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עזרת השם נמשיך לעסוק במעשה הראשון בסיפורי מעשיות שנקרא המעשה  ב
ה נמשיך להתקדם, “ נזכיר בכלליות את מה שדיברנו ובע   -מאבדת בת מלך  

מעשה במלך אחד, שהיו לו ששה בנים ובת אחת. ’ רבינו מתחיל את המעשה כך:  
ואותה הבת היתה חשובה בעיניו מאד, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאד. 
פעם אחת היה מתועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה ברגז עליה, ונזרקה מפיו דבור: 

בהמשך ‘  שהלא טוב יקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו היכן היא.. 
 הסיפור אנחנו נראה שבאמת כמו שהמלך גזר: שהלא טוב יקח אותך, כך באמת קרה.

נזכיר בכלליות את עומקם של הדברים כי הכלל הוא 
שהסיפורי מעשיות נאמרו בדרך משל, רמז וסוד על עניינים 
מאוד עמוקים בהנהגת העולם, לכן תמיד אנחנו צריכים 
להתבונן מי הם הדמויות ומה בעצם רבינו רוצה למסור לנו, 

נתן אומר שעם כל זה, זה עדיין כטיפה מן הים כי הדברים ‘ ר 
ה בעצמו, “ מאוד עמוקים. בפשטות המלך זה הקב -מאוד 

והבת שהיתה חשובה בעיניו מאוד זה נשמות ישראל בשתי 
בחינות, צד אחד זה נקרא השכינה ומה שקשור להבנה שלנו 

יש כלל בספרי הקבלה   -זה מדבר על נשמות ישראל  
והחסידות שכל מה שנאמר בשכינה נאמר גם בנו מכיוון 

א שכל הסודות “ שאנחנו נקראים ענפים של השכינה, ז 
י הקדוש ושאר הצדיקים “ שהזוהר הקדוש ורבינו האר 

מגלים על עניין השכינה, הכל בעצם נאמר גם עלינו ואנחנו 
צריכים לדעת איך ללמוד את זה ולהבין דבר מתוך דבר. 
למעשה פה רבינו אומר לנו כלל שהוא יסוד כל בריאת 
העולם: על הבת מלך שזה השכינה וזה גם אנחנו בעצמנו, 
 נגזרה גזירה: שהלא טוב יקח אותך. דיברנו על היסוד 

ה ברא את מציאות הרע, את מציאות “ הזה שלמעשה הקב 
 העולם הזה, את ההסתרה ואת הקושי בהתמודדויות, 
 מצד אחד אנחנו רואים צער מצד שני תאוות ומלחמות 

 רשיש בעולם הזה וכל זה למעשה זה גזירת המלך, כמו שרבינו אומר שהמלך בעצמו גז 

ה גזר את כל זה בשביל השכר, בשביל הבחירה ובשביל העבודה כי העולם הזה “הקב
נקרא עולם העבודה, וכדי שאנחנו נבנה למעשה את מציאות הנצח שאז יהיה השכר 

לכן כל זה   -ה ברא בעצם את כל המציאות הזאת  “ על העבודה שלנו, לכן הקב 
למעשה לטובתנו. בשבוע שעבר דיברנו על נקודה שהשבוע נסתכל עליה בעוד היבט, 
כשהמלך התוודע עם אותה בת ואמר לה: שהלא טוב יקח אותך, למעשה זה קרה 

גזר שיהיה לא טוב בעולם, אנחנו  ה “ בזמן בריאת העולם, בזמן בריאת העולם הקב 
 רואים את זה בפרשת בראשית: יש נחש, יש עץ הדעת טוב ורע, יש גזירה ויש איסורים 

 

למעשה כבר בבריאת העולם אנחנו רואים שהמלך אומר לבת שלו שזה השכינה וזה 
א שיש מציאות של הרע בעולם. בשבוע “גם נשמות ישראל: שהלא טוב יקח אותך, ז

שעבר עוררנו פה שאלה: אנחנו רואים שלפני שהמלך גזר עליה, הוא היה מחבבה 
ביותר והיה משעשע עמה מאוד והוא היה מתוועד איתה והיא היתה חשובה בעיניו, 

 ה, עוד “ א שיש קשר בין הבת לבין המלך, שזה בין נשמות ישראל להקב “ ז 
 האם יכול להיות כזה דבר? התשובה היא בוודאי שכן.   -לפני בריאת העולם  

 בוודאי שנשמות ישראל קיימות עוד לפני בריאת העולם ויש לדבר הזה הרבה ראיות.

