
אחד  רק  יש 
שהבטיח !!!

מהי חובתנו ותכליתנו בזה העולם ?
ראשית בל נשכח שכל היהדות בנויה על היסוד הגדול הנקרא אמונת-חכמים, וכמאמר המדרש: "חכם זה משה רבנו ע"ה שנקרא חכם שנאמר עיר גבורים עלה 

חכם.. וכסיל אדם יבלענו זה יהושע בן נון שעשה עצמו ככסיל אצל משה רבו" )בתי מדרשות ח"ב, מדרש אותיות ר"ע השלם נוסח א – אות א(.
ובכן האדם בכל מקרה צריך להיות "כסיל" או שהוא יהיה כסיל בפני חכמינו הקדושים ואז גם יזכה לקבל דעתם וממילא יהיה חכם או שהוא יהיה כסיל באמת 

כמו שכתוב "ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו".
שואלת הגמרא )ברכות דף ו' עמ' ב'(: "מאי )קהלת יב-יג( כי זה כל האדם א''ר אלעזר אמר הקב''ה כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה רבי אבא בר כהנא אמר שקול 
זה כנגד כל העולם כולו ר' שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה ר' שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה". ונבאר הדבר כלומר שואלת 
הגמרא מה הכוונה בפסוק "כי זה כל האדם" אחד אמר בשם הקדוש ברוך הוא שכל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, הינו )כלומר( בשביל זה האדם, אחר 
אמר שקול זה )הינו זה האדם שמוזכר בקהלת כנ"ל( כנגד כל העולם כולו, ונאמר בסוף- כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה )הינו להיות צוות לזה האדם כנ"ל(. 

אז מה היא באמת התכלית?
על  זרעים  סדר  על  למשנה  בהקדמתו  הרמב"ם 

מסכת ברכות: 
"נשאר בכאן שאלה אחת, והיא, שיוכל אדם לומר: 
אתם כבר אמרתם שהחכמה האלוהית לא המציאה 
הירח,  גלגל  שמתחת  היצורים  כל  וכי  לריק,  דבר 
 – האדם  היות  ותכלית  האדם.  הוא  מהם  הנכבד 
בבוראו  לדבוק  )הינו  המושכלות  לנפשו  לצייר 
ולברוח מהתאווה בשלמות(. ואם כן, מדוע המציא 
מושכל  יציירו  לא  אשר  האנשים  כל  הקב"ה 
ערומים  אדם  בני  שרוב  רואים,  ואנו   ? לנפשם 
וריקים מן החכמה, מבקשים התאווה,  מן הערמה, 
בין  יחיד  הוא   – בעולם  ושהאיש החכם המואס 

רבים, לא יימצא אלא אחד בדור מהדורות.
לשתי  נמצאו  ההם  שהאנשים  זה,  על  התשובה 
ההוא,  לאחד  משמשים  להיותם  האחת,  סיבות: 

כלומר לאותו אדם. 
והשניה היא בכדי שלא יהיה הצדיק לבדו בעולם, 
כי ניתנה הממשלה בידו ושיהיה לו את מי להנהיג.

משמע מלשון הגמרא ועפ"י דברי הרמב"ם שכל 
תכליתנו הוא ליהיות צוותא לזה הצדיק הנקרא אדם 
שביטל עצמו להשם יתברך בשלמות ורק כך יהיה 
לנו חלק בעבודת השם, וזה לא משנה כמה פעמים 
הוא  ערוך  שולחן  כמה  או  הש"ס  את  האדם  סיים 
ישיבה הוא לומד )אעפ"י  יום, או באיזה  לומד כל 
שגם זה טוב אך אין זה התכלית( וגם אם הוא נקרא 
לזה  צוות  הוא  אין  אם  כי  התשובה,  מחזירי  גדול 
הצדיק אזי מה בכך?, ולא הועיל כלום על פי דיברי 
השם  של  רוח  הנחת  כל  כי  והרמב"ם,  הגמרא 
הצדיק  זה  בשביל  הוא  עולמו  בבריאת  יתברך 
או  עובד  האדם  אם  משנה  לא  ולכן  אדם,  הנקרא 
לומד בכולל, כי העיקר הוא מה שזכה ליהיות צוותא 
לזה האדם, כי בכך ישלים תיקונו, ואם למד כל חייו 
תורה אך לא קיים כנזכר למעלה אזי יצטרך לחזור 
בגלגול עד שיתחבר לזה הצדיק הנקרא אדם, רק 

מה שמעניין שאין איש שם לב לדברים אלו. 

והנה מוכיח אותנו הזוהר )בראשית דף כח (: ּוְבִגין ָּדא 
ִאְּתָמר  ּוְבִגיֵניּה  ִאיהּו.  ִאְתְקֵרי  ְוָאָדם  ִמית  ָלא  מֶׁשה 
ֻּכְלהּו  ֶאָּלא  ֵעְזִר  ָמָצא  לא  ּוְלָאָדם  ַּבְתָרָאה  ְּבָגלּוָתא 
ְּכֶנְגדֹו. תרגום: "ולכן משה לא מת והוא הנקרא 
"אדם". ובגללו נאמר בגלות האחרונה, ולאדם 
כדאי  לכן  כנגדו.",  כולם  אלא  עזר,  מצא  לא 
מחוברים  אנחנו  האם  היטב  עצמנו  שנבדוק  לנו 
להכריז  חייב  הצדיק  זה  כי  אדם,  הנקרא  לצדיק 
כנגדו, לכן  ויהיו  לו,  יקשיבו  ,רק שלא  על עצמו 
אם אין כנגדו כנראה שזהו לא הצדיק, וכבר היה 
201 שנה( צדיק שאמר  לפני כמה דורות )לערך 
שהיתה לו כזאת השגה שיכל להביא על ידה את 
משיח אך הוא סילק הכל מאיתו ולקח על עצמו 
גדול  אין  כי  יתברך,  בני הנעורים להשם  לקרב 
מזה, ואף אמר שבינו למשיח אין חילוק ושכל מה 
שיכול משיח לעשות טובות לעם ישראל גם הוא 
ואמר:  יקשיבו,  לא  שלו  הוא  שהחילוק  רק  יכול 

"ממני ועד משיח לא יהיה חידוש יותר".

אומרת הגמרא במסכת חגיגה )דף י"ב ע"ב( "אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות, עומדות ואין 
יודעות על מה הן עומדות הארץ על מה עומדת על העמודים... ויש אומרים על שבעה עמודים שנאמר חצבה 

עמודיה שבעה, ר' אלעזר בן שמוע אומר על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולם".
)ושוב משום מה מתעלמים מהמושג הזה  מי הוא אותו "צדיק יסוד עולם", ושמכונה בשם אדם ? 
כאילו הוא לא קיים, ועליהם אומרים חז"ל אוי לבריות הרואות ואינן יודעות מה רואות העומדות ואינן 

יודעות על מה עומדות ושוב השאלה האם אנחנו עיוורים?! האם אנחנו חרשים?!(
הצדיק יסוד עולם מחויב להודיע שהוא הצדיק ולהכריז על עצמו, שהרי אם לא יודיענו זאת תהיה זו 
מעילה בשליחות שלמענה נשלח לדורנו כנזכר במשה: "ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדָֹני ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח. ַוִּיַחר ַאף 
ְיהָוה ְּבמֶֹׁשה", ופרש רש"י: שישלח ביד אהרן או ביד אחרים, וחרה בו ה'. וכמובא בנביא לענין משיח.

