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בשער הגליון

כשכבר באמת אפסה תקווה...
'עצה'. הדבר היקר בבריאה היא.

אם רק היו לנו עצות נכונות לדעת איך להתקרב לה', ממה 
להיזהר ואיך להתגבר היינו מזמן דוהרים להצלחה השלמה.

אם  אמורים  הדברים  בגשמיות  גם  אלא  ברוחניות  רק  ולא 
היינו יודעים במה להשקיע ומתי, היינו יכולים לחסוך כל כך 

הרבה זמן וכוח, ולחיות חיים טובים הרבה יותר.

כל זאת בימים של שגרה, אז אנחנו יודעים פחות או יותר איך 
להתנהג מכירים את החיים במבט חיצוני לפחות, ומגששים 

איכשהו צעד קדימה.

אך בעת מלחמה, הופכת כל עצה למשהו קריטי הרבה יותר. 
כשעומד מולנו אויב אכזרי ומסוכן הידיעה אם לפנות ימינה 
או שמאלה, מטר קדימה או שמא אחורה הופכת לשאלה של 

חיים ומוות ממש.

גורמת  ברורה,  עצה  לנו  שאין  כך  על  הידיעה  ועוד,  זאת 
עדיפות  ונותנת  עצומה  וחולשה  ברכיים  לפיק  עצמנו  לנו 

ועליונות לאויב שנלחם בנו ללא מורא.

אך עדיין, עוצם הבעייה של צרה זו כלל לא מתקרב לתהום 
הנוראית בה אנחנו מצויים אשר 'חלוקת העצה' שמה. 

ָקֶׁשה  ֶזה  ָהֵעָצה  ְוַהְסָּתַרת  ֶׁשֲחֻלַּקת  ַמְשִּכיל,  ְלָכל  מּוָבן  ֶזה 
ַצַער  ׁשּום  ֵאין  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהָּצרֹות  ִמָּכל 
ְוָצָרה ְוצּוָקה ֶׁשֹּלא ִּתְמָצא ֵעָצה ְלִהָּנֵצל ִמֶּמָּנה, ַאְך ִעַּקר ַהָּצָרה, 
ֵאיְך  ָהֵעָצה  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ִמֶּמּנּו  ֶּׁשֶּנְעָלם  ַמה  הּוא  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ְלִהָּנֵצל ִמֶּמָּנה. ְוִלְפָעִמים ִנְרֶאה לֹו ֵאיֶזה ֵעָצה ַאְך ֲעָצתֹו ֲחלּוָקה 
ִלְׁשַּתִים, ִּכי ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַעל ְיֵדי ֵעָצה ֹזאת ְיַקְלֵקל יֹוֵתר ְוָצִריְך 
ַלֲעשֹות ְּבֵהֶפְך, ַּכּמּוָבן ְלָכל ַּבר ַּדַעת ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו. ...ַאְך 
ִהְתָקְרבּות  ְּבִעְנַין  הּוא  ָהֵעָצה  ֵמֲחֻלַּקת  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהָּצָרה  ִעַּקר 
ִּכי  ָהַרִּבים,  ַּבֲעֹונֹוָתיו  ְלָׁשם  ֶׁשִּנַּדח  ַהְּמקֹומֹות  ִמָּכל  ִיְתָּבַרְך  ַלה' 

חּוץ ִמֶּזה ַהֹּכל ֶהֶבל... )ליקו"ה ראש חודש ז'(

כל עצה הבאה לו לאדם ותהיה זו הטובה ביותר, כאשר הוא 
הוא  שבאמת  שאף  מגלה  הוא  ולהתקדם  בה  ללכת  מנסה 
מתקדם בעניין מסויים, אולם לפעמים בעניין אחר נדמה לו 

דווקה שהעצה גורמת להתרחקות וקלקול נוראיים.

נפש',  ה'מסירות  במידת  להשקיע  שהחליט  אדם  למשל 
הרי לא יחלפו אלא ימים אחדים וכבר הוא מוצא את עצמו 
זקוק בדחיפות לנוח ולעבוד את ה' ביישוב הדעת ובנחת, 'כל 
שנייה של מסירות נפש היא בשבילי החורבן הגדול ביותר'... 

הוא חושב לעצמו.

יחליט בעצמו בהחלטה חזקה לברוח  ולמחרת היום כאשר 
מכל הרהור של לב נשבר וצער, הוא מגלה בסופו כי הוא נפל 

לשינה עמוקה, ושכח מתכליתו לגמרי.

שום  לו  אין  הרי  העצה'  'חלוקת  האדם  על  כשמתגברת 
רק  שהוא  שמה  לו  נדמה  מצוי  הוא  בו  בחושך  תקווה... 
את  מאבד  הוא  ואז  נכון,  הלא  למקום  אותו  יביא  יעשה  לא 
שארית הכוח שעדיין נותרה לו, והייאוש נעשה קרוב וכבד 

מתמיד.

והחיסרון הנורא הזה טורד את מנוחתו של האדם, הוא רואה 
כיצד כל כוחותיו וקנייניו יורדים לתהום הנשייה, הוא הופך 
כבוי ומדוכא, שבור ומתוסכל... מאין יבוא עזרי... היכן אמצא 

תרופה למכתי האנושה?!

כך יכול היה כלל ישראל כולו לשקוע אט אט במצולות טיט 
העמיד  אלמלא  מוחצת,  במפלה  תפקידו  את  ולסיים  היון, 
לנו הבורא הרחמן את ראש כל הצדיקים, אשר דרך תלמידו 
הנאמן יכולים אנו לטעום מעט מאורה המופלא של התקווה 

שנקראת 'אמונת חכמים'.

כיצד הדברים  להבין  יכולים  לא  ואף  מבינים  לא  אכן  אנחנו 
מרשם  את  הדל  במוחנו  להכניס  נצליח  לא  לעולם  עובדים, 
כך  עם  ולהסכים,  להבין  אנו  יכולים  זאת  אך  הזה.  הרפואה 
הגון  לרופא  בדחיפות  זקוקים  ואנו  נסבל  לא  אכן  שמצבנו 

שיציל אותנו.

נזעקים עם בעיית חיינו,  החכמים האמתיים אליהם אנחנו 
שמתרסקים  האדירים  והרצונות  הנפלאות  התוכניות  עם 
בעיניהם  בנו  צופים  קלפים.  של  מגדל  כמו  עינינו  למול 
הרחומות וקוראים אלינו מתוך ספריהם הקדושים את דבר 

הגאולה:

ִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל ְיֵדי ַהֲחָכִמים ַהְּגדֹוִלים... ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשַּמֲאִמיִנים 
ַהְּדָרִכים  ִמָּכל  ְוָלֵצאת  ָלׁשּוב  ְיכֹוִלים  ֲאֵליֶהם  ּוִמְתָקְרִבים  ָּבֶהם 
ַהְּנבֹוִכים ֶׁשִּנְתֶעה ָּבֶהם. ּוִמָּכל ִמיֵני ֲחֻלַּקת ָהֵעָצה ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּכי 
ַלה'  ָלׁשּוב  יּוַכל  ִמֻּכָּלם  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ֶׁשִּיְתַנֵהג  ְוֵאיְך  ֶׁשַּיֲעֶשה  ֵאיְך 
ִיְתָּבַרְך ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעֹבר ָעָליו ָמה ִּבְבִחיַנת, ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם 
ְּבַאֲחִרית  ֶאְׁשְּכָנה  ַׁשַחר  ַּכְנֵפי  ֶאָּשא  ִהֶּנָּך  ְׁשאֹול  ְוַאִּציָעה  ָאָּתה 
ָים ַּגם ָׁשם ָיְדָך ַּתְנֵחִני ְוֹתאֲחֵזִני ְיִמיְנָך ְוכּו' ַּגם ֹחֶׁשְך ֹלא ַיֲחִׁשיְך 

ִמֶּמָּך ְוַלְיָלה ַכּיֹום ָיִאיר ְוכּו'. 

והסיבה לכך היא:

ֶׁשִּיְהֶיה  ֵאיְך  ִיְהֶיה  ְלטֹוָבה  ַהֹּכל  ַלֲהֹפְך  ָיכֹול  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ִּכי 
ְּבָכל  ַחָּייו  ְיֵמי  ָּכל  ָּתִמיד  ֹּכחֹו  ְּבָכל  ַעְצמֹו ּבֹו  ֶׁשֹּיאֵחז ֶאת  ּוִבְלַבד 

ַמה ֶּׁשַּיֲעֹבר ָעָליו )שם(

בימיו  הלכות  בליקוטי  הזו  ההלכה  את  שכתב  מוהרנ"ת 
האחרונים עלי אדמות, הוא זה אשר משמש עבורנו כדוגמא 
לקנות  התלמיד  צריך  בה  לצורה  ביותר  החזקים  והלימוד 
ולתת  שכלו  את  לגמרי  להשליך  הוא  צריך  כמה  עד  מרבו. 
גם  הרבי  של  כוחו  על  לגמרי  לסמוך  אותו.  להוליך  לרבו 
ודווקא אז, להקשיב לקולם של החכמים  כשאיננו מבינים, 
מאירים  שהם  החדשים  לעקרונות  ולהאמין  האמיתיים, 

בחיינו.

ְּדָרִכים  אֹוָתנּו  ְלַלֵּמד  ֲאֵפָלֵתנּו  ְּבֶחְׁשַכת  ֵעיֵנינּו  ֵהִאיר  "ְוהּוא 
ְיָׁשִרים ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ָּבֶזה ְוָאַמר ַּפַעם ַאַחת ַלֲאָנָׁשיו: ְּתנּו ְלַבְבֶכם 
ֶׁשָּדְרכּו ּבֹו  ַהָּיָׁשן  ַהֶּדֶרְך  ֶּדֶרְך ָחָדׁש ֶׁשהּוא  ַעל  ֶאְתֶכם  ְואֹוִליְך  ִלי 

ֲאבֹוֵתינּו ֵמעֹוָלם". )השתפכות הנפש - הקדמה( 
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מחדש חדשים

הרב ש. סופר

על פנימיות אור המועדים בתורת הנחל הנובע

כוחו של תלמיד
מה  נשגב  צדיק  היה  "הוא  גבוהה",  נשמה  עם  נולד  "הוא 
זכה לחיות במדרגה  "הוא  אתה משווה אותי בכלל אליו", 
התירוצים  הם  אלו  לכך",  מסוגל  אחד  כל  לא  אבל  הזאת 
סיפור  את  שומעים  שאנחנו  בשעה  לכולנו  המוכרים 
אנו  לפעמים  וצדיקים,  כשרים  אנשים  של  ועמלם  חייהם 
חושבים אנחנו לפטור בכך את עצמנו מן התביעה הקוראת 

בפנימיות לבנו "מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי". 

מצפוני  את  בכך  להשקיט  מצליחים  שאנחנו  אולי  יתכן 
לבנו, אך ספק גדול אם גם לפני בית דין של מעלה יהווה זה 
תירוץ מספיק, שם הרי יודעים את כוחות הנפש האמיתיים 
את  ועושים  מנסים  היינו  שאם  יראו  גם  שם  בנו,  הגנוזים 
המוטל עלינו היו נפתחים לנו שערים מופלאים שכלל לא 

העלינו על דעתנו שהם קיימים בנו. 

וכך מספרים תלמידיו של רבי נתן: פעם אחת הרחיב לפנינו 
בשיחה אודות לבו הבוער של אברהם אבינו שזכה לעבוד 
ולילה והשליך נפשו מנגד  יומם  את בוראו במסירות נפש 
שיחתו  כדי  תוך  בעולם,  הקדושה  האמונה  את  לפרסם 
נאנח אחד התלמידים ואמר: אוי, איך ניתן גם כיום לקבל 
לב שכזה?! כאומר, הכל טוב ויפה לגבי אברהם אבינו אך 
לנו הרי הדברים בין כה לא נוגעים, אנחנו הלא כה רחוקים 
מלב נקי וזך שכזה... נענה לו רבי נתן ואמר: "גם אתה יש לך 
לב כזה אלא שאין אתה מלבב אותו!!!", תוך שהוא מוסיף 
דברים נוקבים: "כי הבחירה חפשית אצל כל אדם, וכל אדם 
אפילו הגרוע שבגרועים יש בכחו לזכות למדרגה הגדולה 

שבגדולות!!!" )כוכב"א אנשי מוהר"ן ל'(.

 הגרוע שבגרועים - 
לגדולות שבגדולות

כן,  מאידך,  עצומה  ותקווה  מחד  תביעה  כדרבנות,  מילים 
אם  אפילו  עלינו,  שעבר  מה  כל  אחר  שאנחנו,  כמו  אנחנו 
"הגרוע  של  המפוקפק  התואר  את  עונדים  אנחנו  וכאשר 
לכל  ואומר  כנגדנו  אצבע  מושיט  נתן  רבי  שבגרועים", 
אחד באופן אישי והכי ברור: 'אתה מסוגל להגיע למדרגה 

הגדולה שבגדולות!!!'.

אלו  שורות  קוראים  כשאנו  עכשיו  גם  ספק,  אין  אולם, 
מתקומם משהו בעומק הלב ומנסה למצוא איזשהו הבדל 
נתן,  רבי  מדבר  עליו  שבגרועים'  'גרוע  אותו  לבין  בינינו 
את  לדחות  אנו  מנסים  והתחכמויות  סרק  פלפולי  באלפי 
ולמצוא  הזו,  והברורה  המחייבת  התקוה  ואת  התביעה 
זה  ואכן רק  זו.  תירוץ כלשהו מדוע עלינו לא חלה הגדרה 
מה שגורם לאדם להשאר בבוץ הטובעני שלו, ועל אף כל 
העצות שרבינו הקדוש נותן לכל אחד האיך לזכות לכל טוב 

הוא נשאר בשלו.

לכך  לבוא  את הדרך  ולבקש  זה שהלך לחתור  בין  ההבדל 

במידת  נעוץ  לו,  נוגע  לא  שזה  ואומר  שמתרפה  למי  או 
ההתחכמות  כאשר  שכנגדה,  ההתחכמות  או  התמימות 
המתחכם  הדרך,  בתחילת  כבר  אוזניים  אוטמים  גוברת 
להעריך  כדי  דיו  חכם  ושהוא  עצמו  את  מכיר  שהוא  סבור 
האם הוא מסוגל ומיועד לכך, ומכיון שלפי ראות עיניו אין 
מלהתחיל  אחור  ונסוג  מתרפה  הוא  נפשו  כוחות  לפי  זה 
לבקש ולחפש את הדרך לכך, שכן מה לו להתעמק בעצה 
שכלל לא נוגעת לו. וכמובן, שכאשר ניגשים באזלת יד שכזו 
הרי אפילו כשכן מקיימים לפעמים את העצה היא נעשית 
ברפיון ידיים רק כדי לצאת ידי חובה ותו לא. לעומת זאת, 
'מבין'  ומבין שאיננו  וחכמתו  התמים, שמשליך את שכלו 
בתמימות  ומקבל  ההתחכמויות  כל  את  מניח  עצמו,  על 
והמכוונת של הצדיק,  ובפשיטות את אבחנתו המדוייקת 
האיך  העצה  את  לחפש  להתחיל  רק  נתונה  דעתו  ומעתה 
עצות  המון  מפיו  שומע  אכן  והוא  אלה,  לכל  לזכות  אכן 

המבטיחות את דרך ההצלחה.

זמן שכולנו  נתן,  רבי  יום ההילולא של  חל  בעשרה בטבת 
כולנו  הקדושה,  בדרכו  לילך  ולהתחזק  להתעורר  צריכים 
של  וקדושתו  גדולתו  מול  ומשתאים  נפעמים  עומדים 
ילוד  זכה  האיך  הרוחניים,  השטחים  בכל  זה  תלמיד 
לנו  מגלים  הסוד  את  אך  שכאלו.  נשגבות  למדרגות  אשה 
"מקטנותו  ובפשיטות!  בתמימות  בחר  הוא  תלמידיו, 
וכשהתנסה  ובפשיטות  התנהג מוהרנ"ת תמיד בתמימות 
לפני המלמד בתלמודו, היו מחפשין שאר הילדים קושיות 
ואמר:  בפשיטות,  הפירוש  אמר  זצ"ל  ומוהרנ"ת  ותרוצים 
חפשו  חבריו  ושאר  קושיות',  לי  שאין  אעשה,  מה  'וכי 
שטוב  אומר,  המלמד  והיה  הפשט,  שקלקלו  עד  קשיות, 
לו יותר אמירת הפשט של מוהרנ"ת מהקושיות של שאר 
התלמידים" )אבני"ה ברזל א'(. כך ניגש תמים, הוא מקבל 
את כל הנאמר לו 'כאשר יאמר כי הוא זה', וכך גם הוא שמע 
את קריאתו הנצחית של רבו הקדוש עת שאג בקול גדול 
מדרגה  שום  יאוש!  שום  כלל',  בעולם  יאוש  שום  ש'אין 
רוחנית לא מנועה משום אדם בשום מצב! והוא ניגש לכך 
כל  לקבלת  הדרך  את  לחפש  והחל  ובפשיטות  בתמימות 
המדרגות הרמות ביותר. גם אנחנו יודעים את תוכנה של 
ומשם  התחכמות,  בלא  אותה  קיבל  הוא  אבל  זו,  שאגה 

ואילך הוא רק חיפש את העצה האיך אכן לזכות לכך. 

תמימות - יסוד ההצלחה
"העיקר  זה,  ביסוד  ההצלחה  כל  את  תלה  הקדוש  רבינו 
והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל 
גדול.  ודבר  קטן  דבר  זה,  הוא  כי  יאמר  אשר  כל  על  דבריו 
ולבלי לנטות ח"ו מדבריו ימין ושמאל ולהשליך מאיתו כל 
החכמות ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר 
יקבל מהצדיק והרב שבדור" )לקוטי מוהר"ן ח"א קכ"ג(, מי 
שמתמים עצמו יש לו את העיקר והיסוד שעליו יבנה הבניין 
הנפלא שלו, והבחירה בידינו, למאוס באותם התחכמויות 

יתכן אולי 
שאנחנו 
מצליחים 
להשקיט 
בכך את 
מצפוני 
לבנו, אך 
ספק גדול 
אם גם לפני 
בית דין של 
מעלה יהווה 
זה תירוץ 
מספיק, 
שם הרי 
יודעים 
את כוחות 
הנפש 
האמיתיים 
הגנוזים בנו
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ולפתח את האמונה שבנו לקבל את הדברים כמו שהם 
והבחירה הזאת תפתח לנו בעזרת ה' שערים מופלאים 

לצמיחה רוחנית נשגבה בסולם העולה בית ק-ל.

על אף שהיא  לכל תורה בלקוטי מוהר"ן,  ניגש  הוא  כך 
הצדיק  של  גבוהות  הכי  מהמדרגות  לכאורה  מדברת 
בדבריו  התכוון  הקודש  שרבינו  הבין  הוא  אבל  הנשגב, 
גם אליו בפשיטות ובתמימות, שביכלתו להגיע ולהשיג 
מדרגה זו, ואכן, בבואו 'לעשות מהתורות תפילות' הוא 
זו  למדרגה  הוא  שיזכה  כך  על  מעתיר  ומבקש  מתחנן 
בשלמות, על אף שנדמה לו שהוא כל כך רחוק מכך לפי 

מדרגתו עתה. 

ניקח דוגמא קטנה אחת מני רבות. רבינו הקדוש מגלה 
מהעולם  שכנסתלקת  רע"ה(  ח"א  מוהר"ן   )לקוטי 
'נשמה גדולה שהיא יקרה מאד בעיני השם יתברך', 'אזי 
נותנין לה להיות מחפש בגנזיא דמלכא, שיחפש ויקח לו 
וזהו תכלית כל תענוגי  מה שירצה מגנזי המלך יתברך, 
כנר.  שהיא  צוה?  כל  כ"  נעשה  והחיפוש  הבא'  עולם 
כמובן שמדובר על מדרגה גבוהה שבגבוהות ועל נשמה 

מיוחדת ויקרה מאד שלשונו של רבינו הקדוש.

וזועק  משתפך  קמו(  )ח"א  בתפילותיו  נתן  רבי  אבל 
עוצם  את  שם  מתאר  שהוא  כדי  ותוך  כך,  על  ומתחנן 
פחיתות המדרגה בה הוא עומד לפי ענוותנותו ושפלות 
לבקש  ואיך  לדבר,  מה  כלל  יודע  איני  אוי  'אוי   - רוחו 
עצה ותחבולה ביון מצולה ואין מעמד כזה, בבלבול כזה, 
בקשיות  כזה,  ידים  ברפיון  כאלה  טובים  לא  ברגילויות 
על  ולבקש  להמשיך  ממנו  מונע  לא  זה   - כזה'  עורף 

הגבוהה שבגבוהות:  

"אבל אף על פי כן אני רואה עדין חסדיך הרבים ורחמיך 
משמרתי  על  עדיין  כן  על  שעור,  בלי  עלי  העצומים 
עלי  ותרחם  שתחנני  עד  כפי  אליך  לשטוח  אעמוד, 
ברחמיך  שאזכה  עד  באמת,  שלמה  ישועה  ותושיעני 
הצפון  טוב  לרב  הזוכים  ותמימיך  יראיך  בכלל  להיות 
וגנוז אשר אתה נותן להם רשות לחפש ולבקש בגנזיא 

דמלכא אשרי חלקם".

ממך לא יפלא דבר
והוא מסיים ביסוד העצום שהנחה אותו לכל אורך הדרך 
"מלא  ונפלאות:  עצומות  השגות  מרבו  ששמע  בעת 
רחמים הקשיתי לשאול, אבל ממך לא יקשה ולא יפלא 
ובטובותיך  העצומים  בנפלאותיך  מאמין  ואני  דבר,  כל 
שעדיין  הגדולים  ורחמיך  הרבים  ובחסדיך  הנוראים 
הצדיקים  וזכות  בכח  זה,  לכל  לזכות  תקווה  לי  גם  יש 
בהם  אשר  והנשגבים  הנוראים  האמיתיים  הקדושים 
פה  פתחון  שום  לנו  אין  ובלעדם  תמיד,  נשענים  אנו 
לבקש אותך אפילו על דבר קטן שבקטנים, אבל בכחם 

הגדול אנו נשענים לחלות ולבקש פניך על כל הגדולות 
וזכותם מספיק גם  כי כוחם  והטובות שבכל העולמות, 

עלי ועל כל ישראל לזכות אותנו לכל טוב אמתי ונצחי".

נכון, הקשיתי לשאול מצד עצמי, אבל אין דבר שנמנע 
ממני מלקבל – ואפילו את 'כל הגדולות והטובות שבכל 
העולמות' ברוב רחמנותך ובכח הצדיק האמיתי שגילה 

כל זאת.

הלא כך העיד בנו רבינו הקדוש )שיחות הר"ן – קסה(: 
מעוצם  לפניו  והתפאר  אחד  עם  סיפר  אחת  "פעם 
גדולת מעלתו והשגתו הגבוהה העצומה, כמו שמתפאר 
וה  חברו,  בו  שיתקנא  כדי  בגדולות  חברו  עם  ומתגרה 
האיש אמר לו  'מי יוכל לבוא לזה לזכות למדרגתכם כי 
יש לכם נשמה גבוהה מאד בודאי', והקפיד רבנו זכרונו 
זה, ואמר, זהו החסרון שלכם, שנדמה  לברכה מאד על 
לכם שעיקר גדולת והשגת הצדיקים הגבוהים הוא רק 
מצד הנשמה הגבוהה שיש להם, כי באמת לא כן הדבר, 
רק כל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדרגתי להיות כמוני 

ממש, כי העיקר תלוי רק ביגיעות ועבודות באמת".

לעמול  יכולים  שלא  בגופנו  כח  חלושי  רק  אנו  האם 
ולהתייגע?! או שמא צריכים אנו תחילה להאמין שיש 
תקוה שייצא משהו מעמל זה, כי ברור שמי שלא תולה 
תקווה בעמלו איננו מסוגל לעמול. זוהי נקודת ה'תלמיד' 
בעיני  העצומה  שפלותו  אף  על  הזה,  והקדוש  הגדול 
עצמו גברה תמימותו ואמונתו ברבו הקדוש שאכן הוא 
וכיון שכן אזר אומץ  מתכוון בפשיטות לכל הבטחותיו, 

וכח ללחום ולבקש ולחפש עד שמצא בפלאי פלאות.

הבה נלך בעקבותיו, להתמים עצמנו ולהשליך חכמתינו 
היא  שאכן  הקדוש  רבינו  לנו  שגילה  'תורה'  כל  ולקבל 
ולחפש  ממש,  כפשוטו  הסוף  עד  עבורנו  מיועדת 
ולהתיגע 'איה העצה והתחבולה לזכות לכך', וכפי שרבי 
נתן בעצמו כותב )ליקוטי הלכות ברכת השחר ג-ו'(: "כן 
הוא בכל אדם הרחוק מהשם יתברך, בפרט בתוקף סוף 
בעתים  שמתגבר  משיח  חבלי  שהוא  הזה,  המר  הגלות 
ישראל  נפשות  על  ביותר  דבר  הבעל  שהתגבר  הללו, 
כאילו  עצמן  מיאשין  אדם  בני  שכמה  עד  בחוש,  כידוע 
רק  הוא  זה  וכל  ה',  לעבודת  כלל  מסוגלת  אינה  נפשם 
ומכניס  דעתו  שמחליש  הרע  היצר  ומחשבות  פיתוי 
באמת  אבל  אחרא,  דסטרא  וקטנות  חלישות  בלבו 
מישראל  אחד  כל  שנפש  ולהאמין  לידע  האדם  צריך 
מלכים  בני  בחינת  הם  וכולם  מאד  מאד  ויקרה  גבוהה 
כמו  מאד  וקדושות  גבוהות  למדרגות  לזכות  ויכולים 
יפתחו  ותמימותנו  ובאמונתנו  והכשרים",  הצדיקים  כל 
לפנינו השערים העצומים בכחו של אותו זקן להגיע לכל 

המדרגות הרמות והנשגבות המיועדות לנו.

נכון, הקשיתי 
לשאול מצד 
עצמי, אבל 
אין דבר 

שנמנע ממני 
מלקבל – 

ואפילו את 
'כל הגדולות 

והטובות 
שבכל 

העולמות' 
ברוב 

רחמנותך 
ובכח הצדיק 

האמיתי 
שגילה 
כל זאת
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עצת העצות
נתיבות ומסילות בדרכי קנין ההתבודדות

משיעורי הרה"ח ר' אלכסנדר פראנק שליט"א 

פרק י''א

הבסיס הנצחי

ההתבודדות היא קשר נצחי הבא מלב האדם – דבר ידוע לכל הוא ואף עסקנו בו 
בפרקים הראשונים. חיבור חזק שאינו נקבע על ידי מעשים מסוימים, דרך חדשה 

ומתחדשת היא. 

חיבור זה נרקם ומעמיק יותר ויותר בחלוף הדקות. קשר שנמצא מעבר לדיבורים, 
יקובע  הוא  אף  באם  אמנם  הוא,  מוגבל  בלתי  קשר  אכן,  לאנחה.  או  להודאה 

למסגרות וכללים קבועים – מה רווח ויתרון יהיה בהתבודדות. 

לכן כאשר רואה היהודי עצות ודרכים כיצד יש לייעל את ההתבודדות – עליו לידע 
תרד  ההתבודדות  שמטרת  הרי   – עיקר  מהן  יעשה  אם  שכן  הנכון.  מקומן  את 
לטמיון. התבודדות אינה הודאה גרידא, אף לא אנחה או זעקה, היא דרך של בניית 

קשר עם השי"ת. 

עצות אלו, אף שבפני עצמן נעלות הן – לא באו כי אם לסייע ליהודי בבניית קשר 
מופלא זה. 

אם חש המתבודד כי יודע הוא את בסיס הקשר, מהו עיקר ומהו טפל – מה טוב 
יהיה אם יפתח מעתה את אוזניו וליבו וישמע עצות ענקי הרוח, ללמוד מהו קשר 

אמיתי וכיצד נבנה.

להיאחז בחבל הקדושה

נעסוק בפרק זה בשני מושגים ידועים: אנחה וזעקה. בקרב אנשי שלומנו תמיד 
תפסו אלו מקום ממשי בסדר יומם. 

המקורות בספרי רביה"ק לשני אלו רבים וקצר הגיליון מלהביא את כולם. נצטט 
הגדלות  את  לגלות  אוזננו,  לסבר  אלו  ישמשו  בודדים,  מקורות  כמה  איפוא 

והרוממות בדבר שנראה כביכול פשוט וחסר משמעות גדולה. נפתח עם אנחה:

ופעם  ביום  אחת  פעם  התבודדות  לו  שיהיה  לברכה,  זכרונו  רבנו  לו  צווה  "לאחד 
אחת בלילה. פעם אחת שאל רבנו, זכרונו לברכה, לאיש אחד מאנשיו אם הוא רגיל 
להיות גונח ומתאנח שקורין קרעכצין בשעת התבודדות, והשיב לו הן. שאל אותו 
עוד אם הוא גונח ומתאנח מעומק הלב. ענה ואמר לו רבנו, זכרונו לברכה, כשאני 
עושה גניחה ואנחה: אם אני אוחז ידי על השולחן אז בשעת האנחה אז אי אפשר לי 
אחר כך להרים ולטל את ידי מעל השולחן וצריך אני להמתין איזה שעה עד שחוזר 

בי כחי.

זכרונו  אייזיק  שמואל  רבי  הצדיק  הרב  את  לברכה,  זכרונו  רבנו  אחז  אחת  פעם 
לברכה, כנגד לבו, ואמר לו, בשביל מעט דם כזה )הינו שבחלל הלב( תאבד את העולם 
הזה והעולם הבא. ובלשון אשכנז איבער א ביסעלע בליט זאלסט אהן ווערין דיא 
וועלט און יענע וועלט. קרעכץ דאס אויס. תרגיל עצמך להתאנח הרבה לפני השם 

יתברך עד שתפטר את הדם הזה ותכניע את הרע שבו. ותזכה לבחינת וליבי חלל 
בקרבי" )השתפכות הנפש, מ"ח(

מי  חופשית,  והבחירה  דטומאה.  וכנגדו  דקדושה,  חבל  חבלים,  שני  יש  "והנה 
שמקדש עצמו מקשר עצמו בחבל דקדושה, ולהפך, חס ושלום, מי שמטמא עצמו 

מקשר עצמו בחבל דטומאה.

זו  באנחה  אזי  בתשובה.  לשוב  ורוצה  שבידו,  עברות  על  שמתאנח  מי  ...והנה 
אל  ונדבק  יגוועון",  רוחם  "תוסף  בבחינת:  בידו,  שהיה  הרע  מן  ונאסף  נגווע  הוא 
טוב  כן  על  שכנגדו...  בחבל  נדבק  הוא  זה,  מחבל  נפסק  שהוא  ותכף  הקדשה... 
להרגיל את עצמו להתאנח על מעשיו שאינם טובים, ולכסוף ולהשתוקק בתוקף 
אנחתו לשוב להשם יתברך. כי על ידי אנחה זאת, נפסק מחבל דטומאה, ונתקשר 

בחבל דקדושה כנ"ל...

עוד מצאתי מכתב יד החברים מעניין זה. ומבאר שם בביאור יותר, מגודל מעלת 
יקרת האנחה דקדושה. כי מבואר שם שהאנחה שמאנח האדם על עוונותיו, או 
על מעוט השגתו, הוא יותר טוב מכמה סגופים ותעניות. כי בתענית אינו משבר 
שלו  והחיות  הנפש  את  מחליף  וגם  הגוף,  כל  משבר  באנחה  אבל  לבד,  הגוף  רק 
מרע לטוב. כי ההבל של האדם, הוא חבל המקשר הנשמה למקום שרשה, לטוב 
או להפך, חס ושלום. וכשמתאנח הוא בבחינת: "תוסף רוחם יגוועון", ואזי נפסק 
מהחבל שהיה מקשר מתחלה ונתקשר לחבל אחר כפי האנחה וכו'". )ליקוטי מוהר"ן, 

ק"ט(.

"אבל כשיש להגוף עזות מבחינת "והכלבים עזי נפש", אין הנשמה יכולה לסמך 
בתוקף  ללכד  תוכל  כי  שלה,  מההשגות  לו  להודיע  הגוף  אל  ולהתקרב  עצמה 
ועזות הגוף, מה שהגוף עז וחזק בהתאוות. וצריך לזה עזות דקדושה הינו קולות 
הנ"ל, שעל ידי זה משבר עזות הגוף. כי 'אנחה שוברת גופו של אדם' )ברכות נ"ח:(, 
וכשמשבר עזות ותקיפות הגוף, על ידי זה תוכל הנשמה להתקרב עצמה אל הגוף, 
כי לא תהיה נלכדת שם... אבל מחמת עזות הגוף בתאוותיו, אזי הנשמה שהיא עצם 
האדם רחוקה מבשרו וגופו, ועל ידי קול אנחה, שהיא בחינת עזות דקדושה כנ"ל, 
על ידי זה נשבר עזות גופו, ואז מתקרבת ומתדבקת העצם להבשר, היינו הנשמה 

להגוף". )ליקוטי מוהר"ן, כ"ב(.

פעמים רבות עיצבון-רוח וקדרות שוררים באדם והוא אינו יודע את נפשו. מוצא 
עצמו זרוק, שמוט, חסר מילים והבעה. כמעט ולא סחב את שק גופו להתבודדות 

היומית וכיצד ישיח את ליבו הקפוא. 

הינו  עזות דקדושה  לזה  "...וצריך  ומאירים:   וכאן נשמעים דברי הצדיק, ברורים 
קולות הנ"ל, שעל ידי זה משבר עזות הגוף. כי 'אנחה שוברת גופו של אדם' )ברכות 
נ"ח(, וכשמשבר עזות ותקיפות הגוף, על ידי זה תוכל הנשמה להתקרב עצמה אל 

הגוף, כי לא תהיה נלכדת שם".

אנחה וצעקה
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נתיבות ומסילות בדרכי קנין ההתבודדות
משיעורי הרה"ח ר' אלכסנדר פראנק שליט"א

 עיבוד ועריכה: מרדכי לוי

'כל שצריך', אומר רביה"ק, 'זאת אנחה, פשוטה מעומק ליבו. לא 
מהוקצעת, אף לא מנוסחת – אנחה. קרעכץ'. 

מה גדול מעלת הרגע עת נאנח היהודי, שובר ליבו בקרבו לאמור: 
כלתה נפשי להתעלות מעלה – וראה אפוא מלכי היכן עומד אני – 

שוב אחר נפילה, מבויש ורחוק. אוי. 

ואף המלך במרומים מחייך, מתענג: כעת בני, אחוז בחבל הקדושה 
ששולח אני לך. כעת כוחות חדשים נתתי בך. כמה ציפיתי לרגע 

זה. 

צעקת אמת מהי:

"אחר כך ענה ואמר לי הלא אם דוד המלך עליו השלום אמר 'יגעתי 
בקראי נחר גרוני', היה כפשוטו, שכבר קרא כל כך עד שהיה עייף 
ויגע ממש בקראו, ונחר גרונו ממש בפשיטות, אבל אתה תהילה 

לאל עדין אתה בכוחך..." )חיי מוהר"ן תקמ"ה(.

"כי אין שום עצה ותחבולה נגד כל הצרות וההרפתקאות ודחקות 
וטרדת הפרנסה העוברים על כל האדם בכל עת ועת כי אם לצעוק 
ולזעוק ולהתחנן לפני ה' יתברך ולבכות לפניו כתינוק הבוכה לפני 
רוח  הרבה  תמיד  ירוויח  זה  בדרך  וכשילך  מחסורו.  שימלא  אביו 
האמתי והנצחי, כי על פי רב יפעל בבקשתו הרבה, כי ה' יתברך 

שומע תפלת כל פה". )ליקו"ה, ראש חדש הלכה ו'(.

השי"ת נטע טבע בתינוק – צועק אימתי שחפץ וצריך דבר מה. 
הצעקה מולידה את צרכיו, דרכה משיג ומתפתח. אמור מעתה: 

צעקה מניבה דברים חדשים. 

פנחס  )זוהר  קלין  שבעין  צועקת  היא  הלידה  שקודם  "כיולדת 
רמ"ט:(, כנגד שבעין תבין שבמזמור "יענך", שבלא זה אי אפשר 

לה לילד" )ליקו"מ, תורה ל"ו(.

אכן, גם כאשר צועק האדם ומנותק הוא – צעקתו השנייה תהיה 
מחוברת ומבוררת מן הראשונה, וכן הלאה. לכן כאשר יצעק שבעין 

קלין יזכה להוליד אל מוחו מוחין חדשים ורבים. 

לכן מעלה רבה יש בקיום הפשוט, צעקה אחר צעקה, אנחה אחר 
אנחה. שוב ושוב. וסוף העקשנות שתכריע את לב האבן ותחדור 

פנימה. 

"נכספתי להמשיך את העולם 
אל העשייה" 

לי  יכול האדם לומר: דבר זה שייך לגדולים ומחוברים ממני, מה 
הקטן ולעצות אלו. כלום אעשה שקר בנפשי ואתאנח ואצעק כמו 

באים אלו מעומק נפשי. 

עצות   – ביותר  העמוקה  ואף  רביה"ק  שגילה  תורה  בכל  אמנם 
מעשיות יש בה. לא ניתן יהיה לחדור פנימה, אל עומק התורה – 

בלי פשטות המעשה. 

מחמת  דייקא  ויתחבר;  טעם  היהודי  שיקבל  בשביל  דווקא  לכן, 
חוסר כנותו בעניין – יתחיל לעשות בפועל, וסוף יבוא לידי חיבור 

ואמת. 

מה גדולה מעלתן של אנחה או צעקה אלו. מה רב האמת שבהן – 
עולות השמימה וטוענות מול השי"ת: אפי' להתאנח קשה בידו, 
כמה מאמץ היה ליהודי להוציא שבריר צעקה זו – אנא חוס מעתה 

והוצא אותו מאפלתו, האר בו אור גדול.

האדם  פנימיות  שמגלה   – צעקה  של  כוחה  גדולה  אמרו:  באמת 
רצון  כל  לעין  מגלה  עבות,  קליפות  שכבות  רגע  בין  מסרת  מהי. 

טהור מהו. 

ואף אם יאמר המתבודד: הן מוטל עליי לדבר דיבורים של ממש 
וכיצד ארד דרגה ואתאנח. אמנם עליו לידע – כעת העומד על ליבו 
דיבוריו  הן  אלו  קצהו.  ועד  העולם  מסוף  המתגלגלת  צעקה  היא 
בעת ההיא. וכאמור – ההתבודדות שפת הלב היא, מדברת בתוכו 

באשר הוא. 

"וזכני ברחמיך הרבים להיות רגיל להתאנח לפניך באמת מעמק 
באמת.  אליך  להתקרב  ושתזכני  ממך,  התרחקותי  גדל  על  הלב, 
ואהיה מתאנח על זה באמת בכל עת עד שיהיה נשבר כל גופי על 
הרוח  ממני  להוציא  אנחותיי  ידי  על  ואזכה  ואנחה.  אנחה  כל  ידי 
ועל  דקדושה.  והבל  רוח  בקרבי  ולהכניס  אחרא,  דסטרא  וההבל 
ידי זה אזכה לעקר ולהפסיק חבל הטומאה שנקשר בי בעוונותיי 
הרבים, ותעזרני מהרה שאזכה להפסיק ולנתק עצמי לגמרי מחבל 
הטומאה, ואדבק ואקשר עצמי בקשר אמיץ וחזק לחבל הקדושה, 
מגופי  ממני  ותבטל  ותגרש  ותפסיק  נצחים,  ולנצח  עד  לעולמי 
ותקרבני  וסטרין אוחרנין,  כל מיני טומאות  ונשמתי  ורוחי  ונפשי 
וחזק  אמיץ  בקשר  באמת,  הקדושה  לחבל  ברחמיך  ותקשרני 

מעתה ועד עולם"... )ליקו"ת, תפילה ע"ב(

באמת אמרו: 
גדולה כוחה 
של צעקה 
– שמגלה 
פנימיות 

האדם מהי. 
מסרת בין 

רגע שכבות 
קליפות 

עבות, מגלה 
לעין כל רצון 

טהור מהו
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3 נקודות שיש ב'אזמרה'
תשובת הר"ר איתמר לייפער הי"ו, ירושלים

בוודאי מי שמרגיל את עצמו להסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה, מקיים 
חלק מהעצה של אזמרה. אבל יש בלימוד הקדוש של אזמרה עוד ג' נקודות.  

א. שאפילו נקודה אחת ]-דהיינו כמו כוס שאין בה אלא רק טיפה אחת[ של 
סור מרע או עשה טוב, כבר היה כדאי בשביל זה לרדת לעולם. ומוהרנ"ת 
)בהלכות השכמת הבוקר( אומר על זה את הכלל של 'מעט מן האור דוחה 

הרבה מן החושך'.

ב. רבינו מגלה שעל ידי זה יוצאים מכף חובה לכף זכות. ומי שמקיים את 
העצה עם אמונה בדברי רבינו – על ידי זה יוצא באמת לכף זכות.

ג. אנחנו מקיימים את העצה רק בשביל אתערותא דלתתא. והעיקר – שעל 
ידי שאנחנו מסתכלים על הנקודות הטובות, אנחנו מעוררים את הצדיק 
– החזן העליון שהוא רביז"ל, להסתכל על הנקודות טובות שלנו ולהוציא 
אותנו מכף חובה לכף זכות, שרק רבינו ז"ל יודע באמת איך לעסוק בתיקון 

זה, כדאיתא בביאור הליקוטים באריכות.  

נקודות טובות יחד עם געגועים
תשובת הר"ר אהרן רבינוביץ' הי"ו, ביתר 

לגבי הפתגם שהעולם אומר, להסתכל על חצי הכוס המלאה – הנה, רבינו 
דהיינו  הקדושות  ובשיחותיו  בתורתו  היטב  שבקי  'שמי  אמר  כבר  ז"ל 
בספריו הקדושים. ראוי לו למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו הקדושה. 
ואין שום שיחה וענין בעולם שלא יוכל השלם למצוא בתוך תורתו' ]שיחות 

הר"ן ר"ד[. 

'זכה  של  העניין  את  יש  'אזמרה'  של  זו  בעצה  גם  התורה,  בכל  כמו  אכן, 
נעשית לו סם חיים' וכו', כי הרי 'את זה לעומת זה עשה אלוקים', וכמובא 
בשיחות הר"ן ]אות ש'[ פעם אחת אמר לי: 'כל מה שאתה רואה בעולם, כל 

מה שנמצא בעולם, הכל בשביל הבחירה והניסיון'.

לפיכך מוטל עלינו להתבונן, כלפי מה העצה של 'אזמרה' אמורה, כדי לדעת 
מהי הצורה הראויה שבה נסתכל על חצי הכוס המלאה.

חלק  שהיא  מהותה,  מעצם  הקדושה,  הנשמה  כי  יראה  המתבונן  והנה 
אלוק' ממעל, משתוקקת בלי סוף, באש שלהבת קודש להתקרב לבוראה, 
'אנא בעינא למיהווי  ומבעבעת כיורה רותחת ברשפי גחלי אש, בקריאת 
אני  ו'היכן  שפילא',  עלמא  להאי  אתינא  מה  'על  ושואלת:  מלכא',  קמיה 

בעולם'. זהו הסדר הרגיל והנכון.

סוגי  כל  אחר  המזנבת  עמלק  קליפת  כי  עצומה,  בסכנה  אנו  שכאן  אלא 
הנחשלים שבעולם, באה לשכנע את האדם שהוא רע ח"ו, וכל הרוע מגיע 
ממנו, והוא מאוס ונמאס ח"ו. הבעל דבר משקיע בזה כוחות גדולים, לנסות 

ולמשוך באיצטלא של  ח"ו,  ריחוק  לרגשות   - רגשות הקודש  להפוך את 
השורש  שזה  ודכדוך,  ייאוש  לעבר  המבורך,  המצב  את  במצוות  מתלבש 
פורה ראש ולענה של כל הנפילות והירידות רח"ל, בבחי' 'חרפה שברה לבי' 

]לקו"מ לד[ - לשבור את האדם לרסיסים ח"ו.

כאן מביא לנו הצדיק הרחמן, הלוחם בחרב ובחנית את מלחמת ה' בעמלק 
התשובה,  הרהורי  עם  בבד  שבד  ואומרת  שבאה  אזמרה'  'עצת  את   -
כשלעצמם  הם  שכאמור,  וקץ,  שיעור  להם  שאין  והכיסופים  והגעגועים 
הנפש,  את  ולשמח  לרומם  וחייבים,  ואפשר  צריך  ורצויים,  מבורכים 
שאת,  ביתר  ה'  בעבודת  להמשיך  מנת  על  דגדלות,  למוחין  ולהגביהה 

באמצעות העצה הקדושה של חיפוש נקודות טובות.

היצר,  על  התגברות  של  טובה  נקודה  בעצמו  ימצא  אחד  שכל  דהיינו, 
שבירת מידה או תאוה רעה, שהיא מעלה נחת רוח ושעשועים להשי"ת 
והנקודה  עולם.  מימות  היו  שלא  כאלו  שעשועים   - ולשער  לתאר  שאין 
טובה הזאת הרי היא מאירה ומזהירה לעולמי עד ולנצח נצחים. כשאדם 
שכל  באופן  ושמחה,  לששון  לו  יתהפך  ואנחה  היגון  כל    – זו  בדרך  הולך 

תחבולותיו של הבעל דבר לא יוכלו לה. 

את  ולהפנים  לשמוע  זוכים  היינו  שאילו  שלמה,  באמונה  מאמינים  אנו 
הקריאה הקדושה הזו, היינו נהפכים לגמרי לגמרי, בבחינת 'והתבוננת על 
מקומו ואיננו'. יתן ה' שנזכה לקיים את העצה הזאת בתמימות ובפשיטות.

הנקודה טובה מגלה על הפנימיות
תשובת הר"ר אלחנן קירשבוים הי"ו, בית שמש

על  הנכונה  ההסתכלות  את  גם  יש  'אזמרה',  של  הקדוש  ובלימוד  בדרך 
הנקודות הטובות.

אנחנו רגילים לראות כל דבר בעין גשמית של עולם הזה, אבל בתורה של 
והעיקר   – שבו  הטוב  על  להסתכל  ואחד  אחד  לכל  קורא  רבינו  'אזמרה' 

להבין שזה מה שהוא באמת. זה מה שהוא רוצה באמת.

רבינו מגלה לי שאני רוצה רק את הטוב, וכל השאר - כל הרע שאני רואה 
אצלי, זה רק כיסוי ומסיכה שמסתירה את הרצון האמיתי שלי, שהוא רק 

רצון טוב.

לכן כשאדם מדבר, חושב ומתעסק עם הנקודה טובה, ומכיר בכך שהוא 
באמת רוצה לעבוד את השם יתברך, הוא מתעורר לתשובה, כפי שכתב 
ידי שאדם מחשיב את הטוב הזה, הוא  'אזמרה'. כי על  רבינו ז"ל בתורה 
וכל  יתברך,  השם  טוב  את  רק  רוצה  בעצם  הוא  כמה  לראות,  כח  מקבל 
השאר, זה רק הסתרה וכיסוי – ידיעה זאת בוודאי מעוררת אותו לעבודת 

השם.

ואדרבה הכיסויים האלו יכולים לשמש כעזר, כדי להכיר בעצמו עד כמה 
פנימיות רצונו היא רק להתקרב לה'. כי הרי האדם רואה בעצמו, שלמרות כל 
ההסתרה והבלבולים של העולם הזה וכל נפילותיו, עדיין הוא רוצה לעשות 
טוב ולעבוד את השם, ומציאות זאת יכולה להיות רק בגלל שהטוב שבנו, 
הוא אנחנו - 'עצמינו ובשרינו', וכל השאר זה רק כיסוי ולבוש שהיצר הרע 

מלביש אותנו.            

מ. מנדלאילחברים מקורבים

חיפוש ומציאת נקודות טובות
ל ֶאָחד  י כָּ בתורה רפ"ב יש אריכות גדולה סביב 'חיפוש' הנקודות טובות. ולכאורה, הרי כולנו מלאים בנקודות טובות - ”כִּ

ַחר  ת ַהשַּׁ ְרכַּ ין ְואֹוֵמר בִּ יַח ִציִצית ּוְתִפלִּ י ַמנִּ ָכל יֹום, כִּ ה ִמְצֹות בְּ מָּ ה כַּ ָרֵאל ִנְקָרא ָעָליו, הּוא עֹושֶׂ ם ִישְׂ שֵּׁ ל ְזַמן שֶׁ הּוא כָּ ָרֵאל ֵאיְך שֶׁ ִמיִּשְׂ
ה", ומה הצורך לברר ולחפש את הנקודות טובות?   ים ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה ְמַעט אוֹ ַהְרבֵּ ִהלִּ ה אֹוְמִרים תְּ ה, ְוַהְרבֵּ ַמע ּוְתִפלָּ ּוְקִריַאת שְׁ

ניתן לענות תשובות גם על ידי הקלטת התשובה בטלפון המערכת 025396363

מהי בעצם העצה של  'אזמרה'? האם אדם שתמיד 
של  בדרך  הולך  המלאה',  הכוס  חצי  על  'מסתכל 

אזמרה?! 

שיחת חברים לליבון ההתחזקות במקחו של צדיק
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פרקי הדרכה יסודיים בדרכי חינוך הבנים על פי דעת רביה”ק
הרה”ח ר’ נחמיה חשין שליט”א מכון במסיל”ה

פרק ג'

אמור לו "מיד"!?

והודעתם לבניך

כדי דבריו ש"כששואלין את  רביה"ק תוך  כותב  ז'(  )אות  כד'  בתורה 
האדם איזהו שכל, אומר המתן עד שאתיישב".

הדבר פשוט וברור לכל בר דעת, שלא עונים על שאלה מבלי לחשוב 
ולהתבונן בה קודם. ולכאורה אין שום צורך לדון בעובדה זו.

אך למרבה המבוכה – משום מה נראה ששעה שאנו יושבים עם ילדינו 
אנחנו שוכחים מכלל בסיסי זה.

אני יושב ולומד עם בני בן העשר חברותא בגמ', והוא מקריא מספר 
שורות בהם טמונה קושיא על אמורא, לבקשתי שיסביר את המילים, 
הוא – להפתעתי – מתחיל מיד לדבר, ומנסה להסביר. כמובן הדברים 
שהוא אמר לא היו קשורים לכתוב בגמ', שכן בשביל לענות על שאלה 
זו היה עליו לעבור מספר שלבים, 1. לחשוב מה כתוב בשורות אלו, 2. 
 .4 3. להבין מה היא הקושיא,  להבין קודם כל שקיימת כאן קושיא, 
– להסביר. ושלבים אלו  ורק לאחר מכן  לתרגם את ההבנה במילים, 

אורכים זמן.

פקדתי עליו שיחשוב לפני שהוא עונה לי בסביבות ה- 10-20 שניות, 
ורק אח"כ יענה. אחרי שעשה כך, הוא הסביר נכון את קושיית הגמ'.

אם נתבונן במניעיו של הילד לענות מיד, נמצא שלרוב כאשר בוחנים 
זה המלמד שצריך להספיק  את הילד האוירה היא מאד לחוצה. אם 
לבחון את כל הכיתה, ואם זה ההורה שצריך להספיק לבחון את בנו 

על כל החומר השבועי.

כך שגם מבלי להגיד זאת מפורשות, הילד מרגיש שהוא נדרש לענות 
מיד, ומשכך הוא עונה לפני שברור לו מה התשובה. וכך הוא מתרגל 
שאלה  כל  על  תשובות  ששולפת  אוטומטית,  למכונה  להשתוות 

שתשאל.

וכמה חבל.

בצורת למידה הזאת הילד אף פעם לא ילמד ללמוד, ולא ידע מה זה דף 
גמרא, כי לא לימדו אותו לחשוב.

יקרה אם  לא  דבר  ושום  לנו סבלנות,  לילדים שיש  היינו מראים  אם 
התשובה תתעכב ב-20 שניות, היינו מרוויחים א' – שהם היו מתרגלים 
לחשוב, וכך היו קולטים את צורת המבנה של הגמ'. ב - שרוב הילדים 
היו מצליחים במבחנים, כי הם היו רגועים, ואימת המבחן לא היתה 

'אימה' שסותמת את כלי החשיבה מרוב לחץ...

יהיו כאלה שיטענו, שהרי כתוב "ושננתם לבניך" )דברים ו, ז( ופירש 
רש"י – "לשון חידוד הוא, שיהיו מחודדים בפיך שאם ישאלך אדם דבר 

לא תהא צריך לגמגם בו אלא אמור לו "מיד" )ספרי(.

מזהיר  הכתוב  שכן  התשובה.  טמונה  בעצמו  הזה  חז"ל  במאמר  אך 
נגמגם  שלא  בשביל  בפינו,  מחודדים  תורה  דברי  שיהיו  אותנו 
בפינו  לאחר שהדברים מחודדים  רק  כלומר,  מה.  דבר  על  כשנישאל 
לו מיד" היא תוצאה של  או אז יש באפשרותנו לענות מיד. ה"אמור 

ההשקעה ב"מחודדין בפיך".

עצמו,  עם  נוקב  נפש  חשבון  יעשה  חונך,  וכל  מלמד  כל  הורה,  כל 
שלא  מאיתי  תקבלו  זה  את  רביז"ל:  )כמאמר  עצמו,  את  לרמות  בלי 
נרמה את עצמינו( האם  וכ"ש שלא  להעולם להטעות אתכם,  תניחו 

הוא באמת עושה את כל ההשתדלות, שתהיה לילד אפשרות להגיע 
ל"אמור לו מיד".

האם כמות החומר שאנחנו מלמדים את התלמידים באמת מתאימה 
להם, ויש להם את הכלים להכיל את הכמות הזאת, או שמא הכמות 
מרובה מדי, ולכן אין מספיק זמן )וסבלנות( בשביל להסביר להם את 
ומובן במאת האחוזים, שיהיו הדברים  יהיה ברור  הנלמד, עד שהכל 

מחודדים בפיהם.

זמן  די  הקדשנו  האם  התלמידים,  לב  על  התיישבו  שהדברים  אחרי 
לחזור איתם "ביחד" כמו שכתב רש"י )שמות לא, יח( "מלמד שהיה 
יחד"  שניהם  ההלכה  את  ושונים  וחוזרים  הגבורה  מפי  שומע  משה 
)הזמן שנותנים לילדים לחזור בעצמם לא תמיד מנוצל כראוי. יש כאלו 
שמפטפטים אז, ולא חוזרים על החומר, וגם אלה שכן לומדים אז, אין 
הם יודעים איך לחזור כראוי, ולרוב הם לומדים בצורה מאד שטחית 

את תרגום המילים, ולא את פירוש הדברים(.

בחזרת  שרגיל  מי  הרוצה(:  ד"ה  שבועות  )מסכת  השלה"ק  כתב  וכך 
את  מביא  וע"ז  שואל,  לכל  להשיב  בפיו  משוננים  ד"ת  יהיו  לימודו 
ניתן לקיים  כי רק אחרי חזרה ראויה  מאמר חז"ל הנ"ל על ושננתם, 

את מאמר חז"ל הזה.

האם לפי ההשקעה שלנו ניתן לדרוש מהתלמידים שיענו מיד?

באם ונקודות אלו לא באו על סיפוקן, 

נשקיע מאמצים ולא נחסוך בפעולות, לתקן את הדרוש תיקון. נקצץ 
בכמות החומר, נשפר את ההסברה, ונייעל את החזרה.

שאין  ולחניכים,  לילדים  הברור  המסר  את  ונעביר  נחדד  מכן  ולאחר 
אף צורך ועניין לענות מיד. זו תוצאה שמגיעה עם הזמן, לאחר ריבוי 
פעולות למידה חזרה והחדרה. כאשר הילד נשאל שאלה, מוטל עליו 
פשוט לחשוב עליה, להבין אותה, להיזכר בתשובה, לנסח אותה, ורק 

לאחמ"כ להגיש אותה לשואל.

ובשביל הסבלנות שלנו חשוב לדעת, שפעולה זו לא אורכת הרבה זמן, 
לרוב כשיש לילד את הרוגע שהוא יכול לחשוב ולהתבונן בשאלה הוא 

יגיע לתשובה תוך 20 שניות.

ומצד שני כאשר אין לילד את הרוגע הזה, גם כשתחלוף דקה שלימה 
לא יגיע לתשובה הנכונה, או שלא יצליח לנסח אותה כראוי.

חשוב מאד, ללמד את התלמידים שבטרם יענו על השאלה שנשאלו, 
יתיישבו בדעתם מהי התשובה על אותה שאלה, ינסחו, ורק אז יענו. 

וכך יענו דברים נכונים, ובהבנה. 

 10 עברו  בטרם  לענות  הילדים  על  לאסור   – ולמלמדים  להורים  טיפ 
שניות מהשאלה.

בהצלחה

שיחת חברים לליבון ההתחזקות במקחו של צדיק
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 בעקבות בעקבות
הרועההרועה

לּול כָּ י שֶׁ ָרֵאל ָהֲאִמתִּ "רוֶֹעה ִישְׂ
ְבָעה רוִֹעים" ל ַהשִּׁ ִמכָּ

כפי שקר'  של  ה'מפורסמים  סוגיית  את  לבאר  ניכנס  בטרם 
להציג לנכון  ראינו  ותלמידיו,  רבינו  בספרי  מתבארת  שהיא 
בתחילה את שורשי הדברים בקצרה, כפי שהם מתבארים בכתבי

הקודש; בתנ"ך ומדרשים, במשנה ובתלמוד, עד לאחרונים.

כקוף בפני אדם
כלל גדול לימדנו החכם מכל אדם:

ַּגם ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים
)קהלת ז, יד(

כל מה שיש בצד הקדושה יש גם בצד הטומאה, כשהטומאה
בדיוק ולהיראות  הקדושה  אל  להידמות  מאמץ  כל  עושה  אף 

כמותה, כקוף המחקה את בני האדםא. 

ְּכקֹוף ה, ְּכָמה ְּדִאְּתַמר, ְּדָהִכי ָאִזיל ְסַטר ַאֲחָרא ָּבַתר ְקֻדּׁשָ
ָּבַתר ְּבֵני ָנָׁשא.

)זוהר ח”ג דף קצב(

ּוְכמֹו ה ְּכקֹוף ִלְפֵני ְּבֵני ָאָדם, ִּכי ַהְּקִלּפֹות ֵהם ִלְפֵני ַהְּקֻדּׁשָ
ֶׁשַהּקֹוף ִלְפֵני ָהָאָדם עֹוֶׂשה ָּכל ַמֲעֵׂשה ָהָאָדם ֶּדֶרְך ַלַעג, רֹוֶצה
ְלִהָּדמֹות ְוֵאינֹו ִנְדֶמה. ֵּכן ַהֻּטְמָאה ְוַהְּקִלָּפה עֹוָׂשה ְּכַמֲעֵׂשה
ַהְּקֻדָּׁשה, ִאם ְּבִעְנַין ַהְּנָׁשמֹות, ִאם ְּבִעְנַין ַהְּפֻעּלֹות, ִאם ְּבִעְנַין

ַהְּגָוִנים.
)פרדס רימונים, שער כה פרק ז(.

וכך גם בענין הצדיקים אשר שולח ה' לעמו, להדריכם בדרך
'כקוף הישר – ישנם לעומתם כאלה הרוצים להידמות אליהם 
השקר צד  לגמרי,  ההפוך  מהצד  שהם  בזמן  בו  אדם',  בפני 

והטומאה.

ְוֶזה סֹוד “צֹוֶפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק”, ִּכי רֹוֶצה ְלִהָּדמֹות ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה,
ְּכקֹוף ִּבְפֵני ָאָדם.

)שער הגלגולים, הקדמה כא(

• • •
ומנהיגי האמת, נביאי  אותם צבועים מדמים את עצמם אל 

בכל התחומים.

הן בתחום הלבוש – כדברי הנביא זכריה על נביאי השקר:

ִיְלְּבׁשּו ַאֶּדֶרת ֵׂשָער ְלַמַען ַּכֵחׁש. ְוֹלא
)זכריה יג, ד(

ופירש רש"י:

ֵּכן ֶּדֶרְך ְמִסיִתים ּוְמִדיִחים, ִמְתַעְּטִפים ְּבַטִּליָתם ְּכִאּלּו
ֵהם ֲאָנִׁשים ַצִּדיִקים, ְלַמַען ְיֻקְּבלּו ַּכַחֵׁשיֶהם.

)רש”י, שם(

זה עשה האלקים', כפי ביאורו בספרי אמת, 'זה לעומת “דבר הכתוב בכלל השישי: הליקוטים’ א. וכנזכר בהקדמת ‘ביאור
שכל הנמצא מצד הקדושה והטוב, נמצא כנגד זה מצד הטומאה והרע, כקוף בפני אדם".

הן בסגנון דיבורם:

ְּכקֹוף, ַעְצָמן  ֶׁשִּמְתַּדִּמים  ַׁשְקָרִנים,  ְצבּוִעים  ֶׁשִּנְמָצִאים 
ּוִמְתָּפֲאִרין ַעְצָמן ַּגם ֵּכן ַמָּמׁש ְּבֵאּלּו ַהְּלׁשֹונֹות ֶׁשל ִהְתָּפֲארּות
ֶׁשָּמִצינּו ּוְכֵעין  ָהֱאֶמת.  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ָקדֹוׁש  ִמֶּפה  ֶׁשּיֹוֵצא 
ַּבְּנִביִאים, ֶׁשִּיְרְמָיה ָהָיה ִמְתַנֵּבא ַּבּשּׁוק ָהֶעְליֹון: “ִהְנִני ׁשֵֹבר
ְנִביא ַעּזּור,  ֶּבן  ַוֲחַנְנָיה  מ”ט(, )ירמיה  ְוכּו’  ֵעיָלם”  ֶקֶׁשת  ֶאת 
)ַסְנֶהְדִרין פט(, ְּכמֹו ֶׁשֶקר, ָהָיה ִמְתַנֵּבא ְּבָלׁשֹון ֶזה ַמָּמׁש ְלֵהֶפְך

ֵכן ִמְתַנֵהג ַעְכָׁשו ַּכַּנ”ל.
)ליקוטי מוהר”ן תניינא, טו(

הן בצורת התנהגותם. ולדוגמא, בענין אכילתם. שכשם שיש
צדיקים שאוכלים בקדושה נוראה, ישנם גם

ָאָדם, ִּבְפֵני  ְּכקֹוף  ַעְצָמן  ַהִּמְתַּדִּמין  ְוַׁשְקָרִנים  ְצבּוִעים 
ָהרּוַח ְוַגּסּות  ַּגְדלּות  ֵמֲחַמת  ְמַעט, ֶלֱאכֹל  ַעְצָמן  ּוַמְרִּגיִלין 
ֶׁשֶּזה ֶׁשרֹוִאין  ֵמֲחַמת  ֶזה,  ְיֵדי ַעל ּוְלִהְתַיֵּקר  ְלִהְתַּכֵּבד  ְּכֵדי
ַהָּדָבר ָחׁשּוב ַעְכָׁשיו. ּוִבְׁשִביל ֶזה ְמַקְּבִלין אֹותֹו ְלַרִּבי ּוַמְנִהיג,
ֶּבֱאֶמת ְּכֶׁשרֹוִאין ֶׁשאֹוֵכל ְמַעט ְּבַדּקּות ְּבֵחן ֶׁשל ֶׁשֶקר, ֲאֶׁשר
ה ֲעַדִין ֹלא ִהְתִחילּו ֵליֵלְך ְּבַדְרֵכי ה’, ַוֲעַדִין ֹלא ָנְגעּו ְּבַהְּקֻדּׁשָ
ּוַבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְּכָלל, ַוֲעַדִין ֹלא ִהְתִחילּו ְלַׁשֵּבר ׁשּום ַּתֲאָוה
ֲאִפּלּו ַּתֲאַות ֲאִכיָלה ֲעַדִין ֹלא ִהְתִחילּו ְלַׁשֵּבר ְוַגם ְּכָלל, ּוִמָּדה

ְּכָלל, ַרק ְמַמֲעִטים ַּבֲאִכיָלה ִּבְׁשִביל ָּכבֹוד.
)ליקוטי הלכות, תפילה ד, ו(

וכן הלאה.

"יש לי רב"
הראשון שניסה 'לשחק' את דמות ה'צדיק', היה עשיו.

ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד. ֵעָׂשו ַוְיִהי
)בראשית כה, כז(

ִרין ְוׁשֹוֲאלֹו: ַאָּבא, ֵהיַאְך ְמַעּׂשְ ָלצּוד ּוְלַרמֹות ֶאת ָאִביו ְּבִפיו,
ְּבִמְצֹות. ֶאת ַהֶּמַלח ְוֶאת ַהֶּתֶבן? ְּכָסבּור ָאִביו ֶׁשהּוא ְמַדְקֵדק
)רש”י, שם(

ִּבְגֵנָבה ָאִביו  ִעם  ְוָנַהג  ַּכּנֹוָדע,  ֵמם  ַהָּסֶמָך  הּוא  ֵעָשֹו  ִּכי 
ִמְתַלֵּבׁש ֶאת ֶׁשָהָיה ְּבִפיו”, ַצִיד “ִּכי ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ְוַרָּמאּות,
ְוָׁשַאל לֹו: ‘ַאָּבא, ֵאיְך ְּכִאּלּו הּוא ַצִּדיק ָּגמּור, ְּבִמְצֹות ַעְצמֹו
ְמַעְּשִרין ֶאת ַהֶּמַלח ְוֶאת ַהֶּתֶבן’. ַעד ֶׁשִהְטָעה ֶאת ָאִביו, ַעד

ֶׁשָהָיה ִּבְרצֹונֹו ִלְמסֹר לֹו ֶאת ַהְּבָרכֹות ַחס ְוָׁשלֹום.
)ליקוטי הלכות, גניבה ג, ה(

לא רק בחייו ‘שיחק’ את משחק הצדיק, אלא אף לעתיד לבוא
ויתיישב ליד אחיו יעקב כשהוא עטוף יעזוב את רמאותו,  לא 

בטלית כאחד הצדיקים...

וכפי שמגלים לנו חכמינו ז”ל:

מפורסמים של שקר  - מאמר א'

 ַהְּנִביִאים
 ַהַּמְתִעים
ֶאת ַעִּמי
מאז ומעולם סבל עם-ישראל מנביאי ומנהיגי 
שקר, אשר הטעו והתעו אותם מדרך החיים. 
במאמר זה נסקור בקצרה תופעה זו, כפי שהיא 
מופיעה בכתבי הקודש, החל מהתנ"ך ועד 
לגדולי החסידות. 

נושא חדש!
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בעקבותבעקבות
הרועההרועה

לּול כָּ י שֶׁ ָרֵאל ָהֲאִמתִּ "רוֶֹעה ִישְׂ
ְבָעה רוִֹעים" ל ַהשִּׁ ִמכָּ

כפי  שקר'  של  ה'מפורסמים  סוגיית  את  לבאר  ניכנס  בטרם 
להציג  לנכון  ראינו  ותלמידיו,  רבינו  בספרי  מתבארת  שהיא 
בתחילה את שורשי הדברים בקצרה, כפי שהם מתבארים בכתבי 

הקודש; בתנ"ך ומדרשים, במשנה ובתלמוד, עד לאחרונים. 

כקוף בפני אדם
כלל גדול לימדנו החכם מכל אדם:

ַּגם ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים 
)קהלת ז, יד( 

כל מה שיש בצד הקדושה יש גם בצד הטומאה, כשהטומאה 
בדיוק  ולהיראות  הקדושה  אל  להידמות  מאמץ  כל  עושה  אף 

כמותה, כקוף המחקה את בני האדםא. 

ה, ְּכקֹוף  ְּכָמה ְּדִאְּתַמר, ְּדָהִכי ָאִזיל ְסַטר ַאֲחָרא ָּבַתר ְקֻדּׁשָ
ָּבַתר ְּבֵני ָנָׁשא. 

)זוהר ח”ג דף קצב(

ה ְּכקֹוף ִלְפֵני ְּבֵני ָאָדם, ּוְכמֹו  ִּכי ַהְּקִלּפֹות ֵהם ִלְפֵני ַהְּקֻדּׁשָ
ֶׁשַהּקֹוף ִלְפֵני ָהָאָדם עֹוֶׂשה ָּכל ַמֲעֵׂשה ָהָאָדם ֶּדֶרְך ַלַעג, רֹוֶצה 
ְלִהָּדמֹות ְוֵאינֹו ִנְדֶמה. ֵּכן ַהֻּטְמָאה ְוַהְּקִלָּפה עֹוָׂשה ְּכַמֲעֵׂשה 
ַהְּקֻדָּׁשה, ִאם ְּבִעְנַין ַהְּנָׁשמֹות, ִאם ְּבִעְנַין ַהְּפֻעּלֹות, ִאם ְּבִעְנַין 

ַהְּגָוִנים. 
)פרדס רימונים, שער כה פרק ז(. 

וכך גם בענין הצדיקים אשר שולח ה' לעמו, להדריכם בדרך 
'כקוף  הישר – ישנם לעומתם כאלה הרוצים להידמות אליהם 
השקר  צד  לגמרי,  ההפוך  מהצד  שהם  בזמן  בו  אדם',  בפני 

והטומאה. 

ְוֶזה סֹוד “צֹוֶפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק”, ִּכי רֹוֶצה ְלִהָּדמֹות ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, 
ְּכקֹוף ִּבְפֵני ָאָדם.

)שער הגלגולים, הקדמה כא(

• • •
ומנהיגי האמת,  נביאי  אותם צבועים מדמים את עצמם אל 

בכל התחומים.

הן בתחום הלבוש – כדברי הנביא זכריה על נביאי השקר:

ְוֹלא ִיְלְּבׁשּו ַאֶּדֶרת ֵׂשָער ְלַמַען ַּכֵחׁש.
)זכריה יג, ד( 

ופירש רש"י:

ֵּכן ֶּדֶרְך ְמִסיִתים ּוְמִדיִחים, ִמְתַעְּטִפים ְּבַטִּליָתם ְּכִאּלּו 
ֵהם ֲאָנִׁשים ַצִּדיִקים, ְלַמַען ְיֻקְּבלּו ַּכַחֵׁשיֶהם.

)רש”י, שם(

א. וכנזכר בהקדמת ‘ביאור הליקוטים’ בכלל השישי: “דבר הכתוב 'זה לעומת זה עשה האלקים', כפי ביאורו בספרי אמת,
שכל הנמצא מצד הקדושה והטוב, נמצא כנגד זה מצד הטומאה והרע, כקוף בפני אדם".

הן בסגנון דיבורם:

ְּכקֹוף,  ַעְצָמן  ֶׁשִּמְתַּדִּמים  ַׁשְקָרִנים,  ְצבּוִעים  ֶׁשִּנְמָצִאים 
ּוִמְתָּפֲאִרין ַעְצָמן ַּגם ֵּכן ַמָּמׁש ְּבֵאּלּו ַהְּלׁשֹונֹות ֶׁשל ִהְתָּפֲארּות 
ֶׁשָּמִצינּו  ּוְכֵעין  ָהֱאֶמת.  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ָקדֹוׁש  ִמֶּפה  ֶׁשּיֹוֵצא 
ַּבְּנִביִאים, ֶׁשִּיְרְמָיה ָהָיה ִמְתַנֵּבא ַּבּשּׁוק ָהֶעְליֹון: “ִהְנִני ׁשֵֹבר 
ְנִביא  ַעּזּור,  ֶּבן  ַוֲחַנְנָיה  מ”ט(,  )ירמיה  ְוכּו’  ֵעיָלם”  ֶקֶׁשת  ֶאת 
ֶׁשֶקר, ָהָיה ִמְתַנֵּבא ְּבָלׁשֹון ֶזה ַמָּמׁש ְלֵהֶפְך )ַסְנֶהְדִרין פט(, ְּכמֹו 

ֵכן ִמְתַנֵהג ַעְכָׁשו ַּכַּנ”ל. 
)ליקוטי מוהר”ן תניינא, טו(

הן בצורת התנהגותם. ולדוגמא, בענין אכילתם. שכשם שיש 
צדיקים שאוכלים בקדושה נוראה, ישנם גם

ָאָדם,  ִּבְפֵני  ְּכקֹוף  ַעְצָמן  ַהִּמְתַּדִּמין  ְוַׁשְקָרִנים  ְצבּוִעים 
ָהרּוַח  ְוַגּסּות  ַּגְדלּות  ֵמֲחַמת  ְמַעט,  ֶלֱאכֹל  ַעְצָמן  ּוַמְרִּגיִלין 
ֶׁשֶּזה  ֶׁשרֹוִאין  ֵמֲחַמת  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ּוְלִהְתַיֵּקר  ְלִהְתַּכֵּבד  ְּכֵדי 
ַהָּדָבר ָחׁשּוב ַעְכָׁשיו. ּוִבְׁשִביל ֶזה ְמַקְּבִלין אֹותֹו ְלַרִּבי ּוַמְנִהיג, 
ֶּבֱאֶמת ְּכֶׁשרֹוִאין ֶׁשאֹוֵכל ְמַעט ְּבַדּקּות ְּבֵחן ֶׁשל ֶׁשֶקר, ֲאֶׁשר 

ה  ֲעַדִין ֹלא ִהְתִחילּו ֵליֵלְך ְּבַדְרֵכי ה’, ַוֲעַדִין ֹלא ָנְגעּו ְּבַהְּקֻדּׁשָ
ּוַבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְּכָלל, ַוֲעַדִין ֹלא ִהְתִחילּו ְלַׁשֵּבר ׁשּום ַּתֲאָוה 
ּוִמָּדה ְּכָלל, ְוַגם ֲאִפּלּו ַּתֲאַות ֲאִכיָלה ֲעַדִין ֹלא ִהְתִחילּו ְלַׁשֵּבר 

ְּכָלל, ַרק ְמַמֲעִטים ַּבֲאִכיָלה ִּבְׁשִביל ָּכבֹוד. 
)ליקוטי הלכות, תפילה ד, ו(

וכן הלאה. 

"יש לי רב"
הראשון שניסה 'לשחק' את דמות ה'צדיק', היה עשיו.

ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד. 
 )בראשית כה, כז(

ִרין  ָלצּוד ּוְלַרמֹות ֶאת ָאִביו ְּבִפיו, ְוׁשֹוֲאלֹו: ַאָּבא, ֵהיַאְך ְמַעּׂשְ
ֶאת ַהֶּמַלח ְוֶאת ַהֶּתֶבן? ְּכָסבּור ָאִביו ֶׁשהּוא ְמַדְקֵדק ְּבִמְצֹות.
)רש”י, שם(

ִּבְגֵנָבה ָאִביו  ִעם  ְוָנַהג  ַּכּנֹוָדע,  ֵמם  ַהָּסֶמָך  הּוא  ֵעָשֹו  ִּכי 
ְוַרָּמאּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב “ִּכי ַצִיד ְּבִפיו”, ֶׁשָהָיה ִמְתַלֵּבׁש ֶאת 
ַעְצמֹו ְּבִמְצֹות ְּכִאּלּו הּוא ַצִּדיק ָּגמּור, ְוָׁשַאל לֹו: ‘ַאָּבא, ֵאיְך 
ְמַעְּשִרין ֶאת ַהֶּמַלח ְוֶאת ַהֶּתֶבן’. ַעד ֶׁשִהְטָעה ֶאת ָאִביו, ַעד 

ֶׁשָהָיה ִּבְרצֹונֹו ִלְמסֹר לֹו ֶאת ַהְּבָרכֹות ַחס ְוָׁשלֹום.
)ליקוטי הלכות, גניבה ג, ה(

לא רק בחייו ‘שיחק’ את משחק הצדיק, אלא אף לעתיד לבוא 
ויתיישב ליד אחיו יעקב כשהוא עטוף  יעזוב את רמאותו,  לא 

בטלית כאחד הצדיקים...

וכפי שמגלים לנו חכמינו ז”ל:

מפורסמים של שקר  - מאמר א'

ַהְּנִביִאים
ַהַּמְתִעים
ֶאת ַעִּמי
מאז ומעולם סבל עם-ישראל מנביאי ומנהיגי
שקר, אשר הטעו והתעו אותם מדרך החיים.
במאמר זה נסקור בקצרה תופעה זו, כפי שהיא
מופיעה בכתבי הקודש, החל מהתנ"ך ועד
לגדולי החסידות.

נושא חדש!

11 טבת תשפ"ב



ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּדן ֶאת ֵעָׂשו ָהָרָׁשע, ַמה ֵעָׂשו 
עֹוֶׂשה? ִמְתַעֵּטף ְּבַטִּליתֹו ּוָבא ְויֹוֵׁשב ֵאֶצל ַיֲעקֹב.

)ילקוט שמעוני, עובדיה, רמז תקמט(

גם בימינו, ישנם כאלה המתעטפים בטלית כצדיקיםב, אך שייכים 
למחנהו של עשיו. כפי שכותב נכד הבעש”ט, דוד רבינו, ה’דגל מחנה 

אפרים’:

ְּדִאיָתא  ֶּדֶרְך  ַעל  ֵיׁש לֹוַמר   – ֵעָׂשו”  ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד  ָנא  ”ַהִּציֵלִני 
ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין  ְוֵיֵׁשב  ְּבִציִצית  ֵעָׂשו  ִיְתַעֵּטף  ֶלָעִתיד  ְּבִמְדָרׁש: 
ם ְוכּו’, ַעֵּין ָׁשם, ְוֵיׁש לֹוַמר ֶׁשֶּזה ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוְׁשכֹו ִמּׁשָ
הּוא ָמצּוי ַּגם ֵּכן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ֶׁשִּנְתַרָּבה ַהֶּׁשֶקר 
ָּבעֹוָלם ְוָכל ֶאָחד רֹוֶצה ְלַהֲעלֹות ְּבַמֲעלֹות ְׁשלֹוֵמי ֱאמּוֵני ִיְׂשָרֵאל, 
ְורֹוֶאה ֶׁשֵהם ְמֻלָּבִׁשים ִּבְגֵדי ְלָבִנים ְּבַׁשָּבת ְולֹוְבִׁשים ַטִּלית ְּבֶעֶרב 

ַׁשָּבת ְּבִמְנָחה, ְואֹוֵמר ‘ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָּכמֹוהּו’. 

ְוֶזה ֶּׁשָּקֶׁשה ִמֻּכָּלן, ֶׁשֶּזה ּגֹוֵרם ֲאִריכּות ַהָּגלּות ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים ‘ֵעֶרב 
ַהִחָּטה; ִּכְמַׁשל  ְלַהְפִריָדן.  ְוָקֶׁשה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְמעָֹרִבים  ֶׁשֵהם  ַרב’ 
ַהּמֹוץ ְוַהֶּתֶבן ֶׁשּבֹו ֶׁשֵאינֹו ָּדבּוק ָּכל ָּכְך ְלַהִחָּטה הּוא ִמְתַּפֵּזר ְּבַקל, 
ֲאָבל ַהְּפסֶֹלת ֶׁשַּבִחָּטה ִמְתַּדֵּבק ְּבַהִחָּטה ְוָקֶׁשה ְלַהְפִריָדּה. ָוֶזה ֵיׁש 
לֹוַמר ֶׁשְּמֻרָּמז: “ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי”, ַהְינּו ֶׁשהּוא ְמעָֹרב ּוִמְתַּדֵּבק 

ִּבי. “ִמַּיד ֵעָׂשו”, וְַאף ַעל ִּפי ֵּכן הּוא ֵעָׂשו, ְוַקל ְלָהִבין.
)דגל מחנה אפרים, פרשת וישלח, ד”ה הצילני(

• • •
גם בתחום ה'רבנים' אין טומן עשיו את ידו בצלחת, וטוען בלהט:

ֶיׁש ִלי ָרב!
)בראשית לג, ט(

כשאכן, יש לו 'רב'; לא רב אחד, אלא רבנים רבים; "רברבי עשיו". 
שכן:

ו  ו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעֹשָ ַּדע ֶׁשֵּיׁש ַרב ִּדְקִלָּפה ְוהּוא ְּבִחיַנת ֵעֹשָ
ֶׁשִּתְרֵּגם  ּוְכמֹו  ו,  ֵעֹשָ ַאּלּוֵפי  ְּבִחיַנת  ְוהּוא  ָרב”,  ִלי  “ֶיׁש 

ו” ְּבִחיַנת ָהַרב ִּדְקִלָּפה.  אּוְנְקלֹוס: “ַרְבְרֵבי ֵעֹשָ
)ליקוטי מוהר”ן, ח(

וגם טענה זו – "יש לי רב" – נשמעת 
אף בימינו אנו:

ָחֵפץ  ֶׁשֵאינֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ֶׁשָּכל 
ְּבָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, אֹוֵמר: ‘ֵיׁש ִלי ַרב’, 
ְּבֵעיָניו,  ֶׁשּטֹוב  ִמי  ַרב  לֹו  ֶׁשּבֹוֵחר 
ִמְּמקֹומֹו  ְלהֹוִציאֹו  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו 
הּוא  ַאְּדַרָּבא,  ִמְּנִפיָלתֹו,  ְוַלֲהִקימֹו 
ָהֱאֶמת,  ְנֻקַּדת  ֶׁשהּוא  ֵמַהַּצִּדיק  ְמַרֲחקֹו 
ֶׁשֵהם  ִּדְקִלָּפה  ָהַרב  ִמְּבִחיַנת  יֹוֵנק  ִּכי הּוא 

ְּבִחיַנת ַאּלּוֵפי ֵעָשֹו, ‘ַרְבְרֵבי ֵעָשֹו’.
)ליקוטי הלכות, העושה שליח לגבות 

חובו ג, י(

"כמו שנמצא, שיש אנשים שיושבים מעוטפים בטלית ותפילין כל היום, והם ב. 
צבועים" )ליקוטי מוהר"ן תניינא, טו(.

