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סיפור יציאת מצרים כבר מלווה אותנו אלפי שנים, דורי דורות 
יושבים ומסיבים אבות ובנים בליל שמורים ומספרים את הסיפור 
לחרות  מעבדות  הנבחר  העם  יציאת  סיפור  הזמנים,  הגדול שבכל 

בניסים גדולים  באותות ומופתים שלא נשמעו בכל הארץ.

וככל שעוסקים בסיפור הזה, ככל שמרבים בו, כך נטעת האמונה 
שמו  יתברך  במציאותו  הברורה  האמת  משתרשת  וכך  הקדומה 
ומתגלית עין השגחתו על כל בריותיו, "וכל המרבה לספר ביציאת 

מצרים הרי זה משובח".

כי על כן, כל שינוי מעשה בראשית ושידוד מערכות הטבע וכל 
תכלית  עבור  היו  כולם  מצרים,  בארץ  שנעשו  הגדולות  הנפלאות 
אחת ויחידה: 'למען ספר שמי בכל הארץ', 'ולמען תספר באזני בנך 

ובן בנך את אשר התעללתי במצרים'.

•
הוא  הסתיים,  לא  שמו  יתברך  פלאותיו  מעשי  סיפור  ואמנם 
נמשך הלאה בהתגלות אמיתתו וזיו אורו באמצעות נפלאות תורתו 
הקדושה, וביחוד בהשראת שכינתו על בחיריו צדיקיו פלאי עליון 
יסודי עולם אשר ברוממות קדושתם ותורתם העליונה הפליאו פלא 

להודיע גדולתו יתברך בארץ.

וגדול הסיפור והפלא האחרון של אלקי ישראל מהראשון, כי על 
ידו נגלו עוצם רחמיו וחסדיו יתברך אתנו, איך גם באריכות גלותנו 
גואל  לנו  השבית  לא  הללו  הימים  באחרית  פניו  הסתרת  ובתוקף 
תיקונים  אלקות  השגות  נוראות  גילה  אשר  מושיע  רב  לנו  ושלח 

עליונים אשר על ידם ייצאו בני אל חי מגלות לחירות עולם.

הסיפור הזה של הגואל אחרון - הוא נחמתנו ושמחתנו הוא חיינו 
והוא חיותינו ותקוותינו, סיפורי נפלאותיו הן אלו הנימים הלוהטים 

והיוקדים את ליבנו אליו בעבותות של אהבה והתקשרות לנצח.

צדיקיא  בחיר  האלקים  איש  לנו  וגילה  העיד  העד  כך  והלוא 
את חפצו ורצונו לספר ולהודיע לבנינו ולבני בנינו את הנפלאות 

עמנו: נעשו  אשר  הנוראות 

י־ ּכִ ְלחּוד,  ִביֵלנּו  ׁשְ ּבִ ֵאיָנם  ּלֹו  ׁשֶ יחֹות  ְוַהּשִׂ ַהּתֹורֹות  ל  ּכָ "ָאַמר, ׁשֶ
ר  ַוֲאׁשֶ ַרׁש:  ּפֵ ׁשֶ "י  ִ ַרּשׁ ּבְ ן  ְוַעּיֵ ר ֵאיֶנּנּו ֹפה,  ַוֲאׁשֶ ּפֹה  נֹו  ֶיׁשְ ר  ִאם ֶאת ֲאׁשֶ
ְרנּו  ּבַ ָעִמים ּדִ ה ּפְ ֵאיֶנּנּו ֹפה, ְוַאף ִעם ּדֹורֹות ָהֲעִתיִדים ָלבֹוא, ְוָהֵבן. ְוַכּמָ
י  ל ַמֲעׂשֵ ִאים ֶאת ּכָ ְדָבָריו ְלהֹוִדיַע ַלּדֹורֹות ַהּבָ ִעּמֹו ֵמִעְנָין ֶזה ְוָרַמז ָלנּו ּבִ
ם ִלְבֵניֶכם ּתֹוִדיעּו  ֵפרּוׁש: ּגַ נּו. ּוַפַעם ַאַחת ָאַמר ּבְ ה ִעּמָ ָעׂשָ דֹול ׁשֶ ה' ַהּגָ
ְוַכּיֹוֵצא  ּיֹות  ֲעׂשִ ְוַהּמַ ְוַהּנֹוָראֹות  ְפָלאֹות  ַהּנִ יחֹות  ְוַהּשִׂ ַהּתֹורֹות  ל  ּכָ ֶאת 

ה ָלנּו. ּלָ ר ּגִ ֶהם ֲאׁשֶ ּבָ

ם  ְוהֹוַדְעּתָ ֵאׁש:  ַגֲחֵלי  ּכְ דֹול  ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ סּוק  ַהּפָ ֶזה  ָאז  "ְוָאַמר 
ִאיר  ָזאְלט  ִקיְנֶדער  ַאֶייעֶרע  ׁשֹון:  ַהּלָ זֹו  ּבְ ְוָאַמר  ָבֶניָך.  ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך 

ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ְוִזיַע  ֶרֶתת  ּבְ ְוָאַמר  יָטאן,  ּגִ ִזיְך  ָהאט  א  ּדָ ָוואס  ַזיין  מֹוִדיַע 
רט( אות  הר"ן  )שיחות  ָבֶניָך".  ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך  ם  ְוהֹוַדְעּתָ נֹוָרא: 

•
ואכן, זה היה רוב שיגם ושיחתם של כלל התלמידים האמיתיים 
לגלות  ולספר  לשנן  שהרבו  הדורות,  שבכל  השמועה  ומעתיקי 
והנורא  הגדול  ה'  מעשי  את  הבאים  לדורות  ולהנחיל  ולהודיע 
התגלות אור האורות תיקון ותקוות כל הדורות אשר נרו לא יכבה 

לנצח. מאיר  ואורו  לעד 

ואף גם זאת הואילו לחוקקם עלי גליון ולקובעם בספר והותירו 
מזוקקים  ומעשיות  סיפורים  של  אוצרות  אוצרי  ברכה  אחריהם 
שבעתיים שיש די חיות והתנוצצות אלקות להחיות בהם נפש כל 

חי.

ואפילו שכולנו חכמים ועוסקים בתורתו הקדושה, ועוד נבונים 
להתבונן לחדש בה דבר מתוך דבר, והכל גבורי כח לילך בעצותיו 
הנפלאות, ביותר ויותר חובה עלינו לעסוק בכל לב ונפש בסיפורי 
זורח  ושם  חיים  נמצא  וימיהם הקדושים אשר שם  חייהם  תולדות 

אור הבהיר.

ככל שנהגה בהם ונבלה בהם יתנוצץ אור רשימו מעשיהם, וישוב 
ויתגלה אורם הגנוז וסוד נצחיותם בעולם, ויחדור וימלא אורו את 
וההשתוקקות  הגעגועים  את  בנו  לעורר  ומציאותינו  ישותינו  כל 

להיכלל בו ולכסוף אליו עד כלות הנפש ממש.

•
חג  ובימי  המאירים  ניסן  בימי  ההתחדשות,  בחודש  עכשיו 
הפסח הקדושים, כאשר 'הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול 
התור נשמע בארצינו', זה הזמן המוכן והמסוגל להתחדש בכל עוז 
ולכל  אלינו  הנלווים  ולכל  ולבנינו  לנו  לספר  להרבות  ותעצומות 
הצחצחות,  אור  החדש,  אור  מנפלאות  שהם  מקום  בכל  ישראל 
יוצר בראשית בדור  יהיה מעולם, שהוריד  ולא  החידוש שלא היה 

האחרון.

בכל  רב  וחסד  שפע  יושפע  זה  ידי  שעל  אנו  מובטחים  וכבר 
ישועתנו  את  להחיש  ובעיקר  הישועות,  בכל  להוושע  העולמות 
וישועתו יתברך בביאת בן דוד נצר מחלציו יצמח אליו קיווינו כל 

הימים:

ִלים  ּוְמַגּדְ יִקים  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִרין  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ "ָאַמר, 
ל  'ַמְגּדִ ְוֶזהּו:  ֶחֶסד.  ְך  ְוִנְמׁשָ ין  ַהּדִ ק  ִנְמּתָ ֶזה  ּוַמְפִליִאים אֹוָתם, ַעל־ְיֵדי 
יל  ּוַמְגּדִ ר  ַסּפֵ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ָנן,  ַרּבָ  – י  ַמְלּכֵ ָמאן  ַמְלּכֹו'.  ְיׁשּועֹות 
ֶזה:  ְמָלִכים, ַעל־ְיֵדי  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ְוַהְיׁשּועֹות  ְפָלאֹות  ַהּנִ
יַח  ׂשִ ּמֵ ׁשֶ ְלִמי  ֶחֶסד  ה  עֹוׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ יחֹו',  ִלְמׁשִ ֶחֶסד  ה  'ְועֹׂשֶ

לו(.  אות  השם  עבודת  מוהר"ן,  )חיי  ה"..  ִמּזֶ ר  ּוְמַסּפֵ

ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך
ַע  י ִד ֹו מ ר  י ִא ט  ְל א ָז ר  ע ֶד ְנ י ִק ע  ֶר ע י ֶי ַא "
-  -  - " ן א ָט י ִּג ְך  י ִז ט  א ָה א  ָּד ס  א ו ָו ן  י י ַז
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זקניך
ויאמרו לך

מהו א לב  שמים  ולא  מתבוננים  לא  נחנו 
עומק משמעותה של אותה שיחה שרבינו 
אמר לנו: "ביני לבין משיח אין הבדל, אלא 
באיזה  לציית!".  רוצים  לא  ולי  יצייתו  שלמשיח 
כן  עכשיו  שכבר  אלו  כן  אם  חיים  נפלא  עולם 

לרבינו! מצייתים 

עצות  ייתן  משיח  למשיח,  מחכה  העולם 
והרי אנחנו  יהיה תיקון העולם.  וכך  לו  ויצייתו 
יאמר  משיח  אלו!  מעצות  עכשיו  כבר  יודעים 
שיהודים צריכים לקום בחצות ויצייתו לו, והרי 

עכשיו! כבר  זה  את  אומר  הרבי 

ולדבר  הלב  את  לשפוך  שצריך  יאמר  משיח 
דיבורים לפני השם יתברך ויצייתו לו, והרי הרבי 

כבר מלמד אותנו עכשיו את העצה הזאת!

שייתן  העצות  יהיו  מה  יודע  אינו  העולם 
להם משיח, אין להם ממי לשמוע, הם מוכרחים 
להמתין עד שהמשיח יבוא כדי לדעת מה לעשות 
כדי שהעולם יגיע לתיקונו, אבל לנו ברוך ה' יש 
כן ממי לשמוע את אותם עצות שייתן משיח! 

כאן  כבר  נמצא  שמשיח  כמו  ממש  הרי  זה 
יותר ממשיח,  עמנו! הם, העולם, ישמעו מאוחר 

עכשיו! כבר  שומעים  אנחנו 

"ממני עד משיח לא יהיו חדשות", הוא כבר 
צדיק,  איש  להיות  בכדי  חדשות,  עצות  יתן  לא 

איש קדוש – יש לנו רק דבר אחד לעשות: לקיים 
עם  לנו!  נותן  שרבינו  העצות  את  עכשיו  כבר 
העצות שרבינו נותן לנו אפשר להיות ממש איש 
צדיק, איש קדוש! מה צריך יותר טוב? היכן יש 
יותר טוב? האם יש עצה טובה יותר ויפה ומתוקה 
יותר מלקום בלילה בחצות ולהשיח את הלב לפני 

השם יתברך? 

העולם, לא רק שלא רצים לקיים את העצות 
האלו אלא עוד מתלוצצים עליהם, התבודדות – 
מה פתאום? חצות – זה עבורם לעג וקלס... הרבי 
אומר: כן! הרבי אומר: כן! תקום חצות! תתבודד!

 רק אם הרב דומה
 למלאך ה' צבאות

התורה משתוקקת 
ללימודו ואנו זקוקים 

לתורה שלו!
הם  רבינו  של  שהעצות  לנו  נדמה  לפעמים 
דברים של מה בכך, רבינו מלמד אותנו על מעלת 
ההשתוקקות לדברים שבקדושה ולפעמים נדמה 
לאדם: מאי נפקא-מינא אם אני משתוקק או לא? 

אבל באמת זה הבדל עצום בין מצוה שעושים עם 
השתוקקות או בלי. 

כשאדם משתוקק לדבר שבקדושה, הוא עושה 
'כלי' לאותו דבר שבקדושה וכך הדבר הופך היות 
יהודי  וכל  תפילין  יש  יהודי  לכל  מעצמיו.  עצם 
יום תפילין, אבל אם אחד משתוקק  בכל  לובש 
לתפילין והוא מתפלל להשם יתברך לפני הנחת 
זוכה  הוא   – התפילין  לקדושת  שיזכה  התפילין 

לתפילין באופן אחר לגמרי.

משתוקק  שהאדם  שכמו  לנו  מגלה  ורבינו 
הדבר שבקדושה  גם  כך   – הדבר שבקדושה  אל 
אל  אחד  דבר  של  השתוקקות  אליו.  משתוקק 

השני.

המצוה  המצוה,  אל  שמשתוקק  צדיק  יש  אם 
ל"א  בתורה  אומר  הרבי  אליו.  גם  משתוקקת 
שהתורה רוצה לצאת דווקא מפיו, רבינו מפרש: 
אם הרב דומה למלאך ה' צבאות – תורה יבקשו 
מפיהו, התורה מבקשת, התורה משתוקקת, לצאת 

מפיו. דווקא 

שהיה  מספרת  יז:(  )דף  קטן  במועד  הגמרא 
שמעו  שומעניה',  'סנו  שהיה  אחד  חכם  תלמיד 
עליו סיפורים לא טובים. הוא היה תלמיד חכם 
ר'  את  ושאלו   שומעניה',  'סנו  היה  הוא  אבל 
יהודה מה לעשות עמו, לעשות עליו חרם? – הוא 

 לעבור את הקיץ בשלום
 רק עם כוחו ועצותיו של רבינו!

 מתוך נועם שיחתו
 של הרב החסיד רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל

 ⋅ אסרו חג פסח תשל"ו - חלק ב' ⋅

הרי תלמיד חכם וזקוקים לו! לא לעשות כלום? 
'סנו שומעניה', ובוודאי יהיה חילול השם  – הרי 
מזה ששותקים כאילו לא קרה דבר! אז רבה בר 
בר חנה אמר להם שכך הוא שמע מר' יוחנן: אם 
את  צריכים  אז   – צבאות  ה'  למלאך  דומה  הרב 
התורה שלו, ואם לא – אז לא צריך לקבל ממנו 
תורה, וצריך לעשות עליו חרם! למה? כי התורה 
רוצה!  אינה  התורה  פיו,  דרך  לצאת  רוצה  אינה 
לו  יש  שהצדיק  י"ב  בתורה  אומר  שרבינו  כמו 
תורתו  את  מוציא  הגון  שאינו  גדול שאדם  צער 
מפיו. אם איש כשר לומד את התורה של הצדיק, 
רחוק  והוא  כשר  איש  אינו  שעדיין  מי  ואפילו 
מאד מהקדושה – אבל הוא לומד את התורה של 
הצדיק כי הוא רוצה לכל הפחות שיהיה לו הרהור 
תשובה, שהתורה תחזיר אותו למוטב, גם אם הוא 
יש  אז  לתשובה...  זוכה  שהוא  מרגיש  לא  עדיין 
לצדיק נחת רוח גדול גם מזה. אבל אם הוא לומד 
'סנו שומעניה',  סתם כך... מי כבר מדבר שהוא 
שהוא הולך ועושה בשאט נפש מעשים רעים ח"ו 
– הרי הוא גורם צער גדול על ידי לימודו לצדיק 
שחידש את אותה תורה! התורה אינה רוצה לצאת 
לצאת  ומשתוקקת  מבקשת  אינה  התורה  מפיו, 
מפיו, היא לא חפצה בלימוד כזה. אז אכן החרימו 
אותו, ר' יהודה הניח את אותו תלמיד חכם שיצאו 

רעות בחרם.   עליו שמועות 

יהודה  שר'  שם  ומספרת  ממשיכה  הגמרא 
לו  שיתירו  כדי  הגיע  אחד  ואותו  למשכב,  נפל 
את החרם, ור' יהודה חייך... אז ההוא שאל: אתה 
צוחק  אינני  יהודה:  ר'  לו  ענה  מחייך?...  עוד 
עליך, אלא שאני לא מחניף לך! אחר כך, לאחר 
יהודה, הוא הגיע שוב וביקש  ר'  הסתלקותו של 
מהחכמים שיתירו לו את החרם, וכבר רצו להתיר 
אחד  שם  הגיע  ופתאום  נס  נעשה  החרם,  את 
שם,  היה  לא  רב  זמן  שכבר  יוחנן  ר'  מתלמידי 
ובדיוק באותו יום הוא הגיע, ואמר: ומה שפחתו 
של רבי שעשתה חרם... שראתה אחד שמכה את 
בנו הגדול והיא עשתה עליו חרם לשלוש שנים, 
לא  אחד  ואף  שנים  שלש  במשך  החזיק  והחרם 
מילא לבו להתיר את החרם, כל שכן ר' יהודה... 
והכיש  ופגע בו נחש  יצא  וההוא  לו,  ולא התירו 

ומת.  אותו 

מתכוונים  מעשה,  לספר  סתם  מתכוונים  לא 
מידת  חז"ל,  של  האמת  במידת  להתבונן  בעיקר 
האמת! זוהי תורת אמת, יש לנו תורת אמת, תורה 
מהתורה  דיבור  כל  אמת,  היא  התורה  אמיתית, 

ממנו. ללמוד  צריך 

איננו יכולים לומר שאנחנו לומדים את התורה 
בקדושה ובטהרה כמו שנדרש מאתנו, אבל לכל 

הפחות לרצות! לכל הפחות להשתוקק!

 על ידי העצות של רבינו
כל לימוד בכל חלק 

 מהתורה מאיר
באופן אחר לגמרי! 

פירוש  מה  'תורה לשמה'?  המושג  פירוש  מה 
'לשמה'? בשבילה! בשביל הקדושה שיש  המילה 
שתהיה  אסור  התורה  את  כשלומדים  בתורה! 
כוונה אחרת חוץ מהתורה בעצמה, התורה בעצמה 
יכול  הרי  שבה  המאור  אור,  מין  כזה  לזה  יש 

להחזיר את האדם לגמרי למוטב! חז"ל הקדושים 
 - הרע  יצר  "בראתי  אומר:  שהקב"ה  אומרים 
אני  כי  לומד?  אני  מדוע  תבלין".  תורה  בראתי 
רוצה לזכות לאור התורה! שהתורה תזכך ותטהר 
אותי מכל התאוות והמידות הרעות! אין לי שום 
כוונה אחרת, רק התורה בעצמה! טמון כזה אור 
בתורה, והסיבה שאני לומד היא כי אני רוצה את 
התורה בעצמה! את 'המאור שבה'! כאשר אנחנו 
לומדים אנחנו צריכים להשתוקק: היכן הוא האור 

למוטב? אותנו  שיחזיר  התורה  של 

כל מאמר חז"ל זה הרי רוח הקודש, געוואלד! 
כל דיבור שלהם זה הרי דיבור מן השמים! שכינה 
מדברת מתוך גרונם! אני לומד חתיכת גמרא, מי 
אמר את זה? תנאים ואמוראים! געוואלד! מי הם 

היו? 

כמה צריך להתחנן לפני השם יתברך: תן לי גם 
כן תורה שתחזיר אותי למוטב! כמה צריך להשיח 
את הלב לפני השם יתברך: מה קורה איתי? אני 

הרי לומד ולומד ולא נהיה יותר טוב כלל! 

ותבקש  תחפוץ  שהתורה  לזכות  צריך 
מגלה  לזה?  זוכים  ואיך   – מפי  לצאת  ותשתוקק 
לנו רבינו שזה על ידי שאנחנו נרבה להשתוקק 
לתורה אז נזכה שהתורה תשתוקק אלינו! כשיש 
תורה  כבר  לנו  יש   – רבנו  של  העצות  את  לנו 
שאנו  שולחן-ערוך  הסעיף  לגמרי!  אחר  באופן 
לומדים – הוא כבר אחר לגמרי! המשנה במשניות 
זה  אז  לומדים,  כל מה שרק  היא כבר אחרת!   –

למוטב.  מחזיר  באמת  כבר 

 כל יציאה
 לרחוב זו מלחמה
 והעצה היחידה:

רק תפילה ותפילה!
אנו עומדים עכשיו בפתחו של הקיץ, זה נורא 
ואיום, העולם מדורדר כל כך, ברחוב משתוללת 
פריצות נוראה כל כך, שממש "צדו צעדינו מלכת 

ברחובותינו".

ומה העצה לכך? 

- העצה היא רק תפילה!

צריכים לשנן לעצמנו שכאשר יוצאים החוצה 
– יוצאים למלחמה! וכמו שהיינו עושים לו היינו 
יוצאים למלחמה גשמית שאפשר חלילה לא לחזור 
כשיוצאים  ח"ו,  קשה  באופן  להיפצע  או  בחיים 
לרחוב צריך לבקש מהשם יתברך שנחזור בשלום! 
אני יוצא החוצה, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור 

העולם אינו יודע מה 
יהיו העצות שייתן 

להם משיח, אין להם 
ממי לשמוע, הם 

מוכרחים להמתין 
עד שהמשיח 

יבוא כדי לדעת 
מה לעשות כדי 
שהעולם יגיע 

לתיקונו, אבל לנו 
ברוך ה' יש כן ממי 
לשמוע את אותם 

עצות שייתן משיח! 

זה הרי ממש כמו 
שמשיח נמצא 
כבר כאן עמנו! 

הם, העולם, ישמעו 
מאוחר יותר ממשיח, 
אנחנו שומעים כבר 

עכשיו!

 שיעורים, שיחות וסיפורים, מזקני החסידים בדור העבר
שטרם ראו אור הדפוס

5ניסן תשע"ז4 ניסן תשע"ז אבקשהאבקשה
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שלם, "ושמור צאתנו ובואנו", "ה' ישמור צאתך 
בדרך  תספוג  ושלא  שלם,  שתחזור   – ובואך" 

והכאות.  חבטות 

למרה  להיגרר  לא  זה  רבינו  של  עניינו  אמנם 
שחורה מהעניין הזה ולהשתדל כמה שיותר להסיח 
דעת מזה, אבל צריכים לדעת שזו מלחמה! "כי תצא 
למלחמה" – אתה רק יוצא החוצה, אתה במלחמה! 

עצם הדבר שיודעים את זה, עצם הדבר שכך 
טוב.  כבר  זה   – לרחוב  יציאה  לכל  מתייחסים 
בשבועות  ללמוד  לנו  תיקנו  הזה  העניין  בשביל 
כוחות  יותר  צריכים  בקיץ  אבות",  "פרקי  הקיץ 
של חיזוק מאשר בחורף. הקיץ בוער, זו תבערה 
ימי  הרבה  יש  אז  ימים  מאריכים  כאשר  גדולה. 
מאה  לו  יש   – שנים  מאה  בן  הוא  כשאחד  קיץ, 
קייצים ומאה חורפים, הרבה ימי קיץ, והרבה ימי 
חורף...  אבל בעזרת ה', עם הכוח של רבינו – יש 

הקיץ.  בשביל  גם  עצות 

ללא  ומידרדר  הולך  שהרחוב  ידוע  דבר  זה 
הרף. זו הרי רחמנא ליצלן כזו מין מכה! כזה מין 
חץ שיורה ופוגע במוח ובלב! כמה שאפשר צריך 
להזהר שלא ללכת בחוץ, להשתדל לצאת החוצה 
כן מוכרח ללכת החוצה,  אני  ואם  כמה שפחות! 
לדעת  צריך  אני   – ממש  בהכרחיות  מדובר  אם 
שאני יוצא למלחמה ולבקש מהשם יתברך שאני 

יחזור שלם!  יחזור בשלום, שאני 

בעטלערס  מהשבע  במעשה  לנו  מספר  רבינו 
מיני  עשרה  ישראל  בנשמות  יורה  דבר  שהבעל 
ברחוב,  שבחוץ,  לדעת  כן  אם  צריכים  חיצים. 
עומד הבעל דבר עם עשרת החיצים שלו, עם כל 
העשרה מיני סמי המוות שמשוחים עליהם, והוא 
יורה אותם. אם אני יוצא החוצה אני בקלות עלול 
להיפגע קשות ח"ו. ומהי העצה שלנו? כנגד אותו 
בעל דבר יש לנו עצה אחת: רק תפילה! רק תפילה!  

 שלא יהיה רגע
בלי תפילה!

יתברך  להשם  הרבה  להודות  צריכים  אנו 
על  נקראים  עלינו שאנחנו  ריחם  יתברך  שהשם 
על  וענין,  ענין  כל  ועל  רבינו  של  הקדוש  שמו 
כל מה שאנחנו מדברים – יש לנו רפואה מרבינו. 
הרפואה שלו זה: לבקש מהשם יתברך בתמימות 
בתורה  אומר  רבינו  דבר!  כל  על  ובפשיטות 
"הר"  מבחינת  התפילה  את  מעלה  שהצדיק  י' 
שהתפילה  הפירוש  מה  "בית".  לבחינת  ו"שדה" 
היה  בארסקי  שמשון  ר'  "בית"?  בבחינת  היא 
וללא  "הר"  ללא  לחיות  יכול  אדם  לפרש:  רגיל 
"שדה", אבל אדם אינו יכול לחיות בלא "בית". 
- כך אי אפשר  יכול ללא בית  כמו שאדם אינו 
לזוז בלי תפילה! השל"ה הקדוש מביא חרוז: "אין 
רגע בלא פגע", ופירש ר' נתן שכמו ש"אין רגע 
בלא פגע" שהרי עובר על כל אחד מה שעובר, 
היינו  רגע בלא פגע",  "אין  לקיים  צריך  כן  כמו 
אלא  פגיעה  "אין  אומרים  חז"ל  שהרי  תפילה, 
שלא  כמו  ביחד,  הולכים  שניהם  תפילה".  לשון 

צריך  כך  "פגע"  בלי  רגע  בעולם  להיות  יכול 
תפילה.   בלי  רגע  יהיה  שלא  להיות 

כאשר מבקשים מהשם יתברך על כל דבר – זו 
הרי נחת רוח נפלאה למעלה. כביכול השם יתברך 
מתענג: הוא מבקש ממני! הוא מבקש ממני! גם 
אם עדיין אינני אוחז בזה, גם אם עדיין לא זכיתי 
אני  מבקש,אבל  אני  שאותו  הדבר  את  לקבל 
מבקש מהשם יתברך! אני מבקש מהשם יתברך! 

הרבי הרי אומר שכשאדם לומד משהו, יודע על 
שיזכה  מבקש  והוא  מעלה,  איזה  על  דבר,  איזה 
לקיים את מה שלמד, נעשים מזה כאלו שעשועים 
אשר מימות עולם לא עלו! מימות עולם עדיין לא 

היו כאלו שעשועים!

  מצוות ה'ספירה'
אצל חסידי ברסלב!

לפגעי  שהעצה  הזה  הענין  את  רואים  אנו 
יתברך במצוות הספירה  זה תפילה להשם  הקיץ 
השם  הקיץ.  בתחילת  לנו  נתן  יתברך  שהשם 
מצוה  לנו  יש  הקיץ,  מגיע  עלינו,  ריחם  יתברך 
של ספירה! ספירה זה הרי עניין של "לטהרנו". 
של  שבועות  שבעה  לכם  יהיו  הקיץ  בתחילת 
ספירה! לבקש מהשם יתברך: "לטהרינו ולקדשנו 
מין  כזו  כן  גם  זה  ומטומאותינו",  מקליפותינו 
פגעי  מכל  ולהינצל  בשלום  לעבור  שנוכל  הכנה 
את  יש  כך  ואחר  הקיץ,  של  הנוראה  החמימות 
אנו  אלול.  מגיע  כך  ואחר  השבועות,  שלושת 
רואים שבקיץ יש לנו הרבה יותר ימים של קדושה 
מהחורף, ועל כולם יש לנו את רבינו! יש לנו את 

רבינו!

יודעים  ברסלב  חסידי  כמו  עוד  מי  הרי 
מצוות  של  הנורא  הקדושה  כוח  את  ומרגישים 
אחד  היא  שהספירה  יודע  עוד  מי  הספירה? 
מיסודי היהדות! אצלינו הספירה היא אחד מיסודי 

היהדות!

בתקופת המחלוקת הקשה נאלץ ר' נתן לגלות 
למשך שלש שנים לנמירוב, שילחו אותו לשלש 
אמנם  הוא  בנמירוב  לנמירוב.  מברסלב  שנים 
היה חופשי לנפשו, אבל אנשי שלומינו לא יכלו 
היה  ה'מסירה'  מסעיפי  אחד  הרי  יחד,  להתאסף 
בזמנים  אז  בבית.  התאספויות  עושה  נתן  שר' 
ר'  אצל  הרגילות  בשנים  להתקבץ  נוהגים  שהיו 
נתן, כמו בשבועות, היו מגיעים באותם שנים רק 
שנים-שלשה אנשים, האנשים שהיו רגילים בדרך 
כלל להגיע – ה'עולם' – כבר לא יכלו להגיע לר' 

נתן.

ור' נתן התבטא על כך: "באם החולק לא היה 
גורם רק דבר זה שהוא ביטל את הספירה האחרונה 
זה  ה'אקדמות',  אמירת  ואת  שלומינו  אנשי  של 
יהיה מספיק בשביל העונש שיהיה לו  לבד כבר 

שם".  

אני שמעתי שבעיר ברסלב, בספירה האחרונה, 
היתה כל העיר כולה מלאה מפחד ה'! היתה כזו 
היה  העיר  שבכל  קולות,  כאלו  היו  התעוררות, 
רעש ורעדה מפחד ה'! המנהג היה שהיו מגיעים 
לר' נתן לשבועות, אז גם בלילה האחרון שלפני 
שבועות, בספירה האחרונה, היו אצל ר' נתן, אז 
והיו  התלהבות  בכזו  הספירה  את  אומרים  היו 
כאלו קולות... וב'אקדמות' גם כן היה געוואלד! 
הרבי הרי אמר: "מה שיהודים מכילים, 'אקדמות' 
עם הניגון!". והוא, החולק, ביטל את כל זה. בגלל 
ה'עולם'  נתן,  לר'  להגיע  יכלו  לא  כבר  ההלשנה 

ר'  אמר  כך  על  אז  להגיע,  יכל  לא  כבר  הגדול 
חוץ  כלום  עושה  היה  לא  החולק  אם  שגם  נתן 
מזה שהוא לקח מאתנו את הספירה האחרונה עם 
מוכרח  יהיה  כבר  הוא  לבד  זה  על  ה'אקדמות', 

שיסבול...  מה  לסבול שם 

מתכוון  אני  לדבר,  כך  סתם  מתכוון  אינני 
להדגיש איזו רפואה השם יתברך שולח לנו! כולם 
יש להם את המצוה של הספירה, כולם מקיימים 
 – רבינו  עם  אבל  ספירה,  וסופרים  המצוה  את 
הספירה זה ענין אחר לגמרי. בשעת ספירה אנחנו 
השבעה  כל  יתברך,  להשם  צועקים  מתפללים, 
שבועות יש את המצוה של ספירה, בזוהר כתוב 
שזה כמו שאחד מתנקה מטומאה, מתנקה מצרעת 
הוא צריך שבעה ימים נקיים, כך בכל ימי הספירה, 
בכל השבעה שבועות צריך לצעוק ולצעוק שנזכה 
דבר  כל  ולקדשנו".  "לטהרנו  באמת,  להתנקות 
נהיה  זה תמיד  לו איזה שייכות עם רבינו,  שיש 
מלא ועשיר, זה תמיד מקבל פנים אחרות לגמרי. 
זה עשירות! לאלו שלא מקורבים   – היכן שזזים 
לרבינו אין את המציאות הזו, יש להם את המצוה, 
אבל אין להם את ההרגשה של הדבר, אין להם את 

החיות של הדבר.

רבינו לא מניח לנו לישון!
כאשר אנחנו מקורבים לרבינו, גם אם אנחנו 
פועל  רבינו  אבל  שצריך,  כמו  להיות  זוכים  לא 
אליו  זוכים  שאיננו  שבקדושה  דבר  שכל  אצלנו 
אותו  של  והחסרון  דבר  לאותו  כוספים  אנו   –
מביא  ד'  בתורה  הרבי  לנו.  ואכפת  כואב  דבר 
את מאמר רבה בר בר חנה: "כוורא דיתבא ליה 
טינא באוסיה" – שרץ קטן נכנס באפו של הדג, 
ישראל,  היא לנשמות  הכוונה  "דג"  והוא מפרש: 
זה  "חוטם"  התפילה,  אל  היא  הכוונה  וה"אף" 
לאיזה  היא  הכוונה  קטן"  ו"שרץ  תפילה,  בחינת 
טומאה קלה, כוונת רבה בר בר חנה היא אם כן 
של  בתפילתו  והתערבבה  נכנסה  קלה  שטומאה 
איש הישראלי, ממשיך שם רבינו בלשונו ואומר: 
"מה עשה האיש הזה?", ואז רבינו ממשיך ומפרש 
של  במאמרו  שם  המוזכרים  העניינים  שאר  את 
רבה בר בר חנה כמרמזים על שלושת התיקונים 
שמבוארים בתורה הזו: ראיית פני הצדיק, צדקה 
לתלמיד חכם, ווידוי דברים. כמה אנחנו צריכים 
עשה  "מה  רבינו:  של  הזו  מהלשון  להתעורר 
האלו  לומדים מהמילים  אנחנו  מה  הזה?",  האיש 
זה מורה לנו  של רבינו: "מה עשה האיש הזה"? 
שכשמרגישים איזה טומאה קלה – אסור לשתוק, 
"מה עשה האיש הזה?", כאשר הגיעה טומאה קלה 
"מה  האיש?",  עשה  "מה  תפלתו,  לתוך  ונכנסה 

הזה?".    האיש  עשה 

היה פעם שהרבי דיבר עם רבי נתן ובאמצע 
רחוק  בכפר  גר  שהיה  אחד  איש  הגיע  השיחה 
מהרבי, אמר הרבי על אותו איש שהגיע: האיש 
הולך   – כראוי  להתפלל  מצליח  אינו  כאשר  הזה 
ולא  עני  היה  הוא  לכאן.  ממקומו  ברגליו  הוא 
לו כסף, ושאל את רבינו עצה על התפילה  היה 

ותיכף ומיד הלך בחזרה לביתו. הרבי שיבח אותו 
ל"מה  דוגמה  כאן  רואים  אנחנו  נתן.  ר'  לפני 
יום  שבכל  מעשים  אלו  הרי  הזה?".  האיש  עשה 
כלל?  בדרך  עושים  ומה  כראוי,  אינה  שהתפילה 

ממשיכים בסדר היום הרגיל... רבינו אומר: לא! 
"מה עשה האיש הזה?", זה הרי לשון נוראה, מה 
אינו  באם  לא!  לאכול...  כבר  שילך  עשה?  הוא 
מצליח להתפלל - הרי שיש שרץ קטן... לפעמים 
בדרגות  אוחז  כבר  אני  הרי  לחשוב:  עלול  אדם 
גבוהות, רוח הקודש... מה שייך כאן לעשות עסק 
קטן,  משהו  אפילו  לא!  קטן",  שרץ  מ"איזה  כזה 
לעשות  וצריך  להתפלל  מפריע  כבר  הוא  שרץ, 
עסק שלם מזה, לא להתעלם, האיש הישראלי הזה 

לא שתק! הוא הלך ועשה את כל התיקונים של 
התקרבות לצדיק. זה הרי לשון נוראה. וכי אפשר 
להתעלם מדברים כאלו? אפשר להסתיר לשונות 
האיש  עשה  "מה  נוראה:  לשון  הרי  זה  כאלו? 
הזה"!... הבלבול הקטן נכנס לו באפו, בתפילתו, 
הוא  ולכן  להתפלל,  לו  מניח  אינו  הזה  והבלבול 
הלך לצדיק, לראות את הצדיק, והוא הלך ברגל, 
הוא היה עני, ולא היה לו כסף, ונתן צדקה ווידוי 

דברים...

זה הרי צריך לעורר אותנו שאנו שייכים לכזה 
'חיידר', ששם לא שייך אחרת. באם לא מצליחים 
להתפלל, לא אומרים: לא הצלחתי להתפלל וזהו. 
לא! צריך להתבונן: מדוע התפילה אינה כראוי? 

מדוע התפילה אינה כראוי? מדוע?

להתפלל  זוכים  לא  דבר  של  בסופו  אם  גם   
כראוי אבל העיקר הוא הרצון. הזוהר הק' מדבר 
מפרט:  והוא  בקרבן  שיש  הנוראים  הסודות  על 
החלק של  ומה  וכו',  הבשר  את  אוכלים  הכהנים 
השם יתברך מהקרבן? – "ריח ניחוח לה'"! הנחת 
כל  מהקרבן.  יתברך  להשם  שיש   מה  זה  רוח! 
מצוה זה כך, הרצון הטוב שיש לאדם הוא העיקר 
להשם  יש  מזה  למעלה,  מהדבר  ועולה  שמתברר 
יתברך את עיקר הנחת רוח! – "ריח ניחוח לה'".

מתפללים,  שעושים.  מצוה  בכל  הוא  כך 
לומדים, עושים איזה מצוה, זה מעלה "ריח ניחוח 
לה'", ממה עולה ונהיה עיקר הנחת רוח? בזה שיש 
יש  בזה  בזה,  שמחה  לזה,  תשוקה  לזה,  רצון  לי 

ניחוח". "ריח  יתברך  להשם 

 עשה מה שבכוחך
וסמוך על כוחו של הרבי!

היסוד  את  היטב  ולשנן  לחזור  צריכים  אנו 
שמצד אחד צריך לסמוך על כוחו של רבינו ומצד 
מה  כל  ה'  בעבודת  לעשות  להשתדל  צריך  שני 
שאפשר. אין לנו לשכוח שיש לנו כזה רבי גדול! 
בפירוש:  וציווה  אמר  הוא  גדול!  כח  בעל  כזה 
"סימכו על כוחי! סימכו על כוחי!", אחד שהוא 
מרגיש  הוא  למלחמה,  ללכת  וצריך  וחלוש  עני 
הוא  גיבורים,  אתו  ואין  במערכה  בודד  שהוא 
מרגיש שהוא חלש ולכן אינו מתחזק לקום וללכת, 
אומר רבינו: סימכו על כוחי! אתם יכולים לילך! 
חסיד ברסלב צריך לחיות ולהרגיש כל הזמן: יש 

לי בעל כח שהוא לוקח אותי עליו! 