ִנְׁשְמָתא, ְּדָכל ַחֵּיי ְּדֵעיָּלא ְוַתָּתא ַּתְלָיין ֵמַהִהיא ִנְׁשְמָתא, 
ְלַאְּתְרָקא,  ַחָּיה,  ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  ָּבּה.  ּוִמְתַקְייֵמי 
ּוְלַעְּייָלא ְּבִתקּוִנין ְּכַגְווָנא ָּדא, ּוְלַאְׁשְלָפא ְלַהִהיא )נ''א 
מההיא( ִנְׁשְמָתא. ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ַעד סֹוָפא ְּדָכל ַּדְרִּגין. 
ְּבִגין ִּדיֱהִוי ַהִהיא ִנְׁשְמָתא ִמְׁשַּתְּכָחא ְּבכָֹּלא, ּוִמְתַּפְּׁשָטא 
ַהאי  ְּדָפִסיק  ּוַמאן  ַחד.  ְּבִיחּוָדא  ּכָֹּלא  ּוְלֶמֱהִוי  ְּבכָֹּלא. 
ּוְמחֵזי  ָּדא,  ִנְׁשְמָתא  ְּדָפִסיק  ְּכַמאן  ָעְלָמא,  ִמן  ִיחּוָדא 
ְּדִאית ִנְׁשְמָתא ַאֲחָרא, ַּבר ֵמַהאי. ּוְבִגין ַּכְך, ִיְׁשְּתֵצי הּוא 

ְודּוְכָרֵניה ִמן ָעְלָמא ְלָדֵרי ָּדִרין.
תלוים  ותחתונים  שעליונים  החיים  כל  נשמת   
האדם  ויהי  אותם.  המקיימת  והיא  נשמה  באותה 
הללו,  בתיקונים  ולהעלות  להוריק  חיה,  לנפש 
כל  סוף  עד  הדרגות  בכל  נשמה  לאותה  ולגלות 
מצויה  נשמה  אותה  שתהא  בשביל  המדריגות, 
כולם  מנת שיהיו  על  בכולם  ותתפשט  כולם  אצל 
האיחוד  את  להפסיק  שגורם  ומי  אחת  באחדות 
עולם  יסוד  הצדיק  נשמת  "הנשמה"  )בין  הזה 
לבין שאר החיים שבכל המדריגות( כאילו הפסיק 
שכביכול  הוא  ומראה  הזו,  "הנשמה"  שפע  את 
ישנה "נשמה" אחרת חוץ מאותה "נשמה", ולכן 

יוכרת הוא וזכרונו מן העולם לדורי דורות.

נשמת כל חי )זוהר נשא קמא ע"ב(

בספר קדושת לוי לרבי לוי יצחק מברדיטשוב סנגורן של ישראל )דרוש לפסח( ד"ה "רשע מה הוא אומר" 
הקב"ה  לפני  הצדיק  מעלת  יראה  "מכאן  וז"ל:  תלפיות   – במדרש  מה שכתוב  לך  "ואעתיק  המחבר:  כתב 
ושמסר העולם ברשותו, ושיעבד לו לעשות כל רצונו וכו' והטעם שכיון שהעולם נברא בשביל הצדיק, וכולם 
נבראו לצוותו כמאמר חז"ל )ברכות ו'( לכן מסר הקב"ה כל העולם בידו ושיעבדו תחתיו לקיים כל מה שיגזור, 
ואילו היו יודעים העמי-הארצות בזה היו מעטרים את הצדיק בכל יום עטרות זהב לו, והיו מספיקים לו כל 
צרכו, כי משלו נותנים לו כעבדים המשמשים את המלך. נמצא שהכל משל הצדיק ובשבילו נברא, ולו 
נתן הקב"ה הכל במתנה. וכל מה שאוכלין ושותין עמי הארץ במותרים ונפרדים מהצדיק גזילה הוא בידם 
)ולכן גם אם לומד תורה ונפרד מזה הצדיק אזי גזלה היא בידו כי הכל נברא בשבילו, שכתוב "תורה ציווה 
לנו משה"( . הרי לפניך דאם האדם מאמין דהצדיק הוא עובד את השם בשביל כל ישראל הנצרכים, אם כן אם 
היה זה ברור בלבו של אדם, אז בוודאי אף אם הוא בעצמו אין יכול לעבוד את השם כראוי, עכ"פ היה מחבר 
את עצמו להצדיק. אך באמת יש רשעים בעולם אשר אומרים בלבבם מה בצע לנו בצדקת הצדיק ובעבודתו, 
אם הוא עובד את ה' לו לבדו היתרון, ואם כן הוא כופר בעיקר הבריאה דתחילת בריאת כל העולמות היה 

עבור הצדיק וכל העולם לא נבראו אלא לשמשו, והכל הם ענפים ולבושים הצריכים להצדיק".

נכשלים ולא יודעים- סנגורן של ישראל

"זה  על  הזוהר  נבואת 
האדם"



רבי יצחק ברייטער זצ"ל צדיק עליון שנרצח בשואה 
קרא  ושלא  התלהב  שממנו  ספר  איזהו  מצא  הי"ד, 
מופלג  וגאון  למדן  היה  )כי  כאלו  דיבורים  מימיו 
בישיבת  שגדל  ובקבלה  בחסידות,  ובקי  במעלה 
וכו' שיכול  לובלין( ,שמדבר מגדולת הצדיק הגדול 
מי  שבודאי  אמר  כי  וכו'...  נפולות  נשמות  להרים 
השתוקק  ולכן  בעצמו,  הצדיק  הוא  אזי  זאת  שכתב 
זה,  הוא  ומי  הצדיק  זה  את  ודרש  וחיפש  להתקרב 
ולאחר שחקר והבין שזהו ספר הליקוטי מוהר"ן וקרא 
ולמד בספרי ר' נחמן ותלמידיו. לא עבר זמן מה ומסר 
נפשו בכדי להגיע למקום ציון הקדוש של רבי נחמן 
לכם  "אספר  לחבריו:  מכתב  כתב  ומשם  מברסלב, 
כאשר ההשגחה העליונה הוצאתני מביתי זה ארבע 
אילנות  מקום  העדן ממש  למקום  והבאתני  שבועות 
טובות אשר ריחם ריח שדה אשר ברכו ה' ריח תורה, 
צדיק  אל  ריח התקרבות  ה',  יראת  ריח  תפלה,  ריח 
האמת, כי באמת מרגישים בפה בהקיבוץ הזה אוירא 
דארץ ישראל והתמימות והפשיטות אי אפשר לשער, 
איך בהחושך הזה אשר כיסה את כל פני תבל יעשה 
לו הראש בית)שזה הצדיק יסוד עולם כמובא בזוהר( 
לשטפו  רבים  מים  יתברך  ה'  יניח  ולא  כזה,  עיגול 
ולהנהיג את ביתו בקדושה ובטהורה. מה רבו מעשיך 
בהבל  עברו  ימי  כל  כי  לדעת  נוכחתי  וכו',  השם 
ממש )והבט כי זהו היה מגדולי למדני לובלין שכל 
ימיו רק למד והתפלל( ובכל עסקי אשר עסקתי עד 
הנה הייתי עובד עבודה זרה בטהרה והייתי מונח 
בפגם אמונה עצום מאד ואני מתמיה עלי עצמי איך 
נהיה כדבר הגדול הזה ואיך אחר כל ההתקרבות של 

מהאמת  רחוק  כך  כל  הייתי  הרבה  זמנים  כך  כל 
אתחיל  פנים  כל  על  שמעתה  רצון  יהי  והאמונה. 
לחיות חיות מיושבת על פי דעת רבינו ז"ל ולידע כי 
כל העולם הבל הבלים ממש ואינו נשאר להאדם 
ותורה  התבודדות  יום  בכל  שחטף  מה  אם  כי 
בלי  ובין  בממון  בין  ועובר  חולף  להיות  ותפילה 
מהותו  לידע  לבלי  עינא ממש,  והכל אחיזת  ממון 
כולו  אשר על המקורבים להצדיק עומד כל העולם 
ממש, כמו שכתוב וצדיק יסוד עולם והצדיק עוסק גם 
עתה בכל תיקוני העולם ע"י מקורביו ע"י עבודתם 
הזאת  פי ההתגלות  על  ועסקיהם  ושמחתם  ושיחתם 
והארת רצון הזה אין לי שום תמיה וקושיא וחקירה 
מה שסבב השם יתברך כך עמי שאנוד מביתי בדרך 
הגיעו עלי, המה  כי רחמי הצדיק האמת אשר  הזה, 
פלטוני והצילו אותי ממים אדירים הזדונים אשר רצו 
להתגבר עלי ולטבעני בהם חס ושלום וכמעט אבדה 
ורעי הרבו  ולכן אחי  חיותי בימי ההבלים האלה 
מאד בתפלה ובקשה עליכם ועל כל חברתנו ועל 
האמת  הצדיק  מאור  להודיע  שנזכה  גלותנו,  כל 