ה ברא את “ שואל שאלה: באיזה אופן הקב ‘  בעל התניא ’ 
י טרקטורים? “ העולם? הכוונה האם הוא בנה את העולם ע 

ה ברא את “ חברה קבלנית? פטיש? אזמל? אלא הקב 
לקים יהי אור ויהי אור. אומר בעל -העולם בדיבור, ויאמר א

התניא שיש מדרש ידוע שאומר: ישראל עלו במחשבה 
א שלמעשה נשמות ישראל נמצאים במחשבה “ תחילה, ז 
אומר בעל התניא דבר פשוט: מה קודם,   -ה  “ של הקב 

מחשבה או דיבור? בוודאי שמחשבה קודמת לדיבור, אדם 
מדבר את מה שהוא חשב למרות שבדור שלנו יש הרבה 
דיבורים גם בלי מחשבה אבל זה לא כסדר הרגיל של הדבר. 
אומר בעל התניא שמכאן הראייה שישראל היו עוד קודם 
 בריאת העולם ובאמת יש בדבר הזה סוד מאוד גדול, 
ים על הנקודה  מדבר ת גדולות בקבלה ש  זה מערכו
 הזאת אבל בשביל ההבנה שלנו אנחנו רואים שזה 
 מה שרבינו רמז פה במעשה, עוד לפני שהמלך אמר 
שהלא טוב יקח אותך ונהיה ברוגז וכל המהלך הזה שזה 
בריאת העולם, יש מציאות קודמת שבה הבת מסתדרת עם 
האבא, המלך, ברוך השם יש בניהם קשר מאוד טוב. 
בפשטות מה שדיברנו בשבוע שעבר זה שהיה שלב שבו 

ה, בתענוג “ היה שלב לפני הבריאה שכל נשמה יהודית היתה בקשר שלם עם הקב 
שלם, באושר שלם, בשמחה שלימה בלי שום חיסרון, כל זה כבר היה קיים ובבריאת 

אנחנו היינו בשלמות   -העולם הפסדנו את זה כדי שנחזור לשם מתוך עבודה  
ה גזר שנפסיד את השלמות הזאת וירדנו לעולם הזה. הזוהר הקדוש כותב “ והקב 

עדן ומראה לה את כל -ה מראה לה את גן “ שלפני שהנשמה יורדת לעולם, הקב 
התענוגים ואת כל השכר אם תזכה להתנהג בסדר בעולם הזה ולאחר מכן הוא אומר 

הגאון מוילנא  -לה: עכשיו תשבעי לי שתתנהגי בסדר והוא שולח את הנשמה לעולם 
 ה מראה לנשמה את כל התענוגים האלה לפני שהיא באה לעולם?“שואל: מדוע הקב
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אומר בעל התניא שברגע שאדם חווה חוויה מסויימת אז הוא לעולם לא שוכח את 
הדבר הזה בנפש שלו, לטוב וגם לצד השני, לדוגמא אם ילד בן שלוש או ארבע נבהל 

כ “ מאוד מכלב אז הוא ישכח את זה אבל הרושם הזה מלווה אותו לכל החיים, בד 
שנה הוא מיד יזדעזע אפילו שהוא לא יזכור והוא   03כשילד כזה יראה כלב גם אחרי  

 לא יודע למה מכיוון שמה שאדם חווה בלב ובנפש שלו זה לעולם לא נשכח ממנו, 
גם בצד הטוב. אדם חווה איזה חוויה טובה, אפילו שהוא לא זוכר אותה כרגע זה 

כ קשה, אדם רוצה לחזור בתשובה “ חקוק בנשמתו, בדרך אגב לכן התשובה היא כ 
ואז במקרה הטוב פעם בחודש קופץ לו איזה זיכרון לתוך הראש והוא לא מבין מאיפה 
 זה בא, הוא נמצא בתפילה או בשדה פתאום הוא רואה סרט והוא לא מבין מי 
מקרין את הסרט הזה, פתאום הוא רואה סרט מלפני חמש עשרה או עשרים שנה. 
 לפני כמה זמן אמר לי יהודי בן שישים שיודע את כל היסודות האלה: כזאת 

 ןשנה?? אמרתי לו: אתה רואה שכ   24חוצפה וכזאת רשות יש לו להזכיר לי סרט מלפני  

כל דבר שאדם חווה זה קיים אצלנו, הרושם של זה לא 
נשכח מאתנו. אומר הגאון מוילנא דבר נפלא מאוד: 

ה מראה לנו את כל התענוגים ואת כל השכר לפני “ הקב 
שהנשמה באה לעולם כדי שזה יתן לנו כוח להילחם כנגד 

ר בעולם הזה, האמת כבר קיימת בתוכנו. כשבאים “ היצה 
 ה, “ ואומרים ליהודי: אתה יודע זה טוב להיות עם הקב 

אז אם יש לו זכות והוא מיד יאמין לזה כי זה קיים בתוכו. 
לכן יהודי שמדבר הרבה נגד התורה, האמונה והדת זה 
פשוט בגלל שיש לו בעיה מאוד גדולה עם עצמו, יש לו 
מלחמה מאוד גדולה עם עצמו, מצד אחד הוא זוכר את כל 

