
פסח תשפ"ב | גיליון 58
ירחון חסידי ברסלב

 בנה ביתך
בקרוב

געגוע וערגה להתגלות 
הדעת הצפונה שתמלא 

פני תבל במהרה

ביד חזקה
לומאז, ברדיטשוב, אומן, 

סיביר, ארץ ישראל וסערת 
הנכד יוסל'ה - מסכת חייו 

המרתקת של החסיד 
המופלא ר' נחמן שטראקס

 ברוך שנתן
תורה לעמו

מסע מיוחד בעקבות מסירותו 
המופלאה של החסיד 

הנלהב ר' שמואל הורביץ 
להדפסת ספרי ברסלב

 וישמע ה'
את קולנו

מסכת חייו רצופת ההתחזקות 
והתקווה של החסיד 

הנלבב ר' יעקב מלמד  

 ונאמר לפניו
שירה חדשה
האמן הצפתי ר' יואל תורג'מן 
מספר על התקרבות וקירוב, ועל 
היכל הגוונים המשתנים

ועכשיו קרבנו המקום
הצצה נדירה למשרדי ארגון 'את אחיי' 
המחולל מהפך בעולם התשובה

רשמים מיוחדים מהווי לומדי 'הפוסקים היומי' לקראת המעמד האדיר בחג הפסח
 בלבנים

בליבון הלכתא

גליון חג מוגדל!



תוכן העניינים

יו"ל ע"י
מערכת אבקשה

טל': 02-539-63-63
פקס: 077-318-0237

©
כל הזכויות שמורות.

העתקת קטעי מאמרים,
או תמונות, אך ורק

באישור בכתב מהמערכת.

הגליון מודפס ע"י מ.א. הפקות דפוס - כל סוגי ההדפסות במחירים זולים 
לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד פנו לטלפון 052-7631367

עיצוב גרפי: א. שפירא

לכל עניני אבקשה בארה"ב: 845-288-0574 

חלק מהתמונות בגליון זה ובגליונות קודמים הם באדיבותם הרבה של ר' אהרן ברגר מארכיונו של 
חמיו הרה"ח' לייבל ברגר ומאת ר' שמואל יצחק רוזנפלד הי"ו | קרדיט תמונות: מתחדשים

זקנך יאמרו לך
הרה”ח ר’ יעקב גישייד מספר על חייו 

המאירים של אביו ר’ ראובן מחסידי ברסלב 
בפולין של טרום המלחמה

ואטהר ואתקדש
בראיון מיוחד מספר נכדו של ר' יעקב מלמד 
קלמנוביץ על חיים של עבודת השם בוערת 

ללא פשרות

מאפלה לאורה
חייו של ר' נחמן שטארקס תחת שלטון 

רוסיה הסוביטית במסירות נפש להפצת אורו 
של הרבי

הליכות עולם
רב שיח מיוחד לרגל תחילת לימוד חושן 

משפט במסגרת הלימוד היומי של מפעל 
הפוסקים

לחיות עם התורות
מסע מפעים ומעורר ההשראה של חיפוש 

בלתי נלאה בחייו של הרב יואל תורג’מן 
מצפת ועכשיו קרבנו המקום

עיקר עסקכם
מסירות נפשו של הרה”ח ר’ שמואל הורוויץ 

זצ”ל למען הדפסת והאדרת ספרי רביז”ל

קרבנו המקום
סקירה מיוחדת על המהפך שמתחולל 

בשטח מאז הוקם ארגון הקירוב לבעלי 
תשובה את אחי

מדור אידיש
דאס שרייענדע שטיל שווייגעניש פון הצדיק 

ר' שמואל שפירא זצ"ל

יו"ל ע"י
מערכת אבקשה

טל': 02-539-63-63
פקס: 077-318-0237

©
כל הזכויות שמורות.

העתקת קטעי מאמרים,
או תמונות, אך ורק

באישור בכתב מהמערכת.

הגליון מודפס ע"י מ.א. הפקות דפוס - כל סוגי ההדפסות במחירים זולים 
לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד פנו לטלפון 052-7631367

עיצוב גרפי: א. שפירא

לכל עניני אבקשה בארה"ב: 845-288-0574 

חלק מהתמונות בגליון זה ובגליונות קודמים הם באדיבותם הרבה של ר' אהרן ברגר מארכיונו של 
חמיו הרה"ח' לייבל ברגר ומאת ר' שמואל יצחק רוזנפלד הי"ו | קרדיט תמונות: מתחדשים

ת
בו

ת
כ

ם
רי

דו
מ

16

24

32

46

54

72

62

82

מחדש חדשים 
אור ימי הפסח

חינוך 
לפום צערא אגרא

נפשי בשאלתי
איך צועקים בתפילה? 

זכוכית מגדלת
למה זה לא עובד?

חברים מקשיבים
נאר אזמרה

שער השמים
מדוע לא יהיו להוטים

ניצוץ של אור
שיעורי הרב טיכנר על הליקוטי מוהר”ן

ילדי שעשועים:

פסח – פה סח – מאמר

חיים של חירות -סיפור

סודות הפסח - שעשועון

חג הפסחמיוחדת לכבוד במהדורה בעקבי הצאן 



בשער הגליון

ִּכיֵמי ֵצאְתָך ִמִּמְצַרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות
עבודות הפסח הולכות ונשלמות. הבית נקי ומבהיק מכל עבודות הפסח הולכות ונשלמות. הבית נקי ומבהיק מכל 
השמורות  המצות  עם  לסדר  ערוך  השולחן  ואבק.  השמורות רבב  המצות  עם  לסדר  ערוך  השולחן  ואבק.  רבב 
להסיבה  מוצעות  המיטות  המשובח.  והיין  להסיבה והמוהדרות  מוצעות  המיטות  המשובח.  והיין  והמוהדרות 

והכל כבר מוכן לסעודה.והכל כבר מוכן לסעודה.

עצמו,  הפסח  את  להכיל  הגדולה  שהעבודה  דומה  עצמו, אבל  הפסח  את  להכיל  הגדולה  שהעבודה  דומה  אבל 
עדיין  אנו  בזה  זה,  ליל שימורים  עיצומו של  עדיין את קדושת  אנו  בזה  זה,  ליל שימורים  עיצומו של  את קדושת 

נמצאים רק בראשיתה.נמצאים רק בראשיתה.

כי על כן, לזכות לשמחת החג תמימה ופשוטה, לקיים את כי על כן, לזכות לשמחת החג תמימה ופשוטה, לקיים את 
וכמי שיצאנו  ז"ל לראות את עצמינו כבני חורין  וכמי שיצאנו מאמרם  ז"ל לראות את עצמינו כבני חורין  מאמרם 
עכשיו ממצרים, לחוש את קרבתו יתברך ואהבתו אלינו, עכשיו ממצרים, לחוש את קרבתו יתברך ואהבתו אלינו, 

לזה זקוקים לישועה גדולה.לזה זקוקים לישועה גדולה.

ולבוא  לעלות  שנועדו  הימים  והרגלים,  המועדים  ולבוא ימי  לעלות  שנועדו  הימים  והרגלים,  המועדים  ימי 
אליו,  לבנו  את  לחדש  האדון,  פני  את  ולהראות  אליו, ולראות  לבנו  את  לחדש  האדון,  פני  את  ולהראות  ולראות 
ממרום  עלינו  הנשפעים  והאהבה  החיבוק  עם  בבד  ממרום בד  עלינו  הנשפעים  והאהבה  החיבוק  עם  בבד  בד 
בימים אדירים אלו, הם גם ימים וזמנים בהם אנו נידונים בימים אדירים אלו, הם גם ימים וזמנים בהם אנו נידונים 

ונבחנים.ונבחנים.

דייקא בימי החגים בעת שיורד ממרומים אורות עליונים דייקא בימי החגים בעת שיורד ממרומים אורות עליונים 
מתגברים   - ומיצרים   גבולות  ללא  והתקרבות  רצון  מתגברים של   - ומיצרים   גבולות  ללא  והתקרבות  רצון  של 
בעצם  ומבקשים  המייחלים  וריחוק  הסתר  של  בעצם ניסיונות  ומבקשים  המייחלים  וריחוק  הסתר  של  ניסיונות 

את תיקונם.את תיקונם.

הק'  תורתו  בנפלאות  האלקים  איש  לנו  שמגלה  הק' וכפי  תורתו  בנפלאות  האלקים  איש  לנו  שמגלה  וכפי 
נשמע  שבו  ועידן  זמן  שבאותו  ו(:  ד',  תנינא  נשמע )ליקוטי  שבו  ועידן  זמן  שבאותו  ו(:  ד',  תנינא  )ליקוטי 
טובים,  הימים  של  קודש  מקרא  הקריאה  קול  טובים, ומהדהד  הימים  של  קודש  מקרא  הקריאה  קול  ומהדהד 
האותות  חי  אל  בני  בלבבות  שוב  ומתנוצץ  האותות ומאיר  חי  אל  בני  בלבבות  שוב  ומתנוצץ  ומאיר 
ושידוד כל מערכות השמים שהתחולל בהם,  ושידוד כל מערכות השמים שהתחולל בהם, והמופתים  והמופתים 
הרי שבאותה שעה גם עולה ומתעורר ונשמע קול שאגת הרי שבאותה שעה גם עולה ומתעורר ונשמע קול שאגת 
ומטריפים  הלב  את  הדורסים  הטבע  חכמי  הרעות  ומטריפים חיות  הלב  את  הדורסים  הטבע  חכמי  הרעות  חיות 
את הדעת בסברותיהם הכוזבות ובפרשנותם המשובשת את הדעת בסברותיהם הכוזבות ובפרשנותם המשובשת 

המשביתים בזה את שמחת ישראל בהבורא יתברך.המשביתים בזה את שמחת ישראל בהבורא יתברך.

נמוגו,  לא  הללו  והקודרים  המעיבים  והשאגות  נמוגו, והקולות  לא  הללו  והקודרים  המעיבים  והשאגות  והקולות 
כלי  הם  אלו  צורה,  ומחליפים  פנים  משנים  רק  כלי הם  הם  אלו  צורה,  ומחליפים  פנים  משנים  רק  הם 
למיניהם,  העת  וכתבי  המכשילים  המכשירים  למיניהם, המשחית  העת  וכתבי  המכשילים  המכשירים  המשחית 
הממלאים וגודשים את חוצותינו באים וחודרים אל תוככי הממלאים וגודשים את חוצותינו באים וחודרים אל תוככי 
ישראל,  בית  בכרם  וחורבן  הרס  המחוללים  ישראל, ארמונותינו,  בית  בכרם  וחורבן  הרס  המחוללים  ארמונותינו, 
במה  ונותנים  המאדירים  טובה,  חלקה  כל  בכך  במה ומכלים  ונותנים  המאדירים  טובה,  חלקה  כל  בכך  ומכלים 
המטמטמים  ה',  ואויבי  צוררי  הטבע  לחכמי  פה  המטמטמים ופתחון  ה',  ואויבי  צוררי  הטבע  לחכמי  פה  ופתחון 

ומחמיצים את המוח והלב במאמריהם והבלי הגיגיהם.ומחמיצים את המוח והלב במאמריהם והבלי הגיגיהם.

ובפרט וביותר בימי המועדים עוד מגדילים ומעצימים את ובפרט וביותר בימי המועדים עוד מגדילים ומעצימים את 
קול שאגתם במוספים ותוספות מרובות בבחינת "שאגו קול שאגתם במוספים ותוספות מרובות בבחינת "שאגו 
צורריך בקרב מועדיך", המסתירים ומעלימים את האמונה צורריך בקרב מועדיך", המסתירים ומעלימים את האמונה 
הטהורה בהשגחה העליונה ומכהים ואוטמים כל רגש של הטהורה בהשגחה העליונה ומכהים ואוטמים כל רגש של 

קדושה ומפירים כל רצון ושמחה ודבקות בו יתברך.קדושה ומפירים כל רצון ושמחה ודבקות בו יתברך.

ולהתנתק  להיגמל  ואפשרות  יכולת  לקבל  כדי  ולהתנתק ואמנם  להיגמל  ואפשרות  יכולת  לקבל  כדי  ואמנם 
והוכן מראשית כוח קדושה  והוכן מראשית כוח קדושה מהם ומהמונם, כבר הוקדם  מהם ומהמונם, כבר הוקדם 
השלימות  בתכלית  ומצוחצח  צח  זך  אור  ונשגב,  השלימות טמיר  בתכלית  ומצוחצח  צח  זך  אור  ונשגב,  טמיר 
שאין שלימות אחריו, מאן דלא איתהני מהאי עלמא מידי, שאין שלימות אחריו, מאן דלא איתהני מהאי עלמא מידי, 
ולא היה לו שום אחיזה, ראיה הסתכלות והבטה בו כלל, ולא היה לו שום אחיזה, ראיה הסתכלות והבטה בו כלל, 

ויש בכוחו הגדול והחזק להגביה רום גם מתחתי תחתיות ויש בכוחו הגדול והחזק להגביה רום גם מתחתי תחתיות 
את כל הנפשות הלכודות ברשתות היצר ונותר בהם עוד את כל הנפשות הלכודות ברשתות היצר ונותר בהם עוד 
איזה תשוקה ורצון לשוב ולהתקרב לבוראם, לקשר לבם איזה תשוקה ורצון לשוב ולהתקרב לבוראם, לקשר לבם 
לרצון שברצונות שבכל עת וזמן ובכל מקום ומצב יתחזקו לרצון שברצונות שבכל עת וזמן ובכל מקום ומצב יתחזקו 

ויתחברו יכספו וישתוקקו אליו יתברך.ויתחברו יכספו וישתוקקו אליו יתברך.

ואצור  גנוז  הזאת,  ההצלה  חבל  הזה,  המקודש  ואצור והאור  גנוז  הזאת,  ההצלה  חבל  הזה,  המקודש  והאור 
בתורתו הקדושה הק', שם נמצא הפסח עצמו, הפ"ה ס"ח בתורתו הקדושה הק', שם נמצא הפסח עצמו, הפ"ה ס"ח 
'תורת ה' היתה בפיהו', באותות ובאותיותיו הנוראות הוא 'תורת ה' היתה בפיהו', באותות ובאותיותיו הנוראות הוא 
כלל  חיוב הטבע  נפלאות שאין שום  ומראה  כלל מאיר מגלה  חיוב הטבע  נפלאות שאין שום  ומראה  מאיר מגלה 

והכל מתנהג רק ברצונו והשגחתו יתברך.והכל מתנהג רק ברצונו והשגחתו יתברך.

אותו  אל  ינתק  בל  בקשר  ומקושרים  מחוברים  אותו וכאשר  אל  ינתק  בל  בקשר  ומקושרים  מחוברים  וכאשר 
לצאת  אמתית  לחירות  זוכים  אזי  עליונה,  וקדושה  לצאת אור  אמתית  לחירות  זוכים  אזי  עליונה,  וקדושה  אור 
ושעבוד  הגוף  הרגלי  מכבלי  להשתחרר  המיצרים,  ושעבוד מכל  הגוף  הרגלי  מכבלי  להשתחרר  המיצרים,  מכל 
הנפש, לשמוח שמחה שלימה באמיתת מציאותו יתברך הנפש, לשמוח שמחה שלימה באמיתת מציאותו יתברך 

והשגחתו המתמדת על כל ברואיו.והשגחתו המתמדת על כל ברואיו.

האלו,  קודש  מקראי  בימי  המסוגל,  הזמן  הוא  האלו, עכשיו  קודש  מקראי  בימי  המסוגל,  הזמן  הוא  עכשיו 
נגילה  ה'  עשה  היום  זה  לרגלים,  ראש  הפסח  חג  נגילה במועד  ה'  עשה  היום  זה  לרגלים,  ראש  הפסח  חג  במועד 
בלימוד  עצומה  בשקידה  מחדש  להתחיל  בו  בלימוד ונשמחה  עצומה  בשקידה  מחדש  להתחיל  בו  ונשמחה 

והליכה בתורותיו הקדושות שהותיר ברכה אחריו.והליכה בתורותיו הקדושות שהותיר ברכה אחריו.

בימים אלו שאנו מצווים: "להקביל פני רבו ברגל" – יהיו בימים אלו שאנו מצווים: "להקביל פני רבו ברגל" – יהיו 
חבוי  שם  תורתו,  חידושי  בהגלות  ומביטות  ראות  חבוי עינינו  שם  תורתו,  חידושי  בהגלות  ומביטות  ראות  עינינו 
דיוקנו,  דמות  וחקוק  פניו'  ואור  ונשמתו  'שכלו  דיוקנו, ונמצא  דמות  וחקוק  פניו'  ואור  ונשמתו  'שכלו  ונמצא 
וביותר ועיקר לעורר בהם את האהבה וההתקשרות אליו, וביותר ועיקר לעורר בהם את האהבה וההתקשרות אליו, 
גאולה  בהם  להיגאל  בנפשו',  קשורה  'ונפשו  גאולה בבחינת  בהם  להיגאל  בנפשו',  קשורה  'ונפשו  בבחינת 

עולמים, כששמחת עולם על ראשינו.עולמים, כששמחת עולם על ראשינו.

"ְוה' ְיַחֵּזק ְלַבְבֶכם ִלְׂשֹמַח ְּבִׂשְמַחת ֶהָחג ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ַהָּבא "ְוה' ְיַחֵּזק ְלַבְבֶכם ִלְׂשֹמַח ְּבִׂשְמַחת ֶהָחג ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ַהָּבא 
ְמַמְׁשְמִׁשין  ַעָּתה  ִּכי  ּוְלַהֲאִמין,  ְלָהִבין  ְוִתְזֶּכה  ְמַמְׁשְמִׁשין ָעֵלינּו ְלטֹוָבה,  ַעָּתה  ִּכי  ּוְלַהֲאִמין,  ְלָהִבין  ְוִתְזֶּכה  ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, 
ְּבַוַּדאי  ִּכי  ֵמעֹוָלם;  ָהָיה  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָחָדׁש,  ֶּפַסח  ְיֵמי  ְּבַוַּדאי ּוָבִאין  ִּכי  ֵמעֹוָלם;  ָהָיה  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָחָדׁש,  ֶּפַסח  ְיֵמי  ּוָבִאין 
ְוִאם  ֵמעֹוָלם,  ָהָיה  ֲאֶׁשר ֹלא  ֵמָחָדׁש  ִּתּקּוִנים  ַעָּתה  ְוִאם ִיְתַתְּקנּו  ֵמעֹוָלם,  ָהָיה  ֲאֶׁשר ֹלא  ֵמָחָדׁש  ִּתּקּוִנים  ַעָּתה  ִיְתַתְּקנּו 

ַמֲעֵׂשינּו ֵאיָנם עֹוִלים ָיֶפה, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך עֹוֶׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו; ַמֲעֵׂשינּו ֵאיָנם עֹוִלים ָיֶפה, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך עֹוֶׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו; 

ַרָּבה  ַלְּבָקִרים  ֲחָדִׁשים  ְוכּו'.  ָתְמנּו  ֹלא  ִּכי  ַהֵּׁשם  ַרָּבה "ְוַחְסֵדי  ַלְּבָקִרים  ֲחָדִׁשים  ְוכּו'.  ָתְמנּו  ֹלא  ִּכי  ַהֵּׁשם  "ְוַחְסֵדי 
ִעַּקר  ֶׁשָּבֶהם  ָלְרָגִלים,  ֹראׁש  ֶׁשהּוא  ְּבֶפַסח  ִּבְפָרט  ִעַּקר ֱאמּוָנֶתָך,  ֶׁשָּבֶהם  ָלְרָגִלים,  ֹראׁש  ֶׁשהּוא  ְּבֶפַסח  ִּבְפָרט  ֱאמּוָנֶתָך, 
ָקָטן,  ְוַעד  ִמָּגדֹול  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶאָחד  ְלָכל  ַהֹּמִחין  ָקָטן, ִהְתַחְּדׁשּות  ְוַעד  ִמָּגדֹול  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶאָחד  ְלָכל  ַהֹּמִחין  ִהְתַחְּדׁשּות 
ִעְסקֹו  ָּכל  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת,  ְנֻקַּדת  ְּבֵצל  ְלַהחֹוִסים   — ִעְסקֹו ְוָהִעָּקר  ָּכל  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת,  ְנֻקַּדת  ְּבֵצל  ְלַהחֹוִסים   — ְוָהִעָּקר 

ְלעֹוֵרר ּוְלַחֵּדׁש ִׂשְכֵלנּו ּוֹמֵחנּו ְוכּו'. ְלעֹוֵרר ּוְלַחֵּדׁש ִׂשְכֵלנּו ּוֹמֵחנּו ְוכּו'. 

ְּפֵני  ַעל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַאְך  ָּבֶזה,  ְלַדֵּבר  ַהְרֵּבה  ַעָּתה  ְּבִלִּבי  ֵיׁש  ְּפֵני "וְְ ַעל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַאְך  ָּבֶזה,  ְלַדֵּבר  ַהְרֵּבה  ַעָּתה  ְּבִלִּבי  ֵיׁש  "וְְ
ִיְתַחְּדׁשּו  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֶזה,  ְּבָכל  ְלַהֲאִמין   — ְוָהִעָּקר  ִיְתַחְּדׁשּו ַהָּׂשֶדה,  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֶזה,  ְּבָכל  ְלַהֲאִמין   — ְוָהִעָּקר  ַהָּׂשֶדה, 
ִּכי  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהֶּזה,  ַהֶּפַסח  ְּבַחג  ִנְפָלִאים  ִּכי ַחָסִדים  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהֶּזה,  ַהֶּפַסח  ְּבַחג  ִנְפָלִאים  ַחָסִדים 
ֶׁשּבֹו  ְּבֶפַסח,  ִמָּכל־ֶׁשֵּכן  ַהֲחָסִדים,  ִמְתַחְּדִׁשים  יֹום  ֶׁשּבֹו ְּבָכל  ְּבֶפַסח,  ִמָּכל־ֶׁשֵּכן  ַהֲחָסִדים,  ִמְתַחְּדִׁשים  יֹום  ְּבָכל 
ָיָצאנּו ִמִּמְצַרִים ְּבִנְפָלאֹות ֲעצּומֹות, ְוָאז ִנְתַחְּדׁשּו ָּכל ַמֲעֵׂשי ָיָצאנּו ִמִּמְצַרִים ְּבִנְפָלאֹות ֲעצּומֹות, ְוָאז ִנְתַחְּדׁשּו ָּכל ַמֲעֵׂשי 
ְונֹוָראֹות  ִנְפָלאֹות  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל  ַנֲעֶׂשה  ְוֵכן  ְונֹוָראֹות ְבֵראִׁשית,  ִנְפָלאֹות  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל  ַנֲעֶׂשה  ְוֵכן  ְבֵראִׁשית, 
ֵמָחָדׁש, ִּכי ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו ֵמָחָדׁש, ִּכי ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו 

הּוא ְוכּו'" )עלים לתרופה רלח(.הּוא ְוכּו'" )עלים לתרופה רלח(.

בימים 
אלו שאנו 
מצווים: 
"להקביל 
פני רבו 

ברגל" – יהיו 
עינינו ראות 
ומביטות 
בהגלות 
חידושי 

תורתו, שם 
חבוי ונמצא 

'שכלו 
ונשמתו ואור 
פניו' וחקוק 
דמות דיוקנו, 

וביותר 
ועיקר 

לעורר בהם 
את האהבה 

אליו
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מחדש חדשים

הרב ש. סופר

על פנימיות אור המועדים בתורת הנחל הנובע

גאולת הנפש ממצרים

מוהר"ן  )ליקוטי  רגלים"  השלוש  הם  השנה  כל  של  “הלב 
ח"א ל'(, ושורש הלב הוא חג הפסח, ההתחלה והראש לכל 
המועדות,  וכיון שכך, הרי בימי חג הקדוש הזה עוסקים אנו 
בבנין חיותו של האיבר המרכזי שהנשמה תלויה בו “הלב"! 
ממנו תוצאות חיים לכל השנה כולה. מה נרגיש, מה נרצה, 
חיות,  נשאב  ממה  נתענג,  ממה  נתיירא,  ממה  נאהב,  מה 
את מה נתעב וממה נתרחק, איזה מדות יפעלו בנו, על מה 
נתגבר ובמה נתרפה, הכל עומד עתה על כף מאזניים, כפי 

מה שיתוקן  הלב כך תחיה כל הקומה בכל השנה כולה.

בכל שנה ושנה ובכל אדם חוזר וניעור מהלך תיקון זה של 
פסח ויציאת מצרים, שכדי לקבל כח להגאל בכל החלקים 
בהם גלינו מקדושתנו לבין הטומאות חלילה ואנו זקוקים 
פסח,  מקדושת  תחילה  לשאוב  עלינו  הנפש,  לגאולת 
מקדושת ליל השימורים ומקדושת חולו של מועד ושביעי 
של פסח, זהו מהלך גאולה נצחי, שניתן לנו במתנה לחיותנו 

כהיום הזה.

אחד מיסודי היסודות הטמונים בחג קדוש זה הוא, מלמדנו 
הוא  בהרחבה(  עיי"ש  ה"א  דם  ה'  )לקו"ה  זי"ע  מוהרנ"ת 
התעוררות כח האהבה, שלוש רגלים מכוונים כידוע כנגד 
עבודת שלשה האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, בכל 
אחת מהם מאירה עבודת ומדת זה שהמֹועד מרומז כנגדו, 
אבינו  אברהם  של  הקדושה  עבודתו  מאירה  הפסח  ובחג 
ע"ה, מדת החסד והאהבה, כמובן שאין מדברים על מדרגת 
עבודת ה' מתוך אהבה, שהיא אף עליונה מהעבודה ביראה, 
מתוך  להשי"ת  התקרבות  תחילת  של  דרך  הרי  הוא  פסח 
בעולמה  ממש  הראשונות  הפסיעות  טומאה,  שערי  מ"ט 
של הקדושה למי שבא להתגייר מטומאת מצרים, ובודאי 
שענינה  אהבה  של  עליונות  במדרגות  כבר  עוסקים  אין 
מדובר  כאן  אבל  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא  ה'  את  לעבוד 
על התנוצצות והתבוננות באהבת השי"ת אלינו, שמעוררת 
לכסוף  ולהתחיל  יתברך  אחריו  להימשך  הנמוכים  את 

להתקרב לאורו הגדול.

אתערותא דלעילא
בתוך  תחתיות  בבור  שנולד  למי  דומה,  הדבר  למה  משל 
לא  מימיו,  מאורות  ראה  לא  הוא  נוראה,  מדמנה  צחנת 

טעם טעמה של חירות ומתיקות, והנה, הופיע אוהב נאמן 
והטעימו  והלבישו  רחצו  שעות,  לכמה  החוצה  והוציאו 
קודם  בורו.  לחשכת  חזר  כך  ואחר  טובים,  מאכלים  טעם 
שהוציאוהו לא רצה ולא השתוקק כלל לצאת משם, אבל 
לאחר שהוא כבר הרגיש לרגע וכבר יודע שיש משהו טוב, 
הטוב  את  ולרצות  לבקש  להשתוקק  לכסוף  מתחיל  הוא 

ההוא.

ובכל פסח שב ומתעורר הדרך הקדוש הזה, מי שהסתאב 
בחטאיו המרובים ונשרש בטינוף לכלוך עוונותיו ותאוותיו,  
עד אשר שכח ק-ל מחוללו וימאס בטובו וחסדו הנצחיים, 
בעיצומה  יורד  ובעצמו  בכבודו  רחמיו  ברוב  השי"ת  אולם 
לו מלמעלה באתערותא דלעילא  ומאיר  גלותו  של חשכת 
הוא  מדרגתו,  לפי  לו  שייכת  שאינה  הארה  חינם  ובחסד 
מטעימו לרגע נועם זיו יקר טעמה של קרבת אלוקים ונותן 
לו להרגיש ֶהבֵזק של אהבת ה' אליו, ועל אף שהאדם רחוק 
מכאן  מרחוק,  מאורות  ראה  כבר  הוא  אולם  כך,  כל  עדיין 
ואילך הוא מתחיל להשתוקק, לרצות ולכסוף אליו יתברך 
בכל לב. הוא כבר מבין שהמקום הזה שהוא שרוי בו הוא 

המקום הלא טוב וכל ישעו וחפצו לצאת משם.  

עבודת ימי הספירה
של  ראשון  למחרת  מיד  המתחלת  הספירה  עבודת  וזוהי 
הרגע  לבוא  ונכספים  הימים  את  כבר  סופרים  אנו  פסח, 
המאושר בו נזכה לקבל את התורה ולהתחבר אליה באמת 
ובלב שלם, “אבא שבשמים טעמנו אמש טעמה של חירות, 
ראינו אורות אהבתך ויקר חשיבותנו אצלך לרגע קט, ודוקא 
מתגעגעים  אנו  רחוקים,  אנו  כמה  עד  להבין  התחלנו  אז 
לזכות לשבועות, לקבלת  רוצים  אנו  לגמרי,  לצאת באמת 
עושים  עדיין  אנו  שעתה  אף  על  אמת,  לדבקות  התורה, 
מאכל  שעורים'  ‘עומר  הוא  רוחנו  ומאכל  בהמה  מעשה 
כבר  אנו  אבל  מהתורה,  לגמרי  רחוקים  אנו  ועדיין  בהמה 
אותנו  שאהבת  האהבה  לגמרי,  אחר  משהו  שיש  יודעים 
ולחפוץ  לשוב  רושם  בנו  הותירה  פסח  בליל  לנו  וגילית 
ולהשתוקק ולכסוף ולרצות ולאהוב אהבה זו, ולא ַנרפה עד 

אשר נזכה לכך לגמרי בקבלת התורה.

זוהי אם כן עבודתנו בימי פסח וספירה, ומכח קדושה זו אנו 

אבל כאן 
מדובר על 
התנוצצות 
והתבוננות 
באהבת 
השי"ת 
אלינו, 
שמעוררת 
את הנמוכים 
להימשך 
אחריו 
יתברך 
ולהתחיל 
לכסוף 
להתקרב 
לאורו הגדול
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ממשיכים עבודה זו לכל ימות השנה, שנוכל להשתוקק 
ולקבל  זה לשוב  ידי  ועל  ירידה  ולרצות באמת בכל עת 
את התורה כראוי, וכפי שרבי נתן מאיר עינינו שם )הל' 
דם א-ב'(: “ וכן בכל אדם ובכל זמן, כל אחד ואחד קודם 
שזוכה לאיזה התגלות בתורה או לאיזה עבודה מעבודת 
ה' יתברך, כל אחד כפי מה שהוא, שזהו בחינת קבלת 
התורה, כי כל אחד מישראל אפילו הפחות שבפחותים 
צריך לקבל את התורה בכל דור ודור וכל אחד מישראל 
שמקבל  שמים,  מלכות  עול  עצמו  על  שמקבל  מה  כפי 
על עצמו מעתה לחדש כנשר ימיו שעברו בחושך ורוצה 
מעתה ליכנס בתורה ועבודה באמת, זהו בחינת קבלת 
התורה אצלו, ואי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי החסד 
והכסופין  ההשתוקקות  ידי  על  היינו  פסח,  בחינת 
כסופין  לו  שיהיה  מאד  עצמו  להרגיל  שצריך  דקדושה 
ויתגעגע  וישתוקק  שיכסוף  דקדושה  והשתוקקות 
באמת,  יתברך  לה'  להתקרב  יזכה  מתי  תמיד  מאד 
לצאת ממדרגתו הפחותה והשפלה וליכנס אל הקדושה 
באמת לשוב אליו יתברך, וצריכים להוציא בפה הכסופין 
זוכים  ואז  ַהַּנ"ל.  דקדושה  והגעגועים  וההשתוקקות 
קבלת  לבחינת  זוכים  ואז  לטוב,  התורה  אותיות  לצייר 
התורה כפי ההשתוקקות והכסופין דקדושה שהיה לו, 
היינו שזוכה אחר כך באמת שיתמלא רצונו שיזכה לקבל 

את התורה, דהיינו לקיים את כל דברי התורה באמת".

לא “להחמיץ" את ההזדמנות
ובימי  פסח  בליל  לטעום  באמת  עלינו  מוטל  שכן,  כיון 
להחמיץ  אסור  זו,  קדושה  אהבה  של  מטעמה  הפסח 
לנו  הנשלחת  דלעילא  אתערותא  אותה  את  חלילה 
ממרומים, ואכן מי שמח בקדקדו מקדיש את הלילה הזה 
- בו מאירים באתערותא דלעילא כל האורות העליונים 
של אמונת אהבת ה' אלינו - וכמו כן את כל ימי הפסח 

וביקרת  אלינו  ה'  באהבת  היטב  להתבונן  הקדושים, 
ההלל  את  אנו  אומרים  פעמים  שלוש  אצלו,  ערכנו 
בראשון של פסח, פעמיים בלילה ופעם ביום, בקריאה זו 
בקול גדול אנו מעוררים את אהבת ה' אלינו, וכמו שאמר 
זוכים  גדול,  בקול  הלל  אמירת  ידי  “על  הקדוש  רבינו 
בנוסף  ח'(,  אהבה   - המדות  )ס'  יתברך"  השם  לאהבת 
לכך אנו אומרים הלל הגדול ונשמת, מלבד עצם הסיפור 
הקדוש שכולו מוקדש להודאה ושבח להשי"ת על גודל 
אהבתו אלינו, וכל אכילת המצה ושתיית הארבע כוסות 
שעיקרם לפרסם הנס איך שהוציאנו מתכלית הזוהמא 
בחיפזון מרוב אהבתו אלינו, וכפי שמוהרנ"ת כותב לבנו 
ההלל  ודבקות  שמחת  להרגיש  “ותזכו  ס"ד(  )על"ת 
של  הסדר  קדושת  נעימות  ונשגבות  פסח  של  הקדוש 

פסח נגילה ונשמחה בישועתו".

הכרת  בגלי  הלב  את  לשטוף  אנו  צריכים  אלה  ובכל 
אזנינו  ולהטות  אומרים  שאנו  במה  להתבונן  ה',  אהבת 
ולבנו למשמעות הדברים, להבין שאין אנו שפלי אנוש 
אלא ‘בִני בכוִרי ישראל' עם קרובו ועם בחירו של השי"ת, 
ומכאן להתחדש ולהתחזק שגם כאשר שב ונעלם האור 
ואנו  הטוב,  את  טעמנו  כבר  אנו  אולם  הלזה,  העליון 
מתחילים מעתה מחדש לעורר רצונות וכיסופים לשוב 

ולהתקרב אליו יתברך.

בשעת  רק  לא  השתוקקות,  ימי  הינם  הספירה  ימי 
תנועה,  ובכל  רגע  בכל  הספירה,  ב'ימי'  אלא  הספירה 
בנים  להיות  לשוב  ולהשתוקק  לבקש  לכסוף  לרצות 
הנכון  הכלי  והיא  אוהבם,  אביהם  שולחן  על  הסמוכים 
באופן  התורה  וקבלת  השלמה  ההתקרבות  להצלחת 

הראוי והנכון.

זוהי אם כן 
עבודתנו 
בימי פסח 

וספירה, ומכח 
קדושה זו אנו 

ממשיכים 
עבודה זו 
לכל ימות 

השנה, שנוכל 
להשתוקק 

ולרצות 
באמת בכל 

עת ירידה ועל 
ידי זה לשוב 
ולקבל את 
התורה כראוי
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פרק ז'

לפום צערא אגרא

ישנם הרבה דברים, שחולפים על פנינו בלי שנשים אליהם לב. ישנם הרבה דברים, שחולפים על פנינו בלי שנשים אליהם לב. 
ונכון,  ראוי  אכן  או אחר  זה  עניין  לא מנסה לחשוב, האם  ונכון, איש  ראוי  אכן  או אחר  זה  עניין  לא מנסה לחשוב, האם  איש 
דברים  אלו  ולפעמים  בהם,  להתבונן  לרגע  עוצר  לא  אחד  דברים אף  אלו  ולפעמים  בהם,  להתבונן  לרגע  עוצר  לא  אחד  אף 
חשובים מאד. כאשר מתחת לפני השטח העניין בוער ומסוכן חשובים מאד. כאשר מתחת לפני השטח העניין בוער ומסוכן 

אך מעל פני השטח, הכל נע בדממה, הכל בסדר.אך מעל פני השטח, הכל נע בדממה, הכל בסדר.

במאמר זה, נתייחס ונתבונן באחד מהם, נראה האם אכן המצב במאמר זה, נתייחס ונתבונן באחד מהם, נראה האם אכן המצב 
כה תמים כפי שהוא נראה.כה תמים כפי שהוא נראה.

ואנרגיה  כח  משקיעים  החינוך,  מוסדות  בו  למצב  ואנרגיה התרגלנו  כח  משקיעים  החינוך,  מוסדות  בו  למצב  התרגלנו 
רבים, על מבחנים גמ' ומשניות בע"פ, חלוקות פרסים ותעודות. רבים, על מבחנים גמ' ומשניות בע"פ, חלוקות פרסים ותעודות. 
נכנס לבניין תלמוד תורה, אתה נתקל  נכנס לבניין תלמוד תורה, אתה נתקל בדרך כלל, כאשר אתה  בדרך כלל, כאשר אתה 
את  לכול  המודיעים  הקירות  על  צבעוניות  ומודעות  את בכרוזים  לכול  המודיעים  הקירות  על  צבעוניות  ומודעות  בכרוזים 
וכל  ודפי הגמ' שנבחנו כל תלמידי הת"ת,  וכל סך פרקי המשניות  ודפי הגמ' שנבחנו כל תלמידי הת"ת,  סך פרקי המשניות 
כיתה בנפרד, במטרה לדרבן את התלמידים להיבחן עוד ועוד, כיתה בנפרד, במטרה לדרבן את התלמידים להיבחן עוד ועוד, 

ולהעלות את כמות הדפים והפרקים.ולהעלות את כמות הדפים והפרקים.

ילדים  הרבה  שישנם  יודע  ילדים',  עם  ו'חי  שמסתובב  מי  ילדים אך  הרבה  שישנם  יודע  ילדים',  עם  ו'חי  שמסתובב  מי  אך 
המילות,  פירוש  לדעת  בלי  גמ',  או  משניות  בע"פ  המילות, שנבחנים  פירוש  לדעת  בלי  גמ',  או  משניות  בע"פ  שנבחנים 
הם מדקלמים את המשנה בלי הבנה, וישנם כאלו שאף אינם הם מדקלמים את המשנה בלי הבנה, וישנם כאלו שאף אינם 

מַפְסִקים נכון.מַפְסִקים נכון.

על מה ולמה?
11( לאור  דברים אלו; הבה ונתבונן, מדוע באמת בוחנים בע"פ ( לאור  דברים אלו; הבה ונתבונן, מדוע באמת בוחנים בע"פ 
לזכור בע"פ את התורה.  נכון, צריך  לזכור בע"פ את התורה. את הילדים? בשביל מה?  נכון, צריך  את הילדים? בשביל מה? 
שאין  וברור,  פשוט  הדבר  אך  כך.  על  מזהירה  בעצמה  שאין התורה  וברור,  פשוט  הדבר  אך  כך.  על  מזהירה  בעצמה  התורה 
גם  הוא  והמכוון  שכתובות,  המילים  כמות  את  לזכור  צורך  גם אף  הוא  והמכוון  שכתובות,  המילים  כמות  את  לזכור  צורך  אף 
וודאי שלא, אם לא מבינים  וודאי שלא, אם לא מבינים לא הלשון המדויקת של התוה"ק,  לא הלשון המדויקת של התוה"ק, 

אותה.אותה.

המכוון הפשוט הוא; כדי לזכור את הפשט, הלא הם ‘דיני התורה' המכוון הפשוט הוא; כדי לזכור את הפשט, הלא הם ‘דיני התורה' 
בהבנה בהירה. ואם כן, הרי לא יעלה על הדעת, להשקיע בזכירת בהבנה בהירה. ואם כן, הרי לא יעלה על הדעת, להשקיע בזכירת 
הלימוד בטרם הילדים הבינו את הנלמד. כי כאשר הילד ‘מבין' הלימוד בטרם הילדים הבינו את הנלמד. כי כאשר הילד ‘מבין' 
הרי  בודדת,  משנה  בהבנת  שיש  העצום  הערך  מלבד  הרי משנה,  בודדת,  משנה  בהבנת  שיש  העצום  הערך  מלבד  משנה, 
למשנה,  ממשנה  התקדמות  ובכל  החיים,  לכל  לו  יועיל  למשנה, הדבר  ממשנה  התקדמות  ובכל  החיים,  לכל  לו  יועיל  הדבר 
שהוא  עד  הגמ',  מבנה  את  קולט  הילד  בגמ'.  לשורה  שהוא ומשורה  עד  הגמ',  מבנה  את  קולט  הילד  בגמ'.  לשורה  ומשורה 

יוכל ללמוד ולהבין בעצמו )גם אם לא יהיה לו שוטנשטייןיוכל ללמוד ולהבין בעצמו )גם אם לא יהיה לו שוטנשטיין……((

כאשר ההשקעה בזכרון באה על חשבון ההשקעה בהבנה, הרי כאשר ההשקעה בזכרון באה על חשבון ההשקעה בהבנה, הרי 
יצא שכרו בהפסדו. א"כ, נתבונן שוב בעצמינו, האם באמת אנו יצא שכרו בהפסדו. א"כ, נתבונן שוב בעצמינו, האם באמת אנו 
פנויים בכדי להשקיע בזכירה, או שמא היסוד עדיין אינו מוצק, פנויים בכדי להשקיע בזכירה, או שמא היסוד עדיין אינו מוצק, 

ויש להשקיע ב"עיקר" ורק לאחמ"כ בטפל.ויש להשקיע ב"עיקר" ורק לאחמ"כ בטפל.
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כמות איכות ועמל
ואף  אווירה  יוצרת  לעיל,  המתוארת  המציאות  ואף (  אווירה  יוצרת  לעיל,  המתוארת  המציאות   )22
יותר  כמות  על  שנבחן  שמי  הילדים,  אצל  יותר מציאות  כמות  על  שנבחן  שמי  הילדים,  אצל  מציאות 
גדולה של פרקים ודפים, הוא החשוב יותר, ולא מי גדולה של פרקים ודפים, הוא החשוב יותר, ולא מי 
השיחה  גם  זוהי  הק'.  התורה  את  טוב  יותר  השיחה שמבין  גם  זוהי  הק'.  התורה  את  טוב  יותר  שמבין 
והנושא בין הילדים עצמם, כל אחד שואל את חבירו והנושא בין הילדים עצמם, כל אחד שואל את חבירו 
הם  כמה  להם  משנה  ולא  נבחנת?'  פרקים  ‘כמה  הם –  כמה  להם  משנה  ולא  נבחנת?'  פרקים  ‘כמה   –

הבינו את הפרקים האלה.הבינו את הפרקים האלה.
33( ביצירת מציאות זו, בעצם, אנחנו לא רק מעדיפים ( ביצירת מציאות זו, בעצם, אנחנו לא רק מעדיפים 
את  מבכרים  גם  אנו  האיכות,  מאשר  הכמות  את את  מבכרים  גם  אנו  האיכות,  מאשר  הכמות  את 

הכמות על פני העמל.הכמות על פני העמל.
ואף  בשטח  המציאות  את  שנבין  מאד  חשוב  ואף לכן,  בשטח  המציאות  את  שנבין  מאד  חשוב  לכן, 

חשוב שנסביר זאת לילדינו.חשוב שנסביר זאת לילדינו.
ודירוג  התעודות  הציונים,  הפרסים,  ודירוג בחלוקות  התעודות  הציונים,  הפרסים,  בחלוקות 
דפים,  וכך  כך  שנבחן  ילד  הכמות,  לפי  הם  דפים, הילדים,  וכך  כך  שנבחן  ילד  הכמות,  לפי  הם  הילדים, 
שלא  ילד  אך  הפרסים,  ושאר  “חתן"  תואר  שלא מקבל  ילד  אך  הפרסים,  ושאר  “חתן"  תואר  מקבל 
לקבל  בשביל  הנדרש  הדפים  לסך  להגיע  לקבל הצליח  בשביל  הנדרש  הדפים  לסך  להגיע  הצליח 
תעודה, לא מקבל ואינו כ"כ חשוב. ובוודאי שהוא לא תעודה, לא מקבל ואינו כ"כ חשוב. ובוודאי שהוא לא 
יהיה ה'חתן', למרות שיתכן מאד, שה"חתן" בעצם יהיה ה'חתן', למרות שיתכן מאד, שה"חתן" בעצם 
התברך בכשרונות, ורפרוף מהיר בדפים והעיון בהם התברך בכשרונות, ורפרוף מהיר בדפים והעיון בהם 
מלמעלה, הספיק לו בשביל להצליח במבחן, ועל זה מלמעלה, הספיק לו בשביל להצליח במבחן, ועל זה 
לא  שאמנם  השני  הילד  ולעומתו  פרס.  מקבל  לא הוא  שאמנם  השני  הילד  ולעומתו  פרס.  מקבל  הוא 
הצליח להראות תוצאות מרשימות במיוחד, למרות הצליח להראות תוצאות מרשימות במיוחד, למרות 
שהמעט שהוא כן הצליח בא לו בעמל רב ובמאמצים שהמעט שהוא כן הצליח בא לו בעמל רב ובמאמצים 
גדולים, ההשקעה הייתה קשה יותר והוא לא מקבל גדולים, ההשקעה הייתה קשה יותר והוא לא מקבל 
כלום, לא תעודה לא פרס ולא תואר, מלבד הביזיונות כלום, לא תעודה לא פרס ולא תואר, מלבד הביזיונות 
שלא מושיבים אותו על בימת הכבוד – כאשר חבריו שלא מושיבים אותו על בימת הכבוד – כאשר חבריו 

כן יושבים שם... )מהמציאות בשטחכן יושבים שם... )מהמציאות בשטח……((
כך  הצער  )=לפי  אגרא  צערא  לפום   – אומרים  כך חז"ל  הצער  )=לפי  אגרא  צערא  לפום   – אומרים  חז"ל 
משלמים שכר( כך אנו מוצאים גם בתפילתו של רבי משלמים שכר( כך אנו מוצאים גם בתפילתו של רבי 
ומקבלים  עמלים  אנו  לומר:  תקנו  הקנה,  בן  ומקבלים נחוניא  עמלים  אנו  לומר:  תקנו  הקנה,  בן  נחוניא 

שכר.שכר.
“אתה  קנח(:  הר"ן,  )שיחות  רביז"ל  דברי  את  “אתה נזכור  קנח(:  הר"ן,  )שיחות  רביז"ל  דברי  את  נזכור 
כן  לא  כי  המעלות?  לכל  באים  אחת  שבפעם  כן סבור  לא  כי  המעלות?  לכל  באים  אחת  שבפעם  סבור 
מאד  בעבודתו  ולטרוח  להתייגע  צריכין  רק  מאד הוא  בעבודתו  ולטרוח  להתייגע  צריכין  רק  הוא 
מעלה  לאיזה  שבאים  קודם  האריווען(  מעלה )שקורין  לאיזה  שבאים  קודם  האריווען(  )שקורין 
טובה"... וכן כמה פעמים בעת שסיפר רביז"ל מענין טובה"... וכן כמה פעמים בעת שסיפר רביז"ל מענין 
הפלגת מעלתו וכו' היה רגיל לומר – איך האב אבער הפלגת מעלתו וכו' היה רגיל לומר – איך האב אבער 

זייער גיהארוויט. )אבל מאד התייגעתיזייער גיהארוויט. )אבל מאד התייגעתי……((
עלינו  אך  הם  לכל  וידועים  פשוטים  אלו  עלינו דברים  אך  הם  לכל  וידועים  פשוטים  אלו  דברים 
כי לפי הרגשת  ל'לב'.  כי לפי הרגשת להפנים את הדברים מה'מח'  ל'לב'.  להפנים את הדברים מה'מח' 
הלב, אנו עדיין רוצים להרשים את כולם ב'הצלחות' הלב, אנו עדיין רוצים להרשים את כולם ב'הצלחות' 

של כמויות גדולות.של כמויות גדולות.

הכנסתי בכם הרבה אמת.
היא  מרביה"ק,  מקבלים  שאנו  המתנות  אחת  היא (  מרביה"ק,  מקבלים  שאנו  המתנות  אחת   )44
ה'אמת'. כמו שהתבטא רבינו בעצמו ‘הכנסתי בכם ה'אמת'. כמו שהתבטא רבינו בעצמו ‘הכנסתי בכם 
עלינו  ומוטל  תקלח(  )חי"מ  מדי'  יותר  הרבה  עלינו אמת  ומוטל  תקלח(  )חי"מ  מדי'  יותר  הרבה  אמת 
לחנך את ילדינו גם לאור האמת הזאת. ואילו צורה לחנך את ילדינו גם לאור האמת הזאת. ואילו צורה 
זו של מבחנים ותעודות, סותרת בתכלית את האמת זו של מבחנים ותעודות, סותרת בתכלית את האמת 
מרגיש  בעצמו  הילד  הרי  כה,  עד  האמור  כל  מרגיש מלבד  בעצמו  הילד  הרי  כה,  עד  האמור  כל  מלבד 

זאת, ומתחנך לֶשֶקר.זאת, ומתחנך לֶשֶקר.
כאשר ילד מקבל תעודה המעידה שנבחן על כל פרק כאשר ילד מקבל תעודה המעידה שנבחן על כל פרק 
יודע  והוא  במשניות,  מסכתות  וכך  וכך  בגמ',  יודע פלוני  והוא  במשניות,  מסכתות  וכך  וכך  בגמ',  פלוני 
שבאמת הוא לא נבחן על כל הפרק, רק כמה קטעים שבאמת הוא לא נבחן על כל הפרק, רק כמה קטעים 
הפרק  את  יודע  “באמת"  לא  אף  והוא  הפרק,  הפרק מתוך  את  יודע  “באמת"  לא  אף  והוא  הפרק,  מתוך 

הזה, לא מניה ולא מקצתיה, רק שזה “נקרא" שהוא הזה, לא מניה ולא מקצתיה, רק שזה “נקרא" שהוא 
נבחן על כל הפרק והמסכת, הוא מתרגל לחיות בשקר.נבחן על כל הפרק והמסכת, הוא מתרגל לחיות בשקר.
ה'הצלחות  את  ילדינו  אצל  מדגישים  אנו  כאשר  ה'הצלחות (  את  ילדינו  אצל  מדגישים  אנו  כאשר   )55
מזלזלים  בעצם  ואנחנו  ה'עמל',  את  ולא  מזלזלים וההישגים'  בעצם  ואנחנו  ה'עמל',  את  ולא  וההישגים' 
שלא  מי  העוה"ז  בעניני  )אפילו  העיקר  שהוא  שלא בעמל  מי  העוה"ז  בעניני  )אפילו  העיקר  שהוא  בעמל 
מתרגל לעמול לא יוכל להצליח, כי הוא יפול ויתיאש מתרגל לעמול לא יוכל להצליח, כי הוא יפול ויתיאש 
בחברים  לזלזל  לילדים  גורמים  אנחנו  קושי(  בחברים מכל  לזלזל  לילדים  גורמים  אנחנו  קושי(  מכל 
שהשקיעו יותר אבל השיגו תוצאות פחות מרשימות, שהשקיעו יותר אבל השיגו תוצאות פחות מרשימות, 
והילדים  לכך,  הכשרונות  את  להם  שאין  והילדים בגלל  לכך,  הכשרונות  את  להם  שאין  בגלל 

מתחנכים למידה הרעה הזו, שלא באופן מודע.מתחנכים למידה הרעה הזו, שלא באופן מודע.
66( גם טכנית, כל אחד יודע שישנם ילדים שמתקשים ( גם טכנית, כל אחד יודע שישנם ילדים שמתקשים 
במשנה  מדובר  כאשר  בפרט  בע"פ,  משניות  במשנה לקלוט  מדובר  כאשר  בפרט  בע"פ,  משניות  לקלוט 
מורכבת או ארוכה. אך ראה זה פלא )למען האמת – מורכבת או ארוכה. אך ראה זה פלא )למען האמת – 
לילדים את המשנה,  לא פלא(: כשמסבירים טוב  לילדים את המשנה, זה  לא פלא(: כשמסבירים טוב  זה 
בהסברה טובה, והבנה נהירה, עד שהם מבינים באמת, בהסברה טובה, והבנה נהירה, עד שהם מבינים באמת, 
הם גם זוכרים את המשנה גם אם היא מורכבת. בדוק הם גם זוכרים את המשנה גם אם היא מורכבת. בדוק 
ומנוסה. כמו שילדים זוכרים סיפורים גם ארוכים, בלי ומנוסה. כמו שילדים זוכרים סיפורים גם ארוכים, בלי 
את  הבינו  והם  מענין  הסיפור  כי  הסיפור,  על  את לחזור  הבינו  והם  מענין  הסיפור  כי  הסיפור,  על  לחזור 
“תוכן" הסיפור, והדבר כן גם בלימוד משניות וגמ', - “תוכן" הסיפור, והדבר כן גם בלימוד משניות וגמ', - 
נזקקים לדקלם משפטים  ואינם  נזקקים לדקלם משפטים כאשר התוכן מובן,  ואינם  כאשר התוכן מובן, 

לא מובנים ]כמו מספרי ספר טלפונים[.לא מובנים ]כמו מספרי ספר טלפונים[.

לעובדא ולמעשה
לאור כל האמור:לאור כל האמור:

מחוייבים  אנחנו  לבבך,  אל  והשבות  היום  מחוייבים וידעת  אנחנו  לבבך,  אל  והשבות  היום  וידעת 
להשריש את הידע שלנו בלב, אנו צריכים לשנות את להשריש את הידע שלנו בלב, אנו צריכים לשנות את 
כל התפיסה שלנו, ולהפנים את האמת, שנחיה עם כל התפיסה שלנו, ולהפנים את האמת, שנחיה עם 
ידיעה  והיגיעה.  העמל  הוא  שהעיקר  הזאת,  ידיעה האמת  והיגיעה.  העמל  הוא  שהעיקר  הזאת,  האמת 
הערכים  סולם  את  נבנה  בה,  ונאמין  איתה  נחנך  הערכים זו,  סולם  את  נבנה  בה,  ונאמין  איתה  נחנך  זו, 
אנחנו  כאשר  אותה,  נדקלם  רק  ולא  לפיה,  אנחנו שלנו  כאשר  אותה,  נדקלם  רק  ולא  לפיה,  שלנו 

צריכים לחזק ילד שלא מצליח.צריכים לחזק ילד שלא מצליח.
המציאות  את  ולזכור  לקלוט  עלינו  זאת  המציאות מלבד  את  ולזכור  לקלוט  עלינו  זאת  מלבד 
הוא  חברתי,  מוסד  הוא  חינוך  מוסד  שכל  הוא הכואבת,  חברתי,  מוסד  הוא  חינוך  מוסד  שכל  הכואבת, 
ולכן כל  והישגים  ולכן כל מקום שנתון ללחצים של תחרות  והישגים  מקום שנתון ללחצים של תחרות 
שניתן  בהישגים  הוא,  המוסד  של  והשקעתו  שניתן ענינו  בהישגים  הוא,  המוסד  של  והשקעתו  ענינו 

למדוד אותם, להוכיח אותם, ולהשתבח בהם.למדוד אותם, להוכיח אותם, ולהשתבח בהם.
אך עיקר האדם – העמל, העבודה הפנימית, עבודת אך עיקר האדם – העמל, העבודה הפנימית, עבודת 
ואף  ה',  אהבת  פנימית,  שמיים  יראת  ואף המידות,  ה',  אהבת  פנימית,  שמיים  יראת  המידות, 
שכך,  וכיון  למדידה,  ניתן  אינו   – האישית  שכך, ההבנה  וכיון  למדידה,  ניתן  אינו   – האישית  ההבנה 

המוסד החברתי לא משקיע בהם.המוסד החברתי לא משקיע בהם.
אי לכך, נתאמץ אצל ילדינו, להשקיע, לחזק, לעודד, אי לכך, נתאמץ אצל ילדינו, להשקיע, לחזק, לעודד, 
המאמץ  את  ההשתדלות  ואת  העמל  את  המאמץ ולהדגיש  את  ההשתדלות  ואת  העמל  את  ולהדגיש 
כעיקר  ההישגים  את  להציף  ולא  ההתקדמות,  כעיקר ואת  ההישגים  את  להציף  ולא  ההתקדמות,  ואת 
וכערך בפני עצמו, העמל וההתגברות על קשיים, הם וכערך בפני עצמו, העמל וההתגברות על קשיים, הם 
יהיו ההישגים, ונתייחס להישגים ולתוצאות בשטח יהיו ההישגים, ונתייחס להישגים ולתוצאות בשטח 

אך ורק כשכר על העמל וכפרי ההשתדלות.אך ורק כשכר על העמל וכפרי ההשתדלות.
לשם דוגמא: כאשר ילדנו הצליח בבחינה החודשית, לשם דוגמא: כאשר ילדנו הצליח בבחינה החודשית, 
ובא להראות לנו את המבחן בשמחה, כמובן שנשמח ובא להראות לנו את המבחן בשמחה, כמובן שנשמח 
האם  אותו  ונשאל  אצלו  נברר  אז  אך  ביחד,  האם איתו  אותו  ונשאל  אצלו  נברר  אז  אך  ביחד,  איתו 
בגין  לכך  זקוק  היה  שלא  או  למבחן,  כראוי  בגין התכונן  לכך  זקוק  היה  שלא  או  למבחן,  כראוי  התכונן 
כשרונותיו. ואז נבהיר לו, שהעיקר הוא העמל, ואפילו כשרונותיו. ואז נבהיר לו, שהעיקר הוא העמל, ואפילו 
התכונן  הוא  אבל  במבחן,  מצליח  היה  לא  הוא  התכונן אם  הוא  אבל  במבחן,  מצליח  היה  לא  הוא  אם 
כראוי, למד בשקידה, והשקיע, ג"כ היינו שמחים, כי כראוי, למד בשקידה, והשקיע, ג"כ היינו שמחים, כי 
זהו העיקר )וכל ענין המבחן הוא רק בשביל להתגבר זהו העיקר )וכל ענין המבחן הוא רק בשביל להתגבר 

על הכבידות והעצלות, ולעמול(.על הכבידות והעצלות, ולעמול(.
בהצלחה!בהצלחה!

פרקי הדרכה יסודיים בדרכי חינוך הבנים על פי דעת רביה"ק
הרה"ח ר' נחמיה חשין שליט"א מכון במסיל"ה

והודעתם לבניך

דברים אלו 
פשוטים 

וידועים לכל 
הם אך עלינו 
להפנים את 

הדברים 
מה'מח' 
ל'לב'. כי 

לפי הרגשת 
הלב, אנו 

עדיין רוצים 
להרשים 
את כולם 

ב'הצלחות' 
של כמויות 

גדולות

7 פסח תשפ"ב



זכוכית מגדלת
נקודה של חיפוש באוצרות ההתחזקות של הרופא הנאמן

למה זה לא עובד?

אזמרה, אזמרה וזה לא מזדמר...
רבים   - כאוב  בנושא  הפעם  ניגע  קוראים,  רבים לבקשת   - כאוב  בנושא  הפעם  ניגע  קוראים,  לבקשת 
וגם טובים חפצים ונכספים בכל לב לקיים את עצת וגם טובים חפצים ונכספים בכל לב לקיים את עצת 
רבינו הק' ולחלץ את נפשם ממלתעות המרה שחורה רבינו הק' ולחלץ את נפשם ממלתעות המרה שחורה 
ע"י עצת העצות. העצה, אשר רבינו הק' הזהיר לילך ע"י עצת העצות. העצה, אשר רבינו הק' הזהיר לילך 
עימה תמיד, הלא היא עצת “אזמרה". ולצערם כי רב, עימה תמיד, הלא היא עצת “אזמרה". ולצערם כי רב, 
אין הדבר עולה בידם. במלים פשוטות – כאשר קורה אין הדבר עולה בידם. במלים פשוטות – כאשר קורה 
הם  שחורה,  ומרה  בעצבות  הבע"ד  עליהם  הם ומתגבר  שחורה,  ומרה  בעצבות  הבע"ד  עליהם  ומתגבר 
הטובות,  בנקודותיהם  רבינו,  כעצת  עצמם,  הטובות, מזכירים  בנקודותיהם  רבינו,  כעצת  עצמם,  מזכירים 
אין  הצער,  למרבה  אך  וכיו"ב  תפילין  שהניחו  אין כגון  הצער,  למרבה  אך  וכיו"ב  תפילין  שהניחו  כגון 
הדבר משפיע כהוא זה על מצב רוחם לטובה, אדרבא, הדבר משפיע כהוא זה על מצב רוחם לטובה, אדרבא, 
הללו  הטובות  הנקודות  זיכרון  שלעתים  טוענים,  הללו יש  הטובות  הנקודות  זיכרון  שלעתים  טוענים,  יש 
ידה  ידה אפילו מחריף את עצבותם, בראותם שאין לאל  אפילו מחריף את עצבותם, בראותם שאין לאל 

של העצה הזו לשמח אותם וכו'של העצה הזו לשמח אותם וכו'

כמדומני, שרבים מן הקוראים מזדהים עם הדברים. כמדומני, שרבים מן הקוראים מזדהים עם הדברים. 
אכן, נדיר לפגוש במחוזותינו אנשים שהכרת פניהם אכן, נדיר לפגוש במחוזותינו אנשים שהכרת פניהם 

ענתה בהם: “אזמרה לאלוקי בעודי".ענתה בהם: “אזמרה לאלוקי בעודי".

פשיטות או טיפשות
הפושה  רע  בחולי  נעוצה  לענ"ד,  הדבר,  הפושה סיבת  רע  בחולי  נעוצה  לענ"ד,  הדבר,  סיבת 
הגדול  באילן  נתלים  רבים  שטחיות.   – ושמו  הגדול במחננו  באילן  נתלים  רבים  שטחיות.   – ושמו  במחננו 
משמעותו  את  בטעות  ומפרשים  “פשיטות"  משמעותו ששמו  את  בטעות  ומפרשים  “פשיטות"  ששמו 
פשיטות  כי  בחושבם  עמקות,  נטולת  פשיטות כשטחיות  כי  בחושבם  עמקות,  נטולת  כשטחיות 
פירושה הבנת הדברים וקיומם, כפי המושכל הראשון פירושה הבנת הדברים וקיומם, כפי המושכל הראשון 
צדיקים,  של  ראשון  מושכל  ובכן,  במחשבה.  צדיקים, העולה  של  ראשון  מושכל  ובכן,  במחשבה.  העולה 
והטוב בעיני  וטהור, אכן מכוון עם הישר  זך  והטוב בעיני שמוחם  וטהור, אכן מכוון עם הישר  זך  שמוחם 
כי  וידוע,  גלוי  האחרון,  בדור  כמונו,  אנשים  אבל  כי ה',  וידוע,  גלוי  האחרון,  בדור  כמונו,  אנשים  אבל  ה', 
ביותר,  הגדול  האויב  הוא  שלהם,  הראשון  ביותר, המושכל  הגדול  האויב  הוא  שלהם,  הראשון  המושכל 
בבחינת “ויצא הראשון אדמוני". כי הפירוש הראשון בבחינת “ויצא הראשון אדמוני". כי הפירוש הראשון 
של  המשובש  קולו  עפ"ר  הוא,  בדעתנו,  של העולה  המשובש  קולו  עפ"ר  הוא,  בדעתנו,  העולה 
המדמה הבלתי מבורר. ואם נשמע לו ונקבלו כאמת, המדמה הבלתי מבורר. ואם נשמע לו ונקבלו כאמת, 
לגעת  מבלי  רדודים.  במים  מדשדשים  עצמנו  לגעת נמצא  מבלי  רדודים.  במים  מדשדשים  עצמנו  נמצא 
מידת  את  שיבח  הק'  רבינו  הק'.  רבינו  דברי  מידת בעומק  את  שיבח  הק'  רבינו  הק'.  רבינו  דברי  בעומק 
מוהרנ"ת  האיר  כבר  אבל  שיעור,  לאין  מוהרנ"ת הפשיטות  האיר  כבר  אבל  שיעור,  לאין  הפשיטות 
ַלֲאִמּתֹו  ָּבֱאֶמת  “ִּכי  הלכות,  ליקוטי  בהקדמת  ַלֲאִמּתֹו עינינו,  ָּבֱאֶמת  “ִּכי  הלכות,  ליקוטי  בהקדמת  עינינו, 
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ִדְּבֵרי  ֶשׁל  ּוְפִשׁיטּות  ִלְבָרָכה, ַהְתִּמימּות  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ִדְּבֵרי  ֶשׁל  ּוְפִשׁיטּות  ַהְתִּמימּות 

ָעֹמק ָעֹמק ְמֹאד, ָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו". ָעֹמק ָעֹמק ְמֹאד, ָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו". 

שאותיותיהן  מלים  שתי  הינן  וטיפשו"ת  שאותיותיהן פשיטו"ת  מלים  שתי  הינן  וטיפשו"ת  פשיטו"ת 
זהות, משל היו תאומות. ואולי רמז יש בדבר לעובדת זהות, משל היו תאומות. ואולי רמז יש בדבר לעובדת 
שע"פ  אף,  על  ותמורה  לחילוף  מאוד  מועדות  שע"פ היותן  אף,  על  ותמורה  לחילוף  מאוד  מועדות  היותן 

האמת, הן רחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב. האמת, הן רחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב. 

תורה  אל  ורעדה,  בחיל  ניגש,  הבה  זו  הקדמה  תורה אחר  אל  ורעדה,  בחיל  ניגש,  הבה  זו  הקדמה  אחר 
המושכל  מקליפת  מעט  מעליה  לקלף  וננסה  המושכל רפ"ב  מקליפת  מעט  מעליה  לקלף  וננסה  רפ"ב 

הראשון השטחי שלנו.הראשון השטחי שלנו.

לאחוז את שני ראשי החוטראלאחוז את שני ראשי החוטרא

 - ברסלב  של  הדגל"  “ספינת  כידוע  הינה,  - “אזמרה"  ברסלב  של  הדגל"  “ספינת  כידוע  הינה,  “אזמרה" 
רבים,  ענפים  מתפצלים  ממנה  אשר  שורשית,  רבים, עצה  ענפים  מתפצלים  ממנה  אשר  שורשית,  עצה 
מעיינים ונחלים יוצאים בבקעה ובהר. אפשר בהחלט מעיינים ונחלים יוצאים בבקעה ובהר. אפשר בהחלט 

להמליץ עליה – “אם כל העצות".להמליץ עליה – “אם כל העצות".

כיוון שכך, מובן שיש דרכים רבות להסבירה. כל אחד כיוון שכך, מובן שיש דרכים רבות להסבירה. כל אחד 
ואחד צריך למצוא את דרכו בה ולהתאימה ל"נקודה ואחד צריך למצוא את דרכו בה ולהתאימה ל"נקודה 
השייכת ללבו בעת ההיא". לא באנו אלא להציע אחת השייכת ללבו בעת ההיא". לא באנו אלא להציע אחת 

מהדרכים. מהדרכים. 

מוהרנ"ת ז"ל, בצדקותו כי רבה, כתבה וביארה היישר מוהרנ"ת ז"ל, בצדקותו כי רבה, כתבה וביארה היישר 
מהנקודה שבליבו, ומהשגתו הנישאה, והיא תשמש מהנקודה שבליבו, ומהשגתו הנישאה, והיא תשמש 

לנו כאבן דרך וכיוון. לנו כאבן דרך וכיוון. 

ב"עלים  הרבים  מהמקומות  באחד  איפא  ב"עלים נבחר,  הרבים  מהמקומות  באחד  איפא  נבחר, 
הזו:  העצה  את  מוהרנ"ת  מבאר  בהם  הזו: לתרופה",  העצה  את  מוהרנ"ת  מבאר  בהם  לתרופה", 
“ְכָבר ְמֹבָאר ֶאְצֵלנּו ַכָּמּה ֵעצֹות ֵאיְך ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו “ְכָבר ְמֹבָאר ֶאְצֵלנּו ַכָּמּה ֵעצֹות ֵאיְך ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו 
ּוְלַשֵׂמַּח ֶאת ַעְצמֹו, ּוִבְפָרט ַעל ְיֵדי ַהֶדֶּרְך ַהִנְּפָלא ְוַהּנֹוָרא ּוְלַשֵׂמַּח ֶאת ַעְצמֹו, ּוִבְפָרט ַעל ְיֵדי ַהֶדֶּרְך ַהִנְּפָלא ְוַהּנֹוָרא 
ֲאַזְמָּרה ֵלאֹלַקי  ָפּסּוק  ַעל  ֶשִׁגָּלּה אֹור ָהאֹורֹות  ֲאַזְמָּרה ֵלאֹלַקי ְוַהִנְּשָׂגּב  ָפּסּוק  ַעל  ֶשִׁגָּלּה אֹור ָהאֹורֹות  ְוַהִנְּשָׂגּב 
ֹלא  ּוִמֶמָּנּה  ָבּּה,  ּוְבֵלּה  ְוִסיב  ָבּּה  ַוֲהֹפְך  ַבּּה  ֲהֹפְך  ֹלא ְבּעֹוִדי,  ּוִמֶמָּנּה  ָבּּה,  ּוְבֵלּה  ְוִסיב  ָבּּה  ַוֲהֹפְך  ַבּּה  ֲהֹפְך  ְבּעֹוִדי, 
ִיְהֶיה  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ִמֶמּּנּו.  ִמָדּה טֹוָבה  ְלָך  ֶשֵׁאין  ִיְהֶיה ָתּזּוַע,  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ִמֶמּּנּו.  ִמָדּה טֹוָבה  ְלָך  ֶשֵׁאין  ָתּזּוַע, 
יֹום  ְבָּכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ְכָּחָדׁש,  ְבֵּעיֶניָך  ַהֶזּה  יֹום ַהֶדֶּרְך  ְבָּכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ְכָּחָדׁש,  ְבֵּעיֶניָך  ַהֶזּה  ַהֶדֶּרְך 
ְכִּאּלּו הּוא ָרחֹוק ְבַּתְכִלית ָהִרחּוק ֵמַהֵשּׁם ִיְתָבַּרְך, ּוָבֶזה ְכִּאּלּו הּוא ָרחֹוק ְבַּתְכִלית ָהִרחּוק ֵמַהֵשּׁם ִיְתָבַּרְך, ּוָבֶזה 
ִרחּוקֹו  ֶשְׁבֹּעֶצם  ַעְצמֹו  ֶאת  ִויַשַׂמּח  ְיַחֶיּה  ַדְּיָקא  ִרחּוקֹו ְבַּעְצמֹו  ֶשְׁבֹּעֶצם  ַעְצמֹו  ֶאת  ִויַשַׂמּח  ְיַחֶיּה  ַדְּיָקא  ְבַּעְצמֹו 
ָכֶּזה, ַאף ַעל ִפּי ֵכן ֲעַדִין ֵיׁש ִבּי ְמַעט ֶשֵׁאיִני ָרָשׁע, ַאף ַגּם ָכֶּזה, ַאף ַעל ִפּי ֵכן ֲעַדִין ֵיׁש ִבּי ְמַעט ֶשֵׁאיִני ָרָשׁע, ַאף ַגּם 
ֵיׁש ִבּי ַכָּמּה ְוַכָמּה ְנֻקּדֹות טֹובֹות ִמַכָּמּה ִמְצוֹות נֹוָראֹות ֵיׁש ִבּי ַכָּמּה ְוַכָמּה ְנֻקּדֹות טֹובֹות ִמַכָּמּה ִמְצוֹות נֹוָראֹות 
ֶחְלֵקנּו."  ּטֹוב  ַמה  ַאְשֵׁרינּו  יֹום.  ְבָּכל  ְמַקְיִּמין  ֶחְלֵקנּו." ֶשָׁאנּו  ּטֹוב  ַמה  ַאְשֵׁרינּו  יֹום.  ְבָּכל  ְמַקְיִּמין  ֶשָׁאנּו 

)על"ת כ"ח()על"ת כ"ח(

שני   – ראשים  שני  ולו  מקל  בידינו  מניח  שני מוהרנ"ת   – ראשים  שני  ולו  מקל  בידינו  מניח  מוהרנ"ת 
הלכי מחשבה, המשלימים זה את זה, ואשר ביציקתם הלכי מחשבה, המשלימים זה את זה, ואשר ביציקתם 
קסמים  תערובת  יוצרים  המוחין,  כלי  תוך  אל  קסמים יחדיו,  תערובת  יוצרים  המוחין,  כלי  תוך  אל  יחדיו, 

חדשה הנקראת - שמחה.חדשה הנקראת - שמחה.

הראש האחד אומר - כי כאשר רגש של עצבות תוקף הראש האחד אומר - כי כאשר רגש של עצבות תוקף 
את ליבנו ר"ל, עלינו, בראש ובראשונה, להתבונן מה את ליבנו ר"ל, עלינו, בראש ובראשונה, להתבונן מה 
מקורו - מה היא המחשבה העומדת בשורשו וגורמת מקורו - מה היא המחשבה העומדת בשורשו וגורמת 
להתנגד   – שלנו  הטבעי  לדחף  בניגוד   - ואז  להתנגד אותו.   – שלנו  הטבעי  לדחף  בניגוד   - ואז  אותו. 
עמה.  ולהסכים  מהרגלנו  ההיפך  את  לעשות  עמה. לה,  ולהסכים  מהרגלנו  ההיפך  את  לעשות  לה, 
בעצמו  שמוהרנ"ת  המחשבות  את  כדוגמא  בעצמו ניקח,  שמוהרנ"ת  המחשבות  את  כדוגמא  ניקח, 
ְבַּתְכִלית  ָרחֹוק  הוא  “כאילו   - הנ"ל  במכתב  ְבַּתְכִלית מזכיר  ָרחֹוק  הוא  “כאילו   - הנ"ל  במכתב  מזכיר 
רק  הינה  זו  שמחשבה  מובן  ִיְתָבַּרְך".  ֵמַהֵשּׁם  רק ָהִרחּוק  הינה  זו  שמחשבה  מובן  ִיְתָבַּרְך".  ֵמַהֵשּׁם  ָהִרחּוק 
הכותרת לרשימת ההוכחות והראיות שעתיד הבע"ד הכותרת לרשימת ההוכחות והראיות שעתיד הבע"ד 
להניח לפני מוחנו, אם לא נזדרז לבלום אותו, רשימה להניח לפני מוחנו, אם לא נזדרז לבלום אותו, רשימה 
מחשבות  וכו'.  וחטאינו  כישלונותינו  כל  את  מחשבות הכוללת  וכו'.  וחטאינו  כישלונותינו  כל  את  הכוללת 
כאמור,  והוא,  האדם  לב  על  לעתים  עולות  כאמור, כאלו  והוא,  האדם  לב  על  לעתים  עולות  כאלו 
להסכים  יכול  אינו  וספונטנית,  טבעית  להסכים בתגובה  יכול  אינו  וספונטנית,  טבעית  בתגובה 
על  וכועס  מתמרמר  בליבו,  מציירות  שהן  על למציאות  וכועס  מתמרמר  בליבו,  מציירות  שהן  למציאות 

עצמו = נופל לעצבות. עצמו = נופל לעצבות. 

עינינו  את  מוהרנ"ת  פוקח   - זו  נפוצה  טעות  עינינו לנוכח  את  מוהרנ"ת  פוקח   - זו  נפוצה  טעות  לנוכח 
ואומר - לא זו הדרך ישכון אור. אדרבא, הדרך הנכונה ואומר - לא זו הדרך ישכון אור. אדרבא, הדרך הנכונה 

"אזמרה” 
הינה, כידוע 
“ספינת 
הדגל" של 
ברסלב 
- עצה 
שורשית, 
אשר ממנה 
מתפצלים 
ענפים רבים, 
מעיינים 
ונחלים 
יוצאים 
בבקעה 
ובהר. אפשר 
בהחלט 
להמליץ 
עליה - "אם 
כל העצות"

פסח תשפ"ב8



היא, להסכים, עם דברי היצר ולהשלים עמם - “אכן היא, להסכים, עם דברי היצר ולהשלים עמם - “אכן 
כן, אני הגרוע בעולם הרחוק בתכלית מה'. זו האמת. כן, אני הגרוע בעולם הרחוק בתכלית מה'. זו האמת. 
זה אני ואלו מצבי ומקומי." ואז, בזריזות וקלילות זה אני ואלו מצבי ומקומי." ואז, בזריזות וקלילות 
כנשר, לזנק ולאחוז בראשו השני של החוטרא הנ"ל כנשר, לזנק ולאחוז בראשו השני של החוטרא הנ"ל 
ולהזכיר לעצמו את נקודותיו הטובות כי - “ַאף ַעל ולהזכיר לעצמו את נקודותיו הטובות כי - “ַאף ַעל 
ִבּי  ֵיׁש  ַגּם  ַאף  ָרָשׁע,  ֶשֵׁאיִני  ְמַעט  ִבּי  ֵיׁש  ֲעַדִין  ֵכן  ִבּי ִפּי  ֵיׁש  ַגּם  ַאף  ָרָשׁע,  ֶשֵׁאיִני  ְמַעט  ִבּי  ֵיׁש  ֲעַדִין  ֵכן  ִפּי 
נֹוָראֹות  ִמְצוֹות  ִמַכָּמּה  טֹובֹות  ְנֻקּדֹות  ְוַכָמּה  נֹוָראֹות ַכָּמּה  ִמְצוֹות  ִמַכָּמּה  טֹובֹות  ְנֻקּדֹות  ְוַכָמּה  ַכָּמּה 
טובה  ובמידה  כאן,  גם  יֹום."  ְבָּכל  ְמַקְיִּמין  טובה ֶשָׁאנּו  ובמידה  כאן,  גם  יֹום."  ְבָּכל  ְמַקְיִּמין  ֶשָׁאנּו 
המרובה, אין זו אלא כותרת שתחתיה משתלשלת המרובה, אין זו אלא כותרת שתחתיה משתלשלת 

רשימה של מצוות רבות ונקודות טובות.רשימה של מצוות רבות ונקודות טובות.

כאמור  נוצרת  נפגשים,  הללו  הקצוות  כאמור כששני  נוצרת  נפגשים,  הללו  הקצוות  כששני 
בריאה חדשה ששמה שמחה. בריאה חדשה ששמה שמחה. 

 - המלך  מאת  מתת  שקיבלו   - ועני  לעשיר  - משל  המלך  מאת  מתת  שקיבלו   - ועני  לעשיר  משל 
מהשניים  מי   – ותקילין  טבין  שקלים  אלף  מהשניים מאה  מי   – ותקילין  טבין  שקלים  אלף  מאה 
ישמח יותר - הוי אומר - העני ישמח יותר. במלים ישמח יותר - הוי אומר - העני ישמח יותר. במלים 
כך  לעני,  עצמו  מחשיב  שהאדם  ככל   - כך אחרות  לעני,  עצמו  מחשיב  שהאדם  ככל   - אחרות 
ישמח יותר במתנות הטובות שנתן לו השי"ת, הלא ישמח יותר במתנות הטובות שנתן לו השי"ת, הלא 

הן הנקודות הטובות שלו והמצוות שזכה לקיים. הן הנקודות הטובות שלו והמצוות שזכה לקיים. 

אמנם , יש לשים לב - כדי שזיכרון המצוות ישמח אמנם , יש לשים לב - כדי שזיכרון המצוות ישמח 
מאוד  חזקה  אמונתנו  שתהיה  צריך  ליבנו,  מאוד את  חזקה  אמונתנו  שתהיה  צריך  ליבנו,  את 
בערך העצום של כל מצווה, יקרתה וחביבותה אצל בערך העצום של כל מצווה, יקרתה וחביבותה אצל 
ודורש  מאליו  הבא  דבר  אינו  כמובן  וזה,  ודורש השי"ת.  מאליו  הבא  דבר  אינו  כמובן  וזה,  השי"ת. 

עבודה.עבודה.

בכנות – למה אנחנו עצובים?
תיארנו, עד כה, כיצד עובדת עצת “אזמרה" להפליא תיארנו, עד כה, כיצד עובדת עצת “אזמרה" להפליא 
אצל מוהרנ"ת הק'. ומה באשר לנו? עלינו להתאים אצל מוהרנ"ת הק'. ומה באשר לנו? עלינו להתאים 
כאמור  כך,  לשם  ולמקומנו.  אלינו  כנ"ל  כאמור את העצה  כך,  לשם  ולמקומנו.  אלינו  כנ"ל  את העצה 
עלינו לשאול את עצמנו שאלות כיוון ולענות עליהן עלינו לשאול את עצמנו שאלות כיוון ולענות עליהן 

באומץ ובכנות - באומץ ובכנות - 

שאלה ראשונה: מה הדבר שגרם לי את העצבות? – שאלה ראשונה: מה הדבר שגרם לי את העצבות? – 
מוהרנ"ת, כנ"ל, התעצב לשבריר שניה, מהמחשבה מוהרנ"ת, כנ"ל, התעצב לשבריר שניה, מהמחשבה 
כי הוא החוטא הרחוק בתכלית מה'. ומה המחשבה כי הוא החוטא הרחוק בתכלית מה'. ומה המחשבה 
שהביאה אותי אל זרועות העצבות? האם ריחוקי שהביאה אותי אל זרועות העצבות? האם ריחוקי 
או,  בי?  הטיח  שמישהו  עלבון  אולי  או  או, מהשי"ת?  בי?  הטיח  שמישהו  עלבון  אולי  או  מהשי"ת? 
ברור  ממני?  יותר  מצליחים  שחבריי  בגלל  ברור שמא  ממני?  יותר  מצליחים  שחבריי  בגלל  שמא 
 - הללו  הסיבות  אחת  הוא  העצבות  מקור  - שאם  הללו  הסיבות  אחת  הוא  העצבות  מקור  שאם 
אזי, המחשבה על הנחת התפלין היום, לא תנחם אזי, המחשבה על הנחת התפלין היום, לא תנחם 
בהצלחת  הקנאה  אם  לזה?  זה  עניין  מה  כי  בהצלחת אותי.  הקנאה  אם  לזה?  זה  עניין  מה  כי  אותי. 
מקופח  הנך  “מדוע   – קושיא  בפני  מציבה  מקופח חבריי,  הנך  “מדוע   – קושיא  בפני  מציבה  חבריי, 
ביחס לחברך?" - איזה תירוץ לקושיא ישנו בהנחת ביחס לחברך?" - איזה תירוץ לקושיא ישנו בהנחת 

זו להעצים את  זו להעצים את התפלין שלי? אדרבא, יש בידיעה  התפלין שלי? אדרבא, יש בידיעה 
בתורה  מרבה  “חברי   – לאמור  והצער  בתורה הקושיה  מרבה  “חברי   – לאמור  והצער  הקושיה 

ומצוות ואני “רק הנחתי תפלין".ומצוות ואני “רק הנחתי תפלין".

בדבר  תשובות  שתי   – שכזה?  למצב  העצה  בדבר מה  תשובות  שתי   – שכזה?  למצב  העצה  מה 
כך,  מחשבותיי  את  ולנווט  לתמרן   - הראשונה  כך, –  מחשבותיי  את  ולנווט  לתמרן   - הראשונה   –
לסיבת  וכדו'  מקנאה  תשתנה  עצבותי  לסיבת שסיבת  וכדו'  מקנאה  תשתנה  עצבותי  שסיבת 
רחוקי מה' )גם עצוב צריך לדעת איך וממה להיות(. רחוקי מה' )גם עצוב צריך לדעת איך וממה להיות(. 
והשניה - להתאים, קודם כל, את התירוץ לקושיה והשניה - להתאים, קודם כל, את התירוץ לקושיה 
כלומר לחזק עצמי בדברי התם - “זה מעשה שלי כלומר לחזק עצמי בדברי התם - “זה מעשה שלי 
ורק  מלבי  הקנאה  שתוסר  עד  שלו",  מעשה  ורק וזה  מלבי  הקנאה  שתוסר  עד  שלו",  מעשה  וזה 

אח"כ לפנות אל עצת “אזמרה".אח"כ לפנות אל עצת “אזמרה".

את אותו הדבר יש לעשות גם עם הראש השני של את אותו הדבר יש לעשות גם עם הראש השני של 
אמורים  אנו  שבהן  המחשבות,  עם  כלומר  אמורים המקל,  אנו  שבהן  המחשבות,  עם  כלומר  המקל, 
לשמח את נפשנו, אחר ההכרה בעניותנו. גם כאן, לשמח את נפשנו, אחר ההכרה בעניותנו. גם כאן, 
עלינו לשאול את עצמנו: “כאשר אני שמח כתוצאה עלינו לשאול את עצמנו: “כאשר אני שמח כתוצאה 
האם  שמחתי?  נובעת  מהיכן  שעשיתי,  האם ממצווה  שמחתי?  נובעת  מהיכן  שעשיתי,  ממצווה 
יקרה  חינם  מתנת  הינה  מצווה  כל  כי  יקרה מהידיעה  חינם  מתנת  הינה  מצווה  כל  כי  מהידיעה 
מפז ומפנינים שכל חפצים לא ישוו בה? או שמא מפז ומפנינים שכל חפצים לא ישוו בה? או שמא 
בכישרוני?  והצלחתי?  בניצחוני  היא  בכישרוני? שמחתי  והצלחתי?  בניצחוני  היא  שמחתי 

במעלתי על חבריי?"במעלתי על חבריי?"

הסיבות  תוצאת  הינה  שמחתי  שאם  הסיבות מובן  תוצאת  הינה  שמחתי  שאם  מובן 
תשמח  לא  “פשוטה"  תפלין  הנחת   - תשמח האחרונות  לא  “פשוטה"  תפלין  הנחת   - האחרונות 
אותי כי, מנקודת מבטי, היא בסך הכול עשיה קלה אותי כי, מנקודת מבטי, היא בסך הכול עשיה קלה 
שאין בה ביטוי לכישרונותיי, אין בה יגיעה וכל נער שאין בה ביטוי לכישרונותיי, אין בה יגיעה וכל נער 
מקיימה יום יום. רק הישגים מרשימים אחרי יגיעה מקיימה יום יום. רק הישגים מרשימים אחרי יגיעה 
ומאמצים כגון ליל משמר, ישמחו אותי )ליקומ"ת ומאמצים כגון ליל משמר, ישמחו אותי )ליקומ"ת 

פ"ו(.פ"ו(.

את  במחשבתי  לחזק   - היעוצה  העצה  כאן  את גם  במחשבתי  לחזק   - היעוצה  העצה  כאן  גם 
טובה  ונקודה  נקודה  כל  של  ביקרתה  טובה האמונה  ונקודה  נקודה  כל  של  ביקרתה  האמונה 
זוכה לעשות, שעבורה לבד שווה כל ביאתי  זוכה לעשות, שעבורה לבד שווה כל ביאתי שאני  שאני 
לעולם. להזכיר עצמי בשכרה העצום לעת"ל ובנחת לעולם. להזכיר עצמי בשכרה העצום לעת"ל ובנחת 
העצומה שאני עושה לבורא ית' ע"י כל מצווה שאני העצומה שאני עושה לבורא ית' ע"י כל מצווה שאני 

מקיים בשמחה. מקיים בשמחה. 

תשובה  במתן  עצמי  את  לשמח  לחילופין  תשובה או,  במתן  עצמי  את  לשמח  לחילופין  או, 
המתאימה לסיבת העצב וכנ"ל.ע"כ.המתאימה לסיבת העצב וכנ"ל.ע"כ.

לפתע  נראית,  “אזמרה",  של  החביבה  העצה  לפתע ואם  נראית,  “אזמרה",  של  החביבה  העצה  ואם 
עמוקה וקשה מידי - זכור תזכור את הנאמר לעיל עמוקה וקשה מידי - זכור תזכור את הנאמר לעיל 
ים.  מיני  עמוקים  והנורא  הקדוש  רבינו  דברי  כי  ים. -  מיני  עמוקים  והנורא  הקדוש  רבינו  דברי  כי   -
“מים  נאמר  עליהן  ועיון.  יגיעה  דורשות  “מים ועצותיו  נאמר  עליהן  ועיון.  יגיעה  דורשות  ועצותיו 
 - דייקא   - ואיש תבונות"  - עמוקים עצה בלב איש  - דייקא  ואיש תבונות"  עמוקים עצה בלב איש 

“ידלנה".  “ידלנה".  

כדי שזיכרון 
המצוות 

ישמח את 
ליבנו, צריך 

שתהיה 
אמונתנו 

חזקה מאוד 
בערך העצום 
של כל מצווה, 

יקרתה 
וחביבותה 
אצל השי”ת

9 פסח תשפ"ב



התעוררות הלב לקדושת ציונו של רועה הדורות

תסכול שאין גדול ממנו

רבינו הק' הביע פעם את תמיהתו לפני אנ"ש וכה אמר: “ִאּלּו ָהִיינּו רֹוִאין 
אֹוָצר ָהִיינּו ָרִצים ְּבַוַּדאי ֵאָליו ְוָהִיינּו חֹוְפִרים ּוְמַלְכְלִכים ַעְצֵמנּו ְּבֶרֶפׁש ָוִטיט 
ּוַמּדּוַע ֹלא  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ֶׁשל  ֲאִני אֹוָצר  ַוֲהֹלא  ּוְלָמְצאֹו.  ַאֲחָריו  ַלְחּתֹר  ִּבְׁשִביל 
יראת  של  אוצר  רצ"ה(.  מוהר"ן  ְלַקְּבלו?")חיי  ַאֲחַרי  ְוָרִצים  ְלהּוִטים  ִיְהיּו 
שמיים, הינו שם כולל לכל הטוב שרבינו הק', ברחמנותו וטובו, משתוקק 
להעניק לנו. האוצר הזה שלא נגעה בו שום שבירה, הזך והטהור שלא טעם 
טעמו של חטא מימיו, יש בכוחו לתקן את העולם כולו ולהביא מזור לכל 
הגרוע  אפילו  הוא,  באשר  יהודי  כל  ולרומם  לרפא  לחבוש,  הדור.  מחלות 
שבגרועים, לרום המעלות עד בחינת “כמוני ממש". לא תהיה מדרגה בעולם 

שלא יביאנו אליה.
הולך  העולם   - מהדעת  לצאת  אפשר  הלא  התסכול,  כן,  אם  רב,  מה 
ומדרדר דוהר אל התהום במהירות הולכת וגוברת. נשמות ישראל, אשר כל 
חטא, עבורן הינו יסורים נוראים, יותר מכל יסורי עוה"ז )ליקומ"ת ז(, נאנקות 
תחת עול הכפירה והטומאה המתפשטות בעולם, וכאן, ממש למולן, בהישג 
יד, מונחת התרופה שהקדים הקב"ה לצרתם. ולמרבה הכאב והתסכול, אין 

לאל ידם להושיט יד ולהביא אליהם את הקץ לצרותיהם.

העצה לעצה
“מניעות המוח" - קורא לזה רבינו הק' -  המוח הקטן מתקשה להאמין 
שהמציאות הזו אפשרית. “הלא עולם כמנהגו נוהג," כך מלהג המדמה, ואין 
הן  שאלה  ומאחר  וכו'.  כפשוטן  הנ"ל  רבינו  דברי  את  לליבו  שלוקח  איש 
מחשבותיו, אינו מוצא כוח בנפשו להשקיע את המאמץ לחפש את האוצר 

הזה ללא הסחת דעת לרגע  כפי שהיה ראוי - בפיו ובליבו לעשותו.
צריך איפה עצה לעצה ... עצה שתחלץ אותנו בראש ובראשונה ממאסר 
תיקוננו  מציאות  את  בליבנו  ותצייר  עצמנו  על  שגזרנו  המוח  מניעות 
והתעלותנו לדרגת צדיק גמור, כאפשרית וברת הישג, בכוחו של רבינו הק'.

עצה לעצה זו ולכל העצות כולן, הינה ההשתטחות על ציונו הק', מקום 
גניזת האוצר. שם יכול כל אחד לחוש את נחת זרוע קדשו הנטויה, לעזור 
ולחלץ כל נשמה ולהרעיף עליה השגות ואורות. וכאשר יטעם מעץ החיים 
תשוב אליו האמונה, כי בכוחו של הצדיק הזה לקיים את כל אשר הבטיח 
ולהתחיל מחדש לחפור ולחפש אחריו בכל כוחו, ללא הסחת דעת, עם הפה 

ועם הלב. 

המקום המקודש ביותר
הק'  הציון  אל  ושוב  שוב  ליסע  צריך  ולמה  מדוע  לכאורה  לתמוה  ויש 
אומנה? בשלמא, בחיים חיותו, ניתן היה לשמוע תורה מפיו ולה מעלה יתרה 
על הלימוד בספר, אבל עתה שא"א לנו לשמוע תורה מפיו, מדוע לא יהיה 
די בהתקשרות אליו ולימוד תורתו, הלא אתפשטותא דנשמת הצדיק, היא 

בכל עולם העשיה? 
שבהשראת  וכמו,  לקונו.  מתדמה  שהצדיק  הינה  הפשוטה  התשובה 
שכינתו ית', יש חילוק בין מקום למקום, כי עשר קדושות הן, זו למעלה מזו. 
ואע"פ שמלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיניה,  גדולה, לאין שיעור, 

קדושת האבן שתיה, ואשרי הזוכה לבוא בכל עת אל הכותל המערבי, אשר 
כן, ובקל וחומר, נאמר על  זזה ממנו שכינה מעולם, לשפוך ליבו. כמו  לא 
הבריאה.  כוונת  תכלית  את  בחייו  השלים  אשר  השלם,  האדם  של  קברו 
ונקבעה  שניטעה  וקיימא,  קביעא  קדושה  היא  שתיה,  האבן  קדושת  כי 
משמיים, כדי ועל מנת, שיהיה לבני האדם מקום להתקשר בו ולתקן על ידו 
את נפשם, לשאוב ממנו כוח להתגבר לעבודת בוראם ומלחמת יצרם. מובן 
,איפה שהאדם הצדיק, אשר הצליח גם עשה פרי, ובכוח הקדושות הללו, 
השכיל לבחור רק בטוב ובאמת, עד שהשלים את רצון הבורא בשלימות, 
הסברא נותנת שקדושת נשמתו ומקום קברו, קדוש יהיה בקדושה יתירה, 
העולה גם על קדושת אבן השתיה. וכפי שאמר ראבר"ן “שקברו הק' הוא יקר 
מלפני ולפנים בצמצום כזה שיכולים לכנוס לשם" וליאות לאורו גם הגרוע 
הנשגבים  והמוחין  העליונים  האורות  כל  את  והמשיך  לקח  כי  שבגרועים. 
שזורחים בבית המקדש, והלבישם בגוף ובמוח ילוד אישה, שחי בעולם הזה, 

משל היה מתרגם את שפת המלאכים ומראות האלוקים לשפת בני אנוש.