באמת ולא לילך אחר ההבל להבל.
וכמו שכתוב ויאמינו  בה' ובמשה עבדו-  זה בזה תלוי 
אם אין זה אין זה, וכמו שכתוב "אמונה כד אתחברת 
בה  שמתבררת  מתי  היא  אמונה  כלומר  אמת"  בה 
שיתחבר  ידי  על  לאמונה  האדם  יזכה  ומתי  האמת, 
לאמת שהוא הצדיק שנקרא חותמו של הקדוש ברוך 
הוא. ולכן אף על פי שהיה רבי יצחק למדן ומקובל 
אז  רק  לצדיק  שהתקרב  לאחר  רק  תלמידים,  ובעל 
הבחין וראה שהיה רחוק מאמונה ממש..! )שארית יצחק(

סוד ראש השנה, "יום הדין" שבו התעוררות הדינים )מחמת עברות האדם( ובו עוסקים ביותר מעניין התשובה שצועקין "ממעמקים קראתיך ה' " שזוהי עיקר 
התשובה שצריך האדם שידע שמכל מקום שהוא דיקא צריך לבקש ולחפש אותו יתברך כי "לית אתר פנוי מינך") אין  מקום שפנוי ממנו יתברך( כי הוא ממלא כל 
עלמין וסובב כל עלמין, ועל כן צריכין דווקא לצעוק בסוד "צעקת הדל תקשיב ותושיע" , בבחינת : ַויְִּצֲעקּו ֶאל ְיהָוה בַּצַּר ָלֶהם, ִממְּצּוקֹוֵתיֶהם ַיצִּיֵלם. ַויְַּדִריֵכם בְֶּדֶרְך 
י ִמבְִּלי ָדַעת"  ב, כי עיקר עסקנו וצעקתנו היא על דלותנו בבחינת "אין עני אלא מן הדעת", וכמו שאמר הנביא )ישעיהו ה',יג'( "ָלֵכן גָָּלה ַעמִּ ָרה, ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹושָׁ ְישָׁ
והצדיק נקרא דעת, כי מי שבאמת בגלות שהיא כל התאוות אזי הוא מחמת שהוא בלא דעת, הינו בלא הצדיק. כי עיקר ראש השנה הוא מה שעוסקין אנו 
לברר ולטהר ולתקן השכל והעיקר הוא הדעת כמו שכתוב "עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם" כי יש חכמה, בינה ודעת והעיקר הוא הדעת הקדוש )הוא 
השלישי( שבו עיקר האחיזה  שבין טוב לרע והוא המכריע ולכן אנו צועקין על זאת כי בראש השנה נמשך קדושת ארץ ישראל שהיא קדושת הברית וברור 
האמונה שנמשך מהצדיק יסוד עולם שממנו כל הקדושות והשפע שיורד לעולם כמו שכתוב "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן", "עדן- דא משה", שעדן הוא 
בסוד הצדיק יסוד עולם, וממנו כל השפע נמשך לעולם בהארה גדולה וכל אחד כפי התחברותו לזה הצדיק כך מקבל ומושך אליו השפע וברור הדעת שהוא קדושת 
השכל והאמונה )כלומר קדושת הברית(, בבחינת "נהר המטהר מכל הכתמים" כי זה הצדיק הוא זכה לברר מאיתו את כל הרע והתאוות בשלמות כך שלא נשאר בו 
שום אחיזת הרע כלל ועל ידי זה מאיר בו שם ה' בשלמות ולכן רק על ידו יורד השפע כי הוא "צינור נקי" שממנו מדבר הקדוש ברוך ומעביר הנהגותיו לעם כמו 
שכתוב "ויתעבר ה' בי למענכם" כי שכינה מדברת מגרונו, ורק על ידו נמשכים כל התיקונים, כי הוא בעצמו נקרא דעת הכולל. )עפ" ליקוטי הלכות בית כנסת, שבת, ברכות שחר(

ליבא")הלב(,  בינה","ובינה-  הדינים-  "שורש 
עורף  שפונים  מאחר  הם  הדינים  התהוות  עיקר  כי 
שכתוב  כמו  התאוות  כל  נמשכים  ומשם  מהצדיק 
ַזָּכָאה  ֶאָּלא  ְלדֹרָֹתם,  ַמאי  :ְלדֹרָֹתם  )תיקון מ"ח(  בזוהר 
ִלָּבא,  ָבֵּתי  ִּבְתֵרי  ְּבַׁשָּבת  ִּדיָרה  ְּדָעִביד לֹון  ָמאן  ִאיהּו 
ְּבִרית  ַׁשָּבת,  ִחּלּול  ְּדִאיהּו  ָהָרע  ֵיֶצר  ִמַּתָּמן  ְוִאְתְּפֵני 
עֹוָלם ָּדא ַצִּדיק, ְּדַׁשְרָיין ַּתְרַוְייהּו ֲעֵליּה, ַחד ְלַאְמָלָאה 
ַמה  ְלדרָֹתם,  פירוש:  ִמיֵניּה.  ְלִאְתַמְלָיא  ְוַחד  ֵליּה 
אֹוָתם  ֶׁשעֹוֶׂשה  ִמי  הּוא  ַאְׁשֵרי  ֶאָּלא  ְלדרָֹתם?  ֶּזה 
ֵיֶצר  ִמָּׁשם  ּוְמַפֶּנה  ַהֵּלב,  ָּבֵּתי  ִּבְׁשֵני  ְּבַׁשָּבת  ִּדיָרה 
ַצִּדיק,  ֶזה  עֹוָלם-  ְּבִרית  ַׁשָּבת.  ִחּלּול  ֶׁשהּוא  ָהָרע 
ְוֶאָחד  אֹותֹו  ְלַמֹּלאת  ֶאָחד  ָעָליו,  ֶׁשְּׁשֵניֶהם ׁשֹוִרים 
הצדיק שהוא  הוא  עולם  ברית  כי  ִמֶּמּנּו.  ְלִהְתַמֵּלא 
נאמר  על הצדיק שעליו  בזוהר  כמובא  נקרא שבת 
וכשאדם  נשא(,  יומא")זוהר  דכולהו  שבת  הוא  "אנת 
חולק עצמו חס ושלום מזה הצדיק ומפנה לבו ממנו 
אזי מכניס בלבו את היצר הרע שהוא חילול שבת 
הפך שם ה' והפך הצדיק ,כי "שבת- שמא דקודשא 

בריך הוא")הינו שבת זהו גם שמו של ה' יתברך כי 
שמו משותף בשם הצדיק כמובא- בירושלמי תענית פ"ב(, 
ולקרב  לתקן  מנת  על  הוא  הצדיק  מטרת  כל  כי 
אין  הצדיק  זה  ובלי  שבשמים  לאביהם  ישראל 
יתברך   אליו  להתקרב  ישראל  ביד  יכולת  שום 
באמת, כידוע לאורך כל דור המדבר שרצו ישראל 
להפריד עצמם מהצדיק ולא הקשיבו לצדיק שהוא 
על  חלקו  באמת  כי  לדורות,  נענשו  כך  ועל  משה 
, והוא  ה' יתברך כי הצדיק שכינה מדברת מגרונו 
הקב''ה  של  "חותמו  כי  יתברך  השם  של  חותמו 
אמת")שבת נ"ה(, הינו הצדיק האמת כי "סוף דבר הכל 
נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה 
נברא  שהכל  כנ"ל  הצדיק  הוא  והאדם  האדם"  כל 
"סוף  וגם  דבר  סוף  נאמר  ועליו  ה(,  )ברכות  בשבילו 
מעשה במחשבה תחילה", כי תחילה נתייעץ הקדוש 
ערב  והוא  עולמו,  בבריאת  הצדיק  עם  הוא  ברוך 
לה' לברוא העולם  ייעץ  הוא  כי  תיקון העולם,  על 

כידוע, כמו שכתוב "את מי נועץ ויבינהו".

