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עלינו לדעת, להאמין ולזכור תמיד, 
יתברך נמצא איתנו תמיד,  שהשם 
בכל מקום ובכל זמן, יהיו אשר יהיו 
נמצאים.  אנו  בו  והמקום  מעשינו 
אם לא נאמין ונכיר בעובדה פשוטה 
תכלית  אל  הגענו  שלא  הרי  זאת, 
את  נכון  מבצעים  אנו  ואין  חיינו 
יעודנו. כאשר תחדור בנו המודעות 
הזאת, הרי שיפתחו העיניים לראות 
הנפלאות  כל  את  להבין,  והלב 

הסובבים אותנו.
יש  משמעות,  יקבל  הכל  פתאום 
תכלית וסיבה לכל מה שעובר עלינו 
כל  במקרה,  אינו  דבר  שום  בחיים, 
ואותם  לנו  שיש  הקטנים  הפרטים 
אנו חווים מצטרפים למנגינה גדולה 
הורגלנו  שכה  השגרה  ונפלאה, 
ותחליף  פניה  את  תשנה  אליה 
גוונים בכל עת, לפתע נגלה את סוד 
ההתחדשות, כל רגע הוא רגע חדש, 
דיבור  מעשה,  לכל  משמעות  יש 
או  מקרי  אינו  דבר  שום  ומחשבה. 
מובן מאיליו, הכל עובר כחוט השני 
ומצטרף למנגינה חדשה, בתוכנית 
הגדולה של חיינו. אנחנו מזהים את 
יד הבורא בכל, רואים את השגחתו 
מסרים  ממנו  ומקבלים  הנפלאה, 
והדרכה, והנה הלב מתמלא באהבה 

ובהכרת תודה על הכל.  
חודש טוב ומבורך

יש צדיק אמיתי, שזוכה לחיות 
שום  בהם  שאין  טובים,  חיים 
נראה  דווקא  והוא  חיסרון. 
שומע  שאינו  מחמת  כחרש, 
העולם,  זה  של  קול  שום  כלל 
העולם  זה  של  הקולות  כל  כי 
כל  כי  החסרונות,  מן  רק  הם 
ואפילו  חסרונו,  על  צועק  אחד 
מן  הם  שבעולם  השמחות  כל 
כן  ועל  לו.  שנתמלא  החיסרון 
לא  אצלו  כי  חרש,  נקרא  הוא 
העולם,  חסרונות  כלל  עולה 
לחם  הם  שלו  הטובים  והחיים 
שלו  ומים  בלחם  אבל  ומים, 
הטעמים  כל  להרגיש  יכולים 
שבעולם,  והמראות  והריחות 
ידם חיים טובים  עד שיחיו על 

באמת, בלי שום חיסרון.
רבי ישראל דב אדסר

משבעה  המעשה  בסיפור  הקדוש  רבינו  אומר 
שובו  עניים,  מלהיות  עוד  "חידלו  בעטליר'ס: 
באוצרות  משתמשים  והיו  שלכם  האוצרות  אל 
שלכם". במשפט זה טומן רבינו את עיקר תורתו 
ומשנתו, תהיה מי שתהיה, לא משנה באיזה מצב 
יחיד  פנימי  אוצר  לך  יש  שייך,  אתה  ולאן  אתה 
ומיוחד שאין כמהו בעולם, אותו אתה צריך לגלות 

ואיתו אתה צריך להאיר את העולם.

רבינו זה לא עוד צדיק שהיה בעולם, רבינו הוא 
הצדיק יסוד עולם, מתקן הנשמות ורופא הנפשות 
עצות  לתת  לתכלית,  ישראל  את  לקרב  שבא 
לכולם  ותקווה  מזור  לתת  הזה,  לדור  ותרופות 
ברסלב  חסותו.   את  המבקש  כל  את  ולהושיע 
זה לא עוד חסידות או מסגרות, ברסלב זה לב, 
זו דרך בעבודת השם ששייכת לכולם, מהגדולים 
התבודדות,  שבפחותים.  לפחות  ועד  במעלה 
התחזקות, שמחה בעבודת השם, נקודות טובות, 

אמונה, זה יסודות היהדות.

רבינו לא בא לקרב אנשים אליו, רבינו בא לקרב 
אותך להשם יתברך, לגלות לך את הדרך הפרטית 
שלך בעולם, רבינו לא רוצה רק שתאמין בו ובכוחו 
בכוחות  בעצמך,  גם  שתאמין  רוצה  הוא  הגדול, 
ובאוצרות הטמונים בך, רבינו רק יעזור לך להוציא 
אותם מן הכח אל הפועל, אם אתה למדן ליטאי 
אתה יכול להישאר במקום שלך ומשם להתחבר 
יגלה  מופלג,  עמקן  ממך  יעשה  רבינו  לצדיק, 
יכול  אתה  חסיד  אתה  אם  אלוקות,  השגות  לך 
להמשיך עם הרבי שלך אבל תתחבר לדרכו של 
בעבודת  בוערת  לאש  אותך  יהפוך  והוא  רבינו 
השם, לבעל תפילה. אם אתה ספרדי רבינו יחזיר 
הזכה  והתמימות את האמונה  לך את הפשיטות 
לך  יתן  רבינו  ומצוות  תורה  שומר  אינך  אם   וגם 
חיבור להשם יתברך שגם גדולים יתקנאו בך. כל 
האוצרות הנפלאים שיש בך יקבלו אור חדש, אם 
אתה יודע לשיר תקבל מרבינו ניגונים נפלאים, אם 
יחבר לך אותו לתכלית  יש בך כישרון רבינו כבר 

ואיתו תאיר את העולם.

את  לי  תנו  "רק  רבינו  מאיתנו  שמבקש  מה  כל 
ליבכם ואוליך אתכם בדרך חדשה שלא הלך בה 
אותו  מוליך  אני  שבאנשי  הפחות  מעולם,  אדם 
בדרך של צדיק גדול", רבינו סלל לנו דרכים והוא 
הולך לפנינו כמו שאמר "מה לכם לדאוג מאחר 
שאני הולך לפניכם, סמכו על כוחי הגדול". בכל 
בכל  בירידה,  בין  בעליה  בין  נמצא,  שאתה  מצב 
בכל  מדרגה,  בכל  משתייך,  אתה  שאליו  מקום 
מעבר שאתה עובר, לרבינו יש את התרופות, את 
הלימוד  את  והתקווה,  ההתחזקות  את  העצות, 
וההבנה למה שעובר עליך ואת הדרך שבה עליך 
להיות  הלב,  את  לתת  נדרש  מאיתנו  להמשיך. 
ללמוד  עליו,  ולסמוך  לצדיק  להתחבר  קשובים, 
את תורותיו ועצותיו ולקיים אותם. מי שילך בדרכו 
בפשיטות ובאמונה, מבטיח לו רבינו שיביא אותו 

אל תיקונו ויעודו הנצחי- אשרינו. 

יתברך, כ כבודו  בשביל  היתה  הבריאה  עיקר  י 
כי  יתברך.  רצונו  לעשות  דהיינו  רצונו,  שהוא 
הכבוד הוא הרצון כמו שאמרו רבותינו ז"ל: רצונו 
של אדם זהו כבודו. וזה עיקר עבודת האדם כל ימי 
כל  יתברך, שיבטל  רצונו  רצונו מפני  חייו, שיבטל 
הרצונות שיש לו לתאווה או למידה רעה, שיבטל 
הכל מפני רצונו ויקשר כל הרצונות להשם יתברך, 
כל  וישבר  יתברך  כרצונו  שיכוון בכל דבר לעשות 
וכל  יתברך  רצונו  הכל מפני  רצונותיו  וכל  תאוותיו 
יתברך  השם  רצון  בו  יהיה  אם  לידו  שיבוא  דבר 

יעשה ואם לאו לאו.

יתברך  השם  כי  השלום,  מעלת  גודל  בחינת  וזה 
ברא העולם בשינויים רבים לאין מספר, והשינויים 
מחמת  רק  וזמן,  ומקום  אדם  בבחינת  כלולים 
שהאדם הוא עיקר הבריאה, ואין מי שיבין השינויים 
ושיוכרח ללחום עימהם, לחבר כולם אל רצון אחד 
דעה,  הבעל  האדם  אם  כי  יתברך,  הבורא  לרצון 

הבעל בחירה.

שרואים  כמו  זמן,  בבחינת  הם  השינויים  כי 
שכתוב  כמו  הזמנים,  שבין  השינויים  ריבוי  בחוש 
"ובתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים וכו'" 
וכן השינויים בין  יום ובזמן אחר לילה  כי בזמן זה 
הזמנים  שבין  הרבים  השינויים  ושאר  וחורף  קיץ 
וכן במקום יש שינויים  הכלולים בהשישה עיתים. 
אילו  ומדינות  ביותר  קרים  אילו  מדינות  כי  רבים, 
לרוב  תבואה  גדלים  זאת  ובמדינה  ביותר  חמים 
ופירות חשובים ובמדינות אחרות להיפך וכן שאר 

שינויים רבים.

וכן בציור, דהיינו בציור כל הברואים שבעולם, יש 
שינויים רבים בין אדם לבהמה ובין בהמה לצומח 
בעצמם,  האדם  בני  שבין  השינויים  הם  והעיקר 
שהם עיקר הבריאה שנמצאים בהם שינויים רבים 
להראות  ז"ל  רבותינו  שאמרו  כמו  מספר.  לאין 
גדולתו של הקב"ה, שכל בני האדם נבראו בחותם 
בני  שמשונים  וכמו  לחברו  דומה  אדם  ואין  אחד 
האדם בצורותיהם, כך הם משונים בדעותיהם, ואין 
דעות שני בני אדם דומים זה לזה בעולם, ואפילו 

שני אחים ואב ובן אין דעתם דומים זה לזה.

בחינת  וחיבור,  אחדות  ע"י  נמשך  החיות  ועיקר 
שלום. דהיינו שנכללים כל השינויים באחד, שזה 
זוכין ע"י התורה הקדושה, כי עיקר החיות הוא חיבור 
והם משונים זה  והגוף, שהם שני הפכים  הנשמה 
מזה מאוד והשם יתברך מפליא לעשות ומחברם 

יחד בדרך נפלאה. ועיקר החיבור שהוא חיות וקיום 
האדם הוא ע"י התורה הקדושה, דהיינו ע"י ישראל 
"כי  שכתוב  כמו  התורה,  את  המקיימין  והצדיקים 
אותנו  מלמדת  התורה  כי  ימיך".  ואורך  חייך  היא 
לרצון  הרצונות  כל  ולקשר  יתברך  רצונו  לעשות 
ידי שהצדיקים משברים  ועל  יתברך לבד.  הבורא 
הגוף  לגבי הנשמה, עד שנכלל  גופם  רצון תאוות 
חיים  עליהם  נמשך  ואז  אחד  באחדות  בנשמה 
הבורא  שהוא  הפשוט  מהאחד  החיים,  ממקור 
נמשך  האלו  הצדיקים  ובכח  לנצח,  שמו  יתברך 
העולמות  ולכל  האדם  בני  לכל  החיות  ונשתלשל 

כולם.

להם  אפשר  שאי  פירוד,  בחינת  הם  השינויים  כי 
שנכללים  אם  כי  יתברך  הפשוט  מהאחד  לקבל 
באחדות. וזה אי אפשר כי אם ע"י הצדיק שמבטל 
גופו לגבי נשמתו, שע"י זה נכלל באחדות ומקבל 
חיות משם וע"י זה ממשיך חיות לכל העולם. ועל 
כן הצדיק יכול לעשות מופתים ולשנות הטבע, כי 
טבע זה האדם שאוהב בשר וטבע של זה האדם 
שאוהב חלב וכיוצא בזה שאר הרצונות של הגוף, 
שכולם כפי הטבע של כל אדם, והטבע הוא עיקר 
בחינת השינויים, כי כל השינויים שבעולם, באדם 
שינויי  וכן  טבע  בחינת  הם  כולם  ובמקום  בזמן 
כפי  הכל  שמשונים,  שבאדם  והרצונות  המקומות 
ובזמן  באדם  בעולם,  יתברך  השם  שנתן  הטבע 
ובמקום. ועיקר הטבע שברא השם יתברך מתנהג 
בשביל  נבראו  שעיקרם  כידוע,  הרקיע  גלגלי  ע"י 
ולימים  ולמועדים  והיו לאותות  הזמן, כמו שכתוב 

ושנים.  

וזה הצדיק, שמשבר רצון תאוות גופו לגבי נשמתו, 
נמצא  יתברך,  השם  רצון  מפני  רצונו  ומבטל 
שמבטל כח הטבע, שמשם רצון תאוות גופו כנ"ל, 
בעולם  הטבע  לשנות  כח  לו  יש  זה  ע"י  כן  ועל 
שעיקר  נמצא,  בעולם.  ונפלאות  ניסים  ולעשות 
השינויים  כל  שנכללים  ע"י  אחדות,  ע"י  החיות 
במקור האחדות. והעיקר תלוי באדם, שהוא עיקר 
הבריאה ובו תלוי הכל כידוע, ועל כן ואהבת לרעך 
אחדות  לכלול  כדי  בתורה,  גדול  כלל  הוא  כמוך 
ושלום שהוא עיקר החיות והתיקון של כל הבריאה, 
ע"י שבני אדם שמשונים בדעותיהם נכללים יחד 

באהבה ואחדות ושלום.

אורח חיים ב- הלכות בה"ר ב'

שאלה: רבינו מביא כמה פעמים בכתביו את המושג "מפורסמים של שקר" האם הצדיק יכול להסביר 
מי נקרא "מפורסם של שקר"?

תשובה: אתה צריך לדעת אשר חכמינו ז"ל אמרו עשה לך רב, וצריכים לשמור מאוד מאוד מי הוא הרב, 
כי כך אמר רבינו: "היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם וידו סגורה ואין אדם יודע מה יש 
בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה לו כאילו הוא אוחז מה 

שהוא מתאווה, ועל כן הכל רצים אחריו ואחר כך הוא פותח את ידיו ואין בה כלום.

וכן הוא אצל רבנים, אדם רץ אחר מישהו ימים ושנים והוא מכור אליו לגמרי ונדמה לו שישועתו תלויה 
ברב הזה וההוא עובד עליו ומריק לו את הכיסים או מהפנט אותו לגמרי ולבסוף ההוא פותח את היד 
ורואה שהכל כלום. ולכן כשאדם מתקרב אל איזה רב, יהיה מי שיהיה, צריך תמיד לזכור מה שאמר רבינו 
"את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאוד מאוד". ומה צריך האדם? שכל 
ודעת, ועיקר השכל והדעת הוא "אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו" שיחדיר 
בו אמונה פשוטה בו יתברך וילמד אותו איך מדברים אל הקב"ה, שזה יש לו תיכף ומיד ביד "ומה שביד 
בטוח", כי למדתי אצל רבינו איך לדבר אל הקב"ה ולדעת שאני עצמאי ואין לי אף אחד בזה העולם רק 
הקב"ה, ורק הוא יתברך יכול לעזור לי, וכן הרב צריך להכניס בו תשוקה עצומה ללימוד התורה הקדושה.

וכו' בזכות הרב הזה, אם  יום מקרא, משנה וגמרה  ולכן "מה שביד בטוח" אם התחלתי ללמוד בכל 
התחלתי להתחזק ברצונות וכיסופים להשם יתברך והתחלתי לדבר איתו יתברך, אזי אלך אחרי הרב 
ואלמד ממנו, ואם לא, צריכים לדעת שהכל דמיון גדול ולבסוף אפתח את היד ואראה שאין ביד שום 
דבר ואיבדתי את שנותי היקרות, אבל צריך לזכור תמיד לכבד כל אדם וכל רב, רק לבדוק היטב אחרי 

מי אני הולך וממי אני לומד. 