ג. כמו שדרשו חכמינו ז"ל על הפסוק "וישב יעקב", והובא שם ברש"י: "וישב
יעקב - הפשתני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשתן. הפחמי תמה: אנה יכנס כל 
הפשתן הזה? היה פיקח אחד משיב לו: ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך 
ששורף את כולו. כך יעקב, ראה כל האלופים הכתובים 
למעלה, תמה ואמר: מי יכול לכבוש את כולן? מה 
כתיב למטה אלה תולדות יעקב יוסף, וכתיב 
והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית 
שמכלה  מיוסף  יוצא  ניצוץ  לקש,  עשיו 
ושורף את כולם" )רש"י בראשית לז, א(.

את  ומאריכים  הים,  כחול  ומתרבים  הולכים  אלו  עשיו"  "רברבי 
גלותנו. עד אשר יעקב אבינו – בראותו את כל האלופים / הרבנים, 
כל  יכנס  "אנה  תמה:  שבשמים,  מאביהם  ישראל  את  ירחיקו  אשר 

הפשתן הזה"...ג

ַהְינּו, ִּכי ַאּלּוֵפי ֵעָשֹו ֵהם ֻּכָּלם ְּבִחיַנת ֶׁשֶקר, ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַמְלכּוָתם 
ֲאֶׁשר  ֵנָכר  ְּבֵני  ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני  “ְּפֵדִני  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוִהְתַנְּשאּוָתם, 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר”. ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ֵמֲחַמת 
ֶקר ֶׁשל ָהַעּכּו”ם  ַהַּמֲחֹלֶקת ְוִשְֹנַאת ִחָּנם ֶׁשָּבא ַעל ְיֵדי ִהְתַּגְּברּות ַהּׁשֶ
ֲאִריַכת ַהָּגלּות,  ְיֵדי ֶזה  ְּבִיְשָֹרֵאל, ַעל  ֶׁשִּנְתָעֵרב  ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא 
ֶקר ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֵעָשֹו ׁשֹוֵלט ַעל ִיְשָֹרֵאל ְּבִחיַנת ֱאֶמת. ְוֶזה  ֶׁשַהּׁשֶ
ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַאּלּוֵפי ֵעָשֹו ַרְבְרֵבי ֵעָשֹו, ְּבִחיַנת “ֶיׁש ִלי ָרב”, ְּבִחיַנת 
ֵּכן ָהַרב ִּדְקִלָּפה ֶׁשִהְתַּגֵּבר ְוִנְתַרָּבה ְמאֹד ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים. ְוַעל 
ֶּבֱאֶמת ְּכִתיב “ה’ ְּבִמְׁשָּפט ָיבֹוא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוָשָֹריו” ְוכּו’, “ַמה 
ָּלֶכם ְּתַדְּכאּו ַעִּמי ּוְפֵני ֲעִנִּיים ִּתְטָחנּו”, ְוֵכן ִּביֶחְזֵקאל ּוְזַכְרָיה “הֹוי 

רֹוֵעי ֱאִליל” ְוכּו’. 

ְלָהִאיר  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ָּתַמּה:  ָהֱאֶמת,  ֶעֶצם  ְּבִחיַנת  ַיֲעקֹב,  ֵּכן  ְוַעל 
ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם? ִּכי ַאּלּוֵפי ֵעָשֹו, ַרְבְרֵבי ֵעָשֹו, ֵהם ַרִּבים ְמאֹד ְמאֹד, 
ְונֹוְטִלין ְלַעְצָמן ָּכל ַהֶּמְמָׁשָלה ְּבִׁשְקֵריֶהם ָהַרִּבים ְוָהֲעצּוִמים ְמאֹד, 

ַעד ֲאֶׁשר ָקֶׁשה ְמאֹד ַלֲעמֹד ַעל ָהֱאֶמת. 
)ליקוטי הלכות, גניבה ה, לב(

עד אשר השיבוהו "ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך", הלא הוא יוסף 
הצדיק, "ושורף את כולם"... 

ִּכי ֵיׁש ְּבִחיַנת יֹוֵסף, ֶׁשָּיכֹול ְלַהְלִהיב אֹור ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם, ֶׁשִּיְשֹרֹף 
ִניצֹוץ ֶאָחד  ְיֵדי  ִּכי ַעל  ָקֵאי,  ִּכי קּוְׁשָטא  ֶׁשָּלֶהם.  ָקִרים  ַהּׁשְ ְלָכל 
ּוֵמִאיר  ֶׁשִּמְתנֹוֵצץ  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתית  ּתֹוָרתֹו  אֹור  ֶׁשל 
ְּבֵלב ִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ַהַּמֶּטה ַּדְעּתֹו ּוְלָבבֹו ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, הּוא 
שֹוֵֹרף ּוְמַכֶּלה ָּכל ַהְּׁשָקִרים ְוַהַהְטָעיֹות ְוכּו’ ֶׁשל ְּבִחיַנת ַאּלּוֵפי ֵעָשֹו 

ַרְבְרֵבי ֵעָשֹו, ִּכי "ְשַֹפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד".  
)שם(

החרטומים והערב רב
גם כנגד 'משה רבינו', קמו מתחזים רבים, שניסו לדמות עצמם 

אליו באותות ובמופתים, כקוף בפני אדם. 

בתחילה היו אלה 'חרטומי מצרים', אשר בבוא משה ואהרן לפרעה 
ְלַצּוֹותֹו שיוציא את ישראל ממצרים, והראו לו מופתים נוראים, לא 

התפעל

ַחְרֻטֵּמי  ֵהם  ַגם  ַוַּיֲעׂשּו  ִפים  ְוַלְמַכּׁשְ ַלֲחָכִמים  ַּפְרעֹה  ַּגם  ַוִּיְקָרא 
ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן.

)שמות ז, יא(

שכן:

ָאֳחָרא  ְּבַהִּסְטָרא  ַּגם  ְוָנַתן ּכַֹח  ֶזה ָעָׂשה ֱאֹלִקים,  ְלֻעַּמת  ֶזה  ֶאת 
ֶׁשּתּוַכל ְלִהְתַעֵּקם ְּכקֹוף ִּבְפֵני ָאָדם, ַעד ֶׁשֵּיׁש ּכַֹח ַּגם ְלַהַחְרֻטִּמים 
ַעל  ְּפֻעּלֹות  ִלְפעֹל  ַהַּצִּדיִקים,  ְּכַמֲעֵׂשה  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ְוַהְמַכְּׁשִפים 

ַהּמֹוְפִתים ְלִעְנַין  ַּבּתֹוָרה  ַּכְמפָֹרׁש  ַהֻּטְמָאה, ְׁשמֹות  ְיֵדי 
ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו.

)ליקוטי הלכות, ברכת השחר ה, עו(

שכאלה, ‘חרטומים’  קיימים  התורני  העולם  בתוך  כשגם 
הלא הם אותם “מתנגדים שמקבלים מתורות הנפולות” ומשם
הם שואבים את הכח לעשות מופתיםד. כפי שכותב מוהרנ”ת:

ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלתֹוָרה ָיכֹול ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם ִּכְרצֹונֹו ְוַלֲעשֹות
ָהאֹותֹות ָּכל  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ָּבעֹוָלם,  נֹוָרִאים  מֹוְפִתים 
ַהּתֹוָרה ְּבכַֹח ָהָיה  ֶׁשַהּכֹל  מֶֹׁשה,  ֶׁשָעָשה  ְוַהּמֹוְפִתים 
ִמְתַנְּגִדים ֶׁשֵּיׁש ֵמֲחַמת ֲאָבל ְלַהְמִׁשיְך. ֶׁשִהְתִחיל
ַהַּנ”לה,  ַהְּנפּוִלין  ֵמַאְלִפין  ַהְּנפּולֹות  ִמּתֹורֹות  ֶׁשְּמַקְּבִלים 
ֵהם ַּגם  ֶׁשָעׂשּו  ִמְצַרִים  ַחְרֻטֵּמי  ֶׁשל  ַהּכַֹח ִנְמָׁשְך  ּוִמָּׁשם 
ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן, ִּכי ְּבַוַּדאי ַּגם ֵהם ֵאין ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ִּכי ִאם
ם ְיִניָקה ֵמַהּתֹוָרה ֶׁשִּמּׁשָ ְיֵדי ֶׁשִּמְׁשַּתְלֵׁשל ָלֶהם ֵאיֶזה  ַעל 
ֶּדֶרְך ְמַקְּבִלין  ֶׁשֵהם  ַרק  ָהעֹוָלם,  ַהְנָהַגת  ְוָכל  ַהִחּיּות  ָּכל 
ַהְּקִלּפֹות ֵמַהּתֹורֹות ַהְּנפּולֹות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָרצּו ְלִהְתַּגֵּבר
ּכַֹח ְיֵדי ַעל ה ַהְּקֻדּׁשָ ֶּדֶרְך מֶֹׁשה ָעָשה ַמה ּׁשֶ ְוָכל מֶֹׁשה. ֶנֶגד
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָעׂשּו ַּגם ֵהם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּקְּבלּו ִמּתֹורֹות

ַהְּנפּולֹות ַּכַּנ”ל.
)ליקוטי הלכות, ברכת המזון ה, ט(

• • •
גם לאחר יציאת מצרים, סבלנו מה"ערב רב", אשר התעסקו

אף הם ב'מופתים', והכשילו את ישראל בחטא העגל.

ִעַּקר ֶׁשֵהם ְוַהּקֹוְסִמים, ַהְמַנֲחִׁשים ֵהם ַרב ָהֵעֶרב ִּכי
ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֵׁשִרים ְּכֶנֶגד עֹוְמִדים  ֶׁשֵהם  ַהָּנָחׁש, ֻזֲהַמת 
ֶׁשֵּיׁש ‘מֶֹׁשה’  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֱאֶמת,  ְלַצִּדיֵקי  ַהִּמְתָקְרִבים 
ָלֶהם ְּבִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתָּבֵרר ַהְמַדֶּמה
ֶׁשָּלֶהם ְוִנְזַּדְּכָכה ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת
ְּבַהּתֹוָרה ָׁשם ֶׁשְּמבָֹאר )ְּכמֹו ַהָּנָחׁש ִמֻּזֲהַמת ֶׁשִּמְתָּבְרִרין
ִמְתַּגְּבִרים ַרב,  ְּדֵעֶרב ִמִּסְטָרא  ֶׁשֵהם  ֵאּלּו  ֲאָבל  ַהַּנ”ל(. 
‘ְנִביֵאי ִמְּבִחיַנת  ַהִּנְמָׁשִכין  ּכֹוְזִבּיֹות  ֶוֱאמּונֹות  ִּבְכִפירֹות 
ְּבִחיַנת ֶׁשֵהם  ֶׁשֶקר’,  ֶׁשל  ‘ַמְנִהיִגים  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֶׁשֶקר’, 
ְמַנֲחִׁשים ְוקֹוְסִמים, ֶׁשעֹוִשים ִלְפָעִמים ֵאיֶזה מֹוְפִתים ַעל
ֶׁשִהְטעּו ַעד  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ִהְתָּגרּו  ְוֵהם  ֶׁשָּלֶהם.  ִנחּוִׁשים  ְיֵדי 

אֹוָתם ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל.
)ליקוטי הלכות, חול המועד ד, ד(

ואף ישראל עצמם, אשר טעו ואמרו "אלה אלהיך ישראל",
סבורים היו שיש בו רוח הקודש באותו עגל, ולא ידעו שרוח

הטומאה בו. וכמו שכתב הרשב"ם:

ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך - ְוִכי ׁשֹוִטים ָהיּו ֶׁשֹּלא
ָהיּו יֹוְדִעים ֶׁשֵעֶגל ֶזה ֶׁשּנֹוַצר ַהּיֹום ֹלא ֶהֶעָלם ִמִּמְצַרִים?
ַהֻּטְמָאה, ְּברּוַח ְמַדֵּבר  ֶׁשָהָיה  ֶׁשָהֵעֶגל  ְסבּוִרים   ... ֶאָּלא 
ּוְלָכְך אֹוְמִרים ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל ַמְעָלה, ְּכִאּלּו ָהָיה ְמַדֵּבר ְּברּוַח
ַהּקֶֹדׁש ֵיׁש ‘ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך’, ְּכלֹוַמר רּוַח

ּבֹו ּוְכִאּלּו רּוַח ַהּקֶֹדׁש הֹוֵלְך ְלָפֵנינּו.
)רשב”ם, שמות לב, ד(

• • •
ד.  על ה’מופתים’ של המפורסמים של שקר, נקדיש מאמר מיוחד אי”ה.

שמקבלים מחמת השם, זה יראי והמחרפים “המתנגדים המבזים רבינו: כותב כ”ח, שם תורה רבינו בליקוטי מוהר”ן דברי ה. דבריו אלו מיוסדים על
תורה מתלמידי חכמים שדין יהודאין. כי תלמידי חכמים שדין יהודאין הם מקבלים תורתם מהשדין, שיש להם תורה נפולה מאלפין נפולים", עיי"ש.

ו. אך אין זה מענין מאמרנו, העוסק ב'מפורסמים של שקר' המעמידים פני צדיקים ומדברים בשם ה' ותורתו.
אלו שהוזכרו גם בדברי רבינו, הבאנו את )ובעיקר מפני קוצר הגיליון אך לא את כולם, מספרי הנביאים, להלן הבאנו בקצרה כמה דוגמאות לכך ז.

קמו בעגל,  ישראל  את  שהטעו  רב"  ב"ערב  די  לא  אם 
בהמשך מתוך עם-ישראל עצמו, כאלה שהתיימרו להחליף

את משה. הלא הם: קרח ועדתו.

ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן, ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם: ַרב ָלֶכם, ִּכי
אּו ַעל ִּתְתַנּשְׂ ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ה’, ּוַמּדּוַע

ְקַהל ה’.
)במדבר טז, ג(

כשגם מהם אנו סובלים לדורות, עד לימינו אנו.

ִּכי ָּכל ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַעל ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ְוַהִּנְלִוים
ֲאֵליֶהם, ֵיׁש ָּבֶהם ִניצֹוֵצי קַֹרח, ָּדָתן ַוֲאִביָרם, ַּכּמּוָבא.

)ליקוטי הלכות, פריה ורביה ה, ה(

נביאי השקר בתנ"ך
גם לאחר כניסתם של ישראל לארץ הקודש, כאשר שלח ה'
את נביאיו להוכיחם ולהחזירם לדרך הישר, קמו להם 'נביאי
שקר' רבים, אשר התיימרו אף הם להביא את דבר ה' אל העם.

מלבד 'נביאי הבעל והאשרה' אשר ניבאו בשם האליליםו, 
היו גם 'נביאי שקר' רבים, אשר התיימרו לנבא בשם ה'.

וכדברי ה' עליהם:

ִצִּויִתים ְוֹלא  ְׁשַלְחִּתים  ִּבְׁשִמי, ֹלא  ִנְּבִאים  ַהְּנִביִאים  ֶׁשֶקר 
ִלָּבם ֲחזֹון ֶׁשֶקר ְוֶקֶסם ֶוֱאִליל ְוַתְרִמית ְוֹלא ִדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם,

ֵהָּמה ִמְתַנְּבִאים ָלֶכם.
)ירמיהו יד, יד(

בשם אלא  האלילים,  בשם  אומרים  היו  לא  שקריהם  את 
ה', כשהם אף מעיזים לפתוח ולסיים את דבריהם עם מטבע
שמדובר העם  את  הטעו  ובכך  ה'", "נאום  הנבואי  הלשון 

בנביאי אמת השלוחים מאת ה' למסור את דברו.

וכתוכחתו של ה':

ִהְנִני ַעל ַהְּנִביִאם ְנֻאם ה’ ַהֹּלְקִחים ְלׁשֹוָנם ַוִּיְנֲאמּו ְנֻאם.
)ירמיהו כג, לא(

ִׁשְקֵריֶהם לֹוַמר  ְלׁשֹוָנם  ַהְּמַלְּמִדים   - ְלׁשֹוָנם  ַהּלֹוְקִחים 
ִּבְלׁשֹון ְנֻאם ה’ ִּכְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְלַמַען ַיֲאִמינּו ָּבם.

)רש”י, שם(

גם ב’חלומות’ וחזיונות היו משתמשים, להטעות את העם.
וכפי שמוכיחם ה’:

ַוַּיְתעּו ַוְיַסְּפרּום  ה’,  ְנֻאם  ֶׁשֶקר  ֲחֹלמֹות  ִנְּבֵאי  ַעל ִהְנִני
ֶאת ַעִּמי ְּבִׁשְקֵריֶהם ּוְבַפֲחזּוָתם, ְוָאנִֹכי ֹלא ְׁשַלְחִּתים ְוֹלא

ִצּוִיִתים, ְוהֹוֵעיל ֹלא יֹוִעילּו ָלָעם ַהֶּזה ְנֻאם ה’.
)ירמיהו כג, לב(

• • •
ישראל עם  את  שליוותה  צרורה  צרה  היו  השקר'  'נביאי 

משך כל תקופת הנביאיםז.
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ֵעָׂשו ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּדן ֶאת ֵעָׂשו ָהָרָׁשע, ַמה
עֹוֶׂשה? ִמְתַעֵּטף ְּבַטִּליתֹו ּוָבא ְויֹוֵׁשב ֵאֶצל ַיֲעקֹב.

)ילקוט שמעוני, עובדיה, רמז תקמט(

גם בימינו, ישנם כאלה המתעטפים בטלית כצדיקיםב, אך שייכים
למחנהו של עשיו. כפי שכותב נכד הבעש”ט, דוד רבינו, ה’דגל מחנה

אפרים’:

ְּדִאיָתא ֶּדֶרְך ַעל לֹוַמר ֵיׁש – ֵעָׂשו” ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד  ָנא ”ַהִּציֵלִני
ַהַּצִּדיִקים ֵּבין  ְוֵיֵׁשב  ְּבִציִצית  ֵעָׂשו  ִיְתַעֵּטף  ֶלָעִתיד  ְּבִמְדָרׁש: 
ם ְוכּו’, ַעֵּין ָׁשם, ְוֵיׁש לֹוַמר ֶׁשֶּזה ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוְׁשכֹו ִמּׁשָ
הּוא ָמצּוי ַּגם ֵּכן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ֶׁשִּנְתַרָּבה ַהֶּׁשֶקר
ָּבעֹוָלם ְוָכל ֶאָחד רֹוֶצה ְלַהֲעלֹות ְּבַמֲעלֹות ְׁשלֹוֵמי ֱאמּוֵני ִיְׂשָרֵאל,
ְורֹוֶאה ֶׁשֵהם ְמֻלָּבִׁשים ִּבְגֵדי ְלָבִנים ְּבַׁשָּבת ְולֹוְבִׁשים ַטִּלית ְּבֶעֶרב

ַׁשָּבת ְּבִמְנָחה, ְואֹוֵמר ‘ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָּכמֹוהּו’.

ְוֶזה ֶּׁשָּקֶׁשה ִמֻּכָּלן, ֶׁשֶּזה ּגֹוֵרם ֲאִריכּות ַהָּגלּות ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים ‘ֵעֶרב
ַהִחָּטה; ִּכְמַׁשל ְלַהְפִריָדן. ְוָקֶׁשה ְּבִיְׂשָרֵאל ְמעָֹרִבים ֶׁשֵהם ַרב’
ַהּמֹוץ ְוַהֶּתֶבן ֶׁשּבֹו ֶׁשֵאינֹו ָּדבּוק ָּכל ָּכְך ְלַהִחָּטה הּוא ִמְתַּפֵּזר ְּבַקל,
ֵיׁש ָוֶזה ְלַהְפִריָדּה. ְּבַהִחָּטה ְוָקֶׁשה ֲאָבל ַהְּפסֶֹלת ֶׁשַּבִחָּטה ִמְתַּדֵּבק
לֹוַמר ֶׁשְּמֻרָּמז: “ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי”, ַהְינּו ֶׁשהּוא ְמעָֹרב ּוִמְתַּדֵּבק

ִּבי. “ִמַּיד ֵעָׂשו”, וְַאף ַעל ִּפי ֵּכן הּוא ֵעָׂשו, ְוַקל ְלָהִבין.
)דגל מחנה אפרים, פרשת וישלח, ד”ה הצילני(

• • •
גם בתחום ה'רבנים' אין טומן עשיו את ידו בצלחת, וטוען בלהט:

ֶיׁש ִלי ָרב!
)בראשית לג, ט(

כשאכן, יש לו 'רב'; לא רב אחד, אלא רבנים רבים; "רברבי עשיו".
שכן:

ו ו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעֹשָ ְוהּוא ְּבִחיַנת ֵעֹשָ ֶׁשֵּיׁש ַרב ִּדְקִלָּפה ַּדע
ֶׁשִּתְרֵּגם ּוְכמֹו  ו,  ֵעֹשָ ַאּלּוֵפי  ְּבִחיַנת  ְוהּוא  ָרב”,  ִלי  “ֶיׁש 

ו” ְּבִחיַנת ָהַרב ִּדְקִלָּפה. אּוְנְקלֹוס: “ַרְבְרֵבי ֵעֹשָ
)ליקוטי מוהר”ן, ח(

וגם טענה זו – "יש לי רב" – נשמעת
אף בימינו אנו:

ָחֵפץ ֶׁשֵאינֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ֶׁשָּכל 
ְּבָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, אֹוֵמר: ‘ֵיׁש ִלי ַרב’,
ְּבֵעיָניו, ֶׁשּטֹוב  ִמי  ַרב  לֹו  ֶׁשּבֹוֵחר 
ִמְּמקֹומֹו ְלהֹוִציאֹו  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו 
הּוא ַאְּדַרָּבא,  ִמְּנִפיָלתֹו,  ְוַלֲהִקימֹו 
ָהֱאֶמת, ְנֻקַּדת  ֶׁשהּוא  ֵמַהַּצִּדיק  ְמַרֲחקֹו 
ֶׁשֵהם ִּדְקִלָּפה  ָהַרב  ִמְּבִחיַנת  יֹוֵנק  ִּכי הּוא 

ְּבִחיַנת ַאּלּוֵפי ֵעָשֹו, ‘ַרְבְרֵבי ֵעָשֹו’.
)ליקוטי הלכות, העושה שליח לגבות

חובו ג, י(

אנשים שיושבים מעוטפים בטלית ותפילין כל היום, והם "כמו שנמצא, שיש ב. 
צבועים" )ליקוטי מוהר"ן תניינא, טו(.

ברש"י: "וישב והובא שם יעקב", "וישב הפסוק ג. כמו שדרשו חכמינו ז"ל על
תמה: אנה יכנס כל הפחמי פשתן. גמליו טעונים הזה, נכנסו הפשתני - יעקב
אחד יוצא ממפוח שלך הפשתן הזה? היה פיקח אחד משיב לו: ניצוץ
כל האלופים הכתובים את כולו. כך יעקב, ראה ששורף
מי יכול לכבוש את כולן? מה למעלה, תמה ואמר:
יוסף, וכתיב אלה תולדות יעקב כתיב למטה
אש ובית יוסף להבה ובית והיה בית יעקב
שמכלה מיוסף  יוצא ניצוץ לקש,  עשיו
כולם" )רש"י בראשית לז, א(. ושורף את

את ומאריכים  הים,  כחול  ומתרבים  הולכים  אלו  עשיו"  "רברבי 
גלותנו. עד אשר יעקב אבינו – בראותו את כל האלופים / הרבנים,
כל יכנס  "אנה  תמה:  שבשמים,  מאביהם  ישראל  את  ירחיקו  אשר 

הפשתן הזה"...ג

ַהְינּו, ִּכי ַאּלּוֵפי ֵעָשֹו ֵהם ֻּכָּלם ְּבִחיַנת ֶׁשֶקר, ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַמְלכּוָתם
ֲאֶׁשר ֵנָכר  ְּבֵני  ִמַּיד ְוַהִּציֵלִני  “ְּפֵדִני  ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו  ְוִהְתַנְּשאּוָתם, 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר”. ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ֵמֲחַמת
ָהַעּכּו”ם ֶקר ֶׁשל ְיֵדי ִהְתַּגְּברּות ַהּׁשֶ ַעל ִחָּנם ֶׁשָּבא ְוִשְֹנַאת ַהַּמֲחֹלֶקת
ַהָּגלּות, ֲאִריַכת ֶזה  ְיֵדי ַעל ְּבִיְשָֹרֵאל, ֶׁשִּנְתָעֵרב ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא 
ֶקר ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֵעָשֹו ׁשֹוֵלט ַעל ִיְשָֹרֵאל ְּבִחיַנת ֱאֶמת. ְוֶזה ֶׁשַהּׁשֶ
ְּבִחיַנת ַאּלּוֵפי ֵעָשֹו ַרְבְרֵבי ֵעָשֹו, ְּבִחיַנת “ֶיׁש ִלי ָרב”, ְּבִחיַנת ְיֵדי ַעל
ֵּכן ָהַרב ִּדְקִלָּפה ֶׁשִהְתַּגֵּבר ְוִנְתַרָּבה ְמאֹד ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים. ְוַעל
ֶּבֱאֶמת ְּכִתיב “ה’ ְּבִמְׁשָּפט ָיבֹוא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוָשָֹריו” ְוכּו’, “ַמה
ָּלֶכם ְּתַדְּכאּו ַעִּמי ּוְפֵני ֲעִנִּיים ִּתְטָחנּו”, ְוֵכן ִּביֶחְזֵקאל ּוְזַכְרָיה “הֹוי

רֹוֵעי ֱאִליל” ְוכּו’.

ְלָהִאיר ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ָּתַמּה:  ָהֱאֶמת,  ֶעֶצם  ְּבִחיַנת  ַיֲעקֹב,  ֵּכן ְוַעל
ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם? ִּכי ַאּלּוֵפי ֵעָשֹו, ַרְבְרֵבי ֵעָשֹו, ֵהם ַרִּבים ְמאֹד ְמאֹד,
ְונֹוְטִלין ְלַעְצָמן ָּכל ַהֶּמְמָׁשָלה ְּבִׁשְקֵריֶהם ָהַרִּבים ְוָהֲעצּוִמים ְמאֹד,

ַעד ֲאֶׁשר ָקֶׁשה ְמאֹד ַלֲעמֹד ַעל ָהֱאֶמת.
)ליקוטי הלכות, גניבה ה, לב(

עד אשר השיבוהו "ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך", הלא הוא יוסף
הצדיק, "ושורף את כולם"...

ִּכי ֵיׁש ְּבִחיַנת יֹוֵסף, ֶׁשָּיכֹול ְלַהְלִהיב אֹור ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם, ֶׁשִּיְשֹרֹף
ִניצֹוץ ֶאָחד ְיֵדי ִּכי ַעל  ָקֵאי,  קּוְׁשָטא ִּכי ֶׁשָּלֶהם.  ָקִרים  ַהּׁשְ ְלָכל 
ּוֵמִאיר ֶׁשִּמְתנֹוֵצץ  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתית  ּתֹוָרתֹו  אֹור  ֶׁשל 
ְּבֵלב ִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ַהַּמֶּטה ַּדְעּתֹו ּוְלָבבֹו ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, הּוא
שֹוֵֹרף ּוְמַכֶּלה ָּכל ַהְּׁשָקִרים ְוַהַהְטָעיֹות ְוכּו’ ֶׁשל ְּבִחיַנת ַאּלּוֵפי ֵעָשֹו

ַרְבְרֵבי ֵעָשֹו, ִּכי "ְשַֹפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד".
)שם(

החרטומים והערב רב
גם כנגד 'משה רבינו', קמו מתחזים רבים, שניסו לדמות עצמם

אליו באותות ובמופתים, כקוף בפני אדם.

בתחילה היו אלה 'חרטומי מצרים', אשר בבוא משה ואהרן לפרעה
ְלַצּוֹותֹו שיוציא את ישראל ממצרים, והראו לו מופתים נוראים, לא

התפעל

ַחְרֻטֵּמי ֵהם  ַגם  ַוַּיֲעׂשּו  ִפים ְוַלְמַכּׁשְ ַלֲחָכִמים ַּפְרעֹה ַּגם ַוִּיְקָרא 
ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן.

)שמות ז, יא(

שכן:

ָאֳחָרא ְּבַהִּסְטָרא  ַּגם ְוָנַתן ּכַֹח  ֶזה ָעָׂשה ֱאֹלִקים,  ְלֻעַּמת ֶזה ֶאת 
ַּגם ְלַהַחְרֻטִּמים ֶׁשּתּוַכל ְלִהְתַעֵּקם ְּכקֹוף ִּבְפֵני ָאָדם, ַעד ֶׁשֵּיׁש ּכַֹח
ַעל ְּפֻעּלֹות  ִלְפעֹל  ַהַּצִּדיִקים,  ְּכַמֲעֵׂשה  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ְוַהְמַכְּׁשִפים 

ַהּמֹוְפִתים  ְלִעְנַין  ַּבּתֹוָרה  ַּכְמפָֹרׁש  ַהֻּטְמָאה,  ְׁשמֹות  ְיֵדי 
ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו.  

)ליקוטי הלכות, ברכת השחר ה, עו(

שכאלה,  ‘חרטומים’  קיימים  התורני  העולם  בתוך  כשגם 
הלא הם אותם “מתנגדים שמקבלים מתורות הנפולות” ומשם 
הם שואבים את הכח לעשות מופתיםד. כפי שכותב מוהרנ”ת:

ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלתֹוָרה ָיכֹול ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם ִּכְרצֹונֹו ְוַלֲעשֹות 
ָהאֹותֹות  ָּכל  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ָּבעֹוָלם,  נֹוָרִאים  מֹוְפִתים 
ַהּתֹוָרה  ְּבכַֹח  ָהָיה  ֶׁשַהּכֹל  מֶֹׁשה,  ֶׁשָעָשה  ְוַהּמֹוְפִתים 
ִמְתַנְּגִדים ֶׁשֵּיׁש  ֵמֲחַמת  ֲאָבל  ְלַהְמִׁשיְך.  ֶׁשִהְתִחיל 
ַהַּנ”לה,  ַהְּנפּוִלין  ֵמַאְלִפין  ַהְּנפּולֹות  ִמּתֹורֹות  ֶׁשְּמַקְּבִלים 
ֵהם  ַּגם  ֶׁשָעׂשּו  ִמְצַרִים  ַחְרֻטֵּמי  ֶׁשל  ַהּכַֹח  ִנְמָׁשְך  ּוִמָּׁשם 
ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן, ִּכי ְּבַוַּדאי ַּגם ֵהם ֵאין ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ִּכי ִאם 
ם  ְיִניָקה ֵמַהּתֹוָרה ֶׁשִּמּׁשָ ְיֵדי ֶׁשִּמְׁשַּתְלֵׁשל ָלֶהם ֵאיֶזה  ַעל 
ֶּדֶרְך  ְמַקְּבִלין  ֶׁשֵהם  ַרק  ָהעֹוָלם,  ַהְנָהַגת  ְוָכל  ַהִחּיּות  ָּכל 
ַהְּקִלּפֹות ֵמַהּתֹורֹות ַהְּנפּולֹות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָרצּו ְלִהְתַּגֵּבר 
ה ַעל ְיֵדי ּכַֹח  ָעָשה מֶֹׁשה ֶּדֶרְך ַהְּקֻדּׁשָ ֶנֶגד מֶֹׁשה. ְוָכל ַמה ּׁשֶ
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָעׂשּו ַּגם ֵהם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּקְּבלּו ִמּתֹורֹות 

ַהְּנפּולֹות ַּכַּנ”ל.
)ליקוטי הלכות, ברכת המזון ה, ט(

• • •
גם לאחר יציאת מצרים, סבלנו מה"ערב רב", אשר התעסקו 

אף הם ב'מופתים', והכשילו את ישראל בחטא העגל.

ִעַּקר ֶׁשֵהם  ְוַהּקֹוְסִמים,  ַהְמַנֲחִׁשים  ֵהם  ַרב  ָהֵעֶרב  ִּכי 
ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֵׁשִרים  ְּכֶנֶגד  עֹוְמִדים  ֶׁשֵהם  ַהָּנָחׁש,  ֻזֲהַמת 

ֶׁשֵּיׁש  ‘מֶֹׁשה’  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֱאֶמת,  ְלַצִּדיֵקי  ַהִּמְתָקְרִבים 
ָלֶהם ְּבִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתָּבֵרר ַהְמַדֶּמה 
ֶׁשָּלֶהם ְוִנְזַּדְּכָכה ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 
ְּבַהּתֹוָרה ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם  )ְּכמֹו  ַהָּנָחׁש  ִמֻּזֲהַמת  ֶׁשִּמְתָּבְרִרין 
ִמְתַּגְּבִרים  ַרב,  ְּדֵעֶרב  ִמִּסְטָרא  ֶׁשֵהם  ֵאּלּו  ֲאָבל  ַהַּנ”ל(. 
‘ְנִביֵאי  ִמְּבִחיַנת  ַהִּנְמָׁשִכין  ּכֹוְזִבּיֹות  ֶוֱאמּונֹות  ִּבְכִפירֹות 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֶׁשֶקר’,  ֶׁשל  ‘ַמְנִהיִגים  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֶׁשֶקר’, 
ְמַנֲחִׁשים ְוקֹוְסִמים, ֶׁשעֹוִשים ִלְפָעִמים ֵאיֶזה מֹוְפִתים ַעל 
ֶׁשִהְטעּו  ַעד  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ִהְתָּגרּו  ְוֵהם  ֶׁשָּלֶהם.  ִנחּוִׁשים  ְיֵדי 

אֹוָתם ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל.
)ליקוטי הלכות, חול המועד ד, ד(

ואף ישראל עצמם, אשר טעו ואמרו "אלה אלהיך ישראל", 
סבורים היו שיש בו רוח הקודש באותו עגל, ולא ידעו שרוח 

הטומאה בו. וכמו שכתב הרשב"ם:

ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך - ְוִכי ׁשֹוִטים ָהיּו ֶׁשֹּלא 
ָהיּו יֹוְדִעים ֶׁשֵעֶגל ֶזה ֶׁשּנֹוַצר ַהּיֹום ֹלא ֶהֶעָלם ִמִּמְצַרִים? 
ַהֻּטְמָאה,  ְּברּוַח  ְמַדֵּבר  ֶׁשָהָיה  ֶׁשָהֵעֶגל  ְסבּוִרים   ... ֶאָּלא 
ְּכִאּלּו ָהָיה ְמַדֵּבר ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל ַמְעָלה, ּוְלָכְך אֹוְמִרים 
‘ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך’, ְּכלֹוַמר רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֵיׁש 

ּבֹו ּוְכִאּלּו רּוַח ַהּקֶֹדׁש הֹוֵלְך ְלָפֵנינּו.
)רשב”ם, שמות לב, ד(

• • •
ד.  על ה’מופתים’ של המפורסמים של שקר, נקדיש מאמר מיוחד אי”ה.

ה. דבריו אלו מיוסדים על דברי רבינו בליקוטי מוהר”ן תורה כ”ח, שם כותב רבינו: “המתנגדים המבזים והמחרפים יראי השם, זה מחמת שמקבלים
תורה מתלמידי חכמים שדין יהודאין. כי תלמידי חכמים שדין יהודאין הם מקבלים תורתם מהשדין, שיש להם תורה נפולה מאלפין נפולים", עיי"ש. 

ו. אך אין זה מענין מאמרנו, העוסק ב'מפורסמים של שקר' המעמידים פני צדיקים ומדברים בשם ה' ותורתו.
ז.   להלן הבאנו בקצרה כמה דוגמאות לכך מספרי הנביאים, אך לא את כולם, מפני קוצר הגיליון )ובעיקר הבאנו את אלו שהוזכרו גם בדברי רבינו,

קמו  בעגל,  ישראל  את  שהטעו  רב"  ב"ערב  די  לא  אם 
בהמשך מתוך עם-ישראל עצמו, כאלה שהתיימרו להחליף 

את משה. הלא הם: קרח ועדתו.

ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן, ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם: ַרב ָלֶכם, ִּכי 
אּו ַעל  ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ה’, ּוַמּדּוַע ִּתְתַנּשְׂ

ְקַהל ה’.
)במדבר טז, ג(

כשגם מהם אנו סובלים לדורות, עד לימינו אנו.

ִּכי ָּכל ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַעל ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ְוַהִּנְלִוים 
ֲאֵליֶהם, ֵיׁש ָּבֶהם ִניצֹוֵצי קַֹרח, ָּדָתן ַוֲאִביָרם, ַּכּמּוָבא. 

)ליקוטי הלכות, פריה ורביה ה, ה( 

נביאי השקר בתנ"ך
גם לאחר כניסתם של ישראל לארץ הקודש, כאשר שלח ה' 
את נביאיו להוכיחם ולהחזירם לדרך הישר, קמו להם 'נביאי 
שקר' רבים, אשר התיימרו אף הם להביא את דבר ה' אל העם.

מלבד 'נביאי הבעל והאשרה' אשר ניבאו בשם האליליםו, 
היו גם 'נביאי שקר' רבים, אשר התיימרו לנבא בשם ה'.

וכדברי ה' עליהם:

ִצִּויִתים  ְוֹלא  ְׁשַלְחִּתים  ִּבְׁשִמי, ֹלא  ִנְּבִאים  ַהְּנִביִאים  ֶׁשֶקר 
ְוֹלא ִדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם, ֲחזֹון ֶׁשֶקר ְוֶקֶסם ֶוֱאִליל ְוַתְרִמית ִלָּבם 

ֵהָּמה ִמְתַנְּבִאים ָלֶכם.
)ירמיהו יד, יד(

בשם  אלא  האלילים,  בשם  אומרים  היו  לא  שקריהם  את 
ה', כשהם אף מעיזים לפתוח ולסיים את דבריהם עם מטבע 
שמדובר  העם  את  הטעו  ובכך  ה'",  "נאום  הנבואי  הלשון 

בנביאי אמת השלוחים מאת ה' למסור את דברו. 

וכתוכחתו של ה':

ִהְנִני ַעל ַהְּנִביִאם ְנֻאם ה’ ַהֹּלְקִחים ְלׁשֹוָנם ַוִּיְנֲאמּו ְנֻאם.
)ירמיהו כג, לא(

ִׁשְקֵריֶהם  לֹוַמר  ְלׁשֹוָנם  ַהְּמַלְּמִדים   - ְלׁשֹוָנם  ַהּלֹוְקִחים 
ִּבְלׁשֹון ְנֻאם ה’ ִּכְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְלַמַען ַיֲאִמינּו ָּבם.

)רש”י, שם(

גם ב’חלומות’ וחזיונות היו משתמשים, להטעות את העם. 
וכפי שמוכיחם ה’:

ַוַּיְתעּו  ַוְיַסְּפרּום  ה’,  ְנֻאם  ֶׁשֶקר  ֲחֹלמֹות  ִנְּבֵאי  ַעל  ִהְנִני 
ֶאת ַעִּמי ְּבִׁשְקֵריֶהם ּוְבַפֲחזּוָתם, ְוָאנִֹכי ֹלא ְׁשַלְחִּתים ְוֹלא 

ִצּוִיִתים, ְוהֹוֵעיל ֹלא יֹוִעילּו ָלָעם ַהֶּזה ְנֻאם ה’.
)ירמיהו כג, לב(

• • •
ישראל  עם  את  שליוותה  צרורה  צרה  היו  השקר'  'נביאי 

משך כל תקופת הנביאיםז.
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'עדו הנביא', אנו מוצאים לראשונה בספר מלכים,  כבר בזמן 
נביא שקר.

היה זה לאחר שהתנבא עידו "איש האלקים" על מפלתו וענשו 
של ירבעם, שמע זאת "נביא אחד זקן יושב בבית אל" )מלכים א יג, 

יא( וקם ונסע אל עידו.

ה’  ִּבְדַבר  ֵאַלי  ִּדֶּבר  ּוַמְלָאְך  ָּכמֹוָך,  ָנִביא  ֲאִני  ַּגם  לֹו:  ַוּיֹאֶמר 
ֵלאמֹר: ֲהִׁשֵבהּו ִאְּתָך ֶאל ֵּביֶתָך ְויֹאַכל ֶלֶחם ְוֵיְׁשְּת ָמִים. ִּכֵחׁש

לֹו. ַוָּיָׁשב ִאּתֹו ַוּיֹאַכל ֶלֶחם ְּבֵביתֹו ַוֵּיְׁשְּת ָמִים.
)מלכים א יג, יח-יט(

על אף שהצטווה עידו מפי ה' לבל יאכל לחם ולבל ישתה מים 
)כמסופר שם(, טעה אחר אותו זקן מבית-אל, אשר

ְנִביא ֶׁשֶקר ָהָיה, ְוהּוא ֶהֱאִזין ִלְדָבָריו, ְוֶנֱעַנׁש ָּבֶזה, ִּכי ָהָיה לֹו 
ַלְחקֹור ְוִלְׁשאֹל ָעָליו ִאם הּוא ָנִביא ֱאֶמתח.

)רד”ק, שם(

ואכל ושתה, ועל ידי זה נענש במיתה.

ַוֵּיֶלְך ַוִּיְמָצֵאהּו ַאְרֵיה ַּבֶּדֶרְך ַוְיִמיֵתהּו.
)שם, כד(

הזנב שהופך לנביא ומנהיג
לאחר מכן, בזמנו של ישעיה, כבר היו נביאי שקר רבים, אשר 

הפכו להיות מנהיגי העם, כפי שמקונן ישעיה:

ָזֵקן ּוְנׂשּוא ָפִנים הּוא ָהרֹאׁש ְוָנִביא מֹוֶרה ֶּׁשֶקר הּוא ַהָּזָנב.
)ישעיה ט, יד(

ָהרֹאׁש,  ַאַחר  ֵיֵלְך  ְלָפָניו  ְּכֶׁשֵּיֵלְך  ַחי  ַהַּבַעל  ִּכי  לֹוַמר  ְוָרָצה 
ֲאָבל ְּכֶׁשֵּיֵלְך ַלֲאחֹוָריו ֵיֵלְך ַאַחר ַהָּזָנב, ְוֵכן ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל הֹוְלִכים 
ִלְפֵניֶהם ֶאל ַּדְרֵכי ה’ ֵיְלכּו ַאַחר ָהרֹאׁש, ְוָיִׂשימּו ָלֶהם ַמְנִהיג 
ְוָיסּורּו  ְלָפִנים  ְוֹלא  ְלָאחֹור  ְּכֶׁשֵּיְלכּו  ֲאָבל  ָּפִנים.  ּוְנׂשּוא  ָזֵקן 
ַאֲחֵרי  ַוֵּיְלכּו  ָנִביא מֹוֶרה ֶׁשֶקר,  ַמְנִהיג  ָלֶהם  ָיִׂשימּו  ִמַּדְרֵכי ה’, 

ַהָּזָנב.
)מלבי”ם, שםט(

רבינו  כתב  מנהיגים,  להיות  ההופכים  ה”זנבות”  אלו  על 
בליקוטי מוהר”ן:

ֵאּלּו ַהִּמְתָּפֲאִרין ַעְצָמן ְּבֶׁשֶקר ִּבְגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות, ּוְכִאּלּו ֵאין 
ׁשּום ָּדָבר ִנְמָנע ֵמֶהם, ְוַהּכֹל ְּבָיָדם, ְוֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשֵהם ַמְנִהיֵגי 

ַהּדֹור.

‘זנב’...  אלא  אינם  אלו,  שקרנים”  “צבועים  דבר,  של  ולאמתו 
של  בזנבותיהם  העוסקת  הגמרא  בדברי  מרומזים  הם  והרי 
הגמלים והשוורים; "גמלא זוטרי גנובתיה, תורא אריכא גנובתיה" 

)שבת דף עז ע"ב(.

ְּכמֹו  ַהָּזָנב",  הּוא  ֶׁשֶקר  ּומֹוֶרה  "ָנִביא  ְּבִחיַנת  ֶזה   – ’ְּגנּוְבֵתּה’ 
ְּבִחיַנת ַהְמַׁשְּקִרים,  ַהְּצבּוִעים  ֵאּלּו  ַהְינּו  ט(.  )ִּביַׁשְעָיה  ֶׁשָּכתּוב 

ֶקר. ְנִביֵאי ַהּׁשֶ
)ליקוטי מוהר”ן תניינא, טז(

וכאשר תחזינה עיניכם מישרים(. 
ח. ויתכן שבתחילה היה נביא אמת, ומחמת זה טעה אחריו עדו הנביא, כמו שהאריך בזה הרשב”א וכתב בתוך דבריו: “ואם אתה שואל איך האמין לדברי

הנביא אשר השיבו, יראה מדרך הפשט כי הנביא אשר השיבו היה נביא אמת מתחילתו, והוא שאמר אליו 'גם אני נביא כמוך', ולולא שהיה נודע אצלו שהיה נביא 
מתחילה לא היה שומע לו ולא היה מאמינו. אלא שלאחר מיכן נעשה נביא שקר. וכמו שקרה לחנניה בן עזור שאמרו בסנהדרין סוף פרק הנחנקין שהיה נביא 
אמת ולבסוף נעשה נביא שקר. ובאמת כי לא היה לו להאמין אותו בכך, אחר שנצטוה שלא יאכל שם ולא ישתה, עד שיוגד לו לעצמו. ושמא היה סבור שהוא 
בעצמו לא הבין מתחילה מה שאמרו לו, כשאמרו לו שלא יאכל שם לחם, ואולי בכניסה ראשונה אמרו לו אבל עכשיו שיצא מותר לחזור ולאכול ובטח בזה 

על דברי הנביא אשר השיבו" )שו"ת הרשב"א חלק א סימן יא( עיי"ש שהאריך בזה עוד. 
ט. והרד”ק פירש באופן אחר: “כי נביאי השקר מקטני העם היו, ולמצוא חן בעיני הגדולים היו מתנבאים להם טובה ומבטיחים אותם על שקר, כדי שיתנו

להם פת או יין".
י. "והכהנים - כהני הבעל. ירדו - ימשלו בכח הנביאים כי הם המשילום" )מצו"ד(.

יא. "ועמי אהבו כן - ר"ל: רוצים בכל זה, לפי שהם מייפים להם מעשיהם הרעים” )רד”ק(.

גם בליקוטי הלכות, מדבר מוהרנ”ת על אותם ‘זנבות’ שעמלק 
חותך וזורקם כלפי מעלה, והופך אותם למפורסמים גדולים. 

ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב “ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך”, ַוְיַזֵּנב ַּדְיָקא, ּוְכמֹו 
ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז”ל ֶׁשָהָיה חֹוֵתְך ְזָנבֹות ְוזֹוְרָקן ְּכַלֵּפי ַמְעָלה. 
ִּכי ַהֲהמֹון ַעם ְּכֶנֶגד ַהַּצִּדיק ֵהם ִּבְבִחיַנת ‘ָזָנב’, ִּכי ֵהם ְטֵפִלים 
ֵאָליו, ִּכי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת הּוא ָהרֹאׁש, ְוַהְּקַטִּנים ַהְּטֵפִלים ֵאָליו 
ֵהם ִּבְבִחיַנת ‘ָזָנב’ ... ַוֲעָמֵלק ְּבַתְחּבּולֹוָתיו חֹוֵתְך ַהְּזָנבֹות ְוזֹוֵרק 
ְּבַמֲעָלה  ְקַטִּנים  ֶׁשּלֹוֵקַח  ְלרֹאׁש,  ִמָּזָנב  ֶׁשְּמַהֵּפְך  ַמְעָלה,  ְּכַלֵּפי 
ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ‘ָזָנב’ ֶנֶגד ָהרֹאׁש ַּבִית ֶׁשָהיּו ְצִריִכין ִלְהיֹות ְטֵפִלים 
ְוחֹוְתָכם  ְּבַמֲעָלה  ַהְּקַטִּנים  ַהְּזָנבֹות  ֵאּלּו  לֹוֵקַח  ְוהּוא  ֵאָליו, 
ּוְמַרֲחָקם ֵמַהַּצִּדיק ֵמָהרֹאׁש ַּבִית ָהֲאִמִּתי, וְזֹוְרָקן ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, 
ְּדַהְינּו ֶׁשעֹוֶׂשה ֵמֶהם ָראִׁשים ּוַמְגִּביַּה אֹוָתם ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, 

ּוַמְגִּדיל ְׁשָמם ְמאֹד, ּוַמְכִניס ְּבִלָּבם ֶׁשַּיֲחֹלקּו ַעל ַהַּצִּדיק.
)ליקוטי הלכות, שבת ה, ט(

דבר הגורם לקלקול העולם כולו ח”ו, שכן:

ָּכל  ֲאַזי  ְוכּו’,  ְלרֹאׁש  ְוַהָּזָנב  ָהֱאֶמת  ְמַהְּפִכין  ְוָׁשלֹום  ְּכֶׁשַחס 
ָהעֹוָלם ְמֻקְלָקל ַחס ְוָׁשלֹום.

)ליקוטי הלכות, חלה ד, ז(

"לנביאים נשבר לבי בקרבי"
מפני  ולהזהירם  ישראל  את  להוכיח  ירמיה,  של  זמנו  ובהגיע 
ביניהם:  למכביר,  שקר'  'נביאי  להם  קמו  ובא,  הקרב  החורבן 
ַּפְׁשחּור ֶּבן ִאֵּמר )ירמיהו כ, א( ֲחַנְנָיה ֶבן ַעּזּור )שם כח, א(, ַאְחָאב ֶּבן

קֹוָלָיה )שם כט, כא(, ִצְדִקָּיהּו ֶבן ַמֲעֵׂשָיה )שם( וְׁשַמְעָיהּו ַהֶּנֱחָלִמי )שם 
כט, כד(.

ישראל,  את  להוכיח  ה'  מאת  נשלח  הנביא  שירמיה  בעוד 
להפחידם מפני הבאות, ולהחזירם בתשובה. עמדו נביאי השקר 
ָהֲעֵרבֹות לאוזני ההמון, כשהם  ומרגיעות,  נבואות טובות  ונבאו 

אף מקבלים גיבוי מצד המלך, השרים, והכהנים.

את ירמיה רדפו על היותו נביא-זעם המנבא רעות, ואת נביאי 
השקר אהבו... 

והקב"ה שואג כארי:

ַהַעל ֵאֶּלה ֹלא ֶאְפקֹד ְנֻאם ה’, ִאם ְּבגֹוי ֲאֶׁשר ָּכֶזה ֹלא ִתְתַנֵּקם 
ַנְפִׁשי. ַׁשָּמה ְוַׁשֲערּוָרה ִנְהְיָתה ָּבָאֶרץ. ַהְּנִביִאים ִנְּבאּו ַבֶּׁשֶקר, 
ַּתֲעׂשּו  ּוַמה  ֵכןיא,  ָאֲהבּו  ְוַעִּמי  ְיֵדיֶהםי,  ַעל  ִיְרּדּו  ְוַהּכֲֹהִנים 

ְלַאֲחִריָתּה.
)ירמיה ה, כט-לא( 

• • •
נבואות רבות בספר ירמיה עוסקות בענין אותם 'נביאי שקר', 
ְּכֶׁשֶאת כל אשמת הגלות והחורבן הוא מגולל עליהם. ויותר ממה 
שנשבר לבו על צרותיהם של ישראל, נשבר לבו בקרבו על אותם 

נביאי שקר שגרמו כל זאת.

וכדבריו:

ָרֲחפּו ָּכל ַעְצמֹוַתי, ָהִייִתי ְּכִאיׁש ִׁשּכֹור ְבִקְרִּבי, ִלִּבי ִנְׁשַּבר ַלְּנִבִאים
ּוְכֶגֶבר ֲעָברֹו ָיִין.

)ירמיהו כג, ט(

ְוָנִדים, ָנִעים  ְוָכל ַעְצמֹוַתי  ַּבֲעבּור ְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר ִנְׁשַּבר ִלִּבי ְּבִקְרִּבי,
ְלִהְתַחֵּזק ְּבַצַער ְּכִאיׁש ִׁשּכֹור ּוְכֶגֶבר ֲאֶׁשר ַהַּיִין ָעַבר ָעָליו ַוֲאִני ְמֻבְלָּבל

ִמֶּמּנּו ּוְלַבְלֵּבל מֹחֹו.
)מצודות דוד, שם(

שכן, הם הם עיקר סיבת החורבן והגלות הארוכה

ִּכי לּוֵלי ֵהם ֶׁשֵהם אֹוְמִרים ֶׁשֵהם ְנִביִאים ּוְדַבר ה’ ִאָּתם, ָהיּו ִיְׂשָרֵאל
אֹוָתם ַמְטִעים  ֵהם  ֲאָבל  ָהֱאֶמת.  ְנִביֵאי  ְּבתֹוְכחֹות  ִּבְתׁשּוָבה  ָׁשִבים 
ָּתבֹא ֶׁשֹּלא  ָלנּו  ה’  ְּדַבר  ִּכי  ִלּבֹו  ְּכַתֲאַות  ִאיׁש  ֲעׂשּו  ָלֶהם  ְואֹוְמִרים 

ֲעֵליֶכם ָרָעה.
)רד”ק, שם(

ְוִאם ֶזה ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָהָיה ִנְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם, ְוָכל ָהעֹוָלם
ַהַּצִּדיק ֶזה  ִּכי  ְמֻתָּקן!  ְּכָבר  ָהעֹוָלם  ָהָיה  ֶּבֱאֶמת,  ֵאָליו  ְמקָֹרִבים  ָהיּו 
ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלַתֵּקן ָּכל ָהעֹוָלם, ִאם ֹלא ָהיּו ַמֲעִליִמין ּוַמְסִּתיִרין אֹותֹו.

)ליקוטי הלכות, שבת ה, ט(

"כשועלים בחרבות
נביאיך ישראל"

גם בספר יחזקאל אנו מוצאים נבואה שלימה על 'נביאי השקר'.

ַוְיִהי ְדַבר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר: ֶּבן ָאָדם ִהָּנֵבא ֶאל ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנָּבִאים,
הֹוי ַעל ֲאדָֹני ה’,  ָאַמר  ְּדַבר ה’. ּכֹה  ִׁשְמעּו  ִלְנִביֵאי ִמִּלָּבם, ְוָאַמְרָּת
ֲאֶׁשר הְֹלִכים ַאַחר רּוָחם ּוְלִבְלִּתי ָראּו. ְּכֻׁשָעִלים ַהְּנִביִאים ַהְּנָבִלים
ָגֵדר ַעל ַוִּתְגְּדרּו  ָּבֳחָרבֹות ְנִביֶאיָך ִיְׂשָרֵאל ָהיּו. ֹלא ֲעִליֶתם ַּבְּפָרצֹות 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַלֲעמֹד ַּבִּמְלָחָמה ְּביֹום ה’.
)יחזקאל יג, א-ה(

לפרצות, מבעד  הנכנסים  לשועלים  מדמה  הוא  השקר  נביאי  את 
כשבהמשך הוא מדמה אותם לבוני קיר רעוע וטחים אותו ב"טיח תפל",

שייראה כלפי חוץ כנאה וחזק...

ַיַען ּוְבַיַען ִהְטעּו ֶאת ַעִּמי ֵלאמֹר ָׁשלֹום ְוֵאין ָׁשלֹום ְוהּוא ּבֶֹנה ַחִיץ
ְוִהָּנם ָטִחים אֹתֹו ָּתֵפל.

)שם, י(

ָּכל ֶאָחד ֵמַהְּנִביִאים ָהֵהם ָהָיה ּבֹוֶנה ַחִיץ, ֶׁשהּוא ּכֶֹתל ְלֵבִנים ְּגרּוָעה
ְוִהיא ַהְּנבּוָאה ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים. ְוִהֵּנה ֵהם ָטִחים ַעל ַהּכֶֹתל ּוְקלּוָׁשה,
ָרָצה ּוְלַהְחִליקֹו,  ַהּכֶֹתל  ְלַיּפֹות  ְּכִהְלָכתֹו,  ְמֻתָּקן  ֶׁשֵאינֹו  ָּתֵפל  ִטיַח
לֹוַמר: ְמַיִּפים ַהְּנבּוָאה ִּבְמִליָצה ְנאֹוָתה ּוְמֻזֶּיֶפת, ִלְהיֹות ְמֻקָּבל ַעל

ַהֵּלב.
)מצודות דוד, שם(

לא לחינם הוא ממשיל אותם במשלים אלו, שכן, תחת אשר יעסקו
אותם נביאים ומנהיגים בתפקידם האמיתי של הצדיקים – "לתקן את
ההיפך את  עושים  הם  הרי   – גדר"  ולגדור  המוחין  מחיצות  פרצות 

הגמור.

וכפי שכותב מוהרנ"ת:

ְמרּו ֵהיֵטב ְמִחּצֹות מָֹחם ַהָּקדֹוׁש, ְוזֹוִכין ְלַהְמִׁשיְך ִּתּקּון ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּׁשָ
ַהּמִֹחין ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִּתּקּון ַהְמִחּצֹות ְּפרּוסֹות ַּכַּנ”ל<?>, 

ַעל ֵּכן ֵהם ִנְקָרִאים ‘ּגֹוְדֵרי ָּגֵדר ְועֹוְמִדים ַּבֶּפֶרץ’, ִּכי ֶזה ִעַּקר ַהִּתּקּון

תניינא תורה ח’, מוהר”ן בליקוטי על דברי רבינו יב. דבריו אלו מיוסדים
התאווה, “כי בפני הם כמחיצות הפרוסות הקדושים שם מבואר שהמוחין
כשהמוח והדעת רוח שטות, אבל נכנס בו אלא אם כן אין אדם עובר עבירה

שלם, הוא מגן בפני התאווה הזאת".

ּוְמִחּצֹות ִּגְדֵרי  ִלְׁשמֹר  ָּגֵדר  ְוִלְגּדֹר  ַהּמִֹחין  ְמִחּצֹות  ִּפְרצֹות  ְלַתֵּקן   -
ִנְמָׁשְך ַהִּתּקּון  ְוִעַּקר  ֻיְפְּגמּו עֹוד.  ֶׁשֹּלא  ֵמַעָּתה  ִיְשָרֵאל  ֶׁשל  ַהּמִֹחין 
ַהּקֶֹדׁש ַּכַּנ”ל. ְנבּוָאה, רּוַח ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּבִחיַנת רּוַח
ַעל ְיֵדי ְמֻפְרָסִמים ֶׁשל ֶׁשֶקר, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר, ַעל ּוְלֵהֶפְך,
ָיָדם ִנְתַקְלֵקל ַהְמַדֶּמה ְוִנְתַקְלֵקל ָהֱאמּוָנה ְוִנְתַקְלְקִלין ַחס ְוָׁשלֹום ָּכל

ַהְּבִחינֹות ַהַּנ”ל, ְוָאז ִמֵּמיָלא ִמְתַקְלְקִלין ְמִחּצֹות ַהּמִֹחין.

ֶקר “הֹוי ַעל ַהְּנִביִאים ַהְּנָבִלים ְיֶחְזֵקאל ֶאת ְנִביֵאי ַהּׁשֶ ְוֶזה ֶׁשהֹוִכיַח
ַּבְּפָרצֹות ֲעִליֶתם  ֹלא  ָהיּו,  ִיְשָרֵאל  ְנִביֶאיָך  ָּבֳחָרבֹות  ְּכֻׁשָעִלים  ְוכּו’, 
ְּבִחיַנת ֶׁשֶקר,  ַהְּנִביֵאי  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ִיְשָרֵאל”.  ֵּבית  ַעל  ָגֵדר  ַוִּתְגְּדרּו 
ֶׁשֵהם ְוַהְמִחּצֹות  ַהְּגָדִרים  ְּבִחיַנת  ִנְתַקְלְקִלין  ֶׁשֶקר,  ֶׁשל  ַמְנִהיִגים 

ְמִחּצֹות ַהּמִֹחין, ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהְּפָּגִמים!

ַחִיץ ּבֶֹנה ְוהּוא ְוכּו’ ַעִּמי  ִהְטעּו ֶאת ּוְבַיַען  “ַיַען ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם: ְוֶזה 
ְּפַגם  ִעַּקר  ִּכי  ְוכּו’,  ַהִּקיר”  ָנַפל  ְוִהֵּנה  ְוכּו’  ָּתֵפל  אֹתֹו  ָטִחים  ְוִהָּנם 
ְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר ֶׁשּפֹוְגִמין ְּבָכל ַהְּבִחינֹות ַהַּנ”ל, הּוא ְּבִחיַנת ְּפַגם ַהִּקירֹות
ְוַלֲעמֹד ָּגֵדר  ִלְגּדֹר  ְצִריִכין  ֶׁשָהיּו  ַהּמִֹחין,  ְמִחּצֹות  ֶׁשֵהם  ְוַהְמִחּצֹות, 
ְּבֵהֶפְך ְוֵהם  ַּכַּנ”ל,  ֱאֶמת  ְנבּוַאת  ְיֵדי  ַעל  ְלַתֵּקן ְמִחּצֹות ַהּמִֹחין  ַּבֶּפֶרץ 
ִמֶּזה, ִּכי ָּפְגמּו ְּבָכל ֶזה ְוהֹוִסיפּו ִקְלקּוִלים ּוְפָרצֹות ְוֳחָרבֹות ִּבְמִחּצֹות
ֶקר, ְּכמֹו ַהּׁשֶ ְנִביֵאי  ֵּכן  ַּגם  ְּבַקִפּיְטל כ"ב ֶׁשּמֹוִכיַח ָׁשם  ְוֵכן ַהּמִֹחין. 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם: “ָוֲאַבֵּקׁש ֵמֶהם ִאיׁש ּגֵֹדר ָּגֵדר ְועֵֹמד ַּבֶּפֶרץ”, ַהְינּו ַּכַּנ”ל.
)ִּביַׁשְעָיה נז(: “ְוקֹוֵרא ָלְך ּגֵֹדר ָּגֵדר”, ַהְינּו ְּבַצִּדיֵקי ֱאֶמת ְּכִתיב ּוְלֵהֶפְך

ַּכַּנ”ל.
)ליקוטי הלכות, שותפים בקרקע ד, ד(

"הוי רועי ישראל"
ה'רועים' על  אף  אלא  יחזקאל,  מתנבא  השקר'  'נביאי  על  רק  לא 

והמנהיגים.

ִהָּנֵבא ִיְׂשָרֵאל, רֹוֵעי  ַעל  ִהָּנֵבא  ָאָדם ֶּבן  ֵלאמֹר: ֵאַלי ה’  ְדַבר  ַוְיִהי
ֲאֵליֶהם ָלרִֹעים, ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה’ הֹוי רֵֹעי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו ְוָאַמְרָּת

רִֹעים אֹוָתם.
)יחזקאל לד, א-ב(

שכן, הם אלו שגורמים לצאן קדשים, בני ישראל, לטעות ולתעות,
ולהיטרף על ידי חית השדה...

ַוְּתפּוֶציָנה. ַוְּתפּוֶציָנה ִמְּבִלי רֹוֶעה, ַוִּתְהֶייָנה ְלָאְכָלה ְלָכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה
ָנפֹצּו ָהָאֶרץ ְּפֵני ָּכל ְוַעל ָרָמה ִּגְבָעה ָּכל ְוַעל ֶהָהִרים ְּבָכל צֹאִני ִיְׁשּגּו

צֹאִני, ְוֵאין ּדֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבֵּקׁש.
)שם, ה-ו(

ָּכָראּוי. ַמְׁשִּגיַח רֹוֶעה  ְּבִלי  ֱהיֹוָתם  ִמִּסַּבת  ַהּצֹאן  ְוָנפֹצּו   - ַוְּתפּוֶציָנה 
ָּבאּו ִּכי ַהָּׂשֶדה, ַחּיֹות  ְלָכל  ְלַמֲאָכל  ָהיּו  ַהִּנּפּוץ  ּוְבִסַּבת   - ַוִּתְהֶייָנה 
ֵהָּנה ִלְברַֹח יֹוֵתר  ָנפֹצּו עֹוד  ֶזה  ּוַבֲעבּור  ַהּטֹוְרפֹות  ַהַחּיֹות  ִלְמקֹום 

ְוֵהָּנה ִמַּיד ַהַחּיֹות.

יֹוְדִעים ְוֵאיָנם  ּוַבְּגָבעֹות  ֶּבָהִרים  ּתֹוִעים  ֵהָּמה  ְוָלֶזה   - צֹאִני  ִיְׁשּגּו 
ֶאת  - ְמַבֵּקׁש ְוֵאין  ַיַחד.  ְלָאְסָפם  - ּדֹוֵרׁש ְוֵאין  הֹוְלִכים.  ֵהם  ָאָנה 
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'עדו הנביא', אנו מוצאים לראשונה בספר מלכים, כבר בזמן 
נביא שקר.

היה זה לאחר שהתנבא עידו "איש האלקים" על מפלתו וענשו
של ירבעם, שמע זאת "נביא אחד זקן יושב בבית אל" )מלכים א יג,

וקם ונסע אל עידו. יא(

ה’ ִּבְדַבר  ֵאַלי  ִּדֶּבר  ּוַמְלָאְך  ָּכמֹוָך,  ָנִביא  ֲאִני  ַּגם  לֹו: ַוּיֹאֶמר 
ָמִים. ִּכֵחׁש ֵלאמֹר: ֲהִׁשֵבהּו ִאְּתָך ֶאל ֵּביֶתָך ְויֹאַכל ֶלֶחם ְוֵיְׁשְּת

לֹו. ַוָּיָׁשב ִאּתֹו ַוּיֹאַכל ֶלֶחם ְּבֵביתֹו ַוֵּיְׁשְּת ָמִים.
)מלכים א יג, יח-יט(

על אף שהצטווה עידו מפי ה' לבל יאכל לחם ולבל ישתה מים
)כמסופר שם(, טעה אחר אותו זקן מבית-אל, אשר

ְנִביא ֶׁשֶקר ָהָיה, ְוהּוא ֶהֱאִזין ִלְדָבָריו, ְוֶנֱעַנׁש ָּבֶזה, ִּכי ָהָיה לֹו
ַלְחקֹור ְוִלְׁשאֹל ָעָליו ִאם הּוא ָנִביא ֱאֶמתח.

)רד”ק, שם(

ואכל ושתה, ועל ידי זה נענש במיתה.

ַוֵּיֶלְך ַוִּיְמָצֵאהּו ַאְרֵיה ַּבֶּדֶרְך ַוְיִמיֵתהּו.
)שם, כד(

הזנב שהופך לנביא ומנהיג
לאחר מכן, בזמנו של ישעיה, כבר היו נביאי שקר רבים, אשר

הפכו להיות מנהיגי העם, כפי שמקונן ישעיה:

ָזֵקן ּוְנׂשּוא ָפִנים הּוא ָהרֹאׁש ְוָנִביא מֹוֶרה ֶּׁשֶקר הּוא ַהָּזָנב.
)ישעיה ט, יד(

ָהרֹאׁש, ַאַחר  ֵיֵלְך  ְלָפָניו  ְּכֶׁשֵּיֵלְך ַחי  ַהַּבַעל ִּכי  לֹוַמר  ְוָרָצה
ֲאָבל ְּכֶׁשֵּיֵלְך ַלֲאחֹוָריו ֵיֵלְך ַאַחר ַהָּזָנב, ְוֵכן ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל הֹוְלִכים
ִלְפֵניֶהם ֶאל ַּדְרֵכי ה’ ֵיְלכּו ַאַחר ָהרֹאׁש, ְוָיִׂשימּו ָלֶהם ַמְנִהיג
ְוָיסּורּו ְלָפִנים  ְוֹלא  ְלָאחֹור  ְּכֶׁשֵּיְלכּו  ֲאָבל  ָּפִנים.  ּוְנׂשּוא  ָזֵקן 
ַאֲחֵרי ַוֵּיְלכּו  ָנִביא מֹוֶרה ֶׁשֶקר,  ַמְנִהיג  ָלֶהם  ָיִׂשימּו  ִמַּדְרֵכי ה’, 

ַהָּזָנב.
)מלבי”ם, שםט(

רבינו כתב  מנהיגים,  להיות  ההופכים  ה”זנבות”  אלו  על 
בליקוטי מוהר”ן:

ֵאּלּו ַהִּמְתָּפֲאִרין ַעְצָמן ְּבֶׁשֶקר ִּבְגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות, ּוְכִאּלּו ֵאין
ַמְנִהיֵגי ֶׁשֵהם ֵמֶהם ְוֵיׁש ְּבָיָדם, ְוַהּכֹל ֵמֶהם, ִנְמָנע ָּדָבר ׁשּום

ַהּדֹור.

‘זנב’... אלא  אינם  אלו,  שקרנים”  “צבועים  דבר,  של  ולאמתו 
של בזנבותיהם  העוסקת  הגמרא  בדברי  מרומזים  הם  והרי 
הגמלים והשוורים; "גמלא זוטרי גנובתיה, תורא אריכא גנובתיה"

)שבת דף עז ע"ב(.

ְּכמֹו ַהָּזָנב",  הּוא  ֶׁשֶקר  ּומֹוֶרה  "ָנִביא  ְּבִחיַנת  ֶזה   – ’ְּגנּוְבֵתּה’ 
ְּבִחיַנת ַהְמַׁשְּקִרים,  ַהְּצבּוִעים  ֵאּלּו  ַהְינּו  ט(. )ִּביַׁשְעָיה  ֶׁשָּכתּוב 

ֶקר. ְנִביֵאי ַהּׁשֶ
)ליקוטי מוהר”ן תניינא, טז(

וכאשר תחזינה עיניכם מישרים(.
האמין לדברי איך שואל דבריו: “ואם אתה בתוך הרשב”א וכתב הנביא, כמו שהאריך בזה טעה אחריו עדו ח. ויתכן שבתחילה היה נביא אמת, ומחמת זה
אשר השיבו, יראה מדרך הפשט כי הנביא אשר השיבו היה נביא אמת מתחילתו, והוא שאמר אליו 'גם אני נביא כמוך', ולולא שהיה נודע אצלו שהיה נביא הנביא
שהיה נביא הנחנקין פרק שאמרו בסנהדרין סוף וכמו שקרה לחנניה בן עזור מתחילה לא היה שומע לו ולא היה מאמינו. אלא שלאחר מיכן נעשה נביא שקר.
לעצמו. ושמא היה סבור שהוא עד שיוגד לו שם ולא ישתה, שנצטוה שלא יאכל אחר אותו בכך, היה לו להאמין ובאמת כי לא נביא שקר. ולבסוף נעשה אמת
בזה אבל עכשיו שיצא מותר לחזור ולאכול ובטח שם לחם, ואולי בכניסה ראשונה אמרו לו יאכל כשאמרו לו שלא לו, מתחילה מה שאמרו הבין בעצמו לא

עיי"ש שהאריך בזה עוד. על דברי הנביא אשר השיבו" )שו"ת הרשב"א חלק א סימן יא(
כדי שיתנו שקר, אותם על מתנבאים להם טובה ומבטיחים חן בעיני הגדולים היו היו, ולמצוא “כי נביאי השקר מקטני העם באופן אחר: ט. והרד”ק פירש

להם פת או יין".
)מצו"ד(. י. "והכהנים - כהני הבעל. ירדו - ימשלו בכח הנביאים כי הם המשילום"

יא. "ועמי אהבו כן - ר"ל: רוצים בכל זה, לפי שהם מייפים להם מעשיהם הרעים” )רד”ק(.

גם בליקוטי הלכות, מדבר מוהרנ”ת על אותם ‘זנבות’ שעמלק
חותך וזורקם כלפי מעלה, והופך אותם למפורסמים גדולים.

ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב “ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך”, ַוְיַזֵּנב ַּדְיָקא, ּוְכמֹו
ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז”ל ֶׁשָהָיה חֹוֵתְך ְזָנבֹות ְוזֹוְרָקן ְּכַלֵּפי ַמְעָלה.
ִּכי ַהֲהמֹון ַעם ְּכֶנֶגד ַהַּצִּדיק ֵהם ִּבְבִחיַנת ‘ָזָנב’, ִּכי ֵהם ְטֵפִלים
ֵאָליו, ִּכי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת הּוא ָהרֹאׁש, ְוַהְּקַטִּנים ַהְּטֵפִלים ֵאָליו
ֵהם ִּבְבִחיַנת ‘ָזָנב’ ... ַוֲעָמֵלק ְּבַתְחּבּולֹוָתיו חֹוֵתְך ַהְּזָנבֹות ְוזֹוֵרק
ְּבַמֲעָלה ְקַטִּנים  ֶׁשּלֹוֵקַח ְלרֹאׁש,  ִמָּזָנב  ֶׁשְּמַהֵּפְך  ַמְעָלה,  ְּכַלֵּפי 
ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ‘ָזָנב’ ֶנֶגד ָהרֹאׁש ַּבִית ֶׁשָהיּו ְצִריִכין ִלְהיֹות ְטֵפִלים
ְוחֹוְתָכם ְּבַמֲעָלה  ַהְּקַטִּנים  ַהְּזָנבֹות  ֵאּלּו  לֹוֵקַח ְוהּוא  ֵאָליו,
ַּבִית ָהֲאִמִּתי, וְזֹוְרָקן ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ּוְמַרֲחָקם ֵמַהַּצִּדיק ֵמָהרֹאׁש
אֹוָתם ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְּדַהְינּו ֶׁשעֹוֶׂשה ֵמֶהם ָראִׁשים ּוַמְגִּביַּה

ּוַמְגִּדיל ְׁשָמם ְמאֹד, ּוַמְכִניס ְּבִלָּבם ֶׁשַּיֲחֹלקּו ַעל ַהַּצִּדיק.
)ליקוטי הלכות, שבת ה, ט(

דבר הגורם לקלקול העולם כולו ח”ו, שכן:

ָּכל ֲאַזי  ְוכּו’,  ְלרֹאׁש  ְוַהָּזָנב  ָהֱאֶמת  ְמַהְּפִכין  ְוָׁשלֹום  ְּכֶׁשַחס 
ָהעֹוָלם ְמֻקְלָקל ַחס ְוָׁשלֹום.

)ליקוטי הלכות, חלה ד, ז(

"לנביאים נשבר לבי בקרבי"
מפני ולהזהירם  ישראל  את  להוכיח  ירמיה,  של  זמנו  ובהגיע 
ביניהם: למכביר,  שקר'  'נביאי  להם  קמו  ובא,  הקרב  החורבן 
ֶּבן ַאְחָאב )שם כח, א(, ֲחַנְנָיה ֶבן ַעּזּור )ירמיהו כ, א( ַּפְׁשחּור ֶּבן ִאֵּמר
)שם ַהֶּנֱחָלִמי )שם( וְׁשַמְעָיהּו ַמֲעֵׂשָיה ֶבן ִצְדִקָּיהּו )שם כט, כא(, קֹוָלָיה

כט, כד(.

ישראל, את  להוכיח  ה'  מאת  נשלח  הנביא  שירמיה  בעוד 
להפחידם מפני הבאות, ולהחזירם בתשובה. עמדו נביאי השקר
ָהֲעֵרבֹות לאוזני ההמון, כשהם ומרגיעות,  נבואות טובות  ונבאו 

אף מקבלים גיבוי מצד המלך, השרים, והכהנים.

את ירמיה רדפו על היותו נביא-זעם המנבא רעות, ואת נביאי
השקר אהבו...

והקב"ה שואג כארי:

ִתְתַנֵּקם ֹלא ָּכֶזה ְּבגֹוי ֲאֶׁשר ה’, ִאם ְנֻאם ֶאְפקֹד ֹלא ֵאֶּלה ַהַעל
ַהְּנִביִאים ִנְּבאּו ַבֶּׁשֶקר, ָּבָאֶרץ. ִנְהְיָתה ְוַׁשֲערּוָרה ַׁשָּמה ַנְפִׁשי.
ַּתֲעׂשּו ּוַמה  ֵכןיא,  ָאֲהבּו  ְוַעִּמי  ְיֵדיֶהםי, ַעל  ִיְרּדּו  ְוַהּכֲֹהִנים 

ְלַאֲחִריָתּה.
)ירמיה ה, כט-לא(

• • •
נבואות רבות בספר ירמיה עוסקות בענין אותם 'נביאי שקר',
ְּכֶׁשֶאת כל אשמת הגלות והחורבן הוא מגולל עליהם. ויותר ממה
שנשבר לבו על צרותיהם של ישראל, נשבר לבו בקרבו על אותם

נביאי שקר שגרמו כל זאת.

וכדבריו:

ַלְּנִבִאים ִנְׁשַּבר ִלִּבי ְבִקְרִּבי, ָרֲחפּו ָּכל ַעְצמֹוַתי, ָהִייִתי ְּכִאיׁש ִׁשּכֹור 
ּוְכֶגֶבר ֲעָברֹו ָיִין.

)ירמיהו כג, ט(

ְוָנִדים,  ָנִעים  ְוָכל ַעְצמֹוַתי  ַּבֲעבּור ְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר ִנְׁשַּבר ִלִּבי ְּבִקְרִּבי, 
ַוֲאִני ְמֻבְלָּבל ְּבַצַער ְּכִאיׁש ִׁשּכֹור ּוְכֶגֶבר ֲאֶׁשר ַהַּיִין ָעַבר ָעָליו ְלִהְתַחֵּזק 

ִמֶּמּנּו ּוְלַבְלֵּבל מֹחֹו. 
)מצודות דוד, שם(

שכן, הם הם עיקר סיבת החורבן והגלות הארוכה

ִּכי לּוֵלי ֵהם ֶׁשֵהם אֹוְמִרים ֶׁשֵהם ְנִביִאים ּוְדַבר ה’ ִאָּתם, ָהיּו ִיְׂשָרֵאל 
אֹוָתם  ַמְטִעים  ֵהם  ֲאָבל  ָהֱאֶמת.  ְנִביֵאי  ְּבתֹוְכחֹות  ִּבְתׁשּוָבה  ָׁשִבים 
ָּתבֹא  ֶׁשֹּלא  ָלנּו  ה’  ְּדַבר  ִּכי  ִלּבֹו  ְּכַתֲאַות  ִאיׁש  ֲעׂשּו  ָלֶהם  ְואֹוְמִרים 

ֲעֵליֶכם ָרָעה.
)רד”ק, שם(

ְוִאם ֶזה ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָהָיה ִנְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם, ְוָכל ָהעֹוָלם 
ַהַּצִּדיק  ֶזה  ִּכי  ְמֻתָּקן!  ְּכָבר  ָהעֹוָלם  ָהָיה  ֶּבֱאֶמת,  ֵאָליו  ְמקָֹרִבים  ָהיּו 

ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלַתֵּקן ָּכל ָהעֹוָלם, ִאם ֹלא ָהיּו ַמֲעִליִמין ּוַמְסִּתיִרין אֹותֹו.
)ליקוטי הלכות, שבת ה, ט(

 "כשועלים בחרבות 
נביאיך ישראל"

גם בספר יחזקאל אנו מוצאים נבואה שלימה על 'נביאי השקר'. 

ַוְיִהי ְדַבר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר: ֶּבן ָאָדם ִהָּנֵבא ֶאל ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנָּבִאים, 
הֹוי ַעל  ֲאדָֹני ה’,  ָאַמר  ְּדַבר ה’. ּכֹה  ְוָאַמְרָּת ִלְנִביֵאי ִמִּלָּבם, ִׁשְמעּו 
ַהְּנִביִאים ַהְּנָבִלים ֲאֶׁשר הְֹלִכים ַאַחר רּוָחם ּוְלִבְלִּתי ָראּו. ְּכֻׁשָעִלים
ָגֵדר ַעל  ַוִּתְגְּדרּו  ָּבֳחָרבֹות ְנִביֶאיָך ִיְׂשָרֵאל ָהיּו. ֹלא ֲעִליֶתם ַּבְּפָרצֹות 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַלֲעמֹד ַּבִּמְלָחָמה ְּביֹום ה’. 
)יחזקאל יג, א-ה( 

לפרצות,  מבעד  הנכנסים  לשועלים  מדמה  הוא  השקר  נביאי  את 
כשבהמשך הוא מדמה אותם לבוני קיר רעוע וטחים אותו ב"טיח תפל", 

שייראה כלפי חוץ כנאה וחזק...

ַיַען ּוְבַיַען ִהְטעּו ֶאת ַעִּמי ֵלאמֹר ָׁשלֹום ְוֵאין ָׁשלֹום ְוהּוא ּבֶֹנה ַחִיץ 
ְוִהָּנם ָטִחים אֹתֹו ָּתֵפל.

)שם, י(

ָּכל ֶאָחד ֵמַהְּנִביִאים ָהֵהם ָהָיה ּבֹוֶנה ַחִיץ, ֶׁשהּוא ּכֶֹתל ְלֵבִנים ְּגרּוָעה 
ּוְקלּוָׁשה, ְוִהיא ַהְּנבּוָאה ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים. ְוִהֵּנה ֵהם ָטִחים ַעל ַהּכֶֹתל 
ָרָצה ּוְלַהְחִליקֹו,  ַהּכֶֹתל  ְלַיּפֹות  ְּכִהְלָכתֹו,  ְמֻתָּקן  ֶׁשֵאינֹו  ָּתֵפל  ִטיַח 
לֹוַמר: ְמַיִּפים ַהְּנבּוָאה ִּבְמִליָצה ְנאֹוָתה ּוְמֻזֶּיֶפת, ִלְהיֹות ְמֻקָּבל ַעל 

ַהֵּלב.
)מצודות דוד, שם(

לא לחינם הוא ממשיל אותם במשלים אלו, שכן, תחת אשר יעסקו 
אותם נביאים ומנהיגים בתפקידם האמיתי של הצדיקים – "לתקן את 
ההיפך  את  עושים  הם  הרי   – גדר"  ולגדור  המוחין  מחיצות  פרצות 

הגמור. 

