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הצדיק עוסק בכל עת לתקן נפשות
ישראל ,ולהמתיק מעליהם כל הדינים,
ולהצילם מכל מיני צרות ויסורין ,וזה
על ידי שמבטל את עצמו אל השם
יתברך ,בכל עת בתכלית הבטול.
 ואחר כך ,כשחוזר מהבטול )כי
הבטול צריך להיות בבחינת רצוא
ושוב( ,אז על ידי אור הרשימה שנשאר
אצלו מהבטול ,על ידי זה ממשיך
תורה ,ובזה ממתיק כל הדינים ומבטל
כל היסורין.
 אך לפעמים ,הדין גובר כל כך ,חס
ושלום ,עד שהצדיק אינו יכול לבטל
הדין על ידי הבטול של בחינת רצוא
ושוב ,רק מוכרח לבטל עצמו בביטול
גמור כזה ,עד שנסתלק לגמרי ,חס
ושלום .וזה בחינת‰Ú¯‰ È ÙÓ ÈÎ :
‡ .˜È„ˆ‰ ÛÒואז צריכין העולם
להתעורר בתשובה מאד ,ולהסתכל על
עצמן ,היכן הם בעולם ,מה שגרמו
בעוונותיהם עד שנסתלק הצדיק
בשבילם .כי אז הכל תלוי בהדור
שנשאר אחריו ,שצריכין לשים על לב
מאד הסתלקות הצדיק ,ולהתעורר
בתשובה שלימה ,על ידי זה.
 ואז זוכין להמשיך אור מהרשימה
שנשאר מהצדיק .כי כל צדיק וצדיק
כשנסתלק מן העולם ,בודאי משאיר
בעולם איזה רשימה טובה ,על ידי
תורתו ומעשיו הטובים .ואז עיקר
ההמתקה על ידי הדור יתום שנשארו
אחריו ,שכשמתעוררים בתשובה ,אזי
ממשיכין אור גדול מהרשימו שלו ,שעל
ידי זה נמתקין ונתבטלין כל הדינים
שבעולם.
 כי מחמת שהצדיק נסתלק למעלה
והוא עכשיו בתכלית הבטול הגמור אל
אור האין סוף ,על כן נמשך משם בכל
פעם אור גדול ונפלא להרשימו שלו
שנשאר בעולם הזה .אבל צריכין לזה
על כל פנים ,איזה התעוררות מלמטה,
על ידי מעשי הדור הטובים ,בכדי
שיזכו להמשיך על ידי זה אור הרשימו
של הצדיק שמאירה עתה לאחר
הסתלקותו באור גדול ונפלא מאד,
מחמת שהצדיק הוא עכשו בתכלית
הביטול בשלימות.
 כי גדולים צדיקים במיתתם יותר
מבחייהם ,ומה שאינם יכולים לגמור
בחייהם ,הם גומרים לאחר הסתלקותן
דייקא .ומזה נמשך מה שלא היו
ישראל יכולים לכבוש ארץ ישראל
ולכנס לשם עד אחר הסתלקות משה,

ואז כבש יהושע את הארץ והכל בכחו
של רבו משה.
 וכן מה שדוד המלך ,עליו השלום,
רצה לבנות הבית המקדש ,ואמר לו
השם יתברךÍÈÓÈ Â‡ÏÓÈ ÈÎ ‰È‰Â :
וכו' ,כי תיקון גדול כזה של בנין בית
המקדש ,שבו עיקר השגת התורה ,ושם
הוא תכלית הביטול אל השם יתברך,
ובו תלוי תיקון כל העולמות .על כן ,לא
היה אפשר לגמר התיקון ,עד אחר
הסתלקות דוד ,והכל בזכותו של דוד.
 ועל כן ,באמת נקרא הבית
המקדש על שם דוד ,כמו שכתוב ¯‡‰
·) „Â„ Í˙Èהלכות תפלת ערבית  -הלכה ד'  -אות כ'
כ"א(.
Ô"¯‰ÂÓ ÈÈÁ
˜"‡

