
 )ט,בראשית ו( ...נֹח איש צדיק 

זה שחלקו על  ידי כן רק על רה היה גםות דם מתןות שקורוקר הפגם של הדיע

ת היה כל ורותן הדוכי אז בא', ן נֹח ומתושלח וכווכג, תיהםורוהצדיקים שבד

 :ל" שאמרו רזוכמ, מדין הצדיקים בבית מדרשיהםופה שהיו ל הלמוד רק בעל

לם חלקו עליהם ולא רצו לשמֹע להם ואבל רֹב הע; עבר של שם וובבית מדרש

וכל , עד שמחמת זה הפכו דברי אלֹקים חיים, ולהתבטל אליהם בשלמות

אך מי ". ופֹשעים יכשלו בם"בבחינת , ותומ שים נעשו אצלם סםוהלמודים הקד

היה מקבל גם אז דרכים ישרים מצדיקים אמתיים , ו בלב'שנגע יראת ה

סימן טו ,  הלכה ה– הלכות ראשית הגז – לקוטי הלכות(להתקרב אליו יתברך 

  .)'אות מ,  מחלוקת–מתוך אוצר היראה 

  

 )יד,בראשית ו( ...גֹפר בת עצייעשה לך ת

, ת של נֹח ומֹשהוביכי הת. בת מֹשה שהלכו על פני המיםיבת נֹח ותיוזה בחינת ת

שכו קר מימי המבול נמיכי ע. רהות הדבורים של התותיות ואובינמשכו מת

  עד שלא, יתברך ופגמו בברית' מחמת שחטאו נגד ה

לם ורה להתצמצם בזה העות התותיויכלו א

כי גם בימי נֹח קֹדם מתן , לםום העיולקי

ת ותיוידי א לם עלוקר קיום העירה היה עות

לם וובה ברא הע, לםורה שקדמה לעוהת

ובהם , תווינו בשבע מצווגם כבר נצטו. כידוע

. והם עברו עליהם, זלם אוהיה תלוי קיום הע

לים ורה יכות התותיוהיו א לא ידי זה ועל

ומשם נמשך שנפתחו , םולצמצם מימי הים והתה

ונֹח שהיה . ם רבה עד שבא המבולות תהוכל מעינ

ת ודבורים וביבה שנמשכה מתיידי הת ל עלוציצדיק נ

ידי  על, םירה שזכה לקיות התובית ותותיוידי א ינו עליה, ממש

  , בה לילך על פני המיםיח בהתוידי זה היה כ ועל, בהיבתזה זכה לכנֹס 

  .לםום העיונתקי'  וכוול הוא וזרעוציידי זה נ ועל

מחמת שהיה עתיד , בה על פני המיםיל בתוצישנ, בת מֹשהיוזהו גם כן בחינת ת

ידי  זכה על לא  רק נֹח...לורה שהם מצמצמין את מימי הים הגדולקבל את הת

 לקיום ו וזרעוכי אם להציל את עצמ, רהות התותיובה שהם בחינת איהת

רה לכל ות התובית ותותיוומסר א, אבל מֹשה הציל את כל ישראל, לםוהע

סימן ,  הלכה ה–  הלכות נשיאת כפים–לקוטי הלכות ... (לםות עורוישראל לד

  .)ט

  

 )י,בראשית ז(  ...ויהי לשבעת הימים ומי המבול

כי מבֹאר .  של מתושלח הצדיקועת ימי אבלל שתלה להם שב"תינו זוודרשו רב

סק וין בעל השדה שעי בענולתי בתח)'ן חלק א"לקוטי מוהר(ה "סרה ובהת

ל ות גדויהלשזה הבעל השדה צריך ', ת וכווקון השדה שהוא תקוני הנשמיבת

ויש . ם רחמנא לצלןות ויסורין חס ושלול כמה צרווצריך לסב, במעלה מאֹד מאֹד

בר כל כך עד וכי לפעמים הדין ג', הסתלק בשביל זה וכולפעמים שהוא צריך ל

ידי הסתלקות הצדיק  טול כי אם עליידי שום ב עיל להמתיק הדין עלושאין מ

רר מאֹד בתשובה ולהסתכל על עצמן ולם להתעוואז צריכין הע. םולגמרי חס ושל

וזה . תיהם עד שנסתלק הצדיק בשבילםונולם מה שגרמו בעווהיטב היכן הם בע

הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין נת שצעק הנביא בחי

, ם נסתלק הצדיקוכי אז כשחס ושל. ' וכומבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק

 וקר הסתלקותישע. צריכין לשים על לב מאֹד ולהבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק

לבטל הדין ל ועד שלא היה יכ, לםוקף הדין שהיה בעוהוא מפני הרעה מפני ת

טול כזה עד שיסתלק י בבורק ֻהכרח לבטל עצמ', ב וכווא ושוטול ברציבשום ב

שצריכין לשום על לב מאֹד , ר שנשארו אחריווואז הכל תלוי בהד. לגמרי

ר וכין להמשיך אוואז ז. ידי זה רר בתשובה שלמה עלוהסתלקות הצדיק ולהתע

ודאי משאיר ושנסתלק בכי כל צדיק וצדיק כ. מהרשימו של הצדיק שנשאר ממנו

 קר ההמתקה עליואז ע. ביםו ומעשיו הטורתוידי ת בה עלולם איזה רשימה טובע

ל ור גדוררים בתשובה אזי ממשיכין אושכשמתע, ם שנשארו אחריוור יתוידי הד

כי מחמת . לםוידי זה נמתקין ונתבטלין כל הדינים שבע שעל, ומהרשימו של

כן נמשך משם בכל  על, טולילית הבו בתכישהצדיק נסתלק למעלה והוא עכש

אבל צריכין על כל פנים . לםו שנשאר בזה העול ונפלא להרשימו שלור גדופעם א

ר וידי זה א בים להמשיך עלור הטוידי מעשי הד איזה אתערותא דלתתא על

פי שהם בבחינת  על בים אףוידי מעשיהם הט כי על, ושה שלוהרשימו הקד

  כן בכֹח  פי על אף, רה להמתיק דיניםו התח לקבל השגתוקטנות ואין להם כ

בים וידי מעשיהם הט לים עלו יכ,הצדיק שנסתלק                 

 המאירה ול ונפלא מהרשימו שלור גדולהמשיך א

מחמת שהצדיק הוא , ראול ונור גדועתה בא

ר ואבל אז בימי ד. טול בשלמותיבתכלית הב

כן גבר  על, רר לתשובהוזכו להתע לא המבול

ן עד שבא המבול שנעשה ממימי הדעת הדי

 הלכות תפילת –לקוטי הלכות  ('בחינת מבול וכו

  ).סימן כ, הלכה ד–ערבית 

  

