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חמישים ימים אנחנו עומדים וסופרים צועקים ומתגעגעים ליום הנחשק 

והנכסף ליום חג השבועות. הלבבות כולם מתמלאות, כל חד לפום שיעורא 

דליביה, בכיסופים עילאים לקבלת התורה מחדש.

זה היום הקדוש והנורא יום החמישים. יום של חשק ורצון. יום של שלימות 

הבריאה ותיקון כל העולמות, בו עליונים ששו ותחתונים עלזו.

והתעוררו  לו לעם  בנו אבינו אב הרחמן להיות  ובחר  זה הרי חשק  ביום 

ואהבת  רבה  באהבה  ביותר  והפשוטים  הגמורים  העליונים  הרחמים  עלינו 

עולם. וביום זה גם התעוררו אליו יתברך בניו בחיריו 

בפיהם:  אחת  לב  כשמשאלת  עצומה  בהשתוקקות 

"רצוננו לראות את מלכנו".

ואז ירד ונגלה הוא יתברך על הר סיני ואת קולו קול 

אלקים חיים שמענו מדבר מתוך האש. באותו מעמד 

לדרגה  ונתעלו  ועלו  מיתה  ובטלה  זוהמא  כל  פסקה 

העליונה "אני אמרתי אלקים אתם, ובני עליון כולכם".

ואל  מצפים,  אנו  ונוראה  עליונה  קדושה  אותה  אל 

אותה דבקות גמורה ושלימה בחי החיים אנו מייחלים.

◆ ◆ ◆

והכתרים  העדיים  שניטלו  אחרי  עכשיו  אולם 

המאורות  שחשכו  עכשיו  למעלה;  שכינה  ונסתלקה 

והוכן  נותר  מה,  עד  יודע  אתנו  ואין  חזון  כל  ונסתם 

והיא  שבותינו  את  להשיב  ויחידה  אחת  תקווה  לנו 

בהתגלות אורו ותורתו של משה משיח, כי מ'ה ש'היה 

ה'וא שיהיה.

זה האור החדש והמקווה, אור התיקון הקדום, רוח 

האלקים המרחפת על פני המים, אשר תורתו הוא נחמתינו והוא שמחתינו 

הוא תכליתנו והוא תקוותינו ותקוות כל הדורות ותיקון כל העולמות.

אבל כדי שהוא יגלה ויבוא ויגאלנו, כדי שאורו יזרח ויאיר את שמי השמים 

ויקיץ וירונן את שוכני עפר, מוכרחים דרי מטה לאזור חיל להתעורר אליו 

לביאתו  לכסוף  שברצונות,  ברצון  ולבקשו  בו  לחפוץ  דלתתא  באיתערותא 

ולהשתוקק להתגלותו.

"ְּבָׁשבּועֹות ִאיז ֶּדער ִעיָקר ָּדאס אֹויף ַזיין" – חג שבועות העיקר הוא להיות 

הבת  את  לחפש  נפשינו,  שאהבה  את  ולבקש  לקום  המסוגל  הזמן  זה  ער, 

מלך היחידה דיחידה הנעלמת, שהיא גם היא מצווה ומגלה ומודיעה שבאם 

רוצים למוצאה ולגלותה "העיקר הוא שלא תישן", "ובכל זמן שיהיה לך פנאי, 

תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי" )סיפורי מעשיות מעשה א' 

מ'אבידת בת מלך'(, ובאם נתגבר בכל עוז ולא נחוש לשום רפיון ומרפה נזכה 

סוף סוף למוצאה ולהוציאה מבית שביה.

קודם  ה'ביכורים',  בחג  'רות'  מגילת  את  לקרוא  קדמונינו,  תקנו  זאת  על 

לידת  השתלשלות  בכל  ולהיזכר  לזכור  התורה,  קבלת  פרשת  לקריאת 

ויום  והארתו  לידתו  יום  זה שהוא  ביום  משיחנו, לעורר את התשוקה אליו 

עלייתו והסתלקותו, היום בו נאמר לו "אני היום ילדתיך", זה שעל ידו נזכה 

לקבל ולשמוע תורה חדשה מאיתו יתברך תצא.

◆ ◆ ◆

ואולם עתה גם עתה בתוקף ועוצם אריכות הגלות, לפני שיפציע השחר 

על  הוא  וסמיכתנו  וקיומינו  חיותינו  כל  שבעתיים,  באור  המאורות  ויאירו 

הנגלה  הכתר,  אור  הפלא  אור  על  ונשגב,  עליון  כוח  אותו 

ונשפע ביום החמישים, 'דוד מלך ישראל חי וקיים', עליו אנו 

נשענים ואליו אנו מקווים, יחיינו ויקיימנו ביום החמישים.

ִּדיֵני  ֶׁשל  "ַהִּלּמּוד  זי"ע:  מוהרנ"ת  שח  אשר  הדבר  הוא 

ַהּתֹוָרה ָנַתן ָלנּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, 

ְוַהִּלּמּוד ֶׁשל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ָנַתן ָלנּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ַאְדמֹו"ר 

ַמִים  "ּוְׁשַאְבֶּתם  י"ב(:  )ישעי'  ַהָּפסּוק  ְמַרֵּמז  ֶזה  ְוַעל  ַזַצ"ל. 

ֻאְלַּפן  "ּוְתַקְּבלּון  יֹוָנָתן:  ּוְמַתְרֵּגם  ַהְיׁשּוָעה",  ִמַּמַעְיֵני  ְּבָׂשׂשֹון 

ֲחָדת ְּבֶחְדָוה ִמְּבִחיֵרי ְּדַצִּדיַקָּיא" )כוכבי אור(:

כי אכן כל המביט בפרק המנבא על ביאת הגואל )ישעיה 

ְוָנָחה  ִיְפֶרה,  ִמָּׁשָרָׁשיו  ְוֵנֶצר  ִיָׁשי  ִמֵּגַזע  "ְוָיָצא חֶֹטר  פרק -יא( 

ַּדַעת  רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח  ה'  רּוַח  ָעָליו 

הכל  שיזכו  הוא  ביאתו  שתכלית  נוכחה  יראה  ה'":  ְוִיְרַאת 

אשר  יב(,  )שם  ַהְיׁשּוָעה"  ִמַּמַעְיֵני  ְּבָׂשׂשֹון  ַמִים  ל"ּוְׁשַאְבֶּתם 

ִמְּבִחיֵרי  ְּבֶחְדָוה  ֲחָדת  ֻאְלַּפן  ש"ְתַקְּבלּון  הוא  כתרגומו 

ְּדַצִּדיַקָּיא".

◆ ◆ ◆

וביום הביכורים הזה, ביום שמאיר בו השכל והחסד העליון, ונפתח לרווחה 

של  הקדושה  בתורתו  לבנו  את  נפתח  הנו'ן',  שער  הגדולים  הרחמים  שער 

ֶרץ",  ְלַמְלֵכי-אָֽ ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור  ָאִני  "ַאף  ישראל  בני  ראש  האורות  אור 

להבין והשכיל בדבריו הבהירים של גאון עוזינו רבי אברהם בר"ן זי"ע: ֵהיָכן 

ֶׁשּלֹוְמִדים ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן' ֵמִעְנָין ַהַּצִּדיק ְצִריִכים ִלְכסֹוף ְלָמִׁשיַח, "ַּדאְרף 

ֶמען ַזאְך ַפאְרֵּבייְנֶקען ָנאְך ָמִׁשיַח".

וביותר ויותר נשים את לבינו לדבריו היוקדים, הנחוצים מאד מאוד לכל 

באי שערי תורת עדניו: ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ָנַתן ָלנּו ַרֵּבנּו ֶאת ָּכל 

ֵעצֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים, ֲאָבל ְּכֵדי ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ֶּבֱאֶמת ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות, 

ְצִריִכים ְלִהְתַּגְעֵּגַע ַלָּמִׁשיַח, "ַּדאְרף ֶמען ַזאְך ַפאְרֵּבייְנֶקען ָנאְך ָמִׁשיַחן"..

וכבר מובטחים אנו, שככל שנרבה לדבר ולשוחח לבקש ולעורר ולהצית 

ביאתו,  את  ולזרז  להחיש  נזכה  כן  משיחנו,  גואלינו  אל  התשוקה  אש  את 

וכדיבורו הקדוש: "ֶמע ֶוועט ְׁשִמיֶסען ָמִׁשיַח ָמִׁשיַח, צּום סֹוף ָהאט ִאיז ֶער"... 

]= ְיׂשֹוֲחחּו ָמִׁשיַח ָמִׁשיַח, ּוְלַבּסֹוף ִהֵּנה הּוא[.

בשער הגליון

 "ֶמע ֶוועט ְׁשִמיֶסען ָמִׁשיַח ָמִׁשיַח,
צּום סֹוף ָהאט ִאיז ֶער"...

]="ְיׂשֹוֲחחּו ָמִׁשיַח ָמִׁשיַח, ּוְלַבּסֹוף ִהֵּנה הּוא"...[
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ביום החמישים, 'דוד מלך 
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מקווים, יחיינו ויקיימנו 

ביום החמישים
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סורי העניות ליפפו אותו מכל צד, רעב ומחסור שנגעו עד 
צווארו  על  עלו  שהשתרגו  האדירים  החובות  עול  הנפש, 
להציק  פסקו  שלא  הנושים  רדיפת  חיותו,  את  ממנו  מצצו 
לו ובני ביתו ששיוועו ללחם וָאִין, כמעט והטריפו את דעתו. 
הוא הרגיש שאיננו מסוגל יותר וש’כלו כל הקיצין’, תפלות 
וזעקות שוועות ותחינות לצד השתדלויות רבות לא הראו עדיין את קצה 

האור במנהרת האופל בה היה שקוע כל כולו.

יום אחד גונבה לאזנו שמועה מפי ידיד נאמן ביותר: במקום פלוני קיים 
מכרה זהב, והרשות נתונה לכל אחד לבוא לכרות שם כאוות נפשו, אולם 
לצורך כך יש לרדת במעבה האדמה לעומק של כמה קילומטרים. הירידה, 
כך הסביר לו אותו ידיד, היא רגלית, דרך חדר-מדרגות, כמה מאות קומות 

מתחת לפני השטח.

מובטחת  כאשר  בפרט  שכזה,  שפל  ממצב  להינצל  כדי  עושים  לא  מה 
קידמה  אפלולית  המכרה.  לעבר  רגליו  משרך  החל  כך  לבסוף,  עשירות  לו 
את פניו בחדר-המדרגות הצר, כאשר התחיל לרדת במדרגות קומה אחר 
לבסוף  אך  שירד,  המדרגות  גרמי  מספר  את  זכר  עוד  הוא  בתחילה  קומה, 
איבד את החשבון, הזמן כמו עצר מלכת, שעה ועוד שעה חולפת. אין זכר 
למכרה ובוודאי לא לזהב, הוא יורד עוד ועוד, אך כל המדרגות נראות דומות 
זו לזו, אין שום שינוי בין קומה לחברתה. לפתע החלו החששות מתגנבים 
ללבו: אני הולך כאן כבר כמה שעות ולא רואה שום התקדמות, הכל נראה 
אותו דבר ממש, אולי בכלל עבדו עלי, רימו אותי, אולי כל המדרגות הללו 
הינם בעצם מעשה תעתועים כאשר אני שב ופוסע על אותן מדרגות, וחוזר 

על עצמי כבמעגל קסמים אך איני מתקדם לשום מקום...

הוא  נגוזה,  תקוותו  כוחו,  שארית  את  ממנו  הוציאו  הללו  המחשבות 
התיישב בתוך החושך ופרץ בבכי על גורלו המר, אין טעם להמשיך, כאשר 

בין כה לא ייצא מכך דבר.

~
"ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה הּוא ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקְּיָמּה, ִּכי ֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא 
ְוָכֵבד ִמן ַהּכֹל, ִּכי ִיְצרֹו ֶׁשל  ַהַּמֲעֶשה. ּוְלַהְכִניס ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְּבעֹוָלם ֶזה ָקֶׁשה 
ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל יֹום, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ִקּדּוִׁשין ל(. 
ּוְצִריִכין ָלֶזה ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ְמאֹד ְמאֹד ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוְבָכל יֹום ְויֹום" )ליקוטי 

הלכות, קריאת התורה ו-יט(.

מהי העצה למעשה?
עצה  לקבל  כדי  נועדה  הקדושים  הספירה  ימי  של  הכבירה  ההכנה  כל 
עצמו  את  מוצא  הוא  בפועל  אך  הרבה,  לדעת  יכול  האדם  התורה,  לקיום 
שאינו מקיים את מצוות התורה. בכל שנה ושנה ביום הקדוש הזה נשפע 
ובא לעולם בכוחו של צדיק האמת ואתפשטותיה דמשה,' דעת חדשה' היאך 

לזכות למעשה לקיים את מצוות התורה.

בתורה האחרונה אותה גילה רבינו הקדוש )לקוטי מהור"ן ח"ב ח'( הוא 
מלמדנו, שבמתן תורה זכינו לבירור המדמה והאמונה, וכלשון קדשו שם: 
ֻּכָּלם  ָזכּו  ָׁשם  ִּכי  קמו(,  )ַׁשָּבת  ֻזֲהָמָתן'  ָּפְסָקה  ִסיַני  ַהר  ַעל  ֶׁשָעְמדּו  "ִיְשָֹרֵאל 
ִלְנבּוָאה, ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַרֵּבנּו, ַרָּבן ֶׁשל ָּכל ַהְּנִביִאים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתָּבֵרר ְוִנְתַּתֵּקן 
ַהְמַדֶּמה ֶאְצָלם, ְוָזכּו ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ַּבה' ". בהמשך דבריו שם מבואר שעיקר 
מתגבר  שכנגדה  העולם',  חידוש  'אמונת  הינו  אז  זכו  אליו  האמונה  בירור 

המדמה הבהמי והכזבי ביתר שאת, והוא הגורם לכל הטומאות והגלויות. 

רבי נתן מבאר בהרחבה )קריאת התורה ה"ו שם( על יסוד דברים אלו, 
שעיקר הכח הגורם לבני אדם שלא לקיים את התורה הוא הדמיון הכוזב 
של ה'זקנה', שהיא היפך 'אמונת חידוש העולם'. לאדם נדמה שעל אף כל 
התפילות הצעקות והעשיות דקדושה - שכבר פעל ועשה כל השנים כדי 
והוא עדיין עומד  – מאומה לא ארע,  והתקרבות להשי"ת  לזכות לתשובה 
האדם  פני  על  שטופחת  המרה  ההרגשה  התחיל.  הוא  בו  מקום  באותו 
'לשווא הטעו אותך, אין כאן תקוה, אינך מתקדם  כמו מכריזה ואומרת לו 
ואינך פועל כלום, סוב על עקבותיך כי לא תגיע לעולם'. זהו הכוח העצום 
בתשובה,  לשוב  שבא  מי  כל  של  ידיו  את  להרפות  כדי  היצר  משתמש  בו 
יועילו שום  אין חלישות הדעת קשה מזו. וכשנופלים בדמיון כוזב זה, לא 
מוסרים ותוכחות, כיון שלדעתו הוא מנסה כל כך הרבה ובטוח שאינו פועל 

כלום. 

"ִּכי ִאם ַּתְשִּכיל ְוָתִבין ְּבִעְנַין ַהְיִרידֹות ְוַהְּנִפילֹות ֶׁשעֹוְבִרין ַעל ָּכל ֶאָחד, ִעַּקר 
ִנָּסה ֶאת  ְּבַדְעּתֹו ֶׁשְּכָבר  ֶׁשִּנְדֶמה לֹו  ְּבַדְעּתֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד הּוא ֵמֲחַמת  ְנִפיָלתֹו 
עֹוד  ְלַהְתִחיל  ִהְתַחֵּזק  ָּכְך  ְוַאַחר  ִמֶּזה  ְוָנַפל  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ְקָצת  ְוִהְתִחיל  ַעְצמֹו 
ְלָיֵאׁש ֶאת  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ְמִסיתֹו  ֵּכן  ַעל  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה  ָהָיה  ְוֵכן  ַהַּפַעם  ְוָנַפל עֹוד 
ַעְצמֹו, ַחס ְוָׁשלֹום, ְלַגְמֵרי ְואֹוֵמר לֹו ְּבִלּבֹו, ֲהֹלא ַאָּתה רֹוֶאה ִּכי ֶאֶפס ִּתְקָוה"... 

)שם(. 

מדמה את החולשה
ח"א  לקו"מ  )ראה  בעצמו  הרע  היצר  הינו  שהוא   – הכזבי  המדמה  כח 
סוף סי' כ"ה( הוא ההיפך מאמונת חידוש העולם, ומי שרוצה לזכות לקיום 
פעם  שבכל  להאמין  לצדיק  עצמו  וימסור  שכלו  שישליך  בהכרח  התורה 
העולם מתחדש ושהוא הולך ומתקדם על אף שהכל נראה ממש אותו דבר 

ואולי אף גרוע מבתחילה. 

ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ֵמָחָדׁש,  יֹום  ְּבָכל  ְלַהְתִחיל  הּוא  ַהּתֹוָרה  ְלִקּיּום  ָהֵעָצה  "עַּקר 
ַהּיֹום  ְּכִאּלּו  יֹום  ְּבָכל  ְּבֵעיָניו  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶׁשִּיְהיּו  ְנִתיָנָתּה  ִּבְתִחַּלת  ִהְזִהיָרם 
ִנְּתָנה, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַעל ָּפסּוק, "ַּבּיֹום ַהֶּזה" )שם(. על כך עמל הצדיק כל כך – 
"ְלַהְכִניס ְּבֵלב ִיְשָרֵאל ְלַהְתִחיל ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיָּׁשֲארּו ַקָּיִמים 
ִּבְקֻדַּׁשת ִיְשָרֵאל ָּתִמיד ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָכל ַמה ֶּׁשַּיֲעבֹר ֲעֵליֶהם ְּבָכל ַהָּגֻלּיֹות 

איך לצאת מהזקנה ולהתחיל מחדש לקיים את התורה?
האדם יכול להיות ידען גדול, אך בפועל הוא מוצא את עצמו שאינו מצליח לקיים את מצוות 

התורה. בכל שנה ושנה ביום הקדוש של חג השבועות שופעת בעולם בכוחו של צדיק האמת 'דעת 
חדשה' היאך לזכות למעשה לקיים את מצוות התורה | תורה שנקראת ראשית

י

מחדש 
חדשים

על פנימיות אור המועדים בתורת הנחל הנובע



ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש ּוַפְרָנָסה ִּבְכָלל ּוִבְפָרט, "ִכי ַעל ְיֵדי ָּכל ֵאּלּו ַהַהְתָחלֹות ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין 
ַאַחר ָּכְך ְלַהְתִחיל ְוִלְגמֹר ִּבְׁשֵלמּות, ִּכי ֵלית ְרעּוָתא ָטָבא ְּדִאיְתֲאִביד, ִמָּכל ֶׁשֵּכן 
עּוְבָדא ַוֲעִשָּיה טֹוָבה ֶׁשעֹוִשין ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַּמְתִחיִלין ַּבֲעבֹוַדת ה' ְוֻכָּלם ִמְתָקְרִבין 

ּוִמְתַקְּבִצין ְלֶעְזָרתֹו ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ְלַהְתִחיל ְוִלְגמֹר ֲעבֹוָדתֹו ָּכָראּוי", )שם(.
אפשר  עצומה  חכמים  אמונת  בכח  ורק  מופרכת,  נראית  ההתחדשות 
לזכות לה. כמו שהזהיר רבינו הקדוש כל כך )במאמר הנ"ל( על חובת חיפוש 
'אמונת חדוש העולם', כיון  ידו את  הצדיק בכל כוחו כדי לזכות לקבל על 
ְּבִשְֹכלֹו,  ַהָּדָבר  ֵמִבין  ְוֵאינֹו  ִנְפָסק  ֶׁשַהֵּשֶֹכל  ְּבָמקֹום  ַרק  ִהיא  ֱאמּוָנה  ש"ִעָּקר 
ּוְכֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהָּדָבר ְּבִשְֹכלֹו, ֲאַזי ִנְׁשָאר ַרק ִּבְבִחיַנת ּכַֹח ַהְמַדֶּמה, ְוָׁשם ְצִריִכין 
ֱאמּוָנה" )שם(, נקל לשער אם כן את קושי הדבר, כאשר כל השכל האנושי 
שבו, עומד ומפריך את קיום ההתחדשות הזאת, הוא מרגיש שהוא ממש לא 
זז כלום בכל היגיעות והטרחות אותן טרח עד עתה, הוא לא מאמין שהוא 
עלה במדרגות רבות וששום רצון ובקשה לא הלכו לאיבוד, נראה לו בבירור 

שהכל חוזר על עצמו במדוייק ללא שינוי וללא שום התחדשות לטובה.

בראשית – סוד ההתחדשות
לכך זקוקים אנו ליום הגדול והנשגב הזה של חג השבועות, אנו זקוקים 
לכח אלוקי של מעמד הר סיני בו תיפסק הזוהמא של המדמה הארסי של 
הנחש הקדמוני מלך הזקנה, אנו זקוקים לכוחו של ה'רעיא מהימנא' 'צדיק 
האמת' שיאיר לנו את האמונה הזאת, "ְלַקֵּבל ְוִלְקּבַֹע ְּבִלּבֹו ִלְׁשּכַֹח ְּבָכל ַּפַעם 

ְּבִלי  ְּפָעִמים  ְוִרְבבֹות  ֲאָלִפים  ִהְתִחיל  ֶׁשְּכָבר  ִּפי  ַעל  ַאף  ָעָליו,  ֶּׁשָעַבר  ַמה  ָּכל 
ִמְסָּפר, ַרק ַעָּתה ַיְתִחיל ֵמָחָדׁש ְלָהִכין ּוְלַהְזִמין ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ַמה ֶּׁשּיּוַכל ֵהן 
ִלְצעֹק ֶאל ה' ֵמעֶֹמק ַהֵּלב, ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך ַעָּתה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ֵהן ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד 
ּוְלִהְתַּפֵּלל ְוַלֲעסֹק ְּבִמְצוֹת, ֵהן ְלַשֵּמַח ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבַמה ֶּׁשֹּלא ָעַשִּני ּגֹוי, ַעל ְיֵדי ָּכל 

ֶזה ִיָּׁשֵאר ַקָּים ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה ָּתִמיד" )לקוטי הלכות שם(.

חז"ל  אמרו  זו  מצוה  שעל  הביכורים",  "יום  בתורה  נקרא  השבועות  חג 
ביצים  הלכות  )לקוטי  מוהרנ"ת  זאת  מבאר  וכך  העולם.  נברא  שבעבורה 
ֶׁשִּנְקָרִאים  ִּבּכּוִרים  ִּבְׁשִביל   - ָבָּרא''  'ְּבֵראִׁשית  חז"ל,  ֶׁשָדְרׁשּו  "ְוֶזה  ה-יג(: 

ֵראִׁשית ָּבָרא ָהעֹוָלם, ִּכי ִעַּקר ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ִּבְׁשִביל ְּבִחיַנת ִהְתַחְּדׁשּות, 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּבּכּוִרים, ְּבִחיַנת ֵראִׁשית, ֶׁשִעַּקר ְּבִריַאת ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ָהָיה ִּבְׁשִביל 
ֵראִׁשית, ִּכי ֶזה ִעַּקר ִּתּקּון ָהעֹוָלמֹות, ְּדַהְינּו ֶׁשַּיְתִחיל ָהָאָדם ְּבָכל ַּפַעם ֵמֵראִׁשית 
ְּכִאּלּו ַהּיֹום הּוא ֵראִׁשית ַהְּתָחָלתֹו, ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ָעַבר ָהָאָדם ַמה ֶּׁשָעַבר, ֲאִפּלּו ִאם 
ָעַבר ַעל ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ֲאָלִפים ְּפָעִמים, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאין ׁשּום 
ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל ְוָצִריְך ְלַהְתִחיל ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש, ִּכי ה' ִיְתָּבַרְך ְמַקֵּבל ַּתֲענּוג 
ְוַׁשֲעׁשּוִעים ֵמַהָּגרּוַע ֶׁשַּבְּגרּוִעים, ַאְּדַרָּבא, ֶזהּו ִעַּקר ְּגֻדָּלתֹו ִיְתָּבַרְך ְּכֶׁשָהְרחֹוִקים 
ּוְמַׁשְּבִחים  ּומֹוִדים  ָּבֱאמּוָנה  ּוִמְתַחְּזִקים  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו  מֹוִדים  ִמֶּמּנּו,  ְמאֹד  ְמאֹד 
אֹותֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכי ֶזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ִּבּכּוִרים, ְּבִחיַנת ִהְתַחְּדׁשּות ְּבָכל יֹום ְּכִאּלּו ַהּיֹום 

ת ִיְשָֹרֵאל".  ִנְכָנס ִּבְבִרית ּוַמְתִחיל ְלַהְרִגיל ַעְצמֹו ִלְכנֹס ִּבְקֻדּׁשַ
של  הקדוש  וביום  האחרונים  הספירה  בימי  והשתוקקותנו  בגעגועינו 
ונכסוף לקבל את האמונה הזאת שהיא כאמור  חג השבועות עצמו נבקש 
עיקר העצה לקיום התורה, לא נתפעל משום נפילה ומשום חלישות הדעת 
שכל  נאמין  רק  התקדם,  לא  דבר  כאילו  ומופתים  באותות  לנו  שמוכיחה 
יגיעה והשתוקקות הביאו להצלחה נצחית שאין למעלה הימנה, ובכל פעם 
מתחדשים החסדים ומתחדשת המדרגה אליה אנו עולים, ושום נפילה אינה 
יכולה להעלים זאת, עד שלבסוף יתקבצו כל היגיעות והרצונות ונזכה על 

ידם לגאולת הנפש בשלמות.

מה נאים דבריו הבוערים של קדושינו מוהרנ"ת על ענין הספירה וקדושת 
ֶׁשָהָאָדם  "ְּבֵעת  ג-יז(:  מהיתומים  חוב  גבית  הלכות  )שם  זה  בענין  שבועות 
ָרחֹוק ִמְּקֻדָּׁשתֹו ִיְתָּבַרְך ְוהּוא ָנע ָוָנד ּוְמֻטְלָטל ְודֹוִחין אֹותֹו ִמְּקֻדָּׁשתֹו ִמְּדִחי ֶאל 
ֶּדִחי, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִאם הּוא ָחָזק ְוַאִּמיץ ְלַבֵּקׁש ְוִלְדרֹׁש ּוְלַחֵּפֹש 
אֹותֹו  ִלְמצֹא  ַנְפׁשֹו  ֶׁשָאֲהָבה  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש  ְוִלְכסֹף  ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע  ֵעת  ְּבָכל  ְוַלְחּתֹר 
ִיְתָּבַרְך. ֲאַזי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין עֹוְבִרים ָיִמים ְוָׁשִנים ַהְרֵּבה ְוֵאינֹו זֹוֶכה ְלָמְצאֹו 
ְוַיֲאִמין ִּכי ְּבָכל ֵעת ָוֵעת ַעל ְיֵדי ָּכל  ִיְתָּבַרְך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיַדע 
ַּבָּקָׁשה ּוַבָּקָׁשה. ְוַעל ְיֵדי ָּכל ְּדִריָׁשה ּוְדִריָׁשה ֶׁשּדֹוֵרׁש ּוְמַבֵּקׁש ּוְמַחֵּפשֹ ִלְמצֹא 
ְּכבֹוד ְקֻדָּׁשתֹו ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ְיֵדי ָּכל ַהָּבָטה ְוַגְעּגּוַע ֶׁשַּמִּביט ְותֹוֶלה ֵעינֹו ְלַרֲחָמיו 
ִיְתָּבַרְך ְוַעל ְיֵדי ָּכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה ֶׁשּפֹוֶנה ְלַהְּקֻדָּׁשה, ַעל ְיֵדי ָּכל ֶזה זֹוֶכה ְּבָכל 
ַּפַעם ְלַׁשֵּבר חֹומֹות ַּבְרֶזל ְוַדְלתֹות ְנחֶֹׁשת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאַחר ָּכְך ִמְתַּגְּבִרין ָעָליו 
ְּתנּוָעה  ְוֵאין ׁשּום  ָלִריק ח"ו  ְיִגיעֹו  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַּפַעם  ְּבָכל 
ֶׁשּפֹוֶנה ְלַהְּקֻדָּׁשה ֶנֱאֶבֶדת ח"ו  ְוִאם הּוא ָחָזק ְוַאִּמיץ ְלַבֵּקׁש ּוְלַחֵּפשֹ יֹוֵתר ַאף 
ִאם ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה, ְּבַוַּדאי סֹוף ָּכל סֹוף ִיְזֶּכה ִלְמצֹא אֹותֹו ִיְתָּבַרְך, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 
ָלֵצאת  זֹוִכין  ֵאין  ֲעַדִין  ּומֹוִנין  ֶׁשּסֹוְפִרין  ָויֹום  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ְסִפיָרה 
ְלַגְמֵרי ִמֻּטְמָאה ְלָטֳהָרה ּוְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבסֹוף ַהְּסִפיָרה זֹוִכין 
ְוִתְׁשָעה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשָּסְפרּו  ְוַהְּזכּות  ַהּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְלָׁשבּועֹות 
יֹום, ִּכי ְּבָכל יֹום ָויֹום ִמיֵמי ַהְּסִפיָרה ְמַקְּבִלין מַֹח ְוַדַעת ַעד ֶׁשִּנְׁשָלם ַהַּדַעת ְּביֹום 
ַהֲחִמִּׁשים ּוְמַקְּבִלין ֶאת ַהּתֹוָרה ָאז, ְּכמֹו ֵכן הּוא ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן ֶׁשְּצִריִכין 
ַלֲעבֹר ָעָליו ִעָּדן ְוִעָּדִנים ַהְרֵּבה ְוַכָּמה ַיִּמים ּוְנָהרֹות ּוְתהֹומֹות ּוֵמימֹות ְמֻחָּלִפים 
ְּגדֹוִלים  ְוַעְקַרִּבים  ְנָחִׁשים  ַהְמֵלִאים  ִמְדָּברֹות  ּוְבַכָּמה  ָעָליו  ַלֲעבֹר  ְצִריִכין 

ְונֹוָרִאים ָצִריְך ַלֲעבֹר ָּבֶהם ַעד ֲאֶׁשר זֹוֶכה ִלָּכֵנס ְלַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה ֶּבֱאֶמת". 

הרב ש. סופר

כח המדמה הכזבי – שהוא היצר הרע 
בעצמו הוא ההיפך מאמונת חידוש העולם, 

ומי שרוצה לזכות לקיום התורה בהכרח 
שישליך שכלו וימסור עצמו לצדיק להאמין 

שבכל פעם העולם מתחדש ושהוא 
הולך ומתקדם על אף שהכל נראה ממש 

אותו דבר ואולי אף גרוע מבתחילה 



ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך... ְצִאי ָלך 

בעקבי הצאן
ַדְרֵכי ֲאבֹוַתִיְך ָהִראׁשֹוִנים  ִהְתּבֹוְנִני ּבְ

ַדְרֵכיֶהם )רש"י( וְּלִכי ּבְ

מאמר כח
תמימות ופשיטות )ג(

שוטה  מלהיות  להיזהר  האדם  על 
בדעתו,  להתיישב  בתמימותו; 
את  ולקבל  מקומו,  את  להכיר 
הנצרך לו לפי ערכו ומדרגתו.

ָחְכַמת  ַהֲחָכִמים ּבְ
ִמימּות  ַהּתְ
יטּות! ּוְפׁשִ
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נושא התמימותא התבאר שהתמימות ב מאמרנו האחרון על 
)שיחות  שוטה”  להיות  אסור  בתמימות  ו”גם  טפשות,  אינה 
הר”ן, נא(. במאמרנו זה ננסה להבין מהי ה’שטות’ האסורה, 

ומהי החכמה הנצרכת לקבלת התמימות בצורה הנכונה. 

ללא   – רבינו  מדברי  שמובן  כפי   – שכן  ביותר,  נחוץ  זה  בירור 
ובעצם  כביכול,  ב’תמימות’  להתהלך  האדם  עלול  הנכונה  הזהירות 
להיות ‘שוטה’, וגם אם הוא חסיד אינו אלא “חסיד שוטה”, עליו אמרו 

חכמינו ז”ל במשנה:

ָחִסיד ׁשֹוֶטה ... ֲהֵרי ֵאּלּו ְמַכֵלי עֹוָלם.
)סוטה ג, ד(

החסידים השוטים ההופכים את התמימות לטיפשות, אינם מזיקים 
העולם,  בעיני  החסידות  ריח  את  מבאישים  אף  אלא  לעצמם,  רק 

כלשון הרמח”ל: 

ָהֲאָנִׁשים,  ֲהמֹון  ְּבֵעיֵני  ַהֲחִסידּות  ֵריַח  ֶאת  ִהְבִאיׁשּו  ֵאֶּלה 
ַּבֲאֶׁשר ְּכָבר ַיְחְׁשבּו ֶׁשַהֲחִסידּות ָּתלּוי  ִעָּמֶהם,  ִּכיִלים  ַהַּמֹשְ ּוִמן 

ְּבִדְבֵרי ֶהֶבל אֹו ְדָבִרים ֶנֶגד ַהֵּׂשֶכל ְוַהֵּדָעה ַהְּנכֹוָנה.
)מסילת ישרים, פרק יח(

ומה שגרוע מכך – הם מצליחים לפעמים להשריש ‘שטויות’ אלו 
בין אנ”ש, בשם התמימות והפשיטות. ואז, המצב קשה מאד...

ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ֵּבין  ְלַתֵּקן  ֶׁשְּצִריִכים  ְוַהִּתּקּון  ַהֵּברּור  ִּכי 
ֶׁשל  ְוַהֵּברּור  ֵמַהִּתּקּון  ַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  יֹוֵתר  ָקֶׁשה  הּוא  ְּבַעְצָמם, 
ְּגַמר ַהִּתּקּון. ַאְך ּכַֹח ַאְדמֹו"ר ַז"ל  ְּכַלל ָהעֹוָלם, ִּכי ָּבֶזה ָּתלּוי 
ַמְסִּפיק ַעל ַהּכֹל, ַאְך ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַרֲחִמים ַרִּבים, ְוִלְתִפָּלה 
ּוְלִהְתּבֹוְדדּות ַהְרֵּבה, ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְראֹות ְּבֵעיֵנינּו ְּגַמר ַהִּתּקּון ְוכּו'.
)גבורות שמשון, מכתב יג(

הלבבות  את  לעורר  מספר,  דוגמאות  לתת  לנכון  ראינו  לכך,  אי 
של  שמץ  מכל  וזכה  נקיה  שתהיה  ב’תמימות’,  ולפשפש  לחפש 

טיפשות. "ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון, ָּכל מּום ֹלא ִיְהֶיה ּבֹו” )ויקרא כב, כא(. 

• • •
לאמתו של דבר, קשה עד בלתי אפשרי להגדיר את ה’שוטה’, עליו 
הזהיר רבינו שאסור להיות. שכן, בעוד ששוטה גמור, סימניו ברורים 
ומוגדרים )בגמ’ חגיגה ג ע”ב, ובשו”ע חו”מ סימן לה סעיף ח(. הרי שהשוטה 
– אשר בהכרח אינו שוטה גמור, שהרי על אחד  עליו אנו מדברים 
כזה לא ניתן ‘לאסור’ להיות שוטה... – לא ניתן לתת הגדרה מדויקת. 
עד שגם השו”ע עצמו, בבואו להגדיר את הפתאים הנכללים בגדר 
‘שוטים’ מסיים ואומר: “ודבר זה לפי מה שייראה לדיין, שאי אפשר 

לכוון הדעת בכתב" )שולחן ערוך, חושן משפט, סימן לה, סעיף י(. 

אך על אף הכל, ננסה להצביע על כמה דוגמאות, דרכן ניתן לראות 
ולהבין כיצד הופכת התמימות לטיפשות ומרחיקה את האדם מנקודת 

האמת, ועד כמה זקוקים ל’חכמה’ כדי להיות ‘תמים’ אמיתי... 

• • •

א  שהתפרסם בחודש אדר תש”פ.

ב  כפי שיבואר אי”ה במאמר הבא.
ג  והובא בליקוטי מוהר”ן תורה כ”א, שם כותב רבינו שגם השפע האלוקי, שהיא רוח חכמה הבאה מקודש, גם היא אינה ניתנת אלא ל’חכם’ ]ומזכיר בדבריו הק’ את 

ב’ הפסוקים[. "כי צריך המקבל הזה להיות חכם, כי הקב"ה יהב חכמתא לחכימין, בבחינת ובלב כל חכם לב נתתי חכמה" )ליקוטי מוהר"ן, כא(.
ד וכלשון העץ יוסף: "שהחכמה הראשונה היא חכמה ופקחות לענין דרך ארץ ומוסר" )עץ יוסף על ה'עין יעקב', ברכות נה ע"א(.

ה והוא ממש כלשון רבינו בשיחה הנ”ל.
ו כלשון הזה ממש, מובא בדברי רבינו בליקוטי מוהר”ן, שם הוא כותב שכדי להשיג את החכמה צריך האדם "שיהא לו חומר ממוזג במזג השוה, שיהא ראוי לקבל 

שכל" )ליקוטי מוהר"ן, נג(. וכאשר נביא להלן אי”ה. 

ְנַחֵּלק לשניים: חכמה אנושית,  את ה’חכמה’ אליה זקוק ה’תמים’, 
וחכמה תורנית. כשבמאמר זה ננסה לבאר בס”ד את החכמה האנושית 

הבסיסית, אשר בלעדיה הופכת התמימות לטיפשות.

"יהב חכמתא לחכימין"
שכן, שימו לב:

מלבד החכמה והידיעה התורנית הנצרכת לאדם למען יוכל להבין 
את אשר לפניו ולהסיק מסקנות נכונותב, עליו גם להיות ‘חכם’ ולא 
אור  את  לקבל  כלים  לו  אין  אחרת,  ביותר.  הפשוט  במובן  ‘טיפש’, 

חכמת התורה והצדיקים, וכפי שלימדונו חכמינו ז”ל:

ֶאָּלא  ָחְכָמה,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן  ֵאין  יֹוָחָנן:  ַרִּבי  ָאַמר 
ְלִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָחְכָמה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ָיֵהב ָחְכְמָתא ְלַחִּכיִמין ּוַמְנְּדָעא 
ְלָיְדֵעי ִביָנה". ָׁשַמע ַרב ַּתְחִליָפא ַּבר ַמֲעָרָבא, ָאַזל ֲאָמָרּה ַקֵּמיּה 
ְּדַרִּבי ַאָּבהּו, ָאַמר ֵליּה: ַאּתּון ֵמָהָתם ַמְתִניתּו ָלּה, ֲאָנן ֵמָהָכא 

ַמְתִניָנן ָלּה, ִּדְכִתיב “ּוְבֵלב ָּכל ֲחַכם ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמה”ג.
)ברכות נה ע”א(

כל  ‘השלכת’  ע”י  אלא  התאפשרה  לא  התורה  שקבלת  אמת,  הן 
החכמות, 

ִּכי ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ָהָיה ַעל ְיֵדי “ְוָלא ַחִּכימּו", ַהְינּו ַעל ְיֵדי 
ֶׁשִהְׁשִליכּו ֵמִאָּתם ָּכל ַהָחְכמֹות.

)ליקוטי מוהר”ן, קכג(

וכך גם עד היום; לא ניתן לקבל את דברי תורת הצדיק האמת אלא 
בתמימות גמורה,

לֹו  ֵאין  ְּכִאּלּו  ַּדְעּתֹו  ּוְלַסֵּלק  ַהָחְכמֹות,  ָּכל  ֵמִאּתֹו  ּוְלַהְׁשִליְך 
ֶכל, ִּבְלֲעֵדי ֲאֶׁשר ְיַקֵּבל ֵמַהַּצִּדיק ְוָהַרב ֶׁשַּבּדֹור. ְוָכל ְזַמן  ׁשּום ֹשֵ
ֶכל ַעְצמֹו, ֵאינֹו ִּבְׁשֵלמּות, ְוֵאינֹו ְמֻקָּׁשר  ֶׁשִּנְׁשָאר ֶאְצלֹו ׁשּום ֹשֵ

ְלַהַּצִּדיק.
)שם(

אעפ"כ מאידך, חייב האדם להיות 'חכם' למען יוכל לקבל מהקב"ה 
ופקחות  לחכמה  היא  כשהכוונה  והצדיקים.  התורה  חכמת  את 

אנושיתד המוטבעת באדם “מעצם בריאתו”.

ִּכי ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ָחְכָמה ְּבכַֹח ... ַמה ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵמֶעֶצם ְּבִריָאתֹו, 
ִמְּלַבד ַמה ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך מֹוִסיף ִלֵּתן ָחְכָמה ְלַחִּכיִמין. 

)שיחות הר”ן, נא(

חכמה ראשונית זו מאפשרת לאדם להבין את אשר לפניו בהבנה 
והצדיקים,  התורה  של  החכמה  דברי  לקבלת  כלי  ומהווה  ישרה, 

כאדמה הראויה לזריעה. 

ִּכי ַהָחְכָמה ַעל ְׁשֵני ְּדָרִכים: ’ָחְכָמה ְּבכַֹח'ה, הּוא ַמה ֶׁשִּמְזגֹו 
ְוַעל ֶזה ְּכִתיב “ּוְבֵלב ָּכל  ָׁשֶוהו ְוֵיׁש ּבֹו ֲהָכָנה ְלִקּבּול ַהָחְכָמה, 
ֲחַכם ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמה”, “ָיֵהב ָחְכְמָתא ְלַחִּכיִמין ּוַמְנְּדָעא ְלָיְדֵעי 
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ִּביָנה” ... ִּכי ִטְבעֹו ְמַסְּיעֹו ְלַקְּבָלּה ְּכמֹו ֶׁשְּמַסֵּיַע ְלֶזַרע ַהֲחִריָׁשה 
ְוַהַהְׁשָקָאה. 

)פירוש היעב”ץ לאבות, פרק ג משנה יא(

התורה  חכמת  את  לקבל  לאדם  יכולת  אין  זו,  חכמה  ובלעדי 
להפוך  עלול  הוא  ב’תמימות’,  לדבריהם  ייצמד  אם  וגם  והצדיקים, 

אותה ל’טיפשות’, מאחר שאין לו את ה’הכנה’ לקבלת החכמה,  

ּוִמי ֶׁשהּוא ָחֵסר ֵמַהֲהָכָנה, הּוא ִנְקָרא ‘ּבּור’.
)שם(

נקודת  אל  יקלע  לא  וחסיד,  חטא  ירא  להיות  ירצה  אם  שגם  כך 
האמת. כפי שקבעו חכמינו ז”ל במשנה: 

ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא, ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד.
)אבות ב, ה(

• • •
להבנת העניין נתחיל בדוגמא קיצונית ומגוחכת, אך היא תיטיב 
‘תמימות  היא  שטיפשותו  לחשוב  פתי  מסוגל  כיצד  לבטא  אולי 

ופשיטות’ טהורה:

ידועים דברי רבינו שאמר

ֶׁשּטֹוב ָהָיה ֶׁשִּיְהֶיה ְלִאיׁש ָּכֵׁשר סּוִסים ֶׁשִּיַּסע ְּבָכל ַּפַעם ִעם 
ְּבֵני ַהְּנעּוִרים ְלתֹוְך ֵאיֶזה ַיַער ְוַכּיֹוֵצא, ְוָׁשם ְיַדְּברּו ִיְרַאת ָׁשַמִים 
ְוִיְהֶיה ָלֶהם ִהְתּבֹוְדדּות, ִּכי ְּבָשֶֹדה ְוַיַער טֹוב ְמאֹד ְלִהְתּבֹוְדדּות.
)חיי מוהר”ן, רל(

ועתה, מה תאמרו על ‘תם’ שיבוא בימינו אנו – אשר עידן הסוס 
והעגלה חלף מן העולם, ותחתם באו הרכבים הממונעים, המהירים 
והנוחיםז – ויקנה ‘בתמימות ופשיטות’ סוסים, כשלשם כך אף יבנה 
בחצרו אורווה, וישיג בטרחה רבה תבן ומספוא להאכלתם, וכל זאת 

כדי לקיים את שיחת רבינו ככתבה וכלשונה... 

האם הוא ‘תם’ או ‘שוטה’?

יאשים  הוא  ותנסו להעמידו על טעותו,  יתכן שכשתתווכחו אתו 
ויחשיב  והפשיטות,  התמימות  מדרך  שסטו  כ’חכמולוגים’  אתכם 
את עצמו כ’תמים הדור’ אשר אינו נוטה ימין ושמאל מדברי רבינו 
ומקיימם ככל אשר יאמר כי הוא זה... אך לאמתו של דבר, אינו אלא 

‘פתי’ אשר גרוע במידה מסוימת מ’שוטה’ גמור, וכדברי הסמ”ע:

ְמֻׁשֶּבֶׁשת  ִהיא  ַּדְעּתֹו  ֶׁשַהּׁשֹוֶטה  ְלׁשֹוֶטה,  ֶּפִתי  ֵּבין  ַהִחּלּוק 
ֶׁשֵאינֹו  ֶּפִתי  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ֵמַהְּדָבִרים,  ְּבָדָבר  ְלַגְמֵרי  ּוְמטֶֹרֶפת 
ְמטָֹרף ְלַגְמֵרי ְּבׁשּום ָּדָבר, ֲאָבל ִמַּצד ֶאָחד הּוא ָּגַרע ֵמַהּׁשֹוֶטה, 
ֶׁשַהּׁשֹוֶטה ִּבְׁשָאר ְּדָבִרים הּוא ָחָכם ִּכְׁשָאר ְּבֵני ָאָדם, ְוַהֶּפִתי הּוא 
ֶׁשֵאין לֹו ֵׂשֶכל ָּגמּור, ְוֵאינֹו ֵמִבין ׁשּום ָּדָבר ְּבֶדֶרְך ֶׁשְּמִביִנין אֹותֹו 

ְׁשָאר ְּבֵני ָאָדם. 
)סמ”ע, חו”מ סימן לה, ס”ק כא(

אמור מעתה:

אסור  ופשיטות’,  ‘בתמימות  רבינו  מספרי  קטע  כשמצטטים  גם 

ז  וכשיחת רבינו: "השם יתברך מנהיג עתה העולם יפה יותר מקודם" )שיחות הר"ן, שז(.
ח  הגדרה זו הנזכרת בדברי הסמ”ע, היא מתוך לשון השו”ע שם שכותב בתוך דבריו: “הפתאים ביותר, שאינן מכירין דברים שסותרין זה את זה, ולא יבינו ענייני 

הדבר כדרך שמבינים שאר עם הארץ ... הרי אלו בכלל השוטים" )שו"ע חו"מ לה, י(.
ט בנותן טעם להביא סיפור נאה: הרה"ק ר' הלל מפאריטש ]מגדולי חסידי חב"ד[ נועד פעם להתוועדות עם חסידים, וכנהוג אספו הנוכחים ביניהם מעות לקניית 
משקה. כשנגמר איסוף הכסף אמר אחד מהחסידים שמוטב לתת כסף זה לצדקה, ואמר ר' הלל: גירעכט ]= צודק[ שיתנו לצדקה! אחר כך אספו שוב כסף עבור משקה, 
ושוב טען אותו חסיד שעדיף לתת מעות אלו לצדקה, וגם הפעם הסכים ר' הלל כי הצדק עמו. אך קודם שהתחילו לאסוף בשלישית כסף עבור משקה אמר להם ר' 

חּו את השוטה החוצה"... הרי לנו שאפשר להיות צודקים ושוטים בדיבור אחד )אגרת לידיד, ר' יהושע מונדשיין ז"ל(. ּלְ הלל: "שיקט דעם שוטה ארויס" = "ׁשַ
י  עיי”ש וה”ה לעניינינו.

להיות פתי, וחייבים להבין את הדברים בחכמה ופקחות ישרה “בדרך 
שמבינין אותו שאר בני אדם”ח שפויים ופקחיםט.  

• • •
עדינות  לדוגמאות  נעבור  והמגוחכת,  הקיצונית  ומהדוגמא 
בהם,  להיכשל  עלול  גמור  פתי  שאינו  מי  גם  אשר  יותר,  ושכיחות 

והתמימות תהפוך לו לרועץ.

ובכן:

"המבוהלים והנחפזים בדעתם"
הוא:  השווה”,  “מזג  לו  שאין  מי  של  הבולטים  המאפיינים  אחד 
הבהלה והחיפזון וחוסר ישוב הדעת. וכשהבהלה והחיפזון, ההקצנה 
והמובילות בחיי האדם, הוא  והקוטביות, הופכות להיות השולטות 

עלול אף להיכלל בכלל השוטים.

וכפסק השולחן ערוך:

ַהְמבָֹהִלים ְוַהֶּנְחָּפִזים ְּבַדְעָּתם, ְוַהִּמְׁשַּתְּגִעים ְּביֹוֵתר, ֲהֵרי ֵאּלּו 
ִּבְכַלל ַהּׁשֹוִטים. 

)שולחן ערוך, חושן משפט, סימן לה, סעיף י(

אחד כזה, גם אם הוא מדבר בשם התמימות והפשיטות, ומצטט 
מקורות מפורשים לדבריו – אי אפשר לסמוך עליו כלל. שכן, בהילותו 
וחפזונו ונטייתו לקוטביות והקצנה, מעוותות את משמעות הדברים, 

ומביאה אותו למסקנות מוטעות.  

וכפי שכותב רבי שמשון ברסקי זצ”ל על אחד מחשובי אנ”ש בדורו:

ִויִדיֵדנּו ר’ ... הּוא ָמִהיר ּוְמבָֹהל ְּבַדְעּתֹו, ַעל ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר 
ִלְסמְֹך ָעָליו ְּכָלל. 

)נעימות נצח, מכתב ו(

אחד כזה, גם אם מעלותיו ומדרגותיו רבות וגדולות, 

ּוְלָכל  ַרּבֹות,  ַמֲעלֹות  ְסִביבֹו  ַהָּכתּוב  ְּכִעּגּול  הּוא  דֹוֶמה 
ְּבֶאְמַצע  ַהִּנְמָצא  ‘ְמֻׁשָּגע’  ‘ְמֻבְלָּבל’  ֵּתַבת  לֹו  ְמֻחָּבר  ַמֲעלֹוָתיו 
ָחִסיד- ַצִּדיק-ְמֻבְלָּבל,  ַלְמָדן-ְמֻבְלָּבל,  ֶׁשהּוא  ִנְמָצא  ָהִעּגּול. 