☺ ☺ ¯ÂÙÈÒ
☺ יום חמישי ,וילך בין כסה לעשור
תק"ע לפ"ק פה ברסלב.
☺ סיפר לנו שחלם לו ,ואינו יודע
הפרוש .שאיש אחד שהיה מאנשינו
נפטר לעולמו ,והוא מת באמת ,אך הוא

לא ידע ,עד אותו היום ,ונדמה לו
בחלומו שכל העולם עומדים סביבו
ונוטלין רשות ממנו ,לנסוע לדרכם,
כנהוג אחר ראש השנה.
☺ ואותו האיש הנפטר ,היה גם כן
עומד שם ,ושאל אותו˙ÈÈ‰ ‡Ï ÚÂ„Ó :
 ,‰ ˘‰ ˘‡¯ ÏÚהשיב לו¯·Î ‡Ï‰ :
 .ÈÓÏÂÚÏ È˙¯ËÙאמרתי לו בשביל כך,
ואם האדם נפטר אינו רשאי לבוא על
ראש השנה?! ושתק.
☺ ומחמת שכמה בני אדם דברו עמי
מאמונה ,דברתי עמו גם כן מזה
]ונראין הדברים שרבנו ,זכרונו לברכה,
הבין שנפל מן האמונה[.
☺ ואמרתי לו˜¯ ÌÏÂÚ· ÔÈ‡ ÈÎÂ :
‡ ·¯˜˙‰ ,È· ÔÈÓ‡Ó ‰˙‡ ÔÈ‡ Ì‡ ?È
ÍÏ ¯‡˘ ˘ ¯Á‡Ó ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜È„ˆÏ
‡.Ì‰Ï ·¯˜˙‰ ,ÌÈ¯Á‡· ÔÈÈ„Ú ‰ ÂÓ
☺ ואמר ?·¯˜˙‡ ÈÓÏ :ונדמה לי
שהראיתי לו לזה התקרב ,כמורה על

איזה מפורסם .השיב לי˜ÂÁ¯ È ‡ :
 .Â ÓÓאמרתי לו,¯Á‡Ï ÍÓˆÚ ·¯˜ :
והייתי חושב לפניו כל המפורסמים,
ועל כולם אמר שהוא רחוק מהם.
אמרתי לו˜ÂÁ¯ ‰˙‡˘ ¯Á‡Ó :
ÍÏ ·ÂË ,·¯˜˙‰Ï ÈÓÏ ÍÏ ÔÈ‡Â ,ÌÏÂÎÓ
·¯˜˙˙Â ¯ÂÊÁ˙Â ,‰ÏÈÁ˙·Î Ô‡Î ¯‡˘Ï
‡ˆ !ÈÏהשיב לי) ?ÌÎÓ :בלשון תמה(
‡ .„‡Ó ˜ÂÁ¯ È
☺ ונדמה לי שהוא באמצע היום,
והחמה עומדת כנגד הראש .והגביה
עצמו למעלה באויר ,עד שעלה אל
החמה .והיה הולך עם החמה וירד
מטה מטה על הארץ כהלוך החמה עד
שירד למטה לארץ ממש ,בשקיעת
החמה.
☺ וכן הלך יותר עם החמה ,עד
שבחצות לילה ,בא עם החמה כנגדי,
ממש מלמטה .כי בחצות הלילה אז
החמה כנגד רגלי האדם ממש ,ואז
כשירד למטה מאד עד שהיה כנגדי
ממש מלמטה ,שמעתי קול צעקה
שצעק אלי˜ÂÁ¯ È ‡ ‰ÓÎ Ì˙ÚÓ˘‰ :
 ?ÌÎÓואיני יודע הפרוש.
☺ ואמר רבנו ,זכרונו לברכה ,בזו
הלשון :והיה לי רחמנות גדול ,הלא
עיקר יגיעת ועבודת האדם בשביל
התכלית ,כי עכשיו אין יודעין ומרגישין
טעם כל כך בהתקרבות ,מחמת עכירת
החומר ומחמת המניעות.
☺ נמצא ,שהעיקר הוא רק בשביל
התכלית ,שאז אחר ההסתלקות לאורך
ימים ושנים ,אז ידעו מה ששמעו כבר,
וגם מה שישמעו אז ,ויתר מזה מה
שיהיה מצד הנשמה ,כמו שיזכה כל
אחד .ואם גם כן ,אחר כך ,אין זוכין
להתקרב וכו' .והכלל אשרי מי
שיתחזק באמונה בהשם יתברך
ובצדיק האמת ,ויקיים דבריו בודאי
‡ÏÂ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ‡Ï ÌÏÎÈ ‡ÏÂ ˘Â·È ‡Ï
·.‡·‰ ÌÏÂÚ
☺ ופעם אחת ,אמר שהאדם צריך
להתחזק בהאמונה בהצדיק האמת,
בהתחזקות גדול ,עד שיהיה חזק כל
כך ,שאפילו אחר מיתתו יהיה חזק
באמונה ,ולא יוכלו להטעותו שם בשום
אופן ,כי גם שם צריכין התחזקות גדול
להאמין בהצדיק.
☺ ואמר ,כי יש נשמות הרשעים,
המתנגדים שרוצים להטעותו מהצדיק
האמת ,כדי למנעו שלא יתחזק לבוא
אליו ,בשביל תיקון .ואמר שמי שיהיה
חזק באמונה ,בודאי לא יוכלו שם
המונעים למנעו מלילך להצדיק ,לקבל
תיקון לנשמתו .כי עיקר המניעות
גם שם ,הם רק מה שהמקטרגים

