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 מתן שכרה –בצידה? או במרכז

שער השמים 
המלחמה באוקראינה – מנוף להתחדשות

נפשי בשאלתי
מה יהיה איתי???

ניצוץ של אור
אתם ידעתם אתם הבטחתם

לג בעומרמיוחדת לכבוד במהדורה בעקבי הצאן 



בשער הגליון

כשה'לב' אומר הכל
את האש והלהבה שאופפים את הר מירון אי אפשר להסביר 
בשום צורה, כך זה נראה כשיוצאת בת קול וקוראת להמוני 
הצדיקים,  שמחת  כולה  שכל  לאסיפה  להתקבץ  הנשמות 
בכזה מצב ממילא אין שום מקום למוח והלב הוא זה שאומר 

הכל...

המושב  בשערי  הבאים  את  ולשאול  לעצור  ננסה  אם  הרי 
הצפוני: מי לכם פה ומה לכם פה?! לא תהיה שום תשובה 
אך  אלא  מביניהם,  עולה  כלשהוא  לרווח  טענה  או  שכלית 

ורק: לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי!!

ומתגברת,  מתעצמת  הדורות  שירידת  ככל  פלא,  זה  וראו 
היה  שלכאורה  מה  הכלל,  לנחלת  הופכת  התורה'  ו'שכחת 
אמור לגרום שתתמעט העלייה לרגל, אבל היא דווקא גודלת 

והולכת משנה לשנה.

אמונה  אותה  של  אדירה,  נהירה  אותה  של  סודה  מהו 
עמוק  ציפורניה  נועצת  אחרא  שהסטרא  ככל  שמתחזקת 

יותר בלב הקדושה?!

המופלאה  למציאות  וההסבר  העמוקה  התשובה  את 
אנו  עינינו,  מול  רואים  שאנו  הדור  למצב  ובכלל  בהילולא 
יכולים ללמוד מתפילתו הנוראה של מוהרנ"ת שסובבת על 
התורה 'לכו חזו, וכך הוא מתבטא על תשוקתם של נשמות 

ישראל אל הקדושה בדור האחרון:

ישראל  בית  ועמך  הזה...  המר  הגלות  סוף  בתקף  והנה 
חפצים  והכל  יתברך,  להשם  מאד  ומתגעגעים  משתוקקים 
ליראה את שמך בהשתוקקות נמרץ ונפלא אשר לא היתה 
לעבודתך  ומשתוקקים  בך,  אחוזים  אנו  קדם...  מימי  כזאת 

בכלות הנפש.

ואילו הצד שכנגד:

אבל אף על פי כן, גם גדל רחוקנו ממך בעתים הללו הוא גם 
כן בלי שעור, כי טבענו ביון מצולה ואין מעמד באנו במעמקי 
מים ושבלת שטפתנו. וראה את עמך ישראל מרודים מאד, 
אשר אי אפשר לבאר ולספר גדל התגרות הבעל דבר אשר 
מ"ז  )ליקו"ת  מאד.  אותנו  הפיל  אשר  עד  מאד,  בנו  התגרה 

תנינא(

כך,  כל  נוראה  בשפלות  כשהם  ישראל  בני  נראים  כך  אכן, 
המוח נשרף מחמת מעברים ונפילות והחושך ממלא את כל 
הזו מאירים הצדיקים  ודווקא שם בתוך המציאות  האופק. 
לי  'רק תנו  ומופלאה, דרך שכולה לב;  הנוראים דרך חדשה 

את לבכם'... ואהפכנו מלב אבן ללב-בשר.

בליקוטי הלכות )גביית חוב מיתומים ג'( מבאר מוהרנ"ת איך 
שבכוח הצדיקים יחידי הדורות המציאות שנראית מבלבלת 

כל כך איננה סתירה כלל ועיקר. 

אינם  אם  גם  וכוחותינו  מאיתנו,  אבדה  הדעת  אמת.  נכון. 
חיי  לחיות  ולהתחיל  לגמרי  הרע  את  לעזוב  איתנו  עדיין 
נוותר  לא  עליו  נשכח,  לא  הלב  את  אבל  בתכלית,  קדושה 

לעולם.

ואחד  אחד  כל  צריך  בסופו  האחרון  הגלות  בתקף  "עכשיו 
ליזהר מאד... לדרוש ולבקש ולחפש מאד מאד בכל עת ובכל 
מקום אחר כבודו יתברך וישאל ויבקש איה מקום כבודו. ואז 
אם יבקשנו וידרשנו היטב, יוכל בודאי למצאו יתברך אפילו 
וגם  שעבר  מה  עבר  אם  אפילו  שבגרועים,  הגרוע  הוא  אם 
עכשיו הוא במקום שהוא, אף על פי כן יחזק ידו תמיד לבקש 

ולחפש אותו יתברך גם במקומו". )שם אות ו'(

נופלים  הפגזים  מאד.  עד  ומפחידה  איומה  המלחמה  זירת 
ועשרת מיני החצים המשוחים בסמים הממיתים  מכל צד, 
עצמנו  את  מוצאים  שאנו  עד  ושוב  שוב  בנו  נתחבים  הללו 

שוכבים חלשות, מחשבים להתייאש ולעזוב הכל.

שם בשיא הנפילה הם מתגלים, וצועקים: 'כי לא תשכח מפי 
זרעו'. הם מגלים שהמילה 'בראשית' שבה נברא העולם, בה 
בתוך  שדווקא  העולם,  בריאת  ותכלית  קיום  סוד  נעלם  גם 
פצועים  זרוקים,  יהודים  כמה  עוד  יהיו  הזה  האחרון  הגלות 
אי- אי-ה..  כבודו...  מקום  אי-ה  ויצעקו:  שיעמדו  ושבורים 

ה... )ע"פ תורה י"ב תנינא(

מה  מבינים  לא  הם  שן,  ויחרקו  עומדים  וחילותיו  הס"מ 
מתחולל פה, מה יש להם ליהודים העלובים הללו שהם עדיין 
מאמינים באלוקיהם בדבקות תמוהה שכזו, אם תעירו ואם 

תעוררו עד שתחפץ.

ואנו  ידך על העליונה',  אבל 'אתה מרום לעולם ה' - לעולם 
שהכל  נדמה  בשר  עיני  שבעינינו  שאף  ומאמינים  יודעים 
הניצחון  יתגלה  סוף  כל  סוף  בוודאי  אבל  לכשלון,  הולך 

האמיתי והשלם:

"כי כל מה שעובר על האדם כל ימי חייו אם יזכה להתחזק 
ולהתאמץ בכל עת יהיה איך שיהיה יתהפך סוף כל סוף כל 
ירידה  בבחינת  גדולות  עליות  לבחינת  והנפילות  הירידות 
ישראל  עון  יבקש  ההוא  ביום  שיתקים  עד  העליה  תכלית 

ואיננו, אמן כן יהי רצון" )ליקו"ה מעקה ד' ג'(

דווקא 
שם בתוך 
המציאות 

הזו מאירים 
הצדיקים 
הנוראים 

דרך חדשה 
ומופלאה, 

דרך שכולה 
לב; 'רק 

תנו לי את 
לבכם'... 
ואהפכנו 
מלב אבן 
ללב-בשר
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במשפט זה ניתן לתמצת בקצרה את הקשר המיוחד והנדיר שהתרקם בין חסידי 
ברסלב לרשב"י הקדוש, אימרה זו היתה מורגלת בפיהם של גדולי אנ"ש בדור 
הקודם 'דור הדעה' של הרה"ח ר' שמואל שפירא הרה"ח ר' שמואל הורביץ הרה"ח 
ר' ישראל קרדונר ושאר הני צנתרי בני החבריא קדישא אשר איוו להם למשכן את 

ציון רשב"י הקדוש בכל עת מצוא... 

 'דער רבי מיט ר' שמעון, איז איין זאך' - 
הרבי ור' שמעון הם דבר אחד - - -

 געגועים
לרבי שמעון

בתיאוריו  לראות  ניתן  זו  נפלאה  מהשתוקקות  מזעיר  בתיאוריו מעט  לראות  ניתן  זו  נפלאה  מהשתוקקות  מזעיר  מעט 
אודות  ספר  עלי  הוא  משתפך  שם  הורביץ  שמואל  ר'  אודות של  ספר  עלי  הוא  משתפך  שם  הורביץ  שמואל  ר'  של 
"והנה  במירון...  בעומר  ולל"ג  לרשב"י  הנוראיים  "והנה געגועיו  במירון...  בעומר  ולל"ג  לרשב"י  הנוראיים  געגועיו 
הלא מפסח כבר מתחילים אנחנו לבעור במוחינו עניין הל"ג הלא מפסח כבר מתחילים אנחנו לבעור במוחינו עניין הל"ג 
משתוקקים  וכבר  הקדוש...  הציון  על  במירון  והיינו  משתוקקים בעומר  וכבר  הקדוש...  הציון  על  במירון  והיינו  בעומר 
ומתגעגעים אנו בכל לב ונפש ומכינים את עצמינו לזה בגוף ומתגעגעים אנו בכל לב ונפש ומכינים את עצמינו לזה בגוף 
...כי שם ההתעוררות והביטול להשי"ת הוא עד שאין  ...כי שם ההתעוררות והביטול להשי"ת הוא עד שאין ונפש  ונפש 

לשער ולהעריך..".לשער ולהעריך..".

אין לתאר את הרטט שאוחז וחולף בגוום של חסידי ברסלב אין לתאר את הרטט שאוחז וחולף בגוום של חסידי ברסלב 
הנלבבים לשמע המילה מירון - - - ושבעתיים אין לשער את הנלבבים לשמע המילה מירון - - - ושבעתיים אין לשער את 

ההרגשים סביב ל"ג בעומר במירון  - - -ההרגשים סביב ל"ג בעומר במירון  - - -

"נודע בשערים בעלה" - "כל חד כפום מה דמשער בליביה" "נודע בשערים בעלה" - "כל חד כפום מה דמשער בליביה" 

נעולים,  ציון  שערי  היו  עת  ההם,  בימים  חורפי,  מימי  נעולים, זכורני  ציון  שערי  היו  עת  ההם,  בימים  חורפי,  מימי  זכורני 
והדרכים לאומן היה סגורות ומסוגרות תחת מסך הברזל ה"י, והדרכים לאומן היה סגורות ומסוגרות תחת מסך הברזל ה"י, 
יחידי  צדיקי  עם  והנלבב  המיוחד  הקשר  כך  שבעקבות  יחידי הרי  צדיקי  עם  והנלבב  המיוחד  הקשר  כך  שבעקבות  הרי 
הדורות היה בעיקר על קברו של הרשב"י... ידיד היה לי אז, הדורות היה בעיקר על קברו של הרשב"י... ידיד היה לי אז, 
הודיע  בעומר  ל"ג  בערב  חסידית.  כלל  בישיבה  למד  הודיע הוא  בעומר  ל"ג  בערב  חסידית.  כלל  בישיבה  למד  הוא 
המשגיח נחרצות 'כי אין אישור לשום בחור מהישיבה ליסוע המשגיח נחרצות 'כי אין אישור לשום בחור מהישיבה ליסוע 
למירון לציון הרשב"י' וסיבותיו שמורות עימו, אולם מיד סייג למירון לציון הרשב"י' וסיבותיו שמורות עימו, אולם מיד סייג 
לנסוע..  יכולים  אלו  ברסלב,  מלחסידי  'חוץ  המשגיח  לנסוע.. זאת  יכולים  אלו  ברסלב,  מלחסידי  'חוץ  המשגיח  זאת 

משום שחסידי ברסלב הם חסידים של ר' שמעון ור' שמעון משום שחסידי ברסלב הם חסידים של ר' שמעון ור' שמעון 
הוא האדמו"ר שלהם....הוא האדמו"ר שלהם....

רבינו הקדוש באמרתו המפורסמות 'אני קנקן חדש מלא ישן' רבינו הקדוש באמרתו המפורסמות 'אני קנקן חדש מלא ישן' 
אצל  כבר  מתחילים  ברסלב  חסידות  של  שורשיה  כי  אצל למדנו  כבר  מתחילים  ברסלב  חסידות  של  שורשיה  כי  למדנו 
ראשון מוסרי התורה משה רבינו רעיא מהימנא.. וממשיכים ראשון מוסרי התורה משה רבינו רעיא מהימנא.. וממשיכים 
מתעצמים  הקדוש..  האר"י  דרך  עוברים  שמעון'..  ר'  מתעצמים ב'חדי  הקדוש..  האר"י  דרך  עוברים  שמעון'..  ר'  ב'חדי 
אצל הבעש"ט הקדוש.. ומגיעים עד נכדו רבינו הקדוש 'ראש אצל הבעש"ט הקדוש.. ומגיעים עד נכדו רבינו הקדוש 'ראש 
המשיח  ביאת  עד  חדשות  יהיה  לא  ש'ממנו  ישראל'  בני  המשיח כל  ביאת  עד  חדשות  יהיה  לא  ש'ממנו  ישראל'  בני  כל 

צדקינו'...צדקינו'...

כל ברסלב'ר חסיד חש כי דרכו הגדולה של רבינו לא החלה כל ברסלב'ר חסיד חש כי דרכו הגדולה של רבינו לא החלה 
יחידי  כל ארבעת צדיקי  יחידי רק אצל הבעש"ט, אלא עברה דרך  כל ארבעת צדיקי  רק אצל הבעש"ט, אלא עברה דרך 
הדורות עד לרבינו הקדוש, אולם מבין כולם ללא ספק קשר הדורות עד לרבינו הקדוש, אולם מבין כולם ללא ספק קשר 
מיוחד ונדיר ביותר, יש להם לחסידי ברסלב עם ר' שמעון - - מיוחד ונדיר ביותר, יש להם לחסידי ברסלב עם ר' שמעון - - 

 - -

המעיין בדבריו של איש האלוקים ר' אברהם ב"ר נחמן בספרו המעיין בדבריו של איש האלוקים ר' אברהם ב"ר נחמן בספרו 
'חכמה ותבונה', יווכח כי אף הוא עומד על אותו קשר מיוחד 'חכמה ותבונה', יווכח כי אף הוא עומד על אותו קשר מיוחד 
כוח עצומה על  יחד מכפלת  כוח עצומה על בין רבינו לרשב"י אשר מהווים  יחד מכפלת  בין רבינו לרשב"י אשר מהווים 
מנת לצאת מבין שיני אריות הסטר"א כך כתב: "רבי שמעון מנת לצאת מבין שיני אריות הסטר"א כך כתב: "רבי שמעון 
ובכוחם  שמחה,  בן  נחמן  לרבי  מכוון  במספר  הוא  יוחאי  ובכוחם בן  שמחה,  בן  נחמן  לרבי  מכוון  במספר  הוא  יוחאי  בן 
ר"ת  ש'ן'  כי  אחרא,  דסטרא  האריות  ש'ן'  מבין  נצא  ר"ת הגדול  ש'ן'  כי  אחרא,  דסטרא  האריות  ש'ן'  מבין  נצא  הגדול 

אייר תשפ"ב4



ש'מעון נ'חמן ועל ידם נזכה לש'בת נ'חמו שזה מרמז ש'מעון נ'חמן ועל ידם נזכה לש'בת נ'חמו שזה מרמז 
על הגאולה'...על הגאולה'...

את  פותח  הקדוש  רבינו  זו  מסיבה  כי  לומר  את ניתן  פותח  הקדוש  רבינו  זו  מסיבה  כי  לומר  ניתן 
ספרו הקדוש, בתורה הנוראה של "ע'יר ו'קדיש מ'ן ספרו הקדוש, בתורה הנוראה של "ע'יר ו'קדיש מ'ן 
ש'מיא נ'חית - ר"ת ר' שמעון", ועכשיו יש נחל נובע ש'מיא נ'חית - ר"ת ר' שמעון", ועכשיו יש נחל נובע 
זו  בתורה  לפתוח  בחר  בעצם  רבינו  חכמה...   זו מקור  בתורה  לפתוח  בחר  בעצם  רבינו  חכמה...   מקור 
כדי להדגיש את אותו קשר מיוחד שיש בין נשמתו כדי להדגיש את אותו קשר מיוחד שיש בין נשמתו 
הזה  הגילוי  לאחר  ורק  הקדוש,  רשב"י  לבין  הזה ותורתו  הגילוי  לאחר  ורק  הקדוש,  רשב"י  לבין  ותורתו 
הרי הוא ממשיך ומגלה את כל שאר התורות בספרו הרי הוא ממשיך ומגלה את כל שאר התורות בספרו 

הקדוש ליקוטי מוהר"ן. הקדוש ליקוטי מוהר"ן. 

נפלאות הם דרכי ההשגחה, הכניסה לחצר הרשב"י נפלאות הם דרכי ההשגחה, הכניסה לחצר הרשב"י 
ובעצם התמונה המפורסמת ביותר ממירון היא של ובעצם התמונה המפורסמת ביותר ממירון היא של 
אותם הר"ת הנוראיים מהתורה של ר' שמעון, )אגב אותם הר"ת הנוראיים מהתורה של ר' שמעון, )אגב 
כאן המקום להזכיר לטובה אותו יהודי מאנ"ש שפעל כאן המקום להזכיר לטובה אותו יהודי מאנ"ש שפעל 
והפיק את ציור השער...( אם כן בכניסה לחצר מכה והפיק את ציור השער...( אם כן בכניסה לחצר מכה 
בהכרתינו התובנה אודות הפעולה אותה רבי שמעון בהכרתינו התובנה אודות הפעולה אותה רבי שמעון 
פועל ועושה בעולם, ובעצם מבינים אנו מה הסיבה פועל ועושה בעולם, ובעצם מבינים אנו מה הסיבה 
שבגינה כולנו באים למירון, זאת מחמת סוד הפסוק שבגינה כולנו באים למירון, זאת מחמת סוד הפסוק 
 - יוחאי"  תיבות  -סופי  זרע'ו  מפ'י  תשכ'ח  ל'א  - "כ'י  יוחאי"  תיבות  -סופי  זרע'ו  מפ'י  תשכ'ח  ל'א  "כ'י 
שע"י רבי שמעון שהוא זרעו של יוחאי, על ידו ממש, שע"י רבי שמעון שהוא זרעו של יוחאי, על ידו ממש, 
הקב"ה  של  זרעו  מפי  תשכח  לא  הקדושה  הקב"ה התורה  של  זרעו  מפי  תשכח  לא  הקדושה  התורה 

זרעו של אברהם יצחק ויעקב. זרעו של אברהם יצחק ויעקב. 

יחידי  האמיתיים  הצדיקים  בכח   -  -  - יחידי גיוואלד  האמיתיים  הצדיקים  בכח   -  -  - גיוואלד 
לא  הקדושה  שהתורה  לנו  מובטח  הללו,  לא הדורות  הקדושה  שהתורה  לנו  מובטח  הללו,  הדורות 

תשכח מאיתנו לעולם ועד - - -תשכח מאיתנו לעולם ועד - - -

מן  היקרים  אנ"ש  בקרב  לה  מסתובבת  היום  מן עד  היקרים  אנ"ש  בקרב  לה  מסתובבת  היום  עד 
הקודם  מהדור  באנ"ש  שמקורה  נלבבת  הקודם תנועה  מהדור  באנ"ש  שמקורה  נלבבת  תנועה 
שכולה אומרת המיה וגעגוע בלתי פוסקים לרשב"י שכולה אומרת המיה וגעגוע בלתי פוסקים לרשב"י 
הקדוש... 'ר' שמעון ר' שמעון', 'ר' שמעון ר' שמעון'... הקדוש... 'ר' שמעון ר' שמעון', 'ר' שמעון ר' שמעון'... 
מלאת  וכיסופין,  ערגה  מלאת  השתפכות  מלאת תנועת  וכיסופין,  ערגה  מלאת  השתפכות  תנועת 
ההתקשרות  "עיקר  שכן  לצדיק,  ואהבה  ההתקשרות אמונה  "עיקר  שכן  לצדיק,  ואהבה  אמונה 
לצדיק, הוא ע"י אהבתו לצדיק )לקו"מ קמא קל"ה(" לצדיק, הוא ע"י אהבתו לצדיק )לקו"מ קמא קל"ה(" 

אם כן מה גדול טובו ומה גדולה רחמנותו של הקב"ה, אם כן מה גדול טובו ומה גדולה רחמנותו של הקב"ה, 
שהביא לנו רבי כזה, יחידי הדורות כאלו, רבי שמעון שהביא לנו רבי כזה, יחידי הדורות כאלו, רבי שמעון 
להצטרף  אלא  לנו  נותר  לא  ואנו  כזה...  יוחאי  להצטרף בר  אלא  לנו  נותר  לא  ואנו  כזה...  יוחאי  בר 
בריקודים  לבינו  את  ולשפוך  לבב  בכל  בריקודים לריקודים  לבינו  את  ולשפוך  לבב  בכל  לריקודים 
יוחאי:  "בר   - שמעון,  לר'  וכיסופין  שמחה  יוחאי: אהבה  "בר   - שמעון,  לר'  וכיסופין  שמחה  אהבה 
מעלה",  רום  מופלא  "אור  קודש",  משחת  מעלה", "שמן  רום  מופלא  "אור  קודש",  משחת  "שמן 
לו  סיני  "סיני  לחי:  כה  "ואמרתם  יולדתך".  לו "אשרי  סיני  "סיני  לחי:  כה  "ואמרתם  יולדתך".  "אשרי 
טובו"  ומה  יפיו  "מה  העולם"  לפטור  "יכול  טובו" נקרא"  ומה  יפיו  "מה  העולם"  לפטור  "יכול  נקרא" 

"תורתו מגן לנו". "תורתו מגן לנו". 

לנו לפספס את  לב, אל  כן, שימו  יקרים! אם  לנו לפספס את אחים  לב, אל  כן, שימו  יקרים! אם  אחים 
אומרים  היו  הרשומות  שדורשי  הללו,  אומרים הריקודים  היו  הרשומות  שדורשי  הללו,  הריקודים 
לגביהם, 'שרשב"י בעצמו מצטופף בריקודים הללו', לגביהם, 'שרשב"י בעצמו מצטופף בריקודים הללו', 
נזרוק עצמנו אל  נזרוק עצמנו אל גיוואלד... אל נא נתעצל.. נתמסר..  גיוואלד... אל נא נתעצל.. נתמסר.. 
אותו מעגל אינסופי.. אל אותה דבוקת אנשים יוקדת אותו מעגל אינסופי.. אל אותה דבוקת אנשים יוקדת 

הרוקדת יד ביד עם רבי שמעון - - -הרוקדת יד ביד עם רבי שמעון - - -

ובפרט כמו שמסביר ומאיר זאת באור יקרות, הרב ר' ובפרט כמו שמסביר ומאיר זאת באור יקרות, הרב ר' 
אברהם ב"ר נחמנ'ס  בשיחות וסיפורים, את העניין אברהם ב"ר נחמנ'ס  בשיחות וסיפורים, את העניין 
הנורא והנפלא הזה, את עניין אור השמחה והריקודים הנורא והנפלא הזה, את עניין אור השמחה והריקודים 
הנפלאים והנוראים הללו, מהיכן הם נמשכים, מהיכן הנפלאים והנוראים הללו, מהיכן הם נמשכים, מהיכן 
והנפלא  הנורא  החידוש  הזה,  הפלאי  הדבר  והנפלא נמשך  הנורא  החידוש  הזה,  הפלאי  הדבר  נמשך 
והמיוחד הזה, שכל המתבונן בו נתפלא 'מניין נמשך והמיוחד הזה, שכל המתבונן בו נתפלא 'מניין נמשך 
ונהיה כדבר הפלאי הזה של הריקודים והשמחה על ונהיה כדבר הפלאי הזה של הריקודים והשמחה על 

קברו של רשב"י?! קברו של רשב"י?! 

בריקודים  מקטנותינו  כבר  בזה  שהורגלנו  בריקודים ולמרות  מקטנותינו  כבר  בזה  שהורגלנו  ולמרות 
'פלא  בגדר  הוא  עדיין  הללו,   והנוראים  'פלא הנפלאים  בגדר  הוא  עדיין  הללו,   והנוראים  הנפלאים 
גדול', שכן אין לריקודים הללו שום הסבר הגיוני ע"פ גדול', שכן אין לריקודים הללו שום הסבר הגיוני ע"פ 
פשט ואין לזה דמיון ושום אח ורע בשום מקום ומצב פשט ואין לזה דמיון ושום אח ורע בשום מקום ומצב 

היכנשהו.... היכנשהו.... 

יאר- באיזשהו  להשתטח  שמגיעים  שמענו  יאר-איפה  באיזשהו  להשתטח  שמגיעים  שמענו  איפה 
מגיעים  ופשוט  ההילולא,  בעל  של  קברו  על  מגיעים צייט  ופשוט  ההילולא,  בעל  של  קברו  על  צייט 

ומתחילים לרקוד? מה האי? ומתחילים לרקוד? מה האי? 

ודעת,  טעם  בטוב  אברהם  ר'  זאת  מסביר  ודעת, אלא  טעם  בטוב  אברהם  ר'  זאת  מסביר  אלא 
ז"ל  מהאר"י  ונודעת  הנהוגה  בהילולא  ז"ל 'שהשמחה  מהאר"י  ונודעת  הנהוגה  בהילולא  'שהשמחה 
ע"פ  נפלא  טעם  בזה  מבואר  מאד,  גדול  דבר  ע"פ שהוא  נפלא  טעם  בזה  מבואר  מאד,  גדול  דבר  שהוא 
דברי רבינו הק', "שעיקר ההתקשרות לצדיק הוא ע"י דברי רבינו הק', "שעיקר ההתקשרות לצדיק הוא ע"י 
מידת אהבה שממשיך האדם על עצמו, ואהבה היא מידת אהבה שממשיך האדם על עצמו, ואהבה היא 
ביום ההילולא  שזה  ובפרט  בלב,  ביום ההילולא  שזה הגורמת השמחה  ובפרט  בלב,  הגורמת השמחה 
יום חתונתו של הצדיק, וכפי מה שכל אחד יתקשר יום חתונתו של הצדיק, וכפי מה שכל אחד יתקשר 

וישמח עם הצדיק, כן יזכה גם כן למה שיזכה.."וישמח עם הצדיק, כן יזכה גם כן למה שיזכה.."

וזהו העניין הנורא של הריקודי שמחה ואהבה לצדיק וזהו העניין הנורא של הריקודי שמחה ואהבה לצדיק 
שזוכים עם ישראל ביום נורא ונפלא זה 'דאף על גב שזוכים עם ישראל ביום נורא ונפלא זה 'דאף על גב 
איך  רואים  באמת  ואכן  חזי'..  מזליה  חזי  לא  איך דאיהו  רואים  באמת  ואכן  חזי'..  מזליה  חזי  לא  דאיהו 
בעומר,  ל"ג  של  הנפלאים  והניגונים  הזמירות  בעומר, שכל  ל"ג  של  הנפלאים  והניגונים  הזמירות  שכל 
הם מלאים, במילים נפלאים של שבח אהבה ואמונה הם מלאים, במילים נפלאים של שבח אהבה ואמונה 

בכח הצדיק.בכח הצדיק.

בתפילה שנזכה גם השנה בזכות ר' שמעון בר יוחאי בתפילה שנזכה גם השנה בזכות ר' שמעון בר יוחאי 
לכל אור ועניין הריקודים...לכל אור ועניין הריקודים...

לסיום אי אפשר לתאר את הקשר הברסלבי המיוחד לסיום אי אפשר לתאר את הקשר הברסלבי המיוחד 
כל כך עם רבי שמעון מבלי להעלות על נס את תפילתו כל כך עם רבי שמעון מבלי להעלות על נס את תפילתו 
הנוראה של מוהרנ"ת אשר מאות אלפי שלומי אמוני הנוראה של מוהרנ"ת אשר מאות אלפי שלומי אמוני 
איזו  בעומר...אה  ל"ג  מידי  לאומרה  כבר  זכו  איזו ישראל  בעומר...אה  ל"ג  מידי  לאומרה  כבר  זכו  ישראל 
שזיכנו  תפילות  מליקוטי  ונוראה  נפלאה  שזיכנו 'תפלה'  תפילות  מליקוטי  ונוראה  נפלאה  'תפלה' 
רבינו  בכח  מוהרנ"ת,  הלבנה'  'מאור  ע"י  יתברך  רבינו ה'  בכח  מוהרנ"ת,  הלבנה'  'מאור  ע"י  יתברך  ה' 
לבוא',  שלעתיד  השמש'   - זוהר   - 'מאור  לבוא', הקדוש,  שלעתיד  השמש'   - זוהר   - 'מאור  הקדוש, 
המתגלית גם עכשיו לאלו המחפשים אחריו, ובפרט המתגלית גם עכשיו לאלו המחפשים אחריו, ובפרט 
כמובא  רשב"י  של  ההילולא  ביום  וביותר  כמובא ביותר  רשב"י  של  ההילולא  ביום  וביותר  ביותר 

באריכות נוראה בליקוטי הלכות. באריכות נוראה בליקוטי הלכות. 

ואנן לא נותר לנו אלא לומר.. חסידי ברסלב היקרים, ואנן לא נותר לנו אלא לומר.. חסידי ברסלב היקרים, 
עם ישראל, עם קדוש, העם הנבחר שבכל האומות עם ישראל, עם קדוש, העם הנבחר שבכל האומות 
בחיות,  קדישא...  הילולא  להאי  ואתכנשו  עולו  בחיות, -  קדישא...  הילולא  להאי  ואתכנשו  עולו   -

בהתלהבות, ובאש שלהבת של אהבה... בהתלהבות, ובאש שלהבת של אהבה... 
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זכוכית מגדלת
נקודה של חיפוש באוצרות ההתחזקות של הרופא הנאמן

מוחין דקטנות דקטנות
זכור אני בימי נעורי, עת זרח עלי בחסדו, לראשונה זכור אני בימי נעורי, עת זרח עלי בחסדו, לראשונה 
אורו של ה"נחל נובע מקור חכמה", אינה ה' לידי, אורו של ה"נחל נובע מקור חכמה", אינה ה' לידי, 
רבה,  בשקיקה  נפש".   "משיבת  הק'  הספר  רבה, את  בשקיקה  נפש".   "משיבת  הק'  הספר  את 
ומחכים  לומד  סעיף.  אחר  סעיף  ומחכים קראתי/בלעתי  לומד  סעיף.  אחר  סעיף  קראתי/בלעתי 
הנוראות  והנפילות  הקשות  הירידות  הנוראות אודות  והנפילות  הקשות  הירידות  אודות 
קורא  הקודש.  אל  לגשת  החפץ  לכל  קורא הצפויות  הקודש.  אל  לגשת  החפץ  לכל  הצפויות 
מוהרנ"ת?  מדבר  ירידות  אלו  על   - מוהרנ"ת? ומשתומם  מדבר  ירידות  אלו  על   - ומשתומם 
מעולם לא טעמתי טעם ירידה לשמה, ואין צריך מעולם לא טעמתי טעם ירידה לשמה, ואין צריך 
לומר נפילה, חושך או מרירות. מעולם לא "קצתי לומר נפילה, חושך או מרירות. מעולם לא "קצתי 
בחיי" ולא זכיתי להרגיש כי חיי "מרים ומרורים בחיי" ולא זכיתי להרגיש כי חיי "מרים ומרורים 
ממוות")ליקו"ת(. בשלב מסוים, התחלתי לחשוב ממוות")ליקו"ת(. בשלב מסוים, התחלתי לחשוב 
שכנראה משהו אצלי לא בסדר והחילותי מצפה שכנראה משהו אצלי לא בסדר והחילותי מצפה 
חלל  קצת  אותי,  שתפקוד  נפילה  לאיזו  חלל ומקווה  קצת  אותי,  שתפקוד  נפילה  לאיזו  ומקווה 

פנוי להחיות בו את נפשי. פנוי להחיות בו את נפשי. 

מאז, ב"ה מים רבים עברו בירדן. מי אפסים ומים מאז, ב"ה מים רבים עברו בירדן. מי אפסים ומים 
הזדונים. כל שבעת המימות חלפו עברו על ראשי הזדונים. כל שבעת המימות חלפו עברו על ראשי 
את  בשרי  על  למדתי  והיטב  וברחמים.  את בחסד  בשרי  על  למדתי  והיטב  וברחמים.  בחסד 
ֶאֶרץ־ ְקֻדַשּׁת  ֵבּין  ַמְפִסיק  ַהַיְּרֵדּן  "ִכּי  רבינו  ֶאֶרץ־דברי  ְקֻדַשּׁת  ֵבּין  ַמְפִסיק  ַהַיְּרֵדּן  "ִכּי  רבינו  דברי 
ִיְשָׂרֵאל ְלחּוץ ־ ָלָאֶרץ. ּוִבְשִׁביל ֶזה ִנְקָרִאים)הגרים ִיְשָׂרֵאל ְלחּוץ ־ ָלָאֶרץ. ּוִבְשִׁביל ֶזה ִנְקָרִאים)הגרים 
ָצִריְך  ֲעַדִין  ִכּי  ַפְּלָגּא,  ְבֵּשׁם  התשובה(  ָצִריְך ובעלי  ֲעַדִין  ִכּי  ַפְּלָגּא,  ְבֵּשׁם  התשובה(  ובעלי 
ְלָהִסיר  ְכֵּדי  ַהּצֹוִאים,  ַהְבָּגִדים  ֵמֶהם  ְלָהִסיר ְלַהְשִׁליְך  ְכֵּדי  ַהּצֹוִאים,  ַהְבָּגִדים  ֵמֶהם  ְלַהְשִׁליְך 
ַהַמְּפִסיִקים ְוַהּמֹוְנִעים ְוַהָמַּסִכּים ַהַמְּבִדּיִלים ֵבּיָנם ַהַמְּפִסיִקים ְוַהּמֹוְנִעים ְוַהָמַּסִכּים ַהַמְּבִדּיִלים ֵבּיָנם 

ְלֵבין ַהְקֻּדָשּׁה.")ליקו"מ י"ד(ְלֵבין ַהְקֻּדָשּׁה.")ליקו"מ י"ד(

האר"י  בזכות   - היום  יודע   - העומר  ספירת  האר"י ימי  בזכות   - היום  יודע   - העומר  ספירת  ימי 
ומוחין  דקטנות  מוחין  יש  כי  נער,  כל   – ומוחין הק'  דקטנות  מוחין  יש  כי  נער,  כל   – הק' 
דגדלות המתחלפים תדיר. הזוכה לעיין גם בספרי דגדלות המתחלפים תדיר. הזוכה לעיין גם בספרי 
לומד  ד',  הלכה  פיקדון  להלכות  והגיע  לומד מוהרנ"ת  ד',  הלכה  פיקדון  להלכות  והגיע  מוהרנ"ת 
אלא  חוקנו,  לחם  הם  דקטנות  מוחין  רק  לא  אלא כי  חוקנו,  לחם  הם  דקטנות  מוחין  רק  לא  כי 
ֶשַׁהָיִּמים  ִלְהיֹות  "ָיכֹול  כי  ֶשַׁהָיִּמים גם *קטנות דקטנות*.  ִלְהיֹות  "ָיכֹול  כי  גם *קטנות דקטנות*. 
ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ִבְּבִחיַנת ֹמִחין ְדַּגְדלּות ֶאְצלֹו, ֶשָׁשּׁם ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ִבְּבִחיַנת ֹמִחין ְדַּגְדלּות ֶאְצלֹו, ֶשָׁשּׁם 
ֵאין ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים, ֶשֵׁהם ַהְמִּניעֹות, ָכּל־ָכְּך. ֲאָבל ֵאין ֲאִחיַזת ַהִחיצֹוִנים, ֶשֵׁהם ַהְמִּניעֹות, ָכּל־ָכְּך. ֲאָבל 
ַעְכָשׁו ָצִריְך ְלַקֵבּל ְבִּחיַנת ֹמִחין ְדַּקְטנּות, ְוִלְפָעִמים ַעְכָשׁו ָצִריְך ְלַקֵבּל ְבִּחיַנת ֹמִחין ְדַּקְטנּות, ְוִלְפָעִמים 
הּוא ְבִּחיַנת ַקְטנּות א', ֶשׁהּוא ַקְטנּות יֹוֵתר ְוַגם ֵיׁש הּוא ְבִּחיַנת ַקְטנּות א', ֶשׁהּוא ַקְטנּות יֹוֵתר ְוַגם ֵיׁש 
*ַקְטנּות ְדַּקְטנּות* ֶשָׁשּׁם ַהִסְּטָרא ָאֳחָרא ֶנֱאֶחֶזת *ַקְטנּות ְדַּקְטנּות* ֶשָׁשּׁם ַהִסְּטָרא ָאֳחָרא ֶנֱאֶחֶזת 
ְכֶּנֶגד  ַלֲעֹמד  ֶשָׁקֶּשׁה  לֹו  ִנְדֶמה  ְוַעל־ֵכּן  ְכֶּנֶגד ְבּיֹוֵתר.  ַלֲעֹמד  ֶשָׁקֶּשׁה  לֹו  ִנְדֶמה  ְוַעל־ֵכּן  ְבּיֹוֵתר. 
ַהְמִּניעֹות ֶשְׁבֶּזה ַהּיֹום." וכאן שואל הבן התם: מה ַהְמִּניעֹות ֶשְׁבֶּזה ַהּיֹום." וכאן שואל הבן התם: מה 
זאת? מה הם ומי הם המוחין הללו, אשר זיכרם זאת? מה הם ומי הם המוחין הללו, אשר זיכרם 

לא יסוף מפינו? לא יסוף מפינו? 

ובכן, ראשית יש לדעת ככלל, כי המוחין והשכל ובכן, ראשית יש לדעת ככלל, כי המוחין והשכל 
את  תחיה  "החכמה  כמו"ש:  האדם  חיות  את הם  תחיה  "החכמה  כמו"ש:  האדם  חיות  הם 
בעליה". וכמו"ש ומובא בתורה ל"ג: "מקור חיים בעליה". וכמו"ש ומובא בתורה ל"ג: "מקור חיים 
שכל בעליו". המחשבה, היא המזינה ומחיה את שכל בעליו". המחשבה, היא המזינה ומחיה את 
והשמחה.  החיות  את  ההתלהבות,  את  והשמחה. הרגש,  החיות  את  ההתלהבות,  את  הרגש, 
כשהמחשבה נובעת בשפע רב, אומר רבינו בתורה כשהמחשבה נובעת בשפע רב, אומר רבינו בתורה 
כ"א, "שלהבת הלב עולה מאליה". וההיפך - מובן כ"א, "שלהבת הלב עולה מאליה". וההיפך - מובן 
מאליו - כאשר השכל והמחשבה בקטנות, כלומר מאליו - כאשר השכל והמחשבה בקטנות, כלומר 
כאשר מרחב המחשבה מצטמצם והיכולת לקשר כאשר מרחב המחשבה מצטמצם והיכולת לקשר 
דברים ורעיונות זה לזה במהירות, לזכור ולהכיל דברים ורעיונות זה לזה במהירות, לזכור ולהכיל 
כמות גדולה של ידיעות בו זמנית, להשוות ביניהן כמות גדולה של ידיעות בו זמנית, להשוות ביניהן 
דועכת   - מצטמצמת  וכדומה,  לזה  זה  דועכת להקישן   - מצטמצמת  וכדומה,  לזה  זה  להקישן 
השמחה  שלנו.  הרגשות  מערכת  גם  איתה,  השמחה יחד  שלנו.  הרגשות  מערכת  גם  איתה,  יחד 
מתמעטת, ההתפעלות שוככת והתלהבות, מאן מתמעטת, ההתפעלות שוככת והתלהבות, מאן 

דכר שמה.דכר שמה.

מגיעות  היטב,  מכוונת  בתזמורת  כמו  מגיעות ואז,  היטב,  מכוונת  בתזמורת  כמו  ואז, 
הזו,  המתח  לנפילת  המסייעות  הזו, מחשבות  המתח  לנפילת  המסייעות  מחשבות 
בקושיות  העגום  המצב  את  ומחריפות  בקושיות מחזקות  העגום  המצב  את  ומחריפות  מחזקות 
איפה  הקודש?  רגשות  כל  נעלמו  "להיכן  איפה מסוג:  הקודש?  רגשות  כל  נעלמו  "להיכן  מסוג: 
הן היראה והאהבה שמילאו אמש את לבבי? אין הן היראה והאהבה שמילאו אמש את לבבי? אין 
זו אלא הסתרת פנים שגרמתי לעצמי ע"י טעות זו אלא הסתרת פנים שגרמתי לעצמי ע"י טעות 
מעל  ונדחיתי  חטאתי  כשלון אלמוני.  או  מעל פלונית  ונדחיתי  חטאתי  כשלון אלמוני.  או  פלונית 
אין  לנפשי  אומרים  "רבים   - בקיצור  ית'.  אין פניו  לנפשי  אומרים  "רבים   - בקיצור  ית'.  פניו 
אל  מכאן  המרחק  סלה".  באלוקים  לו  אל ישועתה  מכאן  המרחק  סלה".  באלוקים  לו  ישועתה 

מחוזות המרה השחורה ר"ל מצטמצם והולך.מחוזות המרה השחורה ר"ל מצטמצם והולך.

כדי להתמודד ולנצח במאבק הזה, צריך לידע, כי כדי להתמודד ולנצח במאבק הזה, צריך לידע, כי 
המציאות הזו, של קטנות המוחין לסירוגין, הינה המציאות הזו, של קטנות המוחין לסירוגין, הינה 
המוחין  ששפע  ית',  חכמתו  גזרה  כך  המוחין הכרחית.  ששפע  ית',  חכמתו  גזרה  כך  הכרחית. 
ינוע  אלא  שוויון,  ובלא  לסירוגין  ויתנהל  ינוע יירד  אלא  שוויון,  ובלא  לסירוגין  ויתנהל  יירד 
אחרי  קטן.  כלומר  פחות,  לגדול  גדול,  בין  אחרי תדיר  קטן.  כלומר  פחות,  לגדול  גדול,  בין  תדיר 
מכוחו  הפחתנו  כבר  המציאות,  עם  מכוחו ההשלמה  הפחתנו  כבר  המציאות,  עם  ההשלמה 
להתמרמר  מי  ועל  מה  אין  מחצית.  היצר,  להתמרמר של  מי  ועל  מה  אין  מחצית.  היצר,  של 
כמו שאין לכעוס על הלילה על שסילק את היום כמו שאין לכעוס על הלילה על שסילק את היום 

מלפניו. מלפניו. 

בהלכות  הבקיאות  לימוד  הוא  הבא  בהלכות השלב  הבקיאות  לימוד  הוא  הבא  השלב 
התנהלות נבונה וחכמה בשעת הירידות הללו.התנהלות נבונה וחכמה בשעת הירידות הללו.

כדי 
להתמודד 
ולנצח 
במאבק 
הזה, צריך 
לידע, כי 
המציאות 
הזו, של 
קטנות 
המוחין 
לסירוגין, 
הינה 
הכרחית. 
כך גזרה 
חכמתו ית'
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מה שקורה, כאמור בשעת הירידה הוא סוג של מה שקורה, כאמור בשעת הירידה הוא סוג של 
מיתת הלב. רגש האהבה והיראה פוסק. החשק מיתת הלב. רגש האהבה והיראה פוסק. החשק 
ללמוד ולקיים מצוות, נעלם לפתע. המצטיינים ללמוד ולקיים מצוות, נעלם לפתע. המצטיינים 
אשר  לירידות,  לעתים  אף,  זוכים  זו  אשר בבקיאות  לירידות,  לעתים  אף,  זוכים  זו  בבקיאות 
חוט  על  עולה  לא  המוות  לבין  בינן  חוט המרחק  על  עולה  לא  המוות  לבין  בינן  המרחק 
השערה. כמו"ש דוד המע"ה: "כפסע ביני לבין השערה. כמו"ש דוד המע"ה: "כפסע ביני לבין 
מצטייר  ושחור  גדול  חלל  ג'(.  מצטייר המוות")בה"ש  ושחור  גדול  חלל  ג'(.  המוות")בה"ש 

ונפער בכוח המדמה. ונפער בכוח המדמה. 

לגורל  כי  בידיעה  למצוא  ניתן  גדולה  לגורל נחמה  כי  בידיעה  למצוא  ניתן  גדולה  נחמה 
ביתר  ועוד  הצדיקים  גדולי  גם  שותפים  ביתר זה  ועוד  הצדיקים  גדולי  גם  שותפים  זה 
מספר   – ֶאָחד  ְבַּצִדּיק  ָהָיה  "ּוַמֲעֶשׂה  מספר שאת.   – ֶאָחד  ְבַּצִדּיק  ָהָיה  "ּוַמֲעֶשׂה  שאת. 
ָגּדֹול.  ּוְכֵבדּות  ַעְצבּות  ָעָליו  ֶשָׁנַּפל   - הק'  ָגּדֹול. רבינו  ּוְכֵבדּות  ַעְצבּות  ָעָליו  ֶשָׁנַּפל   - הק'  רבינו 
ַהַצִּדּיק,  ַעל  ְכֶּשִׁמְּתַגֶּבֶּרת  ְוַהְכֵּבדּות  ַהַצִּדּיק, ְוָהַעְצבּות  ַעל  ְכֶּשִׁמְּתַגֶּבֶּרת  ְוַהְכֵּבדּות  ְוָהַעְצבּות 
יֹוֵתר  ִמְתַחֶזֶּקת  ָעָליו  ִכּי  ָעָליו,  ְמֹאד  ָקָשׁה  יֹוֵתר ִהיא  ִמְתַחֶזֶּקת  ָעָליו  ִכּי  ָעָליו,  ְמֹאד  ָקָשׁה  ִהיא 
ְויֹוֵתר. ַעד ֶשָׁנַּפל ָעָליו ַעְצלּות ּוְכֵבדּות ָכּל־ָכְּך, ַעד ְויֹוֵתר. ַעד ֶשָׁנַּפל ָעָליו ַעְצלּות ּוְכֵבדּות ָכּל־ָכְּך, ַעד 
ַמָמּׁש.  ִמְמּקֹומֹו  ָלזּוז  ְכָּלל  לֹו  ֶאְפָשׁר  ָהָיה  ַמָמּׁש. ֶשֹּׁלא  ִמְמּקֹומֹו  ָלזּוז  ְכָּלל  לֹו  ֶאְפָשׁר  ָהָיה  ֶשֹּׁלא 
ָעָליו  ֶשִׁהְתַגֵּבּר  ְוָהַעְצבּות  ַהְכֵּבדּות  גֶֹּדל  ָעָליו ֵמֲחַמת  ֶשִׁהְתַגֵּבּר  ְוָהַעְצבּות  ַהְכֵּבדּות  גֶֹּדל  ֵמֲחַמת 
התיאור  או  סיפומ"ע(.  שאחרי  התיאור ְמֹאד.")שיחות  או  סיפומ"ע(.  שאחרי  ְמֹאד.")שיחות 
הנוראה,  המוחין  הסתלקות  של  הנוראה, המרטיט  המוחין  הסתלקות  של  המרטיט 
אותה חווה רבינו הק' בכל יום בבואו להתפלל: אותה חווה רבינו הק' בכל יום בבואו להתפלל: 
ִיְתָבַּרְך,  ַהֵשּׁם  ִלְפֵני  ְמאד  ָבִּכיִתי  ַהַשָּׁבּת  ִיְתָבַּרְך, "ְבֶּזה  ַהֵשּׁם  ִלְפֵני  ְמאד  ָבִּכיִתי  ַהַשָּׁבּת  "ְבֶּזה 
ֻמְכָרח  ֲאִני  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ֶשֲׁאִני  ָדָּבר  ָכּל  ֻמְכָרח ַמּדּוַע  ֲאִני  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ֶשֲׁאִני  ָדָּבר  ָכּל  ַמּדּוַע 
ַלֲעׂשֹותֹו ִבְּמִסיַרת ֶנֶפׁש? ]ַהְינּו ֶשָׁכּל ָדָּבר ֶשָׁצִּריְך ַלֲעׂשֹותֹו ִבְּמִסיַרת ֶנֶפׁש? ]ַהְינּו ֶשָׁכּל ָדָּבר ֶשָׁצִּריְך 
ְמאד  ָעָליו  ְוָכֵבד  ָקֶשׁה  ַהֵשּׁם  ַבֲּעבֹוַדת  ְמאד ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ְוָכֵבד  ָקֶשׁה  ַהֵשּׁם  ַבֲּעבֹוַדת  ַלֲעׂשֹות 
ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִכּי ִאם ִבְּמִסיַרת ֶנֶפׁש ַמָמּׁש[. ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִכּי ִאם ִבְּמִסיַרת ֶנֶפׁש ַמָמּׁש[. 
ְוִסֵפּר ֶשְׁבָּכל יֹום ְכֶּשׁעֹוֵמד ַבּּבֶקר ְורֹוֶצה ְלִהְתַפֵּלּל ְוִסֵפּר ֶשְׁבָּכל יֹום ְכֶּשׁעֹוֵמד ַבּּבֶקר ְורֹוֶצה ְלִהְתַפֵּלּל 
ְלַהֲחיֹות  ַבֶּמּה  ְוֵאין לֹו  ְכָּלל  ִפּיו  ִלְפּתַח  ָיכֹול  ְלַהֲחיֹות ֵאינֹו  ַבֶּמּה  ְוֵאין לֹו  ְכָּלל  ִפּיו  ִלְפּתַח  ָיכֹול  ֵאינֹו 
ָכּל  ַעל  ְלַעְצמֹו,  ִלְזּכר  ַוֲאַזי הּוא רֹוֶצה  ַעְצמוֹ.  ָכּל ֶאת  ַעל  ְלַעְצמֹו,  ִלְזּכר  ַוֲאַזי הּוא רֹוֶצה  ַעְצמוֹ.  ֶאת 
ְבֵּאיזֹו  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְכֵּדי  ִנּגּון,  ֵאיזֹו  ְבֵּאיזֹו ָפִּנים,  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְכֵּדי  ִנּגּון,  ֵאיזֹו  ָפִּנים, 
ִנּגּון, ְוַגם ֶזה ִנְמָנע ִמֶמּּנּו. ִכּי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְזִכּיר ֶאת ִנּגּון, ְוַגם ֶזה ִנְמָנע ִמֶמּּנּו. ִכּי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְזִכּיר ֶאת 
ַעְצמֹו ׁשּום ִנּגּון. ַעד ֶשֵׁאינֹו יֹוֵדַע ְכָּלל ֵאיְך ַלֲעמד ַעְצמֹו ׁשּום ִנּגּון. ַעד ֶשֵׁאינֹו יֹוֵדַע ְכָּלל ֵאיְך ַלֲעמד 
ְלִהְתַפֵּלּל.  עֹוֵמד  הּוא  ֵכן  ִפּי  ַעל  ְוַאף  ְלִהְתַפֵּלּל. ּוְלִהְתַפֵּלּל.  עֹוֵמד  הּוא  ֵכן  ִפּי  ַעל  ְוַאף  ּוְלִהְתַפֵּלּל. 

ֶאת  ַמְזִכּיר  ָאז  ַהְתִּפיָלּה  ְבּתֹוְך  ְכֶּשָׁבּא  ָכְּך  ֶאת ַאַחר  ַמְזִכּיר  ָאז  ַהְתִּפיָלּה  ְבּתֹוְך  ְכֶּשָׁבּא  ָכְּך  ַאַחר 
ִמֵמּיָלא.")חיי  ַדְּעּתֹו  ַעל  ֶשָׁבּא  ִנּגּון  ֵאיזֹו  ִמֵמּיָלא.")חיי ַעְצמֹו  ַדְּעּתֹו  ַעל  ֶשָׁבּא  ִנּגּון  ֵאיזֹו  ַעְצמֹו 

מוהר"ן י"א( מוהר"ן י"א( 

ומוהרנ"ת,  רבינו הק'  לנו  כזו, הכינו  ומוהרנ"ת, לעת צרה  רבינו הק'  לנו  כזו, הכינו  לעת צרה 
זכוכית  את  לרגע  נפנה  לרוב.  מרפא  זכוכית סמי  את  לרגע  נפנה  לרוב.  מרפא  סמי 
בריא  האדם  "כאשר   - מהם  לאחד  בריא המגדלת  האדם  "כאשר   - מהם  לאחד  המגדלת 
וחזק", אומר רבינו הק', "הרי הוא צריך לעשות וחזק", אומר רבינו הק', "הרי הוא צריך לעשות 
 – בבריאותו  שאינו  ובעת  ולעשות.  – ולעשות  בבריאותו  שאינו  ובעת  ולעשות.  ולעשות 
שיעזוב את נסירת הברזל" )שיש"ק ג קפ"א(. שיעזוב את נסירת הברזל" )שיש"ק ג קפ"א(. 
רבינו אמנם אמר את דברו לעניין חולי גשמי, רבינו אמנם אמר את דברו לעניין חולי גשמי, 
הבקיאות  את  בק"ו  ונלמד  ניקח  ממנו  הבקיאות אך  את  בק"ו  ונלמד  ניקח  ממנו  אך 
הנ"ל  הרוחניים  שהחוליים  בעת  גם  הנ"ל בהלכה,  הרוחניים  שהחוליים  בעת  גם  בהלכה, 
המתגלה  העצום,  החידוש  אותנו.  המתגלה אופפים  העצום,  החידוש  אותנו.  אופפים 
שרצון   - הוא  הזו,  הק'  שיחתו  ע"י  שרצון ונחשף   - הוא  הזו,  הק'  שיחתו  ע"י  ונחשף 
הוא  ונפילה,  בירידה  המונח  מהאדם,  הוא השי"ת  ונפילה,  בירידה  המונח  מהאדם,  השי"ת 
- שירחם על עצמו וירפה מעט מעבודתו. עליו - שירחם על עצמו וירפה מעט מעבודתו. עליו 
לדעת, כי המשימה המוטלת עליו בזמנים אלו לדעת, כי המשימה המוטלת עליו בזמנים אלו 
כמעט  "חבי  בבחינת:  לא.  ותו  לשרוד   – כמעט הינה  "חבי  בבחינת:  לא.  ותו  לשרוד   – הינה 
ואל  יעבור זעם". להיות בבחינת "שב  ואל רגע עד  יעבור זעם". להיות בבחינת "שב  רגע עד 
לנצל  המנסות  ממחשבות  להימנע  לנצל תעשה".  המנסות  ממחשבות  להימנע  תעשה". 
וזוממות  נמצא,  הוא  בו  הקטנות,  מצב  וזוממות את  נמצא,  הוא  בו  הקטנות,  מצב  את 
לסתום עליו את הגולל ר"ל, ע"י חומרות יתרות לסתום עליו את הגולל ר"ל, ע"י חומרות יתרות 
והאשמת עצמו, כי אינו טורח די, בעת ירידתו, והאשמת עצמו, כי אינו טורח די, בעת ירידתו, 
המדרגות.  ברום  בהיותו  הורגל  בהן  המדרגות. בעבודות  ברום  בהיותו  הורגל  בהן  בעבודות 
וכמובן שמחשבות והרהורים רעים ממש שגם וכמובן שמחשבות והרהורים רעים ממש שגם 
דקטנות,  המוחין  בעת  ושכיחים  נאחזים  דקטנות, הם  המוחין  בעת  ושכיחים  נאחזים  הם 
שב   - בבחינת  כנגדם  להיות  להשתדל  שב צריך   - בבחינת  כנגדם  להיות  להשתדל  צריך 
ואל תחשוב. ואם כבר נכשלת וחשבת - אז שב ואל תחשוב. ואם כבר נכשלת וחשבת - אז שב 
ואל תעשה מעשה, אלא פשוט המתן בבטחה ואל תעשה מעשה, אלא פשוט המתן בבטחה 
שמש  אשר  עד  ראשך,  מעל  הגל  חלוף  שמש עד  אשר  עד  ראשך,  מעל  הגל  חלוף  עד 
לעבודתך  ותשוב  עליך  ותזרח  תשוב  לעבודתך הדעת  ותשוב  עליך  ותזרח  תשוב  הדעת 

בהתחדשות וביתר שאת.בהתחדשות וביתר שאת.

על אלו 
ירידות מדבר 
מוהרנ"ת? 
מעולם לא 

טעמתי 
טעם ירידה 
לשמה, ואין 
צריך לומר 

נפילה, חושך 
או מרירות. 
מעולם לא 

"קצתי בחיי" 
ולא זכיתי 
להרגיש כי 
חיי "מרים 
ומרורים 
ממוות" 
)ליקו"ת(

 כי הירדן מפסיק בין קדושת א"י לחוץ לארץ. כדי להסיר המונעים והמפסיקים המבדילים בינם לבין הקדושה

7 אייר תשפ"ב



הוא  החינוך,  בעולם  בימינו  שימושיים  המאד  הכלים  הוא אחד  החינוך,  בעולם  בימינו  שימושיים  המאד  הכלים  אחד 
התגמול – מבצעים, ואף הפך לכלי בסיסי בתחום.התגמול – מבצעים, ואף הפך לכלי בסיסי בתחום.

הם  כאשר  ה'מבצעים',  בנושא  גם  כך  אחר,  דבר  בכל  הם כמו  כאשר  ה'מבצעים',  בנושא  גם  כך  אחר,  דבר  בכל  כמו 
עזר  כלי  הם  הנכון,  ובמינון  במקום  תפקידם  את  עזר משמשים  כלי  הם  הנכון,  ובמינון  במקום  תפקידם  את  משמשים 
מצוין, ויכולים להשפיע לקדם ולהפיק תועלת. אך כאשר העניין מצוין, ויכולים להשפיע לקדם ולהפיק תועלת. אך כאשר העניין 
הלא  ובמינון  נכון  הלא  במקום  מגיע  והוא  לו,  לא  נעליים  הלא נועל  ובמינון  נכון  הלא  במקום  מגיע  והוא  לו,  לא  נעליים  נועל 

נכון, מלבד מה שהוא אינו מועיל, הוא עלול גם להזיק.נכון, מלבד מה שהוא אינו מועיל, הוא עלול גם להזיק.

הבה א"כ נתבונן בתופעות הלוואי של המבצעים, ונמקם כלי זה הבה א"כ נתבונן בתופעות הלוואי של המבצעים, ונמקם כלי זה 
במקומו הראוי לו.במקומו הראוי לו.

יראת שמים
המבצע  מבצעים,  המקיימים  והמחנכים  ההורים  בעיני  המבצע (  מבצעים,  המקיימים  והמחנכים  ההורים  בעיני   )11
בין  עליו  המוטל  את  לבצע  הילד  על  להקל  עזר  ככלי  בין משמש  עליו  המוטל  את  לבצע  הילד  על  להקל  עזר  ככלי  משמש 
כה וכה. כלומר, הערך שעבורו נערך המבצע, כגון: לימוד תורה, כה וכה. כלומר, הערך שעבורו נערך המבצע, כגון: לימוד תורה, 
תפילות, ברכות בקול וכדו' הינו חובה גמורה גם בלעדי המבצע, תפילות, ברכות בקול וכדו' הינו חובה גמורה גם בלעדי המבצע, 

רק שבכדי להקל על הילד לקיים חובה זו בא המבצע.רק שבכדי להקל על הילד לקיים חובה זו בא המבצע.

מנת  גם  תהיה  למבצעים  כזו  שהתייחסות  מקווים  מנת וההורים  גם  תהיה  למבצעים  כזו  שהתייחסות  מקווים  וההורים 
חלקם של הילדים.חלקם של הילדים.

לבירה,  הבית  בעל  יש  כי  הינה,  היהודית  העולם  תפיסת  לבירה, אכן,  הבית  בעל  יש  כי  הינה,  היהודית  העולם  תפיסת  אכן, 
לרצון  קשר  כל  בלי  רצונו,  את  לעשות  החובה  עלינו  לרצון ומוטלת  קשר  כל  בלי  רצונו,  את  לעשות  החובה  עלינו  ומוטלת 
וכדו'. הש"י הוא  וכדו'. הש"י הוא האישי שלנו ולהרגשת סיפוק, לחיבור פנימי  האישי שלנו ולהרגשת סיפוק, לחיבור פנימי 
כיצד  וחוקים  ברורים  כללים  הציב  והוא  והסמכות,  הבית  כיצד בעל  וחוקים  ברורים  כללים  הציב  והוא  והסמכות,  הבית  בעל 
על  בתים'  'בעלי  שאיננו  להפנים  ועלינו  בעולם  כאן  על להתנהג  בתים'  'בעלי  שאיננו  להפנים  ועלינו  בעולם  כאן  להתנהג 
נראה  וכשנתבונן,  שמים'.  'יראת  של  תבניתה  היא  זו  נראה עצמנו.  וכשנתבונן,  שמים'.  'יראת  של  תבניתה  היא  זו  עצמנו. 
אצל  כזו  בהתייחסות  מתקבלים  לא  שהמבצעים  מה  אצל שמלבד  כזו  בהתייחסות  מתקבלים  לא  שהמבצעים  מה  שמלבד 

הילדים, אלא הם גם גורמים את ההיפך!הילדים, אלא הם גם גורמים את ההיפך!

בעיני הילד, כאשר עורכים לו מבצע, שאם יתנהג כך וכך יקבל בעיני הילד, כאשר עורכים לו מבצע, שאם יתנהג כך וכך יקבל 
תשורת מה, משמעות הדבר היא, שאין שום כח בעולם שיכול תשורת מה, משמעות הדבר היא, שאין שום כח בעולם שיכול 
להכריח אותו לעשות מעשה זה או אחר בניגוד לרצונו, ניתן אך להכריח אותו לעשות מעשה זה או אחר בניגוד לרצונו, ניתן אך 
ורק לשכנע ולפתות באמצעות "משכורת", וממילא, אם בעיניו ורק לשכנע ולפתות באמצעות "משכורת", וממילא, אם בעיניו 

המשכורת קטנה מדי, אין הוא מחויב לבצע שום דבר.המשכורת קטנה מדי, אין הוא מחויב לבצע שום דבר.

בטענות  האמורה(  תפיסתם  )בעקבות  באים  המחנכים  בטענות כאשר  האמורה(  תפיסתם  )בעקבות  באים  המחנכים  כאשר 
אל הילד "מדוע אינו משתתף במבצע" הילד לא מבין מה רוצים אל הילד "מדוע אינו משתתף במבצע" הילד לא מבין מה רוצים 
ומצידו הוא  ומצידו הוא ממנו, שכן הוא הסיק שהוא כלל אינו מחויב בכך  ממנו, שכן הוא הסיק שהוא כלל אינו מחויב בכך 

מוותר בנדיבות על הפרס המובטח...מוותר בנדיבות על הפרס המובטח...

שכאשר  יודע  ילדים,  אצל  בשטח  שקורה  למה  שמודע  מי  שכאשר כל  יודע  ילדים,  אצל  בשטח  שקורה  למה  שמודע  מי  כל 
אשר  את  לבצע  חדלים  הילדים  חולפת,  המבצע  אשר תקופת  את  לבצע  חדלים  הילדים  חולפת,  המבצע  תקופת 
התבקשו, והדבר מצריך לקיים מבצעים חדשים לבקרים, כדי התבקשו, והדבר מצריך לקיים מבצעים חדשים לבקרים, כדי 
יותר  חמור  אף  והנזק  כשורה.  להתנהג  סיבה  לילדים  יותר שתהיה  חמור  אף  והנזק  כשורה.  להתנהג  סיבה  לילדים  שתהיה 
אצל אלו שכבר הורגלו באי אלו הנהגות טובות גם ללא מבצעים, אצל אלו שכבר הורגלו באי אלו הנהגות טובות גם ללא מבצעים, 
ואילו כאשר עושים מבצע על הנהגות אלו, הם עלולים לאבד את ואילו כאשר עושים מבצע על הנהגות אלו, הם עלולים לאבד את 

ההרגל שהיה להם כבר, ברגע שיחדלו לשלם להם משכורת!ההרגל שהיה להם כבר, ברגע שיחדלו לשלם להם משכורת!

סיפר לי מלמד חשוב, שבכיתתו היה ילד שהתנהג שלא כראוי סיפר לי מלמד חשוב, שבכיתתו היה ילד שהתנהג שלא כראוי 
והפריע, לאחר כמה שיחות עם הילד הוא החל להתנהג כראוי, והפריע, לאחר כמה שיחות עם הילד הוא החל להתנהג כראוי, 

אך אז הגיע ב"דרישה" תן לי ממתק...אך אז הגיע ב"דרישה" תן לי ממתק...

רואה  שהוא  בחריפות,  כך  על  התבטא  זצ"ל  לופיאן  רואה הגר"א  שהוא  בחריפות,  כך  על  התבטא  זצ"ל  לופיאן  הגר"א 
ויותר אנשים שמדקדקים במצוות  ויותר אנשים שמדקדקים במצוות שבדור האחרון ישנם יותר  שבדור האחרון ישנם יותר 
בהידורים וחומרות שונים, אך אין בהם יראת שמים! הרגשתם בהידורים וחומרות שונים, אך אין בהם יראת שמים! הרגשתם 
בכל ההידורים היא שהם עושים "טובה" והינם זכאים לפרסים, בכל ההידורים היא שהם עושים "טובה" והינם זכאים לפרסים, 
ה"הפקר  איננו  שהעולם  מאד  בסיסית  הרגשה  להם  ה"הפקר חסרה  איננו  שהעולם  מאד  בסיסית  הרגשה  להם  חסרה 

וועלט" )- עולם של הפקר(וועלט" )- עולם של הפקר(

הדרך להשריש תפיסת עולם מחייבת זו בליבות הילדים הרכים הדרך להשריש תפיסת עולם מחייבת זו בליבות הילדים הרכים 
הינה 'משמעת בריאה', זו יוצרת אוירה של מחויבות לסמכות, הינה 'משמעת בריאה', זו יוצרת אוירה של מחויבות לסמכות, 
הגדילה,  ועם  הזמן  עם  אך  ההורים,  הם  הסמכות  זה  הגדילה, במקרה  ועם  הזמן  עם  אך  ההורים,  הם  הסמכות  זה  במקרה 

הילדים מעתיקים תחושה זו גם כלפי הקב"ה.הילדים מעתיקים תחושה זו גם כלפי הקב"ה.

ואורך  סבלנות  עקביות,  השקעה,  הרבה  דורש  שהדבר  ואורך כמובן  סבלנות  עקביות,  השקעה,  הרבה  דורש  שהדבר  כמובן 
רוח.רוח.

אולם  נשיכת הנחש הלא היא מידת ה'עצלות' )ליקוטי מוהר"ן אולם  נשיכת הנחש הלא היא מידת ה'עצלות' )ליקוטי מוהר"ן 
קיצורי  ומחפשת  יותר,  המהירות  הדרכים  את  מבכרת  קיצורי קפט'(  ומחפשת  יותר,  המהירות  הדרכים  את  מבכרת  קפט'( 
דרך לדחוק את השעה. וכך הפכו המבצעים לגורם בסיסי ממש דרך לדחוק את השעה. וכך הפכו המבצעים לגורם בסיסי ממש 

בתחום החינוך...בתחום החינוך...

אך כאמור אין בהם כדי להוות כלי חנוכי בסיסי, והם אף מזיקים.אך כאמור אין בהם כדי להוות כלי חנוכי בסיסי, והם אף מזיקים.

ריבוי אור
22( רביה"ק ומוהרנ"ת מעוררים רבות על הזהירות מ'ריבוי אור' ( רביה"ק ומוהרנ"ת מעוררים רבות על הזהירות מ'ריבוי אור' 
שמביא לכיבוי הנר ממספר היבטים, הן לאחר העליה הגדולה שמביא לכיבוי הנר ממספר היבטים, הן לאחר העליה הגדולה 
ומשאירה  מוחצת,  לנפילה  האדם  את  שמביאה  ומשאירה הקיצונית,  מוחצת,  לנפילה  האדם  את  שמביאה  הקיצונית, 
את ה'עובד' חבוט ופצוע שדוד על הרצפה... ואף טרם העלייה את ה'עובד' חבוט ופצוע שדוד על הרצפה... ואף טרם העלייה 

פרק ח'

מתן שכרה "בצידה"? או במרכז!

אייר תשפ"ב8



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

והודעתם לבניך

הגדולה, כאשר האדם בתפיסתו מחשיב רק דברים הגדולה, כאשר האדם בתפיסתו מחשיב רק דברים 
הפעוטים  הדברים  ואילו  ומשמעותיים,  הפעוטים רציניים  הדברים  ואילו  ומשמעותיים,  רציניים 
עלול  הוא  מצידו,  כלשהי  להתייחסות  זוכים  עלול אינם  הוא  מצידו,  כלשהי  להתייחסות  זוכים  אינם 
שאין  מכיון  לנוע,  יכולת  מבלי  בעמדתו  שאין להישאר  מכיון  לנוע,  יכולת  מבלי  בעמדתו  להישאר 
ואילו  רצינית,  "בעבודה"  להשקיע  כעת  ואילו בכחו  רצינית,  "בעבודה"  להשקיע  כעת  בכחו 
אינם  לבצע  ביכולתו  שכן  אלה  הקטנות  אינם העבודות  לבצע  ביכולתו  שכן  אלה  הקטנות  העבודות 

שווים הרבה בעיניו...שווים הרבה בעיניו...

שני בעיות אלו עלולים להיות במבצעים.שני בעיות אלו עלולים להיות במבצעים.

כאשר דרך הפעולה היא 'מבצעים', בדרך כלל שוכחים כאשר דרך הפעולה היא 'מבצעים', בדרך כלל שוכחים 
לרמת  ה"יעדים"  את  או  ה"חוקים"  את  לרמת להתאים  ה"יעדים"  את  או  ה"חוקים"  את  להתאים 
מבצעים  ומקיימים  הילדים/הבחורים,  של  מבצעים היכולת  ומקיימים  הילדים/הבחורים,  של  היכולת 
כלל  מתאימים  שלא  רצופות"  "שעות  של  כלל נוקשים,  מתאימים  שלא  רצופות"  "שעות  של  נוקשים, 
ברציפות  שעה  לומדים  רגיל  שביום  ברציפות לתלמידים,  שעה  לומדים  רגיל  שביום  לתלמידים, 

בקושי רב והדבר מוציא את החשק לתלמידים.בקושי רב והדבר מוציא את החשק לתלמידים.

לי  הוכיחה  בחורים  מגוון  עם  הקרובה  לי היכרותי  הוכיחה  בחורים  מגוון  עם  הקרובה  היכרותי 
שראה  בחור  עליהם.  נסבלים  אינם  המבצעים  שראה כי  בחור  עליהם.  נסבלים  אינם  המבצעים  כי 
הגיב  חיידר  של  שובבי"ם  מבצעי  של  הגיב כרטיס  חיידר  של  שובבי"ם  מבצעי  של  כרטיס 
זה"...  על  להסתכל  מסוגל  לא  "אני  זה"... בספוטניות  על  להסתכל  מסוגל  לא  "אני  בספוטניות 
כל[  לא  ]אם  רוב  שותפים  זו  ותחושה  כל[ ולדעה  לא  ]אם  רוב  שותפים  זו  ותחושה  ולדעה 
הבחורים היום. שאלתי כבר עשרות בחורים אחרי הבחורים היום. שאלתי כבר עשרות בחורים אחרי 
שובבי"ם, אם הם מעוניינים שיתחיל שוב שובבי"ם שובבי"ם, אם הם מעוניינים שיתחיל שוב שובבי"ם 
אחד!  היה  לא  דיבור,  ותענית  רצופות  שעות  אחד! עם  היה  לא  דיבור,  ותענית  רצופות  שעות  עם 

שהיה מעוניין בכך, כולם הגיבו ממש בסלידה...שהיה מעוניין בכך, כולם הגיבו ממש בסלידה...

קורעים  הם  ולכן  במבצע  להצליח  רוצים  קורעים הילדים  הם  ולכן  במבצע  להצליח  רוצים  הילדים 
התוצאות.  הם  ואלו  ליכולת,  מעבר  עצמם  התוצאות. את  הם  ואלו  ליכולת,  מעבר  עצמם  את 
יתרה מזו, גם הקצה השני פועל במבצעים, לעתים יתרה מזו, גם הקצה השני פועל במבצעים, לעתים 
בלימוד,  לו  היה  שכבר  החשק  כל  את  יאבד  בלימוד, בחור  לו  היה  שכבר  החשק  כל  את  יאבד  בחור 
המבצע,  של  והדקדקניים  הנוקשים  הכללים  המבצע, בגין  של  והדקדקניים  הנוקשים  הכללים  בגין 
להביא  הדבר  עלול  בהמשך,  מלחיצים.  להביא שפשוט  הדבר  עלול  בהמשך,  מלחיצים.  שפשוט 
כשהוא  גם  ה'מבצעים'  כלי  של  מוחלט  כשהוא להפסד  גם  ה'מבצעים'  כלי  של  מוחלט  להפסד 

לגמרי חיובי, שכן הבחורים כבר סולדים ממנו.לגמרי חיובי, שכן הבחורים כבר סולדים ממנו.

רכושנות
33( מי כמו רביה"ק הרבה כ"כ לדבר על מיאוס הבלי ( מי כמו רביה"ק הרבה כ"כ לדבר על מיאוס הבלי 
השריש  רבינו  ממון,  תאוות  על  ובייחוד  השריש העולם,  רבינו  ממון,  תאוות  על  ובייחוד  העולם, 

ל"עולם  במקביל  הולכת  לא  ה'  שעבודת  ל"עולם בנו  במקביל  הולכת  לא  ה'  שעבודת  בנו 
נמצא  ערניים  וכשנהיה  להתנתק.  חייבים  נמצא הזה".  ערניים  וכשנהיה  להתנתק.  חייבים  הזה". 
שהמבצעים מולידים אצל הילדים כבר בקטנותם שהמבצעים מולידים אצל הילדים כבר בקטנותם 
והרכושנות, שכן בשביל להאיץ  והרכושנות, שכן בשביל להאיץ את תאות הממון  את תאות הממון 
ולהמריץ את הילדים להשתתף במבצעים מתארים ולהמריץ את הילדים להשתתף במבצעים מתארים 
בפניהם את הפרסים )שהרי כך הוא ההכרח, כאשר בפניהם את הפרסים )שהרי כך הוא ההכרח, כאשר 

המבצע משמש ככלי הבסיסי בחינוך(.המבצע משמש ככלי הבסיסי בחינוך(.

בוודאי  והמחנכים  ההורים  שאצל  אף  על  בוודאי שכן  והמחנכים  ההורים  שאצל  אף  על  שכן 
הערך  היא  והמטרה  אמצעי,  רק  הוא  הערך שהפרס  היא  והמטרה  אמצעי,  רק  הוא  שהפרס 
הילדים  אצל  אך  המבצע,  נערך  שעבורו  הילדים האמיתי  אצל  אך  המבצע,  נערך  שעבורו  האמיתי 
הוא רק  ואילו הערך האמיתי  היא הפרס,  הוא רק המטרה  ואילו הערך האמיתי  היא הפרס,  המטרה 
אמצעי להשגת הפרס, וזהו ג"כ הנושא אצלם, על אמצעי להשגת הפרס, וזהו ג"כ הנושא אצלם, על 
הילדים  וכאשר  עצמם,  לבין  בינם  שחים  הם  הילדים כך  וכאשר  עצמם,  לבין  בינם  שחים  הם  כך 
מתרגלים ל"משכורת", זו כבר איננה מפסיקה, ויש מתרגלים ל"משכורת", זו כבר איננה מפסיקה, ויש 
התאוה  לאט  לאט  וכך  הפרסים,  רף  את  התאוה להעלות  לאט  לאט  וכך  הפרסים,  רף  את  להעלות 

גודלת...גודלת...

ומתי כן?
44( לאור כל האמור, ברור שבלתי אפשרי להשתמש ( לאור כל האמור, ברור שבלתי אפשרי להשתמש 
הכלים  )על  ויחיד  בסיסי  כגורם  המבצעים  הכלים עם  )על  ויחיד  בסיסי  כגורם  המבצעים  עם 
החינוכיים העיקריים והבסיסיים עוד חזון למועד( החינוכיים העיקריים והבסיסיים עוד חזון למועד( 
פרטי,  באופן  בעיקר  הינו  המבצע  של  פרטי, מקומו  באופן  בעיקר  הינו  המבצע  של  מקומו 
לתלמיד פרטי, על נושא שהוא מתקשה בו במיוחד, לתלמיד פרטי, על נושא שהוא מתקשה בו במיוחד, 
קצרה  לתקופה  אחרות,  דרכים  בו  הועילו  קצרה ושלא  לתקופה  אחרות,  דרכים  בו  הועילו  ושלא 
בלבד, רק בשביל להרגיל את התלמיד להתגבר על בלבד, רק בשביל להרגיל את התלמיד להתגבר על 
הקושי, וגם אז יש להיזהר בכל האמור, לא להדגיש הקושי, וגם אז יש להיזהר בכל האמור, לא להדגיש 
את התגמול, ולא להגזים עם הדרישות, וכן להדגיש את התגמול, ולא להגזים עם הדרישות, וכן להדגיש 

את הערך האמיתי.את הערך האמיתי.

הפעילויות  את  לשלול  אלה  בדברינו  אין  הפעילויות נ.ב.  את  לשלול  אלה  בדברינו  אין  נ.ב. 
משוטטות  ובחורים  ילדים  להציל  משוטטות שמטרתן  ובחורים  ילדים  להציל  שמטרתן 
היכל  )כגון  יותר  גדולה  סכנה  שמהווה  היכל ברחובות,  )כגון  יותר  גדולה  סכנה  שמהווה  ברחובות, 
התורה באומן וישיבות בין הזמנים( וכמשל החפץ התורה באומן וישיבות בין הזמנים( וכמשל החפץ 
חיים שמכבים שריפה גם עם מים לא צלולים, אך חיים שמכבים שריפה גם עם מים לא צלולים, אך 
גם אז אין להדגיש את הפרסים ולכתוב במודעות גם אז אין להדגיש את הפרסים ולכתוב במודעות 

"שווה להגיע מרחוק" וכדו'."שווה להגיע מרחוק" וכדו'.

אולם  נשיכת 
הנחש הלא 
היא מידת 
ה'עצלות' 
)ליקוטי 

מוהר"ן קפט'( 
מבכרת את 

הדרכים 
המהירות 

יותר, 
ומחפשת 

קיצורי דרך 
לדחוק את 

השעה
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דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד, חסידי ברסלב עומדים המומים 
זו  ונדהמים. מי שיער ומי פילל כי שערי הציון הק' יחסמו לפתע 
ינון – אשר  השנה השלישית. ואנחנו אמרנו לנפשנו כי עד ביאת 
יבוא להתפלל עמנו ברננה על ציונו הק' - לא תהא כזאת לישראל.