אדם יכול לחשוב: הבעל דבר מתגבר עלי כל 
רחמנא  רעות  מחשבות  לי  יש  אעשה?  מה  כך, 
ליצלן, רעיונים רעים רחמנא ליצלן, מה אעשה? 
לא! יש לך רבי שהוא בעל כוח גדול! אתה יכול 
לסמוך עליו! אתה תעשה, תעשה משהו, תתגבר 
כפי כוחך כמה שאתה יכול, וסמוך על כוחו הגדול 
של הרבי! כשיושבים באזלת יד ולא עושים מאומה 
ואומרים שהרבי יעשה במקומי – זה בוודאי לא 
כלום. אתה יכול לעשות משהו? תעשה, תשתוקק, 
תכבוש  ואתה  יכול,  שאתה  מה  ותעשה  תתפלל 

אותו! "סימכו על כוחי"! 

מי עוד כמו חסידי 
ברסלב יודעים 

ומרגישים את כוח 
הקדושה הנורא של 
מצוות הספירה? מי 
עוד יודע שהספירה 

היא אחד מיסודי 
היהדות! אצלינו 

הספירה היא אחד 
מיסודי היהדות! 

אני שמעתי שבעיר 
ברסלב, בספירה 

האחרונה, היתה כל 
העיר כולה מלאה 

מפחד ה'! היתה כזו 
התעוררות, היו כאלו 
קולות, שבכל העיר 
היה רעש ורעדה 

מפחד ה'!

כמה שאפשר צריך 
להזהר שלא ללכת 

בחוץ, להשתדל 
לצאת החוצה כמה 
שפחות! ואם אני 
כן מוכרח ללכת 

החוצה, אם מדובר 
בהכרחיות ממש 
– אני צריך לדעת 

שאני יוצא למלחמה 
ולבקש מהשם 

יתברך שאני יחזור 
בשלום, שאני יחזור 

שלם!

רבי לוי יצחק בנדר

7ניסן תשע"ז6 ניסן תשע"ז אבקשהאבקשה



9ניסן תשע"ז8 ניסן תשע"ז אבקשהאבקשה

ימי "חול המועד" הם הימים שלנו; הימים של 
האנשים הפשוטים שעדיין מעורבים טוב ורע, חול 

ומועד... 

•
ושם – בחול המועד, בלשון תרגום – כל המלחמה. 

מי שנמצא כבר ב"לשון הקודש", ב"יום טוב" 
– הרי טוב לו.

מי שמקומו ב"לשונות העמים" – הוא הרי גוי, 
ואתו לא מתעסקים בכלל.

אך מי שנמצא בתווך, ב"לשון תרגום" – הוא 
זה שעומד בקשרי המלחמה! 

וכפי שכותב מוהרנ"ת במכתב לבנו:

ָבר  ּכְ ָעֶליָך  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ְוַתֲאִמין  "ְוֵתַדע 
ִרים  ּוְכׁשֵ דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ָעַבר 
נֹוָראֹות  ַמֲעִשֹּיֹות  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְוַגם  ֶדה,  ֵני ַהּשָ ּפְ ר ְלָבֲאָרם ַעל  ִאי ֶאְפׁשָ ִעְנָין ֶזה ׁשֶ ּבְ
ה.  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  עֹוְבִרים  ה  ַעּתָ
דֹוִלים,  ּגְ ִעים  יִקים, ּוְרׁשָ ִחינֹות: ַצּדִ ה ּבְ ּמָ ֶזה ּכַ ְוֵיׁש ּבָ
אֹוָתם  ַעל  ִרירּות  ַהּמְ ר  ְוָהִעּקָ ּוֵבינֹוִנים.  ים,  ּוְקַטּנִ
ּוְכגֹון  ֲאַנן  גֹון  ּכְ ָהעֹוָלם,  ֶנֶגד  ינֹוִנים  ּבֵ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ
ַחס  ִעים'  'ְרׁשָ ְכַלל  ּבִ ה  ַאּתָ ֵאין  הּוא,  ׁשֶ ֵאיְך  ׁשֶ ה!  ַאּתָ
ינֹוִנים'  'ּבֵ ְכַלל  ּבִ ַרק  יִקים',  'ַצּדִ ְכַלל  ּבִ ְולא  לֹום,  ְוׁשָ
ֵאין  ַעד  ַמְדֵרגֹות  ְוִרְבבֹות  ֲאָלִפים  ֵיׁש  ֶהם  ּבָ ם  ּגַ ׁשֶ
יֹום  ָכל  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ֲעֶשֹה  ּנַ ֶ ּשׁ ּוַמה  ר.  ִמְסּפָ
ְקעּו  ה ׁשָ ה ְוַכּמָ ר. ְוַכּמָ ֵער ּוְלַסּפֵ ר ְלׁשַ ָויֹום, ִאי ֶאְפׁשָ
ִמי  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא 
ֲעֶשֹה  ר ְלָבֵאר ְוֵליַדע ַמה ּנַ ֱאֶמת, ְוִאי ֶאְפׁשָ ָקם ּבֶ ְלַחּזְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד" )עלים לתרופה, מכתב מיום ב'  ֶזה ִעם ּכָ ּבָ

תר"ד(. קדושים 

עיקר המרירות והמעברים – כותב מוהרנ"ת – 
עוברים על אלו שהם בבחינת "חול המועד"; לא 

רשעים וגם לא צדיקים, אלא 'בינונים'.

ִחיַנת  ּבְ ְרּגּום,  ּתַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהּמֹוֵעד,  חֹל  י  "ּכִ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ רּוף  ְוַהּצֵ יֹון  ּסָ ְוַהּנִ ְלָחָמה  ַהּמִ ר  ִעּקַ ם  ׁשָ ֹנַגּה, 
)ליקוטי הלכות, חול המועד א, ב(. ָרֵאל"  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד 

•
שם עיקר המלחמה, אך שם גם עיקר השלימות 

והניצחון! 

שכן, גם "לשון הקודש" אין לה שלימות אלא 
אינה  הקדושה  ה"תרגום";  לשון  את  כשמקדשים 
נשלמת אלא כשמתקנים גם את מה שעומד בינה 

הטומאה.  לבין 

ַהּקֶֹדׁש ֵאינֹו  ל ְלׁשֹון  ֵלמּות ׁשֶ ּוׁשְ ְנָיָנּה  ּבִ ר  "ְוִעּקַ
ּוַמֲעִלין  ְרּגּום  ל ַהּתַ יִלין ָהַרע ׁשֶ ּפִ ּמַ ְיֵדי ׁשֶ א ַעל  ֶאּלָ
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ִלְלׁשֹון  ְרּגּום  ּתַ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוב  ֶאת 

יט(. מוהר"ן,  )ליקוטי  ַהּקֶֹדׁש"  ְלׁשֹון  ָלם  ִנׁשְ

הנחשבים  ואנחנו,   – המועד"  "חול  ימי  ולכן, 
קדושת  את  שמשלימים  אלו  הם   – המועד  לחול 

החג.

ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ טֹוב  יֹום  ַאַחר  א  ּבָ ַהּמֹוֵעד  "ְוחֹל 
ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַעל  ר ׁשְ י ִעּקַ ּכִ ׁשֹון ַהּקֶֹדׁש,  ַהּלְ
ְמעָֹרב  הּוא  ׁשֶ ַהּמֹוֵעד  חֹל  ְוֶזהּו  ְרּגּום.  ּתַ ְלׁשֹון  ְיֵדי 
ְטָרא  ַהּסִ ִליַטת  ׁשְ הּוא  חֹל  ּבַ י  ּכִ ּוִמּמֹוֵעד.  ֵמחֹל 
ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ּומֹוֵעד  ין,  ֻאּמִ ְבִעים  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ ָאֳחָרא, 
ע  ְמֻמּצָ הּוא  ַהּמֹוֵעד  ְוחֹל  ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ֵלמּות  ׁשְ

שם(. הלכות,  )ליקוטי  ְרּגּום"  ּתַ ִחיַנת  ּבְ יֵניֶהם  ּבֵ

ומועד  חול  ורע  טוב  המעורבבים   – כשאנחנו 
את  ולעשות  ה'  את  להמליך  במקומנו  נתחזק   –

שלנו, תושלם הקדושה הרבה יותר ממה שהייתה 
בתחילה!

 – טוב  יום  לקדושת  אותנו  מעלים  בתחילה 
חוזרים  כך  אחר  אך   – גבוה  אור  עלינו  מאירים 
המקום  המועד",  "חול  לתוך  אותנו  ומורידים 
המעורבב מחול ומועד. וכשאנחנו עושים שם מה 
טוב  יום  לקדושת  בשנית  חוזרים  אנחנו  שצריך, 

עז.  ויתר  שאת  ביתר 

גם  ומחזיקים מעמד  מהירידה,  נבהלים  כשלא 
לעליה  זוכים  והמורכבים,  המעורבבים  במצבים 

יותר! גדולה 

חֹל  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ְנִפיָלתֹו  ֶאת  ׁש  ַקּדֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ "ַוֲאַזי 
ת יֹום  ַ ַהּמֹוֵעד, ֲאַזי חֹוֵזר ַלֲעלֹות ְוזֹוֶכה ַלֲחזֹר ִלְקֻדּשׁ
טֹוב,  יֹום  ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוִנים  ָיִמים  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  טֹוב. 
ְבִחיַנת  ּבִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ְועֹוֶלה  חֹוֵזר  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו 
ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוִנים  ָיִמים  י  ּכִ ה.  ָהֲעִלּיָ ְכִלית  ּתַ ְיִריָדה 
ִמים ָהִראׁשֹוִנים,  ֶהם ּתֹוְספֹות אֹור ִמּיָ יֹום טֹוב ֵיׁש ּבָ
ִמיִני ֲעֶצֶרת  ִמים ָהַאֲחרֹוִנים ֵהם ׁשְ ּיָ ֻסּכֹות ׁשֶ גֹון ּבְ ּכְ
ְוִהְתָקְרבּות  ֲעׁשּוַע  ַ ַהּשׁ ר  ִעּקַ ָאז  ׁשֶ ּתֹוָרה  ְמַחת  ְוׂשִ
ָיִמים  ם  ּגַ ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ
סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ָהָיה  ָאז  ַסח,  ּפֶ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוִנים 
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ת ִמְצַרִים, ּכְ ּזַ דֹוָלה ִמּבִ ם ָהָיה ּגְ ת ַהּיָ ּוִבּזַ
ֵרׁש  ּפֵ מֹו ׁשֶ ֶסף, ּכְ ה ָלְך ִעם ְנֻקּדֹות ַהּכָ ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  "י.  ַרׁשִ
ִמים  ּיָ ׁשֶ ִנְמָצא,  ְוכּו'.  ם'  ַהּיָ ַעל  ְפָחה  ׁשִ קָרֲאָתה 
ַאַחר  ׁשֶ ֶרֶמז  ֶזה  ּתֹוְספֹות אֹור,  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ָהַאֲחרֹוִנים 
חֹוְזִרין  ׁשֶ ּכְ דֹול,  ּגָ ְוַדַעת  ְיֵתָרה  ה  ָ ִלְקֻדּשׁ זֹוִכין  ְך  ּכָ
ה"  ְכִלית ָהֲעִלּיָ ְבִחיַנת ְיִריָדה ּתַ ְועֹוִלין ִמן ַהְיִריָדה, ּבִ

א(. ב,  המועד  חול  הלכות,  )ליקוטי 

•

ביותר  הקולעת  ההגדרה  זוהי   – "חול המועד" 
למצבנו הרוחני. לא "חול" גמור ולא "קודש" גמור. 

וגם  חול  גם   – עליו  מעיד  שמו  המועד"  "חול 
אסור  שהרי  גמור,  "חול"  אינו  אחד,  מצד  מועד. 
לעשות בו מלאכה אלא לצורך דבר האבד וכיו"ב, 
אך  ומשתה.  ובמאכל  נקיה  בכסות  לכבדו  ויש 
מאידך גם אינו "מועד" גמור, ואנו אף מתפללים 
בו תפילה של חול )מלבד התוספת של 'יעלה ויבוא' ומוסף(.

הּוא ְמעָֹרב ֵמחֹל ּוִמּמֹוֵעד"  "ְוֶזהּו חֹל ַהּמֹוֵעד, ׁשֶ
)ליקוטי הלכות, חול המועד א, א(.

בעומק יותר:

ישנם שלשה סוגי שפות: לשון הקודש, לשונות 
את  מסמל  הקודש  לשון  תרגום.  ולשון  העמים, 
הטומאה,  את  מסמלות  העמים  לשונות  הקדושה, 
ולשון תרגום עומד באמצע בין הקדושה והטומאה. 

דרגות  שלשה  ישנם  יותר:  ידועה  ובהגדרה 
כלליות – טוב, רע, ונוגה. לשון הקודש הוא הטוב, 
לשונות העמים הם הרע, ולשון תרגום הוא הנוגה. 
"ועץ הדעת טוב ורע זה לשון תרגום, שהוא אמצעי 
עממין"  שבעין  של  לשון  ובין  הקודש  לשון  בין 

יט(. מוהר"ן,  )ליקוטי 

ובמימד הזמן: 

הקדושה,  התגלות  של  הזמן  הוא  טוב"  "יום 
"מקרא קודש", שבו מתגלה קדושת לשון הקודש, 
"אשר  טוב  יום  של  בקידוש  מכריזים  שאנו  וכפי 
מאידך,  לשון".  מכל  ורוממנו  עם  מכל  בנו  בחר 
אחרא  הסטרא  שליטת  של  זמן  הם  החול  ימות 
וטומאת לשונות העמים. ומה שעומד ביניהם הוא 

תרגום. לשון  כנגד  שהוא  המועד"  "חול 

וזהו בדיוק המצב הרוחני שלנו:

מצד אחד, זכינו להימנות על העם הנבחר, ואנו 
אנו  העמים.  לשונות  מטומאת  ומרוממים  רחוקים 
שייכים לעם הקדוש אשר שפתו וחיותו היא "לשון 
הקודש". אך מאידך, עדיין אין אנו "קודש" גמור, 
ומעורב בנו הרבה מתאוותיהם של השבעים לשון. 

אנחנו לא "חול" גמור, וגם לא "קודש" גמור. 
המועד"... "חול  אנחנו 

מלשון  לרע,  מטוב  פעם  בכל  משתנים  אנחנו 
שמסופר:  וכפי  העמים,  ללשונות  הקודש 

ְוָהָיה  ה  נּו ְזצּוַק"ל ַעל ֲחֻתּנָ ַעם ַאַחת ָהָיה ַרּבֵ "ּפַ
ַעם ַעל ּכֶֹמר ּוַפַעם  ָגָדיו, ּפַ ְדָחן ְוֶהֱחִליף ֶאת ּבְ ם ּבַ ׁשָ
ִאיז  ָאט  ְזצּוַק"ל:  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ָאז  י(.  )ַרּבִ ְמֻפְרָסם  ַעל 
ה ִמְתַנֲהִגים  ח ]= ִהּנֵ ּלָ ֶמען ַא ַמְלָאְך ָאט ִאיז ֶמען ַא ּגַ

מֹו ּכֶֹמר[" )אבניה ברזל, לח(. ה ּכְ מֹו ַמְלָאְך, ְוִהּנֵ ּכְ

הקדושה,  בתוך  קבועים  האמיתיים  הצדיקים 
אנחנו,  אך  טוב.  ויום  שבת  בבחינת  הם  ולכן 
המלחמה,  חזית  בתוך  נמצאים  עדיין  תלמידיהם, 

ורע.  טוב  ומעורבבים 

הּוא  טֹוב  ּיֹום  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ "ְוֶזה 
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַהּמֹוֵעד  ְוחֹל  ָחָכם,  ְלִמיד  ַהּתַ ִחיַנת  ּבְ
ָחָכם  ְלִמיד  ַהּתַ י  ּכִ ֲאֵליֶהם.  ְוַהְמקָֹרִבים  ְלִמיִדים  ַהּתַ
ְלָחָמה  ַח ַהּמִ ָבר ָזָכה ְלַנּצֵ י ּכְ ִחיַנת יֹום טֹוב, ּכִ הּוא ּבְ
ה  ּזֶ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ִרית ּוׁשְ ִמיַרת ַהּבְ ְוָזָכה ִלׁשְ
ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ֲאָבל  יֹום טֹוב.  ִחיַנת  ּבְ
י  ּכִ ֹנַגּה,  ִחיַנת  ּבְ ְרּגּום,  ּתַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהּמֹוֵעד,  חֹל 
)ליקוטי  ם"  ִמְלַחְמּתָ ִלְלחֹם  ֶחֶרב  ֲאחּוֵזי  ֲעַדִין  ֵהם 

שם(. הלכות, 

אמור מעתה:

דיבורי אמת מלב אל לב

אש בוערת בברסלב

חולו של מועד

ומי הוא זה ואיזהו אשר 
נותן לנו את הכח לעמוד 
באותם ימי "חול המועד", 
באותם מצבים מעורבבים 
ומורכבים, ולברר את 
הטוב שבתרגום, להשלים 
דווקא על ידו את 
הקדושה, ולהפוך את 
הירידה שתהיה תכלית 
העליה?

הצדיק האמת!

הנשמות העומדות בין "חול" ל"מועד", ולולי כח הצדיק היו "דבר האבד"...
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ְעָין  ִמּמַ ין  ּבֵ ה  ְתִחּלָ ּבִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ְעָין  ִמּמַ ין  'ּבֵ ְוֶזהּו 
ֵהם ְיכֹוִלים  ְעָיא ׁשֶ ה', ַהְינּו לֹא ִמּבָ ִחּלָ ּלֹא ָיָצא ִמּתְ ׁשֶ
ֵהם ְמקֹום ָהְרחֹוִקים  ֵני חּוצֹות ׁשֶ לַֹח ַמִים ַעל ּפְ ִלׁשְ
ַרְך ּוְלהֹוִציָאם  ן ֵמֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ם ּכֵ ְמֹאד ְלהֹוִדיָעם ּגַ
ֵהם  ׁשֶ ְעָיא  ִמּבָ ְולֹא  ְמֹאד,  ַהִחיצֹוִנים  קֹומֹות  ִמּמְ
ָבר  ּכְ ׁשֶ ה  ִחּלָ ִמּתְ ָצא  ּיָ ׁשֶ ְעָין  ִמּמַ קֹוָתם  ְלַהׁשְ ְיכֹוִלין 
ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְולֹא  ְתַקְלֵקל  ּנִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ַמְעָין  ָהָיה 
א  ֶאּלָ ִקְלקּוֵליֶהם.  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ּנּו  ִמּמֶ קֹות  ְלַהׁשְ
ּלֹא ָהָיה ׁשּום  ה, ׁשֶ ִחּלָ ּלֹא ָיָצא ִמּתְ ְעָין ׁשֶ ֲאִפּלּו ִמּמַ
ֲאִמין  ּיַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ה,  ִחּלָ ּתְ ם  ָ ִמּשׁ יֹוֵצא  ַהָחְכָמה  ַמְעַין 
ֶזה,  הּוא  י  ּכִ יֹאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ ה  ְוַיֲעׂשֶ יִקים  ּדִ ּצַ ּבַ
חֹוְתִרים  יִקים  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ן!  ּכֵ ם  ּגַ נֹו  ְלַתּקְ ְיכֹוִלים 
ִביל  ׁשְ ּבִ ר  ְוִעּקָ ִמיד,  ּתָ ים  ֲחָדׁשִ ַמְעָינֹות  ְוחֹוְפִרים 
ֵני חּוצֹות,  לַֹח ָלֶהם ַמִים ַעל ּפְ ַנְפׁשֹות ָהֲאבּוִדים ִלׁשְ
א  ּנָ ַהּתַ ָרַמז  ְוֶזה  ְלַגְמֵרי.  חּוץ  ִמּבַ ֵהם  ׁשֶ ֲאִפּלּו אֹוָתן 
ית  ִקין ּבֵ ֶכת מֹוֵעד ָקָטן 'ַמׁשְ ַהְתָחַלת ַמּסֶ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ
ְעָין  ִמּמַ ין  ּבֵ ָהָאֵבד  ָבר  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ׁשֶ ין  ָלֵחִ ְ ַהּשׁ
ה'"  ְתִחּלָ ּבִ ָיָצא  ּלֹא  ׁשֶ ְעָין  ִמּמַ ּוֵבין  ה  ְתִחּלָ ּבִ ָצא  ּיָ ׁשֶ

שם(. הלכות,  )ליקוטי 

•
את הסוד הגדול של תיקון הנשמות האבודות 
לפני  יומיים  מוהרנ"ת  גילה  המועד,  בחול 

ולעילא.  לעילא  הסתלקותו 

נחמן  רבי  הגדול  תלמידו  שם  שמספר  וכפי 
מטולטשין:

ִעְנַין  ְוַגם  אן,  ם' ַעד ּכָ 'ּגַ ַבת  ר: ִמּתֵ "ָאַמר ַהְמַסּדֵ
נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ַתב  ּכָ נּון,  אֹות  ּבְ ַהּמּוָבא  ַהּמֹוֵעד  חֹל 
ֵעת  ּבְ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ קֶֹדם  ָיִמים  ב'  ה  ַהּזֶ ר  ַהְמַחּבֵ ַעל  ּבַ
ּכֹחֹוָתיו  ָכל  ּבְ ר  ּבֵ י ֵכן ִהְתּגַ ּפִ דֹול, ַאף ַעל  ַהּגָ תֹו  ֻחְלׁשָ
ַעִין  ּבְ ַעִין  ָרִאינּו  זֹאת  י  ּכִ ָאז.  יג  ִהּשִׂ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכַתב 
ָהַאֲחרֹוָנה  ָהֶרַגע  ַעד  ַהּתֹוָרה  ּבְ בּוק  ּדָ ָהָיה  ּמֹחֹו  ׁשֶ
ת ֹקֶדׁש  ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ק ּבְ ּלֵ ְסּתַ ּנִ קּותֹו ׁשֶ ּלְ ל ִהְסּתַ ׁשֶ

לפ"ק.  תר"ה  ַנת  ׁשְ ֵטֶבת  ּבְ ָרה  ֲעׂשָ ׁש  ּגַ ַוּיִ ת  ָרׁשַ ּפָ
ַהּתֹוָרה  זֹאת  ֲחַז"ל  ַמֲאַמר  ם  ּיֵ ּקִ ׁשֶ ֵעיֵנינּו  ּבְ ְוָרִאינּו 
ַעד  ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעסֹק  ָאָדם  ב  ַחּיָ ׁשֶ ְוכּו'  ָימּות  י  ּכִ ָאָדם 
ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה  ֶרַגע  ּבָ ְמַעט  ּכִ עֹוד  י  ּכִ מֹותֹו.  יֹום 
לֹא  ַאְך  ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ּנּו  ִמּמֶ ַמְענּו  ׁשָ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ
ָהָיה  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ר  ְלַדּבֵ ַוֲאִפּלּו  ִלְכּתֹב עֹוד  ֹכחֹו  ּבְ ָהָיה 
ז(. חודש  ראש  הלכות,  )ליקוטי  ר"  ֶאְפׁשָ ּבָ ָהָיה  לֹא  מֹחוֹ  ּבְ

לא לחינם עסק בסוד זה בסוף ימי חייו, יומיים 
לפני עלייתו לרום גבהי מרומים. שכן, כל יומוהי 
ולהודיע  לגלות  קטירא,  בחד  מוהרנ"ת  אתקטר 
השם  של  וחסדיו  רחמיו  עוצם  עולם,  באי  לכל 

ואהובות.  אבודות  נשמות  אותם  על  יתברך 

ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ יט  ַמּבִ ְלָכל  ְונֹוָדע  ִנְרֶאה  ר  "ְוַכֲאׁשֶ
ר  ְלַדּבֵ ה  ְרּבֶ ּמַ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ
ְורֹב  ר  ִעּקַ ֲאָבל  רֹות,  ִויׁשָ טֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ
ל  ץ ּכָ ק ּוְלַאּמֵ קּות ְלַחּזֵ ָבָריו ְיסֹוְבבּו ַעל ִעְנַין ִהְתַחּזְ ּדְ
רֹוֵדף  ֲעָמֵלק  ר  ֲאׁשֶ ְוַהְיֵגִעים,  ְוָהֲעֵיִפים  ִלים  ֱחׁשָ ַהּנֶ
י  ּכִ ָהַרֲחִמים,  ִמן  ַעְצָמם  ִיְתָיֲאׁשּו  ְלַבל  ַאֲחֵריֶהם, 
ַמע ְוִנְרָאה  ר ִנׁשְ ַרְך ַחּנּון ְוַרב ִלְסלַֹח. ְוַכֲאׁשֶ הּוא ִיְתּבָ
יָמה  ְנׁשִ ַעד  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמתֹו  ִנׁשְ ְיִציַאת  ֵעת  ּבְ ם  ּגַ
ִלְסלַֹח"  ה  ְרּבֶ ַהּמַ "ַחּנּון  ׁש:  ּלֵ ְוׁשִ ַפל  ּכָ ָהַאֲחרֹוָנה, 
לט(. ובינה,  חכמה  אור,  )כוכבי  ר"  ִמְסּפָ ֵאין  ָעִמים  ּפְ

ָך" – צועק לנו שוב ושוב מוהרנ"ת  "ְוֶנְעַלם ִמּמְ
דֹוִלים  – "ְולֹא ֵתַדע עֶֹצם ִרּבּוי ַרֲחָמנּותֹו ַוֲחָסָדיו ַהּגְ
ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֱאֶמת,  ּבֶ ָלׁשּוב  ַהֲחֵפִצים  ל  ּכָ ַעל 
ָלׁשּוב  ַרְך  ִיְתּבָ ֶחְפצֹו  ְוָכל  עֹו  ִיׁשְ ְוָכל  ֲעַדִין.  בּו  ׁשָ
ִעים  ְעּגְ ּוִמְתּגַ ים  ּוְמַצּפִ ים  ַהְמַחּכִ ל  ּכָ ַעל  ּוְלַרֵחם 
ָלׁשּוב  ּוָמנֹוס  ָלה  ַהּצָ ִלְמצֹא  ֶרת  ְחּתֶ ּמַ ּבַ ְוחֹוְתִרים 
ֲעֵליֶהם  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  אֹוָתם  יִחים  ַמּנִ ְוֵאין  יֹוֵתר,  ֵעת  ָכל  ּבְ
י ֵכן, ַחְסּדֹו  ית ֲאִביֶהם, ַאף ַעל ּפִ ּבֵ ה ָלׁשּוב ֵאל  ַהְרּבֵ
ָוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  ָגַבר 

ב ַלְחׁשֹב.  ר ְוַהּלֵ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ֵאין ַהּפֶ ר, ַמה ׁשֶ ּוִמְסּפָ

ֵני  ים ֻקְלמֹוִסים, ְוָכל ּבְ יֹו ְוָכל ֲאַגּמִ ים ּדְ ּמִ ִאּלּו ָכל ַהּיַ

יִקין  ַמְסּפִ ֵאין  ִסים,  ְמַקּלְ ּוְלׁשֹונֹות  ַלְבָלִרים  ָאָדם 

ֵמֲחָסָדיו  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  י  ִמּנִ ַאַחת  ּוְלָבֵאר  ְלָפֵרׁש 

ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ַחְסּדֹו  ּבְ נֹוֵהג  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ים  ַהְמֻרּבִ

ים  ּוְמַצּפִ ים  ּוְמַחּכִ ִאים  ְוִנְדּכָ ֱאָנִחים  ַהּנֶ ַעל  ּוִבְפָרט 

ס(. תפילות,  )ליקוטי  ֱאֶמת"  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָלׁשּוב 

•
ולסיום, תזכורת לכל אנשי "חול המועד":

כל זמן שהאדם נע ונד בין קודש לחול, בין טוב 
לרע, עליו להפריש עצמו מכל מלאכה מיותרת!

החיים  את  לבלות  לנו  אסור  כמותנו,  אנשים 
לעסוק  חייבים  אנו  ומתן.  ומשא  מלאכות  סביב 
ואת  ה'  את  ולילה  יומם  ולחפש  נפשנו,  בתיקון 

לשלל. נפשנו  לנו  תהיה  למען  משיחו, 

ְמֹאד,  ְכָרִחים  ַהּמֻ ְמָלאכֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ָלל,  "ְוַהּכְ

יֹום  בֹוד  ּכְ צֶֹרְך  אֹו  ָהָאֵבד  ָבר  ּדָ אֹו  ִחּיּונֹו  ֵדי  ּכְ ַהְינּו  ּדְ

חֹל  ּבְ ֲאסּוִרים  ם  ּלָ ּכֻ ְמָלאכֹות  ָאֵרי  ּוׁשְ ִרים  ֻמּתָ טֹוב 

ְרּגּום,  ּתַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהּמֹוֵעד,  חֹל  י  ּכִ ַהּמֹוֵעד, 

רּוף  ְוַהּצֵ יֹון  ּסָ ְוַהּנִ ְלָחָמה  ַהּמִ ר  ִעּקַ ם  ׁשָ נַֹגּה,  ִחיַנת  ּבְ

ֲעַדִין  אֹוֵחז  ׁשֶ ּוִמי  ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ל  ּכָ ְוֶלֱאסֹר ַעל ַעְצמֹו  ָצִריְך ְלַמֵעט  ְבִחיָנה זֹו הּוא  ּבִ

ְכָרח  ַהּמֻ ָדָבר  ּבְ ַרק  ַלֲעסֹק  ְוִלְבִלי  ם  ּלָ ּכֻ ָלאכֹות  ַהּמְ

ֵדי  ּכְ י ֶזה הּוא ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות  ּכִ ִחּיּונֹו,  ֵדי  ּכְ לֹו ְמֹאד 

ז  ְמַרּמֵ ֶזה  ְוַעל  ַעְצמֹו.  ְרֵנס  ּוְלִהְתּפַ ִלְחיֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ

ָלאכֹות  ל ַהּמְ ָאְסרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכָ ֶ ַמה ּשׁ

)ליקוטי  ְכָרח"  ַהּמֻ ַרק  ירּו  ִהּתִ ְולֹא  ַהּמֹוֵעד  חֹל  ּבְ

ב(. א,  המועד  חול  הלכות, 

מה שלא מוכרח – אסור לנו לעסוק בו... 

והלוואי שנזכה לקיים בפשיטות, את אשר שח 
רבינו ואמר:

ָמקֹום  ֵאיֶזה  לֹו  ְבַחר  ּיִ ׁשֶ ְלָהָאָדם  ָהָיה  "טֹוב 

ה  תֹוָרה ּוְתִפּלָ ם ּבְ ם יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוַיֲעסֹק ׁשָ ב ׁשָ ְוֵיׁשֵ

ֵאיֶזה  ְלתֹוְך  ָירּוץ  ֶלֱאֹכל  ִריְך  ּצָ ּוְכׁשֶ ה'.  ַוֲעבֹוַדת 

ְוַכּיֹוֵצא  ֶלֶחם  ֲחִתיַכת  ֵאיֶזה  זֹון  ִחּפָ ּבְ ם  ׁשָ ח  ּקַ ַוּיִ ִית  ּבַ

ְך ַיֲחזֹר ַלֲעבֹוָדתֹו" )שיחות  ְלַהֲעִביר ַרֲעבֹונֹו, ְוַאַחר ּכָ

רמח( הר"ן, 

לנו  אין  שכמותנו,  המועד"  "חול  אנשי  שכן, 
שום עסק וענין בזה העולם, כי אם לעסוק יומם 
ולילה בתורה ותפילה ועבודת ה'; לדלג על ההרים 
שיעלנו  הצדיק  את  למצוא  הגבעות  על  ולקפץ 

היוון, מאבדון לחיי עולם.  מבור שאון מטיט 

הכח  את  לנו  נותן  אשר  ואיזהו  זה  הוא  ומי 
"חול המועד", באותם מצבים  ימי  לעמוד באותם 
מעורבבים ומורכבים, ולברר את הטוב שבתרגום, 
להשלים דווקא על ידו את הקדושה, ולהפוך את 

העליה? תכלית  שתהיה  הירידה 

הצדיק האמת!

הנתונה  קדושה  היא  המועד,  חול  קדושת 
לידיהם של הצדיקים האמיתיים. הם אלו שהתורה 
נתנה את ההכרעה לידם להכריע ולפסוק מה הם 
המלאכות המותרות בחול המועד ומה לא )עיין שו"ע 

ובנו"כ(.  תק"ל  סימן  או"ח 

ְבֵרי  ּדִ ם  ְלַקּיֵ ְצִריִכין  ַהּכֹל  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  י  "ּכִ
ִנְמַסר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִמְצָוה  ׁשּום  ֵאין  ֲאָבל  ֲחָכִמים, 
חֹל  יֵני  ּדִ ִאם  י  ּכִ ם  ְעּתָ ּדַ ִפי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ְלַבד  ַלֲחָכִמים 

נ(. ז,  חודש  ראש  הלכות,  )ליקוטי  ַהּמֹוֵעד" 

והם אלו שהכריעו ופסקו שהמלאכות המותרות 
בחול המועד, הם המלאכות אשר הם לצורך "דבר 

האבד". 

עם  הצדיקים  מתעסקים  המועד  בחול  שכן, 
"דבר  בבחינת  הם  אשר  חלושות  נשמות  אותם 
ומועד,  חול  ורע,  טוב  המעורבבים  אלו  האבד"; 

בעוונותיהם. נאבדים  כמעט  וכמעט 

ְקָצת  ּבִ ָאסּור  ׁשֶ ַהּמֹוֵעד  חֹל  ִחיַנת  ּבְ "ְוֶזה 
ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ְמָלאכֹות.  ה  ַכּמָ ּבְ ר  ּוֻמּתָ ְמָלאכֹות 
יֵני חֹל ַהּמֹוֵעד ִנְמְסרּו ַלֲחָכִמים  ּדִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ
ְמָלאכֹות  ֵאיֶזה  יר  ְלַהּתִ ְרצֹוָנם,  ּכִ ַיֲעׂשּו  ֵהם  ׁשֶ
ֵעיֵניֶהם. ְוָכל  ָרֶאה ּבְ ּיֵ ִפי ׁשֶ ְוֶלֱאסֹר ֵאיֶזה ְמָלאכֹות ּכְ
ִביל  ׁשְ חֹל ַהּמֹוֵעד הּוא ּבִ ת ְמָלאָכה ּבְ ּיַ ר ֲעׂשִ ר ֶהּתֵ ִעּקַ
א'  ָנה  ׁשְ ַהּמִ א  ּנָ ַהּתַ ִהְתִחיל  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאֵבד',  ָבר  'ּדָ
הּוא  ׁשֶ ין'  ָלֵחִ ְ ַהּשׁ ית  ּבֵ ִקין  'ַמׁשְ ָקָטן  ֶכת מֹוֵעד  ַמּסֶ ּדְ
ַרק  ָבר  ַהּדָ ִנְמַסר  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ָהָאֵבד.  ָבר  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ
ָהֲאבּוִדים  ַעל  ז  ְמַרּמֵ ָהָאֵבד'  ָבר  'ּדָ י  ּכִ ַלֲחָכִמים, 
ן.  ְלַתּקֵ ְצִריִכין  אֹוָתם  ם  ּגַ ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתיֶהם  ּבַ ִחים  ּדָ ְוַהּנִ

ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהֲחָכִמים  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ּקּוָנם  ּתִ ל  ּכָ ֲאָבל 
י הּוא ֶזה"  ר יֹאְמרּו ּכִ ל ֲאׁשֶ ְבֵריֶהם ַעל ּכָ מּו ּדִ ַקּיְ ּיְ ְוׁשֶ

שם(. הלכות,  )ליקוטי 

העומדות  נשמות  אותם  של  היחיד  התיקון 
במצב של "חול המועד", ונחשבים ל"דבר האבד", 

החכמים!  לדברי  לשמוע  הוא: 

ֹתֶקף ְמִריַרת  ְחּתֹוָנה ּבְ יֹוָטא ַהּתַ ּדְ ה ּבַ י ָאנּו ַעּתָ "ּכִ
ר.  ַדּבֵ ּנְ ַמה  ּנֹאַמר  ַמה  ּוָממֹון.  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ לּות  ַהּגָ
ים  ּיִ יָקיו ָהֲאִמּתִ ַלח ָלנּו ַצּדִ ָ ּשׁ לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו ׁשֶ
ַחס  ְלַגְמֵרי  ְקָוֵתנּו  ּתִ ָאְבָדה  ְמַעט  ּכִ ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ
יֵקי  ּדִ ל ַהּצַ ֹתֶקף ּכָֹחם ֶהָעצּום ׁשֶ ה ּבְ לֹום. ַאְך ַעּתָ ְוׁשָ
ה ָלֵאל  ִהּלָ ר הֹוִדיַע ה' ְיׁשּוָעתֹו ַעל ָיָדם, ּתְ ֱאֶמת, ֲאׁשֶ
ם  ֵ ַהּשׁ ִיְגמֹר  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ֲחָזָקה  ְקָוֵתנּו  ּתִ

רלג(. מכתב  לתרופה,  )עלים  ִהְתִחיל"  ֶ ּשׁ ַמה  ַרְך  ִיְתּבָ

•
חכמה",  מקור  נובע  "נחל  הוא  הקדוש  רבינו 
"ויש בכל דבר ודבר שגילה תילי תילין של הלכות, 
כל  כי  ובהר,  בבקעה  יוצאים  ותהומות  מעיינות 
דבריו הם כמעיין הנובע" )הקדמת ליקוטי הלכות(. כך 
שאין נשמה אבודה שלא תמצא את תיקונה על ידי 

רבינו הקדוש וספריו הקדושים. 