בעת שחלקו קורח ועדתו על משה גרמו בכך פירוד בין 
נקרא השכינה  כי הצדיק  והשכינה,  הוא  הקדוש ברוך 
את  הפרידו  כביכול  עליו  שחלקו  ידי  ועל  שבדור, 
השכינה מהשם יתברך שמדבר מגרונו, כי הצדיק הוא 
ושכינתיה  הוא  בריך  קודשא  יחוד  התגלות  בחינת 
)ל'  בחינת שבת  נקרא תשובה שלמה  שזה  ג'(,  זוהר  )ת' 

תיהיה  כך  הצדיק  לזה  יותר  שיתבטלו  עט'( וכמה  מוהר"ן  

הגאולה, ובזה הכל תלוי)ביחוד קב"ה ושכינתיה( ולכן 
עיקר בחירת האדם היא אם יחלוק על זה הצדיק או 
לא כי אם יתקרב אליו בוודאי יגמור הכל על נכון, 
שאמר  וכמו  שצריך,  מה  ויתקן  כשר  כאיש  ויפטר 
זאת  לי  יעשה  הוא  ברוך  הקדוש  ש"אין  נחמן  ר' 
חס ושלום בשום פעם ליקח ממני איזה איש מאנשי 
פחדו  ולכן  בעולם(,  תיקונו  שסיים  )לפני  באמצע" 
כל כך התנאים לירד בדורות הללו כמו שאמרו "ייתי 
לראותו,  נדאג  לא  אך  המשיח  )יבוא  אחמיניה"  ולא 
כי נצטרך להיות בדור אחרון שהוא קשה מכל( מאחר 
ידי פגם  שראו את המחלוקת על הצדיק שנמשכת על 
בדעת  פוגמים  זה  וע"י  היסוד,  פגם  שהוא  הברית 
הקדוש)הצדיק יסוד עולם( ומחלפים טוב ברע, וחולקים 
לרע  האומרים  "הוי  הנביא:  וכמו שצועק  הצדיק  על 
פניהם  ונגד  בעיניהם,  חכמים  הוי  רע,  ולטוב  טוב 
נבונים", כי לא רק לאחר שפגמו, קלקלו ושחטו את 
עצמם  חושבים  אלא שגם  הקדוש שהוא השכל  הדעת 
זה,  הוא  טיפש  שהרי  עצמם,  לתקן  שיכולים  כחכמים 
שהרי אפילו ר' חיים ויטאל החסיד, תלמיד האר"י 
שבא  הק'  האר"י  לא  אם  תיקון  לו  היה  לא  ז"ל, 
לעולם על מנת לתקנו, אז כל שכן מי שכבר קילקל, 
והנה אזהרה )זוהר בראשית כח'(:"ולכן משה לא מת והוא 
האחרונה,  בגלות  נאמר  ובגללו  "אדם",  הנקרא 

ולאדם לא מצא עזר, אלא כולם כנגדו", והבן .!!
רופא שאמר  למכה,  רפואה  לנו הקב"ה  הקדים  אך 
לחוליו: "מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם"

סוד ראש השנה

"ייתי ולא איחמיניה" - יבוא סיבת התהוות הדינים
ולא אראנו )סנהדרין צח ע"ב(

עבודה זרה- "בטהרה"

רבנו ז"ל ייחד שני עדים נאמנים תלמידו רבי אהרון 
והבטיח  מנעמרוב,  נפתלי  רבי  ותלמידו  מברסלב 
שם  ויאמר  קברו  על  שיבוא  מי  בפניהם,  ואמר 
אלו העשרה מזמורי תהילים, ויתן פרוטה לצדקה 
וחטאיו  עוונותיו  ועצמו  גדלו  אם  אפילו  עבורו 
מאד מאד חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך 
לאורך  אשתטח  ואמר:  ולתקנו.  להושיעו  ולרוחב 
ולרוחב להיטיב עמו. בפיאותיו אמשכהו ואוציאהו 
משאול תחתיות. ואני חזק בכל הדברים שלי, אך 
בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה מזמורי תהילים 
מועילים מאד מאד, ואמר שהוא תיקון הכללי, כי 
כל עברה יש לה תיקון מיוחד, אבל תיקון הזה הוא 

תיקון הכללי.)חיי מוהר"ן רכ"ה(

יש רק אחד שהבטיח



כשחטאו ישראל בעגל כתיב במשה:"ַוְיַדבֵּר ְיהָוה ֶאל 
ֵחת ַעמְָּך", עמי לא כתוב אלא "עמך",  ה ֶלְך ֵרד כִּי שִׁ מֹשֶׁ
הינו לך רד דייקא כי הוא הנצרך לרדת ממש לעומק 
הקליפות למקום טומאתם וזוהמתם אשר שם ישראל 
נמצאים )כי זאת אמר הקב"ה למשה בגלל חטא העגל 
שעשו ישראל כשהיה משה בהר סיני(, והוכרח משה 
לומר  יכל  כי  "רד",  "לך",  כפולה  לשון  ולכן  לרדת 
לו  יאמר  שאם  ובוודאי  הר  על  משה  היה  כי  "לך" 
לך יבין הכוונה, והינו כי ציווה ה' למשה "רד" הינו 
חז"ל  ועל חטא העגל אמרו  לרדת למקום הקליפות, 
)סנהדרין דף סג, עמוד ב( "לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא 

להתיר להם עריות בפרהסיה", כי שורש כל התאוות 
ומידות רעות הוא תאוות ניאוף כידוע, והוא כולל כל 
התאוות ולכן פגמו ישראל כל כך לדורות זאת מאחר 
ולכן התפנה להם מקום  שלא בטחו והקשיבו למשה 
נכנס היצר הרע)עיין עמוד קודם מענין  בליבם שבו 
הצדיק שחשבו  את  פינו מלבם  כי  הדינים(,  התהוות 
שהוא מת, כי עיקר הצדיק הוא הדעת שלו, כי הצדיק 
נקרא הדעת הכולל והשכל הכולל בבחינת " נחל נובע 
וגם  ממנו,  נמשך  והכל  המקור  שהוא  חכמה"  מקור 
בנמצא  עדיין  שלו  הדעת  הארת  אזי  נפטר  שהצדיק 
ואינה עוזבת העולם, אדרבא היא גודלת, ולכן פגמו 

ישראל בכך שחפשו משהו אחר שיקשרם לה' יתברך, 
, שמי  כי כשירד משה אמר "מי לה' אלי"  והבן 
שרוצה את ה' יתברך ורוצה לעזוב ולהשליך את 
התאווה הסרוחה הזו שיבוא אלי, ואלי דוקא כי גם 
אהרן ויהושע וכלב בן יפונה וקרח ושאר זקני העדה 
שלא נאפו היו צדיקים גדולים ונביאים, ויכלו ללכת 
אליהם, אך הזהיר משה שיבואו רק אליו כי עיקר 
הכולל,  הדעת  שהוא  הצדיק  זה  אצל  הוא  הברור 
וזה ש"מי לה' אלי" עם הכולל, עולה כמספר נחמן 