ְמֻבְלָּבל...
)שיש”ק ה, תמי(

• • •
התמימות  על  היטב  ‘מתלבשת’  שהיא  שכזו,  ב’שטות’  הבעיה 
והפשיטות, ונראית כלפי חוץ – ולפעמים גם כלפי פנים, לאדם עצמו 

– כמדרגה גבוהה בעבודת השם. 

נעלה  יותר  הרבה  עצמו  את  רואה  זו,  ‘שטות’  על  שסובל  אחד 
מחבריו ה’מקורקעים’ שאינם הולכים ב’תמימות’ כמותו. אך לאמתו 
המתלבשת  והריסה  ְּפָראּות  אלא  תמימות,  תמימותו  אין  דבר,  של 

במצוות, בבחינת “יצר הרע מתלבש במצוות”.

ְּכִמְצַות  ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ֶׁשִּמַּצד  ַהִּמְצוֹות  ְּבָכל  ָּגדֹול  ָלנּו  ִמי  ִּכי 
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ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ַלֲעבֹוַדת  ַהֵּלב  ִהְתַלֲהבּות  ְּבַתְבֵעַרת  ַהֲהִריָסה 
הֹוֵרס  ַהֲהִריָסה,  ְּבזֹאת  ִּכי  ׁשֹוִנים.  אֹוַפִּנים  ָּבֶזה  ְוֵיׁש  ְּבַעְצמֹו, 

ָהָאָדם ַּגם ְּבַדְעּתֹו יֹוֵתר ִמַּדאי.
)ביאור הליקוטים, תורה א, אות ה(

בצורה  השם”  לעבודת  הלב  התלהבות  “בתבערת  מתחילה  היא 
קיצונית ומוגזמת, וגורמת בסופו של דבר גם להרס הדעת והשכל, 

וכך הופך החסיד ל’חסיד שוטה’.

ֶׁשִעְנָינֹו ַהַהְגָזָמה ִּבְזִהירּות ּוְבִדְקּדּוק, ַעד ֶׁשִּנְמַאס ְּבֵעיֵני ְּבֵני 
ָאָדם.

)פירוש המשניות לרמב”ם, סוטה ג(

ָחִסיד ׁשֹוֶטה הּוא, ֶׁשִּמְתַחֵּסד ְּביֹוֵתר ִמַּדאי, ַאף ְּבַמה  ְוִעְנַין 
ֶׁשֲחִסידּותֹו ּגֹוֵרם ֶהֵּזק אֹו ְלַעְצמֹו אֹו ְלַאֵחר.

)בית הבחירה למאירי, סוטה כ ע”א(

• • •
ופשיטות”  התמימות  בחכמת  “החכמים  אנ”ש  רחוקים  היו  כמה 
כיצד  בראותו  זצ”ל  בנדר  יצחק  לוי  לרבי  לו  כאב  וכמה  ִמְּפָראּות, 

חדרה למחננו רוח של פראות, “ווילדקייט” כלשונו. 

זה,  ענין  על   – רבות  מני  אחת   – שיחה  מתוך  קטעים  כמה  והרי 
בתרגום מאידיש:

ְצִריִכים ִלְראֹות, ְלַבל ִּתְהֶיה לֹו ֶהְפֵקרּות. ֹלא ִלְהיֹות ‘ְּפָרִאי’ 
ֵאין  ְּפָרִאי  הּוא  ְּכֶׁשֶאָחד  ְּבֵסֶדר.  ֵאינֹו  ‘ְּפָרִאי’  ִּכי  ִוויְלד[,   =[
ֶאת  ְמַכֶּנה  ַרֵּבנּו  ּוִמָּכאן.  ִמָּכאן  ֵקֵרַח  ִנְׁשַאר  הּוא  ְּכלּום,  לֹו 
ַהִהְתּבֹוְדדּות ְּבֵׁשם ‘ִיּׁשּוב ַהַּדַעת’. ִנְמָצא ִאם ֵּכן ֶׁשַהִהְתּבֹוְדדּות 
ִהיא ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ֹלא ִלְהיֹות ְּפָרִאי. ְּכֶׁשָאָדם ֵיׁש לֹו ִהְתּבֹוְדדּות 
ִמַּדְעּתֹו  ָלֵצאת  ָיכֹול  הּוא  ְּכָלל.  ‘ֶּדֶרְך’  זֹו  ֵאין  ְּפָרִאי,  הּוא  ַאְך 

ְלַגְמֵרי, ְוַלֲהפְֹך ִלְמֻׁשָּגע ָּגמּור...  
)טעם זקנים, קונטרס ויא( 

בהמשך השיחה, הוא מוסיף ומפרט מעט על מעלליהם של אלו 
המקורבים  את  ומדריכים  בפראות,  רבינו  של  דרכו  את  שלקחו 

החדשים בחוסר ישוב הדעת ודרך ארץ:

רֹוִאים ָאֵכן, ֶיְׁשָנם ְמקָֹרִבים ֲחָדִׁשים, ָּברּוְך ה’. ַאְך ֵיׁש ֵמֶהם 
ֶׁשּלֹוְקִחים ֶאת ָהִעְנָין ֹלא ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך. ֵהם ִמְתַנֲהִגים ִּבְפָראּות. 

ֵהם ֹלא לֹוְקִחים ֶאת ָהִעְנָין – ִעְנָינֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו – ִעם ֱאֶמת!

ֶּדֶרְך  ְמַלֵּמד  ֲאִני  ֵאיְך  יֹוְדִעים  ָהיּו  ָהעֹוָלם  “ִאם  ָאַמר:  ַרֵּבנּו 
ֶאֶרץ, ָהיּו ֵקיָסִרים ּוְמָלִכים ׁשֹוְלִחים ֶאת ַיְלֵדיֶהם ֶׁשֲאַלֵּמד אֹוָתם 
ֶּדֶרְך ֶאֶרץ”. ֶזה ַּגם ַקָּים ֵאֶצל ַרֵּבנּו! ֵאֶצל ַרֵּבנּו ֵיׁש ֶאת ָהֵעָצה 
ֶׁשל ‘ִהְתּבֹוְדדּות’, ‘ֲחצֹות’, ַאְך ֵיׁש ַּגם ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ‘ֶּדֶרְך ֶאֶרץ’. 

ֶזהּו ַּגם ֵמַהִּלּמּוִדים ֶׁשל ַרֵּבנּו!

ָּכל ָּדָבר ֶׁשל ַרֵּבנּו – ְּבִלי ֶזה, ַהָּדָבר ָחֵסר. ְּבִלי ֶזה ָחֵסר ְּבִעְנָינֹו 
ֶׁשל ַרֵּבנּו. ִאם ֲחֵסָרה ַהִּמָּדה ֶׁשל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְוִיּׁשּוב ַהַּדַעת – ָחֵסר, 

ָחֵסר! ַהְּכִלי ֵאינֹו ְּכִלי ָׁשֵלם.
)שם(

מלבד הטעויות שטועים אותם פראים לעצמם, הם גם 'מבאישים 
רבינו  ומחללים את שם  הנ"ל(  )כלשון הרמח"ל  ריח החסידות'  את 

בעולם.

ֶזהּו ִלּמּוד ָּגדֹול ֵאֶצל ַרֵּבנּו: ְּכֶׁשה’ עֹוֵזר ּוִמְתָקְרִבים, ֵיׁש ָלֶלֶכת 
ּוְלִהָּׁשֵמר  ָלעּוף!  ֹלא  ָלרּוץ,  ֹלא  ַהַּדַעת’,  ‘ִיּׁשּוב  ִעם  ‘ִמָּדה’,  ִעם 
ְמאֹד, ִלְראֹות ֶׁשַעל ָידֹו ִיְתַקֵּדׁש ֵׁשם ַרֵּבנּו. ֲאָבל ֵמַאַחר ֶׁשֶּיְׁשָנם 

יא  שיעור מפרשת בהעלותך תשמ"ב. 

ַמה  ַהֵּׁשם.  ִחּלּול  ִנְגַרם  ַזאְכן[  ִוויְלֶדע   =[ ִּפְרִאִּיים  ְּדָבִרים  ָּכאן 
אֹוְמִרים? ֶׁשֶּזהּו ְּבֶרְסֶלב! ֹלא אֹוְמִרים ַרק ַעל אֹותֹו ֶאָחד, ֶאָּלא 

אֹוְמִרים ַעל ָּכל ַהְּכָלל ֶׁשֶּזהּו ְּבֶרְסֶלב...
)שם(

צורך השעה.  נאמרה מפני  זו  בסיום שיחתו הוא מבהיר ששיחה 
היה זה בתקופה בה התחילה לנשב רוח של פראות במחננו, ְּבַמֲעֶטה 
עם  להילחם  לנכון  ראה  זצ”ל  יצחק  לוי  ורבי  יתרה,  התלהבות  של 

התופעה התועה ומתעה. וכך אמר:

ִּדַּבְרנּו ַהּיֹום ְקָצת ִמ’ֶּדֶרְך ֶאֶרץ’, ִּכי ַהְּזַמן ָּגַרם ְלָכְך. ֲאִני רֹוֶאה 
ֵּכיַצד ָחַדר ְּפִניָמה ְקָצת ‘ְּפָראּות’ ְוָהעֹוָלם אֹוְמִרים ַעל ְּבֶרְסֶלב 
ֶאֶרץ,  ִמֶּדֶרְך  ַהְרֵּבה  ִּדֵּבר ָּכל ָּכְך  ַרֵּבנּו  ִּפְרִאִּיים.  ֲאָנִׁשים  ֶׁשֵהם 
ְּפָרִאים,  ֶׁשֵהם  יֹוֵצא  ְוָכאן  ַהַּדַעת,  ִמִּיּׁשּוב  ִּדֵּבר  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל 
ּגֹוֵרם  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ִעְנָינֹו  ְוִכי  ַמִּגיַע?  ֶזה  ֵמֵהיָכן  ְּפָרִאים.  ְּפָרִאים, 
ְלָכְך? ֹלא! ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנם ‘לֹוְקִחים’ ֶאת ָהִעְנָין ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, 
ְוֹלא הֹוְלִכים ִעם ַהֶּדֶרְך ֶׁשל ְּתִמימּות ּוְפִׁשיטּות ְּכִפי ֶׁשָהָיה ְרצֹונֹו 

ֶׁשל ַרֵּבנּו.
)שם( 

• • •
גם מי שאינו פראי בטבעו, ואינו בגדר הפתאים “המבוהלים ונחפזים 
בדעתם”, צריך גם הוא להיזהר בבואו להסיק מסקנות בחיי היום יום, 
‘בתמימות ופשיטות’, ע”פ מה שלמד בספרי רבינו ותלמידיו – לבלי 
להיחפז בהתלהבותו, רק להיוועץ בחכמי חכמת התמימות ופשיטות, 

היודעים להסיק מתוך הכתוב את הנכון לאדם זה במצב זה. 

גם עובדי ה’ גדולים, זקוקים לעצתם של המיושבים בדעתם. וכפי 
דעתו  ביישוב  ידוע  שהיה   – מטולטשין  נחמן  רבי  פעם  שהתבטא 

המופלאה – ואמר: 

ְוִכי ֵהיָכן ַמִּגיַע ֲאִני ַלֲעבֹוַדת ה’ ֶׁשל ַאַנ”ׁש ִמְּטָרָהִוויץ?! אּוָלם 
ְּכֶׁשִּנְצָרִכים ְלֵעָצה – ָצִריְך ִלְׁשאֹול אֹוִתי!”. “ִווי קּום ִאיְך צּו ִדי 
ֲעבֹוָדה פּון ִדי ְטָרְהִוויֶצער?! ָאֶּבער ַא ֵעָצה ַדאְרף ֶמען ְפֶרעְגן 

ַּביי ִמיר!”. 
)שיש”ק ג, רפ(

צריכים  כערכנו,  אנשים  שכן  וכל 
חכמה מיוחדת להסיק את המסקנות 

רואים  שאנו  מה  מתוך  הנכונות 
ולא  רבינו,  בספרי  ולומדים 

חפוזים  צעדים  לעשות 
והתלהבותם  הבנתם  ע”פ 

הראשונית. 

למצוא  ניתן  לכך  דוגמא 
בסיפור הבא:
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ֶאָחד ָׁשַאל ְלמֹוֲהַרַנ”ת ֶׁשָרָצה ִלְהיֹות ‘ְמַקֵּבל’יב, ְוָרָצה ַלֲעזֹב 
ַלֲעבֹוַדת  ּבֹוֵער  ִלְּבָך  ַעְכָׁשו  מֹוֲהַרַנ”ת  לֹו  ְוָאַמר  ַהֲחנּות.  ֶאת 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַהאְלְסטּו ֶּדער ַּבְייא )ַאָּתה אֹוֵחז ָּבֶזה(, ְוַאַחר ָּכְך 
ְּכֶׁשִּתּפֹל ִמֶּזה ַהִהְתַלֲהבּות ְוֹלא ִיְהֶיה ְלָך ַּפְרָנָסה, ַּגם ֵּכן ָאז ִיְהֶיה 
ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה, ְוֹלא ִהְסִּכים לֹו. ֶאָּלא ָאַמר לֹו: ֲעֵׂשה ְלָך ִׁשעּוִרים 
ְסָפִרים,  ְלָך  ָּתִכין  ְּבַעְצָמּה  ְּבַהֲחנּות  ְוַגם  ַלֲחנּות,  ֶׁשֵּתֵלְך  קֶֹדם 
ּוְבֵעת ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ְלָך קֹוִנים ִּתְלמֹד ָּבֶהם. ְוִתְׁשּתֹוֵקק ָלֶזה ֶׁשַהֵּׁשם 
ָהָיה  ְוֵכן  ְוכּו’.  ְלַגְמֵרי  ֶׁשִּתָּפֵטר  ְלטֹוָבה  ִסּבֹות  ְיַסֵּבב  ִיְתָּבַרְך 

ֶׁשִהְׁשּתֹוֵקק ָּכל ָּכְך ַעל ֶזה ְוכּו’ ַּכַּנ”ל.
)אבניה ברזל, שיחות וסיפורים ממוהרנ”ת, ב(

כל  את  גיוונו  אחרי  שנשליך  מאד  חפץ  רבינו  אם  שגם  ללמדך, 
הבלי העוה”ז ונרגיל את עצמנו “להיות בעולם הבא”... )שיחות הר”ן, 
צו( ולאנשים מסוימים אף הדריך כך בפועל, שלא יעסקו בשום עסק 
גשמי ויפרשו מכל וכליג - אעפ"כ ַאל לו לכל אדם להסיק מתוך מה 
שקרא בספרים שעליו לנהוג גם הוא כך 'בתמימות ופשיטות' הלכה 

למעשה, בטרם 'הבשיל' ַּדּיֹו למדרגה זו. 

את  להכיר  אחד  כל  על  והמדרגות;  העניינים  שאר  בכל  גם  וכך 
לפי  לו  הנוגע  את  הצדיק  דברי  מתוך  ולהסיק  ומדרגתו,  מקומו 

עניינויד. 

איזהו חכם? המכיר את מקומו!
אחד ממ”ח קנייני התורה, הוא:

ַהַּמִּכיר ֶאת ְמקֹומֹו.
)אבות ו, ו(

דבר זה אף הפך להיות סימן לחכמתו של אדם, לאמר:

ֵאיֶזהּו ָחָכם? ַהַּמִּכיר ֶאת ְמקֹומֹו!
)מובא בספרים בשם חז”ל(טו

ולעניינינו:

“בתמימות אסור להיות שוטה”, אלא להיות ‘חכם’, שפירושו: 
להכיר את מדרגתו, ולהבין כיצד עליו להתנהל הלכה למעשה 
ובדברי  הקדושה  בתורה  ולומד  רואה  שהוא  מה  כל  לאור 

הצדיק האמת. 

התמימות  עלולה  ובלעדיה  גדולה,  ‘חכמה’  אכן  זוהי 

יב  אחד שאינו עובד לפרנסתו, אלא מתפרנס מקבלת נדבות ותמיכה. 
יג כפי שהיה לדוגמא עם מוהרנ”ת שחיזקו רבינו "שיתחזק בעבודתו יתברך אף אם יעבור עליו מה, אפילו אם יצטרך חס ושלום להחזיר על הפתחים, 
וכל זה ויותר מזה יקבל על עצמו אולי יזכה להיות כרצונו יתברך ... וכן עשה וקיים מוהרנ"ת ז"ל ורצה לפרוש את עצמו לגמרי מהבלי העולם הזה, 
ולבלות כל ימיו בתורה ועבודת ה'. וכל אוהביו ומיודעיו הרבו לדבר עליו על שאינו מרחם על עצמו ועל אשתו ובניו להשתדל בעסקי פרנסה כדרך 
כל הארץ, והוא לא היה לו פנאי כלל אפילו לשמוע את דבריהם ומכל שכן וכל שכן להשיב להם על זה" )כוכבי אור, אנשי מוהר"ן, ו(. וכן היה עם עוד כמה 

מאנשי רבינו, שהדריכם לפרוש לגמרי מעסקי העוה"ז, ואכמ"ל.
יד הן אמת שלפעמים צריך האדם לעשות ‘דבר מבוהל’ כדי להציל את עצמו מיד הסט”א, כאשר עשה הבערגער בבואו להוציא את אשת העני 
משביה ”והלך ועשה דבר מבוהל, ובאמת היה שגעון” )סיפורי מעשיות, מעשה מבערגער ועני(. אשר זה מרמז על כל איש ישראל, כי “ידוע שכל עבודת 
ולפעמים נתעורר האדם מאד בהתעוררות גדול לאיזה עבודה ודבר  ישראל הוא להוציא הקדושה מגלותה מבין הקליפות והסטרא אחרא, 
שבקדושה, ואז יכול לעשות דבר מבוהל ומה שנראה באמת לשגעון, ואין שום שכל אדם שיסכים לזה איך שיוכל להשיג דבר זה, אך אף 
על פי כן, מחמת התעוררות אמתי שלו השם מצליח בידו, וזוכה לעבור על כל הגדרים והמניעות ולשבר את כולם, עד שזוכה לגמור הדבר 

ולהוציא הקדושה מביניהם בשלימות. ובאמת הוא למעלה מדרך הטבע ושכל אנושי לגמרי” )רמזי המעשיות, שם(. 
אמנם, אין זה דרך העבודה הרגיל והתמידי, כי ”כל זה הוא בחינת ‘רצוא’, בחינת ‘עייל’, ועיקר הנסיון הוא אחר כך כשהוא בבחינת 
מיני  וכמה  בכמה  מלפניה  להתחבא  מוכרח  והוא  אחריו,  ורודפת  אחרא  הסטרא  חוזרת  ואז  ולישותו,  לדעתו  ושב  כשחוזר  ‘ושוב’, 
תחבולות, וכמה וכמה מיני מימות חולפין ועוברין עליו וכמה וכמה נסיונות וכו’ וכו’, ומי שזוכה להתחזק גם אז ולעבור על הכל 

בשלום, אשרי לו!” )שם(.
עוד פרטים רבים, ועוד חזון למועד לבאר אי”ה סוגיא זו של “ריבוי אור” על כל פרטיה ודקדוקיה. ויש בזה

טו בדברי חז”ל עצמם לא מצאנו לע”ע מטבע-לשון זה במדויק, אלא נזכר בסתם במ”ח קנייני התורה כנ”ל, אך מטבע 
לשון זה ידוע, ומובא בכמה ספרים )כתבי רבי צדוק מלובלין, שפת אמת, ועוד(. וראה לדוגמא בספר ‘אהבת ישראל’ להח”ח 

שכתב: “ואמרו חכמינו ז"ל 'איזהו חכם המכיר את מקומו', היינו מדרגתו" )אהבת ישראל, פרק ה(. 
טז לשונות אלו ]המוקפות במרכאות[ הם מתוך לשון רבינו בתורה קל”ד, עיי”ש. 

להפוך לטיפשות ולהביא את האדם להנהגה בלתי רצויה, ואף לידי 
שאת  “ביתר  מדבריו  ומתלהב  הצדיק,  אל  המתקרב  שכן,  שגעון. 
ה’ לפי  ישרה לעבודת  ואינו “מקבל ממנו דרך  למעלה ממדרגתו”, 
מדרגתו וערכו” – עלול לצאת מדעתו, ואף למות מוות רוחני רח”ל.  

ִּכי ֵיׁש ִמי ֶׁשהּוא ִנְכָנס ְוִנְתָקֵרב ְלַהַּצִּדיק, ְוהּוא ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו 
ְּבִחינֹות  ְוהּוא  ְוֶעְרּכֹו.  ַמְדֵרָגתֹו  ְלִפי  ה’  ַלֲעבֹוַדת  ְיָׁשָרה  ֶּדֶרְך 
‘ַצִּדיק’, ְּבִחינֹות ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשִּנְכַנס ְּבָׁשלֹום ְוָיָצא ְּבָׁשלֹום. ְוֵיׁש 
ִמי ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות ‘ֵהִציץ ָוֵמת’, ‘ֵהִציץ ְוִנְפַּגע’. ַהְינּו ֶׁשִּנְתַלֵהב 
ְּבֶיֶתר  ַהַּצִּדיק  ֶׁשֵהִאיר ּבֹו  ְוַהִהְתַלֲהבּות  ִמּגֶֹדל ָהאֹור  ִלּבֹו ְמאֹד, 
ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ָלמּות.  יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִמַּמְדֵרָגתֹו,  ְלַמְעָלה  ֵאת  ֹשְ
ְוֵיׁש ִמי ֶׁשּיֹוֵצא ִמַּדְעּתֹו  ֱאֹלִקים’.  ‘עֹוֵבד  ְּבִחינֹות  ָוֵמת’,  ‘ֵהִציץ 
ֵמֲחַמת ֶׁשעֹוֶלה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרָגתֹו, ְוהּוא ְּבִחינֹות ‘ֵהִציץ ְוִנְפַּגע’, 

ְּבִחינֹות ‘ֹלא ֲעָבדֹו’. 
)ליקוטי מוהר”ן, לא( 

עד כדי כך חמור הדבר, עד שכשהאדם מקבל “דבר שאינו צריך לו 
לפי מדרגתו”, ונכנס בלבו דבר שאינו “נוגע לו וצריך לו”טז – נחשב 
הדבר לפגם נורא. וכדברי רבינו בליקוטי מוהר”ן תורה קל”ד, עיי”ש.

• • •
אחד  כל  שיוכל  כזה  באופן  נכתבו  אכן  ומוהרנ”ת,  רבינו  ספרי 

למצוא בהם את “הנוגע לו וצריך לו” לפי מדרגתו וערכו. 

ּוְכָבר ְמבָֹאר ָּבֶהם ַמה ֶּׁשֵּיׁש ּבֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו, 
ְלִפי ְמקֹומֹו ְוַׁשְעּתֹו, ְּבִׁשְבּתֹו ְּבֵביתֹו ּוְבֶלְכּתֹו ַּבֶּדֶרְך. ֵאין ָּכל ָּדָבר 
ֶנְעָלם ִמְּמָך ֲאֶׁשר ֹלא ִּתְמָצֶאּנּו ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהּנֹוָרִאים, 
ִאם ְּתַעֵּין ָּבֶהם ְּבָכל ֵלב ֶּבֱאֶמת. ֲהפְֹך ָּבֶהם ַוֲהפְֹך ָּבֶהם ּוֵמֶהם ֹלא 

ָּתזּוַע, ֶׁשֵאין ְלָך ִמָּדה טֹוָבה ֵמֶהם.
)עלים לתרופה, מכתב מיום ב’ אחרי תקפ”ו(

ְּבַהְׁשָקָפה  ִריֲהָטא  ְלפּום  ֲאֶׁשר  ְמקֹומֹות  ִּבְקָצת  ַוֲאִפּלּו 
ְלֻעְבָּדא  ַהֶּזה  ָהִעְנָין  נֹוֵגַע  ֵאיְך  ֵהיֵטב  ְמִביִנים  ֵאין  ִראׁשֹוָנה 
ִנְפָלאֹות  ֵעצֹות  ָׁשם  ֵיׁש  ֶּבֱאֶמת  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַמְדֵרָגתֹו,  ְלִפי 
ְוִהְתעֹוְררּות נֹוָרא ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ִמָּמקֹום ֶׁשהּוא ָׁשם. ְוִאם 
ֵעצֹות  ָׁשם  ַּגם  ִּתְמָצא  ְּבַוַּדאי  ֵהיֵטב,  ָׁשם  ְוִלְּבָך  ִעּיּוְנָך  ָּתִׂשים 
ְּכָלִלּיּות  ֵהם  ַז”ל  ְּדָבָריו  ָּכל  ִּכי  ַמְדֵרָגְתָך.  ְלִפי  ּוְדָרִכים טֹוִבים 
ְּבֵני  ּוִמָּכל  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה  ִמָּכל  ָּכלּול  ְותֹוָרה  ּתֹוָרה  ְוָכל  ָּגדֹול, 
ָאָדם ֶׁשָּבעֹוָלם ְּבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא, ִמן ַּתְכִלית ָקֶצה ָהֶעְליֹון ַעד 
ַּתְכִלית ָקֶצה ַהַּתְחּתֹון. ַהְינּו ֶׁשִעם ָּכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ְוִׂשיָחה ֶׁשּלֹו, 
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ָיכֹול ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַהָּגדֹול ְּבַמֲעָלה ְּבַתְכִלית ַהַּמֲעָלה, 
ְוֵכן ֲאִפּלּו ַהָּקָטן ְוַהָּפחּות ְּבַתְכִלית ְּדיֹוָטא ַהַּתְחּתֹוָנה ָיכֹול ַּגם 
ְיֵדי אֹוָתּה  ְוִלְמצֹא ֵעצֹות ְלַנְפׁשֹו ַעל  ִיְתָּבַרְך  ֵּכן ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם 

ַהּתֹוָרה ְּבַעְצָמּה, ִּכי ֵהם ְּכָלִלּיּות ִנְפָלא ְמאֹד.
)שיחות הר”ן, קלא(

ועל אף היותם עמוקים עד אין סוף, הרי שכל אחד בהם מוצא בהם 
את הצריך לו “לפי ערכו”, וכעדותו של המגיד מקאז’ניץ בהסכמתו 

לספה”ק ליקוטי מוהר”ן:

ְוָרִאיִתי ָּבֶהם ְּדָבִרים ֲעֵרִבים ְנִעיִמים ְוַחּדּוִדים ֲעמּוִקים ְמאֹד, 
ִאיׁש ְלִפי ֶעְרּכֹו!

)ליקוטי מוהר”ן, הסכמת הרה”ק מקאז’ניץ( 

אמנם על אף הכל – עדיין הדבר נתון לבחירתו של האדם להיות 
‘חכם’ ולא שוטה; להכיר את מקומו, ולקבל מדברי רבינו דרך ישרה 
לעבודת ה’ לפי מדרגתו וערכו. להיכנס ולצאת בשלום, ולא להציץ 

ולהיפגע או למות רח”ליז. 

• • •
דבר זה תלוי בעיקר במידת ה’אמת’ שבאדם. וכלשון רבינו:

ְלִפי  ְּבֶדֶרְך ֱאֶמת  ֵליֵלְך  ‘ֱאֶמת’,  הּוא  ּבֹו  ָּתלּוי  ֶׁשַהּכֹל  ָהִעָּקר 
ַמְדֵרָגתֹו. 

)ליקוטי מוהר”ן, קיב(

ענווה  מתוך  נובעת  מדרגתו”,  לפי  אמת  ב”דרך  זו  כשהליכה 
רוצה  אלא  ממנו,  ונפלאות  בגדולות  חפץ  האדם  שאין  ושפלות, 

“לעשות רצונו יתברך בשלימות”. וכפי שמבאר מוהרנ”ת:  

ֵיׁש ֶׁשעֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס. ֲאִפּלּו ִאם ַּכָּוָנתֹו 
ַהָּׂשָגה  ּוְלַהִּׂשיג  ְּבַפְרֵּדס  ִלָּכֵנס  ֶׁשִּיְזֶּכה  ִיְהֶיה,  ֲעבֹוָדתֹו  ֶׁשְּׂשַכר 
ְגדֹוָלה ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָצִריְך ִלְׁשמֹר ֶאת ַעְצמֹו 
ִלְבִלי ִלָּכֵנס ִלְפִנים ִמְּמִחָּצתֹו, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִּבְבִחיַנת ‘ֵהִציץ ְוִנְפַּגע, 
ֵהִציץ ָוֵמת’, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשּבֹוֵחר ְּבָׂשָכר ְוָתֵאב ְלַהָּׂשָכר, ַעל ְיֵדי 
ֶזה יּוַכל ָלבֹוא ַלֲעבֹר ַעל ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ְוִלָּכֵנס ִלְפִנים ִמְּמִחָּצתֹו 
ֶזהּו  ַהַּפְרֵּדס  ְּכִניַסת  ְּבִחיַנת  ִּכי  ַהֻּמְפָלא,  ַהָּׂשָכר  ַּתֲאַות  ֵמֲחַמת 
ְּבַעְצמֹו ַהָּׂשָכר. ֲאָבל ָהעֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ֵמַאֲהָבה, ְּבִלי ׁשּום ַּכָּוַנת 
ְּפָרס, ַרק ֶׁשרֹוֶצה ְלָעְבדֹו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ְלַבד - ְּבַוַּדאי 
ֶזה ֹלא ִיָּכֵנס ִלְפִנים ֵמָהָראּוי לֹו ְוַלֲעבֹר ַעל ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, ֵמַאַחר 
ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ׁשּום ָּדָבר, ַרק ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְׁשֵלמּות, ַעל 

ֵּכן ָּבטּוַח ְּבַוַּדאי ֶׁשִּיְהֶיה ִנְכָנס ְּבָׁשלֹום ְויֹוֵצא ְּבָׁשלֹום. 
)אוצר היראה, יראה ועבודה, קנב. ע”פ ליקוטי הלכות, אומנין א, ד(

בחכמת  “החכמים   – שלומנו  אנשי  בלטו  ומעולם  מאז  ואכן, 
התמימות ופשיטות” – במידת האמת והענווה. כל אחד מהם הכיר 
יתברך  רצון השם  ולא חפץ אלא לעשות את  ומדרגתו,  את מקומו 

בשלימות, בתמימות ופשיטות. 

ולצאת בשלום, עד שאפילו הקטנים  והיא שעמדה להם להיכנס 
והפשוטים שבהם, זכו למה שזכו. וכמסופר:

ִׁשַּבח ַּפַעם ַרֵּבנּו ִלְפֵני מֹוֲהַרַנ”ת ֶאת ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶטעְּפִליֶקער, 
ְוָאַמר ָעָליו: ”הּוא ִנְכַנס ְוָיָצא ְּבָׁשלֹום”, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
ִהְתַּפֵּלא  ְלַפְרֵּדס.  ַאְרָּבָעה  ְּכֶׁשִּנְכְנסּו  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְּבֶׁשַבח  ַז”ל 
ַעל ֶזה מֹוֲהַרַנ"ת ְמאֹד, ִּכי ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָהָיה ִאיׁש ָּפׁשּוט ִמְּכֵדי 
ְלִפי  ֲאִני  ”ִמְתַּכֵּון  ְוָאַמר:  ַרֵּבנּו  ִהְפִטיר  ָּכֶזה,  ְּבֶׁשַבח  ֶׁשְּיַׁשְּבחֹו 

יז ואכן מפני כך צריכים ע”פ רוב להתייעץ ולשוח עם חבריו הטובים ואנשי הצדיק ‘החכמים בחכמת התמימות ופשיטות’, ואין די בעיונו בספרים לבד. "וזהו החילוק 
שבין השומע מפי הצדיק ללומד מתוך הספרים. כי כששומע מפי הצדיק, אזי משפיע לו בחינת מים קרים להחיותו כראוי לו לפי מדרגתו לפי מה שנפשו עייפה. אבל 

כשלומד מתוך הספר, אינו יודע איך להחיות נפשו העייפה כראוי לו לפי מדרגתו בכל עת" )ליקוטי עצות, צדיק סב. ע"פ תורה סז(.

ֶעְרּכֹו”. “ִאיְך ֵמיין ִאין ַזיין ֵעֶרְך”. 
)שיש”ק ב, קמו(

וכבר אמר רבינו על ה”בעלי בתים” שבאנשיו:

ִאיְך ֶוועל אֹויְסִפיְרן ַמיין ַזאְך ִמיט ִּדי ַּבֲעֵלי ָּבִּתים ֲאזֹוי ִווי 
ִאיְך ִפיר אֹויס ִמיט ִּדי ֲחִסיִדים =  ֶאְגמֹר ִעְנָיִני ִעם ַהַּבֲעֵלי ָּבִּתים 

ַהְּפׁשּוִטים, ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ּגֹוֵמר ִעם ַהֲחִסיִדים! 
)שיש”ק ב, פד(

ואכן:

ַאְנֵׁשי ַהַּמָּׂשא ּוַמָּתן ֶׁשָהיּו ְמקָֹרִבים ֶאל ַאְדמֹו”ר ַזַצ”ל, ֻרָּבם 
ִנְכְסָפה ַּגם ָּכְלָתה  ְוַנְפָׁשם  ְּכֻכָּלם ָהיּו ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ִויָקִרים, 
ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוָקְבעּו ִעִּתים ְלתֹוָרה ְוִלְתִפָּלה ָּכל ֶאָחד 
ְּכִפי ְיָכְלּתֹו ְוֶאְפָׁשרּותֹו! ּוְלָבֵאר ַעל ַהְּכָתב ַהַּמֲעלֹות ְוָהֲעבֹודֹות 

ֶׁשל ָּכל ֶאָחד, ִיְקְצרּו ֲהמֹון ְיִריעֹות ְלַסֵּפר, ַאְׁשֵרי ָלֶהם.
)כוכבי אור, אנשי מוהר”ן, ל(

"ערום ביראה"
לסיום המאמר, בחרנו להציג בפני הקורא שתי דוגמאות נוספות – 
שאינן קשורות בהכרח אל הנאמר עד עתה – שירחיבו את האופקים, 
וידגימו לנו כיצד “גם בתמימות אסור להיות שוטה” בשלל התחומים. 

דוגמא ראשונה מתחום שמירת הממון, וכך מסופר:

ַּדְעּתֹו  ֶׁשּיֹאַמר  ִּבְכֵדי  ְלַרֵּבנּו  ֶאְתרֹוג  מֹוֲהַרַנ"ת  ֵהִביא  ַּפַעם 
ָעָליו ְוֵיַדע ִאם ִלְקנֹות אֹותֹו, ְוֹלא ֶהְרָאה לֹו ַרֵּבנּו ַעל ָהֶאְתרֹוג 
ָּפִנים ַמְפִליאֹות ְּכָלל, ַרק ָאַמר “נּו” ְּבִניחּוָתא, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ָהַלְך מֹוֲהַרַנ”ת ְוָקָנהּו, ַאַחר ָּכְך ֶהְרָאהּו ׁשּוב מֹוֲהַרַנ”ת ְלַרֵּבנּו 
ְוָאז ִהֵּלל ְוִׁשַּבח ֶאת ָהֶאְתרֹוג ְמאֹד. ְוָׁשַאל מֹוֲהַרַנ”ת ֶאת ַרֵּבנּו 
ַמּדּוַע ַּבְּתִחָּלה ֹלא ִׁשְּבחֹו ְוַעְכָׁשיו ֵּכן? ָעָנה לֹו ַרֵּבנּו: “ִאּלּו ָהִייִתי 
ְמַׁשֵּבַח אֹותֹו ָהִייָת ָּבא ִלְקנֹותֹו ְּבִשְֹמָחה ַרָּבה, ְוַהּמֹוֵכר ְּכֶׁשָהָיה 
רֹוֶאה ֶאת ָּפֶניָך ַהּצֹוֲהלֹות ִמִּׂשְמָחה, ָהָיה ּדֹוֵרׁש ֲעבּור ָהֶאְתרֹוג 
ְסכּום ָהגּון ְוָהָיה ַמְפִקיַע ֶאת ַהַּׁשַער ְמאֹד, ְוַעל ֵּכן ֹלא ִׁשַּבְחִּתי 

אֹותֹו, אּוָלם ַאִליָּבא ְּדֱאֶמת ֶאְתרֹוג ְמהּוָדר הּוא”. 
)שיש”ק ב, קטו(

והדברים מפליאים:

אותו רבי שהמאיס כל כך את הממון בעיני אנשיו, והדריך “שישנא 
)ליקוטי מוהר"ן, ל(; אותו רבי נתן שמשתפך  הממון בתכלית השנאה" 

בתפילתו ומבקש: 

ִהְׁשּתֹוְקקּות  ְוׁשּום  ֶחְמָּדה  ְוׁשּום  ַּתֲאָוה  ׁשּום  ִלי  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא 
ְּבַתְכִלית  ַהָּממֹון  ִלְׂשנֹא ֶאת  ֶּבַצע  ִלְהיֹות ׂשֹוֵנא  ְוִנְזֶּכה  ְלָממֹון, 

ַהִּׂשְנָאה.
)ליקוטי תפילות, כג(

ְוָעְזֵרנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַפֵּזר ָממֹון ִּבְׁשִביל ֲעִׂשַּית ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ְוֹלא 
ְלהֹוִציא  ְוִנְזֶּכה  ִמְצָוה.  ֶנֶגד ׁשּום  ֶאְצֵלנּו  ָחׁשּוב  ָממֹון  ִיְהֶיה ׁשּום 
ְוָדָבר  ָּדָבר  ָּכל  ּוִבְׁשִביל  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ִּבְׁשִביל  ַהְרֵּבה  ָממֹון 
ֶׁשהּוא ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֶּבֱאֶמת, ְוֹלא ַנְרִּגיׁש ְּבִלֵּבנּו ְּכָלל ֶהְפֵסד ַהָּממֹון 
אֹוָתם  ְוִנְקֶנה  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ְוָדָבר  ִמְצָוה  ׁשּום  ִּבְׁשִביל 
ְּבָדִמים ְיָקִרים ּוְנַפֵּזר ֲעֵליֶהם ָממֹון ַהְרֵּבה ְּבִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה ְּגדֹוָלה.
)שם(
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ובמיוחד כשמדובר בקניית אתרוג, אשר

ָאנּו רֹוִאין ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמַפְּזִרים ָממֹון ַהְרֵּבה ִּבְׁשִביל ִמְצָוה זֹו, 
יֹוֵתר ֵמַעל ְׁשָאר ִמְצוֹות, ּוְבַוַּדאי ֹלא ַעל ִחָּנם הּוא. ִמְסָּתָמא 
ִמְצָוה זֹו ְיָקָרה ִהיא ְמאֹד ְמאֹד ֲאֶׁשר ֵאין ְלַׁשֵער, ַרק ֶּׁשֵאין ָאנּו 

יֹוְדִעין ּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה.
)שיחות הר”ן, קכה(

על אף כל זה, בבוא מוהרנ”ת לקנות אתרוג, דאג רבינו לבל יגבה 
המוכר ממנו מחיר מפולפל מדאי וירושש אותו...

בשמירת  המתרשלים  על  מאד  מקפיד  היה  אף  כשבכלליות 
וכמובא  יתירה.  מ’חסידות’  כביכול  נבע  כשהדבר  גם  ממונם, 

בשיחות הר”ן:

ָהָיה ַמְזִהיר אֹוָתנּו ְמאֹד ֶׁשִּיְׁשמֹר ָהָאָדם ֶאת ָממֹונֹו ִּבְׁשִמיָרה 
ְּגדֹוָלה ּוְמֻעָּלה ְמאֹד, ְוָהָיה ַמְקִּפיד ְמאֹד ַעל ֶזה. ְוָהָיה ִמְתלֹוֵצץ 
)ִּבְלׁשֹון  ֶׁשּקֹוִרין  ַהִמְתַעְּצִלים  ָהֲאָנִׁשים  ֵאּלּו  ַעל  ּוַמְקִּפיד 
ַאְׁשְּכַנז “ְׁשֵלים ַמְזְלִניק”(. ִּכי ַּכָּמה ְזַמִּנים ְוִעִּתים ִּבֵּטל ַעְצמֹו 
ִמּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ְוָטַרח ְוָיַגע ִּביִגיעֹות ְּגדֹולֹות ִּבְׁשִביל ְלַהְרִויַח 
ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשִהִּגיַע לֹו ַהָּממֹון הּוא  ֵּביתֹו,  ְלַפְרֵנס  ְּכֵדי  ָממֹון 
ָּכֵׁשר ֶׁשל  ִּכי ָממֹון  ַנֲעָׂשה “ָחִסיד” ְוֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח ָעָליו ְּכָלל. 
ּוְבָכל ֵעת  ַעִין ֶׁשָּברֹאׁש.  ָצִריְך ְׁשִמיָרה ְּכמֹו  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ִאיׁש 
ֶׁשִּנְזַּדֵּמן ֶׁשֶאָחד ֵמֲאָנָׁשיו ֶנֱאַבד ֶאְצלֹו ֵאיֶזה ַסְך ָממֹון ַּבֶּדֶרְך 
ָהָיה ְמַבֵּזהּו ּומֹוִכיַח אֹותֹו ְמאֹד  ְלָפָניו,  ְּבֻקְבָלָנא  ָּבִאים  ְוָהיּו 

ַעל ֶזה, ַעל ֶׁשֹּלא ִנְזֲהרּו ִּבְׁשִמיָרתֹו ָיֶפה.
)שיחות הר”ן, רפא(

ְוָאַמר ַעל ַעְצמֹו, ֶׁשְּכֶׁשהּוא מֹוִליְך ָממֹון ֶאְצלֹו ַּבֶּדֶרְך, הּוא 
ְמַדְקֵּדק ְמאֹד ְלָגְנזֹו ָיֶפה ַּבֶּבֶגד ֶׁשּלֹו ְּבתֹוְך ֵּבית ָיד ְּכֶנֶגד ִלּבֹו, 
ֵעת  ְּבָכל  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְוֶנֶקב.  ֶקַרע  ּבֹו ׁשּום  ִיְהֶיה  ְוֶׁשֹּלא 
ֶׁשהּוא ַּבֶּדֶרְך הּוא ְמַמְׁשֵמׁש ְּבִכיסֹו ְּבָכל ָׁשָעה ִאם ֵיׁש ֶאְצלֹו 

ַהָּממֹון. 
)חיי מוהר”ן, תקמז(

ומי שאינו שומר על ממונו – גם אם הוא מפזר את כולו לצדקה 
ולשאר מצוות – אינו אלא ‘חסיד שוטה’יח, וכדברי הרמב”ם:

ְלעֹוָלם ֹלא ַיְקִּדיׁש ָאָדם ְוֹלא ַיֲחִרים ָּכל ְנָכָסיו. ְוָהעֹוֶׂשה 
ֵּכן עֹוֵבר ַעל ַּדַעת ַהָּכתּוב, ֶׁשֲהֵרי הּוא אֹוֵמר “ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו” 
ְוֹלא ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְּכמֹו ֶׁשֵּבֲארּו ֲחָכִמים. ְוֵאין זֹו ֲחִסידּות ֶאָּלא 
ְׁשטּות, ֶׁשֲהֵרי הּוא ְמַאֵּבד ָּכל ָממֹונֹו ְוִיְצָטֵרְך ַלְּבִרּיֹות, ְוֵאין 
ְמַרֲחִמין ָעָליו. ּוָבֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ָאְמרּו ֲחָכִמים “ָחִסיד ׁשֹוֶטה 
ַאל  ְּבִמְצוֹת,  ָממֹונֹו  ַהְמַפֵּזר  ָּכל  ֶאָּלא  עֹוָלם”.  ְמַבֵּלי  ִמְּכַלל 
ְיַפֵּזר יֹוֵתר ֵמחֶֹמׁש. ְוִיְהֶיה ְּכמֹו ֶׁשִּצּוּו ְנִביִאים “ְמַכְלֵּכל ְּדָבָריו 

ְּבִמְׁשָּפט”, ֵּבין ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ֵּבין ְּבִדְבֵרי עֹוָלם. 
)רמב”ם, ערכין וחרמין ח, יג(

• • •
דוגמא נוספת, מתחום שונה, שגם היא מלמדת אותנו כיצד יכול 

יח אף שבוודאי ישנם מצבים בהם ניתן ואף צריך לפזר את 
כל ממונו ]זאת מלבד שיחת רבינו בחיי מוהר”ן )אות ת”ק( 
אשר עוד נדון בה בהמשך אי”ה[ ואכמ”ל בזה עתה, ולא 

נכתב אלא בדרך כלל. 
יט ומקורו בליקוטי הלכות )גזילה ה, י(.

האדם לפעול מתוך ‘תמימות ופשיטות’, אך הוא חסר את ה’חכמה’ 
כיצד להתנהל נכון במשעולי הרפתקאות החיים:  

ָהָיה ֶאָחד ֵמַהְּמֻפְרָסִמים ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְּבַקָּבָלה ֲחמּוָרה 
ְוָכל  ְּבַתְכִלית,  ֱאֶמת  ַרק  ּוְלַדֵּבר  ֶׁשֶקר  ֲחַׁשׁש  ִמּׁשּום  ְלִהָּזֵהר 
ְּבֵריָרה  ְּבֵלית  ַּפַעם  ֶזה.  קֶֹטב  ְסִביב  ָהָיה  ְוִדּבּוָריו  ֲעבֹוָדתֹו 
ַּפְסּפֹוְרט,  לֹו  ָהָיה  ֹלא  אּוָלם  ַהְּגבּול,  ֶאת  ַלֲעבֹור  ַחָּיב  ָהָיה 
ּוְכֶׁשָׁשֲאלּו אֹותֹו ׁשֹוְמֵרי ַהְּגבּול ִאם ֵיׁש לֹו ַּדְרּכֹון, ָעָנה ֶׁשֵאין 
לֹו, ֵמֲחַמת ִמַּדת ָהֱאֶמת. ּוְתָפסּוהּו ְלֵבית ַהּסַֹהר, ְוָהָיה ָצִריְך 
ַאַחר ָּכְך ְלַבֵּטל ַהְרֵּבה ִמּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ּוְלַׁשֵּקר ְׁשָקִרים ַהְרֵּבה 
ְּכֵדי ָלֵצאת ַלָחְפִׁשי. ְוִדֵּבר מֹוֲהַרַנ"ת ִמֶּזה, ְוָאַמר, ֶׁשֶּזה ָהָיה לֹו 
ֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא ָיַדע ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ִמַּדת ָהֱאֶמת ַּבֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה, 
ִּכי ָהָיה לֹו ַרק ְלַנֲעֵנַע ְּברֹאׁשֹו ְּכִסיָמן ‘ֵהן’ ְוָהָיה עֹוֵבר ַהְּגבּול 
ְּבָׁשלֹום, ּוֵמֲחַמת חּוְמָרתֹו ְּבִמַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשֹּלא ִּבְמקֹוָמה ֶנֱאַלץ 
ַאַחר ָּכְך ְלַׁשֵּקר ְׁשָקִרים ְּגדֹוִלים ּוְלַבֵּטל ַהְרֵּבה ִמּתֹוָרה ּוְתִפָּלה 

ֲעבּור ִׁשְחרּורֹו ֵמֲחַמת ִמַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשֹּלא ִּבְמקֹוָמּה. 
)שיש”ק ב, תשמב(

נחמן  רבי  ותלמידו  מוהרנ"ת  נקלעו  כאשר  זאת,  לעומת 
נהגו  אך  כמובן,  הם,  גם  שיקרו  לא   – דומה  למצב  מטולטשין 

בחכמה... וכמסופר:

ּפֹוִלין  ְלֵאזֹור  ִלְנסַֹע  רֹוֶצה  ָאָדם  ְּכֶׁשָהָיה  מֹוֲהַרַנ"ת,  ִּבְזַמן 
ָהָיה ָצִריְך ִרָּׁשיֹון ּוַפְסּפֹוְרט, אּוָלם מֹוֲהַרַנ"ת, ְּבֵלית ְּבֵריָרה, 
ָנַסע ְלָׁשם ִעם ַרִּבי ַנְחָמן ִמּטּוְלְטִׁשין ְלֹלא ַּפְסּפֹוְרט ְוִרָּׁשיֹון, ִּכי 
ָאז ָנֲהגּו ׁשֹוְטֵרי ַהְּגבּול ִלְבִלי ִלְבּדֹק ֶאת ָהַרָּבִנים ְוָהַאְדמֹוִרי”ם 
ָלֶהם  ֵיׁש  ִאם  ְׁשָאלּום  ַרק  ֶאָּלא  ַּפְסּפֹוְרִטים,  ָלֶהם  ֵיׁש  ִאם 
ַּפְסּפֹוְרט, ּוְכֶׁשָהיּו עֹוִנים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְנָירֹות ְמֻאָּׁשִרים ׁשּוב ֹלא 
ָחְקרּו ְוָדְרׁשּו ַאֲחֵריֶהם יֹוֵתר. ְּכֶׁשָּׁשֲאלּו ׁשֹוְמֵרי ַהְּגבּול ֶאת ַרִּבי 
ַנְחָמן ִאם ֵיׁש לֹו ַּפְסּפֹוְרט, ָעָנה: ”ְוִכי ְּבָיִמים ֵאּלּו נֹוְסִעים ְלֹלא 

ַּפְסּפֹוְרט?!” ְוָכְך ָעַבר ֶאת ַהְּגבּול ְּבָׁשלֹום.
)שיש”ק ב, תקלז(

בהקשר ובדומה לכך, ניתן לצטט את שיחתו של רבינו שאמר:

ֶׁשֶּזה ֵיֶצר ָהָרע ָּגדֹול ֵאֶצל ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ּוִבְפָרט ַהְּגדֹוִלים 
ַּבַּמֲעָלה, ֶׁשִּבְׁשִביל ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשהּוא ִמְצָוה ֵהם 

ַמְפִקיִרים ַהּכֹל ּוָבִאים ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִקְלקּוִלים ַרִּבים.
)חיי מוהר”ן, תקעביט(

• • •
סוף דבר הכל נשמע:

כדי לקבל נכון את חכמת התורה והצדיקים, ולהתנהל על פיהם 
– על האדם להיזהר מלהיות  ובפשיטות  בדרך הישרה בתמימות 
שוטה בתמימותו; להתיישב בדעתו, להכיר את מקומו, ולקבל את 

הנצרך לו לפי ערכו ומדרגתו. 