ין  ָלֵחִ ְ ַהּשׁ ית  ּבֵ ִקין  'ַמׁשְ ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ז  ְמֻרּמָ "ְוֶזה 
ּלֹא  ְעָין ׁשֶ ה ּוֵבין ִמּמַ ְתִחּלָ ָצא ּבִ ּיָ ְעָין ׁשֶ ין ִמּמַ ּמֹוֵעד ּבֵ ּבַ
ָהֲאבּוִדים,  ָבִרים  ּדְ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַהּכֹל  ה'.  ִחּלָ ִמּתְ ָיָצא 
ֲעֹונֹוֵתיֶהם,  ּבַ ִחים  ּדָ ְוַהּנִ ָהֲאבּוִדים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
ּיֹוֵדַע  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ּקּוָנם  ּתִ ל  ּכָ ׁשֶ
ית  ּבֵ ִקין  ַמׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ן,  ּכֵ ם  ּגַ קֹוָתם  ְלַהׁשְ
ח ַמִים ַעל  ּלַ ְוׁשֻ ם  ָלִחין' ַעל ׁשֵ ְקָרא 'ׁשְ ּנִ ׁשֶ ין  ָלֵחִ ְ ַהּשׁ
כֹוִלים  ּיְ דֹוִלים ׁשֶ יִקים ַהּגְ ּדִ ִחיַנת ַהּצַ ֵני חּוצֹות. ֶזה ּבְ ּפְ
ְבִחיַנת  ּבִ ְלַגְמֵרי,  חּוץ  ִמּבַ ֵהם  ׁשֶ ם אֹוָתם  ּגַ קֹות  ְלַהׁשְ

ְיָקא.  ּדַ חּוָצה  חּוָצה',  ַמְעְינֹוֶתיָך  'ָיפּוצּו 

ְעָין  ין ִמּמַ ּמֹוֵעד ּבֵ ין ּבַ ָלֵחִ ְ ית ַהּשׁ ִקין ּבֵ ָנה 'ַמׁשְ ׁשְ ּמִ ז ּבַ ה'. ְוַהּכֹל "ְוֶזה ְמֻרּמָ ִחּלָ ּלֹא ָיָצא ִמּתְ ְעָין ׁשֶ ה ּוֵבין ִמּמַ ְתִחּלָ ָצא ּבִ ּיָ ׁשֶ
ִחים  ּדָ ְוַהּנִ ָהֲאבּוִדים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָהֲאבּוִדים,  ָבִרים  ּדְ ִביל  ׁשְ יק ּבִ ּדִ ַהּצַ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ּקּוָנם  ּתִ ל  ּכָ ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתיֶהם,  ּבַ
ין  ָלֵחִ ְ ית ַהּשׁ ִקין ּבֵ ִחיַנת ַמׁשְ הּו ּבְ ּזֶ ן, ׁשֶ ם ּכֵ קֹוָתם ּגַ ּיֹוֵדַע ְלַהׁשְ ֵני חּוצֹות... ׁשֶ ח ַמִים ַעל ּפְ ּלַ ם ְוׁשֻ ָלִחין' ַעל ׁשֵ ְקָרא 'ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ר  ִמיד, ְוִעּקָ ים ּתָ יִקים חֹוְתִרים ְוחֹוְפִרים ַמְעָינֹות ֲחָדׁשִ ּדִ י ַהּצַ ֵני ּכִ ּפְ ַעל  ַמִים  ָלֶהם  לַֹח  ִלׁשְ ָהֲאבּוִדים  ַנְפׁשֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ

חּוץ ְלַגְמֵרי... ֵהם ִמּבַ חּוצֹות, ֲאִפּלּו אֹוָתן ׁשֶ

רבינו הקדוש הוא "נחל 
נובע מקור חכמה", "ויש 
בכל דבר ודבר שגילה 
תילי תילין של הלכות, 
מעיינות ותהומות יוצאים 
בבקעה ובהר, כי כל דבריו 
הם כמעיין הנובע". כך 
שאין נשמה אבודה שלא 
תמצא את תיקונה על 
ידי רבינו הקדוש וספריו 
הקדושים
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רבי ש  החסיד  תרפ"ט.  נת 
מארץ  מגיע  הורביץ  שמואל 
נסיעה  לאחר  לאומן  ישראל 
ניסים  ורצופת  תלאות  רבת 
כולו  וכל  הטבע,  מן  למעלה 
צימאון וכיסופים לדבר רבינו 
הקדוש. באומן גילה קיבוץ נפלא של אנשי אמת 
העובדים את ה' בתמימות נפלאה והתלהבות הלב, 
אשר  ברבי  עזה  נפש  בהתקשרות  בדרכו,  איש 
כוחו  מנצחיות  התפעמה  נפשו  חיותם.  כל  ממנו 
של הרבי והוא כתב את מה שראו עיניו, כשהוא 

הולך ומונה את שבח אנשי שלומנו, שאינו אלא 

רבינו.  של  שבחו 

כותב:  הוא  וחבריו  ליפל  הירש-לייב  רבי  על 

"הם מסורים לגמרי בלב ונפש רק לשבר התאוות 

ומידות, ולעשות העבודות בכל היגיעות והטרחות 

במסירות נפש ממש ובמיצוי הנפש, והם עוסקים 

העיקר בוידוי דברים על הציון הקדוש כמו אש 

והניעור  לגמרי,  הגוף  ומשברים  ממש,  שלהבת 

בלילה ביערות בצעקות במסירות נפש". 

מתפלאים  בעצמם,  הרשעה  המלכות   - "והם 
מדוע מניחים הכוח הגדול הזה... אי אפשר לספר 

הכל אפילו בפה, מכל שכן בכתב".

שמואל  רבי  נקשר  הירש-לייב  רבי  אל 
שבארץ  לחבריו  במכתבו  אהבה,  של  בעבותות 
צבי  אברך ששמו  באומן  "מצאתי  כתב:  ישראל, 

הוא". כן  כשמו  אשר  אריה, 

אש  לפיד  החדש  בחברו  ראה  שמואל  רבי 
להעלותו  השתוקק  לפיכך  אחרים,  גם  שיבעיר 

ארצה. 

רבי שמואל  בואו של  לאחר  מסוימת  תקופה 
הורביץ לאומן, החל משגר מכתבים לחבריו בארץ 
הקודש, כשהוא מבקשם לפעול למען שובו ארצה. 
במכתבים אלה אינו שוכח את חברו רבי הירש-

גם  להשתדל  בהם  מפציר  הוא  ושוב  שוב  לייב, 
עבורו: "ידידים ואחים יקרים" הוא קורא אליהם, 
בארץ  ז"ל  רבינו  ענין  להקים  רוצים  אתם  "אם 
ישראל, ראשית לראות לשלוח 'דרישה' לר' צבי 
בעניין  ויעסוק  עוסק  הוא  כי  נ"י,  ליפעל  יהודה 
מה  בכל  בשבילו  להשתדל  נא  מהכל.  יותר  זה 

אתם  אם  כראוי,  תשובה  ולהשיבו  שאפשר, 
בשבילו".  עוסקים 

ברסלב  חסידי  שלומנו  אנשי  היו  ההיא  בעת 
הקומוניסטי  השלטון  מגף  תחת  נאנחים  באומן 
יהדות  לדבר  זכר  כל  העלים  אט  שאט  העריץ, 
ורדף את שומרי הגחלת עד חורמה; שמירת שבת, 
מילה, לימוד תורה, טבילת מקווה, כל אלו נאסרו 
יהודים  אלפי  החוק,  ידי  על  האיסור  בתכלית 
נאמנים נתפסו ונשלחו לארץ גזרה, משם לא שבו. 

את  הירש-לייב  רבי  בלב  הגביר  זה  מצב 
הצרה  את  חזי  מזליה  ארצה,  לעלות  תשוקתו 

הקדושה  החבורה  על  להתרגש  העתידה  האיומה 
הגדול  רובם  כאשר  מספר,  שנים  בעוד  באומן 

נודע.  הבלתי  אל  יילקח 

"לעשות  שמואל:  רבי  מבקש  נוסף  במכתב 
יהיה  אז  נ"י,  ליפעל  יהודה  צבי  לה"ר  טובה 
טובה הן ליסוד ממשי להחזיק היושבים, והעיקר 
ברוחניות לחזק זה את זה. מה אומר לכם, אילו 
ידעתם נחיצות העניין - היה לכם מסירות נפש 
וכמה  כמה  זה  עליו,  גדול  ורחמנות  זה.  בשביל 
הצער  מחמת  חיים  אינם  ממש  שחיותו  שנים 
ולהעריך  לשער  שאין  הקודש,  לארץ  והכיסופין 

>>>

 מבית
הגנזים

מכתבי החסיד רבי הירש לייב 

ליפל זצ"ל המגוללים את סיפור 

יציאת מצרים הפרטית שלו 

יחד עם בני ביתו מתחת סבלות 

הקומוניסטים בעצם ימי חג הפסח 

תרצ"ד ועלייתם לארץ הקודש



אשר  זה  בשביל  עשה  נפש  מסירות  וכמה  כלל, 
כמוהו".  אין 

חמדת  לארץ  נפשו  שכלתה  הירש-לייב,  רבי 
רבי  ממכתבי  אחד  בשולי  ומתחנן  מוסיף  אבות, 
שמואל: "ממני הנפש הנאנחה והנדכאה והנשברה 
כחרס הנשבר לשברי שברים, כותב כל זה בדמעות 
שליש על עיניים... אנא חוסו נא, רחמו נא, בעד 
חסד  עמי  ותעשו  כמוני,  והעלובה  הענייה  נפשי 
חינם, ותשתדלו עבורי לשלוח לי 'דרישה', אולי 
אזכה על ידי זה לבוא לארץ הקדושה, להרים שם 
חכמה  מקור  נובע  נחל  הקדוש  רבינו  דעת  קרן 
זי"ע. אנא תעשו עמי המתנת חינם הנ"ל, ושלח 
תמצאנו,  הימים  ברוב  כי  המים  פני  על  לחמכם 
וגם  להנ"ל,  הצריך  השתדלות  עבורי  ותעשו 
האמיתיים  הצדיקים  קברי  על  עבורי  תתפללו 

זי"ע, שמי: צבי יהודא בן חיה הענדיל".

בספרו 'ימי שמואל' מספר רבי שמואל הורביץ 
הירש-לייב,  רבי  עם  יחד  שעשה  הניסיונות  על 
על מנת לנסוע לארץ ישראל. פעמים מספר נסע 
למוסקבה,  שמואל  רבי  עם  יחד  הירש-לייב  רבי 
כדי  פספורט,  שמואל  רבי  עבור  להשיג  בניסיון 
שיוכל לשוב ארצה. בנסיעות אלה, למרות שחל 
על פי החוק איסור על אורח מחוץ למוסקבה ללון 
בעיר, נהג החסיד ר' משה ירוסלבסקי לארח אותם 

תוך שהוא מסכן עצמו.

הירש-לייב  רבי  חזר  שבט  ר"ח  כשהתקרב 
בה' שבט, שבו  החל  הולדתו  יום  לקראת  לאומן 
ידע,  לא  הוא  הקדוש.  הציון  על  לבלות  רצה 
רבי  חברו  עם  שוב  יתראה  בה  הבאה  הפעם  כי 
יותר  כעבור  הקודש,  בארץ  רק  תהיה  שמואל, 

משנתיים.

כי  בחרדה,  הירש-לייב  רבי  שומע  באומן 
לאחר  שמואל,  רבי  חברו  את  אסרו  השלטונות 
הם  חוקית.  לא  בדרך  לרוסיה  נכנס  כי  שגילו 
האשימוהו בריגול והושיבוהו מאחורי סורג ובריח, 

מוות.  דין  גזר  מרחף  ראשו  כשעל 

מרגע זה ואילך לא נח רבי הירש-לייב לרגע, 
והחל פועל ללא לאות למען שחרורו של חברו. 
הוא רץ מכתובת אחת לשנייה, אירגן 'כתב' ועליו 
באומן,  הממשל  מבכירי  חתימות  עשרה  שתיים 
מכירים  הם  כי  המעידים  המחוזי,  השופט  ובהם 
את רבי שמואל כאדם ישר ותמים, שאין בינו ובין 
פעולות ריגול ולא כלום, וכי בכל השנים בהן ישב 
באומן נרשם בפנקסי הממשלה כחוק. עם כתב זה 
לידידו  לעזור  היכולים  עוד מסמכים  ועם  בידיו, 
הנתון במיצר, מיהר רבי הירש-לייב ונסע בזריזות 
ניגש  הון רב, שם  לו  זה עולה  למוסקבה, כשכל 
מיד למשרדים המתאימים ומסר את המסמכים. 

נשאר  אלא  לביתו,  שב  לא  זאת  כל  לאחר 
במשך ארבעה שבועות במוסקבה, למרות הסיכון 
שבדבר, כשיום יום הוא הולך למשרדי הממשלה, 
לידיים  הגיעו  שהמסמכים  לפעול  ומשתדל 
עורר  שם  לאומן,  שב  פורים  לקראת  הנכונות. 
להרבות בתפילה עבור הצלתו  הרבה את חבריו 

חברו.  של 

וטלגרמות  מכתבים  מלשלוח  חדל  לא  הוא 
למוסקבה, כשבכל פעם הוא מקבל תשובה שונה, 
טלגרמה,  הירש-לייב  רבי  מקבל  אחד  שיום  עד 
ובה הודעה כי רבי שמואל הורביץ נשלח לארץ 
קץ  היה  לא  השמועה,  משנתאמתה  הקודש. 

לאושרו.

עוד בהיותו באומן התחייב פעם רבי שמואל 
הורביץ בתקיעת כף בחצות לילה על ציון רבינו, 
כי כשיעלה בידו להגיע לארץ ישראל, יעשה הכל 
בשביל לשלוח לחברו רבי הירש-לייב 'פאדרינג' 
)דרישה( כדי לבוא לארץ הקודש. רבי הירש-לייב, 

שנותר בתחומי רוסיה הסובייטית העוינת, מרבה 
בארץ  ברסלב  לחסידי  מכתבים  לשלוח  מעתה 
ישראל, ובפרט לרבי שמואל, בהם הוא מתחנן על 
נפשו, כי ישתדלו לפעול בכל יכולתם למען בואו 
ארצה. כך חלפו להן שנתיים, עד שבשנת תרצ"ד 

זכה באורח פלא לקבל אישור יציאה מרוסיה.

כיליד פולין, ניסה רבי הירש-לייב לצאת את 
ישראל.  לארץ  להמשיך  ומשם  לפולין,  רוסיה 
לרבי שמואל  צרטנר  לייבל  רבי  במכתב שכותב 
צבי  "חברי  לו:  מספר  הוא  זמן,  באותו  הורביץ 
לקיוב  נסע  והוא  בביתו,  כעת  אינו  נ"י  יהודא 
להשתדל  אודות  מפולין,  )=קונסוליה(  להקאנסלער 
ליסע דרך פולין, אבל הוא דבר רחוק, וה' ירחם 

עלינו". 

ישיבה  לייסד  שמואל  רבי  פעל  ההיא,  בעת 
בארץ הקודש ולרומם קרן אורו של רבינו הקדוש, 
הנאנקים  שלומנו  אנשי  את  למלט  כשבכוונתו 
תחת שנאת הגויים ברוסיה וגם בפולין, להביאם 

ארצה ולתמוך בהם )כפי שסופר בהרחבה בגליון 'אבקשה' 
אדר(.  חודש 

באותו מכתב, מזכיר רבי לייבל לרבי שמואל: 
"כי אתם ידעתם מסתמא קצת כמה הייתי נע ונד 
צבי  וחברי  אני  שסבלנו  מה  וסבלנו  בקאווקאז 
יהודה נ"י אודות לבא לארץ ישראל על דרך יבשה 

ולא איסתייע מילתא..."

לאחר השתדלויות מרובות מצד אנ"ש בארץ 
הקדושים  במקומות  דמעות  קץ  ואין  ישראל, 
ובציון רבינו הקדוש, זכה רבי הירש-לייב בדרך 
באשרת-יציאה  אז,  זכו  סגולה  שיחידי  במה  נס 

ארצה.  ובאשרת-עליה  מברית-המועצות 

הרישיונות  כשבידיו  תרצ"ד.  ניסן  חודש 
משפחתו  בני  עם  הירש-לייב  רבי  יצא  לנסיעה, 
לעבר עיר הנמל 'אודסה'. הם קיוו להפליג באנייה 
האמורה לצאת לדרכה ביום ה' י"ג בניסן, אולם זו 
התעכבה והפליגה רק באמצע חול המועד פסח. 

קצה  על  העלו  לא  הסיפון,  על  שעלו  בשעה 
באומן.  ממש  אלו  ברגעים  מתרחש  מה  דעתם 
של  כשליבו  ים,  ללב  מתרחקת  החלה  האנייה 
רבי הירש-לייב גואה בקרבו מאושר, הנה, לאחר 
מניעות כה רבות ועצומות מספור, וכל כך הרבה 
דמעות, נוסע הוא לחונן את ארץ נחלת האבות!

הירש- רבי  ירד  ארוכים,  הפלגה  ימי  בתום 
רגליו  ועמדו  האנייה  מכבש  ביתו  בני  עם  לייב 
על אדמת הארץ הקדושה, אליה לא חדל לכסוף 
בעיר  והתיישב  לירושלים,  עלה  הוא  ולהתגעגע. 
העתיקה ב"רבי ישראל שוחט'ס חצר", לא הרחק 

ברסלב. דחסידי  המדרש  מבית 

רבי הירש- בואו,  ימים ספורים חולפים מאז 
החדשה,  בסביבתו  להתאקלם  הספיק  טרם  לייב 
למקרא  באומן.  מחבריו  אליו  מגיע  מכתב  והנה 
הוא  צמרמורת,  בו  חולפת  בו,  הכתוב  התוכן 
ומתחיל  לבוראו,  עצומים  הודיה  רגשות  מתמלא 
עולמים  בורא  עמו  שעשה  הנס  גודל  את  להבין 

במכתב:  נאמר  וכך  בנסו.  שיכיר  מבלי 

"קידוש"  שתעשה  ראוי  הירש-לייב!  "רבי 
לחתונה..."  להזמינך  באו  כי  יען  גדול, 

המילה "חתונה" הוקפה מכל צדדיה בנקודות. 
לא קשה היה לרבי הירש-לייב, שחי שתיים עשרה 
שנים בכור ההיתוך הרוסי, להבין את פשרו של 
מאוחר  "חתונה".  אותה  של  טיבה  ומה  המכתב, 
יותר נודעו לו כל הפרטים: לאחר שעזב את אומן, 
בהיותו באודסה, בטרם הספיק לעזוב את אדמת 
רוסיה, פשטו מלאכי החבלה שליחי שלטון הרשע 
על ביתו על מנת לאסרו, לגודל הפתעתם מצאו 
הללו בית ריק מיושביו. חבריו בכותבם "חתונה", 
אליה  גזירה,  ארץ  אותה  אל  אלא  התכוונו  לא 
מסלול  את  ששרדו  אלו  הטוב,  במקרה  נשלחו 

האכזר.  הבולשביקי  החקירות 

עמדו לו לרבי הירש-לייב רחמי ה' והוא ניצל 
מלוע הארי של הסובייטים וזכה להמשיך ולעבוד 
את ה' בארץ הקדושה בדרכי רבינו הקדוש ולקרב 

גם אחרים לאורו עד זקנה ושיבה. 

ואותנו  גדולים...  ומופתים  אותות  ה'  "ויתן 
הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ 

לאבותינו"  נשבע  אשר 

  מכתב א' 
בעזהשי"ת יום א' דסליחות תרצ"ג אומאן יצע"א ]עבור ר' שמואל הורויץ[

רב שלום וכל טוב סלה וכתיבה וחתימה טובה לכבוד חברי ידידי אחי חביבי כנפשי ולבבי כש"ת 
)=כבוד שם תפארתו( ר' שמואל הלוי נ"י.

אחי יקירי המכתב הקטן שלך ע"י גיסי ר' לוי יצחק )=בנדר( לנכון קיבלתי ותמיה גדולה לי; אתה 
כתבת לי שמהסתם קיבלתי מר' יחיאל )=גרינוואלד( נ"י מכתב עם וועקסלין )=מסמכים(.. לא ראיתי ולא 
יודע מה לחשוב בזה, אהה.. ראה אחי איך הבעל-דבר אורב עלי ומבקש לבלעני  ואין אני  שמעתי 
געוואלד ברידער הארצידיקער, בעהט פאר מייניטוועגען  ואין מניח אותי לבא לארץ הקודש.  חינם 
אויף די מקומות הקדושים )=אהה אחי הנלבב, בקש עבורי על המקומות הקדושים( ובפרט הכותל המערבי הק' 
יהי  כן  ובפרט בימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, שאזכה לבא לארץ הקודש במהרה בנקל אמן 
רצון בזריזות, כי הזמן של הסדיפיקאט )=סרטיפיקט, אשרת עליה מממשלת המנדט( הוא עוד שני חודשים וגם 

הפאס )=דרכון( שלי כלה הזמן ומי יודע מה יולד יום ובאם לא עכשיו אימתי.

והן  בתפילה  הן  שתוכל,  מה  בכל  שלי  והלחץ  והדחק  הצר  בעת  בעזרי  שתהי'  מבקש  כן  על 
בזכות  ובפרט  הקדוש  הציון  ובזכות  ננמ"ח  הקדוש  דרבינו  בזכות  בעזרך  יהי'  והשי"ת  בהשתדלות, 
לסייעני  שתפנה,  מה  בכל  שתצליח  ננמ"ח,  עולם  יסוד  הצדיק  של  והקיבוץ  הקדוש  השנה  הראש 

רצון. יהי  כן  במהרה  הקודש  לארץ  ולהביאני  המר  מרפש  להוציאני 

ומבקש שתשלח על כל פנים מכתב התחזקות בתמידות, כדי לקרר נפשי המרה והעלובה. 

אסיים ואקצר ופורס בשלומך והחיים והשלום וכתיבה וחתימה טובה ובכל טוב סלה אכי"ר.

כה דברי חברך אמיתי ידידך ומזכיר אותך בכל יום על הציון הקדוש ובפרט בחצות לילה, ומבקש 
ממך גם כן שתגמול עמי להתפלל עבורי על הכותל מערבי הקדוש ועל כל המקומות הקדושים. ידידך 
העלוב והנבזה הנשבר והנדכה מצפה למתנת חינם לראות בקרוב את ארץ הקודש ולשאוב מאויר 
להיות  ורוצה  עלי  לב מכל מה דעובר  ודאבון  והנדכה בשברון  מירושלים הקדושה. הנאנח  הקדוש 

בשמחה עם נקודת יהדותו.

צבי יהודא בן חי' הענדיל - לבא לארץ הקודש בקרוב בשלום עם כל בני ביתו.

  מכתב ב' 
בעזהשי"ת עש"ק הגדול פרשת צו תרצ"ד מוסקוה יע"א

שלום וכל טוב סלה לכבוד ידיד נפשנו מ"ר יחיאל גרינולד נ"י.

אחר דרישת שלומכם הטוב, אודיעכם שתהילה לא-ל ברוך ה' קיבלתי לנכון כל הכתבים, הרישיונות 
לנסוע לארץ הקודש, ואני מוכרח לנסוע מאדעס ביום הבדיקת-חמץ דאנערשטיק )=יום חמישי( דעם 
29/3 על השיף )=האנייה( לארץ הקודש. ה' יתברך יוליכנו לשלום עם כל בני ביתי שיחי' ויביאנו לארץ 
הקודש בחיים ושלום עם כל בני ביתי שיחי' בנקל, בלי שום יסורים ח"ו כלל, בזכות רבינו הקדוש 

ננמ"ח זיע"א, כי בפשיטות כבר כשל כוח הסבל.

ה' יתברך ירחם עלי בזכות רבינו הקדוש ננמ"ח ויתן פסח כשר ושמח על השיף. יותר חדשות לעת 
עתה אין לי. פורס בשלומך בחיים ושלום ובחג שמח וכשר.

ידידכם חברכם, הערש לייב ליפל ברסלבר

רבי הירש לייב ליפל 

מכתב ב' של רבי הירש לייב
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אשרי אנשיך
פרקי חיים מתולדות התלמידים שבכל הדורות

יד חזקה 
ובזרוע 
ה י ו ט נ

פני  על  שלח לחמך 
ה'שייגץ'   - המים 
את  שחטף  הגוי 
כיכר הלחם התברר 
ההשגחה  כשליח 
עם  הקדיש-יתום   •
הדמעות שבקעו את 
 • הרקיעים  שבעת 
חי  שנאכל  הסלק 
ובלבד שלא  בפסח 

חמץ לאכול 

שמונה  במלאות 
לפטירת  שנים 
החסיד ר' בן-ציון 
ז"ל,  קנייבסקי 

 – ניסן תשס"ט  ז"ך 
על  יסופר  תשע"ז, 
ילדותו שלו ושל אחיו 
רוסישער  נחמן  ר' 
בקרימנטשוק  ז"ל 
הבריחה  ובאומן, 
טשקנט  לסמרקנד, 
 , ן א ט ס י ג ר י ק ו
אל  משם  הנסיעות 
המחתרתי  הקיבוץ 
בראש  באומן 
וה'יציאת  השנה 
ושל  שלו  מצרים' 
מברית  משפחתו 
והעליה  המועצות 

הקודש  לארץ 

ר  ב ל ס ר ב  . ד  



19ניסן תשע"ז18 ניסן תשע"ז אבקשהאבקשה

לחזור  תקווה  מתוך  הליכה,  שעות  כמה  מרחק 
הביתה עם מעט מזון. אבל בבואו, לא מצא את 
האיש האמיד בביתו, וגם לא את רעייתו. הילדים 
שנשארו בבית לא הבינו שהוא אורח רעב שיש 
כל  את  עושה  עצמו  את  מצא  וכך  אותו,  לכבד 
הדרך חזרה, רעב כלעומת שבא. בשובו העירה, 
היה רעב עד כדי כך, שהלך לשוק וקנה שם סלק 
את  בכיסו.  שמצא  בודד  רובל  תמורת  אחד  חי 
הסלק חתך באולר שלו אחרי שהעביר אותו באש 
והכשירו, וכך אכל את עלי הסלק החי בזה אחר 

זה, אחרי שעות רבות של הליכה בצום.

האח ר' נחמן רוסישער
התחתן  )רוסישער(,  נחמן  ר'  הגדול  אחיו 
בגיל צעיר יחסית, שמונה-עשרה, עם בתו של ר' 
אברהם דז'ארגובסקי חתן רבי געצ'י ע"ה, והתגורר 
בקרימנטשוק סמוך לאמו האלמנה. יחד עם עוד 
קבוצה מאנ"ש התפלל בבית הכנסת שנשאר להם 
בעיר  הכנסיות  בתי  שאר  שכל  לאחר  לפליטה 
ר'  ידי השלטונות.  על  נסגרו   – – כמאה במספר 
נחמן ז"ל סיפר, כי מהר מאוד התחילו השלטונות 
אנ״ש  להם  שאיוו  הקטן  הכנסת  לבית  להתנכל 
״אין  המקום.  על  סגירה  צו  והוציאו  למשכנם, 
יהודים המעוניינים בקיומו של המקום״,  מספיק 
טענו, ״אדרבה, יחתמו חמישים אנשים על דרישה 
ונשאיר אותו על תלו...״  לפתיחת בית הכנסת 

הם היו בטוחים כי לא יימצאו חמישים יהודים 
שירהיבו עוז לחתום על דרישה כזאת. אך הדוד, 
חמישים  והשיג  הלך  רוזנפלד,  בער  משה  ר' 
העניין  כשלצורך  ברסלב,  חסידי  מבין  חתימות 
ובית  חתימתן  את  שצירפו  נשותיהם  גם  גויסו 

פתוח.  נשאר  הכנסת 

"הוזמנתי  נחמן,  ר'  סיפר  מעשה",  "לאחר 
על  חתמתי  מדוע  נשאלתי  שם  לחקירות, 
או  לחתום  אשתי  את  אילצתי  והאם  העצומה, 
יצאתי  נסים  בנסי  אך  מרצונה.  חתמה  שהיא 
מהסיפור. בשיטות אלה רצו הרשעים לדכא את 

שלנו..."  דקדושה  העזות 

 שלח לחמך
על פני המים

ואחרי ניסיונות היתמות והרעב, הגיע תורה 
של גזרת הגיוס. מלחמת העולם השנייה פרצה, 
לוחמים,  שיותר  לכמה  שנזקק  הרוסי  והצבא 
הוריד את גיל הגיוס לשבע עשרה שנה, ובדיוק 

באותה עת נעשה בן ציון בן 17.

נפתלי  ר'  אשת  בן-ציון,  ר'  של  אחותו 
למען  סיכון,  בו  שיש  מעשה  עשתה  דובינסקי, 
אחיה, ושינתה את תאריך לידתו בתעודת הלידה 
בכך  ל-1924.  מ-1923  יותר,  מאוחר  אחת  לשנה 

בשנה.  הגזרה  נדחתה 

אך כעבור שנה, שוב ריחפה מעל הנער בן-
ציון קנלסקי סכנת הגיוס. הוא מצא כל מיני כל 
מיני מקומות מסתור להתחבא מפני נוגשי הצבא, 
והתמעטו,  הלכו  הללו  המסתור  מקומות  אבל 

ולבסוף הוא נתפס.

היה זה בקרימנטשוק, בעיצומה של מלחמת 
העולם השניה, יום אחד תפס אותו שוטר ושאל 
התחמק  הוא  בצבא?  משרת  אינך  מדוע  אותו: 
בתירוצים שונים. לאחר תקופה שוב נטפל אליו 
השוטר ושוב שאלו מדוע אינו בצבא, ובו במקום 

לקח אותו אל לשכת הגיוס.

מופלאה.  פרטית  השגחה  התגלתה  וכאן 
נשובה לאחור מעט: בטרם נתפס הנער בן-ציון 

בן-ציון מ  ר'  היה  בליל-הסדר,  שנה  ידי 
קנייבסקי חוזר על מאמר חז"ל "חייב 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ממצרים" – ואז פונה אל ילדיו ואומר 
להם: "אני זוכר היטב את היציאת-מצרים הפרטית 
הייתם  הרי  הסובייטית, אבל אתם,  מרוסיה  שלי 
ילדים קטנים בלבד כשיצאנו מ׳בית עבדים׳ – גם 
עליכם מוטלת החובה והמצווה לדעת ולזכור את 

היציאת מצרים שלכם״.

בן-ציון  ר'  של  מצרים'  ה'יציאת  סיפור 
בהשגחות  ומלא  מאוד,  ומחזק  מופלא  ומשפחתו 

גלויות. פרטיות 

מלכות  גלות  תוך  אל  וגדל  נולד  הוא 
שבעיר  אביו  בית  אולם  הקומוניסטית.  הרשעה 
קרימנטשוק שבאוקראינה היה ספוג ביראת שמים 
טהורה, והיא שעמדה לו למגן וצינה מפני הרוחות 
הכל.  את  לעקור  המבקשות  שבחוץ  הזועפות 

אביו, ר' מאטיע )מרדכי( קנלסקי, היה חסיד 
ברסלב נלבב, איש אמונה ומסירות-נפש ובעל לב 
זהב, שגמל חסד בממונו עם רבים מאנשי שלומנו 
גע'צי  לרבי  בכיסם.  מצויה  היתה  לא  שהפרוטה 
מאומן אין במה להסיק את ביתו, ר' מאטיע דואג 
לו למשלוח עצי-הסקה לכל החורף כולו. ביתו של 
לו במה להאכיל  ואין  ריקם  ליפל  הירש-לייב  ר' 
את עולליו - ניגש אליו ר' מאטיע ומעביר לידיו 
סכום שיש בו כדי לפרנס את משפחתו לתקופה 

הקרובה, וכך היה נוהג עם עוד רבים וטובים.  

היתה  שרה-בתיה,  מרת  בן-ציון,  ר'  של  אמו 
בתו של החסיד ר' בן-ציון קמינסקי, בן אחר בן 
לרבי שמעון מקרימנטשוק, תלמידו ומשמשו של 

רבינו.

התגוררו  בן-ציון,  ר'  נולד  בה  בקרימנטשוק 
את  ועבדו  שהתפללו  ברסלב  מחסידי  רבים 
ביניהם:  הרבי,  של  שמו  שעל  הכנסת  בבית  ה׳ 
האחים  הקדוש,  רבינו  נכדי  ליוברסקי  משפחת 
ממשפחת ביאלסטוצקי, רבי משה-בער רוזנפלד, 
ורבי אברהם שטרנהארץ שהתגורר אף הוא בעיר 

לאומן.  מגוריו  העתיק  בטרם  זו 

למרות האיסור החמור מצד השלטונות, שכר 
ר' מאטיע מלמד עבור ילדיו נחמן ובן-ציון, שהיה 
מסירות  מתוך  כך  ומלמדם,  לביתם  בסתר  מגיע 
את  בהם  והחדיר  תורה  בניו  שילמדו  דאג  נפש 

ובמשה עבדו. האמונה בה' 

 היתמות
והמעבר לאומן

אך בפתע הגיע אותו יום שבו ר' מאטיע נלקח 
בלבד,  ושמונה  ארבעים  בן  והוא  לעולמו  בחטף 
הפתאומית  פטירתו  תרצ"א.  תמוז  בכ'  זה  היה 
היא  לכל,  מעבר  כרעם.  משפחתו  על  נחתה 

ילדיו.  של  התורה  לימוד  את  בסכנה  העמידה 

"אבי היה אז רק בן שבע", מספר ר' מרדכי בנו 
של ר' בן-ציון, "אמו-סבתי מרת שרה בתיה ע"ה 
שחינוכם הטהור של ילדיה עמד בראש מעייניה, 
למרות  לאומן.  המגורים  את  להעתיק  החליטה 

שבקרימנטשוק היו להם הרבה מכרים וגם רכוש 
שהשאיר האב המנוח, קמה המשפחה ועקרה לעיר 
רבי  'חיידר' מחתרתי של החסיד  היה  אומן, שם 
יעקב זי׳טומיר שסיכן את עצמו ומסר נפשו ללמד 
ילדים יהודים תורה. אצל ר' יענקל למד אבי ר' 
בן-ציון ע"ה עד שהגיע לגיל מצוות. הרבה יראת 
שמים ספג באותם שנים במחיצת ר' יענקל – שלא 
זכה לילדים משלו ואת כל כולו נתן לחינוך ילדי 
על  שוקט  אינו  שהנ.ק.ו.ד.  בשעה  וזאת  ישראל, 
שמריו ועסוק במצוד נרחב אחרי אנשי האמונה. 

מהודרות,  תפילין  זוג  אבי  קיבל  "לבר-מצוה 
תלמיד  סופר  ידי  על  שנכתבו  במיוחד,  קטנות 
נחמן  ר'  הגדול  אחיו   – דודי  שמים.  וירא  חכם 
רוסישער קיבל בשעתו תפילין גדולות, וכשגייסו 
את  לאחיו  נתן  אבי  התחלפו,  הם  לצבא,  אותו 
התפילין הקטנות כדי שיקל עליו להניחן בצבא 
חזרו לקרימנטשוק,  הרוסי. אחרי הבר מצוה הם 
אז התחילה ביתר שאת רדיפת הקומוניסטים, אבי 
למד כחצי שנה בישיבה מחתרתית בגרוזיה, אבל 

וחזר הביתה. להיות שם  פחד 

"אבי סיפר לי, שבקרימנטשוק היה הולך עם 
אמו היא סבתי שרה-בתיה, במשך ארבעים דקות 
הליכה כל צד, כדי להגיע לביהכנ"ס של ברסלב. 
כמו כן היה נוסע עם אמו לקיבוץ באומן בראש 
השנה, שם היתה מבשלת לחסידים שבאו לקיבוץ 

המחתרתי.

בבחינת  שהיה  סיפר,  תקופה  אותה  "על 
בא  כשהיה  כי  מייצרי',  לי  אוי  מיוצרי,  לי  'אוי 
לקיבוץ המחתרתי באומן באותן שנים ראשונות 
בחשד,  המתפללים  בו  הביטו   - תרצ"ו  אחרי 
הוא  בטח  אביו,  ללא  לבד  שמגיע  צעיר  בחור 
סוכן של הנ.ק.וו.ד. ולולא כמה חסידים מבוגרים 
שהכירו את אביו המנוח, היו בטוחים כולם שהוא 
נבהלים  היו  אותו  כשראו  החשאית.  מהמשטרה 
בכל פעם מחדש, ונקל לשער את הרגשתו אז".

 מצה בפסח
במסירות נפש  

מגוריהם  לעיר  ואמו  בן-ציון  כשחזרו 
קרימנטשוק, קידם הרעב את פניהם. ותחת שהיה 
רעבון,  של  טעמו  טעם  שלא  מבוסס  מבית  ילד 
תחושה  הרעב  היה  ארוכות  שנים  במשך  מעתה 
ברוסיה,  המחסור  עקב  תחילה,  עבורו.  מוכרת 
שכל  כך  עקב  בבחרותו,  מכן,  שלאחר  ובשנים 
המזון במדינה רחבת הידיים נאסף ונשלח בצורה 
נשארו  ולאזרחים  הלוחם,  הצבא  אל  מסודרת 

פירורים.

לוותר  הדעת  על  עלה  לא  כן,  פי  על  ואף 
לאפיית  ההכנות  בפסח.  מצות-מצוה  על  מעולם 
כשיהודי  החורף,  בראשית  כבר  החלו  המצות 
קרימנטשוק הנאמנים לה' ולתורתו אוספים גרגרי 
חיטה בקמצים, חופן ועוד חופן, עד שהיתה בידם 
כמות מספיקה לטחינה ולאפייה של מצות, שנאפו 
נחשב  הדבר  הנ.ק.וו.ד.  של  אפו  תחת  במחתרת 
ל'עוון' חמור על ידי הסובייטים, אבל הם סיכנו 
עצמם, ובחסדי שמיים, גם באותן שנים קשות זכה 

ר' בן-ציון לאכול כזית מצה בחג פסח.

די  היה  בפסח  ההיצע  כתיקונם,  בימים  גם 
כרוב  )קרטושקעס(,  אדמה  תפוחי  מצומצם: 
ימי  כשבאו  עתה  אולם  וסלק.  במרתף,  שנשמר 
הרעב, גם המעט הזה לא היה ניתן להשגה. ובפסח 
אחד, גם קומץ קמח לא היה, אפילו לא לאפיית 
לקהילתם  התירו  האשכנזים  הרבנים  מצה.  כזית 
באותו פסח לאכול דוחן, שהוא סוג של קטניות. 
ולא רק התירו את הדוחן, אלא חייבו לאכול אותו, 

יגוועו מרעב מחוסר כל. על מנת שאנשים לא 

בעיירה  כי  הידיעה  הגיעה  בן-ציון  ר'  לאוזני 
יהודי  סמוכה, מרחק מספר קילומטרים, מתגורר 
מבושל  מזון  מעט  להשיג  אפשר  שבביתו  אמיד 
כשר לפסח. הוא עשה רגלית את כל הדרך לשם, 

על אותה 
תקופה סיפר, 
שהיה בבחינת 
'אוי לי מיוצרי, 
אוי לי מייצרי', 

כשהיה בא 
לקיבוץ 

המחתרתי 
באומן באותן 

שנים ראשונות 
אחרי תרצ"ו, 

הביטו בו 
המתפללים 

בחשד, בחור 
צעיר שמגיע 
לבד ללא אביו 

- בטח הוא סוכן 
של הנ.ק.וו.ד.

רבי בן ציון בצעירותו בחנות הבדיםרבי בן ציון בציון רבינו הקדוש

19ניסן תשע"ז18 ניסן תשע"ז אבקשהאבקשה



21ניסן תשע"ז20 ניסן תשע"ז אבקשהאבקשה

לחם  להביא  עמל  היה  הסובייטי,  הצבא  ידי  על 
יום  נפשם.  לקיים  ואמו  הוא  יוכלו  למען  לבית, 
אחד, לאחר שעלה בידו להשיג כיכר-לחם, הבחין 
והתנפל  צעיר  רוסי  ׳שייגץ׳  ברחוב  בלכתו  בו 
עליו, כשהוא מושך מידו בכוח את האוצר היקר.

באותם רגעים ידע הנער בן-ציון לעשות את 
הבחירה הנכונה. "קח לך את מחצית הכיכר״, אמר 

לשייגץ, ״אבל תן לי משהו תמורתה!״ 

הגוי,  הסכים  שלי״,  החולצה  את  לך  ״אתן 
פשט את חולצתו בזריזות, הושיט אותה ל׳שותפו׳ 
היהודי, וה״עסקה״ קמה והייתה. בן-ציון ידע כי 
לכל פריט לבוש יש ערך בימי מחסור אלו וקיווה 

מזון. תמורתה  להשיג 

את  הגוי  הנער  הותיר  זמן  לאורך  לא  אולם 
החולצה בידי היהודי. כאשר נפגשו שנית לאחר 
כמה רחובות, דרש הלה את חולצתו בחזרה. ״והרי 
שלי״,  הלחם  מכיכר  חצי  תמורתה  לך  מכרתי 
הזדעק בן-ציון. ״נדמה לך שאוכל להסתובב כך 
ללא חולצה? החזר לי אותה מיד!״ התעקש הגוי.

