
  

  לזכות לכל הישועות                                                     טוב להגיד ולשיר

  ...הביטול אל אור האין סוף   �
משפטי "כי , הדין שלעתיד הוא אמת םוהשנה ושל י  המשפט של רֹאשעיקר

 עיקרו, ט אמתות המשפט הוא לשפו מצועיקרלו במשפט של מטה יואפ; "אמת' ה
באֹפן , לם במשפטיו הישרים והאמתייםוט את כל העו יתברך לדין ולשפונתוכו

שזה בחינת שיהיה ,  יתברךוב הנצחי ולהכלל בוהתכלית הטא כל אחד אל ושיב
שבשביל זה נברא , בו התכלית הטעיקרשזה , נכלל אחר הבריאה בקֹדם הבריאה

זה  ידי על, רה שהיא אמתוידי קיום הת כי על; תורה והמצוהכל ובזה תלוי כל הת
 וכין להכלל בווז,  יתברך ונכלל אחר הבריאה בקֹדם הבריאהונמשך השגחת

זה נעשה  ידי על, םוחס ושל, רהות התוברין על מצוידי שע ועל. תברך בשלמותי
 הדין עיקרוזה . ונתרחקין ממנו יתברך, פרוד בין קֹדם הבריאה לאחר הבריאה

ף כל ו באֹפן שסו ודינוסקין על כל אחד משפטושפ, השנה וכן שלעתיד של רֹאש
רחמנא , נשיםו כל העלויכי אפ, ושזה תכלית, ף יוכל להכלל בקֹדם הבריאהוס

ם שצריך וף להכלל במקוזה בכדי שיוכל בס ידי הוא רק בשביל שיזדכך על, לצלן
בבחינת קֹדם , א לזה התכלית להכלל באחדות אחדוכי הכל צריכין לב, להכלל

שכן בין רשע  מכל, לו בין צדיק לצדיקיל אפוכן יהיה חלוק גד פי על ואף, הבריאה
 ווכמ, ליםויהיו חלוקים גד, רחמנא לצלן, צמןלו בין רשעים בעיואפ, לצדיק
  . וכל זה אי אפשר לנו להבין ולהשיג בשלמות'; וכו" אל תרשע הרבה"שכתוב 

אם ,  להפך רחמנא לצלןואם לחיים א, השנה וכן המשפט הפשוט של רֹאש
הכל הוא רק באֹפן שיהיה הבחירה לכל אחד כפי , צאו לעשירות וכיולעניות א
וכל זה בשביל שיזכה , צא בשאר הדבריםות וזה בעשירות וכיזה בעניו: ומדרגת

ששם הכל אחדות אחד ,  בבחינת קֹדם הבריאהולהכלל בתכלית
  . ל"כנ

ין המשפט של יל בענ"תינו זווזה בחינת מה שאמרו רב
הינו , ןוברין לפניו כבני מרולם עושכל באי ע, השנה רֹאש

 ,כן הכל נסקרין בסקירה אחת פי על ואף, אחד אחד
 שהאריכו בזה המפרשים וכמ, וזה אי אפשר להבין

 המשפט הוא כפי הבחירה של כל עיקרכי , ל"הינו כנ
,  הבחירה היא מבחינת אחר הבריאהעיקרש, אחד

 ושאז בודאי יש שנויים רבים בין אדם לחבר
כן  ועל, תיו ובמעשיו ובשכר ועֹנשו ובסבובבחירת

כי , הינו אחד אחד, ןוברים לפניו כבני מרולם עֻכ
ט את כל אחד משפט אמת כפי וצריכין לדון ולשפ

צא בהשנויים רבים ווכי, ותיו ובחירתו וסבו ושעתומומק
 פי על אך אף; שיש בין כל אחד ואחד בבחינת אחר הבריאה

זה ֻיכלל הכל  ידי קון המשפט האמת הוא בכדי שעליכן גמר ת
 כל ששם הכל נכללין באחדות אחד ונתבטלין, בבחינת קֹדם הבריאה