נפלאות הציון
אמנם מוהרנ"ת אינו מסתפק בסברא הפשוטה והישרה הזו, ומספק לנו, 

בחסדו מעט מרזי מעלת קברו הק' ומאשר נעשה שם בכל עת ורגע. 
על קברו הק' - מסביר מוהרנ"ת בהלכות הכשר כלים ד' ז' )אשר, למרבה 
ההלכה  היותה  אף  על  המצוינת"  “ציון  מהספר  ונעדרה  נשמטה  הפלא, 
- שורה נשמתו הק' כסולם, אשר  גדולת הציון הק'(  ביותר את  המפרשת 
בחומר  הבלול  ביותר  הנמוך  הנשמה  חלק  הוא   – דגרמי  בהבלי  רגליו 
בתכלית  ב"יחידה  בשמים  וראשו  לעולם,  מהן  נפרד  ואינו  הק'  עצמותיו 

מעלה העליונה" ולמעלה בקודש, מעבר לכל רעיון ומחשבה. 
כמו  ממש  ועבודתו,  עליותיו  בשגרת  וממשיך  חי  קרוי  במיתתו  הצדיק 
בחיים חיותו, כי עומד ומשמש במרום. ובכל פעם, אשר מגיעה עתו לטפס 
למדרגה חדשה, מתרחש על קברו מעין המאורע של הסתלקותו ופטירתו. 
הפטירה  הלא,  כי  הנשמה.  של  הסתלקות  בעצם  הינה  מדריגה,  עליית  כל 
עצמה, הינה ,למעשה העלייה הגדולה ביותר, שבה עולה הנשמה מהגוף אל 
עולם הנשמות. כך גם כל עליה ועליה. במלים אחרות: הצדיק אינו עולה 
למקום  ועולה  ממנו  פורחת  נשמתו  כלומר,  אליה.  מסתלק  אלא  מדרגה, 
שעולה, למדרגה חדשה וגבוהה יותר, וחוזרת להתחבר בגופו הק', בתוספת 

מוחין חדשים. 
לאין  והכבירה  הגדולה  דלעילא,  רוחו  נעשית?  כיצד  הזו  ההסתלקות 
שהיא  הקבר,  על  השורה  נשמתו,  הק'.  קברו  על  ומרחפת  יורדת  שיעור, 
בבחינת רוח דלתתא, אינה יכולה לעצור עצמה בפני הגעגועים להתאחד 
עם שורשה, עם הרוח דלעילא. היא דבקה בה באחת, ומסתלקת עמה. או 
אז מתרחש בציון הק' דבר מדהים - כל הנוכחים בציון בעת הזו, זוכים מן 
ההפקר בהארה עצומה מהרוח דלעילא הזו, שירדה לביקור, הארה המסוגלת 
לאריכות ימים. אבל התלמידים הקשורים בו, ברבינו הק', בלב ונפש, כענפים 
היונקים חיותם ממנו, הרוח דלעילא הזו היא שורשם, והם מקבלים מהרוח 
דלעילא הזו של הצדיק, בחסד חינם, שפע של מוחין וקדושה כפי יכולתם 
שאת, הרבה לאין ערוך ממה שהם ראויים לו לפי מדרגתם. ועי"ז מתעלים, 
לא  אליו  אשר  גבוה  ממקום  ודעת.  קדושה  של  עליונות  למדרגות  כאחת 
הגיע עדיין פגם עוונותיהם וע"י המוחין הללו הם יכולים להתחדש , לשוב 

בתשובה ולתקן , בכח הצדיק את כל אשר קלקלו.

מדוע לא יהיו להוטים?

שער השמיים

של  קודשו  מנוחת  למקום  בגעגועים  לבבינו  לעורר  מיוחדת  מאמרים  סדרת 
רבינו הק' במיוחד לאור המניעות המתגברות על הנסיעה וההשתטחות 

של  קודשו  מנוחת  למקום  בגעגועים  לבבינו  לעורר  מיוחדת  מאמרים  סדרת 
רבינו הק' במיוחד לאור המניעות המתגברות על הנסיעה וההשתטחות 

מדור 
חדש
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התעוררות הלב לקדושת ציונו של רועה הדורות

נפשי בשאלתי
לבני הנעוריםמתלווים לבני הנעורים בשבילי הכיסופים והחיפושים

צועקים בתפילה?
שאלה

כחרס,  יבש  שלי  הלב  אבל  בצעקות  להתפלל  רוצה  כך  כל  אני 
האם יש לי מה לחפש מול הסידור? | בקול, בכוח, בכוונה

האמת, השאלה הזו מתעוררת אצלי כל השנה, אך בפסח היא 
מכבידה עליי מאד מאד, תמיד כשזה מגיע לתפילה נופלת עלי 
בלחש  המילים  את  להוציא  מצליח  אני  בקושי  נוראה,  כבידות 
מהפה ובמהירות אבל בפסח, הרי צריך להתפלל בצעקה, ואיך 

אני יוכל להתפלל בכוח, וצעקות?

תשובה
בחור יקר!

שקשה  כך  על  והצרה  הבעיה  הוא,  בלבד  שלך  לא  הזה,  הכאב 
נחלת  הרי  והיא   , בתפילה  כוונה  מחוסר  נובעת  בתפילה  לכוון 
הכלל, וכפי שמזכיר כבר מוהרנ"ת: ...ַּבָּגלּות ַהֶּזה ָנְפָלה ַהְּתִפָּלה 
ְמֹאד ְוֵאין ָׂשִמים ַעל ֵלב ְלִהְתַּגֵּבר ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת 
ֶׁשַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ִמְתַּגֶּבֶרת ְמֹאד ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת ַעל ָהָאָדם ּוְמַסֶּבֶבת 
אֹותֹו ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ִמיֵני ִּבְלּבּוִלים ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלִהְתַּפֵּלל ְּכָלל, 
ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ִּכְמַעט ָהֹרב ִנְתָיֲאׁשּו ַעְצָמן  ַעד ֶׁשֵּמֲחַמת ֶזה ַּכָּמה 
ְּכָלל,  ַהֵּלב  ַּכָּוַנת  ְּבִלי  ְלַבד  ַּבֶּפה  ַרק  ּוִמְתַּפְּלִלים  ְּבַכָּוָנה  ְּתִפָּלה  ִמן 
ַהַּמֲחָׁשבֹות  ִרּבּוי  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָלֶהם  ֶׁשִּנְדֶמה  ֵמֲחַמת 

ַהְמַבְלְּבִלין ְמֹאד )ליקו"ה חנוכה ו(

את העצות והפתרונות לבעיה הקשה הזו תוכל למצוא בספרי 
מעט  איזה  פעם  בכל  לומר  מהעצה  החל  מאד,  הרבה  רבינו 
באיזה  עצמו  להחיות  או  הכוח,  כל  את  שם  ולהשקיע  בכוונה 
היא  מהם  אחת  שכל  נוראות  עצות  ונפלאים,  רבים  ועוד  ניגון, 

תיקון לנפשך עד עולם.

אבל הפעם נתייחס לנקודה אחת שרבינו מזכיר בתורה ט' קמא 
ועליה נסוב מוהרנ"ת בהלכה שם, העצה היא ‘האמת שבדיבור'. 
כמובן שאין אנו מנסים להסביר את דברי רבינו אלא רק להוציא 

מהם עצה למעשה.

‘קול  מסביבנו  יש  לפעמים  לתפילה  ניגשים  אנחנו  כאשר 
תפילה' חזק מאד, כולם רועשים וגועשים בכל מילה 

גדול  חשק  בנו  מתעורר  הקול  את  שומעים  כשאנו  מהתפילה. 
מאד להתחיל גם אנחנו לצעוק בכל הכוח, הלב הרי בוער לה'... 
בקושי  כוח  לנו  אין  יבש,  כך  כל  שהלב  מגלים  אנחנו  אז  אבל 

להוציא מילה מהפה ובטח שלא לצעוק.

לכן מגלה לנו רבינו שהדבר הנכון הוא לא להתחיל דווקא לצעוק יחד 
עם כולם אלא דווקא לפתוח את הסידור ולנסות פשוט להסתכל 
כי  ‘להסתכל על האמת שבדיבור',  לזה  רבינו קורא  בו,  מה כתוב 
יכול לחשוב, ואז כשאנחנו  גם כשהלב לא בוער עדיין המוח ב"ה 
משקיעים את כל הכוח, פתאום אנחנו מגלים מה כתוב שם, ואז 

הלב מתחיל להתלהב מכל מילה, הרי זה נורא נוראות!!!

כשזה כך, ממילא כבר הרבה יותר קל להתחיל להרים את הקול, 
ועוד יותר מכך הוא מתחיל להזדעק מעצמו. 

הלב  ואז  המילים  את  לצעוק  שמתחילם  הפוך,  מקרה  גם  יש 
אנחנו  כאן  אבל  אחרת.  בשיחה  זה  את  אומר  רבינו  מתעורר, 
מדברים על מקרה שאין כוח ובקושי אנחנו אומרים את המילים 
ולהתאמץ  ברוגע  לשבת  לעצמנו  נרשה  אם  אבל  שהם,  כמות 
להסתכל בסידור מילה אחרי מילה נקבל חשק כל כך, עד שלא 

נוכל להפסיק עם התענוג הזה. והצעקה, כבר תבוא ממילא...

להתעורר  מצליח  לא  שאתה  רואה  אתה  אם  גם  אופן,  ובכל 
לצעוק - אל תיבהל! אצל אנ"ש תמיד ראינו כאלו שהיו מרימים 
בכוונתנו  אין  נשמע.  ולא  כמעט  שקולם  כאלו  והיו  קולם  את 
החשוב  שהיסוד  להבהיר  אלא  רבינו,  דברי  את  לסתור  חלילה 
ביותר הוא לכוון בתפילה ולהקשיב למילים שהוא מוציא מפיו, 

וברבות הימים יזכה בעז"ה להתפלל כראוי.

עניין זה נוגע גם להגדה של פסח, שרבינו מזכיר שאומרים אותה 
קשור  בהכרח  שלא  'צעקה'  של  עניין  שזה  ובוודאי  רם.  בקול 
יושבים בשולחן  לעניין האמירה בכוונה, אולם לפעמים אנחנו 
הסדר עם עוד הרבה אנשים ואנחנו מתביישים לומר בקול רם 
או שזה עלול להפריע למישהו, או אולי במקרה שאנחנו רוצים 
לומר כל מילה לאט ובנחת כדי לטעום מהאור הנפלא שבמילים 
הללו, גם אז, זו הדרך! לתת ללב לשמוע את המילים, גם בשקט 
הוא  כך  כל  קדושות  מילים  ישמע  שהלב  אחרי  ובוודאי  ממש, 
כמו  בקדושה  המח  את  וינקה  שבו  החמץ  מכל  ויזדכך  יתלהב 

שרבינו מזכיר בתורה ה' קמא, אמן!

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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ההתחזקות היא אמת לאמיתה
תשובת הר"ר יהודה זכריש הי"ו, ירושלים

ההתחזקות אינה משכך כאבים... כשר' נתן בא ומחזק אותנו, הוא לא ההתחזקות אינה משכך כאבים... כשר' נתן בא ומחזק אותנו, הוא לא 
המציא בשבילנו דיבורים על נקודות טובות כדי שלא נשבר לגמרי... המציא בשבילנו דיבורים על נקודות טובות כדי שלא נשבר לגמרי... 

כל דיבורי ההתחזקות הם אמת לאמיתה! כשרבינו אומר לנו שה' כל דיבורי ההתחזקות הם אמת לאמיתה! כשרבינו אומר לנו שה' 
בעלמא  ותנועה  נקודה  מכל  אפילו  או  טוב  מעשה  כל  עם  בעלמא מתפאר  ותנועה  נקודה  מכל  אפילו  או  טוב  מעשה  כל  עם  מתפאר 
שההדרכות  ברור  כך,  אם  הצרופה!  האמת  זוהי   – עושים  שההדרכות שאנחנו  ברור  כך,  אם  הצרופה!  האמת  זוהי   – עושים  שאנחנו 
של רבינו להיות בשמחה ולהעריך כל תנועה בעבודת ה', עבודה זו של רבינו להיות בשמחה ולהעריך כל תנועה בעבודת ה', עבודה זו 

שייכת תמיד בין בזמן עלייה ובין בזמן ירידה.שייכת תמיד בין בזמן עלייה ובין בזמן ירידה.

והאמת היא, שכדי להצליח להשתמש עם ההתחזקות בזמני ירידה, והאמת היא, שכדי להצליח להשתמש עם ההתחזקות בזמני ירידה, 
חייבים לחיות עם הדיבורים האלו תמיד. כי זה שיודעים הרבה עצות חייבים לחיות עם הדיבורים האלו תמיד. כי זה שיודעים הרבה עצות 
של התחזקות, ועד כמה נחת רוח יש להשי"ת כשחוטפים איזה טוב של התחזקות, ועד כמה נחת רוח יש להשי"ת כשחוטפים איזה טוב 
מתוך כל הבלבולים והמעברים – הידיעות האלו לא תמיד עוזרות מתוך כל הבלבולים והמעברים – הידיעות האלו לא תמיד עוזרות 
לצאת מהמרה שחורה ולהתחיל לשמוח עם כל דבר קטן שעושים. לצאת מהמרה שחורה ולהתחיל לשמוח עם כל דבר קטן שעושים. 
רק אם האדם חי כך גם בזמני עלייה, שאז יש את היישוב הדעת רק אם האדם חי כך גם בזמני עלייה, שאז יש את היישוב הדעת 
יוכל  הוא  כך  רק   – האלו  הדיבורים  את  ובמח  בלב  עמוק  יוכל להחדיר  הוא  כך  רק   – האלו  הדיבורים  את  ובמח  בלב  עמוק  להחדיר 

להאמין בכל העצות של התחזקות גם בזמני ירידה.להאמין בכל העצות של התחזקות גם בזמני ירידה.

יתכן גם שהנפילות שיש לאדם, נועדו כדי שהוא יתחיל לחיות עם יתכן גם שהנפילות שיש לאדם, נועדו כדי שהוא יתחיל לחיות עם 
יחיה תמיד עם  ואם האדם  ואצלו.  - שה' איתו עמו  יחיה תמיד עם האמת הזאת  ואם האדם  ואצלו.  - שה' איתו עמו  האמת הזאת 

דיבורי ההתחזקות, יוכל למנוע מעצמו את הירידות והמעברים...דיבורי ההתחזקות, יוכל למנוע מעצמו את הירידות והמעברים...

התחזקות כדי להתעורר...
תשובת הר"ר מרדכי שלום רוזנפלד הי"ו, בית שמש

ר' נתן מתייחס לנושא הזה בליקו"ה - בהלכה שבנויה על תורה ו' ר' נתן מתייחס לנושא הזה בליקו"ה - בהלכה שבנויה על תורה ו' 
)שבת ז(. שם רבינו מדבר על הבקיאות הנצרכת בכל מצב בעבודת )שבת ז(. שם רבינו מדבר על הבקיאות הנצרכת בכל מצב בעבודת 
ה' - בקי ב'רצוא' בזמן עלייה, ובקי ב'שוב' בזמן ירידה. ועל פי זה ה' - בקי ב'רצוא' בזמן עלייה, ובקי ב'שוב' בזמן ירידה. ועל פי זה 
מפרש ר' נתן את המשנה בתחילת מסכת שבת, שאומרת: “יציאות מפרש ר' נתן את המשנה בתחילת מסכת שבת, שאומרת: “יציאות 
השבת - שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ", - מי השבת - שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ", - מי 
‘בחוץ'  שעומד  ומי  ‘רצוא',  בבחינת  שהוא  הכוונה  ‘בפנים'  ‘בחוץ' שעומד  שעומד  ומי  ‘רצוא',  בבחינת  שהוא  הכוונה  ‘בפנים'  שעומד 
הכוונה שהוא בבחינת ‘ושוב'. על זה אומר התנא של המשנה ‘שתים הכוונה שהוא בבחינת ‘ושוב'. על זה אומר התנא של המשנה ‘שתים 
שהן ארבע בפנים' – גם מי שהוא בעלייה שהוא במדרגת ‘עייל', גם שהן ארבע בפנים' – גם מי שהוא בעלייה שהוא במדרגת ‘עייל', גם 

לו יש שני עבודות, עבודה של ‘רצוא' ועבודה של ‘שוב'. לו יש שני עבודות, עבודה של ‘רצוא' ועבודה של ‘שוב'. 

נתרגם את זה במילים פשוטות – בזמן עלייה, אף שהאדם מצליח נתרגם את זה במילים פשוטות – בזמן עלייה, אף שהאדם מצליח 
לעבוד את ה' ולהתקדם עוד ועוד, עדיין לעומת מה שהוא עוד לא לעבוד את ה' ולהתקדם עוד ועוד, עדיין לעומת מה שהוא עוד לא 
בכל  ‘ושוב'.  בבחינת  הוא  זה  כלפי  הבאה-  המדרגה  ולעומת  בכל זכה,  ‘ושוב'.  בבחינת  הוא  זה  כלפי  הבאה-  המדרגה  ולעומת  זכה, 

מדרגה שהוא נמצא, תמיד יש לו רצוא ושוב.מדרגה שהוא נמצא, תמיד יש לו רצוא ושוב.

לדוגמא, מי שעד היום למד חמש שעות, והתחזק והתחיל ללמוד לדוגמא, מי שעד היום למד חמש שעות, והתחזק והתחיל ללמוד 
עשר שעות ביום. את העשר שעות האלו, אפשר ללמוד עם כל הכח עשר שעות ביום. את העשר שעות האלו, אפשר ללמוד עם כל הכח 
כמו  לומד  שלא  אדם  אותו  איכותית.  פחות  בצורה  ללמוד  כמו ואפשר  לומד  שלא  אדם  אותו  איכותית.  פחות  בצורה  ללמוד  ואפשר 
שצריך, הוא באמת ב'רצוא' - כי הוא לומד עשר שעות, אבל הוא גם שצריך, הוא באמת ב'רצוא' - כי הוא לומד עשר שעות, אבל הוא גם 

ב'שוב' - ועל זה הוא עדיין הוא צריך את ההתחזקות.ב'שוב' - ועל זה הוא עדיין הוא צריך את ההתחזקות.

לא לחינם קרא לזה רבינו בלשון ‘הלכה', כי זה ממש הוראה כיצד לא לחינם קרא לזה רבינו בלשון ‘הלכה', כי זה ממש הוראה כיצד 
ללכת ולהתקדם בעבודת ה', בכל רגע צריך להשתמש גם עם ‘רצוא' ללכת ולהתקדם בעבודת ה', בכל רגע צריך להשתמש גם עם ‘רצוא' 

וגם עם ‘שוב'.וגם עם ‘שוב'.

יש בזה נקודה נוספת, על  פי מה שמובא בתורה ז' תנינא, שצריכים יש בזה נקודה נוספת, על  פי מה שמובא בתורה ז' תנינא, שצריכים 
לכלול את ההארה של בן ואת ההארה של תלמיד. דהיינו שהצדיק לכלול את ההארה של בן ואת ההארה של תלמיד. דהיינו שהצדיק 
מודיע לבן ‘איה מקום כבודו', ולתלמיד הוא מודיע ש'מלא כל הארץ מודיע לבן ‘איה מקום כבודו', ולתלמיד הוא מודיע ש'מלא כל הארץ 

כבודו', והעבודה היא, לכלול את שני ההארות יחד.כבודו', והעבודה היא, לכלול את שני ההארות יחד.

הכוונה בזה למעשה היא, שהרי המטרה של התחזקות אינה לשמח הכוונה בזה למעשה היא, שהרי המטרה של התחזקות אינה לשמח 
ולנחם את הנשברים שיוכלו ללכת לישון... התחזקות פירושה להיות ולנחם את הנשברים שיוכלו ללכת לישון... התחזקות פירושה להיות 
עזים וחזקים להמשיך עוד ועוד בעבודת ה'. וממילא עצות ההתחזקות עזים וחזקים להמשיך עוד ועוד בעבודת ה'. וממילא עצות ההתחזקות 
נכונות תמיד – בזמן ירידה, במובן הפשוט של הדברים, לא להניח את נכונות תמיד – בזמן ירידה, במובן הפשוט של הדברים, לא להניח את 
מקומו אף אם יעבור עליו מה, ולהמשיך לעשות את שלו כפי יכולתו. מקומו אף אם יעבור עליו מה, ולהמשיך לעשות את שלו כפי יכולתו. 
וההתחזקות בזמני עלייה היא, שאדם צריך לחזק את עצמו הרבה כדי וההתחזקות בזמני עלייה היא, שאדם צריך לחזק את עצמו הרבה כדי 

שיוכל להתעורר ולהמשיך לעבוד את ה' ביתר שאת!שיוכל להתעורר ולהמשיך לעבוד את ה' ביתר שאת!

באמת הולך לו כסדר?!...
תשובת הר"ר משה לוי הי"ו, עמונאל

קודם כל, מי שבאמת מקורב לצדיק, המצב הזה ש'הולך לו כסדר' קודם כל, מי שבאמת מקורב לצדיק, המצב הזה ש'הולך לו כסדר' 
בדברי  מלאים  רבינו  ספרי  כל  כלל...  בדרך  ממנו  רחוק  מאוד  בדברי –  מלאים  רבינו  ספרי  כל  כלל...  בדרך  ממנו  רחוק  מאוד   –
התחזקות למי ‘שרק מתחיל להיכנס לעבודת ה' והוא רואה שאין התחזקות למי ‘שרק מתחיל להיכנס לעבודת ה' והוא רואה שאין 
מניחין אותו כלל לכנוס לשערי הקדושה'. אם הוא מרגיש שהמצב מניחין אותו כלל לכנוס לשערי הקדושה'. אם הוא מרגיש שהמצב 
בשליטה והכל בסדר אצלו, הוא צריך לבדוק האם ההרגשה הזאת בשליטה והכל בסדר אצלו, הוא צריך לבדוק האם ההרגשה הזאת 
מתחיל  כבר  שהוא  בגלל  נובעת  הזאת  שהתחושה  או  מתחיל אמיתית,  כבר  שהוא  בגלל  נובעת  הזאת  שהתחושה  או  אמיתית, 

להזדקן, ולכן כבר לא עובר עליו...להזדקן, ולכן כבר לא עובר עליו...

אבל האמת היא שברסלבר' חסיד צריך תמיד התחזקות, גם בזמני אבל האמת היא שברסלבר' חסיד צריך תמיד התחזקות, גם בזמני 
עלייה. עלייה. 

אצל אדם שמסמן לעצמו יעדים ברורים – כשהוא משיג אותם הוא אצל אדם שמסמן לעצמו יעדים ברורים – כשהוא משיג אותם הוא 
מרוצה, ולא מחפש להתקדם הלאה. לדוגמא, אם הוא רוצה להיות מרוצה, ולא מחפש להתקדם הלאה. לדוגמא, אם הוא רוצה להיות 
מגיד שיעור- יכול להיות שבתחילה יעבור עליו זמן של קושי ויגיעה, מגיד שיעור- יכול להיות שבתחילה יעבור עליו זמן של קושי ויגיעה, 
אבל בהמשך, אם הוא מאוד רוצה - יגיע לזה. אפילו בדברים יותר אבל בהמשך, אם הוא מאוד רוצה - יגיע לזה. אפילו בדברים יותר 
בוקר  כל  לקום  להתרגל  רוצה  אדם  ארוכה  תקופה  אם  בוקר פשוטים,  כל  לקום  להתרגל  רוצה  אדם  ארוכה  תקופה  אם  פשוטים, 
בשעה שבע, וזה לא הולך לו. אם יעשה מאמץ רציני, אחרי תקופה בשעה שבע, וזה לא הולך לו. אם יעשה מאמץ רציני, אחרי תקופה 

הוא יגיע לזה, וממילא המשך היום ילך לו ‘כסדר'.הוא יגיע לזה, וממילא המשך היום ילך לו ‘כסדר'.

אבל מי שיודע מרבינו, אף פעם לא יודע שבעה. הרב'ה תמיד נותן אבל מי שיודע מרבינו, אף פעם לא יודע שבעה. הרב'ה תמיד נותן 
לו רצונות וגעגועים להמשיך עוד ועוד. אם עכשיו המדרגה שלו זה לו רצונות וגעגועים להמשיך עוד ועוד. אם עכשיו המדרגה שלו זה 
לקום בזמן תפילה, הוא יכסוף כל כך לקום בזמן קר"ש. אחרי שהוא לקום בזמן תפילה, הוא יכסוף כל כך לקום בזמן קר"ש. אחרי שהוא 
יגיע לזה הוא ירצה להקדים ולקום כוותיקין, וכמובן פה זה לא נגמר, יגיע לזה הוא ירצה להקדים ולקום כוותיקין, וכמובן פה זה לא נגמר, 

כי הרי עיקר עבודת איש הישראלי הוא לקום בחצות הלילה... כי הרי עיקר עבודת איש הישראלי הוא לקום בחצות הלילה... 

הכי  לדרגה  לכסוף  ואת הרצון  לנו את הכיסופים  נותן  לדרגה הכי רבינו תמיד  לכסוף  ואת הרצון  לנו את הכיסופים  נותן  רבינו תמיד 
גבוהה. בכוחו של רבינו, יש לנו שייכות גם עם דברים שבעיני העולם גבוהה. בכוחו של רבינו, יש לנו שייכות גם עם דברים שבעיני העולם 

זה לא שייך לדור שלנו...   זה לא שייך לדור שלנו...   

אפשר לראות את אנ"ש אפילו בגיל שבעים - איך שהם מסתובבים אפשר לראות את אנ"ש אפילו בגיל שבעים - איך שהם מסתובבים 
ה'.  בעבודת  עוד  להוסיף  אפשר  מה  נשבר,  לב  ועם  געגועים  ה'. עם  בעבודת  עוד  להוסיף  אפשר  מה  נשבר,  לב  ועם  געגועים  עם 
וכמו שמובא בתורה כ"ב - אותה למדנו לאחרונה ב'תורה הזמנית', וכמו שמובא בתורה כ"ב - אותה למדנו לאחרונה ב'תורה הזמנית', 

שצריך תמיד ללכת מדרגה לדרגה לעשות מ'נשמע' ‘נעשה'.שצריך תמיד ללכת מדרגה לדרגה לעשות מ'נשמע' ‘נעשה'.

על כל זה וודאי צריך הרבה התחזקות, להמשיך בעבודת ה' עוד ועוד, על כל זה וודאי צריך הרבה התחזקות, להמשיך בעבודת ה' עוד ועוד, 
“להיות  שנזכה  עד  המתן',  לו  ש'אומרים  פעם  מכל  להתבלבל  “להיות ולא  שנזכה  עד  המתן',  לו  ש'אומרים  פעם  מכל  להתבלבל  ולא 

איש ישראלי באמת – שהולך מדרגא לדרגא" )קיצור ליקו"מ(.איש ישראלי באמת – שהולך מדרגא לדרגא" )קיצור ליקו"מ(.

מ. מנדלאילחברים מקורבים

העצות הנפלאות של ההתחזקות - ודאי מועילות לכל אחד באשר הוא, להשיב את נפשו 
בשבעה משיבי טעם. האם יש משהו ייחודי בהתחזקות שתלוי דיקא בהתקשרות לצדיק?

תשובות ניתן לשלוח למספר פקס: 077-3180237 או להקליט הודעה בקו המערכת: 02-5396363
ניתן לשלוח גם שאלות בנושא ההתחזקות 

כשאדם מרגיש שהולך לו ‘כסדר' 
בעבודת ה'. האם גם במצב זה הוא אמור 

לחיות עם ‘עצות ההתחזקות'?

שיחת חברים לליבון ההתחזקות במקחו של צדיק

השאלה 
לחודש 
הבא

‘נאר אזמרה'...



שיחת חברים לליבון ההתחזקות במקחו של צדיק



 בעקבות בעקבות
הרועההרועה
לּול  כָּ י שֶׁ ָרֵאל ָהֲאִמתִּ "רוֶֹעה ִישְׂ

ְבָעה רוִֹעים" ל ַהשִּׁ ִמכָּ

ובטרם  זה.  בחודש  מעשינו  כך  אדר,  בחודש  כמעשינו 
האמורה  זו  מאמרים  בסדרת  אי”ה  הבאים  בחודשים  נמשיך 
לבאר ביסודיות את סוגיית ה”מפורסמים של שקר”, ִנֶּטה מעט 
מדרך המלך, ונקדיש מאמר קצר לכבוד חג הפסח, חג היציאה 

ממצרים, היציאה מהאלילות של תאוות הממון.

ארץ מצרים – מבטחם של 
מדינת הממון

אחד ה'מפורסמים של שקר' הגדול ביותר, הוא: הממון! 

מ'הכרח' בסיסי הוא הפך להיות נערץ, ואף אליל שסוגדים 
לו. כשרבים אף טועים לחשוב שהוא הוא "הממליך מלכים ולו 

המלוכה" )רחמנא ליצלן מהאי דעתא שבשתא(.

ב'מדינה של הממון', נקבעת חשיבותו של האדם, לפי כמות 
הממון שיש לו... 

צורת  את  תפילה,  מבעל  במעשה  רבינו  שמתאר  וכפי 
ההתנהלות של מדינה מטופשת זו:

ַהּכֹל ָהָיה ִמְתַנֵהג ֶאְצָלם ְּכִפי ָהֲעִׁשירּות, ֶׁשָהָיה ֵעֶרְך ַמֲעַלת 
ְוָכְך  ָּכְך  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּמי  ֶׁשּלֹו,  ָהֲעִׁשירּות  ְּכִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 
ֲאָלִפים אֹו ְרָבבֹות ֵיׁש לֹו ַמֲעָלה זֹו, ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכְך ְוָכְך ָממֹון 
ֵיׁש לֹו ַמֲעָלה ַאֶחֶרת, ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה. ָּכל ֵסֶדר ַהַּמֲעלֹות ָהָיה 
ֶאְצָלם ְּכִפי ַהָּממֹון ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכְך ְוָכְך 
ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְּכִפי ַהְּסכּום ֶׁשָהָיה ָקצּוב ֶאְצָלם, הּוא ֶמֶלְך. 

... ְוֵכן ָהָיה ָקצּוב ֶאְצָלם, ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכְך ְוָכְך ָממֹון הּוא ְסָתם 
ֶּבן ָאָדם. ְוִאם ֵיׁש לֹו עֹוד ָּפחֹות ִמֶּזה הּוא ַחָּיה אֹו עֹוף ְוַכּיֹוֵצא. 
ְוָהָיה ֶאְצָלם ַחּיֹות ָרעֹות ְועֹופֹות, ְּדַהְינּו ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ַרק ָּכְך ְוָכְך 
הּוא ִנְקָרא ַאְרֵיה ֱאנֹוִׁשי )ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז ‘ֵאיין ֶמעְנְטְׁשִליֶכר 
ֵלייּב’( ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְׁשָאר ַחּיֹות ָרעֹות ְועֹופֹות ְוכּו’, ְּדַהְינּו 
ֶׁשְּלִפי ִמעּוט ָממֹונֹו הּוא ַרק ַחָּיה אֹו עֹוף ְוכּו’. ִּכי ִעַּקר ָהָיה 
ְלִפי  ַרק  ָהָיה  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ְוַדְרָּגא  ּוַמֲעָלה  ַהָּממֹון,  ֶאְצָלם 

ַהָּממֹון.
)סיפורי מעשיות, מעשה יב(

לאלילים  הממון  בעלי  את  והפכו  יותר,  התדרדרו  בהמשך 
ממש.

ֶׁשִּמי  ֱאֹלקּות,  ַּגם־ֵּכן  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהיּו  ֵּביֵניֶהם  ֶׁשִהְסִּכימּו  ַעד 
ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִרּבּוי ָממֹון ַהְרֵּבה ָּכְך ְוָכְך ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְּכִפי ַמה 
ֶּׁשָּקְצבּו ַעל ֶזה, הּוא ִיְהֶיה ֱאלֹוַק. ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשָהֱאֹלִקים ׁשֹוֵפַע 

א. פרק ל”א.
ב. ע”ע: ברכת הודאה ו, לט. פורים ו, ט. אבידה ומציאה ג, ו.

ּבֹו ָּכל־ָּכְך ָממֹון, ַעל ֵּכן הּוא ְּבַעְצמֹו ֱאלֹוַּק. ְוֵכן ִקְּימּו ְוָעׂשּו 
ְּכָכל ַהַּנ”ל.

)שם(

בני המדינה נתונים למעקב תמידי, כשלפי תנודות החשבון-
בנק כך גם חשיבותו של בעל החשבון... 

ַּגם ָהָיה ֶאְצָלם ְמֻמִּנים, ֶׁשָהיּו ְמֻמִּנים ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ֶאָחד 
ִאם ֵיׁש לֹו ָּכל־ָּכְך ָממֹון, ְּכמֹו ֶׁשהּוא אֹוֵמר. ִּכי ָּכל ֶאָחד ָהָיה 
ָצִריְך ְלַהְראֹות ָעְׁשרֹו ְּבָכל ַּפַעם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁשָאר ְּבאֹותֹו 
ַּכַּנ”ל. ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַנֲעָׂשה  ַהַּמֲעָלה ֶׁשָהָיה לֹו ְלִפי ָממֹונֹו 
ֲאַזי  ָממֹונֹו,  ָאַבד  ְּכֶׁשֶאָחד  ְּדַהְינּו  ּוֵמָאָדם־ַחָּיה.  ָאָדם  ֵמַחָּיה 
ַנֲעָׂשה ֵמָאָדם ַחָּיה ַאַחר ֶׁשֵאין לֹו ָממֹון. ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ְּכֶׁשֶאָחד 
ִהְרִויַח ָממֹון, ֲאַזי ַנֲעָׂשה ֵמַחָּיה ָאָדם. ְוֵכן ִּבְׁשָאר ַהַּמֲעלֹות ְּכִפי 

ַהָּממֹון ַּכַּנ”ל. 
)שם(

• • •
בסיום המעשה, מקשר רבינו את כל פרטי המעשה לנבואתו 

של ישעיהא, כשבדבריו גם נזכרת ארץ מצרים: 

ּוִמְצַרִים  ֵענּו.  ִיּׁשָ סּוִסים  ְוַעל  ְלֶעְזָרה  ִמְצַרִים  ַהּיְֹרִדים  ”הֹוי 
ְּבִחיַנת  ַהְינּו   – רּוַח”  ְוֹלא  ָּבָׂשר  ְוסּוֵסיֶהם  ֵאל  ְוֹלא  ָאָדם 
ַהְּמִדיָנה ֶׁשָּסְמכּו ָעֶליָה ‘ַהְּמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּות’ ֶׁשֵהם יֹוִׁשיעּו 
אֹוָתם, ִּכי ְלִפי ָטעּוָתם ָסְברּו ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ֱאֹלקּות, ְוסּוֵסיֶהם 
ְוֶזה  ַעֵּין ָׁשם.  ַהַּמֲעֶׂשה,  ְּבתֹוְך  ְלֵעיל  ַּכְמבָֹאר  ַמְלָאִכים,  ֵהם 
ֶׁשִּסֵּים ַהָּפסּוק “ּוִמְצַרִים ָאָדם ְוֹלא ֵאל ְוסּוֵסיֶהם ָּבָׂשר” ְוכּו’, 

ְוָהֵבן.
)שם, בסוף המעשה(

כשמתוך הדברים אנו למדים, שטומאת זוהמת ‘מצרים’ היא 
תאוות הממון, וכפי שכותב מוהרנ”ת:

ְמבָֹאר ְּבסֹוף ַהַּמֲעֶׂשה ַהַּנ”ל, ֶׁשִּמְצַרִים הּוא ַהְּמִדיָנה ֶׁשָּסְברּו 
ַּבֲעֵלי ַּתֲאַות ָממֹון ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ֱאֹלהּות ֵמִרּבּוי ַהָּממֹון ֶׁשָּלֶהם, 
ַמְלָאִכים  ִעם  ְונֹוְסִעים  ֱאֹלהּות  ֻּכָּלם  ֶׁשֵהם  ֶׁשָאְמרּו  ַעד 
ֶׁשַהּסּוִסים ֶׁשָּלֶהם ֵהם ַמְלָאִכים ֵמֲחַמת ֶׁשְּמֻצִּפין ַּבֲעִׁשירּות 
ָּכתּוב ֶׁשָּכל ַהַּמֲעֶשה ַהּנֹוָרָאה ְמֻרֶּמֶזת  ָּגדֹול, ַעֵּין ָׁשם ַמה ּׁשֶ
ְוַעל  ְלֶעְזָרה  ִמְצַרִים  ַהּיְֹרִדים  “הֹוי  ל”א  ַקִּפיְטל  ִּבְיַׁשְעָיה 
ִעַּקר  הּוא  ֶׁשִּמְצַרִים  ִנְמָצא  ָׁשם.  ַעֵּין  ְוכּו’,  ֵענּו”  ִיּשָׁ סּוִסים 
ְּבִחיַנת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשל ַּתֲאַות ָממֹון. ְוֶזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ְיִציַאת 
ְּבַהּתֹוָרה  ְמבָֹאר  ְוֵכן  ָממֹון.  ַּתֲאַות  ְׁשִביַרת  ְּבִחיַנת  ִמְצַרִים, 

ִּתְקעּו א’ ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ֶׁשֶּפַסח הּוא ִּתּקּון ַּתֲאַות ָממֹון.  
)ליקוטי הלכות, תפילה ד, יזב(

ּוִמְצַרִים 
 ָאָדם
ְוֹלא ֵאל

הממון הפך להיות אליל, והוא 
הקובע מי יהיה ‘מפורסם’ ומי לא...  

מאמר לכבוד חג הפסח, על ה’מפורסם 
של שקר’ הגדול ביותר: הממון!
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 בעקבות בעקבות
הרועההרועה
לּול  כָּ י שֶׁ ָרֵאל ָהֲאִמתִּ "רוֶֹעה ִישְׂ

ְבָעה רוִֹעים" ל ַהשִּׁ ִמכָּ

ובטרם  זה.  בחודש  מעשינו  כך  אדר,  בחודש  כמעשינו 
האמורה  זו  מאמרים  בסדרת  אי”ה  הבאים  בחודשים  נמשיך 
לבאר ביסודיות את סוגיית ה”מפורסמים של שקר”, ִנֶּטה מעט 
מדרך המלך, ונקדיש מאמר קצר לכבוד חג הפסח, חג היציאה 

ממצרים, היציאה מהאלילות של תאוות הממון.

ארץ מצרים – מבטחם של 
מדינת הממון

אחד ה'מפורסמים של שקר' הגדול ביותר, הוא: הממון! 

מ'הכרח' בסיסי הוא הפך להיות נערץ, ואף אליל שסוגדים 
לו. כשרבים אף טועים לחשוב שהוא הוא "הממליך מלכים ולו 

המלוכה" )רחמנא ליצלן מהאי דעתא שבשתא(.

ב'מדינה של הממון', נקבעת חשיבותו של האדם, לפי כמות 
הממון שיש לו... 

צורת  את  תפילה,  מבעל  במעשה  רבינו  שמתאר  וכפי 
ההתנהלות של מדינה מטופשת זו:

ַהּכֹל ָהָיה ִמְתַנֵהג ֶאְצָלם ְּכִפי ָהֲעִׁשירּות, ֶׁשָהָיה ֵעֶרְך ַמֲעַלת 
ְוָכְך  ָּכְך  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּמי  ֶׁשּלֹו,  ָהֲעִׁשירּות  ְּכִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 
ֲאָלִפים אֹו ְרָבבֹות ֵיׁש לֹו ַמֲעָלה זֹו, ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכְך ְוָכְך ָממֹון 
ֵיׁש לֹו ַמֲעָלה ַאֶחֶרת, ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה. ָּכל ֵסֶדר ַהַּמֲעלֹות ָהָיה 
ֶאְצָלם ְּכִפי ַהָּממֹון ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכְך ְוָכְך 
ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְּכִפי ַהְּסכּום ֶׁשָהָיה ָקצּוב ֶאְצָלם, הּוא ֶמֶלְך. 

... ְוֵכן ָהָיה ָקצּוב ֶאְצָלם, ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכְך ְוָכְך ָממֹון הּוא ְסָתם 
ֶּבן ָאָדם. ְוִאם ֵיׁש לֹו עֹוד ָּפחֹות ִמֶּזה הּוא ַחָּיה אֹו עֹוף ְוַכּיֹוֵצא. 
ְוָהָיה ֶאְצָלם ַחּיֹות ָרעֹות ְועֹופֹות, ְּדַהְינּו ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ַרק ָּכְך ְוָכְך 
הּוא ִנְקָרא ַאְרֵיה ֱאנֹוִׁשי )ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז ‘ֵאיין ֶמעְנְטְׁשִליֶכר 
ֵלייּב’( ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְׁשָאר ַחּיֹות ָרעֹות ְועֹופֹות ְוכּו’, ְּדַהְינּו 
ֶׁשְּלִפי ִמעּוט ָממֹונֹו הּוא ַרק ַחָּיה אֹו עֹוף ְוכּו’. ִּכי ִעַּקר ָהָיה 
ְלִפי  ַרק  ָהָיה  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ְוַדְרָּגא  ּוַמֲעָלה  ַהָּממֹון,  ֶאְצָלם 

ַהָּממֹון.
)סיפורי מעשיות, מעשה יב(

לאלילים  הממון  בעלי  את  והפכו  יותר,  התדרדרו  בהמשך 
ממש.

ֶׁשִּמי  ֱאֹלקּות,  ַּגם־ֵּכן  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהיּו  ֵּביֵניֶהם  ֶׁשִהְסִּכימּו  ַעד 
ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִרּבּוי ָממֹון ַהְרֵּבה ָּכְך ְוָכְך ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְּכִפי ַמה 
ֶּׁשָּקְצבּו ַעל ֶזה, הּוא ִיְהֶיה ֱאלֹוַק. ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשָהֱאֹלִקים ׁשֹוֵפַע 

א. פרק ל”א.
ב. ע”ע: ברכת הודאה ו, לט. פורים ו, ט. אבידה ומציאה ג, ו.

ּבֹו ָּכל־ָּכְך ָממֹון, ַעל ֵּכן הּוא ְּבַעְצמֹו ֱאלֹוַּק. ְוֵכן ִקְּימּו ְוָעׂשּו 
ְּכָכל ַהַּנ”ל.

)שם(

בני המדינה נתונים למעקב תמידי, כשלפי תנודות החשבון-
בנק כך גם חשיבותו של בעל החשבון... 

ַּגם ָהָיה ֶאְצָלם ְמֻמִּנים, ֶׁשָהיּו ְמֻמִּנים ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ֶאָחד 
ִאם ֵיׁש לֹו ָּכל־ָּכְך ָממֹון, ְּכמֹו ֶׁשהּוא אֹוֵמר. ִּכי ָּכל ֶאָחד ָהָיה 
ָצִריְך ְלַהְראֹות ָעְׁשרֹו ְּבָכל ַּפַעם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁשָאר ְּבאֹותֹו 
ַּכַּנ”ל. ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַנֲעָׂשה  ַהַּמֲעָלה ֶׁשָהָיה לֹו ְלִפי ָממֹונֹו 
ֲאַזי  ָממֹונֹו,  ָאַבד  ְּכֶׁשֶאָחד  ְּדַהְינּו  ּוֵמָאָדם־ַחָּיה.  ָאָדם  ֵמַחָּיה 
ַנֲעָׂשה ֵמָאָדם ַחָּיה ַאַחר ֶׁשֵאין לֹו ָממֹון. ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ְּכֶׁשֶאָחד 
ִהְרִויַח ָממֹון, ֲאַזי ַנֲעָׂשה ֵמַחָּיה ָאָדם. ְוֵכן ִּבְׁשָאר ַהַּמֲעלֹות ְּכִפי 

ַהָּממֹון ַּכַּנ”ל. 
)שם(

• • •
בסיום המעשה, מקשר רבינו את כל פרטי המעשה לנבואתו 

של ישעיהא, כשבדבריו גם נזכרת ארץ מצרים: 

ּוִמְצַרִים  ֵענּו.  ִיּׁשָ סּוִסים  ְוַעל  ְלֶעְזָרה  ִמְצַרִים  ַהּיְֹרִדים  ”הֹוי 
ְּבִחיַנת  ַהְינּו   – רּוַח”  ְוֹלא  ָּבָׂשר  ְוסּוֵסיֶהם  ֵאל  ְוֹלא  ָאָדם 
ַהְּמִדיָנה ֶׁשָּסְמכּו ָעֶליָה ‘ַהְּמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּות’ ֶׁשֵהם יֹוִׁשיעּו 
אֹוָתם, ִּכי ְלִפי ָטעּוָתם ָסְברּו ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ֱאֹלקּות, ְוסּוֵסיֶהם 
ְוֶזה  ַעֵּין ָׁשם.  ַהַּמֲעֶׂשה,  ְּבתֹוְך  ְלֵעיל  ַּכְמבָֹאר  ַמְלָאִכים,  ֵהם 
ֶׁשִּסֵּים ַהָּפסּוק “ּוִמְצַרִים ָאָדם ְוֹלא ֵאל ְוסּוֵסיֶהם ָּבָׂשר” ְוכּו’, 

ְוָהֵבן.
)שם, בסוף המעשה(

כשמתוך הדברים אנו למדים, שטומאת זוהמת ‘מצרים’ היא 
תאוות הממון, וכפי שכותב מוהרנ”ת:

ְמבָֹאר ְּבסֹוף ַהַּמֲעֶׂשה ַהַּנ”ל, ֶׁשִּמְצַרִים הּוא ַהְּמִדיָנה ֶׁשָּסְברּו 
ַּבֲעֵלי ַּתֲאַות ָממֹון ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ֱאֹלהּות ֵמִרּבּוי ַהָּממֹון ֶׁשָּלֶהם, 
ַמְלָאִכים  ִעם  ְונֹוְסִעים  ֱאֹלהּות  ֻּכָּלם  ֶׁשֵהם  ֶׁשָאְמרּו  ַעד 
ֶׁשַהּסּוִסים ֶׁשָּלֶהם ֵהם ַמְלָאִכים ֵמֲחַמת ֶׁשְּמֻצִּפין ַּבֲעִׁשירּות 
ָּכתּוב ֶׁשָּכל ַהַּמֲעֶשה ַהּנֹוָרָאה ְמֻרֶּמֶזת  ָּגדֹול, ַעֵּין ָׁשם ַמה ּׁשֶ
ְוַעל  ְלֶעְזָרה  ִמְצַרִים  ַהּיְֹרִדים  “הֹוי  ל”א  ַקִּפיְטל  ִּבְיַׁשְעָיה 
ִעַּקר  הּוא  ֶׁשִּמְצַרִים  ִנְמָצא  ָׁשם.  ַעֵּין  ְוכּו’,  ֵענּו”  ִיּשָׁ סּוִסים 
ְּבִחיַנת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשל ַּתֲאַות ָממֹון. ְוֶזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ְיִציַאת 
ְּבַהּתֹוָרה  ְמבָֹאר  ְוֵכן  ָממֹון.  ַּתֲאַות  ְׁשִביַרת  ְּבִחיַנת  ִמְצַרִים, 

ִּתְקעּו א’ ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ֶׁשֶּפַסח הּוא ִּתּקּון ַּתֲאַות ָממֹון.  
)ליקוטי הלכות, תפילה ד, יזב(

ּוִמְצַרִים 
 ָאָדם
ְוֹלא ֵאל

הממון הפך להיות אליל, והוא 
הקובע מי יהיה ‘מפורסם’ ומי לא...  

מאמר לכבוד חג הפסח, על ה’מפורסם 
של שקר’ הגדול ביותר: הממון!
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רבים שיכירו את מקומם,  צריכים רחמים  אכן; העשירים 
לצרכי  רב  ממון  אצלם  שהפקיד  על  לה’  ההודאה  ומלבד 
צדקה, לא יהפכו בעיני עצמם וזולתם ל’מפורסמים של שקר’.

"לא תעשון אתי אלהי כסף 
ואלהי זהב"

להפוך  הרוצים  אלו  אל  נעבור  הפשוטים,  ומהעשירים 
ל”אלו-ה” – דיין ורבג – בכח הכסף והזהב.

וכדברי הגמרא:

ֱאֹלֵהי  ָזָהב”.  ֵואֹלֵהי  ֶכֶסף  ֱאֹלֵהי  ִאִּתי  ַתֲעׂשּון  “ֹלא  ְּכִתיב 
ֶּכֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב הּוא ְּדֹלא ַעְבֵדי, ָהא ְּדֵעץ ָׁשִרי? ָאַמר ַרב 

ַאִׁשי: ֱאלֹוַּה ַהָּבא ִּבְׁשִביל ֶּכֶסף, ֶוֱאלֹוַּה ַהָּבא ִּבְׁשִביל ָזָהב.
)סנהדרין ז ע”ב(

ופירש רש”י:

ֱאלֹוַּה ַהָּבא ִּבְׁשִביל ֶּכֶסף - ַּדָּין ֶׁשֶהֱעִמידּוהּו ַעל ְיֵדי ֶׁשָּנַתן 
ָממֹון ַלֶּמֶלְך ַעל ָּכְך.

)רש”י, שם(

המהרש"א מוסיף ומפרש: 

ִמְתַמִנין  ֵהם  ִּכי  ]א.[  ֶׁשָעׂשּו:  ָרעֹות  ִּבְׁשַּתִים  ְלָפְרׁשֹו  ֵיׁש 
ִּבְׁשִביל ַהָּזָהב ְוֶכֶסף ֶׁשּנֹוְתִנין ַלֶּמֶלְך אֹו ַלָּנִׂשיא. ]ב.[ ַּגם 
ְוָזָהב ֶׁשרֹוִצין ֶלֱאסֹוף  ַמה ֶׁשעֹוִׂשין ֵּכן הּוא ִּבְׁשִביל ַהֶּכֶסף 

ַעל ְיֵדי ָהַרָּבנּות ְוַהַּדָּינּות. 

)מהרש”א חידושי אגדות, שם(

כשבהמשך דבריו הוא מקונן על מצב הדור, וכותב:

ְוִהֵּנה ֵחְטא ְוַאְׁשָמה זֹו ִנְׁשַּתְרֵּבב ַעָּתה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ּוְכָבר 
ָּבאּו ַרּבֹוֵתינּו ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבַהְתָחַלת ַהּמּום ֶזה ְוַאְׁשָמה זֹו, 
ִּבְגֵזָרה ּוָבֳעָנִׁשין ֲחמּורֹות, ַוַחָרמֹות ּוָממֹון, ַּבָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשֹּלא 
ִיְתַמֶּנה ׁשּום ַרב ּומֹוֶרה ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, ֵהן ִלֵּתן ִליִחיִדים ֵהן 
ָלַרִּבים. ֲאָבל ֵאין ִאיׁש ָׁשם ַעל ֵלב ָהעֶֹנׁש ַהִּנְזָּכר ִּבְׁשַמְעִּתין 
ִּדָּמה  ַּגם  ִמַּמֲעִמיִדין,  ִלָּפַרע  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּדָעִתיד 
ֶהָעֹון ַהֶּזה ְלעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוָיָצא ַהָּדָבר ָלנּו ַּבּדֹור ַהֶּזה 
ֲאֶׁשר  ְוִקְלקּוִלים  ַּתָּקלֹות  ְּדַכָּמה  ָעוֹן,  ּוְלַמְזֶּכֶרת  ְלִמְכׁשֹול 

ָּבאּו ָלנּו ַּבּדֹור ַהֶּזה.

)שםד(

• • •
דינו של אחד כזה, כבר נפסק ברמב"ם:

ָּכל ַּדָּין ֶׁשָּנַתן ָממֹון ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַמֶּנה, ָאסּור ַלֲעמֹוד ִמָּפָניו, 
ֲחָכִמים  ְוָאְמרּו  ּבֹו,  ּוְלַזְלֵזל  אֹותֹו  ְלָהֵקל  ֲחָכִמים  ְוִצּוּו 
ֶׁשַהַּטִּלית ֶׁשִּמְתַעֵּטף ָּבּה ְּתִהי ְּבֵעיֶניָך ְּכִמְרַּדַעת ֶׁשל ֲחמֹור.
)רמב”ם סנהדרין ג, ט(

בספר  אף  והובא  בירושלמיה,  הוא  הדברים  כשמקור 

ג. הנקראים בשם ‘אלקים’, כמו שכתוב “והגישו אדוניו אל האלקים”. 
ד. ועיין ב”רב ייבי על התורה” )עין משפט( שהביא דברים אלו, והאריך הרבה בהעתקת כמה לשונות מספרי הקודש, ובסופו כתב: 
“התנצלות - נפשי בשאלתי לבל ידונו הדברים כיוהרא ורוח יתירא ויחשבו עלי ח"ו להיות מזלזל בכבוד רבנים על הכלל כולו. חס 
לי' לזרעא דאבא לדבר סרה על חכמי הדור, וסהדי במרומים כי כוונתי לשמים, כי עיני ראו גודל הפרצה הנעשה בכמה קהלות אשר 
אחזו לנו שועלים שלא הגיעו להוראה ויקנו להם מכסף מקנתם אע"פ שאינם כדאי להשתמש בתגא, לדון ולהורות הוראה בישראל, 
על זה היה דוה לבי ואמרתי עם הספר ישוב מחשבתם בראותם למראה עיניהם מה המעשה הזאת אשר הם עושים, והדן אותי לכף 

זכות ידינהו לזכות מן השמים, ויאריך ימים ושנות חיים".
ה. ביכורים ג’ ג’.

ו. נכתב בברדיטשוב ביום ב' באב שנת תרס"ג, בתחילת התקרבותו לברסלב.

המידות:

ְוָראּוי  ָהַרָּבנּות,  ֶאת  ֶׁשּשֹׂוְכִרין  ָהַרָּבִנים  ֶאת  ְלַבֵּיׁש  ֻמָּתר 
ְלַבּזֹוָתן ּוְלָהֵקל ִּבְכבֹוָדן, ְוֵאין עֹוְמִדין ִּבְפֵניֶהם, ְוֵאין קֹוִרין 

אֹוָתן ‘ַרִּבי’, ְוַהַּטִּלית ֶׁשָעָליו ְּכַמְרַּדַעת ֶׁשל ֲחמֹור.
)ספר המידות, בושה ב( 

• • •
אמנם, לא רק בתחום הרבנות והדיינות ישנם "אלהי כסף 
ואלהי זהב", אלא גם בתחום המנהיגות והאדמו"רות, עלולה 

השררה להפוך לאמצעי לאגירת ממון. 

זצ”ל,  אנשין  מאיר  רבי שמואל  זאת  לתאר  וכפי שהיטיב 
– שהתקרב לחסידות  נחמן  ב”ר  מתלמידיו של רבי אברהם 
וכמה  כמה  חצרות  בין  ארוך  חיפוש  מסע  לאחר  ברסלב 

מהמנהיגים והאדמו”רים שבסביבתו – במכתבו הנוקב: 

ָרִאיִתי, ֲאָהּה! ְוִהֵּנה ַאְנְּדָרָלמּוְסָיא ָּבעֹוָלם, ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת, 
ְּדָבִרים  ְוַהְּׁשֹלָׁשה  ַוֲחֻנָּפה,  ְּדִׁשְקָרא  ַעְלָמא  ָחָדׁש,  עֹוָלם 
ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד ֵהָּמה: ַהֶּכֶסף, ַהָּממֹון, ְוַהָּמעֹות! 

ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ַּפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם.

ְזַמן ַמה ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵאין ֶזה ַרק ְּבעֹוַלם ַהִּמְסָחר; ּוְבֵכן ָּפִניִתי 
ִלְראֹות  ֵהָּמה,  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְוַצִּדיִקים  ְקדֹוִׁשים  ְלֵאיֶזה 
ֲחִסיֵדיֶהם  ִעם  ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ֵהיֵטב  ּוְלִהְסַּתֵּכל 
ַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ְלַמַען ַּדֵּבק ָּבֶהם. ְוַגם ָׁשם – ַלֲאסֹוִני – ָרִאיִתי 
ֶׁשֵאין ַמֲעָמד ַלָחס ַעל ַנְפׁשֹו ְוחֹוֵׁשב ַעל ַּתְכִליתֹו ֶּבֱאֶמת. 
ָרִאיִתי ֶׁשְרִאי ֶזה ִּכְרִאי ֶזה, ְוֻכָּלם ְּכֶאָחד ִיְכְרעּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 

ְוַיַעְבדּו ֵלאלֹוֵהי ַהֶּכֶסף ֵואֹלֵהי ַהָּזָהב. 

ְועֹוד ְלַהְּקדֹוִׁשים ֵחְטא ַעל ֶּפַׁשע, ִחּלּול ַהֵּׁשם, ַמְחִטיִאים 
ַּתֲאַות  ְלַׁשֵּבר  ד’  ֶּדֶרְך  ָלָעם  ְלהֹורֹות  ְוַתַחת  ָהַרִּבים,  ֶאת 
ָממֹון, ֵהָּמה ַאְּדַרָּבא, ַנֲהפְֹך הּוא, ַיְגִּבירּו ְּבִיְׂשָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש 
ְוַחָּטָאה,  ָוֶפַׁשע  ָעוֹון  ָּכל  ָׁשְרֵׁשי  ְוַהָּכבֹוד,  ַהָּממֹון  ַּתֲאַות 

ְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן. 

אֹול  ַהּׁשְ ְוִיְרֶאה  ָהֱאֶמת,  ְּבֵעין  ֲעֵליֶהם  ְּכבֹודֹו  ִיְסַּתֵּכל 
ְוָהֲאַבּדֹון ֲאֶׁשר ַיְרִחיבּו ְוַיֲעִמיקּו ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ְּבָכל יֹום ּוְבָכל 

ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן.
)אגרת רבי שמואל מאיר אנשין זצ”לו(

הוא מאריך שם בדברים נוקבים, כשהוא מסכם:

ְּבַגְׁשִמּיּות,  ָהְיָתה  ַהַּמּבּול  ִּביֵמי  ַאְנְּדָרָלמּוְסָיא  ַהְּכָלל:  ֶזה 
ְּברּוָחִנּיּות;  ַאְנְּדָרָלמּוְסָיא   – ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו   – ָּכֵעת 
ֵאיָנם  מֹוֵרי-ֶצֶדק  ָהַרָּבִנים  ַצִּדיִקים,  ֵאיָנם  ַהַּצִּדיִקים 
ֵאיָנם  ָהאֹוְרּתֹודֹוְּכִסים  ֲחִסיִדים,  ֵאיָנם  ַהֲחִסיִדים  ַרָּבִנים, 
ַאִריְסטֹוְקַרִטים.  ֵאיָנם  ָהַאִריְסטֹוְקַרִטים  אֹוְרּתֹודֹוְּכִסים, 

ִמַּבֲעֵלי ִמְסָחר, ֶאְחׁשֹב ְלמֹוָתר ְלַהֲעלֹוָתם ַעל ַהִּגָּליֹון.

הּוא  ַהַּצִּדיק,  הּוא  ְוַהֶּכֶסף  ַהָּממֹון  ַּבַעל  ַאַחת:  ְּבִמיָלה 
הּוא  ָהאֹוְרּתֹודֹוְּכִסי,  הּוא  ֶהָחִסיד,  הּוא  ֶצֶדק,  מֹוֵרה  ָהַרב 
ָהַאִריְסטֹוְקַרִטי, ְועֹוד ְועֹוד ְועֹוד. ִאיׁש ֶׁשַהּכֹל ּבֹו; ְוַסְדָנא 
ִנְפָלא,  ְּבִהְתַּפְׁשטּות  ִהְתַּפֵּׁשט  ַהֶּׁשֶקר  הּוא.  ַחד  ְּדַאְרָעא 

לשם כך אף הקרבנו את קרבן הפסח - לשבר ולשחוט את תאוות 
הממון...

ֶׁשל  ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ַהּצֹאן,  ִמן  ָהָיה  ֶּפַסח  ַהָּקְרַּבן  ִּכי 
ַהּצֹאן  ִמן  ֶּפַסח  ַהָּקְרַּבן  ְלָהִביא  ִנְצַטּוִינּו  ֶזה  ֶׁשִּבְׁשִביל  ִמְצַרִים, 
ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ּוְלַׁשֵּבר ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּלֶהם, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְׁשמֹות ַרָּבה ֶּפֶרק יא(. ִּכי ַהִּמְצִרים ֶׁשָהיּו ְׁשקּוִעים 
ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשהּוא ַּתֲאַות ָממֹון, ָהיּו עֹוְבִדים ַלּצֹאן ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ֶאת  רֹות  ֶׁשְּמַעּׁשְ צֹאֶנָך,  “ְוַעְׁשְּתרֹות  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהֲעִׁשירּות, 
ַּבֲעֵליֶהן” )ֻחִּלין פד(. ַעל ֵּכן ִנְמְׁשכּו ַּבָּטֻעּיֹות ֶׁשָּלֶהם ַעד ֶׁשָעשּו 
ַהּצֹאן ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲעִׁשירּות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש. ְוַעל ֵּכן ִנְצַטִּוינּו 
ְלָהִביא ַהָּקְרַּבן ֶּפַסח ִמן ַהּצֹאן, ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ָהֲעבֹוָדה ָזָרה זֹאת ֶׁשל 

ָממֹון ַוֲעִׁשירּות. 
)שם(

כשגם אנו, בכל דור ודור, אמורים לשחוט את אלילם של המצרים. 
שכן, גם אנו נמצאים תחת שעבודם. 

ּוְמִרירּות  ְוִטְרַחת  ְיִגיַעת  ְּבִחיַנת  הּוא  ִמְצַרִים  ְוַעְבדּות  ָּגלּות  ִּכי 
ְוכּו’,  ָקָׁשה”  ַּבֲעבָֹדה  ַחֵּייֶהם  ֶאת  “ַוְיָמֲררּו  ְּבִחיַנת  ַהַּפְרָנָסה, 
ַּבֲעבֹוָדה  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשל  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ְמָמֶרֶרת  ָאֳחָרא  ֶׁשַהִּסְטָרא 
ָקָׁשה ְּבַכָּמה ִמיֵני ְיִגיעֹות ּוְטָרחֹות, “ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבֹוָדה 

ַּבָּשֶֹדה”, ַהּכֹל ִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסה.
)ליקוטי הלכות, הרשאה ד, טז(

גם אנו טועים לפעמים להישען על סוסיהם, והופכים את הטפל 
לעיקר...

שכן:

ַהִּבְטחֹונֹות ֶׁשל ָׁשְוא ָוֶהֶבל ִנְקָרא ְּבֵׁשם ‘סּוס’, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב “ֵאֶּלה 
ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ה’ ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר”, ּוְכִתיב “ֹלא 
ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ”, ּוְכִתיב “ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה”. ִּכי ְּבִחיַנת 
סּוס הּוא ְּבִחיַנת ּתֶֹקף ֻזֲהַמת ַהְמַדֶּמה, ְּבִחיַנת ֻזֲהַמת ִמְצַרִים 
ְוַעל סּוִסים  ְלֶעְזָרה  ִמְצַרִים  ַהּיְֹרִדים  “הֹוי  ָּבֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשרֹוֵדף  ָממֹון  ַּתֲאַות  ְּפַגם  ִנְמָׁשְך  ם  ֶׁשִּמּׁשָ ִיָּׁשֵענּו”, 
ְועֹוֶשֹה  ְּבִחָּנם,  ְיֵתרֹות  ִּביִגיעֹות  ַהָּממֹון  ַאַחר 
ֵמַהָּטֵפל ִעָּקר ּוֵמָהִעָּקר ָטֵפל. ֶׁשּתֹוֶלה ָהִעָּקר 
ֶׁשל  ְוַהִּטְרחֹות  ַהְּנִסיעֹות  ֶׁשֵהם  ְּבַהִּסּבֹות, 

ַהַּמָּשא ּוַמָּתן, ְוׁשֹוֵכַח ַּבה’ ִיְתָּבַרְך. 

ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרין אֹותֹו ַּבה’ ִיְתָּבַרְך 
ּוְבַתְכִליתֹו ַהִּנְצִחי הּוא אֹוֵמר: ֲהֹלא 
ַּתֲעֶשֹה”  ֲאֶׁשר  ְּבָכל  “ּוֵבַרְכָך  ְּכִתיב 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו 
ְיֵהא יֹוֵׁשב ָּבֵטל” ְוכּו’. ְוֵאינֹו  “ֶׁשֹּלא 
ִּכי  ַעְצמֹו,  ֶאת  ְלַהְטעֹות  ִלְבִלי  ִלּבֹו  ֶאל  ֵמִשֹים 
ֵעֶסק,  ֵאיֶזה  ֶׁשְּצִריִכין  הּוא  ָהֱאֶמת  ְּבַוַּדאי 
ַלֲעשֹוֹת  ַהָּדָבר  ַלֲהפְֹך  ָחִליָלה  ֲאָבל 
ִעָּקר  ָהֵעֶסק  ֶׁשל  ֵמַהִּסָּבה 

ְוִלְרּדֹף ַאַחר ַהַּמָּשא ּוַמָּתן ִּביִגיעֹות ְוִטְלטּוִלים ְוַסָּכנֹות ְּבגּוף ָוֶנֶפׁש 
ָּכֵאֶּלה. ּוִמּתֹוָרה ּוְתִפָּלה עֹוֶשֹה ָטֵפל, ַעד ֶׁשַהְרֵּבה ַמְׁשִליִכים ֵעֶסק 
ַהּתֹוָרה ְלַגְמֵרי, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּבְנעּוֵריֶהם ָהיּו לֹוְמִדים ֻמְפָלִגים ְוכּו’, 
ַעד ֶׁשִּכְמַעט ׁשֹוְכִחים ַּגם ֶאת ַהְּתִפָּלה ְוכּו’, ִּבְפָרט ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו 

ה’ ִיְתָּבַרְך ְיַרֵחם. 
)ליקוטי הלכות, שלוחין ה, כז(

וחג הפסח, הוא הזמן לצאת מעבדות לחירות – מ”יגיעת וטרחת 
ומרירות הפרנסה”, לאמונה שלימה בה’ אלוקי ישראל, שהוא הזן 

ומפרנס לכל ומכין מזון לכל בשר כי לעולם חסדו.

• • •
- הזמן  ובכן, לכבוד חג הפסח, בו שוחטים את אליל העשירות 
גרמא לדבר מעט על אותם ‘מפורסמים של שקר’ שמלבד הממון אין 

שום סיבה הגיונית אחרת לפרסומם הגדול. 

"אל יתהלל עשיר בעשרו"
נלך מהקל אל הכבד, ונתחיל עם העשירים והנגידים הפשוטים:

שכן, לאמתו של דבר – כל נגיד ועשיר נתון בסכנת ‘פרסום של 
אף  ולפעמים  גדלות,  שגעון  לו  לגרום  עלול  הרב  כשהכסף  שקר’, 
לחשוב שהכסף הופך אותו ל’חכם’, המבין בענייני הנהגת הציבור, 

ואולי אפילו בענייני תורה והשקפה...

ִּכי ַעל ְיֵדי ָהֲעִׁשירּות הּוא ִמְתָּגֶאה, ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשהּוא ָחָכם! ְונֹוֶטה 
ַאַחר ַעְקִמימּות ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשְּבִלּבֹו, ּוַמְפִריד ַעְצמֹו ֵמָהֱאֶמת.

)ליקוטי הלכות, פדיון פטר חמור ג, ג(

וכפי שניתן  גמור,  ולפעמים אף משוגע  יכול להיות טיפש,  הוא 
לראות בחוש

ֶׁשָּכל ַהְּנִגיִדים ַהְּגדֹוִלים, ִּכְמַעט ֻּכָּלם, ֵהם ְמֻׁשָּגִעים ַמָּמׁש.
)ליקוטי מוהר”ן תניינא, סד(

אך העושר הרב גורם לו להרגיש שהוא חכם מחוכם. כשאף המון-
העם – הזקוקים לתרומתו – עוזרים לו לחשוב כך, בכך שמחניפים לו 

ומגדילים אותו עד רום גבהי מרומים... 

• • •
במאמר המוסגר יצויין:

שגעון גדלותם של אותם עשירים, מתבטא גם בכך שבעוד שהם 
עצמם חיים חיי רווחה ועושר  ומרשים לעצמם להתפנק במותרות, 
הרי שבראותם את העניים קונים לעצמם איזה מאכל טעים או כיו”ב, 

הדבר מכעיס אותם...

ִּכי ַעל ַעְצָמם ֵאיָנם ִמְסַּתְּכִלים ְּכָלל, ְּכִאּלּו ָלֶהם ַמִּגיַע ִמן ַהָּׁשַמִים 
ַעל ִּפי ַמֲעֵשיֶהם ַהּטֹוִבים ֶׁשּיֹוִסיף ְלִאְׁשּתֹו ַמְרָּגִלּיֹות ְּבַסְך ָמאַתִים 
ים ֲאדּוִמים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ְוֵכן  ֲאדּוִמים ַּדְיָקא, ּוְלָפחֹות ְּבַסְך ֲחִמּשִׁ
ֻׁשְלָחנֹות  ַהַּבִית,  ּוְכֵלי  ְוִדירֹות  ְוכּו’  ָהַרִּבים  ַהַּמְלּבּוִׁשים  ְּבִעְנְיֵני 
ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ִּכי  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ְּגדֹולֹות  ּוַמְראֹות  ְוִכְסאֹות 
ַמְרִּבים ָהֶבל. ְוַעל ֶהָעִני ְוַעל ִאיׁש ָּכֵׁשר ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה הּוא ַמְקִּפיד 
ַעל ֶׁשרֹוֶאה ֶׁשּקֹוֶנה עֹוף אֹו ֲחִתיַכת ָּבָשר ְוַכּיֹוֵצא. ְוֹלא ַּדי ֶׁשֵאינֹו 
נֹוֵתן לֹו ְצָדָקה, ַאף ַּגם הּוא ַמְכִּביד ָעָליו עֹל ִמִּסים ְוַאְרנֹוִנּיֹות, ַעד 
ֶׁשִּלְפָעִמים נֹוְתִנים ָהֲעִנִּיים יֹוֵתר ֵמָהֲעִׁשיִרים. ּוְלִפי ַּדְעָּתם ֵאיָנם 
ְצִריִכין ִלֵּתן ְצָדָקה ַרק ִאם ָהיּו רֹוִאים ֶאת ֶהָעִני ָנפּוַח ְּבָרָעב, ַחס 
ְוַסְך מּוָעט  ְּפרּוָטה  לֹו  נֹוְתִנים  ָהיּו  ָאז  ְוָׁשלֹום, 

ְמאֹד ְּכֵדי ִחּיּונֹו ְּבִצְמצּום ָּגדֹול.
)ליקוטי הלכות, קידושין ג, ד(

פסח תשפ"ב16



רבים שיכירו את מקומם,  צריכים רחמים  אכן; העשירים 
לצרכי  רב  ממון  אצלם  שהפקיד  על  לה’  ההודאה  ומלבד 
צדקה, לא יהפכו בעיני עצמם וזולתם ל’מפורסמים של שקר’.

"לא תעשון אתי אלהי כסף 
ואלהי זהב"

להפוך  הרוצים  אלו  אל  נעבור  הפשוטים,  ומהעשירים 
ל”אלו-ה” – דיין ורבג – בכח הכסף והזהב.

וכדברי הגמרא:

ֱאֹלֵהי  ָזָהב”.  ֵואֹלֵהי  ֶכֶסף  ֱאֹלֵהי  ִאִּתי  ַתֲעׂשּון  “ֹלא  ְּכִתיב 
ֶּכֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב הּוא ְּדֹלא ַעְבֵדי, ָהא ְּדֵעץ ָׁשִרי? ָאַמר ַרב 

ַאִׁשי: ֱאלֹוַּה ַהָּבא ִּבְׁשִביל ֶּכֶסף, ֶוֱאלֹוַּה ַהָּבא ִּבְׁשִביל ָזָהב.
)סנהדרין ז ע”ב(

ופירש רש”י:

ֱאלֹוַּה ַהָּבא ִּבְׁשִביל ֶּכֶסף - ַּדָּין ֶׁשֶהֱעִמידּוהּו ַעל ְיֵדי ֶׁשָּנַתן 
ָממֹון ַלֶּמֶלְך ַעל ָּכְך.

)רש”י, שם(

המהרש"א מוסיף ומפרש: 

ִמְתַמִנין  ֵהם  ִּכי  ]א.[  ֶׁשָעׂשּו:  ָרעֹות  ִּבְׁשַּתִים  ְלָפְרׁשֹו  ֵיׁש 
ִּבְׁשִביל ַהָּזָהב ְוֶכֶסף ֶׁשּנֹוְתִנין ַלֶּמֶלְך אֹו ַלָּנִׂשיא. ]ב.[ ַּגם 
ְוָזָהב ֶׁשרֹוִצין ֶלֱאסֹוף  ַמה ֶׁשעֹוִׂשין ֵּכן הּוא ִּבְׁשִביל ַהֶּכֶסף 

ַעל ְיֵדי ָהַרָּבנּות ְוַהַּדָּינּות. 

)מהרש”א חידושי אגדות, שם(

כשבהמשך דבריו הוא מקונן על מצב הדור, וכותב:

ְוִהֵּנה ֵחְטא ְוַאְׁשָמה זֹו ִנְׁשַּתְרֵּבב ַעָּתה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ּוְכָבר 
ָּבאּו ַרּבֹוֵתינּו ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבַהְתָחַלת ַהּמּום ֶזה ְוַאְׁשָמה זֹו, 
ִּבְגֵזָרה ּוָבֳעָנִׁשין ֲחמּורֹות, ַוַחָרמֹות ּוָממֹון, ַּבָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשֹּלא 
ִיְתַמֶּנה ׁשּום ַרב ּומֹוֶרה ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, ֵהן ִלֵּתן ִליִחיִדים ֵהן 
ָלַרִּבים. ֲאָבל ֵאין ִאיׁש ָׁשם ַעל ֵלב ָהעֶֹנׁש ַהִּנְזָּכר ִּבְׁשַמְעִּתין 
ִּדָּמה  ַּגם  ִמַּמֲעִמיִדין,  ִלָּפַרע  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּדָעִתיד 
ֶהָעֹון ַהֶּזה ְלעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוָיָצא ַהָּדָבר ָלנּו ַּבּדֹור ַהֶּזה 
ֲאֶׁשר  ְוִקְלקּוִלים  ַּתָּקלֹות  ְּדַכָּמה  ָעוֹן,  ּוְלַמְזֶּכֶרת  ְלִמְכׁשֹול 

ָּבאּו ָלנּו ַּבּדֹור ַהֶּזה.

)שםד(

• • •
דינו של אחד כזה, כבר נפסק ברמב"ם:

ָּכל ַּדָּין ֶׁשָּנַתן ָממֹון ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַמֶּנה, ָאסּור ַלֲעמֹוד ִמָּפָניו, 
ֲחָכִמים  ְוָאְמרּו  ּבֹו,  ּוְלַזְלֵזל  אֹותֹו  ְלָהֵקל  ֲחָכִמים  ְוִצּוּו 
ֶׁשַהַּטִּלית ֶׁשִּמְתַעֵּטף ָּבּה ְּתִהי ְּבֵעיֶניָך ְּכִמְרַּדַעת ֶׁשל ֲחמֹור.
)רמב”ם סנהדרין ג, ט(

בספר  אף  והובא  בירושלמיה,  הוא  הדברים  כשמקור 

ג. הנקראים בשם ‘אלקים’, כמו שכתוב “והגישו אדוניו אל האלקים”. 
ד. ועיין ב”רב ייבי על התורה” )עין משפט( שהביא דברים אלו, והאריך הרבה בהעתקת כמה לשונות מספרי הקודש, ובסופו כתב: 
“התנצלות - נפשי בשאלתי לבל ידונו הדברים כיוהרא ורוח יתירא ויחשבו עלי ח"ו להיות מזלזל בכבוד רבנים על הכלל כולו. חס 
לי' לזרעא דאבא לדבר סרה על חכמי הדור, וסהדי במרומים כי כוונתי לשמים, כי עיני ראו גודל הפרצה הנעשה בכמה קהלות אשר 
אחזו לנו שועלים שלא הגיעו להוראה ויקנו להם מכסף מקנתם אע"פ שאינם כדאי להשתמש בתגא, לדון ולהורות הוראה בישראל, 
על זה היה דוה לבי ואמרתי עם הספר ישוב מחשבתם בראותם למראה עיניהם מה המעשה הזאת אשר הם עושים, והדן אותי לכף 

זכות ידינהו לזכות מן השמים, ויאריך ימים ושנות חיים".
ה. ביכורים ג’ ג’.

ו. נכתב בברדיטשוב ביום ב' באב שנת תרס"ג, בתחילת התקרבותו לברסלב.

המידות:

ְוָראּוי  ָהַרָּבנּות,  ֶאת  ֶׁשּשֹׂוְכִרין  ָהַרָּבִנים  ֶאת  ְלַבֵּיׁש  ֻמָּתר 
ְלַבּזֹוָתן ּוְלָהֵקל ִּבְכבֹוָדן, ְוֵאין עֹוְמִדין ִּבְפֵניֶהם, ְוֵאין קֹוִרין 

אֹוָתן ‘ַרִּבי’, ְוַהַּטִּלית ֶׁשָעָליו ְּכַמְרַּדַעת ֶׁשל ֲחמֹור.
)ספר המידות, בושה ב( 

• • •
אמנם, לא רק בתחום הרבנות והדיינות ישנם "אלהי כסף 
ואלהי זהב", אלא גם בתחום המנהיגות והאדמו"רות, עלולה 

השררה להפוך לאמצעי לאגירת ממון. 

זצ”ל,  אנשין  מאיר  רבי שמואל  זאת  לתאר  וכפי שהיטיב 
– שהתקרב לחסידות  נחמן  ב”ר  מתלמידיו של רבי אברהם 
וכמה  כמה  חצרות  בין  ארוך  חיפוש  מסע  לאחר  ברסלב 

מהמנהיגים והאדמו”רים שבסביבתו – במכתבו הנוקב: 

ָרִאיִתי, ֲאָהּה! ְוִהֵּנה ַאְנְּדָרָלמּוְסָיא ָּבעֹוָלם, ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת, 
ְּדָבִרים  ְוַהְּׁשֹלָׁשה  ַוֲחֻנָּפה,  ְּדִׁשְקָרא  ַעְלָמא  ָחָדׁש,  עֹוָלם 
ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד ֵהָּמה: ַהֶּכֶסף, ַהָּממֹון, ְוַהָּמעֹות! 

ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ַּפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם.

ְזַמן ַמה ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵאין ֶזה ַרק ְּבעֹוַלם ַהִּמְסָחר; ּוְבֵכן ָּפִניִתי 
ִלְראֹות  ֵהָּמה,  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְוַצִּדיִקים  ְקדֹוִׁשים  ְלֵאיֶזה 
ֲחִסיֵדיֶהם  ִעם  ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ֵהיֵטב  ּוְלִהְסַּתֵּכל 
ַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ְלַמַען ַּדֵּבק ָּבֶהם. ְוַגם ָׁשם – ַלֲאסֹוִני – ָרִאיִתי 
ֶׁשֵאין ַמֲעָמד ַלָחס ַעל ַנְפׁשֹו ְוחֹוֵׁשב ַעל ַּתְכִליתֹו ֶּבֱאֶמת. 
ָרִאיִתי ֶׁשְרִאי ֶזה ִּכְרִאי ֶזה, ְוֻכָּלם ְּכֶאָחד ִיְכְרעּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 

ְוַיַעְבדּו ֵלאלֹוֵהי ַהֶּכֶסף ֵואֹלֵהי ַהָּזָהב. 

ְועֹוד ְלַהְּקדֹוִׁשים ֵחְטא ַעל ֶּפַׁשע, ִחּלּול ַהֵּׁשם, ַמְחִטיִאים 
ַּתֲאַות  ְלַׁשֵּבר  ד’  ֶּדֶרְך  ָלָעם  ְלהֹורֹות  ְוַתַחת  ָהַרִּבים,  ֶאת 
ָממֹון, ֵהָּמה ַאְּדַרָּבא, ַנֲהפְֹך הּוא, ַיְגִּבירּו ְּבִיְׂשָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש 
ְוַחָּטָאה,  ָוֶפַׁשע  ָעוֹון  ָּכל  ָׁשְרֵׁשי  ְוַהָּכבֹוד,  ַהָּממֹון  ַּתֲאַות 

ְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן. 

אֹול  ַהּׁשְ ְוִיְרֶאה  ָהֱאֶמת,  ְּבֵעין  ֲעֵליֶהם  ְּכבֹודֹו  ִיְסַּתֵּכל 
ְוָהֲאַבּדֹון ֲאֶׁשר ַיְרִחיבּו ְוַיֲעִמיקּו ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ְּבָכל יֹום ּוְבָכל 

ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן.
)אגרת רבי שמואל מאיר אנשין זצ”לו(

הוא מאריך שם בדברים נוקבים, כשהוא מסכם:

ְּבַגְׁשִמּיּות,  ָהְיָתה  ַהַּמּבּול  ִּביֵמי  ַאְנְּדָרָלמּוְסָיא  ַהְּכָלל:  ֶזה 
ְּברּוָחִנּיּות;  ַאְנְּדָרָלמּוְסָיא   – ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו   – ָּכֵעת 
ֵאיָנם  מֹוֵרי-ֶצֶדק  ָהַרָּבִנים  ַצִּדיִקים,  ֵאיָנם  ַהַּצִּדיִקים 
ֵאיָנם  ָהאֹוְרּתֹודֹוְּכִסים  ֲחִסיִדים,  ֵאיָנם  ַהֲחִסיִדים  ַרָּבִנים, 
ַאִריְסטֹוְקַרִטים.  ֵאיָנם  ָהַאִריְסטֹוְקַרִטים  אֹוְרּתֹודֹוְּכִסים, 

ִמַּבֲעֵלי ִמְסָחר, ֶאְחׁשֹב ְלמֹוָתר ְלַהֲעלֹוָתם ַעל ַהִּגָּליֹון.

הּוא  ַהַּצִּדיק,  הּוא  ְוַהֶּכֶסף  ַהָּממֹון  ַּבַעל  ַאַחת:  ְּבִמיָלה 
הּוא  ָהאֹוְרּתֹודֹוְּכִסי,  הּוא  ֶהָחִסיד,  הּוא  ֶצֶדק,  מֹוֵרה  ָהַרב 
ָהַאִריְסטֹוְקַרִטי, ְועֹוד ְועֹוד ְועֹוד. ִאיׁש ֶׁשַהּכֹל ּבֹו; ְוַסְדָנא 
ִנְפָלא,  ְּבִהְתַּפְׁשטּות  ִהְתַּפֵּׁשט  ַהֶּׁשֶקר  הּוא.  ַחד  ְּדַאְרָעא 

לשם כך אף הקרבנו את קרבן הפסח - לשבר ולשחוט את תאוות 
הממון...

ֶׁשל  ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ַהּצֹאן,  ִמן  ָהָיה  ֶּפַסח  ַהָּקְרַּבן  ִּכי 
ַהּצֹאן  ִמן  ֶּפַסח  ַהָּקְרַּבן  ְלָהִביא  ִנְצַטּוִינּו  ֶזה  ֶׁשִּבְׁשִביל  ִמְצַרִים, 
ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ּוְלַׁשֵּבר ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּלֶהם, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְׁשמֹות ַרָּבה ֶּפֶרק יא(. ִּכי ַהִּמְצִרים ֶׁשָהיּו ְׁשקּוִעים 
ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשהּוא ַּתֲאַות ָממֹון, ָהיּו עֹוְבִדים ַלּצֹאן ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ֶאת  רֹות  ֶׁשְּמַעּׁשְ צֹאֶנָך,  “ְוַעְׁשְּתרֹות  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהֲעִׁשירּות, 
ַּבֲעֵליֶהן” )ֻחִּלין פד(. ַעל ֵּכן ִנְמְׁשכּו ַּבָּטֻעּיֹות ֶׁשָּלֶהם ַעד ֶׁשָעשּו 
ַהּצֹאן ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲעִׁשירּות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש. ְוַעל ֵּכן ִנְצַטִּוינּו 
ְלָהִביא ַהָּקְרַּבן ֶּפַסח ִמן ַהּצֹאן, ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ָהֲעבֹוָדה ָזָרה זֹאת ֶׁשל 

ָממֹון ַוֲעִׁשירּות. 
)שם(

כשגם אנו, בכל דור ודור, אמורים לשחוט את אלילם של המצרים. 
שכן, גם אנו נמצאים תחת שעבודם. 

ּוְמִרירּות  ְוִטְרַחת  ְיִגיַעת  ְּבִחיַנת  הּוא  ִמְצַרִים  ְוַעְבדּות  ָּגלּות  ִּכי 
ְוכּו’,  ָקָׁשה”  ַּבֲעבָֹדה  ַחֵּייֶהם  ֶאת  “ַוְיָמֲררּו  ְּבִחיַנת  ַהַּפְרָנָסה, 
ַּבֲעבֹוָדה  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשל  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ְמָמֶרֶרת  ָאֳחָרא  ֶׁשַהִּסְטָרא 
ָקָׁשה ְּבַכָּמה ִמיֵני ְיִגיעֹות ּוְטָרחֹות, “ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבֹוָדה 

ַּבָּשֶֹדה”, ַהּכֹל ִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסה.
)ליקוטי הלכות, הרשאה ד, טז(

גם אנו טועים לפעמים להישען על סוסיהם, והופכים את הטפל 
לעיקר...

שכן:

ַהִּבְטחֹונֹות ֶׁשל ָׁשְוא ָוֶהֶבל ִנְקָרא ְּבֵׁשם ‘סּוס’, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב “ֵאֶּלה 
ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ה’ ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר”, ּוְכִתיב “ֹלא 
ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ”, ּוְכִתיב “ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה”. ִּכי ְּבִחיַנת 
סּוס הּוא ְּבִחיַנת ּתֶֹקף ֻזֲהַמת ַהְמַדֶּמה, ְּבִחיַנת ֻזֲהַמת ִמְצַרִים 
ְוַעל סּוִסים  ְלֶעְזָרה  ִמְצַרִים  ַהּיְֹרִדים  “הֹוי  ָּבֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשרֹוֵדף  ָממֹון  ַּתֲאַות  ְּפַגם  ִנְמָׁשְך  ם  ֶׁשִּמּׁשָ ִיָּׁשֵענּו”, 
ְועֹוֶשֹה  ְּבִחָּנם,  ְיֵתרֹות  ִּביִגיעֹות  ַהָּממֹון  ַאַחר 
ֵמַהָּטֵפל ִעָּקר ּוֵמָהִעָּקר ָטֵפל. ֶׁשּתֹוֶלה ָהִעָּקר 
ֶׁשל  ְוַהִּטְרחֹות  ַהְּנִסיעֹות  ֶׁשֵהם  ְּבַהִּסּבֹות, 

ַהַּמָּשא ּוַמָּתן, ְוׁשֹוֵכַח ַּבה’ ִיְתָּבַרְך. 

ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרין אֹותֹו ַּבה’ ִיְתָּבַרְך 
ּוְבַתְכִליתֹו ַהִּנְצִחי הּוא אֹוֵמר: ֲהֹלא 
ַּתֲעֶשֹה”  ֲאֶׁשר  ְּבָכל  “ּוֵבַרְכָך  ְּכִתיב 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו 
ְיֵהא יֹוֵׁשב ָּבֵטל” ְוכּו’. ְוֵאינֹו  “ֶׁשֹּלא 
ִּכי  ַעְצמֹו,  ֶאת  ְלַהְטעֹות  ִלְבִלי  ִלּבֹו  ֶאל  ֵמִשֹים 
ֵעֶסק,  ֵאיֶזה  ֶׁשְּצִריִכין  הּוא  ָהֱאֶמת  ְּבַוַּדאי 
ַלֲעשֹוֹת  ַהָּדָבר  ַלֲהפְֹך  ָחִליָלה  ֲאָבל 
ִעָּקר  ָהֵעֶסק  ֶׁשל  ֵמַהִּסָּבה 

ְוִלְרּדֹף ַאַחר ַהַּמָּשא ּוַמָּתן ִּביִגיעֹות ְוִטְלטּוִלים ְוַסָּכנֹות ְּבגּוף ָוֶנֶפׁש 
ָּכֵאֶּלה. ּוִמּתֹוָרה ּוְתִפָּלה עֹוֶשֹה ָטֵפל, ַעד ֶׁשַהְרֵּבה ַמְׁשִליִכים ֵעֶסק 
ַהּתֹוָרה ְלַגְמֵרי, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּבְנעּוֵריֶהם ָהיּו לֹוְמִדים ֻמְפָלִגים ְוכּו’, 
ַעד ֶׁשִּכְמַעט ׁשֹוְכִחים ַּגם ֶאת ַהְּתִפָּלה ְוכּו’, ִּבְפָרט ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו 

ה’ ִיְתָּבַרְך ְיַרֵחם. 
)ליקוטי הלכות, שלוחין ה, כז(

וחג הפסח, הוא הזמן לצאת מעבדות לחירות – מ”יגיעת וטרחת 
ומרירות הפרנסה”, לאמונה שלימה בה’ אלוקי ישראל, שהוא הזן 

ומפרנס לכל ומכין מזון לכל בשר כי לעולם חסדו.

• • •
- הזמן  ובכן, לכבוד חג הפסח, בו שוחטים את אליל העשירות 
גרמא לדבר מעט על אותם ‘מפורסמים של שקר’ שמלבד הממון אין 

שום סיבה הגיונית אחרת לפרסומם הגדול. 

"אל יתהלל עשיר בעשרו"
נלך מהקל אל הכבד, ונתחיל עם העשירים והנגידים הפשוטים:

שכן, לאמתו של דבר – כל נגיד ועשיר נתון בסכנת ‘פרסום של 
אף  ולפעמים  גדלות,  שגעון  לו  לגרום  עלול  הרב  כשהכסף  שקר’, 
לחשוב שהכסף הופך אותו ל’חכם’, המבין בענייני הנהגת הציבור, 

ואולי אפילו בענייני תורה והשקפה...

ִּכי ַעל ְיֵדי ָהֲעִׁשירּות הּוא ִמְתָּגֶאה, ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשהּוא ָחָכם! ְונֹוֶטה 
ַאַחר ַעְקִמימּות ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשְּבִלּבֹו, ּוַמְפִריד ַעְצמֹו ֵמָהֱאֶמת.

)ליקוטי הלכות, פדיון פטר חמור ג, ג(

וכפי שניתן  גמור,  ולפעמים אף משוגע  יכול להיות טיפש,  הוא 
לראות בחוש

ֶׁשָּכל ַהְּנִגיִדים ַהְּגדֹוִלים, ִּכְמַעט ֻּכָּלם, ֵהם ְמֻׁשָּגִעים ַמָּמׁש.
)ליקוטי מוהר”ן תניינא, סד(

אך העושר הרב גורם לו להרגיש שהוא חכם מחוכם. כשאף המון-
העם – הזקוקים לתרומתו – עוזרים לו לחשוב כך, בכך שמחניפים לו 

ומגדילים אותו עד רום גבהי מרומים... 

• • •
במאמר המוסגר יצויין:

שגעון גדלותם של אותם עשירים, מתבטא גם בכך שבעוד שהם 
עצמם חיים חיי רווחה ועושר  ומרשים לעצמם להתפנק במותרות, 
הרי שבראותם את העניים קונים לעצמם איזה מאכל טעים או כיו”ב, 

הדבר מכעיס אותם...

ִּכי ַעל ַעְצָמם ֵאיָנם ִמְסַּתְּכִלים ְּכָלל, ְּכִאּלּו ָלֶהם ַמִּגיַע ִמן ַהָּׁשַמִים 
ַעל ִּפי ַמֲעֵשיֶהם ַהּטֹוִבים ֶׁשּיֹוִסיף ְלִאְׁשּתֹו ַמְרָּגִלּיֹות ְּבַסְך ָמאַתִים 
ים ֲאדּוִמים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ְוֵכן  ֲאדּוִמים ַּדְיָקא, ּוְלָפחֹות ְּבַסְך ֲחִמּשִׁ
ֻׁשְלָחנֹות  ַהַּבִית,  ּוְכֵלי  ְוִדירֹות  ְוכּו’  ָהַרִּבים  ַהַּמְלּבּוִׁשים  ְּבִעְנְיֵני 
ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ִּכי  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ְּגדֹולֹות  ּוַמְראֹות  ְוִכְסאֹות 
ַמְרִּבים ָהֶבל. ְוַעל ֶהָעִני ְוַעל ִאיׁש ָּכֵׁשר ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה הּוא ַמְקִּפיד 
ַעל ֶׁשרֹוֶאה ֶׁשּקֹוֶנה עֹוף אֹו ֲחִתיַכת ָּבָשר ְוַכּיֹוֵצא. ְוֹלא ַּדי ֶׁשֵאינֹו 
נֹוֵתן לֹו ְצָדָקה, ַאף ַּגם הּוא ַמְכִּביד ָעָליו עֹל ִמִּסים ְוַאְרנֹוִנּיֹות, ַעד 
ֶׁשִּלְפָעִמים נֹוְתִנים ָהֲעִנִּיים יֹוֵתר ֵמָהֲעִׁשיִרים. ּוְלִפי ַּדְעָּתם ֵאיָנם 
ְצִריִכין ִלֵּתן ְצָדָקה ַרק ִאם ָהיּו רֹוִאים ֶאת ֶהָעִני ָנפּוַח ְּבָרָעב, ַחס 
ְוַסְך מּוָעט  ְּפרּוָטה  לֹו  נֹוְתִנים  ָהיּו  ָאז  ְוָׁשלֹום, 

ְמאֹד ְּכֵדי ִחּיּונֹו ְּבִצְמצּום ָּגדֹול.
)ליקוטי הלכות, קידושין ג, ד(
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ְולֹו ְׁשֵני עֹוְזִרים ּוְמַסְּיִעים ַעל ָידֹו: ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד, ּוְבַעד ְנִזיד 
ֲעָדִׁשים ִּתָּמֵכר ְּבכֹוָרה.

)שם(

כדברים האלה, כתב כבר הגה”ק בעל ה”דברי חיים” מצאנז על 
גדולי זמנו: 

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

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

• • •
לפעמים עלולה חצר הקודש להפוך לקרקס, בו משתמשים עם 
ה’מפורסם’ הלבוש במחצלותיו, לאסיפת ממון שמתחלק לאחר 

מכן לכל מנהלי החצר.

וכפי שתיאר זאת רבינו במשלו:  

הּוא ְּכמֹו קֹוף, ֶׁשּלֹוְבִׁשים אֹותֹו ְּבַמְלּבּוִׁשים ֶׁשל ָאָדם ּוִמְכָנַסִים 
ָרִצים  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ַהָּמעֹות,  ְמַקֵּבל  ְוהּוא  ָמעֹות,  לֹו  ְונֹוְתִנים 
ֶאְצלֹו ִלְראֹות ַהִחּדּוׁש ְונֹוְתִנים לֹו ָמעֹות, ְוהּוא ְמַקֵּבל ַהָּמעֹות 
ּוַמִּניַח ְּבַמְלּבּוָׁשיו, ְוַאַחר-ָּכְך ּפֹוְׁשִטים ִמֶּמּנּו ַהַּמְלּבּוֵׁשי ָכבֹוד, 

ְוָהֲאָנִׁשים ַהּמֹוִליִכים אֹותֹו חֹוְלִקים ִעם ַהָּמעֹות, ְוָהֵבן.
)חיי מוהר”ן, תעד. בנשמט(

והנמשל מובן היטב, למי שבקי במה שקורה בשטח...

• • •
וכשהממון קונה מקום של כבוד בחצרות הקודש, עלולה גם 

הנסיעה לצדיקים להיות מתוך כוונה של כסף...

ִּבְׁשִביל  ְוַכָּוָנָתם  ְמֻפְרָסִמים,  ְלַצִּדיִקים  ֶׁשּנֹוְסִעים  ֶׁשֵּיׁש  ַעד 
ְלֵאיֶזה  אֹו  ּוַמְנִהיגּות  ַרָּבנּות  ְלֵאיֶזה  ֶׁשַּיִּגיַע  ְּכֵדי  ַהּגּוף,  ַּתֲאוֹת 

ַּפְרָנָסה, ַּכֲאֶׁשר ָמצּוי ַעְכָׁשו ַהְרֵּבה ְמאֹד ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים.
)ליקוטי הלכות, שבת ו, ד( 

כפי  וזהב,  כסף  לאלהי  הצדיקים  את  להפוך  עלולים  ובכך 
שכתבו בספרי החסידות: 

ָלֶכם,  ַתֲעׂשּו  ֹלא  ָזָהב  ֵואֹלֵהי  ֶכֶסף  ֱאֹלֵהי  ִאִּתי  ַתֲעׂשּון  ”ֹלא 
ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי” - ֵיׁש לֹוַמר ַּכּוַָנת ַהָּכתּוב ֶׁשֹּלא ִלַּסע 
ֶּכֶסף  ֲעִׁשירּות  ִיֵּתן לֹו  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְמָנת  ַעל  ְורֹאׁש ַהּדֹור  ַלַּצִּדיק 
ְוָזָהב, ַרק ֶׁשִּיְלמֹד ִמֶּמּנּו ֲעָנָוה ְוִׁשְפלּות, ְוֶזהּו ָהִעָּקר ְלַעְבדּות 

ם ִיְתָּבַרְך. ַהּׁשֵ
)עטרת ישועה, פרשת יתרו(

כך שגם ‘נסיעה לצדיק’ טעונה בדיקה, מה מסתתר מאחוריה...

