
 )יד, ו( ............גופרגופרגופרגופר    בת עציבת עציבת עציבת עציייייעשה לך תעשה לך תעשה לך תעשה לך ת

בות של יכי הת. בת משה שהלכו על פני המיםיבת נח ותיוזה בחינת ת

כי עיקר מימי . בורים של התורהיבות ואותיות הדינמשכו מת, נח ומשה

עד שלא יכלו , יתברך ופגמו בברית' המבול נמשכו מחמת שחטאו נגד ה

דם וכי גם בימי נח ק, ם העולםייאותיות התורה להתצמצם בזה העולם ולק

,  לעולםה העולם על ידי אותיות התורה שקדממתן תורה היה עיקר קיום

ובהם היה תלוי קיום , בשבע מצותוגם כבר נצטוינו . ובה ברא העולם כידוע

ועל ידי זה לא היו אותיות התורה יכולים . והם עברו עליהם, העולם אז

ינות תהום רבה עד יומשם נמשך שנפתחו כל מע, לצמצם מימי הים והתהום

בות יבה שנמשכה מתיצול על ידי התיונח שהיה צדיק נ. שבא המבול

על ידי , יםיהתורה שזכה לקבות ינו על ידי אותיות ותיהי, בורים ממשיוד

ועל , בה לילך על פני המיםיועל ידי זה היה כח בהת, בהיס בתוזה זכה לכנ

  .ים העולםיונתק' צול הוא וזרעו וכויידי זה נ

מחמת , בה על פני המיםיצול בתישנ, בת משהיוזהו גם כן בחינת ת

 רק נח ...שהיה עתיד לקבל את התורה שהם מצמצמין את מימי הים הגדול

כי אם להציל את עצמו , בה שהם בחינת אותיות התורהילא זכה על ידי הת

ומסר , אבל משה הציל את כל ישראל, וזרעו לקיום העולם

... אותיות ותבות התורה לכל ישראל לדורות עולם

 )אות ט,  הלכות נשיאת כפים ה–לקוטי הלכות (

  

 )יב, ז( ............ויהי הגשם על הארץ ויהי הגשם על הארץ ויהי הגשם על הארץ ויהי הגשם על הארץ 

בפרט , מאותוהמים מטהרים מכל הט

כי הטבילה במקוה מים הוא , מפגם הברית

כי הטבילה ,  לפגם הבריתמאודתקון גדול 

, במקוה היא סוד התעלמות בתוך המים

בבחינת זרעו של , קון הבריתישזה בחינת ת

ועל כן . קון הבריתימות תישזכה לשל, יוסף

, שהמים מכסה עליהם, נמשלו לדגים שבים

לל של כל שהוא בחינת הרע הכו, ואין עין הרע

, שהוא בחינת פגם הברית, השבעים אומות

שזה בחינת מה שאמרו רבותינו , שולטת בהם

לא , שהיה העיקר על פגם הברית, שהמבול, ל"ז

בחינת עלמא , שהם בחינת דעת, כי המים, שלט בדגים

כי פגם , מכסים עליהם ומצילם מפגם הברית, ]עולם הבא [דאתי

אדרבא , לשם אין מגיע הפגם, ל המיםאב, יקא בבחינת עפריהברית מגיע ד

 –לקוטי הלכות (הם בחינת דעת גדול וחסד עליון שמטהר מכל הפגמים 

 מחשבות –אותיות כג כד לפי אוצר היראה , הלכות בית הכנסת ה

  )ג, והרהורים

  

        )ד, יא(  ............הבה נבנה לנו עיר הבה נבנה לנו עיר הבה נבנה לנו עיר הבה נבנה לנו עיר 
שית ברא(על כל הבתי כנסיות לרעה נאמר מה שכתוב בזהר הקדוש ... 