כן גם אז יהיו  פי על ואף', וֻכלם נסקקים בסקירה אחת'שזה בחינת , השנויים
ו נשפט ישזה בחינת מה שגם עכש, ל"חלוקים רבים בין מדרגת כל אחד ואחד כנ

 תרים זה את זה ואףושנראים כס, ת אלווושני הבחינ. וכל אחד ואחד כפי בחינת
ל "כנ, ו להבין ולהשיג כלליזה באמת אי אפשר לנו עכש, כן שניהם אחד פי על
אות ...  השנה רֹאש, אלול - מתוך אוצר היראהאות יב,  הלכה ה-הלכות רבית (

  ).קטו
  
  היום מחזירין הכתרים לישראל  �

,  זה נלקחו שני הכתרים מישראל ידי שעל, קון חטא העגליפור הוא תיכ םובי
כין וואז ז, כידוע, לין עד הכתרוכי אז ע, כפור מחזירין הכתרים לישראל םוואז בי

כין אז וכן ז ועל שהוא בחינת עזות דקֻדשה בשלמות , בשלמות' נעשה ונשמע'ל
 עיקרכי , תולון אז מקוזישהמלכות נ, תונוכמובא בכו, ת דקֻדשהולולכל הק

הן יתן "בחינת , תולושהוא בחינת ק, ידי עזות דקֻדשה מלכות דקֻדשה הוא על
 ת ות נתהפכין לעליווכל היריד, תונוא סליחת עכפור הו םוואז בי". ל עֹזו קולובק
מאחר שכבר נתהפכו כל , ל רםובק' וד מלכותוברוך שם כב'מרים אז וכן א ועל

עקין וואז צ, אחרא ירא כלל מהשטן והסטראישוב אין לנו להת, תות לעליוהיריד
שהוא יתברך גמר ויגמֹר הכל ', לם ועדו לעוד מלכותוברוך שם כב'ל רם ובק
כי כל , מתעטפין אז בציצית גם מבערב כן ועל. לם ועדו מבֹרך לעוומלכות, ונוכרצ

שהם ', נעשה ונשמע'שהם בחינת , פוריכ םות שצריכין להמשיך ביורות האוהמשכ
ידי  הכל אי אפשר להמשיך כי אם על, קון חטא העגל ומלוי פגם הלבנהיבחינת ת

ידם בבחינת  לר עושים להמשיך האושהם בחינת לבושין קד, קון הציציתית
 אות א,  הלכה ד-ירת הנפש מהלכות מעקה וש(עין פנים , "ר כשלמהועֹטה א"

  )אות רו... השנה רֹאש, אלול -מתוך אוצר היראה 

  מחילת עוונות  �
שכל מצוה היא בחינת , תאיריוג עטין דא"רה נקראים תריות התווג מצ"תרי

ל הארה וחיות ר ונתיב לקבוניידה נמשך צ שעל, עצה הנמשכת משכל פרטי
 ותוכין להכיר אוזה ז ידי שעל, בחינת קֹדש קדשים, ללון הכומבחינת השכל העלי

כן צריכין  על, רו מחמת רבוי האולל בעצמוכי אי אפשר לקבל מהשכל הכ; יתברך
ידם הארת  ת לקבל עלורושהם כלים וצנ, ידי השכליים פרטיים יקא עלילקבל ד

אזי לפי , םוחס ושל, ברים עליהםורה ועותת הוגמין במצואבל כשפ. ןוהשכל העלי
,  הדרך והנתיב שהוא בחינת השכל הפרטיותוהעברה והפגם כן נתקלקל ונפגם א

רם שבירת כלים חס ור שגומחמת רבוי הא, ללול לקבל מהשכל הכו יכוואזי אינ
זה הם מעקמין  ידי ועל, נקים מהשכלואחרא שי ואזי יש יניקה להסטרא, םוושל

לקרב מה שראוי לרחק , ת של שקרות ועצות זרו בדעולין דעת ומבלבואת מֹח
כמצוי זֹאת בכמה , לאסֹר את ההתר ולהתיר את האסור, ולרחק מה שראוי לקרב

