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                        מבוא   
 

מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי ברוך ה' ששם חלקנו 

 כנו להוציא ספר שני בסיעתא דשמיאממזכי הרבים וזי

אז נכון הרבה  .ם סבג הי"ומתוך שיעוריו של הרב שלו

"שיחות שלום" לא  שואלים למה הספר הראשון שניקרא

אז ידעו להם אותם חברים יקרים   הודפס עוד פעם?

שכל המטרה של הוצאת הספרים היקרים היא אך ורק 

ורק בשביל  וד חיזוק לעוד יהודי באשר הוא שםלגרום ע

זה חגרנו מותננו ואזרנו כוחנו למרות כל המניעות 

כי בספר "שיחות  הקשיים. אך באמת התשובה היא:כל ו

שלום" הכתבים הועתקו מתוך שיחות שלמות של הרב 

ולכן לפעמים קשה קצת להחזיק ראש, כי מי שמכיר את 

השיעורים יודע שהרב שלום מדבר בשיחה אחת על עשר 

כי לפעמים  ,נושאים ובכתב זה לא מתבטא כמו בשיעור
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ופתאום על נושא חד נושא אקוראים איזה שיחה על 

אחר מיד באותו דף וזה מוציא את הקורא קצת מפוקוס 

לכן לקחנו על עצמנו בספר הנוכחי לתמצת פנינים 

יקרים וכל מיני עצות טובות לעבודת ה' הפזורות לרוב 

בכל מיני שיחות, הוספנו הרבה עצות חדשות שלא 

 מופיעות בספר הראשון וגם מהספר הראשון לקחנו 

ספר הראשון לא היה להם כל כך חשיבות עצות שבקצת 

בגלל שהם מחוברות לשיחה ארוכה אבל פה הפרדנו 

אותם לשיחה קטנה בפני עצמה וכך היא מקבלת 

ל להבין את הנפקא מינה משמעות אחרת והקורא יכו

ועוד יידע הקורא שסמכתי כוחי ושינסתי לעבודת ה'. 

ת מותניי על דברי רב נתן שאמר שאם מכל הליקוטי הלכו

שהוא כתב ביגיעות וטרחות עצומות ויגע וטרח עליהם, 

אם על ידם ינצל האדם אפילו רק מהרהור רע אחד, כבר 

כך גם ו { אוצר נחמני י"ט}כדאי היה לו כל עמלו ויגיעו 

העצות בספר הנוכחי רובן   אני נשען על אמרה זאת.
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עצות פשוטות המקרבות את הבוחר להשתמש בהן לאביו 

מות, לא תפילה, פשיטות ותמיאמונה  שבשמיים, כגון

ידע הקורא נאמנה כי על  להתייאש, וכן על זה הדרך. 

כל עצה מהספר הנוכחי יש לי מקורות גם מספרי רבנו 

אחרי דברות  הקורא וגם מחוצה להם כך שאל יהרהר

קודש אלו, אלה יאמין באמונה שלימה שלכל יש סימוכין 

רב שלום מדבר ומקורות בדברי רבותינו וזה בדוק. רק ה

ומוריד את העצה בשפה פשוטה וניכוחה כדי שגם הבן 

, אני רוצה אדם הכי פשוט יוכל להפיק ממנה תועלת

להודות לכל החברים היקרים שסייעו ועזרו מי בעצה 

ותושייה ומי בממון תהי משכורתם שלימה מעם ה' 

ובמיוחד לאישתי היקרה והצנועה מנשים באוהל תבורך 

וד את ה' כרצוני ולקחה על עצמה אשר נותנת לי לעב

את עול גידול הילדים כדי שאוכל לזכות את הרבים, 

ובמיוחד תודה רבה לרב שלום סבג שתמיד נמצא בכל 

זמן שצריך אותו אם בעצה אם בברכה ואם בחיזוק 
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יהי רצון שימשיך לחזק אותנו מתוך תורתו של  .הדרך

ה רבנו הק' ותודה רבה גם לאישתו של הרב שלום פנינ

תח' אשר הקדישה את חייה למען הציבור בזה ששולחת 

לזכות את הרבים זכות זו תעמוד לה את בעלה 

כולי תפילה לבורא עולם שייצא דבר טוב  ולילדיה אמן.

מתחת ידינו ואנשים יפיקו תועלת מעצות אלו ונזכה 

 ימינו בתורה ותפילה. באהבה: כולנו לבלות כל 

   אסף אברהם                                        

 

 

להשיג את הספר או בכל עניין ניתן לסמס בלבד. לטל 

0524-779051 
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  ::סוד הבחירהסוד הבחירה

רבי נחמן מברסלב הוא לא טרח ולא עמל בכל ליקוטי מוהר"ן ובסיפורי 

מעשיות משנים קדמוניות לגלות את סוד הבחירה לאף יהודי כי סוד 

 לעשות טוב ולמאוס ברע. הבחירה רבנו אומר זה פשטי פשטות פשוט 

 

 

  ::עניין של מחלוקתעניין של מחלוקת

כל  ,רבי נחמן מברסלב זה המתנה שהוא קיבל אם הוא יורד לעולם אז

או  ,או ענן ,יהודי שרוצה להתקרב לרבנו יהיה לך עניין של מחלוקת

להחשיך לך את האור של הצדיק. אתה לא צריך  ינסו ,או חשך ,ערפל

ין שזה הדרך שמקובלת אתה צריך להאמ ,לפתח ריב עם היריבים

מתפתחים  , אזרוצה להיות איש כשראדם כשש .בעולמו של הקב"ה

כנגדו כל מיני מחלוקות אפילו מצדיקים. למה? כי אתה ואני וכל הבעלי 

 , אבלהצדיקים הם היו כאלה קדושים בה פותחים שערי רחמים. תשו

פתאום באים בעלי תשובה ופותחים שערי רחמים כאלה שאף אחד לא 

 פתוחול ליכ

 

  

  

  

 פסיקת פה: פסיקת פה: 

ומכניעים עצמם לפני המקום  ,ענווים ,בעלי תשובה דרכם להיות שפלים

 .ברוך הוא כשיש להם איזה דברים הם לא תולים בסיבות או במקרים

לטובה כל מאן דעביד רחמנא  וא פוסקים בפיהם גם זה יעבור גם זאל

ו לקבל לטב עביד. חברה טהורים כמה פסיקת פה של יהודי עוזרת ל
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לגלות את הדיבור של איש לעולם זה כל מה שהוא ירד  רבנושפע הרי 

ישראלי כמה אתה יכול לפעול בדיבור. לא ברעש ה' לא באש ה' לא ה

   ברוח ה' אלא פשוט בקול דממה דקה.

 

 

  ידיד ה':ידיד ה':

הפך לו טוב או י דרכים לבחור אנלמדים שמזדמן לאדם ש נמצאנואם כן 

 ,ה בסתר או בגלוי או במקומות שאין אישבחיר וזה יכול להיות ,רע

ואתה בוחר להיות טוב התבדלת מעבירה זכות גדולה היא לך. למה? כי 

 .אתה מאמין שהקב"ה מצוי ומשגיח אז אתה זכאי להמליך את הקב"ה

מה פירוש להמליך את ה' ? אתה גורם לשכינה לרדת אתה גורם 

שהידיד שלך  אתה מרגיש ,שפתאום יהיה לך טוב הרגשה נעימה טובה

כל  עליו הכי טוב זה הקב"ה כמו שכ' ידיד ה ישכון לבטח עליו חופף

ַע שלך כמו שאמר ְר אתה מרגיש שהקב"ה זה ה :כתפיו שכן ביןוהיום 

 אביך אל תעזוב. עַ דוד המלך לשלמה בנו ְרָעך וְר 

  

  ישוב הדעת: ישוב הדעת: 

קות בישוב אנחנו נמצאים במצבים כאלו שאפילו עם תדבר חמש ד

כי גם בלא  ,דבר בן אדם דיבורים בלא דעתותר טוב מאשר יהדעת זה י

כמו שכ' טוב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה  נפש לא טוב: דעת 

היה לו כל כך כי משה רבנו  :ויצעק משה אל ה' ויאמר אל נא רפא נא לה

ל לפדות את מרים ולרפאות קדושים וטהורים שהוא יכ זכיםחין מו

 בכמה מילים.  מצרעתהאותה 
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יש מעשה על רבי יעקב אביחצירא היה לו בן שקראו לו רבי מסעוד 

יום אחד הוא עסק הרבה לכוון כוונות של האר"י הקדוש  ,אביחצירא

לו בני השתדלת וייפתה  וכשהוא בא  לפני רבי יעקב  אז רבי יעקב אמר

שהקב"ה נתן לי  !אבל בני תדע לך ,המוחין שלך היו בגדלות ,את זה טוב

ני פותח את הקופסא של הטבק ונותן את השאיפה השגה שמתי שא

אז הוא שאל  .הראשונה אז זה כל מה שאתה משיג ועושה בארבע שעות

אותו אבא איך זה? אז הוא ענה לו כשהמוחין של הבן אדם זכין הוא יכול 

בפעולה קטנה. כי המוח שלו תפוס במקום גבוה כי כשהמוח  המון לפעול

 ז בפעולות קטנות הוא מצליח לפעול.של היהודי תפוס במקום רוחני א

 

 

 מרוצה למות על קידוש ה':מרוצה למות על קידוש ה': 

יוצא לנו עצה נפלאה מי שרוצה שהדיבור יצא לו והוא מרגיש שאינו 

אז יזכיר את עצמו שהוא בוודאי מרוצה למות על קידוש  ,יכול להתפלל

ה'. ריבונו של עולם אני מוכן כעת שיעשו מדורה גדולה ואם יגידו לי ח"ו 

ברה הכי קטנה אני מוכן לקפוץ למדורה להישרף ואני ירגיש לעבור ע

 מעולה  בזה הנאה יותר מכל התאוות שבעולם. רבנו אומר שזה עצה

 שהצדיקים הגדולים היו זוכין לה בשופי. 

 

 

  

  תתן עם לב: תתן עם לב: 

אצל הקב"ה יוצרנו בוראנו זה לא עובד כמה בן אדם תורם. זה עובד כמה 

שבן אדם נותן קצת עם הלב וקשה לו אז כי כ .בן אדם נותן עם הלב שלו

שאת הקלויז שרב נתן הקים  אחת שסיפרנו פעםזה חשוב מאד. כמו 
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הוא סיפר שעני אחד נתן לו את כל האומץ. עני אחד נתן לרב נתן שני 

כי עניינו של רבי נתן זה היה לעשות דברים לדעת רבנו והעני הזה  ,רובל

ובל האלה ואני יודע שאם שני בא לרב נתן ואמר לו קח ממני את שני הר

הרובל האלה אתה תקים את הקלויז בגלל שאין לי אבל את שני הרובל 

וכך היה השני רובל האלה פתחו לרב נתן הכל  .האלה אני נותן בלב שלם

 העני הזה לא נתן לרב נתן שני רובל הוא נתן לו לב.

 

  

  

  

  גילוי מעולם העליון:גילוי מעולם העליון:

 ,ני והתהלכו כל חייהם עם זההיו שני יהודים עשו שבועה אחד עם הש

ומה השבועה? השבועה היא שאם אחד יפטר לפני השני אז הוא יבוא 

ויגיד לחברו משהו מעלמא דאתא. זו זכות גדולה לקבל מסר מעולם 

בא ואמר לחברו תדע לך איך  ואחד מהם נפטר וכעבור זמן הוא העליון.

ראיתי  ,אששמו אותי בקבר תכף ומיד הנשמה שלי ראתה אור יקר ונור

והעלו  ,הגיבורים שלו עם נבלים וכינורות את דוד מלך ישראל עם כל

אז חברו שאל איך זה? ענה לו בגלל  .אותי עד המקום שלו בגן עדן

 !שהייתי קורא תהלים כל שבת. זה מעמד גדול בן אדם שקורא תהלים

מה המתנה של בן אדם שקורא תהלים? אתה יודע מה זה עושה במוח? 

 דם שקורא תהלים זה שנותנים לו דעת.המתנה של א
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  עכשיו הרגע:עכשיו הרגע:

היום אם בן אדם לא יהיה לו מסירות נפש הוא לא יכול להחזיק 

 בתשובה. 

כי הרבה בתים  ,סיעתא דשמיא רק להתפלל והמתןבגם בבית צריך 

בגלל שבן אדם רוצה מאה אחוז להיות צדיק ביום  ,נחרבים רק בגלל זה

 וב!!אחד עכשיו הרגע. זה לא ט

 .בית אפילו כל מיני בזיונות יקרוצריך להתפלל ולהיכנס ל 

 ם את הטבעתׂשאדם  .בהתחלה הקב"ה תמיד נותן לי לראות את זה 

ים כל מה שבן אדם עובר הוא מתחיל את כל החיים שלו האמתי ורק אז

לפני החתונה זה רק מכשירים אותו כדי שהוא ידע לא להרים קול 

ת זה היום? אבל אתה רואה שבן אדם יש לו לך א ןייתבבית. ואיפה מי 

שישמע  !זה עיקר התשובה ,יש לו פחד מהקב"ה ,התבודדות ,תפילה

דברים הפוכים והוא מוכן בשביל לו שאדם יש  .בזיונו ידום וישתוק

  להקריב הכל אז גם הקב"ה יתן לך.הקב"ה 

 

 

 

  אחיזה בך: אחיזה בך: 

מראים לו איזה  אז לכן רבנו אומר לפני שנותנים כפרת עוונות לבן אדם

שכן שלו . ואם הוא דן אותו לכף אפילו  שמחלל שבת סתםבן אדם 

 -לא טוב בשבת חל גם עליו אבל אם הוא אומר כל מה שהוא עשה ,חובה

 לא אכפת לי.

התהלים שאני קורא אני נותן לו את זה. הוא בשבילי לא מחלל שבת 

ענסק הוא 'הוא לא יודע כלום אם היה לו הרגשה של רבי אלימלך מליז

אם אתה בפנים הלב דן את האדם  .פתרת הכל היה מחלל שבת? לא. זהו
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 ,שום פגע אין לו אחיזה בךולכף זכות אז תדע לך ששום עוון שום חטא 

לא להשתמש אפילו כי לדון את האדם לכף זכות צריך מליונים של זכות ו

 .פעם אחת של חובה

  מלמדי חובה:מלמדי חובה:

הר הק' מי שמלמד חובה על בני תדעו לכם חברה שמלמדי חובה כת' בז

דורו או שמקטרג על אנשים שחוטאים הרי הוא משנואיו של הקב"ה. 

מי לנו גדול מאליהו הנביא זכור לטוב שהוא אמר לקב"ה עזבו בריתך 

אמר לו הקב"ה אי אפשר בנבואתך. אני לא רוצה שתהיה נביא ישראל 

הם  ,ואיזבלהיה שם אחאב  ,וזה לא חטא קטן !יותר הוא אמר רק מילה

 עשו את כל הָשמות בעם ישראל.

ואליהו הנביא עלה עד לניקרת הצור וזכה לגילוי נורא ואיום וכל  

המרכבה העליונה ירדה מה לך פה אליהו? הוא אמר עזבו בריתך 

 .יעל בני(מלשינות) אמר הקב"ה לא טוב שתדבר דלטטורה  :ישראל

טן יורד לקטרג ישר הש ,אם ח"ו בן אדם מדבר בחובות על הדור הזה

ואז נעשה חובות. אז לכן רבנו אומר שכל  ,ואומר הנה הוא מסכים איתי

 זה בגלל אנשים שלא יודעים ללמד זכות על בני דורם. שהקטרוגים שי

 

 

  שני הסתרות: שני הסתרות: 

הסתרות וכשה' יתברך נסתר בהסתרה אחת גם כן  מיני  שני יש כי

    מאד למוצאו.קשה 

 סלח לי אתה יכול להגיד לי מה זה ה'?רבנו אומר קשה מאד למוצאו. ת

כן אם אתה מוצא רחמים שה' ירחם עליך איך שאתה סימן שמצאת את 

  .ה' אם אתה מתאונן ומתלונן סימן שלא מצאת את ה'

  יסורים של אהבה:יסורים של אהבה:
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כי השני לא יכול לעזור  ,נילהביע לשולספר  לך את הקושי שלך אסור

אתה מנסה להראות  יל מהבשב למה? כי השני לא יכול לעזור לך!!!  .ךל

לשני שאתה סובל? כי אתה מבין שהשני יכול לעזור לך ולחלץ אותך 

ע"ה אומר יחלצני כי חפץ בי: אם בן אדם  ךהמל דאבל זה לא נכון. ודו

כי  ,על מה שהוא עשה אף אחד לא יכול לחלץ אותו םייסוריצריך לסבול 

אלא  ,כזר אליוזה לא בגלל שהקב"ה מתא םייסוריאם נותנים לבן אדם 

אשרי הגבר אשר  .שם יש רפואות םהייסוריבשביל שהוא יידע שבתוך 

שאין בהם  כל הם של אהבה? םייסוריתייסרנו ומתורתך תלמדנו: איזה 

 ביטול תפילה.

 

אם בן אדם רואה שהוא ממשיך להתפלל לה' ובא לה' ית' וממשיך 

ים עם אז זאת אומרת שהוא מסכ ,להלחם את המלחמת קיום שלו היום

ה' ית' זה לא אני צריך להסביר לך שאתה צריך להסכים עם ה' ית' . 

אתה עם עצמך עם האמונה אתה יוצר כוח כזה שמה שיעשו לך מן 

זה נקרא  ,השמיים אני לא עוזב את הדעת והאמונה ודעת הצדיקים

 שכל יהודי מצווה להאמין באמונה הזאת. !אמונה פשוטה

ם מה הם עשו? הם לא עזבו את ה' אפילו צדיקים שהקב"ה ייסר אות

ית' הם המתינו והמתינו עד שה' ית' האיר להם ויהי ידיו אמונה עד בוא 

השמש: אז ראו שמלכתחילה כל הייסורים שהקב"ה צירף אותם היה 

קרב לה' יתברך לדעת זאת היטב שבן אדם מתצריך  םייסורילטובה.  

לא צריך לשבר איזה הכי גדולים בעולם. אתה  םייסוריולרבנו אז יש לו 

לתוך אמונה ולהסכים למה  סלהיכנמשהו איזה חומר. אתה צריך פשוט 

 שיחליטו מן השמיים. 
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  לא ללחוץ: לא ללחוץ: 

 אז יוצא בדיוק ההפך. ,אם אתה רוצה לעשות מהר את הילד צדיק

 ,רבי נתן פעם הביא את הילד שלו לרבנו וכל הדרך הוא למד איתו גמרא

אז שהילד ידע. אז רבנו אתה יודע מה  ,רארבנו יבחן אותו בגמבשביל ש

 לחצת אותו כל הדרך הוא לא יודע שום דבר.האמר לו? בגלל ש

הוא יוצא  ,אבל גם בן אדם שלוחץ את עצמו לקבל טוב !תסלחו לי

 כי ,הוא יכול לכפור בה' כל היום :מהשדה תוחלת ממושכה מחלת לב

כים עם כדי להס ?לשדההולך  כן למה אני אז .'הוא לוחץ את ה

 שאתה מעביר אותי. םהייסורי

 

  

  

  

 :בושה להצטרך לבריותבושה להצטרך לבריות

בגלל זה הם שומעים לפעמים אותי הם בתוך  ,אנשים אין להם שכל

הלב שלהם שונאים אותי שנאת חמס, למה? כי אני אומר להם את 

אני עושה לך את ההקלה  ?למה אתה לא מקל מעלינו .האמת לאמיתה

ם? מנסים עושיאף אחד מה אנשים הכי גדולה הבנת? כדי שלא תצטרך 

ואז אנשים סובלים כל החיים  ,רבנוושל  לייפות את העניין של ה'

 שלהם הם תלויים בבשר ודם.

שנצטרך אדם  כיווןלעולם יעשה אדם שבתו חול ואל יצטרך לבריות 

לשאול איזה  ,בושה להצטרך לבריות .לבריות נהפכים פניו ככרום

 .מישהו איך להתנהג

אדם בגשמיות וזה מושך לו שמחה  מצד רוחניות סימן שה' דווקא שבן 

הציבי לך תמרורים. אם בן אדם עושה פעולה גשמית  ,זה הסימןאיתו 
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 .אז הפעולה הגשמית אחרי זה סופה בטלה וגוררת עוון ,ואין לו דעת

אבל אם הפעולה שלך בפעולה גשמית למצוא  את הרחמים של ה' 

למישהו אחר לכוון  ןתיתם אתה לא משנה באיזה משהו. כי א יתברך

אתה חי על פי הכיוונים שמישהו  ,אותך אתה תהיה מסכן כל החיים

 אחר מתווה לך.

את צוהתורה אומרת ומ ,אבל אם אתה תלך תחפש ותמצא באחד הימים

והקב"ה יהיה מצוי לך ואתה תשיג  :כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך

 ,יש בהן רוחניותכל הפעולות הגשמיות באז אתה תראה ש ,אותו

יהיה  הדברים כלב ,בפרייה ורבייה ,ההאישבאכילה... בשתיה... עם 

 איך להתנהגדעת לאדם 

זה גזרת הלא טוב יקח  .העולם הפיל את זה .רק העולם גישם את זה

יתנו לו אז לא  ,ובן אדם שמחפש את הבת מלך שלו את השכינה .אותך

הרוחניות הכי  דם? דו לו מה אתה מחפש רוחניות בהקיגי. רוחניות

מי יכול  .גבוהה שלך היא נמצאת בהסתרות בתוך הסתרות שהיית שם

 ,לפני שנתיים ,שנה לפני להכניס אותך להסתרות שבתוך הסתרות רק

 ?לפני עשר שנים

כי הצדיק לא היה איתך בשעת קלקול מה אתה בא  ,גם הצדיק לא יכול

 ?לספר לי סיפורים

אם  .ך בהסתרות בתוך הסתרותיתברך שהחיה אות 'ל השהאור רק 

אתה נפגש איתו אז אתה נעשה איתו אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 

אחד ואז אתה נקרא ערוך ויוצא למלחמה האמיתית והמיועדת לך בעולם 

שזה להחזיר הכל לה' יתברך כל דבר שהינית את עצמך  בעולם  .הזה

ם בלא דעת ללא השגחת ה' יתברך ולא צירפת את ה' ללא דעת, ג ,הזה

שאתה מחפש  ,הבן אדם וכל הזמן נלחם איתו זה רודף את :ש לא טובנפ

בתוך הסתרה חיות מה' יתברך, אם לא תמצא את החיות של הסתרה 

 !לא יתנו לך חיות אחרת
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 ''גדולת הגדולת ה
לקרב אדם רחוק  .לקרב צדיקים שיש להם שרשרת זהב זה לא בעיה

זה לא  'ה של הלּוהגד .מסכן שנתלכלך בחטאים לך תקרב אדם כזה

ושמרו  (תלמוד תורה)ידר יקח בן אדם שלמשל גידלו אותו בח .צדיקים

זה עתה ידעתי כי גדול  'גדולת ה '!!זה לא גדולת ה ,למד התקדש ,אותו

 שבן אדם בא מבחוץ וכו... :'ה

מ ''יק הוא נכנס לתיקון הברית זה יכול לשרש את הס'ופתאום בצ

 ו.נו הוציא אותהקליפה ומשם רב וא נכנס לתוך לועכי ה למה? .בעצמו

 

 

  

  הרבנות מסוכנת!!!הרבנות מסוכנת!!!

בן אדם  כי הרבנות זה הכי מסוכן למה? !הרבנות היום היא הכי מסוכנת

כי  ,אז אנשים יכולים להפיל אותו לטעויות ,אין לו זיכוך .הוא לא מזוכך

בן אדם בא מרחוק מסכן הוא בא אם תאוות של גויים הוא בא הוא רוצה 

אסור לך לתת לו טיפי  .רוצה לקבל טיפי שכל הוא .לקבל ממי שהוא

 ,ה עשרה מיני נגינהה צריך לשלוח אותו למקור של ההצלאת .שכל

 ?אנשים מה עושים היום יכיר איפה הוא נפל,שהוא  ,'שהוא ידבר עם ה

והעם נופל וזה גרוע,  םהם מיידעים לעם איפה הם נפלו ואז הם מתעלי

הבנת? רבנו הקדוש אמר לרבי נתן הקדוש ברוך הוא יתבע את עלבונם 

אבל על  .ארבעים שנה היה קדוש בקדושת הבריתגדול חמיך הוא צדיק 

 כה רבנו אמר. כממנו  ומה שהוא התנגד לחסידות יפרע

יש הרבה אנשים שהם צדיקים אבל מתנגדים לחסידים למה מה זה 

 חסידים? 
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צריך  אתה לאגם ואני לא צריך אף אחד  ,חסידים זה עם חסיד תתחסד

עם מישהו שרוצה  שתיפגשאם אתה  !ככה צריך להיות יהודי .אף אחד

 אתה תאהב אותו כי באמת שניכם הולכים לאותו מקור. ,באמת 'את ה

 

 

  

  ::שמור על ההתחלהשמור על ההתחלה

ואתה לא תכיר איפה נפלת ומה אתה  'אם מישהו יגיד לך תתקרב לה

מו כ .אז אולי זה יהיה לך חודש חודשיים התלהבות ,מסוגל לעשות

שהרבה אנשים מתקרבים לרבנו יש להם שנה שנתיים נותנים להם 

העברות שהם עשו מהחרטות טות של ָר חַ ׇ◌ הרבנו אמר זה מ .התלהבות

שהם עשו עבירות כל כך הם מתלהבים שנה שנתיים אומן ראש השנה 

וכו... אחרי שנתיים עוד פעם מוציאים את האוויר הוא ממשיך בעבירות 

 לרבנו הבנת? זה מסוכן! ת וזקן ובאשלו עם פאו

טות של ַר חָ מההתלהבות של הָ לאדם התלהבות?  רבנו אומר איך נהיה

אבל לא כן תראה  ,שנה שנתיים ההוא מתעלאז  .העבירות שהוא עשה

ושמח בורחים  ,אנשים חסידי ברסלב האמיתיים הם כל הזמן בלב נשבר

רוצים קברי צדיקים . בגלל שהם מפחדים כל הזמן הם  ,לשדות ,ליערות

  !זה הכי חשובכי ההתחלה של הבן אדם  ,לשמור את ההתחלה

אותו קצת אנשים  לו להקיףהתחי ,יש בן אדם התקרב לרבנו היה בסדר

זה לא  ,אז זה נקרא רבנות שיקרית .כסף וכו... אז הורידו אותו מזה

זב לבדך מערב עד וּככמו שנאמר מדוע אתה  .נקרא רבנות של אמת

אם הקדוש ברוך הוא ירצה ו 'כל הזמן לבד עם ה אדם צריך להיות :בוקר

 אתה תרים את כל העולם.
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  כל דמי אחיך צועקים:כל דמי אחיך צועקים:

 ארבעה אין להם חלק לעולם הבא דואג ואחיתופל וכו.. 

אם אתה רואה יהודי  ,מי שדואג הבנת? אחיתופל זה בעלי מחלוקת

אין לך חלק  ,מתקרב לה' ואתה מפריע לו ברוחניות אז אתה אחיתופל

לה'. אם יהודי ירצה  כי אתה מפריע ליהודי להתקרב !הבא לםלעו

עכשיו לנסוע לרבנו ומי שהוא עכשיו בא שם לו רגל אל תיסע. והוא לא 

 נסע בגללו כל דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה:

ומזרע זרעו אני יתבע הקב"ה יגיד כל מה שמנעת ממנו ומהזרע שלו  

אז מה עושה מידת הדין?  ממך. למה? כי אם הוא היה זוכה לתשובה?

עכשיו הם לא יודעים את זה  ,מתלבשת בצדיקים מפורסמים יאה

נותן להם לבנות בניינים יפים  .היצר הרע נותן להם הכל ,מסכנים

ארמונות וישיבות וכו.. וכל הכוח הזה למה? בשביל שבן אדם מסכן לא 

לבן יתקרב לרבנו. כי אנשים מסכנים שמתקרבים לרבנו. מה עושה רבנו 

בבן אדם ט הוא מנטרל אותך מכולם אל תבטחו בנדיבים לא ,אדם? לאט

 שאין לו תשועה: 

מותק שמע ממני עצה של אוהב אם יש לך משהו שעובר עליך תתפוס 

תיקון הכללי תגיד כמה דיבורים לה' תתקדם עוד צעד קדימה ותבין 

 שה' איתך והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך:

 

  

  פר:פר:בזכות שוכני עבזכות שוכני ע

אז מה עשו לאנשים? ניתקו אותם מהצדיקים שוכני עפר ונהיה ברירה 

  דור? זה לא נכון זה שקר אחד גדול!!כזאת מי הוא הצדיק האמת שב
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שמו על  ראכי הקב"ה לא מקָ  .הצדיקים האמיתיים זה רק שוכני עפר

צדיק חי לעולם, ככה גזרה חכמתו ית'. למשל אתה תגיד ה' תעזור לי 

 ,הזה שחי זה לא עוזר. רק שוכן עפר שיצא מן העולם הזהבזכות הצדיק 

אז אתה  ,ר את העולם הזה בשלוםהוא כבר בעלמא דאתי עבונקבר צדיק 

יכול להגיד יהי רצון מלפניך שתעזור לי בזכות התנא הק' ר' מאיר בעל 

נסק תעזור לי בזכות הצדיק 'הנס תעזור לי בזכות הצדיק אלימלך מליז

 יהודה בר אלעי. 

אז אתה מבקש בזכותם אז זה  ,צדיקים שהם היו בעולם הזה זה

 אפשרי. צדיקי אמת שיש בדור מה הפירוש?

אמר להם משה רבנו ע"ה כי ידעתי כי אחרי מותי השחת תשחיתון  

ד אנא מית מותי ּכמה זה אחרי מותי? אמר להם משה  :וסרתם מן הדרך

אבל אם  ,הכוונה מהצד שלך הצדיק קרוי מת ,מסטרא דדייכו אתקרי

אתה תחיה את שמואל הרמתי אז הוא חי אם אתה תחיה את ר' 

כרוספדאי אז הוא חי. אם אדם יש לו תיקון הכללי והוא מאמין 

 שרואה את רבנו. בהתבודדות זה נקרא אדם 

אם אני חפרתי עכשיו באומן והבאתי את רבנו לכאן מה אני ראיתי? 

ף זה כלום כל אדם יש לו גו !!יפה עיניים וטוב רואי? ראיתי דעתאדמוני 

אבל הדעת מה השיג רבנו? התבודדות,  ,רמ"ח אברים ושס"ה גידים

תפילה, אז לסיכום כשבן אדם יש לו תיקון הכללי אתה לא צריך לחפש 

 כבר מצאת.

 

  

  ::חתיכת דג וכוסיתחתיכת דג וכוסית

ולקחו לך את התמימות  ,אם אתה עכשיו מתפעל ממישהו שיש לו גדולה

אם לקחו לך  ,כאילו להתפלל בהתלהבות של מרוקאי ואתה עכשיו מנסה

כי לפעמים בן אדם רוצה קצת לשתות. עכשיו כל האלו  ,את העונג שבת
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שפתחו מוסדות הם מנסים לשחק אותה צדיקים הבנת? וזה צדקות 

מבויימת. כת' וישלח בלק לבלעם .. וקסמים בידם: זה קוסמים קיסמו 

 ,פרישות ,שהאת האנשים עשו איזה צידקות שלוש ארבע שנים קדו

 ואנשים מתלהבים מהם, וכו...

אבל הוא לוקח לך את התמימות, את הזהר, את התהלים. וכו.. אצלנו 

בערב שבת לפני שהולכים לבית הכנסת חייבים לאכול חתיכת דג בואי 

אני לא מדבר  .כלה ולשתות כוסית, וזה צדיקים גדולים עשו את זה

במעלה היו עושים את זה איתך על אנשים רגילים זה צדיקים גדולים 

כל הצדיקי אמת ככה עשו למה? בגלל  ,ר' יעקב אביחצירא ,בבא סאלי

 שהיו שמחים עם השבת.

תראה אותו איך הוא שמח בדג  ,רבנו אומר אל תסתכל על יהודי פשוט

עכשיו אם יקחו לך את זה וכאילו יכניסו  .ובמלבוש זה שמחת שבת

 תה צריך עכשיו להתפעל.של דביקות וכאילו א "טרנס"אותך לאיזה 

אני יילך עכשיו להתפעל מאיזה מישהו שמתפלל שמונה שעות או עשר 

שעות? אתה יודע ממה אני כן מתפעל? מיהודי שאומר תיקון הכללי 

 ובוכה אצל ציון רבנו זה זה... תן לי לראות אחד כזה... 

 

 

 

  הלכה למעשה: הלכה למעשה: 

י שמעתי את ר' אמר ר' שמואל הורוויץ אני מעיד עלי שמיים וארץ שאנ

ישראל בער אודיסר אומר ביום החופה שלו תיקון הכללי עם ניגון. 

בעל השתפכות הנפש גדולה מאד, אז ר' שמואל אמר  ישראל בער היה

היום אם אתה רוצה לשמוע הלכה  .קצתי בחיי לא רציתי ללכת לחתונה

אלא בגלל שטוב  ,למעשה לא בגלל שאני פוסק הלכות בעניין רבינו
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האמת נמצאת אצל המון העם אלו  :ניים מהלך נפשמראה עי

 שמתקרבים ראשונים. 

טוב סחרה מסחר כסף: סחרו אותם בכבוד  ,אלו שכבר סחרו אותם

אני שאני בציון רבנו  .המון העם אל תוותר אף פעםאבל  ה' ירחם, וממון

מישהו עומד לידי אני מסתכל זה בא פעם ראשונה אני אומר ה' אני 

לא יודע כלום הוא בא בפשיטות אומר תיקון הכללי זה מחזיק איתו הוא 

עכשיו אם אתה תסתכל על יהודי פשוט שעושה  .השמחה של ה'

אפילו שאחרי זה יילך לך התבודדות תבקש מה' ית' להיות כמוהו 

  .ההתלהבות

 

 

  שב תנוח:שב תנוח:

לכן רבנו אמר שתשובה זה דווקא שבו אדם צריך להיות עקשן בעבודת 

קצת עבודתו שהתחיל. אם יש לבן אדם ממו דהיינו ה' לא יניח את מקו

קצת עשה  ,משעה שמונה עד שמונה וחמישה ,עכשיו למשל חמש דקות

אז את החמש דקות האלו  ,ונהיה הרגל שני שמתהפך לטבע ,לזה הרגל

מקצת עבודתו שהתחיל אף אם יעבור עליו מה ואם לא  .הוא לא יעזוב

אז תשב אל  ,דדות לא האירה לךילך לך בזה לא יאיר לך, דהיינו  ההתבו

תעשה כלום אבל אני משעה ארבע עד חמש בצהוריים אני לא מכיר אף 

 .אחד

אפילו אני יושן  ,אני הולך למות אני יושב באיזה מקום לא עושה כלום 

 העיקר מארבע עד חמש אני לבד. 

 יש אנשים חושבים חייב לדבר, הקב"ה צריך את הדיבור שלך? 

שתדע שיום אחד אתה תהיה לבד  ,לך ישוב הדעתהקב"ה רוצה שיהיה 

מה תעשה? תהיה נשמה בלי גוף מה תעשה? אתה תבקש תאוות? אתה 
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תן לי לראות פני שכינה כי לא יראני  ,תבקש תנו לי לראות פני שכינה

 האדם וחי: 

חז"ל אומרים וחי, בחייו אינו רואה אבל אחרי שבן אדם נפטר הוא יכול 

ז הקב"ה רוצה את ההתבודדות שלך ושלי? לראות מראות אלוקים, א

ת שהיו מתבודדים ובני מע כמה הקב"ה רווה נחת מהצדיקי אאתה יוד

 .עליה אז ממני הוא ירצה התבודדות? ממני הוא רוצה ישוב הדעת

תעזוב  ,שיהיה לך ישוב הדעת קצת ביום תעזוב את המכונית היפה שלך

שב  ,איזה שדהתצא לאיזה מקום ל ,תעזוב את הילדים ,ההאישאת 

רוצה שיגיע לך הזק לא  בישוב הדעת, תחשוב שיש מישהו שאם הוא לא

שיש מישהו שאם הוא רוצה שאתה תחיה אז אתה תחיה  ם!יעזור כלו

 בכל מצב.  

 

  

  זה לא יעזור:זה לא יעזור:

לך את העולם הזה אם אתה לא תסכים שבעולם אין  חייקהרבי הוא לא 

הוא יגיד לך אני מחכה לך את העולם הזה אדרבא  חייקהוא לא  .כלום

 לך עד שאתה תרצה לחזור בתשובה.

בשביל מה אתה בא לרבנו? בשביל שמישהו בשר ודם כמוני יגיד לך מה 

אז בשביל מה באת  ,האא אתה לא מאמין שה' עוד נמצא לעשות?

לאומן? בשביל מה באים לאומן אנשים? למה? כדי שתחפש אנשים 

שיש תה צריך לתפוס ולהבין כמוני יגידו לך מה לעשות? מה פתאום א

 לך אבא בשמיים ובאת לרבנו לקבל תיקון לא כדי שאני יגיד לך. 

אנשים מסכנים מרוב שהם נפלו בחושך הם רוצים להחזיק במישהו 

תגיד לי מה לעשות, מה פתאום זה לא יעזור לך. אנחנו פה כל החברים 

אותו אני פעם אמרתי למישהו תעשה ככה א,ב, או ג? מה פתאום שולח 
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אני לא חושב עליו בכלל מה הוא יעשה לאן הוא  !!הוא נתפס בשדה זהו

אני יודע שבסוף הוא יעמוד לפני ה'  , כיילך שיעשה מה שהוא רוצה

  בנקודה של ההתבודדות.

 

 

  עוגה יפה:עוגה יפה:

אם אתה תלך באמת להתבודדות אתה לא תעשה שום עברה, ואם לא 

 אתה תהיה פוחז מכל. תלך באמת להתבודדות 

אם תלך באמת להתבודדות אז למה שהעברה תחיה  אבל וחז ָוְרק,פ

 אותך? יש לי את ה' יש לי תהלים וכו.. 

אבל אם בן אדם רוצה כאילו ללכת להתבודדות בשביל לכסות עוגה יפה 

אז זה לא התבודדות. יש אנשים מסכנים תפסו  ,שלו "קישקע"על ה

מו מהופנטים אותם מדברים איתם מרבנו שולחים אותם לשדה אבל כ

מתחילים לגלגל לי את הפאות, כמו איזה אדמו"ר אמרתי למישהו 

באומן מה אתה מגלגל לי את הפאות? מה אתה מגלגל את הפאות כאילו 

ק אתה? איזה דבקות יש לך? מסדרים את הפאות ככה יפה, ּואיזה דב

מה אתה לא יודע שאתה בעל תשובה? וגם אני בעל תשובה, מה אתה 

ליך מלבוש ויגידו לך חסיד ברסלב? אתה יודע איזה רוצה שישימו ע

לא שמפחיד זה בעולם הבא? יכניסו אותך לקבר כל תנועה שעשית 

 ייתבעו ממך את זה.לשמה 

 .אבל בן אדם הולך לשדה אני לא רוצה שום דבר אני רוצה לדבר אם ה'

תודה רבה הקב"ה שבראת  ,ואם לא יוצא לי דיבור אני יושב שותה קפה

 די והעמדת אותי על הטעויות שלי פה בעולם הזה. אותי יהו

הבנת? להיות חסיד ברסלב זה לא להראות שאתה חסיד ברסלב אין 

 חסיד אלא המתחסד עם קונו.
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  רק לב: רק לב: 

צדיק קדוש ונורא, כותב בהלכות תשובה  (הרמב"ם)רבי משה בר מיימון 

ואת  ם לב, ואחד יעבוד את ה' עם לבּׂשיכול כל העולם לעבוד את ה' ואין 

 עלית על כולנה: 

קח את אברהם אבינו עשר דורות, אתה יודע מה זה עשר דורות? מאדם 

בא אברהם נטל שכר כולם למה? מה מייחד  ,מנוח עד אברהם ,עד נוח

 את אברהם אבינו ומצאת את לבבו נאמן לפניך: הוא עבד עם לב.

 

  

  

  טיפה ועוד טיפה:טיפה ועוד טיפה:

ה חושב הקב"ה מעניין מה יש לך? את :אזמרה לאלוקי בעודי ,היום רק

אותו שתגיד ה' תעזור לי בשמירת עיניים? מה אתה רוצה לטהר את 

 ? תפילין מניחים אנשים כמה יודע אתה תפילין ׇ◌ עצמך? הנחת

לך תראה עד גיל  ,בשעה שמונה יש להם התייצבות מסדר בבורסה

שלו  ההלווי, מיטת מהבורסהבסוף המיטה שלו תצא  .שבעים שמונים

 חליפות ניםׇ◌ ל יש להם זקאב !!! רגעמהבורסההבנת?  .מהבורסהתצא 

  .סוחרים הכי גדולים האל ? ..וכו

קום תישן על  ,' שמואל שפירא אמרה לו אשתו קוםר ,אבל חסיד ברסלב

אמר לה רעייתי הרגליים שלי יהיו מכוונים לדלת כך אמר  ,מיטה

א רבנו!! ומה אני יעשה אז? אמרה אשתו של ר' שמואל שפירא ככה הו

נפטר הוא חזר מאומן ראש השנה הלך לישון בבוקר  מיטת נשיקה עם 

 הרגליים לכיוון הדלת. 
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ראש ישיבה ראש כולל  ,ניח תפיליןמה אתה חושב תתעטף בציצית ת

זה  ,האא? זה יחזיר אותך בתשובה? זה מחכה לו וואחד גהני גהינום

 ,רתיםאיזה מש, יחזיר אותך בתשובה? תראה איזה אוטו מחכה לו בחוץ

? הדרשה שלו תחזיר היחזיר אותך בתשוב זה ,איזה יופי של משרדים

אותך בתשובה? אז מי כן יחזיר אותך בתשובה? מי שציווה על התשובה 

תה רוצה מהר הבנת? א .מי שציווה על השבת מי שציווה על התפילין

לאט עוד טיפה עוד רושם עוד  ,תשובה זה לאט !תשובה זה בחוץ לא פה

 ות עוד רושם יכנס בך עוד תיקון הכללי יהיה לך עוד חשק.שעה התבודד

 

  

  לשרת יהודים:לשרת יהודים:

פעם אחת רבי אלחנן ספקטור אחד הצדיקים מצדיקי ברסלב. הוא היה 

והוא היה מבשל והיה  ,מכין אוכל מבשל, עשו קיבוץ ראש השנה במירון

 קודשא בריך הוא ושכינתיה.  דלייחוצדיקים התפללו  ,שם ר' צבי קעניג

ישול והתחיל לבכות באמצע ההוא נכנס עם בגדים של הב אוםופת

שופר אבל בכי כזה שאף אחד לא בכה, כל אלה שבכו זה לא התקיעת 

 ?בונו של עולם מה יהיה איתייר :הבכי שלו, הוא בכה ליד כולם אמר

ר' צבי : אמר .והתחיל לבכות ?מה ככה אני נמצא במטבח ואני מבשל

מוכן לתת לך תן לי השכר שעמדת  כל התפילות שלנו אני ,קעניג

אם כך החייתה אותי אני לא  את התלמידים של רבנו. אמר לו ,ּתושרת

 אני נותן את זה לה' לבדו. !מוכר לך את זה בעד שום הון שבעולם

 הבנת מה זה לשרת יהודים. 
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  ג עיטין:ג עיטין:""תריתרי

רבי נחמן מברסלב אומר כל יהודי יש לו חלק בתורה שהוא יכול להוריד 

ה. מה הפירוש להוריד תורה? להוריד גילויים ולהסתכל על התורה תור

אלא  פלפול.לא בצורה של  ,בצורה של אמונה לא בצורה של של חכמה

 ,בצורה שהתורה תהיה המכוון שלך שהיא תהיה התמרורים שלך

והקיצות היא תשיחך: כי בי  בהתלכך תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך

 חיים:ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות 

 

כי בתורה זה נקרא תרי"ג עיטין זה עצות איך בן אדם צריך להתנהג  

ואתה רואה שהתורה לא השאירה שום מקום בלי עצה לקט, שכחה, 

איך להתנהג לגרי  ?איך להתנהג ליתום ?ופאה, איך להתנהג לאלמנה

לילדים,  הלאישאיך להתנהג  ,לאמתו, לעבדו איך להתנהג ?צדק

כל זה רמוז  .להתנהג לאנשים שסרו מדרך ה' לאומות, לגויים, איך

 ולכן כל בן אדם צריך בדרך האמונה לדלות עצה.  .בחמישה חומשי תורה

עצה זה בכוח שבן אדם יש לו התקשרות לבחירי הצדיקים אז לאט לאט 

ואז כשהמדמה של היהודי הולך ומתברר אז  .המדמה שלו הולך ומתברר

אתה יכול לקרוא פסוק ולהבין המדמה. קל לו להגיע למצב של בירור 

כאילו הפסוק הזה נכתב בשבילך אתה יכול לקרוא קריאת שמע וזה 

יחזק אותך מבוקר עד ערב. למה? כי אתה קורא ק"ש ואתה מבין מה 

השמע  ?כמו שאמרו חז"ל רבי יוסי אומר מה זה ק"ש .אתה אומר

 לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. 

איך הקב"ה מייחס לך  ,אותך שתטה אוזן ותשמע איך הקב"ה אוהב

בשביל שאתה תקרא את זה ותבין ואהבת את ה'  ,פרשיות בתורה

אלא גם שלפעמים יש מצבים  !לא רק שטוב לך : אזאלוקיך בכל לבבך

של ירידה ורפיון בעבודת ה'. בכל לבבך אומרים חז"ל בשני יצרייך 

י חשק להתפלל אז אל תגיד רק שיהיה לי חשק אנ ןאי אם לפעמים גם
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הולכים  ,רבנו אומר  מייצרים חשק לפעמים שאין חשק אז ,יתפלל

תקנח צואת וואז תבוא האם  מתקלחיםלמיקווה טובלים במים קרים 

 בנה.

  

  לדלג עליהם:לדלג עליהם:

רבי נחמן מברסלב אמר ועוד בפרט בדור הזה אסור לדבר מהתעוררות 

אתה  ,להלאות את הבן אדם אתה תלך לשדה אתה תרגיש רוחניות

 למה אנחנו כן הולכים לשדה?  : אזמדבר שקר תרחק .מלאך תרגיש כמו

בשביל שאם הדברים שעברנו עליהם יפגעו בנו נוכל להתגבר ולדלג 

  עליהם.

 

 

    עונג שבת:עונג שבת:

אסור להגיד לבן אדם אתה תשמור שבת תרגיש עונג שבת. אני פעם 

ראיתי איזה מישהו מנסה לחזק בן אדם ואומר לו תשמע עונג שבת אני 

זה לא  ,הילדים ואוכל ושותה.. אז ההוא אמר לו טוב תודה רבה יושב עם

עונג שבת שלי. אמרתי לו אסור לך להגיד לו ככה אסור לקרב יהודי 

ושינה. אז הוא יגיד לך אני העונג  הושתיילהגיד לו עונג שבת זה אכילה 

 שבת שלי ללכת לים ח"ו אז הרחקת אותו מה'. 

 

אנחנו לא  !ת ה' לאו להנאה ניתנואתה צריך להגיד לו חד וחלק מיצוו

שומרים שבת בשביל להרגיש תענוג אלא בגלל שאני יהודי. גוי שישמור 

רוב אם הוא שומר שבת ישר עורפים לו את 'המז רהאפיפיושבת כמו 

אסור לו לשמור שבת. הוא יכול לעבור עם מכוניות יפות יעשו לו  ,הראש
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תפילין. יכולים  יחאסור לו להנאבל לך קח את הכבוד הזה.  ,כבוד

 :כבישים בירושלים כאשר בא כן הלך לעשות לו כבוד לסגור לו

א מניחים בשביל תפילין ל !שמירת שבת לא שומרים בשביל לקבל עונג

רוחני אפילו שהצדיקים אומרים אורות,רוחניות, ספירות, זה  לקבל עונג

ן לא בשביל בעלי תשובה אתה צריך להניח תפילין בגלל שאתה יהודי ב

אתה צריך  .אתה צריך ללכת עם ציצית בגלל שזה הלבוש שלנו ,של מלך

אומרים חז"ל במסכת סוטה  .יעזור לנושבגלל שאין לנו מי  לדבר עם ה'

אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים שנאמר והיה ה' למישען 

אבל כשיהודי שומר שבת בלא חשק אם הקב"ה יחליט אז אתה גם  :לי

 .שאתה לא תוכל להסביר את זה לשני ,ת עונגים רוחנייםתתענג בשב

פתאום אתה תפתח מזמורים של שירים ותתחיל לשיר בשבת ואחרי 

שירים ואחרי זה ואחרי הדגים עוד חצי שעה  ,הקידוש אתה תשיר שיר

הוא  הזאתאתה תגיד תהלים. רבי נחמן מטשערין שהוא הלך עם העצה 

מרוב  ,ומוציא אותה בלא שינההייתי מכניס את השבת בהבלעה  :אמר

הרוחניות שהוא הרגיש אבל גם עבר עליו מה שעבר אז לכן יהודי אסור 

לקרב אותו ככה אפשר להזכיר ליהודי שמע שבת תפילין מיצוות אבל 

 לא להלאות אותו.

 

 

  

  אנא נפשית כתבית יהבית:אנא נפשית כתבית יהבית:

וראה את רב נתן  רב נתן נכנס אצל רבנו ורבנו הק' הרים את עיניו הק'

אדם אין לו אמונה אז הוא יעשה עבודות גדולות. אז  ןמר לו בגלל שבוא

יש  :אמונה? אמר לו רבנו לי ישרבי  :רב נתן היה לו בושה מרבנו אמר לו
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אבל אתה לא מאמין במה שאתה עושה. אדם צריך להאמין  ,לך אמונה

 ויגבה ליבו בדרכי ה': 

שיש לו שיעורי  לעורר את עצמו להגיע הבית לעשות סיכום. כמו בן אדם

תסכם בית כיתה ב' כיתה ג' סיפרו לך איזה סיפור והמורה אמר לך 

בבית לקחת דף ולהתחיל לכתוב, תהילות לאל עליון ישתבח ויתברך שמו 

!! אנא נפשי כתבית ממש לכתוב את זה ,לעד שהיום זכיתי ללכת לשדה

לעשות חשבון, אני בחמלת ה' עלי כמה פעמים עשיתי את  יהבית פשוט

זה משהו פלאי פלאות אתה מסכים ואח"כ אתה בורא את זה והינה  ,זה

 אתה רואה ברוך ה' כי הכתב יש לו כוח גדול. 

 

 

  התחזקות לא התעוררות:התחזקות לא התעוררות:

אז צריך התחזקות לא התעוררות. התעוררות זה אתה אומר לבן אדם 

 תתקרב לרבנו יהיה לך טוב וכו...

לקח לו יאחרי שיאבל  ,אז אולי חודש הוא יתעורר אולי חודשיים

אסור להלאות בן אדם צריך  .המתיקות הוא נמצא במצב מסוכן ה' ירחם

תשמע אתה מתקרב לרבנו מעכשיו אתה חייל של ה' אתה  :להגיד לו

ה מדה הקרב לחיׂשמכניסים אותך עכשיו ל ,צריך להיות חזק גיבור

פה כל יום אתה  .שבוע בבית שבוע בצבא ,חּבבשטח בנוי, אתה לא ט

 ,כל יום אתה צריך לפרש שיחה לפני ה' ,ת לשדהצריך ללכ

רבע שעה תתחיל עשר דקות  ,א כבדׂשרק אל תעשה את זה בתור מ 

קודם כל להבין שיש ערך לדברים הקטנים שאתה עושה, כמו שרבנו 

שיש לבן אדם התחזקות לבלי ליפול בדעתו. כי יש אנשים שבקלי  :אמר

 .קלות יכולים להפיל את השני
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  קודשים:קודשים:  תורה זה קודשתורה זה קודש

למה אני הולך לשדה? בגלל שאני יודע ששום רפואה בעולם לא הועילה, 

לא שהתורה לא מועילה ח"ו, תורה זה קודש קודשים אבל אני חכמה 

 שכנתי עורמה התורה בלי הדעת של הצדיקים זה סכנה!! 

כי אתה רואה לפעמים אנשים שגם לומדים תורה הם יכולים להגיע 

ת בלי רבנו בלי הצדיקים האמיתיים למה? כי לירידות עמוקות ונוראו

רבנו נתן עצות איך להרים את הנפש איך לסגל אותה איך לברר לך את 

ך, וזו המדמה כדי שתבין שהקב"ה יחיד ומיוחד ושהוא שייך גם אלי

ים אסור להסתכל על יהודי, משבאחרית היכי רבנו אמר  !מלאכה גדולה

אז הוא יעבור צרופים אבל ה החליט לצרף אותו זאת אומרת אם הקב"

 אל תשכח תתחזק.

 

 

  

  להנהיג את הקטר:להנהיג את הקטר:

אתה הולך להיות הקטר בבית אתה הולך להדריך את הילדים בדרך של 

 תפילה. 

אם יהיה לך התחזקות אתה  ?איך אני ידריך את הילדים ,לא שואלים

אם יהיה לך מצב של  .תראה שגם הילדים שלך יהיה להם התחזקות

 שזה יזרום גם לבית.תראה  ת אפיים אתהואריכ

מתי שיש לפעמים קצת מצבים לא טובים ואתה הולך ּׁשאתה תבין 

  :לקב"ה אז טוב ה' לכל

גם יהיה לה  ההאישופתאום  ,תאום תראה שגם בבית זה יכנסאתה פ

לא קלים בפרט  אריכות אפיים. כי לפעמים יש מצבים של פרנסה

ולא  ,א גוזליםשהידיים שלהם נקיות של ,רמהלאנשים שאין להם מ
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מביאים פרנסה מתוקה לבית בלא עוולות. אז לפעמים יש  ,עושקים

קצת מצבים של קושי הפרנסה כי קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים 

זיווג זה לא רק שבן אדם  ,סוף וקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף

אלא איך להמשיך את השלום בבית  !משיג זיווג, זה לא רק להתחתן

לא אומרים לך פה עכשיו  !ים, בכל שבוע בכל שבת זה מידותחילכל ה

אומרים לך איך להנהיג את הָקַטר שלך את הרכב הפרטי  ,ללמוד תורה

שלך, כי הרכב הוא גדול אבל מה מניע אותו? מפתח קטן לך תיכנס 

למטוס הכל כפתורים אני לא מבין כלום הטייס מכניס תוכנה למחשב 

תה מצליח לתפוס את ככה בן אדם אם אזהו אח"כ הכל המחשב עושה. 

תחי הלב לפני אביך שבשמיים לא משנה כמה זמן המפתח הקטן את פ

כי אתה התחזקת אתה לא ניסתה  !תדע לך קודם כל שקלעת בול

 , ותמיד התחזקות זה מעל כל ההתעוררות שבעולם. ררלהתעו

 

 

  

  שערי קדושה:שערי קדושה:

ירה חזק ואמץ מאד והכלל אהובי אחי, רבי נחמן פונה אלינו בלשון מעט

 ואחוז עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך. 

