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כשנבחר ללכת בדרך השם ולמלא 
בלב  זאת  עלינו לעשות  רצונו,  את 
הדברים  יסתדרו  תמיד  לא  שלם, 
גם  נחווה  ואפילו  רצוננו  פי  על 
כאן  מובנים.  בלתי  ודברים  קשיים 
אנו  האם  האמונה,  מבחן  הוא 
שהוא  יתברך  בהשם  מאמינים 
יודע הכי טוב מה נכון וטוב בשבילנו 
שאנו  או  לטובה,  הכל  גם  ועושה 
ושיכלנו  עצמנו  על  סומכים  פשוט 
פי  על  מסתדרים  לא  וכשהדברים 
רצוננו אנחנו נופלים לעצבות ויאוש.
לבחור את  אוהבים  בני האדם  רוב 
להם  המתאימים  בחיים  החלקים 
עונים  שאינם  מאחרים  ולהתעלם 
חיים  אין  שבכך  אלא  רצונם,  על 
של  בחירה  זו  ואמתיים,  רוחניים 
מה שרוצים לעשות ולא מה שטוב 
שלמענה  התכלית  כל  לעשות.  
להכרה  שנגיע  כדי  הוא  נבראנו 
שנגיע  כדי  השם,  בהנהגת  מלאה 
מוחלטת  ולהתמסרות  לביטול 
שהכל  להאמין  יתברך,  לבורא 
את  ולבטל  בו  להאמין  לטובה, 
רצוננו בפני רצונו. אם נצליח לנהוג 
כך ולהאמין, הרי שנהפך לכלי מלא 
ניסים  יתחוללו  ודרכנו  ושפע  אור 

ונפלאות. 
חודש טוב ומבורך

כל מה שהצדיק עולה למדרגה 
יותר  משיג  הוא  יותר  גבוה 
חסדי השם, שזה עיקר גדולתו 
זוכה  הצדיק  כן  ועל  יתברך, 
להשיג שאין שום יאוש בעולם 
כלל, כי משיג בכל פעם חסדים 
גדולת  עיקר  שהם  כאילו 
יכולים  הכל  זה  שע"י  הבורא, 
דווקא  צריכים  ע"כ  לעלות. 
מאוד  במעלה  הגדול  צדיק 
שהחולה  מה  כל  כי  מאוד, 
גדול יותר הוא צריך רופא גדול 
גדול  שהצדיק  מה  וכל  ביותר. 
ביותר  להגביה  יכול  הוא  יותר 
אפילו הנופלים מאוד, אם יזכה 
בעץ  ולהחזיק  אליו  להתקרב 

החיים.
רבי ישראל דב אדסר

המושג  מוזכר  רבינו  בספרי  רבים  במקומות 
ישנם  וכי  ושואלים,  תוהים  ורבים  האמת'  'צדיק 
צדיקים שאינם חלילה אמת, הרי כל צדיק שהגיע 
למדרגתו ונקרא צדיק, בודאי שעשה זאת בדרך 

האמת.

אלא שבודאי כל הצדיקים הקדושים הם צדיקי 
אמת, אבל כשרבינו ורבי נתן משתמשים במושג 
הגדולים  לצדיקים  היא  כוונתם  האמת,  צדיק 
במעלה שהם משורש נשמת משה רבינו ובאים 
תורה  השגות  להוריד  כדי  דורות  בכמה  פעם 
ועליהם נאמר  ותרופות המתאימות לאותו הדור, 
וכל  העולם  של  היסוד  שהם  עולם'  יסוד  'צדיק 
שאר הצדיקים הם ענפים להם, כמו משה רבינו 
ועדתו ואמרו שכולם צדיקים  שחלקו עליו קורח 
ואף אהרון ומרים לא ידעו מגדולתו וחשבו שהוא 
כמותם והקב"ה הקפיד עליהם למען ידעו ישראל 
תלוי  ובו  מכולם  מורם  שהוא  אחד  צדיק  שישנו 
הכל. כמו כן ביוסף ואחיו שלא הכירו בגדולתו ולא 
אליו  יבואו להשתחוות  האמינו בחלומותיו, שהם 
ויצטרכו אותו, וכן דוד המלך שהורה דרך תשובה 
פנימיות  את  שהוריד  הקדוש  הרשב"י  לרבים, 
התורה והזוהר הקדוש, הבעש"ט שגילה את תורת 
החסידות, ועד לרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב 
שירד לעולם להוריד תרופות ועצות חדשות ואת 

תורתו של משיח.

כי זה הצדיק האמת הוא מבוטל בתכלית הביטול 
וכמו  גרונו,  מתוך  מדברת  ושכינה  יתברך  להשם 
שבמעמד הר סיני בקשו עם ישראל ממשה "דבר 
לסבול  יכלו  כלומר שלא  נמות"  ולא  עימנו  אתה 
לקבל ישירות את דבר השם ובקשו ממשה רבינו 
שיביא לנו את דברו, כך גם בכל דור ודור יש את 
הצדיק הנבחר שהוא מביא את דבר השם לישראל 
כמו שנאמר "פה אל פה אדבר בו". ובודאי בכל 
מקום שמזכיר רבי נתן את המושג 'צדיק האמת' 
הוא מתכוון לרבינו הקדוש ולתורתו, וכך הוא כותב 
"כי  ד':  הבוקר  השכמת  הלכות  הלכות,  בליקוטי 
אחר  מאוד  מאוד  ולחפש  לבקש  אדם  כל  צריך 
רבי אמתי הגדול במעלה מופלגת מאוד, שיוכל 
שינה  לנדד  וצריך  אלוקות.  השגת  בו  להאיר 
מעיניו ומעפעפיו תנומה, לשוטט לבקש ולהרבות 
צדיק  את  למצוא  שיזכה  ותחנונים,  בתפילה 
האמת שיוכל לרפאותו ולהכניס בו השגת אלוקות 
כדי להציל את נפשו מיני שחת, כמו שצעק על 
זה שלמה המלך "אל תיתן שינה לעיניך ותנומה 
הצדיק  את  שימצא  עד  שיבקש  וזה  לעפעפיך" 

המנהיג האמת שיקרבהו להשם יתברך".

רבינו  של  וגדולתו  בשבחו  נתן  רבי  מפליג  ועוד 
בעלים לתרופה מכתב שע"ד: "אני יודע ומאמין 
יודע  ורבנו  מורנו  שאדוננו,  שלימה,  באמונה 
כל  עם  הקורה  כל  את  ובפרט,  בכלל  בבהירות, 
הנשמות בכול דור ודור, מיום ברוא אלוקים אדם 
הימים,  לאחרית  ועד  ההווה  זמן  דרך  הארץ,  על 
ושהוא מודע לכל התיקונים הרוחניים שכל יחיד 

זקוק להם".   

השם כ כאשר  האמת,  בשביל  שאינו  הניצחון  י 
יתברך יודע האמת, אין נקרא בשם ניצחון כלל, 
הניצחון  כי  הוא מנצח את עצמו בעצמו.  אדרבא 
יש לו שני פירושים, לשון ניצחון ולשון ניצחיות, כמו 
שנאמר  מקום  כל  בעירובין:  ז"ל  רבותינו  שאמרו 
ומי  לו הפסק לעולמי עולמים.  אין  ועד  נצח סלה 
רק  כי  שמסתכל על האמת שני הפירושים אחד, 
ניצחון  אבל  האמיתי,  הניצחון  זה  הנצחי  הניצחון 
כלל,  ניצחון  אינו  העולם  בזה  שעה  לפי  שהוא 
אדרבא הוא מנצח את עצמו, מאחר שאיך שיהיה 
הוא עושה רעה לעצמו לנצח, וע"פ רוב רואים גם 

בעולם הזה סופם הרע של בעלי הניצחון דס"א.

השר  זה  מתגבר  שלפעמים  בחוש,  שרואים  כמו 
או המלך ומנצח כמה מלחמות, ואחר כך עומדים 
לעפר.  עד  אותו  ומשפילים  אותו  ומנצחים  עליו 
על  כך  אחר  עומדים  ימיו,  כל  שמצליח  יש  ואם 
ומנצחים אותם, כמבואר במלכים בכל מלכי  בניו 
זה  על  זה  נתקשר  שבתחילה  השבטים,  עשרת 
ונצחו ויש שהצליח כמה שנים ויש שהניח המלוכה 
גם לבניו, ואחר כך סיבב השם יתברך שקשרו עליו 
זכר,  לו  השאירו  לא  אשר  עד  בניו  את  והכריתו 
ועל זה היו מבלים ימיהם לנצח את חבירו ולבסוף 

נכרת הוא וזרעו ע"י זה דווקא.

ואת  אותו  שיכריתו  שכיח  אינו  פשוט  אדם  כי 
גדולים  במלכים  אבל  ליצלן,  רחמנה  לגמרי  זרעו 
עליהם  רבות,  מלחמות  וכבשו  שנצחו  ועצומים 
ואת  אותם  וכרתו  התרעלה  כוס  נתהפך  דווקא 
בקדקודו,  מוח  לו  שיש  מי  כן  ואם  לגמרי.  זרעם 
ניצחון,  הוא  זה  וכי  מניצחונם,  שחוק  פיו  ימלא 
ע"י  לגמרי  זרעו  נכרת  יהיה  ולבסוף  וינצח  שינצח 
מלכותו  נשאר  היה  אם  ואפילו  ליצלן.  רחמנא  זה 
דין  ליתן  יצטרך  באחרית  הלא  הנה,  עד  לזרעו 
ואפילו  ששפך  דם  וטיפה  טיפה  כל  על  וחשבון 
מאומות העולם, כי אין העולם הפקר חס ושלום, 
על  אפילו  לעתיד  גדול  ומשפט  דין  יהיה  ובוודאי 
הדמים של אומות העולם שהרגו זה את זה ושפכו 
שלהם,  הרע  ניצחון  בשביל  בחינם  רבים  דמים 
כי עתיד הקב"ה לתבוע אפילו עלבון סוסים מיד 
רוכביהם כמו שדרשו רבותינו ז"ל, מכל שכן דמים 
וכל שכן מי שעמד כנגד  של בני אדם, מכל שכן 
ישראל ושפך דם ישראל וציער אותם מחמת עינו 
הרעה ונצחונו הרע שבוודאי יהיה אחריתו להכרית. 
וכמו כן כל הניצחונות של הבל, אפילו שבין ישראל 
אין  בוודאי  האמת,  אל  כוונתו  שאין  מי  כי  בעצמן 

זה ניצחון כלל, מאחר שלא יצליח ע"י זה הניצחון 
מחמת  גדולה  ובושה  עונש  יקבל  אדרבא,  לנצח, 
זה ויצטרך להיכנע בתכלית ההכנעה נגד המנוצח 

ממנו, בעולם הזה או בעולם הבא. 

