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רבנו הקדושללמוד    מדי שבוע  זוכיםאנו   נובע  'ה  ,מתורת  נחל 

רצוןיהו,  'חכמה  קורמ מ ש  י  לשתות  נובע 'ה  מעיין  מינזכה   נחל 

    .  האמת דיקמצהאמתיות ולקבל את העצות  מקור חכמה',

 מדוע קורא משה לזקני ישראל, שאינם כהנים ולא עובדים במשכן 

ִמיִני" ְ יֹּום ַהש ּ שמיני למילואים, הוא ר"ח ניסן, שהוקם "פירש"י:    –"  ַוְיִהי ּבַ

ביום בו  מילואיםב.    "המשכן  ימי  רבנו  רק  שימש  שבעת  יום  הו  , משה 

משותף ממנו  שב  ,השמיני  רבנו  חלק  גדולכעובד  משה  ובחלק    , כהן 

ִמיִני" כתוב    ולכן  , השני עובד אהרן ְ יֹּום ַהש ּ   , למילואיםשמיני    -  " ּבַ

ה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניוהשמיני: "  ביום. וא' בניסןשהוא   ֶׁ ּוְלִזְקֵני      ָקָרא ֹמש 

ָרֵאל אהרון הכהן הוא קרא למילא     חזקהיש פה שאלה      ,"ִיש ְ

הרי    , זקני ישראל מה הם קשורים למשכן  , אךבניו כהניםוגדול  

כבר   הייתה  אז  בכהניםהעבודה  שכתוב  רק    , לכהונה   -"ראשון"  )כמו 

בכהנים  העבודה  הזה  ביום  כן    (שהתחיל  ישראל  נקראומה  לואם    ? זקני 

)למרות       מתוך דבריוזו  על שאלה  עונה    (א "ח  ע' תורה  )הקדוש   רבנו  

כמה יסודות גדולים בעזרת השם  שם  ונראה      ה(ת ו שהוא לא שואל א 

   ' שלנו.לעבודת ה

 יש שנים שנקרא שמיני שמונה פעמים 

שמיני   אותפרשת  פעמים  ה קוראים  הרבה  תורה  ספר  ב  הכי 

הרבי אמר  שכמו הרמז    פעמים(  8-ל יכול להגיע    "ל זהבחו)  .  אותה השנהב

חל  וזה כש  .  'שמיני את פרשת 'פעמים    שמונה  קוראיםש  ,מחב"ד

חג שביעי וגם ב   , של פסח  את הקריאהקוראים    )שאז,  ראשון של פסח בשבת

לפני ש אז יוצא      (ימים   8אז יש  לויות  ג שני של    טוביום  יש    "להרי בחו ש  ,פסח   של

'פעמים    3קוראים  פסח   ב ב)    'שמיניפרשת  וחמישי  ו   ,שבת מנחה  בשני 

בחג ראשון ובחג  שבת    ת במנח)   'שמיניב'בפסח קוראים פעמיים    (שלפני פסח 

  ,פרשת שמיני(  חמישי ובשבתובשני  )אחרי פסח  פעמים    שלושועוד      שני(ה

 . פעמים שמונה 'שמיני'קוראים  שנמצא 

'לפ"ז   ניסןנהיא    'שמיניפרשת  יסוד   ,משכת על רוב חודש  וזה 

ראש "החדש הזה לכם  ש  ,שאנו מדברים עליו כבר יותר מחודש

סן יש לו את נישכל חודש    ",חודשים ראשון לכם לחודשי השנה

חודש ראש  של    ,  הקדושה של  חודש  ראש  שהוא    12  כל בזה 

חודש  בלכן  ו  ,החודשים הרסן  ניכל  את  את  ושות  אמקבלים 

כי ,    גם לפרנסה שלו  אחדזה נוגע לכל  הדבר הו    .התמנותה

שעכשיו נלמד מדברת על העניין של כוח    )תורה ע'(  התורה הזאת

האמת  המושך )חזקת  .  לצדיק  הלכות  בקלוטי  מסביר  נתן  ור' 

וכל ההשפעות שיש   מטלטלין ד, ב(, שגם כל הממון והחפצים 

לאדם הכל הוא כפי כח המושך שיש לו מה שמקבל מהצדיק  

 שהוא יש לו כח המושך אל הכל. והרי שענין זה נוגע גם לפרנסה. 

 

 

 הקדוש של ר' נתן   ציונו

הרבה געגועים להיות אצל   כ"כיש לנו  הזכרנו את הצדיק ר' נתן  

כל כך    הלכופ שלא  "שלומנו אע  אנשי   ,הקדוש רבי נתן  דיקהצ

הלציונים   רבינו  תלמידי  היו   ,אחריםשל  נתן  רבי  של  לציון 

כיהולכים אברהם  .  רבי  נחמן  ב  למשל  רוצה   יהשהכרבי 

של   הציון  על  החיים אביולהשתטח  בבית  היה  שהוא  אפילו   ,

לקבר    באומן,  החדש עולה  היה  הוא  היה   ,רבנושל  אז  ושם 

והיה אומר  משתטח על הציון של אבא שלו ם תלמידיהכל  ש. 

 , רבי נתן  אך אצל     .נמצאים אצל הצדיקשל הצדיק נמצאים  

  הכוונה )   '  המקום שלי הוא ליד החלון'  :על עצמו  י שהוא אמר "פ עא

  גדול לבא בכל אופן יש עניין מאוד      ,  (של רבנו  ציון הישן שהיה ב  חלון יד ה ל

ידוע שרבי נתן אמר שהוא רוצה   .  ושתן הקדלציון של רבי נ

בשביל שכל מי שיעבור    ,שיקברו אותו בפתח של בית הקברות

מתי שמעבירים את המיטה שלו בפתח של בית הקברות,  דרכו  

  .בעולם העליון הוא יעשה לו טובה

 הקדוש  של הבעל שם טוב    ציונו

רבנו   .  טוב הקדושציון של הבעל שם  ראוי לבוא לגם    כמובן

  , אמר כמה פעמים שטוב להיות בציון של הבעל שם טוב הקדוש

את התלמידים שילכו להתפלל בציון של הבעל שם  חלוש היהו

יחיאל  כשרצהופעם    .'טוב הקד  רבנו  יואח)    הרב   לנסוע   (הגדול של 

לבדהוהוא    ,ט"לבעש לנסוע  ביקש אבל     ,תכוון  נפתלי  רבי 

ובתחלה סירב ר'   רצה לבא,  ןתנרבי  גם    "כאחו  להצטרף אליו,

שבקושי סוחב את העגלה, אבל    חלש ו  היה לו  סוס זקן  יחיאל

גם רבנו היה הרבה יחד לבעל שם טוב.    שלושתםנסעו  לבסוף  

  נוסעים   אנו  ה השבוע"בעז)  .הולך להתפלל בציון הבעל שם טוב  פעמים

שתטח על הציונים של  ונזכה לה    ,חברים ה כל   של  בהתקשרותוה מצוע באהבה  ,לצדיק 

   . (כולנוצריכים לבעור אצל  דיקשלנו לצ לכן הכיסופים והרצונותו ים האלו,הצדיק

 לקוטי מוהר"ן קמא תורה ע' 
כנגד כח    המושךכח  של    בלימוד התורה  עסוקהיום נבעזרת ה'  

קרא ביום השמיני    היוי"של    הזו  התורה  כל עוסקת  זה  וב  ,המכריח

בה יהסש    (זם  ןחזקת מטלטלי )  ליקוטי הלכותב  מסביררבי נתן  ".  משה

 "שלוהוא  כל מה שתחת יד אדם  שחזקה  כתוב בש"ס "שלכלל  

שתחת יד  מה  כי חזקה    שומעים לו,לא    , וזה של ש  טועןובא מישהו ו   חפץ,   לואדם שיש  )

ע'(שלנו  התורה  ענין  מ  תבפנימיו  נלמד    (שלו  זהאדם   כיון  כי    )תורה 

המושך שאותו מקבל האדם מהצדיק וכנ"ל, לכן חזקה    שיש כח

הוא   אצלו  שהוא  מאחר  כי  שלו,  הוא  ידו  שתחת  מה  שכל 

 הממשיך את ההשפעה לחפץ הזה ושהוא שלו. 