יש לך רבע שעה תפילה? יש לך שעה התבודדות? אז תחזיק את זה בכל 

בשתיים בצהריים עם יש לך זמן שאתה הולך לטבול במיקווה?  ,הכוחות

ליקוטי עצות עם שתי דפים ליקוטי הלכות תחזיק את זה, מה שעובר 

לא חשוב, תחזיק את זה בכל הכוח כי כשאתה תחזיק עליך במשך היום 

נחמן מברסלב אומר יפתחו לך בסוף שערי  יאת זה בכל הכוח רב

 הקדושה.
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  אור לנתיבתי:אור לנתיבתי:

ים ׂשעתא דשמיא ליכל יהודי בדרכי חסידות בדרכי אמונה צריך בס

תמרורים, כמו שבן אדם צריך ללמוד איך נוסעים בכביש לדעת באיזה 

ם אתה נוסע במסלול לא נכון אז אתה ניפגש אם כי א ,מסלול לנסוע

דברים שהייתה בהם בחוץ וזה לא טוב!! יש אנשים מסכנים שאין להם 

וזה לא בגלל שהם לא רוצים את זה הם פשוט לא זכו  ,ערך ליהדות

 כמו רבנו.להיפגש עם חסידי עליון כאלו 

אדם שלא יקרא ליקוטי מוהר"ן לא יקרא עצות של רב נתן עצות של 

אז לך תיראה איפה אנשים נמצאים, בגלל זה בן אדם צריך  ,תחזקותה

ללמוד תמרורים בצורה נכונה פה אין לי כניסה!! אני לא מרשה לעצמי 

להיות עצוב אפילו רגע אחד, אני פשוט יעסיק את עצמי או שאני ידליק 

את הילד יעשה איתו סיבוב אפתח משנה ברורה  ייקחאו שאני  ,נר

 אני יקרא חי פרקי משנה אני פשוט יעסיק את עצמי ,אלמד איזה הלכה

 מצוותיךדרך  :ע"ה אמר ךכמו שדוד המל ,כי אם בן אדם ידע איך לנסוע 

ארוץ כי תרחיב ליבי: כי כל אחד יש לו נתיב כל אחד! נר לרגלי דבריך 

 ואור לנתיבתי: כל אדם יש לו נתיב מיוחד 

הזכיר לו את סימני אך אפשר ל .אי אפשר להגיד לאדם מה עליו לעשות

הדרכים אם אתה תתחזק זה בשבילך. כמו שאמרו חז"ל הק' שמאי 

 .אמור מעט ועשה הרבה והוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות :אומר

אתה רואה שדרכי  !שה אסור לנו לבקש הרבה, אמור מעטבקדו :פירוש

אז תבקש מה' ריבונו של עולם אני לא  ,שמחה עדיין לא מלובשים בך

ממך שמחה כי אם אתה מבקש שמחה אז אתה מבזה את בקש רוצה ל

אבל ריבונו של עולם למה שאני לא אהיה בשמחה? ואם אני כבר  .המלך

  מבקש שמחה זה כדי לעורר את השמחה האמיתית השייכת לי.
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  לית דיוקנא דגופא:לית דיוקנא דגופא:

 ובך לית דמיון . מה הפירוש ובך לית דמיון?

 לא לדייק מהגוף.  ,אלא להתעסק עם המדמה לית דיוקנא דגופ

כי הגוף כל הזמן רוצה את השאננות שלו. רבנו אומר שהגוף יש לו שני 

 הוא אוהב להיות עצל זהו!!! ,הוא אוהב להיות עצוב והשני ,מצבים אחד
 אלו שאומרים גוף זך גוף קדוש וכו..  

זה תשאיר לצדיקים, כי צדיקים עבדו על זה. אבל רבנו אומר שלגוף יש 

אז צריך  .הוא אוהב להיות עצלן והוא אוהב להיות עצובשני מצבים 

לעורר את הרגש היהודי, למשל אדם שהוא התרגל לשמוע שירים 

טובים להעסיק את המחשבה לתת למחשבה תנועה ותנודה נכונה, כי 

י עצור ילצערנו כל העולם סובל היום ממחלות נפש. אנשים באים אל

לא בגלל שאני לא רוצה  .כלום סלח לי, עזוב אל תגיד לי ,סלח לי !רגע

אז מה  !שאם אני ישמע אותך זה לא יעזור לךאלא בגלל  ,לשמוע אותך

אני יעשה סבג? תן לי עצה אני בקריסה. ח"ו אני לא מאמין לך אתה 

ולא פונה למי שיכול לעזור לך, למה  ייודע למה? בגלל שאתה פונה אלי

 שאם ל רק להזכיר לך? מה אני יכול להגיד לך? אני יכויאתה פונה אלי

 לא תצטרך אף אחד.   בטוח אתה תפנה לה' אתה

 

 

  

  תסכים עם ה':תסכים עם ה':

 דוד המלך ע"ה בכל הרדיפות שלו ישר היה פותח בשירה. 

למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלוח שאול וישמרו את הבית  :לדוגמא

 להמיתו:
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 חסיד צדיק אותו רדף אלא עולם ְליׇ◌ ולא תגיד שרדף אותו אחד מק

ושאול כולם היו  ! שאול המלך ,מימיו נורא שלא טעם טעם חטאו קדוש

  .ים וכל המלשינים ודואג ואחיתופל ה' ירחםּפלטובתו הזי

אבל עצת ה' היא תקום, וישלח שאול מלאכים לשמור את דוד להמיתו: 

 יש לך דבר יותר קשה מזה?

 עצמך לתׇ◌ מצמך בלילה ואם אינך מת עלֶ ממיכל אומרת לדוד קום 

קרא  ?מה הוא הזעיק עזרה ?מומת: ודוד מה הוא עשה תהא הלילה

 פתאום!! מיכל קשרה את הסמיכות עשתה חבל ארוךלעבדים שלו? מה 

והורידה את דוד המלך מבעד לחלון, ודוד אמר בליבו ה' עכשיו רוצה 

הוא הסכים אם מה שה'  !ותי שאני לא צריך אף אחד רק אותולחנך א

ואז חיבר על זה מזמור תהלים  עושה איתו אז רוח הקודש נכנסה בו

ורבנו לקח את המזמור והכניס  .שמגן על כל ישראל במשך כל הדורות

ואנחנו כל יום אומרים את זה, למנצח  ,אותו בתוך עשרה מזמורי תהלים

 ח שאול וישמרו את הבית להמיתו: הוא אל תשחת לדוד מכתם בשלו

הדורות  יצא להסכים אם מה שה' עשה איתו נרקם מזה תפילה לכל

סופו שלווה שנאמר והיה  ייסוריםוצריך לדעת שכל דבר שתחילתו 

 ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד.

 

  

  

        פדיון נפש:פדיון נפש:

ידע שאדם קשה לו הוא  ,ברסלב הוא היה רופא נפשותמן רבי נחמ

אבל אם בן אדם יקצה את עצמו  .להעריך את עצמו בתוך הבלעת הציבור

שפת הים או על  על ט ובטוח למשללמקום שק ילךחצי שעה או שעה 

 ,אפילו לשמוע שירים בים .איזה שובר גלים חצי שעה פשוט לשבת
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שהנפש סוערת אתה לא יכול ככי  .שהנפש של האדם תהיה רגועה

להגיד לאדם שום דבר. יש אנשים מסכנים רוצים שמישהו יחזק אותם, 

פדיון תעשה לי פדיון נפש, פעם מישהו בא לרב נתן אמר לו תעשה לי 

נפש אז רב נתן אמר לו תביא לי את הכסף אבל את הצרות תיקח לך אני 

מה זה!! אנשים באים תיקח לי את הצרות שלך  לא רוצה לקחת את

את  לך פדיון נפש זה לא שלוקחים לך את הצרה פשוט ממתקים .הצרות

להוא עשר  תיתןשלך באהבה.  הייסוריםהדינים כדי שתוכל לעבור את 

יוציא אותך מהצרה מה פתאום!! זה מכשפים אסור לתת אלף שקל הוא 

אתה לוקח אותם? הרי למה  ייסוריםלהם כסף כזה, הקב"ה נתן לו 

לאנשים? כי את אשר יאהב ה' יוכיח: אז היצר  ייסורים ה נותןהקב"

הרע פחד מזה מה עשה? הקים מפורסמים של שקר. אתה בא אליהם 

 3000שקל  2000לדבר כזה?  שקל כמה 1000כמה עולה פדיון לדבר כזה? 

נו אמר לבוא אצלי מה זה? רבי .שקל ומי לוקח את זה? כל מיני אנשים

למה? כי הבעל שם טוב אומר דין  .פרוטה לצדקה !לא להגיד פדיון

אם אתה נותן פרוטה אחת לצדיק אז הוא יכול לפדות  .פרוטה כדין מאה

לו מאה אבל יותר מצדיק שתתן  ,אותך ולהעלות אותך לאור של אמונה

 הוא לא יפדה אותך.

 

 

  

  לא עושים פה תחרות ריצה:לא עושים פה תחרות ריצה:

לך תראה אנשים שאומרים בפשיטות תיקון הכללי אומנם יש להם כל 

 מיני מעברים בחיים אבל יש להם גם התחזקות בן פורת יוסף. 

יהדות אסור להגדיר אותה כדבר קל להגיד לבן אדם יהיה לך קל יהיה 

רב נתן רדף אחרי אחת ! זה הטעיות, פעם לך תיקונים וכו.. מה פתאום!
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אז רבינו הסתכל עליו ואמר לו הלב  .רבינו ורב נתן היה בשבר לב גדול

שלך מצטער שהתחלת להתקרב אלי? ענה לו רבי חס ושלום אני באתי 

יעזוב אותך לעולם. אתה  אכדי שתקשור אותי איתך חזק כדי שאני ל

אבל בוא  ,בסדר ללמוד ,דמבין? אז אנשים היום אומרים לבן אדם תלמ

 .ך תראה כמה ישיבות יש לומדים הכלקח אותאאני 

אבל בך בחר הקב"ה שתהיה חסיד אין חסיד אלא זה המתחסד אם  

הקב"ה בחר להיות קונו. אנחנו יודעים שיש לקב"ה חילות אבל בך 

אז אתה לא יכול לדרוש מעצמך כל מיני  :ונילוו אליך ושירתוך ,שבט לוי

 זה ואולי זה וכו.. ם תראה איזה למדן ויגיד לך פתאו ,דברים

רבי נחמן מברסלב אמר שצריך התחזקות בדרכי אמונה ובדרכי יהדות 

יש אנשים חושבים  .לא משנה כמה זמן, כי בשמים לא מסתכלים על זה

תחרות  צ'יק. מה זהתלחץ  להתבודד הקב"ה לוקח סטופר הוא התחיל

ות מחר רבע שעה  מחרתיים ריצה?!  ברוך השם היום הצלחת עשר דק

הכניסו לנו תחרות יוון, מה אתה עושה  ,חצי שעה לא עושים פה תחרות

תחרות ריצה? שעה על השעון ואז נשאר לו דקה מתחיל להגיד תודה 

תודה תודה וכו' עד שיעבור בדיוק שעה, מה אתה עובד את השעון? זרוק 

לך זה כמה את השעון מהר! לפעמים יכול להיות מצבים שעשר דקות ש

שעות של ר' לוי יצחק בנדר או ר' שמואל הורוויץ. תעריכו את זה כי 

אנחנו בדור הזה לא באים בשביל להגיד את המצב של פני הדור אבל 

אנשים שיש להם מידת הסתפקות תמיד תראה אותם  ,ברוך השם

ה שמחים בחלקם. איזהו עשיר השמח בחלקו מה אנחנו באים לתת פ

פה נשמע דרכי התחזקות כי  וכולנו ביל שאתה ואנישיעור? ח"ו אלא בש

זה כמו מכרות של זהב אבל!! מתי  ,יהדות זה לא דבר שקל לקנות

שאתה קונה את זה אז כבר הקב"ה לא יעזוב אותך לעד ולעולמי 

 עולמים.

 

 - 35 - 



  אל תצפה לפתק:אל תצפה לפתק:

 ר' ישראל סבא אודיסר הוא היה צעיר וזה אחרי שרבי ישראל קרדונר

פשוט שתה קצת בי"ז בתמוז הוא  ,ך הכל עשה טעותוהוא בס כבר נפטר

 בכה ובכה... כמה ימים  ,ז הוא בכהת. ואקפה עם חתיכת מזונו

 

זכה לפתק מן השמיים צריך להאמין בפתק הזה! נתנו לו מן השמיים ו

כי אם היינו  !אתה אל תצפה עכשיו לפתק אבל .חזק ואמץ בעבודתך

 קים כל רגע פתק אחר.יכים לקחת שצריכים לקבל פתקים היינו צר

"מה זה השק הזה? תפתח לי אותו, אה זה פתק של התחזקות לפני 

אז רבנו אמר ההתחזקות הכי גדולה תגיד תיקון הכללי  תלך שעה". 

 ,למקווה, זה לא פתק מן השמיים אבל אתה מוריד דעת מן השמיים

כי תמיד ההתחזקות זה  ,אתה מחקיק את מה שכתוב בפתק בתוך הלב

  ההתעוררויות בעולם.מעל כל 

 בצר הרחבת לי:בצר הרחבת לי:

אומר מה אני יעשה?  ,לפעמים יש מצב לבן אדם של קשיים בפרנסה

 אני יצעק על פרנסה.

הבעלש"ט פעם הבן של  !אתה תצעק על פרנסה יהיה לך יותר דוחק

הוא הלך לציון  .לו נשמה של אדם הראשון היה ,קראו לו ר' צבי הירש

מח ואמר כמה מילים מתוקים של הבעלש"ט והתפלל בדביקות וש

וכשהוא ניזכר בטרדה של הפרנסה שלו, אז הוא  ,מדבש ונופת צופים

פתאום אמא שלו הופיעה מין השמיים אמרה  ,עבר להתפלל על פרנסה

ברחמנות  ,ק בכבשי דרחמנאסלו בני מחמד עיני עד שהייתה מתע

בשירה ובזמרה ובדרכי אמונה הבעלש"ט היה איתך וכשהתחלת 

, ולכן אותו הוא עלה חזרה למעלה ביישתעל גשמיות אוי ואבוי פלל תלה

אני אמא שלך מבקשת ממך שָמַתי שאתה שאתה נכנס אצל מקומות של 
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צדיקים אל תתריע ותצעק על פרנסה, תמיד תלך להרחבות. תודה רבה 

 הקב"ה על כל החיים שלי. 

איך אתה בגיל ארבעים? הקב"ה יגיד לך אתה יודע כמה עכשיו אתה. 

 קילו בשר אכלת עד עכשיו? 

אז מה עושים?  ?אתה מפחד שיומיים שלוש אין כלום אז למה עכשיו

פשוט!! לוקחים את השבת ופונים לה' יהי רצון מלפניך הקב"ה שתתן 

דקדושה לזכור את החסדים שעשית לי בשבת קודש אני זוכר  זיכרוןלי 

בה שנתת שתים עשרה סוגי סלטים היה בבית, ריבונו של עולם תודה ר

. לעקרת בית לעשות לי את הסלטים האלו ואכלתי דגים ואכלתי בשר

אתה פשוט עושה הרחבה במקום שצר אתה יודע אפילו יהיה לך חמש 

  שקל אתה תשמח.

 

 

  

  

  

  

  בבנות עמי הארץ:בבנות עמי הארץ:  ווהיזהרהיזהר

הוא ראה איזה אחד שמתעקש על אישה אז אמר  ,פעם אחת בזמן רבא

. אלא תאמר לקב"ה שהטובה לו רבא אל תתפלל ככה אף פעם לקב"ה

ה אחר רצוני אז אותה הוכחת נוט ושתהיה ְסֶמךׇ◌ שתהיה לי לסעד ו

מה פתאום!! מתפללים ומתפללים חודשיים  ,הוא מתעקש :לעבדך

תבוא לך אשה לאורך ימים  בסוף אבל ,שלושה חודשים אפילו חצי שנה

 ושנות חיים חיצוניות זה כלום. 
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בבני עמי הארץ אז גם בת  והיזהרהבעל שם טוב הק' אומר שכמו שכ' 

יכולה להיות אשת בית לעד ולעולמי טובים שיצאה מבית פשוט 

 עולמים. 

מה שהיא ראתה  ,אמרו חז"ל שהם בזוויות של בית :תבנותינו כזוויו

אז איך שהיא  ,קמה בעוד לילה ,אופה ,אצל האמא שלה מבשלת

 ל אמא מתחתנת היא לא צריכה מתכונים כלום!! היא ראתה בבית ש

ישר היא נהיית אשת בית שוטפת מנקה וכו.. ואז באים ילדים היא 

מגדלת אותם. תבוא האם ותקנח צואת בנה: מי שוטף את הילדים מי 

 רוחץ אותם? זה התענוג של האמא אם הבנים שמחה: 

מה משמח את האמא? הבנים! אבל מי נותן לה כוח? בטח בה לב בעלה: 

לא לקחת אותה לשיעורים  ,הלאישהבאת ילד אתה צריך לתת בטחון 

של ביטחון!! תקרא בשבילה תהלים כדי שיהיה לה כוח. כי לפעמים 

אישה אחרי לידה היא תשושה. אז מה תיקח אותה לפדיון נפש? אין לך 

קח תיקון  ,כסף לקנות מטרנה מאיפה תתן פדיון נפש? קח תהלים

 ה היא תגדל את הילדים בשמחה.ראאתה ת ,הכללי

 

  

  ות של גויים:ות של גויים:זה תרבויזה תרבוי

מה עשו לאנשים? אתה רוצה עצה לשלום בית? אז קח ְסֶפר. רק דבר 

אחד השכיחו לנו את הקב"ה הטוב והמטיב אתה רוצה לחנך את הילד? 

איזה עצה? זה  ,לי ןתיתאז תלך אצל יועץ חינוכי. מה פתאום!! מה אתה 

אני הוצאתי עליו דמעות בשדה עד שהוא בא לי אז אתה  !הילד שלי

 ה לתת לי עצה של חינוך? רוצ

עליו  אקראואני יקשר אותו בהתבודדות ואני  ,אני פשוט ילך לשדה

בהשגחה פרטי פרטית. אז מה עשו כל  ייפגשתהלים כדי שהילד הזה 
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ץ נישואים. זה תרבויות של יוע ,העולם הזה? עצות!! עצות לחינוך

 !!הגויים

אמר הנה היא וי המלאכים שאלו את  אברהם אבינו איה  שרה אשתך? 

אלא ללמדך וכי דרכם של מלאכי השרת לשאול על אישה?  :באוהל

שצנועה הייתה בירכתי ביתה. אז אתה רוצה להצליח בחינוך של 

אל תתלה אותם בתלמוד תורה וכו.. רגע!! אבל התלמוד תורה  ,הילדים

 הזה טוב וכו.. 

מר והילדים תלויים בבעל והבעל תלוי במי שא ההאיש ,גזרת חז"ל היא

       והיה העולם תתפלל עליהם. 

   

 

  

  טובה:טובה:  להוקירלהוקיר

הקב"ה למה עשה אותנו בעלי בחירה? בשביל שאנחנו נוכיר לו טובה 

 והתודה זה הברכה.

אתה אוכל מאכל אומר ברוך אתה אלוקינו וכו.. כמה עבדו על הלחם 

עד  ,כמה מטוסים ,כמה טרקטורים ,כמה קצירות ,וואי ,הזה? וואי

 וכמה תנורים וכמה חשמל?  ,כמה אופים ,מחוץ לארץ חיטהשהביאו לנו 

ומי מרים את כל זה למעלה? ברגע שמגיע אליך לחם או פיתה ואתה 

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המוציא לחם  .מחליט להיות יהודי

אז כל אלו שפעלו בשביל מי הם עבדו? בשביל היהודי  :מין הארץ

 זרים ורעו צאנכם: שיברך כי הקב"ה הבטיח לנו ועמדו

טובה למלכו של עולם.  להוקיראין דבר שיכול לתת כוח רוחני כמו 

טובה למלכו של עולם זה לא רק שאתה אומר תודה לה'.  ולהוקיר

בשלה לך איזה  ההאישאו  ,אם אמא שלך עשתה לך מאכל טוב :לדוגמא
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תודה הקב"ה שנתת לי אישה כזו שטרחה  .תודה מוקירמאכל טוב אתה 

לה תמיד סיעתא  תיתןובישלה אני מתחנן אליך הקב"ה  ואפתה

מתאמצת לגדל את הילדים אז אתה  ההאישדשמיא. אם אתה רואה את 

צריך להגיד תודה לה' לא שאני בא עכשיו להגיד לכם את זה!! רק אני 

לכם שאם בן אדם עושה את זה אז קבל חותמת מין השמיים  לומרבא 

 טובה.  מוקירשאתה נקרא יהודי 

ה' אמר למשה אמור אל אהרון  ,אור שמר את משה רבינו שלוש שעותהי

 הו: למה?    ְט ׇ◌ והרם את מ

כי משה רבנו אמר אני לא יכול להרים את ידי להכות ביאור היאור שמר 

אפילו שזה דבר דומם. גם העפר עזר למשה רבינו שנאמר ויך את  ,אותי

למה? כי  אז משה רבינו לא עשה מכת שחיןהמצרי ויטמנהו בחול: 

העפר נתן לו טובה. חברה יקרים וטהורים כל יהודי ְשיָמֶצא בסביבה 

שלכם חבר וכדומה וקיבלת ממנו טובת הנאה לא יודע איך. נגיד מישהו 

     לימד אותך הלכה מישהו עזר לך? תמיד לזכור לו טובה. 

 

 

            לך לשורש:לך לשורש:

אש יש מצב שהתורה היא סתומה אצל האדם לומד לא מבין כלום ר

לא אתם אז מה אני  ,אני ,בטטה לא מבין!! ראש כרוב לא מבין!! אני

עושה? רבי נחמן מברסלב אומר אם סתום לך התורה. אני יסביר במשל. 

סיני שעושה  כביסה אתה לא תלך להביאהלמשל התקלקלה לך מכונת 

הוא יצחק עליך, הוא  .כביסה התקלקלההמכונת ריצוף ותגיד לו בוא 

אז אתה תביא טכנאי. רבי נחמן  .מבין כלום בזה יגיד לך אני לא

. מברסלב אומר שאם לא מאירה לך התורה אז אתה צריך ללכת לשורש

מי נתן את המכתב הזה? והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות: 
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אז תלך למי  ,אז למי אני הולך? רבנו אומר אם אין לך חשק ללמוד תורה

בודדות תגיד קצת דיבורים תיקון שנתן את התורה לך לה' תעמוד בהת

הכללי ואז כשבן אדם מתפלל אז אתה תראה פתאום אתה תיקח משנה 

  ואתה תבין.  

  

  

  כולם רוצים מופת:כולם רוצים מופת:

אתם יודעים כמה מופתים  !רך של מופתים אי אפשר לקרב יהודיבד

יותר גדולים מארבעים שנה  נעשו לישראל בכל הדורות? יש לך מופתים

אקוט בדור ואומר עם תועי לבב הם והם לא ידעו ארבעים שנה במדבר? 

מה שהם ביקשו אבל  , כללויםׂשמן ומדבר ועמוד של אש ו דרכיי:

תגיד לה' תן לי לראות עמוד של אש אתה תיראה  .מופתים לא מקרבים

אבל היצר הרע לא יברח ממך נו!! קח תיראה עמוד של אש אז  .את זה

תן לי לפרש  :לך באמיתךהורני ה' דרכיך אה מה. אבל אם תבקש מה'

שיחה לפניך ה' תן לי להרגיש שהלב שלי שמח במה שאני עושה. חברה 

גם רבי  ,יקרים זה דברים גדולים כל האנשים רוצים לראות מופתים

ה' נתן לו  נחמן מברסלב בתחילת התקרבותו הוא ביקש מופתים אז

 לפני שהוא נפטר הוא אמר אפילו התעניות לראות מופתים אבל בסוף

כי רבנו רק בסוף גילה  ,תיחלגם בזה לא הצוכל מה שציערתי את הגוף 

 מה זה דיבור פשוט מה זה לקחת תהלים ולקרוא לה'. 

כנס לבית ילמשל שיש לך איזה דבר אתה צריך פרנסה או אתה צריך לה

כי בתפילה תמיד הקב"ה  ,או לקנות רכב אז בכל דבר תשתף שם שמיים

תים שיש וכל מיני בעלי מופת כל מה לך להצליח לכן כל המופ ייתן

שהם עושים זה עדיין לא תפילה של יהודי שתצא לך מהלב. לפעמים 

להם תלך יש אנשים שנקלעים לכל מיני מצבים בחוץ ואז באים אומרים 
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לך שפלוני יברך אותך אלמוני יעשה לך נס  יאאצל פלוני יהיה לך נס כד

כל יהודי זכאי "כי  חברה תדעו שזה מרחיק מאמונה והשגחה פרטית.

לעמוד לפני ה'. כי אם אתם ואנחנו נירתם לזה שאם תראה יהודי 

נשמה  :תאמר לו ,תפנה אותו לניסיםשעד  ,שמבקש ממך איזה משהו

טהורה תעמוד לפני ה' תגיד עשרה מזמורי תהלים תאמין שהקב"ה 

זה ולא שיקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ישומע אותך כי לא ב

אליו שמע: הקב"ה אומר לעני אפילו תביא קורבן של תור ובשוועו 

 . אפילו בני יונה מה שיש לך תביא

 

  

      מה הסימן:מה הסימן:

מתי שאתה תאכל אוכל זה יהיה אוכל של אמונה אני רוצה לברך בגלל 

שאני יהודי אני לא רוצה  לברך בהבלעה בגלל שאני מפחד שהקב"ה 

נתן לי טובה הכי כמו אדם ש ,אני רוצה לברך בשמחה .יעניש אותי

אני רוצה לברך ברכת המזון אני לא בולע את הברכה אלא  ,גדולה בעולם

מתי שאדם מנגן  :מתי שאני מברך אני נותן איזה ניגון בזה. כי רבנו אמר

זה סימן שהוא אוהב את ה' כי אם אני מנגן אז טוב לי כשאדם טוב לו אז 

 מה הוא עושה? פשוט שר!! 

  

  

  מרגלית אחת גדולה:מרגלית אחת גדולה:

למה אתה קורא להם חילונים? תתפלל  !תגיד אני גר בין חילונים אל

ליהם בצורה אל תסתכל עאם אתה קורא עשרה מזמורי תהלים   .עליהם

יוציא מרגלית אחת "ה ול לדעת מאיזה בית הקבלא טובה כי אתה לא יכ

זהרו יאי אפשר לדעת כי חז"ל אמרו ה .גדולה שתאיר את כל העיר
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מהם תצא תורה. הקב"ה נותן לי כל הזמן  בבניהם של עמי הארץ כי

ליראות בעיניים איך שלפעמים באים איתנו ילדים שלומדים בבית ספר 

בלי דת בכלל. אבל הם יודעים את העשרה מזמורי תהלים והם מדברים 

ואני אומר תראה  ,איתי דיבורים כאלה שאני אחרי זה ממש יושב ובוכה

אותם בכל מיני בתי ספר והם מה זה רחמי ה' כל מיני ילדים ה' שותל 

למה? כדי שניקח דוגמא כי אם אנחנו  ,פשוט מרימים את הכל לה'

נשקץ את האנשים בחוץ זה יהודי וזה אינו יהודי וכו.. מה פתאום!! 

 בסוף יתקיים בכולם ולא ידח ממנו נידח:

אם ומי יכול לעשות דבר כזה? רק יהודי שיש לו רגש שיש לו רחמנות  

 ,מקום ששם יש אנשים שאין להם ידיעה מיום שבתאתה גר למשל ב

זה לא עניין שלך אנחנו צריכים ללמוד מהתנ"ך כמו שאמר ישעיהו 

אמר לו למה?  :לחזקיהו מלך יהודה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה

מה אתה רוצה שאני יעשה?  :אמר לו ,ענה לו כי אתה לא עוסק בפריה

בחשבונות  :אמר לו .ביםראיתי ברוח הקודש שיהיה לי בנים לא טו

 ,אומר רבי ישראל בעל שם טוב על זה שנכון ?שמיים מה אתה מתערב

רוח הקודש יכולה ליראות אם יהיה לך ילודה לא טובה אבל לא יכולה 

מפני שאין דבר העומד בפני  ,ליראות אם הילודה תחזור בתשובה

 שחזר בתשובה שלימה. מנשה ובסוף יצא מחזקיהו !התשובה

 

 

  ני?ני?איפה אאיפה א

אפילו אם סגרו לו את כל  ,רבנו אומר מתי שבן אדם רק קורא תהילים

עוררות אין לבן אדם השערים של התשובה, אפילו אם אין לו את ההת

לא יודע מה רוצים  ,הרצאה לא מחזירה אותו בתשובה !חשק לשום דבר

אבל אני לא מבין  ,ממני מדברים איתי על משה רבנו על אברהם אבינו

מספרים לי מעשה על רבי שמעון בר יוחאי, זה בסדר, אבל  איפה אני!!!
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אני נשאר עם אותו יצר הרע. מדברים איתך על שמירת הברית ואתה 

נשאר עם אותו יצר הרע אז אומרים לך, תשמע רבי שמעון בר יוחאי 

היה צדיק כזה גדול, בסדר אבל איפה אני? אתה יוצא בחוץ אותו יצר 

ים איתך על צדיק כזה שהיה מתפלל הרע ממשיך ללוות אותך. מדבר

והייתה אש מלחכת סביבותיו. זה גם בסדר אבל, איפה אני?! נשארת 

אבל רבנו עלה על כל זה ואמר גם אם אין לך שום התעוררות  .אותו דבר

אם אדם זוכה וקורא תהילים לפני ה' גם אם אין לו שום התעוררות 

  לתשובה הוא מתעורר לעשות תשובה.

 

  

  ן:ן:במה מדליקיבמה מדליקי

אומרים חז"ל בפרק במה מדליקין שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך  

 שרתן ערבתן הדליקו את הנר. יביתו ערב שבת עם חשיכה ע

שרתן. תגיד עשרה יאז ע ,אם אתה רואה שנחשך אצלך ,ערב שבת

אלא ערבתן תגיד את זה בערבות לכל  ,מזמורי תהלים אבל לא סתם לבד

אומר את העשרה מזמורי תהלים עם של עולם אני  ריבונו ,ישראל

ואני  ם והתחתונים ובפרט לרבנו הק'ההתקשרות לכל הצדיקים העליוני

של  ריבונו ,אומר את זה גם להצלחה בשביל כל מי שקשור בנשמה שלי

האא עשית ערבתן? אז  ,לו חיות תיתןלו אמונה  תיתןעולם תן לו שמחה 

 הדליקו את הנר הנשמה שלך גם תידלק.

 

 

 

  

  

 - 44 - 



    לשאול:לשאול:עד עד 

אתה תגיד רק בר מינן בר  ,נו תלך להרצאה של שמירת הברית וואי וואי

מינן... הוא יראה לך שאתה כולך בעל עבירה וזה שעומד לדבר אתה 

 תחשוב אותו וואי איזה צדיק הוא.

רבי נחמן אמר תביא לי בן אדם שעבר אלף פעם על התורה יבוא על 

עוונותיו עד לשאול אני לא  צמועפרוטה לצדקה אפילו אם גדלו ו קברי,

. באת פעם אחת ייסוריםמוציא אותו מהעולם הזה בלי תשובה איך? לא 

אתה תבוא שנה שנתיים שלוש פתאום  !זה לא מחייב שבאותו שנה

 ,יתחילו לבוא לך הרהורי תשובה אני בעצמי לא יודע את המלאכה הזאת

 אבל הקב"ה נתן לי לראות את זה בעיניים.

 

  

  על רשב"י: על רשב"י: אז סיפרו לך אז סיפרו לך 

כי אם אתה תצייר  ,אל תנסה לצייר את ה' יתברך בציורים של צדיקים

 את ה' יתברך בציורים של צדיקים אתה לא תצליח להתקיים.

ך לשיעור ותשמע על רבי שמעון שהיה שלוש עשרה שנה במערה אז תל

השיג את ה'? שלוש עשרה שנה רו לך על רשב"י איך הוא אז סיפ

 !במערה

ל איפה אני שלוש עשרה שנה? אני הולך חצי שעה אז עכשיו תשא

 להתבודדות זורקים אותי מהשדה אז אין לי צ'אנס להתקרב.

באמת המעשה הוא נכון זה אמת אבל בא רבי נחמן מברסלב ואומר רבי 

רבי עקיבא עשרים וארבע  ,שלוש עשרה שנה היה צריךשמעון בר יוחאי 

ור הזה ירים את הלב שלו אם יהודי בד :אומר רבנוכך ואני אומר  ,שנה

 רגע אחד לפני ה' זה יותר גבוה מתנאים ואמורים. שעה אפילו רבע
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  הציבי לך תמרורים:הציבי לך תמרורים:

אברהם אבינו בכל מקום שהוא היה בא אז כדי שהבעל דבר לא יבלבל 

: 'ם בשם הּׁשויקרא "מזבח לה' היה עושה  ,ם אבןאותו ישר הוא היה שֹ 

ה' ענה לי, פה עמדתי, פה אני  פה ייזכרהוא יעבור הוא שפעם הבאה בש

 ,התפללתי, פה הקב"ה החיה אותי, פה הקב"ה החזיר לי את הנשמה

שאתה הולך   לכן כל מקום ,פה שמחתי ,פה רציתי להיות איש כשר

אז לכן כל  .וחד אמר הציבי לך ציונים ,תמרוריםהציבי לך  הנביא אומר

 ,לה' רבתיהתקמקום שאתה הולך אתה משאיר איזה סימן הנה אני פה 

התכלית זה  ,אפילו עכשיו שאני נמצא בבית אתה לא יכול לבלבל אותי

  .לבית הכולשאדם הולך להר שדה ומביא את 

 

 

  

  

  יותר ממני:יותר ממני:

 יעלוז האר"י הקדוש אומר על הפסוק בו בטח ליבי ונעזרתי ויעלוז ליבי:

שבת? בשביל מה אתה  . אתה שומרראשי תיבות ישראל ערבים זה לזה

 על מי שמחלל שבת? האא אתה שומר? בשביל לקטרג שומר שבת

ר' אלימלך  לקטרג על אלה שלא שומרים?  מה? הברית בשביל

שעובד את ה' ומהעבודה מליז'ענסק אומר כל צדיק כל איש ישראלי 

 שלו נוצר קטרוגים סימן שהוא לא צדיק, 

לכן רבנו אמר לעשות  .אני מעלה את כל העולם איתי !!אין דבר כזה

ות לכל הצדיקים ולהרים את כולם בשביל שאם יש לי משהו התקשר

אז אם מיתקתי את הדין זה לא בשביל  .שהוא טוב שזה יעזור לעולם

זה לא טוב. אמרת תהלים? אני לא  ,ויחשיבו אותי צדיקשאני יעלה 
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אומר תהלים בשביל להתקרב לה'. אלא הריני מקשר עצמי לכל 

קים האמיתיים שוכני עפר הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדי

יהי רצון  בעת ובעונה הזאת. ולנקודה הטובה השייכת לי כעת וכו...

מלפניך ה' שמה שיש בי טוב יהי רצון שאני יראה על עם ישראל שיהיה 

 .להם שבעים ושבעה פעמים יותר ממני

 

 

  

  בן דוד:בן דוד:

תתפסו  אתה קורא תהלים? שמע ממני עצה של אוהב וואי וואי אם אתם

לאאא רעש!!! אלא בפנים הלב אתה תראה  ,כל אחד פה יהיה לותהלים 

שאלוקים לא יעזוב אף אחד. למה? כי אני קורא את היסודות של 

התשובה. כי הקב"ה כרת ברית עם דוד המלך. כרתי ברית לבחירי 

 נשבעתי לדוד עבדי זרעו לעולם יהיה:

רא מה פתאום!!! כל מי שקו ?ה זה זרעו? אבל אני לא מהזרע שלומ 

אני הבן של דוד?  :מה זה בן דוד? שלח לנו בן דוד יבוא ויגאלנו !תהלים

איך אני הבן של דוד? מה  .מה פתאום אני אבא שלי קוראים לו נחשון

זה בן? תגידו לי מה זה בן? הבאת בן לעולם זה טיפי שכל זה יצא הבאת 

אז הבן יש לו טיפה גשמיות. אבל תלמיד הוא מופשט מהגשמיות  ,בן

שאתה קורא תהלים אז  מתי רי זה טיפי שכל!! אז מה זה בן דוד?לגמ

 אתה נעשה בן של דוד המלך.
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  תן לי בית:תן לי בית:

רבנו אמר מה ההבדל ביני לבין המשיח? אני לא יכול לגמור אבל משיח 

יח עם ה' יתנו לך ׂשיתנו לו לגמור. ר' ישראל בר אודיסר אמר כל מי שי

תקבל. למה? כי אני קיימתי עצה לגמור. אתה תגיד אני רוצה ככה אתה 

מפני מה? אני לא  ,של רבנו אני הולך מתגולל בהרים אני הולך לברוח

כי רבנו לא  !רוצה כבוד אני רוצה להמליך את ה'. אז אתה יכול לגמור

מה שתגיד אני  :לך ולי כן!! פתח פיך ואמלהו . אבליתנו לו לגמור

תבייש אחרי אקיים. אז אנשים הולכים תן לי בית. אתה לא מ

אבל ריבונו של עולם  ,התבודדות לבקש בית? ה' איך שאני יהיה לי

שאם את הדבר הזה אתה לא תיקח לי, שאני כל הזמן יעמוד לפניך גלוי 

 לפניך. 

לי ילדים שאני ישמח  תיתןלי בית שאני ישמח בו, אתה  תיתןאז אתה 

ות תן לי אוטו שאני ישמח בו. לא ישר אחרי ההתבודד תיתןבהם, אתה 

לי. אני לא רוצה כלום ה' המתנה הכי גדולה שלי זה  ותיתןלי  תיתןלי 

לך  ייתןלה' לתת לך בית של השגחה  תיתןואז אתה  שאני עומד לפניך.

לך אוטו שאתה לא תתרחק ממנו בחיים שכל  ייתןאוטו של השגחה, 

פסיעה שאתה תיסע כל דלק שאתה תשים זה הכל השגחה. אבל אם 

ועוד אני צריך לבנות וכו.. מה  ,לי זה וזה וזה תיתן אם אנשים באים

אתה עוד בסוף תחשוב שאתה צריך לכלכל אחרים. מה פתאום!! 

פתאום!! אבל אם בן אדם יהיה לו השגחה אני לא מחליף את אשר 

 הראני ה'. 
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  גדולתנו ותפארתנו:גדולתנו ותפארתנו:

. מה ה' שלהם אתם יודעים מה עשו הצדיקים? הם כתבו את הדעת

דעת הזאת אין אנחנו יודעים. אבל אתה רואה שֹעם הדעת יעשה עם ה

והלקחים והלב שֹשם רב נתן בליקוטי הלכות ומה שהוא השפיע ומה 

מה זה גדולתנו ותפארתנו יגלה  שהוא אמר אתה רואה שזה מתקיים.

זה לא שיבוא איזה  :משיח צדקנו? גם ר' ישראל דוב אודיסר אמר

  לא!! אני משה רבנו מישהו מן השמיים גובה חמש מטר יגיד

אתה תבין כמה היה גדול רב נתן איך הוא אז יח עם ה' ׂשאלא כל אחד שי

עבר מלחמות כאלו. תראה היום בן אדם יש לו קצת מחלוקת אז ישר בן 

אדם רותם את עצמו למלחמה. תשתוק!! תברח!! יש קצת מניעה בבית 

את זה מהאשה אך לאלוקים דומי נפשי: זה לא שאני נהנה להגיד לכם 

 .אבל כמה מלחמות אדם צריך להיות חזק לבלי שיטו אותו מין האמונה

  לב העליון:לב העליון:

לאט  ,נכון אני צריך לעבוד את ה' אבל אני לא רוצה בהילוך חמישי. לאט

מה  ,מותק אני בונה את עצמי. אבל אמרו שעות וכו.. זה הכל רוח סערה

י נותן לך אתה חושב? זה מה שעשו לבעלי תשובה בוא תתקרב דרכי אנ

רוח סערה שנתיים. אבל אחרי זה אתה קורס מזה ואתה מאבד את שני 

העולמות ביחד. תשמרו את זה חברה תשמרו את זה!! הרבה אנשים 

וכל מיני שטויות והבלים  ?קרסו והם מחפשים מי זה הצדיק שבדור

 .אותם בהטעיות הכי גדולות בליקוטי מוהר"ן השהכניסו. ורבנו הטע

רבנו אגד את פיתחו כמו  בנו נתן להם איזה לב?אתם חושבים שר

יקח אישה ושמה קטורה: למה לא קרא שמה יקטורה. ויוסף אברהם ו

הגר? אלא חז"ל אומרים שמה קטורה שאגדה פתחה שלא נזדווגה מיום 

שפירש ממנה אברהם אבינו. אתם חושבים שרבנו לא עשה תרגיל לכל 

לא נותן בשום פנים העולם? הוא אמר אני את הדרך שלי לצדיקים 
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אז וואופן!! עד שיבואו אנשים שריסקו אותם כל מיני ריסוקים בחוץ 

העליון ואז יהיה על ידם כבישה לכל העולם.  אני יפתח להם את הלב

כבישה זה לא שמישהו יעמוד יגיד נצחנו. אלא כל יהודי שאתה תראה 

אותו . כל יהודי שאתה תראה ניצחוןאותו  אומר תיקון הכללי זה עוד 

אלא  פתאום קם אומר ספר תהלים. מאיפה יש לו חשק להגיד תהלים? 

 המחובר לטהור טהור מותק!! 

 

 

  מפזז ומכרכר:מפזז ומכרכר:

תפלל ביראה מה פתאום!! אני לא רוצה להתפלל תפילה כזאתי. תעמוד 

מה פתאום!!  ,ככה, מה פתאום אני לא מוכן. צריך להידמות למלאכים

בשר ודם אני רוצה להתפלל מה  אני לא רוצה להידמות למלאכים אני

לפעמים בא לי לרקוד לקפוץ. אתם יודעים מי לא  .שהלב שלי מזרים לי

הבין את זה? מיכל בת שאול היא לא הבינה את דוד. אמרה לו מה אתה 

 היא מפזז ומכרכר בכל עוז לפני ה' אתה מלך!!. למה היא לא הבינה? כי

ולד: יש כאלה הם הייתה בת מלכים. ולמיכל בת שאול לא היה לה 

אבל אתם לא העמדתם שום ולד לפני ה' לא  , תצחקומצחקים עלינו

. אנחנו פה לא מעמידים אף אחד אנחנו פשוט לפני ה' העמדתם אף אחד

עתא דשמיא אם י. וממילא בסחוזרים ומתריעים חוזרים ומתריעים

זה לא אני יזמתי את זה ולא אף אחד  ,תיכנס בליבות בני אדם דעת

 ם פה יזם את זה. זה פשוט הלב העליון.מהיושבי
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  הכבוד לשורשו:הכבוד לשורשו:

עכשיו תבין איזה מעלות גדולות היו לצדיקים שהם לא פעלו ח"ו כלום 

 בשביל עצמם.

ויספר משה ליתרו את כל אשר משה רבנו אחרי שהוא סיפר ליתרו. 

 עשה אלוקים לפרעה:

 למה לא הכנסת את עצמך? גם אתה משה רבנו היית שם. כי אדם

. אז "אלוקים"אז אלוקים!! כל אשר עשה  -שהקב"ה עשה לו אותות

 בגלל שמשה רבנו ידע להשיב את הכבוד לשורשו הוא לא נפל.

מי נלחם עם עוג מלך הבשן? משה. והוא אומר ליהושוע  בן נון אשר 

השמיד אותם ה'!! לא אני!! משה זה כלי, משה רבנו זה כלי שהקב"ה 

 ב הכבוד לשורשו. מתלבש בו אז מה צריך? להשי

  

  

  

  ::תוף חליל וכינורתוף חליל וכינור

אני לא רוצה להנהיג אני לא רוצה להגיד לך מה לעשות אתה רוצה 

 ללמוד ליקוטי מוהר"ן? תילמד 

אבל עם השני תחשוב תמיד עשר פעמים. עכשיו עומד יהודי לפניך אם 

זה עד סוף כל הדורות. אבל אם אתה נותן אתה מחיה אותו ואת זרע זרעו 

וא לא יכול להרים, אז החרבת לו זה חורבן בית המקדש. נתת לו דבר שה

מי שלא עושה  לו דבר שהוא לא יכול להרים למשל רבנו אמר שעה!!

שעה הוא... זה שטויות והבלים. אתה עושה שעה שאתה יכול להגיד 

למישהו שעה? אנשים תפסו אמרו שעה. בן אדם יכול לפעמים להגיד 

י עשרה מיני נגינה. רב נתן אומר זה שיש תיקון הכללדקה מהלב אחרי 

שורש כל ההתבודדויות שעשו צדיקים וכל הנביאים ובני עליה. זה 

 - 51 - 



השורש של עשרה מיני נגינה איך לעבוד את ה' בשמחה. נביאים איך 

היו עובדים את ה'? גם היה להם דחילו ורחימו אבל אחרי הכל תוף 

 חליל וכינור. בתוף וכינור אזמרה לך:

 

 

  

  די:די:ויגל כבוויגל כבו

אבל צריך להיות דבוק בה'. האא לדבר עם  רגע לדבר עם חבר זה לא ה'?

ה' זה ההוא  לא!!! חבר זה לא ה'?  האא לשתות קפה זה לא ה'?

הוא אוכל רבע שעושה תעניות וסיגופים. בשביל שיחשבו אותו לאלוה 

זה הטעויות שהכניסו. ואם אני אוכל עוגה  פעם בחודש אתה מבין? ,עוף

תודה רבה ה' מה זה לא טוב? ואם יצא מגש עם  אומר אניוטעים לי ו

עופות ואני עושה נטילת ידיים ואני אומר הקב"ה תודה רבה שאני 

פעם הייתי אוכל בלי ברכה אבל היום אם ברכה. תודה רבה ה' יהודי 

שיש לי קרבה גם לרבנו וגם תיקון הכללי אז אתה עושה מכל המעגל של 

 החיים שמחה.

כמו שרב נתן תפס פעם כפית נלחם אם לאכול  !!דיקיםלא דרכים של צ 

או לא. זה לא דרכים שלנו!! אשריהם ואשרי חלקם היו  המאכלאת 

אבל אנחנו צריכים מהדרך של הצדיקים לדלות לבעלי תשובה.  ,צדיקים

לכן שמח ליבי: אם הלב שלי לא שמח אז מה הועלת לי בכל היהדות? 

: הכבוד שלי מתעלה. כבוד זה לא אבל עם הלב שלי שמח אז ויגל כבודי

שמכבדים אותי, כבוד זה שאני יודע שיש לי זמן שאני יעמוד לפני ה' 

  .אני יקבל כאלה ליטופים מלמעלה ואת זה אני מפחד להפסיד
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  בעל החותם:בעל החותם:

. חז"ל "בעל החוטם"רבן גמליאל אחד מהשמות שהוא היה נקרא זה 

היה לו כוח לעמוד כל  אז הייסוריםאומרים מרוב שהוא היה ממתק את 

היום וכל הלילה עד שהוא היה יושן. הוא פשוט היה רק עומד הוא לא 

היה יושב בכסא ומרוב שהוא היה בעל כוח אז כל מי שהיה נמצא איתו 

לא היו יושבים על כסאות היו פשוט לומדים תורה  ,עומד איתו גם היה

 למה מה בעמידה. אומרים חז"ל משמת רבן גמליאל בטל כבוד התורה.

הקדוש אומר הקב"ה נתן לו  הוא היה עושה רבן גמליאל? האר"י

חמישה צדיקים שיעזרו לו אחד זה אברהם אבינו, השני רב טביומי, 

השלישי זה כורש, כורש מלך פרס התעבר ברבן גמליאל הוא חזר 

בתשובה. כמו שאמר ר' גמליאל טבי עבדי לא כשאר עבדים כשר היה. 

אשר וגד בני יעקב חמישה צדיקים נתנו לו גד,  והרביעי אשר, והחמישי

. מה "בעל החותם"הוא היה נקרא  ,הוא היה נשיא ומרוב שהיה לו כוח

הוא היה עושה? הוא היה כל יום עולה עד למקום של הדינים של אותו 

 ,היום מוריד את הדינים וממתק אותם ולא נותן להם לרדת למטה

מטה אז זה כבר הוצאה לפועל למה אם היו יורדים ל .בשביל כל ישראל

 ואז זה חייב להתקיים. 

עכשיו אתה אם אתה עולה למקום של הדינים אתה לא נותן להם לרדת 

בתפילה צ'יק צ'יק  בכלל. הבנת? אתה עולה עד למקום במחשבה!!

צ'יק. עד שהנפש של האדם מגיעה למקום של הדינים  ושמה ממתקת 

ה נותן להם לרדת. הבנת? . כמו רבן גמליאל הוא לא הי?אותם הבנת

תן לו לכוח ללמוד תורה ה נלהם לרדת הקב" שהוא לא היה נותןבגלל 

בעמידה ולהתפלל בעמידה זאת אומרת כל היום היה לו מצב של עמידה. 

האר"י הקדוש אומר שהוא היה  ?למה "בעל החותם"לכן הוא נקרא 

תק עולה בחותם. ותהילתי אחתום לך: עד למקום של הדינים והיה ממ

אבל לפעמים גם בן אדם שחוזר בתשובה  .אותם. טוב זה רבן גמליאל
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ועוד אם יש לך מקום או זמן  .גם~לי~אל. גם לי שייך ה' :ואתה אומר

ביום שאתה עולה למקום הדינים ואתה ממתק אותם אז כל היום אתה 

  וניצלת מיזה. ת ּובחר

 

 

  שלהובין דרחימותא:שלהובין דרחימותא:  

 ,ות בפסיקת פהאתבטייב להאהבת ה' זה לא ח :תוכו רצוף אהבה 

ות בפסיקת פה!! אתה אתבטה' אני אוהב אותך. זה לא חייב להלהגיד ל

זרום אהבת ה'. רבי ישראל בעל תובמוח שלך  ,יכול אפילו לשתות תה

והוא  .שמתי שאצל בן אדם כבוש בלשון שלו בפה שלו :שם טוב אומר

זה  .לבזה סימן שזה אהבה שרופה בתוך ה ,לא אומר דברים של אהבה

ניקרא שלהובין דרחימותא. זה התכלית הכי גבוהה להגיע. יש בן אדם 

שהוא צריך לדפלם את זה להגיד דברים של אהבה. אבל יש אהבה 

נכנס בך אהבה  בקוצו של יוד. למשל אתה טובל במיקווה ,שהיא בכתר

ישר אתה ממתק ועולה. אתה מתעסק בדברים גשמיים? זה לא דברים 

זה התכלית שכל אחד צריך להגיע לזה. הבה יוקדת גשמיים נכנס בך א

תבריר כולה. אבל מה עושים? אם אני יעבוד על יזה נקרא ובמחשבה א

. אז רבי נחמן אומר תמיד תדבר ותדבר, עד ייתפסמחשבה הדיבור לא 

שהדיבור יהיה לו כוח לכבוש לך את המחשבה ואז שנצור לבן אדם. מלך 

תוך המוח של היהודי אז אתה אסור ברהטים: מתי שאהבה נקבעת ב

תראה שהוא ימעט בדיבורים. הדיבורים יהיו קצרים כי הוא כבר קולע. 

אתה הבנת? אתה תצטרך שמחה אתה פתאום תראה איזה פסוק 

ניתנו: ותיכף ומיד השמחה תעשה ישמופיע בו שמחה. שמחנו כימות ע

   .מאליה
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  מהפך אותו לאוהב:מהפך אותו לאוהב:

בזה שמעלה את חברו לכף זכות אז רבנו נותן עצה כזו מתוקה ואומר: ו

 ,אפילו אם בן אדם חשב עליך דבר לא טוב) ו(ליקוטי מוהר"ן קל" בו חברו יחזור

 ה' יוריד לו שני שיכליים שלוש. ובשנייהילך לבית יהוא 

עד שהוא יגיד למה עשיתי ליהודי הזה ככה? אבל אם אתה תכנס 

ניסתה להסביר רגע אני רוצה רק להסביר לך. האא  ,ובא לחבר בׇ◌ לקר

לו? אז הוא ינצח אותך. הקב"ה נתן לי לראות את זה כמה פעמים משהו 

 פלאי פלאות. 

ושהגעתי לבית התחלתי  ,פעם יהודי אחד ביזה אותי בשבת קודש

לבכות עמד לי החמין בגרון, אמרתי למה הוא עשה לי ככה? עשיתי לו 

וא הכנסתי לו אנשים ה ,כל כך טובות טיהרתי לו את כל המקום

אני הגעתי הבית  .א ביזה אותי ליד כולם הוא ואח שלוותרומם. והה

לא עבר לי  ,םוהנגרוע מגי הצער הרגשתי יותרמוהתחלתי לבכות 

וקיימתי את התורה  אכלתי קצתואני באמת לא עשיתי לו כלום  ,האוכל

והתחלתי לקרוא עליו תהלים  .הזו של רבנו קראתי את התורה הזו קל"ו

ל ההרגשים חשבתי לעצמי לך תדע מה היה צריך ועשיתי ביטול כ

א בייש אותי ליד כולם לך תדע מה לקרות לי? והצער והבושה הזו שהו

עליו ספר תהלים ואמרתי אני עכשיו לא מבין!! ואמרתי  .מניתמתק מה

כר הזה ליהודי הזה שעשה שמגיע לי על זה שכר אני נותן את ה לה' אם

י ולא שתיתי וכל הזמן געיתי לי שבת הכי מתוקה בעולם שלא אכלת

. ובמוצ"ש החלטתי ללכת אליו לבית לדפוק שני נקישות ולבקש בבכייה

אבל  !!!ממנו סליחה. אתה מבין איזה אההבל משוגע הכי גדול בעולם

כי רציתי לראות איך עצה של רבנו מתקיימת.  ,אמרתי אני עושה את זה

הוא יצא הוא ? דפקתי בדלת שלו מה קרה ליהודי אני רקאתה יודע 

התחיל לרעוד הוא התחיל לנשק אותי לבקש ממני סליחה כמה פיוסים 
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אתה  אבל אם ומאז הקב"ה יעיד עליי הוא נהפך לי לאוהב הכי גדול.

הולך בדרך ואתה אומר ה' מה הוא עשה לי? אז הוא יכול גם ח"ו 

להמשיך. אבל אם אתה מבטל כל ההרגשים אז אתה מהפך אותו 

 .לאוהב

 

  

  

  ה' ישרים משמחי לב:ה' ישרים משמחי לב:פקודי פקודי 

אבל הוא מחכה  הוא יכול לחצות. ילד קטן יכול לחצות במעבר חציה? כן 

ככה שמישהו גדול עובר איתך אתה מקבל  .לילד גדול שיעבור איתו

 אומץ אתה מקבל ביטחון. מה קרה לכל הדור הזה? התרופפו. 

ומסכן  ,כי סיפרו לנו מעשיות יפות על צדיקים גדולים ונוראיםלמה? 

אומר והבעל תשובה אומר איפה אני? מתי אני יזכה לזה? ואז בא רבנו 

לא!! אדרבה דווקא בגלל שאתה הייתה רחוק דווקא בגלל שהיה לך 

יותר מכל  ,זכות לרדת אז יש לך זכות לעלות בעליות הכי גדולות

הצדיקים הכי גדולים. כי אותך הקב"ה יחבב כי אתה עכשיו עושה 

. זה שקשה לך לשמור שבת זה לא אומר קידוש שם שמיים בכל רגע

שאתה צריך להרגיש את עצמך רחוק מה'. כי הקב"ה יילד לך את 

   הקושי הזה בשביל שאם אתה תשמור שבת

אח"כ שייצא השבת אתה תהיה הבן אדם הכי שמח בעולם. בשביל  

שאתה תהיה שמח מצד היהדות ולא מצד הוללות. מה זה מצד היהדות? 

 משמחי לב:  זה פקודי ה' ישרים

 

 

  

 - 56 - 



  זה לא שכל והגיון:זה לא שכל והגיון:

בחיות אז לפחות אני אומר כמה  לא התפללתיואם לא שמחתי בתפילה 

אני לא יודע אם הבנתי את  .שהתפללתי הקב"ה תודה רבה ,מילים

 .התפילה או לא הבנתי אבל תודה רבה אלוקים שהתפללתי תפילה

 פה אתה מפעיל לב לא שכל והגיון.עכשיו 

אז אנשים התקדרו  ,מוד באימה ויראה לפני הקב"האבל צריך לע !רגע

ובמקום שיהיו בשמחה מהתפילה הם יוצאים עם מרה שחורה. אז להם 

אני מתפלל. אז  לפחות אבל ,אני עכשיו לא מגיע לי חיות מהתפילה

אני יגיד איזה שתי אני יגיד תיקון הכללי ש החיות שלי זה אחרי זה

עולם תדון אותי לכף זכות אפילו  דפים ליקוטי תפילות. תראה ריבונו של

שלא היה לי חיות בתפילה אבל אני התפללתי את כל התפילה לא 

הפסדתי קורבנות כלום!! אז ריבונו של עולם מגיע לי משהו נכון? עולם 

ועולם הזה אני לא רוצה. אז מה אני רוצה? תן לי  אני מוחל לך עליו. הבא

  להיות שמח.