על כן עיקר הניצחון הוא הניצחון הנצחי, דהיינו מי 
ומידותיו  תאוותיו  לנצח  עצמו,  את  לנצח  שזוכה 
מנקודת  למונעו  הרוצים  כל  את  לנצח  הרעים, 
האמת ולהרחיקו ע"י זה מאביו שבשמיים ח"ו. כי 
מאחר שכוונתו לשמיים באמת, הוא מנצח תמיד 
איך שיהיה, כי מי שכוונתו, באמת לאמיתו בשביל 
מנצח  הוא  עימו,  שמתנהג  איך  דקדושה'  'סטרא 
תמיד. כי כל פעולה ומנועה קטנה וגדולה שעושה 
לנצח,  קיים  נשארת  היא  הזה,  הניצחון  בשביל 
מקפח  הקב"ה  אין  כי  נצחים.  ולנצח  עד  לעולמי 

שכר כל בריה, אפילו שכר שיחה נאה.

והולך  לאמיתו  האמת  על  שמסתכל  מי  נמצא, 
בדרך האמת ומשתדל ומתייגע תמיד להשיג את 
נקודת האמת, בוודאי אינו מתיירא משום רע עיין, 
אל  תמיד  שכוונתו  מאחר  אדם,  לו  יעשה  מה  כי 
האמת לאמיתו, שע"י זה הוא מנצח תמיד וכמובן 
"וגם  הפסוק  על  ז"ל  ורבינו  מורינו  אדוננו  מדברי 
שניצחון  שם,  שכתב  מה  ישקר"  לא  ישראל  נצח 
אינו סובל האמת, אבל השם יתברך אפילו בניצחונו 
לא ישקר ח"ו. היינו כנ"ל, כי רק השם יתברך וכל 
זוכים לבחינת  החפצים לעשות רצונו באמת, הם 
"נצח  בחינת  האמיתי,  ניצחון  בחינת  היינו  נצח, 
ישראל לא ישקר". אבל שאר הניצחונות הם כולם 
שקר ואינם יכולים לסבול האמת, וכל מה שיאמרו 
אפשר  שאי  ונוראים  נפלאים  אמת  דברי  להם 
אותם  דוחין  הם  אמיתי,  שכל  בשום  להכחישם 
באמתלאות של שטות והבל מחמת ניצחונם הרע. 
ועל כן באמת שוכחים בעולם הבא ואינם חושבים 
בעצמם  יודעים  הם  כאשר  כלל,  אחריתם  על 
והמידות,  וקדושתם בכל התאוות  מעלת צדקתם 
רובם  כאשר  הטינופים  בכל  משוקעים  הם  איך 
מודים בפיהם וגם מחשבתם ניכר מיתוך מעשיהם 

ואין להאריך בזה כאן, כי האמת עד לעצמו.

שזוכה  הנצחי,  הניצחון  הוא  הניצחון  עיקר  כן  על 
ולנצח  הרעים  ומידותיו  תאוותיו  ואת  עצמו  לנצח 
ולהרחיקו  את כל הרוצים למונעו מנקודת האמת 
לשמיים  שכוונתו  מאחר  כי  שבשמיים,  מאביו 

באמת, הוא מנצח תמיד, איך שיהיה.

אורח חיים ב- הלכות בה"ר ה'  

שאלה- אני מקורב לרבינו כבר עשר שנים, בשנים הראשונות זכיתי להתבודד וללמוד תורה 
הרבה, אבל כבר שנתים שאני נופל ונכשל בעבירות, הגעתי לדכדוך עמוק אולי תוכלו לעזור לי?

תשובה- באמת מובא בספרי המוסר שאין חוזק החסידות כתחילתה ולכן תמיד כשהאדם 
מתקרב בפעם הראשונה הוא בוער מאוד מאוד אחריו יתברך ורוצה לקיים את דברי הצדיק 
התורה  בלימוד  ומתמיד  להקב"ה  להתבודד  ומתחיל  העמוקה,  מהשינה  אותו  שמעורר 
הקדושה, אבל אחר כך מתיישן אצלו הכל, ולאט לאט הוא מתקרר, וכל זה בא מהישות 

והגאות שהוא חושב שהוא הגיע כבר לאיזה מדרגה.
ולכן לא לחינם אמר רבינו שצריך תמיד לעשות התחלה חדשה, הן בהתקרבות להקב"ה, 
לדעת שעדיין אף פעם לא התקרב, עכשיו זו הפעם הראשונה שהוא מתחיל להתקרב אליו 
וכן בכל פעם שבא להתבודד עימו ראוי לו לומר שזו הפעם הראשונה שאני חוזר בתשובה 
וכן בכל יום ובכל שעה יעשה התחלה חדשה וממילא לא יפול ליאוש, מאחר שעדיין לא 
התחיל להיכנס לקדושה ועכשיו מתחיל בפעם הראשונה, וכמו כן צריך להיות בהתקרבות 
וההתקשרות לצדיק האמת ולא להגיד שאני מקורב לרבינו כבר עשר שנים, אלא עכשיו זו 

הפעם הראשונה שאני זוכה להתקרב לרבינו הקדוש.
וזה אתה צריך לדעת, שאפילו אם נפלת לאן שנפלת, כל עוד אתה לא מתייאש ומתחזק 
ברצונות ובכיסופים, אפילו שבמעשים אתה נראה כמו שאתה, וכל עוד אתה מחזיק עצמך 
עם צדיק האמת ומקושר אליו, הרי שבסופו של דבר כל העליות יתהפכו לעליות גדולות, 
בכוחו של רבינו הקדוש, שלא עוזב את המקורבים אליו ובודאי יוציא אותך מהמקום בו אתה 

נמצא.

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

נא לשמור על קדושת הגיליון
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ַלֲעֹשוֹת  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ָמה  ְוָאַמר,  התבטא  שרבנו  מובא  ד"ש  סימן  מוהר"ן  חיי  בספר 
ֲאִני  ַרק  ְּפָגם ֶאָחד ִמַּמה ֶּׁשִּקְלַקְלֶּתם.  ְלַתֵּקן  ֻּכְּלֶכם  ְוכֲֹחֶכם  ְיֵמיֶכם  ַמְסִּפיִקים  ְוִכי  ְּתׁשּוָבה, 
בו בארנו בס"ד שהזוהר הקדוש  בהמשך למאמר הקודם  ִּבְׁשִביְלֶכם.  ְּתׁשּוָבה  עֹוֶשֹה 

כותב שהקב"ה ברא את אור התשובה קודם הבריאה וגנזו בצדיק יסוד עולם.

דרשו חז"ל בגמרא וזו לשונם:

"ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, אֹור ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַביֹום ִראׁשֹון - ָאָדם צֹוֶפה ּבֹו ִמסֹוף ָהעֹוָלם 
ְוַעד סֹופֹו, ְוֵכיַון ֶׁשִנְסַּתֵּכל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבדֹור ַהַּמּבּול, ְודֹור ַהָּפָּלָגה, ְוָרָאה ְׁשַמֲעֵׂשיֶהם 
ְמקּוְלָקִלים, ָעַמד ְוְגָנזּו ֵמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ַוִיָּמַנע ֵמְרָׁשִעים אֹוָרם, ּוְזרֹוַע ָרָמה ִּתָּׁשֵבר", ּוְלִמי 
ֶאָּלא  ְוֵאין טֹוב  ִּכי טֹוב",  ָהאֹור  ֱאֹלִהים ֶאת  "ַוַיְרא  ֶׁשֶּנֱאַמר,   ָלבֹא,  ַלֲעִתיד  ַלַצִּדיִקים  ְּגָנזֹו? 
ַצִּדיק, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב". ְוֵכיַון ֶׁשָרָאה אֹור ֶׁשְּגָנזֹו ַלַצִּדיִקים - ָׂשַמח, ֶׁשֶּנֱאַמר, 

"אֹור ַצִּדיִקים ִיְׂשַמח".   
 ]מסכת חגיגה י"ב.[ 

על מאמר זה כתב הגר"א וזו לשונו:   'הִחַּווְרָּתא' הוא החסד, שלכן נקרא 'ִחַּווְרָּתא' בסוד 
החסד והוא ידוע. והוא אור הראשון שבו אדם מסתכל מסוף העולם ועד סופו )חגיגה 
י"ב א'( שבו חסד דעתיק יומין... ְוָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבדֹור ַהַּמּבּול, ְודֹור ַהָּפָּלָגה, ְוָרָאה 
בצדיק  שגנזו  וידוע  ָלֹבא.  ַלֲעִתיד  ַלַצִּדיִקים  ֵמֶהם,  ְוְגָנזּו  ָעַמד  ְמקּוְלָקִלים,  ְׁשַמֲעֵׂשיֶהם 
יסוד עולם, כמו שכתוב שם, ְוֵאין טֹוב ֶאָּלא ַצִּדיק, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב". ]פירוש 

הגר"א לספרא דצניעותא - פרק א'[.

ואמר שכל הרהור תשובה שישנו בעולם הוא ממנו,  גם מובן שרבינו התבטא  ממילא 
היות ובו גנז הקב"ה את אור התשובה. 
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המלך "מתפלא  אמר  היהודים",  עליכם,  אני 
לרב היהודי, "הן עם חכם ונבון אתם, 
שכן מאמינים אתם באלוקים. ואם כך, כיצד תופסים אתם 
בשכלכם, כי המשיח לכשיבוא יוכל לכפות את מרותו על כל 
העולם כולו? כיצד יתכן שאדם אחד ויחיד יעמוד נגד טבעו 
של העולם, שאינו אוהב לקבל מרות? אכן, לפלא בעיני כיצד 

אתם מאמינים בזאת"!