כי כל בוני המגדל היו כופרים באמונת , שהם בכלל בוני המגדל:) דף כה

אשר גם עתה כל הכופרים הגדולים (דוש העולם שמשם היו כל טעותיהם יח

הבה נבנה לנו ): ד, בראשית יא(ועל כן אמרו ). מ כידוע"נקראים על שמם פ

את זה כי , הבה נבנה לנו עיר: כי הם אומרים, עיר ומגדל וראשו בשמים

יני דעות ישרוצים להתקבץ ולבנות עיר מבתים רעים שלהם מבנ, לעומת זה

רעות שלהם עד שרוצים לעשות מגדל וראשו בשמים לבנות בנין גבוה 

ך וד נגד המקום להפומדעות רעות שלהם עד שיגיע ראשו בשמים למר

ויהי כל הארץ : כמו שכתוב שם, ר בעיקרוולכפ, הקערה על פיה חס ושלום

שכל זה ', ודברים חדים אמרו וכו: י"רש רשיופ. חת ודברים אחדיםשפה א

כי בודאי לא היו . כמובן למשכיל, דוש העולםיהוא בחינת כפירות בח

רק כל , געים וטפשים גמורים שאמרו שיעשו מלחמה עם הבורא יתברךומש

נתם היה שיעשו מלחמה בדעותיהם הרעות שיבנו שם נגד הדעות וכו

דוש העולם שהם מכניסים וקובעים בלב כל אחד י חתיות של אמונתיהאמ

שלא יזכר חס , והם רצו לסלק שכינתו מן התחתונים. ידיעת אלקותו יתברך

ונתם הרעה של בוני המגדל שהיו אז ושזה כל פנימיות כ, עוד' ושלום שם ה

וכמו שכתוב . ו שהם גם כן בבחינת בוני המגדליושל כל הכופרים של עכש

, ונעשה לנו שם: ועל כן אמרו. 'ים להשכיח את שמי וכוהחושב): ירמיה כג(

שהוא ' כי הם פוגמים בשם ה, כי רוצים להמשיך השם והכבוד לעצמו

 'וברוך שם כבודו לעולם וכו): תהלים עב(כמו שכתוב , בחינת כבודו יתברך

  )אות ט,  הלכות בית הכנסת ו–לקוטי הלכות (

  

  

)ƒ‡  ¯ÙÒÓ≈a ÏÁ‰ È- ·˙ÎÓ Î˜‡(  

מר ,  לחזות במחזות הצחצחות הצפונותַההנכסף וכמ,  לידיד לבישלום

  כי אשריך שזכית ליגע בנפלאות נוראות כאלה ,  חזק וחזק מאוד...

שם מצור ברזל , שודד בא בגבולנו והוא ראש לכל צוררינו, בימינו אלה

להתגולל , עיניו לוטש ושיניו חורק עלינו. טומן מוקשים בדרכינו, עלינו

ובכל יום ויום מתחדש . לכלותנו ולהשמידנו מיהדותנו, ינוולהתנפל על

לכן . ואין ביכולת לעמוד כלל כנגדו.  להשקותינויוכוס תרעל, ומתגבר עלינו

, לעשות עימנו והקדים רפואה למכותינו והוריד לנו הצדיק האמת' הפליא ה

להשקות כל , כמה'קור ח'ובע מ'חל נ'נ, בחיר מבחירי צדיקיא

. בעצותיו ותיקוניו העמוקות',  את ההארץ חכמה ודעה

, לזכות אשמים, להרחץ צואים, לטהר טמאים

לקבץ , לכפר זדונים, לפדות מכובד עוונים

לתת חופש , להוציא ממסגר אסורים, דחיםינ

  . לשבויים

  המעתיק 

  

  