  )ב-א, ראשית דבר על אותות ומופתים –כוכבי אור (

ל ישב "ר זצ"ו של אדמוצבי גיס' ר ...    �        

כח עם איזה וופעם אחת התו, בטשעהרין ועסק במשא ומתן כל ימיו

כיח ווזה האיש ה, מדים לפניוות של העודע כל המחשבול י"ר זצ"ו אם אדמ,איש

ל דחקות "צבי הנ'  רו זמן היה לגיסותווהנה בא. דע גם זֹאתול י"ר זצ"ו שאדמול

 להזכיר את ו מאֹד מאֹד מחמת זה עד שנסכם אצלווהיה צר ל, ול בפרנסתוגד

ל לטשעהרין כאשר "ר זצ"ואחר כך בסמוך בא אדמ. ול שיתפלל בעד"ר זצ"ואדמ

ן בספור "הרוכמובא בחיי מ(דש לנסֹע לשם שני פעמים בשנה ו בקוהיה אז דרכ

מנו ו לשם נכנסו אליו אנשי שלואוומיד בב. )ד"ת כוא -תיו ו ונסיעום ישיבתומק

ל "ר זצ"וואדמ. ך הבאיםול היה בת"צבי הנ'  רווגם גיס, שיםולקבל פניו הקד

ודבר , ו יתברך שמודתוך את לבם לעבולמשדבר עמהם דבריו הערבים והנעימים 

ל המתין " הנומעים מזה וגיסורר מאֹד לב כל השועמהם שיחה נפלאה עד שנתע

ורצה לילך אל הדלת , וונשאר הוא לבד, ווהלכו מאת, כה עד שנפסקה השיחהיוח

  .ל"ין הפרנסה כניל בענ"ר זצ"ווללחֹש לאדמ, לסגרה בפנים

תיו על כל תנועה ותנועה ונוהיה לישב תמיד רעיל "צבי הנ'  של רווהנה דרכ    �

, ל"ו מיד כשהכין פעמי רגליו ללכת אל הדלת כנית ועל כן גם עכשושֻהצרך לעש

ר "ו איזה פנים יהיה לי בפני אדמוישב בדעתיכי נת, ויש מאֹד בעיני עצמינתב

אחרי שזה סמוך בזה השעה דבר עמנו שיחה נפלאה .  על פרנסהותולהזכיר א

ודאי ו שבוודמה בדעת. לם הזהון של כל הבלי ועסקי עוגעיטות והשדל השומג

',  מיראת הו כל כך ולבוזנויתכן לאטֹם אי הוויֹאמר ל, ר על זה"ו אדמותוכיח אוי

. תי רק על עסקי פרנסהו אין לך מה ללחֹש ולהזכיר אועד שגם אחר שיחה כז

ת לסגרה ד אל הדלו ולא הלך עומומד על מקוומחמת המחשבה הזאת נשאר ע

דע גם את מחשבתי ור י"ותיו אולי באמת אדמונווהתחיל לחשב שנית ברעי. ל"כנ

  ט"רלעלון ת -פרשת נוח  –ל "זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן רא ערבשראל י'  לזכרון נצח מורינו ר-ד "בס
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 נאטם לבבי ודע ברור שאחר כל שיחתואם כן הוא י, ל"כיח לי האיש הנוכאשר ה

ומה שהפסקתי מזה הוא מחמת , ין פרנסהי רק בענוין עד שאין לי מה להזכיריעד

 ונב דעתושה עצמי כירא וחרד וגוואני ע, תיוכיח או לבל יוש מאתישאני מתבי

ענה ,  את כל הדברים האלהוומיד בחשב. תרואם כן הדבר מֻגנה בי, םוחס ושל

, אחיך מֹשה יהיה עני מרוד, לך כבר דאגתי: ןו הלשו בזול ואמר ל"ר זצ"ואדמ

ים יוכן נתק.  קמח על שבתויהיה ל לא להו עליו רחמנות גד-חיים שלך 

 רבי וושמעתי זֹאת מפי בנ(ל " ממש כדברי רבנו זשתם כל ימי חייהם מֻכוןובשל

  .)ויעקֹב ששמע זֹאת כמה פעמים מפי אביו בעצמ

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

ל מדבר על עניין הפתק הפלא שקיבל "ישראל אודסר זצ' ר                          [
  ]א"זיע, ר הקדוש"מאדמו
, אני לא רוצה להגיד, שהם אומרים על הפתק מה שאומריםיש בברסלב ... 

הוא רצה . אבל הוא שקרן, ישנו רב מֻפרסם מאֹד בברסלב. אבל הם אומרים ככה

אם אני אומר שקרן אני לא , אני מכיר אותו טוב. לבטל את הפתק בשביל גאוה

בפרט על אנשי שלומנו , ישראל-ושלום לא אגיד על שום בר-אני חס. אומר סתם

ישראל , מה זה: "שבואז הוא ח, חד שהכבוד שלו יפגעואבל הוא פ. בורים כאלוד

 אז הוא אומר ,"אני יש לי שם ופרסום כזה, ואיפֹה אני, נויבל מכתב מרביבער ק

  ... )צוחק(שמשהו נתן את זה בתוך הספר 

  

לא .  לא יקבל-מי שלא רוצה לקבל ;  מקבל-פנים מי שמקבל -כל-על

וראיתי מה , בהשגחה פרטית,  את זה בנסים כאלהאני מצאתי. מכריחים

, לא נכנס בי איזה התפארות,  אני נצלתי מהפרסום והכבוד',ברוך ה. שראיתי

הוא יכול , נו הקדושיזה רק רב, אני הייתי שפל בתכלית השפלות, איזה גדלות

, מכל מיני תאוות, נו הקדוש מנקה אותנו מכל מיני גאוהירב .לעשות שפלות כזה

  .ככה הוא אמר. יתקן כל העולם, יתקן אותנווהוא 

  ... רבי כזה, רבי כזה! אהה

 