ית'  גזרתו  לקבל  עלינו  ית',  רצונו  מלפני  עלה  שכך  כיון  אבל 
רבה  טובה  ואכן  לטובה.  במחשבתנו  העניין,  את  ולהפך  מאהבה 
נשלוף  אם  די  מלפורטה.  היריעה  קצרה  במניעות.  יש  ועצומה 
נקודה אחת מתוך האוצר הטוב – את נקודת ההתחדשות. לעת כזו, 
ולחדש את  אשר המעיין הק' רחוק מאתנו, אפשר הרי להתחדש 
התקשרות נפשנו בציון הק' מקור חיותנו. "ומי יודע אם לא לעת כזו 
הגעת למלכות". כי זאת למודעי - כדאית היא ההתחדשות, לסגור 
עבורה את שערי הציון הק' ואף להשליך את האדם מכל מדרגותיו 
אשר השיג )באמת או בדמיונו( ובלבד שיתנער מאבק הזקנה ויחדש 
את התלהבותו בעבודת הבורא. וראיה לדבר ליקוטי מוהר"ן תורה 
רס"א: "ַּמה ֶּׁשָהָאָדם נֹוֵפל ֵמֲעבֹוָדתֹו הּוא ִמן ַהָּׁשַמִים, ִּכי ַהִהְתַרֲחקּות 
ְּתִחַּלת ַהִהְתָקְרבּות, ַעל -ֵּכן ָנַפל ְּכֵדי ֶׁשִּיְתעֹוֵרר יֹוֵתר ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם 
ִלְכנֹס ַּבֲעבֹוַדת ה' ְּכִאּלּו ֹלא ִהְתִחיל  ַוֲעָצתֹו ֶׁשַּיְתִחיל ֵמָחָדׁש  ִיְתָּבַרְך. 
ֲעַדִין ְּכָלל ֵמעֹוָלם ְוֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ה' ֶׁשְּצִריִכין ַמָּמׁש ְּבָכל יֹום 
מוהרנ"ת  מוסיף  כ"ב  סעיף  ה'  תפלין  ובליקו"ה  ֵמָחָדׁש".  ְלַהְתִחיל 
ומבאר: "ִּכי ִעַּקר ַהְּנִפיָלה הּוא ַּדְיָקא ֵמֲחַמת ֶזה ְּכֵדי ֶׁשַּיְתִחילּו ִלְחיֹות 
ִחּיּותֹו  ִויַחֵּדׁש  ְוַיְתִחיל  ֶׁשַּיֲחזֹר  ְּדַהְינּו  ַאֵחר,  ְּבָמקֹום  ַּכְמבָֹאר  ֵמָחָדׁש, 

ּומֹחוֹ"      
ית' כל כך, עד שנוח  נמצא שההתחדשות יקרה וחשובה לפניו 
עבודתו  סדר  מכל  האדם  את  להפיל  כביכול,  ית'  לו  ומשתלם  לו 
ולהכשילו במכשלה גדולה חלילה ה"י, ובלבד שעי"ז יתחיל מחדש 
לעבוד אותו בתוספת התחדשות. וכן מביא רבינו בתורה ס"ב בעניין 
החיוב לבוא כל פעם אל הצדיק כמו שלא היה אצלו מעולם: "ַעל 
ְבּכַֹח  ֵמָחָדׁש,  ְלַהַצִּדּיק  ְוָלבֹוא  ֵמָחָדׁש,  ַפַּעם  ְבָּכל  ְלַהְתִחיל  ָצִריְך  ֵכּן 

ִהְתַלֲהבּות ָגּדֹול ְוִהְתַגְּבּרּות ָחָדׁש ַלֲעבֹוַדת ַהֵשּׁם ִיְתָבַּרְך".
בעיני  שכזו  עליונה  לחביבות  שזכתה  בהתחדשות  בה  יש  מה 
גופא  ההתחדשות  שאין  נותנת  הסברא  השלם?  והאדם  אלוקים 
העיקר ועצם העניין, אלא ההתלהבות הנלווית אליה. כאשר האדם 
אלו  אם  ובפרט,  מימיו,  חווה  שלא  ומראה  טעם  חדש,  אור  מגלה 

כהלך  וחיפוש  צימאון  תקופת  אחרי  פתאום,  לפתע  לפניו,  נתגלו 
במדבר הצמא למים – אז, כאשר ימצא לו חפצו, תרקיע התלהבותו 
לשחקים שלא שערם הוא בעצמו. וההתלהבות, כמובן יקרה מאוד 

מאוד, יקרה מכל יקר, מפז ומפנינים.
חקר  שאין  יכול,  הכול  כולם,  העולמות  בורא  אדוננו  גדול  כי 
לגדולתו ורוממותו וראוי לנו לעובדו בחשק גדול ובמיצוי כל כוחות 
נפשנו וגופנו. ולמיצוי הזה אין האדם מגיע אלא בעת התלהבותו. 
שעת ההתלהבות היא שעת האש, בה מגיע חומו לשיאו. היא העת 
לתועלת  לייצר,  שבאפשרותו  האנרגיה,  כל  את  המוח  מפנה  בה 
השגת הנחשק והנחפץ, אשר נחלט אצלו, כי חשיבותו עבורו הינה 
במעלה עליונה. ולשם השגתו הוא מחליט להקדיש ולייחד את כל 
כוח ייצור האנרגיה שלו. במילים אחרות או - יותר נכון – במילה 

אחת –התלהבות.
טבע רע נחקק בו באדם אחר חטא אדם הראשון שהתלהבותו 
נמצאת תמיד בתהליך של דעיכה. תמיד הולכת ופוחתת. מיד אחר 
מתחילה  מיאוס,  של  נעלמה  תחושה  וכבר  בשיאה,  שהיא  לידתו, 
לכרסם בה. כרסום איטי בתחילתו, ההולך ומתעצם מיום ליום, עד 
שלא עובר זמן רב והתלהבות נשכחת ונעלמת אל תוך מעי השכחה 
וההרגל, עד אשר לא נודע כי באה אל קרבה. ואת מקומה תופסת 

השגרה – מצוות אנשים מלומדה.
זה חוק הטבע, אותו חש על בשרו, בכאב רב, כל יהודי מידי בוקר 
בגשתו להניח תפילין, להתפלל תפילתו וללמוד את תורתו. ההרגל 
והוא  בדבר  יש  עליון  טעם  וחיות.  התלהבות  של  ניצוץ  כל  ממית 
ולעלות  חדשים  דברים  ללמוד  ולהתפתח,  לגדול  האנושי  הצורך 
תדיר מדרגה לדרגה. שערו בנפשכם תינוק בן שנתו שהתלהבותו 
מיכולתו להתהפך מבטן לגב לא תדעך - הרי כל ימיו יהיה בעמוד 
והתהפך. לא יהיה בו שום חשק ורצון להגדיל את תחום יכולותיו. 
ע"כ טבע בנו הבורא ית', ברב רחמיו, את המיאוס בישן וכנגדו - את 
התאווה לחדש. כי האדם לא נברא אלא לדעת את בוראו כמו"ש 
בזוהר הק': "בגין דאישתומדעין ליה". וכיון שלגדולתו ית', אין חקר, 
גם לשאיפה, הנדרשת מהאדם, לטפס ולעלות בשלבי סולם ידיעתו 

והכרתו ית', אין חקר.
ואלמלא חטא אדה"ר אלה היו פני חיינו - טיפוס תמידי מהשגה 

 המלחמה באוקראינה – 
מנוף להתחדשות

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 

התעוררות הלב לקדושת ציונו של רועה הדורות
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פוסקת  בלתי  ורדיפה  רגע  הפסק  ללא  להשגה, 
לעינינו  מתגלות  היו  אשר  חדשות  מדרגות  אחרי 
בזו אחר זו. ממש כמו שצייר לפנינו רבינו הק' את 
ייצא ממנו  חייו השלמים, עד שנענה ואמר: כי אם 
את  רוצה  אינו  שוב  התחדשות  ללא  אחד  פה  הבל 
עצמו בעולם כלל. וכמו"ש חז"ל: "צדיקים אין להם 
חיל".  אל  מחיל  ילכו  כמו"ש  הבא  בעולם  מנוחה 
מהמראות  נובעת  תדיר,  לעלות  הזו,  ההתלהבות 
ההכרה  כלומר  הצדיקים  עיני  לנגד  המתחלפים 
שבא  אלא  ית'.  גדולתו  של  ומתחלפת  המתחדשת 
אדה"ר ובחטאו השליך מסך כבד וסמיך על המראות 
הגדולים הללו וסתם עליהם את הגולל. לא נותר לנו 
כשמאידך  מתחלף,  שאינו  קבוע  אחד  מראה  אלא 
הטבע המושרש בנו לחשוק בחדשות תדיר, נשאר 
לוקים  נמצאנו  עוזו.  במלוא  ומעמדו,  מקומו  על 
בכפלים - צימאון אדיר לחידושים שאינו יכול לבוא 
על סיפוקו. והתוצאה העגומה היא - קרירות וחוסר 

יכולת להתלהב.
עם  לו  והולך  חולף  חדש  גילוי  כל  כאמור  כי, 
הרוח. עד שהאדם מרגיש לעתים, כפי שהגדיר זאת 
כאלה  חיים  לי  למה  בחיי  "קצתי   – היטב  מוהרנ"ת 
תקון  אחרי  ממות")תפילה  ומרורים  מרים  חיים 
הכללי(. כי התלהבות שווה חיים. ולהיפך, קרירות - 
שווה מוות. כלומר, החיוב, הרובץ על האדם לקיים 
מצוותיו ית' בכל מחיר בעת שאין לו חשק לעשות 
זאת - המציאות הזו מרה ממות, כאשר יוכל להעיד 

כל אחד.

תשועה ברב יועץ
אצל  יועץ,  ברב  תמיד,  כמו  נמצאת,  הישועה 
יועצנו הק', עליו אנו מתפללים שלוש פעמים ביום: 
רבינו הק'.  הוא  ויועצנו כבתחילה", הלא  "השיבה... 
להאמין  שנעיז   - וישועתו  בעצתו  כרוך  תנאי  אבל 
לו ולהישען עליו בבטחה. לעשות כעצתו גם במחיר 
כשרבינו  ולכן  שפיותנו.  כאיבוד  לנו  שנראה  מה 
הק' פוסק ואומר כי מותר! להתחדש – כן, כן מותר 
בבטחה  ולנהוג  לו  לציית  צריכים  אנחנו  להתחדש, 

ע"פ פסקיו המוחלטים באמתותם.
כן מותר להתחדש. לא חייבים לטחון יום ולילה 
מחייב  לא  אחד  אף  העבר.  במטחנת  כנעני  כעבד 
דקה,  לפני  שעשינו  במה  בכפייתיות  לעסוק  אותנו 

תועלת  שום  אין   - מזו  יתרה  שנה.  או  יום  שעה, 
בהחלט  מותר  המדומות.  בהשגותינו  בדבקות 
ורגשות  מצפון  ייסורי  שום  ללא  מהכול,  לשכוח 
ולתמיד  אחת  להשתחרר  בהחלט  אפשר  אשמה. 
מכבלי הזקנה ולרוץ אחרי רבינו הק'. רבינו מבטיח 
לכם  ייצא  טוב  רק  לכם.  יקרה  לא  רע  דבר  שום   –
מזה. כי בא נהיה כנים עם עצמנו – אנחנו אוהבים 
מאוווד את הזכרונות שלנו. אנחנו מפחדים מאוווד 
לוותר עליהם. אנחנו מזוהים עימם ומרגישים ש'הם 
זה אנחנו'. ולכן אנחנו חרדים חרדת מוות להישאר 
רגע אחד בלעדיהם. לכך בדיוק כיון רבינו באומרו: 

"סמכו על כוחי!" השענו עלי. 
ולא רק עצות יועץ לנו רבינו אלא גם נותן גם את 
הכוח לקיימן, רבינו הק' הלא קיים את הדברים הללו 
ְוֶאְצלֹו   ": כ"ו  בשיהר"ן  כמובא  כפשוטם  בשלימות 
ַהֶּדֶרְך, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָעַבר ְוָהַלְך, ִנְפָסק ְוהֹוֵלְך ַלֲחלּוִטין! 
ְוֵאינֹו חֹוֵזר ְּבַדְעּתֹו עֹוד ְּכָלל. ְוֵאינֹו ְמַבְלֵּבל ְּכָלל ַעְצמֹו 

עֹוד ַּבֶּמה ֶּׁשְּכָבר ָעַבר ְוָהַלְך ְוכּו''' 
בתכלית  ההתחדשות  למדרגת  זכה  הק'  רבינו 
יד  מושיט  הוא  מדרגתו  ומרום  העליונה  המעלה 
עלו  אלי,  הצטרפו  בואו,  ואומר:  מאתנו  אחד  לכל 
אל הספינה שלי. התקשרו אלי בלב ונפש, השאירו 
עמי   והפליגו  העבר  מטען  את  חשש  בלי  מאחור 
הק'  רבינו   - נטעה  בל  מעלה.  מעלה  למרחקים, 
כתוצאה  ריק,  בחלל  להישאר  מעמנו,  דורש  אינו 
מהשלכת זכרונותינו, אלא מציע לנו תחליף מושלם 
לזכרונות הללו, תחליף טוב לאין שיעור. ועתה - מה 
יעשה כל בר דעת הנושא בידיו אוצר של מטילי זהב, 
יהלומים, השווה עשרות  לו אוצר  כאשר מושיטים 
את  קלה  ביד  ישליך  הלא  מאוצרו?  יותר  מונים 
ויאחז ביהלומים בשמחה רבה ובששון. ללא  הזהב 
תרצו,  אם  מזהבו.  פרידה  וקשיי  מצפון  ייסורי  כל 
להכין  צריכים  אנחנו  אליה  הפעולה,  בדיוק  זוהי 
על  הנכספת  להשתטחות  ההמתנה  בימי  עצמנו 
הקדוש  הציון  ושערי  נזכה  כאשר  והיה,  הק'.  קברו 
ישובו ויפתחו בפנינו. ונשוב ונעלה אומנה ברננה - 
נאמין כי אוצר אדיר וחדש לחלוטין! המתחדש מידי 
יום, מושט לעברנו מקברו הק', ועלינו מוטל - רק 
להשליך "אוצרנו" המדומה - גם אם בעינינו ערכו 
עצום - ולאמץ אל ליבנו את אוצרו של רבינו הק' - 

אוצר של יראת שמים. 

לפתע 
פתאום, 

אחרי תקופת 
צימאון 
וחיפוש 

כהלך במדבר 
הצמא למים 
– אז, כאשר 

ימצא לו 
חפצו, תרקיע 
התלהבותו 
לשחקים 

שלא שערם 
הוא בעצמו. 
וההתלהבות, 
כמובן יקרה 
מאוד מאוד, 
יקרה מכל 
יקר, מפז 
ומפנינים

התעוררות הלב לקדושת ציונו של רועה הדורות
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 בעקבות בעקבות
הרועההרועה
לּול  כָּ י שֶׁ ָרֵאל ָהֲאִמתִּ "רוֶֹעה ִישְׂ

ְבָעה רוִֹעים" ל ַהשִּׁ ִמכָּ

בפתחה של ה”אדרא רבא”, בה ישב רשב”י עם עשרת חברי 
ה’חבריא קדישא’א 

ָהָתם  ָיֵראִתי”  ִׁשְמֲעָך  ָׁשַמְעִּתי  “ְיָי  ְוָאַמר:  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחִדי 
ָיאּות ֲהָוה ְלֶמֱהֵוי ָּדִחיל. ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמְּלָתא! 

)זוהר ח”ג דף קכח ע”א( 

בשלימות,  האהבה  שררה  לא  עקיבא  רבי  של  תלמידיו  בין 
מחמת הגבורות וה’דחילו’ב, ולכך מתו כולם בימי הספירה. אך 
לזה, המתיקו  זה  הגדולה  וחבורתו הקדושה, באהבתם  רשב”י 

את הדין.

ְוֶזה “ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר: ה’ ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי, ַּתָּמן 
ָיאּות ֲהֵוי ְלִמְדַחל”. ִּכי ֲחַבּקּוק ָאַמר ְנבּוָאה זֹו ַעל ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ַוֲחֵבָריו ֶׁשֵּמתּו ַעל ְיֵדי ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבֶהם ַאֲהָבה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְיָבמֹות ס”ב:(, ִּכי ֵהם ָהיּו ְּבִחיַנת 
ְּגבּורֹות ְוִצְמצּוִמים ְוֹלא ִנְכְללּו ַיַחד ְוֹלא ִנְמְּתקּו. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַּבֲחִביבּוָתא  “ֲאַנן  ָאַמר  ֵּכן  ַעל  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִּתּקּון  ֶׁשָהיּו  ַוֲחֵבָריו 
ַּתְלָיא”, ַהְינּו ְּבִחיַנת ָהַאֲהָבה ּוְכָללּות ֶׁשִּנְכָלִלין ַיַחד, ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ַהַהְמָּתָקה ְוַהִּתּקּון. ּוִמֶּזה ָּבא ְּבִחיַנת “ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון”, 
ְוָהַאֲהָבה,  ַהְּכָללּות  ְיֵדי  ַעל  ה  ֶׁשַּנֲעֹשֶ ַהִּשְֹמָחה,  ְּבִחיַנת  ַהְינּו 

ָמח”. ְּבִחיַנת “אֹור ַצִּדיִקים ִיֹשְ
)ליקוטי מוהר”ן, סא( 

תיקון זה של “אנן בחביבותא תליא”, חוזר על עצמו בכל שנה 
ביום ל”ג בעומר. ואם משך כל ימי הספירה התגברה מידת הדין 
של  נפלא  אור  נמשך  בעומר  ל”ג  שביום  הרי  לפירוד,  וגרמה 
‘חביבותא’ הממתיקה את הדין, ומכשירה אותנו לקבלת התורה.  

שכןג:

ִעַּקר ַהִּתּקּון ֶׁשָאנּו עֹוְסִקין ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה הּוא ַלֲעשֹות ָׁשלֹום 
... ִּכי ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה הּוא ַעל ְיֵדי ַהָּׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ְוָדְרׁשּו  ָהָהר”  ֶנֶגד  ִיְׂשָרֵאל  ָׁשם  ַוִּיַחן  ְוכּו’  ֵמְרִפיִדים  “ַוִּיְסעּו 
ְּבֵלב  ְּכֶאָחד  “ֻּכָּלם  ָׁשם  ַרִׁש”י  ְּבֵפרּוׁש  ּומּוָבא  ַז”ל  ַרּבֹוֵתינּו 
ֶאָחד, ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְׁשָאֵרי ַהֲחָניֹות ֶׁשָהיּו ְּבַמֲחֹלֶקת”, ִנְמָצא 
לֹום, ְוֶזה ָאנּו עֹוְסִקין  ֶׁשִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ָהָיה ַעל ְיֵדי ַהּׁשָ

ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה. 

א. רבי אלעזר בנו, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יוסי בר יעקב, רבי יצחק, רבי חזקיה בר רב, רבי חייא, רבי יוסי, ורבי ייסא. ]שהם סוד הי' חסדים, 
לעומת העשרה הרוגי מלכות שהיו מהגבורות, כנזכר בפירוש הרמ"ז עיי"ש[.

ב. וכמבואר בכו”כ אופנים בליקוטי הלכות, ואכמ”ל. 
ג. ענין זה מתבאר כמה פעמים בליקוטי הלכות בכו”כ אופנים, ולא העתקנו אלא מראה-מקום אחד.

ד. שם הובא רמז זה בשם ר’ נעכא ]ה”ה ר' נחמן ב"ר אברהם ייבין המכונה ר' נייחא אבא'לעס[, וכן נזכר רמז זה בכמה מקומות בכתבי 
אנ”ש. ראה: 'כפתור ופרח' עמוד ד' אות ה' שהובא שם בשם ר' משה טשענסטכאווער; 'דובר שלום' בעמוד האחרון בסופו; 'לוית חן' מעשה 

מז' בעטלער'ס אות נ"ב; וכן במכתבו של געצ'י הנדפס בספר 'נחלי אמונה' עמוד מ"ה, ועוד.

ְוַעל ֵּכן ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָּפְגמּו ַּבָּׁשלֹום ְוֹלא ָנֲהגּו ָּכבֹוד 
ֶזה ָּבֶזה, ַעל ֵּכן ָהָיה ָעְנָׁשם ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה ַּדְיָקא, ִּכי ֶנֱאַחז ָּבֶהם 
לֹום ְוָהיּו  ַהִּדין ֶׁשל ְיֵמי ַהְּסִפיָרה ... ּוֵמֲחַמת ֶׁשֵהם ָּפְגמּו ַּבּׁשָ
ֵּביֵניֶהם ַמֲחֹלֶקת, ַעל ֵּכן ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהְמִּתיק ַהִּדין ֶׁשל 
ְסִפיָרה, ַעל ֵּכן ֶנֱאַחז ָּבֶהם ַהִּדין ָאז ַּדְיָקא ְוֶנֶעְנׁשּו ָאז ַּדְיָקא. 

“ֲאַנן  ָאַמר  ֵּכן  ַעל  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִּתּקּון  ָהיּו  ַוֲחֵבָריו  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי 
ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא” ֶׁשהּוא ָׁשלֹום. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַל”ג ָּבעֶֹמר ֶׁשָאז 
ָּפְסקּו ָלמּות ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוָאז הּוא ִהּלּוָלא ַרָּבא ְּדַרִּבי 

ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ֶׁשהּוא ַהִּתּקּון ֶׁשָּלֶהם.
)ליקוטי הלכות, בית הכנסת ד, ה(

רשב”י  של  נשמתו  הסתלקות  יום  בעומר,  ל”ג  של  זה  ביום 
לעילא ולעילא, “נתרבה השלום מאד”. 

ְלַהְמִׁשיְך  ָזָכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהְּקדֹוָׁשה,  ִנְׁשָמתֹו  ִנְסַּתֵּלק  ֶׁשָאז 
ָׁשלֹום ּוְלַתֵּקן ַהְּפָגם ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 
ַהְמָּתַקת ַהִּדין ֶׁשל ְיֵמי ַהְּסִפיָרה, ֶׁשִעַּקר ַהַהְמָּתָקה ַעל ְיֵדי 
לֹום. ִּכי ִּבְׁשַעת ִהְסַּתְּלקּות ַהַּצִּדיק ִנְתַרֶּבה ַהָּׁשלֹום ְמאֹד,  ַהּׁשָ
ַעל  ַהֶּנֱאַמר  ִמְׁשְּכבֹוָתם”  ַעל  ָינּוחּו  ָׁשלֹום  “ָיבֹוא  ִּבְבִחיַנת 
ִסּלּוק ַהַּצִּדיק, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז”ל. ְוֵכן ְמבָֹאר ָּבִאְּדָרא 
יֹוָחִאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִהְסַּתְּלקּות  ַעל  ְּבֵפרּוׁש  ָׁשם  זּוָטא 

ְמעּו קֹול ֶׁשָאַמר “ָיבֹוא ָׁשלֹום”, ַאְׁשֵרי לֹו. ֶׁשּׁשָ
)שם(

כך שאין מתאים מיום זה, לעסוק בחיזוק ה’חביבותא’ הראויה 
לשרור בין כל ישראל בכלל, ובין אנשי הצדיק, חסידי ברסלב, 

בפרט.  

שכן:

ַמה ֶׁשָּכתּוב ְּבָהִאְּדָרא “ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמיְלָתא” ֶׁשָאַמר 
ַּגם  ֶזה הֹוֵלְך  ְלַהֶחְבַרָּיא ֶׁשּלֹו –  ִזיָע”א  יֹוָחִאי  ַּבר  ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַעל ֲאַנ”ׁש. ִּכי ַרֵּבנּו ַז”ל, ִעַּקר ַצּוָָאתֹו ָהְיָתה ‘ֶׁשַּתְחִזיקּו ֶאת 
ַעל  ִלְתמַֹּה  ָלֶהם  ָראּוי  ‘ָהעֹוָלם  ָאַמר  ְוֵכן  ְּבַיַחד’,  ַעְצְמֶכם 

ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו’. 

ואף רמז נפלא מצאו אנ”ש לכךד:

ֲאַנן 
ַּבֲחִביבּוָתא 
ַּתְלָיא ִמְּלָתא!

לקראת יום ל"ג בעומר, היום בו פסקו 
תלמידי רבי עקיבא מלמות ונמשך אור 
ה'חביבותא' והשלום של רבי שמעון בר 
יוחאי וחבריא קדישא דידיה, אמרנו להקדיש 
מאמר על אודות עוצם נוראות מעלת והכרח 
האהבה שבין אנשי הצדיק האמת

מאמר מיוחד 
לכבוד ל"ג בעומר
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 בעקבות בעקבות
הרועההרועה
לּול  כָּ י שֶׁ ָרֵאל ָהֲאִמתִּ "רוֶֹעה ִישְׂ

ְבָעה רוִֹעים" ל ַהשִּׁ ִמכָּ

בפתחה של ה”אדרא רבא”, בה ישב רשב”י עם עשרת חברי 
ה’חבריא קדישא’א 

ָהָתם  ָיֵראִתי”  ִׁשְמֲעָך  ָׁשַמְעִּתי  “ְיָי  ְוָאַמר:  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחִדי 
ָיאּות ֲהָוה ְלֶמֱהֵוי ָּדִחיל. ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמְּלָתא! 

)זוהר ח”ג דף קכח ע”א( 

בשלימות,  האהבה  שררה  לא  עקיבא  רבי  של  תלמידיו  בין 
מחמת הגבורות וה’דחילו’ב, ולכך מתו כולם בימי הספירה. אך 
לזה, המתיקו  זה  הגדולה  וחבורתו הקדושה, באהבתם  רשב”י 

את הדין.

ְוֶזה “ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר: ה’ ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי, ַּתָּמן 
ָיאּות ֲהֵוי ְלִמְדַחל”. ִּכי ֲחַבּקּוק ָאַמר ְנבּוָאה זֹו ַעל ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ַוֲחֵבָריו ֶׁשֵּמתּו ַעל ְיֵדי ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבֶהם ַאֲהָבה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְיָבמֹות ס”ב:(, ִּכי ֵהם ָהיּו ְּבִחיַנת 
ְּגבּורֹות ְוִצְמצּוִמים ְוֹלא ִנְכְללּו ַיַחד ְוֹלא ִנְמְּתקּו. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַּבֲחִביבּוָתא  “ֲאַנן  ָאַמר  ֵּכן  ַעל  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִּתּקּון  ֶׁשָהיּו  ַוֲחֵבָריו 
ַּתְלָיא”, ַהְינּו ְּבִחיַנת ָהַאֲהָבה ּוְכָללּות ֶׁשִּנְכָלִלין ַיַחד, ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ַהַהְמָּתָקה ְוַהִּתּקּון. ּוִמֶּזה ָּבא ְּבִחיַנת “ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון”, 
ְוָהַאֲהָבה,  ַהְּכָללּות  ְיֵדי  ַעל  ה  ֶׁשַּנֲעֹשֶ ַהִּשְֹמָחה,  ְּבִחיַנת  ַהְינּו 

ָמח”. ְּבִחיַנת “אֹור ַצִּדיִקים ִיֹשְ
)ליקוטי מוהר”ן, סא( 

תיקון זה של “אנן בחביבותא תליא”, חוזר על עצמו בכל שנה 
ביום ל”ג בעומר. ואם משך כל ימי הספירה התגברה מידת הדין 
של  נפלא  אור  נמשך  בעומר  ל”ג  שביום  הרי  לפירוד,  וגרמה 
‘חביבותא’ הממתיקה את הדין, ומכשירה אותנו לקבלת התורה.  

שכןג:

ִעַּקר ַהִּתּקּון ֶׁשָאנּו עֹוְסִקין ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה הּוא ַלֲעשֹות ָׁשלֹום 
... ִּכי ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה הּוא ַעל ְיֵדי ַהָּׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ְוָדְרׁשּו  ָהָהר”  ֶנֶגד  ִיְׂשָרֵאל  ָׁשם  ַוִּיַחן  ְוכּו’  ֵמְרִפיִדים  “ַוִּיְסעּו 
ְּבֵלב  ְּכֶאָחד  “ֻּכָּלם  ָׁשם  ַרִׁש”י  ְּבֵפרּוׁש  ּומּוָבא  ַז”ל  ַרּבֹוֵתינּו 
ֶאָחד, ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְׁשָאֵרי ַהֲחָניֹות ֶׁשָהיּו ְּבַמֲחֹלֶקת”, ִנְמָצא 
לֹום, ְוֶזה ָאנּו עֹוְסִקין  ֶׁשִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ָהָיה ַעל ְיֵדי ַהּׁשָ

ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה. 

א. רבי אלעזר בנו, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יוסי בר יעקב, רבי יצחק, רבי חזקיה בר רב, רבי חייא, רבי יוסי, ורבי ייסא. ]שהם סוד הי' חסדים, 
לעומת העשרה הרוגי מלכות שהיו מהגבורות, כנזכר בפירוש הרמ"ז עיי"ש[.

ב. וכמבואר בכו”כ אופנים בליקוטי הלכות, ואכמ”ל. 
ג. ענין זה מתבאר כמה פעמים בליקוטי הלכות בכו”כ אופנים, ולא העתקנו אלא מראה-מקום אחד.

ד. שם הובא רמז זה בשם ר’ נעכא ]ה”ה ר' נחמן ב"ר אברהם ייבין המכונה ר' נייחא אבא'לעס[, וכן נזכר רמז זה בכמה מקומות בכתבי 
אנ”ש. ראה: 'כפתור ופרח' עמוד ד' אות ה' שהובא שם בשם ר' משה טשענסטכאווער; 'דובר שלום' בעמוד האחרון בסופו; 'לוית חן' מעשה 

מז' בעטלער'ס אות נ"ב; וכן במכתבו של געצ'י הנדפס בספר 'נחלי אמונה' עמוד מ"ה, ועוד.

ְוַעל ֵּכן ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָּפְגמּו ַּבָּׁשלֹום ְוֹלא ָנֲהגּו ָּכבֹוד 
ֶזה ָּבֶזה, ַעל ֵּכן ָהָיה ָעְנָׁשם ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה ַּדְיָקא, ִּכי ֶנֱאַחז ָּבֶהם 
לֹום ְוָהיּו  ַהִּדין ֶׁשל ְיֵמי ַהְּסִפיָרה ... ּוֵמֲחַמת ֶׁשֵהם ָּפְגמּו ַּבּׁשָ
ֵּביֵניֶהם ַמֲחֹלֶקת, ַעל ֵּכן ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהְמִּתיק ַהִּדין ֶׁשל 
ְסִפיָרה, ַעל ֵּכן ֶנֱאַחז ָּבֶהם ַהִּדין ָאז ַּדְיָקא ְוֶנֶעְנׁשּו ָאז ַּדְיָקא. 

“ֲאַנן  ָאַמר  ֵּכן  ַעל  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִּתּקּון  ָהיּו  ַוֲחֵבָריו  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי 
ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא” ֶׁשהּוא ָׁשלֹום. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַל”ג ָּבעֶֹמר ֶׁשָאז 
ָּפְסקּו ָלמּות ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוָאז הּוא ִהּלּוָלא ַרָּבא ְּדַרִּבי 

ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ֶׁשהּוא ַהִּתּקּון ֶׁשָּלֶהם.
)ליקוטי הלכות, בית הכנסת ד, ה(

רשב”י  של  נשמתו  הסתלקות  יום  בעומר,  ל”ג  של  זה  ביום 
לעילא ולעילא, “נתרבה השלום מאד”. 

ְלַהְמִׁשיְך  ָזָכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהְּקדֹוָׁשה,  ִנְׁשָמתֹו  ִנְסַּתֵּלק  ֶׁשָאז 
ָׁשלֹום ּוְלַתֵּקן ַהְּפָגם ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 
ַהְמָּתַקת ַהִּדין ֶׁשל ְיֵמי ַהְּסִפיָרה, ֶׁשִעַּקר ַהַהְמָּתָקה ַעל ְיֵדי 
לֹום. ִּכי ִּבְׁשַעת ִהְסַּתְּלקּות ַהַּצִּדיק ִנְתַרֶּבה ַהָּׁשלֹום ְמאֹד,  ַהּׁשָ
ַעל  ַהֶּנֱאַמר  ִמְׁשְּכבֹוָתם”  ַעל  ָינּוחּו  ָׁשלֹום  “ָיבֹוא  ִּבְבִחיַנת 
ִסּלּוק ַהַּצִּדיק, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז”ל. ְוֵכן ְמבָֹאר ָּבִאְּדָרא 
יֹוָחִאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִהְסַּתְּלקּות  ַעל  ְּבֵפרּוׁש  ָׁשם  זּוָטא 

ְמעּו קֹול ֶׁשָאַמר “ָיבֹוא ָׁשלֹום”, ַאְׁשֵרי לֹו. ֶׁשּׁשָ
)שם(

כך שאין מתאים מיום זה, לעסוק בחיזוק ה’חביבותא’ הראויה 
לשרור בין כל ישראל בכלל, ובין אנשי הצדיק, חסידי ברסלב, 

בפרט.  

שכן:

ַמה ֶׁשָּכתּוב ְּבָהִאְּדָרא “ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמיְלָתא” ֶׁשָאַמר 
ַּגם  ֶזה הֹוֵלְך  ְלַהֶחְבַרָּיא ֶׁשּלֹו –  ִזיָע”א  יֹוָחִאי  ַּבר  ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַעל ֲאַנ”ׁש. ִּכי ַרֵּבנּו ַז”ל, ִעַּקר ַצּוָָאתֹו ָהְיָתה ‘ֶׁשַּתְחִזיקּו ֶאת 
ַעל  ִלְתמַֹּה  ָלֶהם  ָראּוי  ‘ָהעֹוָלם  ָאַמר  ְוֵכן  ְּבַיַחד’,  ַעְצְמֶכם 

ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו’. 

ואף רמז נפלא מצאו אנ”ש לכךד:

ֲאַנן 
ַּבֲחִביבּוָתא 
ַּתְלָיא ִמְּלָתא!

לקראת יום ל"ג בעומר, היום בו פסקו 
תלמידי רבי עקיבא מלמות ונמשך אור 
ה'חביבותא' והשלום של רבי שמעון בר 
יוחאי וחבריא קדישא דידיה, אמרנו להקדיש 
מאמר על אודות עוצם נוראות מעלת והכרח 
האהבה שבין אנשי הצדיק האמת
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החברים  בין  מדנים  לעורר  מצליח  דבר  כשהבעל  שכן, 
גורם  הוא  הרי  הדורות,  מיחידי  האמת,  לצדיק  המקורבים 
בזה חורבן והרס – לא רק להם, אלא אף – לכל העולם כולו, 

ומעכב ודוחה את ביאת הגואל. 

וכפי שאכן היה אצל האריז"ל, ועשרת החברים אשר עמו, 
כמסופר:

ָהֲעָׂשָרה  ְלֵאּלּו  ֶאָחד  ֶהְסֵּגרז  ַז”ל  ָהֲאִר”י  ָעָׂשה  ָּכְך  ַאַחר 
ֲחֵבִרים, ְוִתֵּקן ֲחָדִרים ַלָּנִׁשים ְוַהַּטף ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְּבאֹוָתּה 
ָנְפָלה  ֳחָדִׁשים  ה  ֲחִמּׁשָ ְלסֹוף  ַעְצמֹו.  ַהֶהְסֵּגר  ֶׁשל  ֶהָחֵצר 
ְקָטָטה ַאַחת ֵּבין ַהָּנִׁשים ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ְוַהָּנִׁשים ִהִּגידּו אֹותֹו 
ְוָהַרב  ִנְתקֹוְטטּו.  ַהֲחֵבִרים  ֶׁשַּגם  ַעד  ְוִנְמָׁשְך  ְלַבְעֵליֶהן, 
ע”ה ָּתִמיד ָהָיה ַמְזִהיר אֹוָתם ַעל ָהַאֲחָוה ְוָהַאֲהָבה ֶׁשִּיְהֶיה 
ֵּביֵניֶהם ָּתִמיד ָׁשלֹום ַאֲהָבה ְוַאְחָוה, ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום ָעְברּו ַעל 

ְּדָבָריו ָּבֲעוֹונֹות. 

ָּבת, ְוָחַזר ְלֵבית  ּוְלֵעת ֶעֶרב ָיָצא ִעם ַהֲחֵבִרים ְלַקֵּבל ַהּׁשַ
ַהְּכֶנֶסת ָסר ְוָזֵעף, ְוָיַׁשב ָּכל ְזַמן ַהְּתִפָּלה ַּבֲאִנינּות. ּוַמֲהְרח”ּו 
ִנְבַהל  ִסְגנֹון  ְּבאֹותֹו  אֹותֹו  ְּכֶׁשָרָאה  ִויַטאל[  ַחִּיים  ]ַרִּבי 
ֶׁשִּסְּימּו  ְלַאַחר  ֵּכן.  ַלֲעׂשֹות  ִמְנָהגֹו  ָהָיה  ֵּכן  ִּכי ֹלא  ְמאֹד, 
ַהָּקָהל ַהְּתִפָּלה, ָהַלְך ר’ ַחִּיים ֶאְצלֹו ְוָאַמר לֹו: ַרֵּבנּו, ָלָּמה 
ְרִאיִתיָך ָּכל ְזַמן ַהְּתִפָּלה ַהּזֹאת ַּבֲאִנינּות ּוְבַמר ֶנֶפׁש? ָאַמר 
ַהס”מ,  ָּבת  ַהּׁשַ ְּבַקָּבַלת  ֶׁשָרִאיִתי  ִמְּפֵני  ע”ה:  ָהֲאִר”י  לֹו 
ִמָּכאן  ִּתָּספּו”.  ַמְלְּכֶכם  ַּגם  ַאֶּתם  “ַּגם  ַהָּפסּוק  ֶזה  ְוָאַמר 
ִנְרֶאה ֶׁשְּכָבר ֶנְחַּתם ְּגַזר ִּדין ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְוֹלא ֶנְחַּתם 
ֶאָּלא ַּבֲעבּור ְקָטָטה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַהּיֹום ֵּבין ַהֲחֵבִרים, ֶׁשָּכל ְזַמן 

ֶׁשָהָיה ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם ֹלא ָהָיה לֹו ֵּבית ְּכִניָסה ְלַקְטֵרג. 

ְוֵכן ָהָיה ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְּבאֹותֹו ְזַמן ִנְתַּבֵּקׁש ִּביִׁשיָבה 
ֶׁשל ַמְעָלה מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ֲעֶטֶרת רֹאֵׁשנּו ַז”ל, ְוַגם ה' ֲחֵבִרים 

ִעּמֹו, ְוַחֵּיי ְלַמר ָׁשַבק.
)שבחי האריז”ל, ומשם הועתק בספר עמק המלך(

כשהסתלקות זו, עיכבה את ביאת הגואל.

ה’  ְמִׁשיַח  ַאֵּפינּו  “רּוַח  ַהֶּזה:  ַהִּמְקָרא  ּדֹוֵרׁש  ֲאִני  ְוָעָליו 
ִנְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו ְּבִצּלֹו ִנְחֶיה ַבּגֹוִים”, ְּדַהְינּו 

ִּבְׁשִחיתֹוָתם ֶׁשל ַהַּתְלִמיִדים. 
)עמק המלך, הקדמה השלישית, פרק ו(

• • •
אל  בעיקר  נטפל  דבר  הבעל   – לדור  מדור  הוא  וכך 
ומעורר  הגאולה,  תלויה  בו  אשר  האמת  לצדיק  המקורבים 

ביניהם מחלוקת ופירוד לבבות.

כך היה גם אצל ממשיכי אור שבעת הימים, הבעל שם טוב 
זיע"א. 

ַמע ֵמחֹוְתנֹו ר’ ָּדִוד ְצִבי  ּוְכמֹו ֶׁשִּסֵּפר מֹוֲהַרַנ”ת ַז”ל ֶׁשּׁשָ
ַּתְלִמיֵדי  ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל  ֵמַהַחְבַרָּיא  ִהְתַרֲחקּותֹו  ֶׁשָּכל  ַז”ל, 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוַהַּמִּגיד ֵזֶכר ַצִּדיִקים ִלְבָרָכה הּוא ֵמֲחַמת 
ְוִהִּביט ַעל  ְוָרָאה  ְּגדֹוִלים ֵמֶהם  ִלְׁשֵני  ֶׁשָּנַסע ַּפַעם ַאַחת 
ּגֶֹדל ֵּפרּוד ַהְּלָבבֹות ֶׁשָהָיה ֵּביֵניֶהם. ַאז ֶּדער ִאיז ַּבא ֶּדעם 
ִאין  ֶמעְנְטְׁשן,  ַזְייֶנע  ַאֶלע  ִמיט  ִּגיַּפְסִקית  ָאּפ  ִּגיֶוועְהין 
ֶּדער ִאיז ַּבא ֶּדעם ִּגיֶוועְהין ָאּפ ִּגיַּפְסִקית ִמיט ַאֶלע ַזְייֶנע 
ֶמעְנְטְׁשן ]= ֶׁשֶּזה ָהָיה ֻמְפָרְך ֵאֶצל ֶזה, הּוא ְוָכל ֲאָנָׁשיו, 

. = מתחם סגור, בו התגוררו החברים ומשפחותיהם.  ז 
ח. לצורך קבלת אורו הגדול של רבינו, אשר א”א לקבלו כי אם בכח האהבה והאחדות בין כלל הנפשות, וכמבואר בליקוטי הלכות כמה פעמים 

בענין קבלת התורה שבשבועות, שרק בכח האחדות של “ויחן שם ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד” הייתה היכולת בידם לקבל את התורה. 
ט. "אם הייתם שמחים היה טובה גדולה להעולם" )חיי מוהר"ן, פב(. 

ְוֶזה ֵאֶצל ֶזה ָהָיה ֻמְפָרְך ְלַגְמֵרי, הּוא ְוָכל ֲאָנָׁשיו[. ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִנְתַרֵחק ֵמֶהם ְלַגְמֵרי ַּכָּידּוַע. 

)כוכבי אור, ששון ושמחה, י(

ְוֵכן ֵּבין ַּתְלִמיֵדי ַאְדמֹו”ר ַז”ל, ַּכּנֹוָדע ְלִמי ֶׁשָּבִקי ָּבֶזה ְקָצת, 
ֶׁשר’ ... ַז"ל ָהָיה ֶּבֱאֶמת ִאיׁש ָּכֵׁשר ְוַצִּדיק, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ֲהֵריִני  ֵמָאִבי  ָׁשַמְעִּתי  ּוְבָאְזַני  ְוכּו’.   ... ר'  ָהַרב  ְוֵכן  ְוכּו'. 

ַמע ִמּמֹוַהְרַנ”ת ַז”ל ֶׁשָרָצה ְוכּו’.  ַּכָּפַרת ִמְׁשָּכבֹו ֶׁשּשָׁ
)שם, יא(

וכך נמשך הדבר עד היום:

ְועֶֹמק  ְּבגֶֹדל  ַהֶּזה,  ַהָּיתֹום  ַּבּדֹור  ִׁשְפלּוֵתנּו  ְּבעֶֹצם  ַּגם  ִּכי 
ָּכֵעת,  ֻמָּנִחים  ֶׁשָאנּו  ַהַּתְחּתֹוָנה  ְּדיֹוָטא  ַּתְכִלית  ַּתְכִלית 
ְּבָכל  ִמְתָּגֶרה  ְועֹוד  ֵמִאָּתנּו,  ַהֵּיֶצר  ַאף  ֲחרֹון  ָׁשב  ֹלא  עֹוד 
ָהָרע  ְּבָלׁשֹון  ַהָּכבֹוד,  ּוְרִדיַפת  ְּבִקְנָאה  ְוֵחָמה  ְּבַכַעס  ֶאָחד 
ְוִׂשְנַאת ִחָּנם, ְוָכל ֶאָחד ְמַדֶּמה ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשהּוא ‘ֵמִבין’ ֲאִמִּתי 
ַעל ֲחֵברֹו, ֶׁשֲחֵברֹו ַמֲחִריב עֹוָלמֹות ְוהּוא רֹוֶצה ִלְבנֹוָתם, 
ֶׁשֲחֵברֹו ֻּכּלֹו ֶׁשֶקר ְוהּוא ֻּכּלֹו ֱאֶמת. ְוֶזה ַהָּדָבר ְּבעֹוְכֵרינּו 

ְלַהְרִחיק ֵמָהֱאֶמת יֹוֵתר ֵמַהּכֹל! 

)שם(

'יחידי  על  מעורר  במחלוקת שהוא  דבר  לבעל  לו  די  לא 
הדורות' עצמם, אלא אף מתגבר בכל כוחו "להגדיל מחלוקת 
ופירוד לבבות בין אנשיהם בעצמם", ובכך הרי הוא "גומר את 
ויותר" מאשר המחלוקת שבכל  יותר  הרע  ורצונו  מחשבתו 

העולם כולו.

וכלשונו של רבי אברהם ב"ר נחמן:

ַהּדֹורֹות  ְיִחיֵדי  ַעל  ְוִהְגִּדיל  ֶׁשִהְרָּבה  ַהַּמֲחֹלֶקת  ִמְּלַבד 
ְּבַעְצָמם, ְּכמֹו ַעל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז”ל ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן 
ַעל ַאְדמֹו"ר ַז"ל ַּכָּידּוַע – עֹוד ֹלא ִנְתָקֵרר ַּדְעּתֹו ְּבָכל ֶזה, 
ִּכי עֹוד ִהְתַּגֵּבר ְּבָכל ּכֹחֹו ְלַהְגִּדיל ַמֲחֹלֶקת ּוֵפרּוד ְלָבבֹות 
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ָּגַמר  ֶׁשָּבֶזה  ַּכָּידּוַע,  ְּבַעְצָמם  ַאְנֵׁשיֶהם  ֵּבין  ַּגם 

ּוְרצֹונֹו ָהָרע ְּביֹוֵתר ְויֹוֵתר!

)שם, י( 

אין הדבר תלוי אלא בנו
האהבה שבין אנ"ש, מלבד מה שהיא מוכרחת לנו באופן 

אישיח, 

ִּכי “ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמְלָתא”, ְוִאם ִנְהֶיה אֹוֲהִבים ֶּבֱאֶמת 
ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ְרצֹון ַרֵּבנּו ַז”ל, ַּכְּמבָֹאר ְּבַחֵּיי מֹוֲהַר”ן, ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵלט 

ָּבנּו ׁשּום ָּדָבר! 
)נתיב צדיק, מכתב עב(

הרי שיש לה השפעה מכרעת על כל עם ישראל ועל כל 
העולם כולו.

ִּכי ַרֵּבנּו ַז”ל ָאַמר ֶׁשִאם ַאֶּתם ִּתְהיּו ְׂשֵמִחים ָהָיה טֹוָבה 
ְלָכל ָהעֹוָלםט, ְוִאם ָאנּו ָהִיינּו אֹוֲהִבים ֶזה ָלֶזה ֶּבֱאֶמת, ַּגם ֵּכן 

”ֲאַנן” ָראֵׁשי ֵּתבֹות “ַא’ְנֵׁשי ַנ’ַחל נ’וֵֹבַע”, ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמיְּלָתא! 
ָהִעָּקר ָּתלּוי ָּבַאֲהָבה ֶׁשּיֹאֲהבּו ֶאת ַעְצָמם ֶזה ֶאת ֶזהה. 

)כתבי רבי שמואל(

• • •
לסדרת-מאמרים  ראויה  אנ”ש,  בין  חברים’  ‘אהבת  של  זו  סוגיא 
דמחוי  כמאן  בקצרה  בה  ניגע  שלפנינו  במאמר  אך  עצמהו,  בפני 

במחוג.

”אהבת החברים שלנו”...
אין זה סוד שהגלות הארוכה כל-כך הייתה יכולה להיפסק, אילו 

היה שורר בין בני ישראל שלום ואהבה. 

ֵּכן  ְוַעל  ִחָּנם,  ִׂשְנַאת  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ֶזה  ָּגֻלּיֹוֵתינּו  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 
ִנְתָאֵרְך ְוִנְמָׁשְך ָּכל ָּכְך. ִּכי ָּגלּות ָּבֶבל ֶׁשַאַחר ֻחְרָּבן ָהִראׁשֹון ֶׁשָהָיה 
ֵמֲחַמת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוכּו' ֹלא ִנְתָאֵרְך ַרק ַעד ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוָגלּות 
ָהַאֲחרֹון ַהֶּזה ֶׁשִּנְתַהָּוה ֵמֲחַמת ִׂשְנַאת ִחָּנם ִנְתָאֵרְך ְוִנְמָׁשְך ְּבִרּבּוי 

ָעצּום ּוֻמְפָלג ְּבִלי ִׁשעּור ָוֵעֶרְך ָּכל ָּכְך. 
)כוכבי אור, ששון ושמחה, ז(

עומדת  חינם”  ה”שנאת  אך  רבים,  עוונות  בידינו  שישנם  אף  על 
בראש ומעכבת את גאולתנו ופדות נפשנו. 

ִּכי ָהִעְנָין ַהֶּזה ֶׁשל ִׂשְנַאת ִחָּנם ְוֵכן ְׁשָאר ְּדָבִרים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 
ֲאִפּלּו יֹום ִּכּפּור ְויֹום ַהִּמיָתה ֵאינֹו ְמַכֵּפר )ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו(, 
ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ַעל ֶהָעֹון ֶהָחמּור ֶׁשל ָלׁשֹון ָהָרע ֶׁשהּוא ָּגרּוַע 
ְּביֹוֵתר. ְוַכּמּוָבן ְלָכל ַמְׂשִּכיל ְּבעֶֹמק ֵּפרּוׁש ַהַּמַאְמֵרי ֲחָכֵמינּו ַז”ל 
ֶׁשָאְמרּו ַעל ָלׁשֹון ָהָרע ֶׁשהּוא ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי 

ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים.
)שם(

וגרונות  נשתברו  רבים  קולמוסים  ובכן, 
רבים ניחרו על כך.

ִנְפֲחתּו,  ּוַפחֹות  ִהְׁשִחירּו,  ְלָבִנים 
הּוְרדּו  ְוָׂשִרים  ִנְסְּפחּו,  ּוִמְׁשָּפחֹות 
ְּגדֹולֹות  ַוֲעָירֹות  ִמְּגֻדָּלָתם, 
ִנְתַעְרַערּו, ִויִחיִדים ִנְפְסדּו, ְוַאְנֵׁשי 
ִנְּקלּו  ְוִנְכָּבִדים  ָאָבדּו,  ֱאמּוָנה 
ְנִביִאים  ַהַּמֲחֹלֶקת.  ְּבִסַּבת  ְוִנְתַּבזּו 
ִנְּבאּו, ַוֲחָכִמים ָחְכמּו, ְוָיְספּו ְלַסֵּפר ָרַעת 

ַהַּמֲחֹלֶקת, ְוֹלא ִהִּגיעּו ְלַתְכִליָתּה. 
)כתבי הרמב”ם, מוסר הרמב”ם לבנו 

רבי אברהם(

ה. המשך דבריו: “אבל הבע"ד מניח א"ע על זה יותר מעל הכל, כי אם היו מחזיקין 
א"ע ביחד אז היו מקרבין כל העולם להשי"ת והיה נעשה גאולה שלימה. וע"כ יש 
דיבור מרבינו ז"ל שאנ"ש לא יתחתנו א"ע ולא יסחרו ביחד, כי הבע"ד מניח א"ע לארכו 
ולרחבו לעשות פירוד בין אנ"ש ... אבל אעפ"כ ידו על העליונה, שבפנימיות אנ"ש 
אוהבים זה את זה, אפילו אלה הנראים לשונאים זא"ז אוהבים א"ע יותר מהאהבה 
היותר גדולה שבין אנשים ידידים מחסידים אחרים שנראה שאוהבים זא"ז. ומכ"ש 
יותר  הוא  לחבירו  א'  שבין  אהבה  אז  ביחד  א"ע  אנ"ש שמחזיקים  בין  וכ"ש 
מאהבת אב ואם, אח אחות, איש ואשתו, בן ובת. ומכ"ש שאנ"ש אוהבים 
את רבינו ז"ל, עד שהיו אומרים להרוג א"ע על קידוש 
השם בשביל רבינו ז"ל. וסוף כל סוף יגמור רבינו 

את שלו ויתקן את כל העולם, אכי"ר".

ו. ואי”ה עוד חזון למועד לבאר סוגיא 
זו באר היטב, על כל פרטיה ודקדוקיה.

ועל אף הכל, עדיין 

ִעיר  ְּבָכל  ְוֵכן  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ֵּבין  ֵהן  ָּכל ָהעֹוָלם ָמֵלא ַמְחֹלֶקת. 
ֵכִנים, ּוֵבין ָּכל ֶאָחד ִעם ִאְׁשּתֹו  ָוִעיר, ְוֵכן ְּבָכל ַּבִית ּוַבִית ֵּבין ַהּׁשְ
ַהַּתְכִלית  ִלּבֹו  ַעל  ֶׁשָּיִׂשים  ִמי  ְוֵאין  ּוָבָניו.  ּוְמָׁשְרָתיו  ֵביתֹו  ּוְבֵני 
ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ָהָאָדם ֵמת, ִּכי ַהּיֹום ֶׁשָעַבר ֹלא ִיְחֶיה עֹוד ּוְבָכל 

יֹום הּוא ִמְתָקֵרב ַלִּמיָתה. 
)שיחות הר”ן, עז(

ביאת  את  לעכב  שחפץ  דבר,  הבעל  התגברות  מחמת  זאת  וכל 
המשיח. 

ִּכי ַהַּבַעל ָּדָבר ָשֹם ִלּבֹו ַעל ֶזה ְמאֹד, ִּכי הּוא רֹוֶאה ֶׁשָּקרֹוב ָלבֹוא 
ֵעת ָמִׁשיַח ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף ּבֹוא ָיבֹוא ֹלא ְיַאֵחר, ּוֵמֲחַמת ֶׁשרֹוֶאה 
ְמאֹד  ְמאֹד  ִמְתַּגֵּבר  ֵּכן הּוא  ַעל  ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות  ּוָבִאין  ֶׁשְּמַמְׁשְמִׁשין 
ְלַעְּכבֹו. ְּכמֹו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִּנְלָחִמין ֶזה ִעם ֶזה, ְּכֶׁשרֹוֶאה ָהֶאָחד 
ֶׁשֲחֵברֹו ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְוָקרֹוב ְמאֹד ְלַנְּצחֹו ּוְלָתְפסֹו, ֲאַזי הּוא ִמְתַּגֵּבר 
ְמאֹד ְמאֹד ֶנֶגד ֲחֵברֹו. ְּכמֹו ֵכן, ֵמֲחַמת ֶׁשרֹוֶאה ַהַּבַעל ָּדָבר ֶׁשָּקרֹוב 
ְמאֹד ְלִביַאת ָמִׁשיַח ְוַהְּגֻאָּלה ְמַמְׁשֶמֶׁשת ָלבֹוא, ַעל ֵּכן ִהִּניַח ַעְצמֹו 
ְלָאְרּכֹו ּוְלָרְחּבֹו ְלַעְכָבּה ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִעַּקר ָהִעּכּוב ַעל ְיֵדי ַהַּמֲחֹלֶקת 

ַהָּגדֹול ֶׁשִהְכִניס ַעְכָׁשו ָּבעֹוָלם ְּביֹוֵתר, ְוָכל ָהעֹוָלם ָמֵלא ַמֲחֹלֶקת.
)ליקוטי הלכות, חובל בחברו ג, ה(

• • •
אך שימו לב: 

כמה שהאהבה בין כלל ישראל חשובה ונחוצה, הרי שהאהבה בין 
אנשי הצדיק הכרחית פי כמה לתיקון העולם והבאת הגואל. 

הכללית  המצווה  על  שבנוסף  מוצאים  אנו  האריז"ל  בכתבי  כבר 
"אהבת  על  תלמידיו  את  להזהיר  הוסיף  כמוך",  לרעך  "ואהבת  של 

החברים שלנו, של חברתנו". 

ָצִריְך ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו ִמְצַות “ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך”, ִויַכּוֵן ֶלֱאהֹב ָּכל 
ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכַנְפׁשֹו ... ּוִבְפָרט ַאֲהַבת ַהֲחֵבִרים ָהעֹוְסִקים 
ַּבּתֹוָרה ְּבַיַחד, ָצִריְך ָּכל ֶאָחד ְוַאַחד ִלְכֹלל ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ֵאיָבר 
ֶאָחד ִמן ַהֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו ... ְוִאם ֵיׁש ֵאיֶזה ָחֵבר ֵמֶהם ְּבָצָרה, ְצִריִכים 
ֻּכָּלם ְלַׁשֵּתף ַעְצָמם ְּבַצֲערֹו אֹו ֵמֲחַמת חִֹלי אֹו ֵמֲחַמת ָּבִנים ַחס 
ְוָׁשלֹום, ְוִיְתַּפְללּו ָעָליו, ְוֵכן ְּבָכל ְּתִפּלֹוָתיו ּוְצָרָכיו ּוְדָבָריו ְיַׁשֵּתף 
ַהֲחֵבִרים  ְּבִעְנַין ַאֲהַבת  ַז”ל  ִהְזִהיַרִני מֹוִרי  ּוְמאֹד  ִעּמֹו.  ֲחֵברֹו  ֶאת 

ֶׁשָּלנּו, ֶׁשל ֶחְבָרֵתנּו. 
)שער הכוונות, דרושי ברכת השחר(

והוכפלה האזהרה בשער הגלגולים, וכתב שם בתוך דבריו: 

ּוִבְפָרט ַאֲהַבת ַהֲחֵבִרים ֶׁשָּלנּו, ָצִריְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּמּנּו ִלְכֹלל 
ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ֵאיָבר ֶאָחד ִמן ַהֲחֵבִרים ָהֵאּלּו, ְוִלְמאֹד ִהְזִהיַרִני 

מֹוִרי ַז”ל ְּבִעְנָין ֶזה. 
)שער הגלגולים, הקדמה לח(
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החברים  בין  מדנים  לעורר  מצליח  דבר  כשהבעל  שכן, 
גורם  הוא  הרי  הדורות,  מיחידי  האמת,  לצדיק  המקורבים 
בזה חורבן והרס – לא רק להם, אלא אף – לכל העולם כולו, 

ומעכב ודוחה את ביאת הגואל. 

וכפי שאכן היה אצל האריז"ל, ועשרת החברים אשר עמו, 
כמסופר:

ָהֲעָׂשָרה  ְלֵאּלּו  ֶאָחד  ֶהְסֵּגרז  ַז”ל  ָהֲאִר”י  ָעָׂשה  ָּכְך  ַאַחר 
ֲחֵבִרים, ְוִתֵּקן ֲחָדִרים ַלָּנִׁשים ְוַהַּטף ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְּבאֹוָתּה 
ָנְפָלה  ֳחָדִׁשים  ה  ֲחִמּׁשָ ְלסֹוף  ַעְצמֹו.  ַהֶהְסֵּגר  ֶׁשל  ֶהָחֵצר 
ְקָטָטה ַאַחת ֵּבין ַהָּנִׁשים ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ְוַהָּנִׁשים ִהִּגידּו אֹותֹו 
ְוָהַרב  ִנְתקֹוְטטּו.  ַהֲחֵבִרים  ֶׁשַּגם  ַעד  ְוִנְמָׁשְך  ְלַבְעֵליֶהן, 
ע”ה ָּתִמיד ָהָיה ַמְזִהיר אֹוָתם ַעל ָהַאֲחָוה ְוָהַאֲהָבה ֶׁשִּיְהֶיה 
ֵּביֵניֶהם ָּתִמיד ָׁשלֹום ַאֲהָבה ְוַאְחָוה, ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום ָעְברּו ַעל 

ְּדָבָריו ָּבֲעוֹונֹות. 

ָּבת, ְוָחַזר ְלֵבית  ּוְלֵעת ֶעֶרב ָיָצא ִעם ַהֲחֵבִרים ְלַקֵּבל ַהּׁשַ
ַהְּכֶנֶסת ָסר ְוָזֵעף, ְוָיַׁשב ָּכל ְזַמן ַהְּתִפָּלה ַּבֲאִנינּות. ּוַמֲהְרח”ּו 
ִנְבַהל  ִסְגנֹון  ְּבאֹותֹו  אֹותֹו  ְּכֶׁשָרָאה  ִויַטאל[  ַחִּיים  ]ַרִּבי 
ֶׁשִּסְּימּו  ְלַאַחר  ֵּכן.  ַלֲעׂשֹות  ִמְנָהגֹו  ָהָיה  ֵּכן  ִּכי ֹלא  ְמאֹד, 
ַהָּקָהל ַהְּתִפָּלה, ָהַלְך ר’ ַחִּיים ֶאְצלֹו ְוָאַמר לֹו: ַרֵּבנּו, ָלָּמה 
ְרִאיִתיָך ָּכל ְזַמן ַהְּתִפָּלה ַהּזֹאת ַּבֲאִנינּות ּוְבַמר ֶנֶפׁש? ָאַמר 
ַהס”מ,  ָּבת  ַהּׁשַ ְּבַקָּבַלת  ֶׁשָרִאיִתי  ִמְּפֵני  ע”ה:  ָהֲאִר”י  לֹו 
ִמָּכאן  ִּתָּספּו”.  ַמְלְּכֶכם  ַּגם  ַאֶּתם  “ַּגם  ַהָּפסּוק  ֶזה  ְוָאַמר 
ִנְרֶאה ֶׁשְּכָבר ֶנְחַּתם ְּגַזר ִּדין ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְוֹלא ֶנְחַּתם 
ֶאָּלא ַּבֲעבּור ְקָטָטה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַהּיֹום ֵּבין ַהֲחֵבִרים, ֶׁשָּכל ְזַמן 

ֶׁשָהָיה ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם ֹלא ָהָיה לֹו ֵּבית ְּכִניָסה ְלַקְטֵרג. 

ְוֵכן ָהָיה ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְּבאֹותֹו ְזַמן ִנְתַּבֵּקׁש ִּביִׁשיָבה 
ֶׁשל ַמְעָלה מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ֲעֶטֶרת רֹאֵׁשנּו ַז”ל, ְוַגם ה' ֲחֵבִרים 

ִעּמֹו, ְוַחֵּיי ְלַמר ָׁשַבק.
)שבחי האריז”ל, ומשם הועתק בספר עמק המלך(

כשהסתלקות זו, עיכבה את ביאת הגואל.

ה’  ְמִׁשיַח  ַאֵּפינּו  “רּוַח  ַהֶּזה:  ַהִּמְקָרא  ּדֹוֵרׁש  ֲאִני  ְוָעָליו 
ִנְלַּכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו ְּבִצּלֹו ִנְחֶיה ַבּגֹוִים”, ְּדַהְינּו 

ִּבְׁשִחיתֹוָתם ֶׁשל ַהַּתְלִמיִדים. 
)עמק המלך, הקדמה השלישית, פרק ו(

• • •
אל  בעיקר  נטפל  דבר  הבעל   – לדור  מדור  הוא  וכך 
ומעורר  הגאולה,  תלויה  בו  אשר  האמת  לצדיק  המקורבים 

ביניהם מחלוקת ופירוד לבבות.

כך היה גם אצל ממשיכי אור שבעת הימים, הבעל שם טוב 
זיע"א. 

ַמע ֵמחֹוְתנֹו ר’ ָּדִוד ְצִבי  ּוְכמֹו ֶׁשִּסֵּפר מֹוֲהַרַנ”ת ַז”ל ֶׁשּׁשָ
ַּתְלִמיֵדי  ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל  ֵמַהַחְבַרָּיא  ִהְתַרֲחקּותֹו  ֶׁשָּכל  ַז”ל, 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוַהַּמִּגיד ֵזֶכר ַצִּדיִקים ִלְבָרָכה הּוא ֵמֲחַמת 
ְוִהִּביט ַעל  ְוָרָאה  ְּגדֹוִלים ֵמֶהם  ִלְׁשֵני  ֶׁשָּנַסע ַּפַעם ַאַחת 
ּגֶֹדל ֵּפרּוד ַהְּלָבבֹות ֶׁשָהָיה ֵּביֵניֶהם. ַאז ֶּדער ִאיז ַּבא ֶּדעם 
ִאין  ֶמעְנְטְׁשן,  ַזְייֶנע  ַאֶלע  ִמיט  ִּגיַּפְסִקית  ָאּפ  ִּגיֶוועְהין 
ֶּדער ִאיז ַּבא ֶּדעם ִּגיֶוועְהין ָאּפ ִּגיַּפְסִקית ִמיט ַאֶלע ַזְייֶנע 
ֶמעְנְטְׁשן ]= ֶׁשֶּזה ָהָיה ֻמְפָרְך ֵאֶצל ֶזה, הּוא ְוָכל ֲאָנָׁשיו, 

. = מתחם סגור, בו התגוררו החברים ומשפחותיהם.  ז 
ח. לצורך קבלת אורו הגדול של רבינו, אשר א”א לקבלו כי אם בכח האהבה והאחדות בין כלל הנפשות, וכמבואר בליקוטי הלכות כמה פעמים 

בענין קבלת התורה שבשבועות, שרק בכח האחדות של “ויחן שם ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד” הייתה היכולת בידם לקבל את התורה. 
ט. "אם הייתם שמחים היה טובה גדולה להעולם" )חיי מוהר"ן, פב(. 

ְוֶזה ֵאֶצל ֶזה ָהָיה ֻמְפָרְך ְלַגְמֵרי, הּוא ְוָכל ֲאָנָׁשיו[. ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִנְתַרֵחק ֵמֶהם ְלַגְמֵרי ַּכָּידּוַע. 

)כוכבי אור, ששון ושמחה, י(

ְוֵכן ֵּבין ַּתְלִמיֵדי ַאְדמֹו”ר ַז”ל, ַּכּנֹוָדע ְלִמי ֶׁשָּבִקי ָּבֶזה ְקָצת, 
ֶׁשר’ ... ַז"ל ָהָיה ֶּבֱאֶמת ִאיׁש ָּכֵׁשר ְוַצִּדיק, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ֲהֵריִני  ֵמָאִבי  ָׁשַמְעִּתי  ּוְבָאְזַני  ְוכּו’.   ... ר'  ָהַרב  ְוֵכן  ְוכּו'. 

ַמע ִמּמֹוַהְרַנ”ת ַז”ל ֶׁשָרָצה ְוכּו’.  ַּכָּפַרת ִמְׁשָּכבֹו ֶׁשּשָׁ
)שם, יא(

וכך נמשך הדבר עד היום:

ְועֶֹמק  ְּבגֶֹדל  ַהֶּזה,  ַהָּיתֹום  ַּבּדֹור  ִׁשְפלּוֵתנּו  ְּבעֶֹצם  ַּגם  ִּכי 
ָּכֵעת,  ֻמָּנִחים  ֶׁשָאנּו  ַהַּתְחּתֹוָנה  ְּדיֹוָטא  ַּתְכִלית  ַּתְכִלית 
ְּבָכל  ִמְתָּגֶרה  ְועֹוד  ֵמִאָּתנּו,  ַהֵּיֶצר  ַאף  ֲחרֹון  ָׁשב  ֹלא  עֹוד 
ָהָרע  ְּבָלׁשֹון  ַהָּכבֹוד,  ּוְרִדיַפת  ְּבִקְנָאה  ְוֵחָמה  ְּבַכַעס  ֶאָחד 
ְוִׂשְנַאת ִחָּנם, ְוָכל ֶאָחד ְמַדֶּמה ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשהּוא ‘ֵמִבין’ ֲאִמִּתי 
ַעל ֲחֵברֹו, ֶׁשֲחֵברֹו ַמֲחִריב עֹוָלמֹות ְוהּוא רֹוֶצה ִלְבנֹוָתם, 
ֶׁשֲחֵברֹו ֻּכּלֹו ֶׁשֶקר ְוהּוא ֻּכּלֹו ֱאֶמת. ְוֶזה ַהָּדָבר ְּבעֹוְכֵרינּו 

ְלַהְרִחיק ֵמָהֱאֶמת יֹוֵתר ֵמַהּכֹל! 

)שם(

'יחידי  על  מעורר  במחלוקת שהוא  דבר  לבעל  לו  די  לא 
הדורות' עצמם, אלא אף מתגבר בכל כוחו "להגדיל מחלוקת 
ופירוד לבבות בין אנשיהם בעצמם", ובכך הרי הוא "גומר את 
ויותר" מאשר המחלוקת שבכל  יותר  הרע  ורצונו  מחשבתו 

העולם כולו.

וכלשונו של רבי אברהם ב"ר נחמן:

ַהּדֹורֹות  ְיִחיֵדי  ַעל  ְוִהְגִּדיל  ֶׁשִהְרָּבה  ַהַּמֲחֹלֶקת  ִמְּלַבד 
ְּבַעְצָמם, ְּכמֹו ַעל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז”ל ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן 
ַעל ַאְדמֹו"ר ַז"ל ַּכָּידּוַע – עֹוד ֹלא ִנְתָקֵרר ַּדְעּתֹו ְּבָכל ֶזה, 
ִּכי עֹוד ִהְתַּגֵּבר ְּבָכל ּכֹחֹו ְלַהְגִּדיל ַמֲחֹלֶקת ּוֵפרּוד ְלָבבֹות 
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ָּגַמר  ֶׁשָּבֶזה  ַּכָּידּוַע,  ְּבַעְצָמם  ַאְנֵׁשיֶהם  ֵּבין  ַּגם 

ּוְרצֹונֹו ָהָרע ְּביֹוֵתר ְויֹוֵתר!

)שם, י( 

אין הדבר תלוי אלא בנו
האהבה שבין אנ"ש, מלבד מה שהיא מוכרחת לנו באופן 

אישיח, 

ִּכי “ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמְלָתא”, ְוִאם ִנְהֶיה אֹוֲהִבים ֶּבֱאֶמת 
ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ְרצֹון ַרֵּבנּו ַז”ל, ַּכְּמבָֹאר ְּבַחֵּיי מֹוֲהַר”ן, ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵלט 

ָּבנּו ׁשּום ָּדָבר! 
)נתיב צדיק, מכתב עב(

הרי שיש לה השפעה מכרעת על כל עם ישראל ועל כל 
העולם כולו.

ִּכי ַרֵּבנּו ַז”ל ָאַמר ֶׁשִאם ַאֶּתם ִּתְהיּו ְׂשֵמִחים ָהָיה טֹוָבה 
ְלָכל ָהעֹוָלםט, ְוִאם ָאנּו ָהִיינּו אֹוֲהִבים ֶזה ָלֶזה ֶּבֱאֶמת, ַּגם ֵּכן 

”ֲאַנן” ָראֵׁשי ֵּתבֹות “ַא’ְנֵׁשי ַנ’ַחל נ’וֵֹבַע”, ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמיְּלָתא! 
ָהִעָּקר ָּתלּוי ָּבַאֲהָבה ֶׁשּיֹאֲהבּו ֶאת ַעְצָמם ֶזה ֶאת ֶזהה. 

)כתבי רבי שמואל(

• • •
לסדרת-מאמרים  ראויה  אנ”ש,  בין  חברים’  ‘אהבת  של  זו  סוגיא 
דמחוי  כמאן  בקצרה  בה  ניגע  שלפנינו  במאמר  אך  עצמהו,  בפני 

במחוג.

”אהבת החברים שלנו”...
אין זה סוד שהגלות הארוכה כל-כך הייתה יכולה להיפסק, אילו 

היה שורר בין בני ישראל שלום ואהבה. 

ֵּכן  ְוַעל  ִחָּנם,  ִׂשְנַאת  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ֶזה  ָּגֻלּיֹוֵתינּו  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 
ִנְתָאֵרְך ְוִנְמָׁשְך ָּכל ָּכְך. ִּכי ָּגלּות ָּבֶבל ֶׁשַאַחר ֻחְרָּבן ָהִראׁשֹון ֶׁשָהָיה 
ֵמֲחַמת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוכּו' ֹלא ִנְתָאֵרְך ַרק ַעד ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוָגלּות 
ָהַאֲחרֹון ַהֶּזה ֶׁשִּנְתַהָּוה ֵמֲחַמת ִׂשְנַאת ִחָּנם ִנְתָאֵרְך ְוִנְמָׁשְך ְּבִרּבּוי 

ָעצּום ּוֻמְפָלג ְּבִלי ִׁשעּור ָוֵעֶרְך ָּכל ָּכְך. 
)כוכבי אור, ששון ושמחה, ז(

עומדת  חינם”  ה”שנאת  אך  רבים,  עוונות  בידינו  שישנם  אף  על 
בראש ומעכבת את גאולתנו ופדות נפשנו. 

ִּכי ָהִעְנָין ַהֶּזה ֶׁשל ִׂשְנַאת ִחָּנם ְוֵכן ְׁשָאר ְּדָבִרים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 
ֲאִפּלּו יֹום ִּכּפּור ְויֹום ַהִּמיָתה ֵאינֹו ְמַכֵּפר )ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו(, 
ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ַעל ֶהָעֹון ֶהָחמּור ֶׁשל ָלׁשֹון ָהָרע ֶׁשהּוא ָּגרּוַע 
ְּביֹוֵתר. ְוַכּמּוָבן ְלָכל ַמְׂשִּכיל ְּבעֶֹמק ֵּפרּוׁש ַהַּמַאְמֵרי ֲחָכֵמינּו ַז”ל 
ֶׁשָאְמרּו ַעל ָלׁשֹון ָהָרע ֶׁשהּוא ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי 

ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים.
)שם(

וגרונות  נשתברו  רבים  קולמוסים  ובכן, 
רבים ניחרו על כך.

ִנְפֲחתּו,  ּוַפחֹות  ִהְׁשִחירּו,  ְלָבִנים 
הּוְרדּו  ְוָׂשִרים  ִנְסְּפחּו,  ּוִמְׁשָּפחֹות 
ְּגדֹולֹות  ַוֲעָירֹות  ִמְּגֻדָּלָתם, 
ִנְתַעְרַערּו, ִויִחיִדים ִנְפְסדּו, ְוַאְנֵׁשי 
ִנְּקלּו  ְוִנְכָּבִדים  ָאָבדּו,  ֱאמּוָנה 
ְנִביִאים  ַהַּמֲחֹלֶקת.  ְּבִסַּבת  ְוִנְתַּבזּו 
ִנְּבאּו, ַוֲחָכִמים ָחְכמּו, ְוָיְספּו ְלַסֵּפר ָרַעת 

ַהַּמֲחֹלֶקת, ְוֹלא ִהִּגיעּו ְלַתְכִליָתּה. 
)כתבי הרמב”ם, מוסר הרמב”ם לבנו 

רבי אברהם(

ה. המשך דבריו: “אבל הבע"ד מניח א"ע על זה יותר מעל הכל, כי אם היו מחזיקין 
א"ע ביחד אז היו מקרבין כל העולם להשי"ת והיה נעשה גאולה שלימה. וע"כ יש 
דיבור מרבינו ז"ל שאנ"ש לא יתחתנו א"ע ולא יסחרו ביחד, כי הבע"ד מניח א"ע לארכו 
ולרחבו לעשות פירוד בין אנ"ש ... אבל אעפ"כ ידו על העליונה, שבפנימיות אנ"ש 
אוהבים זה את זה, אפילו אלה הנראים לשונאים זא"ז אוהבים א"ע יותר מהאהבה 
היותר גדולה שבין אנשים ידידים מחסידים אחרים שנראה שאוהבים זא"ז. ומכ"ש 
יותר  הוא  לחבירו  א'  שבין  אהבה  אז  ביחד  א"ע  אנ"ש שמחזיקים  בין  וכ"ש 
מאהבת אב ואם, אח אחות, איש ואשתו, בן ובת. ומכ"ש שאנ"ש אוהבים 
את רבינו ז"ל, עד שהיו אומרים להרוג א"ע על קידוש 
השם בשביל רבינו ז"ל. וסוף כל סוף יגמור רבינו 

את שלו ויתקן את כל העולם, אכי"ר".

ו. ואי”ה עוד חזון למועד לבאר סוגיא 
זו באר היטב, על כל פרטיה ודקדוקיה.

ועל אף הכל, עדיין 

ִעיר  ְּבָכל  ְוֵכן  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ֵּבין  ֵהן  ָּכל ָהעֹוָלם ָמֵלא ַמְחֹלֶקת. 
ֵכִנים, ּוֵבין ָּכל ֶאָחד ִעם ִאְׁשּתֹו  ָוִעיר, ְוֵכן ְּבָכל ַּבִית ּוַבִית ֵּבין ַהּׁשְ
ַהַּתְכִלית  ִלּבֹו  ַעל  ֶׁשָּיִׂשים  ִמי  ְוֵאין  ּוָבָניו.  ּוְמָׁשְרָתיו  ֵביתֹו  ּוְבֵני 
ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ָהָאָדם ֵמת, ִּכי ַהּיֹום ֶׁשָעַבר ֹלא ִיְחֶיה עֹוד ּוְבָכל 

יֹום הּוא ִמְתָקֵרב ַלִּמיָתה. 
)שיחות הר”ן, עז(

ביאת  את  לעכב  שחפץ  דבר,  הבעל  התגברות  מחמת  זאת  וכל 
המשיח. 

ִּכי ַהַּבַעל ָּדָבר ָשֹם ִלּבֹו ַעל ֶזה ְמאֹד, ִּכי הּוא רֹוֶאה ֶׁשָּקרֹוב ָלבֹוא 
ֵעת ָמִׁשיַח ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף ּבֹוא ָיבֹוא ֹלא ְיַאֵחר, ּוֵמֲחַמת ֶׁשרֹוֶאה 
ְמאֹד  ְמאֹד  ִמְתַּגֵּבר  ֵּכן הּוא  ַעל  ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות  ּוָבִאין  ֶׁשְּמַמְׁשְמִׁשין 
ְלַעְּכבֹו. ְּכמֹו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִּנְלָחִמין ֶזה ִעם ֶזה, ְּכֶׁשרֹוֶאה ָהֶאָחד 
ֶׁשֲחֵברֹו ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְוָקרֹוב ְמאֹד ְלַנְּצחֹו ּוְלָתְפסֹו, ֲאַזי הּוא ִמְתַּגֵּבר 
ְמאֹד ְמאֹד ֶנֶגד ֲחֵברֹו. ְּכמֹו ֵכן, ֵמֲחַמת ֶׁשרֹוֶאה ַהַּבַעל ָּדָבר ֶׁשָּקרֹוב 
ְמאֹד ְלִביַאת ָמִׁשיַח ְוַהְּגֻאָּלה ְמַמְׁשֶמֶׁשת ָלבֹוא, ַעל ֵּכן ִהִּניַח ַעְצמֹו 
ְלָאְרּכֹו ּוְלָרְחּבֹו ְלַעְכָבּה ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִעַּקר ָהִעּכּוב ַעל ְיֵדי ַהַּמֲחֹלֶקת 

ַהָּגדֹול ֶׁשִהְכִניס ַעְכָׁשו ָּבעֹוָלם ְּביֹוֵתר, ְוָכל ָהעֹוָלם ָמֵלא ַמֲחֹלֶקת.
)ליקוטי הלכות, חובל בחברו ג, ה(

• • •
אך שימו לב: 

כמה שהאהבה בין כלל ישראל חשובה ונחוצה, הרי שהאהבה בין 
אנשי הצדיק הכרחית פי כמה לתיקון העולם והבאת הגואל. 

הכללית  המצווה  על  שבנוסף  מוצאים  אנו  האריז"ל  בכתבי  כבר 
"אהבת  על  תלמידיו  את  להזהיר  הוסיף  כמוך",  לרעך  "ואהבת  של 

החברים שלנו, של חברתנו". 

ָצִריְך ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו ִמְצַות “ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך”, ִויַכּוֵן ֶלֱאהֹב ָּכל 
ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכַנְפׁשֹו ... ּוִבְפָרט ַאֲהַבת ַהֲחֵבִרים ָהעֹוְסִקים 
ַּבּתֹוָרה ְּבַיַחד, ָצִריְך ָּכל ֶאָחד ְוַאַחד ִלְכֹלל ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ֵאיָבר 
ֶאָחד ִמן ַהֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו ... ְוִאם ֵיׁש ֵאיֶזה ָחֵבר ֵמֶהם ְּבָצָרה, ְצִריִכים 
ֻּכָּלם ְלַׁשֵּתף ַעְצָמם ְּבַצֲערֹו אֹו ֵמֲחַמת חִֹלי אֹו ֵמֲחַמת ָּבִנים ַחס 
ְוָׁשלֹום, ְוִיְתַּפְללּו ָעָליו, ְוֵכן ְּבָכל ְּתִפּלֹוָתיו ּוְצָרָכיו ּוְדָבָריו ְיַׁשֵּתף 
ַהֲחֵבִרים  ְּבִעְנַין ַאֲהַבת  ַז”ל  ִהְזִהיַרִני מֹוִרי  ּוְמאֹד  ִעּמֹו.  ֲחֵברֹו  ֶאת 

ֶׁשָּלנּו, ֶׁשל ֶחְבָרֵתנּו. 
)שער הכוונות, דרושי ברכת השחר(

והוכפלה האזהרה בשער הגלגולים, וכתב שם בתוך דבריו: 

ּוִבְפָרט ַאֲהַבת ַהֲחֵבִרים ֶׁשָּלנּו, ָצִריְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּמּנּו ִלְכֹלל 
ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ֵאיָבר ֶאָחד ִמן ַהֲחֵבִרים ָהֵאּלּו, ְוִלְמאֹד ִהְזִהיַרִני 

מֹוִרי ַז”ל ְּבִעְנָין ֶזה. 
)שער הגלגולים, הקדמה לח(
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ָהָיה טֹוָבה ְלָכל ָהעֹוָלם. ִּכי ָכל ָהעֹוָלם ֹלא ִנְבָרא ִּכי ִאם ְלֶצֶות 
ָלֶזה, ּוְכִפי ַהַּצִּדיק ִעם ֲאָנָׁשיו ֵּכן ִמְתַנֵהג ְלטֹוַבת ָהעֹוָלם. 

)שם(

וכשאנו נתעורר לתקן את המחלוקת ופירוד הלבבות שבינינו, 
יתוקן המחלוקת שבכל העולם כולו.

וכפי שכתבו אנ”ש בפולין, כאשר פרצה שם מחלוקת ביניהם:

ָהעֹוָלםי,  ֶׁשל  ַהֵּלב  ֵהם  ַז”ל  ְלַרֵּבנּו  ֶׁשַהְמקָֹרִבים  ָידּוַע  זֹאת 
“איהר ֶזעְנט ָדאס ַהאְרץ פּון ֶדער ֶוועְלט”, ְוַגם ָאַמר ַלֲאָנָׁשיו 
“פּון ַאְייְך ֶוועט ִאיְהר ִוויֶסען ִווי ִדי ֶוועְלט ַהאְלט” ]= ִמְּמֶכם 
ּתּוְכלּו ָלַדַעת ֵהיָכן ָהעֹוָלם אֹוֵחז[. ַהְינּו: ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ַעל ְּכָלִלּיּות 

ְּבֶדֶרְך  ְוִנְרָּגׁש  עֹוֵבר  ֵּכן  ְּכמֹו  ְורּוָחִנּיּות,  ְּבַגְׁשִמּיּות  ָהעֹוָלם 
ּוְכֶׁשֵהם  ְורּוָחִני.  ַהַּצִּדיק ְּבאֶֹפן ַּדק  ַאְנֵׁשי  ֵּבין  ַּגם  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 
ַהְּקדֹוׁשֹות  ָהֵעצֹות  ְיֵדי  ַעל   – ַהְמֻעָּות  ֶאת  ְלַתֵּקן  ִמְתעֹוְרִרים 
ם ִיְתָּבַרְך  ֶׁשְּמבָֹאִרים ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ְוָהִעָּקר ִּבְתִפָּלה ְלַהּׁשֵ
ֶׁשְּיַרֵחם ָעֵלינּו ְוָיִסיר ֵמִאָּתנּו ָּכל ִנְגֵעי ְלָבֵבנּו ְוָצרֹות ַנְפֵׁשנּו – 

ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּתֵקן ַּגם ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו!
)דובר צדק, עמוד 4(

ובמילים פשוטות וברורות:

לּוֵלא זֹאת ַהִחּלּוֵקי ֵּדעֹות ְוַהֵּפרּוד ְלָבבֹות ֶׁשֵּבין ֲאַנ”ׁש ְּכָבר ָהָיה 
ַהְּגאּוָלה ְׁשֵלָמה! 

)תמימי דרך, מכתב ל(

• • •
אם תשרור אהבה ושלום, אפילו רק באותה “כנישתא חדא” של 
וכפי שאמר רבי  די בכך להביא את הגואל.  המקורבים לצדיק, 

אליעזר לרבי עקיבא:

ַחֶּייָך, ְּדִאי ַיְחְזרּון ִּבְתׁשּוָבה ֵריֵׁשי ְּכִניְׁשָּתא, אֹו ָחָדא ְּכִניְׁשָּתא, 
ִּבְזכּוָתם ִיְתְּכֵנׁש ָּכל ָּגלּוָתא.

)זוהר חדש, פרשת נח(

כשעיקר ה”כנישתא חדא” הוא בענין השלום, כאשר 

ָּכְתבּו ַהְּסָפִרים ְּבֵׁשם ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ְדֵבּי ְּכִניְׁשָּתא ֲחָדא, ִאם 
ְלִביַאת  ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ִּכְדָבֵעי,  ַהָּׁשלֹום  ִמַּדת  ׁשֹוְמִרים  ָהיּו 

ַהָּמִׁשיַח.
)שמירת הלשון ח”ב, פרק ז( 

כך שדי לנו אם יתעוררו מעט המקורבים לצדיק, להחזיק את 
עצמם יחד, ובכך להביא את הגאולה. שכן,

ְמַעט ַהְּנָפׁשֹות ַהּזֹוִכים ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ְוחֹוְתִרים 
ּוִמְׁשַּתְּדִלים ִלְזּכֹות ַלֲעבֹוַדת ה’ ֶּבֱאֶמת, ִמְתַרִּבים ֵמֶהם ָּבִּתים 
ַרִּבים ְוִנְפָלִאים ָּכֵאֶּלה ַעד ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ָּכל ָהעֹוָלם ְלִהְתַּתֵּקן 
ִּבְׁשֵלמּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה. ְוֶזה ֶׁשּמּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשֲאִפּלּו ָמָתא ָחָדא אֹו ֵּבי ְּכִניְׁשָּתא ָחָדא, ְּכֶׁשָּיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה 

ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה, ְוֶזה ְּבִחיַנת “טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק” ְוכּו'.
)אוצר היראה, צדיק רפד. ע”פ ליקו”ה פריה ורביה ה, י-יא(

המקורבים  ע”י  הנעשים  וה’בתים’  הצירופים  ריבוי  כשעיקר 
לצדיק, אינו אלא ע”י האהבה והאחדות ביניהם, כדברי הרה”ק 

י. ראה בסיפורי מעשיות, מעשה משבעה בעטלערס, ביום השלישי, שם מסופר: "כל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב. וזה הלב של העולם הוא קומה 
שלימה עם פנים וידיים ורגלים וכו', אבל הציפורן של הרגל, של אותו הלב של העולם, הוא מלובב יותר מלב של אחר".