ה ומצד שני הוא רוצה את “ הטוב של להיות עם הקב 
 תאוות העולם הזה והוא לא מסתדר עם זה אז הוא 
יכחיש את התורה כדי שאני אלך אחרי   אומר: אני 

רבינו אומר לנו שהיה מצב של שלמות וזה קיים בתוכנו 
בתור זיכרון ורושם, עכשיו באנו לעולם, המלאך נתן לנו 
מכה על הפה ושכחנו מהכל, כשגדלנו שידרנו לנו בגלים 

-תאוות -מגנטיים בכל חלל האטמוספרה: תאוות -אלקטרו
תאוות. הזיכרון של הטוב השלם נמצא בתוכנו וזה מה 

ל שלא נברא האדם אלא להתענג על “ שאומר הרמח 
אין תענוג כזה, יקחו את כל תענוגי העולם הזה  -השכינה 

סוף משנייה אחת עם הטוב -ויעשו מזה תרכיז ותמצית וזה לא מגיע לאחד חלקי אין 
של זיו השכינה. אז יש מציאות שלימה שקיימת בתוכנו ואנחנו ירדנו למציאות 

 

ה נסתכל בכמה “ אנחנו בעצם נלחמים לחזור את הטוב שאנחנו יודעים ממנו. בע 
היבטים על כל הנקודה שדיברנו עכשיו. למעשה עיקר החיות של האדם מתגלית 
בשתי בחינות כלליות ולמעשה אפשר להגיד שזה שלוש בחינות. אם נסתכל בסופו 
של הדבר המציאות של האדם זה לא במה שקורה לנו בחוץ אלא במה שקורה לנו 

בחינות עיקריות  4בפנים. המציאות האמתית של האדם זה מה שקורה בתוכו, יש לנו 
שזה המהות של האדם שזה המחשבה שזה המוח והרגשה שזה הלב. אם אנחנו 
נתבונן כל העולם בעצם רוצים דבר אחד וזה הרגשה טובה. הרגשה טובה זה שמחה, 
אושר, מנוחת הלב, אהבה וכן הלאה. אחד מאמין שהוא ישיג את האושר והשמחה 
במיליון דולר בעובר ושב במנהטן, אז הוא עושה מסירות נפש על השמחה, רק שהוא 
מאמין שהאושר והשמחה זה מיליון דולר בעובר ושב במנהטן. יש אדם שמאמין 

 כולם מחפשים את האושר והשמחה.. -טבע בנפאל -שהאושר והשמחה זה במסיבות

כל אחד מאמין שהאושר נמצא באיזה התלבשות פה בעולם הזה, אחד חושב שזה 
הממשלה וכן הלאה. התורה -וילה בקיסריה, אחד חושב שזה להיות סגן ראש 

והצדיקים גילו לנו שבאמת אין אושר, שמחה ומנוחת הנפש האמתית אלא רק 
ההתענגות על זיו השכינה. למעשה מה שבאמת אנחנו מחפשים זה את הלב שיהיה 

ן רבינו שואל שאלה: אנחנו רואים שהעולם הזה הוא “ במקום הנכון. בשיחות הר 
עדן -כולם, אבל איפה נמצא העולם הבא? רבינו אומר תשובה נפלאה לדבר הזה: הגן 

אנשים שיושבים ביחד ואוכלים את אותו אוכל על אותו  4יש  -והגהינום נמצאים פה 
 עדן ואחד נמצא בגיהנום, אם הלב רגוע, שמח ומאושר -שולחן, אחד נמצא בגן 

וכן הלאה אז -אז עכשיו אדם בגן   עדן, אבל אם אדם כועס, עצוב, מקפיד 
 הוא נמצא עכשיו בגיהנום. הגיהנום זה להיות עצוב, לכעוס ולהיות כל היום בחרדות.. 

למעשה ההרגשה של הלב של האדם זה למעשה מציאות האמתית של האדם, מה 
שאדם חושב ומרגיש שם זה נקרא המציאות האמתית שלו, לפי זה נתבונן: כשהבת 

ה “ מלך הכוונה לנשמות ישראל היו בשעשועים של הקב 
ובטוב השלם זה אומר שהלב שלנו היה בהרגשה שלימה 
של טוב ושל אושר שלם בלי שום חיסרון, זה היה המצב. 
אחרי זה נגזרה הגזירה של הלא טוב יקח אותך וירדנו 
לעולם הזה, הלב בעצם ירד להכיר את העולם הזה ואת 
ההרגשות של העולם הזה שמלאים בחסרונות, לכן בתוך 
המציאות שלל עולם הרגש יש מקום שלם ומתוקן וזה 
הצד הטוב של ההרגשות של הלב ולעומת זה יש את הצד 