)‰Ó˘Ë˙Â ,Â(  

 רבינותלמיד , ל"שמואל איזיק ז' הרב ר

 ודל צדקתווג, מאודהיה איש עני , ל"ז

 יש הרבה וועל התלהבות,  אין לשערושתווקד

אז דעם : ל עליו" זרבינוופעם אחת אמר . לדבר

רי 'ם פרעגט מען אין הימעל וואס'אפגעריסינ

,  אדם הלבוש קרעיםותולא[מלכים מען זאל זעצין 

שזה (, ]לםות בעואלים למעלה אילו מלכים למנוש

 ופעם. )ל" כנותואלין אושאמר שש, ל"ב זוט-שם-מדרגת הבעל

. תה כללו מפרנס אושהוא אינ, ל" זרבינו לפני ובית-אחת קבלה בעלת

דת ווכך וכך לעב, דוכך וכך ללמ:  סדרול ועשה ל" זרבינו ותוכיח אווה

, רבי: "ל"שמואל איזיק ז'  רוענה ואמר ל. 'ומתן וכו-וכך וכך למשא, השם

דער אמת איז נאר דינין : "והשיב ל. ]?אבל מה באמת[" ?אבער דער אמת

" לם הזה אפילו כהרף עיןואון ניט אריין טואין זיך בהבלי ע, השם יתברך

ולא להכנס בהבלי , ד את השם יתברךואך ורק לעב, האמת היא[' וכו

  .]לו כהרף עיןילם הזה אפוהע

  

  

)¯Ó ˙ÂÁÈ˘ '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï–Î "‰(        

   ***מעשה מרב צבי רוזנטל*** 

הוא בא . 'חפץ חיים'הבהק של ורב צבי רוזנטל הוא היה תלמיד מ

אם ", ד מהעולםון נעלם מאי הקדוש זה ענירבינולטבריה ואני אמרתי לו ש

יהיה נעשה עמך ענין אחר , רבינובורים של יחך ולבך להדואתה תכניס את מ

  !"לגמרי

שכל העולם לא ' ן"לקוטי מוהר'יש היום ספר , רב צבי: "אמרתי לו

  !"יודעים מה זה

  

? חסיד ברסלב! אהה, א נעשה חסיד ברסלבד והוואז הוא התחיל ללמ

  !"ברסלב, מה זה: "לם אמרווכ, תן והמשפחהוהאשה והח

  .."אני רוצה להיות ברסלב: "הוא אמר להם

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן רא רעבשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

  א"מספר תקצעלון 

çð úåãìåú äìà  

  ד"בס

  העלון טעון גניזה



בזמן שנתקרב רב צבי רוזנטל 

בב שככה י אז השם יתברך סרבינול

הוא יצא מביתו , היה השגחה

להתפלל ותיקין ביום ששי ולא 

הוא ראה שהוא . חזר כל היום

אז הוא לקח את הטלית , בסכנה

לה הוא היה רגיל לבוא יאחרי התפ,  והלך להתפללתפיליןוה

  . אז הפעם הוא לא חזר הביתה, לשתות, לולאכ, חזרה הביתה

איך . עתה יבוא, עתה יבוא", כל המשפחה היו מחכים בכל רגע, נו

הוא השאיר את חותנו ואת אשתו " ?הולכים להתפלל ולא חוזרים, אפשר

  ...והוא הלך לירושלים, ן היה לו ילדים קטניםכ-וגם

אני אגיד . באו כל העיר אלי שאני אספר להם איפה רב צבי, הכלל

  ".אינני יודע: "אז אמרתי? שהוא הלך לירושלים

אשתו . והמשטרה לא יודעים" ?איפה רב צבי: "שואלים בהמשטרה

  ...באה השבת והוא איננו, כנסת והוא איננו-פשה בכל הבתייח

  

מה , רב צבי רוזנטל הלך להתפלל ולא חזר", היה רעש בכל העיר.. נו, נו

יש לו אשה , ביום ששי ערב שבת לקחו את רב צבי. שעושים הברסלבים

  ."מי יודע איפה הוא. והוא נעלם, וילדים קטנים

כי עיקר אצלם , כמה אנשים אמרו שהברסלבים שלחו אותו לאומן

אולי , אולי הוא בצפת: "ם אמרואחדי, "הוא כבר חסיד ברסלב", אומן

 )צבי ( שרב הירש-אבל זה ידוע , פנים לא ידעו היכן הוא-כל-על". בירושלים

  .נאבד נעלם ואיננו

הם שלחו ערב שבת שהוא יום ששי סמוך 

בורי טבריה שיודע יבור אחד מגיג, להדלקת נרות

יש לרב , הוא נסע לצפת, לרכב על סוס כמו אוירון

הם חשבו שאולי בשביל שהיה אז , צבי משפחה שמה

הם שלחו את . קת בבית אז הוא הלך לצפתומחל

ר לטבריה ובור לצפת והוא נסע והספיק לחזיהג

ורב , קר בכל האזור ואצל המשפחהיולהודיע שהוא ב

  )‡È Í˘Ó‰‰Â·( ...צבי איננו

  