  

  

  כינור דוד:כינור דוד:

רדיצ'וב הוא היה סנגורם של ישראל הוא היה כל כך ר' לוי יצחק מב

 .אדוק ודבוק בלבות של אש אחרי ה'

רבי נחמן מברסלב אמר שמתי שר' לוי יצחק היה אומר שם אלוקים 

 היה מעמד הר סיני יוצא לו מהפה. 

ולפני שהוא נפטר הוא אמר לאחד התלמידים  ,היה כל כך אוהב לאלוקיו

לבנים ואני פועל גאולת עולם של נחלי  שלו תלכו תקנו שלושים קיטלים

הוא נפטר קברו  ח"כאהגלות. והם היה להם אמונה בר' מברדיצ'וב 

עלה לשמיים. היה עומד בכסא הכבוד באו מלאכי השרת רוצים  ,אותו
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 להיכנסללוות אותו לגן עדן. ואז הוא אמר לקב"ה אני לגן עדן לא רוצה 

ה גן ייתי איתם. אני לא רוצאני השארתי אנשים בעולם שבורי לב ואני ה

צדיק גוזר הקב"ה מקיים. באו מלאכים  !עדן אני רוצה גאולת עולם

 אמרו לו ר' לוי יצחק אל תידחק את השעה.

אבל בוא תיכנס ? בסדר לגן עדן לא, אמרו לו המלאכים אתה יודע מה 

להיכל של דוד המלך אתה אוהב כינור נכון? רק תשמע קצת צלילים של 

אבל אתם מחזירים אותי לפה? אנחנו  ,מהעולם הזה רגעתידוד המלך 

ומי רואה את כל זה? אחד מהתלמידים שלו הוא  מחזירים אותך לפה.

ואז הכניסו את ר' לוי יצחק להיכל של דוד המלך,  .היה בעל חזיונות

ודוד המלך לקח את הקשת של הכינור עשה הולכה והובאה ועד היום 

מלך, הוא שכח את העולם הזה איך בהיכל של דוד ההרבי מברדיצ'וב 

ת א טעו אם אנחנו פה לא נעוררשלא ת ?הוא נראה בכלל. אתה מבין

 .שלא יהיה הם יגידו זה לטובתך הרחמים של ה' אז צדיקים למעלה מה

צריכים להמשיך שמחת חיים  ,אבל אנחנו פה צריכים להמשיך רחמנות

  הכל!!ואז הקב"ה ייתן לנו 

 

 

  

  לא בדרכים שלהם:לא בדרכים שלהם:

אומר שהבעל דבר הקים הרבה מפורסמים של שקר ה' ירחם  נתן רב 

אפילו  אני לא מצווה לחפש מה ומי. אבל אם אני רואה נקודת אמת 

מהשקרים הכי גדולים אפשר להוציא נקודת אמת. והקב"ה יתעלה 

סומך צדיקים ה': והבעל תשובה הוא  .צדיקים גם שמו לעד העמיד

 צריך להיזהר בשני הכיוונים.
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עתא יר!! אני לא רוצה שום דבר. ומהצדיקים אני יכול בסמהשק

לא בדרכים שלהם. כי אבל  מיא להתקשר אליהם וללכת בעצותיהםדש

דרכים של צדיקים מי יבין דרכים של צדיקים? דרכים של צדיקים זה 

היה חומרות זה היה קדושה זה היה יראה משהו נורא ואיום. אבל אצל 

יך: לחפש עוד מעט טוב מה עשיתי החוזר בתשובה אני היום ילידת

 דברים טובים ולספר אותם לפני ה'. לקחת  טוב?

  

  

  אל תפתח את הפח:אל תפתח את הפח:

הוא לא רופא הוא פשוט מגלה לך שאין לך  מר שרבנונתן מברסלב ארב 

בכלל שום מחלה. אז היהודי שמח. כי כשאומרים לבן אדם אתה חולה 

ית עברה אז בן בעברות אז אתה עושה אותו חולה. אתה פגמת אתה עש

 אדם נהיה עוד יותר חולה. 

שיש ריח לא טוב בפח לפחות המכסה  יורבנו נתן על זה משל: שמתי

עושה את הפעולה שלו הוא שומר שהריח לא יהיה נודף לסובבים אבל!! 

. אלו שעובדים וצא ממנוח את הפח וואי איזה ריח לא טוב יאם אתה פות

רק עובר ליד אלו  ם בבוקראבל אני לפעמי ,בזה אז הם לא מרגישים

אני מכסה את התפילין זה ריח לא  ישר אשפה אזה שאוספים את פחי

בתוך העניינים מעמיסים לא  יםנעים בכלל. והם אתה רואה אותם רגיל

מרגישים כלום. אז רבנו אומר המכסה של הפח הוא נועד לשמור על 

ים הריח שלא ייצא. אותו דבר אפילו שאדם עבר מה שעבר ברגע שבא

שאין להם כוח של צדיקים אמיתיים אפילו שהם מתכוונים  ,מוכיחים

לטובה אבל הם עושים לך פעולה הפוכה כי הם מעוררים לך את 

הם  ,המעשים הלא טובים. ברגע שהם מדברים איתך מפגם הברית

אבל הם מעוררים לך את כל הקישקע שלך וזה יוצא מדברים מדבר נכון 
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עזוב אותך  :אבל כשבן אדם אומר לך .רותואתה יכול לעשות עב ,החוצה

גם אם עברת אלף פעם על התורה סמוך על הצדיקים האמיתיים תן 

פרוטה לצדקה תגיד תיקון הכללי בוא לאומן ראש השנה. אפילו אם 

ואתה תתחיל להשקיע קצת מיקווה  ,יהיה בך פצע וחבורה ומכה טרייה

מחשבות לא  קצת תיקון הכללי וזה עוזר!! הנה פתאום קצת פחות

רים של וביטובות. ולאט לאט אתה מתאזן. אבל ברגע שאתה שומע ד

תוכחה אפילו שהמוכיחים מתכוונים לטובה אנחנו לא נלחמים איתם!! 

    אבל הפעולה שהם עושים זה לא הפעולה שהקב"ה רצה.  

 

 

  

  לזרוק את השכל:לזרוק את השכל:

 שכל. למה לאה זכתה ביעקב אבינו?הת אזרוק ללאה  זה ראשי תיבות 

והיא לא  ,כי היא זרקה את השכל. אמרו לה את נופלת בחלקו של עשו

שמעה לאנשים והיא גם לא התווכחה איתם. עמדה בפרשת דרכים. כת' 

ועיני לאה רכות: אומרים חז"ל שהיא בכתה כאלו בכיות לפני מרנא 

ומה היא הייתה מבקשת? כתוב בתנא  .דבשמיא עד שנשרו ריסי עיניה

היא רק אמרה  ב שהיא לא חמדה את יעקב בכלל.דבי אליהו זכור לטו

יהי רצון שאני לא אפול בחלקו של עשו. עד שהופיע אליה בעל הבירה 

העולם שלי ולא כיראות יעקב. לא מה שיעקב רוצה לישא!!  :אמר לה

  בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה}ויהי  {אעבודך ברחל בתך הקטנה שבע שנים

 ,את זוכה להתחתן עם יעקב יית לפניבגלל שבכ אלא אמר לה הקב"ה 

ואת תביאי את רוב השבטים ואת תביאי את שבט לוי שכל הלויים 

 ,והכוהנים יוצאים משבט לוי ומשה רבנו גואלם של ישראל יוצא מלאה

יהודה ומלכות בית דוד ר' ישראל בעל שם טוב ר' נחמן מברסלב יוצאים 
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אתה מבין? אם  מלאה. למה? כי היא לא שמעה לשיחות של האנשים.

בן אדם יסית אותך טיפה מרבנו תגיד לו אני מכבד אותך בתור יהודי 

 אח שלי היקר על אומן ראש השנה אני בחיים לא מוותר!!! !אבל

 

 

   

    ::''פשוט לדבר עם הפשוט לדבר עם ה

הקב"ה בעל הבית של העולם הוא ברא את העולם בדיבור. אתה רוצה 

 לחיות בלי דיבור?
יודע כמה חכמים היו בעולם? תסתכל אתה רוצה לחיות בחוכמות? אתה 

בער אנוכי מאיש ולא בינת  :חכם היה בסוף אמר על שלמה המלך איזה

ם בפה שלנו? לא למה הקב"ה לקח כאלו ראשי עם ומשגר אותאדם לי: 

נדבר על הנפילה שלהם כי הנפילה שלהם היא לא  ח"ו בשביל שאנחנו

יו צדיקים כמה תראה כמה ה ,תעלה ולא תוריד אותי. אלא כדי שנלמד

 היה אהוב לאלוקיו ובכל זאת  מתי שהוא לא ציית את ה'  אז הוא נפל.

אז אנחנו על אחת כמה וכמה שנתן לנו הקב"ה נשמת רבנו הקדוש  

למה המעלה של דוד המלך  :שהוא אומר לך תשמע ,והנורא נחמן מאומן

 ומה זה .ע"ה הייתה גדולה? כי הוא דיבר עם ה' וזה בחינת רוח הקודש

רוח הקודש? זה לא שאתה תדע עתידות כמו שאנשים צדו מאות נפשות. 

וכו.. זה כל זה שטויות והבלים. שלמה  "האולטרסאונד"זה קוראים לו 

אתה האלוקים לבדך ידעת את ליבות בני אדם: אז מה זה  :המלך אמר

שתסייע אותך לעשות דברים קדושים. אתה  רוח הקודש? יהיה לך רוח

אום מרגיש כזו משיכה ונהירה לרוץ למיקווה קם בבוקר אתה פת

זה נקרא  .להתעטף בציצית ולהניח תפילין יותר מכל ההנאות שבעולם

רוח הקודש!! רוח הקודש זה לא עתידות!! סלח לי אתה מבין בשידוך? 
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יתחיל לגלגל את העיניים יגיד לך כן זה השידוך שלך מה פתאום!! זה 

נן ומנחש ומכשף ושואל אוב שטויות והבלים. כת' לא ימצא בך מעו

אז מה זה רוח הקודש? יהיה לך רוח  וידעוני ודורש אל המתים:

 שתסייע אותך לעשות דברים קדושים.

 

 

  

  דור שכולו זכאי:דור שכולו זכאי:

ר' שמואל הורוויץ אומר אין בן  .אנחנו נמצאים ברוך ה' בדור שכולו זכאי

ר ר' דוד בא אלא בדור שכולו זכאי. איך תדע אם הדור כולו זכאי? אמ

שמואל הורוויץ אם תראה צעירים חוזרים בתשובה זה הדור כולו זכאי. 

היום בן פורת  ,פעם הייתה יכול לספור על האצבעות מי חוזר בתשובה

יוסף צעירים מתאבדים על ה' תבוא לאומן ראש השנה תראה צעירים 

קופצים שמחים אתה הולך לקברי צדיקים אתה רואה צעירים והם 

אבל לא!!  לא רוצים  ,כל העולם לשרוף אותו בתאוותיכולים לקחת את 

יש  מפחדים לעשות עבירה תאוות הם טובלים במיקווה תיקון הכללי

להם יראת ה' טהורה. מאיפה זה בא? בגלל שהאמנו מאמינים ועתידים 

 להאמין בצדיקים האמיתיים.

בי נחמן ר .זה לא גדולה שצדיקים גדולים יעבדו את ה' ?אתה מבין 

מישהו מסכן שאין לו זכות אבות והוא  אומר אם אתה רואה מברסלב

רה. אתה מבין? שם אתה לא יכול ליראות אנשים ּבבאיזה מעגדל 

אתה יכול לראות רק שטויות ושש בש. אתה לא תיראה איזה  ,צדיקים

 מישהו בא אליך תשמע אחי התבודדות. אתה יכול לראות משחקי פוקר.

בתשובה. אתה יודע מה זה? פתאום  ופתאום בגיל שלושים בן אדם חוזר

פתאום העיניים  ,פתאום מתחיל להגיד תיקון הכללי ,מתחיל להתפלל
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כל אחד לשים בלב ולתת הערכה כל  שלו נישאות לה' חברה טהורים!!

 אחד לבחינה שלו. 

  

  

  רק את אבא:רק את אבא:

כל יהודי בטבעו הוא רוצה את השורש שלו. תיקח ילד תבריח אותו 

. פעם  !!אני רוצה את אבא שלי ,לצעוק לבכותמאבא שלו הוא יתחיל 

אחת אני ראיתי יהודי שהלך קצת לשתות קפה והילד שלו ילד קטן 

אני רוצה  ,מתוק מדבש פתאום התחיל לבכות כאלו בכיות בציון של רבנו

 ,את אבא איפה אבא? ובאו חברים של אבא שלו להרגיע אותו והוא בוכה

הוא כל כך פתח לי את הלב להגיד לא!!  אני רוצה רק את אבא ובוכה . 

כאלו תהלים בדבקות עם ה' ובבכייה. אח"כ אבא שלו בא הוא קפץ עליו 

כך אמרתי מלך מלכי המלכים כל  להוא פתח לי את הלב כ וחיבק אותו.

עם ישראל הם רוצים רק אותך. אני רוצה רק את אבא שלי אני רוצה 

של עולם. ילד  בונורישאבא שלי שבשמיים יחבק אותי. אני אוהב אותך 

ודי רוצה את קטן נתן לי להבין את כל העולם הזה בשנייה אחת. כל יה

   הימינו תחבקני של ה'.

 

 

  לכבד את רבי נחמן: לכבד את רבי נחמן: 

מישהו התקשר אלי אומר לי סבג שמעתי אותך ואני מתחזק אמרתי לו 

סבג יש לי קצת מניעה תודה לקב"ה שעשה אותי שליח כזה. אבל 

א יודע מה לעשות לפסוק לכאן או לכאן? יש לו מניעה . אני לניין אומןבע

לא משנה כרגע מה. אז אמרתי לו תשמע נשמה טהורה אנחנו סמוכים 

על תלמידיו של רבנו שהם קיבלו דעת נכונה וברורה. ואמר רבי שמואל 
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 ,הורוויץ שאם בן אדם לא יוצא לו לבוא לאומן על כל פנים שיסע למירון

 רון אתה משיג פי שניים.כי מה שמשיגים באומן במי

   אבל תשמע!!  

חלום אם  והוא עשה שאלת ולי חסידי ברסלב פעם היה במירוןדאחד מג

תחשבו בצערו מין השמיים. ובלילה בא אליו לנסוע לאומן או לא? אז ה

אתה תקבל את ורבנו בחלום ואמר לו תשמע אתה יכול להיות במירון 

מתגעגע? על האנשים שיש התיקונים שלי. אבל אתה יודע על מה אני 

מה שתעשה תעשה אבל זה לא פסיעות   .להם מסירות נפש לבוא לציוני

ואני נכנס לבית  ,שאני בא ועוד פעם רואה את הרוסים המגעילים האלו

כולו ערפל וריחות לא טובים וכו.. ואני אומר אף על פי כן אלוקים זה 

שלם שכר דירה אני רוצה לכבד את רבי נחמן. ופתאום צריך ל ,לכבודך

משום  אדרכים. רבנו אמר חיי שאני לא מקנ וטלטוליומניעות בדרכים 

אחת ביקשתי מהקב"ה שיראה לי מה השכר של דבר בעולם. אבל פעם 

הפסיעות שמקורביי עושים כדי להגיע אלי? אמר הקב"ה לרבי נחמן 

וכל צבא השמיים וכל , אני בראתי אוריאל, רפאל, גבריאל, ומיכאל

מלאכים יותר מן אבל מהפסיעות שבאים אצלך נבראים   המלאכים.

זה מלאכים של מסירות ש בגלל המלאכים שאני בראתי. אתה מבין?

   נפש!!.
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  נכון ליבכם:נכון ליבכם:

ֶכל ואתה אומר לו תשמע תבדוק את תה מורה ליהודי דרך ׂשכשא

באים שואלים  יתסתכל תברר עליה פרטים זה לא טוב. גם אלי ,השידוך

. תגיד אתה מכיר את פלוני בן פלוני איך הוא? והקב"ה אותי תמיד

יהודי אף פעם אי אפשר למוד אותו אבל  ,מזכה אותי לענות לשואלים

אני אומר לשואל או לשואלת אם יהודי אומר תיקון הכללי ויש לו דיבור 

באים  .בטוח שהוא יקים בית נאמן בישראל ותפילה עם ה' נכון ליבכם

יך הוא? איך הוא במידות שלו? מאיפה אני אלי אנשים שואלים נו א

יודע? אולי היא תצעק עליו הוא יעיף עליה סלט מטבוחה מאיפה אני 

יודע? איך הוא עניו? בן אדם יכול להיות עניו לפני החתונה ואחרי 

החתונה הוא יכול להיות קרנף בר מינן. מה זה מידות קונים בסופר? 

 אז ן אדם יהיה לו התבודדותאיך הוא כעסן? זה שטויות והבלים. אם ב

 שבעולם חביבת ליבי אפילו תצעק עלי כל הצעקות היא אישתיתמיד 

 זאת אישתי!! 

 

 

  תביא את הילד לרבנו:תביא את הילד לרבנו:

מספר רבי ברוך תלמיד רבי ישראל הבעל שם טוב איך הוא הצליח 

להביא לעולם את רבי שניאור זלמן מליאדי. אמר לו הבעל שם טוב אף 

 תחבק ֶדהׇ◌ אותו לש תיקחלו נשמה כזו אלוקית  יש ,פעם אל תלמד אותו

 כזו נשמה לו יש כי? למה לו ותברח שם אותו תשאיר אותו ותאהב אותו

-ד אותו וייצא ממנו שנימֶ ׇ◌ ליחבק אותו ואז הוא יְ י סוף האין אצילית

 אור. שני אורות הוא יגלה חסידות והלכה.

 - 65 - 



ילד שלי לא יגיד ה אדם גם אתם תחוסו על הילדים שלכם ושלנו שבן

קטן. שתוק!!  אם הוא יראה מראות כאלו של אומן ראש השנה הקב"ה 

 לך אותו כל החיים. הרי מה הוא יראה שם?  יברך

טובה לר' נחמן אפילו שבגיל שמונה או  מוקיראני  אחד אמר לי עד היום

והייתי כל הזמן מתגעגע לרבנו אבל לא  ,תשע אני באתי אצל ר' נחמן

אויר. אני נוסע בשביל אקדחים  יות את האקדחילציון!! רציתי רק לקנ

אבל הנה תראה היום אני חזרתי בתשובה. חזר בתשובה הקים בית 

בן אדם הברוך ה'. בסדר לפעמים בן אדם קשה לו קצת בהוצאות אני לא 

אבל אם בן אדם הביא את הילדים שלו לרבנו  ,שיגיד לך מה לעשות

תראה בהם פרי קודש  יבוא יום שאתה ,תנשק את השמיים ואת הארץ

 הילולים.

 

 

  

  בכייתו של ירקן פשוט:בכייתו של ירקן פשוט:

מי יודע מה אתה יכול לפעול  ,אם אתה עובד אז אל תקלל את המזל שלך

בעבודה? אתה יכול לפעול אפילו יותר ממה שצדיק גדול פועל!! פעם ר' 

ישראל בעל שם טוב ע"ה ביקש מה' שיראה לו מה זה לב? והבעל שם 

אחד פשוט מוכר  אדם מנחה ויצא לעומתו בןטוב בדיוק סיים תפילת 

וכשהוא הגיע לבית הכנסת כבר הסתיימה תפילת  .ירקות ורץ ורץ..

מנחה. ואז האדם הזה שהפסיד תפילת מנחה התחיל לבכות כאלו בכיות 

של עולם אין לי כלום  ריבונו :של געגועים וכיסופים לחי החיים ואמר

הגעתי בזמן והיה בוכה. א ול ,בעולם רק התפילה הזאת גם זה הלך לי

אבל  יפה התפללת אמר לו אתהוהאין סוף אצל הבעל שם טוב  ואז הופיע
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חברה  למעלה, התפילה שלך כל הבכייה של הירקן הזה הרימה את

   יקרים העיקר געגועים וכיסופים לה'.

 

 

  המתן:המתן: 

ויש לך גם איזה פינה טובה  ,למשל אם יש לך עשרה קילו עגבניות 

של קילו עגבניות אבל שאתה בעצמך חרשת  ,ינה שלךאו בג ,בשדה

 ,ובודק והבאת זבל אורגני ושמת וכל יום היית יוצא ,ועידרת וזיבלת

והלכת לטמבור וקנית ממטרה ונתת מים ואחרי שלושים יום צמחו 

קה והיא תעשה את והתפללת לקב"ה שיוציא שמש מנרתי ,עגבניות

ואחרי זה  אתה  ,ה טעיםבשביל שסלט המטבוחה יהי העגבניות אדומות

תאכל את העגבניות האלו זה יהיה יותר טעים מאשר יביאו לך עגבניות 

 ,אפילו עטופות יפה מחו"ל ביבוא הכי טוב למה? כי אתה עמלת על זה

 טעיםהיה לך זה  אז  ,ושאכלת את זה,ויגעת על זה  ,טרחת על זה

 

וחני ואתה רבי נחמן מברסלב אומר כל דבר שאתה משקיע בו כוח רולכן 

הסוף שלך לראות ישועה גדולה כל דבר!!   ,בסוף ,לא רואה תוצאות

תתמיד שתראה אתה תפילה אתה לא רואה תוצאות על המקום אבל 

 ,כל מיני מעברים של פעם עצבות קצת אולי יהיה לך, אז קון הכללייבת

עזב אותי?  חס ושלום אני לא עזבתי אותך  ′מה זה ה ופעם משהו אחר,

תרחק ממני חושה לעזרתי ה'  אל אלוקי  ʹל תעזבני הא"לעולם 

  תשועתי"

בית אתה יכול לבנות מהר וואלה בתפילה זה כלל שלא רואים תוצאה!  

ך מישהו חבר שלי בנה בית מדרש תו טובים, אם אתה מביא בנאים
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במהירות נו!! אז ראית תוצאה ששה חודשים בית מדרש מאד גדול 

 בנית השקעת זהו.

הקדוש אומר שאתה מתקרב לצדיקים אמיתיים שאתה  תפילה רבנו 

שאתה רוצה להתקרב לצדיקים דבר ראשון אתה  ,מתקרב לחסידי אמת

 מידת המתן צריך לעטר את הלב שלך במידת המתן מה זה מידת המתן?

זה כשאני מתפלל ואני עדיין לא רואה תוצאות.  אבל אני מקבל עלי לא 

ילה . תפילה זה לא שאני רוש תפיפהלהפסיד את מה שהתחלתי זה 

תפלל יהיה ישאני אלא מתי עכשיו מתפלל ואחרי זה אני מקבל תוצאה .

 לי חיות לא לחזור על דברים לא טובים שעשיתי.

 

 

  

    דרך ארץ:דרך ארץ:

אמרו חז"ל: אלמלא לא ניתנה תורה היינו לומדים דרך ארץ מכל חיתו 

משהו.  מהחיות היינו לומדים דרך ארץ, כי כל חיה נכונה לאיזה -שדי

קל, תמיד דואה. לעומתו  -גיבור, לא מוותר. הנשר -הנמר הוא עז, הארי

"דמה לך דודי לצבי או לעופר האילים על הרי בשמים", למה עם  -הצבי

ישראל נמשלו לצבי? כי הצבי הולך כל הזמן למקומות של ריח טוב. ר' 

נתן מברסלב אומר: למה? כי הצבי זה החיה הכי מבוקשת ביער. 

כולם רוצים לתפוס רק את הצבי, ככה זה  -, הנמרים, הזאביםהאריות

הקב"ה נתן לצבי שבשני אבל , חזק הכלבים יש להם חוש ריחומה'. 

מקומות נאבד לכלבים חוש הריח: איפה שיש מים, ואיפה שיש עצים 

עם ריחות טובים. הצבי תמיד הולך למקומות שהכלבים לא יוכלו לזהות 

דודי לצבי... על הרי בשמים". הצבי הולך איפה שהוא נמצא. "דמה לך 
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הם ש אבל עד -הכלבים רודפים אחריוולהרים איפה שיש פריחה, 

 מגיעים למקומות של הבשמים ומפסיקים להריח.

ר' נתן אומר: כך בסוד נשמות ישראל. נשמות טהורות, תמיד ללכת 

למקומות שיש ריח טוב. חזרת בתשובה, התקרבת אל אדוננו רבינו 

לא לחטט בנגעי  -למקומות של ריח טוב -' נחמן מברסלבהקדוש ר

כשאני מתקרב  -הנפש, ולזכור טוב: "ואני קרבת אלוקים לי טוב"

לקב"ה זה טוב, כשמישהו אחר מקרב אותך זה משהו אחר. שאני אדבר 

"ואני בתומי תמכת בי". כי אם בן אדם  -עם ה', שאני אשיח עם ה'

"ותציבני לפניך לעולם".  -"ההולך בתמימות אתה תקבל תמיכה מהקב

הקב"ה כל הזמן ייהנה ממך, ייהנה ממני, ייהנה מכל יהודי. כי הקב"ה 

ברא את העולם בשביל לקבל נחת רוח מנשמות ישראל, זה הנחת רוח 

 לקבל נחת רוח מהנבראים. -שיש לקב"ה

 

  

    

        בצורה קלילה:בצורה קלילה:

התנוסס". "נתת ליראיך נס ל -בן אדם לא צריך להזמין לעצמו ניסיונות

איך האדם יביא את פרנסתו, איך הוא יזום שיהיה לו שמחה, איך הוא 

יגרום שיהיה לו אמונה? כי אדם צריך לעשות דברים שיובילו אותו 

לכיוונים של אמונה, כי כשאדם יש לו אמונה ר' נחמן מברסלב אומר: 

לא החיים שלו פשוט, חיים טובים, שקטים, ורעננים, הוא לא בהול ו

רוגע, כי הקב"ה באין לו רוח סערה, הוא פשוט מתנהג במתינות וסעור, 

רצה שתרד לעולם הזה, ושאתה תבחר דווקא דרך העולם הזה מקומות 

הקב"ה נתן אז בגלל שקשה לכם ולנו לבחור בדור הזה,  אבלשל אמונה.

לנו צדיקים ואחד מצדיקי הדור זה היה ר' נחמן מברסלב, שהוא גילה 
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מיני כיוונים שיהיה קל ליהודי להגיע ליעד שלו כל מיני נתונים וכל 

כשלא מקורבים לצדיק כמו ר' נחמן  כיבצורה קלילה, לא בצורה קשה.

מברסלב או כמו העצות שלו, אז "וימררו את חייהם בעבודה קשה 

אם בן אדם מתקרב לדרכי דת כי בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה". 

הוא יכול גם במקומות של  י צריך זהירות כ ויהדות והוא בעל תשובה,

יהדות לאבד את הסבלנות. אבל ר' נחמן מברסלב העצות הראשונות 

 שהוא נותן זה קודם כל "ואני בתומי".

לא  -כל דבר שיש בו שכל אל תתעסק איתו. דבר שיש בו חקירה

 תאמץ את זה. -להתעסק. דבר שיש בו אמונה פשוטה

 

  

  אשרי תמימי דרך:אשרי תמימי דרך:

 -ק: "אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה"ר' נחמן מברסלב רק בפסו

 מה סודותתפתח ליקוטי מוהר"ן ותראה מה הוא כתב בתורה א', כ

פלאים וסודות הבריאה רק מפסוק אחד בתהלים. אם היה עוד פסוק נ

איפה צמצם את זה? היה צריך לכתוב עוד ליקוטי מוהר"ן. ודוד המלך 

ימי דרך". אשרי מי תורה א' זה כלול בפסוק "אשרי תמכל התהלים וכל 

נר זה אני מדליק לר' שמעון בר  -שנכנס לעבוד ה' בתמימות. מדליק נר

יוחאי. הקב"ה אני מאמין שר' שמעון בר יוחאי חי וקיים בשמיים, אני 

אני רוצה להיות יהודי טוב, יהודי כשר,  -מבקש ממך ה' יתברך

אני רוצה לקום להתפלל בשמחה, באמונה. אני לא רוצה  -הקב"ה

השתמש עם זכות, אבל זכות האבות בוודאי שיכול לעמוד לי. הרי משה ל

רבינו שעמד לפניך בתפילה השתמש גם בזכות אבות  ואמר "זכור 

אז אני גם,  -לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך" 

ריבונו של עולם, מדליק נר ומבקש ממך שיהיה לי שמחה בבית, שיהיה 
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מוד, ושכשאני אלמד אז, "מה נמלצו לחכי לי חשק לפתוח ספר ולל

מותר לבקש את זה מה', זה תמימות. ממי אתה  -אמרתך מדבש לפי"

רוצה לבקש את זה? לך תבקש ממישהו אריכות אפים. אבל ה' הוא טוב 

רבינו  -הקב"ה אתה יכול לבקש ממנו הכל. "טוב ה' לכל"  -ומטיב

לכן דוד המלך אומר: לכל הדברים. רק לא מורים לאדם מה לבקש. 

 פותח אלפא ביתא "אשרי תמימי דרך".

 

 

  

  יסוד ושורש העבודה:יסוד ושורש העבודה:

תתקשר אליו. למה? כי כל  -יש לך סבא תימני, מרוקאי, עיראקי

הדורות הקודמים שלפנינו לא היו צריכים להיכנס לשמוע שיעור 

בליקוטי מוהר"ן. היה צדיק גדול מורם מעם, קדוש ונורא ר' אלכסנדר 

ו ר' נחמן מברסלב אחד הצדיקים שהוא משבח זה את ר' רבינ -זיסקינד 

אלכסנדר זיסקינד. לפני שהוא נפטר הוא לקח את האצבע שלו ואמר: 

דילגתי את העולם. איזה צדיק פשוט!  חיבר ספר יסוד ושורש העבודה. 

משהו מפליא לעשות. אדם מתחזק  -אני קראתי את החיי יום יום שלו

היה  למשל הואזה היה  פשוט מאוד.שם אתה רואה שכל ההנהגות שלו 

היו קונים טבק ובן אדם  -אז לא היה סיגריות בקיוסק -לוקח סיגריה

סיגריה רבע שעה במינוט  מגלגלסיגריה. אמר: לפעמים הייתי  מגלגל

את הסיגריה הייתי בוכה  מגלגלחמש עשרה דקות, וכשהייתי  -של זמן

ל עולם, אין קטורת, ועושה תשובה ומודה לקב"ה, ואומר לה': ריבונו ש

אין בית המקדש, אז לפחות את העשן של הסיגריה תיקח לך... הוא 

היה תמים משהו מפחיד...כשהוא בא למגיד ממזריטש המגיד ראה את 

הדיוקן שלו, ונזדעזע ממנו. אמר לו המגיד ממזריטש: אסור לך לשמוע 
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אותי אומר תורה, כי אם אתה תשמע אותי אומר תורה זה יפגום לך 

 תמימות. תחזור ותמשיך לעבוד את ה' כמו שאתה.ב

זה בדיוק הדורות הקודמים. הדורות הקודמים אתה לא צריך להגיד 

להם כלום; אם אתה תגיד להם איזה שכל וחכמה אתה ישר לוקח להם 

אנחנו צריכים שדה, אבל זוהר. ועם את התמימות. הם באו עם תהלים, 

צדיקים שיתנו לנו איזה שכר ללכת לולבוא לאומן ראש השנה, וצריכים 

של בעל הבית פשוט. למה? כי הנשמות שלכם ושלנו אצילות ואנחנו 

קומתם לגבי השכינה. שלא  יזקפו ,עם ישראל כולםל וכצריכים עוד ש

יגיד אדם 'אני את חיי הצלתי'. צריך כל הזמן "איש את רעהו יעזורו 

לא מפעיל ולאחיו יאמר חזק", כי זה עוזר. הדרך של התמימות אתה 

  .שכל, אתה לא מפעיל הגיון, ובזה בן אדם מצליח

 

 

  הבינני ואחיה:הבינני ואחיה:

על מי אתה רוצה שהקב"ה ירחם אם לא על יהודי? מיכאל שר ישראל 

.  ?הוא יכול לרחם עליו? מיכאל שר ישראל יכול לבקש שה' ירחם עליו

הוא כבר חמשת אלפים שבע מאות שישים ותשע שנה עומד ומשרת 

סוף, אני רוצה לרחם על הילדים שלי, רד למטה! מי -ןאותי באור אי

יכול לבקש רחמים? אתה ואני, אני צריך רחמים ריבונו של עולם. אני 

לא הייתי רגיל להיכנס לבית הכנסת, אני צריך סבלנות, הקב"ה תעניק 

לי את הסבלנות שאכנס לבית כנסת, אתעטף בציצית ואניח תפילין. ר' 

תר טוב מכל התפילות שגילו הצדיקים. ככה נחמן מברסלב אומר: זה יו

למעשה היינו אמורים להתפלל, רק אנשי כנסת הגדולה חיברו תפילות 

מיוסדות, אבל רבינו ר' נחמן מברסלב אומר: אחרי התפילות המיוסדות 

תשתדל להוסיף נופך, ספיר ויהלום משלך. שאם יגידו לך על מישהו 

 -תה רוצה תיקונים נפלאיםישר תתפלל עליו שעה וחצי. באת לאומן, א
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תצמצם את המצב שלך לפני ה', כמו שאתה מדבר עם ֵרַע, עם אוהב. 

הוא מבין אותך הכי טוב, זה כלום  -אתה נכנס למישהו ואומר לו הכל

ליד ה': "הבינני ואחיה". כשבן אדם מצליח לדבר עם הקב"ה באמת 

גד בתפילה, בהדלקת נר, "ושמתם את דברי אלה" שימה כנ -ובתמים

 יהיה לך קל. -הלב

 

 

 

  עד ברוך שאמר:עד ברוך שאמר:

היה יהודי אחד שהיה קשה לו להתפלל. הוא ניגש לר' נחמן מברסלב. 

אמר לו רבינו: את המילה 'קשה' כל אחד יכול להגיד. 'קשה לבוא 

. אם בן אדם ?קשה? קשה, טוב, אז תשאר פה, מה אני אעשה -לאומן'

כולם אומרים  -המה אתה יכול לעשות? אמר רבינו: קש -אומר קשה

קשה, ונהיה להם קשה כל החיים והם יוצאים מן העולם וקשה, ושמה 

יותר קשה. אמר לו רבינו: מה אתה יכול להתפלל? לא להגיד את המילה 

'קשה'. אמר לו: עד ברוך שאמר. אמר לו: אני נחמן מברסלב מתיר לך 

להתפלל עד ברוך שאמר ולא תקבל על זה עונש על זה שלא המשכת 

יגא, בעולם הבא לא יענישו יפ בן פלל. תחתום, נחמן בן שמחהלהת

 אני ר' נחמן מברסלב ערב לך. -אותך

תפילה  -באיזה שמחה הוא הלך לישון! קריאת שמע על המיטה, מחר

עד ברוך שאמר, לא כבד. הלך טבל במקווה, התפלל עד ברוך שאמר, ועד 

 להמשיך עודברוך שאמר הכניס את כל הניגונים בעולם. אחר כך רצה 

להתפלל ובא לרבינו. נו, איך הרגשת עד ברוך שאמר? אמר לו: רבי, 

תתפלל עד  -מתוק כזה בחיים לא הרגשתי. אמר לו: אני אומר לך עכשיו

ישתבח. וככה רבינו בחודשים עבד איתו, עד שהתפלל כל התפילה 

 - 73 - 



בחיּות. כי רבינו אמר: את המילה 'קשה' אל תגיד. 'קשה לי ללכת 

שה? תישאר בבית. אל תגידו קשה נשמות טובות. 'קשה לי ק -לשדה'

מי אמר לך לעשות שעה? רבינו אמר בתורה כ"א: אפילו  -לעשות שעה'

זה גם  -'הושיעני' וכל החיים הוא יחזור על זה -אם בן אדם יגיד דיבור

 טוב.

 

 

  ::שקר=קשרשקר=קשר

רבינו אומר: אפילו אם יש על בן אדם כל מיני מניעות קצת, בתחילת 

אל תפעיל כח של התנגדות כלפי  -בות שאתה מתקרב לחסידותהתקר

חייבים אתם ואנחנו בעזרת ה' יתברך לומר שירה  -השני. קצת בבית

וזמרה שקדמו לכם ולנו עצות כאלו שמובאים מליקוטי מוהר"ן הכל, 

ולומר כגון מחמת ממון או אשתו ובניו או חותנו וכיוצא בזה. כל אחד לפי 

ל שכל של רודנות בכפיה, בחוזק, יש לי זמן. כל המידה שלו, לא להפעי

טיפה היא נותנת את המקום שלה בלב, כמו שאמר ר' עקיבא: אבנים 

שחקו מים. כל תפילה, נשמה טהורה, היא פוגעת. כל דמעה הקב"ה 

"שימה דמעתי בנאדך". כל פעם כשיש לך איזה דבר שלא מובן לך 

ר של אמונה, כי העולם אתה נכנס לשערים עוד יות -ואתה פונה לתפילה

הזה כשמו כן הוא, אמרו חז"ל שהקב"ה נעלם. העולם הבא נקרא עולם 

 -האמת, עולם הזה נקרא שקר. אבל רבינו אומר 'שקר' אותיות 'קשר'

שצריך לקשר את העולם הזה לה', לא להיבדל מן העולם הזה; רבינו 

 הקדוש ר' נחמן מברסלב הוא עצמו 

והוריד דמעות כנחל. אבל רבינו ביקש  עשה הרבה תעניתים וסיגופים

מאיתנו גם בספרים הטהורים שלו שלא נלך בדרכיו. מה פירוש שלא 

 נלך בדרכיו? הכוונה  בדרכים של לענות את הגוף, או ח"ו בלב נשבר.
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נלך בדרכים של שמחה, נחפש נקודות טובות. לחפש נקודות טובות ואז 

 רגוע וטוב לו. יהיה לבן אדם את המרגוע, תמיד בן אדם יהיה

 

 

  ::שמחנושמחנו

מי אמר לך שעה? בסדר, אז כתוב בדברי רבינו שעה, אבל יש עוד דברים 

 -בדברי רבינו. יש הרבה דברים שרבינו חזר מארץ ישראל ואומר

התביישתי איך אמרתי דברים כאלו. כי רבינו לפני ארץ ישראל לא זכה 

ישראל לא לארך אפים, גם רבינו הודה בזה. לפני שרבינו היה בארץ 

היה לו אריכות אפים. הוא כתב תורות כאלו מפחידות שאולי אולי, 

לך  -משה רבינו או רשב"י יכולים לקיים את זה, רק הם. אבל כל העם

איזה תורות,  -תבין מה הוא רוצה בכלל. אחרי שרבינו חזר מארץ ישראל

של התחזקות, של נקודה טובה, היה תופס את הכסא והיה נשבע בשם 

ן שום יאוש בעולם כלל כי הקב"ה כבר הראה לו שלא יהיה ה' שאי

  יהודי שהוא לא יתעלה מהנפילות שלו.

פעם אני זוכר באחד הקיבוצים באומן בס"ד בחמלת הקב"ה עלינו היה 

שמחה שלא ניתן לביאור בכלל. ישבנו קובץ של אנשים ביחודא שלים 

מילה 'שמחנו'. רק את ה -לכבוד הצדיק והתחלנו לשיר מילה אחת

שמחנו שנמצאת בתיקון הכללי. 'שמחנו, שמחנו שמחנו, שמחנו, 

שמחנו שמחנו...' זה היה בערב שבת. זה התבודדות של רבים, וזה נגמר 

נורא ואיום! מילה  -אחרי חצי שעה, ואז עוד פעם, ואז פתחנו בשירים

 אחת!
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  ו:ו:עני שמח בחלקעני שמח בחלק

גזרה חכמתו  אפשר, כך אי -תי שלא יהיה לי קשה הפרנסה''תברך או

יתברך שקשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. אומרים חז"ל: מה 

מזונות או קריעת ים סוף? אומרים  -זה כקריעת ים סוף? מה יותר קשה

חז"ל: להביא פרנסה זה יותר מקריעת ים סוף. מה זה קריעת ים סוף? 

ה' ברא  -אמר ה' למשה רבינו "הרם את ידך ונטה את מטך ובקעהו"

ם, גזר ונהיה שתים עשרה קרעים. פרנסה זה כל יום! לעתיד את הי

לבוא כתוב שהעשירים התשובה שלהם תהיה: הקב"ה, חבל שלא נפל 

 -חלקנו להיות בכלל "אתה עם עני תושיע". למה? כי עני שמח בחלקו

אומר: מה אני אחשוב עכשיו? יש לי כסף לחתן את הילד? מה פתאום. 

י, שאני רואה את הילדים יפים מאוד, השמחה שלי ברוך ה' שאני יהוד

 ישן, קריאת שמע על המיטה. זה פרנסה, מה אתה חושב?

אם אני אספר לך כמה כסף יש לי זה לא  -פעם מישהו אמר לי: כסף

יגמר. ה' ירחם, מסכן, איך ריחמתי עליו... אבל הוא אומר לי: השמחה 

ם שמחה מאיפה עושי -שאני ראיתי פה נתת לי לבכות, כמה כסף יש לי

כזאת? אז הבנתי איזה מתנה הקב"ה נתן לנו. יש אנשים שיש להם 

אבל שום דבר! "כל אוכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מוות  -הכל

ויזעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יושיעם". בדברים של העולם הזה 

הקב"ה גזר שיהודי מה שתתן לו מהעולם הזה זה לא ייהנה אותו. תתן 

הכללי, תתן ליהודי ציצית ותפילין בבוקר, מקווה, ליהודי תיקון 

הוא ישתה קפה זה הטעם הכי טוב בעולם! 'אני לא  -התקשרות לרבינו

אוכל פרוסה עם משהו, אני אוכל שמחה, כי התפללתי, אני יהודי!'. 

 לפחות שתצא שמח.  -תיקון הכללי, שתי דפים, אתה יוצא לעבודה
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  ::עובד אדמהעובד אדמה

והוציאו משם יהודי אחרי ארבעים שנה "נרד פעם בפולין חפרו קבר 

. ארבעים ממש ריחות טובים וכרכום קנה וקנמון" היה הגוף שלו מוציא

שנה אחרי שנפטר! ואשתו האריכה ימים. שאלו אותה: למה לא אמרת 

לנו שבעלך היה כזה צדיק? אמרה: בעלי היה אדם פשוט עובד אדמה, 

כשהיה חוזר  -ץ הזההיה מוכר ירקות, אבל היה חסיד ברסלב. הע

מהעבודה לפני שחזר הביתה היה טובל במקווה, פותח את הכסא ואומר 

רבינו הבטיח שמי  -תהלים, ואומר התבודדות, ואומר דיבורים עם ה'

שיהיה לו קרבה לה' בעולם הזה אז בשביל מה הוא צריך לשלוח 

תולעים שיעשו עליך סעודה שלישית בקבר? לא צריך, ישאירו אותך 

מה יהיה בתחיית המתים? יבוא אליהו הנביא זכור לטוב יתן לך שלם. 

 קיטל של שבת וישר תקום מהקבר.

איך הוא נהיה שלם? הוא היה חסיד ברסלב, הוא דיבר עם ה', הוא 

האמין שיש עולם הבא. אבל אם בן אדם לא האמין בה' ח"ו מסכנים' 

אכל מרוב שהוא שמן,  SOSאנשים בלבלו אותם, התולעים יעשו מהם 

הרבה... על זה עכשיו צריך לחשוב?. רבינו אמר שאדם יידע אפילו 

תורה אחת בליקוטי מוהר"ן הוא מבטיח אותו. מה שה' חנן אותנו צריך 

-שאדם יהיה לו אמונת חכמים בדיבור שלו בינו לבין קונו, אפילו דקה

 שלוש. יצא שלם!-דקותיים

 

  

  ::ייםייםמן השממן השמאש אש 

יכם ועלינו, שפעם אחת היה רבן סיפרתי פעם מעשה בחמלת הקב"ה על

יוחנן בן זכאי היה לו תלמיד שקראו לו ר' אלעזר בן ערך. כל תלמיד היה 

משרת את רבו, היה הולך אחריו (הוא היה תלמיד חבר) ואמר לו אלעזר 
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בן ערך: רבי, תרשה לי להגיד לפניך פרק במעשה מרכבה שלמדתני. 

בשביל לחלוק כבוד  -יתהוא שמח, ירד רבן יוחנן בן זכאי התעטף בציצ

לתלמיד. ירדו שניהם וישבו ביער, ורבי אלעזר פתח את פיו במעשה 

אומרים חז"ל: ירדה אש ולחכה סביבותיהם. מה פירוש אש?  -מרכבה 

אש של הקב"ה היא אש מהנה, שלהבת יה, זה נקרא בזוהר הקדוש 

שלהובוי דרחימותא. אתה לא חייב לראות אש; אש זה שבן אדם יש לו 

אה מדברי תורה, שאתה קורא תהלים והלב שלך מקבל חיות זה הנ

יורדת אש, זה אש מהנה. הנשמה היא כולה אש,  -נקרא שלהבת יה

ירדה אש ולחכה סביבותיהם.גמרו פרק מעשה מרכבה, לאחר שסיימו 

 אלעזר בן ערך אמר את הפסוק:

ירד מלאך של אש מן  -"הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות אש" 

שמיים, אמר ליוחנן בן זכאי ולאלעזר בן ערך: הן הן מעשה מרכבה. ה

אמר לו: כל מה שלמדתם במעשה מרכבה זה אינו עולה ליד פסוק אחד 

 של דוד המלך.

לכן רבינו אמר: מי שרוצה לזכות לתשובה שלמה, חבר'ה טהורים, יהיה 

רגיל באמירת תהלים. מי שרוצה לזכות לתשובה שהעולם הזה לא 

ו ב "עזבו אותנו לאנחות". מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל יעבור ל

באמירת תהלים. למה? תהלים אתה לא צריך מישהו שילמד אותך, 

תתחיל לקרוא, אל תחפש פירושים. בזה שהנשמה שלך תיכלל 

בדיבורים של דוד המלך אתה תקבל פירושים בדיוק משורש נשמתך. 

כל תהלים של דוד אמרו דוד אחד מחכמי המשנה:  -כמו שאמר ר' ברונא

כנגד כללות ופרטות ישראל, כנגד כל הנשמות, שכל יהודי יכול למצוא 

 את עצמו בספר תהלים.
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  בוא תהיה יהודי פשוט ותמים:בוא תהיה יהודי פשוט ותמים:

רבינו אומר: כל הצדיקים טרחו עמלו ויגעו בשביל להוריד את תיקון 

נו ר' היו נפטרים. רבי -תיקון הכללי. היו צדיקים שניסו לתקן -הבריאה

נחמן מברסלב משהו אדיר ונורא, הוא לא ויתר, כמה נדודים. רק 

שלושה חודשים לפני שהוא נפטר ר' נתן נכנס לחדר וראה שם תדפיס 

של רבינו, אומר: הייתה לי יראה גדולה מרבינו שהוא לא רצה לעיין לו 

בכתבים. היה לו כזה יראה ואהבה לרבינו. אחרי זה רבינו גילה לו את 

שני עדים נאמנים, ואז רבינו אמר: מחמת שגיליתי תיקון כזה  לקח -זה

אני כבר לא מפחד להיפטר מהעולם, כי אני יודע שכל העולם יחזור 

 להיות טוב.

כל אחד, כל יהודי בסקירה שלו בינו לבין קונו, יראה מיום שתפס את 

החיים שלך ישתנו. קודם כל יש לך הרהור תשובה, -התיקון הכללי

מה שלא תעשה הרהור תשובה ירדוף אחריך. אתה  אפילו שתעשה

יהודי! לא כדאי לך שמישהו יחזיק אותך ויגיד לך: 'אחי, תחזור 

בתשובה' ויתחיל לשכנע אותך, זה בושה. אני אשכנע אותך לתשובה? 

כדאי לך לשמור  -אתה יהודי קדוש, טהור מרחם. מה אני אגיד לך

אי לך להניח תפילין? כד -שבת? למה השבת זה שלי? מה אני אגיד לך

זה לא שלי. אני אשכנע אותך שאתה תהיה משוכנע. אם יבוא דבר 

שהוא היפך מהשכנוע אתה תעזוב את התפילין. ר' נחמן מברסלב אומר: 

ריבונו של  -בוא תהיה יהודי פשוט ותמים, תיגש לאביך שבשמיים

ם עולם, אני לא ידעתי מה זה תפילין, לא רציתי להכעיס אותך. אבל היו

אני קורא תיקון הכללי, הייתי באומן, הבטיחו לי תיקון. תן לי, ריבונו 

של עולם, ידיעה ורגש ותודעה בתוך הלב שהתפילין כן שייכים לי. אתה 

יודע מה אתה יכול לעשות בתפילה כזאת? אתה יכול פתאום לקום, 

להתעטף בציצית, להניח תפילין ולהתפלל תפילות שאפילו חסידים לא 

 התפללו.
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  ::אור לתוך הלבאור לתוך הלב

מישהו פעם אמר לי: סבג, אני מבקש הצלה! אמרתי לו: מה קרה? אמר 

הוא היה באומן והוא אומר  -הוא בכה לידי -לי: אני נכנס לבית הכנסת

לי: למה אנשים ככה מתפללים מהר? למה הם לא אוהבים את ה', למה 

כזה מהר? לאן הם בורחים? היום הוא הקים בית, חסיד, משהו נורא 

איום. הוא בא לשאול אותי: עדיף שאני אכנס לבית הכנסת ואתרגז כל ו

התפילה, או שאני אתפלל ביער לבד? כתוב להתפלל במניין. אמרתי לו: 

מי שיודע שהתפילה במקום שאין אנשים  -רבינו אמר בתורה ס"ה

תיהנה אותו, כשתתפלל שם זה יותר גבוה מאשר במקום עם מניין, כי 

להתפלל, אתה רואה שאתה מתרגז על אנשים.  אתה עכשיו לא מסוגל

 לך לשמה, תמתק את האש.

 -כמו היהודי הזה -כמו שר' שמעון בר יוחאי ואלעזר בנו יצאו מהמערה 

רצו ח"ו לשרוף את העולם. אמרו: איך עוזבים חיי עולם ומתעסקים 

בחיי שעה? ר' שמעון בר יוחאי היה נותן עיניו, יורדת אש ושורפת להם 

. היו אנשים מפחדים. היו אנשים קוצרים, ראו את ר' שמעון את הבתים

זורקים את המגל והולכים לבית. מה יעשו? יצאה בת קול מן  -בר יוחאי

השמיים: ר' שמעון בר יוחאי, אתה רוצה להחריב לי את העולם? תחזור 

תעשו כמונו, נכנסנו למערה  -למערה מהר. הם יצאו מהמערה ואמרו

וב ומעין. זה פשוט קנאת ה' בוערת מאוד. אז והקב"ה המציא לנו חר

הקב"ה החזיר אותם למערה לי"ב חודש, הכניס להם את האור לתוך 

הלב, ואחרי זה ר' שמעון בר יוחאי נרגע; אלעזר בנו היה מסתכל במקום 

שורף אותו. ר' אלעזר שורף ור' שמעון מכבה (ברוחניות) הכוונה שאסור 

סור ליהודי להתקרב בקנאה לה'. לתת על יהודי עיניים של קנאה! א

תכניס מפה ותוציא  -אתה רואה מישהו שידבר איתך על קנאת הברית

 משם.
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  כמה קילו בשר?כמה קילו בשר?

פעם אחת מישהו במירון בן חמישים אמר לי: תברך אותי בפרנסה. 

אמרתי לו: אתה יודע כמה קילו בשר אכלת בעולם עד היום? מה אתה 

ן שהקב"ה יתן לך קודם כסא מבקש ממני פרנסה? אמרתי לו: יהי רצו

ותגיד תיקון הכללי, ותתפלל לפני ה' על הפרנסה. תראה, חמישים שנה 

 כמה בשר אכלת?

חבר'ה טהורים, לא בשביל לפגוע בו חלילה וחס, הוא אמר לי: אהבתי 

את מה שאמרת לי, תודה רבה. כי אמרתי לו בלב שלם: אל תתרגל, 

תהיה לך. אתה חושב נשמה טהורה, לבקש ממישהו פרנסה. פרנסה 

שתמות ברעב? מה פתאום. תלך היום לשוק תראה שהרוסים מביאים 

את כל מה שאין להם ברוסיה בלי כסף. כמה אנשים זורקים עגבניות, 

פרנסה אתה רוצה? ריבונו של עולם, תן לי שהעולם הזה לא יעבור לי 

ים, 'ככה', תן לי שכל יום אגיד תיקון הכללי, תן לי להגיד כל יום תהל

תן לי להיות באומן ראש השנה. הקב"ה, אפילו שאני לא יודע מאיפה 

 מפה ומשם, אבל אני לרבינו בא, אפילו קשה! -אני אביא

 

 

  ::מלמד תינוקותמלמד תינוקות

פעם אחת מישהו בא לרבינו ר' נחמן מברסלב הוא היה מלמד תינוקות, 

והמעסיק שלו אמר לו: אתה בא ללמד תינוקות, אבל אני שמעתי שאתה 

ת לר' נחמן מברסלב ורבכם אצלו העיקר זה ראש השנה. אם התקרב

אני נותן לך את מה שמגיע לך  -אתה מתכוון לנסוע לאומן לראש השנה

בלי לפגוע במעמד שלך, אבל אתה לא יכול להמשיך ללמד את 

התינוקות. הוא הסכים. אמר: את רבינו אני לא מחליף בעד כל הון 

 -אש השנה. מסירות נפש עצומהשבעולם. לקח את הכסף ובא לרבינו לר
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פרנסה ה' יתן לי, אבל תחליף  -מאיפה יתכלכל? מאיפה יתפרנס? אמר

לאומן אין לי. באותו מעמד שרבינו היה חי אמר מישהו לרבינו שאיזה 

מישהו עשיר תרם לר' ברוך ממז'יבוז' סכום כסף גדול. זה היה בראש 

ר נתן לו כסף... השנה ורבינו קם בעזות דקדושה ואמר: ר' ברוך, עשי

ואני הקב"ה נתן לי את העני הזה. הוא היה מוכן לעזוב את העבודה שלו 

ולא להפסיד את אומן, אז הקב"ה נתן לי את העני הזה? אז העני הזה 

 הוא יותר גבוה משולש ומרובע מאותו עשיר שנתן לר' ברוך כסף.

 

 

  

  ::לאט,לאט מותקלאט,לאט מותק

מברסלב היו זורקים  תלמדו שיהדות זה לא קשה. אם לא היה ר' נחמן

אתכם ואותנו. אבל אל תעשה מהיהדות עניין. כשאתה תראה שהנה אני 

יכול להיות רחוק מן החטא, קשה לי? נכון קשה לך, אבל לא יתנו לך 

מהשמיים 'קח, קח, קח'. תתפלל אליי: "שאל ממני ואתנה". אתה 

רוצה שיהיה לך שמחה בלב? כמה זמן אתה יכול? תלך עשר דקות, רבע 

שעה, באיזה זמן הכי פנוי והכי טוב שאתה יודע שיש לך מוח הכי בריא 

 אתה  תראה כבר מה זה יתן לך. -שאתה יכול לדבר עם ה'

אחד אתמול אמר לי: אני מודה לקב"ה ומהלל ומשבח אותו. למה? כי 

אחד אמר  -אני שמעתי שגם שתי דקות אפשר לדבר עם ה'. הרגו אותי

ר לי שעתיים, עוד מעט היו אומרים לי לי לדבר שלוש שעות, אחד אמ

ארבעים יום כמו משה רבינו, בכלל הייתי מאבד את הסבלנות. אומר לי: 

שמעתי שגם חמש דקות אפשר, והיום אני שמח כל היום כי חמש דקות 

זה קל לי. אני הולך לים ואומר תיקון הכללי, אני הולך שמח ומתוק לי 

 בנשמה, טוב לי.
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לי את הסבלנות והאריכות אפים להסביר את אני מודה לקב"ה שנתן 

זה, ועוד פעם להסביר, כדי שיידעו היהודים שבשביל להתקרב לה' זה 

 לא זמן, מותק. אתה לא נמצא פה בהשכמה של צה"ל. לאט לאט מותק.