ושלום אני לא חשוד -אבל אני יודע האמת שחס, אתה לא יודע, אני יודע

אני לא אגיד דבר . ושלום אין מה לחשב על זה-חס? מה יהיה לי מזה, לשקר

ומֹחי לא המצאתי מלבי . ל הריח שלוושקר אני שונא ולא יכול לסב, שאינו

  . מן השמים'זה היה מאת ה, לא חשבתי על זה, הפתקא

בלי ! אמת רק אמת!  יתברך אמת'כמו שה, הפתק אמת כמו שהתורה אמת

  !להאמין, לא לזלזל, להאמין. אסור לזלזל בזה !שום שקר

להזהר לזלזל . אני לא אסכים לזלזל בזה. כל העולם רחוקים מזה, לםוכ

. לם יראו האמתויגיע הזמן שכ.  רוצים לקבלהם לא, העולם מזלזלים בזה. בזה

  .צריכים אמונה באמת

הוא הרבי של כל , מןן מאּוָמְח ַנָמְח ַנְח ַנהוא ַנ, לה מי הואינו הקדוש גירב

כן צריכים לשמֹר -פי-על-אבל אף. לםויתקן כ, הוא יתקן כל העולם. ישראל

-לעשות חס, העולם לא הפקר, כן חלוקים-לו בהתקונים יש גםיכי אפ, עצמו

  ?כך ירצה כבוד ופרסום-ושלום מה שרוצה ואחר

  

בלי זה היו . פיינשטיין נתן הסכמתוהרב משה בב שי יתברך ס'וזה נס שה

הם מתרגזים והם אומרים מה , ו שיש הסכמהיעכש. כן, מחריבים אותנו

וזה , פיינשטיין ונתן המלצההרב בא  . להשמיד-אבל לא באֹפן כזה , שאומרים

  !"גמרתי ואגמֹר" זה ,ין גדוליענ

. רק בחלישות, כך ברעש ובתקיפות-הם אומרים מה שאומרים אבל לא כל

! אם לא זה לא היה לנו כלום! פיינשטיין נתן הסכמההרב ? איך אפשר לצעֹק, מה

, פתק, מה זה", למחֹק אותנו, הם עמדו עלינו בכל מיני תחבולות להשמיד אותנו

  !"מה זה

  ...אבל מי שומע לו, פיינשטייןהרב פנים הוא צועק -כל-על

אני לא הכרתי , הוא היה ליטאי, רב משה פיינשטיין הוא כבר היה בדרכו

אז הוא בא להאבא שלו , רק נתנו להבן שלו המכתב, אותו והוא לא הכיר אותי

אל תצחק .. זה: "אמר לו, רב משה פיינשטיין, אז האבא. והראה לו את המכתב

  !"פלא גדול, זה פלא! מזה

ואז רב משה פיינשטיין הוא רצה לראות את הפתק המקורי והאיש הזה 

  .שמצא אותו

  