וכפי שכותב מוהרנ"ת:

ְמרּו ֵהיֵטב ְמִחּצֹות מָֹחם ַהָּקדֹוׁש, ְוזֹוִכין ְלַהְמִׁשיְך ִּתּקּון  ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּׁשָ
ַהּמִֹחין ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִּתּקּון ַהְמִחּצֹות ְּפרּוסֹות ַּכַּנ”ל<?>, 

ַעל ֵּכן ֵהם ִנְקָרִאים ‘ּגֹוְדֵרי ָּגֵדר ְועֹוְמִדים ַּבֶּפֶרץ’, ִּכי ֶזה ִעַּקר ַהִּתּקּון 

יב. דבריו אלו מיוסדים על דברי רבינו בליקוטי מוהר”ן תניינא תורה ח’,
שם מבואר שהמוחין הקדושים הם כמחיצות הפרוסות בפני התאווה, “כי 
אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, אבל כשהמוח והדעת 

שלם, הוא מגן בפני התאווה הזאת".

ּוְמִחּצֹות  ִּגְדֵרי  ִלְׁשמֹר  ָּגֵדר  ְוִלְגּדֹר  ַהּמִֹחין  ְמִחּצֹות  ִּפְרצֹות  ְלַתֵּקן   -
ִנְמָׁשְך  ַהִּתּקּון  ְוִעַּקר  ֻיְפְּגמּו עֹוד.  ֶׁשֹּלא  ֵמַעָּתה  ִיְשָרֵאל  ֶׁשל  ַהּמִֹחין 
ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּבִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה, רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַּכַּנ”ל. 
ּוְלֵהֶפְך, ַעל ְיֵדי ְמֻפְרָסִמים ֶׁשל ֶׁשֶקר, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר, ַעל 
ָיָדם ִנְתַקְלֵקל ַהְמַדֶּמה ְוִנְתַקְלֵקל ָהֱאמּוָנה ְוִנְתַקְלְקִלין ַחס ְוָׁשלֹום ָּכל 

ַהְּבִחינֹות ַהַּנ”ל, ְוָאז ִמֵּמיָלא ִמְתַקְלְקִלין ְמִחּצֹות ַהּמִֹחין.

ֶקר “הֹוי ַעל ַהְּנִביִאים ַהְּנָבִלים  ְוֶזה ֶׁשהֹוִכיַח ְיֶחְזֵקאל ֶאת ְנִביֵאי ַהּׁשֶ
ַּבְּפָרצֹות  ֲעִליֶתם  ֹלא  ָהיּו,  ִיְשָרֵאל  ְנִביֶאיָך  ָּבֳחָרבֹות  ְּכֻׁשָעִלים  ְוכּו’, 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֶקר,  ַהְּנִביֵאי  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ִיְשָרֵאל”.  ֵּבית  ַעל  ָגֵדר  ַוִּתְגְּדרּו 
ֶׁשֵהם  ְוַהְמִחּצֹות  ַהְּגָדִרים  ְּבִחיַנת  ִנְתַקְלְקִלין  ֶׁשֶקר,  ֶׁשל  ַמְנִהיִגים 

ְמִחּצֹות ַהּמִֹחין, ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהְּפָּגִמים!

ַחִיץ  ְוהּוא ּבֶֹנה  ְוכּו’  ַעִּמי  ִהְטעּו ֶאת  ּוְבַיַען  “ַיַען  ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם:  ְוֶזה 
ְּפַגם  ִעַּקר  ִּכי  ְוכּו’,  ַהִּקיר”  ָנַפל  ְוִהֵּנה  ְוכּו’  ָּתֵפל  אֹתֹו  ָטִחים  ְוִהָּנם 
ְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר ֶׁשּפֹוְגִמין ְּבָכל ַהְּבִחינֹות ַהַּנ”ל, הּוא ְּבִחיַנת ְּפַגם ַהִּקירֹות 
ְוַלֲעמֹד  ָּגֵדר  ִלְגּדֹר  ְצִריִכין  ֶׁשָהיּו  ַהּמִֹחין,  ְמִחּצֹות  ֶׁשֵהם  ְוַהְמִחּצֹות, 
ְּבֵהֶפְך  ְוֵהם  ַּכַּנ”ל,  ֱאֶמת  ְנבּוַאת  ְיֵדי  ַעל  ְלַתֵּקן ְמִחּצֹות ַהּמִֹחין  ַּבֶּפֶרץ 
ִמֶּזה, ִּכי ָּפְגמּו ְּבָכל ֶזה ְוהֹוִסיפּו ִקְלקּוִלים ּוְפָרצֹות ְוֳחָרבֹות ִּבְמִחּצֹות 
ֶקר, ְּכמֹו  ַהּׁשֶ ְנִביֵאי  ֵּכן  ַּגם  ְּבַקִפּיְטל כ"ב ֶׁשּמֹוִכיַח ָׁשם  ְוֵכן  ַהּמִֹחין. 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם: “ָוֲאַבֵּקׁש ֵמֶהם ִאיׁש ּגֵֹדר ָּגֵדר ְועֵֹמד ַּבֶּפֶרץ”, ַהְינּו ַּכַּנ”ל. 
ּוְלֵהֶפְך ְּבַצִּדיֵקי ֱאֶמת ְּכִתיב )ִּביַׁשְעָיה נז(: “ְוקֹוֵרא ָלְך ּגֵֹדר ָּגֵדר”, ַהְינּו 

ַּכַּנ”ל. 
)ליקוטי הלכות, שותפים בקרקע ד, ד(

"הוי רועי ישראל"
ה'רועים'  על  אף  אלא  יחזקאל,  מתנבא  השקר'  'נביאי  על  רק  לא 

והמנהיגים. 

ִהָּנֵבא ִיְׂשָרֵאל,  רֹוֵעי  ַעל  ִהָּנֵבא  ָאָדם  ֶּבן  ֵלאמֹר:  ֵאַלי  ה’  ְדַבר  ַוְיִהי 
ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ָלרִֹעים, ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה’ הֹוי רֵֹעי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו 

רִֹעים אֹוָתם.
)יחזקאל לד, א-ב(

שכן, הם אלו שגורמים לצאן קדשים, בני ישראל, לטעות ולתעות, 
ולהיטרף על ידי חית השדה...

ַוְּתפּוֶציָנה ִמְּבִלי רֹוֶעה, ַוִּתְהֶייָנה ְלָאְכָלה ְלָכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַוְּתפּוֶציָנה. 
ִיְׁשּגּו צֹאִני ְּבָכל ֶהָהִרים ְוַעל ָּכל ִּגְבָעה ָרָמה ְוַעל ָּכל ְּפֵני ָהָאֶרץ ָנפֹצּו 

צֹאִני, ְוֵאין ּדֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבֵּקׁש.
)שם, ה-ו(

ָּכָראּוי.  ַמְׁשִּגיַח  רֹוֶעה  ְּבִלי  ֱהיֹוָתם  ִמִּסַּבת  ַהּצֹאן  ְוָנפֹצּו   - ַוְּתפּוֶציָנה 
ָּבאּו  ִּכי  ַהָּׂשֶדה,  ַחּיֹות  ְלָכל  ְלַמֲאָכל  ָהיּו  ַהִּנּפּוץ  ּוְבִסַּבת   - ַוִּתְהֶייָנה 
ֵהָּנה  ִלְברַֹח  יֹוֵתר  ָנפֹצּו עֹוד  ֶזה  ּוַבֲעבּור  ַהּטֹוְרפֹות  ַהַחּיֹות  ִלְמקֹום 

ְוֵהָּנה ִמַּיד ַהַחּיֹות. 

יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ּוַבְּגָבעֹות  ֶּבָהִרים  ּתֹוִעים  ֵהָּמה  ְוָלֶזה   - צֹאִני  ִיְׁשּגּו 
ֶאת   - ְמַבֵּקׁש  ְוֵאין  ַיַחד.  ְלָאְסָפם   - ּדֹוֵרׁש  ְוֵאין  הֹוְלִכים.  ֵהם  ָאָנה 
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ְוֵהָּנה ַהּגֹוִיים,  ְוִהְׁשִחיתּום  ַּבּגֹוָלה  ָהְלכּו  ֶזה  ַּבֲעבּור  לֹוַמר,  ָרָצה  ָהאֶֹבֶדת, 
הֹוְלִכים ָנִעים ְוָנִדים ְוֵאין ִמי ַמֲחִזיָרם ַלּמּוָטב ְלַמַען ִיְהיּו נֹוָׁשִעים.

)מצודות דוד, שם(

גם אם יש להם 'מנהיגים' רבים, אין להם 'רועה'... וכפי שכותב המלבי"ם 
על הפסוק "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה":

ִּכי ַּגם ַהּצֹאן ֶׁשֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, ֵיׁש ָלֶהם ‘ַמְנִהיג’, ְוהּוא ַהַּתִיׁש ַההֹוֵלְך ְּברֹאׁש 
ָהֵעֶדר ְוֻכָּלם הֹוְלִכים ַאֲחָריו, ַרק ֶזה ֵאין ָקרּוי ַמְנִהיג, ַאַחר ֶׁשהּוא ָסָכל 
ְּכמֹוֶהם ְודֹוֶמה ָלֶהם, ְוָצִריְך ‘רֹוֶעה’ ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵׂשֶכל ְויֹוֵדַע ֵאיְך ְלַהְנִהיָגם ַעל
ְנאֹות ֶּדֶׁשא ְוַעל ֵמי ְמנּוחֹות. ֵּכן ֵאין ַּדי ְּבֶׁשִּיְהֶיה ַמְנִהיג ּדֹוֶמה ָלֶהם, ַרק 
ִנְפָרד ִמִּמיָנם ְּבֵעֶרְך ָהרֹוֶעה  ָצִריְך “ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִקים ּבֹו” ֶׁשהּוא 

ַהַּמְׂשִּכיל ֶנֶגד ַהּצֹאן.
)מלבי”ם, במדבר כז, יז(

אנו  עדיין  אך  למכביר,  ישנם  זה,  במובן  'מנהיגים',  לנו;  מה שחסר  זה 
“תאבים ומשתוקקים ומצפים ומחכים” למצוא את ה’רועה’...

ְוַאָּתה ה’ ֱאֹלִקים ֱאֶמת, ּבֹוֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות, ְוַאָּתה יֹוֵדַע ְצפּון ְלָבֵבנּו ְועֶֹצם 
ְּתׁשּוָקֵתנּו ּוְתׁשּוַקת ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפָׁשם 
ִלְמצֹא ָמזֹור ּוְתרּוָפה ְלַמָּכָתם. ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר יֹוֵדַע ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו, ֻּכָּלם 
ְּכֶאָחד ְּתֵאִבים ּוִמְׁשּתֹוְקִקים ּוְמַצִּפים ּוְמַחִּכים ְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיק ָהֱאֶמת, 
ְלַמַען ָיִׁשיב אֹוָתם ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם ִויַתֵּקן ִּפְׁשֵעיֶהם ְויֹוֶרה ָלנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר 

ֵנֵלְך ָּבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה. 

ְוַעָּתה ה’ ֱאֹלֵקינּו, ַאֵּיה ֲחָסֶדיָך ָהִראׁשֹוִנים, ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ָהיּו ְּבָכל ּדֹור 
ָודֹור ַצִּדיֵקי ֱאֶמת, רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ָנְׂשאּו אֹוָתם ְּבֵחיָקם ַּכֲאֶׁשר ִיָׂשא 
ֵאֶליָך.  ְוֵקְרבּו אֹוָתם  ה’  ַּדְרֵכי  ֲאֶׁשר הֹורּו אֹוָתם  ַעד  ַהּיֹוֵנק,  ֶאת  ָהאֵֹמן 
ְוַעָּתה ָלָּמה ָזַנְחָּת אֹוָתנּו, ְוִהִּכיָת אֹוָתנּו ַמָּכה ֲאֶׁשר ֹלא ְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה - 
זֹו ִמיַתת ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר ִהיא ָקָׁשה ֵמֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָלָּמה ִּתְהֶיה
ֲעַדת ה’ ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, וְַאַּנן ַיְתֵמי ְּדַיְתֵמי, עֹוָלִלים ֹלא ָראּו 
אֹור, ְמֻלְכָלִכים ְּבָכל ִמיֵני ְׁשטּוִתים ְמֵלִאים ֵחְטא ְוָעוֹון ָוֶפַׁשע. ַמה ַּנֲעֶׂשה 
ּוַמה ִּנְפָעל, ּוְלֵהיָכן ֵנֵלְך ּוְנׁשֹוֵטט ְלַבֵּקׁש ְּתרּוָפה ְוַתְחּבּוָלה ְוֵעָצה ָלֵצאת 

ִמְּכִסילּות ַּדְעֵּתנּו ְורַֹע ְלָבֵבנּו ְוִכעּור ַמֲעֵׂשינּו.
)ליקוטי תפילות, ד(

גם  שלפעמים,  הרי  'רועה',  לנו  שאין  די  לא  ואם 
"התיש ההולך בראש העדר וכולם הולכים אחריו" 

)כלשון המלבי"ם דלעיל( הוא עיוור...

ִּכְדָדַרׁש ַההּוא ְּגִליָלָאה ֲעֵליּה ְּדַרב ִחְסָּדא: ַּכד 
ָרִגיז ַרֲעָיא ַעל ָעָנא, ָעִביד ְלַנְגָדא ַסמּוָתא. 
)בבא קמא נב ע”א(

ופירש רש”י: 

ָלֵעז   - ַסמּוָתא  ְלַנְגָדא  ָעִביד 
ְוִנְכֶׁשֶלת  ֵעיֶניָה  ְמַנֵּקר  ַהּמֹוֶׁשֶכת, 
ְוָהֵעֶדר ַאֲחֶריָה. ָּכְך  ְונֹוֶפֶלת ְּבבֹורֹות, 
ָלֶהן  ִיְׂשָרֵאליג, ְמַמֶּנה  ִנְפָרע ִמּׂשֹוְנַאי  ְּכֶׁשַהָּמקֹום 

ַּפְרָנִסים ֶׁשֵאיָנן ְמֻהָּגִנין.
)רש”י, שם( 

יג. בלשון סגי-נהור.
יד. ה”ה “עזיז מוחמד אפנדי", כפי שנקרא שמו לאחר התאסלמותו.

טו. סיפור המשמש לדורות כתמרור אזהרה, וניתן ללמוד ממנו רבות גם על ימינו אנו,
בהמשך  אי”ה  מעט  נעשה  שאכן  וכפי  ודור”,  דור  שנות  בינו  עולם  ימות  “זכור  בבחינת 

המאמרים. 
טז. ה"ה אברהם נתן בן אלישע חיים הלוי אשכנזי, אשר נולד בירושלים בשנת
ת"ד, ועבר לאחר נישואיו להתגורר בעיר עזה, ושם הפך ל'נביא'. נתן 
בשנת  עמו  בפגישתו  ש"ץ,  את  ששכנע  זה  הוא  העזתי, 
תכ"ו, כי הוא אכן המשיח המובטח, וגילה באוזניו את 
נבואותיו. ובעקבות כך יצא ש"ץ לירושלים להביא את 
ואילו נתן העזתי הפיץ את הידיעה לכל  בשורתו, 

קהילות ישראל במכתבים.

• • •
והן  נצחיות,  הם  אלו  שנבואות  מאחר  התנ"ך,  בסיפורי  הארכנו  ובכן, 

חוזרות על עצמן בכל דור ודור, בכמה אופנים.

ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְנִביִאים ְוכּו’ ְוהּוא אֹוֵמר ֶׁשַרק  ָּגדֹול  ְּכָלל  ֶזה  ִּכי 
ָאז ָהיּו ַמֲעִׂשּיֹות ָּכֵאֶּלה, ְוַעְכָׁשו ֹלא, הּוא ְּבֵהָמה ַמָּמׁש. ִּכי ָּכל ַהִּקְלקּוִלים 
ִּבְכָלִלּיּות  ְּבִחינֹות,  ְּבַכָּמה  ַהּיֹום  ַּגם  ִנְמָצִאים  ֻּכָּלם  ָּבֶהם,  ַהּמּוָבִאים 

ּוִבְפָרִטּיּות. 
)כוכבי אור, ששון ושמחה, יא(

וכל נבואה שנכתבה בתנ”ך, יש בה צורך לדורות, כפי שלימדונו חכמינו 
ז”ל:

ְנבּוָאה ֶׁשֻהְצְרָכה ְלדֹורֹות - ִנְכְּתָבה, ְוֶׁשֹּלא ֻהְצְרָכה - ֹלא ִנְכְּתָבה.
)מגילה דף יד ע”א(

ואכן, גם אם אין בדורנו ‘נביאים’ שמתנבאים בשקר, עדיין עלינו ללמוד 
כיצד להינצל מ’מנהיגים’ של שקר.

ִּכי ַמְנִהיג ֶׁשל ֶׁשֶקר הּוא ְּבִחיַנת ְנִביא ַהֶּׁשֶקר!
)ליקוטי מוהר”ן תניינא, ח(

אמנם, בטרם נעבור אל ה’מנהיגים’ של שקר שבדורותינו, אנו רואים את 
השקר  משיח  של  המזעזע  הסיפור  את  בקצרה  להזכיר  כמחויבים  עצמנו 
שבתאי צבי ימ”שיד, שהתרחש לפני פחות מ-400 שנה, בה חזרה ונשנתה 

תופעת ‘נביאי השקר’ במלוא עוצמתה.

נביאי ש”ץ ימ”ש
זה את הסיפור של ש”ץ עצמוטו, אלא בעיקר את  לא נסקור במאמרנו 
נביא-השקר  עומד  כשבראשם  בימיו,  שפרחה  השקרית  הנבואה  תופעת 

הידוע לשמצה: נתן העזתי ימ"שטז. 

וזאת למודעי:

"ניתן  "לא היה בדרך הטבע" אלא  כשם שהסיפור של ש"ץ בכלליותו, 
שכותב  כפי   – העולם"  ולערבב  ישראל  את  להטעות  שקר  לרוח  רשות 

היעב"ץ בהקדמתו לספרו 'תורת הקנאות':

ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַהֶּטַבע,  ְּבֶדֶרְך  ָהָיה  ֹלא  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶזה  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ֵליַדע  ְוֵיׁש 
ְלַהְכִחיׁש ַמה ֶׁשֵהִעידּו ָעָליו ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְּבאֹוָתן ַהָּיִמים ֵעֵדי ְרִאָּיה 
ִויִדיָעה ְּברּוָרה, ְוֵהָּמה ֲחִסיֵדי עֹוָלם ֶׁשָּמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ֱאמּוַנת ִיְׂשָרֵאל 
ַהֻּמְחֶזֶקת ִּביֵדיֶהם ֵמֲאבֹוֵתיֶהם, ְוָׁשְמרּו ִמְׁשֶמֶרת ה’ ְלַבֵּצר חֹוַמת ַהּתֹוָרה 
ְוִלְמחֹות ֶאֶבן ַהּטֹוִעים. ָלֵכן ֵאין ָסֵפק ֶׁשָהָיה ָאז ֵעת ָרצֹון ִלְגאּוָלה, ִויׁשּוָעה 
בּוָעה, ְּכמֹו  ָעה ְוָעְברּו ַעל ַהּׁשְ ָהְיָתה ְקרֹוָבה ָלבֹוא, ִאּלּו ֹלא ָּדֲחקּו ֶאת ַהּׁשָ
ֶׁשָאְמרּו ַז”ל “ָׁשֹלׁש ְׁשבּועֹות ִהְׁשִּביַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא” ִּכְדִאיָתא ִׁשְלֵהי 
ּוְלַעְרֵּבב  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהְטעֹות  ֶׁשֶקר  ְלרּוַח  ְרׁשּות  ִנַּתן  ְלִפיָכְך  ְּכתּובֹות. 
ָּבֲעֵקָדה  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשִּנְתַנָּסה  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָהעֹוָלם, 
ְיֵדי  ַעל  ַּבִּמְדָּבר  ִנְתַנּסּו  ְוִיְׂשָרֵאל  ַּבִּנְסיֹונֹות.  ְוָעַמד  ָטן,  ַהּׂשָ ְּבַתְחּבּולֹות 
ָּגַרם,  ּׁשֶ ַמה  ְוָגַרם  ָּבֲאִויר  ֶׁשל מֶֹׁשה  ִמָּטתֹו  ְּדמּות  ָלֶהם  ֶהְרָאה  ּשֶׁ ָטן  ַהּׂשָ
ְוָהרּוַח ִהְטָעה ֶאת ַאְחָאב ְוִהִּפילֹו. ְוֵכן ֹלא ָנח ְוֹלא ָׁשַקט ַעד ֶׁשִּנְלַּכד ַהְּצִבי 

ָעה ַהּטֹוָבה ְלָרָעה. ָׁשבּור ְּבִרְׁשּתֹו ּוִבְלֵּבל ַהּכֹל, ְוָהַפְך ַהּׁשָ
)תורת הקנאות, פתיחה(

כך גם סיפור ה”נבואה” שבאותה תקופה, לא היה פשוט כלל...

נתן העזתי לא סתם קרא לעצמו 'נביא', המפטפט דברי שטות
ככל העולה על רוחו. אלא אכן 'ניבא' נבואות רבות אשר התקיימו
"ונמצאו כנים דבריו ולא נפל מכל דבריו ארצה", עד להפליא, 
אשר "אי אפשר להאמין אם לא שהוא מרוח הקודש או מסטרא
גם ולהאמין  אחריו,  להימשך  לרבים  שגרם  מה  וזה   – אחרא" 

בנבואתו הכוזבת על משיחיותו של ש"ץ ימ"ש.

כפי שמספר אחד מבני דורויז:

ָרָעה רּוַח ְוִהְתִחיל  ָנִביא,  ִּבְנָיִמיןיח ַהָנָתן  ֶזה  ַנֲעֶׂשה  ּוִפְתאֹום 
וֶּבֱאֶמת ֶׁשִּנֵּבא ַּכָּמה ְנבּואֹות ֲאִמִּתּיֹות, ֵהן ַמה ֶׁשָהָיה ְלַפֲעמֹו. 
ְוִעַּקר ֵּכִנים.  ְּדָבָריו  ְוִנְמְצאּו  ִלְהיֹות,  ֶׁשָעִתיד  ַמה  ֵהן  ְלָעַבר, 
ְקדֹוָׁשה ִּבְקִהָּלה  נֹוָלד  ְצִבי  “ַׁשְּבַתי  ִּבְׁשמֹו:  ֶׁשָאְמרּו  ְנבּוָאתֹו 
הּוא ּגֹוֵאל ֶצֶדק ְלִיְׂשָרֵאל”כ ... ְוֶזה ָהִאיׁש ָנָתן ַהַּנ”ל ְסִמיְרָנאיט
ִהְרִעיׁש ָּכל ָהָאֶרץ ִּבְכָתִבים ֶׁשָּכַתב ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ְמִדיָנה
ּוְמִדיָנה. ְוַרִּבים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמֲאִמיִנים ִלְדָבָריו, ִּכי ֶּבֱאֶמת ָהָיה
ָּדָבר ִנְפָלא, ֶׁשִּנֵּבא ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשֲעִתיִדים ִלְהיֹות ְלָכל ְקִהָּלה,
ְלָכל ָאַמר ְוִנְמָצאּו ֵּכִנים ְּדָבָריו ְוֹלא ָנַפל ִמָּכל ְּדָבָריו ָאְרָצה. ְוַגם
ֶאָחד ַמה ֶׁשָעַבר ּוַמה ֶׁשָּקָרה לֹו, ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין ִאם
ַהּקֶֹדׁש אֹו ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ִּכי ֹלא ֶׁשהּוא ֵמרּוַח
ָּגדֹול, ְמֻקָּבל  ֶזה  ָנָתן  ָהָיה  ְוַגם  ְּפָעִמים ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ַמְצִליַח. 
ְוֶהְרָאה ָלֶהם ָּכל ְנבּוָאתֹו ְּבִסְפֵרי ַהְּמֻקָּבִלים ֶׁשְּמַרְּמִזים ַעל ֶזה,

ְוַגם ַּבּזַֹהר.
)תורת הקנאות, פרק ראשון(

אחד ממאמיניו הפתאיםכא, מוסיף לתאר את ‘נבואתו’ של נתן
והשפעתה העצומה:

ִמָּכל ִעיר ָוִעיר ִמְתַקְּבִצים ֲהמֹון ַרב ֶׁשל ְיהּוִדים ְוהֹוְלִכים ְלַעָּזה
ּתֹור ְקִהַּלת קֶֹדׁש ֶחְברֹון ֵליֵלְך, ָהַלְכִּתי ֵאֶצל ַהָּנִביא. ּוְבַהִּגיַע
ַּגם ֲאִני ְלַעָּזה ִעם ָּכל ַהְּקִהָּלה ְקדֹוָׁשה. ּוְכֶׁשָעַמְדִּתי ִלְפֵני ָנָתן
ַוֲאִני ַמִּכירֹו ָהִייִתי ְלֶׁשָעַבר, ָרְתתּו ָּכל ַעְצמֹוַתי, ֵאיְך ַהָּנִביא, 
ִנְׁשַּתֵּנית צּוָרתֹו ִמּכֹל ָוכֹל, ְוזַֹהר ָּפָניו ְּכַלִּפיד ֵאׁש ִיְבַער, ּוְׂשַער
ֲאִפילּו ְלַדֵּבר  ָיכֹול  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ְוַהֶּפה  ַּפְרָוִים.  ְזַהב  ְּכמֹו  ְזָקנֹו 
ַהַּמְרִעיִדים ַהּׁשֹוְמָעם, ְּדָבִרים  ְלַדֵּבר  ִהְתִחיל  ֵאיְך  חֹול,  ִּדְבֵרי 

ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹולֹות.

ְמַדֵּבר, ַהֶּפה  ּׁשֶ ִמַּמה  ִלְׁשמֹוַע ַקָּלה  ֶׁשָהאֶֹזן  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְּבנַֹהג 
ְוָכאן ָהָיה ְלֵהֶפְך, ֵאיָנּה ַמְסֶּפֶקת ָהאֶֹזן ְלַכְלֵּכל ְוִלְׁשמַֹע ַהּיֹוֵצא
ֶרַגע ַמָּמׁש ֲחָדׁשֹות ַיִּגיד, ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ִמִּפיו ְּבַצחּות ָלׁשֹון. ְוָכל
ִיְׂשָרֵאל ַחְכֵמי  ְּבָכל  ּוִמי  ְּבִסיַניכב.  ִנְּתָנה  ֶׁשַהָּדת  ִמּיֹום  ִנְׁשְמעּו 
ֲאֶׁשר לֹו ָיד ָוֵׁשם ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת, ֲאֶׁשר ֹלא ָהָיה ּכֹוֵרַע ּוִמְתַאֵּבק

)ראו הערה(כג.  ַרְגלֹו ַּבֲעַפר

ּוֵמִרּבּוי ָהַעִּמים ָהעֹוִלים ִלְראֹותֹו, ָהיּו ְיֵׁשִנים ַּבחּוצֹות ּוַבְּׁשָוִקים
ּוָבְרחֹובֹות, ִּכי ֹלא ָיִכילּו אֹוָתן ַהָּבִּתים ְוַהֲחֵצרֹות. ְוֵאין אֶֹמר ְוֵאין

יז. ר’ לייב ב”ר עוזר מק”ק אמסטרדם, ונקרא שם חיבורו ‘סיפור צידת צבי מודח’, והועתק מכת”י בספר ‘תורת הקנאות’ פרק ראשון.
יח. ש"ץ הוסיף לו את השם 'בנימין', ומאז חתם את עצמו "נתן בנימין".

יט. = איזמיר.
כ. דילגנו כאן כדי שלא לטנף הגיליון ב’נבואתו’ הכוזבת.

כא. חכם אברהם קונקי מק”ק חברון, עיי”ש בתחילת הפרק.
רשאי לחדש דבר מעתה, והנביא ההוא אשר דיבר לבטל דת אשר ניתנה בסיני אלה המצוות שאין הנביא כאן נזרקה האמת מפיו, כי כב. הערת היעב”ץ: “גם

יומת, כמנודה ומשומת”. 

כג. הערת היעב”ץ: “אחר כל השבח והקילוס הגדול של המהביל והמבהיל הלז, אשר נראה בעין עלילותיו ותחבולותיו וגוזמותיו מכל הנ”ל, בואו ונסמוך על
שמואל אבוהב, שבדקו את נתן ציס”ע כמוהר”ר הדור חסידים ואנשי מעשה, חכמי וויניציא, ובראשם גדול חכמים גדולים מובהקים, דברי גאוני הדור ההוא,
שנתן דין עצמו עמהם, בעל לעיני השמש. והודאת אשר נתנו בדפוס שתראה מדבריהם המאירים ומצאו אותו עביט של מי רגלים, והחזיקוהו לעני הדעת, כמו

להם כתוב וחתום מידו שהוא מוטעה. כלום נשאר אחר זה הרהור, ודאי רוח אחרת בעתתהו בעת ההוא”. 
כד. הערת היעב”ץ: “זו מפעולת כח הדמיוני, הקל לפתות ההמון”.

בבירור ושמעתי   ... פינה וראש  יסוד  להם  שאין  וריק  הבל  בדברי  להאמין  ימהרו  אמנה,  מראש  הבנה  משוללי  שכל,  חסרי  דעת,  “קלי  היעב”ץ: הערת  כה. 
כפייתו, בעת נבואיית שרואה חושבים אותו איש אלקים קדוש, ומחזיקים אותו לנביא מגיד עתידות במראה רח”ל, חולי נכפה בעל שהישמעאלים בראותם

באין מבין חזיוני נבואתו”.
אמת ח”ו. ש”ץ ימ”ש היא שגם נביאותו על אמת, אשר מחמת זה טעו אחריו וסברו בנבואותיו גם הרבה דברי אלא שהיו שהיה נביא אמת, כו. אין הכוונה ח”ו

כז. האחד, רבי ישעיה הלוי. והשני, בנו חורגו רבי לייב.
כח. היה זה אחר חזרתם מהביקור אצל ש”ץ עצמו, ואכמ”ל.

ה’אמונת חכמים’ התמימה כיושבי שאין להם מדת היותם ‘אשכנזים חריפים’ על שסנט בהם אשכנזים מפולין, וכנראה כט. הוא היה מיושבי איזמיר, והם היו
איזמיר הספרדים.

ְלַׁשָּבת, ָּבת  ִמּׁשַ ַהְפָסקֹות  ַּתֲעִנית  ַרק  ַהְיהּוִדים,  ֵּבין  ְּדָבִרים 
ֻּכָּלם ַיְחָּדיו,  ְויֹוֶלֶדת  ָהָרה  ּוְבתּולֹות,  ַּבחּוִרים  ּוְזֵקִנים  ּוְנָעִרים 
ְוָכל ַּכת ְוַכת ַאֲחֵרי ֲעׂשֹוָתם ִנְכָנִסים ְּבָׁשלֹום ְויֹוְצִאים ְּבָׁשלֹום.
ִּתּקּוָנם ַעל ִּפי ַהָּנִביא, יֹום טֹוב ָהיּו עֹוִׂשים ְּבֵצאָתם ְּבָׁשלֹום ִמן
ַהּקֶֹדׁש, ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתהכד. ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול ּוַבחּוִרים
ּוְמַבְּקִׁשים ָהֻאּמֹות,  ַעל  ַהְיהּוִדים  ַּפַחד  ְוָנַפל  ַיְחָּדיו.  ּוְזֵקִנים 
ֵמַהְּיהּוִדים ַעל ַנְפָׁשם, ֲאֶׁשר ֵאין ַהֶּפה ָיכֹול ְלַדֵּבר ְוַהֵּלב ַלֲחׁשֹב.

ְוִאם ִהָּמֵצא ִיָּמֵצא ָאָדם ֶאָחד ַּבָּיִמים ָהֵהם ֲאֶׁשר ִלּבֹו חֹוֵלק ָעָליו
ּוְמַפְקֵּפק ֶּבֱאמּוָנה זֹו, ָהִעְנָיִנים ַהּנֹוָרִאים ָהֵאֶּלה ַמְכִריִחים אֹותֹו

ְלַהֲאִמין )ראו הערה(כה.
)תורת הקנאות, פרק שלישי(

• • •
מלבד נתן העזתי, קם נביא נוסף, 'משה סערוויל' שמו, אשר אף

הוא גילה נסתרות, ומשך והטעה אחריו רבים. וכמסופר:

ְונֹוָסף ַעל ָּכל ֶזה, ַּבָּיִמים ָהֵהם ָעַמד ָנִביא ֶאָחד ְּבקּוְׂשַטאְנִטיָנא,
ְׁשמֹו ר’ מֶֹׁשה ֶסעְרִוויל, ֲאֶׁשר ָהָיה ָנִביא ֱאֶמתכו, ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם
לֹוַמר ְלָכל ֶאָחד ִראׁשֹון, ָהָיה יֹוֵדַע ִסְּפרּו ִמֶּמּנּו ִעְנָיִנים ַרִּבים.
ֵאיֶזה ְנָׁשָמה ֵיׁש ּבֹו, ְוֵאיֶזה ֲחָטִאים ֶׁשָעָׂשה ִמָּיָמיו ְוֵאיֶזה ִמְצֹות
ְּתׁשּוָבה, ֶׁשָעָׂשה, ְוַגם ָהָיה אֹוֵמר לֹו: ַעל ֲעֵבָרה ְּפלֹוִנית ָעִׂשיָת
ְּתׁשּוָבה ... ּוֶבֱאֶמת ֶׁשָהיּו ַּכָּמה ְוַעל ֲעֵבָרה ְּפלֹוִנית ֹלא ָעִׂשיָת
ְנעּוִרים ַחּטֹאות  ָלֶהם  ִהְזִּכיר  ַהַּנ”ל  ֶׁשר’ מֶֹׁשה  ֶׁשהֹודּו  ֲאָנִׁשים 

ֶׁשְּכָבר ָׁשְכחּו, ְוהֹוִסיפּו ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ַעל ֲעוֹונֹות.

ְוָכל ִעַּקר ִּדְבֵרי ַהַּנ”ל ֶׁשָהָיה: “ַׁש”ץ ַהּנֹוָלד ְּבִאְזִמיר הּוא ּגֹוֵאל
ֶצֶדק, הּוא ְוֹלא ַאֵחר, ְוֶׁשִּבְמֵהָרה יֹאַמר ְלָצרֹוֵתנּו ַּדי”. ּוְלַאַחר
ְוַרְגָליו ָיָדיו ָּפָניו ְוָרַחץ ֶאת ָהָאֶרץ ֵמַעל ָקם ִּבְדָבִרים, ֶׁשִּסֵּים
ִכיָנה ... ְוֵׁשם ר’ מֶֹׁשה ַהַּנ”ל הֹוֵלְך ְוָגדֹול ְוִהְׁשַּתֲחָוה ֶנֶגד ַהּׁשְ

ִמֻּכָּלם, ֲאִפילּו ִמָּנָתן ַהָּנִביא.
)שם, פרק ראשון(

לבחנוכח, עמד עד כדי כך, שגם כאשר הגיעו אליו בני הט"זכז
במבחן בהצלחה...

ְוָהְלכּו ָחְזרּו  ְלִאְזִמיר,  ֶׁשָּבאּו  קֶֹדם  ַּתּמּוז,  א’ כ”ט  ְּביֹום  ַוְיִהי 
לֹו ֶׁשִּיְמחֹל ָלֶהם ֶסעְרִוויל, ְוָאְמרּו ר’ מֶֹׁשה ַּגם ֵּכן ֵאֶצל ַהָּנִביא
ַוּיֹאַמר: מֶֹׁשה  ר’  ַהָּנִביא  ַוַּיַען  ָּדָבר,  ֵאיֶזה  ִלְׁשאֹול  ֶׁשְרצֹוָנם 
ַׁשֲאלּו ָנא ְוִיְהֶיה ִלי ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש. ַוּיֹאְמרּו ָהַרָּבִנים ִּכי ְרצֹוָנם
ֶוֱאֶמת ִמַּמֲעֵׂשי ַׁש”ץ ִלְמִדיַנת ּפֹוִלין, ְוֶזה ְלָהִביא ִּדְבֵרי קְֹׁשְט
ר’ מֶֹׁשה ַהָּנִביא  ָלֶהם  ֶׁשַּיִּגיד  ְּבִאם  ְלאֹות,  ֵּכן  ַּגם  ָלֶהם  ִיְהֶיה 
ַוַּיַען ַחּטֹאֵתיֶהם ֶׁשָעׂשּו ִמְּנעּוֵריֶהם ְוָלֵתת ִּתּקּון ְּתׁשּוָבה ַעל ֶזה.
ַהָּנִביא: ַאְׁשְּכַנִּזים ֲחִריִפיםכט, ְלַנּסֹות ִלי ַאֶּתם ָּבִאים?! ּבֹואּו ֵאַלי
ְּתׁשּוָבה ִּתּקּון ָלֶכם ַחַּטאְתֶכם, ְוֶאֵּתן ְקָצת ָלֶכם ְלָמָחר ְואַֹמר
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ְוֵהָּנה ַהּגֹוִיים,  ְוִהְׁשִחיתּום  ַּבּגֹוָלה  ָהְלכּו  ֶזה  ַּבֲעבּור  לֹוַמר, ָרָצה  ָהאֶֹבֶדת, 
הֹוְלִכים ָנִעים ְוָנִדים ְוֵאין ִמי ַמֲחִזיָרם ַלּמּוָטב ְלַמַען ִיְהיּו נֹוָׁשִעים.

)מצודות דוד, שם(

גם אם יש להם 'מנהיגים' רבים, אין להם 'רועה'... וכפי שכותב המלבי"ם
על הפסוק "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה":

ִּכי ַּגם ַהּצֹאן ֶׁשֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, ֵיׁש ָלֶהם ‘ַמְנִהיג’, ְוהּוא ַהַּתִיׁש ַההֹוֵלְך ְּברֹאׁש
ָהֵעֶדר ְוֻכָּלם הֹוְלִכים ַאֲחָריו, ַרק ֶזה ֵאין ָקרּוי ַמְנִהיג, ַאַחר ֶׁשהּוא ָסָכל
ַעל ֵאיְך ְלַהְנִהיָגם ְּכמֹוֶהם ְודֹוֶמה ָלֶהם, ְוָצִריְך ‘רֹוֶעה’ ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵׂשֶכל ְויֹוֵדַע
ַרק ָלֶהם, ְּבֶׁשִּיְהֶיה ַמְנִהיג ּדֹוֶמה ְנאֹות ֶּדֶׁשא ְוַעל ֵמי ְמנּוחֹות. ֵּכן ֵאין ַּדי
ִנְפָרד ִמִּמיָנם ְּבֵעֶרְך ָהרֹוֶעה ֱאֹלִקים ּבֹו” ֶׁשהּוא  ָצִריְך “ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח

ַהַּמְׂשִּכיל ֶנֶגד ַהּצֹאן.
)מלבי”ם, במדבר כז, יז(

אנו עדיין  אך  למכביר,  ישנם  זה,  במובן  'מנהיגים',  לנו;  מה שחסר  זה 
“תאבים ומשתוקקים ומצפים ומחכים” למצוא את ה’רועה’...

ְצפּון ְלָבֵבנּו ְועֶֹצם ְוַאָּתה ה’ ֱאֹלִקים ֱאֶמת, ּבֹוֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות, ְוַאָּתה יֹוֵדַע
ַנְפָׁשם ְוַגם ָּכְלָתה ִנְכְסָפה ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ֵּבית ַעְּמָך ָּכל ּוְתׁשּוַקת ְּתׁשּוָקֵתנּו
ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו, ֻּכָּלם ִלְמצֹא ָמזֹור ּוְתרּוָפה ְלַמָּכָתם. ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר יֹוֵדַע
ְּכֶאָחד ְּתֵאִבים ּוִמְׁשּתֹוְקִקים ּוְמַצִּפים ּוְמַחִּכים ְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיק ָהֱאֶמת,
ְלַמַען ָיִׁשיב אֹוָתם ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם ִויַתֵּקן ִּפְׁשֵעיֶהם ְויֹוֶרה ָלנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר

ֵנֵלְך ָּבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה.

ְוַעָּתה ה’ ֱאֹלֵקינּו, ַאֵּיה ֲחָסֶדיָך ָהִראׁשֹוִנים, ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ָהיּו ְּבָכל ּדֹור
ָודֹור ַצִּדיֵקי ֱאֶמת, רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ָנְׂשאּו אֹוָתם ְּבֵחיָקם ַּכֲאֶׁשר ִיָׂשא
ֵאֶליָך. ְוֵקְרבּו אֹוָתם  ה’  ַּדְרֵכי  ֲאֶׁשר הֹורּו אֹוָתם  ַעד  ַהּיֹוֵנק,  ֶאת  ָהאֵֹמן 
אֹוָתנּו ַמָּכה ֲאֶׁשר ֹלא ְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה - אֹוָתנּו, ְוִהִּכיָת ְוַעָּתה ָלָּמה ָזַנְחָּת
ִּתְהֶיה זֹו ִמיַתת ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר ִהיא ָקָׁשה ֵמֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָלָּמה
ֲעַדת ה’ ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, וְַאַּנן ַיְתֵמי ְּדַיְתֵמי, עֹוָלִלים ֹלא ָראּו
אֹור, ְמֻלְכָלִכים ְּבָכל ִמיֵני ְׁשטּוִתים ְמֵלִאים ֵחְטא ְוָעוֹון ָוֶפַׁשע. ַמה ַּנֲעֶׂשה
ּוַמה ִּנְפָעל, ּוְלֵהיָכן ֵנֵלְך ּוְנׁשֹוֵטט ְלַבֵּקׁש ְּתרּוָפה ְוַתְחּבּוָלה ְוֵעָצה ָלֵצאת

ִמְּכִסילּות ַּדְעֵּתנּו ְורַֹע ְלָבֵבנּו ְוִכעּור ַמֲעֵׂשינּו.
)ליקוטי תפילות, ד(

גם שלפעמים,  הרי  'רועה',  לנו  שאין  די  לא  ואם 
"התיש ההולך בראש העדר וכולם הולכים אחריו"

)כלשון המלבי"ם דלעיל( הוא עיוור...

ִּכְדָדַרׁש ַההּוא ְּגִליָלָאה ֲעֵליּה ְּדַרב ִחְסָּדא: ַּכד
ָעִביד ְלַנְגָדא ַסמּוָתא. ָעָנא, ַעל ַרֲעָיא ָרִגיז
)בבא קמא נב ע”א(

ופירש רש”י:

ָלֵעז  - ַסמּוָתא  ְלַנְגָדא  ָעִביד 
ְוִנְכֶׁשֶלת ֵעיֶניָה ְמַנֵּקר  ַהּמֹוֶׁשֶכת, 
ְוָהֵעֶדר ַאֲחֶריָה. ָּכְך ְונֹוֶפֶלת ְּבבֹורֹות, 
ָלֶהן ְמַמֶּנה ִיְׂשָרֵאליג, ִנְפָרע ִמּׂשֹוְנַאי  ְּכֶׁשַהָּמקֹום 

ַּפְרָנִסים ֶׁשֵאיָנן ְמֻהָּגִנין.
)רש”י, שם(

יג. בלשון סגי-נהור.
יד. ה”ה “עזיז מוחמד אפנדי", כפי שנקרא שמו לאחר התאסלמותו.

ימינו אנו, גם על רבות ללמוד ממנו טו. סיפור המשמש לדורות כתמרור אזהרה, וניתן
בהמשך אי”ה מעט  נעשה  שאכן  וכפי ודור”, דור שנות בינו עולם ימות  “זכור  בבחינת

המאמרים.
נולד בירושלים בשנת חיים הלוי אשכנזי, אשר אלישע בן טז. ה"ה אברהם נתן
נתן ל'נביא'. הפך להתגורר בעיר עזה, ושם לאחר נישואיו ת"ד, ועבר
בשנת עמו  בפגישתו ש"ץ,  את  ששכנע  זה  הוא העזתי,
וגילה באוזניו את המובטח, תכ"ו, כי הוא אכן המשיח
את ש"ץ לירושלים להביא נבואותיו. ובעקבות כך יצא
לכל את הידיעה ואילו נתן העזתי הפיץ בשורתו,

קהילות ישראל במכתבים.

• • •
והן נצחיות,  הם  אלו  שנבואות  מאחר  התנ"ך,  בסיפורי  הארכנו  ובכן, 

חוזרות על עצמן בכל דור ודור, בכמה אופנים.

ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְנִביִאים ְוכּו’ ְוהּוא אֹוֵמר ֶׁשַרק ָּגדֹול ְּכָלל ֶזה ִּכי
ִּכי ָּכל ַהִּקְלקּוִלים ָאז ָהיּו ַמֲעִׂשּיֹות ָּכֵאֶּלה, ְוַעְכָׁשו ֹלא, הּוא ְּבֵהָמה ַמָּמׁש.
ִּבְכָלִלּיּות ְּבִחינֹות,  ְּבַכָּמה  ַהּיֹום  ַּגם  ִנְמָצִאים  ֻּכָּלם  ָּבֶהם,  ַהּמּוָבִאים 

ּוִבְפָרִטּיּות.
)כוכבי אור, ששון ושמחה, יא(

וכל נבואה שנכתבה בתנ”ך, יש בה צורך לדורות, כפי שלימדונו חכמינו
ז”ל:

ְנבּוָאה ֶׁשֻהְצְרָכה ְלדֹורֹות - ִנְכְּתָבה, ְוֶׁשֹּלא ֻהְצְרָכה - ֹלא ִנְכְּתָבה.
)מגילה דף יד ע”א(

ואכן, גם אם אין בדורנו ‘נביאים’ שמתנבאים בשקר, עדיין עלינו ללמוד
כיצד להינצל מ’מנהיגים’ של שקר.

ִּכי ַמְנִהיג ֶׁשל ֶׁשֶקר הּוא ְּבִחיַנת ְנִביא ַהֶּׁשֶקר!
)ליקוטי מוהר”ן תניינא, ח(

אמנם, בטרם נעבור אל ה’מנהיגים’ של שקר שבדורותינו, אנו רואים את
השקר משיח  של  המזעזע  הסיפור  את  בקצרה  להזכיר  כמחויבים  עצמנו 
שנה, בה חזרה ונשנתה שבתאי צבי ימ”שיד, שהתרחש לפני פחות מ-400

תופעת ‘נביאי השקר’ במלוא עוצמתה.

נביאי ש”ץ ימ”ש
זה את הסיפור של ש”ץ עצמוטו, אלא בעיקר את לא נסקור במאמרנו 
נביא-השקר עומד  כשבראשם  בימיו,  שפרחה  השקרית  הנבואה  תופעת 

הידוע לשמצה: נתן העזתי ימ"שטז. 

וזאת למודעי:

"ניתן "לא היה בדרך הטבע" אלא  כשם שהסיפור של ש"ץ בכלליותו, 
שכותב כפי   – העולם"  ולערבב  ישראל  את  להטעות  שקר  לרוח  רשות 

היעב"ץ בהקדמתו לספרו 'תורת הקנאות':

ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי  ַהֶּטַבע,  ְּבֶדֶרְך  ָהָיה  ֹלא  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶזה  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ֵליַדע  ְוֵיׁש 
ְלַהְכִחיׁש ַמה ֶׁשֵהִעידּו ָעָליו ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְּבאֹוָתן ַהָּיִמים ֵעֵדי ְרִאָּיה
ִויִדיָעה ְּברּוָרה, ְוֵהָּמה ֲחִסיֵדי עֹוָלם ֶׁשָּמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ֱאמּוַנת ִיְׂשָרֵאל
ַהֻּמְחֶזֶקת ִּביֵדיֶהם ֵמֲאבֹוֵתיֶהם, ְוָׁשְמרּו ִמְׁשֶמֶרת ה’ ְלַבֵּצר חֹוַמת ַהּתֹוָרה
ְוִלְמחֹות ֶאֶבן ַהּטֹוִעים. ָלֵכן ֵאין ָסֵפק ֶׁשָהָיה ָאז ֵעת ָרצֹון ִלְגאּוָלה, ִויׁשּוָעה
בּוָעה, ְּכמֹו ָעה ְוָעְברּו ַעל ַהּׁשְ ָהְיָתה ְקרֹוָבה ָלבֹוא, ִאּלּו ֹלא ָּדֲחקּו ֶאת ַהּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא” ִּכְדִאיָתא ִׁשְלֵהי ֶׁשָאְמרּו ַז”ל “ָׁשֹלׁש ְׁשבּועֹות ִהְׁשִּביַע
ּוְלַעְרֵּבב ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהְטעֹות  ֶׁשֶקר  ְלרּוַח ְרׁשּות  ִנַּתן  ְלִפיָכְך  ְּכתּובֹות. 
ָּבֲעֵקָדה לֹום ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשִּנְתַנָּסה  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָהעֹוָלם, 
ְיֵדי ַעל  ַּבִּמְדָּבר  ִנְתַנּסּו  ְוִיְׂשָרֵאל  ַּבִּנְסיֹונֹות.  ְוָעַמד  ָטן,  ַהּׂשָ ְּבַתְחּבּולֹות 
ָּגַרם, ּׁשֶ ַמה  ְוָגַרם  ָּבֲאִויר  ֶׁשל מֶֹׁשה  ִמָּטתֹו  ְּדמּות  ָלֶהם  ֶהְרָאה  ּשֶׁ ָטן  ַהּׂשָ
ְוָהרּוַח ִהְטָעה ֶאת ַאְחָאב ְוִהִּפילֹו. ְוֵכן ֹלא ָנח ְוֹלא ָׁשַקט ַעד ֶׁשִּנְלַּכד ַהְּצִבי

ָעה ַהּטֹוָבה ְלָרָעה. ָׁשבּור ְּבִרְׁשּתֹו ּוִבְלֵּבל ַהּכֹל, ְוָהַפְך ַהּׁשָ
)תורת הקנאות, פתיחה(

כך גם סיפור ה”נבואה” שבאותה תקופה, לא היה פשוט כלל...

נתן העזתי לא סתם קרא לעצמו 'נביא', המפטפט דברי שטות 
ככל העולה על רוחו. אלא אכן 'ניבא' נבואות רבות אשר התקיימו 
"ונמצאו כנים דבריו ולא נפל מכל דבריו ארצה", עד  להפליא, 
אשר "אי אפשר להאמין אם לא שהוא מרוח הקודש או מסטרא 
גם  ולהאמין  אחריו,  להימשך  לרבים  שגרם  מה  וזה   – אחרא" 

בנבואתו הכוזבת על משיחיותו של ש"ץ ימ"ש. 

כפי שמספר אחד מבני דורויז:

ָרָעה  רּוַח  ְוִהְתִחיל  ָנִביא,  ִּבְנָיִמיןיח  ַהָנָתן  ֶזה  ַנֲעֶׂשה  ּוִפְתאֹום 
וֶּבֱאֶמת ֶׁשִּנֵּבא ַּכָּמה ְנבּואֹות ֲאִמִּתּיֹות, ֵהן ַמה ֶׁשָהָיה  ְלַפֲעמֹו. 
ְוִעַּקר ֵּכִנים.  ְּדָבָריו  ְוִנְמְצאּו  ִלְהיֹות,  ֶׁשָעִתיד  ַמה  ֵהן  ְלָעַבר, 
ְקדֹוָׁשה  ִּבְקִהָּלה  נֹוָלד  ְצִבי  “ַׁשְּבַתי  ִּבְׁשמֹו:  ֶׁשָאְמרּו  ְנבּוָאתֹו 
ְסִמיְרָנאיט הּוא ּגֹוֵאל ֶצֶדק ְלִיְׂשָרֵאל”כ ... ְוֶזה ָהִאיׁש ָנָתן ַהַּנ”ל 
ִהְרִעיׁש ָּכל ָהָאֶרץ ִּבְכָתִבים ֶׁשָּכַתב ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ְמִדיָנה 
ּוְמִדיָנה. ְוַרִּבים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמֲאִמיִנים ִלְדָבָריו, ִּכי ֶּבֱאֶמת ָהָיה 
ָּדָבר ִנְפָלא, ֶׁשִּנֵּבא ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשֲעִתיִדים ִלְהיֹות ְלָכל ְקִהָּלה, 
ְוִנְמָצאּו ֵּכִנים ְּדָבָריו ְוֹלא ָנַפל ִמָּכל ְּדָבָריו ָאְרָצה. ְוַגם ָאַמר ְלָכל 
ֶאָחד ַמה ֶׁשָעַבר ּוַמה ֶׁשָּקָרה לֹו, ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין ִאם 
ֹלא ֶׁשהּוא ֵמרּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹו ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ִּכי 
ָּגדֹול,  ְמֻקָּבל  ֶזה  ָנָתן  ָהָיה  ְוַגם  ְּפָעִמים ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ַמְצִליַח. 
ְוֶהְרָאה ָלֶהם ָּכל ְנבּוָאתֹו ְּבִסְפֵרי ַהְּמֻקָּבִלים ֶׁשְּמַרְּמִזים ַעל ֶזה, 

ְוַגם ַּבּזַֹהר. 
)תורת הקנאות, פרק ראשון( 

אחד ממאמיניו הפתאיםכא, מוסיף לתאר את ‘נבואתו’ של נתן 
והשפעתה העצומה:

ִמָּכל ִעיר ָוִעיר ִמְתַקְּבִצים ֲהמֹון ַרב ֶׁשל ְיהּוִדים ְוהֹוְלִכים ְלַעָּזה 
ֵאֶצל ַהָּנִביא. ּוְבַהִּגיַע ּתֹור ְקִהַּלת קֶֹדׁש ֶחְברֹון ֵליֵלְך, ָהַלְכִּתי 
ַּגם ֲאִני ְלַעָּזה ִעם ָּכל ַהְּקִהָּלה ְקדֹוָׁשה. ּוְכֶׁשָעַמְדִּתי ִלְפֵני ָנָתן 
ַוֲאִני ַמִּכירֹו ָהִייִתי ְלֶׁשָעַבר, ָרְתתּו ָּכל ַעְצמֹוַתי, ֵאיְך  ַהָּנִביא, 
ִנְׁשַּתֵּנית צּוָרתֹו ִמּכֹל ָוכֹל, ְוזַֹהר ָּפָניו ְּכַלִּפיד ֵאׁש ִיְבַער, ּוְׂשַער
ֲאִפילּו  ְלַדֵּבר  ָיכֹול  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ְוַהֶּפה  ַּפְרָוִים.  ְזַהב  ְּכמֹו  ְזָקנֹו 
ַהַּמְרִעיִדים ַהּׁשֹוְמָעם,  ְּדָבִרים  ְלַדֵּבר  ִהְתִחיל  ֵאיְך  חֹול,  ִּדְבֵרי 

ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹולֹות.

ְמַדֵּבר,  ַהֶּפה  ּׁשֶ ִמַּמה  ִלְׁשמֹוַע  ַקָּלה  ֶׁשָהאֶֹזן  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְּבנַֹהג 
ְוָכאן ָהָיה ְלֵהֶפְך, ֵאיָנּה ַמְסֶּפֶקת ָהאֶֹזן ְלַכְלֵּכל ְוִלְׁשמַֹע ַהּיֹוֵצא 
ִמִּפיו ְּבַצחּות ָלׁשֹון. ְוָכל ֶרַגע ַמָּמׁש ֲחָדׁשֹות ַיִּגיד, ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא 
ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ְּבָכל  ּוִמי  ְּבִסיַניכב.  ִנְּתָנה  ֶׁשַהָּדת  ִמּיֹום  ִנְׁשְמעּו 
ֲאֶׁשר לֹו ָיד ָוֵׁשם ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת, ֲאֶׁשר ֹלא ָהָיה ּכֹוֵרַע ּוִמְתַאֵּבק 

ַּבֲעַפר ַרְגלֹו )ראו הערה(כג. 

ּוֵמִרּבּוי ָהַעִּמים ָהעֹוִלים ִלְראֹותֹו, ָהיּו ְיֵׁשִנים ַּבחּוצֹות ּוַבְּׁשָוִקים 
ּוָבְרחֹובֹות, ִּכי ֹלא ָיִכילּו אֹוָתן ַהָּבִּתים ְוַהֲחֵצרֹות. ְוֵאין אֶֹמר ְוֵאין 

יז. ר’ לייב ב”ר עוזר מק”ק אמסטרדם, ונקרא שם חיבורו ‘סיפור צידת צבי מודח’, והועתק מכת”י בספר ‘תורת הקנאות’ פרק ראשון.
יח. ש"ץ הוסיף לו את השם 'בנימין', ומאז חתם את עצמו "נתן בנימין".

יט. = איזמיר.
כ. דילגנו כאן כדי שלא לטנף הגיליון ב’נבואתו’ הכוזבת.

כא. חכם אברהם קונקי מק”ק חברון, עיי”ש בתחילת הפרק.
כב. הערת היעב”ץ: “גם כאן נזרקה האמת מפיו, כי אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה, והנביא ההוא אשר דיבר לבטל דת אשר ניתנה בסיני

יומת, כמנודה ומשומת”. 

כג. הערת היעב”ץ: “אחר כל השבח והקילוס הגדול של המהביל והמבהיל הלז, אשר נראה בעין עלילותיו ותחבולותיו וגוזמותיו מכל הנ”ל, בואו ונסמוך על
דברי גאוני הדור ההוא, חכמים גדולים מובהקים, חסידים ואנשי מעשה, חכמי וויניציא, ובראשם גדול הדור ציס”ע כמוהר”ר שמואל אבוהב, שבדקו את נתן 
ומצאו אותו עביט של מי רגלים, והחזיקוהו לעני הדעת, כמו שתראה מדבריהם המאירים אשר נתנו בדפוס לעיני השמש. והודאת בעל דין עצמו עמהם, שנתן 

להם כתוב וחתום מידו שהוא מוטעה. כלום נשאר אחר זה הרהור, ודאי רוח אחרת בעתתהו בעת ההוא”. 
כד. הערת היעב”ץ: “זו מפעולת כח הדמיוני, הקל לפתות ההמון”.

בבירור ושמעתי   ... פינה  וראש  יסוד  להם  שאין  וריק  הבל  בדברי  להאמין  ימהרו  אמנה,  מראש  הבנה  משוללי  שכל,  חסרי  דעת,  “קלי  היעב”ץ:  הערת  כה. 
שהישמעאלים בראותם בעל חולי נכפה רח”ל, חושבים אותו איש אלקים קדוש, ומחזיקים אותו לנביא מגיד עתידות במראה נבואיית שרואה בעת כפייתו, 

באין מבין חזיוני נבואתו”. 
כו. אין הכוונה ח”ו שהיה נביא אמת, אלא שהיו בנבואותיו גם הרבה דברי אמת, אשר מחמת זה טעו אחריו וסברו שגם נביאותו על ש”ץ ימ”ש היא אמת ח”ו.

כז. האחד, רבי ישעיה הלוי. והשני, בנו חורגו רבי לייב.
כח. היה זה אחר חזרתם מהביקור אצל ש”ץ עצמו, ואכמ”ל.

כט. הוא היה מיושבי איזמיר, והם היו אשכנזים מפולין, וכנראה שסנט בהם על היותם ‘אשכנזים חריפים’ שאין להם מדת ה’אמונת חכמים’ התמימה כיושבי
איזמיר הספרדים. 

ְלַׁשָּבת,  ָּבת  ִמּׁשַ ַהְפָסקֹות  ַּתֲעִנית  ַרק  ַהְיהּוִדים,  ֵּבין  ְּדָבִרים 
ֻּכָּלם  ַיְחָּדיו,  ְויֹוֶלֶדת  ָהָרה  ּוְבתּולֹות,  ַּבחּוִרים  ּוְזֵקִנים  ּוְנָעִרים 
ִנְכָנִסים ְּבָׁשלֹום ְויֹוְצִאים ְּבָׁשלֹום. ְוָכל ַּכת ְוַכת ַאֲחֵרי ֲעׂשֹוָתם 
ִּתּקּוָנם ַעל ִּפי ַהָּנִביא, יֹום טֹוב ָהיּו עֹוִׂשים ְּבֵצאָתם ְּבָׁשלֹום ִמן 
ַהּקֶֹדׁש, ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתהכד. ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול ּוַבחּוִרים 
ּוְמַבְּקִׁשים  ָהֻאּמֹות,  ַעל  ַהְיהּוִדים  ַּפַחד  ְוָנַפל  ַיְחָּדיו.  ּוְזֵקִנים 
ֵמַהְּיהּוִדים ַעל ַנְפָׁשם, ֲאֶׁשר ֵאין ַהֶּפה ָיכֹול ְלַדֵּבר ְוַהֵּלב ַלֲחׁשֹב.

ְוִאם ִהָּמֵצא ִיָּמֵצא ָאָדם ֶאָחד ַּבָּיִמים ָהֵהם ֲאֶׁשר ִלּבֹו חֹוֵלק ָעָליו 
ּוְמַפְקֵּפק ֶּבֱאמּוָנה זֹו, ָהִעְנָיִנים ַהּנֹוָרִאים ָהֵאֶּלה ַמְכִריִחים אֹותֹו 

ְלַהֲאִמין )ראו הערה(כה.
)תורת הקנאות, פרק שלישי(

• • •
מלבד נתן העזתי, קם נביא נוסף, 'משה סערוויל' שמו, אשר אף 

הוא גילה נסתרות, ומשך והטעה אחריו רבים. וכמסופר: 

ְונֹוָסף ַעל ָּכל ֶזה, ַּבָּיִמים ָהֵהם ָעַמד ָנִביא ֶאָחד ְּבקּוְׂשַטאְנִטיָנא, 
ְׁשמֹו ר’ מֶֹׁשה ֶסעְרִוויל, ֲאֶׁשר ָהָיה ָנִביא ֱאֶמתכו, ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם 
ִסְּפרּו ִמֶּמּנּו ִעְנָיִנים ַרִּבים. ִראׁשֹון, ָהָיה יֹוֵדַע לֹוַמר ְלָכל ֶאָחד 
ֵאיֶזה ְנָׁשָמה ֵיׁש ּבֹו, ְוֵאיֶזה ֲחָטִאים ֶׁשָעָׂשה ִמָּיָמיו ְוֵאיֶזה ִמְצֹות 
ֶׁשָעָׂשה, ְוַגם ָהָיה אֹוֵמר לֹו: ַעל ֲעֵבָרה ְּפלֹוִנית ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָבה, 
ְוַעל ֲעֵבָרה ְּפלֹוִנית ֹלא ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָבה ... ּוֶבֱאֶמת ֶׁשָהיּו ַּכָּמה 
ְנעּוִרים  ַחּטֹאות  ָלֶהם  ִהְזִּכיר  ַהַּנ”ל  ֶׁשר’ מֶֹׁשה  ֶׁשהֹודּו  ֲאָנִׁשים 

ֶׁשְּכָבר ָׁשְכחּו, ְוהֹוִסיפּו ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ַעל ֲעוֹונֹות. 

ְוָכל ִעַּקר ִּדְבֵרי ַהַּנ”ל ֶׁשָהָיה: “ַׁש”ץ ַהּנֹוָלד ְּבִאְזִמיר הּוא ּגֹוֵאל 
ֶצֶדק, הּוא ְוֹלא ַאֵחר, ְוֶׁשִּבְמֵהָרה יֹאַמר ְלָצרֹוֵתנּו ַּדי”. ּוְלַאַחר 
ֶׁשִּסֵּים ִּבְדָבִרים, ָקם ֵמַעל ָהָאֶרץ ְוָרַחץ ֶאת ָּפָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו 
ִכיָנה ... ְוֵׁשם ר’ מֶֹׁשה ַהַּנ”ל הֹוֵלְך ְוָגדֹול  ְוִהְׁשַּתֲחָוה ֶנֶגד ַהּׁשְ

ִמֻּכָּלם, ֲאִפילּו ִמָּנָתן ַהָּנִביא. 
)שם, פרק ראשון(

עד כדי כך, שגם כאשר הגיעו אליו בני הט"זכז לבחנוכח, עמד 
במבחן בהצלחה... 

ְוָהְלכּו  ָחְזרּו  ְלִאְזִמיר,  ֶׁשָּבאּו  קֶֹדם  ַּתּמּוז,  א’ כ”ט  ְּביֹום  ַוְיִהי 
ַּגם ֵּכן ֵאֶצל ַהָּנִביא ר’ מֶֹׁשה ֶסעְרִוויל, ְוָאְמרּו לֹו ֶׁשִּיְמחֹל ָלֶהם 
ַוּיֹאַמר:  מֶֹׁשה  ר’  ַהָּנִביא  ַוַּיַען  ָּדָבר,  ֵאיֶזה  ִלְׁשאֹול  ֶׁשְרצֹוָנם 
ַׁשֲאלּו ָנא ְוִיְהֶיה ִלי ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש. ַוּיֹאְמרּו ָהַרָּבִנים ִּכי ְרצֹוָנם 
ְלָהִביא ִּדְבֵרי קְֹׁשְט ֶוֱאֶמת ִמַּמֲעֵׂשי ַׁש”ץ ִלְמִדיַנת ּפֹוִלין, ְוֶזה 
ר’ מֶֹׁשה  ַהָּנִביא  ָלֶהם  ֶׁשַּיִּגיד  ְּבִאם  ְלאֹות,  ֵּכן  ַּגם  ָלֶהם  ִיְהֶיה 
ַחּטֹאֵתיֶהם ֶׁשָעׂשּו ִמְּנעּוֵריֶהם ְוָלֵתת ִּתּקּון ְּתׁשּוָבה ַעל ֶזה. ַוַּיַען 
ַהָּנִביא: ַאְׁשְּכַנִּזים ֲחִריִפיםכט, ְלַנּסֹות ִלי ַאֶּתם ָּבִאים?! ּבֹואּו ֵאַלי 
ְלָמָחר ְואַֹמר ָלֶכם ְקָצת ַחַּטאְתֶכם, ְוֶאֵּתן ָלֶכם ִּתּקּון ְּתׁשּוָבה 
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ְוָאַמר ָלֶהם ַחּטֹאות ְנעּוִרים, ֲאֶׁשר  ֵאָליו  ָּבאּו  ּוְלָמָחר  ֲעֵליֶהם. 
הֹודּו ֵמַעְצָמם ֶׁשְּׁשָכחּום, ְוָנַתן ָלֶהם ִּתּקּון ְּתׁשּוָבה ָלׁשּוב ֲעֵליֶהם 
ַּגם ֵּכן, ְוָאַמר ְלר’ ְיַׁשְעָיה ַהֵּלִוי ֶּבן ַּבַעל ַהַט”ז ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָּכֵלב 

ֶּבן ְיפּוֶנה. 
)תורת הקנאות, פרק ראשון(

• • •
מרבני  אחד  של  במכתבו  נזכרים  נוספים,  'נביאים'  שני 
אלכסנדריה שבמצרים, ממאמיני ש”ץ ימ”של, שכתב לרבני וחכמי 

ק”ק ליוורנו:

ּוְלתֹוְספֹות טֹוָבה ֵהִאיר ה’ ֵעיֵנינּו ֶׁשָּבא ּפֹה ָנִביא ֶאָחד ִמְּזַמן ַרב, 
ַמִּתְתָיה  ַהָּגאֹון מֹוֲהַר”ר  ּוְבִמְנַין,  ְּבָחְכָמה  ִּדֵּבר ּבֹו, ָּגדֹול  רּוַח ה’ 
ְוָנַתן  יר”הלא  ֲאדֹוֵננּו  ִעם  ָהָיה  ִמֶּקֶדם  ֲאֶׁשר  ני”ו,  ְּבָלאְך  ַאְׁשְּכַנִּזי 
ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ָעָליו  ָׁשְרָתה  ּוֵמָאז  ָעָליו,  ָידֹו  ְוָסַמְך  ָעָליו  ֵמהֹודֹו 
ּוִמְתַנֵּבא ְּבָכל יֹום ְנבּואֹות ְּגדֹולֹות ַהּכֹל ֶּבֱאמּוָנה ְקדֹוָׁשה, ַאְׁשֵרי 

ַהְמַחֶּכה ְואֹוי ְלִמי ֶׁשּכֹוֵפר ָּבּה. 

ֵמַאְׁשְּכַנז,  ֻמְפָלג  ָזֵקן  ְוָעצּום,  ָּגדֹול  ַרב  ָהָיה  ֶׁשָּבֶהם  ְוַאֲחרֹון   ...
ְוָהַלְך  ְּבקּוְסַטאְנִטיָנא  ְוִנְמָצא  ֶהָחִסיד  ָמְרְּדַכי  מֹוֲהַר”ר  ּוְׁשמֹו 
ְּפֵני  ִלְראֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ְוֹלא  ְּבִמְגַּדל עֹוזלב  ֲאדֹוֵננּו  ְּפֵני  ִלְראֹות 
ַרּבֹו ִּכי ָקַרן אֹור ָּפָניו ְוִכְמַעט ֶׁשֹּלא נסמא זּוַלת ָרָאה ְלַמְעָלה 
ַמִים ְוָאז ָנַפל ַעל ָּפָניו  ֵמרֹאׁשֹו ֶּכֶתר ַמְלכּות ֶׁשל ֵאׁש ַעד ֵלב ַהּׁשָ
ְוָיָצא צֹוֵעק ְּבָרב ּכֹחֹו ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹובֹות: “הּוא ֲאדֹוֵננּו ְוֵאין עֹוד 
ָעָליו  ְוָׁשְרָתה  זּוָלתֹו” )עפרא לפומיה(.  ְוֶאֶפס  ַמְלֵּכנּו  ֱאֶמת  ַאֵחר, 
רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוָיָצא ָנִביא ְמֻפְרָסם, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ֶזה ָּבִאים ַּבְּכָתִבים 
יע”א  ִמּקּוְסַטאְנִטיָנא  ֵׁשם  ַאְנֵׁשי  ֲחׁשּוִבים  ֵמֲאָנִׁשים  ְּכתּוִבים 

ֲאֶׁשר ְּכַדאי ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִלְסמְֹך ֲעֵליֶהם. 
)קיצור ‘ציצת נובל צבי’לג, דף י”ג ע”א(

• • •
כלל  את  'נבואה'  רוח  סערת  פקדה  'נביאים',  אותם  כל  מלבד 

המון-העם, אנשים נשים וטף... 

וכפי שמתאר נאמנה, אחד שלא נמנה על מאמיני ש"ץלד:

ֵאַרע ַּבָּיִמים ָהֵהם: ְּבחֶֹדׁש ְויֹוֵתר ֶאְכּתֹב ָלֶכם ָּדָבר ִנְפָלא ַמה ּׁשֶ
ְּבַסלֹוִניִקי  ַּגם  ְּבִאְזִמיר,  ַרִּבים  ֲאָנִׁשים  ָעְמדּו  תכ”ו  ְׁשַנת  ֵטֵבת 
ּוְבַאְדִריַאנֹוּפֹוִלי, ְוַגם ְּבקּוְׂשַטאְנִטיָנא, ִמְתַנְּבִאים ְנבּוַאת ֱאֶמת. 
ָהיּו ְקַטִּנים,  ַוֲאִפילּו  ֲאָנִׁשים, ַּבחּוִרים ּוְבתּולֹות,  ָנִׁשים ְּכמֹו  ַּגם 

ִמְתַנְּבִאים ֻּכָּלם ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְוַגם ִּבְלׁשֹון ַהּזַֹהר.

ְוָכְך ָהיּו ַהְנָהגֹות ְנבּוָאָתם: ִּפְתאֹום ָנְפלּו ָלָאֶרץ ְּכִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ְוַרְגַלִים,  ְּבָיַדִים  ְמַפְרְּכִסים  ְוָהיּו  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַהִּנְכֶּפה  חִֹלי 
סֹודֹות,  ַּכָּמה  ַהּזַֹהר  ִּבְלׁשֹון  ּוְקָצָתם  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ְוִדְּברּו 
ּוְבתֹוְך ַהְּדָבִרים ]ִהְתַנְּבאּו[ ֶׁשַּׁש”ץ ָמִׁשיַח ֶּבן ָדִוד, ּוְכָבר ִקֵּבל

ַמִים. ְוָכל ֶאָחד ִנָּבא ְּבִסְגנֹון ַאֵחרלה ... ַעד  ֶּכֶתר ַמְלכּות ִמן ַהּׁשָ
ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ֹלא ָהָיה ִנְׁשַמע ִּכי ִאם ‘ְּבָכאן ַנֲעֶׂשה עֹוד 
ָנִביא ּוְפלֹוִני ַנֲעֶׂשה ָנִביא ּוְפלֹוִנית ַנֲעֵׂשית ְנִביָאה’, ְוֻכָּלם ִגּלּו 
ֲאִפילּו  ִּכי  ִלְנִביִאים,  ַעְצָמם  ַהְרֵּבה ְנבּואֹות ֱאֶמת, ְוֹלא ֶׁשָעׂשּו 
ְקַטִּנים ֶׁשֹּלא ָיְדעּו ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ֲאִפילּו ֵּתָבה ַאַחת, ָהיּו 

ל. ה"ה ר' יהושע ננטו.
לא. = ש”ץ ימ”ש.

לב. כך כינו מאמיני ש”ץ את המבצר בו היה ש”ץ עצור באותה תקופה.
לג. חיברו רבי יעקב ׂשׂשפורטׂש זיע"א )ושם העתיק כמה מכתבים שכתבו מאמיני ש"ץ וכיו"ב(, והיעב"ץ כתב והדפיס 'קיצור' ממנו.

לד. ר’ לייב ב”ר עוזר הנ”ל.
לה. דילגנו ולא העתקנו לשונות נבואותיהם, שלא לטנף הגיליון.

לו. אך גם הם, רוח רעה פיעמה בהם, והיא אשר 'ניבאה' בתוכם על ש"ץ ימ"ש.
לז. ה"ה ר' יהושע ננטו הנ"ל.

לח. על ענין נבואת הנשים, כותב הר"י ששפורטש לבעל המכתב: "אמור נא ֵריק ַהּמַֹח, איך שרתה נבואה על כל כך נשים ומעט אנשים, ומיום שנברא העולם
עד יום חתימת חזון לא נתנבאו כי אם שבע נביאות וכנגדם נתנבאו כמה נביאים כפליים כיוצאי מצרים כדאיתא בפ"ק דמגילה, והיאך שרתה שכינה על נשים 

... ויתנבאו, וחכמים גדולים בחכמה ובמנין שמעולם לא זזו משערים המצויינים בהלכה אפילו בחלום לא ראו?!" )שם, דף ל"ו ע"א(.

סֹודֹות,  ַהְרֵּבה  ְוִדְּברּו  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ִמְתַנְּבִאים 
ְוָהיּו ׁשֹוְכִבים ַעל ָהָאֶרץ ְּכמֹו ֲחִצי ָׁשָעה אֹו ג’ ְרִביִעית ָׁשָעה, 

ְוַאַחר ָּכְך ָקמּו ִמן ָהָאֶרץ.
)תורת הקנאות, פרק ראשון(

תופעת ה’נבואה’ הלכה והתגברה כל כך, עד שגם אחד מגדולי 
ה’חולקים’ על ש”ץ, חזר בו, בראותו את בנותיו עצמן מתנבאות 

באופן פלאי על משיחיותו של ש”ץ. וכפי שמסופר שם:

ׂשֹוֵנא  ֶׁשָהָיה  ַהַּנ”ל,  ֶּפעִכיָנא  ַחִּיים  ֶׁשֲאִפילּו  ִחּדּוׁש,  ְּדַבר  ְועֹוד 
ָּבא  ַּכַּנ”ל,  ּבֹו  ְלַהֲאִמין  ֻהְצַרְך  ִיְרָאה  ּוֵמֲחַמת  ְלַהַּׁש”ץ,  ָּגדֹול 
ְוִנְבַהל  ֵּביתֹו,  ָסִביב  ַרב  ַעם  ֵמָרחֹוק  ְוָרָאה  ְלֵביתֹו,  ֵטֵבת  ְּבט’ 
ְּבנֹוָתיו ׁשֹוְכבֹות  ְׁשֵּתי  ָרָאה  ְלֵביתֹו  ּוְבבֹואֹו  ַהאי?  ַמאי  ְוָאַמר: 
ַהּזַֹהר  ִּבְלׁשֹון  ּוִמְתַנְּבאֹות  ְוַהְּנִביאֹות,  ַהְּנִביִאים  ִּכְׁשָאר  ָלָאֶרץ 
אֹוְמִרים  ַהְּדָבִרים  ּוְבתֹוְך  ֶלָעִתיד,  ֶׁשִּיְהֶיה  ַמה  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה 
ְוֶׁשֵהם  ֶצֶדק,  ּגֹוֵאל  ֶׁשהּוא  ִּבְמֵהָרה  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְגַאל  ֶׁשַּׁש”ץ 
ַמִים ְוֶכֶתר ַמְלכּות ְּברֹאׁשֹו ֲאֶׁשר ְנָתנֹו ה’.  ָראּו אֹותֹו יֹוֵׁשב ַּבּׁשָ
ַוִיְּתַמּה ֲאִביֶהם ַחִּיים ַהַּנ”ל ְמאֹד, ַוּיֹאֶמר: ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְמִׁשיַח 
ֱאֹלֵקי ַיֲעקֹב הּוא, ְוִכי ָחָטאִתי ֶׁשֹּלא ָרִציִתי ְלַהֲאִמין ּבֹו. ְוַגם ָּכל 
ָהֲאָנִׁשים ִּבְראֹוָתם ַהַּמֲעֶׂשה ַהַּנ”ל ָּתְמהּו ַעְצָמם ְמאֹד, ַוּיֹאְמרּו 
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו: ֲהַגם ְּבנֹות ַחִּיים ַּבְנִביאֹות?! ֲאֶׁשר ְלעֹוָלם ָהָיה 

ֲאִביֶהם ׂשֹוֵנא ֻמְבָהק ְלַׁש”ץ, ְוַעְכָׁשו ַנֲעׂשּו ְּבנֹוָתיו ְנִביאֹות. 
)תורת הקנאות, פרק ראשון(

ּוְכמֹו ֵּכן ִנְמְצאּו ְנִביִאים ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות; ֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשָהָיה ָּבֶהם 
ְקֻדָּׁשה ְיֵתָרהלו, ְוֵיׁש ֶׁשָהיּו ְקִלּפֹות ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, 

ִּכי ַמֲעֵׂשיֶהם הֹוִכיחּו. 

ּוִמְסַּפר ַהְּנִביִאים ֶׁשָהָיה ְּבקּוְׂשַטאְנִטיָנא ָהיּו ח’ ֵמאֹות, ְוֵכן ַּכָּמה 
ִיְׁשָמֵעאל  ְמִדינֹות  ּוְבָכל  ְּבִאְזִמיר,  ְוֵכן  ְּבַאְדִריַאנֹוּפֹוִלי,  ֵמאֹות 
ְּבָמקֹום ֶׁשָהיּו ָׁשם ְיהּוִדים. ְועֹוד ַמֲעִׂשים נֹוָרִאים ֲאֵחִרים ַנֲעׂשּו 
ְוָיַדְעִּתי  ָׁשַמְעִּתי  ֶׁשֹּלא  ָּדָבר  ַהּכֹוֵתב,  ֲאִני  ַרק  ַהָּיִמים,  ְּבאֹוָתם 

ֵמֲאָנִׁשים ֶנֱאָמִנים ֹלא ָּכַתְבִּתי.  
)שם(

גם אחד ממאמיני ש”ץלז מספר:

ובִׂשי”אֹו  ְּבִאְזִמיר  ּוְנִביאֹות  ְנִביִאים  ַּכָּמה  ֶׁשָעלּו  ַמה  ִמְּלַבד 
ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע  ּוַבַּמֲעָרב,  ּוְבמֹוִריָאה  ּוְבַאְׁשְּכַנז  ּוְברֹו”ִדיס 
ֶאָחד צֹוֲעִקים  ֶּפה  ֻּכָּלם  ּוְזֵקנֹות,  ְזֵקִנים  ִויָלדֹות,  ְיָלִדים  ָהָאֶרץ, 
ְּגדֹולֹות  ִּבְנבּואֹות  ִמְתַעְּלִפים  ָלָאֶרץ  ֶׁשָּנְפלּו  ַאַחר  ָּגדֹול,  ְּבקֹול 
ְוהּוא  ָהֲאִמִּתי  ַהּגֹוֵאל  הּוא  ְצִב”י  ַׁשְּבַתא”י  ְואֹוְמִרים:  ְונֹוָראֹות 
ָיְצאּו ת”ק  ֶזה  ּוְבִסְגנֹון  כּו’.  ְקרֹוָבה  ְוַהְיׁשּוָעה  ִצְדֵקנּו  ַהָּמִׁשיַח 

ְנִביִאים ּוְנִביאֹותלח ְּבקּוְסַטאְנִטיָנא. 
)קיצור ציצת נובל צבי, דף י”ג ע”א(

• • •
כמובן, שמאמיני ש"ץ חגגו

ְוָאְמרּו ֶׁשַעְכָׁשו ִנְתַקְּיָמה ְנבּוַאת יֹוֵאל “ְוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן ֶאְׁשּפֹוְך 
ֶאת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשר ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם, ִזְקֵניֶכם ֲחלֹומֹות 
ְוַעל  ָהֲעָבִדים  ַעל  ְוַגם  ִיְראּו.  ֶחְזיֹונֹות  ַּבחּוֵריֶכם  ַיֲחֹלמּון, 

ָפחֹות ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת רּוִחי”. ְוַגם ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶׁשִּמּיֹום ַהּׁשְ
ִהִּגיַע ֵעת ְוַעְכָׁשו ֶׁשְּכָבר  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְנִביִאים  ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּבְטלּו 

ַהְּגאּוָלה ָחְזרּו ַהְּנִביִאים ְלִהְתַנְּבאֹות ְּכמֹו ְּבָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות.
)תורת הקנאות, פרק ראשון(

כשמלבד ה'נבואות', היו אז אף 'גילויים' רבים, 'חלומות' ו'גילויי אליהו'
וכיו"ב. וכמובן, 'מופתים' נוראים עד אין מספרלט. 