לך  ואשיב  ימים  כמה  "המתן  הרב,  לו  "אדוני המלך", השיב 
תשובה על תמיהתך"!

המלך הסכים לבקשה. חלפו ימים מספר והרב הגיע לארמון 
תסכים  "האם  בקשה,  בפיו  הייתה  המלך",  "אדוני  המלך. 
לקנות שבעים תרנגולים גדולים וחזקים, ובנוסף אליהם עוד 

תרנגול אחד קטן ורך"? גם לבקשה זו ניאות המלך.

משהובאו העופות הורה הרב להכניסם לתוך חדר סגור, ושם 
יום,  חלף  ושתייה.  מזון  בלי  שלם  יום  משך  אותם  להשאיר 
התרנגולים.  לחדר  המלך  בלווית  הרב  פנה  המחרת  ובבוקר 
בידיהם אחזו מזון עבור העופות. הם פתחו את חלון החדר 
ומבעדו השליכו פנימה גרגרי מזון. עשרות עופות מורעבים 
תרנגולים  ולא  טרף  חיות  היו  כאילו  הגרגירים,  על  התנפלו 
הגרגירים  מעט  ואולם,  הרעב!  של  כוחו  זה  אכן,  תמימים. 
נערך מאבק  כן  לכולם, על  שפוזרו על הרצפה לא הספיקו 
קשה בין העופות, כל אחד דחף וניקר את רעהו, נוצות נמרטו, 

ודם החל זב מגופותיהם של התרנגולים.

ומשמיעים  זה  את  זה  פוצעים  התרנגולים  שבעים  בעוד 
קולות קרקור אימתניים, ניצב לו התרנגול הרך והקטן מן הצד. 
גם הוא ראה את הגרגרים, אך ידע שהוא – החלש והקטן לא 
יוכל להלחם עם שבעים התרנגולים החזקים, ועל כן העדיף 
להתרחק מהמערכה. רועד מפחד הסתתר איפוא בצילו של 

כיסא, שעמד בפינת החדר.

שכל  לאחר  ואז,  מהומה.  של  דקות  כמה  להם  חלפו  כך 
על  בחדר.  שקט  השתרר  וחבולים,  פצועים  היו  התרנגולים 

הרצפה שכבו העופות, שבורי כנפיים ומרוטי נוצות.

או אז העז התרנגול הקטן להוציא את ראשו מתחת לכסא. 
במעט חשש הביט כה וכה, ומיד נעלם חששו: כל התרנגולים 
שכבו כואבים ונאנקים, אף לא אחד מהם עמד או זז ממקומו! 
הוא הגיח ממחבואו, ובבטחון רב החל צועד על פני החדר. 
שהתרנגולים  המזון,  גרגרי  עדיין  להם  נחו  החדר  במרכז 
הניצים אף לא טעמו מהם. אל הגרגרים הללו פסע התרנגול 

והחל לאכול מהם לתיאבון, בלי שאחד מחבריו יפריע לו...

כל אותה עת ניצבו הרב והמלך בחלון והביטו במחזה בדומיה. 
ועתה, כשהחל התרנגול את סעודתו, הפר הרב את השתיקה: 
"רואה אתה, אדוני המלך? התרנגול הזה משול הוא למשיח. 
עתיד הקדוש ברוך הוא לסכסך את שבעים האומות זו בזו – 
כל אומה תכה בחברתה עד זוב דם. ואז, לכשיפלו האומות 
פצועות, וחבולות יבוא המשיח – שאינו אלא אדם אחד! – 

ויגאל את כולנו".  

ל ידי שאנו זוכים להאמין ולהתחזק בדברי אמת של הצדיקים אמתיים ע
שכבר טרחו והתייגעו בשבילנו הרבה לקרב אותנו לעבודת השם, על 
ידי זה יכולים גם אנחנו לזכות להארת הרצון דקדושה, שיהיה רצוננו חזק 
וגעגועים  חזקים  ברצונות  יתברך  אליו  ולכסוף  להשתוקק  מאוד  ואמיץ 
גדולים מאוד. ואז כל מה שהרצון מתגדל ומתפשט יותר, ע"י זה אנו זוכים 
יתברך  כי עיקר ההתחזקות הוא ע"י הרצון. כמו שהשם  ביותר,  להתחזק 
מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים וכו' ורוצה דווקא בעבודת בני האדם 
הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם 
באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים למעלה. ועל 
כן ע"י שהצדיק הגדול מעלה נפשות הפגומות מאוד, ע"י זה דווקא נעשה 
יחוד נפלא. ועיקר היחוד נעשה ע"י שממשיך הצדיק הארה על הנפשות 

הנ"ל, מבחינה גבוה מאוד, שהוא 'אוריתא דעתיקא'.

"חדשים ב ג'(:  )איכה  שכתוב  כמו  המוחין,  התחדשות  צריך  ויום  יום  כל 
לבקרים וכו'". וכמו שכתוב: "המחדש בטובו וכו'". כי חידוש המוח, דהיינו 
שזוכה לשכל חדש ושכלו הולך וגדול בכל פעם, זהו בחינת ראיה. כי ידיעת 
השכל הוא בחינת ראיה, שיודע ומבין הדבר על בוריו, כאילו רואה אותו בעיניו 
בראיה יפה, וכמו שכתוב )בראשית ג'(: "ותפקחנה עיני שניהם". ופירש רש"י: 
על שם החכמה נאמר. ובכח הראות יש שתי בחינות, כי מי שכח הראות שלו 
ואין צריך להתקרב אל הדבר שצריך לראות, אבל  יכול לראות מרחוק,  יפה, 
לראות  שרוצה  להדבר  להתקרב  צריך  הוא  חזק,  שלו  הראות  כח  שאין  מי 
ולהסתכל בו יפה. כן בעבודת השם יתברך, יש מי שמוחו צח, ויכול להתפלל 
ואם  ויש מי שצריך להעלות במחשבתו מקודם שידבר,  עיון,  בלי  או ללמוד 
ידבר מקודם שיעלה במחשבתו יהיה הדיבור בלא מחשבה. והוא בחינת אחר 
הדברים. וזהו בחינת מוחין דקטנות, שהם בחינת דינים, ומי ששכלו צח, הוא 

בגדלות המוחין, והוא בחינת רחמים וחסדים.
                                                             תורה  ע"ו

אבינו מ היה אברהם" שהצלחת אברהם  "אחד  הפסוק  על  הקדוש  רבינו  באר 
בעבודת השם היתה רק ע"י שהיה אחד, שהרגיש וחשב בדעתו שהוא רק יחידי 
בעולם, שהרגיש בדעתו שהוא רק יחידי בעולמו, ולא הסתכל כלל על בני העולם 
וכן כל הרוצה להכנס בעבודת השם, אי אפשר לו להיכנס כי אם ע"י שיחשוב שאין 

בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם.

כלומר לפעמים רואה האדם את עבודתם של חבריו, וגם הוא רוצה להיות כמותם 
ולהגיע למעשיהם אבל פה צריך זהירות יתירה, כי לפעמים הוא יכול ליפול בדעתו 

מחמת שרואה שאינו מצליח להשתוות אליהם.

והאמת היא, כי אין זה דבר ראוי ונכון שהאדם יעזוב את הנקודה שלו וישקיע את כל 
כולו בנקודה של חבירו. אדם העובר למסלול אחר שאינו שלו, אפילו אם בתחילה 
במשך תקופת זמן מסוימת, הוא יראה הצלחה בדרך החדשה ותהיה לו הנאה וחיות 
מכך, אבל לאורך זמן הוא לא יתמיד בכך, כי בעת שיבוא לפניו שעת ניסיון ושעת 
קושי, הוא ירפה מהמצווה הזו ולא יחזיק בה מעמד. כי רק בנקודה האמיתית שלו, 
היות וזה העניין הפרטי והמיוחד שלו, יש לאדם עוצמות מיוחדות וחיות אמיתית, 

שהוא יכול להמשיך עם העניין שלו גם במצבים קשים וחשוכים.

ואם כן, אדם הפוזל לנקודות של אחרים, לא די שלא יזכה לנקודה של חבירו, אלא 
אף יפסיד את הנקודה שלו וחלילה הוא ישאר קרח מכאן ומכאן. ולכן צריך מאוד 
להיזהר, בעת שרואים יהודי אחר שמהדר ומצליח בנקודה מסוימת, לא להתלהב 
למרות  כי  ההוא,  בעניין  ולהתמקד  להדר  מתחילים  אנחנו  גם  שהנה  ולהחליט 

שבהתחלה זה יצליח, אך לאורך ימים תדעך ותתמעט הצלחתו בעניין ההוא.

כי העיקר הוא להתמקד בנקודה שלו, והבחירה תהיה ע"י שיתבונן לאיזה מצווה 
הוא נוטה לפי טבעו ולפי כישרונותיו ונטיית ליבו, ובעניין הזה הוא ישקיע את כל כוחו 

ומרצו, ואז הוא יגלה בעניין ההוא, חן ונועם והצלחה אמיתית. 

מטעה אותנו העולם הזה רוקם כנגדנו מזימות כל תכליתו להשכיח 
מאורעות  המראות,  הצבעים,  הקולות,  תכליתו.  את  האדם  מלב 
ואת  אהבתנו  את  רוצים  כולם  חשיבות  לנו  משדרים  כולם  החיים 
תשומת ליבנו, והאדם עומד נפעם ונדהם אל מול המציאות, מבקש 
תכלית, רוצה מרגוע, סיפוק ומנוחה לנפשו. מה חלש, לכאורה, כוחו 
של בן אנוש אל מול כוחות התעתועים של היצר הרע וחילותיו, כמה 

קטן הוא האדם אל מול עוצמות הבריאה ותהפוכות החיים.