  

  

) ÈËÂ˜Ï˙ÂˆÚ –  ÔÈÏÈÙ˙–˙Â‡ ‚ · ˙ÂÈ(  

 בכל עת אם הוא וצריך כל אדם לפשפש את עצמ

 .תפיליןוהסימן של דבקות הוא . דבוק בהשם יתברך

 

ן תיקוו. ובור ותקונישת הדוידי קד-כין עלו זתפיליןשת הו קדעיקר

ובכל מיני חשכות , רה גם בעניות ודחקותומדין תוידי של- הוא עלדיבורה

ק וכשמתגבר אז לעס, ברים על האדםות ויסורים רחמנא לצלן העווצר

 לבין וכה לדבר בינוידי זה ז-ועל, דיבורן הידי זה מעלה ומתק-על, רהובת

לדבר דברי , לובחמימות גד'  לפני הות ולשפך שיחו בשלהבת הגבורונוק

 ועד שנכנס ב, ראולת הבו וגדואה פחיתותוור, אמת שבלב בחמימות הלב

עד , דל פשעיו כנגד רב ושליט עקרא ושרשא דכל עלמיןולה על גובושה גד

 שהם בחינת תפיליןר הוכה לאוואזי ז. כה שתתגלה הבושה על פניוושז

; בושה אות ב;  אות זדיבורעיין (כה לזה ואשרי הז. קות להשם יתברךידב

 ).ן לח"ליקוטי מוהר

  

  

) ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ‡ ˜ÏÁ–ÁÏ ‰ÏÈÙ˙ (  

בכל פרטיה ,  כראויתפיליןים מצות יוזכני ברחמיך הרבים לק... 