)148(, והבן.!!
שלא  "וכדי  ע"ב(  נ"ד  דף  כ"א  )תיקון  הזוהר"  ב"תיקוני 
בני  יאמרו  וכי  משה,  אמר  הבינוניים,  אלו  יאבדו 
העולם שאני כנח שלא ביקש רחמים על דורו. באותו 
זמן מסר )משה( עצמו עליהם, וזה הוא שכתוב )שמות 
לב,לב'( "ואם אין מחני נא מספרך" )היפוך אותיות אני 

זה  ומפני  מאומן(,  תיבות-  נחמן>הודגש<, ראשי 
עתיד הרועה הנאמן להיות בגלות האחרונה". לכן 
ברור  בכדי להמשיך  לצדיקים בראש השנה  הולכים 
המדמה וקדושת הברית, כי ידוע שבדור המבול ירד 
המבול בכל העולם מלבד ארץ ישראל וכתוב שעל כל 
פנים גם לארץ ישראל התיזו טיפות המבול, ו"מבול" 
כי על חטא  פגם הברית  הוא  מלשון בלבול שעיקרו 

הם  והעצבויות  הבלבולים  כל  כי  במבול,  נענשו  זה 
מחמת התאווה הידועה של ניאוף פגם הברית, ונצרך 
והצדיקים  הכשרים  שאלו  ישראל  לארץ  שגם  לומר 
הקדושים )אפילו שמעולם לא חטאו( גם בהם מחמת 
התאווה  ששורשו  האפיקורסות  נזרק  העולם  בלבול 
הידועה במוחם ולכן גם קרח שהיה קדוש ונורא והיה 
יותר קדוש מארץ ישראל היה נצרך למשה וכשחלק 

עליו נענש לדורות, כי כולם נצרכים לזה הצדיק.
וכאן יתאים הזוהר המובא בדף הראשון : נשמת כל 
נשמה  באותה  תלוים  ותחתונים  שעליונים  החיים 
חיה,  לנפש  האדם  ויהי  אותם.  המקיימת  והיא 
לאותה  ולגלות  הללו,  בתיקונים  ולהעלות  להוריק 
נשמה בכל הדרגות עד סוף כל המדריגות, בשביל 
ותתפשט  כולם  אצל  מצויה  נשמה  אותה  שתהא 
ומי  אחת  באחדות  כולם  שיהיו  מנת  על  בכולם 
)בין "הנשמה"  שגורם להפסיק את האיחוד הזה 
נשמת הצדיק יסוד עולם לבין שאר החיים שבכל 
"הנשמה"  שפע  את  הפסיק  כאילו  המדריגות( 
הזו, ומראה הוא שכביכול ישנה "נשמה" אחרת 
חוץ מאותה "נשמה", ולכן יוכרת הוא וזכרונו מן 

העולם לדורי דורות.)עפ"י לקוטי הלכות ה' בית הכנסת ועוד(
כי כך חייב הבורא שכולם יצטרכו ל"זה האדם".

" לך רד "...

עוד כתב הרב הק' מקומארנא בספר היכל הברכה 
בגזע  ראשו  וחובט  מכה  טוב  שם  הבעל  שנראה 
אליו אמר  וכשנגשו  להם,  וחרה  תמהים  והיו  עץ 
להם שראה ברוח קודשו שמי שידחה את 
הרבנים  אלו  יהיו  האחרון  בדור  המשיח 
שבדור, ולכן פחדו התנאים כנ"ל כל כך מזה הדור 
המלוכה,  כס  את  ליטול  ירצה  אחד  שכל  ראו  כי 
ידעו  לא  נפש  עזי  "והכלבים  הנביא,  שאמר  וכמו 
שבעה המה רועים"- שאלו שחפצים בכבוד עצמם 
מאחר   , נפש  עזי  נקראים  שהם  וממון  ובשררה 
הצדיק  שהוא  הכולל  הנפש  על  פניהם  שמעיזים 
אלו  שבעה  כי  שבעה"  ידעו  "לא  עליו,  וחולקים 
ִשבעת הרועים שנכללים בצדיק יסוד עולם כידוע 
שהם כלליות המנהיגים מימות עולם, ולא רק זאת 
את  מנהיגים  שהם  רועים  נפש(  שהמה)העזי  אלא 
הדור, ולכן הבן והבט היכן אנו נמצאים אחי היקר.!

ר' נחמן ציווה לבוא למקום ציונו הקדוש ששם מקום תיקון וברור הדעת, ודווקא שם במקום זה, כי הצדיק נקבר דווקא במקום הקליפות)כמו במשה( כי נצרך 
לרדת למקום הטומאה לדורות על מנת לתקננו כנ"ל "לך רד", כי ירידה תכלית העלייה, עפ"י כוונת סוד נפילת אפיים, שיורדים למקום הקליפות)בווידוי לאחר 
התפילה(, ושם ממשיכים כל השפע של התפילה כפי שהתפלל ועולים בתכלית העלייה, וזהו סוד ירידה תכלית העליה, ולכן מוכרחים לילך למקום זה, כי באמת שם 
נמצאת הקדושה העליונה)ר' נחמן(, ואם לא היו חוטאים ישראל בעגל לא היה התגלות נשמת ר' נחמן מברסלב, וע"י זה יתהפך להם החטא לזכות מאחר שע"י 
התגלות נשמת רבנו יתוקן העולם בתכלית השלמות בעליה כזו מה שלא היה מתתקן גם אם לא היו חוטאים. כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית, לעסוק 
שם בתיקון העולם לדורות, לכל מי שיבוא אליו לשם ויאמר העשרה קפיטל תהלים הידועים אצלנו, כאשר הבטיח בחיים חיותו, אשרי הזוכה לזה.)ל' הלכות נפ' אפים(

"הראש השנה שלי עולה על הכל"..!!

במסכת חגיגה )דף ה' ע"ב( רב אידי אבוה דרבי יעקב 
בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא 
רב  בי  בר  רבנן  ליה  קרו  והוו  רב  בבי  יומא  וחד 
דחד יומא חלש דעתיה קרי אנפשיה )איוב יב-ד( שחוק 
לא  מינך  במטותא  יוחנן  ר'  א''ל  וגו'  אהיה  לרעהו 

תעניש להו רבנן.
רגיל  היה  אידי  בר  יעקב  דרבי  אבוה  אידי  רב 
הרב  אצל  ולמד  חודשים  לעסקיו שלושה  ללכת 
שלו יום וחזר שלושה חודשים. כלומר יום אחד 
של לימוד תורה היה מוקד ההליכה ברגל שישה 
הרב  אל  מעסקיו  חודשים-  שלשה  חודשים, 

ושלשה חודשים- מהרב חזרה לעסקיו.

ביטולה או קיומה?