ת ות שחֹרוויש להם מר, תר מדיושבקצת דברים מחמירים על עצמם י, אדם בני
והם , הקפידו עליהם לא לים אמתייםולו צדיקים גדיודקדוקים רבים מה שאפ

לים להתפלל ועד שאין יכ, תות שחֹרות והמרובלבלים דעתם מאֹד באלו הֻחמרמ
ת ות שחֹרות שום מצוה כראוי מחמת עֹצם בלבול דעתם מהמרוכראוי ולעש

רה ותר מדי בדברים שהם מגופי ועקרי התום אחר מקילים יוובמק, שלהם
 זה  ידי שעל, תונווכל זה נמשך מחמת החטאים והע; )ין פניםיע(שה והקד

לים לקבל משכל וזה אינם יכ ידי ועל, תורות והצנונתקלקלו הכלים והנתיב
כן  ועל, צה בתקנת נפשנוואך מחמת שהשם יתברך חפץ חסד הוא ור. ל"לל כנוהכ

, לםו הקדים רפואה למכה והקדים תשובה לעו ומחמלתומאהבת
 ת עלונושאז נמחלין כל הע, שום כפורים הקדוונתן לנו את י
שהוא בחינת כלליות , לה המלכותוו כי אז עהינ, ידי תשובה

כין אז שתעלה וידי התשובה ז ועל, כל הצמצומים
ן ולל העליוהמלכות למעלה למעלה לבחינת שכל הכ

 שמתנהג ווכמ, ידי שכליים פרטיים שלא על, מעצמה
ת אי אפשר לקבל דרך ונוכי מחמת הע, תמיד

ת ורות והצנוהשכליים פרטיים שהם בחינת הנתיב
ידי  כין עלורק ז, תונוידי הע כי נתקלקלו על, ל"כנ

להמתיק , ולל בעצמות לבחינת השכל הכותשובה לעל
שהוא בחינת כפרת כל , שם כל הצמצומים והדינים

ל לפני וגד שזה בחינת מה שנכנס אז הכהן; תונווהע
והמתיק שם כל , ללושכל הכ, לקֹדש קדשים, ולפנים

 לגֹדל קֻדשת הכהןכי , ת ישראלונווהדינים ומכפר על כל ע
ובכֹח וזכות , ןושאז הוא עת רצ, הכפורים םול ולגֹדל קֻדשת יוגד

לה וזה ע ידי על, פוריכ םוהשנה עד י התשובה של ישראל שעשו מרֹאש
ידי  לבחינת קֹדש קדשים שלא על, שהוא בחינת כלליות הצמצומים, המלכות

הצמצומים ואז נמתקים ונתבטלים כל הדינים ו, בחינת השכליים פרטיים
כי , ש מנעליםוואז אסור ללב ת לגמרי ופיאחרא והקל ונתבטלה אחיזת הסטרא

ושם צריכין , פוריכ םושמשם כל הכפרה של י, לין לבחינת קֹדש קדשיםואז ע
עין פנים ; "וולֹא במנעל' הבית וכו לֹא יכנֹס אדם להר"בבחינת , חליצת מנעלים

 מתוך אוצר יט כ,  בין המצריםיןעיו; אות יח יט כ כא,  הלכה ג-הלכות גיטין (
  )אות רט... השנה רֹאש, אלול -היראה 

 
  )בסימן , יום כיפור-'מועדי ה –  המבוארותעצות(

קון ינו תיהי, שהותם דקדוקון של חיפור הוא גמר התים כובי                         
בתשובה , ביראה, פוריםים הכואש השנה עד יסק מרוינו שאם אדם עיה. הברית

ינו יה, להושה גדופורים לקדים הכוכה על ידי כך ביוז, בים כראויוומעשים ט
, קון הבריתישת תוכי על ידי קד. תרולה ביושה הגדושהיא הקד, קון הבריתית

