראיך יד אליך ולוואמסֹר כל הכב ,באמת
, דם באמתואשר אתה חפץ בכב, ים לבדיהאִמת

ם ראשיכם וִהנשאו ישאו שער ":ֻקים ִמקרא שכתוביו
 'הִעזוז וִגבור  'הד וזה מלך הכב ימ, דולם ויבֹא מלך הכבופתחי ע

 ימ. דולם ויבֹא מלך הכבום ראשיכם ושאו פתחי עישאו שער. ר ִמלחמהובִג
 אלקים אלקי 'הברוך . ד סלהות הוא מלך הכבוצבא 'הד ובהוא זה מלך הכ

את כל  ודומלא כבילם וולע ודווברוך שם כב, ות לבדושראל עֹשה ִנפלאי
 )ב"קל  מתוך תפילה–' לקוטי תפילות א. ("אמן ואמן ,הארץ
  

  )ט"כ מכתב -' אבי הנחל ספר ִא (

  .כ"ו מרחשון תש"ליל ט, ה"ב  �                
שזכה ִלתחֹב את רֹאשו בין כשרי הדור האִמתיים המֻקשרים , וִלבי עיני

לצדיק האמת המבטל ומבער שֹרש הרע לגמרי ומהפך רעים לטובים בגֹדל 
  .שלום, ִנפלאות חכמתו וִצדקתו

כדי שיבין מהדברים , פעמים הקדוש ברוך הוא מביא על האדם דברים
  . יתברך ואלֹקותו רחמנותו

וכן , ידי זה ִנתגבר הפילוסופיא בעולם-ידי שדוברין על הצדיק על-על
  . להפך

וזֹאת הנמלה אין לה ניחא בוודאי מחמת , ונמלה בתוך פיה ,יש נחש
והִחלוק שבין , והנחש פעמים הולך ופעמים מעופף. שהיא בתוך פיה של נחש

אבל בהליכה הוא , ברגע הרבה בעפיפה יוכל לעוף וִלפרֹח כי, הליכה לעפיפה
ובכל הדבורים רעים . ך ההולך שהוא תנועה כבדהכדר, הולך מעט מעט

באלו הדבורים הם עושים , וִבפרט כשהם נוגעים על הצדיק הגדול, שמדברין
והנחש הם אלו החכמים להרע החוקרים . כנפים להנחש שיוכל לעופף

והנחש היה ערֹם ִמכל "בחינת , והם בחינת הנחש, פילוסופיא ואפיקורסות
ים רעים עושים כנפים להחכמים אלו שהם ידי דבור-ועל, "חיות השדה

היינו שמעופפת וִמתפשטת חכמתם , בחינות הנחש שיוכלו לעוף וִלפרֹח
וגם בחכמתם וחקירותם . ומזיק מאֹד להעולם, ואפיקורסות שלהם בעולם
היינו ששכלם מעופף , שכל מעופף שיש לו מי בעצמם הם מעופפים כמו

היינו שאין , ם אין להנחש כנפיםאבל ִא. במהירות וִנפתח להם חכמתם מאֹד

ינו שאין יה, ל אזי אין להנחש רק בחינת הליכה"להם דבורים רעים כנ
ואינם מעופפים , ל רק מה שחוקרים בינם לבין עצמן"להחכמים להרע הנ

 ינו שאין ִמתפשט ומעופף חכמתם בעולם ואינם יכולים להזיקיה, בעולם
אבל בִרחוק , הם וחבריהםשסמוך אליהם כגון תלמידי רק למי, להעולם

יכול למהר  ההולך שהולך רק מעט ואינו כמו, מהם אינם יכולים להזיק
נו שאין יהי, וגם בינם לבין עצמן אין שכלם מעופף. המעופף למרחוק כמו

רק , ואינם מעופפים ומהירים בחכמות שלהם, כך-ִנפתח להם החכמה כל
ים לאחרים וגם מה שמזיק, ההולך חוקרים בחכמתם מעט מעט כמו

ח ומעופף וִנכנס בעֹמק לתוך המ שאינו, בחכמתם הוא רק בבחינת הליכה
  . והלב

ל אזי שכלם "אבל כשיש להם חס ושלום כנפים ִמדבורים רעים כנ
וגם , שמעופף בשעה אחת למרחוק, המעופף וגם מזיק למרחוק כמו, מעופף

  .אֹדח והלב בעֹמק גדול מושמעופף חכמתם המשבשת וִנכנס וִנדבק בהמ
שהוא חכם הישר , הנחש הוא בחינת חכם הדור והנמלה המונח בתוך פי