ם וואזכה להניח בכל י, ת התלוים בהוג מצ"תיה ותריוודקדוקיה וכונ

שה וויהיו נכתבין בקד, תייפר הגון וצדיק אמושים מסו כשרים וקדתפילין

.  ותקונןתפיליןון בשעת כתיבת הוראה כראוי לכונה עצומה ונולה ובכווגד

ני תיקות ותפירתן בגידין וכל ון הבתים והרצועתיקות וווכתיבת הפרשי

רה ות כפי דיני התונאב וותר טוהכל יהיה נעשה על צד הי, תפיליןה

תר וונאים בי,  שלי כשרים תמיד בכל פרטי דיניהםתפיליןויהיו ה. שהוהקד

 תפיליןואזכה להניח . שהושים בתכלית הקדווקד, פיוי והיובתכלית הנ

מם הראוי וואזכה להניחם במק. םום ויותם בכל י-רבינו דתפיליןי ו"דרש

, מאוד מאודומה לה ועצובשמחה רבה וחדוה גד, עועל הראש ועל הזר

עד , להול בשמחה גדוררות גדוובהתע, ראהולה עצומה ונונה גדוובכו

 תפיליןידי הנחת -על, לה ועצומהושה גדושאזכה שיהיה נמשך עלי קד

 משרשם תפיליןשת הוויהיה נמשך עלי קד. מאוד מאודראים ושים והנוהקד

ידי -ל אליך באמת עלוקות גדיעד שאזכה לדב, נהושתך העליון בקדוהעלי

ולא אדבר שום שיחה , לםו לעתפיליןולא אסיח דעתי מן ה. תפיליןות ומצ

בחגירת זינא , בכתרי דמלכא עלאה, תפיליןכתר בובעת שאני מ, בטלה

באימה , שיםו הקדתפיליןואזכה להתעטר בנזר עטרת תפארת ה. עלאה

פן שאזכה ובא, להוב ובשמחה רבה וחדוה גדולה ועצומה בלב טווביראה גד

עד שאזכה להתדבק בך , בונך הטו בשלמות הראוי כרצתפיליןות ו מציםילק

, מל דליםואבינו שבשמים ח. ראיםו הנתפיליןשת הוידי קד-יתברך תמיד על

תנו ונתת לנו וכית איוכשם שז, תפיליןשת הול עלינו ועזרנו וחננו בקדוחמ

ים יכן תחננו ותזכנו ברחמיך לק, לה הזאתוידי משה עבדך מצוה הגד-על

ונזכה להתדבק בך תמיד ואל . תפיליןל מצוה זאת של ומת ובשלמות גדבא

. תוה סליחוכי אתה אל, ם בינינו לבינךותינו להפסיק חס ושלונויגרמו ע

יש יונזכה להתב, וברחמיך הרבים תזכנו לשוב בתשובה שלמה אליך באמת

ל וובחסדך הגד. צם פשעינו וחטאתינו נגדך תתברךוממך תמיד באמת על ע

תינו וחטאינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך ונו לנו על כל עלותמח

ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו . ם הזהותינו על האדמה עד היום היומי

עד ,  באמתתפיליןשת הועד שנזכה להמשיך עלינו תמיד קד, לובשמך הגד

בתשוקה וחשקה וחפצה , קות נפלא ועצוםישנזכה להתדבק בך תמיד בדב

כלתה ",  שכתובוכמ, בונך הטולה אליך באמת כרצוה ואהבה גדוחמד

 אלקיםכלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי . לתשועתך נפשי לדברך יחלתי

 כל ימי חיי 'הבתי בבית יתה אבקש שו א'האחת שאלתי מאת . לםולע

 ":ו ולבקר בהיכל'העם ות בנולחז

  

 פניך החייני רובא, שיעניוהצילני וה, למים עזרני פדני וחנניוצור ע

 תפיליןשת הוזכני שיהיה נמשך עלי קד, וקימני

ואזכה לחדד שכלי , ןושים משרשם העליוהקד

ם ום ויוואזכה תמיד בכל י, שה תמידורה הקדובהת

חין חדשים ולהכרה חדשה ו למתפיליןידי הנחת -על

ממותך יתברך ויתעלה ובהשגת אלהותך וידיעת ר

לה ושה גדותמשיך עלי בו, שמך לעד ולנצח נצחים

ותהיה יראתך על פני זו הבושה לבלתי , מפניך תמיד

, ר פניךוותאיר עלי בא. לםואחטא מעתה ועד ע

ר וידי א-לה עלושה גדות בקדוויהיו פני מאיר

שה שתמשיך עלי ברחמיך ובחסדיך והבושה דקד

ל ואי שיפושו ויבהלו מפני כל רועד שיב, ליםוהגד

שת ו קדידי-על, לה מפניועליהם בושה ויראה גד

סף להם וווית,  שתמשיך עלי ברחמיךתפיליןר הוא

שה ויראה ובושה ולה והכרה חדשה דקדוידיעה גד

ר הפנים שתמשיך עלי ושת אוידי קד-על, להוגד

 'הוראו כל עמי הארץ כי שם , ים בי מקרא שכתובוויק. להובחמלתך הגד

 :יראו ממךינקרא עליך ו

  

  

)ÓÈÒÔÎ ‰(  

 לפניו וצה לדבר עם השם יתברך לפרש שיחתוכשאחד מישראל ר

, לוכביכ, אז השם יתברך,  יתברךודתו לעבושיקרב, יתברך ולבקש ממנו

, ווכל העסקים של, םור חס ושלוצה לגזות שרוריוכל הגז, משליך כל עניניו

 רק לזה ונה עצמווהוא משליך הכל ופ, לוכביכ, סק בהםושהוא יתברך ע

שיעזרהו , ותי לפניו לבקש מאו ולפרש שיחתוצה לדבר עמושר, האיש

לין ישראל מכל וציידי זה ממילא נ-שעל, נמצא. להתקרב אליו יתברך

  .רחמנא לצלן, תות קשוריהגז

  

  
  

  

  אחינו בית ישראל
  

  ,בעין יפה, תרמו נא
  ,להוצאת העלון הזה
  המפיץ תורת אמת
  של רבינו הקדוש

  

  רבי נחמן מברסלב
  

  תזכו למצוות
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