קון הברית הוא טהרת י תעיקרו. ביםות ומעשים טובות טודיאפשר להגיע לכל המ
אוף הן של יהן של נ, תות רעוב מחשבונו שלא לחשיהי. ח והמחשבהוקון המיות

ת של יראת השם ואמונה ובות טוב מחשבורק תמיד לחש, תות אחרות רעותאו
  .תוקוטי הלכיאר הכל בלוכך מב, תות וחקירופשוטה בלי שום חכמ

  
  )ה תפילה – בחלק לקוטי תפילות (

א ור ולבקש ולמצוני מעתה לחזזכ, מלא רחמים רבים                                 
זכני עזרני . ם הזהותי על האדמה עד היום היובדתי מיית שאודיאת כל האב
תר בימים וובי, להולה בכל השנה כושה גדוטהר ולהתקדש בקדימעתה לה

נו לתשובה שלמה יותזכ, רהואש השנה עד שמחת תלו מרישים האוראים הקדוהנ

 של רבי נחמן מברסלב
ו"רלת  

ל"זצ, ודסראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר  

ד"בס  
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 הברית ונזכה אז לתקן פגם. באמת בעשרת ימי תשובה לתקן את כל אשר שחתתי
ם ום צובי, שום הקדועד שנזכה בי, שהותם דקדוקון החילתקן ת, בשלמות באמת

ן וכפרת וום מחילת חטא וסליחת עוי, ןושבת שבת, ראול ונום גדופורים ייהכ
ם וותעזרנו ותזכנו לקבל י. שה בשלמותותם דקדוקון החי גמר תור בולגמ, פשע
, לומות גדילה ובשלו גדשה ובטהרהוד בקדורא מאוש והנופורים הקדים הכוצ

, לווה בשמך הגדוך שמחה וחדות מתוולבכ, ונזכה לשוב אז בתשובה שלמה
, תינו ופשעינו לפניךונותינו ועוים ולפרט כל חטאדוייוות לפניך בכל מיני וודוולהת

תם וב אוולעז, בא באמת גמורילה מעומקא דלוולהתחרט עליהם בחרטה גד
פן ולא וד בשום אותם עולב שלם שלא לעשולקבל עלינו באמת וב, עזיבה גמורה

ל ותסלח ותמח, ואתה ברחמיך הרבים. סיףונ לא ן פעלנוואם או, ד לכסלהונשוב ע
. תינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניךונותינו ועוותכפר לנו על כל חטא
תם וכח"ישראל  תנו עמך ביתוותשים א, שהות דקדותמוותתקן ברחמיך כל הח

לחיים , םוכים ולשלובים ארוותחתמנו לחיים ט". עךום על זרתועל לבך כח
ותחתמנו בספרן של צדיקים , נך באמתות בהם רצוחיים שנזכה לעש, תייםיאמ
 .תייםיאמ

 
  )ה" כ–ל "זצ, ישראל אודסר' שיחות מר(

ל מדבר על עניין הפתק הפלא שקיבל "ישראל זצ' מורינו ר              [             
  ]א"זיע, ר הקדוש"מאדמו
ידי  והוא בא לעולם על, בש בדרך הטבעווזה הפתק הגיע אלי בדרך נס מל... 
ידי המכשלה נעשים -על, "והמכשלה הזאת תחת ידך: "ישנו פסוק בתורה. מכשול
הוא מהפך כל הרחוקים וכל הפושעים , יסהוא מכנ, נו הקדושיבפרט רב. פלאות

לה בשבעה עשר יאני אכלתי לפני התפ. לם להשם יתברךומהפך כ, וכל העולם
  . ב צערואני כבר הייתי יכול למות מר. אותאם אני חי זה נסים ונפל, זובתמ

א היה היה פתק ול לא זולה בשבעה עשר בתמיהייתי אוכל לפני התפ לא אם
  ...שום דבר

שך ויש בח - אנחנו היינו צריכים להיות צדיקים קדושים,  בחירה יש,אוי ווי
הם , פשיםי הם ט,מה", תנויהעולם צוחקים מא. מכתב כזה, הזה פלא כזה