בשולי המאמר:

לא הקפנו במאמרנו זה את מכלול השטויות העלולות להתלוות אל התמימות, ואף לא 
הזכרנו חלק קטן מהם. השתדלנו רק לנגוע על קצה המזלג בדוגמאות ספורות, הפותחות 
ויחכם עוד. ובס”ד במאמר הבא יבואר חלק החכמה  צוהר קטן להבנת הסוגיא, ותן לחכם 
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בחלוף שבעה שבועות של הכנה, געגוע והשתוקקות - הנה בא היום 
הגדול יום מתן תורתינו, בו שבים אנו ומתחדשים בלימוד התורה - 
ר  י ִעּקַ כמו שכתב מוהרנ”ת ב’ליקוטי הלכות’ כמה וכמה פעמים: "ּכִ
ָנה".  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ַלת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש ּבְ ִחיַנת ַקּבָ הּוא ּבְ בּועֹות, ׁשֶ ת ׁשָ ַ ְקֻדּשׁ
פתיחת  בעת  השבועות,  חג  של  בעיצומו  מוהרנ”ת  שהכריז  וכדרך 
ׁש ַניי!”  ן יֶעצְט אַ ֵנייעֶ ּתֹוָרה, ַמּמָ ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש, ִמיר ָהאּבְ הארון: “ִיׂשְ

)נעימות נצח(א.

הנה כי כן, הזמן גרמא לגשת אל אוצר כלי חמדה, הלוא המה כתבי 
וסיפורי  אגרותיהם  נתן, מכתביהם,  רבי  הגדול  ותלמידו  הק’  רבינו 
מעשיות שהתרחשו עמם - לדלות לנו עצות הדרכה ודרכי התחזקות 
ם’.  ֶנֶגד ּכּוּלָ ְלמּוד ּתֹוָרה’ השקולה ‘ּכְ הנוגעים לאותה מצוה רבתי של ‘ּתַ
בראש הדברים נחוץ להקדים, כי גם אם יימצאו בין הדברים רעיונות 
הגזמה  של  כלשונות  או  אור’  כ’ריבוי  בעינינו  שידמו  ומימרות 
ְ ַמד ֵמָאה ְוִתׁשְ ּלָ דֹול ֶאָחד ׁשֶ רּו ְלָפָניו ִמּגָ ּפְ ּסִ ֶ ַעל ַמה ּשׁ “בעלמא, כגון: 

ה ְמַעט" )חיי מוהר"ן תקנז( - מן הראוי לזכור כי אין  ּזֶ ׁשֶ ְוָאַמר  ָעה ָעָשֹר 
ע”ו  שיחה  את  רבינו  שמסיים  וכפי  ושעתו,  מקומו  אלא  לאדם  לו 
ִריִכין  ּצְ ֶ ִהְזִהיר ּשׁ ה ׁשֶ ם ָאַמר ְלַבל ִיְהֶיה ִנְבָהל ִמּזֶ הידועה, בזה הלשון: "ּגַ
ן  י ּכֵ ְך, ַאף ַעל ּפִ ל ּכָ ם ִאם ֵאינֹו זֹוֶכה ִלְלמֹד ּכָ י ּגַ ָכל יֹום, ּכִ ְך ּבְ ל ּכָ ִלְלמֹד ּכָ

ֱאֶמת".  ר ּבֶ ׁשֵ הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ
ה. "  ּנָ ֵטל ִמּמֶ ן חֹוִרין ְלִהּבָ ה ּבֶ ָלאָכה ִלְגמֹר ְוִאי ַאּתָ ומסיים: "ְולֹא ָעֶליָך ַהּמְ
שעות  במשך  הרבה,  ודפין  ספרים  לימוד  על  והסיפורים  והשיחות 
גריר,  דמגרר  תורה’  של  ‘יינה  בבחינת  אלא  אינם  אלו  כל  רבות, 
מנת  על   - במעט  רק  ולו  ‘מקיפין’,  למח  ולהכניס  התיאבון  לעורר 
כל פנים לעורר את  ועל  ולהתגעגע,  להודיענו שאפשר להשתוקק 
הלב להתפלל על כך, ומי ייתן שברבות הימים והשנים, נזכה גם אנו 

לעסוק ולטייל בכל מרחבי וחלקי התורה, כאשר לימדנו רבינו.

 ”ֵאין ִמי ֶׁשַּיְכִניס ִלּמּוד ַהּתֹוָרה
ָּבעֹוָלם ְּכמֹו ַרֵּבנּו ַז”ל”

להרגיל  לשונות  מיני  בכמה  אותנו  עורר  ז”ל  שרבינו  הדבר  ידוע 
עצמנו להתמיד בלימוד התורה, אשר דבר זה “הוּא עוֹלֶה לְמַעְלָה ַעל 

ְצוֹות” ִקּיּום כָּל ַהּמִ
ּמּוד  )ספר המידות לימוד ח”ב ל”ג(, ואף גם "הֹוִכיַח ֶאת ֶאָחד ַעל ַהְתָמַדת ַהּלִ

א ַעל  ל עֹוָלם ַהּבָ ַקּבֵ ֶזה ֲהלֹא ּתְ ְפִסיד ּבָ ְלַמד? ַמה ּתַ ְוָאַמר לֹו: ַמּדּוַע לֹא ּתִ
ּוַבּדֹורֹות  ַהּתֹוָרה ַמְרָאה ַאֲהָבה ְלֶאָחד...  ׁשֶ ּכְ ּמּוד?! ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר  ַהּלִ

ים ָנַפל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְמאֹד" )שיחות הר"ן י"ז(. ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ לּו ּבַ ַהּלָ
עד כדי כך, שאין מי שיכניס בעולם ‘לימוד התורה’ ו’קיום התורה’ 
כמו רבינו ז”ל, ומי שמתעקש ללמוד יותר מדף גמרא אחד בכל יום, 
בעיני  גם  ל’ברסלב’ר’  נחשב  הריהו   - היום  כל  שלומד  מי  ובפרט 
המתנגדים, וזה עיקר סיבת התנגדותם והתגרותם כל כך. כך מוצאים 
ִנְמָצא  ּפֹה  ם  "ּגַ מספר:  בו  תקצ”ה(  תצוה  )ד’  מוהרנ”ת  של  במכתבו  אנו 
ה  לֹוֵמנּו ְוָלַמד ַהְרּבֵ י ׁשְ נֹו ִהְתִחיל ְקָצת ְלִהְתָקֵרב ְלַאְנׁשֵ ּבְ ד ֶאָחד ׁשֶ ִמְתַנּגֵ
ַעְצָמם  ים  ַהְמַכּנִ ַעל  ִלּיַ ּבְ י  ַאְנׁשֵ אֹותֹו  ַמְכִריִחים  ה  ְוַעּתָ ּופֹוְסִקים,  ָמָרא  ּגְ
ּופֹוְסִקים,  ָמָרא  ּגְ ְלמֹד  ִמּלִ ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבְ אֹותֹו  ּומֹוְנִעים  ֲחִסיִדים  ם  ׁשֵ ּבְ
"ל: ֲאִני נֹוֵתן  נֹו ַהּנַ ֶהם, ְוָאִביו ָצַעק ַעל ּבְ ר ִעּמָ ּטֹוב יֹוֵתר ְלַדּבֵ ְואֹוְמִרים ׁשֶ

א ראה שו”ע או”ח תס”ח י’ ומג”א שם.

ָכל יֹום, לא יֹוֵתר,  ָמָרא ֶאָחד ּבְ ף ּגְ ְלַמד ַרק ּדַ ּלֹא ּתִ ְלָך ֶלֱאכֹל ַעל ְמָנת ׁשֶ
ִדים עֹו ְתַנּגְ ֵאין ַהּמִ ָלל, ׁשֶ ֶרְסְלֶבר ְוכּו'. ַהּכְ ל ַהּיֹום הּוא ּבְ ּלֹוֵמד ּכָ י ִמי ׁשֶ ְּכִ

ם  ִלּבָ ּבְ ׁשֶ ָהַרע  ַנת  ּוָ ּכַ ִניִמּיּות  ּפְ ַז"ל, ַרק  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ְלמֹד  ִמּלִ ִלְמנַֹע  ְמִדים 
עּוִרים,  ֵני ַהּנְ י ָידּוַע ָלֶכם ַמֲעֵשֹי ּבְ ּה, ּכִ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ְשָֹרֵאל ּכָ ל ִמּיִ הּוא ְלַבּטֵ

ְכ ּיַ י ִאם ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ָלה ּכִ ה, ְוֵאין ׁשּום ַהּצָ ּדֹור ַהּזֶ ְפָרט ּבַ ְּבִ
נּו ַז"ל ַעל  מֹו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ עֹוָלם ּכְ ִניס ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהּתֹוָרה ּבָ
ים, ְוַעל  דֹוׁשִ ה ַעל ָיֵדינּו ּוִבְסָפָריו ַהּקְ ּלָ ּגִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָרָכיו ַהּקְ ת ּדְ ְיֵדי ֲאִמּתַ

ְך..” ל ּכָ נּו ּכָ רּו ּבָ ֶזה ִהְתּגָ
עדות לכך שבכך חפץ רבינו מוצאים אנו באגרת המפורסמת שכתב 
ִיְרֶאה  ם  "ּגַ לתרופה'(:  'עלים  )במכתב המובא בתחילת  לשון קדשו  וזה  לחתנו, 
י  ּכִ יֹום,  ָכל  ּבְ לֹוֵמד  הּוא  ָמָרא  ּגְ ין  ּפִ ּדַ ה  ְוַכּמָ ִלּמּודֹו  ֵמֵעֶסק  ִלי  ְלהֹוִדיַע 

ִבין".. ל ְמַגּמֹוַתי ְוַדי ַלּמֵ ִלּמּודֹו ְוֶזה ּכָ ְתִמיד ּבְ ּיַ י ׁשֶ ה ָחַפְצּתִ ֵאּלֶ ּבְ
ְלמֹד  ּתִ ִתי ֵמֲאהּוִבי ֲחָתִני ׁשֶ ׁשָ ּקָ במכתב אחר כותב רבינו לחתן אחר: "ּבַ

ר"... ֵפל ִעּקָ לֹום ִמּטָ ֲעֶשֹה ַחס ְוׁשָ ּלֹא ּתַ ָמָרא ּופֹוֵסק, ׁשֶ עּור ּגְ ָכל יֹום ׁשִ ּבְ

 ”ֵאין ָנֶאה ְלָך ְוָלנו
ְלִהְתַרּפֹות ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה”

על התמדת  לעורר  ספור  אין  פעמים  מרבה  במכתביו  מוהרנ”ת  גם 
ה ִיּסּוִרים ָסַבְלּתָ  ּמָ הלימוד, וזה לשונו באחד ממכתביו: "ּוְרֵאה ְוָהֵבן, ּכַ

ָב ַהּדְ ל  ּכָ ה ַאֲחֵרי  ְוַעּתָ ֵדי ְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהֱאֶמת,  ּכְ ה ְמִניעֹות  ּמָ ּכַ ַבְרּתָ  ְְוׁשָ
ים, ֵאין  דֹוׁשִ י ְסָפָריו ַהּקְ ינּו ּוִמּפִ ַמְעּתָ ְוֶהַבְנּתָ ִמּפִ ָ ּשׁ ה ׁשֶ ִרים ְוָהֱאֶמת ָהֵאּלֶ
יָך ְואֶֹרְך  ר ֵהם ַחּיֶ לֹום ֲאׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה ַחס ְוׁשָ ָנֶאה ְלָך ְוָלנּו ְלִהְתַרּפֹות ִמּדִ
ר  ּבֵ ֲאִרי ְוַתְתִחיל ֵמָחָדׁש ְלִהְתּגַ ה ּכַ ר ֵמַעּתָ ּבֵ ָיֶמיָך ָלֶנַצח, חּוָסה ָעֶליָך ְוִהְתּגַ
. הוי אומר, אחרי שזכינו להתקרב לרביי ָכל יֹום ִלּמּוְדָך ּבְ "ְלַהְתִמיד ּבְ
נו, ובפרט מי שזכה כבר לשבר כמה מניעות, אין נאה לו להתרפות 

מלימוד התורה בהתמדה בכל יום, כי הרי 'על זה התגרו בנו כל כך'.

סגולות להתמדה וחשק בתורה
וטעם  התורה  אהבת  להרגיש  צריך  התורה,  להתמדת  לזכות  כדי 
מתיקות התורה. רבינו הקדוש העניק עצה גם אודות כך )ב’שיחות הר”ן’ 
ֵהר ִלְבִלי  ִלּמּודֹו, הּוא ְלִהּזָ ה ִלְהיֹות ַמְתִמיד ּבְ ְזּכֶ ּיִ ה ְלַהְתָמָדה ׁשֶ צב(: "ְסֻגּלָ

ׁשְ ה ִהיא ָיָפה ֲאַזי ָהַאֲהָבה ּבִ ּלָ ַהּכַ ׁשֶ מֹו ּכְ ְרֵאִלי. ּכְ ר ַעל ׁשּום ִאיׁש ִיׂשְ ְְלַדּבֵ
ֵלמּות". 

בנוסף לסגולה הנ”ל ישנם לימודים המסוגלים להוסיף חשק ואהבה 
לתורה הקדושה, כמו לימוד הזוהר כדברי רבינו בשיחות הר"ן )שיחה 
ַהּתֹוְ ל  ׁשֶ ִלּמּוִדים  ִמיֵני  ְלָכל  ק  ֵחׁשֶ ה  ַנֲעׂשֶ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַעלְְיֵדי  "ׁשֶ (ק"ט 

ה".  ורבי אברהם ב"ר נחמן היה אומר גם על ספרי רבינו  דֹוׁשָ ָרה ַהּקְ
ְ ְמַקּבְ ַהּיֹום,  ת  ְתִחּלַ ּבִ נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ּבְ ְועֹוְסִקים  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ "ּכְ פ)שיש"ק ג' ת ( 

ל  ים ׁשֶ ּמּוִדים ַהְקדֹוׁשִ ָאר ַהּלִ ק ְוִהְתעֹוְררּות ִנְמָרץ ִלׁשְ ִלים ַעל ְיֵדי ֶזה ֵחׁשֶ
ְך ַהּיֹום".  ֶמׁשֶ ְך ּבְ ּלֹוְמִדים ַאַחר ּכָ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

התמדתו של רבינו והמשכיותה
רבינו הקדוש בעצמו היה מתמיד גדול בכל לימודי התורה הקדושה: 
ּו"פֹוְסִקים"  "ס"  "ׁשַ ְמאֹד  ה  ַהְרּבֵ ְוָלַמד  ְמאֹד  ִלּמּודֹו  ּבְ ַמְתִמיד  "ְוָהָיה 

הרב י. ברונר

ְלַהְרִּגיׁש ְנִעימּות ַהּתֹוָרה...
פנינים יקרים ויהלומים מובחרים מאוצרותיו של רבינו הקדוש ותלמידו מוהרנ”ת בשפה שווה לכל נפש, 

בענין התורה, סדרי לימודה, סגולתה ומעלתה ודרכי ההתחזקות בה
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ְתֵבי ָהֲאִר"י",  ְו"ַתַנ"ְך" ְו"ֵעין ַיֲעקֹב" ְו"ִסְפֵרי ַהּזַֹהר" ְו"ִתּקּוִנים" ְוָכל "ּכִ
ה ְמאֹד".  ה ְמאֹד ְו"ִסְפֵרי מּוָסר" ַהְרּבֵ ָאר ְסָפִרים ַהְרּבֵ ַז"ל ּוׁשְ

ִהְכְ ׁשֶ "ּכְ  ועסק גם כן להכניס את מוהרנ"ת בזה, כאשר הוא מספר:
ָכל  דֹוִלים ּבְ עּוִרים ּגְ ה ָעַלי ְוָקַבע ִלי ׁשִ ּמּוד, ְוִצּוָ ַהְתָמַדת ַהּלִ ִניס אֹוִתי ּבְ
ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ ֶאְגמֹר  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְרצֹונֹו  ָהָיה  ְוָאז  ְוכּו',  יֹום 
יֹום,  ָכל  ּבְ ין  ּפִ ּדַ ה  ָ ֲחִמּשׁ ִלְלמֹד  עּור  ׁשִ ִלי  ְוָקַבע  ֶאָחת.  ָנה  ׁשָ ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ

ְוכּו'" )חיי מוהר"ן תלה(.
מוהרנ"ת:  בימי  כמסופר  מוהרנ"ת,  ידי  על  הלאה  נמסרה  זו  דרך 
י  ר ָעָשֹה ְלַנְפׁשִ ל ֲאׁשֶ נּו ַז"ל ֶאת ּכָ ת ַרּבֵ ֻדּלַ ּגְ י לֹו עֶֹצם נֹוְראֹות  ְרּתִ "ִסּפַ

ֶא ּבְ ָרִכים ִנְפָלִאים... ַעד ׁשֶ ה ּדְ ַכּמָ ִלּמּוד ּבְ ְְוֵאיְך ִהְכִניס אֹוִתי ְלַהְתִמיד ּבְ
דֹוָלה  ּגְ ַהְתָמָדה  ּבְ ִלּמּודֹו  ּבְ ְלַהְתִמיד  ְוִהְתִחיל  ִלּבֹו  ִנְתעֹוֵרר  ִיץ  ַהּקַ ְמַצע 

ל ָהַאְרּבָ ֶהם ּכָ ִנים ְרצּוִפים ְוָגַמר ּבָ ׁש ׁשָ דֹול ׁשֵ ְְוִנְפָלָאה ְוָהָיה ַמְתִמיד ּגָ
ה ְלטֹוָבה  ּנָ ּתַ ְך ִנׁשְ דֹוִלים", ומסיים רבי נתן: "ּוְבתֹוְך ּכָ ָעה ּפֹוְסִקים ַהּגְ
ָבִרים". הבה נציית לרבינו וניכנס להתמדת הלימוד כפי  ָאר ּדְ ׁשְ ם ּבִ ּגַ

רצונו, ואז גם אנחנו נזכה לשינוי לטובה גם בשאר דברים.

דברי חיזוק בענין ההתמדה
ְפֵני  ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ם  ּגַ "ָצִריְך  התורה,  בלימוד  להתמיד  הרוצה 
ל ַהּיֹום ַרק  ְקִביעּות ּכָ ְהֶיה ּבִ ּיִ ר ׁשֶ ים ִאי ֶאְפׁשָ ַרּבִ י ִלּמּוד ּתֹוָרה ּדְ ַעְצמֹו, ּכִ
ל  ל ַהּיֹום, ִמּכָ ִצים ּכָ ְהיּו ְמֻקּבָ ּיִ ר ׁשֶ י ִאי ֶאְפׁשָ הּוג, ּכִ ּנָ ּיֹום ּכַ עֹות ּבַ ֵאיֶזה ׁשָ
ן  "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ִמיד ּכַ ב ִלְלמֹד ּתָ ְפֵני ַעְצמֹו הּוא ְמֻחּיָ ְיָלה, ֲאָבל ּבִ ּלַ ם ּבַ ן ּגַ ּכֵ ׁשֶ
ּתֹוָרה  ח ָיְדָך ֶלֱהגֹות ּבַ ּנַ ה ֶאל ּתַ ים, ְוַגם ִמּזֶ ַרּבִ ֶזה ִלְלמֹד ּבָ ָצִריְך ֶלֱאחֹז ּבָ

ְיָקא" )הלכות קריאת התורה ו'(. ֵניֶהם ּדַ ֱאֶמת ְצִריִכים ׁשְ י ּבֶ ְפֵני ַעְצמֹו, ּכִ ּבִ
ובקל אפשר לזכות לזה, שהרי כמה מיני לימוד יש, וכן שאר עסקי 
עבודת ה', וכל מה שנכלל בכלל עסק התורה ועבודת ה' לפי העת 
והשעה, נקרא התמדה, כאשר מאריך מוהרנ"ת לבאר ולפרט )בהלכות 
ַלת ַהּתֹוָרה", ע"ש, כך גם ידוע שאמר על  ר ַקּבָ ה ִעּקַ ּזֶ פקדון ד' ח( "ׁשֶ

עצמו: שמרתי על הזמן כל כך עד שאני מוכן לתת דין וחשבון על 
כל עת, אפילו על יום הנסיעה, “וועדליג ווי דער טאג” - תלוי לפי 

היום, שבכל יום עסק בתורה ועבודת ה’ כפי מה ששייך אז.
מי שרצונו להיות מתמיד רק כאשר הכול מתנהג לו כסדר, ואינו 
מרוצה להיות מתמיד בכל עת ובכל אופן, סופו שיתבטל ברוב ככל 
זמנו מעסק התורה ועבודת ה’ - כמו שמוהרנ"ת מפרט שם  באות 
לֹום,  ְוׁשָ ה ּוְמאָֹרע ְלטֹוב אֹו ְלֵהֶפְך ַחס  ׁש לֹו ֵאיֶזה ִסּבָ ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְפָרט  "ּבִ ו': 
ָלֶהֶבל  ֶזה  ּבָ ִלים  ּכָ ְיֵמיֶהם  רֹב  ׁשֶ ְלַגְמֵרי ַעד  ֶאְצלֹו  ל  ְלּבֵ ִמְתּבַ ַהּיֹום  ָאז  ׁשֶ
ׁשּוָקא, ּוְביֹום ֶזה  יֹום ֶזה הּוא ָיִריד ְויֹוָמא ּדְ גֹון ּבְ ְוָלִריק ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּכְ
ִמים הּוא  ּוְבֵאּלּו ַהּיָ ֶרְך,  ּבֹונֹוָתיו, ּוְבֶזה ַהּיֹום יֹוֵצא ַלּדֶ ָצִריְך ַלֲחׁשֹב ֶחׁשְ
ּשאֹוי  ֶרְך ְוָצִריְך ְלָהִרים ַהּמַ א ִמן ַהּדֶ ֶרְך ָנע ָוָנד ּוְמֻטְלָטל, ּוְבֶזה ַהּיֹום ּבָ ּדֶ ּבַ
ן  ּמֵ ִמְזּדַ ֶזה  ּוְביֹום  ְוכּו'  ָראּוי  ּכָ ָקּה  ּוְלַחּלְ חֹוָרה  ַהּסְ ר  ּוְלַסּדֵ ָהֲעָגָלה  ֵמַעל 
ה  ְסֻעּדָ ֵאיֶזה  ַעל  ִנְקָרא  ֶזה  ּוְביֹום  ֶאָחד  ִעם  ּוְקָטָטה  ְמִריָבה  ֵאיֶזה  לֹו 
ָכל  ְמַעט ּבְ ּכִ ָכל יֹום ָויֹום ַעד ׁשֶ ּטּוִלים ּוִבְלּבּוִלים ׁשֹוִנים ּבְ ֶזה ּבִ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ֵאין ּבֹו ְמאֹ ִמים ׁשֶ ָאר ַהּיָ ׁשְ דֹול. ַוֲאִפּלּו ּבִ ּטּול ּוִבְלּבּול ּגָ ְיֹום ִנְמָצא ּבֹו ּבִ
ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ִאּלּו  ּכְ יֹום  ָכל  ּבְ ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  ִנְדֶמה  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ָרעֹות 
ֵאינֹו ְכלּום". ויותר מכך - מי שאין רצונו ללמוד מה שאפשר ומתי 
שאפשר, לפי העת ולפי היום והשעה - סופו ליפול בדעתו כל כך 
ֵאיָנם ְיכֹוִלים  ם ַעד ׁשֶ ַדְעּתָ ְך ּבְ ל ּכָ ְפלּו ּכָ ּנָ עד שלא ילמד כלום: "ְוֵיׁש ׁשֶ
ִריִכים  ּצְ ּיֹוְדִעים ׁשֶ ָניֹות, ֵמֲחַמת ׁשֶ ֶרק ִמׁשְ ָמָרא אֹו ּפֶ ף ּגְ ֲאִפּלּו ִלְלמֹד ּדַ
ָלל" )תרומות ומעשרות ג'(. ה ְמאֹד, ּוֵמֲחַמת ֶזה ֵאיָנם עֹוִשים ּכְ ַלֲעשֹות ַהְרּבֵ

קודם  מוהרנ"ת  שהיה  כמו  עירו,  למדני  מגדולי  יהיה  אם  אפילו 
"קֶֹדם  שסיפר:  כמו   - הלימוד  מן  רחוק  להיות  יכול  התקרבותו, 
ְרצֹוִני  ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ ְמַעט ָהִייִתי ָרחֹוק ִמִלּמּוד,  ּכִ נּו ַז"ל,  י ְלַרּבֵ ְתַקַרְבּתִ ּנִ ׁשֶ
ן ִלי  ּמֵ ְוִנְזּדַ ְדָרׁש  אִתי ְלֵבית ַהּמִ ּבָ ׁשֶ ּכְ ְתִמיִדים ְוֵכיָון  ין ַהּמַ ָהָיה ִלְהיֹות ּבֵ

י ִמּיֹום ֶזה, ְוָחׁשַ ּתִ יֶכף ִלְלמֹד ִהְתָיַאׁשְ ְֵאיזֹו ְמִניָעה ְולֹא ָהִייִתי ָיכֹול ּתֵ

ב  עצה טובה שמענו בשם גדולי אנ”ש שליט”א, שכאשר ילמד אדם שיחה זו מתחילתה לסופה בהבנה, ולא באמירה לבד, בוודאי יזכה לבוא לתכלית 
המכוון ולא יטעה בה. וכבר נתפרסמה סדרת מאמרים נפלאים המבארים שיחה זו בבהירות, וכולם נקבצו ובאו כאחד בספר ‘שיחת חברים’. 

ים  אֹוַפּנִ ּבְ ִני  ׁשֵ יֹום  ּבְ ִלי  ְוֵכן ֵאַרע  ִני,  ׁשֵ ִמּיֹום  ְתִחיל  ּתַ ַהַהְתָמָדה  ׁשֶ י  ְבּתִ
מּור.  ְטָלן ּגָ י ְלֵיאּוׁש ְוַנֲעֵשֹיִתי ּבַ ַפְלּתִ ּנָ י, ַעד ׁשֶ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ֲאֵחִרים, ְוֵכן ּבְ

ִאיז  יֶסעֶלע  "ַאּבִ ֶזה:  אֹודֹות  ִלי  ָאַמר  ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ י  ְתָקַרְבּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ָאְמָנם 
ְדָרׁש ְוָרִאיִתי  אִתי ְלֵבית ַהּמִ ּבָ ׁשֶ ְך ּכְ ם טֹוב". ַאַחר ּכָ אֹויְך גּוט", "ְמַעט ּגַ
ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ י  ְרּתִ ְוִנְזּכַ ְמַעט,  ִאם  י  ּכִ ה  ַהְרּבֵ ִלְלמֹד  ָיכֹול  איִני  ׁשֶ

ְך ָאַמ י ְמַעט, ַאַחר ּכָ יֶסעֶלע ִאיז אֹויְך גּוט", ּוְבֵכן ָלַמְדּתִ ָאַמר: "ַאּבִ ְׁשֶ
ֲעֵשֹיִתי  ּנַ ׁשֶ ַעד  ְמַעט  ְועֹוד  ְמַעט  עֹוד  י  ְוָלַמְדּתִ ְמַעט,  עֹוד  ֶאְלַמד  י  ְרּתִ

ַמְתִמיד" )ימי התלאות(. 
סדר  עוד  יש  וביחיד,  בציבור  התורה  בלימוד  הסדרים  לכל  בנוסף 
שמוכרח כל לומד למלא, והוא: ‘לפקח דעתו’, כמ”ש בחיי מוהר"ן 
עּוְ ה ָעַלי ְוָקַבע ִלי ׁשִ ּמּוד, ְוִצּוָ ַהְתָמַדת ַהּלִ ִהְכִניס אֹוִתי ּבְ ׁשֶ : "ּכְ ()תל"ה

ֵני  ּבְ ר ִעם  ְלַדּבֵ ָכל יֹום ֶאְרֶאה  ּבְ ׁשֶ ְוִהְזִהיר אֹוִתי  ָכל יֹום,  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ִרים 
ּלֹא ָהָיה  י ׁשֶ י. ְוַאף ַעל ּפִ ְעּתִ ַח ּדַ ֵדי ְלַפּקֵ ָאָדם ֵאיֶזה ִשֹיחֹות ְוִסּפּוִרים ּכְ
ה  ּזֶ י ֵכן ָאַמר ׁשֶ ה ָעַלי, ַאף ַעל ּפִ ּוָ ּצִ עּוִרים ׁשֶ ִ יק ִלי ִלְגמֹר ַהּשׁ ַהּיֹום ַמְסּפִ
ָעה  ֵני ָאָדם ֵאיֶזה ׁשָ ָכל יֹום ַעל ְיֵדי ִשֹיָחה ִעם ּבְ י ּבְ ְעּתִ ַח ּדַ ֻמְכָרח ְלַפּקֵ
יֹום" ע”ש. וכן מבואר בעוד כמה שיחות ובליקוטי מוהר”ן תורה  ּבְ

ט”ז ע”ש, וכן מורה מוהרנ”ת במכתביו.

סדר הלימוד
סדרי  בענין  רבינו  של  לרצונו  הנוגעת  השיחה  היא  מפורסמת 
הלימוד, הלוא היא שיחה ע”ו שבשיחות הר”ן - לא נאריך במקום 
שאמרו לקצר. בשיחה זו ישנם הרבה פרטים וכללים, וכל הרוצה 

יעיין בה בעצמוב. 
אך כדברינו בראשונה, כך גם עתה נעורר באופן כללי על פי שיחה 
זאת, למען נדע שההולכים בדרכי רבינו צריכים לכסוף ללמוד את 
כך  כל  גדול  הוא  הלימוד  וסדר  ושנה,  שנה  בכל  כולה  התורה  כל 
עד שאין היום מספיק - כמבואר שם בדברי רבינו בפירוש: "ּוַפַעם 
ֵאין ַהּיֹום  ָכל יֹום ַעד ׁשֶ ָהָאָדם ָצִריְך ִלְלמֹד ּבְ ֶ נּו ַז"ל, ַמה ּשׁ ב ַרּבֵ ֵ ֶאָחד ִחּשׁ
ָעה  ְוַאְרּבָ ְוָהרֹא"ׁש,  ָהִרי"ף  ִעם  "ס  ׁשַ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ִלְגמֹר  ַהְינּו  ּדְ יק.  ַמְסּפִ
ם, ְוָכל ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים  ּלָ ים ּכֻ ְדָרׁשִ דֹוִלים, ְוָכל ַהּמִ ְלָחןְָערּוְך ַהּגְ ׁשֻ
ֵאיֶזה  ִלְלמֹד  ְצִריִכין  ם  ּגַ ַז"ל,  ֵמָהֲאִר"י  ָלה  ַקּבָ ִסְפֵרי  ְוָכל  ָחָדׁש,  ְוזַֹהר 
לֹוַמר  ְצִריִכין  ם  ּגַ ָבִרים.  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ב  ֵ ִחּשׁ ְועֹוד  ִעּיּון.  ְקָצת  ּבִ ּיֹום  ּבַ עּור  ׁשִ

ה." ה ַהְרּבֵ ׁשֹות ַהְרּבֵ ָכל יֹום, ּוְתִחּנֹות ּוַבּקָ ים ּבְ ִהּלִ ּתְ
 צא ולמד משיחה קדושה זו, כמה הלכתא גבירתא איכא למשמע 
מינה, הוראות ועצות חשובות, כלימוד במהירות, לימוד על הסדר, 

וכו’.

 ”ָראּוי ָלָאָדם ֶׁשַּיֲעבֹר ְוֵיֵלְך ְּבֶזה ָהעֹוָלם
ְּבָכל ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים”

בשיחה ע”ו נזכרת בקצרה שיחה נוספת שדיבר רבינו בענין הלימוד, 
ְוֵיֵלְך  ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ָלָאָדם  "ָראּוי  שם:  לשונו  וזה  כ”ח,  שיחה  היא  הלא 
ָכל  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם,  ּלָ ּכֻ ְוִלְלמֹד  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ
ְמִדינֹות,  הֹוְלִכים ְועֹוְבִרים ּבַ דֹוִלים ׁשֶ ִרים ַהּגְ ְמָצא ַהּשָׂ ּנִ מֹו ׁשֶ ָמקֹום - ּכְ
ֵאר ְולֹוַמר  ן ְלִהְתּפָ ּיּוַכל ַאַחר ּכֵ ֵדי ׁשֶ ּומֹוִציִאים הֹוָצאֹות ַרּבֹות ַעל ֶזה ּכְ
א  ַוְרׁשָ ֵאר ְולֹוַמר: ָהִייִתי ּבְ ִרים ְלִהְתּפָ ֶרְך ַהּשָׂ ּדֶ מֹו ׁשֶ ִדינֹות, ּכְ ּמְ ָהָיה ּבַ ׁשֶ
ְמקֹומֹות  ָכל  ּבְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ֵכן  מֹו  ּכְ ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא 
ָכל  ָהָיה ּבְ א ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ֵאר ּבָ ּיּוַכל ְלִהְתּפָ ֵדי ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה, ּכְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

א ַמְז עֹוָלם ַהּבָ "ל. ּוֶלָעִתיד ּבָ ּנַ ים ּכַ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ָכל ַהּסְ ַהְינּו ּבְ ְָמקֹום ּדְ
ה." עֹוָלם ַהּזֶ ַמד ּבָ ּלָ ֶ ל ַמה ּשׁ יִרין אֹותֹו ּכָ ּכִ

אם כי בלימודים שנזכרו בסדר הלימוד שבשיחה ע”ו, יש ללמדם 
שישנם  הרי   - לכך  לזכות  להשתוקק  ועכ”פ  בשנה,  שנה  מידי 
הרבה לימודים שאפשר לטייל בהם לפחות פעם אחת בחייו, אם 
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של”ה,  אלשיך,  רמב”ן,  הטורים,  בעל  כמו  התורה  מפרשי  כל  זה 
מגלה עמוקות, אור החיים. ואף מפרשי התורה שבע”פ: רשב”א, 
ריטב”א, מאירי, מהרש”א, מהרש”ל, מהר”ם, מהר”ם שיף, שהרי 
ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָפֵרינּו ַהּקְ יף ְוַכּיֹוֵצא ִמּסְ "א אֹו ַמֲהַר"ם ׁשִ ב"ַמַהְרׁשָ

ֶכל ִנְפָלא ְוָנִעים ְמאֹד" )שיחות הר"ן ו(. ַעְמקּות ְוׂשֵ
רעק”א,  כמו שו”ת חת”ס, שו”ת  גם הרבה ספרי שו”ת,  ישנם  כן 
וכדומה, ועוד הרבה ספרי מוסר והדרכה אשר רבינו שלמד הרבה כל 
ספרי מוסר למד את הספה"ק ראשית חכמה פעמים אין מספר!!. 
כמו ישנם עוד הרבה ספרי מוסר:  ספר ‘חרדים’, ספר ‘חסידים’, ‘קב 
הישר’, ‘תומר דבורה’, ‘פלא יועץ’, ‘יסוד ושורש העבודה’, ‘מסילת 
נּו  ַרּבֵ י ֵמָאִבי, ׁשֶ ַמְעּתִ ישרים’, שידוע מה שכתב הרב מטשעהרין: "ׁשָ

ְת ּנִ ֶמעְדֶווִדיְוֶקע, ְוִלְפֵני ׁשֶ ְתַקְרבּו ֵאָליו ּבְ ּנִ ה ִלְקָצת ֵמַאַנ"ׁש ׁשֶ ְַז"ל ִצּוָ
ִרים". ת ְיׁשָ ת ִהְתָקְרבּות ִלְלמֹד ֵסֶפר "ְמִסּלַ ְתִחּלַ ה ֲעֵליֶהם ּבִ ַקְרבּו ִצּוָ

ובפרט ספרי תלמידי הבעש”ט, כמו ‘תולדות יעקב יוסף’, ו’ליקוטי 
אמרים’ מהמגיד, ‘נועם אלימלך’, ‘פרי הארץ’, ‘קדושת לוי’, ‘מאור 
ִלְלמֹד  ֵאין  "ׁשֶ תי"א(  מוהר"ן  )חיי  בפירוש  התבטא  ז”ל  שרבינו  עינים’, 

ְבֵרי ַרּבֹו י ּדִ י ִאם אֹוָתם ַההֹוְלִכים ַעל ּפִ ים ּומּוָסר ּכִ רּוׁשִ ל ּדְ ְְסָפִרים ׁשֶ
דֹוׁש ְוִסְפֵרי ָהֲאִר"י ַז"ל,  ים ְוִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ָמָרא ּוִמְדָרׁשִ ּגְ ֵתינּו ַז"ל, ּבַ
נּוִיים  ֵהם ּבְ מּוִכים ְלדֹורֹוֵתינּו ׁשֶ יִקים ַהּסְ ּדִ רּו ַהּצַ ִחּבְ ָפִרים ׁשֶ ל ַהּסְ ְוֵכן ּכָ
ֵהם ִסְפֵרי  ם טֹוב ַז"ל. ׁשֶ ַעל ׁשֵ ְבֵרי ַהּבַ י ּדִ ַעל ְיסֹודֹות ַהְרֵרי קֶֹדׁש ַעל ּפִ
ה ְסָפִרים  ּמָ ב עֹוד ּכַ ֵ דֹוׁש ִמּפֹוְלָנָאה, ְוֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים. ְוִחּשׁ ָהַרב ַהּקָ

ּטֹוב ְלָלְמָדם". ה ׁשֶ ֵאּלֶ ּכָ
הביאור  בהקדמת  אברהם  ר’  כתב  אשר  את  נעתיק  לענין  מענין 
ל  ּכָ ִלּמּוִדים,  ִמיֵני  ה  ְלַכּמָ ֶקת  ּוִמְתַחּלֶ ִהיא  ַאַחת  "ּתֹוָרה  הליקוטים: 
תּוִבים.  ְוַהּכְ ִביִאים  ְוַהּנְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ׁשֹוִנים:  ּוְדָרִכים  ְנִתיבֹות  ּבִ ִלּמּוד 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְלִמִיים.  ְוַהְירּוׁשַ ְבִלי  ַהּבַ ְוַתְלמּוד  ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ ִלּמּוד 
ֵעץ  ם  ּוְברֹאׁשָ ָלה  ַקּבָ ִסְפֵרי  ָאר  ׁשְ ִלּמּוד  ּקּוִנים.  ְוַהּתִ ֱעָלם  ַהּנֶ ּוִמְדָרׁש 

ים". ים ּוְפִרי ֵעץ ַהַחּיִ ַהַחּיִ
הכלל  היא.  סופית  אין  ישראל  כלל  של  הספרים  אוצר  רשימת 
בכל הספרים שרבינו רצה מאוד שנטייל בהם ונלמדם הוא, שיהיו 
הנ”ל:  מוהר”ן  בחיי  השיחה  דברי  כהמשך  פז.  אדני  על  מיוסדים 
ק  יל ָיִבין ֵמֵאָליו ֵמֵאיֶזה ְסָפִרים ְלַרֵחק, ּוְבֵאיֶזה ְסָפִרים ִיְתַחּזֵ ְשֹּכִ "ְוַהּמַ
ים  ּוִמְדָרׁשִ ָמָרא  ַהּגְ י  ּפִ ַעל  ַרק  נּוִיים  ּבְ ֵהם  ׁשֶ אֹוָתם  ַהְינּו  ֶהם.  ּבָ ְויֹאַחז 
ּיֹאַחז  ֵרי ׁשֶ ם טֹוב ַז"ל, ַאׁשְ ַעל ׁשֵ דֹוׁש ְוָהֲאִר"י ַז"ל ְוַהּבַ ְוִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ
ֶהם". מי ייתן שגם אנו נזכה להתפאר שטיילנו בכל המקומות של  ּבָ

התורה הק’.

לימודים פרטיים שהזהיר עליהם רבינו
הספרים  בכל  שנעסוק  הקדוש  רבינו  של  רצונו  היה  שעז  אף 
הקדושים שבעולם - אף על פי כן, ישנם ספרים שהורה אודותם 

ציוויים מיוחדים, וכדלהלן:
ֶאת  ְוִהְזִהיר  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ָלִלית  ַהּכְ ַהְנָהָגה  ָהְיָתה  "זֹאת  ובראשונה,  בראש 
ַנאי ִיְלַמד ַעל  ֵאין לֹו ּפְ ֶ יֹום ּשׁ ָכל יֹום. ֲאִפּלּו ּבְ ַהְינּו ִלְלמֹד ּפֹוֵסק ּבְ ם. ּדְ כּוּלָ
הּוא ִחּיּוב  הּוא. ְוָאַמר ׁשֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך ּבְ ִנים ֵאיֶזה ְסִעיף ׁשֻ ל ּפָ ּכָ
ָרֵאל". )שיחות הר"ן קפה(. וגם בכמה תורות גילה  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ דֹול ַעל ּכָ ּגָ

רבינו כמה נצרך לימוד זה לכל אחד מישראל, ואכמ”ל. 
ומי שיכול צריך לעסוק בשולחן ערוך הגדולים. גם מוהרנ”ת ביומו 
האחרון לא ויתר על זה כמ”ש במכתב ההסתלקות - ולכל הפחות 
בשולחן ערוך הקטנים, דהיינו מחבר ורמ"א עם באר היטב כידוע, 
ע  ְקּבַ ִנים ּתִ ל ּפָ ם. ַעל ּכָ ֵ ם ְלַמַען ַהּשׁ ֵ וכך הוא מצווה במכתב: "ְלַמַען ַהּשׁ
ים  רּוׁשִ ַהּפֵ ִעם  ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ עּור  ׁשִ יֹום  ָכל  ּבְ ְוִלְלמֹד  ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְלָך 

ִנים". ל ּפָ ים ַעל ּכָ ַטּנִ דֹוִלים אֹו ַהּקְ ַהּגְ
מדי דברנו אודות לימוד שולחן ערוך, חשוב לציין, לליקוטי עצות 
ם  ׁשֵ יר  ְלַהְזּכִ ֵדי  ּכְ ַהּגֹוָלה  ֵאר  ַהּבְ ִעם  ּפֹוֵסק  ִלְלמֹד  "טֹוב  י”ב(:  )ע”פ תורה 

רּוחֹו”. ק רּוחֹו ּבְ ֵדי ְלַדּבֵ ין, ּכְ ׁש ֶזה ַהּדִ ִחּדֵ ֶ א אֹו ַהּפֹוֵסק ּשׁ ּנָ ַהּתַ
מוהרנ”ת  במכתבי  פעמים  כמה  נזכר  ורש”י  חומש  לימוד  כמו”כ 

כשהוא מעורר להתחדש בלימוד התורה, הוא מוסיף “ובפרט חומש 
מֹו  "י ַז"ל הּוא ּכְ ַרׁשִ עם פירוש רש”י”, והרי כבר אמר רבינו ז”ל: "ׁשֶ

ִיׂשְ ְוָכל  ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ל  ּכָ י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְָאִחיָה 
"י"  רּוׁש ַרׁשִ ה ִעם ּפֵ ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְוׁשֶ ּבִ ם לֹוְמִדים ֶאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָרֵאל כּוּלָ

)שיחות הר"ן רכד(.

ַנ"ְך". כך גם מספר  ּתַ ִסְפֵרי  ּבְ רבינו היה בקי בכל הספרים,"ּוִבְפָרט 
ַלח ֵמָהַרב  ׁשְ ּנִ ַמע ֵמָהִאיׁש ׁשֶ ָ ּשׁ י ֵמָאִבי ַז"ל ׁשֶ ַמְעּתִ ר’ אברהם בר”נ: "ׁשָ
ְוֵהִעיד  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  בֹות  ִלׁשְ ַז"ל  ט  יׁשְ ָראּבִ ִמּפְ לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ
ַנ"ְך"  ַהּתַ י הּוא  ּלִ ׁשֶ ַהּמּוָסר  "ֵסֶפר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ י  ִמּפִ ׁשֹון  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ
)שיחות וסיפורים כב(. ומוסיף לומר בדבריו שגם "מֹוַהְרַנ"ּתְ ז"ל ֶהֱאִריְך 

ם  ּגַ ִיְשָֹרֵאל  ִלְנָפׁשֹות  סֹוֶבֶבת  ָנִביא  ל  ּכָ ּוְנבּוַאת  ֲעַקת  ּצַ ׁשֶ ְוָאַמר,  ֶזה,  ּבָ
. כן אנו רואים גם במכתב הסתלקות מוהרנ"ת שבסמוך לפי ה "ַעּתָ
הּוא  ַמה  ָיַדע  ְולֹא  טּוב,  ל  ּכָ לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ עֹוֵזר,  ן  ּבֶ ְלַנְחָמן  "ָאַמר  טירתו 

ל טּוב".  ַנ"ְך - ֶזהּו ּכָ ן ִלי ַהּתַ ֵרׁש לֹו, ּתֵ רֹוֶצה, ּוּפֵ
גם על לימוד המשניות הזהיר רבינו והדריך את אנשיו. יש שהנהיגם 
ללמוד ח”י פרקים בכל יום, כמבואר בשיחה קפ”ה הנ”ל, וגם על 
ּזֹוֶכה ֶלֱאכֹל  ֵרי ִמי ׁשֶ מוהרנ”ת ציווה כזאת, וכן ענה ואמר רבינו: "ַאׁשְ

ים, ּוְלִה ִהּלִ יְטִליְך ּתְ ְך ֵאיֶזה ַקּפִ ּתֹות ַאַחר ּכָ ָניֹות ְוִלׁשְ ָרִקים ִמׁשְ ה ּפְ ּמָ ְּכַ
ֵאיֶזה ִמְצוֹות". )שיחה כ"ד(. ׁש ּבְ ְתַלּבֵ

במכתבו,  מוהרנ”ת  מדברי  העתקנו  כבר  הגמרא  לימוד  אודות 
לציין  ויש  יום הריהו ברסלב’ר.  שמי שלומד כמה דפי גמרא בכל 
עם  הגמרא  לימוד  ומוהרנ”ת  רבינו  בדברי  נזכר  רבות  שפעמים 
ה’תוספות’ בתוך כדי דיבור, כדבר פשוט. וגם את התוספות אפשר 
בהקדמת  יעיין  לו,  שקשה  ומי  גדול,  ובזריזות  במהירות  ללמוד 

ה’ליקוטי הלכות’.
לצד לימוד הגמרא ישנו לימוד נוסף, והוא ספר ‘עין יעקב’ שכבר 
ַמה  ִפי  ּכְ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ִקיאּותֹו  ּבְ "ּגֶֹדל  הר”ן:  משבחי  לעיל  הובא 
ְו"ַעִין  ַנ"ך  ּתַ ִסְפֵרי  ּבְ ּוִבְפָרט  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ָהָיה  ְקָצת  ֵעיֵנינּו  ּבְ ָרִאינּו  ׁשֶ
ְגָמתֹו  ּדֻ ִנְמָצא  לֹא  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  ְוִסְפֵרי  ָהֲאִר"י  ְתֵבי  ּכִ ְוָכל  ַיֲעקֹב" 
כמה מעלות. מלבד מה שאמרו  יש  יעקב  ה’עין  בלימוד  עֹוָלם".  ּבָ
חז”ל “רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד אגדה”, יש בו 
מעלה נוספת שהוא לימוד נקי, בלי פניות של כבוד וגיאות )ואולי זה 
הסיבה שכמעט נתבטל לימוד זה בימינו(, אשרי הזוכה לעסוק בתורה לשמה.

סדר לימוד אחר התפילה
והנה, בשו”ע נפסק: "אחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש, 
ויקבע עת ללמוד" )או”ח קנה, א(. "דאיתא בגמרא היוצא מביהכ"נ 
ונכנס לבהמ"ד ועוסק בתורה זוכה ומקבל פני השכינה שנאמר ילכו 
הביהכ"נ  היה  בזמנם  והנה  בציון.  אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל 
והיה דרכם להתפלל  וביהמ"ד מיוחד לתורה לחוד  מיוחד לתפלה 
בביהכ"נ, ואף בזמנינו שמתפללים בבתי מדרשות מ"מ שייך ג"כ 

ידבר זה דאחר התפילה ילך להתחבר עם האנשים העוסקים בתו
רה במשניות וכדומה, ונאמר עליו הכתוב ילכו מחיל אל חיל" )שם 

במשנ"ב ס"ק א(.

ואכן בין כתבי מוהרנ"ת ב'עלים לתרופה', אנו מוצאים בדרך אגב - 
ֵעת ֵאין  סדר לימוד אחר התפילה, כך הוא כותב באחד המכתבים: "ּכָ
ֲעַדִין  י  ַמְרּתִ ּגָ ַוֲאִני לא  ָתב ֶזה ָנחּוץ,  ּכְ י מֹוֵסר  ּכִ ְלַהֲאִריְך  ה  ִמּלָ ְלׁשֹוִני  ּבִ

ה.." ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ ּמּוד ׁשֶ ַהּלִ
ל ֶזה  יְבָך. ִעם ּכָ ֲהׁשִ במכתב אחר הוא כותב: "ְוַגם ֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ
ר  ֲחִרית ּוְלַקּצֵ ת ׁשַ ִפּלַ ַאַחר ּתְ ּמּוד ׁשֶ ַצִני ְלַהְפִסיק ַהּלִ ׁשּוָקְתָך ִאּלְ עֶֹצם ּתְ

ֻקְלמֹו ַחת  ּתַ ּבּוִרים  ּדִ ְלַהְזִמין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיְעזֹר  אּוַלי  ִביְלֶכם  ׁשְ ּבִ ְּבֹו 
ֲעִדיָפא  ּדַ ים  ַרּבִ ּדְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ְכַלל  ּבִ ְוִיְהֶיה  ֶכם  ַנְפׁשְ ֶאת  יבּו  ׁשִ ּיָ ׁשֶ ִסי 
ִביא  ּמֵ ׁשֶ ְוכּו'.  נֹוֵבַע  ַחל  ֵמַהּנַ ַהּנֹוֵבַע  ֶזה  ּכָ דֹול  ּגָ ְלמּוד  ּתַ ּוִבְפָרט  ֵמַהּכֹל. 