 

 

  ::נחת גדולנחת גדול

השיטות שמלמדים בתלמודי תורה זה סור מרע, זה לא השיטה 

ילד אתה יכול להדעיך ולכבות  שהתקבלה אצל רבינו. רבינו אומר שאצל

את הרצון הטוב של יהודי בזמן שהוא קטן. איך? המעמסה שמעמיסים 

עליהם. אז התפקיד שלך ושלהם זה לקחת אותם קצת ברחמנות 

ולשחרר אותם. איך משחררים ילד? לוקחים אותו פעם בשנה לאומן 

ראש השנה, לוקחים אותו פעם בכמה זמן קונים לו במבה באמצע הדרך 

לוקחים אותו לקבר של צדיק, קונים לו קצת פיסטוקים, תשתחרר... 

רוצים לעשות  בתלמוד תורה  קח אותו שיראה דברים טובים. שמה

לא  -אותם צדיקים מגיל קטן. מגיעים לגיל שלוש עשרה ארבע עשרה

רוצה ללמוד תורה. למה? 'המלמד היה מרביץ לי'. התפקיד שלך ושלי 

למדת, בסדר. המלמד שלך לא יכול  -תורה כל הילדים שיש להם תלמוד

לאהוב אותך כמוני, אני אבא שלך ואוהב אותך. אני אקח אותך ואראה 

שקל עד לטבריה ר'  250שים דלק  -לך איפה אתה צריך להיות צדיק

פלאפל, קח. נאכל  -עקיבא בן יוסף, תעלה בני מחמד עיני. בדרך עוצר

תה לא יודע מה זה עושה אתה ואני, אני אבא שלך אני אוהב אותך. א

ניתן להם אהבה וכיסופים לה'. מחר יבוא לתלמוד תורה. רבינו  -לילדים

לא היה לומד בתלמוד תורה, הוא היה מנסה למצוא איפה ה' נמצא, לא 

איפה המלמד נמצא. ורבינו הצליח, אתה רואה שהיום ילדים הולכים 

ו פרי קודש לכיוון תיקון הכללי אתם תיהנו מהם נחת גדול, אתם תרא
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שיש  בגלל הילולים. הילד שלך יתחיל לחזק אפילו ילדים גדולים. למה?

 יש לי רחמנות עם הילד אפילו שיש סדרים. -יש התחזקותואמונה, 

 

 

 

 ::קטן וגדול שם הואקטן וגדול שם הוא  

אחד אמר לי: איך אני מצליח להגיע לאומן? אני ברוך ה' יש לי קופה 

לו אם לא יהיה לי כסף אפי-ואני שם כל פעם עשרים שקל. ואני אומר

העשרים שקל האלה אני לא נוגע בהם, זה קודש לה' רק לאומן. עשרים 

 ועוד עשרים ועוד עשרים, אני פותח יוצא לי רוב הכרטיס.

פעם מישהו עשה כסא לרבינו, כסא הדור ויפה. הנגר עשה את זה 

מעצמו מאהבתו לרבינו. אמר לו ר' נחמן מברסלב: כמה השקעת על 

אמר לו: כל יום שעה הייתי מתעסק עם הכסא. רבינו כל  הכסא הזה?

כך שיבח אותו והכיר לו טובה: אני מודה לקב"ה שנתן לאחד כמוך 

לחשוב להביא לי כסא וחשבת עליי כל יום שעה. אני אכיר לך בזה טובה 

 גדולה. והנגר הזה קיבל עוצמה גדולה.

עשרים  פה -יש אדם שהוא חושב כל הזמן שאין ערך לדברים קטנים

אבל זה גם משמעותי. בקטנות  -שקל, שלושים שקל, חמישים שקל

נעלת אותו. אל תתרגלו לקבל  -אפשר לצבור. אתה אומר לאדם שעה

דבר כזה. אין בעיה, תעשה כל היום התבודדות, אבל אל תזלזל גם בדקה 

שלך. תחשוב שעוד יהודי שומע אותך. אותו יהודי אמר לי: אם לא 

קות לא היה לי צ'אנס להחזיק ביהדות בכלל בעניין הייתי שומע חמש ד

רבינו. החמש דקות האלו אתה חושב שזה חמש דקות? כל הזדמנות 

 -שיש לי אני עושה עוד חמש דקות. אני עושה סקירה כללית ביום

פה הודיתי ב"ה, פה  -עם ה'. לא בקשות שעותדיברתי ארבע חמש 

תודה  -כל אמרתייצאתי מהמקווה אמרתי מזמור תהלים, אחרי האו
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רבה הקב"ה שאני מאמין שאתה קיים, תודה רבה שנתת בריאות 

איתנה ונהורא מעליא לגברת, ברוך ה' שמצאתי בית נקי. אז תראו אתם 

ואנחנו לא לוותר על שום דבר קטן. להתחיל עם דבר קטן וכמו שאמרו 

שם הוא. כשבן אדם יש לו דבר קטן יהיה לו גדלות  -חז"ל: קטן וגדול

 חין.המו

  

  

  ::המון העםהמון העם

צא להמון  -ר' נחמן מברסלב הבטיח לנו שמי שרוצה ללמוד אמונה

זה אמונה. המון העם לא מעורבבים,  -העם, תסתכל איך הם מתנהגים

אין להם שכליים אפילו של לימוד, אז האמונה שלהם פשוטה וכל דבר 

הם מרימים עיניים לה'. אתה שומע חדשות, אתה שומע שלמישהו 

הלב  -אתה מרים עיניים לשמיים. אתה רואה יהודי בצרה -קרה משהו

הלב שלך נשבר, זה רגש של  -שלך נשבר, אתה שומע שלחייל קרה ככה

ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. כי  -ישראל. עם ישראל יש להם רגש

"כפלח  -הלבבות של עם ישראל מחוברים ומקושרים אחד עם השני

גרגירים, ללמד  613הרימון יש הרימון רקתך מבעד לצמתך". בתוך 

זה לא ריק,  -שאפילו אם אתה רואה לפעמים איזה אדם שנראה לך ריק

"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו". אסור להביט על המראה 

החיצוני של האדם, כי לפעמים אנשים פשוטים נראים במראה החיצוני 

רים שלהם שלא מבשר כלום, אבל בפנים הלבבות שלהם מלאים וחדו

באמונה פשוטה, וזה מה שהקב"ה רצה שעם ישראל לא יסתכלו ח"ו על 

"לא תלכו בחוקות הגוים אשר אנכי משלח  -הלבושים של הגוים

מפניכם ואקוץ בם". הקב"ה לא רוצה את הדרך של הגוים; הדרך של 

הגוים זה ח"ו ממשלה, זה אחד מתנשא על השני, תחרות יוון, אליפויות 
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אתה צריך  -ושה כשאתה רואה יהודי שטוב לולמיניהם. אצלנו בקד

אתה צריך להתפלל עליו.  -לשמוח, אתה רואה יהודי מסכן שאין לו

 אתה נותן לו חיזוק בלב. -אתה רואה יהודי שצר לו

 

  

  ::חוץ מתפילהחוץ מתפילה

"כי רצו עבדיך את  -חז"ל שהיו נכנסים לארץ ישראל היו מנשקים

ארץ ישראל, והיו אבניה ואת עפרה יחוננו". היו בוכים על אדמת 

דוכתא דלא זכו לה משה ואהרן אנן קא זכין בה. אפילו משה  -אומרים

ואהרן מסכנים לא נכנסו לארץ ישראל, היו צדיקים גדולים וכמה הם 

עשו בשביל לזכות להיכנס לארץ ישראל ומן השמיים לא אסתייע 

"קום התהלך בארץ  -מילתא. אנחנו נמצאים בארץ מחמד האבות

ה כי לך אתננה". אמר האר"י הקדוש: אין לך ד' אמות לארכה ולרחב

בארץ ישראל שאברהם אבינו לא הסתובב שם בשביל שיהיה קדושת 

ארץ ישראל לכל יהודי. שאם אתה תרצה להתקרב לתורה ולמצוות אל 

פשוט תתקשר למנגנונים הרוחניים של עמנו בית  -תחשוב שאתה לבד

תן לך כוח כזה מה שאתה ישראל שזה הצדיקים האמיתיים שיכולים לי

לא יכול לקבל בשום דרך שבעולם, חוץ מתפילה. כי תפילה אומרים 

חז"ל זה דברים שעומדים ברומו של עולם, כי כל בן אדם יכול לפעול ע"י 

 תפילה.

ר' נחמן מברסלב:אמר עיקרי זה תפילה. כי כשבן אדם יש לו תפילה מה 

ן התבודדות שהיה דרכו הוא לא יכול לזכות ע"י תפילה. עוד אמר לעניי

ז"ל לזרז מאוד בזה להיות רגיל מאוד בהתבודדות לפרש שיחתו לפני ה' 

אפילו רק  -יתברך בכל יום ויום, ואמר שאפילו שאין יכולים לדבר כלל

כשמדברים דיבור אחד.למשל 'הבינני ריבונו של עולם, אני רוצה לקיים 

 - 86 - 



מאוד. ואמר שאפילו גם כן טוב  -אפילו דיבור אחד -מצוות, תקרב אותי'

יהיה חזק בדעתו וידבר אותו הדיבור  -אם אינו יכול לדבר רק דיבור אחד

 כמה וכמה פעמים בלי שיעור וערך. 

  

  

  ::כל התיקונים שבעולםכל התיקונים שבעולם

היום ברוך ה' יש לנו עשרה מיני נגינה. בן אדם שיגיד עשרה מיני נגינה 

יחזיק "פתח צור ויזובו מים". אדם ש -אין דבר כזה שלא יפתחו לך

"אודך ה' כי  -בתיקון הכללי יפתחו לו דיבורים שהוא רק יודה לקב"ה

עניתני ותהי לי לישועה". כל השיחות של רבינו היו לפני שהוא גילה 

את התיקון הכללי, כי רבינו גילה תיקון הכללי בסה"כ שלושה חודשים 

הוא שיבח את התיקון הכללי ואמר: אני חזק אבל לפני שהוא נפטר. 

דברים שהבטחתי, אבל בתיקון הכללי אני הכי חזק בעולם כי זה בכל ה

תיקון שכולל כל התיקונים שבעולם. זה יבטל לך את כל העצבות והמרה 

שחורה, אתה לא צריך לחשוב איך לשמור את העיניים ולעשות שמירת 

כלום! אתה רק תגיד תיקון הכללי ומקווה, ועם האוכל יבוא  -הברית

גלים של מחשבות -תאום שנכנסים לך גליםהתיאבון. אתה תראה פ

, יהיה לך אהבת ה', אתה תרגיש שה' רואה אותך וחפץ בתשובה טובות

 שלך. זה דברים שכדאי מאוד לבן אדם להחזיק.

 

  

  ::קנה שריפהקנה שריפה

ר' נחמן מברסלב מבאר לנו ומספר לנו על עצמו שלפעמים הוא היה 

אני  -יה אומרמתעסק בהתבודדות, והיה חושב שאין הקב"ה רוצה בו וה

איך הפסקתי  -אפסיק. היה מפסיק להתבודד, אחרי זה היה מתבייש

 - 87 - 



לדבר עם ה'? אחרי זה היה עושה תשובה, כי הקב"ה הבטיח לרבינו 

ואמר לו: כשם שיש לכל יהודי מזוזה בפתחו וכל אחד מנשק את 

המזוזה, ככה אני מבטיח לך שהדרך של התבודדות תהיה אצל כל יהודי 

 בעולם.

ישר הוא רוצה את המזוזה הכי  -דם הכי פשוט קונה ביתהבן א

 -מהודרת, ככה הקב"ה הבטיח לרבינו שלא יימצא שום יהודי בעולם

שלא יהיה לו התבודדות, כמו שאתה מתקשר למישהו בעבותות אהבה. 

היות והדבר הזה הוא התרחק מהיקום, העצה הזאת התרחקה מהיקום, 

הוא בא  -צה לפעול אצל אבא שלואבל זה דבר פשוט מאוד. כמו שילד רו

אומר רבינו: ואמר  -רק לאבא שלו. אותו דבר יהודי שרוצה לפעול משהו

שהדיבור יש לו כוח גדול מאוד, אנחנו יכולים ללחוש על קנה שריפה 

 שלא תוכל לירות, והבן. ואז כשדיבר מזה דיבר הרבה מהתבודדות.

תי את זה בס"ד: אפשר ללחוש על קנה שריפה שלא יירה. אני פעם ראי

הייתי אצל אליהו הנביא זכור לטוב, ופתאום אני נזכרתי באיזה מישהו 

והתחלתי להתפלל עליו, ולהתפלל ולהתפלל, ולא יודע למה דווקא באותו 

יום הזכרתי את השם שלו. למחרת אמרו לי איזה מישהו מהמשפחה 

עליו  שהיה לו איזה תקרית עם גוי ערבי, והוא בא אליו בטווח אפס וירה

נתקע לו  -כדור בתוך הלב שלו, קרוב ללב, הוא רצה לירות עוד אחד

האקדח, זרק את הנשק עלה על הטוסטוס וברח. סיפרו לי את זה, אחר 

כך הבנתי למפרע שזה היה בדיוק כשהתפללתי עליו. רבינו אומר 

שאפשר ללחוש על קנה שריפה שלא תירה. הוא בא לאומן, אמר ברכת 

 ה.הגומל וחזר בתשוב

 פלאי פלאות!

אז רואים שהכל אפשר לפעול ע"י תפילה, חברים יקרים, ואפילו אם 

גם זה טוב. ויהיה חזק ואמיץ  -לבד אחדיבלה כמה וכמה ימים בדיבור 
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וירבה לדבר אותו הדיבור פעמים אין מספר, עד שירחם עליו ה' יתברך 

 ויפתח פיו ויוכל לפרש שיחתו.

 

 

  ::עשה טובעשה טוב

רך הזו. רבינו אמר: מני אז כל הצדיקים הם היו רבינו סתר את כל הד 

שורשם במקום עליון ונורא מאוד, אבל שורשי הצדיקים הם דיברו 

מסור ורע והזהירו הרבה על עניין לפחד מעבירות. זה נכון, אבל רבינו 

השיטה הזאת בדורם הייתה בסדר. אבל תמיד הזהירו מרע  -אומר

ה כללית. אם זה יאיר אצל ושלא נעשה עבירות, ואתה רואה שצריך עצ

בודדים זה לא שווה אצל הקב"ה. אם זה יאיר רק אצל רמי מעלה 

הקב"ה אמר: טוב אז רק צדיקים רמי מעלה יכולים לזכות לסור מרע. 

ר' נחמן מברסלב אומר: תעשה טוב, נשמה טהורה, אם אתה תזכה 

לעשות קצת טוב עשר דקות ביום זה יהיה לך מצבור. אם אתה תזכה 

 יהיה לך מצבור. -יד תיקון הכללי אחד ביוםלהג

איך הוא גמר ליקוטי מוהר"ן? סיים והתחיל שלוש  -אני מכיר אחד

בארוחת בוקר כל בוקר  -פעמים. אמר: אני לא הקדשתי על זה הרבה

הייתי לומד עמוד, ככה סיימתי כל הליקוטי מוהר"ן אחרי שנה וחצי. 

קצת, חמש דקות,  -ןפשוט טוב מאוד! אתה לא מקדיש לזה הרבה זמ

עשר דקות. היו ב"ה צדיקים שהספיקו וחטפו. רבינו אומר: גם אני 

רציתי להגיד לעולם לעשות ולעשות, ראיתי שלא ייצא מזה כלום. מה 

כי כל יהודי  -זה בעיה לצוות? לצוות כל אחד מצווה. אבל "עשה טוב"

ה. עם יכול לעשות טוב, אין יהודי שלא יכול לעשות טוב, אין מושג כז

ישראל נקראים טובים. "הטבנו לך כי ה' דיבר טוב על ישראל". עם 

 ישראל זה מושג של טוב.
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  ::חזור וקווהחזור וקווה

כשבן אדם מתקרב לשורשי  -רבינו הקדוש ר' נחמן מברסלב אמר

האמונה, לשורשי החסידות, אתה צריך לדעת שלפניך ניצבת דרך 

מלחמה חדשה. מה פירוש דרך חדשה? חסידות זה לא שאתה הולך 

וקטטות עם המצבים שאתה נמצא בהם, או מצבים שנקלעת להם כגון 

פרנסה, או דברים שאתה רוצה שהקב"ה יתן לך. זה פשוט להתפלל 

"תפילה לעני כי יעטוף  -אפילו חמש דקות, לבקש כעני עומד בפתח

חזור וקווה,  -ולפני ה' ישפוך שיחו". לבקש אפילו לא עלתה לך בקשתך

יש שרשרת אחת של הרבה תפילות שהקב"ה יתן לך  חזור וקווה. בסוף

אתה תראה שתרגיש טעם טוב ומתוק ביהדות, כי דוד המלך אמר 

"מתוקים מדבש ונופת צופים". מה שאמר דוד המלך מתקיים אצל כל 

 יהודי.

 

 

  

  ::תבירי ליבאתבירי ליבא

אתה תקבל שכר יותר  -אם בן אדם שומר שבת והוא לא נהנה ממנה

שבת. לפעמים בן אדם מתעטף בציצית מתנא קדוש שנהנה משמירת 

אתה תקבל שכר יותר  -ומניח תפילין והוא לא מרגיש חיות בזה

לא  -מהצדיק הכי גדול. כי מצוות אומרים חז"ל לאו להנאה ניתנו

בשביל שתיהנה מהן, צריך לקיים מצוות בשביל שאנחנו יהודים, 

 קשורים ומחוברים אחד עם השני.

לל הזה שכשיש אנשים הרבה בדור הזה קודם כל שאנחנו נצא מתוך הכ

שהם חוזרים בתשובה ואנחנו בכללכם שטעונים את החיזוק הזה, 

שלפעמים לא מרגישים חיות בקיום מצוות. תשמע דברי רבינו שאמר: 
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אדם שלא מרגיש חיות במצוות הוא תולה ארץ על בלימה. לפעמים יש 

שיש אחד אומר ר' שמעון בר יוחאי  -אנשים שמצטערים בשמירת שבת

ששומר שבת בגלל שהוא יהודי והוא רוצה להתקרב, אומר הזוהר 

כל הצדיקים של מטה ושל מעלה מקבלים חיות מהנשמה שלו,  -הקדוש

 כי הוא שומר שבת בגלל שהקב"ה ציווה.

אחד מתלמידיו של רבינו ר' נחמן מברסלב קראו לו ר' נחמן מטשירין, 

שבת בשתים עשרה הוא היה מתחיל בערב שבת והיא מוציא את ה

רק ספר פתוח, ואוכל את  -בלילה, וכל הלילה הוא לא היה ישן

הסעודות, וקורא תהלים וזוהר. הוא חיבר ספר 'יקרא דשבתא' על 

קדושת השבת. אז קודם כל ב"ה שזכינו לשרת כאלו צדיקים, אבל יש 

בעלי תשובה יש  -אנשים כאלה היום בעלי תשובה דאינון תבירי ליבא

ן להם שום שכל. יש כאלה צדיקים בשביל להגיע למימדים להם לב, אי

שיש בדור הזה היו צריכים לעשות סיגופים ושבירות קרח וטבילות 

רק תן לי  -בשביל שיזרק להם השכל. היום יש אנשים בן פורת יוסף

 קח הכל! -משהו, מה אני צריך לעשות

  

  

 ::רק ר' נתןרק ר' נתן

ה ממעלת כולם, אנחנו נחייב את עצמנו להתקשרות לצדיקים, מחיל

בדור שלנו זה מאוד קשה. היום היה הילולא של מורנו ורבינו הקדוש 

והנורא ר' נתן מברסלב. רבינו הקדוש היו לו בחירי תלמידים וכל אחד 

צדיק בפני עצמו. צדיקים כאלה היו לרבינו, ורבינו אמר: אין מי שידע 

ואיום,  ממני רק ר' נתן מברסלב. כי ר' נתן היה בעל התבודדות נורא

חיבר ספר 'ליקוטי תפילות'. אחד מצדיקי הדור שלנו שהיו קיימים 

הוא היה צדיק  -מי שזכה לשמוע ממנו משמעו -רבנו הקדוש הסטייפלר
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גדול. לא היה לו שום ממשלה, היה יושב באהלה של תורה. יום אחד בא 

אצלו אחד מראשי הישיבות ראה אותו רכון על ספר וכולו דמעות. הוא 

להפריע לו, הוא היה קצת כבד שמיעה. שאל אותו: איזה ספר  לא רצה

זה? אמר לו: זה ספר של ר' נתן ליקוטי תפילות. אתה צריך לידע, אני 

אגלה לך סודי: אם יום אחד אני לא לומד ליקוטי מוהר"ן וליקוטי 

תפילות אני מרגיש פגות ביראת שמיים (זאת אומרת חסרון ביראת 

 שמיים)

ד שליקוטי מוהר"ן וליקוטי תפילות נכתב? לא היה אתה יודע מה זה ע

אדם שסבל רדיפות בעולם כמו הרב הקדוש רבינו ר' נתן מברסלב. אבל 

ר' נתן לפני שהוא נפטר הוא אמר לבחירי תלמידיו, אנשים שהיו איתו: 

אתם חושבים מה יגידו על ר' נתן? אתם יודעים מה השמחה שלי 

ה ויגידו: פה מוליכים את ר' נתן כשיניחו את הארון שלי בקבור -תהיה

מברסלב שזכה לחבר ספר מעשיות משנים קדמוניות, שזכיתי לשמש 

 את רבינו ולשרת צדיקים.

שימושה של תורה יותר מלימודה. יש לנו צדיקים למעלה "אספרם 

מחול ירבון הקיצותי ועודי עמך". אנשים צריכים לנצל את הכשרונות 

עלה ויתברך שמו לעד, לעורר אותם האלה בס"ד פשוט לעורר אותם, ית

 בזכויות.

 

 

  כמה אנחנו יכולים לפעול!כמה אנחנו יכולים לפעול!

ר' שמואל הורוביץ אומר: במירון היה שם איזה קיר נטוי (הכוונה לקיר 

רעוע) והייתה הילולא של ר' שמעון בר יוחאי, והייתה אסיפה גדולה 

ושמחה גדולה, ורקדו ושמחו. פתאום ראו מישהו יוצא מהציון עם כובע, 

וום, שם על  -תחיל לרקוד עם אנשים, היה מוציא את הכובע שלוומ
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ואחרי זה ביררו: איפה שר' שמעון בר  -מישהו. אחרי זה נהיה פגז

 הוא ניצל! -יוחאי שם את הכובע על מישהו

ר' שמואל הורוביץ מספר: פעם אישה אחת באה לעשות חלאקה לילד 

אנשים מת. שלה והיה משטר של בריטים, והילד שלה מהעומס של ה

אמרו לכל האנשים לצאת מהציון. לקחו את הילד איך שהוא, שמו אותו 

אצל ציון ר' שמעון בר יוחאי ויצאו. בחוץ המשיכו את ההילולא. אמר ר' 

שמואל הורוביץ: שלושת רבעי השעה על השעון הילד פתח את הדלת 

 ובכה איפה אמא! והוא ראה את זה.

 עול אצלהם. קברי צדיקים! כמה אנחנו יכולים לפ

תעצור, תדליק נר. ר'  -אם אתם ואנחנו מזדמן לנו בדרך קבר של צדיק

יוסף דיין אומר: אתה יכול ללמוד שבעים שנה, מה שאתה תקבל בשעה 

שאתה נמצא אצל קבר של צדיק זה יותר משבעים שנה של לימוד! ר' 

נחמן מברסלב היה הולך אצל ציון זקנו הבעש"ט, שם היה מתבודד 

תראה איזה חידוש יצא ממנו. ר' נתן מברסלב היה הולך  ומתפלל.

לקברי צדיקים, חסידים קדושים וטהורים. כלב בן יפונה הלך לקבל 

 ישועה אצל קברי צדיקים תראה מה יצא מהם.

  

  

  ::של אומות העולםשל אומות העולם

 -לכן חבר'ה צדיקים וטהורים, בלי מילת גוזמא לא להוסיף ולא לגרוע

וקקים ורוצים את ה' יתברך. ה' היום יש הרבה נפשות תאבים משת

יתברך זה השראת שכינה, השראת תורה, לשמוח עם החלק שהקב"ה 

נתן לנו תורה ומצוות ומעשים טובים. אבל להורות לך אל תחשוב שאם 

מישהו יזהיר אותך ויפחיד אותך זה יעזור לך; זה לא יעזור לך. אז כדאי 

דברים שאתה  תיקח -מצד הכרת הטוב לקב"ה שבחר בך להיות יהודי
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יכול לקיים אותם, ותשמע ממני דברים של אוהב ולא של מנהיג בס"ד: 

ר' נחמן מברסלב אמר שאם בן אדם יתן לעצמו רק את התיקון הכללי, 

יגיד בס"ד עשר דקות או רבע שעה, אתה תראה איזה פתיחה יהיה לך. 

 ר' יצחק מגדולי  -הרבה מצבים שאנשים התחילו רק תיקון הכללי

 

התחיל 'רק' מתיקון הכללי. היום יש כל מיני הרצאות אם  ברסלב

רבינו  -תסלחו לי -תשמע דברים מפחידים, דברים של שכל וחקירה

אמר להתרחק מהם, למה המוחות שלנו של יהודים זה מוחות של 

 "תוכיח לי שיש". -אמונה. לא צריך לחקור

"ל והוא ביקש ממנו שיסביר לו פשט של חז פעם מישהו בא לרבינו 

הקדושים שאמרו: קשה רימה בבשר המת כמחט בבשר החי. רבינו 

היה מאוד מתחשב בצערם של אנשים שלא הגיעו לאמונה, והוא ניסה 

להסביר לו את זה. ר' נתן היה נוכח באותו מעשה, ור' נתן בַזּכּות ליבו 

הרים את הלב והפה שלו ליד רבינו ואמר: אני מאמין באמונה שלמה 

ל שקשה רימה בבשר המת כמחט בבשר החי. אמר לו במאמר חכמינו ז"

ר' נחמן מברסלב: הוא שלל אותי מלהסביר לך. שמעת? הוא ענה לך 

תפסוק  -תשובה יותר טובה משאני אסביר לך כל הפירושים שבעולם

ו אם אתה שומע איזה דיבורים אפילו חקירה בפה ותגיד שאני מאמין!

אות ה', אני רוצה לשמור אני לא רוצה לחקור על מצי -מאנשים חכמים

שבת כמו פתי "שומר פתאים ה'". אני רוצה להאמין שיש מזוזה, אני 

רוצה להאמין שיש שמירת הברית, אני יהודי. אני רוצה להאמין 

למה להסתכל על דברים  -שכשאני שומר את העיניים זה בשבילי

שהקב"ה לא נתן לך אותם?חקירה זה דברים של אומות העולם זה 

 יפך.בדיוק הה
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  ::ייתי ולא אחמיניהייתי ולא אחמיניה

ר' נחמן מברסלב היה צדיק קדוש ונורא, צדיק פלאי מאוד שהקב"ה 

למה דווקא לדור הזה? כי יש  -שמר אותו לדור הזה דווקא. ואם תשאלו

בדור הזה נשמות כאלו שיכולים לעמוד בכל הצירופים מה שיש, מה 

תי "יי -שהקב"ה ראה שאפילו צדיקים גדולים אמרו על הדור הזה

משיח ולא אחמיניה", לא רצו להיות בדור הזה. ר' שמואל הורוביץ 

אומר: לא כך מפרשים את דברי חז"ל. "ייתי משיח ולא אחמיניה" 

הכוונה שחז"ל ברוח קדשם לא ראו  נשמת סבא דסבין, לא ראו נשמת 

רבינו. כי אם היו רואים דברים שהעניקו לנו בדור הזה היו התנאים 

אנחנו, ואנחנו להחזיר אותנו לדור שלהם. למה?  -מבקשים להיות הם

כי יש כזו התגלות של אמונה שאם בן אדם רוצה שיהיה לו טוב בחיים, 

קל מאוד.  -שאם בן אדם רוצה להתקרב לרוח היהדות היום, לה' יתברך

 למה? מחמת שקדמו לו כאלו צדיקים שפתחו לנו את כל השערים.

  

  

  ::תסתכל מי עוזר לךתסתכל מי עוזר לך

יתחבר לצדיקים ולתורה, וכל מה שהוא ירצה לעשות כשבן אדם יהודי 

? אני עכשיו רוצה ללכת וליזום, אם יוזמהזה לא ע"י יוזמה. מה פירוש 

סוף הדבר לקרוס. אבל אם בן אדם מתפלל וממתין,  -יזמת בלא תפילה

  .בסוף יפתחו לך מתפלל וממתין, מתפלל קצת ומאמין באמונה שלמה

עצמך עכשיו להיכנס לקיום מצוות  אל תחשוב שאם אתה תרתום את כי

מחילה ממעלת כולם; יהיה לך קשה, אבל אתה  -לא יהיה לך קשה

צריך להחזיק את האמונה, אתה צריך להאמין באמונה שלמה שהקושי 

הזה יבוא לך בגלל שאתה בוחר בחיי עולם, בגלל שאתה בוחר בקב"ה, 

לקחת  בגלל שאתה בוחר להתקרב לחסידות, בגלל שאתה בוחר כל דבר
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בעניין של אמונה. אז יש קושי, אבל רבינו אומר: במקום שתדבר 

 הקב"ה. -מהקושי תסתכל מי עוזר לך

  

  

  מי כן זוכה?מי כן זוכה?

יש לך דבר יותר יפה מאשר להיות בעל אמונה? שכל דבר שיש לך אתה 

ריבונו של עולם, חסר לי דבר  -פותח ספר תהלים ואתה אומר לקב"ה

כלום, אבל ריבונו של עולם זה יחבר לא חסר לי  אבל בעצםכזה וכזה.

אותי אם יהיה לי אמונה, אם יהיה לי שמחה, אם אני אבוא לבית ואני 

זה יחבר אותי אליך. אם הילדים שלי יהיו  -אמצא אשה שמחה

שמחים, אם תתן לי פרנסה זה ישמח אותי לעשות רצונך. אני לא יכול 

 לעשות איזה יוזמה, אני מתפלל אליך.

 טוב!אה... זה דבר 

אתה מתפלל לקב"ה אז יכול להיות שחודש ייראה לך שכאילו לא ענו לך 

מן השמיים, וחודשיים ייראה לך שכאילו לא ענו לך מן השמיים. אבל 

כשאתה תקבל היענות, אתה תראה שאתה תוכל לשמוח בדברים 

קטנים, אתה לא תהיה להוט, יהיה לך קצת דברים שנקרא דוחק של 

מזה כי החיים של הבן אדם בנוים מעליות אתה לא תיבהל  -פרנסה

 וירידות. אבל מי כן זוכה? בעלי אמונה.

 

 

 

  ::לחפש את עצמולחפש את עצמו

רבינו הקדוש ר' נחמן מברסלב אומר: איפה שיש רשות ומנהיגות קשה 

אתם ואנחנו פה לא  -מאוד להגיע לרחמנות. הרשות זה אנשים נהנים
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נה". רבינו בשביל שבן אדם יקבל הוראה "אתה צריך להתחזק באמו

לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. אנחנו  -אומר: להאמין פירושו

פה בשביל שאנחנו נחזיק ביחד, אבל כשאתה תתפרש וזה יילך וכל אחד 

רבינו אומר: תחזק את עצמך באמונה. אתה רוצה להתקרב  -יילך למצבו

להיות חסיד ברסלב? תאמץ לעצמך דברים קטנים אבל שיהיה להם 

 קיום.

"חק נתן ולא יעבור". אני לא מפסיד  -אם למשל אימצת לעצמך מקווה

מקווה! כי רבינו אומר שיש אנשים שרוצים להשתחרר מטומאה כזו 

וכזו, אז הולכים לרב ומבקשים שיעשה לו כך וכך. רבינו אומר: מי 

שרגיל בטבילת מקווה הוא נחלץ מכל הטומאות בבת אחת. תיקון 

טהרה. כל פעם שמזדמן לו להגיד תיקון הופך את הטומאות ל -הכללי

הכללי עשרה מיני נגינה, יכניס לעצמו בחשיבה אמונת חכמים, חבר'ה 

 טהורים זה יקל מעליכם ומעלינו הרבה את צער הגלות.

 

 

  ::לך למסעדת צנענילך למסעדת צנעני

מה פירוש שאדם יהיה שמח? אנחנו צריכים לשמוח עם הקיום של 

לא נתן לאומות חרבות. הוא האמונה שלנו, כי הקב"ה נתן לנו מה שהוא 

"זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל".  -לא נתן להם את הכוח של האמונה

למה? כי אתה ואני יש לנו חלק שנקרא נשמה שזה חלק רוחני, שאתה 

חייב להעניק לנשמה כמו לגוף באכילה ושתיה. באכילה ושתיה לא 

י לך אם 'תשמע, אחי היקר, כדא -צריך לעורר את הבן אדם ולהסביר לו

אתה רעב אני מתחנן אליך תלך למסעדת צנעני ותאכל, אני מבקש ממך 

את זה  כי  בכל לשון של בקשה'. זה לא צריך להגיד לבן אדם. למה?

הקב"ה טבע בטבע הברואים מתינוק בן יומו שיודע כבר שהוא רעב, 

 -הוא פועה ואמא לוקחת אותו ומאכילה אותו. אבל דברים של אמונה
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אתה צריך לחזק את עצמך. אם החלטת בס"ד שהמקום  רבינו אומר:

לך  אז-רוח טובה שיש שם  בשביל שאתה תקבל ישועה זה מאיזה מקום

 לשם. 

פעם אחת הייתי בים בשעה אחת בלילה, ואני אוהב ללכת למקומות 

אנחנו  -ששמה יש שקט גמור. לקחתי כסא, פתאום שני בחורים באו

 יכולים להפריע לך?

 יעים לי.כן, אתם לא מפר

אם אתה תראה אותם אין להם שום דבר של  -התחילו לדבר איתי

 -יהודים: לא ציצית, לא פאות. ריבונו של עולם, עשר דקות דיברו איתי

מאיפה יש לכם קשרים כאלה של אמונה?!  "מה אנחנו יכולים לעשות 

בשביל להתקרב לקב"ה? עכשיו אנחנו באים ממקום של בילוי. מה 

 ם לעשות בשביל להתקרב לה'?"אנחנו כן יכולי

אמרתי לו: תשמע, מה לעשות בשביל להתקרב לה' זה אף אחד לא יכול 

להגיד. אני אגיד לך מה רבינו הקדוש אומר: אם אדם יחפש את עצמו 

מה פירוש אמונה? אני מאמין באמונה שלמה  -ויחזק את עצמו באמונה

ה אני מאמין שהקב"ה יכול ליתן לי כוח להתעטף בציצית. באמונה שלמ

 שהקב"ה יכול ליתן לי כוח חשק של קדושה ללמוד. זה אמונה!

דיברתי איתם ככה עשר דקות, ומתוך זה הקב"ה נתן לי חשיבה כזאת 

את  לו שלוש דקות, והבנתי שכולם, בלב כל יהודי תמיד יש-של שתים

החיפוש. אנשים רוצים את העצה של אמת, כי כשבן אדם מקבל עצה 

זה לא יעזור, אבל  -אמנם בפרק זמן קצר להצליח  לשל אמת הוא יכו

 ולהמתין. -רבינו אומר לעשות דבר קטן
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  ::בכרך גדול שבארםבכרך גדול שבארם

שבת בלילה, בשעה שתים בפעם אחת אני בס"ד הייתי בקבר של צדיק  

בלילה, עוצר רכב ופתאום שני צעירים יוצאים ממנו. אני בדיוק שמתי 

י: אני יכול לשבת לדבר את הראש בשביל לישן, אחד מהם אומר ל

איתך? אחד נכנס פנימה, הוציא כיפה מהרכב! נכנס לחוני המעגל, ואני 

שומע אותו בתיקון הכללי. אמרתי: ריבונו של עולם, מה יש לו? והוא 

 אומר תיקון הכללי עשר דקות, רבע שעה. 

החבר שלו אומר לי: אני והחבר הזה עשינו מעגל בכל העולם לחפש את 

בהודו, בתאילנד, בחאילנד... ואיפה שלא היינו נתקענו  האמת. היינו

במבוי סתום. ראיתי שהוא מדבר למחצה, לשליש ולרביע, אמרתי לו: 

תיפתח, תדבר פתוח, לא ברמזים. הוא אומר לי: העבודות זרות הכי 

שנפגשתי עם ספרי  שממתיגדולות הגענו לשמה. ואני רוצה להגיד לך 

אם יאמר לך אדם היכן  -שאומר רבינו הקדוש ר' נחמן מברסלב,

במקומות של העבודה זרה שם  -אלוקיך? תאמר לו בכרך גדול שבארם

 אני חשתי את זה, בגלל זה אני מחובר לרבינו. -נמצאת האמונה. אמר לי

 שבת!  לילוהוא הגיע ברכב ב

אני התפלאתי איך יוצאים לו דיבורים של אמונה. אמר לי: אני והחבר 

ולא תחשוב שהלכנו  -ב כל העולם וחיפשנו אמתהזה עשינו מעגל סבי

הלכנו לחפש אמונה, אם יש הקב"ה בעולם אנחנו  -לתשוקות גשמיות

רוצים להתחבר אליו. ואחרי כל מה שחיפשנו, מה מצאנו? מתנה הכי 

המתנה הכי טובה שקבענו יום  -שבת לילטובה. הוא אומר לי את זה ב

מהנה אותנו ומקרב אותנו  בס"ד ללכת לקברי צדיקים כי זה המקום הכי

 להשגחה פרטית.

 אני נחרדתי לשמוע את זה, איזה שמחה נהיה לי!

לא על הרכב, לא על שום דבר. אמר לי: אני  -לא אמרתי להם כלום

והחבר שלי כשאנחנו באים לקברי צדיקים אנחנו נכנסים בפנים 
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ואומרים תיקון הכללי, ואנחנו מדברים עם ה' יתברך. כשהוא יצא 

תי לדבר עם השני, כשהראשון יצא דיברתי עם שניהם. הם אמרו התחל

לי: תדע לך שאנחנו חיפשנו הרבה דברים, אבל רוח של אמונה לא 

 רק כשהתקרבנו לספרי רבינו. -מצאנו

 אמרו לי שבת שלום, ונסעו...

אמרתי: ריבונו של עולם, האנשים האלו יתקנו אולי שליש או מחצה של 

יעסיק אותם עכשיו בעניין של קיום מצוות;  עולם. למה? כי הקב"ה לא

לאט הוא יעזוב את הרכב. -אם הוא יתחבר לאמונה אתה תראה שלאט

אתם יודעים מה נהיה לי מהאנשים האלה? אחרי שלושה חודשים הם 

באו לאותו מקום, ואני רואה אותם כבר עם כיפה לבנה וקצת זקן, אמר 

רת איתי. אמר לי: אני לי: אתה זוכר אותי? אמרתי לו: בטח, פה דיב

רוצה עכשיו לבשר לך שהאמונה שאני דיברתי איתך זה לא רק אמונה 

אני כבר מניח תפילין, אני כבר  -בפה, כבר נכנס לי אמונה במעשה

 שומר שבת, אני כבר בתוך האמונה.

אתה יודע איזה שמחה זה נתן לי? אם זה היה בן אדם אחר היה אומר 

 לא מדבר איתך.לו: מה אתה נוסע בשבת, אני 

אתה לא יכול להבין שיש יהודים בחוץ שהם לא מנסים חלילה וחס 

להכעיס את ריבונם בזה שהם לא מקיימים מצוות, כי אם יאירו להם 

מה אתה רוצה עכשיו, לקיים מצוות? יהיה לך עוד הרבה  -ויגידו להם

זמן לקיים מצוות. קודם כל תחזק את עצמך באמונה שיש הקב"ה ויש 

פתאום רוח  -מיים שהוא יכול ליתן לך ע"י האמונה שתאמין בואבא בש

 .טובה, ואתה מאליך תקבל עליך
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  ::טורי זהבטורי זהב

"צריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה".  -רבינו אומר

אם יהודי יהיה לו חיזוק באמונה אז לא תהיה בעיה לקיים כל דבר 

כלל וגם לנו, ולכל אלו שהקב"ה ציווה אותנו. רק תיקחו לכם את זה 

לא ללכת על גדול, רק  -עט תפסת"מ שבעז"ה יתברך חפצים בו. "תפסת

על קצת. למה הקב"ה נתן לנו בס"ד חמש דקות, עשר דקות? כי אני 

יודע שאם בן אדם יהיה לו עשר דקות או אפילו חמש דקות, זה יילך 

לא ויגדל ויילך ויגדל. אתה תראה כמה זה יתן לך ישוב הדעת. זו 

רבינו אומר: זה עיקר היהדות שבן אדם  -אנחנו לא מבטיחים -הבטחה

יתקרב לקב"ה מתוך תפילה, מתוך אמונה. אתה תראה שאתה תפתח 

 ספר. 

מעשה היה עם ר' נתן שבא לארץ ישראל הוא עבר דרך נמל אודסה. שם 

הוא נכנס לאיזה מקום והיה איזה חבר נעורים שלו שלמד איתו בחברות 

יצחק מברדיטשוב. כשראה אותו החבר הלמדן אמר לר' נתן:  אצל ר' לוי

שמעתי עליכם שנהייתם חסיד. האם יש לכם עוד עסק בלימוד? ר' נתן 

תגיד לי מה  -לא היה דרכו להראות את מה שהוא יודע ללמוד, אמר לו

הוא היה אחד  -אתה רוצה שאני אוכל לבאר לך. נתן לו טורי זהב

ר ר' נתן: יש לך מקום שאני אהיה מהמעמיקים בלימוד ההלכה. אמ

 בישוב הדעת חמש דקות? הכניס אותו לאיזה חדר.

נתן את עיניו הקדושות ר' נתן בטורי זהב, והוציא מאמר נורא ואיום. 

בן נעורים שלמד איתו באותו מקום: אם היה לי זהב  -אמר לו אותו אחד

י זהב הייתי הולך עכשיו לצורף וכותב את הפירוש הזה שכתבת על הטור

ומעטר אותו. איך זכית לזה? אמר לו: אני מקורב לרבינו הקדוש, אני 

אם  -תלמידו של ר' נחמן מברסלב. הוא ביאר "ושיקוי בבכי מסכתי"

אני לא מבין משהו אני בוכה שתי דקות. השלוש דקות היתרות שיש לי 

 זה כבר בעל המאמר נחבק בי ומלמד אותי את מה שהוא דיבר.
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  ::נשבע ה' לדודנשבע ה' לדוד

בתהלים דברים. אל תקראו מפרשים, מבינים ש הרבה אנשים שלא י

תמשיכו לקרוא תהלים! עד שהנשמה שלכם תזדכך ותתעלה בשורשה 

ואתה תבין את כל התהלים. אתה תגיד: ריבונו של עולם, אני בטוח 

הוא התכוון רק עליי.  למה?  -שדוד המלך התכוון רק עליי. והשני יגיד

"נשבע ה' לדוד".  -היה רגל רביעית למרכבהאל תתפלאו. כי דוד המלך 

תראה לי יהודי מכל עמנו בית ישראל שנחלצנו מכל הצרות בכל הגלויות 

 בלא ספר תהלים.

 

 

  

  ::פקח את עיני הנערפקח את עיני הנער

פעם בזמן הגאון מוילנא היה שידוך. אבל השידוך הזה היה לו קלקול 

את הפסיק מאור עיניו ה' ירחם, ובאה איזה בת טובים לשאול  -ראות

הגאון מוילנא אם להתחתן עם האדם הזה שכהו עיניו מראות. אמר לה 

הגאון מוילנא: אם את שואלת סימן שאת רוצה להתחתן איתו. תתחתני 

ואני מבטיח לך שממנו יצא לך ילודה קדושה, כי את תתחתני איתו לשם 

 שמיים.

בחתונה כשנכנסה הכלה והיה צריך לתת לה את הטבעת, אנשים שלא 

הגאון מוילנא אמר: אל תיתנו את  -ולכים בכוח המישושרואים ה

הטבעת, תגישו לי את הטבעת. הגישו לו את הטבעת, והגאון מוילנא 

הזקיף עיניו לשמיים ואמר: ריבונו של עולם, אמרו חכמים אסור לאדם 

פקח את עיני  -לישא אישה קודם שיראנה. והיהודי הזה דבוק באמונה

איזו שמחה הייתה, יתעלה ויתברך שמו הנער ויראה! נפקחו עיניו, ו

 לעד! בדיבור ובתפילה אפשר לפעול הכל.
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  ::עד רבינו הקדושעד רבינו הקדוש

 -אתם ואנחנו וכל היושבים פה בס"ד, להגיד לך איזה כיוון ואיזה דרך

רבינו אמר לא. אבל לגלות את סימני הדרך שמקובל לנו איש מפי איש 

, כשיש לך איזה עד רבינו הקדוש זה תיקון הכללי, זה טבילה במקווה

תדליק נר, רשב"י ור' מאיר, לבקש. אתה רוצה  -דבר תערב צדיקים

אל תגיד ביוזמה אני אשמור שבת,  -לשמור שבת, יש לך השתוקקות

תתפלל לפני השבת: אתה יודע ריבונו של עולם, לא התכוונתי להכעיס 

תתן לי  -אותך בשבתות שעברו עליי. אני מבקש ממך אבא שבשמיים

את שתבוא תהיה לי השמחה והאמונה לשמור אותה. אותו שהשבת הז

לא ביוזמה, רק בתפילה. אם  -דבר בתפילין. כל דבר שאתה רוצה

תתפלל יהיה לזה קיום ואפילו שיהיה לך קשה לקיים את זה. הקב"ה 

 יזה עליכם רוח טהרה ממרום, 

 

 

  ::בעל אמונהבעל אמונה

או עמוד  אם אתה תגיד שהקב"ה מצוי ומשגיח לא יירד לך עמוד של ענן

אמונה, זכית להאמין באלוה ברוך  בעל של אש, אבל אתה זכית להיות

הוא. אם יש לך דבר ואתה הקדמת ונתת בפה שלך ואמרת "גם זו 

לטובה", ריבונו של עולם אני מאמין באמונה שלמה שכעת אין לי שכל 

להבין מה עובר עליי, אבל אני מאמין באמונה שלמה שכל מה דעביד 

למה ככה ולמה ככה.  -יד. אולי באותו רגע יקפוץ לך שכלרחמנא לטב עב

-יומיים או שעה-זה מתוך קרירות המחשבה של האדם, אבל יעבור יום

שעתיים והקב"ה יראה שאתה האמנת בו, יתן לך להבין למפרע מה 

 שלא הבנת לפני זה.
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  ::הופך את השנאה לאהבההופך את השנאה לאהבה

עקב זה דוד המלך זה מלכות, אהרן הכהן זה הוד, משה זה נצח, י

תפארת, יצחק זה גבורה, אברהם זה חסד. אבל יש עוד יותר מאברהם 

שלוש בחינות נורא ואיום, כתר  -זה תלת גוונין דלעילא -יצחק ויעקב

חכמה ובינה שזו הפעולה שתיקון הכללי עושה. הפעולה הזאת נכנסת 

"אשר ישלטו היהודים המה  -ונהפוך הוא -בתוך המוח ועושה לך פורים

 ". לי יש שונאים? מה פתאום, אין לי שום שונאים...בשונאיהם

יש לך שונאים גדולים! יאושים זה שונאים הכי גדולים, להיות עצוב זה 

שונא הכי גדול, כשבן אדם לא מצליח לשמוח זה שונא, כשבן אדם רוצה 

זה שונא. רבינו אומר כשאתה אומר  -להתפלל ויש מישהו מפריע לו

ופך את השנאה לאהבה. יש הרבה אנשים לאט ה-תיקון הכללי זה לאט

שהיום אי אפשר להסביר להם מה קורה בנפש, אבל כשאתה נותן להם 

זה עוזר להם, זה ממש עוזר להם. פתאום אנשים מתחילים  -תרופה

הוא  -לחיות, לא משנה מאיזה מתחם הוא יבוא, מאיזה מקום הוא יבוא

 יאמין באמונה שלמה, הוא יתחבר לשורש.

 

 

  

  כלית או אין בו תכלית?כלית או אין בו תכלית?יש בו תיש בו ת

אדם שלא מחובר לשורש אז הוא מתעסק בדברים שאין להם תכלית. 

יש להם  -יש לו משיכה, מכוניות יפות -בתים טובים זה יפה, כסף

 משיכה. הקב"ה עשה את זה, אבל זה דברים שהם קלים. למה? 

איך אתה יודע דבר אם יש בו תכלית או אין בו תכלית? תראה מה הבן 

קח בסוף. אם תראה שמוליכים מת לקבורה ומביאים מנופי אבי אדם לו

ולוקחים את כל הדירות שלו לתוך הקבר, ואם לוקחים את כל הכסף 
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שהוא בשקים ועושים לו הלוויה כזאת טובה, ועושים קבר גדול גדול. 

מה זורקים שם? את כל הכסף. אף אחד לא עושה את זה. מה לוקחים? 

מניחים אותו בפנים, עולים, מכסים אותו  שום דבר. תכריכים, בלטות,

 בחול.

אז כסף יש בזה תכלית? לא, עזבת את זה פה. מה כן הולך עם האדם? 

איפה התפללת לה', איפה נזדמן לך עבירה וברחת ממנה, איפה היה לך 

אלוקים אני מאמין שאתה חי וקיים בעולם הזה ובעולם  -קשה ואמרת

 הלכת חצי שעה לשדה. הבא. איפה כבשת את היצר הרע, איפה

 זה יילך עם האדם לאחר ימיו ושנותיו!

 

 

  

  ::פת שחריתפת שחרית

ישר עצבות, אני  -אתם יודעים כמה אנשים  מסכנים, רק עולים לרכב

שומע טרוניות. פעם ר' נתן אמר: מי שרוצה סגולה ששום חולי לא ידבק 

"ועבדתם את ה' אלוקיכם". איפה העבודה הכי גדולה? "ועבדתם  -בו

"אוכלי  -אלוקיכם ובירך את לחמך ואת מימך". אל תאכל סתםאת ה' 

לחם העצבים כן יתן לידידו שנה". אם אתה בא לאכול ולא יהיה לך 

 -מחילה ממעלת כולם, תמיד תשתדלו ה' עליכם יחיו -איזה דבר רוחני

תמיד אוכל "לך אכל בשמחה לחמך". כגון בן אדם קם מתפלל שחרית, 

אפילו תאכל פרוסה עם  -ף מליקוטי מוהר"ןתיקון הכללי, דף או חצי ד

איזה כוח יהיה לך באותו יום! אתה תלך לעבודה בשמחה. למה  -חמאה

אומרים חז"ל: פת של שחרית ממיתה כינה של בני מעיים, ומצילה 

כך חז"ל  -משמונים ושבע מחלות. כל היום פניו מאירים כזהרי חמה

 לא משנה מה יאכל.  -אומרים
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התוספות היתה אומרת לו: אתה צריך לאכול טוב  אמא של אחד מבעלי

ארוחת צהריים אל  -את הפירורים עם גרגירי חלב, והיתה אומרת לו

זה אני  -תאכל, ארוחת ערב לא אכפת לי אם תאכל. אבל ארוחת בוקר

רוצה שתתן לי הבטחה שכל הזמן אתה תאכל. בעלי התוספות אומרים 

 שמח. -מצהיביםשבן אדם שרגיל בפת שחרית כל היום פניו 

על רגל אחת,  לא! קוטג', קצת גבינה  וסיגריה לא טוב לשתות כוס קפה

אל תאכל.  -אל תאכל, ערב -צהובה, תאכל ותתחזק ותקבל כוח. צהריים

אבל פת שחרית יש בה ברכה גדולה. למה? כי בבוקר בן אדם קל לו 

ישר יתעסק בדברים  -אומר רבינו -להתחבר לשורשים. כשבן אדם קם

אז כל היום "וירכב על כרוב ויעף  -רוחניות. נטילת ידיים, ציצית של

ר' נתן אומר:  ?וידא על כנפי רוח". מה פירוש "וירכב על כרוב ויעף"

 כרוב אותיות 'ברוך', מלשון ברכה, כל היום תהיה לך ברכה.

 

 

  

  

  ::קורא הדורות מראשקורא הדורות מראש

איה יש ר -קורא מראש כל הדורות הוא רבינו הקדוש ר' נחמן מברסלב

יש ראיה שהיא אינסופית. "קורא מראש  אבל שהיא עד גבול מסוים;

כל הדורות". יש הרבה דברים בליקוטי מוהר"ן שהם לא רוח הקודש, 

יותר מנבואה ורוח הקודש. הנבואה זה לשעתה, ונבואה  -גם לא נבואהו

זה גם איך היא תתורגם למשך כל הדורות. רבינו נתן קודים של דעת 

הבריאה, איך להסתכל על עצמך, איך פשוט להתחבר  איך להסתכל על

לשורש. מכונה אם אתה תרצה להדליק אותה ואתה לא מדליק אותה 

 מה שתעשה היא לא תעבוד. -לפי ההוראות
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רכב הוא גדול. מה מפעיל את כל הרכב? מפתח כזה קטן. אתה לא צריך 

 מה מפעיל אותם? מפתח כזה קטן הוא -אוטו, מטוס, חללית מכונאי.

סע. אם מישהו יבוא ויגיד לך: אני רוצה  -עושה את כל הפעולה, צ'יק

 פה הבוכנה, פה זה, פה זה. -להסביר לך איך יורד השפע

"אח שלי, תן לי את המפתח, אני רוצה להכניס אותו, אני רוצה 

 לנסוע"...

רבינו ידע שיש הרבה אנשים בדור הזה שהם יהיו חולי אהבה על 

ביר להם אמונה. כי באחרית הימים "תכתב הקב"ה, שלא יצטרכו להס

ה". לכן ר' נחמן כתב בליקוטי -זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל י

מוהר"ן ישר עצות איך להתחבר לשורש, מפתח קטן. הוא לימד אותך 

אתה לא  -איפה לשים את המפתח: אם תשים את המפתח בלימוד

 מחובר עדיין לשורש. 

 

אדם, ושם יילך ויתבודד ויפנה ליבו  "בדרך יחידי במקום שאין שם בני

ודעתו מכל עסקי העולם הזה ויבטל הכל עד שיזכה לבחינת ביטול 

 באמת".

איך זוכים לביטול? ר' שמואל הורוביץ אומר: איך בן אדם יידע שהוא 

בגבול הביטול? אם יוצא לו הכרת הטוב ותודה, זה סימן שהגעת 

מסתכל על עצמך כמו לשורש. אם פתאום אתה רואה הכרת הטוב, אתה 

טייפ: בוא'נה אח שלי, זה שיר יפה, אתה יכול להחזיר את זה 

 להתחלה?

 בטח. צ'יק הוא לוחץ על כפתור וזה חוזר להתחלה.

אתה הולך לשדה אתה צריך ללחוץ, לחזור, ולהתחיל לאסוף את כל 

הנקודות הטובות: יש לי ציצית, יש לי תפילין, יש לי שמונה עשרה, יש 

מזון, יש לי אמונה, יש לי שיחה, נכנסתי לבית הייתי רגוע, לי ברכת ה

תודה הקב"ה מלך מלכי המלכים. אתה לוקח רק את  -התפללתי
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הנקודות הטובות ומרים אותם. זה נקרא סוד הביטול, שיש לך הכרת 

הטוב ואז ממילא אתה מרים את כל השכינה, מקבל שמחה וחיות ודבר 

 כזה לא צריך להסביר לבן אדם.

 

 

  ::אמרת את הלב שלךאמרת את הלב שלךי י ככ

ראוי שיהיה לבן אדם שעה ביום. אבל עכשיו אם אתה  -רבינו אומר

טוב ישלול לך -בס"ד רוצה להיות חזק, גיבור, גדול, ולפעמים הצד הלא

את העצה הזאת, בגלל שהוא יגיד לך: תשמע, אתה לא מסוגל לעשות 

אל תמנע את עצמך, "כי לא ימנע טוב להולכים  אבל אתה שעה.

השעה שלי היום זה חמש דקות, עשר דקות, רבע  -ם". אז תגידבתמי

שעה. הקב"ה, אני לא רוצה להישבע כי בתורה שלנו אסור להישבע. אם 

הייתי יכול לדבר איתך ריבונו של עולם במשך שעה לא הייתי מפסיד 

הארה כזאת, אבל במקום זה אני אשלים את זה עם קצת תיקון כללי, 

התבטלת עוד יותר ממה שהיית מדבר  עם קצת תהלים. מה עשית?