לו את חולצתו, חלשה  לאחר שנאלץ להשיב 
דעתו של בן-ציון בקרבו, כי לאחר המאמץ הרב 
ישוב היום הביתה עם שלל מועט. מחצית הלחם 

כבר איננה, ושום דבר לא קיבל תמורתה.

יודע  היה  רק  אם  ההשגחה.  דרכי  נסתרים 
בעתיד  יהיה  נכבד  תפקיד  איזה  שעה  באותה 
המים  פני  על  שנשלחה  הזו  הכיכר  למחצית 

משמחה. ורוקד  קופץ  היה   - להצלתו 

בעוון  העצור  בן-ציון  הנער  אל  נחזור 
אבא",  הובא  שאליו  "המקום  מגיוס.  התחמקות 
מגוללת בתו, "היה מחנה הכשרה לצעירים שנועדו 
שבו  המקום  את  איתרה  סבתא  חיילים.  להיות 
ובדרך לא דרך הגיעה לשם בעצמה.  נמצא  בנה 
היא התבוננה מבחוץ בגדר המקיפה את המחנה 
ובחיילים המפטרלים סביבה, עד שאחד החיילים 

כאן?״  מחפשת  את  מה  ״סליחה,  בה.  גם  הבחין 
שאל את האישה הזרה. ״הבן שלי נמצא בפנים״, 
אמרה אמא בקול לא-לה. להפתעתה, החייל לא 
ביקש ממנה להסתלק משם. במקום זאת שאל ״מי 

הוא בנך?״

היתה  איך  אבא.  של  שמו  את  אמרה  "אמא 
לפניה,  העומד  שהחייל  בדעתה  להעלות  יכולה 
היה לפני כמה שנים נער רוסי חסר בושה שהעז 
לחטוף מבנה באמצע הרחוב חצי כיכר לחם?!...

החייל הרוסי נזכר
"שמו של אבא צלצל באוזניו של החייל. מה 
שאמא לא ידעה הוא שהגוי דווקא זכר במשך כל 
השנים האלה שלאחד בשם בן-ציון קנלסקי, שנתן 
לו חצי כיכר לחם, הוא חייב טובה. החייל נכנס 
לתוך המחנה, חיפש ומצא את אבא ואמר לו כך: 

״צא החוצה. אמא שלך מחכה לך״.

"אבא התבלבל מההוראה, אך בהבזק של רגע 
היה  ונדמה  החייל  של  המוכרות  בפניו  הבחין 
הוא  מדי  יותר  לשאול  בלי  קרה.  מה  שהבין  לו 
שליח,  לי  שלחה  ״ההשגחה  ולחש:  אמו  אל  יצא 
נתרחק  בואי  מכאן.  לצאת  שלי  ההזדמנות  זאת 

במהירות״.

הוא  חופשי.  אבא  היה  לא  הבריחה,  "אחרי 
כבד  מעונש  להינצל  כדי  מהצבא,  כעריק  נחשב 
לא  אמנם  הוא  מסתור.  מקום  למצוא  צריך  היה 
מדי  ממנו.  השתחרר  לא  גם  אבל  בצבא,  היה 
זמן מה היה צריך להחליף מקום מסתור, והפחד 
נצמד אליו כל הזמן, בכל מקום. צעירים לא נראו 
באותם ימים ברחובות - כולם היו מגויסים, ואילו 

היה מסתובב בגלוי, הדבר היה מעורר תיכף ומיד 
חשד.

מסתור  ממקום  נדידה  כדי  תוך  גם  "אולם, 
אחד לשני, לא וויתר בשום אופן על תפילת שבת 
במנין. בכל שבת היה יוצא תוך כדי סיכון עצום 
ממחבואו, ומסתובב סחור סחור בדרכים עקיפות. 
הוא לא ידע אם ישוב הביתה בשלום, ואולי אפילו 
הצליח,  וכשכן  יצליח.  לא  הכנסת  לבית  להגיע 
עוררה  הכנסת,  בית  לתוך  סוף  סוף  מגיע  והיה 
אנשים  נכחו  הכנסת  בבית  מידי;  חשד  הופעתו 
אם  צעיר,  אדם  כאן  עושה  מה  בלבד,  מבוגרים 

הנ.ק.וו.ד.? סוכן של  אינו 

"הניכור מצד היהודים בבית הכנסת, פצע את 
ליבו לא פחות מהבדידות שחווה. ואף על פי כן, 
הוא לא ויתר על התפילה. אפילו כשהיה מוכרח 
לקפוץ מבעד לחלון בית הכנסת - כשנדמה היה 
לבין  בינו  היה  וכפסע  מתקרב  חשוד  שמישהו 
הגליה לסיביר בעוון עריקה - המשיך למסור את 

נפשו עליה.

"גם על כיסוי ראש הקפיד אבא. אסור היה לו 
ולכן  הדת,  כל דבר שמזוהה עם שמירת  לחבוש 
יכול  נאלץ להשתמש בתחליפים. בחורף הקפוא 
היה לחבוש את הקוצ׳מע ובשאר ימות השנה היה 

חובש על ראשו כובע דומה לברט".

שערי דמעות לא ננעלו
כעבור חמש שנים בהן מסר נפשו שבת אחרי 
שבת לצאת ממחבואו לתפילה, באחד מימי חודש 
ע"ה,  מאטיע  ר'  אביו  של  היארצייט  חל  תמוז, 
בנוסף היה לו אז גם יארצייט של אחותו שנפטרה 
ברור  והיה  יקיריו  עיניו עמדו  לנגד  ימיה.  בדמי 

ההכנות לאפיית 
המצות החלו 
כבר בראשית 

החורף, 
כשיהודי 

קרימנטשוק 
הנאמנים 

לה' ולתורתו 
אוספים גרגרי 
חיטה בקמצים, 

חופן ועוד 
חופן, עד 

שהיתה בידם 
כמות מספיקה 

לטחינה ולאפייה 
של מצות, 

שנאפו במחתרת 
תחת אפו של 

הנ.ק.וו.ד.

התקרבותו של
רבי מאטיע )מרדכי( קנלסקי

סיפור מופלא מסופר בקרב המשפחה, על התקרבותו של הסבא ר' מאטיע )מרדכי( קנלסקי 
לאורו של רבינו. כה מספר נכדו ר' מרדכי קנייבסקי שיחי':

"למעשה אביו ר' נתן קנלסקי יליד מדבדיבקה, היה ליטאי, וסבי ר' מרדכי התקרב על ידי 
חלום, וכך היה המעשה: לחותנו ר' בן-ציון קמינסקי היו שלשה בנות ובן אחד – נחמן. תקופה 
לאחר נישואי סבי ר' מאטיע, אחד הגיסים שלו התחתן, זה היה ר' נחמן קמינסקי, וכשהתקרב 
ראש השנה והתכונן לנסוע לאומן, התחיל ר' מאטיע מתקומם נגד גיסו: "מה פתאום עוזבים את 

הבית אחרי החתונה ונוסעים?" הוא עשה רעש גדול מהדבר.

אנ"ש  שאר  עם  כהרגלו  נסע  נחמן  ר'  והגיס  השנה  ראש  כשהתקרב  הבאה,  לשנה  "אבל 
מקרימנטשוק לאומן, הצטרף ר' מאטיע ברכבת יחד איתם. כשהגיעו לאומן הם רצו להראות לו 
איך מגיעים לציון, אז הוא אמר: אני לא צריך שתראו לי, אני כבר יודע. הרבי בא אלי בחלום 

והראה לי את מקום ציונו". ויהי לפלא.

הסיפור הזה ידוע במשפחה. גם ר' נפתלי דובינסקי היה מספרו. כך בדרך פלא זכה ר' מאטיע 
שרבינו בעצמו יקרבו ויביאו אליו .

בציון רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי''עבציון מוהרנ''ת זי''עבברכה בחופה, לידו רבי משה הלברשטאם זצ''ל
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למרות  קדיש,  לאמירת  הכנסת  לבית  שיגיע  לו 
והלך  יצא ממחבואו  הוא  הגדול שבדבר.  הסיכון 
ובאמצע  קדיש,  ואמר  מנחה  להתפלל  לביהכנ"ס 

הקדיש פרץ בבכי.

מוכר  בלתי  אדם  אליו  ניגש  התפילה,  לאחר 
ושאל אותו, מה מצר לך? ר' בן-ציון פחד לדבר 
מדבר.  הנך  מי  עם  יודע  אינך  ברוסיה  כי  עמו, 
"אין זה מעניינך", הפטיר, בתקוה שהלה יניח לו. 
אך הלה לא אבה לוותר, "ספר לי בכל זאת". "מה 
יכול להיות", הרהר הנער לעצמו, "אם הוא איש 
קג"ב, בכל מקרה ייקח אותי לצבא, וגם אם לא, 
מילא יתפסו אותי, עוד יום, יומיים, בסוף אתפס, 

אולי בכל זאת הוא יוכל לעזור לי". 

"בצרה גדולה אני, גייסו אותי לצבא וברחתי 
חי כל העת בפחד תמידי שמא  אני  ומאז  משם, 

לסיביר".  ואשלח  אתפס 

"אני יכול לעזור לך", אמר האיש הלא מוכר. בן-
ציון הביט בו בפליאה, איך בדיוק יעזור לו בצרתו. 
"יש לי תעודות של אזרח פולין, בוא תמלא אותן". 

נטל בן-ציון את התעודות, ורשם בפרטי השם: 
ברק קנייבסקי, זה יהיה שמו הרשמי מעתה. שם 

המשפחה הזה יישאר בקרב צאצאיו.

בן- ונעלם כלעומת שבא.  לדרכו  האיש פנה 
ציון נדהם מן הישועה הבלתי צפויה, וכי במצבו 
יכול היה לצפות למשהו טוב מזה? מעתה הרגיש 
כי  לו  התברר  לחירות.  מעבדות  יציאה  מעין 
יקיריו מתוך מסירות  בזכות ה'קדיש' שאמר על 
נפש, חמלו עליו מן השמים. מעכשיו הוא 'אזרח 
ויכול  רוסיה,  בצבא  לשרת  נדרש  שאינו  פולני' 

בחופשיות.  לנוע 

"זה היה נס כפול", מספר הבן ר' מרדכי, "כי 
בזכות הפספורט הפולני יכולנו גם מאוחר יותר 
לעלות לארץ ישראל דרך פולניה. עד יומו האחרון 
לא ידע אבי מי היה שליח ההשגחה שהביא לו את 

המסמכים הפולנים".

מעתה  פולין,  כאזרח  פרטיו  את  ושינה  היות 
הציג ר' בן-ציון את עצמו כאחיין של אמו, שהיתה 
לא  הדת  שומרי  היהודים  אפילו  רוסיה.  אזרחית 
ידעו שהיא אמו, והיו אומרים "איזו מסירות נפש 
בשמירת  שמחזיקים  האלו  והאחיין  לדודה  יש 

היהדות". 

הבריחה מקרימנשטוק
ממקום  לברוח  נאלץ  לא  כבר  בן-ציון  ר' 
תלושי  לקבל  יכל  ואף  למשנהו,  אחד  מסתור 
תש"ב  בשנת  ארכו.  לא  השלווה  ימי  אבל  מזון, 
הגרמנים  כי  הידיעה  קוצים  בשדה  כאש  פשטה 
נכנסו לקרימנטשוק, והחלה הבריחה הגדולה. ר' 
נפתלי  ר'  - אשת  בן-ציון, אמו האלמנה, אחותו 
פרך  עונש עבודת  באותה עת  דובינסקי שריצה 

בסיביר, ובנה הקטן מרדכי, ואשת אחיו ר' נחמן 
- שבאותה עת היה מגויס בצבא הרוסי למלחמה, 

וילדיה, הצטרפו להמוני הבורחים. 

אותה  קורות  על  לספר  מיעט  בן-ציון  ר' 
בשקים  מטלטליהם  את  סחבו  אנשים  בריחה. 
קפואים.  נהרות  חצו  ביערות,  צעדו  גבם,  על 
בלילות היו מתחבאים מאימת הפצצות הגרמנים, 
מי  ההפצצה,  תוצאות  את  בודקים  היו  ובבקרים 
 - מזרחה  היה  היעד  בחיים.  נשארו  ומי  המתים 

בעורפם. הנושף  האויב  מפני  במנוסה 

עשירי  מבין  קמינסקי,  נחמן  ר'  הדוד 
המנוסה,  תנאי  את  לסבול  יכל  לא  קרימנטשוק, 
היה זה כשהמתינו שעות ארוכות לרכבת שתיקח 
אותם מזרחה, לבסוף התייאש הדוד והחליט לשוב 
לביתו בקרימנטשוק. הוא סבר לתומו כי הגרמנים 
שובו  עם  אך  שחושבים,  כמו  גרועים  כה  אינם 

הי"ד. הצוררים,  חרב  אותו  השיגה 

בקירגיסטן הרחוקה 
ר' בן-ציון, אמו ואחותו ואשת אחיו הרחיקו 
משם  שבבוכרה,  סמרקנד  לעיר  עד  נדוד 
אזור  שבאוזבקיסטאן,  לטשקנט  נדוד  המשיכו 
שהזרוע  במוסלמים,  הוא  אף  ומאוכלס  מרוחק 
בו  להשליט  הצליחה  לא  הארוכה  הקומוניסטית 
רוסיה.  בתוככי  כמו  הדת  מצוות  אי-קיום  את 
טשקנט היתה מלאה בפליטים כמותם, וקשה היה 
למצוא אפילו מקום להניח בו את הראש ללילה. 
רשות  לקבל  בן-ציון  ר'  הצליח  דבר,  בסופו של 
כשבתמורה  שלו,  ברפת  לישון  האיכרים  מאחד 
ישמור על הפרה מפני גנבים. כך, כשהם ישנים 
על החציר, 'גרו' הוא ואמו במשך שנה שלמה, עד 

בה. להתגורר  קטנה  דירה  אמו  שמצאה 

מטשקנט, עברו לגור בפרונזה )כיום בישקק(, 
בירתה של קירגיזסטן, על גבול סין ויפן. 

ערק  )רוסישער(  נחמן  ר'  אחיו  בינתיים, 
וכשבירר  לקרימנטשוק,  וחזר  הרוסי  מהצבא 
יקיריו אמרו לו שהנאצים הכחידו את  גורל  על 
כולם. משסבר כי איש לא נותר ממשפחתו, ברח 
ראה  שהוא  "אומרים  לפרטיזנים.  וחבר  ליערות 
את הטבח שעשו הנאצים באומן מעליית-גג שבה 
לברוח  הצליח  "הוא  האחיין,  מספר  הסתתר", 
הבריטים  בזמן  בתש"ו  ועלה  מברית-המועצות 
והיה עצור בעתלית, ר' משה  בספינת מעפילים 
טובים  חברים  היו  הם  שם,  אתו  יחד  ישב  נריה 

במסעם". עמם  הקורות  על  לי  סיפר  והוא 

היה זה כשהלכה אמו של ר' בן-ציון לקניות 
בשוק, באותה שעה הגיע מכתב מהדוד ר' משה-

בער רוזנפלד מירושלים. מי שפתח את המכתב 
כתב  הדוד  דובינסקי.  נפתלי  ר'  של  אשתו  היה 
בין השאר "נחמן נמצא אצלי", היא סברה לתומה 
משה-בער,  ר'  של  אחיו  נחמן  בר'  שמדובר 
בתוך כך נשרה מתוך המעטפה תמונת פספורט 

בשובו העירה, 
היה רעב עד 

כדי כך, שהלך 
לשוק וקנה 
שם סלק חי 
אחד תמורת 
רובל בודד 

שמצא בכיסו. 
את הסלק חתך 

באולר שלו 
אחרי שהעביר 

אותו באש 
והכשירו, וכך 
אכל את עלי 

הסלק החי בזה 
אחר זה, אחרי 

שעות רבות של 
הליכה בצום

"אבא התבלבל 
מההוראה, אך 
בהבזק של רגע 

הבחין בפניו 
המוכרות של 
החייל ונדמה 
היה לו שהבין 
מה קרה. בלי 
לשאול יותר 
מדי הוא יצא 

אל אמו ולחש: 
״ההשגחה 
שלחה לי 

שליח, זאת 
ההזדמנות שלי 
לצאת מכאן. 
בואי נתרחק 

במהירות״

הסבא רבי נתן קנלסקי, אביו של רבי מאטיע

האח - רבי נחמן קנלסקי - רוסישער

רבי חיים בנימין ברוד

רבי נפתלי דובינסקי

רבי משה בער רוזנפלד )באדיבות ר' שמואל יצחק רוזנפלד(
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קטנה של נחמן המדובר – ואת מי רואות עיניה? 
לא אחר מאשר אחיה ר' נחמן שגויס לצבא הרוסי 

נודע! וגורלו לא 

היו  הם  בה.  אחזו  והתרגשות עצומה  תדהמה 
עליו,  והתאבלו  בחיים  אינו  כבר  שהוא  בטוחים 
והנה מתברר כי לא רק שהוא חי אלא גם נמצא 

הקודש! בארץ 

כל עוד רוחה בה רצה הבת אל אמה וצעקה: 
"מה הבשורה הכי טובה שהיית רוצה לשמוע?... 

נאשק'ה חי! הוא בארץ ישראל!".

שרה- הסבתא  הסכימה  לא  השנים  כל  אגב, 
נחמן  ר'  של  בנו  קנלסקי,  נתן  שנכדה  בתיה 
שהיו  למרות  אביו,  על  קדיש  יאמר  רוסישער, 
כן  קרובי משפחה מהצד השני שהורוהו לעשות 
משום שאביו לבטח אינו בחיים. עתה התברר כי 

חי! נחמן  ר'  בנה  עוד  אמו,  צדקה 

גדולה  אשה  שרה-בתיה  מרת  היתה  בכלל, 
הקדוש  הספר  נכדה.  שמספר  כפי  ה',  ויראת 
סיפורי-מעשיות היה שגור על פיה כלשונו, ופעם, 
המעשיות  באחד  למד  החסידים  כשאחד  באומן, 

מיד. אותו  תיקנה  היא  וטעה, 

חופה יהודית בבוסתן
עוד  קירגיסטאן  לאזור  הגיעו  הזמן,  במשך 
ה'  סובב  וכך  אירופה,  רחבי  מכל  פליטים  ועוד 
יתברך שר' בן-ציון ימצא את זיווגו. כיוון שרצה 
מאוד להינשא לבת ישראל אמיתית ולהקים בית 
אישה  עם  השתדך  והוא  ה'  עזרו  נאמן,  יהודי 
יוסף  ר'  שומרת מצוות קלה כבחמורה, בתו של 
קמינצקי מאזור קישינב, היא ואמה ואחיותיה היו 
בין הפליטים שהגיעו לפרונזה. אמנם מבוגר היה 
ממנה בעשר שנים, אך לא היה הדבר כלל למניעה 

ביתם. עבורם להקים את 

בתשט"ו, שנת שיא בשלטונו של סטאלין, לא 
וזוגתו  יהודית, אבל ר' בן-ציון  זכה איש לחופה 
שמסירות הנפש היתה לחם חוקם, זכו וחתונתם 
עצי  בבוסתן  שנה,  באותה  חשון  בחודש  נערכה 
היהודית  החופה  הסתתרה  העצים  בחסות  הפרי, 

כיפת השמים.  תחת 

שהיו  החתונה,  לאורחי  הסעודה  הכנת  "גם 
בעצם כל יהודי המקום", מספרת הבת, "מוכיחה 
על מאבק הקיום התמידי שניהלו אבא ואמא וכל 
היהודים באותה תקופה. שתי הסבתות, אמא של 
אבא ואמא של אמא, בישלו את סעודת המצווה 
שבועיים לפני החתונה. סבתא מצד אמא רצתה 
מאוד לכבד הסעודה בבשר עוף, וכך הגיעה לשוק, 
פנתה  היא  עופות.  מוכרות  הכפריות  היו  שם 
לאחת התגרניות, וביקשה לקנות תרנגולת אחת. 
הכפריה שזיהתה שמדובר באישה יהודיה, נופפה 
רוצה?  את  "תרנגולת  וקראה:  בתרנגולת  מולה 
מיד תקבלי תרנגולת!" וכהרף עין מלקה את ראש 

נשמתו  נימי  בכל  וחסד  צדקה  של  יהודי 
היה ר׳ מאטיע )מרדכי( קנלסקי מקרימנטשוק. 
כשראה  לאביון,  שלח  וידו  לעני  פרש  כפו 
אין  ה׳  שבבית אחד מהחסידים העובדים את 
לחם לאכול ובגד ללבוש, היה פותח את כיסו 
ואת לבבו ותומך בו תמיכה של ממש. כך נוהג 
היה בכל שנה בתחילת החורף להביא אל ביתו 
כמות  מאומן,  געצ'י  רבי  הנלהב  החסיד  של 
כדי  גדול,  קמח  ושק  עצי-הסקה  של  ניכרת 
שבביתו לא יסבלו מקור ורעב. במנהגו הטוב 

החזיק מדי שנה בשנה.

סיפר:  ליפל  הירש-לייב  רבי  והחסיד 
לתאר,  שאין  עצומה  בעניות  חיינו  "באומן 
כשהגיע החורף, לא ידעתי איך אשיג בנוסף 
לכל ההצטרכויות גם עצים להסקה לחמם את 
הבית שלא יקפא. והנה, ניגש אלי ר' מאטיע 
באמרו:  נכבד,  כסף  סכום  לי  ונותן  קנלסקי 
'הא לך מעות לעצים להסקה לכל החורף'. הוא 
עשה זאת בצנעה ופשטות כזו, ובמעשהו הציל 

כמשמעו". פשוטו  מקיפאון,  אותנו 

מאטיע  ר'  השתוקק  ברסלב,  כחסיד 
להתאבק בעפר ארץ הקודש. פעם אחת, ביום 
אחרי  חיפשו  חזר.  ולא  מביתו  יצא  הפורים, 
עקבותיו, והעלו חרס. בתוך כך נודע כי הוא 

ישראל... לארץ  נסע 

כעבור חודש, חזר לביתו בערב פסח. הוא 
רבי  בן  אברהם  רבי  אותו  שכשראה  סיפר, 
נחמן מטולטשין כשהוא מגיע ללא מטען כבד, 
ורק מזוודה קלה לקח עמו, הרים באצבעו את 
מזוודתו הקלילה, ואמר בהתפעלות: "ראו איך 
יהודי נוסע לארץ ישראל עם משא קל בלבד 
חמדת  לארץ  ולעלות  לפרוח  צריכים  כך   -

אבות!".

•
בקרב נכדיו, מסופר סיפור נפלא, הקשור 

לנתינת הצדקה שלו:

השאר  בין  מאטיע  ר׳  עסק  לפרנסתו, 
ומקובל  נפוץ  במסחר בשערות סוסים, שהיה 
באוקראינה של אותם ימים. משערות הסוסים 
היו מייצרים מטאטאים וכדומה. מפעם לפעם 
רוכש  ובכפרים,  בעיירות  נסיעות  עורך  היה 
מבעלי הסוסים את הסחורה, ולאחר מכן מוכר 
אותה לתעשיינים ברווח נאה. יושרו ואמינותו 
לסמוך  ניתן  מאטיע  "על  דבר,  לשם  היו 
בעיניים עצומות", ידעו יודעיו ומכריו, ובקרב 

הטוב. שמו  יצא  והסיטונאים  הסוחרים  כל 

בעיירה  מאטיע  ר׳  ביקר  הימים,  באחד 
מרוחקת וביצע שם עסקה שהכניסה לו סכום 
לדרכו  לנסוע  כשהתכונן  מאוד.  גדול  כסף 
הביתה, ניגש אליו אחד מתושבי המקום ושח 
לו: "היודע אתה ר׳ מאטיע, כאן בעיירה אין 
מקוה,  כאן  לבנות  החלו  אמנם  מקוה-טהרה. 
אך כדי להשלים את בנייתו חסרים כמה אלפי 

ֵאין".  מקוה  ובינתיים  רובלים, 

ר׳ מאטיע שומע את הדברים, ובו במקום 
מחליט לתרום את כל הסכום הגדול שהרוויח 
האחרונה,  הפרוטה  עד  העסקה,  מן  עתה  זה 
לטובת בנייתו של המקוה. אמר ועשה; הוציא 
לידיו  והעבירו  הרובלים  צרור  מאמתחתו את 
בקרבו  רחב  כשליבו  מקומי,  יהודי  אותו  של 
לידו.  הגדולה שנזדמנה  המצוה  על  משמחה 

לעצמו:  מאטיע  ר'  הרהר  מכן,  לאחר  מיד 
לי  אין  הכסף  ללא  הרי  הביתה?  אשוב  איך 
אין  נוספת  עסקה  לעשות  גם  לחזור,  פנים 

וכל. מכל  ריקם  שכיסי  כיון  באפשרותי, 

מצבו  על  הסוחרים  ידידיו  שמעו  אדהכי, 
מאטיע,  ר'  דאגה  "אל  לעזרתו:  נחלצו  והם 
שתסחר  כדי  בהקפה  נוספת  סחורה  לך  ניתן 
בה, ובפעם הבאה שתגיע לעיירה תשלם לנו 

תמורתה". 

נטל  לבם,  טוב  על  להם  הודה  מאטיע  ר' 
מידיהם את הסחורה ויצא לעבר תחנת-הרכבת 

המסחר.  לאזור  לנסוע  כשבכוונתו 

לו  התברר  התחנה,  אל  שבהגיעו  אלא 
הבלתי  ההשתהות  עקב  כי  האכזבה  למרבה 
צפויה, איחר את הרכבת. בלית ברירה נאלץ 
רק  להגיע  האמורה  הבאה  לרכבת  להמתין 

שעות.  מספר  בעוד 

נפלאים דרכי ה׳ ונסתרים מבני אדם. בעודו 
יושב וממתין, נודע לו כי הרכבת הקודמת בה 
התכוון לנסוע בתחילה, ירדה מן הפסים וכל 
לפתע  לטמיון.  ירדה  עליה  שהיתה  הסחורה 
הבין כי העכבה היתה לטובתו, כדי להציל את 

סחורתו. 

אך בכך לא תם הענין, בעקבות התהפכות 
הרכבת ואובדן תכולתה, זכתה הסחורה שהביא 
עמו ר' מאטיע לאחר מכן, לביקוש עצום. הוא 
העלה את מחירה באחוזים רבים בהתאם. וכך 
הוחזר  המקוה,  לבניית  ארע, שהסכום שתרם 
לו אף  ועוד נשאר  לו עד הפרוטה האחרונה, 

מעבר לכך! 

דמי הצדקה שהוחזרו

בתשט"ו, שנת 
שיא בשלטונו 

של סטאלין, לא 
זכה איש לחופה 
יהודית, אבל ר' 
בן-ציון וזוגתו 

שמסירות 
הנפש היתה 

לחם חוקם, זכו 
וחתונתם נערכה 
בחודש חשון 
באותה שנה, 
בבוסתן עצי 
הפרי, בחסות 

העצים הסתתרה 
החופה היהודית 

תחת כיפת 
השמים

רבי בן-ציון ואחיו רבי נחמן בנסיעה לאומן

עם בנו רבי מרדכי שיחי' במטוס בדרך לאומן

עם נכדיו בציון הבעש''ט הקדוש זי''ע
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לשחוט  הסיכוי  את  שוללת  כשהיא  התרנגולת, 
אותה כדין, וזרקה אותה לרגליה של סבתא. אבל 
שום דבר לא יכול היה לקלקל את השמחה: בית 

יהודי כשר הוקם למרות הכל".

הראשון  בנם  להם  נולד  שנה,  באותה  באלול 
ונקרא שמו בישראל, מרדכי, על שם סבו המנוח. 

כעבור ארבע שנים נולדה בתם.

שלושה  שבה  אחת  בחצר  המשפחה  כל  "גרנו 
בתים", מספר ר' מרדכי קנייבסקי בנו של ר' בן-

ציון, "אנחנו בבית אחד, והסבתא מרת שרה-בתיה 
בבית השני, והדוד רבי נפתלי דובינסקי - שבינתיים 
המשפחה  אל  והצטרף  מסיביר  ניסים  בניסי  חזר 

בפרונזה - גר עם משפחתו בבית השלישי".

לפעול  סיביר  לאחר  גם  המשיך  נפתלי  ר' 
בארץ  עבודת-פרך  שנות  תשע  יהדות,  להפצת 
הגזירה, לא הצליחו לדכא את אמונתו הלוהטת. 
בכל פעם  היה מחליף  כדי שיוכל לשמור שבת, 
ילשינו  מעסיקיו שלא  את  ומשחד  עבודה  מקום 
עליו. הוא גם דאג בפרונזה למנין תפילה וכאשר 
יהודי המקום התארגנו וקנו דירה לתפילות ולפני 
האחראי  נפתלי  ר'  היה  מצות,  שם  אפו  פסח 
לכשרותן והידורן. הוא אף הסתיר ברשותו אוצר 
יקר שלא יסולא בפז - שני ספרי תורה, עליהם 

משמר. מכל  שמר 

תשכ"ד  בשנת  בפרונזה  כשנסגר  לימים, 
המקוה של חסידי חב"ד, בנה ר' נפתלי דובינסקי 

מחתרתי. מקוה 

וביום השביעי תשבות
היות וכעת היה בעל משפחה, נדרש ר' בן-ציון 
על פי החוק הקומוניסטי לעבוד. הדבר שוב הציב 
מלבד  יום,  בכל  לעבוד  יכול  הוא  בעיה:  בפניו 

כמובן ביום השבת.

אוזבקי  פועל  ושכר  בדים,  חנות  פתח  הוא 
הוא  בעוד  האסורות,  בעבודות  בשבת  שעסק 
ביקור-פתע,  של  שבמקרה  כדי  במחסן,  משתהה 
רב,  בתחכום  כרגיל.  לחנותו  הגיע  כי  יחשבו 
השבת.  יום  כל  במשך  בכסף  לגעת  לא  הצליח 

מחדש. שבוע  בכל  מאבק  היה  הדבר  פירוש 

למשוער",  מעל  קצת  אפילו  הצליח,  "המאבק 
שגשגה, מספרת הבת, "מאחר שהחנות כל כך 

החליטו השלטונות לתת לאבא קידום ולמנות אותו 
אבא  את  הכניס  הדבר  גדול.  כל-בו  של  למנהל 
לבעיית שמירת שבת גדולה, והוא היה מוכן לוותר 
על הכבוד בחפץ לב, אך לא היתה לו זכות לסרב.

הפועלים,  עם  הסדר  למצוא  עליו  היה  "כעת 
כדי שהם יעשו את כל העבודות האסורות בשבת, 
ושוב  יצטרך לגעת בספרי החשבונות.  והוא לא 
השבוע,  כל  במשך  מוצא:  למצוא  אבא  הצליח 
היה מתכנן את הרישומים כך שלא יהיו מאוזנים 
לגמרי, וישאירו יתרה מסוימת ליום השבת. אין 
ידוע בדיוק מה ואיך עשה, מפני שלא אהב לפרט 
בדיוק את מעשי המרמה שבהם נאלץ לנקוט, ומה 
שסיפר, סיפר ברמזים. היה חשוב לו שנקלוט את 
עיקר ומטרת מעשיו: את הידיעה עד כמה צריך 
למסור את הנפש על שמירת שבת, ועל שמירת 

מצוות בכלל".

ה'קיבוץ' המחתרתי 
באומן

משנת תשט"ו, חזר ר' בן-ציון לנסוע בכל שנה 
מקירגיסטאן הרחוקה לראש השנה לאומן. באותה 
שנה התחדש הקיבוץ עם מנין מסודר, עד אז היו 
את  שחידש  מי  לאומן.  שנה  מדי  יחידים  באים 
המנין היה החסיד ר' חיים-בנימין ברוד, הוא בא 
הבית  לבעלת  לציון, אמר  לילה אחד  עם אשתו 
שהסבא של אשתו קבור כאן והוא רוצה לפקוד 
כך  אחר  להיכנס.  לו  הסכימה  היא  קברו,  את 
אמר שאשתו גם היא רוצה לגשת לקבר, והגויה 
הלך  לציון,  להיכנס  שהצליח  משראה  הרשתה. 
ר' חיים-בנימין והודיע לכל אנ"ש שאפשר כבר 
לנסוע לאומן, הוא דיבר עם כל אחד שיבוא, גם 
את חתנו רבי זלמן-לייב אסטולין הביא בכל שנה, 

וכך חידש את המנין בראש השנה באומן. 

מוסיף ר' מרדכי קנייבסקי: "אני זוכר שפעם 
ור'  נפגשו,  אסטולין  זלמן-לייב  ור'  אבי  אחת 
זוכר?  אתה  געדענקסט?  די  לו:  אמר  זלמן-לייב 
ושניהם חייכו. שאלתי את אבי למה הוא מתכוון, 
ור' זלמן- והוא סיפר שכשהם היו באים לאומן, 

לייב היה נכה, היה אבי סוחב אותו על גבו במורד 
ועכשיו  הציון,  לכיוון  לקלויז  מתחת  השביל 
כשנפגשו הזכיר לו את העובדה שהיה סוחבו על 

גבו".

העז  לא  מאנ"ש  אחד  אף  לאומן,  בנסיעות 
ר'  היה  יחיד  ברכבת,  בפרהסיה  תפילין  להניח 
מורא,  ללא  בגלוי  שהניחן  ברוד,  חיים-בנימין 
יתר  לי".  יעשו  ומה  מבוגר  כבר  "אני  באמרו: 
אנ"ש הניחו או בשכיבה מתחת לשמיכה, או בחדר 
הכרטיסן, וכשלא היתה ברירה אחרת התירו להם 

אחרים. במקומות  להניחן  לפעמים  הרבנים 

מתאר  תפילין",  מניח  אבי  את  תפסו  "פעם 
הבן, "זה היה בזמן המלחמה וחשבו שהוא משדר 
תפילין.  ששמו  הדבר  את  הכירו  לא  הם  לאויב. 
בחקירתו כשטען אבי שזה חפץ-דת של יהודים, 
ענוהו: אם אכן כדבריך, הבה נפתח את זה ונראה 
מה בפנים. הוא התחלחל למחשבה שעכשיו יפסלו 
לו את התפילין. בתוך כך בהשגחה פרטית נכנס 
קצין רוסי, והחוקר פנה אליו: "אתה הרי יהודי, 
אמור לי, זהו חפץ של יהודים?" הקצין ענה בחיוב 

וכך בדרך נס הוחזרו לו התפילין בשלימותן".

 למען הביא אותנו
לתת לנו את הארץ

ר' בן- הנסים המופלאים המשיכו ללוות את 
הקודש.  לארץ  בעלייה  גם  ומשפחתו  ציון 

בקשה  פעמים  מספר  הגיש  נישואיו,  לפני 
פי  על  מותר  שהיה  דבר  לפולין,  מרוסיה  לצאת 
חוק השיבה, אך לא הצליח להשיג היתר יציאה.

כעת, לאחר שכבר היה בעל משפחה, החליט 
למרות  אפשרית,  דרך  בכל  ההיתר  את  להשיג 
נסעה  זוגתו  מזויפות.  תעודות  הסכנה שבהגשת 
לשם כך למוסקבה, עם כל המסמכים הדרושים, 
היציאה  אישור  את  קיבלו  הם  התרחש:  והנס 

תשי"ט. בשנת  היה  זה  לפולין. 

ברשות משפחת קנלסקי היו כמה חפצי-קודש 
של רבינו הקדוש; מכתב-יד קדשו, הכיפה, גביע 
מאטיע,  ר'  הליכה.  ומקל  לחיים,  כוס  הקידוש, 
מנכדי  בשעתו  אותם  רכש  בעל-אמצעים  שהיה 
שכאשר  המשפחה,  ביד  היתה  מסורת  רבינו. 
שולחים לארץ חפץ-קודש, בעליו עולה בעקבותיו 
עלה  רוזנפלד  משה-בער  רבי  כשגיסה  ארצה. 
לארץ בתרצ"ה, נתנה לו מרת שרה-בתיה קנלסקי 
אלמנת ר' מאטיע ז"ל את מכתב קודשו של רבינו 
הקדוש שכתב לבתו, כוס לחיים של רבינו, מקלו 
של הרבי, וחנוכייתו של אבי משפחתם רבי שמעון 

משמש רבינו. )בנוסף העלה אתו אז ר' משה-

את  לציין  וראוי  רבינו,  של  כסאו  את  גם  בער 
הסימן שנתן רבי יצחק ברייטר הי"ד באותה עת 
לבשורה  זאת  "גם  לישנא:  בהאי  בכותבו  לדבר, 
טובה כללית מה שכל אנ"ש דאומין נוסעים שמה 
]לארץ הקודש[ וגם המטה והכסא באו שמה, כי 
במלחמת משה עם עמלק ישב לו על הכסא ובידו 

מטה כי יד על כס וכו' מלחמה וכו'".

הכיפה והגביע של הרבי 
לארץ,  לעלות  בן-ציון  ר'  כשהתכונן  עתה, 
חפצי  יתר  את  ורחימו  בדחילו  אמו  לו  מסרה 
הרבי,  של  הקידוש  וגביע  הכיפה  הקודש: 
כשתפילה נלחשת מעמקי לבבה שתזכה גם היא 

ארצה.  בקרוב  צאצאיה  יתר  עם  לעלות 

במשך  קנייבסקי  משפחת  התגוררה  בפולין 
כשנה בעיר קרקוב בהמתנה וציפייה, עד שהוסדרו 
גלגלו על  ומן השמים  להם אישורי העליה לארץ. 
ידם לזכות וגם לַזכות אחרים בקרקוב; באותם ימים 
רצה ראש העיר לסגור את המקוה המקומי, אך אמר 
שאם יהיו שלשה אנשים שיחתמו שהם מעוניינים 
בקיומו, ישאירוהו על מכונו. ר' בן-ציון שזה עתה 
בא מברית-המועצות, היה האדם השלישי, הוא צרף 

את חתימתו והמקוה נשאר פעיל. 

רכבות  למסע  המשפחה  יצאה  מכן  לאחר 
האוניה  לאיטליה.  ומשם  לאוסטריה,  מפולין 
שאספה אותם מנמל איטליה, הפליגה לקפריסין 

ישראל.  לארץ  וממנה 

היה זה בי״א בחשון תשכ"א, יום פטירת רחל 
אחת  מזוודה  עם  המשפחה  כשירדה  ע"ה,  אמנו 
המטען  כל  חיפה.  במפרץ  הרציף  אל  ויחידה, 
רק  ליעדו  והגיע  הרהיטים, התעכב  כולל  שלהם 
מול  התגמד  הכל  אבל  חודשים.  מספר  אחרי 
שמחתם העצומה מן הזכות להגיע לארץ הקודש.

מספר ר' מרדכי: "כשהגענו ארצה, אני הייתי 
בן חמש ואחותי בת שנתיים )אחי הנוסף נולד כבר 
בארץ(, אני זוכר כיצד הגענו לנמל חיפה, אחר-כך 
לקחו אותנו ליישוב ישמח-משה שליד פתח-תקוה, 
אבל אבי אמר לאחראים שיש לו דוד בירושלים והוא 

רוצה להגיע אליו. 