ולא בניסיון,  עמדו  מאמינים’,  בני  ‘מאמינים  האמיתיים,  היהודים  אך 
הבלבול אף  ועל  וה’מופתים’מ.  ה’חלומות’,  ה’נבואות’,  לדברי  האמינו 

העצום, קיימו את דבר ה’:

ּוָבא ָהאֹות ִּכי ָיקּום ְּבִקְרְּבָך ָנִביא אֹו חֵֹלם ֲחלֹום ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות אֹו מֹוֵפת.
ְוַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאֶליָך ֵלאמֹר ֵנְלָכה ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֹלא
ֹלא ִתְׁשַמע ֶאל ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֶאל חֹוֵלם ַהֲחלֹום ְוָנָעְבֵדם. ְיַדְעָּתם
ַההּוא ִּכי ְמַנֶּסה ה’ ֱאֹלֵקיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם אֲֹהִבים ֶאת ה’ ֱאֹלֵקיֶכם
ֵּתֵלכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו ְוֶאת ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם. ַאֲחֵרי ה’ ֱאֹלֵקיֶכם ְּבָכל

ִמְצֹוָתיו ִּתְׁשמֹרּו ּוְבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון.
)דברים יג, ב-ה(

• • •
סוף דבר הכל נשמע:

עם-ישראל סבל מאז ומתמיד מ”נביאי שקר” שונים ומשונים, כשגם אנו,
בדורנו זה, ממשיכים להתנסות עם ‘נביאי השקר’ המעודכנים, בדמותם של

‘מנהיגי שקר’. וכפי שכבר העתקנו את דברי רבינו שכותב:

ִּכי ַמְנִהיג ֶׁשל ֶׁשֶקר הּוא ְּבִחיַנת ְנִביא ַהֶּׁשֶקר!
)ליקוטי מוהר”ן תניינא, ח(

כל אותם שקרנים, המדמים את עצמם בצביעותם לגדולי הצדיקים כקוף
בפני אדם, נחשבים ונקראים אף הם ‘נביאי שקר’.

וכלשונו של מוהרנ”ת בליקוטי עצות:

ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְמָצִאים ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ַהְּגדֹוִלים ְּבַמֲעָלה ְמאֹד ְוַדְרָּכם ְלַדֵּבר
ֵּכן ַּגם ֶׁשִּמְתָּפֲאִרים  ִנְמָצִאים ַׁשְקָרִנים ֶזה  ... ֵמֲחַמת  ְוִנְפָלאֹות  ְּגדֹולֹות 
ּוַמְטִעין ֶאת ָהעֹוָלם ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי  ֶׁשֵהם  ְוֵיׁש  ָּכֵאּלּו.  ְוִנְפָלאֹות  ִּבְגדֹולֹות 
ְּכִאּלּו ֵאין ׁשּום ָּדָבר ִנְמָנע ֵמֶהם ְוַהּכֹל ְּבָיָדם. ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשֵּיׁש ַצִּדיִקים
ֵהם ִמְתַּדִּמין ֲאֵליֶהם ְּכקֹוף ֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֶּבֱאֶמת ֶזה ַהּכַֹח, ַעל־ֵּכן

ִּבְפֵני ָאָדם, ְוֵהם ִנְקָרִאים ‘ְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר’!
)ליקוטי עצות, צדיק קא(

ְוָצִריְך ְלַבֵּקׁש ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ְלַמְנִהיג ֲאִמִּתי, ְּכֵדי
ֶׁשִּיְזֶּכה ֶלֱאמּוָנה ֲאִמִּתית ִּבְׁשֵלמּות. ִּכי ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבין ַחס ְוָׁשלֹום ְלַמְנִהיג
ַמְנִהיג ֶׁשל ִּכי  ָּכְזִּבּיֹות.  ֶלֱאמּונֹות  ְוָׁשלֹום  ָּבִאין ַחס  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשל ֶׁשֶקר, 
ֶׁשֶקר”, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַאְּדַרָּבא, ֶׁשֶקר הּוא ְּבִחיַנת ְנִביא ַהֶּׁשֶקר, ְּבִחיַנת “רּוַח

לט. כמסופר בארוכה בספרים הנ”ל, ואין כאן המקום להאריך בהעתקתם.
מ. על ההתייחסות הנכונה לתופעת ה'נבואה' של שקר )וממילא גם ל'נבואות' וגילויים של בני ימינו, שאינם תואמים עם פשטות גדרי התורה( נתייחס בנפרד אי"ה.

ששבת עמי בהיותי ממיקאליוב, דוד ושמו ר' הבעש"ט, של תלמיד מובהק כמלאך אלהים, תוארו מזקן אחד ישיש, שמעתי מד(: "ובאמת דברי אמת' )אות מא. וראה מש”כ בספר 'יושר
והטעם מחמת יסגא, משיחא חוצפא )סוטה מ"ט ע"ב( בעקבות הללו מתגברת מאד הקליפה של הגבהות, כמו שאמרו בגמרא שבדורות אוסטרא, שאמר מחותני בק"ק טשארני אצל
מתגדל, יותר, הוא יותר כל מה שאדם שפל במעלה כי זהו סימן: עליהם מאד. לזאת מתגבר הגבהות הראש, מן רחוקים עקביים שהן רחוקים מן השורש, כמו והם שהם דורות שפלים
כמו ששגור בפי העולם זה, כי הגבהות בא מהעדר הבנה והבושה לפני השי"ת שממלא כל עלמין, וכל מי שמרוחק ממנו יותר על ידי עבירות ופשעים, הוא עז פנים יותר וגבה לב".

אשר עסקם בעלי תורה, אצל קצת 'עץ חיים': "בזמננו זה בעוונותינו הרבים התורה נעשית קרדום לחתוך בה לספר ויטאל, בהקדמתו הישיבות, ראה מש"כ רבי חיים מב. על אודות ראשי
פרס ְוַהְסָּפקֹות יתירות, וגם להיותם מכלל 'ראשי ישיבות' ודייני סנהדראות, להיות שמם וריחם נודף בכל הארץ, ודומים במעשיהם לאנשי מנת לקבל על בתורה

בפרשת בראשית שם". ככתוב בספר הזוהר כך "ונעשה לנו היא מה שכתוב אחר מעשיהם בשמים, ועיקר סבת וראשו הבונים מגדל דור הפלגה
הנקרא 'כת מהם הוא מינים שחמשה מינים יש בערב רב ומן הג' לשונו על פסוק "אלה תולדות השמים והארץ", ע"ב, וזה כ"ה דף

הבה נבנה לנו דאלין דאתמר בהון השם, ואינון מסטרא המה הגיבורים אשר מעולם אנשי גיבורים', "דעלייהו אתמר
על רישיה, ועטרה תורה ושוויין בהון ספר ובתי מדרשות כנסיות שם בבנין בתי לנו ונעשה עיר ומגדל וגו'

הכת הזאת אמרו בגמרא "כל העוסק בתורה שלא לשמה והנה, על לון" וכו'. למעבד לשמה אלא ולא
העולם". ואמנם, האנשים האלה מראים תימה וענוה ולא יצא לאויר שנהפכה שלייתו על פניו נוח לו

באמרם כי כל עסקם בתורה הוא לשמה, והנה החכם הגדול התנא רבי מאיר ע"ה העיד עליהם שלא
הרבה וכו' ומגלים לו לדברים זוכה בתורה לשמה באומרו לשון כללות: "כל העוסק כך הוא,

בלתי ִהְצָטְרכֹו לטרוח פוסק והולך וכמעין המתגבר" מאליו, שאינו תורה ונעשה כנהר רזי
יורה שאינו עוסק התורה מן הסלע. הנה זה של מימי ולעיין בה ולהוציא טיפין טיפין

בראותו המשנה דמעות אשר לא יזלו עיניו האיש בתורה לשמה כהלכתה. ומי זה
הזאת ורואה חסרונו ופחיתותו" )עץ חיים, הקדמת מוהרח"ו(.

ומתוך השוואה הכללי, לגבי מצב הדור ברור שהדברים נאמרים כאן יש לציין, כי
הנדרשת, אך בוודאי ישנם בכל דור ודור אנשי אמת הנושאים לשלימות העילאית
בפרוטרוט יתבארו  שהדברים  וכפי  ולתוארם, לשמם  וראויים  קודש  משרות 

במאמרים הבאים אי"ה.

ִנְתַקְלֵקל ַהְמַדֶּמה ּוָבִאים ֶלֱאמּונֹות ָּכְזִּבּיֹות. ִּכי ִעָּקר ִּתּקּון ָהֱאמּוָנה ִהיא
ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה ֶׁשֵּיׁש ְלַהַּמְנִהיג ָהֲאִמִּתי, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתָּבֵרר

ַהְמַדֶּמה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּתֵּקן ָהֱאמּוָנה.
)שם(

וכפי שמתחנן מוהרנ”ת בתפילתו:

‘ְנִביֵאי ִנְקָרִאים  ֶׁשֵהם  ֶׁשֶקר  ֶׁשל  ִמַּמְנִהיִגים  ָהַרִּבים ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַתִּציֵלנּו 
ַהֶּׁשֶקר’, ְוֹלא ְיַבְלְּבלּו ֶאת ַּדְעֵּתנּו ְּכָלל.

)ליקוטי תפילות ח”ב, ח(

פני הדור כפני הכלב
הרי שבאחרית ישראל ממנהיגי שקר,  עם  הדורות סבל  כל  אם במשך 
הימים גברה מכה זו בכפלי כפליים, וכפי שניבאו חכמינו על דורות עקבתא

דמשיחא:

ְּבִעְקבֹות ְמִׁשיָחא חּוְצָּפא ִיְסֶגא ... ְּפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב!
)סוטה פרק ט משנה טו(

ְוכֹוִפין ַהּדֹור,  ְמֻפְרְסֵמי  ֵּכן  ַּגם  ְוֵהם  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא  ֶׁשל  רֹוִעים  ֵיׁש  ִּכי
ְוִעַּקר ַמְלכּוָתם הּוא ַעל ְיֵדי ַעּזּות, ִּכי ‘ַעּזּות ֲאָנִׁשים ִלְתחֹות ִׁשְעּבּוַדְיהּו,
ַמְלכּוָתא ְּבָלא ָּתָגא’, ְוֵהם ִּכְכָלִבים ְּבַעּזּוָתם, ִּבְבִחיַנת “ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש

ֵהָּמה רֹוִעים”, ְוֵהן ‘ְּפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב’.
)ליקוטי מוהר”ן, כב(

מלכותם כח  כל  רבינו;  אומר   – עזות"  ידי  על  הוא  מלכותם  "עיקר 
והשפעתם, מבוססת על 'חוצפתם'...

וכדבריו הנוקבים של רבי אלחנן ווסרמן הי"ד:

”ְּבִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא ֻחְצָּפה ַיְסֵגי” – זֹאת אֹוֶמֶרת: ִּתְתַרֶּבה ַהֻחְצָּפה. עֹוד
מּוָבן ֶאָחד ַלִּמָּלה ‘ַיְסֵגי’, ְּדַהְינּו ‘ְּגֻדָּלה’. ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּדְרׁשּו ְלָפִנים ֶׁשִּיְהיּו
ְל”ָגדֹול”, ֻיְכַּתר  ִּדְמִׁשיָחא  ְּבִעְקְבָתא  ּוְבָחְכָמה.  ְּבִיְרָאה  ְּבתֹוָרה,  ְמֻחָּנִנים 
ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמַּדת ֻחְצָּפה ְלַמַּדי, ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ָּכל ִמי ֶׁשֻחְצָּפתֹו ְּגדֹוָלה
רֹוִאים ָאנּו ִּכי ְּתַנאי ֻמְקָּדם ִלְהיֹות ְּביֹוֵתר, ְיֵהא ַּגם ַּבר-ַסְמָכא ָּגדֹול ְּביֹוֵתר.

ַמְנִהיג ַּבִמְפָלָגה, ִהיא ַהֻחְצָּפה ְוָהַעּזּות!
)קונטרס ‘עקבתא דמשיחא’, אות ידמא(

• • •
באחרית הימים יהיו זייפנים רבים, "מראין עצמם שהם עובדים להקב"ה
ואינם עובדים"... והדור יהיה יתום; לא ראשי ישיבותמב, לא רועים נאמנים,

ולא חסידים...
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ְוָאַמר ָלֶהם ַחּטֹאות ְנעּוִרים, ֲאֶׁשר ֵאָליו  ָּבאּו  ּוְלָמָחר  ֲעֵליֶהם. 
הֹודּו ֵמַעְצָמם ֶׁשְּׁשָכחּום, ְוָנַתן ָלֶהם ִּתּקּון ְּתׁשּוָבה ָלׁשּוב ֲעֵליֶהם
ַּבַעל ַהַט”ז ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָּכֵלב ֶּבן ְיַׁשְעָיה ַהֵּלִוי ְלר’ ַּגם ֵּכן, ְוָאַמר

ֶּבן ְיפּוֶנה.
)תורת הקנאות, פרק ראשון(

• • •
מרבני אחד  של  במכתבו  נזכרים  נוספים,  'נביאים'  שני 
אלכסנדריה שבמצרים, ממאמיני ש”ץ ימ”של, שכתב לרבני וחכמי

ק”ק ליוורנו:

ּוְלתֹוְספֹות טֹוָבה ֵהִאיר ה’ ֵעיֵנינּו ֶׁשָּבא ּפֹה ָנִביא ֶאָחד ִמְּזַמן ַרב,
ַהָּגאֹון מֹוֲהַר”ר ַמִּתְתָיה ּוְבִמְנַין,  ְּבָחְכָמה  ִּדֵּבר ּבֹו, ָּגדֹול  ה’  רּוַח
ְוָנַתן יר”הלא ֲאדֹוֵננּו  ִעם  ָהָיה  ִמֶּקֶדם  ֲאֶׁשר  ני”ו,  ְּבָלאְך  ַאְׁשְּכַנִּזי 
ַהּקֶֹדׁש רּוַח ָעָליו  ָׁשְרָתה  ּוֵמָאז  ָעָליו,  ָידֹו  ְוָסַמְך  ָעָליו  ֵמהֹודֹו 
ּוִמְתַנֵּבא ְּבָכל יֹום ְנבּואֹות ְּגדֹולֹות ַהּכֹל ֶּבֱאמּוָנה ְקדֹוָׁשה, ַאְׁשֵרי

ַהְמַחֶּכה ְואֹוי ְלִמי ֶׁשּכֹוֵפר ָּבּה.

ֵמַאְׁשְּכַנז, ֻמְפָלג  ָזֵקן  ְוָעצּום,  ָּגדֹול  ַרב  ָהָיה  ֶׁשָּבֶהם  ְוַאֲחרֹון   ...
ְוָהַלְך ְּבקּוְסַטאְנִטיָנא  ְוִנְמָצא  ֶהָחִסיד ָמְרְּדַכי  מֹוֲהַר”ר  ּוְׁשמֹו 
ְּפֵני ִלְראֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ְוֹלא  ְּבִמְגַּדל עֹוזלב ֲאדֹוֵננּו  ְּפֵני  ִלְראֹות 
ַרּבֹו ִּכי ָקַרן אֹור ָּפָניו ְוִכְמַעט ֶׁשֹּלא נסמא זּוַלת ָרָאה ְלַמְעָלה
ָנַפל ַעל ָּפָניו ַמִים ְוָאז ֵלב ַהּׁשָ ֵמרֹאׁשֹו ֶּכֶתר ַמְלכּות ֶׁשל ֵאׁש ַעד
ְוָיָצא צֹוֵעק ְּבָרב ּכֹחֹו ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹובֹות: “הּוא ֲאדֹוֵננּו ְוֵאין עֹוד
ָעָליו ְוָׁשְרָתה  זּוָלתֹו” )עפרא לפומיה(.  ְוֶאֶפס  ַמְלֵּכנּו  ֱאֶמת  ַאֵחר, 
ַהּקֶֹדׁש ְוָיָצא ָנִביא ְמֻפְרָסם, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ֶזה ָּבִאים ַּבְּכָתִבים רּוַח
יע”א ִמּקּוְסַטאְנִטיָנא  ֵׁשם  ַאְנֵׁשי  ֲחׁשּוִבים  ֵמֲאָנִׁשים  ְּכתּוִבים 

ֲאֶׁשר ְּכַדאי ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִלְסמְֹך ֲעֵליֶהם.
)קיצור ‘ציצת נובל צבי’לג, דף י”ג ע”א(

• • •
כלל את  'נבואה'  רוח  סערת  פקדה  'נביאים',  אותם  כל  מלבד 

המון-העם, אנשים נשים וטף...

וכפי שמתאר נאמנה, אחד שלא נמנה על מאמיני ש"ץלד:

ְּבחֶֹדׁש ַּבָּיִמים ָהֵהם: ֵאַרע ָלֶכם ָּדָבר ִנְפָלא ַמה ּׁשֶ ְויֹוֵתר ֶאְכּתֹב
ְּבַסלֹוִניִקי ַּגם  ְּבִאְזִמיר,  ַרִּבים  ֲאָנִׁשים  ָעְמדּו  תכ”ו  ְׁשַנת  ֵטֵבת 
ּוְבַאְדִריַאנֹוּפֹוִלי, ְוַגם ְּבקּוְׂשַטאְנִטיָנא, ִמְתַנְּבִאים ְנבּוַאת ֱאֶמת.
ָהיּו ְקַטִּנים, ַוֲאִפילּו  ֲאָנִׁשים, ַּבחּוִרים ּוְבתּולֹות,  ָנִׁשים ְּכמֹו  ַּגם 

ִמְתַנְּבִאים ֻּכָּלם ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְוַגם ִּבְלׁשֹון ַהּזַֹהר.

ְוָכְך ָהיּו ַהְנָהגֹות ְנבּוָאָתם: ִּפְתאֹום ָנְפלּו ָלָאֶרץ ְּכִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו
ְוַרְגַלִים, ְּבָיַדִים ְמַפְרְּכִסים ְוָהיּו ִליְצָלן, ַרֲחָמָנא ַהִּנְכֶּפה חִֹלי
סֹודֹות, ַּכָּמה  ַהּזַֹהר  ִּבְלׁשֹון  ּוְקָצָתם  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ְוִדְּברּו 
ִקֵּבל ּוְכָבר ֶּבן ָדִוד, ּוְבתֹוְך ַהְּדָבִרים ]ִהְתַנְּבאּו[ ֶׁשַּׁש”ץ ָמִׁשיַח
ַעד ְּבִסְגנֹון ַאֵחרלה ... ִנָּבא ְוָכל ֶאָחד ַמִים. ֶּכֶתר ַמְלכּות ִמן ַהּׁשָ
ֹלא ָהָיה ִנְׁשַמע ִּכי ִאם ‘ְּבָכאן ַנֲעֶׂשה עֹוד ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום
ִגּלּו ָנִביא ּוְפלֹוִני ַנֲעֶׂשה ָנִביא ּוְפלֹוִנית ַנֲעֵׂשית ְנִביָאה’, ְוֻכָּלם
ֲאִפילּו ִּכי  ִלְנִביִאים,  ַעְצָמם  ַהְרֵּבה ְנבּואֹות ֱאֶמת, ְוֹלא ֶׁשָעׂשּו 
ְקַטִּנים ֶׁשֹּלא ָיְדעּו ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ֲאִפילּו ֵּתָבה ַאַחת, ָהיּו

ל. ה"ה ר' יהושע ננטו.
לא. = ש”ץ ימ”ש.

לב. כך כינו מאמיני ש”ץ את המבצר בו היה ש”ץ עצור באותה תקופה.
)ושם העתיק כמה מכתבים שכתבו מאמיני ש"ץ וכיו"ב(, והיעב"ץ כתב והדפיס 'קיצור' ממנו. לג. חיברו רבי יעקב ׂשׂשפורטׂש זיע"א

לד. ר’ לייב ב”ר עוזר הנ”ל.
נבואותיהם, שלא לטנף הגיליון. לה. דילגנו ולא העתקנו לשונות

לו. אך גם הם, רוח רעה פיעמה בהם, והיא אשר 'ניבאה' בתוכם על ש"ץ ימ"ש.
ננטו הנ"ל. לז. ה"ה ר' יהושע

העולם על כל כך נשים ומעט אנשים, ומיום שנברא שרתה נבואה איך ֵריק ַהּמַֹח, המכתב: "אמור נא לבעל ששפורטש לח. על ענין נבואת הנשים, כותב הר"י
על נשים שכינה בפ"ק דמגילה, והיאך שרתה כדאיתא כיוצאי מצרים כמה נביאים כפליים שבע נביאות וכנגדם נתנבאו אם לא נתנבאו כי עד יום חתימת חזון

... ויתנבאו, וחכמים גדולים בחכמה ובמנין שמעולם לא זזו משערים המצויינים בהלכה אפילו בחלום לא ראו?!" )שם, דף ל"ו ע"א(.

סֹודֹות, ַהְרֵּבה  ְוִדְּברּו  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ִמְתַנְּבִאים 
ְוָהיּו ׁשֹוְכִבים ַעל ָהָאֶרץ ְּכמֹו ֲחִצי ָׁשָעה אֹו ג’ ְרִביִעית ָׁשָעה,

ְוַאַחר ָּכְך ָקמּו ִמן ָהָאֶרץ.
)תורת הקנאות, פרק ראשון(

תופעת ה’נבואה’ הלכה והתגברה כל כך, עד שגם אחד מגדולי
ה’חולקים’ על ש”ץ, חזר בו, בראותו את בנותיו עצמן מתנבאות

באופן פלאי על משיחיותו של ש”ץ. וכפי שמסופר שם:

ׂשֹוֵנא ֶׁשָהָיה  ַהַּנ”ל,  ֶּפעִכיָנא  ַחִּיים  ֶׁשֲאִפילּו  ִחּדּוׁש, ְּדַבר  ְועֹוד 
ָּבא ַּכַּנ”ל,  ּבֹו  ְלַהֲאִמין  ֻהְצַרְך ִיְרָאה  ּוֵמֲחַמת  ְלַהַּׁש”ץ,  ָּגדֹול 
ְוִנְבַהל ֵּביתֹו,  ָסִביב  ַרב  ַעם  ֵמָרחֹוק  ְוָרָאה  ְלֵביתֹו,  ֵטֵבת  ְּבט’ 
ְּבנֹוָתיו ׁשֹוְכבֹות ְׁשֵּתי  ָרָאה  ְלֵביתֹו  ּוְבבֹואֹו  ַהאי?  ַמאי  ְוָאַמר: 
ַהּזַֹהר ִּבְלׁשֹון  ּוִמְתַנְּבאֹות  ְוַהְּנִביאֹות,  ַהְּנִביִאים  ִּכְׁשָאר  ָלָאֶרץ 
אֹוְמִרים ַהְּדָבִרים  ּוְבתֹוְך  ֶלָעִתיד,  ֶׁשִּיְהֶיה  ַמה  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה 
ְוֶׁשֵהם ֶצֶדק,  ּגֹוֵאל  ֶׁשהּוא  ִּבְמֵהָרה  ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִיְגַאל ֶׁשַּׁש”ץ
ַמִים ְוֶכֶתר ַמְלכּות ְּברֹאׁשֹו ֲאֶׁשר ְנָתנֹו ה’. ָראּו אֹותֹו יֹוֵׁשב ַּבּׁשָ
ַוִיְּתַמּה ֲאִביֶהם ַחִּיים ַהַּנ”ל ְמאֹד, ַוּיֹאֶמר: ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְמִׁשיַח
ָּכל ֱאֹלֵקי ַיֲעקֹב הּוא, ְוִכי ָחָטאִתי ֶׁשֹּלא ָרִציִתי ְלַהֲאִמין ּבֹו. ְוַגם
ָהֲאָנִׁשים ִּבְראֹוָתם ַהַּמֲעֶׂשה ַהַּנ”ל ָּתְמהּו ַעְצָמם ְמאֹד, ַוּיֹאְמרּו
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו: ֲהַגם ְּבנֹות ַחִּיים ַּבְנִביאֹות?! ֲאֶׁשר ְלעֹוָלם ָהָיה

ֲאִביֶהם ׂשֹוֵנא ֻמְבָהק ְלַׁש”ץ, ְוַעְכָׁשו ַנֲעׂשּו ְּבנֹוָתיו ְנִביאֹות.
)תורת הקנאות, פרק ראשון(

ּוְכמֹו ֵּכן ִנְמְצאּו ְנִביִאים ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות; ֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשָהָיה ָּבֶהם
ְיֵתָרהלו, ְוֵיׁש ֶׁשָהיּו ְקִלּפֹות ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְקֻדָּׁשה

ִּכי ַמֲעֵׂשיֶהם הֹוִכיחּו.

ּוִמְסַּפר ַהְּנִביִאים ֶׁשָהָיה ְּבקּוְׂשַטאְנִטיָנא ָהיּו ח’ ֵמאֹות, ְוֵכן ַּכָּמה
ִיְׁשָמֵעאל ְמִדינֹות  ּוְבָכל  ְּבִאְזִמיר,  ְוֵכן  ְּבַאְדִריַאנֹוּפֹוִלי,  ֵמאֹות 
ְועֹוד ַמֲעִׂשים נֹוָרִאים ֲאֵחִרים ַנֲעׂשּו ְּבָמקֹום ֶׁשָהיּו ָׁשם ְיהּוִדים.
ְוָיַדְעִּתי ָׁשַמְעִּתי  ֶׁשֹּלא  ָּדָבר  ַהּכֹוֵתב,  ֲאִני  ַרק  ַהָּיִמים,  ְּבאֹוָתם 

ֵמֲאָנִׁשים ֶנֱאָמִנים ֹלא ָּכַתְבִּתי.
)שם(

גם אחד ממאמיני ש”ץלז מספר:

ובִׂשי”אֹו ְּבִאְזִמיר  ּוְנִביאֹות  ְנִביִאים  ַּכָּמה  ֶׁשָעלּו  ַמה  ִמְּלַבד 
ַּכְנפֹות ֵמַאְרַּבע  ּוַבַּמֲעָרב,  ּוְבמֹוִריָאה  ּוְבַאְׁשְּכַנז  ּוְברֹו”ִדיס 
ֶאָחד צֹוֲעִקים ֶּפה  ֻּכָּלם  ּוְזֵקנֹות,  ְזֵקִנים  ִויָלדֹות,  ְיָלִדים  ָהָאֶרץ,
ְּגדֹולֹות ִּבְנבּואֹות  ִמְתַעְּלִפים  ָלָאֶרץ  ֶׁשָּנְפלּו  ַאַחר  ָּגדֹול,  ְּבקֹול 
ְוהּוא ָהֲאִמִּתי  ַהּגֹוֵאל  הּוא  ְצִב”י  ַׁשְּבַתא”י  ְואֹוְמִרים:  ְונֹוָראֹות 
ָיְצאּו ת”ק ֶזה  ּוְבִסְגנֹון  כּו’.  ְקרֹוָבה  ְוַהְיׁשּוָעה  ִצְדֵקנּו  ַהָּמִׁשיַח

ְנִביִאים ּוְנִביאֹותלח ְּבקּוְסַטאְנִטיָנא.
)קיצור ציצת נובל צבי, דף י”ג ע”א(

• • •
כמובן, שמאמיני ש"ץ חגגו

ְוָאְמרּו ֶׁשַעְכָׁשו ִנְתַקְּיָמה ְנבּוַאת יֹוֵאל “ְוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן ֶאְׁשּפֹוְך
ֶאת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשר ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם, ִזְקֵניֶכם ֲחלֹומֹות
ְוַעל ָהֲעָבִדים  ַעל  ְוַגם  ִיְראּו.  ֶחְזיֹונֹות  ַּבחּוֵריֶכם  ַיֲחֹלמּון, 

ָפחֹות ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת רּוִחי”. ְוַגם ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶׁשִּמּיֹום  ַהּׁשְ
ִהִּגיַע ֵעת  ְוַעְכָׁשו ֶׁשְּכָבר  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְנִביִאים  ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּבְטלּו 

ַהְּגאּוָלה ָחְזרּו ַהְּנִביִאים ְלִהְתַנְּבאֹות ְּכמֹו ְּבָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. 
)תורת הקנאות, פרק ראשון(

כשמלבד ה'נבואות', היו אז אף 'גילויים' רבים, 'חלומות' ו'גילויי אליהו' 
וכיו"ב. וכמובן, 'מופתים' נוראים עד אין מספרלט. 

ולא  בניסיון,  עמדו  מאמינים’,  בני  ‘מאמינים  האמיתיים,  היהודים  אך 
הבלבול  אף  ועל  וה’מופתים’מ.  ה’חלומות’,  ה’נבואות’,  לדברי  האמינו 

העצום, קיימו את דבר ה’:

ִּכי ָיקּום ְּבִקְרְּבָך ָנִביא אֹו חֵֹלם ֲחלֹום ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות אֹו מֹוֵפת. ּוָבא ָהאֹות 
ְוַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאֶליָך ֵלאמֹר ֵנְלָכה ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֹלא 
ְיַדְעָּתם ְוָנָעְבֵדם. ֹלא ִתְׁשַמע ֶאל ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֶאל חֹוֵלם ַהֲחלֹום 
ַההּוא ִּכי ְמַנֶּסה ה’ ֱאֹלֵקיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם אֲֹהִבים ֶאת ה’ ֱאֹלֵקיֶכם 
ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם. ַאֲחֵרי ה’ ֱאֹלֵקיֶכם ֵּתֵלכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו ְוֶאת 

ִמְצֹוָתיו ִּתְׁשמֹרּו ּוְבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון.
)דברים יג, ב-ה(

• • •
סוף דבר הכל נשמע:

עם-ישראל סבל מאז ומתמיד מ”נביאי שקר” שונים ומשונים, כשגם אנו, 
בדורנו זה, ממשיכים להתנסות עם ‘נביאי השקר’ המעודכנים, בדמותם של 

‘מנהיגי שקר’. וכפי שכבר העתקנו את דברי רבינו שכותב:

ִּכי ַמְנִהיג ֶׁשל ֶׁשֶקר הּוא ְּבִחיַנת ְנִביא ַהֶּׁשֶקר!
)ליקוטי מוהר”ן תניינא, ח( 

כל אותם שקרנים, המדמים את עצמם בצביעותם לגדולי הצדיקים כקוף 
בפני אדם, נחשבים ונקראים אף הם ‘נביאי שקר’. 

וכלשונו של מוהרנ”ת בליקוטי עצות:

ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְמָצִאים ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ַהְּגדֹוִלים ְּבַמֲעָלה ְמאֹד ְוַדְרָּכם ְלַדֵּבר 
ֵּכן  ַּגם  ִנְמָצִאים ַׁשְקָרִנים ֶׁשִּמְתָּפֲאִרים  ֶזה  ... ֵמֲחַמת  ְוִנְפָלאֹות  ְּגדֹולֹות 
ּוַמְטִעין ֶאת ָהעֹוָלם  ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי  ֶׁשֵהם  ְוֵיׁש  ָּכֵאּלּו.  ְוִנְפָלאֹות  ִּבְגדֹולֹות 
ְּכִאּלּו ֵאין ׁשּום ָּדָבר ִנְמָנע ֵמֶהם ְוַהּכֹל ְּבָיָדם. ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשֵּיׁש ַצִּדיִקים 
ֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֶּבֱאֶמת ֶזה ַהּכַֹח, ַעל־ֵּכן ֵהם ִמְתַּדִּמין ֲאֵליֶהם ְּכקֹוף 

ִּבְפֵני ָאָדם, ְוֵהם ִנְקָרִאים ‘ְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר’! 
)ליקוטי עצות, צדיק קא(

ְוָצִריְך ְלַבֵּקׁש ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ְלַמְנִהיג ֲאִמִּתי, ְּכֵדי
ֶׁשִּיְזֶּכה ֶלֱאמּוָנה ֲאִמִּתית ִּבְׁשֵלמּות. ִּכי ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבין ַחס ְוָׁשלֹום ְלַמְנִהיג 
ַמְנִהיג ֶׁשל  ִּכי  ָּכְזִּבּיֹות.  ֶלֱאמּונֹות  ְוָׁשלֹום  ָּבִאין ַחס  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשל ֶׁשֶקר, 
ֶׁשֶקר הּוא ְּבִחיַנת ְנִביא ַהֶּׁשֶקר, ְּבִחיַנת “רּוַח ֶׁשֶקר”, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַאְּדַרָּבא, 

לט. כמסופר בארוכה בספרים הנ”ל, ואין כאן המקום להאריך בהעתקתם.
מ. על ההתייחסות הנכונה לתופעת ה'נבואה' של שקר )וממילא גם ל'נבואות' וגילויים של בני ימינו, שאינם תואמים עם פשטות גדרי התורה( נתייחס בנפרד אי"ה.

מא. וראה מש”כ בספר 'יושר דברי אמת' )אות מד(: "ובאמת שמעתי מזקן אחד ישיש, תוארו כמלאך אלהים, תלמיד מובהק של הבעש"ט, ושמו ר' דוד ממיקאליוב, ששבת עמי בהיותי
אצל מחותני בק"ק טשארני אוסטרא, שאמר שבדורות הללו מתגברת מאד הקליפה של הגבהות, כמו שאמרו בגמרא )סוטה מ"ט ע"ב( בעקבות משיחא חוצפא יסגא, והטעם מחמת 
שהם דורות שפלים והם רחוקים מן השורש, כמו עקביים שהן רחוקים מן הראש, לזאת מתגבר הגבהות עליהם מאד. כי זהו סימן: כל מה שאדם שפל במעלה יותר, הוא יותר מתגדל, 

כמו ששגור בפי העולם זה, כי הגבהות בא מהעדר הבנה והבושה לפני השי"ת שממלא כל עלמין, וכל מי שמרוחק ממנו יותר על ידי עבירות ופשעים, הוא עז פנים יותר וגבה לב".
מב. על אודות ראשי הישיבות, ראה מש"כ רבי חיים ויטאל, בהקדמתו לספר 'עץ חיים': "בזמננו זה בעוונותינו הרבים התורה נעשית קרדום לחתוך בה אצל קצת בעלי תורה, אשר עסקם

בתורה על מנת לקבל פרס ְוַהְסָּפקֹות יתירות, וגם להיותם מכלל 'ראשי ישיבות' ודייני סנהדראות, להיות שמם וריחם נודף בכל הארץ, ודומים במעשיהם לאנשי 
דור הפלגה הבונים מגדל וראשו בשמים, ועיקר סבת מעשיהם היא מה שכתוב אחר כך "ונעשה לנו שם". ככתוב בספר הזוהר בפרשת בראשית 

דף כ"ה ע"ב, וזה לשונו על פסוק "אלה תולדות השמים והארץ", שחמשה מינים יש בערב רב ומן הג' מינים מהם הוא הנקרא 'כת 
גיבורים', "דעלייהו אתמר המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם, ואינון מסטרא דאלין דאתמר בהון הבה נבנה לנו 

עיר ומגדל וגו' ונעשה לנו שם בבנין בתי כנסיות ובתי מדרשות ושוויין בהון ספר תורה ועטרה על רישיה, 
ולא לשמה אלא למעבד לון" וכו'. והנה, על הכת הזאת אמרו בגמרא "כל העוסק בתורה שלא לשמה 

נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העולם". ואמנם, האנשים האלה מראים תימה וענוה 
באמרם כי כל עסקם בתורה הוא לשמה, והנה החכם הגדול התנא רבי מאיר ע"ה העיד עליהם שלא 

כך הוא, באומרו לשון כללות: "כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו' ומגלים לו 
רזי תורה ונעשה כנהר שאינו פוסק והולך וכמעין המתגבר" מאליו, בלתי ִהְצָטְרכֹו לטרוח 

ולעיין בה ולהוציא טיפין טיפין של מימי התורה מן הסלע. הנה זה יורה שאינו עוסק 
בתורה לשמה כהלכתה. ומי זה האיש אשר לא יזלו עיניו דמעות בראותו המשנה 

הזאת ורואה חסרונו ופחיתותו" )עץ חיים, הקדמת מוהרח"ו(.
כאן יש לציין, כי ברור שהדברים נאמרים לגבי מצב הדור הכללי, ומתוך השוואה 
לשלימות העילאית הנדרשת, אך בוודאי ישנם בכל דור ודור אנשי אמת הנושאים 
בפרוטרוט  יתבארו  שהדברים  וכפי  ולתוארם,  לשמם  וראויים  קודש  משרות 

במאמרים הבאים אי"ה. 

ִנְתַקְלֵקל ַהְמַדֶּמה ּוָבִאים ֶלֱאמּונֹות ָּכְזִּבּיֹות. ִּכי ִעָּקר ִּתּקּון ָהֱאמּוָנה ִהיא 
ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה ֶׁשֵּיׁש ְלַהַּמְנִהיג ָהֲאִמִּתי, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתָּבֵרר 

ַהְמַדֶּמה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּתֵּקן ָהֱאמּוָנה.
)שם(

וכפי שמתחנן מוהרנ”ת בתפילתו:

‘ְנִביֵאי  ִנְקָרִאים  ֶׁשֵהם  ֶׁשֶקר  ֶׁשל  ִמַּמְנִהיִגים  ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַתִּציֵלנּו 
ַהֶּׁשֶקר’, ְוֹלא ְיַבְלְּבלּו ֶאת ַּדְעֵּתנּו ְּכָלל.

)ליקוטי תפילות ח”ב, ח(

פני הדור כפני הכלב
הרי שבאחרית  ישראל ממנהיגי שקר,  עם  הדורות סבל  כל  אם במשך 
הימים גברה מכה זו בכפלי כפליים, וכפי שניבאו חכמינו על דורות עקבתא 

דמשיחא:

ְּבִעְקבֹות ְמִׁשיָחא חּוְצָּפא ִיְסֶגא ... ְּפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב! 
)סוטה פרק ט משנה טו(

ְוכֹוִפין  ַהּדֹור,  ְמֻפְרְסֵמי  ֵּכן  ַּגם  ְוֵהם  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא  ֶׁשל  רֹוִעים  ֵיׁש  ִּכי 
ֲאָנִׁשים ִלְתחֹות ִׁשְעּבּוַדְיהּו, ְוִעַּקר ַמְלכּוָתם הּוא ַעל ְיֵדי ַעּזּות, ִּכי ‘ַעּזּות 
ַמְלכּוָתא ְּבָלא ָּתָגא’, ְוֵהם ִּכְכָלִבים ְּבַעּזּוָתם, ִּבְבִחיַנת “ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש 

ֵהָּמה רֹוִעים”, ְוֵהן ‘ְּפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב’.
)ליקוטי מוהר”ן, כב(

מלכותם  כח  כל  רבינו;  אומר   – עזות"  ידי  על  הוא  מלכותם  "עיקר 
והשפעתם, מבוססת על 'חוצפתם'... 

וכדבריו הנוקבים של רבי אלחנן ווסרמן הי"ד:

”ְּבִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא ֻחְצָּפה ַיְסֵגי” – זֹאת אֹוֶמֶרת: ִּתְתַרֶּבה ַהֻחְצָּפה. עֹוד 
מּוָבן ֶאָחד ַלִּמָּלה ‘ַיְסֵגי’, ְּדַהְינּו ‘ְּגֻדָּלה’. ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּדְרׁשּו ְלָפִנים ֶׁשִּיְהיּו 
ְל”ָגדֹול”,  ֻיְכַּתר  ִּדְמִׁשיָחא  ְּבִעְקְבָתא  ּוְבָחְכָמה.  ְּבִיְרָאה  ְּבתֹוָרה,  ְמֻחָּנִנים 
ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמַּדת ֻחְצָּפה ְלַמַּדי, ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ָּכל ִמי ֶׁשֻחְצָּפתֹו ְּגדֹוָלה 
ְּביֹוֵתר, ְיֵהא ַּגם ַּבר-ַסְמָכא ָּגדֹול ְּביֹוֵתר. רֹוִאים ָאנּו ִּכי ְּתַנאי ֻמְקָּדם ִלְהיֹות 

ַמְנִהיג ַּבִמְפָלָגה, ִהיא ַהֻחְצָּפה ְוָהַעּזּות!
)קונטרס ‘עקבתא דמשיחא’, אות ידמא(

• • •
באחרית הימים יהיו זייפנים רבים, "מראין עצמם שהם עובדים להקב"ה 
ואינם עובדים"... והדור יהיה יתום; לא ראשי ישיבותמב, לא רועים נאמנים, 

ולא חסידים... 
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וכלשון ה'מדרש תלפיות':

ּוַמְרִאין  ְּבַדְעָּתם,  ְוכֹוְפִרים  ְמָלִכים  ְלַהֲעִמיד  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָעִתיד 
עֹוְבִדים,  ְוֵאיָנם  הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  עֹוְבִדים  ֶׁשֵהם  ָאָדם  ִלְבֵני  ַעְצָמן 
ָנִׂשיא  ְוֵאין  ֶמֶלְך  ֵאין  ְזַמן  ּוְבאֹותֹו   ... ַהְּבִרּיֹות  ָּכל  ּוְמַבְלְּבִלים  ּוַמְתִעים 
ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר “ִּכי ָיִמים ַרִּבים ֵיְׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאין ֶמֶלְך ְוֵאין ָׂשר 
רֹוִעים  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל,  ּוְגאֹון  ְיִׁשיבֹות  ָראֵׁשי  ְוֹלא  ַמֵּצָבה”,  ְוֵאין  ֶזַבח  ְוֵאין 

ֶנֱאָמִנים ְוֹלא ֲחִסיִדים ּוַבֲעֵלי ַהֵּׁשם.
)מדרש תלפיות, ענף אותות משיחמג( 

וההמון-עם יישארו כצאן אשר אין להם רועה. 

ֶהָהִרים  ַעל  ַהְּנפֹוִצים  ּוְממָֹרט,  ְך  ְמֻמּׁשָ ַעם  ַהּיֹום,  ְוֶאְביֹון ָּכמֹונּו  ָעִני  ַעם 
ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, צֹאן ִנָּדח ְוֵאין ְמַקֵּבץ.

)ליקוטי תפילות, יח(

ַוי ְלָדָרא ַּכד ַרְעָיין ָלא ִמְׁשַּתְּכִחין, ְוָעָנא ָסאָטן ְוַאְזִלין, ְוָלא ַיְדִעין ְלָאן ֲאַתר 
ַאְזֵלי, ָלא ִליִמיָנא ְוָלא ִלְׂשָמאָלא. 

)זוהר ח”ג דף ו ע”א(

ַוי ַלּדֹור ֶׁשִּיְהיּו ְיתֹוִמים ְּבִלי ָאב, ְּבִלי ָחָכם מֹוֶרה, ְוֹלא ַּתְלִמיד הֹוֶגה. ְוָיִמים
ָיבֹואּו, ֶׁשָּכל ַהּדֹור ִיְהיּו ֲחצּוִפים ְוַעֵּזי ָפִנים, ְוִתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה, ְוֵאין ּדֹוֵרׁש 
ְוֵאין ְמַבֵּקׁש. ְוַהִּמְתעֹוֵרר ִלּבֹו ַּבּתֹוָרה, ִיְהֶיה ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִׁשים, ַוי ְלָדָרא 

ַההּוא ַּכד ֵייֵתי ַההּוא ָדָרא.
)זוהר חדש, פרשת בראשיתמד(

• • •
כמעט ולא יהיה גם מי שיקום ויילחם נגד אותם פורצים חצופים. ואם 
ומנהיגי  נביאי  קידמו  ה',  בית  בכרם  לחבל  שועלים  עלינו  בקום  בעבר, 
האמת את פניהם והשיבו מלחמה השערה, הרי שבדורותינו, אם לא די בכך 
שישנם "שועלים קטנים מחבלים כרמים", הרי שגם "כרמינו סמדר" ואין מי 

שיעמוד נגדם. 

כמו שקונן החתם סופר:

ַּבּדֹורֹות  ַּגם  ָהַרִּבים,  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ְוִהֵּנה 
ּוַבְיּתֹוִסים  ְצדֹוִקים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ָאז  ַאְך  ְׁשָמם,  ִיָּמֶחה  ְוָקָרִאים, 
ָהָיה ְּבֶכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוֵלי 
ְוַאְנֵׁשי  ַצִּדיִקים  ִיְׂשָרֵאל 
ַהִּמְתַחְּזִקים ַמֲעֶׂשה 
ַעְכָׁשו  ֲאָבל  ֶנְגָּדם, 
ּו  נ י ֵת ֹו נ ֹו ֲע ַּב
ם י ִּב ַר ָה
ם י ִל ָע ּו ׁש
ם י ִּנ ַט ְק
ם י ִל ָפ ְׁש ּו
ְּכָרִמים,  ְמַחְּבִלים 
ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ּוְכָרֵמינּו 
ְסָמַדר ַרק  ָהַרִּבים 
ּבֹו  ְוֵאין 
ֲעָנִבים

מג. בשם ספר 'אבקת רוכל'.
אליעזר רבי  מדברי  מד. 

הגדול.
רבי הגאון  בשם  מה. 

ישראל סלנטר ז"ל.

ְּגדֹוִלים ַלֲעמֹוד ְּכֶנְגָּדם, ְוֵהם ְמַחְּבִלים ְוהֹוְלִכים ְורֹוב ַּדַּלת ָהָעם ִנְמָׁשִכים 
ַאֲחֵריֶהם ְּבֵאין מֹוֶחה. 

)דרשות חתם סופר, דרוש לז’ אב תק”ע(

ה’מנהיגים’ המוצהרים – לא די שלא יילחמו עם רוח הזמן, להעמיד הדת 
על תלה, אלא אדרבא, יהיו “כפני הכלב”; הם ינסו להתאים את עצמם לרוח 

הזמן, ולמצוא חן בעיני ההמון.

כפי שכתב רבי אלחנן ווסרמן הי”ד:

”ְּבדֹור ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ְּפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב” – ִמְנָהגֹו ֶׁשל ֶּכֶלב ְלִהְתַקֵּדם 
ְוָלרּוץ ִלְפֵני ַּבַעל ַהַּבִית. ִלְכאֹוָרה ִנְדֶמה ְּכִאּלּו ַהֶּכֶלב ִמְתַהֵּלְך לֹו ְּכַאּוַת 
ַנְפׁשֹו ְוָהָאדֹון ִנְגַרר ַאֲחָריו ּוְמַכֵּבד ֶאת ְרצֹון ַּכְלּבֹו. ָּכל זֹאת ִלְכאֹוָרה, ְוִהֵּנה 
ֶּבֱאֶמת יֹוְדִעים ָאנּו ִּכי ַנֲהפְֹך הּוא; ַּבַעל ַהַּבִית ֵיֵלְך ֶאל ֲאֶׁשר ִיְרֶצה ְוַהֶּכֶלב 
ִיְבַחר ַּבַעל ַהַּבִית ְּבִכּוּון ַאֵחר, ִמַּיד  ִאם ַרק  ִלְפֻקָּדתֹו.  ְוִנְׁשַמע  ְלָפָניו  ָרץ 

ַהֶּכֶלב ִמְסּתֹוֵבב ַאף הּוא ּוִמְתַקֵּדם ִלְפֵני ֲאדֹונֹו ַּבִּכּוּון ֶהָחָדׁש. 

ְּבָׁשִנים ְּכִתּקּוָנן, ֵעת ַהְיהּוִדים ִנְׁשְמעּו ְלהֹוָראֹות ַהּתֹוָרה, הֹורּו ְּפֵני ַהּדֹור 
ְּבִעְקְבָתא ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם.  ָצַעד  ְוַהּדֹור  ָלֶלֶכת  ְלָאן  ָקְבעּו  ַהֶּדֶרְך, ֵהם  ֶאת 

ִּדְמִׁשיָחא ְיֻמַּגר ִׁשְלטֹון ַהּתֹוָרה, ַהּדֹור ִיְבַחר ֶאת ַהֶּדֶרְך ִּכְראֹות ֵעיָניו, ּוְפֵני 
ַהּדֹור ָירּוצּו ְּבֶדֶרְך זֹו ִלְפֵני ֶהָהמֹון ְּכֶכֶלב ִלְפֵני ָאדֹון. 

)קונטרס ‘עקבתא דמשיחא’, אות יגמה(

כך שאם לא די שהצאן אין להם רועה, הרי הם מופקרים גם לשיניהם 
הטורפות של “דובים ואריות וחיות רעות רבים מאד”...

ְוַעָּתה ַעָּתה, ֲאדֹוֵנינּו מֹוֵרינּו ְוַרּבֹוֵתינּו, ֲאבֹוֵתינּו הֹוֵדינּו ִזיֵוינּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו, 
ִמי  ַעל  אֹוָתנּו,  ֲעַזְבֶּתם  ִמי  ַעל  ְּפִניֶתם,  ָאן  ְּפִניֶתם  ָאן  רֹאֵׁשנּו,  ֲעֶטֶרת 
ְנַטְׁשֶּתם ְמַעט ַהּצֹאן ַהֶּזה, ֵּבין ֻּדִּבים ַוֲאָריֹות ְוַחּיֹות ָרעֹות ַרִּבים ְמאֹד, ְוֵהיָכן
ִהיא ַהַהְׁשָאָרה ֶׁשִהְׁשַאְרֶּתם ַאֲחֵריֶכם ְלַהְנִהיג ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְמקֹוְמֶכם, ְּכמֹו
ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים ֶּבֱאֶמת, ִּכי ִנְׁשַאְרנּו ַּכּתֶֹרן ְּברֹאׁש ָהָהר ְוַכֵּנס ַעל ַהִּגְבָעה. 
ְוָלָּמה ִתְהֶיה ֲעַדת ה’ ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה. ַהַּמְזִּכיִרים ֶאת ה’ ַאל ֳּדִמי 
ָלֶכם. ַאל ַּתֲחִריׁשּו ְוַאל ִּתְׁשקֹטּו, ַעד ֲאֶׁשר ִיְׁשַלח ָלנּו מֹוִׁשיַע ָוַרב ּוַמְנִהיג 
ֶׁשָּבעֹוָלם,  ְּפָגִמים  ִמיֵני  ּוִמָּכל  ּוֵמֲחָטִאים,  ֵמֲעוֹונֹות  ְלַהִּציֵלנּו  ֲאִמִּתי, 

ִויָקְרבּונּו ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְוַלֲעבֹוָדתֹו ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה.
)ליקוטי תפילות ח”ב, ז(

מנהיגי הערב רב
ה"ערב רב" – הם יהיו "פני הדור" באחרית הימים.

ְּפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב - ְּכלֹוַמר ֶׁשִּיְהיּו ַעֵּזי ָּפִנים ... ּוַבּזַֹהר ִאיָתא ֶׁשַּמְנִהיֵגי 
ַהּדֹור ִיְהיּו ֵמֵעֶרב ַרב!

)עיון יעקב, סוטה מט ע”ב(

יהיו  הימים  שבאחרית  הקדוש,  בזוהר  רבות  פעמים  נזכר  שאכן  וכפי 
הערב רב “ראשין על ישראל”, והם יהיו ה”שאור שבעיסה” שיעכבו בעדנו 

מלעשות רצון ה’.

ֶׁשַּבִעָּסה",  ְׂשאֹור  ְמַעֵּכב  "ִמי  ִאְּתַמר  ֲעַלְייהּו  ְּבָגלּוָתא,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּכד 
ְוָהא אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין: ְּבִזְמָנא ְּדֵעֶרב ַרב ִאיּנּון ָראִׁשים ַעל ִיְׂשָרֵאל, 
ְּבִמְׁשְּפֵטי  ְוִייָעלּון  הּוא,  ְּבִריְך  ְּבקּוְדָׁשא  ׁשּוְלָטנּו  ַעְבִדין  ְּכִאיּלּו  ִּכְבָיכֹול 
ּכָֹכַבָּיא ּוַמָּזֵלי. ּוְבִגין ָּדא ַצְוִחין ְוָאְמִרין "ְיָי ֱאֹלֵקינּו ְּבָעלּונּו ֲאדֹוִנים זּוָלֶתָך”.
)זוהר ח”ג דף רלח ע”א(

ְּבָגלּוָתא  ִמְּנהֹון  ְּדִאְׁשָּתֲארּו  ּוֵמִאֵּלין   ... ַרב  ְּבֵעֶרב  ִאּנּון  ִמיִנין  ְוָחֵמׁש 
ָחָמס,  ְּכֵלי  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַקְּיִמין  ְוִאּנּון  ַסִגי.  ְּבִקּיּוָמא  ֵריִׁשין  ִאּנּון  ְרִביָעָאה 

ַוֲעַלְייהּו ִאְּתַמר “ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם”, ִאֵּלין ִאּנּון ֲעָמֵלִקים.
)זוהר ח”א דף כה ע”א(

היהודים האמתיים ‘ייבלעו’ בתוך הערב רב, ולא נודע כי באו אל קרבנה...

ַוי ְלִיְׂשָרֵאל ַּכד ִאְתַּבְלעּו ְּבֵעֶרב ַרב, ַּדֲעַלְייהּו ִאְּתַמר “ְוֹלא נֹוַדע ִּכי ָבאּו
ְמַמָּנן ָּכל  ְדָגלּוָתא  ְּבִזְמָנא  ַּבְּתִחָּלה”.  ַּכֲאֶׁשר  ַרע  ּוַמְרֵאיֶהן  ִקְרֶּבָנה,  ֶאל 
ָׁשלּו”, אֹוְיֶביָה ְלרֹאׁש ְּדאּוִמין ְּדָעְלָמא ְוֵעֶרב ַרב, ִאְּתַמר ְּבהֹון “ָהיּו ָצֶריָה
ֲעַלְייהּו ִאְּתַמר “ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַגָּנִבים ‘ָצֶריָה’ ַוַּדאי ִאינּון ֵעֶרב ַרב,

ֻּכּלֹו, אֹוֵהב ׁשַֹחד” ְוגֹו’.
)תיקוני זוהר דף נב ע”א(

שכן:

ַהַּמְנִהיִגים ֶׁשל ֶׁשֶקר ִמְתַּגְּבִרים ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשִּכְמַעט ִנְבַלע ַהּטֹוב ְוָהֱאֶמת,
ְוֹלא נֹוַדע ִּכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶּבָּנה. ּוְכמֹו ֶׁשִאיָתא ְּבִּתּקּוִנים ִּתּקּון כ' ַעל ָּפסּוק
ָרֵאל ַּכד ִאְתַּבַּלע ְּבֵעֶרב ַרב, ְּדָעַלְיהּו ִאְּתַמר ְוֹלא “ַוי ְלִיֹשְ ֶזה, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:
ְלרֹאׁש ֶריָה ַרע ַּכֲאֶׁשר ְוכּו’ ַעד ָהיּו ֹשָ ִקְרֶּבָּנה ּוַמְרֵאיֶהן ָבאּו ֶאל נֹוַדע ִּכי
ַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים ֻּכּלֹו אֹוֵהב ׁשַֹחד" ִאּנּון ֵעֶרב ַרב, ֲעֵליּה ִאְּתַמר ֹשָ
‘ַּגָּנִבים’, ִּכי ֵהם ְוַהַּמְנִהיִגים ֶׁשל ֶׁשֶקר ְּבֵׁשם  ֶׁשּקֹוֵרא ַהָּׂשִרים  ִנְמָצא  ְוכּו'. 
ֲעֵליֶהן, ַלֲעמֹד  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַעד  ַעם,  ַהֲהמֹון  ַּדַעת  ַהּגֹוְנִבים  ַהַּגָּנִבים  ִעַּקר 

ִּבְבִחיַנת “ְוֹלא נֹוַדע ִּכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶּבָּנה”.
)ליקוטי הלכות, גניבה ה, לג(

ו”בסוף גלותא”, יהיה הדור ריק מתורה ומלא בנחשים ועקרבים, רשעי
הערב רב...

ְוָדא ּבֹו.  ֵיׁש  ְוַעְקַרִּבים  ְנָחִׁשים  ֲאָבל  ּתֹוָרה,  ְּבָלא  ֵרק  ֵרק”,  ”ְוַהּבֹור 
ִּכְנָחִׁשים ָּגלּוָתא ְרִביָעָאה, ּדֹור ִּדְרָׁשִעים ָמֵלא ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים, ַרָּמִאים
ְוַעְקַרִּבים, ְּדַעְקִרין ִמֵּלי ְּדַרָּבָנן, ְוַדְייִנין ְלַׁשְקָרא, ָעַלְייהּו ִאְּתַמר “ָהיּו ָצֶריָה
ֵעֶרב ְלרֹאׁש”. “ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש” ְּדִיְׂשָרֵאל, ְּבִאֵּלין ַרִׁשיַעָּיא

ַרב, ְוָדא ְּבסֹוף ָּגלּוָתא.
)זוהר ח”ג דף רעט ע”א(

• • •
כשלעומתם, הצדיק האמת “וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא”, ייחשבו

מאוסים ככלבים מתים, בצער בדוחק וביגון.

וכפי שמתאר זאת ה’רעיא מהימנא’ בעצמו, בדברו על אחרית הימים:

ֵּביַנְייהּו, ְּדָּסַרח  ֵמת  ְּכֶּכֶלב  ַרִׁשיֲעָייא,  ַרב  ֵעֶרב  ֵּבין  ְּבֵעיַנְייהּו  ָחִׁשיב  ַוֲאִני 
ְּדָחְכַמת סֹוְפִרים ִּתְסַרח ֵּביַנְייהּו, ְּבָכל ַקְרָּתא ְוַקְרָּתא, ּוְבָכל ֲאָתר ְּדִיְׂשָרֵאל
ְמפּוָזִרין ֵּביַנְייהּו ֵּבין ַמְלְּכָוון. וְִאְתַהְּדרּו ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב ַרְעָיין ַעל ִיְׂשָרֵאל,
ְּדִאְּתַמר ְּבהּו “ְוַאֵּתן ּצֹאִני ּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ָעאָנא ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא,

ַאֶּתם”, ְוֵלית לֹון ְיכֹוֶלת ְלֶמְעַּבד ִטיבּו ִעם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.

ּוַמֲחִריִמין ְיחֹוָננּו,  ְוֹלא  ָלִעיר  ֵמִעיר  ְמסֹוְבִבים  ֵחְטא  ְוִיְרֵאי  ַחִיל  ְוַאְנֵׁשי 
ְוָלא ַיֲהִבין לֹון ְּבַאְתִרין ַסִּגיִאין ֶאָּלא ָּדָבר ָקצּוב, ְּדָלא ֵעֶרב ַרב ֵּביַנְייהּו.
ְיֵהא ְּתקּוָמה ִלְנִפילּו ִּדְלהֹון, ַוֲאִפילּו ַחֵּיי ָׁשָעה. ְוָכל ֲחָכִמים ְוַאְנֵׁשי ַחִיל
ְוִיְרֵאי ֵחְטא ְּבַצֲעָרא ְּבדּוֲחָקא ְּבַיגֹוָנא, ֲחִׁשיִבין ִּכְכָלִבים. “ָּבִנים ַהְמסּוָלִאים
ַּבָּפז ֵאיָכה ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות”, ְּדָלא ַאְׁשָּכחּו ַאְכַסְנָיא

ֵּביַנְייהּו.

ְוִאיּנּון ֵעֶרב ַרב, ִאיּנּון ֲעִתיִרין, ְּבַׁשְלָוה, ְּבֶחְדָווא, ְּבָלא ַצֲעָרא, ְּבָלא ְיגֹוָנא
ַּגְזָלִנין ָמאֵרי ׁשֹוַחד, ְּדִאיּנּון ַּדָּייִנין ֵריֵׁשי ַעָּמא. “ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ְּכָלל,

ָחָמס ִמְּפֵניֶהם”, ֲעַלְייהּו ִאְּתַמר “ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש”.
)זוהר ח”ג דף קכב ע”א(

"רשעים בחושך ידמו"
גם אחר שזכינו באחרית הימים, לראות בהופעת האור הנשגב

אֹור ָחָדׁש, אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש, ֲאֶׁשר ָעָליו
ִּכי הֹוִריד אֹורֹות ִמְבֶטָחה",  ַוּיֹוֶרד עֹוז  ָחָכם  ָעָלה  ִּגּבֹוִרים  "ִעיר  ֶנֱאַמר 
ְּגדֹוִלים ֲאֶׁשר ִנְצְּפנּו ִליִחיֵדי ְסגּוָלה ּוֵבַאָרם ְלָכל ּדֹוְרֵׁשי ה' ּוְמַבְקֵׁשי ּתֹוָרה.

מו. אוצר החיים, מצות שילוח הקן.

ּוְבָיָמיו, ְוַאֲחָריו ִּביֵמי ַּתְלִמיָדיו, ִנְבְקעּו ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה ַוֲאֻרּבֹות ַהְּתבּוָנה
ִנְפָּתחּו, ְוִנְפַּתח ַׁשַער ַהְּתׁשּוָבה ְלָכל ּדֹוְפֵקי ִּבְתׁשּוָבה.

לא נח הבעל דבר ולא שקט

ֲאָבל ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ֱאֹלִקים, ְוִהְתָּגָרה ַהַּבַעל ָּדָבר
ּוְבִקְנָאתֹו ָעָלה ְוִהְסִטין ְוֵהִביא ַמְחֹלֶקת ַהִּמְתַנְּגִדים ָּבעֹוָלם, ַוֵּיָחצּו ָהָעם
ְוַגם ֵּבין ֲחִסיִדים ִקְלֵקל ִּבְדָרִכים ּו’ִמְתַנְּגִדים’.  ‘ִמְתַחְּסִדים’  ִלְׁשֵּתי ִּכּתֹות 
ַּדִּקים ְורּוָחִנִּיים, ְּבַהֲעִמידֹו ‘ְמֻפְרָסִמים ֶׁשל ֶׁשֶקר’ ָּבעֹוָלם. ַּגם ֵּבין ַהֲחִסידּות

ֵהִביא ְדָרִכים ֶׁשל ֶהֶבל ּוְמַדֶּמה, ְוַהּכֹל ְּכֵדי ְלַקְלֵקל ַהִּתּקּוֵני עֹוָלם.
)שארית יצחק, תפילה על תיקוני ר”ה(

וכפי שניבא כבר הבעל שם טוב עצמו, שיקומו אדמו"רים "כארבה לרוב,
והם הם יעכבו את הגאולה"...

וכעדותו של הרה"ק מקאמארנא:

ָׁשַמְעִּתי ִמּמֹוִרי ְוָחִמי ֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד ֻמְבָהק ֵמַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַהַּצִּדיק מוה”ר
ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמְזָלאְטׁשֹוב, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָנַסע ָמָרן ֱאלֹוִקי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים
ֶאל ְוָהַלְך  ַהֶּדֶרְך,  ַעל  ֵׁשם טֹוב  ַּבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַרֵּבנּו  ַהָּיִמים  ִׁשְבַעת  אֹור 
ַהַּיַער ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה, ְוָראּו ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשַּמֶּכה רֹאׁשֹו ְמאֹד ָּבִאיָלן ְוצֹוֵעק
ֶּפה ְוָׁשֲאלּו  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ְוֵהָּמה  ַרָּבה,  ּוְבִכָּיה  ְמֻׁשּנֹות  ְצָעקֹות  ּובֹוֶכה 
ַהּדֹורֹות ַעל  ָקְדׁשֹו  ְּברּוַח ֶׁשָּצָפה  ְוֵהִׁשיב, ֶזה?  ַמה  ְוַעל  ֶזה  ַמה  ָקדֹוׁש: 
ֵהם ְוֵהם  ָלרֹוב,  ָּכַאְרֶּבה  ‘ֶרִּבִּיים’  ֶׁשִּיְהיּו  ְוָרָאה  ְלָמִׁשיַח,  ְסמּוִכים  ֶׁשִּיְהיּו 

ְיַעְּכבּו ֶאת ַהְּגאּוָלה.
)חומש ‘היכל הברכה’, פרשת כי תצאמו(

ִיְהֶיה ֶׁשָאַמר ֶׁשּקֶֹדם ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ְואֹוְמִרים ְּבֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזי”ַע
ִיָּכְרכּו ֶׁשֹּלא  ַהְּתִמיִמים  ְוַעל  ְוַאְדמֹוִרי”ם ֶׁשִּיְהיּו ְרָׁשִעים ְּגמּוִרים, ַרָּבִנים 
לֹום “ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹות ַאֲחֵריֶהם ַחס ְוָׁשלֹום ִהְתַּפֵּלל ָדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
ׁשֹוִטים ָּבעֹוָלם  ִיְתַרּבּו  ְוַגם  ַלֵּמִבין.  ְוַדי  ַיִּציֵלם”  ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ֲחִסיָדיו 

ְוַׁשְקָרִנים ֶׁשְּיַסְּיעּו ָלֶהם ַהְרֵּבה ְמאֹד.
)אשרי האיש, להריא”ז מרגליות, דף מט(

וכפי שסיפר הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זיע"א:

ָהַעּמּוד, ִלְפֵני  קֶֹדׁש ְּבַׁשָּבת טֹוב[ ֵׁשם ]ַהַּבַעל  ִהְתַּפֵּלל  ַאַחת  ַּפַעם 
ַלָּפסּוק “ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם” ָאַמר ַּכָּמה ּוְכֶׁשִהִּגיַע
ְּפָעִמים ִּבְבִכָּיה ְּגדֹוָלה, ַאַחר ַהְּתִפָּלה ָׁשֲאלּו אֹותֹו ַהַּתְלִמיִדים ַמה ָהָיה
ָרָאה ָקְדׁשֹו ֲאֶׁשר ְּבֶפה ַּבְּבִכָּיה ּוְבָכְפלֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים ַהָּפסּוק? ְוָעָנה ַּכּוָָנתֹו
ְּבֵעיָנא ְּפִקיָחא ֶׁשּקֶֹדם ִּביַאת ַהּגֹוֵאל ִיְהיּו ְמֻפְרָסֵמי ַהּדֹור, ְוִיָּמֵצא ֵּביֵניֶהם
ְמֻפְרָסִמים ֶׁשִּיְהיּו ְרָׁשִעים ְּגמּוִרים, ְוַעל ֶזה ָּבָכה “ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו

ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם”.
)ארץ החיים, חלק א, פרק ב(

מי שממנה את אותם אדמו”רים הוא הס”מ עצמו, הרוכב עליהם. שכן:

ְּכמֹו ְּכֶׁשַהס”מ ּגֹוֵבר ָּבעֹוָלם, הּוא עֹוֶׂשה ָראִׁשים ִמִּצּדֹו ְוהּוא רֹוֵכב ֲעֵליֶהם,
ְּבִעיר ִליָּפא ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַנְפָּתִלי ֶאל ַהַּצִּדיק ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר מֹוִרי ַהָּקדֹוׁש
ִיְהֶיה ָראִׁשים ֶׁשַהֶּכֶלב ַהס”מ ִיְהֶיה ָראֶווע: ַדע ְיִדיִדי ֶׁשּקֶֹדם ִּביַאת ָמִׁשיַח

רֹוֵכב ֲעֵליֶהם, ְוֹלא ִיְהיּו ִנָּכִרים.
)זוהר חי, פרשת ויחי, דף תכו ע"א(

הוא זה שמכתיר אותם, והוא זה שמכניס חשק בלב החסידים לנסוע אליו
בתשוקה גדולה...

ֶׁשַהס”מ ּוֶמְרָּכָבה ֶׁשּלֹו יֹוֵרד ְּבַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ‘ַרִּבי’ ִמֶּׁשּלֹו, ּוְמעֹוֵרר ְּבֵני ָאָדם
ֶׁשִּיְּסעּו לֹו ִּבְתׁשּוָקה ְּגדֹוָלה, ָּכל ֶזה ְלַהְטעֹות. ּוְזִעיִרין ִאינּון ַצִּדיַקָּיא ָראֵׁשי

ַהּדֹור ַצִּדיִקים ְקדֹוִׁשים ִמִּסְטָרא ִּדְקֻדָּׁשה.
)זוהר חי, חלק ד, דף מז ע"א(

ֵהָּמה ֶׁשַּבּדֹור, ָּבִּתים ְוַהַּבֲעֵלי ְוַהֲחִסיִדים ֶׁשָהַרָּבִנים  ַּבֲעִליל  ַּכִּנְרֶאה 
ְוָכל ַהִּצּבּור,  ַעל  ִלְׂשרֹור  ְורֹוִצים  ֵמֵעֶרב-ַרב, ֻרָּבן  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
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וכלשון ה'מדרש תלפיות':

ּוַמְרִאין ְּבַדְעָּתם,  ְוכֹוְפִרים  ְמָלִכים  ְלַהֲעִמיד  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָעִתיד 
עֹוְבִדים, ְוֵאיָנם  הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  עֹוְבִדים  ֶׁשֵהם  ָאָדם  ִלְבֵני  ַעְצָמן 
ָנִׂשיא ְוֵאין  ֶמֶלְך  ֵאין  ְזַמן  ּוְבאֹותֹו   ... ַהְּבִרּיֹות  ָּכל  ּוְמַבְלְּבִלים  ּוַמְתִעים 
ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר “ִּכי ָיִמים ַרִּבים ֵיְׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאין ֶמֶלְך ְוֵאין ָׂשר
רֹוִעים ֹלא  ִיְׂשָרֵאל,  ּוְגאֹון  ְיִׁשיבֹות  ָראֵׁשי  ְוֹלא  ַמֵּצָבה”,  ְוֵאין  ֶזַבח  ְוֵאין 

ֶנֱאָמִנים ְוֹלא ֲחִסיִדים ּוַבֲעֵלי ַהֵּׁשם.
)מדרש תלפיות, ענף אותות משיחמג( 

וההמון-עם יישארו כצאן אשר אין להם רועה.

ֶהָהִרים ַעל  ַהְּנפֹוִצים  ּוְממָֹרט, ְך ְמֻמּׁשָ ַעם ַהּיֹום, ְוֶאְביֹון ָּכמֹונּו  ָעִני  ַעם 
ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, צֹאן ִנָּדח ְוֵאין ְמַקֵּבץ.

)ליקוטי תפילות, יח(

ַוי ְלָדָרא ַּכד ַרְעָיין ָלא ִמְׁשַּתְּכִחין, ְוָעָנא ָסאָטן ְוַאְזִלין, ְוָלא ַיְדִעין ְלָאן ֲאַתר
ַאְזֵלי, ָלא ִליִמיָנא ְוָלא ִלְׂשָמאָלא.

)זוהר ח”ג דף ו ע”א(

ַוי ַלּדֹור ֶׁשִּיְהיּו ְיתֹוִמים ְּבִלי ָאב, ְּבִלי ָחָכם מֹוֶרה, ְוֹלא ַּתְלִמיד הֹוֶגה. ְוָיִמים
ְוִתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה, ְוֵאין ּדֹוֵרׁש ָיבֹואּו, ֶׁשָּכל ַהּדֹור ִיְהיּו ֲחצּוִפים ְוַעֵּזי ָפִנים,
ְוֵאין ְמַבֵּקׁש. ְוַהִּמְתעֹוֵרר ִלּבֹו ַּבּתֹוָרה, ִיְהֶיה ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִׁשים, ַוי ְלָדָרא

ַההּוא ַּכד ֵייֵתי ַההּוא ָדָרא.
)זוהר חדש, פרשת בראשיתמד(

• • •
כמעט ולא יהיה גם מי שיקום ויילחם נגד אותם פורצים חצופים. ואם
ומנהיגי נביאי  קידמו  ה',  בית  בכרם  לחבל  שועלים  עלינו  בקום  בעבר, 
האמת את פניהם והשיבו מלחמה השערה, הרי שבדורותינו, אם לא די בכך
שישנם "שועלים קטנים מחבלים כרמים", הרי שגם "כרמינו סמדר" ואין מי

שיעמוד נגדם.

כמו שקונן החתם סופר:

ַּבּדֹורֹות ַּגם  ָהַרִּבים,  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ְוִהֵּנה 
ּוַבְיּתֹוִסים ְצדֹוִקים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ָאז ַאְך  ְׁשָמם,  ִיָּמֶחה  ְוָקָרִאים, 
ָהָיה ְּבֶכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוֵלי
ְוַאְנֵׁשי ַצִּדיִקים  ִיְׂשָרֵאל 
ַהִּמְתַחְּזִקים ַמֲעֶׂשה
ַעְכָׁשו ֲאָבל  ֶנְגָּדם, 
ּו נ י ֵת ֹו נ ֹו ֲע ַּב
ם י ִּב ַר ָה
ם י ִל ָע ּו ׁש
ם י ִּנ ַט ְק
ם י ִל ָפ ְׁש ּו
ְּכָרִמים, ְמַחְּבִלים 
ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ּוְכָרֵמינּו 
ְסָמַדר ַרק ָהַרִּבים
ּבֹו ְוֵאין 
ֲעָנִבים

מג. בשם ספר 'אבקת רוכל'.
אליעזר רבי  מדברי מד. 

הגדול.
רבי הגאון  בשם מה. 

ישראל סלנטר ז"ל.

ְוֵהם ְמַחְּבִלים ְוהֹוְלִכים ְורֹוב ַּדַּלת ָהָעם ִנְמָׁשִכים ְּגדֹוִלים ַלֲעמֹוד ְּכֶנְגָּדם,
ַאֲחֵריֶהם ְּבֵאין מֹוֶחה.

)דרשות חתם סופר, דרוש לז’ אב תק”ע(

ה’מנהיגים’ המוצהרים – לא די שלא יילחמו עם רוח הזמן, להעמיד הדת
על תלה, אלא אדרבא, יהיו “כפני הכלב”; הם ינסו להתאים את עצמם לרוח

הזמן, ולמצוא חן בעיני ההמון.

כפי שכתב רבי אלחנן ווסרמן הי”ד:

ְלִהְתַקֵּדם ֶּכֶלב ִמְנָהגֹו ֶׁשל – ”ְּבדֹור ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא ְּפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב”
לֹו ְּכַאּוַת ִלְכאֹוָרה ִנְדֶמה ְּכִאּלּו ַהֶּכֶלב ִמְתַהֵּלְך ַּבַעל ַהַּבִית. ִלְפֵני ְוָלרּוץ
ַנְפׁשֹו ְוָהָאדֹון ִנְגַרר ַאֲחָריו ּוְמַכֵּבד ֶאת ְרצֹון ַּכְלּבֹו. ָּכל זֹאת ִלְכאֹוָרה, ְוִהֵּנה
ֶּבֱאֶמת יֹוְדִעים ָאנּו ִּכי ַנֲהפְֹך הּוא; ַּבַעל ַהַּבִית ֵיֵלְך ֶאל ֲאֶׁשר ִיְרֶצה ְוַהֶּכֶלב
ִיְבַחר ַּבַעל ַהַּבִית ְּבִכּוּון ַאֵחר, ִמַּיד ִאם ַרק  ִלְפֻקָּדתֹו.  ְוִנְׁשַמע  ְלָפָניו  ָרץ 

ַהֶּכֶלב ִמְסּתֹוֵבב ַאף הּוא ּוִמְתַקֵּדם ִלְפֵני ֲאדֹונֹו ַּבִּכּוּון ֶהָחָדׁש.

ְּבָׁשִנים ְּכִתּקּוָנן, ֵעת ַהְיהּוִדים ִנְׁשְמעּו ְלהֹוָראֹות ַהּתֹוָרה, הֹורּו ְּפֵני ַהּדֹור
ְּבִעְקְבָתא ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם. ָצַעד  ְוַהּדֹור  ָלֶלֶכת  ְלָאן  ָקְבעּו  ַהֶּדֶרְך, ֵהם  ֶאת 
ִּדְמִׁשיָחא ְיֻמַּגר ִׁשְלטֹון ַהּתֹוָרה, ַהּדֹור ִיְבַחר ֶאת ַהֶּדֶרְך ִּכְראֹות ֵעיָניו, ּוְפֵני

ַהּדֹור ָירּוצּו ְּבֶדֶרְך זֹו ִלְפֵני ֶהָהמֹון ְּכֶכֶלב ִלְפֵני ָאדֹון.
)קונטרס ‘עקבתא דמשיחא’, אות יגמה(

כך שאם לא די שהצאן אין להם רועה, הרי הם מופקרים גם לשיניהם
הטורפות של “דובים ואריות וחיות רעות רבים מאד”...

ְוַעָּתה ַעָּתה, ֲאדֹוֵנינּו מֹוֵרינּו ְוַרּבֹוֵתינּו, ֲאבֹוֵתינּו הֹוֵדינּו ִזיֵוינּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו,
ִמי ַעל אֹוָתנּו,  ֲעַזְבֶּתם  ִמי  ַעל  ְּפִניֶתם,  ָאן  ְּפִניֶתם  ָאן  רֹאֵׁשנּו,  ֲעֶטֶרת 
ְנַטְׁשֶּתם ְמַעט ַהּצֹאן ַהֶּזה, ֵּבין ֻּדִּבים ַוֲאָריֹות ְוַחּיֹות ָרעֹות ַרִּבים ְמאֹד, ְוֵהיָכן
ְּכמֹו ִּבְמקֹוְמֶכם, ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַהְנִהיג ַאֲחֵריֶכם ֶׁשִהְׁשַאְרֶּתם ַהַהְׁשָאָרה ִהיא
ְּברֹאׁש ָהָהר ְוַכֵּנס ַעל ַהִּגְבָעה. ִנְׁשַאְרנּו ַּכּתֶֹרן ֶּבֱאֶמת, ִּכי רֹוִצים ֶׁשַאֶּתם
ְוָלָּמה ִתְהֶיה ֲעַדת ה’ ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה. ַהַּמְזִּכיִרים ֶאת ה’ ַאל ֳּדִמי
ָוַרב ּוַמְנִהיג ָלֶכם. ַאל ַּתֲחִריׁשּו ְוַאל ִּתְׁשקֹטּו, ַעד ֲאֶׁשר ִיְׁשַלח ָלנּו מֹוִׁשיַע
ֶׁשָּבעֹוָלם, ְּפָגִמים  ִמיֵני  ּוִמָּכל  ּוֵמֲחָטִאים,  ֵמֲעוֹונֹות  ְלַהִּציֵלנּו  ֲאִמִּתי, 

ִויָקְרבּונּו ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְוַלֲעבֹוָדתֹו ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה.
)ליקוטי תפילות ח”ב, ז(

מנהיגי הערב רב
ה"ערב רב" – הם יהיו "פני הדור" באחרית הימים.

ּוַבּזַֹהר ִאיָתא ֶׁשַּמְנִהיֵגי  ... ָּפִנים ַעֵּזי ְּכלֹוַמר ֶׁשִּיְהיּו - ַהֶּכֶלב ִּכְפֵני ַהּדֹור ְּפֵני
ַהּדֹור ִיְהיּו ֵמֵעֶרב ַרב!

)עיון יעקב, סוטה מט ע”ב(

יהיו הימים  שבאחרית  הקדוש,  בזוהר  רבות  פעמים  נזכר  שאכן  וכפי 
הערב רב “ראשין על ישראל”, והם יהיו ה”שאור שבעיסה” שיעכבו בעדנו

מלעשות רצון ה’.

ֶׁשַּבִעָּסה", ְׂשאֹור  ְמַעֵּכב  "ִמי  ִאְּתַמר  ֲעַלְייהּו  ְּבָגלּוָתא,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּכד 
ָמאֵרי ַמְתִניִתין: ְּבִזְמָנא ְּדֵעֶרב ַרב ִאיּנּון ָראִׁשים ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוָהא אֹוְקמּוָה
ְּבִמְׁשְּפֵטי ְוִייָעלּון  הּוא,  ְּבִריְך  ְּבקּוְדָׁשא  ׁשּוְלָטנּו  ַעְבִדין  ְּכִאיּלּו  ִּכְבָיכֹול 
ֱאֹלֵקינּו ְּבָעלּונּו ֲאדֹוִנים זּוָלֶתָך”. ּכָֹכַבָּיא ּוַמָּזֵלי. ּוְבִגין ָּדא ַצְוִחין ְוָאְמִרין "ְיָי
)זוהר ח”ג דף רלח ע”א(

ְּבָגלּוָתא ִמְּנהֹון  ְּדִאְׁשָּתֲארּו  ּוֵמִאֵּלין   ... ַרב ְּבֵעֶרב ִאּנּון ִמיִנין  ְוָחֵמׁש 
ָחָמס, ְּכֵלי ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַקְּיִמין  ְוִאּנּון ַסִגי.  ְּבִקּיּוָמא  ֵריִׁשין  ִאּנּון  ְרִביָעָאה 
ַוֲעַלְייהּו ִאְּתַמר “ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם”, ִאֵּלין ִאּנּון ֲעָמֵלִקים.