 כל .לו נסון שהוא כנחמ ינו רבי רב,כזה אבל יש צדיק" ?מאמינים בדברים כאלה
 נפש כלו ,בכל תיבה שמדפיסים, יניוילה בכל עניכל מה שג, בור שיצא מפיויד

וזה מרמז בזה . להו הגאעיקרכי הוא , להו זה הכל נוגע לגא-שמתקרבת אליו 
, זה השיר של חסד שיתנגן לעתיד, להו הוא הגא- מאּומן ןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח :המכתב

  . הוא זה השיר
, הפלאות, הדעת שלו, צריכים שיתפשטו ויתגלו החכמה שלו, נו הקדושירב

, וזה יביא את כל העולם להשם יתברך, בוריבור ודילה בכל דיהאור הפלא שהוא ג
, ו מרגישים את זהיפי שגם עכש על אף. חכמה שכל העולם הזה הבל וריקיקבלו 

ד השם וח להתגבר ולעבויהיה להם כ, יהיה להם חכמה, חואבל יהיה להם כ
לה ו בו תלוי כל הגא-ן נחמנו רבי יכי רב. לו הגוייםיאפ, ר בתשובהובאמת ולחז

  .ככה הוא אמר. ון של כל עם ישראל ושל כל העולםקיוהת
ק בהם ונחמן ויעסכל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי רבי 

  !אז יהיה עולם חדש לגמרי, ויקים אותם
האדם שיש בעולם ועושים מסחרים וכותבים ומדברים וכל  ו כל בנייכי עכש

ן להם את כי אי, תי רגליםאבל הם כמו בהמות כאלו על ש, אחד עושה מה שעושה
ושלום נופלים ומשליכים את  בזמן שאנחנו חס, כן ואנחנו גם. הדעת האמתית

כן נופלים   זה גם-ושלום  ונופלים חס, מעבודת השם,  התכליתעיקרהדעת מה
  .לבהמות

ומי ,  האדם הוא הדעתעיקרכי : "'חלק ב' נו הקדוש בתורה זיזה אומר רב
ת חיה רק הוא בחינ, נה בשם אדם כללו ואינו מכשאין בו דעת אינו מן הישוב

אז הוא מקבל את הדעת , נויז עצמו בספרי רבוומי שזוכה לאח, "בדמות אדם
אז , נויאם כל העולם יחזיקו ברב, נויידי רב על.  אדם-תית ונעשה מבהמה יהאמ

כל העולם הם ידעו שהם צריכים להתהפך .  לאדם-כל העולם יצא מבחינת בהמה 
  .מבהמות לא ,אדם-לא מבניויהיה העולם ממ. דםולהיות א

  
חכמות העולם , החכמות החיצונית לא ,תיתי האדם הוא החכמה האמעיקרה
לדעת ? מה זה הדעת, חכמות השם יתברך,  הוא חכמת התורהעיקרה. שךוהם ח

  ! האמונה הקדושה.קיםושהשם הוא האל
זה , להתורה,  להכניס אותנו להשם יתברך- עבודתו עיקר, נו הקדושירב
נו י הוא רבעיקרוה.  החיים הוא רק התורה והאמונהעיקרה.  עבודתועיקר

לכל . לכל טוב, לאמת, לאמונה, לתורה, הוא מכניס בנו להשם יתברך, הקדוש
לה חכמה כזה שכל העולם יהוא ג.  כמו שאנחנו-קונים שאנחנו צריכים יהת

 -לשם שמים , לתכליתלה יישליכו כל התאוות וכל הכסף ויעסקו רק בתורה ותפ
  .א לשם פרסום וחשיבותלשם פרנסה ולא לשם כבוד וללא 

  !כל חיותנו, מוד ספריו הקדושים זה כל חיינוי ל-נו הקדוש ירב
, ן ויקרא בהםנחמנו רבי יזה דבר קל שכל אחד יקנה את הספרים של רב
לם יקראו רק בספרי רבי ווישתדל שגם הבנים וכל המכירים וכל המשפחה וכ