ְוֶזה ָּכל ִעְנַין ַהְּנִסיעֹות ְלַצִּדיִקים ִּבְׁשִביל ָהֱאֶמת ְּכֵדי ְלִהְתָקֵרב 
ַלה’ ִיְתָּבַרְך. ְוַהּכֹל ְּכִפי ַּכּוַָנת ַהֵּלב ֶּבֱאֶמת, ִּכי ה’ ִיְתָּבַרְך יֹוֵדַע 
ְוִנָּצחֹון  ְוָכבֹוד  ָממֹון  ִּבְׁשִביל  ִאם  ִּבְנִסיָעתֹו,  ַּכָּוָנתֹו  ַמה  ָהֱאֶמת 
ְוַכּיֹוֵצא, ִאם ִּבְׁשִביל ָהֱאֶמת ַלה’ ִיְתָּבַרְך ְּכֵדי ֶׁשִּיְתעֹוֵרר ִמְּׁשָנתֹו 

ָהֲעצּוָמה ְוָלׁשּוב ַלה’ ִיְתָּבַרְך.
)ליקוטי הלכות, נדרים ה, ו(

ז. לרבי הלל מקולומייא זיע”א. וכבר העתקנו דבריו, והרחבנו בכלליות סוגיא זו, בספרנו ‘בעקבי הצאן’ מאמר כ’. 
ח. “כלומר: כי אם לא יהיה לו מעמד פרנסה ויהיה לו בלבול הדעת מהפרנסה, ויצטרך בכל פעם לחזק עצמו במידת הבטחון, במקום זה 

יעסוק בעבודה אחרת והתחזקות אחר בשאר ענייני עבודת ה’, והבן” )שם(.

ּוִמָּכאן ּתֹוָכָחה ִנַּצַחת ְלאֹוָתן ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַרק הֹוְלִכין ֵאֶצל ַצִּדיֵקי 
ַהּדֹור ֲעבּור ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ֲעבּוָרם, ְוִיְּתנּו ָלֶהם ְסגּולֹות ְלהֹוִׁשיָעם. 
ַחִּיים,  ַלְּמֵדנּו אֹוְרחֹות  ַרֵּבנּו  ָהִעָּקר הּוא ֶׁשּיֹאְמרּו לֹו:  ּוֶבֱאֶמת, 
ְוָאנּו  ְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא,  ְוִנְזֶּכה  ֵנֵלְך  הֹוֵרנּו ַּדְרֵכי ה’ ֵאיֶזה ֶּדֶרְך 
ְמַקְּבִלין ָעֵלינּו ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ַמה ֶׁשּתֹאַמר ֵאֵלינּו. ְוָאז, 
ְּבֵני  ַאְנֵׁשי  ַוֲעבּור  ֲעבּוֵרנּו  ֶׁשִּתְתַּפֵּלל  ִמְּמָך  ְמַבְקִׁשים  ָאנּו  ַּגם 
ֵּביֵתנּו, ְוַגם ִּתֵּתן ָלנּו ְסגּוָלה ְלהֹוִׁשיֵענּו ִמָּצרֹוֵתינּו. זֹו הּוא ֶּדֶרְך 

ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמֲאִמיִנים!
)משכיל אל דלז, כלל ד, פרט א(

”מממון לא תדברו כלל!”
ה”בעל תפילה” מתעב כל זאת, וכשבאים לדבר אתו מ’ממון’ 

הוא מכריז בתיעוב:

ְּתַדְּברּו  ֹלא  ִמָּממֹון  ֵּתַמּה(  )ִּבְלׁשֹון  ָממֹון?  רֹוִצים  ַאֶּתם  ֲעַדִין 
ְּכָלל!

)סיפורי מעשיות, מעשה יב(

גם כשבאים לבכות לפניו על חסרון הפרנסה, הוא תמה: “איך 
יש לכם לב כזה לבלבל אותי בהבלי עולם הזה?!” בעוד שכל כולו 

מסור לתיקונם וטובתם הנצחית.  

וכמסופר:  

קֹוֵבל  ֵמַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו  ֶאָחד  ִאיׁש  ָהָיה  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ָׁשַמְעִּתי 
ְלָפָניו ְמאֹד ַעל ֶחְסרֹון ַּפְרָנָסתֹו, ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ַז”ל: ֵאיִני יֹוֵדַע 
ֲהֹלא  ְּבַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶּזה?  ְלַבְלֵּבל אֹוִתי  ָּכֶזה  ֵאיְך ֵיׁש ָלֶכם ֵלב 
ֲאִני ּדֹוֶמה ְּכִמי ֶׁשהֹוֵלְך יֹוָמם ָוַלְיָלה ַּבִּמְדָּבר, ְוחֹוֵתר ּוְמַבֵּקׁש 
ַלֲעׂשֹות ִמִּמְדָּבר ִיּשּׁוב. ִּכי ְּבָכל ֶאָחד ִמֶּכם ְּבִלּבֹו ִמְדַּבר ְׁשָמָמה 
ִכיָנה ַוֲאִני חֹוֵתר ּוְמַבֵּקׁש ְּבָכל  ֵמֵאין יֹוֵׁשב, ְוֵאין ָׁשם ָמדֹור ַלּׁשְ
ָמדֹור  ָׁשם  ִלְהיֹות  ִּבְלַבְבֶכם  ּוָמקֹום  ִּתּקּון  ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת 

ַלְּׁשִכיָנה ... ְוַאֶּתם ְמַבְלְּבִלין אֹוִתי ַּבֲהָבִלים ָּכֵאֶּלה?!
)חיי מוהר”ן, רמ(

גם  גדולה,  הרחבה  לאנשיו  שתהיה  מעוניין  בוודאי  הוא 
בגשמיות. 

ִּכי ַהַּצִּדיק אֹוֵהב ֶאת ֲאָנָׁשיו ְּבַאֲהָבה ְּגדֹוָלה ְוַרָּבה ְמאֹד, ְוָחֵפץ 
ְּבטֹוָבָתם ְמאֹד ֶּבֱאֶמת. ִאם ָהָיה ֶאְפָׁשר לֹו, ָהָיה נֹוֵתן ָלֶהם ָּכל 
ֶׁשִּייַטב  ַהֶּזה הּוא רֹוֶצה  ְוַגם ָּבעֹוָלם  ָהעֹוָלמֹות.  ֶׁשְּבָכל  ַהּטֹוב 
ָלֶהם ְמאֹד! ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֶזה צֶֹרְך ָּגדֹול ֶּבֱאֶמת, ִּכי ָהִעָּקר 
רֹוֶצה  הּוא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהִּנְצִחי,  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  טֹוַבת  הּוא 
ְּבטֹוָבָתם ְמאֹד ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ָּכל טּוב, ֲחֵצרֹות 

ְמֻצָּירֹות ְוִגּנֹות ְוַכּיֹוֵצא.
)חיי מוהר”ן, תעא(

וקבועה,  מסודרת  פרנסה”  לנו  שיהיה  מאד  “חפץ  אף  והוא 
וכמובא: 

ִּפי  ַעל  ַאף  ַּפְרָנָסה.  ָלנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְמאֹד  ֶׁשָחֵפץ  ָאַמר  ִמְּכָבר 
ֶׁשִּבָּטחֹון ַּגם ֵּכן טֹוב ְמאֹד, ַאף ַעל ִּפי ֵכן טֹוב ְמאֹד ְּכֶׁשּזֹוִכין 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמֲעַמד ַּפְרָנָסה, ִּכי ִּבְמקֹום ֲעבֹוַדת ַהִּבָּטחֹון ִּבְמקֹום 

ֶזה ַיֲעֶׂשה ֲעבֹוָדה ַאֶחֶרתח. 
)חיי מוהר”ן, תקא(

אך הוא נזהר מאד לבל יהפוך אצלנו הממון ל’אלילות’, ולדבר שלא 
ניתן להסתדר בלעדיו. שכן, בסופו של דבר ניתן גם לחיות עם לחם 

ומלפפונים...

וכמסופר:

ַּפַעם ַאַחת ִּדְּברּו ְלָפָניו ִמַּדֲאַגת ַּפְרָנָסה, ָּגַער ָּבֶהם ְוָאַמר: ַמה ִלְדאֹג 
ַעל ַּפְרָנָסה? ֲהֹלא ֶלֶחם ִעם ִאיֶגיְרֶקיס ]מלפפונים[ הּוא ַמֲאָכל טֹוב!

)חיי מוהר”ן, תקכח(

ובהזדמנות אחרת אף התבטא בחריפות יתירה ואמר:

ָימּות  ֶׁשָּמא  ִאם  ִּכי  ַוֲחַׁשׁש  ְּדָאָגה  ֵאין  ֲהֹלא  ַּפְרָנָסה?  ַעל  ִלְדאֹג  ַמה 
ָּבָרָעב ִאם ֹלא ִיְהֶיה לֹו ַּפְרָנָסה, ּוַמה ְּבָכְך? – ָימּות. ִּכי ַּגם ְּבֹלא ֶזה 

ְצִריִכין ָלמּות... 
)שיחות הר”ן, רנ(

• • •
ואכן, אנשי הבעל תפילה, קיימו בנפשם “מממון אל תדברו כלל”... 

וכפי שמסופר לדוגמא על רבי צבי, גיסו של רבינו:

א  ְּבַמּׂשָ ְוָעַסק  ִּבְטֶׁשעְהִרין  ָיַׁשב  ַזַצ”ל,  ַאְדמֹו”ר  ֶׁשל  ִּגיסֹו  ְצִבי,  ר’ 
ּוַמָּתן ָּכל ָיָמיו ... ְוִהֵּנה ְּבאֹותֹו ְזַמן ָהָיה ְלִגיסֹו ר’ ְצִבי ַהַּנ”ל ַּדֲחקּות 
ָּגדֹול ְּבַפְרָנָסתֹו, ְוָהָיה ַצר לֹו ְמאֹד ְמאֹד ֵמֲחַמת ֶזה, ַעד ֶׁשִּנְסַּכם ֶאְצלֹו 

ְלַהְזִּכיר ֶאת ַאְדמֹו”ר ַזַצ”ל ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו. 

ַאַחר ָּכְך ְּבָסמּוְך ָּבא ַאְדמֹו”ר ַזַצ”ל ִלְטֶׁשעְהִרין, ּוִמָּיד ְּבבֹואֹו ְלָׁשם 
ִנְכְנסּו ֵאָליו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלַקֵּבל ָּפָניו ַהְּקדֹוִׁשים, ְוַגם ִּגיסֹו ר’ ְצִבי 
ַהַּנ”ל ָהָיה ְּבתֹוְך ַהָּבִאים. ְוַאְדמֹו”ר ַזַצ”ל ִּדֵּבר ִעָּמֶהם ְּדָבָריו ָהֲעֵרִבים 
ִעָּמֶהם  ְוִדֵּבר  ְׁשמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ַלֲעבֹוָדתֹו  ִלָּבם  ֶאת  ִלְמׁשְֹך  ְוַהְּנִעיִמים 
ִׂשיָחה ִנְפָלָאה ַעד ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ְמאֹד ֵלב ָּכל ַהּׁשֹוְמִעים ִמֶּזה. ְוִגיסֹו ַהַּנ”ל 
יָחה, ְוָהְלכּו ֵמִאּתֹו, ְוִנְׁשַאר הּוא ְלַבּדֹו,  ִהְמִּתין ְוִחָּכה ַעד ֶׁשִּנְפְסָקה ַהּׂשִ
ְוָרָצה ֵליֵלְך ֶאל ַהֶּדֶלת ְלָסְגָרּה ִּבְפִנים, ְוִלְלחֹׁש ַלַאְדמֹו”ר ַזַצ”ל ְּבִעְנַין 

ַהַּפְרָנָסה ַּכַּנ”ל. 

ָּכל  ַעל  ַרְעיֹונֹוָתיו  ָּתִמיד  ב  ְלַיּשֵׁ ָהָיה  ַהַּנ”ל  ְצִבי  ַּדְרּכֹו ֶׁשל ר’  ְוִהֵּנה 
ְּכֶׁשֵהִכין  ִמָּיד  ַעְכָׁשו  ַּגם  ֵּכן  ְוַעל  ַלֲעׂשֹות,  ֶׁשֻהְצַרְך  ּוְתנּוָעה  ְּתנּוָעה 
ַּפֲעֵמי ַרְגָליו ָלֶלֶכת ֶאל ַהֶּדֶלת ַּכַּנ”ל, ִנְתַּבֵּיׁש ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו, ִּכי 
ב ְּבַדְעּתֹו: “ֵאיֶזה ָּפִנים ִיְהֶיה ִלי ִּבְפֵני ַאְדמֹו”ר ְלַהְזִּכיר אֹותֹו ַעל  ִנְתַיּׁשֵ
ַּפְרָנָסה? ַאֲחֵרי ֶׁשֶּזה ָסמּוְך ְּבֶזה ַהָּׁשָעה ִּדֵּבר ִעָּמנּו ִׂשיָחה ִנְפָלָאה ִמּגֶֹדל 
ְּבַדְעּתֹו  ְוִדָּמה  ַהֶּזה”.  ְוִעְסֵקי עֹוָלם  ַהְבֵלי  ָּכל  ְוַהִּׁשָּגעֹון ֶׁשל  ַהְּׁשטּות 
ֶׁשְּבַוַּדאי יֹוִכיַח אֹותֹו ַאְדמֹו”ר ַעל ֶזה, ְויֹאַמר לֹו: “ֲהִיָּתֵכן ֶלֱאטֹם ָאְזנֹו 
ָּכל ָּכְך ְוִלּבֹו ִמִּיְרַאת ה’, ַעד ֶׁשַּגם ַאַחר ִׂשיָחה ָּכזֹו ֵאין ְלָך ַמה ִּלְלחֹׁש 
ַהּזֹאת  ַהַּמֲחָׁשָבה  ּוֵמֲחַמת  ּוְלַהְזִּכיר אֹוִתי, ַרק ַעל ִעְסֵקי ַּפְרָנָסה?!”. 

ִנְׁשַאר עֹוֵמד ַעל ְמקֹומֹו ְוֹלא ָהַלְך עֹוד ֶאל ַהֶּדֶלת ְלָסְגָרּה.
)כוכבי אור, אנשי מוהר”ן, ראשי פרקים, א-ב(

ציונו  על  להשתטח  אנ”ש  בבוא  רבינו,  של  פטירתו  לאחר  גם  כך 
התמקדו  אלא  הגשמיים,  בצרכיהם  עצמם  את  העסיקו  לא  הקדוש, 

בעיקר ולא בטפל... וכמסופר:

)ַהֶּגְרָמִני(,  ‘ַהַּדייְטְׁשל’  ַהְמֻכֶּנה  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ַּפַעם  ַנֲעָנה 
ְּבֵבית  ַמְלָּכה  ְמַלּוֶה  ִלְסֻעַּדת  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  ִעם  ְּבַיַחד  ֶׁשָּיַׁשב  ְּבֵעת 
ַאְרָּבִעים  ֶזה  ְּכָבר  ֲאִני  “נֹוֵסַע  ְוָאַמר:  ַז”ל,  ְקַראִסיְנְׁשֵטיין  ַנְחָמן  ַרִּבי 
ָׁשָנה ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו, ְוַאף ַּפַעם ֹלא ָרִציִתי ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַעל 

י”ז, שביאר שהקרבן  ד’ אות  עיי”ש בליקוטי הלכות, הל’ תפילה הלכה  ט. 
פסח הוא סוד המאכלים שמבטלים תאוות ממון, והדבר מרומז גם בדברי 

רבינו בהביאו בסוף המעשה את הפסוק “אשר אּור לו בציון ותנור לו 
בירושלים”, שהוא סוד הקרבן פסח שמקריבים אותו בציון וצולים אותו 

בתנור בירושלים. 

ַּפְרָנָסה. ְוִכי ְּכלּום ְּכָבר ֹלא ָחֵסר ִלי ַרק ַּפְרָנָסה?!”. ְוָאַמר זֹאת ַאַחר 
ֶׁשָרָאה ֵאי-ֵאּלּו ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהְמַבְּקִׁשים ִּבְתִפָּלָתם ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו 

ְלִהְתָּבֵרְך ְּבַפְרָנָסה ְּבָנֵקל. 
)שיש”ק ה, קעד(

הנושא  עיקר  הקדוש,  רבינו  שבציון  הדבר,  מורגש  הזה  היום  ועד 
החברים  בין  השיחות  ואף  והזעקות,  התפילות  כל  נעים  סביבו  אשר 
ולהתקרב  הזה  העולם  מתאוות  להינצל  ה’:  עבודת  הוא  המתקבצים, 

להשם יתברך.  

וכפי שמתאר רבי שמואל הורביץ בשפתו הלבבית, את אשר העיד 
בפניו רבי שלמה קאוולער על אשר ראו עיניו באומן: 

ּוֵמֲעבֹוַדת  ֵמַהַּתְכִלית  ַרק  ֵהם  ַלֲחֵברֹו,  ְמַדֵּבר  ֶׁשֶאָחד  ַהִּדּבּוִרים  ָּכל 
ַרק  ְוכּו',  ִמַּגְׁשִמּיּות  ְמַדְּבִרין  ֶׁשִּיְהיּו  ַּפַעם  ׁשּום  ָׁשַמע  ְוֹלא  ם,  ַהּׁשֵ
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשּנֹוְסִעים  ְוכּו'. )ֹלא ְּכמֹו  ַוֲעבֹוַדת ה'  ֵמַהַּתְכִלית ּוְתׁשּוָבה 
ּוֵמַהְּכָבִׂשים  ֵמַהָּפרֹות  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַמה  ַרק  ֶׁשְּמַדְּבִרין  ְלַהְּמֻפְרָסִמים, 
טֹוב  ָלֶהם  ֵיֵלְך  ֶׁשַהַּפְרָנָסה  ַרָּבם  ֵמֵאת  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ַמה  ְוַגם  ְוכּו', 
ְוֶׁשַהָּפָרה ִּתֵּתן ֲחָלָבּה ְוכּו'. ּוְזֵעיר ָׁשם ּוְזֵעיר ָׁשם, ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָחד ֵמֶאֶלף 

ֶׁשְּיַבֵּקׁש ְּבִעָּקר ַעל ָהרּוָחִנּיּות ְוכּו'(. 
)כתבי רבי שמואל(

• • •

רבינו “נחמן” – אשר שמו עולה בגיטריא כמנין “פסח” – מוציא אותנו 
מעבדות הממון לחירות. 

הוא נותן לנו לטעום מקרבן הפסחט, מתורותיו שיחותיו ומעשיותיו, 
המבטלים את אלילות ותאוות הממון. 

ִּכי ֵאּלּו ַהַּמֲאָכִלים ַהַּנ”ל ֵיׁש ָלֶהם ְסֻגָּלה זֹו, ֶׁשִּמי ֶׁשאֹוֵכל ֵמֶהם ְמָמֵאס 
ְּבָממֹון ְמאֹד, ִּכי ַמְרִּגיׁש ִסְרחֹון ַהָּממֹון ְּכמֹו צֹוָאה ְוִטּנּוף ַמָּמׁש!

)שם(

להיקשר  ומתגעגעים  הגדול  אורו  אחר  ומחפשים  שחותרים  וככל 
והרדיפה  מהחיפוש  להיפטר  זוכים  כך  ונשמתו,  ברוחו  ולהידבק 

התמידית אחר הממון והפרנסה.

ְמֻטְלָטִלים  ֶׁשֵהם  ָּגדֹול,  ְּבָגלּות  ָאָדם  ְּבֵני  ּנֹוְפִלים  ּׁשֶ ַמה  ִעַּקר  ִּכי 
ֵמֲחַמת  הּוא  ַהּכֹל  ַהָּממֹון,  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפש  ְוָנִדים  ְוָנִעים  ְּבָגלּות 
ַהְּפָגם ֶׁשָּפְגמּו ֶׁשֹּלא ָזכּו ְלַחֵּפש ֶאת ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת, ֶׁשַעל ָיָדם זֹוִכין 
ְוִטְרָּדא ְּכָלל  ְיִגיָעה  ְוִנְפָלאֹות, ֶׁשָאז ֵאין ְצִריִכין  ֶלֱאמּוָנה ּוְלַהְׁשָּגָחה 
ַּדְיָקא,  ‘ּדְֹרֵׁשי’  טֹוב”,  ָכל  ַיְחְסרּו  ֹלא  ה’  “ּדְֹרֵׁשי  ִּכי  ַהַּפְרָנָסה.  ַאַחר 
ִיְתָּבַרְך,  ְּדַהְינּו ֶׁשְּמַחְּפִׂשין ּוְמַבְּקִׁשין ֶאת ַהַּצִּדיק ְּכֵדי ְלִהְתָקֵרב ַלה’ 
ֲאַזי ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב, ִּכי ה’ ִיְתָּבַרְך ַיְסִּפיק ָלֶהם ָּכל ָצְרָּכם ְּבִלי ִטְרָּדא 

ּוַבָּקָׁשה ְוִחּפּוׂש, ִּכי זֹוִכין ְלַהְׁשָּגָחה ְוִנְפָלאֹות ֶׁשֹּלא ְּכֶדֶרְך ַהֶּטַבע.
)ליקוטי הלכות, ברכת הריח ד, מב(

אמן ואמן.
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ְולֹו ְׁשֵני עֹוְזִרים ּוְמַסְּיִעים ַעל ָידֹו: ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד, ּוְבַעד ְנִזיד 
ֲעָדִׁשים ִּתָּמֵכר ְּבכֹוָרה.

)שם(

כדברים האלה, כתב כבר הגה”ק בעל ה”דברי חיים” מצאנז על 
גדולי זמנו: 

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

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

• • •
לפעמים עלולה חצר הקודש להפוך לקרקס, בו משתמשים עם 
ה’מפורסם’ הלבוש במחצלותיו, לאסיפת ממון שמתחלק לאחר 

מכן לכל מנהלי החצר.

וכפי שתיאר זאת רבינו במשלו:  

הּוא ְּכמֹו קֹוף, ֶׁשּלֹוְבִׁשים אֹותֹו ְּבַמְלּבּוִׁשים ֶׁשל ָאָדם ּוִמְכָנַסִים 
ָרִצים  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ַהָּמעֹות,  ְמַקֵּבל  ְוהּוא  ָמעֹות,  לֹו  ְונֹוְתִנים 
ֶאְצלֹו ִלְראֹות ַהִחּדּוׁש ְונֹוְתִנים לֹו ָמעֹות, ְוהּוא ְמַקֵּבל ַהָּמעֹות 
ּוַמִּניַח ְּבַמְלּבּוָׁשיו, ְוַאַחר-ָּכְך ּפֹוְׁשִטים ִמֶּמּנּו ַהַּמְלּבּוֵׁשי ָכבֹוד, 

ְוָהֲאָנִׁשים ַהּמֹוִליִכים אֹותֹו חֹוְלִקים ִעם ַהָּמעֹות, ְוָהֵבן.
)חיי מוהר”ן, תעד. בנשמט(

והנמשל מובן היטב, למי שבקי במה שקורה בשטח...

• • •
וכשהממון קונה מקום של כבוד בחצרות הקודש, עלולה גם 

הנסיעה לצדיקים להיות מתוך כוונה של כסף...

ִּבְׁשִביל  ְוַכָּוָנָתם  ְמֻפְרָסִמים,  ְלַצִּדיִקים  ֶׁשּנֹוְסִעים  ֶׁשֵּיׁש  ַעד 
ְלֵאיֶזה  אֹו  ּוַמְנִהיגּות  ַרָּבנּות  ְלֵאיֶזה  ֶׁשַּיִּגיַע  ְּכֵדי  ַהּגּוף,  ַּתֲאוֹת 

ַּפְרָנָסה, ַּכֲאֶׁשר ָמצּוי ַעְכָׁשו ַהְרֵּבה ְמאֹד ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים.
)ליקוטי הלכות, שבת ו, ד( 

כפי  וזהב,  כסף  לאלהי  הצדיקים  את  להפוך  עלולים  ובכך 
שכתבו בספרי החסידות: 

ָלֶכם,  ַתֲעׂשּו  ֹלא  ָזָהב  ֵואֹלֵהי  ֶכֶסף  ֱאֹלֵהי  ִאִּתי  ַתֲעׂשּון  ”ֹלא 
ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי” - ֵיׁש לֹוַמר ַּכּוַָנת ַהָּכתּוב ֶׁשֹּלא ִלַּסע 
ֶּכֶסף  ֲעִׁשירּות  ִיֵּתן לֹו  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְמָנת  ַעל  ְורֹאׁש ַהּדֹור  ַלַּצִּדיק 
ְוָזָהב, ַרק ֶׁשִּיְלמֹד ִמֶּמּנּו ֲעָנָוה ְוִׁשְפלּות, ְוֶזהּו ָהִעָּקר ְלַעְבדּות 

ם ִיְתָּבַרְך. ַהּׁשֵ
)עטרת ישועה, פרשת יתרו(

כך שגם ‘נסיעה לצדיק’ טעונה בדיקה, מה מסתתר מאחוריה...

ְוֶזה ָּכל ִעְנַין ַהְּנִסיעֹות ְלַצִּדיִקים ִּבְׁשִביל ָהֱאֶמת ְּכֵדי ְלִהְתָקֵרב 
ַלה’ ִיְתָּבַרְך. ְוַהּכֹל ְּכִפי ַּכּוַָנת ַהֵּלב ֶּבֱאֶמת, ִּכי ה’ ִיְתָּבַרְך יֹוֵדַע 
ְוִנָּצחֹון  ְוָכבֹוד  ָממֹון  ִּבְׁשִביל  ִאם  ִּבְנִסיָעתֹו,  ַּכָּוָנתֹו  ַמה  ָהֱאֶמת 
ְוַכּיֹוֵצא, ִאם ִּבְׁשִביל ָהֱאֶמת ַלה’ ִיְתָּבַרְך ְּכֵדי ֶׁשִּיְתעֹוֵרר ִמְּׁשָנתֹו 

ָהֲעצּוָמה ְוָלׁשּוב ַלה’ ִיְתָּבַרְך.
)ליקוטי הלכות, נדרים ה, ו(

ז. לרבי הלל מקולומייא זיע”א. וכבר העתקנו דבריו, והרחבנו בכלליות סוגיא זו, בספרנו ‘בעקבי הצאן’ מאמר כ’. 
ח. “כלומר: כי אם לא יהיה לו מעמד פרנסה ויהיה לו בלבול הדעת מהפרנסה, ויצטרך בכל פעם לחזק עצמו במידת הבטחון, במקום זה 

יעסוק בעבודה אחרת והתחזקות אחר בשאר ענייני עבודת ה’, והבן” )שם(.

ּוִמָּכאן ּתֹוָכָחה ִנַּצַחת ְלאֹוָתן ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַרק הֹוְלִכין ֵאֶצל ַצִּדיֵקי 
ַהּדֹור ֲעבּור ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ֲעבּוָרם, ְוִיְּתנּו ָלֶהם ְסגּולֹות ְלהֹוִׁשיָעם. 
ַחִּיים,  ַלְּמֵדנּו אֹוְרחֹות  ַרֵּבנּו  ָהִעָּקר הּוא ֶׁשּיֹאְמרּו לֹו:  ּוֶבֱאֶמת, 
ְוָאנּו  ְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא,  ְוִנְזֶּכה  ֵנֵלְך  הֹוֵרנּו ַּדְרֵכי ה’ ֵאיֶזה ֶּדֶרְך 
ְמַקְּבִלין ָעֵלינּו ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ַמה ֶׁשּתֹאַמר ֵאֵלינּו. ְוָאז, 
ְּבֵני  ַאְנֵׁשי  ַוֲעבּור  ֲעבּוֵרנּו  ֶׁשִּתְתַּפֵּלל  ִמְּמָך  ְמַבְקִׁשים  ָאנּו  ַּגם 
ֵּביֵתנּו, ְוַגם ִּתֵּתן ָלנּו ְסגּוָלה ְלהֹוִׁשיֵענּו ִמָּצרֹוֵתינּו. זֹו הּוא ֶּדֶרְך 

ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמֲאִמיִנים!
)משכיל אל דלז, כלל ד, פרט א(

”מממון לא תדברו כלל!”
ה”בעל תפילה” מתעב כל זאת, וכשבאים לדבר אתו מ’ממון’ 

הוא מכריז בתיעוב:

ְּתַדְּברּו  ֹלא  ִמָּממֹון  ֵּתַמּה(  )ִּבְלׁשֹון  ָממֹון?  רֹוִצים  ַאֶּתם  ֲעַדִין 
ְּכָלל!

)סיפורי מעשיות, מעשה יב(

גם כשבאים לבכות לפניו על חסרון הפרנסה, הוא תמה: “איך 
יש לכם לב כזה לבלבל אותי בהבלי עולם הזה?!” בעוד שכל כולו 

מסור לתיקונם וטובתם הנצחית.  

וכמסופר:  

קֹוֵבל  ֵמַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו  ֶאָחד  ִאיׁש  ָהָיה  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ָׁשַמְעִּתי 
ְלָפָניו ְמאֹד ַעל ֶחְסרֹון ַּפְרָנָסתֹו, ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ַז”ל: ֵאיִני יֹוֵדַע 
ֲהֹלא  ְּבַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶּזה?  ְלַבְלֵּבל אֹוִתי  ָּכֶזה  ֵאיְך ֵיׁש ָלֶכם ֵלב 
ֲאִני ּדֹוֶמה ְּכִמי ֶׁשהֹוֵלְך יֹוָמם ָוַלְיָלה ַּבִּמְדָּבר, ְוחֹוֵתר ּוְמַבֵּקׁש 
ַלֲעׂשֹות ִמִּמְדָּבר ִיּשּׁוב. ִּכי ְּבָכל ֶאָחד ִמֶּכם ְּבִלּבֹו ִמְדַּבר ְׁשָמָמה 
ִכיָנה ַוֲאִני חֹוֵתר ּוְמַבֵּקׁש ְּבָכל  ֵמֵאין יֹוֵׁשב, ְוֵאין ָׁשם ָמדֹור ַלּׁשְ
ָמדֹור  ָׁשם  ִלְהיֹות  ִּבְלַבְבֶכם  ּוָמקֹום  ִּתּקּון  ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת 

ַלְּׁשִכיָנה ... ְוַאֶּתם ְמַבְלְּבִלין אֹוִתי ַּבֲהָבִלים ָּכֵאֶּלה?!
)חיי מוהר”ן, רמ(

גם  גדולה,  הרחבה  לאנשיו  שתהיה  מעוניין  בוודאי  הוא 
בגשמיות. 

ִּכי ַהַּצִּדיק אֹוֵהב ֶאת ֲאָנָׁשיו ְּבַאֲהָבה ְּגדֹוָלה ְוַרָּבה ְמאֹד, ְוָחֵפץ 
ְּבטֹוָבָתם ְמאֹד ֶּבֱאֶמת. ִאם ָהָיה ֶאְפָׁשר לֹו, ָהָיה נֹוֵתן ָלֶהם ָּכל 
ֶׁשִּייַטב  ַהֶּזה הּוא רֹוֶצה  ְוַגם ָּבעֹוָלם  ָהעֹוָלמֹות.  ֶׁשְּבָכל  ַהּטֹוב 
ָלֶהם ְמאֹד! ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֶזה צֶֹרְך ָּגדֹול ֶּבֱאֶמת, ִּכי ָהִעָּקר 
רֹוֶצה  הּוא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהִּנְצִחי,  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  טֹוַבת  הּוא 
ְּבטֹוָבָתם ְמאֹד ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ָּכל טּוב, ֲחֵצרֹות 

ְמֻצָּירֹות ְוִגּנֹות ְוַכּיֹוֵצא.
)חיי מוהר”ן, תעא(

וקבועה,  מסודרת  פרנסה”  לנו  שיהיה  מאד  “חפץ  אף  והוא 
וכמובא: 

ִּפי  ַעל  ַאף  ַּפְרָנָסה.  ָלנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְמאֹד  ֶׁשָחֵפץ  ָאַמר  ִמְּכָבר 
ֶׁשִּבָּטחֹון ַּגם ֵּכן טֹוב ְמאֹד, ַאף ַעל ִּפי ֵכן טֹוב ְמאֹד ְּכֶׁשּזֹוִכין 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמֲעַמד ַּפְרָנָסה, ִּכי ִּבְמקֹום ֲעבֹוַדת ַהִּבָּטחֹון ִּבְמקֹום 

ֶזה ַיֲעֶׂשה ֲעבֹוָדה ַאֶחֶרתח. 
)חיי מוהר”ן, תקא(

אך הוא נזהר מאד לבל יהפוך אצלנו הממון ל’אלילות’, ולדבר שלא 
ניתן להסתדר בלעדיו. שכן, בסופו של דבר ניתן גם לחיות עם לחם 

ומלפפונים...

וכמסופר:

ַּפַעם ַאַחת ִּדְּברּו ְלָפָניו ִמַּדֲאַגת ַּפְרָנָסה, ָּגַער ָּבֶהם ְוָאַמר: ַמה ִלְדאֹג 
ַעל ַּפְרָנָסה? ֲהֹלא ֶלֶחם ִעם ִאיֶגיְרֶקיס ]מלפפונים[ הּוא ַמֲאָכל טֹוב!

)חיי מוהר”ן, תקכח(

ובהזדמנות אחרת אף התבטא בחריפות יתירה ואמר:

ָימּות  ֶׁשָּמא  ִאם  ִּכי  ַוֲחַׁשׁש  ְּדָאָגה  ֵאין  ֲהֹלא  ַּפְרָנָסה?  ַעל  ִלְדאֹג  ַמה 
ָּבָרָעב ִאם ֹלא ִיְהֶיה לֹו ַּפְרָנָסה, ּוַמה ְּבָכְך? – ָימּות. ִּכי ַּגם ְּבֹלא ֶזה 

ְצִריִכין ָלמּות... 
)שיחות הר”ן, רנ(

• • •
ואכן, אנשי הבעל תפילה, קיימו בנפשם “מממון אל תדברו כלל”... 

וכפי שמסופר לדוגמא על רבי צבי, גיסו של רבינו:

א  ְּבַמּׂשָ ְוָעַסק  ִּבְטֶׁשעְהִרין  ָיַׁשב  ַזַצ”ל,  ַאְדמֹו”ר  ֶׁשל  ִּגיסֹו  ְצִבי,  ר’ 
ּוַמָּתן ָּכל ָיָמיו ... ְוִהֵּנה ְּבאֹותֹו ְזַמן ָהָיה ְלִגיסֹו ר’ ְצִבי ַהַּנ”ל ַּדֲחקּות 
ָּגדֹול ְּבַפְרָנָסתֹו, ְוָהָיה ַצר לֹו ְמאֹד ְמאֹד ֵמֲחַמת ֶזה, ַעד ֶׁשִּנְסַּכם ֶאְצלֹו 

ְלַהְזִּכיר ֶאת ַאְדמֹו”ר ַזַצ”ל ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו. 

ַאַחר ָּכְך ְּבָסמּוְך ָּבא ַאְדמֹו”ר ַזַצ”ל ִלְטֶׁשעְהִרין, ּוִמָּיד ְּבבֹואֹו ְלָׁשם 
ִנְכְנסּו ֵאָליו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלַקֵּבל ָּפָניו ַהְּקדֹוִׁשים, ְוַגם ִּגיסֹו ר’ ְצִבי 
ַהַּנ”ל ָהָיה ְּבתֹוְך ַהָּבִאים. ְוַאְדמֹו”ר ַזַצ”ל ִּדֵּבר ִעָּמֶהם ְּדָבָריו ָהֲעֵרִבים 
ִעָּמֶהם  ְוִדֵּבר  ְׁשמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ַלֲעבֹוָדתֹו  ִלָּבם  ֶאת  ִלְמׁשְֹך  ְוַהְּנִעיִמים 
ִׂשיָחה ִנְפָלָאה ַעד ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ְמאֹד ֵלב ָּכל ַהּׁשֹוְמִעים ִמֶּזה. ְוִגיסֹו ַהַּנ”ל 
יָחה, ְוָהְלכּו ֵמִאּתֹו, ְוִנְׁשַאר הּוא ְלַבּדֹו,  ִהְמִּתין ְוִחָּכה ַעד ֶׁשִּנְפְסָקה ַהּׂשִ
ְוָרָצה ֵליֵלְך ֶאל ַהֶּדֶלת ְלָסְגָרּה ִּבְפִנים, ְוִלְלחֹׁש ַלַאְדמֹו”ר ַזַצ”ל ְּבִעְנַין 

ַהַּפְרָנָסה ַּכַּנ”ל. 

ָּכל  ַעל  ַרְעיֹונֹוָתיו  ָּתִמיד  ב  ְלַיּשֵׁ ָהָיה  ַהַּנ”ל  ְצִבי  ַּדְרּכֹו ֶׁשל ר’  ְוִהֵּנה 
ְּכֶׁשֵהִכין  ִמָּיד  ַעְכָׁשו  ַּגם  ֵּכן  ְוַעל  ַלֲעׂשֹות,  ֶׁשֻהְצַרְך  ּוְתנּוָעה  ְּתנּוָעה 
ַּפֲעֵמי ַרְגָליו ָלֶלֶכת ֶאל ַהֶּדֶלת ַּכַּנ”ל, ִנְתַּבֵּיׁש ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו, ִּכי 
ב ְּבַדְעּתֹו: “ֵאיֶזה ָּפִנים ִיְהֶיה ִלי ִּבְפֵני ַאְדמֹו”ר ְלַהְזִּכיר אֹותֹו ַעל  ִנְתַיּׁשֵ
ַּפְרָנָסה? ַאֲחֵרי ֶׁשֶּזה ָסמּוְך ְּבֶזה ַהָּׁשָעה ִּדֵּבר ִעָּמנּו ִׂשיָחה ִנְפָלָאה ִמּגֶֹדל 
ְּבַדְעּתֹו  ְוִדָּמה  ַהֶּזה”.  ְוִעְסֵקי עֹוָלם  ַהְבֵלי  ָּכל  ְוַהִּׁשָּגעֹון ֶׁשל  ַהְּׁשטּות 
ֶׁשְּבַוַּדאי יֹוִכיַח אֹותֹו ַאְדמֹו”ר ַעל ֶזה, ְויֹאַמר לֹו: “ֲהִיָּתֵכן ֶלֱאטֹם ָאְזנֹו 
ָּכל ָּכְך ְוִלּבֹו ִמִּיְרַאת ה’, ַעד ֶׁשַּגם ַאַחר ִׂשיָחה ָּכזֹו ֵאין ְלָך ַמה ִּלְלחֹׁש 
ַהּזֹאת  ַהַּמֲחָׁשָבה  ּוֵמֲחַמת  ּוְלַהְזִּכיר אֹוִתי, ַרק ַעל ִעְסֵקי ַּפְרָנָסה?!”. 

ִנְׁשַאר עֹוֵמד ַעל ְמקֹומֹו ְוֹלא ָהַלְך עֹוד ֶאל ַהֶּדֶלת ְלָסְגָרּה.
)כוכבי אור, אנשי מוהר”ן, ראשי פרקים, א-ב(

ציונו  על  להשתטח  אנ”ש  בבוא  רבינו,  של  פטירתו  לאחר  גם  כך 
התמקדו  אלא  הגשמיים,  בצרכיהם  עצמם  את  העסיקו  לא  הקדוש, 

בעיקר ולא בטפל... וכמסופר:

)ַהֶּגְרָמִני(,  ‘ַהַּדייְטְׁשל’  ַהְמֻכֶּנה  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ַּפַעם  ַנֲעָנה 
ְּבֵבית  ַמְלָּכה  ְמַלּוֶה  ִלְסֻעַּדת  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  ִעם  ְּבַיַחד  ֶׁשָּיַׁשב  ְּבֵעת 
ַאְרָּבִעים  ֶזה  ְּכָבר  ֲאִני  “נֹוֵסַע  ְוָאַמר:  ַז”ל,  ְקַראִסיְנְׁשֵטיין  ַנְחָמן  ַרִּבי 
ָׁשָנה ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו, ְוַאף ַּפַעם ֹלא ָרִציִתי ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַעל 

י”ז, שביאר שהקרבן  ד’ אות  עיי”ש בליקוטי הלכות, הל’ תפילה הלכה  ט. 
פסח הוא סוד המאכלים שמבטלים תאוות ממון, והדבר מרומז גם בדברי 

רבינו בהביאו בסוף המעשה את הפסוק “אשר אּור לו בציון ותנור לו 
בירושלים”, שהוא סוד הקרבן פסח שמקריבים אותו בציון וצולים אותו 

בתנור בירושלים. 

ַּפְרָנָסה. ְוִכי ְּכלּום ְּכָבר ֹלא ָחֵסר ִלי ַרק ַּפְרָנָסה?!”. ְוָאַמר זֹאת ַאַחר 
ֶׁשָרָאה ֵאי-ֵאּלּו ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהְמַבְּקִׁשים ִּבְתִפָּלָתם ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו 

ְלִהְתָּבֵרְך ְּבַפְרָנָסה ְּבָנֵקל. 
)שיש”ק ה, קעד(

הנושא  עיקר  הקדוש,  רבינו  שבציון  הדבר,  מורגש  הזה  היום  ועד 
החברים  בין  השיחות  ואף  והזעקות,  התפילות  כל  נעים  סביבו  אשר 
ולהתקרב  הזה  העולם  מתאוות  להינצל  ה’:  עבודת  הוא  המתקבצים, 

להשם יתברך.  

וכפי שמתאר רבי שמואל הורביץ בשפתו הלבבית, את אשר העיד 
בפניו רבי שלמה קאוולער על אשר ראו עיניו באומן: 

ּוֵמֲעבֹוַדת  ֵמַהַּתְכִלית  ַרק  ֵהם  ַלֲחֵברֹו,  ְמַדֵּבר  ֶׁשֶאָחד  ַהִּדּבּוִרים  ָּכל 
ַרק  ְוכּו',  ִמַּגְׁשִמּיּות  ְמַדְּבִרין  ֶׁשִּיְהיּו  ַּפַעם  ׁשּום  ָׁשַמע  ְוֹלא  ם,  ַהּׁשֵ
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשּנֹוְסִעים  ְוכּו'. )ֹלא ְּכמֹו  ַוֲעבֹוַדת ה'  ֵמַהַּתְכִלית ּוְתׁשּוָבה 
ּוֵמַהְּכָבִׂשים  ֵמַהָּפרֹות  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַמה  ַרק  ֶׁשְּמַדְּבִרין  ְלַהְּמֻפְרָסִמים, 
טֹוב  ָלֶהם  ֵיֵלְך  ֶׁשַהַּפְרָנָסה  ַרָּבם  ֵמֵאת  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ַמה  ְוַגם  ְוכּו', 
ְוֶׁשַהָּפָרה ִּתֵּתן ֲחָלָבּה ְוכּו'. ּוְזֵעיר ָׁשם ּוְזֵעיר ָׁשם, ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָחד ֵמֶאֶלף 

ֶׁשְּיַבֵּקׁש ְּבִעָּקר ַעל ָהרּוָחִנּיּות ְוכּו'(. 
)כתבי רבי שמואל(

• • •

רבינו “נחמן” – אשר שמו עולה בגיטריא כמנין “פסח” – מוציא אותנו 
מעבדות הממון לחירות. 

הוא נותן לנו לטעום מקרבן הפסחט, מתורותיו שיחותיו ומעשיותיו, 
המבטלים את אלילות ותאוות הממון. 

ִּכי ֵאּלּו ַהַּמֲאָכִלים ַהַּנ”ל ֵיׁש ָלֶהם ְסֻגָּלה זֹו, ֶׁשִּמי ֶׁשאֹוֵכל ֵמֶהם ְמָמֵאס 
ְּבָממֹון ְמאֹד, ִּכי ַמְרִּגיׁש ִסְרחֹון ַהָּממֹון ְּכמֹו צֹוָאה ְוִטּנּוף ַמָּמׁש!

)שם(

להיקשר  ומתגעגעים  הגדול  אורו  אחר  ומחפשים  שחותרים  וככל 
והרדיפה  מהחיפוש  להיפטר  זוכים  כך  ונשמתו,  ברוחו  ולהידבק 

התמידית אחר הממון והפרנסה.

ְמֻטְלָטִלים  ֶׁשֵהם  ָּגדֹול,  ְּבָגלּות  ָאָדם  ְּבֵני  ּנֹוְפִלים  ּׁשֶ ַמה  ִעַּקר  ִּכי 
ֵמֲחַמת  הּוא  ַהּכֹל  ַהָּממֹון,  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפש  ְוָנִדים  ְוָנִעים  ְּבָגלּות 
ַהְּפָגם ֶׁשָּפְגמּו ֶׁשֹּלא ָזכּו ְלַחֵּפש ֶאת ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת, ֶׁשַעל ָיָדם זֹוִכין 
ְוִטְרָּדא ְּכָלל  ְיִגיָעה  ְוִנְפָלאֹות, ֶׁשָאז ֵאין ְצִריִכין  ֶלֱאמּוָנה ּוְלַהְׁשָּגָחה 
ַּדְיָקא,  ‘ּדְֹרֵׁשי’  טֹוב”,  ָכל  ַיְחְסרּו  ֹלא  ה’  “ּדְֹרֵׁשי  ִּכי  ַהַּפְרָנָסה.  ַאַחר 
ִיְתָּבַרְך,  ְּדַהְינּו ֶׁשְּמַחְּפִׂשין ּוְמַבְּקִׁשין ֶאת ַהַּצִּדיק ְּכֵדי ְלִהְתָקֵרב ַלה’ 
ֲאַזי ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב, ִּכי ה’ ִיְתָּבַרְך ַיְסִּפיק ָלֶהם ָּכל ָצְרָּכם ְּבִלי ִטְרָּדא 

ּוַבָּקָׁשה ְוִחּפּוׂש, ִּכי זֹוִכין ְלַהְׁשָּגָחה ְוִנְפָלאֹות ֶׁשֹּלא ְּכֶדֶרְך ַהֶּטַבע.
)ליקוטי הלכות, ברכת הריח ד, מב(

אמן ואמן.
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כשאך מזכירים את שמו של 
החסיד המופלא ר’ שמואל 

שפירא זצ"ל מיד עולה בלב רטט 
של יראה והתעוררות, ולעיתים 

נדמה כלפי חוץ שהלימוד היחיד 
שניתן ללמוד מר’ שמואל היא 

יראת השמים הגדולה שהייתה 
בו וה’עבודות’ הגדולות אליהם 

זכה ברוב יגיעה. אולם הפן היותר 
נעלם הוא חלק ה’התחזקות’ של 

ר’ שמואל שהיה מושרש בתמצית 
דמו וחלבו, שהרי חיים אחרים 

לא היו לו , מלבד חיי ההתחזקות 
הנלמדים בספרי הנחל נובע 

ותלמידו הגדול, והרי ידוע שהיה 
בקי בספר ‘עלים לתרופה’ בעל פה 

כולל כל השמות והתאריכים )!(. 
וכך גם דאג לחזק אחרים ששאלו 

לעצה בכל עניין, ‘התחזקות’, 
‘התחזקות’, ושוב ‘התחזקות’.

וכך סיפר הרה"ח ר’ שלמה אהרן 
גוטליב ז"ל: פעם הייתי בקבר 

הרשב"י במירון וראיתי איך שר’ 
שמואל שפירא יושב ולומד 

בחברותא עם ר’ הירש לייב ליפל 
ע"ה בספר עלים לתרופה, לא 
הצלחתי לשמוע את כל הדין 

ודברים שהיה ביניהם אך לפתע 
שמעתי שר’ שמואל מגביה את 

קולו ואמור לו לר’ הירש לייב, 

לא! לא זו דרכו של הרבי, הדרך 
של הרבי היא רק התחזקות!!!

לרגל יום היארצייט הבעל"ט החל 
בשביעי של פסח בחרנו להביא 
ציטוטים נבחרים מתוך מכתביו 
של ר’ שמואל, העוסקים בחובה 
הקדושה להגות ולעסוק בספר 
הקדוש ליקוטי הלכות בכל יום 

ואפילו באמירה בעלמא, ולוואי ויהיו 
הדברים לתועלת, ונזכה ללכת בם 

באמת עד עולם.

הדרך 
של הרבי 
היא רק 
התחזקותהתחזקות
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על יום שאין לומדים בו 
 ליקוטי הלכות עתידים 

ליתן את הדין
ותזכור אזהרת מוהרנ”ת זצ”ל שאמר שעכשיו 

שיצאו תפילותיו הקדושות בעולם עתידים 
ליתן את הדין אם עבר ח”ו יום אחד בלי 

להגידם, וכתוב על זה בכוכבי אור שמכיון 
שצריכים את שניהם תורה ותפילה, וכל 

אחד מחזק את חבירו, על כן מוכרחים גם כן 
ללמוד בכל יום ליקוטי הלכות. כן נזכה לקיים 

ללמוד ולעסוק בכל יום בליקוטי תפילות 
וליקוטי הלכות... ללמוד וללמד לשמור 

ולעשות ולקיים, אז טוב לנו בזה ובבא לנצח.

כל אלו שאחזו עצמם בלימוד 
ליקו"ה הם נשארו על עמדם 
מכתבך בא לביתי... ונהניתי ממכתבך ובפרט 
מדברי ההתחזקות שבו, וביחוד ממה שאתה 
כותב זאתה אוחז את עצמך בלימוד ליקוטי 

הלכות, ובפרט מה שאתה כותב שיש לי חלק 
בזה על ידי מה שכתבתי לך שתחזק בזה 

בלימוד ליקו”ה, זה חלקי מכל עמלי.

ושמעתי מאנ”ש שכמה מאנ”ש אע”פ שעסקו 
בספרי רביה”ק אבל מפני שלא עסקו בספרי 

ליקו”ה לא יכלו לחזק את עצמן בכל מה שעבר 
עליהם, אבל כל אלו שאחזו עצמם בלימוד ליקו”ה 
הם נשארו על עמדם. ע”כ אחי היקר חזק וחזק 

בזה בהגן עדן של השי”ת בעצמו )כך אמר 
מוהרנ”ת שהליקוטי הלכות שלו זה הגן עדן 

בעצמו של השי”ת(

 צריכין ללמוד
הרבה ליקוטי הלכות

וצריכין לאחוז החבל בשני ראשין, 
לצעוק הרבה ולצעוק ליקוטי תפילות 
השייכים לתיקון הברית, ובפרט סי’ 

ל”ו בקולי קולות, ולעשות ולהציל את 
עצמו... ומצד שני צריכין לזכור, כי אם 

רוצין להציל את עצמו אזי עובר על 
האדם מה שעובר, ירידות ובלבולים 

וחלישות הדעת וכו’ בגשמיות ורוחניות, 
ע”כ צריכין ללמוד הרבה ליקוטי הלכות, 

ואפילו ללמוד במהירות ליקו”ה, אשר 
יש בו כפלים לתושיה, כי כל העניינים 
הנאמרים בליקה”ל הם מחזקים את 

האדם וגם יש בו סגולה שאפילו האמירה 
בעצמה של ליקה”ל מחזק את האדם.

אשר הם האמרות טהורות 
המשיבים את הנפש

ותזכה להתחזק לילך בדרכי רבינו הקדוש 
ז”ל ושלא יעבור יום בלי אמירת ליקו”ת 
ולימוד ספרי רבינו ז”ל ובפרט ליקוטי 

הלכות, אשר הם האמרות טהורות 
המשיבים את הנפש בשבעה משיבי טעם.

...וב”ה יש לנו במה להחיות את נפשותינו 
בכל הזמנים והעיתים העוברים עלינו 
בגשמיות ורוחניות, בין בבחינת עליה 
ובין בבחינת ירידה, בין בימי הנעורים 
ובין בימי העמידה ובימי הזקנה, על 

ידי שלוקחים ליקוטי הלכות ולומדים 
ואומרים בו מחיים את הנפש.

 רק על ידי מוהרנ"ת 
יכולים לקבל אורו ז"ל

וצריך לחזק את עצמו ולהאמין שהכל 
באמונה שלמה שהכל לטובה... ועיקר 
ההתחזקות הוא על ידי לימוד ליקוטי 
הלכות וכדאיתי בכוכבי אור שצריכין 

ללמוד ספרי מוהרנ”ת יותר מספרי רבינו 
זצ”ל בעצמו, כי רק על ידי מוהרנ”ת זצ”ל 

אנו יכולים לקבל אורו ז”ל.

 עיקר ההתחזקות הוא 
לימוד ליקוטי הלכות

ובעניין התחזקות, הנה אתך תהלה לא-ל ספרי 
רבינו ז”ל הפוך בהם והפוך בהם ותמצא תמיד 

התחזקות לנפשך, ועיקר ההתחזקות הוא 
לימוד ליקוטי הלכות...
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הרב ראובן

 במקום זה התגורר. 
ר' יעקב על רקע כפר אתא
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הרב ראובן
שיחת חג  מרוממת עם הרה"ח 
ר' יעקב גשייד מזקני חסידי גור, 

אודות אביו הרה"ח ר' ראובן 
גשייד ז"ל, מתלמידיו הקרובים 

של רבי קלונימוס קלמיש 
הרבי מפיאסצנה, בוורשה 
התקרב לחסידות ברסלב 
בה דבק עד יומו האחרון 

נופך ברסלבאי מיוחד נוסף 
לכתבה זו  ע"י חתנו של ר' 

יעקב מחשובי משפיעי אנ"ש 
הרה"ג ר' יעקב שלמה מוזסון 

שליט"א שהיסב עמנו לשיחה זו

סודו של רבי בנימין זאב חשין,   
ה'מן המיצר' של רבי יונה לבל,   

והבן שנסע לאומן בעקבות 
כיסופי אביו כעבור חמישים 

שנה מצוה עלינו לספר

נחמן לרנר
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ל
קראת חג הפסח עלינו אל ביתו של הרה"ח ר' יעקב קראת חג הפסח עלינו אל ביתו של הרה"ח ר' יעקב 
גור, במהלך השיחה התוודענו  גור, במהלך השיחה התוודענו גשייד מזקני חסידי  גשייד מזקני חסידי 
לקורות חייו הקצרים והמרתקים של אביו ר' ראובן לקורות חייו הקצרים והמרתקים של אביו ר' ראובן 
בכפר- מכן  ולאחר  בפולין  ברסלב  מחסידי  בכפר-גשייד,  מכן  ולאחר  בפולין  ברסלב  מחסידי  גשייד, 
על  ושמענו  ה"חיפוש",  בדרכי  אליו  התלווינו  על אתא.  ושמענו  ה"חיפוש",  בדרכי  אליו  התלווינו  אתא. 
אותם  ברסלב  חסידי  עם  יעקב,  ר'  שיחנו  איש  בנו,  של  אותם קשריו  ברסלב  חסידי  עם  יעקב,  ר'  שיחנו  איש  בנו,  של  קשריו 

ראה והכיר מקרוב.ראה והכיר מקרוב.

הרה"ק  מחסידי  אליעזר  יעקב  ר'  לאביו  בוורשה,  נולד  הרה"ק “אבי  מחסידי  אליעזר  יעקב  ר'  לאביו  בוורשה,  נולד  “אבי 
מגזע  הי"ד,  זצ"ל  מפיאסצנה  שפירא  קלמיש  קלונימוס  מגזע ר'  הי"ד,  זצ"ל  מפיאסצנה  שפירא  קלמיש  קלונימוס  ר' 
ר'  שסיפר  כפי  אמידה,  היתה  משפחתם  ר' גראדזיסק-קוז'ניץ.  שסיפר  כפי  אמידה,  היתה  משפחתם  גראדזיסק-קוז'ניץ. 
אלעזר ביין ז"ל שבפיאסצנה היה לארון הקודש כפורת של זהב, אלעזר ביין ז"ל שבפיאסצנה היה לארון הקודש כפורת של זהב, 

עליה היה כתוב ‘זאת נדבת ר' יענקל געשייד ובנו ר' ראובן'. עליה היה כתוב ‘זאת נדבת ר' יענקל געשייד ובנו ר' ראובן'. 

נסיעות לאדמור"י הדור
ובצימאון  בחיפוש  התהלך  תמיד  ‘מבקש',  היה  ובצימאון מצעירותו  בחיפוש  התהלך  תמיד  ‘מבקש',  היה  מצעירותו 
רוחני, כשהוא משתוקק להשקות את נפשו הכמהה. הוא נסע רוחני, כשהוא משתוקק להשקות את נפשו הכמהה. הוא נסע 
מאלכסנדר,  האדמור"ים  כמו  פולין,  לאדמור"י  תכופות  מאלכסנדר, לעתים  האדמור"ים  כמו  פולין,  לאדמור"י  תכופות  לעתים 
מחוץ  אדמו"רים  של  מעונם  את  פקד  כן  ועוד.  קוזניץ  מחוץ סוקלוב,  אדמו"רים  של  מעונם  את  פקד  כן  ועוד.  קוזניץ  סוקלוב, 
לפולין, עד שמספרים עליו, שבימי אברכותו כשהיה נצרך לנסוע לפולין, עד שמספרים עליו, שבימי אברכותו כשהיה נצרך לנסוע 
מחוץ למדינה לצורך עסקיו המסועפים הלך לתחנת העגלונים מחוץ למדינה לצורך עסקיו המסועפים הלך לתחנת העגלונים 
רוצה  הנך  “האם  שאלו  הגויים  העגלונים  וכשאחד  רוצה בוורשה,  הנך  “האם  שאלו  הגויים  העגלונים  וכשאחד  בוורשה, 
לנסוע לראבין?" )לאדמו"ר( נענה מיד בחיוב, בלי לדעת באיזה לנסוע לראבין?" )לאדמו"ר( נענה מיד בחיוב, בלי לדעת באיזה 
אדמו"ר מדובר. בסוברו שאם הגוי יודע שזה רבי, הרי שבוודאי אדמו"ר מדובר. בסוברו שאם הגוי יודע שזה רבי, הרי שבוודאי 

צריך לנסוע אליו... צריך לנסוע אליו... 

אולם למרות כל נסיעותיו ברחבי פולין וחוצה לה, נשאר דבוק אולם למרות כל נסיעותיו ברחבי פולין וחוצה לה, נשאר דבוק 
בלב ונפש לרבו הרה"ק מפיסאצנה, שחיבבו מאוד. בלב ונפש לרבו הרה"ק מפיסאצנה, שחיבבו מאוד. 

עד שמצא את שאהבה נפשו בשטיבל הברסלבי...עד שמצא את שאהבה נפשו בשטיבל הברסלבי...

)יצוין כי שמו של ר' ראובן נזכר ברשימת משלמי מעות קדימה )יצוין כי שמו של ר' ראובן נזכר ברשימת משלמי מעות קדימה 
וב'ליקוטי  תרפ"ד,  בשנת  בפולין  מוהר"ן  הליקוטי  וב'ליקוטי להדפסת  תרפ"ד,  בשנת  בפולין  מוהר"ן  הליקוטי  להדפסת 

תפילות' תר"צ(.תפילות' תר"צ(.

גולדברג ראש הקהל  ר' נחמן  נלקח לחתן אצל  גולדברג ראש הקהל בהגיעו לפרקו,  ר' נחמן  נלקח לחתן אצל  בהגיעו לפרקו, 
היה  הוא  החסידים,  חוגי  על  נמנה  לא  חמיו  היה באוסטרובה.  הוא  החסידים,  חוגי  על  נמנה  לא  חמיו  באוסטרובה. 
בנו  כאשר  המתנגדים,  לחוג  השתייכותו  למרות  ברם  בנו ‘מתנגד'.  כאשר  המתנגדים,  לחוג  השתייכותו  למרות  ברם  ‘מתנגד'. 
יוסף קאליש מאמשינוב - שכיהן כרב בעיר  יוסף קאליש מאמשינוב - שכיהן כרב בעיר של האדמו"ר רבי  של האדמו"ר רבי 
אוסטרובה )אוסטרוב-מזובייצק(, ר' יצחק )לימים האדמו"ר ר' אוסטרובה )אוסטרוב-מזובייצק(, ר' יצחק )לימים האדמו"ר ר' 
נחמן  ר'  לו  לצבא, אמר  זמנו להתגייס  הגיע  נחמן יצחק מאמשינוב(  ר'  לו  לצבא, אמר  זמנו להתגייס  הגיע  יצחק מאמשינוב( 
את  אשלם  ואי"ה  לשחררו,  בכדי  לשחד  צריך  כמה  לי  את “אמור  אשלם  ואי"ה  לשחררו,  בכדי  לשחד  צריך  כמה  לי  “אמור 
הדרוש", נענה לו רבי יוסף מאמשינוב “במה אשלם לך? אברך הדרוש", נענה לו רבי יוסף מאמשינוב “במה אשלם לך? אברך 

אותך שתתקרב לחסידות"אותך שתתקרב לחסידות"

מכן:  לאחר  רבות  שנים  לאבי  אמר  מאמשינוב  יצחק  רבי  מכן: ואכן  לאחר  רבות  שנים  לאבי  אמר  מאמשינוב  יצחק  רבי  ואכן 
“דע לך, שחותנך נסתלק כחסיד".    “דע לך, שחותנך נסתלק כחסיד".    

אחרי נישואיו, התגורר ר' ראובן בוורשה ברחוב אייזינע טויער אחרי נישואיו, התגורר ר' ראובן בוורשה ברחוב אייזינע טויער 
)שער הברזל( שם היה השטיבל של אנ"ש באחד מגלגוליו. ככל )שער הברזל( שם היה השטיבל של אנ"ש באחד מגלגוליו. ככל 
וכיון שהתדבק ברבינו התחיל  רבינו  אור  גילה את  וכיון שהתדבק ברבינו התחיל הנראה שם  רבינו  אור  גילה את  הנראה שם 

ללמוד ספריו וללכת בעצותיו.ללמוד ספריו וללכת בעצותיו.

חבל שלא גיליתי את האמת...
בד בבד, נשאר ר' ראובן דבוק בהרבי מפיאסצנה, שכידוע חיבב בד בבד, נשאר ר' ראובן דבוק בהרבי מפיאסצנה, שכידוע חיבב 
התעורר  התקרבותו,  לאחר  רבות.  להם  סייע  ואף  אנ"ש  התעורר את  התקרבותו,  לאחר  רבות.  להם  סייע  ואף  אנ"ש  את 
בקרבו הרצון לנסוע לאומן לציון רבינו הק', וכדי שרבו לא ימנע בקרבו הרצון לנסוע לאומן לציון רבינו הק', וכדי שרבו לא ימנע 
זאת ממנו חשב לנסוע ביום א' ולחזור לשבת, כפי שהיה רגיל זאת ממנו חשב לנסוע ביום א' ולחזור לשבת, כפי שהיה רגיל 
לנסוע אל מחוץ לגבולות פולין בשביל מסחרו ואף אחד לא ידע לנסוע אל מחוץ לגבולות פולין בשביל מסחרו ואף אחד לא ידע 
מכך. ביום א' המיועד לנסיעה קרא לו הרה"ק מפיאסצנה ושאלו מכך. ביום א' המיועד לנסיעה קרא לו הרה"ק מפיאסצנה ושאלו 
לנסוע,  לו  ירשה  לא  רבו  שמא  פחד  מרוב  היום?"  נוסע  לנסוע, “אתה  לו  ירשה  לא  רבו  שמא  פחד  מרוב  היום?"  נוסע  “אתה 
מעולם  לנסוע  זכה  ולא  נסיעתו  את  ביטל  כך  ובשל  “לא"  מעולם ענה:  לנסוע  זכה  ולא  נסיעתו  את  ביטל  כך  ובשל  “לא"  ענה: 

לאומן,  הוא  שנוסע  אמר  שלא  כך  על  התחרט  ימיו  כל  לאומן, לאומן.  הוא  שנוסע  אמר  שלא  כך  על  התחרט  ימיו  כל  לאומן. 
שמא רבו היה נותן לו רשות לנסיעה. שמא רבו היה נותן לו רשות לנסיעה. 

תמיד סיפר לנו על אותה נסיעה לאומן שביטל בהינף יד, מספר תמיד סיפר לנו על אותה נסיעה לאומן שביטל בהינף יד, מספר 
ר' יעקב, הוא תינה לפנינו, על כך שאמר שאינו נוסע. ר' יעקב, הוא תינה לפנינו, על כך שאמר שאינו נוסע. 

אך כעבור למעלה מיובל נסגר המעגל, כאשר בשנת תש"נ עת אך כעבור למעלה מיובל נסגר המעגל, כאשר בשנת תש"נ עת 
הדרך לציון הק' היתה כבר פתוחה לכל, נסעתי לאומן להשלים הדרך לציון הק' היתה כבר פתוחה לכל, נסעתי לאומן להשלים 
את שאיפתו הגדולה של אבי, כשחשתי שבכך אני מקיים את את שאיפתו הגדולה של אבי, כשחשתי שבכך אני מקיים את 
רצונו. בנסיעה זו הצטרף אלי הרה"ח ר' קאפיל הרשנבוים, גם רצונו. בנסיעה זו הצטרף אלי הרה"ח ר' קאפיל הרשנבוים, גם 
לנסוע לאומן  בן לאחד מחסידי ברסלב )שאביו השתוקק  לנסוע לאומן הוא  בן לאחד מחסידי ברסלב )שאביו השתוקק  הוא 

ולא זכה, ראו אודותיו באבקשה חשון תש"פ(.ולא זכה, ראו אודותיו באבקשה חשון תש"פ(.

גם הוא בשיחה,  הי"ו, המשתתף  גם הוא בשיחה, הר"ר אליעזר משה היילפרין  הי"ו, המשתתף  הר"ר אליעזר משה היילפרין 
ובטח  אמיתי,  ‘מבקש'  היה  שהוא  קודם  סיפרתם  הרי  ובטח מוסיף:  אמיתי,  ‘מבקש'  היה  שהוא  קודם  סיפרתם  הרי  מוסיף: 
שהיה  בוורשה,  ברסלב  חסידי  של  בשטיבל  הרבה  שהיה שהה  בוורשה,  ברסלב  חסידי  של  בשטיבל  הרבה  שהה 
על הרה"ק ה'שפת אמת' שנישא  על הרה"ק ה'שפת אמת' שנישא בשכנותו. כמדומה מספרים  בשכנותו. כמדומה מספרים 

הבית ישראל מגור

ר’ יעקב בשיחה לאבקשה נראה חתנו הרה”ג ר’יעקב שלמה מוזסון שליט”א

פסח תשפ"ב24



ברוך  רבי  הרה"ק  של  בתו  הרבנית  עם  ברוך בזיוו"ש  רבי  הרה"ק  של  בתו  הרבנית  עם  בזיוו"ש 
גארליץ בן רבי חיים מצאנז זי"ע, היא הייתה דודתו גארליץ בן רבי חיים מצאנז זי"ע, היא הייתה דודתו 
בנציון  ר'  סיפר  וכך  זצ"ל,  מקלויזנבורג  הרבי  בנציון של  ר'  סיפר  וכך  זצ"ל,  מקלויזנבורג  הרבי  של 
כי  לו,  סיפר  עצמו  מקלויזנבורג  הרבה  כי  כי אפטער  לו,  סיפר  עצמו  מקלויזנבורג  הרבה  כי  אפטער 
את  לבקר  מגאליציה  הגיע  כאברך(,  )או  את כבחור  לבקר  מגאליציה  הגיע  כאברך(,  )או  כבחור 
דודתו הרבנית ע"ה ושהה שם למשך תקופה, והיכן דודתו הרבנית ע"ה ושהה שם למשך תקופה, והיכן 
כל  על  עבר  ושם  ברסלב!  של  בשטיבל  כל התפלל?  על  עבר  ושם  ברסלב!  של  בשטיבל  התפלל? 

ה'ליקוטי הלכות'!ה'ליקוטי הלכות'!

השטיבל של ברסלב היה בית ועד למבקשים, כידוע השטיבל של ברסלב היה בית ועד למבקשים, כידוע 
להתחזקות,  שואבת  אבן  במלחמה  היה  להתחזקות, השטיבל  שואבת  אבן  במלחמה  היה  השטיבל 
המדרש  בית  קיר  על  שהיה  גדול  רחוב  המדרש בשלט  בית  קיר  על  שהיה  גדול  רחוב  בשלט 
נרשם: “געוואלד! זייט אייך נישט מייאש!" – כמה נרשם: “געוואלד! זייט אייך נישט מייאש!" – כמה 

מילים שהיה בהם כדי לחזק את כולם.מילים שהיה בהם כדי לחזק את כולם.

שכטער  מהגרי"מ  לשמוע  זכיתי  כי  לציין,  שכטער ויש  מהגרי"מ  לשמוע  זכיתי  כי  לציין,  ויש 
ידועה ששמע  ובלתי  ידועה ששמע שליט"א על עובדא מפליאה  ובלתי  שליט"א על עובדא מפליאה 
אביו החסיד רבי דוד שכטער ז"ל מהגאון רבי  פישל אביו החסיד רבי דוד שכטער ז"ל מהגאון רבי  פישל 
דיין )ברנשטיין, מבי"ד חסידים של העדה החרדית(, דיין )ברנשטיין, מבי"ד חסידים של העדה החרדית(, 
לאחר שזכה לארח בצל קורתו את הרבי מגור בעל לאחר שזכה לארח בצל קורתו את הרבי מגור בעל 
אמת  האמרי  כשראה  זה  היה  זצ"ל.  אמת  אמת האמרי  האמרי  כשראה  זה  היה  זצ"ל.  אמת  האמרי 
על שולחנו של ר' פישל את הספר הקדוש ליקוטי על שולחנו של ר' פישל את הספר הקדוש ליקוטי 
חסידות  אודות  שיחתם  נסובה  כן  ועל  חסידות מוהר"ן,  אודות  שיחתם  נסובה  כן  ועל  מוהר"ן, 
ברסלב, ואז סיפר לר' פישל, שכאשר התקרב מועד ברסלב, ואז סיפר לר' פישל, שכאשר התקרב מועד 
פטירתו של אביו הגאון הקדוש בעל השפת אמת פטירתו של אביו הגאון הקדוש בעל השפת אמת 
המעשה  את  לפניו  ויקראו  שיביאו  ביקש  המעשה זצ"ל,  את  לפניו  ויקראו  שיביאו  ביקש  זצ"ל, 
הנוראה מהשבעה בעטלירס, הסיפור האחרון של הנוראה מהשבעה בעטלירס, הסיפור האחרון של 
שמרומז  מנמק  כשהוא  מעשיות",  “סיפורי  שמרומז הספר  מנמק  כשהוא  מעשיות",  “סיפורי  הספר 

בו סוד ביאת המשיח והגאולה השלמה!בו סוד ביאת המשיח והגאולה השלמה!

ברסלב  לחסידי  אביכם  של  שייכותו  על  לנו  ברסלב ספרו  לחסידי  אביכם  של  שייכותו  על  לנו  ספרו 
בפולין לפני המלחמה, אנו מבקשים מהבן ר' יעקב.בפולין לפני המלחמה, אנו מבקשים מהבן ר' יעקב.

צריך  שאני  בדעתי  נפל  לא  חי,  היה  שאבי  זמן  צריך כל  שאני  בדעתי  נפל  לא  חי,  היה  שאבי  זמן  כל 
לשאול ולתחקר אותו על דברים כאלה.   האדמו"ר לשאול ולתחקר אותו על דברים כאלה.   האדמו"ר 
מגור שליט"א ביקר פעם באמריקה לאחר פטירת מגור שליט"א ביקר פעם באמריקה לאחר פטירת 
ה'בית ישראל' זצ"ל אצל הרבי מליובאוויטש זצ''ל ה'בית ישראל' זצ"ל אצל הרבי מליובאוויטש זצ''ל 
חייו  אורח  ועל  הנהגותיו  על  מתחקרו  החל  חייו והוא  אורח  ועל  הנהגותיו  על  מתחקרו  החל  והוא 
של ה'בית ישראל', אבל על שאלות רבות הוא ענה של ה'בית ישראל', אבל על שאלות רבות הוא ענה 
“הנכם  הלובאוויטשר:  אותו  שאל  יודע...  אינו  “הנכם כי  הלובאוויטשר:  אותו  שאל  יודע...  אינו  כי 
מסתופפים בצילו של יהודי כזה, ולא נפל בדעתכם מסתופפים בצילו של יהודי כזה, ולא נפל בדעתכם 
להתבונן במעשיו?!", האדמו"ר מגור ענהו: “חשבנו להתבונן במעשיו?!", האדמו"ר מגור ענהו: “חשבנו 
שהוא יחיה לתמיד!, לא שיערנו בדעתנו שיש מצב שהוא יחיה לתמיד!, לא שיערנו בדעתנו שיש מצב 

ובו נצטרך לשאול ולבדוק מה היו מעשיו?"ובו נצטרך לשאול ולבדוק מה היו מעשיו?"

גלייב  “איך  בהתרגשות:  אמר  גלייב הלובאוויטשער  “איך  בהתרגשות:  אמר  הלובאוויטשער 
ולא  חלי  לא  אדם  כל  לכם!(,  מאמין  )אני  ולא אייך!"  חלי  לא  אדם  כל  לכם!(,  מאמין  )אני  אייך!" 
מרגיש כי העולם חולף ועובר ויגיע יום ובו נצטרך מרגיש כי העולם חולף ועובר ויגיע יום ובו נצטרך 

לדעת מה עשו אבותינו.לדעת מה עשו אבותינו.

ארץ ישראל
בשל  בעסקיו,  והצליח  נכסים  בעל  היה  ראובן  בשל ר'  בעסקיו,  והצליח  נכסים  בעל  היה  ראובן  ר' 
ישראל  ארץ  שאהבת  מפיאסצנה  הרה"ק  יעצו  ישראל כך  ארץ  שאהבת  מפיאסצנה  הרה"ק  יעצו  כך 
לו  ויהיה  היות  ארצה  לעלות   – בעצמותיו  לו בערה  ויהיה  היות  ארצה  לעלות   – בעצמותיו  בערה 
שם מהיכן להתפרנס. ר' ראובן שכבר היה מקורב שם מהיכן להתפרנס. ר' ראובן שכבר היה מקורב 
לברסלב, התלהב מקדושת הארץ המובאת בספרי לברסלב, התלהב מקדושת הארץ המובאת בספרי 
ישראל.  לארץ  לעלות  אומר  וגמר  ותלמידיו  ישראל. רבינו  לארץ  לעלות  אומר  וגמר  ותלמידיו  רבינו 
בשנת תרצ"ב עלה עם זוגתו ושלושת ילדיו לא"י, בשנת תרצ"ב עלה עם זוגתו ושלושת ילדיו לא"י, 
בה  בירושלים בשכונת הבוכרים,  בה תחילה התיישב  בירושלים בשכונת הבוכרים,  תחילה התיישב 
מעטות  שנים  כעבור  אמידים.  יהודים  מעטות השתכנו  שנים  כעבור  אמידים.  יהודים  השתכנו 
התבררה עלייתו לארץ ישראל כ"נס הצלה", היות התבררה עלייתו לארץ ישראל כ"נס הצלה", היות 
ומכל משפחתו ומשפחת בית אביו לא נשאר שריד ומכל משפחתו ומשפחת בית אביו לא נשאר שריד 

וכולם עלו על המוקד הי"ד.וכולם עלו על המוקד הי"ד.

ר' ראובן בירושלים ובשנת  ימים התגורר  ר' ראובן בירושלים ובשנת שנתיים  ימים התגורר  שנתיים 
בארץ  הוא  אף  )שהתגורר  אביו  נפטר  עת  בארץ תרצ"ד  הוא  אף  )שהתגורר  אביו  נפטר  עת  תרצ"ד 
לכפר-אתא  ועקר  ירושלים  את  עזב  לכפר-אתא ישראל(  ועקר  ירושלים  את  עזב  ישראל( 
עם  שורשית,  חסידית  עיירה  כעין  אז  עם שהיתה  שורשית,  חסידית  עיירה  כעין  אז  שהיתה 

 "אמור לי 
כמה צריך 
לשחד בכדי 
לשחררו, 
ואם ירצה 
השם אשלם 
את הדרוש", 
נענה לו 
רבי יוסף 
מאמשינוב 
"במה 
אשלם לך? 
אברך אותך 
שתתקרב 
לחסידות"

הרה"ח ר’ ראובו גשייד ז"ל
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כמה שטיבלאך של חסידי גור, קוז'ניץ ופיאסצנה. כמה שטיבלאך של חסידי גור, קוז'ניץ ופיאסצנה. 
צבי  ר'  ברסלב,  חסידי  שני  עוד  היו  צבי בכפר-אתא  ר'  ברסלב,  חסידי  שני  עוד  היו  בכפר-אתא 
ספיר ור' אברהם חיים שפילברג. ר' ראובן השתכן ספיר ור' אברהם חיים שפילברג. ר' ראובן השתכן 
שם ופתח את ביתו לכל דכפין, בפרט לאלו שעשו שם ופתח את ביתו לכל דכפין, בפרט לאלו שעשו 

דרכם מירושלים למירון...דרכם מירושלים למירון...

זאת לדעת, שבאותם ימים קשה היה מאוד לנסוע זאת לדעת, שבאותם ימים קשה היה מאוד לנסוע 
הירושלמים  אנ"ש  מצאו  וכך  אחת,  בבת  הירושלמים למירון  אנ"ש  מצאו  וכך  אחת,  בבת  למירון 
וממשיכים למחרת  לילה בביתו  לינת  לנים  וממשיכים למחרת עצמם  לילה בביתו  לינת  לנים  עצמם 
ר'  הרה"ח  שיחי',  יענקל  לר'  זכור  ביניהם  ר' למירון.  הרה"ח  שיחי',  יענקל  לר'  זכור  ביניהם  למירון. 
משה בורשטיין זצ"ל. כמוהו היו עוד מאנ"ש חסידי משה בורשטיין זצ"ל. כמוהו היו עוד מאנ"ש חסידי 

ברסלב.ברסלב.

מאש,  מוצל  אוד  ארצה  עלה  עת  המלחמה,  מאש, אחרי  מוצל  אוד  ארצה  עלה  עת  המלחמה,  אחרי 
של  בביתו  התגורר  זצ"ל,  אפטר  בנציון  ר'  של הרה"ח  בביתו  התגורר  זצ"ל,  אפטר  בנציון  ר'  הרה"ח 
ר' ראובן במשך חצי שנה עד שמצא מקום מגורים ר' ראובן במשך חצי שנה עד שמצא מקום מגורים 
תכופות  לעתים  מבקר  היה  הבאות  בשנים  תכופות קבוע.  לעתים  מבקר  היה  הבאות  בשנים  קבוע. 

בבית שבכפר-אתא.בבית שבכפר-אתא.

ופעם  גור,  חסיד  היה  ז"ל  חמי  מציין:  יעקב  ופעם ר'  גור,  חסיד  היה  ז"ל  חמי  מציין:  יעקב  ר' 
הוא  אפטער?  בנציון  ר'  את  הכרת  האם  הוא שאלתיו:  אפטער?  בנציון  ר'  את  הכרת  האם  שאלתיו: 
ענה: “ומי לא הכירו?! ר' בנציון ביקר פעם ב'טיש' ענה: “ומי לא הכירו?! ר' בנציון ביקר פעם ב'טיש' 
לו  שישלחו  ביקש  והאדמו"ר  ישראל'  ה'בית  לו של  שישלחו  ביקש  והאדמו"ר  ישראל'  ה'בית  של 
שיריים, ענה הגבאי כי הוא ישן, נענה הבית ישראל שיריים, ענה הגבאי כי הוא ישן, נענה הבית ישראל 
‘ער שלאפט נישט', הוא אינו ישן. כולם שמעו זאת.‘ער שלאפט נישט', הוא אינו ישן. כולם שמעו זאת.

יש לציין שבמיוחד כיבד ר' ראובן את הרה"ח ר' נתן יש לציין שבמיוחד כיבד ר' ראובן את הרה"ח ר' נתן 
ברסקי זצ"ל כשהתאכסן בביתו, בהיותו נכד רבינו ברסקי זצ"ל כשהתאכסן בביתו, בהיותו נכד רבינו 

הק'.הק'.

על  ילדותו  בימי  עיניו  ראו  אשר  את  זוכר  יעקב  על ר'  ילדותו  בימי  עיניו  ראו  אשר  את  זוכר  יעקב  ר' 
אחד מאותם ביקורים מרוממים: החסיד ר' גדליה אחד מאותם ביקורים מרוממים: החסיד ר' גדליה 
קעניג זצ"ל, שהיה ידיד קרוב מאוד של אבי, עצר קעניג זצ"ל, שהיה ידיד קרוב מאוד של אבי, עצר 
ישבו  בלילה  למירון,  מירושלים  בדרכו  ישבו בביתנו  בלילה  למירון,  מירושלים  בדרכו  בביתנו 
שניהם לדבר בעבודת ה', ובבוקר כשקמתי משנתי, שניהם לדבר בעבודת ה', ובבוקר כשקמתי משנתי, 

עוד היו שקועים בשיחתם...עוד היו שקועים בשיחתם...

אבי  חיזוק.  מכתבי  כמה  לאבי  כתב  אף  גדליה  אבי ר'  חיזוק.  מכתבי  כמה  לאבי  כתב  אף  גדליה  ר' 
אף נסע מדי שנה מביתו שבכפר-אתא להשתתף אף נסע מדי שנה מביתו שבכפר-אתא להשתתף 

בקיבוץ בר"ה במירון.בקיבוץ בר"ה במירון.

יהודי עם חיּות
אבא היה ירא שמים גדול, אומר ר' יעקב. פעם הגיע אבא היה ירא שמים גדול, אומר ר' יעקב. פעם הגיע 
נחמן עם הרב מטשעבין לאדמו"ר מהר"א  ר'  נחמן עם הרב מטשעבין לאדמו"ר מהר"א אחי  ר'  אחי 
הוא  שאחי  רב  הבעלעזר  כששמע  זצ"ל,  הוא מבעלז  שאחי  רב  הבעלעזר  כששמע  זצ"ל,  מבעלז 
בנו של ר' ראובן, התבטא: “אה א ייד מיט חיות!" בנו של ר' ראובן, התבטא: “אה א ייד מיט חיות!" 
- יהודי עם חיּות. את אבי הכיר הרב מבעלז היטב - יהודי עם חיּות. את אבי הכיר הרב מבעלז היטב 

כאשר היה מגיע אליו לטיש של בעלז בירושלים.כאשר היה מגיע אליו לטיש של בעלז בירושלים.

בעל  זצ''ל  מגור  האדמו"ר  אצל  אבא  ביקר  בעל פעם  זצ''ל  מגור  האדמו"ר  אצל  אבא  ביקר  פעם 
התלוויתי  קטן  ילד  שהייתי  ואני  אמת',  התלוויתי ה'אמרי  קטן  ילד  שהייתי  ואני  אמת',  ה'אמרי 
אליו. כשהרבי ראה שאני הולך במכנסיים קצרים, אליו. כשהרבי ראה שאני הולך במכנסיים קצרים, 
כמנהג אותם ימים, העיר על כך לאבי, שמצדו הלך כמנהג אותם ימים, העיר על כך לאבי, שמצדו הלך 

מיד לתפור את המכנסיים ולהאריכם.מיד לתפור את המכנסיים ולהאריכם.

בעל  בנו  אל  נכנס  שאבא  בעת  שנים,  כמה  בעל כעבור  בנו  אל  נכנס  שאבא  בעת  שנים,  כמה  כעבור 
אורך  רבעי  שלושת  חליפה  עם  ישראל'  אורך ה'בית  רבעי  שלושת  חליפה  עם  ישראל'  ה'בית 
)חליפה אירופאית(, העיר לו הרבי על כך ומיד קנה )חליפה אירופאית(, העיר לו הרבי על כך ומיד קנה 

חליפה ארוכה.חליפה ארוכה.

ואכן גם על שאר מלבושי החסידים הקפיד. ואף על ואכן גם על שאר מלבושי החסידים הקפיד. ואף על 
כהן בפדיון הבן הקפיד, כשלא לקחו חסיד...כהן בפדיון הבן הקפיד, כשלא לקחו חסיד...

ובתוך  קלות,  ראובן  ר'  חלה  תשי"ז  ב'  אדר  ובתוך בכ"ט  קלות,  ראובן  ר'  חלה  תשי"ז  ב'  אדר  בכ"ט 
ונטמן  ליוצרה,  נשמתו  את  החזיר  ספורים  ונטמן ימים  ליוצרה,  נשמתו  את  החזיר  ספורים  ימים 
בבית החיים בכפר אתא. )אגב, מסופר שר' ראובן בבית החיים בכפר אתא. )אגב, מסופר שר' ראובן 
התיקון  מזמורי  עשרת  אמירת  כדי  תוך  התיקון נסתלק  מזמורי  עשרת  אמירת  כדי  תוך  נסתלק 

הכללי(הכללי(

אבי התחנן 
אלי "שים לב 

לתפילתו!". 
אף את 

ההתעוררות 
העצומה 
באמירת 

פסוקי 'מן 
המיצר' 
שלפני 

התקיעות על 
ידי החסיד 

ר' יונה 
לבל זצ"ל, 
אי אפשר 

לשכוח. באיזו 
התלהבות 

הוא זעק את 
הפסוקים

מימין לשמאל ר' איצה מאיר פרלמן מגדולי חסידי גור ואחריו ר' משה טאוב מכפר אתא משמאל 
ר' ראובן גישייד ומהנהלת התלמוד תורה ר' דוד צבי זילברשטיין מפקח הת"ת
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היו  ראובן  “לר'  מגור:  ישראל'  ה'בית  התבטא  פטירתו,  היו לאחר  ראובן  “לר'  מגור:  ישראל'  ה'בית  התבטא  פטירתו,  לאחר 
איפה החביאם...",  יודעים  הנכם  אם  יודע  אינני  טובים,  איפה החביאם...", דברים  יודעים  הנכם  אם  יודע  אינני  טובים,  דברים 

כשכוונתו על התקרבותו לברסלב...כשכוונתו על התקרבותו לברסלב...

אצל  בכפר-אתא  ביקר  ישראל',  ה'בית  הסתלקות  לפני  אצל כשנה  בכפר-אתא  ביקר  ישראל',  ה'בית  הסתלקות  לפני  כשנה 
ששוחחו  לאחר  זצ"ל,  ממאקווא  נטע  נתן  משה  רבי  ששוחחו האדמו"ר  לאחר  זצ"ל,  ממאקווא  נטע  נתן  משה  רבי  האדמו"ר 
ביניהם, אמר הבית ישראל “אני יוצא לציונו של ר' ראובן", רבי ביניהם, אמר הבית ישראל “אני יוצא לציונו של ר' ראובן", רבי 
שהבית  לבניו  סיפר  מכן  ולאחר  אליו  התלווה  ממאקווא  שהבית משה  לבניו  סיפר  מכן  ולאחר  אליו  התלווה  ממאקווא  משה 
ישראל עמד סמוך לקברו דקה והלך. מי שבקיא במושגי הזמן ישראל עמד סמוך לקברו דקה והלך. מי שבקיא במושגי הזמן 
של הבית ישראל יודע שזה נחשב אצלו זמן רב. לאחר מכן אמר של הבית ישראל יודע שזה נחשב אצלו זמן רב. לאחר מכן אמר 

לנו “הייתי אצל אביכם, שיהא מליץ יושר בעדכם".לנו “הייתי אצל אביכם, שיהא מליץ יושר בעדכם".

בקיבוץ במירון
גשייד,  יעקב  ר'  יקירו  בנו  עם  ראובן  ר'  על  שיחתנו  גשייד, בעת  יעקב  ר'  יקירו  בנו  עם  ראובן  ר'  על  שיחתנו  בעת 
הקיבוץ  בימי  הוא  כשנזכר  געגוע  של  בדוק  עיניו  הקיבוץ מצטעפות  בימי  הוא  כשנזכר  געגוע  של  בדוק  עיניו  מצטעפות 
במירון שזכה להם בראשי השנים תש"ה תש"ו תש"ז ותש"ח, במירון שזכה להם בראשי השנים תש"ה תש"ו תש"ז ותש"ח, 
עת עמד בתפילת המנחה של ערב ראש השנה על יד החסיד רבי עת עמד בתפילת המנחה של ערב ראש השנה על יד החסיד רבי 
אברהם שטרנהארץ זצ"ל: אבי התחנן אלי “שים לב לתפילתו!". אברהם שטרנהארץ זצ"ל: אבי התחנן אלי “שים לב לתפילתו!". 
אף את ההתעוררות העצומה באמירת פסוקי ‘מן המיצר' שלפני אף את ההתעוררות העצומה באמירת פסוקי ‘מן המיצר' שלפני 
לשכוח.  אפשר  אי  זצ"ל,  לבל  יונה  ר'  החסיד  ידי  על  לשכוח. התקיעות  אפשר  אי  זצ"ל,  לבל  יונה  ר'  החסיד  ידי  על  התקיעות 

באיזו התלהבות הוא זעק את הפסוקים! באיזו התלהבות הוא זעק את הפסוקים! 

זוכרני שאז התהלך סיפור בין באי הקיבוץ, שר' יונה הגיע לרבי זוכרני שאז התהלך סיפור בין באי הקיבוץ, שר' יונה הגיע לרבי 
אברהם בטענה שכל הראש השנה הוא עסוק בהכנסת אורחים אברהם בטענה שכל הראש השנה הוא עסוק בהכנסת אורחים 
ואין לו כמעט זמן להתפלל, הציע לו רבי אברהם להתחלף עמו, ואין לו כמעט זמן להתפלל, הציע לו רבי אברהם להתחלף עמו, 
יונה הבין  יונה יהיה הבעל-תפילה. ר'  ור'  יונה הבין שהוא יעבוד במטבח  יונה יהיה הבעל-תפילה. ר'  ור'  שהוא יעבוד במטבח 

מכך את חשיבות תפקידו בהאכלת באי הקיבוץ.מכך את חשיבות תפקידו בהאכלת באי הקיבוץ.

לר"ה  לנסוע  פשוט  היה  לא  ימים  שבאותם  מדגיש  יעקב  לר"ה ר'  לנסוע  פשוט  היה  לא  ימים  שבאותם  מדגיש  יעקב  ר' 
למירון, כשלא ידעו מה יאכלו בימי החג אשר עליהם נכתב “איכלו למירון, כשלא ידעו מה יאכלו בימי החג אשר עליהם נכתב “איכלו 
מעדנים" ואילו במירון של אותם ימים כמעט לא היה מה לאכול...מעדנים" ואילו במירון של אותם ימים כמעט לא היה מה לאכול...

סודו של רבי וועלוול
במהלך השיחה נזכר ר' יעקב באחד מחסידי קמאי שבין אנ"ש, במהלך השיחה נזכר ר' יעקב באחד מחסידי קמאי שבין אנ"ש, 
הלא הוא רבי בנימין זאב חשין, עמו נפגש בנסיבות ההשגחה הלא הוא רבי בנימין זאב חשין, עמו נפגש בנסיבות ההשגחה 

המופלאות:המופלאות:

בשנת תשל"ט הייתי חולה ומרותק למיטה בבית החולים למשך בשנת תשל"ט הייתי חולה ומרותק למיטה בבית החולים למשך 
כמה חודשים, הרבי ה'לב שמחה' מגור זצ''ל הגיע לבקרני, גם כמה חודשים, הרבי ה'לב שמחה' מגור זצ''ל הגיע לבקרני, גם 
חמי )הרה"ח ר' אהרן דז'ובאס מחשובי חסידי גור( הגיע לשם, חמי )הרה"ח ר' אהרן דז'ובאס מחשובי חסידי גור( הגיע לשם, 
אלי  הגיעו  למחרת  והלך.  פירות  עם  חבילה  לי  השאיר  אלי הוא  הגיעו  למחרת  והלך.  פירות  עם  חבילה  לי  השאיר  הוא 
מהצוות הרפואי ושאלו אותי: יש פה בחדר השני מישהו בשם מהצוות הרפואי ושאלו אותי: יש פה בחדר השני מישהו בשם 
אותך  שנעביר  רוצה  אתה  איתך.  לדבר  רוצה  הוא  חשין'  אותך ‘הרב  שנעביר  רוצה  אתה  איתך.  לדבר  רוצה  הוא  חשין'  ‘הרב 

לשם, או שנביא אותו לפה? לשם, או שנביא אותו לפה? 

אמרתי: לא אכפת לי, אני רוצה ליד החלון. והבטיחו לסדר את אמרתי: לא אכפת לי, אני רוצה ליד החלון. והבטיחו לסדר את 
המפגש וכבר למחרת הביאו את רבי בנימין זאב )וועלוול( חשין המפגש וכבר למחרת הביאו את רבי בנימין זאב )וועלוול( חשין 
זצ"ל. אני לא הכרתי אותו קודם לכן, לא שמעתי עליו, אולם בתוך זצ"ל. אני לא הכרתי אותו קודם לכן, לא שמעתי עליו, אולם בתוך 
דקות אחדות כבר הבנתי שלא מדובר בסתם יהודי, הבחנתי בו דקות אחדות כבר הבנתי שלא מדובר בסתם יהודי, הבחנתי בו 

מיד שהוא געוואלדיגער עובד השם וחסיד ברסלב נלהב.מיד שהוא געוואלדיגער עובד השם וחסיד ברסלב נלהב.

ביום שישי הגיע בנו ר' משה לבקר אותו, הוא הביא עמו חבילה ביום שישי הגיע בנו ר' משה לבקר אותו, הוא הביא עמו חבילה 
עם מצרכים לשבת, רבי וועלוול פתח את השקית ובודק ומחפש עם מצרכים לשבת, רבי וועלוול פתח את השקית ובודק ומחפש 
קיין  געווען  נישט  ס'איז  “משה,  אמר:  החבילה,  בתוך  קיין משהו  געווען  נישט  ס'איז  “משה,  אמר:  החבילה,  בתוך  משהו 
לי קפה. הבן התרוצץ חצי  והבא  לך  כאן קפה,  אין   - לי קפה. הבן התרוצץ חצי קאווע..."  והבא  לך  כאן קפה,  אין   - קאווע..." 
עם  שקית  שמצא  עד  החולים,  בבית  נרות  הדלקת  לפני  עם שעה  שקית  שמצא  עד  החולים,  בבית  נרות  הדלקת  לפני  שעה 

קפה והביא לאביו, שבירכו בחמימות והבן נפרד ממנו לשלום.קפה והביא לאביו, שבירכו בחמימות והבן נפרד ממנו לשלום.

בשבת   – לי  נא  הגידה  וועלוול,  ר'  את  שאלתי  הלך,  בשבת כאשר   – לי  נא  הגידה  וועלוול,  ר'  את  שאלתי  הלך,  כאשר 
ענה  לא  הוא  לקפה?  הבהילות  מה  שחור?  קפה  צריכים  ענה אתם  לא  הוא  לקפה?  הבהילות  מה  שחור?  קפה  צריכים  אתם 
יחדיו  התפללנו  ענה.  לא  הוא  ככה  שסתם  סברתי  יחדיו לשאלתי.  התפללנו  ענה.  לא  הוא  ככה  שסתם  סברתי  לשאלתי. 
תפילות שבת, שנינו היינו מרותקים למיטת בית החולים מבלי תפילות שבת, שנינו היינו מרותקים למיטת בית החולים מבלי 
יכולת לרדת, אחר התפילה עשינו קידוש ואכלנו קצת, ושאלתיו יכולת לרדת, אחר התפילה עשינו קידוש ואכלנו קצת, ושאלתיו 
הוא  קפה?  של  השקית  עם  כאן  קרה  מה  וועלוול,  ר'  הוא שוב:  קפה?  של  השקית  עם  כאן  קרה  מה  וועלוול,  ר'  שוב: 
לו במעט עזות: אם אין ברצונכם לענות,  לו במעט עזות: אם אין ברצונכם לענות, שוב לא ענה. אמרתי  שוב לא ענה. אמרתי 
לי  אין  ויותר  אחד  בחדר  כאן  לישון  נשארים  אנחנו  בעיה!,  לי אין  אין  ויותר  אחד  בחדר  כאן  לישון  נשארים  אנחנו  בעיה!,  אין 
שייכות אתכם, )וכאילו נתתי לו להרגיש כי כואב לי שהוא לא שייכות אתכם, )וכאילו נתתי לו להרגיש כי כואב לי שהוא לא 
והוא בשלו, הוא  והוא בשלו, הוא משתף אותי(, התחלתי אני להתעסק בעצמי  משתף אותי(, התחלתי אני להתעסק בעצמי 

שר זמירות ואני אכלתי וכו'..שר זמירות ואני אכלתי וכו'..