ר ֵאין ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו". ִליֵדי ַמֲעֶשֹה ֲאׁשֶ
ולמד כמה  מן הראוי לתת את הדעת לכך שמוהרנ"ת קם בחצות 
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■ לקראת קבלת התורה רציתי לשאול כמה שאלות בנוגע ללימוד התורה.
ישוב הדעת. שכשאני  לי מאוד הוא חוסר  א. אחד מהדברים שמפריעים 
ללמוד  צריך  אולי  ובלבולים  מחשבות  לי  מגיעים  דבר  איזה  ללמוד  מתחיל 
משהו אחר. ולדוגמא: בשעת לימוד הלכה מגיע לי מחשבה שצריך להשקיע 
אני  הגמ'  בלימוד  ומיד  יום.  בכל  גמ'  דפין  וכמה  כמה  וללמוד  בש"ס  הרבה 
יהודי  כל  של  היסוד  וזהו  הרע  מן  הטוב  מברר  הלכה  שהרי  ומתבלבל  חוזר 
ואותו  לספר.  ומספר  למסכת  ממסכת  וכן  הלכה.  עכשיו  ללמוד  עדיף  ואולי 
דבר בעבודת ה' שתמיד אני מבולבל מה לעשות עכשיו האם להתבודד או 

ללמוד וכדו'.
בתורה  לעסוק  שאוכל  כדי  דעתי  ליישב  איך  והדרכה  עצה  לקבל  אשמח 

ועבודת ה' מתוך ישוב הדעת?
תשובה: א( ברור שאין כוונתך ביחס לסדרי הישיבה אשר רלו"י בנדר היה 
להתחכם  לבחור  ואסור  צעירים  בחורים  עבור  ק"ק  שהם  עליהם  מתבטא 
ולהתחמק מהם או לזלזל בם, ובאמת כשבחור מתנהג בענין זה בתמימות 
בהספק  ולעמוד  הסדרים  שלושת  כל  את  למלאות  יכולתו  ככל  ועושה 
לבעיית  פתרון  להוות  מקרים  בהרבה  יכול  עצמו  זה  והתקופתי,  השבועי 
את  לשנות  ביכולתו  אין  שממילא  ומכיוון  שהעלית.  והזיגזגים  הבלבולים 
ועם תמיכה של רמי"ם  ומדובר בלימוד של ציבור,  תוכן הלימוד הישיבתי 
ת"ח. הרי שמי שלוקח את זה כמתנה ולא כעול וכדבר של בדיעבד - יש לו 
סיעתא דשמיא והצלחה וסיפוק, וזה גם משליך על השיעורים הפרטיים של 
בין הסדרים וימי שישי ושבת ובין הזמנים שיהיה מיושב בדעתו ותהיה לו 

משמעת עצמית לעשות לעצמו סדר קבוע ועקבי!

באחת  ש"נופלים"  בגלל  מגיעים  העצה  וחלוקת  הבלבולים  מן  ב( הרבה 
לתוך הספרים, ללא תכנון מראש בבחי' "סוף מעשה במחשבה תחילה". אלא 
שכבר קבלנו דבר זה מרבינו, אשר שום דבר איננו עושים לפני שנמלכנו על 
זה עם קונינו. לכן כשאתה רוצה לקבל על עצמך סדר חדש של שיעורים 

קבועים, כגון לפני תחילת זמן חדש או לפני בין הזמנים, תשב בהתבודדות 
חלקי  בכל  ולהתמיד  הרבה  ללמוד  שלך  הרצונות  על  השי"ת  לפני  ותספר 
התורה, ותבקש עצה טובה מלפניו מה כדאי ללמוד וכמה מכל דבר וכו'. אז 
תנסה לתכנן בשיקול הדעת את סדר השיעורים הקבועים מה, כמה, איך, 
ומתי, והכל באופן של "מקום שלבו חפץ". היינו, שתדמיין את עצמך לומד 
באופן שהנך חושב ואם הנך מרגיש שתהנה מאופן זה אז תמשיך, ואם לאו 
תנסה לחשוב כיוון אחר. ומאוד תיזהר מריבוי אור, היינו לקבל על עצמך 
השי"ת  לפני  יושב  בוער  לב  עם  כעת  שאתה  בגלל  שרק  וקשה,  כבד  סדר 
נראה לך הדבר הגיוני, אלא תחשוב טוב אם הסדר הזה מתאים באמת בשטח 

עם כל המציאות שלך וכו'.

והיה, אם תצליח להגיע לתכנית טובה בס"ד מה טוב, ואם לאו תוכל אז 
להתייעץ עם מבוגר - אבא, ר"מ, ראש חבורה וכיוצא.

והוא כבר מוצא  אינו מרפה  ג( אלא שאחרי כל ההשתדלות הנ"ל היצר 
לו את  המסילה ללבו של העובד ה' לבלבל אותו ולקרוע אותו עם חלוקת 

העצה וכפי שהיטבת לתאר.

דע לך שגם לרבינו בעצמו היו בלבולים כאלו ממש, אלא שהבין שצריך 
להיות חזק מולם ולא להתפתות בשום אופן.

ב. בסוף שיחה ע"ו כתוב בזה"ל: ושם כבר ספר מזה שיכולין להיות איש 
כשר אפילו אם אינו יכול ללמוד כלל ואפילו צדיק ... רק בעל השגה אין יכולין 
להיות כ"א כשהוא למדן בגמפ"ת, אבל איש כשר וצדיק גמור יכולין לזכות 

אפילו מי שהוא איש פשוט לגמרי ולא עליך ... ע"כ.
חישב  שרבינו  מוהרנ"ת  מביא  הקודם  בקטע  למה  אז  ככה  באמת  זה  אם 
ושו"ע  ורא"ש  רי"ף  עם  ש"ס  דהיינו  שנה  בכל  להספיק  האדם  צריך  כמה 
הגדולים ומדרשים וספרי הזוהר וקבלה וכו' וכו'. הרי איש כשר וצדיק גמור 

יכולין להיות גם בלי זה? האם כל זה הוא רק כדי להיות בעל השגה?
שביכלתו  בא'  כאן  מדובר  שאין  כשמש  הדבר  ברור  ראשית  א(  תשובה: 

 מתלווים לבני הנעורים 
בשבילי הכיסופים 

והחיפושים

חשקה נפשי לעסוק בתורה

נפשי 
בשאלתי

לבני הנעורים

מהי דרך הלימוד הנכונה עבור בחור שמשתוקק להתדבק בתורה הקדושה עם 
ישוב הדעת? האם חייבים ללמוד תורה או שאפשר לעבוד את ה' בלי זה גם כן? 
| הדרכות מאירות מתורת הנצח של רבינו הקדוש לכל אחד ואחד
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נפשי 
בשאלתי

זלזול  ואינו לומד כלום מחמת עצלות או מתוך  ללמוד 

כזה אמרו חז"ל  א'   כי על  לימוד התורה  ח"ו בחשיבות 

"ולא ע"ה חסיד" והוא עלול לבוא לידי מכשולות רבים 

ו"שיגגת  התורה  ידיעת  חוסר  מתוך  חמורים  וגם  קלים 

"צדיק" נקרא א' שעושה  ועוד  זדון". זאת  תלמוד עולה 

ככל יכולתו מה שהתורה מצוה ומה שהקב"ה מצפה ממנו 

וא' שביכלתו ללמוד ואינו לומד ודאי שא"א להגדיר אותו 

כ"צדיק גמור". אלא מדובר בא' שלא התברך בכשרונות 

ונתוני הרקע שלו לא איפשרוהו להגיע לכתרה של תורה 

ועל  המחיה  על  וטרוד  רבים  בילדים  התברך  שהוא  או 

הכלכלה אבל מאד חפץ ללמוד ומחשיב את התורה ולומדיה 

ולומד  לתורה  עתים  וגוזל"  "קובע  הוא  הזדמנות  בכל  ואכן 

וגם מבלי  יוכל להיות צדיק  - א' כזה  כמה שהוא כן מסוגל 

וכידוע  יכשל בחטא  לו ס"ד שלא  ותהיה  גדול  שיהיה למדן 

המון סיפורי בעש"ט על יהודים צדיקים ותמימים שכאלו וגם 

אצל אנ"ש באותו דורו )באוקריינא לא היו חיידרים מסודרים 

כ"כ והעניים לא יכלו לממן מלמד לבניהם( שמענו נפלאות 

מרלו"י על כאלו שכמעט לא ידעו עיברי אבל היה להם לב 

טהור וזך ועבודת ה' עם תבערה כמו צדיקים מופלגים ממש!

ב( וד ברור כי במציאות של דורנו זה, דור עקבתא דמשיחא 

התורה  לימוד  בלי  בקדושה  להישאר  תקווה  כמעט  אין 

בעוד  כי  בעינינו  רואים  שאנו  וכפי  ישיבתית,  ובמסגרת 

יום  קשה  אבא  של  בידו  ברירה  היה  כשלא  עברו  שבדורות 

ובנו גם לא הצליח אצל המלמד ולא עלה תלמודו יפה בידו 

הוציאו לעזור בפרנסת הבית הרי שהבן הפך  ברירה  ובלית 

להיות שוליית סנדלר או זגג או נפח וכיוצא כשהוא מתחנך 

באמונה  ומתן  משא  ולעשות  טובות  ומידות  שמים  ליראת 

לא   - וכו'  תורה  בלומדי  ולהחזיק  כפו  מיגיע  נהנה  ולהיות 

למפתן  מחוץ  הראשונה  בפסיעה  אשר  שלנו  בדור  כן 

הגולש  תלול  מדרון  נמצא  כבר  התורה  ועולם  הישיבה 

הטמאים  המכשירים  של  העמוק  ושאול  לתהום  הישר 

וגונדא דיליה אשר מנפש ועד בשר תכלה וקשה למצוא 

- אם בכלל - בחור שעזב את הישיבה ואת הגמ' ועדיין 

יש בו יראת שמים וודאי וודאי ש'צדיק גמור' הוא כבר 

לא יהיה ח"ו.

ג( "השגות אלוקות" אינם לוקסוס וסתם תוספת של 

הצדיקים  אצל  אמנם  משמעותו  גרידא,  שיכלית  הנאה 

ותיקונים  סודות  וגילויי  סוף"  ב"אין  נוראה  דביקות  הוא 

עבור  גם  אך  ושייכות,  השגה  שום  בהם  לנו  שאין  עליונים 

הרגשים  והוא:  משמעות  לזה  יש  כמונו  ערך  קטני  אנשים 

ואהבתו  וביראתו  הבורא  בגדולת  עמוקה  והכרה  דקים 

ה'  בנועם  ולחזות  בו  ולדבקה  אלוקים  לקרבת  והתעוררות 

וזיוו ולעבוד אותו עם "מוחין" אשר מחממים ומבעירים את 

הלב )תורה נ"א( וענין זה הרי הוא תכלית בריאתינו וביאתינו 

א'  והוא  ליה"  דישתמודעון  "בגין  הזוהר  וכלשון  לעולם 

מעיקרי הסיבות שאנו זקוקים להתקרב לרבי ומלמד הגדול 

באנשים  אלוקות  השגות  להכניס  יכול  הוא  שדווקא  ביותר 

פשוטים וקטני ערך וזה עיקר עבודתו בק' )ראה לק"מ תורה 

להשגות  לזכות  ועי"ז  למדן  להיות  שביכלתו  מי  ולכן  ל'( 

אלוקות ומתעצל ואינו עושה כך הרי שהפסד גדול מאד הוא 

מפסיד ומן הסתם גם לחטא יחשב לו זאת!

יעזור ה' שנזכה לקבל את רגל חג שבועות בשמחה ובטוב 

לבב ועי"ז בעצמו נזכה להשגות אלוקות )כמבואר שם( וגם 

שנהיה  עד  התורה  התמדת  עול  מחדש  עלינו  לקבל  נזכה 

והשגות  ולב  במח  ה'  את  העובדים  ולמדנים  צדיקים  בכלל 

אלוקות 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.

תנסה לתכנן 
בשיקול הדעת 

את סדר 
השיעורים 

הקבועים מה, 
כמה, איך, ומתי, 
והכל באופן של 
"מקום שלבו 
חפץ". היינו, 
שתדמיין את 

עצמך לומד באופן 
שהנך חושב 

ואם הנך מרגיש 
שתהנה מאופן זה 
אז תמשיך, ואם 
לא כדאי שתנסה 
לחשוב על כיוון 

אחר
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 לכל אחד יש
 חלק בתורה

השייך אליו

 לכל אחד יש
 חלק בתורה

השייך אליו
מערכת אבקשה בשיחת חג 
מרוממת, מעוררת ומחזקת, 

לקראת יום חג מתן תורתנו עם 
הרה"ח רבי יעקב שלמה מוזסון 
שליט"א, הפותחת צוהר ושער 

ללמוד ולהתחזק כיצד היא הדרך 
לקבלת התורה מחדש לאור דרכי 
ההתחזקות של רבינו הק' | "ובאו 

כולם בברית יחד"

עריכה: אשר לב
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שמחה והתרגשות מילאו את לבנו עת נכנסנו 
לביתו של הרה"ח ר' יעקב שלמה מוזסון שליט"א 
ולקבל  לשוח  כדי  ירושלים  בעיה"ק  ומו"צ  דיין 
הקדושה  התורה  לימוד  מענייני  שביבים  מעט 
והדרך לידבק בה על פי דרכו המאירה של רבינו 

הקדוש.

נתכנסנו  שלשמו  הנושא  לעצם  שניגש  לפני 
מקדים ר' יעקב שלמה  בחמימות:

 ימי הספירה -
סוד העבודה העצמית

והודיה  שבח  ליתן  אנו  צריכים  אלו  בימים 
ולהתקבץ   להתכנס  אנו  שזוכים  על  להשי”ת 
כאיש אחד בלב אחד בבתי הכנסיות והמדרשות 

כה  תקופה  לאחר  כבתחילה, 
ארוכה של השתוקקות וכיסופים. 
מה  של  דבר  אינה  זו  התכנסות 
בכך, מה שהיה נראה פשוט והיה 
חסר במשך זמן כה רב. הרי עיקר 
בבתי  הוא  הצדיק  אור  קבלת 
הכנסיות והמדרשות הקרויים על 

שמם.

בליקוטי  מוהרנ”ת  כותב  כן 
הלכות, הל’ תפלת המנחה, הלכה 
המר,  הארוך  בגלותנו  “...עתה  ז’: 
ידי  על  הוא  וקיומנו  חיותנו  כל 
בתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם 
ובית  המשכן  קדושת  בחינת 
עיקר  באמת  כן  ועל  המקדש... 
בחינת  ידי  על  הוא  לזה  הכח 
אמת  צדיקי  בחינת  שהוא  משה 
שצריכין לבוא אליהם ולהתקשר 
מדרשות  בבתי  שלהם  להקיבוץ 

שנבנו על שמם. 

עוסקים  כוחם  בגודל  הם  "כי 
בבחינת  אלו,  בדורות  גם  תמיד, 
שמבואר  כמו  המשכן,  בניין 
רפ"ב(,  )בסימן  'אזמרה'  בהתורה 
בחינת  בונה  אמיתי  צדיק  שכל 
ושם  שם.  עיין  וכו',  משכן 

יכול כל אחד לגנוז 
כל נקודה ונקודה טובה שלו, 
להכניסה לתוך השותפות 
הקדוש של כלל הקיבוץ 

הקדוש..."

נפלא  ומה  נאה  מה 
אלו  בימים  שדווקא 
לחג  ההכנה  של 
יוצאים  השבועות, 
אל  הבדידות  מן  אנו 
הדבר  מרמז  כי  האחדות. 
התורה,  קבלת  ענין  על 

בברית  כולם  “ובאו   - האחדות  בבחינת  שנעשה 
יחד,  נעשה ונשמע אמרו כאחד”.

כך ידוע מן הספה”ק, שפסח הוא בחינת ‘כלל’, 
ישראל  וכל  בהדרגה  שלא  גדול  אור  שיורד 
מקבלים אותו אפילו שלא כפי ערכם. ימי ספירת 
הוא  שעניינם  ‘פרט’,  בבחינת  הינם  העומר 
ואחד עם עצמו,  כל אחד  העבודה העצמית של 
לעצמכם”,   - לכם  “וספרתם  חז”ל:  מאמר  ברוח 
ובימים הללו כל אחד מברר את האות המיוחדת 
וחג   - וקומתו  חלקו  את  ובונה  בתורה,  לו  שיש 
השבועות, יום מתן תורנו, מתחברים כל האותיות 

יחד לתורה שלימה, והוא שוב בבחינת ‘כלל’.

היינו  הספירה  שבימי  מתאים  כמה  כן,  אם 
הרגל  בבוא   - ועתה  בביתו  איש  איש  ספונים 
השני, שבועות, יוצאים אנו מן הבדידות להתקבץ 

ולהתחבר יחדיו, ועל כך אנו מתפללים ומייחלים 
שכל אחד ואחד יאיר מעתה לחבירו את נקודתו 
המיוחדת  הנקודה  את  מחבירו  ויקבל  המיוחדת 
ואמרין  דין  מן  דין  “ומקבלין  בנו  ויתקיים  שלו, 

קדיש”.

“במקום שלבו חפץ”
בימים אלו של ההכנה לקבלת התורה הכללית 
ודרכי  עצות  מעט  לשמוע  נבקש  והפרטית, 
התחזקות לענין לימוד התורה. רבינו הק’ בשיחות 

כל  את  ללמוד  צריך  ויהודי  יהודי  שכל  אומר 
האם  זאת.  רוצה  אחד  כל  ובוודאי  כולה,  התורה 
לגשת  כיצד  הנכונה  הדרך  את  להשמיענו  תוכלו 

ולהיכנס לעסק התורה?
כאשר  ביותר  והחיונית  החשובה  הנקודה 
ניגשים ללימוד התורה - היא, שיהיו דברי התורה 

מתוקים וערבים וימשכו את לבו של הלומד. 

)ליקוטי  הגדול  בספרו  הק'  רבינו  מלמדנו  כה 
מוהר"ן תנינא תורה ע"א(: "אשרי הזוכה להרגיש 
נעימות התורה. כי יש נעימות בתורה, וזהו העיקר 

- לזכות להרגיש הנעימות שיש בהתורה". 

ה'גישמאק' בתורה - זה העיקר!

יהודי  לכל   - הזו  לנעימות  לזכות  שכדי  אלא 
יש דרך מיוחדת משלו. ואין בכך כללים השווים 

לכולם באופן אחיד. 

התורה  לקבלת  הדרך  כאמור, 
עוברת בימי ספירת העומר, אשר 
כל עניינם הוא העבודה האישית 
יהודי  לכל  ואחד.  אחד  כל  של 
לכל  לו.  המיוחד  הבירור  את  יש 
בתורה.  מיוחדת  אות  יש  יהודי 
חלק השייך לו. "ישראל" ר"ת "יש 

שישים רבוא אותיות לתורה". 

ניגשים  שכאשר  זו  הדרכה 
את  לבקש  יש  התורה  ללימוד 
המתיקות ואת הנעימות, מוצאים 
ילמד  "לעולם  בגמרא:  כבר  אנו 
חפץ"  שלבו  במקום  תורה  אדם 
ההדרכה  זו  יט.(.  זרה  )עבודה 

שצריכה להיות לנגד עינינו.

כי  מוכיחה  המציאות  אמנם, 
למעלה  לזכות  ניתן  ואין  כמעט 
התורה  חלק  את  למצוא  זו, 
בחשק  וללמוד  לבי  את  המושך 
דרכי  ללא  הלב,  ובהתעוררות 
רבינו  שמלמדנו  ההתחזקות 
מחדש  יום  בכל  להתחיל   - הק' 
ממצבו  עצמו  את  לייאש  ושלא 
בנפשו  יודע  כאשר  גם  בתורה, 
הוא  ורחוק  היכן שעומד  שעומד 
עד למאוד. אלא יש להתחיל בכל 
יום  בכל  להתחדש  רק  צריך  "כי  מחדש,  פעם 

להתחיל בכל עת מחדש" )שיחות הר"ן נ"א(.

הם  התמידיים  וההתחזקות  וההתחדשות 
איש  ככל  לי,  שגם  המתמדת  הזכירה  באמצעות 

ישראלי, יש חלק בתורה, ויש לי שייכות לתורה.

התורה,  מעסק  נפלו  חללים  חללים  הנה  כי 
בגלל שלא ידעו לחזק עצמם עם הידיעה הברורה 
ש”יש לי חלק בתורה”, וכל שמוטל על יהודי זה 
הוא  כי  שימצאנו,  עד  חלקו  את  ולחפש  לבקש 
הנפילות,  לכל  והמזור  התרופה  בוודאי”.  “ישנו 
ההתחזקות  היא  הבורא,  עבודת  ענייני  בכל 
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המופלאה שקיבלנו מאת רבינו הק’.

ואם כך בכל ענין, על אחת כמה וכמה בתורה 
ויום מחדש  יום  צריכים להתגבר ולהתחזק בכל 
שיש  ז”ל  חכמינו  לימודו  כבר  שהלוא   - ממש 
שבהם  והראשון  חיזוק  הצריכין  דברים  ארבע 
-’תורה’ )ברכות לב:(. על כן בכל יום מחדש צריך 
לחפש את החלק המושך את לבי, בלי להתפעל 
ידיעה איתנה ש’יש  ככל מכל מה שעובר, מתוך 

לי חלק בתורה’.

הגבל את העם
למצוא   - בתורה  להצלחה  המסוגלת  זו  עצה 
שיהיה  מחייבת   - הלב  את  המושך  הלימוד  את 
להתפעל  ולא  להביט  שלא  ‘הגבלה’,  כוח  לאדם 
מן הסביבה. כי לכל אחד יש דרך לימוד מיוחדת 
יש   - רבינו  של  הלימוד  דרך  בתוך  גם  משלו, 
ללמוד  שצריכים  ויש  מהר,  ללמוד  שצריכים 
בלימוד  להשקיע  שצריך  יש  קצת.  ובעיון  לאט 
עיון,  בלימוד  יותר  להשקיע  שצריך  ויש  הלכה, 
יש שצריך ללמוד בבקיאות. ויש שמתחבר יותר 
סוגיות  אחר  לבו  שנוטה  יש  כן  אגדתא,  לדברי 

ופלפול. 

שיהיה  לתורה,  לזכות  מבקשים  כאשר  הכלל 
על  ישראל  שנצטוו  התורה  קבלת  בעת  כמו 
ממקומו  איש  יחרוג  שלא  ה’הגבלה’,  מצוות 
להתעלות  יבקש  ולא  חברו,  מקום  אל  האישי 
משמים  לו  שייעדו  ידע  אלא  למדרגתו,  מעבר 
מקום מיוחד וחלק מיוחד ואין כל סיבה שיצא מן 

הגבול והמידה המיוחדים לו.

ואכן ענין זה נצרך לדעת בשני פנים. גם שלא 
השני  על  להשפיע  שלא  וגם  מהשני,  להתפעל 

כאשר  כי  חלקו.  על  ולדרוך  חלקך  את 
גדולה  זהירות  צריך  הזולת  על  משפיעים 
ביותר, כמו שכתוב בליקוטי מוהר”ן כמה 

מסוכן  דבר  שזהו  פעמים,  וכמה 
לידע  אחד  כל  כל  אלא  ביותר. 

בכך  ולהכיר  שלו,  הגבול  את 

בבחינת  עדיין  הן  שבעבורו  מעליו  דרגות  שיש 
חברו  כלפי  שלו  הדרגה  גם  ושמאידך,  ‘מקיפים’, 

היא בדרגת ‘מקיפים’. 

ובבחינת מאמר רבינו הק': "וזה הבעל השדה, 
הוא משגיח ומשתדל תמיד להשקות האילנות... 
ולהרחיק האילנות זה מזה הרחקה הראוי, שלא 
תורה  מוהר"ן  )ליקוטי  חברו..."  את  אחד  יכחיש 

ס"ה(.

וסוד הדבר הוא, כי יש ענין של אורות וכלים. 
האור צריך להיות מותאם לפי גודל ואיכות הכלי 
מי  בעיני  נדמה  אם  וגם  המקבל.  ברשות  אשר 
שהאור של חברו הוא נעלה ומופלא, אם אור זה 
ומשיכת  נפשו  כוחות  עם  בנועם  מתיישב  איננו 
עליו  ורוחו,  נפשו  הלכי  את  תואם  ואיננו  לבו, 
לידע שאסור לו לקבלו, כי אור זה גבוה מן הכלים 
שברשותו, ועלול להביאו לסכנת ‘שבירת כלים’. 

 בחירת הלימוד
לפי נטיית הלב

ברוח כל האמור יובן היטב מה שאמרנו בפתח 
דברינו, במענה לשאלה “מה היא הדרך להיכנס 
ללימוד התורה”. התשובה בדבר היא שאין דרך 
הן  הן  הלב  הרגשת  שאחר  כיוון  ברורה,  אחת 
הדברים, בליבא תליא מילתא וכל חד וחד כפום 

מה דמשער בליביה.

וכשם שכל אחד צריך למצוא את חלקו והאות 
שלו בתורה, כלומר: את הלימוד המתאים לו - כן 
נתברכנו  בימינו  הלימוד.  בדרכי  גם  הדבר  הוא 
בשיטות על גבי שיטות כיצד ניתן להגיע ולהשיג 
יש  ודרך,  שיטה  כל  ועל  בתורה.  וידיעה  זכירה 
המשבחים ויש להיפך. והאדם שואל, אם כן מהי 
הנהיר  והמענה  הנכונה?  הדרך  מה  האמת? 
ואי  הוא שלכל אחד מתאימה דרך אחרת, 
אפשר לומר ששיטה אחת גילתה את הדרך 

המתאימה והראויה עבור כולם. 

שבדור  הצדיקים  מן  אחד 
שלו  שהדרך  אמר,  הקודם 
לזכור  היא  התורה  לזכירת 
העומד  השמועה”  “בעל  את 
שמדמה  זה,  באופן  כנגדו. 
המימרא,  בעל  את  בנפשו  הוא 
נחקקים דברי התורה בלבו באופן 
בוודאי  עולמית.  שוכחם  שאיננו 
שזוהי דרגה גבוהה ביותר, אך חשוב לזכור ולידע 

שהיא איננה מתאימה עבור כולם.

כי כאמור, בתורה הכול הולך על פי נטיית הלב 
איש  לקיימה  זו  בשנה  שזכינו  הספירה  כענין   -

איש מביתו הפרטי: “וספרתם לכם - לעצמכם”. 

האם  לתורה.  זוכים  כיצד  שואלים,  רבים 
להתחיל לעסוק בטור או שו”ע. בגמרא בבקיאות 
או בעיון. האם ללמוד יותר ביסודיות או לרכוש 
שאין  היא  והאמת  בש”ס.  בקיאות  בראשונה 
כל  את  ההולם  מענה  ואין  לכולם  הנכון  כלל 
המיוחדת  ה”אות”  ואחד  אחד  לכל  כי  הנפשות. 
ללמוד  כשמתחיל  נחת  מוצא  זה   - בתורה  שלו 

תמיד צריך 
להתחזק. ואין 
גיל שהמלחמה 

הזו פוסקת 
אפילו אדם 

העומד בשנותיו 
המבוגרות, יכול 
ליפול ולסבור 

שאם היה בתחילת 
שנותיו לומד 
בכולל כזה או 

בישיבה פלונית, 
במגמת לימוד כזו 
או אחרת - כיום 
היה מצבו בתורה 

טוב יותר... 
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המקום הקבוע של ר' שמואל. מצבת ציון 
הרשבי במערה עדיין רואים את השער 

הסתום שחיבר להיכל ר' אלעזר

ולהקיף סוגיא החל מן המקורות הגמרא, רא”ש, 
רי”ף, מפרשים, רמב”ן, ולאחר מכן עובר לאסוקא 
שמעתתא אליבא דהלכתא, בפוסקים הראשונים 
והאחרונים - אולם חבירו לעומתו איננו מתחבר 
ערוך  לשולחן  ישירות  לגשת  ועליו  זו  לדרך 
ו”משנה ברורה” המלקט את כל הפסקים בצורה 

מסודרת. 

בוודאי הדרך הנכונה שהיתה מקובלת בדורות 
בתחום  ידיעה  להשיג  חפץ  שהיה  שמי  עברו, 
רבי  יוסף.  בית   - טור  לומד  היה  כלשהו,  הלכה 
משולם איגרא שהיה בקיא עצום, אמר שמתחרט 

על שדילג על טור בית יוסף. וגם מי שרוצה 
הנושא  את  ללמוד  ולהתחיל  להעמיק 
ועד  והמפרשים  מהגמרא  משורשו, 
ללמוד  לו  כדאי   - ההלכה  השתלשלות 
כיצד  ולידע  ברורה,  המשנה  את  בתחילה 
אליבא  דבר  של  בסופו  יוצאים  הדברים 
דהלכתא, פחות או יותר, ואזי גם כשילמד 
את  יאבד  לא   - והמפרשים  הגמרא  את 

דרכו.

ברם, כל זה אמור רק עבור מי שמרגיש 
ואין  עצה  ואין  אלו.  לימוד  מסוגי  סיפוק 
לימוד  באיזה  לחפש  אלא  בתורה  תבונה 
נעימות  מרגיש  אני  במה  הלב.  חושק 
יותר  אני  בתורה  חלק  לאיזה  ומתיקות. 
מתחבר ונמשך, עד כדי כך שנפשי מבקשת 

ללמוד עוד ועוד ולא להפסיק.

ואמנם פשיטא הוא שגם כאשר מוצאים 
את חלק התורה שלי, עדיין לא נשרף אותו 
לב  את  להטריד  המבקש  וכסיל”,  “זקן 
ולמושכו אחר ההבלים ותמיד נדרש יהודי 
וחלילה  הרע.  יצרו  את  ולהכניע  להתגבר 
בני  בקרב  המצויה  בטעות  מלטעות 
“חוסר חשק”  הנעורים שכאשר מרגישים 

מיד קמים ומחליפים את לימודם.

ענין  את  זווית  בקרן  להניח  אסור  מאידך,  אך 
התורה  שחשקת  להאמין  ועלינו  ה”והערב”, 
הק’  רבינו  מגדיר  אותה   - הלימוד  ועריבות 

ש”העיקר” - הינה יעד בר-השגה.

”יבקש רחמים ממי 
שהחכמה שלו”

איך באמת ניתן לעורר חשק ללימוד?
זו כבר שאלת השאלות. הלוא הרצון והחשק 
הינם הענין הנשגב ביותר... מי איננו רוצה לזכות 
לחשקת התורה... והדרך לכך היא לשפוך שיחנו 
ולהתחנן  להתנפל  להשי”ת,  ותחנונים  בתפילה 

לפניו: “פתח לבי בתורתך”.

דרך זו סלולה לפנינו כבר מימות האמוראים: 
"מה יעשה אדם ויחכם? אמר להן: ירבה בישיבה 
וימעט בסחורה. אמרו: הרבה עשו כן ולא הועיל 
שלו,  שהחכמה  ממי  רחמים  יבקש  אלא  להם, 
שנאמר כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" )נדה 

ע:(.

כל יהודי המבקש לזכות לתורה, צריך לשטוח 

כל  את  שלו  הפרטיות  במילים  עולם  בורא  לפני 
לפניו  לספר  התורה,  לימוד  בענין  עמו  העובר 
ולהתחנן  ורצונותיו  שאיפותיו  כל  את  ית”ש 
שיזכהו להוציא מן הכוח אל הפועל את רצונותיו 
רוצה  אני  גם  עולם,  של  “ריבונו  הכמוסים: 
המיוחדת  לאות  לזכות   בתורה...  דבוק  להיות 
והנה  הנכונה...  הדרך  את  למצוא  בתורה...  שלי 
לפעמים אני מבולבל לנוכח כל כך הרבה שיטות 
ודרכים איך לזכור, במה להתחיל ובמה לגמור... 
וגם יש לי עגמת נפש מכך שאינני מסיים לימודים 
תקוע  מרגיש  אני  ולפעמים  בהם...  שהתחלתי 

ואינני מבין, ויש שאני מקנא באנשים המצליחים 
יותר  הרבה  בתורה  ולהשיג  במהירות  ללמוד 

ממני...

ואף על פי כן, תעזרני שאצליח לשמור עצמי 
ל’הגבלה’  שאזכה  חבריי,  על  להסתכל  שלא 
זה  שלי...  בנקודה  רק  ממוקד  להיות  הנכונה, 
להצליח  ותעזרני  שלו...  מעשה  וזה  שלי  מעשה 
לבוא  רוצה  אינני  כי  התורה,  קנייני  את  לקנות 
ערום לעולם הבא, בלי מחלצות התורה אשר היא 

מלבוש הנשמה”. 

אכן, בפשטות התפילה אודות ההצלחה בתורה 
מיוסדת בענין ברכות התורה שקודם הלימוד, שם 
וכנודע,  בפינו...”.  ה”א  נא  “והערב  מבקשים  אנו 
כל החורבן והגלות הגיע על “שלא ברכו בתורה 
היתה  שלא  הנודעים  הב”ח  וכדברי  תחילה”, 

כוונתם בלימוד התורה להתדבק בקדושתה.

להתפלל שהתורה תיבלע 
באבריו ותקדשו

מוצאים  הנפש,  על  הלימוד  השפעת  בענין 
חז”ל  אמרו  אחד  מצד  חז”ל.  מאמרי  בין  סתירה 

מצד  תבלין”,  תורה  לו  בראתי  הרע  יצר  “בראתי 
 - לו”  יכול  אינו  עזרו  “אלמלי הקב”ה  שני אמרו: 

אם כן, מהי התרופה כנגד היצר הרע?
פשיטא ואין צריך לומר ששניהם אמת. רבינו 
שאפשר  ע”ו  שיחה  הר”ן  בשיחות  אומר  הק’ 
להיות אדם כשר באמת גם בלי להיות למדן, ואזי 
כמובן  ומאידך,   - התורה  ללא  גם  עוזרו  הקב”ה 
שמי שיש לו יכולת ללמוד ואיננו לומד, אדם כזה 
אינו ממלא את תפקידו ובוודאי יכריע אותו יצרו.

התורה”  ש”תבלין  כדי  שגם  היא  האמת  אולם 
לטובה,  פעולה  בה  ויפעל  הנפש  אל  יחלחל 
ותחנונים,  תפילות  להרבות  מוכרחים 
כלום  אפשר  אי  הקב”ה  עזרת  בלא  כי 
שהתורה  ולהתחנן  להתפלל  ועלינו   -
תיכנס ותחדור אל תוך הלב, עד שתהפוך 

להיות חלק בלתי נפרד מאתנו. 

שהתורה   - אומרים  היו  צדיקים 
צריכה  התורה  האדם.  את  ללמד  צריכה 
שלנו.  המציאות  מן  חלק  להיות  להפוך 
נטע  עולם  “וחיי  אומרים  אנו  כך  על 
להיות  צריכה  שהתורה  בקרבנו”, 
כך  ועל  לבנו.  בתוך  ונטועה  מושרשת 
זקוקים לרחמי שמים מרובים. כי כל זמן 
פנימיותנו,  אל  מחלחלת  התורה  שאין 
אמנם יש שכר מצוה, אך ‘תבלין התורה’ 
שהמים  להתחנן  ועלינו  חסר...  עדיין 
האלה - “אין מים אלא תורה” - יבקיעו 
את לב האבן... שנזכה להיות “בן תורה”, 
התורה,  היא  מציאותו  שכל  יהודי  היינו, 
והוא אינו אלא תוצאה שלה... התקשרות 

עמוקה שכזו...

תפילות,  ללא  לכך  לזכות  ניתן  ואין 
ובבחינת “לעשות מן התורות תפילות”... 
כל  אזי  הקב”ה,  של  סיוע  אין  אם  כי 
כאותו  יישאר  עדיין  תורה,  שילמד  כמה 
מן  שנוטל  שהגם  לתרופה,  שצריך  מעיים  חולה 
אינה  עליו...  משפיעה  אינה  התרופה   - התרופה 

נבלעת בדמו... 

התורה היא התבלין כנגד היצר, הרפואה כנגד 
כל מדווי הנפש הרעים, אך צריך שהתורה תהיה 
אותו  תקדש  שהתורה  ובאבריו...  בדמו  נבלעת 

ותזכך אותו מעוונותיו.

מוהר”ן  )ליקוטי  הק’  רבינו  שגילה  וכדרך 
תורה ד’(: "ועוונותיו של אדם הם על עצמותיו... 
כמו  המלכות,  שמשם  אש,  נקראת  והתורה 
שכתוב )ירמיהו כג( "הלוא כה דברי כאש"... וזהו 
תעבירו  באש  יבוא  אשר  דבר  "כל  לא(  )במדבר 
בתוך  שנמשך  מלכות,  בחינת  זה  'דבר'  באש". 
)קדושין פא.(  הטמאה בתוך חמימות היצר, כמו 
ידי  על  תקונו  באש'  'תעבירו  עמרם'.  בי  'נורא 
וזה לשון עברה, שהצרוף של עברה עובר  אש... 

בתוך עצמותיו..."

ולשפוך  רחמים  לבקש  היא  היחידה  והדרך 
כך,  ואם   - כך תפילות רבות תמידים כסדרן  על 
הרי שגם שהתורה היא תבלין, ללא עזרת הקב"ה 

"אינו יכול לו"...
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 ההתחזקות בתורה -
מלחמה תמידית

התורה  מוסדות  בהם  ימים  כחודשיים  לאחר 
היו סגורים על מנעול ובריח, במתכונתם הרגילה 
מחדש.  נפתחים  והמוסדות  העת  הגיעה  ב”ה   -
 - מדרשא  דבי  ספלי  לחבוש  חוזרים  התלמידים 

בישיבות ובכוללים. 
אכן, דייקא לעת כזו, חשוב לזכור שהמוסדות 
שכל  הוא  העיקר  התורה.  ללימוד  ערובה  אינן 

אחד ידאג שיהיה לו בלימודו חשקת התורה. 

במוסדות  שנים  וכמה  כמה  שלמדו  רבים  יש 
אינם  למלאכה,  צאתם  עם  מיד  אך  התורה, 
וחיבור  שייכות  מרגישים  ואינם  ספר  פותחים 
פנימי לתורה. סיבת הדבר היא כי לא עסקו בחלק 
שלבם חפץ ולא הרגישו מתיקות ונועם בתורה, 

והלוא זה העיקר...

זוהי מלחמה תמידית שאינה פוסקת עולמית - 
לראות שהלימוד יבוא מתוך חשק, מתוך שמחה, 
התחזקות  לזה  ונצרך  סיפוק...  יביא  שהלימוד 

תמידית.

אנשים מגיעים לגיל מסוים ומרגישים כישלון. 
בתורה  שישיגו  חשבו  ההתבגרות  שנות  כל 
שמתנפצים  גיל  מגיע  ולפתע  מסוימת,  מדרגה 
הדמיונות ונוכחים לראות שלא השיגו ולא הגיעו 
לאן שרצו וביקשו וייחלו להגיע. בשלב זה הרבה 
הרבה נופלים, מרגישים אבודים, ולא יודעים איך 

להתחזק.

את  זה  לענין  גם  לנו  שיש  שזכינו  אשרינו 
תמיד  לזכור  רבינו.  של  המופלאה  ההתחזקות 
אמת,  מציאות  וזוהי  בתורה”,  חלק  לי  ש”יש 
קבועה וקיימת, שאינה קשורה לשום דבר בעולם. 
אני  חד”.   - וישראל  הוא  בריך  קודשא  “אורייתא 
הקשר  את  להמשיך  ועליי  מחובר.  ואני  קשור 
מנת  על  כרגע.  מצוי  אני  בה  הזמן  מנקודת  שלי 
אנו  מוכרחים  זו,  תמידית  במלחמה  ליפול  שלא 

להשתמש בכלי ההתחזקות שהעניק לנו רבינו 
בליקוטי  ומוהרנ”ת  מוהר”ן  בליקוטי  הק’ 

הלכות.

המרפא למדווי 
הדור

גם בענייני קדושה כל כך 
היו  סבורים  נופלים.  הרבה 

מיוחד,  משהו  להיות  שיזכו 
בעבודת  דרגה  באיזה  לאחוז 

את  כשרואים  ולפתע  השי”ת, 
הנפילות ומבינים שלא כבשו את היעד 

ונסוג  לבם  נשבר   - להיות  שרצה  מה  יהיו  ולא 
ש’נתברכנו’  המחלות  מן  אחת  זוהי  אחורנית... 

בהן בימינו... 

שהעיוות  הרבי  מגלה  ותם,  מחכם  במעשה 
או  הכול  או  אמר:  שהוא  היה  החכם  של  הגדול 
כלום. או שאני מצליח להשיג את רצונותיי במאה 
כהיום  מוצאים  הכול.  על  מוותר  שאני  או  אחוז, 
מן הטעות הזאת אצל בחורים ואברכים צעירים 

בתחילת  לנו  מצליח  לא  משהו  אם   - שאומרים 
היום - זהו, כל היום אבוד! 

לכל  “היום...”  הוא:  העומר  ספירת  ענין  אולם 
הוא  יום  כל  תיקון,  יש  יום  לכל  ייעוד,  יש  יום 
אין  הללו.  המילים  את  להגיד  אסור  שלם.  עולם 
יום ש’נשרף’. גם אם ח”ו לא עשית וכשלת, היום 

עודנו מאיר, עודנו מבקש את תפקידו.

שחרית,  של  נצור’  ב’אלקי  עומד  אתה  אם  גם 
תפילה  עליך  שחלפה  ומבחין  מתעורר  ואתה 
תגיד  אל  התעוררות,  וללא  כוונה  ללא  שלימה 

עכשיו,  תתחיל  ולא,  לא  במנחה’.  מחדש  ‘אתחיל 
כרגע.  לעשות  בידך  יש  שכן  המעט  את  תתפוס 
נצור’  ‘אלקי  של  המילים  את  אמור  הפחות  לכל 
התם,  של  דרכו  זו  הלב...  ובכוונת  בהתעוררות 
ששמח גם במנעל של ג’ קצוות, והיה משמח נפשו 
להצלחה,  המובילה  הדרך  זו  ומעט.  מעט  בכל 

שלבסוף מתמנה להיות השר וזוכה לגדולה.

ואין  להתחזק.  צריך  תמיד  בלימוד.  גם  כך 
פוסקת. אפילו אדם העומד  הזו  גיל שהמלחמה 
שאם  ולסבור  ליפול  יכול  המבוגרות,  בשנותיו 
היה בתחילת שנותיו לומד בכולל כזה או בישיבה 
פלונית, במגמת לימוד כזו או אחרת - כיום היה 
לחלישות  ליפול  או  יותר...  טוב  בתורה  מצבו 
הדעת, שבגלל שהדריכו אותו בצורה לא נכונה, 
כאשר  רק  היא  להצלחה  שהדרך  לו  ואמרו 

נוקטים בשיטה מסוימת - על כן כיום נכשל...

וחיונית,  נחוצה  כך  כל  רבינו  של  ההתחזקות 
רוחניים  בעניינים  ובפרט  מצב,  ובכל  יהודי  לכל 

כקדושה ותורה. 

מה עוד, שלפעמים יכול בחור או אברך לראות 
חריפים  בדברים  שמפליגים  הקדושים  בספרים 
להיות  מוכרחים  והקדושה  שהתורה  כך  על 
כראוי  שלא  ונוהגים  לומדים  ושאם  מחוברים, 
החיצוניים.  יניקת  למקור  הופכת  התורה  אזי 
ולפעמים עלולה לחלחל בלבו של בחור או אברך 
מחשבה סוררת: אולי במצב כמו שלי עליי לסגור 

את הספר...

הרבי.  של  התחזקות  היא  לכל  התשובה 
כמים  לב  ולשפוך  חזק  ולהחזיק  להתפלל 
בתפילות: “הרי יש לי חלק בתורה... בוודאי שיש 
אישית  נקודה  אחר.  למישהו  שאין  נקודה  לי 
למצוא  אותה...  למצוא  ועליי  לי  רק  המיוחדת 
אני  בתורה...  חלק  רוצה  אני  לבי...  חושק  היכן 
רוצה להיות מחובר... שהמילים שאני אומר בכל 
דברי  את  ה”א  נא  “והערב  התורה  בברכות  יום 
אלא  מליצה,  בגדר  יישארו  לא  בפינו”  תורתך 

יהפכו להיות מציאות קיימת בלבי...”

היא  הרבי  של  המופלאה  ההתחזקות 
אשר   - הדור  למדווי  היחיד  המרפא 
ומיוחד  נוסף  בקושי  נתברך 
הנפש  כוחות  הריכוז.  בענין 
לכך  מביאים  החלושים 
את  למקד  מתקשים  שרבים 
בנושא  רב  זמן  מחשבתם 
והנה, כאשר קוראים את  אחד. 
על  מתבטא  נתן  שרבי  הלשונות 
משליך  שהוא  מרגישים  עצמו, 
בין  רחמנות.  כולם  שכל  הצלה  חבלי  לדורינו 
השיטין מניח מוהרנ”ת מחבוש על פצעי רוחנו, 
ומנחם אותנו באומרו: דעו לכם כי גם אני עברתי 
את מה שאתם עוברים, כך הוא דרכו של עולם - 

ואף על פי כן, אפשר להתחזק... 

למצוא  יהודי  כל  יכול  נתן  רבי  במכתבי 
הקשיים  כל  לנוכח  להתחזק  כיצד  הדרך  את 
‘המחשה’  ולראות  עליו,  שעוברים  היומיומיים 
לנוכח  יהודי צריך לאחוז עצמו בהתחזקות  איך 

כאשר אנו קוראים 
את הלשונות 

שרבי נתן 
מתבטא על עצמו, 
מרגישים שהוא 
משליך לדורינו 

חבלי הצלה שכל 
כולם רחמנות. 

בין השיטין מניח 
מוהרנ”ת מחבוש 
על פצעי רוחנו, 
ומנחם אותנו 

באומרו: דעו לכם 
כי גם אני עברתי 
את מה שאתם 
עוברים, כך הוא 
דרכו של עולם 
- ואף על פי כן, 
אפשר להתחזק...
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ובאמונה  בתורה  ולהתדבק  וגליך,  משבריך  כל 
שהיו  כותב  נתן  רבי  הדברים  ובין  הכול.  למרות 
לו את הקשיים הללו של הריכוז, שהיה לו קשה 

לשבת במקום כל יום מחדש. 

הדרך להיכנס בספרי רבינו
להיכנס  ומבקשים  מקורבים  באים  כאשר 
שמומלץ  ספר  יש  האם  הק’,  רבינו  ספרי  בלימוד 

לפתוח בו?
דרכו  את  אחד  לכל  שיש  רואים  בזה  גם 
‘מקורב’  שלכל  כפי  בדיוק  והייחודית,  המיוחדת 

יש ‘סיפור התקרבות’ משלו...

הלכות’  ‘ליקוטי  ללמוד  מצליחים  שלא  יש 
שהלימוד  כאלו  ויש  התקרבותם,  בתחילת  ישר 
להיכנס  שער  להם  משמש  הלכות’  ב’ליקוטי 
ללימוד ליקוטי מוהר”ן, ויש כאלו שלהיפך, קודם 
ללימוד  נכנסים  ומזה  מוהר”ן  ליקוטי  לומדים 
‘ליקוטי הלכות’ בהלכות השייכים לתורה שלמדו.

ליטא,  נוסח  הלמדני  העולם  מן  המגיעים  יש 
שיש  הנפלאה  העמקות  דרך  שמתחברים 
להתאמץ  מורגל  מוחם  כי  מוהר”ן,  בליקוטי 

בסוגיות עיוניות ולפתע רואים שיש כאן דברים 
בדרכו  אחד  כל  משתוממים.  ועומדים  עיוניים 

שלו ואין כלל השווה לכולם.

הספרים  אחד  מעניינת.  בנקודה  להבחין  יש 
אחרי  לאור  הוציא  שמוהרנ”ת  הראשונים 
הסתלקות רבינו הוא ה’ליקוטי עצות’, שם ליקט 
מתוך הליקוטי מוהר”ן את הדברים היותר קלים 
והניחם באופן שיוכל כל אחד לגשת אליהם, גם 
אם אינו לומד את כל התורה מרישא ועד גמירא. 

קטעים  הכוללים  הספרים  שדווקא  ומעניין 
שווים לכל נפש מליקוטי מוהר”ן וליקוטי הלכות 
התקרבו  רבים  והתבודדות,  התחזקות  בענייני 
הספרים  שבפולין  שאומרים  כמו  הק’.  לרבינו 
‘משיבת נפש’ ו’השתפכות הנפש’, שהיו מודפסים 
לביקוש  שזכו  הספרים  הם  נפרדים,  כספרים 

עצום...

מכאן אנו למדים שגם מי שיכול ללמוד רק את 
הדברים הקלים, עדיין יש לו חלק ברבינו - ולא 

ראי זה כראי זה.

הרה”ח ר’ שמואל הורביץ ז”ל סיפר על רבו ר’ 
מעשיות.  סיפורי  ידי  על  שהתקרב  מוורשא  דוב 

מעשיות  בסיפורי  שפוגשים  כאלה  יש  ומאידך 
ומתקרבים  שנכנסים  עד  ומתבלבלים,  ונרתעים 
השינה  מן  מעורר  זה  כמה  עד  ומגלים  יותר 

והתרדמת. 

נחמן שקירב את  ב”ר  רבי אברהם  מסופר על 
ר’ פנחס יהושע שהיה גאון עצום, על ידי שלקחו 
ארוכות  שעות  במשך  עמו  ולמד  נשים  לעזרת 
ובעיון  גדולה  בעמקות  מוהר”ן  בליקוטי  תורה 
להיות  צריכה  שלו  שההתקרבות  הבין  כי  נפלא, 
נוחם  שמוצאים  כאלה  יש  ומאידך   - זה  באופן 
לנפשם דווקא בספר “עלים לתרופה”, אשר כפי 
מפולין,  ז”ל  ברייטער  יצחק  ר’  הרה”ח  שאמר 
שבספר זה משתקף “ר’ נתן של ימות החול )דער 

וואכעדיגע’ר ר’ נתן(”.

המניעות  את  יש  אחד  לכל  ההתקרבות  בעת 
מן  אתו  המגיעים  הקליפות  שלו,  וההסתרות 
שלו  הכניסה  ולכן  ממנו.  מגיע  שהוא  המקום 
לרבינו הק’ היא בשער אחר ומיוחד, ואין סיפור 

התקרבות הדומה מאחד לחברו.