, ו העולם הוא עולם של שקריכי עכש.  אז יהיה עולם חדש לגמרי,ן מברסלבנחמ
אם , רואים שכל התאוות אין להם שום ממשות. זה הכל הבל, עולם של שטות

. זה הכל, יש לו תענוג רבע שעה? אז כמה זה, האדם אוכל ומתענג מזה העולם
ביל רבע שעה כדאי בש, אז מי שיש לו איזה שכל. והו אין תא-ואחרי רבע שעה 
  ?עולם הזה ועולם הבא, טוב כזה, להפסיד אור כזה

אנחנו , אנחנו מאמינים. םוהעולם הזה הוא הגיהנ: "נו הקדוש אמרירב
 אנחנו מאמינים -עולם הבא . עולם הזה ועולם הבא: יודעים שיש שני עולמות

י כל מ!" םוהעולם הזה הוא הגיהנ.  איננו בכלל-אבל עולם הזה , שיש עולם הבא
וכל העולם טועים . אין לו שום חיים כלל, אחר התאוות, שרודף אחר העולם הזה

ל ובשביל מה לחיות ולסב, ולֹא יודעים מחייהם ולֹא יודעים כלל על מה הם חיים
נו הקדוש פעם אחת החזיק אחד ירב? בשביל כמה שנים, ם של העולם הזהוהגיהנ

, תאנח אותו? הזה ועולם הבאבשביל תענוג של רבע שעה תפסיד עולם : "ואמר לו
אין , אין להם חיים, מפסידים גם עולם הזה, נויככה אמר רב, כן!" תקיא אותו
  .להם כלום
 

, דופי שהוא מעט מא על וזה הטוב אף, לה שבכל אדם יש טובינו הקדוש גירב
דה טובה כזה שאין ובכל אחד יש נק. ח להפך את האדםואבל זה הטוב יש לו כ

 שידע ויבין עיקררק ה. נו הוא יכול להתגבר על הכליח רבוב בכוזה הטו, רויבחב
נים וכל התענוגים וכל העוונות יהכסף והבני, וישיג שכל העבודה של העולם הזה

  !אין להם שום ממשות כלל, וכל התאוות הם הבל וריק
רור גמור שכל מי שיש לו איזה שכל ישרואים בב, יש עוד הרבה להודיע

הם אפס , כל הכבוד וכל הכסף וכל התאוות,  העולם הזההוא מבין שכל, תייאמ
זה אין בו שום , זה פורח כצל עובר,  הכל עובר כהרף עין,כלום לא ן ואינםואי

כל , אז כל העולם הזה, לו בזמן שחיים בעולם הזהיואפ. כלום לא  זה הכל,ממש
  !אינם? ה התאוותה כבר איפואחרי ז, התאוות וכל התענוגים זה רק רבע שעה

 

אז הוא צריך להבין , תיימי שמחפש אמת והוא יש לו איזה שכל אמ
בפשיטות עבודת , א בכל יום בפשטותוחות לקרוולהתחזק ולהתגבר בכל הכ

נו ילה רביוהתורות שג' לותיקוטי תפיל'בפרט ה, נוי הוא ספרי רבעיקר וה,השם
כל , כזהכי זה דבר פלא , ח לנצח כל העולםובור שלו יש לו כיזה כל ד. בעולם

בור שלו יידי כל ד-על. להובור שלו הוא מה שלא היה מעולם וזהו יסוד הגאיד
, בפשיטות, לאמונה, לתורה, הוא יכול להחזיר כל אדם בכל העולם להשם יתברך

  . הוא האמתעיקרוה
, נוי בלי רב-לדבר ולהודיע שכל העולם טועים , יש עוד הרבה לספר, אוי, אוי
הו ו העולם ת,בלעדי: "נו בפרושיכך אומר רב. הווהו ובונו העולם הוא תיבלי רב