מטשעהרין:

ְּבַיַחד,  ַעְצָמן  ֶׁשַּמְחִזיִקין  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהֵּצרּוִפין  ִרּבּוי  ְוִעַּקר 
ֶׁשִּנְצָטְרִפין  אֹוִתּיֹות  ַהְרֵּבה  ֶׁשל  ַאַחת  ֵּתָבה  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֶׁשָאז 
ִמֶּמָּנה ֵצרּוִפין ַהְרֵּבה ְמאֹד. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם ָהיּו ֵאּלּו ָהאֹוִתּיֹות 
ֵצרּוִפים  ִרּבּוי  ָהָיה  ֶׁשֲאַזי ֹלא  ְקַטּנֹות,  ֵּתבֹות  ְלַכָּמה  ִמְתַחְּלִקין 
ֲאַזי ֵיׁש  ָּכל ָּכְך. ְּכמֹו ְלָמָׁשל: ְׁשֵּתי ֵּתבֹות ֶׁשל ָׁשֹלׁש אֹוִתּיֹות, 
ֶׁשל  ַאַחת  ֵּתָבה  ֲאָבל  יֹוֵתר,  ְוֹלא  ֵּתָבה  ְלָכל  ֵצרּוִפים  ה  ִׁשּׁשָ
ַּכַּנ"ל. ּוִמֶּזה ָּתִבין  ֲאַזי ֵיׁש ָלּה תש"ך ֵצרּוִפים  ה אֹוִתּיֹות  ִׁשּׁשָ
ַמֲעַלת ָהַאְחדּות ֶׁשל ַרִּבים ִמִּיְׂשָרֵאל. ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשַּיְחִזיקּו ַעְצָמם 
ְּבַיַחד ְוִיְהיּו ִנְקָרִאים ַעל ְׁשמֹו ַז”ל, ֲאַזי ְּבָנֵקל לֹו יֹוֵתר ַּגם ַאַחר 
ִהְסַּתְּלקּותֹו ַז”ל ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבִתּקּון ַנְפׁשֹוָתם ַעד ֶׁשִּיְהיּו ֲאָנִׁשים 

ְּכֵׁשִרים ְוַצִּדיִקים.
)פרפראות לחכמה, תורה ח’ תניינא, אות כד(

ואכן, עיקר מאמציו של הבעל דבר, היא לקלקל את האהבה 
יתרבו  לבל  הדבקים  בין  ולהפריד  חדא’,  ‘כנישתא  באותה 
הצירופים והבתים. ובכך למנוע מאורו של משיח, אורו של רבינו 

ה”ריש כנישתא”, לכבוש ולגאול את העולם. 

שכן:

ִהְׁשּתֹוְקקּות  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְלַאֵחינּו  ֵיׁש  ִּדְמִׁשיָחא  ְּבִעְקְבָתא 
ְוִכּסּוִפים טֹוִבים, ִּכי ִמְתנֹוֵצץ ֶהָאָרה ֵמאֹור ֶׁשל ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו 
ֵהיֵטב,  ִמֶּזה  יֹוֵדַע  ָּדָבר  ְוַהַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש,  ַרֵּבנּו  ִהְתַּגּלּות  ֶׁשהּוא 
ְוִעַּקר ֵעָצה ֶׁשּלֹו הּוא ִחּלּוֵקי ֵּדעֹות, ּוָבֶזה ַהַּבַעל ָּדָבר ַמְצִליַח 

ְמאֹד.
)תמימי דרך, מכתב כח(

”התגברות דהתגברות”
אלא  תלויה  אינה  הגאולה  שעיקר  שמאחר  נקל,  לנבון  דעת 
באהבה זו שבין אנ”ש, בוודאי שיש על כך התגברות נוראה מצד 

הבעל דבר, בכוחות עצומים בל יתוארו.

“התגברות  קיימת  ישראל,  שבין  האהבה  כלליות  על  ואם 
דהתגברות” נוראה. כמו שכותב ראבר”נ:

ָּגב ְּבִלי  עֶֹצם ְותֶֹקף ַהִהְתַּגְּברּות ְּדִהְתַּגְּברּות ֶׁשַעל ֶזה, ָּגדֹול ְוִנֹשְ
ִׁשעּור ָוֵעֶרְך, ַעד ֶׁשַּגם ַהָּכֵׁשר ֶׁשַּבְּכֵׁשִרים ְוַהַּצִּדיק ֶׁשַּבַּצִּדיִקים 
ּתֹוָרה  עֹל  ִלְסּבֹל  ִׁשְכמֹו  ְוִהָּטה  ֶּבֱאֶמת  ַּבִּנָּסיֹון  ָעַמד  ֲאֶׁשר 

ּוְׁשִביַרת ַהַּתֲאֹות ְוכּו’, ּוְבִעְנָין ֶזה ַּגם ָּבֶהם ָנְפָלה ַׁשְלֶהֶבת.
)כוכבי אור, ששון ושמחה, ז(

האהבה  על  דהתגברות"  ש"ההתגברות  וכמה  כמה  אחת  על 
שבין אנ"ש, גדולה פי כמה וכמה. 

שכן:

ַהַּבַעל ָּדָבר יֹוֵדַע ֵהיֵטב ֶׁשִעַּקר ַהְּגאּוָלה ָּתלּוי ָּבֶזה, ַעל ֵּכן הּוא 
ִמְתַּגֵּבר ְּבָכל ּכֹחֹו, ְּבאֶֹפן ֶׁשִּתְתַעֵּכב ַהְּגאּוָלה ְׁשֵלָמה.

)תמימי דרך, מכתב ל(

כוחו,  בכל  נלחם  הוא  ישראל  שבין  האהבה  כלליות  על  ואם 
הרי שעל האהבה בין אנ"ש, הוא מניח את עצמו לאורך ולרוחב, 

להפריד בין הלבבות ולקלקל את האהבה שבלב.

ִּכי ַרֵּבנּו ַז”ל, ִעַּקר ַצּוָָאתֹו ָהְיָתה ֶׁש”ַּתְחִזיקּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְּבַיַחד”, ְוֵכן 
ָאַמר “ָהעֹוָלם ָראּוי ִלְתמַֹּה ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו” ... ֲאָבל ַהַּבַעל ָּדָבר 
ֵמִניַח ֶאת ַעְצמֹו ַעל ֶזה יֹוֵתר ֵמַעל ַהּכֹל, ִּכי ִאם ָהיּו ַמְחִזיִקין ֶאת 
ם ִיְתָּבַרְך ְוָהָיה ַנֲעֶׂשה  ַעְצָמם ְּבַיַחד ָאז ָהיּו ְמָקְרִבין ָּכל ָהעֹוָלם ְלַהּׁשֵ
ּוְלָרְחּבֹו  ְלָאְרּכֹו  ַעְצמֹו  ֶאת  ֵמִניַח  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ִּכי   ... ְׁשֵלָמה  ְּגאּוָלה 
ַמְעִּתי ֵמֲאַנ”ׁש ֶׁשַרֵּבנּו ַז”ל ִעַּקר  ַלֲעׂשֹות ֵּפרּוד ֵּבין ֲאַנ”ׁש! ּוְכמֹו ֶׁשּׁשָ
ַצּוָָאתֹו ָהָיה ֶׁשַּנְחִזיק ֶאת ַעְצֵמנּו ְּבַיַחד, ]ָלֵכן[ ַעל ִּפי רֹוב ֵמִניַח ֶאת 

ַעְצמֹו ַהַּבַעל ָּדָבר ְוֵאינֹו ֵמִניַח ְלַקֵּים ֶאת ֶזה ְּכָלל. 
)כתבי שמואל, מה(

ודווקא מההתגברות הגדולה, ניתן להבין עד כמה אכן גדולה האהבה 
שבינינו.

ָאנּו  ָעֵלינּו  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ִּכי ַאֲהָבה ֶׁשָּלנּו ֵאינֹו ָּדָבר ֵריק, ּוֵמִהְתַּגְּברּות 
רֹוִאין ּגֶֹדל ַהֵהֶפְך, ַמה ֶׁשָּיכֹול ִלְצמַֹח ֵמַאֲהָבה.

)נתיב צדיק, מכתב קעד(

”למאי נפקא מינה? למיבעי 
רחמי!”

וכנגד אותה “התגברות דהתגברות” נוראה ואיומה, אין כוחנו אלא 
בפה.

ִּכי ֶּבֱאֶמת ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו ְוכּו’. ּוְלַמאי ַנְפָקא ִמיָנּה? ְלִמָּבֵעי ַרֲחֵמי! 
ִּכי ׁשֹוֵמַע ָּכל ֶזה ִיְבֶּכה ְוִיְׂשַמחאי ִּבְבִכי ְוַתֲחנּוִנים, ְּכָלִביא ִיְׁשַאג, ְּתִפָּלה 

ּוְצָעָקה ְוִׂשְמָחה ַיְרֶּבה, אּוַלי אּוַלי ִמָּכל ֶזה ֵיָחֵבא. 
 )כוכבי אור, ששון ושמחה, יא(

התפילה על האחדות והשלום, מחויב בה כל יהודי דבר יום ביומו. 

ְוַעל ֵּכן ַּגם ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ָקְבעּו ָלנּו ַעל ֶזה ְלַבֵּקׁש ּוְלָבֵרְך ָׁשֹלׁש 
ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ִּבְרַּכת “ִׂשים ָׁשלֹום” ֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת ְויֹום־טֹוב. 

)שם(

ועל אחת כמה וכמה, אנשי שלומנו – מחויבים להרבות בתפילה על 
כך מדי יום ביומו, שאכן נזכה לאהבה ושלום בינינו. 

ִּבְתִפָּלה  ְלַהְרּבֹות  ְמֻחָּיב  ַעל ְׁשמֹו, הּוא  ַהִּנְקָרִאים  ֵמֲאַנ”ׁש  ֶאָחד  ְוָכל 
ָּדָבר  ַהַּבַעל  אֹותֹו  ְיַפֶּתה  ֶׁשֹּלא  ַהִהְתּבֹוְדדּות,  ְּבֵעת  יֹום  ְּבָכל  ֶזה  ַעל 

ְּבַתְחּבּולֹוָתיו ְלַקְלֵקל ָהַאֲהָבה. 
)תמימי דרך, מכתב סב(

זוהי עצתנו היחידה להינצל מההתגברות הנוראה. 

יום  בתיאור  שמאריך  שאחר  השנה,  ראש  לערב  בסליחות  הפייטן  לשון  פי  על  הוא  יא. 
המיתה, הוא מסיים: “שומע זאת יבכה וידאג. בבכי ובתחנונים כלביא ישאג. תפילה וצדקה 
ירבה. אולי מייסורין יחבא” )סליחות לערב ראש השנה, סליחה ל”ב(. אלא שראבר”נ שינה מלשון הפייטן 
כי  ושמחה”.  “צעקה  וישמח”,  “יבכה  השמחה:  עניין  את  ושילב  ותפילה,  צעקה  רק  שהזכיר 

מלבד מה שלימדנו רבינו הקדוש, שגם התפילה והצעקה צריכה להיות מתוך שמחה. הרי 
שהשמחה עצמה, מסוגלת להציל את האדם משנאת חינם וכו’. וכשם שהתפילה יש לה 

כח להציל את האדם ממחלוקת ושנאת חינם, כך גם השמחה יש לה כח בפני עצמה, 
וכפי שהבאנו לעיל דברי רבינו בספר המידות: “על ידי הצער והעצבות בא מריבה 

בעולם, ועל ידי השמחה בא שלום בעולם” )ספר המידות, מריבה ח”ב, יג. עצבות ח”ב ג(.

ֵּפרּוד  ַלֲעׂשֹות  ַרק  הּוא  ַרֵּבנּו,  ְקֻדַּׁשת  ֶנֶגד  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ּכֹחֹות  ָּכל  ִּכי 
ֵּבין ֲאַנ”ׁש ֶׁשִּיְחיּו ... ֵאין ָלנּו ֵעָצה ַאֶחֶרת ַרק ְלִהְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

רּות ְלַרֵּבנּו, ְוַלֲעסֹק ָּבֶזה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיֻתַּקן ַהּכֹל. ְּבִהְתַקּׁשְ
)שם, מכתב מח(

אנ”ש,  את  מטבריה,  יהודה  ב”ר  נתן  רבי  בזמנו,  עורר  שכבר  וכפי 
שיתפללו “יומם ולילה” על האהבה בינינו.  

ִּכי ָּכל ַיֲהדּוֵתנּו ָּתלּוי ָּבֶזה, ְוַעל ֶזה ָאנּו ְצִריִכין ְלַבֵּקׁש יֹוָמם ָוַלְיָלה, ִּכי 
ָּבֶזה ָאנּו ְמַעְּכִבין ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

)נתיב צדיק, מכתב עב(

ְלַהְפִריד  ַהּגֹוֵרם  הּוא  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ִלְראֹות  ָצִריְך  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ְוָכל 
ַהָּׁשלֹום  ַעל  ְמאֹד  ִּבְתִפָּלה  ְלַהְרּבֹות  ָאנּו  ּוְצִריִכין   ... ֶׁשֵּביֵנינּו  ַאֲהָבה 

לֹום ְוַאֲהָבה ֶׁשָּלנּו. ְוַאֲהָבה, ִּכי ֹלא ָּדָבר ֵריק הּוא ַהּשָׁ
)שם, מכתב קמג(

ְוָגדֹול  ַהַּמֲחֹלֶקת  ָׂשנּוא  ִּכי  לֹום,  ַהּׁשָ ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְרֵּבה  ּוְצִריִכין 
ם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲהָבה, ְוַגם  ַהָּׁשלֹום ... ַוֲאִני ִמְתַּפֵּלל ַעל ֶזה ְלַהּׁשֵ
ם ִיְתָּבַרְך, ִּכי ַאֲהָבה ֶׁשָּלנּו  ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ְצִריִכין ְלִהְתַּפֵּלל ַהְרֵּבה ְלַהּׁשֵ

ֵאינֹו ָּדָבר ֵריק.
)שם, מכתב קעז(

”שלום שיש לו פה”
ה’שלום’ אליו אנו מייחלים, אינו רק העדר המחלוקת, אלא שלום 

ואהבה אמיתית. 

אמורים   – ביניהם  מחלוקת  ואין  זה,  עם  זה  ָרִבים  שאינם  אלו  גם 
להוסיף אהבה זה לזה, ולזכות ל”שלום שיש לו פה”. 

ִּכי ִלְפָעִמים ֵיׁש ‘ָׁשלֹום ֶׁשֵאין לֹו ֶּפה’, ַהְינּו ֶׁשֵּיׁש ָׁשלֹום ֵּבין ְּבֵני ָאָדם 
ֲאָבל ֵאין ְיכֹוִלין ְלַדֵּבר ֶזה ִעם ֶזה, ִּבְבִחיַנת ''ְוֹלא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹום''. 
ֲאָבל ... ‘ָׁשלֹום ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּפה’, ַהְינּו ֶׁשַהָּׁשלֹום ִּבְׁשֵלמּות, ֶׁשְּמַדְּבִרים ֶזה 

ִעם ֶזה, ִּבְבִחיַנת ''ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך''.
)קיצור ליקוטי מוהר”ן, תורה נז(

ִּכי ‘ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמְלָתא’, ּוְצִריִכין ָאנּו ְל’ָׁשלֹום ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּפה’, 
ִּבְכֵדי ֶׁשָּכל ֶאָחד יּוַכל ְלַדֵּבר ִעם ֲחֵברֹו ְּבַאֲהָבה ּוְלעֹוֵרר אֹותֹו.

)נתיב צדיק, מכתב נט(

לא רק דיבורי נימוס בעלמא, אלא דיבורים של אהבה והתחברות, 
וסיוע ועזרה זה לזה בעבודת השם.  וכפי שמתאר רבינו את האהבה בין 

הנפשות המתקבצות אצל הצדיק, אשר זה שואל את זה:
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ָהָיה טֹוָבה ְלָכל ָהעֹוָלם. ִּכי ָכל ָהעֹוָלם ֹלא ִנְבָרא ִּכי ִאם ְלֶצֶות 
ָלֶזה, ּוְכִפי ַהַּצִּדיק ִעם ֲאָנָׁשיו ֵּכן ִמְתַנֵהג ְלטֹוַבת ָהעֹוָלם. 

)שם(

וכשאנו נתעורר לתקן את המחלוקת ופירוד הלבבות שבינינו, 
יתוקן המחלוקת שבכל העולם כולו.

וכפי שכתבו אנ”ש בפולין, כאשר פרצה שם מחלוקת ביניהם:

ָהעֹוָלםי,  ֶׁשל  ַהֵּלב  ֵהם  ַז”ל  ְלַרֵּבנּו  ֶׁשַהְמקָֹרִבים  ָידּוַע  זֹאת 
“איהר ֶזעְנט ָדאס ַהאְרץ פּון ֶדער ֶוועְלט”, ְוַגם ָאַמר ַלֲאָנָׁשיו 
“פּון ַאְייְך ֶוועט ִאיְהר ִוויֶסען ִווי ִדי ֶוועְלט ַהאְלט” ]= ִמְּמֶכם 
ּתּוְכלּו ָלַדַעת ֵהיָכן ָהעֹוָלם אֹוֵחז[. ַהְינּו: ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ַעל ְּכָלִלּיּות 

ְּבֶדֶרְך  ְוִנְרָּגׁש  עֹוֵבר  ֵּכן  ְּכמֹו  ְורּוָחִנּיּות,  ְּבַגְׁשִמּיּות  ָהעֹוָלם 
ּוְכֶׁשֵהם  ְורּוָחִני.  ַהַּצִּדיק ְּבאֶֹפן ַּדק  ַאְנֵׁשי  ֵּבין  ַּגם  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 
ַהְּקדֹוׁשֹות  ָהֵעצֹות  ְיֵדי  ַעל   – ַהְמֻעָּות  ֶאת  ְלַתֵּקן  ִמְתעֹוְרִרים 
ם ִיְתָּבַרְך  ֶׁשְּמבָֹאִרים ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ְוָהִעָּקר ִּבְתִפָּלה ְלַהּׁשֵ
ֶׁשְּיַרֵחם ָעֵלינּו ְוָיִסיר ֵמִאָּתנּו ָּכל ִנְגֵעי ְלָבֵבנּו ְוָצרֹות ַנְפֵׁשנּו – 

ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּתֵקן ַּגם ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו!
)דובר צדק, עמוד 4(

ובמילים פשוטות וברורות:

לּוֵלא זֹאת ַהִחּלּוֵקי ֵּדעֹות ְוַהֵּפרּוד ְלָבבֹות ֶׁשֵּבין ֲאַנ”ׁש ְּכָבר ָהָיה 
ַהְּגאּוָלה ְׁשֵלָמה! 

)תמימי דרך, מכתב ל(

• • •
אם תשרור אהבה ושלום, אפילו רק באותה “כנישתא חדא” של 
וכפי שאמר רבי  די בכך להביא את הגואל.  המקורבים לצדיק, 

אליעזר לרבי עקיבא:

ַחֶּייָך, ְּדִאי ַיְחְזרּון ִּבְתׁשּוָבה ֵריֵׁשי ְּכִניְׁשָּתא, אֹו ָחָדא ְּכִניְׁשָּתא, 
ִּבְזכּוָתם ִיְתְּכֵנׁש ָּכל ָּגלּוָתא.

)זוהר חדש, פרשת נח(

כשעיקר ה”כנישתא חדא” הוא בענין השלום, כאשר 

ָּכְתבּו ַהְּסָפִרים ְּבֵׁשם ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ְדֵבּי ְּכִניְׁשָּתא ֲחָדא, ִאם 
ְלִביַאת  ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ִּכְדָבֵעי,  ַהָּׁשלֹום  ִמַּדת  ׁשֹוְמִרים  ָהיּו 

ַהָּמִׁשיַח.
)שמירת הלשון ח”ב, פרק ז( 

כך שדי לנו אם יתעוררו מעט המקורבים לצדיק, להחזיק את 
עצמם יחד, ובכך להביא את הגאולה. שכן,

ְמַעט ַהְּנָפׁשֹות ַהּזֹוִכים ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ְוחֹוְתִרים 
ּוִמְׁשַּתְּדִלים ִלְזּכֹות ַלֲעבֹוַדת ה’ ֶּבֱאֶמת, ִמְתַרִּבים ֵמֶהם ָּבִּתים 
ַרִּבים ְוִנְפָלִאים ָּכֵאֶּלה ַעד ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ָּכל ָהעֹוָלם ְלִהְתַּתֵּקן 
ִּבְׁשֵלמּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה. ְוֶזה ֶׁשּמּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשֲאִפּלּו ָמָתא ָחָדא אֹו ֵּבי ְּכִניְׁשָּתא ָחָדא, ְּכֶׁשָּיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה 

ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה, ְוֶזה ְּבִחיַנת “טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק” ְוכּו'.
)אוצר היראה, צדיק רפד. ע”פ ליקו”ה פריה ורביה ה, י-יא(

המקורבים  ע”י  הנעשים  וה’בתים’  הצירופים  ריבוי  כשעיקר 
לצדיק, אינו אלא ע”י האהבה והאחדות ביניהם, כדברי הרה”ק 

י. ראה בסיפורי מעשיות, מעשה משבעה בעטלערס, ביום השלישי, שם מסופר: "כל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב. וזה הלב של העולם הוא קומה 
שלימה עם פנים וידיים ורגלים וכו', אבל הציפורן של הרגל, של אותו הלב של העולם, הוא מלובב יותר מלב של אחר".

מטשעהרין:

ְּבַיַחד,  ַעְצָמן  ֶׁשַּמְחִזיִקין  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהֵּצרּוִפין  ִרּבּוי  ְוִעַּקר 
ֶׁשִּנְצָטְרִפין  אֹוִתּיֹות  ַהְרֵּבה  ֶׁשל  ַאַחת  ֵּתָבה  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֶׁשָאז 
ִמֶּמָּנה ֵצרּוִפין ַהְרֵּבה ְמאֹד. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם ָהיּו ֵאּלּו ָהאֹוִתּיֹות 
ֵצרּוִפים  ִרּבּוי  ָהָיה  ֶׁשֲאַזי ֹלא  ְקַטּנֹות,  ֵּתבֹות  ְלַכָּמה  ִמְתַחְּלִקין 
ֲאַזי ֵיׁש  ָּכל ָּכְך. ְּכמֹו ְלָמָׁשל: ְׁשֵּתי ֵּתבֹות ֶׁשל ָׁשֹלׁש אֹוִתּיֹות, 
ֶׁשל  ַאַחת  ֵּתָבה  ֲאָבל  יֹוֵתר,  ְוֹלא  ֵּתָבה  ְלָכל  ֵצרּוִפים  ה  ִׁשּׁשָ
ַּכַּנ"ל. ּוִמֶּזה ָּתִבין  ֲאַזי ֵיׁש ָלּה תש"ך ֵצרּוִפים  ה אֹוִתּיֹות  ִׁשּׁשָ
ַמֲעַלת ָהַאְחדּות ֶׁשל ַרִּבים ִמִּיְׂשָרֵאל. ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשַּיְחִזיקּו ַעְצָמם 
ְּבַיַחד ְוִיְהיּו ִנְקָרִאים ַעל ְׁשמֹו ַז”ל, ֲאַזי ְּבָנֵקל לֹו יֹוֵתר ַּגם ַאַחר 
ִהְסַּתְּלקּותֹו ַז”ל ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבִתּקּון ַנְפׁשֹוָתם ַעד ֶׁשִּיְהיּו ֲאָנִׁשים 

ְּכֵׁשִרים ְוַצִּדיִקים.
)פרפראות לחכמה, תורה ח’ תניינא, אות כד(

ואכן, עיקר מאמציו של הבעל דבר, היא לקלקל את האהבה 
יתרבו  לבל  הדבקים  בין  ולהפריד  חדא’,  ‘כנישתא  באותה 
הצירופים והבתים. ובכך למנוע מאורו של משיח, אורו של רבינו 

ה”ריש כנישתא”, לכבוש ולגאול את העולם. 

שכן:

ִהְׁשּתֹוְקקּות  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְלַאֵחינּו  ֵיׁש  ִּדְמִׁשיָחא  ְּבִעְקְבָתא 
ְוִכּסּוִפים טֹוִבים, ִּכי ִמְתנֹוֵצץ ֶהָאָרה ֵמאֹור ֶׁשל ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו 
ֵהיֵטב,  ִמֶּזה  יֹוֵדַע  ָּדָבר  ְוַהַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש,  ַרֵּבנּו  ִהְתַּגּלּות  ֶׁשהּוא 
ְוִעַּקר ֵעָצה ֶׁשּלֹו הּוא ִחּלּוֵקי ֵּדעֹות, ּוָבֶזה ַהַּבַעל ָּדָבר ַמְצִליַח 

ְמאֹד.
)תמימי דרך, מכתב כח(

”התגברות דהתגברות”
אלא  תלויה  אינה  הגאולה  שעיקר  שמאחר  נקל,  לנבון  דעת 
באהבה זו שבין אנ”ש, בוודאי שיש על כך התגברות נוראה מצד 

הבעל דבר, בכוחות עצומים בל יתוארו.

“התגברות  קיימת  ישראל,  שבין  האהבה  כלליות  על  ואם 
דהתגברות” נוראה. כמו שכותב ראבר”נ:

ָּגב ְּבִלי  עֶֹצם ְותֶֹקף ַהִהְתַּגְּברּות ְּדִהְתַּגְּברּות ֶׁשַעל ֶזה, ָּגדֹול ְוִנֹשְ
ִׁשעּור ָוֵעֶרְך, ַעד ֶׁשַּגם ַהָּכֵׁשר ֶׁשַּבְּכֵׁשִרים ְוַהַּצִּדיק ֶׁשַּבַּצִּדיִקים 
ּתֹוָרה  עֹל  ִלְסּבֹל  ִׁשְכמֹו  ְוִהָּטה  ֶּבֱאֶמת  ַּבִּנָּסיֹון  ָעַמד  ֲאֶׁשר 

ּוְׁשִביַרת ַהַּתֲאֹות ְוכּו’, ּוְבִעְנָין ֶזה ַּגם ָּבֶהם ָנְפָלה ַׁשְלֶהֶבת.
)כוכבי אור, ששון ושמחה, ז(

האהבה  על  דהתגברות"  ש"ההתגברות  וכמה  כמה  אחת  על 
שבין אנ"ש, גדולה פי כמה וכמה. 

שכן:

ַהַּבַעל ָּדָבר יֹוֵדַע ֵהיֵטב ֶׁשִעַּקר ַהְּגאּוָלה ָּתלּוי ָּבֶזה, ַעל ֵּכן הּוא 
ִמְתַּגֵּבר ְּבָכל ּכֹחֹו, ְּבאֶֹפן ֶׁשִּתְתַעֵּכב ַהְּגאּוָלה ְׁשֵלָמה.

)תמימי דרך, מכתב ל(

כוחו,  בכל  נלחם  הוא  ישראל  שבין  האהבה  כלליות  על  ואם 
הרי שעל האהבה בין אנ"ש, הוא מניח את עצמו לאורך ולרוחב, 

להפריד בין הלבבות ולקלקל את האהבה שבלב.

ִּכי ַרֵּבנּו ַז”ל, ִעַּקר ַצּוָָאתֹו ָהְיָתה ֶׁש”ַּתְחִזיקּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְּבַיַחד”, ְוֵכן 
ָאַמר “ָהעֹוָלם ָראּוי ִלְתמַֹּה ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו” ... ֲאָבל ַהַּבַעל ָּדָבר 
ֵמִניַח ֶאת ַעְצמֹו ַעל ֶזה יֹוֵתר ֵמַעל ַהּכֹל, ִּכי ִאם ָהיּו ַמְחִזיִקין ֶאת 
ם ִיְתָּבַרְך ְוָהָיה ַנֲעֶׂשה  ַעְצָמם ְּבַיַחד ָאז ָהיּו ְמָקְרִבין ָּכל ָהעֹוָלם ְלַהּׁשֵ
ּוְלָרְחּבֹו  ְלָאְרּכֹו  ַעְצמֹו  ֶאת  ֵמִניַח  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ִּכי   ... ְׁשֵלָמה  ְּגאּוָלה 
ַמְעִּתי ֵמֲאַנ”ׁש ֶׁשַרֵּבנּו ַז”ל ִעַּקר  ַלֲעׂשֹות ֵּפרּוד ֵּבין ֲאַנ”ׁש! ּוְכמֹו ֶׁשּׁשָ
ַצּוָָאתֹו ָהָיה ֶׁשַּנְחִזיק ֶאת ַעְצֵמנּו ְּבַיַחד, ]ָלֵכן[ ַעל ִּפי רֹוב ֵמִניַח ֶאת 

ַעְצמֹו ַהַּבַעל ָּדָבר ְוֵאינֹו ֵמִניַח ְלַקֵּים ֶאת ֶזה ְּכָלל. 
)כתבי שמואל, מה(

ודווקא מההתגברות הגדולה, ניתן להבין עד כמה אכן גדולה האהבה 
שבינינו.

ָאנּו  ָעֵלינּו  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ִּכי ַאֲהָבה ֶׁשָּלנּו ֵאינֹו ָּדָבר ֵריק, ּוֵמִהְתַּגְּברּות 
רֹוִאין ּגֶֹדל ַהֵהֶפְך, ַמה ֶׁשָּיכֹול ִלְצמַֹח ֵמַאֲהָבה.

)נתיב צדיק, מכתב קעד(

”למאי נפקא מינה? למיבעי 
רחמי!”

וכנגד אותה “התגברות דהתגברות” נוראה ואיומה, אין כוחנו אלא 
בפה.

ִּכי ֶּבֱאֶמת ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו ְוכּו’. ּוְלַמאי ַנְפָקא ִמיָנּה? ְלִמָּבֵעי ַרֲחֵמי! 
ִּכי ׁשֹוֵמַע ָּכל ֶזה ִיְבֶּכה ְוִיְׂשַמחאי ִּבְבִכי ְוַתֲחנּוִנים, ְּכָלִביא ִיְׁשַאג, ְּתִפָּלה 

ּוְצָעָקה ְוִׂשְמָחה ַיְרֶּבה, אּוַלי אּוַלי ִמָּכל ֶזה ֵיָחֵבא. 
 )כוכבי אור, ששון ושמחה, יא(

התפילה על האחדות והשלום, מחויב בה כל יהודי דבר יום ביומו. 

ְוַעל ֵּכן ַּגם ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ָקְבעּו ָלנּו ַעל ֶזה ְלַבֵּקׁש ּוְלָבֵרְך ָׁשֹלׁש 
ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ִּבְרַּכת “ִׂשים ָׁשלֹום” ֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת ְויֹום־טֹוב. 

)שם(

ועל אחת כמה וכמה, אנשי שלומנו – מחויבים להרבות בתפילה על 
כך מדי יום ביומו, שאכן נזכה לאהבה ושלום בינינו. 

ִּבְתִפָּלה  ְלַהְרּבֹות  ְמֻחָּיב  ַעל ְׁשמֹו, הּוא  ַהִּנְקָרִאים  ֵמֲאַנ”ׁש  ֶאָחד  ְוָכל 
ָּדָבר  ַהַּבַעל  אֹותֹו  ְיַפֶּתה  ֶׁשֹּלא  ַהִהְתּבֹוְדדּות,  ְּבֵעת  יֹום  ְּבָכל  ֶזה  ַעל 

ְּבַתְחּבּולֹוָתיו ְלַקְלֵקל ָהַאֲהָבה. 
)תמימי דרך, מכתב סב(

זוהי עצתנו היחידה להינצל מההתגברות הנוראה. 

יום  בתיאור  שמאריך  שאחר  השנה,  ראש  לערב  בסליחות  הפייטן  לשון  פי  על  הוא  יא. 
המיתה, הוא מסיים: “שומע זאת יבכה וידאג. בבכי ובתחנונים כלביא ישאג. תפילה וצדקה 
ירבה. אולי מייסורין יחבא” )סליחות לערב ראש השנה, סליחה ל”ב(. אלא שראבר”נ שינה מלשון הפייטן 
כי  ושמחה”.  “צעקה  וישמח”,  “יבכה  השמחה:  עניין  את  ושילב  ותפילה,  צעקה  רק  שהזכיר 

מלבד מה שלימדנו רבינו הקדוש, שגם התפילה והצעקה צריכה להיות מתוך שמחה. הרי 
שהשמחה עצמה, מסוגלת להציל את האדם משנאת חינם וכו’. וכשם שהתפילה יש לה 

כח להציל את האדם ממחלוקת ושנאת חינם, כך גם השמחה יש לה כח בפני עצמה, 
וכפי שהבאנו לעיל דברי רבינו בספר המידות: “על ידי הצער והעצבות בא מריבה 

בעולם, ועל ידי השמחה בא שלום בעולם” )ספר המידות, מריבה ח”ב, יג. עצבות ח”ב ג(.

ֵּפרּוד  ַלֲעׂשֹות  ַרק  הּוא  ַרֵּבנּו,  ְקֻדַּׁשת  ֶנֶגד  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ּכֹחֹות  ָּכל  ִּכי 
ֵּבין ֲאַנ”ׁש ֶׁשִּיְחיּו ... ֵאין ָלנּו ֵעָצה ַאֶחֶרת ַרק ְלִהְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

רּות ְלַרֵּבנּו, ְוַלֲעסֹק ָּבֶזה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיֻתַּקן ַהּכֹל. ְּבִהְתַקּׁשְ
)שם, מכתב מח(

אנ”ש,  את  מטבריה,  יהודה  ב”ר  נתן  רבי  בזמנו,  עורר  שכבר  וכפי 
שיתפללו “יומם ולילה” על האהבה בינינו.  

ִּכי ָּכל ַיֲהדּוֵתנּו ָּתלּוי ָּבֶזה, ְוַעל ֶזה ָאנּו ְצִריִכין ְלַבֵּקׁש יֹוָמם ָוַלְיָלה, ִּכי 
ָּבֶזה ָאנּו ְמַעְּכִבין ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

)נתיב צדיק, מכתב עב(

ְלַהְפִריד  ַהּגֹוֵרם  הּוא  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ִלְראֹות  ָצִריְך  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ְוָכל 
ַהָּׁשלֹום  ַעל  ְמאֹד  ִּבְתִפָּלה  ְלַהְרּבֹות  ָאנּו  ּוְצִריִכין   ... ֶׁשֵּביֵנינּו  ַאֲהָבה 

לֹום ְוַאֲהָבה ֶׁשָּלנּו. ְוַאֲהָבה, ִּכי ֹלא ָּדָבר ֵריק הּוא ַהּשָׁ
)שם, מכתב קמג(

ְוָגדֹול  ַהַּמֲחֹלֶקת  ָׂשנּוא  ִּכי  לֹום,  ַהּׁשָ ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְרֵּבה  ּוְצִריִכין 
ם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲהָבה, ְוַגם  ַהָּׁשלֹום ... ַוֲאִני ִמְתַּפֵּלל ַעל ֶזה ְלַהּׁשֵ
ם ִיְתָּבַרְך, ִּכי ַאֲהָבה ֶׁשָּלנּו  ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ְצִריִכין ְלִהְתַּפֵּלל ַהְרֵּבה ְלַהּׁשֵ

ֵאינֹו ָּדָבר ֵריק.
)שם, מכתב קעז(

”שלום שיש לו פה”
ה’שלום’ אליו אנו מייחלים, אינו רק העדר המחלוקת, אלא שלום 

ואהבה אמיתית. 

אמורים   – ביניהם  מחלוקת  ואין  זה,  עם  זה  ָרִבים  שאינם  אלו  גם 
להוסיף אהבה זה לזה, ולזכות ל”שלום שיש לו פה”. 

ִּכי ִלְפָעִמים ֵיׁש ‘ָׁשלֹום ֶׁשֵאין לֹו ֶּפה’, ַהְינּו ֶׁשֵּיׁש ָׁשלֹום ֵּבין ְּבֵני ָאָדם 
ֲאָבל ֵאין ְיכֹוִלין ְלַדֵּבר ֶזה ִעם ֶזה, ִּבְבִחיַנת ''ְוֹלא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹום''. 
ֲאָבל ... ‘ָׁשלֹום ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּפה’, ַהְינּו ֶׁשַהָּׁשלֹום ִּבְׁשֵלמּות, ֶׁשְּמַדְּבִרים ֶזה 

ִעם ֶזה, ִּבְבִחיַנת ''ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך''.
)קיצור ליקוטי מוהר”ן, תורה נז(

ִּכי ‘ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמְלָתא’, ּוְצִריִכין ָאנּו ְל’ָׁשלֹום ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּפה’, 
ִּבְכֵדי ֶׁשָּכל ֶאָחד יּוַכל ְלַדֵּבר ִעם ֲחֵברֹו ְּבַאֲהָבה ּוְלעֹוֵרר אֹותֹו.

)נתיב צדיק, מכתב נט(

לא רק דיבורי נימוס בעלמא, אלא דיבורים של אהבה והתחברות, 
וסיוע ועזרה זה לזה בעבודת השם.  וכפי שמתאר רבינו את האהבה בין 

הנפשות המתקבצות אצל הצדיק, אשר זה שואל את זה:
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ָאִחי, ֶׁשָּמא ָׁשַבְקָּת ֵאיֶזה ִמָּדה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֲעַדִין ִהיא מֹוֶׁשֶלת ָעֶליָך 
ְוֵאין ַאָּתה ָיכֹול ְלִהְתַּגֵּבר ָעֶליָה ... ֲאַסֵּיַע ְלָך ְלַכּלֹות ֶאת ַהִּמָּדה ַהּזֹאת 

ִמְּמָך. 
)ליקוטי מוהר”ן, יג(

וזו עונה לעומתה:

ַאְּת ׁשֹוֶאֶלת אֹוִתי ֶׁשָּמא ָׁשַבְקִּתי ִמָּדה ָּבעֹוָלם ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִּתַּקְנִּתי אֹוָתּה, 
ִמן  ָיָצאִתי  ֹלא  ַוֲעַדִין  ַהַּתֲאוֹות,  ְּבָכל  ְמֻׁשָּקע  ֲאִני  ֶׁשֲעַדִין  ֲחֶבְרִּתי,  ֵּתַדע 

ַהחֹול ֶאל ַהּקֶֹדׁש ֲאִפּלּו ִּכְמֹלא חּוט.
)שם(

ל’שלום’ שכזה אנו משתוקקים ומייחלים...

ָּכל  ֶׁשּנּוַכל  ֶּפה’,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ‘ָׁשלֹום  ְוִיְהֶיה  ֵּביֵנינּו,  ְוַאֲהָבה  ִׂשְמָחה  ֶׁשִּיְהֶיה 
ֶאָחד ְלַדֵּבר ַלֲחֵברֹו ַמה הּוא ַהַּתְכִלית ִמֶּזה ָהעֹוָלם, ְוָכל ֶאָחד ַיֲעזֹר ַלֲחֵברֹו 

ְלַׁשֵּבר ַהִּמָּדה ָהָרָעה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו. 
)נתיב צדיק, מכתב פט(

”יש אוהב דבק מאח”
תלך  כך  לטובה,  ונתחדש  לצדיק  בבואנו  רצויה  כוונתנו  שתהיה  ככל 

ותגדל אהבתנו זה לזה. שכן:

ֵאּלּו ָהֲאָנִׁשים ַהּנֹוְסִעים ּוָבִאים ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת, ָראּוי ֶׁשִּיְתַוֵּסף ָּבֶהם ַאֲהָבה 
ם. ְוֶזה ִסיָמן  ֶזה ָלֶזה, ִויעֹוְררּו ֵאּלּו ְלֵאּלּו ְוַיְזִּכירּו ֶזה ֶאת ֶזה ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ֶׁשָהָיה ַּכָּוָנָתם ְרצּוָיה ְּבֵעת ֶׁשָהיּו ֵאֶצל ַהַּצִּדיק ְוִהְתִחילּו ְלִהְתַחֵּדׁש ְלטֹוָבה.
)ליקוטי עצות, צדיק כד(

עד אשר תגדל אהבתנו זה לזה, כאהבת אחים ממש ויותר ויותר, 
כפי שכותב רבי נתן ב”ר יהודה מטבריה לאנ”ש:

ַיִּקיר,  ְלֵבן  ְּכָאב  ֲחָדָׁשה,  ְּבַאֲהָבה  ֶאְתֶכם  ֶלֱאהֹב  ָעַלי  ִקַּבְלִּתי 
ּוְכַאִחים ֲאהּוִבים! 

)נתיב צדיק, מכתב פד(

ְוֵיׁש אֵֹהב ָּדֵבק ֵמָאח.
)משלי יח, כד(

ַהָּדֵבק  אֹוֵהב  ִיָּמֵצא  ִלְפָעִמים  ִּכי 
ִמן  יֹוֵתר  ֶנֶפׁש  ְּבַאֲהַבת  ַלֲאהּובֹו 

ָהָאח.
)מצודת דוד, שם(

• • •
אנ”ש  שבין  האהבה  אכן  היא  כזו 
אמר  שכבר  וכפי  האמיתיים, 

רבינו:

ָהעֹוָלם ָראּוי ֶׁשִּיְתְמהּו ַעְצָמן ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו.
)חיי מוהר”ן, רצב(

וכפי שמתאר החסיד הנלבב רבי שמואל הורביץ זצ”ל, בשפתו הלבבית, 
את האהבה העצומה ששררה בין אנ”ש שבימיו:

ַאֲהַבת ַהֲחֵבִרים ֶׁשָהָיה ָאז ֵּבין ָּכל ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ַּבּמַֹח. 
ִּכי ָּכל ֶאָחד ָהָיה ָקׁשּור ַּבֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ַלֲחֵברֹו יֹוֵתר ֵמַאֲהַבת ָאב ִלְבנֹו, 
ְוָהָיה ָּכל ֶאָחד ָׂשֵמַח ְוָׂשׂש ְּבִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ַמָּמׁש ְּכמֹו ְּבִׂשְמַחת ַעְצמֹו, 
ְוֵכן ַחס ְוָחִליָלה ְלֵהֶפְך, ָהָיה ָּכל ֶאָחד ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ְוָהָיה 
ַמְרִּגיׁש ְּבַצֲערֹו ְּכִאּלּו נֹוֵגַע לֹו ַמָּמׁש. ְוִאם ָהָיה עֹוֵבר ֵאיֶזה ְזַמן ָקָצר ֶׁשֹּלא 
ָראּו ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו, ְּכָבר ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל ְוָהָיה ָקֶׁשה ִמְּנׂשֹוא, ְוָהיּו 

ָרִצים ּוִמְׁשַּתְּדִלים ְלִהְתָראֹות ֶזה ִעם ֶזה.

ּוִבְפָרט ֲאַנְחנּו ְּכגֹון ֲאִני ְוַרִּבי ַאְלֶטר ֶּבְנִציֹון ְוַיֲעקֹב ְזֵאב ְוַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ּדֹב, 
ֶׁשָּגְדָלה ַאֲהָבֵתנּו ֶזה ָלֶזה, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער ְּבמַֹח ֱאנֹוִׁשי ְּכָלל, ִּכי ָּכל ֶאָחד 
ֵמִאָּתנּו ָהָיה מּוָכן ְלַהְקִריב ֶאת ַעְצמֹו ִּבְׁשִביל ֲחֵברֹו, ְואֹוֲהבֹו יֹוֵתר ִמּגּופֹו 

ְוַנְפׁשֹו, ְוֵאין ְלַׁשֵער ּוְלַהֲעִריְך זֹאת ְּכָלל. 

ּוִבְפָרט ַאֲהָבֵתנּו ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ְוֵכן ַלַתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ִזיָע”א ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער ּוְלַהֲעִריְך ְּכָלל ּוְכָלל, ַמָּמׁש ִנְתַקֵּים ָּבנּו “ֲאַנן 
ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמְּלָתא”. ּוְכמֹו ֶׁשָרַמז ַעל ֶזה ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ִּכי 
“ֲאַנן” ָראֵׁשי ֵּתבֹות “ַא’ְנֵׁשי ַנ’ַחל נ’וֵֹבַע”, ֶׁשְּצִריִכים ִלְהיֹות ְּבַאֲהָבה ְיֵתָרה, 
ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ַז’’ל ְּבַחֵּיי מֹוֲהַר”ן ֶׁשָהעֹוָלם ְצִריִכים ִלְתמַֹּה ַעל ָהַאֲהָבה 
ֶׁשֵּביֵנינּו, ְוֶזה סֹוֵבל ַּכָּמה ֵּפרּוִׁשים: ַהְינּו ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ְוַגם 

“ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו” ַהְינּו ֵּביֵנינּו ּוֵבין ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַז’’ל. 

ְוֵכן ָּכל ִעַּקר ַהַּצּוָָאה ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז’’ל ָהָיה “ֶׁשַּתְחִזיקּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְּבַאֲהָבה”, 
ְוָאז ִנְזֶּכה ְלַמה ֶׁשִּנְזֶּכה. ּוַמָּמׁש ִנְתַקֵּים ָּבנּו זֹאת. ְוֵכן ַמה ֶׁשּמּוָבא ַּבּזַֹהר 
ַהָּקדֹוׁש ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ֶׁשִּיְהֶיה ֵּבין ַהֲחֵבִרים ַאֲהָבה, ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא ֶׁשַאְבָרָהם 
ם, ְוַאֲהָבָתם ֶזה ָלֶזה ָהָיה  ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֲאבֹוֵתינּו ָהיּו ֲחֵבִרים ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ְּבִלי ִׁשעּור, ְוַכֲאֶׁשר ָראּו ֶזה ֶאת ֶזה ֲאִפילּו ָּבְרחֹוב, ָהיּו ְמַחְּבִקים ֶזה ֶאת 

ֶזה ְונֹוְׁשִקים ֶזה ָלֶזה ֵמרֹב ַאֲהָבה ְוִחָּבה. 

ְוֵכן ָהָיה ֵאֶצל ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ִזיָע”א, ּוִמְּפֵני ָּכְך ָזכּו ָּכל ָּכְך, 
רּוָתם ְּבַאֲהָבה ֲחָזָקה ְלַרָּבם ַהַּצִּדיק ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי  ְוַגם ִמְּפֵני ִהְתַקּׁשְ
ְוָזְלגּו ֵעיֵניֶהם  ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ִזיָע”א ַעד ֶׁשָהיּו רֹוִאים אֹותֹו ַּבֲחלֹום, 
ְּגדֹוָלה  ְּבַאְזָהָרה  ז’’ל  ָהֲאִר”י  ֵמִביא  ְוֵכן  ַאֲהָבה,  רֹוב  ֵמֲחַמת  ְּדָמעֹות 
ִיְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲערֹו ֶׁשל  ְוֶׁשָּכל ֶאָחד  ַלֲחֵבִרים, ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּבין ַהֲחֵבִרים, 
ֲחֵברֹו ְּכמֹו ֵאֶבר ֵמֵאָבָריו ּוְלִהְתַּפֵּלל ֲעבּורֹו. ְוַכּמּוָבא ְּבִׁשְבֵחי ָהֲאִר”י ַז’’ל 
ֶׁשָּכל ִעַּקר ִעּכּוב ִּביַאת ָמִׁשיַח ֶׁשָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות ִּבְזַמן ָהֲאִר”י ַז’’ל )ִּכי 
ב’ מ”ז  ֵחֶלק  ְּתִפּלֹות  ְּבִלּקּוֵטי  ְוַכּמּוָבא  ְמִׁשיַח,  ְּבִחיַנת  ָהָיה  ַז’’ל  ָהֲאִר”י 
ַּבְּתִפָּלה ְלַל”ג ָּבעֶֹמר “ּוְכָבר ִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ ִהְתנֹוְצצּות ָמִׁשיַח ֵמיַמי 
ָהֲאִר”י ַזַצ”ל” ַעֵּין ָׁשם(, ְוָכל ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ָהֲאִר”י ַז’’ל ְוַהְרֵּבה ִמַּתְלִמיָדיו 
ַז”ל ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו ִּבְזַמן ָקָצר, ָהָיה ֵמֲחַמת ַמֲעֵׂשה ַּבַעל ָּדָבר ֶׁשִהְכִניס ְמִריָבה 
ֵּבין ַהֲחֵבִרים, ַעל ְיֵדי ְנׁשֹוֵתיֶהם ֶׁשִהְתקֹוְטטּו ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ְוִסְּפרּו ְלַבְעֵליֶהן 
ְוַנֲעֶׂשה ְמִריָבה ַּגם ֵּביֵניֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעָׂשה ַמה ֶׁשַּנֲעָׂשה, ה’ ִיְׁשְמֵרּנּו. 

ְוַעל ָּכל ָּפִנים ֶאְצֵלנּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ָאז, ַאֲהָבֵתנּו ָהְיָתה ָּכל ָּכְך ֲחָזָקה ֶאָחד 
ִני, ַמָּמׁש ָהיּו ְמַחְּבִקים  ַלֲחֵברֹו ַּבְּבִחיָנה ַהַּנ”ל, ּוְכֶׁשָהיּו רֹוִאים ֶאָחד ֶאת ַהּׁשֵ
ִקים ֶזה ָלֶזה. ּוִבְפָרט ֲאַנְחנּו ַהֲחֵבִרים ַהַּנ”ל, ַמָּמׁש ָהִיינּו ְמַחְּבִקים  ּוְמַנּׁשְ
ְונֹוְׁשִקים ֶזה ֶאת ֶזה, ְוזֹוְלִגים ֵעיֵנינּו ְּדָמעֹות ֵמרֹב ַאֲהָבה ְוִחָּבה, ַעד ֲאֶׁשר 
ִּיְהֶיה  ָהָיה ָקֶׁשה ַּכָּמֶות ַאֲהָבה, ִּכי יֹוֵתר נַֹח ָהָיה ָלמּות ַחס ְוָחִליָלה, ִמּׁשֶ
ַהְּמִניעֹות  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶׁשָּסַבְלִּתי  ּוְכמֹו  ְוָחִליָלה,  ַחס  ֵּביֵנינּו  ֵּפרּוד  ַנֲעֶׂשה 
ַז’’ל,  ֵמַרֵּבנּו  ְלִהָּפֵרד  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָהָיה  ָהִעָּקר  ְוֵעֶרְך,  ִׁשעּור  ְּבִלי  ְוִיּסּוִרים 
ּוֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו נ”י, ְוָהִיינּו ַמְרִּגיִׁשים ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ְּכמֹו ֵאֶבר ֵמֵאָבָריו, 

ּוְכמֹו ֶנֶפׁש ַאַחת ּוְנָׁשָמה ַאַחת. 

ְוֵכן ָהִיינּו ְמֻקָּׁשִרים ָּכל ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְּבִלי ִׁשעּור 
עֹוָלם  ִעם  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ְלַהְלִעיט  ַרק  )ְוֹלא  ְוֵעֶרְך, 
ַהָּבא, ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוַדת ה’ ִּבְׁשִביל ַעְצמֹו( ... ְוָהִיינּו 
ַמְרִּגיִׁשים ָהֲעִלּיֹות ְוַהְיִרידֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ַהְינּו 

ָּכל ַהַּנֲעֶׂשה ִעם ִעְנַין ַרֵּבנּו ַז’’ל; ֵהן ְלטֹוב, ִאם ָהָיה ִנְתַּגֵּדל ֵׁשם 
ה  ַהַּצִּדיק ְּבַהְדָּפַסת ֵאיֶזה ֵסֶפר אֹו ַעל ְיֵדי ּתֹוֶסֶפת ֶנֶפׁש ַלְּקֻדּׁשָ
ַמְרִויִחים  ָהיּו  ִמּׁשֶ יֹוֵתר  ְמָחה  ַהּׂשִ ַמְרִּגיִׁשים  ָהִיינּו  ְוַכּדֹוֶמה, 
ַאְלֵפי ֲאָלִפים. ְוֵהן ַחס ְוָחִליָלה ִאם ָהָיה ֵאיֶזה ִּבּזּוי, ָהָיה נֹוֵגַע 
ְּבַנְפֵׁשנּו ַמָּמׁש יֹוֵתר ִמָּכל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרים, ְוַכּמּוָבא ְּבתֹוָרה 

ס”ו ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר”ן “ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחָך” ַעֵּין ָׁשם. 

ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת ָהָיה ָלנּו ְּתִמימּות ּוְפִׁשיטּות ְּבִלי ָחְכמֹות, ְוָהִיינּו 
ַאְׁשֵרינּו  ְועּוְבָדא,  ָּגדֹול ִמָּכל עּוְבָדא  ְוַתֲענּוג  ַמְרִּגיִׁשים ִחיּות 

ֶׁשָּזִכינּו ָאז ְלָכל ֶזה!
 )ימי שמואל, פרק קמח(

וככל שנחדש ונעורר אהבה זו, כך נקבל מרבינו מלוא חפניים 
בכפלי כפליים. וכפי שהתבטא רבי אברהם ב"ר נחמן ואמר:

ֵמאֹור  ְמַקְּבִלים  ָהִיינּו  ַּכָּמה  ּוְכַלל  ְּכַלל  ָגה  ַהּׂשָ ׁשּום  ָלנּו  ֵאין 
ַרֵּבנּו, ִאּלּו ָהָיה ֵּביֵנינּו ַאֲהָבה ְוַאְחּדּות... 

)שיש”ק ג, תקעט(

”האמת והשלום אהבו”
כאן אולי המקום להתייחס במילין זעירין אל הבלבול הגדול 
ְׁשָרִצים  ‘שלום’ לבין הכשרת  שנוצר באחרית הימים בין המושג 

והסכמה שבשתיקה לפריצת גדרי עולם.  

השלום  רוממות  אשר  הבהמיים”  מ”ההמונים  רבים  שכן, 
את  ולהאשים  השרץ,  את  להכשיר  אלא  כוונתם  אין  בגרונם, 

העומדים בפרץ לגדור גדרות-עולם כ”בעלי מחלוקת”. 

וכדבריו הבהירים והנחרצים של הר"מ חאגיז: 

עֹוְבֵרי  ְּבַיד  ְוִלְמחֹות  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֶׁשהּוא  ּוֵפרּוד  ַמֲחֹלֶקת  ָּכל 
ַהֲהמֹוִנִּיים  ִּדּמּו  ַּכֲאֶׁשר  ַמֲחֹלֶקת’  ‘ַּבַעל  ִנְקָרא  ֶזה  ֵאין  ֲעֵבָרה, 
ַהַּבֲהִמִּיים ֲאֶׁשר ֶּדֶרְך ה' ֹלא ָיְדעּו ְוֶאת ַהְּיָׁשָרה ְיַעֵּקׁשּו, ּוְבָכל 
ֵעת ּוְזַמן ֶׁשרֹוִצים ָלֶלֶכת ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם ָהָרע ָּתְפסּו ָלֶהם ַהֶּדֶרְך 
ַהִּמְכׁשֹול  ּוְלָהִסיר  ָלֶהם  ְלהֹוִעיל  ַהָּבא  ֶאת  ִּבְלׁשֹוָנם  ְלַהּכֹות 
ְוֶׁשהּוא עֹוֵבר  'ַּבַעל ַמְחֹלֶקת'  ָעָליו ֶׁשהּוא  ִמְּפֵניֶהם ְואֹוְמִרים 

ּוִמְתַעֵּבר ַעל ִריב ֹלא לֹו.

ִמי ָׁשַמע ָּכזֹאת ּוִמי ָרָאה ָּכֵאֶּלה  ִּכי  ָאִבין,  ְוֹלא  ָׁשַמְעִּתי  ַוֲאִני 
ְוַהְדָרַכת ֶהָהמֹון ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת  ֶׁשֲהָסַרת ַהִּמְכָׁשלֹות 
ּוְלַהְרִחיָקם ֵמַהַּסָּכנֹות ֶׁשַּבּגּופֹות ְוַנְפׁשֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּכַלל ּוְפָרט 

ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ִנְקָרא ִמְּפֵני ֶזה ְּבֵׁשם ‘ַּבַעל ַמֲחֹלֶקת’?!
)אלה המצוות, מצוה תקמז, ל”ת שכד(

ועל כך כבר הזהיר מוהרנ”ת, לאמר: 

לֹום ֱאָהבּו”.  לֹום הּוא ֱאֶמת, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב “ָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ ִעַּקר ַהּשָׁ
ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין ַהֶּׁשֶקר ִנְכָנע ֶאל ָהֱאֶמת ֵאין ֶזה ָׁשלֹום 
ְּכָלל ... ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשרֹוִצין ַלֲעשֹות ָׁשלֹום ֵּבין ַהחֹוְלִקים, ְּבאֶֹפן 
ֶׁשָהֱאֶמת ַיְכִניַע ַעְצמֹו ְלַגֵּבי ַהֶּׁשֶקר ַחס ְוָׁשלֹום – ֵאין ֶזה ָׁשלֹום 
ְּכָלל, ִּכי ִאם ֲחֻנָּפה ָוֶׁשֶקר! ִּכי ָהֱאֶמת ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַּבֵּטל ֶנֶגד 
ֶקר ְּבׁשּום אֶֹפן, ִּכי “ְׂשַפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד”, ְוֻקְׁשָטא ָקֵאי. ַהּׁשֶ
)ליקוטי הלכות, שבועות ב, לה(

זאת ועוד:

קריאתו של רבינו "תחזיקו עצמכם יחד", ודיבוריו על "האהבה 
שבינינו" – מכוונת ומופנית, כמובן, לכל אלו אשר על אף חילוקי 
ל"יסוד  הנוגע  שלכל  הרי  ביניהם,  לפעמים  המתגלעים  הדעות 

יב. שהיו בינו לבין כמה מאנ”ש, במיוחד סביב נושא העלייה לארץ הקודש. 

האמונה ברוממות רבינו ז"ל" כולם "משתווים בדעה אחת".

וכפי שכותב רבי אברהם ב"ר נחמן, ומנמק את בקשתו ואזהרתו 

ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו ְּכָלל ְוֹלא ִיְכְּתבּו ְּכָלל ְלׁשּום ֶאָחד ֵמֲאַנ"ש ִּבְדַבר 
ִׁשּנּוֵיי ַהֵּדעֹות ַהַּנ"ליב – ִּכי ֲהֹלא ִּביסֹוד ָהֱאמּוָנה ְּברֹוְממּות ַרֵּבנּו 

ַז"ל ֻּכָּלנּו ִמְׁשַּתִּוים ְּבֵדָעה ַאַחת.
)נחלי אמונה, מכתב יא(

רבינו  ברוממות  ביסוד האמונה  נוגעות  אך כששינויי הדעות 
ז"ל – ועל אחת כמה וכמה כשהן נוגעות ביסוד אמונתנו באל-
את  שמוציא  במי  אלא  דעות,  בשינויי  מדובר  אין  שוב   – עולם 
עצמו מן הכלל, ועל כגון דא אמר אברהם 'איש החסד': "ִהָּפֶרד ָנא 

מֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה"... ֵמָעָלי, ִאם ַהּׂשְ

• • •
כך שכל דיבורינו אלה, אינם מיועדים אלא לאלו אשר “ביסוד 
האמונה כולנו משתווים בדעה אחת”, ועליהם נפלה חובת היום 
להגדיל אור האהבה והשלום על אף כל “שינויי הדעות” שביניהם. 

שכן, על אף שבין “הצדיקים והכשרים” שבינינו, ישנם “חילוקים 
רבים בדרכיהם והנהגותיהם”, אעפ”כ, כולנו כאחד חסידי ברסלב, 
ה”הולכים בדרך אחד ויונקים מרב אחד”, ואין שום סיבה לפירוד 
לבבות, אלא אדרבא, לגיוון נפלא של כלליות הגוונים, המגלים 

יחד את אורו הנפלא של רבינו הקדוש. 

ָרצּוי  ַּכָּוָנתֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְוַהְּכֵׁשִרים,  ַהַּצִּדיִקים  ֶּבֱאֶמת,  ִּכי 
ִמֶּזה,  ֶזה  ֲחלּוָקה  ַּדְעָּתם  ְּבַוַּדאי  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָׁשַמִים.  ְלֵׁשם 
ְּבֵני  ְׁשֵני  ֵאין  ִּכי  ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהיּו ֵּדעֹוֵתיֶהם ָׁשוֹות ְלַגְמֵרי, 
ָאָדם ּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה ּוְכֵׁשם ֶׁשְּמֻׁשִּנים ְּבֵני ָאָדם ְּבצּורֹוֵתיֶהם ָּכְך 
ֵּביֵניֶהם  ִׁשּנּוִיים  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבֶהְכֵרַח  ֵּכן  ְוַעל  ְּבֵדעֹוֵתיֶהם,  ְמֻׁשִּנים 
ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ּוִמּיֹום  ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם.  ְוַדְרֵכיֶהם  ְּבֵדעֹוֵּתיֶהם 
ְלַגְמֵרי  ָׁשִוים  ֲאִמִּתִּיים  ּוְכֵׁשִרים  ַצִּדיִקים  ְׁשֵני  ֲעַדִין  ָהיּו  ֹלא 
ֶאָחד  ְּבֶדֶרְך  הֹוְלִכים  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּתנּועֹוֵתיֶהם,  ְּבָכל 
ְויֹוְנִקים ֵמַרב ֶאָחד, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ִחּלּוִקים ַרִּבים ְּבַדְרֵכיֶהם 

ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם. 

ַהִחּלּוִקים  ְּבגֶֹדל  ּוְלַהְפִליג  ְלַסֵּפר  ַז”ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשֶהֱאִריְך  ּוְכמֹו 
ֵהם  ֶׁשֻּכָּלם  ִלְזַמֵּננּו,  ְסמּוִכים  ֶׁשָהיּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין 
ִמַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוַהַּמִּגיד ְזצּוַק”ל ְוָהָיה ָׁשלֹום ָּגדֹול 
ֵּביֵניֶהם, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָהיּו ְמֻחָּלִקים ְמאֹד ְּבַדְרֵכיֶהם, ֶׁשֶּזה ָהָיה 
נֹוֵסַע ַעל ַהְּמִדיָנה ְוָדַרׁש ָּבַרִּבים ְוֶזה ָיַׁשב ְּבֵביתֹו, ֶזה ֶהֱאִריְך 
ְוִהְתַלֲהבּות  ִּבְצָעקֹות  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ְוִהְתַּפֵּלל  ַּבְּתִפָּלה  ְמאֹד 
ָּגדֹול ְוֶזה ִהְתַּפֵּלל ְּבַלַחׁש ִעם ַהִּצּבּור ְּכֶדֶרְך ֶהָהמֹון, ְוֶזה ִהְרָּבה 
ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ְוֶזה ִהְרָּבה ִּבְצָדקֹות ּוִפְדיֹון ְׁשבּוִיים, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה 
ִׁשּנּוִיים ַרִּבים ְלֵאין ִמְסָּפר. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּכָּלם ָיְנקּו ֵמַרב ֶאָחד, ִּכי 
ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ָׁשִוין, ִּכי ָּכל ֶאָחד עֹוֵבד ֶאת ה’ ְּכִפי ִמָּדתֹו 

ּוְכִפי ׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו. 
)ליקוטי הלכות, שומר שכר ב, י(

לא זו בלבד שאין ב”שינויים רבים לאין מספר” אלו, שום בעיה 
כלל, אלא אדרבא ואדרבא – כן הוא רצון ה’.

ַהְרֵּבה  ּוְכֵׁשִרים  ַצִּדיִקים  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִיְתָּבַרְך  ַׁשֲעׁשּוָעיו  ִעַּקר  ְוֶזה 
ָּבעֹוָלם ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד עֹוֶשֹה לֹו ַנַחת רּוַח ְוַתֲענּוג ְוַׁשֲעׁשּוַע 
ְּבָך  ֲאֶׁשר  “ִיְשָֹרֵאל  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ַּבֲחֵברֹו,  ֶׁשֵאין  ַמה  ְמֻיָחד 
ֶאְתָּפָאר”, ֶׁשֵהם ְּכלּוִלים ִמְּגָוִנין ַסִּגיִאין. ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא עֹוֶשֹה ְׁשֵני ְּדָבִרים ָׁשִוין, ַרק ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֶּדֶרְך ְוָנִתיב 

ְּכִפי ָׁשְרׁשֹו ָּבָרצֹון ָהֶעְליֹון. 
)שם(
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ָאִחי, ֶׁשָּמא ָׁשַבְקָּת ֵאיֶזה ִמָּדה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֲעַדִין ִהיא מֹוֶׁשֶלת ָעֶליָך 
ְוֵאין ַאָּתה ָיכֹול ְלִהְתַּגֵּבר ָעֶליָה ... ֲאַסֵּיַע ְלָך ְלַכּלֹות ֶאת ַהִּמָּדה ַהּזֹאת 

ִמְּמָך. 
)ליקוטי מוהר”ן, יג(

וזו עונה לעומתה:

ַאְּת ׁשֹוֶאֶלת אֹוִתי ֶׁשָּמא ָׁשַבְקִּתי ִמָּדה ָּבעֹוָלם ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִּתַּקְנִּתי אֹוָתּה, 
ִמן  ָיָצאִתי  ֹלא  ַוֲעַדִין  ַהַּתֲאוֹות,  ְּבָכל  ְמֻׁשָּקע  ֲאִני  ֶׁשֲעַדִין  ֲחֶבְרִּתי,  ֵּתַדע 

ַהחֹול ֶאל ַהּקֶֹדׁש ֲאִפּלּו ִּכְמֹלא חּוט.
)שם(

ל’שלום’ שכזה אנו משתוקקים ומייחלים...

ָּכל  ֶׁשּנּוַכל  ֶּפה’,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ‘ָׁשלֹום  ְוִיְהֶיה  ֵּביֵנינּו,  ְוַאֲהָבה  ִׂשְמָחה  ֶׁשִּיְהֶיה 
ֶאָחד ְלַדֵּבר ַלֲחֵברֹו ַמה הּוא ַהַּתְכִלית ִמֶּזה ָהעֹוָלם, ְוָכל ֶאָחד ַיֲעזֹר ַלֲחֵברֹו 

ְלַׁשֵּבר ַהִּמָּדה ָהָרָעה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו. 
)נתיב צדיק, מכתב פט(

”יש אוהב דבק מאח”
תלך  כך  לטובה,  ונתחדש  לצדיק  בבואנו  רצויה  כוונתנו  שתהיה  ככל 

ותגדל אהבתנו זה לזה. שכן:

ֵאּלּו ָהֲאָנִׁשים ַהּנֹוְסִעים ּוָבִאים ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת, ָראּוי ֶׁשִּיְתַוֵּסף ָּבֶהם ַאֲהָבה 
ם. ְוֶזה ִסיָמן  ֶזה ָלֶזה, ִויעֹוְררּו ֵאּלּו ְלֵאּלּו ְוַיְזִּכירּו ֶזה ֶאת ֶזה ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ֶׁשָהָיה ַּכָּוָנָתם ְרצּוָיה ְּבֵעת ֶׁשָהיּו ֵאֶצל ַהַּצִּדיק ְוִהְתִחילּו ְלִהְתַחֵּדׁש ְלטֹוָבה.
)ליקוטי עצות, צדיק כד(

עד אשר תגדל אהבתנו זה לזה, כאהבת אחים ממש ויותר ויותר, 
כפי שכותב רבי נתן ב”ר יהודה מטבריה לאנ”ש:

ַיִּקיר,  ְלֵבן  ְּכָאב  ֲחָדָׁשה,  ְּבַאֲהָבה  ֶאְתֶכם  ֶלֱאהֹב  ָעַלי  ִקַּבְלִּתי 
ּוְכַאִחים ֲאהּוִבים! 

)נתיב צדיק, מכתב פד(

ְוֵיׁש אֵֹהב ָּדֵבק ֵמָאח.
)משלי יח, כד(

ַהָּדֵבק  אֹוֵהב  ִיָּמֵצא  ִלְפָעִמים  ִּכי 
ִמן  יֹוֵתר  ֶנֶפׁש  ְּבַאֲהַבת  ַלֲאהּובֹו 

ָהָאח.
)מצודת דוד, שם(

• • •
אנ”ש  שבין  האהבה  אכן  היא  כזו 
אמר  שכבר  וכפי  האמיתיים, 

רבינו:

ָהעֹוָלם ָראּוי ֶׁשִּיְתְמהּו ַעְצָמן ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו.
)חיי מוהר”ן, רצב(

וכפי שמתאר החסיד הנלבב רבי שמואל הורביץ זצ”ל, בשפתו הלבבית, 
את האהבה העצומה ששררה בין אנ”ש שבימיו:

ַאֲהַבת ַהֲחֵבִרים ֶׁשָהָיה ָאז ֵּבין ָּכל ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ַּבּמַֹח. 
ִּכי ָּכל ֶאָחד ָהָיה ָקׁשּור ַּבֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ַלֲחֵברֹו יֹוֵתר ֵמַאֲהַבת ָאב ִלְבנֹו, 
ְוָהָיה ָּכל ֶאָחד ָׂשֵמַח ְוָׂשׂש ְּבִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ַמָּמׁש ְּכמֹו ְּבִׂשְמַחת ַעְצמֹו, 
ְוֵכן ַחס ְוָחִליָלה ְלֵהֶפְך, ָהָיה ָּכל ֶאָחד ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ְוָהָיה 
ַמְרִּגיׁש ְּבַצֲערֹו ְּכִאּלּו נֹוֵגַע לֹו ַמָּמׁש. ְוִאם ָהָיה עֹוֵבר ֵאיֶזה ְזַמן ָקָצר ֶׁשֹּלא 
ָראּו ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו, ְּכָבר ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל ְוָהָיה ָקֶׁשה ִמְּנׂשֹוא, ְוָהיּו 

ָרִצים ּוִמְׁשַּתְּדִלים ְלִהְתָראֹות ֶזה ִעם ֶזה.

ּוִבְפָרט ֲאַנְחנּו ְּכגֹון ֲאִני ְוַרִּבי ַאְלֶטר ֶּבְנִציֹון ְוַיֲעקֹב ְזֵאב ְוַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ּדֹב, 
ֶׁשָּגְדָלה ַאֲהָבֵתנּו ֶזה ָלֶזה, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער ְּבמַֹח ֱאנֹוִׁשי ְּכָלל, ִּכי ָּכל ֶאָחד 
ֵמִאָּתנּו ָהָיה מּוָכן ְלַהְקִריב ֶאת ַעְצמֹו ִּבְׁשִביל ֲחֵברֹו, ְואֹוֲהבֹו יֹוֵתר ִמּגּופֹו 

ְוַנְפׁשֹו, ְוֵאין ְלַׁשֵער ּוְלַהֲעִריְך זֹאת ְּכָלל. 

ּוִבְפָרט ַאֲהָבֵתנּו ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ְוֵכן ַלַתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ִזיָע”א ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער ּוְלַהֲעִריְך ְּכָלל ּוְכָלל, ַמָּמׁש ִנְתַקֵּים ָּבנּו “ֲאַנן 
ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמְּלָתא”. ּוְכמֹו ֶׁשָרַמז ַעל ֶזה ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ִּכי 
“ֲאַנן” ָראֵׁשי ֵּתבֹות “ַא’ְנֵׁשי ַנ’ַחל נ’וֵֹבַע”, ֶׁשְּצִריִכים ִלְהיֹות ְּבַאֲהָבה ְיֵתָרה, 
ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ַז’’ל ְּבַחֵּיי מֹוֲהַר”ן ֶׁשָהעֹוָלם ְצִריִכים ִלְתמַֹּה ַעל ָהַאֲהָבה 
ֶׁשֵּביֵנינּו, ְוֶזה סֹוֵבל ַּכָּמה ֵּפרּוִׁשים: ַהְינּו ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ְוַגם 

“ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו” ַהְינּו ֵּביֵנינּו ּוֵבין ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַז’’ל. 

ְוֵכן ָּכל ִעַּקר ַהַּצּוָָאה ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז’’ל ָהָיה “ֶׁשַּתְחִזיקּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְּבַאֲהָבה”, 
ְוָאז ִנְזֶּכה ְלַמה ֶׁשִּנְזֶּכה. ּוַמָּמׁש ִנְתַקֵּים ָּבנּו זֹאת. ְוֵכן ַמה ֶׁשּמּוָבא ַּבּזַֹהר 
ַהָּקדֹוׁש ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ֶׁשִּיְהֶיה ֵּבין ַהֲחֵבִרים ַאֲהָבה, ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא ֶׁשַאְבָרָהם 
ם, ְוַאֲהָבָתם ֶזה ָלֶזה ָהָיה  ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֲאבֹוֵתינּו ָהיּו ֲחֵבִרים ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ְּבִלי ִׁשעּור, ְוַכֲאֶׁשר ָראּו ֶזה ֶאת ֶזה ֲאִפילּו ָּבְרחֹוב, ָהיּו ְמַחְּבִקים ֶזה ֶאת 

ֶזה ְונֹוְׁשִקים ֶזה ָלֶזה ֵמרֹב ַאֲהָבה ְוִחָּבה. 

ְוֵכן ָהָיה ֵאֶצל ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ִזיָע”א, ּוִמְּפֵני ָּכְך ָזכּו ָּכל ָּכְך, 
רּוָתם ְּבַאֲהָבה ֲחָזָקה ְלַרָּבם ַהַּצִּדיק ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי  ְוַגם ִמְּפֵני ִהְתַקּׁשְ
ְוָזְלגּו ֵעיֵניֶהם  ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ִזיָע”א ַעד ֶׁשָהיּו רֹוִאים אֹותֹו ַּבֲחלֹום, 
ְּגדֹוָלה  ְּבַאְזָהָרה  ז’’ל  ָהֲאִר”י  ֵמִביא  ְוֵכן  ַאֲהָבה,  רֹוב  ֵמֲחַמת  ְּדָמעֹות 
ִיְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲערֹו ֶׁשל  ְוֶׁשָּכל ֶאָחד  ַלֲחֵבִרים, ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּבין ַהֲחֵבִרים, 
ֲחֵברֹו ְּכמֹו ֵאֶבר ֵמֵאָבָריו ּוְלִהְתַּפֵּלל ֲעבּורֹו. ְוַכּמּוָבא ְּבִׁשְבֵחי ָהֲאִר”י ַז’’ל 
ֶׁשָּכל ִעַּקר ִעּכּוב ִּביַאת ָמִׁשיַח ֶׁשָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות ִּבְזַמן ָהֲאִר”י ַז’’ל )ִּכי 
ב’ מ”ז  ֵחֶלק  ְּתִפּלֹות  ְּבִלּקּוֵטי  ְוַכּמּוָבא  ְמִׁשיַח,  ְּבִחיַנת  ָהָיה  ַז’’ל  ָהֲאִר”י 
ַּבְּתִפָּלה ְלַל”ג ָּבעֶֹמר “ּוְכָבר ִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ ִהְתנֹוְצצּות ָמִׁשיַח ֵמיַמי 
ָהֲאִר”י ַזַצ”ל” ַעֵּין ָׁשם(, ְוָכל ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ָהֲאִר”י ַז’’ל ְוַהְרֵּבה ִמַּתְלִמיָדיו 
ַז”ל ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו ִּבְזַמן ָקָצר, ָהָיה ֵמֲחַמת ַמֲעֵׂשה ַּבַעל ָּדָבר ֶׁשִהְכִניס ְמִריָבה 
ֵּבין ַהֲחֵבִרים, ַעל ְיֵדי ְנׁשֹוֵתיֶהם ֶׁשִהְתקֹוְטטּו ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ְוִסְּפרּו ְלַבְעֵליֶהן 
ְוַנֲעֶׂשה ְמִריָבה ַּגם ֵּביֵניֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעָׂשה ַמה ֶׁשַּנֲעָׂשה, ה’ ִיְׁשְמֵרּנּו. 

ְוַעל ָּכל ָּפִנים ֶאְצֵלנּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ָאז, ַאֲהָבֵתנּו ָהְיָתה ָּכל ָּכְך ֲחָזָקה ֶאָחד 
ִני, ַמָּמׁש ָהיּו ְמַחְּבִקים  ַלֲחֵברֹו ַּבְּבִחיָנה ַהַּנ”ל, ּוְכֶׁשָהיּו רֹוִאים ֶאָחד ֶאת ַהּׁשֵ
ִקים ֶזה ָלֶזה. ּוִבְפָרט ֲאַנְחנּו ַהֲחֵבִרים ַהַּנ”ל, ַמָּמׁש ָהִיינּו ְמַחְּבִקים  ּוְמַנּׁשְ
ְונֹוְׁשִקים ֶזה ֶאת ֶזה, ְוזֹוְלִגים ֵעיֵנינּו ְּדָמעֹות ֵמרֹב ַאֲהָבה ְוִחָּבה, ַעד ֲאֶׁשר 
ִּיְהֶיה  ָהָיה ָקֶׁשה ַּכָּמֶות ַאֲהָבה, ִּכי יֹוֵתר נַֹח ָהָיה ָלמּות ַחס ְוָחִליָלה, ִמּׁשֶ
ַהְּמִניעֹות  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶׁשָּסַבְלִּתי  ּוְכמֹו  ְוָחִליָלה,  ַחס  ֵּביֵנינּו  ֵּפרּוד  ַנֲעֶׂשה 
ַז’’ל,  ֵמַרֵּבנּו  ְלִהָּפֵרד  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָהָיה  ָהִעָּקר  ְוֵעֶרְך,  ִׁשעּור  ְּבִלי  ְוִיּסּוִרים 
ּוֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו נ”י, ְוָהִיינּו ַמְרִּגיִׁשים ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ְּכמֹו ֵאֶבר ֵמֵאָבָריו, 

ּוְכמֹו ֶנֶפׁש ַאַחת ּוְנָׁשָמה ַאַחת. 

ְוֵכן ָהִיינּו ְמֻקָּׁשִרים ָּכל ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְּבִלי ִׁשעּור 
עֹוָלם  ִעם  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ְלַהְלִעיט  ַרק  )ְוֹלא  ְוֵעֶרְך, 
ַהָּבא, ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוַדת ה’ ִּבְׁשִביל ַעְצמֹו( ... ְוָהִיינּו 
ַמְרִּגיִׁשים ָהֲעִלּיֹות ְוַהְיִרידֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ַהְינּו 

ָּכל ַהַּנֲעֶׂשה ִעם ִעְנַין ַרֵּבנּו ַז’’ל; ֵהן ְלטֹוב, ִאם ָהָיה ִנְתַּגֵּדל ֵׁשם 
ה  ַהַּצִּדיק ְּבַהְדָּפַסת ֵאיֶזה ֵסֶפר אֹו ַעל ְיֵדי ּתֹוֶסֶפת ֶנֶפׁש ַלְּקֻדּׁשָ
ַמְרִויִחים  ָהיּו  ִמּׁשֶ יֹוֵתר  ְמָחה  ַהּׂשִ ַמְרִּגיִׁשים  ָהִיינּו  ְוַכּדֹוֶמה, 
ַאְלֵפי ֲאָלִפים. ְוֵהן ַחס ְוָחִליָלה ִאם ָהָיה ֵאיֶזה ִּבּזּוי, ָהָיה נֹוֵגַע 
ְּבַנְפֵׁשנּו ַמָּמׁש יֹוֵתר ִמָּכל ִמיֵני ַצַער ְוִיּסּוִרים, ְוַכּמּוָבא ְּבתֹוָרה 

ס”ו ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר”ן “ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחָך” ַעֵּין ָׁשם. 

ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת ָהָיה ָלנּו ְּתִמימּות ּוְפִׁשיטּות ְּבִלי ָחְכמֹות, ְוָהִיינּו 
ַאְׁשֵרינּו  ְועּוְבָדא,  ָּגדֹול ִמָּכל עּוְבָדא  ְוַתֲענּוג  ַמְרִּגיִׁשים ִחיּות 

ֶׁשָּזִכינּו ָאז ְלָכל ֶזה!
 )ימי שמואל, פרק קמח(

וככל שנחדש ונעורר אהבה זו, כך נקבל מרבינו מלוא חפניים 
בכפלי כפליים. וכפי שהתבטא רבי אברהם ב"ר נחמן ואמר:

ֵמאֹור  ְמַקְּבִלים  ָהִיינּו  ַּכָּמה  ּוְכַלל  ְּכַלל  ָגה  ַהּׂשָ ׁשּום  ָלנּו  ֵאין 
ַרֵּבנּו, ִאּלּו ָהָיה ֵּביֵנינּו ַאֲהָבה ְוַאְחּדּות... 

)שיש”ק ג, תקעט(

”האמת והשלום אהבו”
כאן אולי המקום להתייחס במילין זעירין אל הבלבול הגדול 
ְׁשָרִצים  ‘שלום’ לבין הכשרת  שנוצר באחרית הימים בין המושג 

והסכמה שבשתיקה לפריצת גדרי עולם.  

השלום  רוממות  אשר  הבהמיים”  מ”ההמונים  רבים  שכן, 
את  ולהאשים  השרץ,  את  להכשיר  אלא  כוונתם  אין  בגרונם, 

העומדים בפרץ לגדור גדרות-עולם כ”בעלי מחלוקת”. 

וכדבריו הבהירים והנחרצים של הר"מ חאגיז: 

עֹוְבֵרי  ְּבַיד  ְוִלְמחֹות  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֶׁשהּוא  ּוֵפרּוד  ַמֲחֹלֶקת  ָּכל 
ַהֲהמֹוִנִּיים  ִּדּמּו  ַּכֲאֶׁשר  ַמֲחֹלֶקת’  ‘ַּבַעל  ִנְקָרא  ֶזה  ֵאין  ֲעֵבָרה, 
ַהַּבֲהִמִּיים ֲאֶׁשר ֶּדֶרְך ה' ֹלא ָיְדעּו ְוֶאת ַהְּיָׁשָרה ְיַעֵּקׁשּו, ּוְבָכל 
ֵעת ּוְזַמן ֶׁשרֹוִצים ָלֶלֶכת ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם ָהָרע ָּתְפסּו ָלֶהם ַהֶּדֶרְך 
ַהִּמְכׁשֹול  ּוְלָהִסיר  ָלֶהם  ְלהֹוִעיל  ַהָּבא  ֶאת  ִּבְלׁשֹוָנם  ְלַהּכֹות 
ְוֶׁשהּוא עֹוֵבר  'ַּבַעל ַמְחֹלֶקת'  ָעָליו ֶׁשהּוא  ִמְּפֵניֶהם ְואֹוְמִרים 

ּוִמְתַעֵּבר ַעל ִריב ֹלא לֹו.