כלליות  בישיבות  הלומדים  בחורים  יעשו  מה 
הלימוד  לסגנון  שייכות  למצוא  שמתקשים 

בישיבה?
ואינו  לימודית  במסגרת  לומד  בחור  כאשר 
מרגיש בה סיפוק, זוהי באמת בעיה. אך מצד שני 
חשוב לזכור שההנהגה העליונה מגלגלת את כל 
יהיו מסגרות,  ובוודאי אם לא  הפרטים בבריאה, 

המצב הרוחני לא יהיה בטוב.

לכן הפתרון הוא ללמוד את מה שצריך ללמוד 
להחזיק  כוחה  רב  המסגרת  שכן  הישיבה,  בזמני 
את הבחור, אבל מעבר לכך ניתן לנצל את שאר 
השעות, ולחפש להשחיל בינא לבינא את הלימוד 
סיפוק.  בו  ומוצאים  ומתחברים  אוהבים  שכן 
נושא  לקחת  הלכה,  ספרי  אגדתא,  רש”י,  חומש 
תשובות’  ב’פסקי  ולמצוא  הנהנין’,  ‘ברכות  כמו 
את הדברים המרתקים הנוגעים לדורינו, כגון מה 
מברכים על ממתק חדש העשוי כמה שכבות, או 
בו  שיש  לימוד  למצוא   - שבת’  ב’הלכות  כן  כמו 

‘גישמאק’.

כל אחד יכול למצוא את הדרך האישית שלו. 
בלי  המיוחדת,  לדרכו  אותו  ששומרת  החממה 
שיש  לזכור  שצריך  וכמובן  לשני...  להפריע 
מניעות והסתרות גם מצד הגוף והיצר, שעל כך 
שקשיים  ולזכור  ולהתייגע...  להתגבר  צריכים 
פעולה  מכל  היא  וההתחזקות  כולם,  על  עברו 
טובה שעדיין זוכים לה ולא להרפות מן התפילות 
שיזכה לנעימות התורה רבי נתן אומר שמ”ט ימי 
הספירה מכוונים כנגד מ”ח קנייני התורה, והיום 

האחרון הוא כנגד התפילה הכוללת את הכול. 

- - -

הנה כי כן, כאשר עומדים טרם חג השבועות, 
לחלק  להתחבר  שנזכה  מהשי”ת  מבקשים 
בכך  הרף  ללא  ולהתחזק  בתורה,  שלנו  המיוחד 

שלכל יהודי יש אות מיוחדת בתורה.

אכן  הכיסופים  שכל  יעזור  השי”ת  יעזרנו 
המיוחד  הפרטי  לחלקו  יגיע  אחד  וכל  יתממשו 

בתורה.            
22   חג השבועות תש"פ חג השבועות תש"פ   23תמונה נדירה של ר' בן ציון אפטר בלימודו )באדיבות ר' אברהם אייזנבאך(



כזה 
ראה 
וקדש!
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בורח מהפרסום והכבוד
כי הוא  יודע  דוד  נתן  ר’  מי שהכיר את 
וכבוד  פרסום  כל  מפני  וברח  פחד  ממש 
כמו מפני אש. כאשר שמעו על הלווייתו 
ימי  של  בתוקפם  והקטנה  המצומצמת 
דוד  נתן  ר’  אם  כי  הכל  הסכימו  הקורונה, 
שבדיוק  הרי  משהו,  לעצמו  מאחל  היה 

הלויה כזו היתה בוודאי משאלת לבו...

עוד לפני שהתחלנו לשוחח, פונה אלינו 
בנו הגדול ר’ נחמן שליט”א ומתוך נאמנותו 
לדרכי אביו הוא פותח בבקשה, שלדעתנו 
ברור  באופן  לנו  מדגימה  הבקשה  עצם 
את מהותו של החסיד ר’ נתן דוד ז”ל: כל 
השבחים שאינם עשויים לשמש “לעובדא 
וזה  עליו...  שיספרו  רצונו  אין  ולמעשה” 
עסקו  עיקר  הרי  נשמתו...  לעילוי  יהיה 
היה להכניס יראת שמים ואמונה לדורות 

הבאים, שנזכה לילך בדרכיו הטובים...

הוא  השנים  כל  מגיב:  יצחק  ישראל  ר’ 
כך  אלו.  בנושאים  בגדרים  עצמו  גידר 
שום  על  חתם  לא  ארוכות  שנים  לדוגמא 
תמונות  יפורסמו  שלא  והקפיד  קריאה 
למרות  ‘גדר’  בתור  זאת  עשה  הוא  ממנו. 
שחשב על עצמו שהוא באמת יהודי פשוט 
שבפשוטים ואף פעם לא העלה על דעתו 
אחד  בתור  אותו  שמחשיבים  כאלו  שיש 

מ”חשובי אנ”ש” - - -

שאחד  תקופה  הייתה  צבי:  שמעון  ר’ 
מאחת  ידוע  מקובל  ירושלים,  מצדיקי 
התחיל  שבירושלים,  החסידיות  החצרות 
קבלה.  ספרי  בחברותא  אבא  עם  ללמוד 
כתוצאה מכך הוא התחיל לכבד את אבא 
שבדור,  המפורסמים  מהצדיקים  כאחד 
ביטויים  למקורביו  מתבטא  כשהוא 
מפליגים על גדולתו... יום אחד לא התאפק 
ואמר לאבא בפניו כמה הוא מעריץ אותו 

ומשבח אותו...

פנה  אבא  מאד,  חריפה  הייתה  התגובה 
כל  הרי  לו:  אמר  וכך  כולו  מזועזע  אליו 
אחד מבין שאסור לדבר דיבורים שיכולים 
להכשיל בני אדם במחשבות רעות... ולא 
מתכוון  שאינו  התנצלות  בזה  מקבלים 
כי  י”א  בתורה  אומר  רבינו  והרי  לכלום... 
גאווה וכבוד הוא כמו פגם הקדושה, מדוע 

אתה מנסה לגרום לי למחשבות שכאלה?! 
ומי שהכיר   -  -  - רוצה ממני?!  מה אתה 
ולא  אמת  דיבורי  אלו  שהיו  יודע  אותו 
היה  לא  באמת  הוא  “שטיקעס...”  סתם 

מסוגל לסבול שמשבחים אותו.

שעמד  מאנ”ש  אחד  לי  סיפר  נחמן:  ר’ 
באמצע  פעם  כי  התפילה,  בעת  לידו 
בוכה  שהוא  שמע  שמונה-עשרה  תפילת 
שלא  דבר  התפילה,  כל  במשך  בדמעות 
אליו  פנה  התפלה  לאחר  אצלו.  רגיל  היה 
ולאחר שהתנצל על כך שהוא שואל, ביקש 
ממנו להבין “מה קרה היום שאתה כל כך 
“באו אלי לאחרונה  לו אבא:  בוכה?” ענה 
והבטיחו  להחתים אותי על איזה קריאה, 
ואני  חותמים  של  שמות  הרבה  שיהיו  לי 
עכשיו  והנה  מהאחרונים...  ממש  יהיה 
ראיתי את הקריאה מודפסת כשאני מופיע 
כך  כל  הייתי  הראשונים...  החותמים  בין 

שבור מזה שבכיתי כל התפילה” - - -

ר’ שמעון צבי: מרוב שהרגיש את עצמו 
קטן באמת, הוא בדרך כלל לא היה אומר 
לא  מתבטא  כשהוא  לעשות,  מה  לשני 
בענין  כמוני...”  לקטן  ישמע  מי  “וכי  פעם 
סה:(  )יבמות  חז”ל  שדברי  להוסיף  יש  זה 
כך   – הנשמע  דבר  לומר  שמצווה  “כשם 
 – נשמע”  שאינו  דבר  לומר  שלא  מצווה 
היו קרובים ללבו מאד, במצבים כאלו אחז 
שאין מה להורות ולבקש, אלא רק תפילה 

ותפילה...

תמימות ופשיטות
מידת  על  עבד  ז”ל  אבא  נחמן:  ר’ 
ימיו  כל  סוף.  בלי  והפשיטות  התמימות 
שהולך  שמי  זה  על  וחוזר  מדבר  היה 
טוב!”  “עושה  גוט!”  “מאכט  בתמימות 
הם  בתמימות  ההולכים  שכל  בהדגישו 
עובדי ה’ גדולים. זו היתה אצלו דרך חיים, 
ולא שלא ידע מהם ‘חכמות’, כי באמת היה 
“להתגבר”  הצליח  אלא  דיהודאי,  חכימא 

על חכמתו ולהיות תמים באמת.

ר’ נחמן מספר  יעקב: אחינו  ר’ אברהם 
תמיד שלא פעם היה פונה לאבא: “טאטע! 
לעשות  רוצה  אני  הרי  צריך?  אתה  מה 
היה  ואבא  לך!”,  לעזור  משהו,  בשבילך 

בעיצומם של ימים 
קשים, בהם כלל ישראל 

שהה במצור ובמצוק, איבדו 
חסידי ברסלב את האחד והמיוחד 
משרידי ה”עובדים” בדור הקודם, 

מנאמני החסידים של פעם, ובעיקר 
בן הממשיך את דרך אביו החסיד 

המופלא ר’ שמואל זצ”ל הלא הוא הרב 
החסיד ר’ נתן דוד שפירא ז”ל שהסתלק 
מאתנו בפתאומיות לאחר מחלה קצרה 

ביום ו’ ניסן תש”פ.

בסערת הימים ובצוק העיתים היתה 
הסתלקותו בבחינת “תלמיד חכם שלא 

נספד כהלכה”, לא רק ההלוויה המצומצמת 
בימים של ערבי פסחים, אלא עקב 

הימצאותם של כלל חסידי ברסלב בבתים 
מסוגרים, אין יוצא ואין בא, כשגם רוב 
בתי הכנסיות של אנ”ש כמעט ולא היו 
פעילים – כל זאת גרם לכך שהאבידה 

הגדולה חלפה עברה לה ללא שניתנה לנו 
ההזדמנות ִלְבּכֹות וְלַבכות, על האי שופרא 

דבלי בארעא, להתבונן בקצות דרכיו 
ולנסות ללמוד הלכתא גבירתא מהנהגותיו 

בקודש, שכל ימיו עמל ללא ליאות 
להסתירם ואכן הצליח עד זיבולא בתרייתא 
להישאר כתורה המונחת בקרן זוית דייקא, 

כשהוא מצליח לברוח מכל דבר ציבורי 
ועובד את ה’ למעלה מכוחותיו באופן 

פלאי. אין ספק כי גם לווייתו הצנועה כל 
כך היתה בבחינת: “רצון יראיו יעשה”...

אמנם כדי שנוכל ללמוד מדרכיו, לאחוז 
בקצות דמותו המופלאה שהקרינה עוז 
ותעצומות לכל הקדוש והיקר, ובעיקר 

בהתקשרותו וביטולו לרביה”ק אור האורות 
זיע”א, התיישבו סופרי “אבקשה” לשיחה 

ממושכת שהלכה והתארכה, עם בני 
משפחתו הקרובים אליו, כאשר המשתתפים 

מבינים שאנו רק נוגעים בקצה המזלג, וכל 
מה שהם הצליחו לראות אצלו, הם רק קצה 

הקרחון ממה שהצליח להסתיר באומנות 
מיוחדת, אף מסובביו הקרובים ביותר.

השתתפו בשיחה בניו החשובים הרה”ח: 
ר’ נחמן, ר’ שמעון צבי, ר’ משה אייזיק, 

ר’ אברהם יעקב מרדכי, ר’ ישראל יצחק, 
חתנו ר’ מיכל לוינזון ועוד כמה מבני 

המשפחה שהיו מקורבים אליו.

שמואל מאיר חשין
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שפתיו:  במתק  לו  עונה 
אחד,  דבר  רק  צריך  “אני 
‘א  להיות  שמים’,  ‘יראת 
ותו  יהודי כשר...”  ערליכ’ער איד’, 

לא.

ר’ ישראל יצחק: את מידת הפשיטות 
והתמימות שלו ראינו בכל דבר של יהדות. 
כך לדוגמא כשהיה שומע שיש איזו שהיא 
נסיעה לקברי צדיקים או לשאר דבר מצווה 
מיד  מרגיש  היה   – הדת  למען  הפגנה  ואפילו 
שזה תביעה עבורו, וכי הוא צריך לעשות זאת... 

כך גם כשבעת לימודו היה נתקל בענין מסויים 
המובא בספרים, או אפילו באיזה עלון – מיד היה 
מרגיש שהוא צריך לקיים. לאחר פטירתו גילינו 
פתקים שהיה כותב לעצמו, וכן מחברות אישיות, 

בהם מובאים הנהגות ותקנות אישיות כמו בחור 
“אפשר  לעצמו  כותב  הוא  למשל  כך  צעיר... 
להספיק את הכל – רק לא להיות בלחץ”... ואכן 

הספיק הרבה הרבה - - -

בשנותיו  לראות  התפלאנו  צבי:  שמעון  ר’ 
כל  היה  המתקדם  בגילו  אפילו  כיצד  האחרונות 
העת עובד על עצמו ומשתדל להשתנות לטובה 
הזוהר  בספר  לימודו  בסדר  כאשר  ולהתקדם... 
הגיע למאמרים על גודל עניית אמן. הוא כל כך 
התחיל  ומיד  הזוהר  מדיבורי  והתחדש  התרגש 
ברכה  כל  על  אמן  שיענה  מי  שיהיה  להיזהר 
והוא  היות  בבעיה,  נתקל  שכאן  אלא  שייאמר... 
בביתו  הלילה  בחצות  השחר  ברכות  את  אומר 
ובשעה כזו איך הוא יכול למצוא מישהו שיענה 
אמן? אי לכך התחיל מאותו יום והלאה לומר את 
כמנהגו  המערבי  בכותל  בשהותו  השחר  ברכות 
בכל לילה לאחר חצות, ושם כבר מצא מי שיענה 
ומתחדש  ‘זוהר’  רואה  שבעים,  בגיל  יהודי  אמן. 

ומשנה מהרגליו כנער צעיר! - - -

 זקני ת”ח דעתם
מתיישבת עליהם

אצלו  ראיתי  שעבר  יום  כל  אייזיק:  משה  ר’ 
עליו  ראו  דעתו.  ויישוב  הטובות  המידות  יותר 
בפועל את מאמר חז”ל שתלמידי חכמים כל זמן 

שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם.

ר’ נחמן: שמעתי מכמה וכמה מבני גילו כיצד 
הם מעריצים את יישוב דעתו המופלגת, בתוכם 

אחינו ר’ נחמן 
מספר תמיד 

שלא פעם היה 
פונה לאבא: 
“טאטע! מה 
אתה צריך? 

הרי אני 
רוצה לעשות 

בשבילך 
משהו, לעזור 

לך!” ואבא 
היה עונה לו 

במתק שפתיו: 
“אני צריך רק 

דבר אחד, 
‘יראת שמים’ 

להיות ‘א 
ערליכ’ער איד’ 

יהודי כשר...” 
ותו לא!

ר' נתן דוד בסליחות זכור ברית בקיבוץ באומן תש"ן

ר' נתן דוד מובל לחופה משמאלו 
ומאחוריו ר' אברהם אנשין
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רבות  שעסק  ז”ל  אנשין  גדליה  משה  ר’  הרה”ח 
כך  העת.  כל  זאת  מדגיש  והיה  ציבור  בצרכי 
למשל יבדלחט”א הרה”ח ר’ אפרים נחמן אנשין 
שליט”א היה שולח אותי רבות שאשאל את דעת 
בית  להנהגת  הנוגעים  דברים  וכמה  בכמה  אבי 
מדרשנו, באמרו “אני צריך את היישוב הדעת של 

אביך...”.

ואכן גם לצרכי ציבור היה מקדיש זמן וכח. כך 
בשבת  מדרשנו  בבית  התהילים  חברת  לדוגמא 
אחה”צ, תקופת מה לאחר פטירתו של הרה”ח ר’ 
שמעון אנשין ז”ל ששימש כמשגיח בחברה, לא 
היה  התבטלה.  וה’חברה’  מקומו  שימלא  מי  היה 
זה אבינו שהדבר הפריע לו והוא פעל ועשה עד 

שזה המשיך.

ר’ ישראל יצחק: כחלק מחכמת החיים שלו יש 
לציין אימרה מעניינת שהיה אומר בשם ראבר”ן: 
“אדם שמגיע לגיל ארבעים ועדיין אין הוא מכיר 
ומה  בריא  מה  )כלומר:  גופו  ותכונות  טבעי  את 

מזיק לו וכדומה( – הרי הוא כמו בהמה!”.

טוב לב
ר’ שמעון צבי: אין ספור פעמים ראיתי בעצמי 
כיצד הוא מוותר בפשטות גדולה. מצד אחד לא 
היה אצלו מושג של “לוותר” על כל מה שקשור 
בזה  פשוט,  וליהדות  לחסידות  לאידישקייט, 
היה עקשן גדול, וכאמור, בעיקר על עצמו, אבל 

לוותר בענינים גשמיים – בלי סוף...

שפעם  יקר  יהודי  לי  סיפר  יעקב:  אברהם  ר’ 

הוא  שבת.  ליל  בסעודת  אבא  אצל  התארח 
המשך  לפני  הסעודה,  ובאמצע  עייף  קצת  היה 
הזמירות, נרדם קצת על מקומו. עברו כמה דקות 
מולו  ראה  ראשו  את  והרים  התעורר  וכאשר 
ומצווה  אחרונים”  “מים  כלי  עם  נכנס  אבא  את 
הזמירות  את  ואילו  המזון”  “ברכת  מיד  להתחיל 
ישירו לאחר מכן. הנוכחים הבינו מיד כי העובדא 
שהאורח עייף היא שגרמה לו למהר כדי שהאורח 

יוכל לפרוש לשינת הלילה.

כיצד  ראינו  רבות  פעמים  אייזיק:  משה  ר’ 
ופינתו  מקומו  על  התיישבו  אחרים  אנשים 
פעם  כלום...  אמר  ולא  מדרשנו  בבית  הקבועה 
הגיע בחור חדש שלא ידע כי זה מקומו הקבוע, 
לשבת  המשיך  כלום  לו  אומרים  שלא  ומשראה 
שהלה  עד  שנים   5 במשך  כך  ועוד,  עוד  שם 
אבא  חזר  אז  רק   – אחר  למקום  ועזב  התחתן 

למקומו הקבוע.

ר’ ישראל יצחק: תמיד היה מקבל את האמת 
ממי שאמרו. כך למשל בנושא של קברי צדיקים 
היה  זה  כל  עם  בזה,  גדול  מומחה  היה  שכידוע 
אצלו פשוט לקבל דעה של מישהו אחר, למרות 

שהוא מפריך את כל מה שסבר וידע עד אז.

ר’ אברהם יעקב: מצד שני היו לו את העקרונות 
בדברים שבקדושה שמהם לא זז... וגם אז כאשר 
ושואל  מקדים  היה  ולהתריע  להעיר  צורך  ראה 

לפני זה: “אני יכול להעיר לך? לא תיפגע?”...

עבודת ה’
שהכירוהו  כמה  אמרו  פטירתו  אחר  מיכל:  ר’ 
“פועל  סאלדאט”  שווארצער  “א  היה  הוא  כי 
שחור”, ביטוי שנהגו לומר על אביו ר’ שמואל – 
מכלום,  מתפעל  היה  לא  הוא  שכן  שחור.  פועל 
טוב,  הרגיש  לא  כאשר  קשות  בתקופות  גם 
חצות  ללימוד,  לתפלה,  והולך  קם  בשלו,  הוא 

והתבודדות – בלי חכמות.

עליו  נפטרה  כאשר  בשעתו  צבי:  שמעון  ר’ 
אמנו הצדקנית מרת פיגא ע”ה, ראינו דבר פלא 
לשקוע  לעצמו  נתן  לא  הוא  האסון  שלאחר 
נעוריו  כנשר  חידש  כארי,  התגבר  אלא  באבלו, 

בר  בגיל  בחור  כמו  שלו  ה’  עבודת  לסדרי  וחזר 
מצווה, בהתחדשות פלאית. 

ר’ נחמן: כאן באמת המקום להזכיר את זכותה 
של אמנו ע”ה )בתו היחידה של הרה”ח ר’ אברהם 
בפה  עליה  להגיד  שאפשר  ז”ל(,  גולדרייך  יעקב 
מלא כי כל מה שהוא זכה בחייו – היה הכל רק 
בזכותה, בזה ששיחררה אותו מכל מטלות הבית 
שיהיה כולו קודש לה’ ולתורתו, רק בזכותה זכה 

למה שזכה.

ר’ ישראל יצחק: אמנו ע”ה היתה אשה חזקה 
של  “הרבנית  לה  קרו  בכדי  לא  ברוחה,  מאד 
הפרנסה  ועול  הבית  עול  כל  את  ירושלים”... 
נשאה על עצמה, היא זו שטרחה לכספים עבור 
חתונות הילדים, עד כדי כך הגיעו הדברים שלא 
הוזקק להכיר צורת מטבע. היא היתה עושה הכל 
בשבילו. וכאשה כשרה העושה רצון בעלה חגרה 
בעוז מתניה וכיתתה רגליה במסירות אין קץ כדי 
שיוכל לעמוד בהנהגתו העיקשת לברוח מחובות 
נשאלה  כאשר  ימיה  בסוף  זאת  ובכל  והלוואות. 
וללא  בכבוד  הילדים  את  לחתן  הצליחה  איך 
בזכות  שזה  ובפשיטות  בטבעיות  ענתה  חובות 
צדיקים  ובקברי  בכותל  בעלה  של  התפילות 
שנים  תשע  במשך  שלו.   התורה  לימוד  ובזכות 
ראינו  ואז  ל”ע,  חולה  היתה  לחייה  האחרונים 
זו  קצת כמה החזיר לה על כל השנים. בתקופה 

התמסר עבורה במסירות נפש.

תהילים  ואומרת  היום  כל  יושבת  היתה  היא 
כבר  בעומר  ל”ג  לפני  כחודש  ובוכה...  ותפילות 
יוחאי’...  ‘בר  בוכה רק מלשמוע את השיר  היתה 
תוך  ישראל.  כלל  למען  רבות  בוכה  היתה  בכלל 
את  מהארון  מוציא  יצחק  ישראל  ר’  דיבור  כדי 
סידור ה”קרבן מנחה” שלה, ולמרבה הפלא הוא 
עשרה  שתים  בדמעותיה,  ספוג  עדיין  היום  עד 

שנה לאחר הסתלקותה!!!

ר’ שמעון צבי: התבוננתי פעם באבא ז”ל במשך 
כל התפילה, והבחנתי כיצד הוא מתנענע כל העת 
עם חיות כזו... הוא היה ‘מונח בתפילה’ ולא שם 
לב כלל למה שקורה סביבו. חשבתי אז שצריכים 
כזה  יהודי  איך  לראות  כדי  רק  ממרחקים  לבוא 
מתפלל. גם בחזרת הש”ץ היה מצביע בסידור על 
כל מילה שהש”ץ אומר, כשהוא עומד על רגליו 
נדר  התיר  האחרונה  בשנה  רק  בזקנותו!  אפילו 

שיוכל לשבת בחזרת הש”ץ. 

ר’ ישראל יצחק: בעצם במשך כל התפלה היה 
מה  כלום  רואה  היה  ולא  הסידור  בתוך  מסתכל 
שקורה מסביבו. הוא לא הרים עיניו מהסידור אף 

פעם.

ר’ אברהם יעקב: אם כבר מדברים על תפילה 
אחד  מיהודי  ששמעתי  סיפור  הנה  והתבודדות, 
בארץ  להתגורר  הגיע  שנה  כארבעים  שלפני 
הברית.  בארצות  שנים  שהתגורר  לאחר  ישראל 
מכך  כתוצאה  רביה”ק  לאנשי  התקרב  כאן 
דבר  אך  וההתבודדות.  התפילה  לענין  שהתחבר 
אחד גרם לו קושי רב לקיים את הדבר למעשה, 
מאחר שלא מצא דיבורים בעת ההתבודדות. הוא 
לשאול  אנ”ש  זקני  לכל  בשעתו  שהלך  לי  סיפר 

ר' נתן דוד בצעירותו 
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עצה  שום  לקיים  הצליח  לא  ולצערו  בעצתם, 
מהעצות שניתנו לו. עד שהגיע לאבא ז”ל שאמר 
לו בפשטות: “מה הבעיה של דיבורים? פותחים 
את הפה כמו ‘טחנת קמח’ ואומרים כל מה שמונח 
לך על הראש או על הלב... כל מה שמזדמן בפיך, 
אני כבר  זו  “עם עצה  ינוח...”,  לא  העיקר שהפה 

הולך ארבעים שנה” – סיים אותו יהודי.

ר’ ישראל יצחק: אני זוכר בימי ילדותי כאשר 
הייתה איזו בעיה בביתנו שהיינו זקוקים לרחמי 
ונסענו  השנה  ראש  הגיע  עת  באותה  שמים, 
אותם  של  המפרכות  הנסיעות  באחת  לאומן 
שנים. ראיתי בהשתוממות כיצד במהלך כל שלבי 
הנסיעה, בשדה התעופה, בטיסה, ובנסיעות, אבא 
התפלל ללא הרף על שני דברים: על אותה בעיה 

שהייתה, ועל שמירת העינים בדרך...

מאז  לכותל,  בדרכו  לילה  כל  אייזיק:  משה  ר’ 
שעלה על רכב ההסעות עד שהגיעו לכותל – זה 

היה אצלו עוד זמן לתפילה ותחנונים - - -

אין  כיצד  מאד  לו  הפריע  צבי:  שמעון  ר’ 
לאנשים סבלנות ובאמירת תיקון חצות יש כאלה 
התיקון.  נוסח  כל  את  אומרים  ואין  שמדלגים 
היה  חצות!”  תיקון  שנאמר  רצה  הרבי  “הרי 
מתרעם, “כיצד אפשר להגיד במהירות ובחופזה 
בבחינת ‘אפגעזאגט’... הרי הרבי רצה שנמצא את 
עצמינו בתוך המילים, שנשפוך את לבינו בתיקון 

חצות...”. 

ר’ ישראל יצחק: אפשר להתחזק גם כשנזכור 
כיצד היתה נראית ההכנה שלו מדי יום לתפילת 
מוקדמת  בשעה  מתיישב  היה  כוותיקין.  שחרית 
כמו בחור צעיר מול הסידור ואומר את הקרבנות, 
ובשנים האחרונות היה אומר גם את התפלה של 
בתמימות,  מליזענסק  זי”ע  אלימלך  ר’  הרה”ק 

מילה במילה.

מהכותל  חוזרים  היו  בחורף  צבי:  שמעון  ר’ 
היה  הוא  בוקר.  לפנות  שלוש   – וחצי  בשתיים 
חוטף תנומה לשלושת רבעי שעה – שעה, ואחר 
שלו  הסדר  את  התחיל  ואז  למקווה,  הולך  כך 
‘פתח  לומר  מדקדק  כשהוא  לתפילה,  להכנה 
אליהו’, תפילת רבי אלימלך כאמור ועוד דברים.   

מספר אחד הנוכחים: בערך שנה ישנתי בביתו, 
הוא  כיצד  ושומע  מתעורר  הייתי  פעמים  כמה 
אומר את הברכות והקרבנות במתיקות כזו - - -

יושב?  היה  הוא  ואיפה  מגיב:  צבי  שמעון  ר’ 
במטבח, נכון? כי לא רצה להעיר אותך... שכן זו 
היתה אחת ההנהגות שהיה חזק בהם: לא להעיר 
את השני! מצד אחד היה עובד ה’, אך מצד שני 
לוותר לשני, לא להתעצל ולהזדרז עבור הזולת 
– זה היה בלי סוף. יש לציין שהאורח לא היה בן 
על  וויתר  הוא  שבדבר  הקושי  ולמרות  משפחה 
משנה  למעלה  אותו  ואירח  והנוחות  הפרטיות 
בסלון הבית ששימש בנוסף כחדר הלימוד הפרטי 
שלו, וכאמור בכדי לא להעיר את האורחים עבר 

ללמוד ולהתפלל במטבח.

אחד הנוכחים: ר’ נתן דוד נהג להצטנע והצליח 
להסתיר את עבודותיו. האם בצעירותו ראו אצלו 
יותר את התבערה, התפילות בכח ובהתלהבות? 
לייב  הירש  ר’  מהחסיד  רבות  שקיבל  ידוע  הרי 
בתפילה  לצעוק  הצעירים  את  שחינך  ליפל, 

ולהתבודד שעות רצופות.

ר’ נחמן: אנו זכינו רק לעיתים מסויימות לראות 
ענינים שכאלו. כך למשל לפעמים באמצע קידוש 
של שבת היה מתלהב וצועק בקול ובהתלהבות 
גדולה עד מאד. אמנם שמעתי מאחד המקורבים 
הוותיקים שכאשר הגיע לראשונה לבית מדרשנו 

ר' נתן דוד יחד עם ר' מאיר קרליבך ור' בנימין רוזנבלט בקברי ציקים 

חמיו ר' אברהם יעקב גולדריך במירון

היתה זו 
כמדומני 

הפעם היחידה 
שהוא הסכים 
לדבר ברבים, 

הוא הגיע 
לקדמת 

האוטובוס, 
לקח את 

המיקרופון 
ודיבר בקצרה. 

כמה מילים 
על קדושת 

נוראות הציון 
הקדוש, 

ולאחר מכן על 
חיוב הזהירות 

בשמירת 
עינים, ותוך 
כדי הדברים 

לא הצליח 
להתאפק ופרץ 

בבכי גדול 
לעין כל - - -

28   חג השבועות תש"פ חג השבועות תש"פ   29



בתור מקורב טרי ראה שאכן רוב הקהל מתפלל 
למעלה  בקולות  שהתפללו  שנים  היו  אך  בכח, 
מכולם, היו אלו החסיד ר’ ישראל בער אודסר – 

מה’זקנים’, ור’ נתן דוד שפירא – מה’צעירים’. 

ר’ ישראל יצחק: היו פעמים שפתאום באמצע 
בהתעוררות  ומתנועע  מתלהב  היה  התפילה 
פורץ  הוא  כיצד  לפעמים  הבחנתי  גם  גדולה. 
קטעים  וצועק  מתלהב  היה  כן  כמו  בבכי... 
מסויימים בתפלה כגון ב’קדושה’. בימים הנוראים 
מאדימות  פניו  לפעמים  היו  התלהבותו  מרוב 
וצועק בקולי קולות, כגון בתפילת ‘ונתנה תוקף’ 
את  מעבירין  וצדקה  ותפלה  “ותשובה  במילים 
מלכינו  ‘אבינו  ‘ותערב’,  בתפילת  הגזירה”,  רוע 

זכור רחמיך וכבוש כעסך’ ועוד.

את  קיים  הוא  ה’  בעבודת  אייזיק:  משה  ר’ 
לאחרונה  עד  ‘זקן’,  להיות  שלא  רביה”ק  מאמר 
בחודש ניסן היה נוסע הרבה להתבודדות בשדה 
בין  התפילה  את  מחשיב  שרבינו  עמו  ונימוקו 

העשבים בחודש זה. וכן בשאר עניני עבודת ה’.

ניכרת  מאד  היתה  לגאולה  צפייתו  מיכל:  ר’ 
אצלי  סועד  היה  הרי  האחרונות  בשנים  עליו. 
היה  ל’קידוש’  בהגיעו  שבת.  ליל  סעודת  את 
נעמד ומכוון את פניו נגד ירושלים העתיקה, הר 
הבית ומקום המקדש. הוא הדגיש את זה. ובכלל 
הבוער,  הלב  את  רואים  היינו  שבת  בזמירות 
את  המזכיר  קטע  בכל  בהתלהבותו  הכיסופין, 
בחסדך’,  ‘רחם  זה  אם  המקדש,  ובית  הגאולה 
בשבת  מתרגש  היה  במיוחד  המקדש’.  ‘יבנה 
בבוקר בזמירות כאשר הגיעו לקטע ‘חזק קרייתי’ 
קינדער”  “שרייטש’ע  בקול:  וקורא  מקדים  היה 
)צעקו בנים:( חזק קרייתי... ולמרות שבדרך כלל 
את  שר  שכאשר  הרי  רגשותיו,  על  שולט  היה 
ניגונו על המילים “ועינינו תראינה” כמעט תמיד 
היו רואים דמעות בעיניו, וכן בכל קטע שמדבר 

מהגאולה היה מתרגש.

שהיה  מכיריו  כל  אצל  ידוע  צבי:  שמעון  ר’ 
הרי  לנו  הידוע  ככל  השינה.  בשבירת  מיוחד 
ישן  היה  לא  האחרונות  שנים  בשלושים  לפחות 
מחולקת  היתה  שנתו  כלל  ובדרך  ברצף,  שעות 
משעה  יותר  לא  פעם  כל  ביום,  פעמים  לכמה 
וחצי בערך. כל השינה שלו היה בדיעבד גדול... 
למדתי איתו בכולל חצות שנים רבות, בעקשנות 
ומחמת  הכואבות  הרגליים  על  עומד  היה  חזקה 
עייפותו היה נרדם לפעמים תוך כדי עמידה, אך 
היה עקשן גדול בעבודת ה’ ולמרות הכאבים היה 

לומד ולומד ולומד - - - 

בחתונת  בעיני  ראיתי  מעיד:  הנוכחים  אחד 
אחד מנכדיו כיצד לפני חצות הלילה הוא פורש 
לפינה וישן קצת, כדי לזכות ‘לקום’ בחצות... אך 

כמובן מתוך זהירות שאף אחד לא יבחין בכך...

ר’ מיכל: מסירות נפשו על טבילת מקוה בכל 
התבטא  הדבר  מאד.  אצלו  מושרשת  היתה  יום 
בימיו  ואפילו  קשים,  מצבים  מיני  ובכל  בדרכים 
לביתו  הסמוך  המקוה  כאשר  ממש  האחרונים 
היה נפתח ונסגר לפרקים עקב המצב, כאשר רק 
שמע שהמקוה פתוח לא שת לבו לשום דבר ומיד 

רץ עם המגבת למקוה...

ר’ ישראל יצחק: הוא מסר נפשו על מקוה בכל 
ב’שושנה’ ברגלו  מצב שהוא, אפילו כאשר חלה 
בערב  אפילו  מקוה.  שהחסיר  כזה  דבר  היה  לא 
חולה,  ממש  היה  כאשר  לחייו,  האחרונה  שבת 
אותו,  לבית לא מצא  ר’ שמעון צבי שהגיע  אחי 
עד שנפל בדעתו כי מן הסתם הלך למקוה... וכך 

הוה.

כאשר  בעומר  בל”ג  זה  היה  צבי:  שמעון  ר’ 
והמפרכת  הקשה  העלייה  כל  את  איתו  עלינו 
מחניון האוטובוסים דרך השאטלים עד שהגענו 
הורדנו  לחדר,  מזיעים  הגענו  הציון.  על  לחדרו 
בלי  ומיד  דקות  שלוש  איזה  נחנו  החבילות,  את 
ה’אידרא’...  את  לומר  מתחיל  כבר  הוא  חכמות 
ומיד אחר שגמר את האידרא החליט שהוא הולך 
נראה  כיצד  לתאר  המקום  כאן  ואין  למקוה... 
בכלל  בעומר...  ל”ג  ביום  המערה  בחצר  המקוה 
ל”ג בעומר היה שואל את הבנים  יום  כל  במשך 
והנכדים: “אמרת את האידרא?” ואמר בשם אביו 
שאם קשה האמירה, אז כדאי להגיד לפחות את 

ההתחלה והסוף שזה יותר קל. 

ר’ ישראל יצחק: רציתי לחזק אותו ואמרתי לו: 
“איזה מסירות נפש...”, אך הוא ביטל את הביטוי, 
“מסירות  בלשון  שמשתמשים  אהב  לא  בכלל 
נפש”, כשהוא תמה: “מה כבר עשית? וכי ‘הרגת’ 
מסירות  כבר  זה  התאמצות  קצת  עצמך?  את 

נפש?”...

סמוך  התמוטט  אחת  פעם  צבי:  שמעון  ר’ 
התגלה  שם  החולים  לבית  הבהילוהו  לביתו, 
שיש לו ‘שושנה’ ברגל. היה זה סמוך לשבת והוא 
בקומה  במחלקה  השבת  למשך  מאושפז  נשאר 
הקרקע  בקומת  נמצא  הכנסת  בית  השמינית. 
שבת’  ‘מעלית  היתר  על  לסמוך  רצה  ולא  והיות 
קומות  השמונה  כל  וירד  עלה  השבת  כל  במשך 
ברגליו הכאובות עם השושנה – כדי לא להחסיר 

אפילו תפילה אחת במנין!

ר’ נחמן: כמה חיפש ויגע להספיק לענות עוד 
פעם ועוד פעם ‘אמן יהא שמיה רבא’. היה מכתת 
לי  שאין  כמעט  “הרי  באמרו:  למרחקים  רגליו 

מצוות... צריך לחטוף...”. 

ובתורתו יהגה
היתה  בתורה  שלו  ההתמדה  צבי:  שמעון  ר’ 
על  תמיד  היו  ספרים  ‘ערימות’  מבהיל.  באופן 
שולחנו, וזו לא היתה ‘הצגה’ כי מרוב פשטותו לא 
העלה על דעתו אף פעם שזה בכלל מעניין מאן 
לפי  כל הספרים  ולומד מתוך  לומד  היה  דהוא... 
גם כאשר למדתי איתו  לימודיו המגוונים.  סדרי 
כל  מדרשנו  בבית  שנים  וכמה  כמה  בחברותא 
יום אחר הצהריים, היה לו מוכן בצד ספר ‘כתבי 
איזו  שהיתה  פעם  וכל  ותפלות(  )תורות  רבינו’ 
לדבר  מישהו  הגיע  כאשר  כגון  בלימוד,  הפסקה 
ראשו  הכניס  מיד  הוא  לשנייה,  רק  אפילו  איתי, 

בתוך ה’כתבי’ וכבר שפתיו דובבות...

ר’ ישראל יצחק: פעם אחת שמתי לב שמישהו 

ה’כתבי’  את  מיד  לקח  וכמנהגו  אתך  לדבר  בא 
כדי  תוך  בדמעות  לבכות  התחיל  פתאום  והנה 

אמירתו - - -

כיצד  שהשאיר  בפתקיו  ראינו  פטירתו  לאחר 
קבע לעצמו את שיעוריו הקבועים, ברעננות של 

בחור צעיר, כשהוא מוחק את מה שהספיק כבר.

הערות  חידושים,  הרבה  כתב  הוא  מיכל:  ר’ 
עם  פתקים  השאיר  שלמד  ספר  בכל  והארות. 
‘לעובדא  הם  החידושים  רוב  פי  ועל  חידושים, 
ממה  למעשה  להוציא  אפשר  מה  ולמעשה’ 

שכתוב בספר.

ר’ נחמן: מנעורי אני זוכר כיצד למד אתי ועם 
שאר האחים את תורה ו’ בליקוטי מוהר”ן, כשהוא 
משתדל תמיד ללמוד את כל התורה בפעם אחת 
שאביו  לנו  סיפר  הוא  הקשר.  את  לאבד  לא  כדי 
ר’ שמואל, כשלמד אתו בחברותא, היה חוזר אתו 
את ה’שקלא וטריא’ של כל מה שלמדו אתמול. 
ואכן גם אבא ז”ל כשלמד את התורות הארוכות 

היה יושב כמה שעות עד שעבר על כל התורה.

ר’ מיכל: היה מקפיד לומר בכל ליל שבת ויום 
טוב את ה’זוהר’ שהותקן לומר באותו הזמן, עוד 
לפני הקידוש. כך הוא קיבל מאביו. הרבה פעמים 
היה אומר זאת עוד בבית הכנסת. כך גם במוצאי 
יום טוב ראשון של פסח היה אומר לפני הספירה 
הראשונה את סדר הקרבת העומר מתוך סידור 
‘בית יעקב’ של רבי יעקב עמדין. גם בראש השנה 
לפני התקיעות היה אומר את הזוהר. ואילו בליל 
שבת היה לומד אתי אחר הסעודה. היתה תקופה 
באמרו  דשבתא’,  ‘יקרא  הספר  את  אתי  שלמד 
הרב  של  בשבחו  רבות  דיבר  שמואל  ר’  שאביו 

מטשעהרין, בפרט אחר שלמד ספר זה.

סייג לחכמה שתיקה
הנצחית  שתיקתו  למרות  יצחק:  ישראל  ר’ 
מיותרת  מילה  שום  הוציא  לא  שהוא  והעובדא 
שנוכחנו  יחידות  הזדמנויות  היו  זאת  בכל  מפיו, 

לראות את רגשותיו פורצים החוצה.

כל  כאשר  האחרונות  השנים  באחת  זה  היה 
השנה,  ראש  על  לאומן  ביחד  נסעה  המשפחה 
כשבדרך עברנו דרך ציון מוהרנ”ת בברסלב. בין 
צבי  שמעון  ר’  אחינו  בו  הפציר  לאומן  ברסלב 

וממש הכריח אותו לדבר בפני הנוסעים.

היתה זו כמדומני הפעם היחידה שהוא הסכים, 
הוא הגיע לקדמת האוטובוס, לקח את המיקרופון 
נוראות  קדושת  על  מילים  כמה  בקצרה.  ודיבר 
הזהירות  חיוב  על  מכן  ולאחר  הקדוש  הציון 
הצליח  לא  הדברים  כדי  ותוך  עינים  בשמירת 

להתאפק ופרץ בבכי גדול לעין כל - - -

ר’ שמעון צבי: פעם התבטא בפניי כי “ה’ עזר 
במירון,  בשבת  בשהותו  זה  היה  היה?  מה  לי”. 
‘הבדלה’  לעשות  אותו  כיבדו  שבת  במוצאי 
טעות  לו  קרתה  והנה  למטה,  אורחים  בהכנסת 
והרעים  הכירו  שלא  אחד  שם  היה  כלשהיא... 
הבדלה?”  עושים  ככה  הארץ!  “עם  בקול:  עליו 
עוזר  שה’  טוב  דבר  “זה  כי  אבא  הפטיר  זה  על 
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רבי שמואל שפירא עם בנו רבי נתן דוד בשול במאה שערים 
)באדיבות ר' יצחק הערש מאליק הי"ו(

צפייתו לגאולה 
היתה מאד 

ניכרת עליו. 
בזמירות שבת 

היינו רואים את 
הלב הבוער, 

הכיסופין, 
בהתלהבותו 

בכל קטע 
המזכיר את 

הגאולה ובית 
המקדש, 

ולמרות שבדרך 
כלל היה שולט 

על רגשותיו, 
הרי שכאשר שר 

את ניגונו על 
המילים “ועינינו 
תראינה” כמעט 

תמיד היו 
רואים דמעות 

בעיניו, וכן בכל 
קטע שמדבר 
מהגאולה היה 

מתרגש.

בזיונות...  מקבלים  שלפעמים 
דיבורים  ועוד  ה’...”.  של  רחמנות 
מזה  נהנה  פשוט  הוא  וכהנה.  כהנה 

שהיהודי ביזה אותו.

 ויאמינו בה’
ובמשה עבדו

לדבר  הפסיק  לא  הוא  יעקב:  אברהם  ר’ 
ולחזק את האמונה בהשי”ת, בהתורה הקדושה 
עד  האמונה  את  מביא  כשהוא  הקדוש,  וברבינו 

‘למעשה’ בכל דבר בפועל ממש.

ר’ שמעון צבי: בהזדמנות אחת התחיל לדבר 
התחיל  דיבור  כדי  ותוך  הצדיק,  גדולת  על  אתי 
“יש  נוראות:  מתבטא  כשהוא  בדמעות  לבכות 
לי הרגשה, שכל יום שעובר מפטירת אבי – אני 

מרגיש שאני מאבד את ההרגשה ברבינו...”.

בענין  מיוחדות  הרגשות  לו  היו  נחמן:  ר’ 
סיפורי  ללמוד  הקפיד  למשל  כך  רביה”ק. 
שבכל  מדגיש  כשהוא  דוקא,  באידיש  מעשיות 
מילה בסיפורי מעשיות הרי ישנם סודות נפלאים 
באידיש  שנאמרו  מילים  והרבה  כידוע,  ונוראים 
אינם מופיעים בתרגום בלשון הקודש. ועד היום 
של  עדן’  ה’גן  טעם  פנימה  הלב  במעמקי  חקוק 
ומסיים  לומד  שהיה  הניגון  עם  מעשיות  סיפורי 

מדי שנה עם הילדים בימי אלול.

מגדולת  מדבר  היה  שבת  בסעודות  מיכל:  ר’ 
רבינו, גם סיפר על העבודת השם של אביו, של ר’ 
הירש לייב ושאר ה’עובדים’ כשהוא אינו מפסיק 
התקיימה  בהם  ההם  לימים  בערגה  להתגעגע 

חבורת עובדי השם...

ממנו  ידועה  הקלטה  קיימת  הנוכחים:  אחד 
ביום הפורים לפני כמה שנים, כשהוא אומר בעת 
איזה  עוד  מאומן  לייבא  “צריכים  היין:  משתה 
לייב...”,  הירש  ר’  כמו  השם  עבודת  של  ‘גנרטור’ 

שצריכים  כך  על  מדבר  היה  בביתו  בחבורות  גם 
להביא לבית מדרשנו אנשים כמו ר’ שמואל צ’צ’יק 
ושבירת  השם  בעבודת  האברכים  עם  שידברו 

התאוות, “מען דארף טרייבן די יונגעלייט...”.

הגדולה  בזכיה  הרגשתו  יעקב:  אברהם  ר’ 
פעם  ציירה  בתו  נוראה.  היתה  לאומן  לנסוע 
תמונה של הציון הקדוש, היא שמה את התמונה 
במסגרת ולפני שהביאה לו את התמונה במתנה 
לי  יתן  “מי  המילים  את  התמונה  בראש  כתבה 
ראה  אבא  כאשר  אשכונה”.  אעופה  כיונה  אבר 
נוסעים  “לאומן  המילים,  את  למחוק  ביקש  זאת 
מתוך הכנה ומחשבה, לא בכל שניה אפשר לקום 

ו”לעוף” לציון סתם ככה...”.

להשקות עדרים
ילד  כשהייתי  תשל”ו  בשנת  זה  היה  נחמן:  ר’ 
10. כל לילה לאחר מעריב היה אבא לוקח  בגיל 
אותי לשדה באיזור ‘הר חוצבים’, שהיה אז מקום 
שומם לחלוטין, לפני בניית שכונות רמות ורמת 
קנלסקי- נחמן  ר’  הרה”ח  לטוב  יזכר  שלמה. 
רוסישער ז”ל, שהיה משלם מכספו את הנסיעה.

נסעו איתנו כמה מיקירי אנ”ש, כגון דודי הרה”ח 
במרחק  נכנס  שהיה  שליט”א  שפירא  שמעון  ר’ 
של ק”מ בערך לתוך היער וצועק צעקות גדולות 
ונוראות... מתוך אחריות של אבא היה מדריך אותי 
שם איך לדבר עם השי”ת, ובשעת ההתבודדות לא 
לפעמים  אחרי...  לעקוב  שיוכל  כדי  מדי  התרחק 
היה ניגש אלי באמצע ומדבר דיבורים של ‘תכלית’ 
בנעימות כזו. אין לי את הלשון לתאר את הטעם 
בשביל  הזה  התענוג  את  מוכר  הייתי  לא  הטוב, 
כל הון דעלמא... כמו כן במשך כל הדרך היה שר 
והניגונים  מבארדיטשוב  הרה”ק  של  הניגונים  את 
ר’  הרה”ק  של  הניגון  זה  אם  אנ”ש,  של  הישנים 
מיכל מזלאטשוב ‘שערי ציון’, הניגון ‘דינען דינען’, 
או “ריבונו של עולם איך וויל פאר דיר א דוד’אלע 
ו’גישמאק’  בחיות  הכל  אמצאך”  אנא   – שפילן 
)=תענוג( כזה, הרגשתי שאינו “שר” אלא שופך את 

כל לבו הכוסף ומתגעגע להשי”ת - - - 

היה מוכיח אותנו  גם כאשר  יצחק:  ישראל  ר’ 
ואהבה  זה היה מתוך קירבה   – לנו מוסר  ואומר 
רצון  שרק  להבין  לנו  נותן  הוא  כאשר  אמיתית, 
נגיעות  שום  ולא  אותו  שמניע  מה  זה  השי”ת 
אישיות. האחים המבוגרים יותר גם זכו לפעמים 
לקבל ממנו מכתבי חיזוק ותוכחה, שהיו גורמים 
יוצאים  שהיו  עד  עצומה,  לשמחה  דווקא  להם 

בריקוד כאשר קיבלו מכתב מאבא - - -

את  ישירו  שהילדים  לו  ‘בוער’  היה  מיכל:  ר’ 
להם  מצטט  היה  לחזקם  וכדי  השבת,  זמירות 
בהדגישו  זה,  בנושא  רבינו  דברי  את  תמיד 
היה  שבת”.  זמירות  זה   – ופשיטות  “תמימות 
מספר על חמיו הרה”ח ר’ אברהם יעקב גולדרייך 
היה  דוד  נתן  ר’  אצלו,  אוכל  היה  שכאשר  ז”ל, 
שר את הזמירות בעת הסעודה ולאחר הסעודה 
הלך לישון כדי לקום בחצות, אך ר’ אברהם יעקב 
סעודת  את  והאריך  השולחן  ליד  יושב  נשאר 

השבת בזמירות וניגונים עד לפנות בוקר!
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בהם  ההזדמנויות  אחת  יצחק:  ישראל  ר’ 
טובות,  ומידות  שמים  יראת  בנו  להכניס  הצליח 
שביעי  יום  בבוקר  הקבועה  הליכתו  בעת  היתה 
של פסח לכותל המערבי כמנהג אביו. בדרך חזור 
העתיקה  העיר  דרך  צאצאיו  כל  עם  הולך  היה 
ומראה להם שכיות חמדה ומעלה זכרונות ילדות, 
כאשר בכל פעם מוצא ענין נוסף לעורר ולחדש 
את הדרך הישנה. “הנה כאן היה חדר של עבודת 
ה’ של העובדים”, “כאן היה המקוה של העובדים 
שמסרו את הנפש על טבילה במקוה” וכן הלאה. 
“אליהו  הכנסת  בית  את  מראה  היה  אגב,  בדרך 
אצל  שאמרו  בבירור  זוכר  שהוא  ואמר  הנביא” 
)חיי  רביז”ל  אמר  עליו  הכנסת  בית  שזהו  אנ”ש 
לעולם  הנשמות  עולין  שם  שדרך  ק”ב(  מוהר”ן 
העליון. הזכרון שנצרב ביותר מ’הסיור’ שבמהלך 
העיניים  שמירת  ענין  את  וחיזק  עודד  הדרך  כל 
היו  שהרחובות  למרות  לכך  חיה  ושימש דוגמה 

ריקים בשעה מוקדמת זו של הבוקר.