כוח  '  :  י כוחות מנוגדים שהם נקראיםנש  שיש באדם   רבנו מבאר

והכוח    ,כוח המושך זה הכוח הטובה      '.כוח המכריח'-ו  'המושך

שכל העניין של   , ראוכמו שרבי נתן מב   .  עהמכריח זה הכוח הר 

  ושמושך אות   ,'כוח המושך 'הבחירה של האדם היא בבחינת  

טוב תורה   ,)להתפלל     לעשות  המכרי   (תו מצו  קייםל   ,ללמוד  זה ח  וכוח 

 'כוח המושך'מ את האדם  שכל הזמן מנסה לנתק    רעה  היצר

מי שלומד את התורה ברבנו מבין שזה מדובר        .לעשות טובמ

גם   לכןו   ,שזה גם בגשמיות  כבר נתבאראך  רק על רוחניות,  

והוא   ,טוב  'מגנט'כי הוא    לכך  בהיהס   ,ם שיש לו הרבה ממוןאד

 שליט"א אליהו עטיההרה"ג  /תשפ"א ה' - -שמיני'' פרשת 

 ע' ח"א /   תורה - השליקוטי מוהר"ן בפר

   כיסופים ורצונות אל הצדיק /  פעמים 8שמיני  פרשת 

 ואז כל שפע העולם עובר דרכו  –הצדיק נחשב כעפר ועניו 
   השיעור נאמר קודם טיסה לאומן.
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המממש   את  לעצמו  והמגנט  ל  ,הזהבוכסף  ממון,  שיש  ו  וככל 

  . גדולויותר עשיר יותר    נהיה  כך הוא, ומגנט יותר חזקהוא    יותר,

גם העומק של התורה הזו  רבי נתן מוריד את  שאיך    היפ   ענין  וזה

 . עולם הזהה  הגשמיים של החיים ענייןכן ל

 חסדי ה' בכח המשיכה שהוא בדיוק במידה 

תורה שהצדיק נקרא בכאן  מבואר    -  את הדברים  סביר יותרנ

הכוחות    ואחד  ,כדור הארץ שלנו זה  'עולם ה'   ',צדיק יסוד עולם'

כוח זה    ,בלעדיו  התקייםשאי אפשר ל  הכי חיוניים בכדור הארץ 

בהמשיכה   ליהס  למשל.   הארץ כדור  שיש  שאין  ירח  בה 

מספיק כוח    ירחמתנדף בגלל שאין לאויר  הכי    , רהטמוספיא

כוח משיכה  ירח אמנם יש ל    (כדור הארץמ שישית  כ  שהוא רק) .  משיכה

מה ו  ,תעלת סואץ   בשחרור ה  ישה  עכשיו   סיפור הרי זה הו]  ,עצום

השמש  שאז גם    ,מלא  חירבו  היה  שלילה  האת הספינה זה    הצילש

הירח של  כוח המשיכה של השמש ו  ופעלו  ,מולמהייתה בדיוק  

השתחררה  וכך הספינה    ,ס"מ  40  - בה  והרימו את המים בתעל

המשיכה שלו   , אבל אחרי הכל הכח[מהסלע שהיא נתקעה בו

על   נקפוץ   למשל אם   הוא חלש בשביל שאפשר להתקים עליו,

הקב"ה עשה    ובארץ  ,אמץ מקומות בלי    2-3  גיע לגובהנ,  הירח

חסד   במידה  ו כ  ועשה  גדול, איתנו  בדיוק  משיכה  מה לפי  ח 

 ,יש כוכבים שיש בהם כוח משיכה עצוםלעומת זאת  כי  .שצריך

 אחר כוכב ב אז ,ןוט 5  שוקלכוכב מסוים ל שליטר עפר ש עד

עצום דוחס  הכוח המשיכה  שבגלל   והכל  ,ןטו  50  זה יהיה שוקל

והצפיפות של החומר שם כל כך גדולה, עד   ,את החומר כל כך

הרבה.   כך  כל  שוקל  שייפול  לכן  ושהוא  דבר    או    שמה,כל 

תרסק ות עצומה יא תימשך בחוזקה חללית שתנחת שמה ישר ה

כל חומר שמגיע שם כל האטומים שלו   .מרוב כח המשיכהארצה  

נדחסים אחד לשני מרוב כח המשיכה, עד ששום דבר לא יכול 

"ה נתן לכל כוכב בשמים את כוח המשיכה הקב  להתקיים שם.