עם צ אפילו  מתפאר  יתברך  שהשם  לדעת,  ריך 
הקל שבקלים שבישראל, אפילו פושעי ישראל- 
התפארות  בו  יש  עליו  נקרא  ישראל  ששם  זמן  כל 
אסור  כן  על  עימו.  מתפאר  יתברך  שהשם  פרטי, 
לאדם לייאש עצמו מהשם יתברך אפילו אם קלקל 
פסק  לא  עדיין  כי  ושלום,  חס  מאוד,  הרבה  ופגם 
חביבות השם יתברך ממנו ועל כן עדיין יכול לשוב 
שהם  אמת  אנשי  ע"י  הוא  והעיקר  יתברך,  להשם 
יכולים למצוא גם הטוב וההתפארות, אפילו בגרוע 

שבגרועים.

לעבודת מ שמתקרבים  אנשים  קצת  עניין 
ענה  מתרחקים.  כך  ואחר  יתברך  השם 
יתברך  השם  אצל  יקר  כן  אעפ"י  ואמר: 
אעפ"י  שעה.  לפי  אף  בעצמו  ההתקרבות 
שאחר כך נעשה מה שנעשה ח"ו. ואמר "חיזקו 
המייחלים  כל  להשם"  המייחלים  כל  ואמצו 
קדושה  לשום  זוכים  אינכם  אם  אפילו  דווקא, 
ועבודה, רק מייחלים לבד, אעפ"י חזקו ואימצו 
איך  יהיה  שבעולם,  דבר  משום  תיפלו  ואל 

שיהיה, כמבואר בדברינו כמה וכמה פעמים.

יוצא לאור ע"י אור הגנוז ברסלב
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ְּתׁשּוָבה, ַלֲעֹשֹות  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ָמה  ְוָאַמר,  ד"ש מובא שרבנו התבטא  חיי מוהר"ן סימן  בספר 
ֲאִני עֹוֶשֹה ְּתׁשּוָבה  ַרק  ְלַתֵּקן ְּפָגם ֶאָחד ִמַּמה ֶּׁשִּקְלַקְלֶּתם.  ֻּכְּלֶכם  ְוכֲֹחֶכם  ְיֵמיֶכם  ְוִכי ַמְסִּפיִקים 

ִּבְׁשִביְלֶכם.

כדי להבין מעט זאת נקדים את דברי הזוהר הק': ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרָצה ִלְברֹוא ָהעֹוָלם, 
לתאר,  באה  'ַמֲחִריט'  המילה  וחורט,  חוקק  פירושו  'ַמֲחִריט'  ְלָפָניו-  ָהעֹוָלם  ַמֲחִריט  ָהָיה 
שהקב"ה לפני שברא את עולמו, הכין תשתית ויסוד שעליו יוכל לעמוד העולם ולהתקיים על 

ידו.

ְוֹלא ָהָיה עֹוֵמד. ַעד ֶׁשָּבָרא ַהְּתׁשּוָבה, ֵּכיָון ֶׁשָּבָרא ַהְּתׁשּוָבה, ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ְוֶהֱעִמידֹו ַעל 
ָעְמדֹו – אחרי שברא הקב"ה את התשובה ובכך הקדים 'תרופה למכה', רק אז ברא את העולם. 
מפני שראה שהעולם שהוא מלשון ֶהְעֵלם, עתיד להעלים את האמת מעיני רוב רובם של בני 
העולם ועתידים הם לחטוא וליפול אח"כ לזרועות היאוש חלילה, לכן צריך להקדים תקנה לכך 
על מנת שלא יחרב העולם חלילה, והיא 'אור התשובה'. ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ָעְמדֹו. ַעל ַעּמּוד ֶאָחד 
ַמאי ִניהּו? הּוא ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם – התשובה מכונה 'ַעּמּוד', היות שעל ידה יכול העולם לעמוד 
ולא ליפול. ואותו עמוד הוא 'ַעּמּוד ֶאָחד', שנאמר:  "ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם", לא נאמר, 'ַצִּדיִקים' 

בלשון רבים, אלא, 'ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם' בלשון יחיד. 

'הארה'  היא  'האור' שהתנוצץ מהתשובה,   – ִמֶּמָּנּה  ִהְתנֹוֵצץ אֹור  ַהְּתׁשּוָבה,  ֶאת  ֶׁשָּבָרא  ֵכיָון 
'המאירה' בלב הצדיקים, שתמיד ישנה דרך לשוב אל ה' יתברך, גם אם נראה למראית עין 
'הארה'  ְוַעד סֹופֹו –    ְוֵהִאיר ִמּסֹוף ָהעֹוָלם  ְוָהאֹור ַההּוא ִהְבִהיק  שהדרך חסומה לחלוטין.   
זו 'המאירה' בלב הצדיקים, 'מאירה' ומראה להם שאין סוף למידת טובו ורחמנותו ית', שזהו 
הפירוש כאמור של 'ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו' – מהסוף הנעלם ועד הסוף הנעלם, וכשם שאין 
גבול לרחמנותו ית' 'למעלה', כך אין גבול לרחמנותו ית' 'למטה', ורחמיו ית' מגיעים גם לשאול 
תחתיות ומתחתיו עד אין סוף. אם כן רק אצל הצדיק יסוד עולם גנוז אור התשובה האינסופי 

וכאשר אנו זוכים להתקרב אליו זוכים אנו לגלות אור זה עלינו. 
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ובעיר היה  זה בערב שבת קודש, ביום שישי אחר הצהרים. 
לכבוד  האחרונות  בהכנותיהם  כולם  ממהרים  ויטבסק 
כדי  למקוה  ללכת  מתכונן  אייזיק,  רבי  הגאון  העיר,  רב  גם  שבת. 
לטבול את גופו במים הטהורים לכבוד שבת. הוא לוקח את המגבת, 

ו... הנה נכנס לביתו יהודי מתושבי העיר.

לדין תורה"  "באתי אל הרב  – שאל הרב.  "במה אוכל לעזור לך?" 
– ענה האיש. "ולא מצאת שעה נוחה יותר?" – נדהם הרב. "לא!" – 
השיב התמהוני, "בכל ימות השבוע עסוק אני. בבוקר, מתפלל ואוכל. 
ומשעה תשע אני מלמד כל היום עד הערב. כך שרק ביום שישי אחר 

הצהרים מתפנה אני לבוא לדין תורה."

"והיכן הוא בעל הדין השני?" – שאל הרב. "הוא כאן עמנו" – עונה 
המלמד, "זהו אלוקים הנמצא בכל מקום".

למתניו,  אבנטו  את  חגר  לראשו,  ה"שטריימל"  את  הגאון  חבש 
התיישב ואמר: "מבין אני שאתה התובע. ובכן, טען את טענתך". פתח 
שותפים  "שלושה  חז"ל:  ובמדרשי  בגמרא  "כתוב  ואמר:  המלמד 
באדם: אלוקים, אביו ואימו." ובכן, שלושת השותפים חייבים לדאוג 
לו ולמלא את כל מחסורו. והנה בת לנו בוגרת שהגיעה לפרקה, ולי 
ולאשתי אין אף פרוטה כדי להשיאה, ואילו לו – לאלוקים, השותף 
השלישי, יש הרבה ואיננו נותן, לכן תבעתי אותו לדין תורה". בשמוע 
זאת הרב התלהטו פניו והוא שקע במחשבות. ולבסוף פסק את פסק 
הדין ואמר: "הצדק עימך. אתה זכית בדין. אלוקים חייב לתת לך כמה 
שדרוש לך כדי להשיא את ביתך". המלמד חזר לביתו. ואומנם בעל 
הדין הנתבע, אלוקים, קיים את פסק הדין כבר ביום ראשון. באותו יום 
זכו המלמד ואשתו בכסף רב שהספיק להם כדי להשיא את ביתם. 

וכיצד זכו?

אשת הפריץ סבלה מכאבי שיניים חזקים זה חודש ימים. היא הייתה 
כבר אצל טובי הרופאים ומאומה לא עזר לה. האישה אינה מוצאת 
מנוח, היא צועקת ובוכה, אינה יכולה לישון ונאנקת מעוצמת כאביה. 
גרה  מקום  "בקרבת  לפריץ:  אמר  שם,  העובד  הנער  זאת  בראות 
והן מתרפאות."  על השיניים,  ללחוש לחש מסוים  היודעת  יהודיה, 
הפריץ היה מלגלג לנער בכל פעם שחזר וסיפר זאת. אולם עכשיו, 
כאשר החמיר המצב ואף מומחי הרופאים לא הועילו, ביקש לנסות 
את הלחש. אם לא יועיל – לא יזיק, אמר, ושלח להזמין את האישה, 
היא אשת המלמד. בהיכנס אשת המלמד אל חדר החולה פנימה, 
ה"מומחית"  מקום.  לה  לפנות  כדי  לצדדים  וזזו  כולם  השתתקו 
ניגשה מיד אל מיטה, התישבה עליה, פתחה את פי החולה ולחשה 
לתוך שיניה מה שלחשה. והנה, נס! הכאב חלף עבר. אשת הפריץ 
עמוקה  נשימה  נשמה  הקלה,  של  בחיוך  מיטתה  על  התיישבה 
אמרי  אותי.  הצלת  יהודיה,  "ואת  הבראתי!  לקל!  "תודה  וקראה: 
שעלינו  בוגרת  לנו  "בת  האישה:  אמרה  מיד".  לך  ויינתן  שכרך  מה 
להשיא ואין בידינו אף פרוטה". "אמרי בכמה כסף יש לך צורך כדי 
להשיא את ביתך. אל תתביישי" – האיץ בה הפריץ. והאישה החלה 
למנות: "חמש מאות. ועוד שלוש מאות עבור נדוניה ומאתיים עבור 
החתונה". נתן הפריץ בידי האישה את כל הכסף, והיא הוסיפה: - "גם 
כרים וכסתות דרושים לה". הכניסו למרכבה כלי מיטה ומתנות מאת 

אשת הפריץ ושלחוה בתודות לביתה.

אז אמר המלמד: "נתקיים פסק הדין של הגאון הצדיק רבי אייזיק".

כי על כל צ והבן הדבר היטב,  ריך להיות עקשן גדול בעבודת השם 
אדם שרוצה להיכנס בעבודת השם ואפילו הקטן שבקטנים בהכרח 
שיעבור עליו עליות וירידות בלי מספר וכמה מיני נפילות והשלכות. כי 
צריכין  זה  כל  ועל  השם,  מעבודת  בכוונה  אחד  שמפילין  יש  לפעמים 
להתחזקות גדול בלי שיעור וכמבואר מזה קצת למעלה. וכמה פעמים 
הוא צריך להתחזק ולהתאחז עצמו רק בדרך עקשנות, וצריכין עקשנות 
וזכור דבר זה היטב כי תצטרך לזה מאוד, ודע  גדול מאוד מאוד בזה 
בהם  לעבור  בהכרח  צריכים  והבלבולים  והירידות  הנפילות  אלו  שכל 
קודם שנכנסין בשערי הקדושה וכל הצדיקים והיראים האמתיים עברו 

בכל זה.

י טוב מאוד מעלת הצדיקים הגנוזים, שהן יכולין לקבל שפע ורוב טובה כ
להמשיך להעולם, ואינם שואלים עליהם ואינם מקטרגים עליהם, מחמת 
עליו  כשיש  מפורסם,  שהוא  מי  אפילו  אך  מפורסמים.  ואינם  גנוזים  שהם 
מחלוקת, הוא תועלת לזה, כי המחלוקת מכסה עליו ועל ידי זה יכול להשפיע 
שמים  בעבים.  שמים  המכסה  וזה:  עליו.  ויקטרגו  ימחו  ולא  להעולם  שפע 
הוא בחינת הצדיק, על שם אש ומים, היינו אהבה ויראה, ועל שם זה נקרא 
הצדיק שמים, וזה: המכסה שמים בעבים- מלשון עביות וגשמיות, שמכסה 
ידי כיסוי המחלוקת  את הצדיק בעביות וקשיות, שמקשין וחולקין עליו, ועל 
בלי  שפע  להמשיך  יוכל  זה  ידי  על  כי  מטר-  לארץ  המכין  האלו:  והקשיות 
קטרוג כנ"ל. וזה: צופה רשע לצדיק וכו' )תהילים לז'(- שהרשע, שחולק על

הצדיק, הוא רק צופה, היינו ציפוי וכיסוי על הצדיק, כדי שיוכל להמשיך שפע 
כנ"ל. אך: ומבקש להמיתו- שהרשע מבקש לעקור ולהמית, חס ושלום, את 

הצדיק. השם לא יעזבנו בידו.
     תורה  קי"ד

ובא בספרים הקדושים כי הדרישה להיות שמח בחלקו היא גם על הרוחניות. מ
דבר זה צריך ביאור, כי בגשמיות אנחנו מבינים מדוע האדם צריך להיות שמח 
בחלקו, כי האושר האמיתי נמצא רק אצל מי ששמח בחלקו, אבל קשה להבין מדוע 
הרי  כי  היהדות,  את  נוגד  זה  לכאורה  אשר  ברוחניות,  גם  בחלקו  ישמח  שהאדם 
אנו יודעים שהתורה דורשת מאיתנו להיות מלאי רצונות ושאיפות "כל אחד ואחד 
מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי" כלומר דורשים מאיתנו ללמוד 
הרבה ולקיים מצוות ולהוסיף כל הזמן בקדושה ואם כך איך זה מסתדר עם הדרישה 
להיות שמח בחלקו ברוחניות? ויתרה מכך, הרי אי אפשר להתקדם בעבודת השם 
ללא שאיפות ואם האדם ישמח בחלקו ושמח וטוב לו אם מה שיש לו כיצד יתקדם?

אלא ההסבר הוא, כי יש חילוק והבדל בעניין הזה, בין השמח בחלקו ברוחניות ובין 
והסיפוק,  השמח בחלקו בגשמיות. אצל השמח בחלקו בגשמיות, תחושת הרוגע 
עוצרים את האדם מהרדיפה אחר עולם הזה. ואילו אצל השמח בחלקו ברוחניות, 
תחושת הרוגע, הסיפוק והשלווה הנפשית, אינם מחלישות את הרצונות, אלא דווקא 

מוסיפות חשק לעוד ועוד מצוות.

וההסבר לכך, מבואר על פי דברי הצדיקים, שגילו לנו כי ע"י קיום המצוות נמשך עלינו 
ע"י המצווה, אור רוחני מהשם יתברך. ולא עוד, אלא ככול שהמצווה יותר חשובה 
אצלנו ואנו יותר שמחים בקיום המצווה, כך יש יותר כח במצווה לפעול בקרבנו. ולכן, 
ככל שהאדם מתחזק יותר לשמוח במצוות ובלימוד תורה, כך יש למצווה יותר אור 

ועוצמה, והאדם מקבל יותר השפעות רוחניות ע"י המצווה.

נכון אני צריך לרצות ולשאוף ולהתקדם ברוחניות, אבל אפשר גם להיות מתוסכל כל 
החיים מעצם זה שלא נהייתי מה שאני רוצה או לא זכיתי. על כן צריך להבין שאם 
השם היה רוצה, אז הכל היה מתאפשר ואם עדיין לא זכיתי לכך, אין זאת כי אם שזה 
וללא שום משרה  יעבוד את השם בצורה הזאת, בהצנע לכת  רצון הבורא שהוא 

ופרסום וכנראה שדווקא מצבך הנוכחי, זו הדרך שלך לשלמות נפשך.