להתחזק  מעורר  תמיד  היה  כידוע  מיכל:  ר’ 
בצניעות המלבושים, מתוך תוכחה גלויה ואהבה 
תמיד  מתפלל  שהיה  מפיו  שמענו  כך  מסותרת. 
שבנות ישראל לא ילכו עם פאה נכרית, וילכו רק 
עם גרביים שחורות ועבות כמנהג ירושלים. נוסח 
יאיר  שחורות,  בגרביים  “שילכו  היתה:  תפילתו 
להם המזל ולא יהיה ‘שחור’ לאידישע קינדער...”. 
ואכן גם בצוואתו הקצרה מבקש מאד מצאצאיו 
מנהגי  מסורת  ועל  הנשים  צניעות  על  להקפיד 

ירושלים.

לו עד עמקי  פירצה כאבה  כל  צבי:  ר’ שמעון 
נשמתו. פעם אחת במירון בשבת הסמוכה לל”ג 
חפ”ק  המשטרה  פתחה  הצער  למרבה  בעומר, 
בחצר הרשב”י, והנה באמצע סעודת השבת הם 
הפעילו את הרמקולים רח”ל. אבא קם ורץ לעבר 
הרי  אנו  שבת!  “שבת!  עליהם:  וצעק  השוטרים 
שבת!  בחינת  שהוא  שמעון,  רבי  אצל  נמצאים 
איך אפשר לחלל שבת אצל רבי שמעון?” הם כל 
כך התפלאו מהופעתו הפתאומית עד שנשתתקו, 

ותשקוט הארץ...

קדוש ישראל
“מדוע  אחד  אותו  שאל  פעם  הנוכחים:  אחד 
לו:  ענה  לאומן?”,  ניסן  חודש  לראש  נוסע  אינך 

בדרכים  להיטלטל  לי  קשה  לבד  זקן,  כבר  “אני 
ולצאת ולבוא בשמירת עיניים כנדרש ללא סיוע, 
לנסוע  יכול  איני   – איתי  באים  אינם  הבנים  אם 

לבד!”, כך בפשטות.

ר’ ישראל יצחק: הוא הצליח להכניס בנו “פחד 
של קיץ”, עד לפני כמה שנים לא נסעתי אף פעם 
בקיץ לאומן, ואפילו אם כבר נסענו זה היה מתוך 
שהוא  מציין  אייזיק  משה  ר'  אחי  עצום.  פחד 
ו’ הרי היא  נולד בו’ תשרי ונפטר בו’ ניסן, האות 
מידת היסוד, שראינו אצלו באופן חזק מאד. כל 
הבנים וכל הקרובים אליו יכולים להעיד ולספר 
על השמירת עינים המופלגת שלו. בענין זה אמר 
לשמור  מצליחים  אין  אם  גם  פעמים:  כמה  לי 
כארי  תתגבר  הפחות  לכל  לגמרי,  העיניים  על 
אחד  ראיה   – וינציגער”  קוק  “איין  על  להילחם 

פחות...

על  לשמור  הרף  ללא  הזהיר  כמה  נחמן:  ר’ 
עצמנו מפני חברים רעים, כשהוא הופך עולמות 
ובודק בשבע עינים עם מי אנו מתחברים. הוא לא 
הפסיק לדבר על הענין, כשהוא מזכיר את דברי 
עלמא  בהאי  ]-בעותרא[  בהון  “חייכית  הזוהר: 
צוחקים  הרעים  החברים  להון”  קטילת  ולבתר 
אך   – אוהבים  הם  כאילו  עצמם  ומראים  אליך 
בסוף הם קוטלים אותך בזה ובבא - - - עד כדי 
לכל  שהרי  אלינו,  שלו  האהבה  את  הרגשנו  כך 
אחד יש נסיונות, וכאשר הייתי חושב: “מה אבא 
אומר על זה? מה הוא חושב על זה?” – היה הדבר 
כמו שנאמר אצל  אותי. בבחינה מסויימת  מציל 
יוסף הצדיק “דמות דיוקנו של אביו נראה אליו”. 
האדם  שכאשר  הק’  החיים  האור  אומר  ובאמת 
להנצל  טובה  ועצה  סגולה  זו   – אביו  על  חושב 

מנסיונות.

ר’ משה אייזיק: הרבה פעמים היה מחזק אותי 
את  אפילו  לך  ‘מפרגן’  אינו  הרע  “היצר  באמרו: 

העולם הזה...”.

שהוא  יתכן  אלו  דיבורים  יעקב:  אברהם  ר’ 
נחמן  ר’  אחיו  גם  שכן  שמואל,  ר’  מהסבא  קיבל 
היה  זה  תמיד,  זה  על  חוזר  היה  יצחק  שלמה 

ה’מוטו’ שלהם.

הנכדים,  עם  לשיר  מאד  אוהב  היה  מיכל:  ר’ 
אפילו בימיו האחרונים ממש, את הפסוק במשלי 
רגלך  מנע  איתם,  בדרך  תלך  אל  ‘בני,   : ט”ו(  )א 

מנתיבתם’ עם תוספת מילים ‘אבי, לא אלך בדרך 
איתם, אמנע רגלי מנתיבתם’...

מצטער בצרתן של ישראל
ר’ ישראל יצחק: אנשים רבים היו באים אליו 
לפעמים  שלהם,  והבעיות  הצרות  את  לו  לספר 
אבל  ללבו,  הדברים  נכנסו  לא  כאילו  נדמה  היה 

באמת היה שופך לבו עבור כל אחד מהם.

האחרון   בחודש  ממש,  לאחרונה  למשל  כך 
שלו  הדרכון  שתוקף  כשהתברר  שנפטר,  לפני 
דרכון  שצריך  מזה  לחוץ  היה  הוא  לפוג,  עומד 
איתו  הלכנו  אז  הבעל”ט,  השנה  ראש  לקראת 
יהודי  לפניו  שראה  במשרד  הפקיד  זאת.  לסדר 
שמצפה  בנו  שם  את  לפניו  הזכיר  צורה  של 
להזכיר  והבטיח  השמות  את  רשם  הוא  לשידוך. 
אותם כל לילה בכותל. לאחר פטירתו מצאנו את 
הפתק עם אותו שם בין פתקי התפילות וכבר היה 
פתח  האחרונים  שבשבועות  לאחר  לגמרי  בלוי 

אותו כל לילה - - -

לי חבר מהישיבה שעוד  יש  יעקב:  ר’ אברהם 
אותי  שאל  חדשים  כמה  לפני  ל”ע.  התחתן  לא 
אותו:  שאלתי  פלוני?”,  חברך  שלום  “מה  אבא: 
זאת  “מה  לי:  ענה  אותו?”,  זוכר  אתה  “מאיפה 

אומרת? אני הרי מתפלל עליו כל יום!”.

תמיד  היה  הבחרות  בשנות  יצחק:  ישראל  ר’ 
מעורר אותנו לומר תפילה מ”ה מליקוטי תפילות 
כותב  הוא  בצוואה  גם  הגון.  לזיווג  לזכות  ח”ב 
שאביו ביקש ממנו לומר כל יום תפילה מ”ה, וכך 
אכן נהג עד יומו האחרון לומר את התפילה והיה 
מזכיר שמות רבים לתפילה. ולכן גם הוא מבקש 

מצאצאיו לומר כל יום תפילה מ”ה.

המכפלה  במערת  אתו  הייתי  פעם  מיכל:  ר’ 
בדרכיו.  להתבונן  הזדמנות  זו  והיתה  בחברון 
דבר ראשון אמר תיקון הכללי, אחר כך שמעתי 
יהיה  שלכולם  ישראל,  כלל  על  מתפלל  שהוא 
רפואה, פרנסה, שידוכים, זרע של קיימא, שכולם 
יחזרו בתשובה, שילכו בצניעות ושנזכה לגאולה 
שלימה... גם היה מזכיר שמות. בכל אופן היה לי 
התפעלות מזה שדבר ראשון היה מתפלל על כלל 

ישראל.

לקדושים אשר בארץ
הזקנים,  מאנ”ש  קיבל  שהוא  ידוע  מיכל:  ר’ 
הגדולה  התבערה  את  לייב,  הירש  מר’  ובפרט 
קברי  על  להשתטחות  הארוכות  הנסיעות  של 
כך.  כל  ידועים  שאינם  קברים  בפרט  הצדיקים, 
שנים רבות היה עובד הרבה עם ארגון ‘קדמונינו’ 
לגלות ולאתר את קברי הצדיקים. נסיעות רבות 
עצומה  בקיאות  לו  היתה  ואכן  כך  לשם  ערך 

בקברים.

יצחק: על אבינו אפשר לומר שלא  ר’ ישראל 
החסיר ל”ג בעומר במירון, ברצף גמור מאז שנת 
בשנת  אבל  תש”ח,  לפני  נסע  שגם  יתכן  תש”ט. 
אחד  לאף  אפשרות  כל  היתה  לא  הרי  תש”ח 
להגיע מירושלים. יתכן כי בימינו הוא היה היחיד 

מתפלל בדמעות בהיכל הציון הקדוש
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בהזדמנות 
אחת התחיל 

לדבר אתי 
על גדולת 

הצדיק, ותוך 
כדי דיבור 

התחיל לבכות 
בדמעות 
כשהוא 
מתבטא 

נוראות: “יש 
לי הרגשה, 

שכל יום 
שעובר 

מפטירת אבי 
– אני מרגיש 
שאני מאבד 
את ההרגשה 

ברבינו...”

של  כך  כל  גדול  רצף  עם 
“ל”ג בעומר במירון”...

את  ויתאר  ישער  ומי  מיכל:  ר’ 
כל  באומן.  רביה”ק  לציון  כיסופיו 
פעם שהזכירו את אומן היה מקבל חיות 
היה  הזדמנות  שבכל  וכמובן  ומתעורר... 
נוסע בשמחה. בציון רבינו היה יושב שעות 
ארוכות ארוכות, מחצות לילה ועד הבוקר, וכן 

במשך כל היום – כמה שיותר.

ר’ שמעון צבי: כל שנה הייתי נוסע אתו ביום ה’ 
אב לקבר האריז”ל בצפת, נסיעה שדורשת הרבה 
היה  לא  עינים  בשמירת  זהירותו  עקב  כוחות. 
הולך בדרך הרגילה, אלא נכנס דרך שכונת מאור 
חיים דרך מוסדות אלקבץ, ומשם בדרך הצדדית 

ליד מקוה האר”י.

בכלל היתה לו תבערה גדולה בקברי הצדיקים, 
ברען”...  מורא’דיגער  “א  להסבירה,  אפשר  שאי 
בכל קבר היה מתחיל ‘הריני מקשר’, ‘לכו נרננה’ 

ו’תיקון הכללי’. 

אצל  בצפת  וכן  שמעון  רבי  אצל  במירון  אגב, 
בהם  שיש  צדיקים  קברי  בשאר  וכן  האר”י, 
בכדי  לדחוף  צורך  “אין  אומר:  היה  צפיפות, 
להגיע, רק נכנסים בתוך הקהל והאנשים מסביבך 
כבר מביאים אותך ממילא... מרוב הדוחק ממילא 
זו   – אחרים...”  לדחוף  צריך  לא  בסוף...  מגיעים 

דוגמא נוספת לחכמת החיים שלו.

כותב השורות גם יכול להעיד כי בעת הנסיעות 
צריכים  לפעמים  היו  כאשר  הצדיקים,  לקברי 
ומסוכנים,  קשים  בשבילים  לעלות  או  לרדת 
כאשר הרגיש שאפשר ליפול, היה מיד מתיישב 
על הקרקע וכך זוחל וממשיך בדרך, באמרו “פון 
אי  מהקרקע   – פאלן”  נישט  מען  קען  ערד  די 

אפשר ליפול...

לנסיעת  הצטרף  השנים  באחת  כיצד  זכורני 
ערכנו  כאשר  הנחל”  “מורשת  של  הבחורים 
כשאנו  עמוד,  בנחל  שלם  יום  של  מסלול 
משתטחים על קברים לא ידועים, של רבי יצחק 

מהזוהר, רבי אבא ורבי נחוניא בן הקנה.

קשה  עליה  לעלות  צריך  היה  המסלול  בסוף 
מתחתית  המוביל  ומסוכן  צר  בשביל  ותלולה 
הנחל עד לעין כובס בשולי העיר צפת. תוך כדי 
העליה, כאשר בשארית כוחותיו הוא צועד בקושי 
רב, אני שואל אותו: “ר’ נתן דוד, האם עוד יש לכם 
כח?”, במקום תשובה הוא החל לשורר את ניגונו 
של הרה”ק מבארדיטשוב: “דינען דינען” כשהוא 
מתלהב בקול “מיטן גאנצן כח! מיטן גאנצן מוח! 
– וועלן מיר איהם דינען!” זו היתה התשובה - - -

“על  אותו  שאלתי  פז,  הזדמנות  שזו  ראיתי 
היתה  הצדיקים?”  בקברי  מתפללים  אתם  מה 
כל  שכמעט  לי  גילה  והוא  רצון  עת  כנראה  זו 
תפילתו זה “לייחד קודשא בריך הוא ושכינתיה” 
כשהוא טורח להסביר לי ע”פ תורת הקבלה מה 

צריך לייחד...

ר’ מיכל: לפני כל הגעה לקבר היה מספר על 
אותו צדיק ומרחיב לפרט את המקורות המביאים 
את הקבר. גם היה נהנה לספר ולתאר כיצד היו 

הולכים עם ר’ הירש לייב ליפל ועוד זקני אנ”ש 
לחפש קברי צדיקים לא מוכרים.

בהיכל הרשב”י במירון היה משתדל לשבת בין 
הציון של רשב”י לציון של ר’ אלעזר, והיה אומר 
בשם הרמ”ק ששם טוב לשבת... ואילו לקבר דוד 
עם  מצעירותו  מגיע  היה  הרי  ציון  בהר  המלך 
ה’  עבודת  את  שם  עורכים  שהיו  מאנ”ש  הרבה 
בליל שישי, כפי שהנהיג בשעתו החסיד ר’ הירש 

לייב ליפל.

עד  משתדל  היה  הצדיקים  לקברי  בנסיעותיו 
כמה שאפשר לא לצאת לחו”ל. כך בדרך למירון 
העדיף לא לנסוע דרך כביש הבקעה שכן בדרך 
שקיבל  כפי  לירדן,  מעבר  דקות  לכמה  יוצאים 
חזקה  הרגשה  לו  שהיתה  שמואל  ר’  מאביו 
בקדושת ארץ ישראל. כך לא רצה לצאת לחו”ל 
אפילו לקברי צדיקים, חוץ מציון רביה”ק באומן 
כמובן, ורק בדרך לאומן או בחזור היה משתטח 

על קברי הצדיקים שבחו”ל. 

אחד הנוכחים: כשהיה נוסע על קברי צדיקים 
כאשר  רק  אחד.  לאף  מספר  היה  לא  כלל  בדרך 
בבית  הוותיקין  בתפילת  נמצא  לא  שהוא  ראינו 
מדרשנו ידענו שנסע לאיזה מקום קדוש, לחברון 
או למירון. היו ימים בהם השתדל יותר לפקוד את 
ראש  ובערב  לחודש  בט”ו  כגון  הצדיקים,  קברי 
חודש, שהם ימים המסוגלים לכך ע”פ האריז”ל. 
בימים אלו נהג בקביעות להתפלל שחרית בקבר 

דוד המלך בהר ציון וכן בימי שישי.

כבר  ממש,  האחרונים  בימיו  צבי:  שמעון  ר’ 
האם  אותו  שאלתי  קשה,  הצטננות  עם  שכב 
כך:  לי  ענה  כך.  כל  הצטנן  היכן  משער  הוא 
הרה”ק  של  היארצייט  היה  הרי  אדר  כ”ה  “ביום 
ר’ גרשון מקיטוב, זה היה בליל שישי אז הלכתי 
הרוחות  בתוך  רב  זמן  עמדתי  ושם  הזיתים  להר 
משם  הצטננות...  שקיבלתי  וכנראה  החזקות 
חזרתי  כך  אחר  לילה,  כל  כמו  לכותל  הלכתי 
למאה שערים למקוה, ומשם הלכנו שוב לתפילת 

שחרית בקבר דוד המלך...”.

כך נמצינו למדים כיצד יהודי בגיל מתקדם כל 
סדר  את  וממשיך  דבר  שום  על  מסתכל  לא  כך, 
על  להשתטח  כדי  כך  כל  עצומה  בטירחא  יומו 

קברי הצדיקים והמקומות הקדושים - - -

וחולשתו  חוליו  למרות  מכן,  שלאחר  בימים 
קם  ואפילו  הכנסת,  בבית  להתפלל  השתדל 
בחצות הלילה לאמירת תיקון חצות. כשהוא אינו 
תורה  מתוך  וכך  הקבועים.  שיעוריו  על  מוותר 
שעל  שמע  קריאת  ולאחר  ה’  ועבודת  ותפילה 
המיטה וברכת המפיל החזיר את נשמתו הטהורה 
ליוצרה בשעת חצות לילה, על מיטתו ממנה היה 
נוהג לקום באותה השעה במשך עשרות בשנים 

משחר נעוריו.

- - -

יהיו נא שורות אלו בבחינת “הספד” על עובד 
ה’ אמיתי וחייל נאמן בצבאו של רביה”ק, והלוואי 
ולהתחזק  להתעורר  בכדי  מדרכיו  מעט  שניקח 

לעלות ולהתעלות במסילה העולה.              
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שעות עד התפילה, כאשר בחורף היה זה שעות ארוכות, ולמרות 
זאת לא ויתר על סדר לימוד זה שלאחר התפילה.

סדר זה הינו חלק מסדר יומו של יהודי פשוט. כשרבינו רצה לומר 
ו הּוא ִמְתַנֵהג  ַעְכׁשָ שהוא נוהג עתה כמו יהודי פשוט הוא אומר: "ׁשֶ
ְך הּוא לֹוֵמד ְקָצת,  תֹו, ְוַאַחר ּכָ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ּבֶֹקר ּוִמְתּפַ עֹוֵמד ּבַ יטּות ׁשֶ ְפׁשִ ּבִ

ים" )חיי מוהר"ן כה(. ִהּלִ ְך הּוא אֹוֵמר ּתְ ְוַאַחר ּכָ
והיראים, כעדותו של  כן, בפרט הכשרים  נוהגים  והרבה מישראל 
ד  ִמּיָ ֶלֱאכֹל  ָאָדם  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ׁשֶ  - ְרצֹונֹו  ֵני  ִמּפְ ְרצֹוְנָך  ל  ּטֵ "ּבַ מוהרנ"ת: 
ַאַחר  ַעד  ין  ּוַמְמּתִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֵני  ִמּפְ ְרצֹונֹו  ל  ְמַבּטֵ ְוהּוא  ּבֶֹקר  ּבַ
ְולֹוְמִדין  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ַעְצָמן  ְלַהְרִעיב  מֹוִסיִפים  ה  ְוַהְרּבֵ ה,  ִפּלָ ַהּתְ
ה". )ברכת השחר ה'(. ובהלכות שבת  ִפּלָ ַהּתְ ְוכּו' ַאַחר  ים  ִהּלִ ּתְ ְואֹוְמִרים 
ּבֶֹקר ְוִלּבֹו ָחָלׁש ְורֹוֶצה ֶלֱאכֹל, ֲאָבל  עֹוֵמד ּבַ ׁשֶ ו' כתב: "ִאיׁש ִיְשָֹרֵאל ּכְ

ל, ְוַהּכְ ּלֵ ּטֹל ָיָדיו ִויָבֵרְך ְוִיְתּפַ ּיִ ין ַעד ׁשֶ י ָצִריְך ְלַהְמּתִ ד, ּכִ ְֵאינֹו אֵֹכל ִמּיָ
קֶֹדם  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  ם  ּגַ לֹוְמִדים  י  ּכִ יֹוֵתר,  יִנים  ַמְמּתִ ֵרִאים  ְוַהּיְ ִרים  ׁשֵ

אֹוְכִלים"ג.  ׁשֶ
שבתי  רבי  של  בנו  חיים  ר'  הוא  הלא  פשוט,  איש  היה  אנ"ש  בין 
א  י ָהָיה ּבָ דֹוִלים, ּכִ ֶאָחד ֵמַהּגְ י ֵכן ָעַבד ֶאת ה' ּכְ ברסלב'ר: "ְוַאף ַעל ּפִ

ְת ה, ְועֹוֵסק ּבִ ִפּלָ ָעַתִים ִלְפֵני ַהְתָחַלת ַהּתְ ׁשְ ֶנֶסת ּכִ ְקִביעּות ְלֵבית ַהּכְ ְּבִ
ל ְסָפִרים  ה ָהָיה ֵמִכין ְלַעְצמֹו ֲעֵריָמה ׁשֶ ִפּלָ ה. ַאַחר ַהּתְ ִפּלָ ִפּלֹות ַעד ַלּתְ
ִסְפֵרי  זַֹהר,  ָניֹות  ִמׁשְ ַיֲעקֹב  ֵעין  ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ְגָמָרא  ּבִ ֵהֵחל  ֶהם  ּבָ ִלְלמֹד 
י  ּפִ ַעל  ַאף  רֹו  ּדְ ִמּסִ ָזז  ְולֹא  עֹות,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ הֹוֶגה  ְוָהָיה  ְוכּו',  נּו  ַרּבֵ
ַמר  ּגָ ׁשֶ ְוַרק ַאַחר  ֲחנּותֹו,  ּבַ ִלְקנֹות  ֵדי  ּכְ ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ָעָליו  ִחּכּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ

ֵרת ֶאת קֹוָניו".  )שיש"ק ד' תקצד (. ַנַחת ְלׁשָ ל ִסְדֵרי ִלּמּודֹו ָהַלְך ּבְ ּכָ

 ”דברי תורה אין מתקיימין
אלא במי שדעתו שפלה”

חן  בענוות  היה  הכל  בתורה,  רבות  עסקו  ואנשיו  ז”ל  שרבינו  אף 
ובשפלות אמיתי, בזכרם היטב את דברי חז”ל שהתורה היא מתנה 
רבינו  וכמ"ש  וכו’,  כמדבר  עצמו  שעושה  במי  אלא  נקנית  ואינה 
ָאְ מֹו ׁשֶ ְפלּות, ּכְ א ַעל ְיֵדי ׁשִ "ְוֵאין ָאָדם זֹוֶכה ְלתֹוָרה, ֶאּלָ  בתורה י"ד:

ָנה". ומזה קבלו בושה ופחד בלימוד התורה  ר ַמּתָ ְדּבָ ְמרּו ֲחַז"ל ּוִמּמִ
בהצנע לכת.

נּו  ל ַרּבֵ ְרּכֹו ׁשֶ כך היתה דרכו של רבינו, כמסופר באבני”ה ברז”ל: "ּדַ
יר ֶאת ַעְצמֹו  ֵני חֹוְתנֹו ָהָיה ַמְסּתִ ֲאִפּלּו ִמּפְ דֹול, ׁשֶ ֶהְעֵלם ּגָ ְזצּוַק"ל ָהָיה ּבְ
לפני  סיפר  שחותנו  עד  הדברים,  סיפור  כל  את  שם  ראה  ְמאֹד"- 
ָנה:  ׁשְ ֵפרּוׁש ַהּמִ נּו ְזצּוַק"ל ּבְ אחד מאורחיו וכו’ "ְוִהְתִחיל ִלְבחֹן ֶאת ַרּבֵ
נּו  א, ְוָעָשֹה ַרּבֵ ָבא ַקּמָ ֶכת ּבָ ַמּסֶ ּבְ ג" ׁשֶ ְפצּו ֵמרֹאׁש ַהּגַ ּקָ ִדי ׁשֶ ֶלב ְוַהּגְ "ַהּכֶ
עיין  ְפצּו ַמאְרׁש",  ּקָ ׁשֶ ִדי  ְוַהּגָ ֶלב  ְוָאַמר: "ַהּכֶ ִלְקרֹא,  יֹוֵדַע  לֹא  ּכְ ַעְצמֹו 

שם כל האריכות.
וכן מדריך מוהרנ”ת במכתבו, כשמעורר על עסק התורה והעבודה, 
ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  ּבַ הוא מבקש לעשות זאת בהצנע לכת: "ְוַתֲעסֹק 
ים  ִהּלִ ׁשֹות ַוֲאִמיַרת ּתְ ְתִחּנֹות ּוַבּקָ ח ָיְדָך ְלַהְרּבֹות ּבִ ּנַ ה ַאל ּתַ ם ִמּזֶ יֹום, ּגַ
ֵבן ִלְפֵני ָאִביו, ְוִתְהֶיה ַהְצֵנַע  ּכְ ָכל יֹום  ַרְך ּבְ ּוְלָפֵרׁש ִשֹיָחְתָך ְלָפָניו ִיְתּבָ

ר". ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ֶלֶכת ּבְ
כל כך בלט הדבר עד שמוהרנ”ת התבטא פעם בחריפות: "יֹוְדִעים 

ָהעֹו אּות  ּגֵ י  ּכִ ֶאֶרץ"?  אֹוֵני  "ּגְ ָהֲאֵחִרים  ִנְקָרִאים  ּוַמּדּוַע  ִלְלמֹד,  ְָאנּו 
ל  ָלם ִנְמָצא ֶאְצָלם" )שיש"ק ג' קסט(.  עוד אמר מוהרנ"ת: "ּתֹוֲעַבת ה' ּכָ
תֹוָרה  עֹוֵסק ְועֹוֵבד ֶאת ה' ּבְ ׁשֶ ל', ַהְיינּו, ֲאִפּלּו ּכְ ַבת 'ּכָ ַבּה ֵלב, ְוָדַחק ּתֵ ּגְ
ה")אבני"ה ברזל(. וראבר"נ היה רגיל לחזור על זה בכל פעם שהיה  ּוְתִפּלָ

מתחיל ללמוד לפני אחרים )בשם רא"ח רוזין(.
ְוַתְלִמיד  ַלְמָדן  ִאיׁש  גם על רבי חיים קיבליטשער מסופר: "ֶשָהָיה 

ֵעיֵני ַעְצמֹו, ּוֵמ ָפל ְוִנְבֶזה ּבְ ן ָהָיה ׁשָ ּתֹוָרה, ּכֵ ְדלֹו ּבַ ְָחָכם מּוְפָלג, ּוְכִפי ּגָ

ג על סגולת מנהג זה, ראה בליקו”ה קריאת התורה הלכה א’.

ר  ׁשּום אֹוֶפן ִלְלמֹד ִלְפֵני ַאַנ"ׁש."מענין לענין:"ִסּפֵ ן לֹא ָאָבה ּבְ ֲחַמת ּכֵ
ְלַמאן  ם ָהַרב קֹוּפְ ם ּגַ ָהה ׁשָ ֶקְנט ׁשָ ַטׁשְ ָהָיה ּבְ ׁשֶ ּכְ י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ׁשֶ ַרּבִ
ָלַמְדנּו  אן  ּכָ ַעד  ָאַמר:  ָמָרא  ַהּגְ ִלּמּוד  ם  ּיֵ ּסִ ּוְכׁשֶ ִסּיּום,  ם  ׁשָ ְוָעָשֹה  ַז"ל, 
ְלּפּול  ר ּפִ נּו, ְוֵהֵחל ְלַדּבֵ ּלָ ְמיֹונֹות ׁשֶ ר ֵמַהּדִ ה ַנְרִחיב ּוְנַדּבֵ ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַעּתָ
ָהֱאֶמת  ת  ּדַ ִמּמִ ֱהֶנה  ּנֶ ׁשֶ ָעָליו  ַבח  ׁשֶ ּכְ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ זֹאת  ר  ְוִסּפֵ ָארְֹך. 
ְמיֹונֹות"  ּדִ ם  ׁשֵ ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמָרא  ַהּגְ ֶנֶגד  ּכְ ְלּפּוָליו  ּפִ ֶאת  ה  ּנָ ּכִ ׁשֶ ּבֹו,  ׁשֶ

)שיש"ק ה' שפד( .

תפילות ותחנונים לזכות לקנין התורה
לזכות  ברסלב  חסידי  של  לבם  שפיכת  על  עוד  להאריך  ביקשנו 
לעסק התורה כראוי, אך קצרה היריעה. אולם זאת ידוע ומפורסם, 
שאנשי שלומינו הגדולים והקטנים כולם שפכו את לבם בכל עת 
וזמן על ענין זה, ובפרט בתפילת ברכת ‘אהבה רבה’, שנקראה בפי 
אנ”ש בשם ‘תחנה טובה’ ]= א גוטע סטאנציע[, כי אף שכל אחד 
היה לו במשך תפילתו תחנה משלו – קטע או יותר שבו שפך את 
כללית,  התעוררות  היתה  זו  הרי שבברכה   - התעוררותו  כפי  לבו 
אפילו בקרב הפשוטים שבהם, עד כדי כך שכששאלו את ר’ שבתי 
ברסלב’ר - שהיה איש פשוט מאד עד שכמעט לא ידע מאי קאמר 
- למה הוא בוכה בתפילה זו?, ענה: אם ר’ נחמן טולטשינער בוכה 

כאן, מן הסתם יש כאן מה לבכות...
ַז"ל  ֵמָאִבי  י  ַמְעּתִ "ׁשָ מטעפליק:  שואל  ר’  על  ראבר”ן  מספר  וכן 
אּו ֵאָליו  ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ "ל, ׁשֶ י ׁשֹוֵאל ַהּנַ ל ַרּבִ ְרּכֹו ׁשֶ י ֵמִאיר ַז"ל ּדַ ַמע ֵמַרּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ
ּתֹוָספֹות ְוכּו'  ָמָרא אֹו ּבַ ּגְ ֲאלּו ֵמִאּתֹו ּבַ ְדָרׁש ְוׁשָ ֵבית ַהּמִ עּוִרים ּבְ ֵני ַהּנְ ּבְ
ְלַאַחר  ָלֶהם  יד  ּגִ ּיַ ׁשֶ ָלֶהם  יב  ְוֵהׁשִ ְלהֹוְלָמם,  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵאיֶזה 

ים ִמְתּפַ ׁשִ ַהּנָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ִני ֵמַהּבֵ ֵ ְך ִנְכַנס ַלֵחֶלק ַהּשׁ ּכָ ָעה. ּוְבתֹוְך  ְׁשָ
ְוכּו', ַעד  ֵעיַני  ל  ּגַ ַרְך:  ִיְתּבָ ם  ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ּוִבּקֵ ח,  ּטַ ּתַ ְוִהׁשְ ּבֶֹקר,  ּבַ ם  ִלים ׁשָ ּלְ

רּוׁש". ה לֹו ַהּפֵ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
רבים  רבינו,  בספרי  המפוזרים  התורה  לימוד  סגולות  המה  רבים 
ואנו לא נעתיק כאן אלא רק את שיחתו של רבינו בגודל כח התורה 
ֵבית ָאִבי ִאיׁש ָזֵקן,  אפילו בגשמיות, מכתביו של ראבר"נ: "ָרִאיִתי ּבְ
י  ָהָיה ֵמַאְנׁשֵ נּו ַז"ל ִעם ּדֹודֹו ׁשֶ יֵמי ְנעּוָריו ִהְתִחיל ִלְנסֹוַע ְלַרּבֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ
אּוְרָין.  ר  ּבַ הּוא  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני  ְקַצת  אֹותֹו  ח  ּבַ ׁשִ ְודֹודֹו  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ
ׁשֹון:  ֶזה ַהּלָ ּמּוד, ְוָאַמר לֹו ּבְ נּו ַז"ל ְלעֹוְררֹו ַעל ַהְתָמַדת ַהּלִ ְוִהְתִחיל ַרּבֵ
אֹוְתָך,  ק  ַחּזֵ ּתְ ַהּתֹוָרה  אֹוְתָך,  ה  ַרּוֶ ּתְ ַהּתֹוָרה  ּבֹוְתָנה,  ִתׁשְ לֹא  "ְשָֹפֶתיָך 
ן  י ִליּפְ ֶרת". "ּדִ ב ָאז, ּוַבּסֹוף ָאַמר: ַהּתֹוָרה ַמֲעׁשֶ ָבִחים ָחׁשַ ה ׁשְ ּמָ ְועֹוד ּכַ
יְך  י ּתֹוָרה ֶוועט ּדִ יְך ְקִוויְקן, ּדִ י ּתֹוָרה ֶוועט ּדִ ֵטיין, ּדִ יר ִניט צּו ׁשְ ָזאְלן ּדִ
)שיחות וספורים יב(.  עוד חזון למועד  ַרייְך".  ּתֹוָרה ַמאְכט  י  ּדִ ַטאְרְקן  ׁשְ

להרחיב בזה.
ּתֹוָרה, ְוֶזהּו  י ֵיׁש ְנִעימּות ּבַ יׁש ְנִעימּות ַהּתֹוָרה. ּכִ ֵרי ַהּזֹוֶכה ְלַהְרּגִ "ַאׁשְ

ַהּתֹוָרה". ׁש ּבְ ּיֵ ִעימּות ׁשֶ יׁש ַהּנְ ר, ִלְזּכֹות ְלַהְרּגִ ָהִעּקָ
לידים:

ַהּתֹו ִלּמּוד  ְכִניס  ּיַ ׁשֶ ִמי  ְוֵאין  ַהּתֹוָרה,  ְיֵדי  י ִאם ַעל  ּכִ ָלה  ַהּצָ ְֵאין ׁשּום 
ת  נּו ַז"ל ַעל ְיֵדי ֲאִמּתַ מֹו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ עֹוָלם ּכְ ָרה ְוִקּיּום ַהּתֹוָרה ּבָ
רּו  ים, ְוַעל ֶזה ִהְתּגָ דֹוׁשִ ה ַעל ָיֵדינּו ּוִבְסָפָריו ַהּקְ ּלָ ּגִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָרָכיו ַהּקְ ּדְ

ְך.. ל ּכָ נּו ּכָ ּבָ
ְלַמד? ַמה  ּמּוד ְוָאַמר לֹו: ַמּדּוַע לֹא ּתִ הֹוִכיַח ֶאת ֶאָחד ַעל ַהְתָמַדת ַהּלִ

ּמּוד?!... א ַעל ַהּלִ ל עֹוָלם ַהּבָ ַקּבֵ ֶזה ֲהלֹא ּתְ ְפִסיד ּבָ ּתַ
יֶסעֶלע ִאיז אֹויְך גּוט",  נּו ַז"ל ָאַמר ִלי אֹודֹות ֶזה: "ַאּבִ י ְלַרּבֵ ְתָקַרְבּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ
איִני ָיכֹול  ְדָרׁש ְוָרִאיִתי ׁשֶ אִתי ְלֵבית ַהּמִ ּבָ ׁשֶ ְך ּכְ ם טֹוב". ַאַחר ּכָ "ְמַעט ּגַ

יֶס ָאַמר: "ַאּבִ נּו ַז"ל ׁשֶ ִדְבֵרי ַרּבֵ י ּבְ ְרּתִ י ִאם ְמַעט, ְוִנְזּכַ ה ּכִ ְִלְלמֹד ַהְרּבֵ
י ֶאְלַמד עֹוד  ְך ָאַמְרּתִ י ְמַעט, ַאַחר ּכָ עֶלע ִאיז אֹויְך גּוט", ּוְבֵכן ָלַמְדּתִ

ֲעֵשֹיִתי ַמְתִמיד" ּנַ י עֹוד ְמַעט ְועֹוד ְמַעט ַעד ׁשֶ ְמַעט, ְוָלַמְדּתִ
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כולם חווים ורואים את השינוי הגדול שקרה באומן, מה תוכלו לספר 

לנו, איך הכל התחיל?

ר’ שמואל מקדים ונותן לנו קצת רקע על הקהילה הנפלאה ששוכנת 

סמוך ונראה לציונו של הרבי, שמשמשת אי של קדושה בתוך הטומאה 

לכל מי שסיבבה ההשגחה  בית חם  ומהווה  והקרירות האוקראינים, 

שיבוא להתגורר כאן. כידוע, המשפחות היהודיות המקומיות מונות 

כסדר,  ובאים  יוצאים  וחלק  קבועות  יותר  חלקם  עשרות,  כמה  כיום 

ורובם מגיע מארץ ישראל, כל משפחה בנסיבות האישיות שלה איך 

שהנהיגה אותם יד ה’, ברוך ה’ תמיד סיפק לנו ה’ יתברך את הצרכים 

הבסיסיים, אך לעיתים היה זה בדוחק גדול ולא כל כך פשוט ובפרט 

ובמסגרות  כשרים  במוצרים  חסר  הרבה  פה  היה  רוחנית,  מבחינה 

מאורגנות לילדים ולאברכים, כפי שפשוט ורגיל אצל כל קהילות עם 

ישראל בכל מקום אחר.

באומן ישנו חיידר שמנוהל ע”י אנשים יקרים מאנ”ש, והבן שלי כמו 

בניהם של שאר החברים למדו שם, כמו כן מוסד לבנות לשם שלחנו 

את ילדינו, אולם כשגדלו והתבגרו נוצרו קשיים מסוימים בהתאמה, 

שלא אפשרו למי שמשתייך לסגנון שלנו להמשיך במסגרת האמורה, 

כיון  שנתיים,  למשך  לאר”י  משפחתי  עם  חזרה  נסעתי  ומשכך 

שהרגשתי הייתה שילדיי צריכים מסגרת מסוג אחר.

בעוד שהותי בארץ פנה אלי ידידי הר”ר ר’ בצלאל ברנד הי”ו שהינו 

וליבו בוער לקדושה בכלל ולעניינו  ויוזמה באופן מיוחד,  איש מעש 

של רביז”ל בפרט, הוא היה גר אז בצפת ופנה אלי ולעוד כמה חברים 

כיון שהיה בדעתו לעבור ולגור באומן, מתוך רצון לחזק ולהגדיל את 

מעשי  ניכרים  הצדיק  ש’מדירת  כידוע  אשר  במקום,  הקדושה  אור 

שם  לקהילה  הנצרך  כל  את  שם  לפתוח  הציע  לכן  )ספה”מ(,  הדור” 

חיידר  גם  שכלל  מה  יותר,  והשמרני  החסידי  לסגנון  שמשתייך  ולמי 

וכן  אברכים  כולל  אף  הקודש,  טהרת  על  לבנות  מוסד  ואף  לבנים 

פה  שיש  לי  היה  נראה  צריך.  שברסלב’ר  מה  וכל  כנהוג,  ‘חבורות’ 

ישועה גדולה, וקפצתי על ההזדמנות, ואכן חזרנו לאומן יחד עם הר”ר 

ר’ יוסף גולדברגר הי”ו שמשמש כיום כמנהל הגשמי של החיידר שם, 

והתחלנו לקדם את היוזמה הברוכה. 

בשלב הראשון הייתה סייעתא דשמיא עצומה כשהר’ רפאל וויסקי 

הציון,  ליד  שנמצא  אומן”  “מצפה  המפואר  הבניין  של  הבעלים  הי”ו 

בשביל  צריכים  רק  שאנו  מה  כל  לנו  לתת  החליט  הרעיון  על  שמע 

להוציא את הרעיון לפועל. כידוע, יש לו לבניין של מצפה אומן מעלה 

גדולה, שמחד הוא נמצא בסביבה מבודדת ומאידך הוא קרוב מאוד 

ניצוץ של

אור
ניצוץ קטן יכול להדליק יער שלם | זרקור לפעילות הפצת אור האורות על פני תבל

טהרת הקודש אצל הנהר המטהר
“משהו טוב מתחולל בעיר אומאן” כך מעידים כל מי שזוכה לפקוד את הציון הקדוש באמצע השנה, ילדי החמד עם הפאות 
המסולסלות שמשתובבים בחדווה, עם מראה אברכים יקרים שממהרים לשקוד על תלמודם בכולל נותנים הרגשה אחרת 
לגמרי... ישנה קבוצת אברכים מופלאה שאחראית למהפכה הזו אחד מהם הוא האברך היקר הר”ר ר’ שמואל שפירא הי”ו 
אחד מהתושבים היקרים בקהילת קודש אומן הפועל יחד עם חבריו היקרים ללא לאות למען קדושת הציון ולמען שמירת 

צביון המקום ממקימי ומייסדי הקהילה הקדושה והתלמוד תורה על טהרת הקודש בעיר אומן | בארץ לא זרועה

מוסדות 
ברסלב 
באומן 
עטה"ק

ילדי החיידר באמירת תיקון הכללי בציון
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לציון, כך נכנסו שם לגור כמה וכמה משפחות מבני הקהילה. כמו כן 

ר’ רפאל בחפץ לב דירות  נידב  וכיתות הלימוד לבנות  עבור החיידר 

מרווחות, כולל מים חשמל וחימום על חשבונו חינם לאורך כל ימות 

השנה. בחלק הזמן התמקם החיידר בבניין המפואר של ‘קרית ברסלב 

באומן’ בנדיבות ליבו הרחב של ר’ יואל פוקס הי”ו.

כיום, המוסדות לבנים ולבנות מונים בסביבות 20 ילדים בלעה”ר כל 

אחד, וברוך ה’ הם מהווים מעין תיבת נח לילדים היקרים ששוקדים 

למתנה  אף  זוכים  הילדים  וירא”ש,  בתורה  ומתחזקים  תלמודם  על 

מיוחדת מה שלא זוכים ילדים אחרים, הם זוכים לומר תיקון הכללי 

כל יום יחד בציונו של רבינו הקדוש.

ר’ שמואל מציין בסיפוק אחת מהפעמים שחמיו ר' נחמן שפירא 

יצא  וממש  החיידר,  ילדי  את  בחן  והוא  לאומן  הגיע  דוד(  נתן  )ב"ר 

מהתפעלות, הוא סיפר שיש לו נכדים בת"ת שומרי החומות, והילדים 

שם באומן לא נופלים מהם במאום, ומצויינים ביותר בתורה ויר"ש.

בנוסף לכך מתוך רצון לאפשר לכל אברך שגר באומן לשקוד על 

התורה ועל העבודה בלי שום טרדות של ממון ופרנסה, ישנו יהודי 

היקרים  לאברכים  חצות  כולל  ופתח  נפשו,  את  שמוסר  מצפת  יקר 

ששוקדים על תלמודם בחצות הלילה בציונו של רבינו הקדוש, כאשר 

המשפחה  את  לפרנס  ומספיקה  ביותר  מכובדת  המחולקת  המלגה 

בריווח ובנחת.

בכל זאת מדובר במדינת עולם שלישי של גויים, איך אתם מסתדרים 

עם מזון כשר באומן?

אכן, עד לא מזמן עונה לנו ר’ שמואל, מי שהיה צריך לשהות באומן 

היה צריך להסתפק בלחם צר ומים לחץ או לחילופין לוותר ולהיכנס 

לחששות בכל נושאי הכשרות. כי להשיג מזון בהכשרים המהודרים 

זה  אם  מחדש.  פעם  בכל  ויקר  מסובך  לוגיסטי  מבצע  היה  ביותר 

להביא עופות של ‘העדה החרדית’ מארץ ישראל ולשלם יקר מאד על 

המשלוח, כמו כן לדאוג שהם לא יפשירו ולאחסן אותם וכו’ וכו’. כן 

גם כל עניין מוצרי החלב שהיה קשה ומסובך אף שבעתיים, מחמת 

הרגישות שיכולים להתקלקל.

לכן חפשנו פתרונות כל הזמן איך נוכל להתגבר על כך, ולהקל על 

מי שלא רוצה לוותר אפילו כאן על קוצו של יוד. עד שר’ בצלאל ברנד 

החליט לקחת על עצמו את המשימה ולדאוג לבשר של ‘העדה’ לכל 

הנוהגים בכך. כך רכש מקפיא ענק שם הוא מאחסן כמויות של בשר 

ועופות עבור כל החפץ, במחיר הקרן, מה שמקל מאד על ציבור יראי 

ה’.

שמואל  ר’  הר”ר  עם  בדברים  באנו  הכשרות  עניני  בשאר  גם 

שטרנפלד הי”ו, משגיח מטעם ‘העדה החרדית’ למדינת אוקראינה, 

שמגיע לכאן הרבה בכדי לבדוק את כל המוצרים שמאושרים על ידם 

עבור המלונות, וכך אנו נותנים לכל המעוניין מידע על כל המוצרים 

שכשרים במאת האחוזים, הניתנים לרכישה גם בחנויות של הגויים 

במפעלים  שמיוצרים  מאד  מסוימים  מוצרים  למשל,  ממש.  בזול 

ישראל,  בארץ  חברות  עבור  החרדית’  ‘העדה  בהשגחת  באיטליה 

מוצרים  וכן  שונה,  באריזה  ייצור  פס  מאותו  לאוקראינה  ונשלחים 

טבעיים שאין בהם חשש כלל. בכך באה הרווחה גדולה למשפחות 

אנ”ש באומן. )כמובן שאין בכך משום הכשר למוצרים כל שהם, אלא 

בהוראת משגיח כשרות לכל מוצר לגופו.(

מה  הקדוש,  רבינו  של  הציון  זה  שם  שאתם  הסיבה  דבר,  של  בסופו 

אתם יכולים לספר על הפעילות שלכם בשטח?

אחד  לי  שסיפר  מעניין  בפרט  אותך  לשתף  רוצה  אני  כל,  קודם 

ממנהלי חברות נסיעות הפנים באוקראינה, שבעבר היו חלק ממארגני 

הקבוצות החסידיות הרבות שמגיעות המון לכאן, מבקשים מסלול 

מקום  בעיניהם  נראית  הייתה  היא  אומן.  דרך  יעבור  שלא  נסיעה 

מתאים  לא  שזה  חשבו  הם  ולכן  וכו’  ומשונים  שונים  טיפוסים  של 

‘מתעקשת’  להם. אולם בתקופה האחרונה אין כמעט קבוצה שלא 

לכלול גם את הציון הקדוש באומן בתוך המסלול ואפילו שזה כרוך 

בלהאריך את המסלול ובטרחה, הם ממש לא מוכנים לוותר על הציון, 

ולדעתי הסיבה לכך היא פשוטה, כיוון שיש בציון רוב הזמן נוכחות 

של יהודים חסידיים, ואנחנו מאד משתדלים להאיר פנים לכל אחד, 

ואף כמה שניתן להסביר לאנשים מה סדר ההנהגה פה בציון הקדוש, 

נעימות  ולכן אנשים מרגישים  ומיהו הרבי,  הנוראה,  מהי ההבטחה 

ושייכות למקום.

בנוסף, יש פה יהודי יקר מאד שמדפיס פה באומן את ספרי רבינו 

לכל  זה  את  מחלקים  ואנחנו  שפות,  ובעוד  ברוסית  עותקים  באלפי 

רואים התעניינות רבה מאד,  ואכן אנו  לכך,  ונצרך  לציון  מי שמגיע 

רבינו  ובלימוד תורות  והתעוררות רבה באמירת ה’עשרה מזמורים’ 

הקדוש.

אנ”ש  כשכל  ובפרט  בעולם,  ששורר  המצב  את  לשכוח  אפשר  אי 

משתוקקים להגיע לציון הסגור, אתם הרי נמצאים שם?

אכן, התחושה שלנו היא כשלוחים של כלל אנ”ש להעתיר עבורם 

בציון, כאשר שמות מועברים לתפילה כל הזמן ומכל מקום בעולם, 

דרך קו הטלפון של איחוד ברסלב באומן בטלפון 5148* ומכל העולם 

972+ -1599-50-5148

אף בערב ראש חודש אייר האחרון כאשר התקיימה בכל העולם 

תפילת תיקון הכללי יחד בשידור חי בגלל המצב הקשה. זכינו אנחנו 

בזכות  ואתר,  אתר  בכל  שלומינו  אנשי  לכל  ציבור  כשלוחי  לשמש 

אלו,  בימים  מתאפשרת  אינה  שלדאבוננו  הקדוש,  לציון  קרבתנו 

ויעזור ה’ שיפתחו הגבלות במהרה.

ר’ שמואל אחראי בנוסף לתפקידיו הרבים גם לענייני ה’נר תמיד’ 

שדולק דרך קבע בציון, וכן לעוד עניינים טכניים הנוגעים לקדושת 

לסייע  שייך  שרק  מה  בכל  לעייפה  עד  עמוסות  וידיו  הציון,  וכבוד 

למען הגדלת כבוד שמים והפצת אור רבינו הקדוש בעולם.

יתן ה’ ונזכה במהרה לשוב ולפקוד את הציון הקדוש, ויסור מעלינו 

אך הנגע הזה, ויפוץ אורו הקדוש על כל פני תבל אמן!

ילדי  לימוד  של  העצומה  בזכות  להשתתף  לזכות  המעוניין  כל 

תשב”ר סמוך ונראה לציון רבינו הקדוש, במיוחד כעת שילדי החיידר 

זקוקים בדחיפות לשולחנות וכסאות המותאמים לגילם הרך, מוזמן 

מארץ  או   380947-10-19-12+ בטלפון  שפירא  שמואל  לר'  לפנות 

והטהורים  הקדושים  החיידר  וילדי   ,03-7213106 בטלפון  ישראל 

יזכירו את שמו על ציון רבינו הקדוש באמירת תיקון הכללי מדי יום, 

ויזכה לכל הברכות ברוחניות וגשמיות, אמן!

חלק מילדי החיידר באומן יחד עם הצוות היקר
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נטפי דמע וגעגועים אחר מיטתו של אחד ומיוחד מבני החבורה 
מסופרי בית אבקשה אשר דבקותו העצומה ברבינו הקדוש אור 
האורות הייתה למופת ולאות, ובהתחדשות נפלאה היה במשך 
שנים רבות נוסע ממרחק ובא מידי חודש בחודשו לעלות וליראות 
ולהשתטח על ציונו הק', הרה"ח ר' משה יוסף גולשבסקי ז"ל 
אשר שבק לן חיים בימי ניסן הקדושים סמוך ונראה למקום ציון 
קודש הקדשים, אשר לשם כלתה נפשו ורוחו כל הימים | יריעה 

מיוחדת מאת בני משפחתו עבור אבקשה

תמונות: בעולמה של ברסלב

התקשרות 
לרבי
עד הנשימה האחרונה



התקשרות 
לרבי
עד הנשימה האחרונה

מתבוננים בפרקי חייו של ר' כאשר 
משה, אי אפשר שלא להיזכר 
בדבריו הקדושים של מוהרנ"ת זי"ע בעלים לתרופה 
רואים  אנו  בהאמת  מאמינים  שאנו  מה  מלבד  "כי 
וכמה  כמה  האדם,  של  קיצו  מגיע  שכאשר  בעינינו 
האמת  בדרכי  שהלך  רגע  ובכל  שעה  בכל  הצליח 
שזכה  במה  ובפרט  לברכה.  זכרונו  מרבינו  שקיבלנו 
ציון  על  שהיה  ובמה  התבודדות  לו  שהיה  אחד  כל 

שלו הקדוש" )מכתב ל"ה(.

