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 סוכן ברסלב סמוי
 " אזמרה" רפבליקו"מ קמא תורה 

ְמצֹא ּבֹו ֹש ְולִּ פֵּ יְך ְלחַּ י ֶשהּוא ָרָשע ָגמּור, ָצרִּ ּלּו מִּ ֲאפִּ ף ְזכּות, וַּ יְך ָלדּון ֶאת ָכל ָאָדם ְלכַּ י ָצרִּ ע כִּ ט טֹוב,   דַּ יֶזה ְמעַּ אֵּ

ל   ינֹו ָרָשע, ְועַּ ט אֵּ ְמעַּ ֲעֶלה אֹותֹו ֶּבֱאֶמת  ֶשְּבאֹותֹו הַּ י ֶזה מַּ ל ְידֵּ ף ְזכּות, עַּ ט טֹוב, ְוָדן אֹותֹו ְלכַּ א ּבֹו ְמעַּ י ֶזה ֶשמֹוצֵּ ְידֵּ

ְתשּוָבה יבֹו ּבִּ ֲהשִּ ל לַּ ף ְזכּות, ְויּוכַּ ם...    ְלכַּ ְמצֹא גַּ יְך ָהָאָדם לִּ ן ָצרִּ ְצמ  ְוכֵּ ר ְמֹאד ֹוְּבעַּ ָזהֵּ יְך ָהָאָדם לִּ י ֶזה ָידּועַּ ֶשָצרִּ , כִּ

ים(.  לִּ  ָמה ְפָעמִּ נּו כַּ ְמֹבָאר ֶאְצלֵּ ְצבּות ְמֹאד ְמֹאד )כַּ יק ָהעַּ ְרחִּ יד, ּוְלהַּ ְמָחה ָתמִּ ל  ְהיֹות ְּבֹשִּ ַתכֵּ ִהסְּ ִחיל לְּ ַמתְּ שֶׁ ַוֲאִפּלּו כְּ

ַהִפילֹו ַעל ה ַהַבַעל ָדָבר לְּ רֹוצֶׁ א ֲחָטִאים, וְּ הּוא ָמלֵּ ין בֹו שּום טֹוב, וְּ אֵּ ה שֶׁ רֹואֶׁ מֹו וְּ ַעצְּ בּות ּוָמָרה   בְּ ַעצְּ י זֶׁה בְּ דֵּ יְּ

חֹוָרה ט טֹוב,  שְּ יֶזה ְמעַּ ְצמֹו אֵּ ְמצֹא ְּבעַּ ֹש ְולִּ פֵּ יְך ְלחַּ ק ָצרִּ ֶזה, רַּ ֹפל מִּ ן ָאסּור לֹו לִּ י כֵּ ל פִּ ף עַּ ס ְוָשלֹום, אַּ ִכי    ..., חַּ

י לְּ  דֵּ ַעט טֹוב, כְּ יזֶׁה מְּ מֹו אֵּ ַעצְּ צֹא בְּ ש ִלמְּ ַבקֵּ ֹש ּולְּ ַחפֵּ ָחה ָצִריְך ָהָאָדם לְּ מְּ י ֹשִ ָלבֹוא ִלידֵּ מֹו, וְּ ת ַעצְּ ַהֲחיֹות אֶׁ

ט טֹוב.  ַכַנ"ל ן ְמעַּ יִּ ְצמֹו ֲעדַּ א ְּבעַּ ֹש ּומֹוצֵּ פֵּ י ֶזה ֶשְמחַּ ל ְידֵּ ף ְזכּות , ְועַּ ף חֹוָבה ְלכַּ כַּ א ֶּבֱאֶמת מִּ י ֶזה הּוא יֹוצֵּ ל ְידֵּ    עַּ

ְתשּוָבה ל ָלשּוב ּבִּ  .ְויּוכַּ

 נקודה טובה ומתוקה 
לזהות בעצמינו למדנו איך  אז למדנו בעלונים הקודמים איך לשמח את עצמנו בנקודות הטובות שלנו.  