לך אל "שכתוב  החכם הוא בחינת נמלה כמו כי. והצדיק ובעל ִמדות טובות
  .אל העם' זה החכם מלמד דעת ודרכי ה כי, "נמלה עצל ראה דרכיה וחכם

לחקֹר באלו החכמות אז יש להחכם  כשאלו החכמים ִנכנסים בחקירתם
נו ִעם בחינת הנחש יהי, תמיד ִמלחמה גדולה ִעמהם ויש לו,  גדול מאֹדצער

צער גדול וִמלחמה  ובין כשהנחש הולך ובין כשהוא מעופף יש לו. ל"הנ
שום ניחא  ואין לו, גדול יותר מאֹד ודאי בעת העפיפה צערוורק שב, גדולה

רק שיש מֻמצע בין ההליכה ובין , בין כשהוא הולך בין כשהוא מעופף
, ִמן העפיפה ִממעלה למטה והוא בעת שפוסק העפיפה ומוריד עצמו, העפיפה

ואזי יש להנמלה , למטה כדרך המעופף בעת שרוצה לשלשל ולהוריד עצמו
יש כמה ִעתים  נו כייהי, מעופף הולך ואינו אזי אינו כי, ל ניחא"הנ

ואז יש ניחא , נה ואכילהיכגון בעת ש, שהחכמים נחים ואינם חוקרים
  .ם שהוא בחינת הנמלה שבתוך פיהלהחכ

הצדיק הגדול שהוא בחינת משה הוא צריך 
-על כי, ין בִדברי האפיקורסות אלויוקא לעוד

ין שם הוא מעלה ִמשם כמה ישמע ידי עיונו
  ...נשמות שנפלו וִנשקעו בתוך האפיקורסות

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(
 'ה, 'ברוך ה...   �                         

רבנו ', ן"ִלקוטי מוהר'תברך נתן לנו י
לקוטי 'הקדוש שמח מאֹד שיש בעולם ה

, כל תורה הוא כל חיותנו וזרענו', ן"מוהר
הוא כל ' ן"לקוטי מוהר'כל דבור של ה .הכל

   ...התקונים שכל אחד צריך
רבנו הקדוש כבר ִנמצא בעולם והוא נתן , הוי

' י הלכותִלקוט'ו' ִספורי מעשיות'ו' ן"ִלקוטי מוהר'לנו 
  !הוא כבר ברא עולם חדש -' ִלקוטי תִפלות'ו

אז הוא יגיד תורה , גיִהנם ִאם יפסקו לו -נתן אמר שבעולם הבא  רבי
' ן"ִלקוטי מוהר'יש כבר ! עדן-אז יהיה נעשה שמה גן', ן"לקוטי מוהר'ב

ִלקוטי ', 'ן"ִלקוטי מוהר' יש כבר בעולם !ֻכלם יש להם תקון, נו -בעולם 
, כל הכופרים. הוא יעשה את ֻכלם צדיקים קדושים. 'קוטי תִפלותִל', 'הלכות

  ! כל הרשעים יהיו צדיקים
ִלקוטי 'דבור אחד של ? כזה היה מיום בריאת העולם' ן"ִלקוטי מוהר'
  ...אין דבורים לדבר. זה כולל את כל הצדיקים וכל התורה' ן"מוהר
, זה רפואהאי, איזה ישועה זה.. מה שזה, מה שזה', ן"ִלקוטי מוהר'
הכל ליראת שמים ואמונה ותשובה וכל  יש בו! זה הכל, זה כל תקוננו.. איזה

: לא אמר דבורים כאלה שום צדיק. מה שצריכים יש שמה בכל דבור וִדבור
, יחיד, הוא רק יחיד בכל העולם, נו". 'ן"ִלקוטי מוהר'ומשיח יגיד פירוש על "

  !"'ן"וטי מוהרִלק'משיח יגיד פירוש על : "שאמר דבורים כאלה
נגד איש , כל הגאונים וכל הגדולים של העולם יתביישו ויתבטלו נגד רבנו

דבור . את כל העולם, מנצח את ֻכלם' ן"לקוטי מוהר'דבור אחד ִמ. אחד
  !אחד

זה ִלמודים של ', ן"לקוטי מוהר'ה', לקוטי הלכות'ה', לקוטי תִפלות'ה
לא  אז העולם', ן" מוהרלקוטי'יש כבר בעולם ה: "רבנו הקדוש אמר! משיח
  .."יחרב
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