העבודה שלנו זה לזכות להוציא  -של הלא טוב יקח אותך 
את הלב שלנו מהלא טוב ולהאיר אותו ולחבר אותו עם 

בלב יש את החדר השמאלי ויש את החדר הימני, הלב זה 
בעצם המשאבה של כל הדמים שיש באדם, הוא מנקז 
ומנקה את הדמים, בצד הימני זה הדמים הנקיים ובצד 
השמאלי זה הדמים העכורים וזה מלמד אותנו שיש 
רגשות מצד ימין טובים וחיוביים שבאמת נותנים לנו את 
האושר והשמחה ויש רגשות שזה בעצם הכל דמים 
עכורים וזה הכל בא מהרע. אחת העבודות הגדולות ביותר 
שלנו וכמעט כל התורה מכוונת לזה: שנזכה לתקן את הלב 
שלנו, הכוונה להרחיק מאתנו את הרע שיש בלב. עכשיו 
נתבונן מה הטוב ומה הרע שיש בלב: נתחיל מהחלק הרע 

עיקריות ומשם מתפשט הכל, זה נקרא אבות. השלוש ‘  נק   0שבלב, למעשה יש  
 .עצבות וייאוש0 ת.פחד וחרדו4.כעס והקפדה 1רגשות שבאים מצד הרע והקליפה זה: 

.כעס 1למעשה הגלות של הלב שהלא טוב יקח אותך זה בשלוש הנקודות האלה:  
זה בעצם כל הכוח של היצר הרע   -.עצבות וייאוש  0.פחדים וחרדות  4והקפדה  

העבודה שלנו זה להרחיק את הרע מהלב, הכוונה   -להעכיר לנו את המציאות  
להרחיק את הרגשות השליליים מהלב שלנו כי בעצם כל הנפילות, כל הייסורים וכל 
מה שקרה לאדם זה בגלל שושלת הנקודות האלה, זה שלושה חצים שהמלך האכזר 

מ( ירה בבת מלך )נשמות ישראל(. ברגע שאדם מתרחק מהתורה אם זה בדרך “)הס
התאוות והמידות רעות הנזק הגדול זה שהיצר הרע מזריק לנו את השלוש מידות 
האלה לתוך הוריד. ככל שאדם נופל כך הוא נופל לחרדות לכעסים והוא נהיה עצוב, 
כל השורש בא מהבחינה הזאת. כשאדם נופל לתוך התאוות של העולם הזה הוא 

זה הרע   -מאבד את הלב שלו, הכוונה שהלב שלו הופך להיות כועס, עצוב ומפחד  
שיש לנו בלב. רבינו אומר שכל הכוח של היצר הרע זה מההסתרה, הכוונה מההסתרה 

 
 



 

נותן לנו מחדיר ומעצים את הרע שבתוך הלב שלנו, לכן אדם  ר “ הרעל שהיצה 
זה   -שנכשל בעבירות הופך להיות מסכן כי הוא כועס, עצבני, בחרדות וכן הלאה  

למעשה העבודה שלנו בבחינה של להחזיר את הבת מלך למקום שבו היא היתה 
במלכות, הכוונה לדחות את הרע מהלב ולתקן את הלב שלנו וממילא מתחיל להאיר 

שורשים   0שורשים לרע צריך להיות כנגד זה    0בתוך האדם החלק הטוב. אם יש  
כשאדם זוכה להפוך את החלק הזה לטובה,   -לטוב. כנגד הכעס זה סבלנות ורחמנות 

 כ כעס והקפיד עליו, פתאום הוא אומר: “ פתאום הוא יגלה שאותו אדם שהוא כ 
איזה טיפש הייתי, תראה איזה מסכן הוא. אתמול כשהיה לי כעס בלב רציתי להרביץ 
לו ולהרוג אותו, היום אני מבין שהוא מסכן בזה שהוא מתנהג לא בסדר אז מה הוא 

מי שיודע היום יותר מחמישים אחוז במדינת ישראל לוקחים תרופות הרגעה נגד 
פחדים וחרדות. המידה והטוב שכנגד פחדים וחרדות זה ביטחון, שאדם מרגיש שיש 

בעל הבית לעולם. דוד המלך אומר: גם כי אלך בגיא 
צלמות לא אירא רע, למה? כי אתה עמדי. כשאדם יודע 
וחי בלב את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, זה 
למעשה מה שעומד כנגד הפחדים והחרדות, יש לו את 
שלוות הנפש, הוא יודע שעל כל דבר ודבר יש השגחה 

ושלום צריך לקרות משהו גם -ה שומר, וגם אם חס “והקב
זה לטובתו. הביטחון מוליד בתוכו גם את הנקודה הזאת 
 שבכל מקרה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובתי, 
   

מה עומד כנגד עצבות, ייאוש ומרה שחורה? שמחה. כתוב 
כשאדם זוכה לקבל הארה ממקומו של ‘, עז וחדוה במקמו’ 