"כשהוא הגיע אל ביתו של הדוד רבי משה-
לו  אמר  הורנשטיין,  בתי  בשכונת  רוזנפלד  בער 
שלא  הבין  הוא  לשם",  חוזר  לא  "אתה  הדוד: 
מתאים שנגור בישוב ההוא. גרנו בביתו תקופה, 
אחר כך מצאו לאבי דירה בשערי-חסד, ובזכות זה 

ר' משה-בער.  בזכות  הכל  דתיים.  נשארנו 

עזר  שאבי  אנשים  של  שלמה  קבוצה  "היתה 
להם לעלות לארץ דרך פולניה, אחד מהם סיפר 
לי ששלח פעם לאבי מכתב ובו כתב לו שייסע 
לחו"ל וירוויח כסף אחר כך יעלה לארץ, אבל אבי 
כתב לו בחזרה: אני לא רוצה לראות את חו"ל, 

רצוני לגדל את ילדיי בארץ ישראל.

מלבו  נמחה  לא  מהקומוניסטים  שלו  "הפחד 
במשך שנים, כשהדוד שלי ר' נחמן נסע מהארץ 
לאומן עם דרכון מזויף, אבי לא נרדם כל הלילה. 
כשאני נסעתי בתשמ"ח לאומן, הוא הזהיר אותי 
יידעו  שלא  רוסית,  אופן  בשום  ידבר  לא  שאני 
שאני מרוסיה. אבל אמרתי לו שרוסיה של היום 

בזיכרונו.  המונחת  רוסיה  איננה 

"בתשמ"ט כשנפל 'מסך הברזל', אבי נסע שוב 
לאומן אחרי נתק של עשרות שנים מציונו של הרבי, 
אחר כך הוא אמר לי שהנקמה הכי גדולה שלו היא, 

שהוא הולך ברוסיה עם טלית ותפילין בפרהסיה".

ר'  אחיו  עם  נוסע  בן-ציון  ר'  היה  שנה  מדי 
האחרון  השנה  בראש  גם  באומן,  לקיבוץ  נחמן 
לחייו נסע למרות חולשתו יחד עם כל קהל אנ"ש 
המקיימים דברי הרבי. הוא רצה מאוד לנסוע גם 
בניסן  בז"ך  אולם  לכך,  והתכונן  שבועות  לחג 

למרומים.  נשמתו  עלתה  תשס"ט 

רוסישער  נחמן  ר'  אחיו  נענה  פטירתו,  לאחר 
מה  על  עלי,  מספרים  "אמנם  לאחייניו:  ואמר 
שעברתי ברוסיה, אבל אבא שלכם עבר יותר ממני".

מסירותו הגדולה מימי נעוריו ועד זקנה ושיבה 
לשמור תורת ה' ולקיים עצת צדיק באמונת אומן, 
השארתו  הם  הם  ה',  בדרך  ההולכים  וצאצאיו 

הנצחית בעולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. 

קנייבסקי  מרדכי  לר'  תודה 
על  שיחי'  בורשטיין  ולמשפחת 
קורות  על  הנפלאים  הסיפורים 
אביהם, וכמו"כ לר' נחמן גולשבסקי 
שיחי'.  רוזנפלד  יצחק  ולר'  שיחי' 

עתה, כשהתכונן 
ר' בן-ציון 

לעלות לארץ, 
מסרה לו אמו 
בדחילו ורחימו 
את יתר חפצי 
הקודש: הכיפה 
וגביע הקידוש 

של הרבי, 
כשתפילה 

נלחשת מעמקי 
לבבה שתזכה 
גם היא לעלות 

עם יתר צאצאיה 
בקרוב ארצה

כיפת 
רבינו 
הקדוש 
זי''ע

העיר פרונזה )בישקק( כיום

השוק בעיר קרימנטשוק
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הגעגועים והחשק של התלמיד הנאמן לרבו הגדול, מוהרנ"ת לרבינו הקדוש,  בהם באים לידי ביטוי הכל אודות "שירי הידידות" הנוראים שהקדיש 
בחייהם ובהסתלקותם לא נפרדו

ההסתלקות   השתלשלות השיר בדורות המאוחרים   השיר שנכתב בחיי רבינו והשירים המופלאים לאחר  עוצם מעלת השירי ידידות שנכתבו על ידי מוהרנ"ת 
תגליות חדשות   ונפשו קשורה בנפשו

קורות יצירת והדפסת ספרי רבינו ותלמידיו

ַמְׂשִּכיל 
ִׁשיר 
ְיִדידֹת

שירו של התלמיד

מאמר ראשון
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שיר של התקשרות
שבין  העצומה  ההתקשרות  של  סודה  את 
הגעגועים  לפענח.  ניתן  לא  לתלמידיו  רבינו 
תלמידי  בליבם  רחשו  אותה  לצדיק,  והחיבה 
רבינו, חסידי ברסלב שבכל הדורות – מופלאת 
שהתקשרותם  חסידים  ביותר.  ונדירה  היא 
חזקה ואיתנה בכל נימי נפשם, שם רבם שגור 

יעזבוהו. לא  ובלילה  ביום  תמיד,  פיהם  על 
קל וחומר כשאנו עומדים למול ההתקשרות 
שהתקשרותו  הידיעה,  בה"א  התלמיד  של 
ודבקותו ברבו הפך בעיני כל העולם לסמל של 

מוחלט. בביטול  והתקשרות  חסידות 
כל מי שהתוודע למסכת חייו של התלמיד 
עומד  זי"ע,  מוהרנ"ת  ב'תלמידותו',  המושלם 
בקעה  שום  עצמי,  שיור  שום  כאן  אין  נפעם. 
ועד  מתחילה  הכל,  הכל  בה.  להתגדר  אישית 
אשר  את  להמשיך  רק  הם  מעייניו  כל  הסוף, 
להפיץ  אחת  חטיבה  הם  חייו  כל  רבו,  התחיל 
ולגלות  תורתו  את  לפרסם  רבו,  מעיינות  את 

זמן. ובכל  מקום  בכל  דעתו,  את 
עצומה,  אהבה  היא  ההתקשרות  של  סודה 
תלויה  שאינה  אהבה  לה.  בדומה  שאין  אהבה 
שרבינו  וכפי  אמיתיים.  מקושרים  של  בדבר, 
מגדיר )בליקוטי מוהר"ן סימן קל"ה( את האהבה הזו 
"ונפשו  בבחינת  הימנה,  למעלה  שאין  כאהבה 

בנפשו". קשורה 
וגדושים  מלאים  מוהרנ"ת  שכתבי  למרות 
אודות מעלת הצדיק, מעטים  נוראים  בדברים 
הם ההזדמנויות בהם הוא מכוון את פרי עיטו 
היישר לרבינו הקדוש בשמו המפורש. בעיקר 
ידוע המכתב המפורסם שכתב מוהרנ"ת לרבינו, 
לתרופה".  "עלים  הספר  בתחילת  מובא  והוא 
כמו כן קיימים מספר לשונות של שבח, חיבה 

המפוזרים בשאר מכתביו. וגעגוע 
אולם המקום המיוחד בו אנו מוצאים ביטוי 
לרבינו  מוהרנ"ת  של  הלב  לרחשי  מובהק 
הידידות"  "שירי   – שיריו  בשני  הם  ולתורתו, 
שכתב, בהם מגיעים לשיא עוצם געגועיו לאור 

הצדיק.
החרו החזיקו אחריו תלמידיו בדורות הבאים 
בעשרות  אולם  קודש,  שירי  חיברו  הם  שגם 
השנים האחרונות, משום מה, אין השירים הללו 
כל  את  בכלליות  נסקור  אם  דיים,  מפורסמים 
הכמות של השירים – שירי הידידות – שכתבו 
המאוחרים  הידידות  שירי  )מלבד  ותלמידיו  מוהרנ"ת 
נמצאים  ועוד(  ברייטער  יצחק  רבי  בידי  יותר שנתחברו 

שכתב  שירים  שני  שירים.  חמישה  בידינו 
מוהרנ"ת  תלמידי  של  שירים  שני  מוהרנ"ת, 
ועוד  בעז"ה(  נפרד  במאמר  ומחבריהם  השירים  )אודות 

שיר אחד ארוך הנמצא בספר בפני עצמו, מר' 
מוהרנ"ת. תלמיד  מענדיל  יחיאל 

תהפוכות ההדפסה
מודפסים  היו  שנה,  כשלושים  לפני  עד 
מענדיל(  יחיאל  ר'  של  השיר  )מלבד  השירים  ארבעת 
בתוך הספר חיי מוהר"ן, שניים מהם בתחילת 
ושניים מהם בתחילת החלק השני. על  הספר, 
שניים מהם היה מצויין עליהם כי נכתבו בידי 
מוהרנ"ת ועל השניים האחרים לא היה מצויין 
מאומה, מלבד "שנמצא באמתחת אחד מאנ"ש".

ר'  שהרה"ח  בעת  שנה  כשלושים  לפני 
חיי  הספר  את  ההדיר  ז"ל  ווייצהנדלר  אברהם 
המנוקדת  במהדורה  מחדש  וסידרוהו  מוהר"ן 
של "משך הנחל", הוא הקדיש מקום של כבוד 
לשירים הללו בספר בפני עצמו יחד עם שירו 
מכך  וכתוצאה  מענדיל,  יחיאל  ר'  של  הארוך 
השמיט אותם מתוך החיי מוהר"ן. כך נולדה לה 
חיי  הספר  בעוד  חדשה:  מציאות  הזמן  במשך 
מוהר"ן הלך והופץ לרבבות, הרי שהספר "שיר 
ידידות" אזל מן השוק, עד שכיום רבים מאנ"ש 
נוראים  אפילו לא מודעים לקיומם של שירים 
אלו, מכל שכן שלא נתנו להם את תשומת הלב 

הראויה. בצורה  בהם  ועסקו  עיינו  ולא 

 "המליצה
יש לה כח גדול"

אלו  שירים  בכתבו  מוהרנ"ת  הלשון שטבע 
הכתוב  מלשון  לקוח  ידידות'  'שיר  להם  וקרא 
ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל   ... "ַלְמַנֵּצַח  א(:  )מה,  בתהילים 

בתחילת הספה"ק ליקוטי מוהר"ןהשיר נראה כי מוהרנ"ת כתבו שיודפס כן כותב רבי אלטר בסוף השיר כי מדברי 

שיר ידידות בכתב ידו 
 

של רבי אלטר מטפליק

"נרו יאיר" המוכיח על כתיבת בכתב יד זה מופיע הנוסח המקורי 
השיר בחיי רבינו ז"ל

ְיִדיֹדת". 'שיר ידידות' הוא שיר של שבח, שיר 
וכלשון  עמוקה  והתקשרות  אהבה  לבטא  שבא 
יסדו  חכמים  תלמידי  "לכבוד  אתר:  על  רש"י 
שיר  אהובים  שיר   – ידידות  שיר  הזה...  השיר 
ולהאהיב  הבריות  על  להאהיבם  להם  שבח  של 

עליהם". תורתם 
כאשר מספרים את שבחו של התלמיד-חכם 
של  מעשיו  וגודל  דבריו  סיפור  את  האמיתי, 
הצדיק, אכן מאהיבים אותו על הבריות. לא זו 
בלבד, אלא גם את תורתו של הצדיק מאהיבים 
בכך על הבריות. כלומר, לא רק שישנה מעלה 
סיפור שבחו של הצדיק שבכך הבריות  בעצם 
יתקרבו  שכולם  בכדי  גם  אלא  אותו,  אוהבים 

תורתו. מאור  וייהנו 
וגעגועים,  אלו שנכתבו מתוך חשק  שירים 
אהבה ויראה, מספרים את שבחו של הצדיק ואת 
מושכת  בלשון  והעמוקה,  הנוראה  תורתו  שבח 

ומעוררת, מליצית וערבה.
מקומות  בכמה  מוצאים  אנו  רבינו  בתורת 
שיחות מופלגות אודות הכח העצום שיש בלשון 

ה'מליצה'.
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ְבָרִאים  ְוַהּנִ ֱאָצִלים  ַהּנֶ ל  ּכָ ֲאדֹון 
/ ֲעִשֹים  ְוַהּנַ ְוַהּנֹוָצִרים 

יו  ֻחּקָ ְלַיֲעקֹב,  יד  ַמּגִ ָבָריו  ּדְ

ַעם   – ְלִיְשָֹרֵאל  ָטיו  ּפָ ּוִמׁשְ

/ ֲעמּוִסים 

ֱאלֵֹקינּו,  ֲעָזָבנּו  לֹא  ּוְבַעְבֻדֵתנּו 
ָכל  ּבְ  – ָוַרב  יַע  מֹוׁשִ ָלנּו  ַלח  ׁשְ ַוּיִ

ּדֹור ָודֹור ָמֵגן הּוא ְלָכל ַהחֹוִסים /

ה ֵאין  ם ַעּתָ ָתה ַלה' – ּגַ נּו ִחּכְ ַנְפׁשֵ
ּדֹור ָיתֹום /

ֶחֶסד,  ַרב  ִמּטּובֹו  ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ַיׁשְ
ד  יָלם ִמּיַ ְלָקֵרב ָהְרחֹוִקים – ְלַהּצִ

/ ׁשֹוִסים 

 – ַהּדֹור  יֵקי  ְלַצּדִ ַעְצֵמנּו  ר  ֵ ְנַקּשׁ
/ ּנֹוָתם  ּפִ ָכל  ּבְ ָלנּו  ִאיִרים  ַהּמְ

ֵרי  ַאׁשְ ים,  ַחּיִ ָאנּו  יֶהם  ּוִמּפִ
/ ּוְבִטירֹוָתם  ַחְצֵריֶהם  ּבְ ִאים  ַהּבָ

•

ל  בּורֹות ה'!  ַוֲאִפּלּו ּכָ ל ּגְ ִמי ְיַמּלֵ
ים ֻקְלְמִסים / יֹו, ַוֲאַגּמִ ים ּדְ ּמִ ַהּיַ

דֹולֹות  ּגְ נּו  ִעּמָ ְוָעָשֹה  ָאַמר  ְוהּוא 
/ ים  ְוִנּסִ ִנְפָלאֹות  ְונֹוָראֹות, 

 – ֱאלִֹקים  ה'  ה  ַאּתָ ָעִשֹיָת  ַרּבֹות 
בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ ְונֹוְראֹות  ִנְפְלאֹוֶתיָך 

ה,  ַהּזֶ ּיֹום  ּכַ ֲעשֹה  ְלַמַען  ֵאֵלינּו, 

/ ְלַהֲחיֹוָתם   – ָרב  ַעם 

ֵני ִצּיֹון  עֹוָשֹיו, ּבְ ִיְשַֹמח ִיְשָֹרֵאל ּבְ
ָנן,  ם – ַמאן ַמְלֵכי ַרּבָ ַמְלּכָ ָיִגילּו ּבְ

ִיְשָֹרֵאל  ֵני  ּבְ ְלָכל  אֹור  ִאיִרים  ַהּמְ

/ בֹוָתם  מֹוׁשְ ּבְ

יל  ְלַהּצִ טֹוב,  א  ְיַמּלֵ ְרֵעָבה  ֶנֶפׁש 
ּיֹות  ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ֶנֶפׁש ֶהָעׁשּוק – ִמּשׁ

ים ְלַזּכֹוָתם / ים ִנְצִחּיִ ְלַחּיִ

ּנּו  ח ִמּמֶ בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמֲחׁשָ ְוָחׁשַ
קֹור ַנְפׁשֹוָתם / ח, ְלַהֲחִזיר ַלּמָ ִנּדָ

•

ּוַמה  ֲעֶשֹה  ּנַ ַמה  ֵנַדע  לֹא  ַוֲאַנְחנּו 
ֶאל   – ה  ּמָ ׁשָ ּבֹוֵאנּו  ַעד  ֲעבֹד  ּנַ

ֵהם  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור  יֵקי  ַצּדִ

/ ְנִתיבֹוָתם  ּבִ ְוֵנֵלְך  ֶרְך  ַהּדֶ יֹורּונּו 

ָרה  ְיׁשָ ֶרְך  ּדֶ ֵאיֶזהּו  אֹוֵמר  י  ַרּבִ
בֹר לֹו ָהָאָדם, ִמּיֹום ָעְמדֹו ַעל  ּיָ ׁשֶ

/ ָתם  ֻקּדָ ּפְ ֵעת  ּבֹוא  ַעד   – ְעּתֹו  ּדַ

ֲעֵלי ֶנֶפׁש – ֶהָחִסים ַעל  ל ּבַ כּו ּכָ ּבְ
ַעל  ּוְמַרֲחִמים  ְיֵמיֶהם,  ר  ִמְסּפַ

/ ַנְפׁשֹוָתם 

ָחִסיד  ל  ּכָ  – זֹאת  ַעל  ל  ּלֵ ִיְתּפַ
ִלְמצֹא  ִלְזּכֹות  ְמצֹא,  ְלֵעת  ֵאֶליָך 

ׁשּוָבה  ַהּתְ ְרֵכי  ּדַ  – ּוַמְנִהיג  ַרב 

/ ְלהֹורֹוָתם 

ה',  ַבר  ּדְ ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ְנׁשֹוֵטט 
ַנת  ּקָ ּתַ ַעל  קֹד  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִמי  ִלְמצֹא 

ָעָפר  ּפֹות  ֵמַאׁשְ  – נּו  ַנְפׁשֵ

/ ִלְדלֹוָתם 

י ִאם ַעל  ֵען – ּכִ ָ ְוַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ
ֶרְך  ּדֶ ַמִים, ְלהֹוִדיֵענּו  ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ

יק ָהֱאֶמת ַהְמַרֵחם  ְוַצּדִ ָהֱאֶמת – 

ר ִלּבֹוָתם / ֵ י ַהּצֹאן ְלַיּשׁ ַעל ֲעִנּיֵ

•

ֲחָכִמים,  ְבֵרי  ּדִ ַמע  ּוׁשְ ָאְזְנָך  ַהט 

/ ם  ְלַדְעּתָ ית  ׁשִ ּתָ ָך  ְוִלּבְ

ְוִאיׁש  ָחִיל,  ָעשֹּו  נֹות  ּבָ ַרּבֹות 
ְפֶנה  ּיִ ׁשֶ  – ִיְמָצא  ִמי  ֱאמּוִנים 

/ ְמׁשּוָבָתם  א  ְלַרּפֵ ְלַעּמֹו 

ָעָניו,  ׁשּו  ּקְ ּבַ יק,  ַצּדִ ׁשּו  ּקְ ּבַ
 – ַלּסֹוְרִרים  ַעִין  ְונֹוֵתן  ַהּסֹוֵבל, 

/ ֵמָרָעָתם  יָבם  ַלֲהׁשִ

•

ַהּכֹל   – ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ְוָצִעיר,  ַרב 
ׁש  ְלַבּקֵ א,  ּיָ ִחּטַ ְלָמֵרי  ְצִריִכין 

ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ ָהֱאֶמת,  ֵמָהַרב  ּתֹוָרה 

/ ִחּיּוָתם  ּתֹוְצאֹות 

ֵרי  ַאׁשְ  – ָרב  חֶֹסן  יק  ַצּדִ ית  ּבֵ
/ ְלתֹוָתם  ּדַ ַעל  ֹוְקִדים  ַהּשׁ

ְיָקר  ּוְכִלי  ִניִנים,  ּפְ ְוָרב  ָזָהב  ֵיׁש 
יַע  ּפִ ׁשְ ַהּמַ יק  ּדִ ַהּצַ ִשְֹפֵתי ָדַעת – 

ַלֲהִקיָמם  ִיְשָֹרֵאל  ְלֵבית  ִמּטּובֹו 

/ ּוְלַהֲחיֹוָתם 

•

ֵרי  ַאׁשְ ָבר,  ּדָ ה  ְמַכּסֶ רּוַח  ֶנֱאַמן 
/ קֹוָרתֹו  ֵצל  ּבְ ִאים  ַהּבָ

ים,  ַמֲחַמּדִ ְוֻכּלֹו  ים  ּקִ ַמְמּתַ ִחּכֹו 
/ ְוהֹוָרתֹו  יֹוַלְדּתֹו  ֵרי  ַאׁשְ

ֵאין  בֹוָתיו,  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמאֹד 
/ ִלְתבּוָנתֹו  ֵחֶקר 

ִשְֹפתֹוָתיו  ּטְֹפָנה  ּתִ נֶֹפת 
ַלֵחְך  ְמְלצּו  ּנִ ַמה  ים,  ּנִ ׁשֹוׁשַ

/ ִאְמָרתֹו 

•

ה  ּזֶ ֵרי ׁשֶ ח ָאב – ַאׁשְ ן ָחָכם ְיַשֹּמַ ּבֵ

ל / ּדַ ה ּגִ ּזֶ ֵרי ׁשֶ ָיַלד, ַאׁשְ

יַע, ְוָחסּו בֹו  ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ
ַעם ָעִני ָוַדל /

•

ִפיו,  ַמֲעֵנה  ּבְ ָלִאיׁש  ִשְֹמָחה 
ְלָפָניו  ָהעֹוְמִדים  יו  ֲאָנׁשָ ֵרי  ַאׁשְ

/ ָחְכָמתֹו  ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ

ַמה ּטֹוב ּוַמה ָיֶפה – אֶֹזן ׁשֹוַמַעת 
ל  ה, ְלַקּבֵ ה ֶאל ּפֶ ּתֹוַכַחת מּוָסר ּפֶ

עֶֹצם  ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ י  ִמּפִ ּבּור  ַהּדִ

/ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ

ָהַרב  י  ִמּפִ ֹוֵמַע  ַהּשׁ ין  ּבֵ ׁשֶ ִחּלּוק 
ֵסֶפר, ְיבָֹאר  ן ּבְ ֹוֵמַע ְוַלְמַעּיֵ – ְלַהּשׁ

ִאיִרים  ַהּמְ  – ִאים  ַהּבָ ֲאָמִרים  ּמַ ּבַ

/ ְגבּוָרתֹו  ּבִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵצאת  ּכְ ֵעיַנִים 

 – ַלה'  ָיָדיו  אֹות  ְלַמּלְ ֶהָחֵפץ 
ֱאָמִרים  ָבִרים ַהּנֶ ָיִשֹים ִלּבֹו ֶאל ַהּדְ

ְתחּו ֵעיָניו ְוִיְתַלֵהב  ה, ִיּפָ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ּבַ

/ ַלֲעבֹוָדתֹו  ִלּבֹו 

•

ָחָתן  ִגּבֹור ָלרּוץ אַֹרח – ּכְ ָיִשֹישֹ ּכְ
תֹו / יֹוֵצא ֵמֻחּפָ

ָמתֹוק   – נַֹעם  ִאְמֵרי  ַבׁש  ּדְ צּוף 
ל  ּטַ ּכַ ל  ּזַ ּתִ ָלֶעֶצם,  א  ּוַמְרּפֵ ֶפׁש  ַלּנֶ

/ ִאְמָרתֹו 

ּבֹו,  ַהחֹוִסים  ל  ּכָ מּו  ֶיְאׁשְ ְולֹא 
ְמאֹד  א  ִיְשֹּגֶ  – ִמְצָער  יתֹו  ֵראׁשִ

/ ַאֲחִריתֹו 

ָואֹור  הֹוֵלְך   – ָיִאיר  ֵנרֹו 
ְוִנְשְֹמָחה  ָנִגיָלה  ַהּיֹום,  ְנכֹון  ַעד 

ב  / יׁשּוָעתֹו  ּבִ

•

ַעל  חֹוֵלק  ּכְ  – ָהַרב  ַעל  חֹוֵלק 
/ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ

ִשְֹמָחֵתנּו,  ּבְ ִיְתָעֵרב  לֹא  ָזר 
/ ִקיָנה  ֵליּה  ִדְקִביֵעי 

ָאֳהֵלי  ּבְ ִויׁשּוָעה  ה  ִרּנָ קֹול 
 – ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  יִקים,  ַצּדִ

/ ה  ּנָ ּפִ ְלרֹאׁש  ָהְיָתה 

•

ל  ּכָ ְלַבְבֶכם  ְוִאְמצּו  קּו  ִחּזְ
י ַאֲחִרית ְלִאיׁש  ַהְמַיֲחִלים ַלה', ּכִ

/ לֹום  ׁשָ

ָיבֹוא  ְתאֹם  ּפִ מֹו,  ׁשְ ֵלץ  ָיִהיר  ֵזד 
ֵאיָנם  ְוֵהם  ֶלה  ּכָ ם  יִהּנָ ּגֵ  – ֵאידֹו 

/ ִלים  ּכָ

זַֹהר ָהָרִקיַע  קֶֹדׁש ִיְשָֹרֵאל ַלה', ּכְ
יִלים / ְשֹּכִ ַיְזִהירּו ַהּמַ

•

יק  ַצּדִ ין  ּבֵ ּוְרִאיֶתם  ם  ְבּתֶ ְוׁשַ
לֹא  ר  ַלֲאׁשֶ ה'  עֹוֵבד  ּוֵבין  ע,  ְלָרׁשָ

/ ֲעָבדֹו 

ָיבֹואּו  ָפִטים,  ׁשְ ִצים  ַלּלֵ ָנכֹונּו 
/ דֹו   ִמּיָ ִיְבַרח  רֹוַח  ּבָ ק,  ֶנׁשֶ ּבְ ָעָליו 

ּוְתַקְלֵקל  ֲעָצָתם  ִפיר  ּתָ
ה  ִני ַאּתָ ם, ה' ָאַמר ֵאַלי ּבְ ְבּתָ ַמֲחׁשַ

/ ְיָלדֹו  ַהּיֹום  ִאּלּו  ּכְ  –

ח  ְיַפּלַ ֵחץ  ְלׁשֹוָנם,  חּוט  ׁשָ ֵחץ 
/ ֵבדֹו  ּכְ

ֵרי  ַאׁשְ ְמאֹד,  ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים 
 – ָי-ּה  ֶרּנּו  ַיּסְ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ

/ דֹו  ְתַלּמְ ּוִמּתֹוָרְתָך 

ְלַהְפִליא   – עֹו  ִיׁשְ ִליֵרָאיו  ָקרֹוב 
/ ַחְסּדֹו  ֶהם  ִעּמָ

•

ְלָך  ָחִליָלה  ְלָך!   ָחִליָלה 

ּיֹוִעיל  ַמה  לֹוַמר:   – ִהְתָיֵאׁש  ִמּלְ

ים  ַהְמֻרּבִ ַעי  ּוְפׁשָ ַחּטֹאָתי  ְלרֹב 

יִתי ִלְפׁשַֹע ֶנְגּדֹו /  ָסַגר  ר ִהְרּבֵ ֲאׁשֶ

ְקָוה ַחס  ֶרְך, ֵאין ִלי עֹוד ּתִ ָעַלי ַהּדֶ

ּוְלָעְבדֹו  ֵאָליו°  ָלׁשּוב    – לֹום   ְוׁשָ

ָאֵפס  ְולֹא  ַרֲחָמיו!    ָכלּו  לֹא  י  ּכִ  /

ׁשּוָטה  ּפְ ִבים  ָ ְוַלּשׁ   / ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח 

ַהּצֹוֶפה    / ָידֹו  ּוְפתּוָחה    – ְיִמינֹו  

טֹוב  י  ּכִ   / ְדקֹו  ִהּצָ ּבְ ְוָחֵפץ  ע  ָלָרׁשָ

/ ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ה' 

•

יַע  ְוִהּגִ  – ַרֲחָמיו  ֲעָזרּונּו  ּכֹה  ַעד 

י ֱהִציַקְתנּו רּוֵחנּו  ה, ּכִ ָבֵרינּו / ֵאּלֶ ּדְ

ר  ֲאׁשֶ   / ְקָוֵתנּו  ּתִ ָנִשֹים  ה'  ְוַעל    /

ָהָיה  ָהֲעצּוִמים  ַרֲחָמיו  ּבְ ּכֹה  ַעד 

ְוֵשֹיָבה  ִזְקָנה  ַעד  ְוַגם    / ֶעְזֵרנּו  ּבְ

ֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת  ַאל ַיַעְזֵבנּו /  ֵאין ּפֶ

ְרחֹבֵֹתינּו /  ַעד ָיבֹוא  ְוֵאין ְצָוָחה ּבִ

ּגֹוֵאל ֶצֶדק ְלָהִאיר ֵעיֵנינּו /  ֱאֶמת 

ַמִים  ָ ִמּשׁ ְוֶצֶדק  ְצָמח,  ּתִ ֵמֶאֶרץ 

ִיְשָֹרֵאל  ל  ּכָ ַעל   – ָקף  ִנׁשְ ִיְהֶיה 

נּו ַלֲעבֹד ֶאת ה'  ּלָ ה ּכֻ ְוָעֵלינּו /  ְוִנְזּכֶ

ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו / ֶמֶלְך  ֱאֶמת – ּבִ ּבֶ

ְמֵהָרה  ּבִ   / ֵעיֵנינּו  ֱחֶזיָנה  ּתֶ ָיְפיֹו  ּבְ

ָרצֹון. ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן,    / ָיֵמינּו  ּבְ

ִׁשיר ְיִדידֹות
"ת ַז"ל א ַתב מֹוֵרנּו מֹוֲהַרַנּ ר ּכָ ֲאׁשֶ

ֹּפה בדיוק רב, מכתב-יד החסיד הדגול רבי אלטר  א. השיר הוגה 
מֶטפליק הי"ד, שהוסיף וכתב בסוף השיר את הבחנתו הנעימה, בזה 
הלשון: א"ה ]אמר המעתיק[: נראה מדברי השיר הזה, אשר מורנו 
מוהרנ"ת ז"ל כתבו – שיודפס בתחלת הספר הקדוש לקוטי מוהר"ן.

ב. בספר חיי מוהר"ן )מהדורת פראמפל, שנת תרע"ג, בו ראה השיר אור – לראשונה!( נדפס במקום החרוז: ֵנרֹו ָיִאיר – הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום, 
ָנִגיָלה ְוִנְשְֹמָחה ִּביׁשּוָעתֹו /

יק ְיסֹוד  ָלחֹו ְלַגּלֹות ַמְצּפּוֵני אֹורֹוָתיו / ַצּדִ שלשת החרוזים דלהלן )סגנונם מוכיח – כי מדובר בהוספה מאוחרת!(: ֵזֶכר ָעָשֹה ְלִנְפְלאֹוָתיו, ַחּנּון ׁשְ
ּקּוָדיו / ל ׁשֹוְמֵרי ּפִ פּון – ִיְזּכּו ּכָ ר ַהּצָ ת עֹוָלם, ְוָלאׁשֶ ל הֹוְלֵכי ָאְרחֹוָתיו / ְלִבְרּכַ יעּו ּכָ ן ַיּגִ עֹוָלם, ּכֵ

אחד מעשרת אנשי המלך המובאים בסיפור 
הנורא של הבעל תפילה היה ה'מליץ', שתפקידו 
להמליץ זכות. גם מליץ זה פעל את פעולתו על 
ידי לשון המליצה והשיר, וכמובא בחיי מוהר"ן 

)נסיעתו וישיבתו באומן אות רו(:

ֲעֵלי ָלׁשֹון ּוְמִליָצה[  ִליָצה ]ַהְינּו ּבַ ִעְנַין ַהּמְ "ּבְ
מֹו  ֶכף ֵמִליץ ּכְ ה ּתֵ ְפַטר ַנֲעֹשֶ ּנִ ׁשֶ ָהָאָדם ּכְ ָאַמר ׁשֶ
ֵמִליץ  ַמְלָאְך  ָעָליו  ֵיׁש  "ִאם  לג(  )ִאּיֹוב  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ִחיַנת ָלׁשֹון  ן ּבְ ם-ּכֵ ֱאֶמת ֵמִליץ הּוא ּגַ י ּבֶ ֶאָחד". ּכִ
רֹוֶצה ְלַהְמִליץ  ִליץ ׁשֶ ם ַהּמֵ י ּגַ ׁש. ּכִ ּוְמִליָצה ַמּמָ
ד ְזכּות ַעל ֶאָחד, הּוא ָצִריְך לֹוַמר ְמִליָצתֹו  ּוְלַלּמֵ
ִאם  ְזכּות  ד  ְלַלּמֵ ָהרֹוֶצה  ֶזה  י  ּכִ ְמִליָצה.  ֶדֶרְך  ּבְ
אֹו  ַאֵחר  ָלׁשֹון  ּבְ ׁש  ַמּמָ ָבִרים  ַהּדְ ֵאּלּו  יֹאַמר 
ְזכּות,  ִלְמצֹא  ְדָבָריו  ּבִ ִיְפַעל  לֹא  ַאֵחר  ִסְגנֹון  ּבְ
לּו  ֻקּבְ ּיְ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְמִליָצה  ֶדֶרְך  ּבְ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ ַרק 
ִליָצה ֵיׁש לֹו ּכַֹח  ּבּור ְוַהּמְ ֱאֶמת ַהּדִ י ּבֶ ָבָריו... ּכִ ּדְ
י ִאם יֹאְמרּו ְלָאָדם ְסָתם  דֹול ִלְפעֹל ּוְלעֹוֵרר, ּכִ ּגָ
ְך, ֲאָבל ִאם יֹאְמרּו  ל ּכָ ה ּכָ ֶאָחד ִנְפַטר לֹא ִיְבּכֶ ׁשֶ
ֶזה  ִליָצה ֵיׁש ּבָ ִדְבֵרי ִהְתעֹוְררּות ּוְבַדְרֵכי ַהּמְ לֹו ּבְ
ּבּור ֵיׁש  י ַהּדִ חּוׁש, ּכִ ְרֶאה ּבְ ּנִ ּכַֹח ְלעֹוְררֹו ִלְבּכֹות ּכַ

דֹול". ּגָ ּכַֹח  לֹו 
על  הנסובה  ה"ד(  )תפלה  הלכות  ובלקוטי 
ה'מעשה מבעל תפילה' מאריך מוהרנ"ת מאוד 

זו: שיחה  בביאור 

ַעְצמֹו  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ח ַרּבֵ ּבַ ר ׁשִ "ְוַכֲאׁשֶ
ָלּה  ֵיׁש  ִליָצה  ַהּמְ ׁשֶ ְוָאַמר  ְמֹאד.  ִליָצה  ַהּמְ ֶאת 
דֹול ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם. ְוַגם ְלַמְעָלה ְיכֹוִלין  ּכַֹח ּגָ
ְיֵדי  ַעל  דֹוָלה  ּגְ ִויׁשּוָעה  ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר  ִלְפעֹל 
ְלַמְעָלה  ְזכּות  ד  ַהְמַלּמֵ ם  ּגַ ׁשֶ ָאַמר  י  ּכִ ִליָצה,  ַהּמְ
ְיָקא,  ִליָצה ּדַ ם ַהּמְ ם ֶזה ֵמִליץ ַעל ׁשֵ ִנְקָרא ַעל ׁשֵ
ֵאיֶזה  ַעל  ד  ְמַלּמֵ הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ כּות  ַהּזְ ֶזה  י  ּכִ
ִליָצה לֹא  ְרֵכי ַהּמְ ִלי ּדַ ְך ּבְ ָאָדם ִאם ָהָיה אֹוְמרֹו ּכָ
י ֲהלֹא  ּכִ ָעָליו,  ַרֲחִמים  לּום ְלעֹוֵרר  ּכְ ּפֹוֵעל  ָהָיה 
ּכֹחֹו  ר  ִעּקַ ַאְך  כּות,  ַהּזְ ה  ִמּזֶ יֹוְדִעין  ְלָעדֹו  ּבִ ם  ּגַ
הּוא  ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה  ִלְפעֹל  ְזכּות  ד  ַהְמַלּמֵ ל  ׁשֶ
כּות  ַהּזְ אֹותֹו  אֹוֵמר  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִליָצה  ַהּמְ ְיֵדי  ַעל 
יַע  ּצִ ּמַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְמִליָצה,  ֶדֶרְך  ּבְ ד  ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא 
ּוְבִדּבּוִרים  ּוְנכֹונֹות  ָנאֹות  ְטָענֹות  ּבִ ָיֶפה  ָבר  ַהּדָ
ּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָנָאה.  ּוִבְמִליָצה  ָיִפים 

ִויׁשּוָעה". ַרֲחִמים  ְלַמְעָלה  ְלעֹוֵרר 

וכתב שם בסוף אריכות דבריו:

ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ִליָצה  ַהּמְ ַמֲעַלת  ר  "ְוִעּקַ
ָיָדּה  ַעל  ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות  י  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ
זֹאת  ּכָ ִלְמִליָצה  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּוִמי  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָבָריו ִלְפֵני ַהּשׁ ה ָיָמיו ְלַהְמִליץ ּדְ ּוְמַבּלֶ
ָבָריו  ּדְ ְלַהְמִליץ  אֹו  ְוכּו',  ְוַתֲחנּוִנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ
ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלעֹוְרָרם  ָרֵאל  ְלִיְשׂ
ֵאינֹו זֹוֶכה  ֵרי ֶחְלקֹו. ּוִמי ׁשֶ ֵרי לֹו ַאׁשְ אי ַאׁשְ ַוּדַ ּבְ
ֵאין  י  ּכִ ַלֲעבֹוָדתֹו,  ב  ְמַעּכֵ ֵאינֹו  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָלֶזה 
ִרּיֹוָתיו.  ּבְ ִעם  ְטרּוְנָיא  ּבִ א  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ֲעֶשׂ ּיַ ׁשֶ ֵמָהָאָדם  ָחֵפץ  ְוֵאינֹו 
ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ְוָיכֹול  יָכְלּתֹו.  ּבִ
ב  ָבר ִיְהֶיה ֶנְחׁשָ ּדָ הּוא ְוֵאיְך ׁשֶ יָחתֹו ֵאיְך ׁשֶ ְיֵדי ִשׂ
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י ֵאֶצל  ַרְך ִלְמִליָצה ָיָפה ְוָנָאה, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ַהּשׁ ּבְ
ַנת  ּוָ ּכַ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ָהֱאֶמת  הּוא  ר  ָהִעּקָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ָבִרים,  ב ֵהן ֵהן ַהּדְ ַנת ַהּלֵ ּוָ ּכַ י ַאַחר  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ִלּבֹו 
ר  ֲאׁשֶ ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל  ה'  'ָקרֹוב  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֲאַזי  ֱאֶמת,  ּבֶ ִלּבֹו  ן  ַכּוֵ ּמְ ׁשֶ ּוִמי  ֱאֶמת',  ּבֶ ִיְקָראּוהּו 
ִליָצה  ְרֵכי ַהּמְ ֵאינֹו ֵמִליץ ְולֹא ָלַמד ּדַ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ְוִלּבֹו,  יו  ּפִ ח  ִנְפּתָ יָלא  י ֵכן ִמּמֵ ּפִ ֵמעֹוָלם, ַאף ַעל 
ְנכֹונֹות  ּוְטָענֹות  ָנִאים  ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ְויּוַכל 
ִחיַנת  ִמּבְ ִכין  ִנְמׁשָ ֵהם  ׁשֶ ְוכּו',  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ה". ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְמִליָצה 
הוא  זה  מוהרנ"ת,  הוא  הקדוש'  'המליץ 
שהיה ועודנו ממליץ טוב תמיד ומוצא זכות על 
בלשונו  שהמליץ  זה  מליץ  מישראל.  אחד  כל 
תפילות  ומעוררות,  ערבות  תפילות  המיוחדת 
שממיסים כל לב אפילו הוא קשה כסלע. הוא 
זה שגם כתב בלשון מליצה את שירי הידידות 
על רבו, להאהיבו על הבריות ולהאהיב תורתו 

עליהם.
יש בנותן טעם להסמיך על שירים אלו גם 
את סיפור רבינו בחיי מוהר"ן )ענין המחלוקת שעליו, 

בהשמטות( אודות ה'גראם' – שיר בחרוזים:

ֲחרּוִזים  ֵמִעְנַין  ִעּמֹו  ְרנּו  ִדּבַ ַאַחת  ַעם  "ּפַ
ל  ּכָ י  ּכִ ָבר  ּדָ ֶזה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר  'ְגַראם',  ּקֹוִרין  ׁשֶ
ֵהיֵטב  זֹוֵכר  ְוֵאיִני  ֶזה,  י  ּפִ ַעל  ִמְתַנֵהג  ָהעֹוָלם 
ָהָיה ֶאָחד  ָחַלם לֹו ׁשֶ ר, ׁשֶ ָאַמר... ְוִסּפֵ ׁשֹון ׁשֶ ַהּלָ
ְוָהַפְך  אֹותֹו,  ְמֹאד  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ְוָהָיה  'ְגַראם',  אֹוֵמר 
ָהָיה אֹוֵמר 'ְגַראם', ְוָאַמר ָלנּו  ַעְצמֹו ֵאֵלינּו ֶזה ׁשֶ
ֵאָליו,  ִנְתַקַרַבנּו  ׁשְ ְמֹאד  ָזִכינּו  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ 'ְגַראם' 
ַמה  ּבְ ַח אֹוָתנּו ְמֹאד  ּבֵ ּוְמׁשַ ק  ּוְמַחּזֵ ר  ְוָהָיה ֵמֲאׁשֶ

'ְגַראם'". ֲאִמיַרת  ּבַ ְוַהּכֹל  ָלֶזה,  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ

השיר שנכתב בחיי רבינו
כאן אנו מגיעים לחידוש מעניין שלא נודע 
עד כה: השיר הראשון )המודפס אחרון בחיי מוהר"ן( 
כתב אותו מוהרנ"ת עוד בחיי רבינו! ויתירה על 
להופיע  אמור  שהיה  באופן  נבנה  זה  שיר  כך, 
כהקדמה לספר ליקוטי מוהר"ן בדפוסו הראשון, 

וכפי שניווכח בהמשך המאמר.
האמת היא כי בעיון בתוך דברי השיר אנו 
כי  המעידים  לשונות  וכמה  כמה  מוצאים  כבר 
הוא נכתב עוד כאשר רבינו בחיים חיותו, אולם 
החדשים  הגילויים  את  נסקור  הבאות  בשורות 
והמוחלט  הברור  באופן  וקובעים  המוכיחים 
בחייו  עוד  מוהרנ"ת  ידי  על  נכתב  זה  ששיר 

רבינו. של  הקדושים 
השיר מתחיל במילים: "אדון כל הנאצלים" 
מכדי  קצרה  זו  יריעה  השיר.  של  שמו  ומכאן 
ביאורם  השיר,  מילות  עומק  כל  את  לבאר 
ופירושם, אך מכל מקום נטעום קצת ממתיקות 

העשיר. ותוכנו  מבנהו  השיר, 

השיר  שורות  כל  של  המתחילות  האותיות 
בונות ביחד את המשפט "אדונינו מורינו ורבינו 
הרב רבי נחמן בן שמחה יצ"ו נרו יאיר )זצ"ל( חזק 

חזק ונתחזק".
כתובים  אם  תמוה,  דבר  כאן  יש  לכאורה 
המילים "יצ"ו" )ישמרהו צורו ויחייהו( ו"נרו יאיר", 
הדברים  כי  מפורשות  מכך  למדים  אנו  הרי 
נכתבים בחיי רבינו, אך באותה מידה הרי בשיר 
צדיק  )זכר  "זצ"ל"  המילה  גם  מופיעה  שלפנינו 
לברכה(, כלומר שהשיר נכתב לאחר הסתלקותו, 

והרי אלו שני כתובים מרישא לסיפא המכחישים 
זה את זה.