שאחד    ,בשביל שכל הכוכבים יעמדו באיזון מדויק  ,שלוהמדויק  

וון  כל המרחקים בין הגלקסיות ביקום הוא מכ  ,מושך את השני

שצריך  ו תפזר ישלא    ,מאודומדוייק   ממה  כולם    ,יותר  ויחזיקו 

  . כח המשיכה שיש בין גרמי השמייםהכל הוא בואחד את השני, 

היא תופסת את כדור הארץ  ששמש יש לה כזה כוח משיכה  ה

וגם   , לכן אנחנו מסתובבים סביבה כל שנהיזוז ממקומו, ושלא  

שתופס   זה  הוא  הארץ  יברחשלו  ירח  האת  כדור  כח  ו  ,לא  זה 

  מושך.הוא שהמשיכה של כדור הארץ 

נתן   ב"ה  הדברים הכי טובים שהק  אחדכח המשיכה זה  והכי ש

שז  ,לנו מסביר  הורבנו  גם  של  ו  כח ש  צדיקהבחינה  לו  יש 

ו  עכשיו  ,המושך יושבים  של  שכולנו  בתורה  כל בנו,  ר עוסקים 

לו  וק  אחד לצדיקנה  גדולה  אהבה  את    ,בלב  אוהבים  אנחנו 

ך  א  , שנה  200חי לפני  כשלא ראינו אותו    אמנם אף פעם  נו,רבי

  מאוד   אנו מוכנים לעשות הרבהו  ,אוהבים אותו אהבת נפש   אנו

הצדיק הרבהוכמובן    ,בשביל  עושה  הוא  יותר    -  גם  הרבה 

 המושךזה מגיע מכוח      ה?מגיע  מאיפה האהבה הזו        .   בשבילנו

הצדיק האהבה  הרוחנית  המגנטיות    .   של  גם  איש שהיא  בין 

זה גם כוח המושך שיש בין הבעל והאישה שזה מחבר  ו  ,ואישה

הוא כח המכריח, היינו הכח   ,מה עושה היצר הרעו  .אותם יחד

בעל  בין הסכסך  א משתדל לוה  שמנסה לנתק מכח המושך, ולכן

  , (כח המושך שהיא  ) אהבה  ה  אתמנסה לנתק  שהכוח המכריח    ,אישהל

השאלה   פשעים "בבחינת    האהבה  תגבר   אםהוכעת  כל  על 

כ  כלומר,  ",תכסה אהבה המושך  לחזק שלא    "כשכח   נותנים 

, כוח המכריח  חלילהאו ש  ,לפעול את פעולתו הרעה  חהמכרי

   . יותר ודומיננטי הוא חזק 

 מהר   גם כשהיצר הרע מרחיק את האדם מהצדיק, שלא יעשה את זה

ונותן   קרקעה על    עומדכשאדם    לכך:  כמה דוגמאות  נותן    רבנו

)מה    ',כוח המכריח'מהרצפה זה נקרא    והכוח שמנתק אות  ,קפיצה

הקפיצה   בזמןכמו שבקפיצה    ,ה כלל ברזלוז    '(עילוי ה כוח  '   שנקרא היום 

 כדור   זרקתילמשל אם  ו  ,היא יותר חזקה מכוח המושך  ,שנתת

 ,הוא יותר חזק מכוח המושךעילוי שנתתי בכדור  הכוח    ,לגובה

 על הקופץ, או על הכדור   תגבר יל בסופו של דבר כוח המושך  בא

יפול. כח   והוא  שכבר  גדולה,  במהירות  הדבר  יצא  אם  אמנם 

המושך לא יכול לשלוט על מהירות כזו, אז אפשר להשתחרר 

כל הפטנט    גם כן  זהו,  )וכמו שנסביר מיד את הכוונה בפנימיות(מכח המושך  

אטמוספירה כשמגיעים למהירות  מהים שיכולים לצאת  של הטיל

  לצאת  יכול  ואוככה ה  ,המגנט כבר לא משתלט עליהש  ,מסוימת

שהקב"ה    אחדכי    .מאטמוספירה המושך  עשההכללים   ,בכוח 

אבל אם יהיה דבר שהוא יותר    ,שהוא פועל עד מהירות מסוימת

אם תעביר את הסרגל   ,אותו  לא תופסכח המושך  כבר    ,מהיר 

כי הוא    ,שך אותוותרגיש שהמגנט מ  לא  ,ליד מגנט מאוד מהר 

למשוך. הספיק  הב"ה  שהק  אותהנפלזה    לא  בחוקי   .  טבענתן 

בין  את   מאוד לבין  המהירות  הקשר  במשוואות  האנרגיה 

  .מעניינות

שמושך את   -  'כוח המושך 'הצדיק תמיד יש לו  ,  ברוחניות  גםוכן  

רצון ה' תמיד יצר  ,המקורבים אליו לעשות את    רעה  רק שיש 

כוח עילוי שמנסה לנתק וכמו קפיצה  שהוא כח המרכיח הוא  גדול  

מהצדיק  את מאבל    ,האדם  הצדיק  חזרהובסוף  חזק    לא  שך 

וכמו שזורקים  קדושהה חוזר לארץ,  , כמו שאדם קופץ בסוף 

  דיק בתנאי שלא ברחת מהצזה    כלאבל    .  כדור בסוף יורד למטה

הבורח מכדור הארץ, שמרוב אתה כמו טיל    כן,כי אם    ,מדי מהר 

מהירות שהוא יוצא הוא מצליח להתגבר על כח המשיכה. אבל  

שום  ממנו  לא נשאר  ו  ,תפוצץ להטיל  כל  סופו של  צריך לזכור ש

ולכן אם אדם חס ושלום משתולל עם היצר הרע, ובורח    .דבר 

מאוד מהר ומתרחק מהצדיק, אז כביכול אין הכח המושך של  

הצדיק. המושך של  מכח  לגמרי  נפרד  והוא  עליו  פועל   הצדיק 

הרעו יצר  לו  יש  כשאדם  גם  עבירות  לכן  את   ,לעשות  תעשה 

'כח המושך'  כדי ש  ,ח מהר תבר   לא  ,אל תעשה מהר   ,הכול לאט

בסוף יחזיר אותך יתפוס אותך ובעזרת ה'  ק יעבוד עליך  י הצדשל  

 . חזרה

 כח המכריח שכנגד הצדיק, הוא בעיקר בחיים חיותו של הצדיק 

שבזמן    ,רבי נחמןבהדברים המעניינים שמציין רבי אברהם    אחד

אבל    ,שה מחלוקתשעהזקן ע"י  עליו, הייתה מחלוקת"ה רבנו ע

העיר    יאחר   מיד רוב  רבנו  מאוד  אומן  פטירת  רבנו להתקרבו 
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בחוש  אחדכי    ?  ולמה  ,ושהקד ממש  רואים  שאנחנו   , הדברים 

זה רק   ,היה עליו מחלוקת גדולהאם  שאפילו    אמיתיכל צדיק  ש

בצדיק  וגם    ,המחלוקת עליו  תשהוא נפטר כבר נגמר כי כ  ו,ייחב

  , גדולהמחלוקת מאוד    יועלה  תהבעל שם טוב הקדוש היכמו  

 ועצום,  גדולהיה    הבעש"טאדם  שלא יודע כמה  -בן  ףהיום אין או

חיש  מכיון עדיין  שהצדיק  המכריח  יש    ,ברגע  כוח  חזק כנגדו 

להרחיק מהצש המכריח   תור יפט  לאחר   ךא   דיק,מנסה  כוח  אז 

אותו כמה   ,עוזב  פי  מתגבר  הצדיק  של  המושך  הכוח  וממילא 

כ  ,וכמה את  אליו  שקשורוומחזיר  הנשמות  בו.  ל    אחד ו     ת 

זה המחלוקת    ,כנגד הצדיק  'כוח המכריח'את ה  עושיםהדברים ש

 לא  הרבה מתקרבים     ,וברגע שנרגעת המחלוקת  .  על הצדיק

חסידי.   צדיקה לא   אלאומהמשפחה,  מהבית    ברסלב  רובנו 

הקדוש  עכשיו  התקרבנוש מאיתנו   ,לרבנו  יש    לפעמים 

 .  מדורות וכו'שהם    ברסלבחסידי  מהרבה יותר    לצדיק  מקורביםש

  כי   ?  אוהבים ומנסים להתקרב לצדיק בה שאנחנו כל כך  יומה הס

המוש כח  יש  האחרון    ,ךלצדיק  בדור  קצת  רגעה  שנועכשיו 

וזה  .  מושך בכל הכוחשל הצדיק מושך  הכוח האז  ,המחלוקת

אל    ההתקרבות גדולה כל כך הרבה  מה שאנחנו רואים שיש  

       .הצדיק

 לדפוס גודל מעלת הצדקה   -  הצדיק מיד מתברךהנותן לזה 

וכבר הזכרנו שב'כח המושך' של הצדיק הוא גם מושך את כל  

כל "  :(.יז דף  ) ברכות  במפורסמת    גמראיש    הפרנסה והשפע בעולם.

לב  א וחנינ  ,ינב  נינאח  בשביל  ןזוניהעולם   די  בים חרו בקב    וני 

אל   שפירש  ,הקדושהבעל שם טוב    ידוע חידושולע"ש"  מע"ש  

ִביל, ש ְ  , כלומר ני.  ב  חנינאשל    (צינורדרך ה)   ילבִ ש ְ בַּ   -אלא      תקרא ּבִ