ה, הכוונה לאמונה שזה ההתחברות במקומו של “ הקב 
זה “ הקב  ן של הלב  ה אז שם יש שמחה. אז התיקו

הסבלנות והרחמנות כלפי הזולת שזה הפך מידת הכעס, 
השמחה שזה הפך העצבות והביטחון שזה ההפך של 
הפחדים והחרדות. היום כמעט כולם נמצאים בגלות הזאת 
שנקראת גלות הלב, זה הבחינה שעולם הרגש שלנו נמצא 

אני דומה ’ ן שרבינו אומר:  “ בגלות. יש שיחה בחיי מוהר 
כמי שהולך יומם ולילה במדבר, וחותר ומבקש לעשות 
ממדבר ישוב. כי בכל אחד מכם בלבו מדבר שממה מאין 

כ קוצים, זה מרמז על “איזה צמחים יש במדבר? בד‘ יושב
השלוש מידות הלא טובות שבלב ורבינו אומר: אני רוצה לעשות מהלב שלכם מקום 
יישוב ולהפריח אותו בדיוק במידות ההופכיות. מובא בספירם הקדושים שעיקר 

 .תיקון הדורות שלנו זה הלב, להבדיל בין דורות קודמים שיותר היה להם תיקון השכל.

 

זה לא שאין לנו פה תיקון המחשבה, החוכמה והדעת, אלא הדגש העיקרי זה הלב. 
מאוד בעניין של הלב של התאווה ופה -הבירור שלנו נמצא פה בעולם הזה מאוד 

ה נתן לנו וזה סוד העקבתא דמשיחא. הבירורים “ אנחנו מבררים, זה הבירור שהקב 
של העקבתא דמשיחא זה בירורי הלב והשורש של הבירורים בלב זה השלוש נקודות 
שהזכרנו, השורש של הרע זה כעס, פחדים ועצבות. השורש של הטוב זה שמחה, 

לקים. איך אנחנו זוכים להעלות את הלב -ביטחון וסבלנות וזה לעומת זה עשה א 
בגלות? רובנו ככולנו נמצאים בתוך הגלות הזאת ואדרבה גם משמיים מעבירים 

 מאוד -אותנו בבחינות האלה ונותנים לנו את הניסיונות האלה לכן זה מאוד 
 חזק ועוצמתי הניסיון הזה בדור שלנו. הכלים שלנו לתקן את זה ולהעלות את זה, 
 זה התורה והצדיק. יש הרבה אמונות דתות ופילוסופיות בעולם וכל אחד 

הצדיקים למעשה מלמדים אותנו דרך התורה איך לתקן את הלב שלנו לכן הפתרונות 
אפשר לתקן את הלב בלי -האמתיים חייבים להיות בתוך התורה. אם נשים לב אי 

לחבר אותו עם הקדוש ברול הוא, למשל אדם עצוב כי הוא הפסיד משהו או כי הוא 
איבד מישהו קרוב, עכשיו הוא סובל עצבות מהנקודה הזאת אז איך אפשר לנחם 
ולרפא אדם במציאות הזאת? אם זוכים לחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא ובעצם 

ה כוללת את הכל, את מה שהיה מה שהווה ומה שיהיה, ויש לנו “ ההנהגה של הקב 
הבטחה שבעצם הכל יחזור לקדמותו ולטוב השלם ואז אדם מבין שגם מה שציער 

ככל שאדם  -אותי והעציב אותי פה זה גם איזה תהליך שמוביל אותנו לשלמות שלנו 
יודע את זה יותר ככה הוא יכול יותר לרפא את עצמו אחרת יש דברים שאין להם 

י “ רפואה. לכן הכלל והיסוד הוא שכלל שאנחנו יותר זוכים להתחבר עם התורה ע 
 העצות והדרך שהצדיקים מלמדים אותנו, בזה למעשה אנחנו זוכים לכל השלמויות..

 

הרבה פעמים שואלים אותי אנשים שעוברים תהפוכות בלב ובנפש: אפשר 
להתרפא? צריך לדעת שמהכל אפשר להתרפא, אין דבר 
שיהודי לא יכול לרפא, כי כל הבעיות נולדו ממציאות 
העולם, אנחנו קשורים למשהו שהוא מעבר לעולם, אנחנו 
נמצאים מעל לעולם הכוונה בשורש ובפנימיות שלנו. 