זאת ועוד, אם נתבונן בהדפסות השיר מאז 
בעוד  שבעתיים:  תתעצם  הפליאה  היום  עד 
קיימות  "יצ"ו"  המילה  את  המרכיבות  השורות 
ועומדות, הרי השורות של המילים "נרו יאיר" 
הושמטו לגמרי, ובמקומם הוכנסו שלושה בתים 

"זצ"ל"!!! המילה  את  המרכיבות  חדשים 

 השערות
ליישוב הפליאה

במשך השנים ניסו להעלות השערות שונות 
ומשונות:

השיר  כי  השערה  שהעלו  כאלו  היו 
לפני  אך   – רבינו  הסתלקות  אחרי  אכן  נכתב 
ימים  שהאריך  שמחה  ר'  אביו  של  הסתלקותו 
'יצ"ו' היא על  וכוונת מוהרנ"ת במילה  אחריו. 
אבי רבינו, כלומר ר' שמחה יצ"ו, בעוד במילה 

רבינו. על  כוונתו   – שלאחריה  זצ"ל 
השיר  אמנם  שונה:  השערה  העלו  אחרים 
נכתב על ידי מוהרנ"ת בחיי רבינו, אך מכיוון 
ההסתלקות,  לאחר  עד  בכתובים  נשאר  שהוא 
של  הבתים  שלושת  את  בעצמו  הוא  הוסיף 

'זצ"ל'.

הגילוי המפעים
אך כל ההשערות הללו נופלות לאחר שזכינו 
לגילוי כתב היד של השיר, שלהלן נוכיח מתוכו 
כי מדובר בתוספת מאוחרת שלא נכתבה כלל 
אופן  כי  לציין  יש  לכך  בנוסף  מוהרנ"ת.  ע"י 
שונה  הללו  הבתים  בשלושת  השיר  בניין 
ואינה  מוהרנ"ת  של  סגנונו  מצורת  לחלוטין 

השיר. חלקי  שאר  של  לסגנון  כלל  דומה 
ובכן, כתב היד של השיר נמצא בבתרי כתביו 
של החסיד רבי אלטר טעפליקער במסגרת כת"י 
של הספר חיי מוהר"ן. שם מופיע השיר בגרסתו 
הראשונה והמקורית ומכיל כמה וכמה שינויים 
מגרסת השיר הנמצאת תחת ידינו עד כה )גרסת 

השיר המתוקנת מובאת כאן במלואה(.

בגרסה המקורית הזו לא נמצא שום אזכור 
השיר  מילות  רבינו,  הסתלקות  על  המרמז 

מופיעים,  אינם  "זצ"ל"  המילה  את  המרכיבות 
ומכאן ברור כשמש כי הבתים "זצ"ל" הנמצאים 
לפנינו כיום נכתבו ונוספו בידי מאן דהוא, ולא 

יותר. מאוחרת  בהדפסה  מוהרנ"ת,  ידי  על 
אם נתבונן במהדורות השונות, ניתן לשער 
במהדורה  נוספו  הללו  השיר  בתי  כי  נכונה 
הושמטו  שם  תרע"ג,  בשנת  בפולין  שהודפסה 
נכתבו  ובמקומם  יאיר',  'נרו  לראשונה המילים 
המילה  את  בתחילתם  הנושאים  השיר  בתי 
שהדפיסו  דאז  המדפיסים  הנראה  ככל  'זצ"ל'. 
את החיי מוהר"ן לא ידעו להסביר את פשרו של 
ונתעלה  עלה  כבר  שרבינו  מכיוון  יאיר'  ה'נרו 
לשמי מרום, לכן חיברו בעצמם תוספת לשיר 
זה  ששיר  בפירוש  המורה  הבית  את  והשמיטו 

רבינו. בחיי  נכתב 

השיר כהקדמה 
לליקוטי מוהר"ן

גילוי  השיר  בסוף  מוצאים  אנו  היד  בכתב 
המעתיק:  בהגהת  אלטר  רבי  כותב  וכך  נוסף, 
מורינו  אשר  הזה  השיר  מדברי  נראה  "א"ה 
מוהרנ"ת כתבו שיודפס בתחילת הספר הקדוש 

מוהר"ן". ליקוטי 
את הסיבה מדוע בסופו של דבר לא נדפס 
יודעים,  השיר בתחילת הליקוטי מוהר"ן איננו 
מוהר"ן  חיי  בספר  רק  נדפס  השיר  בפועל  אך 
שנדפס שנים רבות לאחר הסתלקות מוהרנ"ת.

נכתב  שהשיר  אלטר  ר'  כתב  מה  סמך  על 
כהקדמה לליקוטי מוהר"ן? זאת נוכל לדעת רק 
כאשר נעיין בתוך דברי השיר, ובדרך אגב נברר 

ביתר שאת כי השיר נכתב בחיי רבינו.
רבי  של  היד  שכתב  לאחר  כי  היא  האמת 
להכביר  צורך  אין  שוב  לפנינו,  נמצא  אלטר 
על  נכתב  זה  ששיר  כך  על  נוספות  בראיות 
את  נחמיץ  לא  אך  רבינו,  בחיי  מוהרנ"ת  ידי 
והנורא:  ההזדמנות לעיין קצת בתוכנו הקדוש 
המתחיל  הראשון  הבית  של  בסיומו  כבר 
"ומפיהם אנו חיים  כך:  כתוב  'אדונינו'  במילה 
כלומר,  ובטירותם",  בחצריהם  הבאים  אשרי   –
שעודנו  צדיק  על  ומשורר  מתייחס  מוהרנ"ת 
פניו  ולהקביל  לבוא  אפשרות  בחיים, שקיימת 

ובטירתו. בחצרו 
גם בהמשך דבריו הוא ממשיך להתבטא על 
אותו ענין "ואנחנו לא נדע מה נעשה ומה נעבוד 
עד בואנו שמה – אל צדיקי הדור האמיתיים הם 

יורנו הדרך ונלך בנתיבותם".
הבא  בקטע  הרי  כאן,  עד  שהסתפק  מי  גם 
ספק  ללא  ניווכח  וגם  לעין-כל,  הדבר  מבואר 
כי השיר היה מיועד כהקדמה לליקוטי מוהר"ן:

אנשיו  אשרי  פיו  במענה  לאיש  שמחה 
חכמתו/ את  לשמוע  לפניו  העומדים 

מה טוב ומה יפה – אוזן שומעת תוכחת מוסר 
בעוצם  המדבר  מפי  הדיבור  לקבל  פה,  אל  פה 

קדושתו/
להשומע  הרב  מפי  השומע  שבין  חילוק 
 – הבאים  במאמרים  יבואר  בספר,  ומעיין 

בגבורתו/  השמש  כצאת  עינים  המאירים 
אל  לבו  ישים   – לה'  ידיו  למלאות  החפץ 
עיניו  יפתחו  הזה,  בספר  הנאמרים  הדברים 

לעבודתו/ לבו  ויתלהב 
הנאמרים  "הדברים  על  מדבר  מוהרנ"ת 
הבאים",  "במאמרים  ביאורים  על  הזה",  בספר 
י"ט  בתורה  רבינו  דברי  את  שוזר  הוא  כאשר 
הקיימת  האפשרות  את  ומדגיש  השיר  בתוך 
עדיין לבוא ולשמוע את דברי התורה של הספר 
ללימוד  שמיעה  בין  החילוק  פה,  אל  פה  הזה 

בספר.
שתי  ומובנים  מודגשים  דבריו  שבתוך  הרי 
נכתב  זה  ששיר  למעלה,  המוזכרות  הנקודות 
לספר  כהקדמה  מיועד  היה  הוא  וכי  בחייו 

מוהר"ן. ליקוטי 

השיר השני – געגועים 
אחר ההסתלקות

השיר השני כתב מוהרנ"ת אחרי הסתלקות 
רבינו והוא מלא געגועים וערגה לימים שבהם 
ולקבל  רבו,  פני  את  ולקבל  לחון  היה  יכול 
ולשמוע מאתו תורה שיחה ועצה. בשיר השני 
מוהרנ"ת  של  בליבו  העצום  הכאב  ועולה  צף 
הסתלקות  לאחר  שנוצר  העצום  החלל  אחרי 
החסד  רוב  את  שם  מזכיר  ומאידך,  רבינו. 
ויום  יום  בכל  זכה  הוא  לה  העצומה  והטובה 

הקדוש. האילן  בצל  לחסות  שזכה 
שיר זה נדפס גם הוא בחיי מוהר"ן בדפוס 
הראשון בשנת תרל"ד, מיד מאחורי שער הספר 
בחלקו הראשון עוד לפני הקדמת הספר. השיר 
מובא כאן במלואו מתוך ההדפסה ההיסטורית 
הזו שהודפסה ע"י שר התורה הרב מטשעהרין 

זצ"ל.
הקדוש  רבינו  של  שמו  על  בנוי  זה  שיר 
וכופל כמה פעמים את שמו  וחוזר  ושם אביו, 
במהלך השיר, ובסופו חותם 'זכר צדיק לברכה' 
ומכאן אנו יודעים בוודאות כי הוא נכתב לאחר 
הסתלקותו. בסוף השיר חותם מוהרנ"ת בשמו 

'נתן' משולב בתוך בתי השיר. 
הללו,  השירים  שני  אודות  נרחיב  הבא  במאמר  )אי"ה 

הנוספים  השירים  שלושת  אודות  חדשים  גילויים  ונוסיף 

ותוכנם(.

הפותחות מרכיבות את המילה "זצ"ל"בו מופיע שלושת הבתים אשר האותיות המשך שיר ידידות כפי שהודפס בשנת תרע"ג 

הסתלקות רבינו הק' שכתב מוהרנ"ת לאחר שיר ידידות "נופת תטופנה" 
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ואז 
לפתע 
פרץ רבי 
שמואל 
שפירא 
בבכי 
מר...

מסמך מרטיט המתפרסם 
לראשונה, ממפגש נרגש 

מרעיד לב, בפרבר שבניו יורק 
רבתי, בין הרה"צ ר' צבי יוסף 

)הרשל( וואסילסקי זצ"ל 
והחסיד הגדול רבי שמואל 

שפירא זצ"ל, שהתרחש 
בשנת תש"ל בעת שגלה 

לאמריקה לצורך השגת אשרת 
נסיעה לציון הקדוש � ממה 

ששמענו מפי בנו יקירו הגה"ח 
ר' אברהם משה וואסילסקי 
שליט"א ששמעה מפי אביו 

זצ"ל בכמה הזדמנויות
�

מוגש לכבוד יומא דהילולא 
של החסיד המופלא רבי 

שמואל שפירא זצ"ל, החל 
בכ"א ניסן - שביעי של פסח

רבי שמואל שפירארבי הערשל וואסילסקי
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בין י שררה  שנים  ארוכת  אמיצה  דידות 
רבי  הנודע  החסיד  פעלים  ורב  חי  האיש 
החסיד  לבין  זצ"ל  וואסילסקי  הרשל 
שפירא  שמואל  רבי  והמופלג  המופלא 
נקשרה  לאוזניו  שמעו  שבא  מיום  זצ"ל, 
נפשו בנפשו. תואר דמות דיוקנו של רבי שמואל 
ז"ל ושגב עבודתו יחד עם שפלות רוחו תמימותו 
באור  שיור  ללא  ודבקותו  המופלגת  וצניעותו 
הטהור  בלבו  שביתה  קנו  האמת  של  האורות 
ביטול  כולו  כל  היה  שכנודע  ז"ל,  הרשל  ר'  של 
באור  לדבקים  ובפרט  באמת,  ה'  ליראי  והכנעה 
ואהבה  יסוד העולם אליהם רחש הערכה  הצדיק 

שיעור. לאין 

ההתקשרות ביניהם עוד גדלה עצמה והתהדקה 
לעת שנתראו יחדיו בביקוריו התכופים של רבי 
הרשל ז"ל בארץ הקודש. וכמים פנים אל פנים לא 
זז רבי שמואל ז"ל מלחבבו כרום ערכו ולהוקירו 
וחסדיו העצומים לרומם קרן  על רוב מפעלותיו 
הצדיק לקומם בית על שמו וזכרו ולחזק ולאמץ 

את אנשיו הנקראים על שמו הקדוש. 

•
ויהי היום והקול נשמע כי הנה החסיד הגדול 
רבי שמואל שפירא עושה את דרכו אל אמריקה 
עבור השגת אשרת כניסה לציון הקדוש באומן.

התקשו  היקרים  ציון  מבני  וטובים  רבים 
מלהאמין  נמנע  לבם  הזאת.  השמועה  את  לעכל 
שאותו צדיק רבי שמואל שפירא שנתקדש בעשר 
דעת  ועל  דעתו  על  עמדו  מיום  אשר  קדושות, 
לסתום  ושיחה  וזעקה  בתפילה  ויגע  עמל  רבינו 
עיניו לגמרי מחיזו דהאי עלמא, האם יתכן הדבר 
שרגליו הקדושות תדרוכנה על אדמת "א טריפה 

מדינה".

אכן מי שהיה קרוב לרוחו ולנפשו והכיר את 
עוצם התקשרות נשמתו לאור העליון המאיר בכל 
העולמות, ידע נאמנה שרבי שמואל יעשה ויפקיר 
הכל כדי לזכות לבוא ולהשתטח על הציון הקדוש. 
למרות פרישותו העצומה וקניני הקדושה שרכש 
גופו  חולשת  ולמרות  הפוגה,  ללא  ובדמע  בבכי 
ונהרות  ימים  יעבור  הוא  הדרכים  טלטול  וקושי 
לזכות לחון את עפר חלקת מחוקק מקום גניזת 

עצמות תיקון ותקוות כל הדורות. 

הם הרי היו עדים לשאגותיו של רבי שמואל 
בשדות וביערות ובציוני הקודש ובפרט אצל ציון 
בהגיעו  בשנים  עשרות  עשרות  איך  הרשב"י, 
נעוף  ציון  "בשערי  ציון  השערי  של  להמילים 
כיונים" היה יכול להשתפך בערגה שעות וזמנים 

ארוכים.

קנין  בשטר  מכר  כאשר  נוכחים  היו  הרי  הם 
עבור  הבא  בעולם  חלקו  את  עדים  ובחתימת 
שבאהבת  ידעו  הם  אחת,  הכללי  תיקון  אמירת 
השנה  בראש  ימיו  ובערוב  היום.  כל  שגה  הציון 
האחרון לימי חייו, כבר זכו הכל לחזות בהשתאות 
כאשר  הקדוש,  לציון  התקשרותו  נפלאות  את 
רוח  עוד  וכל  מנגד  עצמו  והשליך  נפשו  מסר 
נשמת חיים באפיו טלטל את גופו הטהור השבור 

הק'. הציון  על  להשתטח  לזכות  והרצוץ, 

•

רבי שמואל מגיע לאמריקא ושם הוא 'הוחבא' 
בדירה באחד מפרברי העיר ניו יורק רבתי, הרחק 
שדאגו  והמסורים  היקרים  מארחיו  רואים.  מעין 
לצרכיו וטיפלו עבורו בכל סידורי השגת האשרה 
יהין  לבל  מועד  מבעוד  אותו  הזהירו  הנכספת, 
שבניו  החסידיות  בשכונות  ולהתארח  להתאכסן 
וויליאמסבורג  שכונת  בקרבת  לא  ובפרט  יורק 
החסידית. "המונים יצבאו על פתח האכסניה עם 
ל'מפורסם'  תהפוך  ובן-לילה  וקוויטלך  פדיונות 

באוזניו. של ממש" התריעו 

את ר' שמואל שכל מהותו והרגשתו העצמית 
היה  לא  נמאס"  בעיניו  'נבזה  בבחינת  היתה 
ללא  דעתם  את  קיבל  הוא  רבות,  לשכנע  צריך 
של  ורבב  ריח  מכל  נמלט  ימיו  כל  הרי  עוררים, 
פרסום כבורח מפני ארי טורף. וכך מלבד ליציאה 
חפוזה בעלות השחר לטבילה במקוה וגיחה קצרה 
לשמיעת קדיש וקדושה במנין לא בא במגע עם 
ועוסק  ולילה  יומם  בחדרו  היה  יושב  הבריות. 
קונו. לבין  בינו  ושיחה  ותפילה  בתורה  כהרגלו 

הרשל  ר'  לו  מתהלך  ובוויליאמסבורג 
ומחשבותיו מתרוצצות הילך והילך, מעיו הומים 
מופלא  צדיק  כזאת?  היתכן  נחמץ,  ולבו  בקרבו 
שכזה שוכן בקרבנו ובא בגבולנו ואין אנו זוכים 
להינות מקרבתו, אחד ומיוחד מבני החבורה אשר 
ונראה  סמוך  חונה  בו  מתפאר  הק'  רבינו  שם 
שיחתו  נועם  את  לשמוע  מאתנו  ונמנע  למחננו 
זאת  חייב  היה  הוא  פניו.  אור  מזיו  ולהתבסם 
המקורבים.  התלמידים  עבור  וביותר  עצמו  לו 
עתה  נקראת  יום  בכל  מצויה  שאינה  הזדמנות 
לפניו לתת להם ציור חי של חסיד ברסלב איש 
כשר באמת שאין לו בעולמו אלא דבקות גמורה 
בפשיטות  עצותיו  בדרכי  והליכה  הק'  ברבינו 
בתכלית. גמור  וביטול  שפלות  מתוך  ותמימות 

במידת התפארת, מחד  כלול  ר' הרשל שהיה 
רך הוא כקנה ובמציאותו בטל ומבוטל לפני כל 
נברא, אבל מאידך עקשן גדול בעבודת ה', ולבו 

הק'.  רבינו  לענין  ונוגע  ששייך  דבר  בכל  אמיץ 
הוא לא יוותר, ויתראה עם רבי שמואל ויהי מה. 
הוא לא יתן לו לחמוק ללא ביקור בבית מלונו.

בישיבת  ושיעוריו  לימודיו  חוק  סיום  לאחר 
ומלמד  מתיבתא  כריש  כיהן  שם  ודעת"  "תורה 
לעדרי הצאן, פנה ועשה את צעדיו אל עבר בית 

שמואל. רבי  של  ואכסנייתו  מגוריו 

מרים  ורבי שמואל  לחדר,  נכנס  ר' הרשל   ...
את עיניו הקדושות ועומד כולו מופתע, למראה 
האורח היקר והאהוב, הוא לא ציפה כלל שמישהו 
אורו  עיניו  לבקרו.  מאמץ  ויעשה  לאתרו  יטרח 
ודורש  מיודעו  עם  להיפגש  שמחה  הפיקו  ופניו 
שלומו זה רבות בשנים, זה המתדבק במידת קונו 
והוא טוב ומטיב לכל בכל העיתים והזמנים. ביני 
לביני חלף במקום מקורבו של ר' הרשל משכבר 
שליט"א,  ווינשטוק  אריה  ר'  הרה"ח  הימים, 

לביקור אצל שאר בשרו. הוא  שהצטרף אף 

אחרי דרישת שלומים עבר ר' הרשל לדבר על 
הנושא הבוער בעצמותיו, הוא פונה אליו ביראת 
המדרש  בית  את  ולפקוד  לבוא  ומזמינו  כבוד 
הנעורים.  בני  עם  הק'  מרבינו  ולשוחח  ולדבר 
משלה,  עפר  לה  אין  רוחו  ששפלות  שמואל,  ר' 
ומעולם לא פצה את פיו ולא ראה את עצמו ראוי 
לדבר ברבים לפני אחרים, ביטל את הרעיון מכל 
וכל הוא איננו מסוגל לכך, ואמנם ר' הרשל לא 
וכאן  ותחנונים,  חן  בדברי  בו  מלהפציר  הרפה 
הוא  לרגע,  הדבר  את  להכיל  ר' שמואל  יכל  לא 
פורץ בבכי מר כשכל  ולפתע החל  דומיה  נאלם 
גופו מרטט: "זאלסט וויסען איך בין א זינדיגער 
גיבורין  בין  איך  וואס  מינוט  די  זייט  מענטש 
כי  לך  ]="דע  תיקון"  א  דארף  איך  און  גיווארן 
חוטא אנוכי מיום היוולדי ואני צריך תיקון" - - -[

ונרעד  נרעש  הרשל  ר'  עמד  אחדים  לרגעים 
הוא  לא  אבל  הרחום  ללבו  נגע  בכיו  מהמעמד, 
'חטאים  איזה  על  היטב  ידע  הוא  להרפות,  חשב 
ופשעים' מתוודה ר' שמואל, הוא היה נחוש בדעתו 

שאדרבא גברא רבא כדוגמתו יכול להשפיע את 
והשיב  עוז  אזר  הוא  מכל,  יותר  הק'  רבינו  אור 
לא  אותנו  מכבודכם,  במחילה  שמואל,  "רבי  לו: 
מעניין כלל חטאיך ופשעיך, אנחנו רוצים לשמוע 

הקדוש".  מהרבי  התחזקות  דיבורי  ממכם 

דבר לא הועיל, רבי שמואל עמד בסירובו.

ואין  לשוא,  שעמלו  לראות  שנוכח  הרשל  ר' 
את  ולשנות  שמואל  ר'  את  להניע  שיואיל  דבר 
דעתו, בנסיון אחרון לשנות את דעתו פנה אליו 
מנהמת לבו: 'רבי שמואל יש לכם שליחות גדולה 
פה,  הק'  רבינו  אור  את  להאיר  באמריקה  כאן 
ויתכן שזה עיקר ביאתכם הנה, והרי אם חפצים 
אתם לנסוע לרבי, ואתם יודעים את גודל הענין 
ומאידך את עוצם המניעות שיש כנגד זה, בודאי 
שהנכם חפצים שהרבי יקרא אתכם אליו ויסייע 
משהוא  לעשות  מחוייבים  אתם  כן  אם  בעדכם, 
לזכות  תוכלו  ואז  ממנו..  לדבר  הרבי..  עבור 

הגדולה'.. לבכם  משאלת  את  לפועל  להוציא 

מילה  היה  לא  דומיה,  נאלם  שמואל  רבי 
לא  כי  אותו  לרצות  יכל  לא  גם  אבל  בלשונו, 

מעולם. זה  לדבר  הסכין 

לפני  לא  לשלום,  נפרדו  אלו  בדיבורים 
ידחה  שהתפשרו ביניהם שעל כל פנים הוא לא 
יחידים שיבואו לדבר ולשוחח איתו בעבודת השם 
יתברך ומרבינו הק' בשעה שבין הטבילה לתפילה.

•
יש לציין שרבי שמואל זצ"ל גם סבר כדעתו 
של רבי הרשל זצ"ל, אך תכונת נפשו גדרה בעדו. 

אולם יום אחד בשנה נפרצה המחיצה.

בההוא  בפורים.  היין  משתה  בעת  זה  היה 
הק'  רבינו  רצון  פי  על  היום  כשמצות  עידנא 
היה  ממש,  כפשוטו  הוא  לבסומי  איניש  שחייב 
וכל  כליל  מעצמו  שפירא  שמואל  רבי  שוכח 
משמיע  היה  יומא  בההוא  נפרצים.  היו  הסכרים 
את קולו חוצב להבות אש בגדולת רבינו הקדוש 

ובוויליאמסבורג מתהלך 
לו ר' הרשל ומחשבותיו 
מתרוצצות הילך והילך, 
מעיו הומים בקרבו 
ולבו נחמץ, היתכן 
כזאת? צדיק מופלא 
שכזה שוכן בקרבנו ובא 
בגבולנו ואין אנו זוכים 
להינות מקרבתו, אחד 
ומיוחד מבני החבורה 
אשר שם רבינו הק' 
מתפאר בו חונה סמוך 
ונראה למחננו ונמנע 
מאתנו לשמוע את נועם 
שיחתו ולהתבסם מזיו 
אור פניו

אתה חייב לפרסם את 
דעת רבינו בעולם, 

בוויליאמסבורג בבורו 
פארק, בכל מקום – 

בכל מקום תודיע שיש 
רבי בעולם, שיש רבי 
נחמן מברסלב, שיש 

ציונו הקדוש והנורא – 
שחסידי ברסלב יש להם 
מסירות נפש כדי להיות 

על ציונו. יש באמת 
אנשים כשרים, אכן יש 

אנשים כשרים בארץ 
ובחוץ לארץ, אבל הרי 
יש כזו חשכות בעולם 

– אלא מה? התיקון הוא 
ציון רבינו.. ציון רבינו ...

רבי שמואל שפירא בהשתטחות על הציון הק'

תמונת הפספורט של רבי שמואל

הציון הק' בשנים עברו
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ויוצאת  לוהטת  היתה  ונפשו  הקדושים  ועצותיו 
בדברו מקדושת הראש השנה שלו וציונו הקדוש.   

החסיד  הרב  שהה  תש"ל  בשנת  אדר  בחודש 
רבי שמואל צ'ציק זצ"ל באמריקא, גם כן לצורך 

באומן. הקדוש  לציון  נסיעה  השגת אשרת 

יום שושן פורים בעת שהיה רבי  ואז באותו 
החל  בירושלים,  בגילופין  זצ"ל  שפירא  שמואל 
הנמצא  צ'ציק  לרבי שמואל  פונה בשכרותו  הוא 
בריחוק אלפי פרסאות בברוקלין שבניו יורק, וכה 
)אגרת  לנצח  חקוקים  שנותרו  הדברים  נשמעים 

הפורים(:

..."דו שמואל צ'ציק, דו ביסט מחוייב מפרסם 
אין  וועלט,  דער  אויף  דעת  רבי'נס  דעם  זיין 
 – אומיטאום  פארק,  בורו  אין  וויליאמסבורג, 
דא  איז  עס  אז  זיין  מודיע  זאלסטו  אומיטאום 
רבי  א  דא  איז  עס  אז  וועלט,  דער  אויף  רבי  א 
ציון  זיין  דא  איז  עס  אז  בראסלעווער,  נחמן 
הקדוש הנורא – וואס בראסלעווער חסידים האבן 
מסירות נפש צו זיין אויף זיין ציון. עס איז טאקע 
חוץ  אין  און  ישראל  ארץ  אין  אידן  ערליכע  דא 
לארץ , אבער עס איז דאך דא אזא חשכות אויף 
דער וועלט – נאר וואס דען, דער תיקון איז דעם 

- -  - ציון  ציון.. דעם רבי'נס  רבי'נס 

דיר  האט  רבי  דער  מחוייב,  ביסטו  דאס 
געשיקט צוליב דעם אליין – דו ביסט געפארן אין 
אומן? ניין, נאך נישט, ווייל מען מיינט דו זאלסט 
זיין אז עס איז דא א רבי'נס ציון אויף  מפרסם 

רבי. דער  מיינט  דאס  וועלט.  דער 

ווילסט  "אזיי,  דיר:  פון  וויל עפעס  רבי  דער 
זעהן,  לאמיר  קום,  איז  ציון?  מיין  אויף  קומען 
'הן אמת חפצת' – אז דו ווילסט דעם אמת, דעם 
מען  אז  וואס  ציון,  רבי'נס  דעם  לאמיתו,  אמת 
וועט זיין א מת, אז מען וועט ליגן מיט די פיס 
צום טיר, וועט דאס זיין דער תיקון, דער רבי'נס 
ציון – ווילסט דאס? איז זייער גוט, זייער גוט אז 
דו ווילסט דאס, איך בין מסכים צו דיר... אבער 
דארפסט דאס מפרסם זיין פאר אנדערע אויך"...

]= אתה שמואל צ'צ'יק. אתה חייב לפרסם את 
דעת רבינו בעולם, בוויליאמסבורג בבורו פארק, 
בכל מקום – בכל מקום תודיע שיש רבי בעולם, 
הקדוש  ציונו  שיש  מברסלב,  נחמן  רבי  שיש 
והנורא – שחסידי ברסלב יש להם מסירות נפש 
יש באמת אנשים כשרים,  ציונו.  להיות על  כדי 
אכן יש אנשים כשרים בארץ ובחוץ לארץ, אבל 
התיקון  מה?  אלא   – בעולם  כזו חשכות  יש  הרי 

הוא ציון רבינו.. ציון רבינו - - - 

למען  רק  אותך  שלח  רבינו  מחוייב,  אתה 
בגלל  ולמה,  לא,  עוד  לא,  לאומאן?  נסעת   – זה 
בעולם,  רבי  שיש  תפרסם  שאתה  שמתכוונים 
שתודיע שיש ציון רבינו בעולם. זה רבינו מתכוון.

רוצה  אתה  "כך,  ממך:  משהו  רוצה  רבינו 
'הן  נראה.  בא  תבוא,  אז  שלי?  הציון  על  לבוא 
את  האמת,  את  רוצה  אתה  אם   – חפצת'  אמת 
האמת לאמיתו, את ציון רבינו, שכשנהיה מתים – 
כשנשכב עם הרגליים אל הדלת זה יהיה התיקון, 
הציון של רבינו - אז אתה רוצה את זה? טוב מאד, 
טוב מאד שאתה רוצה, אני מסכים אתך... אבל, 

גם לאחרים"[.  זאת  צריך לפרסם  אתה 

להתחיל לחדש ימינו 
ללכת מחדש בדרכי 

ועצות רבינו הק' 
לטוב לנו כל הימים

מופלא היה ר' הרשל בקיום המעלה של "ואת יראי ה' יכבד" בכל לבו ובכל 
נפשו, ואמנם הוא התאמץ לקיים זאת גם בממון וריצה וטירחא עבורם. זכות גדולה 
היתה עבורו לתמוך ולהחזיק ביד גדולי וזקני החסידים בנתינה מיוחדת, ביניהם 

היה החסיד המופלא רבי שמואל שפירא ז"ל.

על אף שהיה רבי שמואל מתקשה וממעט בכתיבה, הרי שמתוך מידת הכרת 
הטוב שהיתה טבועה בנפשו טרח לשגר לו מעת לעת אגרות תודה ושלומים, אודות 
לכך זכינו לחליפת מכתבים מופלאה, שמבין אותיותיה מבצבצים גדלות רוחו של 

רבי שמואל ז"ל בבחינת אנא נפשי כתבית יהבית.

לכבוד יומא דהילולא של רבי שמואל שפירא זצ"ל, בשביעי של פסח, ניאות 
הרה"ח ר' אברהם משה וואסילסקי שליט"א לפרסם את אחת האגרות ששיגר רבי 

שמואל זצ"ל לאביו הגדול ר' הרשל זצ"ל לקראת חג הפסח, ותשואות חן חן לו.

•
בע"ה. ד' ויקרא תש"ל ירושלים עיה"ק ת"ו.

ברכה ושלום וחיים מציון הר הקודש וירושלם

לכבוד ידיד ה' וידיד נפשי אוהב ורודף צדקה 
וחסד

רב פעלים הרה"ח ר' צבי יוסף שליט"א.

את  לנכון  קיבלתי  כי  להודיעו  הנני  אחדשת"ה 
האלף לירות עבור הדירה לבני ר"נ נ"י, גם הפיקדון 
וישלם  לכת"ר,  תודות  ורב  ת"ל,  בשלמות  לידי  בא 
ותהי משכורתו  מילי דמיטב  השי"ת פעלו הטוב בכל 
לו כלבבו  ויתן  גומל לאיש חסד כמפעלו  שלמה מאת 
נחת(  )אידישען  נחת  רוב  לרוות  ויזכה  ימלא  עצתו  וכל 

שיחי'. היקרים  מיו"ח 

והשי"ת יזכנו לשמחת פורים הבעל"ט, ונזכה לעשות 
הם  התחלות  כל  עכשיו  כי  הזה  מפורים  חדשה  התחלה 
מפורים להתחיל לחדש ימינו ללכת מחדש בדרכי ועצות 
רבינו הק' לטוב לנו כל הימים, והרחמן הוא יעשה לנו נסים 
ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ועי"ז 

חמץ  ממשהו  להזהר  הק'  הפסח  חג  לקדושת  נזכה 
כראוי,  בשלמות  פסח  של  המצוות  כל  ולקיים  בפסח 

צדקנו  משיח  ע"י  להגאל  עתידין  ובניסן  נגאלו  ובניסן 
בב"א, ונזכה לעלות ולראות בבית בחירתינו ולאכול שם מן 

בב"א. הפסחים  ומן  הזבחים 

הכ"ד הדוש"ת באהבה ובכבוד

שמואל שפירא

פרסום 
ראשון
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""
"

"

"
שראו
את העיניים

העיניים
ָוואויל דיא אויִגין ָוואס ָהאבין גיֶזעְהן דעם ֶרעבין'ס אוְיִגין, און ָוואויל   דיא אוְיִגין ָוואס ֶזעְהן דיא אויִגין ]ַאשֵרי ָהֵעיַנִים שָראו ֶאת ָהֵעיַנִים של ַרבינו ְוַאשֵרי ָהֵעיַנִים שרוִאים ֶאת ָהֵעיַנִים ָהֵאלו[ )מוהרנ"ת(

רבי שמואל שפירא לימד איך 
ללכת עם האמת והפשיטות 

של רבינו כל החיים
השראה  רבת  שיחה 
משה  ר'  הרה"ח  עם 
שליט"א  רוזן  יעקב 
מיקירי חסידי ברסלב 
מאנסי  שבעיר 
הברית,  שבארצות 
ספרי  אור  וממפיצי 

ותלמידיו  הק'  רבינו 

תבל ברחבי 

על  בערגה  המספר 

של  חייו  אורחות 

רבי  הגדול  המאור 

שמואל שפירא זצ"ל, 

את  הפליא  אשר 
בקדושתו  דורו  בני 
בנעימות  המופלגת 
במידותיו  עבודתו 
וביותר  הנאצלות 
ושפלות  חן  בענוות 
והתקשרותו  רוחו 

הק'   לרבינו  העזה 
הפשטות  האמת  על 
שעטפה  והצניעות 
החסידים  זקני  את 
האחרון   שבדור 
הטובה  הנקודה  ועל 
הנמצאת  היחודית 

בכל אחד ואחד מאנשי 

המקבלים  הצדיק 

זה  ומאירים  מאתו 

ואחווה באהבה  לזה 

יומא  לכבוד  מוגש   

החסיד  של  דהילולא 

המופלא והמופלג רבי 

שמואל שפירא זצ"ל, 

החל ביום שביעי של 

פסח, יסוד שבחסד  

באזני  תספר  למען 

בנך ובך בנך
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רוזן ר'  יעקב  משה 
אמריקאי  נער  היה 
צעיר, בן למשפחה 
ממנהטן.  מודרנית 
לראשונה  כשהכיר 
סייד'  ב'איסט  ברסלב  חסידי  את 
של אז, הם היו בודדים, אבל הוא 
נמשך אחריהם ומאז לא עזב אותם. 
כשלמד בישיבת 'תורה ודעת' הכיר 

את ר' הרשל וואסילסקי ז"ל, שקירב 
מאד. אותו 

בהמשך, כשהוא בן שש עשרה בלבד, 
נסע לארץ לבדו כדי ללמוד בישיבת מיר, 

בירושלים  לפני למעלה מחמישים שנה.  וזאת 
התגוררו אז זקני חסידי ברסלב של הדור הקודם. 
הייתה  שנים  אותן  של  ברסלב  שחסידות  אף 
שהמחישו  דמויות  מנתה  היא  ידועה,  ולא  קטנה 
הרבי  של  תלמידיו  נראים  איך  בהליכותיהם 
הגדול. במשך השנים שבהן למד בארץ, ר' משה 
יעקב ספג אל תוכו שעות רבות של התבוננות, 
הלום. ועד  מאז  אותו  שמלוות  ושיחות  דיבורים 

מונסי  תושבי  בארה"ב.  מתגורר  הוא  כיום 
הוותיקים מכירים את חנות הספרים הביתית שלו, 
מפעל הפצה פרטי של ספרי ברסלב שהוא מפעיל 

מביתו באחד הרחובות השקטים של העיירה.