החיים הופכים כל אדם ללוחם, בכדי לשרוד ולהצליח עליו לדעת 
את חוקי המשחק, להשתמש נכון בכלים שניתנו לו ולעמוד במבחן 
המציאות. את חכמת חייו צובר האדם בדרך כלל מנסיונו האישי ואת 
הלימוד על בשרו. רבים הם המשענות בהם הוא בוטח ועליהם הוא 
נשען- כסף, מעמד, כח, חכמה, הישגים, הם מעט מהכלים שאיתם 
ביותר  והחזק  חייו. אך את הנשק העיקרי  הוא מתמודד במשימת 
הוא מזניח וכמעט ואינו מיחס לו חשיבות, לפעמים אף הוא מפעיל 
אותו כנגד עצמו. האדם עם כל מעלתו וחשיבותו נבדל ועליון על כל 

הברואים כולם רק בזכות כח אחד שניתן לו- כח הדיבור.
היוצאים  ונותנים דרור למילים  רבים הם אלו המסתובבים בעולם 
מפיהם, רבים גם אינם מודעים גם לכח העצמתי הטמון בדיבור, כמו 
שנאמר "חיים ומוות ביד הלשון" האדם יכול לברוא עולמות ולשנות 
מציאויות בכח הדיבור שלו ולהיפך גם להרוס ולהחריב. הדיבור הוא 
למעשה תוצר מוגמר של המחשבה, אם נרצה לדעת את פנימיותו 
ומחשבתו של האדם נוכל לעשות זאת על פי הדיבורים היוצאים 
הסביבה  על  רק  לא  גדולה  והשפעה  כח  גם  יש  למילים  מפיו. 
לדבר  מרבה  האדם  כאשר  עצמו,  האדם  על  אף  אלא  החיצונית 
והתחזקות  אופטימיות  של  ואמונה  שמחה  של  חיוביים  בדיבורים 
הרי שמילים אילו פועלות על האדם עצמו והוא נהפך באמת לכזה. 
נחמן, היא ההתבודדות.  ביותר, אומר רבי  כן המעלה הגדולה  ועל 
כאשר האדם לוקח לעצמו פסק זמן בכל יום משאון החיים ובו הוא 
משיח את כל אשר על ליבו לפני השם יתברך, אין דבר גדול מזה 
כל  יוצר  זאת מתחבר האדם עם  גדולה  כולו. בשעה  בכל העולם 
העולמים כולם, הוא יכול לבקש, להודות, לספר את כל מה שעובר 
עליו, בדיוק כמו עם חבר טוב, שמאזין ושומע, שיודע טוב מכולם 

מה שעובר עליך וכיצד אתה מרגיש באמת.
זה הוא הנשק העיקרי שאיתו אנו יכולים להתמודד עם כל מהמורות 
החיים, זה הוא הכלי שאיתו אנו מורידים את השפע לעולם, שאיתו 
אנו פועלים על עצמנו ועל כל המציאות כולה. רובם של בני האדם 
משקיעים את כל כוחם ומרצם כדי להגיע ולהשיג דברים מסוימים, 
אך כאשר האדם עושה זאת בלא תפילה הרי שבסופו של דבר יוכל 
יכול ליחס זאת  וגם אם נחל הצלחה הוא  להגיע לבורות נשברים 
לעצמו וליפול ברשת הגאווה. לא כן אם מתמיד האדם בקשר הישיר 
ביטול  הוא מגיע להרגשת  זה ממנו,  הוא מבין שהכל  עם הבורא, 

עצמי שהוא השורש לקבלת ההשפעה.
אין מי שמכיר אותי טוב יותר, אין מי שאוהב אותי יותר, אין מי שיכול 
לעזור לי יותר, כך נרקם הקשר בין הנברא לבורא בין האבא לבן, כך 
נבנה בנפשנו הכלי לקבל את האור. כך יורד הבורא יתברך משמי 
דבר  בכל  יומי  יום  פעיל  שותף  להיות  ומתחיל  העליונים  השמיים 
בחיינו, קטן כגדול.  ועם הזמן שולח לנו הבורא יתברך סימנים שהוא 
שומע, שדבר זה חשוב לו ביותר, כי אין קץ לשמחה וההתפארות 
של הבורא יתברך כאשר בנו יחידו פונה אליו ומדבר עימו. גדולתו 
של הבורא שונה באופן מהותי מגדולת בשר ודם, היא אינה מגמדת 
בעיניו את הפרטים הקטנים, עולמו, כל יציר כפיו וכל ענינייהם, עד 
מגלקסיות  בעיניו מאוד,  ויקרים  חשובים  ביותר,  הקטנים  לפרטים 
גדול  ומשקל.  חשיבות  משמעות,  לכל  חול,  לגרגר  עד  אדירות 
מכולם הוא האדם שמכיר בחסדו, נושא אליו תפילה ומבקש את 

קרבתו.  

אחד ב וכל  במעלה,  גדולים  חכמים  כמה  התקבצו  בעטלירס,  משבעה  מעשה 
התפאר בחיים הטובים שלו,  וסיפר להם הבעטליר החרש, שפעם אחת היתה 
מדינה שהיה בה גן וכולם היו חיים טובים ע"י אותו הגן, ועל הגן היה גנני. עד שבא

עליהם מלך אכזר וקלקל את כל החיים הטובים שהיה להם מאותו הגן, והשאיר שם 
שלוש כיתות של עבדים, שקלקלו את הטעם והריח והחשיכו את העיניים.

המדינה היא כמובן החיים הפרטיים והכלליים של כל אחד מאיתנו, שקודם החטא 
היינו בגן עדן, במצב שבו הרגשנו את כל הטוב שבעולם, עד שבא המלך האכזר 
העולם  בני  את  ועשה  לתאוות  אותנו  שהפיל  ע"י  שלנו  הטובים  החיים  את  וקלקל 
והתאווה  האכילה  תאוות  הממון,  תאוות  התאוות-  של  הבחינות  לשלושת  לעבדים 
הידועה. ואומר להם הבעטליר החירש, לכל אותם גדולים במעלה שהתפארו בחיים 
הטובים שלהם, אם אכן אתם חיים חיים טובים, נראה אם תוכלו להושיע את המדינה 

ואם לא תוכלו להושיע אותם, יוכלו הקלקולים של אותה המדינה להזיק גם לכם.

את  לתקן  יכול  שהוא  הקדוש,  רבינו  של  הבחינה  כמובן  הוא  החירש  הבעטליר 
המדינה ואת האנשים המקושרים אליו ולהחזיר להם את טעם החיים, הוא גם הגנני 
שמטפל בגן הנשמות, כי יש כמובן הרבה צדיקים גדולים לעם ישראל, אך צדיקים 
עם  את  להושיע  יכולים  אינם  השלמות,  בתכלית  התאוות  את  ביטלו  שלא  כאלו 
ישראל ולרפאות את הבת מלך. רק צדיק האמת, שהוא הצדיק יסוד עולם, שאין 
בו שום שמץ של תאווה, יכול לתקן את המדינה ולהחזיר לבני העולם את הטעם 
והריח והמראה. כי אפילו אם הצדיקים הם גדולים במעלה מאוד, וחיים חיים טובים 
באמת, שהגיעו להשגות גבוהות וקרבת השם אמיתית, אעפ"י כן אם עדיין יש בהם 

אחיזת הרע, אין הם יכולים לתקן את ישראל, כי הרע יכול להאחז בהם.

בלחם  הרגישו  והם  שלו,  והמים  מהלחם  לטעום  החרש  הבעטליר  להם  נותן  ואז 
כמובן  הם  והמים  הלחם  אצלם.  שנתקלקל  מה  ונתתקן  הטעמים  כל  את  ובמים 
והעצות של רבינו הקדוש, שמי שטועם אותם, כמובן שיכול להגיע לכל  התורות 

המעלות ולתקן את הכל.

שני  עלינו  להמשיך  ויזכנו  עלינו  ירחם  יתברך  השם 
הבקיאות שצריכין להמשיך על עצמו, שהם בחינת בקי 

ברצוא בקי בשוב. שהם בחינת 
"אם אסק שמים שם אתה ואציע שאול הינך". כי בודאי הוא 

בקיאות גדול ועצום מאוד כאשר דיברנו בזה כמה פעמים, ויותר יש 
לדבר מזה כמעט בכל יום, כי עקוב הלב מכל ואנוש הוא וחולה מאוד. וכמה 
וצריכין בכל  ושלום.  לגמרי חס  להפילו  יום  בכל  עלינו מאוד  חותרים  וכמה 
פעם לזכור היטב בעניין הבקיאות הנ"ל, ועוד כמה שיחות קדושות ותורות 
נוראות השייכים לזה, למען ישאר קיים על עמדו תמיד. באמת איני יכול להבין 
כלל במה זכינו לשמוע כזאת, ואם נעשה עימנו מה שנעשה, בגשמיות ורוחניות 
יש תקווה  ועדין  ודאי,  כן אשרינו, אשרינו  על פי  ובזיונות, אף  ומחלוקת 

לחכות לכל טוב בזה ובבא לנצח. 
                                                               מכתב- שכ"א

בבירורים של השידוכים מדבר האבא של הבחורה עם 
הבחור תלמיד חכם ושואל אותו "מה תרצה לקבל לחתונה".
"תשלום על החתונה" עונה הבחור. "טוב" עונה האבא "וזהו?" 

"לא אם אפשר גם דירה שאוכל ללמוד" מוסיף הבחור "טוב" 
עונה האבא "וזהו?". "אם אפשר גם יחידת דיור בצד שיהיה לי 

להתפרנס" מסיף הבחור. "אין בעיה" אומר האבא.
הבת ששומעת זאת אומרת לאביה "אבא מאיפה אתה יכול 

להביא כל כך הרבה?" "אני אביא??!!" תמה האבא "מי 
חהשתתחתן איתו שתביא!". 

בדי

אחי! אם אתה מרגיש עזוב ומרוחק
 תתחזק! באמת, עולם הפוך ראית!

בס"ד

בס"ד

בשבילי החיים הרב עודד שרביליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב

רבי נתן  מכתב קל'ג עלים לתרופה

רבי אלתר טפליקר משיבת נפש

מאוד צ העצבות  ולהרחיק  תמיד  בשמחה  להיות  מאוד  להזהר  האדם  ריך 
והוא  טוב  בו שום  ורואה שאין  ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו  מאוד, 
ח"ו,  שחורה,  ומרה  בעצבות  זה  ע"י  להפילו  דבר  הבעל  ורוצה  חטאים,  מלא 
אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט 
טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל 
להסתכל באותו הדבר טוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום, 
כן מלא  גם  הוא  והדבר שבקדושה שזכה לעשות  היינו שרואה שגם המצווה 
פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, עם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה 
המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב, כי על כל פנים איך שהוא, על כל 
האדם  צריך  כי  שעשה,  טוב  והדבר  בהמצווה  טובה  נקודה  איזה  היה  פנים 
לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי 

תורה רפ"ב שמחה.

רק זאת תדע ותזכור שיש לנו תהילה לאל חי על מי לסמוך כידוע לך בני 
חביבי ובכך הזה תוכל לפרש שיחתך ולשפוך כמים לבך נוכח פני השם 
בכל פעם, אף גם תוכל לנחם עצמך ולשמח את ליבך בגודל כוחו הקדוש 
הגדול והנורא מאוד מאוד ולולא זאת נחמתי בעניי על פי הדרכים האלה, 
כבר אבדתי בעניי חס ושלום, כי לא יאומן כי יסופר את אשר עבר עלי, אך 
כל חיותי ותקוותי הוא על פי הדרכים הנ"ל בכל יום שאני מודה על העבר 
שאיך שהוא איך שהוא על כל פנים זכינו להיות בחלקו וגורלו ועל ידי זה 
יש לי כח מעט לצעוק ולהתחנן ולפרש שיחתי לפניו יתברך . ומה אעשה 
לך כי כך ברא השם יתברך את האדם שיהיה בניסיון ובמלחמה בכל עת 
ובכל יום ואם אמרתי מטה רגלי חסדך השם יסעדני עד שאני זוכה על 

כל פנים להרגיש חסדיו הגדולים לנצח עד שאני מרקד מחמת שמחה.
ר' נתן

היא מעלה גדולה כשיש עדין יצר הרע לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך ו
היצר הרע להמשיך  להתגבר מתוך חמימות  דהיינו  דווקא,  היצר הרע  עם 
ממנו לתוך איזה עבודה מעבודתו יתברך ואם אין יצר הרע לאדם, אין עבודתו 
נחשבת כלל. ובשביל זה מניח השם יתברך את היצר הרע שיתפשט כל כך 
על האדם וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך, אף על פי שעל 
עוונות  לכמה  שמביא,  למה  האדם  את  מביא  הוא  והתגרותו  התפשטותו  ידי 
ופגמים גדולים. אף על פי כן הכל כדאי אצלו יתברך בשביל התנועה הטובה, 
מה שבתוקף התגברותו של היצר הרע מתגבר עליו האדם באיזה תנועה ובורח 

ממנו, שזה יקר אצלו יתברך ביותר מאילו עבד אותו אלף שנים בלי יצר הרע. 

בס"ד

 הרב חביב אלול אומר:
תרים ידיים ועיניים לשמיים

תפתח את כל שערי הברכה והישועה.

הנוסףהנוסףהנוסףהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימד
הרב יוסף ביטוןהרב יוסף ביטוןהרב יוסף ביטוןהרב יוסף ביטוןהרב יוסף ביטוןהרב יוסף ביטון

צל בני האדם החיים ב'מימד הנוסף', אין כביכול אנשים, אין א
שום סיבות ומקרים, יש רק את יד השם המסתתרת מאחורי 
מסך  את  פורצים  הם  התודעה  ושינוי  האמונה  ע"י  מאורע,  כל 
המציאות וחודרים ומתקשרים עם מסובב כל הסיבות. כמו במקרה 
של דוד המלך, כאשר קיללו שמעי בן גרא, אמר דוד: "הניחו לו, כי 
הוא  הדברים,  חיצוניות  את  רואה  אינו  דוד  לקלל".  לו  אמר  השם 
אומר  הוא  הסיבות.  מסובב  יתברך  בהשם  דבוק  בפנימיות,  דבוק 
זה  אדם  הרי  ההשגחה,  יד  את  רואים  אינכם  כיצד  כביכול,  להם 
מסתכן בחייו וכיצד הוא מעז לקלל את מלך ישראל, שכל גיבוריו 
עימו, אין זה כי אם- "השם אמר לו קלל". כיצד הצליח דוד המלך 
להגיע למעלה נשגבה זאת של אמונה וראיית המציאות האמתית, 
כל  תפילה'  'ואני  עצמו  על  העיד  המלך  דוד  התפילה,  בכח  הכל 
ספר תהילים נוסד בכח ההתבודדות של דוד המלך שהיה שופך 

שיח לפני השם יתברך בתהילות ריצויים ופיוסים. 

כולנו יכולים לעמוד פעורי פה ומשתוממים אל מול הספר הקדוש 
'ליקוטי תפילות', שחיבר רבי נתן מברסלב ובו שפך מדם לבו מאות 
עמודים של תפילות מעומק הלב, בשפה מליצית ופשוטה, על כל 
נושא בחיים ובעבודת השם. את זה קיבל מרבו הגדול, רבי נחמן, 
ושופך שיח בדמעות  ובשדות  ימים כלילות, ביערות  שהיה מבלה 
לפני בוראו. ועל זה אמר, שאם היה יודע את גודל מעלת התפילה 
הגדולים  והסיגופים  התעניות  לכל  נצרך  היה  לא  וההתבודדות, 
שעשה, כי תפילות אלו יכולות לתקן הכל ואיתן יכולים להגיע לכל 

המעלות.