 שעה, כי אמרת את הלב שלך לפני ה'.

 

 

 

  ::מטה כלפי חסדמטה כלפי חסד

 -חבר'ה, אל תשכחו את הדברים שזה עיקר ושורש ויסוד עצות רבינו

לדעת איך לעמוד ולהתקשר לחלק הרוחני שלך. כי כשבן אדם מתקשר 

ם לחלק הרוחני שלו רבינו אומר: זוכים לבטל את כל המידות. במקו

שאתה תעבוד על שמירת עיניים, במקום שתעבוד על שמירת הברית 

רבינו אומר שספרי יראה יכולים להפיל אותך כי  -ותיקח ספרי יראה
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אתה בעל תשובה. אתה יכול ללמוד ספרי יראה ולהיכנס מזה לעצבות 

 ומרה שחורה.

ר' יצחק מטולצ'ין הילד של ר' נתן מברסלב היה לומד בספר "ראשית 

אבל הוא אמר לר' נתן שכשהוא פותח ספר "ראשית חכמה" חכמה", 

נכנס לו מרה שחורה מזה, כי בעל "ראשית חכמה" היה קדוש ונורא, 

דקדוקים רבים על כל דבר, על היה מדקדק תלמיד ר' משה קורדובירו, ו

אליהו  הצדיק  כוונת המחברכל פרט. ר' נתן מברסלב כתב לו מכתב: אין 

 זה. הוא רק רצה להבריק לך מה זה חטא. , להביא אותך לדי וידאש

צריך ללכת לכיוון הימין,  -אבל לנו יש ב"ה "אזמרה לאלוקי בעודי"

"מטה כלפי חסד". למרות שאתה לא תרגיש הרבה התעוררות מזה, 

נה לא להיות מבקר מדינה אבל יום אחד בגלל שהטענת את עצמך בטעי

של עצמך, לחפש איפה יש בי דברים שעשיתי טוב, ויש בי כוח של 

יהדות. וכשאתה מספר את זה לפני ה' זה ממשיך אליך שמחה, וע"י 

שמחה רבינו אומר זוכים לתיקון הדעת, לשמירת הדעת, כי שמירת 

הברית זה דבר קטן ואפסי ליד שמירת הדעת. שמירת הדעת זה שהדעת 

יש לך ממשלה על והאדם שמורה, נצורה, אתה מושל על המחשבות,  של

 הזמן.

 

  

  

  ::רידרידוובתוך הובתוך הו

אתה יכול לפגוש חבר עד שתיתן לו מוסר ותגער בו... תיקון הכללי זה 

לא קשה. קח דיסק. מה עושים עם זה? תיתן פרוטה לצדקה, ותשמע 

א את הדיסק. רק את זה? כן, הלוואי ותעשה רק את זה. כי אנשים ל

יודעים את הערך של עשרה מיני נגינה, זה מחבר אותך ישר לשורש, 
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נותן לך את התנופה בדיוק. כמו חולה שאי אפשר לתת לו את התרופה 

כי עד שזה ישפיע הוא יהיה עוד יותר חולה, אז פותחים לו את הווריד 

 ונותנים לו בתוך הוריד.

ון הכללי ר' נחמן מברסלב אומר שיש שס"ה תהלוכות גידים, והתיק

נכנס לתוך הנפש ולוקח את כל העגמת נפש וכל העצבות, כל המרה 

 שחורה, הכל הופך להיות לשמחה!

 

  

  

  איזה נפילות!איזה נפילות!

לפעמים אני שומע שכליים שמדברים על עסק, אני אומר  -ה' יסלח לי

האינפלציה ככה, וכו'.  -לקב"ה: אני מודה לך. אני דן אותם לכף זכות

פילות! זו אפיקורסות! איך הם מדברים? איפה ואנשים דתיים... איזה נ

 יציאת מצרים? איפה כל התכניות? יש לנו תורה.

 , זה דבר ישן".אבל "לא

 זה דבר ישן? אילו היית במצרים לא היית נגאל.

אומר רבינו: אתה רוצה לזכות שיהיה לך פרנסה טובה ושמחה? תתחבר 

אה לך תלמידי אני אר בואלשורש, אפילו שזה רבע שעה. מה רבע שעה,

חכמים שלומדים כל היום? זה לא שאתה יותר טוב מהם או שהם יותר 

 מחובר לצדיקים אמיתיים. פשוט טובים ממך; אתה
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  ::סקירת מערכותסקירת מערכות

רחמנא ליצלן, הכניסו לנו את  -עשו וישמעאל -היום בר מינן

המחשבים, את האינטרנט, את הקרירות. אפילו שניה אחת בן אדם לא 

"צמאה נפשי  -נשמה, עם הרגש. אדם שהולך להתבודדותעובד עם ה

מה אמר זה, מה  -שכל מפעיל אתה מפעיל רגש! אתה לא -לאלוקים"

אמר זה, תכנית של פרנסה. לא! "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם 

 את אכלם בעיתו, פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון".

י עובר את זה. תן לי כשאתה צריך לעבור איזה משהו, אל תשאל למה אנ

ללכת לשדה אחי, עזוב אותי, אל תבלבל לי את השכל, אל תתן לי עצות 

ארבעים יום  -איך להתפרנס. תן לי ללכת לחצי שעה, שעה, ותעשה יומן

כל יום עשיתי השבוע חצי שעה. עוד  -כל יום. ערב שבת אתה מסתכל

 -קצת תיקון הכללי, אתה תראה כשאתה נכנס הביתה בשבע בערב

שמחה, אמונה, חיות, סקירת מערכות אתה רואה הלב טוב, אתה מברך 

אתה חושב על  -ברכת המזון, אתה מפעיל רגש יהודי, אתה קם להתפלל

כולם מחשבות טובות. אתה רואה שפתאום קל לך להעניק בבית אהבה, 

יראה. מי נתן לך את זה? למדת משהו? חצי שעה אני יושב ומתחבר 

יהיה  -שלושת רבעי שעה -להגביר את המכסה לשורש שלי. אתה יכול

שעה, שעה וחצי, יותר טוב. אבל לא אנחנו  -לך לזכות. אתה יכול יותר

המנווטים להגיד לבן אדם חצי שעה או רבע שעה. אם בן אדם מרגיש 

שבחמש דקות הוא מתחבר לשורש אתה תראה שאחרי חמש דקות 

 "."עלייך יזרח ה' וכבודו עלייך יראה -יעבור עליך
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  ::עד אבא ואמאעד אבא ואמא

אם בן אדם בא וסומך על רבינו, סומך על כוחו של רבינו כביכול עם 

רבינו ממשיך לנצח למעלה את  -הטיט והתבן שאתה נותן לרבינו

הגבורות והדינים. רבינו אומר: בר דעת יש לו יצר רע של גבורות ודינים, 

לו יצר רע  לא רוח שטות. מי שאין לו התבודדות, מי שעזב את רבינו יש

יש לו יצר רע של  -של רוח שטות. מי שמקורב לרבינו ויש לו התבודדות

גבורות ודינים. גבורות ודינים זה כל מיני בלבולי הדעת: "באינסוף שם 

כולו טוב, צריך להיות רק טוב בלי שום דינים כלל". אפילו שיש לבן 

שבן אדם קצת צער ויסורים זה לא דינא דמסאבא. דינא דמסאבא זה כ

אדם נופל, דינא דמסאבא זה כשבן אדם חושב שיש עוד משהו בעולם 

וזה בחינת אפילו כתר  -יוכיח" "את אשר יאהב ה' -הזה. דינא קדישא

 עליון אוקמא איהו לגבי עילת העילות.
זה המקום שבעל תשובה מקבל תיקון למחשבה, כי  -יש ספירת הכתר

שה תיקונים, במחשבה אתבריר כולא. שאתה פתאום מתבודד, עו

פתאום באות לך מחשבות זכות, לא של שטויות, איך לעבוד את ה', איך 

להתקדש, איך להטהר, איך להתפלל ביראת שמים, איך לפחד מה'. 

אתה לבד בבית ואתה אומר: איך אני אעשה את  -אתה מתחיל לפחד

הדבר הזה, איך אני אוכל, איך אני אשתה. אף אחד לא רואה אותך; זה 

עליון, זה נקרא שהמחשבות של האדם מזדככות, זה נקרא  נקרא כתר

תשובה. ספירת הכתר העליון זה שאתה הולך עכשיו להתבודדות אתה 

לא יכול לקבל מספירת היסוד, כי היסוד שלנו בר מינן, נשחק. אז מה 

עושים? מתקשרים לספירת היסוד, יסוד זה כללא דכולא, ואז רבינו 

סודא עד אבא ואמא. הוא זורק לך את מיילד מוחין חדשין סילוקא די

 המוחין למקום כזה שאף אחד לא יודע מה אתה עושה.

לפי הזוהר אין תיקון לברית. רבינו אמר: כשם שלמטה יש פנים של 

נצח והוד וברית, אותו דבר יש פנים של מעלה. מה בן אדם עושה  -מטה
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 בברית? מביא ילדים. פה גם אתה מדבר דיבורים אתה מביא ילדים

חדשים לעולם. יש זרע של מטה ויש זרע של מעלה. זרע של מעלה רבינו 

אומר: "אנכי נטעתיך שורק וכולו זרע אמת". זרע הכוונה זרע אמת. 

שמלבין הכל. אתה  -הזרע הוא צבע לבן, והלובן העליון הוא גם בצבע לבן

מלבין עוונותיהם של ישראל. כהן גדול כשהיה יוצא מקודש הקדשים 

 שהיו מתלבנים עוונותיהם של ישראל.  -ואה זהורית לבנההוא היה ר

אין לו  -לפי הספירות התחתונות אין תיקון לבן אדם מה שהוא יעשה

אין לו תיקון. בא רבינו  -תיקון. אם לא נולד בקדושה והיה שומר הברית

ואמר: יש תיקון בעל תשובה כמוני וכמוך, אנחנו מסכנים, אנחנו רוצים 

בן אדם שעבר עבירות איזה מסכן הוא אם הוא לא שה' ירחם עלינו. 

בשביל לתקן  -מתקרב לרבי כזה? אם בן אדם עשה עכשיו עבירות כאלו

הוא חייב לעשות התקשרות לרבינו. ואז רבינו מיילד לו מוחין יש מאין 

כדוגמת הבריאה, שהיה חשך ותהו ובהו, רבינו מיילד לך מוחין סילוקא 

זה  -מוחין חדשים, אתה הולך צועק לה' דיסודא עד אבא ואמא נותן לך

 נעשה לך ילדים חדשים. -אבא ואמא

 

  

  ::הארת הכתרהארת הכתר

בעל תשובה יכול לקבל כל אבל צדיק מקבל פעם בשבת נשמה יתירה. 

היום נשמות יתרות, כל פעם נשמה יתרה. כל רגע וכל שניה יש נשמות 

ם חדשות בגן עדן. רק מה עמלק עושה? מייאש את הבן אדם מהתיקוני

של הצדיקים, מייאש אותו מהתורה דלעילא והוא רוצה תורה דלתתא: 

בן אדם רוצה ללמוד קצת, לסדר את הילדים שלו, ליפות את עצמו. אבל 

ריחמו על עצמם כלל וכלל, הם רצו תורה  ככה הם לא הצדיקים לא

דלעילא דאיהי מתבטלא אי לא אתעביד בתיקונא דא. אם בן אדם לא 
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ון מסירות נפש גדולה כדוגמת ר' שמעון וחבריו לוקח את התורה לכיו

סוף, אז יש לבן אדם -שהיו מעלים ניצוצות קדושה כאלו חזקים עד לאין

 תקווה שהוא יחזיק ברצון, וזו הארת הכתר. 

 

 

  

  ::מעלה עליונה וגדולה מן הכלמעלה עליונה וגדולה מן הכל  

התכלית והגדולה של הקב"ה, תסתכלו על כל אחד מאיתנו. הגדולה של 

בן אדם ממקום רחוק ועומד במקום שלו הקב"ה זה שפתאום בא 

ומתחיל לתת טיט ותבן למעלה, אז ה' יתברך שמח ומתחיל לעשות את 

 הנצחונות בשביל האדם הפרטי.

אם בן אדם נכנס, נלחם, מתחיל לטעון טענות, כל יום יש לו טענות 

חדשות כלפי ה': ראוי לך לקרב אותי, ראוי לך לחזק אותי, אני מסכן, 

תצפה ממני, אני היפך ממה שהצדיקים אמרו, אני  אני גלמוד, אל

מבטיח לך ריבונו של עולם שאני היפך מהכל. אפילו שאני אעשה שעות 

הכל היפך, הכל מתהפך לי, כאילו לא דיברתי  -התבודדות אני בא לבית

 וכאילו לא עשיתי כלום.

זה מידת הדין, מה אתם חושבים. זה מידת הדין! אם לא הייתה נשמת 

תגיד לי מי היה עושה רצון ה'? רק צדיקים קדושים  -ין יורדתסבא דסב

וטהורים כמו שאתם רואים, רק אנשים שהיו יכולים לשמור תורה. אל 

תצפה ה' ממני שאני אשמור תורה ומצוות ומעשים טובים, כי אנחנו 

בפנימיות שלנו זה הכל ריקבון כזה שצריך לרדת לעשרה כתרין 

אתה לא יכול לקבל ֵיש מֵיש, רק יש  דמסאבותא, ומשמה להרים הכל.

באים לך מחשבות מרגיזות. אתה רוצה  -מאין. אתה רוצה להיות צדיק

באים לך מחשבות חיצוניות. אתה רוצה להיות איש  -להתפלל בדבקות

גם אני לא רוצה להתבלבל. אני רוצה  -כשר, אתה לא רוצה להתבלבל
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מידת הדין. מידת  אבל הכל הפוך, וזה נקרא -ללכת אליך בישוב הדעת

הדין הזו, אני אומר לכם חבר'ה טהורים, היא לא שותקת עד שהיא 

בכל מצב אני הולך  -רואה את הבן אדם בקבר. רק בן אדם צריך לדעת

 -לה', בכל מצב אני הולך לה'! בא לבן אדם הרהור הוא צריך להגיד לו

י אני אקרע אותך, אני אשרוף אותך, אני עכשיו אתן לך תיקון הכלל

גחלים אתה חותה לו על ראשו. אתה רוצה להביא לי הרהור, יא רשע? 

אתה רוצה להביא לי מחשבה רעה? אני אשרוף אותך. אתה נכנס 

 למקווה, רבינו נותן לך במה להילחם, להכניע את היצר הרע.

אז  -אם בן אדם יבוא עכשיו לאומן והוא לא יתחזק במה שרבינו רצה

עת. לא יתנו לו מן השמיים להיות חסיד חייכם שאיני נותן לכם לב לד

יערבב עם זה  ברסלב; הוא יהיה חסיד ברסלב בשם המושאל, אז הוא

אלו דברים  -. רבינו אמר: "כרום זולות לבני אדם"כל מיני דברים

שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ומאי ניהו? תפילה. 

הזמן אני חוזר לקרוא ומחמת שכל עסקו של רבינו היה רק תפילה, כל 

את התורה הזאת: "שמעתי בשמו שאמר לעניין המחלוקת שהיו חולקין 

עליו כי אמרו רבותינו ז"ל כרום זולות לבני אדם אלו דברים שעומדים 

ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם". בן אדם הטבע שלו לזלזל 

אים מה בלימוד אני עושה משהו, זו פעולה. בתפילה לא רוכי  בתפילה.

הוא עושה. "על כן מחמת שכל עסקו תפילה, סיפורי מעשיות משנים 

הכל כלול כל עסקו תפילה".  -קדמניות, ליקוטי מוהר"ן, ספר המידות

אם אתה יודע להאמין שה' רואה אותך ושומע אותך ומאזין אליך ואתה 

אלא יכול להתקשר אליו גם בפעולות גשמיות, לא רק בפעולות רוחניות, 

ולות גשמיות אני לא משחרר את ה' לשניה: "ובעניין תפילה גם בפע

 היה מרבה לדבר עם אנשיו". 

מי שרוצה להיות מאנשי רבינו תדעו לכם שמן השמיים יכוונו אותו רק 

בתפילה. אם אתה רואה מלחשים אחרים זה אנשים קנאים, שהם לא 
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לה יכולים להגיע להתבודדות, אז הם חולקים על תפילה. "ובעניין תפי

אם רבינו בא לפה עכשיו על מה הוא ידבר  -היה מרבה לדבר עם אנשיו"

רק תפילה.  -"מרבה לדבר עם אנשיו" -איתנו? מה שאתם שומעים

מחילה סליחה וכפרה, מורנו ורבינו עטרת ראשנו  -"והזהירם מאד"

נחמן בן שמחה בן פיגא, על מה אתה מזהיר אותנו בגלות הזאת? 

ת ושיחה בינו לבין קונו. כי ה' הוא טוב, להרבות בתפילה והתבודדו

אנחנו צריכים להילחם עם כל העולם כמעט שרוצים להראות לנו שה' 

לא מקבל אותנו, הם רוצים להראות לנו שהם צדיקים ואנחנו רשעים, 

הם רוצים להראות לנו שהם הצדיקים ואנחנו פושעים. ככה זה כל 

ועוד תלך תשאל איזה  העולם, 'אנחנו יודעים ללמוד ואלה פושטקים'.

הוא יבזה אותך בזיונות כאלה...  -אני מתעסק בהתבודדות -מישהו

כמו שאתה מדבר עם איזה ֵרע שאתה אוהב  -"והזהירם מאוד להרבות"

אותו שיהיה לך תענוג לדבר עם ה'. "והתענג על ה' ויתן לך משאלות 

דיו לבך". אני לא אשם, הצדיקים לא אשמים, "אוי לרשע רע כי גמול י

 יעשה לו".

אם אני אחזור בתשובה ואני אאמין באמונה שלמה בפסקה שרבינו 

על כל דבר להתפלל. אני  -אומר "הזהירם מאוד להרבות בתפילה"

עצוב? ה' לא עשה אותך עצוב. ממה שעשית אתה עצוב, רק עכשיו אתה 

אתה צריך להילחם. "והתבודדות ושיחה בינו  -רוצה להיות איש כשר

יש לך דיבורים, אתה מרגיש שרודפים אותך? אף אחד לא  -לבין קונו"

רודף אותך. רבינו אומר: אל תרדוף את עצמך הצילני ממני בעצמי. 

וחיזק  "כמבואר בספריו הקדושים, ויותר מזה הרבה לדבר עמנו

 לא 'עורר' אותנו.  -"אותנו

ובן אדם אני מתפלל שיעבור מהר הגלות. אם נגיע לגיל שישים, שבעים, 

אוהו איזה שמחה תהיה לו, הוא עבר את הגיל הכי  -התבודדות עשה

מלא זעם בגוף שלו, יעבור גיל חמישים,  -ה' ירחם -קשה שבן אדם
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אח, איזה שמחה תהיה לו!  -ששים, שבעים כשכבר לא יהיה לו כוח

הוא יהיה כמו רבי שמואל הורוביץ, יישב עשר וחמש עשרה שעות 

בן אדם ח"ו עם כל הפתיות של  וידבק בשכינה הקדושה. אבל עכשיו

"וחיזק אותנו בהתחזקות". לא  -היצר הרע צריך לנצח אותו כל הזמן

כתוב פה ללמוד, לא כתוב פה לעשות כסף, אני יש לי ליקוטי מוהר"ן 

מי שיש לו ליקוטי מוהר"ן אמיתי ורבינו חי וקיים  -הכי טוב בעולם

בלי שיעור להרבות  דבר עמנו וחיזק אותנו בהתחזקות גדולאז   -בשבילו

גם בי ובך  -בתפילה והתבודדות. ועל כן בני אדם מזלזלים בו, ולא רק בו

ובכל בן אדם שמאמין בהתבודדות כל העולם יזלזלו בך ללא יוצא מן 

הכלל. אל תתפלא. אם אתה תרצה לעשות התבודדות לא יודע מאיפה 

 הזלזול יכול לבוא להם.

והתבודדות". מה זה להרבות?  "והתחזקות בלי שיעור להרבות בתפילה

הלוואי שכל היום שלכם רבינו בירך אותנו שיהיה לנו כל היום 

"בלי שיעור להרבות בתפילה והתבודדות, על כן בני אדם  -התבודדות

מצד  -מזלזלים בו ומבזים אותו". אם בן אדם רואה שיש לו ביזיונות

ים טובים יש לך צמצומ -הבית או מכל מקום, "יודע צדיק נפש בהמתו"

אם בן אדם יש לו מחלוקת, יש בן  -זה טוב. "מבזים אותו וחולקין עליו"

זה כבר מחלוקת טובה.  -אדם שיש לו זכות יש לו מחלוקת מצדיקים

זה טוב, הוא רוצה להביא אותך  -כשפתאום שמואל הרמתי חולק עליך

באמת להתבודדות. אתה מרגיש קושי, הולך לשדה עוד פעם, שלוש 

זה  -מפצח. אתה מרגיש שר' שמעון בר יוחאי חולק עליך ארבע שעות

פתאום  -מחלוקת של צדיקים. מסכן מי שהעולם הרשעים חולקים עליו

רוצים שתתפלל  -אתה מרגיש שקשה להתפלל, זה מחלוקת של צדיקים

 זה מסירות נפש.  -במסירות נפש. אתה מרגיש שקשה לקרוא תהלים

עומדים ברומו של עולם בני "כי כל עסקו הוא תפילה שהם דברים ש

אדם מזלזלים בהם, והבן". אם בן אדם מרגיש ביזיונות ומחלוקת עליו 

 - 117 - 



סימן שהוא תפס את העניין של רבינו. אם בן אדם תופס את העניין של 

הוא תפס את  -רבינו שאני רק מקבל עלי להתפלל על כל מה שיהיה לי

 העניין של רבינו. 

ה לא רבינו. רבינו זה הכל תפילה, ז -אם אתה תרצה תפילה ועוד דבר

הלימוד הוא לא יבריח אותך  -תפילה, תפילה. יהיה לך חשק ללמוד

זה  -מהתפילה, מההתבודדות. אם בן אדם הלך ללימוד ושכח התבודדות

לא שהוא לא רוצה לעשות רצון ה', הוא שכח שיש צדיק יסוד עולם 

ברסלב. הוא אפילו יהיה חסיד ברסלב, אפילו יהיה קרוי בשם חסיד 

הוא  -"כי עיף אנכי" -רוצה ללמוד כי הוא אין לו חשק כבר להתפלל

עייף כבר מלהתפלל הוא רוצה קצת דמים, "הלעיטני נא מן האדום 

הוא רוצה קצת אדומים, הוא רוצה קצת כסף, הוא רוצה  -האדום הזה"

 קצת לסדר את עצמו... 

ואם רוצים לדעת זה הבית דין של מעלה.  -יש פה ליקוטי מוהר"ן פתוח

יפתחו לו תורה צ"ג ויגידו לו: תסלח  -מה זה בן אדם שאוהב את רבינו

לי, בוא רגע. כמה פעמים היית באומן? עשר פעמים? גם עשרים פעם 

"הרבה לדבר וחיזק אותנו  -לא יעזור. תראה מה הרבי שלכם רוצה

בהתחזקות בלי שיעור להרבות בתפילה והתבודדות". אם אתה עושה 

אתה מרגיש שאתה עושה טובה לקב"ה אז אתה לא מתבודד. שעה ו

אתה מלכתחילה רוצה לעשות טובה לה'. אתה רוצה לעשות טובה לה'? 

ה' לא צריך את ההתבודדות שלך, גם לא שלי. אתה לא רוצה להתחזק. 

התחזקות זה לדבר עם ה' כמו שאני, לא לחפש מדרגות ועליות רוחניות. 

לדבר עם ה'. אבל התבודדתי ואני מרגיש להמשיך  -"ואציע שאול הנך"

 שהכל הפוך? סימן שאתה נמצא עם ה'. 
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  מי יכול לתקן את העולם?מי יכול לתקן את העולם?

התורה ניתנה בזמן שרבינו עדיין לא הגיע הזמן שלו לרדת. התורה 

ניתנה בשביל שסבא דסבין יבוא ויגיד איך לקיים את התורה היום. 

אנחנו  -ואמרו לה'בתורה אתה רואה שקיבלו תורה, מעמד הר סיני, 

 -קח עגל. נשמה טובה, זה ממש מפי עליון אבל חולי אהבה עליך,

ראו את כל  -הקב"ה שאל ממני. "בקולות וברקים עליהם הופעת"

ה' אנחנו אוהבים אותך. "קום עשה לנו אלהים  -מלאכי השרת, אמרו לו

אשר ילך לפנינו כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו". מה אתה 

ורה זה מספיק לתקן את הבן אדם? משה רבינו לא הספיק חושב, ת

לתקן את בני דורו. הוא האיר בהם הארת הדעת, אבל מי יוכל לתקן את 

 כל העולם? רק רבינו. העולם מפחדים לשמוע את זה. 

תעשה לנו עבודה זרה. הוא היה  -עם ישראל בא לחּור הבן של מרים

הרן כדי שיפחד, ככה אומר תפסו אותו ושחטו אותו ליד א נביא. לא רצה

רש"י. אתם יודעים מה היום עושים לחסידי ברסלב? רק מנסים 

"התפרקו נזמי הזהב". תאר לך  -להפחיד אותם. אהרן הכהן אמר להם

אהרן הכהן, ריבונו של עולם, הקב"ה קרא לו "קדוש ה'",  -מה זה

באים עם ישראל ללמד אותך מה זה בר מינן עזי פנים שיש בדור. משה 

קום תעשה לנו  -הלך רצה לעשות להם טובה, באים לאהרן אומרים לו

אנחנו שוחטים אותך כמו חּור. אהרן אמר: אם יגעו  -עבודה זרה אם לא

בו לרעה הקב"ה בר מינן היה עושה כליה בכל שונאי ישראל, למה? חּור 

אולי משה רבינו יצליח להגיע? הוא ידע שמשה  -היה נביא וכהן. אמר

"התפרקו נזמי  -הוא צריך לבוא בשש שעות. אמר -שש'רבינו 'ּבֹ 

הזהב", היצר הרע, ה' ירחם, מעביר להם את מיטתו של משה. אמר 

 -ברסלב לכל חסיד ים היוםעושלהם: משה רבינו עלה ולא חוזר. ככה 

 רבינו התייאש מהעולם ועלה למעלה. בר מינן, ה' ירחם! 

 "רבינו מת, צריך לחפש את הצדיק שבדור..."
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ז קצת עבודה זרה, קצת עגל, נעשה איזה משהו. מה זה עגל? הבעש"ט א

מי שסר מה' זה כבר  -הקדוש אומר: "וסרתם ועבדתם אלהים אחרים"

אלהים אחרים, לא צריך לעשות עגל. מי שעכשיו ח"ו הולך לאסוף כסף 

הוא עובד עבודה זרה, הוא נקרא קטן אמנה. מה  -והוא לא צריך את זה

ה עבודה שהיא זרה, אתה לא צריך את זה, זה קליפות. זה עבודה זרה? ז

בשביל מה אתה אוסף כל כך הרבה כסף? בשביל שתהיה עשיר. אבל יש 

: "אל תירא כי יעשיר איש כי ירבה יותר טוב מדוד מלך ישראל שאמר

לוקחים כסף עם הבן אדם? לוקחים  -כבוד ביתו כי לא במותו יקח הכל"

 לב!

אני שמח בדבר אחד: לא שעשיתי  -עדאמר ר' נתן: ישתבח שמו ל

פה מוליכים את  -חיבורים, אני שמח שבבית הטהרה שיקחו אותי יגידו

מי שחיבר וכתב את סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. תסתכלו על 

איזה תלמיד מדובר, תראו על מה הוא הסתכל, תראו מה העולם רוצה 

צת מחשבות... מי שיש לו ק -לתת לנו לחשוב ה' ירחם עליכם ועלינו

הוא אומר לי ללמוד; אתה יודע כמה אנשים היום לומדים? אתה מוצא 

אותו בשדה עושה התבודדות? מה פתאום! בגלל שהיום אנחנו בקריסת 

נעשית לו סם  -מוחין כזאת שלימוד זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה

המוות. ואנחנו בקריסה של בעלי גאווה, ה' ירחם, שהם רוצים לעשות 

לם סם המוות. ואנחנו צריכים לקחת את סם המוות ולהפוך אותו לכו

זכה נעשית לו סם חיים. גם הצדיקים אם הוא זוכה נעשית  -לסם חיים

 בר מינן. צדיקים צריך וספרי חיים צריך.  -לו סם חיים, אם לא

אתה אומר: אהרן הכהן, קום תעשה לנו אלהים. כל אחד שיש לו כמה 

 כסף, תביא לנו זה וזה וזה... מה פתאום?!אוהו, תביא לנו  -אנשים

חבר'ה, אהרן הכהן עשה וידוי דברים לפני משה ונמחל לו. אבל הי, תנא 

מעיד אני עלי שמיים וארץ שהקב"ה לא  , אומרדבי אליהו זכור לטוב

אמר למשה תעמדו בפתח ותהרגו איש את אחיו. למה? בשביל למתק 
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יפה שיש ריקבון יכולים את מידת הדין. שבט לוי הרגו את כולם, א

להרקיב ה' ירחם. לכן קודם כל בן אדם צריך לא להתקרב לאנשים שיש 

שכחו את רבינו, שכחו התבודדות, שכחו אמונה פשוטה.  -להם ריקבון

אני לא יכול ללמוד מהם. אמנם אני יכול לכבד אותם, אמנם אני יכול 

להזכיר לי  אף אחד לא יכול -בתור יהודי, אבל להזכיר לי את התכלית

"אם אין אני לי מי לי". אתה רוצה  -את התכלית מלבד אם אני בעצמי

לשלב את שניהם ביחד? תשלב את שניהם ביחד. תורה ותפילה, 

 אוריתא ועתיקא סתימא, זה ישר בטוח עולה. 

אני לא מבין מה רבינו רוצה. אני מתפלל את התפילות של מוהרנ"ת 

ני אומר: ה', רבינו רוצה לעשות והולך חצי שעה לפרדס, שעה לשדה, א

אותי שומר הברית בתורה ב'. רבינו רוצה לתת לי תרפ"ו אורות של יוסף 

בן יעקב אבינו עליו השלום. ואז בן אדם רואה את הקטנות שלו ואת 

זה לא  מה ארבע שעות מזה.-גדולת הצדיקים, הוא יכול לדבר שלוש

התורה וזה אור  נקרא תורה? זה נקרא קיום התורה, שאתה עולה מעל

 סוף עתיק יומין, ואז אתה יכול לרצות לקיים.-האין

 

 

  איזה גילויים:איזה גילויים:

תסתכל מה העולם  -הבעש"ט הקדוש אומר: כשאתה רוצה להצליח

 -זה האמת. צדיקים שנפלו -עושים ואל תבזה אותם, ותעשה ההיפך

אל תבזה אותם, תעשה היפך מהם אתה תצליח.  -אומר הבעש"ט

היה לבד עם ה'? כן. הוא דיבר  .ימים במדבר? כןהבעש"ט היה שבוע 

 עם ה'? כן. הוא עבד את ה'? כן. הוא שמח עם ה'? כן. למה היום זה לא

? כי העולם השכיחו את העולם מרבינו. כי  אתם יודעים מה עשה  ככה

הבעש"ט היה לבד בתור  -רבינו? הוא נזכר בבעל שם טוב. הוא אמר

יה לבעל שם טוב? הקב"ה אמר לו: ילד, אתם יודעים איזה גילוים ה
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אתה חשבת עלי, אני אשלח לך את אחיהו השילוני שיהיה ערב 

בשבילך. אין ד' אמות במז'יבוז' שלא הלך אליהו הנביא זכור לטוב עם 

הקב"ה שלח לו בני  -הבעש"ט. למה? כי הוא בכה לה', הוא צעק לה'

 להיות איש כשר. איך עליה שילמדו אותו

פק את הראש שלו והוא דש הבעש"ט התלמידים שלו,יום אחד ראו את 

מר: כל פריצי העולם ילחמו עם מלך המשיח. עם מי נלחמו? ואובעץ, 

עם רבינו. אני צריך להיות תלמיד, כל אחד צריך להיות תלמיד לרבינו. 

ילחמו עם רבינו כי רבינו רוצה להביא לבן אדם טובה בעולם הזה, 

 דוד המלך ע"ה אמר. ה לא מבעיאלעשות טובה לבן אדם בעולם הבא ז

קן אותו. רבינו אמר: גם יצ'יק ת -"אבשלום בני, אבשלום בני בני בני"

זה הכוח יש לי, בהנפת יד אני מתקן אותו. אבל מתי? אני מתקן אותך 

כשאתה תמות? אתה יודע איזה בושה? יגידו לך: יאללה קח, קח, נהמא 

-יש לבן אדם שלוש דכיסופא, איזה בושה יהיה לבן אדם? אבל ככה

ארבע שעות של התבודדות, פתאום יש לו חשק לשמירת הברית. פתאום 

איך אני אגדל אותם  -יש לך צמצומים בבית, אתה רואה את הילדים

המסכנים האלה? אתה הולך לבכות לה', עוד פעם מביא "טרף נתן 

ת אם בן אדם רוצה להבין א  ליראיו יזכור לעולם בריתו". זה הדרך.

מה עבר על הבעש"ט.  -יקרא מעשיות של הבעש"טש אז רבינו

הבעש"ט רצה להגיע להארה של רבינו, הוא רצה לתקן את כל העולם 

אבל זה לא הספיק. רבינו בא ולקח הארת פי שניים מהבעש"ט. 

לבעש"ט היה פי שניים מהאר"י, והאר"י מרשב"י ורשב"י ממשה. 

פי שניים? כל אחד ורבינו לקח הארת פי שניים מכולם. מה זה הארת 

מכם יכול להיות תלמיד של מי שאמר והיה העולם. מי יכול להכיר 

הילדים שלך? השכנים? אבל אם בן אדם נפגש עם מה שהוא  -אותך

עבר על רצון ה' בעל כורחו ושלא בטובתו, הוא נפגש עם העבירה 

י איתך בעבירה ואני גם איתך היית אל תפחד! אנ -ופתאום ה' אומר לך
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דאזדריקת  -אני אעזור לך להוציא את כל ניצוצות הקדושה עכשיו,

סוף הוא יהיה -אתה מחזיר את המלכות לאין -לאתר דאתנטילת מתמן

  איתך עשרים וארבע שעות.

 

  

  

  

  

  שלא יהיה יותר גרוע:שלא יהיה יותר גרוע:

זו מידת הדין  -אם בן אדם רוצה ללכת להתבודדות ויש לו מניעות

תנהג ולילך בדרכי ה' שמקטרגת על האדם. למה? כי בן אדם רוצה לה

אף פעם  הלא יכולש וצריך לדעתיתברך, והתבודדות זה דרכי ה' יתברך.

להגיע טובה לבן אדם אם הוא לא הולך היפך ממה שהוא היה מאה 

שהיינו כאנחנו שכמו  -אחוז. אם הוא היה בגשמיות מאה אחוז

בגשמיות, אם היה מותר להגיד מאתיים אחוז הייתי גם אומר מאתיים 

מאה אחוז היינו לשמה. עכשיו אם אתה רוצה להתקרב  אבל נגיד .אחוז

זה שאתה לא מקבל מזה שום  -לתשובה אתה חייב גם מאה אחוז לשמה

 אח"כ אתה מתייסר, אתה עובד קשה אבל כרגע כי התבודדותמהנאה 

בגלל  !לא לחזור על העבירה. זה הנאה -אתה מקבל הנאה הכי גדולה

ן אדם ולהתחשב בצערך. אבל לרוב שהקב"ה החליט ליהנות את הב

התבודדות זה התחזקות, התחזקות הכוונה למתק את המרירות שלא 

 יותר גרוע. לך יהיה
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  בר דעת:בר דעת:

ואומר תהלים  ואתמולמי שהוא בר דעת ועשה התבודדות שלשום  

ואומר תיקון הכללי, הוא לא מתחשב במניעה והוא לא מרחם על עצמו. 

י לשדה אפילו שאין לי חשק עכשיו, יש לי אני אקח את עצמ -הוא אומר

א את עצמו. אין ימתוך העצבות והכבדות הוא מוצ אבל כבדות.ועצבות, 

לי חשק עכשיו לצאת מהבית, שמונה בערב זה ההתבודדות שלי, אין לי 

חשק. במקום זה תאכל, תשתה, מספיק. מזמין לו מניעה כזאת בתוך 

עם  אז אדם כדי שאם תלך המוח, וה' יתברך עושה את זה בכוונה לבן

חשק הזה, בן אדם שיודע על מה אני -חשק. אבל אם בן אדם מתוך האי

מתוך  -זה לרוב ככה אצל בעלי התשובה. זה לטובתו הנצחית -מדבר

האי חשק הוא מסתיר את עצמו כביכול. ה' אין לו גוף ואין לו דמות 

תאום "אל מסתתר". פתאום מניעת המוח, פ -הגוף, אבל יש לו שכינה

לא בא לך, פתאום מישהו מפריע לך דווקא בשעה של התבודדות. 

תשמע, אתה חייב  -פתאום אתה רוצה לפרש שיחה והאישה אומרת לך

לבוא. אתה רוצה ללכת לאיזה דבר שבקדושה, אתה רוצה ללכת לשמעון 

מניעה. אתה רוצה  -הצדיק, ללכת לר' שמעון בר יוחאי, שמואל הנביא

פתאום אתה קם בבוקר צריך  -יךשלך מרחם על לעשות רצון ה', הלב

לשלם חשמל אלפיים חמש מאות שקל. אתה לא יכול להתפלל, לא יכול 

אלפיים חמש מאות שקל! אבל אני חזרתי בתשובה באמת, אני  -ללמוד

 בוכה כל יום לה', למה שה' יעשה לי כאלה יסורים?

רק הוא  זה לא יסורים! הקב"ה מחליט שאף אחד לא יתן לך ניסיונות

בבחינת מתנגדים. מה בן אדם עושה?  -בעצמו. "שויתי ה' לנגדי תמיד"

אין לך עכשיו חבר טוב שיכול לעזור לך ואתה רוצה ללמוד תורה, אתה 

רוצה להתקרב לה', אתה רוצה להתקרב נטו לה', ואתה רוצה באמת 

העיר אותך ואתה לא רוצה ללכת ח"ו  וזה אומןהיית בלהיות איש כשר, ו

אז אתה בכל  -"אל יקנא לבך בחטאים" -ים שהולכים העולםבדרכ

 - 124 - 



הטענות שלך הכי צודק. אבל מי צודק יותר? ה'. כי ה' יתברך החליט 

לאהוב אותך ואין מה לעשות. אם ה' מחליט לאהוב מישהו לא יעזור לו 

אני החלטתי לאהוב אותך  -כלום. לך תברח ותלך איפה שאתה רוצה

 ואני לא עוזב אותך. 

 -אם מישהו ה' החליט לאהוב אותו -ומר לכם את זה בשיא הכנותאני א

 אני לא עוזב אותך. -הלכה עליו. תעשה את כל הגשמיות שאתה רוצה

 

  

  

 :שתי דמעות לים הגדולשתי דמעות לים הגדול

התענוגים את כל אם תיקח לבן אדם את כל התאוות שיש בעבירות, ו

סוף. חז"ל -זה לא שניה אחת מה שיש באור אין -שיש בכל העבירות

ומרים: קורת רוח של עולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. זאת א

מה שבן אדם יכול  כל' אומרת כל התענוגים שיש לאנשים מעשירות וכו

זה לא קורת רוח של העולם הבא. אז למה ה' עשה  -לעבור בעולם הזה

ככה? בשביל שאם בן אדם רוצה להשיג את ה', את מצוות ה', חייב 

 דת הדין. שיהיה לו מחלוקת עם מי

היפך מכל העולם. בהתחלה מי היה משיג את האור  לו שהופתאום ה' ע

סוף? רק הצדיקים הגדולים: ישעיהו בן אמוץ, שמואל הרמתי, -אין

הולך ארבעים יום ואומר  -חגי, זכריה הנביא, אליהו הנביא זכור לטוב

אני החזרתי את השכינה  -משה איפה השכינה? אמר לו -למשה רבינו

מה לך פה אליהו? רק בשביל לשמוע את הקול  -ך לנקרת הצורלהלה'. 

"מה לך  -של ה' דקה ורבע. תתעורר! ארבעים יום הולך בשביל לשמוע

 פה אליהו". 
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 הםשלכל האנשים המסכנים והפשוטים מוכנים ללכת כל החיים 

בשביל ההרגשה הנעימה הזאת. עכשיו עולם הפוך ראיתי: האור הזה 

למי הוא בא? לאנשים הכי מסכנים. האור שלפני פתאום עוזב את כולם ו

אף אחד לא היה יכול להתקרב לה'. היום כל האור של  -זה היה גנוז

הצדיקים הולך לאנשים הפחותים. למה אי אפשר לקרב צדיקים? כי 

הם לא באים לדעת של רבינו. יש בהם דעת, יש בהם תורה, יש בהם 

ת מזלזלים. אני כשאני אה... הם קצ -תפילה. אז כשהם באים לרבינו

אין  -בא לרבינו זה במאה אחוז, למה אני יודע אם אתה עוזב אותי שניה

מסוכן כמוני. אז אני בא לה' מאה אחוז וה' מאיר לי מאה אחוז, ורבינו 

מאיר לי מאה אחוז. אלו שבאים לרבינו ואומרים: אנחנו באים לרבינו 

ינו לא יכול אז רב -חמישה אחוז אתה, תשעים וחמישה אחוז אני

להטעין להם דרכי ה', אז הם נמצאים תחת הזמן. אז במילא שפיר 

שהוא יכול לעשות כסף, ולעשות כבוד, למה? אם היה לו את ה' מאה 

אחוז הוא לא היה מחפש כבוד לעולם, כי מסכן חסיד ברסלב שלא סובל 

שאשתך תירק עליך  זה  כמה ביזיונות כל החיים. שלא תגיד לי ביזיונות

רוק אותך; ביזיונות זה בדעת. אתה פתאום רוצה לעשות רצון ה', ותז

פתאום מתחילות עוד  -יצאת מהשדה והיה לך כזה הרגשה מתוקה

מניעות, עוד הפרעות. למה? זה מקצה עולם לקצה עולם, שתי דמעות 

הכוונה חכמה ובינה, מן החכמה והבינה אפשר  -מוריד לים הגדול

לו חכמה ובינה הדמעות שלו זה  להוריד דמעות לאמונה. מי שאין

מהמרה שחורה. יש הרבה אנשים בוכים בעולם במותרות המרה 

דברים  על מי שבוכה אבל שחורה, שמה אחיזה דילהון דערב רב.

ריבונו של עולם... למה כל  -שבקדושה זה מחכמה ובינה, זה דמעות

העולם לא מתפללים? למה כל העולם לא כמוני? למה כל העולם לא 

 ם התבודדות?עושי
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למה לא כולם כמוך? כי חכמה ובינה  -זה שתי דמעות שהקב"ה מרחם

יורדות שתי דמעות לא של מותרות המרה שחורה; אלו שתי דמעות לים 

הגדול הכוונה לספירת המלכות והן מכבות את כל הדינים. מסכן מי 

שיש לו דמעות אחרי שהוא מקבל איזה מכה באוטו ופתאום שמים אותו 

ולים והוא מתחיל לבכות שמה. פתאום יש לו איזה צער והוא בבית הח

מתחיל לבכות. זה מרה שחורה! כל העולם בוכים ממרה שחורה. 

הוא רואה ח"ו דברים  -פתאום נופל לו טיל בתוך הבית והורס לו הכל

זה מרה שחורה, זה כבר מידת הדין פגעה  -כאלו והוא מתחיל לבכות

 בהם. ה' ירחם.

מן והטיל זה לא טיל; מי שחושב שזה טיל אינו אלא ה' יתברך הוא רח

טועה. זה משחית שמתחבא בתוך הטיל ויש לו כתובת איפה להגיע 

לפלוני אלמוני. מי שלא יודע את ה' הוא מסכן. איפה שהטיל צריך 

"אין אדם נוקף אצבעו הקטנה מלמטה אלא אם  -לפגוע זה הכל בדיוק

וכמה טיל. אבל מסכנים על אחת כמה  -כן מכריזין עליו מלמעלה"

אנשים שבוכים אחרי שהצרות באות להם, איזה מסכנים הם... אבל 

כמה טוב ליהודי שמתקרב לדעת של התבודדות, שפתאום הוא נכלל בה' 

וה' אומר לו: אתה בא אלי, אני גם אגלה לך את הצער לא של העולם 

הזה, של העולם העליון, הצער של השכינה הקדושה. ואז פתאום 

"ה מוריד לו שתי דמעות לתוך הים הגדול, שהכוונה מלכות שזה הקב

ה בשתי ייה של ה' וזה נקרא בכייהפה שלו, ואז בן אדם נכלל בבכ

  דמעות של חכמה ובינה שזה מכבה את כל הדינים בעולם.

איך הקב"ה ייזכר בצער של הבנים שלו? פתאום בן אדם כמוני וכמוך 

בום!  -תבודד, פתאום יום אחדשבועיים לה-הולך לשדה, מתחיל שבוע

אתה מרגיש שהלב שלך נשבר, אתה הולך לאיזה מקום ומתחיל 

ארבעה חודשים לא -יה של ה'. בן אדם לפעמים שלושהילבכות... זה בכ

מאיר לו כלום, פתאום הקב"ה טראח מקרב את הבן אדם לוקח אותו 
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יד יה של ה'! זה מוריאתה מתחיל לבכות. זה בכ -לאיזה ציון של צדיק

בחינת דוד שזה ספירת המלכות "גדול ה'  -שתי דמעות לים הגדול

ומהולל מאוד". רק כמה אנשים מסכנים, הם לא יודעים מה זה דרכי 

ה'. הם מרחמים על עצמם, תגיד לי מה יעזור לך אם אתה תברח? וכי 

הוא לא יהרוג אותך? רבינו עושה  -אם תברח וה' רוצה להרוג אותך שם

ה'. לאיפה אתה רוצה לה', אני בורח מאני לא בורח  היפך מכל העולם:

למקום הכי מסוכן? אני לא בורח מה', אני בורח לה'. אבל  -שאני אכנס

יש כאלו מסכנים שיש להם תורה, יש להם תפילה, הם ישמעו קצת 

הם בורחים. לאן הם בורחים? הם יכולים לברוח  -'בומים' ליד הבית

יעזור לו שיברח? ואם ה' רוצה  -מה'? אם ה' רוצה שהוא ימות שם

יעזור לו שהוא יעשה משמר? רק מסכנים אנשים  -שהבית שלו יתפוצץ

הם תחת הזמן אז הם מפחדים מן המאורעות של הזמן, הם  אז ברחו,

מפחדים מהמאורעות של העולם. אם ה' רוצה לפוצץ לך את הבית אתה 

 חושב שיעזור לך משהו אם לא תבכה?

 

מי שרוצה לילך בדרכי ה' יתברך אזי לה כזאת? למי יכולה לבוא אמונ

מידת הדין מקטרגת עליו. שמה זה לא מידת הדין מקטרגת עליו, שמה 

זה מבלבלים אותו מאורעות הזמן. שמה זה כפירה ואפיקורסות של 

הכופרים והמינים נכנסים גם לאנשים. רבינו אומר: מה יעשו אנשיי? 

נשיי אני מפחד עליהם. מה ירד מטחים של כפירה ואפיקורסות, וגם א

אתם חושבים, אנשים שמסתתרים הם לא אנשים פחדנים? מי ילך 

לצעוק היום ביערות אם לא חסידי ברסלב האנשים הצדיקים שאין להם 

שום פחד משום דבר שבעולם? מי ילך לקיים "ארחיקה לנדוד אלין 

אלו שיש להם כסף  -במדבר"? מי ילך לבקש מה' תרחם על הבנים שלך

ם אוכלים טוב, ויש להם מכוניות מפוארות? הם יכולים להגיד עם וה

 ישראל בצער? מה יעזור אם עכשיו אני אגיד 'עם ישראל בצער'?
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ריבונו של עולם, אני נותן לך ספר תהלים, תנקה קצת את הדינים 

לא יודע מה זה אהבת  נילא יודע מה זה אהבת ה', א ניבעולם. א

נחס בן יצמי בר' שמעון בר יוחאי, בר' פלפחות אני מכליל את ע -ישראל

הם יודעים מה הולך למעלה,  -יאיר, הלל ושמאי, שמואל הרמתי

ופתאום הם יכולים לבוא למסכן כמוני וכמוך, אתה יכול ללכת לשדה 

ופתאום לטעון טענות כאלה כמו משה רבינו, לא פחות. גם אני אומר 

 .לעצמי מסכן, אבל אל תזלזל בהתבודדות שלך

  

  

  ::תשובהתשובה  הורהורהרהר

מרוב שהוא ראה את העולם תלול  -ר' נחמן מברסלב פעם אחת רצה

ובלול וכל מיני ירידות וקריסות רוחניות היו בעולם, כמעט וקץ בחיי 

העולם, לא רצה לתפוס שום דבר. אמר: אני אקח תיק, אני אטייל 

בעולם כמו רוכל ואעשה את עצמי מקבץ נדבות ואעבוד את ה' בצורה 

בכמה זמן אצא ואשמח עם הקב"ה. אתם יודעים מה הוא  גדולה. פעם

אמר אחרי זה? אז אני לבד אהיה טוב, אבל מה עם כל העולם? איזה 

גדולה יש לצדיק שרק הוא טוב? זה לא טוב בכלל. "ונח מצא חן בעיני 

אבל כל העולם איפה היו? בר מינן. ר' נחמן אומר: הפסוק הזה  -ה'"

לא רק  -סוק שמלמד אותנו לכל הדורות"ונח מצא חן בעיני ה'" זה פ

יהודי אחד צריך להיות בעולם שימצא חן בעיני ה'. "ומצא חן ושכל טוב 

 בעיני אלוקים ואדם".

ובמה זה תלוי? כשיהודי בחמלת ה' יתברך גורם לאנשים שיהרהרו 

בתשובה. אתה היית רחוק פתאום יראו אותך נכנס ואתה מתפלל, אתה 

לדעת כמה  , צריכיםנשים הרהורי תשובהאומר תהלים, זה גורם לא

דברים שבקדושה יש בהם חן, יש בהם כבוד. אתה לא צריך אולי לדבר 
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איתם, אבל זה גורם להם הרהור תשובה! זה גורם להם שהם ירצו גם 

 -להתקרב לסטרא דקדושה. הדברים שבקדושה הם לא צריכים שכנוע

שלו דברים  "טוב מראה עיניים מהלך נפש". כשאדם רואה בעיניים

אתה לא צריך לתרגם. יש אדם שצריך להסביר לו, אבל יש  -רוחניים

אדם שהוא רואה. אדם שהוא רואה חז"ל הקדושים אומרים "גדול 

שמושה של תורה יותר מלימודה". כשאדם משמש תלמידי חכמים, ר' 

נחמן לא יכול לעבוד את ה', הבעש"ט לא יכול לעבוד את ה', אברהם 

כי הם  -לעבוד את ה', דוד המלך לא יכול לעבוד את ה'אבינו לא יכול 

נמצאים בעולם הגמול, הם נמצאים בעולם שכולו טוב. אז כשאנחנו 

"ה' לא גבה לבי ולא רמו עיני", "שיר  -באים והולכים בדרכים שלהם

 המעלות אל ה' בצרתה לי קראתי ויענני". 

ינו עמנו "יהי ה' אלוק -אנחנו הולכים בדרכים של האבות הקדושים

כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו". הקב"ה נתן תחושה 

לאבות שהוא איתם, הוא לא עוזב אותם, לכן הם הצליחו בכל 

המלחמות. לכן כשאנשים מתקרבים לדעתם של הצדיקים התחושה 

והמתנה שאתה מקבל שאתה מרגיש שהקב"ה תומך בך, שהקב"ה עוזר 

מה אדם לא יעשה לכבוד ה'?  -ה כזאתלך. ואם כל יהודי ירגיש הרגש

 הכל, כי כל יהודי צריך להרגיש שווי.

לכן ר' נחמן אמר שעיקר גדולת ה' זה לא צדיקים, כי צדיקים עבודת ה' 

בשבילם זה כמו שאנחנו שותים ואוכלים, הם חיו בעולם הזה אבל היו 

דבוקים בשרעפי קודש. אבל רבינו אומר שזה לא התכלית. אם למשל כל 

אוהו, זה יהיה  -ד עכשיו יקח את התרמיל שלו ויעזוב את עם ישראלאח

תביעה על הגדולים. אנחנו כל הזמן צריכים להיות מובלעים בתוך 

 לא לנתק קשר מהם. הם יראו את ההתנהגות -הציבור, בתוך המשפחה

 -, את אורח החיים שלך, אתה חוזר מאומן בראש השנה הם יגידושלך

ביהודים שחוזרים מצדיקים. יותר שמח,  תראה איזה מהפכים חלים
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יותר רענן, יש לך חשק לקיים יותר מצוות. מה זה גורם אצל השני? זה 

חנווני: 'בוקר לנכנס  אתה-גורם לו הרהור תשובה. אתה לא מדבר איתו

זה מאיר! "כל שמעשיו נאים אשרי אביו  -טוב', 'בוקר אור'. אל תחשוב

ה ועליו נאמר ישראל אשר בך שהביאו לעולם, אשרי רבו שלמדו תור

 זה הרהור תשובה.  -אתפאר"

 

  לך אזבח זבח תודה:לך אזבח זבח תודה:

אמנם ר' נחמן זה שכל עמוק ונורא בליקוטי מוהר"ן, אבל בצדדי 

להיות תמים  -"עין לא ראתה אלוקים זולתך" ל הפשיטות שלו הוא זכה

שכל  -הקדמה של ליקוטי מוהר"ןבעם ה'. כמו שר' נתן משבח אותו 

יד על צדיקים זה אפס קצהו, אבל עיקר השבחים של השבחים שנג

הצדיקים האמיתיים שבאמת הוא מן הנמנע ואי אפשר לספר בשבח 

שכל יהודי שתופס איזה  רואה החיבור הקדוש והנורא הזה. כי אתה

אתה תהיה איש כשר, אתה תהיה יהודי. לא  -תורה בליקוטי מוהר"ן

 איתה, זורם איתה.  אתה תופס עצה והולך -משנה איזה חלק של עצה

לפרש שיחה לפני ה', למתק דינים על  -הנה למשל אתה הולך עם העצה

אתה מאמץ עצמך כל הזמן לשמוע שירים  -ידי מחיאת כף, שירה

זה לא חייב להיות כל התפילה,  -טובים, לקחת איזה קטע של תפילה

ולמצוא ניגון ולשבץ אותו בתוך התפילה, זה עצה טובה. יהודי שהוא 

ר' משה בר מימון  -אסור לך לבקש ממנו שום דבר. הרמב"ם שמח

אדם שאומרים לו הסם הזה ל -אומר: כל הרפואות כולם מה שיתנו

מרפא אותך, זה לא כמו מרפא השמחה. כשיהודי שמח בדיחא דעתיה. 