את  להפר  רוצה  לא  “אני  וועלועל:  ר'  אלי  פונה  שעה  את לאחר  להפר  רוצה  לא  “אני  וועלועל:  ר'  אלי  פונה  שעה  לאחר 
אספר  לך,  מפריע  ממש  שזה  רואה  אני  שלך,  השבת  אספר מנוחת  לך,  מפריע  ממש  שזה  רואה  אני  שלך,  השבת  מנוחת 
מה  את  דהוא  למאן  שתספר  ברצוני  אין  אבל  העניין  מה  מה לך  את  דהוא  למאן  שתספר  ברצוני  אין  אבל  העניין  מה  לך 
יכול  איני  לישון בשבת! אם  רוצה  איני  אני  רציתי לספר:  יכול שלא  איני  לישון בשבת! אם  רוצה  איני  אני  רציתי לספר:  שלא 

שמו של ר' ראובן בין משלמי מעות קדימה להדפסת הליקוטי מוהר''ן בפולין 
בשנת תרפ''ד

שמו של ר' ראובן בליקוטי תפילות וורשה תר''צ

ר' יונה לבל

27 פסח תשפ"ב



לפה  קפה  כפית  נוטל  אני   – עצמי  את  לפה להחזיק  קפה  כפית  נוטל  אני   – עצמי  את  להחזיק 
ומוצץ אותה, וכך איני מצליח להירדם! כך אני נוהג ומוצץ אותה, וכך איני מצליח להירדם! כך אני נוהג 
על  מסופר  זה  כעין  המערכת:  )הערת  שבת!"  על כל  מסופר  זה  כעין  המערכת:  )הערת  שבת!"  כל 
לאור  שהוציא  שלאחר  זצוק"ל,  מטשעהרין  לאור הרב  שהוציא  שלאחר  זצוק"ל,  מטשעהרין  הרב 
ספרו ‘יקרא דשבתא' לא היה ישן כל השבת, מרוב ספרו ‘יקרא דשבתא' לא היה ישן כל השבת, מרוב 

הרגשו בקדושת היום(הרגשו בקדושת היום(

מאז עוד יותר רמה קרנו בעיני, לאחר שגילה לי כאן מאז עוד יותר רמה קרנו בעיני, לאחר שגילה לי כאן 
את אחד מסודותיו נעשיתי יותר ‘היימיש' ומיודד את אחד מסודותיו נעשיתי יותר ‘היימיש' ומיודד 
במשך  חודשים,  כמה  משך  יחדיו  שהינו  כך  במשך עמו.  חודשים,  כמה  משך  יחדיו  שהינו  כך  עמו. 
הבדיקות,  עליו  השפיעו  איך  ראיתי  השבוע  הבדיקות, כל  עליו  השפיעו  איך  ראיתי  השבוע  כל 
והוא נשאר כך עם החליפה במיטתו. גם האנשים והוא נשאר כך עם החליפה במיטתו. גם האנשים 
שהגיעו לבקרו הותירו עלי רושם עז, היו אלו יהודים שהגיעו לבקרו הותירו עלי רושם עז, היו אלו יהודים 

מורמים מעם שלא הורגלתי אליהם ביום יום.מורמים מעם שלא הורגלתי אליהם ביום יום.

אחרי פטירת רבי וועלוול, עליתי לנחם את האבלים, אחרי פטירת רבי וועלוול, עליתי לנחם את האבלים, 
סיפרתי להם את סיפור הקפה. התברר שהם כלל סיפרתי להם את סיפור הקפה. התברר שהם כלל 

לא ידעו על מנהגו של אביהם שלא לישון בשבת.לא ידעו על מנהגו של אביהם שלא לישון בשבת.

יום  כל  החולים,  בבית  יחדיו  שהותנו  יום במהלך  כל  החולים,  בבית  יחדיו  שהותנו  במהלך 
היינו  לבקרו,  אורחים  הגיעו  כשלא  הרבה.  היינו דיברנו  לבקרו,  אורחים  הגיעו  כשלא  הרבה.  דיברנו 
וועלוול,  ר'  שאלתיו:  פעם  בצוותא.  וועלוול, משוחחים  ר'  שאלתיו:  פעם  בצוותא.  משוחחים 
משפחה  מתנגדים,  של  ממשפחה  בא  אתה  משפחה הרי  מתנגדים,  של  ממשפחה  בא  אתה  הרי 

ליטאית, איך התקרבתם לחסידות?ליטאית, איך התקרבתם לחסידות?

שכתוב  יודע  אתה  צחות  בדרך  ענה    וועלוול  שכתוב ר'  יודע  אתה  צחות  בדרך  ענה    וועלוול  ר' 
שאסור להזכיר לגר צדק מעשיו הראשונים? למה שאסור להזכיר לגר צדק מעשיו הראשונים? למה 
בכל  אבל  שאלתי:  זאת?!...  לי  להזכיר  צריך  בכל הנך  אבל  שאלתי:  זאת?!...  לי  להזכיר  צריך  הנך 

זאת!, והוא שוב עונה: הרי כבר אמרתי לך!...זאת!, והוא שוב עונה: הרי כבר אמרתי לך!...

מופלג  היה  הרי  הוא  היילפרין:  משה  אליעזר  מופלג ר'  היה  הרי  הוא  היילפרין:  משה  אליעזר  ר' 
עם  שכיבתו  את  מקודם  הזכרתם  טהרה.  עם בגינוני  שכיבתו  את  מקודם  הזכרתם  טהרה.  בגינוני 
מעיל עליון, ר' וועלוול היה משגיח בישיבת ברסלב מעיל עליון, ר' וועלוול היה משגיח בישיבת ברסלב 
וכל הבחורים זוכרים זאת – לא פעם היה שוכב עם וכל הבחורים זוכרים זאת – לא פעם היה שוכב עם 

מעילו העליון והכובע. מעילו העליון והכובע. 

ממני  ביקשו  כבחור,  לשמשו,  זכיתי  גם  ממני אישית  ביקשו  כבחור,  לשמשו,  זכיתי  גם  אישית 
בניו שיחיו ללוותו מידי ליל ששי מביתו שבשערי בניו שיחיו ללוותו מידי ליל ששי מביתו שבשערי 
שיעור  מוסר  היה  שם  ישראל,  בית  לשכונת  שיעור חסד  מוסר  היה  שם  ישראל,  בית  לשכונת  חסד 
באחד מהבתי כנסת של הספרדים שבשכונת בית באחד מהבתי כנסת של הספרדים שבשכונת בית 

ולהתבשם  ממנו  לשמוע  זכיתי  הדרך  על  ולהתבשם ישראל.  ממנו  לשמוע  זכיתי  הדרך  על  ישראל. 
מניחוחו שהשאיר עלי את חותמו.מניחוחו שהשאיר עלי את חותמו.

חסד,  שערי  בשכונת  שהתקיימה  חסד, בהלווייתו  שערי  בשכונת  שהתקיימה  בהלווייתו 
שליט"א  שעכטער  הגרי"מ  אל  רגלית  שליט"א התלוויתי  שעכטער  הגרי"מ  אל  רגלית  התלוויתי 
ממאה שערים עד לביתו בשכונת שערי חסד ודיבר ממאה שערים עד לביתו בשכונת שערי חסד ודיבר 
בשנות  חידוש  היה  ושכבר  ערכו  ורום  בשנות מחשיבותו  חידוש  היה  ושכבר  ערכו  ורום  מחשיבותו 
נעוריו ואז כבר זכה ללמוד זוהר אצל אחד המיוחד נעוריו ואז כבר זכה ללמוד זוהר אצל אחד המיוחד 
רבי  מפודהייץ  הרה"ק  ירושלים  מקובלי  רבי מגדולי  מפודהייץ  הרה"ק  ירושלים  מקובלי  מגדולי 

מאיר שווארץ זצוק"למאיר שווארץ זצוק"ל

ער  איז  מענטש  גאלדענער  א  בוודאי,  יעקב:  ער ר'  איז  מענטש  גאלדענער  א  בוודאי,  יעקב:  ר' 
נרדמתי באמצע  היה. פעם  הוא  זהב  נרדמתי באמצע געווען! אדם  היה. פעם  הוא  זהב  געווען! אדם 
וסחוטים מאוד, פתאום  עייפים  היינו  וסחוטים מאוד, פתאום היום, שנינו  עייפים  היינו  היום, שנינו 
הוא  מסוכן!  “הוא  הצלה:  קריאות  שומע  הוא אני  מסוכן!  “הוא  הצלה:  קריאות  שומע  אני 
קרה,  מה  ושאלה  בריצה  הגיעה  האחות  קרה, מסוכן!",  מה  ושאלה  בריצה  הגיעה  האחות  מסוכן!", 
והוא אומר להם: הכל בסדר,  והוא אומר להם: הכל בסדר, אני כבר התעוררתי,  אני כבר התעוררתי, 

אתם יכולים ללכת...אתם יכולים ללכת...

שאלתיו: ר' וועלוועל מה קרה פה? הוא ענה: ראיתי שאלתיו: ר' וועלוועל מה קרה פה? הוא ענה: ראיתי 
אותך באמצע שנתך מכניס אצבעות יד ימינך לתוך אותך באמצע שנתך מכניס אצבעות יד ימינך לתוך 
אצבעות יד שמאל, )ב'יסוד ושורש העבודה' מזהיר אצבעות יד שמאל, )ב'יסוד ושורש העבודה' מזהיר 
כך,  עושה  כשאדם  גדולה  סכנה  וזוהי  מאוד(  כך, מכך  עושה  כשאדם  גדולה  סכנה  וזוהי  מאוד(  מכך 
לא רציתי לעורר אותך ולכן קראתי להם בקריאת לא רציתי לעורר אותך ולכן קראתי להם בקריאת 

עזרה.עזרה.

תנועה  זוהי  מבאר:  מוזסון  שלמה  יעקב  ר'  תנועה הרה"ג  זוהי  מבאר:  מוזסון  שלמה  יעקב  ר'  הרה"ג 
קליפות  מוריד  שזה  מובא  הישר'  ב'קב  קליפות נוצרית,  מוריד  שזה  מובא  הישר'  ב'קב  נוצרית, 

לעולם, והיא תנועת הכמרים.לעולם, והיא תנועת הכמרים.

בסיומה של השיחה יצאנו נפעמים כאשר הרגשנו בסיומה של השיחה יצאנו נפעמים כאשר הרגשנו 
אותם  של  לצדם  ימים  לאותם  אחורנית  אותם נשאבים  של  לצדם  ימים  לאותם  אחורנית  נשאבים 
בעקבותם  ללכת  שנשכיל  והלוואי  רוח  בעקבותם ענקי  ללכת  שנשכיל  והלוואי  רוח  ענקי 

ולהתקרב לרבינו ז"ל בתמימות ופשיטות.ולהתקרב לרבינו ז"ל בתמימות ופשיטות.

תודה למכון ‘אש תמיד תוקד' – לזכרון קיבוצי תודה למכון ‘אש תמיד תוקד' – לזכרון קיבוצי 
חסידי ברסלב בפולין על העזרה הרבה בהכנת חסידי ברסלב בפולין על העזרה הרבה בהכנת 

המאמר וכן למכון אלופי הנחל.המאמר וכן למכון אלופי הנחל.            

כאשר 
התקרב 

מועד 
פטירתו של 
אביו הגאון 

הקדוש בעל 
השפת אמת 
זצ"ל, ביקש 

שיביאו 
ויקראו לפניו 
את המעשה 

הנוראה 
מהשבעה 
בעטלירס, 

הסיפור 
האחרון 

של הספר 
"סיפורי 

מעשיות", 
כשהוא 

מנמק 
שמרומז בו 
סוד ביאת 

המשיח 
והגאולה 
השלמה

היה נעור כל השבת. ר בנימין זאב חשין זצ"ל

רבי קלונימוס קלמיש שפירא האדמו"ר מפיאסצנה
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 קרן 'מלבושי כבוד' שע''י ארגון 
'את אחי',  זכתה לחלק 

מתנת חג  מיוחדת

 באיכות הגבוהה ביותר 
בשווי 1,300 ש"ח !

בסבסוד ענק של כ-70 
אחוז מתנת שותפינו אחב"י 

המוקירים ומעריכים את אחינו 
גיבורי החיל שהשליכו אחר 

גוום את מנעמי העוה"ז ושבו 
להתענג מזיו השכינה לבקר 

בהיכלו של השי"ת.

בעקיטשע וכובע חסידיים

מחכים לך בידידות
צוות 'את אחי'

  מרכז מידע חיבור והכוונה בעולם התשובה

תודה רבה

02-5329617
יעוץ בחינוך ילדים ובתחומים שונים // ימי עיון // שבתות גיבוש // סדנאות לבית // שיעורים ברחבי הארץ //  הנחיית הורים

ִמיֵני  ל  ָכּ ֶהם  ָבּ ֵיׁש  ִיְשָֹרֵאל...  ל  ֶשׁ ים  ''ּוַמְלּבּוִשׁ
ׁש  ן ָצִריְך ְלִהְתַלֵבּ ֲארּות ְוַעל-ֵכּ ֵחן ְוָכל ִמיֵני ִהְתָפּ
ָבר  ָכל ָדּ ּמֹות ְבּ ְיָקא ּוְלִהְתַדּ י ִיְשָֹרֵאל ַדּ ַמְלּבּוֵשׁ ְבּ
ַעְצָמם   ין  ַדִמּ ְמּ ֶשׁ ַעל-ְיֵדי  י  ִכּ ַהֲחָכִמים   ְלַדְרֵכי 
ֵלל  ְלִהָכּ זֹוִכין  ים,  ִיּ ָהֲאִמִתּ רים  ֵשׁ ַהְכּ ְלַדְרֵכי 

מֹוָתם:'' ֱאֶמת ְכּ ֶהם. ְוַלּסֹוף ִיְהֶיה ֶבּ ָבּ

)ליקוטי הלכות הל' חוקות העכו"ם ב'(

שובר מתנה

בשווי 570 ש''ח מבית 'פוקס כובעים' 

לרכישת כובע איכותי ומהודרבהשתתפות סימלית של 170 ש''ח בלבד
שם פרטי : _____________שם משפחה:______________________

  מרכז מידע חיבור 

והכוונה בעולם התשובה

שובר מתנה
בהשתתפות סימלית של 190 ש''ח בלבדבשווי 670 ש''ח מבית 'רויאל' 

לרכישת בעקיטשע מהודרת ומפוארת
והכוונה בעולם התשובה  מרכז מידע חיבור 

שם פרטי : _____________שם משפחה:______________________

*בתוקף עד יום ב' א' אייר תשפ''ב

*בתוקף עד יום ב' א' אייר תשפ''ב
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בוער לה'לב לב

ר’ יענקל מלמד ע”ה



נחלי הדמעות התפרצו מעיניו וקולו הנעים השתנק תוך כדי שהוא מתחנן כבן לפני 
אביו 'אוי! מלוך על כל העולם' 'גלה כבוד מלכותך' עד כי השומעים חשו כי לבם נטהר 

לה' מחדש | כל זה היה אך מעט מזעיר מחייו המאירים של החסיד ר' יעקב קלמנוביץ' 
- מלמד זצ"ל שזכה וטבל במימיו של הנחל נובע וייחד את לבבו ליראת שמו באהבה 

| הצצה ללבבו הבוער של חסיד ברסלב מיוחד בשיחה מיוחדת עם נכדו  הרה"ג ר' חיים 
קלמנוביץ שליט"א לרגל ההוצאה לאור של ספר תולדות חייו בימים אלו | והגדת לבנך

ש. רובינזון

ר’ חיים קלמנוביץ



א
חת מדמויות  ההוד הברסלבאיות הבלתי נשכחות חת מדמויות  ההוד הברסלבאיות הבלתי נשכחות 
היא דמותו המאירה של הרה"ח ר' יעקב קלמנוביץ היא דמותו המאירה של הרה"ח ר' יעקב קלמנוביץ 
תלאות  בחייו  שעבר  שלמרות  ז"ל.  מלמד  תלאות -  בחייו  שעבר  שלמרות  ז"ל.  מלמד   -
העולם  מלחמת  את  עבר  כאשר  רבים,  העולם וטלטלות  מלחמת  את  עבר  כאשר  רבים,  וטלטלות 
ומכריו  משפחתו  רוב  את  שם  ואיבד  ומכריו הראשונה  משפחתו  רוב  את  שם  ואיבד  הראשונה 
כאשר יסופר בהמשך, עם כל זאת צרות ויסורים אלו ועוד, לא כאשר יסופר בהמשך, עם כל זאת צרות ויסורים אלו ועוד, לא 
לו לסגת אלא להפך רק העצימו את  גרמו  ולא  רוחו  לו לסגת אלא להפך רק העצימו את שברו את  גרמו  ולא  רוחו  שברו את 
אמונתו היוקדת והבוערת, רוממו וחיזקו את לבו להחזיק מעמד אמונתו היוקדת והבוערת, רוממו וחיזקו את לבו להחזיק מעמד 
בכל המצבים. וההתמודדויות שפקדו אותו, וכך המשיך להחזיק בכל המצבים. וההתמודדויות שפקדו אותו, וכך המשיך להחזיק 

בדרכו של רביה"ק עד  סוף ימיובדרכו של רביה"ק עד  סוף ימיו

עם  לשוחח  ביקשנו  להסתלקותו  שנה  שלושים  מלאות  עם לרגל  לשוחח  ביקשנו  להסתלקותו  שנה  שלושים  מלאות  לרגל 
העיר  מרבני  שליט"א  קלמנוביץ  חיים  ר'  הרה"ג  חביבו  העיר נכדו  מרבני  שליט"א  קלמנוביץ  חיים  ר'  הרה"ג  חביבו  נכדו 
חקר  האחרונות  השנים  שבמשך  בעיר  ביה"ד  ומדייני  חקר אשדוד  האחרונות  השנים  שבמשך  בעיר  ביה"ד  ומדייני  אשדוד 
ובדק אחר כל סיפור וכל בדל מידע על סביו ר' יעקב ז"ל, ולאחר ובדק אחר כל סיפור וכל בדל מידע על סביו ר' יעקב ז"ל, ולאחר 
הוציא  דרכיו,  ותהלוכות  חייו  אורחות  אחר  רבות  הוציא שהתחקה  דרכיו,  ותהלוכות  חייו  אורחות  אחר  רבות  שהתחקה 
הוא לאור עולם  בימים אלו ממש  ספר הדור ועב כרס, בו הוא הוא לאור עולם  בימים אלו ממש  ספר הדור ועב כרס, בו הוא 
מגולל מעט מתמצית חייו של ר' יענקל, אשר התפרשו על קרוב מגולל מעט מתמצית חייו של ר' יענקל, אשר התפרשו על קרוב 
למאה שנים שבהם זכה לנצל כל רגע פנוי, לחטוף עוד מעשה למאה שנים שבהם זכה לנצל כל רגע פנוי, לחטוף עוד מעשה 
טוב ועוד צדקה, עוד קפיטל תהלים ועוד פרק משניות. חייו היו טוב ועוד צדקה, עוד קפיטל תהלים ועוד פרק משניות. חייו היו 
וכל  מנוצל  היה  מזמנו  רגע  כל  השם,  עבודת  של  אחת  וכל חטיבה  מנוצל  היה  מזמנו  רגע  כל  השם,  עבודת  של  אחת  חטיבה 
שניה היתה מדודה, הוא הספיק ‘לחטוף' הרבה מאד בחייו, על שניה היתה מדודה, הוא הספיק ‘לחטוף' הרבה מאד בחייו, על 

כך ועוד שוחחנו עם ר' חיים הי"ו.כך ועוד שוחחנו עם ר' חיים הי"ו.

תחילתו צער
< היכן ומתי היתה לידתו של ר' יעקב?< היכן ומתי היתה לידתו של ר' יעקב?

ערש לידתו של ר' יעקב היתה ברומניה אצל משפחה שהיתה ערש לידתו של ר' יעקב היתה ברומניה אצל משפחה שהיתה 
העולם  מלחמת  טרם  ברסלב   לחסידות  מסוימת  שייכות  העולם לה  מלחמת  טרם  ברסלב   לחסידות  מסוימת  שייכות  לה 
הראשונה בשנת תר"ס )כך על פי הרישומים, ולמעשה היה זה הראשונה בשנת תר"ס )כך על פי הרישומים, ולמעשה היה זה 
ישראל  לארץ  משפחתו  עלתה  בקטנותו  קודם(,   שנים  ישראל מספר  לארץ  משפחתו  עלתה  בקטנותו  קודם(,   שנים  מספר 
דוד    ר'  ואחיו  הוא  ברסלב  לחסידות  התקרבו  שם  דוד   לירושלים   ר'  ואחיו  הוא  ברסלב  לחסידות  התקרבו  שם  לירושלים  
בהיותם צעירים   לימים וזכו להכיר את רבי אברהם ב"ר נחמן, בהיותם צעירים   לימים וזכו להכיר את רבי אברהם ב"ר נחמן, 
במלחמת העולם הראשונה גלו לארם צובה ושם נפטרו  הוריהם   במלחמת העולם הראשונה גלו לארם צובה ושם נפטרו  הוריהם   

ואח אחד ואח''כ חזרו לירושליםואח אחד ואח''כ חזרו לירושלים

ר' דוד נישא בארץ ישראל עוד טרום פרוץ המלחמה, אך  ר' דוד נישא בארץ ישראל עוד טרום פרוץ המלחמה, אך האח  האח 
טרם גלותו לארם צובא נאלץ לתת גט על תנאי לאשתו כדי שלא טרם גלותו לארם צובא נאלץ לתת גט על תנאי לאשתו כדי שלא 
להשאירה עגונה, ולאחר שעל פי השמועה בארץ כי כל הגולים להשאירה עגונה, ולאחר שעל פי השמועה בארץ כי כל הגולים 
לארם צובה נפטרו, נישאה אשתו של ר' דוד לבעל שני על סמך לארם צובה נפטרו, נישאה אשתו של ר' דוד לבעל שני על סמך 
הגט שקיבלה. כאשר חזר ר' דוד לארץ נודע לו כי אשתו נישאה הגט שקיבלה. כאשר חזר ר' דוד לארץ נודע לו כי אשתו נישאה 
ועוגמת  צער  מרוב  יותר.  אליה  לשוב  יוכל  לא  והוא  שני,  ועוגמת לבעל  צער  מרוב  יותר.  אליה  לשוב  יוכל  לא  והוא  שני,  לבעל 
נפש נשאר ר' דוד ערירי וגלמוד כל ימי חייו, כאשר הוא ממשיך נפש נשאר ר' דוד ערירי וגלמוד כל ימי חייו, כאשר הוא ממשיך 

לעסוק בתורה וביראה בשכונת מאה שערים בה התגורר.לעסוק בתורה וביראה בשכונת מאה שערים בה התגורר.

לעומתו ר' יענקל שחזר לירושלים נישא והקים את ביתו וזכה לעומתו ר' יענקל שחזר לירושלים נישא והקים את ביתו וזכה 
לדור ישרים מבורך. ר' יענק'ל קבע את מושבו בירושלים  בעיר לדור ישרים מבורך. ר' יענק'ל קבע את מושבו בירושלים  בעיר 
שלומינו  באנשי  שאת   ביתר  לדבוק  המשיך  וכך  שלומינו העתיקה  באנשי  שאת   ביתר  לדבוק  המשיך  וכך  העתיקה 
הכתוב  ע"פ  ותנועותיו  מנהגיו  כל  היו  אז  ומיני  הכתוב ובאורחותיהם,  ע"פ  ותנועותיו  מנהגיו  כל  היו  אז  ומיני  ובאורחותיהם, 
בשכונת  לדור  כשעבר  בהמשך  גם  ותלמידי  רביה"ק  בשכונת בספרי  לדור  כשעבר  בהמשך  גם  ותלמידי  רביה"ק  בספרי 
‘אור אברהם' שם היה  ‘אור אברהם' שם היה קטמון היה מעמודי התווך של ביהמ"ד  קטמון היה מעמודי התווך של ביהמ"ד 
יושב והוגה בתורה בכולל של הרה"ח ר' משה בורשטיין ז"ל. הוא יושב והוגה בתורה בכולל של הרה"ח ר' משה בורשטיין ז"ל. הוא 
ומכיריו התפעלו  וכל רואיו  ניגש רבות להתפלל כש"ץ  ומכיריו התפעלו אף היה  וכל רואיו  ניגש רבות להתפלל כש"ץ  אף היה 
במירון  בקיבוץ  גם  כך  הלב.  מן  היוצאת  המשתפכת  במירון מתפילתו  בקיבוץ  גם  כך  הלב.  מן  היוצאת  המשתפכת  מתפילתו 
מחמישים  למעלה  במשך  שחרית  לתפילת  לעמוד  ניגש  מחמישים היה  למעלה  במשך  שחרית  לתפילת  לעמוד  ניגש  היה 
עוד  לחייו כשגילו כבר נשק למאה  ואף בשנתו האחרונה  עוד שנה  לחייו כשגילו כבר נשק למאה  ואף בשנתו האחרונה  שנה 

נשמע קולו הצלול היטב כאשר היתה באמנה אתו.נשמע קולו הצלול היטב כאשר היתה באמנה אתו.

יענק'ל  ר'  ז"ל:  בורשטיין  נחמן  ר'  הרה"ח  הטוב  ידידו  סיפר  יענק'ל כך  ר'  ז"ל:  בורשטיין  נחמן  ר'  הרה"ח  הטוב  ידידו  סיפר  כך 
היה איש שכולו תפילה. איש לא היה יכול לחקות את תפילתו היה איש שכולו תפילה. איש לא היה יכול לחקות את תפילתו 
כל  והחמים היה  יענק'ל. קולו הנעים, העמוק  ר'  כל המיוחדת של  והחמים היה  יענק'ל. קולו הנעים, העמוק  ר'  המיוחדת של 
אותם  מעורר  המתקבצים,  ההמונים  לליבות  חודר  כובש,  אותם כך  מעורר  המתקבצים,  ההמונים  לליבות  חודר  כובש,  כך 
לעבודת הבורא. תפילתו היתה שילוב של חזנות עם השתפכות לעבודת הבורא. תפילתו היתה שילוב של חזנות עם השתפכות 

הנפש, שילוב של נוסח מדוייק עם רגש ומתיקות.הנפש, שילוב של נוסח מדוייק עם רגש ומתיקות.

‘אזוי  איז  יעקב  ר'  של  “הקול  נחמן  ר'  לי  אמר  אלו  ‘אזוי ובמילים  איז  יעקב  ר'  של  “הקול  נחמן  ר'  לי  אמר  אלו  ובמילים 
גישמאק' )כזה ערב ומתוק(, ה'המלך' שלו – אין כמוהו!"גישמאק' )כזה ערב ומתוק(, ה'המלך' שלו – אין כמוהו!"

בפעם אחרת הגדיר את תחושתו: “כששמעתי את קולו החזק בפעם אחרת הגדיר את תחושתו: “כששמעתי את קולו החזק 
הרגשתי שעובר בי ברק אדיר המרעיד ומפרק את עצמותי". הרגשתי שעובר בי ברק אדיר המרעיד ומפרק את עצמותי". 

כמו  תפילה  שכזו  אומר,  “ואני  נרגשות:  נחמן  ר'  הוסיף  כמו ועוד  תפילה  שכזו  אומר,  “ואני  נרגשות:  נחמן  ר'  הוסיף  ועוד 
לא  הלב,  ומעומק  הלב  מכל  הנאמרת  יענק'ל  ר'  של  לא תפילתו  הלב,  ומעומק  הלב  מכל  הנאמרת  יענק'ל  ר'  של  תפילתו 
זוהי  כמוהו.  תפילה  בעלי  עוד  אין  המשיח.  ימות  עד  זוהי תישמע  כמוהו.  תפילה  בעלי  עוד  אין  המשיח.  ימות  עד  תישמע 

תפילה אחת ויחידה!"תפילה אחת ויחידה!"

יענק'ל,  ר'  של  בתפילתו  הייחודיות  את  במילים  להגדיר  יענק'ל, קשה  ר'  של  בתפילתו  הייחודיות  את  במילים  להגדיר  קשה 
במילים  זאת  ובכל  להבין.  מנת  על  אותה  לשמוע  היה  במילים צריך  זאת  ובכל  להבין.  מנת  על  אותה  לשמוע  היה  צריך 
כל  ללא  היתה  והטהורה  הזכה  שתפילתו  לומר,  ניתן  כל ספורות  ללא  היתה  והטהורה  הזכה  שתפילתו  לומר,  ניתן  ספורות 
עירוב של דבר חיצוני. היה כעבד הנעמד אל מול קונו, מתחטא עירוב של דבר חיצוני. היה כעבד הנעמד אל מול קונו, מתחטא 
לפני בוראו בתחנונים, בעל בכי עצום, ובתפילתו שפך מעיין של לפני בוראו בתחנונים, בעל בכי עצום, ובתפילתו שפך מעיין של 

דמעות. דמעות. 

החסידים היו אומרים, שהקב"ה מוריד את התפילה מהשמים החסידים היו אומרים, שהקב"ה מוריד את התפילה מהשמים 
אל פיו של ר' יענק'ל.אל פיו של ר' יענק'ל.

קטעי תפילה בלתי נשכחים
לא  העמוד,  לפני  בתפילה  יענקל  ר'  של  שבכייתו  לציין,  לא יש  העמוד,  לפני  בתפילה  יענקל  ר'  של  שבכייתו  לציין,  יש 
התעוררה במילים “אל תשליכני לעת זקנה", או במילים “אבינו התעוררה במילים “אל תשליכני לעת זקנה", או במילים “אבינו 
מלכנו כתבנו בספר פרנסה וכלכלה", אלא דווקא ב"אבינו מלכנו מלכנו כתבנו בספר פרנסה וכלכלה", אלא דווקא ב"אבינו מלכנו 
גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה". הוא הוסיף ותבע במילים “וידע גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה". הוא הוסיף ותבע במילים “וידע 
והיה  יצרתו",  אתה  כי  יצור  כל  ויבין  פעלתו  אתה  כי  פעול  והיה כל  יצרתו",  אתה  כי  יצור  כל  ויבין  פעלתו  אתה  כי  פעול  כל 
מדגיש במיוחד את המילה “אתה..." כי כל מה שנגע בו וריגש מדגיש במיוחד את המילה “אתה..." כי כל מה שנגע בו וריגש 
אותו היה אך ורק המלכת השי"ת בעולם, תכלית רצונו ומאודו אותו היה אך ורק המלכת השי"ת בעולם, תכלית רצונו ומאודו 
בעולם היו לזכות לעשות רצון השם באמת ולהמליך את הקב"ה בעולם היו לזכות לעשות רצון השם באמת ולהמליך את הקב"ה 
על כל חושיו ואיבריו, יותר מכך כבר לא היה צריך כלום ולא חסר על כל חושיו ואיבריו, יותר מכך כבר לא היה צריך כלום ולא חסר 

לו מאומה מלבד זאת.לו מאומה מלבד זאת.

העיר את כולם חצות. מירון של אותם ימם

פסח תשפ"ב32



קטע  את  במיוחד  מציין  היה  בורשטיין  נחמן  קטע ר'  את  במיוחד  מציין  היה  בורשטיין  נחמן  ר' 
מפיו  הנאמר  דין",  עורך  “לאל  המרטיט  מפיו התפילה  הנאמר  דין",  עורך  “לאל  המרטיט  התפילה 
היה  התפילה  בעל  ורעדה.  בחיל  יענק'ל  ר'  היה של  התפילה  בעל  ורעדה.  בחיל  יענק'ל  ר'  של 
גועה בדמעות שליש באמירת “לבוחן לבבות ביום גועה בדמעות שליש באמירת “לבוחן לבבות ביום 
דין...", ובבכייתו סחף את קהל המתפללים הבוכה דין...", ובבכייתו סחף את קהל המתפללים הבוכה 

יחד עמו. יחד עמו. 

קראתיך  ממעמקים  המעלות,  “שיר  אמר  קראתיך כאשר  ממעמקים  המעלות,  “שיר  אמר  כאשר 
ממש  נובעת  אכן  שהתפילה  כולם  הרגישו  ממש ה'",  נובעת  אכן  שהתפילה  כולם  הרגישו  ה'", 
היום  עד  הנשמה.  של  מעומקה  היום ממעמקים,  עד  הנשמה.  של  מעומקה  ממעמקים, 
מתגעגעים חסידים רבים אל תפילותיו המיוחדות מתגעגעים חסידים רבים אל תפילותיו המיוחדות 

ומתרפקים עליהם.ומתרפקים עליהם.

“ממקומך  ביותר:  מיוחדת  לתפילה  מגיעים  “ממקומך והנה  ביותר:  מיוחדת  לתפילה  מגיעים  והנה 
לך,  אנחנו  מחכים  כי  עלינו  ותמלוך  תופיע  לך, מלכנו  אנחנו  מחכים  כי  עלינו  ותמלוך  תופיע  מלכנו 
ה"קדושה"  מתוך  קטע  זהו  בציון..."  תמלוך  ה"קדושה" מתי  מתוך  קטע  זהו  בציון..."  תמלוך  מתי 

שבחזרת הש"ץ. שבחזרת הש"ץ. 

כמעמד  זכורה  השתוקקות  שכולה  זו  כמעמד תפילה  זכורה  השתוקקות  שכולה  זו  תפילה 
מיוחד. ר' יענק'ל היה מתחיל באמירת פסוק, ולא מיוחד. ר' יענק'ל היה מתחיל באמירת פסוק, ולא 
הקהל  נפשו.  מעומק  פרץ  הבכי  לסיימו.  היה  הקהל יכול  נפשו.  מעומק  פרץ  הבכי  לסיימו.  היה  יכול 
יוכל  כי  עד  חיכה  התפילה,  בעל  עם  יוכל שהתרגש  כי  עד  חיכה  התפילה,  בעל  עם  שהתרגש 

להמשיך בתפילתו. להמשיך בתפילתו. 

זו היתה שעה של התעוררות גדולה. בעל התפילה זו היתה שעה של התעוררות גדולה. בעל התפילה 
בעל  את  מרים  היה  והקהל  הקהל,  את  מרים  בעל היה  את  מרים  היה  והקהל  הקהל,  את  מרים  היה 
התפילה. כשהוא בכה - כולם בכו, כשהוא שאג - התפילה. כשהוא בכה - כולם בכו, כשהוא שאג - 
כולם שאגו. ואז הפך המקום לשלהבת יוקדת של כולם שאגו. ואז הפך המקום לשלהבת יוקדת של 

אהבה להשם יתברך. אהבה להשם יתברך. 

בארץ:   הדיינים  מגדולי  אחד  שסיפר  סיפור  בארץ:  הנה  הדיינים  מגדולי  אחד  שסיפר  סיפור  הנה 
למדתי  עת  בבחרותי  מובהק.  ליטאי  בבית  למדתי גדלתי  עת  בבחרותי  מובהק.  ליטאי  בבית  גדלתי 
על  שלי  החברותא  מפי  שמעתי  פוניבז'.  על בישיבת  שלי  החברותא  מפי  שמעתי  פוניבז'.  בישיבת 
התיאורים  יענק'ל.  ר'  של  המיוחדות  התיאורים תפילותיו  יענק'ל.  ר'  של  המיוחדות  תפילותיו 
הרטיטו את לבי. החלטתי לנסוע ל"קיבוץ" החסידי הרטיטו את לבי. החלטתי לנסוע ל"קיבוץ" החסידי 

תפילה.  אותה  של  טעמה  את  ולטעום  תפילה. במירון,  אותה  של  טעמה  את  ולטעום  במירון, 
בבואי לשם “נלכדתי" בעיניו הקדושות ובדביקותו בבואי לשם “נלכדתי" בעיניו הקדושות ובדביקותו 
של ר' יענק'ל, שאחזה בי אחוז היטב. עברו שנים של ר' יענק'ל, שאחזה בי אחוז היטב. עברו שנים 
רבות. נער הייתי וגם זקנתי, ותפילה כזו לא ראיתי רבות. נער הייתי וגם זקנתי, ותפילה כזו לא ראיתי 

ולא שמעתי מעולם".  ולא שמעתי מעולם".  

שהיה  באחד  שפגש  דודי,  בן  שסיפר  סיפור  שהיה עוד  באחד  שפגש  דודי,  בן  שסיפר  סיפור  עוד 
שר'  שמע  שהלה  ברגע  ב'ברסלב'.  גבאי  שר' בעבר  שמע  שהלה  ברגע  ב'ברסלב'.  גבאי  בעבר 
יענק'ל הוא סבו, עזב את כל עיסוקיו, והחל לדבר יענק'ל הוא סבו, עזב את כל עיסוקיו, והחל לדבר 
לדבריו  שעה.  כרבע  במשך  התרגשות  ברוב  לדבריו עליו  שעה.  כרבע  במשך  התרגשות  ברוב  עליו 
יענק'ל  ר'  של  התפילות  את  לשכוח  יכול  לא  יענק'ל הוא  ר'  של  התפילות  את  לשכוח  יכול  לא  הוא 

ואת המתיקות והרגש שלו.ואת המתיקות והרגש שלו.

קשתה  והנסיעה  התגבר  יענקל  ור'  עברו  קשתה השנים  והנסיעה  התגבר  יענקל  ור'  עברו  השנים 
לא  האחרונה  שנתו  עד  אולם  לשנה,  משנה  לא עליו  האחרונה  שנתו  עד  אולם  לשנה,  משנה  עליו 

הסכים ר' יענק'ל לוותר על הנסיעה למירון. הסכים ר' יענק'ל לוותר על הנסיעה למירון. 

לחולי  נפל  השנה  לראש  בסמוך  השנים  לחולי באחת  נפל  השנה  לראש  בסמוך  השנים  באחת 
קשה. היה ספק גדול אם יוכל לנסוע למירון. אבל קשה. היה ספק גדול אם יוכל לנסוע למירון. אבל 
תפילותיו.  ועל  יענק'ל  ר'  על  ויתרו  לא  תפילותיו. החסידים  ועל  יענק'ל  ר'  על  ויתרו  לא  החסידים 
לבני  בהבטיחם  עמם  לקחתו  ביתו  אל  הגיעו  לבני הם  בהבטיחם  עמם  לקחתו  ביתו  אל  הגיעו  הם 

המשפחה לשמור עליו.   המשפחה לשמור עליו.   

של  לשלומו  דאגו  זאת  בכל  המשפחה  בני  של אולם  לשלומו  דאגו  זאת  בכל  המשפחה  בני  אולם 
החליטו  אחרות  לשנים  ובניגוד  משפחתם,  החליטו ראש  אחרות  לשנים  ובניגוד  משפחתם,  ראש 
בתו וחתנו הפעם  להתלוות אל אביהם, למען יוכלו בתו וחתנו הפעם  להתלוות אל אביהם, למען יוכלו 
הזוג  בני  חזרו  החג  לאחר  בריאותו.  על  הזוג להשגיח  בני  חזרו  החג  לאחר  בריאותו.  על  להשגיח 
ממירון, כשהם ספוגים בחוויות מעולמות עליונים. ממירון, כשהם ספוגים בחוויות מעולמות עליונים. 
הם סיפרו על רחבת הציון שהיתה מלאה עד אפס הם סיפרו על רחבת הציון שהיתה מלאה עד אפס 
בכזו  הנאמרות  התפילות  על  סיפרו  הם  בכזו מקום.  הנאמרות  התפילות  על  סיפרו  הם  מקום. 
כי לא חשו בצפיפות. הם עקבו אחרי  כי לא חשו בצפיפות. הם עקבו אחרי דבקות, עד  דבקות, עד 
אביהם המתפלל ומתייפח בדמעות שליש, מתפלל אביהם המתפלל ומתייפח בדמעות שליש, מתפלל 
ומתייפח, מנגב את דמעותיו הרבות, עד כי אפשר ומתייפח, מנגב את דמעותיו הרבות, עד כי אפשר 
היה לסחוט את הממחטות הרטובות מרוב דמעות.היה לסחוט את הממחטות הרטובות מרוב דמעות.

יושבי  ל"אשרי  הגיעו  כאשר  כי  עוד,  סיפרה  יושבי בתו  ל"אשרי  הגיעו  כאשר  כי  עוד,  סיפרה  בתו 
ביתך", היו החסידים מוחאים כפיים חזק. ובפסוק ביתך", היו החסידים מוחאים כפיים חזק. ובפסוק 
באמת"  יקראו  אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  באמת" “קרוב  יקראו  אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  “קרוב 

במילים 
ספורות 

ניתן לומר, 
שתפילתו 

הזכה 
והטהורה 

היתה ללא 
כל עירוב של 
דבר חיצוני. 
היה כעבד 
הנעמד אל 

מול קונו, 
מתחטא 

לפני בוראו 
בתחנונים, 

בעל בכי 
עצום, 

ובתפילתו 
שפך מעיין 
של דמעות
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עוד:  הוסיפה  וכה  אדירות.  כפים  מחיאות  עוד: מחאו  הוסיפה  וכה  אדירות.  כפים  מחיאות  מחאו 
שם  הייתה  עליון,  ‘הרגש'  כזה  מין  שרר  שם “באוויר  הייתה  עליון,  ‘הרגש'  כזה  מין  שרר  “באוויר 
אחרי  כי  ספק,  לנו  היה  לא  והתעלות.  אחרי התרוממות  כי  ספק,  לנו  היה  לא  והתעלות.  התרוממות 

תפילות כאלו, כל הגזירות חייבות להתבטל"... תפילות כאלו, כל הגזירות חייבות להתבטל"... 

הציון  חצר  היתה  זו  בשעה  הראשונות  הציון בשנים  חצר  היתה  זו  בשעה  הראשונות  בשנים 
באמירת  החל  יענק'ל  ר'  ריקה.  עדיין  באמירת הרשב"י  החל  יענק'ל  ר'  ריקה.  עדיין  הרשב"י 
התיקון הכללי. אומר בקול ואף וצועק במלוא הכוח התיקון הכללי. אומר בקול ואף וצועק במלוא הכוח 

מילה במילה, פסוק בפסוק בכוונה עצומה.  מילה במילה, פסוק בפסוק בכוונה עצומה.  

לפי עדותו של ר' נחמן בורשטיין , אמירת התיקון לפי עדותו של ר' נחמן בורשטיין , אמירת התיקון 
נמשכה  השנה   ראש  בערב  יענק'ל  ר'  של  נמשכה הכללי  השנה   ראש  בערב  יענק'ל  ר'  של  הכללי 
בעולמות  כמרחף  נדמה  יענק'ל  ר'  שעות.  בעולמות כשלוש  כמרחף  נדמה  יענק'ל  ר'  שעות.  כשלוש 
עליונים. במהלך תפילתו זו ניסה ר' נחמן בורשטיין עליונים. במהלך תפילתו זו ניסה ר' נחמן בורשטיין 
לו,  ולומר  יענק'ל  ר'  של  לבו  תשומת  את  לו, להפנות  ולומר  יענק'ל  ר'  של  לבו  תשומת  את  להפנות 
שכדאי שישמור על הקול שלו ליום שלמחרת עת שכדאי שישמור על הקול שלו ליום שלמחרת עת 
יעבור לפני התיבה, כי הלא שליח ציבור הוא. אך ר' יעבור לפני התיבה, כי הלא שליח ציבור הוא. אך ר' 

יענק'ל לא שעה לדבריו. יענק'ל לא שעה לדבריו. 

מספר  וגדל  הלך  מאוחרות  היותר  מספר בשנים  וגדל  הלך  מאוחרות  היותר  בשנים 
אנ"ש  זקני  היו  היעודה  בשעה  ואזי  אנ"ש המתפללים.  זקני  היו  היעודה  בשעה  ואזי  המתפללים. 
ששהו בצילו של הרשב"י בראשות הרה"ח ר' משה ששהו בצילו של הרשב"י בראשות הרה"ח ר' משה 
ר'  הרה"ח  ליפל,  לייב  הירש  ר'  הרה"ח  ר' בורשטיין,  הרה"ח  ליפל,  לייב  הירש  ר'  הרה"ח  בורשטיין, 
מגג  במדרגות  יורדים  היו  ואחרים  קעניג  מגג גדליה  במדרגות  יורדים  היו  ואחרים  קעניג  גדליה 
לבן  בבגדי  לבושים  כבר  כשהם  רשב"י,  של  לבן ציונו  בבגדי  לבושים  כבר  כשהם  רשב"י,  של  ציונו 
פותחים  היו  יחד  הציון,  אל  דרכם  את  פותחים ועושים  היו  יחד  הציון,  אל  דרכם  את  ועושים 
הכללי',  ה'תיקון  של  הקפיטלאך  עשרת  הכללי', באמירת  ה'תיקון  של  הקפיטלאך  עשרת  באמירת 

הקהל חזר אחריהם פסוק פסוק ברוב רגש. הקהל חזר אחריהם פסוק פסוק ברוב רגש. 

היה זה מעמד מרומם. עין לא נשארה יבשה בשעה היה זה מעמד מרומם. עין לא נשארה יבשה בשעה 
ישועות  ישועות זו של ערב ראש השנה בה אפשר לפעול  זו של ערב ראש השנה בה אפשר לפעול 
כספו  ימים  באותם  אנ"ש  שכידוע  ובפרט  כספו לרוב,  ימים  באותם  אנ"ש  שכידוע  ובפרט  לרוב, 
מחוקק  חלקת  אל  ולהגיע  לזכות  כלות  עד  מחוקק וכמהו  חלקת  אל  ולהגיע  לזכות  כלות  עד  וכמהו 
באותם  אשר  ז"ל  רבינו  של  הקדוש  ציונו  באותם ספון,  אשר  ז"ל  רבינו  של  הקדוש  ציונו  ספון, 
ימים היה סגור על מסגר ובריח ולא היתה אפשרות ימים היה סגור על מסגר ובריח ולא היתה אפשרות 
שהפרידה  ברזל  חומת  אותה  את  לפרוץ  שהפרידה כלשהיא  ברזל  חומת  אותה  את  לפרוץ  כלשהיא 

וחצצה בין הלב למעין, לכן בכל פעם כשרק החלו וחצצה בין הלב למעין, לכן בכל פעם כשרק החלו 
לצוף  הגעגועים  החלו  הכללי'  ה'תיקון  לצוף באמירת  הגעגועים  החלו  הכללי'  ה'תיקון  באמירת 

ולגאות ובכך רבתה ההתעוררות עשרת מונים.ולגאות ובכך רבתה ההתעוררות עשרת מונים.

קומי רוני בלילה
יענק'ל  ר'  היה  השנה  ראש  של  הלילה   יענק'ל בחצות  ר'  היה  השנה  ראש  של  הלילה   בחצות 
בסמוך  ומסתובב  עובר  הציון,  בחצר  לו  בסמוך מתהלך  ומסתובב  עובר  הציון,  בחצר  לו  מתהלך 
לחדרים שעל גג ציון הרשב"י, וקורא בקולו הצלול לחדרים שעל גג ציון הרשב"י, וקורא בקולו הצלול 
במנגינה עריבה לאוזן: עורו ישנים משנתכם והקיצו במנגינה עריבה לאוזן: עורו ישנים משנתכם והקיצו 

נרדמים מתרדמתכםנרדמים מתרדמתכם

דער  “יידן,  עידוד:  מילות  מוסיף  היה  כך  דער ואחר  “יידן,  עידוד:  מילות  מוסיף  היה  כך  ואחר 
יהודים,   - יאהר!"  נייעם  דעם  אין  חצות  יהודים, ערשטער   - יאהר!"  נייעם  דעם  אין  חצות  ערשטער 
לומר:  וכוונתו  החדשה,  בשנה  ראשון  לילה  לומר: חצות  וכוונתו  החדשה,  בשנה  ראשון  לילה  חצות 
חצות...".  ה"תיקון  את  להפסיד  חבל  חצות...". “חבל,  ה"תיקון  את  להפסיד  חבל  “חבל, 
ובשעה זו של התבודדות, היה פותח בניגון שכולו ובשעה זו של התבודדות, היה פותח בניגון שכולו 
לשם   - הנשמה  אל  לב  שימו  הנפש:  לשם השתפכות   - הנשמה  אל  לב  שימו  הנפש:  השתפכות 
כל  ושירה  אלו  דיבורים  אחרי  וכו'.  ואחלמה  כל שבו  ושירה  אלו  דיבורים  אחרי  וכו'.  ואחלמה  שבו 
כך מופלאה, אי אפשר היה שלא לקום, החסידים כך מופלאה, אי אפשר היה שלא לקום, החסידים 
אמנם קמו והזדרזו לעבודת הבורא לאמירת תיקון אמנם קמו והזדרזו לעבודת הבורא לאמירת תיקון 

חצות. חצות. 

- - -- - -

אחר כך היה ר' יענק'ל יושב ליד הציון, לומד פרק אחר כך היה ר' יענק'ל יושב ליד הציון, לומד פרק 
לומר.  שנהוג  מה  לפי  “תמיד",  ממסכת  לומר. משניות  שנהוג  מה  לפי  “תמיד",  ממסכת  משניות 
ובהגיעו למילים “לא כל העיתים שוות", היה חוזר ובהגיעו למילים “לא כל העיתים שוות", היה חוזר 

קריאה עזה 
פרצה מפיו, 
קולו הדהד 
ברחבי 
הסימטה: 
"אברהם! 
יצחק! 
יעקב!" 
זעק בקול 
נורא כאדם 
הקורא 
לידידיו 
לעזרה. 
יבואו האבות 
הקדושים 
ויצילו אותו. 
ואז רגע 
של שקט... 
עוד רגע, 
והתוקפים 
נעלמו כלא 
היו. ויהי 
לפלא

התמוגג מתפילתו המיוחדת. הרה“ח ר' נחמן בורשטיין ז"ל

תלמידיו שמרו אתו על קשר שנים רבות, ר' יענקל משתעשע עם ילדי חמד, נראה ר’ דוד גרינולד
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עליהן כמה וכמה פעמים: “לא כל העיתים שוות, לא כל העיתים עליהן כמה וכמה פעמים: “לא כל העיתים שוות, לא כל העיתים 
שוות", מפזם אותן בנעימה החוזרת על עצמה. היה נראה, כמי שוות", מפזם אותן בנעימה החוזרת על עצמה. היה נראה, כמי 
שעושה חשבון נפש לעצמו, מתכוון לעשרים ושמונה העיתים שעושה חשבון נפש לעצמו, מתכוון לעשרים ושמונה העיתים 

הרשומים במגילת קהלת . הרשומים במגילת קהלת . 

לבבות  את  מעוררות  היו  הזה  הקדוש  האיש  של  אלו  לבבות ומילותיו  את  מעוררות  היו  הזה  הקדוש  האיש  של  אלו  ומילותיו 
השומעים; ‘מדוע אתה עוד ישן?!'.השומעים; ‘מדוע אתה עוד ישן?!'.

ובתמימות  בפשיטות  בחצות,  קם  יענקל  ר'  היה  לילה  ובתמימות מדי  בפשיטות  בחצות,  קם  יענקל  ר'  היה  לילה  מדי 
ובגבורת לב, כשבכל פעם היה מסכם אם אחד מאנ"ש  כגון ר' ובגבורת לב, כשבכל פעם היה מסכם אם אחד מאנ"ש  כגון ר' 
יונה לבל או ר' וועלול חשין שעמו ילך לכותל או להר ציון, מידי יונה לבל או ר' וועלול חשין שעמו ילך לכותל או להר ציון, מידי 
חצות,  בשעת  הצדיק  שמעון  ציון  את  לפקוד  הולך  היה  חצות, פעם  בשעת  הצדיק  שמעון  ציון  את  לפקוד  הולך  היה  פעם 
פעמים רבות התלווה אליו בלכתו ידידו הטוב החסיד ר' מרדכי פעמים רבות התלווה אליו בלכתו ידידו הטוב החסיד ר' מרדכי 
חברו  את  מעיר  שהאחד  מנהג  היה  מרדכי  ולר'  לו  ז"ל,  חברו קעז  את  מעיר  שהאחד  מנהג  היה  מרדכי  ולר'  לו  ז"ל,  קעז 
בחצות, הם סיכמו שהיות ויתכן ובני הבית לא יסכימו, כל אחד בחצות, הם סיכמו שהיות ויתכן ובני הבית לא יסכימו, כל אחד 
מהם כאילו יעורר את עצמו, דהיינו כשר' מרדכי הגיע להעיר את מהם כאילו יעורר את עצמו, דהיינו כשר' מרדכי הגיע להעיר את 
ואם  ישן?!"  עוד  אתה  מדוע  “מרדכי,  החלון  ליד  צעק  יעקב  ואם ר'  ישן?!"  עוד  אתה  מדוע  “מרדכי,  החלון  ליד  צעק  יעקב  ר' 
מדוע  “יענקל,  זעק  מרדכי  ר'  את  להעיר  הגיע  יעקב  שר'  מדוע קרה  “יענקל,  זעק  מרדכי  ר'  את  להעיר  הגיע  יעקב  שר'  קרה 

אתה עוד ישן?!"אתה עוד ישן?!"

נסעו מדי שנה בצוותא לקיבוץ במירון,  גם  יעקב  ור'  נסעו מדי שנה בצוותא לקיבוץ במירון, ר' מרדכי  גם  יעקב  ור'  ר' מרדכי 
בימים ההם כשלא ניתן היה להגיע לאומן, יחד יצאו למסעם עם בימים ההם כשלא ניתן היה להגיע לאומן, יחד יצאו למסעם עם 
אותם  שהעלתה  במונית  המשיכו  משם  לחיפה,  ברכבת  אותם בוקר  שהעלתה  במונית  המשיכו  משם  לחיפה,  ברכבת  בוקר 

בואכה מירון.בואכה מירון.

שנים רבות נוהג היה ר' יענקל לומר תיקון חצות בסמוך לשריד שנים רבות נוהג היה ר' יענקל לומר תיקון חצות בסמוך לשריד 
בית מקדשנו כשבכל פעם יצא שהתלווה אליו לכל הפחות אחד בית מקדשנו כשבכל פעם יצא שהתלווה אליו לכל הפחות אחד 
מאנ"ש, באחד הלילות לא מצא  לו חברותא ללכת עמו ועל כן מאנ"ש, באחד הלילות לא מצא  לו חברותא ללכת עמו ועל כן 
צעד יחידי לכותל המערבי, בדרכו נתקל במארב, היו אלו שלושה צעד יחידי לכותל המערבי, בדרכו נתקל במארב, היו אלו שלושה 

מסמטאות  באחת  אפלה  בפינה  שהסתתרו  חסונים  מסמטאות ערבים  באחת  אפלה  בפינה  שהסתתרו  חסונים  ערבים 
ובדעתם, לפגוע ביהודי היורד  ובדעתם, לפגוע ביהודי היורד העיר העתיקה, מחכים לטרפם,  העיר העתיקה, מחכים לטרפם, 

לתפילה בכותל. לתפילה בכותל. 

וכבר  רגע  עוד  לו.  מצפה  מה  לדעת  בלא  לכיוונם  התקרב  וכבר הוא  רגע  עוד  לו.  מצפה  מה  לדעת  בלא  לכיוונם  התקרב  הוא 
התנפלו עליו בפתע, אחזו בו בכוח, וכבר שלפו סכינים על מנת התנפלו עליו בפתע, אחזו בו בכוח, וכבר שלפו סכינים על מנת 

להורגו. להורגו. 

גדולה.  חיים  בסכנת  הוא  נפשו.  את  ידע  ולא  נחרד  יענק'ל  גדולה. ר'  חיים  בסכנת  הוא  נפשו.  את  ידע  ולא  נחרד  יענק'ל  ר' 
מאוחרת,  לילה  שעת  זו  היתה  האחרונים.  רגעיו  הם  אלו  מאוחרת, אולי  לילה  שעת  זו  היתה  האחרונים.  רגעיו  הם  אלו  אולי 

הרחובות היו שוממים. בדרך הטבע לא היה מי שיכול להצילו. הרחובות היו שוממים. בדרך הטבע לא היה מי שיכול להצילו. 

קריאה עזה פרצה מפיו, קולו הדהד ברחבי הסימטה: “אברהם! קריאה עזה פרצה מפיו, קולו הדהד ברחבי הסימטה: “אברהם! 
לעזרה.  לידידיו  הקורא  כאדם  נורא  בקול  זעק  יעקב!"  לעזרה. יצחק!  לידידיו  הקורא  כאדם  נורא  בקול  זעק  יעקב!"  יצחק! 
עוד  שקט...  של  רגע  ואז  אותו.  ויצילו  הקדושים  האבות  עוד יבואו  שקט...  של  רגע  ואז  אותו.  ויצילו  הקדושים  האבות  יבואו 

רגע, והתוקפים נעלמו כלא היו. ויהי לפלארגע, והתוקפים נעלמו כלא היו. ויהי לפלא

סיפור נוסף שהתרחש עם ר' יענקל הממחיש את מסירות נפשו סיפור נוסף שהתרחש עם ר' יענקל הממחיש את מסירות נפשו 
למען קימת חצות, שעת ערב מוקדמת, דפיקה בדלת ביתו של למען קימת חצות, שעת ערב מוקדמת, דפיקה בדלת ביתו של 
זוג צעיר שבא  ובעלה,  נכדתו  ניצבו  יענק'ל. על מפתן הבית  זוג צעיר שבא ר'  ובעלה,  נכדתו  ניצבו  יענק'ל. על מפתן הבית  ר' 
לבקר את הסבא. ר' יענק'ל קיבל אותם בסבר פנים יפות. הוא לבקר את הסבא. ר' יענק'ל קיבל אותם בסבר פנים יפות. הוא 

שמח בבואם, הגיש להם תקרובת ופתח איתם בשיחה. שמח בבואם, הגיש להם תקרובת ופתח איתם בשיחה. 

ולחזור הביתה  וכבר האיץ בהם למהר  ולחזור הביתה לא עברו דקות אחדות,  וכבר האיץ בהם למהר  לא עברו דקות אחדות, 
יקום  טרם  קצר,  זמן  לפחות  לישון  להספיק  שעליו  יקום באומרו  טרם  קצר,  זמן  לפחות  לישון  להספיק  שעליו  באומרו 

לאמירת “תיקון חצות". לאמירת “תיקון חצות". 

היקרים,  “נכדי  חודר:  בקול  להם  אמר  ההתנצלות  דברי  היקרים, לאחר  “נכדי  חודר:  בקול  להם  אמר  ההתנצלות  דברי  לאחר 
ואני  שלכם,  הלילה  שנת  את  לישון  עכשיו  הולכים  ודאי  ואני אתם  שלכם,  הלילה  שנת  את  לישון  עכשיו  הולכים  ודאי  אתם 
גיל  שמאז  לכם,  “תדעו  הוסיף:  ועוד  חצות".  ל"תיקון  גיל הולך  שמאז  לכם,  “תדעו  הוסיף:  ועוד  חצות".  ל"תיקון  הולך 
חצות'!"   ‘תיקון  אמירת  אחת  פעם  אפילו  הפסדתי  לא  חצות'!"  עשרים  ‘תיקון  אמירת  אחת  פעם  אפילו  הפסדתי  לא  עשרים 
מאופן דיבורו היה ברור לזוג הצעיר, שהוא לא בא סתם לספר מאופן דיבורו היה ברור לזוג הצעיר, שהוא לא בא סתם לספר 
על עצמו או להתגאות. כוונתו היתה להנחיל בנועם לדור הבא: על עצמו או להתגאות. כוונתו היתה להנחיל בנועם לדור הבא: 

“כמוני תלמדו ותעשו". “כמוני תלמדו ותעשו". 

איך לא אבכה
למשמע  משנתה  בתו  הקיצה  לילה  של  בעיצומו  אחרת  למשמע בפעם  משנתה  בתו  הקיצה  לילה  של  בעיצומו  אחרת  בפעם 
קולות בכי. היא נחפזה בחרדה אל חדרו של אביה, ומצאה אותו, קולות בכי. היא נחפזה בחרדה אל חדרו של אביה, ומצאה אותו, 

כשהוא יושב על הרצפה וממרר בבכי עז ללא הפוגה.כשהוא יושב על הרצפה וממרר בבכי עז ללא הפוגה.

“מה קרה אבא? אתה לא חש בטוב?" שאלה מבוהלת. דאגתה “מה קרה אבא? אתה לא חש בטוב?" שאלה מבוהלת. דאגתה 
בבית  ממושך  מאישפוז  אביה  חזר  מזמן  לא  הן  עליה.  בבית גברה  ממושך  מאישפוז  אביה  חזר  מזמן  לא  הן  עליה.  גברה 

חולים. חולים. 

יענק'ל הרים את מבטו בתמיהה, “בתי היקרה, את שואלת  יענק'ל הרים את מבטו בתמיהה, “בתי היקרה, את שואלת ר'  ר' 
מה קרה?" ונימה של נזיפה היתה שזורה בקולו. אחר כך המשיך מה קרה?" ונימה של נזיפה היתה שזורה בקולו. אחר כך המשיך 
בכאב: “האם אינך יודעת? והלא חרב בית מקדשנו, ונוטל כבוד בכאב: “האם אינך יודעת? והלא חרב בית מקדשנו, ונוטל כבוד 
מבית חיינו, ואיך לא אבכה?" אמר, והמילים התנגנו על שפתיו מבית חיינו, ואיך לא אבכה?" אמר, והמילים התנגנו על שפתיו 

בגעייה החודרת עמוק אל תוככי הלב. בגעייה החודרת עמוק אל תוככי הלב. 

וזה לא היה פלא. ר' יענק'ל דיבר מתוך הנשמה, מתוך הגעגועים וזה לא היה פלא. ר' יענק'ל דיבר מתוך הנשמה, מתוך הגעגועים 
העזים שפיעמו בו, לזכות לחזות בבניין בית המקדש.העזים שפיעמו בו, לזכות לחזות בבניין בית המקדש.

ירושלים  של  שמה  הוזכר  כאשר  עת  בכל  כי  גם,  עליו  ירושלים מסופר  של  שמה  הוזכר  כאשר  עת  בכל  כי  גם,  עליו  מסופר 
החרבה, היו עיניו זולגות דמעותהחרבה, היו עיניו זולגות דמעות

יעבור".  ואל  “יהרג  בבחינת  יענק'ל  ר'  אצל  היה  חצות"  יעבור". “תיקון  ואל  “יהרג  בבחינת  יענק'ל  ר'  אצל  היה  חצות"  “תיקון 
הוא לא ויתר עליו בכל הון שבעולם.הוא לא ויתר עליו בכל הון שבעולם.

< מה תוכלו לספר על תקופת היותו מלמד דרדקי?< מה תוכלו לספר על תקופת היותו מלמד דרדקי?

רבן  בית  של  תינוקות  כמלמד  רבות  שנים  עסק  יענק'ל  רבן ר'  בית  של  תינוקות  כמלמד  רבות  שנים  עסק  יענק'ל  ר' 
בית  בשכונת  ימים  באותם  ששכן  חיים  עץ  תורה  בית בתלמוד  בשכונת  ימים  באותם  ששכן  חיים  עץ  תורה  בתלמוד 
ישראל שבירושלים, עד שתפקיד זה אף נתן לו את הכינוי הנודע ישראל שבירושלים, עד שתפקיד זה אף נתן לו את הכינוי הנודע 
בידו  היתה  לא  הישן  הישוב  שכאיש  ולמרות  מלמד,  יענק'ל  בידו ר'  היתה  לא  הישן  הישוב  שכאיש  ולמרות  מלמד,  יענק'ל  ר' 
ובאמצעים  הנדירים  בכישוריו  השכיל  מקצועית,  הכשרה  ובאמצעים כל  הנדירים  בכישוריו  השכיל  מקצועית,  הכשרה  כל 
דידקטיים מקוריים להקנות לתלמידיו את הידע ולימוד החומר דידקטיים מקוריים להקנות לתלמידיו את הידע ולימוד החומר 

תלמידיו שמרו אתו על קשר שנים רבות, ר' יענקל משתעשע עם ילדי חמד, נראה ר’ דוד גרינולד
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התורני  החומר  ובכל  ובגמרא  במשנה  בנביא,  בחומש,  התורני התורני  החומר  ובכל  ובגמרא  במשנה  בנביא,  בחומש,  התורני 
השמים  יראת  את  ליבותיהם  לתוך  החדרה  עם  יחד  השמים הנדרש,  יראת  את  ליבותיהם  לתוך  החדרה  עם  יחד  הנדרש, 

ושמירת המצוות כהלכתן.ושמירת המצוות כהלכתן.

ימיהם  עימו קשר עד אחרית  ימיהם רבים מתלמידיו השכילו לשמור  עימו קשר עד אחרית  רבים מתלמידיו השכילו לשמור 
שהניח  כמי  בו  והכרה  האנפין  רבת  לאישיותו  הערכה  שהניח מתוך  כמי  בו  והכרה  האנפין  רבת  לאישיותו  הערכה  מתוך 
בכל  ודרך  כאור  להם  שישמשו  האיתנים  היסודות  את  בכל עבורם  ודרך  כאור  להם  שישמשו  האיתנים  היסודות  את  עבורם 
נתיבות חייהם, אחד הדברים המדהימים היו שבכל פעם שפגש נתיבות חייהם, אחד הדברים המדהימים היו שבכל פעם שפגש 
תלמיד ותיק שלמד אצלו שנים רבות קודם לכן אם כל זה זכר תלמיד ותיק שלמד אצלו שנים רבות קודם לכן אם כל זה זכר 
את שמו המלא, ואת המקום שבו ישב, ואף היה פעמים שזכר את שמו המלא, ואת המקום שבו ישב, ואף היה פעמים שזכר 
שאלות שאותו תלמד שאל אותו עשרות שנים קודם לכן, דבר שאלות שאותו תלמד שאל אותו עשרות שנים קודם לכן, דבר 
זה מעיד כאלף עדים על התמסרותו עד הקצה למען חינוך דור זה מעיד כאלף עדים על התמסרותו עד הקצה למען חינוך דור 

העתיד וכיצד השקיע בהם את כל כוחותיו.העתיד וכיצד השקיע בהם את כל כוחותיו.

כל  את  לקיים  מקפיד  יענקל   ר'  כאמור  היה  ברסלב  כל כחסיד  את  לקיים  מקפיד  יענקל   ר'  כאמור  היה  ברסלב  כחסיד 
ציוויו של רבינו ולא סטה מהם כמלא נימה, היה יוצא ר' יענקל ציוויו של רבינו ולא סטה מהם כמלא נימה, היה יוצא ר' יענקל 
באורח קבוע להתבודדות בלילה דווקא כדי לקיים את ציווי רבו באורח קבוע להתבודדות בלילה דווקא כדי לקיים את ציווי רבו 
וכן  ונחושה,  חזקה  היתה  כך  על  והקפדתו  השלמות  וכן בתכלית  ונחושה,  חזקה  היתה  כך  על  והקפדתו  השלמות  בתכלית 
מקפיד היה כאמור מאוד חוק ולא יעבור לקום בעת חצות לילה  מקפיד היה כאמור מאוד חוק ולא יעבור לקום בעת חצות לילה  
ולומר בהתעוררות נוראה ובבכי עז תיקון חצות וכל מי ששמע ולומר בהתעוררות נוראה ובבכי עז תיקון חצות וכל מי ששמע 

אותו הבין צערו של חורבן מהו.אותו הבין צערו של חורבן מהו.

יענק'ל  ר'  כי אורח חייו של  נודע, על  יענק'ל בירושלים מתהלך סיפור  ר'  כי אורח חייו של  נודע, על  בירושלים מתהלך סיפור 
גרם לחלק מהורי התלמידים תחושה קשה, טענה היתה בפיהם גרם לחלק מהורי התלמידים תחושה קשה, טענה היתה בפיהם 
שעקב כך שר' יענק'ל ער במשך הלילה לצורך אמירת התיקון שעקב כך שר' יענק'ל ער במשך הלילה לצורך אמירת התיקון 
בו  יוותר  ולא  בעבודתו כמלמד,  היום  יפגע הדבר במשך  בו חצות  יוותר  ולא  בעבודתו כמלמד,  היום  יפגע הדבר במשך  חצות 
כוח הסבלנות למען תלמידיו, ואולי אף יגער בהם ללא צורך עקב כוח הסבלנות למען תלמידיו, ואולי אף יגער בהם ללא צורך עקב 
עייפותו. בצר להם פנו הורי התלמידים בזמנו לבירור אצל הרב עייפותו. בצר להם פנו הורי התלמידים בזמנו לבירור אצל הרב 
מטעפליק ז"ל )שהיה באותו הזמן רב שכונת בית ישראל ומגדולי מטעפליק ז"ל )שהיה באותו הזמן רב שכונת בית ישראל ומגדולי 
מורי ההוראה והדיינים שבירושלים(. משנקרא ר' יענק'ל לביתו מורי ההוראה והדיינים שבירושלים(. משנקרא ר' יענק'ל לביתו 
של הרב מטפליק לצורך בירור פשר מעשיו, הסביר לו ר' יענק'ל, של הרב מטפליק לצורך בירור פשר מעשיו, הסביר לו ר' יענק'ל, 
הינו  בלילות  וההתבודדות  חצות  תיקון  אמירת  במסגרת  הינו כי  בלילות  וההתבודדות  חצות  תיקון  אמירת  במסגרת  כי 
ביום....  צועק  איננו  בלילה  שצועק  ומי  בלילה,  בצעקות  ביום.... מרבה  צועק  איננו  בלילה  שצועק  ומי  בלילה,  בצעקות  מרבה 
כנגד טענה ניצחת זו אין מי שיכול לעמוד, הרב מטעפליק קיבל כנגד טענה ניצחת זו אין מי שיכול לעמוד, הרב מטעפליק קיבל 
מופקד  בנם  כי  התלמידים  להורי  באומרו  טיעוניו,  את  מופקד לאלתר  בנם  כי  התלמידים  להורי  באומרו  טיעוניו,  את  לאלתר 

בידים של מלמד שהינו חד בדורו ....בידים של מלמד שהינו חד בדורו ....

 'סיפור מופלא על נישואיו
של ר' יענק'ל'

< מה תוכלו לספר על משפחתו וילדיו?< מה תוכלו לספר על משפחתו וילדיו?

המשפחה  מקרובי  שאחד  היא   במשפחה  המסופרת  המשפחה הגירסא  מקרובי  שאחד  היא   במשפחה  המסופרת  הגירסא 
סיפור   את  יש  זה  ולעומת  ביניהם  שידך  אשר  הוא  אשתו  סיפור  של  את  יש  זה  ולעומת  ביניהם  שידך  אשר  הוא  אשתו  של 
החסיד  יהודה  ר'  שבחורבת  הכנסת  בבית  כי  המספר  החסיד האגדה  יהודה  ר'  שבחורבת  הכנסת  בבית  כי  המספר  האגדה 
הרה"ג  כאשר  חופה  להתקיים  הייתה  אמורה  העתיקה  הרה"ג שבעיר  כאשר  חופה  להתקיים  הייתה  אמורה  העתיקה  שבעיר 
ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל - רבה של ירושלים אמור היה לערוך ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל - רבה של ירושלים אמור היה לערוך 
את החופה ולשמש כמסדר קידושין. אולם כאשר החתן הגיע את החופה ולשמש כמסדר קידושין. אולם כאשר החתן הגיע 
של  הנמוכה  בקומתה  לחופה  מתחת  הבחין  כלתו  את  של לקדש  הנמוכה  בקומתה  לחופה  מתחת  הבחין  כלתו  את  לקדש 
הכלה דבר זה ככל הנראה לא היה ידוע לו קודם לכן, ובעקבות כך הכלה דבר זה ככל הנראה לא היה ידוע לו קודם לכן, ובעקבות כך 
ברח מהמקום, והכלה נשארה ללא חתן. במצב מביך זה, ולאחר ברח מהמקום, והכלה נשארה ללא חתן. במצב מביך זה, ולאחר 
חיים  יוסף  ר'  הרב  שאל  לחזור,  אמור  איננו  החתן  כי  חיים שנודע  יוסף  ר'  הרב  שאל  לחזור,  אמור  איננו  החתן  כי  שנודע 
ולשאת  הגדולה  בזכות  לזכות  מוכן  מי  לחופה  מתחת  ולשאת זוננפלד  הגדולה  בזכות  לזכות  מוכן  מי  לחופה  מתחת  זוננפלד 
את בת ישראל זו לאשה. ר' יענק'ל, שהיה אחד מן המשתתפים את בת ישראל זו לאשה. ר' יענק'ל, שהיה אחד מן המשתתפים 
בחופה זו, וצערה של הכלה נגע עמוק עמוק בליבו, נענה בקול בחופה זו, וצערה של הכלה נגע עמוק עמוק בליבו, נענה בקול 
רם ואמר: אני מוכן לשאתה לאשה. וכך נעמד וקידש את הכלה, רם ואמר: אני מוכן לשאתה לאשה. וכך נעמד וקידש את הכלה, 
ר' יוסף חיים זוננפלד בירכו בחום “מפני שחסת על בת ישראל, ר' יוסף חיים זוננפלד בירכו בחום “מפני שחסת על בת ישראל, 
בית  ולבנות  ושנים,  ימים  לאריכות  שתזכה  אותך  מברך  בית הריני  ולבנות  ושנים,  ימים  לאריכות  שתזכה  אותך  מברך  הריני 
זוננפלד  הרב  של  ברכתו  קרה  אכן  כך  כאשר  בישראל",  זוננפלד חשוב  הרב  של  ברכתו  קרה  אכן  כך  כאשר  בישראל",  חשוב 
התקיימה במלואה כשזכה ר' יענקל לאריכות ימים מופלגת, וכן התקיימה במלואה כשזכה ר' יענקל לאריכות ימים מופלגת, וכן 

זכה שבני ביתו וצאצאיו הלכו בדרך התורה והיראה.זכה שבני ביתו וצאצאיו הלכו בדרך התורה והיראה.

חג המצות אצל סבא
כך גם בחגי ישראל שרתה עליו שמחה עצומה, לכל חג ומועד כך גם בחגי ישראל שרתה עליו שמחה עצומה, לכל חג ומועד 
היתה  הפסח  בחג  למשל  שלו  חגו  זה   כאילו  והתחבר  היתה התכונן  הפסח  בחג  למשל  שלו  חגו  זה   כאילו  והתחבר  התכונן 
אצלו  היה  הסדר  ליל  ערוך,  לאין  עצומה  שמחה  עליו  אצלו שרויה  היה  הסדר  ליל  ערוך,  לאין  עצומה  שמחה  עליו  שרויה 
טקס שלם שכל המשפחה הייתה משתתפת ואף אחד לא רצה טקס שלם שכל המשפחה הייתה משתתפת ואף אחד לא רצה 
להפסיד את ה'סדר' של הסבא ר' יענקל. את ההגדה היה אומר להפסיד את ה'סדר' של הסבא ר' יענקל. את ההגדה היה אומר 
בקול גדול ובמנגינה עריבה, ישנם קטעים בהגדה בהם היה ר' בקול גדול ובמנגינה עריבה, ישנם קטעים בהגדה בהם היה ר' 
כי  לה'  “הודו  המזמור  באמירת  מיוחד,  באופן  מתרגש  כי יענק'ל  לה'  “הודו  המזמור  באמירת  מיוחד,  באופן  מתרגש  יענק'ל 
טוב, כי לעולם חסדו" היה חוזר כמה וכמה פעמים על המילים טוב, כי לעולם חסדו" היה חוזר כמה וכמה פעמים על המילים 
“הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו". פעם אחת ברגש, פעם שניה “הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו". פעם אחת ברגש, פעם שניה 
בבכי ולבסוף בשמחה עצומה. וכך המשיך וסיים לומר את שאר בבכי ולבסוף בשמחה עצומה. וכך המשיך וסיים לומר את שאר 
לעולם  כי  לנו  זכר  “שבשפלנו  למילים  בהגיעו  המזמור.  לעולם פסוקי  כי  לנו  זכר  “שבשפלנו  למילים  בהגיעו  המזמור.  פסוקי 
חוזרות  היו  והמילים  כוונה,  ברוב  המילים  את  הטעים  חוזרות חסדו",  היו  והמילים  כוונה,  ברוב  המילים  את  הטעים  חסדו", 

ומתנגנות בפיו פעמים רבות לאין ספור. ומתנגנות בפיו פעמים רבות לאין ספור. 

נפרד מעבודת  יתברך היתה חלק בלתי  נפרד מעבודת כי אכן ההודיה להשם  יתברך היתה חלק בלתי  כי אכן ההודיה להשם 
חייו. בכל עת היה חוזר ומדגיש את החסד אשר עשה לו אלוקים. חייו. בכל עת היה חוזר ומדגיש את החסד אשר עשה לו אלוקים. 

אחד השיאים של ליל הסדר היה אמירת ה"הלל". בתפילה זו היו אחד השיאים של ליל הסדר היה אמירת ה"הלל". בתפילה זו היו 
כל בני המשפחה קמים ממקומותיהם, נעמדים מסביב לשולחן, כל בני המשפחה קמים ממקומותיהם, נעמדים מסביב לשולחן, 
וקוראים ביחד בקול רם ובחגיגיות את קטעי ההלל על מנגינותיו וקוראים ביחד בקול רם ובחגיגיות את קטעי ההלל על מנגינותיו 

המרוממות. המרוממות. 

בעצמו  ניגש  יענק'ל  ר'  היה  חמתך",  “שפוך  הקטע  בעצמו באמירת  ניגש  יענק'ל  ר'  היה  חמתך",  “שפוך  הקטע  באמירת 
לפתוח את הדלת לאליהו הנביא ולכבדו .לפתוח את הדלת לאליהו הנביא ולכבדו .

הסדר הסתיים בשעה מאוחרת. סבא לא דילג אפילו על פיוט הסדר הסתיים בשעה מאוחרת. סבא לא דילג אפילו על פיוט 
לא  שהילדים  לו  חשוב  היה  ההגדה.  שבסוף  מהפיוטים  לא אחד  שהילדים  לו  חשוב  היה  ההגדה.  שבסוף  מהפיוטים  אחד 

ירדמו, וסמוך לאמירת הפיוטים היה דואג להעירם. ירדמו, וסמוך לאמירת הפיוטים היה דואג להעירם. 

ומי ששמע אותו שר את מילות הפיוט “קרב יום אשר הוא לא ומי ששמע אותו שר את מילות הפיוט “קרב יום אשר הוא לא 
יכול להרגיש בחוש, שהנה הנה הגאולה  ולא לילה...", היה  יכול להרגיש בחוש, שהנה הנה הגאולה יום  ולא לילה...", היה  יום 

לקח לעצמו חברותא לחצות. ר יעקב בחברת אנ"ש בכותל
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ממש קרבה ועומדת בפתח.ממש קרבה ועומדת בפתח.

שהבית  לאחר  ה'.  עבודת  של  ימים  היו  שישי  שהבית ימי  לאחר  ה'.  עבודת  של  ימים  היו  שישי  ימי 
היה ערוך ומוכן לשבת, היה ר' יענק'ל יוצא ללימוד היה ערוך ומוכן לשבת, היה ר' יענק'ל יוצא ללימוד 
ולהתבודדות בקבר שמעון הצדיק בצוותא עם רעיו ולהתבודדות בקבר שמעון הצדיק בצוותא עם רעיו 
משה  ר'  רוזין,  חיים  אליהו  ר'  ביניהם:  משה הנאמנים,  ר'  רוזין,  חיים  אליהו  ר'  ביניהם:  הנאמנים, 
ר' שמואל שפירא,  ליפל,  לייב  ר' הירש  ר' שמואל שפירא, בורשטיין,  ליפל,  לייב  ר' הירש  בורשטיין, 

ללמוד  נהגה  החבורה  ואחרים.  צ'צ'יק  שמואל  ללמוד ר'  נהגה  החבורה  ואחרים.  צ'צ'יק  שמואל  ר' 
“שניים מקרא ואחד תרגום" מתוך ספר תורה. “שניים מקרא ואחד תרגום" מתוך ספר תורה. 

לכותל  משם  ממשיך  יענק'ל  ר'  היה  רבות  לכותל פעמים  משם  ממשיך  יענק'ל  ר'  היה  רבות  פעמים 
וחוזר  שבת,  ולקבלת  מנחה  לתפילת  וחוזר המערבי  שבת,  ולקבלת  מנחה  לתפילת  המערבי 

ל"מאה שערים" לתפילת ערבית.ל"מאה שערים" לתפילת ערבית.

הודו לד' – בשעת 
השכול על בניו שנפטרו

שנפטרו  מבניו  שנים  בחייו  שיכל  יענק'ל  שנפטרו ר'  מבניו  שנים  בחייו  שיכל  יענק'ל  ר' 
מזמר  היה  הגדולה  ובאמונתו  הקשה,  מזמר מהמחלה  היה  הגדולה  ובאמונתו  הקשה,  מהמחלה 
לד'..".  “הודו  בוקר מימי השבעה את הפסוק  לד'..". בכל  “הודו  בוקר מימי השבעה את הפסוק  בכל 
הסביר,  זו  הנהגה  על  משפחתו  בני  ע"י  הסביר, משנשאל  זו  הנהגה  על  משפחתו  בני  ע"י  משנשאל 
כי נאמר “חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך כי נאמר “חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך 
על הטובה", ועם כל הקושי הגדול הוא חייב ליישם על הטובה", ועם כל הקושי הגדול הוא חייב ליישם 
בעצמו דברי חז"ל אלו ועל כן עמל הוא להחדיר בלבו בעצמו דברי חז"ל אלו ועל כן עמל הוא להחדיר בלבו 

שכל מה שהקב"ה עושה עמו הכל רק לטובתו.שכל מה שהקב"ה עושה עמו הכל רק לטובתו.

גם בסוף ימיו לא זנח ר' יענקל את עבודת הקודש, גם בסוף ימיו לא זנח ר' יענקל את עבודת הקודש, 
יש  טיפוסי  ירושלמי  אבות  לבית  הועבר  יענקל  יש ר'  טיפוסי  ירושלמי  אבות  לבית  הועבר  יענקל  ר' 
דברים שהוא לומד  לא להשלים עמם, כמו הזקנה דברים שהוא לומד  לא להשלים עמם, כמו הזקנה 
איתה נלחם עד חורמה, בסך הכל ראית אצלו דמות איתה נלחם עד חורמה, בסך הכל ראית אצלו דמות 
בחצות  לילה  לילה  הקם  פשוט  יהודי  בחצות שמגלמת  לילה  לילה  הקם  פשוט  יהודי  שמגלמת 
מיטתו  מעל  המדף  על  השכינה.  גלות  על  מיטתו לקונן  מעל  המדף  על  השכינה.  גלות  על  לקונן 
ברורה,  גמרא, משניות, חומש, משנה  ברורה, היית מוצא  גמרא, משניות, חומש, משנה  היית מוצא 

ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי תפילות וכו'. ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי תפילות וכו'. 

בניירותיו נמצאו רשימות של נפטרים עם תאריכי בניירותיו נמצאו רשימות של נפטרים עם תאריכי 
פטירתם. שקיבל על עצמו ללמוד משניות לעילוי פטירתם. שקיבל על עצמו ללמוד משניות לעילוי 

נשמתם. נשמתם. 

סדרי  על  ויתר  לא  יענק'ל  ר'  גדוש.  היה  יומו  סדרי סדר  על  ויתר  לא  יענק'ל  ר'  גדוש.  היה  יומו  סדר 
התפילה – שלוש תפילות ביום במניין, זמן רב בכל התפילה – שלוש תפילות ביום במניין, זמן רב בכל 
ספר  תפילות"  מ"ליקוטי  תפילות  אומר  היה  ספר יום  תפילות"  מ"ליקוטי  תפילות  אומר  היה  יום 
תהילים לא מש ממנו. הוא לא ויתר עד יומו האחרון תהילים לא מש ממנו. הוא לא ויתר עד יומו האחרון 
גמרא,  משנה,   – שלו  הקבועים  הלימוד  סדרי  גמרא, על  משנה,   – שלו  הקבועים  הלימוד  סדרי  על 
נביאים וכתובים, הלכה וליקוטי מוהר"ן. היה מנצל נביאים וכתובים, הלכה וליקוטי מוהר"ן. היה מנצל 
כל רגע ורגע. מעולם לא נראה מבטל מזמנו ביודעו כל רגע ורגע. מעולם לא נראה מבטל מזמנו ביודעו 

כי כל יצור אנוש לא ידע מתי קיצו,  כי כל יצור אנוש לא ידע מתי קיצו,  

מי יתן ונזכה ללמוד מסיפורים אלו, ונתחדש גם אנו מי יתן ונזכה ללמוד מסיפורים אלו, ונתחדש גם אנו 
בעצותיו של רבינו ובקיומם בתמימות ובפשיטות , בעצותיו של רבינו ובקיומם בתמימות ובפשיטות , 

ובכך נזכה להגיע לתכלית הנצחית, אמן. ובכך נזכה להגיע לתכלית הנצחית, אמן. 

וכך המשיך 
וסיים לומר 

את שאר 
פסוקי 

המזמור. 
בהגיעו 
למילים 

"שבשפלנו 
זכר לנו 

כי לעולם 
חסדו", 

הטעים את 
המילים 

ברוב כוונה, 
והמילים 

היו חוזרות 
ומתנגנות 

בפיו פעמים 
רבות לאין 

ספור

ר' יעקב מלמד-קלמנוביץ ז''ל בזקנותו )באדיבות ג.נ.(

לקח לעצמו חברותא לחצות. ר יעקב בחברת אנ"ש בכותל

ר' יעקב מלמד
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איך מקיים הרה"ח רבי חיים 
יהושע ראטה שליט"א את תקנת 
זקני אנ"ש 'שני סעיפים בכל יום'?

 מה עושה הרה"ח רבי אהוד 
פלדמן שליט"א בזמן של 
חלישות הדעת, וקושי 
לרדת לסוף הדברים? 

מה הביא את בני משפחתו של 
הרה"ח רבי מאיר מנדליאל, 
שאינם נמנים על חסידי ברסלב 
להצטרף ללימוד ההלכות היומי?

מה מביא את הרה"ח רבי שלום 
מרדכי הופמן שליט"א חסיד 
תולדות אהרן להצטרף לחסידי 
ברסלב ולקיים עצת רבינו 
הק' 'ללמוד פוסק בכל יום'?

מדוע הרה"ח ר' אברהם וינבראנד 
שליט"א החליט לעבור בצורה 
זו על כל השולחן ערוך?
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עולם 
הבא

להיות

כתבה מרתקת על היצירה 
המופלאה של של קונטרס לימוד 

שלחן ערוך בהספק של שני 
הלכות ליום, שיוצא לאור על 

ידי  'מכון הפוסקים היומי' 
בראשות הדיין הגאון רבי 

בצלאל גלינסקי שליט"א וההדים 
הנרחבים בקרב אנשי שלומנו

רב שיח תמונות: נעימות ברסלב
מיוחד
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ל
רגל תחילת לימוד שולחן ערוך חושן משפט בשביעי רגל תחילת לימוד שולחן ערוך חושן משפט בשביעי 
כל  את  שתפס  הדבר  מהו  לבדוק,  יצאנו  פסח  כל של  את  שתפס  הדבר  מהו  לבדוק,  יצאנו  פסח  של 
‘אבקשה'  מערכת  שלומנו.  אנשי  ציבור  ‘אבקשה' שכבות  מערכת  שלומנו.  אנשי  ציבור  שכבות 
בסדר  מהמשתתפים  כמה  עם  לשוחח  בסדר יצאה  מהמשתתפים  כמה  עם  לשוחח  יצאה 
מהציבור  הרשמים  את  להביא  המיוחד,  מהציבור הלימוד  הרשמים  את  להביא  המיוחד,  הלימוד 
הקדוש הזוכה להיות שותף בלימוד השולחן ערוך בלימוד שני הקדוש הזוכה להיות שותף בלימוד השולחן ערוך בלימוד שני 
ההלכות ביום. ולהביא בפני הקוראים את הבשורה הנפלאה של ההלכות ביום. ולהביא בפני הקוראים את הבשורה הנפלאה של 
התפשטות תקנת זקני אנ"ש על לימוד ‘שני סעיפים בכל יום'. התפשטות תקנת זקני אנ"ש על לימוד ‘שני סעיפים בכל יום'. 

התוצאה המרתקת בכתבה שלפניכם.התוצאה המרתקת בכתבה שלפניכם.

 < סיום שולחן ערוך אבן העזר? במה מדובר?
המרכזיות  המודעות  על  עברתי  שערים,  במאה  ב'שול'  המרכזיות הלכתי  המודעות  על  עברתי  שערים,  במאה  ב'שול'  הלכתי 
הגדולות  המודעות  את  עיני  צדה  והנה  הקיר,  על  הגדולות התלויות  המודעות  את  עיני  צדה  והנה  הקיר,  על  התלויות 
והמושכות, המכריזות וקוראות לציבור להתאסף ביום ב' של חול והמושכות, המכריזות וקוראות לציבור להתאסף ביום ב' של חול 
המועד פסח, ל"כינוס מרכזי בהיכל ה'שול', להקבלת פני רבו", המועד פסח, ל"כינוס מרכזי בהיכל ה'שול', להקבלת פני רבו", 
ו..."ו..."לסיום שו"ע אבן העזרלסיום שו"ע אבן העזר". מאי משמע ‘סיום שולחן ערוך אבן ". מאי משמע ‘סיום שולחן ערוך אבן 
הופתעתי  מאד  ומה  מדובר,  במה  לשמוע  הסתקרנתי  הופתעתי העזר'?  מאד  ומה  מדובר,  במה  לשמוע  הסתקרנתי  העזר'? 
לשמוע כי מדובר במאות רבות ואולי אלפים של אנשי שלומנו, לשמוע כי מדובר במאות רבות ואולי אלפים של אנשי שלומנו, 
תלמידי חכמים, בעלי בתים, בחורי ישיבה, ואפילו ילדים לפני תלמידי חכמים, בעלי בתים, בחורי ישיבה, ואפילו ילדים לפני 
מתוך  הלכות,  שני  ב...לימוד  יום  מדי  העוסקים  מצוה,  בר  מתוך גיל  הלכות,  שני  ב...לימוד  יום  מדי  העוסקים  מצוה,  בר  גיל 
מרתק  ביאור  עם  מיוחד,  לימוד  בסדר  ופרקטי  מיוחד  מרתק קונטרס  ביאור  עם  מיוחד,  לימוד  בסדר  ופרקטי  מיוחד  קונטרס 

של הדיין המפורסם הגאון רבי בצלאל גלינסקי שליט"א.של הדיין המפורסם הגאון רבי בצלאל גלינסקי שליט"א.

רציתי לדעת במה מדובר, ואם אוכל גם אני אולי להצטרף למיזם רציתי לדעת במה מדובר, ואם אוכל גם אני אולי להצטרף למיזם 
הנפלא והמעניין הזה. יצאתי לדרך, לברר עבור קוראי ‘אבקשה' הנפלא והמעניין הזה. יצאתי לדרך, לברר עבור קוראי ‘אבקשה' 

אנשי שלומנו היקרים, במה מדובר. ולמי זה מתאים. אנשי שלומנו היקרים, במה מדובר. ולמי זה מתאים. 

ובכן ראשית שאלתי את אחד מיוזמי הפרוייקטובכן ראשית שאלתי את אחד מיוזמי הפרוייקט

 < “אנחנו מכירים את רעיון ‘הדף היומי' בתלמוד 
בבלי, ‘העמוד היומי' בליקוטי מוהר"ן ‘העמוד 
היומי' בליקוטי הלכות, ועוד הספקים בספרי 

רבינו, מאיפה הגיע הרעיון של הספק יומי של 
שני הלכות בשולחן ערוך"?

יסדו  וחשובי אנ"ש  זקני  ובעידוד  יסדו “לפני עשרים שנה בהמלצת  וחשובי אנ"ש  זקני  ובעידוד  “לפני עשרים שנה בהמלצת 
אזהרתו  ע"פ  ליום  בשו"ע  סעיפים  שני  של  לימוד  סדר  אזהרתו אנ"ש  ע"פ  ליום  בשו"ע  סעיפים  שני  של  לימוד  סדר  אנ"ש 
מאוד  מאוד "הזהיר  ש"הזהיר  זיע"א  מברסלב  נחמן  רבי  הקדוש  רבינו  ששל  זיע"א  מברסלב  נחמן  רבי  הקדוש  רבינו  של 
ללמוד פוסק בכל יום חוק ולא יעבור" ועל פי דבריו של מוהרנ"ת ללמוד פוסק בכל יום חוק ולא יעבור" ועל פי דבריו של מוהרנ"ת 
שכתב: “שרצון רבינו ז"ל היה שילמדו את ארבעת חלקי השו"ע שכתב: “שרצון רבינו ז"ל היה שילמדו את ארבעת חלקי השו"ע 
כולם על הסדר דייקא" ו"ועל לימוד הפוסקים הזהיר מאד מאד כולם על הסדר דייקא" ו"ועל לימוד הפוסקים הזהיר מאד מאד 
עדיין  אך  עדיין .  אך  מאד".  מאד  גדול  תיקון  והוא  הלימודים  מכל  מאד"ביותר  מאד  גדול  תיקון  והוא  הלימודים  מכל  ביותר 
לא היה מספיק מודעות לעניין לימוד כל הד' חלקי שו"ע בקרב לא היה מספיק מודעות לעניין לימוד כל הד' חלקי שו"ע בקרב 

אנשי שלומנו.אנשי שלומנו.

לפני כשלוש שנים התעוררו כמה מאנשי שלומנו להתחזק בזה, לפני כשלוש שנים התעוררו כמה מאנשי שלומנו להתחזק בזה, 
הורגש החיסרון בחוברת מסודרת שתהיה לעזר ללימוד היומי הורגש החיסרון בחוברת מסודרת שתהיה לעזר ללימוד היומי 
של ההלכות לפי סדר יומי, בנוסף לביאור קל, וקצר, המשלב את של ההלכות לפי סדר יומי, בנוסף לביאור קל, וקצר, המשלב את 
היסודות, בלי להתבלבל מריבוי הנושאי כלים על השולחן ערוך. היסודות, בלי להתבלבל מריבוי הנושאי כלים על השולחן ערוך. 

הם פנו לדיין והמו"ץ הגאון רבי בצלאל גלינסקי שליט"א, ליטול הם פנו לדיין והמו"ץ הגאון רבי בצלאל גלינסקי שליט"א, ליטול 
על עצמו מלאכה רבת אחריות זו, ולאחר שהתיישב בדבר ניאות על עצמו מלאכה רבת אחריות זו, ולאחר שהתיישב בדבר ניאות 
הפוסקים  ‘מכון  של  המופלאה  היצירה  לאור  יצאה  וכך  הפוסקים לכך.  ‘מכון  של  המופלאה  היצירה  לאור  יצאה  וכך  לכך. 
היומי', חוברת מהודרת ויפה, בה יוכל כל החפץ לקיים את עצתו היומי', חוברת מהודרת ויפה, בה יוכל כל החפץ לקיים את עצתו 
וציוויו של רבינו ‘ללמוד פוסק בכל יום חוק ולא יעבור' לעשות וציוויו של רבינו ‘ללמוד פוסק בכל יום חוק ולא יעבור' לעשות 

זאת באופן קל ונח.זאת באופן קל ונח.

אנשי שלומינו בלימוד בחצות הלילה )תמונת אילוסטרציה(

פסח תשפ"ב54



הנפלא  הרעיון  מאחורי  עומד  מה  ההבנה  הנפלא לאחר  הרעיון  מאחורי  עומד  מה  ההבנה  לאחר 
‘מכון הפוסקים היומי בראשות  ‘מכון הפוסקים היומי בראשות והמדהים שנקרא  והמדהים שנקרא 
עם  לדבר  חיפשתי  גלינסקי',  בצלאל  רבי  עם הגאון  לדבר  חיפשתי  גלינסקי',  בצלאל  רבי  הגאון 
אלה שכבר ‘בפנים', שטועמים את הטעם, שיוכלו אלה שכבר ‘בפנים', שטועמים את הטעם, שיוכלו 
להטעים גם אותי ואת ציבור אנ"ש קוראי ‘אבקשה', להטעים גם אותי ואת ציבור אנ"ש קוראי ‘אבקשה', 
חלק  להיות  שזכו  אלו  טועמים.  הם  אותו  חלק בטעם  להיות  שזכו  אלו  טועמים.  הם  אותו  בטעם 
מהקהל העצום הנמנה על לימוד שני הלכות ‘מהקהל העצום הנמנה על לימוד שני הלכות ‘פוסק פוסק 
בכל יום חוק ולא יעבורבכל יום חוק ולא יעבור' שישתפו אותי ואת הציבור ' שישתפו אותי ואת הציבור 
הקדוש אלפי אנשי שלומנו המשתוקקים לטעום הקדוש אלפי אנשי שלומנו המשתוקקים לטעום 
הקדוש  רבינו  עצות  של  ההונגרי'  מה'יין  הם,  הקדוש גם  רבינו  עצות  של  ההונגרי'  מה'יין  הם,  גם 

זיע"א. זיע"א. 