ִמי ָׁשַמע ָּכזֹאת ּוִמי ָרָאה ָּכֵאֶּלה  ִּכי  ָאִבין,  ְוֹלא  ָׁשַמְעִּתי  ַוֲאִני 
ְוַהְדָרַכת ֶהָהמֹון ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת  ֶׁשֲהָסַרת ַהִּמְכָׁשלֹות 
ּוְלַהְרִחיָקם ֵמַהַּסָּכנֹות ֶׁשַּבּגּופֹות ְוַנְפׁשֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּכַלל ּוְפָרט 

ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ִנְקָרא ִמְּפֵני ֶזה ְּבֵׁשם ‘ַּבַעל ַמֲחֹלֶקת’?!
)אלה המצוות, מצוה תקמז, ל”ת שכד(

ועל כך כבר הזהיר מוהרנ”ת, לאמר: 

לֹום ֱאָהבּו”.  לֹום הּוא ֱאֶמת, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב “ָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ ִעַּקר ַהּשָׁ
ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין ַהֶּׁשֶקר ִנְכָנע ֶאל ָהֱאֶמת ֵאין ֶזה ָׁשלֹום 
ְּכָלל ... ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשרֹוִצין ַלֲעשֹות ָׁשלֹום ֵּבין ַהחֹוְלִקים, ְּבאֶֹפן 
ֶׁשָהֱאֶמת ַיְכִניַע ַעְצמֹו ְלַגֵּבי ַהֶּׁשֶקר ַחס ְוָׁשלֹום – ֵאין ֶזה ָׁשלֹום 
ְּכָלל, ִּכי ִאם ֲחֻנָּפה ָוֶׁשֶקר! ִּכי ָהֱאֶמת ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַּבֵּטל ֶנֶגד 
ֶקר ְּבׁשּום אֶֹפן, ִּכי “ְׂשַפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד”, ְוֻקְׁשָטא ָקֵאי. ַהּׁשֶ
)ליקוטי הלכות, שבועות ב, לה(

זאת ועוד:

קריאתו של רבינו "תחזיקו עצמכם יחד", ודיבוריו על "האהבה 
שבינינו" – מכוונת ומופנית, כמובן, לכל אלו אשר על אף חילוקי 
ל"יסוד  הנוגע  שלכל  הרי  ביניהם,  לפעמים  המתגלעים  הדעות 

יב. שהיו בינו לבין כמה מאנ”ש, במיוחד סביב נושא העלייה לארץ הקודש. 

האמונה ברוממות רבינו ז"ל" כולם "משתווים בדעה אחת".

וכפי שכותב רבי אברהם ב"ר נחמן, ומנמק את בקשתו ואזהרתו 

ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו ְּכָלל ְוֹלא ִיְכְּתבּו ְּכָלל ְלׁשּום ֶאָחד ֵמֲאַנ"ש ִּבְדַבר 
ִׁשּנּוֵיי ַהֵּדעֹות ַהַּנ"ליב – ִּכי ֲהֹלא ִּביסֹוד ָהֱאמּוָנה ְּברֹוְממּות ַרֵּבנּו 

ַז"ל ֻּכָּלנּו ִמְׁשַּתִּוים ְּבֵדָעה ַאַחת.
)נחלי אמונה, מכתב יא(

רבינו  ברוממות  ביסוד האמונה  נוגעות  אך כששינויי הדעות 
ז"ל – ועל אחת כמה וכמה כשהן נוגעות ביסוד אמונתנו באל-

את  שמוציא  במי  אלא  דעות,  בשינויי  מדובר  אין  שוב   – עולם 
עצמו מן הכלל, ועל כגון דא אמר אברהם 'איש החסד': "ִהָּפֶרד ָנא 

מֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה"... ֵמָעָלי, ִאם ַהּׂשְ

• • •
כך שכל דיבורינו אלה, אינם מיועדים אלא לאלו אשר “ביסוד 
האמונה כולנו משתווים בדעה אחת”, ועליהם נפלה חובת היום 
להגדיל אור האהבה והשלום על אף כל “שינויי הדעות” שביניהם. 

שכן, על אף שבין “הצדיקים והכשרים” שבינינו, ישנם “חילוקים 
רבים בדרכיהם והנהגותיהם”, אעפ”כ, כולנו כאחד חסידי ברסלב, 
ה”הולכים בדרך אחד ויונקים מרב אחד”, ואין שום סיבה לפירוד 
לבבות, אלא אדרבא, לגיוון נפלא של כלליות הגוונים, המגלים 

יחד את אורו הנפלא של רבינו הקדוש. 

ָרצּוי  ַּכָּוָנתֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְוַהְּכֵׁשִרים,  ַהַּצִּדיִקים  ֶּבֱאֶמת,  ִּכי 
ִמֶּזה,  ֶזה  ֲחלּוָקה  ַּדְעָּתם  ְּבַוַּדאי  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָׁשַמִים.  ְלֵׁשם 
ְּבֵני  ְׁשֵני  ֵאין  ִּכי  ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהיּו ֵּדעֹוֵתיֶהם ָׁשוֹות ְלַגְמֵרי, 
ָאָדם ּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה ּוְכֵׁשם ֶׁשְּמֻׁשִּנים ְּבֵני ָאָדם ְּבצּורֹוֵתיֶהם ָּכְך 
ֵּביֵניֶהם  ִׁשּנּוִיים  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבֶהְכֵרַח  ֵּכן  ְוַעל  ְּבֵדעֹוֵתיֶהם,  ְמֻׁשִּנים 
ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ּוִמּיֹום  ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם.  ְוַדְרֵכיֶהם  ְּבֵדעֹוֵּתיֶהם 
ְלַגְמֵרי  ָׁשִוים  ֲאִמִּתִּיים  ּוְכֵׁשִרים  ַצִּדיִקים  ְׁשֵני  ֲעַדִין  ָהיּו  ֹלא 
ֶאָחד  ְּבֶדֶרְך  הֹוְלִכים  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּתנּועֹוֵתיֶהם,  ְּבָכל 
ְויֹוְנִקים ֵמַרב ֶאָחד, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ִחּלּוִקים ַרִּבים ְּבַדְרֵכיֶהם 

ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם. 

ַהִחּלּוִקים  ְּבגֶֹדל  ּוְלַהְפִליג  ְלַסֵּפר  ַז”ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשֶהֱאִריְך  ּוְכמֹו 
ֵהם  ֶׁשֻּכָּלם  ִלְזַמֵּננּו,  ְסמּוִכים  ֶׁשָהיּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין 
ִמַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוַהַּמִּגיד ְזצּוַק”ל ְוָהָיה ָׁשלֹום ָּגדֹול 
ֵּביֵניֶהם, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָהיּו ְמֻחָּלִקים ְמאֹד ְּבַדְרֵכיֶהם, ֶׁשֶּזה ָהָיה 
נֹוֵסַע ַעל ַהְּמִדיָנה ְוָדַרׁש ָּבַרִּבים ְוֶזה ָיַׁשב ְּבֵביתֹו, ֶזה ֶהֱאִריְך 
ְוִהְתַלֲהבּות  ִּבְצָעקֹות  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ְוִהְתַּפֵּלל  ַּבְּתִפָּלה  ְמאֹד 
ָּגדֹול ְוֶזה ִהְתַּפֵּלל ְּבַלַחׁש ִעם ַהִּצּבּור ְּכֶדֶרְך ֶהָהמֹון, ְוֶזה ִהְרָּבה 
ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ְוֶזה ִהְרָּבה ִּבְצָדקֹות ּוִפְדיֹון ְׁשבּוִיים, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה 
ִׁשּנּוִיים ַרִּבים ְלֵאין ִמְסָּפר. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּכָּלם ָיְנקּו ֵמַרב ֶאָחד, ִּכי 
ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ָׁשִוין, ִּכי ָּכל ֶאָחד עֹוֵבד ֶאת ה’ ְּכִפי ִמָּדתֹו 

ּוְכִפי ׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו. 
)ליקוטי הלכות, שומר שכר ב, י(

לא זו בלבד שאין ב”שינויים רבים לאין מספר” אלו, שום בעיה 
כלל, אלא אדרבא ואדרבא – כן הוא רצון ה’.

ַהְרֵּבה  ּוְכֵׁשִרים  ַצִּדיִקים  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִיְתָּבַרְך  ַׁשֲעׁשּוָעיו  ִעַּקר  ְוֶזה 
ָּבעֹוָלם ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד עֹוֶשֹה לֹו ַנַחת רּוַח ְוַתֲענּוג ְוַׁשֲעׁשּוַע 
ְּבָך  ֲאֶׁשר  “ִיְשָֹרֵאל  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ַּבֲחֵברֹו,  ֶׁשֵאין  ַמה  ְמֻיָחד 
ֶאְתָּפָאר”, ֶׁשֵהם ְּכלּוִלים ִמְּגָוִנין ַסִּגיִאין. ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא עֹוֶשֹה ְׁשֵני ְּדָבִרים ָׁשִוין, ַרק ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ֶּדֶרְך ְוָנִתיב 

ְּכִפי ָׁשְרׁשֹו ָּבָרצֹון ָהֶעְליֹון. 
)שם(
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הדעות’  ‘שינויי  ריבוי  יהפכו  לבל  ולהישמר  להיזהר  ועלינו 
ל’פירוד לבבות’ ומחלוקת. שכן: 

ְוַהְּכֵׁשִרים  ַהַּבַעל ָּדָבר ִמְתָּגֶרה ּוִמְתַקֵּנא ַּבֲחבּוַרת ַהַּצִּדיִקים 
ֶׁשָּכל  ֵמֲחַמת  הּוא  ַהַּמֲחֹלֶקת  ְוִעַּקר  ַמֲחֹלֶקת,  ָּבֶהם  ּוַמְכִניס 
ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ּוְרצֹונֹו  ַּכָּוָנתֹו  ֶׁשַּגם  ַּבֲחֵברֹו  ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ֶאָחד 
ַהַּבַעל  ִּכי  ּוְרצֹונֹו.  ְּבַדְרּכֹו  ִמְתַנֵהג  ֲחֵברֹו  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף 
חֹוֵלק  ֶׁשֲחֵברֹו  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשִּנְדֶמה  ַעד  ַהֵּלב  ַמְטֶעה  ָּדָבר 
ַמְפִריד  ‘ִנְרָּגן  ָּדָבר הּוא  ַהַּבַעל  ִּכי  ָהֱאֶמת,  ִמן  ְונֹוֶטה  ָעָליו 
ַאּלּוף ְוִאיׁש ְמָדִנים ְלַחְרֵחר ִריב’, ִּכי הֹוֵלְך ּוְמַסְכֵסְך ֶזה ָּבֶזה 
ֵני ְּבֵני ָאָדם  ְוהּוא ֵּבין ַאִחים ַיְפִריא. ַעד ֶׁשִּלְפָעִמים ֵיׁש ֶׁשּׁשְ
ְׁשֵניֶהם רֹוִצים ָרצֹון ֶאָחד ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ַמֲחֹלֶקת 
ֵּכן  ַּגם  רֹוֶצה  ֶׁשֲחֵברֹו  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ֵמֲחַמת  ָּגדֹול, 
ְלַגּלֹות  ֲחֵברֹו  ִעם  ֶאָחד  ְלַדֵּבר  ַיַחד  ִמְתַוֲעִדים  ְוֵאיָנם  ָּבֶזה, 
ַּדְעּתֹו ּוְפִניִמּיּות ְרצֹונֹו, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְדֶמה ַלֲחֵברֹו ֶׁשהּוא ֵאינֹו 
ַעד  ָּגדֹול,  ַמֲחֹלֶקת  ֵּביֵניֶהם  ַנֲעֶשֹה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָּבֶזה,  רֹוֶצה 
ֶאָחד  ְלָכל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַיַחד  ְּכֶׁשִּמְתַוֲעִדים  ֲאִפּלּו  ָּכְך  ֶׁשַאַחר 
ְלַגּלֹות ַלֲחֵברֹו ְּפִניִמּיּות ַּדְעּתֹו ּוְרצֹונֹו, ִּכי ֵמֲחַמת ַהְּקָטטֹות 
ְוַהְּמִריבֹות ְוַהְּקֵפדֹות ֶׁשֵּביֵניֶהם ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם יֹוֵדַע ּוֵמִבין 
ְרצֹון ֲחֵברֹו ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ֵּביֵניֶהם, ְוָדָבר ֶזה ָמצּוי 

ָּכל ַּפַעם.
)שם(

‘להאמין’  עלינו  ורצונות,  דעות  שינוי  בראותנו  שגם  כך 
 – רוצים  שאנחנו  מה  את  אלא  רוצה  אינו  הוא  שגם  בחברינו 

לעשות רצון בוראנו... 

ְּבֵני ָהָאָדם,  ִּכי ֶּבֱאֶמת ָראּוי ָלַדַעת ֶׁשָּכל ָהְרצֹונֹות ֶׁשל ָּכל 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵניֶהם ִׁשּנּוִיים ְּגדֹוִלים, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֻּכָּלם 
ִנְמָׁשִכין ֵמָרצֹון ָהֶעְליֹון ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום ִׁשּנּוי, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 

ָרצֹון ֶׁשָּבְרצֹונֹות, ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין. 

ַיֲחִזיק  ֹלא  ְּבַוַּדאי  ִּבְׁשֵלמּות,  ָּבֶזה  ּוַמֲאִמין  ֶׁשּיֹוֵדַע  ּוִמי 
יֹאַמר  ִּכי  ָּתִמיד,  ְזכּות  ְלַכף  ֲחֵברֹו  ֶאת  ָיִדין  ִּכי  ְּבַמֲחֹלֶקת, 
ְּבִלּבֹו: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעְצִמי ֶׁשַּכּוָָנִתי ְלֵׁשם ָׁשַמִים 
ִלְגמֹר ִמְצָוה ַהּזֹאת ְוֶחְפֵצי ָׁשַמִים ֶּבֱאֶמת, ַוֲחֵבִרי ְמַעֵּכב ִמֶּזה, 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַּגם ַּכּוָָנתֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ִּכי ֵיׁש לֹו ֵּדָעה ַאֶחֶרת, 
ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשֵאין ֶזה ִמְצָוה ְּכָלל, אֹו ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעסֹק ְּבִמְצָוה 
ָחָזק  ֶׁשֲאִני  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַּדְעּתֹו.  ְלִפי  ִמּזֹאת  ַהְּגדֹוָלה  ַאֶחֶרת 
ֶׁשְּצִריִכין  ֲאִמִּתּיֹות  ְוהֹוָכחֹות  ְרָאיֹות  ִלי  ְוֵיׁש  ְמאֹד,  ְּבַדְעִּתי 
ְלַהֲחִזיק ְּביֹוֵתר ְּבֶדֶרְך ֶזה ּוַבִּמְצָוה ַהּזֹאת, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲאִפּלּו 
ִאם ָהֱאֶמת ִהיא ְּכַדְעִּתי, ִמי יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ׁשֶֹרׁש ִנְמָׁשְך ֲחֵבִרי?! 
ֶאְפָׁשר ְלִפי ׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו הּוא ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ְּבֶדֶרְך ַאֵחר. 
ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ַהֵּדעֹות ְוָהְרצֹונֹות ִנְמָׁשִכין ֵמָרצֹון ָהֶעְליֹון ַרק 

ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת. 

ְוִאם ָּכל ֶאָחד יֹאַמר ְּבִלּבֹו ָּכְך, ְּבַוַּדאי ִיְתַּבֵּטל ַהַּמֲחֹלֶקת. ִּכי 
ָהְרצֹונֹות  ָּכל  ִרין  ְמַקּׁשְ ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  הּוא  ַהַּמֲחֹלֶקת  ִעַּקר 
ם ֻּכּלֹו ַחד ְוָׁשם ֻּכּלֹו ָׁשלֹום, ִּכי ַהּכֹל ִנְכָלל  ָלָרצֹון ָהֶעְליֹון ֶׁשּׁשָ

ְּבֶאָחד. 
)שם(

יג  ואכן כל החילוק בין הכתות אינו ביסודות ועיקרי אמונתנו כלל וכלל, אלא בסגנון העבודה וכיו”ב. כשגם בזה, אין כאן ריבוי שיטות, אלא ריבוי 
של ביטויים בפועל לאותה השקפה ודעה, כל אחד לפי בחינתו ומדרגתו, ואכמ”ל. 

וכפי שמתאר רבי שמואל הורביץ זצ”ל בלשונו הלבבית והציורית את הכתות שבין אנ”ש, וכותב: "יש כיתות כיתות בין אנשי שלומנו שבאומן, כמו שאמר 
רבינו אעשה מכם כיתות כיתות, ואני נתאבקתי בעפר כולם. כיתה א': הם 'הפשוטים בעלי מלאכות', והם נכללים ביחד, רק כל אחד עובד השם יתברך לפי 
מדרגתו ... כיתה ב': 'הבעלי בתים' ... כיתה ג': הם ההולכים על ציון רבינו הקדוש בחצות ... כיתה ד': הם העובדים המסורים לגמרי בלב ונפש רק לשבר 

התאוות ומידות, ולעשות העבודות בכל היגיעות והטרחות במסירות נפש ממש ובמיצוי הנפש" )ימי שמואל, פרק רב( עיי"ש באריכות.

כשהכח להסתכל ולחיות כך, הוא אכן רק בכוחו של הצדיק 
הגדול אשר כולנו מקושרים אליו. שכן:

ְּבַמֲעָלה  ַהָּגדֹול  ַהּדֹור  ַהַּצִּדיק  ְיֵדי  ַעל  הּוא  לֹום  ַהּׁשָ ִעַּקר 
ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת מֶֹׁשה, ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ִמְּבִחיַנת ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין, ָרצֹון 
ֵמֵהיָכן הּוא  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְרצֹון  יֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ֶׁשָּבְרצֹונֹות, 
ִנְמָׁשְך. ְוַעל ֵּכן הּוא “ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו”, “ֶׁשּיֹוֵדַע ַלֲהֹלְך ֶנֶגד 
רּוחֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד”, ִּכי יֹוֵדַע רּוחֹו ּוְרצֹונֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד 
ר ּוְלַיֵחד רּוחֹו ּוְרצֹונֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ְוֶאָחד, ְויֹוֵדַע ְלַקּׁשֵ
ר ֻּכָּלם ְּבָרצֹון ֶאָחד ָהֶעְליֹון.  ְּבׁשֶֹרׁש ָהָרצֹון, ְוָׁשם ְמַיֵחד ּוְמַקּׁשֵ
ְוָאז ִנְמָׁשְך ַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ָּגדֹול ְוִנְפָלא ֵּביֵניֶהם, ֵמַאַחר ֶׁשֻּכָּלם 
ְּבֵדעֹוֵתיֶהם ּוְרצֹונֹוֵתיֶהם ַהְמֻׁשּנֹות ְמֻקָּׁשִרים ּוְמֻיָחִדים ְּבָרצֹון 
ֶאָחד ָהֶעְליֹון ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום ִׁשּנּוי ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין.
)שם(

רעוא  מבחינת  שנשמתו  במעלה  הגדול  הדור  “הצדיק  רק 
דרעוין” יכול לומר מחד:

ֲאִני ֶאֱעֶשֹה ִמֶּכם ִּכּתֹות ִּכּתֹות!
)חיי מוהר”ן, שיט(

ומאידך:

ָהעֹוָלם ָראּוי ֶׁשִּיְתְמהּו ַעְצָמן ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו.
)שם, רצב(

ביסוד  כולם  המשתווים  כתות”  ב”כתות  מדובר  שכן, 
האמונהיג, “שכולם בדעותיהם ורצונותיהם המשונות מקושרים 

ומיוחדים ברצון אחד העליון שאין בו שום שינוי".

• • •
יהי רצון שנזכה להמשיך עלינו אור החביבותא של רשב”י 
והחבריא קדישא, ובכך יומשך אהבה ושלום על כל באי עולם, 
עד אשר נזכה לראות בעגלה ובזמן קריב בהתגלותו של “שר 

שלום”.

ִּכי ֶיֶלד ֻיַּלד ָלנּו ֵּבן ִנַּתן ָלנּו ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל ִׁשְכמֹו, ַוִּיְקָרא 
ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאִבי ַעד ַׂשר ָׁשלֹום. 

)ישעיהו ט, ה(

ם ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא "ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל  ֶׁשֵּפרּוׁש ַהִּמְקָרא הּוא, ֶׁשַהּׁשֵ
ִּגּבֹור ֲאִבי ַעד" ִיְקָרא ְׁשמֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח “ַׂשר ָׁשלֹום”. 

ִמֶּזה  ְלַדֵּבר  ָרִגיל ]רבי נחמן מטולטשין, תלמיד מוהרנ”ת[  ְוָהָיה 
)ַהּנֹוְבִעים  ִמְּדָבָריו  ִּבְקָצָרה  ַהּיֹוֵצא  ְוַהְּכָלל  ְּפָעִמים.  ַּכָּמה 
ה(,  ַהְּקֻדּׁשָ ְּבַתְכִלית  ַהְּקדֹוִׁשים  ַז”ל  מֹוֲהַרַנ”ת  ִמִּדְבֵרי 
ֹלא  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ֲהֹלא  ִּכי  ֶזה:  ַעל  ִלְתמַֹּה  ֵיׁש  ֶׁשִּלְכאֹוָרה 
לֹום ְיַתֵּקן ְוַיְכִניס ְּבָכל ֶאָחד, ִּכי ַּגם ַיְכִניס ְּבָכל  ִּבְלַבד ִעְנַין ַהּׁשָ
ֶאָחד ְׁשָאר ִמּדֹות טֹובֹות ְּכמֹו ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ְוכּו', ְוָלָּמה ֶזה 
ִיְהֶיה ִנְקָרא ְׁשמֹו ַהָּקדֹוׁש ַרק ַעל ִעְנַין ַהָּׁשלֹום? ֲאָבל ִמָּכל ֶזה 

ָאנּו רֹוִאין רֹוְממּות ַהָּדָבר ַהֶּזה!
)כוכבי אור, ששון ושמחה, ז(
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 בתחילה צריכין הכל 
לקבל מהנקודה כלליות...

תשובת הרה"ח ר' מאיר רביבו הי"ו, ירושלים
ברור שכל אחד באשר הוא, אם ילך בדרכי ההתחזקות, בוודאי יועיל לו ברור שכל אחד באשר הוא, אם ילך בדרכי ההתחזקות, בוודאי יועיל לו 
מאוד לעבודת ה'. רבינו בעצמו אמר שידברו ממנו גם בלי להזכיר את מאוד לעבודת ה'. רבינו בעצמו אמר שידברו ממנו גם בלי להזכיר את 
שמו, העיקר שהלה יתחזק מהדיבורים - למשל, שיברך ברכת המזון שמו, העיקר שהלה יתחזק מהדיבורים - למשל, שיברך ברכת המזון 

בכוונה.בכוונה.

כל,  קודם  לצדיק.  מקושר  שכן  למי  דומה  לא  כלל  שזה  פשוט  כל, אבל  קודם  לצדיק.  מקושר  שכן  למי  דומה  לא  כלל  שזה  פשוט  אבל 
מהסיבה הפשוטה הנראית בחוש - ככל שהאדם יותר מקורב לצדיק, מהסיבה הפשוטה הנראית בחוש - ככל שהאדם יותר מקורב לצדיק, 
כך הוא מחפש יותר ויותר את העצות שלו, והוא משתדל הרבה יותר כך הוא מחפש יותר ויותר את העצות שלו, והוא משתדל הרבה יותר 

לקיים כל דיבור שרבינו אמר. לקיים כל דיבור שרבינו אמר. 

שנית, אדם שמקיים את העצות, רק בגלל שהם עצות שמאוד מועילות שנית, אדם שמקיים את העצות, רק בגלל שהם עצות שמאוד מועילות 
לו – יכול להגיע זמן שהדיבורים האלו כבר לא ישכנעו אותו. אבל מי לו – יכול להגיע זמן שהדיבורים האלו כבר לא ישכנעו אותו. אבל מי 
שמאמין ומקושר לצדיק - הוא יתמיד בקיום העצות בכל זמן שהוא, שמאמין ומקושר לצדיק - הוא יתמיד בקיום העצות בכל זמן שהוא, 

גם אם עכשיו נראה לפי דעתו אחרת.גם אם עכשיו נראה לפי דעתו אחרת.

ההתחזקות  עצות  שכל  רבינו,  בדברי  פעמים  וכמה  כמה  רואים  ההתחזקות עוד  עצות  שכל  רבינו,  בדברי  פעמים  וכמה  כמה  רואים  עוד 
ונמשכים לאדם רק כשהוא אכן מקושר לצדיק: בתורה ל"ד  ונמשכים לאדם רק כשהוא אכן מקושר לצדיק: בתורה ל"ד מאירים  מאירים 
שלו  הנקודה  את  לקבל  יזכה  שהאדם  שכדי  בפירוש,  רבינו  שלו אומר  הנקודה  את  לקבל  יזכה  שהאדם  שכדי  בפירוש,  רבינו  אומר 
בעצמו, ואת הנקודה של החבר – שהחבר יעורר אותו לעבודת ה', הוא בעצמו, ואת הנקודה של החבר – שהחבר יעורר אותו לעבודת ה', הוא 

מוכרח תחילה לקבל מנקודה הכללית – נקודת הצדיק. מוכרח תחילה לקבל מנקודה הכללית – נקודת הצדיק. 

גם בתורה ו' - התורה שבה מאריך רבינו על הבקיאות הנצרכת לעבודת גם בתורה ו' - התורה שבה מאריך רבינו על הבקיאות הנצרכת לעבודת 
ה', שהאדם צריך להיות בקי ברצוא ובקי בשוב - בהמשך התורה רבינו ה', שהאדם צריך להיות בקי ברצוא ובקי בשוב - בהמשך התורה רבינו 
מקביל שתי דרכים אלו ל'חמה' ו'לבנה', כשהחמה שהיא בחינת הצדיק מקביל שתי דרכים אלו ל'חמה' ו'לבנה', כשהחמה שהיא בחינת הצדיק 

- היא זאת שמאירה ללבנה את ההתחזקות של 'ואציעה שאול הנך'.- היא זאת שמאירה ללבנה את ההתחזקות של 'ואציעה שאול הנך'.

'ימי שמואל', שכל עצות ההתחזקות הם רק  'ימי שמואל', שכל עצות ההתחזקות הם רק יותר מזה ראיתי בספר  יותר מזה ראיתי בספר 
שרבינו  הנפלאות  התורות  וכל  לרבינו,  שלנו  ההתקשרות  של  שרבינו ענפים  הנפלאות  התורות  וכל  לרבינו,  שלנו  ההתקשרות  של  ענפים 
גילה סביב זה, כל אלו הם רק כלים כדי שנזכה באמצעותן להתקרב גילה סביב זה, כל אלו הם רק כלים כדי שנזכה באמצעותן להתקרב 

באמת לצדיק, אבל תכלית עבודת ה' היא ההתקרבות בעצמה..באמת לצדיק, אבל תכלית עבודת ה' היא ההתקרבות בעצמה..

התועלת שיש בהתקשרות לצדיק
תשובת הר"ר שמעון קעניג הי"ו, צפת

בכלל,  החסידות  של  מהיסודות  הוא  לצדיק,  ההתקשרות  בכלל, ענין  החסידות  של  מהיסודות  הוא  לצדיק,  ההתקשרות  ענין 
מיוחד  בוודאי שיש משהו  כן  ואם  היסודות של ברסלב בפרט,  מיוחד ויסוד  בוודאי שיש משהו  כן  ואם  היסודות של ברסלב בפרט,  ויסוד 

בהתחזקות שתלוי בהתקשרות לצדיק.בהתחזקות שתלוי בהתקשרות לצדיק.

בספר 'חיי נפש' של זקיני הגה"צ רבי גדליהו אהרן קעניג זצ"ל, מבואר בספר 'חיי נפש' של זקיני הגה"צ רבי גדליהו אהרן קעניג זצ"ל, מבואר 
בהרחבה גודל הענין והחיוב של התקשרות לצדיק, בתפילה ובעשיית בהרחבה גודל הענין והחיוב של התקשרות לצדיק, בתפילה ובעשיית 
המצוות וכדאי לעיין שם. אך נביא בקצרה שני מקומות, שמשם רואים המצוות וכדאי לעיין שם. אך נביא בקצרה שני מקומות, שמשם רואים 

את גודל החשיבות שיש לקיום העצות בהתקשרות לצדיק.את גודל החשיבות שיש לקיום העצות בהתקשרות לצדיק.

באות מ' מובא: כשמתפללים בהתקשרות לצדיק, נחשב הדבר כאילו באות מ' מובא: כשמתפללים בהתקשרות לצדיק, נחשב הדבר כאילו 
הצדיק מתפלל בעצמו, וכמו שאומרים ביהי רצון שלפני אמירת תהלים הצדיק מתפלל בעצמו, וכמו שאומרים ביהי רצון שלפני אמירת תהלים 

"כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו" עי"ש. "כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו" עי"ש. 

לצדיק  בהתקשרות  הצדיק  של  העצות  את  כשמקיימים  גם  כן,  לצדיק ואם  בהתקשרות  הצדיק  של  העצות  את  כשמקיימים  גם  כן,  ואם 
– זה כמו שהצדיק בעצמו מקיים את העצה. ובוודאי ענין אחר לגמרי – זה כמו שהצדיק בעצמו מקיים את העצה. ובוודאי ענין אחר לגמרי 

הוא, ממה שאדם מקיים את העצה לעצמו, בלי התקשרות לצדיק.הוא, ממה שאדם מקיים את העצה לעצמו, בלי התקשרות לצדיק.

באות מ"ו - מביא את לשונו של האור החיים הקדוש בפרשת חקת באות מ"ו - מביא את לשונו של האור החיים הקדוש בפרשת חקת 
)במדבר י"ט ב'( וז"ל  'ולצד שיאמרו ישראל - הרי העושה מצוה בלא )במדבר י"ט ב'( וז"ל  'ולצד שיאמרו ישראל - הרי העושה מצוה בלא 
ידיעת טעמה וסודה נחשבת המצוה כגוף בלא נשמה, לזה גומר אומר ידיעת טעמה וסודה נחשבת המצוה כגוף בלא נשמה, לזה גומר אומר 
יקחו למה שאתה יודע יקחו למה שאתה יודע  ויקחו אליךויקחו אליך פרה" פרוש:  פרה" פרוש:  "דבר אל בני ישראל "דבר אל בני ישראל 
ומכון בדבר, להיותך יודע סוד הענין ופלאיו ובזה תהיה המצוה נעשית ומכון בדבר, להיותך יודע סוד הענין ופלאיו ובזה תהיה המצוה נעשית 
שלמה במעשה ובמחשבה הצריכה וכו'.שלמה במעשה ובמחשבה הצריכה וכו'. שנתכון לומר, שמלבד הלקיחה  שנתכון לומר, שמלבד הלקיחה 
עצמה שיקחו הפרה, עוד יוסיפו שיכונו בלקיחה 'אליך' ע"פ מה שאתה עצמה שיקחו הפרה, עוד יוסיפו שיכונו בלקיחה 'אליך' ע"פ מה שאתה 

יודע וע"פ כונתך כאמור'. ע"כ.יודע וע"פ כונתך כאמור'. ע"כ.

ואם כן כשאנו עושים את העצות על דעת הצדיק ובהתקשרות לצדיק ואם כן כשאנו עושים את העצות על דעת הצדיק ובהתקשרות לצדיק 
יש לזה שלימות מיוחדת, גם בפנימיות ובסודות הנסתרים הטמונים יש לזה שלימות מיוחדת, גם בפנימיות ובסודות הנסתרים הטמונים 

בהם. בהם. 

וז"ל  הכללי  התיקון  לגבי  )קמ"א(  הר"ן  בשיחות  שמובא  במה  וז"ל נסיים  הכללי  התיקון  לגבי  )קמ"א(  הר"ן  בשיחות  שמובא  במה  נסיים 
'ומה שהרב בעל המחבר "סדר תקון שבת" מביאם בשם ספר "עשרה 'ומה שהרב בעל המחבר "סדר תקון שבת" מביאם בשם ספר "עשרה 
הלולים" זה אינו... ואפשר שהרב הנ"ל וכיוצא מגודל תשוקתם לזכות הלולים" זה אינו... ואפשר שהרב הנ"ל וכיוצא מגודל תשוקתם לזכות 
מתנגדים  שנמצאים  שיש  וידעו  כזה,  גדול  בתקון  הרבים  את  מתנגדים בהם  שנמצאים  שיש  וידעו  כזה,  גדול  בתקון  הרבים  את  בהם 
חז"ל  מאמר  בנפשם  קיימו  כן  על  לברכה,  זכרונו  רבנו  על  חז"ל וחולקים  מאמר  בנפשם  קיימו  כן  על  לברכה,  זכרונו  רבנו  על  וחולקים 
)יבמות סה:(: 'שמותר לשנות בדבר השלום'. ובפרט בדבר גדול ותקון )יבמות סה:(: 'שמותר לשנות בדבר השלום'. ובפרט בדבר גדול ותקון 
כזה. ועתה בין תבין שצדקו הנאמר לעיל שהם תקון חדש לגמרי ולא כזה. ועתה בין תבין שצדקו הנאמר לעיל שהם תקון חדש לגמרי ולא 
ידע מזה שום נברא מימות עולם. *ותאמרם בשם רבנו זכרונו לברכה ידע מזה שום נברא מימות עולם. *ותאמרם בשם רבנו זכרונו לברכה 
הצדיקים  כל  אשר  צ:(  )סנהדרין  וכו'  דובבות  יהיו  ששפתותיו  הצדיקים בכדי  כל  אשר  צ:(  )סנהדרין  וכו'  דובבות  יהיו  ששפתותיו  בכדי 
יעמד  וזכותו  הנ"ל.  כל  לגלות  אלצוני  אשר  ומזה  לזה*.  יעמד מתגעגעים  וזכותו  הנ"ל.  כל  לגלות  אלצוני  אשר  ומזה  לזה*.  מתגעגעים 
עכ"ל.  רצון'  יהי  כן  אמן  ויושיענו,  יתקננו  וצרותינו  פגמינו  ומכל  עכ"ל.  לנו,  רצון'  יהי  כן  אמן  ויושיענו,  יתקננו  וצרותינו  פגמינו  ומכל   לנו, 

ההתחזקות בכח הצדיק
תשובת הר"ר נחמן ליכטער הי"ו, בני ברק

מי שמתבונן שם לב, שיש כמה חלקים בדברי ההתחזקות של רבינו מי שמתבונן שם לב, שיש כמה חלקים בדברי ההתחזקות של רבינו 
הקדוש. יש לדוגמא את העצה של אזמרה, להתבונן ולשמוח בנקודות הקדוש. יש לדוגמא את העצה של אזמרה, להתבונן ולשמוח בנקודות 
טובות, או את הנאמר בתורה מ"ח תניינא שכשאדם נכנס בעבודת ה' טובות, או את הנאמר בתורה מ"ח תניינא שכשאדם נכנס בעבודת ה' 
אזי הדרך שמראין לו התרחקות. וכל שאר ההתחזקות על זה הדרך - אזי הדרך שמראין לו התרחקות. וכל שאר ההתחזקות על זה הדרך - 
שכל צדיק עובר עליו עד שזוכה למה שזוכה. שלכאורה אפשר להבין שכל צדיק עובר עליו עד שזוכה למה שזוכה. שלכאורה אפשר להבין 
זה לבד, גם בלי כח  זה גם על פי שכל, ואפשר להתחזק בכל  זה לבד, גם בלי כח את כל  זה גם על פי שכל, ואפשר להתחזק בכל  את כל 

והתקשרות לצדיק.והתקשרות לצדיק.

אבל יש גם חלק נוסף, שהוא ההתחזקות 'בכח הצדיק' - המופיע אין אבל יש גם חלק נוסף, שהוא ההתחזקות 'בכח הצדיק' - המופיע אין 
מדבר  נתן  ר'  שבו  מכתב  בכל  כמעט  לתרופה'.  ב'עלים  פעמים  מדבר ספור  נתן  ר'  שבו  מכתב  בכל  כמעט  לתרופה'.  ב'עלים  פעמים  ספור 
דברי התחזקות, הוא מזכיר גם את החלק הזה ש'יש לנו על מי לסמוך - דברי התחזקות, הוא מזכיר גם את החלק הזה ש'יש לנו על מי לסמוך - 
על כוחו של זקן דקדושה שאמר סמכו על כוחי', ו'מה לכם לדאוג מאחר על כוחו של זקן דקדושה שאמר סמכו על כוחי', ו'מה לכם לדאוג מאחר 

שאני הולך לפניכם' וכו'. שאני הולך לפניכם' וכו'. 

כל אחד במעשיו  יתבונן  כי אם  לנו,  עיקר ההתחזקות שיש  זה  כל אחד במעשיו ואכן,  יתבונן  כי אם  לנו,  עיקר ההתחזקות שיש  זה  ואכן, 
כי  הצדיק.  בכח  אלא  ותקווה,  סמיכה  שום  לו  שאין  יראה  כי ובמעבריו,  הצדיק.  בכח  אלא  ותקווה,  סמיכה  שום  לו  שאין  יראה  ובמעבריו, 
לפי מעשינו אין לנו כח וחיל להתגבר ולגמור את מה שצריך לתקן, רק לפי מעשינו אין לנו כח וחיל להתגבר ולגמור את מה שצריך לתקן, רק 
בכוחו של זקן דקדושה שעוסק להוציא את החיצים של הסט"א, נוכל בכוחו של זקן דקדושה שעוסק להוציא את החיצים של הסט"א, נוכל 

להתקרב ולשוב להשי"ת. להתקרב ולשוב להשי"ת. 

יותר  בשבילנו  פועל  הוא  כך  לצדיק,  יותר  שמקושרים  ככל  יותר ובוודאי  בשבילנו  פועל  הוא  כך  לצדיק,  יותר  שמקושרים  ככל  ובוודאי 
ויותר, ומוסר את נפשו להוליך אותנו בדרך של אנשים כשרים וצדיקים ויותר, ומוסר את נפשו להוליך אותנו בדרך של אנשים כשרים וצדיקים 
וכפי ההתקשרות אליו, כך מכינים כלים לקבל את הרחמים  וכפי ההתקשרות אליו, כך מכינים כלים לקבל את הרחמים גמורים.  גמורים. 

מ. מנדלאילחברים מקורבים

כיצד ניתן להבדיל בין התחזקות אמיתית שמקרבת את האדם לה’, לבין ‘התחזקות מדומה’ - 
אדם שבא לפטור את עצמו ולומר ‘שלום עלי נפשי’...?

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

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

שיחת חברים לליבון ההתחזקות במקחו של צדיק

השאלה 
לחודש 
הבא

ההתחזקות, בכוח בעל ההתחזקות!!!
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אוכלים 
ושותים 
 ושמחים
שם

שיחה מיוחדת לקראת ל"ג בעומר הממשמש ובא עם הרה"ח 
רבי מאיר קרליבך שליט"א,’מחשובי אנשי שלומינו וממעתיקי 
השמועה’ ומייסדו של מפעל 'הכנסת אורחים רשב"י' מירון, על 
עברו המפואר של המקום ועל התקווה לימים מאירים כשהכל 

יתהפך לטובה || כדאי הוא רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק

י. הכהן





ל
מערכת  חברי  זכו  רוח  קורת  של  מערכת שעה  חברי  זכו  רוח  קורת  של  שעה 
בעומר  ל"ג  ימי  לקראת  בעומר 'אבקשה'  ל"ג  ימי  לקראת  'אבקשה' 
הרב  של  בצילו  לטובה,  עליו  הרב הבאים  של  בצילו  לטובה,  עליו  הבאים 
החסיד ר' מאיר קרליבך שליט"א שזכה החסיד ר' מאיר קרליבך שליט"א שזכה 
אורחים  'הכנסת  את  ולנהל  אורחים לייסד  'הכנסת  את  ולנהל  לייסד 
עשרות  מזה  ומוכרת  המפורסמת  במירון'  עשרות רשב"י  מזה  ומוכרת  המפורסמת  במירון'  רשב"י 
בשנים. את השיחה קיימנו בעת בה מאיים צל כבד בשנים. את השיחה קיימנו בעת בה מאיים צל כבד 
של גזירות שונות ומשונות על פעילותו של מטבח של גזירות שונות ומשונות על פעילותו של מטבח 
ההתחזקות  מתורת  טפח  חושפת  והיא  ההתחזקות החסד,  מתורת  טפח  חושפת  והיא  החסד, 
המתגלה במיוחד בעת שכזו, ויכולה לתת כוח לכל המתגלה במיוחד בעת שכזו, ויכולה לתת כוח לכל 

אחד מאיתנו לכל רגע של חושך וניסיון.אחד מאיתנו לכל רגע של חושך וניסיון.

ר' מאיר שזכה להכיר מקרוב את אורחות חייו של ר' מאיר שזכה להכיר מקרוב את אורחות חייו של 
ידו,  על  וליצוק מים  ז"ל  בנדר  יצחק  לוי  ר'  ידו, החסיד  על  וליצוק מים  ז"ל  בנדר  יצחק  לוי  ר'  החסיד 
יצחק  לוי  מר'  ללמוד  שניתן  מה  על  בנוסף  יצחק מספר  לוי  מר'  ללמוד  שניתן  מה  על  בנוסף  מספר 
וההסתכלות  ההתייחסות  ועל  אנ"ש,  יקירי  וההסתכלות ושאר  ההתייחסות  ועל  אנ"ש,  יקירי  ושאר 

שלנו בדרכיהם של אנ"ש מהדורות הקודמים.שלנו בדרכיהם של אנ"ש מהדורות הקודמים.

לחם של חסד
< כיצד ומתי התחילה ה'< כיצד ומתי התחילה ה'הכנסת אורחים' במירון?הכנסת אורחים' במירון?

אורחים'  'הכנסת  המושג  קיים  היה  מעולם  אורחים' מאז  'הכנסת  המושג  קיים  היה  מעולם  מאז 
במירון, אבל בעבר זה היה בעיקר בימים בהם היה במירון, אבל בעבר זה היה בעיקר בימים בהם היה 
אדר  ז'  אב,  ה'  השנה,  ראש  כמו  גדול,  ציבור  אדר שם  ז'  אב,  ה'  השנה,  ראש  כמו  גדול,  ציבור  שם 
יעקב  ר'  התחילו  יותר  מאוחרת  בתקופה  יעקב וכדו'.  ר'  התחילו  יותר  מאוחרת  בתקופה  וכדו'. 

ראש  בכל  אוכל  לתת  שניצר  שרגא  ור'  ראש פרלמוטר  בכל  אוכל  לתת  שניצר  שרגא  ור'  פרלמוטר 
חודש, עד שהגיעה עת שהתחלנו לתת בכל שבת חודש, עד שהגיעה עת שהתחלנו לתת בכל שבת 
אוכל לציבור הדל שהיה מגיע שם. ומעשה שהיה אוכל לציבור הדל שהיה מגיע שם. ומעשה שהיה 

כך היה: כך היה: 

היה זה לפני עשרים וחמש שנה, אז פנה אלי הרב היה זה לפני עשרים וחמש שנה, אז פנה אלי הרב 
המציאות  על  בפני  וכאב  מירון,  של  רבה  המציאות שטרן  על  בפני  וכאב  מירון,  של  רבה  שטרן 
ר' שמעון. באותה תקופה  אז בקברו של  ר' שמעון. באותה תקופה ששררה  אז בקברו של  ששררה 
אנשים שבאו לשבת לא היה להם היכן לאכול והיו אנשים שבאו לשבת לא היה להם היכן לאכול והיו 
אצלו,  אכלו  חלק  לשניים  מתחלקים  אצלו, האורחים  אכלו  חלק  לשניים  מתחלקים  האורחים 
וחלק אכלו אצל אחד מדרי כפר מירון, ולכן ביקשני וחלק אכלו אצל אחד מדרי כפר מירון, ולכן ביקשני 
מקום  יהיה  שלציבור  כדי  המטבח  את  מקום שאפתח  יהיה  שלציבור  כדי  המטבח  את  שאפתח 
כזה?'  לדבר  כסף  לי  יהיה  'מניין  בכבוד,  כזה?' לסעוד  לדבר  כסף  לי  יהיה  'מניין  בכבוד,  לסעוד 
ותראה  תעשה  אתה  ענה:  והוא  אותו,  ותראה שאלתי  תעשה  אתה  ענה:  והוא  אותו,  שאלתי 

שיהיה כסף. שיהיה כסף. 

הסתובבה שם קבוצת בחורים מאנ"ש, מהם שעזבו הסתובבה שם קבוצת בחורים מאנ"ש, מהם שעזבו 
ישיבות וכו' והייתה 'רחמנות' גדולה לראות אותם ישיבות וכו' והייתה 'רחמנות' גדולה לראות אותם 
מסתובבים סביב עצמם בשעמום ובטלה. קראתי מסתובבים סביב עצמם בשעמום ובטלה. קראתי 
לעזור לארגן את  ומאותו שבוע הם התחילו  לעזור לארגן את להם,  ומאותו שבוע הם התחילו  להם, 
גם  להם  הייתה  כך  מירון.  לאורחי  השבת  גם סעודות  להם  הייתה  כך  מירון.  לאורחי  השבת  סעודות 
תעסוקה טובה וגם מצווה של עזרה וחסד, כמובן, תעסוקה טובה וגם מצווה של עזרה וחסד, כמובן, 
היה שם גם אברך ששמר עליהם. ובכך נוסד הגרעין היה שם גם אברך ששמר עליהם. ובכך נוסד הגרעין 
קבר  שעל  הרשב"י'  אורחים  'הכנסת  של  קבר הראשון  שעל  הרשב"י'  אורחים  'הכנסת  של  הראשון 

הרשב"י במירון.הרשב"י במירון.

שהיו  ולמרות  מאד,  מההסדר  נהנו  הבחורים  שהיו גם  ולמרות  מאד,  מההסדר  נהנו  הבחורים  גם 
כאלו  כך שמוטב שבחורים  על  אילו שהתלוננו  כאלו אי  כך שמוטב שבחורים  על  אילו שהתלוננו  אי 
לא יסתובבו באזור הקבר הקדוש, היה זה ר' מאיר לא יסתובבו באזור הקבר הקדוש, היה זה ר' מאיר 
שהתעקש בתוקף שהמסגרת הזו מועילה לבחורים שהתעקש בתוקף שהמסגרת הזו מועילה לבחורים 
ומצילה אותם ממש מרדת שחת, עמו הסכים גם ומצילה אותם ממש מרדת שחת, עמו הסכים גם 

מה שאנו 
יכולים 
ללמוד 

מכך הוא, 
שלפעמים, 
גם גזירות 
שנראות 

הכי קשות 
בעולם 

וחתומות 
בחותם של 
טיט, אבל 

אצל ה' 
הכל יכול 
להתהפך 

כהרף 
עין, בקלי 

קלות, ואני 
מאמין שכך 

גם הולך 
לקרות 
בעז"ה 

גם כאן, 
בעניינו של 

רשב"י

הכנסת אורחים במירון בימים כתיקונם

באומן כבר שמעו עליו. ר' שמואל שפירא ור' לוי יצחק בנדר

הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר ז"ל נראה החסיד ר' הירשקע
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הרה"ח ר' מאיר בראנסדארפער זצ"ל שנדרש להכריע בעניין.הרה"ח ר' מאיר בראנסדארפער זצ"ל שנדרש להכריע בעניין.

שכל  'ולראות  מאיר,  ר'  מסכם  לאחור',  להביט  ניתן  שכל 'כיום  'ולראות  מאיר,  ר'  מסכם  לאחור',  להביט  ניתן  'כיום 
יודע  ומי  כשרים,  יהודים  בתים  הקימו  אצלנו  שהיו  יודע הבחורים  ומי  כשרים,  יהודים  בתים  הקימו  אצלנו  שהיו  הבחורים 

להיכן הם היו מגיעים בלא זה'.להיכן הם היו מגיעים בלא זה'.

הרב  מגלה  המקום  פתיחת  מאז  קצרה  ממש  תקופה  הרב לאחר  מגלה  המקום  פתיחת  מאז  קצרה  ממש  תקופה  לאחר 
קרליבך שהביקוש לסעודות עצום, ויחד איתו גם לבבם הרחב קרליבך שהביקוש לסעודות עצום, ויחד איתו גם לבבם הרחב 
של אחינו בני ישראל שנרתמו לעניין, וכך בעזרת ה' הוא התחיל של אחינו בני ישראל שנרתמו לעניין, וכך בעזרת ה' הוא התחיל 
מדי יום לחלק ארוחות ושפע של מעדנים ומשקאות לכל מאן מדי יום לחלק ארוחות ושפע של מעדנים ומשקאות לכל מאן 
דבעי וללא כל תשלום, ולא רק בשבת אלא גם בכל ימות השנה.דבעי וללא כל תשלום, ולא רק בשבת אלא גם בכל ימות השנה.

מודה ומבקש
ר' מאיר מתבטא בהודיה לה' יתברך על הזכות העצומה שנפלה ר' מאיר מתבטא בהודיה לה' יתברך על הזכות העצומה שנפלה 
בידו, לתת אוכל לאורחים של רשב"י שנים רבות כל כך, וכך גם בידו, לתת אוכל לאורחים של רשב"י שנים רבות כל כך, וכך גם 
נזכרים  וכשאנו  מכך.  שהשתלשלו  העצומות  הזכויות  שאר  נזכרים על  וכשאנו  מכך.  שהשתלשלו  העצומות  הזכויות  שאר  על 
אנו  והקדוש הזה שלוט בערפל,  אנו בעתידו של המטבח המפואר  והקדוש הזה שלוט בערפל,  בעתידו של המטבח המפואר 
פונים אליו בשאלה: פונים אליו בשאלה: 'ר' מאיר, ברוך ה' זכיתם כל כך עד עכשיו, 'ר' מאיר, ברוך ה' זכיתם כל כך עד עכשיו, 

ומה יהיה הלאה, עם כל הגזירות החדשות?ומה יהיה הלאה, עם כל הגזירות החדשות?

ניכר עליו על ר' מאיר שהוא איננו מתרגש מהשאלה, וכבר בירר ניכר עליו על ר' מאיר שהוא איננו מתרגש מהשאלה, וכבר בירר 
אותה בדעתו היטב והוא עונה:אותה בדעתו היטב והוא עונה:

לא  כלל  לטובה,  יתהפך  עוד  שהכל  שלמה  באמונה  מאמין  לא אני  כלל  לטובה,  יתהפך  עוד  שהכל  שלמה  באמונה  מאמין  אני 
התייאשתי... התייאשתי... 

מה'הכנסת  גדול  חלק  לנו  החריבו  עת  האחרונה,  מה'הכנסת בתקופה  גדול  חלק  לנו  החריבו  עת  האחרונה,  בתקופה 
לומר.  לי  יש  מה  לשמוע  הי"ו  נחמן  ר'  בני  אלי  פנה  לומר. אורחים',  לי  יש  מה  לשמוע  הי"ו  נחמן  ר'  בני  אלי  פנה  אורחים', 
אמרתי לו כך: הרי כשאחשוורוש והמן גזרו גזרה להרוג את כל אמרתי לו כך: הרי כשאחשוורוש והמן גזרו גזרה להרוג את כל 

על  צועקים  ישראל  כשכלל  ואיום  נורא  מצב  היה  ישראל,  על כלל  צועקים  ישראל  כשכלל  ואיום  נורא  מצב  היה  ישראל,  כלל 
מרדכי שכל הגזירה היא בגללו כיון שלא כרע להמן. מרדכי שכל הגזירה היא בגללו כיון שלא כרע להמן. 

ואיך סיבב ה' את הישועה לכלל ישראל?! הרי אם היו שואלים ואיך סיבב ה' את הישועה לכלל ישראל?! הרי אם היו שואלים 
אותנו איך אפשר להינצל בדרך הטבע מכזו גזירה, היינו בוודאי אותנו איך אפשר להינצל בדרך הטבע מכזו גזירה, היינו בוודאי 
אומרים שצריך להפוך עולמות. אבל כשה' רוצה פתאום אסתר אומרים שצריך להפוך עולמות. אבל כשה' רוצה פתאום אסתר 
הסתדר  הכל  ומאז  פלא,  באורח  אחשוורוש  בעיני  חן  הסתדר נושאת  הכל  ומאז  פלא,  באורח  אחשוורוש  בעיני  חן  נושאת 
בקלי קלות. והנס נהיה דווקא על ידי אותה אסתר שבאה מבית בקלי קלות. והנס נהיה דווקא על ידי אותה אסתר שבאה מבית 

מרדכי שאותו האשימו בכל.מרדכי שאותו האשימו בכל.

נוראיות  רדיפות  עבר  לו,  ואמרתי  הוספתי  מוהרנ"ת,  נוראיות גם  רדיפות  עבר  לו,  ואמרתי  הוספתי  מוהרנ"ת,  גם 
להרוג  ממש  שרצו  עד  שלומינו,  אנשי  כל  עם  יחד  להרוג ומחלוקות  ממש  שרצו  עד  שלומינו,  אנשי  כל  עם  יחד  ומחלוקות 
שהיו  כך  כל  יפות  שנים  שאחרי  שטענו  היו  כלפיו  וגם  שהיו אותם.  כך  כל  יפות  שנים  שאחרי  שטענו  היו  כלפיו  וגם  אותם. 
לברסלב באותם ימים – בגללו עכשיו הכל נחרב, ואלמלא היה לברסלב באותם ימים – בגללו עכשיו הכל נחרב, ואלמלא היה 
הוא קיצוני כל כך לא היו חולקים על אנ"ש. אבל הוא 'לא יכרע הוא קיצוני כל כך לא היו חולקים על אנ"ש. אבל הוא 'לא יכרע 

ולא ישתחווה' ונשאר בשלו עד הסוף.ולא ישתחווה' ונשאר בשלו עד הסוף.

מה שאנו יכולים ללמוד מכך הוא, שלפעמים, גם גזירות שנראות מה שאנו יכולים ללמוד מכך הוא, שלפעמים, גם גזירות שנראות 
הכי קשות בעולם וחתומות בחותם של טיט, אבל אצל ה' הכל הכי קשות בעולם וחתומות בחותם של טיט, אבל אצל ה' הכל 
יכול להתהפך כהרף עין, בקלי קלות, ואני מאמין שכך גם הולך יכול להתהפך כהרף עין, בקלי קלות, ואני מאמין שכך גם הולך 

לקרות בעז"ה גם כאן, בעניינו של רשב"י.לקרות בעז"ה גם כאן, בעניינו של רשב"י.

ובכל  חלילה,  שבור  שהייתי  לא  כן.  גם  אותי  חיזק  נחמן  ר'  ובכל בני  חלילה,  שבור  שהייתי  לא  כן.  גם  אותי  חיזק  נחמן  ר'  בני 
בסיפורי  בעטלירס  מהז'  המעשה  את  לי  הזכיר  הוא  בסיפורי זאת...  בעטלירס  מהז'  המעשה  את  לי  הזכיר  הוא  זאת... 
מעשיות, ששם מספר רבינו על המלך שמסר את המלוכה לבנו מעשיות, ששם מספר רבינו על המלך שמסר את המלוכה לבנו 
ועדיין תהיה בשמחה, אזי  'אם תרד ממלכותך  לו:  ואמר  אזי בחייו  ועדיין תהיה בשמחה,  'אם תרד ממלכותך  לו:  ואמר  בחייו 

אהיה בשמחה משונה מאד'.אהיה בשמחה משונה מאד'.

התמלאתי  הזו  השיחה  אחר  אבל  מחוזק,  הייתי  לכן  קודם  התמלאתי גם  הזו  השיחה  אחר  אבל  מחוזק,  הייתי  לכן  קודם  גם 
שמחה ואמונה, אמרתי לעצמי שבוודאי שעכשיו אני כבר יכול שמחה ואמונה, אמרתי לעצמי שבוודאי שעכשיו אני כבר יכול 
שטפלו  והאשמות  ירידות  בכאלו  מוהרנ"ת  החזיק  איך  שטפלו להבין  והאשמות  ירידות  בכאלו  מוהרנ"ת  החזיק  איך  להבין 
כשאתה  שגם  ידע  הוא  הזה!  מהסוד  ידע  כבר  הוא  הרי  כשאתה עליו.  שגם  ידע  הוא  הזה!  מהסוד  ידע  כבר  הוא  הרי  עליו. 
יורד מהמלוכה, אין שום סיבה ליפול לעצבות ודאגה, כי הרי ה' יורד מהמלוכה, אין שום סיבה ליפול לעצבות ודאגה, כי הרי ה' 
יתברך הוא עושה הכל, ורק לטובתנו הנצחית! ומעתה, הרי כל יתברך הוא עושה הכל, ורק לטובתנו הנצחית! ומעתה, הרי כל 

השאר הם הבלים ממש.השאר הם הבלים ממש.

זה נכון לכאן, וכן בכל עניין בחיי האדם, שגם כשנדמה לו שהוא זה נכון לכאן, וכן בכל עניין בחיי האדם, שגם כשנדמה לו שהוא 
האמיתי,  המלך  הוא  שה'  ולהאמין  לזכור  עליו  מהמלוכה  האמיתי, יורד  המלך  הוא  שה'  ולהאמין  לזכור  עליו  מהמלוכה  יורד 

והוא היחיד שמחליט ועושה, והכל רק לטובה.והוא היחיד שמחליט ועושה, והכל רק לטובה.

הוא  האם  מאיר  ר'  את  שואלים  כשאנו  הללו  הדיבורים  הוא לאחר  האם  מאיר  ר'  את  שואלים  כשאנו  הללו  הדיבורים  לאחר 
זכה לראות בעיניו ניסים וישועות במשך הזמן שהוא מנהל את זכה לראות בעיניו ניסים וישועות במשך הזמן שהוא מנהל את 
המקום הקדוש הזה, הוא משיב: ישועה אחת בוודאי כבר ראיתי המקום הקדוש הזה, הוא משיב: ישועה אחת בוודאי כבר ראיתי 
בעיני, והיא, העובדה שבזכות כל מה שעבר עליי כאן התחזקה בעיני, והיא, העובדה שבזכות כל מה שעבר עליי כאן התחזקה 

אצלי האמונה בה'!!אצלי האמונה בה'!!

ר' מאיר ממשיך: ואם בענייני רשב"י ואמונה עסקינן, אציין מה ר' מאיר ממשיך: ואם בענייני רשב"י ואמונה עסקינן, אציין מה 
הפסוק  על  כותב  הזוהר  מהזוהר.  נפלא  דבר  שמובא  הפסוק שראיתי  על  כותב  הזוהר  מהזוהר.  נפלא  דבר  שמובא  שראיתי 
'שמע ישראל' שכאשר נצרף את שני האותיות הראשונות של 'שמע ישראל' שכאשר נצרף את שני האותיות הראשונות של 
המילה 'שמע' שהם ש"מ, לשני האותיות הראשונות של המילה המילה 'שמע' שהם ש"מ, לשני האותיות הראשונות של המילה 
האחרונה 'אחד' שהם א"ח, הרי לנו המילה 'אשמ"ח'. שכשיהודי האחרונה 'אחד' שהם א"ח, הרי לנו המילה 'אשמ"ח'. שכשיהודי 
הוא מנהיג את הכל  יתברך  ישראל' שה'  'שמע  הוא מנהיג את הכל מכוון באמירת  יתברך  ישראל' שה'  'שמע  מכוון באמירת 

ושמח בה' אזי מובטח לו שה' יתברך ישמח אותו גם כן.ושמח בה' אזי מובטח לו שה' יתברך ישמח אותו גם כן.

כיון  'אמונה',  זו  אין  הרי  בעינינו  הטוב  את  רואים  אנו  כיון כאשר  'אמונה',  זו  אין  הרי  בעינינו  הטוב  את  רואים  אנו  כאשר 
שרואים בעיניים. העיקר כשהכל חשוך, אז צריך להאמין שהכל שרואים בעיניים. העיקר כשהכל חשוך, אז צריך להאמין שהכל 

לטובה.לטובה.

מה עושים למעשה?
< כיצד צריכה להיראות הילולת הרשב"י< כיצד צריכה להיראות הילולת הרשב"י כתיקונה? כתיקונה?

זה  כך  ההילולא,  עניין  זהו  ולשמוח',  ולשתות  'לאכול  מאיר:  זה ר'  כך  ההילולא,  עניין  זהו  ולשמוח',  ולשתות  'לאכול  מאיר:  ר' 
וסעודות לכבוד  ריקודים עד לב השמים  היו  וסעודות לכבוד היה בכל הדורות,  ריקודים עד לב השמים  היו  היה בכל הדורות, 

הצדיק.הצדיק.

מאד  מכך  רחוק  במירון  לעשות  כיום  שרוצים  מה  לצערי,  מאד אבל  מכך  רחוק  במירון  לעשות  כיום  שרוצים  מה  לצערי,  אבל 

הכנסת אורחים במירון בימים כתיקונם
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מאד, הרי העניין שלהם הוא רק להפוך את המקום מאד, הרי העניין שלהם הוא רק להפוך את המקום 
והם  מוזיאון,  כמו  או  רפורמי  טמפל  כמו  והם שיראה  מוזיאון,  כמו  או  רפורמי  טמפל  כמו  שיראה 
זממם  את  להוציא  בשביל  באסון  משתמשים  זממם רק  את  להוציא  בשביל  באסון  משתמשים  רק 
וכי מישהו חושב שסעודה שמחלקים  וכי מישהו חושב שסעודה שמחלקים אל הפועל.  אל הפועל. 
בוודאי  למישהו?!  להזיק  יכולה  הרשב"י  בוודאי לכבוד  למישהו?!  להזיק  יכולה  הרשב"י  לכבוד 
שצריך לעשות כל דבר בשום שכל ולהיזהר מסכנה, שצריך לעשות כל דבר בשום שכל ולהיזהר מסכנה, 
אפשר  היה  שם  שנשפך  הכסף  כל  שעם  אפשר ובוודאי  היה  שם  שנשפך  הכסף  כל  שעם  ובוודאי 
לתקן את הטעון תיקון, ולהפוך את פני המקום כך לתקן את הטעון תיקון, ולהפוך את פני המקום כך 
שיוכל להכיל את כל כלל ישראל ברחבות ובבטחון, שיוכל להכיל את כל כלל ישראל ברחבות ובבטחון, 

וחבל שלא כך פני הדברים.וחבל שלא כך פני הדברים.

< למעשה, < למעשה, כיצד עלינו לנהוג במצב שכזה?כיצד עלינו לנהוג במצב שכזה?

'תולעת  הרי  בתפילה  הרבה  להתחזק  'תולעת צריכים  הרי  בתפילה  הרבה  להתחזק  צריכים 
יעקב אין כוחה אלא בפה'. אנחנו צריכים להתפלל יעקב אין כוחה אלא בפה'. אנחנו צריכים להתפלל 
ולהתחנן עוד ועוד לפני ה' שימתיק ויבטל את הכל ולהתחנן עוד ועוד לפני ה' שימתיק ויבטל את הכל 

מעלינו, והוא בוודאי יהפוך את הכל לטובה.מעלינו, והוא בוודאי יהפוך את הכל לטובה.

שיסתדרו  כדי  מישהו  'לסלק'  צריך  לא  ה'  שיסתדרו כאמור,  כדי  מישהו  'לסלק'  צריך  לא  ה'  כאמור, 
הכל  לשנות  ובידו  יכול,  כל  הוא  הרי  הכל   לשנות  ובידו  יכול,  כל  הוא  הרי  הענייניםהעניינים…… 

ברגע אחד.ברגע אחד.

שלכאורה  מהתולעת,  למדים  שאנו  מה  הרי  שלכאורה זה  מהתולעת,  למדים  שאנו  מה  הרי  זה 
הקטן  בפה  אבל  כוח.  שום  לה  שאין  לנו  הקטן נראה  בפה  אבל  כוח.  שום  לה  שאין  לנו  נראה 
ועוד,  עוד  להתקדם  לאט  לאט  מסוגלת  היא  ועוד, שלה  עוד  להתקדם  לאט  לאט  מסוגלת  היא  שלה 
ענק  עץ  רואים  פתאום  שנים  כמה  שאחרי  ענק עד  עץ  רואים  פתאום  שנים  כמה  שאחרי  עד 

שמתמוטט ונעלם.שמתמוטט ונעלם.

רק  היה  כוחו  שכל  מוהרנ"ת  אצל  גם  היה  רק כך  היה  כוחו  שכל  מוהרנ"ת  אצל  גם  היה  כך 
בתפילה ושתיקה, ואחרי שלוש שנים של מחלוקת בתפילה ושתיקה, ואחרי שלוש שנים של מחלוקת 

נאבדו כל המתנגדים ונעלמו לגמרי.נאבדו כל המתנגדים ונעלמו לגמרי.

יודע מה שטוב עבורנו,  יודע מה שטוב עבורנו, ניתן לה' להנהיג, הרי הוא  ניתן לה' להנהיג, הרי הוא 
ובוודאי שהוא יגמור כרצונו.ובוודאי שהוא יגמור כרצונו.

אורחים  ההכנסת  את  שפתחתם  הסיבה  מה  אורחים <  ההכנסת  את  שפתחתם  הסיבה  מה   >
דווקא במירוןדווקא במירון ולא במקומות אחרים?  ולא במקומות אחרים? 

'מה  'מה אם הייתי מחפש את זה, היה מקום לשאלה  אם הייתי מחפש את זה, היה מקום לשאלה 
הסתבב  שהדבר  כיון  אולם  שם'.  דווקא  הסתבב מצאתי  שהדבר  כיון  אולם  שם'.  דווקא  מצאתי 
עניין  הוא  הרי שזה  כזו מופלאה מלמעלה,  עניין בצורה  הוא  הרי שזה  כזו מופלאה מלמעלה,  בצורה 
של השגחה פרטית, כך זה היה כי כך ה' רצה והוביל של השגחה פרטית, כך זה היה כי כך ה' רצה והוביל 

אותי.אותי.

ברוך אתה ב'עיר'
העמוק  הקשר  העמוק   הקשר  על  לנו  לספר  יכולים  אתם  על<מה  לנו  לספר  יכולים  אתם  <מה 

שהיה לאנשי שלומינו תמיד לרשב"י? שהיה לאנשי שלומינו תמיד לרשב"י? 

מגיע  כשהיה  בנדר,  יצחק  לוי  ר'  את  זוכר  מגיע אני  כשהיה  בנדר,  יצחק  לוי  ר'  את  זוכר  אני 
חנוכה,  שבת  היו:  בהם  בשנה,  פעמים  כמה  חנוכה, לכאן  שבת  היו:  בהם  בשנה,  פעמים  כמה  לכאן 
בל"ג בעומר.  ויתכן שאף  וער"ח אלול,  ניסן,  בל"ג בעומר. ער"ח  ויתכן שאף  וער"ח אלול,  ניסן,  ער"ח 
כשלפעמים היה מגיע למשך יום שלם והיה לן גם כשלפעמים היה מגיע למשך יום שלם והיה לן גם 

במשך הלילה במירון.במשך הלילה במירון.

מבלה  שהיה  כמה  ידוע  הרי  שפירא,  שמואל  מבלה ר'  שהיה  כמה  ידוע  הרי  שפירא,  שמואל  ר' 
שהיה  הוא  מזכרוני  לספר  שאוכל  ומה  שהיה במירון,  הוא  מזכרוני  לספר  שאוכל  ומה  במירון, 
אימת  כל  ציבור  כשליח  לעמוד  שם  לגשת  אימת אוהב  כל  ציבור  כשליח  לעמוד  שם  לגשת  אוהב 
שרק היה העמוד פנוי. הוא הסביר לי שהוא מרוויח שרק היה העמוד פנוי. הוא הסביר לי שהוא מרוויח 
את  לנהל  יוכל  הוא  שכך  אחת,  דברים,  שני  את בכך  לנהל  יוכל  הוא  שכך  אחת,  דברים,  שני  בכך 
אתה  בעמוד,  'כשאתה  הראויה,  בצורה  אתה התפילה  בעמוד,  'כשאתה  הראויה,  בצורה  התפילה 
הבעל הבית', וכך לא יחטפו אותה מהר, כך אמר לי. הבעל הבית', וכך לא יחטפו אותה מהר, כך אמר לי. 
שצריך  כמו  לצעוק  אפשר  שבעמוד  כיון  שצריך והשנייה,  כמו  לצעוק  אפשר  שבעמוד  כיון  והשנייה, 

)-מ'קען זיך אויס שרייען(. )-מ'קען זיך אויס שרייען(. 

בעבודת  לרוב  במירון  מבלים  היו  אנ"ש  שאר  בעבודת גם  לרוב  במירון  מבלים  היו  אנ"ש  שאר  גם 
ה', ר' הירש לייב, ר' שמואל צ'צ'יק ועוד. בתקופה ה', ר' הירש לייב, ר' שמואל צ'צ'יק ועוד. בתקופה 
ולא  יותר,  היו מבוגרים  כבר  זוכר אותם הם  ולא שאני  יותר,  היו מבוגרים  כבר  זוכר אותם הם  שאני 
אפשר  היה  בחצות  ולכן  בפעלד,  להתבודד  אפשר הלכו  היה  בחצות  ולכן  בפעלד,  להתבודד  הלכו 
סבר  רלוי"צ  בציון.  לבלות  באים  שכולם  סבר לראות  רלוי"צ  בציון.  לבלות  באים  שכולם  לראות 
שכיוון שכבר נמצאים ליד הציון עדיף לבלות כאן שכיוון שכבר נמצאים ליד הציון עדיף לבלות כאן 
יותר מאשר בפעלד. ובכל זאת היו הבחורים, ובהם יותר מאשר בפעלד. ובכל זאת היו הבחורים, ובהם 

אני, יוצאים להתבודד בחצות בשדות של האזור.אני, יוצאים להתבודד בחצות בשדות של האזור.

של  לקברו  של אנ"ש  לקברו  אנ"ש  שבין  הקשר  של  טיבו  מה  שבין <  הקשר  של  טיבו  מה   >
רשב"י, יותר מאשר בשאר הקברים? רשב"י, יותר מאשר בשאר הקברים? 

הקדוש  שרבינו  התורה  ידועה  הרי  כל,  הקדוש קודם  שרבינו  התורה  ידועה  הרי  כל,  קודם 
וכידוע  חזו',  'לכו  רשב"י  של  גדולתו  סוד  על  וכידוע גילה  חזו',  'לכו  רשב"י  של  גדולתו  סוד  על  גילה 
את  יש  בנוסף  וכו'.  התורה  את  סיים  שרבינו  את איך  יש  בנוסף  וכו'.  התורה  את  סיים  שרבינו  איך 
מגלה  הוא  ששם  בר"נ,  אברהם  מר'  הידוע  מגלה הקטע  הוא  ששם  בר"נ,  אברהם  מר'  הידוע  הקטע 
את הקשר שיש בין הרבי לרשב"י ומשה רבינו. גם את הקשר שיש בין הרבי לרשב"י ומשה רבינו. גם 
אודות  על  ומרחיב  מפרט  כבר  קרדונר  ישראל  אודות ר'  על  ומרחיב  מפרט  כבר  קרדונר  ישראל  ר' 
הסוד של רשב"י. אני אין לי דעה בעניין, רק זה היה הסוד של רשב"י. אני אין לי דעה בעניין, רק זה היה 
ברור אצל אנשי שלומינו שראו איך שהם הרגישו ברור אצל אנשי שלומינו שראו איך שהם הרגישו 

שייכות גדולה למקום הזה.שייכות גדולה למקום הזה.

היה לו 
לרלוי"צ 

שכן שלא 
היה שומר 

תורה 
ומצוות, 

והיה מבלה 
שעות 

בשהיה 
במרפסת 

בחוסר 
מעש והיה 

מביט 
במכוניות 
החולפות 

ברחוב. 
רלוי"צ 

התבטא 
עליו ואמר: 

אתם 
רואים, זה 

מה שקורה 
כשמבזבזים 

את ימי 
הנעורים, 

זה מה 
שעושים 

בזקנה

מימין לשמאל הרה"ח ר’ נתן דוד שפירא ז"ל ויבלחט"א ר’ מאיר 
קרלבך  ור’ בנימין רזנבלט  בקברי צדיקים
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אנחנו לא מבינים את הרבי
<כיון שהלכה השיחה והתארכה זכינו לשמוע מפיו <כיון שהלכה השיחה והתארכה זכינו לשמוע מפיו של ר' מאיר של ר' מאיר 
דיבורים נוספים, בהם נקודות אור מיוחדות מחייהם דיבורים נוספים, בהם נקודות אור מיוחדות מחייהם של אנשי של אנשי 

שלומינו ודרכי עבודת ה' שניתן ללמוד מהם: שלומינו ודרכי עבודת ה' שניתן ללמוד מהם: 

לומר  זה  ולפי  הרבי,  של  כוונתו  את  להבין  ניסיון  יש  לומר לפעמים  זה  ולפי  הרבי,  של  כוונתו  את  להבין  ניסיון  יש  לפעמים 
ובסוף  מאד,  מסוכן  דבר  וזה  וכו',  המציאות  השתנתה  ובסוף שכיום  מאד,  מסוכן  דבר  וזה  וכו',  המציאות  השתנתה  שכיום 
פנים  'מגלה  בבחינת  נוראיות  טעויות  מזה  לצמוח  פנים עלולים  'מגלה  בבחינת  נוראיות  טעויות  מזה  לצמוח  עלולים 

בתורה שלא כהלכה'.בתורה שלא כהלכה'.

הקדוש,  רבינו  הזהיר  עליו  לרופאים  ההליכה  לעניין  הקדוש, למשל,  רבינו  הזהיר  עליו  לרופאים  ההליכה  לעניין  למשל, 
וכוונתו  רבינו,  בזמן  רק  היה  זה  שכל  שטוענים  כאלו  וכוונתו שישנם  רבינו,  בזמן  רק  היה  זה  שכל  שטוענים  כאלו  שישנם 
הייתה רק לרופאים שבימיו שלא היו מקצועיים דיים, אבל כיום הייתה רק לרופאים שבימיו שלא היו מקצועיים דיים, אבל כיום 
אין את הבעיות הללו. אבל רלוי"צ טען בתוקף ש'זאת התורה אין את הבעיות הללו. אבל רלוי"צ טען בתוקף ש'זאת התורה 
כמה  וכידוע  דור,  בכל  חל  הרבי  של  וציוויו  מוחלפת',  תהא  כמה לא  וכידוע  דור,  בכל  חל  הרבי  של  וציוויו  מוחלפת',  תהא  לא 

מוהרנ"ת הזהיר את ר' נפתלי נגד הרופאים והרפואות.מוהרנ"ת הזהיר את ר' נפתלי נגד הרופאים והרפואות.

נתן  ר'  עשה  שפעם  מספר,  יצחק  לוי  ר'  שהיה  המעשה  נתן ידוע  ר'  עשה  שפעם  מספר,  יצחק  לוי  ר'  שהיה  המעשה  ידוע 
עליה  חזר  כאשר  אולם  מכאוביו,  עם  שהיטיבה  פעולה  עליה איזה  חזר  כאשר  אולם  מכאוביו,  עם  שהיטיבה  פעולה  איזה 
בשנית נהיה המצב גרוע יותר, אז אמר ר' נתן: בפעם הראשונה בשנית נהיה המצב גרוע יותר, אז אמר ר' נתן: בפעם הראשונה 
כבר  השנייה  בפעם  אבל  לי,  הועיל  זה  סתם,  כבר כשהתכוונתי  השנייה  בפעם  אבל  לי,  הועיל  זה  סתם,  כשהתכוונתי 
של  במכתביו  גם  יותר.  גרוע  נהיה  זה  ולכן  לרפואה  של התכוונתי  במכתביו  גם  יותר.  גרוע  נהיה  זה  ולכן  לרפואה  התכוונתי 
ר' נתן רואים איך הוא מזהיר את בניו שלא להזדקק לרופאים, ר' נתן רואים איך הוא מזהיר את בניו שלא להזדקק לרופאים, 
ואפילו כשהיו במצב סכנה של ממש, וכך אכן נהגו בניו ונכדיו. ואפילו כשהיו במצב סכנה של ממש, וכך אכן נהגו בניו ונכדיו. 
ואם כן אנו רואים בבירור שהוא סבר שהאיסור ללכת לרופאים ואם כן אנו רואים בבירור שהוא סבר שהאיסור ללכת לרופאים 
ההנהגה  לעניין  זמן.  ובכל  אופן,  בכל  שהוא.  דבר  בכל  ההנהגה הוא  לעניין  זמן.  ובכל  אופן,  בכל  שהוא.  דבר  בכל  הוא 
למעשה, על כל אחד להתנהג כפי כוחו ואמונתו ברבינו ובתפילה למעשה, על כל אחד להתנהג כפי כוחו ואמונתו ברבינו ובתפילה 

וכו', אבל מן האמת אסור לשנות.וכו', אבל מן האמת אסור לשנות.

כך גם לעניין 'חצות הלילה', אסור לבלבל את העובדה הברורה כך גם לעניין 'חצות הלילה', אסור לבלבל את העובדה הברורה 
שרבינו התכוון לזמן של 'חצות' דייקא. ואם קשה לך, מה אפשר שרבינו התכוון לזמן של 'חצות' דייקא. ואם קשה לך, מה אפשר 
לעשות... רק אל תמציא שכאילו רבינו התכוון לקום לפני עלות לעשות... רק אל תמציא שכאילו רבינו התכוון לקום לפני עלות 

וכדומה.וכדומה.

'אין אחריות רבינו  ואומר את המשפט:  יצחק היה חוזר  לוי  'אין אחריות רבינו ר'  ואומר את המשפט:  יצחק היה חוזר  לוי  ר' 
רבינו  דברי  את  לקיים  ביכולתך  כשאין  גם  כלומר,  רבינו עליך'.  דברי  את  לקיים  ביכולתך  כשאין  גם  כלומר,  עליך'. 
כפשוטם, אינך אחראי לדאוג להכניס בהם פירושים אחרים כדי כפשוטם, אינך אחראי לדאוג להכניס בהם פירושים אחרים כדי 

שיהיה אפשר לקיימם בכל מצב.שיהיה אפשר לקיימם בכל מצב.

והבנה  אחיזה  שום  לנו  אין  רבינו,  בדברי  הרגשה  שום  אין  והבנה לנו  אחיזה  שום  לנו  אין  רבינו,  בדברי  הרגשה  שום  אין  לנו 
בהם. כשאנו רואים את התורות של הרבי אנחנו רואים שלרבי בהם. כשאנו רואים את התורות של הרבי אנחנו רואים שלרבי 
היה דעת אחרת בכלל ומי יבוא לפרש עומק דבריו. הרי אנשי היה דעת אחרת בכלל ומי יבוא לפרש עומק דבריו. הרי אנשי 

שלומינו החזיקו את עצמם לשפלים ביותר וחששו לחוות דעה שלומינו החזיקו את עצמם לשפלים ביותר וחששו לחוות דעה 
הרבי,  של  כוונתו  את  לפרש  שלא  ובודאי  שהוא,  נושא  הרבי, בכל  של  כוונתו  את  לפרש  שלא  ובודאי  שהוא,  נושא  בכל 
ובפרט בעניין ההליכה לרופאים, ששם לא חיוו דעה לשום צד ובפרט בעניין ההליכה לרופאים, ששם לא חיוו דעה לשום צד 

שהוא. ואיך נבוא אנו ונסביר משהו בכוונתו של הרבי.שהוא. ואיך נבוא אנו ונסביר משהו בכוונתו של הרבי.

גם בענין הנהגות שאחד נוהג, אני זוכר, שפעמים רבות הייתי גם בענין הנהגות שאחד נוהג, אני זוכר, שפעמים רבות הייתי 
שואל את ר' לוי יצחק על דברים שהוא לא רצה לספר, והוא ענה שואל את ר' לוי יצחק על דברים שהוא לא רצה לספר, והוא ענה 
שיבקשו  ללא  יוצא  שהדיבור  מכוונים  השמים  מן  שיבקשו לי:לפעמים  ללא  יוצא  שהדיבור  מכוונים  השמים  מן  לי:לפעמים 

שאספר, אבל לענות הוראות לשני כיצד להתנהג – זה לא!שאספר, אבל לענות הוראות לשני כיצד להתנהג – זה לא!

בעניין זה גם שמעתי מאחד ששאל פעם את ר' שמואל שפירא בעניין זה גם שמעתי מאחד ששאל פעם את ר' שמואל שפירא 
איך אפשר לזכות לקדושה ופרישות, ענה לו ר' שמואל: כל דבר איך אפשר לזכות לקדושה ופרישות, ענה לו ר' שמואל: כל דבר 
אפילו  אליו.  זוכה  הוא  אליו,  עצמו  את  ומכריח  מושך  אפילו שאדם  אליו.  זוכה  הוא  אליו,  עצמו  את  ומכריח  מושך  שאדם 
כשהוא לא יודע איך להתנהג ה' יעזור לו והוא ימצא את הדרך כשהוא לא יודע איך להתנהג ה' יעזור לו והוא ימצא את הדרך 
הנכונה. אבל אי אפשר לומר לשום אדם איך הוא צריך להתנהג, הנכונה. אבל אי אפשר לומר לשום אדם איך הוא צריך להתנהג, 

כי כל אחד צריך לעבוד את ה' לפי המקום בו הוא נמצא.כי כל אחד צריך לעבוד את ה' לפי המקום בו הוא נמצא.

בצילם של אנשי שלומינו
< איך זכיתם להיות חברותא< איך זכיתם להיות חברותא עם ר' שמואל שפירא?  עם ר' שמואל שפירא? 

שערים  שבמאה  ב'שול'  בניו  עם  למד  הוא  כאשר  התחיל  שערים זה  שבמאה  ב'שול'  בניו  עם  למד  הוא  כאשר  התחיל  זה 
כל  עם  לסיים  שהשתדל  מנהגו  שהיה  כפי  מוהר"ן,  כל ליקוטי  עם  לסיים  שהשתדל  מנהגו  שהיה  כפי  מוהר"ן,  ליקוטי 
אחד מבניו את הספר, ואני כשראיתי אותם לומדים הצטרפתי אחד מבניו את הספר, ואני כשראיתי אותם לומדים הצטרפתי 
ולומד אתו את  ולומד אתו את אליהם. בהמשך כבר הייתי עולה אליו הביתה  אליהם. בהמשך כבר הייתי עולה אליו הביתה 

הספר עלים לתרופה.הספר עלים לתרופה.