שהולכים  ידועה,  דרך  אודות  משל,  נחמן  רבי  המשיל  זה  ועל 
את  ויסכלו  אויבים  להם  יארבו  בודאי  זו  שבדרך  הרי  חיילים,  בה 
תוכניותיהם, לא כן בדרך צדדית, ששם לא יארבו להם ובה יוכלו 
הסדורות  לתפילות  התפילה,  בעניין  גם  כך  האויב.  את  להפתיע 
אורבים  ועליהן  למרומים,  עולות  הן  בה  וידועה  כבושה  דרך  יש 
שופך  שהאדם  התפילה  כן  לא  הזרות.  והמחשבות  המקטרגים 
מליבו, שהיא בחינת "נתיב לא ידעו עיט", שאין שום אויב ומקטרג 
המלאך,  ואפילו  הכבוד  כיסא  עד  ישירות  עולה  והיא  אותה,  מכיר 
הממונה להעלות את התפילות, מעלה אותה עד היכן שידו משגת 

ומכאן והלאה היא עולה מאליה, אל מקום אשר- "עין לא ראתה".

של  האישית  השיחה  חשיבות  יוקר  את  יותר,  טוב  להמחיש  כדי 
ילדים, שניהם  שני  לו  זאת לאבא, שיש  נמשיל  בוראו,  האדם עם 
ילדים טובים ואת שניהם הוא אוהב אהבה עזה, רק שאחד מהם 
אינו מדבר עמו כלל, רק לעיתים  ואילו השני  משוחח איתו תמיד 
שכל  שבשמיים,  אבינו  גם  כך  האבא,  אותו  ירגיש  כיצד  רחוקות, 
אתם  "בנים  שכתוב-  כמו  אצלו,  וחביב  יקר  יחיד  בן  הוא  יהודי, 
להשם אלוקיכם". כמה שמחה יש לו כאשר בנו חביבו פונה אליו, 
מדבר עמו ומשתף אותו בכל מה שעובר עליו. כאשר האדם אוחז 
אל  הנוסף,  המימד  אל  מתחבר  הוא  הרי  זאת,  פשוטה  בהנהגה 

השם יתברך ואל התכלית.  
להזמנת שיעורים והרצאות - 054-4525396

חדש- מדריך למודעות עצמית ע"פ תורת 
הסוד וברוח משנתו של רבי נחמן מברסלב

ספר חדש 250 עמודים, העוסק במודעות עצמית, בחשיבה 
חיובית ובגילוי ופיתוח רצונות ויכולות- כולל הדרכה מעשית.
ספר זה הוא המפתח לשינוי גדול ואמיתי לטובה בחיים.

חדש- מדריך למודעות עצמית ע"פ תורת 
הסוד וברוח משנתו של רבי נחמן מברסלב
 עמודים, העוסק במודעות עצמית, בחשיבה 
חיובית ובגילוי ופיתוח רצונות ויכולות- כולל הדרכה מעשית.
ספר זה הוא המפתח לשינוי גדול ואמיתי לטובה בחיים.

חדש בעולם אור 

להזמנות- 03-9091753

80 קונטרסים
סיפורי מעשיות
 של רבי נחמן 
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להזמנות: 03-9091753
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קדמוניות משנים מעשיות סיפורי
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קדמוניות משנים מעשיות סיפורי

להזמנות: 03-9091753

מממממממלך  וקיסרמלך  וקיסרמלך  וקיסר

משנים מעשיות סיפורי
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קדמוניות משנים מעשיות סיפורי

הגן עדן של רבי נתן
ונתתי לכם לב הוא קיצור

לקוטי הלכות ובו כ-300 רעיונות 
מרכזיים מליקוטי הלכות שהם הבסיס 

והיסוד לתורתו של רבינו הקדוש.
תאמין שיכולים לתקן מגוון

נושאים העוסקים בדרכי התשובה 
והתיקון להגיע לשמחה פנימית 

ואמונה בספר בין 380 עמ'.
להזמנות: 03-9091753

„¢Ò·

בקרו באתר החדש שלנו
מאות שעורים של רבני ברסלב לשמיעה 

והורדה, ספרים וחברות, מדבקות, 
מאמרים לקריאה והרבה שמחה.

מתחברים לאור!
„¢Ò·

www.orhaganuz.co.il

הגליון מופץ
לעילוי נשמת

שמעון עמר בן רבי מאיר ת.נ.צ.ב.ה

סיפורי צדיקים

עיונים בסיפורי מעשיות אבן טובה
הנגלה ב החיצוני,  הרובד  רובדים,  שני  ישנם  נחמן  רבי  של  המעשיות  בסיפורי 

הרעיוני  העמוק,  הנסתר,  והרובד  העלילה,  התרחשות  עיקר  שבו  לעין,  והנראה 
והמופשט. לפי שמרובה בהם המכוסה על הנגלה, כל אדם יכול למצוא בהם את עצמו 
ולראות בהם מהרהורי ליבו. בעודו נמשך אחרי המתח שבעלילה, מתרשם הקורא מן 
הרגש,  האווירה וממה שבין השיטין ואינו מרגיש בהשפעה המוסרית המשתלטת עליו: 
הדביקות והניגון של הדברים, נכנסים לנפשו באורח בלתי מודע, ומאידך גיסה, באותה 
ובפרטיהן, כמיטב רמתו  ולעיין ברמזי המעשיות  ולדרוש  יכול המשכיל לחקור  שעה, 

השכלית והרגשית.
רבי נחמן הקפיד על כך שיתייחסו אל מעשיותיו בכובד ראש ודרש מתלמידיו לעשותם 
רבינו  מפי  דעת  גילוי  לנו  "היה  נתן:  רבי  ואמר  תמיד.  בהם  ולהגות  לשננם  "תורות", 
הגדול ז"ל, אשר פעם אחת גילה דעתו שרוצה להדפיס ספר מעשיות ואמר בזה הלשון 
לפני כמה אנשים: "כל מי שיש לו עיניים לראות- יראה, וכל מי שיש לו לב להבין- יבין, 
הללו  הדברים  כי  שבכם),  (הריקנות  מכם  הוא  ריק,  ואם  מכם,  הוא  ריק  דבר  לא  כי 
מאוד  ונוראים  נפלאים  חידושים  הם  המעשיות  אלו  כי  מרומים,  גבהי  ברום  עומדים 
בבית  לעמוד  ברבים,  לדרשם  וראוי  מופלג  ועמקות  נסתרות  דרכים  בהם  ויש  מאוד, 
הכנסת ולספר מעשה מאלה המעשיות, כי הם חידושים גבוהים ונוראים מאוד! גם מי 
שליבו שלם ובקי היטב בספרי קודש, ובפרט בספרי הזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל, 
יוכל להבין ולדעת קצת מעט רמזים. גם יש בהם התעוררות מוסר נפלא ועצום מאוד, 
וברוב המקומות יבינם המשכיל בעצמו, כי רובם ככולם מעוררים ומושכים מאוד את 
הלב, לשוב אל השם יתברך באמת, לעסוק רק בתורה ובעבודת השם, ולהפוך פניו 
מהבלי העולם הזה לגמרי, כאשר יראה הרואה בעיני שכלו אם יסתכל בהם באמת" 

(הקדמת הסיפורי מעשיות).         

דוע התורה של רבי נחמן שאומרת שצריך לדון כל אדם לכף זכות וגם את עצמנו אנחנו צריכים לדון י
לכף זכות ולמצוא בנו נקודות טובות. אבל יש גם פעמים שאנחנו צריכים גם את הקב"ה לדון לכף 

זכות, זה כביכול מפחיד להגיד, איך אתה יכול בכלל לדון את הקב"ה לכף זכות? אבל גם זה קיים.
מי כמונו יודעים מה עובר על כל אחד ואחת מאיתנו בחיים הללו, מעברים ונסיונות, עליות וירידות, 
לפעמים אנחנו מאשימים את הקב"ה, למה הוא עושה לי את זה, מה כבר עשיתי שמגיע לי כל כך 
הרבה קשיים וייסורים, איפה הישועות? איפה הרחמים? לצערנו אנחנו לא רואים את התמונה הכוללת 
ולא מבינים את הסיבות למה שקורה ולכן אנחנו כועסים ועצובים, ואפילו שזה לא נראה כלפי חוץ 

אבל בתוכנו אנחנו ממורמרים ודנים כביכול את הקב"ה לכף חובה. 
גם כאן אנחנו צריכים לשנות דפוס חשיבה, נכון אני רואה הכל הפוך, לא הולך לי כמו שאני רוצה, 
הקב"ה לא מאיר לי פנים, אבל אני מאמין שהקב"ה אין סוף לרחמנות שלו והוא אוהב אותי ואם הוא 
עושה לי את מה שהוא עושה, זה הכל לטובתי. אנחנו צריכים כביכול ללמד גם על השם יתברך כף 
זכות, להאמין בו שהוא רוצה בטובתנו, להיות בסבלנות, לחכות ולצפות לישועה שלו, להבין שכל מה 
שעובר עלינו זה עוד ברחמים גדולים, נכון זה קשה ולא כל אחד יכול לעמוד בזה, אבל לפחות שנאמין 

בזה ונתרגל את זה.
אנחנו צריכים ללמוד לצאת מעצמנו, לא לראות את המציאות כפי מה  עבודה זאת היא עבודת חיים 
שנדמה לנו, אלא להסתכל על זה בראיה קוסמית מלמעלה, להאמין ולסמוך על השם יתברך שהוא 
יודע מה הוא עושה והכל לטובתנו. לפעמים מה שעובר עלי זה רמזים מהשם יתברך לכוון אותי בדרך, 
יותר טובים, אם אנחנו לא מתייחסים למה שעובר עלינו הרי  להדריך אותי, להוביל אותי למקומות 
שאנחנו לא מקבלים נכון את המסרים שנותנים לנו מן השמיים ואז חלילה הקשיים יכולים לגדול, כי 
השם יתברך לא רוצה שנגיע למקומות לא טובים. לפעמים זה תיקון על כל מיני דברים, אבל לכל דבר 

יש סיבה, אנחנו צריכים להאמין שהכל לטובה, עד שנזכה גם לראות זאת.

וצאי שבת קודש התאספו החסידים והתכנסו סביב שולחנו מ
שלו,  הרבי  על  סיפור  סיפר  והוא  ממזעריטש,  המגיד  של 

הבעש"ט הקדוש.
"עד  וסיפר,  רגילה אצל הבעש"ט", פתח המגיד  זו שבת  "הייתה 
"מיד  ואז המשיך לספר:  לסיומה שבה התרחש ארוע לא צפוי". 
לאחר סיום תפילת ערבית – עוד לפני ההבדלה – נכנסה אישה 

אחת לחדר שבו התפללו הבעש"ט וחסידיו".
"אני צריכה בדחיפות  היא קראה.  לי!"  "רבי, אתה מוכרח לעזור 
כסף כדי להשיא את בתי ואין בכיסי אף פרוטה!" הביטו התלמידים 

אל רבם הקדוש וציפו לתגובתו.
לחסידיו  הורה  מכן  ולאחר  רב  בקשב  לדבריה  האזין  הבעש"ט 
שם  שימצאו  הכסף  את  אחד  כל  ולתת  לכיסם  ידיהם  להכניס 
למען המטרה החשובה. למרבה הפלא, הכסף שמצאו בכיסיהם 
הבעש"ט  לו,  זקוקה  שהיא  אמרה  שהאישה  לסכום  בדיוק  הגיע 
אסף את הכסף והביאה לאישה וכשהיא קורנת מאושר יצאה את 

בית מדרשם של החסידים שהביטו אחריה בפליאה גדולה.
ללמוד  שיש  הלקח  "מהו  סיפורו,  את  המגיד  חתם  לי",  "אמרו 

מסיפורו זה של הבעש"ט?"
חסיד אחד הביע את דעתו: "הסיפור מראה את כוחותיו הפלאיים 
של הבעש"ט. למרות שהאירוע התרחש כמה דקות לאחר יציאת 
השבת – ולאף תלמיד לא היה כסף בכיסו, כמובן – חולל הבעש"ט 

נס כדי לעזור לאישה המסכנה".
"יש לנו סיפורים רבים שמראים את יכולתו של הבעש"ט לחולל 

ניסים", אמר המגיד. "לשם כך אין לנו צורך דווקא בסיפור הזה".
"אבל כאן היה זה נס כפול – לא זו בלבד שהבעש"ט גרם לכסף 
להופיע באורח פלא, אלא היה זה הסכום המדויק – עד לקופיקה 

האחרונה" התערב חסיד אחר.
ניסים  הממחישים  סיפורים  חסרים  שלא  המגיד  אמר  שוב 

מדהימים, גם כפולים ומכופלים, שחולל הבעש"ט.
ניסים  לחולל  מסוגל  שהבעש"ט  "ברור  אמר:  שלישי  חסיד 
מופלאים. אך הבעש"ט יכול היה לגרום לכל הכסף להופיע בכיסו 
אהבתו  בגלל  אך  בעצמו.  הזאת  המצווה  את  לעשות  וכך  שלו, 
וכך גרם לכסף  זו עמם  הגדולה לזולת, הוא רצה לחלוק מצווה 
של  המסר  שזהו  חושב  אני  הנוכחים.  כל  של  בכיסיהם  להופיע 

הסיפור".
"אם יורשה לי לומר", אמר המגיד, "אני סבור שהסיפור הזה אינו 
אודות  עוסק באמת  זה  אני חושב שסיפור  עוסק כלל בבעש"ט. 

אמונתם התמימה וגדולתם של תלמידיו.

כי אף על פי שהשבת זה עתה הסתיימה ולאיש מהם לא היה כלל 
הרבי  כהוראת  ועשו  לכיסם  ידיהם  את  הכניסו  הם  בכיסו,  כסף 

באמונה שלמה וללא פקפוק..."

כוחו של רבי נחמן  הוא גדול ונורא הוד באמת!

ניתן להצטרף להפצת האור הגנוז בהשתתפות בתרומה סמלית בטל- 0544-525396 אשרינו!

במכתב תע"ב בעלים לתרופה "כוחו של רבי נחמן להושיע את כל המבקש את  אומר רבי נתן 
חסותו הוא גדול ונורא הוד באמת, הן בעולם הזה והן בעולם הבא, שהרי את מהות גדולתו של רבי 
נחמן נכיר שם, בחסדי השם, כל אחד ואחד על פי מידת סבלו והקרבתו למען התקרבו אל שמו 
של הרבי ואל תורתו הקדושה". אשרי כל המתקרבים לרבינו הקדוש ועוסקים בתורתו ואשרי אלה 
המוסרים את ממונם ונפשם להפיץ את שמו של רבינו הקדוש ותורתו שבודאי יזכו לכל הברכות 

והישועות, בעולם הזה ובעולם הבא ולנצח נצחים.

„¢Ò·

המימד הנוסף
מדריך למודעות עצמית, חשיבה 

חיובית ודמיון מודרך. ע"פ משנתו של 
רבי נחמן מברסלב אשר יוסיף לכם אור 

ושמחת חיים- כולל הדרכה מעשית.

 להזמנות – 03-9091753

מבוסס ע"פ הסדנאות של הרב יוסף ביטון שליט"א

 דרושים
לאור הגנוז ברסלב

דרוש נציג בכל עיר,
פעיל ונמרץ המוכן להתנדב

לפעילות הארגון והפצה.
*הפצת העלון  *ארגון אנשי קשר

*שעורי תורה ועוד...
אין ספור מצוות וזיכוי הרבים עצום

למתאימים

ב-1.00 ₪ 

תיקון הכללי
להפצה
תיקון הכללי 

 גודל כיס מפואר 
 בדפי כרומו 
עם למינציה

 0544525396
039091753

בס"ד
בס"ד

הסוד שבך....

קו השיעורים אור הגנוז ברסלב

מפיצי האור
רוצים להפיץ את תורת 

רבינו הקדוש?
ולקבל פעם בחודש 
 חבילת עלונים של 

האור הגנוז
לזיכוי הרבים ב- 50 ₪

כולל משלוח.