זה לא  ,שפע בין רוחני ובין גשמילי זה שיש ו , הפרנס יש ליזה ש

 ,של הצדיק  ' ילבִ ש ְ 'עובר דרך הגם  אלא זה    , רק בזכות הצדיק

ממגנט אליו את כל    ,ם המגנט שלו ע  הצדיק  .  בא אליאז  רק  ו

אותו  ,השפע שבעולם רק לאלו שהתקרבו אליו ו  ,ומחלק  לא 

לאלה שלאאלא   לזו  -  התקרבו  גם  צריך  אותם  גם  כמו   ן, כי 

העולקב"ה  שה כל  גם   .והרשעים  ע"ז  יעובדהאת  גם    ,םזן את 

עלהח הצדיק  מתפרנסים   כולם   הצדיק  ולקים    לא א  ,בזכות 

לצדיק ש מקורב  יותר  שאתה  ממנו    ,ככל  מקבל  יותר  אתה 

ואתה זוכה לעבוד את השם   פרנסה  יותרגם לפעמים  ו   ,רוחניותב

 . בשמחה עם כל ההשפעות הטובות

שהפסיד אחד לא היה " : משפטים מיוחדים שרבנו אמר   יש כמה

"ו",   אצלי לוקחכן:  מי שאני  והמשפט   ", נותןגם  אני     -  אצל 

אומר  המפורסם   לזה    אשהו  שמי"  :שלנובתורה  שרבנו  נותן 

ל   שנותן   )היינו ".  מיד מתברך  -הצדיק   ה צדקה  ובאמת   מתברך(  צדיקזה 

משתדלים   מאוד  ישירות    שלנומהצדקה    הרבשהאנחנו  תהיה 

נתן    הכוונה?  מה    .  לצדיק הלכותרבי  לנו    בליקוטי  את  גילה 

 . על הכול  העולהיא  ת ספרי הצדיק,  שהצדקה של הדפס  ,סודה

וכמו      .הצדיק הוא מיד מתברךשאדם נותן להצדקה הזאת של  כו

אנשים  ש שהרבה  בחוש  לראות  האחרונות  בשנים  ו זכזכינו 

  .כושנתנו לזה הצדיק ומיד התבר  צדקהעשר מאוד רק מה להת

כמו  ',עפר 'רבנו מסביר שהצדיק הוא בבחינת ? לכך בהימה הס

כך   ,המגנטיות שבו  ויש את כוח  ,שאמרנו שכדור הארץ זה עפר 

ונפשי כעפר "  ולזה גם כולנו מתפללים  עפר, בחינת    צדיק הוא  כל

  ", ואנוכי עפר ואפר "  :אברהם אבינו אומר על עצמו  ".  כל תהיהל

  יו, כדי להיות צדיק צריך להיות ענ  כי  ,זה הבחינה של הצדיקים

ענ חוץ מתכונ ה.  הוא מגיע לבחינה של עפר   יווכשהוא    ת עפר 

הוא מגדל  ש  ,יש לו עוד תכונה מאוד מבורכת   ,המגנטיות שלו

  . צמח פי כמה וכמהיזרע בעפר  תכל מה ש  ,את הכלומצמיח  

רבנו    ולכן הצדיק"אומר  לזה  צדקה  הנותן  היא    ,כל  הצדקה 

זֹוֵרַע ְצָדקֹות, ַמְצִמיַח  "  :כתובו  ",זרע זרעו לכם לצדקה"בבחינת  

ּועֹות  , ותועיש  זה מצמיח לך  ,הצדקותאת  ברגע שאתה זורע    ",ְיש 

וכמה  פי זוכה לתת לזה הצדיק  ,כמה  זוכה   ,ולכן כשאדם  הוא 

וכך אפשר להכיר את המפורסמים שפע וברכה.   קבל פי כמה  ל

כל כך הרחיק מפורסמים   נובר ש  בא כמה פעמיםמו  של שקר,

הוא שאם   ,הסימנים לדעת מי מפורסם של שקר   אחדו  ,של שקר 

הרבה פעמים זה סימן שהוא לא ,  נתת לו צדקה ולא התברכת 

  .אמיתי, כי אצל צדיק אמיתי מיד מתברכיםצדיק 

ומדוייק מרבינו בתורה שלנו, שלא רק לצדיק בעצמו, אלא גם 

  . בחינהה  ם באותהגם    ,לזה הצדיקאם נתת לאלו שהם מקורבים  

ב ושוב   תיקח מגנט תשים   ,המגנט  עם  באנוהשדוגמה  נשתמש 

המקורבים אל אצל    וכן  ,גם הברזל הופך להיות מגנט  ,עליו ברזל

  ', ברזלה'אבל אנחנו לפחות    ,לא מגנטאנחנו  אמנם      הצדיקם,

הצדיק,  גם  ולכן   אל  למקורבנים  לזכות דרכם  יכולים  כשנותן 

  על ראשי תיבות ברז"ל אומר .  לקבל את כח המושך של הצדיק

שהן   ,אה'לו  ילפה'ז  ,חל'ר הה,  ל'במהות  יאה  זהש  "לז   י"אר ה

תיבות   האמהות,  ,ל"ברזראשי  של  בנים  כולנו  אנחנו    אנחנו 

ולכן    , מגנטיותה  מוליך את כח  או שה  ,משתדלים להיות ברזל 

  מגנט אנחנו הופכים להיות ם  ג  ,לזה הצדיק יםמקורבכשאנחנו  

  .מתברך לצדיק, גם הואשמושך, ומי שמתקרב למי שמקורב  

  ינו ני שאעל' 'ני הגון עשבזה יש גם את החילוק בין 'רבנו מסביר 

)לזה    מי שנותן לוו  ,שמקורב לזה הצדיק  מי  זה  ןגוהני  ע  ,'הגון

, כי לפי  וזה כבר חידוש מאוד גדול    -  .מיד מתברך    מקורב לצדיק(

צדקה   שנותן  שמי  מובן,  מתברך,   ,לצדיקדווקא  הפשט  הוא 

וכעת יוצא שמי שנותן לא רק לצדיק עצמו, אלא גם למקורב  

אנחנו כל ש  נקודה מאוד מאוד חשובה  וזו  .מיד מתברך  –  לצדיק

פי כמה  לנו  שיהיה    ,בזריעה בעפר הצדיק  הזמן צריכים להשקיע

      . וכמה

כשאתה לומד את הספר ליקוטי   ,גם בלימוד תורהשייך    זהענין  ו

ז"ר המו זמן  ון  כן השקעה של    רבנו   .  מתברךכן    גם  אתהו  ,גם 

הגידים הקשים בקע לו את  א אני    , מי שלומד בספר שלי"אומר  

ע"י הלימוד של הספר הקדוש ו  .זך   שכלקבל  זוכים  ",  שבמוח

גם היא    ,  ברוחניותשל זמן  השקעה  בוגם    ,ר"ן מוה  טי וקשל לי 

  .מתברךוהכל כרון שלו יהז ,הלימוד שלו מתברךו  ,מתברכת

 צדיק יסוד עולם שכל הצדיקים הם ענפים ממנו 

יק"  :רבנואומר   ּדִ ִחיַנת  הּוא  ַהּצַ י   ָעָפר,   ּבְ יק  ּכִ ּדִ  עֹוָלם  ְיסֹוד  הּוא  ַהּצַ

מוֹ  תּוב  ּכְ ּכָ ֶׁ ֵלי )  ש  יק:    (י   ִמש ְ ָבִרים  ְוָכל  עֹוָלם"  ְיסֹוד  "ְוַצּדִ  עֹוְמִדים  ַהּדְ
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ך  ּכחַ   לוֹ   ְויֵש    ָעָליו ֵ יך,  ַהּמֹוש  ל  ְלַהְמש ִ ָבִרים  ּכָ י  ֵאָליו  ַהּדְ יק  זֶׁה   ּכִ ּדִ ,  ַהּצַ

עֹוָלם  ָיִחיד  הּוא הּוא,  ּבָ ֶׁ ל  עֹוָלם ְיסֹוד   ש  ּכָ ֶׁ ָבִרים  ש  ִכים  ַהּדְ ּנּו,  ִנְמש ָ  ִמּמֶׁ

ל  ַוֲאִפּלוּ  יִקים  ּכָ ּדִ ּנוּ   ֲעָנִפים  ַרק  ֵהם  ַהּצַ ל,  ִמּמֶׁ ָחד  ּכָ ִחיָנתוֹ   ְלִפי  אֶׁ   יֵש    ּבְ

הּוא ֶׁ ּנוּ   ָעָנף  ש  הּוא  ְויֵש    ִמּמֶׁ ֶׁ ִחינֹות  ש  ָעָנף  ִמן  ָעָנף  ּבְ אני קורא את )     .  הֶׁ

הם רק נותנים  גאוות    לנואבל      ,שלא בסיפוראנשים  כל מיני  המשפטים שאולי מרגיזים  

 (.  אנחנו יודעים שאנחנו מחוברים לצדיק יסוד עולם  "הוב ,יחידה 

לדעת צדיקים  ,צריך  הרבה  וטהורים  יש  כמו    ,קדושים  אבל 

וממנו יוצאים הרבה   ,שהוא היסוד שלו  אחדלכל עץ יש גזע  ש

ענפיםו  ענפים, הרבה  השורשיל  שמחוברים  עבים  יש  ויש גזע   ,

ענף מכל  שיוצאים  ויש ענפים  גזע  בחינת  שהוא  צדיק  יש  כך   .

שהם  האלה  הדברים  את  ונבאר  ענפים.  בחינת  שהם  צדיקים 

 שלהנשמות    חמשת  חוזר בכלק יסוד עולם  י הצדיסודות גדולים,  

  . צדיק יסוד עולם  אוהרבנו ש  זה מתחיל ממשה  .הדורות  דיקיצ

, וכמו שהעיד רשב"י ברבי שמעון בר יוחאי האותה נשמה מגיעו

ואח"כ אותה   .  על עצמו בזוהר שהוא זכה לבחינת נשמת משה

  ,בעל שם טוב הקדושב ה  אותה נשמה מגיעו"ל,  ז  י"באר   נשמה

כך   קדושואחר  ברבנו  הנשמה  ההוז  .  אותה  תמימה האמונה  י 

  .תבוא במשיחכן גם  וובעזרת השם הנשמה הז ,שלנופשוטה הו

  : ( ישעיה יב, ג)  וזה מה שכתוב,  הדורות  ינקראים יחידהחמשה    ואל

ּוָעה" ַעְיֵני ַהְיש  ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶׁ לּון  "", ותרגם יונתם:  ּוש ְ ּוְתַקּבְ

ִחיֵרי ַצִדיַקָיא ְדָוא ִמּבְ חֶׁ חדשה בשמחה מבחירי  )תקבלו תורה    "אּוְלַפן ֲחַדת ּבְ