לכן "שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח". מה זה שמחה? זה 

 יעשיר איש כי ירבה כבוד ביתו". "אל תירא כי -לא בהון, לא בעושר

 -חבר'ה יקרים טהורים! השמחה שאני יהודי, שאני בן של מלך

 "צדקתך לבן מלך", יהודי שמח בקיום המצוות, וזה דבר שבקלי קלות
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אין כמו מידת העידוד  -להשיג. איך משיגים את זה? ר' נחמן אומר ניתן

תודה הקב"ה  -"לך אזבח זבח תודה" -שאדם מעודד את עצמו, בתודה

 דיבוריםשפתחת לי את העיניים, אני מודה לך ה'. אתם יודעים מה ה

עושים? זה משבר הרים ומפרק סלעים. המילים האלו של  ללוה

תודה ריבונו של עולם שיצאתי ממוות  -"לך אזבח זבח תודה" -התודה

לחיים, תודה הקב"ה שאני מחזיק תהלים, תודה לך ה' שאני מברך על 

מודה לך חי העולמים שזכיתי להיות במתחמי הקדושה, כל דבר, אני 

אני מודה לך שאני זוכה לשרת צדיקים. אתם יודעים מה זה עושה? זה 

עידוד הכי גבוה ליהודי. כי כל הזמן לאנשים למטה לא התייחסו 

אליהם, לא ציירו אותם בצורה נכונה. אם אתם ואנחנו וכל אחד יצייר 

אומר תיכף ומיד יהיה נעשה עם  ר' נחמן -את עצמו בצורה הנכונה

האדם מהפכים. אתה תראה שפתאום יש לך חשק לברך אשר יצר 

בשמחה, פתאום תזכה לקום בבוקר יהיה לך חשק להתפלל, אתה תלך 

לעבודה לא בקפדנות, לא ברוגז, לא תקלל את המזל שלך ולא תריע 

בפה, "ברית כרותה לשפתיים".  -אותו, תצייר את הבית בצורה טובה

 כה העולם יחזור בתשובה.כ

 

  

  "הרבה ארבה עצבונך""הרבה ארבה עצבונך"

. הרבה זה לא טוב; תמיד ואותתמיד שאדם לוקח מעט זה יכול לקדש 

מר ר' נתן וא -לא טוב. יש גזירה "הרבה ארבה עצבונך"זה הריבוי 

אז אם בן אדם רוצה הרבה בקדושה  -"הרבה ארבה"בליקוטי הלכות: 

 תָ זכי אבל את כל התפילה? לללהתפ פסת בו. לא זכיתנתבאה לו עצבות ו

לא התפללתי במנין... אבל ריבונו של ! יאללה, להיכנס לבית הכנסת

עולם, טוב שלפחות התפללתי בבית הכנסת, מקום שנשמע שם ברכת 
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תמיד לצאת למרחב,  חברה יקרים המינים, ברוך הוא וברוך שמו ואמן.

של  בזמנם -בלפור -לא לחפש איפה נפלתי. כמו שאיזה חסיד אחד

ענית הפסקה. תענית הפסקה זה הוא היה כל הזמן עושה ת ,הצדיקים

, והיה שם התקפת רעב -אחת תפס אותו בולמוס. פעם תלשב תמשב

זה לא היה  מצה שמורה. לקח את המצה ואכל אותה באמצע הצום. טוב,

של חיוב. אחרי זה הוא לא מחל לעצמו, עד שהידרדר ויצא לדברים  צום

 -הצילן. בסוף הוא חזר בתשובה, אבל ר' נתן אומרלא טובים, רחמנא ל

בחיים הוא לא היה נופל. בסך הכל מה  -אם היה לו את העצות של רבינו

עשיתי? בסך הכל אכלתי. וזה המרות שחורות שצריך לא לבטל אותם, 

להעביר אותן לרשות  -"להעביר גילולים מן הארץ" -אלא להעביר אותן

 הקדושה. 

: כל דבר שבן אדם נלחם להעביר ולבטל זה נלחם ר' נחמן מברסלב אומר

אין דבר כזה, צריך  -בו כנגד. אם בן אדם רוצה לעקור את העצבות

 להפוך את זה: "ונסו יגון ואנחה".

תודה רבה שאתה אומר לי אל תתייאש... בן אדם צריך  -'אל תתייאש' 

ראשי תיבות  -לעשות משהו, להפוך את התיבות: "ויזעק שאול אל ה'"

לא העיקר לזרוק מילה כלפי השני. זה  ,אוש. לעשות איזה משהוי

אם לא  אבל יפות... מיליםזה  -'להיות בשמחה', 'תשמור את העיניים'

 ,תעשה משהו

השכל. העיניים זה החוש  יהעיניים חביבי, רבינו קורא להם משרתי 

יה אחת אתה קולט זרקורים של אור. ייה הכי מפותח בעולם, בשנירא

יה אין מציאות כזו, ילהשיג מהירות הקול, מהירות רא אתה יכול

ה אתה רואה את השמש, ייה אתה יכול לראות למרחקים. בשנייבשנ

הירח, הכוכבים. "שא עיניך וראה את השמים וספור הכוכבים". אז 

ה רוחנית, שאדם זוכה שיפתחו לו חושים. ר' נחמן יתאר לך מה זה ראי

ה לראות יודי הוא פותח לך ראימברסלב אומר: כשהקב"ה מרחם על יה
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יה רוחנית, יטוב. אה... זה מתנה טובה שאדם זוכה שנפתח לו פשוט רא

 שזוכה לראות דברים טובים.

את זה   ולנו קחו לכםית -יהיתמיד שאדם יפתח לו אפיקים של רא

וה: וכסימן: אתה תראה שקצת ייהנה אותך. לכן זה גזירת קללת ח

כשבן אדם רוצה  -אומר: הרבה ארבהר' נתן  -"הרבה ארבה עצבונך"

אתה לא  -הרבה זה עיצבון. אם אתה מסתכל על כל התפילה כמשא כבד

 -תעשה כלום. ריבונו של עולם, עד ברוך שאמר. ככה דרכו של רבינו

היה מחפש ניגון: שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו... וקבצנו והצילנו 

ב"ה זיכה אותנו ברוב רחמיו מן הגוים... מנגינה זה הרבה זמן. פעם הק

וחסדיו לקרוא תהלים שמונה שעות. שמונה שעות! ניגונים... אתה 

אומר: הלוואי שלא יעבור הזמן, שכל העולם ייכבש ככה. מניגון לניגון. 

 -כשאדם מתחיל בקצת זה מסתיים יפה. רוב האנשים רבינו אומר

ו" הכי באני לא רוצה לקרוא לכם מבפנים "תורת אלוקיו בל -שנפלו

מראה ולא בחידות". רבינו אומר בתורה בטוב, "פה אל פה אדבר בו 

רפ"ב: רוב האנשים אם אתה רוצה שיתקרבו לקב"ה, אל תטיל עליהם 

"וחשיכה גדולה נופלת עליו".  תמיד תוציא אותם עם  -אימה גדולה ח"ו

איזה משהו, תוציא אותם עם תיקון הכללי. אתה חושב שהם מצליחים 

הם יוצאים עם  לפחות כשהם באים לרבינו? אבל אור הגדולהלתפוס את 

 .לבינתיים מספיקוזה  -תיקון הכללי

  

  

  התחלתי מקצת:התחלתי מקצת:

פעם יהודי סיפר לי איך הוא זכה לבן זכר: הוא הלך לצדיקים... יום 

אחד הוא היה ערב ראש השנה בבית הקברות, ושם אמר: ריבונו של 
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טרו, כמה נשמות, כמה עולם, תראה כמה אנשים מתו בעולם, כמה נפ

 אתה בעל הבית על כל הנשמות בעולם! קשה לך ליתן לי ילד אחד?!

 באותו חודש אשתו נפקדה.

, עד שתוציא איזה תפילה וה' הרבה מאד לפעמים בן אדם יכול להתפלל

לתפילה הזו חיכיתי. חבר'ה יקרים, מרוב שבני אדם עוררו אותם  -יאמר

אתם אל תהיו בכלל אלה, לא  ."כשל כוח הסבל" אז -על עבודת ה'

לעורר יותר מדי על יהדות. אם ה' יתברך "הרבה לנו תורה ומצוות ה' 

תמיד תגדל את המוח, תגיד: אני  -חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"

יכול רק זה. וזה רואים בעליל שאם אתה רוצה לקרב את בני האדם אף 

כל  רה שחורהפעם אל תדרוש מהם הרבה. הרבה זה נותן עצבות, מ

הזמן. מה אני יכול לעשות? להתפלל. תתחיל עם קצת, אתה לא יכול? 

 תמיד תתפוס ותגיד: תודה אלוקי ואלוקי אבותיי שזכיתי גם לזה.

אנשים חושבים שחסידות ברסלב זה הקלה במצוות. מה פתאום! זה 

הדרך שמובילה אל בית המלך. 'הם מקילים במצוות, הם לא מתפללים 

אם בן אדם יש לו סבלנות בסוף  -ה...' יא חתיכת שכלאת כל התפיל

גם  -מדו אותם לתפוס הכליאנשים לל מה עשו אתה תזכה להכל!

הלכה, גם זה וגם זה, בסוף יוצאים קירחים מכאן ומכאן. חז"ל אומרים: 

אחת ממרטת לו את השערות  -משל לאחד שהתחתן עם שתי נשים

 רח מכאן ומכאן. בסוף יוצא קי -הלבנות והשניה את השחורות

אנשים אתה רוצה לקרב אותם שאתם ואנחנו נתקרב לעבודת ה', 

"אזמרה לאלוקי בעודי". 'אלוקי ואלוקי אבותיי מה אני מסוגל לעשות?' 

להדליק נר זה דבר פשוט, אבל זה פעולה שפועלת בשמיים. אתה מבקש 

בזכות הצדיקים, למשל אתה בא עכשיו אצל ציון של צדיק. היית אצלו, 

כבדת אותו, "וימת שמואל ויקברו אותו בביתו ברמה". חז"ל אומרים 

מה ביתו אצל רמה? לומר לך רק שהוא נפטר היה לו בית, תמיד שמואל 

היה בנדודים. באת אצלו, עשית לו הכנסת אורחים, הלכת אצלו בבית, 
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כשאתה מדליק נר בבית אתה אומר: ריבונו של עולם, הייתי אצל 

רש, הנר הזה אני מדליק לכבוד מתיא בן חרש. הצדיק ר' מתיא בן ח

אתה  -הצדיק מההיכל שלו בעולם העליון עושה לך הילה עד ללב שלך

 מרגיש הרגשה טובה. תזכרו את זה.

ר' נחמן מברסלב רוב התורות שהוא דלה זה בהדלקת שמן זית. כמה 

היה לו דברים של  -שאתם רואים שיש חכמה עמוקה בליקוטי מוהר"ן

ל המון העם. היה לוקח פתילה, מסדר אותה, ֹשם, לוקח תמימות, ש

איזה תחינה של יום הכיפורים אומר אותה לאט לאט עד שנכנס לשכל 

של גבהי מרומים, היו ישר רואים שהוא מכין תורה היו הולכים לשוק 

צ'יק צ'יק יוצא איזה הלכה של ארבע חמש שעות. למה? כי רבינו אומר: 

 תמיד התחלתי מקצת.

  

  

  בשירה:בשירה:  אלוףאלוף

הקפדנות לא תהיה מנת חלקכם בחיים, אף פעם. חיבוק לילד שווה ש

יותר מכל הלימודים שהוא לומד, כי אתה מעניק לו. יש ילדים קטנים 

בן פורת יוסף, מחמד עין. הם לא צריכים  -שאומרים איתנו תיקון הכללי

כלום, פתאום הקולות שלהם משתחררים עולים ובוקעים את כל 

ונים. למה? לא בגלל שהוא אלוף בשירה, בגלל שאתה העולמות העלי

 נותן לו את הלטיפה, אתה מראה לו שהוא שווה.

  מהגיגי הלב:מהגיגי הלב:

שנדמה לאדם לפעמים... דברים לא מובנים. לא לנסות לתרגם לנו 

דברים של העולם הזה. רבינו כבר אמר: עם ישראל נקראים 'ִעברים' על 

רים שצריכים לעבור אותם שם שעוברים באמונה שלנו על כל מיני דב

באמונה פשוטה, בתמימות, באמירת תהלים, שאדם רוצה לפעול איזה 
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אף פעם אל תעשה דבר בלי לצרף לזה כוח של  -פעולת צדיק לחיים

תפילה, כי תפילה זה תמיד דבר שילווה אותך ויחבר אותך ויקשר אותך 

מתפלל וגם ידביק אותך לתכלית. למה? אני רוצה בית, אבל אם בן אדם 

ומתפלל, ויכול להיות שיתפלל שנה ושנתיים ושלוש, יכול להיות 

שתקבל בית והבית הזה ישרת אותך לאורך ימים ושנים. אותו דבר 

אישה, אותו דבר ילד. ילד שיהיה לי לנחת, שאני אחנך את הילד. תמיד 

תפילה שהיא לא כתובה והיא יוצאת מעומקא דליבא זה תמיד תפילה 

ם. למה? כי זה תפילה שיוצאת מהגיגי הלב שלי, שהיא לא שבה ריק

 דיברתי בלשוני.

 

  

  ראש תוך סוף:ראש תוך סוף:

שלושה דברים הם חותמו של הקב"ה: ראש, תוך, סוף. להכניס בראש 

הצדיקים האמיתיים, להתקשר אליהם.  -שלנו "ראשי בני ישראל"

 -זה לא לעשות דברים חיצוניים, להכניס את זה בפנימיות הלב -תוך

לפעמים בהתחלה זה לא הולך, אבל  -ירננו אל אל חי". סוף "לבי ובשרי

 בסוף אחרי התפילה יהיה לך איזה מרווח של שמחה ואמונה.

לכן ר' נתן אומר את זה מילה במילה: "לספר בשבח גדולת המחבר. אבל 

השבחים הכי גדולים פשוט, סבלן, עלוב, ותמים במעשיו". רבינו היה 

פשוט, הוא היה לוקח את הציצית והיה  גדול אדיר ונורא, אבל הוא היה

הנה אני מתעטף  -מודה לה'. לפני שנפטר רבינו במה הוא שמח? אמר

בציצית, הנה אני מניח תפילין, כמה שאני צדיק גדול אני יכול 

להצטמצם לדברים קטנים. וזה אתם ואנחנו צריכים לאמץ לעצמנו: 

דבר קשה.  הִצדקות זה -היהדות כשאתה מחפש בה את סתרי הִצדקות
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ר' שמואל הורוביץ אומר: אנחנו לא מתקרבים לצדיקים בשביל להיות 

 צדיקים, אלא בשביל להיות פשוטים, המון העם.

לא משתמשים  !צדיקים זה רבדים חזקים. אדם פשוט, המון העם 

מה אתה רוצה, שהוא יתעטף בציצית? הוא יתעטף בציצית, יניח  -בשכל

ך: אני בראתי את כל העולם, ואני יודע תפילין, כמו שמלך גדול אומר ל

שהיום הכי יפה וטוב ורגוע יהיה אצלך אם תיקח את המלבוש הזה 

אז אני לא עושה חשבונות, אני לוקח את המלבוש  -ותשים אותו אצלך

 -ומתעטף איתו. זה נקרא עיטופא דמצווה. מי שהוא מלך גדול ונורא

ני נותן לך ארבעים הקב"ה אומר לך: אני לא נותן לך את השם שלי, א

ושתים שמות קודש שישמרו אותך. עשרים ואחד שמות קודש יש 

בתפילין של הראש ועשרים ואחד שמות של ה' יתברך בתפילין של היד. 

אם אתה רוצה לשעבד משהו לה' יתברך זה המוח  -למה? בשביל שתדע

 והלב, כי שם השכינה שרויה. 

 

  

  בשר:בשר:--לבלב

שר', שאף פעם ח"ו אני לא יכול לתת ברסלב באותיות הפוכות זה 'לב ב

מבט לא טוב על חבר או על איזה אדם רחוק. אדרבה, אני מצייר אותו 

בצורה זכותית. אם אני מצייר אותו בצורה זכותית, וגם את המצב שלי 

אני מצייר בצורה זכותית, אתה תראה ששום דכדוך נפש לא יתפוס 

ם חוקר: למה קרה בשום יהודי, כי כל דכדוכי הנפש זה מתחיל כשאד

לי ככה? חס ושלום! אבל אם בן אדם מסכים עם אחדות ה' יתברך, לא 

"בכל מקום אשר תזכיר את שמי אבוא אליך  -משנה איפה תהיה

 וברכתיך".
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  ישר אתה גאול:ישר אתה גאול:

לכן קודם כל אתם ואנחנו יוצאים מתוך מונח שגאולה זה לא דבר שצריך 

בכל רגע  -נפשי גאלה" לקרות באיזה זמן או באיזה עיקר. "קרבה אל

 -שיהודי נגאל זה גאולה. אתה יוצא מבית הכבוד ואתה מברך אשר יצר

אתה גאול שלוש ארבע דקות, כי זכיָת לברך את הקב"ה בעין טובה. 

אתה גאול  -אתה קם בבוקר, פתחת את העיניים ישר להודות לקב"ה

 אותו היום בטוח. אכלת, שבעת, בירכת בעין טובה לקב"ה עם ניגון

 ברכת המזון? ישר אתה גאול.

רבינו אמר: תמיד שדיברו בגאולתם של ישראל רק הכחידו את הזמנים, 

עשו חושך וצלמוות בר מינן. למה? לא מחשבים קיצים. "עוד מעט יבוא 

משיח"... לא!!  כל יהודי יש בו בחינת משיח, כל יהודי צריך להשיח 

ודי מעורר את עם ה', לעורר את הניצוץ הקדוש שיש בו. כי כשיה

איזה  או אולי אתה לא עושה איזה עצרות, -הניצוץ הקדוש שיש בו

כנסים, אבל אתה מגיע עד השורש לעורר את כל מי שיכול לקבל ממך 

 הרהור תשובה.

יש אחד יודע לנגן, אחד יודע לשיר, אחד יודע ללמוד, אבל בשורש 

ש תפוח, י -נשמות ישראל "כולנו בני איש אחד נחנו". יש הרבה פירות

"עץ פרי עושה פרי אשר  -יש אגס, יש בננה. כל יהודי זה פרי בפני עצמו

זרעו בו למינהו". אתה צריך להוציא את היהודי למצב שהוא מסוגל 

לקיים, לא לדרוש. מילדים לא דורשים, מאישה לא דורשים. מה כן 

ניתן לעשות? אמר ר' חיים ויטאל בספר חזיונות: אע"פ שקיימא לן 

לא כנגד תפילה, כי  -תורה כנגד כולם, אמר ר' חיים ויטאלשתלמוד 

אתה יכול לסדר הכל ע"פ תפילה "ואני תפילה". מה אתה רוצה, לא 

הלך לך כסדר? אתה צריך להרים את העיניים לקב"ה ולייחד את הלב 

שלך לה' ולסדר את זה לפי המצב מה שאתה יכול. אתה רוצה לקיים 
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זה יהיה לך קשה. אבל אם תעשה  יהדות? אם אתה תעשה את זה קשה

 את היהדות קלה "קל כנשר רץ כצבי" אתה מצייר את זה בצורה נכונה. 

רבינו הלך בדרכים קשים מאוד ופירוכי גוף עד שהוא הגיע לעוצמת 

סוף ב"ה להבין שיהדות זה לא דבר שצורך ח"ו בשבירת תאוות -האין

אל  -הזה ואמר ודברים כאלו שהם דרכים של צדיקים. רבינו הלך בדרך

תעשו כמוני, כי רבינו היה בלב נשבר ממש, לב נשבר עצום ונורא. אבל 

בסדר, אני אהיה בלב נשבר אבל כל  -הוא זכה להוציא עצות. אמר

העולם יהיה מלא שמחה. הנה אתם רואים איך אנשים חוזרים 

מעודדים ומחוזקים, לא משנה איפה בן אדם היה, איפה הוא נמצא, 

 לא על זה מסתכלים בשמיים.  -ש השנהאיפה עברת רא

ר' נחמן אמר: מי שהיה פעם אחת על ציונו הקדוש  -יש לנו הבטחה

"המלאכה היתה ַדָּים והותר", ברוך ה'. שבני אדם לא ייכנסו למצב של 

 -ברוך הבא, ומי שלא בא -אני הייתי, אני לא הייתי; מי שבא -שבירה

ראים ישראל ערבים זה הזכות של השני מגינה. בשביל מה אנחנו נק

'אני באתי, אתה לא באת'?! לא טוב.  -לזה, בשביל שנעשה תחרות

 הקדושה זה לא ככה, הסימנים של הקדושה זה לא ככה. 

יצחק אבינו אמר: אני לא הייתי במצרים. אמר לו הקב"ה: יעקב יכול 

לרדת למצרים, אתה לא יכול לרדת למצרים. "גור בארץ הזאת ואהיה 

. יש אנשים שלא ניתן לדרוש מהם את מה שדורשים עמך ואברכך"

מכם ומאיתנו. יש כאלו אנשים אריות שבחבורה יכולים לרדת לשלום 

ולצאת לשלום, לטייל בין הרוסים והם נשארים יהודים. יש כאלו שיהיו 

יצעקו גוועלד... תשארו פה בארץ ישראל יותר טוב,  -ח"ו -שם רגע אחד

חרו בהם מן השמיים שאתם יכולים לא להרע את המזל. יש כאלו שב

"ואתם עלו לשלום אל אביכם". צריך לא לעשות ח"ו  -לעלות לשלום

לא להפריד את עם ישראל ממצבים שעם ישראל  -"נרגן מפריד אלוף"
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יכול לעמוד בהם. 'אתה לא באת, זה בא וזה לא בא, זה יש לו תיקון, זה 

 ל.אלה דברים שנזרקו מזמן לים הגדו -אין לו תיקון'

כל אחד צריך לצייר את העם שלנו בצורה נכונה, כי ישראל מגינים זה 

על זה, כל אחד מגן על השני. 'אתה היית? אדרבה, ברוך ה''. אני עומד 

בתפילה לפני הקב"ה ואם יש לי זכות ואם יש לי איזה דבר טוב אני 

מוכן להעביר לך את זה בלי שאתה תהיה במאמץ גדול. למה? חז"ל 

איזה מין  -מרים: כל צדיק וצדיק שלא מהנה את בני דורוהקדושים או

צדקות זאת? כל דבר שיש לך אתה צריך ליהנות את האדם תחתיך, כדי 

שלא יפחד, יש אנשים שכבר שברו את  -שאם הוא ירצה לעלות

 החומות, אתה רק צריך לרצות.

 

 

 

  אשירה לה'אשירה לה'

-תייםאם אתה אומר לאדם: 'תצא, תצעק, תשאג' אז הוא לא ייצא שע

שלוש ואחרי יגיד: שלום אלוקים, אני לא רוצה עבודה כזו. תלמדו אתם 

שדה זה לא עניין של צעקות ושאגות ואנחות ושבירת לב; פשוט  -ואנחנו

 -לשבת באיזה מקום ולהבין שמישהו עשה לך טובה, ואני מודה לך ה'

כולם נמאס  -"אודך כי עניתני ותהי לי לישועה". "אבן מאסו הבונים"

אני בא לראש, אני בא למצב הכי  -ממני, אבל "היתה לראש פינה" להם

מרומם. "מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו". אתה מתרגם את 

החיים שלך בצורה יפה אתה מקבל פתאום חשק. אתה אומר: מה ה' 

יתברך רוצה ממני? שאני אתפלל? בסדר, זה לא שעכשיו יהודי צריך 

היצר הרע יקרע אותך לגזרים...  אז -שאסור להרהר בשום מחשבה

 אסור זה ואסור זה... 
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רבינו אומר: תפנה לשורש. תיקון הכללי זה רק לשורש. כשאדם נמצא 

בשורש אז לא מפריע לי מחשבות והרהורים. להתמיד ולהתמיד בעבודה 

אז הלב נהיה יהודי. הלב של היהודי אי אפשר לעבוד עליו. אדם שיש לו 

ל לעבוד עליו; יהודי שיש לו לב אי אפשר קלות יכו-שכל אתה בקלי

לעבוד עליו. לכן הקב"ה שיבח את דוד: "כאשר הלך לפני דוד בתום 

ישרות לב, פשוט. אם הקב"ה גזרה חכמתו "היום על  -וביושר לבב"

לבבך" סימן שהקב"ה יודע שיהדות וחסידות וכל קשרי האמונה זה 

ל לתת עצה ותושיה שבן אדם לא יעשה מזה משא כבד. אין לך דבר שיכו

צריך כל דבר  לבן אדם כמו ציור נכון כלפי שמיים, אפילו כמה דקות.

לצייר לבן אדם מה אתה מסוגל. אם אתה אומר לבן אדם: אתה יודע מה 

זה התבודדות? יציירו לך את זה שר' נחמן היה צועק, בוכה ושואג. נכון, 

ן להיבטל "לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורי -היו צדיקים

"אשירה לה' בחיי אזמרה לאלוקי  -ממנה". פשוט לפתוח את הפה

חבר'ה טהורים  -בעודי". כי כשאדם מצייר את החיים בצורה נכונה

 היהדות היא טובה, החסידות מכניסה חשק לקיום המצוות. -ויקרים

 

 

  

  זה חכמה:זה חכמה:

רבינו באו אליו בחיותו. אמרו לו: רבי! הליטאים רוצים תורה, 

ם רוצים תפילה. איך אתה מכריע? אמר להם: אני לא מכריע, והחסידי

אני לא אומר ללמוד תורה או חסידות. מי שיתן את הלב שלו לה' את 

 שני הדברים הוא יקיים. זה חכמה! 

 'תהיה ליטאי, תלמד שמונה עשרה שעות ביום!' 

 בהרצאה אחרת אומרים: 'צריך לצעוק על שמירת עיניים!'
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הלב, נשמה טהורה, אתה יהודי, אתה בגיל מה פתאום?! תיתן את 

עשרים וחמש. אתה רוצה לבלוע את כל העולם? לאט לאט מותק. חז"ל 

 תפסת".  -אמרו בנקיטת לשון קודש והנורא שלהם: "תפסת מועט

 

  

  

  פלטרין של מלך:פלטרין של מלך:

פעם ישראל הבעש"ט סיפר על איזה יהודי אחד שניסה לשדל את הילד 

ה הבנה וכל מה שהוא ניסה ללמד אותו שלו ללמוד, והילד הזה היה קש

לא הלך לו כלום. תמיד הוא היה בא לילד שלו ואומר לו: אני אוהב 

אותך, היה לי רצון וחשק טוב שאתה תלמד ותתפלל. מה אתה רוצה בני, 

מחמד עיני, שאני אתן לך? אמר לו: אבא, שום דבר לא מושך אותי, אני 

אקנה לך? אמר לו: תקנה לי רוצה ללמוד. אמר לו: מה אתה רוצה שאני 

שלושה חודשים  -חליללחליל, אני רוצה לנגן על חליל. הביא לו מורה 

נהיה חלילן הכי טוב. אמר לו: מה עוד אתה רוצה? אמר לו: אבא, אני 

לא יכול לנגן ליד אנשים, תקנה לי שני כבשים אני אצא איתם ואנגן 

ל דבר הוא לא להם בשדה. קנה לו שני כבשים, והילד היה מבסוט. כ

 היה מברך, אבל נפתח לו הלב לפני ה'. 

הגיע כיפור, האבא רצה להשתעשע עם הילד. אמר לו: בני, היום זה יום 

זה הסוד הכי  -הכיפורים. נתן לו ציצית אבל הוא לקח את החליל שלו

גדול שלו. ביום הכיפורים הילד יושב, ורואה את זה בוכה ואת זה אומר 

ידור הילד הזה ולא יודע כלום. היה יושב וראה 'חטאנו', והוא בלי ס

ישב ובכה גם הוא. אמר: ה', אמנם אני לא יודע לתפוס  -שכולם בוכים

ספר, והיה נותן את הלב שלו לאביו שבשמיים עד שעת נעילה. בשעת 

הכל  -נעילה היה חרדת קודש, הבעש"ט מנסה לפתוח את השערים
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ילד הזה הוציא את החליל פתאום ה -סגור. התפללו כולם תפילת נעילה

וניגן כזה ניגון... אמנם לא מנגנים ביום הכיפורים, אבל הילד הזה לא 

מותר. תפס את החליל וניגן את הניגון של -יודע מה זה מוקצה ואסור

הרועים, היה מנגן והאבא חוטף לו והוא חוטף לו, וכל זה באמצע נעילה! 

ה תפס את הילד הזה ואז הבעש"ט כולו אומר כבוד, אחרי תפילת נעיל

חיבק אותו ואמר לו: כמה התאמצתי לפתוח שערי רחמים, מכל כיוון 

היה איזה קטרוג, ואתה בחילול שלך הפשוט הזה... אמר לאבא: בחילול 

הפשוט הזה בגלל שכל התפילות נכללו בלב שלו הוא פתח את כל 

 השערים.

א אמר הבעש"ט: זה הבעלי תשובה. בעלי תשובה אולי לא למדו ול

יודעים לעמוד לפני ה', לא יודע את הניגון של כיפור. תעמוד! הלב שלך 

זך! הלב הטהור של היהודי שאתה יכול להגיד איזה מילות באמצע 

 התפילה.

כמו שפעם אחת באו לבעש"ט ואמרו לו שאיזה אחד מנגן את כל 'על 

והיה מרגיז את כולם. אנשים היו בוכים ועושים  -חטא שחטאנו לפניך'

 -ת של בכי... והוא צוחק ורוקד. היה מבלבל להם את התפילהקולו

קלות קופץ ושמח -תראה אנחנו עד שמוציאים איזה דמעה, וזה בקלי

ורוקד בכל 'על חטא שחטאנו לפניך'. לא ידעו מה לעשות ובאו לבעש"ט. 

אמר להם: אני לא יודע מה הולך בפנימיות ליבו של יהודי, כי לב זה רק 

נלך, אני גם רוצה לשאול אותו. ו ואוליבות וכליות. ב הקב"ה יודע, בוחן

שאלו אותו: למה אתה כזה שמח ורוקד? אמר להם: רבי, אני לא יודע 

 -כלום. אם יתנו לי מגב עכשיו להיכנס לפלטרין של מלך ולנקות אותו

אני אעשה את זה בעצבות או בשמחה? הקב"ה נותן לי לנקות את חצרו, 

וא רוצה לסלוח לי על העוונות ורוצה להפוך חצר המלך, חצר המלכות, ה

לי הכל לשמחה. אני אבוא לפני ה' בקול בכי? אני שמח ורוקד ואומר 
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תודה לה'. אמר לו הבעש"ט: כמה כוונות היה לי ביום הכיפורים 

 כוונה כזו רק יהודי פשוט כמוך יכול להגיד לי. אבל שקיבלתי.

  

  

  חביתות עיין:חביתות עיין:

אתה לא יכול לפעול בתורה ותפילה הרב החסיד הבעש"ט אמר: מה ש

הוא יברך אותך את כל הברכות:  -תגיש לו מאכלאז אצל יהודי כלום, 

'יא רבי, איזה אוכל, אלוקים ישמור אותך עד גיל מאה עשרים שנה. ה' 

יברך אותך ה' ישמור אותך צאתך ובואך לחיים טובים מעתה ועד עולם'. 

ה עם קצת חריף, הינת מה נתת לו? כולה שתיים חביתות עין, טחינ

אותו. תמיד כשאדם רוצה ליהנות את השני "ויטע אשל ויקרא שם 

אברהם בשם ה' אל עולם". אשל ראשי תיבות אכילה, שתיה, לויה. 

 . תלווה אותו בדיבור, ככה עשו כל הצדיקים. תשתף את הממתק

 

 

  

  

  קרן קיימת:קרן קיימת:

תפלל. מתפללים, כי צריך לה -תכנס לבית כנסת, תראה את המון העם

למה? הם לא צריכים להעמיק, הם לא צריכים לחקור, יש להם לב. אל 

 תתפלאו שרבינו אמר שאמונה נמצאת אצל המון העם. 

המון העם אין להם חקרנים. כשהגיעו לארץ ישראל נתנו להם מעדרים, 

עבדו בקרן קימת לישראל, בלי שאלות וחקירות. גידלו כל אחד עדרים 

ים, ובלי שום דבר. למה? כי לא נכנסו עדרים של ילדים בלי בנק

למקומות ח"ו הלא טובים. המקומות של הטוב זה "אשתך כגפן פוריה 
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בירכתי ביתך". אתה רוצה לצבור כסף, נשמה טהורה? מה יתן לך 

הכסף? פרנסה בשעתה ובזמנה, תביא קניות לבית בהיתר ולא באיסור. 

יח להעמיד את תשתמש גם בכתיבה. ר' נתן איך הצל -אתה צריך משהו

הילד שלו יצחק מטולטשין לעשות אותו איש כשר? כתב לו מכתבים 

ועוד מכתב ועוד מכתב. אמנם היה מלא כל השאלות, אבל שהגעתי לעיר 

אז ראיתי את מו"ר אבי כמה הוא פעל בי.  -צפת אמר יצחק מטולטשין

 כל מכתב עורר אותי, כל מכתב חיזק אותי.

מה יצא לי מזה? לא!  -מר תיקון הכלליגם אתם ואנחנו חבר'ה. אתה או

הקב"ה ישמור אתכם מבעלי תאניה ואניה בר מינן, לא להיות טוענים 

כלפי שמיים. "זכרנו את האבטיחים את השומים את הבצלים ועתה 

נפשנו קצה בלחם הקלוקל". בר מינן. תמיד להוקיר טובה לה': 'תודה 

שלי זה בתיקון  אלוקי ואלוקי אבותיי שפתחת לי את הלב, שהתיקון

הכללי עשרה מיני נגינה. אני מודה לך חי העולמים שנתת לי אישה, 

שנתת לי ילדים'. אתם יודעים מה המילים האלה יעשו לנו? ירימו 

 אותנו, יתנו לנו חשק להיות יהודים.

 

  

  

  קליפתו זרק:קליפתו זרק:

ר' מאיר בעל הנס אומר: מה ְשָנַאּה לי ר' עקיבא בן יוסף? כי ר' מאיר 

כולם התפלאו איך אלישע בן אבויה ירד ח"ו מהקדושה ור' בעל הנס 

מאיר בעל הנס היה הולך אצלו ללמוד תורה. אמרו לו: איך אתה לומד? 

קראו לאלישע 'אחר', איך אתה הולך ללמוד ממנו? אבל הם לא ידעו 

שר' מאיר בעל הנס היה בעל תשובה, הוא היה בן גרים, למה? כי אדם 

בחוץ. אני ראיתי כבר הכל, מה אתה יכול בעל תשובה הוא לא מפחד מ
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להטעין לי? ר' מאיר בעל הנס היה לו כוח כזה, הוא קיבל מר' עקיבא בן 

יוסף שהיה גם הוא בן גרים, שהיה הולך אפילו בשבת אחרי אלישע בן 

אלישע בן אבויה רוכב על הסוס ור' מאיר בעל הנס מחזר אחריו,  -אבויה

רבי ירד אני הולך  -להם! אמר תראה איזה כבוד היה -משרת אותו

אחריו, והיה שומע ממנו תורה. אמרו לו חכמי ישראל: איך אתה עושה 

 -דבר כזה?! אמר: אתם לא יודעים, זה שנאה לי ר' עקיבא בן יוסף רבי

אם אתה מוצא רימון את הפנים שלו תאכל, את הקליפה תזרוק. ר' 

ל זה לא סתם תוכו אכל קליפתו זרק. אב -מאיר בעל הנס מצא רימון

זאת אומרת שר'  -זורקים קליפות על אנשים -שבן אדם קליפתו זרק

מאיר בעל הנס היה מחזר אחרי רבו, לוקח את הטוב של רבו עושה 

תשובה ואז היה מכניס לרבו עוד הרהור תשובה. זה הסוד כיצד לדבר 

לא ח"ו להאשים  -עם יהודי, כיצד להסתכל על היהודי בצורה של אמת

 אל בירידות. את עם ישר

 

  

  

  יילך לשדות:יילך לשדות:

לא הצליחו להבין כלום.  -כל הצדיקים ניסו להבין מה זה בעלי תשובה

בעלי תשובה זה "עין לא ראתה אלוקים זולתך". כולם נתנבאו לימות 

"עין  -עוד ועוד דברים, אבל בעלי תשובהוכו' היוקר יאמיר,  -המשיח

להבין אותו לרגע, לא ראתה אלוקים זולתך". כי בעל תשובה אי אפשר 

הוא יכול פתאום אחרי עשרים או שלושים שנה, פעם אחת תביא אותו 

לציון של הצדיק פתאום הוא יילך לשדות להרעיש את כל העולמות. 

למה? כי זה בן אדם שהיה רחוק מאביו שבשמיים, פתאום הוא בא 

יה לה', נותן איזה טענה לפני ה', ימתחיל לעשות תשובה, נותן איזה בכ
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תן איזה דיבורים. הרי מה הקב"ה רצה? שאנחנו נפנה אליו. הקב"ה נו

הזהיר אותנו בתורה "אל תפנו אל האובות ואל הידעונים". ר' נתן אומר: 

הוא ומה זה אובות? כל מי שנראה לך אב בחכמה ורוצה לעזור לך 

מרחיק אותך מתפילה, אתה צריך לברוח ממנו. 'ידעונים' זה אנשים 

מישהו פותח לך בזוהר...  -עבר עליך, קרה לך משהו שכאילו יודעים מה

אני לא רוצה שאף אחד יפתח לי... אני רוצה שה' יפתח לי: "יפתח ה' 

לך את אוצרו הטוב את השמיים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל 

כשהקב"ה פותח פתח לבן אדם  -מעשה ידך". "פתח צור ויזובו מים"

אשה וזהו; הוא פותח לך דרך ונתיב  הוא לא פותח לך ונותן לך פרנסה או

 . של תפילה שאתה לעולם לא תיפול

 

  

  

  תהיה בשמחה:תהיה בשמחה:

לכן חברים יקרים, רבינו לימד אותנו לדפוק על דלתי רחמים, לא להגיד 

לה' יתברך 'תתן לי עכשיו!'. לא! לא נתן, אז יש לי זמן. "ויעתר יצחק 

לל יצחק כמה התפ -לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה'"

אבינו... עשרים שנה היה חוזר ומתפלל, חוזר ומתפלל: אני רוצה להיות 

איש כשר, ריבונו של עולם, כבר ראיתי הכל בחוץ. דוד המלך אומר: "כי 

שבעה ברעות נפשי חיי לשאול הגיעו". סוף סוף התקרבתי לרבינו אני 

ודי אוהב אותך ה', אני רוצה את החיים האמיתיים, אני רוצה להיות יה

טוב, אני רוצה להשפיע על זולתי, יש לי משהו טוב אני לא רוצה לקבל 

'תיקון  -על זה שכר. אני רוצה לראות יהודי לחבק אותו, להגיד לו

הכללי' אח שלי, אין לי זמן לתת לך הרצאה. תעמוד לפני אבא בשמיים 

זה ישלה  -תגיד כמה דיבורים. אני לא רוצה להגיד לך 'ה' אוהב אותך'
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, זה ישקר אותך; תעמוד תראה כמה הקב"ה אוהב אותך בשעה אותך

שאתה מתפלל, בשעה שאתה הולך, נושא ונותן, "שמאלו תחת לראשי 

וימינו תחבקני". כי אם אנחנו נרגיש את זה כמו שאיוב אמר "מבשרי 

אנחנו לא יכולים להעביר הארה רוחנית. אני לא יכול  -אחזה אלוה"

ותך". אני  סובל, מה אתה אומר לי ה' להגיד ליהודי "הקב"ה אוהב א

אוהב אותי... אתה רק מרגיז אותי. אם אני אעמוד לפני ה' ולא יהיה לי 

בבוקר אני קם ויש לי חשק  -חשק להתפלל, פתאום "קול דודי דופק"

ללכת להתעטף בציצית. ריבונו של עולם, זה נס גדול! אני הולך למקווה, 

זה  -ל להרגיש שיש ה' בעולםאני מתעטף בציצית, אני פתאום מתחי

מה זה 'תהיה  -בשבילי אהבת ה'. זה לא שאומרים לי 'תהיה בשמחה'

בשמחה'? כל החיים שלי עברתי מרורות, אתה בא אומר לי 'תהיה 

 בשמחה'? מה זה הליצנות הזאת?!

 יהודי לפני ה'.ה את  להעמיד -רבינו אומר

  

  

  אף אחד לא יכול לבלבל אותך!אף אחד לא יכול לבלבל אותך!

מציא לנו בשניה אחת, אתה לוחץ על כפתור אתה איזה מכשירים ה' ה

יכול להשיג אדם בסוף העולם. בן אדם טס בחללית בצ'יק אתה יכול 

ליצור איתו קשר. אתה הולך באוטו אתה לא יודע איזה רחוב אתה 

 -ג'יפיאס: 'בעוד מאתיים מטר פנה ימינה...' תודה! 'במעגל -נמצא

, אמרתי "הודו לה' כי שמאלה'. שמעתי אותך, שקט... שמעתי את זה

מי יושב שם בתוך המכשיר, גמד? ...  -טוב לעולם חסדו". שאלתי

משגרים טיל לחלל ורואים הכל. אז תראה מה זה ה'. ואם כל העולם 

מתכנתים הכל, תאר לך מה זה מוח של יהודי, לאיזה דברים הגיעו. 

פעם היה מה זה קשה לבוא לארץ ישראל, היום אתה נוסע כמה שעות 
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ה נמצא בסוף העולם. וזה רק ברכב. היום ר' נחמן אומר: אתה עושה את

סוף בעצמו. -התקשרות אתה מגיע לחללא דעלמא, ישר! אתה מגיע לאין

למה? כי אתה מתקשר לשורש נשמות הצדיקים, נשמת הצדיק אף אחד 

 לא יכול לבלבל אותך.

 

  

  

  

  

  ויכסו מים צריהם:ויכסו מים צריהם:

 למה יהודי יכול להגיע: קטע אחד בליקוטי מוהר"ן אקרא לכם שתראו

יש לך  -"שעל ידי שמבררים ומלקטים הנקודות טובות מתוך הרע"

אני לא  -ר. אני לא מתעסק, יש לי עצבותוצלחת, ותדע מה לקחת, לבר

הולך ומספר אותה לאף אחד. אני פשוט נכנס לרכב, מחפש את המקווה 

ה 'יהי רצון מלפניך הקב" -הכי קרוב. נכנס, טובל עשרים טבילות

שבזכות הטבילה הזאת במקווה שכל העצבויות יתפרדו ממני, יש לי 

 -אמונת חכמים, אבינו שבשמיים אני מבקש ממך הקב"ה עילת העילות

אני לא אוהב להיות עצוב. הדבר ששנוא עלי זה להיות עצוב. אני לא 

רוצה לחשוב מחשבות יתרות'. רבינו אומר: מי שטובל במקווה כל 

יהיה לך כל  -עולם מתפרדים ממנו. אתה תלךהעצבויות והטומאות ב

הזמן לב טוב, מחשבות של תכלית. לא מחשבות מרגיזות, מחשבות של 

"ויכסו מים צריהם  -תכלית. איך נעשה? מבררים. אתה נכנס למקווה

כל  -כשאתה מתכסה במים, צריהם -אחד מהם לא נותר". ויכסו מים

ת מקווה? באיזה הצרים של עם ישראל אחד מהם לא נותר. כן! מצא

 רחוב זה? תרשום את זה בזיכרון של הטלפון. פה יש ים, פה יש מעיין. 
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כשהיו באים אצלו  -יוסף דיין -היה לנו צדיק אחד מצדיקי הדורות

אנשים אמר לו: תגיד עשרה מזמורי תהלים של ר' נחמן, ואחרי זה היה 

 כשאני אהיה במקווה, אם היה צריך -לוקח אותו למקווה ואמר לו

ישועה זה מצווה לעזור ליהודי, מצווה לחיות אותו. היה אומר תיקון 

אתה תעמוד ככה, אני  -הכללי, ואחרי זה היה הולך יוסף דיין ואומר לו

טובל במקווה, כשאני טובל במקווה תגיד לי רק את השם שלך. הייתה 

אתה צריך  -לו אהבת ישראל, למשל מישהו היה צריך אישה. אמר לו

ה' כשאני אהיה במקווה אני אכניס את הראש תגיד את  אישה, בעזרת

השם שלך. אה... למשל היו קוראים לו יצחק בן אברהם. היה נכנס 

למקווה, טובל איזה שלוש דקות, היה מתלבש ואומר לו: אני עשיתי לך 

חסד, אני כיוונתי עליך לפני ה', מה שיש לי זכות אני מבקש מה' שיתן 

י גם רוצה שאתה תתפלל עלי שלא תחשוב לך בזכות זה אישה. אבל אנ

שיש לי איזה מעמד שאני יכול להתפלל עליך ואתה לא יכול להתפלל 

 עלי.

 איזה ענווה של אמת!

אומר לו: עכשיו גם תיכנס למקווה ותתפלל עלי. היה נכנס למקווה, 

מוציא את הראש ואמר: עכשיו תכוון על יוסף שלמה דיין בן נסים. אמר 

ן? אמר לו: תכוון שאני אזכה לעבוד את ה' בשמחה. לו: מה אני אכוו

צ'יק צ'יק צ'יק... אמר לו: אתה יודע למה עשיתי לך את זה? בשביל 

שאם אני עושה לך טובה אל תחשוב שרק אני יכול להתפלל עליך, גם 

אתה יכול להתפלל עלי. ככה צריכים עם ישראל, אל תיקח אותי 

 למישהו שמברך.
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  שוטף סירים:שוטף סירים:

תשובה שבדור הזה שיש להם טהרת רחמים בתוך הלב, יש לך הבעלי 

משהו תחפש מי עובר אותו בלחן שלך. היה אחד אצלנו בגיל ארבעים, 

והיה קשה לו למצוא זיווג, אבל היה בא בהתמדה גדולה ובמסירות נפש. 

מה היה עושה? היה שוטף סירים, מקלף בצל לכבוד שבת, והיה משרת 

ה התאחדו עליו, ואמרו כולם: ריבונו של אנשים. פעם אחת כל החבור

עולם, אנחנו מחזיקים עסק. אני קורא את התהלים, אני לא רוצה שכר, 

אנחנו רוצים שהחבר שלנו יתחתן. בגיל ארבעים, זיווג קשה לו! שלושה 

חודשים הקב"ה נתן לו מה זה כלה, כבר עכשיו נולדה לו ילדה. מרוב 

חלתי לבכות כמו ילד קטן ששמחנו בחבורה אני הלכתי לחופה והת

מהשמחה, ראיתי שה' יתברך לא מקפח שכר בריה. פתאום החיים של 

בן אדם טובים, למה? כי אני רוצה שבשביל החבר שלי יהיה טוב. ככה 

 גם אתם ואנחנו נלמד. 

 

  

 :יש מישהו שחושב עליויש מישהו שחושב עליו

פעם ר' יהודה פתיה בעירק דיבר עם המושל, והיה יושב המושל בבית 

לו ר' יהודה: אדוני המושל, גילו לי מן השמיים שבבית חולים. אמר 

החולים הזה אף אחד לא חולה? אמר לו המושל: מה זה אף אחד לא 

חולה? כולם עם פיג'מות כחולות... אמר לו ר' יהודה: אף אחד לא חולה, 

כולם עצובים. אמר לו: איך זה יכול להיות? אמר לו ר' יהודה: תן לי 

ני מקים את כולם. נתן לו המושל את הכסף. ארבעים אלף שקל תראה א

 נכנס ר' יהודה לחולה הראשון, אמר לו: יש לך מענק חמש אלף שקל.

יאללה, חמש אלף שקל?! תוך חמש דקות הוריד את החליפה הכחולה, 

וקם מהמיטה. ככה עבר לשני, לשלישי, וכך לכולם. אמר ר' יהודה 
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 -בלת מענק. אמר לוקי -פתיה: לא הכסף שימח אותו, אני אמרתי לו

איך הצלחת לרפאות אותו? אני לא רפאתי אותו, הראיתי לו שיש מישהו 

 .ושחושב עלי

 

  

  מלב אוהב:מלב אוהב:

אין מקום שר' נתן לא הלך משם בקולמוס שלו והעלה את כולם. למה?  

כי ר' נתן אמר: אנחנו לא צריכים להחזיר צדיקים; צדיקים  יש להם 

את האנשים הכי למטה, לגלות להם את העניינים שלהם. צריך להחזיר 

 -שה' סמוך אצלם איתם ועמם ולא יעזוב אותם. קצת תיקון הכללי

ותראה אחרי זה שיש לבן אדם קצת אהבה לא צריך שום שכנוע. כשאני 

זה הכי טוב. ה' יתברך  -מרגיש מבפנים הלב שלי שאני עושה דבר

בר איתו אתה רוצה לדבר עם יהודי? אל תד -אמר: "תנה בני לבך לי"

בחכמה ושכל, אני מדבר איתך מהלב אח שלי, מלב אוהב. אם כל אחד 

קצת  -מאיתנו פה בס"ד "חק נתן ולא יעבור", "הריעו לה' כל הארץ"

בשעתיים, בשעה או בחצי שעה.  -זמן. זה לא חייב להיות מלווה בשעות

לפחות יש לי זמן ביום שאני חושב על התכלית שלי. לא חייב לבקש 

 שוט להתבונן ולהסתכל על נקודות טובות כמו שרבינו אומר.רחמים, פ

יש לך ציצית? אני לא מבין מה זה ציצית, מה זה תפילין. אבא 

שבשמיים תודה רבה, עד היום לא היה לי חשיבות מה זה ציצית 

ותפילין. תודה אבי שבשמיים שהקנית לי את זה. הקב"ה ברוך ה' היום 

יה לי חשיבות לזה, ה'. אני לא אני מברך שהכל נהיה בדברו, לא ה

רציתי לצער אותך אף פעם, לא רציתי אף פעם לאכול בלי ברכה. הקב"ה 

 עכשיו אני אוהב אותך, כל ברכה בשבילי זה חשוב. תודה רבה.
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  זה נקרא פתיחת עיניים!זה נקרא פתיחת עיניים!

היה מסופר על אחד צדיק תלמיד של הבעש"ט, היה יהודי אחד שהיה 

ה דבר גדול. ממי למדו את זה? ז -מנהגו בקודש לנקות בתי מדרש

היה מנקה  -מיהושע בן נון. "יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל"

 -ישתבח ויתברך שמו ה' עליהם יחיו -את אוהל רבו. יש הרבה אנשים

מצווה זו הייתה חלק בלתי נפרד מהם. הוא היה כל הזמן מסתכל אם 

נסת, היה היה יוצא החוצה. מחכה עד שיתפנה בית הכ -יש אנשים

נכנס בסתרי ליבו היה מנקה את כל הבית מדרש, לוקח את הספרים 

 ומסדר אותם, תמיד הכל ה' לכבודך.

יום אחד הבן אדם הזה מסכן חטף עיוורון, לא ראה בשתי העיניים שלו, 

ה' ירחם, כבה מאור עיניו. הוא כל הזמן היה בוכה: ה', ריבונו של עולם, 

רוח לפניך, אני רוצה להמשיך לסדר הרי הכל היה בשביל לעשות נחת 

את הספרים, לשים דברים במקום. והקב"ה כל כך התחשב בצערו והוא 

היה בא וממשיך עם מה שהוא לא רואה, היה ממשש כעיוור בצהריים 

לאט וזיהה את -ושם את הספר מה שהיה יכול. עד שהכיר לאט

 ות.פלא-הספרים והיה ממשיך לעשות את העבודה שלו בתמימות. פלאי

זה היה  -יום אחד הוא בין הספרים מסדר, הוא ראה משקפיים

היה חבר של רבינו ונתן הסכמה על  -משקפיים של יעקב יצחק מלובלין

פתאום חזר לו מאור העיניים! מה זה  -ספרי רבינו. שם את המשקפיים

חזר לו מאור  -שמחה אדירה ונוראה! וכולו התחיל לשמוח וקפץ ורקד

יזה יהודי שאמר לו: אתה יודע למה ה' החזיר לך העיניים! היה שם א

את מאור העיניים? בגלל שהוא לקח ממך את מאור העיניים אתה 

המשכת לעשות את מה שעשית כי עשית את זה בלב שלם, וזו הייתה 

הבחינה שה' יתברך בחן אותך אם אתה תמשיך לעשות את אותם 

ך את מאור ה' בשניה אחת החזיר ל -דברים שעשית, מסרת את הנפש

 העיניים.
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ישראל מקאזניץ אמר: זה יהודי! כי כשיהודי רגיל לעשות איזה 

ה' אהב אותך הוא רוצה להשתעשע איתך  -משהו... "ה' צדיק יבחן"

"ויגל ה' את עיני הגר ותרא באר בשדה".  -ואתה ממשיך ללכת לשדה

אומר ר' נתן שזה הגרי צדק. "אני מפסיק לדבר עם ה'"... ככה  -הגר

נו היה עושה, מסכן, הוא היה לבד. היה מדבר עם ה' היה חושב רבי

זהו, אני מפסיק ללכת לשדה. היה פותח טור  -שה' לא שומע אותו. אמר

ושולחן ערוך, מתחיל ללמוד ופתאום מתחיל להתאנח ולבכות: ה', איך 

עזבתי אותך, איך הפסקתי לדבר איתך? טור כולם לומדים, זוהר כולם 

ם למדו, אבל מי ידבר עם ה' בלב שלם? מי ידבר עם לומדים, קבלה כול

אני מסכים מה שעבר לי כל  -ה' כמו יהודי פשוט שיבכה ויגיד לה'

החיים? אף אחד לא יכול להגיד דבר כזה. כי כשיהודי עומד להתפלל כל 

שלמה  -המערכות נפתחות בשמיים. ר' נחמן מברסלב היה לו ילד

נפטר.  -אה. אחרי שלושים יוםאיך שנולד אמר: גאולת צדק ב -אפרים

אמר רבינו: "צורי ולא עולתה בו". רבינו רצה להפסיק לדבר עם ה' 

טוב, יש למדנים, אבל מי  -והתחיל ללמוד, ואז מיד היה מתאנח ואומר

 ידבר עם ה'?

 -"משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים ענה דודי ואמר לי קומי לך"

עוד פעם חשב שלא משגיחים  ועוד פעם התחיל לדבר עם ה', ואחרי זה

בו. ואז לפני שרבינו נפטר, אמר: אם הייתי מגלה את הסוד כמה 

התבודדות היא חשובה לא הייתי מסגף ומצער את הגוף שלי הקדוש, 

לא הייתי עושה תענית יום אחד. רבינו אמר לכל אנשיו לקרוע את 

ם הימים של התעניתים שהוא נתן להם. הוא נתן להם כל מיני תעניתי

להתענות בהם על כפרת עוונות, כשחזר מארץ ישראל אמר לר' נתן 

להביא ביעור חמץ לשרוף את כל מה שנתתי לכם. למה? כי ה' יתברך 

 -גילה לי את הדרך מה זה ניגון בעולם, מה זה כשיהודי עומד לפני ה'

ולטעון. בסוף כשהקב"ה יפתח לך את העיניים הכל יחזור לך מותק. 
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ת העיניים? ששש... נכנסת בשבע או תשע בערב מתי ה' יפתח לי א

 -שחרית, מנחה, ערבית, תיקון הכללי -הביתה, תסתכל סקירה כללית

זה פתיחת העיניים. ברוך ה' היה לי מקווה, הלכתי לעבודה, לא גנבתי, 

 "נקי יהיה לביתו". זה נקרא פתיחת העיניים מותק.

 

 

 

  רצה הקב"ה לזכות את ישראל:רצה הקב"ה לזכות את ישראל:

לתת הערכה לדברים שאנחנו לא מחויבים בהם.  חבר'ה יקרים, פשוט

אתה אומר לבן אדם: אתה חייב לעשות! בום, הוא לא עושה כלום. זה 

 -דברים שיש לנו זכות לקיים אותם. "רצה הקב"ה לזכות את ישראל"

אתה חייב לעשות. חייב?  -לא לחייב את ישראל. אתה אומר למישהו

יזהר! הוא מפחד ולא חייב לשמור שבת, ת -הוא מפחד. שמירת שבת

 עושה כלום.

אני רוצה לבוא  -יש לנו איזה אחד בחבורה, אחות שלו התקשרה ואמרה

שבת ממני והלאה. אמר לה: את יודעת  -אליך בשבת, אבל אתה יודע

אחותי היקרה, אני עכשיו אצל רבינו. שבת זה לא שלי, אם את תבואי 

אז  -גים אצלנואצלי ותשמרי שלוש שעות שבת ותעשי קידוש ותאכלי ד

שלוש שעות או ארבע שעות שתשמרי שבת אצלנו זה גם חשוב לפני ה'. 

 אם בן אדם מנתק את עצמו קצת מגשמיות זה גם טוב. -כי ר' נחמן אמר

 שלוש שעות, מבטיח?

 אני מבטיח לך, תבואי.

היא באה, ואח שלה איש בעל התבודדות, תיקון הכללי, וכל כך כיבד 

ת מהשמחה שכיבד אותה היא לא נסעה לבית כל השב -אותה. קודם כל

בשבת, היא נשארה. אבל אתה יודע היום מה יצא? בגלל שהוא אמר לה 

תבואי, השבת לא שלי, אז הוא נתן לה הרגשה שזה לא שלו. של מי 
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השבת? של ה'. עד היום היא שומרת שבת ואין יום שהיא לא אומרת 

 תיקון הכללי.