ָאַמר, ָהראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי עֹוֶלה ַעל ַהּכל. ְוָהָיה ֶּפֶלא ֶאְצִלי ֵמַאַחר ֶׁשַהְּמקָרִבים ֶׁשִּלי ַמֲאִמיִנים ִלי ְוָלָּמה לא ִיָּזֲהרּו 
ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמקָרִבים ֵאַלי ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ַעל ראׁש ַהָּׁשָנה ִאיׁש לא ֵיָעֵדר. ִּכי ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּלי הּוא ַרק ראׁש ַהָּׁשָנה. 
ְוִהְזִהיר ַלֲעׂשֹות ְּכרּוז ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּסר ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו ּוְמקָרב ֵאָליו ִיְהֶיה ַעל ראׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹו לא ֶיְחַסר ִאיׁש. ּוִמי 
ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל ראׁש ַהָּׁשָנה ָראּוי לֹו ִלְׂשמַח ְמאד ְמאד. "ִאְכלּו ַמֲעַדִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם" 

ְוֶזה ֶנֱאַמר ַעל ראׁש ַהָּׁשָנה.)חיי מוהר"ן תג'(
ְלִעְנַין ראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשְּצִריִכין ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ראׁש ַהָּׁשָנה ַּדְיָקא ָאַמר ֶׁשְּיכֹוִלין ָאז ֲאָנִׁשים ְלַקֵּבל ִּתּקּוִנים ַמה 
ֶּׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה לא ָהָיה ְּבֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ִּתּקּון ְּבׁשּום אֶפן ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבראׁש ַהָּׁשָנה ְיכֹוִלין ֲאִפיּלּו ֵהם ְלַקֵּבל 
ִּתּקּון, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה ֲאִפיּלּו הּוא ְּבַעְצמֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה לא ָהָיה ָיכֹול ְלַתְּקָנם ֲאָבל ְּבראׁש ַהָּׁשָנה ַּגם 
ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ִּתּקּוִנים. ִּכי ָאַמר ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְּבראׁש ַהָּׁשָנה ִעְנָיִנים ְוִתּקּוִנים ַמה ֶּׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה ַּגם הּוא ֵאינֹו 

ָיכֹול ַלֲעׂשֹות. )חיי מוהר"ן תו'( 
ולכן הבט איזה טיפש וכסיל הוא שיפצה פיהו כנגד הבטחה של צדיק שאמר שערב הוא על תיקון העולם 
שהבטיח מה שלא נשמע כזאת מיום בריאת העולם ושאמר ש"לולא הראש השנה שלו העולם היה חוזר 
ליהיות תוהו ובוהו" , כי איש או "רב" שכזה בוודאי הוא מרחיק מהתכלית ועצת הנחש הוא, יהיה 
מי שיהיה, גדול או קטן כולם צריכים את זה הצדיק, כי אמר שגם אם האדם נמצא בהיכל "קן ציפור" 
שהוא היכלו של משיח שגבוה מכל ההיכלות בשמים ראוי לו לרדת ולהתפלל בקיבוץ שלו בראש השנה.

ואם יאמר שאין לצאת ולעזוב א"י הרי כסיל ועם הארץ הוא שהרי כל קדושות א"י נמשכות מזה הצדיק 
וראה ליקוטי מוהר"ן סא אות ו', ז'.

ואל יסתכל על שום מונע לא אביו או אמו או חותנו או אשתו, כידוע כי זהו פיקוח נפש ממש, ופיקוח 
נפש דוחה הכל, ועל זה אמרו חז"ל: "ההולך אחר עצת אשתו נופל בגהנם")בבא מציעא נט(, על כן צריכין 
להתחכם ולהתגבר לבלי לילך אחר עצתה במילי דשמיא )בדבר רוחני( רק במילי דעלמא )בדבר גשמי( 
ראוי לשמוע לה כמבואר שם בגמרא, אבל לא ברוחניות וכל שכן בדבר שכל תיקונו ותכליתו תלוי בו, וכל 
המניעות  בשביל שיתחזק ברצון חזק יותר כידוע )מתשובת ר' נתן מברסלב לבנו- עלים לתרופה מכתב קסו'( !!
ואמר ר' נתן בעיני השם יתברך אין למעלה מראש השנה של רבי נחמן מברסלב )עלים לתרופה(.

עוד אמר ָהראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי הּוא ִחּדּוׁש ָּגדֹול ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּביֻרָּׁשה ֵמֲאבֹוַתי ַרק ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ָנַתן ִלי זאת ְּבַמָּתָנה ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ַמהּו ראׁש ַהָּׁשָנה. לא ִמָּבֲעָיא ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ְּבַוַּדאי ְּתלּוִיין ָּבראׁש ַהָּׁשָנה 

ֶׁשִּלי ֶאָּלא ֲאִפיּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָּתלּוי ָּבראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי.! )חיי מוהר"ן תה'(
אמר רבי נחמן מברסלב: ַעל ְׁשֵני ִּכּתֹות ֲאָנִׁשים ֵיׁש ִלי ַרֲחָמנּות ָּגדֹול ֲעֵליֶהם, ַעל ֵאּלּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים 
ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים, ְוַעל ֵאּלּו ַהְמׂקָרִבים ֵאַלי ְוֵאיָנם ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי. ִּכי ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשִּיְהֶיה ֵעת 
ְוִיְתָחֵרט  ִיְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב  ַרְגָליו ֶאל ַהֶּדֶלת )בפטירתו(, ָאז  ְּבֵעת ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ֻמָּנח ַעל ָהָאֶרץ ִעם 
ְמאד ְמאד ַעל ֶׁשּלא ָזָכה ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי, אֹו ֶׁשּלא ִקֵּים ֶאת ְּדָבַרי. ִּכי ָאז ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו ְמקָרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים 
ֶאת ְּדָבַרי לא ָהָיה ׁשּום ַּדְרָּגא ָּבעֹוָלם ֶׁשּלא ָהִייִתי ְמִביָאם ְלאֹוָתּה ַהַּמְדֵרָגה. ֲאָבל לא יֹוִעיל ָאז. )חיי מוהר"ן שנד'(

"עולם הפוך ראיתי"

אחי היקר יש צדיקים בדורנו, אבל מה איתך האם הם ריפאו אותך? תיקנו אותך?, כבר מעל 2000 שנות גלות, יש רק אחד שהבטיח 
שיכול לעזור: "ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶהם רֶֹעה ֶאָחד")יחזקאל לד'(- ׂרעה אחד)עם האותיות( גמטריה נחמן בן פיגא. עכשיו הבחירה בידך !!!

רבנים-יש. ישיבות-יש. הוראות קבע- יש. מקובלים-יש. "מוכיחים"-יש. מי שיוציא אותנו מהתאוות ויקרבנו לה'- ??



להתפלל  יכול  הגדול  מה שהצדיק  עניין  ד':  תחומין  ערובי  הלכות  ליקוטי  עפ"י 
תפילה בבחינת דין שבו הוא מטיח כביכול דברים כלפי מעלה וכל זה בכניסת ראש 
השנה דיקא שהוא כביכול עת צרה שהוא יומא דדינא, וזה הצדיק שהוא בבחינת 
משה- משיח שביטל עצמו מכל וכל, בכחו לעלות למעלה מכל ה- 24 בתי דינים 
שבהם דנים האדם כידוע, עד שמגיע כביכול אל השם יתברך בעצמו, ושם הוא 
מתפלל תפילה בבחינת דין כלומר שכשמקורבו "פלוני" מגיע אליו בראש השנה 
הוא  הרי  שבזבז  והכסף  בדרך,  לו  שהיו  והמניעות  וטרחותיו  יגיעותיו   כל  עם 
כי הצדיק מקבץ את כל הצער והמניעות והייסורים והטרחות  לו כמו פדיון 
והביזיונות וכו', של אותו פלוני ועם זה מתפלל תפילה בבחינת דין לפני ה' 
יתברך שבה הוא פונה לה' יתברך ואומר לו : כל מה שפלוני עשה עד עתה אין 
הוא אשם בכל זה אלא שאתה אשם בכל זה כי אין בו מעשים כלל, רק "ואתה 
הסיבות ליבם אחורנית")ברכות לג' ע"ב( והקב"ה מודה לו על כך דכתיב: "אשר 
הרעותי", רש"י:"אני גרמתי להם שבראתי יצר הרע", ומקבל תפילתו, ובכך 
דין  כי הסטרא אחרא שהיא בבחינת  וזהו הסוד  זכאי בדין,  ומוציאו  פודה אותו 
רואה תפילה כזאת של הצדיק הגדול שהיא בחינת דין אזי מתאווה אליה ובולעת 
היא  ואז  הצדיק  תפילת  את  לבלוע  יכולה  היא  אין  באמת  אך  כביכול,  התפילה 
נתקעת לה בגרון בבית הבליעה וכדרך הנחנק היא חייבת ליפלוט אותה וליתן 
הקאות, וכל זה מכוון מהצדיק, כי כשהיא מקיאה אזי מקיאה את כל הקדושות 
שאיבד אותו פלוני שעליו התפלל הצדיק, כל התפילות שפספס והברכות, הטיפות 
שעשקה ממנו, והעבירות שגרמו לו לאבד מאור נפשו)השכינה(, וכל האבידות 
הכל  במזיד  או  באונס  בין  בשוגג  בין  עבירות  ידי  על  עולם  מימות  שאיבד 
וזהו סוד לקיחת אסתר לבית  מוכרחת הסטרא אחרא להקיא ולפלוט בחזרה, 
שהוא  הצדיק  של  התפילה  היא   ," ה'  יראת  "אשה  היא   אסתר  כי  אחשוורוש, 
מרדכי, כי אז היתה עת צרה כידוע כי נגזר על היהודים- נשים גברים וטף, את 
כולם לאבד ולהשמיד, וכל מה שנגזר באמת הוא מלמעלה כי המלכות היא "כמקל 
נכשלו  כי  המדרגה  בשפל  מונחים  היו  ישראל  אז  כי  הוא",  ברוך  הקדוש  ביד 
ישראל עם נשים נכריות)אסתר רבה ז(, לכן נגזר מה שנגזר, ואז התפלל הצדיק תפילה 
בבחינת דין )שהיא אסתר, היא השכינה-ליקוטי מוהר"ן רג( וכשראתה הסטרא אחרא 
לבית  ליקח אסתר)היא התפילה(  ציווה  אזי  אחשורוש(  המן,  הוא  )היצר הרע, 