)זוהר ח”א דף כה ע”א(

היהודים האמתיים ‘ייבלעו’ בתוך הערב רב, ולא נודע כי באו אל קרבנה... 

ַוי ְלִיְׂשָרֵאל ַּכד ִאְתַּבְלעּו ְּבֵעֶרב ַרב, ַּדֲעַלְייהּו ִאְּתַמר “ְוֹלא נֹוַדע ִּכי ָבאּו 
ְמַמָּנן  ָּכל  ְדָגלּוָתא  ְּבִזְמָנא  ַּבְּתִחָּלה”.  ַּכֲאֶׁשר  ַרע  ּוַמְרֵאיֶהן  ִקְרֶּבָנה,  ֶאל 
ְּדאּוִמין ְּדָעְלָמא ְוֵעֶרב ַרב, ִאְּתַמר ְּבהֹון “ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש אֹוְיֶביָה ָׁשלּו”, 
‘ָצֶריָה’ ַוַּדאי ִאינּון ֵעֶרב ַרב, ֲעַלְייהּו ִאְּתַמר “ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַגָּנִבים

ֻּכּלֹו, אֹוֵהב ׁשַֹחד” ְוגֹו’.
)תיקוני זוהר דף נב ע”א(

שכן:

ַהַּמְנִהיִגים ֶׁשל ֶׁשֶקר ִמְתַּגְּבִרים ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשִּכְמַעט ִנְבַלע ַהּטֹוב ְוָהֱאֶמת, 
ְוֹלא נֹוַדע ִּכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶּבָּנה. ּוְכמֹו ֶׁשִאיָתא ְּבִּתּקּוִנים ִּתּקּון כ' ַעל ָּפסּוק 
ָרֵאל ַּכד ִאְתַּבַּלע ְּבֵעֶרב ַרב, ְּדָעַלְיהּו ִאְּתַמר ְוֹלא  ֶזה, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: “ַוי ְלִיֹשְ
ֶריָה ְלרֹאׁש  נֹוַדע ִּכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶּבָּנה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ַּכֲאֶׁשר ְוכּו’ ַעד ָהיּו ֹשָ
ַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים ֻּכּלֹו אֹוֵהב ׁשַֹחד"  ִאּנּון ֵעֶרב ַרב, ֲעֵליּה ִאְּתַמר ֹשָ
‘ַּגָּנִבים’, ִּכי ֵהם  ְוַהַּמְנִהיִגים ֶׁשל ֶׁשֶקר ְּבֵׁשם  ֶׁשּקֹוֵרא ַהָּׂשִרים  ִנְמָצא  ְוכּו'. 
ֲעֵליֶהן,  ַלֲעמֹד  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַעד  ַעם,  ַהֲהמֹון  ַּדַעת  ַהּגֹוְנִבים  ַהַּגָּנִבים  ִעַּקר 

ִּבְבִחיַנת “ְוֹלא נֹוַדע ִּכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶּבָּנה”.
)ליקוטי הלכות, גניבה ה, לג(

ו”בסוף גלותא”, יהיה הדור ריק מתורה ומלא בנחשים ועקרבים, רשעי 
הערב רב... 

ְוָדא  ּבֹו.  ֵיׁש  ְוַעְקַרִּבים  ְנָחִׁשים  ֲאָבל  ּתֹוָרה,  ְּבָלא  ֵרק  ֵרק”,  ”ְוַהּבֹור 
ָּגלּוָתא ְרִביָעָאה, ּדֹור ִּדְרָׁשִעים ָמֵלא ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים, ַרָּמִאים ִּכְנָחִׁשים
ְוַעְקַרִּבים, ְּדַעְקִרין ִמֵּלי ְּדַרָּבָנן, ְוַדְייִנין ְלַׁשְקָרא, ָעַלְייהּו ִאְּתַמר “ָהיּו ָצֶריָה 
ְלרֹאׁש”. “ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש” ְּדִיְׂשָרֵאל, ְּבִאֵּלין ַרִׁשיַעָּיא ֵעֶרב

ַרב, ְוָדא ְּבסֹוף ָּגלּוָתא.
)זוהר ח”ג דף רעט ע”א(

• • •
כשלעומתם, הצדיק האמת “וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא”, ייחשבו 

מאוסים ככלבים מתים, בצער בדוחק וביגון. 

וכפי שמתאר זאת ה’רעיא מהימנא’ בעצמו, בדברו על אחרית הימים:

ֵּביַנְייהּו,  ְּדָּסַרח  ֵמת  ְּכֶּכֶלב  ַרִׁשיֲעָייא,  ַרב  ֵעֶרב  ֵּבין  ְּבֵעיַנְייהּו  ָחִׁשיב  ַוֲאִני 
ְּדָחְכַמת סֹוְפִרים ִּתְסַרח ֵּביַנְייהּו, ְּבָכל ַקְרָּתא ְוַקְרָּתא, ּוְבָכל ֲאָתר ְּדִיְׂשָרֵאל 
ְמפּוָזִרין ֵּביַנְייהּו ֵּבין ַמְלְּכָוון. וְִאְתַהְּדרּו ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב ַרְעָיין ַעל ִיְׂשָרֵאל, 
ָעאָנא ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְּדִאְּתַמר ְּבהּו “ְוַאֵּתן ּצֹאִני ּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם 

ַאֶּתם”, ְוֵלית לֹון ְיכֹוֶלת ְלֶמְעַּבד ִטיבּו ִעם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.

ּוַמֲחִריִמין  ְיחֹוָננּו,  ְוֹלא  ָלִעיר  ֵמִעיר  ְמסֹוְבִבים  ֵחְטא  ְוִיְרֵאי  ַחִיל  ְוַאְנֵׁשי 
ֵעֶרב ַרב ֵּביַנְייהּו. ְוָלא ַיֲהִבין לֹון ְּבַאְתִרין ַסִּגיִאין ֶאָּלא ָּדָבר ָקצּוב, ְּדָלא 
ְיֵהא ְּתקּוָמה ִלְנִפילּו ִּדְלהֹון, ַוֲאִפילּו ַחֵּיי ָׁשָעה. ְוָכל ֲחָכִמים ְוַאְנֵׁשי ַחִיל 
ְוִיְרֵאי ֵחְטא ְּבַצֲעָרא ְּבדּוֲחָקא ְּבַיגֹוָנא, ֲחִׁשיִבין ִּכְכָלִבים. “ָּבִנים ַהְמסּוָלִאים 
ַּבָּפז ֵאיָכה ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות”, ְּדָלא ַאְׁשָּכחּו ַאְכַסְנָיא 

ֵּביַנְייהּו.

ְוִאיּנּון ֵעֶרב ַרב, ִאיּנּון ֲעִתיִרין, ְּבַׁשְלָוה, ְּבֶחְדָווא, ְּבָלא ַצֲעָרא, ְּבָלא ְיגֹוָנא 
ַּגְזָלִנין ָמאֵרי ׁשֹוַחד, ְּדִאיּנּון ַּדָּייִנין ֵריֵׁשי ַעָּמא. “ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ  ְּכָלל, 

ָחָמס ִמְּפֵניֶהם”, ֲעַלְייהּו ִאְּתַמר “ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש”.
)זוהר ח”ג דף קכב ע”א(

"רשעים בחושך ידמו"
גם אחר שזכינו באחרית הימים, לראות בהופעת האור הנשגב 

אֹור ָחָדׁש, אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש, ֲאֶׁשר ָעָליו 
ִּכי הֹוִריד אֹורֹות  ִמְבֶטָחה",  ַוּיֹוֶרד עֹוז  ָחָכם  ָעָלה  ִּגּבֹוִרים  "ִעיר  ֶנֱאַמר 
ְּגדֹוִלים ֲאֶׁשר ִנְצְּפנּו ִליִחיֵדי ְסגּוָלה ּוֵבַאָרם ְלָכל ּדֹוְרֵׁשי ה' ּוְמַבְקֵׁשי ּתֹוָרה. 

מו. אוצר החיים, מצות שילוח הקן.

ּוְבָיָמיו, ְוַאֲחָריו ִּביֵמי ַּתְלִמיָדיו, ִנְבְקעּו ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה ַוֲאֻרּבֹות ַהְּתבּוָנה 
ִנְפָּתחּו, ְוִנְפַּתח ַׁשַער ַהְּתׁשּוָבה ְלָכל ּדֹוְפֵקי ִּבְתׁשּוָבה.  

לא נח הבעל דבר ולא שקט

ֲאָבל ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ֱאֹלִקים, ְוִהְתָּגָרה ַהַּבַעל ָּדָבר 
ּוְבִקְנָאתֹו ָעָלה ְוִהְסִטין ְוֵהִביא ַמְחֹלֶקת ַהִּמְתַנְּגִדים ָּבעֹוָלם, ַוֵּיָחצּו ָהָעם 
ְוַגם ֵּבין ֲחִסיִדים ִקְלֵקל ִּבְדָרִכים  ּו’ִמְתַנְּגִדים’.  ‘ִמְתַחְּסִדים’  ִלְׁשֵּתי ִּכּתֹות 
ַּדִּקים ְורּוָחִנִּיים, ְּבַהֲעִמידֹו ‘ְמֻפְרָסִמים ֶׁשל ֶׁשֶקר’ ָּבעֹוָלם. ַּגם ֵּבין ַהֲחִסידּות 

ֵהִביא ְדָרִכים ֶׁשל ֶהֶבל ּוְמַדֶּמה, ְוַהּכֹל ְּכֵדי ְלַקְלֵקל ַהִּתּקּוֵני עֹוָלם.
)שארית יצחק, תפילה על תיקוני ר”ה(

וכפי שניבא כבר הבעל שם טוב עצמו, שיקומו אדמו"רים "כארבה לרוב, 
והם הם יעכבו את הגאולה"...

וכעדותו של הרה"ק מקאמארנא:

ָׁשַמְעִּתי ִמּמֹוִרי ְוָחִמי ֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד ֻמְבָהק ֵמַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַהַּצִּדיק מוה”ר 
ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמְזָלאְטׁשֹוב, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָנַסע ָמָרן ֱאלֹוִקי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים 
ֶאל  ְוָהַלְך  ַהֶּדֶרְך,  ַעל  ֵׁשם טֹוב  ַּבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַרֵּבנּו  ַהָּיִמים  ִׁשְבַעת  אֹור 
ַהַּיַער ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה, ְוָראּו ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשַּמֶּכה רֹאׁשֹו ְמאֹד ָּבִאיָלן ְוצֹוֵעק 
ֶּפה  ְוָׁשֲאלּו  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ְוֵהָּמה  ַרָּבה,  ּוְבִכָּיה  ְמֻׁשּנֹות  ְצָעקֹות  ּובֹוֶכה 
ַהּדֹורֹות  ַעל  ָקְדׁשֹו  ְּברּוַח  ֶׁשָּצָפה  ְוֵהִׁשיב,  ֶזה?  ַמה  ְוַעל  ֶזה  ַמה  ָקדֹוׁש: 
ֵהם  ְוֵהם  ָלרֹוב,  ָּכַאְרֶּבה  ‘ֶרִּבִּיים’  ֶׁשִּיְהיּו  ְוָרָאה  ְלָמִׁשיַח,  ְסמּוִכים  ֶׁשִּיְהיּו 

ְיַעְּכבּו ֶאת ַהְּגאּוָלה.
)חומש ‘היכל הברכה’, פרשת כי תצאמו(

ְואֹוְמִרים ְּבֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזי”ַע ֶׁשָאַמר ֶׁשּקֶֹדם ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ִיְהֶיה 
ִיָּכְרכּו  ֶׁשֹּלא  ַהְּתִמיִמים  ְוַעל  ְוַאְדמֹוִרי”ם ֶׁשִּיְהיּו ְרָׁשִעים ְּגמּוִרים,  ַרָּבִנים 
לֹום “ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹות  ַאֲחֵריֶהם ַחס ְוָׁשלֹום ִהְתַּפֵּלל ָדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
ׁשֹוִטים  ָּבעֹוָלם  ִיְתַרּבּו  ְוַגם  ַלֵּמִבין.  ְוַדי  ַיִּציֵלם”  ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ֲחִסיָדיו 

ְוַׁשְקָרִנים ֶׁשְּיַסְּיעּו ָלֶהם ַהְרֵּבה ְמאֹד.
)אשרי האיש, להריא”ז מרגליות, דף מט(

וכפי שסיפר הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זיע"א:

ָהַעּמּוד,  ִלְפֵני  קֶֹדׁש  ְּבַׁשָּבת  טֹוב[  ֵׁשם  ]ַהַּבַעל  ִהְתַּפֵּלל  ַאַחת  ַּפַעם 
ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַלָּפסּוק “ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם” ָאַמר ַּכָּמה 
ְּפָעִמים ִּבְבִכָּיה ְּגדֹוָלה, ַאַחר ַהְּתִפָּלה ָׁשֲאלּו אֹותֹו ַהַּתְלִמיִדים ַמה ָהָיה 
ַּכּוָָנתֹו ַּבְּבִכָּיה ּוְבָכְפלֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים ַהָּפסּוק? ְוָעָנה ְּבֶפה ָקְדׁשֹו ֲאֶׁשר ָרָאה
ְּבֵעיָנא ְּפִקיָחא ֶׁשּקֶֹדם ִּביַאת ַהּגֹוֵאל ִיְהיּו ְמֻפְרָסֵמי ַהּדֹור, ְוִיָּמֵצא ֵּביֵניֶהם 
ְמֻפְרָסִמים ֶׁשִּיְהיּו ְרָׁשִעים ְּגמּוִרים, ְוַעל ֶזה ָּבָכה “ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו 

ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם”.
)ארץ החיים, חלק א, פרק ב(

מי שממנה את אותם אדמו”רים הוא הס”מ עצמו, הרוכב עליהם. שכן:

ְּכֶׁשַהס”מ ּגֹוֵבר ָּבעֹוָלם, הּוא עֹוֶׂשה ָראִׁשים ִמִּצּדֹו ְוהּוא רֹוֵכב ֲעֵליֶהם, ְּכמֹו 
ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִליָּפא ְּבִעיר  ַנְפָּתִלי ֶאל ַהַּצִּדיק  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר מֹוִרי ַהָּקדֹוׁש 
ָראֶווע: ַדע ְיִדיִדי ֶׁשּקֶֹדם ִּביַאת ָמִׁשיַח ִיְהֶיה ָראִׁשים ֶׁשַהֶּכֶלב ַהס”מ ִיְהֶיה 

רֹוֵכב ֲעֵליֶהם, ְוֹלא ִיְהיּו ִנָּכִרים.
)זוהר חי, פרשת ויחי, דף תכו ע"א(

הוא זה שמכתיר אותם, והוא זה שמכניס חשק בלב החסידים לנסוע אליו 
בתשוקה גדולה... 

ֶׁשַהס”מ ּוֶמְרָּכָבה ֶׁשּלֹו יֹוֵרד ְּבַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ‘ַרִּבי’ ִמֶּׁשּלֹו, ּוְמעֹוֵרר ְּבֵני ָאָדם 
ֶׁשִּיְּסעּו לֹו ִּבְתׁשּוָקה ְּגדֹוָלה, ָּכל ֶזה ְלַהְטעֹות. ּוְזִעיִרין ִאינּון ַצִּדיַקָּיא ָראֵׁשי 

ַהּדֹור ַצִּדיִקים ְקדֹוִׁשים ִמִּסְטָרא ִּדְקֻדָּׁשה.
)זוהר חי, חלק ד, דף מז ע"א(

ֵהָּמה ֶׁשַּבּדֹור,  ָּבִּתים  ְוַהַּבֲעֵלי  ְוַהֲחִסיִדים  ֶׁשָהַרָּבִנים  ַּבֲעִליל  ַּכִּנְרֶאה 
ְוָכל  ַהִּצּבּור,  ַעל  ִלְׂשרֹור  ְורֹוִצים  ֵמֵעֶרב-ַרב,  ֻרָּבן  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
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ֵאין  ְוָלֵכן  ּוָממֹון.  ָּכבֹוד  ְלַקֵּבל  ְלַגְרַמְייהּו,  ַרק  ַמֲעֵׂשיֶהם 
ְלִהְתַחֵּבר ַרק ִעם עֹוְבִדים ֶּבֱאֶמת, ֶׁשּמֹוְסִרים ַנְפָׁשם ַלה’, ֹלא 

ְלַקֵּבל ׂשּום ּתֹוֶעֶלת ְלַעְצָמם. 
)דברי חיים, השמטות לפרשת ויקהל(

• • •
כך שגם השם החסידי המקודש - "רבי" - הפך ללעג ולקלס, 

ומסמל לפעמים את ההיפך הגמור... 

את  המאיר  ישראל"  בני  "ראש  שהוא  "רבי"  אכן  שיש  בעוד 
עיני ישראל ומוליכם בדרך הישר והאמת, יש גם לעומתו "רבי" 
שאינו אלא "רשעים בחושך ידמו", המוביל את חסידיו לחושך 

ואבדון רח"ל. 

וכדברי רבינו:

“ְרָׁשִעים  ּוְלֵהֶפְך,  “ַרִּבי”.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִיְׂשָרֵאל”  ְּבֵני  ”רֹאׁש 
ַּבחֶֹׁשְך ִיָּדמּו” ָראֵׁשי ֵּתבֹות “ַרִּבי”. 

)ליקוטי מוהר”ן, קיא( 

ומפרש הרב מטשעהרין:

ְּכֶׁשּזֹוִכין  ִּכי  ָּבֶזה,  ַהֵּפרּוׁש  ֶׁשְּלַדְעּתֹו  ַז”ל  ֵמָאִבי  ָׁשַמְעִּתי 
ֶּדֶרְך  ַעל  ֵאָליו,  ַהְמקָֹרִבים  ֵעיֵני  ֵמִאיר  ֲאַזי הּוא  ָהגּון,  ְלַרִּבי 
“ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו”, ִּכי הּוא ֶּבֱאֶמת “רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל”, 
ְּכֶׁשּזֹוִכין  ֵּכן  ְּכמֹו  ְוַהּמַֹח,  ֵמָהרֹאׁש  ַרק  ָהֵעיַנִים  ֶׁשאֹור  ּוְכמֹו 
ְלַרִּבי ָהגּון ֶׁשהּוא ‘רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל’ ֶּבֱאֶמת, ֲאַזי הּוא ֵמִאיר 
ְלַהּדֹור ּופֹוֵתַח ֵעיֵניֶהם ַמָּמׁש. ֲאָבל ְלִהּפּוְך ַחס ְוָׁשלֹום, ַרִּבי 
ֶׁשֵאינֹו ָהגּון, ֹלא ַּדי ֶׁשֵאינֹו ֵמִאיר ֵעיֵניֶהם, ַאְּדַרָּבה הּוא ַמְחִׁשיְך 
ִּבְפִנים.  ַּכְּמבָֹאר  ִיָּדּמּו”,  ֵעיֵניֶהם ְּביֹוֵתר, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת “ַּבחֶֹׁשְך 
ָהגּון,  ֶׁשֵאינֹו  ָהַרִּבי  ִּבְגנּות  ֶׁשַּמֲאִריְך  ַהָּקֶנה  ְּבֵסֶפר  ַּגם  ְוַעֵּין 
ְוָׁשם ֶנֱאַמר: ַרע ְּבֵעיֵני ה’ ָראֵׁשי ֵּתבֹות ‘ַרִּבי’, ּוְכָבר ָצְוחּו ַעל 

ֶזה ַקָּמֵאי ְּדַקָּמֵאי. 
)פרפראות לחכמה, שםמז(

ישראל”  בני  ה”ראש  של  ותורתו  אורו  את  גם  כשכמובן, 
עצמו, רוצים ה’מפורסמים של שקר’ לשווק ולהעביר באופן של 

“רשעים בחושך ידמו”, כפי שהעיד רבינו ואמר:

ַּגם ָּבִעְנָין ֶׁשִּלי ִיְהיּו ‘ְמפּוְרָסִמים ֶׁשל ֶׁשֶקר’. 
)שיש”ק ב, סד(

 וירא כי אין איש
זכות’  ב’לימוד  זה  מאמרנו  את  נסיים  ולכן  בטוב,  מסיימים 
מופלא, שכתב הרה”ק רבי הלל מקולומיאמח, בספרו 'משכיל אל 

דל', בו הוא מליץ יושר על ישראל, וכותב:

ְּכֶׁשָרָאהמט ה’ ֶׁשֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה ִנְתַמֲעָטה, ָעַמד 
ַעל ַהֶּמְחָקר ַמה הּוא ִסַּבת ַהָּדָבר ִאם ֵהם ֵהָּמה ֶּבֱאֶמת ָרִעים 
ַוֲחָטִאים ַלה’, יֹוְדִעים ִרּבֹוָנם ּוִמְתַּכּוְִנים ִלְמרֹוד ּבֹו, אֹו ֶׁשֵהָּמה 
ַרק ֲעִנֵּיי ַּדַעת ַוֲחׁשּוֵכי ְראּות, ְוֵאין ָלֶהם ַמְנִהיֵגי ֱאֶמת ֶׁשְּיעֹוֵרר 
ָּכל ּוֵמַעָּתה  ְותֹוָרתֹו,  ה’  ְּבַדְרֵכי  ֵליֵלְך  ֵעיֵניֶהם  ְוִיְפְקחּו  אֹוָתם 

ְזדֹונֹוָתם ַרק ְׁשָגגֹות ֵהָּמה.

ְּבֵעין ִׂשְכלֹו “ִּכי ֵאין ִאיׁש”, ֶׁשִּסַּבת ָּדָבר ֶזה הּוא  “ַוַּיְרא” ָרָאה 
ַרק ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ָלֶהם מֹוֶרה ֱאֶמת ֶׁשִּיְלַמד ְוַיְׁשִּפיַע ָלֶהם ְוִיְהֶיה 
ִּבְבִחינֹות ‘ִאיׁש’. “ַוִּיְׁשּתֹוֵמם” ְּכֶׁשָהָיה עֹוֵמד ְּבִתָּמהֹון ּוִמְתּבֹוֵנן 

מז. בהמשך הוא מביא את דברי הזוה”ק שהבאנו לעיל, וכותב: “ונראה לעניות דעתי דרוצה לומר על דרך שכתוב בזוהר נשא קכ"ב ע"ב ורשעים בחשך
ידמו אינון ערב רב וכו' ואתהדרן רעיין על ישראל דאינון רישי עמא, עלייהו אתמר היו צריה לראש. וכן בפרשת פנחס רצז: כד ערב רב אינון מעורבין 

בישראל מה כתיב היו צריה לראש, וישראל בתר דמתעברי מנייהו אלין מה כתיב שאו את ראש כל עדת בני ישראל".
מח. רבי הלל ליכטנשטיין, מתלמידי החתם סופר.

מט. תחילת דבריו הם: "ישעיה סימן נ"ט פסוק ט"ו ט"ז: ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמְׁשּתֹוֵלל ַוַּיְרא ה' ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ִּכי ֵאין ִמְׁשָּפט. ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש
ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ִּכי ֵאין ַמְפִּגיַע ַוּתֹוַׁשע לֹו ְזרֹעֹו ְוִצְדָקתֹו ִהיא ְסָמָכְתהּו - צריך הסבר: וכי משא פנים יש בדבר, והלא "האומר הקב"ה ותרן הוא ייוותרו מעיו", ומאחר 

דהדור הוא כל כך עני ודל עד שסר מרע משתולל, מה טעם 'ותושע לו זרועו'? ואפשר ליישב, דהנה אז כשראה ה' שאמת נעדרת" וכו' )כמובא למעלה(. 

ַּבָּדָבר, ָרָאה ֶׁשַהַּטַעם הּוא ִמּשּׁום “ִּכי ֵאין ַמְפִּגיַע”, ֶׁשַּגם אֹוָתן 
ָעְבדּו,  ֹלא  ְלֶמיֱעַבד  ִּכְדָבֵעי  ּוַמְדִריִכים,  ֶׁשּמֹוִכיִחים  ְׂשִריִדים 
ַאל  ְּבָגרֹון  ְקָרא  ָעָליו  ַּכְּמֻצּוֶה  ַהַּמְנִהיג מֹוִכיַח ְּבקֹול  ֶׁשִּיְהֶיה 
ַּתְחׂשֹוְך. ֲאָבל ִאם ָהָיה ָלֶהם ַמְדִריְך ּומֹוִכיַח ָּכָראּוי, ָאז יֹוֵדַע ה’ 

ָוֵעד ִּכי ָהיּו ׁשֹוְמִעים לֹו ּוְלתֹוַכְחּתֹו. 
)משכיל אל דל, ח”ג כלל י’ פרט א(  

עם  בישראל  ולא  במנהיגים  הוא  ה”אשם”  כך,  מפני  ואכן 
קדוש. וכדברי רש”י על הפסוק “הבו לכם אנשים חכמים ונבונים 

וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם”: 

ַוֲאִׂשֵמם - ָחֵסר יּו”ד, לֹוַמר ֶׁשַאְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּתלּויֹות 
ַלֶּדֶרְך  אֹוָתם  ּוְלַכּוֵן  ִלְמחֹות  ָלֶהם  ֶׁשָהָיה  ַּדָּיֵניֶהם,  ְּבָראֵׁשי 

ַהְיָׁשָרה. 
)רש”י, דברים א, יג( 

ממשיך רבי הלל, וכותב:

ְלִקּיּום  הּוא  ֶנֱאָמן  ֶׁשְּלָבָבם  ה’  ְלֵעיֵני  ֶׁשִּנְגָלה  ַהֶּזה  ָּדָבר  ְוגּוף 
ּתֹוָרתֹו, ְוִאּלּו ָהָיה ָלֶהם רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהיּו ֵהָּמה צֹאן ָקָדִׁשים ְּבָכל 
ִעְנְיֵני ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹת - ֶזה ּגּוָפא עֹוֶׂשה רֶֹׁשם ְלַמְעָלה 
ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר “ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ּכַֹח ה’” ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין 
ְרצֹונֹו מֹוִסיִפין ּכַֹח ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה. ְוֶזה הּוא “ַוּתֹוַׁשע לֹו 
ְזרֹועֹו” ֵמַאַחר ֶׁשָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפָניו ֶׁשִּמִּצָּדם ֹלא ִיָּבֵצר, ֲהֵוי ָּדָבר 

ֶזה ִּבְכָלל ֲאִביָזַרְייהּו ֶׁשל ‘ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה ְמצָֹרף ְּכַמֲעֶׂשה’.

ֶחֶסד  ְוַעְנֵפי  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִּדינֹו  ֶׁשָּכְך  ֶׁשֵּכן,  ְוֵכיָון 
טּובֹו  ְוַדְרֵכי  ֲחָסָדיו  ֵמאֹוְרחֹות  ְוצֹוְמִחים  ִמְסַּתֲעִפים  ָּכֵאֶּלה 
ְלִפי  ֹלא  ָׂשָכר,  לֹו  קֹוֵבַע  ְוַגם  ָהָאָדם  ֶאת  ִלְפָעִמים  ָּדן  ֶׁשהּוא 
ָּכֵאֶּלה  ַמֲעִׂשים  ְלִפי  ֶאָּלא  ַעָּתה,  ְלֵעת  ְּבפַֹעל  ֶׁשָעָׂשה  ַמֲעָׂשיו 
ֶׁשְּלָפָניו ָּגלּוי ֶׁשָהָיה עֹוֶׂשה ִאם ֹלא ָהָיה לֹו ְמַאְּׁשֶריָך ַמְתִעים, 
ִלְתּבַֹע  ֶׁשֵּיׁש  ְלַבד  ֹלא  ֵמַעָּתה,  ְוָתֵפל.  ָׁשְוא  ָלְך  ָחזּו  ּוְנִביַאִיְך 
ַּגם  ֶאָּלא  ִיַׁשי,  ֶּבן  ָּבא  ֹלא  ַמּדּוַע  לֹו  ּוְלִהְתַחֵּנן  ֵמה’  ְוִלְׁשאֹל 
ָהִרימּו ְּבכַֹח קֹוֵלְך ְוַאל ִּתְּתנּו ָּדִמי לֹו ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד ָיִׂשים ֶאת 

ְירּוָׁשַלִים ְּתִהָּלה ָּבָאֶרץ.
)משכיל אל דל, שם(

וכאן הוא פונה בדברי מליצה לפני השם יתברך:

ַהְּמֻצָּיִנים  ִּבְמקֹומֹות  ֲאִפילּו  ֶׁשַּגם  ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  ָּגלּוי  ֲהֹלא 
ְּבֶרַׁשע ְמקֹום ַהִּמְׁשָּפט, ֶׁשַּכָּמה ְוַכָּמה ֵמֲהמֹון ֲאֶׁשר ִלָּבם ֹלא 
ְוִנְׁשָמָתן ִמְּמקֹום קֹוֶדׁש ָיָצאּו, ְוִאם ָהָיה ׁשֹוְמִעים  ָרחֹוק ֵמה’ 
ּוְבָתִמים,  ֶּבֱאֶמת  ַהֶּנֱאָמִרים  ְותֹוָכָחה  ּתֹוָרה  ִמִּדְבֵרי  ְּדַבר-ַמה 
ַּכָּמה ָהָיה ִלָּבם ִנּמֹוס ְוִנּמֹוק ְלַהְכִניַע ָעְרָּפם ְלתֹוַרת ה’ ּוְלעֹל 
ִמְצוֶֹתיָה. ֲהַגם ֶׁשְּלֵעת ַעָּתה ֵמַהִּמְתָּפְרִצים ֵהָּמה, ַמה ַיֲעֶׂשה 
ִנים אֹו ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם, ֹלא ְלַבד  ַהֵּבן ֶׁשֹּלא ֶיֱחָטא, ִאם ַרּבֹות ַּבּׁשָ
ֶׁשֹּלא ָׁשְמעּו מּוַסר ה’ ְותֹוַכְחּתֹו, ֶאָּלא ַּגם ַנֲערֹוֶתיָה ֶׁשל ֵאֶׁשת 

ְּכִסילּות הֹוִמָּיה ְּפַתּיּות סֹוְבבֹות אֹוָתם ְלַפּתֹוָתם ּוְלַהִּדיָחם.

ְוֵכיָון ֶׁשֵּכן, ֲהֹלא ְמַעט ַמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשעֹוָדם ַמְחִזיִקים ָּבֶהם 
ֶׁשִּיְגַּדל הּוא  ְוָנכֹון  ָראּוי  ֲהֹלא  ְמֻלָּמָדה,  ֲאָנִׁשים  ִמְצַות  ְּבֶדֶרְך 
ְוִיְתַרֶּבה ֶעְרָּכם ַוֲחִׁשיבּוָתם, ְּכַמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשל ַצִּדיֵקי ַהּדֹור 

ַהְמֻסָּיִמים ַּבּדֹורֹות ֶׁשְּלָפֵנינּו.

לקבל  יתברך  להשם  פונה  הוא  הנרגשת,  מליצתו  בסיום 
הסכמתו על דבריו, ושואל:

ְוַאָּתה ֱאֹלִקים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוחֹוָתְמָך ֱאֶמת, ֱאמֹור ָנא: 
ֲהֵיׁש ִּבְלׁשֹוִני ַעְוָלה?!

)שם(
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נפשי בשאלתי
לבני הנעוריםמתלווים לבני הנעורים בשבילי הכיסופים והחיפושים

האם 'הפצה', שייך גם לבחורים?

שאלה
 אנחנו עומדים עכשיו לפני היארצייט של ר' נתן שכל עסקו ומגמתו 
היה רק להפיץ את אורו של רביז"ל ורציתי לשאול האם הפצה הוא גם 

דבר השייך לבחורים?

תשובה
כן ולא!

כן, משום שכל ישראל ערבים זה לזה וכיון שאנו מאמינים )ולפעמים 
מתנוצץ מה שמתנוצץ בלב ואז גם ממש מרגישים( שהרבי ורפואותיו 
הם הם ההצלה וההצלחה האמיתית עבור כל אשר בשם ישראל יכונה. 
ובכך  ומעצותיו  מהרבי  ידעו  אחרים  שגם  לדאוג  אנו  מחוייבים  א"כ 

יצילו את עצמם ממה שצריך להינצל ולזכות למה שצריך לזכות.

לאותה  ראוי  להיות  שצריך  הפצה  של  אופנים  שישנם  משום  ולא. 
וגם יש אופנים שהם מסוכנים עבור בחור צעיר. לכן עיקר  איצטלא, 
איפה  נעבור  ובכך  בחור,  עבור  הנכון  ההפצה  אופן  מהו  היא  השאלה 

לשאלתך הבאה.

שאלה
 וא"כ היאך וכיצד אני כבחור ישיבה המקפיד על הסדרים יכול להיות 

שייך לצוואתו הקדושה הזאת?

רוחך  בעיני  מצטיירת  ה'הפצה'  שעבודת  עליך  ניכר  השאלה  מנוסח 
כאותה בעירה שלא נותנת מנוח לבעליה עד שלוקחת אותו ממקומו, 
אותו  וזורקת  מחוייב,  הוא  לה  המסגרת  ומן  מסדריו  אותו  מנתקת 
וכשחוברות  דרכים,  ופרשיות  צמתים  עבר  אל  'שליחות'  בתחושת 
שונות בידיו הוא מנסה לשדל נהגים מזדמנים להסכים לקבל לידיהם 

את החומר שישנה את חייהם...

הזקנים,  אצל  ראינו  ולא  מצאנו  לא  הזה  ההפצה  הסגנון  את  לא,  אז 
ואבותינו לא סיפרו לנו כלל על דרך שכזו, ואף על מוהרנ"ת עצמו לא 
כשבין  )ורק  חוברות  להפיץ  כדי  כנסיות  לבתי  במיוחד  שנכנס  ידוע 
כה הוא כבר היה בדרכו לא"י שמח להשאיר בכל מקום בואו מספרי 

רבינו(.

להרבות  תפלה:   )1 היא  במסורה  מקובלת  וכן  ראינו  שכן  ההפצה 
בדרכיו  ילכו  שכולם  עד  בעולם  יתגלה  הלזה  הנעלם  שהאור  תפילה 
כוחו  לפי  אחד  כל  השתדלו  אנ"ש  לדבר:   )2 כשרים.  לאנשים  ויהיו 
שיחת  של  באופן  והן  שיעורים  של  באופן  הן  מהרבי,  לדבר  וכשרונו 
כתשובה  בעיקר  )מהרבי(.  רחוקים  עם  והן  קרובים  עם  )הן  חברים, 
וגם  לקנטר(  ע"מ  כשנשאלו  ולא  תמימות  מתוך  )שנשאלו  לשאלות 

קצת באופן יזום אך לא אמרו דברים בשם אומרם דווקא, אלא דיברו 
זה(.  בענין  עצמו  הרבי  של  )וכהוראתו  בכלליות  ה'  עבודת  מענייני 
שמו  על  הנקראים  כנסיות  בתי  ובהקמת  ספרים  בהדפסת  עסקו   )3
ובהקמת שיעורים והתקבצויות המדברים שם מהרבי. ומי שלא היה 
בר הכי השתדל מאד לתמוך ולהחזיק במפעלים אלו ע"י צדקה, וע"י 

שימוש בגופו בכל הנצרך.

והנה בעניין הראשון ברור שגם הבחור הפשוט ביותר שייך לזה וצריך 
האור  שיתגלה  השי"ת  מאת  לבקש  יקדיש  אשר  וזמן  עת  למצוא 
כאשר  וחבל  חלק  לקחת  בחור  יוכל  בזה  גם  הדיבור  ובעניין  בעולם. 
יעסוק בשיחת חברים וגם עם חברים שאינם נמנים על חסידי ברסלב 
ניתן מידי פעם לשוחח בעניני עבודת ה' והתחזקות וכו' אפילו מבלי 
לציין את מקור הדברים – אך בשום אופן אין להתווכח על עניני ברסלב, 
משום שלא רק שאין בזה תועלת להפצה אלא להיפך תאוות הניצחון 
ישתכנע  הוא  אם  גם  להתקרב,  לעולם  יוכל  לא  שכבר  לשני  תגרום 
בהדפסה  לעסוק  לבחור  שאין  ברור  השלישי  ובענין  האמת!  שזה 
ומכירת ספרים וכיוצא, אם הדבר יפריע לו לסדרי הישיבה. אבל עדיין 
ישנם הרבה דברים אשר ניתן להושיט יד ולתת כתף שתסייע בעניני 
רבינו, מבלי שיופרעו סדרי הישיבה וסדרי היום האישיים יבין אותם 

המשכיל בעצמו!

ויש לציין כי בחור הלומד בישיבה שאינה שייכת לברסלב והוא שומר 
ה'  את  שעובד  אמיתי  ברסלבר  כמו  עניניו  בכל  ומתנהג  סדריו  על 
ברצינות ומתוך חיות ושמחה – עושה הפצה לדעת של הרבי לא פחות 
ועוד  מאחרים וכבר סיפר רלו"י על אחד כזה שבזכותו התקרבו הוא 

הרבה ידועים מאנ"ש!

שאלה
האם עסק ההפצה זה דבר ששייך רק כלפי הרחוקים מרבינו או גם למי 

שכבר יודע מאורו של רביה"ק?

תשובה
כפי שכבר כתבנו אכן ענין ההפצה הוא לאו דוקא לרחוקים אלא גם – 

ואצל בחור בעיקר – לקרובים.

רחוקים  לקרב  בלנסות  שיש  הגדולה  הסכנה  להזהיר  המקום  וכאן 
)כר'  מיהדות אשר אם אמנם היו בודדים מגדולי אנ"ש שעסקו בזה 
גדולה,  סכנה  בזה  שיש  תמיד  ידעו  כללי  באופן  אבל  חשין(  וולועל 
אפי' לאנשים מבוגרים אשר היסודות כבר בנויים אצלם באופן חזק 
בל ימוט. וכ"ש אצל בחורים צעירים שאסור לפתוח ב'שיחת קירוב' 
עם נהג חילוני וכיוצא. ובמקרה שמתחיל לשאול שאלות ניתן להפנות 
אותו לקווים בהם קיימים שיעורים או לאנשים גדולים המתעסקים 
בכך כמו כן ניתן להשאיר אצלו ספר או קונטרס עלון, ובכך יוצאים ידי 

חובת קירוב והפצה למהדרין.

נכתב על ידי אחד מרבני ישיבת ברסלב ירושלים

בחור יקר! ניתן לשלוח שאלות, התלבטויות, בענייני עבודת ה', בדרכי רבינו הק', וכיוצ"ב, באמצעות הקלטת השאלה 
בטל' המערכת: 02-539-63-63 שלוחה 5, או בשליחה לפקס: 077-318-0237.
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 זמרת
הארץ

ארץ הקודש היא הכלי לקבלת אורו של רבינו; בה 
ניתן לזכות לכל המדרגות עליהם מדבר רבינו בספרו 
הקדוש, והיא ה'מרעה' בה הוא רועה את צאן מרעיתו. 

כשם ש"מי שרוצה להיות יהודי, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל" 
גם  כך  הקודם(,  במאמרנו  בארוכה  שנתבאר  וכמו  טו.  מוהר"ן,  )חיי 
ולקבל את אורו של רבינו הק'  ניתן להיות חסיד ברסלב אמיתי,  לא 

בשלימות, אלא על ידי ארץ ישראל. 

ארץ ישראל, היא ה'כלי' והלבוש אשר על ידה, ורק על ידה, ניתן לקבל 
מאורו של רבינו הקדוש. 

הוא  רבינו,  של  אורו  לקבלת  היחיד  הכלי   – ה'נפש'  שמצד  וכשם 
מוהרנ"ת, ובלעדיו אין ביכולתנו לקבל את אורו הגדול של רבינו.

– הכלי היחיד לקבלת אורו של רבינו, היא ארץ  כך גם מצד ה'מקום' 
ישראל, ובלעדיה אין ביכולתנו לקבל את אורו הגדול.

וכדבריו הנחרצים של רבי אברהם ב"ר נחמן:

ְּבֶאְמָצעּות מֹוֲהַרַנ"ת  ַז"ל זּוַלת  ֵמַאְדמֹו"ר  ְלַקֵּבל  ִּביכֶֹלת  ֶׁשֵאין  ְּכמֹו 
ַז"ל, ִּכי ּבֹו ְלַבד ִנְׁשַּפע ִמִּנְׁשַמת ְוַדַעת ַרֵּבנּו ַז"ל ִלְהיֹות ִּביכֶֹלת ְלַקֵּבל 
ֵמִאּתֹו. ֵּכן ְּבִעְנַין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ָּבּה ְלַבד ִנְׁשַּפע ְוִנַּתן ֵמאֹור ְוַדַעת 

ַאְדמֹו"ר ַז"ל, ִלְהיֹות ִּביכֶֹלת ְלַקֵּבל ֵמִאּתֹו!
 )ביאור הליקוטים, השמטות מכתב יד(

אור הלבנה כאור החמה
נבאר את הדברים:

השמש  שאור  רבינו,  מלמדנו  מוהר"ן  בליקוטי  הראשונה  בתורה 
והחכמה גדול כל כך עד שאין ביכולת לקבלו אלא על ידי הלבנה שהיא 

ה'מלכות'. 

וכלשונו:

ַהֵּשֶֹכל הּוא ֵמִאיר לֹו ְּבָכל ְּדָרָכיו ְּכמֹו ַהֶּׁשֶמׁש ... ַאְך ֵמֲחַמת ֶׁשאֹור 
ַהֵּשֶֹכל ָּגדֹול ְמאֹד, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ֵאָליו ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת נּון 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש ִיּנֹון ְׁשמֹו", ּוֵפֵרׁש 
אֹור  ָלּה  ֵאין  ַהְּלָבָנה  ִּכי  ְלָבָנה,  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ַמְלכּות'.  'ְלׁשֹון  ַרִׁש"י: 
ֵמַעְצָמּה ִּכי ִאם ַמה ֶּׁשְּמַקֶּבֶלת ֵמַהֶּׁשֶמׁש. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ְּדֵלית 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהֵחית,  ִמן  ֶּׁשְמַקֶּבֶלת  ַמה  ֶאָּלא  ְּכלּום,  ִמַּגְרָמּה  ָלּה 

ה "אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה". ָחְכָמה, ְּבִחיַנת ֶׁשֶמׁש ַּכַּנ"ל, ְוַנֲעֹשֶ
)ליקוטי מוהר"ן, א(

כדאיתא  והלבנה,  החמה  סוד  הם  אשר  והתלמיד,  הרב  סוד  גם  זהו 
בגמרא:

ְּפֵני מֶֹׁשה ִּכְפֵני ַחָּמה, ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּכְפֵני ְלָבָנה.

ָּבּה ְלַבד ִנְׁשַּפע 
ְוִנַּתן ֵמאֹור ְוַדַעת 

ַאְדמֹו"ר ַז"ל

"ארץ ישראל" 
במשנת ברסלב

טבת תשפ"ב24



מאמר ב'

)בבא בתרא עה ע"א(

אורו של משה – אור החמה – גדול מאד, ולא ניתן לקבלו אלא על 
ידי יהושע תלמידו – אור הלבנה. 

ובתרגום לימינו אנו: הדרך היחידה לקבל את אורו של רבינו, הוא 
אך ורק על ידי מוהרנ"ת תלמידו. 

וכפי שכתב רבי אברהם ב"ר נחמן בביאורו על תורה זו:   

ְוֵׁשם  ְׁשמֹו  ִיּנֹון  ַהָּקדֹוׁש,  ֶׁשְּבִסְפרֹו  ָהִראׁשֹון  ַהַּמֲאָמר  ֶׁשְּבֶזה 
ַּתְלִמידֹו ָהִעָּקִרי מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל, ֲאֶׁשר ָעָליו ְלַבד ָסַמְך ֶאת ָיָדיו, 
ְוַעל ָידֹו ְלַבד ָזִכינּו ְלַהְׁשָאַרת ִסְפרֹו ַהָּקדֹוׁש, ַּכֲאֶׁשר ֵהִעיד ָעָליו 

ָּבֶזה: "ֶער ָהאט ַאְגרֹויֶסען ֵחֶלק ִאין ַמיין ֵסֶפר, ַטאֶקע ָגאר"א.
 )ביאור הליקוטים, תורה א, אות יב(

אפשר  אי  מאד,  "גדול  הקדוש  רבינו  של  השכל"  שאור  "מחמת 
לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון" –הלא הוא מוהרנ"ת, אשר 
הוא בחינת יהושע בן נו"ן, ובו מאיר אורו של רבינו, "ונעשה אור 

הלבנה כאור החמה". 

ּוָבזֹאת ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו ְלעֹוֶׂשה ָלנּו 
אֹוִרים ְּגדֹוִלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום, 
ּוְזִריָחתֹו  )ַהִּנְמָׁשל ִּבְגבּוַרת ְמאֹורֹו  ַזַצ"ל  הּוא ַאְדמֹו"ר מֹוֲהַר"ן 
ְלַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשִעָּקר ִיְהֶיה ַּבּיֹום, ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהְּגֻאָּלה ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה 
ַּגם ִסְפרֹו ַהָּגנּוז ְוִסְפרֹו ַהִּנְׂשַרף, ְוַגם עֶֹצם ַהּנֹוָראֹות ֶׁשְּבַפְרֵּדס 
ּתֹורֹוָתיו ּוַמֲעִׂשּיֹוָתיו ֶׁשל ַעְכָׁשו( ְוֶאת ַהָּיֵרַח ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבַּלְיָלה, 
הּוא ַּתְלִמידֹו ַהָּקדֹוׁש מֹוֵרנּו מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל, ַהִּנְמָׁשל ַלְּלָבָנה ַעל 
ֲאֶׁשר ִזֵּכְך ְוֵצַרף ֶאת ּגּופֹו ַעד ֶׁשִּקֵּבל ְּבַעְצמֹו ֶאת אֹור ַהֶּׁשֶמׁש 
ּוְלַהֲחיֹות  ֵאֶּלה,  ֶׁשְּבדֹורֹוֵתינּו  ַהחֶֹׁשְך  ְּבעֶֹמק  ַּגם  ְלַהְזִריחֹו 
ִּכְהיֹון  ּגֶֹדל  ָהְראּות ֶׁשֵּמֲחַמת  ָּכל ֲחלּוֵׁשי  ַּגם ֶאת  ָּבֶזה  ּוְלָהִׁשיב 

ֵעיֵניֶהם ֵאין ְיכֹוִלים ְלַהִּביט ְּבאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ְּבַעְצמֹו. 
)כוכבי אור, הקדמה(

כשגם בפועל עלינו לדעת

ֶׁשֵּיׁש ַלֲעסֹק ְּבִסְפֵרי מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל יֹוֵתר ִמְּבִסְפֵרי ַאְדמֹו"ר ַזַצ"ל 
ְּבַעְצמֹו. ִּכי ְּבָיֵמינּו ֵאֶּלה ֶׁשעֹוֵבר ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמה ֶּׁשעֹוֵבר 
ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ְּבִסְפֵרי  ַהִּלּמּוד  ִעַּקר  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָוֶנֶפׁש,  ְּבגּוף 
ַעל ֲאֶׁשר ַעל־ָידֹו ָהָיה ִּביכֶֹלת ַאְדמֹו"ר ַזַצ"ל ְלהֹוִריד ֶאת ְּדָבָריו 
ּוֻמָּנִחים  ְמֻגָּׁשִמים  ֲאָנִׁשים  ַּגם  ָּבֶהם  ּוְלַחֵּזק  ּוְלעֹוֵרר  ַהּנֹוָרִאים, 

ְּבעֶֹמק ַהְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות ָּכמֹונּו.
)שם, הערה ז(

וכשם שלגבי מוהרנ"ת כן, כך גם לגבי קדושת ארץ ישראל:

אורו של הצדיק גדול מאד, ואי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי 
ארץ ישראל!

שכן, ארץ ישראל, היא סוד ה"לבנה" / ה"מלכות".

ִּכי ַמְלכּות ִהיא ְּבִחיַנת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

א. וכפי שהתבטא עליו רבינו ואמר: "אם לא היה הוא, לא היה לכם אפילו עלה אחד מהספר. ואמר בלשון אשכנז: ווען ניט ער, וואלט איר ניט גיהאט 
אבלעטל שמות" )חיי מוהר"ן, שע(.

ב. עיי"ש שמרמז זאת בשמותיהם של רבינו ומוהרנ"ת, ששניהם מתחילים ומסיימים באות נ', אלא שאצל רבינו נמצא ה"מח" בין שני הנוני"ן, 
ואצל מוהרנ"ת נמצא שם אות הת' שמרמזת על חקיקת הכלי לקבלת האור, עיין שם ותמצא נחת.

ג. וכן כתב במ"א: "ארץ ישראל מקבלת קדושתה מהצדיק" )ליקוטי הלכות, ברכת המזון ד, טז(.
ד. כשכמובן, ככל שהחלק גדול וקדוש יותר, כך גם מסוגל גם לקבל בה אור גבוה יותר, וכפי שנרחיב בס"ד במאמרנו על אודות קדושת 

עיה"ק ירושלים, אשר בה נמצאים רוב העשר קדושות.

)ליקוטי הלכות, דברים הנוהגים בסעודה ד, א(

ו'מלכות' / 'לבנה' זו מקבלת את אורה מאור השמש, אור הצדיק. 

ִייְרׁשּו  "ַצִּדיִקים  ִּבְבִחיַנת  ֵמַהַּצִּדיק,  ְמַקֶּבֶלת  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ִּכי 
ָאֶרץ". 

)שם, יטג(

חייב  החמה,  אור  הקדוש,  רבינו  של  אורו  את  לקבל  הרוצה  וכל 
לקבל זאת באמצעות ארץ הקודש, אור הלבנה.

ארץ הקודש היא ה'מטרוניתא', ורק בה יכולים לקבל את אורו של 
'בעלה דמטרוניתא', רעיא מהימנא, הצדיק האמת. 

גם באופן כללי, עיקר חידושה של ארץ ישראל, היא שבה מקבלים 
את ה'לבושים' לאורות הרוחניים.

וכפי שאמר רבינו טרם נסיעתו לארץ ישראל:

ִלְפעֹל  רֹוֶצה  ֶׁשֲאִני  ְוִעְנָיִני  ְוֶחְפִצי  ְמֻבָּקִׁשי  ִלְפעֹל  ָיכֹול  ָהִייִתי 
ְּתִפּלֹות  ְיֵדי  ַעל  ּפֹה  ַּגם  ִלְפעֹל  ָיכֹול  ָהִייִתי  ִיְשָֹרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 
ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ָצִריְך  ָהִייִתי  ְוֹלא  ְלַבד,  ְוַתֲחנּוִנים  ּוַבָּקׁשֹות 
ֶאְזֶּכה  ִיְשָֹרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִלְהיֹות  ֶׁשְּכֶׁשֶאְזֶּכה  ַהִחּלּוק  ַרק  ִיְשָֹרֵאל. 
ְלַקֵּבל ַהָּׂשָגִתי ַעל ְיֵדי ְלבּוִׁשים, ֲאָבל ָּכאן ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֹלא אּוַכל 

ְלַקֵּבל ַהָּׂשָגִתי ַעל ְיֵדי ְלבּוִׁשים, ַרק ְּבֹלא ְלבּוִׁשים. 
)חיי מוהר"ן, קלה(

את  מקבלים  הקודש  בארץ  כאן  הצדיק;  של  אורו  לגבי  גם  וכך 
ה'לבושים' והכלים להשיג בהם את האור הגדול. 

"הן הן הכלים המוכרחים 
לקבל אור הצדיק"

לא רק בכלליות, משמשת ארץ ישראל ככלי לקבלת אור הצדיק, 
הן  "הן  ישראל,  ארץ  מחלקי  וחלק  חלק  כל  בפרטיות;  גם  אלא 

הכלים המוכרחים לקבל אור הצדיק"ד. 

וכלשונו של רבי אברהם ב"ר נחמן:

ִּכי ָּכל ֵחֶלק ְוֵחֶלק ְוָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ֵמֶעֶׂשר ְקֻדּׁשֹוֶתיָה ּוִמּדֹוֶתיָה, 
ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ַהַּצִּדיק!  אֹור  ְלַקֵּבל  ַהֻּמְכָרִחים  ַהֵּכִלים  ֵהן  ֵהן 

ֻהְכַרח ֲעבּור ֶזה ְלִהְתַיֵחד ְוָלבֹא ָּבּה ְּתִחָּלה.
)תפילות רבי אברהם, תפילה א(

ידה  שכן, כל חלק מחלקי ארץ ישראל, משמש ככלי להשיג על 
אלקותו"  שבהשגת  הרוחני  ועדן  הדובשי  מה"נועם  אחר  חלק 

המתגלה על ידי הצדיק האמת. 

ַהְמֻסֶּגֶלת ֵמָהָאֶרץ,  ְוֵחֶלק  ֵחֶלק  ְלָכל  ְוכּו'  ָלֶכם, ּובֹאּו  ְּפנּו ּוְסעּו 
ְלָצֵרף ּוְלַקֵּבל ְּבתֹוְך ַהִּנְגֶלה ֶאת ַהִּנְסָּתר ְוַהְּפִניִמּיּות ֶׁשָּבּה, ֲאֶׁשר 

ְּבִנְסְּתרֹוֶתיָה ּוְפִניִמּיּוֶתיָה ְלַבד ִנְמָצא נַֹעם ַהֻּדְבִׁשי ְוֵעֶדן 
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ָהרּוָחִני ֶׁשְּבַהָּׂשַגת ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו.
)ביאור הליקוטים, תורה עא תניינא, אות לא(

גם בזמן התחיה הנצחית – יחיה ויקום כל אחד מאתנו 
ממיתתו לחיים נצחיים, כפי אשר זכה "לחבר ולייחד את 

רוחו ונשמתו עם כלי קדושת הארץ יחדיו"...

ְלַחָּייו  ִמִּמיָתתֹו  ֶאָחד  ָּכל  ְוָיקּום  ִיְחֶיה  ְלַבד  ֶׁשָּבֶזה 
ֶאת  ּוְלַיֵחד  ְלַחֵּבר  ֶׁשָּזָכה  ְּכִפי  ְוַהִּנְצִחִּיים,  ָהֲאִמִּתִּיים 
ּוִבְזַמן  ]ְּבֶנֶפׁש  ַהּדֹורֹות  ֶׁשֵּמרֹאׁש  ְוִנְׁשָמתֹו  רּוחֹו 

ּוְבָמקֹום[ ִעם ְּכֵלי ְקֻדַּׁשת ָהָאֶרץ ַיְחָּדיו.
)תפילות רבי אברהם, שם(

שכן:

ַמה ֶׁשּזֹוִכים ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְלִהְתַעֵּנג 
ַהּגּוף,  ֶׁשל  ֵמָהְרִׁשימּו  ַרק  ֶזה  ֵאין  ָהֵאֶּלה,  ַּבַהָּׂשגֹות 
ְוִעַּקר  ַהּזֹאת.  ָּבָאֶרץ  ִּבְהיֹוָתּה  ּבֹו  ְמֻקֶּׁשֶרת  ֶׁשָהְיָתה 
ְוִתְתַקֵּׁשר  ְּכֶׁשֵּתֵרד  ַהִּנְצִחִּיית,  ַּבְּתִחָּיה  ִיְהֶיה  ַהָּׂשָגָתם 
ֵמָחָדׁש ְּבָכל ּגּוף ָהָאֶרץ ַהַּנ"ל, ]ֶׁשֻּכָּלּה ִּתְהֶיה ְמֻקֶּדֶׁשת 

ָאז ִּבְנֻקַּדת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבּה, ַּכָּידּוַע[. 

ַהַּנ"ל,  ַהִּדין  ֶׁשְּבתֶֹקף  ַהִּצְמצּום  ַּתְכִלית  ָׁשם  ִאם  ִּכי 
]ֶׁשהּוא  ַהַּנ"ל  ֶׁשְּבִמְצַרִים  ַהֵּמַצר  ֲאִחיַזת  ֶׁשֵּמִאּתֹו 
ֲאָבל  ַאֵחר[.  ְּבָמקֹום  ַּכּמּוָבא  ֶזה  ְלֻעַּמת  ֶזה  ַּבְּקִלָּפה 
ַהֶּזה  ּוָבָאֶרץ  ַּבּגּוף  ִיְזּכּו  ֵמִאּתֹו,  ְוַהִּזּכּוְך  ַהֵּברּור  ִּבְגַמר 
ְיסֹוד  ֶׁשהּוא  ַהַּנ"ל,  ַלַּצִּדיק  ָזרּוַע  אֹור  ְלַקֵּבל  ַּדְיָקא, 
ְוִנְסָּתר  ַּבִּנְגֶלה  ּוְדָבׁש,  ָחָלב  ָזַבת  ָהָאֶרץ  ְוַעּמּוד 

ֶׁשַּבּתֹוָרה.
)ביאור הליקוטים, תורה כז(

"לקבוע שם ישיבות ובתי 
כנסיות ללימוד תורתו 

ודעתו הקדושה"
תורות נוראות גילה לנו רבינו בליקוטי מוהר"ן, הכלולות 

מכל הקדושות והמדרגות שבעולם. 

ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ַהֵּסֶפר  ִמִּדְבֵרי  ְותֹוָרה  ּתֹוָרה  ָּכל  ִּכי 
ְוַכָּמה  ִמַּכָּמה  ְּפָרִטִּיים,  ְּדָבִרים  ְוַכָּמה  ִמַּכָּמה  ְמַדֶּבֶרת 
ִמּדֹות טֹובֹות, ִמַּכָּמה ְוַכָּמה ִמְצוֹות ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, 
ְמַדֶּבֶרת  ְותֹוָרה  ּתֹוָרה  ְוָכל  ָרעֹות  ִמּדֹות  ּוֵמַהְרָחקֹות 
 ... ִנְזְּכרּו ַּבּתֹוָרה ַהְּׁשִנָּיה  ְמֻיָחִדים ַמה ֶּׁשֹּלא  ִמְּדָבִרים 
ְוַעְנֵפיֶהם  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ַהַּתְרַי"ג  ָּכל  ִמְּכָלִלּיּות  ְוֵכן 
ְותֹוָרה  ֶׁשִּבְכָתב  ּתֹוָרה  ִמְּכָלִלּיּות  ְּדַרָּבָנן,  ִמְצוֹות  ְוָכל 
ְוָרִזין  ָרִזין  ְוַקָּבָלה,  ֲהָלָכה  ְוִנְסָּתר,  ִמִּנְגֶלה  ֶּפה,  ֶׁשְּבַעל 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְיַדֵּבר  ּוִמֻּכָּלם  ִיְקָרא,  ְּבֵׁשם  ְלֻכָּלם  ְּדָרִזין. 
ְּפָעִמים. ִּבְדָרִכים ּוְקָׁשִרים ִנְפָלִאים ְוִחּדּוִׁשים ֲחָדִׁשים. 
ְוֻכָּלם ְּכֶאָחד ֵהם ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ֵאיְך ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך. ַעד ֲאֶׁשר ֵאין ׁשּום ְּדַבר ִמְצָוה ּוְקֻדָּׁשה ְוֵעָצה 
ְוַדְרָּגא  ַּדְרָּגא  ְּבָכל  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָאָדם  ְלָכל  ַהִּנְצָרְך  טֹוָבה 

ֶׁשֹּלא ִנְזָּכר ַּבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה!
ִמְּכָלִלּיּות  ְמַדֵּבר  הּוא  ִּכי  ַמְחְׁשבֹוָתיו.  ָעְמקּו  ְמאֹד  ִּכי 
ְוַהַּדְרּגֹות  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ּכֹוֵלל  ּוִבְפָרט,  ִּבְכָלל  ַהּכֹל 
ֵראִׁשית  ִמן  ַּכָּגדֹול.  ַּכָּקטֹן  ָאָדם,  ָּכל  ֶׁשל  ֶׁשָּבעֹוָלם 
ְנֻקַּדת ַהְּבִריָאה, ֶׁשהּוא ְּתִחַּלת ָהֲאִצילּות, ַעד ַּתְכִלית 
ֶׁשָהָאָדם  ַהַּגְׁשִמי  ָהֲעִשָֹּיה  עֹוַלם  ֶׁשל  ַהֶּמְרָּכז  ְנֻקַּדת 
ּוַמְדֵרָגתֹו  ְמקֹומֹו  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ָעָליו,  עֹוֵמד 
ַעד  ֶׁשִּבְגדֹוִלים  ַהָּגדֹול  ִמן  ְוַהְּזַמן.  ַהָּׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 

ַהָּקָטן ֶׁשִּבְקַטִּנים.
 )ליקוטי מוהר"ן, הקדמה(

אך המקום המסוגל לזכות לכל אלו המדרגות, הוא: ארץ 
ישראל. אשר גם היא

ָרֵאל הּוא ְּכָלִלּיּות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּבָכל ַהְּקֻדּׁשֹות! ֶאֶרץ ִיֹשְ
)ליקוטי מוהר"ן, רלד(

ְּבִמּדֹות  ֵהן  ְּבֵדעֹות  ֵהן  ָּבעֹוָלם,  ָקדֹוׁש  ָּדָבר  ְוֵאין ׁשּום 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָּכלּול ִּבְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל!

)זמרת הארץ, הקדמה(

וכאשר אכן פקח עינינו הרב מטשעהרין בספרו "זמרת 
פרט  וכל  ומאמר,  מאמר  כל  איך  לנו  בהראותו  הארץ", 
מוהר"ן,  שבליקוטי  ומאמר,  מאמר  כל  מחלקי  ופרט 

קשורים בחד קטירא לקדושת ארץ ישראל.

וכדבריו בהקדמתו:

ּוִבְרִמיָזה  ְּפָרִקים  ְּבָראֵׁשי  ִלי  ִלְרׁשֹם  ִלִּבי  ֶאל  ָנַתִּתי 
ָּגדֹול  ַׁשָּיכּות  ָלֶהם  ֵיׁש  ַז"ל  ַמֲאָמָריו  ֶׁשָּכל  ֵאיְך  ְקָצת 
ֶאֶרץ  ֶׁשְּקֻדַּׁשת  ְוֵאיְך  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְקֻדַּׁשת  ְלִעְנַין 
ַהְּמבָֹאִרים  ַהִּנְפָלִאים  ָהִעְנָיִנים  ִמָּכל  ְּכלּוָלה  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבַמֲאָמָריו ַז"ל, ִּכי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּכָלִלּיּות ַהְּקֻדָּׁשה 

ֶׁשְּבָכל ַהְּקֻדּׁשֹות.
)זמרת הארץ, הקדמה(

וצריך ללמוד ולקיים את ה'ליקוטי מוהר"ן'  ניתן  גם אם 
בכל קצוי תבל, הרי שבארץ ישראל הוא המקום המסוגל 
ו"לילך עמהם כל אחד לפי  ביותר לעסוק בתורות רבינו 

בחינתו".

בעלותו  זצ"ל  שטערנהארץ  אברהם  רבי  שכותב  וכפי 
לארץ הקודש:

ֵמִאיר  תובב"א  ַהְּקדֹוָׁשה  ֶׁשְּבַאְרֵצנּו  ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע 
ְוִׂשיחֹוָתיו  ּתֹוָרתֹו  ִהְתַּגּלּות  נֹוָראֹות  ְקֻדַּׁשת  ְּביֹוֵתר 

ַהְּקדֹוִׁשים, ֵליֵלְך ִעָּמֶהם ָּכל ֶאָחד ְלִפי ְּבִחיָנתֹו! 
)רינת ציון, הקדמה(

המקום  הוא  ודבש,  חלב  זבת  ארץ  ישראל,  בארץ  כאן 
ללימוד  כנסיות  ובתי  ישיבות  "לקבוע  ביותר  המתאים 
צוף  הם  אשר  הק',  רבינו  של  הקדושה"  ודעתו  תורתו 

חלבה ודובשה של ארץ הקודש. 

ִּכי ַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה', ְוֶזה ְּכָבר ֵעֶרְך ָמאַתִים ָׁשִנים 
ֲאֶׁשר ְּכָבר ִהִּגיַע ְוִנְכַנס ְלתֹוָכּה ַהִּנְׂשָּגב ְוַהֶּנֱעָלם ֵמֵעין 
ּכֹל, ֲאֶׁשר ָיַנק ְוִהִּׂשיג ֲחָלָבּה ּוְדַבׁש ּתֹוָרָתּה ְלֵאין ְּגבּול 
ְוַתְכִלית ְּכָלל. ְוַאְׁשֵרי ַהְמַחֶּכה ְוַיִּגיַע ִליֵמי ְזִריַחת ַהר 
ַהְּקדֹוׁשֹות  ּוַמֲעִׂשּיֹוָתיו  ּתֹוָרתֹו  ּוְדַבׁש  ְוַדְעּתֹו  ָקְדׁשֹו 
ּוְברֹב  ְקֻדּׁשֹוֶתיָה.  ְוֶעֶׂשר  ִמּדֹות  ִּבְכֵלי  ְלַקֵּבל  ֶׁשָּזָכה 
ַעד  ּוְלַהֲעלֹוֵתינּו  ְלַהְצִליֵחנּו  ִּביָכְלּתֹו  ה'  ּכַֹח  ְועֶֹצם 
ְלִלּמּוד  ְכֵנִסּיֹות  ּוָבֵּתי  ְיִׁשיבֹות  ָׁשם  ִלְקּבַֹע  ֶׁשִּנְזֶּכה 
ִּביָכְלֵּתנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  ַהְּקדֹוָׁשה,  ְוַדְעּתֹו  ּתֹוָרתֹו 
ַּדְעּתֹו  ְוֵעיֵני  ַהָּׂשָגתֹו  ֶׁשְּברֹב  ַחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ַּגם  ֵליֵלְך 

ְּבַאְסַּפְקַלְרָיה ַהְּמִאיָרה ְּבִבְנַין ֵּביתֹו ָלַעד ְוָלֶנַצח.
)תפילות רבי אברהם, תפילה א(

ללימוד  כנסיות  ובתי  "ישיבות  אותן  תלמידי  כשכמובן, 
התורות  את  'ילמדו'  רק  לא  הקדושה",  ודעתו  תורתו 
ויעיינו בהם, אלא אף 'יקיימו' אותם ו'ילכו' בהם, "ויתנו 
כל כוחותם ומאמצי נפשותם לזכך הגוף, ולהכניס בו כל 

העצות והטובות של רבינו ז''ל".

על  בחזונו  הורביץ  שמואל  רבי  של  הנלהבים  וכדבריו 
אותה ישיבה:
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ָעִתיד ָי-ּה",  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא  ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  "ִּתָּכֵתב  ָאַמְרִּתי 
 ]![ ַּדְוָקא  ַהּקֶֹדׁש  ְּבֶאֶרץ  ְּגדֹוָלה  ְיִׁשיָבה  ֶׁשִּיְהֶיה  ּדֹור  ְלִהָּבְראֹות 
ֶׁשִּיְלְמדּו ּתֹורֹות ַרֵּבנּו ִעם ַהּׁשֶֹרׁש, ּוְלַדְקֵּדק ְּבַהּתֹורֹות ַעל ָּכל אֹות 
ְואֹות, ַעל ִּפי ַה"ֵּבאּור ַהִּלּקּוִטים", ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ֲעבֹוָדָתם ְוַהְנָהָגָתם 
ַעל  ּומֹוֲהַרַנ"ת,  ַרֵּבנּו  ִמּתֹורֹות  ַהְּפִניִמּיּות  ִּפי  ַעל  ּוְבחֹול  ְּבקֶֹדׁש 
ּוַמֲאַמֵּצי  ּכֹחֹוָתם  ָּכל  ְוִיְּתנּו  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ִּפי 
ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְוַהּטֹובֹות  ָהֵעצֹות  ָּכל  ּוְלַהְכִניס ּבֹו  ַהּגּוף,  ְלַזֵּכְך  ַנְפׁשֹוָתם 

ַז''ל, ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵחֶלק ָּבֶזה! 
)ימי שמואל, פרק רכה(

ַּכָּמה  ְּכָבר  ַּכְמבָֹאר  ַהַּמֲעֶשֹה,  ֶאָּלא  ָהִעָּקר  הּוא  ַהִּמְדָרׁש  ֹלא  ִּכי 
ְּפָעִמים ֶׁשָּכל ִעַּקר ַּכָּוָנתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְּבָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ֶׁשִּגָּלה ּוְבָכל 
ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשָּיָצא ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש, ַהּכֹל ָהָיה ַרק ִּבְׁשִביל ְלַזּכֹות ֶאת 
ִיְשָֹרֵאל ַלֲהִביָאם ִליֵדי ַמֲעֶשֹה ְיָׁשָרה, ִלְרמֹז ָלֶהם ֵמָרחֹוק ּוִמָּקרֹוב, 
ְלִהְתָקֵרב  ְוִנְפָלאֹות  ֲעֻמּקֹות  ְוַתְחּבּולֹות  ֵעצֹות  ָלֶהם  ְלהֹורֹות 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא. ַּכֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהרֹוֶאה ְּבֵעיָניו, ִאם 
ִיְרֶצה ְלִהְסַּתֵּכל ְּבֵעין ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ִּכי ָּכל ַּכָּוָנתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ָהָיה 
ַרק ֶׁשִּנְׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ָהֲעבֹוָדה ְוָהֵעצֹות ַהּיֹוְצִאים ִמָּכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה, 
ְלַקֵּים  ְוִנְׁשַּתֵּדל  ִיְתָּבַרְך,  ְלָפָניו  ְוִנְׁשַּתֵּטַח  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ְוֶׁשְּנַבֵּקׁש 

ְּכָכל ַהָּכתּוב ָּבֶהם ִּבְפִׁשיטּות!
)ליקוטי מוהר"ן, הקדמה(

 "אצלנו עוד לא נחיה 
העורק הזה"...

כל כך היה ברור ופשוט לאנ"ש שקדושת ארץ ישראל היא המסוגלת 
להמשיך עלינו את אורו של רבינו, עד אשר בראות רבי יצחק ברייטער 
את מצבם העגום של אנ"ש בפולין, תלה זאת בכך שעדיין לא נתעורר 
אצלם ענין הנסיעה לארץ ישראל, ו"לכן אנחנו מוטלים בכל כך רפש 

וטיט"...

וכך הוא כותב:

ַּכֲאֶׁשר ִּגָּלה ַרֵּבנּו ַז"ל ִעְנָין ֶׁשֵאין ְיכֹוִלין ַלֲעלֹות ִמַּדְרָגא ְלַדְרָּגא ִּכי 
ִאם ַעל ְיֵדי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשָּכל ֲאַנ"ׁש ְדאּוַמן 
ַהָּדָבר  ִנְחֶיה  ְוֶאְצֵלנּו עֹוד ֹלא  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ָהיּו  ַהּכֹל  ּוְסִביבֹוֶתיָה 
ְוָהֶעֶצב  ַהֶּזה, ַהְינּו ָהעֶֹרק ַהֶּזה, ֶדער ָאֶדער, ֶדער ֶנעְרוו ]= ַהְוִריד 
ַהֶּזה[ ֲעַדִין ֹלא ִנְתעֹוֵרר ֶאְצֵלנּו. ָדאס ֵהייְסט, ֶדער ֶנעְרוו ָהאט ָנאְך 
ַּבייא אּוְנז ִניט ָאן ֶגעהֹויְבּן ִצי ֶלעִּבין, אּוְנד ִצי פּוְנְקְצָיאִניֶרען ]= 
זֹאת אֹוֶמֶרת, ֶׁשַהְוִריד ְוָהֶעֶצב ַהֶּזה ֶטֶרם ִהְתִחיל ִלְחיֹות ּוְלַתְפֵקד[, 

ָלֵכן ֲאַנְחנּו ֻמָּטִלים ְּבָכל ָּכְך ֶרֶפׁש ָוִטיט.
)שארית יצחק החדש, מכתב כא(

לארץ  הנסיעה  של  הזה'  והעורק  'הווריד  לתחיה  יתעורר  רק  אם 
ישראל, ייראה המצב אחרת לגמרי... 

ובעל  בעירו,  רב  עצום,  גאון   – סוקולובער  מרדכי  רבי  זועק  גם  כך 
השגה עצומה – ברוב ענוותנותו:

ַהֵּסֶפר  ִּבְראֹוִתי  ַהְּקדֹוָׁשה  ָּבָאֶרץ  ִלְהיֹות  ַנְפִׁשי  ָעְגָמה  ְמאֹד  ַמה 
'ִזְמַרת ָהָאֶרץ', ֵהיַאְך ֶׁשָּכל ַהַּדַעת ַהָּקדֹוׁש ֵמַרֵּבנּו ַזַצ"ל, ֵהן ִמִּסְפרֹו 
ַהּנֹוָרא ְוֵהן ֵמַהִּׂשיחֹות ְוֵהן ִמִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ָּכל זֹאת ִנְכָלל ָּבָאֶרץ 
ְּבִדְבֵרי  ְוָעְסִקי  ַהִהְׁשַּתְּדלּות  ָּכל  ְלַאַחר  ּוִבְפִׁשיטּות  ַהְּקדֹוָׁשה. 
ְּבִעְנַין  ְוֵהן  ַהִּיְרָאה  ְּבִעְנַין  ֵהן  ָּכָראּוי,  ְּבָיִדי  ָעְלָתה  ֹלא  ַזַצ"ל,  ַרֵּבנּו 
ָּגדֹול  ֶהְכֵרַח  ַהִּנְרֶאה  ֶׁשְּכִפי  ַמה  ְוַהִּׁשְפלּות,  ִלי  ֶׁשִּנְצַרְך  ַהְּפִׁשיטּות 
ֲעבּוִרי ִלְהיֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִיֵּתן ה' ֶׁשֶאְזֶּכה ָלֶזה ְּבָקרֹוב. ְּבִריֶדער, 
ְוֵהן  ְּבעּוְבָדא  ֵהן  ַהִּצילּו![  ַהִּצילּו  ַאִחים,   =[ ַראֶטעֶווע!  ַראֶטעֶווע 
ִּבְתִפָּלה, ּוְלהֹוִדיַע ִלְכָללּות ֲאַנ"ׁש ְוַלֲעסֹק ָּבֶזה ַלֲעׂשֹות ֲאֵסָפה ַעל 

ֶזה, אּוַלי ַיֲעֶלה ְּבָיָדם. 
ָמְרְּדַכי ְמַנֵחם ַנְפָּתִלי ֶּבן רֹוָזא. 

)נחלי אמונה, מכתב מ(

כי אכן כך; המקום היחיד המסוגל להמשכת וקבלת אורו של רבינו 

"כי בה לבד נשפע וניתן מאור ודעת אדמו"ר ז"ל,  הוא ארץ ישראל. 
להיות ביכולת לקבל מאתו!" )כלשון ראבר"נ אשר הובא בתחילת המאמר(.

"ְּבִמְרֶעה ּטֹוב ֶאְרֶעה אֹוָתם" 
אנו בני ישראל הם ה'צאן', ורבינו הקדוש הוא ה'רועה'. שכן:

ַהַּצִּדיק ָהַרִּבי ָהֲאִמִּתי ִנְקָרא "רֹוֵעה ִיְשָרֵאל", ְּבִחיַנת "ְּכרֹוֶעה ֶעְדרֹו 
ִיְרֶעה ִּבְזרֹועֹו ְיַקֵּבץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיָּשא ָעלֹות ְיַנֵהל".

)ליקוטי הלכות, קריאת התורה ו, כח(

אך הרועה וצאנו זקוקים למקום 'מרעה' מתאים... 

ְוַהִּמְרֶעה,  ַהּצֹאן,  ְּדָבִרים:  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשֵּיׁש  ְּבאּוַמן  ָאַמְרִּתי  ּוְכָבר 
ִצּיּון  - הּוא  'ָהרֹוֶעה'  ְּבָגלּוָתא;  ְׁשִכיְנָּתא  ְּבַיַחד,  ֹלא  ְוֵהם  ְוָהרֹוֶעה. 
ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְמָצא ְּבאּוַמן, 'ַהִּמְרֶעה' - הּוא ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, 'ַהּצֹאן' 
ְוַהְּׁשָאר  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו; ְמַעט ְּברּוְסָיה, ְמַעט ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש,  - ֶזה 
ְּבפֹוִלין. ֲאָבל ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ְּבַיַחד, ֵאין ְׁשֵלמּות יֹוֵתר ִמֶּזה, ַהֵּׁשם 
ָצִריְך  ָּפִנים  ָּכל  ְוַעל  ָרצֹון.  ְיִהי  ֵּכן  ָאֵמן  ְּבָקרֹוב,  ָלֶזה  ְיַזֵּכנּו  ִיְתָּבַרְך 

ַלֲעׂשֹות ֶקֶׁשר ְוִאחּוד ֵּביָנם.
)ימי שמואל, פרק רא(

הרועה  אל  משתוקקים  הצאן  אשר  והגעגועים,  הכיסופים  ובכח 
והמרעה, נעשה "קשר ואיחוד בינם"...

כפי שכותב רבי נחמן מטולטשין לאנ"ש יושבי ארץ הקודש:

ּוִמְּסָתָמא  ַקִּדיָׁשא,  ַאְרָעא  ְּבֵצל  יֹוְׁשִבים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַאְׁשֵריֶכם 
ְוַהּנֹוָרא  ַהָּקדֹוׁש  ִצּיֹון  ַּבֲעַפר  ְלִהְתַאֵּבק  ִמְתַּגְעְּגִעים  ִמְׁשּתֹוְקִקים 
ִּבְסָפָריו  ַּכְמֻרָּמז  ִיְשָֹרֵאל  ֶאֶרץ  ְקֻדַּׁשת  ׁשֶֹרׁש  ּוָמָצא  ָחַפר  ֲאֶׁשר 
ְּבפֹה  ְלִהְתַאֵּבק  זֹוִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְוַאְׁשֵרינּו  ְוַהְּנִעיִמים.  ַהְּקדֹוִׁשים 
ֶאֶרץ  ְקֻדַּׁשת  ּוָמָצא ׁשֶֹרׁש  ָחַפר  ֲאֶׁשר  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּקדֹוׁש  ִצּיֹון  ַּבֲעַפר 
קֶֹדׁש  ַאְדַמת  ַּבֲעַפר  ְלִהְתַאֵּבק  ּוִמְתַּגְעְּגִעים  ּוִמְׁשּתֹוְקִקים  ִיְשָֹרֵאל 
ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ֵּכן יֹוֵסף ה' ַעל ְּתׁשּוָקֵתנּו ְלִהְׁשּתֹוֵקק ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות 

ִנְמָרץ ַעד ֶׁשִּיְגמֹר ה' ַּבֲעֵדנּו ְלטֹוב ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
)עלים לתרופה, מכתבי רנ"ט, ה(

ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ִלְהיֹות  ְּכֶׁשּזֹוִכין  ִמֶּזה,  ָּגדֹול  ָּדָבר  ֵאין  ּוֶבֱאֶמת, 
ְוִלְהיֹות ְּבאּוַמן ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעל ִצּיּון ַהָּקדֹוׁש. 

)ימי שמואל, פרק רא(

עד אשר יבוא הגואל, ויקיים ה' את דברו:

ֲאַבֵּקר  ֵּכן  ִנְפָרׁשֹות,  צֹאנֹו  ְבתֹוְך  ֱהיֹותֹו  ְּביֹום  ֶעְדרֹו  רֶֹעה  ְּכַבָּקַרת 
ֶאת צֹאִני ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶהם ִמָּכל ַהְּמקֹומֹת ֲאֶׁשר ָנפֹצּו ָׁשם ְּביֹום ָעָנן 
ַוֲהִביאִֹתים  ָהֲאָרצֹות  ִמן  ְוִקַּבְצּתים  ָהַעִּמים  ִמן  ְוהֹוֵצאִתים  ַוֲעָרֶפל. 
מֹוְׁשֵבי  ּוְבכֹל  ָּבֲאִפיִקים  ִיְׂשָרֵאל  ָהֵרי  ֶאל  ּוְרִעיִתים  ַאְדָמָתם,  ֶאל 
ָהָאֶרץ. ְּבִמְרֶעה ּטֹוב ֶאְרֶעה אָֹתם ּוְבָהֵרי ְמרֹום ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְנֵוֶהם, 

ָׁשם ִּתְרַּבְצָנה ְּבָנֶוה ּטֹוב ּוִמְרֶעה ָׁשֵמן ִּתְרֶעיָנה ֶאל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל.
)יחזקאל לד, יב-יד(

ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶהם רֹוֶעה ֶאָחד ְוָרָעה ֶאְתֶהן. ֵאת ַעְבִּדי ָדִויד, הּוא ִיְרֶעה 
אֹוָתם ְוהּוא ִיְהֶיה ָלֶהן ְלרֹוֶעה.