ה וברגע שאנחנו זוכים להתחבר “אנחנו מחוברים עם הקב
ה באותו זמן “ עם השורש ועם המקור שלנו שזה הקב 

אנחנו למעשה ממשיכים רפואות על הכל ואז הכל אפשר 
 לתקן והכל אפשר לרפא, לכן הדרך  להחזיר את הבת 
 מלך אל ארמון המלך שזה להחזיר את הלב שלנו שנמצא 

י התורה והצדיקים. למה התורה “בלא טוב, אל הטוב, זה ע
ע  צר הר י ה י  כ ה  יק פ ס מ ורה לא  ת קה? ה י ספ מ  לא 

 יכול להטעות אותנו בלימוד התורה, יש לו כוח ורשות לזה

ברגע שהיצר הרע מטעה אותנו אנחנו לא יכולים ללמוד 
את התורה בצורה הנכונה שתלמד אותנו איך להגיע 
לתיקון שלנו, לכן אנחנו צריכים את הצדיקים שהם ילמדו 
ויחברו אותנו בחזרה בדרך הנכונה. רבינו אומר במעשה 

קארט שזה -שיש כזה דבר שנקרא לאנד ‘  מבעל תפילה ’ 
מפת העולם, והבעל תפילה שמרמז על הצדיק, ראה את 

קארט ושם רשום כל הדרכים שעולים מארץ -הלאנד 
קארט זה ההשגה של הצדיק, שהצדיק -לשמיים. הלאנד 

יודע את כל הנשמות מיום בריאת האדם ועד הסוף 
האחרון והוא יודע את כל הדרכים שלהם ואיפה אנחנו נמצאים והוא יודע איך 
להעלות אותנו בחזרה אל המקום שלנו, לכן ברגע שאדם זוכה להתחבר ולהתקשר 
 עם הצדיק הוא זוכה שהצדיק יתחיל להוליך אותנו בדרך להגיע לתיקון השלם שלנו.. 

למעשה בדור שלנו שיש הסתרה ויצר הרע וכזה בלבול תשימו לב שעיקר הבלבול זה 
בלב, עיקר העוצמה והמוקד של הבעיות זה בלב ואז אנחנו לא יודעים איך להנהיג את 
עצמנו נכון, כי גם אם יגידו לנו דבר נכון והלב שלנו לא מתחבר עם זה, זה לא יעזור. 
הרגשות והרצונות של הלב מניעים אותנו נגד השכל שלנו, לכן צריך צדיק כזה שידע 

קארט ושל צדיק -איך להאיר לנו במקו שבו אנחנו נמצאים וזה הסוד של הלאנד 
האמת שיכול להוליך כל יהודי ויהודי מהמקום שבו הוא נמצא זזה נקרא הארץ, אל 
המקום של התיקון שלו זה שזה נקרא שמיים. חוץ מצדיק האמת אף אחד לא יודע 

ה: התהפכו לך האותיות מאיוב “ כזה דבר, כתוב בספר איוב שאיוב  אמר להקב 
שמיים וכל החיים שלי עבדתי אותך, -ה: אני ירא “ לאויב? איוב טען טענה כנגד הקב 

 ה אמר לו: איפה “ איך יכול להיות שאקבל כאלה ייסורים? אולי התבלבלת? הקב 
 .היית כשיצרתי את הארץ? הכוונה איפה היית באדם הראשון? דבר כזה אתה לא יודע. 

 

איך אנחנו זוכים להעלות 

את הלב בגלות? רובנו 

ככולנו נמצאים בתוך 

הגלות הזאת ואדרבה 

גם משמיים מעבירים 

אותנו בבחינות האלה 

ונותנים לנו את הניסיונות 

-האלה לכן זה מאוד

מאוד חזק ועוצמתי 

הניסיון הזה בדור שלנו. 

הכלים שלנו לתקן את 

 זה ולהעלות את זה, 

 זה התורה והצדיק. 



: שלמה בן ראובן, יהודית בת שולמית, יצחק בן מסעודה, אביבה בת אסתר, גל יונתן בן אביבה, הילה בת מרים, רון בן אביבה, ליאור בת להצלחת
אהרון בן אילת, הודיה בת אילת, אהרון בן -חיים יהונתן בן שמחה, יוכבד בת רחל, נתן בן אסתר וב"ב, אוריאל ושרה עמרם, דביר -אביבה, יוסף 

פריחה, -חנה, אהובה שירה בת ציונה, אדל בת אורלי, דוד בן אורלי, שיראל בת סיגלית, סיגלית בת רבקה, אורטל בת שולמית, דבורה בת פני 
 שבע בת ימימה.-רחל בת עדינה, מירי מרים בת ניקול, בת-יונתן בן עדנה, אביעד בן כוכבה, אליז בת חביבה, הראל בן אליז, נחמן בן חנה, לאה

 

: שולמית בת גמאר, שוליקה בת מסעודה, יונה בת בניה, שמחה בת זינה, זהבית בת שרה, יוסף בן כרמלה, אודט בת מזל, נחשון בן לרפואת 
ברכה, אהרון בן סעדה, אדל בת אורלי, אורלי בת שרה, טובה בת כחילה, סעדה בת סוליקה, כרמלה בת מרים, עוזיאל בן פשירא, שרונה בת 