נצחתי ...אנצח,
גמרתי ...ואגמור;
אני נהר המטהר
מכל הכתמים !...

‡ :¯Â·Ú ÏÏÙ˙‰Ï
‡·(‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯) ¯˙Ò‡ ˙· ‰‡Ï ‰È
(‰Ó˘ ÈÂÏÈÚ) Ï"Ê ,ÒÁÙ Ô· ‰È¯ÎÊ ÈÎ„¯Ó

והמחבלים וכו' שיש שם ,הם מבלבלין
ומחלישין דעתו ,ומטעין אותו ודוברין
על הצדיק מה שדוברין ,כדי שלא
יתחזק לבוא אליו.
]כי בודאי אפילו אחר פטירת האדם,
כל זמן שאינו זוכה עדיין לבוא למקום
מנוחתו בשלמות ,עדיין אינו בעלמא
דקשוט .אדרבה עיקר ענשו ויסורים על
ידי המחבלים שמוליכין אותו בעולם
התהו ,ונדמה לו כאילו עדיין הוא בזה
העולם ,ומטעים אותו בכמה הטעאות
כמפורסם בספרים[.
☺ אבל ,אם האדם חזק בדעתו ,ואינו
שומע לדבריהם ומתעקש עצמו,
ואומר‰ˆÂ¯ È ‡Â ,ÌÎÏ ÚÓÂ˘ È È‡ :
„ !˜È„ˆ‰ Ï‡ ‡Â·ÏÂ ÍÏÈÏ ‡˜ÈÈהם
מוכרחים להניח אותו ,ואינם יכולים
למנעו מזה בשום אופן ,כי עיקר
המניעות שהן מונעין ,הוא רק מה
שמטעין אותו ,כנזכר לעיל.
☺ וסיפר מעשה לענין זה שצריכים
להתחזק להתקרב להצדיק ,גם לאחר
מיתה ,כי גם שם צריכין התחזקות
אמונה.
☺ וסיפר ,שהיה בארץ ישראל ,איש
אחד מאנשי רייסין שנסע יחד לארץ
ישראל עם הצדיק הקדוש המפורסם,
מורנו הרב מנחם מנדל זכר צדיק
לברכה מוויטפסק ]וכבר ידוע מגודל
המחלוקת שהיה על הצדיקים
והחסידים בימים הקודמים ,בפרט
במדינות ליטא ורייסין ,וכל מי שהיה
רוצה להתקרב להם ,היו להם מניעות
עצומות בלי שיעור[ .והסכימו ,שם
בארץ ישראל ,לשלוח אותו לחוץ
לארץ ,בשביל להביא מעות ארץ
ישראל כנהוג.
☺ ובדרך הילוכו על הים ,נפטר
לעולמו זה האיש השליח הנ"ל ,שהיה
מקורב להצדיק מורנו הרב מנחם מנדל
הנ"ל .ובארץ ישראל ,לא ידעו עדיין
כלל.
☺ ואחר פטירתו ,נדמה לו כאילו
הולך ונוסע ללייפסיק עם אנשים שלו,
כאשר היה נוהג בחייו ,כי היה סוחר
גדול ,והיה נוסע ללייפסיק בחייו.
☺ ונדמה לו ,גם עתה ,כאילו הוא
נוסע לשם ,עם הנאמן שלו והבעל עגלה
כדרכו תמיד.
☺ בדרך נסיעתו ,התחיל להתגעגע
ולהשתוקק מאד ,לסע לרבו מורנו הרב
מנחם מנדל הנ"ל ,לקבל פניו