הדורותהצדיקים    הםש  ,הצדיקים( רבנו        ו:האל  יחידי     -משה 

ורבנו בעצמו  רבי נחמן.     –הבעש"ט     –האר"י ז"ל      –רשב"י   

ממני לא   ,רבנו אמר  " עד ביאת המשיח  ד שלי תוק אש ה" :אמר 

צדיק  ' ולכן הבחינה הזאת של    ,יהיו חדשות עד ביאת המשיח

יש עוד הרבה מאוד צדיקים ש  . כי ודאינמצאת אצלו  'יסוד עולם

ישראל גדולי  עליהם  ,עצומים  נשען  ישראל  בית  פוסקי   ,שכל 

כולם  הו  ,וכו'  הלכה שיוצאענפים  הר   יםם  ענפים      , שיאמהגזע 

המון   יששכלומר    ,ליםעמיליוני  וים  פ יש בהם אלפי אלשרבים  

האלהשנשמות   בצדיקים  זאת  אבל     ,תלויים  את  מלבד  יש 

  אחדשכל הצדיקים הם רק ענפים ממנו כל    ,יסוד עולם  דיקהצ

וכל     .ענףה  מןויש בחינות ענף    ,יש בחינות ענף ממנו  ,לפי בחינתו

)ע' הדברים האלה מיוסדים על דברי האריז"ל בשער הגלגולים  

 . הקדמה י"א(

 צדיק יסוד עולם צריך להיות שפל ועניו בבחינת עפר ממש 

ים שומ  ל, כי זה הצדיק היחיד בעולם הוא עניו ושפ "  :רבנואומר  ו

כעפר ראשון  שכלומר,    ".  עצמו  יסוד  דבר  צדיק  להיות  כדי 

הצד  ,עולם להיות  עניצריך  הכי  על    שכתובכמו    .מכולם  יוק 

 ",והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה"  :  משה רבנו

ן  "ר הבליקוטי מו   אומר רבנו    .    משה רבנול  זו הייתה הענווה ש

יכול לכתוב זה שמכולם הוא  הכי  ניו  ע  שהואשמי    ח"א(תורה קמ"ז  )

עצמו   ענ"על  משה  וכו".  והאיש  בסוף יו  בגמ'  גם  וכמו שאמרו 

אנא'. דאיכא  בטלה,  שענוה  תתני  'לא  יוסף  רב   סוטה שאמר 

אמר ר'  " :שאומרת (לא. דף ) את הגמרא במגילהכאן  מביא רבינו 

מוצא   שאתה  מקום  כל  הראשונים( גדולתו  יוחנן  גירסת  היא  של   )כך 

ככל שאתה מוצא    בנו, ר " ומבאר  ה אתה מוצא ענוותנותו "הקב

אין  .כי עניוהאצל הצדיק יותר גדולה אתה יוצא שהוא באמת 

 . הרבה כמו רבנו הקדוש  כ"כר ושיבח את עצמו  איפ ש  לנו צדיק

  יו בגלל שהוא היה הענ  ,לכך  והסיבה  לכאורה זה נשמע כיוהרא ח"ו(ש   אף)

 והביאור בזה:.  שבח את עצמוללכן הוא יכל ממש    ,יםוושבענ

יותר ומבוטל  בטל  ענ  ,ככל שאדם  בעיני    יווהוא  יותר  ושפל 

וגם הכול  את  הקב"ה ברא    .  כך הוא מחובר יותר לקב"ה  ,עצמו

הוא   הכל  הבריאה  כל  אופן    מהו  ,אלוקותאחרי  פריד  מ בכל 

הגאווה שלנו שאנחנו    :  התשובה    ?בין הקב"הלבינינו  כביכול  

את עצ עצמו  ש  כמשהו מנו  מרגישים  בפני   דםוככל שאעומד 

  א במוכו  ,נפרד מהקב"היותר    הוא   , תוּ ש  יֵליותר    ומרגיש עצמ

ַפל רּוַח ְלַהֲחיֹות ָמרֹום  "    (סוטה ה.)   בגמרא א ּוש ְ ּכָ ת ּדַ ּכֹון ְואֶׁ ש ְ ְוָקדֹוש  אֶׁ

ָפִלים ש ְ נז,  "רּוַח  עניו  שוכןב"ה  שהק   טו(  )ישעיה  , ושפל רוח  אצל 

  רק   כן הקב"ה שוש  סיבהמה ה  .הר סיני(  השרה שכינתו על הקב"ה    )שהרי 

בפני   ישותכשאדם יש לו גאווה הוא    :התשובה  ?  יםוו אצל הענ

 לושפ   וא עניואבל כשאדם ה  ממנו,  מרחיק את הקב"ה, ועצמו

התגלות ל  בו יכולהבכלל    'אני'לו  אין  ו  ,הוא בטל לגמרי לקב"ה

ה  ,האלוקות דווקא  השכנ עולכן  משכן  הוא  מאמר  )  .נהי יו  ידוע 

כשאדם מחשיב עצמו לאין    -"   מאין", שפירש: "יבוא עזרי  -  מאיןבפסוק "  הבעש"ט

משה רבנו    ולכן  .(משם הוא מקבל את העזרה והישועה   –  ולאפס בענווה גמורה

הכי הרבה את גדולת    גישכי הוא ה  , יותר מכל האדםבהעניו    הוא

אין    שהבין  מכיון  ,הקב"ה הוא  יתברך   רקויש    ואפס כמה   ה' 

מה" ) ,  בעולם "ונחנו  רבנו  משה  שאמר  לכזו  .(כמו  מגיע  כשאדם    ו לכן 

שבחים    ,מדרגה אומר  כשהוא  אומר והתפארות,  גם  לא  הוא 

אומר שבחים על הבריאה   אלא  הוא 'אין',כי   ,שבחים על עצמו

שהק ו הנהגו  ,בראב"ה  הנשמה  בעולם  תעל  לא   הוא   ,הקב"ה 

משייך שום מידה טובה או כישרון   ולא ו,  עצמ  עלאומר שום דבר  

    .קב"ההלעצמו, הכל 

 מכיון   ,את עצמוולפאר  שבח  ל  ואדם נורמלי לא נעים ל-כל בן 

על   אומרים  ילדיםהרי רק  ש  ,הוא מרגיש שהוא מבזה את עצמוש

להגיד   מעיזעצמו הוא לא    שמכבד אתאבל אדם    עצמם שבחים,

הוא לא אבל    חכמה בעקיפין(הוא יעשה את זה ב   אולי )  ,שבחים על עצמו

בפירושי זה  את  כשאדם    ,גיד  לאין,אבל  עצמו  לא   מחשיב 

השבחים את  להגיד  לו  רק  מפריע  הוא  הכל  עצמו,  אין  כי   ,

אומר    ולכן      .הקב"ה, והוא רק משבח את הבריאה של הקב"ה

עולם,ש  :  רבנו יסוד  בעולם   יו ענההוא    הצדיק  גדול  וזה  ,  הכי 

דורכים    םכול  שהרי   ,בעולםהוא הכי עניו    עפרה)  ועפר", ואנכי עפר  "בחינות  

אדם  עד שבסוף ה  ,היא נותנת תמיד    ,והשפע   פירותנותנת את כל ה   אדמהה  גםו   יו,לע

כי עפר הוא    ,בחינת עפר   -ועל כן הוא יסוד עולם    .נקבר בתוכה(

 עפר שמחשיב עצמו לאדם ככל    ולכן  "ל,ם הנהכל הדברים  יסוד  

עליו, 'דורכים'  וברכה  שכולם  יותר שפע  יכול לתת  כמו   , הוא 

ווה שלו שלא ענהע"י    עפר?,יותר  אדם הוא  איך    .  עפר נותןהש

 . מחשיב עצמו לכלום

ככה  יו,צדקה הוא יותר ענ  לו   שהצדיק שאתה נותןולכן ככול  

שלךמ אתה   בנתינה  יותר  בחינת    ,תברך  יותר  שהוא  בגלל 

 גרועהויש אדמה   ,הרבה  צמיחהאדמה טובה שמשיש    כמו  ,עפר

כך מצמיחה כך  שלא כל  היינו שיש הרבה דרגות בעפר,   אם , 
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  הצדקה שאתה נותן לו היא   שלרכה  הב  יו,ענ  קצתהוא    הצדיק