יהודים  חמישה  מצאתי  ארוך,  לא  חיפוש  יהודים לאחר  חמישה  מצאתי  ארוך,  לא  חיפוש  לאחר 
יקרים ומיוחדים, שזכו בימים אלו להיות ממסיימי יקרים ומיוחדים, שזכו בימים אלו להיות ממסיימי 
חלק ‘אבן העזר', שניאותו לחלוק איתנו את האושר חלק ‘אבן העזר', שניאותו לחלוק איתנו את האושר 
המשותף, את המתיקות, את הקושי... את הרצון המשותף, את המתיקות, את הקושי... את הרצון 
בשיחה  הזה.  בפרוייקט  להתחיל  אותם  בשיחה שהביא  הזה.  בפרוייקט  להתחיל  אותם  שהביא 
שלהם  בדרך  אותנו  משתפים  הם  עימנו,  שלהם מיוחדת  בדרך  אותנו  משתפים  הם  עימנו,  מיוחדת 
עד  יום'  בכל  פוסק  ‘לימוד  של  האוצר  את  עד למצוא  יום'  בכל  פוסק  ‘לימוד  של  האוצר  את  למצוא 

הזכות לסיים בימים אלו חלק ‘אבן העזר'. הזכות לסיים בימים אלו חלק ‘אבן העזר'. 

מהשיחה איתם אנו יוצאים עם תובנות מחכימות מהשיחה איתם אנו יוצאים עם תובנות מחכימות 
‘חושן  חלק  בלימוד  אחד  לכל  ויסייעו  ‘חושן שיאירו  חלק  בלימוד  אחד  לכל  ויסייעו  שיאירו 

משפט' המתחיל בימים אלו. משפט' המתחיל בימים אלו. 

על המשיבים נמנים: על המשיבים נמנים: הרה"ח ר' חיים יהושע ראטה הרה"ח ר' חיים יהושע ראטה 
עילית,  מודיעין  ברסלב  בישיבת  ר"מ  עילית,   מודיעין  ברסלב  בישיבת  ר"מ  שליט"אשליט"א 
אנ"ש  מחשובי  אנ"ש   מחשובי  שליט"א  פלדמן  אהוד  ר'  שליט"אהרה"ח  פלדמן  אהוד  ר'  הרה"ח 
מבית שמש, מבית שמש, הרה"ח ר' אברהם וויינברנד שליט"אהרה"ח ר' אברהם וויינברנד שליט"א  
מאברכי כולל ‘משפטי יעקב' בירושלים, מאברכי כולל ‘משפטי יעקב' בירושלים, והרה"ח ר' והרה"ח ר' 
מאיר מנדליאל שליט"אמאיר מנדליאל שליט"א מטובי האברכים בקהילת  מטובי האברכים בקהילת 
‘קרן אור' בירושלים. ‘קרן אור' בירושלים. הרה"ח ר' שלום מרדכי הופמן הרה"ח ר' שלום מרדכי הופמן 
הרעיון  על  ששמע  אהרן  תולדות  חסיד  הרעיון   על  ששמע  אהרן  תולדות  חסיד  שליט"אשליט"א 
זקני  לקריאת  והצטרף  המיוחדת  והיוזמה  זקני הנפלא  לקריאת  והצטרף  המיוחדת  והיוזמה  הנפלא 

אנ"ש והצטרף ללימוד היומי עם אנ"ש.אנ"ש והצטרף ללימוד היומי עם אנ"ש.

 < מה הביא אתכם להתחיל ללמוד שני 
הלכות ליום בסדר הנפלא הזה?

ר' חיים יהושע ראטה מפרט:ר' חיים יהושע ראטה מפרט: אין כאן כלל שאלה,  אין כאן כלל שאלה, 
כך  כל  הייתה  כשהתחילו  ההזדמנות  כך ראשית,  כל  הייתה  כשהתחילו  ההזדמנות  ראשית, 
שאנו  התורה  מחלקי  אחד  את  לקחת  שאנו גדולה,  התורה  מחלקי  אחד  את  לקחת  גדולה, 
כמו  וברורה,  נגישה  כך  כל  בצורה  ללמוד,  כמו חייבים  וברורה,  נגישה  כך  כל  בצורה  ללמוד,  חייבים 
וגם  גם ברור,  וגם שהגאון רבי בצלאל שליט"א מגיש,  גם ברור,  שהגאון רבי בצלאל שליט"א מגיש, 
)שנכנס  וקל  נוח  ובפורמט  קשה,  אריכות  )שנכנס ללא  וקל  נוח  ובפורמט  קשה,  אריכות  ללא 
בתוך תיק הטלית ותפילין, ואפשר מיד לקיים זאת בתוך תיק הטלית ותפילין, ואפשר מיד לקיים זאת 
קנאת  גם  היה  בנוסף  כאשר  יום(.  של  קנאת בתחילתו  גם  היה  בנוסף  כאשר  יום(.  של  בתחילתו 
של  המשך  הוא  זה  שפרויקט  כששמעתי  של סופרים  המשך  הוא  זה  שפרויקט  כששמעתי  סופרים 
הצלחה בסיום כל חלק יורה דעה אצל אחרים. ולכן הצלחה בסיום כל חלק יורה דעה אצל אחרים. ולכן 

נמשכתי מאד ללימוד זה.נמשכתי מאד ללימוד זה.

א. הרב מנדליאל מביא את לשונו של הגאון רבי יעקב מאיר לחשיבות הדברים נביאם כלשונם: “הכלל היוצא מדבריהם ז״ל, שהעיקר במצות לימוד התורה הוא שיחדיר 
למוחו הרבה מחכמת וידיעת התורה. וזה נעשה בשני אופנים - על ידי הלימוד העיוני, שעוסק בו בחלק מהיום, ועל ידי לימוד הבקיאות. ועל ידי שניהם מעשיר את שבלו 

בחכמת התורה".
ולאחר מכן כותב: “עכ״פ כדאי לכל מי שאינו בטוח שיוכל לגמור את כל התורה במשך ימי חייו, ומי יוכל להבטיח זאת, לקבוע זמן לכל הפחות חצי שעה בכל יום, מלבד 

כל לימודיו, לעבור באמירה את הש״ס בבלי, ירושלמי, ספרא ספרי, תוספתא, מכילתא, זהר, תיקונים מדרשים. ומאן דאחיד באורייתא אחיד בקודשא בריך הוא )ועיין 
בשו״ע הרב הל׳ תלמוד תורה פרק ב׳ בסעיפים י׳ י״ב וי״ג שם מתבאר ענין זה היטב להלכה ולמעשה(" ובהמשך מפרט כיצד לבצע זאת למעשה: ובכן, כל אחד צריך 

לארגן לעצמו - מלבד כל לימודיו - שיעורים קצרים קבועים, חק ולא יעבור. את השיעורים הללו כדאי להסמיך ולהצמיד לענינים מעשיים הקבועים אצל האדם מדי 
יום ביומו, כגון בסמיכות לכל תפילה או קרוב לאחת מסעודותיו היומיות או באמצען, כי זו היא סגולה בדוקה ומנוסה למען קיום הדבר, כי אז אפי׳ אם קורה ומתבטלת 

הסעודה - חוזרת היא למחר...
והרי לנו דוגמא של סדרי שיעורים שהן מעט הכמות אולם ברבות הימים יווכח שצבר הרבה מאד מאד: סעודת. א׳ שחרית קאפיטל אחד של תנ״ך, עד כמה שידו מגעת, 

אפילו רק פירוש המילים. כעבור תקופה יעבור את כל התנ״ך - ללא טירחה מיוחדת, ובחלקו גם יבין את הכתוב. סעודה ב׳ שלשה פסוקים חומש עם רש״י )לפי סדר 
התורה ולא לפי פרשת השבוע( - בסוף החודש יגיע לתשעים פסוקים. סעודה ג׳ סעיף אחד של שולחן ערוך - במשך חודש אחד הוא ירכוש שלשים סעיפים שולחן 

ערוך. לפני השינה משנה אחת. ונמצא מרויח שלשים משניות לחודש.
ואין כל זה אלא לדוגמא בעלמא. וראוי לכל אחד שיקבע לעצמו איזה סדר מפורט בסמיכות לעניניו הקבועים, ובמהרה יראה את העושר הגדול שצבר לעצמו. ויש 

לפעמים שח״ו הבעל דבר חטף לו את היום ובטלו משיעוריו הגדולים - הרי וכה עכ״פ בשיעורים הקטנים, וצריכים לשמוח בזה. ועל זה אמר רבינו “אביסל איז אויך גוט" 
)“כוכבי אור" אבניה ברזל שיחות וסיפורים ממוהרנ״ת אות ס״ה(. ויש לרמוז כמקור לזה בפסוק מהחכם מכל אדם )משלי י״ג( “הון מהבל ימעט" אבל לכל הפחות באם 

זכית “וקובץ על יד ירבה"... עד כאן לשונו

מה  הוא  לכך  הרבה  הועיל  שלדעתי  דבר  מה עוד  הוא  לכך  הרבה  הועיל  שלדעתי  דבר  עוד 
ובפרט  זה  לכבוד  מיוחד  מעמד  ובפרט שהתקיים  זה  לכבוד  מיוחד  מעמד  שהתקיים 
הגר"ב  של  הנלהבים  דבריו  בעקבות  הגר"ב התעוררתי  של  הנלהבים  דבריו  בעקבות  התעוררתי 
גלינסקי שליט"א באותו מעמד, שפתח את הדלת גלינסקי שליט"א באותו מעמד, שפתח את הדלת 
ונעימים  טובים  חיים  ולחיות  לבוא  רב  בי  בר  ונעימים לכל  טובים  חיים  ולחיות  לבוא  רב  בי  בר  לכל 

בלימוד וזכירת ההלכות. בלימוד וזכירת ההלכות. 

עוד מוסיף רבי חיים יהושע ראטה: “גם התעוררתי עוד מוסיף רבי חיים יהושע ראטה: “גם התעוררתי 
בעקבות מה שראיתי פעם בכתבי הגאון רבי יעקב בעקבות מה שראיתי פעם בכתבי הגאון רבי יעקב 
חסיד  לכל  שיהיו  שראוי  שליט"א  שכטר  חסיד מאיר  לכל  שיהיו  שראוי  שליט"א  שכטר  מאיר 
סדר  ביום,  סדרים  שני  בכלל,  יהודי  ולכל  סדר ברסלב,  ביום,  סדרים  שני  בכלל,  יהודי  ולכל  ברסלב, 
אחד פשוט של “שני סעיפים ליום" חק ולא יעבור, אחד פשוט של “שני סעיפים ליום" חק ולא יעבור, 
ובנוסף סדר יותר רחב ואיטי ובעיון, את החלק של ובנוסף סדר יותר רחב ואיטי ובעיון, את החלק של 
גם  לקיים  רציתי  אבל  זוכה,  אני  השם  ברוך  גם העיון  לקיים  רציתי  אבל  זוכה,  אני  השם  ברוך  העיון 
את החלק של ה'שני סעיפים ליום', בעבר ניסיתי את החלק של ה'שני סעיפים ליום', בעבר ניסיתי 
קטנים  בסעיפים  ליום'  סעיפים  ‘שני  את  קטנים לקיים  בסעיפים  ליום'  סעיפים  ‘שני  את  לקיים 
של  ההזדמנות  כשהגיע  אך  ברורה,  של שבמשנה  ההזדמנות  כשהגיע  אך  ברורה,  שבמשנה 
תחילת שולחן ערוך אבן העזר,  מצאתי הזדמנות תחילת שולחן ערוך אבן העזר,  מצאתי הזדמנות 
עם  ערוך,  בשולחן  שלמים  סעיפים  לשני  עם נפלאה  ערוך,  בשולחן  שלמים  סעיפים  לשני  נפלאה 

ידיעות שלא ידעתי כלל מתי אגיע אליהם.ידיעות שלא ידעתי כלל מתי אגיע אליהם.

ראיתי  ישיבה,  בחור  בהיותי  ראיתי   ישיבה,  בחור  בהיותי  מנדליאל:  מאיר  מנדליאל:ר'  מאיר  ר' 
בספרו של הגאון החסיד רבי יעקב מאיר שליט"א בספרו של הגאון החסיד רבי יעקב מאיר שליט"א 
‘לקט אמרים', שהאריך ופירט את חשיבות ההנהגה ‘לקט אמרים', שהאריך ופירט את חשיבות ההנהגה 
המעשית של קביעות יום יומית בשיעורים קטנים המעשית של קביעות יום יומית בשיעורים קטנים 
עוררו  האלו  והדברים  כולה.  התורה  בכל  עוררו וקבועים  האלו  והדברים  כולה.  התורה  בכל  וקבועים 
אותי ברחמי השם יתברך, לקבוע לעצמי ‘שיעורים אותי ברחמי השם יתברך, לקבוע לעצמי ‘שיעורים 
קטנים', בנוסף לשיעורי העיון, ובחסד השם יתברך קטנים', בנוסף לשיעורי העיון, ובחסד השם יתברך 
ספרים.  וכמה  כמה  ולסיים  ללמוד  היום  עד  ספרים. זכיתי  וכמה  כמה  ולסיים  ללמוד  היום  עד  זכיתי 
כאשר יזמו את רעיון לימוד שולחן ערוך אבן העזר כאשר יזמו את רעיון לימוד שולחן ערוך אבן העזר 
החלטתי להצטרף אל הרבים, אפילו שיש לי סדר החלטתי להצטרף אל הרבים, אפילו שיש לי סדר 
נוסף בשולחן ערוך של שני סעיפים ליום, ואמרתי נוסף בשולחן ערוך של שני סעיפים ליום, ואמרתי 
לעצמי ‘מזה ומזה אל תנח ידך', וב"ה עד היום אני לעצמי ‘מזה ומזה אל תנח ידך', וב"ה עד היום אני 
יום,  מדי  הסעיפים  ארבעת  את  ללמוד  יום, משתדל  מדי  הסעיפים  ארבעת  את  ללמוד  משתדל 
עוד  להוסיף  יזכני  השי"ת  הלימודים.  שאר  עוד מלבד  להוסיף  יזכני  השי"ת  הלימודים.  שאר  מלבד 

ועוד נדבכים בתורה, לשננה ולזוכרה ולקיימה ועוד נדבכים בתורה, לשננה ולזוכרה ולקיימה אא..

יודע  לרבנו  שמקורב  מי  כל  יודע   לרבנו  שמקורב  מי  כל  וויינברנד:  אברהם  וויינברנד:ר'  אברהם  ר' 
התורה  כל  על  שנעבור  היה  הרב'ה  של  התורה שהרצון  כל  על  שנעבור  היה  הרב'ה  של  שהרצון 
הבעיה  ערוך.  שולחן  ללמוד  רציתי  לכן  הבעיה כולה,  ערוך.  שולחן  ללמוד  רציתי  לכן  כולה, 
שעמדה בפני היתה שלפני שנכנסים בכלל ללימוד שעמדה בפני היתה שלפני שנכנסים בכלל ללימוד 
שולחן ערוך, צריך להכיר את המושגים, ששורשם שולחן ערוך, צריך להכיר את המושגים, ששורשם 
לוקח  כזה  דבר  ורק  ובראשונים,  בגמרא  לוקח נמצאים  כזה  דבר  ורק  ובראשונים,  בגמרא  נמצאים 
חיים  באורח  אמנם  דעה,  ביורה  בפרט  זמן  חיים המון  באורח  אמנם  דעה,  ביורה  בפרט  זמן  המון 
המושגים כבר מוכרים ואפשר ללמוד את המשנה המושגים כבר מוכרים ואפשר ללמוד את המשנה 
ברורה, אבל בבואי ללמוד אבן העזר וחושן משפט ברורה, אבל בבואי ללמוד אבן העזר וחושן משפט 

נתקלתי בבעיה הזאת.נתקלתי בבעיה הזאת.

בתחילה קבעתי לעצמי סדר בערוך השולחן, היות בתחילה קבעתי לעצמי סדר בערוך השולחן, היות 
מכן  לאחר  להבין  קל  ויותר  יותר  מבאר  הוא  מכן ושם  לאחר  להבין  קל  ויותר  יותר  מבאר  הוא  ושם 
דברי השולחן ערוך עם הבנה בסיסית, אבל הלימוד דברי השולחן ערוך עם הבנה בסיסית, אבל הלימוד 

בנוסף היה 
גם קנאת 
סופרים 

כששמעתי 
שפרויקט זה 
הוא המשך 
של הצלחה 
בסיום כל 
חלק יורה 
דעה אצל 

אחרים. ולכן 
נמשכתי 

מאד 
ללימוד זה

55 פסח תשפ"ב



על  שמעתי  ואז  זמן.  הרבה  לי  לוקח  היה  על הזה  שמעתי  ואז  זמן.  הרבה  לי  לוקח  היה  הזה 
הפוסקים  בלימוד  שלומנו  אנשי  אצל  הפוסקים ההתחזקות  בלימוד  שלומנו  אנשי  אצל  ההתחזקות 
כי  גדולה,   שמחה  והתמלאתי  העזר,  באבן  כי היומי  גדולה,   שמחה  והתמלאתי  העזר,  באבן  היומי 
ראיתי שאני יכול בלימוד שלוקח ממש כמה דקות, ראיתי שאני יכול בלימוד שלוקח ממש כמה דקות, 
ולפעמים אולי ולפעמים אולי 1010 דקות או רבע שעה. ממש בכמה  דקות או רבע שעה. ממש בכמה 
]כמובן שלא פוסקים ע"פ  ]כמובן שלא פוסקים ע"פ דקות ללמוד עם הבנה  דקות ללמוד עם הבנה 

זה הלכה למעשה[. זה הלכה למעשה[. 

חלק  סיימנו  והנה  שנים  שלוש  כמעט  מאז  חלק עברו  סיימנו  והנה  שנים  שלוש  כמעט  מאז  עברו 
בסדר  ברורה  משנה  של  מהסיום  חוץ  העזר,  בסדר אבן  ברורה  משנה  של  מהסיום  חוץ  העזר,  אבן 
אורח חיים שסיימנו השנה, באופן כזה אפשר בקל אורח חיים שסיימנו השנה, באופן כזה אפשר בקל 
לעבור ולסיים כל השולחן ערוך כפי שציווה עלינו לעבור ולסיים כל השולחן ערוך כפי שציווה עלינו 

רבינו בלימוד של כמה דקות ביום.רבינו בלימוד של כמה דקות ביום.

ר' אהוד פלדמן במתק שפתיו מקצר בבחינת ‘קורץ ר' אהוד פלדמן במתק שפתיו מקצר בבחינת ‘קורץ 
שאנ"ש  בעת  שהיתה  ההתעוררות  שאנ"ש   בעת  שהיתה  ההתעוררות  שארף':  שארף':און  און 
התחילו אבן העזר סחפה גם אותי הרגשתי דחיפה התחילו אבן העזר סחפה גם אותי הרגשתי דחיפה 

גם אני להצטרף ובאמת שלא התחרטתי על כך. גם אני להצטרף ובאמת שלא התחרטתי על כך. 

אין יום בלי 'הלכה'!
מרדכי  שלום  מרדכי ר'  שלום  לר'  השאלה  את  הפנינו  מכן  ללאחר  השאלה  את  הפנינו  מכן  לאחר 
לחסיד  לו  גרם  מה  להבין  מנסים  לחסיד *כשאנו  לו  גרם  מה  להבין  מנסים  *כשאנו  הופמןהופמן  
תולדות אהרן להצטרף לקהל אנשי שלומנו בלימוד תולדות אהרן להצטרף לקהל אנשי שלומנו בלימוד 

שני ההלכות*שני ההלכות*..

ידעתי  אותנו:  משתף  מצידו  מרדכי  שלום  ידעתי רבי  אותנו:  משתף  מצידו  מרדכי  שלום  רבי 
של  אלו  הלכות  ללמוד  אוכל  בו  אחר  זמן  לי  של שאין  אלו  הלכות  ללמוד  אוכל  בו  אחר  זמן  לי  שאין 
הלכות  השונה  כל  חז"ל  מאמר  וידעתי  העזר,  הלכות אבן  השונה  כל  חז"ל  מאמר  וידעתי  העזר,  אבן 
הרבה  הבא,  עולם  בן  שהוא  לו  מובטח  יום  הרבה בכל  הבא,  עולם  בן  שהוא  לו  מובטח  יום  בכל 
ולומדים  היום  כל  שיושבים  אלה  בין  גם  ולומדים פעמים  היום  כל  שיושבים  אלה  בין  גם  פעמים 

ב. וז"ל שם: “בדרך קביעות הסדרים נתקלים במכשולים שונים, כגון כשמתחילים ללמוד משניות בסדר קבוע מגיעים במהרה למשניות כלאים )ומכ״ש במשנת הערוגה( 
וכיוצא באלה, שמפאת היותם הלכות ועניינים מסובכים, או שאין רגילים בהם - קשה להבינם. וכמו כן בסדר השולחן ערוך מצליחים להגיע בתקופה לא ארוכה לסימן 

ל״ב - הענינים הקשים שבהלכות תפילין, וגם שם עלולים להיעצר. העצה היעוצה היא איפוא, לעבור עד כמה שידו מגעת על כל העניינים הקשים גם אם אין מבינים כל 
הצורך או אפילו אם אין מבין רק את הנושא המדובר ]ואגב, נחשב צער זה לאשרי מי ש״עמלו" בתורה[, וכעבור זמן מה הרי נכנס שוב להלכות המובנות והצריכים לו, 

וברבות הזמן כשגומרים את כל הסדר מתחילים שוב מהתחלה, משתדלים להבין יותר, וכן הלאה... אבל חלילה וחלילה לא להתעכב בגלל הענינים הקשים המתלווים 
בדרך, כמובא בשיחות הר״ן )אות ע״ו(."

זוכים  שלא  קורה  השם,  ברוך  זוכה  שאני  זוכים כפי  שלא  קורה  השם,  ברוך  זוכה  שאני  כפי 
ימים  לעבור  כשיכולים  הלכות'  השונה  ‘כל  ימים לקיים  לעבור  כשיכולים  הלכות'  השונה  ‘כל  לקיים 
שלימים בלימוד גמרא בעיון, אבל שולחן ערוך לא שלימים בלימוד גמרא בעיון, אבל שולחן ערוך לא 
למדנו. ולכן רציתי לקבוע סדר לימוד בהלכה יומי. למדנו. ולכן רציתי לקבוע סדר לימוד בהלכה יומי. 
אמנם יש היום עשרות ספרי קיצורים של פסקים אמנם יש היום עשרות ספרי קיצורים של פסקים 
המחבר  עם  ללמוד  צריך  ראשית  אבל  המחבר והלכות,  עם  ללמוד  צריך  ראשית  אבל  והלכות, 
והרמ"א, לכן כאשר חסידי ברסלב התחילו ללמוד והרמ"א, לכן כאשר חסידי ברסלב התחילו ללמוד 
של  ביאורו  עם  הקונטרס  את  והוציאו  העזר,  של אבן  ביאורו  עם  הקונטרס  את  והוציאו  העזר,  אבן 
הגאון רבי בצלאל גלינסקי שליט"א, הרגשתי שזהו הגאון רבי בצלאל גלינסקי שליט"א, הרגשתי שזהו 
הזמן, כאשר הביאור הזה מכניס את השולחן ערוך הזמן, כאשר הביאור הזה מכניס את השולחן ערוך 
לפה. כך הרווחתי את המחבר והרמ"א עצמם, יחד לפה. כך הרווחתי את המחבר והרמ"א עצמם, יחד 

עם ביאור מתוק ונפלא. עם ביאור מתוק ונפלא. 

 < מה עושים כשיש לפעמים חלישות 
הדעת ומניעות?

ר' מאיר מנדליאל:ר' מאיר מנדליאל: באופן כללי, יותר קל להבין את  באופן כללי, יותר קל להבין את 
אנחנו  כעת  ארוכים.  לימודים  על  שיש  אנחנו המניעות  כעת  ארוכים.  לימודים  על  שיש  המניעות 
אמנם,  ליום.  סעיפים  שני  על  הכל  בסך  אמנם, מדברים  ליום.  סעיפים  שני  על  הכל  בסך  מדברים 
רבים.  אצל  קיימת  שמסתמא  רצינית,  מניעה  רבים. יש  אצל  קיימת  שמסתמא  רצינית,  מניעה  יש 
קשות  בסוגיות  העוסקים  לסעיפים  קשות כשהגעתי  בסוגיות  העוסקים  לסעיפים  כשהגעתי 
ומורכבות שלא למדתי מימי, והיה קשה לי להבין ומורכבות שלא למדתי מימי, והיה קשה לי להבין 
אותם, מה שחיזק אותי ואולי יוכל לחזק גם אחרים אותם, מה שחיזק אותי ואולי יוכל לחזק גם אחרים 
הוא עצה נפלאה שקראתי מדברי הגאון רבי יעקב הוא עצה נפלאה שקראתי מדברי הגאון רבי יעקב 
מאיר שליט"א, שיעץ לעבור עד כמה שידי מגעת מאיר שליט"א, שיעץ לעבור עד כמה שידי מגעת 
על העניינים הקשים גם אם לא הבנתי כל הצורך, על העניינים הקשים גם אם לא הבנתי כל הצורך, 
לא,  ותו  המדובר  הנושא  רק  הבנתי  אם  אפילו  לא, או  ותו  המדובר  הנושא  רק  הבנתי  אם  אפילו  או 
מתחילים  הסדר  כל  את  כשגומרים  הזמן  מתחילים וברבות  הסדר  כל  את  כשגומרים  הזמן  וברבות 
שוב מהתחלה ומשתדלים להבין יותר. עצה נפלאה שוב מהתחלה ומשתדלים להבין יותר. עצה נפלאה 
לי לעיניים מתחילת הדרך עד כה. על פי  לי לעיניים מתחילת הדרך עד כה. על פי זו היתה  זו היתה 

שיחות הר"ן אות עושיחות הר"ן אות עובב. . 

זה  קשים  בזמנים  זה להיפך,  קשים  בזמנים  להיפך,  הופמן:  מרדכי  שלום  הופמן: ר'  מרדכי  שלום  ר' 
רק  שזה  יודע  אני  כאשר  ללמוד,  אז  שמועיל  רק מה  שזה  יודע  אני  כאשר  ללמוד,  אז  שמועיל  מה 
יותר.  לוקח  לא  זה  כלל  בדרך  בלבד.  דקות  יותר. חמש  לוקח  לא  זה  כלל  בדרך  בלבד.  דקות  חמש 
בפרט  הלכה.  ללימוד  זוכים  שבכך  יודע  בפרט כשאדם  הלכה.  ללימוד  זוכים  שבכך  יודע  כשאדם 
אתם חסידי ברסלב שיש לכם את העניין של רבינו אתם חסידי ברסלב שיש לכם את העניין של רבינו 
ואפילו  ערוך.  שולחן  לימוד  בלי  יום  לעבור  ואפילו שלא  ערוך.  שולחן  לימוד  בלי  יום  לעבור  שלא 
אברך שכבר למד כל היום שולחן ערוך בכולל בעיון, אברך שכבר למד כל היום שולחן ערוך בכולל בעיון, 
הסיום  כמו  הסדר,  על  דקות  חמש  שלומד  הסיום יודע  כמו  הסדר,  על  דקות  חמש  שלומד  יודע 
בחמש  שנלמד  ש"ס  על  בענגיס  הרב  של  בחמש הידוע  שנלמד  ש"ס  על  בענגיס  הרב  של  הידוע 
ללמוד מסכת  ללמוד מסכת דקות. אציין רק שזה עתה סיימתי  דקות. אציין רק שזה עתה סיימתי 
זה  ערוך  שהשולחן  ראיתי  בבלי  בתלמוד  זה יבמות  ערוך  שהשולחן  ראיתי  בבלי  בתלמוד  יבמות 

פשוט חזרה על הנלמד. פשוט חזרה על הנלמד. 

גם בלי להבין, גם בלי חשק, 
בלי לב – אבל קוראים

אמיתיים  בדברים  אותנו  משתף  פלדמן  אהוד  אמיתיים רבי  בדברים  אותנו  משתף  פלדמן  אהוד  רבי 
בלי  להבין,  בלי  גם  לפעמים  קוראים  בלי   להבין,  בלי  גם  לפעמים  קוראים  ומחזקים:ומחזקים: 
חשק, בלי לב, אבל קוראים, כי כל מילה של תורה חשק, בלי לב, אבל קוראים, כי כל מילה של תורה 
עולה לפני הקב''ה, ומשמחת אותו מאוד, וכל מילה עולה לפני הקב''ה, ומשמחת אותו מאוד, וכל מילה 
בין  ומצלא,  מגנא  תורה  כי  עלי,  מגינה  תורה  בין של  ומצלא,  מגנא  תורה  כי  עלי,  מגינה  תורה  של 
בה,  עסיק  דלא  בעידנא  ובין  בה  דעסיק  בה, בעידנא  עסיק  דלא  בעידנא  ובין  בה  דעסיק  בעידנא 
תורה,  מכבה  עבירה  ואין  מצווה  מכבה  תורה, ועבירה  מכבה  עבירה  ואין  מצווה  מכבה  ועבירה 
לפעמים צריך להיות כסוס ופרד אין הבין ואף על לפעמים צריך להיות כסוס ופרד אין הבין ואף על 

בעבר ניסיתי 
לקיים 

את 'שני 
סעיפים ליום' 

בסעיפים 
קטנים 

שבמשנה 
ברורה, אך 
כשהגיע 

ההזדמנות 
של תחילת 
שולחן ערוך 
אבן העזר,  

מצאתי 
הזדמנות 

נפלאה לשני 
סעיפים 
שלמים 
בשולחן 
ערוך, עם 

ידיעות שלא 
ידעתי כלל 
מתי אגיע 

אליהם

המלצת הרה”ח ר’ נתן ליברמנש שליט”א
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פי כן לקרוא, ובפרט כשהלימוד מלווה בביאור כזה קל ותמציתי פי כן לקרוא, ובפרט כשהלימוד מלווה בביאור כזה קל ותמציתי 
המוכנס בין המילים.המוכנס בין המילים.

משהו  כאן  אין  בעצם  ברסלב  כחסיד  משהו   כאן  אין  בעצם  ברסלב  כחסיד  ראטה:  יהושע  חיים  ר'  ראטה:  יהושע  חיים  ר'   
הוא  רבינו  שנותן  ההתחזקות  וכל  ה'  עבודת  ענייני  מכל  הוא שונה  רבינו  שנותן  ההתחזקות  וכל  ה'  עבודת  ענייני  מכל  שונה 
גם על זה, אבל מה שמחזק אותי באופן מיוחד, הוא דברי רבינו גם על זה, אבל מה שמחזק אותי באופן מיוחד, הוא דברי רבינו 
הקדוש שהזכיר הגאון רבי בצלאל, במעמד שהיה לכבוד הלימוד הקדוש שהזכיר הגאון רבי בצלאל, במעמד שהיה לכבוד הלימוד 

היומי של שני הלכות, וזה עבורי חיזוק מיוחד ועצום. היומי של שני הלכות, וזה עבורי חיזוק מיוחד ועצום. 

 וזה לשון קדשו של רבינו ז"ל )ליקוטי מוהר"ן - תורה סב אות  וזה לשון קדשו של רבינו ז"ל )ליקוטי מוהר"ן - תורה סב אות 
ב'(: ב'(: 

לֹא ָכל  מְּ ֵלם, ‘שֶׁ ֵלב שָׁ לֹא ָכל “ּוֶבֱאֶמת ִאם ָהָיה יוֵֹדַע ָהָאָדם ְיִדיָעה בְּ מְּ ֵלם, ‘שֶׁ ֵלב שָׁ “ּוֶבֱאֶמת ִאם ָהָיה יוֵֹדַע ָהָאָדם ְיִדיָעה בְּ
ַעת  שְׁ רּוְך הּוא עוֵֹמד בִּ דוֹׁש בָּ ְעָיה ו(, ְוַהקָּ בוֹדוֹ' )ְישַׁ ַעת ָהָאֶרץ כְּ שְׁ רּוְך הּוא עוֵֹמד בִּ דוֹׁש בָּ ְעָיה ו(, ְוַהקָּ בוֹדוֹ' )ְישַׁ ָהָאֶרץ כְּ

ִהְתַלֲהבּות  ל בְּ לֵּ אי ָהָיה ִמְתפַּ ה. ַודַּ ִפלָּ ה, ְוׁשוֵֹמַע ַהתְּ ִפלָּ ִהְתַלֲהבּות ַהתְּ ל בְּ לֵּ אי ָהָיה ִמְתפַּ ה. ַודַּ ִפלָּ ה, ְוׁשוֵֹמַע ַהתְּ ִפלָּ ַהתְּ
ָהָאָדם  ִביל שֶׁ ָבָריו. ּוִבשְׁ ק ְמאֹד ְלַכוֵּן ֶאת דְּ דוֹל, ְוָהָיה ְמַדְקדֵּ ָהָאָדם גָּ ִביל שֶׁ ָבָריו. ּוִבשְׁ ק ְמאֹד ְלַכוֵּן ֶאת דְּ דוֹל, ְוָהָיה ְמַדְקדֵּ גָּ

ִביל ֶזה ֵאינוֹ ִמְתַלֵהב  שְׁ ֵלם, בִּ ֵלב שָׁ ִביל ֶזה ֵאינוֹ ִמְתַלֵהב ֵאינוֹ יוֵֹדַע זֹאת ְיִדיָעה בְּ שְׁ ֵלם, בִּ ֵלב שָׁ ֵאינוֹ יוֵֹדַע זֹאת ְיִדיָעה בְּ
ְך. ְוָכל ֶאָחד ְלִפי ִמעּוט ִשְֹכלוֹ  ל כָּ ק כָּ ְך, ְוֵאינוֹ ְמַדְקדֵּ ל כָּ ְך. ְוָכל ֶאָחד ְלִפי ִמעּוט ִשְֹכלוֹ כָּ ל כָּ ק כָּ ְך, ְוֵאינוֹ ְמַדְקדֵּ ל כָּ כָּ
ן ִהְתַלֲהבּותוֹ ְוִדְקּדּוקוֹ. ְוַהְיִדיָעה ִהיא ֵמַהיֵֶּצר  ן ִהְתַלֲהבּותוֹ ְוִדְקּדּוקוֹ. ְוַהְיִדיָעה ִהיא ֵמַהיֵֶּצר ִויִדיָעתוֹ, כֵּ ִויִדיָעתוֹ, כֵּ

ב.  לֵּ בַּ ַרת ַהְיִדיָעה ִהיא ֵמַהיֵֶּצר ָהָרע שֶׁ ב, ְוַהְסתָּ לֵּ בַּ ב. ַהּטוֹב שֶׁ לֵּ בַּ ַרת ַהְיִדיָעה ִהיא ֵמַהיֵֶּצר ָהָרע שֶׁ ב, ְוַהְסתָּ לֵּ בַּ ַהּטוֹב שֶׁ
ַהיֵֶּצר ָהָרע  יוֹת, שֶׁ יקוְֹרסּות ְוֻקשְׁ ַרת ַהְיִדיָעה, ֵהן ֵהן ֶאפִּ ַהיֵֶּצר ָהָרע ְוַהְסתָּ יוֹת, שֶׁ יקוְֹרסּות ְוֻקשְׁ ַרת ַהְיִדיָעה, ֵהן ֵהן ֶאפִּ ְוַהְסתָּ

ֵלי כ"ח(:  ָרָעה )ִמשְׁ ה ֶאת ִלּבוֹ ִלּפֹל בְּ ֵלי כ"ח(: ַמְקשֶׁ ָרָעה )ִמשְׁ ה ֶאת ִלּבוֹ ִלּפֹל בְּ ַמְקשֶׁ

ְרׁשוֹ. ַהְינּו  שָׁ ן אוֹתוֹ בְּ ב, ְלַתקֵּ לֵּ בַּ ֲחלֶֹקת שֶׁ ּקּון ְלֶזה ַהמַּ ְרׁשוֹ. ַהְינּו ְוַהתִּ שָׁ ן אוֹתוֹ בְּ ב, ְלַתקֵּ לֵּ בַּ ֲחלֶֹקת שֶׁ ּקּון ְלֶזה ַהמַּ ְוַהתִּ
ֲחלֶֹקת  ְרׁשוֹ ִמן ַהמַּ ר ִהְתַהּוּות ַמֲחלֶֹקת ַהיֵֶּצר ָהָרע, שָׁ י ִעקַּ ֲחלֶֹקת כִּ ְרׁשוֹ ִמן ַהמַּ ר ִהְתַהּוּות ַמֲחלֶֹקת ַהיֵֶּצר ָהָרע, שָׁ י ִעקַּ כִּ

ל  ְלשֵׁ תַּ שְׁ נִּ ְרגָּא ְלַדְרגָּא, ַעד שֶׁ ָלה ִמן דַּ ְלשְׁ תַּ ִהשְׁ שֶׁ ה. כְּ ְקֻדשָּׁ בִּ ל שֶׁ ְלשֵׁ תַּ שְׁ נִּ ְרגָּא ְלַדְרגָּא, ַעד שֶׁ ָלה ִמן דַּ ְלשְׁ תַּ ִהשְׁ שֶׁ ה. כְּ ְקֻדשָּׁ בִּ שֶׁ
ְבִחיַנת “ָחַלק  ּנּו ַמֲחלוֶֹקת ַהיֵֶּצר ָהָרע, בִּ ה, ִנְתַהוֶּה ִממֶּ ְבִחיַנת “ָחַלק ְלַמטָּ ּנּו ַמֲחלוֶֹקת ַהיֵֶּצר ָהָרע, בִּ ה, ִנְתַהוֶּה ִממֶּ ְלַמטָּ

ִביֵלי  ּנּו שְׁ יר ִממֶּ יקוְֹרסּות, ּוַמְסתִּ יל ּבוֹ ֶאפִּ ם". ּוַמטִּ ִביֵלי ִלבָּ ּנּו שְׁ יר ִממֶּ יקוְֹרסּות, ּוַמְסתִּ יל ּבוֹ ֶאפִּ ם". ּוַמטִּ ִלבָּ
ה, הּוא  ְקֻדשָּׁ בִּ יב. ּוַמֲחלֶֹקת שֶׁ ר ֵאינוֹ יוֵֹדַע ְלָהשִׁ ֶֹכל ֲאשֶׁ ה, הּוא ַהשֵּ ְקֻדשָּׁ בִּ יב. ּוַמֲחלֶֹקת שֶׁ ר ֵאינוֹ יוֵֹדַע ְלָהשִׁ ֶֹכל ֲאשֶׁ ַהשֵּ

יר.  זֶּה אוֵֹסר ְוֶזה ַמתִּ ָמָרא, שֶׁ גְּ בַּ ִאים ַוֲאמוָֹרִאים שֶׁ נָּ יר. ַמֲחלֶֹקת תַּ זֶּה אוֵֹסר ְוֶזה ַמתִּ ָמָרא, שֶׁ גְּ בַּ ִאים ַוֲאמוָֹרִאים שֶׁ נָּ ַמֲחלֶֹקת תַּ
נּו ַמֲחלֶֹקת ַהיֵֶּצר  ה, ִנְתַהוֶּה ִממֶּ לּוָתם ְלַמטָּ ְלשְׁ תַּ נּו ַמֲחלֶֹקת ַהיֵֶּצר ּוֵמִהשְׁ ה, ִנְתַהוֶּה ִממֶּ לּוָתם ְלַמטָּ ְלשְׁ תַּ ּוֵמִהשְׁ

ל  טֵּ יָלא ִנְתבַּ ה, ֲאַזי ִממֵּ ְקֻדשָּׁ בִּ ֲחלֶֹקת שֶׁ ן ַהמַּ ַתקֵּ מְּ ל ָהָרע. ּוְכשֶׁ טֵּ יָלא ִנְתבַּ ה, ֲאַזי ִממֵּ ְקֻדשָּׁ בִּ ֲחלֶֹקת שֶׁ ן ַהמַּ ַתקֵּ מְּ ָהָרע. ּוְכשֶׁ
ם,  א ִמשָּׁ י ֵאין ֲאִחיָזתוֹ ֶאלָּ ם, ַמֲחלֶֹקת ַהיֵֶּצר ָהָרע, כִּ א ִמשָּׁ י ֵאין ֲאִחיָזתוֹ ֶאלָּ ַמֲחלֶֹקת ַהיֵֶּצר ָהָרע, כִּ

וכי מי היום לא סובל מהאפיקורסות ומחלוקת היצר הרע הזאת, וכי מי היום לא סובל מהאפיקורסות ומחלוקת היצר הרע הזאת, 
וכאן בא רבינו ז"ל ומייעץ לנו: וכאן בא רבינו ז"ל ומייעץ לנו: 

ַסק  י פְּ סּוקוֹת. כִּ ה, ֵהן ֲהָלכוֹת פְּ ְקֻדשָּׁ בִּ ֲחלֶֹקת שֶׁ ַסק "ִתּקּון ַהמַּ י פְּ סּוקוֹת. כִּ ה, ֵהן ֲהָלכוֹת פְּ ְקֻדשָּׁ בִּ ֲחלֶֹקת שֶׁ "ִתּקּון ַהמַּ
ִאים ְוָאמוָֹרִאים.  נָּ ל ַמֲחלוֶֹקת ַהתַּ לוֹם ְוַהְכָרָעה שֶׁ ִאים ְוָאמוָֹרִאים. ֲהָלָכה הּוא ַהשָּׁ נָּ ל ַמֲחלוֶֹקת ַהתַּ לוֹם ְוַהְכָרָעה שֶׁ ֲהָלָכה הּוא ַהשָּׁ

ה,  ְקֻדשָּׁ בִּ לוֹם שֶׁ ר ְלַהשָּׁ ה, ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּפוְֹסִקים, הּוא ִנְתַקשֵּׁ ְקֻדשָּׁ בִּ לוֹם שֶׁ ר ְלַהשָּׁ ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּפוְֹסִקים, הּוא ִנְתַקשֵּׁ
ֲחלֶֹקת ַהיֵֶּצר ָהָרע  ל ַהמַּ טֵּ ה. ְוָאז ִנְתבַּ ְקֻדשָּׁ בִּ ֲחלֶֹקת שֶׁ ן ַהמַּ ֲחלֶֹקת ַהיֵֶּצר ָהָרע ּוְמַתקֵּ ל ַהמַּ טֵּ ה. ְוָאז ִנְתבַּ ְקֻדשָּׁ בִּ ֲחלֶֹקת שֶׁ ן ַהמַּ ּוְמַתקֵּ

ֵני ְיָצִרים.  שְׁ ָכל ְלָבבוֹ, בִּ ם בְּ ִלּבוֹ. ְוָאז יּוַכל ַלֲעבֹד ֶאת ַהשֵּׁ בְּ ֵני ְיָצִרים. שֶׁ שְׁ ָכל ְלָבבוֹ, בִּ ם בְּ ִלּבוֹ. ְוָאז יּוַכל ַלֲעבֹד ֶאת ַהשֵּׁ בְּ שֶׁ
יקוֹרוֹס. ְוָכל ֶזה ְוָכל ֶזה  יב ְלֶאפִּ ּיוֵֹדַע ְלָהשִׁ ֶֹכל. שֶׁ ֲעֵרי ַהשֵּ חּו לוֹ שַׁ יקוֹרוֹס. ְוִנְפתְּ יב ְלֶאפִּ ּיוֵֹדַע ְלָהשִׁ ֶֹכל. שֶׁ ֲעֵרי ַהשֵּ חּו לוֹ שַׁ ְוִנְפתְּ
לוֹם,  "ל: ְוֶזה אוִֹתּיוֹת שָׁ לוֹם ַהנַּ לוֹם, ַנֲעֶשֹה ַעל ְיֵדי ַהַהְכָרָעה ְוַהשָּׁ "ל: ְוֶזה אוִֹתּיוֹת שָׁ לוֹם ַהנַּ ַנֲעֶשֹה ַעל ְיֵדי ַהַהְכָרָעה ְוַהשָּׁ
לוֹם,  י ַעל ְיֵדי ַהשָּׁ יקוֹרוֹס. כִּ יב ְלֶאפִּ שִׁ תָּ לוֹם, נוְֹטִריקוֹן ְוַדע ַמה שֶּׁ י ַעל ְיֵדי ַהשָּׁ יקוֹרוֹס. כִּ יב ְלֶאפִּ שִׁ תָּ נוְֹטִריקוֹן ְוַדע ַמה שֶּׁ

ִלּבוֹ", עכלה"ק.  בְּ יקוְֹרסּות שֶׁ יב ַעל ֶאפִּ ִלּבוֹ", עכלה"ק. יוֵֹדַע ְלָהשִׁ בְּ יקוְֹרסּות שֶׁ יב ַעל ֶאפִּ יוֵֹדַע ְלָהשִׁ

הקושי  שבקדושה  דבר  כל  כמו  ראשית  הקושי   שבקדושה  דבר  כל  כמו  ראשית  וויינברנד:   אברהם  וויינברנד: ר'  אברהם  ר' 
הוא רק בהתחלה, וברגע שנכנסים לתוך הרגל יומי קבוע,  לאחר הוא רק בהתחלה, וברגע שנכנסים לתוך הרגל יומי קבוע,  לאחר 
תקופה גם כשיש מניעות וחלישות הדעת, אז ממשיכים בסדר תקופה גם כשיש מניעות וחלישות הדעת, אז ממשיכים בסדר 
הלימוד, אם אפשר לקרוא לזה מצוות אנשים מלומדה - פשוט הלימוד, אם אפשר לקרוא לזה מצוות אנשים מלומדה - פשוט 
לומדים מכח ההרגל, זה נותן לי את האפשרות גם בזמנים של לומדים מכח ההרגל, זה נותן לי את האפשרות גם בזמנים של 
גם  מה  בלימוד.  ולהתמיד  להמשיך  ומניעות,  הדעת  גם חלישות  מה  בלימוד.  ולהתמיד  להמשיך  ומניעות,  הדעת  חלישות 
שבלימוד המדובר זה לימוד שנמצא כל כך בהישג יד, כאשר לא שבלימוד המדובר זה לימוד שנמצא כל כך בהישג יד, כאשר לא 
מדובר בלימוד בעיון או לימוד גמרא שדורשים מהאדם הרבה מדובר בלימוד בעיון או לימוד גמרא שדורשים מהאדם הרבה 
ריכוז, ובנוסף יש לנו במהלך הלימוד פירוש קצר ותמציתי, של ריכוז, ובנוסף יש לנו במהלך הלימוד פירוש קצר ותמציתי, של 
הגר"ב גלינסקי, שאפילו אדם הכי טרוד לא יכול לומר שאין לו הגר"ב גלינסקי, שאפילו אדם הכי טרוד לא יכול לומר שאין לו 

זמן בשביל כך.זמן בשביל כך.

מפספסים  אם  גם  ותמציתי,  קל  כך  כל  והלימוד  היות  מפספסים בנוסף,  אם  גם  ותמציתי,  קל  כך  כל  והלימוד  היות  בנוסף, 
יום, יכולים לחזור על זה ביום אחר, כי יש ימים שהלימוד לוקח יום, יכולים לחזור על זה ביום אחר, כי יש ימים שהלימוד לוקח 
אולי דקה, כשצריך רק לקרוא את הלשון של השולחן ערוך עם אולי דקה, כשצריך רק לקרוא את הלשון של השולחן ערוך עם 
הביאור, מה שאין כן בלימוד יומי אחר כמו דף היומי, שיש את הביאור, מה שאין כן בלימוד יומי אחר כמו דף היומי, שיש את 
ההרגשה שפספסת דף ועוד דף, נוצרת הרגשה של פספוס, ואז ההרגשה שפספסת דף ועוד דף, נוצרת הרגשה של פספוס, ואז 
היצר הרע נכנס ומתחיל להכניס בלבולים ומניעות לאדם, כאן היצר הרע נכנס ומתחיל להכניס בלבולים ומניעות לאדם, כאן 
מדובר בלימוד של מדובר בלימוד של 22 הלכות וזה אמור לקחת ממש כמה דקות  הלכות וזה אמור לקחת ממש כמה דקות 

בממוצע כל יום.בממוצע כל יום.

 קשה למצוא יום שעובר
בלי לימוד הלכה

 < האם ואיך הלימוד השפיע עליך בסדר היום? 
רבי אברהם וויינברנד:רבי אברהם וויינברנד: בוודאי כשיש לימוד שמכניסים אל תוך  בוודאי כשיש לימוד שמכניסים אל תוך 
לחוצים  הכי  בימים  אפילו  יעבור,  ולא  חק  היומי  הלימוד  לחוצים סדר  הכי  בימים  אפילו  יעבור,  ולא  חק  היומי  הלימוד  סדר 
שאין כל כך זמן ללמוד, בזכות זה קשה למצא שעובר יום בלי שאין כל כך זמן ללמוד, בזכות זה קשה למצא שעובר יום בלי 
דקות  כמה  של  קטן  שבלימוד  יודע  אני  כאשר  ההלכה,  דקות לימוד  כמה  של  קטן  שבלימוד  יודע  אני  כאשר  ההלכה,  לימוד 
אני יוצא עם הלכה בהירה וברורה, וגם יותר קל לפנות זמן בכל אני יוצא עם הלכה בהירה וברורה, וגם יותר קל לפנות זמן בכל 
מקום עם הקונטרס הקטן הנכנס לכיס, וכך הוא נסחב עמך בכל מקום עם הקונטרס הקטן הנכנס לכיס, וכך הוא נסחב עמך בכל 

מקום בכדי ללמוד ואף לחזור על הסעיפים הקודמים. מקום בכדי ללמוד ואף לחזור על הסעיפים הקודמים. 

לנוכח  עלי  השפיע  שזה  ספק  לי  אין  לנוכח   עלי  השפיע  שזה  ספק  לי  אין  ראטה:  יהושע  חיים  ראטה:ר'  יהושע  חיים  ר' 
וזה לא משנה לי אם אני  וזה לא משנה לי אם אני הדיבורים שכותב ע"כ רבינו הקדוש,  הדיבורים שכותב ע"כ רבינו הקדוש, 
נאמן  להיות  ורוצה  אני,  השם  עבד  תוצאות,  רואה  או  נאמן מרגיש  להיות  ורוצה  אני,  השם  עבד  תוצאות,  רואה  או  מרגיש 
רבי  שהגה"ח  ובפרט  הנאמן,  הרופא  שציוונו  למה  רבי ולשמוע  שהגה"ח  ובפרט  הנאמן,  הרופא  שציוונו  למה  ולשמוע 
אברהם ב"ר נחמן סידרו בין ההלכות הפסוקות מרבינו ז"ל יחד אברהם ב"ר נחמן סידרו בין ההלכות הפסוקות מרבינו ז"ל יחד 
עם הקיבוץ הקדוש בר"ה אצל רביז"ל, וכמו שאיני מבין בראש עם הקיבוץ הקדוש בר"ה אצל רביז"ל, וכמו שאיני מבין בראש 
אני  אך  עלי  השפיע  מה  ויודע  מבין  איני  כך  רבינו  של  אני השנה  אך  עלי  השפיע  מה  ויודע  מבין  איני  כך  רבינו  של  השנה 

מאמין שזה הפך אותי לאיש אחר לגמרי.מאמין שזה הפך אותי לאיש אחר לגמרי.

כינוס לחיזוק לימוד ההלכה. נואם הרה"ח ר' בצלאל גלינסקי

57 פסח תשפ"ב



ר' אהוד פלדמן:ר' אהוד פלדמן: וואס אעפעס? אני לא מבין את השאלה בוודאי  וואס אעפעס? אני לא מבין את השאלה בוודאי 
שעם סדר לימוד יומי בשולחן ערוך כל היום נראה אחרת.שעם סדר לימוד יומי בשולחן ערוך כל היום נראה אחרת.

ר' שלום מרדכי הופמן:ר' שלום מרדכי הופמן: הייתי בחוץ לארץ טרוד באיזה עניין, ולא  הייתי בחוץ לארץ טרוד באיזה עניין, ולא 
יום שיעור  כל  לי  ידעתי שיש  וללמוד, אבל  זמן לשבת  לי  יום שיעור היה  כל  לי  ידעתי שיש  וללמוד, אבל  זמן לשבת  לי  היה 
של שתי הלכות חמש דקות. זה מאד עזר לי. וחוץ מזה אני יכול של שתי הלכות חמש דקות. זה מאד עזר לי. וחוץ מזה אני יכול 
לומר שהלכות יבום וחליצה שברוך השם לא שייך אלי למעשה. לומר שהלכות יבום וחליצה שברוך השם לא שייך אלי למעשה. 
אבל אני זוכה לברך על המוגמר. לא חלמתי שיהיה לי את הזכות אבל אני זוכה לברך על המוגמר. לא חלמתי שיהיה לי את הזכות 
לסיים הלכות אלו אי פעם. הסוד לזה כי זה מאד קל, רק חמש לסיים הלכות אלו אי פעם. הסוד לזה כי זה מאד קל, רק חמש 
דקות שני הלכות. אפילו בזמנים קשים, ידעתי ששתי הלכות דקות שני הלכות. אפילו בזמנים קשים, ידעתי ששתי הלכות 
לפני השינה זה לא קשה. וזה מיישב את הדעת כשיודעים שלא לפני השינה זה לא קשה. וזה מיישב את הדעת כשיודעים שלא 
עברתי את היום בלי שתי הלכות. בוודאי אם אפשר צריך ללמוד עברתי את היום בלי שתי הלכות. בוודאי אם אפשר צריך ללמוד 
בעיון וכל המוסיף מוסיפים לו, ואפילו בשביל חזרה למי שמכיר בעיון וכל המוסיף מוסיפים לו, ואפילו בשביל חזרה למי שמכיר 
השונה  ‘כל  בזה  מקיים  ההלכות,  יודע  שלא  למי  ובוודאי  השונה הכל,  ‘כל  בזה  מקיים  ההלכות,  יודע  שלא  למי  ובוודאי  הכל, 
הלכות בכל יום'. וממש אני מרגיש שאין לי מילים לבטא, ובכך הלכות בכל יום'. וממש אני מרגיש שאין לי מילים לבטא, ובכך 
אביע תודתי לזקני רבני ברסלב על כך ואברך שכולם יזכו ללמוד, אביע תודתי לזקני רבני ברסלב על כך ואברך שכולם יזכו ללמוד, 
ולסיפוק הגוף והנפש כאשר יודעים שלמדנו היום שתי הלכות, ולסיפוק הגוף והנפש כאשר יודעים שלמדנו היום שתי הלכות, 
וכך עוברים אט אט וקובץ על יד ירבה. אף פעם לא הייתי מאמין וכך עוברים אט אט וקובץ על יד ירבה. אף פעם לא הייתי מאמין 
יעזור  שהשם  הגעתי.  לאט  לאט  השם,  ברוך  כך  על  יעזור שאעבור  שהשם  הגעתי.  לאט  לאט  השם,  ברוך  כך  על  שאעבור 

הלאה. הלאה. 

ההרגשה של המסיימים...
 < מה תוכל לספר על ההרגשה עם הסיום? 

ר' חיים יהושע ראטה:ר' חיים יהושע ראטה: זכורני כאשר היו באמצע הלכות קידושין  זכורני כאשר היו באמצע הלכות קידושין 
הטובה  והכרת  התפעלותי  את  מלהביע  להתאפק  יכולתי  הטובה לא  והכרת  התפעלותי  את  מלהביע  להתאפק  יכולתי  לא 
להרב הגאון המחבר הגאון רבי בצלאל גלינסקי שליט"א, כי על להרב הגאון המחבר הגאון רבי בצלאל גלינסקי שליט"א, כי על 
ידי לימוד זה נזכרתי בסוגיות שלמדתי בעבר בישיבות באריכות ידי לימוד זה נזכרתי בסוגיות שלמדתי בעבר בישיבות באריכות 
ובעיון ועתה הנה הם לפני כמשנה סדורה. כמו כן עכשיו בלימוד ובעיון ועתה הנה הם לפני כמשנה סדורה. כמו כן עכשיו בלימוד 
ללימוד  טובה  הכי  ההקדמה  את  קיבלתי  וחליצה  יבום  ללימוד הלכות  טובה  הכי  ההקדמה  את  קיבלתי  וחליצה  יבום  הלכות 
הסוגיות במסכת יבמות הנלמדים עתה במהירות דף אחר דף הסוגיות במסכת יבמות הנלמדים עתה במהירות דף אחר דף 
יום יום, וכל זה רק מלהיב את לבי לקפוץ אל החוברות החדשות יום יום, וכל זה רק מלהיב את לבי לקפוץ אל החוברות החדשות 

ולהתרענן בכל מה שזכינו ללמוד בשנות  ולהתרענן בכל מה שזכינו ללמוד בשנות בחלק חושן משפט,  בחלק חושן משפט, 
מציאות'  ד'אלו  האבידות  את  למצוא  דורדא'  כלילא  מציאות' ה'ינקותא  ד'אלו  האבידות  את  למצוא  דורדא'  כלילא  ה'ינקותא 
בסדר  האחרים  הסוגיות  בעומק  שמעתתא  באסוקי  בסדר ולצלול  האחרים  הסוגיות  בעומק  שמעתתא  באסוקי  ולצלול 
נזיקין, ובכך אולי אזכה לקיים “תתחדש כנשר נעוריכי" מיט א נזיקין, ובכך אולי אזכה לקיים “תתחדש כנשר נעוריכי" מיט א 
פרישקייט, וכמו שהזהירנו רבינו ז"ל אלט טאר מען נישט זיין.  פרישקייט, וכמו שהזהירנו רבינו ז"ל אלט טאר מען נישט זיין.  

 < מאד מחזק ומכניס הרגשה ורצון של עוד – גם 
חושן משפט

ר' אברהם וויינברנד:ר' אברהם וויינברנד: דבר ראשון בהתחלה כשהתחלתי זה  היה  דבר ראשון בהתחלה כשהתחלתי זה  היה 
נראה דבר גדול מדי ואיך אוכל לעמוד בזה? אבל אחרי שלמדתי נראה דבר גדול מדי ואיך אוכל לעמוד בזה? אבל אחרי שלמדתי 
שהתחיל  שלם  דבר  שנוצר  עד  קטע  ועוד  קטע  עוד  יום  שהתחיל מדי  שלם  דבר  שנוצר  עד  קטע  ועוד  קטע  עוד  יום  מדי 
מכמה דקות כל יום ולבסוף הגיע לסיום של סדר אחד בשולחן מכמה דקות כל יום ולבסוף הגיע לסיום של סדר אחד בשולחן 
ערוך . בדרך כלל קשה מאוד להתחזק ולחשוב על לימוד סדר ערוך . בדרך כלל קשה מאוד להתחזק ולחשוב על לימוד סדר 
שלם כמו כל אבן העזר כשלא רואים מול העיניים דבר ברור איך שלם כמו כל אבן העזר כשלא רואים מול העיניים דבר ברור איך 
יום  יום נוכל לעמוד בזה? אבל כאן בסדר היומי בכמה דקות בכל  נוכל לעמוד בזה? אבל כאן בסדר היומי בכמה דקות בכל 
לומדים מבינים ומתקדמים, ואחר תקופה ארוכה קונים בקניין לומדים מבינים ומתקדמים, ואחר תקופה ארוכה קונים בקניין 
ורצון  ורצון נצח חלק בשולחן ערוך, זה מאוד מחזק ומכניס הרגשה  נצח חלק בשולחן ערוך, זה מאוד מחזק ומכניס הרגשה 
של עוד ולעבור על חושן משפט באופן כזה . כמו כל סיום שאדם של עוד ולעבור על חושן משפט באופן כזה . כמו כל סיום שאדם 

עושה זה מכניס הרגשה שרוצים עוד...עושה זה מכניס הרגשה שרוצים עוד...

אפשר  כזאת  שבקלות  האמנתי  לא  פשוט  אפשר    כזאת  שבקלות  האמנתי  לא  פשוט  פלדמן:   אהוד  פלדמן:ר'  אהוד  ר' 
להגיע לכל אבן העזר!להגיע לכל אבן העזר!

ר' מאיר מנדליאל: ר' מאיר מנדליאל: רגשי תודה והודאה להשם יתברך, ושלוחיו, רגשי תודה והודאה להשם יתברך, ושלוחיו, 
‘אבן  של  העשירים  העניינים  כל  את  ולסיים  ללמוד  ‘אבן שהגעתי  של  העשירים  העניינים  כל  את  ולסיים  ללמוד  שהגעתי 
העזר'. כמו שאמר רבינו הקדוש בספר המידות )ערך לימוד י(: העזר'. כמו שאמר רבינו הקדוש בספר המידות )ערך לימוד י(: 
הן  לחבירו,  אדם  שבין  מצוות  הן  התורה,  במשפטי  ידיעה  הן "כל  לחבירו,  אדם  שבין  מצוות  הן  התורה,  במשפטי  ידיעה  "כל 
מצוות שבין אדם לקונו – הידיעה הזאת בעצמה היא הצלחת מצוות שבין אדם לקונו – הידיעה הזאת בעצמה היא הצלחת 

הנפש".הנפש".

 < ומה תוכל לחזק את כל המתחילים ללמוד 
מעתה? 

 ר' אהוד פלדמן: ר' אהוד פלדמן: אחי ורעי היקרים אנחנו נכנסים למקום חדש  אחי ורעי היקרים אנחנו נכנסים למקום חדש 

אנ"ש בלימוד בכותל בחצות הליל

פסח תשפ"ב58



העשירים  כמו  להרגיש  וצריך  מובן  לא  מוכר  העשירים לא  כמו  להרגיש  וצריך  מובן  לא  מוכר  לא 
באמריקה  הייתי  לומר  כדי  רק  בעולם  באמריקה שנוסעים  הייתי  לומר  כדי  רק  בעולם  שנוסעים 
אלפי  אלף  להבדיל  אנחנו  כך  באירופה  אלפי הייתי  אלף  להבדיל  אנחנו  כך  באירופה  הייתי 
הייתי  לומר  מנת  על  רק  להיכנס  צריכים  הייתי הבדלות  לומר  מנת  על  רק  להיכנס  צריכים  הבדלות 
כאן אבל כשגמרת ספרון אחד אתה אומר לעצמך  כאן אבל כשגמרת ספרון אחד אתה אומר לעצמך  
מענין  זה  מזה  לטעום  עוד  לי  תן  פלא  זה  מענין התורה  זה  מזה  לטעום  עוד  לי  תן  פלא  זה  התורה 

מסקרן וגם מלהיב. בהצלחה לכם.מסקרן וגם מלהיב. בהצלחה לכם.

ר' מאיר מנדליאל:ר' מאיר מנדליאל: השם יתברך זיכה אותי להשתתף  השם יתברך זיכה אותי להשתתף 
בסיום הש"ס שנערך במשפחתנו לרגל הסיום של בסיום הש"ס שנערך במשפחתנו לרגל הסיום של 
באותה  בדיוק  כאשר  היומי,  בדף  הקודם  באותה המחזור  בדיוק  כאשר  היומי,  בדף  הקודם  המחזור 
היומי'  ‘הפוסקים  של  במחזור  התחילו  היומי' תקופה  ‘הפוסקים  של  במחזור  התחילו  תקופה 
על  במעמד  לדבר  ממני  ביקשו  העזר,  אבן  על בשו"ע  במעמד  לדבר  ממני  ביקשו  העזר,  אבן  בשו"ע 
מצות ידיעת התורה, והזכרתי שידיעת כל התורה מצות ידיעת התורה, והזכרתי שידיעת כל התורה 
כך  כדי  עד  גמורה,  חובה  אלא  זכות  רק  כך אינה  כדי  עד  גמורה,  חובה  אלא  זכות  רק  אינה 
ויסודו מהאר"י  ויסודו מהאר"י שבשולחן ערוך הרב מביא להלכה  שבשולחן ערוך הרב מביא להלכה 
הקדוש שאדם שלא למד במשך חייו את כל התורה הקדוש שאדם שלא למד במשך חייו את כל התורה 
את  להשלים  כדי  בלגלול  שוב  לבוא  יצטרך  את כולה,  להשלים  כדי  בלגלול  שוב  לבוא  יצטרך  כולה, 
אז  ואמרתי  אז .  ואמרתי  הזהגג.  בעולם  למד  ולא  שהחסיר  הזהמה  בעולם  למד  ולא  שהחסיר  מה 
לבני משפחתי ]שלא כולם נמנים על אנ"ש חסידי לבני משפחתי ]שלא כולם נמנים על אנ"ש חסידי 
ברסלב[ שאצלנו מתחילים כעת את מיזם הלימוד ברסלב[ שאצלנו מתחילים כעת את מיזם הלימוד 
שאמרו  הרעיון  את  להם  הסברתי  העזר,  שאמרו באבן  הרעיון  את  להם  הסברתי  העזר,  באבן 
המארגנים בשעתו שבלימוד הגמרא ולימוד אורח המארגנים בשעתו שבלימוד הגמרא ולימוד אורח 
אם  אבל  סדרים,  רבים  קובעים  דעה,  ויורה  אם חיים  אבל  סדרים,  רבים  קובעים  דעה,  ויורה  חיים 
ברצונם ללמוד במשך ימי חייהם אבן העזר וחושן ברצונם ללמוד במשך ימי חייהם אבן העזר וחושן 
וברוך השם  - זה הזמן להצטרף להצלחה,  וברוך השם משפט  - זה הזמן להצטרף להצלחה,  משפט 
הצטרפו למיזם מבני משפחתי שעכשיו מודים לי הצטרפו למיזם מבני משפחתי שעכשיו מודים לי 

ג. וז"ל בהלכות תלמוד תורה )פ"א ס"ד(: "אמרו חכמי האמת שכל נפש צריכה לתיקונה לעסוק בפרד"ס כפי מה שהיא יכולה להשיג ולידע, וכל מי שיכול להשיג ולידע 
הרבה ונתעצל ולא השיג וידע אלא מעט צריך לבא בגלגול עד שישיג וידע כל מה שאפשר לנשמתו להשיג מידיעת התורה, הן בפשטי ההלכות הן ברמזים ודרשות 

וסודות, כי כל מה שנשמתו יכולה להשיג ולידע מידיעת התורה זהו תיקון שלימותה ואי אפשר לה להתתקן ולהשתלם בצרור החיים את ה' במקורה אשר חוצבה משם 
בלתי ידיעה זו, ולכן אמרו חכמים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, כדי שלא יצטרך לבא בגלגול לעולם הזה. עכ"ל

אמנם ישנה טענה שרבים שואלים: כיצד אוכל ללמוד בחיי את כל התורה, והלא יש דברים שאיני מבין בהם כלל? ולנוכח זאת מובא עוד שם שיש לאדם לעסוק בכל 
התורה גם בדברים שלא יוכל להבין ולעתיד לבא יזכה להבין ולהשיג כל התורה שעסק בה בעולם הזה. 

למעשה, כאמור, הבאתי את הדברים הנ"ל במעמד של סיום הש"ס, ואולם היות שבקשוני לדבר על מצות ידיעת התורה הרגשתי חובה להזכיר את דברי המשנה ברורה 
בהקדמת ספרו, וז"ל: והנה אף שלימוד התורה הוא שכל מה שהאדם לומד אפי' בקדשים ובטהרות הוא מקיים מצות עשה דתלמוד תורה, מ"מ עיקר לימוד האדם צריך 

להיות בלימוד המביא לידי מעשה, ועל כן אמרו חז"ל )ברכות ח( אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי 
מדרשות שביעקב, ועיין ביו"ד )סי' רמ"ו( בש"ך שם שהביא בשם הפרישה דצריך כל אדם ללמוד הלכות בכל יום כדי שהלימוד יביאנו לידי מעשה, וע"י לימוד ההלכות 
מובטח האדם לידי חיי עוה"ב אך שיזהר ללמוד בכל יום כדאיתא בגמרא תד"א כל השונה הלכות בכל יום כו'. עכ"ל לשון המשנ"ב. והוספתי שבש"ך הנ"ל בפנים מוסיף 

וז"ל: “הנך בעלי בתים שאינם לומדים רק ג' או ד' שעות לא ילמדו בש"ס לחוד". עכ"ל. ואם כן בנוסף ללימוד של הגמ' פשוט שצריך להוסיף גם לימוד קבוע בהלכה.

על הזכות לסיים את כל חלק אבן העזר.על הזכות לסיים את כל חלק אבן העזר.

זכות הרבים תלויה ביזמי הפרוייקט, ויש למתחילים זכות הרבים תלויה ביזמי הפרוייקט, ויש למתחילים 
הזדמנות פז להיות מהמאושרים שילמדו את חלק הזדמנות פז להיות מהמאושרים שילמדו את חלק 

‘חושן משפט' ולסיימו ברוב סייעתא דשמיא. ‘חושן משפט' ולסיימו ברוב סייעתא דשמיא. 

ר' חיים יהושע ראטה:ר' חיים יהושע ראטה: יש לזכור שיש כאן הזדמנות  יש לזכור שיש כאן הזדמנות 
עצומה של כח הרבים, וכדאי לזכור לא לבטל שום עצומה של כח הרבים, וכדאי לזכור לא לבטל שום 
ולא להשאיר להשלמות, גם שמתי לב במשך  ולא להשאיר להשלמות, גם שמתי לב במשך יום  יום 
הזמן שכאשר ממהרים כדאי ללמוד רק את הביאור הזמן שכאשר ממהרים כדאי ללמוד רק את הביאור 
של רבי בצלאל למעלה ללא ההערות למטה, כך לא של רבי בצלאל למעלה ללא ההערות למטה, כך לא 
שיש  מסובכות  היותר  בהלכות  כבידות  שיש מרגישים  מסובכות  היותר  בהלכות  כבידות  מרגישים 
ואמצו  חזקו  והעיקר  רבים,  דעות  חילוקי  ואמצו בהם  חזקו  והעיקר  רבים,  דעות  חילוקי  בהם 
למי  שיש  התקווה  גודל  לזכור  לה'  המייחלים  למי כל  שיש  התקווה  גודל  לזכור  לה'  המייחלים  כל 
שמציית לרבינו הקדוש, ועי"ז נזכה לראות במהרה שמציית לרבינו הקדוש, ועי"ז נזכה לראות במהרה 

באהבה ה'ריעו ל'ה' כ'ל ה'ארץ - ר"ת הלכה.באהבה ה'ריעו ל'ה' כ'ל ה'ארץ - ר"ת הלכה.

  ר' שלום מרדכי הופמן:  ר' שלום מרדכי הופמן: מי שיש לו סדר של חמש  מי שיש לו סדר של חמש 
דקות, יודע שלא עובר יום בלי שלמד שתי הלכות. דקות, יודע שלא עובר יום בלי שלמד שתי הלכות. 
שלא  ומי  משפט,  חושן  ללמוד  הולכים  שלא לדוגמא,  ומי  משפט,  חושן  ללמוד  הולכים  לדוגמא, 
כבר  ואם  שלו.  ההזדמנות  זה  משפט,  חושן  כבר למד  ואם  שלו.  ההזדמנות  זה  משפט,  חושן  למד 
למד, לחזור על זה, ובחמש דקות לעבור על זה כמו למד, לחזור על זה, ובחמש דקות לעבור על זה כמו 
שהזכרתי מה שהיה עימי בהיותי בחוץ לארץ.   ולכן שהזכרתי מה שהיה עימי בהיותי בחוץ לארץ.   ולכן 
אף שיש קיצורים שאפשר ללמוד מזה צריך לזכור, אף שיש קיצורים שאפשר ללמוד מזה צריך לזכור, 
ומוכנס  זה מבואר  ורמ"א, כאשר  זה מחבר  ומוכנס היסוד  זה מבואר  ורמ"א, כאשר  זה מחבר  היסוד 

בפה. בפה. 

וכמה  בכמה  מדבר  רבינו  וכמה   בכמה  מדבר  רבינו  וויינברנד:  אברהם  וויינברנד:ר'  אברהם  ר' 
קמא  ח'  בתורה  כמו  הפוסקים  לימוד  על  קמא תורות  ח'  בתורה  כמו  הפוסקים  לימוד  על  תורות 
, ותורה סב' ]אפיקורסות  ד' היסודות[  , ותורה סב' ]אפיקורסות ]בירור של  ד' היסודות[  ]בירור של 
שבלב האדם שמונע ממנו להתפלל[, כמובן שככל שבלב האדם שמונע ממנו להתפלל[, כמובן שככל 
שאדם יותר מעמיק ויותר מעיין אז הבירור הרבה שאדם יותר מעמיק ויותר מעיין אז הבירור הרבה 
יותר, אבל כמובן שגם לימוד כזה עושה פעולה של יותר, אבל כמובן שגם לימוד כזה עושה פעולה של 
בירור הטוב מן הרע. וכמה רבינו ז"ל הזהיר אותנו בירור הטוב מן הרע. וכמה רבינו ז"ל הזהיר אותנו 
כמו  יעבור  ולא  חק  ערוך,  שולחן  יום  כל  כמו ללמוד  יעבור  ולא  חק  ערוך,  שולחן  יום  כל  ללמוד 
התבודדות ואומן ראש השנה, וכאן מדובר בלימוד התבודדות ואומן ראש השנה, וכאן מדובר בלימוד 
פירוש ממש  ולא מצריך הרבה מאמץ,  וקל  פירוש ממש פשוט  ולא מצריך הרבה מאמץ,  וקל  פשוט 
המיוחד  ללימוד  מלהצטרף  אותנו  מונע  המיוחד מובן, מה  ללימוד  מלהצטרף  אותנו  מונע  מובן, מה 
את  יש  משפט  חושן  התחלת  בעת  כעת  את הזה.  יש  משפט  חושן  התחלת  בעת  כעת  הזה. 

ההזדמנות להתחדשות ללימוד ההלכה.ההזדמנות להתחדשות ללימוד ההלכה.

הזאת,  המרוממת  מהשיחה  יוצאים  הזאת, אנחנו  המרוממת  מהשיחה  יוצאים  אנחנו 
סופרים',  ‘קנאת  בבחינת  שהיא  קנאה,  סופרים', בהרגשת  ‘קנאת  בבחינת  שהיא  קנאה,  בהרגשת 
יהודי  להיות  רוצה  אני  גם  לעצמו:  אומר  אחד  יהודי כל  להיות  רוצה  אני  גם  לעצמו:  אומר  אחד  כל 
בכל  ‘פוסק  ללמוד:  הקדוש  רבינו  עצת  בכל שמקיים  ‘פוסק  ללמוד:  הקדוש  רבינו  עצת  שמקיים 
יום חוק ולא יעבור' . גם אני רוצה לקיים את עצת יום חוק ולא יעבור' . גם אני רוצה לקיים את עצת 
רבינו הקדוש כפי הוראת מוהרנ"ת: “שרצון רבינו רבינו הקדוש כפי הוראת מוהרנ"ת: “שרצון רבינו 
ז"ל היה שילמדו את ארבעת חלקי השו"ע כולם על ז"ל היה שילמדו את ארבעת חלקי השו"ע כולם על 

הסדר דייקא". הסדר דייקא". 

להשם  אתפלל  פסח  של  בשביעי  השם  להשם בעזרת  אתפלל  פסח  של  בשביעי  השם  בעזרת 
יתברך שאזכה גם אני להיכלל בכלל אנשי שלומנו יתברך שאזכה גם אני להיכלל בכלל אנשי שלומנו 
הקדוש.  רבינו  ועצות  בדרכי  והולכים  הקדוש. המקיימים  רבינו  ועצות  בדרכי  והולכים  המקיימים 
ובעזרת השם נתראה בסיום על חושן משפט. יחד ובעזרת השם נתראה בסיום על חושן משפט. יחד 

עם כלל אנשי שלומנו. המחזיקים בעצות רבינו. עם כלל אנשי שלומנו. המחזיקים בעצות רבינו. 

גם אם 
מפספסים 
יום, יכולים 

לחזור על זה 
ביום אחר, 
כי יש ימים 
שהלימוד 

לוקח 
אולי דקה, 
כשצריך 

רק לקרוא 
את הלשון 

של השולחן 
ערוך עם 
הביאור

המלצת הרה”ח ר’ שמואל משה קרמר שליט”א
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למעלה מארבעים שנה אוחז ר' יואל תורג'מן במכחול, מתחת ידיו 
האמונות יצאו יצירות אמנות נדירות ומרהיבות מהסוג שכבר כמעט 
לא קיים בימינו || בשיחה יוצאת מן הלב הוא משתף את קוראי 'אבקשה' 
בתחנות חייו ומספר על הקשר העמוק לתורותיו של רבינו הקדוש שהוביל 

אותו למסור שיעורים בכמה שפות לחברים מקשיבים 

מ. לבבי

הלב
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כ
צפת  סמטאות  בעיקולי  פניות  צפת מה  סמטאות  בעיקולי  פניות  מה 
רבי  הכנסת  לבית  ממול  רבי העתיקה,  הכנסת  לבית  ממול  העתיקה, 
בנאה המפורסם כ'בית הכנסת הצדיק בנאה המפורסם כ'בית הכנסת הצדיק 
של  הגדול  הכנסת  בית  ליד  של הלבן',  הגדול  הכנסת  בית  ליד  הלבן', 
עצמנו  מוצאים  אנו  נובע,  נחל  עצמנו קהילת  מוצאים  אנו  נובע,  נחל  קהילת 
  613613 רשום  ועליה  עתיק  בסגנון  מעוצבת  דלת  רשום מול  ועליה  עתיק  בסגנון  מעוצבת  דלת  מול 

כמנין תרי"ג.כמנין תרי"ג.

את  מאיר  רחב  כשחיוך  פנינו  את  מקדם  יואל  את ר'  מאיר  רחב  כשחיוך  פנינו  את  מקדם  יואל  ר' 
וכל דמותו מגלמת  פי מידותיו,  יורד על  זקנו  וכל דמותו מגלמת פניו,  פי מידותיו,  יורד על  זקנו  פניו, 

את היהודי השמח.את היהודי השמח.

לחדר  מוביל  המבוא  חדר  פנימה.  פוסעים  לחדר אנחנו  מוביל  המבוא  חדר  פנימה.  פוסעים  אנחנו 
טיפוסי  צפתי  בית  הסטודיו,   – הענק  טיפוסי העבודה  צפתי  בית  הסטודיו,   – הענק  העבודה 
אחת,  חטיבה  הן  המקומרים  ותקרתו  אחת, שקירותיו  חטיבה  הן  המקומרים  ותקרתו  שקירותיו 
המקום  כי  נשמע  בהמשך  רך.  צהוב  באור  המקום מואר  כי  נשמע  בהמשך  רך.  צהוב  באור  מואר 
מדי  להתכנסות  גם  משמש  ההשראה  מדי מעורר  להתכנסות  גם  משמש  ההשראה  מעורר 
ליהודים  דרעווין  רעווא  בסעודת  בשבתו  ליהודים שבת  דרעווין  רעווא  בסעודת  בשבתו  שבת 
מכל החוגים, הזוכים להתענג על תורתו של רבינו מכל החוגים, הזוכים להתענג על תורתו של רבינו 

הקדוש.הקדוש.

שיטת  רבות.  שנים  כבר  לפרנסתו  מצייר  יואל  שיטת ר'  רבות.  שנים  כבר  לפרנסתו  מצייר  יואל  ר' 
כמעט  וכיום  קדומה,  לתקופה  שייכת  שלו  כמעט הציור  וכיום  קדומה,  לתקופה  שייכת  שלו  הציור 
במאה  “מדובר  שימוש.  בה  העושים  אמנים  במאה שאין  “מדובר  שימוש.  בה  העושים  אמנים  שאין 
שקופות  רובן  עדינות.  צבע  שכבות  שקופות וחמישים  רובן  עדינות.  צבע  שכבות  וחמישים 
מביטים  שאנו  תוך  אומר  הוא  לחלוטין"  מביטים כמעט  שאנו  תוך  אומר  הוא  לחלוטין"  כמעט 
החדר.  את  המקשטות  האמנות  ביצירות  החדר. יחדיו  את  המקשטות  האמנות  ביצירות  יחדיו 
“היום הציירים רוצים מלאכה קלה ולכן כמעט ואין “היום הציירים רוצים מלאכה קלה ולכן כמעט ואין 

ביניהם כאלו שמציירים בשיטה הזאת".ביניהם כאלו שמציירים בשיטה הזאת".

הרובד הנסתר
אם ניתנת רשות להמשיל את אמנות הציוראם ניתנת רשות להמשיל את אמנות הציור

לפרד"ס התורה, הרי שהסגנון בו הוא מצייר מזכיר לפרד"ס התורה, הרי שהסגנון בו הוא מצייר מזכיר 
יצירותיו,  בין  תמצאו  לא  הסוד.  עולם  את  יצירותיו, יותר  בין  תמצאו  לא  הסוד.  עולם  את  יותר 

ציורים המזכירים את עולם ה'פשט'. ציורים המזכירים את עולם ה'פשט'. 

< איך נקרא סגנון הציור בו אתה משתמש?< איך נקרא סגנון הציור בו אתה משתמש?

אלא  החומרית'  ב'צורה  עוסק  לא  הוא  אלא ‘מופשט'.  החומרית'  ב'צורה  עוסק  לא  הוא  ‘מופשט'. 
ב'מהות הרעיונית'. ב'מהות הרעיונית'. 

המשכן  את  לבנות  שזכה  בצלאל  על  המשכן אומרים  את  לבנות  שזכה  בצלאל  על  אומרים 
בזכות שהיה ב'צל' ולא התגאה. מה יש להתגאות בזכות שהיה ב'צל' ולא התגאה. מה יש להתגאות 

בכישרון? הרי זו מתנה שקיבלת מהשם!בכישרון? הרי זו מתנה שקיבלת מהשם!

מגזע קדושים
היה  זצ"ל  תורג'מן  משה  רבי  סבי  בפריז.  היה נולדתי  זצ"ל  תורג'מן  משה  רבי  סבי  בפריז.  נולדתי 
רבו של ה'בבא סאלי' זצ"ל. בהמשך, נסעתי ללמוד רבו של ה'בבא סאלי' זצ"ל. בהמשך, נסעתי ללמוד 
באקס-לה-בן, בישיבת ‘חכמי צרפת' של רבי חיים באקס-לה-בן, בישיבת ‘חכמי צרפת' של רבי חיים 

יצחק חייקין, תלמיד ה'חפץ חיים' זצ"ל.יצחק חייקין, תלמיד ה'חפץ חיים' זצ"ל.

באקס-לה-בן, לאחר גיל הבר-מצוה הלכתי לבקר באקס-לה-בן, לאחר גיל הבר-מצוה הלכתי לבקר 
את הרב יצחק בזנסון שליט"א, שכידוע הנו צייר-את הרב יצחק בזנסון שליט"א, שכידוע הנו צייר-
אמן וותיק. הוא בדיוק חזר מקנייה עם שקיות של אמן וותיק. הוא בדיוק חזר מקנייה עם שקיות של 
צבעים ומברשות, עזרתי לו לפרק את השקיות וכך צבעים ומברשות, עזרתי לו לפרק את השקיות וכך 

נוצר בינינו הקשר הראשונינוצר בינינו הקשר הראשוני

< היית כבר מקורב אז לברסלב?< היית כבר מקורב אז לברסלב?

אצל  ליטאית,  בישיבה  תלמיד  כאמור  הייתי  אצל לא.  ליטאית,  בישיבה  תלמיד  כאמור  הייתי  לא. 
הרב חייקין זצ"ל. למדו שם בעיון מופלג, התעכבנו הרב חייקין זצ"ל. למדו שם בעיון מופלג, התעכבנו 

על כמה מילים בודדות במשך שבוע שלם!על כמה מילים בודדות במשך שבוע שלם!
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אז עדיין לא היתה קהילה של ברסלב באקס-לה-אז עדיין לא היתה קהילה של ברסלב באקס-לה-
בן. רבי יצחק היה שם לבדו. באותם ימים הוא רק בן. רבי יצחק היה שם לבדו. באותם ימים הוא רק 
הרב  שם  היה  )לפניו  השיעורים.  מסירת  את  הרב החל  שם  היה  )לפניו  השיעורים.  מסירת  את  החל 

אילוביץ, חסיד סאטמאר שהפך להיות ברסלבר(אילוביץ, חסיד סאטמאר שהפך להיות ברסלבר(

ההתבודדות הראשונה
היו לי אז אופניים, רבי יצחק אמר לי “יש בברסלב היו לי אז אופניים, רבי יצחק אמר לי “יש בברסלב 
ענין כזה שנקרא התבודדות", שאלתי מה זה? אמר ענין כזה שנקרא התבודדות", שאלתי מה זה? אמר 
זה  ולדבר".  ליער,  או  לשדה  ללכת  צריך  “אתה  זה לי  ולדבר".  ליער,  או  לשדה  ללכת  צריך  “אתה  לי 
נשמע לי כמו התנסות רוחנית מוזרה. לקחתי את נשמע לי כמו התנסות רוחנית מוזרה. לקחתי את 

האופניים ויצאתי ליער. ואני אז בחור בן האופניים ויצאתי ליער. ואני אז בחור בן 1313 וחצי. וחצי.

היום  עד  עולם.  מגלה  שאתה  חוויה,  היתה  היום זו  עד  עולם.  מגלה  שאתה  חוויה,  היתה  זו 
מיוחד  מאוד  רוחני  הרגש  היא  התבודדות  מיוחד עבורי  מאוד  רוחני  הרגש  היא  התבודדות  עבורי 
לצאת  משתדל  אני  ביותר.  החזק  לא  אם  לצאת וחזק,  משתדל  אני  ביותר.  החזק  לא  אם  וחזק, 
אצלי  יעורר  שמשהו  כדי  סביבי,  להתבונן  אצלי לשדה,  יעורר  שמשהו  כדי  סביבי,  להתבונן  לשדה, 
חובתו  את  שממלא  מי  כמו  לא  ההתפעלות.  חובתו את  את  שממלא  מי  כמו  לא  ההתפעלות.  את 
גרידא, הולך, חוזר. אלא שתהיה לי השפעה רוחנית  גרידא, הולך, חוזר. אלא שתהיה לי השפעה רוחנית  

מהותית על הנפש.  מהותית על הנפש.  

‘שפת  היה  תקופה  באותה  עלי  האהוב  ‘שפת הספר  היה  תקופה  באותה  עלי  האהוב  הספר 
בישיבות  גם  זהו ספר שמקובל  על התורה'.  בישיבות אמת  גם  זהו ספר שמקובל  על התורה'.  אמת 
בבין-הזמנים  נסעתי  תקופה  כעבור  בבין-הזמנים הליטאיות.  נסעתי  תקופה  כעבור  הליטאיות. 
איזו  אצל  והתארחתי  ישראל  בארץ  איזו לביקור  אצל  והתארחתי  ישראל  בארץ  לביקור 
אמת?  שפת  לומד  “אתה  לי  אמרו  כאן  אמת? משפחה.  שפת  לומד  “אתה  לי  אמרו  כאן  משפחה. 
אתה יודע, זה לא רק ספר, יש תנועה חסידית, גור, אתה יודע, זה לא רק ספר, יש תנועה חסידית, גור, 

שהמחבר היה מאדמו"ריה".שהמחבר היה מאדמו"ריה".

הציעו לי להיכנס אל האדמו"ר מגור, ה'בית ישראל' הציעו לי להיכנס אל האדמו"ר מגור, ה'בית ישראל' 
כשעמדתי  בשמחה.  מיד  נעניתי  להתברך,  כשעמדתי זצ"ל  בשמחה.  מיד  נעניתי  להתברך,  זצ"ל 
לפני הבית ישראל אמרתי לו שבקרוב עלי לעלות לפני הבית ישראל אמרתי לו שבקרוב עלי לעלות 
בישיבה  אלמד  האם  ושאלתי  בישיבה לישיבה-גדולה,  אלמד  האם  ושאלתי  לישיבה-גדולה, 

באנגליה או בצרפת. באנגליה או בצרפת. 

היה לו מבט נוקב מפלח כליות ולב. הוא הביט בי היה לו מבט נוקב מפלח כליות ולב. הוא הביט בי 
ופסק: “אתה נכנס לישיבת חידושי הרי"ם". ופסק: “אתה נכנס לישיבת חידושי הרי"ם". 

כשחזרתי לצרפת, אמרתי לרב חייקין שאני נכנס כשחזרתי לצרפת, אמרתי לרב חייקין שאני נכנס 
ללמוד בישיבת חידושי הרי"ם, הוא התפלא ושאל ללמוד בישיבת חידושי הרי"ם, הוא התפלא ושאל 
“מי אמר?", “הבית ישראל מגור" עניתי. “על הבית “מי אמר?", “הבית ישראל מגור" עניתי. “על הבית 

ישראל לא שואלים שאלות" השיב.ישראל לא שואלים שאלות" השיב.

ואז טסתי חזרה ארצה ונכנסתי לישיבת גור. ואז טסתי חזרה ארצה ונכנסתי לישיבת גור. 

בזנסון,  הרב  עם  ההיכרות  בעקבות  זמן,  באותו  בזנסון, <  הרב  עם  ההיכרות  בעקבות  זמן,  באותו   >
היה לך כבר קשר עם ברסלב?היה לך כבר קשר עם ברסלב?

לשיחות-נפש  האזנתי  כן  כמו  להתבודד.  לשיחות-נפש נהגתי  האזנתי  כן  כמו  להתבודד.  נהגתי 
התקרבתי  לא  עוד  אבל  יצחק,  ר'  של  התקרבתי וסיפורים  לא  עוד  אבל  יצחק,  ר'  של  וסיפורים 

ממש.ממש.

מכיוון  למרומים,  ישראל'  ה'בית  הסתלקות  מכיוון אחרי  למרומים,  ישראל'  ה'בית  הסתלקות  אחרי 
שלא חשתי חיבור לחסידות גור עצמה, אלא ל'בית שלא חשתי חיבור לחסידות גור עצמה, אלא ל'בית 
חלל  חשתי  עצמה,  בזכות  דמות  שהיה  חלל ישראל',  חשתי  עצמה,  בזכות  דמות  שהיה  ישראל', 

גדול. גדול. 

הפולנית  מהחשיבה  מאוד  הושפעתי  הפולנית אמנם  מהחשיבה  מאוד  הושפעתי  אמנם 
יום  סדר  של  התחלה  הפולני,  ה'סדר'  יום הנקייה,  סדר  של  התחלה  הפולני,  ה'סדר'  הנקייה, 
לימוד  סדרי  מקווה,  בדיוק,  בוקר  לפנות  לימוד   סדרי  מקווה,  בדיוק,  בוקר  לפנות  ב-ב-3:453:45 
במשך היום. ב-במשך היום. ב-9:309:30 בערב בדיוק - אתה במיטה.  בערב בדיוק - אתה במיטה. 
אין דבר כזה לעלות לישון ב-אין דבר כזה לעלות לישון ב-9:319:31. המשמעת. אבל . המשמעת. אבל 

אתה מבין שיש צד נוסף בך, שלא מתחבר לשם.אתה מבין שיש צד נוסף בך, שלא מתחבר לשם.

הכל כאן
ההתקרבות  התחילה  כבר  ואז  לצרפת,  ההתקרבות חזרתי  התחילה  כבר  ואז  לצרפת,  חזרתי 
המקורבים  יצחק.  רבי  אצל  חברים  הרבה  המקורבים של  יצחק.  רבי  אצל  חברים  הרבה  של 
באותו  הקהילה.  נוצרה  ימים  באותם  באותו הראשונים.  הקהילה.  נוצרה  ימים  באותם  הראשונים. 
זמן הגעתי למסקנה, שאין שום מקום שבו אמצא זמן הגעתי למסקנה, שאין שום מקום שבו אמצא 
הליטאים,  אצל  שראיתי  הדברים  שלושת  כל  הליטאים, את  אצל  שראיתי  הדברים  שלושת  כל  את 

החסידים והספרדים, מלבד בברסלב.החסידים והספרדים, מלבד בברסלב.

העיון וההתמדה הליטאיים, ההתלהבות החסידית, העיון וההתמדה הליטאיים, ההתלהבות החסידית, 
והאמונה התמימה הספרדית. והאמונה התמימה הספרדית. 

אפשר  שבו  אחר  מקום  שאין  בגלל  רק  לא  אפשר וזה  שבו  אחר  מקום  שאין  בגלל  רק  לא  וזה 
של  המיטב  זה  שכאן  אלא  שלושתם.  את  של למצוא  המיטב  זה  שכאן  אלא  שלושתם.  את  למצוא 

כולם, כשהם מחוברים יחד.כולם, כשהם מחוברים יחד.

הוא היה 
אומר לי 

"הניגונים 
הולכים 

להשתכח" 
שאלתי 

למה? "בגלל 
שאין עוד 

אנשים 
שמכירים 

אותם". "אז 
מה צריך 

לעשות?" 
"לבוא 

ולהקליט" 
הוא השיב
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קודש  זה  הספרדי,  הציבור  אצל  הצדיקים  קודש אמונת  זה  הספרדי,  הציבור  אצל  הצדיקים  אמונת 
בצרה,  נמצא  שכשאדם  כך,  כדי  עד  בצרה, קדשים.  נמצא  שכשאדם  כך,  כדי  עד  קדשים. 
נר,  מדליק  מאיר,  רבי  של  בקופה  צדקה  שם  נר, הוא  מדליק  מאיר,  רבי  של  בקופה  צדקה  שם  הוא 
ומבקש. והוא לא חושב “אולי זה יעזור". זה הדבר! ומבקש. והוא לא חושב “אולי זה יעזור". זה הדבר! 
זו אמונה שהולכת עם ביטחון ותמימות מוחלטת. זו אמונה שהולכת עם ביטחון ותמימות מוחלטת. 

בלי עוררין. בלי הבנה. זה הדבר. בלי עוררין. בלי הבנה. זה הדבר. 

הדלת,  את  ופותח  הידית  את  מסובב  שאתה  הדלת, כמו  את  ופותח  הידית  את  מסובב  שאתה  כמו 
כאן זה אותו דבר. נותנים צדקה לכבוד רבי מאיר, כאן זה אותו דבר. נותנים צדקה לכבוד רבי מאיר, 
כאן  אין  הדלת.  תיפתח  ואוטומטית  נר,  כאן מדליקים  אין  הדלת.  תיפתח  ואוטומטית  נר,  מדליקים 
אמונה  פשוט.  עובד.  זה  “סגולה".  לא  זה  אמונה “אולי".  פשוט.  עובד.  זה  “סגולה".  לא  זה  “אולי". 

תמימה.תמימה.

אומנות  זו  האלו,  הדברים  שלושת  של  אומנות השילוב  זו  האלו,  הדברים  שלושת  של  השילוב 
יכול  אתה  כאן  רק  בעיני.  ברסלב  דרך  של  יכול הנפש  אתה  כאן  רק  בעיני.  ברסלב  דרך  של  הנפש 

להגיע לשלמות של החיבור של שלושתם.להגיע לשלמות של החיבור של שלושתם.

אם לא. אתה בחרת משהו, וחסר לך משהו אחר. אם לא. אתה בחרת משהו, וחסר לך משהו אחר. 

אתה רוצה אמונה שלמה? יש. רוצה לימוד בעיון, אתה רוצה אמונה שלמה? יש. רוצה לימוד בעיון, 

בהתמדה ובסדר כמו ליטאים? יש. רוצה התלהבות בהתמדה ובסדר כמו ליטאים? יש. רוצה התלהבות 
של החסידות ועניין כח הצדיק? יש.של החסידות ועניין כח הצדיק? יש.

< מתי נסעת לראשונה לאומן? < מתי נסעת לראשונה לאומן? 