)שם, כג(

ְוַעל ְיֵדי ַהַּמְנִהיג ַהִּנְפָלא ֶׁשָאנּו ְמַחִּכים ֵאָליו, ְוָאנּו ְמַבְקִׁשים ָעָליו 
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ָויֹום, ִנְזֶּכה ִלְקֻדַּׁשת ָהָאֶרץ ְּבִׁשיר ַהַהְׁשָּגָחה

ְלַטֵהר  ֵאל  יֹוִריֶׁשּנּו  ִמִּבְטנֹו  עֹוד  ְוִתּקּוֵננּו.  ְלתֹוַכְחֵּתינּו  ַהֻּמְכָרח 
ּוְלַקֵּדׁש ִּבְקֻדָּׁשָתּה ַּגם ְׁשָאר ָהֲאָרצֹות, ּוְבאֶֹפן ֶׁשִּנְזֶּכה ַעל ָּכל ָּפִנים 
ָלֵצאת ֵמַהְבָלָעָתּה אֹוָתנּו, ּוְלִהְתַעּלֹות ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ְּבאֹור 

ָּפָניו. 
)תפילות רבי אברהם, תפילה א( 

במהרה בימינו, אמן. 
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מה הרעש הגדול 
בכל מה שקשור 
לקימת חצות? מה 
עושים כשקשה 
כל-כך לקום? 
כיצד הייתה נראית 
קימת החצות אצל 
אנ"ש? ואיך זוכים 
לעשות את זה 
למעשה? || רסיסי 
הוד מאירים 
מתוך עולמם 
המופלא של 
'אנשי החצות' 
שפונים לליבו 
של כל אחד 

בקריאה: טעמו 
וראו כי טוב ה' 

|| שיחת חברים 
מיוחדת לרגל 
תקופת 'לילות 
הזהב', תקופה 
בה נפשו של כל 
אחד משתוקקת 
להתחדש בעניין 
הקדוש עליו 
אמר רביה"ק 
'שעיקר עבודת 
איש הישראלי 
הוא בחורף לקום 
בחצות הלילה' || 
ויהי בחצי הלילה

מרדכי לוי

חצות

 הצצה
 מרתקת
לעולמם של 
'אנשי החצות'
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ר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ִעּקַ ֹחֶרף, ׁשֶ ן ּבַ ְוַעל ּכֵ

י ָאז ֶנֱאַמר, ָלא ִאיְבֵרי ֵליְלָיא  ְיָלה, ּכִ ּלַ ּבַ

ִחיַנת ֱאמּוָנה,  ְיָלה הּוא ּבְ א ְלִגיְרָסא. ְוַהּלַ ֶאּלָ

ים צב(, "ֶוֱאמּוָנְתָך  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ּלֹוְמִדין ָאז  ּמּוד ׁשֶ ן ַהּלִ ילֹות". ְוַעל ּכֵ ּלֵ ּבַ

ִחיַנת  ִהיא ּבְ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ִהיא עֹוָלה ְלַהּשׁ

ְיָלה הּוא  ּלַ ּלֹוְמִדין ּבַ ּמּוד ׁשֶ י ַהּלִ ֱאמּוָנה, ּכִ

ד  ִכיָנה ֵהן ִמּצַ ְ ָקרֹוב יֹוֵתר ַלֲעלֹות ֶאל ַהּשׁ

י  ְבָיכֹול, ּכִ ִכיָנה, ּכִ ְ ד ַהּשׁ ָהָאָדם, ֵהן ִמּצַ

ק ַעְצמֹו ּבֹו  ל ַעְצמֹו ּוְלַדּבֵ ָהָאָדם ָיכֹול ְלַבּטֵ

ָאז  ּיֹום ֵמֲחַמת ׁשֶ ְיָלה ִמּבַ ּלַ ַרְך יֹוֵתר ּבַ ִיְתּבָ

מֹו  ה, ּכְ ָנִחים ָהעֹוָלם ֵמְרִדיַפת ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ִכיָנה ִהיא  ְ נּו )ִסיָמן נב( ְוַגם ַהּשׁ ָאַמר ַרּבֵ ׁשֶ

ֶבת  ְיָלה ּוַמְקׁשֶ ּלַ ְסמּוָכה ְלָהָאָדם ַהּלֹוֵמד ּבַ

י  תּוב )ֵאיָכה ב(, "קּוִמי רֹּנִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְלקֹולֹו, ּכְ

ִים  ּמַ ְפִכי ּכַ מּורֹות ׁשִ ְיָלה ְלרֹאׁש ַאׁשְ ּלַ ּבַ

ְיָקא,  ֵני ה'' ּדַ ֵני ה'". 'נֹוַכח ּפְ ְך נֹוַכח ּפְ ִלּבֵ

ִכיָנה ְקרֹוָבה ֵאָליו ְוהּוא נֹוַכח  ְ י ַהּשׁ ּכִ

ִכיָנה ִהיא  ְ ְיָלה ַהּשׁ ּלַ י ּבַ ׁש, ּכִ ֵני ה' ַמּמָ ּפְ

ְבָיכֹול, "ְולֹא  ְחּתֹוִנים. ְוָאז, ּכִ עֹוָלמֹות ַהּתַ ּבָ

ר ְמנּוָחָתּה  ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְוכּו'". ְוִעּקַ

ם ִצּפֹור  ְבִחיַנת 'ּגַ ֵאֶצל ָהָאָדם ַהּלֹוֵמד ָאז ּבִ

ּקּוִנים. ְוַעל  ּתִ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִית', ּכְ ָמְצָאה ּבַ

ְיָלה ְוִהיא עֹוָלה  ּלַ ּמּוד ּבַ ַהּלִ ֹחֶרף ׁשֶ ן ּבַ ּכֵ

"ל,  ּנַ ִחיַנת ֱאמּוָנה ּכַ ִהיא ּבְ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ְלַהּשׁ

)ליקו"ה או"ח תפילה א'(

רב שיח מיוחד!
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כ
פעימה  מחסיר  לא  שליבו  ברסלב  חסיד  שאין  מדומה 
אחר  לילה  לקום  שזוכים  זמננו  בני  יהודים  על  בשומעו 
לילה ולחטוף את הרגעים היפים של הלילה. עצם המילה 

'חצות' – מנגנת ומרטיטה כמה מיתרים בלב.

שכולו  פלא  מושג  רבות  בעיניים  נראית  חצות  קימת 
פרישות וקושי. גמרנו אומר לשבת לרב שיח מרגש עם ארבעה 'אנשי 
חצות' שזוכים בכל לילה לקום ולעבוד את ה' – לקבל ולשמוע מפיהם 

על עניין נשגב זה: 

הרב חיים נחמן לוין הי"ו, הלומד בכולל חצות בקבר רחל אמנו;  הרב 
שמואל שווארץ הי"ו הלומד בכולל חצות של ר’ יהושע מאיר דויטש 
ר' שמעון אליהו  י. ברוין הי"ו מהכולל חצות של אביו  שליט"א; הרב 
בכולל  הלומד  הי"ו  סויסה  שלמה  הרב  שמש;  בבית  שליט"א  ברוין 

חצות בציון הרשב"י במירון.

קודם שנעסוק בפרטים – מהו הסוד והעניין שמסביב ל'קימת חצות'? 
וכיצד נוצר הפרסום הגדול סביב הנושא?

מדוע  מקשה  הגמ'  השנה  ראש  במסכת  הי"ו:  לוין  נחמן  חיים  הרב 
תוקעים בשופר, מיד לאחר מכן תמהה הגמ' על עצם השאלה – הרי 
שאמר  מה  שכל  לדעת  עלינו  תוקעים.  ולכן  לתקוע  אמרה  התורה 
נבין בשכל;  לא  ובתמימות, אף אם  אנו מקיימים בפשיטות  רביה"ק 
קכ"ג:  בתורה  כותב  שרביה"ק  כמו  מקיימים.  אנו   – אמר  רביה"ק 
ולקבל  שבדור  להצדיק  עצמו  לקשר  בו  תלוי  שהכל  והיסוד  "העיקר 
דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה דבר קטן ודבר גדול ולבלי לנטות 

ח"ו מדבריו ימין ושמאל".

וכמה  כמה  אחת  על  לקיימה.  המחייב  הוא  המצווה  ציווי  עצם  אכן, 
עבודת  שעיקר  כותב  רביה"ק  מעלתה.  ברום  הידועה  חצות  בקימת 
ברכות  בגמ'  אף  הלילה,  בחצות  לקום  הוא  בחורף  הישראלי  האיש 

ובעוד מקורות הורחב לגבי קימת חצות. 

יכול  מה  נחמן,  חיים  ר’  שהאריך  כמו  כל,  קודם  הי"ו:  ברוין  י.  הרב 
יותר מזה שרביה"ק אמר שעיקר עבודת איש הישראלי  להיות גדול 
– אם אמר מקיימים ללא כל קשר לתועלת  לילה  היא לקום בחצות 

שקיימת או נעדרת מהדבר. 

יש כיום אינספור דרכים כיצד יש לעבוד את השי"ת. רביה"ק – רופא 
הנפשות הגדול, קבע שהעיקר של כל העבודות הוא בחצות לילה. וכך 
ראינו אצל אנ''ש במשך כל הדורות, מי שהתקרב לרבינו קיבל הרגש 
של  זו  לעבודה  שנכנס  מי  שכל  בפרט  חצות,  של  זו  בעבודה  מיוחד 

חצות דברי רבינו נכנסים בו יותר. 

נקודה נוספת: ר’ לוי יצחק היה רגיל לומר "על פי שניים עדים יקום 
ניתן  אכן,  רביה"ק.  דבר  יקום  והחצות  ההתבודדות  ידי  על   – דבר" 
לראות שכשמתקרבים לרביה"ק רואים שנמשכים לעבודה של חצות.

הרב שלמה סויסה הי"ו: העניין של הרעש והפרסום שיש לעניין של 
נובע מריבוי הספסלים ב"ה בכוללי החצות. אכן, בעבר  קימת חצות 
היו פחות בני אדם קמים ולכן העניין נשמר בשקט יותר. )לכן כיום אין 

בזה שום יוהרא – כמו שהיה בעבר(.

 לרבים קימת חצות משבשת את סדר יומם. 
האם יש פתרון לכך?

הרב לוין: אכן יש לקימת חצות הרבה מניעות מבית ומחוץ, לפעמים 
קשה או בלתי אפשרי לקום בשעה זו. יש לכך עצה פשוטה, שאמנם 
אינה פתרון מושלם אך טובה היא: בזמנים בהם השקיעה מוקדמת 
קימת  סדר  את  יקרא  אם  טוב  מה   – סבירה  בשעה  יוצא  חצות  וגם 
 – לכך  יכול  שלא  בימים  אף  יצועו.  על  יעלה  בטרם  בשלמותו  חצות 
זה  בעניין  או מזמור אחר העוסק  נהרות בבל"  "על  יאמר את מזמור 
אך  אמנם,  קצרה  זו  פשוטה  פעולה  קצרה.  תפילה  להשי"ת  ויתפלל 
בזה לבד מקיים חלק גדול מקימת חצות. דבר זה ידוע מגאון ר' יוסף 
חיים זוננפלד זצ"ל שבאמירת "על נהרות בבל" יוצא ידי חובת תיקון 

חצות. 

ואף שכמובן יש להשתדל לומר את כל התיקון, בפרט את כל הפיוטים 
יש  תמיד  בכך.  גדולה  תועלת  יש  בדיעבד   – חצות  בתיקון  הנפלאים 
בקדושה דרגות וכי אם לא אוחז למעלה יוותר על הכל? הרי רביה"ק 

הוא שאמר 'אביסל איז אויך גוט'. 

לכן אדם שמתקשה בקימת חצות, יכול להיכנס לעובדה זו לאט-לאט 
ויחלום שנית' –  זו. פעמים אם אף זה לא ביכולתו, או ש'ישן  בצורה 
יכול לומר מתוך שנתו תפילה קצרה, כגון: 'יה"ר שתבנה בית מקדשך'. 
)לכתחילה עדיף ליטול לזה ידיים, אולם בדיעבד ניתן גם בלי נטילה(. 

והעיקר היא ההתמדה בדבר, אפי' אם קטן הוא.

כל  משהו,  ללמוד  מכן  ולאחר  חצות  תיקון  לומר  זוכים  כאשר  אכן 
מרובה  ליום  נכנסים   – ובכוונה  במתינות  ולהתפלל  יכולתו  לפי  אחד 

בסייעתא דשמיא ושפע רב בזמן. 

לדעת  עלינו  אך  קל,  לא  זה  אכן  טובה  ממש  שאלה  שווארץ:  הרב 
שקימת חצות היא כלי נפלא לקבל את האור של הרבי הגדול. לעניות 
דעתי קמים חצות לא בשביל להיות 'עובדים', אלא בשביל לקבל את 
של  תורותיו  עם  ללכת  הלילה  בחצות  זוכים  אם  בפרט  רביה"ק.  אור 
רביה"ק ללמוד אותם ולהתפלל עליהן. הרה"ח ר’ שלמה אהרן גוטליב 
ז"ל אמר שליקוטי מוהר"ן של חצות שונה לחלוטין מן הלימוד בו ביום.

הרב ברוין: לחסיד ברסלב אמיתי שמקיים את דבר רבו – עסקי העולם 
הם שמפריעים לקימת חצות ולא להיפך... כי כאשר מבינים שקימת 
חצות היא עיקר עבודתנו אזי היא נהפכת למרכז חיינו. השאלה היא 

רק כיצד יש להסתדר עם המחויבויות שהעולם מכתיב לנו. 

הרב  סויסה: שמעתי פעם שר' שמואל שפירא אמר לר' לוי יצחק בנדר 
'עד שאתה מדבר מחצות, דבר על שינה מוקדמת'. גם רביה"ק בירך 
את מוהרנ"ת שמיד כאשר יעלה על יצועו יירדם. אכן, באמת צריכים 

הרבה התבודדות על זה שזה לא ישבש את סדר היום.

לחזור  שמוכרחים  ויש  הבוקר  עד  ערים  להישאר  שיכולים  כאלו  יש 
לישון. ר' נתן עצמו בתחילת חייו היה נשאר ער אחר חצות, ובסוף חייו 

חזר לישון. ועכ״פ מוכרחים לקום בנקודת חצות.

האם אתם יכולים לציין נקודה שתפסה אתכם 
בעניין זה, בסביבה או מאדם מסוים?

הרב שווארץ: בקרב גדולי אנ"ש ראו תמיד את החשיבות שעבודת ה' 
תגיע מתוך אמת, "וטהר ליבנו לעבדך באמת": ר' לוי יצחק התבודד 
וכן  לישוב.  מחוץ  השבוע  לכל  הלך  רבו  אברהם  שר'  אפילו  בביתו, 
 – לילה  בכל  עובדים  קבוצת  עם  הישוב  מן  לצאת  באומן  זכה  כאשר 
ראה שלפי עניינו זו לא האמת ונשאר בביתו או בבית הכנסת. בארץ 
ישראל היה נוסע לכותל שעה אחר התפילה. ללמדנו כמה צריך להיות 

מחובר לעבודתנו, שתגיע מתוך אמת. 

מקוריץ  פנחס  ר'  של  הדיבור  על  חוזר  היה  יצחק  לוי  ר'  ברוין:  הרב 
למצוא  יכולים  אכן,  נעכט'.  'גילדענע  הן,  זהב  לילות  החורף,  שלילות 
בהן זהב ואוצרות בכל רגע ורגע ולהתעשר מהם בלי סוף. יש בהן כוח 

גדול ועצום.  

בסיפורי מעשיות במעשה א' רביה"ק מדבר על 'גילדענעם בארג מיט 
איין פערלינעם שלאס' – הר של זהב ומבצר של מרגליות, ומסביר ר' 
נתן  שההר מרמז על בית המקדש, שאליו עיקר הכיסופין. ובת המלך 
עיקר  גם  שזו  המקדש,  בית  לבניין  לכסוף  למלך  מהמשנה  ביקשה 
על  לומר  רגיל  היה  יצחק  לוי  שר'  הכינוי  ולפי  הלילה.  חצות  עבודת 

לילות החורף: 'לילות הזהב', מובן מאוד. 

בהמשך המעשה רביה"ק כותב שם: "ששם הכל יקר וכן אני נותן לך 
הכלי כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם מעות". ולענייננו ניתן לומר 
זהב,  כמכרה  ממש  זה  ואכן  הוא.  יקר  מעשה  כל  ואנחה,  גניחה  שכל 
ביותר,  הקטן  ולו  דבר,  כל  יותר,  מרוויחים   – יותר  שמספיקים  כמה 
שווה רווח עצום שאין לשערו, החצות הוא ככלי הזה שמוציאים ממנו 

זהב וכמה שמספיקים, כל אחד לפי כוחות נפשו – רווח עצום הוא.

בעבר היתה עבודת החצות בהצנע לכת. ידעו שקימת חצות מביאה 
וקיימו   – ה'  ועבודת  אמת  של  חיים  וחדשים,  אחרים  חיים  לאדם 

בפשיטות. 

הרב סויסה: במירון רואים מחזה נפלא: הרבה מאנ"ש, מכל הסגנונות 
והעדות; חסידים, מקורבים, צעירים וזקנים – כולם מתחזקים לקום 
חצות בציון הרשב"י. ללא חכמות. כל אחד בסגנון שלו, אחד בלימוד 
והשני בריקוד. במירון הדרך שכל אחד מתעלה עם נקודת עצמו, אולם 

אין ספק שמקומות שלומדים ביחד וכו' – יש בכך הוספה גדולה. 
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שייך  חצות  קימת  של  בעניין  בזכויותיי  גדול  חלק 
לחבורת הבחורים של -'מורשת הנחל', ישיבת ברסלב 
שעסקו   - שליט"א   ליברמנטש  נתן  ר'  והרה"ח  ב"ב 

הרבה וחזקו בעניין זה. 

כיום שקיימים כבר כוללים, האם אברך 
שמקבל מלגה על כולל חצות – לא 

מוריד את ערך העניין? 
הרב סויסה: לא מדובר בהרבה כסף, אפשר להרוויח 
הרבה יותר במקום אחר... כך שזה ממש כמו עצמות 
 – תגמול  בלי  חצות  לקום  שזוכה  שמי  בוודאי  ליצר. 
גדול שכרו שמקיים לשם שמיים. אמנם כל אחד לפי 

כוחו ודרגתו. 

זה   – מאי  אלא  מלגה.  יש  כולל  בכל  כיום  ברוין:  הרב 
היא  העיקר  הבית,  את  לפרנס  בשביל  מהחיים  חלק 

הסתכלות האדם ובמה שעיקר בעיניו.

גם אם פעמים הכסף מדרבן את האדם – וכי לכן לא 
יקום חצות? הרי כולנו צריכים חיזוק – והעיקר הוא 

המעשה. 

טעמה  את  לטעום  התחיל  שהוא  פעם  לי  סיפר  חבר 

מה  וזה  הכולל  בזכות  רק  חצות  קימת  של  הערב 
נסגר,  הכולל  בהמשך  דרכו.  בתחילת  אותו  שהחזיק 
סיפר  תקופה  אחר  בעצמו.  לקום  המשיך  הוא  אולם 
לי שהרגיש שכאשר הסתיימו 'לילות הכסף' התחילו 

'לילות הזהב' - - -

הרב לוין: החפץ חיים כתב שמי שמכוון לשם מצווה 
לו  נחשב   – עצמית  הנאה  לשם  גם  היא  שכוונתו  אף 
לגבי  ח'(,  )פסחים  בפירוש  כך  כותבת  הגמ'  למצווה. 
ורש"י  האישית  טובתו  בשביל  צדקה  שנותן  אדם 
מכנה אותו שם 'צדיק גמור'. הרי שכל מצווה שקיים 

האדם, תהיה כוונתה אשר תהיה – מצווה היא.

בשלמות  המצווה  את  האדם  יקיים  שכאשר  כמובן 
להשי"ת – דרגה גבוהה היא בהרבה. אולם אסור לאדם 
אינה  שכוונתו  שחש  מחמת  טוב  ממעשה  להימנע 
שלמה לשם שמים – שכן עצת היצר היא, כמו שכותב 

רביה"ק בתורה א'. ובתחבולות תעשה מלחמות.   

לעשות  לאדם  שמותר  ברורה  המשנה  פסק  וכבר 
מעשה טוב ברבים בכדי שילמדו ממנו ובשביל לחנך 
בניו – ואל יהיה תמים לשמוע ליצר הרע שמרפה ידיו 
הסטייפלער  פעם  אמר  כמו"כ  אלו.  מחשבות  מחמת 
לאדם שתינה את ליבו בפניו שחש גאווה שמתלוות 
למעשיו: 'הגאווה – מחלה כללית היא ועלינו להתפלל 
לבטל  וחלילה  חלילה  אולם  ממנה,  שננצל  בשביל 

ולהרפות ממעשי קדושה מחמת זה'.

הרב שווארץ:  ר' נתן אמר שלחצות לילה צריך גם את 
נרדמים  בבית  אשר'...  לכל  אני  'חבר  הפסוק  המשך 
אין  "אם   – הכסף  ובדבר  חיות.  יש  בקבוצה  בקלות, 
לאדם  ומסייע  עוזר  שזה  פעמים  תורה",  אין  קמח 

לקום ממיטתו ולשכנע את יצרו. 

במה ראית שחצות השפיע עליך?
היא  אולם  צדדית,  נקודה  אציין  שווארץ:  הרב 
השפיעה עליי רבות: היה תקופה שהכולל היה צמוד 
שהתקיים  יום  בכל  הנחל".  "עטרת  השמחות  לאולם 
היו  השולחנות  בערב   07:00 בשעה   – וכו'  אירוע  שם 
היה  והמקום  וכו’  ונברשות  מפיונים  עם  מעוצבים 
נראה גן עדן. לאחר שעות ספורות בשעה 12.00, אחר 
היו  השולחנות  כל  ולקום,  לישון  להספיק  שזכיתי 
מחזה  שבאו.  כלעומת  נעלמו  והפאר  והניקיון  גלויים 
בחדות  לי  המחיש  רבות  פעמים  עצמו  על  שחזר  זה 
עד כמה העולם הזה מתעתע ושיקרי; משקיעים הון 
מבלי  חולף  והכל   – שעות  מספר  בשביל  בתפאורה 

להותיר זכר.

פחות  משתתפים  חצות'  'אנשי  הדברים  מטבע 
ביותר.  הקרובה  הדרגה  מן  משמחות  חוץ  בשמחות, 

גם לזה יש השפעה על ההסתכלות של החיים.   

הרב ברוין: אני יכול לומר ב"ה שזה השפיע עליי ושינה 
גרמה  חצות  קימת  מעלות.  ושמונים  במאה  חיי  את 
לשינוי בכל פרט ופרט בחיי. היצר לא שוקט על שמריו 
ונותן חלישות הדעת גדולה באדם, אבל באמת רואים 
סייעתא דשמיא גדולה; כשקמים חצות נראה כביכול 
ההיפך  אמנם  נוספים,  ודברים  פרנסה  שמפסידים 
גדולה  דשמיא  סייעתא  רואים   – הנכון  הוא  הגמור 

בפרנסה ובכל התנהלות החיים. 

כאשר שוברים את תאוות השינה – שוברים יותר את 
תאוות האכילה ושאר התאוות. ואת הרווחים בזה אין 
חשובה   – זו  בשעה  הדעת  יישוב  גם  ולתאר.  לשער 
לאין ערוך, שעה שאין בה הסחות או שאר הטירדות 

הרבות הקיימות במשך היום. 

זכיתי לקום  לי מספר פעמים שלא  יצא  הרב סויסה: 
המעלה  את  הבנתי  אז  או  ביום,  והתבודדתי  חצות 

לחסיד 
ברסלב 
אמיתי 

שמקיים 
את דבר 

רבו – עסקי 
העולם הם 
שמפריעים 

לקימת חצות 
ולא להיפך... 

כי כאשר 
מבינים 
שקימת 

חצות 
היא עיקר 

עבודתנו אזי 
היא נהפכת 

למרכז חיינו. 
השאלה היא 
רק כיצד יש 
להסתדר עם 
המחויבויות 

שהעולם 
מכתיב לנו
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הגדולה שבקימת חצות... בלילה כל הלימוד והתפילה 
נקיים כל-כך, ללא טלפונים, בנקים, אין טרדות – רק 
בלתי להשם לבדו, ממש זיכוך מיוחד יחד עם השי"ת. 
כמובן שצריך לקום מחמת שרביה"ק אמר ולא מחמת 

שההתבודדות מאירה יותר.  

כבר  אלו  בשעות  הלימוד  שעות  עצם  לוין:  הרב 
האיכותיות  הם  אלו  שעות  הקימה.  את  מצדיקות 
וגשמית.  רוחנית  היממה,  שעות  כל  במשך  ביותר 
כמובא  העולם,  וטרדות  מהבלי  פנויים  והלב  האוויר 

בתורה הניעור בלילה ליקו״מ נ״ב.

וכבר התבטא פעם המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ"ל 
שעת לימוד אחת בלילה היא כמו שש שעות ביום. 

כיצד ניתן להמשיך ולא להרפות 
אחר כמה וכמה כשלונות וימים שלא 

הצליח לקום?
להיות  שצריך  כותב  רביה"ק  ו'  בתורה  סויסה:  הרב 
שלא  גם  בשוב.  ובקי  ברצוא  בקי  בהלכה,  בקיאים 
הולך צריך להחזיק באמונה בצדיק ולהמתין ולא לרדת 

ולהתייאש מזה חלילה. ממתינים עד שזוכים בעז"ה.

הרב ברוין: כשמסתכלים על היום הזה 'בלבד'.  כאשר 
שיאמר  לבד,  זה  ללילה  רק  מחשבותיו  אדם  ימקד 

לעצמו – אנסה פעם אחת לבד, ולו תהיה זו פעם אחת 
בחיים – יקבל כוחות חדשים ורעננים. גישה זו נוסכת 

באדם כוח רב להתגבר פעמים נוספות. 

הרב שווארץ: אסור לאדם שירדוף את עצמו, זה צריך 
יכול לחזק עצמו  ובשמחה. אדם  נעימות  לבוא מתוך 
לנעימה  תיהפך  שהקימה  כך  טובות,  נקודות  עם 

ומשמחת.  

תורה  וללמוד  בחצות  לקום  שזוכה  אדם  לוין:  הרב 
יחד עם נשמות הצדיקים שלומדים אז תורה  בלילה 
עקשן  להיות  עליו   – הק'(  בזוהר  )כדאיתא  עדן  בגן 

בעבודת קודש זו ולהתמיד בה בכל יום.

יהודי כזה לא יכול להשתתף בכל יום בשמחות שמרובות 
ב"ה. הרי זאת לא אשמתו שמתחילים אותן מאוחר. ואם 
יתחיל להשתתף בכל אחת – אין לדבר סוף. גם כאשר 
האירוע  בתחילת  לבוא  מאוד  כדאי   – בחתונה  ישתתף 

ולקצר )חוץ משמחות של קרובים מאוד, כמובן(. 

אכן, הגמ' כותבת שת"ח הוא רואה ואינו נראה, שכן 
בתלמודו.  והוגה  יושב  אלא  לשוק  לצאת  חפץ  אינו 
כ'איש  מעמדו  בזכות  ומכיר  שיודע  אברך  כך  ממש 
חצות' – עליו לדעת את הגדלות שבזה ולשמר אותו, 

להקדים לישון ולקום להגות בתורה ועבודה. 

ידוע גם שקימת חצות מסוגלת לפרנסה: "ותקם בעוד 
לילה ותיתן טרף לנערותיה". )טרף – מזון(. 

כיצד 'איש חצות' בונה את סדר יומו? 
האם זה לא על חשבון משפחתו?

הרב שווארץ: אכן יש להקפיד בתוקף שקימת חצות 

פעם כאשר 
יצאתי לכולל 
פגשתי את 
שכן שלי 
יוצא אף 
הוא מביתו, 
הוא סיפר 
לי שאמנם 
עדיין לא 
נעשה 
‘עויבד’, 
אלא שצריך 
לחייג כמה 
שיחות לחו”ל 
לצורכי 
פרנסתו ואלו 
הם השעות 
היחידות 
שיכול 
לעשות זאת... 
הרי שבשביל 
פרנסה 
וצרכים 
גשמיים כל 
אדם יקום 
בחצות – 
ומדוע קימת 
חצות תגרע...
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לא תבוא על חשבון בני הבית והילדים. שלא ייצא שכרו בהפסדו. 

הרב סויסה: צריך ללכת לישון מוקדם, זה הסוד בכל הדברים הללו. ר' 
נתן אמר פעם 'עצל עד מתי תשכב' – כלומר מתי תלך לשכב, ללכת 
לישון. אמנם אם צריך לשהות עם הילדים – עליו להיות עמם קודם. 

ואף ר' נתן עצמו השאיר לכך זמן מיוחד.

יבוא על חשבון  ולא להפסיק להתפלל שלא  לנצל את הזמן   – הכלל 
מאן דהו וכמובן לא על חשבון המשפחה, גם שהקימה תביא אווירה 

טובה בבית ויראו כמה קימת חצות מתוקה ונפלאה. 

הרב ברוין: בקיץ יותר קל, מפני שאפשר להספיק ללכת לישון אחר 
9.00, ואפי' להיכנס על הדרך לבר-מצווה  תפילת ערבית כבר בשעה 
 – ילדים  עם  בבית  בפרט  קשה,  יותר  אכן  בחורף  מזל-טוב...  לומר 

פעמים שחוזרים לישון לאחר חצות, כך שזה יותר פשוט.

הרב לוין: המפתח לקימת חצות הוא פשוט שינה מוקדמת. לא שייך 
יצליח  שלא  עמל  היצר  ואכן  מוקדמת.  שינה  בלי  בחצות  צלול  לקום 
בנפש  נקנית  גם  כך   – גדולה  זריזות  לזה  וצריך  מוקדם,  לישון  אדם 

האדם תכונת ניצול הזמן דבר עצום בפני עצמו,

האם הקימה בחצות והשינה המוקדמת לא גוזלת 
את הזמן הנחוץ של האב יחד עם בניו בבית?

עם  הזמן  חשבון  על  לבוא  חצות  לקימת  שאסור  ספק  אין  לוין:  הרב 
ופיקח עליהם  יבואו מן הת"ת  נתן המתין שילדיו  ידוע שר'  הילדים. 
עניין  להזניח  לאב  אסור  המזון.  ברכת  כראוי  שיברכו  הערב  בארוחת 
זה, אפי' לא בשל קימת חצות. נושא זה הינו מהחשובים בבית היהודי. 
כמובן שכל ההתעסקות עם הקימה בחצות והשינה בזמן היא אחרי 

כל הנ"ל. 

הרב ברוין: ידוע שר' שמואל שפירא אמר פעם: לי יש תיקון רוחל'ה 
ילדים  עם  בשהייה  הנחיצות  את  שיודעים  אחר  לאל'ה...  ותיקון 

וחינוכם ואחר שגם יודעים את חשיבותה של תיקון חצות – ה' יתברך 
שולח דרך לנצל את הזמן ולהספיק הכל. זה בהחלט אפשרי.

מה עושים בלילות הקיץ הקצרים?

שבעבודת  החשיבות  כל  שעם  להעיר  רציתי  זו  בהזדמנות  לוין:  הרב 
כיצד  ידעו  תמיד  בכך.  הגבול  את  אנ"ש  זקני  ידעו  תמיד   – זו  קודש 
לנווט בחכמה בין קימת חצות לבין שאר עבודות הקודש של האיש 

היהודי. שכן לכל עבודה חשיבות בפני עצמה. 

היום  בצהרי  כבר  לישון  והולכים  חצות  שקמים  רבים  אדם  בני  )כגון 
שמתפללים  כיון  הלכתית,  שמותר  בטוח  ולא  הוא  מוזר  זה  שדבר   –

מעריב אחר חצות ועוד כמה נקודות שאין המקום לפרטם(

שינה  להשלים  מוכרחים  ופעמים  קשה  יותר  באמת  שווארץ:  הרב 
אח"כ. 

כיום,  שכן  בחורף,  מאשר  קשה  יותר  לא  בקיץ  לדעתי  סויסה:  הרב 
בחורף.  גם  הלילה  לחצות  קרוב  כבר  לישון  הולכים  החשמל,  בעידן 

אמנם תמיד אם צריך אפשר להשלים שעות שינה בהמשך.

אלו עצות תוכלו לתת מניסיונכם למתקשים 
לקום?

הרב ברוין: אין ספק שקימת חצות היא עבודה. אולם כאשר אדם יודע 
שזו העבודה כעת, משקיע את כל מאמציו בה. 

וכמו שבליל  יכול.  – כל אחד  טיפ: מאמץ לקימה חד פעמית בחצות 
שבועות כולם נשארים ערים, כך אדם יכול לעשות לעצמו בכל לילה, 

לחשוב כמו שזה לילה חד פעמי. 

פעם כאשר יצאתי לכולל פגשתי את שכן שלי יוצא אף הוא מביתו, 
לחייג  שצריך  אלא  'עויבד',  נעשה  לא  עדיין  שאמנם  לי  סיפר  הוא 
כמה שיחות לחו"ל לצורכי פרנסתו ואלו הם השעות היחידות שיכול 
יקום  אדם  כל  גשמיים  וצרכים  פרנסה  שבשביל  הרי  זאת...  לעשות 

בחצות – ומדוע קימת חצות תגרע... אשרינו שאנו עמלים!

אם מתעייפים לאחר הקימה, מה עושים?

חוזר  היה  מוהרנ"ת  אפילו  לישון.  לחזור  איסור  שום  אין  ברוין:  הרב. 
לישון, גם ר' לוי יצחק היה חוזר לישון בחורף מחמת שכאשר עייפים 
צריך לישון. בכל מה שיש לאדם שייכות עם חצות זה טוב. העיקר הוא 
לשבור את שנת הגוף. 'זה לא סיגוף אלא מציאות חיים' – בשם ר' נתן 

ליברמנש שליט"א. 

הרב שווארץ: פשוט הולכים לישון, הרי רביה"ק הוא שאמר 'לשמור 
מהתבודדות  או  מחצות  מאוד  גדולה  חיות  יש  לפעמים  השינה'.  על 
ששוב לא מרגישים צורך לחזור לישון, כמו שכתוב במסכת סוכה: 'לא 

ראינו שינה בעינינו'.

הרב סויסה: כאשר יודעים את הגדלות של הדבר, בדרך כלל כבר לא 
רוצים לחזור לישון – אף שכמובן יכולים. 

בהזדמנות זו ברצוני להודות למערכת 'אבקשה' על היוזמות המבורכות 
מאיר  יהושע  להר״ר  כמו"כ  ה.  עבודת  בענייני  פוסק  והחיזוק הבלתי 
דויטש שהחיה מחדש את העניין של קימת-חצות בקרב אנ"ש. אני 
זוכר כיצד פנה אליי בעבר בשאלה 'מה עם כולל חצות'. בזמנו כלל לא 

חשבתי על הכיוון הזה – כיום יש לו זכות בקימתי בכל לילה..  
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 היה
קודש

לילות הזהב בהר ציון  עבודתם 
של  חבורת חסידי ברסלב בחצות 

הלילה בימים עברו || מי שחפץ 
לראות עבודת ה' מה היא יכול היה 

לבוא בליל שישי אל קברי מלכי 
בית דוד שבהר ציון ולחזות באותו 

מחזה כשכל אחד מהחברים מוצא 
שם את מקומו, זה בהתבודדות זה 
בתפילה זה בלימוד ורעהו בשירה 

סוחפת... || לילות של זהב - ממש

מ
בקברי  בחצות  מקומם  את  אנ"ש  מצאו  ומעולם  אז 
צדיקים, אם בציון רבינו ז"ל שבאומן או במירון בצלו של 
העיר וקדיש. כך היה גם בירושלים בשמעון הצדיק, קבר 
כשהם  משם.  שכינה  זזה  שלא  המערבי  והכותל  רחל 
עומדים שם במשך השעות של חצות הלילה ומקוננים 

על גלות השכינה ועל גלותם הפרטית.

'הר ציון' הלא הוא מקום קברם של מלכי  ונראה לכותל נמצא  סמוך 
למקום  הוא  גם  והיה  הדורות  בכל  נתקדש  אשר  מקום  דוד  בית 
תפילתם של אנשי שלומינו. טרם נפילת העיר העתיקה בידי הירדנים 
היתה תקופה ארוכה שנאסרה הכניסה ליהודים למקום, ורק לעיתים 
בצד  לעמוד  מדרגות,  מספר  לרדת  מוגבלת  לקבוצה  התאפשר 
שכן  ספרים,  מתוך  זאת  לעשות  הורשו  לא  אז  וגם  ולהתפלל.  הציון 
הישמעאלים התייראו לנפשם, שמא יעוררו היהודים רחמי ה' ויחיש 
גאולתם. לאחר תפילה שארכה מחצית השעה ולא יותר, היה השומר 

הגוי מזרז את הבאים ומאיץ בהם לעזוב את המקום.

מנין  דוד המלך, היה שוכר  לציונו של  בגעגועיו  ליפל  לייב  רבי הירש 
אנשים שהצטרפו אליו בכל פעם בעלותו אל הר ציון. וכן היה רבי נתן 
פעם  שלא  בורשטיין,  נחמן  רבי  זה.  מנין  לקיים  משתדל  בייטלמכר 
שבה  הפעמים,  אחת  על  סיפר  בחרותו,  בימי  אלו  מניינים  על  נמנה 
המתפללים  לעבר  לצעוק  שעה  חצי  בתום  הישמעאלי  השומר  החל 
ציונו  נוכח מקום  יעזבו את המקום, אך בני החבורה החלו לרקוד  כי 
הנדהם  הערבי  ולצעקותיו.  אליו  שתו  ולא  ישראל,  זמירות  נעים  של 
המשיך לצווח עליהם, עד שאחד מצעירי אנ"ש נטלו בזרועו והכניסו 

בעל כורחו אל תוך הריקוד…

ְוָהָיה ַהִּנְׁשָאר ְּבִצּיֹון ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו
הגישה  ונחסמה  הירדנים  בידי  העתיקה  העיר  נפלה  תש"ח  בשנת 
נשאר  שמים  בחסדי  אך  רחל.  וקבר  הצדיק  שמעון  המערבי  לכותל 
יכלו  לשם  ירדנית,  בשליטה  היה  שלא  ציון  בהר  דוד  קבר  לפליטה 

לגשת ללא כל חשש.

היה זה ר' הירש לייב ליפל שלזכותו נזקפת פתיחת הציון במשך כל 
היה  שישי  ובליל  חצות,  עד  סגור  הציון  היה  בתחילה  כאשר  הלילה, 
פתוח מתחילת הלילה ור' הירש לייב שהיה מבאי הר ציון הקבועים 

דאג שיהיה פתוח מדי לילה.

לעבוד  הגיעו  עת  במינו,  מיוחד  זמן  היה  ציון  בהר  שישי  בליל  חצות 
את ה' בחצי הלילה  בתורה, תפילה, התבודדות, ועוד... כל חד לפום 

דרגא דיליה.

...

ר' אליהו בערגר
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היו הרבה מאנ"ש שהגיעו להשתתף בחצות כשר' אריה לייב שפירא 
היה שוכר טנדר להביא את אנ"ש שהיה נוסע כמה פעמים הלוך וחזור 
מדי ליל שישי להר ציון  כשחלק מכך מימן מכיסו ר' נחמן רוסישער, 
שהיה מסור מאד לנסיעות לשדה בחצות, ומימן נסיעות לשדה במשך 

תקופות ארוכות.

היו מאנ"ש שהלכו לישון שם מלכתחילה בתחילת הלילה, כדי שמיד 
הובאו  כך  ולשם  ותפילה,  בתורה  ה'  את  לעבוד  לקום  יוכלו  בחצות 
לשם מזרונים ללינה. פעם ראה אחד מאנ"ש את ר' משה נחום הורביץ 
מכין לעצמו מקום לשכב במסדרון, שאלו: היכן אתה הולך לישון? על 
הרצפה? והלה ענה לו בהלצה: בוודאי, הלא זה מלון 'קינג דיויד'. כך 

הסתכלו על העיקר והשליכו מאחורי גבם את הטפל.

בין הבאים להר ציון בלילי שישי היו דמויות ההוד מבין אנ"ש, חבורת 
העובדים בראשותו של החסיד ר' הירש לייב ליפל יחד עם עוד צעירים 
שמואל  ר'  שיבדל"ח,  ובניו  ז"ל  שפירא  שמואל  ר'  ביניהם  וצורבים, 
יעקב  ר'  הרה"ח  וכן  רונין,  שלמה  אברהם  ר'  ואחייניו,  ובניו  הורביץ 
תפילנסקי היה מגיע כל ליל שישי ואומר בנעימות תיקון חצות. גם ר' 
נחמן שותק היה מביא לפעמים שם כינורו ומנגן תיקון חצות כאשר 
משה  ר'  גם  בכי.  כדי  עד  השומעים  ליבות  את  מרטיטים  הצלילים 
ומנגן במצלתיים, ואף מפזם לעצמו את הנוסחאות  פאסי היה מגיע 

והניגונים של אנ"ש בהברה ספרדית.

שעדיין  התמונה  על  בערגה  ומתרפקים  אנ"ש  בו  נזכרים  כאשר 
מצויירת בעיניהם איך שהיה יושב בליל שישי בהר ציון שעות ארוכות 
ושר בגעגועים שירי התעוררות וכיסופים לבניין ביהמ"ק: "מתי יבוא 
המשיח?...", "אתה תקום תרחם ציון..." בניגונים הידועים. הוא היה 
חוזר עליהם שוב ושוב במתיקות נפלאה ובבכי כבוש, כך למשך שעות 
ומנגן  הפזמון,  את  מחליף  היה  אז  התפילה  עת  הגיעה  עד  ארוכות 

לעצמו שיר מיוחד על אדון עולם.

ר' משה נחום הורביץ בנו הגדול של ר' שמואל היה אף הוא מגיע בלילי 
שישי להר ציון כשהוא מביא עמו מיני מגדים ללומדים. בעת לימודו 
היה נושא ונותן בדברי מוהרנ"ת בליקוטי הלכות עמוקים עם בחורים 
ליטאים, כמו כן היה לומד עם בנו ר' עמרם בספרו של רבינו הקדוש 
ה"ליקוטי מוהר"ן" כאשר מסביבם ליהטה אש להבה בלומדם בספרי 

רבינו בהתלהבות. 

עוד רבים מאנ"ש היו מגיעים לשם, אלו מתחילת הלילה ואלו מחצות 
ואילך. דרכם הייתה אחרי מעריב ללכת לישון על המזרונים הפרושים 
במקום, ובחצות היה ר' אליהו בערגער מעיר את כולם. כל מי שנכח 
מתחילת  ער  עדיין  היה  אם  בין  חצות,  לתיקון  מצטרף  היה  במקום 
מבני  שהגיעו  בחורים  של  קבוצות  גם  היו  עתה.  קם  אם  ובין  הלילה 
עדות  מבני  יהודים  כן  כמו  ועוד.  סלובדקא  פוניבז'  מהישיבות  ברק 
המזרח שהגיעו מצפת מדי ליל שישי לבלות בצוותא בתורה ובתפילה 

ודיבורי התחזקות והתעוררות.

היא  גם  שהיתה  ותיקין  תפילת  אחרי  עד  נמשכה  המאירה  האווירה 
בהתלהבות מיוחדת, כך שישנם כאלו שלא נמנים על חסידי ברסלב 
ועד היום ניכרת בהם החמימות ש׳הליל שישי׳ בהר ציון הותיר בהם. 

ומפטיר:  בערגה  מתרפק  הזהב  לילות  באותם  שנזכר  מאנ"ש  אחד 
משם למדתי לומר תיקון חצות בכל מצב גם כשעדיין ערים מתחילת 
עת  והגיעה  מחתונה  חזור  באוטובוס  נמצאים  כאשר  כגון  הלילה, 
חצות. וכשמתרגלים להקפיד על אמירת תיקון חצות גם כשנשארים 

ערים מקבלים אף חשק לקום בחצות.

היו  רחל,  וקבר  המערבי  לכותל  ציון  דרכי  נפתחו  עת  תשכ"ז  בשנת 
אנ"ש עורכים נסיעות לקבר דוד המלך עם הנהג המוכר 'יודא יעקב', 
הלילה  בתחילת  אחד  סיבובים,  שני  לערוך  צורך  היה  ביקוש  ומרוב 
לקבר רחל היו נשארים שם כשעה וחצי, כאשר בנסיעה זו השתתפו 
ר'  גולדרייך  יעקב  אברהם  ר'  ליפל  לייב  הירש  ר'  שפירא  שמואל  ר' 
נחמן רוסישער והאדמו"ר מרחמסטריווקא ז"ל )שהיה אף הוא נוסע 
לקבר  סוחב   היה  לייב  הירש  כשר'  לאדמו"ר(  שהיה  עד  אנ"ש  עם 
רחל את כל הזקנים ר' אלחנן בהם ר' אלי' חיים, ר' יחיאל ר' צדוק ור' 
אלחנן, והמסלול השני שהיה יוצא בחצות להר ציון ולאחר מכן לכותל 

עד ותיקין.

חדר ברסלב בהר ציון
התפילה  קול  ולהרמת  במקום  אנ"ש  לרווחת  שדאג  לייב  הירש  ר' 
החליט לייסד במקום משכן לאנ"ש בהר ציון, ולשם כך הקצה באחד 
מפינות היכל הציון "חדר ברסלב", בו היו מרוכזים ספרי לימוד וספרי 
בראשות  העובדים  חבורת  יכלו  כך  הציבור.  לרווחת  הקדוש  רבינו 
ר'  ביניהם  וצורבים,  צעירים  עמם  ואתם  ליפל  לייב  הירש  ר'  החסיד 
הלילה  מחצות  החל  לבלות  שיבדל"ח,  ובניו  זצ"ל  שפירא  שמואל 
תפילת  אחרי  עד  והתעוררות,  התחזקות  ודיבורי  ובתפילה  בתורה 

ותיקין. 

על  שנטל  בערגער  אליהו  ר'  זה  היה  לייב  הירש  ר'  של  פטירתו  אחר 
בתחילת  מגיע  היה  הוא  המקום.  וסידור  ניהול  תפקיד  את  עצמו 
הלילה ומכין את המקום למשכימי החצות, הוא התמיד בכך בנאמנות 
ובמסירות קרוב לארבעים שנה, דאג למזרונים לטובת הבאים לישן. 
הוא אף רכש שולחנות וספסלים מתקפלים, אותם היה מוציא מידי 
בצורבים  מלא  מדרש  לבית  הופך  שהיה  הסמוך,  לאולם  שישי  ליל 
עליהם  עומד  אלי'  ר'  כאשר  הלילה,  כל  ובתפילה  בתורה  שעסקו 
ומשמשם, ודואג לשתיה חמה ומזונות, כשהוא מתרים לשם כך נדיבי 
לב. ואדהכי והכי הוא שוקע בעצמו בערימה של ספרים, וממלא דפים 

שלמים בחידושי תורה ופרפראות. 

כשר' אליהו בערגער היה צועק שבעין קלין בהתבודדות  או מתפלל 
שמירת  נזקפת  אליהו  ר'  של  ולזכותו  נרעדים.  הקירות  היו  כותיקין 
ולשתות  לאכול  מגדים  מיני  שהביא  כשלמרות  המקום,  קדושת 
שם  ידברו  שלא  תוקף  בכל  עמד  פנים,  במאור  הבאים  את  ומקדם 

דברים בטלים. 

אף מאוחר יותר כאשר הדרך לכותל נפתחה וחדר ברסלב הפך לנחלת 
העבר, נשאר הר ציון כמוקד חיותם של אנ"ש. ועד ימינו אנו, עדיין קול 
התורה בוקע שם בחצות על ידי אברכי הכוללים המתפללים להחיש 

הגאולה ולזכות בקרוב למלכות דוד בביאת ינון במהרה.

הר ציון באותם ימים

הר ציון 
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ב
ואף  חצות,  משכימי  חסרו  לא  השנים  במהלך  אנ"ש  ין 
החצות  מעבודת  שהתקרבו  בפולין  אנ"ש  מיקירי  היו 
המעוררת של בעלי הבתים מאנ"ש כמו ר' נחום שוסטר 
פשוטים   שהיו  אף  דמויות  אנ"ש  בין  היו  כך  ועוד… 
ועסקו בעבודת כפים, שימשו כאות  במראיהם החיצוני 
ודוגמא לעבודת ה' בתמימות ופשיטות כר' צדוק גרינואלד ואחיינו ר' 
נחמן יונתן גרינוולד שזכו להיות ממשכימי קום ועובדי ה' בתמימות 

ופשיטות כל ימיהם. 

ר' צדוק גרינוואלד – לחדש נעורי
ר' צדוק גרינואלד אחיו של ר' יחיאל, היה כל ימיו 'בעל הבית' פשוט 
ר'  שאחיו  בעוד  החסידים,  מחצרות  בכמה  והסתובב  לפרנסתו,  ויגע 
יחיאל שהתקרב לרבינו עוד בהיותו בפולין מנסה לקרבו לאורה של 
גיל השישים נתעורר בהתחדשות  ברסלב. ביום מן הימים בסביבות 
בבחינת  הלום,  עד  עמו  שהיה  מה  כל  להשליך  אומר  וגמר  נפלאה, 
"העבר אין והעתיד עדיין", ו"כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן". ואכן, 
מתוך התחדשות נפלאה קם רבי צדוק ועשה מעשה; הוא מכר את כל 
הנכסים דניידי ודלא ניידי שהיו בבעלותו, ותמורתם פתח גמ"ח לחסד 

והכנסת כלה.

וכך בטרם נישואי כל חתן מאנ"ש סובב לעורר את ליבם של מתפללי 
הכסף  מלווה  צדוק  כשר'  החתן  עבור  נדבתם  להרים  מדרשנו  בית 
בו  נעזרים  כשאנ"ש  גמ"ח,  קרן  אותו  קיים  עדיין  היום  )עד  מראש 
חכמים  תלמידי  לעניים  רב  זמן  במשך  חילק  כן  כמו  הצורך(  לעת 
אנשי  בהאכלת  סייע  המשביע  בחברת  שותף  בתור  שלומנו,  מאנשי 
עצמו  הוא  ואילו  בירושלים,  השנה  בראש  הק'  הקיבוץ  באי  שלומינו 
עבר להתגורר בקיטון צנוע בבניין בית מדרשנו הגדול במאה שערים, 
באמירת  טובים,  מעשים  בעשיית  ולילותיו  ימיו  את  מעביר  כשהוא 
תהלים, שערי ציון, ובשיעורי תורה רבים, עד שאמרו עליו "עם העתיד 
תיקן את העבר". כשהיה מגיע לכותל המערבי היה תיכף מתרפק בין 
אבני הכותל ומתפלל שעה ארוכה. מאז התקרבותו השתוקק לנסוע 
וביקש מכל  לציון המצוינת עוד כשהציון היה סגור במסך של ברזל, 
את  לפקוד  זכה  דרך  לא  בדרך  ואכן  בכך,  לו  לסייע  ביכולתו  שיש  מי 
ציון רבינו במסירות נפש בגיל לא צעיר ובבריאות רעועה, ובלבד לבוא 

לציון רבינו ז"ל.

בינו  עבודה  בענייני  מתלחש  היה  ותמיד  בכלל,  התבלט  לא  צדוק  ר' 
שמצד  אע"פ  מופלגת,  בפשטות  דרכים  בצדי  הולך  והיה  עצמו,  לבין 
וכיסופים  ענווה  מלא  היה  ממון  בעל  שהיה  למרות  נכבד.  היה  עצמו 
יהודי  היה  דבר  הייתה לשם  עיניו  תמידיים להשי"ת. כאשר שמירת 
בענייני  רק  תמיד  היו  מחשבותיו  כאשר  שמים  יראת  של  חן  מלא 

התקרבות להשי"ת ולא שום דאגות אחרות וכו'. 

מאנשי  לאחד  לבו  את  שח  הוא  פסח  ערב  לפני  האחרונה  בשנתו 
פסח,  ליל  של  בסדר  להיות  היכן  לו  שאין  רבה  במרירות  שלומינו 
זרים  ליפול על אנשים  או  לו לבקש מאנשים  צניעותו קשה  ומחמת 
ולהכביד עליהם. היה לו צער גדול מאד מכך. ולמרבה הפלא למחרת 

בערב פסח ממש הלך לעולמו.

החזיר את נשמתו כשהיא טהורה וצחה מכל רבב בבית מדרשנו הגדול 
במאה שערים. בשבת הגדול י"ד ניסן תשל"ט

להתחיל 
את החיים 

בגיל 
שישים

עבודת 'חצות' לא שייכת רק 
לאברכים שלומדים כל היום תורה 

או מי שהיו עובדי ה' מנעוריהם, 
ה'חצות' היה אצל אנשי רבינו ז"ל 
חלק בלתי נפרד מסדר היום לכל 

אחד באשר הוא || קווים לדמותם 
של שניים מחסידי ברסלב מהדור 

העבר || עבודת איש הישראלי

ר' יונתן גרינוולדר' צדוק גרינוולד
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והקבורה,  הלוייה  בסידור  גלבך  יצחק  ר'  ידידו  עסק  פטירתו  לאחר 
כשהגיע להקמת המצבה כתב עליו "איש החסד" בשל החסדים אותו 
גמל בכל נפשו. כעבור תקופה לא ארוכה הזדמן להר הזיתים הרה"ח 
ר' לוי יצחק בנדר, ראה את הכיתוב על המצבה והיצר על כך מאוד. ר' 
לוי יצחק פנה אל ר' יצחק גלבך ושאלו לפשר הכיתוב על המצבה, ור' 
ר' צדוק?  וכי למי נאה התואר איש החסד אם לא על  לו:  יצחק ענה 
אך ר' לוי יצחק בתור חסיד ברסלב, אמר לו: דווקא בשל כך אל תצער 
להר  תיכף  נסע  גלבך  יצחק  ר'  דברים.  כאלו  עשו  לא  אצלינו  אותו, 

הזיתים וכיסה את המילים הללו בטיט...

ר' נחמן יהונתן גרינוואלד
ר' יונתן היה בנו של ר' שמואל ישעיה גרינוואלד, אחיו של ר' יחיאל 
ור' צדוק. ר' ישעיה התגורר בלובלין ובהשפעת אחיו ר' יחיאל התקרב 
לאנ"ש. כאשר נולד לו בנו קרא את שמו נחמן יונתן על שם רבינו ז"ל, 
ר' שמואל ישעיה אף השתתף בקיבוץ בראש השנה בלובלין כשהוא 
לוקח עימו את בנו הילד נחמן יונתן. ר' יחיאל גרינוואלד שכבר עלה 
לארץ ישראל כתב לו שיעלה לארץ ישראל, בהסבירו שבארץ ישראל 
ימצא שפע של פרנסה אף יותר מאשר בפולין. בהשתדלות ר' שמואל 
לעלות  עלייה(  )אישור  סרטיפיקט  ישעיה  שמואל  ר'  קיבל  הורביץ 
לארץ עם בנו נחמן יונתן בן ה 16. בעלותו לא"י ישב ר' שמואל ישעיה  
ר'  הרה"ח  עם  בחברותא  לומד  השאר  בין  כאשר  ועבודה  התורה  על 

אליהו חיים רוזין. 

אלמלא היה ר' נחמן יונתן מדבר ומספר על עצמו, בוודאי היה הנייר 
קצר מהשתרע. אך כחסיד ברסלב האמון על ענווה ושפלות אחז בפלך 
השתיקה ולא סיפר על עצמו מאומה, וכל שנותר לנו הוא להתחקות 

אחר עקבותיו ממה שיכלו לראות במהלך עבודתו.

ר' יהונתן היה נראה לכאורה אדם פשוט כשלפרנסתו שימש כטייח, 
אך כל עבודתו מלאה הייתה עם דיבורים וכיסופים לה' כאשר הטיח 
כמה  עבד  תש"כ  בשנות  מההתבודדות.  בדמעותיו  מתערבב  היה 
שבועות בישיבת ברסלב בבני ברק שעמד לפני גמר הבנין, והתאכסן 
בישיבה, וכך מספר ר' בצלאל פרידמן: התפעלתי מהבעירה התמידית 
שהייתה בו, למשל תוך כדי העבודה כשהיה זורק את הטיח על הקיר 
היה פולט מלבו דיבורי התעוררות, כגון: רבש"ע, כך )כמו שאני זורק 
מקרב  ומתאנח  פניו  וסובב  הרע,  היצר  את  ממני  תזרוק  הטיח(  את 
לבו: מה תהיה איתי התכלית. פעם אחת, כשבא לביתו של ר' אהרן 
שפירא כדי לתקן את הטעון תיקון, דיבר כל הזמן מהתכלית - צריכים 
לעבוד את ה' ולשוב בתשובה - בתשוקה כזאת שאין לתאר. כן סיפרו 
גם כמה מאנ"ש שראו אותו עובד בטיח, ועם כל טיוח היה זועק אל 

השי״ת מעמקי ליבו ומתבודד בדיבורים כאלו וכיו"ב.

חצות של 'בעל הבית'
היה  קשה,  כפיים  בעבודת  לפרנסתו  היום  כל  עובד  שהיה  ולמרות 
ועובד את בוראו עד הבוקר. אז היה מגיע  משכים מדי לילה בחצות 
היה  אף  ולעיתים  הראשונים  מעשרה  שערים  במאה  מדרשנו  לבית 
תיקון  באמירת  ליבו  את  שופך  היה  המדרש  בבית  שבהם.  הראשון 
חצות ומתבודד בינו לבין קונו בדיבוריו הפשוטים. לפנות בוקר היה לו 
שיעורים עם ידידיו מאנ"ש, וכפי שסיפר ר' יעקב מאיר שכטר איך פעם 
כשנכנס לפנות בוקר בבית מדרשנו ראה את ר' יונתן לומד בבכיות עם 
הרה"ח ר' מרדכי לוזער רובינשטיין זצ"ל. לאחר מכן השתתף בשיעור 

משניות עם ר' לוי יצחק בנדר בהקפדה ובעקביות מדי יום.

בזמנים בהם היה ביתו חשוך בלילה ולא ידע אם כבר הגיעה עת חצות, 
היה קם בכל אימת שהתעורר ויוצא לבית מדרשנו לומר תיקון חצות 
הייתי  בילדותי  מספר:  גרינוואלד  )דוקי(  דוד  ר'  נכדו  הזמן.  כשיגיע 
בעל  אותי  שאל  פעם  בריזל  בעריש  של  למאפייתו  פעם  מדי  הולך 
המאפיה לשמי, כששמע שקוראים לי 'גרינוואלד' סיפר לי בהתפעלות 
שכשהוא עובר באמצע הלילה ליד  המדרגות של בתי וורשא ברחוב 
מבוגר  אז  היה  שכבר  יונתן  ר'  את  רואה  הוא  לפעמים  שערים  מאה 
וחלש עומד מחכה ומחכה למישהו שיסיע אותו לבית המדרש. כאשר 
מחזה זה חוזר על עצמו מדי יום בכל מזג אויר סוער ככל שיהיה, כן נהג 
עד סוף ימיו. בשבעה על פטירתו עת באו חסידי ברסלב לנחם את בנו 
ר' אביגדור ז"ל,  סיפר על אביו כדברים אלו: מעולם! לא ראיתי את אבי 

לאחר חצות שוכב על מיטתו...

לדאוג לחצות של השני
וכפי  הלילה,  מחצות  לשתות  לבלי  הק׳  הזוהר  ע״פ  אנ"ש  מנהג  ידוע 
שכותב מוהרנ"ת )בהלכות השכמת הבוקר הלכה א'(, והרה"ח ר' לוי 
יצחק בנדר היה מרבה לדבר אודות העניין. עם כל זאת, היה מתבטא 
לו  שיש  זה  שוטה?  חסיד  דמי  "היכי  זצ"ל:  חשין  וועלוול  ר'  הרה"ח 
אפשרות לשתות ולהיות ער בחצות או לוותר על קימת חצות העיקר 

שלא לעבור על אזהרת הזוהר...".

שיוכלו  כדי  שלפעמים  לראות  יכולנו  אנ"ש  וחשובי  זקני  אצל  גם  כך 
וותיקין,  תפילת  אחרי  עד  הלילה  מחצות  ער  להיות  מעמד  להחזיק 
במיוחד בלילות החורף הארוכים, היו שותים תה חם וכדו' קודם עלות 

השחר כדי להחיות את לבם.

בהקשר לכך מספר ר' מתתיהו חשין אפיזודה מעניינת מימי בחרותו, 
בתקופה בה היתה לו קביעות ללמוד בחברותא בשעת חצות לילה עם 

ר׳ נחמן זאב פראנק, בבית מדרשנו הגדול במא"ש.

ר' יונתן שאף היה מהעומדים בבית ה' בלילות, כשראה את שני בחורי 
החמד מתגברים על השינה ובאים ללמוד בחצות, ניגש אליהם במאור 
פניו המפורסם, ובידיו ספלי קפה מהבילים, שהוא – ממרומי גילו - 

ירד לביהמ"ד תולדות אהרן להכין עבורם.

לשתות.  לא  עצמינו  על  "והחמרנו  מתתיהו,  ר'  אומר  היינו"  "צעירים 
אולם בכל זאת, לא חדל ר' יהונתן מדי לילה ממנהגו, כאשר הוא מנסה 

לשדלנו  ללגום ולהשיב את נפשנו למען לא נחדל ממנהגנו  הטוב,".

ר' נחמן זאב הדגיש כי יותר ממה שהתפעל מכך שאחרי יום שלם של 
יגיעת כפיים היה ר׳ יונתן מתגבר לקום בחצות לילה, התפעל מקבלת 
הפנים המיוחדת – אפילו בחורים צעירים כמונו – במאור פנים מיוחד 

כזה, בעניין זה היה הוא מהמופלאים שבין אנ"ש.

ר' יונתן הקפיד על מקווה מדי יום ואף בזקנותו עת היה משותק בחצי 
גוף לא ויתר, כשבנו ר' ישראל מלווהו במסירות.

הולך  היה  שבת  כשמדי  צדיקים,  וקברי  למירון  הרבה  נוסע  היה 
מניין  את  ניהל  שם  המערבי  הכותל  מקדשנו  בית  בשריד  להתפלל 

הותיקין של אנ"ש יחד עם בנימין פיש ור' משה בורשטיין זצ"ל.

עוד שח אודותיו ר׳ בצלאל פרידמן: כי תפילותיו היו לשם דבר במיוחד 
היה מרבה להתאנח באנוחי וגנוחי בתפילותיו, כדוגמת עובדי ה' אנשי 
מעלה, וזאת על אף שהיה בעל יסורים גדול. כל מחשבותיו ודיבוריו 
היו אך ורק כיצד להתקרב להשי"ת ולהתרחק מהבע"ד. ובכלל תמיד 
מהעובדים  כאחד  כיסופים  מלא  בפנים  שואל  היה  אותי  כשראה 
הגדולים: בצלאל, תאמר לי, אתה חסיד ברסלב?! ברסלב'ר אמיתי?!, 
אלו היו עיקר מחשבותיו.  הוא היה אדם חביב ומרוצה לבריות, מעולם 

לא כעס וכו', ושוב, כל דיבוריו היו מעין אלו של כיסופים להשי"ת. 

אצל  שמחה  ששררה  בעת  הייתה  דוד  ר'  לנכדו  המצוה  בר  שמחת 
כלל אנ"ש, היות ואז הוציא ר' אברהם וייצהנדלר  זצ"ל לראשונה את 
'ליקוטי הלכות המנוקד', שנמכר ב  100 דולר לסט סכום עתק השוה 
לכ-700 דולר בימינו. הסבא ר' יונתן שאלו מה הוא רוצה למתנת בר 
מצוה והחתן ענה לו שהוא רוצה לא פחות מאשר את הסט המדובר. ר' 
יונתן שהעריך כל כך את ספרי רבינו ותלמידיו לא היסס, ונתן לו מיד 

את הסכום הדרוש לקניית הספרים.

זכה לדורות ישרים ומבורכים חסידי ברסלב

נלב"ע ה' שבט תשמ"ו ובפטירתו יצאה הלווייתו בדיוק בזמן המתוכנן 
מהשול במאה שערים להר הזיתים, דבר שאינו מצוי שהלוויה יוצאת 
בזמן מיד מה שגרם שאנשים רבים לא הספיקו להגיע וכך זכה שגם 
בפטירתו התקיים רצונו לברוח מהכבוד המאוס. לאחר שהמיטה כבר 
עמדה בהר הזיתים התקבצו רבים  בבית מדרשנו ללוותו,בזמן שגופו 

כבר היה סמוך לקבורה.

רבינו ז"ל בשהותו באוסטראה קרא מתוך פנקס החברא קדישא של 
אוסטראה סיפור על סוחרי אוסטראה שבסופו נכתב: כאלו הם סוחרי 

אוסטראה. נפטיר אף אנ"ן כאלו הם סוחרי אנ"ש.
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אורות
וגעגועים
בגבעת
הישיבה



ט
מעשיה  לכל  יש  במינו  ומיוחד  חדש  עם 
ולכל סיפור. אף שכבר רבבות אנשים כבר 
הלכו באותה הדרך אך נדמה שבכל פעם זו 
דרך חדשה לגמרי, עם ניגון שונה ולב פועם 

משל עצמו.

והפעם, אלו קבוצת בחורים מאחת הישיבות החשובות 
)ואולי  שלמרות  הליטאי,  המזרח  בכותל  והמפורסמות 
לחיפוש  נקלעו  שלהם,  השמים  ויראת  הלמדנות  בגלל( 
האמת  אחר  ביותר,  העמוקים  הנפש  רבדי  מתוך  עמוק 
לאמיתה. מתוך צמאון אדיר ותשוקה נעלמת שממלאים 
קרבת  של  חדש  אור  אחר  ולחפש  לצאת  הנשמה  את 

אלוקים, אחר טוב אמיתי ונצחי.

ואת דוד מלכם... אותה חתירה  ובקשו את ה' אלוקיהם 
רותחת  לבה  כמו  כולם  מהלבבות  שפורצת  ובקשה 
רבים  עמה  סוחפת  החלה  געש,  הר  של  מליבו  הפורצת 
היא  ממשיכה  אלו  ובימים  קבוצה,  אותה  סביב  שהיו 

ללבות עוד ועוד נשמות באש החיפוש האינסופית.

ההתקרבות  ברגשות  לגעת  ננסה  הבאות  בשורות 
וגעגוע  התחדשות  של  בלהט  שעלו  כפי  המאירים, 
היקרים  הבחורים  קיימו  אותה  מיוחדת  מרעים  בשיחת 

תקופת מה לאחר ההתקרבות עם סופר 'אבקשה'.

אור של אהבה
שהינו  מובנים(  מטעמים  במערכת  שמור  )השם  נ' 
'טרי'  מקורב  עצמו  את  חש  שבחבורה,  המיוחדים  אחד 
ברסלבי  בבית  גדל  שמלפנים  למרות  וזאת  כהגדרתו, 

שורשי מזה כמה דורות. הוא פותח את סיפורו:

'ברסלב' התמונה הראשונה שעולה לי  כשאני חושב על 
ספרי  בחברותא  איתי  לומד  שלי  אבא  איך  היא  בראש 
הוא  הלימוד  כדי  ותוך  ממש,  צעיר  נער  בהיותי  רבינו 
כך  כל  אני  הרבי...  איי  כזו:  נעלמת  ערגה  במין  מתאנח 
אוהב אותו!!! ראיתי שהוא מתרגש מאד וזה היה עושה 
חוזר  אני  מתקרב  כשאני  היום  ועד  רושם.  הרבה  עליי 

לאותה נעימות מהילדות.

ששררה  החמימה  מהאווירה  רבות  קניתי  ה'  אהבת  גם 
ואף  ילדים שוחחו עמנו רבות על קרבת ה'  בבית, בתור 
הבנה  איזו  מתוך  ולא  ביער,  ה'  עם  לדבר  הולכים  היינו 
ובכך שה'  עמוקה, אלא אמונה חזקה מאד במציאות ה' 
להכניס  שיכול  מי  שאין  לי  וברור  מצב.  בכל  לך  מקשיב 
כזו אמונה חוץ מהרבי. כי כשדיברו על ה' זה היה מאד חי 
ומעשי. קשה לי להסביר מה היה בדיוק אבל כשאני נזכר, 

בזה מאד נעים ומחייה.

התחילו  אחרים  כשדברים  בחיי  מפנה  התחיל  אח"כ 
להעסיק אותי. היה זה שגלגלה ההשגחה ונכנסתי ללמוד 
וסגנון  הזה  העניין  ממני  נשכח  ושם  ליטאית,  בישיבה 
השקפה  עם  מאד  רצינית  ישיבה  הייתה  זו  הזה.  הדבור 
ברורה וסלולה, ולא היה שם מקום לסגנון חיי הקודם, מה 
דאגתי  וכל  וכו'.  וחברה  לימוד  רק  היה  כולם  את  שעניין 
בלי מדי הרבה אמונות  נהייתה למקם את עצמי בחיים 
האחרון,  יומי  עד  בנעימים  לחיות  יכולתי  כך  רגשות.  או 
אך הרועה הגדול השקיף על כבשתו הקטנה שטועה לה 

ומסתבכת בשבילי החיים.

שגרם  מה  'הברסלב'ר'  כל  בפי  נקרא  הייתי  בישיבה 
הקשורים  בנושאים  מעט  לא  אצלי  להתעניין  לבחורים 

שלושה בחורים מצויינים 
מאחת הישיבות הידועות 

בעולם הליטאי יוצאים 
במסע של חיפוש אחר 
חסרון שלא נותן להם 

מנוחה || דמעות ובכיות 
הארות והסתרות בדרך 

לאור הנעלם והנערב כל 
כך | בסופו של המסע הם 

מוצאים את הליקוטי מוהר"ן 
והצלילה במעמקיו סוחפת 

אחריהם בחורים רבים 
נוספים ומחוללת מהפכה 

של ממש בישיבה || לא 
יכבה בלילה נרה

י. הכהן

סיפור 

התקרבות

מטלטל!!



לרבינו ועצותיו, ומתוך השאלות ששאלו אותי על ברסלב 
הרגשתי שאני חייב להתחיל לבדוק מה זה באמת אומר. 
מצאתי   פרטית  ובהשגחה  רבינו,  ספרי  לחפש  התחלתי 
ספרי  וללמוד  לשבת  אפשרות  עם  הישיבה  ליד  מקום 

רבינו באין רואים.

לא פתחתי את התורות הללו, אבל כמובן  אז כמעט  עד 
טוב  משהו  שם  שיש  האמנתי  ואפילו  התנגדתי  שלא 
ונעלם, אך זה היה רק משהו שקיים בתודעתי ולא בפועל 
התחלתי  אותי.  ולקדם  בחיים  לי  לעזור  שיכול  משהו 
ואף  שפתחתי,  אקראיים  הלכות'  'ליקוטי  קטעי  לקרוא 
שהגישה שלי לספר הייתה כמו למדריך ואנציקלופדיה, 
חשתי איך מוהרנ"ת פותח כל נושא מהחיים ומבאר אותו 

באופן ברור ומסודר עם דעת גבוהה ורגש עצום.

דמעות של אהבה
שעניינו  ונושאים  מפתח  מילות  מיני  כל  בספר  חיפשתי 
אותי, וכשהגעתי אליהם וראיתי את העוצמה שבדברים 
באמצע  יושב  הייתי  פעם.  לא  דמעות  זולגות  עיני  החלו 
לא  ואני  מהעיניים  דמעות  לי  כשיורדות  נשים,  העזרת 
ממש  לצערי  לזה  זוכה  לא  אני  היום  להפסיק.  מסוגל 
באתגלייא, אבל ב"ה כבר טעמתי את הנועם העצום הזה 
שזה  ומאמין  משתוקק  אף  ואני  קיים  שזה  מאמין  ואני 

יחזור בבוא העת.

את  כבר  ועזבתי  כך  כל  שהתרחקתי  כיוון  פנים,  כל  על 
ה'הישגים'  רק  אותי  עניינו  ואז  ה',  בעבודת  החיפוש  דרך 
בחורי  את  שמעסיקים  הדברים  ושאר  בישיבה  שהחשיבו 
לפתע  לחוש  התחלתי  בספרים  הלימוד  עם  אך  הישיבות. 
ה', הנשמה  נועם שמתחבא בתוך הקשר עם  ויש  ה'  שיש 
כך,  כל  והטוב  הנעים  לאור  ולקוות  להתעורר  החלה  שלי 
ומסלול החיים ממש התנפץ לי בפנים. הייתי רץ לשדה ושוב 

לספרים וחוזר חלילה, הכל עם כזו חיות ומתיקות ונעימות.

בהרגשות  בישיבה  חסידיים  בחורים  לשתף  ניסיתי 
בלימוד  כמוני  מרגישים  שהם  חשבתי  אותי,  שאפפו 
רחוקים  שהם  ראיתי  מאד  מהר  אבל  שלהם,  הספרים 
של  ובחיות  בכח  אף  האמינו  לא  הם  שלי,  מההרגשות 

הצדיקים שלהם.

בתחילת  מאד  שמצוי  כמו  אז,  הייתה  שלי  הטעות 
התקרבות, שנדמה לאדם שהאור שהוא חש פתאום, זה 
זה  עכשיו  ורק  והעצות,  הספרים  של  הגלוי  האור  פשוט 
הזדמן אליו, אבל באמת כל אחד יכול פשוט לפתוח את 
הספרים ולראות זאת בעצמו שם. אך האמת היא שייתכן 
שאדם אחר כלל לא ימצא בספרים מה שאתה מצאת שם, 
הנועם והאור של ההתקרבות זה משהו שהרבי מאיר לך 
באופן אישי ופרטי כדי לקרב אותך לה'. הרבי מגיע אליך 
באופן אישי עם כל האור ומאיר לך את האמונה. והדעת - 

היא רק קצת בשביל שתוכל להשיג את זה במוח.

השלב שבו עזבתי אותם לגמרי היה כשקלטתי שהעניין 
כשמצד  יותר,  הרבה  ומופלא  עמוק  משהו  זה  הרבי  של 
לעולם  עד  פרקטית  בצורה  יורד  שהרבי  חשתי  אחד 
ה'  בעבודת  אתה  איפה  יום:  כל  אותי  ושואל  העשייה 
הפרטית שלך?! מה מתקדם?! ומצד שני הבנתי שהרבי 
זה דעת קדושה, מוחין דגדלות ואור עצום, ולא רק למלא 
שפעם  זוכר  אני  שלי.  ההתקדמות  על  יום  כל  פנקס 
שאלתי מישהו למה הוא לא מתקרב לרבי והוא הוציא לי 
פנקס וענה לי מה הבעיה יש פנקס שאני רושם בו כל מה 
שעובר עלי ואח"כ חוזר בתשובה, מה אתה רוצה בכלל?! 

בשביל מה צריך רבי?!

הייתי ב'אורות' של ההתקרבות, והסתובבתי בין הבחורים 
לנסות ולהבין האם רק אני מסנוור מהאור שאני מרגיש. 

שאלתי בחורים שאלות קשות, וכל בחור ששאלתי אותו 
אחרת,  בצורה  המיתה?'  ליום  מתכונן  הוא  'איך  למשל 
אחד עניה לי שאני סתם מחפש דברים גבוהים ולכן אני 
מחפש רבי ודמיונות, אחרים סתם הסתכלו עלי כמשוגע 
מה שייך עכשיו 'יום המיתה, גן עדן, גיהנום'?!, יש חיים 
אחר  משהו  שיש  לצעוק  ניסיתי  אני  אבל  טוב.  והכל 
בעולם, אני לא רוצה רק לצאת ידי חובה, אלא למלא את 

הצימאון של הנשמה.

ביני  ה'  את  לעבוד  והתחלתי  לדבר  מי  עם  שאין  ראיתי 
הספרים  מלימוד  או  מהפעלד  יוצא  הייתי  לקוני.  לבין 
העולם?!  איפה  עצמי:  את  ושואל  בלחישה  זועק  והייתי 
למה הם לא רצים לאור העצום הזה?!. לא מצאתי עם מי 
לדבר ולשוחח את כל אשר על לבבי והחוויות הנפלאות 
שיהיו  חזק  להתפלל  והתחלתי  הרבי,  אצל  שחוויתי 
בישיבה עוד בחורים שיתקרבו לרבי, חשבתי שזה כדאי 
כדי שיהיה להם טוב באמת וגם בשביל עצמי. והייתה לי 
הרגשה שתפילתי תתקבל. מה שאכן אירע וכפי שתקראו 

בהמשך.

לכל  שיריתי  והשאלות  שהדיבורים  מתברר  בדיעבד, 
אלי  להגיע  התחילו  אט  ואט  פירות,  עשו  כן  הכיוונים 
חברותא  רצה  אחד  הרבי,  של  בסוד  שהתעניינו  בחורים 
טכנית  פעולה  שום  בלי  כך.  סתם  לשמוע  רצה  ואחד 
מיוחדת, גיליתי שמתחילה לנשוב איזו שהיא רוח ולעורר 

לבבות להתקרב לרבי.

נחשב  שהיה  ר'  של  בסיפורו  שלי  הסיפור  מתחבר  כאן 
הינו  וסיפורו  בישיבה,  גדולים  הכי  מהלמדנים  לאחד 

מופלא ביותר ואמסור לו את רשות הדיבור:

היינו יכולים 
ללמוד 
שלוש שעות 
ברצף, ובתוך 
כך פתחנו 
את הספרים 
לעיין 
במקורות 
וכו' 
ומתענגים 
על הנועם 
כל כך. עד 
שהיינו 
מרגישים 
כאילו עברו 
רק חמש 
דקות
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'אורות' באפלה
ר. פותח את סיפורו המרגש:

בדבר  הסתכם  ומעולם  מאז  ברסלב  עם  לי  הקשר 
אחד, שמעתי על ברסלבים ששרים ורוקדים ברחובות 
יותר  כל ברסלב. הרבה  יותר  או  וחשבתי שזה פחות 

מזה לא חלמתי שמסתתר שם.

באקראי,  הכללי  תיקון  לקרוא  'העזתי'  אחת  פעם 
לכן  קודם  לומר  פסול  כל  בכך  ראיתי  לא  מה  ומשום 
'הריני מקשר' אף שבעיני רבים נחשב הדבר לתמיהה 

ואולי אף "איסור" של ממש.

של  לרבינו  התקרבותו  על  פורסם  האחרונות  בשנים 
הליטאי  בעולם  ידוע  למדן  שהיה  גוטסגנדה  הרב 
גדול.  וגאון  כולל  ראש  היה  הוא  גדול.  ה'  ועובד 
וההתקרבות שלו לרבי עשתה רעש גדול מאד. וכיוון 
שאחד מקרוביו הוא ראש ישיבה ועוד בן שהוא דמות 
תורנית בכירה בקהילה, נהייתה אווירה מאד חיובית 

בהתייחסות הכללית לברסלב.

הסתובבו  וא'  נ'  עם  יחד  למדתי  בה  הגדולה  בישיבה 
ברסלב  חסיד  הוא  ישיבה  שהראש  כך  על  שמועות 
והשוו  שלו  הציטוטים  אחר  שעקבו  והיו  בהיחבא, 
אותם לציטוטים דומים מספרי רבינו, כך או כך מבלי 

סגורה,  לליטאית  נחשבת  שהייתה  -בישיבה  משים 
החל להיווצר ענין עם ברסלב ועם התקרבות וכו', לא 
באופן שגרם למישהו להתקרב באופן ישיר אבל היה 

שווה לי לשים לזה לב.

לו  שקראתי  ובמה  בחיים  מסודר  די  הייתי  בכללות 
ולא הרגשתי איזה חוסר בחיים, זאת על  ה''  'עבודת 
פעם  נוספות.  דעות  על  לשמוע  פתוח  שהייתי  אף  
לידי  השולחן  כשעל  הזמנים  בבין  עצמי  את  מצאתי 
עליו  ועברתי  נפש  ומשיבת  הנפש  השתפכות  היה 

מכריכה לכריכה אני אף לא זוכר בדיוק למה.

התחלתי  מאז  אבל  למה,  להסביר  יכול  לא  אני 
הסתובבתי  יום,  בכל  שעה  חצי  בערך  להתבודד 
של  בשעונים  מסתכל  והייתי  בלילה  מאוחר  ברחוב 
בתי הכנסיות שהייתי עובר לידם אם כבר עברה חצי 

השעה של ההתבודדות.

בהמשך שמעתי על קימת חצות ושמעתי שבברסלב 
גדול,  דבר  זה  האריז"ל  פי  שעל  ידעתי  וגם  עניין  זה 
ואז  למעשה.  העצה  את  לקיים  התחלתי  ופשוט 
ההתבודדות  וגם  לחצות  ההתבודדות  את  העברתי 
גדול  אור  לי  עשתה  הזו  העובדה  לשעה.  גדלה  כבר 
לכן.  קודם  אף  נהגתי  אותם  ובסדרים  ה'  בעבודת 
ואז  מוהר"ן  ליקוטי  ללמוד  גם  התחלתי  בהמשך 
הסתובבתי כבר כמו שיכור ממש, כל העבודת ה' של 
מקודם לא נחשבה אצלי כלל, והאור שחשתי בלימוד 

המילים הקדושות הללו היה עצום.

הסתפקתי האם האור שאני מרגיש הוא מהתבודדות 
בגלל  אולי  מוהר"ן,  בליקוטי  הלימוד  בזכות  שמא  או 
נערב  טעם  לטעום  התחלתי  פנים  כל  על  ה'חצות'. 
ונעים מאין כמוהו, ושלא תטעו, לא היה חסר לי כלום 
בחיים, הייתי יושב ולומד כל היום ובעל מעמד חברתי 
אותי  כבשה  הזו  הנעימה  המציאות  אבל  מצויין, 

בתכלית.