בשיחה עם 'אבקשה' הוא מתאר את הפשטות 
בדור  ברסלב  חסידי  את  שאפיינו  וההתבטלות 
הקודם, ומקדיש פרק מיוחד לדמותו של הרה"ח 

ז"ל. ר' שמואל שפירא 

בראשית הדברים מובאת התנצלות והבהרה כי 
ייתכנו אי-דיוקים בתוכן או בניסוח בשל העובדה 

שהשיחה נערכה מחדש לטובת שטף הקריאה.

•
אחרי  יורק  בניו  שהתגוררו  ברסלב  חסידי 
המלחמה, מספר ר' משה יעקב, היו בודדים ממש.

"בית הכנסת היחיד של ברסלב באמריקה היה 
הכנסת  בית  כשנפתח  גדלתי.  שם  סייד,  באיסט 
מהאיסט  המתפללים  על  השפעתי  פארק  בבורו 
סייד שלפחות בראש השנה יבואו להתפלל בבורו 
פארק, כיון שרוב החסידים התגוררו שם באותן 
של  הראשי  הכנסת  לבית  הפך  הוא  מאז  שנים. 

בארה"ב. ברסלב 

איך מגיע ילד אמריקאי לברסלב?"
הרשל  ר'  היה  לברסלב  אותי  שקירב  "מי 
תורה  בישיבת  ר"מ  היה  הוא  ז"ל.  וואסילסקי 
ודעת, שם למדתי בצעירותי. ממנו למדתי הרבה.

רבי  אצל  הרשל  ר'  עם  יחד  הייתי  אגב, 
הרבי מסאטמר, כאשר בא לבקש ממנו  יואליש, 
עזרה בהדפסת התיקון הכללי. הוא קרא לי יום 
אחד ואמר לי: בוא אתי, הולכים לסאטמאר רב. 
כשר' יואליש שמע את הבקשה שלו הוא נתן את 
יכול  הוא  אם  אותו  שאל  הרשל  ר'  הסכום.  כל 
לציין זאת בהדפסה. הרבי חייך ואמר: יש אנשים 

שלא מחזיקים מברסלב, וגם ממני הרבה 
אנשים לא מחזיקים. מה יהיה כשנהיה 

ביחד.

היית  למה  לו:  אמרתי  כשיצאנו 
מדפיס  פשוט  היית  לשאול?  צריך 

וזהו...".

•
אחרי כמה שנים ב'תורה ודעת', 
לנסוע  החליט  יעקב  משה  ר' 
הסיבות  כשאחת  בארץ,  ללמוד 
רצונו  הייתה  לכך  המרכזיות 
להכיר מקרוב את חסידי ברסלב 
התגוררו  שרובם  הוותיקים 
תקופה.  באותה  בירושלים 
ישיבת  הייתה  שנבחרה  הישיבה 
סמיכותה  בשל  גם  בירושלים,  מיר 
ל'שוהל' במאה שערים, וגם משום שבאותם ימים 
בחורים  של  יחסית  גדולה  קבוצה  בה  התרכזה 

מאנ"ש.

"בישיבת מיר באותה תקופה, בשנים תשי"ט-
תש"ך והלאה, היו הרבה בחורים חסידי ברסלב. 
עד כדי כך שמישהו עקץ פעם את ראש הישיבה 
ואמר לו שעליו להחליף את השלט שעל הפתח 
ל'ישיבת ברסלב', במקום 'ישיבת מיר'.. זה קרה 
לאחר שישיבת ברסלב בבני ברק נסגרה לתקופה 
וכו'.  שונים  דעות  מחילוקי  כתוצאה  מסוימת, 
משה  ר'  במיר.  ללמוד  עברו  מהבחורים  רבים 
היה  כבר  הוא  בזמני  למד שם.  גם  למשל  קרמר 
אברך בישיבה. הוא נהג לשבת כל אחר הצהריים 

תורה. חידושי  ולכתוב 

הייתי בן שש עשרה כשהגעתי לארץ ישראל. 
בשדה התעופה בלוד חיכה לי חבר בשם ר' נפתלי 
רייכמאן ז"ל, שגם הוא למד אז במיר והיה אמור 
להדריך אותי בבואי לישיבה. כשהגענו לירושלים, 
בשעת לילה מאוחרת, הוא אמר לי: משה יענקל, 
בוא  לישיבה,  נכנס  לפני שאתה  מה,  יודע  אתה 

נלך קודם ל'שוהל' של ברסלב.

עשירית  בערך  היה  ה'שוהל'  שנים  באותן 
עם  נשים  עזרת  הייתה  בפנים  היום.  מגודלו 
למטה,  מהכניסה  להגיע  נהגו  הנשים  מחיצה. 
מהרחוב הצדדי. באותו רחוב היה גר ר' שמואל 

שפירא.

הגענו ל'שוהל' בשעה מאוחרת בלילה. המקום 
אבל   - דלק  עוד  תמיד'  ה'נר  רק   - חשוך  היה 
הכנסת של  בית  נראה  איך  מבט  לחטוף  יכולתי 
חשוב  מאורע  היה  זה  שערים.  במאה  ברסלב 

עבורי.

פתאום שמעתי מין קול דממה דקה. התחלתי 
מגיע.  הוא  מאין  לראות  כדי  סביבי  להסתכל 
שאלתי את ר' נפתלי: מה זה? הוא חייך. הוא פתח 
את הדלת שהייתה במחיצה, ושם ישב ר' שמואל 
כי  ואמר בעל פה,  ישב  וערך תיקון חצות. הוא 
נהג  הוא  חלשה.  הייתה  שלו  הראייה  ימיו  בסוף 
לומר דברים רבים בעל פה. כשהיה צריך לקרוא 
בתוך  פניו  את  לנעוץ  ממש  צריך  היה  משהו 
הספר. כך הכרתי את ר' שמואל בפעם הראשונה.

שתדע  רוצה  אני  שמואל,  ר'  על  כשמדברים 
קדוש,  כאיש  בציבור  ידוע  שמואל  ר'  משהו. 

שומר עיניו וכו', וכמובן אלה דברים לא פשוטים. 
דומני שר' איסר זלמן אמר ששליש העולם עומד 
על שמירת העיניים שלו. שבחים גדולים. הבית 
העריך  דגול,  מנהיג  שהיה  מגור,  הרבי  ישראל, 
לשלוח  שנהג  כך  כדי  עד  שמואל  ר'  את  מאד 
שמואל  שלר'  למרות  וזאת  'קוויטלאך',  לו 
הייתה ביקורת על כך שבגור שינו כמה ממנהגי 
ירושלים, כגון בענייני לבוש וכדומה. אבל הרבי 
מאד מאד העריך אותו. חתנו ר' יהודה לייב נהג 
או  יד  הרע  ליצר  יהודים שהורידו  יש  לי:  לומר 
רגל. אבל השווער שלי הוריד לו את הראש. אגב, 
מאנשים.  התפעל  לא  כידוע  צ'צ'יק  שמואל  ר' 
נהג  הוא  מיוחד.  כבוד  לו  היה  שמואל  לר'  אבל 
לשאול אותו כל דבר. לאחרים לא הייתה השפעה 
עליו - הוא היה ת"ח מופלג אבל מאד עצמאי - 
אבל לר' שמואל הייתה דעה בשבילו. הוא היחיד 

אתו. מתייעץ  שהיה 

ובכן, הציבור הכיר את ר' שמואל כאיש קדוש, 
אבל לא יודעים את המעלות האחרות שהיו לו. 
הוא היה תלמיד חכם מופלג, מדקדק מאד בהלכה, 
כל סעיף קטן בשולחן ערוך, כל הלכה. ולא רק 
זאת, אלא גם המידות שלו היו מיוחדות. לא רק 
בקדושה. הוא דיבר לילד הקטן ביותר בדרך ארץ 
ובביטול. לא הרגישו שמדברים עם איזה מישהו 
לעסוק  שלמים  לילות  יכול  היה  הוא  חשוב. 
בעבודת ה', ומעולם לא הרגיש שמישהו חייב לו 
משהו. לא החזיק טיבותא לנפשיה. הוא היה כל 

כך עובד על מידותיו. היה גם אדם מסודר.

הוא   - בהלכה  לבקיאות  בנוגע  אגב, 
עסק.  ממנו  שיעשו  רצה  לא  מעולם 
אבל המשפחה ידעה שאפשר לשאול 
הרבה  גם  לו  היו  בהלכה.  אותו 
שיעורים בגמרא. היו כאלה שנעשו 
עובדים אבל לא למדו הרבה, אלא 
ה'. הלוואי  היום בעבודת  בילו את 
אבל  זאת,  עושים  היינו  שאנו 
על  לעורר  נהג  שמואל  ר'  למעשה, 
נופל,  כשאדם  כי  הלימוד.  חשיבות 

זה מה שמחזק אותו. היו לו שיעורים 
מסכתות  שתי  למד  הוא  יום.  כל 

במקביל, ולמד את כל הש"ס כסדר. הוא 
למד הרבה, ידע הרבה, אבל היה נחבא אל 

הכלים.

גמרא  דפי  כמה  למד  יצחק  לוי  ר'  גם  אגב, 
או שנתיים  ידע ש"ס. פעם בשנה  הוא  יום.  כל 
בכמה  ופעם  וזוהר,  ש"ס  לסיים  נהג  כמדומני 
שנים שולחן ערוך. מידי שבת היה מסיים ללמוד 

שבוע. אותו  של  הזוהר  את 

ר' " עם  שלך  הקשר  התחיל  כיצד 
שמואל?

ר' שמואל מאד קירב את הבחורים האמריקאים 
שבאו לארץ. זה מאד מעניין. הוא הרי שנא את 
אמריקה. נהג לקרוא לה 'עמא ריקא'. מאד זלזל 
בה. הוא לא יכל לסבול את הרדיפה אחרי עולם 
הוא  באמריקה,  שהיה  בתקופה  גם  וכו'.  הזה 

כמעט לא פתח את העיניים והתחבא מכולם. היו 
צריכים להסיע אותו ממקום למקום. אבל בחורים 

אמריקאים שכבר הגיעו לארץ הוא קירב מאד.

מה לדעתך הייתה הסיבה לכך?"
הכרתי  אני  דוגמה.  אתן  משהו.  להבין  צריך 
גדול.  קנאי  הרי  היה  הוא  בלוי.  עמרם  ר'  את 
פעם באו אליו הביתה וראו כמה מראשי הציונים 
הוא  הייתכן?  אותו:  שאל  מישהו  אצלו.  יושבים 
ענה: כשמישהו בא אליי ומראה הכנעה, אני צריך 
אליי  בא  שהוא  העובדה  בעצם  אדם.  בן  להיות 
הוא מגלה הכנעה, אז אני כבר צריך לקבל אותו.

שמגיע  אמריקאי  שבחור  הרגיש  שמואל  ר' 
אותו.  לקרב  וצריך  משהו  מחפש  שערים  למאה 
אבל את התרבות האמריקאית הוא שנא בתכלית. 
מה  כל  שנא  הוא  באנגלית:  שאומרים  כמו 

מייצגת. שאמריקה 

•
פעמים  במירון  אתו  להיות  הזכות  לי  הייתה 
לשם  לנסוע  נהג  הוא  השנה  ראש  מלבד  רבות. 
ראש  ערב  כל  כמעט  דפגרא,  יומי  בשאר  הרבה 
חודש ובשאר הזדמנויות. בחג השבועות למשל. 
אני  אם  הרצון,  ימי  ארבעים  כל  שגם  כמדומני 
יום  אחרי  עד  אלול  חודש  מראש  נכון,  זוכר 

הכיפורים.

הזוהר  עם  בציון  לשבת  נהג  הוא 
קטן  מעיין  שם  יש  אגב,  וללמוד. 
לרדת  אפשר  מגידו.  עין  שנקרא 
אליו רק עם סולם מברזל. מים קרים 
כקרח. באמצע הלילה הוא היה לוקח 

לטבול.  ויורד  'לוקס' 

כיון  הרבה.  אצלו  הייתי  במירון 
ואין  אמריקאי  בחור  שאני  שידע 
לי איפה ללון, הוא היה אומר לי 
לישון במיטה שלו. היה לו חדר 
נהגו  וחתניו  ובניו  שהוא  שם, 

למירון. כשבאו  בו  לשהות 

פעמים  להתפלל  נהג  הוא 
אהב  הוא  העמוד.  לפני  רבות 
קבלת  במירון.  בפרט  להתפלל, 

שלו. ה'דבר'  הייתה  שבת 

עניין " מכל  ברח  שהוא  ידוע  מעניין. 
ציבורי.

גם  הוא התפלל.  כן. אבל תפילות  מדיבורים 
בשוהל במאה שערים. אם כי, כפי שהוא התפלל 
שהיה  ממי  חוץ  שינוי,  שום  בו  להכיר  יכלו  לא 
הטעמה.  איזו  אנחה,  איזו  לשמוע  שיכל  'מבין', 

מכסה. זאת,  מלביש  היה  הוא 

מבוגר  היה  כבר  הוא  אותו  הכרתי  כשאני 
יחסית. מעניין הדבר שבשנות צעירותו הוא היה 

ר' לוי יצחק 
בשנותיו האחרונות 

נהג לומר לי 
שוב ושוב: משה 

יענקל, אתה יודע, 
כשמזדקנים 

צריכים להתפלל 
הרבה שלא לשגות 

בדמיונות בנוגע 
לעצמך. הוא חזר 
על כך כסדר. זה 

היה נר לרגליו. הוא 
לא שכח ולא הסיח 

דעת מכך. כשנהיים 
זקנים חושבים כבר 
שנעשו משהו, נהיו 
משהו. הבעל דבר 

מכניס דמיונות 
באדם. והוא תמיד 
גירש מעצמו את 
המחשבות הללו

הכרתי את ר' 
הירש לייב ליפל. 

כשהגעתי הוא כבר 
היה יהודי זקן, הוא 
השקיע עבודה כזו 
ב"לדוד ה' אורי", 
כעשרים דקות, 

בקולי קולות, הוא 
החזיק את הסידור 
צמוד לפנים וצעק 

בקול

רבי הירש לייב ליפל
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עושה 
עבודות 

גדולות, בעמל 
עד  ממש  א ובקולות,  צ י ש

הכרתי  כשאני  לי.  סיפרו  כך  לה'.  צעקות  דם. 
אותו הוא כבר היה מאד מיושב, מאד מחושב בכל 
דבר. לא יכלו להכיר בו שהוא אדם עם כל כך 
הרבה יגיעות. הוא היה נראה כאדם פשוט, בעל 

בית.

ראיתי פעם בשם בעל ה'חידושי הרי"ם' דבר 
נפלא. חז"ל אומרים שהלוחות הראשונים נשברו 
אחרונים,  לוחות  הצניעות.  מן  יפה  לך  אין  כי 
בצנעה,  אלא  וברקים  בקולות  ניתנו  ולא  הואיל 
היה להם קיום. שואל החידושי הרי"ם, הרי הקב"ה 
יודע שדבר שניתן בקולות וברקים אין לו קיום, 
למה אם כן לא ניתנה התורה לכתחילה בצנעה? 
והוא אומר כך: אין לך יפה מן הצניעות, זה דווקא 

הקולות. אחרי 

על ר' שמואל ראיתי זאת. הצניעות שלו הייתה 
אחרי הקולי קולות. העולם אומר הרי "אתה לא 
מספיק גדול כדי להיות עניו כל כך". לו היה מה 

להסתיר. לנו אין כל כך הרבה מה להסתיר...

זאת ממש ראיתי עליו, בסוף ימיו, הצניעות, 
כדי  שלו  בתפילה  'מבין'  להיות  צריכים  היו 
לשמוע, מי שהכיר אותו יכל לתפוס, אבל סתם 
אדם שנכנס לשוהל לא היה יכול לשמוע משהו 

שלו. בתפילה  מיוחד 

יחיד  נחבא אל הכלים  היה  לזאת הוא  מעבר 
לומר  או  בציבור  לדבר  רצה  לא  מעולם  במינו. 
אבל  דיבר,  הוא  הביתה  אליו  כשבאו  שיעור. 
בפרהסיא התחמק מכך מאד. אני זוכר שבחתונה 
של חתנו, ר' יהודה לייב פראנק, הוא למד בציבור 
את התורה של 'הניעור בלילה'. הוא קרא בפנים 
הפעם  הייתה  שזו  כמדומני  להוסיף.  בלי  כמעט 

משהו. מלמד  אותו  שראיתי  היחידה 

אגב החתונה באותן שנים, איך היא נראתה - 
בימינו לא היו יכולים לדמיין איך נראתה חתונה 
כזו - הגישו שם לחמניה עם חתיכת גפילטע פיש 
וליפתן. זהו. אבל השמחת חתן וכלה היתה עד אין 

לשער, האולם היה מלא ורקדו עד מאוחר.

•
גדולה  בידידות  היו  ר' שמואל  ביתו של  בני 
שאחרי  לרעייתי  פעם  סיפרה  הרבנית  אתנו. 

להסתגל  קושי  של  תקופה  לה  הייתה  החתונה 
להנהגות המיוחדות שלו. היא פנתה לאחד מגדולי 
מרוצה  היה  לא  גדול  אותו  להתייעץ.  ירושלים 
ביקורת.  לאות  בראשו  והניע  ששמע  מהדברים 
אבל בסוף השיחה הוא אמר לה בהתעניינות רבה: 

אותו... להכיר  רוצה  הייתי  לכאן,  אותו  שלחי 

תקופה  שהייתה  גם  לרעייתי  סיפרה  היא 
בתענית. להסתובב  נהג  שהוא 

ראשון,  דבר  דברים.  שני  הוסיפה  היא  אבל 
וביקש  בחלום  אליה  בא  לברכה  זכרונו  שאביה 
ולא  בעלה  של  בכבודו  ולהישמר  להיזהר  ממנה 
ר'   - עצמו  שהוא  שני,  דבר  בהנהגותיו.  לפגוע 

שמואל - עם המידות המיוחדות שלו, נהג לדבר 
ולומר לה: תראי, מה הוא כל העולם הזה.  אתה 
כמה זמן נהיה פה. היום אנו פה ומחר בקבר. מה 
יש לנו להיות עסוקים בענייני עולם הזה. אפשר 
הרי כל כך הרבה לקנות פה. וכך במלים טובות 

ומעודדות הוא 'קנה' אותה.

בית  לבנות  כשרוצים  מאד.  חשוב  יסוד  זה 
זה  בטובות.  אלא  ובכח  בתקיפות  הולך  לא  זה 
זה.  בדבר  בדורו  יחיד  היה  הוא  שמואל.  ר'  היה 
לשמור ולהיזהר - אפשר להיות יהודי קדוש אבל 
חלילה לא לפגוע בשני. ואם זה לא הולך בנקל 
צריך להתאמץ לסדר זאת. זה היה האיש. הייתה 
לו נעימות מיוחדת. כל דבר שעשה היה מחושב 

מאד.

אתמול,  כמו  זאת  זוכר  אני  בבוקר,  יום  בכל 
נהג  לא  והוא   - והלאה  מחצות  ער  שהיה  אחרי 
 - יום  מידי  ותיקין  אחרי  כך,  אחר  לישון  לחזור 
הוא נהג להיכנס לבית המדרש, עדיין עם טלית 
אחד  כל  עם  התפילה  אחרי  וללמוד  ותפילין, 
לפני שהלכו  רבע שעה  או  דקות  כעשר  מילדיו 
לחיידר. עם כל ילד היה לו שיעור ללמוד משהו.

עם " ללמוד  הקפיד  מוהרנ"ת  גם 
הילדים.

כן. אתה יכול להיות עובד ה' עד השמים, אבל 
את חינוך הבנים אל תזניח.

אספר לך עוד משהו. לר' שמואל יש בת שגרה 
הייתי  לעפקאוויטש.  משה  ר'  אשת  במונסי,  פה 
בשבע ברכות שלהם בירושלים. אותה בת לקתה 
בילדותה בפוליו רח"ל ולא יכלה להישאר בבית. 
היו צריכים לאשפז אותה. המקום לא היה דתי, 
אבל הטיפול היה הכרחי. ר' שמואל רעד מפחד 
הוא  עליה.  השפעה  ההוא  למקום  תהיה  שלא 
נהג להקדיש שעות ארוכות לדבר אתה באמונה 

ולבסוף הוא הצליח ביותר. ויראת שמים. 

ברגליים.  חולשה  עדיין  לה  יש  בגלל המחלה 
הרגליים  לידה  כל  שעם  אותה  הזהירו  הרופאים 
בכיסא  כבר  היא  היום  ואמנם  יותר.  נחלשות 
גלגלים. כשאמרו לה שהיא תסבול ברגליים בגלל 
הילדים, היא ענתה: אז בשביל מה באתי לעולם? 
תיחלש  שמא  פחד  שמואל  שר'  הבת  הייתה  זו 

חלילה... ברוחניות 

•
כשלמדתי במיר נהגתי להתפלל כל יום בשוהל 
)פינקל(,  יודל  לייזר  ר'  הישיבה,  לראש  כוותיקין. 
הייתה טענה כלפיי מדוע אינני מתפלל בישיבה. 
עניתי לו שאני רוצה להתפלל כוותיקין. הוא החל 
לפרט את כל שיטות הראשונים שלא פסקו כך. 
הוא  שכן.  כתוב  ערוך  בשולחן  אבל  לו:  אמרתי 

חייך ואמר: תתפלל כרצונך.

לבבי  מיוחד.  אדם  אמת.  איש  היה  הוא 
כאלה.  ישיבות  ראשי  למצוא  נדיר  בימינו  מאד. 
להישאר  בי  הפציר  הוא  לשידוכים  כשנכנסתי 
ואף  בינתיים,  להתחתן  ולא  קצת  עוד  בישיבה 
הצמיד לי את הנכד שלו, ר' אריה )שנפטר לא מזמן( 
כחברותא. הוא לא רצה שאתחתן בגיל צעיר כל 
כך. הייתי כבר בן שמונה עשרה, אבל הוא חשב 
שאני צעיר מדי ורצה שאשאר עוד קצת בישיבה.

אחרי  גם  לארץ  לבוא  המשכתי  למעשה 
לחגים  לנסוע  רבות  פעמים  נהגתי  החתונה. 
סוכות.  עד  השנה  ראש  מלפני  כבר  ולהישאר 
מלבד זאת, כיון שכל השנים הייתי מלמד בתלמוד 
תורה, אז בקיץ הרי יש כאן בין הזמנים ארוך - 
חודשיים - ובחודשיים הללו נהגתי לשהות בארץ. 
בארץ  דירה  עבורי  קנה  אף  בורשטיין  משה  ר' 
אסתייעא  לא  אבל  שם,  להתגורר  שאבוא  ורצה 

מילתא.

כשהגעתי לארץ ישראל הרגשתי שאני בעולם 
אחר. הניגוד בין אמריקה לארץ היה אז כה גדול. 
אחד  דבר  הבריאה?  היצירה?  בעולם  אני?  היכן 

היה ברור לי: אני לא בעולם העשייה. 

מה ראית אצל אנ"ש בדור הקודם?"
אתן דוגמה. הכרתי את ר' הירש לייב ליפל. 
כשהגעתי הוא כבר היה יהודי זקן. זה היה בסוף 
והוא   - אלול  בחודש  לישיבה  באתי   - הקיץ 
כעשרים  אורי",  ה'  ב"לדוד  כזו  עבודה  השקיע 
דקות, בקולי קולות, הוא החזיק את הסידור צמוד 
לפנים וצעק בקול. כשרואים לפעמים אברך צעיר 
נוהג כך זה נראה מובן, אבל יהודי מבוגר עם זקן 

לבן - זה היה חידוש מופלג.

ר' שמואל  זה שקירב את  לייב היה  ר' הירש 
בעל  היה  הוא  בכך.  גדול  חלק  לו  היה  לעבודה, 
הוא  במינו.  יחיד  ה'  ועובד  גדול.  התלהבות 
הביא לברסלב חבורה שלמה שהיה לו חלק גדול 
בהתקרבות שלהם. בסוף ימיו לא היו לו הכוחות 
הגופניים כבעבר. ר' שמואל הבחין שהוא שבור 
מכך שכבר אינו יכול לעבוד את ה' כמו פעם. הוא 
יומי  אתו שיעור  הוא קבע  אז  אותו,  לחזק  רצה 
ב'עלים לתרופה', שהוא ספר מלא התחזקות. בכל 

ללמוד  שעה  חצי  או  דקות  עשרים  הקדיש  יום 
ביחד.

•
דבר אחד ברצוני להדגיש. לא רק בנוגע אליו 
היה  בדור הקודם.  מי שהכרתי  לכל  בנוגע  אלא 
צד השווה אחד בכולם: הם היו אנשים שהרגישו 
שכל התפקיד שלהם בעולם זה לקבל מהרבי. אני 
מדבר על ר' הירש לייב ליפל, ר' אליהו חיים, ר' 
לוי יצחק, ר' אלחנן ספקטור - אצל כולם זה היה 
הצד השווה. השפלות הייתה באופן שאי אפשר 
לתאר במלים. אף אחד לא אחז את עצמו בגדר 

משפיע.

יותר מכולם. הוא ישב  ר' שמואל עוד  ואצל 
לוי  ר'  והקשיב לפני  יצחק 

ואתה  הביטול.  כל  עם  ממש,  מריה  קמי  כעבדא 
ידע  הוא  דברים?  בעצמו  ידע  לא  שהוא  חושב 
הרבה. אבל האנשים הללו רצו להתחבא מהעולם. 
רצה  לא  אחד  ואף  להיראות,  רצה  לא  אחד  אף 

כמשפיע. להיחשב 

המדבר,  שהיה  אפילו  עצמו,  יצחק  לוי  ר' 
היה  הכל   - וכו'  שיעורים  מסר  הוא   - והמעביר 
עם שפלות אמיתית. לא יכולת לכבד אותו בשום 
דבר. בסוף ימיו כשכבר היה כבד ראייה, נהגתי 
להגיע אליו הביתה. רציתי לעזור לו קצת, אבל 
ממני  תעשה  "אל  אופן.  בשום  הרשה  לא  הוא 

להסתדר". יכול  אני  רבה'לה. 

הם  כי  למה?  אמיתית.  שפלות  להם  הייתה 
החזיקו חשבון אמיתי כל הזמן. מי אני. 
קם  כן  כבר  אני  ואם  אני.  מה 

נו, אז מה. חצות, 

באו פעם לר' נפתלי 
לו  ואמרו  רייכמן 

באו פעם לר' נפתלי 
רייכמן ואמרו לו 

בקשר לאיזה עניין: 
צריכים לפעול 

בשביל העניין של 
הרבי. הוא ענה: לא, 
אתם טועים. העניין 

של הרבי עושה 
בשבילנו...

פתאום שמעתי 
מין קול דממה 
דקה. התחלתי 

להסתכל סביבי כדי 
לראות מאין הוא 

מגיע. שאלתי את 
ר' נפתלי: מה זה? 

הוא חייך. הוא פתח 
את הדלת שהייתה 
במחיצה, ושם ישב 

ר' שמואל וערך 
תיקון חצות

רבי נפתלי רייכמן

רבי שמואל שפירא בחצר הרשב"י
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בקשר לאיזה עניין: צריכים לפעול בשביל העניין 
של הרבי. הוא ענה: לא, אתם טועים. העניין של 

הרבי עושה בשבילנו...

על  להסתכל  איך  זה  נותן  שהרבי  ההשגות 
מעצמנו.  להחזיק  שנתחיל  לא  אבל  העולם. 
ולהרגיש שאני 'יש'. אני משפיע. אני כך וכך. זה 

דמיונות. ממש  הרי 

העניין  יהודים.  אותם  כל  על  שראו  מה  זה 
שלהם לא היה להיות משפיע ולהגיד לאנשים מה 
לעשות ולהנהיג וכו'. היום נהיה קצת אחרת. יש 
קצת פרסום. ייתכן שמדובר באנשים גדולים. אני 
גדולים  יהודים  גם  היו  הקודמים  אבל  יודע.  לא 
ולא הלכו בהנהגה כזו. זה טשטוש. כל העניין של 

ברסלב הוא ממש להיפך מכך.

ר' לוי יצחק בשנותיו האחרונות נהג לומר לי 
שוב ושוב: משה יענקל, אתה יודע, כשמזדקנים 
בדמיונות  לשגות  שלא  הרבה  להתפלל  צריכים 
היה  זה  כסדר.  כך  על  חזר  הוא  לעצמך.  בנוגע 
מכך.  דעת  הסיח  ולא  שכח  לא  הוא  לרגליו.  נר 
כשנהיים זקנים חושבים כבר שנעשו משהו, נהיו 
והוא  באדם.  דמיונות  מכניס  דבר  הבעל  משהו. 

הללו. המחשבות  את  מעצמו  גירש  תמיד 

הם חיו עם זה, לא להשלות את עצמם. והאמת 
הרי היא שאם אדם עושה חשבון נכון - תסתכל 
ב'צעט'ל קטן' של ר' אלימלך - אם אדם עושה רק 
מעט חשבון מה הוא עשה בעולם, כבר אי אפשר 
להתבלבל. אלא שמאבדים את החשבון. לומדים 
קצת, חושבים כבר מי יודע מה. מתפללים קצת, 

חושבים שמגיע לנו משהו. אינני יודע.

היה  וזה  הקודם,  מהדור  שלקחתי  מה  זה 
שהיה  הביטול  אצלי.  עשו  שהם  העיקרי  הרושם 
לא  כלום.  אני  לעצמם.  בנוגע  הללו  ליהודים 
התחלתי אפילו לעבוד את ה'. הם החזיקו חשבון 
עם עצמם. לא השלו את עצמם כהוא זה. וזה מאד 

עצמך. את  להשלות  קל 

עובד  אכן  שהוא  לומר  יכול  מי  אמר:  הרבי 
קלאמירשט  געדאוונט,  "קלאמירשט  השם?  את 
באמת  זה  סתם.  לא  זה  משחק(.  )בדרך  גילערנט" 
מגדיר מהו בן אדם. ר' שמואל היה דוגמה וסמל 
אסקופה  ממש  היה  הוא  שלו.  בשפלות  לכך 

הנדרסת.

אפשר למצוא גם היום אמת בברסלב."
לאלה ששותקים  פעמים  הרבה  אבל  בוודאי. 

יותר מה להציע מאלה שמדברים... יש הרבה 

שיעור  שמלמדים  בכך  רע  שום  אין  כמובן, 
להישאר.  צריכה  השפלות  אבל  ברבים. 
את  גם  ללמד  צריך  השיעור  את  וכשמלמדים 
לוי  כשר'  הדברים.  יותר משאר  ואולי  השפלות, 

יצחק דיבר שמעו את השפלות. זה היה מאד 
'גישמאק', אבל היה אפשר לראות שהוא לא 

על  דיבר  לא  מעולם  הוא  מעצמו.  מדבר 
עצמו. מכל השנים ששמעתי אותו אינני 
הוא  עצמו.  על  פעם  סיפר  שהוא  זוכר 
ר'  בן  אברהם  ר'  גם  ומבוטל.  בטל  היה 

נחמן היה כך. הוא לא הרשה בשום אופן שיעשו 
ממנו עסק. הלכו עם אמת.

שאלו פעם את הרב מבריסק למה הציונים כל 
כך מצליחים ואנו לא. הוא אמר: כי הם ניגשים 
עם  לאמת  ניגשים  אנו  אבל  אמת,  עם  לשקר 

שקר. גם לאמת צריכים לגשת עם אמת.

עצמנו.  להחיות  מה  עם  השם  ברוך  לנו  יש 
את  הרבי,  של  והשיחות  התורות  את  לנו  יש 
אבל  זה.  עם  לחיות  ממש  אפשר  הדיבורים, 

אמת. עם  לזה  לגשת  צריכים 

מה אנחנו יכולים לקחת מהסיפורים "
על הדמויות הללו?

הרבי לימד אותנו את העניין של לקבל נקודה 
מהחבר. הפשט הוא לא לחקות את השני. אינך 
השני.  כמו  הדבר  אותו  בדיוק  לעשות  מחויב 
אלא  בידם.  עלתה  ולא  שמעון  כר'  עשו  הרבה 
זה צריך לעורר את הנקודה שלך. בכל אחד יש 
שהרבי  הדוגמה  הרי  בחברו.  שאין  מה  נקודה 
מביא זה הסיפור של אביי ואבא אומנא, שאמרו 
לאביי מן השמים ש"לא מצית למעבד כעובדא 
דאבא אומנא". מה הפשט? הרי אביי ישב בבית 
רופא. אבל  היה  ואבא אומנא  היום  המדרש כל 

את הנקודה שלו אינך יכול לעשות.

לכל אחד יש נקודה מיוחדת משלו, אבל מה 
שהוא צריך לקחת מהנקודה של השני זה לעורר 
יכול להיות חידוש  את הנקודה של עצמו. הוא 
שאנחנו  מה  לעשות  צריכים  אנו  שלו.  בעניין 
יכולים לעשות. הרבי ר' זושא אמר: לא יתבעו 
אותי מדוע לא הייתי משה רבנו. אלא מדוע לא 

זושא. הייתי 

לכל אדם יש את הדבר שלו. הבעיה שאיננו 
דברים  רואים  בנו.  שיש  מה  תמיד  מחשיבים 
אצל אחרים, אבל שוכחים שגם אצלי יש נקודה. 
הנקודה  את  שנפתח  הייתה  הרבי  של  העבודה 
אצל  שרואים  ממה  להתעורר  צריך  אבל  שלנו. 

השני.

חסידי " שם  נטענו  "היום  בשיחה 
ברסלב" הרבי מביא את הגמרא "שיהיה 
של  בחלקו  בוסר  ואחד  אחד  כל  לב 

חברו".
שכל  לכך  הטעם  שזה  אומר  נתן  רבי  נכון. 
גוויל,  מוקפת  להיות  צריכה  תורה  בספר  אות 
בתוך  להיכנס  צריך  לא  שאחד  להראות 
השני. יש ששים ריבוא אותיות לתורה. 
לי יש את העניין שלי ולהוא יש את 
העניין שלו, אבל צריך להתעורר 
הנקודה  את  מנצל  שהשני  מכך 
שלו, ואם כן גם אני צריך לפתח 

את הנקודה שלי. 

הייתי יחד עם ר' 
הרשל אצל רבי 
יואליש, הרבי 

מסאטמר, כאשר 
בא לבקש ממנו 
עזרה בהדפסת 

התיקון הכללי. הוא 
קרא לי יום אחד 

ואמר לי: בוא אתי, 
הולכים לסאטמר 
רב. כשר' יואליש 
שמע את הבקשה 

שלו הוא נתן את כל 
הסכום. ר' הרשל 

שאל אותו אם הוא 
יכול לציין זאת 

בהדפסה. הרבי חייך 
ואמר: יש אנשים 

שלא מחזיקים 
מברסלב, וגם ממני 

הרבה אנשים לא 
מחזיקים. מה יהיה 

כשנהיה ביחד.

רבי יואל מסאטמאר

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ בּו ּבְ .."ַאַחר ָיׁשֻ
ּוִבְקׁשּו ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶהם 

ם" ִוד ַמְלּכָ ְוֵאת ּדָ
יו ל א ם  י כ ח מ ו  נ א ש ל  א ו ג ה ר  ב ד ב
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לילה לנו להחמיץ את הימים המאירים ח 
הללו, יומי דניסן, את חודש הגאולה 
על  מדלג  בא  זה  הנה  דודי  'קול  בו 

ההרים ומקפץ על הגבעות'.

עיצומם של הימים האלו הם מעוררים, כאשר 
כל הבריאה חוזרת ומתחדשת כבימי בראשית, 
והיא נכספת לשוב ולהיכלל ביוצרה מתוך אהבה 

ורעותא שלים.

עכשיו זה הזמן הראוי והמוכן להעיר ולעורר 
השלימה,  לגאולה  והתשוקה  האהבה  אש  את 
ולהצית את שלהבת הלב והגעגועים להתגלותו 
וביאתו של בן דוד אליו נכספת נפש כל חי כל 

הימים.

כל  התרחשו  כבר  הקיצין.  כל  כלו  כבר 
הסימנים. כל הנבואות הקודרות של חזון אחרית 
עיננו.  לנגד  לאחת  אחת  מתממשות  הימים 
ההבטחה  התגשמות  הוא  כעת  לנו  שנותר  מה 
ְּבֵני  ָיֻׁשבּו  האלוקית האחרונה )הושע ג, ה(: "ַאַחר 
ַמְלָּכם  ָּדִוד  ְוֵאת  ֱאֹלֵקיֶהם  ה'  ֶאת  ּוִבְקׁשּו  ִיְׂשָרֵאל 

ַהָּיִמים". ְּבַאֲחִרית  טּובֹו  ְוֶאל  ה'  ֶאל  ּוָפֲחדּו 

ומשען  מבטח  שום  לנו  שאין  בכך  ההכרה 
כלל, וכל תקוותינו היחידה בגשמיות ורוחניות 
היא רק בהחשת ביאת גואלינו משיחנו, הולכת 
בני  המאמינים  בלבבות  ומתאמתת  ומתבררת 
עיני  לבד  אליו  כאשר  ויותר,  יותר  המאמינים 

נשואות. הכל 

•
הטבועה  והכמיהה  דוד  לבן  הציפיה  אכן, 
של  אורו  להתגלות  חי  כל  נפש  בפנימיות 
משיח, היא כבר מושרשת ומשתלשלת מראשית 
על  מרחפת  אלקים  "ורוח  והבריאה.  המחשבה 

משיח". של  רוחו  זה   – המים  פני 

החיות  כל  נשפע  שממנה  החיים  הרוח  זה 
אחריתה.  ועד  מראשיתה  הבריאה  של  והקיום 
המחשבה  היא  דוד  בן  ביאת  המעשה  כשסוף 

תחילה.