 רחל בת עישה, מסעודה קצב בת חוה, מירב בת רחל.-רחל, חיה-פרידה בת סוזן-שרה, הרב יוסף נתניאן בן שרה, אסתר בת רחל, תמר
 

-: ראובן בן סאלם, יעקב בן סעיד, נחמן בן יעקב, לבני בן יעקב, נחום בן יעקב, שלום בן אורה, לוי שאלתיאל בן שלום, יוסף לעילוי נשמת
חיים בן אברהם, רפאל בן עובדיה חבני, מתתיהו בן רחל, אפרים בן מנחם דב, מרים בת אירן, משה בן פסח, שרה בת ישראל אלטר, הרב 

מרים בת שני ורן, אדריאן בן לימור, שמואל בן יחיא ושרה, שלמה בן בניה, שרה בת לאה, מזל בת אסתר, יחיא -ישעיהו בן מזל, שירת 
סמי בן לאה, בנימין בן לאה, בועז בן רומיה, ארז בן דליה, ישראל בן יעקב גלס, אסתר בת רבקה, משה בן רחל, שמעון בן רחל, נדרה בת 

 יעקב מורי, אברהם בן לאה, שלמה אליהו בן אסתר.‘ גורזיה, יעקב בן פרחה, ניסים בן חפסיבה, משה דמתי בן שמחה, חיים בן ר
 ‘.כרם יהושע’ג הרב יהושע הכהן מחבר הספר “אביו של הרה -יחיאל פישל ‘ שמעון הכהן בן הגאון ר‘ לעילוי נשמת ר

 

 

לפני הרבה שנים מישהו שאל את אחד מזקני ברסלב: למה יגרע חלקנו? למה בדור 
ט “ י הקדוש לבעש “ שלנו אין צדיקים כמו שהיה בדורות הקודמים? היית בא להאר 

אותו אדם אמר: תראה איזה קל  -או לרבינו והוא מיד היה אומר לך את התיקון שלך 
זה, אני בא לצדיק, שומע את התיקון שלי וישר הולך ועושה את זה. אותו אחד 

ש אמר לו: אתה צודק, היום זה נדיר מאוד שתהיה כזאת מציאות, יש “ מזקני אנ 
הנהגה אחרת ויש בזה חיסרון אבל יש בזה גם מעלה. רבינו אמר: מי שזוכה להגיע 
אליי ולהתקשר איתי והולך בדרך של תפילה והתבודדות, אני כבר מנהיג אותו בכל 
הדרך. אנחנו לא יודעים את זה אבל ברגע שאדם מקושר לצדיק ואומר להשם: אני 
רוצה ללכת בדרך האמת, אז תדע שמה שקורה לך זה דרך האמת. נדיר מאוד להגיע 
לצדיק שיכול להגיד לך בדיוק מה התיקון שלך, מצד שני זה יותר קל. ברגע שאנחנו 
מאמינים לרבינו והולכים בדרך של רבינו אזי רבינו מוליך אותנו בדרך הזאת. כמובן 
שזה לא כמו שחלק חושבים: אני אסע בראש השנה רבינו ואחרי שקיבלתי את 

 הים, זה -התיקון שלי אחרי שאני נוחת אני נוסע לשבת עם כיסא נוח בשפת 
 ו. לא ככה. רבינו והוא פותח לנו את כל הדרכים, אנחנו רק צריכים להכנס בדרכים האל

 

י תפילה להשם: “ אז איך נכנסים בדרכים ובשערים שרבינו פותח לנו? בעיקר ע 
 תביא אותי לתיקון שלי, תקרב אותי אלייך ותעזור לי ללכת בדרך האמת. 
שהיצר הרע הזה לא יטעה אותך, העולם הזה הוא לא התכלית זה כלי וזה אמצעי 
 להגיע אל התכלית, אנחנו לא מבטלים את העולם הזה אבל אנחנו רוצים 

 ט “ פעם בא לבעש ‘:  ט “ שבחי הבעש ’ להשתמש בו נכון. יש מעשה שמובא בספר  
 ט “ ט מה התיקון שלו? הבעש “ רב של הרבה עיירות והוא שאל את הבעש 

אמר לו לעזוב את הרבנות ולהיות עגלון. הוא קיבל את זה והלך להיות עגלון. 
ט אמר לתלמידיו: אי אפשר לתאר כמה סיעתא דשמייא הייתה שהוא קיבל “הבעש

מפה אנחנו לומדים   -את העצה שלי אחרת הוא לא היה יכול להגיע לתיקון שלו  
 שאנחנו לא יודעים מה התיקון. בדור שלנו עיקר העבודה שלנו להגיע לתיקון זה 

 