את הנקודה הטובה, אותה נקודה אלוקית שבתמימות ובמתיקות עושה רצון ה' בלי חשבונות. למדנו 

 שאפשר לזהות אותה דווקא במצבים הקשים של החיים, ושאחרי שמצאנו אותה אנחנו יכולים להפוך

לה את  גכל חיסרון ליתרון, ולהבין שהמצרים בחיינו הם פעמים רבות מבחנים שה' עורך לנו כדי שנ 

 . יופינו והדרנו האמיתי

 הכָ פָ ֻמה  ֲאָנָחהאין שמחה כַּ 
מקיים  אז למדנו איך להפוך חיסרון ליתרון, ולומר שאדרבא, למרות שיש את החיסרון הזה אני עדיין  

מצוות ועובד את ה', וממילא החיסרון רק מראה כמה אני יותר צדיק. האם יש עוד דרך להפוך את  

 החיסרון ליתרון? כותב ר' נתן:

 ליקו"ה אה"ע הל' פריה ורביה ואישות ה"ג אות א' 

ְכָלל ָיגֹון ְוָהֲאָנחָ   הַּ ד ֶשיֲַּחֹטף ֶאת הַּ ְמָחה ָכל ָכְך עַּ ר ְּבשִּ ּבֵּ ְתגַּ יד ּוְלהִּ ְמָחה ָתמִּ ְהיֹות ְּבשִּ יְך ָהָאָדם לִּ ם ָכל ֶשָצרִּ ה, ֶשהֵּ

ד ֶשיֲַּהֹפְך   ל ָכְרָחם, עַּ ְמָחה ְּבעַּ שִּ ם ְלתֹוְך הַּ יסֵּ ְצבּות, יֲַּחֹטף אֹוָתם ְויְַּכנִּ ָמָרה ְשחֹוָרה ְוָהעַּ י הַּ ְמָחה, כִּ ֲאָנָחה ְלשִּ ָיגֹון וַּ הַּ

הְ  ְיָקא יִּ י ֶזה דַּ ל ְידֵּ ֲאָנָחה ּוָמָרה ְשחֹוָרה, עַּ ּבֹו ָיגֹון וַּ יס ְּבלִּ ְכנִּ ל ָדָבר מַּ עַּ ּבַּ ה ֶשהַּ י מַּ ל ְידֵּ ְיָקא עַּ י  דַּ חַּ ְמֹאד, כִּ ֶיה ָשמֵּ

ּבֹו,   ר ְּבלִּ ם ִיתְּ יֹאמַּ ַהשֵּ ֲאִני ָרחֹוק ָכל ָכְך מֵּ לֹא ָעַשִני ּגֹוי ַאף ַעל ִפי שֶׁ ל, וְּ ָראֵּ ן ֲאִני ִמזֶַׁרע ִישְּ ,  ָבַרְך, ַאף ַעל ִפי כֵּ

ּלָ  ְתפִּ ים ּבִּ ים ְקדֹושִּ ּבּורִּ ָמה ְּבָרכֹות ְודִּ ְוכַּ ין  ּלִּ ית ּוְתפִּ יצִּ ְצוֹות צִּ ָמה מִּ יֵּם כַּ י זֹוֶכה ְּבָכל יֹום ְלקַּ ֲאנִּ י וַּ ה ּוְבתֹוָרה ֶשֲאנִּ

ר ְּבָכל יֹום ָויֹום,   מְּ זֹוֶכה לֹומַּ ָחִתי שֶׁ ַרָבא, זֶׁהּו ִעַקר ִשמְּ ַאדְּ ָכל יֹום  רֻ וְּ ִפִּלין בְּ ַהִניַח תְּ ן לְּ ה ַּגם כֵּ כֶׁ ָחק ָכמֹוִני ִיזְּ

כּו' ָכא וְּ ַמלְּ י דְּ רֵּ ם ִכתְּ הֵּ ְמָחה,   ...,  שֶׁ ֲאָנָחה ְלשִּ ָיגֹון וַּ ד ֶשיֲַּהֹפְך הַּ חַּ ָכל ָכְך עַּ ְהיֹות ָשמֵּ ְמָחה לִּ שִּ ְצוַּת הַּ ר מִּ קַּ ק ֶזהּו עִּ ְורַּ

ְעָלה ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ְעָלה ְלמַּ ים ְמֹאד ְמֹאד ְלמַּ ים ְגדֹולִּ ֲעשּועִּ ים ְושַּ ים ְגדֹולִּ חּודִּ ֶזה נֲַּעֶשה יִּ  ...  ּומִּ

 משל חב"דניקי 
  אדמו"ר שה  ברחבי העולם  חב"ד  כולם מכירים את מערך השליחויות שלדבר דומה?  משל למה ה

בכל מקום לכל יהודי תהיה אפשרות לאכול כשר,  . המטרה היא שזצוק"ל הקיםשל חב"ד  האחרון  

יהיה בית חב"ד  לשמור מצוות ולהתקרב לתורה ולאור החסידות. שבכל מקום, אפילו הנידח ביותר,  

 עם שליחים של הרבי. 