בעת נפילת הקומוניזם, נסענו מצרפת כמנין וחצי בעת נפילת הקומוניזם, נסענו מצרפת כמנין וחצי 
מקורבים. עדיין היו נהלים מתקופת מסך הברזל. מקורבים. עדיין היו נהלים מתקופת מסך הברזל. 
לקחו לנו את הדרכונים ואסרו עלינו לצאת מקייב, לקחו לנו את הדרכונים ואסרו עלינו לצאת מקייב, 
החדר שלנו היה בקומת הקרקע, ברחתי מהחלון, החדר שלנו היה בקומת הקרקע, ברחתי מהחלון, 
יחד עם עוד חבר,  עצרנו נהגים, ואחד מהם הסכים יחד עם עוד חבר,  עצרנו נהגים, ואחד מהם הסכים 
לקחת אותנו לאומן, שכבנו בספסל האחורי, הגענו לקחת אותנו לאומן, שכבנו בספסל האחורי, הגענו 

לציון ואמרנו תיקון הכללי. לציון ואמרנו תיקון הכללי. 

ללינה,  חדר  לשכור  כדי  באומן  למלון  ללינה, כשהגענו  חדר  לשכור  כדי  באומן  למלון  כשהגענו 
שהדרכון  כיון  וויזה.  דרכון  להראות  ממני  שהדרכון ביקשו  כיון  וויזה.  דרכון  להראות  ממני  ביקשו 
הנהיגה  רישיון  את  לפקיד  נתתי  בקייב,  היה  הנהיגה שלי  רישיון  את  לפקיד  נתתי  בקייב,  היה  שלי 
הצרפתי שלי... היו בו ארבעה דפים וחמש חותמות. הצרפתי שלי... היו בו ארבעה דפים וחמש חותמות. 
האוקראיני הסתכל, וחברי מכה על כתפי מאחור, האוקראיני הסתכל, וחברי מכה על כתפי מאחור, 

“מה אתה עושה?!"... “מה אתה עושה?!"... 

מה  ושאל  הפוך,  הרישיון  את  החזיק  הבור  מה הגוי  ושאל  הפוך,  הרישיון  את  החזיק  הבור  הגוי 
תוך  עניתי,  צרפתית,  ויזה  ויזה"  “פרנסוסקי  תוך זה?  עניתי,  צרפתית,  ויזה  ויזה"  “פרנסוסקי  זה? 
שאני מבין שאינו יודע לקרוא. צרפת אצלם היתה שאני מבין שאינו יודע לקרוא. צרפת אצלם היתה 
חשובה מאוד. באותה תקופה, לאחר שאוקראינה חשובה מאוד. באותה תקופה, לאחר שאוקראינה 
עם  קשרים  לכונן  שאפה  היא  לעצמאית,  עם הפכה  קשרים  לכונן  שאפה  היא  לעצמאית,  הפכה 
צרפת. הוא קיפל בחזרה את רישיון הנהיגה, נתן לי צרפת. הוא קיפל בחזרה את רישיון הנהיגה, נתן לי 

מפתח, וכך קיבלנו חדר במלון...מפתח, וכך קיבלנו חדר במלון...

הסוף היה, שכשהגיעו יתר חברי הקבוצה מצרפת הסוף היה, שכשהגיעו יתר חברי הקבוצה מצרפת 
“איפה  הפקיד  אותם  שאל  אמיתיות,  ויזות  “איפה עם  הפקיד  אותם  שאל  אמיתיות,  ויזות  עם 

הויזה הצרפתית?"...הויזה הצרפתית?"...

כשגרתי בצרפת, הייתי טס לאומן בכל ערב ראש כשגרתי בצרפת, הייתי טס לאומן בכל ערב ראש 
חודש!חודש!

בארץ הקודש
בהמשך, עליתי לארץ ישראל. גרתי אז ברח' סלנט בהמשך, עליתי לארץ ישראל. גרתי אז ברח' סלנט 
מאיר  יעקב  כשרבי  בוקר  ובכל  מאיר במאה-שערים  יעקב  כשרבי  בוקר  ובכל  במאה-שערים 
מתלווה  הייתי  ל'שול',  הולך  היה  שליט"א  מתלווה שכטר  הייתי  ל'שול',  הולך  היה  שליט"א  שכטר 

אליו. אליו. 

הכרתי אז את רבי מרדכי אלעזר רובינשטיין זצ"ל. הכרתי אז את רבי מרדכי אלעזר רובינשטיין זצ"ל. 
שלו  והנעימה  הקול  אבל  אז,  חולה  כבר  היה  שלו הוא  והנעימה  הקול  אבל  אז,  חולה  כבר  היה  הוא 
אתה  לשכוח.  אפשר  שאי  דבר  זה   - לילה  אתה בחצות  לשכוח.  אפשר  שאי  דבר  זה   - לילה  בחצות 
סובל  והוא  נפוח  שגופו  מבוגר  יהודי  לפניך  סובל רואה  והוא  נפוח  שגופו  מבוגר  יהודי  לפניך  רואה 
צעיר  אדם  שאפילו  נתפסת,  בלתי  ברמה  צעיר כאבים  אדם  שאפילו  נתפסת,  בלתי  ברמה  כאבים 
הוא  עומד  רגע  שכל  נראה  בהם.  עומד  היה  הוא לא  עומד  רגע  שכל  נראה  בהם.  עומד  היה  לא 
להתמוטט, והנה כשמגיע חצות, פתאום הוא נראה להתמוטט, והנה כשמגיע חצות, פתאום הוא נראה 
כמו אריה שיצא מהכלוב שלו, הוא כמו השתחרר כמו אריה שיצא מהכלוב שלו, הוא כמו השתחרר 
מתנשא  שלו  והקול  בייסורים,  המסובל  מתנשא מהגוף  שלו  והקול  בייסורים,  המסובל  מהגוף 
נער  כמו  חצות,  של  ברסלב  בניגוני  לשאגה  נער והופך  כמו  חצות,  של  ברסלב  בניגוני  לשאגה  והופך 

בן שמונה עשרה...בן שמונה עשרה...

להשתכח"  הולכים  “הניגונים  לי  אומר  היה  להשתכח" הוא  הולכים  “הניגונים  לי  אומר  היה  הוא 
שמכירים  אנשים  עוד  שאין  “בגלל  למה?  שמכירים שאלתי  אנשים  עוד  שאין  “בגלל  למה?  שאלתי 
ולהקליט"  “לבוא  לעשות?"  צריך  מה  “אז  ולהקליט" אותם".  “לבוא  לעשות?"  צריך  מה  “אז  אותם". 

הוא השיב. הוא השיב. 

הרגשתי שהדבר הזה הוא מאוד חשוב, ונתתי את הרגשתי שהדבר הזה הוא מאוד חשוב, ונתתי את 
חלקי בסיוע לדבר. חלקי בסיוע לדבר. 

שכטר,  מאיר  יעקב  רבי  של  ובנו  אני  היום  שכטר, עד  מאיר  יעקב  רבי  של  ובנו  אני  היום  עד 
השני.  לשמחות  האחד  באים  ונפש.  בלב  השני. ידידים  לשמחות  האחד  באים  ונפש.  בלב  ידידים 
לפעמים הוא עולה על אוטובוס מירושלים לצפת, לפעמים הוא עולה על אוטובוס מירושלים לצפת, 
אך ורק כדי שנלמד ביחד כמה שעות, ואז הוא חוזר אך ורק כדי שנלמד ביחד כמה שעות, ואז הוא חוזר 

לירושלים.לירושלים.

  באותו 
זמן הגעתי 
למסקנה, 
שאין שום 
מקום שבו 
אמצא את 
כל שלושת 
הדברים 
שראיתי אצל 
הליטאים, 
החסידים 
והספרדים, 
מלבד 
בברסלב

הקבוצה מצרפת בציון הקדוש

ר’ יואל בתחילת התקרבותו
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יפוצו מעיינותיך
מתי התחלת במסירת שיעורים בתורת רבינו?מתי התחלת במסירת שיעורים בתורת רבינו?

מירושלים הייתי יורד לתל-אביב למסור שיעורים. מירושלים הייתי יורד לתל-אביב למסור שיעורים. 
לתל- נסעתי  בבית-שמש,  כשגרתי  בהמשך,  לתל-גם  נסעתי  בבית-שמש,  כשגרתי  בהמשך,  גם 

אביב.אביב.

כמה  עוד  לי  ויש  חוברות,  כמה   עוד  לי  ויש  חוברות,   44 לאור  להוציא  לאור זכיתי  להוציא  זכיתי 
נקראת  החוברות  אחת  השם.  בעזרת  נקראת בהכנה  החוברות  אחת  השם.  בעזרת  בהכנה 
נועד  נועד  שאלות על מהות החיים, השם  400400 שאלות על מהות החיים, השם   - - ‘גשר'  ‘גשר' 
ועוד ספר  בין העולמות.  ועוד ספר לבטא את מהות החיבור  בין העולמות.  לבטא את מהות החיבור 

באנגלית על איך לומדים ליקוטי מוהר"ן.באנגלית על איך לומדים ליקוטי מוהר"ן.

כך  בעקבות  כתבתי  לדאוג'  לכם  ‘מה  הספר  כך את  בעקבות  כתבתי  לדאוג'  לכם  ‘מה  הספר  את 
יש  שכאן  הבנתי  לברסלב,  מגור  באתי  יש שכאשר  שכאן  הבנתי  לברסלב,  מגור  באתי  שכאשר 

משהו שאינו נגמר. שיש המשכיות.משהו שאינו נגמר. שיש המשכיות.

אתמול בשיעור של סעודה שלישית היו כאן חמשה אתמול בשיעור של סעודה שלישית היו כאן חמשה 
שולחנות מלאים ביהודים מכל הסוגים, מתולדות-שולחנות מלאים ביהודים מכל הסוגים, מתולדות-

אהרן ועד אנשים רחוקים מאד, הצימאון גדול.אהרן ועד אנשים רחוקים מאד, הצימאון גדול.

שתף אותנו בסיפורים על השיעורים.שתף אותנו בסיפורים על השיעורים.

בחור ישיבה ליטאי שהיה כאן לפני חודשיים אמר בחור ישיבה ליטאי שהיה כאן לפני חודשיים אמר 
לי שהוא לא מצליח להיכנס לעומק הבנת הלימוד, לי שהוא לא מצליח להיכנס לעומק הבנת הלימוד, 
שאלתי אותו אם הוא מתמיד, אמר לי: “כן, מתמיד שאלתי אותו אם הוא מתמיד, אמר לי: “כן, מתמיד 
עניתי  נשמה.  של  ענין  זה  כן  אם  אמרתי,  עניתי מאוד".  נשמה.  של  ענין  זה  כן  אם  אמרתי,  מאוד". 
לו שיש את סגולת לימוד ח"י פרקי משניות ביום לו שיש את סגולת לימוד ח"י פרקי משניות ביום 
)כפי שציווה רבינו לרבי נתן(, זה דבר שפותח את )כפי שציווה רבינו לרבי נתן(, זה דבר שפותח את 

הנשמה. הנשמה. 

לא מזמן הגיע חבר שלו וסיפר לי שחברו לקח את לא מזמן הגיע חבר שלו וסיפר לי שחברו לקח את 
העצה ברצינות, והנה הוא מחר עושה את הסיום... העצה ברצינות, והנה הוא מחר עושה את הסיום... 

בבית-שמש  שבע-ברכות  בשמחת  בשיעור  בבית-שמש פעם  שבע-ברכות  בשמחת  בשיעור  פעם 
כמובא  גזלן,  להיות  פירושו  שהתמדה  כמובא אמרתי  גזלן,  להיות  פירושו  שהתמדה  אמרתי 
בליקוטי מוהר"ן רפ"ד. היו שם בעיקר בעלי בתים בליקוטי מוהר"ן רפ"ד. היו שם בעיקר בעלי בתים 
יכול  לא  אתה  אם  אמרתי:  לפרנסתם.  יכול העמלים  לא  אתה  אם  אמרתי:  לפרנסתם.  העמלים 
חמש  על  אבל  דקות.  חמש  תקבע  שעה,  חמש לקבוע  על  אבל  דקות.  חמש  תקבע  שעה,  לקבוע 
אמרתי  העולם.  יתהפך  תוותר.  אל  האלו  אמרתי הדקות  העולם.  יתהפך  תוותר.  אל  האלו  הדקות 
קטן,  ערוך'  שולחן  ‘קיצור  בכיס  אתכם  קחו  קטן, להם:  ערוך'  שולחן  ‘קיצור  בכיס  אתכם  קחו  להם: 

ובכל פעם שיהיה לכם זמן פנוי, תחטפו.  ובכל פעם שיהיה לכם זמן פנוי, תחטפו.  

יום אחד ביקשו ממני לבוא ולדבר בפני קבוצה, כאן יום אחד ביקשו ממני לבוא ולדבר בפני קבוצה, כאן 
בבית כנסת בעיר העתיקה. כשאני מגיע אני רואה בבית כנסת בעיר העתיקה. כשאני מגיע אני רואה 
סיומי  עורכים  שהם  לי  סיפרו  הם  ערוכה,  סיומי סעודה  עורכים  שהם  לי  סיפרו  הם  ערוכה,  סעודה 
מסכתות. זיהיתי כמה אנשים שהיו מוכרים לי, ואז מסכתות. זיהיתי כמה אנשים שהיו מוכרים לי, ואז 
אחד מהם אמר “אני רוצה לדבר. אני נהג הסעות, אחד מהם אמר “אני רוצה לדבר. אני נהג הסעות, 
אתה זוכר שדיברת על להיות גזלן? אחרי שדיברת, אתה זוכר שדיברת על להיות גזלן? אחרי שדיברת, 
בחלון  שמתי  ערוך,  שולחן  קיצור  וקניתי  בחלון הלכתי  שמתי  ערוך,  שולחן  קיצור  וקניתי  הלכתי 
הקדמי של הטנדר, והרי כל הזמן יש לי הפסקות, הקדמי של הטנדר, והרי כל הזמן יש לי הפסקות, 
עד שהילדים באים לטנדר וכו', בינתיים אני חוטף עד שהילדים באים לטנדר וכו', בינתיים אני חוטף 
כשדיברת,  היו  חלקם  הנוכחים,  כל  סעיפים.  כשדיברת, כמה  היו  חלקם  הנוכחים,  כל  סעיפים.  כמה 
וחלקם ‘נדבקו' מחבריהם, והחליטו להיות גזלנים, וחלקם ‘נדבקו' מחבריהם, והחליטו להיות גזלנים, 

ועכשיו אנחנו עושים סיומי ספרים ומסכתות...ועכשיו אנחנו עושים סיומי ספרים ומסכתות...

בברסלב  שיש  ה'  בעבודת  הנקודות  של  בברסלב השילוב  שיש  ה'  בעבודת  הנקודות  של  השילוב 
הוא פלא. הוא פלא. 

את  יש  בצפת  ברסלב  המדרש  בבית  כאן  את בנוסף,  יש  בצפת  ברסלב  המדרש  בבית  כאן  בנוסף, 
יום שלישי בליקוטי מוהר"ן  יום שלישי בליקוטי מוהר"ן השיעור השבועי מדי  השיעור השבועי מדי 

בשפה האנגלית.   בשפה האנגלית.   

אותה  מוציא  לא  אתה  אם  אמנותית,  ביצירה  אותה כמו  מוציא  לא  אתה  אם  אמנותית,  ביצירה  כמו 
לפועל על הקנבס )בד ציור(, אין לה צורה ממשית, לפועל על הקנבס )בד ציור(, אין לה צורה ממשית, 
הנקודה  את  מוציא  לא  אתה  אם  ה'  בעבודת  הנקודה כך  את  מוציא  לא  אתה  אם  ה'  בעבודת  כך 
משלוש  אחת  שהיא  חברים,  בשיחת  משלוש לפועל  אחת  שהיא  חברים,  בשיחת  לפועל 

נקודות, אז אין לנקודה צורה וביטוי.נקודות, אז אין לנקודה צורה וביטוי.
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התוצאה  את  שיוצר  הוא  הגוונים  של  התוצאה המיזוג  את  שיוצר  הוא  הגוונים  של  המיזוג 
רימונים  )פרדס  הגוונים'  ב'שער  הרמ"ק  רימונים הייחודית.  )פרדס  הגוונים'  ב'שער  הרמ"ק  הייחודית. 
שער עשירי( מסביר זאת לפי הספירות, יכול להיות שער עשירי( מסביר זאת לפי הספירות, יכול להיות 
שאצלך יש חלק מספירה מסוימת, שהיא גוון מסוים, שאצלך יש חלק מספירה מסוימת, שהיא גוון מסוים, 
שאצלי לא קיימת בכלל... ולכן חייבים שיחת חברים.שאצלי לא קיימת בכלל... ולכן חייבים שיחת חברים.

בתורת רבינו מצויה תורת רפואת הנפש האמיתית. בתורת רבינו מצויה תורת רפואת הנפש האמיתית. 
עניין זה מוזכר רבות בחוברות שזכיתי להפיץעניין זה מוזכר רבות בחוברות שזכיתי להפיץ

פסיכיאטרים  קבוצת  עם  להיפגש  בעבר  לי  פסיכיאטרים יצא  קבוצת  עם  להיפגש  בעבר  לי  יצא 
למטרת  ישראל  לארץ  שבאו  מחו"ל.  למטרת ופסיכולוגים  ישראל  לארץ  שבאו  מחו"ל.  ופסיכולוגים 
פסיכולוגיה  תראו,  בפניהם:  אמרתי  פסיכולוגיה לימודיהם,  תראו,  בפניהם:  אמרתי  לימודיהם, 
לאדם  גרמה  הזאת  הגישה  מוגבל.  מאוד  דבר  לאדם היא  גרמה  הזאת  הגישה  מוגבל.  מאוד  דבר  היא 
יש  אבל  מוגבל'.  ‘אני  טראומה'.  ‘עברתי  יש להרגיש  אבל  מוגבל'.  ‘אני  טראומה'.  ‘עברתי  להרגיש 
מברסלב.  נחמן  רבי  והוא  הנפש,  לתורת  גדול  מברסלב. אמן  נחמן  רבי  והוא  הנפש,  לתורת  גדול  אמן 
תרי"ג  על  ידעו  כולם  לא  באריכות,  איתם  תרי"ג דיברתי  על  ידעו  כולם  לא  באריכות,  איתם  דיברתי 
מצוות, והם יצאו מכאן עם הסתכלות אחרת לגמרי מצוות, והם יצאו מכאן עם הסתכלות אחרת לגמרי 
ורק  אך  היו  שלי  צוטטתי  השיחה  בכל  הנפש.  ורק על  אך  היו  שלי  צוטטתי  השיחה  בכל  הנפש.  על 
מתוך תורת רבינו ורבי נתן. הם הרי מדברים הרבה מתוך תורת רבינו ורבי נתן. הם הרי מדברים הרבה 
על הגוונים, ועל הניגון. על פחדים, דאגות. איך לסדר על הגוונים, ועל הניגון. על פחדים, דאגות. איך לסדר 
רבינו  עוסק  בהם  הנושאים  כל  ועוד.  ה'זיכרון'  רבינו את  עוסק  בהם  הנושאים  כל  ועוד.  ה'זיכרון'  את 

בספה"ק ברקיחת צרי מזור ותרופה לנפשותינובספה"ק ברקיחת צרי מזור ותרופה לנפשותינו

תרי"ג מצוות
לבעל  מצוות"  “תרי"ג  קונטרס  מונח  השולחן  לבעל על  מצוות"  “תרי"ג  קונטרס  מונח  השולחן  על 

הש"ך. מה הביא אותך להוציאו לאור? אנו שואלים.הש"ך. מה הביא אותך להוציאו לאור? אנו שואלים.

בבית  כאן  כשרקדתי  בשמחת-תורה,  אחת,  בבית שנה  כאן  כשרקדתי  בשמחת-תורה,  אחת,  שנה 
הכנסת של הצדיק הלבן עם ספר תורה בן הכנסת של הצדיק הלבן עם ספר תורה בן 500500 שנה,  שנה, 
ואז  מצוות,      תרי"ג  יש  כאן  הרי  לעצמי  ואז חשבתי  מצוות,      תרי"ג  יש  כאן  הרי  לעצמי  חשבתי 
התחלתי להדפיס את הקונטרס של תרי"ג המצוות התחלתי להדפיס את הקונטרס של תרי"ג המצוות 
לבעל הש"ך זי"ע, לַזכות יהודים פשוט באמירה. עצם לבעל הש"ך זי"ע, לַזכות יהודים פשוט באמירה. עצם 

אמירת המצוות זה דבר עצום.אמירת המצוות זה דבר עצום.

< איפה אתה מפיץ את זה?< איפה אתה מפיץ את זה?

בצוואת  הרי  כתוב  מסתובב.  אני  שבו  מקום  בצוואת בכל  הרי  כתוב  מסתובב.  אני  שבו  מקום  בכל 
שמתקשה  שמי  הקדוש,  הבעש"ט  של  שמתקשה ריב"ש  שמי  הקדוש,  הבעש"ט  של  ריב"ש 
בפיו  שייקרא  תעשה',  ‘לא  או  ‘עשה'  מצוות  בפיו בקיום  שייקרא  תעשה',  ‘לא  או  ‘עשה'  מצוות  בקיום 
המצווה,  מזאת  המדברים  בתורה  הפסוקים  המצווה, את  מזאת  המדברים  בתורה  הפסוקים  את 
אותה  את  לקיים  והכוח  הרצון  את  אצלו  יעורר  אותה וזה  את  לקיים  והכוח  הרצון  את  אצלו  יעורר  וזה 

המצווה.המצווה.

בתור חסיד ברסלב חם שהוא גם צייר, מה התובנה בתור חסיד ברסלב חם שהוא גם צייר, מה התובנה 
שלך במשל של רבינו על אותו צייר שבמקום לצייר, שלך במשל של רבינו על אותו צייר שבמקום לצייר, 

יצר ‘מראה' שבה השתקפה היצירה שממול?יצר ‘מראה' שבה השתקפה היצירה שממול?

למעשה, הכל ענין של מראה. הצדיק מנקה לך את למעשה, הכל ענין של מראה. הצדיק מנקה לך את 
המראה ואומר לך: תראה את היופי שבך. המראה ואומר לך: תראה את היופי שבך. 

כל מיני שיטות שיש היום, הם כפירה ממש. איך אתה כל מיני שיטות שיש היום, הם כפירה ממש. איך אתה 
פסיכולוג  איזה  שכתב  עמודים  פסיכולוג   איזה  שכתב  עמודים   300300 לקרוא  לקרוא מסוגל  מסוגל 
יודע כלום, כאשר יש לך כאן ליקוטי מוהר"ן  יודע כלום, כאשר יש לך כאן ליקוטי מוהר"ן שאינו  שאינו 
שהוא ‘פלא יועץ'. תיכנס בתוך כל מילה ותגלה עולם שהוא ‘פלא יועץ'. תיכנס בתוך כל מילה ותגלה עולם 

בתוך עולם, רובד לפנים מרובד.בתוך עולם, רובד לפנים מרובד.

שאתה  זה  על  סומך  הוא  פסוק,  מביא  שאתה כשרבינו  זה  על  סומך  הוא  פסוק,  מביא  כשרבינו 
תתעמק בפסוק ההוא, ותשאל מדוע הוא לקח מתוך תתעמק בפסוק ההוא, ותשאל מדוע הוא לקח מתוך 
הזאת  המילה  עד  הזה,  הקטע  את  דווקא  הזאת הפסוק  המילה  עד  הזה,  הקטע  את  דווקא  הפסוק 

דווקא, ואז אתה נכנס לתוך אמנות הנפש. דווקא, ואז אתה נכנס לתוך אמנות הנפש. 

אצל  התמדה.  צריך  אבל  אישית,  אליך  מדבר  אצל רבינו  התמדה.  צריך  אבל  אישית,  אליך  מדבר  רבינו 
רבינו אין ‘טיפים'. רבינו נותן פתרונות.רבינו אין ‘טיפים'. רבינו נותן פתרונות.
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עמקות עם ידיעה רחבה 
שני  עם  בעיקר  הולך  אני  מוהר"ן  ליקוטי  שני בלימוד  עם  בעיקר  הולך  אני  מוהר"ן  ליקוטי  בלימוד 
הכללים הראשון והאחרון מהח"י כללים ששניהם הכללים הראשון והאחרון מהח"י כללים ששניהם 

שונים לגמרי אך הם משלימים זה את זה. שונים לגמרי אך הם משלימים זה את זה. 

שלמה  ר'  רבות  באוזני  שינן  אותו  הראשון  שלמה הכלל   ר'  רבות  באוזני  שינן  אותו  הראשון  הכלל  
אהרן גוטליב זצ"ל ללמוד ‘מיניה וביה', ולא לחפש אהרן גוטליב זצ"ל ללמוד ‘מיניה וביה', ולא לחפש 

להבין את התורה מתורות אחרים.להבין את התורה מתורות אחרים.

קבלתי  אותו  מוכר,  הפחות  קבלתי   אותו  מוכר,  הפחות   1818 ה  הכלל  ה ומאידך  הכלל  ומאידך 
רבות בשיעורי הרי"מ שכטר ובמשך השנים הרבות רבות בשיעורי הרי"מ שכטר ובמשך השנים הרבות 
שיחיה,  נתן  ר'  בנו  עם  חברותא  למדתי  בהן  שיחיה, גם  נתן  ר'  בנו  עם  חברותא  למדתי  בהן  גם 
כל  הבנת  ע"י  בליקו"מ  הפשט  את  להבין  כל המלמד  הבנת  ע"י  בליקו"מ  הפשט  את  להבין  המלמד 
למילה  לדוגמא:  מילה,  לכל  שישנן  למילה המשמעויות  לדוגמא:  מילה,  לכל  שישנן  המשמעויות 
“תורה" ישנן משמעויות רבות בספרי חז"ל, ועלינו “תורה" ישנן משמעויות רבות בספרי חז"ל, ועלינו 
כדי  והגוונים  הצורות  בכל  משמעותה  את  כדי להבין  והגוונים  הצורות  בכל  משמעותה  את  להבין 
לזכות להבנה נכונה יותר בדברי רביה"ק, באופן זה לזכות להבנה נכונה יותר בדברי רביה"ק, באופן זה 
הוצאתי כעת לאור בס"ד חוברת באנגלית בת הוצאתי כעת לאור בס"ד חוברת באנגלית בת 150150  
עמ' וכולה עוסקת רק ב עמ' וכולה עוסקת רק ב 1515 השורות הראשונות של  השורות הראשונות של 
תורה א'. נוכחתי שהלימוד באופן הנ"ל מועיל מאד תורה א'. נוכחתי שהלימוד באופן הנ"ל מועיל מאד 
ומכניס את האדם לפנימיות הדברים באמת ובכך ומכניס את האדם לפנימיות הדברים באמת ובכך 

הוא זוכה לרפואה עצומה לנפשו.הוא זוכה לרפואה עצומה לנפשו.

יהיו כחדשים
בחברותא  למדתי  בהם  השנים  עשרת  בחברותא במשך  למדתי  בהם  השנים  עשרת  במשך 
פעם  לפחות  זצ"ל  גוטליב  אהרן  שלמה  רבי  פעם עם  לפחות  זצ"ל  גוטליב  אהרן  שלמה  רבי  עם 
בכזו  הקדושות  במילים  עוסקים  היינו  בכזו בשבוע,  הקדושות  במילים  עוסקים  היינו  בשבוע, 
לעתים  נדרשו  מילים  לעתים   נדרשו  מילים   55 שעבור  ועמקות,  שעבור חיות  ועמקות,  חיות 
רבות כשעתיים וחצי רצופות! הוא היה פותח את רבות כשעתיים וחצי רצופות! הוא היה פותח את 
הספר  את  נפתח  “בוא  ואומר:  מוהר"ן  הספר הליקוטי  את  נפתח  “בוא  ואומר:  מוהר"ן  הליקוטי 
נגלה מה  זה  וע"י  נגלה מה ונגלה מה שרבינו הקדוש אומר  זה  וע"י  ונגלה מה שרבינו הקדוש אומר 
שיש בעולם..." והיית רואה בעיניים שלו התחדשות שיש בעולם..." והיית רואה בעיניים שלו התחדשות 
של ‘בראשית', למרות שלמד את התורה הזו כבר של ‘בראשית', למרות שלמד את התורה הזו כבר 

כמו  ממש.  של  אומנות  הייתה  זו  פעמים.  כמו מאות  ממש.  של  אומנות  הייתה  זו  פעמים.  מאות 
שמספרים על רבי משה פיינשטיין שבזקנותו היה שמספרים על רבי משה פיינשטיין שבזקנותו היה 
לומד את המשנה כמו ילד שמגלה עכשיו לראשונה לומד את המשנה כמו ילד שמגלה עכשיו לראשונה 
שהיה  מסופר,  איש  החזון  על  גם  המשנה.  שהיה את  מסופר,  איש  החזון  על  גם  המשנה.  את 
במשנה  להתעמק  ארוכים  שבועות  במשך  במשנה מסוגל  להתעמק  ארוכים  שבועות  במשך  מסוגל 

אחת.אחת.

כמו  בזה.  גאון  באמת  שיחיה,   בזנסון  יצחק  כמו רבי  בזה.  גאון  באמת  שיחיה,   בזנסון  יצחק  רבי 
הליקוטים'.  ‘פאר  של  הפירות  את  היום  הליקוטים'. שרואים  ‘פאר  של  הפירות  את  היום  שרואים 

כשמתבוננים בכל מילה, מתחדשת הבנה והארה.כשמתבוננים בכל מילה, מתחדשת הבנה והארה.

יואל בחיוך, זה  ר'  יואל בחיוך, זה התנאי להתקרב לתורה, מסכם  ר'  התנאי להתקרב לתורה, מסכם 
מה  כל  את  מרוקן  אתה  מחדש,  לזה  ניגש  מה שאתה  כל  את  מרוקן  אתה  מחדש,  לזה  ניגש  שאתה 
שאתה יודע, כדי לקבל את האור הקדוש הזה. לא שאתה יודע, כדי לקבל את האור הקדוש הזה. לא 

לבוא ‘על אוטומט'.  לבוא ‘על אוטומט'.  

בכל יום יהיו בעיניך כחדשים! שנזכה.בכל יום יהיו בעיניך כחדשים! שנזכה.

היו שם 
בעיקר 

בעלי בתים 
העמלים 

לפרנסתם. 
אמרתי: אם 

אתה לא 
יכול לקבוע 

שעה, 
תקבע 
חמש 

דקות. אבל 
על חמש 

הדקות 
האלו אל 

תוותר. 
יתהפך 
העולם

67 פסח תשפ"ב



אסף את כתבי ר' אברהם 
והדפיסם. ר' שמואל הורביץ ז''ל 

)באדיבות ג.נ.(



עם התפרסמות והתפשטות ספרי רביה"ק ותלמידיו בעולם, המודפסים 
ומופצים בימינו לרבבות ע"י אנשי הצדיק החרדים אל דברו, מקום של 
כבוד וזכות ראשונים מיוחדת, שמורה לו למדפיס והמפיץ - החסיד הדבוק 

ברבו בכל נימי נשמתו - הרה"ח רבי שמואל הלוי הורביץ זצ"ל, חלוץ ההדפסה 
בארץ הקודש. הוא הגבר אשר מסר נפשו ברצון ממון וטירחה עבור 

הדפסת והפצת ספרי רביה"ק ותלמידיו.

תחקיר נרחב ומקיף במלאות יובל לפטירתו

נחמן רוזנפלד

תודה מיוחדת לר' שמואל אברהם תפילינסקי

 עט
סופר 
מהיר

כתבת המשך לפרוייקט היובל על ר’ שמואל הורביץ זצ”ל



כ
מוהרנ"ת  של  גבורתו  עיזוז  בשערים  נודע  מוהרנ"ת בר  של  גבורתו  עיזוז  בשערים  נודע  בר 
הקדושה  דעתו  והפצת  רביה"ק  ספרי  הקדושה בהדפסת  דעתו  והפצת  רביה"ק  ספרי  בהדפסת 
בעולם. ואף כאשר הדבר היה כרוך בקשיים מרובים, בעולם. ואף כאשר הדבר היה כרוך בקשיים מרובים, 
לא מנע עצמו ופעל וטרח למען הדפסת ספרי רבינו לא מנע עצמו ופעל וטרח למען הדפסת ספרי רבינו 
ואף הפעיל  נובע.  ואף הפעיל וספריו שלו המלאים דעת הנחל  נובע.  וספריו שלו המלאים דעת הנחל 
את כל מקורביו במסירות גוף ונפש לענין הנשגב של ההדפסה. את כל מקורביו במסירות גוף ונפש לענין הנשגב של ההדפסה. 
וכמו שאמר רביה"ק בעצמו עליו שאלמלא הוא לא היה נשאר וכמו שאמר רביה"ק בעצמו עליו שאלמלא הוא לא היה נשאר 

ממנו “בלעטיל שמות".ממנו “בלעטיל שמות".

המשיך  מוהרנ"ת,  של  הסתלקותו  לאחר  שנים  ממאה  המשיך פחות  מוהרנ"ת,  של  הסתלקותו  לאחר  שנים  ממאה  פחות 
בדרכו החסיד ר' שמואל הורביץ זצ"ל, ופעל בלהט להפצת דעת בדרכו החסיד ר' שמואל הורביץ זצ"ל, ופעל בלהט להפצת דעת 

רביה"ק בעולם.רביה"ק בעולם.

הק.ג.ב  ממלתעות  בניסים  שניצל  לאחר  לא"י,  חזרתו  עם  הק.ג.ב מיד  ממלתעות  בניסים  שניצל  לאחר  לא"י,  חזרתו  עם  מיד 
 - רביה"ק  תורת  לימוד  עבור  מיוחד  כולל  בהקמת  - התחיל  רביה"ק  תורת  לימוד  עבור  מיוחד  כולל  בהקמת  התחיל 
עניין  למען  רבות  פעל  ואף  ולתפילה".  לתורה  ברסלב  עניין “ישיבת  למען  רבות  פעל  ואף  ולתפילה".  לתורה  ברסלב  “ישיבת 
ההדפסה הנשגב, שראשית ניצניה החלו עוד בהיותו באומן. רבי ההדפסה הנשגב, שראשית ניצניה החלו עוד בהיותו באומן. רבי 
שמואל בלל יחדיו את עסקי הקודש, בכך שהקצה את הרווחים שמואל בלל יחדיו את עסקי הקודש, בכך שהקצה את הרווחים 
ועבור  הישיבה,  החזקת  עבור   - הספרים  ממכירת  ועבור העתידיים  הישיבה,  החזקת  עבור   - הספרים  ממכירת  העתידיים 
לספר  המדפיס  בהקדמת  שכתב  וכפי  באומן.  אנ"ש  לספר החזקת  המדפיס  בהקדמת  שכתב  וכפי  באומן.  אנ"ש  החזקת 

“ביאור הליקוטים: “ביאור הליקוטים: 

“ידוע להוי שזה הספר הק' ושאר הספרים שיצאו ושיצאו לאור “ידוע להוי שזה הספר הק' ושאר הספרים שיצאו ושיצאו לאור 
על ידינו מוקדש )אחר שילום חובות ההדפסה(... חלק להדפסה על ידינו מוקדש )אחר שילום חובות ההדפסה(... חלק להדפסה 
ישיבתינו  להחזיק  וחלק  בארה"ק  רבינו  וענייני  ספרי  ישיבתינו שאר  להחזיק  וחלק  בארה"ק  רבינו  וענייני  ספרי  שאר 
בירושלים “ישיבת ברסלב לתורה ותפילה" העוסקים רק בתורה בירושלים “ישיבת ברסלב לתורה ותפילה" העוסקים רק בתורה 

ועבודת השם, ואנ"ש שבאומן על ציון רבינו הק'".ועבודת השם, ואנ"ש שבאומן על ציון רבינו הק'".

קונטרס  לדפוס  הביא  הקד'  הישיבה  למען  עבודתו  קונטרס בתחילת  לדפוס  הביא  הקד'  הישיבה  למען  עבודתו  בתחילת 
מיוחד, מעט הכמות ורב האיכות -- ‘פנקס התקנות', בו הובאו מיוחד, מעט הכמות ורב האיכות -- ‘פנקס התקנות', בו הובאו 
הקודש.  בארץ  ברסלב  חסידי  כל  חתמו  עליה  הישיבה  הקודש. תקנות  בארץ  ברסלב  חסידי  כל  חתמו  עליה  הישיבה  תקנות 
ר' שמואל מזכיר עניין זה ביומנו ‘וחיברתי אז את הפנקס חבר ר' שמואל מזכיר עניין זה ביומנו ‘וחיברתי אז את הפנקס חבר 

המובא התקנות וכו'... ה' יודע כמה מסרתי נפשי על זה'. המובא התקנות וכו'... ה' יודע כמה מסרתי נפשי על זה'. 

הישיבה אמנם לא החזיקה מעמד זמן רב, אך היא היוותה כעין הישיבה אמנם לא החזיקה מעמד זמן רב, אך היא היוותה כעין 
בה  לעסוק  התחיל  שמואל  שרבי  ההדפסה  לפעילות  בה פתיח  לעסוק  התחיל  שמואל  שרבי  ההדפסה  לפעילות  פתיח 
נפשו  כל  ונתן עבורה את  ניתנת לתיאור,  נפש בלתי  נפשו במסירות  כל  ונתן עבורה את  ניתנת לתיאור,  נפש בלתי  במסירות 

ורכושו הדל, וכשאזל  הכסף - נאלץ לשקוע בחובות.ורכושו הדל, וכשאזל  הכסף - נאלץ לשקוע בחובות.

התמסרות להפצה
רבי שמואל היה עני מרוד. קירות ביתו היו שחורים ומפוייחים רבי שמואל היה עני מרוד. קירות ביתו היו שחורים ומפוייחים 
הונח  שעליה  הפוכה,  חבית  אלא  לו,  היה  לא   - שולחן  הונח מעוני.  שעליה  הפוכה,  חבית  אלא  לו,  היה  לא   - שולחן  מעוני. 
הפוכות.  פח  קופסאות  כמה  לו  שימשו  לכיסאות  ואילו  הפוכות. קרש,  פח  קופסאות  כמה  לו  שימשו  לכיסאות  ואילו  קרש, 
וברוב יקרת עניין ההדפסה בעיניו הלך לקבץ נדבות ימים ולילות וברוב יקרת עניין ההדפסה בעיניו הלך לקבץ נדבות ימים ולילות 
למען דבר נשגב זה כאשר לעצמו לא הותיר מאומה! וזאת מלבד למען דבר נשגב זה כאשר לעצמו לא הותיר מאומה! וזאת מלבד 
חלישות הדעת שקיבל מאנשים שונים שניסו להרפות את ידיו חלישות הדעת שקיבל מאנשים שונים שניסו להרפות את ידיו 
מהעבודה בטענות ואמתלאות שונות, ביניהן הטענה שממילא מהעבודה בטענות ואמתלאות שונות, ביניהן הטענה שממילא 
אך ר'  בידיו.  ישארו  והספרים  בספרים  שיעסוק  מי  יהיה  אך ר' לא  בידיו.  ישארו  והספרים  בספרים  שיעסוק  מי  יהיה  לא 
שמואל לא שת לבו לכל אלו והתמסר כל כולו ללא לאות לעסק שמואל לא שת לבו לכל אלו והתמסר כל כולו ללא לאות לעסק 

ההדפסה.ההדפסה.

 וכך מתאר ר' שמואל ביומנו
אחד  פונט  ביחד  שלומנו  מאנשי  נתאסף  שלי  אחד בהתעוררות  פונט  ביחד  שלומנו  מאנשי  נתאסף  שלי  ……בהתעוררות 
בשביל ביאור הליקוטים ובהשגחות נפלאות שהמדפיס נתן לי בשביל ביאור הליקוטים ובהשגחות נפלאות שהמדפיס נתן לי 
אמנה והדפיס הכל כנזכר לעיל ותמיד הוכרחתי ליתן לו כמעט אמנה והדפיס הכל כנזכר לעיל ותמיד הוכרחתי ליתן לו כמעט 
לו  חייב  ועכשיו אני  ולשלם לפועלים  לנייר  כי צריך  לו חצי הכסף  חייב  ועכשיו אני  ולשלם לפועלים  לנייר  כי צריך  חצי הכסף 
ערך שלשים פונט, השם יתברך יזכנו שנוכל לשלם לו ולגמר כל ערך שלשים פונט, השם יתברך יזכנו שנוכל לשלם לו ולגמר כל 

העניינים החדשים שיש תחת ידי העניינים החדשים שיש תחת ידי 

ומסיים בפניית בקשה לאנ"ש: ומסיים בפניית בקשה לאנ"ש: 

נא מכל אחינו אנשי שלומנו מפולין אל תרפו את עצמכם מזה נא מכל אחינו אנשי שלומנו מפולין אל תרפו את עצמכם מזה 

ליקוטי מוהרן תרצ"ו ר' שמואל הורביץ
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תקוה  שום  כעת  לי  אין  תקוה כי  שום  כעת  לי  אין  כי 
לא  לא   פנים……  כל  שעל  רק  פניםאחרת  כל  שעל  רק  אחרת 

יבצר אחד שיקנו כל הספרים... ונוכל לשלם החוב יבצר אחד שיקנו כל הספרים... ונוכל לשלם החוב 
ולגמור השאר, נא עשו מה שבכוחכם ואני עשיתי ולגמור השאר, נא עשו מה שבכוחכם ואני עשיתי 
עשו  ואתם  מכוחי  יותר  הרבה  עלי  שמוטל  עשו מה  ואתם  מכוחי  יותר  הרבה  עלי  שמוטל  מה 
הליקוטים  ביאור  גם  אבל  שמוטל  מה  הליקוטים כרצונכם  ביאור  גם  אבל  שמוטל  מה  כרצונכם 
מוכרח מאוד ובייחוד לאנשי שלומנו הרוצים להבין מוכרח מאוד ובייחוד לאנשי שלומנו הרוצים להבין 
התורות בליקוטי מוהר"ן ולהיכנס בעומקו ולקיים התורות בליקוטי מוהר"ן ולהיכנס בעומקו ולקיים 

להשריש בעצמו העצותלהשריש בעצמו העצות……

...בענין הדפסה שכל המשא עלי להכין ולעבוד אצל ...בענין הדפסה שכל המשא עלי להכין ולעבוד אצל 
המדפיס שידפיס ולהגיה כמה פעמים וליתן הכסף המדפיס שידפיס ולהגיה כמה פעמים וליתן הכסף 
זה  לי על  וגוף היה  ועד כמה מסירת נפש  יודע  זה ה'  לי על  וגוף היה  ועד כמה מסירת נפש  יודע  ה' 
אינני  הרבים  לזכות  כדי  וכו'  בטלתי  עבודה  אינני כמה  הרבים  לזכות  כדי  וכו'  בטלתי  עבודה  כמה 
יכול לשער במוחי כמה כוחות נתתי על זהיכול לשער במוחי כמה כוחות נתתי על זה……. )ימי . )ימי 

שמואל רכה רכ"ו(שמואל רכה רכ"ו(

ר' שמואל ממש מסר את נפשו על עסק ההדפסה ר' שמואל ממש מסר את נפשו על עסק ההדפסה 
את  נתן  ולמענה  מאודך"  ובכל  נפשך  “בכל  את בבחי'  נתן  ולמענה  מאודך"  ובכל  נפשך  “בכל  בבחי' 
כל הון ביתו באהבה והרבה יותר מזה, וחסך מפת כל הון ביתו באהבה והרבה יותר מזה, וחסך מפת 
לחמו ולחם בני ביתו עבורה, וכל פרוטה שהשיגה לחמו ולחם בני ביתו עבורה, וכל פרוטה שהשיגה 
לקבל  בכדי  בהדפסה.  השקיע  וטורח  בעמל  לקבל ידו  בכדי  בהדפסה.  השקיע  וטורח  בעמל  ידו 
כאן  נעתיק  מגיעים  הדברים  היכן  עד  מושג  כאן שמץ  נעתיק  מגיעים  הדברים  היכן  עד  מושג  שמץ 

כמה שורות ממה שמספר בעצמוכמה שורות ממה שמספר בעצמואא: : 

“וראשונה פניתי והלכתי לידידנו הד"ר שפיגל נ"י, “וראשונה פניתי והלכתי לידידנו הד"ר שפיגל נ"י, 
והראתי לו הכרטיס של הילד מטיפת חלב וכרטיס והראתי לו הכרטיס של הילד מטיפת חלב וכרטיס 
ולהחיותו  להבריאו  שצריך  מה  רבינוביץ  ולהחיותו הרופא  להבריאו  שצריך  מה  רבינוביץ  הרופא 
וכו', ובקשתיו שידבר במזכירות ידידנו הנעלה מר וכו', ובקשתיו שידבר במזכירות ידידנו הנעלה מר 
ולחזקו  הילד  להחיות  לי  יסייעו  אולי  הי"ו  ולחזקו שוקן  הילד  להחיות  לי  יסייעו  אולי  הי"ו  שוקן 

אא.  ימי שמואל ח"ג פרק פ"ח. .  ימי שמואל ח"ג פרק פ"ח. 

ולדבר  בזה  להתייעץ  רוצה  הוא  כי  לי  והשיב  ולדבר וכו'  בזה  להתייעץ  רוצה  הוא  כי  לי  והשיב  וכו' 
לדבר  כדאי  אם  נ"י  הוברמן  מר  הנפלא  ידידנו  לדבר עם  כדאי  אם  נ"י  הוברמן  מר  הנפלא  ידידנו  עם 
בזה, ודיבר עמו בטלפון והוא יעץ אותו שלא כדאי בזה, ודיבר עמו בטלפון והוא יעץ אותו שלא כדאי 

לעשות בזה וכו'.לעשות בזה וכו'.

ובין כך נודעתי ממנו כי מר שוקן בעצמו כעת בביתו ובין כך נודעתי ממנו כי מר שוקן בעצמו כעת בביתו 
בירושלים ומזה נתחדש לי התקווה בענין שדברתי בירושלים ומזה נתחדש לי התקווה בענין שדברתי 
על  הגונה  נדבה  להשיג  הוברמן  האדון  עם  על מכבר  הגונה  נדבה  להשיג  הוברמן  האדון  עם  מכבר 
ספרי  לנגד  מעשיות  וספורי  הפרפראות  ספרי הדפסת  לנגד  מעשיות  וספורי  הפרפראות  הדפסת 
בכתב יד “ימי שמואל" מהדורה ב' שיחזיק הרבה, בכתב יד “ימי שמואל" מהדורה ב' שיחזיק הרבה, 
הוברמן  למר  גדולות  מחברות  איזה  נתתי  הוברמן וכבר  למר  גדולות  מחברות  איזה  נתתי  וכבר 
היה  לא  הי"ו  שוקן  שהאדון  מפני  אבל  היה לדוגמא  לא  הי"ו  שוקן  שהאדון  מפני  אבל  לדוגמא 
וכעת  לפועל,  הענין  לצאת  יכול  לא  וכעת בביתו  לפועל,  הענין  לצאת  יכול  לא  בביתו 
בי  התנוצץ  בביתו  הוא  שהאדון  בי ששמעתי  התנוצץ  בביתו  הוא  שהאדון  ששמעתי 
זיק חדש של תקוה לזה ומפני זה הבנתי כי זיק חדש של תקוה לזה ומפני זה הבנתי כי 
אינו כדאי להטריח בזה הנ"ל בשביל להחיות אינו כדאי להטריח בזה הנ"ל בשביל להחיות 

את הילד כמו שאומר לי הד"ר שפיגל.את הילד כמו שאומר לי הד"ר שפיגל.

הוא  הילד  שענין  אעפ"י  כי  בדעתי  הוא וחשבתי  הילד  שענין  אעפ"י  כי  בדעתי  וחשבתי 
אצלי פיקוח נפשות ממש אעפי"כ אולי יזיק אצלי פיקוח נפשות ממש אעפי"כ אולי יזיק 
זה להתקוה חדשה של הנ"ל בענין ההדפסה זה להתקוה חדשה של הנ"ל בענין ההדפסה 
הד"ר  דברי  לקבל  בדעתי  נגמר  כן  ועל  הד"ר כנ"ל,  דברי  לקבל  בדעתי  נגמר  כן  ועל  כנ"ל, 

שפיגל הנ"ל.שפיגל הנ"ל.

בשנת ת"ש כשהיה ר' שמואל שרוי בעת רעב בשנת ת"ש כשהיה ר' שמואל שרוי בעת רעב 
ומחסור, חלה ילדו הקטן והיה בין חיים למוות ומחסור, חלה ילדו הקטן והיה בין חיים למוות 
ממש, ובידו לא היתה פרוטה לפורטה להחיות ממש, ובידו לא היתה פרוטה לפורטה להחיות 
את נפש הילד.  ובמכתב לעיל מספר ר' שמואל את נפש הילד.  ובמכתב לעיל מספר ר' שמואל 
שחשב לפנות למר שוקן, מנהל “ספריית שוקן", שחשב לפנות למר שוקן, מנהל “ספריית שוקן", 
שעוד קודם היתה ביניהם היכרות כלשהי, בכדי שעוד קודם היתה ביניהם היכרות כלשהי, בכדי 
לבקש ממנו עזרה וסיוע. אך לפני כן התייעץ עם לבקש ממנו עזרה וסיוע. אך לפני כן התייעץ עם 
פנה  לא  ובעצתם  שוקן,  מר  של  ומכריו  פנה ידידיו  לא  ובעצתם  שוקן,  מר  של  ומכריו  ידידיו 
לא  שוקן  שמר  הדבר  יגרום  שמא  מחשש  לא אליו  שוקן  שמר  הדבר  יגרום  שמא  מחשש  אליו 
יתרום עבור ההדפסה. עד כדי כך היה גבוה ענין יתרום עבור ההדפסה. עד כדי כך היה גבוה ענין 
ההדפסה בעיניו, שהיה מוכן להקריב את טובתו ההדפסה בעיניו, שהיה מוכן להקריב את טובתו 

האישית בעבורה. האישית בעבורה. 

וכאן אף נוכל למצוא את התשובה לשאלה העולה וכאן אף נוכל למצוא את התשובה לשאלה העולה 
כולו  לו החסיד הגדול שכל  יושב  - הכיצד  כולו מאליה  לו החסיד הגדול שכל  יושב  - הכיצד  מאליה 
שעותיו  המחשב  דחושבנא  ממארי  בה',  שעותיו דבקות  המחשב  דחושבנא  ממארי  בה',  דבקות 
ורגעיו שיהיו כולם בלתי לה' לבדו, וכותב ספר על ורגעיו שיהיו כולם בלתי לה' לבדו, וכותב ספר על 

עצמו ועל תולדות חייו?עצמו ועל תולדות חייו?

- כמה  זה עולה מדבריו  - כמה ובפרט שלכל אורך ספרו  זה עולה מדבריו  ובפרט שלכל אורך ספרו 
שמחה ועונג היו לו מכל שעה שחטף בעבודת ה', שמחה ועונג היו לו מכל שעה שחטף בעבודת ה', 
ואילו איזה צער ועוגמת נפש נגרם לו מאיבוד שעה ואילו איזה צער ועוגמת נפש נגרם לו מאיבוד שעה 
אחת שלא עלתה בה עבודת ה' כרצונו. הכיצד מצא אחת שלא עלתה בה עבודת ה' כרצונו. הכיצד מצא 

הוא זמן ועניין לכתוב ספר זה?הוא זמן ועניין לכתוב ספר זה?

אלא שעבור כל דף שהוסיף לכתוב בספרו היה יכול אלא שעבור כל דף שהוסיף לכתוב בספרו היה יכול 
להוסיף ולהדפיס עוד דף מספרי רבינו הק', מכיון להוסיף ולהדפיס עוד דף מספרי רבינו הק', מכיון 
הספרים  להדפסת  תורם  היה  הנ"ל  שוקן  הספרים שמר  להדפסת  תורם  היה  הנ"ל  שוקן  שמר 
זכינו  ואנו  שמואל".  “ימי   - ספרו  כתיבת  זכינו עבור  ואנו  שמואל".  “ימי   - ספרו  כתיבת  עבור 
מכך בכפליים, הן להדפסת הספרים בשעתם, והן מכך בכפליים, הן להדפסת הספרים בשעתם, והן 

לחיבור הנפלא “ימי שמואל" שנשאר לימינו. לחיבור הנפלא “ימי שמואל" שנשאר לימינו. 

דפוס בבית
בראשית דרכו, כשהיה מתגורר עוד בבתי הונגרין, בראשית דרכו, כשהיה מתגורר עוד בבתי הונגרין, 
עומד  והיה  מדפיסים  אצל  שמואל  ר'  עומד הדפיס  והיה  מדפיסים  אצל  שמואל  ר'  הדפיס 
את  בעצמו  מגיה  היה  ואף  מעשיהם,  על  את ומשגיח  בעצמו  מגיה  היה  ואף  מעשיהם,  על  ומשגיח 
ביותר.  הטוב  הצד  על  נעשה  שיהיה  כדי  ביותר. הספרים  הטוב  הצד  על  נעשה  שיהיה  כדי  הספרים 
זכה להשלים את  כעבור כמה שנים כאשר  זכה להשלים את אמנם  כעבור כמה שנים כאשר  אמנם 

שולחן - לא 
היה לו, אלא 
חבית הפוכה, 
שעליה הונח 
קרש, ואילו 
לכיסאות 
שימשו 
לו כמה 
קופסאות 
פח הפוכות. 
וברוב 
יקרת עניין 
ההדפסה 
בעיניו 
הלך לקבץ 
נדבות ימים 
ולילות למען 
דבר נשגב 
זה כאשר 
לעצמו 
לא הותיר 
מאומה
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משאלת לבו לעבור לגור בירושלים משאלת לבו לעבור לגור בירושלים 
שבתוך החומות, הקים בביתו מעין שבתוך החומות, הקים בביתו מעין 
באותה  אנפין.  בזעיר  דפוס  באותה בית  אנפין.  בזעיר  דפוס  בית 
מיוחד  רשיון  דרוש  היה  מיוחד העת  רשיון  דרוש  היה  העת 
להקים  כדי  האנגלית  להקים מהממשלה  כדי  האנגלית  מהממשלה 
הפעיל  שמואל  ור'  דפוס,  הפעיל בית  שמואל  ור'  דפוס,  בית 
דרך  גדולות  וטרחות  דרך השתדלויות  גדולות  וטרחות  השתדלויות 
אביו   ממכירי  חשובים  אביו  אנשים  ממכירי  חשובים  אנשים 
הורביץ  ישעיה  רבי  הגדול  הורביץ הגאון  ישעיה  רבי  הגדול  הגאון 
זצ"ל, וכך בטורח ועמל רב השיג את זצ"ל, וכך בטורח ועמל רב השיג את 
הרשיון הנכסף, שהיה תלוי במקום הרשיון הנכסף, שהיה תלוי במקום 
בולט בבית הדפוס כדרישת החוק. בולט בבית הדפוס כדרישת החוק. 

ההם,  בימים  ההדפסה  ההם, עבודת  בימים  ההדפסה  עבודת 
ביותר,  וארוכה  מורכבת  ביותר, היתה  וארוכה  מורכבת  היתה 
ההדפסה  לצורת  בכלל  דומה  ההדפסה ואינה  לצורת  בכלל  דומה  ואינה 
היו  אז  היום,  של  והמהירה  היו הקלה  אז  היום,  של  והמהירה  הקלה 
שבהם  מתכת,  בלוחות  שבהם משתמשים  מתכת,  בלוחות  משתמשים 
זעירות.  עופרת  אותיות  זעירות. השחילו  עופרת  אותיות  השחילו 
אותיות  ומצרפים  משחילים  היו  אותיות כך  ומצרפים  משחילים  היו  כך 
בין  מילה.  ומרכיבים  לאחת  בין אחת  מילה.  ומרכיבים  לאחת  אחת 
עופרת  חתיכת  הניחו  למילה  עופרת מילה  חתיכת  הניחו  למילה  מילה 
נוספת כדי להפריד בין המילים, ובין נוספת כדי להפריד בין המילים, ובין 
חתיכת  מניחים  היו  ושורה  שורה  חתיכת כל  מניחים  היו  ושורה  שורה  כל 
כדי  השורה  באורך  ארוכה  כדי עופרת  השורה  באורך  ארוכה  עופרת 

ליצור רווח בין שורה לשורה.ליצור רווח בין שורה לשורה.

שטוחה  בתיבה  מניחים  היו  העופרת  אותיות  שטוחה את  בתיבה  מניחים  היו  העופרת  אותיות  את 
מחולקת  היתה  עצמה  והתיבה  נמוך,  שולחן  מחולקת על  היתה  עצמה  והתיבה  נמוך,  שולחן  על 

לאותיות  תא  אות.  לכל  מיוחד  תא  לאותיות לתאים,  תא  אות.  לכל  מיוחד  תא  לתאים, 
אם  ואולם  וכו'.  הבי"ת  לאותיות  תא  אם האל"ף,  ואולם  וכו'.  הבי"ת  לאותיות  תא  האל"ף, 
על  האותיות  תיבת  שנהפכה  אירע  על בטעות  האותיות  תיבת  שנהפכה  אירע  בטעות 
פניה - או אז היתה עבודה קשה מאד לאסוף פניה - או אז היתה עבודה קשה מאד לאסוף 
אחת לאחת את כל האותיות הזעירות, ולמיינן אחת לאחת את כל האותיות הזעירות, ולמיינן 
בחזרה למקומן הנכון. בתחילה היו לר' שמואל בחזרה למקומן הנכון. בתחילה היו לר' שמואל 
רק כמה סטים של אותיות ובמשך הזמן הוסיף רק כמה סטים של אותיות ובמשך הזמן הוסיף 
להדפיס  שיוכלו  כך  אותיות  ועוד  עוד  להדפיס לקנות  שיוכלו  כך  אותיות  ועוד  עוד  לקנות 

כמה עמודים בו זמנית.כמה עמודים בו זמנית.

הפועלים בבית הדפוס היו ר' שמואל עם כל הפועלים בבית הדפוס היו ר' שמואל עם כל 
בני ביתו מגדול ועד קטן. כאשר הוא והבנים בני ביתו מגדול ועד קטן. כאשר הוא והבנים 
את  ומסדרים  עורכים  בפיקוחו  את הגדולים  ומסדרים  עורכים  בפיקוחו  הגדולים 
הקטנים  והילדים  וזוגתו  בלוחות,  הקטנים האותיות  והילדים  וזוגתו  בלוחות,  האותיות 
מהלוחות  האותיות  את  מפרקים  מהלוחות בפיקוחה  האותיות  את  מפרקים  בפיקוחה 
לאחר ההדפסה, ומחזירים כל אות למקומה לאחר ההדפסה, ומחזירים כל אות למקומה 
בנו  את  לראות  היה  שבשגרה  דבר  בנו בתיבה.  את  לראות  היה  שבשגרה  דבר  בתיבה. 
של ר' שמואל בן השש שגובהו לא עבר את של ר' שמואל בן השש שגובהו לא עבר את 
גובה השולחן, עומד על שרפרף קטן ומסדר גובה השולחן, עומד על שרפרף קטן ומסדר 
להכינם  לאחת  אחת  העופרת  אותיות  להכינם את  לאחת  אחת  העופרת  אותיות  את 

לדפוס...לדפוס...

מלאכת  החלה  ההדפסה  מלאכת  מלאכת בגמר  החלה  ההדפסה  מלאכת  בגמר 
שעליו  הגדול  הגליון   - ה'בויגן'  שעליו קיפול  הגדול  הגליון   - ה'בויגן'  קיפול 
צריך היה  יחד.  וכמה דפים  צריך היה מודפסים כמה  יחד.  וכמה דפים  מודפסים כמה 
במקום  לחתוך  ואח"כ  הדפים  בין  במקום לקפלו  לחתוך  ואח"כ  הדפים  בין  לקפלו 
והיתה  מאחור.  מחוברים  שישארו  כדי  והיתה הנכון  מאחור.  מחוברים  שישארו  כדי  הנכון 
נדרשת זהירות רבה, מכיון שאם היתה טעות אחת נדרשת זהירות רבה, מכיון שאם היתה טעות אחת 
בזה  ואף  הדפים,  סדר  בכל  שיבוש  נוצר  בזה בקיפול  ואף  הדפים,  סדר  בכל  שיבוש  נוצר  בקיפול 

עסקה המשפחה כולה.עסקה המשפחה כולה.

ההדפסה  עלויות  הפכו  יותר,  מאוחרת  ההדפסה בתקופה  עלויות  הפכו  יותר,  מאוחרת  בתקופה 
בבתי הדפוס הגדולים להיות נמוכות יותר מעלויות בבתי הדפוס הגדולים להיות נמוכות יותר מעלויות 
הכינו  רק  וב"ב  שמואל  ור'  הביתית,  הכינו ההדפסה  רק  וב"ב  שמואל  ור'  הביתית,  ההדפסה 
קושרים  היו  אח"כ  האותיות,  לוחות  את  קושרים וסידרו  היו  אח"כ  האותיות,  לוחות  את  וסידרו 
לבתי  עימם  והולכים  בחוט  יחד  כולם  את  לבתי היטב  עימם  והולכים  בחוט  יחד  כולם  את  היטב 
הדפוס להדפיס. ואף כאן היתה נצרכת זהירות רבה הדפוס להדפיס. ואף כאן היתה נצרכת זהירות רבה 
- שהחוט לא ימשך תוך כדי הדרך, כי כך יתעקם - שהחוט לא ימשך תוך כדי הדרך, כי כך יתעקם 
שלא  להשגיח  וכן  עקום.  יודפס  העמוד  וכל  שלא הלוח  להשגיח  וכן  עקום.  יודפס  העמוד  וכל  הלוח 
בכל  האות  תחסר  ואז  אחת  אות  ותישמט  בכל תיפול  האות  תחסר  ואז  אחת  אות  ותישמט  תיפול 
לראות  תדיר  חזיון  זה  היה  המודפסים.  לראות הספרים  תדיר  חזיון  זה  היה  המודפסים.  הספרים 
את ר' שמואל רץ ברחובות ירושלים לבית הדפוס, את ר' שמואל רץ ברחובות ירושלים לבית הדפוס, 
להדפסה.  מוכן  בלוח  הוא  אוחז  רוטטות  להדפסה. בידיים  מוכן  בלוח  הוא  אוחז  רוטטות  בידיים 
הגיליונות  את  שולחים  היו  ההדפסה  הגיליונות לאחר  את  שולחים  היו  ההדפסה  לאחר 

המודפסים לכורך וכך סוף סוף הושלמו הספרים.המודפסים לכורך וכך סוף סוף הושלמו הספרים.

 כתבי ר' אברהם 
ב"ר נחמן זצוק"ל

בראשית הבכורה החל ר' שמואל להוציא לאור את בראשית הבכורה החל ר' שמואל להוציא לאור את 
באו  לא  שרובם  זצ"ל,  נחמן  ב"ר  אברהם  ר'  באו כתבי  לא  שרובם  זצ"ל,  נחמן  ב"ר  אברהם  ר'  כתבי 
עלייתו  לפני  באומן,  בהיותו  ועוד  אז.  עד  עלייתו לדפוס  לפני  באומן,  בהיותו  ועוד  אז.  עד  לדפוס 
הנשיה  מתהום  להצילם  עליהם  דעתו  נתן  הנשיה לא"י,  מתהום  להצילם  עליהם  דעתו  נתן  לא"י, 
תורתו  את  והן  שבכתב  תורתו  את  הן  תורתו והאבדון,  את  והן  שבכתב  תורתו  את  הן  והאבדון, 
שהיו  ראבר"נ  כתבי  כל  את  העתיק   הוא  שהיו שבע"פ.  ראבר"נ  כתבי  כל  את  העתיק   הוא  שבע"פ. 
שומעי  תלמידיו  את  שימש  ואף  באומן,  שומעי בנמצא  תלמידיו  את  שימש  ואף  באומן,  בנמצא 
וכתב את דבריהם. את הכתבים היה שולח  וכתב את דבריהם. את הכתבים היה שולח לקחו  לקחו 
יחד עם מכתבים ששלח לארץ ישראל. לכל מכתב יחד עם מכתבים ששלח לארץ ישראל. לכל מכתב 
שהיה שולח הנה צירף גם כמה דפים מכתבי ראב"נ שהיה שולח הנה צירף גם כמה דפים מכתבי ראב"נ 
והזהיר על שמירתם. כך הוציא משם את האוצרות והזהיר על שמירתם. כך הוציא משם את האוצרות 
את  שם  התרים  כבר  להדפסה  כסף  אף  את בערמה.  שם  התרים  כבר  להדפסה  כסף  אף  בערמה. 

אנ"ש ושלח הנה. אנ"ש ושלח הנה. 

בהגיעו לא"י אסף בחזרה את כל הכתבים ששלח, בהגיעו לא"י אסף בחזרה את כל הכתבים ששלח, 

את הכתבים 
היה שולח 
יחד עם 
מכתבים 
ששלח 
לארץ 
ישראל. 
לכל מכתב 
שהיה שולח 
הנה צירף 
גם כמה 
דפים מכתבי 
ראב"נ 
והזהיר על 
שמירתם. 
כך הוציא 
משם את 
האוצרות 
בערמה. 
אף כסף 
להדפסה 
כבר התרים 
שם את 
אנ"ש ושלח 
הנה

עזר לו למצוא את כתבי ראב"ן. ר' שמואל מאיר אנשין )באדיבות ר' שמואל מאיר חשין(
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חיבורים  עוד  היו  הדפיס,  שמואל  שר'  החיבורים  כל  מלבד   חיבורים   עוד  היו  הדפיס,  שמואל  שר'  החיבורים  כל  מלבד    
שרצה להדפיס אך לא עלה בידו. לפנינו ליקוט מכתביו אודות שרצה להדפיס אך לא עלה בידו. לפנינו ליקוט מכתביו אודות 
ספרים שתכנן לכתוב, חלקם אכן כתב אך לא הדפיס, וחלקם ספרים שתכנן לכתוב, חלקם אכן כתב אך לא הדפיס, וחלקם 
מן הסתם לא הספיק אף לכתוב. ככל הנראה היו לו עוד תוכניות מן הסתם לא הספיק אף לכתוב. ככל הנראה היו לו עוד תוכניות 

רבות, וזה רק מה שכתב. רבות, וזה רק מה שכתב. 

תודתינו נתונה לר' שמואל אברהם תפילינסקי על עזרתו הרבה תודתינו נתונה לר' שמואל אברהם תפילינסקי על עזרתו הרבה 
בענייןבעניין

בספר ‘שיחות וסיפורים – תרצג' תחת הכותרתת ‘הערת המו"ל' בספר ‘שיחות וסיפורים – תרצג' תחת הכותרתת ‘הערת המו"ל' 
מביא ר' שמואל רשימה של תוכניותיו כדלהלן:מביא ר' שמואל רשימה של תוכניותיו כדלהלן:

- סידור תפלה מסודר בפירושים והנהגות עפ"י כל ספרי רבינו - סידור תפלה מסודר בפירושים והנהגות עפ"י כל ספרי רבינו 
בתכלית היופי. בתכלית היופי. 

- חומש מסודר על חמשה חומשי תורה וגם על נביאים כתובים - חומש מסודר על חמשה חומשי תורה וגם על נביאים כתובים 
ועל עין יעקב והגדות חז"ל וליקוטי הש"ס על דברי חז"ל ועל כל ועל עין יעקב והגדות חז"ל וליקוטי הש"ס על דברי חז"ל ועל כל 
ד' חלקי שו"ע ומשניות ועל הזוהר ותיקונים ועל הע"ח ופע"ח ד' חלקי שו"ע ומשניות ועל הזוהר ותיקונים ועל הע"ח ופע"ח 

וכל כתבי האריז"ל.וכל כתבי האריז"ל.

- על פי  סדר הא"ב - כל הענינים - כל ענין עם כל השייך אליו - על פי  סדר הא"ב - כל הענינים - כל ענין עם כל השייך אליו 
מכל ספרי רבינו ז"ל בכתב ובע"פ. למשל ‘ברית' ‘תורה' וכו' וכן מכל ספרי רבינו ז"ל בכתב ובע"פ. למשל ‘ברית' ‘תורה' וכו' וכן 

על כל הא"ב כ"א ספר מיוחד בתכלית היופי וההידור.על כל הא"ב כ"א ספר מיוחד בתכלית היופי וההידור.

זשארגאן  על  עם  להמון  גם  הנצרכים  ז"ל  רבינו  מספרי  זשארגאן -  על  עם  להמון  גם  הנצרכים  ז"ל  רבינו  מספרי   -
]=השפה המדוברת – יידיש[ כמו ]א[ לקוטי תפלות ]ב[ קיצור ]=השפה המדוברת – יידיש[ כמו ]א[ לקוטי תפלות ]ב[ קיצור 
ליקוטי מוהר"ן ]ג[ כל ספרי לקוטי עצות ]ד[ השתפכות הנפש ליקוטי מוהר"ן ]ג[ כל ספרי לקוטי עצות ]ד[ השתפכות הנפש 
]ה[ ומשיבת נפש ]ו[ שיחות הר"ן ]ז[ ימי מהרנ"ת וכו' ]ח[ וכל ]ה[ ומשיבת נפש ]ו[ שיחות הר"ן ]ז[ ימי מהרנ"ת וכו' ]ח[ וכל 

הענינים על פי א"ב הנ"ל.הענינים על פי א"ב הנ"ל.

- ספרים מכתב יד שלא ראו אור עדיין מעולם.- ספרים מכתב יד שלא ראו אור עדיין מעולם.

-הרבה מכתבים מאנ"ש הראשונים תלמידי מוהרנ"ת מעוררים -הרבה מכתבים מאנ"ש הראשונים תלמידי מוהרנ"ת מעוררים 
ומחזקים עד אין לשער וכו'.ומחזקים עד אין לשער וכו'.

הורביץ  שמואל  ר'  כותב   ]תשכ"ב[  ותבונה'  ‘חכמה  הורביץ בספר  שמואל  ר'  כותב   ]תשכ"ב[  ותבונה'  ‘חכמה  בספר 
בהקדמה: “ובאמת לא רציתי להדפיס כעת החלק שעל הסיפורי בהקדמה: “ובאמת לא רציתי להדפיס כעת החלק שעל הסיפורי 
מעשיות, כי רציתי להדפיסו בין השיחות ורמזים, שלקטתי מכל מעשיות, כי רציתי להדפיסו בין השיחות ורמזים, שלקטתי מכל 
ספרי רבינו ומוהרנ"ת ז"ל  ומשאר כל ספרי אנ"ש )והי' ספר אחד ספרי רבינו ומוהרנ"ת ז"ל  ומשאר כל ספרי אנ"ש )והי' ספר אחד 
עם הסיפ"מ שכבר נדפס עם הלקוטי הלכות ורמזי המעשיות(. עם הסיפ"מ שכבר נדפס עם הלקוטי הלכות ורמזי המעשיות(. 
ובאמת הי' זה הספר חידוש שבחידושים מאין כמוהו אשר אין ובאמת הי' זה הספר חידוש שבחידושים מאין כמוהו אשר אין 
לשער עוצם תועלת הספר הזה, אבל חשבתי שאם אין יכולים לשער עוצם תועלת הספר הזה, אבל חשבתי שאם אין יכולים 
לעשות כולה מצוה ]שאין בידי היכולת להביא לדפוס מחסרון לעשות כולה מצוה ]שאין בידי היכולת להביא לדפוס מחסרון 
כסף ההוצאה[ עכ"פ אעשה פלגא מצוה... ואולי בזכות זה יעזור כסף ההוצאה[ עכ"פ אעשה פלגא מצוה... ואולי בזכות זה יעזור 

השי"ת שיתעוררו אנשים להדפיס כל הספר הנ"ל"השי"ת שיתעוררו אנשים להדפיס כל הספר הנ"ל"

במכתבי שמואל ))מכתב מ"ג ע' קנ"ג((-  כותב ר' שמואל לר' במכתבי שמואל ))מכתב מ"ג ע' קנ"ג((-  כותב ר' שמואל לר' 
וסיפורים  שיחות  בס'  שראית  מה  “והנה  ז"ל:  טוקצינסקי  וסיפורים ש.  שיחות  בס'  שראית  מה  “והנה  ז"ל:  טוקצינסקי  ש. 
שנמצא אצלי פי' הש"ס וכו' עדיין לא עשיתי זאת מפני שאין שנמצא אצלי פי' הש"ס וכו' עדיין לא עשיתי זאת מפני שאין 
מוכן לדפוס אינני יכול להטריח בזה כשאינו יוצא תיכף לפועל, מוכן לדפוס אינני יכול להטריח בזה כשאינו יוצא תיכף לפועל, 
בעזהי"ת  זאת  להדפיס  מוכנים  שהנכם  אדע  כאשר  בעזהי"ת אבל  זאת  להדפיס  מוכנים  שהנכם  אדע  כאשר  אבל 
אשתתף בזה לקבץ ולאסוף מכל ספרי רבינו ז"ל ומוהרנ"ת ז"ל אשתתף בזה לקבץ ולאסוף מכל ספרי רבינו ז"ל ומוהרנ"ת ז"ל 
וכו'  והקדמה  ושער  והגון  יפה  בסדר  ולסדרם  ז"ל  אנ"ש  וכו' ושאר  והקדמה  ושער  והגון  יפה  בסדר  ולסדרם  ז"ל  אנ"ש  ושאר 

)ובוודאי לא יתכן בזמן מועט רק כפי היכולת(.")ובוודאי לא יתכן בזמן מועט רק כפי היכולת(."

מכתב  מופיע  צדיקים'  ‘אור  -בספר  ותבונה'  ‘חכמה  מכתב ספר  מופיע  צדיקים'  ‘אור  -בספר  ותבונה'  ‘חכמה  ספר 
יצחק מאיר  לר'  ציגלמן  לייב  ר' אהרן  – שכתב  יצחק מאיר משנת תרפ"ט  לר'  ציגלמן  לייב  ר' אהרן  – שכתב  משנת תרפ"ט 
להדפסת  שמואל  ר'  של  תוכניותיו  מוזכרות  ובו  זצ"ל,  להדפסת קורמן  שמואל  ר'  של  תוכניותיו  מוזכרות  ובו  זצ"ל,  קורמן 
הפועל.                                                                              אל  יצאו  לא  שלמעשה  ממנו  חלקים  או  הפועל.                                                                             הספר  אל  יצאו  לא  שלמעשה  ממנו  חלקים  או  הספר 
ר' שמואל על  ר' שמואל על כמו"כ, במכתבי שמואל)ח"ב, מכתב מ"ז( כותב  כמו"כ, במכתבי שמואל)ח"ב, מכתב מ"ז( כותב 
כך שערך והכין את הספר חכמה ותבונה, אך עדיין אין לו את כך שערך והכין את הספר חכמה ותבונה, אך עדיין אין לו את 
בעלי  את  להתרים  ומבקש  וכותב  ההדפסה.  עבור  המימון  בעלי כל  את  להתרים  ומבקש  וכותב  ההדפסה.  עבור  המימון  כל 

היכולת בכדי להדפיסו.היכולת בכדי להדפיסו.

אף בספר ‘'יעלת חן'', מזכיר ,ר' שמואל בדף השער את הספר אף בספר ‘'יעלת חן'', מזכיר ,ר' שמואל בדף השער את הספר 

‘חכמה ותבונה' שלא נדפס עדיין.‘חכמה ותבונה' שלא נדפס עדיין.

ספר יחוס הגדולים:ספר יחוס הגדולים:

 החיבור ‘יחוס הגדולים' הוא נספח לספר ‘עדן ציון' של אביו -  החיבור ‘יחוס הגדולים' הוא נספח לספר ‘עדן ציון' של אביו - 
ר' ישעיה הורביץ זצ"ל. ור' שמואל רצה להוסיף ולהרחיב אותו ר' ישעיה הורביץ זצ"ל. ור' שמואל רצה להוסיף ולהרחיב אותו 
בס'  רנ"ט   להלן:-בעמוד  שרואים  וכפי  נפרד.  כספר  בס' ולהוציאו  רנ"ט   להלן:-בעמוד  שרואים  וכפי  נפרד.  כספר  ולהוציאו 
‘עדן ציון', כותב ר' שמואל: “הוספה ומילואים לסדר יוחסין הנ"ל ‘עדן ציון', כותב ר' שמואל: “הוספה ומילואים לסדר יוחסין הנ"ל 
עמוד ק"א עד קכ"א ובתוכו ‘יחוס הגדולים' מהרבה גדולי ישראל עמוד ק"א עד קכ"א ובתוכו ‘יחוס הגדולים' מהרבה גדולי ישראל 

יודפס בספר בפני עצמו בקרוב בשם ‘ס' יחוס הגדולים'."יודפס בספר בפני עצמו בקרוב בשם ‘ס' יחוס הגדולים'."

בעזהי"ת  “...והנה   - כותב  הגדולים',  ‘יחוס  חיבורו  בתחילת  בעזהי"ת -  “...והנה   - כותב  הגדולים',  ‘יחוס  חיבורו  בתחילת   -
אוסיף כאן כפי ידיעתי והשגתי שהשגתי עד הנה, ומה שאתוודע אוסיף כאן כפי ידיעתי והשגתי שהשגתי עד הנה, ומה שאתוודע 
עוד בעזהי"ת יושלם במקום אחר ואולי יעזרני השי"ת שאוכל עוד בעזהי"ת יושלם במקום אחר ואולי יעזרני השי"ת שאוכל 
לעשות ספר גדול מכל הצדיקים וגאונים שהי' מיחוסנו לכתוב לעשות ספר גדול מכל הצדיקים וגאונים שהי' מיחוסנו לכתוב 

ולבאר כל א' וא' ענינו באריכות." ולבאר כל א' וא' ענינו באריכות." 

ספר יעלת חן:ספר יעלת חן:

חלק  על  רק  הוא  הספר  א',  ‘חלק   - רשום  חן'  יעלת  הס'  חלק על  על  רק  הוא  הספר  א',  ‘חלק   - רשום  חן'  יעלת  הס'  על 
מתורה א' והיה בתוכניתו להשלים את כל תורה א', דבר שלא מתורה א' והיה בתוכניתו להשלים את כל תורה א', דבר שלא 

יצא אל הפועל. וכמו שמציין ר"ש במכתביו :יצא אל הפועל. וכמו שמציין ר"ש במכתביו :

יהי' רק  וכן כל הכנסת הספרים שימכרו  יהי' רק - “כל הסיוע שאשיג  וכן כל הכנסת הספרים שימכרו  - “כל הסיוע שאשיג 
לשלם החובות מההדפסה והכריכה, ואח"כ מה שישאר יהי' רק לשלם החובות מההדפסה והכריכה, ואח"כ מה שישאר יהי' רק 
להדפסת שאר החלקים מהספר ]יעלת חן[, וכן הלאה להדפיס להדפסת שאר החלקים מהספר ]יעלת חן[, וכן הלאה להדפיס 

ענייני רבינו ז"ל כמו סידור, חומש וכו' וכו' ]שם סו ע' רו["ענייני רבינו ז"ל כמו סידור, חומש וכו' וכו' ]שם סו ע' רו["

רק  שזה  מעכת"ר  וידע  חן...  יעלת  הס'  מהכריכה  “לקחתי  רק -  שזה  מעכת"ר  וידע  חן...  יעלת  הס'  מהכריכה  “לקחתי   -
מתאמץ  הנני  וע"כ  הספר...  לגמור  וצריך  מהספר,  מתאמץ ההתחלה  הנני  וע"כ  הספר...  לגמור  וצריך  מהספר,  ההתחלה 

להתחיל תיכף להדפיס החלק הב' מהס' ... “להתחיל תיכף להדפיס החלק הב' מהס' ... “

ליקוטי מוהר"ן עם הוספות: ליקוטי מוהר"ן עם הוספות: 

שמואל:  ר'  כותב  )תרצ"ו(,  מוהר"ן  ליקוטי  של  השער  שמואל: בעמוד  ר'  כותב  )תרצ"ו(,  מוהר"ן  ליקוטי  של  השער  בעמוד 
כמה  ועוד  כמה .  ועוד   .…… מדויקת  בהגה  העשירית  פעם  נדפס  מדויקת “ועתה  בהגה  העשירית  פעם  נדפס  “ועתה 
חידושים והוספות כאשר תראינה עיניך, הכל על מקומו יבא על חידושים והוספות כאשר תראינה עיניך, הכל על מקומו יבא על 

נכון:נכון:

מתורה  מפתחות  ג.  מלק"ה.  מפתחות  ב.  מכת"י.  הוספות  מתורה א.  מפתחות  ג.  מלק"ה.  מפתחות  ב.  מכת"י.  הוספות  א. 
שבכתב. ד. ועצות עפ"י א"ב שבכתב. ד. ועצות עפ"י א"ב ……" " 

תוכניותיו של ר' שמואל הורביץ זצ"ל

73 פסח תשפ"ב



ואף היה דורש וחוקר אצל אנ"ש בירושלים )כגון ואף היה דורש וחוקר אצל אנ"ש בירושלים )כגון 
היכן  ועוד(  אנשין,  מאיר  שמואל  ר'  תלמידו  היכן אצל  ועוד(  אנשין,  מאיר  שמואל  ר'  תלמידו  אצל 
ניתן למצוא עוד משהו מראבר"נ. וכך היה מחפש ניתן למצוא עוד משהו מראבר"נ. וכך היה מחפש 
הרבה בגניזות של חורבת ר' יהודה החסיד,  שם הרבה בגניזות של חורבת ר' יהודה החסיד,  שם 
פתח  היה  גניזה.  מלאים  מרתפים  שלושה  פתח היו  היה  גניזה.  מלאים  מרתפים  שלושה  היו 
ומהצד  הגניזה,  את  השליכו   שדרכו  ומהצד מלמעלה  הגניזה,  את  השליכו   שדרכו  מלמעלה 
היה  שמואל  ור'  המרתפים.  אל  הכניסה  היה היתה  שמואל  ור'  המרתפים.  אל  הכניסה  היתה 
נכנס לשם ומחפש אולי הניח שם ראבר"נ בעצמו נכנס לשם ומחפש אולי הניח שם ראבר"נ בעצמו 
מכתביו או אחרים הניחו משלו. )הגניזה שהיתה מכתביו או אחרים הניחו משלו. )הגניזה שהיתה 
קודש  מכתבי  היתה  אלו  במרתפים  קודש מונחת  מכתבי  היתה  אלו  במרתפים  מונחת 
שבימים  מכיון  מאוד.  ישנים  ומספרים  שבימים עתיקים  מכיון  מאוד.  ישנים  ומספרים  עתיקים 
ההם כל ספר היה יקר המציאות, ולא היו ממהרים ההם כל ספר היה יקר המציאות, ולא היו ממהרים 
להשליכו לגניזה. כך גם לא היו מתמלאות הגניזות להשליכו לגניזה. כך גם לא היו מתמלאות הגניזות 
אף אחרי שנים מרובות. ולכן ר' שמואל יכול היה אף אחרי שנים מרובות. ולכן ר' שמואל יכול היה 
רבות  משנים  ראבר"נ  כתבי  את  אף  שם  רבות למצוא  משנים  ראבר"נ  כתבי  את  אף  שם  למצוא 

קודם לכן(קודם לכן(

שאסף  זצ"ל  נחמן  ב"ר  אברהם  ר'  כתבי  כל  שאסף את  זצ"ל  נחמן  ב"ר  אברהם  ר'  כתבי  כל  את 
מיד  לדפוס  הביא  אלו  ויגיעות  טירחות  מיד לאחר  לדפוס  הביא  אלו  ויגיעות  טירחות  לאחר 
בחזרתו ארצה, עוד לפני שהיה לו דפוס בעצמו. ורק בחזרתו ארצה, עוד לפני שהיה לו דפוס בעצמו. ורק 
המופלאים  לספרים  זכינו  נפשו  למסירות  המופלאים אודות  לספרים  זכינו  נפשו  למסירות  אודות 
אור"  ה"כוכבי  אור'.  ו'כוכבי  הליקוטים'  אור" ‘ביאור  ה"כוכבי  אור'.  ו'כוכבי  הליקוטים'  ‘ביאור 
אחרי  )שנה  תרצ"ג  בשנת  חלקיו  כל  על  אחרי נדפס  )שנה  תרצ"ג  בשנת  חלקיו  כל  על  נדפס 
וה"אבני"ה  הליקוטים"  וה"ביאור  מאומן(,  וה"אבני"ה חזרתו  הליקוטים"  וה"ביאור  מאומן(,  חזרתו 
מזכיר  הוא  הזה  הענין  את  תרצ"ה.  בשנת  מזכיר ברזל"  הוא  הזה  הענין  את  תרצ"ה.  בשנת  ברזל" 
הנפלאות  “...ההשגחות  שמואל:  ימי  בספרו  הנפלאות כך  “...ההשגחות  שמואל:  ימי  בספרו  כך 
בענין כתבי ר' אברהם ז"ל בענין כתבי ר' אברהם ז"ל …… שבהתעוררות שלי  שבהתעוררות שלי 
אחד……ובהשגחות ובהשגחות  פונט  ביחד  מאנ"ש  אחדנתאסף  פונט  ביחד  מאנ"ש  נתאסף 
הכל  והדפיס  אמנה  לי  נתן  שהמדפיס  הכל נפלאות  והדפיס  אמנה  לי  נתן  שהמדפיס  נפלאות 
כנ"ל". ובהמשך מסיים בזה"ל: “אינני יכול לשער כנ"ל". ובהמשך מסיים בזה"ל: “אינני יכול לשער 
במוחי כמה כוחות נתתי על זה ואם היו נותנים לי במוחי כמה כוחות נתתי על זה ואם היו נותנים לי 
שתי מאות פונט על ספרים אחרים ישנים מרבינו שתי מאות פונט על ספרים אחרים ישנים מרבינו 
ז"ל שכבר נדפסו לא הייתי מקבל ולא הייתי מקבל ז"ל שכבר נדפסו לא הייתי מקבל ולא הייתי מקבל 
עלי הטרחה הלזו". ועוד מזכיר בקצרה: “וכן הלכנו עלי הטרחה הלזו". ועוד מזכיר בקצרה: “וכן הלכנו 
שם דרך החנות שהיה שם “דפוס עניו" והזכרתי שם דרך החנות שהיה שם “דפוס עניו" והזכרתי 
עצום  נפש  המסירות  לי  שהיה  הזה  הזמן  עצום עצמי  נפש  המסירות  לי  שהיה  הזה  הזמן  עצמי 
כוכבי  ז"ל  אברהם  מר'  הספרים  כל  שם  כוכבי להדפיס  ז"ל  אברהם  מר'  הספרים  כל  שם  להדפיס 

אור ושיחות וספורים וכו' והביאור הלקוטים".אור ושיחות וספורים וכו' והביאור הלקוטים".

התגלה  נחמן  ב"ר  אברהם  שר'  זכה  שמואל  התגלה ר'  נחמן  ב"ר  אברהם  שר'  זכה  שמואל  ר' 
אליו בחלומו והודה לו על פעליו בהדפסת ספריו אליו בחלומו והודה לו על פעליו בהדפסת ספריו 
והשארתם לדורות. כשסיפר רבי שמואל את דבר והשארתם לדורות. כשסיפר רבי שמואל את דבר 

את  לו  ותיאר  זצ"ל  בנדר  יצחק  לוי  לרבי  את החלום  לו  ותיאר  זצ"ל  בנדר  יצחק  לוי  לרבי  החלום 
מראהו ותואר פניו - הסכים ר' לוי יצחק שזהו אכן מראהו ותואר פניו - הסכים ר' לוי יצחק שזהו אכן 

ראבר"נ.ראבר"נ.

ז"ל,  אברהם  ר'  ספרי  והדפסת  לעריכת  ז"ל, במקביל  אברהם  ר'  ספרי  והדפסת  לעריכת  במקביל 
ערך ר' שמואל כמה ספרים בהם ביקש להשלים ערך ר' שמואל כמה ספרים בהם ביקש להשלים 
חפצו ורצונו של רבינו הק' בגילוי תורתו הק'. מהם חפצו ורצונו של רבינו הק' בגילוי תורתו הק'. מהם 
הספר ‘יעלת חן' - בו אסף כעמיר גורן ככל יכלתו הספר ‘יעלת חן' - בו אסף כעמיר גורן ככל יכלתו 
מוהר"ן  בליקוטי  הראשונה  התורה  על  מוהר"ן ביאורים  בליקוטי  הראשונה  התורה  על  ביאורים 
ותלמידיו.  ז"ל  רבינו  מספרי  לה  השייך  כל  ותלמידיו. עם  ז"ל  רבינו  מספרי  לה  השייך  כל  עם 
בהקדמתו הוא כותב על מטרתו בכך: “כדי שנוכל בהקדמתו הוא כותב על מטרתו בכך: “כדי שנוכל 
לילך עם התורה הזאת וללמדה בעיון ולעמול בה לילך עם התורה הזאת וללמדה בעיון ולעמול בה 
הן  עבודתנו  וכל  ושנים,  ימים  כמה  ולילה  הן יומם  עבודתנו  וכל  ושנים,  ימים  כמה  ולילה  יומם 
כמו  חול  עסקי  והן  קודש  ועסקי  ותפילה  כמו תורה  חול  עסקי  והן  קודש  ועסקי  ותפילה  תורה 
אכילה ושתיה וכו' וכו' הכל כאשר לכל יהיה עפ"י אכילה ושתיה וכו' וכו' הכל כאשר לכל יהיה עפ"י 
התורה הזאת אשר זאת היתה באמת כוונת ורצון התורה הזאת אשר זאת היתה באמת כוונת ורצון 

רבינו ז"ל."רבינו ז"ל."

וסיפורים',  ‘שיחות  הספר  את  הדפיס  כן  וסיפורים', כמו  ‘שיחות  הספר  את  הדפיס  כן  כמו 
שיחותיו  כל  את  אופניו  על  דבור  דבר  סידר  שיחותיו בו  כל  את  אופניו  על  דבור  דבר  סידר  בו 
מוהר"ן.  בליקוטי  לתורות  השייכות  רביה"ק  מוהר"ן. של  בליקוטי  לתורות  השייכות  רביה"ק  של 
)מספר זה המשיך לאחר שנים הרה"ח ר' אברהם )מספר זה המשיך לאחר שנים הרה"ח ר' אברהם 
על  שיחות'  ‘מגיד   - ספרו  את  ז"ל  על ויצהנדלר  שיחות'  ‘מגיד   - ספרו  את  ז"ל  ויצהנדלר 
המצוינת'  ‘ציון  הספר  את  וכן  מוהר"ן(.  המצוינת' הליקוטי  ‘ציון  הספר  את  וכן  מוהר"ן(.  הליקוטי 
- בו ליקט מכל ספרי רבינו הק' ותלמידיו דברים - בו ליקט מכל ספרי רבינו הק' ותלמידיו דברים 
רבינו  ציון  על  ההשתטחות  עניין  יקרת  רבינו אודות  ציון  על  ההשתטחות  עניין  יקרת  אודות 
ולערוך  להמשיך  שמואל  ר'  של  בדעתו  היה  ולערוך הק'.  להמשיך  שמואל  ר'  של  בדעתו  היה  הק'. 
סדרה שלמה של ליקוטים מדברי רבינו הק' על כל סדרה שלמה של ליקוטים מדברי רבינו הק' על כל 
עניין ועניין, כפי שמציין בסוף מאמר ‘התקשרות עניין ועניין, כפי שמציין בסוף מאמר ‘התקשרות 
חד"ת(,  אולפן  בקובץ  לראשונה  )הודפס  חד"ת(, לצדיק'  אולפן  בקובץ  לראשונה  )הודפס  לצדיק' 
‘צדיק'  הערך  על  כזה  ליקוט  לעשות  ‘צדיק' שרצונו  הערך  על  כזה  ליקוט  לעשות  שרצונו 

שער הספר 'שיחות ורמזים' שחובר ע''י רבי שמואל הורביץ 
והודפס יחד עם הסיפורי מעשיות  בשנת תשכ''ח
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ועודועוד…… אך מחוסר אמצעים לא יצא הדבר מן הכח  אך מחוסר אמצעים לא יצא הדבר מן הכח 
אל הפועל.אל הפועל.

וספרי  מוהר"ן  הליקוטי  את  הדפיס  תרצ"ו  וספרי בשנת  מוהר"ן  הליקוטי  את  הדפיס  תרצ"ו  בשנת 
מתוך  ליקוטים  עליהם  וחיבר  הנוספים,  מתוך רבנו  ליקוטים  עליהם  וחיבר  הנוספים,  רבנו 
לדוגמא  השונים.  תלמידיו  וספרי  רביז"ל  לדוגמא ספרי  השונים.  תלמידיו  וספרי  רביז"ל  ספרי 
ו"שיחות  הליקו"מ  על  והתעוררות"  ה"שיחות  ו"שיחות -  הליקו"מ  על  והתעוררות"  ה"שיחות   -

ורמזים" על הסיפו"מ ועוד לקוטים שונים.ורמזים" על הסיפו"מ ועוד לקוטים שונים.

מניעות
בזה עברו  גם  בזה עברו וכסף עבור המפעל הגדול הזה מנלן?  גם  וכסף עבור המפעל הגדול הזה מנלן? 
זמנים מזמנים שונים ואופנים מאופנים שונים ובכל זמנים מזמנים שונים ואופנים מאופנים שונים ובכל 
היתה  מהן  אחת  אחר.  באופן  הישועה  באה  היתה פעם  מהן  אחת  אחר.  באופן  הישועה  באה  פעם 
היכרותו עם מנהל “ספריית שוקן" שסייע בידו בממון היכרותו עם מנהל “ספריית שוקן" שסייע בידו בממון 
“ימי שמואל" כנזכר  “ימי שמואל" כנזכר להדפסה - בעד כתיבת חיבורו  להדפסה - בעד כתיבת חיבורו 
שהיו  ערך  יקרי  נכסים  לו  מכר  אף  שמואל  ר'  שהיו לעיל.  ערך  יקרי  נכסים  לו  מכר  אף  שמואל  ר'  לעיל. 
ברשותו ככתבי יד חשובים וכדומה, כי כל חפציו לא ברשותו ככתבי יד חשובים וכדומה, כי כל חפציו לא 
ישוו בעיניו לעומת זיכוי הרבים של הפצת אור הצדיק ישוו בעיניו לעומת זיכוי הרבים של הפצת אור הצדיק 
בעולם. היה זה ר' שמואל מאיר אנשין ז"ל שקישר בין בעולם. היה זה ר' שמואל מאיר אנשין ז"ל שקישר בין 
ר' שמואל לבין הבעלים של הספריה, ולפיכך צירף ר' ר' שמואל לבין הבעלים של הספריה, ולפיכך צירף ר' 
שמואל את שמו לשער הספר “ליקוטי מוהר"ן" חלק שמואל את שמו לשער הספר “ליקוטי מוהר"ן" חלק 

א' שהדפיס בשנת תרצ"ו.א' שהדפיס בשנת תרצ"ו.