0544-525396

חבילת אור מתנה!
קבלו תיקון הכללי, מדבקות, דיסק שיעורים

ומנוי חינם לגיליון לחצי שנה
שלחו בקשה במסרון עם שם וכתובת 

לטל 0544525396



ובעיר היה  זה בערב שבת קודש, ביום שישי אחר הצהרים. 
לכבוד  האחרונות  בהכנותיהם  כולם  ממהרים  ויטבסק 
כדי  למקוה  ללכת  מתכונן  אייזיק,  רבי  הגאון  העיר,  רב  גם  שבת. 
לטבול את גופו במים הטהורים לכבוד שבת. הוא לוקח את המגבת, 

ו... הנה נכנס לביתו יהודי מתושבי העיר.

לדין תורה"  "באתי אל הרב  – שאל הרב.  "במה אוכל לעזור לך?" 
– ענה האיש. "ולא מצאת שעה נוחה יותר?" – נדהם הרב. "לא!" – 
השיב התמהוני, "בכל ימות השבוע עסוק אני. בבוקר, מתפלל ואוכל. 
ומשעה תשע אני מלמד כל היום עד הערב. כך שרק ביום שישי אחר 

הצהרים מתפנה אני לבוא לדין תורה."

"והיכן הוא בעל הדין השני?" – שאל הרב. "הוא כאן עמנו" – עונה 
המלמד, "זהו אלוקים הנמצא בכל מקום".

למתניו,  אבנטו  את  חגר  לראשו,  ה"שטריימל"  את  הגאון  חבש 
התיישב ואמר: "מבין אני שאתה התובע. ובכן, טען את טענתך". פתח 
שותפים  "שלושה  חז"ל:  ובמדרשי  בגמרא  "כתוב  ואמר:  המלמד 
באדם: אלוקים, אביו ואימו." ובכן, שלושת השותפים חייבים לדאוג 
לו ולמלא את כל מחסורו. והנה בת לנו בוגרת שהגיעה לפרקה, ולי 
ולאשתי אין אף פרוטה כדי להשיאה, ואילו לו – לאלוקים, השותף 
השלישי, יש הרבה ואיננו נותן, לכן תבעתי אותו לדין תורה". בשמוע 
זאת הרב התלהטו פניו והוא שקע במחשבות. ולבסוף פסק את פסק 
הדין ואמר: "הצדק עימך. אתה זכית בדין. אלוקים חייב לתת לך כמה 
שדרוש לך כדי להשיא את ביתך". המלמד חזר לביתו. ואומנם בעל 
הדין הנתבע, אלוקים, קיים את פסק הדין כבר ביום ראשון. באותו יום 
זכו המלמד ואשתו בכסף רב שהספיק להם כדי להשיא את ביתם. 

וכיצד זכו?

אשת הפריץ סבלה מכאבי שיניים חזקים זה חודש ימים. היא הייתה 
כבר אצל טובי הרופאים ומאומה לא עזר לה. האישה אינה מוצאת 
מנוח, היא צועקת ובוכה, אינה יכולה לישון ונאנקת מעוצמת כאביה. 
גרה  מקום  "בקרבת  לפריץ:  אמר  שם,  העובד  הנער  זאת  בראות 
והן מתרפאות."  על השיניים,  ללחוש לחש מסוים  היודעת  יהודיה, 
הפריץ היה מלגלג לנער בכל פעם שחזר וסיפר זאת. אולם עכשיו, 
כאשר החמיר המצב ואף מומחי הרופאים לא הועילו, ביקש לנסות 
את הלחש. אם לא יועיל – לא יזיק, אמר, ושלח להזמין את האישה, 
היא אשת המלמד. בהיכנס אשת המלמד אל חדר החולה פנימה, 
ה"מומחית"  מקום.  לה  לפנות  כדי  לצדדים  וזזו  כולם  השתתקו 
ניגשה מיד אל מיטה, התישבה עליה, פתחה את פי החולה ולחשה 
לתוך שיניה מה שלחשה. והנה, נס! הכאב חלף עבר. אשת הפריץ 
עמוקה  נשימה  נשמה  הקלה,  של  בחיוך  מיטתה  על  התיישבה 
אמרי  אותי.  הצלת  יהודיה,  "ואת  הבראתי!  לקל!  "תודה  וקראה: 
שעלינו  בוגרת  לנו  "בת  האישה:  אמרה  מיד".  לך  ויינתן  שכרך  מה 
להשיא ואין בידינו אף פרוטה". "אמרי בכמה כסף יש לך צורך כדי 
להשיא את ביתך. אל תתביישי" – האיץ בה הפריץ. והאישה החלה 
למנות: "חמש מאות. ועוד שלוש מאות עבור נדוניה ומאתיים עבור 
החתונה". נתן הפריץ בידי האישה את כל הכסף, והיא הוסיפה: - "גם 
כרים וכסתות דרושים לה". הכניסו למרכבה כלי מיטה ומתנות מאת 

אשת הפריץ ושלחוה בתודות לביתה.

אז אמר המלמד: "נתקיים פסק הדין של הגאון הצדיק רבי אייזיק".

כי על כל צ והבן הדבר היטב,  ריך להיות עקשן גדול בעבודת השם 
אדם שרוצה להיכנס בעבודת השם ואפילו הקטן שבקטנים בהכרח 
שיעבור עליו עליות וירידות בלי מספר וכמה מיני נפילות והשלכות. כי 
צריכין  זה  כל  ועל  השם,  מעבודת  בכוונה  אחד  שמפילין  יש  לפעמים 
להתחזקות גדול בלי שיעור וכמבואר מזה קצת למעלה. וכמה פעמים 
הוא צריך להתחזק ולהתאחז עצמו רק בדרך עקשנות, וצריכין עקשנות 
וזכור דבר זה היטב כי תצטרך לזה מאוד, ודע  גדול מאוד מאוד בזה 
בהם  לעבור  בהכרח  צריכים  והבלבולים  והירידות  הנפילות  אלו  שכל 
קודם שנכנסין בשערי הקדושה וכל הצדיקים והיראים האמתיים עברו 

בכל זה.

י טוב מאוד מעלת הצדיקים הגנוזים, שהן יכולין לקבל שפע ורוב טובה כ
להמשיך להעולם, ואינם שואלים עליהם ואינם מקטרגים עליהם, מחמת 
עליו  כשיש  מפורסם,  שהוא  מי  אפילו  אך  מפורסמים.  ואינם  גנוזים  שהם 
מחלוקת, הוא תועלת לזה, כי המחלוקת מכסה עליו ועל ידי זה יכול להשפיע 
שמים  בעבים.  שמים  המכסה  וזה:  עליו.  ויקטרגו  ימחו  ולא  להעולם  שפע 
הוא בחינת הצדיק, על שם אש ומים, היינו אהבה ויראה, ועל שם זה נקרא 
הצדיק שמים, וזה: המכסה שמים בעבים- מלשון עביות וגשמיות, שמכסה 
ידי כיסוי המחלוקת  את הצדיק בעביות וקשיות, שמקשין וחולקין עליו, ועל 
בלי  שפע  להמשיך  יוכל  זה  ידי  על  כי  מטר-  לארץ  המכין  האלו:  והקשיות 
קטרוג כנ"ל. וזה: צופה רשע לצדיק וכו' )תהילים לז'(- שהרשע, שחולק על

הצדיק, הוא רק צופה, היינו ציפוי וכיסוי על הצדיק, כדי שיוכל להמשיך שפע 
כנ"ל. אך: ומבקש להמיתו- שהרשע מבקש לעקור ולהמית, חס ושלום, את 

הצדיק. השם לא יעזבנו בידו.
     תורה  קי"ד

ובא בספרים הקדושים כי הדרישה להיות שמח בחלקו היא גם על הרוחניות. מ
דבר זה צריך ביאור, כי בגשמיות אנחנו מבינים מדוע האדם צריך להיות שמח 
בחלקו, כי האושר האמיתי נמצא רק אצל מי ששמח בחלקו, אבל קשה להבין מדוע 
הרי  כי  היהדות,  את  נוגד  זה  לכאורה  אשר  ברוחניות,  גם  בחלקו  ישמח  שהאדם 
אנו יודעים שהתורה דורשת מאיתנו להיות מלאי רצונות ושאיפות "כל אחד ואחד 
מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי" כלומר דורשים מאיתנו ללמוד 
הרבה ולקיים מצוות ולהוסיף כל הזמן בקדושה ואם כך איך זה מסתדר עם הדרישה 
להיות שמח בחלקו ברוחניות? ויתרה מכך, הרי אי אפשר להתקדם בעבודת השם 
ללא שאיפות ואם האדם ישמח בחלקו ושמח וטוב לו אם מה שיש לו כיצד יתקדם?

אלא ההסבר הוא, כי יש חילוק והבדל בעניין הזה, בין השמח בחלקו ברוחניות ובין 
והסיפוק,  השמח בחלקו בגשמיות. אצל השמח בחלקו בגשמיות, תחושת הרוגע 
עוצרים את האדם מהרדיפה אחר עולם הזה. ואילו אצל השמח בחלקו ברוחניות, 
תחושת הרוגע, הסיפוק והשלווה הנפשית, אינם מחלישות את הרצונות, אלא דווקא 

מוסיפות חשק לעוד ועוד מצוות.

וההסבר לכך, מבואר על פי דברי הצדיקים, שגילו לנו כי ע"י קיום המצוות נמשך עלינו 
ע"י המצווה, אור רוחני מהשם יתברך. ולא עוד, אלא ככול שהמצווה יותר חשובה 
אצלנו ואנו יותר שמחים בקיום המצווה, כך יש יותר כח במצווה לפעול בקרבנו. ולכן, 
ככל שהאדם מתחזק יותר לשמוח במצוות ובלימוד תורה, כך יש למצווה יותר אור 

ועוצמה, והאדם מקבל יותר השפעות רוחניות ע"י המצווה.

נכון אני צריך לרצות ולשאוף ולהתקדם ברוחניות, אבל אפשר גם להיות מתוסכל כל 
החיים מעצם זה שלא נהייתי מה שאני רוצה או לא זכיתי. על כן צריך להבין שאם 
השם היה רוצה, אז הכל היה מתאפשר ואם עדיין לא זכיתי לכך, אין זאת כי אם שזה 
וללא שום משרה  יעבוד את השם בצורה הזאת, בהצנע לכת  רצון הבורא שהוא 

ופרסום וכנראה שדווקא מצבך הנוכחי, זו הדרך שלך לשלמות נפשך.

החיים הופכים כל אדם ללוחם, בכדי לשרוד ולהצליח עליו לדעת 
את חוקי המשחק, להשתמש נכון בכלים שניתנו לו ולעמוד במבחן 
המציאות. את חכמת חייו צובר האדם בדרך כלל מנסיונו האישי ואת 
הלימוד על בשרו. רבים הם המשענות בהם הוא בוטח ועליהם הוא 
נשען- כסף, מעמד, כח, חכמה, הישגים, הם מעט מהכלים שאיתם 
ביותר  והחזק  חייו. אך את הנשק העיקרי  הוא מתמודד במשימת 
הוא מזניח וכמעט ואינו מיחס לו חשיבות, לפעמים אף הוא מפעיל 
אותו כנגד עצמו. האדם עם כל מעלתו וחשיבותו נבדל ועליון על כל 

הברואים כולם רק בזכות כח אחד שניתן לו- כח הדיבור.
היוצאים  ונותנים דרור למילים  רבים הם אלו המסתובבים בעולם 
מפיהם, רבים גם אינם מודעים גם לכח העצמתי הטמון בדיבור, כמו 
שנאמר "חיים ומוות ביד הלשון" האדם יכול לברוא עולמות ולשנות 
מציאויות בכח הדיבור שלו ולהיפך גם להרוס ולהחריב. הדיבור הוא 
למעשה תוצר מוגמר של המחשבה, אם נרצה לדעת את פנימיותו 
ומחשבתו של האדם נוכל לעשות זאת על פי הדיבורים היוצאים 
הסביבה  על  רק  לא  גדולה  והשפעה  כח  גם  יש  למילים  מפיו. 
לדבר  מרבה  האדם  כאשר  עצמו,  האדם  על  אף  אלא  החיצונית 
והתחזקות  אופטימיות  של  ואמונה  שמחה  של  חיוביים  בדיבורים 
הרי שמילים אילו פועלות על האדם עצמו והוא נהפך באמת לכזה. 
נחמן, היא ההתבודדות.  ביותר, אומר רבי  כן המעלה הגדולה  ועל 
כאשר האדם לוקח לעצמו פסק זמן בכל יום משאון החיים ובו הוא 
משיח את כל אשר על ליבו לפני השם יתברך, אין דבר גדול מזה 
כל  יוצר  זאת מתחבר האדם עם  גדולה  כולו. בשעה  בכל העולם 
העולמים כולם, הוא יכול לבקש, להודות, לספר את כל מה שעובר 
עליו, בדיוק כמו עם חבר טוב, שמאזין ושומע, שיודע טוב מכולם 

מה שעובר עליך וכיצד אתה מרגיש באמת.
זה הוא הנשק העיקרי שאיתו אנו יכולים להתמודד עם כל מהמורות 
החיים, זה הוא הכלי שאיתו אנו מורידים את השפע לעולם, שאיתו 
אנו פועלים על עצמנו ועל כל המציאות כולה. רובם של בני האדם 
משקיעים את כל כוחם ומרצם כדי להגיע ולהשיג דברים מסוימים, 
אך כאשר האדם עושה זאת בלא תפילה הרי שבסופו של דבר יוכל 
יכול ליחס זאת  וגם אם נחל הצלחה הוא  להגיע לבורות נשברים 
לעצמו וליפול ברשת הגאווה. לא כן אם מתמיד האדם בקשר הישיר 
ביטול  הוא מגיע להרגשת  זה ממנו,  הוא מבין שהכל  עם הבורא, 

עצמי שהוא השורש לקבלת ההשפעה.
אין מי שמכיר אותי טוב יותר, אין מי שאוהב אותי יותר, אין מי שיכול 
לעזור לי יותר, כך נרקם הקשר בין הנברא לבורא בין האבא לבן, כך 
נבנה בנפשנו הכלי לקבל את האור. כך יורד הבורא יתברך משמי 
דבר  בכל  יומי  יום  פעיל  שותף  להיות  ומתחיל  העליונים  השמיים 
בחיינו, קטן כגדול.  ועם הזמן שולח לנו הבורא יתברך סימנים שהוא 
שומע, שדבר זה חשוב לו ביותר, כי אין קץ לשמחה וההתפארות 
של הבורא יתברך כאשר בנו יחידו פונה אליו ומדבר עימו. גדולתו 
של הבורא שונה באופן מהותי מגדולת בשר ודם, היא אינה מגמדת 
בעיניו את הפרטים הקטנים, עולמו, כל יציר כפיו וכל ענינייהם, עד 
מגלקסיות  בעיניו מאוד,  ויקרים  חשובים  ביותר,  הקטנים  לפרטים 
גדול  ומשקל.  חשיבות  משמעות,  לכל  חול,  לגרגר  עד  אדירות 
מכולם הוא האדם שמכיר בחסדו, נושא אליו תפילה ומבקש את 

קרבתו.  

אחד ב וכל  במעלה,  גדולים  חכמים  כמה  התקבצו  בעטלירס,  משבעה  מעשה 
התפאר בחיים הטובים שלו,  וסיפר להם הבעטליר החרש, שפעם אחת היתה 
מדינה שהיה בה גן וכולם היו חיים טובים ע"י אותו הגן, ועל הגן היה גנני. עד שבא

עליהם מלך אכזר וקלקל את כל החיים הטובים שהיה להם מאותו הגן, והשאיר שם 
שלוש כיתות של עבדים, שקלקלו את הטעם והריח והחשיכו את העיניים.