יתברך  הוא  עוסק  הדורות  כל  לאורך  וכך 
משיח. של  אורו  והכנת  בבריאת 

לשם כך שתל עילת העילות בכל דור ודור 
נביאי אמת צדיקי עולם רועי ישראל להזריח את 
האור החדש הזה בעולמו, לגלות הסגולה לעם 
בשלימות  בכך  עסקו  ובעיקר  ובפרט  סגולה, 
נעלית יחידי הדורות מצוקי ארץ, המה היוצרים 
אורם  נטעים עם המלך במלאכתו, שכל  יושבי 
להאיר  ולכונן  להכין  נועד   תורתם  וזוהר 
ולהזריח את התנוצצות אורו של משיח, החבוי 
להון,  דאתגליא  אורייתא  ורזי  בסודות  וגנוז 

גלותא. מן  יפקון  לבד  דבזה 

לו  רואה  שעין  מי  כל  ומקשיב,  המביט  כל 
ולב שומע פועם בקרבו מבין ומשכיל שזה עיקר 

אור  של  תורתו  פנימיות  בסוד  המכוון  תכלית 
האורות הנחל נובע מקור חכמה ודרושי תלמידו 
ינ'ון' שמו. כל עסקם  הקדוש אשר לפני שמש 
בהשגת תורתם הוא לזמן ולקרב את הימים אשר 
בן ישי חי, וכפי שביאר בזאת הגה"ק רבי נחמן 

מטשהרין זי"ע בספרו "פרפראות לחכמה":

"באתי להעיר לב המעיין שישים לבו היטב 
מדברים  רוב  פי  ז"ל, שעל  הקדושים  למאמריו 
מענין עולם התיקון ומהמשכת ההנהגה שלעתיד, 
ומהגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו, וכן כל 
כיוצא בזה. כי זה כל חפצו וכל ישעו ז"ל להאיר 
האמת בעולם, ולהמשיך הארה שלימה ואמתית 
המעיין  לפני  ואסדר  שלעתיד,  ההנהגה  מעין 
בקצרה מענין המאמרים הנ"ל שעל רבה בר בר 
חנה, ומהם יראה לדוגמא לשים לבו לכל שארי 
מאמריו שסובבים והולכים גם כן על קוטב זה, 
וממי  המאמרים  נפלאות  לעומק  לבו  ישים  גם 

הוא מדבר".

לא  הזה  והנחשק  הנערב  האור  כן,  על  כי 
לא  הזאת  העליונה  הקדושה  מאיליו,  יפציע 
תתגלה באתערותא דלעילא לבד, ומלכות בית 
דוד לא תתנשא מעצמה, היא ממתינה ומייחלת 
רוחם  נפשם  להתעוררות  דלתתא,  לאיתערותא 
מטה  דרי  של  ויחידתם  חיותם  בכל  ונשמתם 
אפינו  לרוח  חי  אל  בני  ישראל  נפשות  ובפרט 
ה', רק בתשוקתם והשתוקקותם למלכם  משיח 

לציון. גואל  יבוא 

•
ומיום שזרח שמשו ונגלו ביאוריו וכלליו של 
אור הבהיר המאור הגדול רבי אברהם בר"ן זי"ע, 
ברוחו  וברורים,  כלולים  כבר  שהדברים  הרי 
וחקק  יצק  שניים,  פי  רוח  והקדושה,  הגדולה 
ויסד את היסוד המוסד בכלל התשיעי שבלימוד 

מוהר"ן": "ליקוטי  הקדוש  הספר 

"בדבר השגותיו והודעותיו ברוממות הצדיק 
כרבי  הדורות  יחידי  על  כוונתו  סובב  ותורתו, 
יהיה  לא  ובעיקר  והאריז"ל,  יוחאי  בר  שמעון 
משיח  משה  על  זולת  ככולם,  ברובם  כוונתו 

אליו". מחכים  שאנו  בעצמו, 

"תפארת  בחיבורו  זאת  לבאר  הוסיף  ועוד 
הליקוטים" שבספרו "ביאור הליקוטים" שם הוא 
מקדים להודיע ולהוודע לכל ש"עיקר תעלומת 
ופדות  גאולתינו  להצמיח  היא  סגולתיהם, 
נפשינו, שמחמת זה נשמע מפיו הקדוש שהספר 

דגאולה". אתחלתא  הוא  שלו 

בדבריו  עולה  הוא  ההשגה  לרום  ואמנם 
המופלאים שבחתימת ספרו הקדוש, שם שפתיו 
והחיוב לכל נפש מישראל  'בהכרח  ברור מללו 
שאנו  וצדיקינו  גואלינו  את  ולדעת  למצוא 
ושמאל: ימין  לנטות  אין  ומהם  אליו",  מחכים 

נראה  אליו  מחכים  שאנו  הגואל  "בדבר 
מבואר, שהוא גם יסוד ועיקר העבודה בפרטיות, 
כי  מישראל.  נפש  לכל  ומחוייבת  המוכרחת 
בכל דור ודור ולכל איש ואיש, אין שום אופן 
ה'  את  לאהבה  והתמלאותו  לגאולתו  ותחבולה 
ובכל  ואבר  אבר  שבכל  ותנועותיו  דרכיו  בכל 
זה לבד  ורגע ]אשר על  חוש וחוש שבכל רגע 
תורתו  בעבודת  שמתגבר  כפי  זולת  יצרנו[, 
גואלינו  את  ולדעת  למצוא  ומצוותיו  ותפלתו 
הליקוטים,  )ביאור  אליו...  מחכים  שאנו  וצדיקינו 

השמטות(.

וחידושיו  ביאוריו  פני  כל  לאורך  וכך 
העמוקים מני עומק נכנס הוא חדר לפנים מחדר 
ומפענח צפונות, חותר מבקש ודורש אחר האור 
הגנוז שבכל תורה ומאמר ומוציא לאור תעלומה, 
שעיקר  הגדולה,  בידו  ומחווה  מראה  כשהוא 
שלימות התיקונים שבהשגת התורה הוא בעיקר 
ריבוי התפילה והכיסופים לגילוי אורו של משיח 

בן דוד:

"והעיקר, לחדש ולהרבות בתפלת את צמח 
אשר  בעצמו,  מ'ש'ה'  שהוא  וכו',  מהרה  דוד 
)ביאור  להתיקונים.."  כולנו  נזכה  לבד,  ידו  על 

לג(. ד',  תורה  הליקוטים, 

•
זה  להיגאל,  עתידין  ובניסן  נגאלנו  בניסן 
הזמן להתעורר ולעורר את האהבה עד שתחפץ, 
אחר  ולבקש  לדרוש  ולהפציר  להעתיר  לשוח 
דוד מלכינו משיחנו, אחרי הנצר מחלציו יצמח, 
בהתעוררות  שורשיו  את  להניץ  עלינו  עכשיו 
ענפיו  להצמיח  אליו,  בהשתוקקותינו  חשקינו 
עד  נפשינו,  כלות  עד  וגעגועים  בכיסופים 
שנשמע ונתבשר בקול מבשר ואומר: "קול דודי 
הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות", 

הנני! ויאמר  הוא בא  והנה 

•
והתעוררות עבודת החודש הזה נמשך והולך 
הלאה, זה עיקר תשובת וספירת החמישים יום 
הבאים עלינו לטהרה, שובו אלי ואשובה אליכם, 
שנשוב  ככל  גואלנו,  אל  ונייחל  שנצפה  ככל 
אלינו  וימצא  עלינו  יופיע  כך  אחריו,  ונמשך 
בקדושתו  ולקדשינו  לטהרינו  החמישים  ביום 
שאין  והגאולה  התשובה  בתכלית  העליונה 

כלל. גלות  אחריה 

בתיובתא  אלא  תליא  דא  מלתא  לית  "כי 
ותשובת נפשות ישראל שבמ"ט אותיות ושערים 
אם היו שבים וממשיכים עצמם אליו, על ידי זה 
לבד היה גם הוא מלמעלה בשער חמישים נמצא 

ומגיע אליהם" )ביאור הליקוטים, השמטות(. 

מבקשי ה  כלל  של  נחלתם  היתה  ולגואל  לגאולה  והציפייה  קיווי 
ועובדי ה' שבכל הדורות אותם שדבקו עצמם באור הגנוז וטעמו 
מטעם גן עדנו, נפשם בהם תתעטף ורוחם לא שקטה יומם ולילה 
בהשתוקקות עצומה ונפלאה עד כלות להתגלות וביאת בן דוד,  ביודעם 

גדולתו ותפארתו לעין כל. יתגלה  שאז 

ובדור האחרון עיננו ראו ולא זר, את תואר דמותו של החסיד המופלא 
התקווה  איך  נפש,  תאוות  וזכרו  לשמו  זללה"ה,  שפירא  שמואל  רבי 
והציפייה לביאת משיח בן דוד ולגאולה היתה תמצית חייו ומילאה את כל 
חושיו, נחלי דמע זלגו עיניו בכל זמן ועידן בה עלה ונזכר בתפילה התחינה 

הגואל. וביאת  לגאולה  והבקשה 

בעזרת  קומה  ישראל  ל'צור  בהגיעו  השחר,  בתפילת  ביומו  יום  מדי 
והיתה משתפכת  מעיו בקרבו  המו  וישראל'  יהודה  כנאומך  ופדה  ישראל 
אלקי  לפני  מתנפל  כשהוא  ארוכה  שעה  זאת  שואג  שב  והיה  ויש  נפשו, 

עמו. ישועת  את  שיחיש  ישראל 

וכך מדי שבת בשבת כשהיה הש"ץ מגיע בקדושה של שבת למילים 
רבי  היה  לך...",  אנו  מחכים  כי  עלינו  ותמלוך  תופיע  מלכנו  "ממקומך 
שמואל בוכה תמרורים. גם כשהזדמן לו לשמוע את המילים הללו בעברו 
ליד חלון בית הכנסת, היתה נפשו מתעוררת מאליה ללא הכנה, ועיניו היו 

דמעות. מתמלאות 

ועד לזיבולא בתרייתא לא נס ליחו ולא כהה עינו והרגש לבו מהערגה 
והכיסופים לגאולה הקרובה, ונר אלקים טרם יכבה - ימים ספורים לפני 

עלותו בסערה השמימה בשיאו של חג החירות והגאולה בשביעי של פסח 
– בשבת הגדול שלפניו בעת שהקריאו לפניו את פיוטי היוצרות בהגיעו 
עיניו  וזלגו  רגשותיו  גאו  תשובב"  להיכלך  ולבך  "עינך  התחינה  לדברי 
דמעות מעוצם כיסופיו והשתוקקותו לקודש ולמקדש, וכל סביביו נסערו 
מאד בההוא שעתא מתוקף הגעגועים לביאת בן דוד ולבנין בית הבחירה.

לא יפלא מה שהיתה לו לרבי שמואל ז"ל, קביעות מיוחדת ללמוד ביומא 
דהילולא של ה'אור החיים' הקדוש זיע"א דייקא את מאמרו הנודע בפרשת 
'ראה' על הפסוק "כי יהיה בך אביון" המדבר מהכרח הציפיה ל'אחד המיוחד 

שבאומה שאליו אנו מקווים ומצפים":

"ובדרך רמז ירמוז להעיר הערה גדולה על אחד המיוחד שבאומה שאליו 
אנו מקווים ומצפים מתי יבוא, והוא 'מלך ישראל משיחנו' אשר הוא 'אביון' 
וכבר נמשל 'לעני' כאמרו 'עני ורוכב על חמור', ורמז הדבר אשר יסובבנו 

להיות אביון.

"ואמר 'בך', פירוש בסיבתך, כי עונותינו האריכו קצנו. גם רמז בתיבת 
'בך', כי אביון בנו שמתאווה מתי יבוא לגאלינו, וצא ולמד ממה שאמרו 
רבותינו ז"ל במעשה רבי יהושע בן לוי שכשראהו מלך המשיח שאלו על 
ישראל שבעולם, ואמר לו רבי יהושע בן לוי כי הם יושבים ומצפים ביאתו, 

וכששמע כן געה החסיד בבכיה רבה מתשוקתו לגואלם".

"וגמר אומר מאחיך האביון,  ומסיים ה'אור החיים' הקדוש את דבריו: 
הוא  בדעתו שהמעשה  אדם  שיעריך  הידוע,  האביון  אחיך  מסיבת  פירוש 

לתכלית דבר זה של משיח ה' שמו חיים". 

ובהגיעו לדברי התחינה 
"עינך ולבך להיכלך 

תשובב" גאו רגשותיו 
וזלגו עיניו דמעות

�

 קווים קצרים מכיסופיו וגעגועיו
 של החסיד המופלא רבי שמואל שפירא זצוק"ל

לגאולה ולביאת הגואל
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כשיתקבל 
י  ר פ ס
ם ל ו ע  ב
אפשר כבר 
להתכונן 
למשיח...

בשיחת חג עם עורכי ומנהלי המכון הנודע לתהלה, אשר 
בראשו עומדים חסידים ואנשי מעשה גדולי תורה ויראה, 
הם מספרים על עבודת הקודש המיוחדת שבההדרת הספר 
להוצאתו  האדיר  הביקוש  על  מוהר"ן",  "ליקוטי  הקדוש 
לאור, על המעלות החשובות והיחודיות שבמהדורה זו ועל 
הנסיעה עובר לעריכת הספר להתפלל ולהשתטח על ציון 

הקדוש באומן להצלחת מלאכת הקודש

גילה ר כידוע  הקדוש  בינו 
יתקבל  כאשר  כי  לתלמידיו 
להתכונן  אפשר  בעולם,  ספרו 
למשיח. לאורך השנים, מאז יצא 
הודפסו  לאור,  הקדוש  הספר 
מהדורות רבות ע"י חסידי ברסלב ובראשם 
מוהרנ"ת. אך בעשורים האחרונים אנו עדים 
להתפשטות חסרת תקדים של הספר הקדוש, 
בהוצאות  ושוב  שוב  ומופץ  מודפס  אשר 
בשפות  ואפילו  מגוונים  באמצעים  שונות, 
רבינו  של  הגלויה  נבואתו  וכדברי  שונות. 
הק' )חיי מוהר"ן שמט( שספרו הקדוש יבקשוהו 
ויחפשוהו ויודפס ויחזור ויודפס כמה וכמה 

פעמים.

עם כל זאת, דומה כי הוצאת הספר מחדש 
על ידי המכון להוצאת ספרי חסידות 'פאר 
מקדושים', מהווה שלב נוסף וחשוב בתהליך 
השמימי והגאולתי של 'יתקבל ספרי בעולם'. 
שכן בעוד ההוצאות הרבות של הספר לאורך 
ידי חסידי ברסלב  על  נעשו בעיקר  השנים 
שבה  הראשונה  הפעם  שזו  כמדומה  עצמם, 
למטרה  לה  שמה  כלל-חסידית  הוצאה 
לכל  בחסידות  יסוד  כספר  מחדש  להוציאו 
ברסלב  חסידי  זוכים  כך  הוא.  באשר  יהודי 
התקיימות  את  בעין  עין  לראות  הנאמנים 
דבריו הקדושים של הצדיק בכל המישורים. 
להוכחות,  זקוק  באמת  המאמין  אין  ואמנם 
אבל מכל מקום יש כאן תוספת בהתפעלות 
הנפש )כפי שמבאר רבי נתן במקום אחר(, הממלא 
גדולה  ותקווה  בתשוקה  הלב  חדרי  על  את 

להתגלות בן דוד נצר מחלציו יצא.

מספר  לפני  נוסד  מקדושים'  'פאר  מכון 
של  היסוד  ספרי  את  להפוך  במטרה  שנים 
כל  ונגישים עבור  למצויים  אבות החסידות 
לומד החפץ לעסוק בתורת הצדיקים תלמידי 
המערכת  חברי  על  הקדוש.  טוב  הבעל שם 
בחסידות  בקיאים  ולומדים  רבנים  נמנים 

מסגרת(. ראה  )להרחבה 

לאור  ההוצאה  לקראת  כי  עוד  נודע 
וחברי  עורכי  החליטו  אף  מחדש של הספר 
של  הקדוש  לציונו  בעצמם  לנסוע  המכון 
לשאוב  כדי  באומן,  הקדוש,  רבנו  המחבר, 
מרוחו החופפת שם ולהתפלל לבורא שזכות 
תצא  שלא  במלאכתם  להם  תעמוד  הצדיק 
נסיעה  זו  הייתה  חלילה.  ידם  תחת  תקלה 
נמנים  שאינם  אנשים  עבור  מסוגה  נדירה 

ברסלב. חסידי  על  רשמי  באופן 

רבנו  של  הקדוש  ספרו  הופעת  לרגל 
המכון  ראשי  הואילו  זו,  ייחודית  בהוצאה 
ברסלב  חסידי  קהל  את  לשתף  ועורכיו 
מלאכת  על  בפרטים  'אבקשה'  וקוראי 
לדעתם  המייחדות  הנקודות  ועל  העריכה, 

מוהר"ן'. 'ליקוטי  של  זו  הוצאה 

•
מרשימת הספרים שכבר הודפסו 

נראה כי 'ליקוטי מוהר"ן' הוא 
מבין הספרים הראשונים שבחרתם 

להוציא לאור מחדש ומופיע 
מוקדם יחסית ברשימה. בקרב 

חסידי ברסלב עצמם מדובר כמובן 
בספר יסוד, אך 'פאר מקדושים' 
הוא מכון כלל-חסידי. מה הביא 
את המכון לעסוק בכך בשלב זה?

בתוצאה  בעיקר  שמדובר  היא  האמת 
אלינו  פנו  רבים  אנשים  מיוחד.  ביקוש  של 
לכמה  פנינו  לספר.  מהדורה  שנקדיש 
אתם  ובהתייעצות  ברסלב  חסידי  מחשובי 
לומר  אפשר  ההוצאה.  למלאכת  ניגשנו 
הקדוש  הספר  שיוצא  הראשונה  הפעם  שזו 
'ליקוטי מוהר"ן' שלא על ידי חסידי ברסלב 

חיצוני. מכון  ידי  על  אלא  עצמם, 

מה שהופך את ההוצאה הזו לעניין מיוחד 
הוא המספר העצום של מנויים מכלל שדרות 
הספר  את  לקבל  שעומדים  הרחב  הציבור 
יש  המכון.  של  המנויים  תוכנית  במסגרת 
כל  לביתם  שמקבלים  מנויים  כ-6,000  כיום 
ספר חדש שיוצא לאור עוד בטרם הוא מופץ 
לקהל הרחב. לחלק גדול מהמנויים הללו זו 
תהיה הפעם הראשונה שיזכו לקבל לידיהם 
'ליקוטי מוהר"ן' ולהגות בו. זו כאן הבשורה 

הגדולה.

מן  כל הספר,  ילמד את  מי שלא  אפילו 
הסתם יעיין בחלק ה'תולדות' שבראש הספר, 
בהקדמה המורחבת או בחלק ה'פנינים', וכך 
יקבל לפחות מושגים על חשיבות הספר ועל 

גודל קדושת המחבר.

קול צהלה ורנה באהלי צדיקים, קול פעמי משיח נשמע בארצינו עם צאתו לאור והפצתו של המהדורה 
החדשה והמפוארת של הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" מבית ההוצאה לאור "פאר מקדושים"
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כיצד התנהל תהליך העבודה על 
הספר הנוכחי?

יהודה  משה  רבי  הגה"ח  הראשי  העורך 
העריכה  עבודת  את  מתאר  שליט"א  קרול 
בהרחבה: קודם כל מדובר בסקירה של כמות 
קודמים  מספרים  בשונה  חומר.  של  עצומה 
שבהם התאמצנו מאד למצוא כמה 'צעטלאך' 
או ליקוטים פזורים פה ושם, תורת חסידות 
בעיקר  ומפורטת,  עשירה  מאד  ברסלב 
בספרי מוהרנ"ת. הכל מתועד לפרטי פרטים. 

הנסיעות. השיחות, 

כזה  ציבור  כאן  שיש  בגלל  שני,  דבר 
גדול של חסידי ברסלב שאמורים לבקר את 
מיוחדת.  הקפדה  דרש  זה  המוגמרת,  היצירה 
בכל  מאד  לדייק  כמובן  משתדלים  אנחנו 
ספר שאנחנו מוציאים, אבל אין ספק שידענו 
שצריכים להשקיע כאן יותר מאמץ. אינני יכול 
לנקוב במספר שעות, אבל ישבו ימים ולילות. 
גם כדי לתמצת את החומר למדור ה'תולדות', 
הקיצור  למדורי  להכניס  מה  לברור  כדי  גם 
השונים ואיך לנסח את הדברים באופן הראוי, 
כך שיגיע בצורה הנקייה והטובה ביותר בפרט 
לדור הצעיר. עבדו קשה מאד לעבור על כל 

וללטש. להגיה  החומר, 

בשנים האחרונות חסידות ברסלב 
גדלה ומתרחבת מאד, ויחד אתה 

התפוצה המדהימה של הספר. 
מהדורה חדשה יוצאת מדי תקופה. 

מה אם כן מייחד את ההוצאה 
הזו של 'ליקוטי מוהר"ן' על פני 

הוצאות אחרות?
קודם כל ראוי לציין שחברי המכון עברו 
על כל ההוצאות האחרות ועל כל המהדורות 
של 'ליקוטי מוהר"ן' שהודפסו עד היום כדי 
להוציא מהדורה מושלמת ככל הניתן. נערכו 
כל  על  גם  עברנו  רבות.  והגהות  השוואות 
כגון  הספר,  על  שנכתבו  הביאורים  ספרי 
'פרפראות לחכמה'  'ביאור הליקוטים' ועוד.

חשוב מאד לציין כמובן שאיננו עוסקים 
בפירוש הספר, כי מי הוא הראוי לכך, אלא 
רק בההדרתו מחדש בתוספת כלי עזר רבים 

וחשובים ללומד.

כל זה מצטרף לשאר המעלות של סדרת 
'פאר מקדושים' בכלל, כמו המראי מקומות, 
צד.  וכותרות  תיבות  ראשי  הניקוד, פתיחת 
בכל מקום אנו מביאים גם השוואות ומקורות 
מספרים אחרים שמסייעים להבנת הדברים, 

למשל במקומות שנכתב 'כנודע', כך שיהיה 
אכן כנודע.

חידוש מיוחד הוא מדור ה'פנינים' בסוף 
ממנו  ודולים  הספר  כל  על  עוברים  הספר. 
להוציא מהן  פיסקה שאפשר  או  מימרה  כל 
הדרכה מעשית בעבודת השם. הכלל הוא כך: 
השם  בעבודת  למעשה  מעורר  קטע  זה  אם 
הוא נכנס פנימה. והכל מסודר לפי נושאים. 

אם  מפורט.  עניינים  מפתח  יש  מזה  חוץ 
אחד רוצה למשל לעיין בכל הקטעים מליקוטי 
מוהר"ן שעוסקים בנושא של 'שבת', או לדעת 
מה אומר הרבי על פסח, על פורים וכו'. הכל 
מסודר לפי נושאים. זה דורש שליטה ובקיאות 
שיש  ראשונה  פעם  זו  הספר.  בתוכן  מקיפה 
דבר כזה. )במאמר מוסגר: כידוע רביה"ק עצמו הביע 
את חפצו שיימצאו בקיאים כאלה בספרו שיוכלו לדלות 

באותה  לו  הנצרכת  התורה  לכל אחד את  ולהושיט  ממנו 

שעה. ואמנם כבר מוהרנ"ת עצמו חיבר את 'ליקוטי עצות' 

'קיצור ליקוטי מוהר"ן' וספרי  זו, וכך חוברו גם  על דרך 

'אוצר היראה' ועוד, וכפי שביאר מוהרנ"ת בהקדמתו כי לא 

המדרש עיקר אלא המעשה(.

מה עמד מאחורי הנסיעה המיוחדת 
של חברי המכון לאומן?

שלקראת  הרגישו  מהעורכים  כמה 
ל'שפתותיו  להתקשר  צריכים  הם  העבודה 
לעבודה  להיכנס  כדי  הצדיק.  של  דובבות' 
בקדושה הראויה, שלא להיכשל חלילה מצד 
הקודש.  במלאכת  להצליח  שני  ומצד  אחד, 

מיוחדת. תפילה  צריכים  היו  זה  כל  על 

בעבודה על ההדרת ספרי תלמידי 
הבעש"ט הקדושים אתם בעצם 

זוכים לעסוק בהפצה.
תוכל  למכון  תבוא  אם  מכך,  יותר  אכן. 
יראי  אברכים  העורכים,  צוות  את  לראות 
עליון  ומלבוש  כובע  עם  יושבים  השם, 
ראש.  ובכבוד  ברצינות  במלאכה  ועוסקים 
אפשר  שבו  מחקר'  'מכון  במין  מדובר  לא 
העבודה.  כדי  תוך  להתלוצץ  או  לעשן  גם 
יושבים תלמידי חכמים שמבינים את קדושת 
בישיבות שאנחנו מקיימים במכון  הספרים. 
במלאכה  שהעוסקים  כך  על  חוזרים  אנו 
החסידים  את  עיניהם  לנגד  לראות  צריכים 
ויהגו  הכנסת  בבתי  שיישבו  והלומדים 
בכובד  הספר  עם  יישבו  הרי  הם  בספרים. 
תוך  ולהתעלות,  להתחזק  וירצו  ראש 
לעבוד  גם  צריכים  כך  דקדושה.  התנועעות 
עיניו. לנגד  הצדיק  את  לראות  הספר.  על 

לבין  העורכים  בין  שנערכים  דיונים  יש 
לליבון  שמוקדשות  חברים  שיחות  עצמם, 
העבודה. במהלך  שעולים  הנושאים  ובירור 

גם הביקור אצל גדולי החסידים בכל מקום 
והאופן שבו הספרים מתקבלים ממחיש לנו 
את החשיבות של המלאכה. ועם כל ספר כזה 
שיוצא לאור, אפשר לומר בבירור שהדברים 
משתבחים יותר ויותר. הרי אין גבול לפסגות 

שניתן להגיע אליהן במלאכה קדושה כזו.

דשמיא  סייעתא  ראינו  השנים  במהלך 
הספר  על  למשל  כשעבדנו  ומיוחדת.  נדירה 
טלפון  קיבלנו  אפרים',  מחנה  'דגל  הקדוש 
מאדם שהיה ברשותו עותק נדיר ומיוחד של 
הספר. כשיש רצון להוציא דבר מושלם, לברר 
דשמיא  סייעתא  רואים  צדיקים,  של  מקחם 
בכך. כשהדפסנו את 'קדושת לוי' צירפנו גם 
ספר נוסף של אותו צדיק יסוד עולם שנקרא 
'שמועה טובה'. זה ספר שלא היה נפוץ כלל, 
וידענו שראוי לצרף אותו להוצאה כדי שכל 
מבקשי תורת הרב הקדוש מברדיטשוב זיע"א 

יוכלו למצוא הכל במקום אחד.

גם בהוצאה הנוכחית של 'ליקוטי מוהר"ן' 
הבקיאים  גדולי  עם  רציף  בקשר  עמדנו 
אותנו  ששיתפו  בברסלב  והמעיינים 

רב. חומר  לידינו  ומסרו  בהערותיהם 

להביא  שכשרוצים  הזמן  כל  רואים  אנו 
ביותר  המושלם  באופן  הצדיקים  דברי  את 
משמים.  מיוחדת  לעזרה  זוכים  שאפשר, 
כל מיני שורות שנוספו במהדורות אחרות, 
קטעים שלמים שלא ידענו שקיימים וכדומה. 
היד  כתב  על  מאד  ששמר  אדם  למשל  היה 
שהיה ברשותו, כיון שמדובר בכתב יד עתיק 

רשות  ממנו  כשביקשנו  אבל  ביותר,  ויקר 
להשתמש בו הוא מסר לנו אותו בשמחה, כיון 

ורצינית. קדושה  היא  שהמטרה  שהתרשם 

מה הוליד את הרעיון לסדרת 'פאר 
מקדושים'?

אנציקלופדיה  להוציא  חשבו  מלכתחילה 
לעשות  כדי  חסידות.  מספרי  למושגים 
כל  על  לעבור  צורך  יש  כזו  אנציקלופדיה 
שעד  ומצאו  בדקו  המכון  מנהלי  הספרים. 
ספרי  מאות  כשבע  יצאו  השואה  לתקופת 
חסידות, והרי אם רוצים לכתוב ערך כדוגמת 
'אהבה' או 'גאווה' צריך לעבור על הכל לפני 
הראשונה.  השורה  את  לכתוב  שמתחילים 
התחילו לעבור על כארבעים חמישים ספרים, 
כזו תדרוש עשרות שנים  והתברר שמלאכה 
וכל זאת עוד בטרם ייצא לאור הכרך הראשון. 
בנתיים זיהו ראשי המכון את הביקוש הגדול 
במהדורות  חסידות  לספרי  הרחב  בציבור 
את  למקד  והחליטו  עיניים.  מאירות  חדשות 
המלאכה בשני המישורים גם יחד: גם להוציא 
את כל הספרים לאור מחדש עם כל ההידורים, 
וגם להפיק מכל ספר את המושגים, הערכים 
נושאים, כך  והמימרות מסודרים מחדש לפי 
יעמוד לרשות העורכים  שבסופו של תהליך 
מושגי  כל  של  עצום  בהיקף  ענק  מאגר 

שהודפסו. הספרים  כל  מתוך  החסידות 

רבה  להצלחה  זכו  הספרים  בינתיים 
לעסוק  הרעיון  נולד  השמים  שמן  והתברר 
בנושא כדי לזכות יהודים כה רבים במהדורות 
חדשות של ספרי חסידות. אנציקלופדיה זה 
הרי דבר חיצוני: אתה לומד על הספר במקום 
שתלמד את הספר עצמו. עכשיו אפשר לומר 
לעולם  בא  אנציקלופדיה  של  הרעיון  שכל 

ייצאו לאור. כדי שהספרים עצמם 

איך ניתן להסביר את הצימאון 
הגדול בקהל הרחב לספרי חסידות 

ואת התחייה המחודשת שלהם 
בשנים האחרונים?

שבו  בדור  נמצאים  שאנחנו  ספק  אין 
נחוצים  החסידות  ואור  הרעיונות  הספרים, 
מתמיד. אחד מגדולי הרבנים הליטאים אמר 
שבבתים  בבירור  נוכח  שהוא  מזמן  לא  לי 
גדלים  הילדים  החסידות  הווי  נוכח  שבהם 
את  שמקדשים  אלו  גם  יותר.  טובה  בצורה 
מגלים  אחר  ערך  מכל  יותר  התורה  לימוד 
בפרט  החסידות,  דברי  של  החיוניות  את 
יראת  מתוך  לימוד  תפילה,  כמו  בעניינים 

ועוד.  שמים 

הפריחה המחודשת של תורת החסידות דווקא בימינו היא מופלאה ומרתקת. 
בכל המגזרים ניתן למצוא צעירים ומבוגרים המביעים התעניינות רבה בספרי 
חסידות היוצאים לאור מחדש, בשיעורי חסידות ובפרסומים שונים. הדרכות 
ומאמרים המבוססים על תורת החסידות זוכים לפופולריות רבה. ריבוי מבורך 
ספרים  שיוצאים  ככל  כי  נדמה  להיפך.  אלא  והאטה,  ברוויה  נפגש  אינו  זה 
קדושים אלו במהדורות חדשות, כך גובר הצימאון לעסוק בהם. וכמובן, בתוך 

כל זה תופסים ספרי ברסלב מקום מרכזי.

כבר גילה רבינו הק' כי "יש כמה ספרים עכשיו, וגם עתידים להיות עוד 
כמה ספרים, וכולם צריכים להעולם" )ליקוטי מוהר"ן א' ס"א(. ויתרה מזו לימד שם 

עד כמה ראוי לדקדק בספרים הקדושים. 

והנה אף שבספרו הקדוש לבד אפשר למצוא "מה שצריך כל אחד ואחד", 
עד ש"מי שעוסק בזה הספר אין צריך עוד ספר מוסר", בוודאי ראוי ללמוד 
גם "כל הספרים שחברו הצדיקים הסמוכים לדורותינו שהם בנויים על יסודות 
הררי קדש על פי דברי הבעל שם טוב זכרונו לברכה. שהם ספרי הרב הקדוש 
מפולנאה, וספר לקוטי אמרים. וחשב עוד כמה ספרים כאלה שטוב ללמדם"... 

)חיי מוהר"ן ת"י(.

בין גדולי אנ"ש היו בקיאים מופלגים בספרי תלמידי הבעש"ט. וכידוע הרב 
)וכפי  ו'דרך חסידים'  'לשון חסידים'  וחיבר את ספרי  יגע  ז"ל אף  מטשעהרין 
המקובל משמו עשה זאת גם עבור חסידי ברסלב עצמם(. ספרים אלה מפליאים את המעיין 

בגודל השגות אלקות  והעמקות הנפלאה הנשקפות מהם.

מכון 'פאר מקדושים' הוקם מלכתחילה כדי לעסוק בריכוז המידע על ספרי 
החסידות שהופיעו במשך הדורות. אלא שעד מהרה התברר למנהליו ועורכיו 

שהביקוש לתוכן הספרים עצמם גדול הרבה יותר.

הפך  חסידות  לדברי  שהצימאון  בעובדה  הכרה  הוא  ההוצאה  את  המייחד 
צעירים  על  הלימוד  את  להקל  והרצון  רב,  קהל  לנחלת  האחרונות  בשנים 
שכן  החסידות.  ספרי  של  המיוחד  בסגנון  מורגלים  שאינם  חדשים,  ומעיינים 
שעסקו  ותלמידיהם  נאמנים  תלמידים  בעיקר  אלה  היו  עברו  בשנים  בעוד 
בתורת הצדיק מתוך התמסרות, היו רגילים בדבריו ולא נזקקו לייפוי חיצוני 
כדי להתמיד להגות בהם, בימינו נדרשת הסתגלות מסוימת מצד המעיין שזה 

בא. מקרוב 

בראש המכון עומד הגה"ח מוהר"ר ישראל מנחם אלתר שליט"א, בנו של כ"ק 
האדמו"ר מגור שליט"א. בתחילת כל ספר הוא עורך הקדמה מקיפה שעוסקת 
וברעיון המרכזי שעובר כחוט השני לכל אורכו.  במהות הפנימית של הספר 
בהקדמה ל'דגל מחנה אפרים', למשל, הוא מבאר את עניין העלאת הניצוצות 
ובירורם שמופיע הרבה בכתבי הרה"ק. בהקדמה ל'ליקוטי מוהר"ן' נבחר נושא 

ה'צדיק' וההתקשרות לצדיק שהם יסודות מרכזיים בדברי רבינו הק'.

את פעילות המכון מנווט ביד רמה העורך הראשי הרה"ח ר' משה יהודה 
המשפיעים  מגדולי  המורכבת  ההיגוי  ועדת  בראש  העומד  שליט"א  קרול 
החסידיים כיום. העורך האחראי הוא הרה"ח ר' טוביה פריינד שליט"א, עורך 

רבים.. וחסידות  הלכה  ספרי  של  ותיק 

•
חברי המערכת 'פאר מקדושים' ממשיכים בעבודת הקודש בההדרת ספרי 
היסוד בתורת החסידות מתלמידי הבעש"ט הק'. ובס"ד אחת לכמה חודשים יצא 

לאור עולם ספר חדש ונוסף, לשמחת לב מבקשי ה'.

עולם החסידות בציפייה דרוכה להמשך הופעתם והוצאתם לאור של סדרת 
ספרי החסידות עליהם עמלים חברי מערכת פאר מקדושים, לשמחת לב מאות 

אלפי מבקשי השם. עדי תאיר כל הגולה במדורת אש החסידות.

"אדוני אבי זקני זללה"ה ]מרנא הבעש"ט זי"ע[ שאל למשיח: 'אימתי אתי מר? 
והשיב: כשיתגלה תורתך ויפוצו מעינותיך חוצה" )דגל מחנה אפרים, פר' בשלח(.  

'אימתי אתי מר?
 כשיתגלה תורתך

ויפוצו מעינותיך חוצה"
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א ָעֵלינּו  דֹוׁש, ַהּבָ ַסח ַהּקָ ל ַהּפֶ ה ְלַקּבֵ ְמַחת ֶהָחג, ְוִתְזּכֶ ..ְוֶיֱעַרב ְלָך ׂשִ
ה, ַאף־ ה אֹוֵחז ַעּתָ ַאּתָ ֵאיְך ׁשֶ ר - ׁשֶ ְמָחה ְוטּוב ֵלב, ְוָהִעּקָ ׂשִ ְלטֹוָבה, ּבְ
ַסח ּוְסִפיָרה  ל ּפֶ ל ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ים ּכָ ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ י־ֵכן ִיְהיּו ּבְ ַעל־ּפִ
ל  ּכָ ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות ְלטֹוָבה ִעם  ין  ַנֲעׂשִ ִיְהיּו  י־ֵכן  י ַאף־ַעל־ּפִ ּכִ ְוכּו', 
ְפָרט  ּבִ אי,  ַוּדַ ּבְ ְכָלל  ּבִ ה  ַאּתָ ְוַגם  ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָחג  ּבֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד 
ִמיִמים  ָבָריו ּוְדָרָכיו ַהּתְ ל ּדְ ר ּכָ ְפָלאֹות, ֲאׁשֶ ַעל ַהּנִ ָאנּו זֹוִכין ֵליַדע ִמּבַ ׁשֶ
ָלאֹות  ְלֵאי ּפְ ם ִנְפָלִאים, ּפִ ּלָ ה טֹוָבה, ּכֻ ִאיר ָלנּו ְירּוׁשָ ִהׁשְ ים, ׁשֶ ְוָהֲעֻמּקִ

ַעד ֵאין ֵחֶקר.

ִמי  ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ְמאֹד,  יֹוַדַעת  י  ..ְוַנְפׁשִ
ֲאַנְחנּו  ָזִכינּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ִנְפָלאֹות  יׁש  ְוַיְרּגִ ַדע  ּיֵ ׁשֶ
ְלָהִכיל  ְוָהַרְעיֹון  ר  ְלַדּבֵ ה  ַהּפֶ ִיְלֶאה  ר  ֲאׁשֶ ָעְנֵינּו,  ּבְ
ְפָלאֹות  ַהּנִ ֲאדֹון  נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְפָלאֹות,  ַהּנִ עֶֹצם 
ה ֵמאֹור  ֵאּלֶ ל אֹורֹות ֲעצּומֹות ְונֹוָראֹות ּכָ ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ

ְוכּו'; ְוכּו'  ָהאֹורֹות 
ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ְוכּו'. ָעֵלינּו ְלַבּלֹות ָיֵמינּו ַעל ֶזה, ְלהֹודֹות,  ַעד ֵהּנָ
ל  ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ּכָ ָעׂשָ ָכל יֹום ָויֹום ְלִמי ׁשֶ ַח ְוכּו' ּבְ ּבֵ ל, ְלׁשַ ְלַהּלֵ
ְצָוה ְלַהְרּבֹות  ּמִ ֶפַסח, ׁשֶ זֹאת, ּבְ ֵעת ּכָ ְפָרט ּבְ ה, ּבִ ּדֹור ַהּזֶ ה ּבַ ים ָהֵאּלֶ ּסִ ַהּנִ
ה  ר הּוא עֹוׂשֶ ַוֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִנְפָלאֹות,  ִסּפּור  ּבְ

ָכל דֹור ָודֹור... נּו ּבְ ִעּמָ
 עלים לתרופה קלד
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