ומדי פעם  והוא היה מקשיב  ומדי פעם בדרך כלל, רק אני הייתי מקריא  והוא היה מקשיב  בדרך כלל, רק אני הייתי מקריא 
היה מוסיף משפט או מעשה כלשהוא, או שהיה משיב לשאלות היה מוסיף משפט או מעשה כלשהוא, או שהיה משיב לשאלות 
נזכר בפעם אחת כשהגענו למכתב שבו מספר  נזכר בפעם אחת כשהגענו למכתב שבו מספר ששאלתי. אני  ששאלתי. אני 
מוהרנ"ת שהוא קרא 'שנים מקרא' בליל שישי, ושאלתי אותו מוהרנ"ת שהוא קרא 'שנים מקרא' בליל שישי, ושאלתי אותו 
והוא  שישי?  ביום  זה  את  לומר  כותב  האריז"ל  הרי  והוא הכיצד?  שישי?  ביום  זה  את  לומר  כותב  האריז"ל  הרי  הכיצד? 
יכולים לנהוג על  לי בשם מוהרנ"ת שלא כל דבר אנחנו  יכולים לנהוג על השיב  לי בשם מוהרנ"ת שלא כל דבר אנחנו  השיב 

ר' מאיר קרליבך במסירת שיעור
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פי האריז"ל, וככל הנראה באותו יום שישי ידע ר' נתן שהוא לא פי האריז"ל, וככל הנראה באותו יום שישי ידע ר' נתן שהוא לא 
יוכל לומר.יוכל לומר.

< איך התקרבתם לרבי?< איך התקרבתם לרבי?

היה זה בילדותי, עת למדתי בתלמוד תורה תשב"ר שבבני ברק, היה זה בילדותי, עת למדתי בתלמוד תורה תשב"ר שבבני ברק, 
אז שוכנה הכיתה בה הייתי - כיתה ט' בישיבת וואלאז'ין. מאן אז שוכנה הכיתה בה הייתי - כיתה ט' בישיבת וואלאז'ין. מאן 
ותפילות'  'תורות  והספר  ברסלב,  ספרי  שם  להניח  דאג  ותפילות' דהוא  'תורות  והספר  ברסלב,  ספרי  שם  להניח  דאג  דהוא 

משך אותי לטעום מהאור, וכך זכיתי להתקרב.משך אותי לטעום מהאור, וכך זכיתי להתקרב.

לנסוע  אהבתי  ומאוד  ציון  תפארת  בישיבת  למדתי  לנסוע בבחרותי  אהבתי  ומאוד  ציון  תפארת  בישיבת  למדתי  בבחרותי 
וחוזר  לחיפה,  ברק  מבני  הלילה  בתחילת  יוצא  הייתי  וחוזר למירון,  לחיפה,  ברק  מבני  הלילה  בתחילת  יוצא  הייתי  למירון, 
מיד אחרי וותיקין כך שבשעה תשע כבר הייתי בחזרה ב'סדר' מיד אחרי וותיקין כך שבשעה תשע כבר הייתי בחזרה ב'סדר' 
מה  הרבה  לו  היה  לא  לכך  לב  שם  כשהמשגיח  גם  מה בישיבה.  הרבה  לו  היה  לא  לכך  לב  שם  כשהמשגיח  גם  בישיבה. 

לעשות, כיון שעמדתי בסדרי הישיבה.לעשות, כיון שעמדתי בסדרי הישיבה.

רבי יש רק אחד
הרי קבלתם רבות מר' לויהרי קבלתם רבות מר' לוי יצחק, איך הגעתם דווקא אליו?  יצחק, איך הגעתם דווקא אליו? 

למה דווקא ר' לוי יצחק?! פשוט מאד, התקרבתי לרבינו בבני למה דווקא ר' לוי יצחק?! פשוט מאד, התקרבתי לרבינו בבני 
ברק ושם דברו על כך שאצלו אפשר לשמוע מהרבי, ואכן אליו ברק ושם דברו על כך שאצלו אפשר לשמוע מהרבי, ואכן אליו 

הלכתי וממנו קבלתי. הלכתי וממנו קבלתי. 

אם כבר מתייחסים לעניין שעסוקים בו מאד היום, ממי לקבל אם כבר מתייחסים לעניין שעסוקים בו מאד היום, ממי לקבל 
וכו' חשוב לעשות סדר ולהעמיד את הדברים על דיוקם.וכו' חשוב לעשות סדר ולהעמיד את הדברים על דיוקם.

פעם בא אלי  מישהו וניסה לשכנע אותי לא ללכת לר' לוי יצחק פעם בא אלי  מישהו וניסה לשכנע אותי לא ללכת לר' לוי יצחק 
מטעמים שונים, כנראה שהוא חשב שקבלתי את ר' לוי יצחק מטעמים שונים, כנראה שהוא חשב שקבלתי את ר' לוי יצחק 
לי  תביא  שלי,  הרבי  לא  הוא  רלוי"צ  לו:  אמרתי  הרבי.  לי במקום  תביא  שלי,  הרבי  לא  הוא  רלוי"צ  לו:  אמרתי  הרבי.  במקום 
מישהו שיכול לספר לי מה שהיה באומן כמוהו ואשמע מה יש מישהו שיכול לספר לי מה שהיה באומן כמוהו ואשמע מה יש 

לו לומר. בסוף אותו אחד התקרב מאד לר' לוי יצחק.לו לומר. בסוף אותו אחד התקרב מאד לר' לוי יצחק.

העניין של הרבי מתגלה אצל כל תלמיד בנקודה ששייכת אליו, העניין של הרבי מתגלה אצל כל תלמיד בנקודה ששייכת אליו, 
נחמן  ר'  ואפילו  נתן  רבי   – ממנו.  לקבל  צריך  הזו  הנקודה  נחמן ואת  ר'  ואפילו  נתן  רבי   – ממנו.  לקבל  צריך  הזו  הנקודה  ואת 
'תלמידים'.  מסתם  יותר  היו  הם  שונה,  עניין  היו  'תלמידים'. טולטשינער  מסתם  יותר  היו  הם  שונה,  עניין  היו  טולטשינער 
אצלם באמת היה איזה סוד שהיה צריך לקבל רק מהם. וכידוע אצלם באמת היה איזה סוד שהיה צריך לקבל רק מהם. וכידוע 
בזכות  ברבי  אחרת  הרגשה  לו  הייתה  טולטשינער  נחמן  בזכות שר'  ברבי  אחרת  הרגשה  לו  הייתה  טולטשינער  נחמן  שר' 
פעם  התחנן  מטשעהרין  הרב  הרי  מוהרנ"ת.  את  שימש  פעם שהוא  התחנן  מטשעהרין  הרב  הרי  מוהרנ"ת.  את  שימש  שהוא 
לפניו: ר' נחמן תאמר לי דיבור של הרבי, הרי מי יאמר לי אם לא לפניו: ר' נחמן תאמר לי דיבור של הרבי, הרי מי יאמר לי אם לא 
אתם. אבל חוץ ממנו, אצל שאר התלמידים היה לכל אחד את אתם. אבל חוץ ממנו, אצל שאר התלמידים היה לכל אחד את 

הנקודה שלו.הנקודה שלו.

ואפילו הכי, למרות גדלותו העצומה של ר' נחמן טולטשינער, היה ואפילו הכי, למרות גדלותו העצומה של ר' נחמן טולטשינער, היה 
זה בנו ר' אברהם בן ר' נחמן שקירב את ר' פנחס קיבליטשער זה בנו ר' אברהם בן ר' נחמן שקירב את ר' פנחס קיבליטשער 
על ידי שלמד אתו תורה כ' עם המראה, ועל כך אמר ר' אברהם על ידי שלמד אתו תורה כ' עם המראה, ועל כך אמר ר' אברהם 
שאפילו אביו ר' נחמן לא היה מצליח לקרב אותו כיון שהוא )ר' שאפילו אביו ר' נחמן לא היה מצליח לקרב אותו כיון שהוא )ר' 
פנחס( היה למדן,. אנו רואים מכך, שישנם נקודות רבות בעניינו פנחס( היה למדן,. אנו רואים מכך, שישנם נקודות רבות בעניינו 

של הרבי, וכל אחד עושה את החלק שלו לפי שורש נשמתו. של הרבי, וכל אחד עושה את החלק שלו לפי שורש נשמתו. 
למד עם רלוי"צ. ר' ישראל הירש ז"ל

חלוקת האוכל בהכנסת אורחים

השמחה במירון
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לא  בזמנו  האנשים  רוב  הרי  עצמו,  אברהם  ר'  לא גם  בזמנו  האנשים  רוב  הרי  עצמו,  אברהם  ר'  גם 
הכירו אותו כלל, רק מי שזכה ראה במי המדובר. מי הכירו אותו כלל, רק מי שזכה ראה במי המדובר. מי 
שזכה להכיר אותו ראה שהוא למדן וידען ועובד ה' שזכה להכיר אותו ראה שהוא למדן וידען ועובד ה' 
עצום, וזכה לקבל ממנו את הנקודה שלו. ולמרות עצום, וזכה לקבל ממנו את הנקודה שלו. ולמרות 
צריכים  היו  כולם  ולא  ממנו,  קיבלו  כולם  לא  צריכים זאת  היו  כולם  ולא  ממנו,  קיבלו  כולם  לא  זאת 

לקבל את העניין של הרבי דרכו.לקבל את העניין של הרבי דרכו.

הוא  ישראל  לארץ  הגיע  יצחק  לוי  שכשר'  הוא ידוע  ישראל  לארץ  הגיע  יצחק  לוי  שכשר'  ידוע 
אמר שכבר באומן שמעו את שמעו של ר' שמואל אמר שכבר באומן שמעו את שמעו של ר' שמואל 
ממש  הוא  אותו  ראה  כשהוא  מכך,  ויותר  ממש שפירא,  הוא  אותו  ראה  כשהוא  מכך,  ויותר  שפירא, 
קיבל פחד ממנו, ואמר שעליו מקויים הפסוק 'וראו קיבל פחד ממנו, ואמר שעליו מקויים הפסוק 'וראו 
כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך', עד כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך', עד 

כדי כך! כדי כך! 

מעלתו של ר' לוי יצחק הייתה שהוא לא נתן לרמות מעלתו של ר' לוי יצחק הייתה שהוא לא נתן לרמות 
את עצמו, הוא ידע בדיוק מי הוא ולא החזיק את את עצמו, הוא ידע בדיוק מי הוא ולא החזיק את 
לו כוח להעביר  ליותר מכך, אך מכיון שהיה  לו כוח להעביר עצמו  ליותר מכך, אך מכיון שהיה  עצמו 
הוא  הנהגה  של  כוח  וגם  ראה  שהוא  מה  הוא את  הנהגה  של  כוח  וגם  ראה  שהוא  מה  את 
עניינו  את  להגדיל  כדי  שצריך,  כמו  בזה  עניינו השתמש  את  להגדיל  כדי  שצריך,  כמו  בזה  השתמש 

של הרבי.של הרבי.

הנקודה והעניין המרכזיים בחייו של ר' לוי יצחק היו הנקודה והעניין המרכזיים בחייו של ר' לוי יצחק היו 
היו  ולעומתו  וכו',  ההתמדה,  הקביעות,  היו הסדרים,  ולעומתו  וכו',  ההתמדה,  הקביעות,  הסדרים, 
כאלו שאצלם התבלטו נקודות אחרות. מהם שהיו כאלו שאצלם התבלטו נקודות אחרות. מהם שהיו 
מבלים שעות בתפילה בכוח ובצעקות, ומהם כאלו מבלים שעות בתפילה בכוח ובצעקות, ומהם כאלו 
שהסתובבו ביערות ובקברי צדיקים. לכל אחד יש שהסתובבו ביערות ובקברי צדיקים. לכל אחד יש 
את 'נקודת הצדיק' שלו ואסור לבטל אותה לנקודה את 'נקודת הצדיק' שלו ואסור לבטל אותה לנקודה 
שידוע  שפירא  שמואל  ר'  אפילו  אחר.  מישהו  שידוע של  שפירא  שמואל  ר'  אפילו  אחר.  מישהו  של 
יחקו  שלא  בניו  את  מזהיר  היה  הגדול'  יחקו כ'העובד  שלא  בניו  את  מזהיר  היה  הגדול'  כ'העובד 
אותו ולא יעשו כמוהו, כיון שאלו מעשים השייכים אותו ולא יעשו כמוהו, כיון שאלו מעשים השייכים 

לדרגתו ועניינו בלבד.לדרגתו ועניינו בלבד.

ר' שמואל היה גם טוב עין בטבעו, הוא היה בעל מידות ר' שמואל היה גם טוב עין בטבעו, הוא היה בעל מידות 
וזה עזר לו מאד בעבודת ה'. למשל, את כל הכסף הוא וזה עזר לו מאד בעבודת ה'. למשל, את כל הכסף הוא 
השאיר לרבנית שישמש לצרכי הבית, ובכך הקל מעל השאיר לרבנית שישמש לצרכי הבית, ובכך הקל מעל 
בני ביתו את הצער והקושי בהעדרויותיו הממושכות. בני ביתו את הצער והקושי בהעדרויותיו הממושכות. 
בעוד שהיו 'עובדים' אחרים שלא השכילו לנהוג כך, בעוד שהיו 'עובדים' אחרים שלא השכילו לנהוג כך, 
ולא הצליחו כל כך. הוא זכה להוציא אל הפועל באופן ולא הצליחו כל כך. הוא זכה להוציא אל הפועל באופן 
בנקודה  להתמיד  שהשכיל  כיון  כוחותיו,  את  בנקודה מיוחד  להתמיד  שהשכיל  כיון  כוחותיו,  את  מיוחד 

שלו כמו שצריך.שלו כמו שצריך.

'לא  בגמרא;  המובא  קול  הבת  מאמר  ידוע  'לא וכבר  בגמרא;  המובא  קול  הבת  מאמר  ידוע  וכבר 
מצית למיעבד כעובדא דאבא אומנא' – אינך יכול מצית למיעבד כעובדא דאבא אומנא' – אינך יכול 
לו  יש  אחד  כל  אומנא.  אבא  של  כמעשהו  לו לעשות  יש  אחד  כל  אומנא.  אבא  של  כמעשהו  לעשות 
צריך לעבוד  והוא  ונקודה אחרת בחייו,  צריך לעבוד עניין אחר  והוא  ונקודה אחרת בחייו,  עניין אחר 

את ה' לפיה.את ה' לפיה.

חיים שיש בהם
< מה < מה עוד תוכלו לספר על דברים שראיתם אצל ר' עוד תוכלו לספר על דברים שראיתם אצל ר' 

לוי יצחק?לוי יצחק?

ואצל  יצחק  לוי  ר'  אצל  גם  שראינו  והעיקר  ואצל הכלל  יצחק  לוי  ר'  אצל  גם  שראינו  והעיקר  הכלל 
הזמן  את  ניצלו  הם  ותמימות,  פשיטות  היה  הזמן כולם  את  ניצלו  הם  ותמימות,  פשיטות  היה  כולם 

ולא חיפשו חכמות בעבודת ה'.ולא חיפשו חכמות בעבודת ה'.

וינשטוק  אריה  לר'  שפירא  שמואל  ר'  ניגש  וינשטוק פעם  אריה  לר'  שפירא  שמואל  ר'  ניגש  פעם 
שהדפיס ספר המדבר על מעלתה של קימת חצות שהדפיס ספר המדבר על מעלתה של קימת חצות 
לכך.  לזכות  כיצד  סגולות  רשימת  שם  לכך. והייתה  לזכות  כיצד  סגולות  רשימת  שם  והייתה 
העצה  הספר,  מן  חסר  העיקר  שמואל:  ר'  לו  העצה אמר  הספר,  מן  חסר  העיקר  שמואל:  ר'  לו  אמר 
ידי  על  היא  חצות  לקימת  לזכות  כדי  ידי הראשונה  על  היא  חצות  לקימת  לזכות  כדי  הראשונה 

שהולכים לישון מוקדם, כך יש כוח לקום...שהולכים לישון מוקדם, כך יש כוח לקום...

כך היה מנהג אנ"ש, הם הלכו לישון מוקדם וקמו כך היה מנהג אנ"ש, הם הלכו לישון מוקדם וקמו 
חצות, כך יום אחרי יום בפשיטות ותמימות.חצות, כך יום אחרי יום בפשיטות ותמימות.

בו,  שהייתה  והדייקנות  הזמן  ניצול  מידת  בו, על  שהייתה  והדייקנות  הזמן  ניצול  מידת  על 
שרוצה  שמי  אומרים,  היו  באומן  שאנ"ש  שרוצה שמעתי  שמי  אומרים,  היו  באומן  שאנ"ש  שמעתי 
חברותא קבוע שיחזיק מעמד בכל יום, שילמד עם חברותא קבוע שיחזיק מעמד בכל יום, שילמד עם 

ר' לוי יצחק.ר' לוי יצחק.

רלוי"צ  עם  חברותא  שהיה  ז"ל,  הירש  ישראל  רלוי"צ ר'  עם  חברותא  שהיה  ז"ל,  הירש  ישראל  ר' 
בסוף ימיו, כשכבר לא היה יכול לקרוא מתוך ספר, בסוף ימיו, כשכבר לא היה יכול לקרוא מתוך ספר, 
מכן  ולאחר  דקות,  בכמה  איחר  הוא  שפעם  מכן סיפר  ולאחר  דקות,  בכמה  איחר  הוא  שפעם  סיפר 
שוב.  זאת  יעשה  שלא  יצחק  לוי  ר'  לפניו  שוב. התחנן  זאת  יעשה  שלא  יצחק  לוי  ר'  לפניו  התחנן 
חיי  ואין  היום  כל  לי  מתבלבל  מאחר,  חיי 'כשאתה  ואין  היום  כל  לי  מתבלבל  מאחר,  'כשאתה 
חיים', כך אמר לו, כי גם המחשבות באים כשהאדם חיים', כך אמר לו, כי גם המחשבות באים כשהאדם 

בחוסר מעש ולא לומד.בחוסר מעש ולא לומד.

היה לו לרלוי"צ שכן שלא היה שומר תורה ומצוות, היה לו לרלוי"צ שכן שלא היה שומר תורה ומצוות, 
והיה מבלה שעות בשהיה במרפסת בחוסר מעש והיה מבלה שעות בשהיה במרפסת בחוסר מעש 
רלוי"צ  ברחוב.  החולפות  במכוניות  מביט  רלוי"צ והיה  ברחוב.  החולפות  במכוניות  מביט  והיה 
שקורה  מה  זה  רואים,  אתם  ואמר:  עליו  שקורה התבטא  מה  זה  רואים,  אתם  ואמר:  עליו  התבטא 
שעושים  מה  זה  הנעורים,  ימי  את  שעושים כשמבזבזים  מה  זה  הנעורים,  ימי  את  כשמבזבזים 
בזקנה. ה' יעזור שנזכה ללכת בדרכיהם ולהתקרב בזקנה. ה' יעזור שנזכה ללכת בדרכיהם ולהתקרב 

לרבינו בתמימות ופשיטות, אמן.לרבינו בתמימות ופשיטות, אמן.

רלוי"צ 
התבטא 

עליו ואמר: 
אתם 

רואים, זה 
מה שקורה 
כשמבזבזים 

את ימי 
הנעורים, 

זה מה 
שעושים 

בזקנה. 
ה' יעזור 
שנזכה 
ללכת 

בדרכיהם 
ולהתקרב 

לרבינו 
בתמימות 
ופשיטות, 

אמן

ר’ מאיר נושא דברים באחד מכינוסי אנ”ש

29 אייר תשפ"ב



שמעון,
מושב טוב ישבת
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הנס בזכות רשב"י, ההכנה 
ליום המוות, האמונה ברגעי 

האימה וההתחזקות העקשנית 
בהיוודע הבשורה המרה || נהרות 
של אמונה והתחזקות בשיחה מרטיטה 
שקיימנו עם הרה"ח ר' יוסף מטלון שליט"א 

מיקירי אנ"ש אביו של ר' שמעון ז"ל 
שהתבקש לישיבה של מעלה בעיצומו של 

ל"ג בעומר תשפ"א ועם יבדלחט"א אחיו 
הרה"ח ר' ישי שליט"א || אמונתך בלילות

ישראל הלוי

ר’ יוסף מטלון שליט”א

ר’ שמעון ז”ל

31 אייר תשפ"ב



כ
פנינו  במירון,  הנורא  מהאסון  שלימה  שנה  פנינו תום  במירון,  הנורא  מהאסון  שלימה  שנה  תום 
מ'אבקשה' אל משפחת מטלון הנכבדה כדי לשמוע מ'אבקשה' אל משפחת מטלון הנכבדה כדי לשמוע 
והאמונה,  ההתחזקות  עוצמת  את  בעינינו  והאמונה, ולראות  ההתחזקות  עוצמת  את  בעינינו  ולראות 
אירע  מאז  שעברה  שנה  לאחר  גם  נחלשו  אירע שלא  מאז  שעברה  שנה  לאחר  גם  נחלשו  שלא 
האסון, בו נסתלק בחטף ר' שמעון מטלון ז"ל יחד האסון, בו נסתלק בחטף ר' שמעון מטלון ז"ל יחד 

עם שאר מ"ד הקדושים.עם שאר מ"ד הקדושים.

הי"ו  מטלון  הי"ו   מטלון  יוסף  הרב  ה"ה  אביו  עם  לשוחח  ביקשנו  תחילה  יוסף<  הרב  ה"ה  אביו  עם  לשוחח  ביקשנו  תחילה   >
מעיה"ק ירושלים, כדי שיספר, עד כמהמעיה"ק ירושלים, כדי שיספר, עד כמה שניתן, על בנו יקירו: שניתן, על בנו יקירו:

זכיתי  כבר  לידתו  בעת  במשפחתנו,  השלישי  הוא  שמעון,  זכיתי בני  כבר  לידתו  בעת  במשפחתנו,  השלישי  הוא  שמעון,  בני 
להיות מקורב לאורו הגדול של רביז"ל. לפניו נולדו שניים מילדינו, להיות מקורב לאורו הגדול של רביז"ל. לפניו נולדו שניים מילדינו, 
השתדלויות  לעשות  ניסינו  ארוכה.  הפסקה  הייתה  מאז  השתדלויות אולם  לעשות  ניסינו  ארוכה.  הפסקה  הייתה  מאז  אולם 
גדולות. חבריי שהחלו  ואכזבות  נחלנו מפלות  גדולות. חבריי שהחלו רבות אך בכולם  ואכזבות  נחלנו מפלות  רבות אך בכולם 
ל"ג  ביום  להבטיח  לי  יעצו  איתנו,  קורה  מה  ולגשש  ל"ג להתעניין  ביום  להבטיח  לי  יעצו  איתנו,  קורה  מה  ולגשש  להתעניין 
בעומר אצל ציונו של רשב"י, שאם ייוולד לנו ילד בריא ושלם, אזי בעומר אצל ציונו של רשב"י, שאם ייוולד לנו ילד בריא ושלם, אזי 
נקרא לו 'שמעון'. ואכן, בזכות סגולה פלאית זו זכיתי ב'נתנאל נקרא לו 'שמעון'. ואכן, בזכות סגולה פלאית זו זכיתי ב'נתנאל 
'שמעון'.  את  לנו'  נתן  ש'הק-ל  לרמז  רצינו  בכך  שלנו,  'שמעון'. שמעון'  את  לנו'  נתן  ש'הק-ל  לרמז  רצינו  בכך  שלנו,  שמעון' 
הוא נולד כעבור שנה מאותה הבטחה ונקרא שמו בישראל ע"ש הוא נולד כעבור שנה מאותה הבטחה ונקרא שמו בישראל ע"ש 
רשב"י. מעניין לציין כי מכל אותם קדושים שנספו במירון, הוא רשב"י. מעניין לציין כי מכל אותם קדושים שנספו במירון, הוא 
זכה  זכה היחיד שקרוי שמעון ע"ש התנא הקדוש. ב"ה שמעון אף  היחיד שקרוי שמעון ע"ש התנא הקדוש. ב"ה שמעון אף 
לנסוע בכל שנה לרבינו הקדוש לאומן, מלפני גיל שבע ועד שנתו לנסוע בכל שנה לרבינו הקדוש לאומן, מלפני גיל שבע ועד שנתו 

האחרונה. האחרונה. 

לוחם מלחמות ה'
שמעון  ר'  של  אחיו  הי"ו,  מטלון  ישי  ר'  גם  מצטרף  שמעון לשיחה  ר'  של  אחיו  הי"ו,  מטלון  ישי  ר'  גם  מצטרף  לשיחה 
חושבני  שמעון,  ר'  אחינו  של  המיוחדות  על  כשמדברים  חושבני   שמעון,  ר'  אחינו  של  המיוחדות  על  כשמדברים  ז"ל:ז"ל: 
היה  הוא  דקדושה.  לוחם  הייתה:  שלו  נכונה  הכי  היה שההגדרה  הוא  דקדושה.  לוחם  הייתה:  שלו  נכונה  הכי  שההגדרה 
למשל  היעד.  לכיוון  גדולה  בעזות  ונלחם  לעצמו  מטרות  למשל מציב  היעד.  לכיוון  גדולה  בעזות  ונלחם  לעצמו  מטרות  מציב 
בלימוד התורה הק', קיבל על עצמו  לפני מספר שנים - לסיים בלימוד התורה הק', קיבל על עצמו  לפני מספר שנים - לסיים 
את הש"ס. למעשה נותרו לו קודם פטירתו רק מספר מסכתות את הש"ס. למעשה נותרו לו קודם פטירתו רק מספר מסכתות 

בודדות על מנת לסיים את כל הש"ס. בודדות על מנת לסיים את כל הש"ס. 

הרבה  באכפתיות  שמעון  בלט  תשב"ר,  כמלמד  בעבודתו  הרבה גם  באכפתיות  שמעון  בלט  תשב"ר,  כמלמד  בעבודתו  גם 
ה'  לכיתה  נכנס  פעם  תלמידיו.  הצלחת  למען  נפשו  ה' ובמסירות  לכיתה  נכנס  פעם  תלמידיו.  הצלחת  למען  נפשו  ובמסירות 

כ"ממלא מקום" ובמהלך השיעור בקש מאחד הילדים להקריא כ"ממלא מקום" ובמהלך השיעור בקש מאחד הילדים להקריא 
את החומר הנלמד. אך הילד השיב שאינו יודע. ואז התברר לו את החומר הנלמד. אך הילד השיב שאינו יודע. ואז התברר לו 
שהילד פשוט לא ידע לקרוא. שמעון לקח את העניין כפרויקט שהילד פשוט לא ידע לקרוא. שמעון לקח את העניין כפרויקט 
אישי והקדיש מזמנו הפנוי ללא כל תמורה ללמדו קריאה ולקדם אישי והקדיש מזמנו הפנוי ללא כל תמורה ללמדו קריאה ולקדם 
אותו. הילד הזה התקדם והצליח כל כך, עד שכאשר הגיע לכיתה אותו. הילד הזה התקדם והצליח כל כך, עד שכאשר הגיע לכיתה 
המשגיח  תקופה,  לאחר  מעולה.  לישיבה  להתקבל  הצליח  המשגיח ח',  תקופה,  לאחר  מעולה.  לישיבה  להתקבל  הצליח  ח', 
שלו פגש את שמעון ואמר לו שכל הילדים שהגיעו אליו מכיתה שלו פגש את שמעון ואמר לו שכל הילדים שהגיעו אליו מכיתה 

זו היו מצוינים ביותר, אך אותו בחור היה המוצלח מכולם.זו היו מצוינים ביותר, אך אותו בחור היה המוצלח מכולם.

ר' שמעון מאוד בלט בכיבוד הורים שלו. היה משקיע מחשבה ר' שמעון מאוד בלט בכיבוד הורים שלו. היה משקיע מחשבה 
הנחת.  מלא  את  להם  להסב  ואיך  הוריו  את  לשמח  איך  הנחת. רבה  מלא  את  להם  להסב  ואיך  הוריו  את  לשמח  איך  רבה 
נזכר  אני  ולסייע.  לעזור  צריך  מה  ולראות  לבקר  הקפיד  נזכר תמיד  אני  ולסייע.  לעזור  צריך  מה  ולראות  לבקר  הקפיד  תמיד 
איך שחמותו חלתה תקופה ארוכה, והוא במסירות נפש השליך איך שחמותו חלתה תקופה ארוכה, והוא במסירות נפש השליך 

נפשו מנגד על מנת לסייע ולעזור במה שאפשר.   נפשו מנגד על מנת לסייע ולעזור במה שאפשר.   

< לפעמים עולה המחשבה: הרי שמעון < לפעמים עולה המחשבה: הרי שמעון ז"ל היה מכבד הורים כל ז"ל היה מכבד הורים כל 
כך, והיאך לא האריך כך, והיאך לא האריך ימים? הרי ישנה הבטחת: "למען יאריכון ימים? הרי ישנה הבטחת: "למען יאריכון 

ימיך"? ימיך"? 

ילדי  ר' ישי:ר' ישי: לאחר פטירתו של שמעון, התבקשתי לדבר בפני ילדי  לאחר פטירתו של שמעון, התבקשתי לדבר בפני 
הת"ת בו לימד אחי ז"ל. באתי והרחבתי על מצוות כיבוד הורים הת"ת בו לימד אחי ז"ל. באתי והרחבתי על מצוות כיבוד הורים 
הזה.  לעניין  שמעון  של  התמסרותו  על  ובעיקר  חשיבותה  הזה. ועל  לעניין  שמעון  של  התמסרותו  על  ובעיקר  חשיבותה  ועל 
עם  מה  "אז   - השאלה  את  שישאלו  כדי  בכוונה  זאת  עם עשיתי  מה  "אז   - השאלה  את  שישאלו  כדי  בכוונה  זאת  עשיתי 

השכר...?" השכר...?" 

למעשה כבר בגמרא מסופר על אדם שבמצוות הוריו עלה על למעשה כבר בגמרא מסופר על אדם שבמצוות הוריו עלה על 
סולם כדי לקחת את הגוזלים מהעץ, ולקיים בכך מצוות שילוח סולם כדי לקחת את הגוזלים מהעץ, ולקיים בכך מצוות שילוח 
הקן. על שני מצוות אלו אמרה התורה "למען יאריכון ימיך". אך הקן. על שני מצוות אלו אמרה התורה "למען יאריכון ימיך". אך 
בשעת ירידתו מהעץ, אותו אדם נפל מהסולם ומת. הגמרא שם בשעת ירידתו מהעץ, אותו אדם נפל מהסולם ומת. הגמרא שם 
שואלת מיד - הכיצד? ועונה: "למען יאריכון ימיך" - הכוונה ליום שואלת מיד - הכיצד? ועונה: "למען יאריכון ימיך" - הכוונה ליום 

שכולו ארוך, ו"למען ייטב לך" - בעולם שכולו טוב! שכולו ארוך, ו"למען ייטב לך" - בעולם שכולו טוב! 

של  תירוץ  שזה  חושבים  אנחנו  לתלמידים:  ואמרתי  של המשכתי  תירוץ  שזה  חושבים  אנחנו  לתלמידים:  ואמרתי  המשכתי 
הראשון  וההסבר  התשובה  זו  באמת  אך  השאלה,  על  הראשון הגמרא  וההסבר  התשובה  זו  באמת  אך  השאלה,  על  הגמרא 
תחנה,  רק  זו  בעוה"ז,  שכאן  האמת  כי  ימיך'.  יאריכון  תחנה, ל'למען  רק  זו  בעוה"ז,  שכאן  האמת  כי  ימיך'.  יאריכון  ל'למען 

השקיע בכל תלמיד במסירות עצומה. ר' שמעון כמלמד תשב"ר

תמיד היה מתייחס במאור פנים. חיוכו התמידי של ר שמעון ז"ל
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זה לא המקום שאנחנו שואפים להשתקע בו, אנו זה לא המקום שאנחנו שואפים להשתקע בו, אנו 
הילדים  אולם  בעוה"ב.  טוב  לנו  שיהיה  הילדים מבקשים  אולם  בעוה"ב.  טוב  לנו  שיהיה  מבקשים 
כך טוב שם למעלה, אולי  כל  כך טוב שם למעלה, אולי המשיכו ושאלו: אם  כל  המשיכו ושאלו: אם 
ומיד...?  תיכף  לשם  נעבור  אנחנו  שגם  ומיד...? כדאי  תיכף  לשם  נעבור  אנחנו  שגם  כדאי 
הסברתי להם: שברמה העקרונית הם צודקים אבל הסברתי להם: שברמה העקרונית הם צודקים אבל 
בשביל שיהיה לנו טוב בשביל שיהיה לנו טוב שםשם מוכרחים להישאר  מוכרחים להישאר כאןכאן  
ולחטוף מצוות מכל הבא ליד. אנו מבקשים ורוצים ולחטוף מצוות מכל הבא ליד. אנו מבקשים ורוצים 

להספיק כאן כמה שיותר. להספיק כאן כמה שיותר. 

היו ששאלו אותנו האם אחד מבני המשפחה חלם היו ששאלו אותנו האם אחד מבני המשפחה חלם 
עליו, עניתי להם היו כמה וכמה חלומות, אך אבא עליו, עניתי להם היו כמה וכמה חלומות, אך אבא 
שיחי' תמיד אומר לנו: פתרונות ותשובות מקבלים שיחי' תמיד אומר לנו: פתרונות ותשובות מקבלים 
בשדה. בהתבודדות מקבלים את הכל, את הנחמות בשדה. בהתבודדות מקבלים את הכל, את הנחמות 
ואת כל החיזוקים. בברסלב מעולם לא עשו עסק ואת כל החיזוקים. בברסלב מעולם לא עשו עסק 
רצונות  עם  מגיעה  ה'  עבודת  וחלומות.  רצונות ממופתים  עם  מגיעה  ה'  עבודת  וחלומות.  ממופתים 

ותפילות ולא עם כל מיני סימנים וחלומות. ותפילות ולא עם כל מיני סימנים וחלומות. 

לא מפחדים מהמוות
דבר  את  קיבלה  המורחבת  המשפחה  איך  דבר <  את  קיבלה  המורחבת  המשפחה  איך   >

הטרגדיה?הטרגדיה?

בבית  כאן  ההתייחסות  כללי,  באופן  בבית   כאן  ההתייחסות  כללי,  באופן  יוסף:  יוסף:ר'  ר' 
זוכר  אני  אחרים.  מבתים  שונה  "מוות"  זוכר למושג  אני  אחרים.  מבתים  שונה  "מוות"  למושג 
אצלי.  'חי'  ממש  היה  'מוות'  המושג  אצלי. שבילדותי,  'חי'  ממש  היה  'מוות'  המושג  שבילדותי, 
התחזק  אף  הנושא  לברסלב,  שהתקרבתי  התחזק לאחר  אף  הנושא  לברסלב,  שהתקרבתי  לאחר 
אצלי ביותר, תמיד חינכתי את ילדיי לא צריך לפחד אצלי ביותר, תמיד חינכתי את ילדיי לא צריך לפחד 

מהמוות, אלא רק להתכונן אליו.  מהמוות, אלא רק להתכונן אליו.  

בצעירותי, הייתי מקושר מאוד לרבי יוסף עדס זצ"ל בצעירותי, הייתי מקושר מאוד לרבי יוסף עדס זצ"ל 
מחכמי הספרדים בירושלים. הוא היה נוהג מפעם מחכמי הספרדים בירושלים. הוא היה נוהג מפעם 
מסוימים.  לנפטרים  ה'טהרה'  את  לערוך  מסוימים. לפעם  לנפטרים  ה'טהרה'  את  לערוך  לפעם 
כאלו שבקשו במפורש שדווקא הוא יערוך להם את כאלו שבקשו במפורש שדווקא הוא יערוך להם את 
מבט  לקבל  שרציתי  אני  פטירתם.  לאחר  מבט הטהרה  לקבל  שרציתי  אני  פטירתם.  לאחר  הטהרה 

כדי  אליו  להתלוות  בקשתי   - החיים  ארעיות  כדי על  אליו  להתלוות  בקשתי   - החיים  ארעיות  על 
ללמוד את המלאכה מקרוב, אך הוא ממש גער בי. ללמוד את המלאכה מקרוב, אך הוא ממש גער בי. 
ואולם משראה שאני מפציר ורוצה מאוד, התיר לי ואולם משראה שאני מפציר ורוצה מאוד, התיר לי 
להצטרף. לא אומר לכם שלא פחדתי, הייתי סה"כ להצטרף. לא אומר לכם שלא פחדתי, הייתי סה"כ 
ילד כבן ילד כבן 1414 או  או 1515. כך שבפעמים הראשונות היו לי . כך שבפעמים הראשונות היו לי 
פחדים ויראות. אך עם הזמן למדתי את המלאכה פחדים ויראות. אך עם הזמן למדתי את המלאכה 
היטב. עד היום יש לי חברים רבים ב'חברא קדישא' היטב. עד היום יש לי חברים רבים ב'חברא קדישא' 
  - קרוב  מישהו  של  לויה  יש  אם   - יודעים  -  והם  קרוב  מישהו  של  לויה  יש  אם   - יודעים  והם 

נותנים לי לקבור.נותנים לי לקבור.

< אתה נכנס< אתה נכנס בעצמך לקבר?  בעצמך לקבר? 

הבור  גודל  האם  לבדוק  שרציתי  פעמים  היו  הבור כן.  גודל  האם  לבדוק  שרציתי  פעמים  היו  כן. 
אז  או  מדידה,  באמצעי  מצויד  הייתי  ולא  אז מספיק  או  מדידה,  באמצעי  מצויד  הייתי  ולא  מספיק 
הפעולה  הפעולה .  גודלו…….  את  לבדוק  כדי  בעצמי  גודלונשכבתי  את  לבדוק  כדי  בעצמי  נשכבתי 
יום  על  וחד  חי  זיכרון  האדם  על  מביאה  יום הזאת  על  וחד  חי  זיכרון  האדם  על  מביאה  הזאת 

המיתה. המיתה. 

בתחילת  עמוקות'  ה'מגלה  בעל  דוגמא:  עוד  בתחילת אתן  עמוקות'  ה'מגלה  בעל  דוגמא:  עוד  אתן 
עם  שקורה  מה  את  מבהיל  באופן  מתאר  עם חיבורו  שקורה  מה  את  מבהיל  באופן  מתאר  חיבורו 
הסיפור  את  ששמעתי  אני  מיתתו.  לאחר  הסיפור האדם  את  ששמעתי  אני  מיתתו.  לאחר  האדם 
בקלטת של הרב יוספי שיחי' מיד נתתי גם לילדים בקלטת של הרב יוספי שיחי' מיד נתתי גם לילדים 
שישמע  מבוגר  שגם  תיאורים  הם  אלו  שישמע לשמוע.  מבוגר  שגם  תיאורים  הם  אלו  לשמוע. 
אותם יזדעזע, אך למרבה הפלא ילדיי כל כך אהבו אותם יזדעזע, אך למרבה הפלא ילדיי כל כך אהבו 
את התיאורים. הם רצו לשמוע עוד פעם ועוד פעם. את התיאורים. הם רצו לשמוע עוד פעם ועוד פעם. 
חברים שאלו אותי אם אני לא חושש שיהיה להם חברים שאלו אותי אם אני לא חושש שיהיה להם 
סיוטים? עניתי להם: אני יותר פוחד שלא יהיו להם סיוטים? עניתי להם: אני יותר פוחד שלא יהיו להם 

סיוטיםסיוטים……  

הילדים  עם  כך  על  לדבר  הייתה  שלי  הילדים הגישה  עם  כך  על  לדבר  הייתה  שלי  הגישה 
היחס  את  יקבלו  הילדים  שגם  רציתי  היחס בחופשיות.  את  יקבלו  הילדים  שגם  רציתי  בחופשיות. 

הנכון למוות ויחשבו על התכלית.הנכון למוות ויחשבו על התכלית.

גם שמעון ז"ל עצמו, רצה ללמוד איך עושים טהרה גם שמעון ז"ל עצמו, רצה ללמוד איך עושים טהרה 
ממני  ביקש  הוא  אלי.  הצטרף  ולפעמים  ממני למת  ביקש  הוא  אלי.  הצטרף  ולפעמים  למת 
לקבר".  איתך  להיכנס  פעם  רוצה  אני  "אבא!  לקבר". -  איתך  להיכנס  פעם  רוצה  אני  "אבא!   -
בתהליך הקבורה יש ענין להניח את המת בכבוד, בתהליך הקבורה יש ענין להניח את המת בכבוד, 
ואת  בביזיון,  לקבר  ייפול  שלא  אותו,  להשליך  ואת לא  בביזיון,  לקבר  ייפול  שלא  אותו,  להשליך  לא 
אחד  כל  כאשר  יחדיו.  אדם  בני  שני  עושים  אחד זה  כל  כאשר  יחדיו.  אדם  בני  שני  עושים  זה 
אמירות  יש  בנוסף,  הנפטר.  של  אחר  מצד  אמירות נמצא  יש  בנוסף,  הנפטר.  של  אחר  מצד  נמצא 
שנוהגים לומר לנפטר בשעה זו כדי 'לשלוח' אותו שנוהגים לומר לנפטר בשעה זו כדי 'לשלוח' אותו 
ממני  ביקש  שמעון  וכאמור,  כראוי.  הבא  ממני לעולם  ביקש  שמעון  וכאמור,  כראוי.  הבא  לעולם 
אך  ללמוד את העניין,  כדי  איתי  יחד  זאת  אך לעשות  ללמוד את העניין,  כדי  איתי  יחד  זאת  לעשות 
הטהור  גופו  את  הטמנתי  כאשר  ולכן  הספיק.  הטהור לא  גופו  את  הטמנתי  כאשר  ולכן  הספיק.  לא 
בקבר,  יחד  היינו  בסוף  הנה  "שמעון,  לו:  בקבר, אמרתי  יחד  היינו  בסוף  הנה  "שמעון,  לו:  אמרתי 

תגיד לי אם עשיתי את זה טוב או לא תגיד לי אם עשיתי את זה טוב או לא ……." ." 

הנסיעה הכי מיוחדת…

< איך הוא הגיע באותה שנה למירון? < איך הוא הגיע באותה שנה למירון? 

ר' יוסף:ר' יוסף: בתחילת השבוע של ל"ג בעומר, היו דיונים  בתחילת השבוע של ל"ג בעומר, היו דיונים 
בין בני המשפחה האם כדאי לנסוע יום או יומיים בין בני המשפחה האם כדאי לנסוע יום או יומיים 
קודם ל"ג בעומר. כזכור, ההילולא חלה ביום שישי קודם ל"ג בעומר. כזכור, ההילולא חלה ביום שישי 
ובנוסף חששנו מכל מגבלות השלטונות. לכן באופן ובנוסף חששנו מכל מגבלות השלטונות. לכן באופן 
ימים  שלושה  שלישי,  ביום  למירון  הגעתי  ימים נדיר  שלושה  שלישי,  ביום  למירון  הגעתי  נדיר 
קודם היארצייט. ב"ה, זכיתי כל שנה להיות במירון. קודם היארצייט. ב"ה, זכיתי כל שנה להיות במירון. 
אמנם בני שמעון ז"ל אמר שרוצה גם השנה להגיע אמנם בני שמעון ז"ל אמר שרוצה גם השנה להגיע 
דוקא בל"ג בעומר. וכך יצא מביתו יחד עם ארבעת דוקא בל"ג בעומר. וכך יצא מביתו יחד עם ארבעת 
ילדיו ברכבו. הילדים סיפרו שהוא אמר להם בדרך: ילדיו ברכבו. הילדים סיפרו שהוא אמר להם בדרך: 
תשכחו  שלא  מיוחדת,  כך  כל  תהיה  הזו  תשכחו "הנסיעה  שלא  מיוחדת,  כך  כל  תהיה  הזו  "הנסיעה 
לא  באמת  הם  הכאב  למרבה  החיים..."  כל  לא אותה  באמת  הם  הכאב  למרבה  החיים..."  כל  אותה 
ששרו  סיפרו  גם  הילדים  החיים.  כל  זאת  ששרו ישכחו  סיפרו  גם  הילדים  החיים.  כל  זאת  ישכחו 
בדרך - "נפשי שפכי כמים ליבךבדרך - "נפשי שפכי כמים ליבך…… אבא אני נותן לך  אבא אני נותן לך 

בהתבודדות 
מקבלים 
את הכל, 
את הנחמות 
ואת כל 
החיזוקים. 
בברסלב 
מעולם לא 
עשו עסק 
ממופתים 
וחלומות. 
עבודת ה' 
מגיעה עם 
רצונות 
ותפילות 
ולא עם כל 
מיני סימנים 
וחלומות
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את כל ליביאת כל ליבי…….", שמעון אביהם היה בשמחה גדולה .", שמעון אביהם היה בשמחה גדולה 
וביקש שישירו זאת שוב ושוב. "אבא אני נותן לך וביקש שישירו זאת שוב ושוב. "אבא אני נותן לך 

את כל ליבי".  את כל ליבי".  

רשב"י הזמין אותי 
< מה המשפט האחרון שאתה זוכר < מה המשפט האחרון שאתה זוכר ממנו?ממנו?

ר' ישי מטלון, חוזר ומשחזר את אשר אירע:ר' ישי מטלון, חוזר ומשחזר את אשר אירע: פגשתי  פגשתי 
אותו בפאתי רחבת הריקודים של תולדות אהרון. אותו בפאתי רחבת הריקודים של תולדות אהרון. 
הוא יצא אליי עם שני הבנים שלו מעומק הרחבה. הוא יצא אליי עם שני הבנים שלו מעומק הרחבה. 
גדולה  כה  בפנים אך הצפיפות היתה  היו  כבר  גדולה הם  כה  בפנים אך הצפיפות היתה  היו  כבר  הם 
כ"כ  היה  ושמעון  נפגשנו,  לצדדים.  נפלטו  כ"כ שהם  היה  ושמעון  נפגשנו,  לצדדים.  נפלטו  שהם 
שעות.  שעות.    66 כמעט  בדרכים  שהיטלטל  למרות  כמעט שמח  בדרכים  שהיטלטל  למרות  שמח 
הוא אמר לי בחיות עצומה: "ישי, זכינו להיות אצל הוא אמר לי בחיות עצומה: "ישי, זכינו להיות אצל 
ממש  שרשב"י  מרגיש  אני  בעומר,  בל"ג  ממש רשב"י,  שרשב"י  מרגיש  אני  בעומר,  בל"ג  רשב"י, 
הזמין אותיהזמין אותי……". אז כלל לא ייחסתי חשיבות מיוחדת ". אז כלל לא ייחסתי חשיבות מיוחדת 
אלו  משפטים  סגנון  בבית,  אצלינו  הזה.  אלו למשפט  משפטים  סגנון  בבית,  אצלינו  הזה.  למשפט 
מצוי מאוד, זהו דיבור שאנ"ש אוהבים לומר אותו. מצוי מאוד, זהו דיבור שאנ"ש אוהבים לומר אותו. 
לא  אך  לצדיק  לבוא  ומתכנן  רוצה  אדם  לא לעיתים  אך  לצדיק  לבוא  ומתכנן  רוצה  אדם  לעיתים 
מצליח, ולפעמים אדם מגיע בלי כל הכנה ומאמץ מצליח, ולפעמים אדם מגיע בלי כל הכנה ומאמץ 

ומרגיש שהצדיק קרא לו לבוא.ומרגיש שהצדיק קרא לו לבוא.

ושמעון  'לחיים'.  ושתינו  ענבים  מיץ  חילקו  ושמעון לידינו  'לחיים'.  ושתינו  ענבים  מיץ  חילקו  לידינו 
אמר "לחיים טובים ולשלום". באותו זמן הסתיימה אמר "לחיים טובים ולשלום". באותו זמן הסתיימה 
נלהב  כ"כ  היה  שמעון  הריקודים.  והחלו  נלהב ההדלקה  כ"כ  היה  שמעון  הריקודים.  והחלו  ההדלקה 
ושמח ורצה מאוד לרקוד. הוא ביקש ממני: "שמור ושמח ורצה מאוד לרקוד. הוא ביקש ממני: "שמור 
לי על הילדים ואני חוזר בעוד כמה דקות". למעשה לי על הילדים ואני חוזר בעוד כמה דקות". למעשה 
זה היה המשפט האחרון ששמעתי ממנו.זה היה המשפט האחרון ששמעתי ממנו. אני ח-ו- אני ח-ו-
ז-ר בעוד כמה דקותז-ר בעוד כמה דקות. הוא נכנס למעגלי הריקודים . הוא נכנס למעגלי הריקודים 
מכיוון  אנשים  של  לחץ  להרגיש  התחלנו  מכיוון ומיד  אנשים  של  לחץ  להרגיש  התחלנו  ומיד 

הרחבה החוצה, הרגשנו זרם של אנשים שדוחפים הרחבה החוצה, הרגשנו זרם של אנשים שדוחפים 
אותנו. הבן שלי שהיה איתי אמר: "אבא בא נברח אותנו. הבן שלי שהיה איתי אמר: "אבא בא נברח 
מכאן", לרגע חשבתי באמת להתקדם הלאה לכיוון מכאן", לרגע חשבתי באמת להתקדם הלאה לכיוון 
המדרגות המפורסמות, אך אז אמרתי לו: "הילדים המדרגות המפורסמות, אך אז אמרתי לו: "הילדים 
של שמעון כאן איתנו ואם נתקדם לשביל ר' דוב, של שמעון כאן איתנו ואם נתקדם לשביל ר' דוב, 

איך נמצא אותו אח"כ?" כך למעשה ניצלנו.איך נמצא אותו אח"כ?" כך למעשה ניצלנו.

לאחר דקה, שתיים, הרגשנו מיד שה'זרם' בירידה לאחר דקה, שתיים, הרגשנו מיד שה'זרם' בירידה 
נבלם. אך הלחץ מכיוון הרחבה המשיך ביתר שאת. נבלם. אך הלחץ מכיוון הרחבה המשיך ביתר שאת. 
התחלנו לצעוק - 'למה לא יורדים? לרדת!! לרדת!!' התחלנו לצעוק - 'למה לא יורדים? לרדת!! לרדת!!' 
אנשים צעקו שהמשטרה סגרה את המעבר למטה אנשים צעקו שהמשטרה סגרה את המעבר למטה 
אף  אבל  הרחבה.  לכיוון  חזרה  לעלות  כדאי  אף ולכן  אבל  הרחבה.  לכיוון  חזרה  לעלות  כדאי  ולכן 
אחד כבר לא שמע. אנשים רבים המשיכו להישאב אחד כבר לא שמע. אנשים רבים המשיכו להישאב 

למטה. היתה שם ממש אנדרלמוסיה מפחידה.למטה. היתה שם ממש אנדרלמוסיה מפחידה.

הירידה  לכיוון  הלך  ששמעון  חלמתי  לא  הירידה לרגע  לכיוון  הלך  ששמעון  חלמתי  לא  לרגע 
לתוך  פנימה  נכנס  אותו  ראיתי  הרי  לתוך והמדרגות.  פנימה  נכנס  אותו  ראיתי  הרי  והמדרגות. 
שם  שהיה  התברר  מעשה  לאחר  אך  שם הריקודים.  שהיה  התברר  מעשה  לאחר  אך  הריקודים. 
שגם  כך  בים,  במערבולת  כמו  ממש  נורא,  שגם סחף  כך  בים,  במערבולת  כמו  ממש  נורא,  סחף 
אנשים חזקים ובעלי כוח כמו אחי שמעון - נסחפו אנשים חזקים ובעלי כוח כמו אחי שמעון - נסחפו 
מקומי  על  לעמוד  ונשארתי  פינה  תפסתי  מקומי לתוכו.  על  לעמוד  ונשארתי  פינה  תפסתי  לתוכו. 

יחד עם הילדים, שלי ושל שמעון.יחד עם הילדים, שלי ושל שמעון.

לפתע עבר לידי מישהו וצעק בהיסטריה: "אנשים לפתע עבר לידי מישהו וצעק בהיסטריה: "אנשים 
מוגזם  לי  נראה  היה  זה  מוגזם "  לי  נראה  היה  זה  תברחו……"  שם...  תברחומתים  שם...  מתים 
וקיצוני, באותן דקות ארוכות לא הבנתי כלל באיזה וקיצוני, באותן דקות ארוכות לא הבנתי כלל באיזה 
להמתין  ממשיך  אני  מדובר.  אסון  של  גודל  להמתין סדר  ממשיך  אני  מדובר.  אסון  של  גודל  סדר 
ולחכות עד שהגיע איש בטחון ואמר לי: אתה חייב ולחכות עד שהגיע איש בטחון ואמר לי: אתה חייב 
מפנים  במקום,  להישאר  אפשר  אי  מכאן.  מפנים ללכת  במקום,  להישאר  אפשר  אי  מכאן.  ללכת 
את כולם. התחלנו לעלות למרפסת הכהנים, ירדנו את כולם. התחלנו לעלות למרפסת הכהנים, ירדנו 
עם  האלונקות  כל  את  ראינו  לפתע  ואז  עם חזרה,  האלונקות  כל  את  ראינו  לפתע  ואז  חזרה, 
קבע  שמעון  בו  למקום  ללכת  החלטנו  קבע הפצועים.  שמעון  בו  למקום  ללכת  החלטנו  הפצועים. 
ושם  להר,  בכניסה  למטה   - בנותיו   עם  ושם להיפגש  להר,  בכניסה  למטה   - בנותיו   עם  להיפגש 
בסליחות  שאומרים  בתפילה  הכוונה  מה  בסליחות הבנתי  שאומרים  בתפילה  הכוונה  מה  הבנתי 
שאי  בלאגן  שם  היה  מוות",  ממהומת  "הצילנו  שאי -  בלאגן  שם  היה  מוות",  ממהומת  "הצילנו   -
צעירים  מבוגרים,  אנשים  במילים.  לתאר  צעירים אפשר  מבוגרים,  אנשים  במילים.  לתאר  אפשר 
של  טוב  חבר  שם  פגשתי  בבהלה.   בוכים  של וילדים  טוב  חבר  שם  פגשתי  בבהלה.   בוכים  וילדים 
שמעון ר'  יוסף אגמי הי"ו שאף הוא המתין לילדיו שמעון ר'  יוסף אגמי הי"ו שאף הוא המתין לילדיו 
שם, בקשתי ממנו שישאר עם הילדים של שמעון. שם, בקשתי ממנו שישאר עם הילדים של שמעון. 
לו  אמרתי  שמעון",  איפה  "אבל  לי  אמר  מיד  לו הוא  אמרתי  שמעון",  איפה  "אבל  לי  אמר  מיד  הוא 
נבהל,  ירד.  אך הלה  ועוד מעט שמעון  ידאג  נבהל, שלא  ירד.  אך הלה  ועוד מעט שמעון  ידאג  שלא 
"תשמע זה לא צחוק, היה למעלה אסון גדול ורחב "תשמע זה לא צחוק, היה למעלה אסון גדול ורחב 
ממדים". אך אני לא חשבתי שכל זה קשור לשמעון. ממדים". אך אני לא חשבתי שכל זה קשור לשמעון. 
הייתי בטוח שאחי לא היה בכלל באזור. הרי ראיתי הייתי בטוח שאחי לא היה בכלל באזור. הרי ראיתי 

אותו נכנס פנימה לרחבת הריקודים. אותו נכנס פנימה לרחבת הריקודים. 

להוציא  בוקר, התחילו  לפנות  להוציא בערך בשעה שלוש  בוקר, התחילו  לפנות  בערך בשעה שלוש 
לנסוע  שמוטב  והבנתי  לירושלים  לנסוע אוטובוסים  שמוטב  והבנתי  לירושלים  אוטובוסים 
לירושלים ומשם לבית שמש - עיר מגורי, מאשר לירושלים ומשם לבית שמש - עיר מגורי, מאשר 
שהתרחקנו  מיד  בחניון.  קודש  שבת  עד  שהתרחקנו להיתקע  מיד  בחניון.  קודש  שבת  עד  להיתקע 
וקיבלתי  שלי  לסלולרי  הקליטה  חזרה  וקיבלתי ממירון,  שלי  לסלולרי  הקליטה  חזרה  ממירון, 
איפה  אבל  חי?  "אתה  המשפחה:  מבני  איפה טלפון  אבל  חי?  "אתה  המשפחה:  מבני  טלפון 
שמעון, איפה שמעון- - -? רעייתו הבינה מהילדים שמעון, איפה שמעון- - -? רעייתו הבינה מהילדים 
שאני האחרון שראיתי אותו. באותו רגע התחלתי שאני האחרון שראיתי אותו. באותו רגע התחלתי 
כבר לחשוש. אמרתי: אני לא רוצה להשלות אתכם, כבר לחשוש. אמרתי: אני לא רוצה להשלות אתכם, 
אבל הוא לא היה שם בכללאבל הוא לא היה שם בכלל…… האסון קרה מצד ימין  האסון קרה מצד ימין 
של המקום בו עמדנו והוא בכלל נכנס לתוך הרחבה של המקום בו עמדנו והוא בכלל נכנס לתוך הרחבה 
שיש  הבנתי  השעות,  שנקפו  ככל  אך  שמאלה.  שיש -  הבנתי  השעות,  שנקפו  ככל  אך  שמאלה.   -
כאן דאגה רצינית. למרות הסברות ההגיוניות שלי, כאן דאגה רצינית. למרות הסברות ההגיוניות שלי, 
הגיעה השעה חמש לפנות בוקר, ואין אף אות חיים הגיעה השעה חמש לפנות בוקר, ואין אף אות חיים 
משמעון. חמש שעות שלמות חלפו ושמעון לא יצר משמעון. חמש שעות שלמות חלפו ושמעון לא יצר 
קשר! זה גם כ"כ לא מאפיין אותו, היה מתאים לו קשר! זה גם כ"כ לא מאפיין אותו, היה מתאים לו 
לעשות הכל כדי להשיג אותנו מיד כשמתאפשרלעשות הכל כדי להשיג אותנו מיד כשמתאפשר……

משפחה  קרוב  אותו  עם  נשארו  שמעון  של  משפחה ילדיו  קרוב  אותו  עם  נשארו  שמעון  של  ילדיו 
ואז  הבוקר,  עד  כמעט  שם  התעכבו  הם  ואז בחניון,  הבוקר,  עד  כמעט  שם  התעכבו  הם  בחניון, 

ערב ראש השנה האחרון לחייו, בבלארוס, בדרך לציון רבנו 
הקדוש. על ציון בעל יסוד ושורש העבודה

הוא בוכה 
במר לבו אך 
יחד עם זאת 

ליבו שלם 
עם הקב"ה 

לגמרי. 
ממנו, 

מאברהם 
אבינו, קבלנו 
את הכוחות. 

באמונה 
מלאה שזה 

רק טוב. זאת 
לא אמונה 

במישהו 
גשמי שהיום 

כאן ומחר 
בקבר. זאת 
אמונה בה' 

יתברך
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"ויחנו ויסעו"
לאחר שהתפרסם המכתב המחזק שכתב ר' שמעון ז"ל לחבירו ימים ספורים לפני פטירתו, מכתב שעורר הדים 

רבים ונגע בלב של כל מי שרק קרא אותו, אנחנו מביאים כעת ב"פרסום ראשון" מכתב נוסף שכתב ר' שמעון 

לעצמו תקופה קודם פטירתו הפתאומית, את המכתב כתב לעצמו ככל הנראה בצורה של ראשי פרקים, ובני 

משפחתו מצאו את המכתב בהשגחה פרטית, וגם כאן אפשר לראות את אמונתו האיתנה בה' ובמשה עבדו, ואת 

שמחתו אפילו בכל דבר פעוט שנעשה אם האדם.יהי רצון שיהיו הדברים הנפלאים לעילוי נשמתו הטהורה.

בס"דבס"ד

 יום שלישי כ"ב סיון יום שלישי כ"ב סיון

אני לא מחליט כלום על עצמי "ויחנו ויסעו" תיאור האור החיים, באמצע הדרך 
אני לא מחליט כלום על עצמי "ויחנו ויסעו" תיאור האור החיים, באמצע הדרך 

עוצרים ע"י הענן אי אפשר להגיד רגע עוד קצת,
עוצרים ע"י הענן אי אפשר להגיד רגע עוד קצת,

 או ההיפך אתה באמצע הסידורים להתארגן ַלֲחנֹות פתאום "ויסעו" והכל ע"י 
 או ההיפך אתה באמצע הסידורים להתארגן ַלֲחנֹות פתאום "ויסעו" והכל ע"י 

השם, אין דעה פרטית שלך או של משפחתך, וכך קנו דביקות בה' ובמשה. וזה 
השם, אין דעה פרטית שלך או של משפחתך, וכך קנו דביקות בה' ובמשה. וזה 

נשאר בדם שלנו הטביעו את זה בדם שלנו. בכל הדורות. 
נשאר בדם שלנו הטביעו את זה בדם שלנו. בכל הדורות. 

מזה אנו לומדים שאדם לא מתכנן כלום, הכל זה מה' יתברך הכל דמיונות יש בעל 
מזה אנו לומדים שאדם לא מתכנן כלום, הכל זה מה' יתברך הכל דמיונות יש בעל 

הבית לעולם הזה. לכלל ולפרט. ואם תכניס לעצמך את הדבר הזה יפתרו לך המון 
הבית לעולם הזה. לכלל ולפרט. ואם תכניס לעצמך את הדבר הזה יפתרו לך המון 

שאלות, למה, ככה וכו' וכו' שאלות, למה, ככה וכו' וכו' 

הכל בורא עולם הוא זה שמנהיג את העולם רק מי שחושב שהוא )האדם( 
הכל בורא עולם הוא זה שמנהיג את העולם רק מי שחושב שהוא )האדם( 

המחליט הוא שואל שאלות.המחליט הוא שואל שאלות.

"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" לכולם יש עיכובים בחיים ולא הכל לפי 
"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" לכולם יש עיכובים בחיים ולא הכל לפי 

התוכניותהתוכניות

 ולכולם יש שער הגילגולים ואת ַהְּבִעּתֹו ובזמנו רק ה' קובע. בין מובן בין לא מובן 
 ולכולם יש שער הגילגולים ואת ַהְּבִעּתֹו ובזמנו רק ה' קובע. בין מובן בין לא מובן 

בין קל לביצוע או לא קל הכל על פי ורצון ה'. זה המצב העיקרי. 
בין קל לביצוע או לא קל הכל על פי ורצון ה'. זה המצב העיקרי. 

אשתו של החפץ חיים רואה אותו הולך וממלמל 'רבונו של עולם' תהיה בעזרי 
אשתו של החפץ חיים רואה אותו הולך וממלמל 'רבונו של עולם' תהיה בעזרי 

בהליכתי, ושואלת אותו לאן אתה רוצה ללכת, ועונה לה החפץ חיים אני רוצה 
בהליכתי, ושואלת אותו לאן אתה רוצה ללכת, ועונה לה החפץ חיים אני רוצה 

לעבור לחדר השני, ושואלת אישתו מה הבעיה אני כל הזמן עושה את זה 
לעבור לחדר השני, ושואלת אישתו מה הבעיה אני כל הזמן עושה את זה 

מהמטבח לסלון, מה הבעיה?! זה לא מרחק לא צריך להגיד ת"ה?, עונה לה הח"ח 
מהמטבח לסלון, מה הבעיה?! זה לא מרחק לא צריך להגיד ת"ה?, עונה לה הח"ח 

ע"פ ה' יסעו וע"פ ה' יחנו. וכל פסיעה צריך סייעתא דשמיא מה', 
ע"פ ה' יסעו וע"פ ה' יחנו. וכל פסיעה צריך סייעתא דשמיא מה', 

ומסביר הח"ח אדם קם בבוקר כאילו זה דבר שנעשה מאליה חשבת פעם מה 
ומסביר הח"ח אדם קם בבוקר כאילו זה דבר שנעשה מאליה חשבת פעם מה 

קורה שאדם קם כמה מערכות בגוף פועלות באותו רגע המוח הדם השריר וכו' 
קורה שאדם קם כמה מערכות בגוף פועלות באותו רגע המוח הדם השריר וכו' 

ואם משהוא אחד קטן ישתבש הכל מפסיק, ואם משהוא אחד קטן ישתבש הכל מפסיק, 

כמו באשר יצר כמה צריכים להודות לה' ולהתחנן שנוכל לקום לנוע ללכת וכו' כדי 
כמו באשר יצר כמה צריכים להודות לה' ולהתחנן שנוכל לקום לנוע ללכת וכו' כדי 

לעשות חיל ומסיים הח"ח את דבריו צריך שיהיה שם שמים שגור על פינו בעזרת 
לעשות חיל ומסיים הח"ח את דבריו צריך שיהיה שם שמים שגור על פינו בעזרת 

ה' אם ירצה ה' הסיפור מובא בספר משכני אחריך עמ' קכ"ט 
ה' אם ירצה ה' הסיפור מובא בספר משכני אחריך עמ' קכ"ט 

ולכן צריך לדעת כמה פעולות יש לאדם ולכן להגיד מודה אני, אשר יצר בכוונה, 
ולכן צריך לדעת כמה פעולות יש לאדם ולכן להגיד מודה אני, אשר יצר בכוונה, 

ואת זה למדנו במדבר הכל על פי ה' ואז תודה לה' שיש לי שכל דיבור ראיה 
ואת זה למדנו במדבר הכל על פי ה' ואז תודה לה' שיש לי שכל דיבור ראיה 

שמיעה ילדים אשה ויש שלום ושלווה ויש פרנסה רגלים ידיים רק להתעמק ואז 
שמיעה ילדים אשה ויש שלום ושלווה ויש פרנסה רגלים ידיים רק להתעמק ואז 

אומר הח"ח לא צריך ללכת עד וורשה או וינה בשביל לראות את ה' גם בבית אני 
אומר הח"ח לא צריך ללכת עד וורשה או וינה בשביל לראות את ה' גם בבית אני 

רואה אותו.רואה אותו.

לפני תפילת שמונה עשרה מזכירים חמש פעמים ישראל, למה? בזכות חמישה 
לפני תפילת שמונה עשרה מזכירים חמש פעמים ישראל, למה? בזכות חמישה 

חומשי תורה אנחנו ישראל, בלי זה לא שווה כלום, אני חי עם ה' כי בספר הזה 
חומשי תורה אנחנו ישראל, בלי זה לא שווה כלום, אני חי עם ה' כי בספר הזה 

כתוב ויחנו ויסעו.כתוב ויחנו ויסעו.

לראשונהמתפרסם 
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ומאושפז  הרגל  את  שבר  הוא  אבא,  את  שמצאו  להם  ומאושפז אמרנו  הרגל  את  שבר  הוא  אבא,  את  שמצאו  להם  אמרנו 
בביה"ח, אז שייסעו לביתר עילית בתחבורה ציבורית.בביה"ח, אז שייסעו לביתר עילית בתחבורה ציבורית.

משמים סיבבו שאני הגעתי לירושלים ולא לבי"ש, כך ששהיתי משמים סיבבו שאני הגעתי לירושלים ולא לבי"ש, כך ששהיתי 
בבית הוריי באותן שעות קשות. לא ידענו מה קורה, האם הוא בבית הוריי באותן שעות קשות. לא ידענו מה קורה, האם הוא 
רק פצוע, היו אז הרבה נעדרים. אנחנו כבר הבנו שיש למשפחה רק פצוע, היו אז הרבה נעדרים. אנחנו כבר הבנו שיש למשפחה 

קשר ישיר לאירוע. קשר ישיר לאירוע. 

חיפושים  למוקד  הוריי  בית  נהפך  בבוקר,  חיפושים   למוקד  הוריי  בית  נהפך  בבוקר,   6:006:00 מהשעה מהשעה 
וחקירות. בנינו כבר 'מקיף' במוח שייתכן ששמעון כבר לא כאן וחקירות. בנינו כבר 'מקיף' במוח שייתכן ששמעון כבר לא כאן 
שלחנו  ודי.  נפצע  רק  הוא  אולי  לא.  אולי  שלחנו .  ודי.  נפצע  רק  הוא  אולי  לא.  אולי  אבל…….  הזה.  אבלבעולם  הזה.  בעולם 
אנשים לכל בתי החולים, נשלחו תמונות שלו לכל מי שאפשר. אנשים לכל בתי החולים, נשלחו תמונות שלו לכל מי שאפשר. 
ביקשנו שיעברו חולה אחר חולה וינסו לזהות אותו, אך שם היו ביקשנו שיעברו חולה אחר חולה וינסו לזהות אותו, אך שם היו 

רק הפצועים וממילא לא מצאו אותו בשום מקום. רק הפצועים וממילא לא מצאו אותו בשום מקום. 

בשעה בשעה 7:007:00 בבוקר חלה איזושהי תפנית. שמענו על חולה נוסף  בבוקר חלה איזושהי תפנית. שמענו על חולה נוסף 

במקום,  הרופאים  של  התיאור  ולפי  כרם  עין  להדסה  במקום, שהגיע  הרופאים  של  התיאור  ולפי  כרם  עין  להדסה  שהגיע 
ועוד  ועוד החולה דומה מאוד לשמעון. המראה החיצוני, הגיל שלו,  החולה דומה מאוד לשמעון. המראה החיצוני, הגיל שלו, 
פרטים נוספים תאמו מאוד לשמעון. התמלאנו תקוה מחדש. פרטים נוספים תאמו מאוד לשמעון. התמלאנו תקוה מחדש. 

מיד שלחנו אנשים שיבדקו האם אכן זה הוא, אך - לא! מיד שלחנו אנשים שיבדקו האם אכן זה הוא, אך - לא! 

באבו-כביר.  ולבדוק  חושים  לאזור  שצריך  הבנתי  רגע  באבו-כביר. באותו  ולבדוק  חושים  לאזור  שצריך  הבנתי  רגע  באותו 
למרות ההלם העצום, הרגשתי שזה הכיוון. אחי ר' אברהם יצא למרות ההלם העצום, הרגשתי שזה הכיוון. אחי ר' אברהם יצא 
לשם מיידית, מבלי ליידע את הורי כשבהמשך אף הצטרף אליו לשם מיידית, מבלי ליידע את הורי כשבהמשך אף הצטרף אליו 
אחי ר' יעקב. שלא ייבהלו מהמסקנה הכמעט מתבקשת. אחי אחי ר' יעקב. שלא ייבהלו מהמסקנה הכמעט מתבקשת. אחי 
הנפטרים.  גופות  שהובאו  לפני  עוד  הראשון,  שם  הופיע  הנפטרים. אכן  גופות  שהובאו  לפני  עוד  הראשון,  שם  הופיע  אכן 
שלחנו אליו בדרכים לא דרכים, כל מסמך שיכול לסייע. צילומי שלחנו אליו בדרכים לא דרכים, כל מסמך שיכול לסייע. צילומי 

שיניים של שמעון ועוד פרטים נוספים.  שיניים של שמעון ועוד פרטים נוספים.  

ששמעון  חשבתי  האסון,  על  כששמעתי  בתחילה  יוסף:  ששמעון הר'  חשבתי  האסון,  על  כששמעתי  בתחילה  יוסף:  הר' 
ובעל  חזק  אדם  היה  הוא  במירון.  ליפול  שיכול  האחרון  ובעל הוא  חזק  אדם  היה  הוא  במירון.  ליפול  שיכול  האחרון  הוא 
כוח, אך בשלב זה גם לי היה כבר ברור הכיוון. אמרתי לעצמי: כוח, אך בשלב זה גם לי היה כבר ברור הכיוון. אמרתי לעצמי: 
צריכים  אנחנו  להתייאש,  "אסור  מונחת".  חדה  חרב  צריכים "אפילו  אנחנו  להתייאש,  "אסור  מונחת".  חדה  חרב  "אפילו 
לקוות לטוב". עד השעה שתים עשרה בצהריים ישבתי כך עם לקוות לטוב". עד השעה שתים עשרה בצהריים ישבתי כך עם 

התפילות והחיבור לאמונה. התפילות והחיבור לאמונה. 

עיניך הלא לאמונה
< כיצד < כיצד התמודדתם בשעות קשות אלו?התמודדתם בשעות קשות אלו?

גוברת  רגע  כשכל  אי-ודאות  של  נוראיות  שעות  אלו  גוברת היו  רגע  כשכל  אי-ודאות  של  נוראיות  שעות  אלו  היו 
מה  על  דיברנו  הנספים.  בין  נמצא  שמעון  שכנראה  מה ההשערה  על  דיברנו  הנספים.  בין  נמצא  שמעון  שכנראה  ההשערה 
שרבינו אומר: "אמונה תולה בפה של האדם". ולכן מה שצריך שרבינו אומר: "אמונה תולה בפה של האדם". ולכן מה שצריך 

הריקודים בשעת ההדלקה של אנ”ש במירון
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התחלנו  בפי".  אמונתך  "אודיע  זה:  כעת  התחלנו לעשות  בפי".  אמונתך  "אודיע  זה:  כעת  לעשות 
כל מעשיו".  על  ורחמיו  לכל  ה'  "טוב  ביחד:  כל מעשיו". להגיד  על  ורחמיו  לכל  ה'  "טוב  ביחד:  להגיד 
תוך בכיות עצומות. "זה טוב ששמעון נלקח. זה טוב תוך בכיות עצומות. "זה טוב ששמעון נלקח. זה טוב 
לנו. זה טוב לאלמנה, ליתומים הקטנים, אין רחמים לנו. זה טוב לאלמנה, ליתומים הקטנים, אין רחמים 
יותר מהרחמים של הקב"ה, אלו הם הרחמים הכי יותר מהרחמים של הקב"ה, אלו הם הרחמים הכי 

גדולים של ה', ה' הוא טוב" גדולים של ה', ה' הוא טוב" 

הבכי  אך  במילים.  לתאר  אין  שהיו...  הבכיות  הבכי את  אך  במילים.  לתאר  אין  שהיו...  הבכיות  את 
וכפי  בה'.  באמונה  ההתחזקות  את  סותר  וכפי לא  בה'.  באמונה  ההתחזקות  את  סותר  לא 
התקיעות  קודם  השנה  בראש  אצלנו  התקיעות שאומרים  קודם  השנה  בראש  אצלנו  שאומרים 
בפיוט 'עוקד והנעקד': "עין במר תבכה ולב שמח". בפיוט 'עוקד והנעקד': "עין במר תבכה ולב שמח". 
קבלנו מאברהם אבינו את הכוח שגם כשבוכים - קבלנו מאברהם אבינו את הכוח שגם כשבוכים - 
הלב נשאר עם הקב"ה - שמח, מאמין ובוטח. איך הלב נשאר עם הקב"ה - שמח, מאמין ובוטח. איך 
יתכן? התשובה היא שהקב"ה ברא אותנו עם  יתכן? התשובה היא שהקב"ה ברא אותנו עם זה  זה 
רגשות, אנחנו בעלי לב מרגיש, אנו יכולים לבכות, רגשות, אנחנו בעלי לב מרגיש, אנו יכולים לבכות, 
אך מצד שני נשארים קשורים אליו לגמרי. אברהם אך מצד שני נשארים קשורים אליו לגמרי. אברהם 
אבינו קבל את בנו יחידו לאחר מאה שנות ציפייה, אבינו קבל את בנו יחידו לאחר מאה שנות ציפייה, 
ואח"כ התבקש לשחוט אותו. הוא בוכה במר לבו ואח"כ התבקש לשחוט אותו. הוא בוכה במר לבו 
אך יחד עם זאת ליבו שלם עם הקב"ה לגמרי. ממנו, אך יחד עם זאת ליבו שלם עם הקב"ה לגמרי. ממנו, 
מאברהם אבינו, קבלנו את הכוחות. באמונה מלאה מאברהם אבינו, קבלנו את הכוחות. באמונה מלאה 
שזה רק טוב. זאת לא אמונה במישהו גשמי שהיום שזה רק טוב. זאת לא אמונה במישהו גשמי שהיום 

כאן ומחר בקבר. זאת אמונה בה' יתברך. כאן ומחר בקבר. זאת אמונה בה' יתברך. 

< איך ומתי התוודעתם לכך שהוא כבר '< איך ומתי התוודעתם לכך שהוא כבר 'נפטר'?נפטר'?

ר' ישי:ר' ישי: למעשה, היו כמה וכמה אנשי הצלה מאנ"ש  למעשה, היו כמה וכמה אנשי הצלה מאנ"ש 
שהכירו וזיהו אותו בין הנפטרים כבר באירוע עצמו. שהכירו וזיהו אותו בין הנפטרים כבר באירוע עצמו. 
כך  לנו.  שהגיעה  הרשמית  ההודעה  לפני  כך הרבה  לנו.  שהגיעה  הרשמית  ההודעה  לפני  הרבה 

יכלו  יכלו הדבר התפרסם בין אותם מכרים אך הם לא  הדבר התפרסם בין אותם מכרים אך הם לא 
באופן  אותו  זיהו  לא  עוד  כל  בנידון.  כלום  באופן לעשות  אותו  זיהו  לא  עוד  כל  בנידון.  כלום  לעשות 

מקצועי אסור היה להם להודיע למשפחה. מקצועי אסור היה להם להודיע למשפחה. 

בערך בשעה בערך בשעה 12:0012:00 בצהרים, התקשר אלי ר' יאיר  בצהרים, התקשר אלי ר' יאיר 
בשעות  שמעון  של  חברותא  )שהיה   - בשעות אנקונינה  שמעון  של  חברותא  )שהיה   - אנקונינה 
הערב בכולל חצות של הר"ר יהושע  מאיר דויטש הערב בכולל חצות של הר"ר יהושע  מאיר דויטש 
שליט"א ועובד בחברה קדישא( מאבו כביר ואמר שליט"א ועובד בחברה קדישא( מאבו כביר ואמר 
לי: אם כל הענין הולך להתברר כנכון ואתם רוצים לי: אם כל הענין הולך להתברר כנכון ואתם רוצים 
להספיק לקבור את אח שלכם ביום שישי, חייבים להספיק לקבור את אח שלכם ביום שישי, חייבים 
קנויה  חלקה  אין  אם  קבר.  חלקת  שתהיה  קנויה לדאוג  חלקה  אין  אם  קבר.  חלקת  שתהיה  לדאוג 
צעקתי  הגופה.  את  לכם  ישחררו  לא   - הנייר  צעקתי על  הגופה.  את  לכם  ישחררו  לא   - הנייר  על 
לו: "אתה קולט מה אתה אומר לי עכשיו?". כמה לו: "אתה קולט מה אתה אומר לי עכשיו?". כמה 
שכבר הבנו ששמעון נפטר, עדיין לא אמרו לנו זאת שכבר הבנו ששמעון נפטר, עדיין לא אמרו לנו זאת 

בבירור. זה היה רק בבירור. זה היה רק 99%99% ולא  ולא 100%100%. . 

שתקתי. ניסיתי לעכל את העניין, ואז הוא אמר לי שתקתי. ניסיתי לעכל את העניין, ואז הוא אמר לי 
- "אני רוצה לשמוע ממך שהבנת לחלוטין את מה - "אני רוצה לשמוע ממך שהבנת לחלוטין את מה 
שאמרתי כעת". מיד השבתי לו: "ברוך דיין האמת. שאמרתי כעת". מיד השבתי לו: "ברוך דיין האמת. 

כן. הבנתי". כן. הבנתי". 

התפרסמה  כבר  הבשורה  בצהריים  התפרסמה   כבר  הבשורה  בצהריים   1:001:00 בשעה בשעה 
אנשים  מוזר.  מצב  נוצר  מאז  לתקשורת.  אנשים ויצאה  מוזר.  מצב  נוצר  מאז  לתקשורת.  ויצאה 
הבשורה  את  קיבלנו  מתי  ושואלים  אלינו  הבשורה מגיעים  את  קיבלנו  מתי  ושואלים  אלינו  מגיעים 
קיבלנו  לא  עדיין  ואנו  היום  הלוויה  תהיה  קיבלנו והאם  לא  עדיין  ואנו  היום  הלוויה  תהיה  והאם 
בשעה  רק  כביר.  מאבו  הרשמית  התשובה  בשעה את  רק  כביר.  מאבו  הרשמית  התשובה  את 
שלוש בצהריים אושרה טביעת האצבע של שמעון שלוש בצהריים אושרה טביעת האצבע של שמעון 

וקיבלנו את התשובה מהמכון. וקיבלנו את התשובה מהמכון. 

"אני רוצה לציין" ממשיך ר' ישי "שהיכולת של אבא "אני רוצה לציין" ממשיך ר' ישי "שהיכולת של אבא 
כח  זהו  נתפסת.  בלתי  היא  אירועים  כאלו  כח להכיל  זהו  נתפסת.  בלתי  היא  אירועים  כאלו  להכיל 
המגיע מאמונה איתנה בהשי"ת". כשנגשתי אליו המגיע מאמונה איתנה בהשי"ת". כשנגשתי אליו 
יאיר  ר'  עם  השיחה  לאחר  הבשורה  את  לו  יאיר לבשר  ר'  עם  השיחה  לאחר  הבשורה  את  לו  לבשר 
לשמים,  העיניים  את  הרים  מיד  הוא  כביר,  לשמים, מאבו  העיניים  את  הרים  מיד  הוא  כביר,  מאבו 
3737 שנה, ה' נתן  שנה, ה' נתן  ואמר: "השי"ת נתן לי את שמעון ואמר: "השי"ת נתן לי את שמעון 
וה' לקח". אני זוכר איך היתה לו רק בקשה אחת: וה' לקח". אני זוכר איך היתה לו רק בקשה אחת: 
אותו  לקבור  רוצה  אני  בבקשה!  עולם!  של  אותו "רבונו  לקבור  רוצה  אני  בבקשה!  עולם!  של  "רבונו 

עוד היום, שהלוויה לא תידחה למוצאי שבת". עוד היום, שהלוויה לא תידחה למוצאי שבת". 

כדי  הכוחות  כל  את  להפעיל  התחלתי  כדי   הכוחות  כל  את  להפעיל  התחלתי  יוסף:  יוסף:ר'  ר' 
הבנתי  כאשר  בנוסף,  הזו.  המטרה  את  הבנתי להשיג  כאשר  בנוסף,  הזו.  המטרה  את  להשיג 
אנקונינה,  יאיר  לר'  פניתי  מיד  נפטר,  אנקונינה, ששמעון  יאיר  לר'  פניתי  מיד  נפטר,  ששמעון 
שטיפל בכל נושא הקבורה ואמרתי לו: "אני בעצמי שטיפל בכל נושא הקבורה ואמרתי לו: "אני בעצמי 
רוצה לעשות את הטהרה. לא אף אחד אחר". עד רוצה לעשות את הטהרה. לא אף אחד אחר". עד 
דומע  הוא  אותי  פוגש  יאיר  שר'  פעם  בכל  דומע היום,  הוא  אותי  פוגש  יאיר  שר'  פעם  בכל  היום, 
מהיכן  זה,  את  עשית  איך  יודע  לא  "אני  מהיכן ואומר:  זה,  את  עשית  איך  יודע  לא  "אני  ואומר: 

הכוחות?"הכוחות?"