שלו  המרכזיות  הנקודות  שני  אלו  היו  כן  על  כי 
עליה  ההתבודדות  שעת  הן  ארוכות,  שנים  במשך 
שמר מכל משמר בה היה שופך את ליבו לפני קונו, 
וכן נסיעותיו התכופות לאומן לציון הק' בהתחדשות 
עשרה  כחמש  במשך  בחודשו  חודש  מידי  נפלאה 
אלו  של  ובכוחם  בודדים(.  חיסורים  )למעט  שנה... 
כוחות  לצד  כי  ובריח,  דלתיים  בצורות  חומות  חצה 
נפש נדירים בהם ניחן משמים נבחן ונזדכך בנסיונות 
גדולים ותלאות רבות, אך נתקיים בו הפסוק "בצור 
וגבעות  הרים  ס"א(  )תהלים  תנחני".  ממני  ירום 
באמונתו  בשלום  צלח  ממידותיו  בהרבה  גדולים 
הוא  בבד  כשבד  ובהתחזקותו,  בדמעותיו  הטהורה 

מרומם ומחזק גם את אלו שבאו בסביבתו.

במעלליו יתנכר נער
הרה"ח  לאביו  משה  ר'  נולד  תשל"ד  בחשון  בכ"ו 
ר' שמחה ז"ל, ולאמו ע"ה שהיתה בתו של הגה"צ ר' 

בנימין יהושע זילבר זצ"ל בעל שו"ת "אז נדברו".

משחר ילדותו ינק אהבה עצומה לתורה ותשוקה 
רבה לקיום מצוותיה, במשך שנים נהג אביו לנסוע אל 
מחוץ לעיר במשך כל ימי השבוע שם למד בהתמדה 

רבה רחוק מהמולת הבית והילדים, והיה חוזר לביתו 
לשבתות בלבד. כשהאם הצדקנית מקבלת על עצמה 
בעלה  יוכל  למען  הבית,  ענייני  כל  ניהול  עול  את 
הייתה  זאת  לצד  התורה.  ללימוד  כולו  להתמסר 
עוסקת בצדקה וגמילות חסדים כשתקופות שלימות 

בחייה הייתה עסוקה בצרותיהם של אחרים.

ניכרו בו בר' משה כישרונות  ילד רך כבר  בהיותו 
ובחושיו  נדירה,  ופיקחות  מהירה  תפיסה  מיוחדים, 
סביבו.  המתחולל  את  לעומק  קלט  המחודדים 
כמים  דמעות  אמו  שופכת  מה  על  היטב  הבין  הוא 

בתפילותיה ובכל ליבו שאף ִלְזּכֹות ולא לאכזבה.

באותם שנים זכה אביו להתוודע לאורו של רבינו 
מידי  נוסע  והיה  ברסלב  לחסידות  ולהתקרב  הק' 
שנה עם בניו לראש השנה למירון כפי שנהגו רבים 
לאומן,  הדרך  נפתחה  בטרם  שנים  באותם  מאנ"ש 
והיה ר' משה מתרפק בערגה על אותם ימים בהם זכה 
לשמוע את בכיותיו של הבעל תפילה ר' יעקב מלמד 
)קלמנוביץ( זצ"ל, ולחזות באור פניהם של זקני אנשי 

שלומנו חסידים ואנשי מעשה.

וגרודנא,  איתרי  בישיבות  למד  בחרותו  בשנות 
ולאחר מכן בישיבה גדולה בישוב ירוחם בדרום. הוא 
המצוינים.  הבחורים  בין  ונחשב  רבה  בשקידה  למד 
וכשאחד הרמי"ם בישיבה חפץ להדפיס את חידושיו, 
ידע כי אצל הבחור משה גולשבסקי יוכל לקבל את 
כל השיעורים כתובים ומסוכמים בסדר מופתי. הוא 
היה משקיע בלימוד שעות נוספות על חשבון שעות 
הפנאי, ומפעם לפעם בשובו הביתה לשבת היה עורך 
שנלמדו  לאלו  מעבר  נוספות  מסכתות  על  סיומים 

בסדרי הישיבה, לשמחת לב הוריו.

יחד עם זאת היה הוגה בספרי רבינו מתוך סט גדול 
שרכש לעצמו והצניעו בתאו בישיבה. באותה תקופה 



כשבמשך  בע"פ,  משניות  בשינון  לעסוק  החל 
השנים זכה לקנות בקנין נצחי כמה סדרי משניות 
שלמים)!( בהם היה בקי כלשונם מראשם לסופם.

בהמשך אף פיתח שיטה מיוחדת באופן שינון 
המשניות מאה ואחד פעמים, אותה חרט לימים 

בספרו "משנת נצח".

בשנת תש"ן רעש העולם בקריסת מסך הברזל 
לאומן  והדרך  המועצות,  ברית  והתפוררות 
נפתחה לרווחה. וכך לקראת ראש השנה תשנ"א 
כשהוא קרוב לשנתו ה-י"ז זכה ר' משה יחד עם 
כבר  לר"ה.  הק'  לציון  לנסוע  מאנ"ש  כאלפיים 
הרגשה  בלבו  נדלקה  ראשונה  נסיעה  באותה 
היתה  כי  יתברר  לימים  הציון.  בקדושת  חזקה 
לאומן...  נסיעות  מאות  מתוך  ראשונה  נסיעה  זו 
שיזכה לנסוע בשלושים השנים הבאות. באותה 
וביקש  הקדוש  בציון  ליבו  את  שפך  הנסיעה 
בגיל  בית בישראל עוד  ולהקים  שיזכה להינשא 
חזר  והוא  מיוחדת  הארה  חש  בתפילתו  צעיר, 

ארצה בתחושה חזקה כי תפילתו התקבלה.

עברו להם חודשי החורף עבר קציר כלה קיץ, 
נראה  לא  דבר  ושום   18 לגיל  כבר  מתקרב  הוא 
באופק. בין הזמנים של חודש אב מגיע לסיומו, 
חוזרים  הישיבות  בחורי  אלול  ר"ח  ובא  אתא 
בהמוניהם לישיבות ור' משה מפתיע בהחלטתו: 
תפילתו  כי  עז  בטחונו  לישיבה!  נוסע  לא  הוא 
בציון הק' התקבלה ועוד השנה ימצא את זיווגו, 
מספר  בעוד  להסתיים  עומדת  השנה  והלא 
שבועות, אם כן מה ההיגיון כי בחור העומד ימים 
ספורים לפני אירוסיו ירחיק לנסוע דווקא עכשיו 

לישיבה המרוחקת בדרום.

כעבור  לבוא...  נתאחרה  לא  הישועה  ואכן 
חמישה ימים בלבד בא ר' משה בברית האירוסין 
מרדכי  אלעזר  ר'  המופלג  החסיד  של  בתו  עם 
אבקשה  עליו  נרחבת  כתבה  )ראה  ז"ל  רוזנפלד 

מנחם אב תשע"ח(.

בכולל  משה  ר'  ישב  נישואיו  לאחר 
מסוימת  תקופה  בהתמדה,  ולמד 

חצות.  בכולל  למד  אף 
קבע  דרך  שכן  בכיסו 

בע"פ  משנן  היה  לכולל  ובדרכו  קטן  משניות 
רבים  לשונו  על  שגורים  שהיו  פרקים  עשרות 
מדרש  בבתי  ושוב  הלוך  מסתובב  אותו  זוכרים 

כשהוא חוזר ומשנן פרקי משניות.

אביהם של שבורי לב
אישיותו של ר' משה רבת אנפין הייתה, אמונתו 
ניחן  התמימה והברורה הקרינה על סובביו הוא 
ושנינותו  פיקחותו  ביותר,  נדירים  נפש  בכוחות 
טוב  הידיד  את  בו  הכירו  רבים  דבר,  לשם  היו 
הלב והרגישו בנוח לפרוק אצלו את מצוקותיהם 
בעל  מפוכח  אדם  היה  הוא  ככלל  האישיות, 
הייתה  תפיסתו  ביותר,  ומקורית  רחבה  חשיבה 
לאיש  מוכיח  היה  פעם  ולא  בפשטותה  גאונית 
שיחו כי המצב המסובך אליו נקלע אינו מורכב 
כל כך ודרך המוצא ממנו פשוט ונהיר. כך או כך 
היה שופע דיבורי אמונה וביטחון המרוממים את 
לב שומעיהם כשבשעת הצורך הוא מגלה טפח 
השנים  במשך  אפפוהו  אשר  הוא  ממצוקותיו 

והקב"ה הצילו מידם.

השרויים  אנשים  לרומם  מיוחד  כח  לו  היה 
במצבים קשים, כשהוא קולע אל המטרה ואומר 

להם את המילה הנכונה בזמן הנכון.

צעירה  אשה  של  ללוויה  הזדמן  הימים  באחד 
במהלך  רכים,  יתומים  שני  לאנחות  שהותירה 
מכיסו  שלף  הבוכיים  ליתומים  ניגש  ההלויה 
המשפחה  לקרובי  ומסרם  כסף  של  שטרות 
הילדים  באוזני  מכריז  כשהוא  אליהם,  שהתלוו 
כי כסף זה מיועד לקניית מתנות עבורם. "ילדים 
בחייהם"  הקשות  השעות  באחד  שרויים  אלו 
"שקועים  אליו,  ר' משה לאחיו שהתלוה  הסביר 
הוא  הכל  אחרי  ילד  אך  צער,  של  בתהומות  הם 
קטן,  עדיין  ִשכלו  ילד 
קטנים  ובדברים 

הקשות  שעותיו  את  אף  לו  להמתיק  אפשר 
ביותר".

אהב  אשר  גלמוד  יהודי  התגורר  בסביבתו 
קשה  לו,  שהתחדשו  שונים  חידושים  להשמיע 
כי  חידושים  אותם  של  טיבם  היה  מה  לדעת 
את  לשמוע  אוזן  שהטו  האנשים  היו  מעטים 
של  הנפשי  הצורך  את  זיהה  משה  ר'  דבריו, 
אותו אדם, והיה מאזין לו כשהוא מהנהן בראשו 

בהתפעלות.

אך אנפין נוספים היו לו, לא פעם כשהיה נוכח 
כי נעשה עוול למאן דהו, היה נכנס לעובי הקורה 
מרבצו  כארי  מתרומם  היה  הוא  עבורו,  להילחם 
ר'  את  הכירו  אז  או  עושקו,  מיד  עשוק  להציל 

אחד ממכריו נזכר 
בצום תשעה באב אחד 

מיני רבים, בהם ישב 
עם תלמידיו הצעירים 

ואמר איתם את הקינות 
בהתעוררות ובבכייה. 

אותו אחד לא יכול 
לשכוח את ההתפעלות 

העצומה שאחזה בו מדרכו 
החינוכית של ר' משה, איך 
הצליח לעורר את הילדים 

לבכי על חורבן הבית 
בעוצמה שכזו
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משה התקיף העשוי ללא חת שאינו נושא פנים 
לאיש.

בעל בכי גדול היה ר' משה, יעידו על כך אלו 
בקלויז,  ר"ה  בתפילות  במחיצתו  לשבת  שזכו 
כמו אלו שהסבו אל שולחנו בעת ששר זמירות 
שבת, וכן אלו שראוהו מתבודד ושופך ליבו לפני 
תפילת  לאחר  בטלית  עטוף  עדיין  כשהוא  קונו 
שחרית, אך כשראה צורך בכך היה בכוחו לשלוט 
על דמעותיו שלטון ללא מיצרים ולשמור על קור 

רוח מוחלט.

מסילות ללב הצאן
ר' משה שימש כמחנך דגול במשך שנים רבות, 
פעל  צעיר  כאברך  הראשונות  בשנותיו  כבר 
מיוחדת  יכולת  החינוך,  בשדה  ונצורות  גדולות 
הייתה לו בהבנת נפש צעירי הצאן,  כח ההשפעה 
במקרים  אף  ביטוי  לידי  בא  לו  שהיה  הנדיר 
חינוכיים מורכבים במיוחד. עת נדמה היה היה כי 
כלו כל הקיצין וטובי המחנכים הרימו את ידיהם, 
היה הוא במזגו המיוחד בתבונה ובקור רוח מוצא 

מסילות נסתרות ללב העומד מולו.

בשנים אלו באו לידי ביטוי כישוריו המיוחדים 
בהסברה, בין בשנים הראשונות בהם ניהל ארגוני 
וכן  הזמנים,  בין  וישיבת  משניות  חברת   – נוער 
בכישרונו  בישיבה.  כר"מ  כששימש  בהמשך 
המיוחד היה מפשיט נושאים מורכבים ומתאימם 

לאוזן השומע.

ניהל  אותה  המשניות  בחברת  לכך,  כדוגמא 
פיתח תוכנית לימודים מקיפה לילדים שבבסיסה 
עמד הרעיון לסיים את כל השישה סדרי משנה 
במשך  ערב  מדי  לשנתיים.  אחת  בבקיאות 
כמחצית השעה היה ר' משה לומד לפני תלמידיו 
פרק משניות באופן רהוט ומרתק, בו היו הילדים 
הרכים לומדים בהתאם להבנתם מושגים חדשים 
סיימו  מתלמידיו  שרבים  כך  התורה,  חלקי  בכל 

לראשונה בחייהם את כל שישה סדרי משנה.

אחד ממכריו נזכר בצום תשעה באב אחד מיני 
ואמר  הצעירים  תלמידיו  עם  ישב  בהם  רבים, 
אותו  ובבכייה.  בהתעוררות  הקינות  את  איתם 
העצומה  ההתפעלות  את  לשכוח  יכול  לא  אחד 
איך  משה,  ר'  של  החינוכית  מדרכו  בו  שאחזה 
הצליח לעורר את הילדים לבכי על חורבן הבית 

בעוצמה שכזו.

היה  הכובשת  ובעוצמתו  הטהורים  ברגשותיו 
מוצא מסילות ללבבות הרכים ומבעיר בהם אש 
של אהבת תורה ויראת שמים, ורבים מהם חבים 

לו עד היום את רוחניותם.

לגלות אור הצדיק
"ירחון  ר' משה את  בשלהי שנת תש"ס הקים 
ברסלב", גליון שנועד לאחד את כל שורות אנ"ש 
אחת  מתחילה  שיצא  הירחון  אחת.  במה  סביב 

בתוכו  הכיל  בשנה,  פעמים   4 ובהמשך  לחודש 
מאמרים על פי דרכו של רבינו הקדוש, סיפורים 
על גדולי אנ"ש מדורות קודמים, וכן את הנעשה 
והנשמע בקהילות אנ"ש כשהוא מרכז גם את כל 

השמחות של חסידי ברסלב.

שימשו  שלומינו  מאנשי  הכותבים  טובי 
כסופרים בגליון, אך הקומץ עדיין לא השביע את 
לידו  ר' משה את העט  ברירה לקח  בלית  הארי. 
בו לא עסק מעולם, עד  והתחיל לעסוק בתחום 
מהרה התגלה כוחו הגדול בכתיבה, ועד לאחרונה 
אבקשה  בגליון  הנפלאים  ממאמריו  כולנו  נהננו 
הנער"  ו"קול  "התקשרות"  המדורים  במסגרת 
)תחת שם העט מ. אומינער(. את הירחון המשיך 

להוציא לאור עד כסלו תשס"ו.

מקור חכמה
שלא  ברסלב  חסיד  למצוא  קשה  כבר  כיום 
שמע על הארגון מקור חכמה. ארגון זה אשר קם 
לזכות כמה  לו למטרה  לפני כשני עשורים, שם 
אשר  הק',  רבינו  דברי  את  לקיים  אנשים  שיותר 
שיעור  גם  לעצמו  יקבע  אחד  שכל  רצונו  גילה 
מיוחד ללמוד את ספרו הקדוש "במהירות הרבה 
שמ"ו(.  )חיי"מ  פה"  בעל  שגור  שיהיה  כדי  מאד 
דפים  שני  הארגון  חברי  לומדים  יום  מדי  כאשר 
חודשים  לשלושה  שאחת  כך  מוהר"ן,  בליקוטי 

מסיימים את הספר ומתחילים מחדש.

במסגרת ארגון זה זכו רבים לבקיאות עצומה 
פעמים  ארבעה  מסיימים  הם  אותו  הק',  בספר 
מתקיימת  חודשים  שלושה  כשמידי  בשנה. 
נסיעה  כרטיס  על  המשתתפים  כל  בין  הגרלה 

לאומן בשווי 500$.

הארגון  נקלע  הקמתו  לאחר  שנים  מספר 
שלו  המפותח  הריח  בחוש  משה  ור'  לקשיים, 
לכל דבר שבקדושה זיהה כאן עסקה משתלמת 
הפך  אז  מני  דאתי.  ובעלמא  דין  בעלמא  ביותר 
את  מממן  כשהוא  שלו  אישי  לפרויקט  הארגון 
עשרה  מחמש  למעלה  במשך  ההוצאות  כל 
השנים האחרונות, גם בתקופות בהם ידע קשיים 
כלכליים נשא בעול במסירות נפש והיה מתרים 

לכך נדיבים שונים.

בן יכבד אב
ואם  אב  כיבוד  מצוות  הוא  עצמו  בפני  פרק 
שלו, בהיותו בגיל 17 חלתה אמו ונפטרה לאחר 
טיפל  הצעיר  גילו  אף  על  משה  ר'  חודשים,  מס' 
עצמה  אמו  אנושיים  על  בכוחות  במסירות  בה 
כי  לו  והבטיחה  העצומה  ממסירותו  התפעלה 
לאחר  מבורך,  ישרים  ולדור  טוב  לשידוך  יזכה 
עמד  רכים  יתומים  אחריה  בהותירה  פטירתה 

תמיד לימין אביו בכל העניינים.

בחייו  שעבר  ז"ל  שמחה  ר'  האב  כי  יצויין 
זוגתו  עליו  כשנפטרה  במיוחד  קשות  תקופות 
ובהמשך אף שיכל כמה מילדיו, היה תמיד מודה 
על כך שהוא התקרב לברסלב מבעוד מועד וזה 

מה שנתן לו כלים לעבור את כל התקופות.
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ר' משה התמסר לאביו ועזר לו בכל המישורים 
ולאו דווקא השגרתיים, כך ובהיותו אברך צעיר 
כבן עשרים ושניים הכניס לביתו את אחד מאחיו 

היתומים הצעירים לפרק זמן של כשבע שנים!

מבט של אמונה
כפי  משה  ר'  עבר  רבות  והרפתקאות  תלאות 
חז"ל  מאמר  בו  נתקיים  אך  להלן,  יסופר  שעוד 
)שבת  כך"  בי  מצאתי  לא  בכך  ראיתני  "אלמלא 
רוחו  נפשו  חושלו  לתקופה  מתקופה  ל"ג:( 
ונשמתו ביתר שאת וביתר עוז. היה לו כוח מיוחד 
הנראה  המצב  מעל  טפח  ולהתעלות  להתרומם 
קודר כל כך, כשבד בבד הוא מעודד ומחשל את 

כל סובביו.

לא פעם ולא פעמיים ישב ר' משה שבעה, אך 
הוא הביט על כל הנושא מזווית שונה לחלוטין.

היה זה בעת שנפטר אחיו ר' שמואל מנחם ז"ל, 
אח זה היה אברך יקר שביקרים משמח אלוקים 
ואנשים ונפשו של ר' משה היתה קשורה בנפשו, 
מנחם  שמואל  ר'  שהה  תשס"ה  חנוכה  בשבת 
השבוע  במהלך  לאירופה.  המשיך  ומשם  באומן 
אפפוהו געגועים לזכות להיות אצל רבינו הק' גם 
בשבת הבאה, וממחשבה למעשה לקח רכב ונסע 
וארצות.  מדינות  בדרכו  חוצה  כשהוא  יבשתית 
שעות  מס'  שישי  וביום  אחרת,  רצו  משמים  אך 
לאחר שנכנס לאוקראינה עלתה נשמתו בסערה 

השמימה בתאונת דרכים.

להיפרד  משה  ר'  ביקש  היגון  רבת  בלוויתו 

מאחיו בדברים, והדברים אותם נשא ראויים למי 
ר'  זעק  יקר(  )אח  ברודער"!  "טייערער  שאמרם, 
משה, "זכור כי היית בדרך אל הנחל נובע מקור 
שתגיע  עד  בדרכך  המשך  תעצור,  אל  חכמה, 
שמחה  ר'  השכול  האב  כי  זוכרים  אחיו  אליו". 
ז"ל התרגש והתפעל מאוד מהדברים הקולעים, 
התבטא  וכבר  מדודה,  היתה  מילה  כל  כי  ואמר 
עליו פעם אביו ואמר כי לר' משה מתלוה מלאך...

בה  בעת  אביו,  כשנפטר  ומחצה  כשנה  לאחר 
נקראו הבנים להיפרד מאביהם, גם אז התרומם 
עם  לשורר  והתחיל  הקרקע  מעל  טפח  משה  ר' 
אחיו את הניגונים הקדושים המקובלים מרבינו 
הק', הניגון של ברכת החודש ,וכמו"כ הניגון של 
בדברים  מאביו  נפרד  כשהוא  ועוד,  צור"  "יצוה 

היוצאים מן הלב.

כי כל מגמתי...
בחרותו,  בשנות  לאומן  הדרך  שנפרצה  מעת 
בערה בנפשו שלהבת גדולה של געגועים לציון 
ראש  בימי  הק'  לקיבוץ  הנסיעה  מלבד  הקדוש, 
שנה  שלושים  במשך  החסיר  לא  אותה  השנה 
רצופות, כסף והשתוקק לנסוע לציון הקדוש עוד 
ועוד. כבר בשנת תשנ"ב שבועות בודדים לאחר 
הספורים  הנוסעים  בין  להימנות  זכה  נישואיו, 
ההתקבצות  זו  הייתה  חנוכה.  לשבת  לאומן 
מעת  חנוכה  בשבת  באומן  אנ"ש  של  הראשונה 

קריסת מסך הברזל.

שהביאו  והמניעים  זו  נסיעה  של  קורותיה 
אותו אליה נכתבו ותוארו על ידו באריכות בחורף 
האחרון בגיליון אבקשה חודש כסליו תש"פ. היו 
שנים נוספות בהם הוציא את כיסופיו אל הפועל 
ר"ח  חנוכה,  שבת  הקבועים:  ההתקבצות  בזמני 

בימיו האחרונים בהם 
שכב על ערש דווי, ככל 
שהלכו הימים והתקרבו 

לשבת חזר לכוחותיו 
יותר ויותר עד שסברו 
כל סובביו כי הנה הנה 
הוא חוזר לאיתנו. הוא 

עמד כהרגלו בערב 
שב"ק לסייע בהכנות 

וערך את סעודות 
השבת בשמחה ובטוב 

לבב, והנה אך יצאה 
השבת חזר מצבו מיום 

ליום לקדמותו
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ניסן, וחג השבועות.

מצאו  מנחם,  שמואל  ר'  אחיו  שנפטר  לאחר 
בני המשפחה באמתחתו פנקס עם קבלות טובות 
אותם רשם לעצמו בשבועותיו האחרונים, כשבין 
הדברים הוא מביע את רצונו לנסוע הרבה לציון 
הק' ולכל הפחות אחת לחודש... סעיף זה המכיל 
ר'  של  ליבו  את  כבש  ונעלים,  חדשים  מושגים 
משה. היה זה כשמן זך שנשפך על שלהבת ליבו, 
וזו עלתה מאליה. כמו ראה בזה קריאה משמים 
ומאז  לפועל,  זאת  להוציא  משה  ר'  החליט 
כל  והלאה  מכאן  בחייו  חדשה  תקופה  התחילה 
ספק, התלבטות, או מצוקה בחייו, הכל הכל נדחה 
הקרובה  לנסיעתו  עד  שבועות  או  ימים  במס' 
אשר  כל  את  פורק  היה  הק'  בציון  שם  לאומן. 
וכוחות  התחדשות  מלא  לביתו  וחוזר  לבבו,  עם 

רעננים לשבועות הבאים עד לנסיעה הבאה.

בשנים הראשונות הוא הקפיד לנסוע נסיעות 
קצרות מאוד, כשאינו שוהה באומן יותר מכיממה 
אחת ולפעמים הרבה פחות מכך, הוא נימק זאת 
זמן  אותו  ורק  אך  היא  הנסיעה  מטרת  כי  בכך 
ואינו  הק',  בציון  ומתפלל  עומד  הוא  בו  מוגדר 

רוצה לערב בנסיעותיו אף קורטוב של נופש.

השובבי"ם  ימי  בהגיע  האחרונות  בשנים 
השתדל לנסוע לשבת דווקא, כדי לזכות בימים 
מסוגלים אלו לדברי רבינו הק' שאמר: "השבתים 
ששובתים אצלי הם גדולים וטובים יותר משבעה 
פעמים תענית משבת לשבת" )חיי מוהר"ן רצ"ז(.

במשך השנים זכה ר' משה לפעול בתפילותיו 
עמל  אף  הוא  ורבות,  גדולות  ישועות  הק'  בציון 
לכתוב על כך ספר מיוחד בשם "הרבי החי שלי" 
המוח  היו  העיקרי  המופת  אך  בכתובים(,  )אשר 

והלב והכלים הנפלאים שקיבל מנסיעות אלו.

את הרבי אני לא מחליף
צרה  ובאה  התרגשה  תשס"ח  חורף  בתחילת 
תקופה  באותה  משה,  ר'  של  לפתחו  גדולה 
אלפי  ומתוך  החצבת  מחלת  בארץ  התפשטה 
החולים שהחלימו מהמחלה, נבחרה בתו להגיע 
הייתה  ימים  כעשרה  במשך  מוות.  שערי  עד 
מרבים  כשכולם  ומורדמת,  מונשמת  הנערה 
של  עשרה  שמונה  תפילות  להחלמתה.  בתפילה 
ר' משה בימים אלו היו ארוכים מהרגיל, כשהוא 

מזיל דמעות כמים לרפואת בתו.

באותם ימים ושבועות פנו אליו מכל הכיוונים 
אחרים  ומשונות,  שונות  לסגולות  הצעות  עם 
ומקובלים  צדיקים  מיני  לכל  לפנות  לו  הציעו 
באחת,  משה  ר'  אך  נסתרים,  ומהם  גלויים  מהם 
ימים ספורים קודם לכן הוא היה כדרכו בציון הק' 
שם הזכיר את כל בני ביתו, ורבינו הק' בודאי ידע 
את המצב... ואם רבינו לא רואה לנכון לפעול לו 
צדיקים  אצל  אותה  לחפש  ילך  לא  הוא  ישועה, 
אחרים. "יש לי רבי אחד", הוא אמר בתוקף, "ואיני 
התאמץ  הוא  צרה".  בעת  לא  גם  באחר  מחליפו 
אז  נדר  ואף  והתבודדות,  בתפילה  אלו  בימים 
יחבר  הוא  לבתו  רפואה  ה'  ישלח  אם  כי  נדר 
שפיתח  המיוחדת  השיטה  את  יפרסם  בו  ספר 
לשינון המשניות בעל פה ויפיצו בעשרת אלפים 

עותקים.

המצב המשיך להידרדר מיום ליום, עד שהגיע 
החולים  מבית  דחופה  קריאה  מקבל  והוא  היום 
הנתון  "במצב  ספורות.  בתו  של  שעותיה  כי 
נמרץ  בטיפול  לחדרה  להכניס  כבר  מורשה  הנך 
אנשים כאוות נפשך" אמרו לו הרופאים ברורות.

את  יחדיו  וקראו  שם,  התכנס  בהול  מנין 
אך  יבוק.  מעבר  הספר  מתוך  נשמה  יציאת  סדר 
באמצע משתיק ר' משה את הקהל עיניו נוצצות 
בהם,  מנצנצת  לא  אחת  דמעה  אף  מיוחד,  באור 
הבת  את  לי  נתן  ברצונו  "השי"ת  מכריז:  והוא 
הזאת, השקעתי בה רבות וקיוויתי תמיד לגדלה 
האחרונים  בשבועיים  טובים.  ולמעשים  לחופה 
ניתנה לנו הזדמנות להעתיר בתפילה לרפואתה, 
ואני מקבל  רוצה אחרת  אך ככל הנראה השי"ת 
עלי דין שמים באהבה". בהמשך הוא פתח סידור 
והחל קורא במתינות וברגש את פרשת העקידה... 
ללא  הדמעות  זולגות  הנוכחים  של  כשמעיניהם 
הפוגה, הסיפור כולו כנראה לא מצא חן במיוחד 
שיפור  חל  לפתע  כי  המוות,  מלאך  של  בעיניו 
במצבה ותוך שעות ספורות יצאה ממות לחיים, 
ולא יצאו ימים מועטים עד שחזרה הבת לביתה 

בשלום.

מנהגו של עולם כי הכישלון הוא יתום אף אחד 
אינו מעוניין לאמצו, אך להצלחות קמים "הורים 
מאמצים" רבים. גם כאן קמו צצו להם שמועות 
שונות, איך, ובזכות מי בדיוק קרה הנס הגדול. אך 
ר' משה הגיב בחיוכו הכובש, בהזכירו את דברי ר' 
נחמן מטולטשין שאמר "א מופת בין איך" )מופת 
זה אני(. "גם כאן", הוא אמר, "אירעו שני ניסים נס 
אחד שבתי היקרה חזרה ממות לחיים ונס נוסף 
שלא יצאתי מדעתי בימים טרופים אלו, וקיבלתי 

במתנת שמים ישוב הדעת וכוחות איתנים שלא 
לכל  קיבלתי  השני  זה  ונס  כלל,  לי  מוכרים  היו 

הדעות בציון הקדוש".

את  והדפיס  נדרו,  את  משה  ר'  קיים  בהמשך 
ספרו "משנת נצח" על שינון המשניות בשלושה 

מהדורות, והפיצו בעשרת אלפים עותקים.

אשרי משכיל אל דל
שלא  משה  ר'  השתדל  רבות  שנים  במשך 
בשנים  וכבר  ודם,  בשר  למתנת  להזדקק 
הראשונות לאחר נישואיו היה מוצא לעצמו כל 

מיני פרנסות קטנות לצד לימודיו בכולל.

קטן,  עסק  פתח  הוא  יותר  מאוחרות  בשנים 
יותר.  גדול  עסק  פתח  שנים  מספר  וכעבור 
משום  לקבל  שלא  מאוד  הקפיד  אלו  בשנים 
להיות  לא  כדי  וכדומה  דפסחא'  'קמחא  חלוקה 
היה  הוא  ח'(.  )פאה  ונוטל"  לו  שיש  "מי  בכלל 
מפריש חומש מרווחיו לצדקה, ומסייע לקרוביו 
סכומים  כי  שידעו  מכרים  המורחבת.  ומשפחתו 
מנהג  לעצמם  עשו  ידיו,  תחת  עוברים  מכובדים 
ור'  לפעם.  מפעם  כספים  אצלו  ללוות  קבוע 
משה שמאז עומדו על דעתו חיבב את המצוות, 
בסתר  מכספו  לממן  זכויות  בשקט  לעצמו  קנה 
את  מקיים  היה  כן  כמו  וחסדים.  מצוות  מיני  כל 
וכו'" והיה מעורר את  דברי חז"ל "גדול הְמַעֶשה 
קרוביו ומכריו לתמוך באחרים, בשלב מסוים אף 
הקים ארגון במטרה לסייע לאנשים מעוטי יכולת 
בעת שמחות משפחתיות, אף היה שולח מאכלים 
מאנ"ש  ואביונים  דלים  לאנשים  שבת  לכבוד 

והיתה מצווה זו חביבה עליו ביותר.

נמשכה  כלכלית  מבוסס  היה  בה  זו  תקופה 
לו  הועידו  משמים  אך  ארוכות,  שנים  במשך 

עשירות אחרת איכותית ויקרה יותר לאין ערוך.

הניצוץ שנדלק בלונדון
שבבעלותו  העסק  בית  החל  מסוים  בשלב 
את  למוטט  שאיימו  גדולים  הפסדים  לספוג 
העסק כולו. באותה תקופה נסע ר' משה לאנגליה 
בתקוה למצוא איזה כיוון להצלת העסק. היה זה 
לונדון,  בעיר  לראשונה  כשנחת  תשס"ט  בחורף 
חסיד  שכל  מה  שם  חיפש  בואו  לאחר  קצר  זמן 
וגם מצא, נהר צר החוצה  ברסלב מחפש, חיפש 
את העיר לונדון עובר בקצה השכונה בה שהה, 
מעליו עובר גשר מעץ ומהעבר השני יער עבות, 
שם מצא את שאהבה נפשו, הנהר, הגשר, והעצים 
העבותים התרגלו עד מהרה לאורח החדש מארץ 
ישראל המגיח לכאן מידי לילה, מרעיד את חשכת 

הליל בזעקותיו, ומשקה את האדמה בדמעותיו.

אברכים  מספר  אליו  התוודעו  קצר  זמן  תוך 
היוקדת  הלהבה  את  שזיהו  מאנ"ש  מקומיים 
בקביעות.  יחדיו  ומתחזקים  לומדים  והיו  בליבו, 
בבית  מלכה  מלווה  סעודת  נוסדה  הזמן  עם 
אליהם  מרעיף  משה  ר'  היה  שם  החברים,  אחד 
טללי תחיה מהנחל הנובע. כך חלפו להם מספר 
אנשים  ארבעה  למצוא  הצליח  בהם  חודשים, 

בנסיעתו הראשונה לאומן ערב רה תשנא ר' משה 
עומד מימין משמאל נראה אביו ר' שמחה ז"ל
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אמידים שהביעו נכונות לנסות לשקם את העסק. 
אך בינתיים התרחשו להם מספר תרחישים בלתי 
צפויים, וביום בהיר התבשר ר' משה כי לא נשאר 

כבר את מה לשקם...

התחזקות מעולם אחר
נקל  בהיר,  ביום  כרעם  עליו  נחתה  הבשורה 
להתרחש  עמד  דיוק  וליתר  התרחש,  מה  לתאר 
בליבו ובעורקים המובילים אליו... כמו מאליהם 
את  בכה  שם  לישוב  מחוץ  אל  רגליו  נשאוהו 
הנהר  את  וכשחצה  ששהה  כמה  שם  שהה  לבו, 
בחזור ידע כבר את אשר לפניו. הוא יצר קשר עם 
כמה מידידיו הכניס אותם בסוד העניינים, ועוד 
בביהכ"נ  לו  נערך  מאוחרת  בשעה  ערב  באותו 
מטעמים  ועליו  מפואר  שולחן  בלונדון  ברסלב 
ומעדנים לרוב שם בהשתתפות מספר מצומצם 
ר' משה את בגדי השבת, חבש  ידידים לבש  של 
במשנה  "כתוב  והכריז:  לראשו  השטריימל  את 
בברכות "חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא 
נפסק  וכן  ופירשו המפרשים  מברך על הטובה", 
לבב,  ובטוב  בשמחה  שיברך  שהכוונה  להלכה 
ומאחר והתבשרתי היום כי נשארתי נקי מנכסיי, 
בשמחה".  בפניכם  לברך  מנת  על  אתכם  כינסתי 
וכך פתח ר' משה, ובירך בפניהם ברוך דיין האמת 

בשם ומלכות.

לא  אלו  כוחות  כי  אח"כ  טען  עצמו  משה  ר' 
משלו הם, רק השי"ת ברוב רחמיו האיר את עיניו 

איך להרים ולרומם את עצמו גם בעת כזאת.

אחת  בפני  עומד  עצמו  את  מצא  הוא  וכך 
התקופות הקשות בחייו, ימים לא פשוטים עברו 
להיות  מאז  הפכה  שלו  ההתבודדות  שעת  עליו. 
פעם  לא  הוא  כשבסיומה  הקבוע,  החמצן  בלון 
לפני  ליבו  את  לשפוך  ומוסיף  המינון  את  מעלה 

השם עוד ועוד.

באותה תקופה היה הספר הק' ליקוטי הלכות 

הנאחז  כטובע  עליו  הסתער  הוא  חוקו,  לחם 
בקרש הצלה חזק ויציב, שעות על גבי שעות היה 

ר' משה יושב ושותה בצמא את טללי התחיה.

"ר' נתן הציל את חיי!", התבטא כעבור תקופה.

הוא נקט אז פן מעשי במיוחד, ברכשו מספר 
לומדו  ובעת  שונים,  בצבעים  זרחנים  לורדים 
כגון:  נושאים  מספר  לעצמו  סימן  הספר  את 
ועוד.  ביטחון  הצדיק,  כח  שמחה,  התבודדות, 
ובכל מקום בו מתייחס מוהרנ"ת לנושאים אלו, 
היה מדגיש את הדברים כשכל נושא מסומן אצלו 
בצבע מיוחד, למען יוכל תמיד למצא את אותם 
דיבורים שכה החיו את נפשו. עד מהרה התמלאו 
ואלו  בהדגשים,  שלו  הלכות  הליקוטי  כרכי  כל 

באו לו הרבה לעזר בשנים הבאות.

מעז יצא מתוק
בסוף אותה שנה עקר ר' משה את דירתו, ועבר 

להתגורר עם משפחתו בעיר לונדון.

שהיו  והתלמיד  הרב  של  הקדושים  דבריהם 
בצורה  ליבו  על  מעתה  התיישבו  לרגליו,  נר 
הטלטולים  כל  כי  עד  וכמה,  כמה  פי  עוצמתית 
והיא  לנפשו,  לה  יכלו  לא  שעבר  והזעזועים 
כפורחת עלתה כשהיא מרוממת אתה עוד ועוד 

יהודים.

היו  החול,  מלילות  באחד  לשבוע  אחת 
מתכנסים בביתו כמניין חברים, ר' משה היה לומד 
לפניהם מתוך הספרים הק' כשבמתק שפתיו הוא 
ולמעברים  יום  היום  לחיי  הדברים  את  מתרגם 
המעשה.  ימי  בששת  האדם  על  לעבור  הרגילים 
הוא הרבה לדבר על התכלית וזיכרון עלמא דאתי 

כשהוא מתבל את דבריו בהומור דק.

מצוטט  כשהיה  במיוחד  מתלהט  היה  הוא 
מדברי מוהרנ"ת על גודל כוחו של הצדיק בצילו 
טוב  על  לשמוח  עלינו  וכמה  לחסות,  זוכים  אנו 

חלקנו.

התיישבו  מיוחד  בנועם  נאמרים  שהיו  דבריו 
כשבסיום  ונחת,  בשובה  השומעים  לבבות  על 
הדברים הם פוצחים בריקוד נלהב ויוצאים יחדיו 

להתבודדות מחוץ לישוב.

הדבר היה חוזר על עצמו בשבת קודש בסעודה 
אורכת  הייתה  משעתיים  למעלה  שלישית, 
הסעודה בביתו כשהוא מוקף חברים מקשיבים, 
כשהשמחה  שם  זרמו  התחזקות  של  נחלים 

והריקודים שאחריהם פורצים גבולות.

הזדמנות נוספת בה 
הביע זאת, הייתה 

כאשר הלך פעם עם 
כמה מבניו לבחון שטח 
מסוים באומן בתוכנית 

להכשירו לבית 
הקברות, הוא דיבר 
אז אודות משאלתו 

להיקבר באומן 
כשבאמצע הפטיר: 

"אני מקוה שכשיבא 
אותו יום לא תצטרכו 
להטיס אותי לכאן..."

שיטה יחודית. הקונטרס 
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בצילו חימדתי...
משה,  לר'  נכונו  עוד  וקשיים  מהמורות  הרבה 
הוא  אך  עליו,  עברו  שונות  מתקופות  תקופות 
קיים בנפשו את הפסוק "על משמרתי אעמודה" 
ב'( כשהוא שומר מכל משמר על שעת  )חבקוק 
נסיעותיו  על  מוותר  ואינו  היומית  ההתבודדות 
כל  את  פורק  היה  שם  הק'  לציון  החודשיות 
כוחות  עם  וחוזר  שיהיו  כל  גדולות  מועקותיו 

חדשים.

כשבאמתחתו  לאומן  נוסע  היה  פעם  לא 
מועקה או התלבטות גדולה, ובעודו עומד בציון 

הק' היה מרגיש כי הבעיה נפשטת מאליה.

מאוד  סבל  בלונדון  למגוריו  הראשון  בקיץ 
כן  לפני  קריה...  ברחובות  הגויים  של  מהופעתם 
אלו  כגון  תופעות  עם  להתמודד  הורגל  לא  הוא 
על בסיס יומיומי, והדבר הציק לו מאוד. בנסיעתו 
הקרובה לאומן שפך את ליבו על כך היה זה ביום 
שני או חמישי לסדר אמור ור' משה נקרא לעלות 
לתורה בציון הק', ארבעה תיבות מתוך הקריאה 
לא הרפו ממוחו. המילים "ומן המקדש לא יצא" 
הבזיקו במוחו כאלומות של אור, ולפתע נפל לו 
שב  הוא  למועקתו,  מענה  קיבל  הנה  האסימון 
הנהגה  לעצמו  מאמץ  כשהוא  ללונדון  מאושר 
יוצא  היה  בוקר  מידי  הקרובה.  לתקופה  חדשה 
לתפילת שחרית עם צידה בסלו והיה נשאר בבית 
ומן המקדש  המדרש עד לאחר צאת הכוכבים... 

לא יצא...

שאינו  דבר  הבעל  כי  חשש  מסוימת  בתקופה 
עקב  בו  מתגרה  יפה  בעין  נסיעותיו  את  רואה 
בימים  נהג  תקופה  באותה  מבעבר,  יותר  כך 
שעה  לעשות  מאומן  חזרתו  לאחר  הראשונים 

התבודדות פעמיים ביום.

ודחופה  גדולה  לישועה  משה  ר'  נזקק  פעם 
כששעון החול הולך ואוזל, הוא קם ונסע לאומן 
קם  לבא,  בוששת  שהישועה  ומשראה  כשחזר 

ואח"כ בשלישית... כשהוא מבהיר  ונסע בשנית. 
ואני  גדול  רבי  לי  "יש  המשתוממים:  ביתו  לבני 
נושעתי  לא  אם  אחרת,  בכתובות  מחליפו  לא 
הפלא  למרבה  שוב",  אסע  הראשונה  בפעם 
כששב מהנסיעה השלישית, אמר כי הפעם הוא 
הוא  כשמיד  כאן,  כבר  והישועה  פעל  כי  מרגיש 
משנה את התנהלותו בהתאם לישועה העומדת 
כבר בפתח... הישועה שהגיעה תוך ימים ספורים 
ממקום בלתי צפוי לחלוטין, הייתה מעל ומעבר 

לכל הציפיות.

עלי  להיכתב  ניתן  הכל  ולא  היריעה  קצרה 
ההשגחה  גילויי  כי  ברורות  יאמר  אך  גיליון, 
ר' משה בעשור האחרון לחייו  זכה  פרטית להם 
על  העולה  גודל  בסדר  היו  לנסיעה,  נסיעה  בין 
כל דמיון. ורבים ממיודעיו היודעים במה מדובר 

שאבו מכך במשך השנים חיזוק רב.

לנשוב  החלה  ללונדון  משה  ר'  שהגיע  מעת 
אמונתו  הק',  לציון  נסיעות  של  חדשה  רוח  שם 
היוקדת בגודל כוחו של רבינו הק' הקרינה על כל 
סובביו, רבים למדו ממנו את הכתובת ולנסיעותיו 
כשמפעם  ועוד  עוד  מצטרפים  היו  החודשיות 
להם  היה  שלא  אנשים  איתו  סוחב  הוא  לפעם 
מעולם קשר לברסלב, בהם אנשים נכבדים, שועי 

ארץ ותלמידי חכמים מופלגים.

לא תמיד היתה הפרוטה מצויה בכיסו, אך כבר 
לימדונו חכמינו כי אין דבר העומד בפני הרצון. 
בריא  שאינו  לבחור  להתלוות  פעם  כשהתבקש 
בנפשו בנסיעתו לאומן, קפץ על המציאה ובמשך 
ימי נסיעה ארוכים עמד ושימש את אותו תשוש 
נפש על כל קפריזותיו, מחיר זה לא היה יקר מידי 

עבורו בשביל לזכות לעוד נסיעה לרבי.

הקרובים  משפחתו  מבני  אחד  הוזקק  כאשר 
משה  ר'  אצל  טבעי  אך  זה  היה  ניתוח,  לעבור 
זוהי  והלא  באומן.  יהיה  הוא  הניתוח  בשעת  כי 

ההשתדלות הטובה ביותר שהוא יכול לעשות.

הנס  את  זוכרים  בודאי  אבקשה  קוראי 
השנה  ראש  בערב  עמו  שהתרחש  המפורסם 
נפש  בחירוף  לאומן  אז  נסע  משה  ר'  תשע"ט, 
שכב  בהם  ומייסרים  ארוכים  שבועות  לאחר 
כשבמשך  ברגלו,  מסוכן  זיהום  עם  חולים  בבית 
רגלו  את  להניע  מסוגל  לא  הוא  ימים  אותם  כל 
יסורים, כך גם היה המצב במהלך  הימנית מרוב 
כל הדרך לאומן. עם הגיעו לאומן ביקש שיקחוהו 
לפני הכל לציון הק' שם שפך את ליבו, וכשהגיע 
לאחר מכן לאכסנייתו התרומם מכסא הגלגלים 
הכה  המופלא  הנס  רגליו.  שתי  על  מהלך  והחל 
בגליון  בהרחבה  והתפרסם  רבים  הדים  בשעתו 

אבקשה )חשוון תשע"ט(.

ישיבת "תורת הנצח"
ער  משה  ר'  היה  בלונדון  מגוריו  בשנות 
לתופעה מצערת בה בחורים צעירים ממשפחות 
מושפעים  שונות,  בישיבות  הלומדים  אנ"ש 
מהחברה ומפתחים עם השנים רגשי נחיתות על 
השתייכותם לחסידות ברסלב. במיוחד הטרידה 
כי גם הוא נאלץ לשלוח את בניו  אותו העובדה 

לישיבות אחרות ומי יודע מה ילד יום. ממחשבה 
את  תשע"ד  בשנת  והקים  למים  קפץ  למעשה 
ישיבת ברסלב "תורת הנצח" בלונדון. והיה יושב 
עברו  וכבשנים  בישיבה  רבות  שעות  יום  מידי 
רבינו,  וספרי  גמרא הלכה  לומד עם פרחי הצאן 
ויראת  תורה  לאהבת  ליבם  את  מלהיב  כשהוא 
יוצאים  הבחורים  היו  הישיבה  במסגרת  שמים, 
אף  בשבוע  ופעם  לישוב,  מחוץ  להתבודדות 

קמים בחצות.

תועלת אישית עצומה הפיק ר' משה מהישיבה 
שהקים, במסגרתה זכה לראות את בניו היקרים 
גדלים לתפארת כחסידי ברסלב נאמנים, שמחים 

בחלקם והאמונה ברבינו הק' נר לרגלם.

באותם שנים הוא חיבר את ספרו "פניני נצח" 
על ליקוטי מוהר"ן, ספר יחודי המסכם כל מאמר 
ומאמר בליקוטי מוהר"ן בדרך שאלות ותשובות 
)מדובר ביצירת ענק המכילה כשלושה עשר אלף 
שאלות ותשובות(, ר' משה זכה לברך על המוגמר 
בקרוב  מקווים  משפחתו  ובני  הספר  בהשלמת 

להביאו לדפוס לעילוי נשמתו כצוואתו.

עם  חסד  לגמול  נרחב  כר  גם  מצא  בישיבתו 
מארץ  הנוסעים  רבים  מצוה  שלוחי  הבריות, 
בישיבה  משה  ר'  אצל  כי  ידעו  ללונדון  ישראל 
יתקבלו בסבר פנים יפות ויתכבדו בארוחה דשנה 

כיד המלך.

כי יעמוד לימין אביון
גם בשנים אלו היה ר' משה כתובת לכל נדכה 
ושבור לב הוא היה מעודד ומחזק את רוחם עד 
כי היו מרגישים כאילו דם חדש זורם בעורקיהם.

לבן המשפחה  סיפר בלחישה  אחד המנחמים 
צרורה  לצרה  נקלע  ארוכה  לא  תקופה  לפני  כי 
כוחות הנפש הוא שפך  שסחטה ממנו את לשד 
ליבו  במר  כי  לו  ואמר  משה  ר'  לפני  ליבו  את 
הוא שוקל ברצינות לפנות לעזרה פסיכיאטרית 
שתסייע לו לעבור את התקופה הקשה, ר' משה 
האזין לו קשב רב עודדו וחיזקו בדיבורי אמונה 
אסור  מצב  בשום  כי  לו  מזכיר  כשהוא  וביטחון 
לשכוח שהכתובת היחידה לכל הבעיות היא רק 
אצל השי"ת, הוא המליץ לו לשטוח לפניו יתברך 
ולזעוק אליו:  את הפתרונות הנ"ל שעלו בדעתו 
עוד  לנו  ואין  שמך  הוא  מעולם  ומצילנו  "פודנו 
ר'  לו  אמר  שנפרדו  לפני  סלה".  זולתך  אלוקים 
כשהאדם  האישי  מניסיונו  שנוכח  כפי  כי  משה, 
הישועה  רוב  פי  על  שפל  בכזה  עצמו  את  מוצא 

כבר בפתח.

"דיבוריו נפלו עלי כמים קרים על נפש עייפה", 
מאז  חלפו  "ולא  מדמעות,  אברך  אותו  נשנק 

שלשה ימים עד שיצאתי מאפילה לאורה".

לאנשים  משה  ר'  גילה  מיוחדת  רגישות 
שהפסידו את כספם בעסק רע, מי כמוהו הבין אל 

ליבם... והיה מתרוצץ רבות למענם.