המלך בסוד בית הבליעה של הסטרא אחרא, אך "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה" 
אלא  הגזירה  שבוטלה  רק  לא  כך  ע"י  כי  מפלתם  היתה  וזוהי  סוף  עד  מתחילה 
שנמסר כל השפע רוחני וגשמי ביד מרדכי, ועלו בתכלית העלייה כי עלו לירושלם 
לבנות בית המקדש, כי הצדיק הזה בכחו להפוך כל הירידות לעליות. אך תדע 
שככל שמתקבצים יותר אנשים אצל הצדיק אזי כך גודל כח ורבוי התפילות וכך 
נכנעת יותר הסטרא אחרא ואזי לא רק שמקיאה את אבדותיו של פלוני אלא גם 
יכולים הם לשוב  זה  ידי  ועל  וקשורים אליו,  האבידות של כל התלויים בנפשו 
בתשובה לא משנה היכן הם, וראה כי זה חישוב של צרופי התפילות איתם פועל 
היצירה(:  בספר  עצרת)מובא  חשבון  נקרא  וזה  אליו,  המתקבצים  האנשים  לפי  הצדיק 
2 אבנים בונות 2 בתים, 3 אבנים בונות 6 בתים, 4 אבנים בונות 24 בתים, 5 
מספר  של  הצרופים  מספר  כפול  האבנים  מספר  הוא  והחשבון  120,וכו'  בונות 
האבנים שלפני )בכדי לראות מספר הצרופים של 3 אבנים צריך להכפילו במספר 
הצרופים של ה-2 אבנים שהוא 2 הצרופים כפול 3 שהוא האבנים(.... 14 בונות 
87178291200, והבן היטב כי האבנים הם דוגמת האנשים הבאים לקיבוץ וזהו 
הצרופים העצומים שנעשים על ידי ריבוי האבנים שהם האנשים שמתקבצים אצל 
הצדיק בבחינת "תשתפכנה אבני קודש" שהם נפשות ישראל, וראה איך כל אדם 
שמתווסף מעלה המספר ומכפילו מה שאין לשאר, כי המספר האחרון שהדגמנו 
הוא רק מה שנעשים צרופים על ידי 14 נפשות המתקבצים אצל הצדיק הגדול, 
ותעמוד  והבן  נפשות  ה14  לעומת  נפשות  ה13  לצרופי  כביכול  ערך  שאין  מה 
עולים  צרופים  כמה  חשוב  כי  ראשך  שערות  תסמרנה  לך  שכל  ואם  משתומם 
יכול  יהודי מכפיל הצרופים מה שאין השכל  וכל  כאשר מתקבצין כמה אלפים, 
כי  והבן  המספר,  לזה  להגיע  יספיק  לא  שנה   120 יספור  אדם  אם  וגם  לחשוב 
בזה תלוייה כל גאולת ישראל וכל יהודי יכול להביא את הגאולה כשמגיע לזה 
הצדיק כי יכול להמשיך על כמה מאות ואלפים יהודים שנמצאים במקומות נידחים 
הרהורי תשובה במקומם, ולכן אוי לו ולנפשו מי שמונע נפש אחת מלהגיע לזה 
בדבור  לנו שום השגה  אין  כי  קטן,  דבר  וזהו רק  הכל,  יכול לקלקל  כי  הצדיק 
חול של ר' נחמן כל שכן ראש השנה, וכמו שאמר ר' אברהם ב"ר נחמן יהי רצון 
שאזכה אחרי האלף ה-8 להבין דיבור חול אחד של ר' נחמן מברסלב, אז כל שכן 

ראש השנה שאמר ר' נחמן שהוא עולה על הכל והבן היטב .!

מטרוויצע  שהמגיד  היה  כך  שהיה  מעשה 
הצדיק הקדוש הרב הגאון הרב רבי יקוטיאל 
טוב  שם  הבעל  מתלמידי  )שהיה  ז"ל 
 70 בן  לערך  היה  נחמן  לרבי  וכשהתקרב 
ורב על כ84 עיירות, ורבי נחמן לערך בן 17 
חזק  בהתקשרות  ומקושר  מקורב  היה  שנה( 
לרבינו ז"ל וחותנו של המגיד הרב רבי  יצחק 
אייזיק ז"ל היה למדן מופלג מאוד אך לא היה 
מהחסידים רק מהלומדים הכשרים והישרים, 
ולפי שהיה חתן המגיד ז"ל וראה איך שחתנו 
מפליג ומפליא מאוד את רבנו ז"ל בהשגותיו 
הקדושים בנגלה ובנסתר, ואף על פי כן מרבי 
יצחק לא ראה שום התפעלות וזה היה מחמת 
שר' יצחק היה מיוחס גדול ולמדן גדול ויפה 
תואר וכו', אך פעם אחת ִדבר המגיד ז"ל עם 
חתנו כל כך עד שאמר לו שכפי שחתנו היה 
לו דוד שדר סמוך לזלאטיפאלי, תסע לדודך 
על  לתהות  ז"ל  אדמו"ר  לבית  גם  ואגב תסע 
ונסע  ז"ל  המגיד  חתנו  לדברי  ונתרצה  קנקנו 
מלובש  והיה  לרבנו  כן  גם  יסע  ואגב  לדודו 
במלבושים נאים כדרך תלמיד חכם ומקל נאה 
בידו, וכשבא לעיר רבנו ורבנו כבר ראה וידע 
כל זאת ברוח קדשו, ורבי יצחק לא ידע היכן 
גר רבנו ושאל והראו לו מקום רבנו ז"ל, ומבית 