גדולה  אמת  מאיתנו  להסתיר  תכליתו  כל  העלם,  מלשון  עולם 
כדי  עימה  ולפעול  אותה  למצוא  האדם  של  תכליתו  וכל  ונשגבה 
שיוכל להגשים את ייעודו ואת תיקונו. לא בשר הגוף יכונה אדם אלא 
הנשמה שבאה מן העליונים ונתלבשה בו כדי לעבור דרך הגשר הצר 

של זה העולם במסעה הגדול אל עולם הנצח.

הייתכן שהאדם שהוא נזר הבריאה שנבראה במחשבה וחכמה כה 
עצומה ונפלאה, דווקא הוא יהיה כה חלש ופגיע, נתון לפגעי הזמן, 
לייסורים ומשברים, רודף כל חייו אחר קיומו ורק הוא מכל הנבראים 
יושפע מהרע!? וכי יעלה על הדעת שהבורא יתברך שכל תכליתו 

להיטיב יעשה כדבר הזה!?

אין זאת כי אם בנו נמצא החסר ואין אנו רואים ומודעים לתמונה 
והרצון  העוז  את  בנו  היה  אילו  המציאות,  של  והכוללת  האמיתית 
החזק ללמוד ולחפש את התכלית, בודאי היינו מגלים אור מופלא- 

שהכל טוב והכל לטובה והכל מוביל אל התכלית שכולו טוב.

אנחנו נמצאים על גשר המוביל אותנו חזרה אל הנצח, אל מחוזות 
את  יתברך  הבורא  הוריד  תחילה  בכוונה  סופי,  האין  והטוב  האור 
כדי  שתתחשל,  כדי  העולם,  זה  אל  עליונים  מעולמות  הנשמה 
לה  הראוי  בשכר  מעשיה  בזכות  שתזכה  כדי  ותתעלה,  שתלמד 
ותקנה את מקומה. כל הירידה לעולם הזה היא בעצם בשביל עלייה, 

כדי שתגיע הנשמה למדרגות גבוהות יותר מבתחילה. 

הבחירה  יכולת  היא  יתברך,  הבורא  לנו  שהעניק  הגדולה  המתנה 
רק  דרכנו,  את  לבחור  יכולים  הנבראים  מכל  אנו  רק  החופשית, 
אנחנו אחראים למעשינו. לכל פעולה שלנו יש משמעות, כל דיבור 
שנתמיד  ככל  העולמות.  בכל  ונצורות  גדולות  פועלים  ומחשבה 
הרבות  המחיצות  מאיתנו  יוסרו  כך  נכון,  ונבחר  עצמנו  על  לעבוד 
יתגלה  גדול  ואור  המופלאה  האמת  את  מאיתנו  להסתיר  שנועדו 

לעיננו.

והרצון  התפילה  בכח  בהחלט,  אפשרית  אך  קלה  לא  המשימה 
ששם  גבוהות  רוחניות  לפסגות  להגיע  הכל  להגשים  יכולים  אנו 
לבורא  ההתחברות  ידי  על  ממנו,  ומרובה  הרע  על  הטוב  גובר 
יתברך והדבקות בו, אנו יכולים למשוך על עצמנו את כל הישועות 
וההשפעות הטובות. אם רק נרפה מעט וניתן לבורא יתברך להוביל 
אותנו בדרכנו, אם רק נתחבר לפנימיות שלנו ונשמע לקול הפנימי 
שנובע מתוכנו, הרי שבודאי תאיר לנו הדרך פנים ונזכה לעבור את 

הגשר הזה בשלום ואף ללמוד ולהכיר את תכלית הבריאה.  

סיפור המעשה 'מאבדת בת מלך' אנחנו רואים שהמשנה למלכות יוצא לחפש ב
את בת המלך ומוצא אותה במבצר ששם ישב המלך בעטרה, וכמה חילות היו 
שם ומשוררים בכלים לפניו והיה שם נאה ויפה מאוד וראה שם מעדנים ומאכלים. 

אבל כאשר הוא פוגש את המלך היא אומרת לו שכאן, המקום הזה, הוא 'לא טוב'.

ונשאלת השאלה, הרי המבצר המתואר בסיפור נראה למעשה כליל השלמות, הכל 
פאר והדר, משוררים, מטעמים נפלאים, מדוע הבת מלך אומרת שהמקום הזה הוא 

'לא טוב'.

ובכן הבת מלך היא כמובן הנשמה הפנימית והנקודה היחודית של כל אדם, והמשנה 
למלכות הוא כל אחד מאיתנו שבא לעולם כדי למצוא ולגלות את פנימיות נשמתו 
ואת התפקיד המיוחד שלו בעולם. אלו שרחוקים מתורה ומצוות מחפשים זאת כמובן 
בעניינים הגשמיים ובתאוות העולם הזה אשר נותנים להם סיפוק והנאה זמניים, אבל 

בעומק הנשמה האדם מרגיש חסר, מרגיש 'לא טוב'.

אך יכול מאוד להיות, שגם במחוזות הקדושה האדם יהיה בתוך מבצר שהכל שם 
נאה ומסודר, יש לו כולל, מוסדות, דירה נאה, הוא לומד את התורה הקדושה בעונג 
ובסיפוק, יש את תחושת הביטחון והחברה מסביב, יש לו גם רב שאומר לו מה לעשות. 
יכול להעשות בלי לב, בלי פנימיות, עושים  אבל כאן גם טמונה סכנה גדולה, הכל 
כי ככה צריך לעשות וככה כולם עושים, אין את החיפוש, את הרגשת הצימאון, את 
הצורך להכיר את השם יתברך ולהתחבר אליו, למצוא ולגלות את הנקודה הפרטית 
יגידו, איך הוא נראה בעיני החברה,  שלו, כי הוא כלוא בתוך המבצר, חשוב לו מה 
וכאן  התכלית  זה  נמצא,  הוא  בו  שהמקום  גם  בטוח  הוא  הכלכלי,  הביטחון  וכמובן 
האמת ואין לו בכלל צורך בחיפוש אמיתי, אבל בעומק הנשמה הבת מלך אומרת לו 

שכאן, המקום הזה הוא 'לא טוב' אתה צריך להתקדם, לשאוף לחפש.

רצונות,  צריך להשקיע  הוא במחוזות התורה, אבל האדם  כמובן שתהליך החיפוש 
וכמובן הדבר החשוב ביותר, לחפש את  להתבודד, ללמוד גם את פנימיות התורה 
ואת הנקודה  ויביא אותו למצוא את הבת מלך  לו את הדרך  צדיק האמת, שיראה 

הפרטית והיחודית שלו בעולם. 

שלומנו  אנשי  וכל  חביבי  בני  לכם  אומר  מה 
הנאמנים, שימו לבבכם היטב מה נעשה עם האדם 

יודעים  בצל הפורח הזה, אשר הכל  בעולם העובר 
שהעולם הבל הבלים הכל הבל. ועל אודותיך כבר הקדמתי 

בדברי אלה להשיבך כי העולם מלא נסיונות בכל יום בכמה אפנים ועל 
כולם יש לנו יסוד מוסד יסוד חזק וקיים לנצח הוא הצדיק יסוד עולם 
יסוד הפשוט, עליו יש לנו להישען כל אחד ואחד בכל מה שעובר עליו, כי 
לא באנו לזה העולם לאכול ולשתות ושארי תאוות חס ושלום, ולא בשביל 
ממון וכבוד המדומה של זה העולם, רק לסבול עמל ויגיעה כדי להכיר 
את בוראנו ויוצרנו יתברך שמו, על פי התורה אשר שם משה לפני בני 

ישראל וכפי מה שמדריכים אותנו הצדיקים אמיתיים שבכל דור ודור.
                                                               מכתב- קס"ט                           

בחור אחד נשאל בראיון עבודה, 
איזה השכלה יש לך?

השכלה ים תיכונית! ענה הבחור.
מה זה השכלה ים תיכונית??!! שאל המראיין.

חהכשכולם היו בתיכון, אני הייתי בים! ענה הבחור. 
בדי

צדיק! אל תנסה לחקות ולהתדמות לאחרים
העולם עומד על הנקודה הפרטית שלך... בס"דשפכי כמים ליבך

בס"ד

בשבילי החיים הרב עודד שרביליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב

עלים לתרופה רבי נתן  מכתב קל'ג

משיבת נפש רבי אלתר טפליקר

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  דהיינו  להתגבר מתוך חמימות  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.

אור  חדש בעולם

להזמנות- 03-9091753 

80 קונטרסים
סיפורי מעשיות
 של רבי נחמן 

מברסלב
ב-60 ₪

כולל משלוח

להזמנות: 03-9091753

סיפורי מעשיות להפצה
„¢Ò·

ממממממ

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

ממממממאבדת  אבדת  אבדת  

מ מעשיות יפורי

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

להזמנות: 03-9091753

מממממממלך  וקיסרמלך  וקיסרמלך  וקיסר

משנים מעשיות סיפורי

סיפורי מעשיות

ממממממעשה  עשה  עשה  ממממממחיגרחיגרחיגרחיגרחיגרחיגר
סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

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

אבן טובה עיונים בסיפורי מעשיות
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 
האווירה וממה שבין השיטין ואינו מרגיש בהשפעה המוסרית המשתלטת עליו:  הרגש, 
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.
עבודה זאת היא עבודת חיים  אנחנו צריכים ללמוד לצאת מעצמנו, לא לראות את המציאות כפי מה 
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!

אומר רבי נתן  במכתב תע"ב בעלים לתרופה "כוחו של רבי נחמן להושיע את כל המבקש את 
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

קו השיעורים אור הגנוז ברסלב

ב-1.00 ₪  

תיקון הכללי
להפצה
תיקון הכללי 

 גודל כיס מפואר 
 בדפי כרומו 
עם למינציה

 0544525396 
039091753

בס"ד
בס"ד

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
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המלך "מתפלא  אמר  היהודים",  עליכם,  אני 
לרב היהודי, "הן עם חכם ונבון אתם, 
שכן מאמינים אתם באלוקים. ואם כך, כיצד תופסים אתם 
בשכלכם, כי המשיח לכשיבוא יוכל לכפות את מרותו על כל 
העולם כולו? כיצד יתכן שאדם אחד ויחיד יעמוד נגד טבעו 
של העולם, שאינו אוהב לקבל מרות? אכן, לפלא בעיני כיצד 

אתם מאמינים בזאת"!