המדינה היא כמובן החיים הפרטיים והכלליים של כל אחד מאיתנו, שקודם החטא 
היינו בגן עדן, במצב שבו הרגשנו את כל הטוב שבעולם, עד שבא המלך האכזר 
העולם  בני  את  ועשה  לתאוות  אותנו  שהפיל  ע"י  שלנו  הטובים  החיים  את  וקלקל 
והתאווה  האכילה  תאוות  הממון,  תאוות  התאוות-  של  הבחינות  לשלושת  לעבדים 
הידועה. ואומר להם הבעטליר החירש, לכל אותם גדולים במעלה שהתפארו בחיים 
הטובים שלהם, אם אכן אתם חיים חיים טובים, נראה אם תוכלו להושיע את המדינה 

ואם לא תוכלו להושיע אותם, יוכלו הקלקולים של אותה המדינה להזיק גם לכם.

את  לתקן  יכול  שהוא  הקדוש,  רבינו  של  הבחינה  כמובן  הוא  החירש  הבעטליר 
המדינה ואת האנשים המקושרים אליו ולהחזיר להם את טעם החיים, הוא גם הגנני 
שמטפל בגן הנשמות, כי יש כמובן הרבה צדיקים גדולים לעם ישראל, אך צדיקים 
עם  את  להושיע  יכולים  אינם  השלמות,  בתכלית  התאוות  את  ביטלו  שלא  כאלו 
ישראל ולרפאות את הבת מלך. רק צדיק האמת, שהוא הצדיק יסוד עולם, שאין 
בו שום שמץ של תאווה, יכול לתקן את המדינה ולהחזיר לבני העולם את הטעם 
והריח והמראה. כי אפילו אם הצדיקים הם גדולים במעלה מאוד, וחיים חיים טובים 
באמת, שהגיעו להשגות גבוהות וקרבת השם אמיתית, אעפ"י כן אם עדיין יש בהם 

אחיזת הרע, אין הם יכולים לתקן את ישראל, כי הרע יכול להאחז בהם.

בלחם  הרגישו  והם  שלו,  והמים  מהלחם  לטעום  החרש  הבעטליר  להם  נותן  ואז 
כמובן  הם  והמים  הלחם  אצלם.  שנתקלקל  מה  ונתתקן  הטעמים  כל  את  ובמים 
והעצות של רבינו הקדוש, שמי שטועם אותם, כמובן שיכול להגיע לכל  התורות 

המעלות ולתקן את הכל.

שני  עלינו  להמשיך  ויזכנו  עלינו  ירחם  יתברך  השם 
הבקיאות שצריכין להמשיך על עצמו, שהם בחינת בקי 

ברצוא בקי בשוב. שהם בחינת 
"אם אסק שמים שם אתה ואציע שאול הינך". כי בודאי הוא 

בקיאות גדול ועצום מאוד כאשר דיברנו בזה כמה פעמים, ויותר יש 
לדבר מזה כמעט בכל יום, כי עקוב הלב מכל ואנוש הוא וחולה מאוד. וכמה 
וצריכין בכל  ושלום.  לגמרי חס  להפילו  יום  בכל  עלינו מאוד  חותרים  וכמה 
פעם לזכור היטב בעניין הבקיאות הנ"ל, ועוד כמה שיחות קדושות ותורות 
נוראות השייכים לזה, למען ישאר קיים על עמדו תמיד. באמת איני יכול להבין 
כלל במה זכינו לשמוע כזאת, ואם נעשה עימנו מה שנעשה, בגשמיות ורוחניות 
יש תקווה  ועדין  ודאי,  כן אשרינו, אשרינו  על פי  ובזיונות, אף  ומחלוקת 

לחכות לכל טוב בזה ובבא לנצח. 
                                                               מכתב- שכ"א

בבירורים של השידוכים מדבר האבא של הבחורה עם 
הבחור תלמיד חכם ושואל אותו "מה תרצה לקבל לחתונה".
"תשלום על החתונה" עונה הבחור. "טוב" עונה האבא "וזהו?" 

"לא אם אפשר גם דירה שאוכל ללמוד" מוסיף הבחור "טוב" 
עונה האבא "וזהו?". "אם אפשר גם יחידת דיור בצד שיהיה לי 

להתפרנס" מסיף הבחור. "אין בעיה" אומר האבא.
הבת ששומעת זאת אומרת לאביה "אבא מאיפה אתה יכול 

להביא כל כך הרבה?" "אני אביא??!!" תמה האבא "מי 
חהשתתחתן איתו שתביא!". 

בדי

אחי! אם אתה מרגיש עזוב ומרוחק
 תתחזק! באמת, עולם הפוך ראית!

בס"ד

בס"ד

בשבילי החיים הרב עודד שרביליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב

רבי נתן  מכתב קל'ג עלים לתרופה

רבי אלתר טפליקר משיבת נפש

מאוד צ העצבות  ולהרחיק  תמיד  בשמחה  להיות  מאוד  להזהר  האדם  ריך 
והוא  טוב  בו שום  ורואה שאין  ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו  מאוד, 
ח"ו,  שחורה,  ומרה  בעצבות  זה  ע"י  להפילו  דבר  הבעל  ורוצה  חטאים,  מלא 
אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט 
טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל 
להסתכל באותו הדבר טוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום, 
כן מלא  גם  הוא  והדבר שבקדושה שזכה לעשות  היינו שרואה שגם המצווה 
פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, עם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה 
המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב, כי על כל פנים איך שהוא, על כל 
האדם  צריך  כי  שעשה,  טוב  והדבר  בהמצווה  טובה  נקודה  איזה  היה  פנים 
לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי 

תורה רפ"ב שמחה.

רק זאת תדע ותזכור שיש לנו תהילה לאל חי על מי לסמוך כידוע לך בני 
חביבי ובכך הזה תוכל לפרש שיחתך ולשפוך כמים לבך נוכח פני השם 
בכל פעם, אף גם תוכל לנחם עצמך ולשמח את ליבך בגודל כוחו הקדוש 
הגדול והנורא מאוד מאוד ולולא זאת נחמתי בעניי על פי הדרכים האלה, 
כבר אבדתי בעניי חס ושלום, כי לא יאומן כי יסופר את אשר עבר עלי, אך 
כל חיותי ותקוותי הוא על פי הדרכים הנ"ל בכל יום שאני מודה על העבר 
שאיך שהוא איך שהוא על כל פנים זכינו להיות בחלקו וגורלו ועל ידי זה 
יש לי כח מעט לצעוק ולהתחנן ולפרש שיחתי לפניו יתברך . ומה אעשה 
לך כי כך ברא השם יתברך את האדם שיהיה בניסיון ובמלחמה בכל עת 
ובכל יום ואם אמרתי מטה רגלי חסדך השם יסעדני עד שאני זוכה על 

כל פנים להרגיש חסדיו הגדולים לנצח עד שאני מרקד מחמת שמחה.
ר' נתן

היא מעלה גדולה כשיש עדין יצר הרע לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך ו
היצר הרע להמשיך  להתגבר מתוך חמימות  דהיינו  דווקא,  היצר הרע  עם 
ממנו לתוך איזה עבודה מעבודתו יתברך ואם אין יצר הרע לאדם, אין עבודתו 
נחשבת כלל. ובשביל זה מניח השם יתברך את היצר הרע שיתפשט כל כך 
על האדם וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך, אף על פי שעל 
עוונות  לכמה  שמביא,  למה  האדם  את  מביא  הוא  והתגרותו  התפשטותו  ידי 
ופגמים גדולים. אף על פי כן הכל כדאי אצלו יתברך בשביל התנועה הטובה, 
מה שבתוקף התגברותו של היצר הרע מתגבר עליו האדם באיזה תנועה ובורח 

ממנו, שזה יקר אצלו יתברך ביותר מאילו עבד אותו אלף שנים בלי יצר הרע. 

בס"ד

 הרב חביב אלול אומר:
תרים ידיים ועיניים לשמיים

תפתח את כל שערי הברכה והישועה.

הנוסףהנוסףהנוסףהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימדהמימד
הרב יוסף ביטוןהרב יוסף ביטוןהרב יוסף ביטוןהרב יוסף ביטוןהרב יוסף ביטוןהרב יוסף ביטון

צל בני האדם החיים ב'מימד הנוסף', אין כביכול אנשים, אין א
שום סיבות ומקרים, יש רק את יד השם המסתתרת מאחורי 
מסך  את  פורצים  הם  התודעה  ושינוי  האמונה  ע"י  מאורע,  כל 
המציאות וחודרים ומתקשרים עם מסובב כל הסיבות. כמו במקרה 
של דוד המלך, כאשר קיללו שמעי בן גרא, אמר דוד: "הניחו לו, כי 
הוא  הדברים,  חיצוניות  את  רואה  אינו  דוד  לקלל".  לו  אמר  השם 
אומר  הוא  הסיבות.  מסובב  יתברך  בהשם  דבוק  בפנימיות,  דבוק 
זה  אדם  הרי  ההשגחה,  יד  את  רואים  אינכם  כיצד  כביכול,  להם 
מסתכן בחייו וכיצד הוא מעז לקלל את מלך ישראל, שכל גיבוריו 
עימו, אין זה כי אם- "השם אמר לו קלל". כיצד הצליח דוד המלך 
להגיע למעלה נשגבה זאת של אמונה וראיית המציאות האמתית, 
כל  תפילה'  'ואני  עצמו  על  העיד  המלך  דוד  התפילה,  בכח  הכל 
ספר תהילים נוסד בכח ההתבודדות של דוד המלך שהיה שופך 

שיח לפני השם יתברך בתהילות ריצויים ופיוסים. 

כולנו יכולים לעמוד פעורי פה ומשתוממים אל מול הספר הקדוש 
'ליקוטי תפילות', שחיבר רבי נתן מברסלב ובו שפך מדם לבו מאות 
עמודים של תפילות מעומק הלב, בשפה מליצית ופשוטה, על כל 
נושא בחיים ובעבודת השם. את זה קיבל מרבו הגדול, רבי נחמן, 
ושופך שיח בדמעות  ובשדות  ימים כלילות, ביערות  שהיה מבלה 
לפני בוראו. ועל זה אמר, שאם היה יודע את גודל מעלת התפילה 
הגדולים  והסיגופים  התעניות  לכל  נצרך  היה  לא  וההתבודדות, 
שעשה, כי תפילות אלו יכולות לתקן הכל ואיתן יכולים להגיע לכל 

המעלות.

שהולכים  ידועה,  דרך  אודות  משל,  נחמן  רבי  המשיל  זה  ועל 
את  ויסכלו  אויבים  להם  יארבו  בודאי  זו  שבדרך  הרי  חיילים,  בה 
תוכניותיהם, לא כן בדרך צדדית, ששם לא יארבו להם ובה יוכלו 
הסדורות  לתפילות  התפילה,  בעניין  גם  כך  האויב.  את  להפתיע 
אורבים  ועליהן  למרומים,  עולות  הן  בה  וידועה  כבושה  דרך  יש 
שופך  שהאדם  התפילה  כן  לא  הזרות.  והמחשבות  המקטרגים 
מליבו, שהיא בחינת "נתיב לא ידעו עיט", שאין שום אויב ומקטרג 
המלאך,  ואפילו  הכבוד  כיסא  עד  ישירות  עולה  והיא  אותה,  מכיר 
הממונה להעלות את התפילות, מעלה אותה עד היכן שידו משגת 

ומכאן והלאה היא עולה מאליה, אל מקום אשר- "עין לא ראתה".

של  האישית  השיחה  חשיבות  יוקר  את  יותר,  טוב  להמחיש  כדי 
ילדים, שניהם  שני  לו  זאת לאבא, שיש  נמשיל  בוראו,  האדם עם 
ילדים טובים ואת שניהם הוא אוהב אהבה עזה, רק שאחד מהם 
אינו מדבר עמו כלל, רק לעיתים  ואילו השני  משוחח איתו תמיד 
שכל  שבשמיים,  אבינו  גם  כך  האבא,  אותו  ירגיש  כיצד  רחוקות, 
אתם  "בנים  שכתוב-  כמו  אצלו,  וחביב  יקר  יחיד  בן  הוא  יהודי, 
להשם אלוקיכם". כמה שמחה יש לו כאשר בנו חביבו פונה אליו, 
מדבר עמו ומשתף אותו בכל מה שעובר עליו. כאשר האדם אוחז 
אל  הנוסף,  המימד  אל  מתחבר  הוא  הרי  זאת,  פשוטה  בהנהגה 

השם יתברך ואל התכלית.  
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חיובית ובגילוי ופיתוח רצונות ויכולות- כולל הדרכה מעשית.
ספר זה הוא המפתח לשינוי גדול ואמיתי לטובה בחיים.

חדש בעולם אור 

להזמנות- 03-9091753

80 קונטרסים
סיפורי מעשיות
 של רבי נחמן 

מברסלב
ב-60 ₪

כולל משלוח

להזמנות: 03-9091753

סיפורי מעשיות להפצה
„¢Ò·

ממממממ

קדמוניות משנים מעשיות סיפורי

ממממממאבדת  אבדת  אבדת  

מ מעשיות יפורי

קדמוניות משנים מעשיות סיפורי

להזמנות: 03-9091753

מממממממלך  וקיסרמלך  וקיסרמלך  וקיסר

משנים מעשיות סיפורי

סיפורי מעשיות

ממממממעשה  עשה  עשה  ממממממחיגרחיגרחיגרחיגרחיגרחיגר
קדמוניות משנים מעשיות סיפורי

הגן עדן של רבי נתן
ונתתי לכם לב הוא קיצור

לקוטי הלכות ובו כ-300 רעיונות 
מרכזיים מליקוטי הלכות שהם הבסיס 

והיסוד לתורתו של רבינו הקדוש.
תאמין שיכולים לתקן מגוון

נושאים העוסקים בדרכי התשובה 
והתיקון להגיע לשמחה פנימית 

ואמונה בספר בין 380 עמ'.
להזמנות: 03-9091753

„¢Ò·

בקרו באתר החדש שלנו
מאות שעורים של רבני ברסלב לשמיעה 

והורדה, ספרים וחברות, מדבקות, 
מאמרים לקריאה והרבה שמחה.

מתחברים לאור!
„¢Ò·

www.orhaganuz.co.il

הגליון מופץ
לעילוי נשמת

שמעון עמר בן רבי מאיר ת.נ.צ.ב.ה

סיפורי צדיקים

עיונים בסיפורי מעשיות אבן טובה
הנגלה ב החיצוני,  הרובד  רובדים,  שני  ישנם  נחמן  רבי  של  המעשיות  בסיפורי 

הרעיוני  העמוק,  הנסתר,  והרובד  העלילה,  התרחשות  עיקר  שבו  לעין,  והנראה 
והמופשט. לפי שמרובה בהם המכוסה על הנגלה, כל אדם יכול למצוא בהם את עצמו 
ולראות בהם מהרהורי ליבו. בעודו נמשך אחרי המתח שבעלילה, מתרשם הקורא מן 
הרגש,  האווירה וממה שבין השיטין ואינו מרגיש בהשפעה המוסרית המשתלטת עליו: 
הדביקות והניגון של הדברים, נכנסים לנפשו באורח בלתי מודע, ומאידך גיסה, באותה 
ובפרטיהן, כמיטב רמתו  ולעיין ברמזי המעשיות  ולדרוש  יכול המשכיל לחקור  שעה, 

השכלית והרגשית.
רבי נחמן הקפיד על כך שיתייחסו אל מעשיותיו בכובד ראש ודרש מתלמידיו לעשותם 
רבינו  מפי  דעת  גילוי  לנו  "היה  נתן:  רבי  ואמר  תמיד.  בהם  ולהגות  לשננם  "תורות", 
הגדול ז"ל, אשר פעם אחת גילה דעתו שרוצה להדפיס ספר מעשיות ואמר בזה הלשון 
לפני כמה אנשים: "כל מי שיש לו עיניים לראות- יראה, וכל מי שיש לו לב להבין- יבין, 
הללו  הדברים  כי  שבכם),  (הריקנות  מכם  הוא  ריק,  ואם  מכם,  הוא  ריק  דבר  לא  כי 
מאוד  ונוראים  נפלאים  חידושים  הם  המעשיות  אלו  כי  מרומים,  גבהי  ברום  עומדים 
בבית  לעמוד  ברבים,  לדרשם  וראוי  מופלג  ועמקות  נסתרות  דרכים  בהם  ויש  מאוד, 
הכנסת ולספר מעשה מאלה המעשיות, כי הם חידושים גבוהים ונוראים מאוד! גם מי 
שליבו שלם ובקי היטב בספרי קודש, ובפרט בספרי הזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל, 
יוכל להבין ולדעת קצת מעט רמזים. גם יש בהם התעוררות מוסר נפלא ועצום מאוד, 
וברוב המקומות יבינם המשכיל בעצמו, כי רובם ככולם מעוררים ומושכים מאוד את 
הלב, לשוב אל השם יתברך באמת, לעסוק רק בתורה ובעבודת השם, ולהפוך פניו 
מהבלי העולם הזה לגמרי, כאשר יראה הרואה בעיני שכלו אם יסתכל בהם באמת" 

(הקדמת הסיפורי מעשיות).         