ברגע שקיבלתי את ההודעה שהמיטה יצאה מאבו ברגע שקיבלתי את ההודעה שהמיטה יצאה מאבו 
כביר, פניתי לבית הלוויות - שמגר. השעה הייתה כביר, פניתי לבית הלוויות - שמגר. השעה הייתה 
לקבור  נספיק  אם  ידענו  לא  אחה"צ,  ארבע  לקבור בערך  נספיק  אם  ידענו  לא  אחה"צ,  ארבע  בערך 
חבריי  מאד.  להזדרז  צריך  היה  שבת,  לפני  חבריי אותו  מאד.  להזדרז  צריך  היה  שבת,  לפני  אותו 
הם  וגם  אותי  מכירים  שכבר  קדישא'  הם מ'חברה  וגם  אותי  מכירים  שכבר  קדישא'  מ'חברה 
עצמם לא נבהלים לראות מתים, בחנו אותי בחשש עצמם לא נבהלים לראות מתים, בחנו אותי בחשש 
כשראו אותי נכנס כדי לטפל בטהרה של בני. כמה כשראו אותי נכנס כדי לטפל בטהרה של בני. כמה 
שמכירים ויודעים שאני עושה זאת פעמים רבות, שמכירים ויודעים שאני עושה זאת פעמים רבות, 
חששו שהפעם הגזמתי. אחד מהם רץ אחרי, תפס חששו שהפעם הגזמתי. אחד מהם רץ אחרי, תפס 
אותי ואמר לי: יוסף, אתה יודע מה שאתה עושה? אותי ואמר לי: יוסף, אתה יודע מה שאתה עושה? 
לא  אפילו  אבל  דבר?  כזה  לעשות  מסוגל  לא אתה  אפילו  אבל  דבר?  כזה  לעשות  מסוגל  אתה 
עניתי לו, רק הסתכלתי עליו, במבט שאומר - "אני עניתי לו, רק הסתכלתי עליו, במבט שאומר - "אני 

לא יכול לא לעשות זאת", תניח לילא יכול לא לעשות זאת", תניח לי……

שמעון  של  הגוף  את  כשראיתי  שמחתי  כמה  שמעון הוי,  של  הגוף  את  כשראיתי  שמחתי  כמה  הוי, 
שלם לחלוטין, לא שבור, לא מעוות. ללא שום חבלה שלם לחלוטין, לא שבור, לא מעוות. ללא שום חבלה 
קום!"...  "שמעון  עצום:  בכאב  לו  אמרתי  קום!"... חיצונית.  "שמעון  עצום:  בכאב  לו  אמרתי  חיצונית. 
ראיתי אותו עם חיוך על הפנים. ב"ה אני יחד עם ידידי ראיתי אותו עם חיוך על הפנים. ב"ה אני יחד עם ידידי 

ר' יאיר עשינו את כל הטהרה לבד. בכינו וקברנו. ר' יאיר עשינו את כל הטהרה לבד. בכינו וקברנו. 

כיצד ניתן 
בכלל 
להתרכז 
בתפילה? 
אבל מי 
שיודע את 
הכח של 
התפילה 
מבין 
שאדרבה! 
התפילה 
היתה 
בשבילו 
אמצעי 
מעולה 
לפורקן. היא 
נתנה לו כח. 
כח להאמין 
ולהתחזק

הריקודים בשעת ההדלקה של אנ”ש במירון

37 אייר תשפ"ב



 אנחנו כבר היינו 
אצל רבינו…

< היו לו דיבורים שרמזו על פטירתו קודם לכן?< היו לו דיבורים שרמזו על פטירתו קודם לכן?

בשבועיים האחרונים הוא דיבר כמה פעמים מהפטירה. למשל בשבועיים האחרונים הוא דיבר כמה פעמים מהפטירה. למשל 
צריך  לו: מה אתה  רוצה לקנות קבר", אמרנו  "אני   - צריך הוא אמר  לו: מה אתה  רוצה לקנות קבר", אמרנו  "אני   - הוא אמר 
קבר, אתה צעיר. אך הוא אמר לי - אבא וכי אתה לא רוצה לקנות קבר, אתה צעיר. אך הוא אמר לי - אבא וכי אתה לא רוצה לקנות 

קבר? אמרתי לו שלא, אני לא דואג על העניין הזהקבר? אמרתי לו שלא, אני לא דואג על העניין הזה……  

הסימניה  הלכות"  ב"ליקוטי  יאיר  ור'  הוא  אחזו  שבו  הסימניה המקום  הלכות"  ב"ליקוטי  יאיר  ור'  הוא  אחזו  שבו  המקום 
היתה באמצע הלכות נחלות בהלכות ירושת הבנים. בדרך כלל היתה באמצע הלכות נחלות בהלכות ירושת הבנים. בדרך כלל 
ולסיים  אחזו  בו  הקטע  את  לסיים  תמיד  מקפיד  שמעון  ולסיים היה  אחזו  בו  הקטע  את  לסיים  תמיד  מקפיד  שמעון  היה 
בדיוק  שהפעם  מעניין  הסימניה.  את  שם  ולשים  טוב,  בדיוק במשהו  שהפעם  מעניין  הסימניה.  את  שם  ולשים  טוב,  במשהו 

שמעון השאיר שם את הסימניה. שמעון השאיר שם את הסימניה. 

החברותא שלו סיפר שכאשר דיברו על נושא של גלגולי נשמות. החברותא שלו סיפר שכאשר דיברו על נושא של גלגולי נשמות. 
יותר  אין  "גלגולים?  ואמר:  השולחן  על  דפק  קם,  שמעון  יותר מיד  אין  "גלגולים?  ואמר:  השולחן  על  דפק  קם,  שמעון  מיד 

גלגולים. אנחנו היינו אצל רבינו, יש דיבור מהרב'ה שהאדם יכול גלגולים. אנחנו היינו אצל רבינו, יש דיבור מהרב'ה שהאדם יכול 
יורד עוד פעם,  ובכן, אני לא  ולבקש לא לרדת שוב!  יורד עוד פעם, להתעקש  ובכן, אני לא  ולבקש לא לרדת שוב!  להתעקש 
דיבורים  כמה  לו  היו  כאן!"  גמרנו  אנחנו  אותנו,  תיקן  דיבורים הצדיק  כמה  לו  היו  כאן!"  גמרנו  אנחנו  אותנו,  תיקן  הצדיק 
מאוד  רוצה  שהיה  אמר  גם  הוא  האחרונים.  בשבועיים  מאוד כאלה  רוצה  שהיה  אמר  גם  הוא  האחרונים.  בשבועיים  כאלה 

להיקבר ביום שישי. להיקבר ביום שישי. 

ר' ישי:ר' ישי: תקופה קצרה לאחר הפטירה, מישהו ניגש אלי בכותל  תקופה קצרה לאחר הפטירה, מישהו ניגש אלי בכותל 
ה'שבעה'  בימי  מטלון?  שמעון  של  אח  אני  אם  אותי  ה'שבעה' ושאל  בימי  מטלון?  שמעון  של  אח  אני  אם  אותי  ושאל 
תדע  לי:  אמר  הוא  וכך  התפרסמו,  הנפטרים  כל  של  תדע התמונות  לי:  אמר  הוא  וכך  התפרסמו,  הנפטרים  כל  של  התמונות 
לך שלמדתי עם שמעון ביחד בישיבה. באותו זמן חוויתי אובדן לך שלמדתי עם שמעון ביחד בישיבה. באותו זמן חוויתי אובדן 
קשה. אחי נפטר ושמעון בא לנחם אותי. לאחר שדיברנו מעט, קשה. אחי נפטר ושמעון בא לנחם אותי. לאחר שדיברנו מעט, 
סיפרתי לו שהלוויה הייתה ביום שישי. כאשר שמעון שמע את סיפרתי לו שהלוויה הייתה ביום שישי. כאשר שמעון שמע את 
המעלה  את  יודע  "אתה  בהתלהבות:  אמר  מיד  הוא  המעלה הדברים  את  יודע  "אתה  בהתלהבות:  אמר  מיד  הוא  הדברים 
אכן תפילתו  ביום שישי!".  אקבר  אני  הלוואי שגם  אכן תפילתו של אחיך?  ביום שישי!".  אקבר  אני  הלוואי שגם  של אחיך? 

התקבלה.התקבלה.

אני כבר אסתדר…
< ידוע לכם מה עבר עליו ברגעים < ידוע לכם מה עבר עליו ברגעים האחרונים?האחרונים?

לו'. היתה עדות של  יפה  ופניו למעלה סימן  'מת  לו'. היתה עדות של כתוב בגמרא  יפה  ופניו למעלה סימן  'מת  כתוב בגמרא 
במשך  האחרונים.  ברגעיו  אותו  ראה  הוא  לידו.  שהיה  במשך מישהו  האחרונים.  ברגעיו  אותו  ראה  הוא  לידו.  שהיה  מישהו 
נפלו  האנשים  הרי  שראה.  מה  וסיפר  הלה  הגיע  השבעה  נפלו ימי  האנשים  הרי  שראה.  מה  וסיפר  הלה  הגיע  השבעה  ימי 
האחד על השני. שמעון שכב שני בערימה, כלומר היה עוד אדם האחד על השני. שמעון שכב שני בערימה, כלומר היה עוד אדם 
מתחתיו ומעל שמעון היו אנשים נוספים. כולם סביבו, גם אלו מתחתיו ומעל שמעון היו אנשים נוספים. כולם סביבו, גם אלו 
עם  שהיה  היחיד  ושמעון  למטה,  הפנים  עם  היו  נפצעו,  עם שרק  שהיה  היחיד  ושמעון  למטה,  הפנים  עם  היו  נפצעו,  שרק 

הפנים למעלה. סימן יפה לו... הפנים למעלה. סימן יפה לו... 

אותו אדם סיפר גם, שהוא דיבר איתו ואמר לו - 'תן לי יד, אני אותו אדם סיפר גם, שהוא דיבר איתו ואמר לו - 'תן לי יד, אני 
אנסה למשוך אותך', אך שמעון התעקש ואמר - 'אני אסתדר, אנסה למשוך אותך', אך שמעון התעקש ואמר - 'אני אסתדר, 

יש מתחתיי ילד ששוכב בין הרגליים שלי, תוציא אותו קודם". יש מתחתיי ילד ששוכב בין הרגליים שלי, תוציא אותו קודם". 

יש גם את המכתב שהתפרסם )ראו מסגרת(, שם כותב שמעון יש גם את המכתב שהתפרסם )ראו מסגרת(, שם כותב שמעון 
לחברו חיזוקים נפלאים. הוא נתן את לו המכתב ביום חמישי, לחברו חיזוקים נפלאים. הוא נתן את לו המכתב ביום חמישי, 
לפני שנסע למירון, ואמר לו "תפתח את זה ביום ראשון, נדבר לפני שנסע למירון, ואמר לו "תפתח את זה ביום ראשון, נדבר 

על זה שבוע הבא". על זה שבוע הבא". 

החבר, שאף הוא לימד בת"ת יחד עם שמעון, לא ייחס חשיבות החבר, שאף הוא לימד בת"ת יחד עם שמעון, לא ייחס חשיבות 
כולם  ראשון,  ביום  היומן.  בתוך  אותו  והטמין  למכתב  כולם גדולה  ראשון,  ביום  היומן.  בתוך  אותו  והטמין  למכתב  גדולה 
שמעון,  את  אהבו  כ"כ  הילדים  מהאסון,  בטראומה  היו  שמעון, בת"ת  את  אהבו  כ"כ  הילדים  מהאסון,  בטראומה  היו  בת"ת 
הוא היה ממש מסור אליהם עד כדי כך שהילדים וההורים לא הוא היה ממש מסור אליהם עד כדי כך שהילדים וההורים לא 
רצו לעזוב אותו בסוף השנה, רצו שהוא יעלה איתם כיתה... ואז רצו לעזוב אותו בסוף השנה, רצו שהוא יעלה איתם כיתה... ואז 
והתלמידים  היומן  את  פתח  הוא  במכתב.  המלמד  נזכר  והתלמידים לפתע  היומן  את  פתח  הוא  במכתב.  המלמד  נזכר  לפתע 
לא האמינו. המילים כל כך ניחמו אותם, הדברים מדברים בעד לא האמינו. המילים כל כך ניחמו אותם, הדברים מדברים בעד 

עצמםעצמם……

איך מתמודדים
< פטירה של בן בדמי חייו, זהו כאב שאי אפשר לתאר< פטירה של בן בדמי חייו, זהו כאב שאי אפשר לתאר במילים.  במילים. 

איך מתמודדים עם בשורה כה קשה? איך מתמודדים עם בשורה כה קשה? 

נפטר  שלו  שהחתן  יהודי  לכאן  הגיע  תקופה  לפני  נפטר   שלו  שהחתן  יהודי  לכאן  הגיע  תקופה  לפני  יוסף:  יוסף:ר'  ר' 
הנשמות   - לך  תדע   - לו  אמרתי  תורה.  בשמחת  הנשמות בפתאומיות   - לך  תדע   - לו  אמרתי  תורה.  בשמחת  בפתאומיות 
האלו של החתן שלך ושל הבן שלי - נבחרו בקפידה. טוב להם האלו של החתן שלך ושל הבן שלי - נבחרו בקפידה. טוב להם 
שאנחנו שאנחנו  לזכור  צריך  אולם  השכינה.  עם  ונהנים  יושבים   - לזכור שם  צריך  אולם  השכינה.  עם  ונהנים  יושבים   - שם 
כאן  שנשארנו  המשפחה  קרובי  אנחנו,  כאן   שנשארנו  המשפחה  קרובי  אנחנו,  מהם!!  יותר  מהם!!נבחרנו  יותר  נבחרנו 
את  מחפשים  ממילא  טבע,  של  בעיניים  המציאות  את  את ורואים  מחפשים  ממילא  טבע,  של  בעיניים  המציאות  את  ורואים 
סיבות  מיני  כל  או  הביטחון  אנשי  אולי   - והאשמים  סיבות הגורמים  מיני  כל  או  הביטחון  אנשי  אולי   - והאשמים  הגורמים 
זאת  ולמרות  מורכבת,  מציאות  עם  מתמודדים  אנו  זאת אחרות.  ולמרות  מורכבת,  מציאות  עם  מתמודדים  אנו  אחרות. 
הכי  וודאי  זה  משמיים.  מדוקדק  היה  שהכל  להאמין  הכי נבחרנו  וודאי  זה  משמיים.  מדוקדק  היה  שהכל  להאמין  נבחרנו 
טוב בשבילם ובשבילנו. איך? אני לא יודע, אם אדע אזי כבר לא טוב בשבילם ובשבילנו. איך? אני לא יודע, אם אדע אזי כבר לא 

ייחשב הדבר כניסיון. ייחשב הדבר כניסיון. 

אספר דוגמא נפלאה איך הכל לטובה, ממה שאירע עם שמעון אספר דוגמא נפלאה איך הכל לטובה, ממה שאירע עם שמעון 
בעצמו: שמעון כמלמד בת"ת, התמודד כמו בכל מסגרת חינוכית בעצמו: שמעון כמלמד בת"ת, התמודד כמו בכל מסגרת חינוכית 

מכתב האמונה שכתב ר' שמעון ז"ל טרם פטירתו
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גם עם ילדים יותר מאתגרים. לפני כשנתיים אירע גם עם ילדים יותר מאתגרים. לפני כשנתיים אירע 
שבחור צעיר כעס עליו בעקבות עונש מסוים שנתן שבחור צעיר כעס עליו בעקבות עונש מסוים שנתן 
לו. הלה בלי להתבלבל ניגש למשטרה ופתח תיק לו. הלה בלי להתבלבל ניגש למשטרה ופתח תיק 

על המלמד שלו, כלומר על בני שמעון. על המלמד שלו, כלומר על בני שמעון. 

היטב  בודקת  לא  המשטרה  כאלו  במקרים  היטב כידוע,  בודקת  לא  המשטרה  כאלו  במקרים  כידוע, 
את המקרה, אלא מיד לוקחים אותו לחקירה. ובכן, את המקרה, אלא מיד לוקחים אותו לחקירה. ובכן, 
קרה  חריג,  באופן  ב"ה,  אך  לחקירה,  אותו  קרה לקחו  חריג,  באופן  ב"ה,  אך  לחקירה,  אותו  לקחו 
שדווקא התייחסו אליו בכבוד ושיחררוהו בזריזות. שדווקא התייחסו אליו בכבוד ושיחררוהו בזריזות. 
משמעון  לקחו  החקירה,  מנוהל  כחלק  משמעון אולם  לקחו  החקירה,  מנוהל  כחלק  אולם 
צער  לשמעון  גרמה  הזו  הפעולה  אצבע.  צער טביעות  לשמעון  גרמה  הזו  הפעולה  אצבע.  טביעות 
הכיצד  העניין.  את  כאב  ממש  הוא  נפש.  הכיצד ועוגמת  העניין.  את  כאב  ממש  הוא  נפש.  ועוגמת 
כשל  יחס  מקבל  ישראל  ילדי  את  המחנך  כשל יהודי  יחס  מקבל  ישראל  ילדי  את  המחנך  יהודי 
והוא  ביחד  הרבה  התחזקנו  בזמנו  רח"ל.  והוא פושע  ביחד  הרבה  התחזקנו  בזמנו  רח"ל.  פושע 

קיבל את העניין באהבה.  קיבל את העניין באהבה.  

העניין  כל  את  גלגל  מחשבות,  חושב  ה'  העניין אולם  כל  את  גלגל  מחשבות,  חושב  ה'  אולם 
תהליך  )אר"ן(,  נפגעים  רב  באירוע  כידוע,  תהליך לטובה.  )אר"ן(,  נפגעים  רב  באירוע  כידוע,  לטובה. 
הזיהוי של הנפגעים הינו ארוך ואיטי, וזאת על מנת הזיהוי של הנפגעים הינו ארוך ואיטי, וזאת על מנת 
הנפטרים.  בזיהוי  החלפות  או  טעויות  יהיו  הנפטרים. שלא  בזיהוי  החלפות  או  טעויות  יהיו  שלא 
לשתי  מתחלקים  הנפטרים  אוטומטי  באופן  לשתי לכן  מתחלקים  הנפטרים  אוטומטי  באופן  לכן 
קבוצות: המזוהים - אלו שהיה עליהם סימן מזהה קבוצות: המזוהים - אלו שהיה עליהם סימן מזהה 
לא  זיהו אותם. שמעון  ואלו שלא  מי הם,  לא ויודעים  זיהו אותם. שמעון  ואלו שלא  מי הם,  ויודעים 
היה מזוהה. לכן מיד בבוקר שלחנו לאבו-כביר כל היה מזוהה. לכן מיד בבוקר שלחנו לאבו-כביר כל 
מה שיכול לעזור בזיהוי, צילומי שיניים שלו, ועוד מה שיכול לעזור בזיהוי, צילומי שיניים שלו, ועוד 
כל מיני רעיונות. ניסינו להפעיל את כל מי שאפשר כל מיני רעיונות. ניסינו להפעיל את כל מי שאפשר 
קשה.  מאד  היה  זה  אך  העניינים  את  להזיז  קשה. כדי  מאד  היה  זה  אך  העניינים  את  להזיז  כדי 
למעשה, מה שהועיל בסוף היו אותן טביעות אצבע למעשה, מה שהועיל בסוף היו אותן טביעות אצבע 
את  כשמצאו  ההיא.  האומללה  בחקירה  את שנלקחו  כשמצאו  ההיא.  האומללה  בחקירה  שנלקחו 
זכינו  וכך  זהותו  - מיד אישרו את  זכינו טביעת האצבע  וכך  זהותו  - מיד אישרו את  טביעת האצבע 
לקבור אותו ביום שישי. מתברר למפרע שהקב"ה לקבור אותו ביום שישי. מתברר למפרע שהקב"ה 
שמעון.  של  לטובתו  ההיא  הפרשיה  כל  את  שמעון. סידר  של  לטובתו  ההיא  הפרשיה  כל  את  סידר 
כדי שייקבר תיכף ביום שישי, כשאיפתו. למעשה כדי שייקבר תיכף ביום שישי, כשאיפתו. למעשה 
בקטגוריית  שהיו  הנפטרים  מכל  היחיד  היה  בקטגוריית הוא  שהיו  הנפטרים  מכל  היחיד  היה  הוא 
ולא  שישי  ביום  עוד  להיקבר  שזכה  מזוהים',  ולא 'לא  שישי  ביום  עוד  להיקבר  שזכה  מזוהים',  'לא 

לאחר השבת. לאחר השבת. 

כן,  כל זאת שנתיים לפני  יודע  כן, נו, אם שמעון היה  כל זאת שנתיים לפני  יודע  נו, אם שמעון היה 
האם היה מסכים שהכל היה שווה? בודאי, אך ברגע האם היה מסכים שהכל היה שווה? בודאי, אך ברגע 
שאדם יודע את הסיבות זו כבר לא אמונה, האמונה שאדם יודע את הסיבות זו כבר לא אמונה, האמונה 

מתחילה היכן שהשכל נגמר, איפה שהשכל שלנו מתחילה היכן שהשכל נגמר, איפה שהשכל שלנו 
כבר לא מבין מה הטוב בזה. זה בעצם מה שאמרתי כבר לא מבין מה הטוב בזה. זה בעצם מה שאמרתי 
לאותו אדם שאיבד את חתנו - הם, הנפטרים, טוב לאותו אדם שאיבד את חתנו - הם, הנפטרים, טוב 
למעלה  שם  הכל.  ויודעים  הכל  מבינים  הם  למעלה להם.  שם  הכל.  ויודעים  הכל  מבינים  הם  להם. 
עצובים  דואגים,  פוחדים,  שאנחנו  עלינו  עצובים צוחקים  דואגים,  פוחדים,  שאנחנו  עלינו  צוחקים 
להם  וכואב  הסיבות  את  יודעים  הרי  הם  להם ובוכים.  וכואב  הסיבות  את  יודעים  הרי  הם  ובוכים. 
ובלתי  סתום  יותר  שהדבר  כמה  עצובים.  ובלתי שאנחנו  סתום  יותר  שהדבר  כמה  עצובים.  שאנחנו 
מובן - דוקא שם צריכים להתחזק ולהאמין יותר. מובן - דוקא שם צריכים להתחזק ולהאמין יותר. 
זאת בעצם כל העבודה שלנו. עבורה נבחרנו דווקא זאת בעצם כל העבודה שלנו. עבורה נבחרנו דווקא 

אנחנו.  אנחנו.  

בעבודתי  בעבודתי   נוספת:   נקודה  לחדד  מבקש  ישי  נוספת: ר'  נקודה  לחדד  מבקש  ישי  ר' 
הבחורים  עם  הרבה  מדבר  אני  לצעירים,  הבחורים בישיבה  עם  הרבה  מדבר  אני  לצעירים,  בישיבה 
הסיפור  אחרי  לכולם.  בשיחות  וגם  פרטי  הסיפור באופן  אחרי  לכולם.  בשיחות  וגם  פרטי  באופן 
במירון ישבנו ודיברתי על הכח החזק של האמונה. במירון ישבנו ודיברתי על הכח החזק של האמונה. 
מהתפילה,  מגיע  הזה  שהכוח  להם  מהתפילה, אמרתי  מגיע  הזה  שהכוח  להם  אמרתי 
זה  הוא  ה',  עם  הזה  הרצוף  הקשר  זה מההתבודדות,  הוא  ה',  עם  הזה  הרצוף  הקשר  מההתבודדות, 
אברח",  אליך   - "ממך  של  התחושה  את  אברח", שנותן  אליך   - "ממך  של  התחושה  את  שנותן 

תפילה היא פורקן. תפילה היא פורקן. 

סיפרתי להם על אבא שיחי', איך שבשעות הקשות, סיפרתי להם על אבא שיחי', איך שבשעות הקשות, 
לא  הוא  בחיים  שמעון  עם  גדול  ספק  שהיה  לא בזמן  הוא  בחיים  שמעון  עם  גדול  ספק  שהיה  בזמן 
הולך  אני  החליט:  אך  לא,  או  אונן  הוא  אם  הולך ידע  אני  החליט:  אך  לא,  או  אונן  הוא  אם  ידע 
שחרית.  בתפילת  היה  הוא   )!( שעתיים  שחרית. להתפלל.  בתפילת  היה  הוא   )!( שעתיים  להתפלל. 
איך יתכן? כיצד ניתן בכלל להתרכז בתפילה? אבל איך יתכן? כיצד ניתן בכלל להתרכז בתפילה? אבל 
שאדרבה!  מבין  התפילה  של  הכח  את  שיודע  שאדרבה! מי  מבין  התפילה  של  הכח  את  שיודע  מי 
התפילה היתה בשבילו אמצעי מעולה לפורקן. היא התפילה היתה בשבילו אמצעי מעולה לפורקן. היא 

נתנה לו כח. כח להאמין ולהתחזק. נתנה לו כח. כח להאמין ולהתחזק. 

זו  אבא  שלהיות  לילדיי,  אומר  תמיד  אני  זו   אבא  שלהיות  לילדיי,  אומר  תמיד  אני  יוסף:  יוסף:ר'  ר' 
זכות נפלאה. אתה יכול לכוון, להדריך ולחנך. ומצד זכות נפלאה. אתה יכול לכוון, להדריך ולחנך. ומצד 
שני זו גם חובה, כי אם אני לא אעשה את התפקיד שני זו גם חובה, כי אם אני לא אעשה את התפקיד 
נכון, אזי לא רק שאתחייב כלפי שמיא, אלא  נכון, אזי לא רק שאתחייב כלפי שמיא, אלא שלי  שלי 
אתם  לשמים  נגיע  כאשר  איתכם.  דין  גם  לי  אתם יהיה  לשמים  נגיע  כאשר  איתכם.  דין  גם  לי  יהיה 
חינכת  לא  למה  "אבא!  ותאמרו:  אותי  חינכת תתבעו  לא  למה  "אבא!  ותאמרו:  אותי  תתבעו 
הזמן?".  את  לנצל  אותנו  לימדת  לא  למה  הזמן?". אותנו?  את  לנצל  אותנו  לימדת  לא  למה  אותנו? 
מחויב  אני  שקיבלתי,  הנפלא  התפקיד  מחויב במסגרת  אני  שקיבלתי,  הנפלא  התפקיד  במסגרת 
אני  וכאן,  כראוי.   - הפקדונות  את  ולהחזיר  אני לדאוג  וכאן,  כראוי.   - הפקדונות  את  ולהחזיר  לדאוג 
כך  כל   - שקיבלתי  הפיקדון  את  שהחזרתי  כך שמח  כל   - שקיבלתי  הפיקדון  את  שהחזרתי  שמח 

יפה, אני מרגיש שעשיתי מה שמוטל עלי. יפה, אני מרגיש שעשיתי מה שמוטל עלי. 

אנשים שואלים אותי איך אתה מסוגל לעבור כזה אנשים שואלים אותי איך אתה מסוגל לעבור כזה 
דבר? ואני אומר שיחד עם ה"עין במר תבכה", יחד דבר? ואני אומר שיחד עם ה"עין במר תבכה", יחד 
אני  הקשה,  הפרידה  על  הגדול  והבכי  הכאב  אני עם  הקשה,  הפרידה  על  הגדול  והבכי  הכאב  עם 
כביכול גם רוקד איתו ושמח על כך שיצא מהעולם כביכול גם רוקד איתו ושמח על כך שיצא מהעולם 
בצורה כל כך נקיה, כל כך יפה. הלוואי ואני גם אזכה. בצורה כל כך נקיה, כל כך יפה. הלוואי ואני גם אזכה. 
חצות  בשעת  כזו,  שמים  מלכות  עול  קבלת  חצות עם  בשעת  כזו,  שמים  מלכות  עול  קבלת  עם 
ישר  זכות! להיכנס  איזו  כזה.  וחן  ריקוד  ישר לילה, עם  זכות! להיכנס  איזו  כזה.  וחן  ריקוד  לילה, עם 
במקווה  פעמיים  טבל  גם  הוא  רשב"י.  של  במקווה לחיקו  פעמיים  טבל  גם  הוא  רשב"י.  של  לחיקו 
קודם פטירתו, פעם אחת בביתר עילית לפני שיצא קודם פטירתו, פעם אחת בביתר עילית לפני שיצא 

לדרך, ואח"כ שוב כשהגיע למירון.לדרך, ואח"כ שוב כשהגיע למירון.

בלילות".  ואמונתך  חסדך  בבוקר  "להגיד  בלילות". כתוב:  ואמונתך  חסדך  בבוקר  "להגיד  כתוב: 
נמצאים  אנו  כאשר  הוא:  הפסוק  של  נמצאים הפשט  אנו  כאשר  הוא:  הפסוק  של  הפשט 
אזי  וברור,  מאיר  שהכל  כלומר  בוקר,  של  אזי בזמנים  וברור,  מאיר  שהכל  כלומר  בוקר,  של  בזמנים 
צריכים לומר ולדבר על החסדים של ה', וכך נקבל צריכים לומר ולדבר על החסדים של ה', וכך נקבל 
כח להאמין בה' גם בלילות - בזמנים הקשים. אולם כח להאמין בה' גם בלילות - בזמנים הקשים. אולם 
לפי הפשט הזה היה צריך לומר ולפי הפשט הזה היה צריך לומר ואמונתנואמונתנו בלילות,  בלילות, 
כלומר שנחזיק באמונה שלנו, ולמה כתוב כלומר שנחזיק באמונה שלנו, ולמה כתוב אמונתך?אמונתך?  
נותן  הקב"ה  שכאשר  הצדיקים,  בשם  מובא  נותן אלא  הקב"ה  שכאשר  הצדיקים,  בשם  מובא  אלא 
לאדם ניסיון, הוא מאמין בו שיצליח לעמוד בגבורה לאדם ניסיון, הוא מאמין בו שיצליח לעמוד בגבורה 
באותו זמן חשוך. האמונה הזו של בורא עולם בבניו, באותו זמן חשוך. האמונה הזו של בורא עולם בבניו, 
היא זאת שנותנת את הכח לעבור את הכל בתקווה היא זאת שנותנת את הכח לעבור את הכל בתקווה 
ואמונה. זאת הכוונה ואמונתך בלילות. אשרינו מה ואמונה. זאת הכוונה ואמונתך בלילות. אשרינו מה 

טוב חלקינו.טוב חלקינו.

כאשר 
הקב"ה 
נותן לאדם 
ניסיון, הוא 
מאמין בו 
שיצליח 
לעמוד 
בגבורה 
באותו 
זמן חשוך. 
האמונה הזו 
של בורא 
עולם בבניו, 
היא זאת 
שנותנת את 
הכח לעבור 
את הכל 
בתקווה 
ואמונה

ר’ שמעון ז”ל עם  יבדלחט”א אביו ר’ יוסף שליט”א
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רחוב שבטי ישראל בעת מלחמת תש''ח )באדיבות ח. בורשטיין - כיסופים(
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ימי הבחרות והקמת חבורת הברסלב'רס במחתרת, הצימאון האדיר והקשר 
המופלא לספרים ולחסידים, הראש השנה במירון אותו לא שכח ר' מאיר 

לעולמים || מסכת חייו ופועלו של הגאון החסיד רבי מאיר רוקח זצ''ל אבד''ק 
קאזלוב מבורו פארק שבארצות הברית שהיו מקשה אחת של דבקות בנחל 
נובע בשלהבת האש ובתוכם שיחה מיוחדת עם הרה"ח ר' משה יעקב רוזן 

שזכה לקשר מיוחד עמו || אחזתיו ולא ארפנו

נחמן לרנר

האש שבערה 
בקאזלוב
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"עד שמצאתי..."
הייטס"  "קראון  בשכונת  שנה  הייטס"   "קראון  בשכונת  שנה  כ-8080  לפני  נולד  זצ"ל  מאיר  כ-ר'  לפני  נולד  זצ"ל  מאיר  ר' 
אב"ד  זצ"ל  רוקח  משה  רבי  האדמו"ר  לאביו  פארק  אב"ד בבארא  זצ"ל  רוקח  משה  רבי  האדמו"ר  לאביו  פארק  בבארא 
קאזוולוב, שהיה נין ונכד להרה"ק ה'שר שלום' מבעלזא זיע"א. קאזוולוב, שהיה נין ונכד להרה"ק ה'שר שלום' מבעלזא זיע"א. 
בנוסף היה נצר לשלשלת הצדיקים מבית פרמישלאן, ראפשיץ בנוסף היה נצר לשלשלת הצדיקים מבית פרמישלאן, ראפשיץ 

ושאץ.ושאץ.

בילדותו, שהה רבות בחצרות הקודש של גדולי הדור שהשתכנו בילדותו, שהה רבות בחצרות הקודש של גדולי הדור שהשתכנו 
בארה"ב והסתופף בצל קדשם, כשהם מכוונים לחנכו ולהציבו בארה"ב והסתופף בצל קדשם, כשהם מכוונים לחנכו ולהציבו 
נכון לקראת עתידו הגדול. מרוב צמאונו הגדול להכיר את  נכון לקראת עתידו הגדול. מרוב צמאונו הגדול להכיר את אל  אל 
בוראו היה אוהב לעיין ככל שרק ניתן לו בספרייה הגדולה של בוראו היה אוהב לעיין ככל שרק ניתן לו בספרייה הגדולה של 
אביו. כך גלגלה ההשגחה ובאחד הימים מצא באקראי את אחד אביו. כך גלגלה ההשגחה ובאחד הימים מצא באקראי את אחד 
מספרי רבינו הק'. למרבה שמחתו, אביו שראהו מעיין בספר זה מספרי רבינו הק'. למרבה שמחתו, אביו שראהו מעיין בספר זה 
לא מנע ממנו את הדבר אלא אדרבה עודדו וחיזקו שיתמיד בכך. לא מנע ממנו את הדבר אלא אדרבה עודדו וחיזקו שיתמיד בכך. 

נפטר,  זצ"ל  מבעלזא  אהרן  רבי  כאשר  שנים  מספר  נפטר, כעבור  זצ"ל  מבעלזא  אהרן  רבי  כאשר  שנים  מספר  כעבור 
התאסף ציבור גדול בהיכל בית המדרש בעלזא בשכונת "קראון התאסף ציבור גדול בהיכל בית המדרש בעלזא בשכונת "קראון 
הייטס", ושוחחו ביניהם. הם הסתקרנו לדעת מי יהיה זה שימלא הייטס", ושוחחו ביניהם. הם הסתקרנו לדעת מי יהיה זה שימלא 
נפטר ללא זש"ק. אחדים הציעו  נפטר ללא זש"ק. אחדים הציעו את מקומו של הרבי שכידוע  את מקומו של הרבי שכידוע 
להדפיס את כל התורות והשיחות של הרבי ובכך בקשו לדבוק להדפיס את כל התורות והשיחות של הרבי ובכך בקשו לדבוק 
במורשתו. אך חבריהם דחו את ההצעה ואמרו שמוכרחים רבי במורשתו. אך חבריהם דחו את ההצעה ואמרו שמוכרחים רבי 
חי. כאשר נשמעה טענה זו, נעמד אחד החסידים ושאל: מדוע חי. כאשר נשמעה טענה זו, נעמד אחד החסידים ושאל: מדוע 
לרבם  ומקושרים  דבוקים  שהם  ברסלב  כחסידי  ננהג  לרבם שלא  ומקושרים  דבוקים  שהם  ברסלב  כחסידי  ננהג  שלא 
דרך ספריו ומה רע בכך..? ענה לו ר' הערשל גאלדמאן מיקירי דרך ספריו ומה רע בכך..? ענה לו ר' הערשל גאלדמאן מיקירי 
חסידות  לייסד  יכולים  אנו  אין  "אנו  דשם:  החסידים  חסידות וחשובי  לייסד  יכולים  אנו  אין  "אנו  דשם:  החסידים  וחשובי 
שתישען רק על ספרים כתובים, את זה יכולים רק הברסלבר'ס. שתישען רק על ספרים כתובים, את זה יכולים רק הברסלבר'ס. 

מה גם, שאין לנו את הספרים כמו שיש להם..."מה גם, שאין לנו את הספרים כמו שיש להם..."

ר' מאיר, שישב כבחור מן הצד וראה איך דיבר אותו חסיד ירא ר' מאיר, שישב כבחור מן הצד וראה איך דיבר אותו חסיד ירא 
דיבורים  חרט  ורוממות,  הערכה  בכזו  ברסלב,  חסידי  על  דיבורים וחרד  חרט  ורוממות,  הערכה  בכזו  ברסלב,  חסידי  על  וחרד 

אלו בליבו והמשיך לחפש את דרכו בעבודת ה'.אלו בליבו והמשיך לחפש את דרכו בעבודת ה'.

תורה  בישיבת  ללמוד  החל  מאיר  ור'  קצרה  תקופה  תורה עברה  בישיבת  ללמוד  החל  מאיר  ור'  קצרה  תקופה  עברה 
ודעת. שם באורח פלאי מצא את הרה"ח ר' צבי יוסף )הערשל( ודעת. שם באורח פלאי מצא את הרה"ח ר' צבי יוסף )הערשל( 
וואסילסקי ז"ל. במסירות נפש עבר ר' צבי יוסף בכל הריכוזים וואסילסקי ז"ל. במסירות נפש עבר ר' צבי יוסף בכל הריכוזים 
מאיר  ר'  הרבי.  דבר  את  ולהודיע  לידע  באמריקה  מאיר הגדולים  ר'  הרבי.  דבר  את  ולהודיע  לידע  באמריקה  הגדולים 
רבות  פעמים  תכופות,  אליו  להגיע  החל   מאישיותו  רבות שהוקסם  פעמים  תכופות,  אליו  להגיע  החל   מאישיותו  שהוקסם 
והיה  שיעור,  מוסר  היה  הערשל  כשר'  שישי  ביום  אליו  והיה הגיע  שיעור,  מוסר  היה  הערשל  כשר'  שישי  ביום  אליו  הגיע 
בשם,  של  בחנותו  נכנס  'משאך  בביתו.  רבות  לבקרו  מגיע  בשם, אף  של  בחנותו  נכנס  'משאך  בביתו.  רבות  לבקרו  מגיע  אף 
התבשם אף הוא' באור רבינו הק'. לאחר שהתקרב אל ר' הערשל התבשם אף הוא' באור רבינו הק'. לאחר שהתקרב אל ר' הערשל 
אשר הדריכו בדרכי ההתקשרות לרבינו הקדוש, הרגיש ר' מאיר אשר הדריכו בדרכי ההתקשרות לרבינו הקדוש, הרגיש ר' מאיר 
ונקשר  ובעצותיו  ברבינו  דבק  מאז,  חיפש.  אשר  את  ונקשר שמצא  ובעצותיו  ברבינו  דבק  מאז,  חיפש.  אשר  את  שמצא 

בעבותות אהבה אל ר' הערשל וואסילסקי עד יומו האחרון.בעבותות אהבה אל ר' הערשל וואסילסקי עד יומו האחרון.

"אחזתיו ולא ארפנו"
את  ראה  שכבר  מאיר,  ר'  עבר  תשכ"ג,  בשנת  תקופה,  את כעבור  ראה  שכבר  מאיר,  ר'  עבר  תשכ"ג,  בשנת  תקופה,  כעבור 
עצמו כחסיד ברסלב לכל דבר, ללמוד ב'אוהל שמואל', ישיבתו עצמו כחסיד ברסלב לכל דבר, ללמוד ב'אוהל שמואל', ישיבתו 
של  עצותיו  בדרכי  המשיך  שם  מקאשוי.  הרב  של  של המעטירה  עצותיו  בדרכי  המשיך  שם  מקאשוי.  הרב  של  המעטירה 
שונות.   ומניעות  רדיפות  עבורו  זימן  שהדבר  למרות  שונות.  הרבי  ומניעות  רדיפות  עבורו  זימן  שהדבר  למרות  הרבי 
שהחזיקו  מאנ"ש  בחורים  כמה  למדו  כבר  בישיבה  שהחזיקו לשמחתו  מאנ"ש  בחורים  כמה  למדו  כבר  בישיבה  לשמחתו 
עצמם יחד, הלא הם הרה"ח ר' ארי' וויינשטאק הי"ו ור' לייביש עצמם יחד, הלא הם הרה"ח ר' ארי' וויינשטאק הי"ו ור' לייביש 

לאנדסמאן הי"ו ועוד. לאנדסמאן הי"ו ועוד. 

בישיבה.  עצומה  קירוב  מהפכת  התחוללה  העת  בישיבה. באותה  עצומה  קירוב  מהפכת  התחוללה  העת  באותה 
קדושים,  של  ובנם  מורם  בחור  מאיר  בר'  שראו  קדושים, התלמידים  של  ובנם  מורם  בחור  מאיר  בר'  שראו  התלמידים 
את  בצמא  שתו  בעלזא(,  לאדמור"י  נכד   -( אייניקל'  את 'בעלזער  בצמא  שתו  בעלזא(,  לאדמור"י  נכד   -( אייניקל'  'בעלזער 
דבריו ונהפכו אט אט לחסידי ברסלב בסתר. למעלה מעשרים דבריו ונהפכו אט אט לחסידי ברסלב בסתר. למעלה מעשרים 
מבניו  אחד  גם  היה  ביניהם  ההונגרי,  היין  מן  טעמו  מבניו בחורים  אחד  גם  היה  ביניהם  ההונגרי,  היין  מן  טעמו  בחורים 
ר' משה מנחם שליט"א, שגם הוא  ר' משה מנחם שליט"א, שגם הוא של הקאשוי'ווער רב, שמו  של הקאשוי'ווער רב, שמו 

נתקרב אז, ואף קירב אחרים.נתקרב אז, ואף קירב אחרים.

אך הסט"א לא יכלה לסבול דבר שכזה, וכך התעוררה בישיבה אך הסט"א לא יכלה לסבול דבר שכזה, וכך התעוררה בישיבה 
ימים, להיות חסיד ברסלב באמריקה  ימים, להיות חסיד ברסלב באמריקה מהומה שלימה. באותם  מהומה שלימה. באותם 
התחילו  רבים  הורים  ולכן  כפשוטו.  משוגע  להיות  התחילו פירושו  רבים  הורים  ולכן  כפשוטו.  משוגע  להיות  פירושו 
תיהפך  הישיבה  שכל  פחדו  ה'מוזרה'.  התופעה  נגד  תיהפך להילחם  הישיבה  שכל  פחדו  ה'מוזרה'.  התופעה  נגד  להילחם 

לברסלב.  לברסלב.  

למרות שראש הישיבה, הקאשוי'ווער רב, לא היה כלל מתנגד למרות שראש הישיבה, הקאשוי'ווער רב, לא היה כלל מתנגד 
אך  המידות,  בספר  שיעור  לעיתים  מסר  ואפילו  אך לברסלב  המידות,  בספר  שיעור  לעיתים  מסר  ואפילו  לברסלב 
של  בלחצם  הוכרח  והוא  שלהם  את  עשו  החדשות  של הנסיבות  בלחצם  הוכרח  והוא  שלהם  את  עשו  החדשות  הנסיבות 
להגיע  בישיבתו  למנוע מהמקורבים החדשים  והצוות  להגיע ההורים  בישיבתו  למנוע מהמקורבים החדשים  והצוות  ההורים 
אנ"ש  נהגו  לשם  ברסלב,  חסידי  של  בשטיבל  אנ"ש ולהסתופף  נהגו  לשם  ברסלב,  חסידי  של  בשטיבל  ולהסתופף 

להתאסף מזמן לזמן, במוצאי שבת למלווה מלכה ועוד.להתאסף מזמן לזמן, במוצאי שבת למלווה מלכה ועוד.

כאשר  אך  להוראות,  וצייתו  הבחורים  נזהרו  באמת  כאשר בתחילה,  אך  להוראות,  וצייתו  הבחורים  נזהרו  באמת  בתחילה, 
יומא דהילולא של מוהרנ"ת. על אף שלא  יומא דהילולא של מוהרנ"ת. על אף שלא הגיע עשרה בטבת,  הגיע עשרה בטבת, 
העזו ללכת לשטיבל הברסלבאי, אך עשו מעשה והתקבצו יחדיו העזו ללכת לשטיבל הברסלבאי, אך עשו מעשה והתקבצו יחדיו 
רושם  תחת  שהיו  הבחורים,  בצנעה.  קטנה  הילולא  רושם לסעודת  תחת  שהיו  הבחורים,  בצנעה.  קטנה  הילולא  לסעודת 
בעל  מכתבי  יחד  וליבנו  שמעו  אותם  מהדיבורים  בעל הרוממות  מכתבי  יחד  וליבנו  שמעו  אותם  מהדיבורים  הרוממות 
ההילולא, גאון עוזינו מוהרנ"ת, התאחרו לשוב לפנימיה. הדבר ההילולא, גאון עוזינו מוהרנ"ת, התאחרו לשוב לפנימיה. הדבר 
לסיבת  ודרש  שחקר  ולאחר  מהצוות  אחד  של  זעמו  את  לסיבת עורר  ודרש  שחקר  ולאחר  מהצוות  אחד  של  זעמו  את  עורר 
הבינו  זה  בשלב  הילולא.  סעודת  שעשו  לו  נתוודע  הבינו האיחור,  זה  בשלב  הילולא.  סעודת  שעשו  לו  נתוודע  האיחור, 
הבחורים שאירוע כעין זה כבר לא יעבור בשתיקה. ואכן, לאחר הבחורים שאירוע כעין זה כבר לא יעבור בשתיקה. ואכן, לאחר 
מספר ימים קרא להם ראש הישיבה וציווה עליהם לחתום על מספר ימים קרא להם ראש הישיבה וציווה עליהם לחתום על 
התחייבות  הכוללת  מגבילות,  תקנות  מספר  נכתבו  שם  התחייבות דף,  הכוללת  מגבילות,  תקנות  מספר  נכתבו  שם  דף, 
ברורה: לא ללמוד ספרי ברסלב ושלא יהיה בשום אופן שייכות ברורה: לא ללמוד ספרי ברסלב ושלא יהיה בשום אופן שייכות 
יותר מה  יותר מה ומגע עם חסידי ברסלב, ובאם לא יחתמו... אין להם  ומגע עם חסידי ברסלב, ובאם לא יחתמו... אין להם 

לחפש בישיבה.לחפש בישיבה.

שליט"א.  ויינשטוק  אריה  ר'  הרה"ח  לחדר,  נקרא  שליט"א. בראשונה  ויינשטוק  אריה  ר'  הרה"ח  לחדר,  נקרא  בראשונה 
תועלת  אישית  לי  ויש  "היות  הישיבה:  לראש  אמר  תועלת כשהגיע,  אישית  לי  ויש  "היות  הישיבה:  לראש  אמר  כשהגיע, 
רוחנית גדולה ועצומה מלימוד ספרי רבי נחמן מברסלב - איני רוחנית גדולה ועצומה מלימוד ספרי רבי נחמן מברסלב - איני 
הבחורים,  לשאר  קראו  מכן,  לאחר  מה".  ויהי  לחתום  הבחורים, מעוניין  לשאר  קראו  מכן,  לאחר  מה".  ויהי  לחתום  מעוניין 
ואף הם לא הסכימו לחתום. לאחר מכן נאלצו חלקם לעזוב את ואף הם לא הסכימו לחתום. לאחר מכן נאלצו חלקם לעזוב את 
הישיבה ומצאו לעצמם מסגרות שונות. אך התקשרותם לרבינו הישיבה ומצאו לעצמם מסגרות שונות. אך התקשרותם לרבינו 
ב"הצנע  גאון  שהיה  מאיר,  ר'  כי  לציין  מעניין  כבתה.  לא  ב"הצנע כבר  גאון  שהיה  מאיר,  ר'  כי  לציין  מעניין  כבתה.  לא  כבר 

לכת", לא שח מעולם על מה שקירב בקאשוי. לכת", לא שח מעולם על מה שקירב בקאשוי. 

התקרבותו של ר' מאיר, שהגיע משושלת אדמורי"ם מכובדת, התקרבותו של ר' מאיר, שהגיע משושלת אדמורי"ם מכובדת, 
דוגמא לחיזוק והשראה עבור מקורבים  אחרים. כפי  דוגמא לחיזוק והשראה עבור מקורבים  אחרים. כפי שימשה  שימשה 
לבחור  שליט"א  שכטר  הגרי"מ  שכתב  במכתב  לראות  לבחור שניתן  שליט"א  שכטר  הגרי"מ  שכתב  במכתב  לראות  שניתן 
מקורב ממשפחה חסידית שאף הוא התקרב תוך מניעות רבות,  מקורב ממשפחה חסידית שאף הוא התקרב תוך מניעות רבות,  
ב'  בנים חלק  )אות  ב' "....כך כתוב בספר המדות מרבינו הקדוש  בנים חלק  )אות  "....כך כתוב בספר המדות מרבינו הקדוש 
סעיף ז'( 'מי שקמים עליו רבים, וחולקים עליו ועל אמונתו, והוא סעיף ז'( 'מי שקמים עליו רבים, וחולקים עליו ועל אמונתו, והוא 
עומד כנגדם וטוען כנגדם דברים המתקבלים - עי"ז זוכה לבנים עומד כנגדם וטוען כנגדם דברים המתקבלים - עי"ז זוכה לבנים 

ר' מאיר בהילולא של מוהרנ"ת בבארא פארק
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להבחין  צריכים  שזה  )כמובן  מזרעו'  נתמלא  העולם  וכל  להבחין רבים,  צריכים  שזה  )כמובן  מזרעו'  נתמלא  העולם  וכל  רבים, 
בזמן ובאופן ובמצב הראוי לכך, שלא יתחרחר הריב ביותר עי"ז בזמן ובאופן ובמצב הראוי לכך, שלא יתחרחר הריב ביותר עי"ז 
ח"ו(, אבל כוונת הדבר הוא "מענה רך ישיב חמה". ויתכן שגם ח"ו(, אבל כוונת הדבר הוא "מענה רך ישיב חמה". ויתכן שגם 
לך  שיעזור  שליט"א....  רוקח  מאיר  ר'  עם  להתייעץ  תוכל  לך בזה  שיעזור  שליט"א....  רוקח  מאיר  ר'  עם  להתייעץ  תוכל  בזה 
לכל הפחות בשעה שהוא כבן גילך לדבר זה, והוא ג"כ ממשפחה לכל הפחות בשעה שהוא כבן גילך לדבר זה, והוא ג"כ ממשפחה 

כזאת, ואין חכם כבעל ניסיון" )אוסף מכתבים צב(.כזאת, ואין חכם כבעל ניסיון" )אוסף מכתבים צב(.

בפני  התבטא  אחת  לא  בעצמותיו.  חקוקה  נותרה  זה  בפני תקופה  התבטא  אחת  לא  בעצמותיו.  חקוקה  נותרה  זה  תקופה 
יודע היכן הייתי כעת, אם לא שזכיתי בבחרותי  יודע היכן הייתי כעת, אם לא שזכיתי בבחרותי מקורביו: איני  מקורביו: איני 

לדעת מרבינו הקדוש.  לדעת מרבינו הקדוש.  

"עד שהבאתיו אל ביתי"
בת  החשובה  הרבנית  עם  שידוכין  בקשרי  בא  לפרקו  בת בהגיעו  החשובה  הרבנית  עם  שידוכין  בקשרי  בא  לפרקו  בהגיעו 
קהילת   רב  זצ"ל,  גרינברגר  בונים  שמחה  רבי  הצדיק  קהילת  הגאון  רב  זצ"ל,  גרינברגר  בונים  שמחה  רבי  הצדיק  הגאון 
פרשבורג – חתם סופר בוושינגטון הייטס. אחר נישואיו שימש פרשבורג – חתם סופר בוושינגטון הייטס. אחר נישואיו שימש 

כמלמד במוסדות "אור ישראל".  כמלמד במוסדות "אור ישראל".  

באותם ימים, יסדו את בית המדרש הראשון של אנ"ש בבארא באותם ימים, יסדו את בית המדרש הראשון של אנ"ש בבארא 
פארק. כאשר בין המייסדים נמנה ר' נפתלי רייכמאן מזקני אנ"ש פארק. כאשר בין המייסדים נמנה ר' נפתלי רייכמאן מזקני אנ"ש 
בארה"ב. ר' מאיר, שהיה בעל מעמד נכבד, יהודי מיוחס ומיוחד, בארה"ב. ר' מאיר, שהיה בעל מעמד נכבד, יהודי מיוחס ומיוחד, 
מסר נפשו למען הזכות לכונן בית לשם ה' בשם הצדיק. במו ידיו מסר נפשו למען הזכות לכונן בית לשם ה' בשם הצדיק. במו ידיו 
סייעו בבנייה הוא וידידו שיבלחט"א ר' משה יעקב ראזען. בידיו סייעו בבנייה הוא וידידו שיבלחט"א ר' משה יעקב ראזען. בידיו 
עמד  שכבר  לאחר  וגם  והמסדרונות,  הקירות  את  שיקם  עמד ממש  שכבר  לאחר  וגם  והמסדרונות,  הקירות  את  שיקם  ממש 
לומר  כך שניתן  לומר הבית על תילו, סייע בכל עת בסידור המקום,  כך שניתן  הבית על תילו, סייע בכל עת בסידור המקום, 

שחלקו היה גדול על של כולם.שחלקו היה גדול על של כולם.

קומץ,  ממש  קטן,  ציבור  רק  ברסלב  חסידי  מנו  ההם  קומץ, בימים  ממש  קטן,  ציבור  רק  ברסלב  חסידי  מנו  ההם  בימים 
קבועות.  לתפילות  השבוע  במשך  מנין  להשיג  היה  שייך  קבועות. ולא  לתפילות  השבוע  במשך  מנין  להשיג  היה  שייך  ולא 
ומועדים.  בשבתות  רק  שם  התפללו  הראשונות  בשנים  ומועדים. לכן  בשבתות  רק  שם  התפללו  הראשונות  בשנים  לכן 
קבוע  תפילה  למקום  המדרש  בית  הפך  רבות  שנים  לאחר  קבוע רק  תפילה  למקום  המדרש  בית  הפך  רבות  שנים  לאחר  רק 
ויום. למרות כל זאת, גם בשנים הריקות, הגיעו רבים  יום  ויום. למרות כל זאת, גם בשנים הריקות, הגיעו רבים לכל  יום  לכל 
באזור  גר  היה  ר' מאיר, הגם שלא  באזור ללימודי שיעורים בשטיבל.  גר  היה  ר' מאיר, הגם שלא  ללימודי שיעורים בשטיבל. 
היה משתדל להופיע לכל הכינוסים והסעודות שנערכו במקום, היה משתדל להופיע לכל הכינוסים והסעודות שנערכו במקום, 
ועוד, כאשר הוא מנצל כל  ועוד, כאשר הוא מנצל כל כמו סעודות המלוה מלכה במוצ"ש  כמו סעודות המלוה מלכה במוצ"ש 
בדיבוק  הצדיק  מאור  ולהתבשם  אנ"ש  עם  להתוועד  בדיבוק הזדמנות  הצדיק  מאור  ולהתבשם  אנ"ש  עם  להתוועד  הזדמנות 
ששאב  חמים  בדיבורים  אנ"ש  את  הלהיב  בדיבוריו  ששאב חברים.  חמים  בדיבורים  אנ"ש  את  הלהיב  בדיבוריו  חברים. 

מספרי רבינו ומוהרנ"ת ז"ל. מספרי רבינו ומוהרנ"ת ז"ל. 

דביקותו בספרי רבינו היתה גדולה לאין שיעור. בביתו היה תדיר דביקותו בספרי רבינו היתה גדולה לאין שיעור. בביתו היה תדיר 
על שולחנו כל הספרים של חק לימודו שם, גמרא, משניות וכל על שולחנו כל הספרים של חק לימודו שם, גמרא, משניות וכל 
ספרי רבינו שהיו לו בהם שיעורים תמידין כסדרן. הוא היה בקי ספרי רבינו שהיו לו בהם שיעורים תמידין כסדרן. הוא היה בקי 
והשיחות בעל פה. ספרי  והשיחות בעל פה. ספרי ורגיל בהם עד שידע את כל התורות  ורגיל בהם עד שידע את כל התורות 

רבינו היו אצלו מעל הכל, לא משו מפיו וכסדר עסק בהם.רבינו היו אצלו מעל הכל, לא משו מפיו וכסדר עסק בהם.

על  כמו  מרבינו,  שיחות  על  רבות  חוזר  היה  מדרשו  בבית  על גם  כמו  מרבינו,  שיחות  על  רבות  חוזר  היה  מדרשו  בבית  גם 
התבודדות ועוד, הוא לא בוש מאף אחד, ההיפך, לכבוד גדול היה התבודדות ועוד, הוא לא בוש מאף אחד, ההיפך, לכבוד גדול היה 
לו, על אף ובאותן שנים היתה ההתנגדות גדולה אולם הוא לא לו, על אף ובאותן שנים היתה ההתנגדות גדולה אולם הוא לא 

נתפעל מכך כל עיקר.נתפעל מכך כל עיקר.

זקינך ויאמרו לך
ר'  מהרה"ח  ינק  הקדוש  רבינו  במשנת  העבודה  דרכי  ר' את  מהרה"ח  ינק  הקדוש  רבינו  במשנת  העבודה  דרכי  את 
קיבל   וממנו  חזק  בקשר  עמד  עמו  זצ"ל   וואסילסקי  קיבל  הערשל  וממנו  חזק  בקשר  עמד  עמו  זצ"ל   וואסילסקי  הערשל 
שכל  לבריות  ונוח  מאד  צנוע  אדם  היה  הערשל  ר'  העיקר.  שכל את  לבריות  ונוח  מאד  צנוע  אדם  היה  הערשל  ר'  העיקר.  את 
יחיד  כל  יחיד מי שהגיע אליו נקשר עמו בשיחה לבבית, הוא קירב  כל  מי שהגיע אליו נקשר עמו בשיחה לבבית, הוא קירב 
של  רוחו  נגד  להלך  וידע  יפות,  פנים  בסבר  מקבלו  והיה  של ויחיד  רוחו  נגד  להלך  וידע  יפות,  פנים  בסבר  מקבלו  והיה  ויחיד 
כל אחד, ולחזקו. בזכותו של ר' הערשל התמיד ר' מאיר בדרכו כל אחד, ולחזקו. בזכותו של ר' הערשל התמיד ר' מאיר בדרכו 
למרות שהיתה רצופה בהתנגדות גדולה, אם מבני משפחתו או למרות שהיתה רצופה בהתנגדות גדולה, אם מבני משפחתו או 
מאחרים, וכך הפך לחסיד ברסלב אדוק בלב ונפש. באותם ימים מאחרים, וכך הפך לחסיד ברסלב אדוק בלב ונפש. באותם ימים 
ארגן ר' הערשל וואסילסקי שיעורים בביתו וכך גם את הסעודה ארגן ר' הערשל וואסילסקי שיעורים בביתו וכך גם את הסעודה 

שלישית לאנ"ש עד שנת תש"ל, אז יסד את השטיבל הברסלבי שלישית לאנ"ש עד שנת תש"ל, אז יסד את השטיבל הברסלבי 
בווילאמסבורג.בווילאמסבורג.

טרח  כאשר  ובטירחא,  ברצון  לצידו  מאיר  ר'  עמד  ההיא  טרח בעת  כאשר  ובטירחא,  ברצון  לצידו  מאיר  ר'  עמד  ההיא  בעת 
ויחד עם ר' הערשל עמל לבנות את  ויחד עם ר' הערשל עמל לבנות את לקנות את הדרוש לקנייה  לקנות את הדרוש לקנייה 
הספרים,  וארונות  הקודש  ארון  ואת  הכנסת,  בבתי  הספרים, הריהוט  וארונות  הקודש  ארון  ואת  הכנסת,  בבתי  הריהוט 
את   יחד  שסיידו  בעת  מצווה.  של  שמחה  עליו  שורה  את  כשתדיר  יחד  שסיידו  בעת  מצווה.  של  שמחה  עליו  שורה  כשתדיר 
בית הכנסת היה ר' מאיר מלא בשמחה והוא זמזם לעצמו שיר בית הכנסת היה ר' מאיר מלא בשמחה והוא זמזם לעצמו שיר 
נעים. בנוסף, בשנים שהקיבוץ בראש השנה בארה"ב התקיים נעים. בנוסף, בשנים שהקיבוץ בראש השנה בארה"ב התקיים 
ואסילסקי  יוסף  צבי  ר'  הרה"ח  את  בביתו  אירח  פארק  ואסילסקי בבורו  יוסף  צבי  ר'  הרה"ח  את  בביתו  אירח  פארק  בבורו 

שהיה מתגורר בווילאמסבורג, לימי ראש השנה.שהיה מתגורר בווילאמסבורג, לימי ראש השנה.

לבית המדרש היה תמיד מקום חם בלבו, בכל יומא דפגרא כמו לבית המדרש היה תמיד מקום חם בלבו, בכל יומא דפגרא כמו 
הילולא או יום טוב הגיע לבית המדרש. גם בשנים שניהל לבדו הילולא או יום טוב הגיע לבית המדרש. גם בשנים שניהל לבדו 

בית מדרש בכל מקום אליו הגיע היה מראשי המדברים. בית מדרש בכל מקום אליו הגיע היה מראשי המדברים. 

מדי שנה ביארצייט של  מוהרנ"ת זי"ע היה מוסר שיעור בעניני מדי שנה ביארצייט של  מוהרנ"ת זי"ע היה מוסר שיעור בעניני 
רבינו הק' בביהכנ"ס ברסלב בבורו פארק, רבינו הק' בביהכנ"ס ברסלב בבורו פארק, 

  ומקבלין דין מן דין

יעקב  משה  ר'  הרה"ח  עם  מאיר  לר'  לו  היתה  מיוחדת  יעקב ידידות  משה  ר'  הרה"ח  עם  מאיר  לר'  לו  היתה  מיוחדת  ידידות 
לימודו  בעת  התקרבותו  מתקופת  עוד  רבות  שוחח  אתו  לימודו רוזין,  בעת  התקרבותו  מתקופת  עוד  רבות  שוחח  אתו  רוזין, 
ושוחחו  עזים,  ידידות  בקשרי  עמדו  הם  ודעת,  תורה  ושוחחו בישיבת  עזים,  ידידות  בקשרי  עמדו  הם  ודעת,  תורה  בישיבת 
שוחחנו  יעקב:  משה  ר'  מספר  וכך  ה',  בעבודת  רבות  שוחחנו ביניהם  יעקב:  משה  ר'  מספר  וכך  ה',  בעבודת  רבות  ביניהם 
בענייני  רק  היה  טלפון  שיחת  כל  תמיד,  בינינו  חברים  בענייני שיחת  רק  היה  טלפון  שיחת  כל  תמיד,  בינינו  חברים  שיחת 

רבינו, כל שאר הדברים לא תפסו אצלו מקום.רבינו, כל שאר הדברים לא תפסו אצלו מקום.

וכפי  וכפי ר' משה יעקב לקח אותו עמו בעת שביקר בארץ ישראל  ר' משה יעקב לקח אותו עמו בעת שביקר בארץ ישראל 
שתיאר לאחר מכן: היינו אז אברכים, והיינו שם מראש השנה שתיאר לאחר מכן: היינו אז אברכים, והיינו שם מראש השנה 
עד אחר החגים, בתקופה זו התוודענו עם אנ"ש אשר בעיה"ק, עד אחר החגים, בתקופה זו התוודענו עם אנ"ש אשר בעיה"ק, 
ביקרנו אצל זקני אנ"ש והתבשמנו מניחוחם, וזה נתן לו הרבה ביקרנו אצל זקני אנ"ש והתבשמנו מניחוחם, וזה נתן לו הרבה 

חיזוק להמשך הדרך.חיזוק להמשך הדרך.

יצאנו לארץ ישראל בכ' אלול ונשארנו שם עד אחר ראש השנה יצאנו לארץ ישראל בכ' אלול ונשארנו שם עד אחר ראש השנה 
התפללנו בר"ה בקיבוץ במירון, ר' מאיר נסחף שם עם התפילות התפללנו בר"ה בקיבוץ במירון, ר' מאיר נסחף שם עם התפילות 
"עד עולם האצילות", הוא התפעל מאד מההרגשים הרותחים, "עד עולם האצילות", הוא התפעל מאד מההרגשים הרותחים, 
חקוקים  שנשארו  וניגונים  מהנוסחאות  רבות  שם  קלט  חקוקים וגם  שנשארו  וניגונים  מהנוסחאות  רבות  שם  קלט  וגם 
אצלו לתמיד, היה לו מכך 'חיות' גדולה. ראינו אז את הרה"ח ר' אצלו לתמיד, היה לו מכך 'חיות' גדולה. ראינו אז את הרה"ח ר' 
שמואל הורביץ זצ"ל במירון ר"ה כשמסר שיעור לכל אנ"ש בין שמואל הורביץ זצ"ל במירון ר"ה כשמסר שיעור לכל אנ"ש בין 
לא היה  הוא  יהודי שחי לעצמו  היה  הוא  לליל שני,  היה ליל ראשון  לא  הוא  יהודי שחי לעצמו  היה  הוא  לליל שני,  ליל ראשון 
ספר.  מוסר  היה  לבד  בו  להביט  אולם  הציבור,  עם  פתוח  ספר. כ"כ  מוסר  היה  לבד  בו  להביט  אולם  הציבור,  עם  פתוח  כ"כ 
הוא עמד ליד הציון במירון, הוא היה יכול לעמוד שם מעת לעת הוא עמד ליד הציון במירון, הוא היה יכול לעמוד שם מעת לעת 
ברציפות עם הטלית למעלה מכסה את ראשו, ובער ככדוד רותח ברציפות עם הטלית למעלה מכסה את ראשו, ובער ככדוד רותח 
'כל  'כל ומבעבע, עד שכל מי שראה אותו מתפלל ראה בחינה של  ומבעבע, עד שכל מי שראה אותו מתפלל ראה בחינה של 

היה אתו בקשר. הרה"ח ר' שמואל שפירא ז"ל

אייר תשפ"ב52



עצמותי תאמרנה'. הוא לא התפלל בזעקות אולם עצמותי תאמרנה'. הוא לא התפלל בזעקות אולם 
ראו שהוא בוער נורא, ממש התפשטות הגשמיות ראו שהוא בוער נורא, ממש התפשטות הגשמיות 
וביטול היש, רק להסתכל על יהודי כזה היית מקבל וביטול היש, רק להסתכל על יהודי כזה היית מקבל 
מאיר  ר'  כשסיפר  ארוכה.  לתקופה  מאיר התעוררות  ר'  כשסיפר  ארוכה.  לתקופה  התעוררות 
בערגה,  אמר  שמואל  ר'  של  דמותו  על  מכן  בערגה, לאחר  אמר  שמואל  ר'  של  דמותו  על  מכן  לאחר 
שפשוט ראה באותה ראש השנה 'מלאך' מתפלל. שפשוט ראה באותה ראש השנה 'מלאך' מתפלל. 
ר' מאיר אף שמר עמו על קשרי מכתבים אשר באו ר' מאיר אף שמר עמו על קשרי מכתבים אשר באו 

בכתובים בספר מכתבי שמואל.בכתובים בספר מכתבי שמואל.

שפירא,  שמואל  ר'  את  גם  פגשנו  נסיעה  שפירא, באותה  שמואל  ר'  את  גם  פגשנו  נסיעה  באותה 
השיעורים  את  כשמסר  יצחק  לוי  ר'  השיעורים ואת  את  כשמסר  יצחק  לוי  ר'  ואת 
שחיו  אנ"ש  כל  את  פגשנו  ובעצם  שחיו המפורסמים,  אנ"ש  כל  את  פגשנו  ובעצם  המפורסמים, 
בארץ ישראל באותה תקופה, אם מקודם היה לנו בארץ ישראל באותה תקופה, אם מקודם היה לנו 
נתחזק  ביקורנו  בעת  עתה  רחוק,  קשר  רק  נתחזק עימם  ביקורנו  בעת  עתה  רחוק,  קשר  רק  עימם 
הקשר ביתר שאת, והתקשרנו עימם בעבותות של הקשר ביתר שאת, והתקשרנו עימם בעבותות של 
אהבה שנשארו גם לשנים הבאות. גם אצל ר' משה אהבה שנשארו גם לשנים הבאות. גם אצל ר' משה 
בורשטיין ז"ל ובנו הרה"ח ר' נחמן ישראל בורשטיין בורשטיין ז"ל ובנו הרה"ח ר' נחמן ישראל בורשטיין 
ז"ל ביקרנו, והם קירבו את ר' מאיר מאד ואף נשארו ז"ל ביקרנו, והם קירבו את ר' מאיר מאד ואף נשארו 
בקשר שנים לאחר מכן כמו גם בקשרי מכתבים עם בקשר שנים לאחר מכן כמו גם בקשרי מכתבים עם 
ר' נחמן. כאשר ביקר ר' נחמן לאחר שנים בארה"ב ר' נחמן. כאשר ביקר ר' נחמן לאחר שנים בארה"ב 
בדינר למען מוסדות נחל נובע מקור חכמה בצפת, בדינר למען מוסדות נחל נובע מקור חכמה בצפת, 
התאכסן בביתו של ר' שלמה פריד ושם התקיימו התאכסן בביתו של ר' שלמה פריד ושם התקיימו 
התפילות והשיעורים. רבים ממוקיריו של ר' נחמן התפילות והשיעורים. רבים ממוקיריו של ר' נחמן 
ר'  ובין הבאים נראה גם  ר' בארה"ב הגיעו להשתתף  ובין הבאים נראה גם  בארה"ב הגיעו להשתתף 
מאיר כשאומר לר' אברהם שמעון בנו של ר' נחמן: מאיר כשאומר לר' אברהם שמעון בנו של ר' נחמן: 
רק  ובאתי  שלי  המדרש  בית  את  עזבתי  לך  רק דע  ובאתי  שלי  המדרש  בית  את  עזבתי  לך  דע 

בשביל אביך!בשביל אביך!

אותו  ובמיוחד  ישראל  בארץ  שערכנו  אותו הביקור  ובמיוחד  ישראל  בארץ  שערכנו  הביקור 
ראש השנה במירון הותירו עליו רושם גדול, תמיד ראש השנה במירון הותירו עליו רושם גדול, תמיד 
כששוחחנו על כך הוא הודה לי על שלקחתיו עמי כששוחחנו על כך הוא הודה לי על שלקחתיו עמי 
והייתי  ל"ע  חליתי  בה  בתקופה  ישראל.  והייתי לארץ  ל"ע  חליתי  בה  בתקופה  ישראל.  לארץ 
מתקשר אליו כסדר מבית החולים כדי ללמוד עמו מתקשר אליו כסדר מבית החולים כדי ללמוד עמו 
שבועות  כמה  שנמשך  דבר  בחברותא,  שבועות משניות  כמה  שנמשך  דבר  בחברותא,  משניות 
רצופים נוכחתי לראות בקיאותו הנפלאה במשניות רצופים נוכחתי לראות בקיאותו הנפלאה במשניות 
ובש"ס, ונדהמתי לראות שהוא לא שכח בכל פעם ובש"ס, ונדהמתי לראות שהוא לא שכח בכל פעם 
להזכיר את דבר היותינו בא"י ועל כך שבזכותי הוא להזכיר את דבר היותינו בא"י ועל כך שבזכותי הוא 

זכה להיות שם.זכה להיות שם.

להוציא יקר מזולל
אמו  כבוד  ובעבור  אביו,  נפטר  תשל"א  אמו בשנת  כבוד  ובעבור  אביו,  נפטר  תשל"א  בשנת 
פארק,  בבורו  לזכרו  כנסת  בית  פתח  פארק, והמשפחה  בבורו  לזכרו  כנסת  בית  פתח  והמשפחה 
של  עניינו  עת  להמשיך  כדי  רוקח".  "מעשה  של בשם  עניינו  עת  להמשיך  כדי  רוקח".  "מעשה  בשם 
בית  הנהגת  עול  את  עצמו  על  מאיר  ר'  נטל  בית אביו  הנהגת  עול  את  עצמו  על  מאיר  ר'  נטל  אביו 
המדרש  בית  כאב"ד  ששימש  ולמרות  המדרש מדרש,  בית  כאב"ד  ששימש  ולמרות  מדרש, 
העם.  מן  ואחד  פשוט  כאדם  לכת  בהצנע  העם. התנהג  מן  ואחד  פשוט  כאדם  לכת  בהצנע  התנהג 
למרות שהיה אחראי על המקום מעולם לא ננעלה למרות שהיה אחראי על המקום מעולם לא ננעלה 
דלתו בפני אדם מישראל – עשיר כרש, בר אוריין דלתו בפני אדם מישראל – עשיר כרש, בר אוריין 
או מי שלא קרא מימיו, בר אבהן או בעל תשובה, או מי שלא קרא מימיו, בר אבהן או בעל תשובה, 

ובליבו שמר מקום של כבוד לכולם!ובליבו שמר מקום של כבוד לכולם!

בית מדרשו ששכן בפינת רחוב ה־בית מדרשו ששכן בפינת רחוב ה־5555 ושדרה ה־ ושדרה ה־1212  
תלפיות  לתל  היה  בברוקלין,  פארק  בורו  תלפיות בשכונת  לתל  היה  בברוקלין,  פארק  בורו  בשכונת 
התלכדו  רבים  בצלו.  לחסות  שבאו  רבים  התלכדו ליהודים  רבים  בצלו.  לחסות  שבאו  רבים  ליהודים 
סביבו וקבעו את מקום תפילתם במחיצתו. רוחב סביבו וקבעו את מקום תפילתם במחיצתו. רוחב 
בינתו בהנהגת והדרכת בית מדרשו, עשו מהלכים בינתו בהנהגת והדרכת בית מדרשו, עשו מהלכים 
הלוהטות  תפילותיו  פארק.  בורו  יושבי  בין  הלוהטות רבים  תפילותיו  פארק.  בורו  יושבי  בין  רבים 
הרטיטו  תפילותיו  הנפש,  בעלי  את  אחריו  הרטיטו משכו  תפילותיו  הנפש,  בעלי  את  אחריו  משכו 
ואל  הרינה  אל  לשמוע  באים  היו  ורבים  ואל לבבות,  הרינה  אל  לשמוע  באים  היו  ורבים  לבבות, 
התפילה. התמסרותו למען הכלל לא ידעה גבולות, התפילה. התמסרותו למען הכלל לא ידעה גבולות, 
התמסר באופן מופלא למען כל יחיד ויחיד, וינהגם התמסר באופן מופלא למען כל יחיד ויחיד, וינהגם 
וינטלם באהבה רחימאית אין קץ כאב רחמן לבנו וינטלם באהבה רחימאית אין קץ כאב רחמן לבנו 
יחידו, בהשקיעו שעות רבות לעזור לכל מי ששפך יחידו, בהשקיעו שעות רבות לעזור לכל מי ששפך 
חותר  היה  רבה  במסירות  לבו,  סגור  את  חותר לפניו  היה  רבה  במסירות  לבו,  סגור  את  לפניו 
תשובה  וכל  הפרט,  של  למצוקותיו  מזור  תשובה להמציא  וכל  הפרט,  של  למצוקותיו  מזור  להמציא 
שהיה עונה, היה משתדל להעניקה מתוך רוחב לב שהיה עונה, היה משתדל להעניקה מתוך רוחב לב 
את  מחדד  שהוא  תוך  נדירה,  פנים  בהארת  את ונפש  מחדד  שהוא  תוך  נדירה,  פנים  בהארת  ונפש 
הנושא בארוכה, ומייעץ לשואליו את הדרך בה ילכו הנושא בארוכה, ומייעץ לשואליו את הדרך בה ילכו 
חיים  טללי  עליהם  הרעיף  גם  כך  החיים,  חיים בנפתולי  טללי  עליהם  הרעיף  גם  כך  החיים,  בנפתולי 

בהאירו להם את הדרך בה ילכו. בהאירו להם את הדרך בה ילכו. 

בשל כך שניהל את בית הכנסת היה לו קשה מאוד בשל כך שניהל את בית הכנסת היה לו קשה מאוד 
לעזוב את בורו פארק, ולבוא לקיבוץ להתפלל עם לעזוב את בורו פארק, ולבוא לקיבוץ להתפלל עם 
לוותר  מסוגל  היה  לא  הוא  זאת  למרות  אך  לוותר אנ"ש  מסוגל  היה  לא  הוא  זאת  למרות  אך  אנ"ש 
ראשון  ביום  תמיד  הגיע  ולכן  הקדוש,  הקיבוץ  ראשון על  ביום  תמיד  הגיע  ולכן  הקדוש,  הקיבוץ  על 
השנה  ראש  של  שני  יום  של  ולמעריב  השנה למנחה,  ראש  של  שני  יום  של  ולמעריב  למנחה, 

בקיבוץ שבבורו פארק.בקיבוץ שבבורו פארק.

הציון  על  ולהשתטח  לנסוע  בקרבו  רחש  עז  הציון רצון  על  ולהשתטח  לנסוע  בקרבו  רחש  עז  רצון 
הברזל  מסך  נפילת  לפני  עוד  באומן.  הברזל הקדוש  מסך  נפילת  לפני  עוד  באומן.  הקדוש 
צציק,  שמואל  ר'  החסיד  עם  יחד  ויזה  לו  צציק, סידרו  שמואל  ר'  החסיד  עם  יחד  ויזה  לו  סידרו 
אך לא אסתייע מילתא, והוא חיכה לשעת הכושר אך לא אסתייע מילתא, והוא חיכה לשעת הכושר 
ציון  ושערי  הגבולות  נפתחו  כאשר  גם  ציון הבאה.  ושערי  הגבולות  נפתחו  כאשר  גם  הבאה. 
נפתחו לרווחה עמדו לפניו מניעות עצומות לנסוע נפתחו לרווחה עמדו לפניו מניעות עצומות לנסוע 
וביום מן הימים עלה  וביום מן הימים עלה לאומן אך את רצונו לא עזב  לאומן אך את רצונו לא עזב 
בידו לנסוע לאומן באמצע השנה. במהלך נסיעתו בידו לנסוע לאומן באמצע השנה. במהלך נסיעתו 
התוודע למצבה הרוחני של יהודי אוקראינה אשר התוודע למצבה הרוחני של יהודי אוקראינה אשר 
מאוד נגע לליבו, והתחיל לעסוק בהצלתם הרוחנית מאוד נגע לליבו, והתחיל לעסוק בהצלתם הרוחנית 
בעצמה,  באוקראינה  והן  מארה"ב  בבפעולות  בעצמה, הן  באוקראינה  והן  מארה"ב  בבפעולות  הן 
ובייחוד בטש-רנוביץ עירו של בעל הבאר מים חיים ובייחוד בטש-רנוביץ עירו של בעל הבאר מים חיים 

שם התחיל לעסוק בקירוב והפצת היהדות.שם התחיל לעסוק בקירוב והפצת היהדות.

זכר  מקומות  באותם  נשאר  לא  הקומוניזם  זכר אחר  מקומות  באותם  נשאר  לא  הקומוניזם  אחר 
מא'  ממש  להתחיל  צריך  היה  מאיר  ור'  מא' ליהדות  ממש  להתחיל  צריך  היה  מאיר  ור'  ליהדות 
ב'. היהודים שם ידעו יידיש רהוטה, אך מהיהדות ב'. היהודים שם ידעו יידיש רהוטה, אך מהיהדות 
ספר  לשם  הביא  הוא  מאד.  רחוקים  היו  ספר הם  לשם  הביא  הוא  מאד.  רחוקים  היו  הם 
חיות  שם  שגרו  ביהודים  להכניס  והתחיל  חיות תורה,  שם  שגרו  ביהודים  להכניס  והתחיל  תורה, 
נסע  הוא  רצופות  שנים  כמה  במשך  נסע ואידישקייט.  הוא  רצופות  שנים  כמה  במשך  ואידישקייט. 
לקרבם  יכלתו  ככל  ופעל  הקיץ  לתקופת  לקרבם לשם  יכלתו  ככל  ופעל  הקיץ  לתקופת  לשם 
פעולותיו  שאר  בין  היהדות.   חיק  אל  פעולותיו ולהחזירם  שאר  בין  היהדות.   חיק  אל  ולהחזירם 
חדשים  לעולים  מוסדות  וניהל  קיים  חדשים למענם  לעולים  מוסדות  וניהל  קיים  למענם 
טשרנוביץ  בעיר  תורה  מוסדות  הקים  טשרנוביץ בארה"ב,  בעיר  תורה  מוסדות  הקים  בארה"ב, 

למרות 
ששימש 
כאב"ד בית 
המדרש 
התנהג 
בהצנע 
לכת כאדם 
פשוט ואחד 
מן העם. 
למרות 
שהיה 
אחראי על 
המקום 
מעולם לא 
ננעלה דלתו 
בפני אדם 
מישראל – 
עשיר כרש, 
בר אוריין 
או מי שלא 
קרא מימיו, 
בר אבהן 
או בעל 
תשובה, 
ובליבו 
שמר מקום 
של כבוד 
לכולם

ר' מאיר יושב מימין עם אנ"ש דארה"ב בבית מדרשנו ’בארא פארק’
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וליהדות, כשהוא מוסר את  וליהדות, כשהוא מוסר את באוקראינה,  וקירב יהודים רבים לתורה  באוקראינה,  וקירב יהודים רבים לתורה 
נפשו להצעידם במסילה העולה בית ק-ל. בשנת תשנ"ד כאשר בנה נפשו להצעידם במסילה העולה בית ק-ל. בשנת תשנ"ד כאשר בנה 
הסליחות  בימי  תהיה  המקווה  שחנוכת  סיבב  בטשרנוביץ  הסליחות מקווה  בימי  תהיה  המקווה  שחנוכת  סיבב  בטשרנוביץ  מקווה 
בקיבוץ  להשתתף  משם  המשיך  המקווה  את  לחנוך  נסע  בקיבוץ וכאשר  להשתתף  משם  המשיך  המקווה  את  לחנוך  נסע  וכאשר 
הקדוש באומן. באותה ראש השנה זכה להתפלל ביחד עם כל אנ"ש הקדוש באומן. באותה ראש השנה זכה להתפלל ביחד עם כל אנ"ש 

והתרגשותו גאתה עד שחקים ועשתה עליו רושם גדול.והתרגשותו גאתה עד שחקים ועשתה עליו רושם גדול.

והיו  השנה,  בראש  באומן  להיות  חפצו  היה  עז  זו  נסיעה  אחרי  והיו גם  השנה,  בראש  באומן  להיות  חפצו  היה  עז  זו  נסיעה  אחרי  גם 
שומעים לא אחת את ר' מאיר מבטא את רצונותיו לחזור לשם שוב. שומעים לא אחת את ר' מאיר מבטא את רצונותיו לחזור לשם שוב. 
תדיר היה מדבר מספרי רבינו, ומכריו ידעו על שייכותו לברסלב ואף תדיר היה מדבר מספרי רבינו, ומכריו ידעו על שייכותו לברסלב ואף 
הסטנדר  על  ותלמידיו.  רבינו  בספרי  ובקי  גדוש  שהיה  מספרים  הסטנדר הם  על  ותלמידיו.  רבינו  בספרי  ובקי  גדוש  שהיה  מספרים  הם 
שבו היה מתפלל ולומד בבית מדרשו, היו תמיד מונחים ספרי ברסלב שבו היה מתפלל ולומד בבית מדרשו, היו תמיד מונחים ספרי ברסלב 
בהם היה מרבה ללמוד. את הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן לקח עמו בהם היה מרבה ללמוד. את הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן לקח עמו 

לכל מקום, ותמיד החשיב את עצמו כחסיד ברסלב.לכל מקום, ותמיד החשיב את עצמו כחסיד ברסלב.