לוקח בעצמו הלוואות על מנת  היה  לא פעם 
והיו פעמים בהם אף לקח על  להלוות לאחרים, 

עצמו את העול להשיג את הכסף ולפורעם.
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ושם אקבר...
האהבה  את  לכבות  יכלו  לא  רבים  מים 
ד'  לאותם  משה  ר'  של  העצומים  וההשתוקקות 
שנים  כשמונה  ולפני  באומן,  מקודשות  אמות 
גילה את רצונו להיקבר לאחר אורך ימיו ושנותיו 
בעיר אומן, מאז היה מדבר על כך לעתים קרובות 
כי  לו  להבטיח  מבניו  מבקש  הוא  פעם  כשלא 

יקיימו את בקשתו.

במספר הזדמנויות בהם נשאל לפשר משאלה 
א'(:  )רות  הכתוב  בלשון  ענה  זו,  שגרתית  בלתי 
ושם  אמות  תמותי  ובאשר  אלך...  תלכי  "באשר 

אקבר..."

ר' משה, בסך הכל  נביא היה  בן  ולא  נביא  לא 
אברך צעיר שזה לא מכבר עבר את חצי ימיו אבל 

זה היה השיג וזה היה השיח.

הדיבורים על התכלית שעלו תדיר על שולחנו, 
ניגוד בכהוא זה לרוח העליצות  מעולם לא היוו 

והשמחה ששפעה ממנו.

כשנשאלים בני משפחתו הקרובים האם דיבר 
בימיו האחרונים אודות הסתלקותו הם מגיבים: 

בודאי שהוא דיבר, עשרות שנים הוא דיבר...

אך משאלה כמוסה נוספת הייתה לו לר' משה 
מליביה  בבחינת  לדבר  הרבה  לא  הוא  עליה 
הייתה  רחוקות  לעיתים  ורק  גליא,  לא  לפומיה 

מבצבצת ועולה.

אנשי  כשהתבשרו  שנים  מספר  לפני  זה  היה 
שלומינו על פטירת אחד מחשובי אנשי שלומינו 
חזרתו  עם  גדליה  צום  ביום  שנפטר  צפת  בעיר 
מאומן, הבשורה המצערת הגיעה לאוזני ר' משה, 
אך הוא שמע כאן משהו נוסף, אדם זה זכה ביומו 
ישנה  וכי  האחרון עלי אדמות להיות בציון הק', 
הכנה טובה יותר למעבר לעולם שכולו טוב טען 
ולא נתקררה דעתו עד שאיחל לעצמו  ר' משה. 
ותהי  ישרים  מות  נפשי  "תמות  הכתוב:  בלשון 

אחריתי כמוהו".

הזדמנות נוספת בה הביע זאת, הייתה כאשר 
מסוים  שטח  לבחון  מבניו  כמה  עם  פעם  הלך 
הקברות,  לבית  להכשירו  בתוכנית  באומן 
באומן  להיקבר  משאלתו  אודות  אז  דיבר  הוא 
כשבאמצע הפטיר: "אני מקוה שכשיבא אותו יום 

לא תצטרכו להטיס אותי לכאן..."

ותשחק ליום אחרון
כמו בכל עת צרה ודחק בהם היה ר' משה נוסע 
הרגשה  לו  הייתה  כן  הק',  בציון  שיחו  לשפוך 
והרחבה.  ישועה  עת  בבא  לשם  לחזור  מיוחדת 
וכמה  כמה  חוגג  משה  ר'  את  אנו  מוצאים  כך 
בר  שמחות  באומן,  המשפחתיות  משמחותיו 
מצוה לילדיו ואף חתונות, זכות מיוחדת הוא ראה 

בכך שילדיו יצאו לחופתם מחצר הציון הק'.

לארס  משה  ר'  זכה  האחרון  חשון  בחודש 
שניים מבניו, סייעתא דשמיא מיוחדת התלוותה 
לשני השידוכים שנסגרו בהפרש של מספר ימים.

להתקיים  נועדה  הראשונה  הנישואין  שמחת 

אדר  בכ"א  באומן  והשניה  אדר,  בר"ח  בלונדון 
שלושה שבועות בלבד לאחר הראשונה.

רבים לא הבינו בשעתו מה זאת אצה רצה לו 
הדרך כל כך לר' משה, אך כעבור זמן קצר נוכחו 

הכל לדעת כי מאת ה' היתה זאת.

מיד לאחר פורים נסע עם בני משפחתו לאומן 
כל  מסובב  כשרק  הנישואין,  שמחת  לקראת 
הסיבות יודע רזי עולם כי ר' משה נוסע ומתקרב 

למחוז חפצו אליו כלתה נפשו כל הימים...

החתונה היתה שמחה במיוחד, ר' משה בעצמו 
היו  האחרונות  החתונות  כי  בהתפעלות  ציין 
מה  מקשה:  כשהוא  מהרגיל  למעלה  שמחות 

נשתנו חתונות אלו מכל החתונות?!

בימי השבע ברכות נשא ר' משה דברים כדרכו, 
זכורה במיוחד שיחה אחת שנשא בימים אלו בה 
מחדד  כשהוא  היהדות,  נקודת  על  בלהט  דיבר 
לרקוד  יודעים  הם  שגם  הגויים  בין  ההבדל  את 
בחתונות אך שמחתם היא כולה הוללות. לישראל 
עם קדוש אשר שמחים הם בכך שהנה קם לו בית 
מוכנים  שיהיו  יהודים  יגדלו  בו  בישראל,  חדש 
להושיט צוארם לשחיטה על קדושת שמו יתברך.

גם בימים הבאים עת חלה בנגיף המהלך על פני 
ר' משה דברי אמונה והתחזקות הוא  תבל, שפע 
טבע  שתוכנם  דיבורים  לשמוע  מסוגל  היה  לא 

ומקרה.

הזהירות  חובת  בדבר  דהו  מאן  עמו  כששוחח 
אך  מילה,  כל  עם  הזדהה  אלו  בימים  הנדרשת 
היה  יותר  נזהרים  היו  אם  כי  התבטא  כשההוא 
משה  ר'  היה  לא  החיים,  בין  המנוח  פלוני  עדיין 
יכולים  איך  בכאב:  והגיב  זאת,  לשמוע  מסוגל 
לבירה  מנהיג  יש  הלא  כך?  להתבטאות  יהודים 
לפניו  וחתומים  כתובים  ומתים  חיים  ספרי  אשר 
'ונתנה  בתפילת  אמרנו  לא  וכי  השנה,  מראשית 

תוקף' מי ברעש ומי במגיפה?

בניו מציינים עובדא מפליאה:

יכולתו  ככל  מאוד  מקפיד  משה  ר'  היה  מימיו 
לענג את השבת, הוא השתדל תמיד לסייע בגופו 
בהכנות לקראת שבת. מחשבה רבה היה משקיע 
בכל מיני פרטים על מנת לענג ולפאר את שולחן 
הזמירות  גם  כמו  השבת  כשסעודות  השבת, 

נערכים על ידו בחן ובנועם מיוחד.

בימיו האחרונים בהם שכב על ערש דווי, ככל 
לכוחותיו  חזר  לשבת  והתקרבו  הימים  שהלכו 
הנה  הנה  כי  סובביו  כל  שסברו  עד  ויותר  יותר 
הוא חוזר לאיתנו. הוא עמד כהרגלו בערב שב"ק 
לסייע בהכנות וערך את סעודות השבת בשמחה 
ובטוב לבב, והנה אך יצאה השבת חזר מצבו מיום 

ליום לקדמותו.

אמרה ידועה הייתה שגורה בפיו, שאדם הרוצה 
לדעת מה תהיה רמתו הרוחנית בעת פטירתו מן 
העולם יתבונן במצבו העכשווי, וידע אל נכון כי כך 
ביומו האחרון. מוסר  הוא עומד להיראות  בדיוק 
זו, והוא, כי האדם  נוקב טמון בה באמרה שנונה 
להתחיל  עליו  בחייו  מהותי  שינוי  לחולל  הרוצה 
זאת כאן ועכשיו ולא לדחות זאת ולו בשעה קלה.

על  שקט  לא  שמעולם  המעש  איש  משה  ר' 

שמריו, זכה להסתלק מהעולם כפי שחי תמיד את 
חייו.

מפיו  נשמעו  האחרונים  בימיו  גם  כתמיד, 
העולם,  והיה  שאמר  במי  וביטחון  אמונה  דיבורי 

ועוד ביתר שאת ויתר עוז.

כמו בכל תקופות חייו זכה גם בימיו האחרונים 
לגמול חסד עם הבריות.

גם  לזכות  השתוקק,  כה  שאליו  לדבר  זכה  אף 
בימיו האחרונים עלי אדמות להשתטח על הציון 

הקדוש...

ביומו  גם  זכה  האחרונות  השנים  בכל  וכמו 
האחרון)!( לשפוך את שיחו לפני ה' בהתבודדות.

מבנו  ביקש  פטירתו  לפני  ספורות  שעות 
ויקרא  מעשיות  סיפורי  הק'  הספר  את  שיפתח 
לפניו במעשה של הז' בעטלירס את היום השלישי 

בו מדובר מהלב שכוסף ומשתוקק אל המעיין...

ותעל נשמתו השמימה אור ליום שישי ט' ניסן, 
ונטמן כבקשתו בעיר אומן בפניא דמעלי שבתא 
ממקום  הרחק  לא  השבת,  לכניסת  מאוד  סמוך 
מנוחת איש האלוקים רבי אברהם ב"ר נחמן זי"ע.

- - -

אוצרות  משה,  ר'  אחריו  הותיר  גדולה  ירושה 
בלב  ושמורים  חקוקים  בפז  יסולאו  שלא  יקרים 

צאצאיו.

היטיב להגדיר זאת סופר ידוע בארה"ב המחנך 
המפורסם ר' לייביש ליש בטורו הקבוע בשבועון 
על  מספר  הוא  בו   )62 שריפט  וואך  )די  באידיש 
שיחת טלפון שהיתה לו עם בנו של ר' משה בערב 
לאחר  וחצי  כשבוע  פסח  של  שביעי  טוב  יום 

פטירתו, וכך הוא כותב:

אני  גם  יודע,  "אתה  לו:  אמרתי  הדברים  בתוך 
שיחה  למצוא  שנוכל  כך  צעיר  בגיל  התייתמתי 

משותפת ולהתחזק יחדיו".

אמר לי הבחור: "כן, אבל אתם לא התייתמתם 
מאב חסיד ברסלב" ...

"דהיינו?" – אני שואל אותו – "במה שונה יתום 
של חסיד ברסלב?"

"אבינו במשך כל ימי חייו הכין אותנו ליום הזה" 
– עונה לי הבחור.

"הגענו להלוייתו חדורים באמונה בטחון וחיזוק 
מלמד  היה  הוא  חייו,  ימי  כל  בנו  הכניס  שאבינו 
אותנו בקביעות מהו תכלית האדם ואיך צריכים 
את  להשיב  נצטרך  בו  יום  לאותו  מוכנים  להיות 

נשמתינו לפני כסא הכבוד".

התפעלתי עמוקות לשמוע מילים כאלו יוצאות 
מפיו של בחור צעיר שאך זה עתה התייתם והוא 
מדבר עם כל כך הרבה אמונה וחיזוק )דבר שלא 
הורגלתי לשמוע במקרים דומים( זה ממש רומם 

אותי לגבהים.

נראה שאביו באמת הכין אותם...

כי  השיחה  את  לסיים  הוכרחנו  הזה  בשלב 
השמש שם באומן כבר נטתה לשקוע.

לייביש,  ר'  מסיים  האפרכסת,  את  כשהנחתי 
הבזיק במוחי הניגון הברסלבי המוכר:

"עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון!!       
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ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִּעים
ֶרְסֶלב ל בְּ ָלִדים שֶׁ ַליְּ

ִאיׁש'.  ַה'ֲחזֹון  ֶׁשל  ִלְמעֹונֹו  ֶאָחד  ַאְבֵרְך  ָעָלה  לֹוֵהט  ְׁשַרִּבי  ְּביֹום 

ָּכל ֻּכּלֹו ַמִּזיַע ִמַּקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשָּקְפחּו ַעל רֹאׁשֹו ְלֹלא ַרֵחם, ְוָכל 

ֵיׁשּותֹו ְמַׁשַּוַעת ְלכֹוס ַמִים צֹוְנִנים אֹו ְלַמַּׁשב רּוַח ְקִריָרה ְלָהִׁשיב 

ֶאת ַנְפׁשֹו.

ַלַּמֲחֶזה  ְוִהְׁשּתֹוֵמם  ִנְדַהם  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ְּבִהָּכְנסֹו 

ֶׁשִּנְגָלה ְלֶנֶגד ֵעיָניו:

ֲעֵרָבה  ִּבְנִעיָמה  לֹוֵמד  ַהָּפתּוַח,  ַהֵּסֶפר  מּול  יֹוֵׁשב  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון 

ֵזָעה,  ַּפְלֵגי  נֹוְטִפים  ִמִּמְצחֹו  ְסִביבֹו.  ֵמַהִּמְתַרֵחׁש  ְלַגְמֵרי  ְמֻנָּתק 

ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  אּוָלם  ְּבִקְרָבתֹו,  רֹוֶחֶׁשת  ַמְטִריָדה  ְזבּוִבים  ֲעַדת 

ְולֹוֵמד  ַׁשֲאָנן  יֹוֵׁשב  לֹו. הּוא  נֹוֵגַע  ֵאינֹו  ֶזה  ָּכל   - ָוֶפֶלא  ַהְפֵלא   -

ְוַהחֹם  ַהֶחֶדר  ֶאת  ֵהיֵטב  ְמָקֵרר  ְמֻׁשְכָלל,  ַמְזָּגן  ְּכִאּלּו  ְּבַהְתָמָדה 

ַהַּמְהִּביל ֵאינֹו ַקָּים ִּבְכָלל. ְוֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶאָּלא הּוא ַאף ֵאינֹו ַמְבִחין 

ְּכָלל ְּבנֹוְכחּותֹו ַּבֶחֶדר.

ְלַאַחר ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָּבּה ִהְמִּתין ָהַאְבֵרְך ְוָצָפה ְּבִהְתַּפֲעלּות ְּבִלּמּודֹו 

ַהָּמתֹוק ֶׁשל ַה'ֲחזֹון ִאיׁש', ֵהִרים ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ְלֶרַגע ָקט ֶאת ֵעיָניו 

ֵמַהֵּסֶפר ְוָקַלט ֶאת ָהַאְבֵרְך ַהְמַצֶּפה...

"ֵּכן! ֶרּב ִאיד ַּבֶּמה אּוַכל ַלֲעזֹר?" ְׁשָאלֹו ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ְּברֹוְך.

ָיכֹול  ֵאיִני  ֶזה  ִלְפֵני  ַאְך  ָחׁשּוב  ְּבִעְנָין  ָהַרב  ִעם  ְלִהְתַיֵעץ  "ָּבאִתי 

ְּבחֹם  ָּכְך  ָּכל  ָׁשקּוַע  ִלְהיֹות  ָהַרב  ָיכֹול  ֵּכיַצד  ִמִּלְׁשאֹל:  ְלִהְתַאֵּפק 

ָאיֹום ֶׁשָּכֶזה? ַהִאם ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש? ַהִאם ֶזה ֹלא ַמְפִריַע לֹו?"

ֶׁשֶּזה  "ַוַּדאי   - ִּבְמִתיקּות  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  לֹו  ָעָנה   - ְּבִני"  ְלָך  "אַֹמר 

ַרק  הּוא  ַהּקִֹׁשי  ַאְך  ֵמחֶֹמר,  ְקרּוִצים  ָאָדם  ְּבֵני  ֻּכָּלנּו  ֲהֵרי  ָקֶׁשה! 

ְלָעְמָקּה  צֹוְלִלים  ַּכֲאֶׁשר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָהִראׁשֹונֹות.  ַּדּקֹות  ֶּבָחֵמׁש 

ְּכָבר ֹלא  ָאֵכן  ַהּתֹוָרה  ַוֲעֵרבּות  ִלְמִתיקּות  ְוִנְׁשֲאִבים  ַהֻּסְגָיא,  ֶׁשל 

ַמְרִּגיִׁשים ְמאּוָמה".

ַעָּתה ְיָלִדים ְיָקִרים!

ֵאּלּו  ְּכֵעין  ַמֲחָׁשבֹות  ִלְפָעִמים  ִמְתַּגֶּנֶבת  ָלֶכם  ֶׁשַּגם  ַמִּניִחים  ָאנּו 

ְוַאֶּתם  ּוְבֵחֶׁשק  ְּבַהְתָמָדה  ֶׁשּלֹוֵמד  ָחֵבר  ֵאיֶזה  רֹוִאים  ְּכֶׁשִהְּנֶכם 

לֹוְמִדים ַּבֲעַצְלַּתִים ּוַבֲעֵיפּות...

ִלְפָעִמים ַּגם רֹוִאים ַחְברּוָתא ֶׁשְּמַדְּבִרים ִּדְבֵרי ֻחִּלין ֵּביֵניֶהם ְּבַלַהט 

ּוְבֶמֶרץ ְוׁשּום ָּדָבר ֵאינֹו ַמְפִריַע ֶאת ִׂשיָחָתם, ַאְך ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיַע ְזַמן 

ָקֶׁשה  ִנְהָיה  ֶׁשַהחֹם  ֵאיְך  ְלַהְרִּגיׁש  ָהֶאָחד  ַמְתִחיל  ֵּתֶכף  ַהִּלּמּוד 

ַּכֲאֶׁשר  ֵאָליו,  ּוְלַכְּוָנם  ַהַּמְזָּגן  ִּפְתֵחי  ֶאת  ְלָהִרים  ִמָּיד  ְוָרץ  ִמְּנׂשֹא 

ַלֵּׁשִני ַמְתִחיל ִלְכאֹב ָהרֹאׁש ְוהּוא יֹוֵצא ִלְׁשּתֹות ַמִים ָקִרים...

ְוַעָּתה ַנְפָׁשם ִּבְׁשֵאָלָתם, ֵאיְך ֶזה ֶׁשַעד ֶׁשֹּלא ִהְתִחילּו ִלְלמֹד ֹלא 

ִהְרִּגיׁשּו ׁשּום קִֹׁשי, ֹלא ַחָּמה ְוֹלא ִצָּנה, ֹלא ְּכֵאב רֹאׁש ְוֹלא ָצָמא, 

ַוְיִהי ַאְך ַּכֲאֶׁשר ִהְתִחילּו ִלְלמֹד ִהְתִחילּו ָּכל ָהְרָגׁשֹות ְוַהִּמחּוִׁשים 

ִלְפעֹל ֶאת ְּפֻעָּלָתם.

ְוַהֵּתרּוץ ַהָּפׁשּוט ַעל ְׁשֵאָלה זֹו הּוא ְּכמֹו ֶׁשּכֹוֵתב מֹוֲהַרַנ"ת ְּבִלּקּוֵטי 

ֲהָלכֹות )הכשר כלים ד'( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ְוִהֵּנה ָנַתן ה' ִיְתָּבַרְך ְלַהָּׂשָטן 

ִעַּקר  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ּוְלַקֵּים  ְלַקֵּבל  ָהרֹוֶצה  ְּכֶנֶגד  ְלִהְתָּגרֹות  ּכַֹח 

אֹותֹו  ּוֵמִסית  ַהּמֹוֵנַע  ָׂשָטן  ֶׁשֵּיׁש  ַעל ְיֵדי  ָּבֶזה  ָּתלּוי  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום 

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש לֹו ְּבִחיָרה, ִּכי ְּבֹלא ַהְּבִחיָרה ֵאין ָמקֹום ַלּתֹוָרה, ִּכי 

ִּבְׁשִביל ֶזה ֹלא ָמַסר ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַמְלָאִכים ִּכי ִאם ִלְבֵני ָאָדם ֵמֲחַמת 

ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּבִחיָרה ְוִעַּקר ַהְּבִחיָרה ַעל ְיֵדי ַהָּׂשָטן ַהֵּמִסית ְוַהּמֹוֵנַע".

ְּבֵעת  ּוְמִניעֹות  ְקָׁשִיים  ְלַהֲעִמיד  ַהָּדָבר  ַּבַעל  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשֶּזהּו  ֲהֵרי 

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבָיְדעֹו ֶׁשֶּזהּו ָּדָבר ָּגדֹול ְוָרם ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות. ַאְך 

ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ֵאיְך זֹוִכים ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו ּוְלַהְרִּגיׁש ְנִעימּות ַּבּתֹוָרה 

ַעד ֶׁשֹּלא ַנְרִּגיׁש ְּבׁשּום ַמְפִריַע.

ַּגם ַעל ָּכְך מֹוֶרה ָלנּו מֹוֲהַרַנ"ת ֵעָצה ִנְפָלָאה ְוֶזה ְלׁשֹונֹו )שם(

"ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְוִקּיּוָמּה ִהיא ָהָרצֹון ְוַהֵחֶׁשק. ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻרֶּצה 

ֶּבֱאֶמת ִלְסּבֹל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה. ְוֵתֶכף ְּכֶׁשהּוא ְמֻרֶּצה 

ְלָכְך ְּבָרצֹון ָחָזק ֶּבֱאֶמת עֹוֵזר לֹו ה' ִיְתָּבַרְך ְלַקְּבָלּה ִמָּיד ִּכי ַעל ְיֵדי 

ָהָרצֹון ְמַׁשֵּבר ָּכל ַהְּמִניעֹות ְוזֹוֶכה ְלַקְּבָלּה ָּכָראּוי... ְוָהִעָּקר ָּתלּוי 

ָּבָרצֹון ֶׁשַּבֵּלב ּוְבִפיו, ִּכי ְצִריִכים ְלַדֵּבר ָהָרצֹון ְוַהִּכּסּוִפים ְּבִפיו ְּכֵדי 

ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוֵתֶכף ֶׁשהּוא ְמֻרֶּצה ַעל ַהּכֹל ֶּבֱאֶמת ֲאִפּלּו 

ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה,  ַהָּים  ְוֵליֵרד ְלתֹוְך  ַלָּׁשַמִים  ַלֲעלֹות  ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר 

ֵּתֶכף הּוא זֹוֶכה ֵאֶליָה, ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבא ִּבְטרּוְנָיא ִעם 

ֶׁשֹּלא  ְמִניעֹות  ְלָהָאָדם  ׁשֹוֵלַח  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְוֵאין  ְּבִרּיֹוָתיו 

יּוַכל ְלַׁשְּבָרם ִאם ִיְרֶצה ְוָהִעָּקר הּוא ַעל ְיֵדי ּתֶֹקף ָהָרצֹון".

ּוְבֵכן ְיָלִדים ְיָקִרים!

ַוֲאִמִּתי  ָחָזק  ְּבָרצֹון  ַעְצֵמנּו  ְנַקֵּבל ַעל  ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה  ְּבֵעת  ַעָּתה 

ִלְהיֹות ָּתִמיד ְּדֵבִקים ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ַנְתִמיד ְוַנֲעסֹק ָּבּה ָּכל ְיֵמי 

ַחֵּיינּו ְוֹלא ָנחֹׁש ְלׁשּום מֹוֵנַע ּוַמְפִריַע ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה ּוַמה ֶּׁשִּיְהֶיה. 

מֹוֵנַע  ְלׁשּום  ָנחֹׁש  ֶׁשֹּלא  ְוֵאיָתָנּה  ֲחָזָקה  ְּבַהְחָלָטה  ּוְכֶׁשַּנְחִליט 

ִּבְׁשַעת  ֲאֵחִרים  ִלְדָבִרים  ְלִהְתַיֵחס  ְוֶׁשֹּלא  ִלּמּוֵדנּו  ְּבֵעת  ּוִבְלּבּול 

ָעְסֵקנּו ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ִיְתַּגֶּלה ָלנּו אֹור ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְּברֹב 

עֹז ְוִתְפָאָרה ַעד ֶׁשֹּלא נּוַכל ְלִהְתַנֵּתק ִמֶּמָּנה ֲאִפּלּו ְלָׁשָעה ַקָּלה. 

ָאֵמן.

סֹוד ַהַהְתָמָדה
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סיּפּור

ְרפּוָאה ...
לֹו,  ָהָיה  ֶמה  יֹוֵדַע  ֹלא  הּוא  ְוֶנֱחָלׁש.  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ַמְרִּגיׁש  ֶּגעִציל  ַרִּבי 

ִמחּוִׁשים ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים ְּתָקפּוהּו ְוַהַּמָּצב ַרק ַמְחִמיר ִמּיֹום ְליֹום.

ַּגם סֹוְבָביו ֶׁשל ַרִּבי ֶּגעִציל ִהְבִחינּו ְּבָפָניו ַהִחְּורֹות ּוְבַהָּבָעתֹו ַהְמֻיֶּסֶרת.

ָהרֹוֵפא  ֵאֶצל  ְלַבֵּקר  ַחָּיב  ַאָּתה  ְלַהְזִניַח!  ָחְכָמה  ֹלא  זֹו  ֶּגעִציל!  "ַרִּבי 

ִּבְדִחיפּות" - ָאְמרּו ִּבְדָאָגה.

ְּכֶׁשֵהִבין ַרִּבי ֶּגעִציל ֶׁשֵאין לֹו ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת, ָּגַרר ֶאת ַרְגָליו ְּבקִֹׁשי ֶאל 

רֹוֵפא ִעירֹו ָלאִדיִזין.

ְלַאַחר ֶׁשְּׁשָאלֹו ָהרֹוֵפא ַּכָּמה ְוַכָּמה ְׁשֵאלֹות ּוְלַאַחר ְּבִדיָקה ַמֲעִמיָקה, 

ָקַבע ָהרֹוֵפא ֶאת ַאְבָחָנתֹו: "ַצר ִלי. ַאְך ָחִליָת ְּבַמֲחָלה ֲחׂשּוַכת ַמְרֵּפא! 

ַמָּכה ֲאנּוָׁשה ֵיׁש ְלָך ִּבְבֵני ֵמֶעיָך  ְוִהיא ַהְמַזֶהֶמת ֶאת ּגּוְפָך ּוַמְחֶלֶׁשת ֶאת 

ָּכל ֵיׁשּוְתָך. ֵאין ִלי ָמנֹוס ִמְּלהֹוִדיֲעָך ִּכי ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ֹלא נֹוְתרּו ְלָך ָיִמים 

ַרִּבים ִלְחיֹות ---

ַהְּבׂשֹוָרה ַהָּקָׁשה ָנְפָלה ַעל ַרִּבי ֶּגעִציל ְּכַרַעם ְּביֹום ָּבִהיר.

ַּבֲחלֹומֹוַתי  ַאף  ָחַׁשְבִּתי  ֹלא  ָּכְך  ַעל  ָּכְך?  ְּכֵדי  ַעד  ָּכְך?  ְּכֵדי  ַעד  "ָמה? 

ְסִביבֹו.  ִהְסַּתְחֵרר  ְוַהֶחֶדר  ְלָאחֹור  ִנְׁשַמט  רֹאׁשֹו  ְּביֹוֵתר".  ַהְּׁשחֹוִרים 

ְוָׁשַאל: "אּוַלי ְּבָכל אֶֹפן? אּוַלי ֵיׁש  ְרָגִעים ִהְתַעֵּׁשת ְמַעט  ְלַאַחר ַּכָּמה 

ַהִּזהּום  ֶאת  ְוִלְׁשאֹב  ְלַנּקֹות  ֶאְפָׁשרּות  ֵיׁש  אּוַלי  ְלַרְּפֵאִני?  ֶּדֶרְך  ֵאיֶזה 

ַהָּקֶׁשה?"

ַהַּמָּזל  ָלרַֹע  ַאְך   - ָהרֹוֵפא  ֱהִׁשיבֹו    - ָּכזֹו  ֶאְפָׁשרּות  ָׁשַקְלִּתי  ֲאִני  "ַּגם 

ַהַּמָּכה ִנְמֵצאת ְּבָמקֹום ָעִדין ְוָרִגיׁש ָּכל ָּכְך ֶׁשַהִּסּכּוִנים ַרִּבים ְמאֹד ַעל 

ַהִּסּכּוִיים. ָחַתם ֶאת ְּדָבָריו.

ַרִּבי ֶּגעִציל עֹוֶׂשה ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲחָזָרה ֶאל ֵּביתֹו, ְמַנֶּסה ְלַעֵּכל ֶאת ַהְיִדיָעה 

ַהָּקָׁשה ֶׁשָּׁשַמע. הּוא ְמַנֶּסה ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ֶׁש"ֲאִפּלּו ֶחֶרב ַחָּדה ֻמַּנַחת 

ַעל ַצָּוארֹו ֶׁשל ָאָדם ַאל ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים". הּוא ִנְזָּכר ַּבְּדָבִרים 

ַהחֹוְצִבים ֶׁשל ַרּבֹו ֵאָליו ָקׁשּור הּוא ְּבָכל ִנים ִמִּניֵמי ִנְׁשָמתֹו "ֶּגעַוואְלד 

ְּבמֹחֹו  ִהְבִזיָקה  ְלֶפַתע  ִּתְתָיֲאׁשּו!(  ַאל  )ֲאָהּה!  ְמָיֵאׁש!"  ִניְׁשט  ַאיְך  ַזיט 

ַהָּכָרה ֲחָדָׁשה ּוְמַצֶעֶרת ַעד עֶֹמק ַנְפׁשֹו: אֹוי! ֶאת ַהָּדָבר ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר 

ָׁשַכְחִּתי! ִמְּפַאת ַמָּצִבי ֹלא אּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּתף ַהָּׁשָנה ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו 

ַּבְּנִסיָעה ַהְּקדֹוָׁשה ָלַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות 

ַהְמַמְׁשֵמׁש ּוָבא. אֹוי! אֹוי! ֵאיֶזה ֶהְפֵסד! ַמָּמׁש ֲאֵבָדה ֶׁשֵאין ָלּה ְּתמּוָרה".

ָוֶנֶפׁש,  ְּבֵלב  ֲחֵבָריו  ַּבֲחִסיִדים  ֶּגעִציל  ַרִּבי  ִהְתּבֹוֵנן  עֹוְרגֹות  ְּבֵעיַנִים 

ִמַּבַעד  ַהָּׁשבּועֹות.  ְלַחג  ִלְבֶרְסֶלב  ַהְּקדֹוָׁשה  ַלְּנִסיָעה  ַהִּמְתּכֹוְנִנים 

ָרָאה  ִויִדיָדיו,  ִּבְׁשֵכָניו  ְלִאָּטּה  ַהִּמְתַמֵּלאת  ָהֲעָגָלה  ַעל  ִהְׁשִקיף  ַלַחּלֹון 

ְּבֵגָום  ָהעֹוֵבר  ָּבֶרֶטט  ַמְבִחין  ֵאׁש קֶֹדׁש,  ִמַּלַהט  ַהְּסמּוקֹות  ְּפֵניֶהם  ֶאת 

ְּפֵניֶהם  ַעל  ַהָּׁשפּוְך  ָהֲעָגָלה. ָהאֹור  ַעל  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ֵהם  ְמַטְּפִסים  ֵעת 

ִמִּלּבֹו:  ֶנֱעֶקֶרת  ְׁשבּוָרה  ַוֲאָנָחה  ֶּגעִציל  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ִניצֹוץ  ַמְדִליק 

"אֹוי! ַהְלַואי ְוָיכְֹלִּתי ַּגם ֲאִני ְלִהְצָטֵרף ִעָּמם ִּבְנִסיָעָתם..."

ַרִּבים,  ֶמְרַחִּקים  ּגֹוַמַעת  ַהִּנְפָּתלֹות.  ָהֲעָירֹות  ִּבְׁשִביֵלי  ָהֲעָגָלה  נֹוַסַעת 

ְמַקֶּפֶצת ּוְמַקְרַטַעת ְּכַדְרָּכם ֶׁשל ֲעָגלֹות ְמֻיָּׁשנֹות ּוָבלֹות ִמִּׁשּמּוׁש. ַאְך 

ְוִלָּבם  מָֹחם  ְּכָלל,  ְּבָכְך  ַמְבִחיִנים  ְוֹלא  ָחִׁשים  ֹלא  ֶׁשְּבתֹוָכּה  ַהֲחִסיִדים 

ֵהם  ִמְתּכֹוְנִנים  עֹוָלם.  ֶׁשל  ְּברּומֹו  ָהעֹוְמִדים  ִּבְדָבִרים  ָּכֵעת  ָעסּוק 

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ַהַּצִּדיק.

ִמן  ֶאָחד  ַנֲעָנה   - נֹוְסִעים?"  ָאנּו  ַרִּבי  ְלֵאיֶזה  ַאֶּתם  יֹוְדִעים  "ַהִאם 

ַרֵּבנּו  ָׁשָהה  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ְּבַדְרּכֹו  ִּכי  ְמַסְּפִרים  "ָׁשַמְעִּתי   - ַהֲחִסיִדים 

ִּבְקֻדָּׁשה  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ַלְיָלה  ְלַאַחר  ְוָאז  ַהָּׁשבּועֹות  ְּבַחג  ַחַרסֹון  ָּבִעיר 

ּוְבָטֳהָרה ֶׁשָהָיה ַרֵּבנּו ֵער ָּבּה ַּכָּנהּוג, ָהַלְך ִעם ַּתְלִמידֹו קֶֹדם אֹור ַהּיֹום 

ַהֶּנֱאָמן  ַּתְלִמידֹו  יֹוְקדֹות.  ּוָפָניו  ְּבַׂשְרַעָּפיו  ָׁשקּוַע  ָהַלְך  ַרֵּבנּו  ַלִּמְקֶוה. 

ָּפַסע ְלִצּדֹו ֻּכּלֹו ְמַרֵּטט. עֹוָדם הֹוְלִכים ַנֲעָנה ַרֵּבנּו ְוָאַמר ְלַתְלִמידֹו:

"ַהִאם ׁשֹוֵמַע ִהְּנָך קֹולֹות ּוְרָעִמים?"

"ֹלא! ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ׁשּום ָּדָבר" - ֵמִׁשיב ַהַּתְלִמיד.

ַּכָּמה ְּפָעִמים ָחַזר ַרֵּבנּו ַעל ְׁשֵאָלתֹו ְוַהַּתְלִמיד ַהָּנבֹוְך ֵמִׁשיב ִּבְׁשִליָלה.

ְלֶפַתע ּפֹוֶנה ַרֵּבנּו ֶאל ַּתְלִמידֹו ְוׁשֹוֲאלֹו:

"ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא ִלְׁשמַֹע ַהּקֹולֹות ַהָּללּו?! ..."

ְלַבּסֹוף ַנֲעָנה ַרֵּבנּו ְּבָאְמרֹו: "ֶאְפָׁשר ֶׁשַהּקֹולֹות ַהַּמִּגיִעים ְלָאְזָניו ִהָּנם 

קֹולֹות ֶׁשל ְּכֵלי ֶזֶמר ְּבִקְרַבת ָמקֹום". 

ַאְך ֶהָחִסיד ְּבֶׁשּלֹו: "ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ׁשּום קֹול ֶׁשל ְּכֵלי ֶזֶמר ְוֹלא ׁשּום קֹול 

ְּכָלל".

ַהַּמִּגיִעים  ַהּקֹולֹות  ֵהם  ֶזֶמר  ְּכֵלי  ְוֹלא  ֶזֶמר  ֹלא  ִּכי  ַהַּתְלִמיד  ֵהִבין  ָאז 

ְלָאְזֵני ַרֵּבנּו, ֶאָּלא קֹולֹות ּוְבָרִקים ֶׁשל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ---

ְׁשִתיָקה  ִהְׂשָּתְרָרה  ּוְלַאֲחָריו  ַלִּסּפּור  ַהֲחִסיִדים  ִהְקִׁשיבּו  ִנְפָעִמים 

ְּבִנְבֵכי  ֵהיֵטב  ּובֹוֵדק  ְמַפְׁשֵּפׁש  ְּבַעְצמֹו  ִהְתַּכֵּנס  ֶאָחד  ָּכל  הֹוד.  ְמֵלַאת 

ַנְפׁשֹו ּוִמְׁשַּתֵּדל ַלֲהִכיָנּה ִּכְכִלי ִקּבּול ָראּוי ַלַהְׁשָּפעֹות ָהֲעצּומֹות ֶׁשִהיא 

ֲעִתיָדה ְלַקֵּבל.

שַַּׁבת קֶֹדׁש קֶֹדם ַחג ַהָּׁשבּועֹות. 
ְקֻדָּׁשה ְּכפּוָלה יֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם. ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ּוְקֻדַּׁשת ֶהָחג ַהְמַמְׁשֵמׁש 

ְוִאם  ְורֹוְממּות.  טַֹהר  ֶׁשל  ְּגדּוָׁשה  ִמָּדה  ִקְרּבֹו  ֶאל  סֹוֵפג  ָהעֹוָלם  ּוָבא. 

ְּבָכל ָהעֹוָלם ָּכְך ִּבְמִחַּצת ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. ַהַּתֲענּוג 

ָהרּוָחִני ֶׁשָחׁשּו ַהֲחִסיִדים ְּבַהְׁשָּפַעת ָהַרִּבי ִהְׁשִּכיחּו ֵמֶהם ֶאת ָּכל ַהְבֵלי 

ָהעֹוָלם. ַהְּתִפּלֹות ַהּלֹוֲהטֹות ִהְגִּביהּום ֶטַפח ֵמַעל ַהַּקְרַקע ְוָגְרמּו ָלֶהם 

ִׂשְמָחה ִעיָלִאית. ְלִׂשיא ַהִהְתעֹוְררּות ִהִּגיעּו ְּבמֹוָצֵאי ַׁשַּבת קֶֹדׁש ֶׁשָהָיה 

ִּדֵּבר ִעם  ָאז  ַּכָּנהּוג,  ַרֵּבנּו ֵער  ְוָהָיה  ַחג ַהָּׁשבּועֹות  ַלִיל ִראׁשֹון ֶׁשל  ָאז 
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ְוָאַמר: "ָהעֹוָלם ַהֶּזה  ַהִּנְצִחית, ֵּבין ַהְּדָבִרים ָעָנה  ֲאָנָׁשיו ִׂשיָחה נֹוָרָאה ֵמַהַּתְכִלית 

לֹו  ִיְהיּו  ִאם  ְלִהְסַּתֵּכל  ְוֵאין  ַהִּנְצִחית.  ַהַּתְכִלית  ֶאל  ַעְצמֹו  ִלְמׁשְֹך  ַרק  ְּכלּום,  ֵאינֹו 

ָמעֹות ִאם ֹלא, ִּכי ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך ְיַבֶּלה ָיָמיו ְּבָׁשֶוה...

ַרֵּבנּו ֶהֱאִריְך ְמאֹד ְלַדֵּבר ֵמִעְנָין ֶזה ְוִהְזִּכיר ָאז ַּגם ֶאת ְּדָבָריו ַהְידּוִעים: "ָּדאס ָזאְלט 

ִאיהר ַּבאקּוֶמען פּון ִמיר, ִּדי ֶוועְלט ָזאל ַאייְך ִניְׁשט ָנאְרן. )ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ֵמִאִּתי 

ֶׁשָהעֹוָלם ֹלא ַיְטֶעה ֶאְתֶכם(

ַהֲחִסיִדים ִהְתעֹוְררּו ָאז ַעד ְמאֹד, ִּכי ִּדּבּוִרים ֵאּלּו ָיְצאּו ִמִּפי ַרֵּבנּו ְּכֵאׁש ַׁשְלֶהֶבת. ָּכל 

ֶאָחד ִהְרִּגיׁש ֶׁשַרֵּבנּו ְמַדֵּבר ֵאָליו ִּבְפָרִטּיּות ְויֹוֵדַע ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו, ּוְמַכֵּון ֶאת 

ְּדָבָריו ֵאָליו ַמָּמׁש ְּכִפי ַמָּצבֹו.

ְוַהְתָמָדה ֲעצּוָמה.  ְּבִהְתַלֲהבּות  ֵליל ָׁשבּועֹות  ֵסֶדר ִּתּקּון  ֻּכָּלם ֶאת  ָּכְך ָאְמרּו  ַאַחר 

ְּפָרט ְלֶאָחד ֶׁשָּיַׁשב ִמן ַהַּצד ְוֹלא ָעָׂשה ְּכלּום.

"ַמּדּוַע ֹלא ִּתְלַמד? ַמה ַּתְפִסיד ִמֶּזה? ֲהֹלא ְּתַקֵּבל ָׂשָכר ְועֹוָלם ַהָּבא ַעל ַהִּלּמּוד?" 

ַמְרָאה  ְּכֶׁשַהּתֹוָרה  לֹוַמר  ָצִריְך  "ְוֵאין  ַרֵּבנּו:  ְוִהְמִׁשיְך  ְוהֹוִכיחֹו.  ַרֵּבנּו  ֵאָליו  ִנַּגׁש   -

ְלֶאָחד ַאֲהָבה ָאז ֵאין רֹוֶצה ְּכָלל עֹוָלם ַהָּבא ְוָׂשָכר ַעל ַהִּלּמּוד ַרק רֹוֶצה ֶאת ַהּתֹוָרה 

ְּבַעְצָמּה... ָנֵקל ְלַׁשֵער ֵאיְך ָהָיה ִנְרֶאה ַהִּלּמּוד ֶׁשל אֹותֹו ָחִסיד ְלַאַחר ִּדּבּוִרים ֵאּלּו...

ֶאת  ִלְׁשמַֹע  אֶֹזן  ַמִּטים  ֻּכָּלם  ַּבֶחֶדר  ֻהְׁשַלְך  ַהס  ַהָּׁשבּועֹות,  ַחג  ֶׁשל  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין 

ִסְתֵרי ַהּתֹוָרה ִמִּפי ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש.

ֶׁשְּבתֹוְך  ֵאיְך  ַהַּמָּכה,  ְרפּוַאת  ֵמִעְנַין  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ְלֵשַמע  ֻמְפָּתִעים  ָלאִדיִזין  ַאְנֵׁשי 

ַהּמֹוֵׁשְך  ּכַֹח  ָצִריְך  ָּכְך  ְוַאַחר  ַהַּמָּכה  ִּפי  ֶׁשִּיָּפַתח  ְצִריִכין  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ְמַדֵּבר  ַהּתֹוָרה 

ֶׁשִּיְמׁשְֹך ְויֹוִציא ַהֵּלָחה ְוַהָּדִמים ַהְמֻקְלָקִלים ִמּתֹוְך ַהַּמָּכה...

ִּדְבֵרי  ְּבתֹוְך  ָהַרִּבי  ָּכֵעת  ֶּׁשַּמְזִּכיר  ַמה  הּוא  ֵריק  ָּדָבר  ֹלא  ִּכי  ָיְדעּו  ָלאִדיִזין  ַאְנֵׁשי 

ַעל  ְרפּוָאה  לֹו  ְלַהְמִׁשיְך  ַרֵּבנּו  רֹוֶצה  ְּבַוַּדאי  ָהְרפּוָאה...  ִעְנַין  ֶאת  ּתֹוָרתֹו 

ְיֵדי ּתֹוָרתֹו...

ְלַאַחר ֶהָחג ִנְפְרדּו ַאְנֵׁשי ָלאִדיִזין ֵמַרֵּבנּו ְוָנְסעּו ֲחָזָרה ְלִעיָרם.

ַמה ְּמאֹד ִהְתַּפְּלאּו ְוִהְׁשּתֹוְממּו ִלְראֹות ֶאת ַרִּבי ֶּגעִציל ִמְסּתֹוֵבב ְּכַאַחד ָהָאָדם ָּבִריא 

ַלֲחלּוִטין. 

"ְּבִריְך ַרֲחָמָנא ... ְּדַיֲהָבְך ָלן ְוֹלא ַיֲהָבְך ְלַעְפָרא" )ָּברּוְך ה' ֶׁשִהְׁשִאיְרָך ֵּביֵננּו ְוֹלא ְנָתְנָך 

ֶלָעָפר( ָאְמרּו ְּבִהְתַרְּגׁשּות.

"ַרִּבי ֶּגעִציל! ָמַתי ָקָרה ַהֵּנס? ֵּכיַצד ִהְתַרֵּפאָת ּכֹה ַמֵהר?!"

ָהְלכּו  ְוַהְּכֵאִבים  ַהַּמָּכה  ִנְפְּתָחה  ָאז  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ַהָּׁשבּועֹות  ְּבַחג  ִהְתִחיל  "ַהּכֹל 

ְוָחָזק  ָּבִריא  ַעָּתה  אֹוִתי  ָהרֹואֹות  ֶׁשֵעיֵניֶכם  ַעד  ֵאַלי,  ָׁשִבים  ֵהֵחּלּו  ּכֹחֹוַתי  ּוָפֲחתּו. 

ְּבַחְסֵּדי ַהֵּׁשם".

"ַהִאם ָׁשַאְלָּת ֶאת ַעְצְמָך ִמי ָּגַרם ְלָך ֶאת ַהֵּנס ַהָּגדֹול? ֲהָיַדְעָּת ַמה ִהְתַרֵחׁש ַמָּמׁש 

ְּבאֹותֹו ָהֵעת ִּבְבֶרְסֶלב ֵאֶצל ַרֵּבנּו?!" ִהְקׁשּו ְיִדיָדיו.

ֶׁשל  ַהָּטהֹור  ְּבֻׁשְלָחנֹו  ַהּתֹוָרה  ֲאִמיַרת  ְּפָרֵטי  ָּכל  ֶאת  ְלָפָניו  ְלגֹוֵלל  ֵהֵחּלּו  ְוָכאן 

ַהָּׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְּבִדּיּוק   - ָהְרפּוָאה  ּוְפָרֵטי  ַהַּמָּכה  ְּפִתיַחת  ַהְזָּכַרת  ִעְנַין  ְוֶאת  ַרֵּבנּו 

ֶׁשִהְתִחיָלה ַהַּמָּכה ְלִהְתַרֵּפא.

זֹוְלגֹות  ְּכֶׁשְּדָמעֹות  ֲעצּוָמה  ְּבִהְתַּפֲעלּות  ֶּגעִציל  ַרִּבי  ָאַמר   - ָׂשִחים?"  ַאֶּתם  "ָמה 

ֵמֵעיָניו - ָאה! ַלָּׁשְוא ִהְצַטַעְרִּתי ָּכל ָּכְך ֶׁשִּנְבַצר ִמֶּמִּני ִלְנסַֹע ָלַרִּבי ֶלָחג, ָאְמָנם ּגּוִפי 

ֹלא ָהָיה ָׁשם ַאְך ַנְפִׁשי רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ָהיּו ַּגם ָהיּו. ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא 

אֹוֵמר ִהיא ַלֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה ְוַלֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו...

שעשועון

ִּכְתִחְּלִתי ֵּכן סֹוִפי

ּוְכסֹוִפי ֵּכן ְּתִחְּלִתי

ְּבדֹוֶמה ִלְׁשמֹוֵתיֶהן ֶׁשל 
ָהַרב ְוַהַּתְלִמיד

ְוִאם ַּתְחּתְֹך רֹאִׁשי ִהְנִני 
ִעְנָין ֶׁשל ַצַער

ָאְמָנם ּכֹל ֻּכִּלי הּוא ִעְנָין 
ֶׁשל ִׂשְמָחה

ְוַרֵּבינּו ז"ל ִׁשֵּבַח אֹוִתי 
ְמאֹד ּוִבְמֻיָחד ְּכֶׁשֲאִני 
ְּבַיַחד ִעם ָהַאְקָּדמֹות

חידה

ֶאת ַהּתֹוָצָאה ַהסֹוִפית ֵיׁש ִלְׁשֹלַח ִּבְכָתב ָּברּור 
ְוָקִריא ַעד רֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּוז ִּבְלַבד, ְ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 
100 ש"ח ְּבֶרֶׁשת ֲחֻנּיֹות ִסְפֵרי “אֹור 

ַהַחִּיים”!

ַּבַהְגָרָלה ַעל ִּגָּליֹון חֶֹדׁש ִאָּיר ָּזָכה ַהֶּיֶלד 
יֹוֵסף ָנָתן ְמֹוסקֹוִביץ ִמְּצַפת

ִּפְתרֹונֹות ְלִגָּליֹון ִאָּיר: מֶֹׁשה ַרֵּבינּו, ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַּבר יֹוַחאי, ַהַארִיַז"ל, ַהַּבַעל ֶׁשם טֹוב, ַרֵּבינּו ַנְחָמן 

ִמְּבֶרְסֶלב זיע"א
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ְוֶזה ָאנּו ְצִריִכין ְלַכֵּון ְמֹאד ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה ַהְּקדֹוִׁשים 
ֶׁשֵהם ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות, ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְמֹצא ֶאת ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת 

ֶׁשהּוא ָּכלּול ִמָּכל ַהִּׁשְבָעה רֹוִעים, ֶׁשַרק הּוא ָיכֹול 
ַלֲעֹסק ְּבִתּקּון ַנְפֵׁשנּו, ְלַרּפֹאת אֹוָתנּו ִמַּתֲחלּוֵאי 

ּוַמְכאֹוֵבי ַנְפֵׁשנּו ָהֲעצּוִמים ְמֹאד, ּוְלַהְמִׁשיְך ּוְלָהִאיר 
ָּבנּו ַהָּׂשגֹות ֱאָלקּות.

 ְוַעל-ֵּכן קֹוִרין רּות ְּבָׁשבּועֹות, ֶׁשְּמַדֵּבר ֵמַהְמָׁשַכת 
ִנְׁשַמת ָּדִוד-ָמִׁשיַח, ֶׁשהּוא ְּגַמר ַהִּׁשְבָעה רֹוִעים, ְוַעל-

ָידֹו ִיְהֶיה ְּגַמר ַהִּתּקּון; 

ְוִעַּקר ַהְמָׁשַכת אֹורֹו ֶׁשל ָּדִוד-ָמִׁשיַח הּוא ַעל-ְיֵדי 
ֶׁשִּנְתַחְּבָרה ְוִנְתַּדְּבָקה רּות ְּבֹּבַעז, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ִהְתָקְרבּות 

ְוִהְתַחְּברּות ְּכַלל-ִיְשָרֵאל ְּבַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ֶׁשַרק ַעל-
ְיֵדי-ֶזה ַמְמִׁשיִכין אֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ֶׁשִעַּקר ְּגַמר ַהִּתּקּון 
ְלַהְמִׁשיְך ַהָּׂשגֹות ֱאָלקּות ָּבעֹוָלם ִיְהֶיה ַעל-ָידֹו, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב "ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם" 

)ליקוטי הלכות, חושן משפט הלכות נזיקין הלכה ד, יז(.