אבל היהודים שלא מאמינים הם . שיש משיח, הפתק מזכיר אותנו שיש גואל

, זה רק התחלה .ו שהגיע ימות המשיחיאבל רואים עכש. הגֻאלה לא רוצים לקבל

לם וכ, ה ויעלה ויעלההתורה יעל,  אנחנו יהודים,יבואו ויבואו ויבואו ויבואו

לקוטי ', 'לקוטי תפלות', 'ן"לקוטי מוהר '-יעסקו רק בתורה של רבי נחמן 

  .'הלכות

  )ההמשך יבוא (... )צוחק(? אולי יהיה ביאת המשיח השנה, נו

  )חן סימ, אכילה - לקוטי עצות(

ויש שנפלו לבחינת , אדם שישנים את ימיהם-יש שני בני � � � �                       

רק שנפילתם , ויש שהם אנשים כשרים ויפים, ידי תאוות ומעשים רעים-נה עליש

, ין למאכל אדםיכי לפעמים כשאוכל אדם מאכל שלא נתברר עד, ידי אכילה-על

, אזי מאיר פניו,  כי כשאוכל בקֻדשה ובטהרה.נהיזה נופל מֹחו לבחינת ש-ידי-על

אזי המאכל מביא רֹע , האבל כשאין אכילתו בקֻדש, ידי אכילתו-על, ינו שכלויה

לו שנדמה להעולם יואפ, נהיזה אובד את פניו ונופל לבחינת ש-ידי-אל הלב ועל

כי כל , נהיכן הוא בבחינת ש- פי-על-אף, להי ועוסק בתורה ובתפ'שהוא עובד ה

ואי אפשר , וצריך לעוררו משנתו,  יתברך נחת ממנו'עבודתו נשאר למטה ואין לה

שלא יבלה , נהיוהתעוררות הש. לה קצת מעצמויחאם כשמתעורר ת-לעוררו כי

אשרי . אמת-מעשיות של הצדיקי-ידי ספורי-זוכין על, נהיימיו חס ושלום בש

 .םחס ושלו, הזוכה לבוא לצדיק כזה שיוכל לעוררו משנתו שלא יישן את ימיו

  

 )סתפילה  - אלקוטי תפילות (

 :כמו שכתוב, נה ותנומה לפניךיר אין שאש, 'האנא  ...  ����                                 

מחיה , ואתה מעורר ישנים ומקיץ נרדמים. ינום ולֹא יישן שומר ישראל לא הנה

. משיח אלמים ומתיר אסורים, רים וזוקף כפופיםופוקח עו, מתים ורופא חולים

פנה ", עוררני נא הקיצני נא הקימני נא ברחמיך הרבים, אנא ברחמיך הרבים

ראה עניי . צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני. חיד ועני אניאלי וחנני כי י

שמרה נפשי . ראה אֹיבי כי רבו ושנאת חמס שנאוני. ועמלי ושא לכל חטאתי

עזרני וחנני מעתה שאזכה להתעורר משנתי ". והצילני אל אבוש כי חסיתי בך

. תיהת אכילה ושוידי תאו-וגם על, ידי מעשי הרעים-אשר גברה עלי על, הגדולה

. עזרני להתעורר בהתעוררות גדול ולשוב אליך באמת לאמתו בזריזות גדול

ושמרני , והיה עמדי תמיד, נות ופשעיםווהצילני מעתה מכל מיני חטאים ועו

ואזכה שתהיה אכילתי תמיד בקֻדשה , ת אכילה ושתיהווהצילני מפגם תאו

י תמיד מאֹכל יתיותהיה אכילתי ושת. ת הגוף כללוובטהרה גדולה בלי שום תאו

ותגן בעדי ותשמרני ותצילני שלא יבֹא לתוך פי שום מאכל , שנתברר למאכל אדם

אשר יכולין לאבד חס ושלום את הפנים , ין למאכל אדםיומשקה שלא נתברר עד

רק אזכה לאכֹל . נה חס ושלוםיל לתוך שוולפ, ידי מאכלים הללו-דקֻדשה על

שאזכה ,  בקֻדשת לחם הפניםמאכלים שהם, בקֻדשה גדולה מאכלים שנתבררו

ותצילני ממאכלים המביאין רֹע אל , על ידם ללב טוב ללב שמח ולפנים דקֻדשה

 ...הלב
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  ...בברכת שלום וברכה, לכבוד אחינו בני ישראל

שבא לכאן , א"ישראל דוב אודסר שליט' על הגאון ראתי בזה להמליץ ב

  פתק סודי שישוראיתי , ופגשתי עמו לפני חג הפסח, מארצנו הקדושה

  .דבר נפלא מאד, לו

  וכדי, ויש לו ידיעות גדולות בחכמת הקבלה, הוא איש חשוב מאד

להדפיס בפרט ברצונו , ולתומכו כפי שאפשר,  לקבלו בכבוד הראויה

יתברכו , וכל אלו שיעזרו, ל"ר רבינו נחמן מברסלב זצ"פרי האדמומס

  ... בכל הברכות