לך  ואשיב  ימים  כמה  "המתן  הרב,  לו  "אדוני המלך", השיב 
תשובה על תמיהתך"!

המלך הסכים לבקשה. חלפו ימים מספר והרב הגיע לארמון 
תסכים  "האם  בקשה,  בפיו  הייתה  המלך",  "אדוני  המלך. 
לקנות שבעים תרנגולים גדולים וחזקים, ובנוסף אליהם עוד 

תרנגול אחד קטן ורך"? גם לבקשה זו ניאות המלך.

משהובאו העופות הורה הרב להכניסם לתוך חדר סגור, ושם 
יום,  חלף  ושתייה.  מזון  בלי  שלם  יום  משך  אותם  להשאיר 
התרנגולים.  לחדר  המלך  בלווית  הרב  פנה  המחרת  ובבוקר 
בידיהם אחזו מזון עבור העופות. הם פתחו את חלון החדר 
ומבעדו השליכו פנימה גרגרי מזון. עשרות עופות מורעבים 
תרנגולים  ולא  טרף  חיות  היו  כאילו  הגרגירים,  על  התנפלו 
הגרגירים  מעט  ואולם,  הרעב!  של  כוחו  זה  אכן,  תמימים. 
נערך מאבק  כן  לכולם, על  שפוזרו על הרצפה לא הספיקו 
קשה בין העופות, כל אחד דחף וניקר את רעהו, נוצות נמרטו, 

ודם החל זב מגופותיהם של התרנגולים.

ומשמיעים  זה  את  זה  פוצעים  התרנגולים  שבעים  בעוד 
קולות קרקור אימתניים, ניצב לו התרנגול הרך והקטן מן הצד. 
גם הוא ראה את הגרגרים, אך ידע שהוא – החלש והקטן לא 
יוכל להלחם עם שבעים התרנגולים החזקים, ועל כן העדיף 
להתרחק מהמערכה. רועד מפחד הסתתר איפוא בצילו של 

כיסא, שעמד בפינת החדר.

שכל  לאחר  ואז,  מהומה.  של  דקות  כמה  להם  חלפו  כך 
על  בחדר.  שקט  השתרר  וחבולים,  פצועים  היו  התרנגולים 

הרצפה שכבו העופות, שבורי כנפיים ומרוטי נוצות.

או אז העז התרנגול הקטן להוציא את ראשו מתחת לכסא. 
במעט חשש הביט כה וכה, ומיד נעלם חששו: כל התרנגולים 
שכבו כואבים ונאנקים, אף לא אחד מהם עמד או זז ממקומו! 
הוא הגיח ממחבואו, ובבטחון רב החל צועד על פני החדר. 
שהתרנגולים  המזון,  גרגרי  עדיין  להם  נחו  החדר  במרכז 
הניצים אף לא טעמו מהם. אל הגרגרים הללו פסע התרנגול 

והחל לאכול מהם לתיאבון, בלי שאחד מחבריו יפריע לו...

כל אותה עת ניצבו הרב והמלך בחלון והביטו במחזה בדומיה. 
ועתה, כשהחל התרנגול את סעודתו, הפר הרב את השתיקה: 
"רואה אתה, אדוני המלך? התרנגול הזה משול הוא למשיח. 
עתיד הקדוש ברוך הוא לסכסך את שבעים האומות זו בזו – 
כל אומה תכה בחברתה עד זוב דם. ואז, לכשיפלו האומות 
פצועות, וחבולות יבוא המשיח – שאינו אלא אדם אחד! – 

ויגאל את כולנו".  

ל ידי שאנו זוכים להאמין ולהתחזק בדברי אמת של הצדיקים אמתיים ע
שכבר טרחו והתייגעו בשבילנו הרבה לקרב אותנו לעבודת השם, על 
ידי זה יכולים גם אנחנו לזכות להארת הרצון דקדושה, שיהיה רצוננו חזק 
וגעגועים  חזקים  ברצונות  יתברך  אליו  ולכסוף  להשתוקק  מאוד  ואמיץ 
גדולים מאוד. ואז כל מה שהרצון מתגדל ומתפשט יותר, ע"י זה אנו זוכים 
יתברך  כי עיקר ההתחזקות הוא ע"י הרצון. כמו שהשם  ביותר,  להתחזק 
מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים וכו' ורוצה דווקא בעבודת בני האדם 
הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם 
באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים למעלה. ועל 
כן ע"י שהצדיק הגדול מעלה נפשות הפגומות מאוד, ע"י זה דווקא נעשה 
יחוד נפלא. ועיקר היחוד נעשה ע"י שממשיך הצדיק הארה על הנפשות 

הנ"ל, מבחינה גבוה מאוד, שהוא 'אוריתא דעתיקא'.

"חדשים ב ג'(:  )איכה  שכתוב  כמו  המוחין,  התחדשות  צריך  ויום  יום  כל 
לבקרים וכו'". וכמו שכתוב: "המחדש בטובו וכו'". כי חידוש המוח, דהיינו 
שזוכה לשכל חדש ושכלו הולך וגדול בכל פעם, זהו בחינת ראיה. כי ידיעת 
השכל הוא בחינת ראיה, שיודע ומבין הדבר על בוריו, כאילו רואה אותו בעיניו 
בראיה יפה, וכמו שכתוב )בראשית ג'(: "ותפקחנה עיני שניהם". ופירש רש"י: 
על שם החכמה נאמר. ובכח הראות יש שתי בחינות, כי מי שכח הראות שלו 
ואין צריך להתקרב אל הדבר שצריך לראות, אבל  יכול לראות מרחוק,  יפה, 
לראות  שרוצה  להדבר  להתקרב  צריך  הוא  חזק,  שלו  הראות  כח  שאין  מי 
ולהסתכל בו יפה. כן בעבודת השם יתברך, יש מי שמוחו צח, ויכול להתפלל 
ואם  ויש מי שצריך להעלות במחשבתו מקודם שידבר,  עיון,  בלי  או ללמוד 
ידבר מקודם שיעלה במחשבתו יהיה הדיבור בלא מחשבה. והוא בחינת אחר 
הדברים. וזהו בחינת מוחין דקטנות, שהם בחינת דינים, ומי ששכלו צח, הוא 

בגדלות המוחין, והוא בחינת רחמים וחסדים.
                                                             תורה  ע"ו

אבינו מ היה אברהם" שהצלחת אברהם  "אחד  הפסוק  על  הקדוש  רבינו  באר 
בעבודת השם היתה רק ע"י שהיה אחד, שהרגיש וחשב בדעתו שהוא רק יחידי 
בעולם, שהרגיש בדעתו שהוא רק יחידי בעולמו, ולא הסתכל כלל על בני העולם 
וכן כל הרוצה להכנס בעבודת השם, אי אפשר לו להיכנס כי אם ע"י שיחשוב שאין 

בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם.

כלומר לפעמים רואה האדם את עבודתם של חבריו, וגם הוא רוצה להיות כמותם 
ולהגיע למעשיהם אבל פה צריך זהירות יתירה, כי לפעמים הוא יכול ליפול בדעתו 

מחמת שרואה שאינו מצליח להשתוות אליהם.

והאמת היא, כי אין זה דבר ראוי ונכון שהאדם יעזוב את הנקודה שלו וישקיע את כל 
כולו בנקודה של חבירו. אדם העובר למסלול אחר שאינו שלו, אפילו אם בתחילה 
במשך תקופת זמן מסוימת, הוא יראה הצלחה בדרך החדשה ותהיה לו הנאה וחיות 
מכך, אבל לאורך זמן הוא לא יתמיד בכך, כי בעת שיבוא לפניו שעת ניסיון ושעת 
קושי, הוא ירפה מהמצווה הזו ולא יחזיק בה מעמד. כי רק בנקודה האמיתית שלו, 
היות וזה העניין הפרטי והמיוחד שלו, יש לאדם עוצמות מיוחדות וחיות אמיתית, 

שהוא יכול להמשיך עם העניין שלו גם במצבים קשים וחשוכים.

ואם כן, אדם הפוזל לנקודות של אחרים, לא די שלא יזכה לנקודה של חבירו, אלא 
אף יפסיד את הנקודה שלו וחלילה הוא ישאר קרח מכאן ומכאן. ולכן צריך מאוד 
להיזהר, בעת שרואים יהודי אחר שמהדר ומצליח בנקודה מסוימת, לא להתלהב 
למרות  כי  ההוא,  בעניין  ולהתמקד  להדר  מתחילים  אנחנו  גם  שהנה  ולהחליט 

שבהתחלה זה יצליח, אך לאורך ימים תדעך ותתמעט הצלחתו בעניין ההוא.

כי העיקר הוא להתמקד בנקודה שלו, והבחירה תהיה ע"י שיתבונן לאיזה מצווה 
הוא נוטה לפי טבעו ולפי כישרונותיו ונטיית ליבו, ובעניין הזה הוא ישקיע את כל כוחו 

ומרצו, ואז הוא יגלה בעניין ההוא, חן ונועם והצלחה אמיתית. 

מטעה אותנו העולם הזה רוקם כנגדנו מזימות כל תכליתו להשכיח 
מאורעות  המראות,  הצבעים,  הקולות,  תכליתו.  את  האדם  מלב 
ואת  אהבתנו  את  רוצים  כולם  חשיבות  לנו  משדרים  כולם  החיים 
תשומת ליבנו, והאדם עומד נפעם ונדהם אל מול המציאות, מבקש 
תכלית, רוצה מרגוע, סיפוק ומנוחה לנפשו. מה חלש, לכאורה, כוחו 
של בן אנוש אל מול כוחות התעתועים של היצר הרע וחילותיו, כמה 

קטן הוא האדם אל מול עוצמות הבריאה ותהפוכות החיים.

גדולה  אמת  מאיתנו  להסתיר  תכליתו  כל  העלם,  מלשון  עולם 
כדי  עימה  ולפעול  אותה  למצוא  האדם  של  תכליתו  וכל  ונשגבה 
שיוכל להגשים את ייעודו ואת תיקונו. לא בשר הגוף יכונה אדם אלא 
הנשמה שבאה מן העליונים ונתלבשה בו כדי לעבור דרך הגשר הצר 

של זה העולם במסעה הגדול אל עולם הנצח.