רק קצת עפר.    ת,עטומ מה   ,גדול   יוצדיק שהוא ענאך  כי הוא 

בגלל שאצלו הכול גודל בכפל פי כמה וכמה,  יהיה לך  נתת לו  ש

אדמה    יים,כפל כמו  טובהוהוא  ברכה,   מאוד  הרבה  בה  שיש 

 רזה עוד יותר בחינה עפ  דיקצהאחרי פטירת  ו  .ומצמיחה הרבה

הברכה של    גםולכן    .כבר בעפר הוא  כי באמת     , ומאשר בחיי

אפילו בגשמיות  ו  , אחרי פטירתו מאשר בחייו  גדולה  הצדיק יותר 

וחומר ברוחניות  ,עשירותו מאוד התברכה     ותורה שלהש  ,קל 

   . יותר בחינת עפר  צדיק הואמהסיבה שה וכל זה      ,עד אין סוף

רבנו ים  ְוזֶׁה":  אומר  ש ִ ְמַבּקְ ֶׁ י:    ש  ָעָפר   'ְוַנְפש ִ ְהיֶׁה',  ַלּכל  ּכְ   ַהיְינוּ   ּתִ

ְהיֶׁה יִּ ֶׁ ך  ּכחַ   ָלהּ   ש  ֵ יך,  ַהּמֹוש  ָעָפר,  ֵאָליו  ַהּכל  ְלַהְמש ִ ,  הצדיק  וזה  ּכְ

 ָזָהב"   ְוַעְפרֹות":    (כ"ח  ִאיֹּוב)  בבחינות  לעולם  ההשפעות  כל  ממשיך

ל ּכָ ֶׁ עֹות  ש  ּפָ ִכין  ַהַהש ְ ָ ִחינֹות  ִנְמש  יק,  ָעָפר   ִמּבְ ּדִ יש דבר   ַהּנַ"ל".    ֵמַהּצַ

ב בספינה  אדם  אם  ,דםהכיסוי    מצותמעניין   חטושו  ,נמצא 

)היה תרנגול סמוך לשיעור, ומיד    ,דםהלקיים מצוות כיסוי  ורוצה     תרנגול

  , עפר   אך אין לו,  התחיל לקרקר ולקרקר(שהרב דיבר את הדברים האלה, הוא  

אם ישחוק אותו   זהבב אבל    ,ברזל  בשחיקת הוא לא יכול לכסות  

 וק הזההפסמ  וזה נלמד  ,את הדםבו  יכול לכסות    הוא ויפרר אותו  

 .שזהב נחשב לעפר  -" פרות זהבעו"

ימשך    ,יותר עניו  -  ר פ עככל שאתה תהיה יותר    :עצה  יוצא מכאן

 הוא זוכה לכלשפל יותר כך  ווככל שאדם עניו  ,  בהז  אליך יותר 

משההשפעות   עפר  מבחינות  הנהנמשכים  וממשיך      -"לצדיק 

ן  ְוַעלרבנו:    " יק  ְלזֶׁה  ְצָדָקה  נֹוְתִנין  ִאם  ּכֵ ּדִ ֵרך   הּוא  ַהּצַ  ִמיָּד,  ִמְתּבָ

י ִחיַנת  הּוא  ּכִ ָעָפר   ַעל  ְזִריָעה  ּבְ ְצַמַחת,  הֶׁ ּמַ ֶׁ ל  ש  פֶׁ ְפַלִים  ּכֶׁ ְבִחינֹות   ּכִ  ּבִ

עַ ) ֵ ם  "ִזְרעוּ :    (י   הֹוש  ד"  ְלִפי  ְוִקְצרוּ   ִלְצָדָקה  ָלכֶׁ  ְצָדָקה  נֹוֵתן   ִאם  ֲאָבל  ,ָחסֶׁ

ֵאינוֹ   ְלִמי ֶׁ ִחיַנת  ש  ָלל,  'ָעָפר'  ּבְ צדיק ולא שהוא מקורב    לא   שהוא עצמו)  ּכְ

ה ֵאינוֹ   (לצדיק  ֶׁ רֹות עֹוש  שבכ"ז צריך    'עפר',)יש הרבה עניים שאינם בבחינת  . ּפֵ

 מה לעשות, רק שיהיה לפחות עני הגון(.   ,צדקה  לתת להם

 המידה כנגד מידה בקללת ירמיה לאנשי ענתות 

ל   ְוזֶׁה ּלֵ ּקִ ֶׁ ת  ִיְרְמָיה  ש  י  אֶׁ ֵ ֵעת:  ֲעָנתֹות  ַאְנש  ךָ   "ּבְ ה  ַאּפְ ם",   ֲעׂשֵ הֶׁ   ּבָ

יֵלם ים  ַהְכש ִ ֲעִניִּ ֵאיָנם  ּבַ ֶׁ ִנים  ש  ֵאיָנם  נוּ יַהיְ   :(טז  ב"ק )  ְמֻהּגָ ֶׁ ְבִחיַנת  ש    ָעָפר   ּבִ

ָלל ן  ְוַעל  ּכְ ָדָקה  ּכֵ ּנֹוְתִנים  ַהּצְ ֶׁ ם  ש  ִחיַנת  ֵאיָנהּ   ָלהֶׁ ָלל".     ְזִריָעה  ּבְ ּכְ

  מה עשה?    .רגווולהירמיהו הנביא    ת יל אערצו להר אנשי ענתות  

תכשיל    ,דורשת הגמרא  ",בעת אפך עשה בהם"  התפלל עליהם:

 ן, ואזהגולא  ני  עצדקה ל, שיתנו  וגניםהם שאינם מנייאותם בע

שלהםילא  הם   מהצדקה  גדולה  יהוז  ,תברכו  מאוד   . קללה 

בגלל    ,מידה כנגד מידהשהיה כאן  ,מסביר הפרפראות לחכמה

הדור  ש האמת  הביאירמיה  באותו  צדיק  שאומר ו  ,היה  כמו 

והיות    ,ה"משה רבנו ע  נשמת  בחינתבו מהיה    שירמיה  "לז  י"האר 

 , ניסו להרוג אותו  ועוד  ,והם חלקו עליו  ,שירמיה היה צדיק האמת

מצ  הם התרחקו  מידה    ,מתהא  דיקממש  כנגד  מידה   על ולכן 

שהוא בחינת עפר, בחינת צדקה לעני הגון,   ,התרחקותם מירמיה

 ,ניםוגה ים שאינם  נישהקב"ה יכשיל אותם בע  קלל אותם ירמיה 

הרי הפירות של הצדקה כי  ,  תעשה פירות  לא  הצדקה שלהםו

  ., והם הרי התרחקו ממנונעשים ע"י קירוב לצדיק האמת

כוּ   ָראּוי   ָהָיה    ְוִהּנֵה "  :  ר רבנוואומ ש ְ ּמָ יִּ ֶׁ ל  ש  ֵני  ּכָ יק   ְלזֶׁה  ָאָדם  ּבְ ּדִ   ַהּצַ

הּוא ֶׁ ִחיַנת  ש  יֵּש    ָעָפר  ּבְ ֶׁ ך,  ּכחַ   לוֹ   ש  ֵ ְכִריחַ   ּכחַ   ְיֵדי  ַעל  ַאך  ַהּמֹוש  , ַהּמַ

ּנּו,  ּוַמְרִחיִקין  ַמְפִסיִקין יֵּש  ,  ַהְיינוּ   ִמּמֶׁ ֶׁ ֵני  ש  ַע"י,  ָאָדם  ּבְ ֶׁ ּבּוָרם  ש   ּדִ

ם יהֶׁ ת  ַמְכִריִחים  ֵהם  ּוַמֲעׂשֵ ֵני  אֶׁ יק  ְלַהְרִחיָקם,  ָאָדם  ּבְ ּדִ , ַהּנ"ל  ֵמַהּצַ

ן  ְוַעל ֵני  יֵש    ּכֵ ֵהם  ָאָדם  ּבְ ֶׁ יק  ְמאד  ְרחֹוִקים  ש  ּדִ ֵהם  ֵמֲחַמת  ,ֵמַהּצַ ֶׁ  ש 

ּכחַ   ֲעַדִיין ְכִריחַ   ּבַ ְרִחיק  ַהּמַ ך  ַאַחר   ֲאָבל  אֹוָתם,  ַהּמַ יְַּפִסיק  ּכָ ֶׁ ש   ּכחַ   ּכְ

ְכִריחַ  הם ה שלא כל העולם  ז  ,כלומר      ".  ְוִיְתָקְרבוּ   ַיְחְזרוּ   -   ַהּמַ