דוע התורה של רבי נחמן שאומרת שצריך לדון כל אדם לכף זכות וגם את עצמנו אנחנו צריכים לדון י
לכף זכות ולמצוא בנו נקודות טובות. אבל יש גם פעמים שאנחנו צריכים גם את הקב"ה לדון לכף 

זכות, זה כביכול מפחיד להגיד, איך אתה יכול בכלל לדון את הקב"ה לכף זכות? אבל גם זה קיים.
מי כמונו יודעים מה עובר על כל אחד ואחת מאיתנו בחיים הללו, מעברים ונסיונות, עליות וירידות, 
לפעמים אנחנו מאשימים את הקב"ה, למה הוא עושה לי את זה, מה כבר עשיתי שמגיע לי כל כך 
הרבה קשיים וייסורים, איפה הישועות? איפה הרחמים? לצערנו אנחנו לא רואים את התמונה הכוללת 
ולא מבינים את הסיבות למה שקורה ולכן אנחנו כועסים ועצובים, ואפילו שזה לא נראה כלפי חוץ 

אבל בתוכנו אנחנו ממורמרים ודנים כביכול את הקב"ה לכף חובה. 
גם כאן אנחנו צריכים לשנות דפוס חשיבה, נכון אני רואה הכל הפוך, לא הולך לי כמו שאני רוצה, 
הקב"ה לא מאיר לי פנים, אבל אני מאמין שהקב"ה אין סוף לרחמנות שלו והוא אוהב אותי ואם הוא 
עושה לי את מה שהוא עושה, זה הכל לטובתי. אנחנו צריכים כביכול ללמד גם על השם יתברך כף 
זכות, להאמין בו שהוא רוצה בטובתנו, להיות בסבלנות, לחכות ולצפות לישועה שלו, להבין שכל מה 
שעובר עלינו זה עוד ברחמים גדולים, נכון זה קשה ולא כל אחד יכול לעמוד בזה, אבל לפחות שנאמין 

בזה ונתרגל את זה.
אנחנו צריכים ללמוד לצאת מעצמנו, לא לראות את המציאות כפי מה  עבודה זאת היא עבודת חיים 
שנדמה לנו, אלא להסתכל על זה בראיה קוסמית מלמעלה, להאמין ולסמוך על השם יתברך שהוא 
יודע מה הוא עושה והכל לטובתנו. לפעמים מה שעובר עלי זה רמזים מהשם יתברך לכוון אותי בדרך, 
יותר טובים, אם אנחנו לא מתייחסים למה שעובר עלינו הרי  להדריך אותי, להוביל אותי למקומות 
שאנחנו לא מקבלים נכון את המסרים שנותנים לנו מן השמיים ואז חלילה הקשיים יכולים לגדול, כי 
השם יתברך לא רוצה שנגיע למקומות לא טובים. לפעמים זה תיקון על כל מיני דברים, אבל לכל דבר 

יש סיבה, אנחנו צריכים להאמין שהכל לטובה, עד שנזכה גם לראות זאת.

וצאי שבת קודש התאספו החסידים והתכנסו סביב שולחנו מ
שלו,  הרבי  על  סיפור  סיפר  והוא  ממזעריטש,  המגיד  של 

הבעש"ט הקדוש.
"עד  וסיפר,  רגילה אצל הבעש"ט", פתח המגיד  זו שבת  "הייתה 
"מיד  ואז המשיך לספר:  לסיומה שבה התרחש ארוע לא צפוי". 
לאחר סיום תפילת ערבית – עוד לפני ההבדלה – נכנסה אישה 

אחת לחדר שבו התפללו הבעש"ט וחסידיו".
"אני צריכה בדחיפות  היא קראה.  לי!"  "רבי, אתה מוכרח לעזור 
כסף כדי להשיא את בתי ואין בכיסי אף פרוטה!" הביטו התלמידים 

אל רבם הקדוש וציפו לתגובתו.
לחסידיו  הורה  מכן  ולאחר  רב  בקשב  לדבריה  האזין  הבעש"ט 
שם  שימצאו  הכסף  את  אחד  כל  ולתת  לכיסם  ידיהם  להכניס 
למען המטרה החשובה. למרבה הפלא, הכסף שמצאו בכיסיהם 
הבעש"ט  לו,  זקוקה  שהיא  אמרה  שהאישה  לסכום  בדיוק  הגיע 
אסף את הכסף והביאה לאישה וכשהיא קורנת מאושר יצאה את 

בית מדרשם של החסידים שהביטו אחריה בפליאה גדולה.
ללמוד  שיש  הלקח  "מהו  סיפורו,  את  המגיד  חתם  לי",  "אמרו 

מסיפורו זה של הבעש"ט?"
חסיד אחד הביע את דעתו: "הסיפור מראה את כוחותיו הפלאיים 
של הבעש"ט. למרות שהאירוע התרחש כמה דקות לאחר יציאת 
השבת – ולאף תלמיד לא היה כסף בכיסו, כמובן – חולל הבעש"ט 

נס כדי לעזור לאישה המסכנה".
"יש לנו סיפורים רבים שמראים את יכולתו של הבעש"ט לחולל 

ניסים", אמר המגיד. "לשם כך אין לנו צורך דווקא בסיפור הזה".
"אבל כאן היה זה נס כפול – לא זו בלבד שהבעש"ט גרם לכסף 
להופיע באורח פלא, אלא היה זה הסכום המדויק – עד לקופיקה 

האחרונה" התערב חסיד אחר.
ניסים  הממחישים  סיפורים  חסרים  שלא  המגיד  אמר  שוב 

מדהימים, גם כפולים ומכופלים, שחולל הבעש"ט.
ניסים  לחולל  מסוגל  שהבעש"ט  "ברור  אמר:  שלישי  חסיד 
מופלאים. אך הבעש"ט יכול היה לגרום לכל הכסף להופיע בכיסו 
אהבתו  בגלל  אך  בעצמו.  הזאת  המצווה  את  לעשות  וכך  שלו, 
וכך גרם לכסף  זו עמם  הגדולה לזולת, הוא רצה לחלוק מצווה 
של  המסר  שזהו  חושב  אני  הנוכחים.  כל  של  בכיסיהם  להופיע 

הסיפור".
"אם יורשה לי לומר", אמר המגיד, "אני סבור שהסיפור הזה אינו 
אודות  עוסק באמת  זה  אני חושב שסיפור  עוסק כלל בבעש"ט. 

אמונתם התמימה וגדולתם של תלמידיו.

כי אף על פי שהשבת זה עתה הסתיימה ולאיש מהם לא היה כלל 
הרבי  כהוראת  ועשו  לכיסם  ידיהם  את  הכניסו  הם  בכיסו,  כסף 

באמונה שלמה וללא פקפוק..."

כוחו של רבי נחמן  הוא גדול ונורא הוד באמת!

ניתן להצטרף להפצת האור הגנוז בהשתתפות בתרומה סמלית בטל- 0544-525396 אשרינו!

במכתב תע"ב בעלים לתרופה "כוחו של רבי נחמן להושיע את כל המבקש את  אומר רבי נתן 
חסותו הוא גדול ונורא הוד באמת, הן בעולם הזה והן בעולם הבא, שהרי את מהות גדולתו של רבי 
נחמן נכיר שם, בחסדי השם, כל אחד ואחד על פי מידת סבלו והקרבתו למען התקרבו אל שמו 
של הרבי ואל תורתו הקדושה". אשרי כל המתקרבים לרבינו הקדוש ועוסקים בתורתו ואשרי אלה 
המוסרים את ממונם ונפשם להפיץ את שמו של רבינו הקדוש ותורתו שבודאי יזכו לכל הברכות 

והישועות, בעולם הזה ובעולם הבא ולנצח נצחים.

„¢Ò·

המימד הנוסף
מדריך למודעות עצמית, חשיבה 

חיובית ודמיון מודרך. ע"פ משנתו של 
רבי נחמן מברסלב אשר יוסיף לכם אור 

ושמחת חיים- כולל הדרכה מעשית.

 להזמנות – 03-9091753

מבוסס ע"פ הסדנאות של הרב יוסף ביטון שליט"א

 דרושים
לאור הגנוז ברסלב

דרוש נציג בכל עיר,
פעיל ונמרץ המוכן להתנדב

לפעילות הארגון והפצה.
*הפצת העלון  *ארגון אנשי קשר

*שעורי תורה ועוד...
אין ספור מצוות וזיכוי הרבים עצום

למתאימים

ב-1.00 ₪ 

תיקון הכללי
להפצה
תיקון הכללי 

 גודל כיס מפואר 
 בדפי כרומו 
עם למינציה

 0544525396
039091753

בס"ד
בס"ד

הסוד שבך....

קו השיעורים אור הגנוז ברסלב

מפיצי האור
רוצים להפיץ את תורת 

רבינו הקדוש?
ולקבל פעם בחודש 
 חבילת עלונים של 

האור הגנוז
לזיכוי הרבים ב- 50 ₪

כולל משלוח.

0544-525396

חבילת אור מתנה!
קבלו תיקון הכללי, מדבקות, דיסק שיעורים

ומנוי חינם לגיליון לחצי שנה
שלחו בקשה במסרון עם שם וכתובת 

לטל 0544525396



אתה נמצא במקום בו אתה חושב
ודא שמחשבותיך נמצאות

במקום בו אתה רוצה להיות.

הגיליון מוקדש לרפואת
    יעל בן רות תחי'

לתרומות והקדשת העלון- 03-9091753

עלינו לדעת, להאמין ולזכור תמיד, 
יתברך נמצא איתנו תמיד,  שהשם 
בכל מקום ובכל זמן, יהיו אשר יהיו 
נמצאים.  אנו  בו  והמקום  מעשינו 
אם לא נאמין ונכיר בעובדה פשוטה 
תכלית  אל  הגענו  שלא  הרי  זאת, 
את  נכון  מבצעים  אנו  ואין  חיינו 
יעודנו. כאשר תחדור בנו המודעות 
הזאת, הרי שיפתחו העיניים לראות 
הנפלאות  כל  את  להבין,  והלב 

הסובבים אותנו.
יש  משמעות,  יקבל  הכל  פתאום 
תכלית וסיבה לכל מה שעובר עלינו 
כל  במקרה,  אינו  דבר  שום  בחיים, 
ואותם  לנו  שיש  הקטנים  הפרטים 
אנו חווים מצטרפים למנגינה גדולה 
הורגלנו  שכה  השגרה  ונפלאה, 
ותחליף  פניה  את  תשנה  אליה 
גוונים בכל עת, לפתע נגלה את סוד 
ההתחדשות, כל רגע הוא רגע חדש, 
דיבור  מעשה,  לכל  משמעות  יש 
או  מקרי  אינו  דבר  שום  ומחשבה. 
מובן מאיליו, הכל עובר כחוט השני 
ומצטרף למנגינה חדשה, בתוכנית 
הגדולה של חיינו. אנחנו מזהים את 
יד הבורא בכל, רואים את השגחתו 
מסרים  ממנו  ומקבלים  הנפלאה, 
והדרכה, והנה הלב מתמלא באהבה 

ובהכרת תודה על הכל.  
חודש טוב ומבורך

יש צדיק אמיתי, שזוכה לחיות 
שום  בהם  שאין  טובים,  חיים 
נראה  דווקא  והוא  חיסרון. 
שומע  שאינו  מחמת  כחרש, 
העולם,  זה  של  קול  שום  כלל 
העולם  זה  של  הקולות  כל  כי 
כל  כי  החסרונות,  מן  רק  הם 
ואפילו  חסרונו,  על  צועק  אחד 
מן  הם  שבעולם  השמחות  כל 
כן  ועל  לו.  שנתמלא  החיסרון 
לא  אצלו  כי  חרש,  נקרא  הוא 
העולם,  חסרונות  כלל  עולה 
לחם  הם  שלו  הטובים  והחיים 
שלו  ומים  בלחם  אבל  ומים, 
הטעמים  כל  להרגיש  יכולים 
שבעולם,  והמראות  והריחות 
ידם חיים טובים  עד שיחיו על 

באמת, בלי שום חיסרון.
רבי ישראל דב אדסר

משבעה  המעשה  בסיפור  הקדוש  רבינו  אומר 
שובו  עניים,  מלהיות  עוד  "חידלו  בעטליר'ס: 
באוצרות  משתמשים  והיו  שלכם  האוצרות  אל 
שלכם". במשפט זה טומן רבינו את עיקר תורתו 
ומשנתו, תהיה מי שתהיה, לא משנה באיזה מצב 
יחיד  פנימי  אוצר  לך  יש  שייך,  אתה  ולאן  אתה 
ומיוחד שאין כמהו בעולם, אותו אתה צריך לגלות 

ואיתו אתה צריך להאיר את העולם.

רבינו זה לא עוד צדיק שהיה בעולם, רבינו הוא 
הצדיק יסוד עולם, מתקן הנשמות ורופא הנפשות 
עצות  לתת  לתכלית,  ישראל  את  לקרב  שבא 
לכולם  ותקווה  מזור  לתת  הזה,  לדור  ותרופות 
ברסלב  חסותו.   את  המבקש  כל  את  ולהושיע 
זה לא עוד חסידות או מסגרות, ברסלב זה לב, 
זו דרך בעבודת השם ששייכת לכולם, מהגדולים 
התבודדות,  שבפחותים.  לפחות  ועד  במעלה 
התחזקות, שמחה בעבודת השם, נקודות טובות, 

אמונה, זה יסודות היהדות.

רבינו לא בא לקרב אנשים אליו, רבינו בא לקרב 
אותך להשם יתברך, לגלות לך את הדרך הפרטית 
שלך בעולם, רבינו לא רוצה רק שתאמין בו ובכוחו 
בכוחות  בעצמך,  גם  שתאמין  רוצה  הוא  הגדול, 
ובאוצרות הטמונים בך, רבינו רק יעזור לך להוציא 
אותם מן הכח אל הפועל, אם אתה למדן ליטאי 
אתה יכול להישאר במקום שלך ומשם להתחבר 
יגלה  מופלג,  עמקן  ממך  יעשה  רבינו  לצדיק, 
יכול  אתה  חסיד  אתה  אם  אלוקות,  השגות  לך 
להמשיך עם הרבי שלך אבל תתחבר לדרכו של 
בעבודת  בוערת  לאש  אותך  יהפוך  והוא  רבינו 
השם, לבעל תפילה. אם אתה ספרדי רבינו יחזיר 
הזכה  והתמימות את האמונה  לך את הפשיטות 
לך  יתן  רבינו  ומצוות  תורה  שומר  אינך  אם   וגם 
חיבור להשם יתברך שגם גדולים יתקנאו בך. כל 
האוצרות הנפלאים שיש בך יקבלו אור חדש, אם 
אתה יודע לשיר תקבל מרבינו ניגונים נפלאים, אם 
יחבר לך אותו לתכלית  יש בך כישרון רבינו כבר 

ואיתו תאיר את העולם.