בחזרתו מהשבי הירדני, שב לעבוד על בית דפוס בחזרתו מהשבי הירדני, שב לעבוד על בית דפוס 
שיקנה  בחו"ל  ששהה  לאביו  וכתב  לשמו.  שיקנה ראוי  בחו"ל  ששהה  לאביו  וכתב  לשמו.  ראוי 
עבורו וישלח לו מחו"ל מכונת דפוס משוכללת. הוא עבורו וישלח לו מחו"ל מכונת דפוס משוכללת. הוא 
שאסף  שלו  ממעות  הן  תועפות,  הון  בכך  שאסף השקיע  שלו  ממעות  הן  תועפות,  הון  בכך  השקיע 
ממעות  והן  לחמו,  מפת  וחסך  לפרוטה  ממעות פרוטה  והן  לחמו,  מפת  וחסך  לפרוטה  פרוטה 
כסף  סכום  לו  הלווה  הוא  אף  אביו  שלוה.  כסף אחרים  סכום  לו  הלווה  הוא  אף  אביו  שלוה.  אחרים 

נכבד. בד בבד היה צריך לדאוג עבור מקום מתאים נכבד. בד בבד היה צריך לדאוג עבור מקום מתאים 
לבית הדפוס ולרשיון מהמדינה החדשה לפתיחת לבית הדפוס ולרשיון מהמדינה החדשה לפתיחת 
היה  שכבר  לממשל  הוכיח  שמואל  ר'  דפוס.  היה בית  שכבר  לממשל  הוכיח  שמואל  ר'  דפוס.  בית 
את  חידש  וכך  המלחמה,  לפני  עוד  דפוס  בית  את לו  חידש  וכך  המלחמה,  לפני  עוד  דפוס  בית  לו 
הרישיון, ומקום בשביל הדפוס מצא בדמות שלד הרישיון, ומקום בשביל הדפוס מצא בדמות שלד 
קודם  הערבים  בעליו  שנטשוהו  חדש  בנין  קודם של  הערבים  בעליו  שנטשוהו  חדש  בנין  של 
מוכן,  שהכל  לאביו  כשהודיע  לסיימו.  מוכן, שהספיקו  שהכל  לאביו  כשהודיע  לסיימו.  שהספיקו 
אולם  הים.  דרך  ושלחה  המכונה  את  אביו  אולם קנה  הים.  דרך  ושלחה  המכונה  את  אביו  קנה 
בהבאת  שסייע  המשפחה  קרוב  שטן,  בהבאת מעשה  שסייע  המשפחה  קרוב  שטן,  מעשה 
בעיניו.  חן  מצא  ולא  המבנה,  את  ראה  בעיניו. המכונה,  חן  מצא  ולא  המבנה,  את  ראה  המכונה, 
הוא לא היה מוכן להביא את המכונה למקום כזה. הוא לא היה מוכן להביא את המכונה למקום כזה. 
ולא הועילו כל טענותיו ומענותיו של ר' שמואל עד ולא הועילו כל טענותיו ומענותיו של ר' שמואל עד 
שלבסוף מכר את המכונה בחצי משוויה, ואף היה שלבסוף מכר את המכונה בחצי משוויה, ואף היה 
שוב  מאז,  המקום.  ואת  הרישיון  את  למכור  שוב צריך  מאז,  המקום.  ואת  הרישיון  את  למכור  צריך 
לא היה לו בית דפוס משל עצמו, אך הוא לא נפל לא היה לו בית דפוס משל עצמו, אך הוא לא נפל 

בדעתו אלא חזר להדפיס בבתי דפוס של אחרים.בדעתו אלא חזר להדפיס בבתי דפוס של אחרים.

כמקודם  כוחותיו  לו  עמדו  שלא  בעת  ימיו  כמקודם בסוף  כוחותיו  לו  עמדו  שלא  בעת  ימיו  בסוף 
סייע ועודד אחרים להדפיס, וכך תמך רבות בידי  ר' סייע ועודד אחרים להדפיס, וכך תמך רבות בידי  ר' 
אריה ויינשטוק שליט"א לייסד את ‘קרן ההדפסה', אריה ויינשטוק שליט"א לייסד את ‘קרן ההדפסה', 
והלהיב את לבו ועמד לצדו בעבודת ההדפסה עד והלהיב את לבו ועמד לצדו בעבודת ההדפסה עד 
עבודת  המשך  לדורות  נזקפת  לזכותו  ימיו.  עבודת סוף  המשך  לדורות  נזקפת  לזכותו  ימיו.  סוף 

ההדפסה עד ימינו אנו. ההדפסה עד ימינו אנו. 

הספרים שהדפיס:
 ספרים אלו סידר והביא לדפוס החסיד, המתאבק  ספרים אלו סידר והביא לדפוס החסיד, המתאבק 
בעפר רגליהם של רביה"ק הננמ"ח ותלמידיו הק,'- בעפר רגליהם של רביה"ק הננמ"ח ותלמידיו הק,'- 
ה"ה רבי שמואל הלוי הורביץ, אשר נשא ליבו אותו ה"ה רבי שמואל הלוי הורביץ, אשר נשא ליבו אותו 
לנו  להיטיב  מטובם,  עליה  ולדרים  לארץ  לנו להאיר  להיטיב  מטובם,  עליה  ולדרים  לארץ  להאיר 

ולכל הדורות עדי יבוא ינון:ולכל הדורות עדי יבוא ינון:

תרצ"ב:
לתורה  ברסלב  ישיבת  תקנות   - חבר'  לתורה ‘פנקס  ברסלב  ישיבת  תקנות   - חבר'  ‘פנקס 
הישיבה  תקנות  את  סידר   בו  קונטרס  הישיבה ולתפילה.  תקנות  את  סידר   בו  קונטרס  ולתפילה. 

שהקים לתורה ולתפילה ועבודת ה'.שהקים לתורה ולתפילה ועבודת ה'.

תרצ"ג:
ספר ‘כוכבי אור' – חיברו  הגאון החסיד ר' אברהם ספר ‘כוכבי אור' – חיברו  הגאון החסיד ר' אברהם 
ב"ר נחמן חזן ז"ל. הספר מחולק לד' חלקים; חלק ב"ר נחמן חזן ז"ל. הספר מחולק לד' חלקים; חלק 
א' - אנשי מוהר"ן יספר מגדולת אדמו"ר ותלמידיו א' - אנשי מוהר"ן יספר מגדולת אדמו"ר ותלמידיו 
לעורר  מרבה  ואמונה  אמת   - ב'  חלק  זיע"א.  לעורר הק'  מרבה  ואמונה  אמת   - ב'  חלק  זיע"א.  הק' 
וכו'.  מינין  ובגנות ספרי  וכו'. ולחזק באמיתות האמונה  מינין  ובגנות ספרי  ולחזק באמיתות האמונה 
חלק ג' - חכמה ובינה מגלה רזים בשורש קדושת חלק ג' - חכמה ובינה מגלה רזים בשורש קדושת 
תפילות  ושמחה  ששון   - ד'  חלק  נ"ע.  תפילות אדמו"ר  ושמחה  ששון   - ד'  חלק  נ"ע.  אדמו"ר 
נוראות עם ביאורים בגדולת השמחה. נדפס בחלקו נוראות עם ביאורים בגדולת השמחה. נדפס בחלקו 
ע"י המחבר בשנת תרנ"ו, ובשנת תרצ"ג נדפס ע"י ע"י המחבר בשנת תרנ"ו, ובשנת תרצ"ג נדפס ע"י 

ר' שמואל ז"ל בתוספת מרובה מכתבי המחבר.ר' שמואל ז"ל בתוספת מרובה מכתבי המחבר.

עוזנו  גאון  של  תלאותיו  סיפור   – התלאות'  עוזנו ‘ימי  גאון  של  תלאותיו  סיפור   – התלאות'  ‘ימי 
מוהרנ"ת זיע"א בשנים של תוקף ועזות המחלוקת מוהרנ"ת זיע"א בשנים של תוקף ועזות המחלוקת 
השמטות  בתוכו  ]כולל  מקרוביו.  מעט  ועל  השמטות עליו  בתוכו  ]כולל  מקרוביו.  מעט  ועל  עליו 

מחיי"מ ושיחות מכת"י הרב מטשעהרין[ מחיי"מ ושיחות מכת"י הרב מטשעהרין[ 

בדברי  עמוקים  ביאורים   - וסיפורים'  בדברי ‘שיחות  עמוקים  ביאורים   - וסיפורים'  ‘שיחות 
מתלמידיו,  סיפורים  בתוספת  הננמ"ח  מתלמידיו, אדמו"ר  סיפורים  בתוספת  הננמ"ח  אדמו"ר 
וסיפורים  סיפו"מ,  על  ביאורים  יש  הספר  וסיפורים בסוף  סיפו"מ,  על  ביאורים  יש  הספר  בסוף 
מכת"י הרב מטשעהרין זצ"ל. חיברם הגאון החסיד מכת"י הרב מטשעהרין זצ"ל. חיברם הגאון החסיד 
הר"ר אברהם בר"נ מטולטשין זצ"ל, ונדפס בחלקו הר"ר אברהם בר"נ מטולטשין זצ"ל, ונדפס בחלקו 
בשנת תער"ג ע"י המחבר זצ"ל. בשנת תרצ"ג יו"ל בשנת תער"ג ע"י המחבר זצ"ל. בשנת תרצ"ג יו"ל 
מחדש בתוספת מרובה ע"י הר"ר שמואל הורביץ מחדש בתוספת מרובה ע"י הר"ר שמואל הורביץ 

זצ"ל. זצ"ל. 

- ‘מכתב מבעל המחבר לכלליות  - ‘מכתב מבעל המחבר לכלליות מכתב מראבר"נ  מכתב מראבר"נ 
אנ"ש'.אנ"ש'.

בחזרתו 
מהשבי 

הירדני, שב 
לעבוד על 
בית דפוס 

ראוי לשמו. 
וכתב לאביו 

ששהה 
בחו"ל 
שיקנה 

עבורו וישלח 
לו מחו"ל 

מכונת דפוס 
משוכללת. 

הוא השקיע 
בכך הון 

תועפות, 
הן ממעות 

שלו שאסף 
פרוטה 

לפרוטה 
וחסך מפת 
לחמו, והן 

ממעות 
אחרים 

שלוה
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דק"ק  אב"ד  גאלדשטיין  נחמן  ר  הרה"ק  דק"ק צוואת  אב"ד  גאלדשטיין  נחמן  ר  הרה"ק  צוואת 
טשעהרין - צוואה נוראה שכתב הרה"ק רבי נחמן טשעהרין - צוואה נוראה שכתב הרה"ק רבי נחמן 
שמבקש  ההנהגות  סדר  ובה  זצוק"ל,  שמבקש מטשעהרין  ההנהגות  סדר  ובה  זצוק"ל,  מטשעהרין 

שינהגו בו לאחר אריכות ימים ושנים.שינהגו בו לאחר אריכות ימים ושנים.

תרצ"ד:
ליקוטי מוהר"ן ליקוטי מוהר"ן 

תרצ"ה:
בדברי  עמוק  ופירוש  ביאור   - הליקוטים'  בדברי ‘ביאור  עמוק  ופירוש  ביאור   - הליקוטים'  ‘ביאור 
הר"ר  הגאון,  חיברו  מוהר"ן.  ליקוטי  הק'  הר"ר הספר  הגאון,  חיברו  מוהר"ן.  ליקוטי  הק'  הספר 
זצ"ל.  מטולטשין  נחמן  בהר"ר  חזן  הלוי  זצ"ל. אברהם  מטולטשין  נחמן  בהר"ר  חזן  הלוי  אברהם 
המחבר הדפיס רק קטע מהספר. כתביו הרבים של המחבר הדפיס רק קטע מהספר. כתביו הרבים של 
המחבר היו פזורים, ורבים מהם אבדו. מקצת מהם המחבר היו פזורים, ורבים מהם אבדו. מקצת מהם 
זכו לצאת לאור עולם ע"י  ר' שמואל ז"ל אשר טיפל זכו לצאת לאור עולם ע"י  ר' שמואל ז"ל אשר טיפל 
במסירות רבה בהוצאתם לאור, הוציא ספר ביאור במסירות רבה בהוצאתם לאור, הוציא ספר ביאור 
והדפיס  שבליקו"מ  מאמרים  הרבה  על  והדפיס הליקוטים  שבליקו"מ  מאמרים  הרבה  על  הליקוטים 

מחדש את הנדפס מכבר ע"י המחבר זצ"ל. מחדש את הנדפס מכבר ע"י המחבר זצ"ל. 

‘סיפורים נפלאים' - כולל בתוכו אף חלק א' מספר ‘סיפורים נפלאים' - כולל בתוכו אף חלק א' מספר 
כוכבי אור - )סיפורי מעשיות ומשלים וצוואת הרב כוכבי אור - )סיפורי מעשיות ומשלים וצוואת הרב 

מטשעהרין(.מטשעהרין(.

ספר ‘אבניה ברזל' -  תוכן הספר שיחות וסיפורים ספר ‘אבניה ברזל' -  תוכן הספר שיחות וסיפורים 
בראש  הק'.  ומתלמידיו  זצ"ל  הננמ"ח  בראש מאדמו"ר  הק'.  ומתלמידיו  זצ"ל  הננמ"ח  מאדמו"ר 
הספר מערכה אשר יסופר בה בהרחבה מהתקרבות הספר מערכה אשר יסופר בה בהרחבה מהתקרבות 

מוהרנ"ת אל אדמו"ר זצ"ל.מוהרנ"ת אל אדמו"ר זצ"ל.

ספר ‘סיפורים נפלאים' - סיפורים נפלאים ונוראים ספר ‘סיפורים נפלאים' - סיפורים נפלאים ונוראים 
בתוספת  זצ"ל  הננמ"ח  אדמו"ר  קדושת  בתוספת מכבוד  זצ"ל  הננמ"ח  אדמו"ר  קדושת  מכבוד 
הרה"ח  חיברם  נ"ע,  מאדמו"ר  ומשלים  הרה"ח מעשיות  חיברם  נ"ע,  מאדמו"ר  ומשלים  מעשיות 
בשנת  ידו  על  לאור  ויצא  זצ"ל,  הורביץ  שמואל  בשנת ר'  ידו  על  לאור  ויצא  זצ"ל,  הורביץ  שמואל  ר' 

תרצ"ה בירושלים. תרצ"ה בירושלים. 

  .    )הוצאת ‘ישיבת ברסלב לתורה ותפלה'(  .    )הוצאת ‘ישיבת ברסלב לתורה ותפלה'(

תיקון הכללי תיקון הכללי 

תרצ"ו:
ליקוטי מוהר"ן - וכך נכתב בתחילתו: הובא לדפוס ליקוטי מוהר"ן - וכך נכתב בתחילתו: הובא לדפוס 
בהשתדלות ר' שמואל ברסלבר בהר"ר ישעי' הלוי בהשתדלות ר' שמואל ברסלבר בהר"ר ישעי' הלוי 
ובסיוע  מדויקת.  בהגהה  ידו  על  והוגה  נ"י  ובסיוע הורוויץ  מדויקת.  בהגהה  ידו  על  והוגה  נ"י  הורוויץ 

השתדלות מר' שמואל מאיר ב"ר אפרים זלמן נ"י.השתדלות מר' שמואל מאיר ב"ר אפרים זלמן נ"י.

תרצ"ז-תש"ז:
ספר ‘פרפראות לחכמה' – פירושים וחידושים על ספר ‘פרפראות לחכמה' – פירושים וחידושים על 
הקדוש  מהגאון  מוהר"ן"  “ליקוטי  הקדוש  הקדוש הספר  מהגאון  מוהר"ן"  “ליקוטי  הקדוש  הספר 

את כל כתבי 
ר' אברהם 
ב"ר נחמן 
זצ"ל שאסף 
לאחר 
טירחות 
ויגיעות אלו 
הביא לדפוס 
מיד בחזרתו 
ארצה, עוד 
לפני שהיה 
לו דפוס 
בעצמו. 
ורק אודות 
למסירות 
נפשו זכינו 
לספרים 
המופלאים 
'ביאור 
הליקוטים' 
ו'כוכבי אור

פנקס תקנות ישיבת ברסלב

קול קורא - ישיבת ברסלב לתורה ולתפילה
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הרב נחמן אבד"ק טשעהרין זצוק"ל.הרב נחמן אבד"ק טשעהרין זצוק"ל.

תרח"צ:
והסיפורים  השיחות  כל  נסדרו  בו   - והתעוררות'  ‘שיחות  והסיפורים ספר  השיחות  כל  נסדרו  בו   - והתעוררות'  ‘שיחות  ספר 
בספרי  אשר  בפ"ע  מאמר  לכל  השייכים  ההתעוררות  בספרי ודברי  אשר  בפ"ע  מאמר  לכל  השייכים  ההתעוררות  ודברי 
ליקו"מ. נלקטו מהספרים - חיי ושיחות מוהר"ן, ימי מוהרנ"ת ליקו"מ. נלקטו מהספרים - חיי ושיחות מוהר"ן, ימי מוהרנ"ת 

ועלים לתרופה דבר דבור על אופניו. ועלים לתרופה דבר דבור על אופניו. 

ברוך  רבי  שחיבר  מוהר"ן  ליקוטי  על  ביאור   - הנחל'  ברוך ‘באבי  רבי  שחיבר  מוהר"ן  ליקוטי  על  ביאור   - הנחל'  ‘באבי 
אפרים ב"ר יעקב. חלק קטן הודפס בלעמבערג )לבוב( בתרל"ו, אפרים ב"ר יעקב. חלק קטן הודפס בלעמבערג )לבוב( בתרל"ו, 
)לבוב( תרצ"ז עם  )לבוב( תרצ"ז עם בשלמות נדפס הספר לראשונה בלעמבערג  בשלמות נדפס הספר לראשונה בלעמבערג 
ר' שמואל הורוויטץ  נדפס שנית ע"י  ר' שמואל הורוויטץ הספר פרפראות לחכמה.  נדפס שנית ע"י  הספר פרפראות לחכמה. 

נ"י בירושלים.נ"י בירושלים.

תש"ג:
זיע"א.  מוהרנ"ת  המליץ  של  תפילותיו  ספר   – תפלות'  זיע"א. ‘לקוטי  מוהרנ"ת  המליץ  של  תפילותיו  ספר   – תפלות'  ‘לקוטי 
בשנת  ברסלב  בעיר  בביתו  מוהרנ"ת  בדפוס  לראשונה  בשנת הודפס  ברסלב  בעיר  בביתו  מוהרנ"ת  בדפוס  לראשונה  הודפס 
תקפ"ב. הוציאו לאור שוב, הרב שמואל הורוויץ נ"י מהכסף של תקפ"ב. הוציאו לאור שוב, הרב שמואל הורוויץ נ"י מהכסף של 
‘חברת חסידי ברסלב להדפסת והפצת ספרי אדמו"ר רבי נחמן ‘חברת חסידי ברסלב להדפסת והפצת ספרי אדמו"ר רבי נחמן 

מברסלב זצוק"ל' - נדפס כרוך עם תיקון הכללי.מברסלב זצוק"ל' - נדפס כרוך עם תיקון הכללי.

תש"ו:
על  ותלמידיו  אדמו"ר  מספרי  ליקוט   - ורמזים'  ‘שיחות  על ספר  ותלמידיו  אדמו"ר  מספרי  ליקוט   - ורמזים'  ‘שיחות  ספר 
השתלשלות  סדר   - מעשה  כל  על  ומסודר  מעשיות  השתלשלות סיפורי  סדר   - מעשה  כל  על  ומסודר  מעשיות  סיפורי 
בסוף  המעשיות.  וקדושת  בגדולת  דברים  בתוספת  בסוף הסיפור,  המעשיות.  וקדושת  בגדולת  דברים  בתוספת  הסיפור, 

הספר פרק בגדולת התיקונים הנמשכים ע"י קדושת הציוה"ק.הספר פרק בגדולת התיקונים הנמשכים ע"י קדושת הציוה"ק.

קבלת  על  תשובה  שום  ..."וגם  פד:  ב,  שמואל  מכתבי  קבלת ראה  על  תשובה  שום  ..."וגם  פד:  ב,  שמואל  מכתבי  ראה 
ומיוחד  יחיד  שהוא  המעשיות  על  ורמזים'  ‘שיחות  ומיוחד הקונטרס  יחיד  שהוא  המעשיות  על  ורמזים'  ‘שיחות  הקונטרס 

בעולם ויקר אצלי מאד - חיי שרה תשכ"ו". בעולם ויקר אצלי מאד - חיי שרה תשכ"ו". 

תש"ז:
תיקון הכלליתיקון הכללי

תש"ח:
מגדולת  ידבר  הספר  תוכן    - )קה"ק(  המצוינת'  ‘ציון  מגדולת ספר  ידבר  הספר  תוכן    - )קה"ק(  המצוינת'  ‘ציון  ספר 
התיקונים הנמשכים ע"י השתטחות על ציוה"ק. מלוקט מספרי התיקונים הנמשכים ע"י השתטחות על ציוה"ק. מלוקט מספרי 
- חיי ושיחות מוהר"ן, עלים לתרופה, ספרי ר"א בר"נ ז"ל ועוד.  - חיי ושיחות מוהר"ן, עלים לתרופה, ספרי ר"א בר"נ ז"ל ועוד.  

מהקדמת המו"ל, ר' שמואל הורביץ : “לפי שזכינו ב"ה להדפיס מהקדמת המו"ל, ר' שמואל הורביץ : “לפי שזכינו ב"ה להדפיס 

הספר תיקון הכללי אמרנו לחבר לזה גודל הענין של ציון רבינו הספר תיקון הכללי אמרנו לחבר לזה גודל הענין של ציון רבינו 
ז"ל" ז"ל" 

תשי"ד- תשכ"ח:
דרך,  תמימי  אשרי  ממאמר  קטע  על  ליקוט   – חן'  ‘יעלת  דרך, ספר  תמימי  אשרי  ממאמר  קטע  על  ליקוט   – חן'  ‘יעלת  ספר 
תורה א' בליקוטי מוהר"ן. מלוקט בלשון התורה והנוסח בכת"י תורה א' בליקוטי מוהר"ן. מלוקט בלשון התורה והנוסח בכת"י 

והמפרשים על התורה. שנת תשי"ד.והמפרשים על התורה. שנת תשי"ד.

בשער שנוסף אח"כ נכתב: “נדפס ע"י הר"ש הורוויץ נ"י ונשלם בשער שנוסף אח"כ נכתב: “נדפס ע"י הר"ש הורוויץ נ"י ונשלם 
הלק"מ  הקדמת   - בע"ה  ת"ו.  בירושלים  תשכ"ח  בשנת  הלק"מ ע"י  הקדמת   - בע"ה  ת"ו.  בירושלים  תשכ"ח  בשנת  ע"י 
יבואו  הדפוס  הוצאות  מחמת  זיע"א  רבינו  ושיר  יבואו וההסכמות  הדפוס  הוצאות  מחמת  זיע"א  רבינו  ושיר  וההסכמות 

בקונטרס מיוחד".בקונטרס מיוחד".

תשט"ז:
‘יחוס הגדולים' - בסוף ס' עדן ציון ]ירושלם תשט"ז[, לאביו ר' ‘יחוס הגדולים' - בסוף ס' עדן ציון ]ירושלם תשט"ז[, לאביו ר' 
ישעי' הלוי הורוויץ זצ"ל, מופיע: “הוספה ומילואים לסדר יוחסין ישעי' הלוי הורוויץ זצ"ל, מופיע: “הוספה ומילואים לסדר יוחסין 
רנ"ט  בעמוד  מתחיל  שליט"א"  המחבר  בן  ע"י  נלקט  רנ"ט שלנו,  בעמוד  מתחיל  שליט"א"  המחבר  בן  ע"י  נלקט  שלנו, 

ומסתיים בע' ש"ע באמצע עניין ולא נשלם בדפוס.ומסתיים בע' ש"ע באמצע עניין ולא נשלם בדפוס.

תשכ"ב:
ב"ר  - חיברו הגאון החסיד הר"ר אברהם  ותבונה'  ‘חכמה  - חיברו הגאון החסיד הר"ר אברהם ב"ר ספר  ותבונה'  ‘חכמה  ספר 
נחמן חזן מטולטשין זצ"ל בעהמ"ח ספרי ביאור הלקוטים, כוכבי נחמן חזן מטולטשין זצ"ל בעהמ"ח ספרי ביאור הלקוטים, כוכבי 

אור וכו'. אור וכו'. 

עינים  ומאיר  צפונות  ופירוש עמוק מפענח  ביאור  עינים תוכן הספר:  ומאיר  צפונות  ופירוש עמוק מפענח  ביאור  תוכן הספר: 
בסודות התורה הכמוסים על ספר המעשיות לאדמו"ר. בראש בסודות התורה הכמוסים על ספר המעשיות לאדמו"ר. בראש 
הספר מאמר מגדולת אדמו"ר ותלמידו מוהרנ"ת זצ"ל. הכתבים הספר מאמר מגדולת אדמו"ר ותלמידו מוהרנ"ת זצ"ל. הכתבים 
מהם  חלק  זצ"ל.  בייטלמעכר  נתן  הר"ר  ידי  על  ברובם  מהם נעתקו  חלק  זצ"ל.  בייטלמעכר  נתן  הר"ר  ידי  על  ברובם  נעתקו 
הועתק מכת"י מתלמידיו. בספר צורפו גם כל ביאוריו הפזורים הועתק מכת"י מתלמידיו. בספר צורפו גם כל ביאוריו הפזורים 
בספריו הק' המבארים וסובבים על ספורי מעשיות. נלקט ע"י בספריו הק' המבארים וסובבים על ספורי מעשיות. נלקט ע"י 

הרה"ח ר' שמואל הורביץ נ"י.הרה"ח ר' שמואל הורביץ נ"י.

תשכ"ח:
נלקט   - מעשיות  סיפורי  להספר  השייכים   - ורמזים'  נלקט ‘שיחות   - מעשיות  סיפורי  להספר  השייכים   - ורמזים'  ‘שיחות 
חסידי  ע"י  ונדפס  שליט"א,  הורוביץ  שמואל  הר"ר  ע"י  חסידי ונאסף  ע"י  ונדפס  שליט"א,  הורוביץ  שמואל  הר"ר  ע"י  ונאסף 
ברסלב ע"י אריה ב"ר משה דוד )ויינשטוק( , מהדורה זו נדפסה ברסלב ע"י אריה ב"ר משה דוד )ויינשטוק( , מהדורה זו נדפסה 
מתוך עותק בודד ששרד מהעיר העתיקה, כאשר בעיר העתיקה מתוך עותק בודד ששרד מהעיר העתיקה, כאשר בעיר העתיקה 
הדפיס ר' שמואל אלף עותקים וכולם נשארו שם בעת הכיבוש. הדפיס ר' שמואל אלף עותקים וכולם נשארו שם בעת הכיבוש. 

כל בני ביתו התגייסו להדפסה. הרה"ח ר' שמואל הורוויץ ז"ל
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'את אחינו' 
אנו מבקשים

שיחת חג מיוחדת המספקת הצצה נדירה לבשורה הגדולה 
ולמהפכה שהחלה להתגלגל בעוצמה מופלאה | בתוככי מרכז 

הפעילות והעשייה של הארגון הראשון מסוגו בברסלב 
ובעולם התשובה והקירוב בכלל התיישבנו לרב שיח יחד עם 

פעילי ומייסדי הארגון הקדוש שלא נחים לרגע כדי לתת לעוד 
יהודי את הדרך למקומו האמיתי | ועכשיו קרבנו לעבודתו





'ת
בספרי  המוזכרת  קדושה  מצווה  בספרי שובה',  המוזכרת  קדושה  מצווה  שובה', 
רבינו הק' ותלמידיו מאות ואלפי פעמים. מי רבינו הק' ותלמידיו מאות ואלפי פעמים. מי 
הוא אשר לא יבקש לחזור לה' יתברך, לשוב הוא אשר לא יבקש לחזור לה' יתברך, לשוב 
שיחת  אשר  את  לתקן  ניטל,  ממנו  שיחת למקום  אשר  את  לתקן  ניטל,  ממנו  למקום 
ולצאת מן העולם הזה טהור וזך. בעיני רבים, ולצאת מן העולם הזה טהור וזך. בעיני רבים, 
מצוות התשובה מתבטאת כעבודה נקודתית, הכוללת - לקיחת מצוות התשובה מתבטאת כעבודה נקודתית, הכוללת - לקיחת 
אחריות ובקשת מחילה מריבון כל עולמים על מעידות ונפילות אחריות ובקשת מחילה מריבון כל עולמים על מעידות ונפילות 
נולד בבית ובסביבה  נולד בבית ובסביבה רוחניות, אולם לא כן הדבר אצל מי שלא  רוחניות, אולם לא כן הדבר אצל מי שלא 
תורנית. אצלו, מצוות התשובה מקבלת משמעות רחבה יותר. תורנית. אצלו, מצוות התשובה מקבלת משמעות רחבה יותר. 
החזרה בתשובה נוגעת בו הלכה למעשה בכל עניין ופרט בחייו, החזרה בתשובה נוגעת בו הלכה למעשה בכל עניין ופרט בחייו, 
בגשמיות.  הקטנים  הפרטים  ועד  ברוחניות  עדינוֹ ת  בגשמיות. מדקויות  הקטנים  הפרטים  ועד  ברוחניות  עדינוֹ ת  מדקויות 
את  שמביאה  ממה  חוץ  אבותינו,  דרך  אל  אמיצה  חזרה  את אותה  שמביאה  ממה  חוץ  אבותינו,  דרך  אל  אמיצה  חזרה  אותה 
האדם לקיום המצוות בפועל, היא אף מעוררת את הצורך ללימוד האדם לקיום המצוות בפועל, היא אף מעוררת את הצורך ללימוד 
בנושאים  ממשי  ביטוי  מקבל  הדבר  החדשים.  החיים  בנושאים אורחות  ממשי  ביטוי  מקבל  הדבר  החדשים.  החיים  אורחות 
כמו חינוך הילדים, בחירת אזור מגורים, מציאת מוסדות לימוד, כמו חינוך הילדים, בחירת אזור מגורים, מציאת מוסדות לימוד, 
מקומות עבודה, ובהמשך... גם שידוכים ועוד ועוד, הכל מצריך מקומות עבודה, ובהמשך... גם שידוכים ועוד ועוד, הכל מצריך 
למידה והכוונה לפעמים פרטנית. אפילו פרטים שוליים לכאורה למידה והכוונה לפעמים פרטנית. אפילו פרטים שוליים לכאורה 
כמו כללי לבוש, מנהגים, או נוסח התפילה, דורשים כיוון ועצה כמו כללי לבוש, מנהגים, או נוסח התפילה, דורשים כיוון ועצה 
ישרה. כל זאת מביאים לא אחת את השב לצור מחצבתו לבלבול ישרה. כל זאת מביאים לא אחת את השב לצור מחצבתו לבלבול 

גדול ולתשישות כח של ממש. גדול ולתשישות כח של ממש. 

לתת  מוכרחים  לפעול.  שמוכרחים  ההבנה  הגיעה  כן,  על  לתת אשר  מוכרחים  לפעול.  שמוכרחים  ההבנה  הגיעה  כן,  על  אשר 
סיוע  תחומי  שלל  בתוכו  שירכז  כזה  ומושקע.  מקיף  סיוע מענה  תחומי  שלל  בתוכו  שירכז  כזה  ומושקע.  מקיף  מענה 
ולייצר  פשוטה,  לא  דרך  כברת  לבדם  עשו  שכבר  ולייצר למתקרבים  פשוטה,  לא  דרך  כברת  לבדם  עשו  שכבר  למתקרבים 
עבורם את היכולת לעבור כראוי בין העולמות השונים, ובעיקר... עבורם את היכולת לעבור כראוי בין העולמות השונים, ובעיקר... 
לחסוך מהם עוגמת נפש, תוך סילוק מכשולות קשים ומיותרים. לחסוך מהם עוגמת נפש, תוך סילוק מכשולות קשים ומיותרים. 
כן הוא,  “את אחי". אשר כשמו  כך הוקם הארגון הנפלא  כן הוא, לשם  “את אחי". אשר כשמו  כך הוקם הארגון הנפלא  לשם 
הקמת מערך אנושי כלל ארצי אשר שואף ופועל לתת מענה בכל הקמת מערך אנושי כלל ארצי אשר שואף ופועל לתת מענה בכל 

הרבדים הנצרכים לכל דופקי בתשובה . הרבדים הנצרכים לכל דופקי בתשובה . 

לשיחה  התכנסנו  פורה,  פעילות  של  ארוכה  תקופה  לשיחה לאחר  התכנסנו  פורה,  פעילות  של  ארוכה  תקופה  לאחר 
ראשון  מכלי  לשמוע  כדי  הארגון,  ופעילי  ראשי  עם  ראשון מרתקת  מכלי  לשמוע  כדי  הארגון,  ופעילי  ראשי  עם  מרתקת 
הסיפוק  הפרק,  על  שעומדים  האתגרים  הנחושה,  ההקמה  הסיפוק על  הפרק,  על  שעומדים  האתגרים  הנחושה,  ההקמה  על 

האדיר וגם על שאיפות העתיד. האדיר וגם על שאיפות העתיד. 

ראשית אנו פונים לאחד ממייסדי הארגון "את אחי" הלא הוא ראשית אנו פונים לאחד ממייסדי הארגון "את אחי" הלא הוא 
ומדריך  כרב  המשמש  מביתר  שליט"א  פירר  אהרן  ר'  ומדריך הרה"ח  כרב  המשמש  מביתר  שליט"א  פירר  אהרן  ר'  הרה"ח 

למקורבים מזה רבות בשנים ושואלים בכנות:למקורבים מזה רבות בשנים ושואלים בכנות:

 < מדוע בעצם הוקם הארגון?  < מדוע בעצם הוקם הארגון? 

דבריו  את  פותח  והוא  אהרן,  ר'  חיכה  הזה  לרגע  שרק  דבריו ניכר  את  פותח  והוא  אהרן,  ר'  חיכה  הזה  לרגע  שרק  ניכר 
בהתרגשות:בהתרגשות:

בדור הזה, דור עקבתא דמשיחא, אנו רואים צמאון אדיר לדבר בדור הזה, דור עקבתא דמשיחא, אנו רואים צמאון אדיר לדבר 
ה' שמתפשט בעולם. כל יהודי צמא להתקרב לה' וברגע שהוא ה' שמתפשט בעולם. כל יהודי צמא להתקרב לה' וברגע שהוא 
מוצא איזושהי נקודת קדושה הוא נמשך אליה כמו מגנט. רק מוצא איזושהי נקודת קדושה הוא נמשך אליה כמו מגנט. רק 

האדם  אז  שאחרי ההתחלה,  בשלב  מתחיל  הגדול  הקושי  האדם מה,  אז  שאחרי ההתחלה,  בשלב  מתחיל  הגדול  הקושי  מה, 
היצר  עם  שיש  העצום  מהקושי  וחוץ  המציאות,  לתוך  היצר נוחת  עם  שיש  העצום  מהקושי  וחוץ  המציאות,  לתוך  נוחת 
הרע הרגיל, היום יומי, הוא נאלץ להתמודד עם חוסר ידע עצום הרע הרגיל, היום יומי, הוא נאלץ להתמודד עם חוסר ידע עצום 

שמכביד על כל שלב ואפילו מה שנראה לנו פשוט ביותר.שמכביד על כל שלב ואפילו מה שנראה לנו פשוט ביותר.

אותו  ולהטעים  יהודי  כל  לקרב  שצריך  מבינים  שאנחנו  אותו כשם  ולהטעים  יהודי  כל  לקרב  שצריך  מבינים  שאנחנו  כשם 
מאור הקדושה, כך גם אנחנו חייבים להתלוות אליהם בהמשך מאור הקדושה, כך גם אנחנו חייבים להתלוות אליהם בהמשך 
להשאיר  ואז  הנהר  את  לצלוח  להם  לתת  חכמה  לא  זו  להשאיר הדרך.  ואז  הנהר  את  לצלוח  להם  לתת  חכמה  לא  זו  הדרך. 
הארגון  את  הרמנו  לכן  בדיוק  גג,  קורת  בלי  השני  בצד  הארגון אותם  את  הרמנו  לכן  בדיוק  גג,  קורת  בלי  השני  בצד  אותם 
הקדוש הזה, כדי לתת לכל יהודי בכל שלב בו הוא נמצא, כתובת הקדוש הזה, כדי לתת לכל יהודי בכל שלב בו הוא נמצא, כתובת 

בה הוא יוכל לקבל את כל צרכיו, בדין ולא בחסד.בה הוא יוכל לקבל את כל צרכיו, בדין ולא בחסד.

המתקרבים  של  המצוקה  שנה,  עשרה  כחמש  לפני  זה  המתקרבים היה  של  המצוקה  שנה,  עשרה  כחמש  לפני  זה  היה 
התחומים.  בכל  ויותר  יותר  בולטת  נעשתה  ליהדות  התחומים. החדשים  בכל  ויותר  יותר  בולטת  נעשתה  ליהדות  החדשים 
מצוקה  של  במצבים  ושוב  שוב  פגשתי  הקרובה  בסביבתי  מצוקה גם  של  במצבים  ושוב  שוב  פגשתי  הקרובה  בסביבתי  גם 
ובלבול אצל חבריי בעלי תשובה כמותי. כמובן שזה עורר אותי ובלבול אצל חבריי בעלי תשובה כמותי. כמובן שזה עורר אותי 
לחשוב למצוא דרך איך להקל על הקשיים העצומים האופפים לחשוב למצוא דרך איך להקל על הקשיים העצומים האופפים 
בהמשך  וכן  הראשוני,  ההתקרבות  במהלך  הן  המקורבים  בהמשך את  וכן  הראשוני,  ההתקרבות  במהלך  הן  המקורבים  את 

הדרך בבניית כל מהלך החיים, פרנסה, משפחה וכו'.הדרך בבניית כל מהלך החיים, פרנסה, משפחה וכו'.

היה לי אז רעיון, לקחת כוחות קיימים ולהתחיל לפעול במישור היה לי אז רעיון, לקחת כוחות קיימים ולהתחיל לפעול במישור 
לא  התשובה  שבעלי  ודברים  נושאים  בשלל  לעזור  לא הפרטי,  התשובה  שבעלי  ודברים  נושאים  בשלל  לעזור  הפרטי, 
בנושאים  ודחופים  קריטיים  חלקם  אחד,  מאף  בנושאים מקבלים  ודחופים  קריטיים  חלקם  אחד,  מאף  מקבלים 
והלכות  הליכות  נכונה,  השקפה  כגון  ויסודיים,  והלכות עקרוניים  הליכות  נכונה,  השקפה  כגון  ויסודיים,  עקרוניים 
בסיסיות, וחלקם רק עזרה מעשית פשוטה שכל בית יהודי צריך בסיסיות, וחלקם רק עזרה מעשית פשוטה שכל בית יהודי צריך 
– בתחום הכלכלי, בריאותי, עזרה בבית וכד' שהרי בניגוד למי – בתחום הכלכלי, בריאותי, עזרה בבית וכד' שהרי בניגוד למי 
שגדל בבית תורני שותומ"צ שבדרך כלל יש לו משפחה גדולה, שגדל בבית תורני שותומ"צ שבדרך כלל יש לו משפחה גדולה, 
על הילדים, אמא שיכולה לארח בעת  על הילדים, אמא שיכולה לארח בעת אחיות שיכולות לשמור  אחיות שיכולות לשמור 
וכו', הרי שהמתקרבים היקרים מתמודדים  וכו'  וכו', הרי שהמתקרבים היקרים מתמודדים שמחה, לבשל  וכו'  שמחה, לבשל 

לבד )!( גם מבחינה גשמית ממשלבד )!( גם מבחינה גשמית ממש……

כבר מאז התחלתי לעסוק בנושא בעצמי, אך ב"ה היום אנחנו כבר מאז התחלתי לעסוק בנושא בעצמי, אך ב"ה היום אנחנו 
מדברים על משהו אחר לגמרי, השילוב של הכוחות שיש כאן מדברים על משהו אחר לגמרי, השילוב של הכוחות שיש כאן 
יחוללו בעז"ה  והלב הרחב של הפעילים,  יחוללו בעז"ה והמשאבים הקיימים  והלב הרחב של הפעילים,  והמשאבים הקיימים 
בחייו  חדש  סטנדרט  וייצרו  התחום,  בכל  עצומה  בחייו מהפכה  חדש  סטנדרט  וייצרו  התחום,  בכל  עצומה  מהפכה 

עזרה לכל פונה. מרכז המידע בפעולה

כינוס הרבנים למען את אחי
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לו  כאחד,  וגשמית  רוחנית  באיכות  המקורב  לו של  כאחד,  וגשמית  רוחנית  באיכות  המקורב  של 
ולמשפחתו.“בדור האחרון קיימת תופעה משמחת ולמשפחתו.“בדור האחרון קיימת תופעה משמחת 

מחד וכואבת מאידך. מחד וכואבת מאידך. 

גם ר' יצחק גוטליב הי"ו מייזמי הרעיון ממשיך את גם ר' יצחק גוטליב הי"ו מייזמי הרעיון ממשיך את 
דבריו בבהירות:דבריו בבהירות:

מצד אחד מגיעים יהודים ונוטשים במסירות נפש מצד אחד מגיעים יהודים ונוטשים במסירות נפש 
את כל אשר להם, דפוס חיים, חברים ולפעמים גם את כל אשר להם, דפוס חיים, חברים ולפעמים גם 
זוהי  באהבה,  שמו  למען  והכל  ופרנסה,  זוהי משפחה  באהבה,  שמו  למען  והכל  ופרנסה,  משפחה 
אכן בשורה מרנינה ומרגשת מאוד. אולם מצד שני, אכן בשורה מרנינה ומרגשת מאוד. אולם מצד שני, 
מגיעים  הם  מצערת,  בעיה  מתעוררת  אז,  מגיעים דווקא  הם  מצערת,  בעיה  מתעוררת  אז,  דווקא 
כל  קיימים  בה  מוכרת,  לא  ושונה,  אחרת  כל לחברה  קיימים  בה  מוכרת,  לא  ושונה,  אחרת  לחברה 
כך הרבה כללים דקים ועדינים, כך שנצרכת מהם כך הרבה כללים דקים ועדינים, כך שנצרכת מהם 
 - רבות  פעמים  להשתלב.  מנת  על  קשה  - עבודה  רבות  פעמים  להשתלב.  מנת  על  קשה  עבודה 
חשים  הם  פתוחות  בזרועות  להתקבל  חשים במקום  הם  פתוחות  בזרועות  להתקבל  במקום 

יתר  התעסקות  מרוב  לפעמים  ומאידך  יתר להיפך  התעסקות  מרוב  לפעמים  ומאידך  להיפך 
שהוא  העיקרי  המכוון  את  שוכחים  הנ"ל  שהוא בדברים  העיקרי  המכוון  את  שוכחים  הנ"ל  בדברים 

עבודתו יתברך ויוצאים “קרחים" מכאן ומכאן .עבודתו יתברך ויוצאים “קרחים" מכאן ומכאן .

כפי  לירושלים.  המגיע  מחו"ל  תייר  לעצמנו  כפי נתאר  לירושלים.  המגיע  מחו"ל  תייר  לעצמנו  נתאר 
כל  ביותר.  רב-גונית  בעיר  מדובר  יודעים,  כל שכולם  ביותר.  רב-גונית  בעיר  מדובר  יודעים,  שכולם 
 - בתחומה  נמצאות  צדקנו,  משיח  הגיע  לא  - עוד  בתחומה  נמצאות  צדקנו,  משיח  הגיע  לא  עוד 
כללים  גם  ישנם  וממילא  מאוד,  מגוונות  כללים שכונות  גם  ישנם  וממילא  מאוד,  מגוונות  שכונות 
עם  לבוא  מוכרח  התייר  בתוכה.  להסתובב  עם כיצד  לבוא  מוכרח  התייר  בתוכה.  להסתובב  כיצד 
על  וזאת  העיר,  את  היטב  המכיר  מנוסה  על מדריך  וזאת  העיר,  את  היטב  המכיר  מנוסה  מדריך 
כאן  לו:  יסביר  הוא  ילך.  להיכן  אותו  שיכוון  כאן מנת  לו:  יסביר  הוא  ילך.  להיכן  אותו  שיכוון  מנת 
, מסוכן להיכנס אליה.  , מסוכן להיכנס אליה. זו שכונה של בני מיעוטים  זו שכונה של בני מיעוטים 
ואילו זאת, שכונה פחות מסוכנת, אתה יכול לעבור ואילו זאת, שכונה פחות מסוכנת, אתה יכול לעבור 
בה, אך בזריזות, ועדיף עם ליווי של עוד מישהובה, אך בזריזות, ועדיף עם ליווי של עוד מישהו……  
כאן יש שכונה של כאלו שאינם שומתו"צ והסביבה כאן יש שכונה של כאלו שאינם שומתו"צ והסביבה 
שערים  מאה  לשכונת  הגעת  וכאן  שערים בהתאם,  מאה  לשכונת  הגעת  וכאן  בהתאם, 
המפורסמת, באזור זה אין להסתובב בלבוש שאינו המפורסמת, באזור זה אין להסתובב בלבוש שאינו 

הולם את צביון המקום, וכן הלאה.הולם את צביון המקום, וכן הלאה.

הכרתי פעם מקורב יקר שחפץ היה לגור בסביבה הכרתי פעם מקורב יקר שחפץ היה לגור בסביבה 
למקום  לעבור  החליט  ולכן  ואיכותית,  למקום שמורה  לעבור  החליט  ולכן  ואיכותית,  שמורה 
בשפת  מדברים  מתושביו  רבים  אשר  בשפת מגורים  מדברים  מתושביו  רבים  אשר  מגורים 
על  לו  המליץ  היטב  שהכירו  הרב  אמנם,  על האידיש.  לו  המליץ  היטב  שהכירו  הרב  אמנם,  האידיש. 
מגורים בעיר אחרת, אך הוא לא שעה לעצתו ועבר מגורים בעיר אחרת, אך הוא לא שעה לעצתו ועבר 
ההבדל  מלבד  בפועל?  קרה  ומה  נו,  לשם.  ההבדל דווקא  מלבד  בפועל?  קרה  ומה  נו,  לשם.  דווקא 
את השפה,  ידעו  לא  גם  ומשפחתו  הוא   , את השפה, המנטלי  ידעו  לא  גם  ומשפחתו  הוא   , המנטלי 
כך שמהר מאד הרגישו אי שייכות בסביבת החברה כך שמהר מאד הרגישו אי שייכות בסביבת החברה 
אליה הגיעו, דבר שהביא כמובן את הילדים הללו אליה הגיעו, דבר שהביא כמובן את הילדים הללו 
ה'  ועל  החברה  על  תסכול  של  והרגשה  ה' לתחושה  ועל  החברה  על  תסכול  של  והרגשה  לתחושה 

ותורתו.ותורתו.

סיפורים כאלו שמעתי מפי כמה וכמה. ממש כואב סיפורים כאלו שמעתי מפי כמה וכמה. ממש כואב 
לכאלו  מגיעים  מאד,  נפלאים  אנשים  איך  לכאלו לראות  מגיעים  מאד,  נפלאים  אנשים  איך  לראות 
לגור  עובר  יהודי  אותו  היה  רק  אילו  לגור משברים.  עובר  יהודי  אותו  היה  רק  אילו  משברים. 
מצליח  ודאי  היה   , אותו  שהולם  לו,  הנכון  מצליח במקום  ודאי  היה   , אותו  שהולם  לו,  הנכון  במקום 
שדווקא  כאלו  ישנם  כי  להזכיר  גם  צריך  שדווקא יותר,  כאלו  ישנם  כי  להזכיר  גם  צריך  יותר, 
מסתדרים  הם  איתם,  מטיבה  השמורה  מסתדרים האווירה  הם  איתם,  מטיבה  השמורה  האווירה 
כזאת.  בסביבה  מהשהייה  ונהנים  הסגנון  עם  כזאת. מיד  בסביבה  מהשהייה  ונהנים  הסגנון  עם  מיד 

ברור שאין אדם דומה לחברו, ואין בזה כלל קבוע.ברור שאין אדם דומה לחברו, ואין בזה כלל קבוע.

אתן דוגמא נוספת הממחישה כמה נחוצה למקורב אתן דוגמא נוספת הממחישה כמה נחוצה למקורב 
ידיעת ה'מפה' של החברה אליה הוא נכנס, הכרתי ידיעת ה'מפה' של החברה אליה הוא נכנס, הכרתי 
באופן אישי נער שעברו עליו ירידות ברוחניות. מה באופן אישי נער שעברו עליו ירידות ברוחניות. מה 
עשיתי? - פניתי לאחד העסקנים והוא סייע בעדי עשיתי? - פניתי לאחד העסקנים והוא סייע בעדי 
להגיע לארגון מסוים המומחה לטפל בבעיות מסוג להגיע לארגון מסוים המומחה לטפל בבעיות מסוג 
זה. בדרך כלל, מאד קשה להתקבל לארגון ההוא, זה. בדרך כלל, מאד קשה להתקבל לארגון ההוא, 
אך אני בס"ד פניתי לעסקן מוכר המכיר את הארגון אך אני בס"ד פניתי לעסקן מוכר המכיר את הארגון 
מקרוב והוא סידר לנו תור תוך כמה שעות. למחרת מקרוב והוא סידר לנו תור תוך כמה שעות. למחרת 
כבר היינו שם והבחור התחיל לעלות על דרך המלך. כבר היינו שם והבחור התחיל לעלות על דרך המלך. 

הנתונים  את  המכיר  באדם  מדובר  הנתונים כאשר  את  המכיר  באדם  מדובר  כאשר 
והאפשרויות, הוא מיד יודע למי עליו לפנות וכיצד והאפשרויות, הוא מיד יודע למי עליו לפנות וכיצד 
המגלה  מקורב  אך  הנכונים,  המקומות  אל  המגלה להגיע  מקורב  אך  הנכונים,  המקומות  אל  להגיע 
קשיים אצל בנו, אינו מודע ברוב המקרים לפתרונות קשיים אצל בנו, אינו מודע ברוב המקרים לפתרונות 
הקיימים בתחום. הוא אינו מעלה על קצה דעתו כי הקיימים בתחום. הוא אינו מעלה על קצה דעתו כי 
שנוצר.  הוואקום  את  לפתור  יחסית  בקלות  שנוצר. ניתן  הוואקום  את  לפתור  יחסית  בקלות  ניתן 
וכאן מגיעה בעצם הבשורה הגדולה והחדשנית של וכאן מגיעה בעצם הבשורה הגדולה והחדשנית של 
‘את אחי' - לרכז את המידע הדרוש, ולהנגיש אותו ‘את אחי' - לרכז את המידע הדרוש, ולהנגיש אותו 

באופן פרטי ומדויק לכל המקורבים החפצים בכך.באופן פרטי ומדויק לכל המקורבים החפצים בכך.

 < ואיך הדבר מתבטא בפועל?   < ואיך הדבר מתבטא בפועל?  

אנו  השונות,  והמבוכות  לשאלות  מענה  לתת  אנו בכדי  השונות,  והמבוכות  לשאלות  מענה  לתת  בכדי 
מיון.  מחלקת  כמעין  הפועל  אנושי  מוקד  מיון. מפעילים  מחלקת  כמעין  הפועל  אנושי  מוקד  מפעילים 
 , הי"ו  מזמר  אסף  ר'  ע"י  מופעל  לשואלים  , המענה  הי"ו  מזמר  אסף  ר'  ע"י  מופעל  לשואלים  המענה 

השילוב 
של הכוחות 

שיש כאן 
והמשאבים 

הקיימים 
והלב 

הרחב של 
הפעילים, 

יחוללו 
בעז"ה 

מהפכה 
עצומה בכל 

התחום, 
וייצרו 

סטנדרט 
חדש בחייו 

של המקורב 
באיכות 
רוחנית 

וגשמית 
כאחד, לו 

ולמשפחתו

חלוקת התלושים לפסח האי שתא

כינוס הרבנים למען את אחי

81 פסח תשפ"ב



מחשובי פעילי הארגון, והוא, במאור פנים ובנעימות יוצאת דופן, מחשובי פעילי הארגון, והוא, במאור פנים ובנעימות יוצאת דופן, 
במסגרת  זה  אם  והמדויקת.  הנכונה  למחלקה  שאלה  כל  במסגרת מנתב  זה  אם  והמדויקת.  הנכונה  למחלקה  שאלה  כל  מנתב 
התחומים בהם אנו עוסקים כחלק מפעילות הארגון כמו חונכים, התחומים בהם אנו עוסקים כחלק מפעילות הארגון כמו חונכים, 
ארגון שיעורים ועוד. ואם זה בהכוונה אל גורמים הוותיקים בתחום ארגון שיעורים ועוד. ואם זה בהכוונה אל גורמים הוותיקים בתחום 
ועוד רבנים  ועוד רבנים כמו הרה"ח ר' שמעון  טייכנר, הרה"ח ר' אהרן פירר,  כמו הרה"ח ר' שמעון  טייכנר, הרה"ח ר' אהרן פירר, 

אחרים המלווים את הארגון. אחרים המלווים את הארגון. 

 שיעורים בכל 
רחבי הארץ

בשלב זה, אנו עוברים להאזין לר' אסף , שירחיב ויספר עוד על בשלב זה, אנו עוברים להאזין לר' אסף , שירחיב ויספר עוד על 
המיזם המיוחד. כמנהל משרד ואחראי מענה פניות:המיזם המיוחד. כמנהל משרד ואחראי מענה פניות:

בשיעורי  מדובר  האם  השיעורים,  על  אסף  בשיעורי '  מדובר  האם  השיעורים,  על  אסף  ר'  לנו  ספר   > ר  לנו  ספר   >  
קודש בשאר מקצועות התורהקודש בשאר מקצועות התורה או דווקא בספרי רבינו הק'?  או דווקא בספרי רבינו הק'? 

וכדומה,  גמרא  בהלכה,  שיעורים  עם  להתחיל  ניסינו  וכדומה, בתחילה  גמרא  בהלכה,  שיעורים  עם  להתחיל  ניסינו  בתחילה 
בתורת  לשיעורים  הוא  הביקוש  שעיקר  ראינו  מאוד  מהר  בתורת אך  לשיעורים  הוא  הביקוש  שעיקר  ראינו  מאוד  מהר  אך 
רבינו ז"ל - להביא את דעת רביה"ק בצורה בהירה וברורה, בכל רבינו ז"ל - להביא את דעת רביה"ק בצורה בהירה וברורה, בכל 
היוותה  השיעורים  מגמת  שמבחינתנו,  האמת  הארץ.  היוותה פזורות  השיעורים  מגמת  שמבחינתנו,  האמת  הארץ.  פזורות 
סעיף סמלי מתוך רשימה ארוכה של פעילויות עתידיות, אולם סעיף סמלי מתוך רשימה ארוכה של פעילויות עתידיות, אולם 
בפועל, עקב הביקוש הגדול, פרויקט השיעורים של ‘את אחי', בפועל, עקב הביקוש הגדול, פרויקט השיעורים של ‘את אחי', 
ודווקא דרכו אנו מרחיבים את  ודווקא דרכו אנו מרחיבים את נהפך למיזם הדגל של הארגון,  נהפך למיזם הדגל של הארגון, 

הפעילות לתחומים אחרים.הפעילות לתחומים אחרים.

 < איך זה עובד?  < איך זה עובד? 

יצרנו  מוהרנ"ת  הילולת  לקראת  מעצמו.  קורה  לא  דבר  יצרנו שום  מוהרנ"ת  הילולת  לקראת  מעצמו.  קורה  לא  דבר  שום 
ומגידי  נציגים מערים שונות כדי לשלוח להם רבנים  ומגידי קשר עם  נציגים מערים שונות כדי לשלוח להם רבנים  קשר עם 
שיעורים. וכך, תוך מספר ימים - אורגנו בס"ד שמונה שיעורים. שיעורים. וכך, תוך מספר ימים - אורגנו בס"ד שמונה שיעורים. 
הפעלנו נהגים מכל הארץ שיסיעו את הרבנים, וכך החלו אותם הפעלנו נהגים מכל הארץ שיסיעו את הרבנים, וכך החלו אותם 
ורשמים  תמונות  לנו  יש  חיות.  של  לחלוחית  לקבל  ורשמים מקומות,  תמונות  לנו  יש  חיות.  של  לחלוחית  לקבל  מקומות, 

נפלאים מכל שיעור אותם דואגים הנציגים להעביר.נפלאים מכל שיעור אותם דואגים הנציגים להעביר.

עם הזמן נוסדו שלושה עשר )!( שיעורים קבועים ברחבי הארץ, עם הזמן נוסדו שלושה עשר )!( שיעורים קבועים ברחבי הארץ, 
מיוחדים  בזמנים  מזדמנים  שיעורים  כעשרים  ישנם  מיוחדים כשבנוסף  בזמנים  מזדמנים  שיעורים  כעשרים  ישנם  כשבנוסף 
החגים  לקראת  הכנה  שיעור  שישי,  ליל  חודש,  ראש  החגים כמו  לקראת  הכנה  שיעור  שישי,  ליל  חודש,  ראש  כמו 
הרבנים  עם  תיאום  דורש  כזה  שיעור  שכל  כמובן  הלאה,  הרבנים וכן  עם  תיאום  דורש  כזה  שיעור  שכל  כמובן  הלאה,  וכן 

ולוגיסטיקה שלימה של נהגים להם אנו דואגים. ולוגיסטיקה שלימה של נהגים להם אנו דואגים. 

 < והיכן מתקיימים השיעורים הללו? < והיכן מתקיימים השיעורים הללו?

בהם  הפריפריה,  בערי  ברסלב  של  כנסת  בתי  אלו  כלל  בהם בדרך  הפריפריה,  בערי  ברסלב  של  כנסת  בתי  אלו  כלל  בדרך 

 “את אחי" 
הדבר הנכון בזמן הנכון

במקביל לראיון המרתק, פנינו להרה"ח 
ר' שמעון טייכנר שליט"א, מרבני הארגון 
התשובה,  עולם  עבור  הנפש  וממוסרי 
המתקרבים  מצב  על  לשמוע  ובקשנו 

בכלל ועל ארגון “את אחי" בפרט?

הנכון  הדבר  את  עושה  אחי"  “את  “ארגון  שמעון:  הנכון ר'  הדבר  את  עושה  אחי"  “את  “ארגון  שמעון:  ר' 
הולכים  התשובה  גלי  כאשר  ביותר.  הנכון  בזמן  הולכים ביותר,  התשובה  גלי  כאשר  ביותר.  הנכון  בזמן  ביותר, 
שבשמים  לאביהם  מתקרבים  אנשים  והרבה  שבשמים וגואים  לאביהם  מתקרבים  אנשים  והרבה  וגואים 
של  לאורו  כך  כל  שנמשכים  בפרט  בתשובה,  של וחוזרים  לאורו  כך  כל  שנמשכים  בפרט  בתשובה,  וחוזרים 
אמיתית  דרך  פריצת  מהווה  שהארגון  חושבני  אמיתית רבינו.  דרך  פריצת  מהווה  שהארגון  חושבני  רבינו. 
אלא  ההתקרבות  בתהליך  נמצאים  שכבר  לאלו  רק  אלא לא  ההתקרבות  בתהליך  נמצאים  שכבר  לאלו  רק  לא 
מפני  וחושש  התהליך  בתחילת  נמצא  שעדיין  למי  מפני אף  וחושש  התהליך  בתחילת  נמצא  שעדיין  למי  אף 
הצעד הגורלי, אם ידעו שקיים ארגון המלווה אותם בכל הצעד הגורלי, אם ידעו שקיים ארגון המלווה אותם בכל 
השלבים או אז יקבלו חיזוק ועידוד להיכנס למהלך ללא השלבים או אז יקבלו חיזוק ועידוד להיכנס למהלך ללא 
שישנם  יודעים  כבר  הרי  הם  הבאות.  מפני  ומורא  שישנם פחד  יודעים  כבר  הרי  הם  הבאות.  מפני  ומורא  פחד 

אנשים מסורים שיילוו אותם כראוי".אנשים מסורים שיילוו אותם כראוי".

מקבל  האדם  ההתקרבות,  של  הראשונה  מקבל “בתקופה  האדם  ההתקרבות,  של  הראשונה  “בתקופה 
שמגיעה  הארה  זוהי  מלמעלה.  עצומה  וחיות  גדול  שמגיעה אור  הארה  זוהי  מלמעלה.  עצומה  וחיות  גדול  אור 
הספירה  שהיא  הכתר  מספירת  ביותר,  הגבוה  הספירה מהמקום  שהיא  הכתר  מספירת  ביותר,  הגבוה  מהמקום 
שמגלה  כפי  התשובה  הארת  נמשכת  ומשם  שמגלה העליונה,  כפי  התשובה  הארת  נמשכת  ומשם  העליונה, 
רבינו בתורה ו'. אולם יחד עם אותה הארה נפלאה, מקבל רבינו בתורה ו'. אולם יחד עם אותה הארה נפלאה, מקבל 
האדם גם התמודדות חדשה. משום שעם אורות לבד אי האדם גם התמודדות חדשה. משום שעם אורות לבד אי 
אפשר להתקדם באמת. בכדי להמשיך ולהתקדם הלאה אפשר להתקדם באמת. בכדי להמשיך ולהתקדם הלאה 
מוכרחים ליצור כלים ראויים לאותם אורות עליונים. למה מוכרחים ליצור כלים ראויים לאותם אורות עליונים. למה 
אבל  ענק,  ומנוע  גדול  רכב  לו  שיש  לאחד  דומה?  אבל הדבר  ענק,  ומנוע  גדול  רכב  לו  שיש  לאחד  דומה?  הדבר 
ללא הגה. דבר זה מסוכן שבעתיים ממי שיש לו רכב עם ללא הגה. דבר זה מסוכן שבעתיים ממי שיש לו רכב עם 
הגה וללא מנוע. כי רכב ללא מנוע אמנם לא יכול לנסוע הגה וללא מנוע. כי רכב ללא מנוע אמנם לא יכול לנסוע 
הגה,  ללא  רכב   - כן  שאין  מה  להזיק,  יכול  אינו  גם  הגה, אך  ללא  רכב   - כן  שאין  מה  להזיק,  יכול  אינו  גם  אך 
יכול להזיק גם לנהג וגם לסובביו. והנמשל מובן, כאשר יכול להזיק גם לנהג וגם לסובביו. והנמשל מובן, כאשר 
אותו בעל תשובה זוכה ומקבל מנוע חזק ועוצמתי, אם אותו בעל תשובה זוכה ומקבל מנוע חזק ועוצמתי, אם 
רק יוצמד לו ההגה הנכון אזי יוכל להמשיך ולהגיע רחוק. רק יוצמד לו ההגה הנכון אזי יוכל להמשיך ולהגיע רחוק. 
כך הוקם  ולשם  כך הוקם את הנקודה הזו חווה כל מקורב היטב.  ולשם  את הנקודה הזו חווה כל מקורב היטב. 
ההגה  את  מתקרב  לכל  לתת  כדי  אחי",  “את  ההגה הארגון  את  מתקרב  לכל  לתת  כדי  אחי",  “את  הארגון 
המתאים, את היד המכוונת, ועל ידי זה יוכל ללכת בטח המתאים, את היד המכוונת, ועל ידי זה יוכל ללכת בטח 
שכרגע  ולמרות  חייו.  ימי  כל  החדשה  בדרכו  שכרגע ולהחזיק  ולמרות  חייו.  ימי  כל  החדשה  בדרכו  ולהחזיק 
המעטפת,  את  אבל  מסודרות,  ישיבות  אחי"  ל"את  המעטפת, אין  את  אבל  מסודרות,  ישיבות  אחי"  ל"את  אין 
האפשר.  ככל  ומסייעים  עוזרים  אנחנו  בזה  הכיוון,  האפשר. את  ככל  ומסייעים  עוזרים  אנחנו  בזה  הכיוון,  את 
אני סבור שהיתרון הגדול בארגון “את אחי" עומד סביב אני סבור שהיתרון הגדול בארגון “את אחי" עומד סביב 
איכות המענה לשואלים. מדובר בדמויות של רבנים אשר איכות המענה לשואלים. מדובר בדמויות של רבנים אשר 
להם ניסיון רב עם מתקרבים וככאלה, הם מבינים היטב להם ניסיון רב עם מתקרבים וככאלה, הם מבינים היטב 
עם מה מתמודדים, וממילא גם המענה בהתאם. אומנם עם מה מתמודדים, וממילא גם המענה בהתאם. אומנם 
חסרים עדיין מוסדות מגוונים לבעלי תשובה, אך וודאי חסרים עדיין מוסדות מגוונים לבעלי תשובה, אך וודאי 
לתמוך  המתקרבים,  אל  להגיע  גדולה.  בעזרה  לתמוך שמדובר  המתקרבים,  אל  להגיע  גדולה.  בעזרה  שמדובר 
בהם ולחזק על הצעד שכבר נעשה. כך יוכלו לקבל כוחות בהם ולחזק על הצעד שכבר נעשה. כך יוכלו לקבל כוחות 
דרך  על  ולעלות  ותבונה  דעת  מתוך  חייהם  את  דרך ולבנות  על  ולעלות  ותבונה  דעת  מתוך  חייהם  את  ולבנות 

המלך מתוך אושר וסיפוק". המלך מתוך אושר וסיפוק".   

שיעור ברמת השרון

פסח תשפ"ב82



מתאספים התושבים יחד ללימוד גמרא והלכה, אך מתאספים התושבים יחד ללימוד גמרא והלכה, אך 
אם  וגם  ברסלב,  ומשפיעי  רבני  את  מכירים  אם אינם  וגם  ברסלב,  ומשפיעי  רבני  את  מכירים  אינם 

מכירים - אין להם דרך כיצד ליצור איתם קשר. מכירים - אין להם דרך כיצד ליצור איתם קשר. 

שולחים  אנו  להתקיים,  שצפוי  שיעור  כל  שולחים על  אנו  להתקיים,  שצפוי  שיעור  כל  על 
כל  עם  וברורה  יפה  מודעה   - המקום  לנציג  כל קודם  עם  וברורה  יפה  מודעה   - המקום  לנציג  קודם 
אפשרית.  דרך  בכל  אותה  מפרסם  והוא  אפשרית. הפרטים,  דרך  בכל  אותה  מפרסם  והוא  הפרטים, 
ע"פ  ונעימים  מרתקים  שיעורים  מקבלים  הם  ע"פ כך  ונעימים  מרתקים  שיעורים  מקבלים  הם  כך 

דעת רבינו הק' באופן זך ומבורר. דעת רבינו הק' באופן זך ומבורר. 

לקראת  פתיח  מעין  הם  השיעורים  לקראת למעשה,  פתיח  מעין  הם  השיעורים  למעשה, 
הבאות, כמו חימום המנוע ברכב לקראת הנסיעה. הבאות, כמו חימום המנוע ברכב לקראת הנסיעה. 
השיעורים  של  הפתיחה  יריית  עם  מתחילים  השיעורים אנו  של  הפתיחה  יריית  עם  מתחילים  אנו 
ורציני  חם  קשר  בנינו  וכאשר  אפשרי,  מקום  ורציני בכל  חם  קשר  בנינו  וכאשר  אפשרי,  מקום  בכל 
אפשר  קבועים,  שיעורים  ע"י  המקום  אנשי  אפשר עם  קבועים,  שיעורים  ע"י  המקום  אנשי  עם 
כלומר,  האברכים.  פרויקט  הבא:  לשלב  כלומר, להתקדם  האברכים.  פרויקט  הבא:  לשלב  להתקדם 

קשר ישיר עם אברכים. קשר ישיר עם אברכים. 

אנו דואגים לשינוע של קבוצת אברכים מריכוזים אנו דואגים לשינוע של קבוצת אברכים מריכוזים 
הם  בחברותות.  המקורבים  עם  שילמדו  הם חרדיים  בחברותות.  המקורבים  עם  שילמדו  חרדיים 
חושב,  הוא  איך  לומד,  תורה  בן  אברך  איך  חושב, רואים  הוא  איך  לומד,  תורה  בן  אברך  איך  רואים 

איך מדבראיך מדבר……  

אירוח  ידי  על  נוצר  שלהם,  בקשר  נוסף  אירוח נדבך  ידי  על  נוצר  שלהם,  בקשר  נוסף  נדבך 
מקרוב  לראות  מגיע  המקורב   . השבת  מקרוב בסעודות  לראות  מגיע  המקורב   . השבת  בסעודות 
והאברכים  תורני,  שבת  שולחן  מתנהל  והאברכים כיצד  תורני,  שבת  שולחן  מתנהל  כיצד 
ופוריות  ביותר  המעמיקות  השיחות  כי  ופוריות מעידים  ביותר  המעמיקות  השיחות  כי  מעידים 

ביותר מתרחשות דווקא אז.ביותר מתרחשות דווקא אז.

 < הקשר < הקשר הוא רק פנים אל פנים או גם טלפוני? הוא רק פנים אל פנים או גם טלפוני?

שלו  האישי  החברותא  את  יש  אברך  לכל  שלו בוודאי.  האישי  החברותא  את  יש  אברך  לכל  בוודאי. 
והם שומרים על קשר טלפוני קבוע.והם שומרים על קשר טלפוני קבוע.

 < האם מדובר רק בלימוד בחברותא או שיש  < האם מדובר רק בלימוד בחברותא או שיש 
כאן גם הדרכה? כאן גם הדרכה? 

לימוד  זהו  והרי  לימוד,  עם  מתחילים  כל  לימוד קודם  זהו  והרי  לימוד,  עם  מתחילים  כל  קודם 
הדדי  אמון  נבנה  קשר,  נוצר  הלימוד  דרך  הדדי אישי.  אמון  נבנה  קשר,  נוצר  הלימוד  דרך  אישי. 
כיוון  כיוון וכך לאט לאט המתקרב היקר מתחיל לקבל  וכך לאט לאט המתקרב היקר מתחיל לקבל 
זוהי  לחייו הפרטיים.  ליווי אישי   - זוהי לחיים תורניים  לחייו הפרטיים.  ליווי אישי   - לחיים תורניים 
בעצם אחת המתנות הגדולות ביותר שיכול לקבל בעצם אחת המתנות הגדולות ביותר שיכול לקבל 

אותו אדם הבא לחברה שאורחות חייה זרים לו.אותו אדם הבא לחברה שאורחות חייה זרים לו.

ללמוד את הכל זהו כמובן תהליך של שנים, אך אם ללמוד את הכל זהו כמובן תהליך של שנים, אך אם 
‘תהיה שקול, תחשוב  כמו  כיוון  ‘תהיה שקול, תחשוב יש מישהו שנותן  כמו  כיוון  יש מישהו שנותן 
תשאל  תברר,  לעשות,  צריך  איך   - מעשה  תשאל לפני  תברר,  לעשות,  צריך  איך   - מעשה  לפני 

ותבדוק כיצד עושים' - אזי הכל ילך בקלות יותר. ותבדוק כיצד עושים' - אזי הכל ילך בקלות יותר. 

בדקויות  עוסקים  שאנו  ממה  יותר  כי  לדעת  בדקויות יש  עוסקים  שאנו  ממה  יותר  כי  לדעת  יש 
וכללים, אנו משקיעים בליווי אמיתי בדרכי עבודת וכללים, אנו משקיעים בליווי אמיתי בדרכי עבודת 
ה' המלאות תהיות ומבוכות. כאלו המצריכות מענה ה' המלאות תהיות ומבוכות. כאלו המצריכות מענה 
והצדיקים  רביה"ק  בדברי  הבקיא  יר"ש  והצדיקים מאדם  רביה"ק  בדברי  הבקיא  יר"ש  מאדם 
אל  הכוונה   - לחילופין  או  נכונה,  אל ובהשקפה  הכוונה   - לחילופין  או  נכונה,  ובהשקפה 
הגורמים המומחים. אלו עניינים שרק אברך ותיק הגורמים המומחים. אלו עניינים שרק אברך ותיק 
‘מבפנים' יוכל לתת לו. אותו אברך הוא מעין ‘מדריך ‘מבפנים' יוכל לתת לו. אותו אברך הוא מעין ‘מדריך 

התיירים' כמו שהזכיר קודם ר' יצחק גוטליב. התיירים' כמו שהזכיר קודם ר' יצחק גוטליב. 

תורה  בן  אברך  לאותו  היקר  המקורב  ייצמד  תורה ואם  בן  אברך  לאותו  היקר  המקורב  ייצמד  ואם 
הנכונים  הכלים  את  הזמן  עם  יקבל  אז  או  הנכונים ויר"ש   הכלים  את  הזמן  עם  יקבל  אז  או  ויר"ש  
ובשאר  הילדים  בחינוך  אמיתית  להצלחה  ובשאר בס"ד  הילדים  בחינוך  אמיתית  להצלחה  בס"ד 

תחומים . תחומים . 

בין  זה רק לשדך  זה רק לשדך בין שלכם ב"את אחי"   < החלק  < החלק שלכם ב"את אחי" 
האברך למקורב, האברך למקורב, או יותר מכך?או יותר מכך?  

צריך להבין שלא כל אברך, מתאים ומסוגל לקבל צריך להבין שלא כל אברך, מתאים ומסוגל לקבל 
בעלי  נציגים  מעמידים  אנו  לכן  שכזה.  בעלי תפקיד  נציגים  מעמידים  אנו  לכן  שכזה.  תפקיד 
“חוש ריח" מפותח שידעו לזהות נכון אלו אברכים “חוש ריח" מפותח שידעו לזהות נכון אלו אברכים 
מתאימים לתפקיד העדין הזה. מדובר הרי בנשמות, מתאימים לתפקיד העדין הזה. מדובר הרי בנשמות, 
אנו  בנוסף,  גדולה.  ואחריות  זהירות  נצרכת  אנו ולכן  בנוסף,  גדולה.  ואחריות  זהירות  נצרכת  ולכן 
מבקרים את הפעילות ע"י שיחת התרשמות אחת מבקרים את הפעילות ע"י שיחת התרשמות אחת 
לשבועיים עם האברכים, ובמקביל עם המקורבים. לשבועיים עם האברכים, ובמקביל עם המקורבים. 

 < כמה אברכים יש כבר?  < כמה אברכים יש כבר? 

ועוד  ליקנעם,  מעפולה  שנוסעים  אברכים  ועוד יש  ליקנעם,  מעפולה  שנוסעים  אברכים  יש 
בס"ד,  השרון.  להוד  ברק  מבני  המגיעים  בס"ד, כאלו  השרון.  להוד  ברק  מבני  המגיעים  כאלו 
ממש לאחרונה נוספו גם מרכסים לקריית שמואל ממש לאחרונה נוספו גם מרכסים לקריית שמואל 
בחיפה. כאן המקום לציין כי אנו רוצים בכל מאודנו בחיפה. כאן המקום לציין כי אנו רוצים בכל מאודנו 
חסרים  לצערנו,  אך  האברכים,  מספר  את  חסרים להגדיל  לצערנו,  אך  האברכים,  מספר  את  להגדיל 
הפרויקט  את  שמעכב  דבר  לשינוע  רכבים  הפרויקט לנו  את  שמעכב  דבר  לשינוע  רכבים  לנו 

להתרחב. להתרחב. 

 < והאברכים עצמם באים בהתנדבות?  < והאברכים עצמם באים בהתנדבות? 

כן. אך אנו דואגים לכך שכל אברך יקבל סכום סמלי כן. אך אנו דואגים לכך שכל אברך יקבל סכום סמלי 
אחת לחודש כדמי הערכה, וכן לנהג הרכב עבור כיסוי אחת לחודש כדמי הערכה, וכן לנהג הרכב עבור כיסוי 
תחילת  מאז  כי  לטובה  נזכיר  וכאן  הדלק  תחילת הוצאות  מאז  כי  לטובה  נזכיר  וכאן  הדלק  הוצאות 
הפעילות פנו אלינו המון אברכים יקרים שמעוניינים הפעילות פנו אלינו המון אברכים יקרים שמעוניינים 
עם  בחברותא  וללמוד  שיעורים  למסור  עם לצאת  בחברותא  וללמוד  שיעורים  למסור  לצאת 

מקורבים בערים השונות אשריהם ישראל!מקורבים בערים השונות אשריהם ישראל!

“פרויקט החונכים"
נדבך נוסף וחשוב ביותר בארגון, נקרא ‘פרויקט נדבך נוסף וחשוב ביותר בארגון, נקרא ‘פרויקט 

חונכים', עליו ממונה בנאמנות - ר' ישראל ביבלה הי"ו. חונכים', עליו ממונה בנאמנות - ר' ישראל ביבלה הי"ו. 

“למעשה נכנסתי ל'את אחי' עבור תפקידים אחרים" “למעשה נכנסתי ל'את אחי' עבור תפקידים אחרים" 
משחזר ר' ישראל “אך משהתרחבנו לפעילות בנושא משחזר ר' ישראל “אך משהתרחבנו לפעילות בנושא 
הקבלה לישיבות, נשאבתי במהירות לתפקיד הזה. הקבלה לישיבות, נשאבתי במהירות לתפקיד הזה. 

אך מקורב 
המגלה 

קשיים אצל 
בנו, אינו 

מודע ברוב 
המקרים 

לפתרונות 
הקיימים 

בתחום. הוא 
אינו מעלה 

על קצה 
דעתו כי 

ניתן בקלות 
יחסית 

לפתור את 
הוואקום 
שנוצר. 

וכאן מגיעה 
בעצם 

הבשורה 
הגדולה 

והחדשנית 
של 'את אחי

שיעורים בכל הארץ. שיעור באחד מערי הפריפריה
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אני מקבל פניות מהורים יקרים שבניהם לא התקבלו לישיבות, אני מקבל פניות מהורים יקרים שבניהם לא התקבלו לישיבות, 
וכאחד שעבד בישיבות ובתלמודי תורה ומכיר היטב את התחום וכאחד שעבד בישיבות ובתלמודי תורה ומכיר היטב את התחום 

ניסיתי לעזור".ניסיתי לעזור".

מקצועית  מערכת  להקים  יש  כראוי,  לסייע  מנת  שעל  מקצועית הבנו  מערכת  להקים  יש  כראוי,  לסייע  מנת  שעל  הבנו 
ומסודרת ולטפל בכל פניה ברצינות רבה. ומסודרת ולטפל בכל פניה ברצינות רבה. 

אחת הסיבות העיקריות שישיבה לא מקבלת בחורים קשורה אחת הסיבות העיקריות שישיבה לא מקבלת בחורים קשורה 
והדבר  גבוהה  מספיק  אינה  הרמה  לעיתים  הלימודית.  והדבר לרמה  גבוהה  מספיק  אינה  הרמה  לעיתים  הלימודית.  לרמה 
באנו  לכן  איכותית.  לישיבה  להתקבל  הסיכויים  על  באנו משליך  לכן  איכותית.  לישיבה  להתקבל  הסיכויים  על  משליך 
במגעים עם ארגון שמפעיל מערך של חונכים לבחורים בציבור במגעים עם ארגון שמפעיל מערך של חונכים לבחורים בציבור 
החרדי ודרכם אנו נותנים לכל בחור הזקוק לכך - חונך, כלומר: החרדי ודרכם אנו נותנים לכל בחור הזקוק לכך - חונך, כלומר: 
אברך שילמד עם הבן בכל יום לפחות כשעה בערב, וכך יקדם אברך שילמד עם הבן בכל יום לפחות כשעה בערב, וכך יקדם 

אותו מבחינה לימודית. אותו מבחינה לימודית. 

או  לישיבה,  להתקבל  או   לישיבה,  להתקבל  לבחור  לעזור  היא  החונך  מטרת   > לבחור  לעזור  היא  החונך  מטרת   >  
לקדם אותו כאשר הוא כבר מתקשה? לקדם אותו כאשר הוא כבר מתקשה? 

מתקשים  אך  בישיבות  הנמצאים  אלו  את  לקדם  היא  מתקשים המטרה  אך  בישיבות  הנמצאים  אלו  את  לקדם  היא  המטרה 
בלימוד, ומצד שני - להעלות את הרמה של אלו החפצים בישיבה בלימוד, ומצד שני - להעלות את הרמה של אלו החפצים בישיבה 
אך  לישיבה,  ‘מכינה'  כמו  זה  להתקבל.  שיצליחו  וחזקה,  אך טובה  לישיבה,  ‘מכינה'  כמו  זה  להתקבל.  שיצליחו  וחזקה,  טובה 
יצרנו  ב"ה  החונך.  מצד  אחריות  לקיחת  ממש  כאן  יש  יצרנו בנוסף  ב"ה  החונך.  מצד  אחריות  לקיחת  ממש  כאן  יש  בנוסף 
לו חונך  כי בחור שיש  והוסכם  לו חונך קשר עם כלל הישיבות בברסלב  כי בחור שיש  והוסכם  קשר עם כלל הישיבות בברסלב 
מטעמינו, המשמש בתפקיד ה'אחראי' על הבחור מבחינת איכות מטעמינו, המשמש בתפקיד ה'אחראי' על הבחור מבחינת איכות 
יינתנו לו סיכויים  יינתנו לו סיכויים ורמת הלימוד, יחד עם נתינת גיבוי ותמיכה -  ורמת הלימוד, יחד עם נתינת גיבוי ותמיכה - 
גבוהים יותר להתקבל. הישיבה מעריכה את ההשקעה ומאמינה גבוהים יותר להתקבל. הישיבה מעריכה את ההשקעה ומאמינה 
בכך.  יש לציין כי הפרויקט נמצא ממש בישורת האחרונה ובעז"ה בכך.  יש לציין כי הפרויקט נמצא ממש בישורת האחרונה ובעז"ה 
בקרוב נוכל כבר לראות את הפירות.  כאן מוסיף לנו הר"ר יצחק בקרוב נוכל כבר לראות את הפירות.  כאן מוסיף לנו הר"ר יצחק 
רבות  שנים  לפני  האמור:  את  היטב  הממחיש  סיפור  רבות גוטליב  שנים  לפני  האמור:  את  היטב  הממחיש  סיפור  גוטליב 
פגשתי יהודי שהבן שלו עבר מה שעבר, שאלתי אותו - “מדוע פגשתי יהודי שהבן שלו עבר מה שעבר, שאלתי אותו - “מדוע 
לא הצמדת לו חונך?" והוא תמה - “למה אתה מתכוון...?" עניתי לא הצמדת לו חונך?" והוא תמה - “למה אתה מתכוון...?" עניתי 
לו שישנה אפשרות לשבץ לילד, אברך שיעזור לו בלימוד, יעצים לו שישנה אפשרות לשבץ לילד, אברך שיעזור לו בלימוד, יעצים 
לו את ההווי התורני, ייתן לו חיות, ישמח איתו וידבר איתו בגובה לו את ההווי התורני, ייתן לו חיות, ישמח איתו וידבר איתו בגובה 
העיניים. אותו אדם שהיה בעל אמצעים אמר - “תאמין לי, אילו העיניים. אותו אדם שהיה בעל אמצעים אמר - “תאמין לי, אילו 
וארבע  עשרים  חונך  לו  מצמיד  הייתי  דבר,  כזה  שיש  ידעתי  וארבע רק  עשרים  חונך  לו  מצמיד  הייתי  דבר,  כזה  שיש  ידעתי  רק 
שעות, שבעה ימים בשבוע, בשכר מלא. אך הוא פשוט לא ידע על שעות, שבעה ימים בשבוע, בשכר מלא. אך הוא פשוט לא ידע על 
אפשרות שכזאת. לכן אנו ב'את אחי' מנגישים להורים את הנושא אפשרות שכזאת. לכן אנו ב'את אחי' מנגישים להורים את הנושא 

הזה כחלק מהמענה בנושא הישיבות. הזה כחלק מהמענה בנושא הישיבות. 

 < אנו חוזרים אל ר' אסף ומבררים - מה אתם עושים כדי < אנו חוזרים אל ר' אסף ומבררים - מה אתם עושים כדי  
לעזור לבחור להתקבל למקום המתאים לו ביותר? לעזור לבחור להתקבל למקום המתאים לו ביותר? 

מורכב  הינו  לישיבות  הקבלה  בנושא  הטיפול  כי  להבין  מורכב צריך  הינו  לישיבות  הקבלה  בנושא  הטיפול  כי  להבין  צריך 
וההורים  בנושא,  מידע  חוסר  קיים  שהזכרנו,  כפי  וההורים ביותר.  בנושא,  מידע  חוסר  קיים  שהזכרנו,  כפי  ביותר. 
הנפלאים כלל לא מודעים לסגנון הישיבות ומהי הישיבה הנכונה הנפלאים כלל לא מודעים לסגנון הישיבות ומהי הישיבה הנכונה 
ביותר עבור הבן. אנו ב"את אחי" נותנים את המידע המקסימלי ביותר עבור הבן. אנו ב"את אחי" נותנים את המידע המקסימלי 
להורים, וזאת כדי למנוע עוגמת נפש וסיבובים מיותרים. דהיינו: להורים, וזאת כדי למנוע עוגמת נפש וסיבובים מיותרים. דהיינו: 
המידע  על  עוברים  איתם.  יחד  וחושבים  ההורים  עם  המידע יושבים  על  עוברים  איתם.  יחד  וחושבים  ההורים  עם  יושבים 
שיש לנו על כל הישיבות בארץ, מה היא ולמי נועדה, ואז דנים שיש לנו על כל הישיבות בארץ, מה היא ולמי נועדה, ואז דנים 
איתם יחד. אם יש צורך, אנו מתאימים פגישה לבחור עם איש איתם יחד. אם יש צורך, אנו מתאימים פגישה לבחור עם איש 
מדויק  באופן  לבדוק  ניתן  ככה  בתחום,  היטב  המבין  מדויק מקצוע  באופן  לבדוק  ניתן  ככה  בתחום,  היטב  המבין  מקצוע 
יותר את אופיו של הבחור ומה באמת נכון וטוב עבורו. כך, זוכה יותר את אופיו של הבחור ומה באמת נכון וטוב עבורו. כך, זוכה 
ושם  עבורו,  באמת  המתאימה  לישיבה  להיכנס  בס"ד  ושם הבחור  עבורו,  באמת  המתאימה  לישיבה  להיכנס  בס"ד  הבחור 

יוכל לפרוח בס"ד. יוכל לפרוח בס"ד. 

למעשה, אנו אוחזים בחבל בשני צדדיו. יצירת קשר מול ההורים למעשה, אנו אוחזים בחבל בשני צדדיו. יצירת קשר מול ההורים 

ובמקביל אנו מתואמים עם כלל הישיבות.ובמקביל אנו מתואמים עם כלל הישיבות.

הפרויקט  “כי  ביבלה  ישראל  ר'  מוסיף  לגלות"  כבר  ניתן  הפרויקט “כעת  “כי  ביבלה  ישראל  ר'  מוסיף  לגלות"  כבר  ניתן  “כעת 
הולך להתרחב לכלל המשפחות בברסלב, ולאחר תוכנית עבודה הולך להתרחב לכלל המשפחות בברסלב, ולאחר תוכנית עבודה 
מה  בכל  אדיר  מהפך  לקראת  עומדים  אנו  ומעמיקה  מה מסודרת  בכל  אדיר  מהפך  לקראת  עומדים  אנו  ומעמיקה  מסודרת 
שקשור לקבלת בחורים לישיבות בתוך ברסלב, תוך אכפתיות שקשור לקבלת בחורים לישיבות בתוך ברסלב, תוך אכפתיות 
המתאימה  לישיבה  ובחור  בחור  כל  מדויק  באופן  לשבץ  המתאימה ורצון  לישיבה  ובחור  בחור  כל  מדויק  באופן  לשבץ  ורצון 

במיוחד עבורו." במיוחד עבורו." 

 גדול המעשה 
יותר מן העושה

“מנהל  מפי  הארגון,  על  נוספת  זווית  לשמוע  עוברים  “מנהל אנו  מפי  הארגון,  על  נוספת  זווית  לשמוע  עוברים  אנו 
ור'  ההשגחה  גלגלה  הי"ו.  פראנק  יצחק  נחום  ר'  ור' הפרויקטים"  ההשגחה  גלגלה  הי"ו.  פראנק  יצחק  נחום  ר'  הפרויקטים" 
נחום-יצחק מלווה במסירות נפש של ממש את הארגון מהרגע נחום-יצחק מלווה במסירות נפש של ממש את הארגון מהרגע 

הראשון, תוך יכולת לוגיסטית יוצאת דופן. הראשון, תוך יכולת לוגיסטית יוצאת דופן. 

בשלבי  שהתרחשו  אישיות  חוויות  בבקשה  לנו  ספר   > בשלבי   שהתרחשו  אישיות  חוויות  בבקשה  לנו  ספר   >  
ההקמה, אין ספק שמדובר במהפכה אדירה ועצומה ביותר ההקמה, אין ספק שמדובר במהפכה אדירה ועצומה ביותר 

ומן הסתם ומן הסתם גם המניעות היו ועודם בהתאם...?  גם המניעות היו ועודם בהתאם...?  

ר' נחום יצחק: כשהתחלנו את הפעילות, חשבתי שילך יחסית ר' נחום יצחק: כשהתחלנו את הפעילות, חשבתי שילך יחסית 
בקלות. אולם למעשה הכל הלך לאט ובקושי. אולם רבינו כבר בקלות. אולם למעשה הכל הלך לאט ובקושי. אולם רבינו כבר 
דער  און  זאך  “טראפע  הכוח,  בכל  מעמד  להחזיק  אותנו  דער לימד  און  זאך  “טראפע  הכוח,  בכל  מעמד  להחזיק  אותנו  לימד 
המתאים  האדם  את  וחיפשנו  שישבנו  נזכר  אני  זאך".   המתאים האלט  האדם  את  וחיפשנו  שישבנו  נזכר  אני  זאך".   האלט 
ממש  ה',  בחסד  הקודש.  עבודת  את  עצמו  על  ולקחת  ממש לנהל  ה',  בחסד  הקודש.  עבודת  את  עצמו  על  ולקחת  לנהל 
בניסים גלויים נזכר ר' יצחק בר' אסף . כבר באותו יום ירדנו אליו בניסים גלויים נזכר ר' יצחק בר' אסף . כבר באותו יום ירדנו אליו 
הביתה לפגישת היכרות, והוסכם בינינו על שיתוף פעולה מלא. הביתה לפגישת היכרות, והוסכם בינינו על שיתוף פעולה מלא. 
באותה תקופה הייתי בלי רכב, נסעתי באוטובוס כל יום מבית באותה תקופה הייתי בלי רכב, נסעתי באוטובוס כל יום מבית 
שמש לבני ברק, ירדתי בצומת גבעת שמואל בשעות הערב ור' שמש לבני ברק, ירדתי בצומת גבעת שמואל בשעות הערב ור' 
בלילה.  אחת  השעה  עד  ישבנו  לביתו.  אותי  לאסוף  הגיע  בלילה. אסף  אחת  השעה  עד  ישבנו  לביתו.  אותי  לאסוף  הגיע  אסף 
העלינו תוכניות ורעיונות ובדקנו מה אנו יכולים להוציא מן הכח העלינו תוכניות ורעיונות ובדקנו מה אנו יכולים להוציא מן הכח 
רבות  שעות  חודשים.  לשלושה  קרוב  במשך  ככה  הפועל.  רבות אל  שעות  חודשים.  לשלושה  קרוב  במשך  ככה  הפועל.  אל 

כמעט בכל יום. עד שחמל עלינו ה' ושכרנו משרד בבית שמש. כמעט בכל יום. עד שחמל עלינו ה' ושכרנו משרד בבית שמש. 

התחלנו לגבש את הרבנים מכל הזוויות בברסלב, ואז הגענו לפרק התחלנו לגבש את הרבנים מכל הזוויות בברסלב, ואז הגענו לפרק 
בית  בכל  מתאים  נציג  ומציאת  בארץ  הערים  כל  פילוח  בית הקשה,  בכל  מתאים  נציג  ומציאת  בארץ  הערים  כל  פילוח  הקשה, 
כנסת. ברמה האישית אני חייב לומר שהתרגשתי. כאחד שגדל כנסת. ברמה האישית אני חייב לומר שהתרגשתי. כאחד שגדל 
יצאתי מופתע. תמיד חשבנו שהיהדות החרדית  יצאתי מופתע. תמיד חשבנו שהיהדות החרדית במאה שערים  במאה שערים 
נגמרת בגבעת שאול... פשוט השתוממתי ממה שראיתי. מאות נגמרת בגבעת שאול... פשוט השתוממתי ממה שראיתי. מאות 

בתי כנסת שמתוכם חלק גדול וניכר נקראים על שם הצדיק.בתי כנסת שמתוכם חלק גדול וניכר נקראים על שם הצדיק.

לקח עוד קצת זמן והוצאנו את החוברת המושקעת “קומי אורי". לקח עוד קצת זמן והוצאנו את החוברת המושקעת “קומי אורי". 
אך הרב אהרון פירר, מרבני הארגון, ביקש והסביר שאין די רק אך הרב אהרון פירר, מרבני הארגון, ביקש והסביר שאין די רק 
התחלנו  ואכן  לשטח.  לרדת  מוכרחים  אלא  כתובים  התחלנו בחומרים  ואכן  לשטח.  לרדת  מוכרחים  אלא  כתובים  בחומרים 
להזיז את הפעילות באופן מעשי והתקשרנו לכל מי שרק יכולנו. להזיז את הפעילות באופן מעשי והתקשרנו לכל מי שרק יכולנו. 
אלו  עם  והמשכנו  והזמן  הפניות  את  להם  שאין  אמרו  אלו חלקם  עם  והמשכנו  והזמן  הפניות  את  להם  שאין  אמרו  חלקם 

שנרתמו למרות הכל. שנרתמו למרות הכל. 

זה  חם  הכי  שהביקוש  שראינו  עד  רעיונות,  מיני  כל  זה הצענו  חם  הכי  שהביקוש  שראינו  עד  רעיונות,  מיני  כל  הצענו 
עוד  לקח  לנו.  המסורה  בדרך  רביה"ק  של  במשנתו  עוד לשיעורים  לקח  לנו.  המסורה  בדרך  רביה"ק  של  במשנתו  לשיעורים 
שיש  מי  לכל  קורא  אני  וכאן  והיו.  קמו  והשיעורים  זמן  שיש טיפה  מי  לכל  קורא  אני  וכאן  והיו.  קמו  והשיעורים  זמן  טיפה 
ברשותו רכב ומעוניין לפרסם שם הצדיק בעולם: צריכים אותך ברשותו רכב ומעוניין לפרסם שם הצדיק בעולם: צריכים אותך 
דחוף!! בואו לעזור ולשמש כפשוטו את הרבי. בואו “להשקות דחוף!! בואו לעזור ולשמש כפשוטו את הרבי. בואו “להשקות 

אילנות".אילנות".

שוטפת  פעילות  של  שנה  חצי  לסכם  הולכים  אנחנו  ה'  שוטפת ברוך  פעילות  של  שנה  חצי  לסכם  הולכים  אנחנו  ה'  ברוך 
ואינטנסיבית. והאמת שאנו בעצמנו מופתעים מעוצמת המהפכה. ואינטנסיבית. והאמת שאנו בעצמנו מופתעים מעוצמת המהפכה. 
אנשים פשוט צמאים לדבר רבינו. שואלים שאלות ומשתמשים אנשים פשוט צמאים לדבר רבינו. שואלים שאלות ומשתמשים 
בכל שירותי הארגון. בייעוץ ובחונכות, בלימוד חברותות ובהדרכה בכל שירותי הארגון. בייעוץ ובחונכות, בלימוד חברותות ובהדרכה 
לבית. בעזרת השם אנחנו רוצים להמשיך ולגדול, אנחנו נמצאים לבית. בעזרת השם אנחנו רוצים להמשיך ולגדול, אנחנו נמצאים 
בימים אלו בעיצומן של הכנות מעשיות לאירוע מיוחד, מושקע בימים אלו בעיצומן של הכנות מעשיות לאירוע מיוחד, מושקע 
באירוע  מדובר  אך  עליו,  לפרט  המקום  כאן  שאין  מאוד,  באירוע ורציני  מדובר  אך  עליו,  לפרט  המקום  כאן  שאין  מאוד,  ורציני 

שאמור לעשות שינוי גדול אצל האנשים )פרטים יבואו(.שאמור לעשות שינוי גדול אצל האנשים )פרטים יבואו(.

אחד מהשיעורים הרבים שארגן את אחי
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לכבוד מערכת את אחי היקרים!לכבוד מערכת את אחי היקרים!

ב’’ה אנחנו שמחים לכתוב לכם תודה גדולה!ב’’ה אנחנו שמחים לכתוב לכם תודה גדולה!

זכינו לחזור בתשובה לפני כמה שנים ולהקים זכינו לחזור בתשובה לפני כמה שנים ולהקים 

משפחה חרדית ברסלבית. בתור בעלי תשובה, משפחה חרדית ברסלבית. בתור בעלי תשובה, 

המפגשים בשבתות עם משפחותינו בעייתיים המפגשים בשבתות עם משפחותינו בעייתיים 

מעט ועל כן לרב אנחנו בבית ולא נפגשים עימם. מעט ועל כן לרב אנחנו בבית ולא נפגשים עימם. 