, יש למדנים ויש ישיבות ויש תורה. אדם זה משמע כל מיני בני" העולם"ו!" הוווב
. יודעים כלום לא ,חואין להם כ, רשואין להם ש, נו אין להם יסודיאבל בלי רב

  !הווהו ובו כל העולם ת-נו יבלי רב
 ןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח: ברור גמור לכל העולםנו בפרוש ביה בהפתק מגלה רבופ
  ! ותהיה נעשה אדם-בא אלי ! שאני הוא זה השיר, מאּומן
 

הגיע הזמן שלו  לא רק אנחנו רואים שעוד,  אור כזהו יש בעולםיעכש
יתגלה , לת הבורא יתברךו יתגלה גדכשיגיע הזמן בדיוק . בל זה יתגלהא, שיתגלה

  ".קיכםותם להשם אלבנים א", איך אנחנו עבדי השם
 לא ןיאנחנו רואים שהוא עדי, כנראה" רוגמרתי ואגמ: "ו הקדוש אמרנירב
 לנו שום ר זה אנחנו איןומה שהוא יגמ!" רוגמרתי ואגמ", אבל הוא גמר, גמר

הוא בא לעולם להוציא האדם מהעוונות , ר את שלווהוא יגמ, תפיסה בזה כלל
  .א זה אין שום חיים כללבל, חייםה עיקרשזה , לתורה, ולהכניסו להשם יתברך

הוא מצחק מהם והם . נו והוא מנצח כל העולםיבור אחד של רבימספיק ד
בשביל , בשביל מי, כך כך ורודפים כל על מה הם עובדים כל, ם שהם בטעותמביני
בפרט אנחנו בדורות , סוף נכלה כל ים זה דבר שסוףלו אלף שניאם חיים אפ? מה

, ובשביל מה חיים, כן חצי מהזמן ישנים שים שנה וגםישים או שיאלו חיים חמ
כך  חולים ואחר שים שנה נכנסים לביתיש שיםיאחרי חמ? בשביל מה כל העבודה
, כל הכסף וכל העבודה משאירים בעולם הזה. כך לקבר נכנסים למקרר ואחר
ה לוקחים הוא רק חשב תמיד מחשבות בלב מאיפ? שים שנהיובשביל מה עבד חמ

  !געוןיזה ממש ש! געוןיש, מה זה. כסף, כסף,  כסף,כסף, כסף
 

ואני ראיתי .  ראיתי איש אחד בעולם-אני ראיתי את רבי ישראל קרדונר 
נו הקדוש הוא יאבל רב, ירושלים וראיתי גדוליםלכן באתי -וגם, גדולים מטבריה

, חדתוראיתי שזה הבחינה היא בחינה מי, מה שראיתי מרבי ישראל. חדוין מייענ
הוא היה סוד . החזיק בהשיר שיתער לעתיד אז הוא היה אדם מבחינת לעתידהוא 

אדם אחד מכל העולם  אני ראיתי בן. יה צוחק מכל העולםהוא ה, מכל העולם
  ! אותורק  אני ראיתי אדם אחד. שהוא היה נורמלי

ראיתי את רבי , להואני כבר ראיתי את הגא. נוילה תלויה ברבוכל הגא
השיר פשוט . מה שיהיה,  שיהיה העולם אחרי ביאת המשיחישראל וראיתי איך

, מעולם הבא, אדם מן השמים אני ראיתי בן. בע זה ראיתי בחייולש מרוכפול מש
תה בעולם יאבל הנשמה שלו הי, ים ועם רגליםיהוא היה בעולם הזה עם עינ. כן

  .היה בשמיםהדעת , ההלב שלו והחכמ. הבא
צריכים  לא .את ביאת המשיח, להרגיש, מי שרוצה אז הוא זוכה לראות

אני ראיתי את רבי . נעשה ביאת המשיח, ו לראותיזוכים עכש, לחכות עד שיבוא
 ... ראיתי כבר ביאת המשיח-ישראל 

.ה.ב.צ.נ.ת,�יאמנטא�לעילוי�נשמת�מרת��בלרה�בת�ד  