בגלל    ,ברסלב אנשים  שעדיין  זה  הצדיק על  חולקים  שיש 

הצדיק    ,ממנו  רחיקיםומ אליו ב כי  העולם  כל  מושך את  עצמו 

 אבא מתנגד שה  ,אבא ובן  יםרואפעמים  ללכן  ו  בכח המושך שלו,

רוב הבן  פי    למרות שעל)   ,  והבן ממש נמשך אל צדיק האמת  לצדיק,

 ,ק מושך גם את האביהצדמכיון ש    ,( וכו' עליו  והוא משפיע    אחרי דעת האב,

הבן ו  דיק, מרחיק עצמו מהצ ואבא חולק  שה  אלא  ,וגם את הבן

   . האמת נמשך אל הצדיקכבר הוא לא חושב כך, ש

אובייקטיבי  ש  העצה  לכןו יהיה  יהואדם  דעות    ול  יולא 

ולכן     .האמת  וממילא אוטומטית יימשך אל צדיק  , מותוקד

תשובה בעלי  ודווקא  שכן  ,   הםש  ,פשוטיםוים  ווענהם  אנשים 

מה   םלא מעניין אות  ,ולא נגררים אחרי מחלוקות  אובייקטיביים

על דעות   ולא נסמכים  ,ןלבדוק בעצמ אלא הם רוצים    ים,אומר 

הם מיד ואז    חלוק,ל  םכוח המכריח אותלהם את  אין    ,קדומות

 בני הישיבות  ,לעומת זאת       נמשכים ונקשרים לצדיק האמת.

זה שקיבלו כל מיני    ,השתרשו בטעותשאחד הדברים שלצערנו  

ו  ,התנגדויות על חסידות הרבה שם  יש    לכןו  לב,ברסללחב"ד 

  ם וה  ,קטיביים ילא אובי  הם  ,כח המכריח  שם  , ישמותו דעות קד

ח המושך  כנג  ו"ו,  חולקים  את  לצדיק  כוח  מפעילים  כוח  הם 

אדם שהוא בלי דעות  -בן:   הכלל הואו.     לצד השני  המכריח

וזה מה שקורה     ,האמת  אוטומטית הוא נמשך לצדיק  ,מותוקד

שלנו   בדור  מרדן  שהואהרבה  שכתוב     ,דור  "בעקבתא כמו 

ילד היום לא מקבל אוטומטית את מה   דמשיחא חוצפא יסגי"

 ,אלא הוא רוצה לבדוק בעצמו  ,או אבא שלו  ,שאמר הרב שלו

זה יש ב  ך מצד שניא  ,טוב  כ"כ  וזה נכון שזה לא  ,זה הדור שלנו

צדיק יכול לפעול  ל ההכוח המושך שש  וןכימ   ?ולמה  ,גם טוב

את   בדורות שלנו רואיםולכן    ,עכשיו על הרבה מאוד אנשים

גדולות במסות  בציו  ,ההתקרבות  להיות  זכו  מיליונים    ון שכבר 

וכן את    ,' תיקון הכללי '   מיליוןמעל  מדפיסים  כל שנה    פלא,שזה  )   ,ןמבאו  דושהק

 רוציםאנשים    צמא גדול,יש      (מאות אלפים ב   רבנו ואת ה'ליקוטי מוהר"ן'   ספרי 

רוצה לבדוק הזה  דור  הזה בגלל שו   ם,צועהביקוש  ו  הספריםאת  

שמוציא   חאין את הכוח המכריו  התנגדויות  איןוברגע ש    ,בעצמו

   . כוח המושך  יש אתו דיק. מהצ

 להיפך מה קורה כשאדם נוסע לצדיק האם הוא בוער יותר או  

ָאנוּ   ְוזֶׁה"  ,מצד שני רבנו אומר ֶׁ ָאָדםם  רֹוִאי  ש  ֶׁ ש  יק  נֹוֵסעַ   ּכְ ּדִ , ְלַהּצַ

ל ְתָקֵרב  ַמה  ּכָ ּמִ ֶׁ יק  ִלְמקֹום  ש ּ ּדִ ק  לוֹ   יֵש    יֹוֵתר   ַהּצַ ֶׁ   ֵמֲחַמת ,  יֹוֵתר   ֵחש 

ְתָקֵרב ּמִ ֶׁ ך   חַ ְלַהּכֹ  יֹוֵתר   ש  ֵ ּנַ"ל".  ַהּמֹוש  נוסע יש מציאות שכאדם     ּכַ

יותר   ,לצדיק בוערים    ,ככל שהוא מתקרב  ככה הכיסופים שלו 

  נותן   רבנו    .  חכותהוא ממש רוצה להגיע וכבר לא יכול לו  ,ותר י

שם איזה מ זרוק  ונ  ,גבוה  מגדלנעלה על    אם  :דוגמה מאוד יפה
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ככל שהוא מתקרב  ו  , במהירות מסוימת  נופלבהתחלה הוא    ,חפץ 

כמהההמ  ,לארץ  פי  מתגברת  הס   .ירות  רבנו   לכך?    בהימה 

פועל   , הואשככל שמתקרבים לכוח המושך של הארץ   כימסביר  

חזק יותר  נמשך  ומ  ,עליך  גדולהלמטה  מילא  יותר   . במהירות 

עולה ככיסופים אבל  לך    יש לכן כשאתה עדיין בארץ   שאתה 

מתקרב    ,למטוס ל  ש  ' המושך  חכ '   ד,ו עמתקרב  ו  עודואתה 

 בע"בתורה  ש  וקשה,                   .ויותר  צדיק פועל עליך יותר ה

הפוכה ממש  לשון  אומר  א  ִלְפָעִמים"  :  רבנו    ִהְרהּור  ָלָאָדם  ּבָ

ּוָבה ש  ה  ּתְ אֹותוֹ   ְוַנֲעׂשֶׁ ָעה  ּבְ ר   ִאיש    ש ָ ֵ ש  ך  ְוַאַחר   ּכָ ה  ּכָ  ַלֲעׂשֹות  רֹוצֶׁ

א ר   ֻעְבּדָ ֶׁ ֲאש  ְתעֹוֵרר   ּבַ ּנִ ֶׁ ּוָבה  ִלּבוֹ   ש  ֵכן"   ִלְתש  ה  ּבְ יק  ִלְנסֹעַ   רֹוצֶׁ ּדִ  ,ְלַהּצַ

ור  הר הזה ה   ,רבנו הקדושל   זה לנסוע  ?רוצה לעשות  יהודי הכי טובה ש  ' אעובד' מה ה)    -

רוצה לעשות  גדול שאדם  הכי  ך  ְוַאַחר ,  (תשובה  ּנֹוֵסעַ   ּכָ ֶׁ ש  ר ,  ּכְ ּבֵ  ָעָליו  ִמְתּגַ

ר  ּוָקתֹו,  ְונֹוֵפל  ָהָרע  ַהיֵּצֶׁ ש  ָהָיה  ִמּתְ ֶׁ ִחיָלה,  לוֹ   ש  ך  ְוַאַחר   ּתְ א  ּכָ ּבָ ֶׁ ש   ּכְ

יק ּדִ ר   ְלַהּצַ ּבֵ ר   ָעָליו  ִמְתּגַ ל  ְואֹוֵבד,  יֹוֵתר   עֹוד  ָהָרע  ַהיֵּצֶׁ קוֹ   ּכָ    ...   "ִחש ְ

הנסיעה, כבר   כלאחרי  כבר סוף סוף  שאדם  בן  רואים    לפעמים

 שותה, ,אוכל מבזבז את הזמןהוא   הגעת לציון הקדוש, פתאום

 ,רך לחזור טצתעוד מעט    ,נצל כל רגעת  ?!מה קרה לך  ,פטפטמ

היצ עליוה"ר  למה  מתגבר  לזה?  מאוד  ההסבר  ובכן, מה     ?  