ן געושה?" ששש... לא לעשות בל"אמא, זה את לא  -אתה נכנס לבית

בבית. האמא מסכנה, תהפוך לה את כל הבית?! אתה רוצה לאכול 

"אמא עשיתי לך קניות. החלטתי  -חסלט? לך לשוק, קח חמישים שקל

לעשות לך קניות מהשוק, זה חסלט". אני עכשיו רוצה להתקרב לה', 

ך אתה מקרב את האמא, זה אמא שלך! תגיד לה: "אמא, הנה הבאתי ל

בשר, זה השגחה של בד"ץ". "למה? הבשר שלי לא טוב? אם זה ישמח 

 אותך בשבוע הבא אני אביא לך בשר כזה".

לא בקנאה. ואז האמא והאבא  -פשוט צריך לדעת איך לנהל את הבית

וכל המשפחה יחזרו בתשובה. וזה לא אני אומר לכם ככה, אם אנחנו 

 נתנהג ככה אנחנו נראה עולמנו בחיינו.

 

 

  

  יל חומרה קטנה:יל חומרה קטנה:בשבבשב

סיפר פעם רבינו שהלך עם רב נתן, זה היה בערב סוכות ונכנסו אצל 

יהודי אחד שהוא כל כך עבד על הסוכה והתאמץ, ורב נתן מצא איזה 

משהו שהוא קצת חומרה, ואז הוא העיר לו. אז רבינו הקדוש רבי נחמן 

 מברסלב לקח את רב נתן ואמר לו: היהודי הזה כל כך עבד על הסוכה,

 -השקיע את הונו ומרצו, ושם את כל לבו וחישקו ואת כל מאווייו בסוכה

בשביל חומרה קטנה אתה יכול להפיל אותו למרה שחורה כי הוא יהודי 

תמים! ואז רב נתן אמר: הבנתי מרבינו שלא מסתכלים על חומרות מצד 

 תרים תודה לה'. -ההלכה. בן אדם קיים איזה משהו
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  איפה גדלו?איפה גדלו?

עלי תשובה ויתרו על העולם הזה, הם לא ויתרו על העולם היום יש לך ב

הזה... מלמדים אותם איך לחיות עם העולם הזה אז נעשה הכל שריר 

ובריר וקיים. הדרכים של הצדיקים רחמנא ליצלן בר מינן... צריך לקחת 

"אין בעולם הזה כלום"; בעולם הזה יש הכל! למה  להגיד מותק לא

ה. איפה הבעש"ט? בעולם הזה. האבות איפה רבינו גדל? בעולם הז

איפה גדלו? בעולם הזה. מה זה, בעולם הזה אין כלום בלי העולם הזה, 

אין שום דבר, רק צריך איך לדעת לשדך את העולם הזה עם דעת, וזה 

 זוכים על ידי נקודות טובות והכרת טוב שיש לכם ולנו. 

ברים דוממים, שיהיה לנו כל הזמן הכרת טוב גם לדברים גשמיים גם לד

וזה אדם יכול לקבל על ידי שירה ותיקון הכללי וקצת דיבורים בינינו 

 לבין אבינו שבשמיים, אמן.

 

  

 

  לא יכולים לקטרג עליו:לא יכולים לקטרג עליו:

ר' נחמן מברסלב אומר: כשיהודי לבד יכולים לקטרג עליך, ולא רק 

להפיל את הבן אדם. אבל אם אדם מקושר עם נשמות ישראל,  -לקטרג

ולת, אכפת לו שיהיה גם לשני טוב, כשאני קורא תהלים יש לו אהבה לז

אני מקשר את עצמי עם נשמות ישראל ואני אומר: הקב"ה, כמו 

שריחמת עלי תרחם על עוד יהודים. בחיים מלאכים לא יכולים לקטרג 

אם  -נכון, זיכית אותי, אבל ריבונו של עולם -עליו. למה? כי אתה אומר

כוח, זה מראה על הרחמנות שלך כמה  זיכית אותי זה לא מראה שיש לי

אתה רחום וחנון. כי מה אני ומה חיי? אין לי זכות אבות ואין לי כלום, 

סך הכל פתחת לי את העיניים בגיל מסוים בחיים. אז אם פתחת לי אז 
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אתה כזה גדול שאתה יכול לפתוח את העיניים של כל העולם. זה אדם 

 שניצל מקטרוג של המלאכים.

 

  

  את האדם?את האדם?מה מלווה מה מלווה 

אם בן אדם הולך להתפלל הוא הולך לקחת דבר נצחי, לא דבר חולף. 

אתה לא הולך להתפלל לה' על דברים חולפים. דברים חולפים זה 

 -זה דבר חולף. רבינו אומר: תסתכל תמיד בסוף -דברים של עולם הזה

אם כסף היה לו משמעות הוא היה צריך ללוות את האדם גם אחרי 

זה לא דבר נצחי; הפנימיות, הרוחניות שיש בכסף זה שהוא נפטר. כסף 

 דבר נצחי.

אם כל הדברים של העולם הזה היו דברים נצחיים היו צריכים ללוות 

אותו גם אחרי שהוא נפטר. אז זה לא דבר נצחי, זה דבר שנשאר בעולם 

הזה בשביל צורך הבחירה.  וכך אמרו חז"ל בלשון קודש שלהם: אין 

כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות ולא כבוד מלווין לו לאדם לא 

מה שבן אדם בעולם הזה הצליח לנצח  -מלכים, אלא "כבוד ה' יאספך"

את מידת הדין, את הקטרוגים. זה מה שמלווה את האדם. "והלך לפניך 

צדקך". דוד המלך אומר בתהלים: "אל תירא כי יעשיר איש כי ירבה 

". כי אם זה היה דבר נצחי זה היה כבוד ביתו, כי לא במותו יקח הכל

 צריך ללוות את האדם גם אחרי שהוא נפטר.

מה מלווה את האדם? אחרי שהוא יוצא מהעולם הזה צריך להיות רק 

 -הדברים הנצחיים שהוא עסק בהם, שזה תפילה -נשמה בלי גוף

תפילה זה דבר רוחני. הרמת את הלב שלך מהעולם הזה לקב"ה, הזדמן 

יסיון טהור או טמא, התגברת על יצר הרע, אמרת לפניך דבר של נ

לקב"ה: הקב"ה אני מפחד, אני ירא חטא, אני לא רוצה לעשות עבירה. 
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מספיק מה שעבר עליי בחוץ. ירא שמיים חז"ל אומרים זה בסתר, מתי 

 -שאף אחד לא איתך, רק קורות הבית. אתה משתדל להיות ירא שמיים

ה דבר נצחי, זה מה שמלווה את קורא קריאת שמע על המיטה בכוונה. ז

האדם אחרי שהוא יצא מן העולם. כי דברים קלים ונפסדים זה לא 

 מלווה את האדם.

 

 

  

  מי שיש לו דעת רחבה:מי שיש לו דעת רחבה:

ר' נחמן מברסלב היה מייחס חשיבות גדול לממון של יהודי. רבינו 

רבינו לא היה בעל נכסים והפרוטה לא הייתה  -כשהיה לו קצת כסף

אבל כשהיה לו קצת כסף הוא היה שם את הפרוטה  -מצויה אצלו בכלל

וקושר את זה, כשהיה הולך בדרכים הוא כל הזמן היה ממשש אם 

הכסף לא נפל לו. למה? כי ממון אפשר לעשות בו הרבה דברים טובים. 

אתה יכול עם קצת ממון, מי שיש לו דעת  -"כי תראה ערום וכסיתו"

 הודים. רחבה, עם קצת כסף הוא יכול להחיות ממש י

הצדיקים ייחסו לממון דבר חשוב. לא לריבוי הממון. ריבוי הממון רבינו 

כל מי שיש לו ריבוי ממון, מחילה ממעלתכם, הוא נהיה משוגע.  -אומר

מרוב הכסף והטרדות דעתו לא טובה. מה פירוש משוגע? שאין לו ישוב 

ן הדעת כי יש לו ריבוי נכסים. יש לו חשבונות בבנק, ובפרט אם זה ב

הוא שם בשוויץ, שם בכל מיני מקומות, הוא כל הזמן טרוד  -אדם גנב

אין לו כלום, גם בבלטות הוא לא  -שלא יתפסו אותו. אבל בן אדם עני

מחביא... אבל הוא נכנס לבית, אוכל, ברכת המזון בשמחה, כל ברכה 

שהוא מברך. בן אדם שכיר יום כשהוא יוצא "יצא אדם לפעלו ולעבודתו 

הוא לא חוסך, הוא שם בבית, ב"ה אוכל  -נותנים לו קצת עדי ערב".
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טוב, שותה טוב, את הדברים הכי טובים הוא קונה בשבת. למה? כי 

הקב"ה נתן לי, לא בשביל שאני אתקמץ. לילדים מביא את הדברים 

הכי טובים בשביל שהילדים "יאכלו ענוים וישבעו". אבל אצל עשירים, 

 דאגה".רבינו אומר "מרבה נכסים מרבה 

אתם תלמדו כל הזמן לקמץ ולחבר את העיניים שלכם לבעלי אמונה. 

כשאדם יש לו אמונה פיתו מתברכת. מה פירוש פיתו מתברכת? אתה 

 .תאכל קצת והקב"ה יברך לך את הלחם

 

  

  איך אני אחייה?איך אני אחייה?

"דאגה בלב איש יֹשיחנה". אומרים חז"ל: מה זה יֹשיחנה? אל תקרי 

ממנה קצת, כלום. לך תשאל את  תעשה -יֹשיחנה אלא יׁשחנה

הציפורים אם הם דואגים, את החתולים אם הם דואגים? מה פתאום. 

מבסוטים, הולכים לכל הפחי זבל ואוכלים. תשאל את הכלבים, לך 

הם דואגים? עושים נהמה אחת בלילה, אוכלים הכי טוב  -לשועלים

לא. למה?  -ושותים הכי טוב. תשאל את האריות אם הם דואגים

כפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אכלם". אז למה לבני אדם "ה

הכניסו להם דאגה? כי ר' נחמן מברסלב אומר: כל העולם נתון לעניין 

של אמונה. אם אתם ואנחנו בן פורת יוסף עליכם ועלינו, ניטע בדברים 

אתם תראו שכל אחד  -של אמונה שזה יחבר אותנו לשורשים רוחניים

דאגות, לא עצבות, לא מרה שחורה. מאיפה  פחות ידאג, לא יהיו לו

באים כל הדברים האלו? "מה אני אעשה, איך אני אחיה, לא שמעת 

 לא נותנים ליהודי לחיות עם הקב"ה... -אינפלציה"

אבל תראו אנשים בס"ד שיש להם תפילה, אמונה ושמחה, הם רוקדים 

ד ושמחים, טוב להם. למה? כי הם עוסקים בישובו של עולם. כי תמי
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כשבן אדם יש לו אמונה באחדות הקב"ה הוא ניצל מארבעה חלוקים 

 -דואג. או אחיתופל -שאין להם חלק לעולם הבא. ואחד מהם

שמטפילים, ועושים מהעיקר טפל ומהטפל עיקר. צריך לקחת את 

 רבינו אומר שזה סוד ושורש האמונה. -העיקר

  

  

  אדם שיש לו אמונה:אדם שיש לו אמונה:

בשביל שלא יהיה  -קטן, שירותים בית -חוץ מכבודכם -ר' נתן היה לו

דבר טמא, הוא עשה מחיצה של עשר נסרים ושם הוא כתב את כל 

הליקוטי תפילות. למה? כי אדם שאין לו אמונה אז כל מקום לא מספיק 

מסתפק בד' אמות, בית עם שולחן, לפתוח  -לו. אדם שיש לו אמונה

להיות  ליקוטי הלכות, כמה עצות טובות יש איך להיות בשמחה, איך

 באמונה, איך להאיר ללב שלי. 

 

 

  

  לא מייאש עצמו:לא מייאש עצמו:

הוא  -אין שום יאוש בעולם -ר' ישראל בער אודסר אמר: כשרבינו אמר

מקיים את זה בעצמו גם למעלה, שהוא לא מייאש את עצמו משום אחד. 

רבינו יהפוך עליך את כל  -אם יהודי יגיד פעם אחת תיקון הכללי

יה. יביא לך עוד הרהור תשובה, שלא העולמות, איפה ומה שלא תה

תיפול. למה? כי רבינו כבר היה בעולם הזה. כל הס"מ וגונדא דיליה וכל 

 הכל ביד של רבינו. -הדמיונות של היצר הרע
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  זה לא יפסק:זה לא יפסק:

זה לא רק בשבילך, זה כל מה שייצא ממך:  -אתה אומר תיקון הכללי

תה מוריד אותו אם אתה מביא ילד אתה מביא אותו מלובן, מזורז, א

מהיכלא דמלכא. הכל בזה שבן אדם יש לו מידת אריכות אפים, וכן ר' 

נתן אומר שרבינו ממשיך לקיים אין שום יאוש בעולם. כל אחד שנגע 

 זה לא יפסק. -בקצת או בהרבה, או שהתחיל והפסיק -בעניין רבינו

אני ראיתי את זה חי. לפעמים אנשים באו, התקרבו, היו איתנו, אחרי 

תן  -בוא נלך לחזק אותם. אמרתי להם -לי  זה נשרו. הם לא נשרו! אמרו

שנתיים. תן לו שהקב"ה -לו שהקב"ה יראה לו שאין כלום בחוץ, שנה

חוזרים ומתחילים עוד פעם  -יראה לו, הרי זה כמו כבשים טובים

"הנה, טעינו, אנחנו עוד פעם חוזרים". למה? כי  -ליהנות מן המעיין

שטעם פעם אחת  -רבינו אומר -אין מה לחפש. כי יהודי בחוץ אין כלום,

טעם של ספר תהלים, פעם אחת טעם טעם של התבודדות, פעם אחת 

זה כבר נתפס בך. פעם אחת זכית לסור מרע,  -כבשת את היצר הרע

דקה אחת, שתים,  -התגברת על היצר הרע לכבוד ה': "הקב"ה אני יודע

להיות ירא חטא, אני רוצה  אבל ריבונו של עולם, אני רוצה -שלוש

 להיות ירא שמים".

אתה יודע מה מילה כזאת יכולה לעשות לך? זה כל היהודי. במה יהודי 

ניחן? בדברים שאומות העולם לא קיבלו. אומות העולם אין להם עניין 

של כבישת יצרים. היהודי כל רגע יכול לכבוש יצר. יש לך פתאום 

יה משעמם. אני לוקח סיפורי שעמום? מה פתאום! אסור שליהודי יה

מעשיות, קורא, מדליק נר, הולך בשמחה, בחירּות. למה? כי "פקודי ה' 

 ישרים משמחי לב".
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  תעניות:תעניות:  8484

הצטמררתי כולי! ר' אליהו די  -פעם קראתי בספר "ראשית חכמה"

וידאש היתה מעלתו גדולה, אבל הוא היה מחובר לעניין של זוהר 

ה התיקון הכללי. על כל דבר שמונים וארבע הקדוש ותיקונים לפני שנגל

תעניות... מה שמונים וארבע תעניות?... תענית אסתר אני אומר יעלה 

 ויבוא עד שיוצא הצום... זה כולנו.

לא תעניות ולא סיגופים, כי זה עבר  -רבינו אמר: זה לא יקרב את האדם

 ואמר: לא עלה -עלי "עניתי בצום נפשי". רבינו כמה תעניתים עשה

 -בידי, עד שגיליתי את התיקון הכללי. למה? כי אם אתה אומר ליהודי

יש תיקון! רבינו אמר:  -יש תיקון, עזוב אותך עכשיו לחשוב מקלקולים

אני נשבע בשמי שאפילו אם עברת אלף פעם על התורה יש לאל ידי 

 -לתקן הכל, רק תפוס ותבקש מה' בשעה שאתה רוצה להתקרב אליו

 זמן שישראל משעבדים לבם לאביהם שבשמים".תפעיל שם שמים: "ב

 

 

  שמור מרחק:שמור מרחק:

דבר הרג להם את המוח, אין מוח. כמו -בעל תשובה מסכן בחוץ, הבעל

בן אדם הולך בלי מוח. בן אדם צריך גם כנגד זה להפקיר שלא יהיה לו 

שום מוח בעבודת ה'. מה פירוש? תאכל, תשתה, אבל שטויות שעשית 

חבר שלי אני אוהב  -הר. יש לך חבר אחדמזה אתה צריך להיז -בחוץ

תפוס מרחק, תמרור "שמור  -אותו, מזכיר לך שניה אחת אתה בחוץ

מרחק". כשתחזור בתשובה אני אהיה חבר שלך. לא? שמור מרחק. אבל 

זה חבר? נכון, אני אוהב אותך. אתה יודע איך אתה תאהב אותו יותר? 

נה ושמחה קדושה ריבונו של עולם, אמו -כאשר תיקח תהלים ותגיד
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וטהרה וחיות נפלא, תעלה אותו עוד פעם. תתפלל עליו הרבה, ישאירו 

 את הבן אדם כדי לראות מה הבחירה שלו בסוף.

 

 

  

  ארוכה וקצרה:ארוכה וקצרה:

תמחלו לי נשמות טהורות ולבבות טהורים שלכם, אם אנחנו לא נדבר 

קצת יראה מידי פעם, כי גם הנשמות של הצדיקים למעלה דואגים 

לעולם לא ניצח אותי אדם, שמונים סבי  -ר' יהושע בן חנניה לכם. אמר

דבי אתונה הוא שחט את כולם ביום אחד. עד שהלכתי לנקיי הדעת 

בירושלים ראיתי תינוק, אמרתי לו: בני מחמד עיני, נקי הדעת 

בירושלים, מהיכן לאושא? אמר לו: רבי, מפה זה דרך ארוכה וקצרה, 

 -ן חנניה, תלמידו של ר' יוחנן זכאיומפה קצרה וארוכה. ר' יהושע ב

הלך, התחיל ללכת רבע  -"קצרה וארוכה" -אשרי יולדתו, שומע ילד

שעה, פתאום הוא רואה שזה דרכים מסובכות, צריך לעלות על אבנים 

וגדרות. חזר לילד, אמר לו: בני מחמד עיני, אמרת לי קצרה וארוכה. 

קֵצר, שאתה תיהנה זה נראה לך  -אמר הילד: אמרתי לך קצרה וארוכה

קצת מהעולם הזה. אבל אחרי זה ארוך... זה אתה והילדים וזרע זרעך 

איזה עמל, איזה יגיעה, אין לי  -עד סוף כל הדורות. פה זה הארוכה

חיות, אין לי חשק לכלום. אבל אם אתה תתפוס את זה בסוף יפתחו לך 

 דרך קצרה. 

 

ה מידת הדין? כשאדם רוצה לקבל חסד מה' אז יש מידת דין. מה ז

בראשית ברא אלוקים. רצה  -הקב"ה רצה לברוא את העולם בדין

להנהיג את כל העולם בדין, הוא ראה שאי אפשר. היו כמה צדיקים 
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שיכלו לעמוד בדין, אבל אי אפשר. שיתף עם זה מידת רחמים, כמו 

שאומרים בפתיחת אליהו הנביא זכור לטוב: איך אתנהיג עלמא? בדינא 

דבני נשא, כפי  עובדיהון כל בדין, אחר כך ברחמים. כפום וברחמי. קודם

 המעשים של בני אדם.

מה זוכה אדם שמתקרב לצדיקים אמיתיים? הם מקנים לך זכויות. 

צדיקים שנאספו מן העולם ונמצאים בעלמא דאתי יש להם מיליונים של 

זכויות. יש צדיק שהוא היה בעולם, וכשהוא נפטר מן העולם יש לו 

למה הקב"ה נתן לו זכויות? כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל זכויות. 

ישראל. אם הצדיק הזה באים על קברו, משתטחים על קברו והולכים 

בעצות שלו שהוא גילה הרי הוא עומד עליך סניגור בשמיים, שאם מידת 

הדין תנסה להפריע אז הצדיק תיכף ומיד משפיע רחמים. צדיקים 

"ברגע  -, וכשמשפיעים צדיקים רחמיםמלמעלה יכולים להשפיע רחמים

קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך". כשאדם רוצה חסד מתעורר עליו 

זה לראות אם הוא יעמוד במה שהוא  אלא דין. הדין זה לא להרחיק אותו,

 רצה.

אתה צריך לוותר הרבה כשאתה רוצה  -אדם רוצה להתקרב לה' יתברך

ש כשר, לעשות בשמחה, ארך להתקרב לה' יתברך. אתה צריך להיות אי

אפים, אתה צריך לקום בבוקר להתפלל, אם מזדמנים לך דברים שהם 

"בני אל יפתוך חטאים ברעיונם מנע רגלך  -לא טובים בעולם הזה

מנתיבתם", "לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עולה". יש הרבה 

 דברים בעולם הזה שלא מובנים.

 -"הודיעני נא את דרכיך" אמר לה' םגם משה רבינו רבן של כל הנביאי

למה אדם שרוצה להתקרב יש לו דינים? למה צדיק ורע לו? הוא רוצה 

הוא לא ענה לו:  !להיות טוב... זה שאלה. הקב"ה ענה למשה? לא

"שתוק כך עלה במחשבה". זה דבר שאין לו תשובה. אבל ר' נחמן 

דדות לפני על דבר כזה יש תשובה. כשאדם עומד בהתבו -מברסלב אומר
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ה' הוא מתעלה מעל הדין, מעל התורה, מעל ההפרעות. ואז הקב"ה אם 

הוא נותן לו כוח לעבור את מה שהוא  -יתן לו או לא יתן לו מה שהוא רצה

 צריך.

 

 

  

  הסתכל בשורש:הסתכל בשורש:

יאה ונאה בשביל רבינו לכבד אותו אלפים של פרסאות, כי זה צדיק 

 שחשב על כל התיקון של העולם.

נפטר, הוא חשב עליי עליך על כל הצעירים שיש בדור הזה,  הוא 39בגיל 

מסכנים, שהם לא רוצים לעשות שום עבירה. הדתיים מסתכלים, 

החרדים מסתכלים עליהם בצורה לא טובה, מבזים אותם, אומרים להם 

'חילוניים', 'שאבעס'. לא טוב! רבינו הסתכל עליהם בצורה נכונה, הוא 

וא רחוק מעוון. מה חסר לו? "שמאלו הסתכל בשורש. יהודי בשורש ה

תחת לראשי וימינו תחבקני" מישהו שיאיר לו את זה. אף אחד מאיתנו 

לא יכול לעשות את זה, למה? כי העולם לא שלנו. אז ר' נחמן מברסלב 

אמר לפני שהוא נפטר: תסמכו על כוחי, אני הולך לעשות סדר למעלה, 

תקרב אליך. אין דבר לא פה. אני הולך לעשות סדר למעלה שהעסק י

כזה שמידת הדין תבוא לאנשים, כי רבינו אתה יודע איזה מערכת גדולה 

עצומה ונוראה יש לו בשמיים? ולמה, כי רבינו הסתכל וייחס חשיבות 

אבל הם  -ה' עליהם יחיו -הכי גדולה מה שצדיקים הכי גדולים שבדור

עשה זה, לא נתנו חשיבות לירידה של בן אדם. בן אדם בגיל שלושים 

 עשה זה, מבלבלים את השכל מחטטים ברע שלו.

רבינו אומר: תבוא תגיד תיקון הכללי, תן פרוטה לצדקה, ותעמוד כל יום 

לפני ה' ותגיד: אלוקים, אני בחיים לא התכוונתי להכעיס אותך, לא 
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היה לי מורה דרך כמו רבינו. הנה עכשיו אני לא עושה עבירה בגלל שזה 

לל שאני רוצה להיות יהודי טוב. למה רק עכשיו לא מעניין אותי, בג

זכיתי לזה? כי אף רב לא נתן לי את ההארה הזאת, כל רב צעק עליי: 

חיללת שבת! תפילין! חכה, מלאכי חבלה... כל רב עושה את זה בצורה 

 מפחידים את העם בעונשים, אז היהודי אומר: מה אני אעשה? -אחרת

: להועיל לך היא לא תועיל, זה רק אתה יוצא מדרשה כזאת, ר' נתן אומר

מזיק לך, כי אף אחד לא נתן לך איזה ריח טוב בנשמה. הנה תראה 

צעירים, אתה מסתכל עליהם כשהם באים לארץ  -אנשים באים לרבינו

נהיים אריות בעבודת ה'. למה? מאיר להם את  -ישראל בן פורת יוסף

וך הראש. אני זה, מלמעלה טפטפו להם צ'יק צ'יק, שמו להם את זה בת

לא יודע איזה קריאות קודש, אבל חסידי ברסלב שהיו אצל רבינו זה 

 אנשים הכי גיבורים בעולם, שהם עוברים את המלחמות הכי קשות.

  

  

  נהמתי משאגת ליבי:נהמתי משאגת ליבי:

 "רק תנו לי את לבכם להוליך אתכם בדרך חדשה"...

מה רבינו אמר? תתנו לי את המוח? תתנו לי את הש"ס? תתנו לי 

ת? הוא לא רוצה מוסדות, רבינו. הוא רצה אנשים שפשוט ינהמו מוסדו

לה' יתברך. "שאגתי מנהמת ליבי". אתה לא יכול לנהום, לא יצא לך 

לצאת לשדה? לפני שאתה נכנס לבית תפוס לך איזה פינה טובה, תדליק 

נר: אלוקי ואלוקי אבותיי, הריני מקשר מחשבתי בצדיקי אמת, 

תם ועל תורתם. יש לי רצון ריבונו של שהעולם עליהם מושתת על דע

עולם לפרש שיחתי לפניך אני רוצה להיות איש כשר, אני רוצה להיות 

איש תמים. אני עומד לפניך כי אני יודע שאתה כל יכול, שאתה יכול 

נתינה שלך בסיבות של -לתת לי הכל. אני לא רוצה לתלות את האי
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לרעים ולטובים. אז  מקרים, כי אתה טוב. וחז"ל אומרים מה זה טוב?

אם עכשיו הקב"ה אני רוצה ליפות את דרכיי ולשפר את מעשיי אני לא 

רוצה לחייב אותך תן לי מאוצר מתנת חינם בזכות צדיק פלוני אלמוני. 

בזכות ר' מאיר בעל הנס, בזכות ר' שמעון בר יוחאי. תתן לי, תעניק לי, 

 זה נקרא התבודדות.

 

 

 

  הילד שלך לא קטן:הילד שלך לא קטן:

לפעמים אני תופס  -ד עליי בזכות הנשמות הקדושות האלההקב"ה יעי

ילדים אומרים תיקון הכללי אני בוכה איתם מעבר לכיסופים שהם 

מכניסים בי. ילדים טהורים וקדושים, ניגשים לציונים של קדושים 

אתה  -מתפללים כמו גדולים. משה רבינו אמר: "בנערינו ובזקנינו נלך"

ק אותו אל הגדולים. ר' נחמן מברסלב רוצה שילד או נער יצליח? זרו

אומר: אני מכיר טובה לר' מאיר מרגליות, מגיל ארבע שרצו ליסע אצל 

ר' יעקב יוסף מפולנאה, רבינו היה מהלך בין הרגליים שלהם ולא 

הרגישו. עלו למרכבה, ילד קטן שם את הרגל שלו בתוך המרכבה ואמר: 

"יפה עיניים וטוב רואי"  גם אותי תיקחו. לא הרגישו בו, הוא ילד קטן.

הם לא ידעו שבתוך הלב של רבינו יש את כל האוצרות הכי טובים 

בעולם, ר' מאיר מרגליות לקח אותו על האחריות שלו. ואז הם הלכו 

 וראו את ר' יעקב יוסף מפולנאה תלמיד של הבעל שם טוב.

אמר ר' נחמן מברסלב: אין טובה בעולם שאני חייב לר' מאיר מרגליות 

 וא לקח אותי לראות פעם אחת תלמיד של הבעל שם טוב.שה

אתם תעריכו את זה ותשימו את זה פה. הילד שלך לא קטן! הילד שלך 

רואה איך אתה מברך על נטילת ידיים, זה החינוך שלהם. אבא קורא 

תהילים. מה אתה רוצה שהם יראו? מה הד' אמות של האדם? הבית. 
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לי הבית, האישה והילדים. זה שלושה דברים זה העדות של האדם: כת

 החלק הכי נכבד אצל האדם.

  

  

  אין ייסורים בלא חטא:אין ייסורים בלא חטא:

ר' נתן מסביר בליקוטי הלכות: יש לנו בעולם הזה עולם העשיה. מעל 

יש עולם היצירה. מעל זה יש עולם הבריאה, מעל זה עולם  -זה

האצילות ששם לא שייך אחיזה של הסטרא אחרא. אם בן אדם 

שלו מעולם היצירה, הוא מתחיל לחזור בתשובה השתלשלות הנשמה 

אז יצר הרע יכול לצייר לו ציורים אחרים מעולם הבריאה לבלבל אותו, 

 -הוא יכול לתת לו תאוות גם בתוך הקדושה. אבל האור של רבינו

סילוקא דיסודא עד אבא ואמא; הוא  -כשאתה אומר נחמן בן פייגא

ורך רע". מי יכריע אם אין "לא יג -מעלה אותך לעולם האצילות, שתבין

לך רע? זה אתה בפה, כי "ברית כרותה לשפתיים". אדם אומר "ואני 

חטיא את הנהיה לו טוב. "אל תיתן את פיך ל -קרבת אלוקים לי טוב"

 בן אדם ח"ו מריע את מזלו. -בשרך"

יסורים צריך למתק אותם. נאמר י -יסורים אסור לספר לאף אחדילכן 

יסורים, אין יהמלח ממתק את ה -יסוריםיב ברית במלח ונאמר ברית

יסורים, אפילו ימציאות כזו שבן אדם יהיה בעולם הזה ולא יהיה לו 

יסורים, יהצדיקים הכי גדולים. רק הצדיקים הכי גדולים ידעו מה זה 

אז זה מתמתק. "את  -הם ידעו איך למתק אותם ולקבל אותם באהבה

 סורים.ייאם בן אדם יש לו  -אשר יאהב ה' יוכיח"

כשאתה רוצה להיות  -יסורים בלא חטאימה שרבינו מדבר איתנו אין 

יסורים של הנפש. למה? כי אתה מתחיל באמת יבלי חטא עוברים עליך 

אתה נלחם עם הדברים שהיו  -אתה לא נלחם עם העולם -להילחם
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טבועים בנפש שלך. למשל אם ח"ו בן אדם היה כעסן, אתם יודעים 

לו, מסכן? אתה יודע איזה ניסיונות יהיו לו לכבוש איזה ניסיונות יהיו 

את הכעס לבן אדם? בשביל לא לכעוס, להיות ארך אפים. או בן אדם 

יהיה לו קשה. אבל  -ח"ו היה פזרן, או בן אדם היה כל מיני דברים

תשמע, ברגע שבן אדם חוזר בתשובה, ובפרט בדרך של רבינו הקדוש ר' 

תן לו הארה הכי עצומה מהמקום אז הקב"ה תיכף נו -נחמן מברסלב

הכי גבוה, לכן בגלל שאתה מקבל הארה ממקום הכי גבוה אז אתה צריך 

חיצוניות. אל תמהר ומ משכל -רבינו אומר -כל הזמן לשמור את עצמך

אל תגיד  -יש לך כל מיני דברים שבן אדם עובר אותם -לפסוק בפיך

פילו יש דברים בפה אף פעם. יש לך דבר טוב? תחפש מה יש בזה טוב. א

תחפש איך להגיד אותם בפה שכן טוב. וזה נקרא  -שאני לא מבין אותם

 תשובה.

 

 

 

  אוי לי:אוי לי:

והתגלה לי החידוש  -אתמול אני עמדתי בס"ד יתגדל ויתקדש שמו לעד

הזה: מה זה שהקב"ה אומר בשלוש משמרות "אוי לי שהחרבתי את 

העולם". מה זה ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות 

'אוי לי שהחרבתי את ביתי'? אבל אתה החרבת את זה, ריבונו של 

 עולם?

ההסבר: "אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי?!" אתה אומר 

את זה בתמיהה: אוי לי? הרי זה טוב שהחרבתי את בית המקדש. אם 

הקב"ה היה הורג את עם ישראל. אם אתה קורא "אוי לי  -לא

ביתי" אתה אומר כאילו הקב"ה מצטער. אבל אם אתה  שהחרבתי את

כמו שבן אדם אומרים חז"ל שהוא חולם חלום  -קורא את זה בתמיהה
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לא טוב הוא אומר "חלומות שוא ידברו". אבל אם הוא חולם חלום טוב? 

 הוא יגיד "חלומות שוא ידברו?!" מה פתאום!

דש. ומה אותו דבר גם פה: הרי זה טוב שהקב"ה החריב את בית המק

יש בית המקדש, היו עושים עבירות  -טוב בזה? עם ישראל היו אומרים

ובאים להקריב קרבנות. אז הקב"ה אמר להם: אני צריך את הקרבנות 

עם ישראל לא עושים עבירות.  -שלכם? היום אין בית המקדש, יש אומן

זה בית המקדש אמיתי. אתה בא לצדיק אתה עושה וידוי דברים, רבינו 

"טוב פת חריבה ושלוה בה מבית מלא זבחי  -ללמד אותך דרכיםמתחיל 

בית מלא אומרים חז"ל שזה בית המקדש, שהיו מביאים לקב"ה  -ריב"

 קרבנות כשהוא היה כועס. היו מביאים לו זבחים וזה היה עושה ריב.

רבינו אומר שכאשר עושים עבירה ומביאים קרבן וזה לא תשובה 

'ריב' עם קודשא בריך הוא ושכינתיה.  אמיתית, זה במקום 'רבי' נהיה

אבל עכשיו כשאין בית המקדש, ובן אדם מסתכל בדרכים של הצדיקים 

 באמת. אז הוא חוזר בתשובה -האמיתיים

 

 

אם בן אדם אומר עשרה מזמורי תהלים יש בהם  תפתחו בתורה ע"ג:

"שובו אלי ואשובה  -מ"ט שערי תשובה, רבינו אומר: שער החמישים

ב"ה בכבודו ובעצמו עושה תשובה. ואם הקב"ה עושה הק -אליכם"

 בוודאי שזה טוב, כי ה' הוא טוב. -תשובה

כתוב בתורה ס"ח: מי מחליט אם יהיה לך טוב או לא? לא הקב"ה, 

ה' יתברך  -האדם! אם עכשיו בן אדם יחליט שהטוב שלו זה עולם הזה

קב"ה יעניש אותו? הוא לא יעניש אותו. אם הוא יעניש אותו סימן שה

אוהב אותו. אתה רואה שאנשים עושים כל מה שבא להם והקב"ה בכלל 

לא מסתכל עליהם. למה? כי יש בחירה. רבינו הקדוש ר' נחמן מברסלב 
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"הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו -לימד אותנו לבחור בטוב

 ובנביאי האמת והצדק".

חוץ. אם בן מה זה הטוב? מה שרוצים למכור לנו ב -כל בן אדם נדמה לו

זה ללמוד  -זה שמירת עיניים, טוב -אדם יבין שטוב זה ללמוד, טוב

לימודים של צדיקים אמיתיים, אז לאט לאט זה יקבע לו במוח ויתפס לו 

בשכל שזה טוב. מאיפה זה מתחיל? רבינו אומר: מהתשובה, ובאמת 

הקב"ה עושה תשובה. מה פירוש עושה תשובה? אומר רבינו בלשונו 

כי יש אחד שאין לו שום התעוררות כלל לתשובה, ואפילו מי הטהור: "

שיש לו התעוררות לתשובה אינו זוכה להגיע אל האות והשער של 

תשובה ששייך לו, ואפילו אם מגיע לשם יכול להיות שהשער של 

תשובה סגור. מחמת כל זה אין זוכה האדם, לתשובה וע"י אמירת 

מעוררים אותו  -לתשובהתהלים אפילו מי שאין לו שום התעוררות 

לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה וגם זוכה ע"י תהלים להגיע אל 

השער ואות השייך לו מהשבטים, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר 

זבולון דן נפתלי גד אשר יוסף בנימין זה ארבעים ותשע אותיות, שמזה 

זה לא שער סגור. מי  -יצאו כל נשמות ישראל, ולפתוח השער"

גרים לו את השער של התשובה הוא מסכן. מי שמכניסים אותו שסו

תראה אותו כל יום יש לו מלחמות בעבודת ה'. יש  -לשער של התשובה

לו מלחמה להתפלל שחרית, יש לו מלחמה לברך ברכת המזון, יש לו 

מלחמה איך לאכול, יש לו מלחמה איך לנסוע בדרכים, יש לו מלחמה 

לו מלחמה מה לשמוע ומה לא לשמוע,  לשמור את העיניים או לא, יש

יש לו מלחמה לשמור את הברית או לא, יש לו מלחמה עם תאוות. למה? 

זה נקרא שהוא בשער של התשובה שלו. אם אין לו מלחמה הוא נקרא 

נשמה נידחת שלא הכניסו אותו לעולם התיקון. אפילו תראה אותו 

מכניס את האדם זה לא עולם התיקון, זה מחוץ לשדה. כשרבינו  -לומד

תשים לב שכל בן אדם שבא לאומן מתחיל אצלו מלחמה  -לפנים השדה
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בעבודת ה' "כי מחה אמחה את זכר עמלק". רבינו מלמעלה, הוא 

מלמטה והוא עוזר לך למחות את העמלק שלך. לפני זה מלא אנשים 

רק באתי לרבינו פתאום  אמרו לי -הקב"ה נתן לי לשמוע באוזניים שלי

ע, בעשר. למה? כי מכניסים אותו כבר לעולם התיקון. זה אני קם בתש

 לא מה שאתה רוצה, זה לא מה שהיית, עוד לא התחלת לחזור בתשובה.

זה לא שמאחלים את זה לבן אדם. אם בן אדם רואה שיש לו עליות 

 -וירידות זה סימן שהוא לא נשמה נידחת, הוא בא להתפלל יש לו קושי

ים קשה לו להתפלל, "כרום זולות לבני הוא בפנים עוסק בתיקון, בפנ

אדם". קל זה לעשות עבירות, קשה זה להתפלל. אתה רואה שאתה 

רוצה להתבודד וקשה לך, אין לך חשק בגלל שזה דבר אמיתי, בגלל 

שאתה בוחר בתיקון שלך. מה זה קל? קל זה עולם הזה! אם קשה לך 

 נשמה סימן שאתה נכנסת לעולם התיקון.

 

 

  ::לא אחלל בריתילא אחלל בריתי

אם בן אדם עושה מה שמוטל עליו פה, ויש עליו קטרוג, הקב"ה ברחמיו 

כובש עליו מידותיו. לפי מידת הדין כתוב בתורה ככה: הוא עשה 

מגיע לו. רבינו אומר: מה אתה עושה בעבירה כזאת? ע"י וידוי  -עבירה

לפני דברים לפני צדיק אמיתי הצדיק לוקח את כל הצירופים. למשל בן 

שלושים אכל, שתה, ולא בירך. הוא נקרא גנב. חז"ל  אדם עד גיל

אומרים: כל מי שאכל ולא בירך הוא נקרא שגזל קודשא בריך הוא 

ושכינתיה. מה הוא יעשה עכשיו, מסכן, כמה אכלנו וכמה שתינו בלי 

לא  ,ברכות. מה הוא יעשה? בן אדם לא רצה לחלל שבת, אם היה יודע

ות שום עבירה של פגם הברית, רצה לחלל שום שבת. הוא לא רצה לעש

מידת הדין לא  -הוא לא ידע שזה אסור. אבל הוא רוצה, יש לו מלחמה

רוצה שהוא יתקרב, אבל מידת הרחמים מוכנה לקבל את כל הפושעים 
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הכי גדולים. הקב"ה הצמיח קרן ישועה והביא את רבינו הקדוש ר' 

אחת וידוי נחמן מברסלב שאמר בתורה ד' שמי שיבוא לפניו ויספר פעם 

הוא ניצל כל החיים. שב תחשוב מה עשית, איזה דברים שהם  -דברים

עבירות שבן אדם למעשה סובל אותם. בן אדם חילל שבת והוא לא עשה 

יהיה לו יצר הרע לחלל שבת. בן אדם חס  -וידוי דברים לפני רבינו

 -ושלום נתחללה בריתו והוא לא עשה וידוי דברים כדבעי לפני רבינו

 ו כל הזמן את היצר הרע של פגם הברית, בר מינן.יהיה ל

אם בן אדם התוודה לפני הצדיק "לא אחלל בריתי מוצא שפתי לא 

כשאני אבוא לארץ ישראל ויהיה לו הרהור של עבירה שיבוא  -אשנה"

אליי, אני אכתוב לו מה שהוא רוצה. אם הוא יתוודה לפני הצדיק ויגיד: 

מלחמה תהיה לו, יתנו  אבל בירות.חטאתי עוויתי פשעתי לה'. זה רק ע

. ר' הזהיסורים בעולם ילו לתקן את זה בשביל שהוא לא יסבול את ה

נתן אומר: כהן גדול לפני ולפנים בבית המקדש מוחל לעוונות עם ישראל 

סורים ממרקים ומיתה תולה, כי עדיין לא היה צדיק יסוד עולם. יאבל י

התורה, מעל הנבואה ומעל  רבינו הקדוש ר' נחמן מברסלב הוא עלה מעל

סוף, זה הרחמנות של ה' יתברך. הוא יכול לתת לבן -זה אור אין -הכל

אדם מחילת עוונות אפילו אם התחייב בארבע מיתות בית דין, או ח"ו 

עשה עבירות של כריתות, ה' זה אמת. עשה עבירות  -התחייב כריתות

בינו פוטר אם הוא עושה וידוי דברים ר -של סקילה שריפה הרג וחנק

יסורים, "אורך ימים בימינה בשמאלה יאותו מהעונש, מציל אותו מ

בגלל שהוא בא לצדיק והתוודה, אז הצדיק ע"י וידוי  -עושר וכבוד"

דברים מחריד את כל ההרים והגבעות של הסטרא אחרא "וערים נטש 

"וכל  -מחריב את כל הגבעות של הסטרא אחרא -תאוות זכרם המה"

יבש להם את הצורה. "והולכתי עוורים בדרך לא מי -עשבם אוביש"

כל החושך  -ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור"

הופך לך לאור. מה אתה בוכה על הנפילות, זה עליות, אני רציתי שתרד! 
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"אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי". 

מתחיל להתיישר והחיים  מה שהיה עקום -"ומעקשים למישור"

 .מתחילים להסתדר

 

 

  

  האמת נמצאת אצלך!האמת נמצאת אצלך!

מה זה וידוי דברים? החטא נעקר בשורש, אין לך בכלל חשק להתקרב 

חמישים אתה תראה -לזה. בן אדם שלא התוודה או התוודה חמישים

שהוא יחזור בארץ ישראל הוא יימשך לאותה עבירה. למה? כי הוא 

חמישים. וזו סכנה, כי לפעמים -חמישים התוודה לפני ה' ולפני רבינו

בן אדם הלב שלו מלא עורלה והוא יכול עדיין להתגעגע לחטאים האלה. 

מה עושים? כל פעם כשבאים לאומן ראש השנה מנסים להתוודות יותר 

בוא'נה, אני נפלתי, אני חולה.  -באהבה, יותר ברחימו, באהבה להבין

בל מסכן מי שהוא חושב אתה חולה? אני לא אגלה לך שאתה חולה. א

שהוא בריא. 'אני הייתי באומן, אתה לא רואה שיש לי שטריימל? מה 

קרה לך? אני לומד'. אז אתה רוצה להראות שאתה בריא, אני אראה לך 

שאתה שיא החולה. אבל מי שבא לרבינו באמת, בלב שלם, יש תשובה 

 של עולם הבא. אתה יודע מה זה תשובה של עולם הבא? יש צדיקים

שלא אמרו תיקון הכללי, שערי אומן היו סגורים. מה אתה חושב, 

 הקב"ה יגלגל אותם? הם היו צדיקים אמיתיים.

ר' ישראל בער אודסר אמר לאיזה מישהו: תסתכל על ר' מרדכי שרעבי 

הם הצדיקים האמיתיים. הם היו עושים הכל למען עם  -ובבא סאלי

פש אותם, ואולי כל אחד ישראל. יש צדיקים אמיתיים בדור הזה, לך תח
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פה צדיק אמיתי ויש לו באמת כזאת אמת לאמיתה והוא הולך עכשיו 

 האמת נמצאת אצלך! -לחפש איפה האמת נמצאת

 

 

 

  ::אנא אמלוךאנא אמלוך

יש כאלו מסכנים מתחילים להתקרב לרבינו הם עולים ואחר כך מראים 

להם את הירידות שלהם, הם לא שומעים התחזקות, ואז פתאום יש לו 

הזקן שלך  -עם הזקן, יש לו בעיה עם הפאות, אשתו תגיד לו בעיה

זה מפריע לי.  -מפריע לי, יילך יגזז אותו, יילך לָסַּפר, תסדר את זה

למה? כי מתחיל להיות לו ניסיונות והוא לא שומע התחזקות שבזה 

שמישהו יבוא בעולם  -מנסים את האדם, מבזים אותך. מה אתה חושב

לא! אם אתה בבית ובדבר הכי קרוב אליך  הזה ויגיד לך 'אשריך'?

כשמבזים אותך אתה שותק ובורח  -"איתן מושבך ושים בסלע קינך"

זה  נקרא תשובה אמיתית! "עיקר התשובה כשישמע  -לבורא עולם

בזיונו ידום וישתוק". אם אתה תנסה ליזום דברים בבית זה נקרא "אנא 

רצה למלוך. אבל אמלוך". אתה רוצה למלוך? בבקשה, אז גם האישה ת

לפעמים שאין לך  -"כבוד אלוקים הסתר דבר" -אם "אנא זמין למהוי"

 -כסף ואשתך רוצה, אתה רוצה להיות איש כשר ואשתך לא מסתדר לה

תשתוק! אל תענה, "לא תענה על ריב לנטות". אתה רוצה להיות חסיד 

תשתוק. "עיקר התשובה כשישמע  -והשכנים שלך לא מסתדר להם

ם וישתוק". אלו שלא דמים ושותקים הם נכנסים למהלך של בזיונו ידו

ריב, הם מנסים לעשות דברים ביוזמתם וזה נקרא "אנא אמלוך". אז 

לך לא מגיע כבוד  -מפילים אותו מן השמיים. "כבוד אלוקים חקור דבר"

כזה, לי לא מגיע כבוד כזה. כבוד כזה מגיע למי שמסתיר את כבודו של 
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ה' ושה'  תן לי כוח -להתבודדות, בוכה, מתחנן הבורא עולם. אתה הולך

  .ייתן לך זה לכל החיים

 

 

  

  

  

  יש לו כתובת:יש לו כתובת:

-אם היו מבקשים מאיתנו דרכי תשובה כמו של ר' אליהו די וידאש

תפתח אם יש לך אומץ. אני פתחתי פעם ר' אליהו די  {ראשית חכמה}

ות. בר פ"ד תעני -וידאש עשיתי כזה הלל לבורא עולם, מי שפגע בחבירו

מינן. זה לא בגלל שזה לא נכון; זה נכון. אבל עדיין להם לא ניתן רשות 

 -לגלות רחמנות של ה'. הם גילו על פי הזוהר, על פי האר"י, זה אמת

ועובדה שצדיקים היו עושים את זה. רבינו הקדוש זה רחמנות אין סוף 

ות חידוש כמוני לא היה מעולם. צריך לגל -שלא היה בדוגמא לו בעולם

רבינו  -לעם ישראל אור, ואז בן אדם לבד יתוודה. זה לא בעבודות קשות

אמר: לא מה שהעולם יקבע, מה שאני אמרתי. דברים הכי קלים, וכי 

בדברים קשים? "ויענונו בחומר ובלבנים  -רבינו אמר -אני אתקן אתכם

תעניות וסיגופים, תענית דיבור. מה פתאום!  -ובכל עבודה בשדה"

שכל דיבור של בר ישראל בהתבודדות יש לו כתובת, אפילו  רבינו גילה

אתה  -תדבר עם גוים, אפילו תדבר עם נוצרים, תדבר עם כל הגרישונים

תענית דיבור אומרים  -מרים מהם את כל הניצוצות. יש עניין בדיבור

שאסור לדבר באמצע. למה? כי שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד. בן 

איפה שאתה הולך ומדבר אתה  -כל טובאדם שיש לו התבודדות ה

 מרים, הכל עולה למעלה.
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  אין לך שום כתם:אין לך שום כתם:

רבינו הקדוש ר' נחמן מברסלב אומר: כל יהודי בשורשו הוא רחוק מכל 

העבירות, אבל הוא צריך וידוי דברים. אתה יודע מה זה וידוי דברים? 

שבן אדם מתוודה מוחלים לך. הרבי רוצה להפוך לך את הזדונות 

אני הנהר המטהר מכל הכתמים. שאתה תעמוד לפני ה' ככה  -יותלזכו

וכל פמליא של מעלה תראה שאין לך שום כתם. ככה רבינו רוצה. זה 

התשובה שבן אדם צריך להגיע. ואז אתה מתחיל לשמור, אתה מתחיל 

לפחד שהוא לא יברח לך. זה נקרא יראה עם דעת, זה נקרא אהבה. לא 

שתיים עד שלוש  -יש לי זמן שאני עם ה'מעניין אותי כלום עכשיו, 

 -בצהרים אני בשדה, זה חוק ולא יעבור. זה התלמיד ההגון שלי

אני הולך  -משתיים עד שלוש וזהו. אני הולך, אין לי מוחין ואין לי כלום

לקיים את דברי רבינו לא בגלל שאני מבין, בגלל שאני לא מבין. אני 

בל את התיקונים מה שהדיינים הולך לֶשֶבת. ואז בישיבה הזאת אני מק

הכי גדולים בעולם, מה שהאדמו"רים שיש להם את כל הכסף והזהב, 

מה שכל הצדיקים בדור לא מקיימים את הישיבה הזאת ואת העצם 

 ולא יכולים לקבל את התיקון של הקטן באנשי רבינו. -הסתכלות לה'

 

 

  

  אפויים בלב שלי:אפויים בלב שלי:

חולה אהבה על ה': הוא  בן אדם נהיה -כשבן אדם מצייר את ה' טוב

מה אכפת לי? אני עובד את ה'. יש  -מתפלל בשמחה. קשה לו להתפלל

לא אכפת לי. הרבי אמר שהמחשבות האלו בונים לי  -לי מחשבות רעות

בניינים נפלאים. לא רק אם יש לי מוחין אני הולך; גם כשאין לי מוחין 

 -י ניסיונותאני הולך, גם כשאין לי חשק ללכת לאומן ופתאום כל מינ
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ככה רציתי שתבוא  אני הולך גם בלי חשק. אתה בא לאומן, רבינו אומר:

 שבור, רצוץ. -לאומן

בום, זורקים  -דקה תיקון הכללי -שלוש ארבע שעות אתה נכנס לציון

אותך. מותק, ברבינו באומן לא עובדים את ה'; באומן באים לקבל דלק. 

 -צל הצדיק הכי גדולבארץ ישראל באים לעבוד את ה'. אתה נמצא א

משה רבינו שבדור ואנשים שואלים 'מה אני צריך לעשות?' למה? כי 

אנשים קשה להם מרוב שיש דברים שמסתירים את האור של ד' אמות 

כל אחד יאמר: רבי,  -של הצדיק. אם אנחנו נבוא בס"ד באמונה תמימה

תאזין אליי. בן אדם קשה לו להגיע  -אתה אמרת שאתה בחדר השני

יש אלפים חסידי ברסלב, כל אחד עם ה'זה'... עזוב אותך 'כל אחד  -לזה

עם הזה והזה'. הרבי אמר על ר' נתן ור' נפתלי: אני רוצה שאתם תהיו 

יש לנו  -וגם אני  בכללכם -אפוים בלב, ללב שלי. ותדעו לכם כל אחד פה

בשתי דפיקות אתה בחדר  -את ההכשר להיות אפוי. כי כשאין שכל

 .ן אדם יכול להיפתח לרבינוהשני. ואז ב

  

  

  רק היום:רק היום:

מסכן מי שלא שומע התחזקות כזו, מסכן מי שלא שומע  אתה מסכן?

שרבינו חי וקיים. הוא מתחיל לחפש איך אני אעשה רצון ה'. אנחנו 

יודעים איך לעשות רצון ה'? ר' שמואל הורוביץ אומר: מי יכול להגיד 

 -"אנא זמין למיהוי" -צותשהוא עובד את ה'? רבינו נותן לך לפחות לר

 אני רוצה.

קשה לי. הלאה, מה  -במה אדם יכול להתחזק? תיקון הכללי. תפילה

עוד קשה לך? תטען את זה כל יום לפני ה' ותבקש שיקל מעליך. לא 

השעה "ריבונו של עולם תעזור לי להיות בשמחה", אלא "תעזור לי 
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 היוםור לי להיות רגוע, תעז היוםלהיות בשמחה, תעזור לי  הזאת

להיות איש כשר". יש בן אדם  היוםלשמור את העיניים, תעזור לי 

"תעזור לי ריבונו של עולם שאני אהיה כל  -שמוציא את כל האוויר

טוב, התפללתי  -הוריק את כל האוויר שלו ואומר -החיים איש כשר"

לה'. רבינו אומר: זה תפילות רעות! למה? הוא אמר לה': אתה רואה, 

 ולא ענית לי. תן לי לעשות מה שאני רוצה.התפללתי 

יום אחד, תעזור לי היום להתפלל  -הרבי אומר: אורזילא בר יומא

אז זה לא  -תפילת מנחה, תעזור לי היום לשמור את הברית קודש. היום

קשה. ולא רק היום, אפילו שעה. אתה מבין למה אנשים אוהבים את 

יום אחד בן אדם יכול  'תשחרר אותי'. רק -יום הכיפורים? יום אחד

להיות ישר, צדיק, חסיד וגם קדוש. למה? זה יום אחד, זה לא קשה. 

 יום אחד אני יכול לסבול הכל.

אל תפליג, יום  -תזכרו את זה וגם אני -אז אם בן אדם כל פעם בא לה'

"היום אם בקולו תשמעו". ראם בן  -אחד. "אנכי על משמרתי אעמודה"

ר לי היום לאהוב את שחרית, מנחה וערבית. יום, ריבונו של עולם תעזו

היום תעזור לי לאהוב ליקוטי מוהר"ן וליקוטי תפילות. היום תעזור לי 

למתק את היסורים של היום הזה. היום לחפש את ההרחבות שהרחבת 

לי בפרנסה, אפילו אם אני צריך עכשיו אלפיים או שלוש אלף שקל, 

לך על ההרחבות שהרחבת  אבל הרחבת לי עד היום? אני רוצה להודות

 לי. זה נקרא משפט נכון.
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  הם יעזרו לנו:הם יעזרו לנו:

אני כל  -רבינו אמר: על כל אחד שיציית את אנשיי או יגע באחד מאנשיי

 יום משתדל. אתם תשתדלו כל אחד ליגוע באנשי רבינו. קח ר' שמואל

, קח ר' ישראל בער אודסר, קח ר' ישראל קרדונר, קח ימי הורוויץ

קח עלים לתרופה. לא בגלל שהאנשים שבדור הזה הם לא מוהרנ"ת, 

אנשי רבינו; אנשים בעולם הזה בעלי בחירה, יש להם יצר הרע, לי 

ולכם ולכל אחד. אלו שכבר עברו את המסלול והם נמצאים בעלמא 

הם יכולים לתת עצות. הם יעזרו לנו לעבור ולהיות חסידי ברסלב  -דאתי

 .אמיתיים

  

  

  ת בעצבות:ת בעצבות:אין לנו על מה להיואין לנו על מה להיו

כשבן אדם אם יש לו יסורים הוא לא נלחם איתם, הוא יודע איך למתק 

אותם: עכשיו אני אלך למקווה, עכשיו אני אגיד עשרה מזמורי תהלים. 