את  לי  תנו  "רק  רבינו  מאיתנו  שמבקש  מה  כל 
ליבכם ואוליך אתכם בדרך חדשה שלא הלך בה 
אותו  מוליך  אני  שבאנשי  הפחות  מעולם,  אדם 
בדרך של צדיק גדול", רבינו סלל לנו דרכים והוא 
הולך לפנינו כמו שאמר "מה לכם לדאוג מאחר 
שאני הולך לפניכם, סמכו על כוחי הגדול". בכל 
בכל  בירידה,  בין  בעליה  בין  נמצא,  שאתה  מצב 
בכל  מדרגה,  בכל  משתייך,  אתה  שאליו  מקום 
מעבר שאתה עובר, לרבינו יש את התרופות, את 
הלימוד  את  והתקווה,  ההתחזקות  את  העצות, 
וההבנה למה שעובר עליך ואת הדרך שבה עליך 
להיות  הלב,  את  לתת  נדרש  מאיתנו  להמשיך. 
ללמוד  עליו,  ולסמוך  לצדיק  להתחבר  קשובים, 
את תורותיו ועצותיו ולקיים אותם. מי שילך בדרכו 
בפשיטות ובאמונה, מבטיח לו רבינו שיביא אותו 

אל תיקונו ויעודו הנצחי- אשרינו. 

יתברך, כ כבודו  בשביל  היתה  הבריאה  עיקר  י 
כי  יתברך.  רצונו  לעשות  דהיינו  רצונו,  שהוא 
הכבוד הוא הרצון כמו שאמרו רבותינו ז"ל: רצונו 
של אדם זהו כבודו. וזה עיקר עבודת האדם כל ימי 
כל  יתברך, שיבטל  רצונו  רצונו מפני  חייו, שיבטל 
הרצונות שיש לו לתאווה או למידה רעה, שיבטל 
הכל מפני רצונו ויקשר כל הרצונות להשם יתברך, 
כל  וישבר  יתברך  כרצונו  שיכוון בכל דבר לעשות 
וכל  יתברך  רצונו  הכל מפני  רצונותיו  וכל  תאוותיו 
יתברך  השם  רצון  בו  יהיה  אם  לידו  שיבוא  דבר 

יעשה ואם לאו לאו.

יתברך  השם  כי  השלום,  מעלת  גודל  בחינת  וזה 
ברא העולם בשינויים רבים לאין מספר, והשינויים 
מחמת  רק  וזמן,  ומקום  אדם  בבחינת  כלולים 
שהאדם הוא עיקר הבריאה, ואין מי שיבין השינויים 
ושיוכרח ללחום עימהם, לחבר כולם אל רצון אחד 
דעה,  הבעל  האדם  אם  כי  יתברך,  הבורא  לרצון 

הבעל בחירה.

שרואים  כמו  זמן,  בבחינת  הם  השינויים  כי 
שכתוב  כמו  הזמנים,  שבין  השינויים  ריבוי  בחוש 
"ובתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים וכו'" 
וכן השינויים בין  יום ובזמן אחר לילה  כי בזמן זה 
הזמנים  שבין  הרבים  השינויים  ושאר  וחורף  קיץ 
וכן במקום יש שינויים  הכלולים בהשישה עיתים. 
אילו  ומדינות  ביותר  קרים  אילו  מדינות  כי  רבים, 
לרוב  תבואה  גדלים  זאת  ובמדינה  ביותר  חמים 
ופירות חשובים ובמדינות אחרות להיפך וכן שאר 

שינויים רבים.

וכן בציור, דהיינו בציור כל הברואים שבעולם, יש 
שינויים רבים בין אדם לבהמה ובין בהמה לצומח 
בעצמם,  האדם  בני  שבין  השינויים  הם  והעיקר 
שהם עיקר הבריאה שנמצאים בהם שינויים רבים 
להראות  ז"ל  רבותינו  שאמרו  כמו  מספר.  לאין 
גדולתו של הקב"ה, שכל בני האדם נבראו בחותם 
בני  שמשונים  וכמו  לחברו  דומה  אדם  ואין  אחד 
האדם בצורותיהם, כך הם משונים בדעותיהם, ואין 
דעות שני בני אדם דומים זה לזה בעולם, ואפילו 

שני אחים ואב ובן אין דעתם דומים זה לזה.

בחינת  וחיבור,  אחדות  ע"י  נמשך  החיות  ועיקר 
שלום. דהיינו שנכללים כל השינויים באחד, שזה 
זוכין ע"י התורה הקדושה, כי עיקר החיות הוא חיבור 
והם משונים זה  והגוף, שהם שני הפכים  הנשמה 
מזה מאוד והשם יתברך מפליא לעשות ומחברם 

יחד בדרך נפלאה. ועיקר החיבור שהוא חיות וקיום 
האדם הוא ע"י התורה הקדושה, דהיינו ע"י ישראל 
"כי  שכתוב  כמו  התורה,  את  המקיימין  והצדיקים 
אותנו  מלמדת  התורה  כי  ימיך".  ואורך  חייך  היא 
לרצון  הרצונות  כל  ולקשר  יתברך  רצונו  לעשות 
ידי שהצדיקים משברים  ועל  יתברך לבד.  הבורא 
הגוף  לגבי הנשמה, עד שנכלל  גופם  רצון תאוות 
חיים  עליהם  נמשך  ואז  אחד  באחדות  בנשמה 
הבורא  שהוא  הפשוט  מהאחד  החיים,  ממקור 
נמשך  האלו  הצדיקים  ובכח  לנצח,  שמו  יתברך 
העולמות  ולכל  האדם  בני  לכל  החיות  ונשתלשל 

כולם.

להם  אפשר  שאי  פירוד,  בחינת  הם  השינויים  כי 
שנכללים  אם  כי  יתברך  הפשוט  מהאחד  לקבל 
באחדות. וזה אי אפשר כי אם ע"י הצדיק שמבטל 
גופו לגבי נשמתו, שע"י זה נכלל באחדות ומקבל 
חיות משם וע"י זה ממשיך חיות לכל העולם. ועל 
כן הצדיק יכול לעשות מופתים ולשנות הטבע, כי 
טבע זה האדם שאוהב בשר וטבע של זה האדם 
שאוהב חלב וכיוצא בזה שאר הרצונות של הגוף, 
שכולם כפי הטבע של כל אדם, והטבע הוא עיקר 
בחינת השינויים, כי כל השינויים שבעולם, באדם 
שינויי  וכן  טבע  בחינת  הם  כולם  ובמקום  בזמן 
כפי  הכל  שמשונים,  שבאדם  והרצונות  המקומות 
ובזמן  באדם  בעולם,  יתברך  השם  שנתן  הטבע 
ובמקום. ועיקר הטבע שברא השם יתברך מתנהג 
בשביל  נבראו  שעיקרם  כידוע,  הרקיע  גלגלי  ע"י 
ולימים  ולמועדים  והיו לאותות  הזמן, כמו שכתוב 

ושנים.  

וזה הצדיק, שמשבר רצון תאוות גופו לגבי נשמתו, 
נמצא  יתברך,  השם  רצון  מפני  רצונו  ומבטל 
שמבטל כח הטבע, שמשם רצון תאוות גופו כנ"ל, 
בעולם  הטבע  לשנות  כח  לו  יש  זה  ע"י  כן  ועל 
שעיקר  נמצא,  בעולם.  ונפלאות  ניסים  ולעשות 
השינויים  כל  שנכללים  ע"י  אחדות,  ע"י  החיות 
במקור האחדות. והעיקר תלוי באדם, שהוא עיקר 
הבריאה ובו תלוי הכל כידוע, ועל כן ואהבת לרעך 
אחדות  לכלול  כדי  בתורה,  גדול  כלל  הוא  כמוך 
ושלום שהוא עיקר החיות והתיקון של כל הבריאה, 
ע"י שבני אדם שמשונים בדעותיהם נכללים יחד 

באהבה ואחדות ושלום.

אורח חיים ב- הלכות בה"ר ב'

שאלה: רבינו מביא כמה פעמים בכתביו את המושג "מפורסמים של שקר" האם הצדיק יכול להסביר 
מי נקרא "מפורסם של שקר"?

תשובה: אתה צריך לדעת אשר חכמינו ז"ל אמרו עשה לך רב, וצריכים לשמור מאוד מאוד מי הוא הרב, 
כי כך אמר רבינו: "היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם וידו סגורה ואין אדם יודע מה יש 
בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה לו כאילו הוא אוחז מה 

שהוא מתאווה, ועל כן הכל רצים אחריו ואחר כך הוא פותח את ידיו ואין בה כלום.

וכן הוא אצל רבנים, אדם רץ אחר מישהו ימים ושנים והוא מכור אליו לגמרי ונדמה לו שישועתו תלויה 
ברב הזה וההוא עובד עליו ומריק לו את הכיסים או מהפנט אותו לגמרי ולבסוף ההוא פותח את היד 
ורואה שהכל כלום. ולכן כשאדם מתקרב אל איזה רב, יהיה מי שיהיה, צריך תמיד לזכור מה שאמר רבינו 
"את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאוד מאוד". ומה צריך האדם? שכל 
ודעת, ועיקר השכל והדעת הוא "אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו" שיחדיר 
בו אמונה פשוטה בו יתברך וילמד אותו איך מדברים אל הקב"ה, שזה יש לו תיכף ומיד ביד "ומה שביד 
בטוח", כי למדתי אצל רבינו איך לדבר אל הקב"ה ולדעת שאני עצמאי ואין לי אף אחד בזה העולם רק 
הקב"ה, ורק הוא יתברך יכול לעזור לי, וכן הרב צריך להכניס בו תשוקה עצומה ללימוד התורה הקדושה.

וכו' בזכות הרב הזה, אם  יום מקרא, משנה וגמרה  ולכן "מה שביד בטוח" אם התחלתי ללמוד בכל 
התחלתי להתחזק ברצונות וכיסופים להשם יתברך והתחלתי לדבר איתו יתברך, אזי אלך אחרי הרב 
ואלמד ממנו, ואם לא, צריכים לדעת שהכל דמיון גדול ולבסוף אפתח את היד ואראה שאין ביד שום 
דבר ואיבדתי את שנותי היקרות, אבל צריך לזכור תמיד לכבד כל אדם וכל רב, רק לבדוק היטב אחרי 

מי אני הולך וממי אני לומד. 

עם צ אפילו  מתפאר  יתברך  שהשם  לדעת,  ריך 
הקל שבקלים שבישראל, אפילו פושעי ישראל- 
התפארות  בו  יש  עליו  נקרא  ישראל  ששם  זמן  כל 
אסור  כן  על  עימו.  מתפאר  יתברך  שהשם  פרטי, 
לאדם לייאש עצמו מהשם יתברך אפילו אם קלקל 
פסק  לא  עדיין  כי  ושלום,  חס  מאוד,  הרבה  ופגם 
חביבות השם יתברך ממנו ועל כן עדיין יכול לשוב 
שהם  אמת  אנשי  ע"י  הוא  והעיקר  יתברך,  להשם 
יכולים למצוא גם הטוב וההתפארות, אפילו בגרוע 

שבגרועים.

לעבודת מ שמתקרבים  אנשים  קצת  עניין 
ענה  מתרחקים.  כך  ואחר  יתברך  השם 
יתברך  השם  אצל  יקר  כן  אעפ"י  ואמר: 
אעפ"י  שעה.  לפי  אף  בעצמו  ההתקרבות 
שאחר כך נעשה מה שנעשה ח"ו. ואמר "חיזקו 
המייחלים  כל  להשם"  המייחלים  כל  ואמצו 
קדושה  לשום  זוכים  אינכם  אם  אפילו  דווקא, 
ועבודה, רק מייחלים לבד, אעפ"י חזקו ואימצו 
איך  יהיה  שבעולם,  דבר  משום  תיפלו  ואל 

שיהיה, כמבואר בדברינו כמה וכמה פעמים.

יוצא לאור ע"י אור הגנוז ברסלב
www.orhaganuz.co.il
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ְּתׁשּוָבה, ַלֲעֹשֹות  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ָמה  ְוָאַמר,  ד"ש מובא שרבנו התבטא  חיי מוהר"ן סימן  בספר 
ֲאִני עֹוֶשֹה ְּתׁשּוָבה  ַרק  ְלַתֵּקן ְּפָגם ֶאָחד ִמַּמה ֶּׁשִּקְלַקְלֶּתם.  ֻּכְּלֶכם  ְוֹכֲחֶכם  ְיֵמיֶכם  ְוִכי ַמְסִּפיִקים 

ִּבְׁשִביְלֶכם.

כדי להבין מעט זאת נקדים את דברי הזוהר הק': ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרָצה ִלְברֹוא ָהעֹוָלם, 
לתאר,  באה  'ַמֲחִריט'  המילה  וחורט,  חוקק  פירושו  'ַמֲחִריט'  ְלָפָניו-  ָהעֹוָלם  ַמֲחִריט  ָהָיה 
שהקב"ה לפני שברא את עולמו, הכין תשתית ויסוד שעליו יוכל לעמוד העולם ולהתקיים על 

ידו.

ְוֹלא ָהָיה עֹוֵמד. ַעד ֶׁשָּבָרא ַהְּתׁשּוָבה, ֵּכיָון ֶׁשָּבָרא ַהְּתׁשּוָבה, ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ְוֶהֱעִמידֹו ַעל 
ָעְמדֹו – אחרי שברא הקב"ה את התשובה ובכך הקדים 'תרופה למכה', רק אז ברא את העולם. 
מפני שראה שהעולם שהוא מלשון ֶהְעֵלם, עתיד להעלים את האמת מעיני רוב רובם של בני 
העולם ועתידים הם לחטוא וליפול אח"כ לזרועות היאוש חלילה, לכן צריך להקדים תקנה לכך 
על מנת שלא יחרב העולם חלילה, והיא 'אור התשובה'. ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ָעְמדֹו. ַעל ַעּמּוד ֶאָחד 
ַמאי ִניהּו? הּוא ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם – התשובה מכונה 'ַעּמּוד', היות שעל ידה יכול העולם לעמוד 
ולא ליפול. ואותו עמוד הוא 'ַעּמּוד ֶאָחד', שנאמר:  "ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם", לא נאמר, 'ַצִּדיִקים' 

בלשון רבים, אלא, 'ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם' בלשון יחיד. 

'הארה'  היא  'האור' שהתנוצץ מהתשובה,   – ִמֶּמָּנּה  ִהְתנֹוֵצץ אֹור  ַהְּתׁשּוָבה,  ֶאת  ֶׁשָּבָרא  ֵכיָון 
'המאירה' בלב הצדיקים, שתמיד ישנה דרך לשוב אל ה' יתברך, גם אם נראה למראית עין 
'הארה'  ְוַעד סֹופֹו –    ְוֵהִאיר ִמּסֹוף ָהעֹוָלם  ְוָהאֹור ַההּוא ִהְבִהיק  שהדרך חסומה לחלוטין.   
זו 'המאירה' בלב הצדיקים, 'מאירה' ומראה להם שאין סוף למידת טובו ורחמנותו ית', שזהו 
הפירוש כאמור של 'ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו' – מהסוף הנעלם ועד הסוף הנעלם, וכשם שאין 
גבול לרחמנותו ית' 'למעלה', כך אין גבול לרחמנותו ית' 'למטה', ורחמיו ית' מגיעים גם לשאול 
תחתיות ומתחתיו עד אין סוף. אם כן רק אצל הצדיק יסוד עולם גנוז אור התשובה האינסופי 

וכאשר אנו זוכים להתקרב אליו זוכים אנו לגלות אור זה עלינו. 
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