מאד,  ומוזר  חדש  משהו  בשבילי  היו  הללו  ה'אורות' 
ואף  ודבקות,  הרגשות  לחפש  התחנכתי  לא  מעולם 
היחיד  שאני  העובדה  איתם,  טוב  כך  כל  שהרגשתי 
באזור שמסתובב עם ההרגשות הללו. הפחידה אותי 
מאד ולא הצלחתי להבין מה מתחולל פה, ואך בנס לא 
זה  מה  הבנתי  לא  גדול,  היה  הפחד  הכל.  את  עזבתי 
האור הזה ולמה כולם רחוקים מזה כל כך, עד שלבסוף 
הגעתי  כי  להתבודד,  הפסקתי  פשוט  פחד  מרוב 

למסקנה שזה מה שגרם לי לאור הזה.

חצות,  של  הסדר  על  המניעות  התחילו  בהמשך 
זה  שהעיקר  לי  וטענו  הרעיון  את  אהבו  לא  בישיבה 
הדיבורים  משונה,  להיות  ושאסור  הישיבה  סדרי 
השפיעו עליי מאד והתחלתי להתקרר מהלהט שאחז 
ליקו"מ,  בחברותא  וללמוד  חצות  לקום  והפסקתי  בי 
שהתקופה  למרות  אך  למעקב.  נתון  שהייתי  ובפרט 
היה  החזק  הרשימו  וחצי,  כחודשיים  נמשכה  הזו 

למשך שנה ואף יותר.

המשכתי ללמוד לעצמי ליקוטי מוהר"ן וקיוויתי שאוכל 
בהתחלה,  שהרגשתי  הנעימות  את  להרגיש  עדיין 
ההתבודדות  זו  שהייתה  הבנתי  תקופה  לאחר  אבל 
שהאירה לי כל כך והייתי כן צריך להמשיך עמה. וכך 

חזרתי אט אט להתבודדות המאירה והנעימה כל כך.

מתוך  ורק  יחד,  ללמוד  שנחזור  נ'   לי  הציע  אחד  יום 
כל  אלי  לחזור  התחילו  אז  או  הסכמתי.  נעימות  אי 
בתחילת  לי  שהייתה  והבהירות  הנעימות  ההרגשות 
הזו  ההכרה  בי  שהתחדדה  ולאחר  ההתקרבות. 
ופחדתי ששוב פעם מישהו או משהו ינסה להשפיע 
על  נדר  לעצמי  עשיתי  חלילה,  הרבי  את  לעזוב  עליי 
הרבי',  של  תלמיד  ימי  כל  אשאר  ש'אני  רבים  דעת 
שהיו  וייסורים  בלבולים  המון  לעצמי  חסכתי  ובכך 

צפויים לי בהמשך.

הייתה 
זו הפעם 

הראשונה 
שטעמתי 

טעם 
התבודדות, 
במשך כל 

החצי שעה 
הראשונה 

פשוט בכיתי 
בכי ממעמקי 
הלב, לא היו 

לי מילים, 
רק במוח 
חלפו לי 

החיים שלי, 
החלקים 

הכי חבויים 
בנפש
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גילו את  עניין זה הועיל לי מאד כאשר בני משפחתי 
אשר 'אירע' לי, הם חששו מאד לשלומי שמא דעתי 
וניסו לשלוח אותי לייעוץ  כבר אינה צלולה כמקודם, 
החמד  לבחור  קרה  מה  הבינו  לא  הם  מומחים.  עם 
שקידה  של  אמות  ד'  אלא  בעולמו  לו  היה  שלא 
בתורה, ולפתע מתחיל להיסחף אחר קרבת אלוקים 
בדעתי  חזק  הייתי  אני  אך  מסתורית.  והתבודדות 
ש'פה אשב כי איוותיה', ולא אביתי לתת אוזן לשום 

בלבול שבעולם.

ר' נחמן – תקוות 
הדורות??!!

א. מספר:

ואף  בכלל,  ברסלבית  לא  במשפחה  גדלתי  אני 
דיבורים  על  לשמוע  יכולים  היינו  שבת  שבשולחן 
וכו'  וכו' כיון שאבי היינו בן של חסיד ברסלב  מהרבי 
אבל הכל היה בצורה של 'גם משם אפשר לקחת איזה 

טוב', ותו לא.

תמיד עמד לנו בראש שיש כזה משהו, למשל תיקון 
החיידר,  אחרי  בצהרים  ביחד  אומרים  שהיינו  הכללי 
ידעתי שיש כזה רבי ויש סבא שנוסע לאומן וכו' ולא 

עוד.

הצעקות  זה  מה  הוריי  את  שואל  הייתי  ילד  בתור 
מהיער שהיה מול ביתנו, ואמא שלי הסבירה לי שזה 
אנשים שמתבודדים, לא הבנתי מה הכוונה ושאלתי 
אותה אם הם צריכים עזרה וכדו', וכנראה שענו לי על 
אבא  בהמשך  הלאה.  והמשכתי  כלשהי  תשובה  זה 
אף היה לוקח אותנו ליער ושם היה שר אתנו ניגונים 
ברסלבאים מחזקים, אפילו את השיר ידידות הוא היה 

יכול לשיר איתנו, אבל זה היה רק מלמעלה.

לנו,  זר  היה  לא  ברסלב  חסידי  של  הכנסת  בית  גם 
דוגמא.  לנו  היו  שם  שהסתובבו  הנפלאות  הדמויות 
בתור  ואפילו  ומאירים  טהורים  אנשים  שם  ראינו 
מיוחד  משהו  אצלם  שיש  לראות  התפעלנו  ילדים 
בפשיטות שלהם. בפרט שראינו אותם לעומת אנשים 
חשובים אחרים שהכרנו, והחן שהיה בהם כבש אותנו 
הנקודות  כל  דבר  של  בסופו  ואכן  פנימה.  הלב  בתוך 
הקטנות האלו נחרטו אצלי בלב, ויום אחד מצאו את 

מקומם, כפי שאספר בהמשך.

שלי  סבא  של  לשיעור  בחור  בתור  נקלעתי  פעם 
זה ביארצייט של  לי היום, היה  וממעט הזיכרון שיש 
ר' נתן, וסגנון הדיבור היה זר לי מאד. ממה שיכולתי 
להבין אז היו שם משפטים שהציתו אותי, הוא אמר 
שם כמה אשרינו שיש לנו כזה רבי, וכמה בלעדיו לא 
שוב  כך  על  חזר  הוא  אשרינו.  אשרינו  חיים.  לנו  היו 

ושוב כמה שפר חלקנו שזכינו לאור שכזה.

היום  עד  שידעתי  מה  עם  הסתדר  לא  זה  שלי  בראש 
על רבי נחמן, בעיני הוא היה יהודי צדיק וקדוש, אבל 
צריך  אני  ואותו  שלי  התקווה  שהוא  אותי  חינכו  לא 
לחפש כל ימי. השיעור היה בירושלים והדבר הראשון 
לפתוח  היה  מגורי  עיר  ברק  לבני  כשהגעתי  שעשיתי 
ליקוטי מוהר"ן, ולחפש מה יש שם, מי זה הרבי הזה, 
ומה התקווה שהוא מבשר. אך התאכזבתי כאשר מה 
שראיתי שם היה בעיקר שמות מושגים קבליים ותורת 
נכון,  זה  שאולי  והחלטתי  אותו,  סגרתי  מיד  נשגבות, 

אבל זה לא קשור אליי, כאן הסיפור נגמר מבחינתי.

 דמעות רותחות 
ביום חול סתמי

חיי המשיכו כרגיל כשהקשר שלי עם ברסלב ממשיך 
עמי  שאירע  למעשה  עד  מאד.  מרחוק  מקודם,  כמו 
בערך בשיעור ב' ישיבה קטנה, אז עברתי משהו בחיי 
בצומת  אותי  והציב  מאד  עליי  שהכביד  הגשמיים 
מה  להכריע  יכול  לא  שאני  הרגשתי  קשה.  דרכים 
להתפלל,  המנוחות  להר  לצאת  והחלטתי  לעשות 
אחד  של  מפואר  ציון  שם  וראיתי  לשם  הגעתי 
לומר  התחלתי  מה  ומשום  לידו  נעמדתי  מהצדיקים, 

תיקון הכללי.

שהתפילה  הרגשתי  שלי  בחיים  הראשונה  בפעם 
שאחרי התיקון הכללי תופסת את כל כולי. התפרצתי 
תחתור  אותי,  תפסה  שם  שהייתה  מילה  וכל  בבכי 
חתירה מתחת כסא כבודך וכו', ממש יורד עד לשיתין 

ומבקע את גידי הלב.

מאז עשיתי לעצמי מנהג של קבע לבוא לאותו קבר 
כל יום חמישי ולקרוא את התיקון הכללי עם התפילה 
שאחריו, מילה במילה ובדביקות גדולה. לאחר תקופה 
קצרה הסתדר גם אותו עניין שכאב לי בשעתו, וחזרתי 
זמן  שנמשכה  קביעות  אותה  עם  יחד  הרגילים,  לחיי 

ארוך.

כשאני  שם  מישהו  אותי  ראה  כשהגעתי  אחת  פעם 
קורא את המילים בלהט גדול כל כך, הוא שאל אותי 

גם גיליונות 
‘אבקשה’ 
עברו בין כל 
החדרים עד 
שבלו מרוב 
שימוש. 
בחורים 
למדנים 
עצומים 
בישיבה 
לקחו 
השתפכות 
הנפש 
והחזירו 
אותו אחרי 
שבוע, לא 
לפני שעברו 
עליו מכריכה 
לכריכה!
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אם  לי  ענה  והוא  שלא,  לו  עניתי  ברסלב'ר?!  אתה  מה, 
'השתפכות  לקרוא  לך  כדאי  הללו  למילים  מתחבר  אתה 

הנפש', אתה תאהב את זה גם כן.

בו  הסגנון  אבל  הנפש,  השתפכות  לקרוא  הלכתי  מיד 
בעיני  נראה  היה  הוא  מוזר,  לי  נראה  היה  כתוב  הספר 
כמו ספר שמדבר לאנשים שרחוקים מתורה ומצוות. לא 
יכולתי  ולא  ו'ירידות',  מ'מעברים'  רוצה  הוא  מה  הבנתי 
להמשיך לקרוא. כיון שכבר עסקתי בספרי ברסלב ניסיתי 
לפתוח ליקוטי מוהר"ן, אבל גם שם לא מצאתי את עצמי. 

ואז ניסיתי ספר אחר שגם אותו לא הבנתי.

 השתפכות הנפש - 
לכל אחד

צהריים אחד הגעתי לכולל ברסלב בבני ברק, לשם הייתי 
מגיע בשביל ללמוד בזמן ההפסקה בישיבה, ראיתי שם 
את  בשיעור  ולומדים  שיושבים  חשובים  אנשים  כמה 
איך  לראות  אותי  הדהים  וזה  הנפש',  'השתפכות  הספר 
שבעייני  מילים  כאלו  ולומדים  יושבים  מבוגרים  אנשים 
מאד,  שרחוקים  לאנשים  ומיועדות  כך  כל  משונות  היו 
צד  וחוזרים עליהם מכל  ומעיינים בהם  מתעמקים בהם 

עוד ועוד.

זקני  על  סיפורים  ולקרוא  עוד  להתעניין  לי  יצא  בהמשך 
כאלו  כשהיו  הללו  לספרים  התייחסו  שהם  איך  אנ"ש 

שלמדו בהם והזילו דמעות, ושהיו כמה וכמה שהתקרבו 
מצאו  הם  מה  והתעצמה,  הלכה  והשאלה  הזה,  מהספר 

בספרים הללו שכה כבשו את ליבם?!

לביהכנ"ס,  לבוא  להמשיך  שהתעקשתי  לי  גרם  זה  כל 
אבל  העניין  נמצא  שפה  הבנתי  הספרים,  את  ו'לדקלם' 
לא ידעתי איך עושים את זה. הגעתי כל יום והתיישבתי 

לגרוס 'ספרים של הרבי', כך קראתי לזה אז.

לאחר תקופה מסויימת בה התמדתי בעבודה זו, מצאתי 
במשך  עשרה  שמונה  מתפלל  כשאני  בישיבה  עצמי  את 
זמן ארוך ביותר, אני מצדי כמעט לא שמתי לב לעובדה 
לעבור  ממני'  וביקש  אלי  ניגש  שהמשגיח  אלמלא  הזו 
שהתפלל  מי  כל  את  להטריח  לא  כדי  ביהמ"ד  לקדמת 

מלפני להישאר לעמוד זמן רב.

הייתי מוצא את עצמי אחרי חצי שעה שאני לא מצליח 
בישיבה  לב  שמו  בבד  ובד  קולנו".  ה"שמע  את  לעזוב 
הבנתי  וכבר  לי  קרא  המשגיח  עליי',  'עובר  שמשהו 
הספרים,  ללימוד  שלי  היומית  מההליכה  גם  יודע  שהוא 
כל כך שרוף'  והוא החל להזהיר אותי ש'לא צריך להיות 
כהגדרתו ואפשר להישאר רק כמציץ מבחוץ. הוא הראה 
לי שהוא בעצמו מזכיר רבות בשיעורים דיבורים מספרי 
רבינו, וביקש ממני לחכות עד שאהיה אברך, שאז אוכל 

לעשות את הדברים באחריות ובישוב הדעת.

עליי  להשפיע  הצליח  מאד  חכם  אדם  שהיה  המשגיח 
לצערי, ומכיוון שחדלתי ללכת ללמוד ולא היו לי ספרים 
אחרים בהישג יד החלה האש לדעוך מעט, על אף שהיא 
את  לפתוח  ניסיתי  עדיין  עת  בכל  לעולם.  כבתה  לא 

הספרים וקצת 'נשנשתי' פה ושם.

כשהתחלתי 
לצלול 

במעמקי 
הספר הייתי 

בהלם, לא 
האמנתי שיש 

כזה עומק 
בעולם, כזה 
אור עצום 

ומאיר. כזה 
עומק אינסופי
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טעמנו כי טוב סחרה
בהמשך עליתי לישיבה גדולה יום אחד אני מוצא את עצמי בתקופת 
הקורונה שוכב על מיטתי עם כאבים עצומים, ואף קשרתי מטלית בד 
על מצחי וללא הועיל. מיד פינו אותי לדירות בהם השכינו את הבחורים 
שהיו חולים מאד, ובתחילה מאד נבהלתי. אך בסוף התברר שהיה זה 
לי לישועה גדולה, שכן בחדר לידי מצאתי את לא אחר מאשר חברי 
החלמה  לצורך  מנוחה  של  בסוג  שהיינו  ומכיון  ברסלב.  חסיד  שהיה 
היינו פטורים מסדרי הישיבה ודי חופשיים לנפשנו, התהוותה לה שם 

החברותא הראשונה שלי לליקוטי מוהר"ן בעיון.

כשהתחלתי לצלול במעמקי הספר הייתי בהלם, לא האמנתי שיש כזה 
עומק בעולם, כזה אור עצום ומאיר. כזה עומק אינסופי. ומאז קבענו 
את עצמנו ללמוד יחד בכל שבוע פעמיים, יחד בספר הזה, כשהאור 

והנועם רק הולכים ומתגברים עם כל העמקה בספר.

לוקחים  היינו  לומדים  שהיינו  פעם  כשכל  כזה,  תחביב  מין  לנו  היה 
אתנו חומש נ"ך וגמרות, והיינו 'הולכים' עם התורה שלמדנו ומגלים 
זה בעצם מה שכתוב בתורה הזו.  איך שכל מה שאנחנו רואים בנ"ך 

זה היה מתוק מדבש כל גילוי, כל פסוק, איך הוא חלק מפאזל גדול.

היינו יכולים ללמוד שלוש שעות ברצף, ובתוך כך פתחנו את הספרים 
לעיין במקורות וכו' ומתענגים על הנועם כל כך. עד שהיינו מרגישים 

כאילו עברו רק חמש דקות.

הרבי  של  לאור  לגמרי  חדש  קשר  בליבי  להתרקם  החל  זמן  מאותו 
ולתורות הנפלאות שלו. הייתי שיכור ולא מיין מכל אותם לימודים. כל 

פעם שהייתי ניגש ללימוד הספר הרגשתי כזו מין חיות.

'השתפכות  לאותו  לחזור  לנסות  החלטתי  ארוכה  לא  תקופה  לאחר 
הנפש' שאותו ניסתי ללמוד ב'גירסא' וללא הצלחה, הרגשתי שעכשיו 
מההתחלה.  בו  לקרוא  והתחלתי  שם,  לחפש  מה  יותר  ידע  כבר  אני 
מהקטעים  כבר  שם,  שהתחבא  העצום  האור  את  גיליתי  פתאום 
מזמן  עוד  קונו  לבין  בינו  השיחה  עניין  כל  מתואר  שם  הראשונים 

של  שהעניין  לכך  ומוצקות  ברורות  הוכחות  קיבלתי  הראשון,  אדם 
מזמן  ועוד  היהדות  מיסודות  אלא  עניין  איזה  עוד  אינו  התבודדות 

בריאת העולם.

החיזוקים  כל  את  כשראיתי  כך  אחר  לעומת  כלום  היה  עוד  זה  כל 
חייב  אני  להתבודדות!  הולך  אני  זה,  שזהו  החלטתי  ואז  העצומים, 
את  לפרש  הצלחתי  ולא  זמן  הרבה  ניסיתי  בתחילה  זה!  מה  לראות 
שיחתי מי יודע מה, אבל גם ההתנתקות מהסובב והשלווה הסבו לי 

עונג וחיות נפלאים.

את  להתחיל  ניסיתי  להתבטא,  מצליח  לא  שאני  משראיתי  בהמשך 
ההתבודדות באיזה ניגון של רגש, עם מילים מעוררות. ואז הייתה זו 
שעה  החצי  כל  במשך  התבודדות,  טעם  שטעמתי  הראשונה  הפעם 
הראשונה פשוט בכיתי בכי ממעמקי הלב, לא היו לי מילים, רק במוח 

חלפו לי החיים שלי, החלקים הכי חבויים בנפש.

אחר כך נשארתי להתבודד עוד איזה שעה וחצי, ובסוף התחלתי פשוט 
לרקוד משמחה על האור שגיליתי, הרגשתי כאילו קבלתי מחדש את 
ב'אורות',  כשאני  לישיבה  חזרתי  מהותי.  כל  את  עצמי,  את  התורה, 
עד  לחכות  יכולתי  בקושי  להתבודדות  כך  כל  משתוקק  הייתי  מאז 
נשארתי  שאף  נעימות  כזו  שם  לי  שהייתה  תקופות  היו  יגיע.  שזה 
ללמוד שם ביער כדי להישאר באותה אווירה קדושה של יישוב הדעת. 
ההספק של הלימוד שם בעקבות הבהירות שהיו לי, גרמו לי להספיק 

בלימודי בצורה שלא זכורה לי אף פעם.

חיים חדשים מתחילים...
מאז השתנו כל החיים שלי, כל מילה בתפילה וכל העבודת ה' קיבלו 
חדשה  משמעות  בעלת  הייתה  בתפילה  מילה  כל  לגמרי,  חדש  גוון 
של  טעם  קיבל  הרגיל  הגמרא  לימוד  גם  לגמרי.  חדש  באור  ומאירה 
בלימוד  גדול  אור  הרגשתי  שכל.  של  לימוד  עוד  ולא  קדושה  מצווה 
היה  וזה  ה',  רצון  את  בזה  עושה  שאני  העובדה  מעצם  סתם  אפילו 
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מתבטא גם ב'יהי רצון' שלפני הלימוד שהייתי משקיע 
בו ומרגיש שכל מילה שם יוצאת ממעמקי ליבי. הכל 
יחד  וסוגיות הגמרא  היה מתחבר, התורות של הרבי 

עם החיים המעשיים.

פעם הראתי למו"ר אבי שליט"א שני חבורות ושאלתי 
אותו אם הוא רואה הבדל ביניהם. והוא ממש התפלא 
ולא הבין איך ייתכן כזה שוני בין שני חבורות שאדם 
וזה  מוהר"ן  הליקוטי  לפני  'זה  בעצמו,  כותב  אחד 

אח"כ', עניתי לו. והוא נדהם מהתשובה.

ההעמקה  את  לנו  חידדו  הרבי  של  בתורות  העיון 
בסוגיות הגמרא, והיה זה נ. ידידי הטוב, שראיתי אותו 
ברצף,  שעתיים  במשך  'חבורה'  שיעור  פעם  מוסר 
כשהציבור יושב מרותק, פשוטו כמשמעו. לאחר מכן 
לי מה  והוא ענה  זה  שאלתי אותו איך הוא עשה את 

השאלה?! זה התבסס על הלכה בליקוטי הלכות...

מצאת  מה  ההתקרבות  אחרי  אותי  שאלו  כולם 
מה  וספרים,  חיזוקים  הרבה  כך  כל  יש  בברסלב?! 
מיוחד בברסלב. לאחד מרבני הישיבה עניתי, שהרבי 
שמצאתי הוא כזה רבי )והרבי היחיד( שהצליח מצליח 
מהמיטה  שלו  החסידים  את  ולהוציא  למשוך  ויצליח 
מקום  בשום  מוצאים  שלא  מה  שעות,  לא  בשעות 

אחר.

א’  מסדר  להחסיר  נאלצתי  מהימים  באחד   - ואספר 
בישיבה, ובערבו של יום כשעליתי על יצועי עלתה בי 
הרגשה רעה על החסרון של הסדרים באותו יום. ליד 
ונטלתי  הנפש’  ‘השתפכות  הספר  מונח  היה  מיטתי 
אותו לידי, פתחתי היכן שנפתח והתחלתי לקרוא ורק 

לאחר 40 דקות שמתי לב מה קורה איתי.

מרוב התעוררות קמתי מהמיטה התלבשתי, וחזרתי 
שחשתי  עד  ועריבות  מתיקות  בכזו  ללמוד  לביהמ"ד 
שהגיע הזמן לחזור לישון. מה אומר ומה אדבר הספר 
במוחי  צפו  וזמן.כעת  עת  בכל  שלי  הדלק  זה  הזה 
שהוא  איך  שם  ביארצייט  ז"ל  סבי  של  הדיבורים 

חזר על כך: אין חיים בלי רבינו אין עולם בלי רבינו... 
שלא  ונועם  אור  פה  יש  עדן...  גן  פה  יש  געוואלד!! 

מעלמא הדין. קרבת אלוקים אמיתית.

מלקוטי  תורות  שלקחתי  מסוימת  תקופה  הייתה 
מוהר"ן והייתי מציג לבחורים שאלות מהחיים ומעבודת 
ה' כאילו בדרך אגב, ומנסה לקבל מהם תשובות. אחרי 
שהם הסתבכו ולא מצאו תשובה הייתי עונה להם את 
ומלאי  משתוממים  היו  והם  בתורה,  עונה  שרבינו  מה 
'זה  המקור,  את  להם  אמרתי  לא  כמובן  התפעלות. 

מהספרים הקדושים'... עניתי לשאלתם.

 מתאחדים בחיפוש 
אחרי האור

כולם יחד מספרים:

בשלב הזה הכרנו כבר אחד את השני, כבר היו לנו כמה 
של  החבורה  את  לייסד  התחלנו  ואף  בינינו  חברותות 
'לטייל בתורתו', בתחילה היינו צריכים למשוך בחורים, 
מנסים  כשאנחנו  הבחורים,  סוגי  כל  הגיעו  לאט  ולאט 
כל  שאת  לפעמים  יצא  ללמוד,  מי  עם  לכולם  לסדר 
על  לשמוע  שרצו  בחברותות  מילאנו  ביום  ההפסקות 

התורות הללו. בחורים התקרבו והתעניינו עוד ועוד.

ואם  ליער,  יחד  יוצאים  היינו  בלילה  הלימוד  אחרי 
פשוט  מכן  לאחר  מהחושך,  מפחדים  היינו  בתחילה 
הוספנו  פעם  כל  היער,  את  לעזוב  מסוגלים  היינו  לא 
את  להספיק  הצורך  בין  נקרענו  ממש  זמן,  ועוד  עוד 

הסדרים הקבועים והתענוג שבהתבודדות.

הייתה  נ.  אצל  לרבי,  התקרבות  של  גל  בישיבה  החל 
גיליונות  גם  בחדר ספרייה נסתרת של ספרי ברסלב 
'אבקשה' עברו בין כל החדרים עד שבלו מרוב שימוש. 
השתפכות  לקחו  בישיבה  עצומים  למדנים  בחורים 
הנפש והחזירו אותו אחרי שבוע, לא לפני שעברו עליו 

מכריכה לכריכה!

בדרך.  ושרים  להתבודד  ליער  יוצאים  היינו  לילה  כל   
ויחד נכנסנו לליימוד בעיון, וללכת עם התורות ולעבוד 

עם זה את ה' למעשה.

דיברנו  הזמן  כשכל  י"ז  תורה  יחד  ללמוד  והתחלנו 
פינות  מיני  בכל  הישיבה  בתוך  התורה,  על  ביחד 
שרגילים לראות בחורים עומדים ומתווכחים בלימוד, 

כשהנושאים בינינו היו שיחות חברים על התורה.

התורה  על  חומר  בתורתו'  מ'לטייל  לקבל  התחלנו 
הראשון  לשיעור  הגיע  גוטליב  מרדכי  כשר'  הזמנית, 
מהחברותות  היו  לא  שכלל  בחורים  הגיעו  ולשם 
הקבועות, בסופו של השיעור הם יצא נדהמים אחרי 

שעתיים של שיטוט בהיכלותיו של הרבי.

ונאלצנו  בישיבה  גדול  רעש  התעורר  דבר  של  בסופו 
לרדת למחתרת, אך הלהבה שהוצתה בישיבה כבר לא 
תדעך עוד זמן רב. בחורים רבים 'פתחו את העיניים' 
נעלם שמסתתר בהישג  וטמיר, למשהו  לעולם חדש 

יד ואת הקול והאור הזה שום דבר לא יוכל להשתיק.

הצצה  אלא  גרידא,  התקרבות  סיפור  עוד  זה  אין 
מופלאה להשגחה הפרטית שמלווה את כל הבריאה, 
נידח.  ממנו  ידח  לבל  מחשבות  חושב  שה'  איך 
הצדיקים פועלים וחותרים כל הזמן גם כיום, בדורות 
של שמד, לעורר עוד ועוד נשמות לקדושה ולתורתם 
הנצחית, ולהכין את העולם לקראת הגאולה בהתגלות 

אורם במהרה.

בפעם 
הראשונה 

בחיים שלי 
הרגשתי 

שהתפילה 
שאחרי 
התיקון 
הכללי 

תופסת את 
כל כולי. 

התפרצתי 
בבכי וכל 

מילה 
שהייתה שם 
תפסה אותי, 

תחתור 
חתירה 

מתחת כסא 
כבודך וכו', 
ממש יורד 
עד לשיתין 

ומבקעת את 
גידי הלב
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 כל הגולה
כמדורת אש

ר’ חיים מנחם בהילולת ה40 של חמיו הר"ר צבי אריה רוזנפלד זצ"ל
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צ
בואכה  צבי'  'נחלת  מכון  משרדי  עבר  אל  נרגשות  עדנו 
עינינו  נגד  ראינו  כשהגענו  בירושלים,  צבי'  'נוה  שכונת 
עבור  כמחסן  משמש  מהם  חצי  אשר  מרתף  חדרי  שתי 
שום  וללא  ירושלים,  באזור  המופצים  מהספרים  חלק 
שלא  ודאי  לשמו,  ראוי  למשרד  המתאימים  גינונים 
כל  המאירים  ספרים  רבבות  יוצאים  שמשם  כזה,  גודל  בסדר  משרד 
הפסקה.  ללא  ותולדות  פירות  להצמיח  וממשיכים  כולו  בעולם  פינה 
ונדמה שאף רוכשי הספרים - המפוארים ומודפסים ברמה הכי גבוהה 
הם  שכך  בדעתם  מעלים  לא   , המשרד  למראה  גמור  בניגוד  ועדכנית 
פני הדברים. המקום מזכיר לנו את 'עלית הגג' המתוארת ע"י ר' נתן 
יצוקים מעופרת אחד לאחד עד שהגיעו  וחיבר אותיות  ישב  הוא  בה 
לכדי שורה, עמוד, קונטרס, ספר. אכן. זהו יופיה של 'עסק ההדפסה' 
בענוה,  בצניעות,  הק'  רבינו  של  דרכו  על  האמונים  ברסלב  שכחסידי 
בפשטות ובאמונה, דבוקים אך במטרה אחת: להפיץ ולגלות את אורו 

של הרבי לכל העולם.

סוגי  עשרות  לאור  המוציא  צבי  נחלת  מכון  את  מכירים  אנחנו  היום 
רחבי  בכל  עותקים  אלפי  בעשרות  ומופצים  שפות  בשלל  ספרים 
העולם, אנחנו רוצים לשמוע איך הכל התחיל, מתי הכרתם לראשונה 

את המושג 'הפצה'?

ר' חיים מנחם: בתשי"ח כבר הייתי מקורב לברסלב. אהבתי את הספר 
את  קוראים  היינו  נתן  ר'  של  בהילולא  שנה  בכל  לתרופה".  "עלים 
'מכתב ההסלקות' ב"עלים לתרופה". והדהדו באוזני מילותיו הידועות 
של ר' נתן: שתהיו חזקים בממון ברצון  ובטרחה. וכבר בשנת תשכ"ו 

התחלתי להסתובב ולמכור ספרים באמריקה.

באמריקה של אותם ימים היה חוסר גדול מאד בספרי רבינו, אנשים 
לא ראו את הספרים ובקושי שמעו בכלל על הרב'ה. הייתה שם פשוט 

שממה.

תלמידים של חמי הרה"ח ר' צבי אריה רוזנפלד החליטו לפעול. אחד 
את  למכור  יחד  יוצאים  והיינו  רכב  שכר  שמו,  ברגר  לייבל  ר'  מהם, 
ספרים בשכונות השונות. מדי יום ראשון יצאנו אני, ר' משה בריינס, 
ר' שלמה פריד, ר' משה שור, התחלנו בבורו פארק בשטיבלאך הגדול 
'שומרי שבת'. עמדנו שם ומכרנו ספרים בפרוטות ממש, בעשרה סנט 
לאיסט  לפארקוויי,  עברנו  משם  שיותר.  כמה  שיקנו  העיקר  לספר, 

סייד, בראנקס, קראון הייטס, ויליאמסבורג ועוד...

ספר  ראו  אנשים  השכונות.  בכל  הכנסת  בתי  על  "התלבשנו"  ככה 
ברבע מחיר וקנו... המחסן שעמד לרשותינו התרוקן אט אט. והתחלנו 
מוהרנ"ת',   'ימי  מוהר"ן',  ליקוטי  'קיצור  נוספים.  ספרים  להדפיס 

’סיפורי מעשיות’ בכריכה קשה, ובהמשך גם 'ליקוטי מוהר"ן'.

חמי, ר' צבי אריה רוזנפלד, היה זה שגייס בפועל את הכספים להדפסת 
בתוך  להנציח  שאפשר  ההברקה  במוחו  עלתה  ואז  מוהר"ן.  הליקוטי 
אט,  אט  וכך  וכו'  הברכה  על  יעמדו  אלה  נשמה,  לעילוי  שמות  הספר 
לנו  חיים מנחם מראה  ר'  בהשקעה סבלנית, הצטבר הסכום הדרוש. 
בהתרגשות הספר מאותה הדפסה. בהמשך החליט חמי שבין כה וכה 
עבד לגייס את הכספים, לקחת על עצמו גם את ההדפסה. כך התחלנו 
לאנגליה,  לשוויץ,  לאירופה:  גם  ספרים  שלח  ברגר  לייבל  ר'  להדפיס. 

לבלגיה.

הדפסת ספר בודד עלתה לנו כחמישה שישה דולר, והיינו מוכרים אותו 
כספים  בגיוס  הבוער  לצורך  מיד  שהביא  מה  שלש...  עד  וחצי  בדולר 

לצורך ההדפסה.

ואיך היו התגובות? 

עשרה סנט לצדקה, או דולר שניים, כל אחד רצה לקחת...

זה  "אבל  בפשטות,  מנחם  חיים  ר'  מוסיף  לפעמים",  בזיונות  גם  "היו 
ר' נתן על ההפצה שלו קיבל כבוד? הפצה אתה  וכי  כלל לא משנה... 
היה  שלנו  הענין  כבוד,  בשביל  לא  רבנו,  דעת  להפיץ  בשביל  עושה 

להפיץ דעת רבינו".

ותגובות מחזקות?

היו, לא הרבה. אני זוכר שמכרנו ספרים ב'איסט סייד', אדם אחד קנה 
ספר והניחו בבית. אחיין שלו 'מצא' אצלו את הספר, התחיל לקרוא בו, 
'נדלק' ונהיה ברסלב'ר חסיד, מקורב, ר' אליעזר גינזבורג שמו. בהמשך 

הוא גם התגייס להפצה.

‘האור של הרבי הולך 
וכובש את העולם’!, 
אומר לנו הרה”ח 

ר’ חיים מנחם 
קרמר שליט”א יו”ר 

מכון נחלת צבי, 
‘הרב’ה ומוהרנ”ת 
הם התקווה של 

כולם, וצריך לתת 
לכל אחד הזדמנות 

לטעום מהאור הזה’. 
|| שנים ארוכות 

של נסיעות ברחבי 
העולם ועשרות 

ספרים שתורגמו 
לשפות שונות 

הם רק חלק קטן 
מהפעילות הענפה 

של מכון ‘נחלת צבי’ 
שאין מי שלא זכה 
ליהנות מפירותיו 

|| לקראת יומא 
דהילולא של גאון 

עוזנו מוהרנ”ת 
ישבנו לשיחה 

מיוחדת עם ר’ חיים 
מנחם ובניו ר’ רפאל 
ור’ צבי אריה שיחי’,  

כדי לשמוע על 
ימים רחוקים של 

חרישת תלמים 
ועל תוכניות של 

מהפכות שעוד 
מתוכננות לעתיד || 
לא יכבה בלילה נרו
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אצל חמי כל עבודת החיים היתה הפצה, לקרב נפשות לדעת רבינו.

בתחילה עשה זאת על ידי שיעורים שמסר, בהמשך התמסר להדפסת 
חלק  לקח  גם  ולבסוף  בזמנו,  שהיו  הספרים  כל  את  והדפיס  ספרים 
תורמים  היו  הראשונה  לקומה  שערים.  במאה  השול  בהקמת  גדול 
שונים, והקומה השנייה, זו שמתפללים בה עכשיו, נבנתה בתרומתו 

כך סיפר לי ר’ לוי יצחק בנדר ז"ל. 

לדבר בשפת העמים
בתשל"ו  ישראל.  לארץ  ועליתי  הברית  ארצות  את  עזבתי  בתשל"ה 
התחלתי ללמד בישיבת "דבר ירושלים" בגאולה לבחורים מחו"ל. לא 
דיברתי על רבינו באופן רשמי, רק הזכרתי אותו קצת פה ושם: הרב'ה 
אומר... רבי נחמן מסביר... התלמידים היו אומרים לי: "כן, שמענו על 
רבי נחמן, אבל אין לנו גישה לספריו, אנחנו לא מבינים". הספר היחיד 
שתורגם לאנגלית באותם ימים היה "שבחי הר"ן" "ושיחות הר"ן" שר' 

אריה קפלן תרגם. לא היו עוד ספרים של ברסלב באנגלית.

הבחורים נהגו להתייעץ איתי בעניינים שונים. במקום לענות תשובה 

הייתי ניגש עם השואל למדף הספרים, מראה לו את שמונת הכרכים 
רוצה.  שהוא  איזה  מהם  אחד  לבחור  לו  ומציע  הלכות"  "ליקוטי  של 
איזה  בחר  הנה,  באקראי.  פתח  התלמיד  שתבחר.  דף  באיזה  תפתח 

סעיף שאתה רוצה ללמוד, בוא נשב ללמוד אותו ביחד. 

כשסיימנו, שאלתי: האם לא קיבלת תשובה לשאלתך?...

לא היה צורך במילים נוספות.

שעונה  ספר  עוד  מכיר  לא  אני  משמעית:  חד  בצורה  זאת  אומר 
בבהירות שמדבר ללב, שעונה לך, שעוזר לך בשאלות ובעיות ביומיום. 
אומרים על הגאון מוילנא שיכול היה לעשות כך בתנ"ך אחרי ארבעים 

שנות לימוד...

איך גיליתם את הפטנט הנפלא הזה?

מלימוד יומיומי של ליקוטי הלכות. ראיתי שבליקוטי הלכות יש הכל! 
הרב'ה אומר בתורה ס"ב שאם יש לך אמונה, אתה תראה נפלאות. אני 

האמנתי, וכך היה.

זה לא היה פשוט, הייתי צריך להתפלל ולהאמין שזה יצליח..

קרה פעם שזה 'לא עבד'?

לא! תמיד זה הצליח.

זכורני שאחד באמריקה התווכח איתי פעם שזה לא עונה לו בדיוק. 
אמרתי לו, תלמד את זה שוב! הוא למד שוב ובא על סיפוקו...

כך זכיתי לראות עין בעין, את הכח של הרבי, שהרבי תמיד קולע אל 
השערה!.

חלפו כמה שנים ובתשל"ט נפטר חמי. היות והוא החזיק את הכולל 
במאה שערים, נכנסתי לשם להחזיק את הכולל במקומו. הייתי מלא 
"דבר  בישיבת  לעשות  אותי  זיכה  שהשם  הנפשות  מקירוב  סיפוק 
ירושלים" והחלטתי לשלב שיעורים באנגלית למקורבים גם בישיבה 

במאה שערים.

לאמריקה  לנסוע  והתחלתי  ומדרש  גמרא  אותם  שילמד  רב  הבאתי 
אנשים  פגשתי  לאמריקה  הראשונה  בנסיעתי  כבר  כספים.  לגיוס 
כך שהכרתי הרבה אנשים. בכל  גרתי שם שלושים שנה,  רבים, הרי 
שיחה בענייני רבינו שמעתי את ה'תלונה' הקבועה: אין לנו אפשרות 

להבין את ספרי ברסלב! 

ברא כרעא דאבוה. ר' רפאל ור' צבי אריה בניו של ר' חיים מנחם

להתחיל אצל הרבי. הדוכן של נחלת צבי באומןמשם יוצאת תורה. המשרדים הצנועים בירושלים
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החלטתי לעשות מעשה. פניתי לרב קפלן והצעתי לו 
'סיפורי מעשיות'. הרב  שנתרגם לאנגלית את הספר 
קפלן התגייס לפרויקט אבל העדיף לתרגם בתחילה 

את 'השתפכות הנפש'.

את  והדפסנו  תירגמנו  צנועה...  היתה  ההתחלה 
הספרים הראשונים והגלגלים החלו לנוע ולהניע עוד 
התגייס  גרינבאום  אברהם  ר'  בשם  יהודי  אנשים. 
לתרגם  המשכנו  וכך  נפש',  'משיבת  את  לתרגם 

ולהדפיס עוד ועוד ספרים באנגלית.

אני זוכר שמישהו ראיין אותי באותה תקופה ואמרתי 
לו: אתה עוד תראה, עוד תראה איך הספרים של רבינו 
ישנו את הכל! כשהדעת של הרב'ה תתפשט בעולם...

אצל  עיני  במו  ראיתי  הרי  מדבר,  אני  מה  על  ידעתי 
התלמידים שלי ניסים ונפלאות. איך הרב'ה נוגע בלב, 

חודר לעומק עומק הלב...

אחד ניגש אלי ואמר לי: תקשיב, זה מדהים איך רבי 
יהודי  אליי,  מדבר  שנה  מאתיים  לפני  שחי  חסידי 
מהמערב של שנות ה2000, וכל כך 'נוגע' לי בלב. זהו 

פלא עצום!

יחד עם הרב קפלן ור’ דוד שפירא , הר’ משה מיקוף ור’ 
של  נוספים  פרויקטים  על  עבדתי  גרינבאום  אברהם 
סיפורי  את  כשהבאנו  בדיוק  תשמ"ג,  בשנת  תרגום. 
מעשיות לדפוס, קרה מקרה מצער, הרב קפלן קיבל 
התקף לב ונפטר בפתאומיות בגיל ארבעים ושמונה. 
אבל אני כבר ראיתי וטעמתי קצת מה שהרבי עושה אבל אני כבר ראיתי וטעמתי קצת מה שהרבי עושה 

בעולם.בעולם.

יפוצו מעיינותיך חוצה
בשנת תשמ"ה נפלה בי ההחלטה להקדיש את עצמי 
חזק  ונכנסתי  הישיבה  את  עזבתי  להפצה.  לגמרי 
וגיוס  הפצה  הדפסה,  תרגום,  של  האדיר  לפרוייקט 

כספים.

זה אכן חולל מהפכה שם?

בשנים הראשונות הייתי מאוכזב מאד. הרי עזבתי את 
עבודתי בישיבה והשקעתי את כל כוחותי בתרגומים 
אנשים  רצון.  משביעות  היו  לא  והמכירות  ובהפצה, 

התעניינו וגם קצת קנו אבל לא כמו שקיוויתי...

עד ששיחה אחת של הרב'ה תפסה אותי ושינתה לי 
את כל נקודת המבט.

הרב'ה אומר בשיחות הר"ן שיש אחד שאין מראין לו 
בחייו מה שהוא עושה, הוא לא יזכה לראות בעיניו דבר 
ממה שפעל. הו, אמרתי לעצמי, זו השיחה שלי. הרב'ה 

דיבר אלי! אני לא אזכה לראות בעיניי שום דבר.

תלמיד שלי שאל אותי: זה לא הגיוני?! איך אתה יכול 
לעבוד כל החיים בלי לראות נחת? 

אחד  רואה  אני  אם  שלי.  החיות  זוהי  לו:  עניתי 
ואני  ראיתי,  כבר  הרווחתי!.  כבר  לטובה,  שהשתנה 

בטוח שיהיו עוד רבים רבים, יהיו מאות ואלפים.

אתנו  עובד  הוא  פה,  נמצא  במשרד  העובדים  אחד 
הוא  אותו,  שאל  שנים!  ושבע  עשרים  כבר  במשרד 
יספר לך בעצמו איך ראה במו עיניו ישועות מופלאות 
אצל אנשים מכל הסוגים שהגיעו לפה. סיפורי ישועות 

חובקי עולם.

אספר לך קצת...

לתרגום  דולר  אלף  עשרה  שמונה  לנו  תרם  מישהו 
ליקוטי מוהר"ן. הוא קיבל ירושה מאביו ולא היה צריך 

את הכסף... כך התחלנו.

זה  איך  ולבדוק  תורות  שש  לאור  להוציא  החלטנו 
מתקבל. לא היינו שבעי רצון. כשתרגמנו עשינו זאת 
בלי הרבה הערות, כי מי יכול להתיימר להבין לעומק 

ולתרגם לשפה אחרת את מילות קדשו של רבינו...

אבל אנשים באו והתלוננו: תרגמתם, תודה רבה. אבל 
אני לא מצליח להבין, הפירוש מאד מתומצת וזה לא 

עוזר לי!

וכך הרחבנו את הפירוש "של נעימות נצח", באנגלית 
ובהמשך גם תרגמנו אותו בעברית.

ברוך ה', זה התקבל והרבה אנשים באים אלי ואומרים 
תודה על הפירוש על הליקוטי מוהר"ן.

לדבר ברסלב 
ב'ספרדית'

אספר לך איך צבא של איש אחד כובש את כל דרום 
אמריקה...

מארגנטינה:  מכתב  קיבלנו  תשמ"ז  בשנת  בערך 
'משיבת  הספר  את  בפריז  ספרים  בחנות  "מצאתי 

נפש' בצרפתית. אולי יש לכם עוד ספרים כאלה?"

עשרה  אז  לנו  היו  אנגלית.  גם  לקרוא  ידע  האיש 
את  לו  ושלחנו  מתורגמים  ספרים  עשר  חמישה  או 

הקטלוג שלנו. הוא קרא את כולם!

לנסיעה  נרשם  הוא  לאומן  לנסוע  כשהתאפשר  מיד 
עצמו  את  והציג  אדם  אלי  ניגש  שם.  אותו  ופגשתי 
חיים,  לי:  אומר  הוא  בילינסון.  )אברהם(  גלרמו  בשם 
הספרים  את  לתרגם  יכול  אני  לעזור,  רוצה  אני 

לספרדית.

כיום יש לנו בערך שמונים ספרים באנגלית ו... שמונים 
ספרים בספרדית!. הוא איש פלא, תרגם הכל!. כעת 
שיש  תורות  מתרגם  אישי:  פרוייקט  על  עובד  הוא 
עליהם ליקוטי הלכות ועורך אותם כחוברת מבוארת 

ר’ חיים 
מנחם: כעת 
אנו עובדים 

קשה על 
הפרוייקט 

העצום של 
ליקוטי 
הלכות 

לתרגום 
באנגלית. 

הלוואי 
שנזכה 

להוציא את 
זה לאור. 
התחלנו 

לפני מספר 
שנים וכבר 

השקענו 
סכומי 

עתק של 
מאות אלפי 

דולרים, 
מדובר 

בעלות של 
יותר מעשר 
מיליון דולר!
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של תורות עם ליקוטי הלכות.

והכל התחיל מספר אחד?

כן. ספר אחד בודד מתורגם לצרפתית בחנות בפריז...

כולם  אמריקה.  דרום  מדינות  בכל  היום  נמכרים  בספרדית  הספרים 
ניתנים לרכישה גם באופנים שנגישים לציבור הרחוק מאד.

 כוחה של הפצה - 
כוחו של הרבי

ב'ימי מוהרנ"ת' מובאים דברי ר' נתן: עכשיו התחלתי להבין שהרב'ה 
הוא לא רק הרב'ה שלי, הוא הרב'ה שיכול לתקן את כל העולם!

לרבי נתן היתה הארה, הוא נפתח להרגיש את זה רק אחרי שכבר היה 
תלמיד במשך שש שנים תמימות.

רואים  הרב'ה  בשביל  טורחים  שאם  להרגיש  זכיתי  להעיד.  יכול  אני 
נפלאות, איך חיים של אנשים משתנים ומתהפכים לגמרי.

לא תאמין אבל אנחנו מוכרים הרבה ספרים גם ליהודים רחוקים מאד 
מאד. היה מסיונר אחד שהיה גר בקליפורניה והוא הגיע לארץ וניסה 
לשדל אנשים לנצרות, והוא למד תנ"ך, והתחיל לשאול שאלות הוא 
ולהם  י"ז,  בתורה  אומר  שהרבי  כמו  אמונתם,  היפך  בספריהם  מצא 
התגלגל  הוא  ככה  תפלות.  מהבית  אותו  זרקו  אז  תשובות  היה  לא 
'הכסא  שלנו  לספר  נחשף  ושם  רפורמית  לקהילה  פעם  שנקלע  עד 
הריק', הספר הזה נגע לליבו , כיום הוא גר צדק מנהל משפחה יהודית 

לתפארת בפארקווי שבניו יורק.

אנחנו לא יכולים לשער גודל כוחו של הרבי...

יש לי תלמיד בפלורידה שקרא את הליקוטי עצות באנגלית וזה תפס 
חודש  בראש  באומן  לראשונה  פגשתיו  בערך  שנתיים  כעבור  אותו. 
מארגן  הוא  שנה  כל  מאז,  לחברים.  הפכנו  לשיחה  שיחה  בין  אלול. 

שיעורים אצלו ומזמין אותי לנאום שם.

. לפני כארבע  ועל כוח הרבי  בדרך כלל אני מדבר אצלו על הספרים 
בקיא  הזה  הבחור  יאומן,  לא  בעצמו.  שיעורים  לתת  התחיל  שנים 
מתקשר  הוא  רציניים.  אנשים  מהרבה  יותר  הרבה  מוהר"ן  בליקוטי 
אלי, בתורה זו וזו הרב'ה מדבר על כך וכך איך אתה מבין זאת? תסתכל 
בתורה זו וזו ותבין... אני עונה לו, וכך הוא מוסיף להתפלפל בתורות 

שונות בבקיאות מדהימה.

היום יש לו  כשלושים אלף איש שמאזינים לשיעוריו יום יום! 30,000 
איש!! הכל מליקוטי עצות אחד...

יודעים ומבינים,  נו, אתה מבין את הכוח של הרבי? אנחנו בכלל לא 
את  הרבי,  של  הכוח  את  לראות  אבל  ומרגישים,  מאמינים  רק  אולי 
כשמתמסרים  דווקא  מרגישים  ואנצח",  "ניצחתי  של  ההתגשמות 

להפצה. 

בקרית ביאליק לומדת כיום קבוצה עם ר' נתן יעקב אנשין... כשהייתי 
כאן בארץ בתשכ"ג, אני לא יודע אם היה בקרית ביאליק בית כנסת 
והיום  דת.  ואנטי  החילוניות  סמל  היו  חיפה  של  הקריות  כל  בכלל... 
בזכות  הכול  בברסלב.  לשיעור  אנשים  שלשים  שבוע  כל  מגיעים 

ההפצה של הספרים. )בלשה"ק(.

דע לך שלכל ספר יש כתובת. כל אחד ימצא את הספר ששייך לו… עם 
המילים המדויקות עבורו.

יש  וסיפר:  לי  להודות  ביקש  הבוקר  בדיוק  באפרת,  שגר  אחד  יהודי 
לו רב שהיה בריסקער חזק מאד. יום אחד הוא מצא את ספרי רבינו, 

פתח לתומו והתחיל ללמוד.  ופתאום הוא קולט וואו, זה מדהים! 

סיפר לחבריו והם אמרו לו: עזוב, עזוב! זה שום דבר, אל תתעסק עם 
זה... אך הוא התעקש שזה מופלא. ודוקא המשיך ללמוד עוד ועוד...

זהו כוחו של ספר.  לא משנה אם בעברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, 
רוסית...

ברוסית.  מוהר"ן  ליקוטי  של  וב'  א'  כרך  לאור  מוציאים  אנו  עכשיו 
אנשים באו אלי באומן ואמרו לי תודה.

 אנטומיה ששאבה 
את הנשמה

אספר לך סיפור למשל על הספר "אנטומיה של הנשמה". שנה אחת 
בהיותי באומן ניגש אלי בחור ואומר: אני חייב להודות לך. הייתי רחוק 
שכבתי  קליני.  מוות  וחוויתי  מסוכנת  בצורה  הסתבכתי  ואפילו  מאד 
בבית חולים כמו מת. כעבור כמה חודשים התעוררתי ויצאתי מזה. אל 

תשאל אותי איך הנס הזה קרה כי אני לא יודע ... 

יצאתי מבית החולים חזרה לחיים ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. 
אותי  הוליכו  רגלי  אותי.  עניין  לא  כלל  הוא  אבל  פעיל  עסק  לי  היה 

לחנות ספרים גדולה ומוכרת.

באקראי ראיתי שם את הספר "אנטומיה של הנשמה" שבדיוק עמד 
מולי ו'קרא' לי. פתחתי, עלעלתי, קניתי מיד. ישבתי בבית והתחלתי 
לקרוא... שלושה ימים תמימים לא יצאתי מהבית עד שגמרתי לקרוא 
את הספר כולו! ואז אמרתי זהו זה! מכרתי את חלקי בעסק, עזבתי 

את תל אביב והתחלתי ללמוד תורה... ועכשיו אני כאן באומן!

של  המדהים  סיפורו  את  שמעתי  לספר:  ממשיך  מנחם  חיים  ר' 
מקרים– שבהרבה  ידוע,  הרי  בגורלו.  עלה  מה  ידעתי  לא  אך  הבחור 

מצוי שהאורות שתפסו אנשים לבסוף עזבו אותם והם חזרו לחייהם 
ולא חזר. כעבור כמה  הקודמים, תהיתי האם הצליח להחזיק מעמד 

שנים ה' שלח לי את המשך הסיפור...

"עמדתי  סיפר:  באומן,  שלנו  הספרים  דוכן  את  שמנהל  רפאל  ר'  בני 
ליד דוכן הספרים והסברתי למישהו מתעניין על הספר "אנטומיה של 
הנשמה", הוא רצה לדעת אם כדאי לקנות. עומדים סביבי אנשים ואני 
ושואל:  מתערב  פתאום  ברסלבר  כשאברך  הספר  על  לדבר  באמצע 
את  הציל  הזה  הספר  לספר:  מתחיל  והוא  לדבר?  לי  מרשה  אתה 
המוות  את  תיאר  הוא  לחיים.  ממות  יצאתי  מת!  הייתי  שלי!  החיים 
הקליני ואת המפגש עם הספר ומה שזה עשה לו... אנשים סביב עמדו 
והקשיבו פעורי פה... תוך שניות נעלמו כל ספרי 'האנטומיה' מהדוכן!"

זהו הכוח של הרב'ה. אתה פוגש באומן אברך ברסלבר שנראה מקורב 
'סטנדרטי' ואינך מעלה בדעתך מה הסיפור שלו...

כשהייתי  בנדר.  יצחק  לוי  מר'  ששמעתי  מאד  חזק  משפט  זוכר  אני 
בחור בתשכ"ג הוא היה נוהג לקרוא ליקוטי מוהר"ן בין מנחה למעריב. 
מדי פעם הוא הסביר בחצי מילה אבל לרוב רק הקריא את המילים 
קצת  בלהסביר  משקיע  לא  אתה  למה  אותו:  שאל  אחד  שהן.  כמות 
יותר? ור' לוי יצחק שאל אותו: "מה רע לך הדיבור של הרב'ה כמות 

שהוא? - וואס איז שלעכט א דיבור פון דער רבי"?
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טבת תשפ"ב50



 משפט קטן, 
אמונה חזקה. 

כספים  לגיוס  שכשיצא  לי  סיפר  רוזין  חיים  אלי'  ר' 
שערים,  במאה  הישיבה  בניית  לצורך  תשי"ב  בשנת 
הוא שאל את עצמו: לשם מה אני נוסע? וכי חסרות 
לי תלאות בחיים? עברתי את סטאלין, שיכלתי כמה 
את  שעזבתי  וכמעט  'טיפוס'  ייסורי  סבלתי  ילדים, 
סוף  סוף  וייסורים,  צרות  של  חבילות  ועוד  העולם, 

הגעתי אל המנוחה והנחלה, ומה לי לצאת?

אבל הרי מוכרחים לצאת! 

עם  לדבר  עצמי  על  קיבלתי  לדרך  צאתי  טרם  ואז, 
נסעתי  וכך  הרב'ה.  של  אחד  דיבור  יום  כל  אנשים 
הזכרתי  הרב'ה,  גדולת  על  שפגשתי  למי  וסיפרתי 

שיחות ורעיונות של הרב'ה...

כשלושים שנה לאחר מכן שהיתי גם בארצות הברית 
אנשים  פגשתי  בהם,  היה  שהוא  במקומות  והייתי 
שזכרו היטב את דיבוריו מלפני שלושים שנה! הדיבור 
נכנס בהם...גם אם הם לא הפכו להיות חסידי ברסלב. 

ר'  שואל  אמיתיים"?  חסידים  בעצמנו  אנחנו  "והאם 
חסיד  להיות  זה  מה  יודעים  אנו  "האם  ברגש,  חיים 

אמיתי"? 

תגידו לי, האם אנחנו כמו ר’ נחמן טולטשינער? כמו 
ר’  ליפל?  לייב  הירש  ר’  כמו  טעפליקער?  אלטר  ר’ 
נתן  רבי  באמת  אך  אנחנו?  מי  וכי  שפירא?  שמואל 

אמר שהעיקר זה הרצון, ואנו רוצים!

אין כמו ר' נתן...
עברתי  הלכות.  ליקוטי  בלימוד  יומית  קביעות  לי  יש 
אני  יום  וכל  פעמים,  וכמה  כמה  הלכות  הליקוטי  על 
מחודשת:  בהתפעלות  ואומר  המילים  על  מסתכל 
רבש"ע, אין דבר כזה בכל הארץ! אין בעולם כמו רבי 

נתן!

אלי  מדבר  הוא  אלי,  מדבר  נתן  ר'  שומע?  "אתה 
ממש!" ר' חיים מנחם משתנק מבכי "הליקוטי הלכות 

זה נורא נוראות, איך שאפשר להתחזק ממנו כל פעם 
ברחמי ה' יתברך זה מוירעדיג!" 

כשהייתי  עובדא,  הוי  בדידי  מספר:  רפאל  ר'  בנו 
של  בתקופות  הספרים.  של  העריכה  על  גם  אחראי 
עומס בעריכה הייתי יושב בבית כנסת ליד הבית כדי 
לסיים את העבודה. כשלידי יש גם כולל אברכים. פעם 
בדיוק  לשתות.  ניגשתי  ובאמצע  לעבוד  שם  ישבתי 
בר  את  לתקן  ה"י,  תומ"צ  שומר  שאינו  טכנאי  הגיע 
אותי  ושואל  הלומדים  באברכים  מתבונן  הוא  המים, 
בהתעניינות: תגיד, מה זה פה? עניתי לו שזהו 'כולל'. 
ופתאום, לא יודע מה 'נפל' עלי, אני שואל אותו: אולי 
תרצה גם אתה לשבת וללמוד איתי? להפתעתי הוא 
הכתובת  עד  פנויה  שעה  לי  יש  בהחלט.  כן,  אומר: 

הבאה!

רוצה  אדם  הבן  לעצמי?  עשיתי  מה  עולם,  של  רבונו 
יהודי  ללמד  מה  אדע  איך  גדולה.  אחריות  וזו  ללמוד 
ביקשתי  השם,  מעולם?  למד  שלא  כך  כל  רחוק 
בשקט, תכוון אותי. בדיוק למדתי אז ליקוטי הלכות 
לו:  ואומר  אומץ  אוזר  אני  ה'.  הלכה  הפירות  ברכת 
בוא נלמד את הקטע הראשון. ישבנו יחד ולמדנו את 
הכוונה  על  מסביר  הוא  נתן.  רבי  של  הנפלא  הדיבור 
בברכה, כשאדם מברך בכוונה זה כאילו הוא ברא את 
מה  לעצמי:  וחושב  שעה  איתו  לומד  אני  וכך  הפרי... 

אני עושה, וכי הוא מבין משהו...

כשסיימנו, הוא שואל: אתה בא לאמר לי שאתם ככה 
מברכים ומכוונים כמו שרבי נתן לימד אתכם?

עניתי  "הלוואי"  איך...  ועוד  הבין  הוא  קולט?  אתה 
טועמים  בעולם,  מסתובבים  שאנו  זה  עצם  "אבל  לו, 
ואולי  אותו,  ורוצים  האמיתי  הטעם  את  הזה  בלימוד 
פעם אחת כן זכינו לברך ככה, אז לפחות נגענו בשולי 

הגלימה..."

ר' חיים מנחם: כעת אנו עובדים קשה על הפרוייקט 
הלוואי  באנגלית.  לתרגום  הלכות  ליקוטי  של  העצום 
מספר  לפני  התחלנו  לאור.  זה  את  להוציא  שנזכה 
אלפי  מאות  של  עתק  סכומי  השקענו  וכבר  שנים 

דולרים, מדובר בעלות של יותר מעשר מיליון דולר!

הליקוטי  את  בעיני  לראות  אזכה  אם  יודע  לא  אני 
הלכות יוצא לאור, הלואי שכן. גם הליקוטי מוהר"ן לא 
הליקוטי  שבטוח,  מה  אבל  וזכיתי.  שאזכה,  האמנתי 

הלכות זה הספר שיהפוך את העולם לגמרי לגמרי!

יהיה  החמה  ואור  החמה  כאור  הלבנה  אור  "והיה 
אור  את  ולראות  להאמין  נזכה  כשאנו  שבעתיים" 
אור  אזי  חמה,  לאור  הופך  נתן,  רבי  שזהו  הלבנה,. 
החמה - שזהו רביה"ק, יהיה שבעתיים. כלומר: הכוח 
של הרב'ה יתפשט בכל העולם כולו, זה מה שר' נתן 
רוצה. ואנו כבר רואים את התחלת ההתפשטות כיום.

-ההתבטלות שהיה לר' נתן כלפי הרבי...

במשרד  ישבתי  ובמים"  "באש  הספר  את  כשכתבתי 
כמה  משך  נתן  רבי  עם  חייתי  הספר,  את  וכתבתי 
כשסיימתי  וערב.  צהריים  בוקר,  טובים!  חודשים 
של  רבונו  מהתרגשות(:  נחנק  )קולו  אמרתי  לכתוב 
עולם, אני מודה לך שזכיתי לכתוב ספר על רבי נתן. 
תאמין לי שאין לי שום מושג, שום מושג מי זה ר' נתן. 
כל הראש שלי היה בתוך הספר, חייתי איתו יומם וליל 
ואני לא רוצה לקבל שכר על זה. את כל העולם הבא 
נתן  רבי  עם  וחייתי  שזכיתי  לי  די  קיבלתי.  כבר  שלי 
כמה חודשים ועדיין אחרי הכל אין לי שום מושג מיהו 

רבי נתן…

כשהייתי בחור, מהספרים העיקריים שעסקתי בהם, 
זה עלים לתרופה ושיחות הר"ן, בעלים לתרופה אתה 

רואה איך שר' נתן חי את הדעת של הרבי.

ליקוטי  יומי של  לימוד דף  בין  רואים את ההבדל  אנו 

“אתה 
שומע? ר’ 
נתן מדבר 
אלי, הוא 

מדבר אלי 
ממש!” ר’ 

חיים מנחם 
משתנק 

מבכי 
“הליקוטי 

הלכות 
זה נורא 

נוראות, איך 
שאפשר 
להתחזק 

ממנו 
כל פעם 

ברחמי ה’ 
יתברך... זה 
מוירעדיג!”
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הלכות ללימוד זמן רב כל יום, אלה ממש שני עולמות שונים. 

מי שאין לו זמן חשוב מאד שילמד דף אחד ליום לכל הפחות. הש"ך 
ידי חובה אם לומדים רק ש"ס, צריך  יוצאים  ביורה דעה שלא  אומר 

ללמוד גם הלכה.

אני אומר לך מנסיון, אם אתה תקדיש זמן ניכר ללמוד ליקוטי הלכות 
תצא בן אדם חדש. תקבל מבט אחר לגמרי על העולם, כמו שהרבי 

אומר על התבודדות, לפעמים לא תוכל לחזור לעצמך

ר' שמואל שפירא אמר שאלה שהתמידו בלימוד ליקוטי הלכות הם 
החזיקו מעמד. 

ר' הירש לייב ליפל היה גומר ליקוטי הלכות כל שנה, הוא למד חמישה 
ליום. גם אני עשיתי זאת בשנת האבל על אימי לעילוי נשמתה.  דף 
ר' חיים מנחם פונה לבניו "אתם שומעים?" כאומר תזכרו מה שצריך 
הבטחתי  פעם  פעמים.  כמה  עוד  זאת  עשיתי  כך  אחר  לעשות… 
למישהו שאם ילמד ליקוטי הלכות תוך שנה הוא יקבל ממני כרטיס 
טיסה לאומן. הוא עשה זאת וסיפר לי שזה נתן לו כל כך הרבה חשק 

שאחר כך עשה זאת עוד כמה פעמים.

מה שלא  בליקוטי הלכות.  לך מושג מהי הקירבת אלוקים שיש  אין 
תמצא באף ספר, אפילו בליקוטי מוהר"ן! כי רבי נתן הוא הלבנה והרבי 
הוא החמה. אדם לא יכול להסתכל ישירות בשמש, כך שרק אם אתה 
מסתכל דרך המשקפיים של ר' נתן אתה מבין קצת מה הרב'ה רוצה 

ממך. רק אז אחרת, זה לא ילך. לא ילך!

רבינו אמר לר' נתן ור' נפתלי, "איזה שייכות יש לכם איתי? כמו נוצות 
על בגד."  "אם כך ר'נתן ור' נפתלי" דמעה מבצבצת מבין ריסי עיניו 
של ר' חיים מנחם, "מה אנחנו? מה אנחנו??" "רק מה?" ממשיך ר' 
רבי  נתן"  רבי  דרך  "ורק  שייך".  אתה  מאמין,  אתה  "אם  מנחם  חיים 
רק  נתן.  ר'  דרך  "רק  ושוב  שוב  ברגש  המשפט  על  חוזר  מנחם  חיים 

דרך ר' נתן!!!"

הפצה אפשר לעשות גם דרך דיבור, כשהייתי באמריקה הקפדתי כל 
יום לומר למישהו דיבור מהרב'ה.

היום עושים עסק מללמוד ליקוטי מוהר"ן בעיון אני מסכים שזה מאד 
בליקו"מ:  שיעורים  שני  ללמוד  צריך  אחד  שכל  אומר  הרב'ה  חשוב. 
הראש  כי  בבקיאות  ללמוד  מעודד  אני  בבקיאות.  ואחד  בעיון  אחד 
לא תמיד מרוכז בגלל תלאות החיים; היום אתה טרוד בכספים, מחר 
לשרוד  מצליחים  שלפחות  כך  בצנרת.  בעיות  מחרתיים  חולה,  הילד 

לאורך זמן את הקביעות בלימוד בבקיאות. 

ניסים בזכות ההפצה
רצינו לפרסם את דעת הרב'ה בעולם ולכן ייסדנו את המכון.

לפני כשלושים שנה נסעתי לאומן לראש השנה. בערב החג אני מקבל 
וחזרתי  התפללתי  מסוימת.  רפואית  בעיה  התגלתה  מאשתי:  טלפון 
להדפיסו  שהוצרכנו  ספר  במכון  אז  היה  בדיוק  החג.  אחרי  ארצה 

הדפסה חוזרת ולא היו לנו כסף לכך. ביטלתי את התוכנית לצאת אחרי 
סוכות לגיוס כספים בחו"ל בגלל מצבה הרפואי המדאיג של אשתי.

כארי  מסתובב  במשרד,  סגור  הייתי  לילות  ושלושה  ימים  שלושה 
בסוגר ומתפלל: רבונו של עולם, מוכרחים להדפיס את הספר. אין, אין 
לנו שום אפשרות להיכנס לחובות עצומים כאלה! רבש"ע, מה נעשה?

אבל מה יהיה?  הספר של הרב'ה צריך לצאת לעולם ויהי מה!

אבל  לרפואה,  זקוקה  עדיין  הרבנית  גם  הספר.  את  הוצאנו  היה,  וכך 
ברוך ה' היא בסדר. 

הכל זה חסד חינם! הוא מכריז בהתרגשות. מבריאת העולם ועד היום 
לא היה אחד שקיבל חסד חינם כמוני! כך אני מרגיש. כל מה שזכיתי 

לקבל מהרב'ה זהו חסד חינם.

שהיצר  לך  דע  לי:  אמר  אבי  במכון  פה  לעבוד  כשהגעתי  רפאל:  ר' 
בעיני  זה  את  ראיתי  לאור.  לצאת  הרב'ה  של  לספרים  נותן  לא  הרע 
ממש! בכל פעם שהבאתי ספר לדפוס היתה תקלה; פעם נשבר חלק 
אנשים  ראיתי  אחר...  משהו  חסר  ופעם  חומר  שכחו  פעם  במכונה, 
בדפוס  עמדתי  חלק...  הולך  והכל  להדפסה  חומרים  מביאים  אחרים 
והחלטתי שזהו זה! בפעם הבאה שאביא ספר אקח אחריות מלאה על 
כל השלבים. אדאג שהכל 'ידפוק', אביא את העטיפות מראש ואהיה 

מוכן בזמן. זה 'ירוץ'.

צריך  נו,  לעצמי:  אומר  ואני  בשלום  עברו  השלבים  כל  היה.  אכן  כך 
פשוט לקחת אחריות והכל מסתדר. 

בהשתוממות:  לי  ואומר  מהדפוס  האחראי  אלי  מתקשר  פתאום 
)חלק  ה'סקיי'!  לי  חסר  שכזו;  תקלה  לי  קרתה  לא  בחיים  תקשיב, 
הנצרך להדפסת כריכת הספר( פשוט אין. בשום קרטון לא הצלחתי 
אמרתי  במפעל...  המחסן  נשרף  כי  אפשר  אי  להזמין  וגם  למצוא, 

לעצמי: אהה, זה באמת ה'בעל דבר'...

יודע  כבר  אני  טוב,  לעצמי:  וחושב  לדפוס  ספר  מביא  אני  אחד  יום 
יודע זאת...  על ה'מניעות' אבל ברוך השם שלפחות בעל הדפוס לא 
ואומר:  כועס  ובעל הדפוס  )כמובן...(תקלה,  במהלך ההדפסה קרתה 
לדפוס  כל פעם שמביאים ספר שלו  נחמן, למה  לרבי  כל הכבוד  עם 

הולכת לי המכונה?

ר' חיים מנחם מוסיף: אמרו לי פעם שאכתוב ספר על המניעות שהיו 
לי בהוצאת כל ספר...

שנים  שש  הסידור.  על  פירוש  מעין  שהוא  ספר  הוצאנו  עכשיו  הנה 
ומניעות. אחרי  היו הרבה בלבולים  לאור!  לי להוציא את הספר  ארך 
ספר  לאור  מוציא  הוא  שגם  מישהו  לי  טען  פתאום  השקעה  הרבה 
דומה, הפסקתי את התהליך ואז הבנתי שהוא אפילו לא התחיל את 
הגלגלים,  את  שעצרה  קורונה  ופתאום  נרתמתי,  שוב  אז  העבודה... 
והשתדלתי  לחצתי  ושוב  שוב  מקורונה...  העורך  נפטר  כך  אחר 
והבטיחו לי שהנה זה כבר כבר יוצא לאור... הכנסו לדפוס והכל היה 

מוכן, בסוף זה התעכב שבועיים רק בגלל הכריכה...

ר' צבי אריה: כשבקשו מר' נתן לספר מופתים מרבינו הזדעק ר' נחמן 
מהמכון  שיוצא  ספר  כל  איך"!  בין  מופת  א  מופת?!  "א  טולטשינער 
זועק את הזעקה הזו, זה שרשרת רצופה של מופתים וניסים לאורך כל 
הדרך! שום ספר של הרבי לא יצא בקלות. הרבי אמר 'אני איש פלא'. 
מי שחושב להרוויח משהו מספרים של הרב'ה, שיהיה מוכן נפשית 
שזו קריעת ים סוף וחבלי לידה. מהרבי לא עושים כסף… לא לחינם 

ציווה רבי נתן שנהיה חזקים.

ה' יעזור שאכן נזכה כבר במהרה להפצת האור על פני תבל עד להחשת 
הגאולה במהרה בימינו!

כיום מונה המכון למעלה מ80 ספרים בשפה האנגלית, למעלה 
מ80 ספרים בשפה הספרדית, קרוב ל40 ספים בשפה העברית, 
8 בשפה הרוסית, עשרות בשפה הצרפתית, ואפילו את הספר 
עם  ה'  בעזרת  נטויה  היד  עוד  האידיש.  בשפת  ובמים'  'באש 

תכניות לעשרות השנים הבאות.

בנוסף לכך מארגנן מכון ' נחלת צבי' הרצאות וכנסים להעברת 
תורתו של רבינו ורבי נתן ברחבי העולם, בעיקר בארצות הברית 
אך גם באירופה, אמריקה הדרומית וכמובן ברחבי ארץ ישראל.
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דאס שטעטעלע קרית יואל

דער נעמיראוו'ער עילוי || די געהויבענע משפחה || די לאנגע 
זוכענישן אין די הייליגע הויפן פון די צדיקים תלמידי הבעל שם 
|| דער חלום פונעם לייטער || אליין קעגן אלע שוועריקייטן || די 
שטורמישע לעבנסשאפן פון רבי נתן זי''ע אין זיין יוגנט וועלכע 
האט אים געפירט צו די התקרבות צום הייליגן רבי'ן דער נחל 

נובע מקור חכמה זי''ע

געשריבן און באארבעט דורך: ד. ברסלב'ער
איבערגעזעצט אויף די אידישע שפראך דורך: שמעון י. הלוי

 דער עילוי
פון נעמיראוו

ערשטער טייל
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א הויפט ראלע אין דאס לעבן און שאפן פונעם הייליגן 
דעם  פון  'התקרבות'  וואונדערליכע  די  איז  זי"ע,  רבי'ן 
'אויסדערוועלטן' תלמיד - רבי נתן זצ"ל, וועלכער האט 
און  לייב  אוועקגעגעבן  נפש  מסירת  זעלטענעם  א  מיט 
לעבן אז די תורות פונען הייליגן רבי'ן זאלן פאראייביגט 
ווערן לדורות עולם, אזוי ווי דער רבי האט אליין געזאגט: 
*"איר דארפט מכיר טובה זיין רבי נתנ'ען; ווען נישט אים 
וואלט נישט געבליבן פון מיר אפילו א 'בלעטל שמות'!" *

דער שווער: דער 
גרויסער רבי דוד צבי

רבי נתן איז געבוירן געווארן חמשה-עשר בשבט שנת 
תק"ם, אין שטאט נעמיראוו, צו זיין טאטן ר' נפתלי הירץ 
שטערנהארץ ז"ל. שוין פון גאר יונגווייז אן איז ער געווען 
א גרויסער מתמיד. די אויסגערופענע התמדה און גאונות 
פון רבי נתנ'ען האט אים געפירט צו זיין שידוך מיט די 
אויערבאך  צבי  דוד  רבי  וצדיק  גאון  דעם  פון  טאכטער 
אלץ  צייט  זיין  אין  געווען  באקאנט  איז  וועלכער  זצ"ל, 
'דער גרויסער רבי דוד צבי', דער רב און ראב"ד פון די 
שטעט שאריגראד, קרעמיניץ, מאהילעוו און די ארומיגע 
פון  תלמידים  די  פון  געווען  איז  צבי  דוד  רבי  גלילות. 
אויך  איז  אליין  ער  ווען  ביהודה',  'נודע  הייליגן  דעם 
געווען באקאנט אלץ א גרויסער פוסק און גאון, ער האט 
געשריבן פילע חידושים אין גמרא, הלכה, און אגדה, אויך 
געפונט מען 'הסכמות' פון אים אויף פארשידענע ספרים 

וועלכע זענען ארויסגעקומען אין זיין צייט.
באקאנט  אויך  צבי  דוד  רבי  איז  גאונות,  זיין  חוץ 
במשך  ווען  שמים,  יראת  און  צדקות  זיין  מיט  געווען 
ער  בעט,  א  אין  געשלאפן  נישט  ער  איז  יאר'  'פערציג 
פלעגט דרימלען זיצנדיג אויפ'ן בענקל ווען א ליכטל איז 
אריינגעשטעקט צווישן זיינע פינגער, אזוי אז ווען דער 
מוזן  זיך  ער  זאל  האנט  זיין  צו  אנקומען  וועט  פלעמל 
אויפוועקן און ממשיך זיין צו לערנען. א גאנצע וואך האט 
ער זיך נישט געוואשן צו ברויט צוליב זיינע פילע חומרות 
אויסגעדרוקט:  אמאל  זיך  האט  נתן  רבי  דקדוקים.  און 
איך  האב  רבי'ן  צום  געווארן  מקורב  בין  איך  "איידער 
נישט געקענט פארשטיין מיט וואס משה רבינו ע"ה האט 

געקענט זיין גרעסער פון מיין שווער".
רבי דוד צבי זעלבסט, האט זיך נישט פאררעכנט אלץ 
אנהענגער פון דעם דרך החסידות, כאטש ער אליין איז 
געבוירן געווארן דורך א הבטחה פונעם הייליגן בעל שם 
טוב צו זיין טאטן דער גאון רבי לייב חריף )זעה זיין נאמען 
ביהודה  נודע  שו"ת  אין  גרויסע שבחים  מיט  דערמאנט 
אנהויב  אין  כ"ט(.  סימן  עגונות  תקנת  העזר,  אבן  חלק 
בצילו  זיין  מסתופף  זיך  פארן  יא  צבי  דוד  רבי  פלעגט 
זלאטשוב'ער,  מיכל'ע  רבי  צדיק  הייליגן  פונעם  הקדוש 
אבער במשך די צייט איז ער נתרחק געווארן צוליב לשון-

וועלכע  חסידים  לייכטזיניגע  פון  מחלוקת  און  הרע'ס 
זייער  האט  דאס  צדיקים,  אנדערע  אויף  גערעדט  האבן 
געשטערט רבי דוד צבי'ן, און איז געווארן מער און מער 
דערווייטערט פון די דרך החסידות, ביז ער איז געווארן אן 

אויסגעשפראכענער מתנגד אויף זייערע הייליגע דרכים.
זיין  איבער  געוואוסט  מען  האט  אלעם  דעם  מיט 
געוואלדיגע גרויסקייט און ערליכקייט אפילו אינערהאלב 
ברוכ'ל  ר'  רבי  הייליגער  דער  קרייזן.  חסידישע  די 

מעזיבוזש'ער האט זיך אויסגעדרוקט איבער אים גרויסע 
שבחים )זע שיש"ק ח"ב, י"א(.

נישט  געווען  איז אלט  נתן  רבי  ווען  יאר תקנ"ג,  אין 
מער ווי דרייצן יאר, איז פארגעקומען זיין חתונה, אזוי ווי 
עס איז דעמאלטס געווען דער שטייגער ביי די חשוב'ע 
משפחות. נאך די חתונה איז רבי נתן געבליבן זיצן אין 
לערנען אונטער זיין גרויסן שווער'ס אויפזיכט, און מקבל 
געווען פון אים תורה ויראת שמים, ווי אויך 'שימוש' צו 

קענען ענטפערן שאלות און ערפילן א רבנות שטעלע.
און טאקע נאך בחייו פונעם שווער, ווען עס איז אים 
אויסגעקומען אוועקצופארן פון שטאט, פלעגט רבי דוד 
צבי שטעלן דווקא דעם יונגן איידעם רבי נתנ'ען, ער זאל 
ענטפערן די שאלות און אנפירן מיט'ן שטאטישן בית-דין 
אנשטאט אים, איינערקענענדיג זיינע פילע כשרונות און 

שכל הישר.

וואס איז די תכלית?
פון א גאר יונגן עלטער האט שוין רבי נתן געשטעלט 
פאר זיינע אויגן דעם אמת'ן תכלית. אנגעהויבן האט זיך 
עס, אלץ קליין קינד, ווי ער פלעגט זיצן אין שול לעבן זיין 
זיידן - רבי יצחק דאנציג - צווישן די אנדערע עלטערע 
אידן אויפ'ן 'מזרח'. אין א געוויסן טאג האט ער באמערקט 
ווי עס פעלט איינער פון די דארטיגע מתפללים, פרעגנדיג 
זיין זיידן איבער דעם, האט ער באקומען די תשובה אז 
יענער איז געווארן 'נפטר', און דער זיידע האט ערקלערט 
מענטש  יעדן  ביי  אז  אייניקל,  נייגעריגן  קליינעם  דעם 
די  און  זיך  ענדיגט  לעבן  זיין  ווען  צייט  א  קומט אמאל 
- און דעם גוף פאקט מען  גייט ארויף אין הימל  נשמה 

אריין טיף אונטער דער ערד אינעם בית-עולם.
פון דעמאלטס אן - האט רבי נתן שפעטער דערציילט 
- האט ער נישט אויפגעהערט פרעגן זיך אליין אויף יעדע 
זאך: "איז דען דאס דער תכלית פון דעם גאנצן לעבן?!", 
זיין הארץ האט שטענדיג געברענט צו זוכן און נישטערן 
איבער דעם אמת'ן ציל אויף וואס א איד איז באשאפן 

געווארן.
נתן  רבי  איז  שווער,  ביים  וויילן  צייט  שטיק  א  נאך 
צוריק קיין נעמיראוו און ממשיך געווען קעסט ביי זיין 
פארמעגליכן טאטן, ער איז ווייטער געזעצן און געלערנט 
געוואלדיגע  געווען  קונה  און  המדרש,  בית  ארטיגן  אין 
יראת  זיין  אויך  ווען  התורה,  חלקי  אלע  און  בקיאות 

שמים און אפגעהיטנקייט איז געווען א שם דבר.

א הארץ מוז ברענען!
גן-עדן  דעם  אין  לכאורה  זיצנדיג  אלעם,  דעם  מיט 
התחתון פון דער וועלט, האט ער שטענדיג געשפירט א 
געוויסן אומעט אין זיין שלימות הנפש, ער האט אבער 

נישט געקענט אנדייטן פונקטליך וואס.
איינע פון די געהויבענע יונגעלייט דארט אין נעמיראוו, 
געטראפן  האט  נתן  רבי  וועלכע  ליפא,  רבי  געווען  איז 
מיט אים א נאנטן שפראך. דער רבי ליפא איז געווען א 
מקורב צו די דרך החסידות, און צוליב דעם איז גאר אפט 
אויסגעקומען אז די צוויי חברים פלעגן זיך ארומ'ווכח'ען 
ווי רבי ליפא האט שטאנדהאפטיג   - איבער דעם נושא 
גע'טענה'ט אז די חסידים זענען די אמת'ע עובדי השם, 

כתבות שהתפרסמו בגליונות קודמים בתרגום לשפת האידיש

רבי נתן, 
ווי אלע 

נעמיראוו'ער 
איינוואוינער, 

הערט זיך 
איין מיט 

נייגער, אבער 
אנדערש ווי 

אלע, האט ביי 
רבי נתן דאס 
געהאט גאר 
אן אנדערע 

באדייט...
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זייערע מצוות זענען פול מיט אהבה ויראה ודביקות; 
דאקעגן רבי נתן פלעגט מיט א תמימות איבער'חזר'ן 
די טענות וואס ער פלעגט הערן פון זיין שווער איבער 

די חסידים.
למעשה, עס גייט אריבער א טאג נאך א טאג, און 
רבי ליפא'ס ווארימע דיבורים זענען אנגעקומען צו די 
טיפע סטרונעס פון ר' נתן'ס הארץ, ער האט אנגעהויבן 
כאפן אז מען קען זיין דאס מערסטע אויסגעהאלטענער 
מדקדק  פולשטענדיגער  א  זיין  און  איד,  שולחן-ערוך 
'מוז'  אלעם  דעם  צוגאב  אין  אבער  כבחמורה,  בקלה 
השם,  אהבת  און  דביקות  מיט  'ברענען'  הארץ  דאס 

וואס דאס איז נאר צו קריגן ביי די צדיקי הדור!