לא בגלל שה' רוצה להראות לך שעצוב לך, הוא רוצה שאתה  -עצוב לי

ים לך עד היום. עצוב לך? אז יתלמד להיות בשמחה לא בדרכים שהיו גלו

רגע,  -לוקחים ספר תהלים וקוראים עשרים מזמורים. עצוב לך? תגיד

קח סנדביץ' עם שתי חביתות, אני עושה נטילת ידיים ויושב לאכול שתי 

חביתות. אני בדקתי את זה כמה פעמים והייתי עצוב לא עשיתי כלום, 

אמרתי: למה אני עצוב, ריבונו של עולם? לקחתי שתי פרוסות, כתוב 

בות כזאת. ישבתי, עשיתי נטילת ידיים ובירכתי המוציא שבלילה יש עצ

העצבות נעלמת, העצבות זה רק  -לחם מן הארץ, תגיד כמה דברים

ניסיון. אם בן אדם לא פועל משהו בעצבות והוא עושה תיקונים מה 

שרבינו אמר כגון ריקודים והמחאת כף, אנחנו בעלי תשובה יש לנו את 

 ר. פתאום העצבות בורחת. כל ההכשרים בשביל להיות איש כש
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אין לנו על מה להיות בעצבות. רבינו אמר שכשאנחנו נהיה בשמחה הוא 

ישמח אותנו מלמעלה, אבל ח"ו כשבן אדם יהיה בעצבות רבינו יגיד 

לקב"ה: תודה רבה שהוא בעצבות, למה הוא לא מאמין בי. אם אנחנו 

י לנו נהיה בשמחה הוא יהיה בשמחה עוד יותר. למה? כי באמת ראו

 .להיות בשמחה. הקב"ה יחזק אתכם ואותנו

 תעשה פרי:

מעון שאר"י הקדוש, הר' שמואל הורוביץ אומר: 'השמים' ראשי תיבות 

צריך  -והר"ן מברסלבמשראל הבעש"ט וישה רבינו, מבר יוחאי, 

להתקשר אליהם לפני כל תפילה שאתה אומר כדי שהתפילה תעשה 

ם לא יתבהל מכל מיני מאורעות, פרי, כדי שאם יהיה איזה מצב שבן אד

מכל מיני חדשות שיש. יעמוד בתפילה, כי כל מי שעומד בתפילה על בני 

דורו הקב"ה נותן לו לראות בשמחת כל הדורות, בשמחת כל הקדושים. 

פתאום אתה תראה איזה מישהו חוזר בתשובה, פתאום תראה איזה 

ה עומד כי את -מישהו מתחתן, פתאום תראה איזה יהודי שטוב לו

בתפילה על בני הדור. לכן בכל תפילה ותפילה אסור לאדם להתרשל ח"ו 

 ממלאכה קדושה זו.

 

 

  קצת זעתר:קצת זעתר:

כשאתה מתחיל לקבל כבוד של יהודי, לא כבוד של עולם הזה "מרבה 

עבדים מרבה גזל, מרבה שפחות מרבה זימה, מרבה נכסים מרבה 

אדם "יצא אדם דאגה". מי שיש לו נכסים הוא יותר דואג. תראה בן 

בא בצהרים אוכל קצת זעתר, אוכל שמן זית,  -לפעלו ולעבודתו עדי ערב"

כל רגע טלפון מפה, טלפון מפה... תן  -מבסוט... לך תראה את העשירים

 לאכול... שום דבר! אתה עשיר.
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אבל יהודי שיש לו מידת הסתפקות, יתעלה שמו לעד, "ואכלת ושבעת 

אז הקב"ה יתן לך שהכבוד שלך  -י"וברכת" "לכן שמח לבי ויגל כבוד

"כבוד מלכים  -ישמח. תגיד תודה לה' שאין לך כבוד של מלכים בר מינן

חקור דבר כבוד אלוקים הסתר דבר". אומר ר' נחמן מברסלב: מי שיש 

לו כבוד של תשובה תמיד תראה אותו בסתר, צנוע, יושב, לומד, בבית 

שאני יכול לקיים. תמיד יש לי איזה פינה שאני יודע לפתוח איזה דבר 

ללמוד דברים שאנחנו צריכים לקיים אותם, וזה "ויגל כבודי". אתה 

יכול להתפלל שלוש ארבע דקות אבל על דעתם ועל כוונתם של הצדיקים 

שהם נותנים חיות, הם מחיים לך במה שאתה יכול לקיים, כי זה 

  קדושתם של הצדיקים אשרי להם ואשרי חלקם.

 

 

  

  מה זה קבלה?מה זה קבלה?

נחמן מברסלב אומר: אמונה יש לכל יהודי, אבל אמונה איתקריאת  ר'

האמונה נקראת כשמחברים אותה לצדיקים  -כד אתחבר באמת

אמיתיים. נכון יש בארץ ב"ה אנשים שיודעים הרבה, אבל צדיקים 

אתה יודע מה זה משה רבינו ע"ה מסר את נפשו על עם  -אמיתיים

בשיא הפריחה של הבן  -רהוא נפט 39ישראל? האר"י הקדוש, בגיל 

אדם. אבל מה הוא השאיר? איזה פירות עולם, איזה חיבורים של 

אני רוצה עלם צעיר שיבוא אלי אני אגלה  -קבלה. ר' נחמן מברסלב אמר

 הוא יוכל ללמוד את כל הקבלה. 3לכל יהודי אפילו בגיל 

אתה רואה היום בן פורת יוסף באים לאומן לומדים את כל הקבלה 

 -חת. מה זה קבלה? תתרגם לי את כל הקבלה בשניה אחתבשניה א

בבקשה: איפה ללחוץ, על איזה מתג ללחוץ שהחשמל ידלק לך בצורה 
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זה כל הקבלה. כשאתה מתקשר לצדיקים הם מלמדים אותך  -נכונה

ללחוץ במקומות הנכונים, לפרוט במקומות הנכונים. נכון היית בחוץ, 

ות תשובה. אתה צריך קודם כל אבל ידיד נפשי עכשיו זה לא זמן לעש

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך כי יפל הנופל  -לפתוח בית חדש

כי אם אין מעקה אתה עוד פעם תיפול לאותם מקומות. היצר  -ממנו"

אתה עשית ככה, אני לא מאמין לך כלום, אני לא עשיתי  -הרע יגיד לך

לפתוח בחיים  שום עבירה בחיים. עכשיו התקרבתי לצדיקים אני רוצה

 דף חדש.

  

  

 יש לך תרופה?יש לך תרופה?

ר' נחמן מברסלב לא שהוא סתר את שיטת המוסר, הוא אמר שזו שיטה 

שעכשיו לא יכולה לעבוד בעולם. שיטת המוסר זה לבקר את השני, 

תודה רבה... אם יש לאדם פצע פתוח ואתה  -להגיד לו במה הוא נכשל

על הפצע, תביא  רוצה לרפאות אותו ואתה שם לו מלח עם פלפל שחור

גם כורכום... 'איפה הייתי, מה נכשלתי, במה נפלתי'. יש לך תרופה 

מתוקה? כן, ר' נחמן מברסלב אומר: שורש כל התיקונים בעולם שבן 

אדם כל יום יגיד עשרה מיני נגינה, יעשה מקווה, יגיד איזה דיבורים. 

 כמו שאדם עשה לך טובה אתה מכיר בטובה שלו, "למען יזמרך כבוד

 הקב"ה נתן לנו כבוד.  -ולא ידם ה' אלוקי לעולם אודך"

אני לא יכול להגיד לשני מה טוב, אבל הקב"ה יתעלה ויתברך שמו לעד 

אומר לנו בתורה: "וכי תזבחו זבח תודה לה' לרצונכם תזבחוהו". אז 

איזה יצרים? לא של העבירות, פתאום אין לך  -אתה תוכל לזבח יצרים

חשק? נכנס לאוטו בלי חשק, טובל במקווה  אז מה אם אין לך -חשק
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היות בחשק בתפילה. איזה הקב"ה תן ליהודי ל -אומר תיקון הכללי

 ה'! קידוש

 

 

 

  גבה עיניים ורחב לבב:גבה עיניים ורחב לבב:

רבינו ישב וחשב וראה את כל הטעויות שיהיה באחרית הימים. הוא 

ראה את כל הטעויות שיהיו אנשים שיש להם תורה וכאילו יודעים 

צדיקים, יש להם שמירת הברית. אבל אין להם רחמנות, ללמוד, והם 

הם לא יודעים מה זה רחמנות על יהודי, הם לא יכולים לתקן ולעשות 

איזה דבר שיוציא לאדם את הניצוצות קדושה שלו, שזה נקרא בספרי 

תלך  -יראה 'תיקון הברית'. אין לאף אחד את זה, אף אחד מהצדיקים

וב, תלמד תורה ותקבל תיקון'. זה לא הלמדנים יגידו לך: 'עז -לכולם

נכון, זה שקר אחד גדול, כי התורה יש בה עונשים ויש בה חומרות ויש 

בה יראות. ואתה רואה אנשים שלומדים ויכולים לעשות את כל 

העבירות שבעולם שכתובות בתורה. למה? הם חושבים את עצמם 

קנה, שהלימוד יגן עליהם מפני מידות. כי מידות זה התורה לא מ

התורה לא יכולה להקנות לבן אדם מידות. בן אדם יכול ללמוד תורה וכל 

הלימוד שלו "נזם זהב באף חזיר כן אשה יפה וחסרת טעם". אדם יכול 

ללמוד אבל אין לו ענווה כלפי השני, יש לו גסות רוח כלפי השני, הוא 

רוצה להשתרר ולמלוך על השני, זה נקרא "גבה עיניים ורחב לבב אותו 

 לא אוכל".

אבל בן אדם שמחזיק עם רבינו, עם הצדיקים האמיתיים, הם נותנים 

לבן אדם בס"ד ענווה, כי ענווה זה תכלית הכל. "ידרך ענווים במשפט 

וילמד ענווים דרכו כל ארחות ה' חסד ואמת". זאת אומרת, אם בן אדם 

לומד עכשיו תורה, אתה חושב שזה יקנה לו מידות טובות? מה פתאום. 
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 -חיים ויטאל אומר בהקדמה של "עץ חיים": כל אלו שעשו ובנו ר'

לצורך עצמן עשו. צריך פה להתקרב לצדיקים אמיתיים שבאמת הם 

 .ידעו מרחמנות ה יתברך
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  ץץנתתי שלום בארנתתי שלום בארוו                            

  עצות מתוקות לשלום הבית לאיש ולאשהעצות מתוקות לשלום הבית לאיש ולאשה      

  
  קות ויפות לאיש:קות ויפות לאיש:נתחיל בעצות מתונתחיל בעצות מתו                          

    

  כל הזמן שמחה:כל הזמן שמחה:

לרום המעלות. אישה רוצה אור  ההאישהתבודדות יכולה להרים את 

 ,היא רוצה שיהיה לה שלוות נפש. אישה לא אוהבת להיות עצובה

היא לא אוהבת  ,אישה לא אוהבת להיות ח"ו מכונסת בתוך עצמה

הבעל  היא אוהבת להיות כל הזמן שמחה. וזה הבעל!!! ,להיות בדיכאון

יכול למתק ממנה את כל הדינים. הרי מה זה אישה עצובה? פשוט יש 

עליה סטרא דדינא קשיא אז היא עצובה היא לא משלימה עם זה שהיא 

 ,פעם היא רוצה להיות כשרה ,בעלת תשובה. פעם היא מתגעגעת לרחוב

היא לא יודעת מה היא רוצה. אבל הבעל יכול להכריע  ,פעם חסידה

חמש דקות של התבודדות הוא נותן לה כזה אור בנשמה אותה לכף זכות 

שאם הוא ילמד תורה עשרים וארבע שעות הוא לא ייתן לה את האור 

 הזה. רק כמה דקות התבודדות הוא מרים אותה מחייה אותה.    
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  ראה חיים:ראה חיים:

אשר אהבת: ראה חיים!! אבל אם  ההאישהקב"ה אומר ראה חיים עם 

זה יותר גרוע ממוות. אבל  "בר מינן" אז זה ,אתה לא תראה חיים איתה

זאת אומרת שהאשה הזאת תביא  ,ההאישאם אתה תמצא חיים עם 

ת!! אני אותך לחיים של דבקות חיים של באמת סייגים נכונים. יש שבָ 

מסוייג!! אני חי!! אם אני בשבת יושב עם אישתי אני מאיר לה. כל 

מקבלת אורות זה מאיר לה. אישה היא לא  הלאישדיבור שאני נותן 

. ההאישמבחוץ זה הכל חיצוני מבחוץ. אבל מילה של בעל מרימה את 

אם אני יושב אוכל עם אישתי זה הכל אור רוחני. מאיפה זה בא? מכוח 

 הצדיקים האמיתיים שנותנים לנו לדעת איך לחיות באמת.     

 

 

 

 

  

  אני שמח בך:אני שמח בך:

בת קול אחת צדיק אחד עשה עליית נשמה ויצאה  םאומרים חז"ל שפע

 אמרה לו בכל כסאות הצדיקים

אבל בכסא של רבי חייה תלמידו של רבי שמעון  ,יש לך רשות להסתכל

בר יוחאי אין לך רשות להסתכל. והוא הרים את העיניים כהו עיניו. 

 נהיה עיוור!! התפללו עליו חכמי ישראל חזרה לו הראייה. אז שאלו

אישה שהייתה מה קרה?  סיפרו חז"ל שלרבי חייה הייתה  אותו

 מקללת אותו והוא לעולם לא היה מגיב לה.

ק, תדע לך צריכים לדעת שלפעמים יש איזה משהו שאי אפשר למת

בשני צעקות מבריחה לך את כל הבלגן. במקום שח"ו יתקלקל  ההאיש
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לך האוטו בדרך. פעם אחת מישהו בא אלי התחיל להגיד הרבה טענות 

רתי לו תשמע זה אשתך? איך על אשתו כל מיני דברים לא טובים. אמ

אתה מדבר עליה  כאלו דברים לפני? אתה נתת לה פעם הערכה? אתה 

 יודע מה אישה צריכה מגבר?

אומרים חז"ל על הפסוק על כן עלמות אהבוך: שכל העולמות יגידו  

זה לא דומה כמו שבעלה אומר לה אישתי תודה רבה  הלאישאיזה מילה 

שמח בך ואז אתה נותן לה כוח לגדל שהקב"ה נתן לי אישה כמוך  אני 

את כל הילדים!! ואני לא יודע מתיי ובאיזה אופן בן אדם יגיד את זה 

ואם יהיה לבן אדם אומץ להגיד את זה. פעם בן אדם אמר לי שהוא לא 

!! אז אמרתי לו אתה יודע מה תעשה? הלאישמסוגל להגיד את זה 

ישב כתב לה  ,תכתוב לה מכתב ואתה תראה שהיא תשלח אותך לרבנו

מכתב והיא אמרה לו לך לשלום להתפלל אצל הצדיק. חברה יקרים!! 

אישה לפעמים צריכה לשמוע איזה מילה טובה. אפשר לפני הקידוש 

כפיים  אתאני מודה לקב"ה שנתן לנו אמא כז בשבת. ילדים יקרים

לאמא. אתה יודע מה זה עושה לה? אתה נותן לה כוח עוד עשרה 

אדם צריך להתפלל איך להכניס את החן והחשיבות  חודשים לחיות. בן

 בבית. 

 

 

  בתפילה:בתפילה:

לא לעורר קנאה. שמעת הלכה ומוסר מהדרשן  -אפשר  לפעול בתפילה

'מי שלא שמה כיסוי ראש...' שום דבר! תשמע מפה  -הכי גדול בעולם

ותוציא משם. אם לא היה תפילה זה משהו אחר. אבל אתה בעל תשובה, 

קנאי?! אסור! אחרי זה תבוא לבית ותתעצבן,  מה אתה הולך לשמוע

תגיד לך 'ישר לרבנות רמת גן', ואתה תלך ותחפש את החיים  ההאיש
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יה תלך עם כיסוי ראש?! מה פתאום. ישלך. אתה חושב שהאשה השנ

אז תתפלל ותתפלל, תבוא לאומן ראש השנה, תגיד תיקון הכללי. כמו 

רת אצלו בבית שתהיה שפעם יהודי אחד סיפר לי שהוא התפלל על הגב

שמונה שנים היה מתפלל. לעולם לא דחה אותה כי  -שמה כיסוי ראש

היא אשתי. אומרים חז"ל: אין תחליף לאשת נעורים, אין מה  -אמר

לא  -לעשות חברים יקרים, אשת נעורים צריך לקבל אותה בכל מצב

הייתי בא ומרכין את הראש, לא הייתי  -לעורר קנאה בשום מצב. אומר

ר שום דבר, הייתי הולך רק לר' שמעון בר יוחאי וכל הזמן הייתי אומ

מזכיר את זכות האמהות הקדושות שיגנו בעדה, הקב"ה אני לא רוצה 

הכבוד שלה. אבל אני מאמין  םייפגלעורר בה קנאה ח"ו כדי שלא 

תיתן בליבה  -באמונה שלמה שיום מן הימים שאתה גדול רחום וחנון

זה יעשה לי נחת. ובאמת אחרי שמונה שנים שהיא תשים כיסוי ראש, ו

פלאות: שהאשה הגברת מכוסה בבית. -הוא בא לבית וראה משהו פלא

היום קיבלתי על עצמי כיסוי  -איך שהוא נכנס לבית היא אומרת לו

ראש, אבל לא בשבילך שמתי את זה; בשביל שהקב"ה נתן לי להבין 

 שאני צריכה את זה.זה כוח של תפילה.

 

 

  ::ההתמיד לחוותמיד לחוו

"עזוב אותי,  -יש אנשים מפחדים, מתחילים להרעיש אותם בלבולים

עזוב אותי, תראה מה ההתבודדות עשתה לי, אין לי שלום בבית, אין לי 

שלום בעצמי, תראה אשתי זורקת אותי מהבית, תראה אין לי פרנסה". 

 -מסכנים, אין להם סבלנות להמתין. ולחשוב שהאישה הזאת מסכנה

קדושה וטהורה. היצר הרע לא יכול עליך כי מכל היא אישה צדיקה 

הכיוונים אתה זז, היצר הרע לאיפה הוא בא? תמיד לחווה.  אז שבן אדם 

  יהיה לו תמיד אריכות אפים. 
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 ::הבטה כלפי שמייםהבטה כלפי שמיים

'מלך העולם, איזה שמחה יהיה אם תיתן לי אישה בזמנה'. לא לעשות 

. אז כשתבוא לך מהמצב שאני נמצא בו מצב אפל, תמיד להאיר ולהאיר

אישה אתה לא תרגיש שזו התכלית, תכלית זה עזר. התכלית לא 

שבן אדם  -להתחתן, אומרים חז"ל, כשאתה מתחתן אתה לוקח עזר

זה טוב. כשאנשים  -, אתה רוצה בגדים נקייםשמחה רוצה בית נאה,

יהיה להם טוב. כשאתה שם  -עושים את זה תכלית הם חושבים שזהו

ז מתחילים החיים האמיתיים: איך תביא פרנסה, א -טבעת מותק, זהו

אתה הולך להיות עכשיו קטן, אתה  -איך תשכין שלום בבית, איך תבנה

לא הולך להיות עכשיו משהו. אתה הולך עכשיו להקים דבר הכי חזק 

ולא חנכו ישוב לביתו פן אחר  בית "מי האיש אשר בנה -בעולם

נות, באריכות אפים. ותראה חינוך של בית זה תלוי בלב, בסבל -יחנכנו"

לי איזה דבר יכול לתת לך אריכות אפים וסבלנות כמו הבטה כלפי 

 .שמיים, לשעבד את הלב כלפי שמיים

 

 

 

  שלושה גדלים במילים:שלושה גדלים במילים:

פעם יהודי אמר לי: סבג, אתה הצלת אותי שהבית שלי לא נחרב. היה 

קב"ה ן בבית. פעם אחת הגבל ,ןג, בלאוי ואבוי -צ'יק עוצר את הווספה

נתן לי, אמרתי לו: אתה כל הזמן רוצה עצות לשלום בית, מהפעם הזו 

כל דבר שאתה רוצה שלום בית ועצה  -בעזרת ה' יתברך אתה תלמד

לשלום בית אני מבטיח לך שזה יחריב לך את הבית. אתה לא צריך 

תחשוב שצד  -שלום בית; אני אגיד לך מה אתה צריך, אבל אל תיפגע

תה יודע מה אישה צריכה? אומרים חז"ל: יחס. שלישי מדבר איתך. א
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שלושה גדלים במילים: "פותח את ידך" וסימן שם של ה' יתברך 

לא 'הבית שלי  -פרנסה, אישה, ילדים. אף פעם אל תתאונן -פא"י

, אני רוצה להחליף קרמיקה'. תנשק את הקירות של הבית, משהו

, תרומות תנשק את המזוזה, תודה אלוקים שנתת לי בית של יהודי

ומעשרות. כל המקררים החדשים אחרי שנתיים מתקלקלים, תיקח 

אמקור של המעברות הוא הכי טוב. כל המכוניות החדשות עושים 

קונג שיתקלקלו אחרי שנתיים. תיקח את הסוסיתא -בכוונה מיפן והונג

בחיים היא לא מתקלקלת. למה? כי לא עשו שמה טריקים.  -הישנות

 בהם מפלות, הדברים הישנים הם הכי יפים.כל הדברים החדשים יש 

 קולות של בית, המילה היפה שאתה נותן.

חז"ל אומרים: דבר השני זה אישה. כמו שאמר ר' שמעון בר יוחאי: 

מילה בשעתה לאיתתא כי כולהו דהבא שווה. שאתה נותן לאישה 

בזמנה זה כמו כל העולם בשבילה, זהב וכסף. נתת לה את המילה היפה, 

 . המרנינה

 

 

 

  

  ::מייצבים אתכםמייצבים אתכם

שה בשביל שאתה תלך למישהו יאתה לא מתבייש? הקב"ה נתן לך א

שלך? אף  ההאישאחר לבקש ממנו שלום בית?! מישהו יכול להבין את 

תפנה למאציל העליון. לא תיכף ומיד  -אחד. הקב"ה נתן לך אותה

אמרה לי ככה'. חז"ל הקדושים אומרים: בית שלא  ההאיש'שלום בית, 

למה נסמכה פרשת  -ים בו ריבים וקללות זה לא בית. אמרו חז"לנשמע

 נצבים לפרשת כי תבא? לומר לך שקללות מייצבים אתכם.
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 ויעתר יצחק:ויעתר יצחק:

כל אחד צריך בחלק שלו להתפלל לפני ה' "ויעתר יצחק לה' לנוכח  

אשתו כי עקרה היא". אומר ר' נתן מה זה לנוכח אשתו? כל מה שבן 

זו אשתו, זה צריך להיות על ידו כי זו  -תואדם צריך להתפלל על בי

תפילה הכי חשובה. כי הבעל מתפלל על אשתו, יש לך דבר יותר חשוב 

מהאישה? "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו" אומר ר' 

נתן: שום דבר לא כתוב בתורה 'ודבק', רק אצל ה' ואצל אשתו של אדם. 

יכולה להביא אותך לתכלית של "אותו תעבוד ובו תדבק". כי האישה 

עולם הבא בעולם הזה. האישה תסייע לך, תגדל את הילדים ואתה תלך 

ואפילו  תתפלל עליהתעבוד את ה' יהיה לך מתוק בבית. אישה שאתה 

 צריך להתפלל. -יש קצת לפעמים כל מיני דברים

 

      

  

  יקרהיקרהכמה עצות מתוקות ויפות לאשה הכמה עצות מתוקות ויפות לאשה ה            

  

  חסידת ברסלב:חסידת ברסלב:
שאלו שאלה מה לגבי הנשים בברסלב? אז טוב בעזרת ה' יתברך 

 התשובה היא פשוטה מאד.

היהודי המצווה עליו לעבוד את ה' ואיפה שהבעל מחזיק בעבודת ה' שם 

מקומה של האשה. אישה לית לה מגרמא כלום היא לא צריכה לעסוק 

 בעבודת ה'. מה שהרבי אמר תעשו
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חסידות הכוונה שתהיה חסידה  ביחס לבעלה לא  את הנשים שלכם

כמו שהיום  ,או איזה רבנית ,ביחס  לזולת. לא שתרצה להיות מרצה

שכיח שהאשה מרצה ומחזקת את הרבים. אישה שתחזק את הילדים 

שלה שתחתל את הילדים שלה שתדע להחליף להם בזמן לשמור על בית 

ת ברסלב עם חותמת נקי מהלכת בתאוות ליבו של הבעל וזה נקרא חסיד

 של הפלא העליון.

 

  

  בלי פיזור הדעת:בלי פיזור הדעת:

לכן בעזרת ה' יתברך  גם נשים שרוצות לנסוע לרבנו צריך לנסוע אבל  

כמו שנהוג ח"ו בלי פיזור הדעת אישה יראת  ,בלי פיזור הדעת כלל וכלל

ה' שיהיה לה את הבושה לא לעשות מלחמה עם שאר הנשים שנמצאות 

תן לה להיות עזר לחסיד ברסלב אשריה שה שהקב"ה ניבעולם. הא

כל אישה שהיא עוזרת לחיק  ":מנשים באהל תבורך"ואשרי חלקה 

בעלה תדע לה שנכון שכרה מאת הבורא יתברך שעוזרת לבעלה!! לא 

אלא היא תכבד את בעלה   בחוץ היא משקיעה  ואת בעלה עוזבת מסכן.

ייסורים ואני מבטיח לכל אישה חסידת ברסלב שתכבד את בעלה כל ה

יתבטלו ממנה הבטחה גמורה!! כי אני מאמין כל כך בצדיקים 

 האמיתיים.

 

  

  זו אישה צדקת:זו אישה צדקת:

אבל  .הנשים גם צריכות לחזור בתשובה ,שהאשה גם תחזור בתשובה

מה לא צריך להשמיע לעולם אלא פשוט להתלבש בצניעות לא בגדים 

 ולהיות חסידת ברסלב לבעלה ולהבין שבעלה הוא חוזר ,רועשים
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בתשובה וכשהיא רוצה לחזור בתשובה אי אפשר היום לבקש את זה ה' 

יסלח לי, ככה במאמר מוסגר אנחנו אומרים את זה שיידעו אנשים 

 ,שהרבה אנשים  אומרים חסידות ברסלב אז מוסיפים כל מיני נופך

ולא כך הדברים. חסידת ברסלב  .על הדברים של רבנו ,ויהלום ,ספיר

מהלכת ברצון תאוות ליבו של  ,ותמימה ,היא צריכה להיות פשוטה

יש כאלו זה נוהג כזה  !!!הבעל שלא תהיה הולכת נוטלת עצה מצדיקים

לדבר פתאום אם צדיקים ונעשה להם כמו ידידות כזאתי שואלת על 

בעלה מדברת מפטפטת על בעלה זה הכל שטויות והבלי וסרקי.. אסור 

אומרת? מה זה?  ללכת להתייעץ עם צדיק בלי שבעלה מסכים מה זאת

זה בעלך!!  שיהיה צדיק הכי גדול בדור מה הוא בעלך? בעלך זה זה 

ששם לך את הטבעת ואת מקודשת לו ולא לאף צדיק בדור ולא לאף אחד 

אם בעלך יסכים שתיטלי עצה מצדיק אז כן בתנאי שהוא יסכים. לא 

כמו שנהוג היום אישה רוצה להראות את עצמה צדיקה הולכת לפטפט 

ים שלה אצל אחרים ואת בעלה היא מפקירה רחמנא להצילן אבל פיפוט

 אישה פשוטה ותמימה שיודעת אין לי בעולם רק בעלי זו אישה צדקת!!

 

  

  לא לחפש תיקונים:לא לחפש תיקונים:

אישה צריכה להיות פשוטה  !אישה לא צריכה להיות רבנית ולא כלום

יתעלה שמו לעד לא לחפש לא תיקונים  בזמן, לדעת להחליף טיטולים

שום דבר.  ונשים יכולות בקלות ליפול מזה יכולות ליפול בגדול  ולא

אישה רגליה יורדות מוות רחמנא להצילן. אבל הנשים הפשוטות   ,זהימ

לא ככה. אתם יודעים מה זה נשים חסידות ברסלב? תסתכלו שני דורות 

אחורה. אמרתי לכם כבר כמה פעמים בן פורת יוסף אמא שלי אני רואה 

י סמל!! אנחנו לא מדברים מהקרוב לנו ברוך ה' גם אותה זה בשביל

ביתנו ברוך הוא וברוך שמו. מדברים באצלנו זה לא רחוק מאיתנו גם 
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ברוך ה' ממה שאנחנו ראינו זה אהבה כזאתי!! מור אבי רק היה קם 

אפילו באמצע הלילה היא שומעת רק את הרגל שלו ישר קמה עושה לו 

מילים מרנינות הוא היה קם  מה שהוא רוצה ואיזה ,קפה ,כוס תה

לסליחות וחוזר והיא עושה לו איזה משהו טוב שיישב לו על הלב ואיזה 

זכו שכינה  הואישברכות אחרי כל ארוחה היה מנחיל לה על הראש איש 

 בינהם!!

 

 

  צדיקה לבעלה:צדיקה לבעלה:

היום זה... תסלחו לי באמת כי לפעמים שואלים אותי שאלה ואני קצת  

להסתיר אני אומר את האמת של הדברים כי אני לא אוהב  ,גולש

שה תדע לה שלא צריך להרים טלפונים ולא להתייעץ ולא ייעוצים ישא

עם רבנים כי כל זה עושה רק חורבן בבית. עושה חורבן בבית ממש!! 

הולכת אשה נוטלת עצה מזה ומזה. ומיסכן בעלה היא מסתכלת עליו 

תו!! תחיי את הבית כמו איזה בן אדם גלמוד. תרוממי אותו!! תשבי אי

תנקי את הבית. כי לפעמים הבעל עובר משבר אז צריך לדעת מה 

לעשות. מה עושים? הולכים לעצות שלום בית? השלום הכי גדול זה 

שהאשה תתבטל. הבעיה זה שהנשים של היום יש להם גאות כזאתי 

אם לא עובדות על עצמם אז הם נהיות גאוותניות הכל זה רוח 

במתחם הקדושה זה הכי מסוכן!! אישה שיש לה  והתרוממות הלב גם

גאות בר מינן מה היא יכולה להיות בענווה ושפלות? היא תוכל להתלבש 

 במלבושים שלא מושכים עין?

אישה צדיקה היא צדיקה לבעלה!! אישה יראת ה' היא יראת ה'   

לבעלה!!  לא שאנשים יעידו עליה איזה צדיקה וכו... בלחל כולה רק 

ים. אישה צדיקה זה רק הבעל יכול להעיד עליה אשתי רעש וצלצול

צדקת קדושה וטהורה יראת ה' נסוכה על פניה מתביישת לא תרים עין 
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שום דבר זה אישה!! זה לא רעש!! אז לכן באמת אנחנו לא מדברים 

בד"כ המתחם שלנו בכלל שונה אברהם מגייר את הגרים. אבל אם כבר 

 שאלו אז זה המצב אלו פני הדברים.

 

  

  בגלל שה' ציווה:בגלל שה' ציווה:

גם קצת מילים טובות אתם יודעים מה זה מילה טובה זה יכול להגביה 

את האדם. אישה שעושה רצון בעלה. אין לך כשרה בנשים אלא שעושה 

ישתבך שמו לעד אפילו רק את מגהצת חולצה זה בעלי זה  .רצון בעלה

 בעלי!! את חיה איתו לא רק עכשיו בעולם הזה, בעולם הבא, בעולם

התחיה, אם את תכבדי אותו את עושה לו בית מדור הוא יתפלל עלייך 

ויחזק אותך הוא יבוא לפני הקב"ה הוא יוריד עליך דמעות יהיה לך טוב 

בחיים. תני לו בית מדור לשכינה ותעשי את זה בשביל אביך שבשמיים 

 לא בשביל אף אחד!! בגלל שה' ציווה.

  כוח עזר וסעד:כוח עזר וסעד:

היא מחוייבת רק בשלושה  .ימוד תורהמל אישה הקב"ה פטר אותה

אסור לה  ה,עד רב מצוות נידה חלה והדלקת הנר: אין לה תלמוד תורה.

ללמוד תורה. מי שמלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה טיפלות. אישה 

גם לא צריכה להיות בעלת התבודדות. אלא מתי שיש לה זמן למשל 

מן הבעל הלך אז שהיא עושה שטיפה מדליקה נרות שבת  ויש לה קצת ז

היא יכולה להתבודד קצת לפרש שיחתה לפני ה'. אבל אישה מטבע 

אלא בשביל לעשות  ,הדברים היא לא נבראה בשביל להיות בעלת תפילה

עושה כל  ,נחת רוח לאביה שבשמיים לתת כוח עזר וסעד לבעלה

 מלאכות הבית זה חסידה שרבנו התכוון!! 
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סידה דעי לך שאת מחתלת אישה ח !!!לא לקחת דוגמאות משום דבר

את הילדים זה ההתבודדות שלך הכי גבוהה!! נותנת להם לאכול 

שומרת אותם מעירה אותם בבוקר לתלמוד תורה והבעל הולך לתפילה 

איזה זכות!! ריבונו של עולם אני יודע שבשכר נשים צדקניות עתידין 

להיגאל אלו הנשים שלא לוקחות דוגמאות משום דבר אני ממש שם 

ג לדברים שלי ממש שהדברים יהיו רק במוחין מי שיצטרך להבין סיי

אותם יבין אותם. לא לקחת דוגמאות משום דבר!! הדוגמא הכי נכונה 

 יתעלה שמו לעד זה אישה המתבטלת לרצון בעלה. 

 

 

  בירכתי ביתך:בירכתי ביתך:

אשתו של הבעל שם טוב היא לא הייתה כל כך חכמה היא אפילו לא 

שם טוב על אשתו אם היא הייתה נשארת ידעה לקרוא. אבל אמר הבעל 

בחיים? אליהו הנביא עלה בירדן לשמיים ואני הייתי עולה בשוק של 

מז'יבוז לשמיים ביחד עם אשתי. למה? היא הייתה צדיקה איזה 

הייתה נותנת לבעלה שבוע לצאת לשדה היה   ,הייתה מבוטלת ,קדושה

מוכרת את זה לוקח קצת קמח והיא הייתה הולכת להוציא טיט והייתה 

בשביל להביא איזה חתיכת דג לערב שבת  שהבעל שם טוב מגיע. תראו 

מה יצא ממנה איזה זרע קודש תרשישים ואראלים. אז את מפסידה? 

יצא ממנה רבי נחמן מברסלב שעד שיבוא המשיח מאיר זרע קודש 

 מצבתה.

אשה שתדע היא משקיעה ברוחניות? אז הקב"ה יתן לה ילדים צדיקים 

היא עוד תתפאר בהם. תדעו לכם להביא ילד צדיק לעולם זה כאלו ש

בשכר דמעות של אישה. לא לעשות שום חיקויים של שום מגזרי 

יהדות. הביטו אל צור חוצבתם וכו... הביטו אל אברהם אביכם. אמרו לו 

המלאכים איה שרה אשתך. ויאמר הנה באהל: למה שאלו אותו איה 

 - 199 - 



ו? אלא כדי לחבבה על בעלה. שרה אשתך? שלושה מלאכים למה שאל

ללמדך שצנועה הייתה. אשתך בירכתי ביתך: בירכתיים של הבית 

 ישתבך שמו לעד בירכתיים של הבית זה סוד הברכה!!

 

  ירושליים של זהב: ירושליים של זהב: 

אישה היא יותר גבוהה בשורש העליון מהאבא והאמא יותר גבוהה  על 

היא אישה כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באשתו: אישה אם 

 ,היא מביאה את הבן אדם לתכלית. היא יודעת בעלי איש כשר !כשרה

אני השכר שלי שבעלי  !אני יעזור לו ישתבח שמו לעד ,בעל תשובה

 לא חשוב אז מה קצת אני יצטער. ,יהיה צדיק אני יחזק את בעלי

רבי עקיבא אמר לאשתו תשמעי עכשיו אנחנו עניים אבל שיהיה לי  

ך ירושלים של זהב על הראש  היא זכתה אותה צדקת עושר אני ייתן ל

ר' עקיבא בסוף עשה לה עטרה ירושלים של זהב על הראש ונתן לה היא 

הייתה ראויה לזה היא חיזקה את בעלה. אשרי הצדקניות שיש להם 

 בעלים חסידי ברסלב!!!

 

 

 

  איזה אורות הוא נותן לה:איזה אורות הוא נותן לה:

מגוג: נשמעים קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוגו ו

שה לא יכולה יצעקות בבית ריבים אדם לא מוכן לוותר על הכבוד שלו וא

לוותר על הכבוד שלה אז נעשה אש זה לא דרכן של נשות ישראל 

הכשרות. רבנו הק' אומר שיש אישה כשרה כל הברכה תשרה בבית. 

אישה כשרה שיודעת להעריך יש לי בעל ישתבך שמו לעד יש לי בעל, 
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תי אני יביא ילדים צדיקים אני ייתן לבעלי את כל הכוח את ה' הציל או

 כל הלב. 

אם אישה תתן לבעלה את כל הלב בוודאי שבעלה יוקיר לה טובה גדולה 

יחזק אותה בהתבודדות ירים אותה יתפלל עליה. אישה כזאת תהיה 

לפעמים בן אדם מנסה לפתור   '.עצובה? היא תרגיש שמנת חלקה זה ה

יוצר רק צרות. כי היום לא מקבלים דברי חיזוק דברי  בעיות בידיים זה

התעוררות מה זה כוח של התבודדות. מה בן אדם יכול לפעול 

לעשות את הילדים שלו צדיקים רק!! מעט מעט. אישה  ,בהתבודדות

אם הייתה יודעת מה בעלה פועל עליה בהתבודדות היא הייתה בוכה כל 

לים היא הייתה בוכה לה' יום לה' ממש אפילו מתי שהייתה שוטפת כ

 שבעלי לא יפסיד התבודדות.אם הייתה יודעת איזה אורות הוא נותן לה.    
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  והיו לזיכרוןוהיו לזיכרון                    

  !!עם מוסר השכלעם מוסר השכלחמישה סיפורי השגחה חמישה סיפורי השגחה   
 

 

  חשק ועוד חשק:חשק ועוד חשק:
אני הייתי באיזה מקום פתאום ראיתי בן אדם ממש מתוק תענוג 

פתאום הוא ניגש אלי אומר לי סבג אתה זוכר אותי? להסתכל עליו. 

אמרתי לו לא!! תזכיר לי מי אתה? אז הוא אומר לי אני לפני שלוש 

שנים הייתי באומן אצל רבנו אבל אתה לא זוכר אותי כי אני הייתי עם 

שער ארוך וכו.. אבל אני התפללתי אתכם והיה לי חיות גדולה מאד. 

ום שמח בהנהגה שאני קיבלתי שם. אף והוא אומר לי תשמע אני עד הי

אחד שם לא העיר לי אף אחד לא אמר לי איך ומה להתפלל אני פשוט 

תפסתי את הסידור ונהיה לי חשק גדול אמרתי תיקון הכללי והרגשתי 

בכייה של אמת וחשבתי לעצמי וואי יש כאן משהו אמיתי והיה לי פחד 

צא בחברה כזאתי שזה יסתלק ממני. כי אמרתי לעצמי עכשיו אני נמ

בטח זה בגלל זה. אז ביקשתי מה' שההרגשה הזו לא תילקח ממני גם 

הוא היה רווק!! הוא אומר לי סבג חזרתי לארץ ואיך ו ,שאני יחזור לארץ

שהוא פותח את הדלת של הבית שלו הוא הרגיש מה זה חשק אלוקי 

שאופפת אותו כזו שכינה בכל צד ופינה הוא אומר לי פתאום הרגשתי 

שק להגיד תהלים. והוא בן אדם טוב מצליח בפרנסה לא חסר לו ח

כלום!! הוא אומר לי לא ראיתי לא פרנסה ולא כלום פתחתי את 

התהלים. והוא אומר לי סבג אני לא בן אדם דמיוני אני לא מדומיין. אני 

עברתי הכל בחוץ אבל טעם וחיות וערבות כזאתי שקיבלתי בספר 
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הבוקר עד הערב ליקוטי תפילות ותהלים תהלים או ווה הייתי אומר מ

ולא יורד לי החשק בכלל! ויש לי רק עוד חשק ועוד חשק להמשיך 

לקרוא והייתי פותח את החלון ברוח טובה ומדבר עם ה' והייתי מרגיש 

 חיות.

ופתאום נכנס לו מחשבה תשמע אתה צריך להתחתן ואף אחד לא אמר 

 לו לספר את השערות כלום!!

שהלבוש לא מחזיר את האדם בתשובה. בסדר יש לך כמו שרבנו אמר 

שער יבוא יום יהיה לך פאות יפות ונאמנות אבל העיקר זה הלב של 

היהודי. והוא אומר לי הגעתי למצב שהיה חביב עלי הקב"ה יותר מכל 

התענוגים שעברתי והייתי ממש יושב וקורא תהלים ואז החלטתי 

 לבקש שידוך מה'.

רה כזו מפליאה הוא אומר לי אם הייתי אז הוא התפלל על זה בצו

מקליט את מה שאני התפללתי לה' בשביל השידוך שלי כל יהודי שהיה 

מתפלל את התפילה הזו בטוח היה מגיע לו שידוך הוא אומר לי אמרתי 

 ריצויים ופיוסים כאלו. 

והוא היה משכיר דירה והבעל הבית שמשכיר לו את הבית פתאום אחרי 

. ואומר לו תשמע אתה משכיר אצלי את הדירה ויש שבוע דופק לו בדלת

פה איזה בת טובים שההורים שלה גירשו אותה והוא אומר לו אתה 

יודע למה גירשו אותה? מאיפה אתה באת מאומן? היא נסעה לאומן אז 

ההורים שלה גרשו אותה מהבית אז היא באה להשכיר אצלי דירה ואני 

את השידוך עד אליו. הוא  חושב שזה יתאים ביינכם. הקב"ה שלח לו

אומר לי סבג היום אני נשוי ויש לי כמה ילדים בן פורת יוסף בזכות 

 אותם תפילות תמימות ופשוטות שהתפללתי לה'. 
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  ::סוברו מסחריתסוברו מסחרית

אנחנו פעם החבורה שלנו היינו צריכים לנסוע לציון רבי נחמן לשבועות 

אז שמנו בערך  ולא היה לאף אחד כסף. היינו צריכים ארבעים אלף שקל

איזה אלף שקל בשביל כולם. וזה כבר ידוע להם בחברת נסיעות שמתי 

שהחבורה שלנו שמים כסף הם מאמינים לנו. ואני לא ידעתי מאיפה 

תצמח הישועה. ונסענו בסעתא דשמיא לציון רבי שמעון בר יוחאי 

להתפלל שאנחנו רוצים לנסוע אצל רבנו ואז בדרך עצרנו בתחנת דלק 

כסף לדלק לא היה לנו כדי לנסוע לרשב"י. פתאום הגיע איזה ואפילו 

רכב לא משהו מיוחד סוברו מסחרית והוא יצא מהאוטו אז מישהו 

מאצלנו ניגש ואמר לו אחי היקר יהודי טוב אנחנו צריכים לנסוע למירון 

אצל רבי שמעון בר יוחאי אם אתה יכול בחמלת ה' לתת לנו קצת כסף 

ותו כמה עולה לכם פול טנק? הוציא מאתיים לדלק? אז היהודי שאל א

למה אתם נוסעים  !!שקל ונתן לו. ואז פתאום הוא שואל אותו רגע רגע

לציון רבי שמעון בר יוחאי? אז החבר שלי ענה לו אנחנו נוסעים לשם כי 

אנחנו רוצים לנסוע לאומן ואנחנו רוצים להתפלל שם שהקב"ה ירחם 

 עלינו ישלח לנו שליחים טובים 

היהודי שואל אותו כמה עולה הנסיעה לרבנו?  אז הוא ענה לו  אז

ארבעים אלף שקל אנחנו בחבורה צריכים וכל הכרטיסים זה ארבעים 

אלף שקל. ואז הוא נכנס לאוטו הוציא מעטפה והתחיל לספור חבילה 

צ'יק צ'יק הוציא עשרים וחמש אלף שקל ונתן לנו. אתה יודע מה נהיה 

תל המערבי איזה שמחה!! המתדלקים שם בתחנת דלק? כמו בכו

התחילו לצעוק אנחנו לא עובדים יותר תראה חסידי ברסלב עשרים 

וחמש אלף שקל ירבי!! איזה ריקודים הרימו אותו על הכתפיים 

והתפלל איתנו שם ערבית. עכשיו החבר שלי חושב רבונו של עולם עוד 

עולם תן חמש עשרה אלף מאיפה נביא? אז החבר שלי התפלל רבונו של 
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לי עזות דקדושה. ואז הוא סיים להתפלל בא להיכנס לאוטו החבר שלי 

בא אליו אומר לו תשמע נשמה טהורה אתה שליח של ה' אתה יודע 

אנחנו אוספים שקלים ויום ראשון אנחנו צריכים לטוס. אז היהודי 

אומר לו כמה חסר לכל העניין? נתן לנו עוד חמש עשרה אלף שקל ועוד 

ל לאוכל. אז שאף פעם בן אדם לא יגיד מאיפה אני יביא? חמש אלף שק

 תסמוך על ה'. 

 

  ::שים שקלשים שקל

אחד פעם אצלנו בחמלת הקב"ה רצה לבוא לאומן ואנחנו כולם    

נרשמים ושמים דמי קדימה שתהיה אתערותא דלתתא. להגיד 'אין' זה 

זה  -מה אתה יכול להביא? אז נרשמים -קל, זה אתערותא דלתתא

 -זה מאתיים שקל, זה שבע מאות שקל. אחד מאיתנו חמישים שקל,

הלך לָרַשם ונתן לו דרכון. דמי קדימה  -היינו צריכים לנסוע מוצאי שבת

נתן לו שקל. הוא התקשר אליי ואמר: אני חייב לכתוב את זה באיזה 

מה זה שקל? אמרתי לו: תרשום אותו, אתה  -ספר שיהיה לזיכרון

תן לו שקל? ביום חמישי. מתי תהיה בטוח שהוא בא. ומתי הוא נ

  הטיסה? מוצאי שבת. הוא נתן לו שקל על החשבון...

אותו חבר מאצלנו ביום שבת התפלל תפילת מנחה מוקדמת, הוא אמר 

לי: אמרתי ארבעים פעם תיקון הכללי, בשביל להיות על הציון הקדוש. 

הקב"ה, אני רוצה להיות אצל רבינו. אני לא  -וכל תיקון הכללי אמרתי

יודע איך, אבל אני מאמין באמונה שלמה שיהודי תמים יכול להגיד גם 

 -מאה פעם תיקון הכללי בשביל לבוא לציון רבינו. מוצאי שבת הוא יצא

איך שהוא יצא מבית הכנסת עוצר חבר קדמון שהוא לא ראה אותו כמה 

שנים. 'מה נשמע, מה שלומך, שמעתי שאתם נוסעים לאומן'.  בלי 

אמר לו: הכרטיס שלך הסתדר? וזה בן אדם עסקן.  -לוםשהוא יגיד לו כ

אמר לו: לא. מה פירוש לא? כמה יש לך? אמר לו: כלום. נרשמת? כן. 
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נתן לו את המספר של הויזה, הוא התקשר ישר למשרד טיסות שיחייבו 

את הויזה שלו, נתן לו את הכרטיס ועוד אלף שקל בשביל שיקנה מה 

 וכן שיתן לו כרטיס ועוד אלף שקל.שצריך. חייב את הויזה ואמר לס

והוא בא איתנו לאומן לראש השנה. כמה הוא שם דמי קדימה? 

שקל!אמרתי לאותו סוכן: בחיים אל תזלזל בשקל של יהודי. ישים 

 זה בן אדם שהוא עני. -שתיים, ישים מאתיים

     

 

 

  בעל בשר:בעל בשר:

חזק פעם אחת מישהו אמר לי בשידור ברדיו: אני רוצה לעלות לשידור ל

בבקשה, תחזק גם אותי. אמר לי: אתה לא  -את עם ישראל. אמרתי לו

 -רואה אותי, אבל אני רוצה לתאר לך איך אני נראה. אני בעל בשר

הכוונה שמן, בריא, יותר ממאה קילו, בגיל ארבעים. הייתי מסתובב עם 

אין שדכנית בעולם שאני לא מכיר אותה, וגם כמה  -פנקס של שדכניות

חים. והלכתי באמונה! שילמתי לכל שדכנית מההתחלה. כסף הם לוק

אני נכנס, שמים צלחת של עוגות, הייתי מברך מזונות המשודכת הייתה 

 שום שידוך לא נתפס. -רואה אותי

בא חבר שלי מהשכונה והציע לי לבוא לציון הקדוש והנורא של רבינו ר' 

זהו! קודם  -תיקון הכללי -נחמן מברסלב. הוא הלך לציון רבינו הקדוש

כל ביערתי את כל הפנקס של השידוכים. יום אחד ניגשתי לשדה 

יה הזאת לעולם לא תישכח ממני: בכיתי לפני הקב"ה בכיה יוהבכ

ונפלתי על העפר. אמרתי: ריבונו של  -כזאת, "מעפר תישח אמרתך"

תראו איזה  -עולם, העפר יש לו קיום, הוא מצמיח יבול, מצמיח עשבים

ו כוח? כי נתת לעפר להוציא עשב מן השדה. ריבונו תפילה! למה יש ל

 שה.ישל עולם, תזמן לי את הא
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התפלל לקב"ה, בכה. אומר לי: הקב"ה זימן לי אישה מחצית משנות 

בת עשרים וחמש. יש לי כבר שלושה ילדים. והכרת הטוב שלי  -חיי

המקום של ההתבודדות שלי כל החיים עד הרגע הזה  -ביני לבין הקב"ה

זה באותו מקום שהתפללתי בו בצורה כזאת. אני  -יבר איתישהוא ד

הולך כל יום לשם, ואני קובע לעצמי תפילה. אל תחשוב רק את האשה, 

 גם את הילדים הבאתי בתפילה.

 

 

  

  מחלה של הימורים:מחלה של הימורים:

שבוע שעבר מישהו סיפר לי שאיזה מישהו בחמלת הקב"ה עליכם 

תבוא, וחבר שלו  -מר לוועלינו לפני שלוש שנים חבר שלו נסע לאומן, א

אני  -היה אוהב אותו, חזר בתשובה ולא רצה להיפרד ממנו. אמר לו

אבוא איתך אצל רבינו, אבל הייתה לו מחלה של הימורים. אנחנו יודעים 

בסדר, תיקח  -ברוסיה שזה המחלה הגדולה שם זה ההימורים. אמר לו

אתה רוצה אותי בערב חג לקזינו, ובמוצאי החג תבוא תיקח אותי, אם 

אתה יודע מה, רבינו  -שאני אבוא. חבר שלו התפלל והתפלל לה', אמר

אמר אחלי שאני אראה את אור בהירות הדרכים שתבואו אלי. נזכר 

מה אכפת לי? אני אקח אותו, שיבוא. מה אכפת לי?  -בדיבור הזה, ואמר

יהודי רוצה לבוא, אני לא יודע מה ה' יעשה איתו. רתם את עצמו, הלך 

הלך איתו לאומן. הכניס אותו  -הוא הבטיח לו ולא שיקר אותו -תבאמ

ואיזה ברכה הייתה לו באותו ראש השנה, יומיים הוא לא יצא  -לקזינו

אמר: ה', שייצא כבר ראש השנה  -משם. הרוויח מלא כסף. הוא פחד

 ,שחבר שלי יבוא ואני אקח את כל החבילה לארץ ישראל. ומשחק

ותר מרוויח. לקח חבילה של כסף. חבר ומשחק, וכמה שהוא משחק י
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שלו בא מהציון, וחזרה לארץ ישראל. מה זה שמח שראה אותו, הרוויח 

... אמר לחבר שלו: הכסףכזאת חבילה מהרוסים... לקח להם את כל 

מרצדס לשדה תעופה. ראה את הציון של  -תזמין מונית, מה זה מונית

כבוד הצדיק שנתת לי  אני מודה לך -רבינו מרחוק, הוא נופף ביד ואמר

 להרוויח בקזינו. זהו, לא נכנס לציון. לא אמר תיקון הכללי ולא כלום. 

אותו יהודי חזר לארץ ישראל. הוא הסתבך עם מישהו, אחרי שלושה 

שני  -בום בום -חודשים היה לו התגודדות עם איזה מישהו, בא מישהו

מת! החבר  -וכדורים לתוך הגרון. לקחו אותו לבית חולים, הכריזו עלי

שלו בא לבית חולים, אחרי חצי שעה הצליחו להביא אותו למצב שהוא 

 חזר לחיים. ומה הוא מספר? 

איך שירו עליו את הכדורים הנשמה שלו יצאה. מצא את עצמו בעולם 

העליון. פתאום הוא ראה נער אדמוני ויפה עיניים ר' נחמן מברסלב, 

ום רבינו נכנס, כל כל המקטרגים 'וום' חטפו אותו. פתא -אומר

המקטרגים ברחו כבורח מן האש, ורבינו לקח אותו עד כסא הכבוד. 

אומר לו: אני ר' נחמן מברסלב. אתה באת אליי ועשית לי שלום עם 

היד, גם על זה אני רוצה לשלם לך שכר. אתה לפני כסא הכבוד של ה'. 

 אתה -אמר לו: יש לך שתי אפשרויות ואני נותן לך להכריע את הדין

חוזר לעולם הזה לקיים תורה ומצוות ומעשים טובים, או שתישאר פה. 

מרוב המתיקות והנועם והעריבות שהוא הרגיש, הוא בכה ואמר  -אומר

למה? כי אם אני אחזור  -לא, אני רוצה להישאר פה. אמר לו -לרבינו

לעולם הזה אני לא מבטיח לך כלום, כי אין לי רגש לתפילין ולציצית. 

אני לא יכול לקבל שבת, מה אתה אומר לי  -אמר את האמתבגלל שהוא 

זה רק ההנפת יד אצלי בציון. אתה תחזור  -לחזור בתשובה? אמר לו

אתה  -לעולם הזה, פה זה לא בעיה להישאר ותיחבק באור העליון. אמר

 -תחזור לעולם הזה, אני כבר אתפלל עליך פה בעולם העליון. אבל ראית

להציל אותך. שנה הבאה אתה תבוא לציון  בהנפת יד הקב"ה שלח אותי
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לא רק הנפת יד, אתה תיכנס אצלי לציון, תגיד תיקון הכללי  -שלי

 ותוצאות אני כבר מבטיח לך שאתה תראה.

הבן אדם הזה היום בן פורת יוסף כבר נשוי, יש לו שני ילדים, חסיד 

אלוף! צדיק! החבר שלי אומר: אין יום שהוא לא הולך לשדה  -ברסלב

יזה התבודדויות! למה? תודה רבי, גם הנפת יד, תביא בן אדם איך וא

אוהו, עוד  -מי שהיה בציון ואומר תיקון הכללישהוא. 

לדעת איך לחיות  -כמה שכר יתן הקב"ה לכם ולנו

    אמן. בעולם הזה

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לרפואת הרב שלום סבג בן ניסים וסימה. יהי רצון שימשיך 
לזכות את הרבים וימשיך לחזק אותנו בדיבוריו המלהיבים 

 .לעבודת ה'
ולרפואת אשתו פנינה מנשים באהל תבורך שלולא מסירות 

עליה נאמר שלי ושלכם  .נפשה גם ספר זה לא היה רואה אור
. הקב"ה ישלח לה רפואה שלמה ותרווה נחת מכל ה הואשל

 יוצאי חלציה אמן.
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 להצלחת מ"ש כחלון היקרה.                         
 ונהוראי בן חן הי"וגבי בן דליה. חן בת שרה.                 

יהי רצון שיזכו לעוד בנים ובני בנים לשלום בית אמיתי תשובה 
שלמה רוב שמחה נחת ובריאות אמן תודה רבה על תרומתכם 

 . תתברכו בכל הברכות הכתובות בתורה אמןלהוצאת ספר זה

 לעילוי נשמת:                                   
   גבריאל בן חמו בן שולה ז"ל ישראל בן כוכבה ז"ל אופיר בן נורית ז"ל  

 יוסף צברי בן משה ז"ל  ז"ל חסיבה בת זוהרה                 
קים רבי יוסף שלמה דיין רבי יהודה פטילון ורבי ולעילוי נשמת הצדי

    דיה יוסף זצ"ל וזי"ע ובלע"נ מרן רבנו ע.  יוסף וולטוך זי"ע
 זצ"ל  לע"נ רבי יצחק ברייטער זצ"ל אל הורוויץ וולע"נ ר' רבי שמ
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