הקדושים .ומרוב תשוקתו ,היה חפץ
להפקיר הכל ולשוב מאמצע הדרך
למקום רבו הנ"ל ,והתחיל לדבר זאת
לאנשיו שנסעו עמו ,שהוא משתוקק
לזה.
☺ והתחילו לשחוק ממנו ולדחותו
מזה ,כי איך יעלה על הדעת לסתור
משא ומתן כזה וכו' ועל ידי זה מנעוהו
מזה.
☺ אחר כך חזר ונתלהב בהשתוקקות
נמרץ ,לסע לרבו וחזר ואמר לאנשיו
שהוא חפץ בזה ,וחזרו למנעו ולדחותו
בדבריהם ,שאי אפשר לבטל משא
ומתן כזה ,לשוב מדרך כזה ללייפסיק
לבטל עסק כזה ,ולנסוע עתה לבית רבו.
ושמע לדבריהם גם בפעם הזאת ונמנע
מזה.
☺ אחר כך חזר ונתעורר בהתעוררות
רב וגדול מאד ,ואמר שאינו שומע כלל
שום דבר כי הוא רוצה דייקא מאד
לנסוע לרבו ולהפקיר הכל בשביל זה,
וכל מה שאנשיו מנעו אותו בדברים
וטענות ואמתלאות ,איך אפשר לעשות
דבר כזה ,באמצע עסק כזה; לא שמע
לדבריהם כלל ,והיה חזק בדעתו,
לנסוע דייקא תכף ומיד לרבו .וצוה
עליהם שיחזירו פניהם מדרכיהם ,כדי
לסע עמו למקום רבו.

‡Ï‡¯˘È ˙È· Â ÈÁ
ÌÈÈ˜ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙ Ó ÏÚ
„È˜Ù‰Ï ‡ ,ÔÂÏÚ‰ ˙‡ˆÂ‰
˙¯¯‡Â„‰ ˜ · ÔÂ·˘ÁÏ ˙ÂÓÂ
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˙...˙ÂÂˆÓÏ ÂÎÊ
☺ וכשראו ,שאין יכולים למנעו
בדברים וטענות ,עמדו ומרדו בו ואמרו
שאינם רוצים לציית אותו בדבר זר
כזה ,וגער עליהם שיעשו כרצונו דייקא.
והם לא רצו לשמעו .והתחיל לכעוס
עליהם מאד על שאינם רוצים לציית
אותו ,כי הוא הבעל הבית שלהם,
ומחוייבים לשמוע לו ,ככל אשר יאמר.
☺ בתוך כך ,הודיעו לו האמת שהוא
כבר מת ,ושכל אלו שנוסעין עמו הם
מלאכי חבלה ,שהם מוליכין אותו
ומטעין אותו בדרך הזה .ענה ואמר:
ÂÎÈÏÂ˙˘ ‡˜ÈÈ„ ıÙÁ È ‡ È‡„Â· ‰˙Ú
‡ ˜È„ˆ‰ È·¯Ï „ÈÓ È˙Âהנ"ל .ענו הם
ואמרו עתה בודאי אין אנו מרוצים
לזה להוליך אותך אליו ,והיו
מתעצמים בדין זה ,הוא רצה שיוליכו
אותו לרבו והם לא רצו.
☺ עד שהביאו את המשפט לפני הבית
דין שלמעלה .ופסקו שהדין עמו,
שצריכין לעשות רצונו ,להוליכו מיד
לרבו.
☺ וכן היה ,שתכף ומיד הוליכו אותו
לרבו הצדיק מורנו הרב מנחם מנדל