הייתכן שהאדם שהוא נזר הבריאה שנבראה במחשבה וחכמה כה 
עצומה ונפלאה, דווקא הוא יהיה כה חלש ופגיע, נתון לפגעי הזמן, 
לייסורים ומשברים, רודף כל חייו אחר קיומו ורק הוא מכל הנבראים 
יושפע מהרע!? וכי יעלה על הדעת שהבורא יתברך שכל תכליתו 

להיטיב יעשה כדבר הזה!?

אין זאת כי אם בנו נמצא החסר ואין אנו רואים ומודעים לתמונה 
והרצון  העוז  את  בנו  היה  אילו  המציאות,  של  והכוללת  האמיתית 
החזק ללמוד ולחפש את התכלית, בודאי היינו מגלים אור מופלא- 

שהכל טוב והכל לטובה והכל מוביל אל התכלית שכולו טוב.

אנחנו נמצאים על גשר המוביל אותנו חזרה אל הנצח, אל מחוזות 
את  יתברך  הבורא  הוריד  תחילה  בכוונה  סופי,  האין  והטוב  האור 
כדי  שתתחשל,  כדי  העולם,  זה  אל  עליונים  מעולמות  הנשמה 
לה  הראוי  בשכר  מעשיה  בזכות  שתזכה  כדי  ותתעלה,  שתלמד 
ותקנה את מקומה. כל הירידה לעולם הזה היא בעצם בשביל עלייה, 

כדי שתגיע הנשמה למדרגות גבוהות יותר מבתחילה. 

הבחירה  יכולת  היא  יתברך,  הבורא  לנו  שהעניק  הגדולה  המתנה 
רק  דרכנו,  את  לבחור  יכולים  הנבראים  מכל  אנו  רק  החופשית, 
אנחנו אחראים למעשינו. לכל פעולה שלנו יש משמעות, כל דיבור 
שנתמיד  ככל  העולמות.  בכל  ונצורות  גדולות  פועלים  ומחשבה 
הרבות  המחיצות  מאיתנו  יוסרו  כך  נכון,  ונבחר  עצמנו  על  לעבוד 
יתגלה  גדול  ואור  המופלאה  האמת  את  מאיתנו  להסתיר  שנועדו 

לעיננו.

והרצון  התפילה  בכח  בהחלט,  אפשרית  אך  קלה  לא  המשימה 
ששם  גבוהות  רוחניות  לפסגות  להגיע  הכל  להגשים  יכולים  אנו 
לבורא  ההתחברות  ידי  על  ממנו,  ומרובה  הרע  על  הטוב  גובר 
יתברך והדבקות בו, אנו יכולים למשוך על עצמנו את כל הישועות 
וההשפעות הטובות. אם רק נרפה מעט וניתן לבורא יתברך להוביל 
אותנו בדרכנו, אם רק נתחבר לפנימיות שלנו ונשמע לקול הפנימי 
שנובע מתוכנו, הרי שבודאי תאיר לנו הדרך פנים ונזכה לעבור את 

הגשר הזה בשלום ואף ללמוד ולהכיר את תכלית הבריאה.  

סיפור המעשה 'מאבדת בת מלך' אנחנו רואים שהמשנה למלכות יוצא לחפש ב
את בת המלך ומוצא אותה במבצר ששם ישב המלך בעטרה, וכמה חילות היו 
שם ומשוררים בכלים לפניו והיה שם נאה ויפה מאוד וראה שם מעדנים ומאכלים. 

אבל כאשר הוא פוגש את המלך היא אומרת לו שכאן, המקום הזה, הוא 'לא טוב'.

ונשאלת השאלה, הרי המבצר המתואר בסיפור נראה למעשה כליל השלמות, הכל 
פאר והדר, משוררים, מטעמים נפלאים, מדוע הבת מלך אומרת שהמקום הזה הוא 

'לא טוב'.

ובכן הבת מלך היא כמובן הנשמה הפנימית והנקודה היחודית של כל אדם, והמשנה 
למלכות הוא כל אחד מאיתנו שבא לעולם כדי למצוא ולגלות את פנימיות נשמתו 
ואת התפקיד המיוחד שלו בעולם. אלו שרחוקים מתורה ומצוות מחפשים זאת כמובן 
בעניינים הגשמיים ובתאוות העולם הזה אשר נותנים להם סיפוק והנאה זמניים, אבל 

בעומק הנשמה האדם מרגיש חסר, מרגיש 'לא טוב'.

אך יכול מאוד להיות, שגם במחוזות הקדושה האדם יהיה בתוך מבצר שהכל שם 
נאה ומסודר, יש לו כולל, מוסדות, דירה נאה, הוא לומד את התורה הקדושה בעונג 
ובסיפוק, יש את תחושת הביטחון והחברה מסביב, יש לו גם רב שאומר לו מה לעשות. 
יכול להעשות בלי לב, בלי פנימיות, עושים  אבל כאן גם טמונה סכנה גדולה, הכל 
כי ככה צריך לעשות וככה כולם עושים, אין את החיפוש, את הרגשת הצימאון, את 
הצורך להכיר את השם יתברך ולהתחבר אליו, למצוא ולגלות את הנקודה הפרטית 
יגידו, איך הוא נראה בעיני החברה,  שלו, כי הוא כלוא בתוך המבצר, חשוב לו מה 
וכאן  התכלית  זה  נמצא,  הוא  בו  שהמקום  גם  בטוח  הוא  הכלכלי,  הביטחון  וכמובן 
האמת ואין לו בכלל צורך בחיפוש אמיתי, אבל בעומק הנשמה הבת מלך אומרת לו 

שכאן, המקום הזה הוא 'לא טוב' אתה צריך להתקדם, לשאוף לחפש.

רצונות,  צריך להשקיע  הוא במחוזות התורה, אבל האדם  כמובן שתהליך החיפוש 
וכמובן הדבר החשוב ביותר, לחפש את  להתבודד, ללמוד גם את פנימיות התורה 
ואת הנקודה  ויביא אותו למצוא את הבת מלך  לו את הדרך  צדיק האמת, שיראה 

הפרטית והיחודית שלו בעולם. 

שלומנו  אנשי  וכל  חביבי  בני  לכם  אומר  מה 
הנאמנים, שימו לבבכם היטב מה נעשה עם האדם 

יודעים  בצל הפורח הזה, אשר הכל  בעולם העובר 
שהעולם הבל הבלים הכל הבל. ועל אודותיך כבר הקדמתי 

בדברי אלה להשיבך כי העולם מלא נסיונות בכל יום בכמה אפנים ועל 
כולם יש לנו יסוד מוסד יסוד חזק וקיים לנצח הוא הצדיק יסוד עולם 
יסוד הפשוט, עליו יש לנו להישען כל אחד ואחד בכל מה שעובר עליו, כי 
לא באנו לזה העולם לאכול ולשתות ושארי תאוות חס ושלום, ולא בשביל 
ממון וכבוד המדומה של זה העולם, רק לסבול עמל ויגיעה כדי להכיר 
את בוראנו ויוצרנו יתברך שמו, על פי התורה אשר שם משה לפני בני 

ישראל וכפי מה שמדריכים אותנו הצדיקים אמיתיים שבכל דור ודור.
                                                               מכתב- קס"ט                           

בחור אחד נשאל בראיון עבודה, 
איזה השכלה יש לך?

השכלה ים תיכונית! ענה הבחור.
מה זה השכלה ים תיכונית??!! שאל המראיין.

חהכשכולם היו בתיכון, אני הייתי בים! ענה הבחור. 
בדי

צדיק! אל תנסה לחקות ולהתדמות לאחרים
העולם עומד על הנקודה הפרטית שלך... בס"דשפכי כמים ליבך

בס"ד

בשבילי החיים הרב עודד שרביליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב

עלים לתרופה רבי נתן  מכתב קל'ג

משיבת נפש רבי אלתר טפליקר

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  דהיינו  להתגבר מתוך חמימות  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.

אור  חדש בעולם

להזמנות- 03-9091753 

80 קונטרסים
סיפורי מעשיות
 של רבי נחמן 

מברסלב
ב-60 ₪

כולל משלוח

להזמנות: 03-9091753

סיפורי מעשיות להפצה
„¢Ò·

ממממממ

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

ממממממאבדת  אבדת  אבדת  

מ מעשיות יפורי

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

להזמנות: 03-9091753

מממממממלך  וקיסרמלך  וקיסרמלך  וקיסר

משנים מעשיות סיפורי

סיפורי מעשיות

ממממממעשה  עשה  עשה  ממממממחיגרחיגרחיגרחיגרחיגרחיגר
סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

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

אבן טובה עיונים בסיפורי מעשיות
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 
האווירה וממה שבין השיטין ואינו מרגיש בהשפעה המוסרית המשתלטת עליו:  הרגש, 
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.
עבודה זאת היא עבודת חיים  אנחנו צריכים ללמוד לצאת מעצמנו, לא לראות את המציאות כפי מה 
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!

אומר רבי נתן  במכתב תע"ב בעלים לתרופה "כוחו של רבי נחמן להושיע את כל המבקש את 
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

קו השיעורים אור הגנוז ברסלב

ב-1.00 ₪  

תיקון הכללי
להפצה
תיקון הכללי 

 גודל כיס מפואר 
 בדפי כרומו 
עם למינציה

 0544525396 
039091753

בס"ד
בס"ד

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



בורא עולם לעולם לא חוזר על עצמו 
כל יום הוא בריאה חדשה לגמרי. 