 ושה וייטנאמית קד
יהודים  לקרב  . רחוק מכל מרכז יהודי, מוקף בגויים, ומנסה  אםנתאר לעצמינו את שליח חב"ד בווייטנ 

היכן שהוא   על  ובמרה שחורה  בעצבות  הוא  מיהדות.. האם  לגמרי  מנותקים  להיות שכבר  שיכול 

ליח נחשב לא! מה פתאום! אדרבא, ככל שהמקום נידח יותר, והיהודים רחוקים יותר, הש  נמצא?

אדרבא, כנראה הוא אדם מאד מיוחד אם הוא לקח על עצמו משימה כזאת, למסור    !ליותר אמיץ ונועז

וכנראה היהדות שלו היא חזקה ואיתנה אם הוא   .נפש ממש על לקרב עוד יהודי לאביו שבשמים.

ה  יכול לשמור על הגחלת בוערת גם כשהוא רחוק ממקור מחצבתו, ולא עוד אלא גם להדליק ממנ 

 לאחרים כך שגם הם יתקרבו לאור היהדות. 
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 קירוב רחוקים עצמי 
אז הרבה אנשים לא יודעים, אבל ר' נתן מגלה לנו שיש גם שליחי ברסלב.. השליחות היא לא בחו"ל,  

וברוח    !השליחות היא רוחנית  ,לא צריך לנסוע לשום מקום  נשלחים למקומות בנפש  שלנו  אנחנו 

אבל לא להתבלבל! כמו שאנחנו מזהים את השליח חב"ד באמצעות    ..שרחוקים מאד מהקדושה.

שליחות   נשלח בעבורהתלבושת המיוחדת שלו, ומבינים שהוא לא כאן בשביל לטייל ולכייף, אלא  

קדושה וחשובה, כך גם אנחנו מעוטרים בטלית ותפילין, בתורה ומצוות, שמזהים אותנו בתוך המצב 

 הרוחני שאליו נקלענו.

 אתה חגור? ך, יוצאים לדר
שליח חב"ד בא לעזור ליהודים רחוקים לחזור ליהדותם, ובדומה שליח ברסלב נשלח להעלות ניצוצות 

 כפי שכותב ר' נתן:של קדושה בחזרה למקורם.  

 מו כת הריח וברכת הודאה ה"ד אות רליקו"ה או"ח הל' ב

י ֱאֶמת. ֲאזַּי   יקֵּ דִּ ב ְלצַּ ְתָקרֵּ ין ְלהִּ ְפשִּ ין ּוְמחַּ ְדלִּ ְשתַּ ן ֶשמִּ ינֹו  ֶשָכל ְזמַּ ִלים אֵּ נֹופְּ מֹו שֶׁ ִלים כְּ ָשלֹום, נֹופְּ ֲאִפּלּו ִאם ַחס וְּ

יֹו חֹוִקים בְּ קֹומֹות ָהרְּ ר ִממְּ ה ִניצֹוצֹות יֹותֵּ ַרָבא, ָאז ַיֲעלֶׁ ָלל, ִכי ַאדְּ ִפיָלה כְּ רנֱֶׁחָשב נְּ ָמש ְכמֹו    תֵּ נַּ"ל: ְוהּוא מַּ ְוכַּ

קֵּ  יבַּ וִּ ש  פֵּ ֶשְיחַּ י  ְכדֵּ יֹות.  ְחתִּ תַּ ּוְתהֹומֹות  ָים  ְמצּולֹות  י  ְמקֵּ עִּ ֶחֶבל ְלתֹוְך  י  ְידֵּ ל  עַּ ֶאָחד  ין  ְלְשלִּ ש ָשם אֹוָצרֹות  ֶשְמשַּ

ן ֶשהּוא ְמֻקשָ  ְפָלאֹות ְמֹאד. ְוָכל ְזמַּ ים טֹובֹות ְונִּ ֲאָבנִּ ָמש.  ְיָקרֹות וַּ ן הּוא מַּ ְהֶיה ֶנֱאָבד ְלעֹוָלם. ְכמֹו כֵּ ֶחֶבל לֹא יִּ ר ְּבהַּ

י ֶזה   ל ְידֵּ ין אֹוָתם עַּ ְפשִּ יֶהם ּוְמחַּ ֲחרֵּ ין אַּ ְעְגעִּ ְתגַּ י ֱאֶמת. ּומִּ יקֵּ דִּ ְצמֹו ְלצַּ ין עַּ ְשרִּ ְתקַּ ן ֶשמִּ ְצָמן ְלֶחֶבל ֶשָכל ְזמַּ ין עַּ ְשרִּ ְמקַּ