רבנו היו חלונות לחצר ובעת שהאברך הנ"ל 
שאל לדירתו עמד רבנו ז"ל נגד החלון וראה 
הדלת  ז"ל  רבנו  סגר  דירתו,  על  איך ששאל 
מבפנים בכוונה ועלה למעלה, ובא רבי יצחק 
לדלת והנה סגור, ודפק כמה וכמה פעמים עד 
רוצים  אם  לו  ואמר  הדלת,  את  רבנו  שפתח 
לתהות על קנקני צריכים לדפוק כל כך הרבה, 
ונבהל רבי יצחק מאוד היכן יודע הוא שבאתי 
בשביל זה ואגב נתן לו שלום ונטל רבנו את 
המקל מידו וסגר את הדלת ואמר לו: בוודאי 
מקל יפה הוא זה, אך יש לו שני ראשים, שני 
קצוות ויכולים להטות אותו לימין)לטוב( וכו' 
וחס ושלום גם להיפך)לרע( ורבנו גנח ואמר 
גם כעת יבוא אחד לבחון אותי? הלא "ומטה 
נטיה  שום  בלי  השם  ברוך  בידי"  האלוקים 
חס ושלום)כלומר שביטל הבחירה(,.... ואמר 
לו רבי יצחק מעתה אני מבין מה שחמי הוא 
המגיד ז"ל מתפעל ומתפאר לפני תמיד שהוא 
מקורב להאוצר הטוב ולא הבנתי כוונתו וכעת 
הלשון  בזו  רבנו  לו  וענה  בעצמי  רואה  אני 
"אני האוצר של היראת שמים", וענה לו רבי 
להקב"ה  לו  "אין  אומר  הגמרא  הלא  יצחק 
בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים")שהוא 

הטוב הגנוז לעתיד לצדיקים( ! - )טובות זכרונות(

"ָּדא ֵעץ ַהַחִּיים ּוֵבּה ''ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים'' ְוָדא מֶׁשה ָמִׁשיַח ְּדִאְתַמר ֵּבּה ''ּוַמֵּטה ָהֱאלִקים ְּבָיִדי'' ַמֶּטה ָּדא ְמט''ט, ִמִּסְטֵרּה ַחִּיים ּוִמִּסְטֵרּה ִמיָתה ַעד ָּכאן 
ְלׁשֹונֹו. ְוֶזה ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשנּו ַהְינּו ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֶׁשִּיְדֶחה ָהָרע ְלַגְמֵרי ְוַנֲעֶׂשה ֻּכּלֹו טֹוב ֶזהּו ְּבִחינֹות מֶׁשה ָמִׁשיַח, ְּדִאְתַמר ֵּבּה ''ּוַמֵּטה ָהֱאלִקים 
ְּבָיִדי'' ַהְינּו ֶׁשָהָיה ְּבָידֹו ַלֲהפך ]ֵמַרע ְלטֹוב[ ּוַמֵּטה ָּדא ְמט''ט, ִמִּסְטֵרּה ַחִּיים ּוִמִּסְטֵרּה ִמיָתה ִּכי מט''ט הּוא ְּבִחינֹות ִמְׁשָנה, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחינֹות ֵׁשֶׁשת ְיֵמי 

ַהחֹל ֶׁשֵהם ְּבִחינֹות ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשֶנה ֶׁשְּכלּוִלים ִמִּׁשָּׁשה ְּבִחינֹות ָּכֵׁשר ּוָפסּול ָטֵמא ְוָטהֹור ָאסּור ּוֻמָּתר ַּכּנֹוַדע." )ליקוטי מוהר"ן תורה עט(
הינו כי  מי שהוא צדיק גמור אזי הוא בבחינת משה משיח שבידו וכחו להפוך כל הרע לטוב, בחינת "צדיק כתמר יפרח", תמר מלשון תמורה שממיר 
כל הרע לטוב ובידו להפוך העבירות לזכויות, וכשאדם לומד תורה שבה עץ חיים ועץ המוות אזי חייב לקשר עצמו לצדיק שהוא בבחינה הזו ואז יוכל 
להפריש לו בכח הצדיק דרך אמת כי אם לא יוכל להכשל מאוד, וזאת רק יראה לעתיד לבוא כי אז "עולם הפוך ראיתי", כי יבוא אדם שכל ימיו למד 
תורה וכשיעלה למעלה יראה שהוא כל ימיו היה מלא פגמים ובעל גאווה, וכמו שבא אחד לבעל שם טוב וכובעו היה עקום אמר לו הבעש"ט עוד כמה 

דפי גמרא תצטרך ללמוד בכדי שיפול לך הכובע לגמרי מהראש. )כי כל פעם שהיה לומד היה דרכו להטות הכובע מגאווה שלמד(

 "ומטה האלקים בידי")שמות יז(

פדיון שבויים - הפדיון הגדול

*ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה הֹוי רֵֹעי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו רִֹעים אֹוָתם ֲהלֹוא 
ַהּצֹאן ִיְרעּו ָהרִֹעים: פרש רש"י: את עצמם היו מענגין מממון 

חבריהם אשר תחתיהם, והיו מנהיגים עצמן ולא את הצאן.
ַהּצֹאן ֹלא  ִּתְזָּבחּו  ַהְּבִריָאה  ִּתְלָּבׁשּו  ַהֶּצֶמר  ְוֶאת  ּתֹאֵכלּו  ַהֵחֶלב  *ֶאת 
ִתְרעּו: רש"י: היו עוסקין לענג נפשם וגזלו עשירי העם ולא 

חששו בתקנת יתר העם.
ֹלא  ְוַלִּנְׁשֶּבֶרת  ִרֵּפאֶתם  ֹלא  ַהחֹוָלה  ְוֶאת  ִחַּזְקֶּתם  ֹלא  ַהַּנְחלֹות  *ֶאת 
ֲחַבְׁשֶּתם ְוֶאת ַהִּנַּדַחת ֹלא ֲהֵׁשבֶֹתם ְוֶאת ָהאֶֹבֶדת ֹלא ִבַּקְׁשֶּתם ּוְבָחְזָקה 
ְרִדיֶתם אָֹתם ּוְבָפֶרְך:רש"י:רק משלתם בכדי שיעשו מלאכתכם. 
ורדיתם-הינו שיסרו אותם בשליטתם וממשלתם, ובחזקה)בלא 
אמונה, כחי ועצם ידי( הקשו בקושיא והלכה)ת. זוהר(, והכל 

בשביל כבודם הינו שיהיו מצויים תחתם, תחת ידם.
*ַוְּתפּוֶציָנה ִמְּבִלי רֶֹעה ַוִּתְהֶייָנה ְלָאְכָלה ְלָכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַוְּתפּוֶציָנה: 
רועה  מבלי  מנהיגים  הרבה  אצל  מפוזרים  ישראל  פירוש: 
רעות  חיות  הינו  השדה  חיית  שנקראים  מנהיגים  ביד  ,הלכו 

)הרבה מנהיגים שהם הצאן, מבלי רועה(.
*ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ִאם ֹלא ַיַען ֱהיֹות צֹאִני ָלַבז ַוִּתְהֶייָנה צֹאִני 
ְלָאְכָלה ְלָכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵמֵאין רֶֹעה ְוֹלא ָדְרׁשּו רַֹעי ֶאת צֹאִני ַוִּיְרעּו 

ָהרִֹעים אֹוָתם )רעו עצמם להשמין בשרם( ְוֶאת צֹאִני ֹלא ָרעּו:
*ֲאִני ֶאְרֶעה צֹאִני)אשגיח בתקנתם( ַוֲאִני ַאְרִּביֵצם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה:
*ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶהם רֶֹעה ֶאָחד ְוָרָעה ֶאְתֶהן ֵאת ַעְבִּדי ָדִויד)מזרע דויד( 
ִיְהֶיה ָלֶהן ְלרֶֹעה: רש"י: שהוא לבד יהיה  הּוא ִיְרֶעה אָֹתם ְוהּוא 
המושל והשליט עליהם-"רעה אחד")עם האותיות( גמטריה נחמן 

בן פיגא !!

רועי ישראל באחרית הימים )יחזקאל לד(

לתרומות והזמנות: 054-3372028

השבת אבידה: נמצאה השכינה הקדושה כל הרוצה לקבלה ניתן לפנות לכתובת מוצא האבידה: אומן)אוקרינה(. המוצא- רבי נחמן מברסלב