הגיליון מוקדש לרפואת
    יעל בן רות תחי'

לתרומות והקדשת העלון- 03-9091753

כשנבחר ללכת בדרך השם ולמלא 
בלב  זאת  עלינו לעשות  רצונו,  את 
הדברים  יסתדרו  תמיד  לא  שלם, 
גם  נחווה  ואפילו  רצוננו  פי  על 
כאן  מובנים.  בלתי  ודברים  קשיים 
אנו  האם  האמונה,  מבחן  הוא 
שהוא  יתברך  בהשם  מאמינים 
יודע הכי טוב מה נכון וטוב בשבילנו 
שאנו  או  לטובה,  הכל  גם  ועושה 
ושיכלנו  עצמנו  על  סומכים  פשוט 
פי  על  מסתדרים  לא  וכשהדברים 
רצוננו אנחנו נופלים לעצבות ויאוש.
לבחור את  אוהבים  בני האדם  רוב 
להם  המתאימים  בחיים  החלקים 
עונים  שאינם  מאחרים  ולהתעלם 
חיים  אין  שבכך  אלא  רצונם,  על 
של  בחירה  זו  ואמתיים,  רוחניים 
מה שרוצים לעשות ולא מה שטוב 
שלמענה  התכלית  כל  לעשות.  
להכרה  שנגיע  כדי  הוא  נבראנו 
שנגיע  כדי  השם,  בהנהגת  מלאה 
מוחלטת  ולהתמסרות  לביטול 
שהכל  להאמין  יתברך,  לבורא 
את  ולבטל  בו  להאמין  לטובה, 
רצוננו בפני רצונו. אם נצליח לנהוג 
כך ולהאמין, הרי שנהפך לכלי מלא 
ניסים  יתחוללו  ודרכנו  ושפע  אור 

ונפלאות. 
חודש טוב ומבורך

כל מה שהצדיק עולה למדרגה 
יותר  משיג  הוא  יותר  גבוה 
חסדי השם, שזה עיקר גדולתו 
זוכה  הצדיק  כן  ועל  יתברך, 
להשיג שאין שום יאוש בעולם 
כלל, כי משיג בכל פעם חסדים 
גדולת  עיקר  שהם  כאילו 
יכולים  הכל  זה  שע"י  הבורא, 
דווקא  צריכים  ע"כ  לעלות. 
מאוד  במעלה  הגדול  צדיק 
שהחולה  מה  כל  כי  מאוד, 
גדול יותר הוא צריך רופא גדול 
גדול  שהצדיק  מה  וכל  ביותר. 
ביותר  להגביה  יכול  הוא  יותר 
אפילו הנופלים מאוד, אם יזכה 
בעץ  ולהחזיק  אליו  להתקרב 

החיים.
רבי ישראל דב אדסר

המושג  מוזכר  רבינו  בספרי  רבים  במקומות 
ישנם  וכי  ושואלים,  תוהים  ורבים  האמת'  'צדיק 
צדיקים שאינם חלילה אמת, הרי כל צדיק שהגיע 
למדרגתו ונקרא צדיק, בודאי שעשה זאת בדרך 

האמת.

אלא שבודאי כל הצדיקים הקדושים הם צדיקי 
אמת, אבל כשרבינו ורבי נתן משתמשים במושג 
הגדולים  לצדיקים  היא  כוונתם  האמת,  צדיק 
במעלה שהם משורש נשמת משה רבינו ובאים 
תורה  השגות  להוריד  כדי  דורות  בכמה  פעם 
ועליהם נאמר  ותרופות המתאימות לאותו הדור, 
וכל  העולם  של  היסוד  שהם  עולם'  יסוד  'צדיק 
שאר הצדיקים הם ענפים להם, כמו משה רבינו 
ועדתו ואמרו שכולם צדיקים  שחלקו עליו קורח 
ואף אהרון ומרים לא ידעו מגדולתו וחשבו שהוא 
כמותם והקב"ה הקפיד עליהם למען ידעו ישראל 
תלוי  ובו  מכולם  מורם  שהוא  אחד  צדיק  שישנו 
הכל. כמו כן ביוסף ואחיו שלא הכירו בגדולתו ולא 
אליו  יבואו להשתחוות  האמינו בחלומותיו, שהם 
ויצטרכו אותו, וכן דוד המלך שהורה דרך תשובה 
פנימיות  את  שהוריד  הקדוש  הרשב"י  לרבים, 
התורה והזוהר הקדוש, הבעש"ט שגילה את תורת 
החסידות, ועד לרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב 
שירד לעולם להוריד תרופות ועצות חדשות ואת 

תורתו של משיח.

כי זה הצדיק האמת הוא מבוטל בתכלית הביטול 
וכמו  גרונו,  מתוך  מדברת  ושכינה  יתברך  להשם 
שבמעמד הר סיני בקשו עם ישראל ממשה "דבר 
לסבול  יכלו  כלומר שלא  נמות"  ולא  עימנו  אתה 
לקבל ישירות את דבר השם ובקשו ממשה רבינו 
שיביא לנו את דברו, כך גם בכל דור ודור יש את 
הצדיק הנבחר שהוא מביא את דבר השם לישראל 
כמו שנאמר "פה אל פה אדבר בו". ובודאי בכל 
מקום שמזכיר רבי נתן את המושג 'צדיק האמת' 
הוא מתכוון לרבינו הקדוש ולתורתו, וכך הוא כותב 
"כי  ד':  הבוקר  השכמת  הלכות  הלכות,  בליקוטי 
אחר  מאוד  מאוד  ולחפש  לבקש  אדם  כל  צריך 
רבי אמתי הגדול במעלה מופלגת מאוד, שיוכל 
שינה  לנדד  וצריך  אלוקות.  השגת  בו  להאיר 
מעיניו ומעפעפיו תנומה, לשוטט לבקש ולהרבות 
צדיק  את  למצוא  שיזכה  ותחנונים,  בתפילה 
האמת שיוכל לרפאותו ולהכניס בו השגת אלוקות 
כדי להציל את נפשו מיני שחת, כמו שצעק על 
זה שלמה המלך "אל תיתן שינה לעיניך ותנומה 
הצדיק  את  שימצא  עד  שיבקש  וזה  לעפעפיך" 

המנהיג האמת שיקרבהו להשם יתברך".

רבינו  של  וגדולתו  בשבחו  נתן  רבי  מפליג  ועוד 
בעלים לתרופה מכתב שע"ד: "אני יודע ומאמין 
יודע  ורבנו  מורנו  שאדוננו,  שלימה,  באמונה 
כל  עם  הקורה  כל  את  ובפרט,  בכלל  בבהירות, 
הנשמות בכול דור ודור, מיום ברוא אלוקים אדם 
הימים,  לאחרית  ועד  ההווה  זמן  דרך  הארץ,  על 
ושהוא מודע לכל התיקונים הרוחניים שכל יחיד 

זקוק להם".   

השם כ כאשר  האמת,  בשביל  שאינו  הניצחון  י 
יתברך יודע האמת, אין נקרא בשם ניצחון כלל, 
הניצחון  כי  הוא מנצח את עצמו בעצמו.  אדרבא 
יש לו שני פירושים, לשון ניצחון ולשון ניצחיות, כמו 
שנאמר  מקום  כל  בעירובין:  ז"ל  רבותינו  שאמרו 
ומי  לו הפסק לעולמי עולמים.  אין  ועד  נצח סלה 
רק  כי  שמסתכל על האמת שני הפירושים אחד, 
ניצחון  אבל  האמיתי,  הניצחון  זה  הנצחי  הניצחון 
כלל,  ניצחון  אינו  העולם  בזה  שעה  לפי  שהוא 
אדרבא הוא מנצח את עצמו, מאחר שאיך שיהיה 
הוא עושה רעה לעצמו לנצח, וע"פ רוב רואים גם 

בעולם הזה סופם הרע של בעלי הניצחון דס"א.

השר  זה  מתגבר  שלפעמים  בחוש,  שרואים  כמו 
או המלך ומנצח כמה מלחמות, ואחר כך עומדים 
לעפר.  עד  אותו  ומשפילים  אותו  ומנצחים  עליו 
על  כך  אחר  עומדים  ימיו,  כל  שמצליח  יש  ואם 
ומנצחים אותם, כמבואר במלכים בכל מלכי  בניו 
זה  על  זה  נתקשר  שבתחילה  השבטים,  עשרת 
ונצחו ויש שהצליח כמה שנים ויש שהניח המלוכה 
גם לבניו, ואחר כך סיבב השם יתברך שקשרו עליו 
זכר,  לו  השאירו  לא  אשר  עד  בניו  את  והכריתו 
ועל זה היו מבלים ימיהם לנצח את חבירו ולבסוף 

נכרת הוא וזרעו ע"י זה דווקא.

ואת  אותו  שיכריתו  שכיח  אינו  פשוט  אדם  כי 
גדולים  במלכים  אבל  ליצלן,  רחמנה  לגמרי  זרעו 
עליהם  רבות,  מלחמות  וכבשו  שנצחו  ועצומים 
ואת  אותם  וכרתו  התרעלה  כוס  נתהפך  דווקא 
בקדקודו,  מוח  לו  שיש  מי  כן  ואם  לגמרי.  זרעם 
ניצחון,  הוא  זה  וכי  מניצחונם,  שחוק  פיו  ימלא 
ע"י  לגמרי  זרעו  נכרת  יהיה  ולבסוף  וינצח  שינצח 
מלכותו  נשאר  היה  אם  ואפילו  ליצלן.  רחמנא  זה 
דין  ליתן  יצטרך  באחרית  הלא  הנה,  עד  לזרעו 
ואפילו  ששפך  דם  וטיפה  טיפה  כל  על  וחשבון 
מאומות העולם, כי אין העולם הפקר חס ושלום, 
על  אפילו  לעתיד  גדול  ומשפט  דין  יהיה  ובוודאי 
הדמים של אומות העולם שהרגו זה את זה ושפכו 
שלהם,  הרע  ניצחון  בשביל  בחינם  רבים  דמים 
כי עתיד הקב"ה לתבוע אפילו עלבון סוסים מיד 
רוכביהם כמו שדרשו רבותינו ז"ל, מכל שכן דמים 
וכל שכן מי שעמד כנגד  של בני אדם, מכל שכן 
ישראל ושפך דם ישראל וציער אותם מחמת עינו 
הרעה ונצחונו הרע שבוודאי יהיה אחריתו להכרית. 
וכמו כן כל הניצחונות של הבל, אפילו שבין ישראל 
אין  בוודאי  האמת,  אל  כוונתו  שאין  מי  כי  בעצמן 

זה ניצחון כלל, מאחר שלא יצליח ע"י זה הניצחון 
מחמת  גדולה  ובושה  עונש  יקבל  אדרבא,  לנצח, 
זה ויצטרך להיכנע בתכלית ההכנעה נגד המנוצח 

ממנו, בעולם הזה או בעולם הבא. 