ברגע שאתה    ",צרו גדול ממנו יכל הגדול מחברו  "  :הכלל הוא

אתה    ,באותו רגע אתה גדל מבחינה רוחנית  ,בדרך אל הצדיק 

יותר  ,אדם אחר גבוה    , הצדיקשל  וככל שכוח המושך    , אדם 

יותר עוד  יותר  , מקרב אותך אליו  גדול     . אז אתה במצב של 

ולכן אתה     .כפשוטו  ',צרו גדול ממנויכל הגדול מחברו  '  ,המרק  

שהיה לך    "ר היצה  אםאז   אזן,כדי ל ,מקבל יצר הרע יותר גדול

 יצה"רבר הגעת לאומן הוא  שככ  , היה בגודל מסוים   , פה בארץ

מרחיק   ךפתאום משגע אות  "ר יצהה  ין, למהבמשאתה לא    ,  ענק

       . פתאום הוא מתקרר לגמרי דיק,צהמ ךאות

 שמפריעה לקבל את אור הצדיק מרובה  להיזהר מאוד מאכילה 

שנייה ושתייה"  (' זי  הור ת ב)  רבנו  אומר   :סיבה  אכילה  אדם   ע"י 

  נתנו   "הוב  ,בחוש  נו וזה ראי  .  ח"ו"  צדיק המאבד את האהבה אל  

אבל    ,ות כיד המלךר יש  םש  עשוו  ,באומןמפוארים  לנו מלונות  

ובפרט   ,יותר   כי ככל שאדם אוכל  ,לטובתנו  בא  זה לא כל כך

 , הוא מתנתק מהקדושה, וכו'ושכרות      ,שתייה מרובהואכילה  

ולפעמים האדם יכול להפסיד   .(לא להגזים   צריך להיזהראפילו שזה בשבת  )ו

יותר מדי   ,היושת  הלירק בגלל אכ  דיקלצשלו    ביאהאת כל ה

ורבנו     )וכמובן בגלל בזבוז זמן יקר כשאתה ליד הצדיק(,  מעדנים ומטעמים

מזבח  "ואם    ,גם המזבחפ בחינת  זה  אכילה  הגם  פ ש  שם,  מסביר 

האהבה ו  קאת החש"ו  חוע"י זה אדם מפסיד    ",אדמה תעשה לי

מאוד    מסעדהשוב יש שם  ט ברדי ב  היינושכ   נסיעהב   זוכר פעם  אני )    יק.  צדוהיראה ל

הזאת הרגשתו   ,אוכל טוב אכלנו  ו  ,בה טו  כך  היה  ,  י שאחרי האכילה  אחר  מאוד  קשה 

  ,כבר התפילות הם לא אותם תפילות מעז'יבוז',  ול  ,ב טשו לוי יצחק מברדי לרבי    ללכת

הפעם    ולכן  .  וממש מפסידים את זה   ,  לא אותו דברזה  צדיק  ה קבר  ות על   טח וההשת 

 .  ...(טוב   אמרנו ניקח סנדויצ'ים יותר, הזאת ביטלנו את זה

לקנות   וכדי   ,להתפלל  כדי  בעיקר לצדיק   הולכים    צריך לדעת!

וזה עיקר   ,יראת שמיים  עוד  ,נוליבבאהבת השם  של  עוד מדרגות  

כדאי  ו  ,העיקרים באכילהמאוד  לכן  אפילו ו   שם,  למעט 

  (שלך   קיבה ומתחרים על ה    ,בגלל שהם צריכים פרנסה )  ,שמציעים לנו כל טוב

צרי להתרכז במטרה לשמה כמה היא  והח  חכם,להיות    ךאבל 

ולקרוא  להתפלל  בציון,  שיותר  כמה  להיות  להשתדל  הגעת, 

רבנו  של  התורות  את  ללמוד  וכמובן  הכללי,  ותיקון  תהלים, 

לשבת בציון ולסיים  בספרים, וכמה פעמים דיברנו על המעלה  

)שזו הסיבה שבגללה זכינו להדפיס את כתבי רבנו  פרי רבנו  סכמה שיותר מ

   .קיצדהזוכים יותר לאור של  ככהו ורבי נתן וכו'(

המושך  לסיכום:   כוח  המכריח  ,יש  שכדי    ,וכוח  הוא  והכלל 

גם כוח המכריח  ,כמה שכוח המושך חזק ,שתהיה בחירה בעולם

חזק יותר    ,מאוד  מתקרב  שאתה  ככל  אתה ה  לאולכן  צדיק 

אבל גם היצר הרע שם הוא מאוד   ,מקבל המון חשק וכיסופים

בגלל    והסיבה  ,ן מ מה שקורה באו  טוביםכל מיני סיפורים לא    לצערנויש  לכן  )ו   ,גדול

  ֵאינוֹ   : "ִאםוהעצה אומר רבנו    ח"ו(  פךי קורא גם ההאז    ,נמצאים קרוב לצדיק ש

ְגּדֹו,  ִמְתַחזֵּק ר   ֲאַזי  נֶׁ ּבֵ ר  זֶׁה  ָעָליו  ִמְתּגַ ,  ָהָרע   ַהיֵּצֶׁ ָחָדש   ְונֹוֵפל   הֶׁ

ּוָקתוֹ  ש  ָהָיה  ִמּתְ ֶׁ ה,  לוֹ   ש  ִחיּלָ י  ּתְ רּות  ָצִריך  ּכִ ּבְ יֹוֵתר   ָחָדש    ִהְתּגַ ד   ּבְ גֶׁ  נֶׁ

ר  זֶׁה ָחָדש   ָהָרע ַהיֵּצֶׁ א הֶׁ ּבָ ֶׁ    לֹו".  ש 

 הרן ובניו הכהנים א משה לזקני ישראל, ולא רק לא מדוע קר

 ?למה קרא משה לזקני ישראל  ,פתחנושה  אלשל  תירוץסיים בנ

  , פרנסהשכמו שהצדיק נותן    ,סיום התורהב  ,מסביר רבנו הקדוש

ורוחניותו דרכוו  , שפע  עובר  דרך   ,הכול  עובר  הכבוד  כל  גם 

מוצא  "  ?למהו  ,הצדיק גדולתו שם אתה  במקום    " ענוותנותוכי 

כל כך עניו    והוא  , בחינת עפר   הוא  צדיקהבגלל ש:  זאת אומרת

כל התמנות   :ורבנו אומר  ,אז כל הכבוד של העולם נמצא אצלו

הכל נמשך   ,בקדושהן שלא  הן בקדושה וההכבוד שבעולם  ו

ולכן משה רבנו ביום שהוא מקים     .  תמק האדישל צ  מהענווה

המשכן מלשון    כןמש )   ,את    קורא   הוא     "(רוצהנאחריך  "משכני    ך' מוש' זה 

משה רבנו ביום   .והתמנות  לתת להם כבודכדי      ?לזקני ישראל

אבל לזקנים כדי ,  בשביל לעבוד במשכן  לכהניםא' ניסן קורא  

    . רהר את להתמנות ואת השלתת להם 

ים מקבלים  אכשגם המל    ' ח"ב(תורה ה)וטי מוהר"ן  בלקרבנו מסביר  

 השנהראש  א  וה  ןחודש ניס  שהרי  ן.  ניס  ביום א'התמנות  האת  

יום ההולדת  ש  )בפרט  אמתה  צדיקאצל  גם  ו   .  םכיאללמ וגם  ים  כלמ ל

 צדיקאז גם ה   (חודש זה ראש חודש הכל  מו שלמדנו שחודש ניסן  וכ  בא' ניסן,  שלו

מלבד  )  , שררה בראש השנה ניסןהנות ומההתאת  מקבל כל שנה  

ונה רוצה להראות את ממכל    ,וכשיש התמנות  (תשרי "ה  בר  מה שיש

שלו כל    ,השלטון  שרואים  חדש  פעםכמו  עיר  ראש    , שמגיע 

אותו דבר   להראות שהוא משליט את עצמו,עושה כדי  ו  ומשנה

לכן    , נותן יותר שפע  הוא  ,שהצדיק מקבל התמנות חדשהכ  גם

כי זה החודש    ,מאוד חשוב לזכות להיות אצל הצדיק  ניסן  חודש  ב

וכיון   ,נותתחלק ממראש השנה שהוא  בכמו  מתנות  שהוא מחלק  

ניסן הוא מקבל התמנות ושררה חדשהש כבר הצדיק    ,בחודש 

בעולם  העוש חדשים  כולנו בו  .דברים  שנזכה  השם  עזרת 

כול שהצדיק    םבהשתוקקות  הטובים  הדברים  כל  את  לקבל 

                                ה' יזכנו אמן. .ע"י שאנחנו מקושרים אליו ,ת מחלקמהא

 עריכה: ליאור גבע    שבת שלום ומבורך.

 ( ת.נ.צ.ב.ה    חיים בן מוסא ז"ל  -צדוק בן צאלח     -צביה בת סאלם  )מוקדש לע"נ 