בשנותיו האחרונות עת הופיע ויצא לאור ספרי מכתביו של הרה"ג ר' בשנותיו האחרונות עת הופיע ויצא לאור ספרי מכתביו של הרה"ג ר' 
יעקב מאיר שכטר  שליט"א הזכירו באחד ממכתביו המובאים למעלה, יעקב מאיר שכטר  שליט"א הזכירו באחד ממכתביו המובאים למעלה, 
העורכים שידעו על כהונתו כרב ואדמו"ר כתבו בהערה: "מאיר רוקח העורכים שידעו על כהונתו כרב ואדמו"ר כתבו בהערה: "מאיר רוקח 
ששמע  מאיר  ר'  מקוזוולוב"  אדמו"ר  כיום  ברסלב  מחסיד  מלפנים  ששמע –  מאיר  ר'  מקוזוולוב"  אדמו"ר  כיום  ברסלב  מחסיד  מלפנים   –
הספר והכתוב בו הגיע לאוזניו, התקשר מיד לעורכים וביקש לתקנו הספר והכתוב בו הגיע לאוזניו, התקשר מיד לעורכים וביקש לתקנו 

במהדורה הבאה לאמור כיום אני גם ברסלבע'ר ולא רק מלפנים... במהדורה הבאה לאמור כיום אני גם ברסלבע'ר ולא רק מלפנים... 

צדקת ארץ ישראל
באותם ימים בארץ ישראל היו הרבה מאנ"ש שהתמודדו עם קשיים באותם ימים בארץ ישראל היו הרבה מאנ"ש שהתמודדו עם קשיים 
בסכומים  להם  מסייעים  היו  לים  שמעבר  ברסלב  וחסידי  בסכומים כלכליים  להם  מסייעים  היו  לים  שמעבר  ברסלב  וחסידי  כלכליים 
חיזוק  בדיבורי  ישראל  בארץ  אנ"ש  עם  מתכתב  היה  מאיר  ר'  חיזוק נאים.  בדיבורי  ישראל  בארץ  אנ"ש  עם  מתכתב  היה  מאיר  ר'  נאים. 
ואמונה,  וצירף למכתבים סכומי צדקה עבור משפחות אנ"ש הנצרכים ואמונה,  וצירף למכתבים סכומי צדקה עבור משפחות אנ"ש הנצרכים 
אליו  שולחים  בארה"ב  אנשים  היו  כאשר  עת  בכל  בירושלים.  אליו אשר  שולחים  בארה"ב  אנשים  היו  כאשר  עת  בכל  בירושלים.  אשר 
הערשל  ר'  את  לציין  המקום  כאן  לצדקה.  מחלקם  היה  הערשל כספים,  ר'  את  לציין  המקום  כאן  לצדקה.  מחלקם  היה  כספים, 
וואסילסקי שהיה אחד מהשולחי כספים המרכזיים אשר פעל כמרכז וואסילסקי שהיה אחד מהשולחי כספים המרכזיים אשר פעל כמרכז 
יודעים  אין  ידו  ואת סך סכומי התרומות שעברו תחת  יודעים צדקה מרכזי,  אין  ידו  ואת סך סכומי התרומות שעברו תחת  צדקה מרכזי, 
ויתכן שלא נדע לעולמים. אך ידידיו עניי אנ"ש שהשתמשו בו לקבלת ויתכן שלא נדע לעולמים. אך ידידיו עניי אנ"ש שהשתמשו בו לקבלת 
הכסף, ידעו שכאשר מסרו בידו סכום עבורם מחו"ל, הוא היה מוסרו הכסף, ידעו שכאשר מסרו בידו סכום עבורם מחו"ל, הוא היה מוסרו 
בשלימות מבלי לעשר בדרך מאומה, גם לא עבור ההוצאות וכד'. הוא בשלימות מבלי לעשר בדרך מאומה, גם לא עבור ההוצאות וכד'. הוא 
היה מדקדק בכך בכל ההידור, ואף פרוטה לא הוקצבה למטרה אחרת.היה מדקדק בכך בכל ההידור, ואף פרוטה לא הוקצבה למטרה אחרת.

ר' מאיר החשיב מאד כל חסיד ברסלב, וכל שאיפתו היה  להיות קרוב ר' מאיר החשיב מאד כל חסיד ברסלב, וכל שאיפתו היה  להיות קרוב 
בתמימות  חכמות,  ידע  לא  מאיר  ר'  באפו.  רוח  נשמת  עוד  כל  בתמימות לאנ"ש  חכמות,  ידע  לא  מאיר  ר'  באפו.  רוח  נשמת  עוד  כל  לאנ"ש 
ובפשיטות הגה בספרי רבינו, וחשו שהוא חי את דברי מוהרנ"ת שאמר: ובפשיטות הגה בספרי רבינו, וחשו שהוא חי את דברי מוהרנ"ת שאמר: 
'עוד ידיעה מרבינו, עוד חלק במח!'. הוא קיבל כל דבר כמות שהוא בלי 'עוד ידיעה מרבינו, עוד חלק במח!'. הוא קיבל כל דבר כמות שהוא בלי 
הוסיפו  שלא  מאנ"ש  רבים  אצל  שראינו  כמו  )-פשעטלאך(,  הוסיפו פלפולים  שלא  מאנ"ש  רבים  אצל  שראינו  כמו  )-פשעטלאך(,  פלפולים 
אורגינליים.  אותם  רצה  הוא  רבינו,  תורות  על  חידושיהם  את  אורגינליים. לומר  אותם  רצה  הוא  רבינו,  תורות  על  חידושיהם  את  לומר 
בשיחות רבינו דקדק בדיוק כפי שהם כתובים, לא הוסיף ולא גרע וכך בשיחות רבינו דקדק בדיוק כפי שהם כתובים, לא הוסיף ולא גרע וכך 
גם דייק וקיימם כתורה מסיני. ר' מאיר תמיד חיפש עוד ועוד ידיעות, גם דייק וקיימם כתורה מסיני. ר' מאיר תמיד חיפש עוד ועוד ידיעות, 
וגם היה לו מהלך נפלא בהם, אך לא הוסיף את פירושיו כשדרש בספרים וגם היה לו מהלך נפלא בהם, אך לא הוסיף את פירושיו כשדרש בספרים 

לרבים, הוא היה מסדר הדברים כנתינתם ממש, מבלי להוסיף ולגרוע.לרבים, הוא היה מסדר הדברים כנתינתם ממש, מבלי להוסיף ולגרוע.

ר' מאיר זכה לגדל דור ישרים מבורך. הוא השקיע רבות בחינוך הבנים ר' מאיר זכה לגדל דור ישרים מבורך. הוא השקיע רבות בחינוך הבנים 
גודל  את  לשער  אין  ועוד.  קדושה  בענייני  ודקדוקיהם,  פרטיהם  גודל בכל  את  לשער  אין  ועוד.  קדושה  בענייני  ודקדוקיהם,  פרטיהם  בכל 
הכוחות שהשקיע, למד עם בניו גפ"ת ביגיעה והשקעה עצומה, יראת הכוחות שהשקיע, למד עם בניו גפ"ת ביגיעה והשקעה עצומה, יראת 
שמים וחסידות שהכניס בהם. הותיר אחריו את זוג' הרבנית שתחי' שמים וחסידות שהכניס בהם. הותיר אחריו את זוג' הרבנית שתחי' 

ומשפחה ענפה.ומשפחה ענפה.

גם אל יתרפה מהמלבושים של 
היראים והחסידים כי אין זה סותר ח"ו 

לדעת רבינו הק' זצ"ל

מכתב נדיר מהרה"ח ר' 
שמואל שפירא ז"ל שנשלח 
להרה"ח ר' מאיר רוקח ז"ל 

מתפרסם לראשונה ע"י 
מכון תמימי דרך ניו יורק 

היה  זה לארח נישואיו של ר' מאיר כאשר נתבקש ע"י היה  זה לארח נישואיו של ר' מאיר כאשר נתבקש ע"י 
בני משפחתו ללבוש את המלבושים החסידיים כראוי בני משפחתו ללבוש את המלבושים החסידיים כראוי 
למשפחה ממנו הוא מגיע, ר' מאיר שכבר היה מקורב למשפחה ממנו הוא מגיע, ר' מאיר שכבר היה מקורב 

לרבינו התלבט לגבי המשך דרכו והאם דרך אנ"ש לרבינו התלבט לגבי המשך דרכו והאם דרך אנ"ש 
בכך, והריץ שאלתו לר' שמואל שפירא, והנה מכתב בכך, והריץ שאלתו לר' שמואל שפירא, והנה מכתב 

התשובה שקיבל.התשובה שקיבל.

ב"ה. ג' לסדר וארא שנת השמיטה תשכ"ו ב"ה. ג' לסדר וארא שנת השמיטה תשכ"ו 
ירושלם עיה"ק ת"וירושלם עיה"ק ת"ו

חיים ושלום לכבוד ידידנו היקר האברך הנכבד חיים ושלום לכבוד ידידנו היקר האברך הנכבד 
הר"ר מאיר )רוקח( שליט"א.הר"ר מאיר )רוקח( שליט"א.

יוסף  צבי  הר"ר  ידידנו  ע"י   ... קבלתי  יוסף אחדשה"ט  צבי  הר"ר  ידידנו  ע"י   ... קבלתי  אחדשה"ט 
להתחזק  ויזכה  לכ"ט  שליט"א.......  להתחזק )ואסילסקי(  ויזכה  לכ"ט  שליט"א.......  )ואסילסקי( 
כל  יאשמו  לא  אשר  זיע"א  הק'  אדמו"ר  כל בדרכי  יאשמו  לא  אשר  זיע"א  הק'  אדמו"ר  בדרכי 
מיר  ידי  כח  מיין  אויף  דיפעט  ואמר  בו  מיר החוסים  ידי  כח  מיין  אויף  דיפעט  ואמר  בו  החוסים 
אפי'  )היינו  דערלייגט  ניט  קיינער  נאך  אפי' האט  )היינו  דערלייגט  ניט  קיינער  נאך  האט 
בגשמיות( איך האב ברייטע פלייצעס, וואס האט בגשמיות( איך האב ברייטע פלייצעס, וואס האט 
איר צו דאג'ן אז איך גייא פאר אייך –) סימכו על איר צו דאג'ן אז איך גייא פאר אייך –) סימכו על 
כוחי ממני לא הפסיד איש אפילו בגשמיות יש לי כוחי ממני לא הפסיד איש אפילו בגשמיות יש לי 
כתפיים רחבות מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך כתפיים רחבות מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך 
לפניכם(.לפניכם(. גם אל יתרפה מהמלבושים של היראים  גם אל יתרפה מהמלבושים של היראים 
הק'  רבינו  לדעת  ח"ו  סותר  זה  אין  כי  הק' והחסידים  רבינו  לדעת  ח"ו  סותר  זה  אין  כי  והחסידים 
זצ"ל ועיין בלקוטי הלכות יו"ד א' בהלכות עכו"ם זצ"ל ועיין בלקוטי הלכות יו"ד א' בהלכות עכו"ם 
ישרא-ל  במלבושי  ללכת  להתחזק  צריכים  ישרא-ל כמה  במלבושי  ללכת  להתחזק  צריכים  כמה 
אמרו  וכבר  הגוים  של  מהמלבושים  אמרו ולהתרחק  וכבר  הגוים  של  מהמלבושים  ולהתרחק 
חז"ל לא תתלו בוקי סריקי בר' נחמן, וזקני אנ"ש חז"ל לא תתלו בוקי סריקי בר' נחמן, וזקני אנ"ש 
במלבושים  הלכו  כולם  ת"ו  עיה"ק  במלבושים בירושלים  הלכו  כולם  ת"ו  עיה"ק  בירושלים 
וועקסלר  שלמה  ר'  והרה"צ  ויראים  חסידים  וועקסלר של  שלמה  ר'  והרה"צ  ויראים  חסידים  של 
זצ"ל שהוא ידוע לכל אנ"ש היה הולך אפי' בחול זצ"ל שהוא ידוע לכל אנ"ש היה הולך אפי' בחול 
עם חגורה ועם ווייסע זאקין - - )גרביים לבנות( עם חגורה ועם ווייסע זאקין - - )גרביים לבנות( 
וכל עיקר דעת רבינו הק' הוא לחזק אותנו ללכת וכל עיקר דעת רבינו הק' הוא לחזק אותנו ללכת 
בעלים  כמבואר  מעולם  הק'  אבותינו  בעלים בדרכי  כמבואר  מעולם  הק'  אבותינו  בדרכי 
לתרופה. רק שרבינו הק' מקרב את הכל אפי' את לתרופה. רק שרבינו הק' מקרב את הכל אפי' את 
ללכת  הוא  עיקר התכלית  ישרא-ל אבל  ללכת הפושעי  הוא  עיקר התכלית  ישרא-ל אבל  הפושעי 
בדרכי אבותינו, כן נזכה ללכת בדרכיו ובהם עולם בדרכי אבותינו, כן נזכה ללכת בדרכיו ובהם עולם 

נוושע אכי"ר.נוושע אכי"ר.

ידידו הדוש"ת באהבה ובכבודידידו הדוש"ת באהבה ובכבוד

רב שמואל שפירא

פרסום ראשון!

רבי לוי יצחק במשא קודש בהילולת רבינו ז''ל, בקצה התמונה בצד ימין יושב מקורבו 
ר' הערשל וואסילסקי )באדיבות מכון ''תמימי דרך''(
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נפשי בשאלתי
לבני הנעוריםמתלווים לבני הנעורים בשבילי הכיסופים והחיפושים

מה יהיה איתי???
שאלה:

ועכשיו  הללו,  הייסורים  עם  מסתובב  אני  ארוכה  תקופה  כבר 
פעמים  מאוד  הרבה  כבר  כך.  על  לכתוב  חייב  שאני  החלטתי 
התחלתי מחדש להיכנס לעבודת ה', והפעם האחרונה שהחלטתי 
להתחיל באמת הייתה בפסח האחרון. היה לי כזה אור בליל הסדר, 
עם  להתעסק  אחזור  לא  שיותר  בטוח  והייתי  ובספירה,  בהלל 
השטויות של העולם הזה. אבל, לא עבר אפילו שבוע והתרסקתי 

בכזו נפילה נוראה. אני כבר ממש מיואש, מה יהיה איתי?

תשובה:
בעצם, השאלה שלך היא כל כך יסודית, וסביבה מסתובבים כל 
ספרי רבינו מהחל עד כלה, ובכל זאת  אענה לך תשובה, והיא 

תתחלק לשני חלקים:

א[ הסיבות שבגללם אנחנו נשברים כל פעם מחדש מעבודת ה' 
– רבות הם, אבל מה שהכי שכיח אצל כל אחד שרוצה להתחיל 
של  העניין  זה   – הנעורים  בני  אצל  ובפרט  כשר,  יהודי  להיות 
'ריבוי אור'. שמיד בתחילת עבודתו הוא רוצה 'לתפוס מלאכים' 
וכדומה. למשל, אם הוא קורא איזה סיפור על ר' שמואל שפירא 
יוצא  כשהוא  הבאה  בפעם  אז  בפעלד,  הלילה  כל  לה'  שצעק 
שעה  רבע  שאחרי  רואה  כשהוא  לרסיסים  נשבר  הוא  לפעלד 
הרבה  מבטל  שהוא  אחרים  בדברים  וכן  שם.  לו  משעמם  כבר 

מאד כיון שהוא בעצם רוצה לעשות הרבה יותר מזה.

הלא זהו נזק והפסד נורא ואיום. הרי עכשיו התעוררת וקיבלת 
והפרישקייט,  ה', אתה בשיא הכוחות  לעבודת  כוחות חדשים 
בקצת  אותו  ולהשקיע  הזה  המרץ  כל  את  לקחת  ובמקום 
כמו  משהו...  עוד  עליו  להוסיף  ואפילו  לעשות,  יכול  כן  שאתה 
למשל לצאת לפעלד לרבע שעה או חצי שעה ולצאת מלא חיות 
ושמחה שזכית לקיים את עצת העצות – במקום זה אתה יוצא 
מכל מצווה שאתה עושה שבור בכפלי כפליים, כי אתה מרגיש 

ש'לא עשית כלום', או ש'זה לא היה מושלם'.

בחורים  אצל  שמצוי  דבר  והוא  אור',  'ריבוי  של  סוג  עוד  יש 
בעיקר, שכשהוא נכנס לעבודת ה' מיד הוא מבלה ומכלה שעות 
בבירורים וספיקות מיותרים בעניינים שונים. הוא רוצה לברר 
איזו שיטה היא הנכונה ביותר, שהרי איך ייתכן ש'הוא' חלילה 
יעשה את הדברים שלא בשלמות הכי הכי שיש? )לא שאסור 
'לטחון  זה סתם  לברר חלילה, אבל צריך להתבונן באמת מתי 
מים'(. והאמת היא שבזמן הזה שהוא מתווכח ומברר עוד ועוד, 

יכול היה הבחור לצאת ידי חובת כל השיטות כולם. 

וכך כותב ר' נתן לבנו שמחכה ומצפה למכתב שיגיע מאביו: "...
ואני מזהיר אותך מאד שמעתה תשוב מדרך הזה לצפות בכל 
יום לקבל אגרת ממני לכלות עיניך בחנם חס ושלום, כי גם זה 
מעשי בעל דבר לבלבל דעתך מתפלתך ומלמודך. וכך דרכי בני 
הנעורים שבטלים ממעט עבודתם על ידי בלבולים וכליון עינים 

של עסקי חנם כאלה".

בוודאי שר' יצחק היה יכול להתחזק מאד מהמכתב שאביו שלח 
לו, אבל רבי נתן מזהיר אותו מאותם בלבולים של ריבוי אור, שלא 

נותנים לאדם להמשיך לעשות את מה שהוא יכול בינתיים.

ובמכתב אחר: "והנה אנכי הרואה כי עוברים עליך מחשבות הבל 
של בני הנעורים, אשר דרך הבעל דבר לבלבלם במרה שחורה 
ועצבות של שוא והבל... כי המרה שחורות והעצבות והחששות 
והבלבולים כאלה מזיקים מאד מאד, והם מפסידים חס ושלום 

יותר מכל הפגמים שבעולם".

לגשת  דבר  הבעל  של  החזקות  העצות  אחת  היא  הזו  הדרך 
דווקא למי שהכי רוצה להתקרב לה' ומוכן לעשות הכל בשביל 
זה, ופשוט 'לשאוב' ממנו את כל הכוחות, ולבזבז לו אותם על 

עצבות ו"כיסופים" מדומיינים ששוברים אותו לשברי שברים.

יוצא  שיהודי  שאחרי  לומדים.  אנחנו  העומר'  'ספירת  ממצוות 
התורה,  את  לקבל  ורוצה  שלו,  והעבירות  מהשטויות  ממצרים, 
דווקא אז הוא חייב לעבור מסלול ארוך מאד של ארבעים ותשע 
ימים שמוהרנ"ת כותב עליהם שכלול בהם כל הבחינות והדרגות 
שהוא צריך לעבור בתוכם ולתקן אותם, ואפילו שהוא מאד היה 
רוצה לרוץ ברגע אחד ולהתקרב לה' אבל הוא חייב לחכות ולצפות 

ולהתגעגע עוד ועוד עד שיזכה להשלים ולתקן הכל.

זה לא נסיון קל. בדרך כלל הבעל דבר מתלבש עצמו במצוות, 
והוא מסביר לנו שכל מה שאנחנו עושים לא שווה בכלל, כי הרי 
יש הרבה יותר מזה. ובפרט שלפעמים יש בזה נקודה של אמת 
שאנחנו קצת ישנים את ימינו ולא מתקדמים, אבל חס וחלילה 

להישבר מזה, וכל שכן שלפעמים זה שטויות והבלים.

ולכן צריך הרבה 'ביטול', לדעת שאנחנו עכשיו הולכים להתחיל 
מחדש שוב פעם, ועכשיו זה יהיה התחלה אמיתית עם הרבה 
ועוד  עוד  ולחטוף  לשמוח  מוכנים  שנהיה  והתחזקות,  אזמרה 
והעיקר להתפלל הרבה  יותר.  בכל מצב אפילו כשרצינו הרבה 
לה' שיעזרנו באמת להינצל מזה ולדעת איך לעבוד אותו באמת.

ב[  אבל חשוב שתדע, שגם אחרי שתקרא את החלק הראשון 
וכו', עדיין לפעמים אתה  עליו  ותעבוד  עליו  ותתפלל  שכתבנו, 
תמצא את עצמך מבלה ימים ושנים כשאתה שקוע עד הצוואר 
הקלע  בכף  נמצא  שאתה  אפילו  שתרגיש  וייתכן  אור,  בריבוי 
לכסוף  חייב  שאתה  בטוח  תהיה  אחת  שנייה  ולדוגמא,  ממש. 
על  יותר  חושב  לא  שאתה  תחליט  זה  אחרי  ושנייה  ועוד,  עוד 

שום דרגא נוספת מלבד הסדרים הקבועים שכבר יש לך.

ויתכן שכבלבולים האלו יעבור עליך עוד כהנה וכהנה, ואולי יעבור 
עליך ימים ושנים, שלא תצליח בשום דבר ה', עדיין תדע שכזאת 
עבר על כל הצדיקים. כפי שכותב מוהרנ"ת לבנו: 'ותדע נאמנה 
שמעודי עד היום הזה, כמעט לא היה עת שלא עבר עלי כל מה 
שעובר עליך, ובכל פעם נדמה לי שכמעט אפס תקוה חס ושלום, 
יום בדרכיו הנפלאים שהקדים לחיותנו  לולא ה' עזרתה לי בכל 
בשבעה משיבי טעם וכו' על ידי הנחל נובע מקור חכמה וכו' וכו'.

'איה'  אליו  ולצעוק  לה'  לכסוף  ועוד  עוד  שתמשיך  הכלל  לכן, 
'איה', איה קדושתי איה טהרתי, ותאמין באמונה שלמה שעל 
ידי כל צעקה וצעקה בעצמה אתה מתחבר יותר ויותר לקדושה, 
תאוותיך  מכל  לצאת  תזכה  עדי  בתכלית,  לשורש  ומתקרב 

ולהתקרב לה' באמת, 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.

מאת אחד מראשי חבורות הבחורים בברסלב
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התלמוד-תורה כ ומייסדי  מקימי  עם  ישבנו  התלמוד-תורה אשר  ומייסדי  מקימי  עם  ישבנו  אשר 
החדש לילדי אנ"ש 'נועם התורה' העומד להיפתח החדש לילדי אנ"ש 'נועם התורה' העומד להיפתח 

אי"ה בקרוב בירושלים עיר הקודש, הופתענו.אי"ה בקרוב בירושלים עיר הקודש, הופתענו.

בעלי  מעשה  כאנשי  מכבר  זה  אותם  בעלי הכרנו  מעשה  כאנשי  מכבר  זה  אותם  הכרנו 
למען  בהתמסרות  החדורים  בהירה,  למען השקפה  בהתמסרות  החדורים  בהירה,  השקפה 
הכלל, כאלו שלא שוקטים על שמריהם ופועלים ללא לאות הכלל, כאלו שלא שוקטים על שמריהם ופועלים ללא לאות 
הידע  היסודיות,  מן  השתאינו,  זאת  ולמרות  הרבים,  הידע לזיכוי  היסודיות,  מן  השתאינו,  זאת  ולמרות  הרבים,  לזיכוי 
המקצועי הנרחב, ובעיקר: המסירות המוחלטת למען המטרה המקצועי הנרחב, ובעיקר: המסירות המוחלטת למען המטרה 

הקדושה.הקדושה.

'ליקוטי  הקדוש  בספרו  לדבר  מרבה  נתן  רבי  מורנו  'ליקוטי כידוע,  הקדוש  בספרו  לדבר  מרבה  נתן  רבי  מורנו  כידוע, 
והיראה  התורה  בדרך  נערים  חינוך  חשיבות  על  והיראה הלכות'  התורה  בדרך  נערים  חינוך  חשיבות  על  הלכות' 
המכריעה  התקופה  הוא  הנעורים  גיל  כמה  ועד  המכריעה האמיתית,  התקופה  הוא  הנעורים  גיל  כמה  ועד  האמיתית, 
האמונה  יסודות  בקרבו  משתרשים  בה  האדם,  בחיי  האמונה ביותר  יסודות  בקרבו  משתרשים  בה  האדם,  בחיי  ביותר 
הטהורה לכל ימי חייו, כמאמר החכם מכל אדם "גם כי יזקין הטהורה לכל ימי חייו, כמאמר החכם מכל אדם "גם כי יזקין 

לא יסור ממנה".לא יסור ממנה".

עם זאת, רבים מאנ"ש מעדיפים תחומים אחרים לעסוק בהם עם זאת, רבים מאנ"ש מעדיפים תחומים אחרים לעסוק בהם 
ולקיים בהם את צוואת מוהרנ"ת 'יפוצו מעיינותיך חוצה'.ולקיים בהם את צוואת מוהרנ"ת 'יפוצו מעיינותיך חוצה'.

האברכים  שני  את  מביא  מה  תמהים  עצמנו  מצאנו  האברכים לכן  שני  את  מביא  מה  תמהים  עצמנו  מצאנו  לכן 
רועי  והרב   - שליט"א  גבאי  יוסף  הרב  שלפנינו,  שלפנינו, החשובים  החשובים 
שהתקרבו  חשובות  למדניות  ישיבות  בוגרי  שהתקרבו   חשובות  למדניות  ישיבות  בוגרי  שליט"א,  חזי 
ונפש לברסלב, ועסקו בההדרת כמה וכמה מספרי  ונפש לברסלב, ועסקו בההדרת כמה וכמה מספרי בכל לב  בכל לב 
רבינו ותלמידיו והוצאתם לאור בפאר והדר, לייסד ביום בהיר רבינו ותלמידיו והוצאתם לאור בפאר והדר, לייסד ביום בהיר 

תלמוד תורה.תלמוד תורה.

אנחנו  ת"ת?  אנחנו   ת"ת?  לפתיחת  אתכם  מביא  מה  לזה,  הגעתם  איך  לפתיחת<  אתכם  מביא  מה  לזה,  הגעתם  איך   >
שואלים בפתח הראיון שואלים בפתח הראיון 

הרב יוסף גבאי:

בחיידר  חוסר  של  למצוקה  ערים  שאנחנו  רבות  שנים  בחיידר מזה  חוסר  של  למצוקה  ערים  שאנחנו  רבות  שנים  מזה 
במצוקה  מדובר  בירושלים.  ברסלב  חסידי  תורה  בני  במצוקה של  מדובר  בירושלים.  ברסלב  חסידי  תורה  בני  של 
אדירה. הרבה משפחות טובות שאנחנו מכירים מקרוב, אינם אדירה. הרבה משפחות טובות שאנחנו מכירים מקרוב, אינם 
מוצאים את מקומם במוסדות הקיימים, ולכן פונים לכל מיני מוצאים את מקומם במוסדות הקיימים, ולכן פונים לכל מיני 
מוסדות כלל-חסידיים, שם לרוב הם נדחים על הסף, וגם היכן מוסדות כלל-חסידיים, שם לרוב הם נדחים על הסף, וגם היכן 

שמקבלים אותם, הם מרגישים "בדיעבד".שמקבלים אותם, הם מרגישים "בדיעבד".

וכאן אנחנו שאלנו את עצמנו: למה שלא יהיה חיידר של רבינו וכאן אנחנו שאלנו את עצמנו: למה שלא יהיה חיידר של רבינו 
שיהיה בו את כל מה שיש במקומות אחרים, וגם הרבה יותר?.שיהיה בו את כל מה שיש במקומות אחרים, וגם הרבה יותר?.

אבן היסוד באומן ר"ה תשפ"ב
אבל  שנים,  לפני  כבר  בינינו  עלה  הרעיון  דבר,  של  אבל לאמיתו  שנים,  לפני  כבר  בינינו  עלה  הרעיון  דבר,  של  לאמיתו 
נגנז, עקב העיסוק בפעילויות אחרות ומסיבות שונות אחרות. נגנז, עקב העיסוק בפעילויות אחרות ומסיבות שונות אחרות. 
אולם אנחנו  חשבנו ללא הרף על הצורך החשוב שבדבר. זה אולם אנחנו  חשבנו ללא הרף על הצורך החשוב שבדבר. זה 

לא הרפה מאיתנו.לא הרפה מאיתנו.

ִית  ּבַ
ִלין ּבֹו  ַגּדְ ּמְ ׁשֶ

 ּתֹוָרה
ה ּוְתִפּלָ

ללמד בני יהודה קשת, להלך 
נגד רוחו של כל תלמיד, והכל 
לאור דעתו הקדושה של הנחל 
נובע || החזון והבשורה הגדולה: 

תלמוד תורה בדרך המסורה 
בעיה"ק ירושלים | שיחת עומק 

שנערכה ע"י ארגון "את אחי" 
מרכז מידע חיבור והכוונה 

בעולם התשובה עם מקימי ת"ת 
'נועם התורה' דחסידי ברסלב
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בקיבוץ  באומן  האחרון,  באלול  ההשגחה,  שבנסיבות  בקיבוץ עד  באומן  האחרון,  באלול  ההשגחה,  שבנסיבות  עד 
מאות  של  המוקדמת  ההגעה  בשל  תשפ"ב,  השנה  מאות ראש  של  המוקדמת  ההגעה  בשל  תשפ"ב,  השנה  ראש 
לאוקראינה,  הגבולות  יסגרו  שמא  מחשש  וילדיהם,  לאוקראינה, אבות  הגבולות  יסגרו  שמא  מחשש  וילדיהם,  אבות 
והשהות הממושכת הרחק מן הבית והשגרה, התעורר הצורך והשהות הממושכת הרחק מן הבית והשגרה, התעורר הצורך 
באחת  פתחנו  הרבים.  הילדים  עבור  חיידר  לייסד  באחת המידי  פתחנו  הרבים.  הילדים  עבור  חיידר  לייסד  המידי 
הדירות באומן חיידר, בו למדו כמאה ילדים…, ממשפחות הדירות באומן חיידר, בו למדו כמאה ילדים…, ממשפחות 
שבאו מוקדם לקיבוץ, והיתה הצלחה אדירה ממש. וזה היה שבאו מוקדם לקיבוץ, והיתה הצלחה אדירה ממש. וזה היה 
עבורנו רמז עבה משמים. קיבלנו תגובות נלהבות מהורים, עבורנו רמז עבה משמים. קיבלנו תגובות נלהבות מהורים, 
הפלא  בירושלים.  קבוע  דבר  כזה  לפתוח  חייבים  הפלא שאנחנו  בירושלים.  קבוע  דבר  כזה  לפתוח  חייבים  שאנחנו 
היה, שלמרות שהיו שם כל מיני סוגי ילדים, משום שהיינו היה, שלמרות שהיו שם כל מיני סוגי ילדים, משום שהיינו 
צריכים לתת מענה לציבור מאוד רחב, היו לימודים סדירים, צריכים לתת מענה לציבור מאוד רחב, היו לימודים סדירים, 
תפילות, שיעורים, מעט הפעלות, אבל בעיקר 'חיידר' במלוא תפילות, שיעורים, מעט הפעלות, אבל בעיקר 'חיידר' במלוא 

המובן.המובן.

דברים  יהיו  שלא  ששמרה  מכוונת  ויד  טובה,  רוח  דברים היתה  יהיו  שלא  ששמרה  מכוונת  ויד  טובה,  רוח  היתה 
מיוחד.  דבר מאוד  יצרו  והתגובות החמות  הולמים,  מיוחד. שאינם  דבר מאוד  יצרו  והתגובות החמות  הולמים,  שאינם 
כזה  דבר  רוצים  "אנחנו  שלהם  להורים  אמרו  ילדים  כזה הרבה  דבר  רוצים  "אנחנו  שלהם  להורים  אמרו  ילדים  הרבה 

גם בבית".גם בבית".

יש הרבה אנשים שדחפו לזה. ובסוף הנה זה קורה...יש הרבה אנשים שדחפו לזה. ובסוף הנה זה קורה...

< אין זה < אין זה סוד שהחזקת ת"ת היא דבר לא פשוט, הן מבחינת סוד שהחזקת ת"ת היא דבר לא פשוט, הן מבחינת 
המימון, והן מצד את מי לקבל ואת מי לא וכו' המימון, והן מצד את מי לקבל ואת מי לא וכו' זה לא מעלה זה לא מעלה 

אצלכם את המחשבה למה לכם כל זאת?אצלכם את המחשבה למה לכם כל זאת?

הרב יוסף גבאי:

חשוב לציין, שאנחנו כבר באים מתוך פעילות ציבורית. יש חשוב לציין, שאנחנו כבר באים מתוך פעילות ציבורית. יש 
כולל  ותפילה',  'תורה  בשם  מדרש  בית  בירושלים  כאן  כולל לנו  ותפילה',  'תורה  בשם  מדרש  בית  בירושלים  כאן  לנו 

אמור  הת"ת  טריים.  מקורבים  לבחורים  וישיבה  אמור אברכים,  הת"ת  טריים.  מקורבים  לבחורים  וישיבה  אברכים, 
להיות אף הוא, בעזהי"ת, בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים.להיות אף הוא, בעזהי"ת, בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים.

מאוד  מצע  עם  באים  אנחנו  למוסדות.  רציני  ביסוס  מאוד יש  מצע  עם  באים  אנחנו  למוסדות.  רציני  ביסוס  יש 
שרכשנו  הידע  ואת  שלנו,  התורמים  את  לנו  יש  שרכשנו מבוסס,  הידע  ואת  שלנו,  התורמים  את  לנו  יש  מבוסס, 
הקדוש  למיזם  ניגשים  אנחנו  זה  כל   מתוך  הזמן.  הקדוש במשך  למיזם  ניגשים  אנחנו  זה  כל   מתוך  הזמן.  במשך 

והחשוב הזה.והחשוב הזה.

חיצוניות שמשרתת את הפנימיות
הת"ת יישא אופי וסגנון תורני-חסידי מובהק. צוות ההנהלה הת"ת יישא אופי וסגנון תורני-חסידי מובהק. צוות ההנהלה 
והמלמדים, כמו גם המשפחות, יהיו כאלה שהדרך המסורה והמלמדים, כמו גם המשפחות, יהיו כאלה שהדרך המסורה 
מדור לדור היא נר לרגליהם. וגם מבחינה חיצונית, לבושים מדור לדור היא נר לרגליהם. וגם מבחינה חיצונית, לבושים 
מוהרנ"ת  של  הנודעים  כדבריו  ה'.  ויראי  כחסידים  מוהרנ"ת ונראים  של  הנודעים  כדבריו  ה'.  ויראי  כחסידים  ונראים 
"ועל כן צריך להתלבש במלבושי ישראל  "ועל כן צריך להתלבש במלבושי ישראל בליקוטי הלכות:  בליקוטי הלכות: 
והצדיקים  החכמים  לדרכי  דבר  בכל  ולהתדמות  והצדיקים דייקא  החכמים  לדרכי  דבר  בכל  ולהתדמות  דייקא 
האמתיים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל 'הידבק בתלמידי חכמים' האמתיים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל 'הידבק בתלמידי חכמים' 
וכמו שכתוב 'הולך את חכמים יחכם'. כי ע"י שמדמין עצמם וכמו שכתוב 'הולך את חכמים יחכם'. כי ע"י שמדמין עצמם 
במעשיהם ובהנהגותיהם לדרכי הכשרים האמתיים, על ידי במעשיהם ובהנהגותיהם לדרכי הכשרים האמתיים, על ידי 
)הלכות  כמותם"  באמת  יהי'  ולסוף  בהם  להיכלל  זוכין  )הלכות זה  כמותם"  באמת  יהי'  ולסוף  בהם  להיכלל  זוכין  זה 

חוקות העכו"ם ב, ג(חוקות העכו"ם ב, ג(

הקפדה על התאמה בין אופי המשפחה וצביונה, לרוח הת"ת, הקפדה על התאמה בין אופי המשפחה וצביונה, לרוח הת"ת, 
היא מאבני היסוד בהקמתו, ובניווטו בכל המשך הדרך בעזר היא מאבני היסוד בהקמתו, ובניווטו בכל המשך הדרך בעזר 

ה'.ה'.

אנחנו דואגים לאלו שחשובים להם הדברים האלו. אלו שלא אנחנו דואגים לאלו שחשובים להם הדברים האלו. אלו שלא 
חשוב להם - פונים למוסדות אחרים. אנחנו מכוונים לאלו חשוב להם - פונים למוסדות אחרים. אנחנו מכוונים לאלו 
שאכפת להם.  לא נתפשר על הדברים הללו. גם אם הכתות שאכפת להם.  לא נתפשר על הדברים הללו. גם אם הכתות 

יהיו יותר קטנות.יהיו יותר קטנות.

על כל ענייני הרישום והארגון הטכניים, מופקד הרב ישראל על כל ענייני הרישום והארגון הטכניים, מופקד הרב ישראל 
העושה  שמים  ירא  כאברך  לנו  הידוע  שליט"א,  זפרן  העושה נחמן  שמים  ירא  כאברך  לנו  הידוע  שליט"א,  זפרן  נחמן 
להתמקד  לנו  שמאפשר  מה  ובקפדנות.  נאמנה  להתמקד מלאכתו  לנו  שמאפשר  מה  ובקפדנות.  נאמנה  מלאכתו 

בעבודת הקודש עצמה.בעבודת הקודש עצמה.

לעצמי  מרשה  אני  היתה.  שלא  בשורה  פה  צועקים  לעצמי אנחנו  מרשה  אני  היתה.  שלא  בשורה  פה  צועקים  אנחנו 
ידע  גדולים,  ויכולות  כישרונות  כאן  יש  בגדולות.  ידע לדבר  גדולים,  ויכולות  כישרונות  כאן  יש  בגדולות.  לדבר 
תוך  הת"ת,  את  ינהל  חזי  רועי  הרב  באירגון.  וגם  תוך בחינוך,  הת"ת,  את  ינהל  חזי  רועי  הרב  באירגון.  וגם  בחינוך, 

פיקוח מאוד מדוקדק על הצוות.פיקוח מאוד מדוקדק על הצוות.

ומה שהכי חשוב: כל הנוגעים בדבר חדורים במסירות נפש.ומה שהכי חשוב: כל הנוגעים בדבר חדורים במסירות נפש.

במצבו  ההנהלה  של  עמוקה  מעורבות  על  הוא  במצבו הדגש  ההנהלה  של  עמוקה  מעורבות  על  הוא  הדגש 
סמך  על  מלמד  לבחור  לא  תלמיד,  כל  של  סמך והתקדמותו  על  מלמד  לבחור  לא  תלמיד,  כל  של  והתקדמותו 
היכרות שטחית, לשים אותו על 'שעון שבת' וללכת הלאה...היכרות שטחית, לשים אותו על 'שעון שבת' וללכת הלאה...

ההתקדמות,  קצב  החומר,  איכות  על  הדוק  פיקוח  ההתקדמות, יהיה  קצב  החומר,  איכות  על  הדוק  פיקוח  יהיה 
הקשבה לתלמידים, יראת השמים של המלמדים ועוד.הקשבה לתלמידים, יראת השמים של המלמדים ועוד.

מימין לשמאל הר"ר יוסף גבאי הר"ר רועי חזי הר"ר ישראל זפרן

להבין את נפשו של הילד. ילדי החמד באומן בתפילה
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יש כאן רצון אמיתי להביא משהו חדש. כמו שמגיע באמת יש כאן רצון אמיתי להביא משהו חדש. כמו שמגיע באמת 
יש  אנשי שלומנו.  לכל  כפי שמגיע  הק'.  רבינו  יש לילדים של  אנשי שלומנו.  לכל  כפי שמגיע  הק'.  רבינו  לילדים של 
ולחפש  לנדוד  שנפסיק  הזמן  והגיע  מאוד  גדול  ציבור  ולחפש לנו  לנדוד  שנפסיק  הזמן  והגיע  מאוד  גדול  ציבור  לנו 
את המקום בשביל הבן שלנו, בבחינת "חידלו לכם מלהיות את המקום בשביל הבן שלנו, בבחינת "חידלו לכם מלהיות 

עניים, השתמשו באוצרותיכם".עניים, השתמשו באוצרותיכם".

חסידות ושולחן-ערוך
עוסק  ספרים,  בההדרת  ניסיונו  לצד  כי  עוסק ,  ספרים,  בההדרת  ניסיונו  לצד  כי  לציין,  מחובתנו  כאן  לציין<  מחובתנו  כאן   >
הרב הרב רועי חזי מזהרועי חזי מזה שנים במקצוע החינוך וצבר ניסיון עשיר  שנים במקצוע החינוך וצבר ניסיון עשיר 
בתחום. בת"ת בצפתבתחום. בת"ת בצפת בו הוא מלמד כיום, ידוע כי תלמידים  בו הוא מלמד כיום, ידוע כי תלמידים 
שמים  יראת  בתורה,  גדלים  האמונות,  שמים   יראת  בתורה,  גדלים  האמונות,  ידיו  תחת  ידיושעברו  תחת  שעברו 

ודרך-ארץ למופת.ודרך-ארץ למופת.

הרב רועי חזי:

את  והציפו  אתנו  רבים שוחחו  הורים  את בשבועות האחרונים  והציפו  אתנו  רבים שוחחו  הורים  בשבועות האחרונים 
על  חזרו  שדי  לומר  שאפשר  שלהם,  והתהיות  על השאלות  חזרו  שדי  לומר  שאפשר  שלהם,  והתהיות  השאלות 
במיוחד  מה שמטריד  על  מצב  תמונת  לנו  נתן  וזה  במיוחד עצמם.  מה שמטריד  על  מצב  תמונת  לנו  נתן  וזה  עצמם. 

את האנשים.את האנשים.

נשאלנו רבות למשל, על שאלת ה'כתות' שבאנ"ש, שעליה נשאלנו רבות למשל, על שאלת ה'כתות' שבאנ"ש, שעליה 
מעבר  לכולם:  תשובתנו  שי"ט(.  מוהר"ן  )חיי  רבינו  מעבר ניבא  לכולם:  תשובתנו  שי"ט(.  מוהר"ן  )חיי  רבינו  ניבא 
לתורה ויראת שמים, לא יהיה שום שיוך של הת"ת לקבוצה לתורה ויראת שמים, לא יהיה שום שיוך של הת"ת לקבוצה 
לילד  צורך  שום  שאין  היא  דעתנו  בברסלב.  אחרת  או  לילד כזו  צורך  שום  שאין  היא  דעתנו  בברסלב.  אחרת  או  כזו 

להיכנס ל'בירורים'.להיכנס ל'בירורים'.

לדרך  בצמוד  ברסלב,  וברוח  בדרך  מתנהל  שהת"ת  לדרך כמובן  בצמוד  ברסלב,  וברוח  בדרך  מתנהל  שהת"ת  כמובן 
וההלכה המסורה. שינון העצות של רבינו בצורה מאוד ברורה, וההלכה המסורה. שינון העצות של רבינו בצורה מאוד ברורה, 
וכללית. אולם באופן עקרוני לא תתקיימנה שום שיחות עם וכללית. אולם באופן עקרוני לא תתקיימנה שום שיחות עם 
התלמידים סביב בירורים פרטניים שאינם תואמים את גילם התלמידים סביב בירורים פרטניים שאינם תואמים את גילם 

הצעיר.הצעיר.

גם צוות הת"ת יהיה מגוון, ומורכב מחוגים שונים בברסלב, גם צוות הת"ת יהיה מגוון, ומורכב מחוגים שונים בברסלב, 
שהצד השווה שבהם שהם הולכים לאורו של רבינו ובצמוד שהצד השווה שבהם שהם הולכים לאורו של רבינו ובצמוד 

לשולחן-ערוך.לשולחן-ערוך.

הסגנון הוא סגנון חסידי, התפילות יהיו בנוסח ספרד, ההורים הסגנון הוא סגנון חסידי, התפילות יהיו בנוסח ספרד, ההורים 
דרכם  שהמשך  לתלמידים  כשברור  וחליפות.  כובעים  דרכם עם  שהמשך  לתלמידים  כשברור  וחליפות.  כובעים  עם 
בתכנית  זה  גם  מוסגר:  )ובמאמר  חסידיות  לישיבות  בתכנית היא  זה  גם  מוסגר:  )ובמאמר  חסידיות  לישיבות  היא 
והגמישות  רבינו  של  האמת  עם  כמובן  הכל  אי"ה(.  והגמישות ובחזון  רבינו  של  האמת  עם  כמובן  הכל  אי"ה(.  ובחזון 
העדינה, כפי שרבינו מלמד אותנו, באופן של 'ימין מקרבת' העדינה, כפי שרבינו מלמד אותנו, באופן של 'ימין מקרבת' 
לדרך  היצמדות  עם  בבד  בד  אך  הכל.  לפני  הטוב  לדרך וראיית  היצמדות  עם  בבד  בד  אך  הכל.  לפני  הטוב  וראיית 

הקודש העוברת מדור לדור.הקודש העוברת מדור לדור.

המגמה היא לשמור על 'חיצוניות' ראויה, כשהדגש הוא על המגמה היא לשמור על 'חיצוניות' ראויה, כשהדגש הוא על 
הפנימיות. הקו המנחה הוא, שהחיצוניות, כמו סגנון לבוש, הפנימיות. הקו המנחה הוא, שהחיצוניות, כמו סגנון לבוש, 
הליכות, תשרת את הפנימיות, ולא שהיא תכלית בפני עצמה.הליכות, תשרת את הפנימיות, ולא שהיא תכלית בפני עצמה.

צניעות בני הבית, וכמובן כלים טכנולוגיים מאן דכר שמיה, צניעות בני הבית, וכמובן כלים טכנולוגיים מאן דכר שמיה, 
שחשיפה אליהם בשביל הילד, היא קו אדום. על כל אלו אנו שחשיפה אליהם בשביל הילד, היא קו אדום. על כל אלו אנו 

מקפידים הקפדה יתרה כבר בשלב הקבלה.מקפידים הקפדה יתרה כבר בשלב הקבלה.

ראוי לציין עובדה מפליאה: למרות שחלפו ראוי לציין עובדה מפליאה: למרות שחלפו 33 שבועות בלבד  שבועות בלבד 
מאז הפרסום הראשוני על פתיחת הת"ת, ישנו ביקוש עצום מאז הפרסום הראשוני על פתיחת הת"ת, ישנו ביקוש עצום 
והתקבלו  נרשמו  קפדני,כבר  סינון  אחרי  אדירות.  והתקבלו ופניות  נרשמו  קפדני,כבר  סינון  אחרי  אדירות.  ופניות 
ערכנו  לכתחילה  למופת.  מבתים  תלמידים  עשרות  ערכנו בס"ד  לכתחילה  למופת.  מבתים  תלמידים  עשרות  בס"ד 
לאור  כלשהו  בשלב  אולם  ד',  כיתה  עד  גן  מכיתה  לאור רישום  כלשהו  בשלב  אולם  ד',  כיתה  עד  גן  מכיתה  רישום 
חייבים  הבנו שאנו  אותנו,  חייבים הפניות הרבות שהפתיעו אפילו  הבנו שאנו  אותנו,  הפניות הרבות שהפתיעו אפילו 
הראשוני  כך, שכבר בשלב  ה'.   כיתה  לגיל  גם  מענה  הראשוני לתת  כך, שכבר בשלב  ה'.   כיתה  לגיל  גם  מענה  לתת 

יהיו יהיו 77 כתות. כתות.

חשוב לנו גם שמספר התלמידים בכיתה לא יהיה גדול מדי. חשוב לנו גם שמספר התלמידים בכיתה לא יהיה גדול מדי. 
עד כעשרים תלמידים בכיתה, כדי שלכל תלמיד יוענק יחס עד כעשרים תלמידים בכיתה, כדי שלכל תלמיד יוענק יחס 

מלא.מלא.

מעקב  תכנית  בע"ה  תהיה  מעולים,  מלמדים  לבחירת  מעקב מעבר  תכנית  בע"ה  תהיה  מעולים,  מלמדים  לבחירת  מעבר 
קורה  פעמים  הרבה  תלמיד.  כל  של  התקדמותו  קורה אחרי  פעמים  הרבה  תלמיד.  כל  של  התקדמותו  אחרי 
שמההנהלה שואלים את המלמד "איך תלמיד פלוני?" "בסדר שמההנהלה שואלים את המלמד "איך תלמיד פלוני?" "בסדר 
גמור" מפטיר המלמד, שואלים גם את ההורים איך הבן שלהם גמור" מפטיר המלמד, שואלים גם את ההורים איך הבן שלהם 
מרוצים",  אנחנו  הכל  "בסך  משיבים  והם  בחיידר,  מרוצים", מתקדם  אנחנו  הכל  "בסך  משיבים  והם  בחיידר,  מתקדם 
ולמעשה לילד טוב ונחמד אבל הוא לא באמת מתקדם בלימוד, ולמעשה לילד טוב ונחמד אבל הוא לא באמת מתקדם בלימוד, 

לא מונח בחומר, מדדה ומדשדש בעקבות חבריו לכיתה.לא מונח בחומר, מדדה ומדשדש בעקבות חבריו לכיתה.

הניסיון מוכיח, שיש תלמידים ש'אינם עושים בעיות' בכיתה, הניסיון מוכיח, שיש תלמידים ש'אינם עושים בעיות' בכיתה, 
נראה על פניהם שהכל כשורה אצלם. אבל בדיקה מעמיקה נראה על פניהם שהכל כשורה אצלם. אבל בדיקה מעמיקה 
באמת  ולא  בכיתה  ו'חולמים'  יושבים  הם  כי  מגלה  באמת יותר  ולא  בכיתה  ו'חולמים'  יושבים  הם  כי  מגלה  יותר 

מחוברים לנעשה בה.מחוברים לנעשה בה.

וזו מטרתה של תכנית המעקב. לראות מפעם לפעם היכן וזו מטרתה של תכנית המעקב. לראות מפעם לפעם היכן 
לנו  יש  הנלמד.  בחומר  השליטה  מבחינת  נמצא  לנו התלמיד  יש  הנלמד.  בחומר  השליטה  מבחינת  נמצא  התלמיד 
בין אנשי הצוות מפקח עתיר ניסיון ובעל ידע רב בהקניית בין אנשי הצוות מפקח עתיר ניסיון ובעל ידע רב בהקניית 

למידה.למידה.

פיקוח על כל תלמיד
מדי שנה אנחנו מציבים רף, שאליו אנחנו שואפים להביא מדי שנה אנחנו מציבים רף, שאליו אנחנו שואפים להביא 
את התלמידים. לכל תלמיד יהיה מעקב אחרי ההתקדמות את התלמידים. לכל תלמיד יהיה מעקב אחרי ההתקדמות 
שהילדים  לוודא  גמרא,  משנה,  בחומש,  שלו,  שהילדים הלימודית  לוודא  גמרא,  משנה,  בחומש,  שלו,  הלימודית 
עומדים בהספק. ובמידת הצורך, לכוון את המלמד בהתאם.עומדים בהספק. ובמידת הצורך, לכוון את המלמד בהתאם.

לדוגמא, אם מאתרים קושי אצל ילד, לכוון את המלמד לדבר לדוגמא, אם מאתרים קושי אצל ילד, לכוון את המלמד לדבר 
כאשר  הכללי,  המדד  את  גם  יש  הילד.  של  ההבנה  כאשר בגובה  הכללי,  המדד  את  גם  יש  הילד.  של  ההבנה  בגובה 
למשל בבחינה השבועית מתברר שישנם לא מעט תלמידים למשל בבחינה השבועית מתברר שישנם לא מעט תלמידים 
שאינם שולטים כראוי בחומר, זה מדליק נורה אדומה, שמא שאינם שולטים כראוי בחומר, זה מדליק נורה אדומה, שמא 
אין התאמה בין הרמה לתלמידים. כך גם להיפך, אם כולם אין התאמה בין הרמה לתלמידים. כך גם להיפך, אם כולם 
מבינים היטב, זה אומר שהמלמד צריך להעלות את הרמה מבינים היטב, זה אומר שהמלמד צריך להעלות את הרמה 

השקעה בכל ילד. החידר באומן בערב ר"ה
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ואת ההספק.ואת ההספק.

כל מי שעסק בחינוך יודע עד כמה פיקוח ומעקב שכאלו כל מי שעסק בחינוך יודע עד כמה פיקוח ומעקב שכאלו 
נחוצים ויעילים ועוזרים מאוד לכוון את המלמד במלאכתו נחוצים ויעילים ועוזרים מאוד לכוון את המלמד במלאכתו 

הקדושה.הקדושה.

המפקח מתמחה בנוסף בגיל הרך, בהקניית קריאה שוטפת, המפקח מתמחה בנוסף בגיל הרך, בהקניית קריאה שוטפת, 
אבחון בעיות התנהגותיות )הכוונה לדברים הפשוטים כמו, אבחון בעיות התנהגותיות )הכוונה לדברים הפשוטים כמו, 
אחיזה בעיפרון, גזירה וכד' דברים בסיסיים, מבלי להיכנס אחיזה בעיפרון, גזירה וכד' דברים בסיסיים, מבלי להיכנס 

ל'חכמות' יתרות(, ועוד תחומים השייכים לגיל זה.ל'חכמות' יתרות(, ועוד תחומים השייכים לגיל זה.

היכולת  את  מקנה  הפיקוח  התנהגותית,  מבחינה  גם  היכולת כך  את  מקנה  הפיקוח  התנהגותית,  מבחינה  גם  כך 
לבדוק מה הסיבה שיש לילד קושי התנהגותי מסוים, האם לבדוק מה הסיבה שיש לילד קושי התנהגותי מסוים, האם 

זה קשור לקשיי למידה?זה קשור לקשיי למידה?

צוות תמיכה
מלבד המפקח, יש לנו את צוות התמיכה. התפקיד של הצוות מלבד המפקח, יש לנו את צוות התמיכה. התפקיד של הצוות 
למשל  כמו  ונקודתי.  פרטני  טיפול  שמצריכים  במקרים  למשל הוא  כמו  ונקודתי.  פרטני  טיפול  שמצריכים  במקרים  הוא 
צוות  איש  יש  לתלמיד,  מלמד  בין  מתיחות  וישנה  צוות במקרה  איש  יש  לתלמיד,  מלמד  בין  מתיחות  וישנה  במקרה 
ליצור  אותו,  לרכך  לשיחה,  התלמיד  את  לקחת  ליצור שתפקידו  אותו,  לרכך  לשיחה,  התלמיד  את  לקחת  שתפקידו 
אתו איזו שהיא תקשורת אחרת. הוא מראה לו שיש מישהו אתו איזו שהיא תקשורת אחרת. הוא מראה לו שיש מישהו 
משם  ואז,  בכיתה.  המלמד  עם  לקשר  מעבר  לו,  משם שמקשיב  ואז,  בכיתה.  המלמד  עם  לקשר  מעבר  לו,  שמקשיב 
הוא לוקח את המקום הזה לקשר עם המלמד. העבודה שלו הוא לוקח את המקום הזה לקשר עם המלמד. העבודה שלו 
המלמד,  את  לכוון  המלמד.  עם  ובמקביל  התלמיד,  עם  המלמד, היא  את  לכוון  המלמד.  עם  ובמקביל  התלמיד,  עם  היא 
ולמקד אותו, בפרט כאשר המלמד צבר עם אותו תלמיד קשיי ולמקד אותו, בפרט כאשר המלמד צבר עם אותו תלמיד קשיי 

משמעת וכדומה.משמעת וכדומה.

אם כן, זהו תפקידם של המפקח ושל צוות התמיכה, לזהות אם כן, זהו תפקידם של המפקח ושל צוות התמיכה, לזהות 
התנהגותית,  למצוקה  לו  שגורם  לימודי  פער  תלמיד  התנהגותית, אצל  למצוקה  לו  שגורם  לימודי  פער  תלמיד  אצל 
כדי  הנדרש  את  ולעשות  המלמד,  לבין  בינו  אי-הבנות  כדי או  הנדרש  את  ולעשות  המלמד,  לבין  בינו  אי-הבנות  או 

להעלות אותו בחזרה על דרך המלך.להעלות אותו בחזרה על דרך המלך.

שתכנית  לוודא  המלמדים,  על  הפיקוח  את  יש  שתכנית בנוסף,  לוודא  המלמדים,  על  הפיקוח  את  יש  בנוסף, 
הלימודים שנקבעה מיושמת בפועל בכל הכיתות. לדוגמה, הלימודים שנקבעה מיושמת בפועל בכל הכיתות. לדוגמה, 
אם קבענו שהתלמידים צריכים לסיים את המסכת עד סוף אם קבענו שהתלמידים צריכים לסיים את המסכת עד סוף 
השנה, קובעים מראש תכנית לימודים מסודרת לכל שבוע, השנה, קובעים מראש תכנית לימודים מסודרת לכל שבוע, 
והמפקח עוקב אחרי ההתקדמות, כולל דפי כתיבה שניתנים והמפקח עוקב אחרי ההתקדמות, כולל דפי כתיבה שניתנים 
קובעים.  שאנחנו  המטרות  ושאר  יום,  מדי  קובעים. לתלמידים  שאנחנו  המטרות  ושאר  יום,  מדי  לתלמידים 
מושגים  שהיעדים  לראות  המלמדים  את  מלווה  מושגים המפקח  שהיעדים  לראות  המלמדים  את  מלווה  המפקח 

והמשימות באות לידי ביצוע. ולשפר וליעל היכן שצריך.והמשימות באות לידי ביצוע. ולשפר וליעל היכן שצריך.

אוויר הנח והזך
אחד  מצד  וטוב.  נוח  מצע  מקבל  המלמד  דבר  של  אחד בסופו  מצד  וטוב.  נוח  מצע  מקבל  המלמד  דבר  של  בסופו 
לתת  היא  שלנו  הדרך  בכיתה,  הבית'  ו'בעל  הסמכות  לתת הוא  היא  שלנו  הדרך  בכיתה,  הבית'  ו'בעל  הסמכות  הוא 
עצמאות למלמד, שיביא את ה'אני' שלו, את הלב שלו, את עצמאות למלמד, שיביא את ה'אני' שלו, את הלב שלו, את 
המיוחדּות שלו לתלמידים. מאידך ישנה מעטפת שעוקבת המיוחדּות שלו לתלמידים. מאידך ישנה מעטפת שעוקבת 

ובודקת שהכל מתנהל כמו שצריך.ובודקת שהכל מתנהל כמו שצריך.

אורח  המנהלות  משפחות  הזכרנו,  כבר  המשפחות,  אורח אופי  המנהלות  משפחות  הזכרנו,  כבר  המשפחות,  אופי 
חיים תורני וחסידי. ללא זיקה למדיה, פלאפונים לא כשרים חיים תורני וחסידי. ללא זיקה למדיה, פלאפונים לא כשרים 
חלילה  שנחשף  ילד  מאוד,  ברור  תקנון  לנו  יש  חלילה וכדומה.  שנחשף  ילד  מאוד,  ברור  תקנון  לנו  יש  וכדומה. 
וח"ו  במידה  יימצא.  ובל  ייראה  בל   – ראויים  לא  וח"ו לתכנים  במידה  יימצא.  ובל  ייראה  בל   – ראויים  לא  לתכנים 
אירעה נפילה נקודתית, קרה איזה מכשול, הדבר יטופל בכל אירעה נפילה נקודתית, קרה איזה מכשול, הדבר יטופל בכל 

החומרה ובכל הכוח. זה בנפשנו.החומרה ובכל הכוח. זה בנפשנו.

דגש מיוחד יושם על 'אוויר הנח וזך' - אווירה שלווה בכיתות, דגש מיוחד יושם על 'אוויר הנח וזך' - אווירה שלווה בכיתות, 
דבר שחשוב ביותר להצלחת הילדים. דבר שחשוב ביותר להצלחת הילדים. 

הי"ו, האחראי כל האחראי כל  זפרן  נחמן  ישראל  ר'  פונים אל  הי"ו,   זפרן  נחמן  ישראל  ר'  פונים אל  אנו  אנוכאן  כאן 
ענייני הרישום, סינון התלמידים והקבלה ומבקשים שיתאר ענייני הרישום, סינון התלמידים והקבלה ומבקשים שיתאר 

את התרשמותו מזווית הראייה שלואת התרשמותו מזווית הראייה שלו

ר' ישראל זפרן:

האמת, כשפנו אלי וביקשו ממני להצטרף, בהתחלה היססתי. האמת, כשפנו אלי וביקשו ממני להצטרף, בהתחלה היססתי. 
עצם הדבר להתנהל מול הרבה הורים, עשוי להיות מאתגר. עצם הדבר להתנהל מול הרבה הורים, עשוי להיות מאתגר. 

שכל- נפש,  מסירות  בבעלי  שמדובר  לראות  שנוכחתי  שכל-עד  נפש,  מסירות  בבעלי  שמדובר  לראות  שנוכחתי  עד 
כולם עוסקים בת"ת, עם כל הרמ"ח והשס"ה. ידעתי שבכל כולם עוסקים בת"ת, עם כל הרמ"ח והשס"ה. ידעתי שבכל 

שאלה שאפנה אליהם, הם יעמדו לצדי בכל דבר וענין.שאלה שאפנה אליהם, הם יעמדו לצדי בכל דבר וענין.

מדובר באנשים נקיים מכל אינטרס צדדי, מלבד השליחות מדובר באנשים נקיים מכל אינטרס צדדי, מלבד השליחות 
הקדושה של חינוך ילדי ישראל. יתרה מכך, מדובר באנשי הקדושה של חינוך ילדי ישראל. יתרה מכך, מדובר באנשי 
את  שעוזבים  צפת,  תושבי  מהם  כמה  וותיקים,  את חינוך  שעוזבים  צפת,  תושבי  מהם  כמה  וותיקים,  חינוך 
לירושלים  ובאים  מגוריהם,  מקום  את  המסודרת,  לירושלים משרתם  ובאים  מגוריהם,  מקום  את  המסודרת,  משרתם 

כדי להתמסר לגמרי לתלמוד תורה!כדי להתמסר לגמרי לתלמוד תורה!

< איך ההתרשמות לאחר הרישום הראשוני?< איך ההתרשמות לאחר הרישום הראשוני?

אלו שבאו ונרשמו, הם כאלו שחשוב להם שהילדים שלהם אלו שבאו ונרשמו, הם כאלו שחשוב להם שהילדים שלהם 
ילמדו במקום שמור, ללא אפשרות חלילה שיהיה בכיתה ילמדו במקום שמור, ללא אפשרות חלילה שיהיה בכיתה 
שנקראו  אלו  מבין  וכדומה.  ראוי  לא  באופן  שמדבר  שנקראו חבר  אלו  מבין  וכדומה.  ראוי  לא  באופן  שמדבר  חבר 
מה  מה .   .100%100% היתה  ברישום  הנוכחות  באו.  כולם  היתה לרישום,  ברישום  הנוכחות  באו.  כולם  לרישום, 
ובאלו שעומדים  ובאלו שעומדים שמצביע על האמון הרב שנותנים בת"ת  שמצביע על האמון הרב שנותנים בת"ת 

מאחוריו.מאחוריו.

לצוות ההנהלה חשוב ללמוד כל הזמן, לרכוש עוד ועוד ידע לצוות ההנהלה חשוב ללמוד כל הזמן, לרכוש עוד ועוד ידע 
לטובת התלמידים, ולא לבוא מתוך תפיסה שאני מבין טוב לטובת התלמידים, ולא לבוא מתוך תפיסה שאני מבין טוב 
מכולם ואין לי מה לשמוע ולקבל מאף אחד. כמו כן, לאחר מכולם ואין לי מה לשמוע ולקבל מאף אחד. כמו כן, לאחר 
ולהבין  ולהבין הסינון הקפדני, כאשר תלמיד מתקבל, להכיל אותו  הסינון הקפדני, כאשר תלמיד מתקבל, להכיל אותו 
זו  לפגוע בהתנהלות הכיתה.  זאת מבלי  כל  עליו.  עובר  זו מה  לפגוע בהתנהלות הכיתה.  זאת מבלי  כל  עליו.  עובר  מה 

הגישה.הגישה.

בכינוס, ההורים מאוד התפעלו והתרשמו מהצוות. ההנהלה בכינוס, ההורים מאוד התפעלו והתרשמו מהצוות. ההנהלה 
שיבואו  מלמדים  מחפשים  לא  שהם  ואמרה,  שיבואו הדגישה  מלמדים  מחפשים  לא  שהם  ואמרה,  הדגישה 
לעשות את עבודתם וללכת. אלא שיהיו מסורים לתלמיד, לעשות את עבודתם וללכת. אלא שיהיו מסורים לתלמיד, 

איך לקדם אותו ולהעלות אותו במסילה העולה בית ה'.איך לקדם אותו ולהעלות אותו במסילה העולה בית ה'.

שלי,  מהתרשמות  לחדד:  שברצוני  נוספת  נקודה  שלי, לסיום,  מהתרשמות  לחדד:  שברצוני  נוספת  נקודה  לסיום, 
לא  ובנם  הם  אם  גם  ר,  המּוכָּ את  שמעדיפים  הורים  לא ישנם  ובנם  הם  אם  גם  ר,  המּוכָּ את  שמעדיפים  הורים  ישנם 
רווים נחת ממנו, על פני משהו שלמרות שהוא נראה הרבה רווים נחת ממנו, על פני משהו שלמרות שהוא נראה הרבה 
יותר טוב, הרי שהוא בלתי נודע. ומכאן הייתי רוצה לפנות יותר טוב, הרי שהוא בלתי נודע. ומכאן הייתי רוצה לפנות 
אליהם, להפיג את חששם. כאחד שמכיר מקרוב את הנפשות אליהם, להפיג את חששם. כאחד שמכיר מקרוב את הנפשות 
הפועלות, אני יכול לומר שיש כאן צוות נרחב, שמלבד הידע הפועלות, אני יכול לומר שיש כאן צוות נרחב, שמלבד הידע 
הוא  והאכפתיות העמוקה שלו,  הוא והניסיון הרב שלו בחינוך,  והאכפתיות העמוקה שלו,  והניסיון הרב שלו בחינוך, 
גם נטוע עם שתי רגליו על הקרקע. הם לא יצאו לדרך לפני גם נטוע עם שתי רגליו על הקרקע. הם לא יצאו לדרך לפני 
שערכו שיעורי בית לעומק והכינו את הבסיס לת"ת, מלבד שערכו שיעורי בית לעומק והכינו את הבסיס לת"ת, מלבד 

מהצד הרוחני, גם מהבחינה הכלכלית.מהצד הרוחני, גם מהבחינה הכלכלית.

ילד אינו 'מספר'
הרב רועי חזי:

נקודה חשובה שברצוני להדגיש: הצוות המייסד של הת"ת, נקודה חשובה שברצוני להדגיש: הצוות המייסד של הת"ת, 
עובד מאוד מאוד חזק על 'נקודה טובה'. על 'הכלה'. הגישה עובד מאוד מאוד חזק על 'נקודה טובה'. על 'הכלה'. הגישה 
נפש מיוחדת משלו. כשם שפרצופיהם  יש  ילד  נפש מיוחדת משלו. כשם שפרצופיהם היא, שלכל  יש  ילד  היא, שלכל 
אינם שווים - כך אופיים ומזגם, ועל אנשי הצוות להלוך נגד אינם שווים - כך אופיים ומזגם, ועל אנשי הצוות להלוך נגד 

רוחו של כל אחד. זהו הבסיס והיסוד של כל החינוך.רוחו של כל אחד. זהו הבסיס והיסוד של כל החינוך.

ילד אינו 'מספר', אינו 'עוד אחד'. מגיע לו יחס אישי והשקעה ילד אינו 'מספר', אינו 'עוד אחד'. מגיע לו יחס אישי והשקעה 
מירבית. מצד שני, יש את העניינים של ה'כלל'. וצריך לתת מירבית. מצד שני, יש את העניינים של ה'כלל'. וצריך לתת 

מענה לשניהם. לילד הפרטי, ולכלל כולו.מענה לשניהם. לילד הפרטי, ולכלל כולו.

מבחינה כלכלית, כבר ציינו שב"ה יש לנו תכנית מסודרת, מבחינה כלכלית, כבר ציינו שב"ה יש לנו תכנית מסודרת, 
עם גב כלכלי לת"ת. אנחנו כאן כדי להישאר. בעזרת ה' עד עם גב כלכלי לת"ת. אנחנו כאן כדי להישאר. בעזרת ה' עד 

ביאת המשיח.ביאת המשיח.

< האם< האם אפשר עדיין להירשם? אפשר עדיין להירשם?

ר’ ישראל זפרן:

למען האמת, לאחר תקופת רישום קצרה בת כ-למען האמת, לאחר תקופת רישום קצרה בת כ-33 שבועות,  שבועות, 
פתיחת  על  החיידר  בצוות  הוחלט  הרב  הביקוש  פתיחת ובעקבות  על  החיידר  בצוות  הוחלט  הרב  הביקוש  ובעקבות 
כיתה נוספת – כיתה ה', וזאת בנוסף לכיתות הקיימות כיתת כיתה נוספת – כיתה ה', וזאת בנוסף לכיתות הקיימות כיתת 
וייסגר  ההורים  לבקשת  התרחב  הרישום  ד',  כיתה  ועד  וייסגר גן  ההורים  לבקשת  התרחב  הרישום  ד',  כיתה  ועד  גן 
סופית אי"ה בג' סיון תשפ"ב. על כל פנייה בעניין הרישום סופית אי"ה בג' סיון תשפ"ב. על כל פנייה בעניין הרישום 
ובירורים וכו' ניתן לפנות אלי: ובירורים וכו' ניתן לפנות אלי: 053-3132521053-3132521 ואשתדל לעזור. ואשתדל לעזור.

59 אייר תשפ"ב



ההבטחה הנצחית של יחידי הדורות שעל ידי זוהר ושירת ההבטחה הנצחית של יחידי הדורות שעל ידי זוהר ושירת 
ומתגשמת  הולכת  לעד,  מאתנו  תשכח  לא  היא  ומתגשמת התורה  הולכת  לעד,  מאתנו  תשכח  לא  היא  התורה 

בימים אלו במלוא עוזה והדרה.בימים אלו במלוא עוזה והדרה.

דהילולא  ביומא  שתא  דהאי  בטבת  בעשרה  החל  דהילולא זה  ביומא  שתא  דהאי  בטבת  בעשרה  החל  זה 
עברה  כבר  זה  מועד  לפני  ספורים  ימים  זי"ע.  עברה דמוהרנ"ת  כבר  זה  מועד  לפני  ספורים  ימים  זי"ע.  דמוהרנ"ת 
בא!:  זה  הנה  כי  התבשר  ה'  מבקשי  וציבור  במחנה  בא!: הרנה  זה  הנה  כי  התבשר  ה'  מבקשי  וציבור  במחנה  הרנה 
הנצח"  "תורת  מכון  מבית  והמפוארת  החדשה  הנצח" המהדורה  "תורת  מכון  מבית  והמפוארת  החדשה  המהדורה 
שהכל ייחלו לה בכליון עינים יוצאת מתחת מכבש הדפוס שהכל ייחלו לה בכליון עינים יוצאת מתחת מכבש הדפוס 

ותראה אור עולם.ותראה אור עולם.

היה מחזה מפעים ומרגש לצפות במראה הנלבב, בביקוש היה מחזה מפעים ומרגש לצפות במראה הנלבב, בביקוש 
רחבי  בכל  והמגוון  הקדוש  הציבור  כלל  של  רחבי והשתוקקות  בכל  והמגוון  הקדוש  הציבור  כלל  של  והשתוקקות 
הארץ שבא להשתתף בסעודות ההילולא יוצא כשתלמודו הארץ שבא להשתתף בסעודות ההילולא יוצא כשתלמודו 
הלכות"  ה"ליקוטי  של  והנוצצים  הארוזים  בסטי"ם  הלכות" בידו  ה"ליקוטי  של  והנוצצים  הארוזים  בסטי"ם  בידו 
כשפניהם זורחות מאושר באוצר היקר מפז שנרכש במחיר כשפניהם זורחות מאושר באוצר היקר מפז שנרכש במחיר 

המוזל ביותר שנמכר ה"ליקוטי הלכות" מאז ומעולם.המוזל ביותר שנמכר ה"ליקוטי הלכות" מאז ומעולם.

יש לציין שלנוכח הביקוש האדיר שעבר את כל הציפיות, יש לציין שלנוכח הביקוש האדיר שעבר את כל הציפיות, 
נדפסה מיד מהודרה נוספת שגם היא כבר הולכת והוזלת. נדפסה מיד מהודרה נוספת שגם היא כבר הולכת והוזלת. 

ובימים  שמריו,  על  שקט  לא  הנצח",  "תורת  מכון  ובימים ואולם  שמריו,  על  שקט  לא  הנצח",  "תורת  מכון  ואולם 
הגדולה  המהדורה  בהופעת  הציבור  שוב  נתבשרו  הגדולה אלו  המהדורה  בהופעת  הציבור  שוב  נתבשרו  אלו 
והמפוארת של ה'ליקוטי הלכות' מאירת העינים שכבשה והמפוארת של ה'ליקוטי הלכות' מאירת העינים שכבשה 

את הלב ומכה גלים בקרב כל שוחרי תורה וחסידות.את הלב ומכה גלים בקרב כל שוחרי תורה וחסידות.

הספרים  נפתחו  כאשר  הספרים ואמנם  נפתחו  כאשר  ואמנם 
וגאה  רחב  והלב  העינים  וגאה אורו  רחב  והלב  העינים  אורו 
וחדוה.  שמחה  מרוב  גדותיו  וחדוה. על  שמחה  מרוב  גדותיו  על 
בכל  ניכרה  האדירה  בכל ההשקעה  ניכרה  האדירה  ההשקעה 
ידי  על  המזוקקת  בהגהת  ידי פינה:  על  המזוקקת  בהגהת  פינה: 
נכונה  בחלוקה  מומחים;  נכונה מגיהים  בחלוקה  מומחים;  מגיהים 
והפסקאות;  הקטעים  של  והפסקאות; וראויה  הקטעים  של  וראויה 
ובהוספת מראי מקומות ותרגומים ובהוספת מראי מקומות ותרגומים 
בנוסף  זאת  כל  ורבבות.  בנוסף לאלפים  זאת  כל  ורבבות.  לאלפים 
להשקעה הגדולה בעיצוב המרהיב להשקעה הגדולה בעיצוב המרהיב 
האותיות  בבחירת  ומחוץ;  האותיות מבית  בבחירת  ומחוץ;  מבית 

ְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו ְועָֽ

 ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו
ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו

מחזה נורא הוד שלא נראה כדוגמתו: אלפי סטי"ם של "ליקוטי הלכות" 
 | | ההדפסה השניה הולכת ואוזלת  נחטפו ונמכרו תוך שעות ספורות 
בימים אלו מופיע ברוב פאר והדר המהדורה השלישית בשמונה כרכים 
מפוארים בגודל גמרא )מתיבתא( ובאותיות מאירות עינים ומשובבת לב 

אשר פנים חדשות באו לכאן
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נאה  תורה  ממש  המקצועי,  בעימוד  נאה הקריאות;  תורה  ממש  המקצועי,  בעימוד  הקריאות; 
פאר  יופי  מיני  בכל  ומהודר  נאה  בכלי  פאר ועליונה  יופי  מיני  בכל  ומהודר  נאה  בכלי  ועליונה 
וסכומים  עתק  הון  נדרשים  זה  כשלכל  וסכומים והדר,  עתק  הון  נדרשים  זה  כשלכל  והדר, 

עצומים.עצומים.

ואכן כל הרואה אומר ברקאי! רבים וטובים שעד ואכן כל הרואה אומר ברקאי! רבים וטובים שעד 
אצלם  מעט  נזנח  הלכות'  ה'ליקוטי  לימוד  אצלם היום  מעט  נזנח  הלכות'  ה'ליקוטי  לימוד  היום 
שעד  שהתוודו  בימים  באים  כאלו  אף  וישנם  שעד –  שהתוודו  בימים  באים  כאלו  אף  וישנם   –
הלום לא יצא להם להגות בהם -  החלו לקבוע הלום לא יצא להם להגות בהם -  החלו לקבוע 
את לימודם בספר הקדוש הזה תמידין כסדרם, את לימודם בספר הקדוש הזה תמידין כסדרם, 
בשבעה  נפשם  את  ולחדש  ולהחיות  בשבעה להתחזק  נפשם  את  ולחדש  ולהחיות  להתחזק 
תורתו  וחידושי  במאמרי  הגנוזים  טעם  תורתו משיבי  וחידושי  במאמרי  הגנוזים  טעם  משיבי 
לממשלת  הגדול  המאור  המובהק  התלמיד  לממשלת של  הגדול  המאור  המובהק  התלמיד  של 
אברהם  רבי  הגה"ק  ודברי  כעדות  אשר  אברהם הלילה.  רבי  הגה"ק  ודברי  כעדות  אשר  הלילה. 
בהקדמת  הליקוטים'  ה'ביאור  בעל  זי"ע  בהקדמת בר"ן  הליקוטים'  ה'ביאור  בעל  זי"ע  בר"ן 
מפי  ששמע  את  הוא  כותב  אור"  "כוכבי  מפי ספרו  ששמע  את  הוא  כותב  אור"  "כוכבי  ספרו 
זי"ע תלמידו  זי"ע תלמידו אביו הקדוש רבי נחמן מטולטשין  אביו הקדוש רבי נחמן מטולטשין 
שאמר  זי"ע  מוהרנ"ת  של  הנאמן  שאמר ומשמשו  זי"ע  מוהרנ"ת  של  הנאמן  ומשמשו 
בשעתו: "שיש לעסוק בספרי מוהרנ"ת ז"ל יותר בשעתו: "שיש לעסוק בספרי מוהרנ"ת ז"ל יותר 
אלה  בימינו  כי  בעצמו.  זצ"ל  אדמו"ר  אלה מבספרי  בימינו  כי  בעצמו.  זצ"ל  אדמו"ר  מבספרי 
שעובר על כל אחד ואחד מה שעובר בגוף ובנפש, שעובר על כל אחד ואחד מה שעובר בגוף ובנפש, 
ז"ל,  ז"ל, צריך להיות עיקר הלימוד בספרי מוהרנ"ת  צריך להיות עיקר הלימוד בספרי מוהרנ"ת 
על אשר על ידו היה ביכולת אדמו"ר ז"ל להוריד על אשר על ידו היה ביכולת אדמו"ר ז"ל להוריד 
אנשים  גם  בהם  ולחזק  ולעורר  הנוראים,  אנשים דבריו  גם  בהם  ולחזק  ולעורר  הנוראים,  דבריו 
תחתיות  השאול  בעומק  ומונחים  תחתיות מגושמים  השאול  בעומק  ומונחים  מגושמים 

כמונו"..כמונו"..

ורגשי  רחשי  את  להביע  והמקום  הזמן  ורגשי כאן  רחשי  את  להביע  והמקום  הזמן  כאן 
בארץ  הלומדים  כלל  בשם  והודאה  בארץ התודה  הלומדים  כלל  בשם  והודאה  התודה 
לשם  הנודע  המכון  ומנהל  למייסד  לשם ובתפוצות,  הנודע  המכון  ומנהל  למייסד  ובתפוצות, 
עוד  "תורת הנצח", שזה רבות בשנים  עוד ולתהילה  "תורת הנצח", שזה רבות בשנים  ולתהילה 
כוחו  וכל  חייו  את  הקדיש  נעוריו  ימי  כוחו משחר  וכל  חייו  את  הקדיש  נעוריו  ימי  משחר 
של  והישועה  הנצח  מעיינות  להפצת  של ומאודו  והישועה  הנצח  מעיינות  להפצת  ומאודו 
הנחל נובע מקור חכמה ותלמידו הקדוש בעולם, הנחל נובע מקור חכמה ותלמידו הקדוש בעולם, 
נכנס  אשר  שליט"א,  בורשטיין  נתן  ר'  נכנס הרה"ח  אשר  שליט"א,  בורשטיין  נתן  ר'  הרה"ח 
ויגע  עמל  שנים  תקופת  ובמשך  הקורה  ויגע לעובי  עמל  שנים  תקופת  ובמשך  הקורה  לעובי 
להוציא  עיתותיו  והפקיר  הפוגה,  ללא  להוציא ושקד  עיתותיו  והפקיר  הפוגה,  ללא  ושקד 
הלכות'  ה'ליקוטי  מפעל  את  הפועל  אל  הלכות' מהכח  ה'ליקוטי  מפעל  את  הפועל  אל  מהכח 
כספי  עול  עצמו  על  נוטל  כשהוא  הזה,  כספי הגדול  עול  עצמו  על  נוטל  כשהוא  הזה,  הגדול 
גדול ועצום כבד מנשוא, במחשבה וכוונה טהורה גדול ועצום כבד מנשוא, במחשבה וכוונה טהורה 
ולהפיץ  ולפרסם  בעולם  הצדיק  שם  את  ולהפיץ לרומם  ולפרסם  בעולם  הצדיק  שם  את  לרומם 
את קדושת תורתו הן במכירת הספרים במחיר את קדושת תורתו הן במכירת הספרים במחיר 
רצון  מתוך  הקרן,  ממחיר  למטה  ביותר  רצון מוזל  מתוך  הקרן,  ממחיר  למטה  ביותר  מוזל 
ובהישג  ביכולת  שיהיה  ונעלית  קדושה  ובהישג ומטרה  ביכולת  שיהיה  ונעלית  קדושה  ומטרה 
תמורה  ללא  בנתינת  והן  מישראל,  נפש  לכל  תמורה יד  ללא  בנתינת  והן  מישראל,  נפש  לכל  יד 
את האפשרות לכל מאן דבעי ובר לבב להפיץ את את האפשרות לכל מאן דבעי ובר לבב להפיץ את 

תורת מוהרנ"ת זי"ע כאוות נפשו. תורת מוהרנ"ת זי"ע כאוות נפשו. 

אשרי אשרי הזוכה לקחת חלק ונחלה בהפצתם אשרי אשרי הזוכה לקחת חלק ונחלה בהפצתם 
של אורות קדושים אלו, אוצרות של יראת שמים, של אורות קדושים אלו, אוצרות של יראת שמים, 
רפואות הנפש והגוף, אשר הם תקוותינו ותקוות רפואות הנפש והגוף, אשר הם תקוותינו ותקוות 
משיח  של  אורו  את  להזריח  לנצח,  ישראל  משיח כל  של  אורו  את  להזריח  לנצח,  ישראל  כל 
השלימה  בגאולה  ישועתנו  את  ולהחיש  השלימה צדקינו  בגאולה  ישועתנו  את  ולהחיש  צדקינו 

בקרובה לבוא במהרה בימינו אמן.בקרובה לבוא במהרה בימינו אמן.