במסכת ראש השנה יש סוגיה מעניינת שזה סוד מולד הלבנה. יש תנועה של 
הארץ, כולנו יודעים את זה. יש זמן שהירח גדל וקטן ויש זמן -השמש, הירח וכדור 

שעות שבהם אי אפשר לראות את הלבנה   14שעות. יש    42שבו הוא נעלם למשך  
עשרה שעות האלה יש מצב -הארץ, באמצע של השתים -משום מקום בכדור 

-הארץ עומדים בקו אחד ואז מה מתגלה בעצם כלפי כדור -שהשמש, הלבנה וכדור
הארץ? הצד האפל של הירח, שם בעצם כל הבירור. הנקודה האמצעית זה נקרא 
מולד הלבנה ואז בעצם מתגלה לנו הצד החשוך של הירח. כשאנחנו מתבוננים 

ה לנשמות “ במציאות הזאת, הרי הלבנה מרמזת על כל ההנהגה וההארה של הקב 
 ךישראל. שימו לב הצד האפל של הירח מלמד אותנו שיש זמנים אצל האדם של חוש

ל קראו למצב הזה שבו אנחנו רואים את הצד האפל של הירח: “ שימו לב איך חז 
ל קוראים לזה הלבנה “ המולד. מולד על שם הולדה, מה עתיד להיוולד פה? חז 

החדשה, מה שהיה עד המולד זה הלבנה הישנה עכשיו זה הלבנה החדשה, זה לא 
אותה לבנה? אלא עכשיו זה אור חדש לגמרי, תדע לך שכל מולד מוליד עכשיו 
השפעות חדשות, עולם חדש והארה חדשה. עכשיו הכל חדש, מתי המולד קורה? 
בראש חודש, כל ראש חודש מתחיל מהמולד. חודש זה חידוש או חדש, שימו לב כל 

י נמצא בנקודה של הצד האפל של הירח ולמה יש כזה דבר? “יסוד האמונה של עמ
כדי להוליד השפעות חדשות. שימו לב שכל הגויים אל יכולים להבין את הנקודה 
הזאת. כל הקליפה של הגויים נאחזת בנקודה הזאת שבגלל שיש צד אפל של הירח 
זה בעצם הוליד בתוכם: אכול ושתה כי מחר נמות, אין תקווה. אין התחדשות של 
העולם. אם העם שלי הגיע לכזאת קטנות וחושך אז אין תקווה לעולם. כל הנקודה 
שמבדילה ביננו לבין הגויים זה בדיוק הנקודה הזאת. לכן הנקודה של הטומאה 
העמוקה ביותר זה בצד האפל של הירח: האם אנחנו מאמינים ואנחנו יודעים 
שעכשיו עולם חדש הולך להיוולד שזה כל היסוד של היהדות או שאנחנו בעצם 

 

שמש בלי הלבנה זה תענוג ואור בלי צמצום, בלי עבודה ובלי לקבל את המלכות של 
השם, לכן נקודת התקווה והאמונה שלנו עומדת על הדבר הזה. ביהדות הצד האפל 

לכן   -של הירח זה שיא האמונה והתקווה ואצל הגויים זה שיא העצבות והדיכאון  
הצדיק כל הזמן מלמד אותנו כי מאוד חשוב לדעת: אנחנו מתחברים ברצונות 
ובמחשבה שלנו עם מהויות, הכוונה שאם אדם מאמין שכל הצד האפל של הירח זה 
מולד ועוד מעט בעצם תהיה פה הולדה חדשה וכל ההסתרה זה בשביל הולדה 
חדשה, זה בעצמו נותן לנו כוח עצום לעבור את כל מה שאנחנו צריכים לעבור אבל 
 אצל הגויים אין את הבחינה הזאת והם לא יכולים ולהתחבר ולהתקשר מצד עצמם..

 

הם   -למעשה כל הנצרות והאיסלם עומדים על הנקודה הזאת  
שלהם על  ת  נו את כל המהו , הם ב ים יואש מן מ הז  כל 

ה “ הייאוש. בעצם כל המהות שלהם שהם טוענים שהקב 
 ה לא מתאכזב “ התייאש מאתנו אבל התורה אומרת שהקב 

ה יודע את יצרנו והוא ידוע כמה “ הקב ‘,  לא איש אל ויכזב ’ 
קשה לנו. צריך לדעת שבדקות יש את כל הנקודה הזאת 

כל הבירור הזה נמצא בתוכנו, יש נוצרי קטן בלב שלנו  -בתוכנו 
ויש צדיק קטן בלב שלנו והמלחמה בין הצדיק לבין הנוצרי 
 שבנו זה מלחמה מאוד גדולה: האם הצד האפל של הירח 

 ו זה ייאוש? צריך לדעת “ זה הולדה של שפע חדש או ח 
 שכל הירידה וכל ההסתלקות זה הכל רק בשביל הולדה חדשה.

 