 ווייקנדיג זיך 
ביי גדולי הצדיקים

השגחה  די  האט  טאג  געוויסער  א  אין  טאקע  און 
צוגעפירט אז עס איז אנגעקומען צו זיי אין שטאט א 
איד, וועלכע זיי האבן גלייך דערקענט אז דער איז נישט 
קיין פשוט'ער איד, און נאכ'ן זיך אביסל באקאנט מאכן, 
האט זיך ארויסגעשטעלט אז יענער איז פון די חסידים 
פונעם הייליגן רבי ר' זושא פון אניפאלי. יענער האט 
נישט געשפארט מעשיות מיט עובדות פון זיין הייליגן 
האט  דאס  מיטגעהאלטן,  אליין  האט  ער  וואס  רבי'ן 
שטארק אפעלירט צו די געוויסן פון די צוויי יונגעלייט, 
רבי ליפא און רבי נתן צוגלייך, וועלכע האבן מחליט 
געווען צו טוהן למעשה, און האבן זיך אויפגעהויבן און 
אריבערגעפארן ביז אניפאלי, און אביסל מיטגעהאלטן 

די ווירטשאפט אין דעם ארימען אבער הייליגן הויף. 
פאר רבי נתנ'ען איז דאס געווען אינגאנצן א נייעס, 
רבי'ן.  חסידי'שן  א  ביי  מאל  ערשטע  דאס  זייענדיג 
ער האט  איבערגענומען,  גאר  געווארן  איז טאקע  ער 
א  אינגאנצן  אים  פאר  זיך  עפנט  דא  אז  איינערקענט 
נייעם וועלט, און דאס האט נאר אויפגעטוהן אז ער איז 
געווען מער דורשטיג ארומצופארן צו נאך צדיקים און 
זעלבסט  ווערן  זייער הייליגע עבודות און  מיטהאלטן 
אנגעצינדן פון זייער פייער, און טרעפן דער וואס זאל 

אים ריכטיג מדריך זיין אין עבודת השם.
רבי נתן איז אויך אנגעקומען צו דעם קדושת לוי, און 
האט מער און מער אנגעהויבן איינזעהן די אמת'קייט 

פון די עבודת הצדיקים וועלכע זייער דביקות בהשם 
דערין  אט  אז  און  השגה  יעדנס  העכער  איז  יתברך 

שטעקט זיין לאנג געזוכטער אמת.
נתן  רבי  איז  למדן,  היבשער  אן  זייענדיג  אויך  ווי 
פונעם  גאונות  טיפע  די  פון  געווארן  נתפעל  שטארק 
בארדיטשובער  דער  דאקעגן  בארדיטשובער;  הייליגן 
עקסטערע  אן  ארויסגעוויזן  אויך  האט  זעלבסט 
התקרבות פאר רבי נתן, ער האט אים גערופן: "מיין 
זיינע  שרייבן  תקופה  א  אין  פלעגט  נתן  רבי  נת'לע". 
הייליגע תורות וועלכע איז שפעטער אריין אינעם ספר 

'קדושת לוי'.
אויך צו אנדערע צדיקים פלעגט רבי נתן ארומפארן, 
צווישן זיי: דער רבי ר' ברוכ'ל מעזיבוש'ער, רבי גדליה 
ליניצער, רבי אברהם בער פון חמעלניק. אזוי אויך איז 

ער געווען ביי רבי שלום שכנא פראביטש'ער.
און  ארומגעפארן  איז  נתן  רבי  מער  ווי  למעשה, 
משמש געווען די צדיקי הדור, און מרגיש געווען מער 
גוטן, האט  צום  אים  אויף  פועל'ט  דאס  ווי  מער  און 
פעלט  עס  ווי  געשפירט,  מער  צייט  די  אין  אבער  ער 
אים פארט א צדיק וואס זאל אים באמת מדריך זיין 
גרויסע  שפירן  פלעגט  ער  נשמה,  שורש  זיין  לויט 
שוועריקייטן ביי יעדע זאך פון עבודת השם, עס איז 
אים געווען גאר שווער די עליות און ירידות וועלכע 
מאכן זיך ביי די וואס גייען אריין אין עבודת השם מיט 
אן עצה  זיך  געוואוסט  נישט  נתן האט  רבי  אן אמת. 

געבן אויף זיינע רוחניות'דיגע יסורי הנפש.

דער מורא'דיגער חלום
רבי  תקס"א,  יאר  אין  מוצאי-שבת  געוויסן  א  אין 
חסידים  פון  פארברענג  געהויבענעם  א  ביי  זיצט  נתן 
ואנשי-מעשה, תלמידים פונעם הייליגן בארדיטשובער, 
זיך  האט  מלוה-מלכה,  צום  וואשן  זיך  וועלנדיג  און 
ווארפן  נאכן  'בייגל',  נאך  ציבור  פאר'ן  אויסגעפעלט 
מאל  דאס  וועט  נתן  רבי  אז  אויסגעקומען  איז  גורל 

האבן די זכיה צו גיין איינקויפן פאר די סעודת-מצוה.
ווידעראמאל  איז  וועג,  אויפ'ן  גייענדיג  אזוי 
ארויפגעקומען צו רבי נתנ'ען אויפן געדאנק די שווערע 

רבי דוד צבי 
איז געווען פון 

די תלמידים פון 
דעם הייליגן 

'נודע ביהודה', 
ווען ער אליין 

איז אויך געווען 
באקאנט אלץ 
גרויסער פוסק 
און גאון, ער 

האט געשריבן 
פילע חידושים 

אין גמרא, הלכה, 
און אגדה, 

אויך געפונט 
מען 'הסכמות' 
פון אים אויף 
פארשידענע 

ספרים 
וועלכע זענען 
ארויסגעקומען 

אין זיין צייט

דער זוכעניש פון יונגווייז אן. דאס אידישע נעמיראוו

א תשובה אין הלכה פון רבי דוד צבי, דער שווער פון רבי נתן, 
צום גאון רבי אפרים זלמן מרגליות פון בראד
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תקופה,  לעצטע  די  אין  אנגעזאמלט  אים  זיך  האבן  וועלכע  געפילן 
אז וויפיל ער זוכט און טרעפט ברוך-השם התעוררות און התלהבות 
די  אויף  א התחזקות  און  פרטית  הדרכה  אן  עבודת השם, אבער  צו 
שוועריגקייטן דאס האט ער נישט, און פון גרויס צער האט זיין הארץ 
זיך צעשריגן: "רבונו של עולם, בין איך דען אויף דעם באשאפן געווארן, 

צו קויפן בייגל?! - - - ".
פון גרויס עגמת-נפש, אנשטאט צו ממשיך זיין אין זיין ציל - צו דעם 
בית-מדרש'ל,  נאנטן  אינעם  אריין  גלייך  ער  איז  בעקעריי,  שטאטישן 
ארויף אינעם ליידיגן ווייבער שול, און אנגעהויבן זאגן תהלים אויפ'ן 
נ',  סדר מיט א צובראכן הארץ, ווען ער איז אנגעקומען צו קאפיטל 
האט ער געשפירט אז ער האלט מער נישט אויס, ער האט זיך פשוט 
אראפגעלייגט אויף דער ערד פון גרויס צער און איז אזוי אנטשלאפן 

געווארן.
פלוצלינג דערזעהט ער א לייטער נעבן אים, וועלכע די שפיץ דערפון 
גרייכט ביזן הימל, ער הויבט אן ארויפגיין, אבער גלייך - אויסגעגליטשט 
ארויף,  נאכאמאל  גייט  און  אויף,  זיך  הויבט  ער  אראפגעפאלן!  און 
דאסמאל אביסל העכער ווי פריער, אבער ווידער - אראפגעפאלן און 
זיך  נעמט  ער  אויף,  נישט  גיבט  ער  ביינער.  די  אויך היבש צוקלאפט 
צוזאם די כוחות און גייט נאכאמאל ארויף טרעפל נאך טרעפל, און 
און  אראפ  טראסק  געזונטן  א  ער  גיבט  הויך,  גאנץ  שוין  האלטנדיג 

בלייבט ליגן אויף דער ערד אן כח...
און אט באווייזט זיך צו אים א געשטאלט, וועלכער פינטלט צו אים 
מיט זיינע לעכטיגע אויגן און רופט זיך אן צו אים: "דראפע זיך, אבער  "דראפע זיך, אבער 

דערהאלט זיך!!!".דערהאלט זיך!!!".
אינגאנצן איבערגענומען וועקט זיך רבי נתן אויף פון דעם חלום, און 
זיין הארץ איז גאר איבערגענומען פון דעם באדייטנספולער איינדרוק 

וואס דאס האט איבערגעלאזט אויף אים.

איך זעה א נייע נשמה...
ארום די צייט, בערך, איז אין דעם נישט ווייטער שטעטל 'ברסלב' 
זיך  האט  וועלכע  ז"ל,  רבי  הייליגער  דער  באזעצן  זיך  אנגעקומען 
אריבערגעצויגן אהין פון שטאט 'זלאטיפאלע' ווי ער האט געוויילט אין 

די לעצטע צוויי יאר.
געציילטע טעג נאכן קומען קיין ברסלב האט זיך דער רבי אנגערופן 
צו זיין תלמיד רבי יודל: "איך זעה א נייע נשמה אויף דער אוקריינע "איך זעה א נייע נשמה אויף דער אוקריינע 

נעבן ברסלב..."נעבן ברסלב..."

 א נייער ערשיינונג 
אין דעם נאנטן ברסלב

סוף  ברסלב,  קיין  רבי'ן  פונעם  אנקומען  נאכ'ן 
אנגעהויבן  געווענליך  ווי  האט  תקס"ב,  אלול 
צו  געגנט,  גאנצן  פונעם  אנלויפעניש  אן  ווערן 
צווישן  רבי'ן,  נייעם  דעם  זיין  פנים  מקבל  קומען 
זיי זענען אויך געווען דארפסלייט, פעדלערס, און 
דעם  זעהן  געקומען  אלע  זענען  וועלכע  סוחרים, 
צדיק און זיך וואונטשן ביי אים מיט ברכות אויף 
הצלחה אין זייערע געשעפטן, אבער צו זייער גרויס 
רבי,  וואונדערליכער  דער  אט  האט  איבעראשונג 
מיט  רעדן  אנגעהויבן  שטייגער,  דער  ווי  אנדערש 
זיי איבער עבודת השם, און זיך נישט צופיל צוטוהן 

געמאכט אויף זייערע גשמיות'דיגע בקשות.
אנגעקומען  איז  נייעס  מאדנע  די  ביז  גענומען  האט  לאנג  נישט 
געוואוסט  האבן  געגנט  פון  סוחרים  די  ווי  נעמיראוו,  נאנטע  די  צו 
'נייער רבי' פון ברסלב, אנשטאט נעמען דעם  איבערצוגעבן, אז דער 
פדיון און איבערלאזן א ווארימע ברכה, הויבט ער אן רעדן, אז מען 
ברויך נעמען אין באטראכט אז די וועלט האט א תכלית, און מען מוז 
מקדיש זיין צייט פאר די אמת'ע ציל פון לעבן - תורה און עבודת השם, 

און אזוי נאך אזעלכע מאדנע רייד...

די  פון  פירונג  דאס  איבער  דערציילן  צו  געוואוסט  זיי  האבן  אויך 
חסידים פון דעם רבי'ן, אז ביי זיי גייען נישט אהן די אלע פארברענגען 
מיט  בלויז  פארנומען  נאר  זענען  זיי  לחיים,  טרינקען  און  עסן  פון 
עבודת השם! ווי אויך גייט אן ביי אים אן אינטערסאנטע הנהגה, אז 
זיינע מענטשן טוען זיך מתוודה זיין פאר אים, און שמועסן אים אויס 
בפרטיות אלע זייערע איבערגייענישן אין אידישקייט, און ער גיבט זיי 

עצות און הדרכות דערויף. 

אט דאס זוכן מיר דאך!
מיט  איין  זיך  הערט  איינוואוינער,  נעמיראוו'ער  אלע  ווי  נתן,  רבי 
נייגער איבער דעם נייעם ערשיינוג אין דעם שכינות'דיגן ברסלב, אבער 
אנדערש ווי אלע וועלכע די זאך פארנעמט ביי זיי א פלאץ פונקט ווי 
אלע שטעטל'שע נייעס, האט ביי רבי נתן דאס געהאט גאר אן אנדערע 

באדייט... 
רבי נתן מיט זיין נאנטער חבר רבי נפתלי וויינבערג, אויך א הארץ 
די  פון  ווי איינער  צו  זיך  נתן, הערן  ווי רבי  פון א מבקש השם אזוי 
קופקע פירער רופט זיך אן שפאטיש: ''איך האב געזעהן א וידוי'ניק"... 
- האבן זיי זיך אנגערופן איינער צום אנדערן: "אט דאס איז דאך וואס 

מיר זוכן - - - !".
אין דעם בענקעדיג הארץ פון רבי נתנ'ען האט זיך אנגעצינדן א פונק 
פון האפענונג: "אצינד, מעגליך וועל איך קענען ווערן אן ערליכער איד".
ביזדערווייל האט רבי ליפא זיך אריבערגעכאפט וויילן ביי דעם צדיק 
אויפ'ן נאנטן שבת פרשת כי תבוא, ווי ער האט טאקע געהערט אפאר 
גוטע דיבורים פון זיין הייליג מויל וועלכע זענען געווען פונקט גענוג ער 

זאל אינגאנצן פארפלאמט ווערן אין עבודת השם. 
דעם קומענדיגן זונטאג פארטאגס – דעם ערשטן סליחות, ווען רבי 
ליפא איז שוין געווען צוריק אין נעמיראוו, האבן רבי נתן און רבי נפתלי 
באמערקט אין בית-המדרש פונדערווייטנס ווי רבי ליפא שטייט דארט 
אין א ווינקל נעבן אויווען און זאגט פרום די סליחות מיט א ברען, און 
אפילו די קאפיטלעך ביים סוף וועלכע ווערן געווענליך געזאגט גיכער, 
האט רבי ליפא געזאגט ווארט ביי ווארט מיט א דביקות און כוונה. רבי 
ליפא אליין האט זיי דערנאך ערקלערט: "איך בין געווען דעם שבת אין 
ברסלב ביי דעם רבי נחמנ'ען, וואס זאל איך אייך זאגן – ער האט מיר 

ממש אנגעצינדן די נשמה".
מער האט נישט געפעלט, רבי נתן מיט רבי נפתלי שמועסן זיך אפ אז 

מען פארט גלייך אריבער צו דעם רבי'ן.
פון  פאטער  דער  פונקט  איז  מזל,  גוטן  זיין  צו 
זיינע  צוליב  פון שטאט  אפוועזנד  געווען  נתן  רבי 
די  איבערהיפן  געקענט  נתן  רבי  האט  געשעפטן, 
מניעות וואס ער וואלט געהאט אויסצושטיין מצד 
זיין טאטן אזוי ווי ביז יעצט. און האט געקלערט ביי 
זיך: אויב איך וועל זעהן ביי דעם צדיק א תועלת 
פאר מיר אין חיזוק אין עבודת השם וועל איך אי"ה 
מער נישט קוקן אויף קיין שום מניעות, אפילו מצד 

מיינע עלטערן".
צו די נסיעה לאזן זיך ארויס רבי נתן, רבי נפתלי, 
נאך  און  מאל,  צווייטן  צום  שוין  ליפא  רבי  און 
עטליכע  נאך  אויך  ווי  זלמן,  רבי  זייערער,  חבר  א 
געהויבענע אידן פון שטאט וועלכע האבן געוואלט 
אויסנוצן די געלעגנהייט צו קענען פונדערנאנט אט 

דעם וואונדערליכן צדיק.
אט אט דערנענטערט זיך די אויסדערווארטעטע 
מיט'ן  רבי  דער  באגעגענען  זיך  וועלן  עס  ווען  מינוט 

תלמיד, משה און יהושע, די זון מיט די לבנה - - -
אויסגאבע,  קומענדיגן  אינעם  נאכפאלגן  וועט  בעז"ה  המשך  אויסגאבע, דער  קומענדיגן  אינעם  נאכפאלגן  וועט  בעז"ה  המשך  דער 
חודש שבט, לרגל דעם יום הולדת פון דעם הייליגן רבי נתן, חמשה חודש שבט, לרגל דעם יום הולדת פון דעם הייליגן רבי נתן, חמשה 

עשר בשבט. עשר בשבט. 
מאמר זה הינו פרק מתוך ספר על תולדות רבינו הקדוש העומד 
לראות אור בעזהי"ת.
קרעדיט: מכון מוהרנ"ת', און ר' נתן אנשין שיחי'.

דער ספר 'מגיני ארץ' מיט די הסכמה פון 
רבי דוד צבי, דער שווער פון רבי נתן 
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ניצוץ של אור

ש. רובינזון

יום ההילולא של גאון עוזנו מוהרנ"ת זיע"א שכל  לקראת 
תורתו  והחדרת  רביה"ק  של  מעינו  הפצת  היה  עניינו 
לאותם אלו שעדיין אינם יודעים מאורו, יצאנו לראות כיצד 
גם היום ממשיכים התלמידים בדרך זו. פגשנו שני אברכים 
יקרים מאנ"ש בהם האברך הר"ר שלמה פרקוביץ, שלאחר 
הצאן  לצעירי  רבינו  תורת  בהנגשת  החוסר  את  שראו 
החליטו להקים 'מפעל הפצה' הכולל תוכנית מיוחדת של 
עלונים ומבחנים שבועיים לצעירי הצאן בסיפורי מעשיות, 
כך גם כרטיסים מיוחדים לחלוקה לילדים בחבורות הנוער 
ומושכת  נאה  בצורה  מרביה"ק  שיחות  מודפסים  ועליהם 

את העין.

איך הכל התחיל?
בחסדי ה’ בהסתכלות לאחור אי אפשר להשוות את המצב 
היום, למצב שהיה רק לפני שנים ספורות, כאשר אז כמעט 
ולא היה לצעירי הצאן ולבני הנעורים דוברי שפת האידיש 
חומר קריאה תורני איכותי. וזאת מכיון שאפילו העלונים 
או  לילדים  מותאמים  היו  לא  יצאו  כן  שכבר  השבועיים 

חסר  כאן  נוצר  ולכן  בלשה"ק,  שנכתבו 
האידיש.  דוברי  האוכלוסיא   לפלח  מסוים 
שבועי   עלון  להדפיס  התחלנו  זמן  באותו 
בשם "דעם רעבנס ליכט" עם כמה קטעים 

מהסיפו"מ בלשון רבינו ז"ל - אידיש. לאחר 
מבתי  שבאחד  לב  שמנו  שבועות  כמה 

ישנם  שמש  בית  בעיר  אנ"ש  של  הכנסת 
ילדים שמקשיבים לשיעור סיפו"מ שמתקיים 

אחר התפילה בשב"ק, והחלטנו לערוך לילדים 
מבחן על הנאמר בשיעור.

החלטנו  הגדולה  ההצלחה  את  משראינו 
הנדפס  השבועי  לעלון  המבחנים  את  להעתיק 

אנ"ש  של  הכנסת  לבתי  ומגיע  נרחבת  בתפוצה 
בכל הארץ, תקופה לאחר מכן הוספנו בעלון מדור 

חדש ובו ביאור קצר או חידוש מעניין על הסיפור 
או  מליקו"ה  נלקח  הווארט  כלל  כשבדרך  הנלמד, 
בנדר  לרלוי"צ  חן"  "לוית  כגון  אחרים  ממפרשים 

מלאכת  ישנה  העלון  של  זה  בחלק  וכדומה.  זצ"ל 
מחשבת גדולה מאד, לבאר את הרמזים בצורה שכל 

חלילה  לפגוע  לא  שני  ומצד  אותם,  להבין  יוכל  ילד 
בקדושת המעשיות.

עורכים  הילדים  שבו  טלפוני  קו  בנוסף  גם  יש  כיום 
הגרלות  מתקיימים  שבוע  מידי  כאשר  המבחנים  את 

ומידי  לזוכים,  הניתנים  ערך  יקרי  ופרסים  מתנות  על 
לילדים  מתנות  עבור  גם  תורמים  משיגים  אנחנו  פעם 

שמתמידים ועומדים בכור המבחן בהצלחה.

סיפורי מעשיות לילדים
לקראת יום 
ההילולא של 
גאון עוזנו 
מוהרנ”ת זיע”א 
שכל עניינו היה 
הפצת מעינו של 
רביה”ק והחדרת 
תורתו לאותם 
אלו שעדיין 
אינם יודעים 
מאורו, יצאנו 
לראות כיצד גם 
היום ממשיכים 
התלמידים בדרך 
זו. פגשנו שני 
אברכים יקרים 
מאנ”ש בהם 
האברך הר”ר 
שלמה פרקוביץ, 
שלאחר שראו 
את החוסר 
בהנגשת תורת 
רבינו לצעירי 
הצאן החליטו 
להקים ‘מפעל 
הפצה’ הכולל 
תוכנית מיוחדת 
של עלונים 
ומבחנים שבועיים 
לצעירי הצאן 
בסיפורי מעשיות, 
כך גם כרטיסים 
מיוחדים לחלוקה 
לילדים בחבורות 
הנוער ועליהם 
מודפסים שיחות 
מרביה”ק בצורה 
נאה ומושכת 
את העין
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 דעם רבינ'ס

ליכט
ַא גּוְטן ֶלעְכִטיְגן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ַטייֶעֶרע ִקיְנֶדער

ִמיר ְׁשֵטייֶען ׁשֹוין ַהאְרט ַפאר ֲחנּוָּכה, ִווי ֶעס ִאיז 

קֹוֵבַע  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָהאְּבן  ַּבאוואּוְסט 

צּו  ּוְלַהֵּלל,  ְלהֹודֹות  ֶטעג,  ֲחנּוָּכה  ִדי  ִאין  ֶגעֶווען 

ַדאְנְקן אּון לֹויְּבן ֶדעם אֹויֶּבעְרשְְׁטְנ'ס ָנאֶמען.

ַּביים  ַארֹויס  ִמיר  ֶגעְּבן  ַדאְנְקן  ִעיָקר פּוֶנעם  ֶדער 

ַהֵּלל פּון  ַּביים  ָנאר  ִניְׁשט  ִׂשְמָחה,  ִמיט  ַהֵּלל  ָזאְגן 

ֲחנּוָּכה ֶטעג ָנאר אֹויְך ַאֶלע ָיִמים טֹוִבים ָהאּב ֲחַז"ל 

קֹוַבע ֶגעֶווען צּו ָזאְגן ַהֵּלל, ַאזֹוי ִווי ְס'ְׁשֵטייט ֵזֶכר 

ָעָׂשה ְלִנְפְלאֹוָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה' אּון ַרִׁש"י ַטייְטְׁשט 

אּויף ֶדעם ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויס ַרֲחָמנּות פּון ַהֵּׁשם 

אּוְנז  ָהאט  ָוואס  ִיְתָּבַרְך 

ָיִמים  ֶגעֶווען  קֹוֵבַע 

ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס  טֹוִבים 

ִדי  צּו  ֶגעֶדעְנקּוְנג  ַא 

ִנִּסים אּון וואּוְנֶדער ָוואס 

ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֶגעטּון ִמיט אּוְנז.

ְגַלייְך  ִזיְך  ְפֶרעְגט  ֶעס 

ִאיז  "ָוואס  ְפַראֶגע:  ַא 

ַאז  ִׂשְמָחה  ְגרֹויֶסע  ִדי 

אּון  ִנִּסים  ִדי  ַהֵּלל  ָזאְגן  ִּבְׁשָעָת'ן  ֶדעְרַמאֶנען  ִמיר 

ֶגעטּון  ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  וואּוְנֶדער 

ִמיט אּוְנז ַאָמאִליֶגע ַצייְטן? ַלייֶדער ֶזעֶנען ִמיר ָנאְך 

ֶּבעֶסער  ָוואְלט  ִלְכאֹוָרה  ָגלּות,  ִּביֶטעְרן  ִאין  ִטיף 

ֶגעֶווען ִמיר ָזאְלן ֶעְנֶדעְרׁש ֶּבעְטן אּון ְׁשֵרייֶען צּום 

ַּבאֶׁשעֶפער ֶער ָזאל ׁשֹוין ַרֲחָמנּות ָהאְּבן אֹויף אּוְנז 

אּון ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ָגלּות אּון אֹויְסֵלייְזן ִמיט ַא 

ַגאְנֶצע ְּגאּוָלה," אּון ִווי ִמיר ֶזען ָהאְּבן ַטאֶקע ֲחַז"ל 

ַּבאְׁשִטיְמט ְּתִפּלֹות אֹויף ֶדעם ֶמֶׁשְך ֶדעם ָגלּות.

ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(

וישב תשפ"ב

גליון 69

דער
ריינער קוואל

ְׁשַרייֶען  ַאז  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָנָתן,  ר'  ֶעְנְטֶפעְרט 

אּון  ַטייֶער  אּון  ִוויְכִטיג  ֵזייֶער  ִאיז  ֶּבעְטן  אּון 

דּוְרְכֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ַהאְלְטן ִאין ָגלּות, ַאזֹוי 

ָאֶּבער  ְּבֶפה",  ֶאָּלא  ֹּכֵחינּו  "ֵאין  ָזאְגן  ֲחַז"ל  ִווי 

ִניְׁשט  ִזיְך  אּון  ְׁשֵרייֶען  ָנאר  ֶוועְלן  ִמיר  אֹויּב 

ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  לֹויְּבן  אּון  ַדאְנְקן  ִמיט  ָאְּפֶגעְּבן 

ִזיְך צּו  ִאיְנַגאְנְצן  ָחִליָלה אֹויְפֶהעְרן  ֶקעֶנען ִמיר 

ִזיְך  ֶוועְלן  ִמיר  אֹויּב   - אֹויֶּבעְרשְְׁטן  צּום  ֶקעְרן 

ִּביֶטעְרִניְׁשן  אּון  ָצרֹות  ִדי  אֹויף  ַארּוְמקּוְקן  ָנאר 

ָוואס ִמיר ֵגייֶען ַאִריֶּבער ִאין ָגלּות. 

ֶדער  ָהאט  ֶדעִריֶּבער 

אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ִמיט ַזיין 

ֶגעֶגעְּבן  ֶחֶסד  ְגרֹויס 

ָוואס  טֹוִבים,  ָיִמים  ִדי 

ַצייט  ַא  ִאיז  ֶדעָמאְלט 

ֶדעְרַמאֶנען  ִמיר  ֶווען 

ִזיְך ִאין ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע 

ֶדער  ָוואס  ִנִּסים 

ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 

ְּכַלל  ִמיט  ֶגעַמאְכט 

אּון  ְּפִריַוואט,  אּוְנז  פּון  ֶיעְדן  ִמיט  אּון  ִיְׂשָרֵאל 

ֶמען ָזאְגט ַדאן ַהֵּלל אֹויף ַאֶלע ִניִּסים ָוואס ִאיז 

ַאזֹוי  סֹוף,  ִּביְזן  ַזיין  ְס'ֶוועט  ָוואס  אּון  ֶגעֶווען 

ֶוועְלן ִמיר ֶקעֶנען ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען ַאֶלע אּוְנֶזעֶרע 

ְׁשֶוועִריַקייְטן צּו ִׂשְמָחה אּון ְפֵרייד. 

ָדאס ֵהייְסט ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגענּוג צּו ְׁשֵרייֶען 

צּום ַּבאֶׁשעֶפער, ֶעס ַפאְרַלאְנְגט ִזיְך אֹויְך ַדאְנְקן 

אּון לֹויְּבן!
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מבחן 

בספורי מעשיות
 

מעשה 
 –( 1) י"א

מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו

 

 
 

שאלה זכות: .א
 

מתי סיפר רבינו את המעשה שלפנינו?

 

 
אחר פורים שנת תקס"ט

 

 
קודם פורים שנת תקס"ט

 

 
מוצש"ק פרשת נח שנת תק"ע

)עין בחיי מוהר"ן אות  ס"א( 

 

 .ב

מי החליף הוולדות )התינוקות( של המלך 
והשפחה?

 

 
אחת מהשפחות

 
השפחה היולדת

 המיילדת
 

 .ג
לאיזה טבע נמשך 

ה
בן המלך האמיתי?

 
לנימוס המלכות

 

 
לנימוס עבדים

 

 
שתי התשובות נכונות.

 

 .ד

לאיזה טבע נמשך הבן השפחה האמיתי?
 

לנימוס המלכות
 

 
לנימוס עבדים

 

 
לנימוס אחר

 

 .ה

מי גילה הסוד שהבנים התחלפו?
 

המשרת של המלך
 

 
השפחה בעצמה

 

 המיילדת
 

 .ו
איך נתגלה הסוד הזה ל

כל העולם?

 
אנשי המלך הודיעו הדבר

 

 

חבר סיפר לחבירו עד שנתפרסם

 
שתי התשובות נכונות.

 

 .ז

למה אין רשאים שידע המלך שהחליפו 
 הבנים?

 
כי מרוב צער ימות

 

 

כי המלך יעניש את זה שהחליפם

 

כי מה יעשה המלך, אין תקנה לזה

 .ח

למי עוד גילו שהחליפו הבנים?

 

 
לבן השפחה אמיתי

 

 
לבן המלך אמיתי

 

 למלך

 .ט

למי גרם רעות בן המלך )הנחלף(?

 

 
לבן המלך אמיתי

 

 

לאביו של בן השפחה אמיתי

 

 לשפחה 

 .י

מי לקח את המלוכה אחר שהמלך מת?

 

 
בן המלך אמיתי

 

 
בן השפחה אמיתי

 

 
בן של מלך אחר

 

 .יא

מי סיפר לבן המלך האמיתי הסוד שהחליפו?
 

בן השפחה האמיתי
 

 השפחה 

 
אביו של בן השפחה אמיתי

 

 .יב

למה אביו של הבן השפחה מרחם על הבן מלך 
האמיתי?

 

 

כי אם הוא בנו, האב מרחם על בנו

 

 

כי אם הוא בן המלך האמיתי, בחינם רוצה 
בן השפחה להעביר אותו לגמרי

 

 
שתי התשובות נכונות.

 

 .יג
מה עשה בן המלך האמיתי?

 
הלך לו מהמדינה

 

 
נשאר במקומו

 

 
הטמין עצמו בבור

 

 .יד

למה חרה לו לבן המלך האמיתי?
 כ

י בן השפחה אמיתי נהיה מלך

 
כי נתגרש בחינם ממדינתו

 

 
כי אביו לא עזר לו

 

 .טו

מה עשה בן המלך האמיתי אחר כך?
 

התחיל ללמוד תורה בסתר

 

 

לקח לו כלי נגינה והתחיל לנגן ולשיר

 
לקח את עצמו אל השתיה

 

 .טז

מה עוד אתה לומד מהסיפור שמובא בחיי מוהר"ן אות 
 ?ס"א

 

איך שמדיוק כל תיבה בהמעשיות, ו

תלוי בזה הרבה.
 

 
מטרת המבחנים 

– 

ללמוד לדייק בכל דיבור ודיבור של 

המעשיות
 

 ______
_____

.________________________

 

בהצלחה!!!
 



האחרונה   בתקופה 
עלון  להוציא  החלטנו 
לשם  שעונה  בלשה"ק  
מעשיות'  רבינ’ס  'דעם 

שאינם  אלו  עבור  ומיועד 
הם  שגם  כדי  אידיש  דוברי 

ההונגרי  מהיין  לטעום  יזכו 
פתחנו  במקביל  המשומר. 
כדי  לשה"ק  דוברי  עבור  קו 

להשתתף  יוכלו  הם  שגם 
על  השבועיים  במבחנים 
ובעזרת  סיפו"מ,  הספה"ק 

הפסח  חג  לקראת  השי"ת 
לסיים  אמורים  אנחנו  הבעל"ט 
במחזור  מעשיות  הסיפורי  את 

השני.

האם אתם רואים היענות? הילדים 
אכן עונים כל שבוע על השאלות?

שבוע  כל  כאשר  ברוכות,  תוצאות  רואים  אנו  אכן, 
דרך  תשובות  עונים  ובחורים  ילדים  אלף  בסביבות 
מגיעות  שהתשובות  לראות  ואפשר  הטלפוני,  הקו 
מכל מקום מדן ועד באר שבע, כאשר ישנם גם הרבה 
עוד  השאלות.  על  לענות  ע"מ  מחו"ל  שמתקשרים 
כל  על  היא כשאנו שומעים  לראות את הפירות  דרך 
את  ללמד  התחילו  שהמלמדים  תורה  תלמודי  מיני 
הסיפו"מ בכיתה לפי הסדר שבו אנחנו אוחזים, ואח"כ 

כל התלמידים נבחנים על המעשיות של רבינו זי"ע. 

חוץ מזה, הרבה הורים ניגשים לספר לנו איך הילדים 
וזה  הסיפורים  את  שבת  בשולחן  מספרים  שלהם 
הבית  בני  שכל  כיוון  בבית  האוירה  כל  את  משנה 
מתחברים לענינו של הרבי בצורה קלה ונעימה. ישנם 
אישית  שהם  לנו  שסיפרו  ומבוגרים  אברכים  אף 
שראו  ע"י  רבינו  ספרי  ללימוד  גדול  סיוע  מזה  קיבלו 
שכדי להיבחן צריך ללמוד טוב ולדעת את החומר על 

בוריו, ואין די באמירה בעלמא!

ולגבי הכרטיסים האמורים, למי הם 
מיועדים?

מתקיימת  שבהם  כנסת  לבתי  מיועדים  הכרטיסים 
פעילות מאורגנת עבור ילדי אנ"ש, כגון ישיבות ערב 
סעודה  של  'חברה'  וכן  ובנים'  'אבות  או  ]מתמידים[ 
שלישית, בהם מחלקים בדרך כלל כרטיסים לילדים 
באילו  מכן  לאחר  אותם  וימירו  נקודות  שיצברו  כדי 
שהם דברי מתיקה או דברי ערך, ולא כמו שהיה עד 
היום כשהיו מחולקים סתם כרטיסים עם כיתוב של 

מצטיין וכו' או גרוע מכך עם תמונות 
של אוספים שונים כמו חיות שאינם 
טהורות וכו'... לכן חשבנו על רעיון 
ומאירים  קצרים  דיבורים  לקחת 
על  ולכותבם  רבינו  ספרי  מתוך 

הכרטיסים.

יותר  עוד  לילדים  להמחיש  בכדי 
לקחנו  והדיבורים,  השיחות  את 
את  שיעבירו  ע"מ  מאיירים 
המסר שטמון בשיחה לכל אחד 
אחד  כשבכל  קטן,  ועד  מגדול 
בנושא  מתמקדים  מהציורים 
השיחה.  או  הדיבור  לפי  אחר, 
כדי שלא לפגוע במקור ביקשנו מצוות ת"ח, שישבו 
ויעברו על כל ציור כדי להבטיח שהתוכן ראוי ומתאים. 
בענין זה התיעצנו  גם עם זקני אנ"ש בהם הגה"ח ר’ 
יצחק  ר'  הרה"ח  וכן  שליט"א,  קרמר  משה  שמואל 

פרידמאן שליט"א שהורו לנו איך וכיצד להתנהג.

אנו רואים את התועלת הגדולה שהכרטיסים מביאים, 
כאשר בזמן שילדים משחקים בהם, הם רואים לנגד 
ענינו  את  אצלם  המחזקים  קדושים  דיבורים  עיניהם 
צדקה,  התורה,  לימוד  התבודדות,  כמו  רבינו,  של 
את  שראינו  שלאחר  לציין  ניתן  ועוד.  בכוח  תפילה 
החלטנו  הכרטיסים  על  בציורים  הגדולה  התועלת 
השבועיים,  בעלונים  גם  שבועי  איור  לפרסם  בנוסף 

ובדרך זו נמשכו עוד רבים לקריאתם.

מהם התוכניות לעתיד?
ומעוררים  מקום  בכל  מופצים  העלונים  כהיום  ב"ה 
שעליו  מעשיות,  סיפורי  הספה"ק  ללימוד  המונים 
העיד רביה"ק שזהו ספרו הגבוה ביותר. ובפרט בדור 
להתנער  רוצים  שכולנו  דמשיחא  עקבתא  דור  הזה 
מהשינה הרוחנית אין טוב יותר מלימוד הסיפו"מ כדי 
להתעורר, והלואי שנגיע לעוד ועוד יהודים  ולעוד ועוד 

ישובים בארץ ובחו"ל.

גם בכרטיסים, הוצאנו כבר למעלה מחמישים סוגים, 
מספרי  דיבורים  ועוד  עוד  להוציא  נטויה  היד  ועוד 
ברסלב היסודיים, ולקרב לבבות ילדי ישראל לעבודתו 
עם  אלבום  להוציא  בהמשך  ברצוננו  גם  כך  יתברך. 
כל הכרטיסים כדי שהילדים ילמדו מושגים קדושים 
מהיכלו הטהור של רביה"ק מוהר"ן זיע"א, ואיתו עמו 
ובתקוה  בתפילה  זיע"א.  מוהרנ"ת  הנאמן  תלמידו 
הגדול  שמו  כבוד  דבר  על  ישענו  אלוקי  שיעזרנו 
ישראל  ילדי  לבבות  לקרב  ובכך  ולהפיץ,  להמשיך 

לאבינו שבשמיים.

ניצוץ קטן יכול להדליק יער שלם | זרקור לפעילות הפצת אור האורות על פני תבל

אנו רואים 
תוצאות 

ברוכות, כאשר 
כל שבוע 
בסביבות 

אלף ילדים 
ובחורים עונים 
תשובות דרך 
הקו הטלפוני, 
ואפשר לראות 
שהתשובות 
מגיעות מכל 

מקום מדן ועד 
באר שבע, 

כאשר ישנם 
גם הרבה 

שמתקשרים 
מחו”ל ע”מ 
לענות על 
השאלות

info@breslevglobal.com |  פורסם ע"י מערכת ברסלב גלובל



סיפור

ְונֹוָרא,  ָקדֹוׁש  יהּוִדי  ּכִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָלנּו  ר  ּכָ ּמֻ ׁשֶ ִמי  ֶרְסָלב,  ִמּבְ ָנָתן  ר' 
יק  ֱאֶמת ָהָיה ְיהּוִדי ַצּדִ עֹוָלם. ּבֶ דֹוׁש ּבָ נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ ְרּכֹו ׁשֶ יְך ּדַ ַמְמׁשִ
יל  ִמּגִ ה  ָקׁשֶ ָעַבד  הּוא  ּלֹו.  ׁשֶ ְדקּות  ּצִ ּבַ נֹוַלד  לֹא  הּוא  ַאְך  ְמאֹד, 
ָכה ְלִהְתָקֵרב  ּזָ כֹוָנה ְלִהְתָקֵרב ָלּה' ַעד ׁשֶ ֶרְך ַהּנְ ׂש ֶאת ַהּדֶ ָצִעיר ְלַחּפֵ

י. כֹון ְוָהֲאִמּתִ קֹום ַהּנָ ַלּמָ

ּתֹוָרה  ְמָדִנים. הּוא ָהָגה ּבַ ֶדֶרְך ַהּלַ י ָנָתן ּבְ ְהיֹותֹו ַנַער ָצִעיר ָהַלְך ַרּבִ ּבִ
ן  ִמירֹוב". ּוִבְהיֹותֹו ּבֶ ּנּוי "ָהִעּלּוי ִמּנֵ ַבק ּבֹו ַהּכִ ּדָ יֹוָמם ָוַלְיָלה, ַעד ׁשֶ
ֶלָחָתן  ְך  דֹול" אֹוֶיְרּבָ "ַהּגָ ְצִבי  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ְלָקחֹו  ָנה,  ׁשָ ֵרה  י-ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ

ְלֵביתֹו.

ל  ׁשֶ ְלֶדֶרְך  ְלִהְתָקֵרב  ַמן  ִמּזְ ָזָכה לֹא  ְוַאף  דֹול  ּגָ ַלְמָדן  ָהָיה  ָנָתן  ר' 
ֲעבֹוַדת ה' ַוֲעַדִין  ׁש ּבַ ּיֵ יׁש ֶאת ַהּטֹוב ְוָהאֹור ׁשֶ ַהֲחִסיִדים, הּוא ִהְרּגִ
ְמָחה, ִחּיּות, אּוָלם  ׂשִ ה ֲעבֹוַדת ה' ּבְ ּלָ בּור. ָנכֹון, הּוא ּגִ י ָנָתן ׁשָ ַרּבִ
ְמָחה  ְלׂשִ זֹו,  ּכָ ַלֲעבֹוָדה  הּוא  ה  ִיְזּכֶ ָמַתי  ְמאֹד,  לֹו  ַאב  ּכָ זֹאת  ָכל  ּבְ
ֵאֶצל  ָרָאה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְוֶרַגע  ֶרַגע  ָכל  ּבְ ה  ֲחָדׁשָ ְלִחּיּות  זֹו,  ּכָ ִמְצָוה  ל  ׁשֶ
בּור ְוָרצּוץ. הּוא ֵאינֹו מֹוֵצא ָמזֹור  י ָנָתן ׁשָ ל ַרּבִ ַרּבֹוָתיו... ִלּבֹו ׁשֶ

ר. ּבָ ׁשְ ֶחֶרס ַהּנִ ּלֹו ּכְ ְלַנְפׁשֹו. ּכֻ

ָהַרב ְלִמיֵדי  ִמּתַ ה  ּמָ ּכַ ִבים  יֹוׁשְ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ת.  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי 
רּומֹו  ּבְ ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ ה, עֹוְסִקים  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֵ ְסעּוַדת  ּבִ טֹוב  יׁשְ ְרּדִ ִמּבֶ
ר'  ׂשְ ֲעבֹוַדת ה' ּכְ בֹוִהים ְוָרִמים ּבַ ִרים ַעל ִעְנָיִנים ּגְ ל עֹוָלם, ְמַדּבְ ׁשֶ

ם ַיַחד. ב ִעּמָ ָנָתן יֹוׁשֵ

ֵלְך  ּיֵ י ָנָתן ׁשֶ ׁשּו ַהֲחִסיִדים ֵמַרּבִ ּקְ ְלָחן, ּבִ ֻ ַעל ַהּשׁ ּבּוד ׁשֶ ְגַמר ַהּכִ ּנִ ֶ ִמּשׁ
ָנָתן  י  ְוַרּבִ ָבבֹות.  ַהּלְ ְלֵקרּוב  ְמזֹונֹות  ְמַעט  ְלָהִביא  ָהאֹוֶפה  ְלֵבית 

ָתם. ׁשָ ּקָ א ּבַ ית ָהאֹוֶפה, ְלַמּלֵ ָיָצא ְלִכּוּון ּבֵ

ים  ָהרּוָחִנּיִ ֵאִבים  ַהּכְ ִלּבֹו.  ּבְ דֹול  ּגָ ַצַער  ֶאְצלֹו  ִהְתעֹוֵרר  ֶרְך,  ּוַבּדֶ
ם ָמה ָיָצא. הּוא  י ָנָתן ְלׁשֵ אּו ֶאת ִלּבֹו. ֵמרֹב ַצֲערֹו, ׁשֹוֵכַח ַרּבִ ִמּלְ
ים  ִהּלִ ֶנֶסת ָקרֹוב, ּוַמְתִחיל לֹוַמר ּתְ ית ּכְ ל ּבֵ ים ׁשֶ ִנְכַנס ְלֶעְזַרת ָנׁשִ
ַח ַעל  ּטֵ ּתַ ֶרק ֶאָחד, ָאְפסּו ּכֹוחֹוָתיו. הּוא ִמׁשְ ְבִכי ָעצּום. ְלַאַחר ּפֶ ּבִ
ּה  ּבָ ֶדֶרְך ֲעבֹוַדת ה'  ּבְ יׁש ׁשֶ ה. ֵאינֹו ָיכֹול ְלֵהָרֵגַע. הּוא ַמְרּגִ ָהִרְצּפָ
יו  ַחּיָ ּוְללֹא ִהְתַעּלּות,  ָרָצה.  ׁשֶ ִפי  ּכְ ם  הּוא הֹוֵלְך, הּוא לֹא ִמְתַקּדֵ

ַמִים ָוָאֶרץ ּבֹוִכים ַיַחד ִאּתֹו. ים! הּוא ּבֹוֶכה, ְוׁשָ ֵאיָנם ַחּיִ

הּוא  ֲהֵרי  ַהּבֹוֵרא:  ִלְפֵני  ַצֲערֹו  ֶאת  ר  ּוְמַסּפֵ ִלּבֹו  ֶאת  ׁשֹוֵפְך  ְוהּוא 
ַמְדֵרגֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלָפָניו  ּלּו  ִנְתּגַ ם  ְוׁשָ ּדֹורֹו,  יֵקי  ַצּדִ ֵאֶצל  ָהָיה  ָבר  ּכְ
ְהֶיה  ּתִ ָמה  ְלָכְך?  ָלבֹוא  ה  ִיְזּכֶ ּוָמַתי  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְמאֹד  ִנְפָלאֹות 

ְכִליתֹו? ּתַ

ה  ָהִרְצּפָ ַעל  ַח  ּטֵ ּתַ ִמׁשְ ְוׁשּוב  ים,  ִהּלִ ּתְ ְרֵקי  ּפִ לֹוַמר  יְך  ַמְמׁשִ ְוהּוא 
יַע ְלֶפֶרק נ'. ִהּגִ ים, ַעד ׁשֶ ִהּלִ יְך לֹוַמר ּתְ ֵאב, ְוׁשּוב ַמְמׁשִ ֵמרֹב ּכְ

ְבִכי  ּבִ ָלָאֶרץ  ָנַפל  בּור ַלֲחלּוִטין,  ׁשָ ָבר ָהָיה  ּכְ יַע ְלֶפֶרק ֶזה,  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ם. ְרּדַ ּנִ ה ַעד ׁשֶ ּוְתִפּלָ

יַע  ב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ם ֻמּצָ ה הּוא חֹוֵלם ֲחלֹום: ֻסּלָ ָנתֹו, ְוִהּנֵ ּוִבׁשְ
ה ַלֲעלֹות ּבֹו. ַמְתִחיל ַלֲעלֹות –  י ָנָתן, ְמַנּסֶ ָמְיָמה, ְוהּוא, ַרּבִ ָ ַהּשׁ
ה הּוא נֹוֵפל; הּוא ָקם, ַמְתִחיל ׁשּוב ַלֲעלֹות, ְוהּוא ׁשּוב נֹוֵפל.  ְוִהּנֵ
בֹוּהַ עֹוד יֹוֵתר,  ץ ָלקּום, ּוַמְתִחיל ַלֲעלֹות ׁשּוב, עֹוֶלה ּגָ הּוא ִמְתַאּמֵ
ם, ּכֹוֶאֶבת יֹוֵתר. ֻסּלַ בֹוּהַ יֹוֵתר ּבְ ָלב ּגָ ָ ְונֹוֵפל ׁשּוב. ְוָכל ְנִפיָלה, ִמּשׁ

יַע  ים ֲעצּוִמים הּוא ַמְצִליַח ָלקּום ׁשּוב, עֹוֶלה ְועֹוֶלה, ַמּגִ ַמֲאַמּצִ ּבְ
הֹום. ם – ְונֹוֵפל ַלּתְ ּלָ ְמַעט ִלְקֵצה ַהּסֻ ּכִ

ָבר, ְוֵאין ּבֹו ֲאִפּלּו ַהּכֹוַח ָלזּוז... ל ּגּופֹו ּכֹוֵאב ּכְ כֹות. ּכָ ֵעיָניו חֹוׂשְ

ְפֵני ַמְלַאְך ֱאלִֹקים;  ֲחלֹומֹו, ְלֶפַתע ָצץ ְלָפָניו ַאְבֵרְך ּוָפָניו ּכִ ה ּבַ ְוִהּנֵ
ס ׁשּוב, אּוָלם  ה ְוהּוא אֹוֵמר לֹו: "ַאְבֵרְך! ַטּפֵ אֹור ַהַחּמָ ָניו ּכְ ְואֹור ּפָ

ַהְחֵזק ֵהיֵטב!"

ִלּבֹו. ָנתֹו, ּוְפֵני ָהַאְבֵרְך ֲחקּוִקים ּבְ ִמירֹוב ֵנעֹור ִמׁשְ י ָנָתן ִמּנֵ ְוַרּבִ

ב  ם ָמה ָיָצא, ָרץ ֶאל ָהאֹוֶפה, קֹוֶנה ִמיֵני ְמזֹונֹות, ׁשָ ר ְלׁשֵ הּוא ִנְזּכַ
יְך  הּו ּוַמְמׁשִ ְלׁשֶ ֵתרּוץ ּכָ דֹול ּבְ ֶאל ַהֲחבּוָרה ּוְמָתֵרץ ֶאת ִאחּורֹו ַהּגָ

ִהְתַוֲעדּוָתם. ם ּבְ ֶבת ִאּתָ ָלׁשֶ

ְבֶרְסָלב,  נּו ָלגּור ּבִ ַנת תקס"ב, ִנְכַנס ַרּבֵ ׁשְ ּוֵבְנַתִים, ּבִ
י ָנָתן. מּוָכה ְמאֹוד ְלֵנִמירֹוב, ְמקֹום ְמגּוֵרי ַרּבִ ַהּסְ

ׂש ֶאת ָהֱאֶמת ְלַחּפֵ
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ָחָדׁש  י  ַרּבִ ֹוְמִעים ַעל  ּשׁ ׁשֶ ִלי,  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ַוֲחֵברֹו  ִמירֹוב  ִמּנֵ ָנָתן  י  ַרּבִ
ָלל  ר ּכְ י הּוא ֵאינֹו ְמַדּבֵ מּוָכה, ְוׁשֹוְמִעים ּכִ ֲעָיָרה ַהּסְ ַע ּבָ ּקֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ
ם "ֲהלֹא זֹאת  ִלּבָ ִבים ּבְ ְלַבד, חֹוׁשְ י ִאם ֵמרּוָחִנּיֹות ּבִ ִמּיֹות, ּכִ ׁשְ ִמּגַ

ים!" ּוַמֲחִליִטים ִלְנסַֹע ֵאָליו. ׂשִ ָאנּו ְמַחּפְ

ם  ַדְרּכָ ּבְ ִלי  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ ָנָתן  י  ַרּבִ ָיְצאּו  ְסִליחֹות,  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
נּו. ְלַרּבֵ

יו ְואֹוֵמר  נּו ּפֹוֵתַח ּפִ לֹום, ְוַרּבֵ נּו, נֹוְתִנים לֹו ָיד ְלׁשָ ֵהם ִנְכָנִסים ְלַרּבֵ
נּו...",  ׁשְ ִנְפּגַ לֹא  ה  ַעּתָ ַעד  ׁשֶ א  ֶאּלָ יִרים,  ַמּכִ ָאנּו  ַרב  ְזַמן  ה  "ִמּזֶ
ֶהֱחִזיקֹו  ֲחלֹומֹו, ָהַאְבֵרְך ׁשֶ ָרָאה ּבַ ַאְבֵרְך ׁשֶ ר ְלֶפַתע ּבְ י ָנָתן ִנְזּכַ ְוַרּבִ

ה ָהַאְבֵרְך! ה הּוא ְלָפָניו! ִהּנֵ ָעצֹו ֵאיְך ַלֲעלֹות, ְוִהּנֵ ּיְ ּפֹל, ׁשֶ ִמּלִ

ֲעִתיד  ה  ּמָ ּכַ ַדע  ּיָ ׁשֶ נּו,  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ְמָחתֹו  ְוׂשִ ִהְתָקֵרב.  ָנָתן  י  ַרּבִ ּוְבֵכן, 
דֹוָלה:  ּגְ ָהְיָתה  עֹוָלם,  ּבָ ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ְלַפְרֵסם  ֶהָחָדׁש  ְלִמידֹו  ּתַ

ה", הּוא אֹוֵמר, "ֵאיִני ּבֹוֵדד יֹוֵתר"... "ֵמַעּתָ

ֶאָחד  ַאְבֵרְך  ִלי  ִהְזִמין  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ַלּה'  ֲאִני  "מֹוֶדה  עֹוד  ְוָאַמר 
יחֹוַתי". ה ִמּשִׂ ַעל ָידֹו לֹא ּתֹאַבד ַאף ִמּלָ וה ֲאִני ׁשֶ ַקּוֶ ּמְ ׁשֶ

ַעת  ה ְמאּוָמה ַעל ּדַ ר לֹא ַיֲעׂשֶ נּו ֶאת ָהִאיׁש ֲאׁשֶ י ָנָתן, ָרָאה ַרּבֵ ַרּבִ ּבְ
נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ֶפת  ְמֻסּלֶ צּוָרה  ּבְ ְלָפֵרׁש  ָיִהין  לֹא  ר  ַוֲאׁשֶ ַעְצמֹו, 
ְולּו  הּו,  ְלׁשֶ ּכָ ּנּוי  ׁשִ לֹא  ּבְ ֵהם,  ׁשֶ מֹות  ּכְ ֵדם  ְיַלּמְ א  ֶאּלָ ּוְרצֹונֹוָתיו, 
ַע  ְיהֹוׁשֻ ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְלִמידֹו,  ּתַ ֶאת  נּו  ַרּבֵ ָרָאה  ּבֹו  ים;  ּלִ ּקַ ּבַ ׁשֶ ל  ַהּקַ

נּו.  ה ַרּבֵ ֵאֶצל מֹׁשֶ

ָבר ָהְלכּו  ּכְ ה, ׁשֶ ֶדֶרְך ֲחָדׁשָ ָבר אֹוִליְך ֶאְתֶכם ּבְ נּו אֹוֵמר ָלֶהם: "ּכְ ְוַרּבֵ
ה". ֶרְך ֲחָדׁשָ ן ִהיא ּדֶ י ּכֵ ּה ֲאבֹוֵתינּו – ְוַאף ַעל ּפִ ּבָ

ל  ׁשֶ ְלָחנֹו  ְלׁשֻ ְסמּוִכים  ְוֵהם  ְלִהְתָקְרבּוָתם,  ָהִראׁשֹוָנה  ת  ּבָ ַ ּוַבּשׁ
עּוָדה,  ַמּה ַהּסְ ּתָ ֶ ִמיָהה. ִמּשׁ י ָנָתן יֹוֵצאת ֵמרֹב ּכְ ל ַרּבִ נּו, ְוַנְפׁשֹו ׁשֶ ַרּבֵ
ָערֹות  ְלַאַחר ֲחצֹות ַלִיל, הּוא ֵאינֹו ַמְצִליַח ִליׁשֹן. הּוא יֹוֵצא ֶאל ַהּיְ
דֹות ְנַהר ּבּוג, הּוא זֹוֵעק ְלבֹוְראֹו  ם, ַעל ּגְ מּוִכים ִלְבֶרְסָלב, ְוׁשָ ַהּסְ
ְבֶרְסֶלב ּבֹוֶעֶרת ֵאׁש!  ל עֹוָלם! ּבִ דֹוָתיו: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֵלב עֹוֶלה ַעל ּגְ ּבְ

י!!!" ִלּבִ ַהְבֵער ָנא ֵאׁש זֹו ּבְ

רֹאׁש  ְוִלְקַראת  ְלֵביָתם,  ִלי  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ ָנָתן  י  ַרּבִ בּו  ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ְלַאַחר 
נּו. ת ַרּבֵ ְמִחּצַ ָנה ּבִ ָ בּו ִלְבֶרְסָלב, ַלֲעׂשֹות ֶאת ְיֵמי רֹאׁש ַהּשׁ ָנה ׁשָ ָ ַהּשׁ

דֹול,  י ָנָתן ְלַתְפִקידֹו ַהּגָ יר ֶאת ַרּבִ נּו ְלַהְכׁשִ ֵמָאז ָוָהְלָאה, ֵהֵחל ַרּבֵ
ִאים. ְלַהֲעִביר ֶאת ָמסֹוָרתֹו ְוַדְרּכֹו ָהְלָאה, ֶאל ַהּדֹורֹות ַהּבָ

אֹורֹות  ֵני ַהּמְ ָנתֹו ָלֵתת ִלׁשְ ַכּוָ ֶצר ָהַרע לֹא ָנח. לֹא ָהָיה ּבְ ְואּוָלם, ַהּיֵ
ל ַמֲחלֶֹקת. י ָנָתן ָרְגָזּה ׁשֶ ד ָקַפץ ַעל ַרּבִ ְלָוה, ּוִמּיָ ׁשַ ֶבת ּבְ ָלׁשֶ

ַמְדֵרגֹות ָהֲעבֹוָדה  ּבְ יְך ַלֲעלֹות  ָנָתן ַמְמׁשִ י  ְוַרּבִ ִנים,  ָ ַהּשׁ ְך ָחְלפּו  ּכָ
ָכל  נּו, ּכֹוֵתב ֶאת ּתֹורֹוָתיו, ְועֹוֵמד ִליִמינֹו ּבְ ל ַרּבֵ ִצּלֹו ְוַהְדָרָכתֹו ׁשֶ ּבְ

י ָנָתן ִלְכּתֹב ֶאת ִחּבּורֹו ָהֲעָנק "ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות",  ֵעת. ָאז ֵהֵחל ַרּבִ
נּו –  ל ַרּבֵ ִתּקּון ַוֲהָכַנת ִסְפרֹו ׁשֶ ם ּבְ נּו. הּוא ָעַסק ּגַ ִעְקבֹות ִצּוּוי ַרּבֵ ּבְ
ַנת תקס"ח(. ׁשְ ס ּבִ ֶפר ֻהְדּפַ ִלּקּוֵטי מוהר"ן ֵחֶלק א – ִלְדפּוס )ַהּסֵ

נּו ֶאת  י ָנָתן ֵמַרּבֵ ל ַרּבִ נּו, ִקּבֵ י ַרּבֵ ָנה ָהַאֲחרֹון ִליֵמי ַחּיֵ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ
נּו ּוֵבין  י ַרּבֵ ַחּיֵ ין ּבְ ָנה, ּבֵ ָ רֹאׁש ַהּשׁ נּו ּבְ ּגֶֹדל ַהחֹוָבה ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרּבֵ

ה". דֹול ִמּזֶ ָבר ּגָ ֵאין ּדָ ִטיָרתֹו, ְו"ׁשֶ ְלַאַחר ּפְ

הּוא  ְלֶרַגע.  ָנָתן  י  ַרּבִ ּנּו  ִמּמֶ ָזז  לֹא  נּו,  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוִנים  ָיָמיו  ּבְ
ָגלּוי ּוְבֶרֶמז  ּנּו – ּבְ ל ִמּמֶ ׁשֹו ּוְלַקּבֵ ּמְ ּכֹל ֵעת, ָזָכה ְלׁשַ ָעַמד ְלָידֹו ּבַ

– ַרּבֹות.

י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְפִקידֹו  ּתַ ֵהֵחל  ְוָאז  ְלֵבית עֹוָלמֹו.  ק  ּלֵ ִנְסּתַ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ
ָנָתן.

ָנַתן  י  ְלַרּבִ ָהָיה  ִנְדֶמה  נּו,  ַרּבֵ ִטיַרת  ּפְ ְלַאַחר  ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ
ָעסּוק  ָהָיה  הּוא  נּו.  ַרּבֵ ֶרְך  ַלּדֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵעת  ּכָ ְלָקֵרב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ
ְלִמיֵדי  ּתַ ָהיּו  ים  ְמַעּטִ ַעְצָמּה  ֵנִמירֹוב  ּבְ ָהַעְצִמית.  קּותֹו  ִהְתַחּזְ ּבְ
י ָנָתן:  דּו ְלַדְרּכֹו, ְוָכְך ּכֹוֵתב ַרּבִ עֹוד רֹב ְיהּוֵדי ָהִעיר ִהְתַנּגְ נּו, ּבְ ַרּבֵ
ִזְכרֹונֹו  נּו  ֵמַרּבֵ ם  ׁשֵ ר  ְלַדּבֵ ם אּוַכל  ָ ּשׁ ׁשֶ ָמקֹום  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ֶהֱאַמְנּתִ לֹא 

ִלְבָרָכה...

ל "ִלּקּוֵטי  ִני ׁשֶ ֵ יס ֶאת ֶחְלקֹו ַהּשׁ ְעּתֹו ָהְיָתה ֲחָזָקה ְלַהְדּפִ אּוָלם, ּדַ
ִרּכּוֵזי אנ"ש,  י ָנָתן ְלִהְסּתֹוֵבב ּבְ ב ַרּבִ ִביל ֶזה, ָהָיה ַחּיָ מוהר"ן", ּוִבׁשְ

ִנית. ט ׁשֵ ֵ ּשׁ ָסה, ְוָכְך ֵהֵחל ָהאֹור ְלִהְתּפַ ֶסף ְלַהְדּפָ ֶלֱאסֹף ּכֶ

ם  ְבֶרְסָלב, ׁשָ י ָנָתן ְלִהְתּגֹוֵרר ּבִ ן ָעַבר ַרּבִ קּוָפה ְקָצָרה ְלַאַחר ִמּכֵ ּתְ
אֹורֹו  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת  ְזָרח  ַהּמִ ֵני  ּפְ ֵהִאיר  ם  ָ ּוִמּשׁ ָיָמיו,  ל  ּכָ ר  ּגָ

נּו, ְלַהֲחיֹות ַעם ַרב. ל ַרּבֵ ְפָלא ׁשֶ ַהּנִ

ָנה ָהִראׁשֹון ְלַאַחר  ָ ַנת תקע"ב, ָהָיה רֹאׁש ַהּשׁ ל ׁשְ ָנה ׁשֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ
צּו  נּו ִהְתַקּבְ י ַרּבֵ ָנה ָהַאֲחרֹון ִליֵמי ַחּיֵ ָ רֹאׁש ַהּשׁ נּו. ְוִאם ּבְ ִטיַרת ַרּבֵ ּפְ
ְלִמיִדים  ים ּתַ ִ ּשׁ צּו ּוָבאּו ׁשִ ַעם ִהְתַקּבְ ְלִמיִדים, ַהּפַ ֶאְצלֹו ֵמאֹות ּתַ
ח  ֻמּנַ ה,  ִהּנֵ ֲעצּוָמה:  ָהְיָתה  ָנָתן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְמָחתֹו  ׂשִ אּוָלם,  ְלַבד.  ּבִ

ִטיָרתֹו! נּו, ַאף ְלַאַחר ּפְ סֹוד ְלִקּיּום ִצּוּוי ַרּבֵ ַהּיְ

ר  ַנת תקע"ב, הּוא ֵהֵחל ְלַדּבֵ ת ׁשְ ְתִחּלַ י ָנָתן ְלֵביתֹו, ּבִ ב ַרּבִ ָ ּשׁ ֶ ִמּשׁ
ַאט,  ַאט  ְוָכְך,  ם.  ָ ּשׁ ׁשֶ ִעיִרים  ַהּצְ ִעם  ה'  ַוֲעבֹוַדת  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ
קֹות  דֹוָלה "ְלַהׁשְ נּותֹו ַהּגְ ֻאּמָ עֹוָלם, ַמֲחִזיק ּבְ י ָנָתן ִלְפעֹל ּבָ ֵהֵחל ַרּבִ
נּות זֹו  נּו. ָאּמָ ְרצֹון ַרּבֵ ִדּבּוֵרי ֱאמּוָנה ּכִ ִאיָלנֹות" ּוְלַהֲחיֹות ְנָפׁשֹות ּבְ

יו. ל ַחּיָ וָתה אֹותֹו ּכָ ִלּוְ

נּו  ְלַרּבֵ  – ְוַדְרּכֹו  ָנָתן,  י  ְלַרּבִ ְלִהְתָקֵרב  ֵהֵחּלּו  ים  ֲחָדׁשִ ְמקָֹרִבים 
ֶרְסָלב  ּבְ ִעיר  ּבָ אנ"ש  ל  ׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת  ׁש  ִחּדֵ הּוא  דֹוׁש,  ַהּקָ
הֹור,  ַהּטָ ְעָין  ַהּמַ ִלְנּבַֹע  ֵהֵחל  ם  ׁשָ ִית,  ּבַ ָרַכׁש  תקע"ד  ַנת  ּוִבׁשְ
ּלֹו. ַחל נֹוֵבַע, ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ י ַהּנַ אּוִבים ִמּמֵ ְ יָמיו, ַהּשׁ קֹות ִמּמֵ ְלַהׁשְ
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מאמר

ֶרְך" ְמָחה - אֹור ַהּדֶ "ַהּשִׂ
ּסּוִסים ַהּמֹוִביִלים  ָלִגים ֶנֱעָרִמים ַעל ָהֵעִצים, ָהרּוַח צֹוֶלֶפת ּבַ ְ ַהּשׁ
אּוְקַראְיָנה,  ח ּבְ ָפר ִנּדָ ֶרְך ַהּבּוִצית ַהּמֹוִביָלה ְלֵעֶבר ּכְ ּדֶ ֶאת ָהֲעָגָלה ּבַ

ם ֶאת ֵלב ַהּנֹוְסִעים. ַחּמֵ ּוְבתֹוְך ָהֲעָגָלה ֵמִאיר אֹור ֻמְפָלא ַהּמְ

ְוַגְעּגּוִעים  ּסּוִפים  ּכִ ָנָתן,  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ֶרְסָלב,  ּבְ תקפ"ב,  ַנת  ׁשְ
ֶרְך  ַלּדֶ יֹוֵצא  ִעיר אּוָמן, הּוא  ּבָ ִצּיֹון רביה"ק  ַחּיּותֹו,  ְלֵעֶבר ְמקֹור 
ָנתֹו ַלֲעצֹר ְלִליַנת  ַכּוָ ּבְ ׁשֶ ּכְ ְלֵהי ֵטֵבת,  ׁשִ ָלג ּבְ ל יֹום ֻמׁשְ ִעּצּומֹו ׁשֶ ּבְ
יְך ְלאּוָמן. ַאְך ֶמֶזג ָהֲאִויר  ִעיר "הייסין". ּוְלָמֳחָרת ְלַהְמׁשִ ַלְיָלה ּבָ
ָעְצָמה, ָהֵעִצים  ֵנהּו, ָהרּוַח ׁשֹוֶרֶקת ּבְ ר ֵמֶרַגע ְלִמׁשְ ּבֵ ַהּסֹוֵער, ִמְתּגַ
ס  ים ְלַפּלֵ ּיּות, ְמַנּסִ ִאּטִ ָרִכים ּבְ ְכֵבדּות, ְוַהּסּוִסים ִנׂשְ ִמְתַנְעְנִעים ּבִ
ָנָפיו, ְור'  ָלִגים. ָהֶעֶרב ּפֹוֵרׂש ֶאת ּכְ ְ ין ַהּשׁ ֶרְך ּבֵ ֶרְך לֹא ּדֶ ְלַעְצָמם ּדֶ
ַעל ָהֲעָגָלה  ּבַ ׁשֶ מּוְך ָלִעיר הייסין, ּכְ ָפר ַהּסָ ּכְ ָנָתן מֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו ּבַ

ָפר. מֹוִביל ֶאת ַהּסּוִסים ְלֵעֶבר ַאְכַסְנַית ַהּכְ

ם  ְמַקּדֵ ָהַאְכַסְנָיה  ּוַבַעל  ֶלת,  ַהּדֶ ַחת  ִנְפּתַ ְנִקיׁשֹות,  ר  ִמְסּפַ ְלַאַחר 
ל ַאְלּכֹוהֹול... יו נֹוֵדף ֵריַח ָחִריף ׁשֶ ּפִ ּמִ ׁשֶ ִחּיּוְך ָרָחב, ּכְ ֵניֶהם ּבְ ֶאת ּפְ

י  דֹוָלה, ְוֻהְכַרְחּתִ ֵעת ָהרּוַח ְסָעָרה ַהּגְ י ּבְ ר ָלנּו ר' ָנָתן: "ְוָנַסְעּתִ ְמַסּפֵ
ֲאָבל  ְמאֹוד,  דֹול  ּגָ ּכֹור  ׁשִ ַהּמֹוְכָסן  ָהָיה  ם  ְוׁשָ ֶאָחד,  ְכָפר  ּבִ ָללּון 
ְוִהְפִליג  ֲעבּוֵרנּו,  ְסעּוָדה  ה  ְוָעׂשָ ָיפֹות,  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ אֹוָתנּו  ל  ִקּבֵ
ּוָמַאס ְמאֹוד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ת  ַ יבּות ְקֻדּשׁ ְקַרת ֲחׁשִ ִמּיִ ר בשכרותו  ְלַדּבֵ
בּו  ָיׁשְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְוֵאֶצל  ָהַעּכּו"ם.  ל  ׁשֶ ֵמֱאמּוָנָתם  ְמאֹוד  ְוִהְתלֹוֵצץ 
ַז"ל,  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרינּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶאת  ְפֵניֶהם  ּבִ ַח  ּבֵ ְוׁשִ הייסין'  י  'ַאְנׁשֵ
ם ר' ָנָתן – "ְוֶזה  ַח אֹוִתי ְקָצת ַעל ְיֵדי שכרותו ּוְדָבָריו", ְמַסּיֵ ּמֵ ְוׂשִ
ַרק  י, הּוא  ּלִ ׁשֶ קּות  ִהְתַחּזְ ּוִבְפָרט  קּות,  ַהִהְתַחּזְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ָלנּו  ָידּוַע 

ְמָחה". ַעל ְיֵדי ׂשִ

ָהֲעָירֹות  ֵני  ּפְ ַעל  הּוא חֹוֵלף  ׁשֶ ּכְ ַדְרּכֹו,  ּבְ ָנָתן  ר'  יְך  ִהְמׁשִ ְלָמֳחָרת 
יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ֶאת  ק  ִחּזֵ הּוא  ם  ׁשָ וטפליק  הייסין 

ֶבט. ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ׁשֵ ְלאּוָמן ּבְ

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ב  ַהּלֵ יְך ֶאת  ְלַהְמׁשִ ִריר, ִטְבעֹו  ַהּקָ ּוֶמֶזג ָהֲאִויר  ַהחֶֹרף ָהַאְפרּוִרי, 
ְמָחה  ְוַהּשִׂ ִמְתּפֹוֵגג,  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִלְלמֹד  ק  ַהֵחׁשֶ ְוַעְצבּות,  ַלֲעֵיפּות 
ְך  ּיָ ׁשַ ְמָחה  ַהּשִׂ ִעְנַין  ׁשֶ ִלְפָעִמים  ִבים  חֹוׁשְ ֲאַנְחנּו  ִמְתַרֶחֶקת... 
ה  ם ֵאיֶזה ֲחֻתּנָ ְמַחת ּתֹוָרה, ִלְפָעִמים ֵיׁש ּגַ ׂשִ פּוִרים אֹו ּבְ ר ּבְ ִעּקָ ּבְ
ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ָלנּו,  ה  ְמַגּלֶ ָנָתן,  י  ַרּבִ ֲאָבל  ַאֵחר,  ַח  ּמֵ ְמׂשַ ֵארּוַע  אֹו 
רּוַח  ב  ּצָ ְוַהּמַ ָחׁשּוְך,  ַהּכֹל  ׁשֶ ּכְ ר,  ַהּקַ ַהחֶֹרף  ֶאְמַצע  ּבְ ם  ּגַ מַֹח  ִלׂשְ
ֻמְצָלח  ֲהִכי  ֶלד  "ַהּיֶ ִלְהיֹות  צֶֹרְך  ֵאין  זֹו  ְמָחה  ְלׂשִ ְלֶאֶפס.  ׁשֹוֵאף 
ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ם  ּגַ ָמה  ַיֲהדּוֵתנּו,  ֶעֶצם  ַעל  ִהיא  זֹו  ְמָחה  ׂשִ ר",  ּוֻמְכׁשָ

ְמָחֵתנּו. בּול ְלׂשִ דֹוׁש, ַהּלֹא ֵאין ּגְ נּו ַהּקָ ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַרּבֵ

ְמַחת  ׂשִ ְלַאַחר  רביה"ק  ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ר  ְמַסּפֵ ָנָתן  ר' 
ּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  ִאם  אֹותֹו  ׁשֹוֵאל  נּו  ַרּבֵ ָהָיה  ּתֹוָרה, 
ָהיּו אנ"ש  ֵאיְך  ר למוהרנ"ת  ְמַסּפֵ נּו ַאף  ַרּבֵ ָהָיה  ָעִמים  ּפְ ר  ִמְסּפַ

ה. דֹול ִמּזֶ ֵביתֹו, ְוָהָיה לֹו ַנַחת ּגָ ֵמִחים ּבְ ׂשְ

י  ַעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ָנה  ָ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ ַעם ַאַחת  ר: - "ּפַ ְלַסּפֵ יְך  ָנָתן ַמְמׁשִ ר' 
ל  י ָאז, אֹו ַעל ּכָ ִלּבִ ְמָחה ּבְ יׁש ׂשִ ְמַחת ּתֹוָרה ִאם ֲאִני ַמְרּגִ ְמַעְנֵין ׂשִ
נּו  ַרּבֵ י!?"  ִלּבִ ּבְ ְמָחה  ׂשִ יׁש  ַמְרּגִ ֲאִני  ִאם  ָנה  ׁשָ ּבְ ַאֵחר  ַעם  ּפַ ִנים  ּפָ
ֶאְמַצע  ּבְ ם  ּגַ מַֹח  ִלׂשְ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ה  ַאּתָ 'ַהִאם  ֶיֶלד:  ל  ּכָ ֶאת  ׁשֹוֵאל 
ַעל ל  ּכֵ ִנְסּתַ לֹא  ִאם  מַֹח?"  ִלׂשְ ְמֻיֶחֶדת  ה  ִסּבָ ֵאין  ׁשֶ ּכְ ָנה,  ָ ַהּשׁ
יַע  ּבִ ָכל ָהֵעת ַהִאם ַהּכֹל ַמְצִליַח, ְוַהּכֹל ַמׁשְ ִביָבה, ְולֹא ִנְבַחן ּבְ ַהּסְ
ָעָנה לֹו ר'  ִפי ׁשֶ נּו ּכְ ֵאַלת ַרּבֵ יב ִלׁשְ ם ָאנּו ְלָהׁשִ ֶאת ְרצֹוֵננּו, נּוַכל ּגַ
מַֹח  ִלׂשְ דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ֲעָזַרִני  ׁשֶ ד'  "ּוָברּוְך  ּכֹוֵתב:  הּוא  ְוָכְך  ָנָתן, 
ָמה י,  ִלּבִ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ י  ּתִ ׁשְ ְוִהְרּגַ ָנה,  ׁשָ ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֵלב  ָכל  ּבְ
ִכינּו  ּזָ ְמַחת ַיֲהדּוֵתנּו, ָמה ׁשֶ י ׂשִ ַלל, ּכִ ר ַלֲחֵברֹו ּכָ ר ְלַסּפֵ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ֵרְך..." ָרֵאל ּוְלַהֲאִמין ּבֹו ִיְתּבָ ִלְהיֹות ִמְזָרע ִיׂשְ

ְסלּוָלה, ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ִלְפָעִמים  ֶלת,  ּוְמֻפּתֶ ה  ֲאֻרּכָ ֶרְך  ּדֶ ֵהם  ינּו  ַחּיֵ
ָנָתן  ּוְר'  ְוַסְגִריִרית.  ית,  ָחְרּפִ ֶלֶגת,  ֻמׁשְ ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ִלְפָעִמים  ַאְך 
לרביה"ק  ְחֶלֶטת  ַהּמֻ לּותֹו  ּטְ ִהְתּבַ ּכַֹח  ּבַ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ֲעבּוֵרנּו  ּבַ ָסַלל 
ָעְברּו ָעָליו ְרִדיפֹות,  ים ׁשֶ ְזַמּנִ ב, ָהיּו  ָכל ַמּצָ ּבְ ְצִחית  ַהּנִ ְמָחתֹו  ְוׂשִ
ָפר  ּכְ ּבַ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ַהּכַֹח הּוא ָמה  ַתן לֹו ֶאת  ּנָ ׁשֶ ּוַמְחסֹור, ַאְך ָמה  עִֹני 
קּות ַהִהְתַחּזְ ּוִבְפָרט  קּות  ַהִהְתַחּזְ ר  "ִעּקַ ּכֹור:  ִ ַהּשׁ ַהּמֹוְכָסן  ֵאֶצל 

ְמָחה"!!! י הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ׂשִ ּלִ ׁשֶ
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שעשועון

ֶאת ַהּתֹוָצָאה ַהסֹוִפית ֵיׁש ִלְׁשֹלַח ִּבְכָתב ָּברּור ְוָקִריא ַעד ר"ח שבט, ְלַפְקס 

ַהַּמֲעֶרֶכת: 077-318-0237 אֹו ְלַהְקִליט ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ְּבקֹול ָּברּור ְּבֶּטֶלפֹון 

ַהַּמֲעֶרֶכת: 02-539-63-63 ִּבְׁשלּוָחה 7 ִּבְלַבד, ֵיׁש ְלַצֵּין ְּבאֶֹפן ָּברּור ֵׁשם 

ּוְכתֶֹבת ְמגּוִרים ְוֶטֶלפֹון

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻיְגַרל ִזּכּוי ֶׁשל 50 ש"ח ְּבֶרֶׁשת ֲחֻנּיֹות ִסְפֵרי 
“אֹור ַהַחִּיים"!

ַהֶּיֶלד ֶׁשָּזָכה ְּבַהְגָרָלה הּוא: ַנְחָמן ֶקעִניג ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש

ַהִּפְתרֹון ְלִחיָדה ֵמחֶֹדׁש ֶחְׁשָון ִהיא:   ְיֵמי ֲחֻנָּכה 
 

ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה, ַנַחל נֵֹבַע ְמקֹור ָחְכָמה

ׁשּוָרה למוהרנ"ת לּו ִאְמָרה ַהּקְ ים ַהֲחֵסרֹות ּוְתַקּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ א. ִהׁשְ

ִניָנא ע"ח( ָלל )ִלּקּוֵטי מוהר"ן ּתְ ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ב _____ ּכְ

רֹות( ּפָ ים טֹוִבים )נַֹסח ַהּכַ ֵנס ְו_____ ְלַחּיִ ְרְנגֹול ֵיֵלְך ְלִמיָתה ַוֲאַנְחנּו ִנּכָ ֶזה ַהּתַ

ָנה ו'( ֶרק ח' ִמׁשְ ָרכֹות ּפֶ ָנה ּבְ ָ אֹותּו ______ )ִמּשׁ ּיֵ ר ַעד ׁשֶ ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהּנֵ

א א'( ִפּלֹות )ִלּקּוֵטי מוהר"ן ַקּמָ ל ַהּתְ י ___   ____  ַהּתֹוָרה נתקבלים ּכָ ע ּכִ ּדַ

ֲחִרית( ת ׁשַ ְתִפּלַ נֹות ּבִ ְרּבָ הּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר )נַֹסח ַהּקָ ׁשֶ ְנָיא ____   ____ אֹוֵמר ּכְ ּתַ

לּו ֲעֵליֶהם )ּכֹוְכֵבי אֹור ֵחֶלק ֲחָכָמה ּוִביָנה אֹות מ"א( ּכְ יטּו ְוִהְסּתַ ִהּבִ י הּוא ָהַרב וה ____ ׁשֶ ּכִ

_____  ____ _____ ____ ____ _____ ____ _____ו

ְתרֹון ֶאָחד! פּוָלה - ּפִ ב. ִחיָדה ּכְ
ֶהם ִהיא נתן. ּלָ יַמְטְרָיא ׁשֶ ַהּגֵ ֵתבֹות ׁשֶ ֶמת ּבְ ּיֶ ר ִמְסּתַ ֵרה ֲאׁשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ְתִפּלַ ָרכֹות ּבִ 1. ַאַחת ֵמַהּבְ

קּות( ּלְ ב ַהִהְסּתַ ּסֹוף - ִמְכּתַ ָמתֹו )ָעִלים ִלְתרּוָפה ּבַ ֵעת ְיִציַאת ִנׁשְ ים ָאַמר ר' ָנָתן ּבְ 2. ֵאּלּו ִמּלִ
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 מאז ועד היום. הכל תלוי בך!

רבי נתן...
קדושה ואור עולים בלב לשמע שמו של התלמיד הנאמן, זה שהיה 

מסור בלב ונפש להמשכת דרכו של הרב הנערץ, שלא את מילות 
תורתו בלבד העביר והמשיך, כי אם את הרמזים התנועות וניחוח 

הטהרה שהיו ספוגים בהם הדיבורים, לעורר ולחזק שוכני עפר 
בדורות החושך וההסתרה לידע כי ה' הוא אלוקים ואין עוד...

 אותם אור ואווירה,
 הלא הם ה'תורה שבעל פה',
ממשיכים ועוברים בינות לאותיות העמודים 
והדפים של גליונות 'אבקשה' הקדושים, 
להטעים לדור כולו אורה של אמונה. 

כאן ב'שול' במאה שערים 
 

כמה 'אבקשה' שמגיע 
 

זה תמיד נגמר! 

אנחנו רואים אברכים מחסידויות 

שונות שמגיעים לחפש את 

הגיליונות היקרים כל כך

אשריכם
א. גודלבסקי ירושלים