הרה”ח ר’ נתן בורשטין שליט”א מברך שהחינו עם בגדי שבת בעת קבלת הליקוטי הלכות
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ניצוץ קטן יכול להדליק יער 
שלם | זרקור לפעילות הפצת 
אור האורות על פני תבל

נתן מילר

ניצוץ של

אור

ר' שמעון, אתם ידעתם, 
אתם הבטחתם…

לחזות  שאפשר  מעשור  למעלה  לחזות כבר  שאפשר  מעשור  למעלה  כבר 
במראה משובב לב זה. אתה עולה למירון, במראה משובב לב זה. אתה עולה למירון, 
שאתה  עד  הארוכה  הדרך  כל  את  שאתה עושה  עד  הארוכה  הדרך  כל  את  עושה 
ושם,  שאפשר.  קרוב  הכי  להגיע  ושם, זוכה  שאפשר.  קרוב  הכי  להגיע  זוכה 
ההילולא  בעל  של  הציון  לבניין  ההילולא בסמוך  בעל  של  הציון  לבניין  בסמוך 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  יוחאי התנא  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא 
הבא,  המחזה  את  מגלה   אתה  הבא, זיע"א,  המחזה  את  מגלה   אתה  זיע"א, 
מתנענעים  צפופים,  שעומדים  מתנענעים המונים  צפופים,  שעומדים  המונים 
ושפתותיהם לוחשות, מנסים ככל שניתן ושפתותיהם לוחשות, מנסים ככל שניתן 
את  לקרוא  להצליח  כדי  עוד  את להתקרב  לקרוא  להצליח  כדי  עוד  להתקרב 
הקיר   על  שתלויה  המיוחדת  הקיר  התפילה  על  שתלויה  המיוחדת  התפילה 
ואת  עצמם  את  מוצאים  הם  ואת בגאון,  עצמם  את  מוצאים  הם  בגאון, 
אותה  ואומרים  זו  בתפילה  אותה מבוקשם  ואומרים  זו  בתפילה  מבוקשם 

בהתלהבות רבה.בהתלהבות רבה.

ידי  על  חוברה  זו  תפילה  כי  מאמין  הציבור  ידי רוב  על  חוברה  זו  תפילה  כי  מאמין  הציבור  רוב 
אחד ממקובלי דורנו במיוחד בשבילם, למעברים אחד ממקובלי דורנו במיוחד בשבילם, למעברים 
היום יומיים, בין מתפללי התפילה נמנים אברכים היום יומיים, בין מתפללי התפילה נמנים אברכים 
עמך,  מתנגדים,  חסידיים,  והחוגים  העדות  עמך, מכל  מתנגדים,  חסידיים,  והחוגים  העדות  מכל 
כשהזכויות  מאנ"ש  רבים  וכמובן  כשהזכויות מתחזקים,  מאנ"ש  רבים  וכמובן  מתחזקים, 
המדפיסים  של  לזכותם  נזקפות  המדפיסים העצומות  של  לזכותם  נזקפות  העצומות 

והמפיצים אותה מדי שנה לאלפים ורבבות.והמפיצים אותה מדי שנה לאלפים ורבבות.

זיע"א  מוהרנ"ת  עוזנו  גאון  שכתב  תפילה  זיע"א אותה  מוהרנ"ת  עוזנו  גאון  שכתב  תפילה  אותה 
בזמן שנסיעה מאוקראינה  בזמן שנסיעה מאוקראינה לפני כמאתיים שנה,  לפני כמאתיים שנה, 
כיום,  מעוררת  רחוק,  חלום  כמו  נראתה  כיום, למירון  מעוררת  רחוק,  חלום  כמו  נראתה  למירון 
שפוקדים  אנשים  רבבות  כתיבתה,  לאחר  שפוקדים שנים  אנשים  רבבות  כתיבתה,  לאחר  שנים 
עותקים  באלפי  ליבם  את  שופכים  הציון  עותקים את  באלפי  ליבם  את  שופכים  הציון  את 
שמחולקים במקום בכל ימות השנה ובפרט בל"ג שמחולקים במקום בכל ימות השנה ובפרט בל"ג 
ידם במספר  על  גם בתפילות שנתלו  כך  ידם במספר בעומר,  על  גם בתפילות שנתלו  כך  בעומר, 

מקומות מרכזיים במתחם הקבר הקדוש.מקומות מרכזיים במתחם הקבר הקדוש.

מאחורי  שעומד  למי  לראשונה  בזאת  מאחורי פנינו  שעומד  למי  לראשונה  בזאת  פנינו 
הדפסת והפצת תכריך התפילות מזה שנים רבות הדפסת והפצת תכריך התפילות מזה שנים רבות 
ובכך זיכה אנשים רבים לומר את התפילות, הר"ר ובכך זיכה אנשים רבים לומר את התפילות, הר"ר 
מ. א. שפירא שליט"א מעיה"ק ירושלים שיספר מ. א. שפירא שליט"א מעיה"ק ירושלים שיספר 

לנו מה מביא אותו לקום ולעסוק בהפצה זו?לנו מה מביא אותו לקום ולעסוק בהפצה זו?

הכל התחיל לפני כעשרים שנה בעת שבהוראת הכל התחיל לפני כעשרים שנה בעת שבהוראת 
עולם',  'מגיני  חברת  את  ייסדנו  אנ"ש  עולם', זקני  'מגיני  חברת  את  ייסדנו  אנ"ש  זקני 
ישראל,  כלל  על  להגן  מטרה  לעצמה  ישראל, ששמה  כלל  על  להגן  מטרה  לעצמה  ששמה 
כאשר באותה עת היו פיגועים קשים מאד בארץ כאשר באותה עת היו פיגועים קשים מאד בארץ 
ישראל  ר"ל ופחד גדול שרר ברחוב, מחוץ תשכל ישראל  ר"ל ופחד גדול שרר ברחוב, מחוץ תשכל 
זקני  יעצו  כן  על  ואשר  אימה,  ומחדרים  זקני חרב  יעצו  כן  על  ואשר  אימה,  ומחדרים  חרב 
אנ"ש ליצור שרשרת של שעות התבודדות סביב אנ"ש ליצור שרשרת של שעות התבודדות סביב 
גדולה.  היתה  וההתעוררות  היממה,  שעות  גדולה. כל  היתה  וההתעוררות  היממה,  שעות  כל 
עם מאמרים  גיליונות  אז שלושה  הוצאנו  עם מאמרים בנוסף  גיליונות  אז שלושה  הוצאנו  בנוסף 
בגדולת העניין בשם 'לבדד ישכון', בו חיזקנו על בגדולת העניין בשם 'לבדד ישכון', בו חיזקנו על 
מעלת התפילות בעת צרה. משם התחיל הגרעין מעלת התפילות בעת צרה. משם התחיל הגרעין 
שנים  כמה  כעבור  הגיליון,  והפצת  שנים להדפסת  כמה  כעבור  הגיליון,  והפצת  להדפסת 
תפילות  ולהפיץ  להמשיך  דחיפה  מזה  תפילות קיבלנו  ולהפיץ  להמשיך  דחיפה  מזה  קיבלנו 

להצלת עם ישראל.להצלת עם ישראל.

א[  סיבות  מכמה  ענין  זו  תפילה  בהפצת  א[ ראיתי  סיבות  מכמה  ענין  זו  תפילה  בהפצת  ראיתי 
משום שיש בזה גם תורה וגם תפילה כי הרי יש משום שיש בזה גם תורה וגם תפילה כי הרי יש 
את המאמר המפורסם 'לכו חזו' שבו רבינו מדבר את המאמר המפורסם 'לכו חזו' שבו רבינו מדבר 
התפילה  אמירת  וע"י  ותורתו  הרשב"י  התפילה מגדולת  אמירת  וע"י  ותורתו  הרשב"י  מגדולת 
הסובבת על מאמר זה אנו עושים מתורה נפלאה הסובבת על מאמר זה אנו עושים מתורה נפלאה 
תורה  תישכח  שלא  לזכות  נוכל  וכך  תפילה  תורה זו  תישכח  שלא  לזכות  נוכל  וכך  תפילה  זו 

מישראל,מישראל,

ב[ כידוע תפילה זו שונה מכל התפילות המובאות ב[ כידוע תפילה זו שונה מכל התפילות המובאות 
בחלק  מדבר  נתן  שר'  בכך  תפילות  בחלק בליקוטי  מדבר  נתן  שר'  בכך  תפילות  בליקוטי 
ועבור  עבורו  ממנו  ומבקש  להקב"ה  ועבור מהתפילה  עבורו  ממנו  ומבקש  להקב"ה  מהתפילה 

לרשב"י  ישירות  פונה  הוא  ובחלק  ישראל  לרשב"י כלל  ישירות  פונה  הוא  ובחלק  ישראל  כלל 
שנזכה  הגדול  בכוחו  במרום  בעדנו  שנזכה שיפעל  הגדול  בכוחו  במרום  בעדנו  שיפעל 
לישועת ה'. אפשר ללמוד מכך שר' נתן עושה את לישועת ה'. אפשר ללמוד מכך שר' נתן עושה את 
החילוק הברור בין הקב"ה לצדיק שלה' מתפללים החילוק הברור בין הקב"ה לצדיק שלה' מתפללים 
בעדנו,  טוב  שימליץ  מבקשים  ומהצדיק  בעדנו, ישירות  טוב  שימליץ  מבקשים  ומהצדיק  ישירות 
ודבר זה בער לי מאוד שלא יתטשטש במאורעות ודבר זה בער לי מאוד שלא יתטשטש במאורעות 

הזמן והתקופה.הזמן והתקופה.

אני  אין  שאם  הבנתי  אך  רב,  זמן  בי  בער  אני הרעיון  אין  שאם  הבנתי  אך  רב,  זמן  בי  בער  הרעיון 
אהיה  אני  איש  שאין  שבמקום  והחלטתי  לי,  אהיה מי  אני  איש  שאין  שבמקום  והחלטתי  לי,  מי 
נכנסתי לעניין עד  נכנסתי לעניין עד זה שיוציא את הרעיון לפועל.  זה שיוציא את הרעיון לפועל. 
שהתחלנו  מאז  מעשור  למעלה  עבר  היום  שהתחלנו שב"ה  מאז  מעשור  למעלה  עבר  היום  שב"ה 
יפה  ויותר  טוב  יותר  נהיה  זה  לשנה  יפה ומשנה  ויותר  טוב  יותר  נהיה  זה  לשנה  ומשנה 
בפליירים  הוספנו  לאחרונה  הקודמת.  בפליירים מהשנה  הוספנו  לאחרונה  הקודמת.  מהשנה 
הגזירות  לביטול  מליקו"ת  תפילות  הגזירות המחולקים,  לביטול  מליקו"ת  תפילות  המחולקים, 
ולפני תקופה הוספנו  ובאות,  ולפני תקופה הוספנו רעות המתחדשות  ובאות,  רעות המתחדשות 
תפילה שידי זדים לא ישלטו בהר מירון – שחיבר תפילה שידי זדים לא ישלטו בהר מירון – שחיבר 
גם  כך  שליט"א.  שכטר  מאיר  יעקב  ר'  גם הגה"ח  כך  שליט"א.  שכטר  מאיר  יעקב  ר'  הגה"ח 
'ואמרתם'  יוחאי'  'בר  מירון  שירי  את  'ואמרתם' הוספנו  יוחאי'  'בר  מירון  שירי  את  הוספנו 
וכו', לטובת ציבור העולים להשתטח כדי שיוכלו וכו', לטובת ציבור העולים להשתטח כדי שיוכלו 
למצוא את כל מה שהם מחפשים במקום אחד, למצוא את כל מה שהם מחפשים במקום אחד, 
והיכן  יצטרכו לחפש היכן תפילות מוהרנ"ת  והיכן ולא  יצטרכו לחפש היכן תפילות מוהרנ"ת  ולא 
בישוב  לומר  יוכלו  זה  ובזכות  וכדומה,  בישוב הפיוטים  לומר  יוכלו  זה  ובזכות  וכדומה,  הפיוטים 
אצל  חביבה  מאוד  שהיתה  התפילה  את  אצל הדעת  חביבה  מאוד  שהיתה  התפילה  את  הדעת 

אנ"ש.אנ"ש.

מה התגובות?
שהתחלתי  לפני  ביותר!  ומיוחדות  שהתחלתי נפלאות  לפני  ביותר!  ומיוחדות  נפלאות 
הלכתי לשאול את הרה"ח ר' שמואל משה קרמר הלכתי לשאול את הרה"ח ר' שמואל משה קרמר 
שליט"א האם להיכנס לזה, כיון שהיה לי כל מיני שליט"א האם להיכנס לזה, כיון שהיה לי כל מיני 
שאלות והתחבטויות בענין.ר' משה המליץ על כך שאלות והתחבטויות בענין.ר' משה המליץ על כך 
ספציפיים  עניינים  בכמה  אותי  הדריך  ספציפיים בחום,ואף  עניינים  בכמה  אותי  הדריך  בחום,ואף 
כמו הכרעת נוסחאות וכיוצא בזה, וכן בירך ועודד כמו הכרעת נוסחאות וכיוצא בזה, וכן בירך ועודד 
וגם  זה,  חשוב  לענין  והמסייעים  הפועלים  וגם את  זה,  חשוב  לענין  והמסייעים  הפועלים  את 
לצורך  הגעתי  פעם  מאד.  אותנו  חיזק  לצורך הציבור  הגעתי  פעם  מאד.  אותנו  חיזק  הציבור 
לבית  ונכנסתי  שלמה  רמת  לשכונת  לבית מסוים  ונכנסתי  שלמה  רמת  לשכונת  מסוים 
אנשים  שהרבה  איך  וראיתי  חב"ד  של  אנשים המדרש  שהרבה  איך  וראיתי  חב"ד  של  המדרש 
ניגשים ולוקחים את התפילות, והיו עוד תגובות ניגשים ולוקחים את התפילות, והיו עוד תגובות 
שקיבלנו לענין, אבל יותר מהכל צריך פשוט לבוא שקיבלנו לענין, אבל יותר מהכל צריך פשוט לבוא 
למירון ולראות את המוני המתפללים משתמשים למירון ולראות את המוני המתפללים משתמשים 
שתלינו  והתפילות  שהפצנו,  מהדפים  שתלינו ומתחיים  והתפילות  שהפצנו,  מהדפים  ומתחיים 

בלוחות הפזורות סביב הציון הק'.בלוחות הפזורות סביב הציון הק'.

ומניעות?
כמו בכל דבר טוב גם פה היו שלל מניעות, כמובן כמו בכל דבר טוב גם פה היו שלל מניעות, כמובן 
הדפסת  שהרי  ממון  של  הבסיסית  הדפסת המניעה  שהרי  ממון  של  הבסיסית  המניעה 
הון  עולה  צבעוניים  דפים  של  רבה  כה  הון כמות  עולה  צבעוניים  דפים  של  רבה  כה  כמות 
לענין  שנכנסנו  פעם  בכל  זאת  למרות  אבל  לענין רב,  שנכנסנו  פעם  בכל  זאת  למרות  אבל  רב, 
כל  את  וכיסינו  מופלאה,  דשמיא  סייעתא  כל ראינו  את  וכיסינו  מופלאה,  דשמיא  סייעתא  ראינו 
רבים  יש  ב"ה  האחרונה.  הפרוטה  עד  רבים ההוצאות  יש  ב"ה  האחרונה.  הפרוטה  עד  ההוצאות 
הגדול,  הרבים  בזיכוי  ולהשתתף  לזכות  הגדול, שרוצים  הרבים  בזיכוי  ולהשתתף  לזכות  שרוצים 
וכן בתפילות המוצבות על הקירות הסובבים את וכן בתפילות המוצבות על הקירות הסובבים את 
ניסו להסירם  ניסו להסירם הציון היו מניעות, כאשר הרשויות  הציון היו מניעות, כאשר הרשויות 
עדיין  הצליחו,  הם  ושם  שפה  ולמרות  דרך,  עדיין בכל  הצליחו,  הם  ושם  שפה  ולמרות  דרך,  בכל 
וה' יעזור שזממם לא  וה' יעזור שזממם לא נשארו כמה וכמה תלויים,  נשארו כמה וכמה תלויים, 

יעלה בידם לחלל את קדושת המקום.יעלה בידם לחלל את קדושת המקום.

בכמות  להפיץ  נצליח  השנה  שגם  מקווים  בכמות אנו  להפיץ  נצליח  השנה  שגם  מקווים  אנו 
יותר נרחבת ולהרבות בהדפסתם, וכל מי שרוצה יותר נרחבת ולהרבות בהדפסתם, וכל מי שרוצה 
לקחת גם הוא חלק בעניין  נשגב זה יכול לפנות לקחת גם הוא חלק בעניין  נשגב זה יכול לפנות 

אלי. למספר טל' אלי. למספר טל' 05484986630548498663
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"

 ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ָהָאדֹון ה', ַמאן ְּפֵני ָהָאדֹון ה'? ָּדא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי! 
)זוהר הקדוש ח"ב לח.(

 ָאטעמען
רבי שמעון'ען

אין בעפארברייטערונג צום גרויסארטיגן הילולא פון התנא אלוקי 
רשב"י האט דער שטאב פון 'אבקשה' געהאט די זכיה אפצוהאלטן א 
אייגנארטיגער רייכער שמועס מיט עטליכע פון חשובי אנשי שלומינו 

וואס זענען מקושר און דבוק צו רשב"י מיט אן אייביגער אומרייסבארער 
קשר וואס ווערט נישט פארלאשן אויך לענגאויס דעם קיילעכיגער יאר. 

הלא הם, דער לעגענדארער חסיד ר' יצחק טשינאגל הי"ו | ר' בנימין הי"ו | ר' 
דניאל דיין הי"ו | און דעם לעגענדארער שרייבער ר' דוד ברסלב'ער הי"ו, און 

נָאך | "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"!

איבער געזעצט אויף די אידישע שפראך  דורך: שמעון י. הלוי

אן ערב ראש חודש ביי רשב''י אינעווייניג אין דער מערה
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פון  הערצער  די  אין  פארביי  גייט  סקרוך  פון ַא  הערצער  די  אין  פארביי  גייט  סקרוך  ַא 
צענדליגער צענדליגער טויזענטער אידן איבער דער וועלט נאר 
דערמאנענדיג דעם הייליגן ארט, מירון. א העכערער 
שטימונג ערוועקט זיך אין די הערצער פון פילע אידן 
וועלט נאר טראכטנדיג איבער  איבער דער גארער 
ציון  ביים  גייסט און אטמאספער  דאס הימלישער 
ספעציעל  יוחאי.  בר  שמעון  רבי  אלוקי  התנא  פון 
וואס האבן  פארנעמט דאס א חשוב'ן ארט ביי די 
זוכה געווען זיך צו ציילן צווישן דעם רבי'נס לייט 
אן  הערצער  זייערע  אין  ברענט  עס  וועלכע  אין 
שמעון'ען  רבי  צו  ליבשאפט  אומבאגרייפליכער 
און זענען שטענדיג צוגעבינדן צו דעם ארט מיט א 
פעלזן פעסטער קשר וואס ווערט נישט פארלאשן 
ווי גרויס דאס יאר איז אזש עס האלט זיך אין איין 
צו  זיין  זוכה  צו  פארגרעסערן  און  פארשטערקערן 
'עיר  דעם  אט  פון  קדושה  דער  מיט  איינס  ווערן 
יוחאי' באטרעפט  'רבי שמעון בר  וקדיש'. נעמליך, 

דאך דעם גענויען צאל ווי 'רבי נחמן בן שמחה'.
יומא  גרויסן  צום  בעפארברייטערונג  אין  אלזא, 
צייט  דער  רשב"י,  תנא  הייליגן  דעם  פון  דהילולא 
אין וועלכע אונזערע הערצער זענען איבערגענומען 
הייליגן  דעם  לקראת  ציטער  און  התרגשות  מיט 
פון  עטליכע  צוזאמענגענומען  מיר  האבן  הילולא, 
'אנשי  אנגערופן  ווערן  קענען  וואס  לייט  אונזערע 
מירון' א גאנץ יאר אין פולן זין פון ווארט; מיר האבן 
אויסגעוועלט צו כאפן א שמועס מיט די וואס די 
זייער  זיי  ביי  איז  מירון  אין  רבי שמעון  פון  מערה 
און  נאכט;  נאך  נאכט  מאלצייט,  טעגליכער  טאג 
די וואס רבי שמעון איז דער וואס טרעט פאר זיי 
איז  שמעון  רבי  וואס  די  וועג;  לעבנס  זייער  אויס 
פאר זיי א לייכט טורעם אוואו נאר זיי געפונען זיך 

דורכאויס דעם קיילעכיגער יאר.

 אינמיטן זוכנדיג 
דעם נאגל

צו קענען צוזאמענברענגען 'רבי שמעון'ס מענטשן', 
אויפגאבעס,  לייכטע  די  פון  נישט  גאר  איז  דאס 
נאטור  פון  זייענדיג  אז  באטראכט  אין  נעמענדיג 
אויס מער אזעלכע באהאלטענערע סארט מענטשן 
דעם  אריינצוברענגען  געוואוינט  נישט  זענען  און 
ד'  פריוואטע  זייערע  אין  וועלט  טייל  דרויסנדיגער 
אמות, איז דאס אין זייערע אויגן ווי א ווילד פרעמדער 
באגריף; נאר נאך וואס מיר האבן זיי באאיינפלוסט 
אז אונזער גאנצער ציל דא איז פשוט אויפצופלאמען 
דעם קשר צו רבי שמעון'ען אין די הערצער פון די 
ליינער, זענען זיי פרייוויליג איינגעגאנגען מיטצוטיילן 
דא-דארט עפעס אביסל פון זייערע געפילן פון הארץ 

איבער דעם הייליגן ארט. 
און  'אמאליגע'  די  מיט  סיי  מיר  זענען  געזעצן 
טשינאגל  יצחק  ר'  הרה"ח  מירון',  'אנשי  'היינטיגע' 
מירון  און  ירושלים  אנשי  לעגענדארע  די  פון  הי"ו 
פון  אויך  הי"ו,  בנימין  הר"ר  יארן;  פולע  פאר  שוין 
זיך  האט  וואס  שלומינו  אנשי  פארצייטישע  די 
פירן דעם  ענדיגן אונטער  נאכ'ן  מירון  אין  באזעצט 
יונגסטן קינד אונטער דער חופה; הר"ר דניאל דיין, 
אינערהאלב  ראש  יושב  אלס  געדינט  האט  וואס 
דעם 'איחוד חסידי ברסלב' ארגינעזאציע אין אומאן 
דורכאויס א געוויסע תקופה און איז שוין גלייכצייטיג 
זוכה אסאך יארן צו וויילן נאכט נאך נאכט ביי רבי 

ר'  שרייבער  לעגענדארער  דער  אויך  ווי  שמעון'ען; 
דוד ברסלב'ער, און נאך עטליכע פון אונזערע לייט 
האלטן  צו  אויסגעוועלט  ליבערשט  האבן  וועלכע 
מיט  יעדער  געהיים  אין  אידענטיפיקאציע  זייערע 
פון  מיילער  די  פון  אבער  סיבות,  פריוואטע  זייערע 
אלעמען הערט זיך בלויז איין סארט שפראך: געגועים 
און פייערדיגע מעמוארן פון שעות תענוגים פון דעם 
'גן עדן התחתון' צו וואס זיי זענען זוכה טאג-טעגליך 

וויילנדיג אין דער מערה פון רשב"י.
דאס ערשטע נעמט איבער דאס ווארט, ר' יצחק 
געפונט  וואס  ירושלים'  'איש  דער  הי"ו,  טשינאגל 
זיך כסדר ביי קברי צדיקים און וואוינט היינט אין 
צפת און האט נאך זוכה געווען צו קענען דעם גאנצן 
'מזרח וואנט' פון די עובדים פון מירון. "דעם פעסטן 
קשר וואס איז פארהאן צווישן דעם רבי'ן מיט רשב"י 
איז נישט מעגליך אפצורייסן", הייבט ער אן. "יעדער 
איינער געדענקט דער מעשה, וויאזוי דער רבי איז 
געווען ביי רשב"י בשעת זיין באזוך אין ארץ ישראל 
און  פרייליך  גאר  דעמאלטס  געווען  איז  ער  ווען 
זיין פנים האט געשטראלט אזויווי עס ווערט שוין 
איז  קשר  דער  אט  הר"ן".  "שבחי  אין  געשילדערט 
אונזערע  דורך  געווארן  באנוצט  ווי פארשטענדליך 
לייט וויילנדיג ביי רבי שמעון איבערהויפט ביינאכט 
ביי חצות, רשב"י איז דאך אייגנטליך דער שפיץ פון 
דער וואס האט מגלה געווען דעם דערהויבענעם עת 
רצון וואס ווערט ערוועקט אין אט די געוואלדיגע 
שעות אזוי ווי מען קען זיך זעלבסט איבערצייגן אין 
זוהר הקדוש ווי אזוי נאך יעדע עטליכע בלאט איז 
דאס  ארויסצוהייבן  פארנומען  רשב"י  ווידער  שוין 
חשיבות און דאס גרויסקייט פון דעם 'עת רצון' פון 
חצות. דעריבער זעען מיר קלאר, ווי חשוב עס איז 
צו זיין 'אויף' ביי רבי שמעון'ען אין פארלויף פון די 
שעות פון חצות. דער הייליגער רבי רופט אן רשב"י: 
פלעגט  ע"ה  בענדער  יצחק  לוי  ר'  וקדיש".  "עיר 
ארגינאלן  דעם  חזר'ן  איין  אין  האלטן  שטענדיג 

לשון: 'רשב"י איז וואכעדיג און הייליג'".
יאר  פופציג  אומגעפער  פאר  געדענק  "איך 
"דעם  צוריק", מישט ער אונז צוריק דעם בלעטל, 
חסיד ר' הערש לייב ליפל וועלכער איז געווען פון 
די באשטימטע פאזאסשירן צו רבי שמעון'ען יעדן 
ערב ראש חודש, ער פלעגט דארט משתדל זיין זיך 
אויפצוהאלטן א נאכט און זאגן דארט דעם תיקון 
ביי  זיין  צו  זיין  מקפיד  שטארק  פלעגט  ער  חצות, 
רבי שמעון'ען בשעת דער 'מולד' פונעם חודש ווען 

כתבות שהתפרסמו בגליונות קודמים בתרגום לשפת האידיש

דארט האט 
אים פלוצלינג 
אנגעכאפט 

אין הארץ אזא 
מין סארט 

השתוקקות 
און געגועים 

און גלייך אויפן 
ארט האט ער 
זיך גענומען 
אויסגיסן זיין 
הארץ מיט 
אזעלכע 

כיסופין און 
בכיות און 
צעקות און 
פארלויף פון 

עטליכע מינוט 
פארגעסנדיג 
אינגאנצן זיין 

ציל מיט'ן 
אהערקומען...

 ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ָהָאדֹון ה', ַמאן ְּפֵני ָהָאדֹון ה'? ָּדא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי! 
)זוהר הקדוש ח"ב לח.(
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דעמאלטס זענען ספעציעל די טויערן אפן אין הימל, 
כידוע. איך געדענק וויאזוי איינמאל ערב שבת חנוכה 
האט ר' הערש לייב געזוכט עפעס א נאגל צו קענען 
אויפהענגען זיין מנורה, ער איז ארויף אויפן דאך פון 
פלוצלינג  און דארט האט אים  נאגל,  א  זוכן  צו  ציון 
אנגעכאפט אין הארץ אזא מין סארט השתוקקות און 
גענומען  זיך  ער  האט  ארט  אויפן  גלייך  און  געגועים 
אויסגיסן זיין הארץ מיט אזעלכע כיסופין און בכיות און 
צעקות און פארלויף פון עטליכע מינוט פארגעסנדיג 
אינגאנצן זיין ציל מיט'ן אהערקומען דא אויפן דאך... 
איך  און  אינגערמאנטשיקל,  א  דאן  איך  בין  געווען 
בין געבליבן שטיין פארגאפט און ערשטוינט צו דעם 
וואונדערליכן ספעקטאקל. ר' הערש לייב איז שוין דאן 
געווען מער אויף דער עלטער, ער איז נפטר געווארן 
אין יאר תש"מ, פאר ארום פערציג יאר צוריק, אבער 
זיין השתוקקות האט נישט נאכגעלאזט אויך ביז זיינע 
עלטערע יארן. דערנאך האט ער ווייטער פארגעזעצט 
צו זוכן דעם נאגל ווי גלייך גארנישט וואלט פאסירט... 
דאס  אט  און  מיטגעלעבט,  אליין  איך  האב  דאס  אט 
זוכה  האב  איך  וואס  מיט  באגריפן  די  געווען  זענען 
געווען זיך צו באקענען אין מיינע יונגע יארן וויילנדיג 

מיט די אויסדערוועלטע פון אונזערע לייט...

אין א צווייטן פלאנעט
אויך ר' דוד ברסלב'ער טיילט אונז מיט איבער זיין 
קשר מיט רשב"י. ר' דוד ציילט זיך אייגנטליך אלס א 
'תושב צפת' שוין פאר לענגערע יארן, אבער נאך זיין 
חתונה האט ער געפרואווט זיין מזל צו וואוינען מער 
אין די חרד'ישע צענטערן מער אין צענטער פון לאנד, 
אבער גאר שנעל האט ער איינערקענט אז דער פלאץ 
רבי שמעון'ען.  ביי  אויסדריקליך  איז  נשמה  זיין  פאר 
ווען מיר פרובירן צו דערגיין און אפטייטשן זיין געפיל 
"דער אמת איז, אז  דוד,  ר'  זאגט אונז  ווערטער,  אין 
ווערטער זענען צו קליין צו ענהאלטן און ארויסגעבן 
וואס מען שפירט אין מירון, איך קען נאר אזויפיל זאגן, 
ווען דו קומט דארט, שפירסטו ממש ווי מען נעמט דיר 
אויף א צווייטן פלאנעט, עס עפנט זיך דיר פלוצלינג 
עפעס אינעווייניג אין הארץ, נישט נאר דווקא בשעת'ן 
זאגן תהלים אדער אן אנדער הייליג ווארט, נאר דאס 

אליין זעלבסט וואס דו קומסט צו דעם ארט און מען 
עפעס  בלויז  טרינקט  מען  אפילו  דארט,  פארברענגט 
שפאצירנדיג  אדער  חברים,  שיחת  רעדט  מען  און 
אויפן דאך זעענדיג דעם בלויען קאפל אויפן מירונ'ער 
האריזאנט, פלוצלינג עפנט זיך דיר דאס הארץ און עס 
צום  דאנק  און  פון שמחה  דיבורים  פליסן  אן  הייבט 

באשעפער, א.א.וו.".

די 'אויר הנח והזך'
ווען מיר פרעגן ר' בנימין'ען, "וואס ברענגט צו פאר 
א מענטש, נישט קיין אינגערמאן, זיך אויפצוהייבן אין 
פון  ארויסרייסן  זיך  און  לעבן  אין  שלב  געוויסער  א 
צענטער אין לאנד און זיך אריבערציען קיין מירון?", 
ענטפערט ער אונז בפשיטות, "די כיסופין דערצו זענען 
שוין אייגנטליך איינגעפלאנצט געווארן ביי מיר נאך פון 
קליינווייז ָאן ווערנדיג מקורב צום הייליגן רבי'ן. איינע 
פון די פונדאמענטאלע טיילן אין מיין התקרבות איז 
געווען, די חנוכה שבתים אין מירון מיט אלע זקנים, ווי, 
ר' שמואל שפירא, ר' לוי יצחק בענדער, און יבלחט"א 
ר' נתן ליבערמענטש לרפו"ש. געווען איז דאס אזעלכע 
מאמענטן וואס זענען געבליבן איינגעקריצט אין מיין 
הארץ און איבערגעלאזט א טיפן איינדרוק אויף מיין 
גאנצער לעבן, דאס איז געווען אן אמת'ער 'טעם חנוכה' 
וואס מען קען גארנישט איבערגעבן כאטש וואס פון 
דעם גשמיות'דיגן זין איז דארט גארנישט געווען און 
די עסן באדינונגען איז געווען אומדערטרעגליך, אבער 
ולעילא'. אלזא איז דאס  'לעילא  געווען  די חיות איז 
פארענדיגן  נאכן  געדאנק  נאטורליכער  מיין  געווען 
זיך צוריקקערן  חתונה מאכן די קינדער, אז איך זאל 
דעם  פון  שאטן  אונטערן  טעג  מיינע  פארברענגען 
הייליגן תנא, א שטייגער ווי חז"ל זאגן: 'כל ימי הייתי 

מתפלל מתי יבוא ואקיימנו'..."
ווען מיר פרעגן אים, צו ער קען אונז אפשר אראפלייגן 
אזוי  ווי  שטימונג  דערהויבענעם  דעם  ווערטער  אין 
רשב"י,  נעבן  הארט  וואוינען ממש  צו  זיך  שפירט  עס 
דרוקט ער זיך אויס פאר אונז מיט די ווערטער פון דעם 
הייליגן רבי'ן אין ליקוטי מוהר"ן )סי' י"ז(, אז ווען עס איז 
הערשט אויף דער וועלט ַאן 'אויר הנח והזך' דאן ווערן 
וואס א מענטש  די דיבורים געהערט, סיי די דיבורים 
רעדט צום רבונו של עולם, און סיי די דיבורים פון תורה 
וואס טוען אזוי ווי איינפלאנצן קענדלעך אין דער נשמה 
פון דעם לערנער, און סיי די דיבורים פון עבודת ה' וואס 

מירון מיט א בליק פון דער הייעך

ערב ראש חודש אין חצר הרשב''י
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ווערן אפגעראכטן צווישן איין איד און זיין חבר, ביי 
רשב"י. דער הייליגער רבי נתן זאגט דאך, אז דער 
'אויר הנח והזך' האט א כוח און באדייט, ספעציעל 
זיך: "די  ביי די קברי צדיקים. ר' בנימין אייסערט 
גאנצע מציאות פון א ברסלב'ער וואס איז מקורב 
צום רבי'ן, איז דאס, אז ער קומט צו רשב"י כדי צו 
מקורב ווען צום רבי'ן". אויך ר' ישראל קארדונער 
פארברייטערט דאס ארום אין זיינע בריוון, ער איז 
רבי'ן  מיט'ן  רשב"י  פון  קשר  דעם  מחבר  שטארק 
וויילן  וויכטיגקייט פון  און איז מבאר דארט דאס 
ביי רשב"י ווי אלס א תועלת צום התקרבות צום 

הייליגן רבי'ן.

פון מאראקא קיין 
אמעריקע, ביז מירון...

מיטן  דיין,  דניאל  ר'  צו  זיך  ווענדן  מיר  ווען 
צונאמען: 'רבי שמעון'ס מענטשן', כאפט אים א 
זיין  טרייסל נאר צו הערן אזא טיטל, "ווער קען 
ווילט  אויב  אבער  מענטשן?...  שמעון'ס  רבי  פון 
איר מיר פרעגן ווי אזוי בין איך אנגעקומען צו רבי 
וויאזוי  שמעון'ען, וועל איך אייך דערציילן גענוי 
עס האט זיך אנגעהויבן. דער אויבערשטער האט 
ווען  פון  אז  אזוי,  מיר,  אויף  געהאט  רחמנות 
דער  איז  אין מאראקא  געווארן  געבוירן  בין  איך 
אונז  ביי  געלעגן  שטענדיג  רשב"י  פון  נאמען 
אויפן צונג. ווי באוואוסט, איז דער מנהג פון די 
מאראקאנישע אפשטאמיגע אז יעדעס מאל ווען 
עס מאכט זיך נאר סיי וועלכע סארט סיטואציע, 
טרויעריג אדער פרייליך, שטענדיג וועט מען זאגן 
מיר  אויף  אריבער  איז  עס  רבי שמעון'...  'בזכות 
אסאך וואנדערנישן ביז איך האב זוכה געווען צו 
זענען  נאנט; מיר  פון דער  ליכט  דערקענען דעם 
און דארט  קיין אמעריקע  פון מאראקא  אריבער 
ביז  אריבער...  איז  וואס  מיר  אויף  אריבער  איז 
בחסדי ה' פאר ארום פינף און דרייסיג יאר צוריק 
איז צוליב א געוויסע פאסירונג וואס איז נישט דא 
דער פלאץ אויסצושמועסן, אנגעקומען אין מיינע 
הענט א 'תיקון הכללי' און צוביסלעך צוביסלעך 
די  מיט  באהעפטן  צו  זיך  געווען  זוכה  איך  האב 

מענטשן פון דעם 'בעל תפילה'".
צו אונזער פראגע, אויב גלייך נאכ'ן מקורב ווערן 

האט איר זיך באזעצט אין צפת, ענטפערט אונז ר' 
באזעצט  ערשט  זיך  איך  האב  "אייגנטליך  דניאל, 
אין ירושלים עיר הקודש, אבער פון דער רגע וואס 
איך האב איינערקענט אין רבי שמעון'ען, האב איך 
פארשטאנען, אז 'נצח' און 'הוד' זענען 'תרין ריעין 
דלא מתפרשין' )זיי קענען זיך נישט פונאדערשיידן(. 
און  'נצח'  איז  מידה  רבי'נס  הייליגן  דעם  נעמליך, 
זענען  צדיקים  צוויי  די  און אט  'הוד';  איז  רשב"י 
ממש ווי איינס, כידוע. און לויט ווי עס איז מקובל 
ביי אלע אונזערע לייט פון דעם פריערדיגן דור, איז 
דער הייליגער רבי מיט רשב"י, איינס, וואס צוליב 
געפראוועט  לייט  אונזערע  פון  אסאך  האבן  דעם 
מען  ווילאנג  רשב"י  ביי  השנה  ראש  קיבוץ  דעם 
נישט  אומאן.  קיין  פארן  געקענט  נישט  האט 
מיט  מוהר"ן  ליקוטי  דעם  אן  זיך  הייבט  אומזיסט 
דער תורה, 'לכו חזו', ווי עס ווערט ארומגערעדט 
דאס גרויסקייט פון דעם תנא האלוקי רשב"י, ווייל 
און  געווען  מגלה  האט  וואס  דער  איז  רבי  דער 
און  רשב"י  פון  מעלה  די  אונז  פאר  אויפגעדעקט 
האט אונז מרמז געווען איבער דעם פארבארגענעם 
קשר צווישן זיי. און בכלל לויט ווי עס קוקט מיר 
אויס", לייגט ער צו, "די גאנצע אמונה אין דעם כוח 
פון רשב"י, איז אריין אין דער וועלט נאר א דאנק 
דער  אזוי  ווי  געדענק  איך  חסידים.  ברסלב'ע  די 
צוריק,  יאר  דרייסיג  פאר  אויסגעקוקט  האט  ציון 
זיי  פון  רוב  ווען  געקומען  זענען  צאל  קליינע  א 
זענען באשטאנען פון ברסלב'ע חסידים, און היינט 
צוטאגס קומט מען 'בלי עין הרע' פון אלע עקן פון 

דער וועלט, מען הערט נישט אויף שטראמען..." 

ניי געבוירן
זיך  זוכה  אפט  גאנץ  איז  וועלכער  דוד  ר' 
ביי  ביינאכט  מערה  דער  אין  אריבערצושלייכן 
אויגן,  שיינענדיגע  מיט  אונז  שילדערט  חצות, 
"ווען דו ביסט זוכה אהערצוקומען ביינאכט איז 
סארט  העכערער  אויסערגעווענליכער  אן  דאס 
געפיל אזש דו ווייסט נישט אוואו דו געפינסט זיך 
אין דער וועלט... רבי שמעון קערט דיר שטענדיג 
צוריק אהיים, ממש ניי! ער בלייבט נישט שולדיג, 
קיינמאל וועסטו נישט ארויסגיין פון אים אזוי ווי 
דו ביסט געקומען, ער נעמט אזוי ווי איבער פון 
דיר אלע דיינע פעקלעך און זאגט דיר: 'מיין קינד, 
פאר אהיים געזונטערהייט, אלעס איז אויף מיר, 
זיך  זיין אין ארדענונג, דו קערסט  עס וועט אלץ 

צוריק אויפגעפרישט אינגאנצן'".
"ביי רשב"י איז אלצדינג טייער"... דרוקט זיך ר' 
דוד אויס מיטן טערמין פון 'סיפורי מעשיות'. "אזוי, 
אז אויב מען איז זוכה ביי רשב"י אריינצוכאפן א 
בלאט גמרא אדער א שטיקל זוהר איז דאס שוין 
א געווינס וואס מען קען נישט פארשטעלן, אפילו 
דער וואס איז זוכה ארויסצוגיין זיך מתבודד זיין 
זיך  האלט  עס  ווי  מירון  ארום  בערג  די  צווישן 
אויף דעם קבר פון דעם תנא האלוקי, איז זוכה 
קרבת  פון  געפיל  העכערער  א  עפעס  שפירן  צו 
נישט  רשב"י  שפירן  דארט  קען  מען  אלוקים, 
פארטרויעט  ציון"  ביים  אינעווייניג  ווי  ווייניגער 
ר'  הרה"ח  וואס  דערביי  צולייגנדיג  דוד  ר'  אונז 
זיין  פון  נאכזאגן  פלעגט  אודעסער  בער  ישראל 
רבי'ן ר' ישראל קארדונער, אז 'דער גאנצער בארג 
איז הייליג מיט ר' שמעון'ס קדושה', מען שפירט 

דאס ממש ווירקליך און באשיינפערליך...

"צווישן די 
בערג ארום 
מירון קען 
מען דארט 

שפירן 
רשב"י נישט 
ווייניגער ווי 
אינעווייניג 
ביים ציון" 

פארטרויעט 
אונז ר' דוד 
צולייגנדיג 

דערביי וואס 
הרה"ח ר' 

ישראל בער 
אודעסער 
פלעגט 
נאכזאגן 

פון זיין רבי'ן 
ר' ישראל 

קארדונער, 
אז 'דער 
גאנצער 
בארג איז 
הייליג מיט 
ר' שמעון'ס 

קדושה'!
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סיפור

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ֻיָחד  ַהּמְ ַהּיֹום  ְתָקֵרב,  ַהּמִ ֻיָחד  ַהּמְ ַהּיֹום  ִמן  ים  ׁשִ ִמְתַרּגְ ֶכם  ִהּנְ אי  ַוּדַ ּבְ
ל ְיֵמי  ִעּצּוָמם ׁשֶ ל ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. ָאֵכן, ּבְ תֹוְך ְיֵמי ָהֵאֶבל ׁשֶ ָחל ּבְ ׁשֶ
ָנּה  מַֹע מּוִזיָקה אֹו ַלֲערְֹך ֲחֻתּנֹות – ֶיׁשְ ֶהם ָאסּור ִלׁשְ ִפיָרה, ָיִמים ּבָ ַהּסְ

ר יֹוַחאי. ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ יק – ׁשֶ ל ַצּדִ ה' ְמֻיֶחֶדת, 'ִהּלּוָלא' ׁשֶ 'ֲחֻתּנָ

בּוק  ָהָיה ּדָ ְקֵני אנ"ש, ׁשֶ ר ָלֶכם ִסּפּור ְמֻיָחד ַעל ֶאָחד ִמּזִ ַהּיֹום ְנַסּפֵ
ל. ָכל ִלּבֹו ְוַנְפׁשֹו, ֲהלֹא הּוא ר' יֹוָנה ֶלּבֶ ְמעֹון ּבְ ְוָקׁשּור ְלר' ׁשִ

ָנה. הּוא לֹא  ָאה ׁשָ ַלִים ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמּמֵ ירּוׁשָ ל נֹוַלד ּבִ ר' יֹוָנה ֶלּבֶ
ְדָרִכים ֲאֵחרֹות.  ֶרְסָלב, ָאִביו ְוָסבֹוָתיו ָעְבדּו ֶאת ה' ּבִ נֹוַלד ֲחִסיד ּבְ
ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ָמָצא  ֻמְפָלָאה הּוא  ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ חּור,  ּבָ ְהיֹותֹו  ּבִ
ּוְמֻיֶחֶדת.  ה  ֲחָדׁשָ ֶרְך  ּדֶ ה  ּלָ ּגִ הּוא  ּוְבָכְך  ֶנֶפׁש',  יַבת  'ְמׁשִ דֹוׁש  ַהּקָ
ֻיָחד  ֶפר ַהּמְ ּסֵ תּוב ּבַ ּכָ ים ְלִפי ָמה ׁשֶ ַחּיִ ׂש ֶאת ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ָהַלְך ְוִחּפֵ

יָקה. ִעיר ָהַעּתִ ּבָ ֶרְסָלב ׁשֶ ר ַלֲחִסיֵדי ּבְ ק ְוִנְקׁשַ ה – ְוִנְדּבַ ַהּזֶ

ַאְך  ֶרְסֶלֶב'ר...  ּבְ ִנְהֶיה  הּוא  ׁשֶ ְך  ִמּכָ ְמָחה  ׂשָ ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹא  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ
ֵאר  ָ ּשׁ ַמְך ּבֹו, ְוָאַמר: ''ּתִ ַטְיֶקר, ּתָ ל ֶאּפְ ד ִאּמֹו, ר' ַפְיּבֶ ְוָקא ָסבֹו ִמּצַ ּדַ

ים טֹוִבים...'' ַרְסֶלְב'רס, ֵהם ֲאָנׁשִ ִעם ַהּבְ

ָכל ֵלב.  נּו, ְוֶהֱחִליט ִלְדּבֹק ּבֹו ּבְ ל ַרּבֵ ה ר' יֹוָנה ֶאת ָהאֹור ׁשֶ ּלָ ְך ּגִ ּכָ
ָכל  ּבְ ַנְפׁשֹו,  ִניֵמי  ָכל  ּבְ ְלַרּבֹו  ר  ָ ֻקּשׁ ִנְלָהב, ַהּמְ ִנְהֶיה ָחִסיד  ר' יֹוָנה 

ֶרְך. ֶהְרָאה לֹו ֶאת ַהּדֶ נּו הּוא ֶזה ׁשֶ ל ַרּבֵ יו ּוְדָרָכיו – אֹורֹו ׁשֶ ַמֲעׂשָ

ִית ֵאֶצל  ן ּבַ ם הּוא ּבֶ אֹוָתם ָיִמים, ָהָיה ּגַ ֶרְסָלב ּבְ ּוְבִעְקבֹות ֲחִסיֵדי ּבְ
ְמעֹון...  ר' ׁשִ

אּו לֹו  ְיַמּלְ בּועֹות  ה ׁשָ לֹוׁשָ עֹוד ׁשְ ּבְ בּור...  חּור ָהָיה ׁשָ ַהּבָ ר' יֹוָנה 
יל  ן ִלְפֵני ּגִ ם ֶאת ַמֲאַמר ַחַז"ל, ּוְלִהְתַחּתֵ ִרים, ְוהּוא רֹוֶצה ְלַקּיֵ ֶעׂשְ

ִין ָיבֹוא ֶעְזרֹו? ִרים... ִמּנַ ֶעׂשְ

ּבֹו ּפֹוֲעִלים ְיׁשּועֹות, ֶאל ִצּיֹון  קֹום ׁשֶ עֹז, ְוָנַסע ַלּמָ ר ר' יֹוָנה ּבְ ִהְתַאּזֵ
ן ַעל  ָכה ְוִהְתַחּנֵ ֵלם ּבָ ר יֹוַחאי. ַלְיָלה ׁשָ ְמעֹון ּבַ א ָהֱאלֹוִקי ר' ׁשִ ּנָ ַהּתַ
ם ָנַסע  ָ ִרים, ִמּשׁ יל ֶעׂשְ א ִלְפֵני ּגִ ׂשֵ ה ְלִהּנָ ְזּכֶ ּיִ ֵמרֹון, ׁשֶ ם ּבְ ַנְפׁשֹו ׁשָ
ְך  יֵאל, ְוַאַחר ּכָ ן ֻעּזִ ַרְסְלֶב'ר ְלִצּיֹון ר' יֹוָנָתן ּבֶ ר ִעם ר' ִמיְכל ּבְ ֶטְנּדֶ ּבְ
ָזָכה  ָבר  ּכְ ּבֹוְדִדים  בּועֹות  ׁשָ ּוְבתֹוְך  ַהּקֶֹדׁש.  ִעיר  ַלִים  ִלירּוׁשָ ב  ׁשָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ִית ֶנֱאָמן ּבְ ְלָהִקים ּבַ

ן  ֵמרֹון. הּוא ִאְרּגֵ דֹוׁש ּבְ ּיּון ַהּקָ י ַהּצִ ַלּפֵ ֵלר' יֹוָנה ָהָיה ֶרֶגׁש ְמֻיָחד ּכְ
ָהָיה  לֹא  ֶזה  ּכְ ָבר  ּדָ ׁשֶ ּכְ ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ִלְפֵני  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ם  ׁשָ

מֹו ַהּיֹום.  ְך ּכְ ל ּכָ ׁשּוט ּכָ ּפָ

ם  ִגים, הּוא ּגַ ת 'ֶנָחָמה', ְוָקָנה ּדָ ַמֲאִפּיַ הּוא לֹא ִהְזִמין ַלְחָמִנּיֹות ּבְ
ֲעֵליֶהם  ָהָיה  ַהּכֹל  ֶאת  ּכֶֹלת,  ֵמַהּמַ ה  ִתּיָ ׁשְ ְלַהְזִמין  ָהָיה  ָיכֹול  לֹא 

עֹות. ר ֶאְצּבָ ֶעׂשֶ ְלָהִביא ּוְלָהִכין ּבְ

ָנה,  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ֵמרֹון ּבְ ִצים ּבְ ים מאנ"ש ִמְתַקּבְ ִנים ָהיּו ַרּבִ ָ אֹוָתם ַהּשׁ ּבְ
ְלטֹון  ל ׁשִ ְרֶזל ׁשֶ ַחת ָמַסְך ַהּבַ ר ּתַ אּוָמן ָהָיה ָסגּור ּוְמֻסּגָ נּו ּבְ י ִצּיֹון ַרּבֵ ּכִ
ַאג ָלֶהם? ר' יֹוָנה  ן אֶֹכל ְלָכל ָהאֹוְרִחים? ִמי ּדָ ַהּקֹומּוִניְזם. ִמי ִאְרּגֵ
ִגים  ּדָ ְלָהִביא  ִלְטֶבְרָיה  ָנַסע  הּוא  ְמאֹוד.  ה  ָקׁשֶ ָעְמלּו  ְחּתֹו  ּפַ ּוִמׁשְ
ה  ֲאִפּיָ ֵמַהּמַ ֵהִביא  ַחּלֹות  ְיָרקֹות.  ְלָהִביא  ְוִלְצַפת  ִגים,  ַהּדָ ּוק  ִמּשׁ

ְדָרׁש.  ל ַהּנִ יתֹו ֶאת ּכָ נּו הּוא ּוְבֵני ּבֵ מּוְך, ְוָכְך ִאְרּגְ ָפר ַהּסָ ּכְ ּבַ

ְלָפחֹות  אֹו  יא?  ְקּפִ ּמַ ּבַ ם  ׁשָ ִגים  ַהּדָ ֶאת  ׁשֶ ם  ִאּתָ ִבים  חֹוׁשְ ְוִכי 
ִגים ָהָיה ְמַאְחֵסן  ם... ֶאת ַהּדָ ל ֵאּלּו לֹא ָהָיה ַקּיָ ָבר ִמּכָ ָקֵרר? ּדָ ּמְ ּבַ
חּוץ ָהָיה  ּבַ ם ָהָיה יֹוֵתר ַקר ֲאִפּלּו ׁשֶ ּיּון, ׁשָ ָהָיה ֵמֲאחֹוֵרי ַהּצִ בֹור ׁשֶ ּבְ
ם  ן ְוָטַרח ַעל ָהאֶֹכל, ְוָהָיה זֹוֶכה ְלַהֲאִכיל ְיהּוִדים ּוְלַקּיֵ ְך ִאְרּגֵ ַחם, ּכָ
הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ֶרת. ָהְיָתה לֹו ַנַחת ְמֻיֶחֶדת ּכְ ִמְצוֹות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְמֻהּדֶ
ֶטֶרְנַהאְרץ  ְפֵני ר' ַאְבָרָהם ׁשְ ַעם ִהְתלֹוֵנן ּבִ יהּוִדי טֹוב. ּפַ ּלִ ׁשֶ ָאַכל, ּכְ
 – ּו'מּוָסף'  ִקיעֹות'  ִמ'ּתְ ְוחּוץ  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ
ִלְדאֹג  ָעָליו  י  ּכִ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִצּיֹון  ּבְ ִלְהיֹות  ְזַמן  לֹו  ֵאין  ְמַעט  ּכִ
ה  ַאּתָ ָך!  ִאּתְ ף  ְלִהְתַחּלֵ ''ֲאִני מּוָכן  ַאְבָרָהם –  ְלאֶֹכל. ָאַמר לֹו ר' 
ַהְכָנַסת  ׁשֶ יֹוָנה  ר'  ֵהִבין  ְך  ּכָ ח''  ִמְטּבָ ּבְ ֶאְהֶיה  ַוֲאִני  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ְהֶיה  ּתִ
ֶיֶתר  ּה ּבְ יְך ּבָ ֵעיֵני ה', ְוִהְמׁשִ ּלֹו ֲחׁשּוָבה ִויָקָרה ְמאֹוד ּבְ ָהאֹוְרִחים ׁשֶ

ֵאת. ׂשְ

ִני, ְוָיַדע ֵאיְך  ֵ ׁש חּוׁש ְמֻיָחד ִלְראֹות ָמה ָחֵסר ַלּשׁ ְלר' יֹוָנה ָהָיה ַמּמָ
ם. ּלָ ְלֵהיִטיב ִעם ּכֻ

ָעַרְך  יֹוָנה  ְור'  חּור,  ּבָ יַע  ִהּגִ ָנה  ָ ַהּשׁ ֶעֶרב רֹאׁש  ּבְ ׁש  ַמּמָ ַאַחת  ָנה  ׁשָ
הּו ְלָהִעיר לֹו –  יַע ִמיׁשֶ ְלָפָניו ְסעּוָדה ְועֹוֵדד אֹותֹו ִלּטֹל ָיַדִים. ִהּגִ
ְמַעט יֹום טֹוב, ְולֹא נֹוְטִלים ָיַדִים ַאֲחֵרי ֲחצֹות?!  ָבר ּכִ ר' יֹוָנה, ּכְ
ף ֵמָרָעב?  ְמַעט ְלִהְתַעּלֵ הּוא הֹוֵלְך ּכִ ָאַמר לֹו ר' יֹוָנה: ֵאיְנָך רֹוֶאה ׁשֶ

ים ּוֻמְפָלִאים. י ֶחֶסד ַרּבִ ַמֲעׂשֵ ַאג ר' יֹוָנה ְלָכל ְיהּוִדי ּבְ ְך ּדָ ּכָ

ְלֲהָבה ְלָבבֹות  יָתה ְוׁשִ ִהּצִ יָרה ׁשֶ ּוְזכּות ְמֻיֶחֶדת ָהְיָתה לֹו, ְזכּות ַאּדִ
ֵמרֹון. ַעל ּתֹוֵקַע ּבְ ַמִים – ִלְהיֹות ַהּבַ ָ ּשׁ ּבַ ְיהּוִדים ַלֲאִביֶהם ׁשֶ

ּה  ּבָ ָנה ַאַחת ׁשֶ ׁשָ ֶטְרֶנהָאְרץ 'הֹוִריׁש' לֹו ְזכּות ְמֻיֶחֶדת זֹו ּבְ ר' ַאְבָרָהם ׁשְ
ִקיעֹות  ל ָהָיה ִלְתקַֹע. ר' יֹוָנה ָהָיה ָאז ָצִעיר, ְוַהּתְ ׁש ּכֹוחֹו, ְולֹא ְמֻסּגָ ּתַ
ִנים ַרּבֹות ָהָיה ּתֹוֵקַע  ְך ָזָכה ר' יֹוָנה, ְוׁשָ ּלֹו ָיְצאּו ְצלּולֹות ְוָיפֹות. ּכָ ׁשֶ
ַעל  ַגְעּגּוִעים  ּבְ קּו  ִהְתַרּפְ אנ"ש  ִזְקֵני  ָלּה.  ּדֹוֶמה  ֵאין  ׁשֶ ְמִתיקּות  ּבִ
ָהְיָתה  ִצּיֹון  ּבְ ָאז  ְרָרה  ּשָׂ ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ַהִהְתעֹוְררּות  ּלֹו.  ׁשֶ ִקיעֹות  ַהּתְ

ָרה... ּקָ ָרֲחקּו... ְוָאֵכן ֶזה ָמה ׁשֶ ם ֶאת ֵאּלּו ׁשֶ ְיכֹוָלה ְלַנֵער ּגַ

ְמעֹון ל ר' ׁשִ ָהִאיׁש ׁשֶ
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ר' יֹוָנה ָהָיה ֻמְמֶחה ְלָקֵרב ֶאת ָהְרחֹוִקים, ֶלֱאהֹב ּוְלַהְרִעיף ַטְלֵלי 
ֶרְך  ּדֶ ֶאת  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ ִלים,  ּוְמֻבְלּבָ ּתֹוִהים  אֹוָתם  ַעל  ה  ִחּיָ ּתְ
ֶרְך  ְמְצאּו ֲחָזָרה ֶאת ַהּדֶ ּיִ ְתָקֵרר ַעד ׁשֶ ם ַהּמִ ם ֶאת ִלּבָ ר, ְלַחּמֵ ׁשָ ַהּיָ

ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ַלֲאִביֶהם ׁשֶ

ֶרְך  ִמּדֶ ִהְתַרֵחק  ְקָצת  ה  ַהּלָ ְלִמי.  רּוׁשַ ַהּיְ ַער  ַהּנַ ִעם  ֵאַרע  ם  ּגַ ְך  ּכָ
ּנֹות ֶאת  ְלׁשַ ֱהִסיתּוהּו  ׁשֶ ֲחֵבִרים לֹא טֹוִבים  ר ִעם  ְוִהְתַחּבֵ ר,  ׁשָ ַהּיָ
ְור'  ִהְתַרֲחקּות,  ִסיָמֵני  ְלַהְראֹות  ֵהֵחל  ַער  ַהּנַ יו...  ּוַמֲעׂשָ ִמְנָהָגיו 

ר. ׁשָ יֹוָנה ָחס ָעָליו ְוָרָצה ְלָקְרבֹו ּוְלַהֲחִזירֹו ְלֶדֶרְך ַהּיָ

ה? ָמה ָעׂשָ

ם  ׁשָ ְמעֹון.  ׁשִ ְלר'  ְלֵמרֹון,  ָנה  ָ ַהּשׁ ְלרֹאׁש  ִעּמֹו  ָלבֹוא  אֹותֹו  ִהְזִמין 
ְתׁשּוָבה. ְמֵהָרה ּבִ ּוב ּבִ נַֹעם ִקְרַבת ה', ְוִיּשׁ ֵכר ּבְ ם ְוִיּזָ י ִיְתַחּמֵ ה ּכִ ִקּוָ

ה  א ַרק ֶהְרָאה לֹו ִחּבָ ָרָכיו, ֶאּלָ ּנֹות ֶאת ּדְ ר' יֹוָנה לֹא ָצַעק ָעָליו ְלׁשַ
ַער ְלֵמרֹון. יַע ַהּנַ ְוִקְרָבה, ְוָכְך ִהּגִ

ֶלְך, ְוָדַאג לֹו  ַיד ַהּמֶ ׁש, ֵאֵרַח אֹותֹו ּכְ ֶבן ַמּמָ ר' יֹוָנה ִהְתַיֵחס ֵאָליו ּכְ
ְלָכל ַמְחסֹרֹו.

ַקע  ּתָ אֹוָתם  ֻיָחדֹות,  ַהּמְ ִלְתִקיעֹות  ְוַגם  ִלְתִפּלֹות,  יַע  ִהּגִ ַער  ַהּנַ
'ִמן  ִקיעֹות  ַהּתְ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ סּוִקים  ַהּפְ ַעְצמֹו.  ּבְ יֹוָנה  ר'  ָאמּור,  ּכָ
ֶרֶגׁש, ֲחִמימּות  ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ָכל  ּבְ יֹוָנה  ְיֵדי ר'  ֶנֶאְמרּו ַעל  ַצר...'  ַהּמֵ
ּבֹו ָנַמס ֵמרֹב ָרצֹון  ּלִ יׁש ׁשֶ ם ִהְרּגִ ַכח ׁשָ ּנָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּוְנִעימֹות, ַעד ׁשֶ
ִלְצִמיתּות,  ָהַרע  ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעזֹב  ָלּה',  ְלִהְתָקֵרב  ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ

יו...  ל ְיֵמי ַחּיָ ֵבית ה' ּכָ ֶבת ּבְ ְוָלׁשֶ

ר'  ִנְפְרדּו  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּוְלַאַחר  ּוְבַחּיֹות,  עֹז  ּבְ יָכה  ִהְמׁשִ ה  ִפּלָ ַהּתְ
יְך  ּנּוי, ְוהּוא ִהְמׁשִ ָהָיה ִנְרֶאה ָעָליו ׁשּום ׁשִ לֹא ׁשֶ ּבְ חּור,  ְוַהּבָ יֹוָנה 

ְרחֹוִקים ְמאֹור ה'. ים ׁשֶ ִלְחיֹות ַחּיִ

יַע. ׁשּוב  חּור, ְוהּוא ִהּגִ ָאה – ׁשּוב ִהְזִמין ר' יֹוָנה ֶאת ַהּבָ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ

ִקיעֹות, ְוִנְפָרד. ׁש ִמן ַהּתְ ִפּלֹות, ִהְתַרּגֵ ל ֶאת ַהּתְ ּלֵ ִהְתּפַ

ִקים, ְוָכְך ֵהם  ֻפְקּפָ ר ִעם ֲחֵבָריו ַהּמְ מֹר ַעל ֶקׁשֶ יְך ִלׁשְ ַער ִהְמׁשִ ַהּנַ
ַעד  ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ ְלִהְתַרֵחק  ְועֹוד  עֹוד  אֹותֹו  ְלָהִסית  יכּו  ִהְמׁשִ
ה, ְוַלֲעבֹר ְל'ֶאֶרץ  דֹוׁשָ ָרֵאל ַהּקְ ְכְנעּו אֹותֹו ַלֲעזֹב ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִ ּשׁ ׁשֶ

ְבִטיָחה... דֹוָלה ְוַהּמַ ים', ְלָאֵמִריָקה ַהּגְ ָהַעּמִ

מֹו ַהּיֹום.  אֹוָתם ָיִמים ִלְנסַֹע ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ לֹא ָהְיָתה ַקל ּוָפׁשּוט ּכְ ּבְ
ָלִעיר  ְלָצְרַפת,  ִהְפִליג  ה.  ֳאִנּיָ ב...  ְנִסיָעה  ְרִטיס  ּכַ ָקָנה  חּור  ַהּבָ
ָהב',  ם ָהָיה ָאמּור ְלַהְפִליג ָהְלָאה, ְלָאֵמִריָקה, 'ֶאֶרץ ַהּזָ ָ ִריז, ִמּשׁ ּפָ
ִמיַרת  ְ ִמּשׁ ְלִהְתַרֵחק  ֵדי  ּכְ ָנֲהרּו  ֵאֶליָה  ַעם,  ּפַ ל  ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות 

ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ל"ע.

ִרית. הּוא לֹא  ין ְלַהְפָלָגה ְלַאְרצֹות ַהּבְ חּור ְלָפִריז, ְוִהְמּתִ יַע ַהּבָ ִהּגִ
ָנה!  ָ ַכְרִטיס הּוא... רֹאׁש ַהּשׁ קּוב ּבְ ֲאִריְך ַהַהְפָלָגה ַהּנָ ּתַ ם ֵלב ׁשֶ ׂשָ

ה...  ן ִלְקַראת ְנִסיָעה ֲאֻרּכָ הּוא ִהְתַאְרּגֵ

בֹות  ַמֲחׁשָ ְלִלּבֹו  אּו  ּבָ ה,  ָלֳאִנּיָ ָעָלה  ׁשֶ ַמן  ֵמַהּזְ ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר 
ְוַעד  ָעַבר ָעָליו ֵמָאז  ׁשֶ ָכל ָמה  ּבְ ְוִהְרֵהר  ב  ָיׁשַ ְוַיְלדּותֹו.  ַעל ֲעָברֹו 
ֵלב  ם  ׂשָ ה  ְוִהּנֵ ֲעִתידֹו...  ל  ּכָ ֶאת  ּנֹות  ְלׁשַ הֹוֵלְך הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ַעּתָ
ֶהם  ִנים קֹוְדמֹות, ּבָ ׁשָ ר ּבְ ָנה! הּוא ִנְזּכַ ָ ְיָלה הּוא ֵליל רֹאׁש ַהּשׁ ַהּלַ ׁשֶ
ַצר'  'ִמן ַהּמֵ ר ּבְ ֵמרֹון. ְלֶפַתע ִנְזּכַ ָנה ִעם ר' יֹוָנה ּבְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ָהָיה ּבְ

ֵאר!  ָ ל יֹוֵתר ְלִהּשׁ ל ר' יֹוָנה... ְולֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ּבֹוֵקַע ָהְרִקיִעים ׁשֶ

ֵמל,  ַהּנָ ֶאת  ְוַתֲעזֹב  עֶֹגן  ִרים  ּתָ ה  ָהֳאִנּיָ ׁשֶ ִלְפֵני  יָרה,  ַאּדִ ְמִהירּות  ּבִ
ְזִריזּות ֶאת  הּות ְלַהְרֵהר ּוְלִהְתָחֵרט, ָאַרז ּבִ ְ ָידֹו ַהּשׁ ְהֶיה ּבְ ֶטֶרם ּתִ ּבְ
ָצא  ּמָ ׁשֶ ַעד  ִריז,  ּפָ ְרחֹובֹות  ּבִ ְוָרץ  ָאץ  ה!  ָהֳאִנּיָ ֶאת  ְוָעַזב  ֲחָפָציו, 
ן  ְוִיּתֵ לֹו  ְמַחל  ּיִ ׁשֶ ָלּה'  ְוַתֲחנּוִנים  ְבִכי  ּבִ ק  ִהְתַרּפֵ ם  ׁשָ ֶנֶסת.  ּכְ ית  ּבֵ
ָחַזר  ָבר  ּדָ ל  ׁשֶ ּוְבסֹופֹו  ֲהדּות,  ַהּיַ ֶאל  ב  ׁשָ ְך  ּכָ ׁשּוָבה.  ּתְ ֶרְך  ּדֶ לֹו 
ְזכּות  ל ֶזה ּבִ ִרים. ּכָ ית ֶנֱאָמן ְודֹורֹות ְיׁשָ ֵלָמה, ְוֵהִקים ּבֵ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ב, ְוָאֵכן  ְקעּו ִמן ַהּלֵ ּבָ ִקיעֹות ׁשֶ ֵמרֹון, ַהּתְ ל ר' יֹוָנה ּבְ ִקיעֹות ׁשֶ ַהּתְ

ב!!! ָחְדרּו ַלּלֵ
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מאמר

ה ַמּטָ ה ִמּלְ ַטּנָ ַהִהְתעֹוְררּות ַהּקְ
ְיָלִדים ְיָקִרים!

ים –  ֻכּנִ ֵאּלּו ָיִמים ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים, ָיִמים ַהּמְ ֶכם יֹוְדִעים ּבְ אי ִהּנְ ַוּדַ
ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר.

ָרה  ּטָ ה סֹוְפִרים? ַמִהי ַהּמַ ַמִהי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר? ָמה סֹוְפִרים? ָלּמָ
ָכל ֶזה? ּבְ

ַסח. ָבר ָחַלף ָעַבר לֹו ַחג ַהּפֶ לֹא ִמּכְ

ׁשּות, ּוְבִהְתַעּלּות ְמֻיֶחֶדת. ִהְתַרּגְ א ֶאְתֶכם ּבְ אי ִמּלֵ ַוּדַ ַהַחג ּבְ

ר? ִליֵמי ַהחֹל  ם ֶאת ַעְצְמֶכם 'ַמּדּוַע ָצִריְך ַלְחזֹר ְלַחְיּדֶ ַאְלּתֶ אּוַלי ׁשְ
ָהְרִגיִלים?'

ִמים ִיְהיּו ְיֵמי ַחג, אֹו ְלָפחֹות חֹול ַהּמֹוֵעד?' ל ַהּיָ ּלֹא ּכָ ה ׁשֶ 'ָלּמָ

ֱאֶמת? ה ּבֶ ָאז ָלּמָ

ינּו  ּסִ ּנִ ׁשֶ ַחג  ְוַנֲעֶלה,  ְמרֹוָמם  ָקדֹוׁש,  ְך  ּכָ ל  ּכָ ַסח  ּפֶ ַחג  יַע  ִהּגִ ה  ָלּמָ
ֶאת  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ים,  ְקדֹוׁשִ ִלְהיֹות  ְצנּו  ְוִהְתַאּמַ
ם  ּגַ ׁשֶ ְוַהְלַואי  ּוְלִהְתרֹוֵמם,  ק  ְלִהְתַחּזֵ ינּו  ִנּסִ ְמָאה,  ֵמַהּטֻ ִציָאה  ַהּיְ
ַעד  ָרִגיל  יֹום  ְועֹוד  ָרִגיל  יֹום  עֹוד  ו?  ַעְכׁשָ ָמה  ו.......  ִהְצַלְחנּו, 

בּועֹות? ָ יַע ְלַחג ַהּשׁ ּגִ ּנַ ׁשֶ

ן ּתֹוָרה? ִפיָרה ִלְפֵני ַמּתַ ל ַהּסְ ָמה ָהִעְנָין ׁשֶ

ֲאַנְחנּו  בּוַע  ׁשָ ּבְ יֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ִדּיּוק  ּבְ ָזַכְרנּו  לֹא  ַהּמֹוֵעד  חֹל  ּבְ ֲהֵרי 
אֹוֲחִזים...

בֹוִהים  ַמן'. ֵהם ּגְ תֹות ְוַהּמֹוֲעִדים ִנְקָרִאים 'ְלַמְעָלה ִמן ַהּזְ ּבָ ַ ֲהֵרי ַהּשׁ
יֹום  ל  ּכָ ׁשֶ ַדאי  ּכְ ָהָיה  לֹא  ָאז  ֵהם,  ׁשֶ ַהחֹל  ֵמי  ִמּיְ יֹוֵתר  ּוְמרֹוְמִמים 

ִיְהֶיה יֹום טֹוב? 

ָבר ָחׁשּוב ִויסֹוִדי. ד אֹוָתנּו ּדָ נּו ְמַלּמֵ ַרּבֵ

ְלֵעיָלא' –  א ּדִ ְקָרא 'ִאְתַערּותׇ ּנִ ָבר ׁשֶ ְלנּו ּדָ ְצַרִים ִקּבַ ָצאנּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ ּכְ
נּו  ּלָ ׁשֶ ב  ַהּלֵ ַמִים.  ָ ִמּשׁ ַמְעָלה,  ִמּלְ ׁשּות  ְוִהְתַרּגְ ִהְתעֹוְררּות  לֹוַמר  ּכְ

נּו ְקרֹוִבים ַלה'  ׁשְ ץ, ִהְרּגַ ְתַאּמֵ ּנִ ִלי ׁשֶ ח ּבְ ַעְצמֹו ִנְפּתַ ּבְ
ִביל ֶזה, עֹוד לֹא 'ָקִנינּו'  ׁשְ הּו ּבִ ֶ ינּו ַמּשׁ ָעׂשִ ִלי ׁשֶ ּבְ

ם.... ְלנּו ֶאת ֶזה ִחּנָ נּו, ִקּבַ ּלָ ֶאת ֶזה, ֶזה עֹוד לֹא ׁשֶ

יַע  ּגִ ּנַ ן ּתֹוָרה – רֹוָצה ה' ׁשֶ ו, ִלְקַראת ַמּתַ ַעְכׁשָ
ה,  ַמּטָ ְלַתָתא' – ִהְתעֹוְררּות ִמּלְ ְל'ִאְתָערּוָתא ּדִ
ׁש,  ַמּמָ נּו  ֵמִאּתָ יָעה  ּגִ ּמַ ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  לֹוַמר  ּכְ
ְולֹא  ַעְצֵמנּו.  ּבְ ְגנּו אֹוָתּה  ְוִהּשַׂ ָעַבְדנּו  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

ה  ׁשָ ַהְרּגָ א  ֶאּלָ ֵמַעְצָמּה.  יָעה  ּגִ ּמַ ׁשֶ ְמרֹוֶמֶמת  רּוָחִנית  ׁשּות  ִהְתַרּגְ
יג אֹוָתּה ַעל ְיֵדי ָעָמל ּוַמֲאָמץ. ּשִׂ ּנַ ׁשֶ

יג אֹוָתּה? ְוֵאיְך ַנּשִׂ

ם  ׁשֵ לֹו  ן  ִנּתַ ַהּיֹום,  ֶאת  יֹום  ל  ּכָ ִנְסּפֹר  ִנְסּפֹר.   – ִראׁשֹון  ָבר  ּדָ
יד  ַנּגִ ּתֹוָרה.  ן  ַמּתַ ֶרְך ֶאל  ּדֶ ּבַ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  'ִנְקֶנה' ֶאת  ָמעּות –  ּוַמׁשְ
ה ָיִמים  ָ בּוַע ֶאָחד ַוֲחִמּשׁ ֵהם ׁשָ ר יֹום ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ֵפרּוׁש – "ַהּיֹום ׁשְ ּבְ
ְוָקא  ּדַ א  ֶאּלָ חֹל,  יֹום  ל  ׁשֶ ַהּזֹו  ִציאּות  ַהּמְ ִמן  ִנְבַרח  לֹא  ְלעֶֹמר", 
ים ָהְרִגיִלים ַעְצָמם, ַנְמִליְך ֶאת ה' ָעֵלינּו, תֹוְך ַהַחּיִ תֹוְך ּתֹוָכּה, ּבְ ּבְ

יֹוֵתר  ֶדר.  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ֶמֶלְך  ן  ּבֶ יׁש  ּוְלַהְרּגִ ׁש  ְלִהְתַרּגֵ ֲחָכָמה  לֹא  זֹו 
ִני ּגֹוי'! ּלֹא ִעׁשְ ָכל יֹום ֵמָחָדׁש 'ׁשֶ מַֹח ּבְ ֲחָכָמה ִהיא ִלׂשְ

ְרִאים ְרחֹוִקים ִמן ָה'אֹורֹות'  ּנִ ין, ִלְכאֹוָרה, ׁשֶ תֹוְך ְיֵמי ַהֻחּלִ ְוָקא ּבְ ּדַ
ַרְך  ִיְתּבָ לה'  ַנְרֶאה  ֶהם  ּבָ ְוָקא  ּדַ ַסח...  ּפֶ ל  ׁשֶ ִביִעי  ׁשְ ּבִ ָלנּו  ָהיּו  ׁשֶ

יַע! ֲאַנְחנּו סֹוְפִרים ַוֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלַהּגִ ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים, ׁשֶ ׁשֶ

ר ִמּתֹוְך  ֵנים ֶעׂשֶ ְ ֻיָחד, ַהּיֹום ַהּשׁ ה ַהּמְ ַהּיֹום ַהּזֶ ל יֹום, ְוֵנַדע, ׁשֶ ח ּכָ ִנּקַ
ּבֹו הּוא ְמֻיָחד,  ה ׁשֶ ים, ְלֻדְגָמא, הּוא יֹום ְמֻיָחד ְוָכל ַמֲעׂשֶ ִ ַהֲחִמּשׁ
ֶרְך  ּדֶ הּוא יֹום נֹוָסף ּבַ ם ִאם הּוא ִנְרֶאה ְסָתם יֹום חֹל ָרִגיל. ֵנַדע ׁשֶ ּגַ

ַלת ַהּתֹוָרה. ְלַקּבָ

ָבר ִנְפָלא: ֶרְסָלב אֹוֵמר ָלנּו עֹוד ּדָ י ָנָתן ִמּבְ ַרּבִ

ּנֹוֶתֶנת ְליֹום ֶאת ַהּכַֹח ִלְהיֹות  נּו ַעְצָמּה – ִהיא זֹו ׁשֶ ּלָ ִפיָרה ׁשֶ ַהּסְ
ּכֹה ְמֻיָחד.

ה ִלְהיֹות ָאֵכן יֹום  ּנֹוֶתֶנת ְליֹום ַהּזֶ הּוִדי – ִהיא זֹו ׁשֶ ל ַהּיְ ִפיָרה ׁשֶ ַהּסְ
ל 'ְסִפיַרת  ם – יֹום ׁשֶ יג ּוְלִהְתַקּדֵ ל ְלַהּשִׂ ָקדֹוׁש, יֹום ִעם ּכַֹח ְמֻיָחד ׁשֶ
ַנֲעֶלה  ּיֹום  ּכַ ׁש  ִיְתַקּדֵ ַהּיֹום – הּוא לֹא  ֶאת  ִנְסּפֹר  ִאם לֹא  ָהעֶֹמר'. 

ה ַלּפַֹעל! ל ַהּיֹום ַהּזֶ נּו ִהיא מֹוִציָאה ֶאת ַהּכַֹח ׁשֶ ּלָ ִפיָרה ׁשֶ ֶזה. ַהּסְ ּכָ

ִהים? ּתַ ָאז ָמה ָלנּו ִמׁשְ

ָחׁשּוב  ֶזה  ן,  ּכֵ ׁשֶ ֵנַדע  ָהֵאּלּו,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמים  ַהּיָ ֶאת  ל  ּוְנַנּצֵ ָנרּוץ 
ֶרְך  ּוַבּדֶ ה,  ּמָ ּכַ ּוִמּתֹוְך  ַהּיֹום,  ִדּיּוק ֵאיֶזה יֹום  ּבְ ְוָקא  ּדַ ְוִלְזּכֹר  ִלְסּפֹר 
ים  ה ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים... ֶנֱאסֹף ַיֲהלֹוִמים ְקדֹוׁשִ ָלּמָ

ְפֵני ַעְצמֹו. ל יֹום - הּוא יֹום ּבִ י ּכָ ֶרְך, ּכִ ּדֶ ּבַ

ֻיָחד,  ַעְצֵמנּו ֶאת ַהּכַֹח ַהּמְ יג ּבְ ְך נּוַכל ְלַהּשִׂ ּכָ
ּתֹוָרה  ן  ְלַמּתַ ְראּוִיים  ִלְהיֹות  כּות  ַהּזְ ֶאת 

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. בּועֹות ַהּבָ ָ ַחג ַהּשׁ – ּבְ
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שעשועון

ל ַאֲהַבת ֲחֵבִרים ְמדּוָרה ׁשֶ
ְלָיא  ַחִביבּוָתא ּתַ "י! "ֲאַנן ּבַ ּבִ ָאַמר ַרׁשְ מֹו ׁשֶ יֵנינּו ּכְ ּבֵ ן ֶאת ָהַאֲהָבה ׁשֶ ֶהם ָאנּו עֹוְסִקים ְלַתּקֵ ָיִמים ֵאּלּו, ּבָ ְיָלִדים ְיָקִרים! ּבְ

יֵנינּו " ּבֵ ַאֲהָבה ׁשֶ לּוי ּבָ נּו ּתָ ּלָ ָתא! – ָהִעְנָין ׁשֶ ִמּלְ

דֹוָלה! ִלי ִלְבנֹות ַיַחד ְמדּוָרה ּגְ ַע ְלנּוַתֶל'ע ְוַנְפּתָ ּבֹואּו ְנַסּיֵ
ֶדר! ים ְלִפי ַהּסֵ ּלִ ַהְתִאימּו ֶאת ַהּמִ

ַנְפָּתִלי ָאַסף 8 ַּגְלַּגִּלים
ָנָתן ָאַסף 9 ֵעִצים

ם י ִב ֹו ט ְו

ם י ִר ׁשֵ ּכְ

ּו י ְה ּתִ

ּו ק י ִז ֲח ּתַ

ם י ִק י ּדִ ַצ

ּו ּל ִפ ֲא

א ּלָ ֶא

ם י ִר ׁשֵ ּכְ

ד ַח ַי ּבְ

ק ַר

ם  ּתֶ ַא

ז ָא

ם ֶכ ְמ ְצ ַע

א
לֹ

ְו

ּו י ְה ּתִ

ם י ׁשִ ָנ ֲא

ד ַב ְל ּבִ

ַהֶּיֶלד ֶׁשָּזָכה ְּבַהְגָרָלה הּוא: 
 

ְׁשמּוֵאל ָּדִוד טּוֶרץ ֵּבית ֶׁשֶמׁש
ֶאת ַהּתֹוָצָאה ַהסֹוִפית ֵיׁש ִלְׁשֹלַח ִּבְכָתב ָּברּור ְוָקִריא ַעד ר"ח סיון ְ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"!

)עיין חיי מוהר"ן רי"ח(
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 מאז ועד היום. הכל תלוי בך!

אנו חבורת אנ"ש בלונדון 

הממתינים ומצפים מידי חודש בכיליון עיניים 

להגעתו של גיליון אבקשה הטהור

בכל פעם אנו מלאי התפעלות והשתוממות על 

היכולת לחדש ולעניין ובדרך כה נקיה עם כל כך 
 הרבה מסרים דקדושה 

את גיליון פסח האחרון שהגיע בערב שביעי של 

פסח, יצאתי מיידית ברכבי לחלוקה בכל האזור ללא 

שהיות על אף הלחץ של ערב חג ידעתי כמה אשמח 
את הציבור הק' בכך

אשריכם!!

מרדכי רוזנפלד, לונדון, אנגליה
השיח. 

האווירה. 
הכיסופים.

מגבירים את ההפצה
אנו מקבלים פניות רבות מנקודות יישוב מרוחקות על הרצון העז לקבל מידי חודש  את הסולת הנקיה מבית אבקשה 

אם גם אתה משתוקק שאבקשה יגיע למקום מגוריך - יש לנו הזדמנות מיוחדת עבורך!!! 
בתשלום עלות בלבד + דמי משלוח 

תקבל ישירות לביתך חבילת גלינות עם שליח עד הבית לחלוקה באזור מגוריך.
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בלב ליבה של סערת העוה"ז המאיימת להטביע את 
ספינת הקדושה, ובעומק מצולות שכחת התורה,

חותרים אנו בגיליון אבקשה להאיר ולגלות את נועם הליכותיהם ואורחותם של 
תלמידי התלמידים, לידע ולהודיע ולהזכיר כי יש עניין שנתהפך הכל לטובה, 

ודווקא בתוקף הגלות והשכחה לעולם לא נרפה מחיפוש אחר חיפוש ותפילות 
ללא הרף, להפוך הכל לגאולה מאירה- כי לא תשכח מפי זרעו...