על כן עיקר הניצחון הוא הניצחון הנצחי, דהיינו מי 
ומידותיו  תאוותיו  לנצח  עצמו,  את  לנצח  שזוכה 
מנקודת  למונעו  הרוצים  כל  את  לנצח  הרעים, 
האמת ולהרחיקו ע"י זה מאביו שבשמיים ח"ו. כי 
מאחר שכוונתו לשמיים באמת, הוא מנצח תמיד 
איך שיהיה, כי מי שכוונתו, באמת לאמיתו בשביל 
מנצח  הוא  עימו,  שמתנהג  איך  דקדושה'  'סטרא 
תמיד. כי כל פעולה ומנועה קטנה וגדולה שעושה 
לנצח,  קיים  נשארת  היא  הזה,  הניצחון  בשביל 
מקפח  הקב"ה  אין  כי  נצחים.  ולנצח  עד  לעולמי 

שכר כל בריה, אפילו שכר שיחה נאה.

והולך  לאמיתו  האמת  על  שמסתכל  מי  נמצא, 
בדרך האמת ומשתדל ומתייגע תמיד להשיג את 
נקודת האמת, בוודאי אינו מתיירא משום רע עיין, 
אל  תמיד  שכוונתו  מאחר  אדם,  לו  יעשה  מה  כי 
האמת לאמיתו, שע"י זה הוא מנצח תמיד וכמובן 
"וגם  הפסוק  על  ז"ל  ורבינו  מורינו  אדוננו  מדברי 
שניצחון  שם,  שכתב  מה  ישקר"  לא  ישראל  נצח 
אינו סובל האמת, אבל השם יתברך אפילו בניצחונו 
לא ישקר ח"ו. היינו כנ"ל, כי רק השם יתברך וכל 
זוכים לבחינת  החפצים לעשות רצונו באמת, הם 
"נצח  בחינת  האמיתי,  ניצחון  בחינת  היינו  נצח, 
ישראל לא ישקר". אבל שאר הניצחונות הם כולם 
שקר ואינם יכולים לסבול האמת, וכל מה שיאמרו 
אפשר  שאי  ונוראים  נפלאים  אמת  דברי  להם 
אותם  דוחין  הם  אמיתי,  שכל  בשום  להכחישם 
באמתלאות של שטות והבל מחמת ניצחונם הרע. 
ועל כן באמת שוכחים בעולם הבא ואינם חושבים 
בעצמם  יודעים  הם  כאשר  כלל,  אחריתם  על 
והמידות,  וקדושתם בכל התאוות  מעלת צדקתם 
רובם  כאשר  הטינופים  בכל  משוקעים  הם  איך 
מודים בפיהם וגם מחשבתם ניכר מיתוך מעשיהם 

ואין להאריך בזה כאן, כי האמת עד לעצמו.

שזוכה  הנצחי,  הניצחון  הוא  הניצחון  עיקר  כן  על 
ולנצח  הרעים  ומידותיו  תאוותיו  ואת  עצמו  לנצח 
ולהרחיקו  את כל הרוצים למונעו מנקודת האמת 
לשמיים  שכוונתו  מאחר  כי  שבשמיים,  מאביו 

באמת, הוא מנצח תמיד, איך שיהיה.

אורח חיים ב- הלכות בה"ר ה'  

שאלה- אני מקורב לרבינו כבר עשר שנים, בשנים הראשונות זכיתי להתבודד וללמוד תורה 
הרבה, אבל כבר שנתים שאני נופל ונכשל בעבירות, הגעתי לדכדוך עמוק אולי תוכלו לעזור לי?

תשובה- באמת מובא בספרי המוסר שאין חוזק החסידות כתחילתה ולכן תמיד כשהאדם 
מתקרב בפעם הראשונה הוא בוער מאוד מאוד אחריו יתברך ורוצה לקיים את דברי הצדיק 
התורה  בלימוד  ומתמיד  להקב"ה  להתבודד  ומתחיל  העמוקה,  מהשינה  אותו  שמעורר 
הקדושה, אבל אחר כך מתיישן אצלו הכל, ולאט לאט הוא מתקרר, וכל זה בא מהישות 

והגאות שהוא חושב שהוא הגיע כבר לאיזה מדרגה.
ולכן לא לחינם אמר רבינו שצריך תמיד לעשות התחלה חדשה, הן בהתקרבות להקב"ה, 
לדעת שעדיין אף פעם לא התקרב, עכשיו זו הפעם הראשונה שהוא מתחיל להתקרב אליו 
וכן בכל פעם שבא להתבודד עימו ראוי לו לומר שזו הפעם הראשונה שאני חוזר בתשובה 
וכן בכל יום ובכל שעה יעשה התחלה חדשה וממילא לא יפול ליאוש, מאחר שעדיין לא 
התחיל להיכנס לקדושה ועכשיו מתחיל בפעם הראשונה, וכמו כן צריך להיות בהתקרבות 
וההתקשרות לצדיק האמת ולא להגיד שאני מקורב לרבינו כבר עשר שנים, אלא עכשיו זו 

הפעם הראשונה שאני זוכה להתקרב לרבינו הקדוש.
וזה אתה צריך לדעת, שאפילו אם נפלת לאן שנפלת, כל עוד אתה לא מתייאש ומתחזק 
ברצונות ובכיסופים, אפילו שבמעשים אתה נראה כמו שאתה, וכל עוד אתה מחזיק עצמך 
עם צדיק האמת ומקושר אליו, הרי שבסופו של דבר כל העליות יתהפכו לעליות גדולות, 
בכוחו של רבינו הקדוש, שלא עוזב את המקורבים אליו ובודאי יוציא אותך מהמקום בו אתה 

נמצא.

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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ַלֲעֹשוֹת  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ָמה  ְוָאַמר,  התבטא  שרבנו  מובא  ד"ש  סימן  מוהר"ן  חיי  בספר 
ֲאִני  ַרק  ְּפָגם ֶאָחד ִמַּמה ֶּׁשִּקְלַקְלֶּתם.  ְלַתֵּקן  ֻּכְּלֶכם  ְוכֲֹחֶכם  ְיֵמיֶכם  ַמְסִּפיִקים  ְוִכי  ְּתׁשּוָבה, 
בו בארנו בס"ד שהזוהר הקדוש  בהמשך למאמר הקודם  ִּבְׁשִביְלֶכם.  ְּתׁשּוָבה  עֹוֶשֹה 

כותב שהקב"ה ברא את אור התשובה קודם הבריאה וגנזו בצדיק יסוד עולם.

דרשו חז"ל בגמרא וזו לשונם:

"ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, אֹור ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַביֹום ִראׁשֹון - ָאָדם צֹוֶפה ּבֹו ִמסֹוף ָהעֹוָלם 
ְוַעד סֹופֹו, ְוֵכיַון ֶׁשִנְסַּתֵּכל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבדֹור ַהַּמּבּול, ְודֹור ַהָּפָּלָגה, ְוָרָאה ְׁשַמֲעֵׂשיֶהם 
ְמקּוְלָקִלים, ָעַמד ְוְגָנזּו ֵמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ַוִיָּמַנע ֵמְרָׁשִעים אֹוָרם, ּוְזרֹוַע ָרָמה ִּתָּׁשֵבר", ּוְלִמי 
ֶאָּלא  ְוֵאין טֹוב  ִּכי טֹוב",  ָהאֹור  ֱאֹלִהים ֶאת  "ַוַיְרא  ֶׁשֶּנֱאַמר,   ָלבֹא,  ַלֲעִתיד  ַלַצִּדיִקים  ְּגָנזֹו? 
ַצִּדיק, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב". ְוֵכיַון ֶׁשָרָאה אֹור ֶׁשְּגָנזֹו ַלַצִּדיִקים - ָׂשַמח, ֶׁשֶּנֱאַמר, 

"אֹור ַצִּדיִקים ִיְׂשַמח".   
 ]מסכת חגיגה י"ב.[ 

על מאמר זה כתב הגר"א וזו לשונו:   'הִחַּווְרָּתא' הוא החסד, שלכן נקרא 'ִחַּווְרָּתא' בסוד 
החסד והוא ידוע. והוא אור הראשון שבו אדם מסתכל מסוף העולם ועד סופו )חגיגה 
י"ב א'( שבו חסד דעתיק יומין... ְוָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבדֹור ַהַּמּבּול, ְודֹור ַהָּפָּלָגה, ְוָרָאה 
בצדיק  שגנזו  וידוע  ָלֹבא.  ַלֲעִתיד  ַלַצִּדיִקים  ֵמֶהם,  ְוְגָנזּו  ָעַמד  ְמקּוְלָקִלים,  ְׁשַמֲעֵׂשיֶהם 
יסוד עולם, כמו שכתוב שם, ְוֵאין טֹוב ֶאָּלא ַצִּדיק, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב". ]פירוש 

הגר"א לספרא דצניעותא - פרק א'[.

ואמר שכל הרהור תשובה שישנו בעולם הוא ממנו,  גם מובן שרבינו התבטא  ממילא 
היות ובו גנז הקב"ה את אור התשובה. 

הגן הנעלם- מסע לגילוי פנימי
מסע מופלא בתורות של רבינו, דרך הליקוטי הלכות והסיפורי מעשיות,

ואחר  שנאבדה  מלך  הבת  אחר  בחיפוש  בתוכינו,  הנמצא  הנעלם  הגן  אל 
המדריך הגדול הסולל לנו את הדרך להגיע ולמצוא את שאהבה נפשינו.
בספר בן 250 עמודים, בהוצאת אור הגנוז ברסלב  מאת-ברוך זרובבל

בהר של זהב ומבצר של מרגליות שם תמצאני....

להזמנות: 03-9091753
הספר ינתן במתנה למפיצי/ות הגליון אור הגנוז ולמצטרפים חדשים

למשלוח הספר חינם שילחו בקשה בsms לטל 0544-525396

בס"ד