ֲאזַּי ְּבָכל ָמקֹו וַּ ְקֻדָשה.  ְקֻדָשה ֶשְמֻקָשר ּבֹו.  דִּ ֶחֶבל דִּ י הַּ ְידֵּ ל  ָשם עַּ יק מִּ דִּ צַּ יֲַּעֶלה אֹותֹו הַּ ד ְלָשם  לֹא ַדי ם ֶשיֹורֵּ וְּ

ִפיָלתֹו ִויִר  י נְּ דֵּ ִלית ָהֲעִלָיה. ִכי ַעל יְּ יֶׁה ַתכְּ ִפיָלה ִתהְּ ַהנְּ ִריָדה וְּ ה אֹותֹו ִמָשם. ַאְך ַּגם ַהיְּ ַיֲעלֶׁ קֹושֶׁ מֹות יָדתֹו ִלמְּ

ה בֵּ דֹושֹות ִויָקרֹות ַהרְּ ה ִמָשם ִניצֹוצֹות קְּ ה. ַיֲעלֶׁ ּלֶׁ ל   ָכאֵּ ם עַּ י אִּ יק כִּ דִּ י שּום צַּ ל ְידֵּ ֲעלֹוָתם עַּ ֶשּלֹא ָהָיה ֶאְפָשר ְלהַּ

נַּ"ל. ְיָקא ְוכַּ  ָידֹו דַּ

 למה דווקא אני? 
ם ביותר. דווקא אני,  להעלות ניצוצות קדושים ויקרים ממקומות רחוקי  עם חבל  אז רבינו שולח אותנו

, עכשיו צריך להתרכז בצרכים של אדם  ללא הפסק רגע ושנייה  שעות ביממה  24שמרוכז בעצמי  

אני   .אחר. ודקים.  ש  דווקא  דווקא אני  משוקע בעולם הזה, צריך עכשיו להתעסק בדברים רוחניים 

לדעת חבריי או  שרגיל לא לשאול אף אחד ולהחליט בעצמי, צריך לבטל את דעתי לדעת הצדיק,  

 לדעת בני ביתי.. 

 י סוכן ברסלב סמו
זה מציל אותנו  זה טוב מאד, כי    ...אך בשונה מהשליחות של חסידי חב"ד, השליחות שלנו היא סודית

אבל האמת היא  לספר לאיפה נשלחנו בשליחות..  ה לא כבוד גדול  מגאווה, אדרבא, רוב הפעמים ז

היא נשלחת עמוק יותר לקליפות, ולעתיד לבוא נראה    שככל שהנשמה ההיא יותר גדולה ונוראית, כך

אדרבא, כדי לעשות תשובה אמיתית, נשמה כזאת מורידה תורה מהמקומות  ו איזה טוב עשינו בעולם.  

הכי גבוהים ועמוקים.. מי שנמצא בכזאת אנוכיות צריך את האור הכי גבוה כדי לעשות חסד מכל 

ובעולם הזה צריך א כדי בכל זאת ללמוד תורה  הלב.. מי שמשוקע בתאוות  ת העצה הכי עמוקה 

 ולהתפלל..

 ועומק השמחה   אלמנט ההפתעה
כנראה מישהו אמיד ומסודר בחיים עכשיו יזכה בסכום כסף גדול, הוא  אם  ויש בזה עוד משהו משמח..  

ודאי אבל עני מרוד שפתאום זוכה בסכום כסף שממש מסדר אותו? הוא    ..במידה מסוימת  ישמח

אני, שכזה רחוק,  ,  אותו דבר כאן !  וגמל איתו חסד  שכך אוהב אותו ויודה לה'  וכמה  ישמח פי כמה  

פתאום מבין שלמרות  לצאת ממני,  אי פעם  שמיואש מעצמי לגמרי, שלא רואה איך משהו טוב יכול  

ושעשועים לקב"ה  עונג  גורם  עדיין  אני    !מזרע ישראלעדיין  אני    .לא מוותר עלי.אף פעם  הקב"ה    כל זה

דרך  ילת העילות וסיבת הסיבות,  , עיכול להתחבר ולהידבק בקב"הועדיין    ,בכל מצווה שאני עושה

ממני בצורה כל  בלתי נפרד  חלק  היא  המתנה שקיבלתי    !מצוותיו ותורתו, בדיוק כמו כל יהודי אחר

 ! !!כך עמוקה, שלא משנה כמה אני אתרחק, ולא משנה מה אני אעבור, אני תמיד תמיד אהיה יהודי

למקומות מרוחקים, שגם שם  בשליחות סודית  שולח אותי  הוא  ומך עלי עד כדי כך, שואדרבא, ה' ס

 שבת שלום!  !ברוך שלא עשני גוי!אאיר את אור היהדות, שגם שם אאיר את אור ה' יתברך... 