פנינו למערכת ‘את אחי’ ובפרט דיברנו עם אחד פנינו למערכת ‘את אחי’ ובפרט דיברנו עם אחד 

הפעילים שעשה מאמץ גדול והשקעה רבה למצוא הפעילים שעשה מאמץ גדול והשקעה רבה למצוא 

לנו משפחה יראת שמים שנוכל להתארח אצלם לנו משפחה יראת שמים שנוכל להתארח אצלם 

שבת וקצת להתחדש ולשנות אווירה. אנחנו רואים שבת וקצת להתחדש ולשנות אווירה. אנחנו רואים 

תועלת גדולה במיזם שלכם. בעניין אירוח משפחות/תועלת גדולה במיזם שלכם. בעניין אירוח משפחות/

זוגות בעלות תשובה אצל משפחות בעלות תשובה זוגות בעלות תשובה אצל משפחות בעלות תשובה 

ותיקות, אפשר לראות כיצד הם גידלו את ילדם, ותיקות, אפשר לראות כיצד הם גידלו את ילדם, 

להתייעץ איתם בעניינים מסוימים וכמובן להתאוורר 
להתייעץ איתם בעניינים מסוימים וכמובן להתאוורר 

קצת אצל משפחה שזה תמיד כיף.  בנוסף הדבר קצת אצל משפחה שזה תמיד כיף.  בנוסף הדבר 

הועיל לנו מאוד כיוון שבהתחלה חיפשנו את המקום הועיל לנו מאוד כיוון שבהתחלה חיפשנו את המקום 

שלנו בתוך חסידות ברסלב ובזכות מערכת ‘את אחי’ שלנו בתוך חסידות ברסלב ובזכות מערכת ‘את אחי’ 

מצאנו את מקומנו בברסלב המסורתית והחרדית מצאנו את מקומנו בברסלב המסורתית והחרדית 

בדרך ישראל סבא. אנו בטוחים שאירוח של זוגות/בדרך ישראל סבא. אנו בטוחים שאירוח של זוגות/

משפחות בעלות תשובה שמחפשים את הדרך משפחות בעלות תשובה שמחפשים את הדרך 

המסורתית הזו יעזור להם למצוא  אותה בע’’ה. יתר המסורתית הזו יעזור להם למצוא  אותה בע’’ה. יתר 

על כן יכול הדבר להועיל לאותם משפחות מארחות על כן יכול הדבר להועיל לאותם משפחות מארחות 

להתחדש קצת עם פנים חדשות של אורחיהם. יישר 
להתחדש קצת עם פנים חדשות של אורחיהם. יישר 

כח גדול למערכת ‘את אחי’ על המיזם הגדול! עלו כח גדול למערכת ‘את אחי’ על המיזם הגדול! עלו 

והצליחו!והצליחו!

י.ס צפת י.ס צפת 

למערכת את אחי,למערכת את אחי,

תודה על כל העזרה, התמיכה והעצות שנתת לי תודה על כל העזרה, התמיכה והעצות שנתת לי 

והזמן הרב שהקדשת לי.והזמן הרב שהקדשת לי.

אחרי שגיליתי שלקחתי כמה פניות לא נכונות אחרי שגיליתי שלקחתי כמה פניות לא נכונות 

בתהליך של התשובה, ביקשתי בהתבודדויות בתהליך של התשובה, ביקשתי בהתבודדויות 

מהשם שיראה לי את הדרך הנכונה.מהשם שיראה לי את הדרך הנכונה.

אחרי תקופה לא קצרה של תפילות הגיע אלי עלון אחרי תקופה לא קצרה של תפילות הגיע אלי עלון 

של "את אחי" והבנתי שזהו, התפילות התקבלו. של "את אחי" והבנתי שזהו, התפילות התקבלו. 

בהשגחה פרטית בדיוק היית באומן וחיכיתי כמה בהשגחה פרטית בדיוק היית באומן וחיכיתי כמה 

ימים לשיחה שלנו.ימים לשיחה שלנו.

ניחמת והרגעת אותי עם דיבורים של רבי נתן, ניחמת והרגעת אותי עם דיבורים של רבי נתן, 

הקשבת לי בסבלנות ונתת לי לפרוק את הלב הקשבת לי בסבלנות ונתת לי לפרוק את הלב 

מסערת הרגשות שעברה עליו ובסוף נתת לי כמה מסערת הרגשות שעברה עליו ובסוף נתת לי כמה 

עצות אפשריות שאחת מהן הייתה מקורית להפליא 
עצות אפשריות שאחת מהן הייתה מקורית להפליא 

וקלעה בול.וקלעה בול.

ישר כח ענק על הארגון, שהשם ישלח לכם הצלחה ישר כח ענק על הארגון, שהשם ישלח לכם הצלחה 

וכוח להתגבר על כל האתגריםוכוח להתגבר על כל האתגרים

א.ד באר שבעא.ד באר שבע

שלום עליכם רצינו להודות לכם באמת מכל הלב שלום עליכם רצינו להודות לכם באמת מכל הלב 

לארגון "את אחי"  שדאגו באופן אישי לארגן את לארגון "את אחי"  שדאגו באופן אישי לארגן את 

הערב הזה ועל היחס החם ההתארגנות המהירה  הערב הזה ועל היחס החם ההתארגנות המהירה  

שהעניק לנו תודה רבה . שהעניק לנו תודה רבה . 

השיעור עם הרה"ח רבי יהודה צבי שפירא שליט"א השיעור עם הרה"ח רבי יהודה צבי שפירא שליט"א 

היה ממש מחזק  היה ממש מחזק  

החברה אצלנו ממש נהנו מהדבר תורה שהרב החברה אצלנו ממש נהנו מהדבר תורה שהרב 

דיבר חיזק אותנו מאוד מצורפים כמה תמונות דיבר חיזק אותנו מאוד מצורפים כמה תמונות 

שימחישו את הערב המרגש הזה אנחנו מקווים שימחישו את הערב המרגש הזה אנחנו מקווים 

שירבו עוד הרבה ערבים כאלה תודה רבה !!!שירבו עוד הרבה ערבים כאלה תודה רבה !!!

"ורק אתם החזיקו עצמכם ביחד ""ורק אתם החזיקו עצמכם ביחד "

ד.ש חיפהד.ש חיפה

מכתבים שנשלחו לארגון
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ניצוץ קטן יכול להדליק יער 
שלם | זרקור לפעילות הפצת 
אור האורות על פני תבל

ש. רובינזון

ניצוץ של

אור

התפרסמו  האחרונה  התפרסמו בתקופה  האחרונה  בתקופה 
מודעות  אנ"ש  של  הכנסיות  מודעות בבתי  אנ"ש  של  הכנסיות  בבתי 
זיכרון  זיכרון שמספרות על מכירת כרטיסי  שמספרות על מכירת כרטיסי 
ה"ליקוטי  כל  על  שיעורים  יש  ה"ליקוטי שבהם  כל  על  שיעורים  יש  שבהם 
שנים  עשרות  במשך  שנמסרו  שנים מוהר"ן"  עשרות  במשך  שנמסרו  מוהר"ן" 
שליט"א  טייכנר  שמעון  ר'  הרה"ח  ידי  שליט"א על  טייכנר  שמעון  ר'  הרה"ח  ידי  על 
בספרו  פשט  להבין  השומע  יוכל  בספרו ודרכם  פשט  להבין  השומע  יוכל  ודרכם 

הקדוש של רבינו ז"ל. הקדוש של רבינו ז"ל. 

אברהם  הר"ר  עם  שקיימנו  אברהם בשיחה  הר"ר  עם  שקיימנו  בשיחה 
מאחורי  שעומד  האיש  הי"ו  מאחורי שלומוביץ  שעומד  האיש  הי"ו  שלומוביץ 
הכל  כיצד  מספר  הוא  הזה  הגדול  הכל המיזם  כיצד  מספר  הוא  הזה  הגדול  המיזם 
לעניין  להיכנס  אותו  הביא  ומה  לעניין התחיל,  להיכנס  אותו  הביא  ומה  התחיל, 

הזה.הזה.

<< יש הרבה שיעורים בברסלב.  
איך הגעת לשיעור הזה?

לפני כ-לפני כ-1919 שנה הייתי גר ברמת בית שמש  שנה הייתי גר ברמת בית שמש 
הייתי  חיפוש.   של  בתקופה  והייתי   הייתי ב'  חיפוש.   של  בתקופה  והייתי   ב' 
למלאות  יכול  אני  ואיך  עצמי  את  למלאות מחפש  יכול  אני  ואיך  עצמי  את  מחפש 
שכן  תקופה  ובאותה  ברוחניות  עצמי  שכן את  תקופה  ובאותה  ברוחניות  עצמי  את 
שלי הציע לי שכדאי לי לבוא איתו לשיעור שלי הציע לי שכדאי לי לבוא איתו לשיעור 
של  ניסיונות  כמה  אחרי  מוהר"ן.  של בליקוטי  ניסיונות  כמה  אחרי  מוהר"ן.  בליקוטי 
שכנועים הוא הצליח להביא אותי במוצאי שכנועים הוא הצליח להביא אותי במוצאי 
טייכנר  שמעון  הרב  של  לשיעור  טייכנר שבת  שמעון  הרב  של  לשיעור  שבת 
החרדית,  בקריה  התקיים  אשר  החרדית, שליט"א  בקריה  התקיים  אשר  שליט"א 
ובתור הכנה רק אמר לי שאני עכשיו אראה ובתור הכנה רק אמר לי שאני עכשיו אראה 
והתגובה  פנים.   מאור  עם  לימוד  זה  והתגובה מה  פנים.   מאור  עם  לימוד  זה  מה 
מעבר  מיידית.   התחברות  הייתה  מעבר שלי  מיידית.   התחברות  הייתה  שלי 
ופוסקים  ש"ס  של  ה"סטנדרטי"  ופוסקים ללימוד  ש"ס  של  ה"סטנדרטי"  ללימוד 
תורה  לימוד  סוג  הכרתי  לא  מוסר,  תורה וספרי  לימוד  סוג  הכרתי  לא  מוסר,  וספרי 
שפשוט מעורר את הנשמה עצמה בעוצמה שפשוט מעורר את הנשמה עצמה בעוצמה 

להשתוקק לעבודת השם. להשתוקק לעבודת השם. 

<< מהו סגנון השיעורים ולמי הם 
מיועדים?

השיעור  סגנון  את  לתאר  אפשר  השיעור אם  סגנון  את  לתאר  אפשר  אם 
שהדגש  לומר   צריכים  ספורות  שהדגש במילים  לומר   צריכים  ספורות  במילים 
בליקוטי  פשט  להבין  הם  השיעורים  בליקוטי של  פשט  להבין  הם  השיעורים  של 
על  מבוססים  לא  השיעורים  על מוהר"ן.   מבוססים  לא  השיעורים  מוהר"ן.  
חידושים או עיונים מיוחדים אלא מטרתם חידושים או עיונים מיוחדים אלא מטרתם 
ועמוקה בספר  להגיע להבנה פשוטה  ועמוקה בספר היא  להגיע להבנה פשוטה  היא 
והתחדשות  לרצון  האדם  את  והתחדשות המביא  לרצון  האדם  את  המביא 
בעבודת השם יתברך למעשה, על פי דברי בעבודת השם יתברך למעשה, על פי דברי 
ממילה  עובר  המקיף  ההסבר  ז"ל.   ממילה רבנו  עובר  המקיף  ההסבר  ז"ל.   רבנו 
יסודי  הסבר  וכולל  לעניין,  מעניין  יסודי למילה,  הסבר  וכולל  לעניין,  מעניין  למילה, 
ומאמרי  תנ"ך  ופסוקי  המילים  פשט  ומאמרי של  תנ"ך  ופסוקי  המילים  פשט  של 

חז"ל עד למושגים בקבלה – בזוהר ובכתבי חז"ל עד למושגים בקבלה – בזוהר ובכתבי 
האריז"ל – הנצרכים להבנת המהלך שרבינו האריז"ל – הנצרכים להבנת המהלך שרבינו 
רוצה להציג לנו, בלי להשאיר שום עניין או רוצה להציג לנו, בלי להשאיר שום עניין או 
לצטט  אוהב  טייכנר  הרב  בחושך.   לצטט בחינה  אוהב  טייכנר  הרב  בחושך.   בחינה 
“חסר  זצ"ל:  שקופ  שמעון  הרב  “חסר בשם  זצ"ל:  שקופ  שמעון  הרב  בשם 
בהסברה חסר בהבנה" ואכן הכלל הראשון בהסברה חסר בהבנה" ואכן הכלל הראשון 
מתוך  ייאמרו  והדיבורים  שהדברים  מתוך הוא  ייאמרו  והדיבורים  שהדברים  הוא 
הבנה עמוקה בדברי רבינו ז"ל על מנת שכל הבנה עמוקה בדברי רבינו ז"ל על מנת שכל 
ועצות  מעשית  תועלת  יפיקו  ועצות השומעים  מעשית  תועלת  יפיקו  השומעים 

ברורות מהתורות של רבנו ז"ל.  ברורות מהתורות של רבנו ז"ל.  

מ-4040   למעלה  שכבר  לציין  המקום  מ-כאן  למעלה  שכבר  לציין  המקום  כאן 
שנה הרב טייכנר מוסר שיעורים בכל רחבי שנה הרב טייכנר מוסר שיעורים בכל רחבי 
ברסלב  זקני  גדולי  אצל  למד  הוא  ברסלב הארץ.  זקני  גדולי  אצל  למד  הוא  הארץ. 
מזקני  וגם  הקודם  מהדור  מזקני בירושלים  וגם  הקודם  מהדור  בירושלים 
ברסלב החיים בדורנו אנו, אשר חלק מהם ברסלב החיים בדורנו אנו, אשר חלק מהם 
פארו את הסיום הראשון בשנת התשס"ז.  פארו את הסיום הראשון בשנת התשס"ז.  
לפי המסורת  נמסרים  כך, השיעורים  לפי המסורת עקב  נמסרים  כך, השיעורים  עקב 
לכולם,  ומתאימים  ברסלב  של  לכולם, האותנטית  ומתאימים  ברסלב  של  האותנטית 
מהברסלבר הוותיק המונח בספרי רבנו ז"ל מהברסלבר הוותיק המונח בספרי רבנו ז"ל 
עד לתלמיד החדש שמעולם לא פתח את עד לתלמיד החדש שמעולם לא פתח את 

הספר. הספר. 

הגדול  הפלא  את  לציין  נוהג  טייכנר  הגדול הרב  הפלא  את  לציין  נוהג  טייכנר  הרב 
רבנו  דברי  כיצד  בחוש  לראות  רבנו שניתן  דברי  כיצד  בחוש  לראות  שניתן 
לכשעצמם, כמות שהם נאמרים, מעוררים לכשעצמם, כמות שהם נאמרים, מעוררים 
טמון  עליון  קדושה  כוח  ממש.  טמון לתשובה  עליון  קדושה  כוח  ממש.  לתשובה 
בהם.  גדול המעוררים לתשובה, התחזקות בהם.  גדול המעוררים לתשובה, התחזקות 

והתחדשות בדורנו הוא רבנו ז"ל.והתחדשות בדורנו הוא רבנו ז"ל.

<< איך עלה הרעיון להקליט 
ולהפיץ?

נר  לאחד  נר  חז''ל,  מאמר  שידוע  נר כפי  לאחד  נר  חז''ל,  מאמר  שידוע  כפי 
למאה.  אכן, במשך למעלה מעשרים שנה למאה.  אכן, במשך למעלה מעשרים שנה 
תלמידים  מאות  במוצ"ש,  השיעור  תלמידים של  מאות  במוצ"ש,  השיעור  של 
השתתפו ועברו בו, אלא שיש הרבה חסידי השתתפו ועברו בו, אלא שיש הרבה חסידי 
לרכוש  רוצים  הם  שגם  נוספים  לרכוש ברסלב  רוצים  הם  שגם  נוספים  ברסלב 
ודרך  ז"ל  רבנו  של  בספרו  והבנה  ודרך בקיאות  ז"ל  רבנו  של  בספרו  והבנה  בקיאות 
כולל   – מוהר"ן  הליקוטי  כל  על  כולל ההקלטות   – מוהר"ן  הליקוטי  כל  על  ההקלטות 
ההקדמות, השיר נעים של רבנו ז"ל ותורת ההקדמות, השיר נעים של רבנו ז"ל ותורת 
לכו חזו – גם הם  יכולים עכשיו לעשות כן.  לכו חזו – גם הם  יכולים עכשיו לעשות כן.  
התחלנו עם דיסקים של כמה תורות, והם התחלנו עם דיסקים של כמה תורות, והם 
פשוט נחטפו.  לאחר מכן רצינו לתת מענה פשוט נחטפו.  לאחר מכן רצינו לתת מענה 
שהוא  היכן  ללמוד  שיוכל  ואחד  אחד  שהוא לכל  היכן  ללמוד  שיוכל  ואחד  אחד  לכל 
אוחז בליקוטי מוהר"ן, ועכשיו ניתן לעשות אוחז בליקוטי מוהר"ן, ועכשיו ניתן לעשות 
וקומפקטי  קטן  זיכרון  כרטיס  דרך  וקומפקטי כן  קטן  זיכרון  כרטיס  דרך  כן 
שניתן לומר עליו שהוא מועט המחזיק את שניתן לומר עליו שהוא מועט המחזיק את 

כרטיס הכניסה שלך 
לליקוטי מוהר"ן

ר’ אברהם 
שלומוביץ הי”ו

פסח תשפ"ב86



שיעורים  עשרות  שמבין   לציין,   חשוב  שיעורים המרובה.   עשרות  שמבין   לציין,   חשוב  המרובה.  
הקבועים של הרב טייכנר במהלך כל ימות השבוע, הקבועים של הרב טייכנר במהלך כל ימות השבוע, 
הוא בחר דווקא את אלה של מוצ''ש שנציג אותם הוא בחר דווקא את אלה של מוצ''ש שנציג אותם 

לציבור.לציבור.

<< ומה עם השיעורים של העמוד היומי 
הנמצאים באוצרות ברסלב?

חלק  רק  יש  האוצרות  של  בקו  כל,  חלק ראשית  רק  יש  האוצרות  של  בקו  כל,  ראשית 
הם  הכרטיס  של  השיעורים  ובנוסף,  הם מהתורות.   הכרטיס  של  השיעורים  ובנוסף,  מהתורות.  
בכרטיס  השמע  ואיכות  ומקיפים.  מפורטים  בכרטיס יותר  השמע  ואיכות  ומקיפים.  מפורטים  יותר 

זה עניין אחר לגמרי.זה עניין אחר לגמרי.

בספר ליקוטי מוהר"ן יש בספר ליקוטי מוהר"ן יש 411411 תורות.  לעבור על כל  תורות.  לעבור על כל 
התורות עם הסבר מקיף אמור לקחת שעות רבות התורות עם הסבר מקיף אמור לקחת שעות רבות 

מאוד.  איך מקליטים דבר כזה בלי פספוסים?מאוד.  איך מקליטים דבר כזה בלי פספוסים?

חזקה  נפש  מסירות  היא  הזאת  לשאלה  חזקה התשובה  נפש  מסירות  היא  הזאת  לשאלה  התשובה 
למטרה הנעלית.  כך היא הנוסחה הידועה והמוכרת למטרה הנעלית.  כך היא הנוסחה הידועה והמוכרת 
לכל מי שמתעסק להפיץ את דעת הצדיק בעולם.  לכל מי שמתעסק להפיץ את דעת הצדיק בעולם.  

אחרי שעברנו  לגור בירושלים התחלתי לנסוע כל אחרי שעברנו  לגור בירושלים התחלתי לנסוע כל 
מוצאי שבת לבית שמש על מנת לשמוע ולהקליט מוצאי שבת לבית שמש על מנת לשמוע ולהקליט 
את השיעורים, אשר במשימה כזאת צריכים הרבה את השיעורים, אשר במשימה כזאת צריכים הרבה 
היתה  אחת  פעם  רבות.  מניעות  לשבור  היתה פעמים  אחת  פעם  רבות.  מניעות  לשבור  פעמים 
השכן.   של  רכבו  את  ולקחתי  האוטו  עם  השכן.  בעיה  של  רכבו  את  ולקחתי  האוטו  עם  בעיה 
באוטובוס.   נסעתי  במוסך  היה  שהאוטו  באוטובוס.  פעמים  נסעתי  במוסך  היה  שהאוטו  פעמים 
למצוא  חיפוש  לערוך  צריך  הייתי  אחת  פעם  למצוא ולא  חיפוש  לערוך  צריך  הייתי  אחת  פעם  ולא 
אחרי  בקיץ  ריצות  דלק.   בשביל  שקלים  אחרי כמה  בקיץ  ריצות  דלק.   בשביל  שקלים  כמה 
בזמן.   שמש  לבית  להגיע  להזדרז  תם  רבנו  בזמן.  זמן  שמש  לבית  להגיע  להזדרז  תם  רבנו  זמן 
שמחות משפחתיות שהיה עלי להסביר ולהצדיק שמחות משפחתיות שהיה עלי להסביר ולהצדיק 
של  שנה  של   שנה  ה-1212  במשך  אחת  פעם  היעדרותי.   ה-את  במשך  אחת  פעם  היעדרותי.   את 
הגדול  בשלג  הספר,  של  השני  המחזור  הגדול הקלטת  בשלג  הספר,  של  השני  המחזור  הקלטת 
ובחסדי  לשיעור,  להגיע  הצלחתי  לא  ובחסדי בתשע"ד,  לשיעור,  להגיע  הצלחתי  לא  בתשע"ד, 
להגיע  הצליח  שמש  בית  מרמת  חברי  יתברך  להגיע ה'  הצליח  שמש  בית  מרמת  חברי  יתברך  ה' 

לקריה רגלית ולהקליט את השיעור.לקריה רגלית ולהקליט את השיעור.

<< איזה מאמץ נדרש ממך בהוצאת 
הכרטיס? 

השיעור,  את  להקליט  הפיזית  לנוכחות  השיעור, בנוסף   את  להקליט  הפיזית  לנוכחות  בנוסף  
שבא  והסינון  הסידור  עם  להתמודד  שבא צריכים  והסינון  הסידור  עם  להתמודד  צריכים 

בעקבות הכנת השיעורים.בעקבות הכנת השיעורים.

אותו  ולסדר  הקלטה  לכל  שם  לתת  צריכים  אותו היינו  ולסדר  הקלטה  לכל  שם  לתת  צריכים  היינו 
אותם  חילקנו  מהתורות  חלק  לגבי  אותם במקומו,  חילקנו  מהתורות  חלק  לגבי  במקומו, 
לאותיות המאמר.  בנוסף לכך היה צורך לעבור על לאותיות המאמר.  בנוסף לכך היה צורך לעבור על 
כל השיעורים ולהוציא שאלות לא רלוונטיות, לסנן כל השיעורים ולהוציא שאלות לא רלוונטיות, לסנן 
לציין שעל מנת להגיע לרמת  וכו'.  חשוב  לציין שעל מנת להגיע לרמת רעשים  וכו'.  חשוב  רעשים 
שמע הכי גבוהה  שאפשר, היה צורך בעיבוד באולפן שמע הכי גבוהה  שאפשר, היה צורך בעיבוד באולפן 
הקלטות אשר עלותו עשרות אלפי שקלים!!  בלי הקלטות אשר עלותו עשרות אלפי שקלים!!  בלי 
על  שעות  על   שעות  מ-10001000  למעלה  הושקעו  גוזמא,  מ-שום  למעלה  הושקעו  גוזמא,  שום 
מנת להוציא דבר יפה ונאה שהציבור יוכל להפיק מנת להוציא דבר יפה ונאה שהציבור יוכל להפיק 
מוקלטים  בשיעורים  גדול  כלל  מזה.  רבה  מוקלטים תועלת  בשיעורים  גדול  כלל  מזה.  רבה  תועלת 
פחות  יש  וצלולה,  ברורה  היא  שההקלטה  פחות שכמה  יש  וצלולה,  ברורה  היא  שההקלטה  שכמה 

מאמץ בזמן השמיעה ולימוד. מאמץ בזמן השמיעה ולימוד. 

רבות  היו פעמים  היו כמה בעיות שבגללם  רבות בנוסף  היו פעמים  היו כמה בעיות שבגללם  בנוסף 
את  לגמור  להצליח  אוכל  שלא  חשבתי  את שכמעט  לגמור  להצליח  אוכל  שלא  חשבתי  שכמעט 
לדוגמא, פעם מסרנו כמה  ושלום.   לדוגמא, פעם מסרנו כמה הפרויקט, חס  ושלום.   הפרויקט, חס 
עבודת  לצורך  הקלטות  לאולפן  תורות  עבודת עשרות  לצורך  הקלטות  לאולפן  תורות  עשרות 
לא  הם  קרס,  שלהם  שהמחשב  ואחרי  לא עיבוד  הם  קרס,  שלהם  שהמחשב  ואחרי  עיבוד 

הגיבוי  זמנית  בו  השיעורים.   את  לשחזר  הגיבוי הצליחו  זמנית  בו  השיעורים.   את  לשחזר  הצליחו 
ומצאנו  נאבד,  אחר  במקום  שהיה  השיעורים  ומצאנו של  נאבד,  אחר  במקום  שהיה  השיעורים  של 
עד  )ל"ח  תורות  של  גדול  חיסרון  עם  עצמנו  עד את  )ל"ח  תורות  של  גדול  חיסרון  עם  עצמנו  את 
נ"ט(, דבר שהצריך להקליט עשרות שעות מחדש!   נ"ט(, דבר שהצריך להקליט עשרות שעות מחדש!   

בזמן  הקורונה  תקופת  בתחילת  בעיות  היו  בזמן בנוסף  הקורונה  תקופת  בתחילת  בעיות  היו  בנוסף 
הסגר, אשר חלו בדיוק בשיעורים האחרונים לסיום הסגר, אשר חלו בדיוק בשיעורים האחרונים לסיום 
הכרטיס.  נאלצנו לעשות כמה שיעורים דרך הטלפון הכרטיס.  נאלצנו לעשות כמה שיעורים דרך הטלפון 
בשיחת ועידה, ובכל זאת להשתדל לשמור על איכות בשיחת ועידה, ובכל זאת להשתדל לשמור על איכות 
ולסדר  שעות  ולסדר   שעות   435435 על  לעבור  בקיצור,  על ההקלטות.  לעבור  בקיצור,  ההקלטות. 

למעלה מ-למעלה מ-900900 חלקים לוקח הרבה הרבה זמן. חלקים לוקח הרבה הרבה זמן.

<< פרויקט כזה עלותו הון רב. מי מימן 
את המאגר העצום הזה?

לרכוש  ראשונית  תרומה  נתנו  מהתלמידים  לרכוש כמה  ראשונית  תרומה  נתנו  מהתלמידים  כמה 
שהשתמשנו  והמתקדם  היקר  ההקלטה  ציוד  שהשתמשנו את  והמתקדם  היקר  ההקלטה  ציוד  את 
בו. וכעת אנחנו ממשיכים להחזיר חוב גדול לאולפן בו. וכעת אנחנו ממשיכים להחזיר חוב גדול לאולפן 
ההקלטות על ידי מכירת הכרטיסים.  אלא שבחרנו ההקלטות על ידי מכירת הכרטיסים.  אלא שבחרנו 
הנערך  משווים  פחות  הרבה  במחיר  אותם  הנערך למכור  משווים  פחות  הרבה  במחיר  אותם  למכור 
בשוק – וגם בתשלומים נוחים מאד – על מנת שכל בשוק – וגם בתשלומים נוחים מאד – על מנת שכל 
אחד יוכל לרכוש את השיעורים הנפלאים האלו של אחד יוכל לרכוש את השיעורים הנפלאים האלו של 

תורת רבנו ז"ל.  תורת רבנו ז"ל.  

<< כבר קיבלתם תגובות על הכרטיס?
בוודאי. כבר כמה וכמה ממשפיעי אנ"ש מירושלים בוודאי. כבר כמה וכמה ממשפיעי אנ"ש מירושלים 
ומעוד מקומות בקשו ממני כרטיס שיעורים ואח''כ ומעוד מקומות בקשו ממני כרטיס שיעורים ואח''כ 
באו לספר שיש להם הרבה חיות מהם.  בו זמנית באו לספר שיש להם הרבה חיות מהם.  בו זמנית 
בו  מכתב  לי  כתב  בא  שמקרוב  מהחדשים  בו אחד  מכתב  לי  כתב  בא  שמקרוב  מהחדשים  אחד 
פשוט  אני   – התרגשתי   – וברכה  “שלום  פשוט פירט:  אני   – התרגשתי   – וברכה  “שלום  פירט: 
ומבין ברוך השם!!!  אני מרגיש ששילמתי  ומבין ברוך השם!!!  אני מרגיש ששילמתי שומע  שומע 
גרושים על כזו מתנה גדולה.  כבר הספקתי לשמוע גרושים על כזו מתנה גדולה.  כבר הספקתי לשמוע 
בחיי  לראשונה  ענקית,  תודה  שעות.   עשר  בחיי בערך  לראשונה  ענקית,  תודה  שעות.   עשר  בערך 

אני יודע מה זה פורים.  ח.ב". אני יודע מה זה פורים.  ח.ב". 

<< איך אפשר לרכוש את הכרטיס 
הייחודי הזה?

פלוס  נדרים  של  עמדה  כל  דרך  אותו  לקנות  פלוס ניתן  נדרים  של  עמדה  כל  דרך  אותו  לקנות  ניתן 
הפרטים  את  מבקשת  המערכת  הפרטים .   את  מבקשת  המערכת    .67656765 בשלוחה בשלוחה 
  2424 בדואר  לו  ושולחים  הקונה,  של  הכתובת  בדואר כולל  לו  ושולחים  הקונה,  של  הכתובת  כולל 
שעות הביתה.  ניתן גם להתקשר ל- שעות הביתה.  ניתן גם להתקשר ל- 05276452430527645243  
עשרה  עד  שקלים  עשרה   עד  שקלים   290290 עלותו  כרטיס.  עלותו ולהזמין  כרטיס.  ולהזמין 

תשלומים.תשלומים.

הרב טייכנר 
נוהג לציין את 
הפלא הגדול 
שניתן לראות 
בחוש כיצד 
דברי רבנו 

לכשעצמם, 
כמות שהם 
נאמרים, 
מעוררים 
לתשובה 
ממש. כוח 
קדושה 

עליון טמון 
בהם.  גדול 
המעוררים 
לתשובה, 
התחזקות 

והתחדשות 
בדורנו הוא 

רבנו ז"ל

הרה”ח ר’ שמעון טייכנר
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"

דאס שרייענדע שטיל 
 שווייגעניש פון הצדיק

ר' שמואל שפירא זצ"ל
ר' ברוך היימאן, דער וואס האט זוכה געווען אין פארלויף 

פון אסאך יארן צו וויילן און זיך צו רעכענען אלס איינע פון 
די שטוב מענטשן ביי ר' שמואל שפירא, דערציילט אויף די 
גורל'דיגע מינוט אין וועלכע ר' שמואל האט פאראורזאכט אן 
איבערקערעניש אין זיין לעבן, און ארום אנדערע געוואלדיגע 

מאמענטן אונטער'ן שאטן פון אט דעם חסיד וקדוש

ספעציעל
לקראת דעם דריי-און-דרייסיג'סטן יארצייט 

פון הרה"ח ר' שמואל שפירא זצ"ל
שביעי של פסח תשמ"ט – תשפ"ב

ר' שמואל שפירא בשעת'ן דאווענען 
איידער'ן גיין צו דער חופה פון איינע פון 

זיינע קינדער )קרעדיט ג.נ.(
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ר' ברוך איז געבוירן צו א חשוב'ע רייכע פאמיליע. 
פון זיין יוגנט האט ער געלעכצעט נאכ'ן אמת אויף 
עלטער  איז  ער  ווען  אופן.  אומגעווענטליכן  א 
געווארן, האט ער גאר שטארק מצליח זיין אין זיינע 
פון  טיפעניש  ביזן  פארפלאגט  אבער  שטודורינגען 
זיין זעהל פון דער קריטישן פראגע איבער דאס ציל 
פון דער לעבן דא אויף דער וועלט וואס גייט פארביי 

ווי אין אן אויגנבליק.
איין טאג, א וואך נאך פורים, זיצט זיך דער יונגער 
זיך  ווען ער האלט פאר  זיך אין שטוב,  ביי  ברוך'ל 
א ספר - א תמצית פון אלע הלכות און ענינים פון 
פאסירט  האט  מינוטן  יענע  אין  פסח.  יו"ט  דעם 
עפעס וואס ווי עס האט זיך שפעטער ארויסגעוויזן 
אלץ א אפענער נס אין יעדן זין פון ווארט: איינע 
פון די קינדער פון דעם גאון הרב ר' שלמה וועלבא 
זצ"ל, וואס האט דעמאלטס געדינט אלס משגיח אין 
ישיבת באר יעקב, קלאפט פלוצלינג אויפן טיר. ער 
איז געקומען נעמען עפעס א טובה פון זיין פאטער 
פאלט  אדערווייל  ווען  ענין,  געוויסער  א  איבער 
א  צימער:  פון  ווינקל  אין  ריכטונג  אין  בליק  זיין 
יונגער בחור'ל איז פארטאן אין א ספר פון הלכות. 
"דו ּפאסט צו מיין טאטן", רופט ער אויס אין זיין 
ריכטונג. ער האט אים פארגעשלאגן צו קומען מיט 

אים זיך צו טרעפן מיט זיין טאטן.
די  האט  וועג,  א  זוכנדיג  בחור'ל  יונגער  א  אלס 
באגעגעניש מיט ר' שלמה געלאזט אויף אים א טיפער 
האט  אוועקגעגאנגען  איז  ברוך  ר'  ווען  איינדרוק. 
דאס געלאזט אויף אים א זעלטענעם ליכטיגקייט. 
ר' שלמה איז געווען א מענטש מיט א טיפע מחשבה 
וואס האט געוואוסט ווי אזוי אריינצוגיין געניט אין 
דעם פארפלאנטערטן נפש פון זיינע נפשות. ר' ברוך 
נאך  מיין לעבן האט איך  דערציילט שפעטער: אין 
טיפן  אזא  מיט  מענטש  א  געטראפן  געהאט  נישט 
פארשטאנד. איך האב זיך אנגעהויבן צו דרייען אפט 
אין ישיבת באר יעקב, איך פלעג זיצן צוגענאגלט צו 
די טיפזיניגע מוסר שיעורים, און פארברענגט מיט 

אים דערנאך לאנגע לאנגע שעות. 
די אלע רייד וואס איך האב געהערט און געלערנט 
האבן מיר אויסגעקוקט שיין און אינטערעסאנט און 
אינהאלטסרייך, אבער עס איז נאך אלץ נישט געווען 
פאר מיר אזוינס וואס זאל האבן דעם כוח אנצורירן 
דעם טיפסטן פלאץ פון מיין נפש צו פאראורזאכן 

איינמאל פאר אלעמאל דעם אייביגן טויש.

די שווערע אנטוישונג, 
און דאס פונק פון 

ליכטיגקייט
איך האב געהאט א יונגט פריינט, א בחור מיטן 
נאמען שמעון כהן, וואס האט דעמאלטס אנגעהויבן 
צו אנטדעקן וועגן 'ברסלב', און אזוי ווי דער סדר 
פון די אלע וואס זענען זוכה צו פארזוכן עטוואס פון 
דעם 'אונגארישן וויין' האט ער מיר אויך פרובירט 
ער האט  היפשער שלונג...  א  פארזוכן  צו  געבן  צו 
מיר אנגעהויבן צו דערציילן אויף "רבי נחמן", און 
אויף די עצה פון התבודדות און איבער זיינע נייע 
חברים פון ברסלב, ווען ער פרובירט מיר צו ציען 
צו קומען מיט אים, און זיי קענען לערנען פון דער 

נאנט. 

דער בית הכנסת "אור הנעלם" אויף רחוב מאה 
די  דעמאלטס  געווען  איז  'שול',  דער  שערים, 
איינציגסטע צענטער פון ברסלב איבער דער וועלט, 
געוואלט דערשמעקן דאס  ווער עס האט נאר  און 
לעבן פון ברסלב'ע חסידים, האט געטראפן זיין וועג 
אין  ווען  תש"מ  שנת  אום  דאס  איז  געווען  אהין. 
יענע תקופה האט זיך אנגעהויבן צו אנטוויקלען אין 
ירושלים א קבוצה פון מקורבים וואס פלעגן קומען 
דאווענען דארט און אסאך פארברענגען. איך האב 
דאס דורכגערעדט מיט הרב וועלבא, און ער האט 
מיר געזאגט מיט א ווארעמקייט: "אויב אלעס וואס 
דו האסט געלערנט ביז יעצט האט דיר נאך נישט 
אז  מעגליך  שטארק  איז  באפרידיגט,  פולשטענדיג 
ברסלב איז דיין דרך צו מקורב ווען צום באשעפער".

איך  האט  ברכה  ווארעמע  די  מיט  באגלייט 
דעם  אויף  זיצן  טאג  שיינעם  א  אין  געטראפן  זיך 
און  חבר  מיין  מיט  'שול'  פון  שטאק  אויבערשטן 
לייגן  דריי  אלע  זיי  ווען  תשובות  בעלי  צוויי  נאך 
מיר פאר צום ערשטן מאל איבער 'תורת ברסלב'. 
נישט ווי ערווארטעט, האבן מיר עפעס די דיבורים 
שטארק 'מדחה' געווען. זיי זענען געווען עפעס צו 
פאר  מציאות  די  פון  אפגעריסן  און  אויפגעבלאזן 
מיר, איך האב געשפירט  אז די מענטשן זענען נישט 
ארץ  דרך  מיט  מציאות.  די  מיט  מחובר  ווירקליך 
האב איך געווארט אז דער שמועס זאל שוין קומען 
צו איר ענדע, ווען ביי אין מיין הארץ בין איך שוין 
אפגעמאכט מיט א פעסטן באשלוס: אט דער פלאץ 

איז נישט געאייגנט פאר מיר.
ענדע,  איר  צו  געקומען  איז  שמועס  דער  ווען 
זיך  אנגעהויבן  און  אויפגעשטעלט  זיך  איך  האב 
דעם  פון  ריכטונג  צום  טרעפ  די  אראפשלייכן 
אנשטאט  נאר  סאלאנט,  רחוב  אויף  ארויסגאנג 
ארויסצוגיין פון בנין בין איך 'בטעות' אריין אין דעם 
אונטערשטן  אויפן  'כולל',  דער  ביהמ"ד,  קליינעם 
שטאק. די סצענע וואס האט זיך אנטפלעקט פאר 
מיר איז געווען היפש פרעמד פאר מיר, אבער משום 
מה, אויך ציעוודיג און בא'חנ'ט. דער היכל איז געווען 
זיך ארומגעדרייט  ליידיג און צווישן די טישן האט 
איד'ל  א  חן,  אייגנארטיגן  אן  מיט  געשיקטערהייט 
וואס זיין אויפפירונג האט אויסגעקוקט אין מיינע 
אויגן אביסל אויסערארדנטליך און מאדנע: ער איז 
געגאנגען אהין און צוריק, זייענדיג מסדר די ספרים 
זיין מויל הערט נישט אויף  ווען  אין די פאליצעס, 
איך  האב  שפעטער  נאר  קול.  אויפן  שעפשען  צו 
געכאפט אז ער האט פשוט געחזר'ט פרקים משניות 
די  אין  הכללי.  תיקון  דעם  געזאגט  אדער  פה  בעל 

כתבות שהתפרסמו בגליונות קודמים בתרגום לשפת האידיש

ר' שמעון'לע 
טרעט צו צו 
אים ווייזנדיג 
אויף מיר און 
זאגט אים: 

"טאטע, דער 
בחור'ל ווייסט 
'מאין בא, לאן 

הוא הולך, 
ולפני מי הוא 
עתיד ליתן 

דין וחשבון'... 
ר' שמואל 
הייבט אויף 
זיינע אויגן, 

ער קוקט אויף 
מיר, און ער 
גיט פשוט א 
ברעך אויס 

אין א געוויין: 
"איך וויל אויך, 
בענטש מיר 
אז אויך איך 
זאל וויסן..."

ר' לוי יצחק מיט ר' שמואל שפירא
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מינוט וואס ער האט באמערקט אין מיין אנוועזנהייט 
איז ער תיכף צוגעקומען צו מיר און מיר געפרעגט מיט 
א ליבליכן געזיכט: "איר האט שוין געגעסן היינט? שוין 
אויף  ווארטנדיג  נישט  אזוי  און  היינט?",  געטרינקען 
זיך געאיילט מיר צו אנגרייטן  קיין ענטפער האט ער 
א גלעזל הייסע טיי, צולייגנדיג דערביי, פון א שאפע 
דארט, א שטיקל מזונות. יענער 'גוטער מענטש' האט 
עסן,  געענדיגט  האב  איך  ביז  געדולד  מיט  געווארט 
ער האט געעפנט א משניות, געווען איז דאס 'מסכת 
"דע  מיר:  מיט  לערנען  אנגעהויבן  האט  און  אבות', 
מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן 

דין וחשבון...."
אין קעגנזאץ צו אלע מיינע שארפע באשלוסן און 
האט  שטאק,  אויבערשטן  אויפן  פריער  אנטוישונגען 
מיר  מענטש  דעם  מיט  לימוד  פשוט'ער  דער  עפעס 
איך  סיפוק.  און  פארגעניגן  ספעציעלע  א  פארשאפט 
אבער  אים,  מיט  לערנען  צו  פארזעצן  געוואלט  האב 
זיך אפ און  נאך אפאר געציילטע מינוטן שטעלט ער 
זאגט מיר: "אצינד דארף איך גיין צו מיין פאטער", איך 
האב זיך אנגעגארטלט מיט קוראזש און אים געפרעגט 
אויב איך קען אים באגלייטן. דער מענטש האט מיר 
גענצליך געפאנגען מיט זיין תמימות און אמת און איך 
בין געווען גאר שטארק נייגעריג צו אפשטאטן א באזוך 
אין דער שטוב וואס ערציהט אזעלכע סארט קינדער... 
ער האט מיר געענטפערט א פאזיטיוון תשובה. אזוי 
האב איך זיך געטראפן  גיין נאך אים צום ריכטונג פון 
דעם אונטערשטן ארויסגאנג פון דעם בנין, מאכנדיג 
ווען  געסעלע,  גאר-שמאלן  א  לענגאויס  רעכטס  א 
אזוי גייענדיג האב איך נאך עספיעט צו הערן פון דעם 
מענטש וועמען איך האב באגלייט, אז זיין נאמען איז 

'שמעון' און זיין 'משפחה נאמען' איז 'שפירא'...

מיין ערשטער באגעגעניש מיט ר' שמואל שפירא
איך בין ארויף נאך אים אויף די שמאלע טרעפ, די 
טיר האט זיך געעפנט, און פאר מיינע אויגן האב איך 
בענקל,  א  אויף  זיצנדיג  איד  עלטערער  אן  דערזעהן 
ווען אין זיינע הענט האלט ער א קליינעם קונטרס'ל, 
און  תיקון הכללי,  א  זיין  צו  אויסגעקוקט האט דאס 
ער איז געווען גענצליך קאנצענטרירט דערינען. געווען 
איך  האב  דאן  ביז  וואס  שפירא  שמואל  ר'  דאס  איז 
פון  געוואוסט  אדער  געהערט  נישט  קיינמאל  נאך 
ווייזנדיג  אים  צו  צו  טרעט  שמעון'לע  ר'  בכלל.  אים 
אויף מיר און זאגט אים: "טאטע, דער בחור'ל ווייסט 
ליתן  עתיד  הוא  מי  ולפני  הולך,  הוא  לאן  בא,  'מאין 
טאט'ן  זיין  זיין  מרמז  צו  מיינענדיג  וחשבון'...  דין 
איבער אונזער חברותא'שאפט וואס מיר האבן פריער 
צוזאמען געלערנט. ר' שמואל הייבט אויף זיינע אויגן, 
ער קוקט אויף מיר, און ער גיט פשוט א ברעך אויס 
אין א געוויין: "איך וויל אויך, בענטש מיר אז אויך איך 

זאל וויסן..."
וועלכער  אין  מינוט  דער  געווען  איז  דאס  אט 
האב  איך  פולשטענדיג.  געביטן  זיך  האט  לעבן  מיין 
אנגעהויבן כאפן אז מיין גאנצער לעבן ביז אהער איז 
גרייט  בין  אזוי פוסט און אינהאלטסלאז און אז איך 
אוועקצואווארפן  זיי  וועלט  דער  אין  אלעס  טון  צו 
עס  דאסניי.  פון  לעבן  נייעם  א  אנהייבן  און  מיר  פון 
וויכוחים,  שום  קיין  דערצו  אויסגעפעלט  נישט  האט 
קיין שום באווייזן און איבערצייגונגען און קיין שום 
פנים  פנים אל  געטראפן שטיין  זיך  איך האב  ווארט. 
עפעס  געפילט  האב  איך  אמת,  ציכטיגן  דעם  קעגן 
קען  מען  וואס  קדושה  און  בושה  אויסנאמליכער  אן 
אויגן...  די  פנים,  דער  פָארשטעלן.  נישט  גאר  דאס 
פון  ערווארטן  נישט  קען  מען  מורא'דיג  ס'געווען 
דאס  וואספארא שטורעם  איבערגעבן   זאל  איך  מיר 
האט אנגעמאכט אין מיר. איין זאך קען איך זאגן: ביז 
אסאך,  געזעהן  אסאך,  געהערט  איך  האב  דעמאלטס 
מיר  געווען  מצליח  נישט  האט  זאך  שום  קיין  אבער 
צו ברענגען צו מקבל זיין עול מלכות שמים בשלימות 
קליינעם  דעם  אין  מינוט  קורצע  יענע  אין  ווי  אזוי 
צימער'ל קעגן דעם הייליגן געשטאלט פון ר' שמואל 
שפירא. פון יענע מינוט און ווייטער בין איך געווארן 
גאר שטארק צוגעבינדן צו אים און האב באשלאסן: 
ווי  ווייטער אזוי  אט דער מענטש איז פון היינט און 

מיין טאטע און זיין שטוב איז אזוי ווי מיין שטוב. 
זיין  צו  מעגליכקייט  די  האבן  קענען  זאל  איך  כדי 
אלץ נאנט צו אים, האב איך זיך אריבערגעצויגן אין א 
דירה פון נאך עטליכע בעלי תשובה, אויף רחוב דבורה 
הנביאה )נעבן דער 'שול'(, אזוי אז איך האב געקענט 
שטוב  דער  פון  אוועק  שפאן  א  בלויז  ממש  שלאפן 
פון ר' שמואל שפירא, ווען איך נוץ אויס כסדר יעדן 

הזדמנות אים צו גיין באזוכן.

צדיק אוכל לשובע נפשו
צו  געווען  משתדל  זיך  איך  האב  תקופה  יענע  אין 
שמואל'ן.  ר'  מיט  צוזאמען  טאג  יעדן  פרישטאג  עסן 
זיין מאלצייט איז באשטאנען פון א רעפטל האלוויט 
פוטער,  אביסל  און  איי  אן  מיט  מלא(  )קמח  ברויט 
ווען נאך יעדע שטיק  ער האט געגעסן צושטייטלעך, 
זיין מויל נאך א קליין ביסל  צייט דערלאנגט ער אין 
געהערשט א  פויגל. אין שטוב האט  ווי א  עסן, אזוי 
געוואלדיגער ארימקייט, און די רעביצין פון ר' שמואל, 
מרת פריידא ע"ה, האט מיר אויך אנגעגרייט דעם זעלבן 
מאגערן מאלצייט. איך געדענק ווי ר' שמואל האט איר 

ר' שמואל שפירא און ר' לוי יצחק בענדער אין מירון

ר' שמואל שפירא )קרעדיט ר' נ. שפירא(
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א  פון  בחור  א  רחמנות,  "א  געזאגט:  איינמאל 
רייכע פאמיליע קומט דא צו עסן ברעקעלעך, מען 

דארף אים אנגרייטן עפעס מער לייטיש..."
איך וועל ענק זאגן דעם אמת: איך בין טאקע 
עס  ווי  פאמיליע  פארמעגליכע  א  פון  געקומען 
הויכראנגיגע  אלע  באזוכן  קומען  דארטן  פלעגן 
איז  און  באאמטע,  רעגירונגס  און  שושקעס 
אוודאי געוויס געווען פול מיט אלע גוטע סארטן 
מאכלים, און וואס האב איך שוין דארטן געהאט 
ביי ר' שמואל'ן טאג נאך טאג? ממש ברעקעלעך. 
אט  פון  דערקוויקט  אזוי  זיך  האב  איך  אבער 
ווי אלע  דער מאלצייט, אן אמת'ער הנאה, מער 
דעליקאטעסן אין דער וועלט. אין יעדעס ברעקל 
איז געווען א טעם פון אמת, א זיסקייט פון אמת, 
ריין אינגאנצן פון אלע פאלשע חן פון דער וועלט 
וועלכע איך האב נאך גאר גוט געקענט פון דער 
זיסן  נאנט פאר נישט לאנג צוריק, און אט דעם 
טעם פון אמת האט מיר ממש ווירקליך געזעטיגט, 

אויך גשמיות'דיג.
צוויי אנעקדאטן וואס ליגן מיר פארצייכנט אין 
זכרון פון די סעודות פת שחרית וואס איך פלעג 
ערשטע  די  אויסלאזן  ביים  אים:  ביי  אפהאלטן 
לייט  אונזערע  וואס  אין  המזון  ברכת  פון  ברכה 
פירן זיך צוצולייגן די ווערטער "ברחמיו", פלעגט 
ער דערמאנען פון מאל צו מאל, זיך אפצושטעלן 
צווישן דעם ווארט, און דעם אנדערן ווארט "את 
ח"ו  זיך  זאל  עס  כדי  דערנאך,  קומט  וואס  הכל" 
נישט הערן די צירוף 'מות' חלילה. אזוי אויך, ביי 
די ברכה פון "בונה ירושלים", פלעגט ער צולייגן 
די ווערטער נאך די ווארט ירושלים, די ווערטער 

"עיר הקודש".

געליטן און געשוויגן
איך  און  געהאט  ליב  אזוי  אים  איך  היות 
קדושה  אויסטערלישע  מין  אזא  געשפירט  האב 
איך  האב  במחיצתו,  וויילנדיג  התעוררות  און 
זיינע  אין  דאווענען  צו  פלאץ  מיין  באשטימט 
איז  געקענט  שוין  אים  האב  איך  ווען  אמות.  ד' 
ער שוין געווען אזוי שוואך אז אפילו די תפילת 
צו  געפאדערט  געווען  ער  איז  עשרה  שמונה 
דאווענען זיצנדיג. איך, וואס איך בין נאך געווען 
א נייער פרישער מקורב, האב איך מקיים געווען 
איך  און  בפשיטות  געזאגט  האט  רבי  דער  וואס 
קולי  מיט  בכוח  דאווענען  ביים  שרייען  פלעג 
געוואוסט דעמאלטס אז  נישט  קולות, איך האב 
ר' שמואל'ס שוואכקייט איז אויך  אין צוגאב צו 
פון שרעקליכע  ליידן  ער פלעגט  אז  געווען דאס 
קאפ ווייטאג, און דאס שרייען ארום אים פלעגט 
אים צוטרעטן ממש. אבער ער האט מיר קיינמאל 
נישט געזאגט קיין ווארט, טראץ וואס מיר פלעגן 
נאך  נאר  מאל.  עטליכע  טעגליך  טאג  טרעפן  זיך 
בלויז א שטיק צייט האבן געוויסע אנדערע מיר 

אויפגעמערקט דערוועגן.

אשרינו
פארבעטן  אים  איך  האב  מאל  צו  מאל  פון 
פלעגט  ער  הלכות,  ליקוטי  מיר  מיט  לערנען  צו 
געווען  זוכה  "בשמחה". איך האב  מיר ענטפערן: 
ספר,  דעם  אין  געוואלד  א  אים  מיט  לערנען  צו 

עיקר  דער  של"ס,  פון  צייט  די  אין  איבערהויפט 
האבן מיר געלערנט אין חלק אבן העזר, איך האב 
האב  באשערטן,  מיין  אויף  דעמאלטס  געווארט 
איך געזעהן אין דעם לימוד, אלץ א סגולה דערצו.

דער צורת הלימוד איז געווען פשוט, זאגנדיג די 
ווערטער. מיר האבן געליינט א שורה נאך א שורה. 
ר' שמואל האט כמעט גארנישט זיך אפגעשטעלט 
צו מסביר זיין, נאר אזעלכע יסודות'דיגע באגריפן 
וואס זייער הסבר איז געווען נויטיג צו פארשטיין 
דעם מאמר און ער איז געווען זיכער אז אנדערש 
פארשטיי איך נישט אט די מושגים. אבער וואס ר' 
שמואל האט נישט געקענט באהאלטן, איז געווען 
זיין געוואלדיגע ליבשאפט צום רבי'ן וואס האט 
"אשרינו",  ברעגעס.  אלע  איבערגעפלאסן  ממש 
אינמיטן  צעפייערן  ספאנטאן  זיך  ער  פלעגט 
לערנען פון מאל צו מאל, "אשרינו שיש לנו רבי 
כזה, אשרינו". ער האט ממש געשטראלט פון רוב 

שמחה בשעת'ן לערנען.

ביי דיר איז 'דאס' חצות...
נאך איינע פון מיינע מעמוארן וואס זענען מיר 
פארבליבן אין זכרון. דורכאויס א געוויסע תקופה 
פון דעם  געווען מיין היים, דער היכל הכולל  איז 
געמוזט  האב  איך  וואס  נאך  שול,  ברסלב'ער 
פארלאזן מיין דירה. אין איינע פון די נעכט פאר'ן זיך 
לייגן שלאפן, האב איך געבעטן פון ר' שמואל'ן, אז 
ער זאל אזוי גוט זיין און מיר אויפוועקן צו חצות. 
זיבן  זיין שטומע  איך  הער  איבערראשונג  מיין  צו 
זון שטראלן  די ערשטע  ווען  אינדערפרי,  אזייגער 
האבן שוין גוט באשיינט דעם גאנצן צימער, ווען ער 
רופט צו מיר מיט א אויפגעהייטערטן טאן: "חצות, 
חצות!" און ער ווארעמט מיר אן אויפצושטיין און 
זיך צוגרייטן צום דאווענען מיטן 'צווייטן מנין' אין 
זיך אן צו אים מיט פארדרוס און  'שול'. רוף איך 
מיט וואונדער: "איך האב אייך געבעטן איר זאלט 
מיר אויפוועקן צו חצות", ער זעצט אבער ווייטער 
'דאס' חצות...",  איז  דיר  ביי  "חצות, חצות,  פאר: 
און דאן האט ער צוגעלייגט אין א זעלטענעם פאל, 
די קומענדיגע פאר ווערטער: "מען דארף שלאפן, 
מען דארף עסן, מען דארף דאווענען, און מען דארף 
שמואל  ר'  נארמאל...".  זיין  דארף  מען   - לערנען 
וואס האט געוואוסט פון מיינע שווערע עסן און 
שלאפן באדינונגען, און ער האט פארשטאנען אז די 
שעות וואס אין זיי וועל איך אויף זיין ביינאכט וועל 
איך נישט האבן דערנאך די מעגליכקייט צו משלים 
זיין בייטאג, האט ליבערשט גע'דאגה'ט פאר מיין 
געזונט אויך אויף די חשבון פון אלע רוחניות'דיגע 
מעלות וואס איך וואלט געקענט זוכה זיין ווען איך 
שטיי ווען אויף חצות. דאס איז געווען פאר מיר א 

געוואלדיגע לעקציע.
צום שלוס: עס ליגט אויף אונז די פליכט  צו 
האלטן שטענדיג זיין צורה פאר די אויגן, און אז 
מיר זאלן לכל הפחות וויסן, און שפירן, ווי ווייט 
האט  רבי  הייליגער  דער  אזוי  ווי  פון  זענען  מיר 
מיר  ווייט  ווי  און  אויסזעהן,  זאלן  מיר  געוואלט 
כאטש  זיין  זוכה  צו  בענקען  און  גלוסטן  ברויכן 
דעם  אט  פון  וועגן  די  אין  שפאנען  צו  אביסל 
תמימות. און נישט פארגעסן דעם "אוי לי, ווי לי", 
ווען און צו די זעלבע צייט אויך נישט פארגעסן 

דעם "אשרינו"...

ער זעצט 
אבער 

ווייטער פאר: 
"ביי דיר 

איז 'דאס' 
חצות...", און 
דאן האט ער 
צוגעלייגט 

אין א 
זעלטענעם 

פאל, די 
קומענדיגע 

פאר 
ווערטער: 

"מען דארף 
שלאפן, מען 
דארף עסן, 
מען דארף 
דאווענען, 
און מען 
דארף 

לערנען 
- מען 

דארף זיין 
נארמאל..."

ר' שמואל שפירא מיט ר' שמואל 
טשעטשיק ביים כותל המערבי
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סיפור

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ָיחּול  ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִביִעי  ּוִבׁשְ ַסח,  ַהּפֶ ַחג  ָיחּול  רֹוִבים  ַהּקְ ִמים  ּיָ ּבַ
מּוֵאל  ׁשְ ר'  ֶהָחִסיד  ְפָלא,  ַהּנִ ה'  עֹוֵבד  יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ אְרַצְיט  ַהּיָ
ַרק  ֲאַנְחנּו  ַרּבֹות,  ָעָליו  ּוְקָראֶתם  ם  ַמְעּתֶ ׁשְ ָבר  ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ יָרא.  ּפִ ׁשַ

רּו ָעָליו. ּפְ ּסֻ ְפָלִאים ׁשֶ ּפּוִרים ַהּמֻ יר ֵחֶלק ֵמַהּסִ ַנְזּכִ

ָהִיינּו  אי לֹא  ַוּדַ ּבְ יֹון,  ּלָ ַהּגִ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ מּוֵאל  ׁשְ ִאם ר' 
מּוֵאל  ַלט ֵאֶצל ר' ׁשְ ּבָ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ י ַהּדָ לּום... ּכִ ר ּכְ ְיכֹוִלים ְלַסּפֵ
בֹוד, לֹא  ֳאֵרי ּכָ ל ּתָ ַרח ִמּכָ מּוֵאל ּבָ ְפֶלֶגת. ר' ׁשְ הּוא ַעְנְוָתנּותֹו ַהּמֻ

כֹול. ּיָ ֶרְך ׁשֶ ָכל ּדֶ יר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ם, ְוִהְסּתִ ָרָצה ְלִהְצַטּלֵ

ָבר  ׁש. ּדָ ָכל ִלּבֹו ַמּמָ מּוֵאל ָהָיה ָחִסיד ְוָקדֹוׁש, ָעַבד ֶאת ה' ּבְ ר' ׁשְ
ב ְולֹוֵמד,  ל ַהּיֹום ָהָיה יֹוׁשֵ ה. ּכָ לֹא ִעְנֵין אֹותֹו חּוץ ֵמֲעבֹוָדה ּוְתִפּלָ

ל ּוִמְתּבֹוֵדד, ְוִלּבֹו – ַלּה' ְלַבּדֹו. ּלֵ ִמְתּפַ

ם  ֵמרֹון, ִנְתעֹוְרָרה ׁשָ ה ּבְ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ ִמְנָהגֹו ּבְ ָהה ּכְ ָ ּשׁ ׁשֶ ַעם ַאַחת, ּכְ ּפַ
ָמה  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ ין  ׁשִ ַאּנְ ְמעֹון  ׁשִ ר'  ִהְלָכִתית.  ֵאָלה  ׁשְ
ׁשּוָבה.  ִמּתְ ק  ְלִהְתַחּמֵ ב  ְוָחׁשַ ם,  ּמֵ ִהּתַ מּוֵאל  ׁשְ ר'  ַלֲעׂשֹות.  ָצִריְך 
ן ְלֶנְכּדֹו ר'  ה ְלַסּמֵ ִקיא. הּוא ִנּסָ ֵאינֹו ּכֹה ּבָ בּו ׁשֶ ְחׁשְ ּיַ ְרצֹונֹו ָהָיה ׁשֶ
ם הּוא לֹא ָרָצה  ֶכד – ּגַ ֲעֶנה הּוא. אּוָלם ַהּנֶ ּיַ ָהָיה ִעּמֹו – ׁשֶ ָנָתן ׁשֶ
יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמים  ּתָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַעְצמֹו  ה  ְוָעׂשָ ְלַעְצמֹו...  בֹוד  ּכָ ל  ְלַקּבֵ
ְוַכּמּוָבן  ַהֲהָלָכה,  ַמִהי  לֹוַמר  מּוֵאל  ׁשְ ר'  ֶנֱאַלץ  ׁשּוָבה.  ַהּתְ ַמִהי 

ִדּיּוק ּוִבְבִהירּות ֻמְפָלָאה.  יב ּבְ ֵהׁשִ ׁשֶ

מּוֵאל  ׁשְ ר'  'ִהְתלֹוֵנן'  ֵמַהֶחֶדר,  ין  ׁשִ ַאּנְ ְמעֹון  ׁשִ ר'  ָצא  ּיָ ׁשֶ ְלַאַחר 
ְעּתָ אֹוִתי?  הֹוׁשַ ַמּדּוַע לֹא  י?  ּנִ ִמּמֶ רֹוִצים  ֵהם  'ָמה  ֶנְכּדֹו –  ְפֵני  ּבִ

ַעְצְמָך?'  ְבּתָ ָלֶהם ּבְ ַמּדּוַע לֹא ֵהׁשַ

ְרסּום. הּוא  בֹוד אֹו ּפִ ל ּכָ ל ֵצל ׁשֶ מּוֵאל ִמּכָ ַרח ְוִהְתַרֵחק ר' ׁשְ ְך ּבָ ּכָ
ִמּתֹוְך  ְוֵאין.  ֶאֶפס  ׁש  ַמּמָ ַהֲחִסיִדים...  ְלָקָטן  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶהֱחִזיק 
נּו, ָהָיה  ִליל ְלִדְבֵרי ַרּבֵ ל ּכָ ת ָהֲעָנָוה ָהֲעצּוָמה ַהּזֹו ָהָיה ְמֻבּטָ ׁשַ ַהְרּגָ
יו ָהיּו ְסִביב ּתֹוָרתֹו  נּו, ְוָכל ַחּיָ ִדּיּוק ְלִפי ַהְדָרַכת ַרּבֵ יו ּבְ ַחי ֶאת ַחּיָ

נּו ְוֶדֶרְך הֹוָרָאתֹו. ל ַרּבֵ ׁשֶ

ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ל,  יַנּגֶ ְטׁשִ ִיְצָחק  ר'  ּבַ ַעם  ּפַ ַגׁש  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְך,  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד 
א. ה ַהּבָ ֲעׂשֶ ֵמרֹון, ֵאַרע ַהּמַ ַנַער ָצִעיר, ּבְ

הּו  ֶ ַמּשׁ לֹו  ֵיׁש  ִאם  מּוֵאל  ׁשְ ר'  ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ָרֵעב,  ָהָיה  ִיְצָחק  ר' 
ִיְצָחק ֶאת  ָנַטל ר'  מּוֵאל ֶלֶחם ִעם ְמָלְפפֹון.  ָנַתן לֹו ר' ׁשְ ֶלֱאכֹל, 
מּוֵאל  ֲאלּו ר' ׁשְ ָלְפפֹון – לֹא ָאַכל. ׁשָ ֶחם ְוָאַכל, ְוִאּלּו ֶאת ַהּמְ ַהּלֶ

ֵאינֹו אֹוֵהב  יב לֹו ר' ִיְצָחק ׁשֶ ָלְפפֹון?' ֵהׁשִ 'ַמּדּוַע לֹא ָאַכְלּתָ ִמן ַהּמְ
ְמָלְפפֹון.

ֵאיְנָך אֹוֵהב ְמָלְפפֹון?  ֵכן ׁשֶ יַצד ִיּתָ ׁש. ַהּכֵ א ַמּמָ ּלֵ מּוֵאל ִהְתּפַ ר' ׁשְ
ְוִכי  טֹוב'...  ַמֲאָכל  הּוא  ְמָלְפפֹון  ִעם  'ֶלֶחם  ׁשֶ ַתב  ּכָ נּו  ַרּבֵ ַוֲהלֹא 
הּוא טֹוב? ַתב ָעָליו ׁשֶ נּו ּכָ ַרּבֵ ה לֹא ֶלֱאהֹב ַמֲאָכל ׁשֶ יַצד ָיכֹול ַאּתָ ּכֵ

'ֶלֶחם ִעם ְמָלְפפֹון'  ן לֹוַמר ׁשֶ ּוֵ נּו ִהְתּכַ ַרּבֵ יר ׁשֶ ה ְלַהְסּבִ ר' ִיְצָחק ִנּסָ
מּוֵאל לֹא  ח... ַאְך ֶאת ר' ׁשְ ּבָ ֶהְכֵרַח ְמׁשֻ יק טֹוב, ֲאָבל לֹא ּבְ ֶזה ַמְסּפִ
ֻיֶחֶדת,  נּו ַהּמְ ַנת ַרּבֵ ְ יו ְלִפי ִמּשׁ ְכֵנַע... הּוא ַחי ֶאת ַחּיָ ן ָהָיה ְלׁשַ ִנּתָ
ה טֹוב – ָאז ֶזה  ּזֶ נּו ָאַמר ׁשֶ ׁש. ְוִאם ַרּבֵ יטֹות ַמּמָ ְתִמימּות ּוְפׁשִ ּבִ

טֹוב!...

ֶהֱאִמין  הּוא  ית.  מּוָחׁשִ ָהְיָתה  נּו  ַרּבֵ ּבְ מּוֵאל  ׁשְ ר'  ל  ׁשֶ ֱאמּוָנתֹו 
י ַהּלֹא ֶזה ַהּכַֹח  ׁש – ּכִ ים ַמּמָ ר ֵאְרעּו ִנּסִ ֲאׁשֶ א ּכַ ּלֵ ֱאֶמת, ְולֹא ִהְתּפַ ּבֶ

ְך ֲהֵרי ָאמּור ִלְהיֹות... ֵעל? ּכָ נּו, ּוָמה ֵיׁש ְלִהְתּפַ ל ַרּבֵ ׁשֶ

יָרא,  ּפִ מּוֵאל ׁשַ ל ר' ׁשְ נֹו ׁשֶ יָרא, ּבְ ּפִ ִוד ׁשַ ר ר' ָנַתן ּדָ ֲאׁשֶ ָהָיה ֶזה ּכַ
יָמה  ׁשִ ַהּנְ ֵאיְבֵרי  ּבְ ֲחִריף  ַצע  ּפֶ ָחָלה.  ְלַבד –  ּבִ ָנה  ׁשָ ן  ּבֶ ָהָיה  ָאז  ׁשֶ
לֹא  הּוא  ָטן.  ַהּקָ ִוד  ּדָ ָנַתן  ר'  ל  ׁשֶ יָמתֹו  ְנׁשִ ַעל  ה  ׁשָ ְוַהּקָ ֶהֱחִמיר, 
ֵנס  ְלִהּכָ ָהֲאִויר  ַעל  ִהְקׁשּו  ְוִחְרחּוִרים  ֵהיֵטב,  ִלְנׁשֹם  ִהְצִליַח 

ְלֵראֹוָתיו. 

ֲעֵרי  ֶלד ְלֵבית ַהחֹוִלים 'ׁשַ ב ְמאֹוד, ָלְקחּו ֶאת ַהּיֶ ּצָ ֶהֱחִמיר ַהּמַ ׁשֶ ּכְ
ם  ַדק אֹותֹו, אּוָלם ּגַ ה ְווָאַלְך ּבָ ָאז – ר' מֹׁשֶ ֶצֶדק'. ָהרֹוֵפא ַהּנֹוָדע ּדְ

לֹו לֹא ָהָיה ָמה ַלֲעׂשֹות.

 – ְוָהרֹוְפִאים  ַהחֹוִלים,  ֵבית  ּבְ ִוד  ּדָ ָנָתן  ר'  ַכב  ׁשָ ָיִמים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ
א אֹותֹו.  יַצד ְלַרּפֵ ָטן סֹוֵבל, ְולֹא יֹוְדִעים ּכֵ ֶלד ַהּקָ אֹוְבֵדי ֵעצֹות. ַהּיֶ
ֶנת  ָהְיָתה ְמֻסּכֶ ִרית, אֹו ׁשֶ ָעה לֹא ָהְיָתה ֶאְפׁשָ ֻהּצְ ֶרְך ִטּפּול ׁשֶ ל ּדֶ ּכָ

בֹו ּוְלִגילֹו. י ְלַמּצָ ִמּדַ

בֹו – ר'  ַמּצָ ִגין  ּבְ ֶרת  ּוִמְתַיּסֶ ּדֹוֶאֶגת  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ֶהם  ּבָ ּוְבָכל אֹוָתם 
ב  ּצָ ַהּמַ ֶהֱחִמיר  ׁשֶ ּכְ ַרק  ּוִמְתּבֹוֵדד.  ְולֹוֵמד  ב  יֹוׁשֵ ַעְצמֹו  מּוֵאל  ׁשְ
ִדית, ִהְזִעיקּו ֶאת  ים ִמּיָ ַנת ַחּיִ ָנּה ַסּכָ ׁשְ ּיֶ ְמאֹוד, ְוָהרֹוְפִאים ָאְמרּו ׁשֶ
בֹוא ִויעֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל  ּיָ ּלֹו, ׁשֶ ת ַהִהְתּבֹוְדדּות' ׁשֶ ּנַ מּוֵאל ִמ'ּפִ ר' ׁשְ

ֶלד! ַהּיֶ

נֹו, ּוְבֵעיַנִים  ת ּבְ ב ְלַיד ִמּטַ ֵ יַע ְלֵבית ַהחֹוִלים, ִהְתַיּשׁ מּוֵאל ִהּגִ ר' ׁשְ
ְיָלה:  ל ַהּלַ ֲעצּומֹות ּוִבְדֵבקּות ֲעצּוָמה ָחַזר ְוָאַמר ּכָ

דֹוׁש ר'  נּו ַהּקָ ְזכּות ַרּבֵ א, ּבִ ן ֶפְיּגֶ דֹוׁש ר' ַנְחָמן ּבֶ נּו ַהּקָ ְזכּות ַרּבֵ "ּבִ

ְצַרִים ָצא ְלַגְמֵרי ִמּמִ ּיָ ֶהָחִסיד ׁשֶ
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א..." ן ֶפְיּגֶ ַנְחָמן ּבֶ

ֱאֶמת ַעל ַרּבֹו,  ַען ּבֶ דֹוׁשֹות, ִנׁשְ ים ַהּקְ ּלִ ְיָלה ָחַזר ַעל ַהּמִ ל ַהּלַ ְך ּכָ ּכָ
ִמיָמה, ְטהֹוָרה ְויֹוֶקֶדת. ֱאמּוָנה ּתְ ּבֶ

ְכאֹוִבים – ר'  ּסּוִרים ְוַהּמַ ל ַהִחְרחּוִרים, ַהּיִ ַע ַהּבֶֹקר, ֶנֶעְלמּו ּכָ ּוְבֶהּגֵ
ר  ּפֵ ּתַ ּלֹו ִהׁשְ ב ׁשֶ ּצָ ְדָרה, ְוָכל ַהּמַ יָמתֹו ֲחָזָרה ַלּסִ א! ְנׁשִ ִוד ִנְרּפָ ָנַתן ּדָ
י! ּנּוי ִסְדֵרי ֶטַבע ֲאִמּתִ ִליל. ָהרֹוְפִאים ָעְמדּו ִנְדָהִמים!  ָהָיה ֶזה ׁשִ ּכָ

ֲאִפּלּו  ה ְידּוָעה, ׁשֶ ֻעְבּדָ ׁשּור ּבָ ּקָ ר עֹוד ִסּפּור ָקָטן, ׁשֶ ּוְלִסּיּום ְנַסּפֵ
ָרה. ָבר ֻהְזּכְ ּה' ּכְ ׁשָ יֹון 'ֲאַבּקְ ִגּלָ אן ּבְ ּכָ

יֹוֵסף  ֶקֶבר  ֵמרֹון,  יִקים,  ַצּדִ ִקְבֵרי  ִלְפקֹד  ה  ַמְרּבֶ ָהָיה  מּוֵאל  ׁשְ ר' 
ֲעָרִבי,  ַהּמַ ַהּכֶֹתל  ָרֵחל,  ֶקֶבר  יק,  ּדִ ַהּצַ ְמעֹון  ׁשִ ר'  ִצּיֹון  יק,  ּדִ ַהּצַ

ְועֹוד...

ְתקּוָפה  ּבִ ֶזה  ָהָיה  ְרחֹוב,  ּבָ רֹוֶזְנֵפְלד  ה  ֶ ְמַנּשׁ ר'  ָהַלְך  ַאַחת  ַעם  ּפַ
לֹמֹה – ָאז  ּיֹום ָרַמת ׁשְ כּוַנת ׁשּוַעְפט )ּכַ ׁשֹוֵחט ְלַיד ׁשְ ּכְ ּה ָעַבד  ּבָ
ָעה  ָ ַהּשׁ ַג'ַראח.  יח'  ׁשֵ כּוַנת  ׁשְ ֶרְך  ּדֶ ָעַבר  ַדְרּכֹו  ּבְ ַעְרִבית(.  כּוָנה  ׁשְ

ֶמת, ְוָהְרחֹובֹות ָהיּו ׁשֹוְמִמים.  ַעת ּבֶֹקר ֻמְקּדֶ ָהְיָתה ׁשְ

ִכי  ּבְ ל  ׁשֶ קֹולֹות  ְתאֹום  ּפִ ַמע  ׁשָ ָהֵריִקים,  ְרחֹובֹות  ּבָ נֹוֵסַע  עֹודֹו  ּבְ
ה ִהְתעֹוְררּו –  ֶ ל ר' ְמַנּשׁ ִכי ְמַטְלֵטל ִויָללֹות... ַרֲחָמיו ׁשֶ נֹוָרא, ּבְ
ל  ׁשֶ יא  ְקּפִ ַהּמַ קֹר  ּבְ ֶמת,  ֻמְקּדֶ ּכֹה  ָעה  ׁשָ ּבְ ְך  ּכָ ַהּבֹוֶכה  ֶזה  הּוא  ִמי 

ְך? ַהחֶֹרף? ִמי הּוא ֶזה ּוָמה ֵהִביאּו ִלְבּכֹות ּכָ

ִכי  ה ַהּבְ ִעְקבֹות ַהּקֹול, ְוִהּנֵ ה ִמְנַהג ֲהמֹוִנית ִלְנסַֹע ּבְ ֶ ׁש ר' ְמַנּשׁ ּקֵ ּבִ
ָהְיָתה  ָעָרה  ַהּמְ יק.  ּדִ ַהּצַ ְמעֹון  ׁשִ ִלְמָעַרת  ָסמּוְך  אֹוָתם  הֹוִביל 
מּוֵאל  ׁשְ ר'  ָעַמד  עּוִלים –  ַהּנְ ָעִרים  ְ ַלּשׁ ָסמּוְך  חּוץ  ּבַ ַאְך  ְנעּוָלה, 

ם, עֹוֵמד ּובֹוֶכה. ׁשֶ ּלֹו ֵמַהּגֶ ָתִלים, ָספּוג ּכֻ ַען ַעל ַהּכְ ְך ִנׁשְ יָרא. ּכָ ּפִ ׁשַ

י ֵאין לֹו ָמקֹום ִליׁשֹן, ּוָמקֹום ִלְהיֹות, ְוָלֵכן  ה ּכִ ִחּלָ ב ּתְ ה ָחׁשַ ֶ ר' ְמַנּשׁ
ְלֵביתֹו,  ִאּתֹו  ָלבֹוא  ִיְרֶצה  ִאם  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ מּוֵאל  ׁשְ ר'  ֶאל  ָנה  ּפָ
ִהְתַיֵחס,  לֹא  ָלל  ּכְ מּוֵאל  ׁשְ ר'  ַאְך  ְואֹוֵכל...  ה  ִמּטָ לֹו  יַע  ַיּצִ ם  ׁשָ
ְדֵבקּות  ּבִ קֹונֹו,  ִלְפֵני  ַתֲחנּוִנים  ּבְ ּלֹו,  ׁשֶ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ּלֹו  ּכֻ קּוַע  ׁשָ
יב ְל'קֹולֹות  ָלל לֹא ִהְקׁשִ ה ַוֲעבֹוַדת ה' – ּכְ ְתִפּלָ ית ָעסּוק ּבִ ֲאִמּתִ
ם  ִהְתַעּלֵ הּוא  ֵבקּות...  ֵמַהּדְ אֹותֹו  ְלַנֵער  ים  ַנּסִ ּמְ ׁשֶ ים'  ַהִחיצֹוִנּיִ

ָאָגה: ׁשְ ַלֲחלּוִטין, ְוַרק ֵהִרים ֶאת קֹולֹו ּבִ

אן!( ק ִמּכָ ּלֵ א!" )ֵיֶצר ָהַרע, ִהְסּתַ "ֵיֶצר ָהַרע, ַאְוְוֶעק פּון ּדָ

ה ִאם  ּנֶ ְלָחָמה ּבֹו ָהָיה ָעסּוק, ּוָמה ֶזה ְמׁשַ ּמִ ב, ּבַ ֶצר ָהַרע ָחׁשַ ַעל ַהּיֵ
ִלְזּכֹות  ָבר ֶאָחד:  ּדָ ָצת ְרֻטִבים?  אֹותֹו ְמַעְנֵין  ּקְ ׁשֶ ם יֹוֵרד, אֹו  ׁשֶ ּגֶ

ְלִהְתָקֵרב ָלּה' עֹוד ְועֹוד.

ּוָמה  נּו.  ֵמִאּתָ ר  ִנְסּתָ ְוַרּבֹות  מּוֵאל,  ׁשְ ר'  ַעל  ר  ְלַסּפֵ נּוַכל  ַרּבֹות 
ּלֹא  ׁשֶ ְוִלְזּכֹר  לּו  ַהּלָ ּפּוִרים  ַהּסִ ֶאת  ָלַקַחת  ַרק  ֶזה  ָלנּו,  ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ֵבקּות,  ל ּדְ ָים ׁשֶ ר ּבְ יֹום ֶאָחד... ְמֻדּבָ יָרא' ּבְ ּפִ מּוֵאל ׁשַ ִנְהִיים 'ר' ׁשְ
ְועֹוד,  עֹוד  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ְוִכּסּוִפים,  ְרצֹונֹות  ל  ׁשֶ ים,  ַמֲעׂשִ ל  ׁשֶ
ִלי  נּו, ּבְ ל ַרּבֵ ַדְרּכֹו ׁשֶ ֱאֶמת ּוְבָתִמים ּבְ ֶוֱאמּוָנה יֹוֶקֶדת... ֲהִליָכה ּבֶ

ִלְנטֹות ּוְבִלי ִלְסטֹות...

ָהְלָאה...  ם  ִנְתַקּדֵ ְוִאּתֹו  ָקָטן,  ה  ּוַמֲעׂשֶ ָקָטן,  ָרצֹון  ְלַעְצֵמנּו  ח  ִנּקַ
ִוד',  נּו ָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְהיֹות 'ר' ַיֲעקֹב', 'ר' ָנָתן', 'ר' ּדָ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ּכָ
יְך ְלַרּצֹות  מּוֵאל', ִאם ַרק ַיְמׁשִ 'ר' ַאְבָרָהם', 'ר' ִיְצָחק', אֹו 'ר' ׁשְ

ם.... ּוְלִהְתַקּדֵ
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מאמר

ה ָסח ַסח  - ּפֶ ּפֶ
ְיָלִדים ְיָקִרים!

ַסח ֶאת  ָקרֹוב ִיְפרֹׁש ַחג ַהּפֶ יֵדיֶכם, ּבְ יֹון ֶזה ּבִ ּלָ ם אֹוֲחִזים ּגִ ַאּתֶ ׁשֶ ּכְ
ּלֹו. קּום ּכֻ דֹוׁשֹות ַעל ַהּיְ ָנָפיו ַהּקְ ּכְ

ֲאָבל  לֹא.  ְואּוַלי  ַלַחג,  ָהֲעמּוסֹות  ֲהָכנֹות  ּבַ ֵחֶלק  ָלֶכם  ָהָיה  אּוַלי 
ָצִריְך  ָמה   – ַעְצְמֶכם  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  ם  ְוַאּתֶ יַע,  ִהּגִ ַהַחג   – ה  ִהּנֵ
ה ֶאל ּתֹוְך ַהּגּוף  דֹוׁש ַהּזֶ יַצד ַנְכִניס ֶאת ַהַחג ַהּקָ ו? ּכֵ ַלֲעׂשֹות ַעְכׁשָ

נּו? ּלָ ב ׁשֶ ְוַהּלֵ

ַסח  ּפֶ נּו אֹוֵמר ׁשֶ ְפָלא. ַרּבֵ ם ַרּבֹות ַעל ַמהּות ַהַחג ַהּנִ אי ְלַמְדּתֶ ַוּדַ ּבְ
ִהיא  ַהַחג  ַמהּות  ְמׂשֹוֵחַח.  ּפֹה  ר,  ִמְדּבָ ּפֹה   – ָסח'  ה  'ּפֶ ֶזהּו   –
ַהַחי.  ִמן  אֹוָתנּו  ַיֵחד  ּמְ ׁשֶ ַהּכַֹח  ֻיָחד,  ַהּמְ ּבּור  ַהּדִ כַֹח  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ּלֹא  ל ִמן ַהֲחיֹות ׁשֶ ּבּור הּוא ִנְבּדָ כַֹח ַהּדִ י ּבְ ר', ּכִ ָהָאָדם ִנְקָרא 'ְמַדּבֵ

כַֹח ֶזה. ְחנּו ּבְ ִנּיַ

ֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת. ֶרְסָלב ׁשֹוֵאל ׁשְ י ָנָתן ִמּבְ ַרּבִ

לֹא  ֲעַדִין  ַצֲעֵרנּו  ּלְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָנם  ֶיׁשְ י  ּכִ ִנְרֶאה,  ְסִביֵבנּו  יט  ַנּבִ ִאם 
ִלים, ּוְבָכל זֹאת  ּלְ ֵהם לֹא ִמְתּפַ ׁשֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוַכּמּוָבן ׁשֶ
ה.  – ֵיׁש ָלֶהם ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש, ְוִלְפָעִמים ֲאִפּלּו יֹוֵתר ִמּזֶ

ל? ּלֵ ה ָצִריְך ְלִהְתּפַ ן – ָלּמָ ִאם ּכֵ

ֵהם  ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ֶאת  ִלים  ְמַקּבְ ֵהם  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ֲאִפּלּו  ׁשֶ עֹוֶנה,  ְוהּוא 
ֶלת ִמן  יל, ְמַקּבֶ ֵהָמה, ְלַהְבּדִ ּבְ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ְצִריִכים, ֲאָבל ֶזה ּבְ
ל –  ּלֵ ִלי ְלִהְתּפַ ל ּבְ ָאָדם ְמַקּבֵ ַפע ׁשֶ ל ְצָרֶכיָה. ׁשֶ הקב"ה ֶאת ּכָ
ַפע  ל ׁשֶ ֵהָמה, ְולֹא ָהִיינּו רֹוִצים ְלַקּבֵ ל ּבְ ה ׁשֶ ַדְרּגָ ַפע ּבְ ֶזהּו ׁשֶ

ֶזה.  ּכְ ׁשֶ

ל  ְמַקּבֵ הּוא  ְצָרָכיו,  ֶאת  ֶמה'  ׁש  ּוְמַבּקֵ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ּלֹו,  ְמָחה, ִעם ַחּיּות, ֶזה ׁשֶ בֹוָהה, ִעם ׂשִ ה ּגְ ַדְרּגָ ֶאת ַהּכֹל ּבְ

ּצּוָרה ֲהִכי  יַע ֵאָליו ּבַ ם ַמּגִ ּלֹו טֹוָבה, ְוַהּכֹל ּגַ ה ׁשֶ ׁשָ ַהַהְרּגָ
ִבילֹו. הּוא ַמְרִויַח ִחּבּור ְמֻיָחד ִעם ה' –  ׁשְ ֶלֶמת ּבִ ֻמׁשְ

ר ְמֻיָחד. הּוא ַמְרִויַח ֶקׁשֶ

ָהיּו  ֵהם  ִמְצַרִים,  ּבְ ָהיּו  הּוִדים  ַהּיְ ׁשֶ ּכְ
ֶלְך  ַהּמֶ ְרעֹה,  ּפַ ל  ׁשֶ ְעּבּוד  ִ ַהּשׁ ַחת  ּתַ
יַצד  ּלֹו? ּכֵ הּות ׁשֶ ע. ָמה ָהְיָתה ַהּמַ ָהָרׁשָ

הּוִדים? לֹט ּוְלָהַרע ַלּיְ הּוא ִהְצִליַח ִלׁשְ

ל  ׁשֶ אֹוִתּיֹות  אֹוָתם  ֶזה  ְרעֹה  ּפַ ה  ּלָ ַהּמִ
ִנים,  ִקְדַמת ַהּפְ ה' ִנְמָצא ּבְ ה עֶֹרף. ַה'ּפֶ ּלָ ַהּמִ

ְרעֹה ָהָיה  ּפַ ד ֶהָהפּוְך.  ּצַ ּבַ אֹותֹו ָמקֹום – ֲאָבל  ּבְ ִנְמָצא  ְוָה'עֹוֵרף' 
רּות  ָהֶאְפׁשָ ֶאת  הּוִדים  ֵמַהּיְ יַח  ּכִ ְלַהׁשְ ִהְצִליַח  הּוא  ה,  ֵמַהּפֶ ָהפּוְך 
ה, ֲעבֹוַדת  ׁשָ תֹוְך ָהֲעבֹוָדה ַהּקָ ִקיַע אֹוָתם ּבְ ה, הּוא ִהׁשְ ִפּלָ ל ַהּתְ ׁשֶ

לּו. ּלְ ּלֹא ִהְתּפַ ְמַעט ׁשֶ ֵהם ּכִ ֶרְך, ַעד ׁשֶ ַהּפֶ

יק,  ּדִ ַהּצַ ה  מֹׁשֶ ֶאת  ָלֶהם  ַלח  ְוׁשָ הּוִדים  ַהּיְ ַעל  ִרֵחם  ה'  ֲאָבל 
ָרֵאל  יר ְלַעם ִיׂשְ נּו ִהְזּכִ ה ַרּבֵ ה. מֹׁשֶ ִפּלָ יר ָלֶהם ֶאת ַמהּות ַהּתְ ְזּכִ ּיַ ׁשֶ

ׁש ָמה', ְוָכְך ָאֵכן ִנְגֲאלּו. ל ּוְלַבּקֵ ּלֵ ה, ְלִהְתּפַ ּפֶ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ַעל  ׁשֶ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְזַמן  ּבִ מֹו  ּכְ לּות,  ֵמַהּגָ ּבּור  ַהּדִ יֹוֵצא  ֶפַסח  ּבְ
ָנה  ָכל ׁשָ ם ּבְ ְך ּגַ לּות – ּכָ הּוִדים ֵמַהּגָ ְוָעה ָיְצאּו ַהּיְ ַ ּבּור ְוַהּשׁ ְיֵדי ַהּדִ

לּות. ּבּור ֵמַהּגָ ָיִמים ֵאּלּו ֵיׁש ֶאת ַהּכַֹח ְלהֹוִציא ֶאת ַהּדִ ָנה ּבְ ְוׁשָ

לּות? ּבּור ֵמַהּגָ ָאז ֵאיְך נֹוִציא ֶאת ַהּדִ

ים  ְלִמּלִ ה  ּפֶ ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָבִרים טֹוִבים!  ּדְ ר ַרק  ְלַדּבֵ ָבר ִראׁשֹון,  ּדָ
ָמחֹות! טֹובֹות ּוִמּשְׂ

י  ּנֹור ָהָראׁשִ הּו ַהּצִ ּזֶ ּכַֹח ׁשֶ ָבר! לֹא ִלׁשְ ל ּדָ ׁש ֶמה' ַעל ּכָ ְוַכּמּוָבן, ְלַבּקֵ
ה'  ֵאיְנסֹוִפי,  הּוא  ַפע  ֶ ְוַהּשׁ ל,  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ְלָכל 
ׁש! ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות הּוא – ְלַבּקֵ ָיכֹול ָלֵתת ָלנּו ַהּכֹל, ְוָכל ׁשֶ

ינּו. ִנְזּכֹר ְלָבֵרְך  ים ַהּיֹוְצאֹות ִמּפִ ּלִ ד ֵמַהּמִ ָרכֹות ֵהם ֵחֶלק ִנְכּבָ ם ַהּבְ ּגַ
ָבר, ָמַתי ְלָבֵרְך –  ל ּדָ ים ֵלב ָמה ְלָבֵרְך ַעל ּכָ דֹוָלה, ָלׂשִ ָנה ּגְ ַכּוָ ּבְ
ִנְפָלא,  ּכֹה  עֹוָלם  ָלנּו  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְלָבֵרְך!  ְוֵאיְך 
ָלִאים  ּפְ ָאר  ּוׁשְ ּוְצָמִחים  רֹות  ּפֵ ן,  ּוְמֻגּוָ ְמֻיָחד  אֶֹכל  ָלנּו  ָרא  ּבָ
ָנה  ְמָחה ּוְבַכּוָ ׂשִ ה, ְוָאז ְלָבֵרְך ּבְ יִֹפי ַהּזֶ יט ּבְ – ְלִהְתעֹוֵרר ְלַהּבִ

ל ֵאּלּו. ָרא ֶאת ּכָ ּבָ ֶלֱאלִֹקים ׁשֶ

ׁשּום  י  ּכִ ַח,  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלהֹודֹות,  ָצִריְך  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל   – ּוִבְכָלל 
ָנה  ַמּתָ ִלים ֶמה' ּבְ ָבר לֹא מּוָבן ֵמֵאָליו, ְוַהּכֹל ֲאַנְחנּו ְמַקּבְ ּדָ

מּוָרה! ּגְ

ֻיָחִדים ָהֵאּלּו  ִמים ַהּמְ ל ֶאת ַהּיָ ל ְלַנּצֵ ּדֵ ּתַ ִנׁשְ
ה ָסח', ָה'רּוַח  'ּפֶ ק ּבְ ְלִהְתַחּזֵ
ּבּור,  ַהּדִ ּכַֹח   – לֹא'  ִמּלְ
ּוְמרֹוֶמֶמת  ַיֶחֶדת  ּמְ ׁשֶ
 – ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  אֹוָתנּו 
ַעל  ַח  ּבֵ ּוְנׁשַ ָלּה'  נֹוֶדה 
ַהּתֹוִעים,  ִמן  יָלנּו  ִהְבּדִ ׁשֶ

ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת!
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שעשועון

ֶאת ַהּתֹוָצָאה ַהסֹוִפית ֵיׁש ִלְׁשֹלַח ִּבְכָתב ָּברּור ְוָקִריא ַעד ה' באייר ְ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: 
 

ָנָתן הופמן מֹוִדיִעין ִעיִּלית

ֶצר ָהַרע ית ִעם ַהּיֵ ְלָחָמה ָהֲאִמּתִ ִחים ֶאת ַהּמִ אּוְקָרִאיָנה, ִנְלַמד ֵאיְך ְמַנּצְ רּוָיה ּבְ ְ ְלָחָמה ַהּשׁ ְלֶרֶגל ַהּמִ

ִחיַנת ַמְחלֶֹקת ּוִמְלָחָמה? )ליקוטי מוהר"ן קמא נ"ו, אֹות ח'( ֶפַסח הּוא ּבְ אֹוְכִלין ּבְ א. ֵאיֶזה ַמֲאָכל ׁשֶ
ְבֵחי הר"ן, ח"ב, כ"ג( ְסִפיַנת ִמְלָחָמה? )ׁשִ ַנת תקנ"ט( ּבִ ׁשְ נּו )ּבִ ֵאיֶזה יו"ט ָהָיה ַרּבֵ ב. ּבְ

ְרֵאִלי? )קיצור ליקו"מ, ב' קמא( ׂשְ ל ָהִאיׁש ַהּיִ ִלי ַזִין ׁשֶ ג. ַמהּו ַהּכְ
ֶרְסָלב? )חיי מוהר"ן קט"ו( נּו ֶאת ָהִעיר ּבְ ַבׁש ַרּבֵ ד. ֵאיְך ּכָ

יף ְוִאיׁש ִמְלָחָמה'? )ליקוטי מוהר"ן קמא כ' בסופה( ּבֹור ְוַתּקִ ה. ָמַתי ִנְקָרא ָהָאָדם 'ּגִ
ְלָחמֹות? )ליקוטי מוהר"ן קמא רמ"ט( בּורֹות נֹוָראֹות ְוִלְכּבֹׁש ַהּמִ ו. ַעל ְיֵדי ָמה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּגְ

ֲחִזיק אֹוָתם? )ליקוטי הלכות, שבת ז', אֹות נ"ד( ּמַ ָרב אֹו ֶזה ׁשֶ ֵלי ַהּקְ יַח ֶאת ּכְ ּנִ ּמַ ַח הּוא ֶזה ׁשֶ ַנּצֵ ז. ַהּמְ
ֵמַח? )ליקוטי מוהר"ן קכ"ד קמא( ִחים אֹותֹו ְוהּוא ׂשָ ַנּצְ ּמְ ח. ִמי הּוא ֶזה ׁשֶ

ַסח ל ַהּפֶ סֹודֹוָתיו ׁשֶ
לּו  לּו ּוְתַקּבְ ֵאלֹות ַהּלָ ְ ת ַהּשׁ לֹׁשֶ י ְוֶנֱאסֹף ְיִדיעֹות ְקדֹוׁשֹות. ָענּו ַעל ׁשְ ל ָהַרּבִ ְפָלִאים ׁשֶ אֹוְצרֹות ַהּנִ ׂש ּבָ ַסח ַנְתִחיל ְלַחּפֵ ְלֶרֶגל ַחג ַהּפֶ

ּלֹו: ּתֹוָרה ׁשֶ יר ּבַ נּו ַמְזּכִ ַרּבֵ ט ָקדֹוׁש ׁשֶ ּפָ ׁשּובֹות ִמׁשְ ֵמַהּתְ

ְבֵחי הר"ן ח"ב ה'( ָרֵאל? )ׁשִ אי ִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַוּדַ ָנה זֹו )תקנ"ח( הֹוֵלְך ּבְ ׁשָ ּבְ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ּלָ ֵאיֶזה 'יֹום טֹוב' ּגִ א. ּבְ
יחֹות הר"ן קכ"ט( ּנֹוְפִלים ְלתֹוְך ִטיט? )ׂשִ ׁשֶ ב. ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכְ

ִים? )ליקוטי מוהר"ן מ"ה קמא( ּפַ ג. ָמַתי ָצִריְך ִלְמחֹא ּכַ

לּו? )ליקוטי מוהר"ן ר"א קמא( ֵאלֹות ַהּלָ ְ ת ַהּשׁ לֹׁשֶ ל ׁשְ ׁשּובֹות ׁשֶ נּו יֹוֵצא ֵמַהּתְ ּבּור ֵמַרּבֵ 2. ֵאיֶזה ּדִ

בצ ב

ׁשּובֹות:  גבאּתְ

א ְּכֵׁשָר'ן ְפַרְיִלאָכן ֶּפַסח!
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 מאז ועד היום. הכל תלוי בך!

יש חיים אחרים, חיים של חירות, חיים 
שנקיים אפילו מההבל של העולם הזה...

בגליונות של 'אבקשה' מתגלים בכל פעם מחדש תהלוכות חייהם 
המרוממים של היקרים שבתלמידים, ועליהם שורה החיות שהייתה מנת 

חלקם, מהם אנו שואבים מלוא חופניים אור של גאולת עולמים

השיח. 
האווירה. 
הכיסופים.

ה'אבקשה' מכניס אותי מחדש 

לעולם הנפלא הזה של אנשי 

שלומינו והעבודות הנוראות 

שלהם! בכל הבית נכנסה אווירה 
קדושה של התקרבות לה'!

זה מראה לנו איך בית ברסלבאי 

אמיתי היה נראה בכל הדורות!
אשריכם.

נ.ב.מ. פראנק, ירושלים

דעו!ותורמינו היקרים, שותפינו
כל ההפצה העצומה
 

 של 'אבקשה'
היא רק בזכותכם!!!