הנ"ל ,שהיה עדיין בחיים אז בארץ
ישראל ,והביאוהו לביתו .וכשנכנס
לבית הצדיק מורנו הרב מנחם מנדל
הנ"ל ,נכנס עמו אחד מהמחבלים
ונפחד הצדיק ונשאר חלשות ועוררו
אותו .ואחר כך ישב הצדיק ועסק
בתקונו בערך שמונת ימים עד שתקנו.
☺ והודיע אז הצדיק הנ"ל ,לבני ארץ
ישראל ,שנפטר השליח הנ"ל ,כי לא
ידעו עדיין מזה כלל ,וספר להם כל
המעשה הזאת.
☺ וזה היה מוכרח להם מאד ,לידע
מפטירתו ,כדי לידע איך להתנהג
בעסקי ארץ ישראל ,בענין השליחות
לחוץ לארץ.
☺ וספר רבנו ,זכרונו לברכה ,המעשה
למען דעת עד כמה צריכין להתחזק
עצמו בהתקרבות להצדיק גם שם אחר
פטירתו ,והעיקר תלוי בזה העולם!
☺ שמי שהוא חזק בזה העולם
באמונה בהתחזקות האמתית יזכה גם
שם לזה .כי כפום מה דאתדבק בר נש
בהאי עלמא כן הוא בעלמא דאתי )כי
לפי מה שנתדבק האדם בעולם הזה ,כן
הוא בעולם הבא( ,ואז בודאי לא יוכל
למנוע אותו שום מונע ,מלילך להצדיק
גם משם.
☺ גם שמעתי בשמו ,שאמר עצה לזה
שיוכל לבוא אחר פטירתו להצדיק,
לשבע על זה בנקיטת חפץ ,ולא שמעתי
זאת מפיו הקדוש בעצמו ,רק מפי אנשי
שלומנו ששמעו מפיו הקדוש.
˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï
‚‡‚Î-·Î ,‰ÂÚÂ ‰Â

  ˙ÂˆÚ
 סגולה להנצל מגדלות ,לכבד את
הימים טובים ,ולקבלם בשמחה
ובהרחבת הלב ,כפי יכלתו.
 התקרבות להצדיק האמתי מבטל
הגדלות .על כן זה סימן ,אם הוא
מקושר לצדיק באמת ,אז יש לו
שפלות.
'‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
˙(‚"ˆ˜˙˙) Ë"ˆ ‰ÏÈÙ

 ˙ ‰ÏÈÙ
 רבונו של עולם ,אתה ידעת גודל
רחוקי מענוה אמתייתÈÎ ‡ ¯Ú· ÈÎ ,
 ,ÈÏ Ì„‡ ˙ È· ‡ÏÂ ˘È‡Óובעוונותי
הרבים ,איני יודע כלל מהו ענוה
אמתיית ,כי ענוה גדולה מהכל ,רחם
עלי בעל הרחמים ,וזכני לקדושת יום
טוב באמת ,עד שאזכה על ידי זה לידע
ולהכיר היטב מעלת גדולת הצדיקים
האמתיים ,עד שאתבטל נגדם בתכלית
הבטול; ועל ידי זה יתבטל ממילא
ממני ,כל מיני גאות וגבהות וגדלות
וגסות ופניות מכל מה שהפה יכל לדבר
והלב לחשוב ,עד שאזכה לענוה
אמתיית ,כרצונך הטוב באמת.
Ï˘ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÏÎ
¯··ÏÒ¯·Ó ÔÓÁ È
·Ô¯˜‰ ¯ÈÁÓ
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