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 חשוון תש"פ   3

אם היה מתנוצץ בלב, אפילו בהתנוצצות קלה, מעט 
דמעט משגב מעלת קימת חצות לילה לא היה בנמצא 

מי שינום על מיטתו בשעה נעלית זו.
וחופף  העליון שנשפע  נחשף קצת מהאור  היה  אם 
על פני אותם בני עליה שבדור המשברים את השינה 
ומתגברים כארי לעבוד את בוראם בחצות לילה, היו 
עין  נושאים  זאת,  קודש  עבודת  אל  משתוקקים  הכל 

ומצפים לה ובעיקר שופכים לב כמים לזכות אליה.
פנחס  רבי  הרה"ק  ותיאר  שיער  כך   – זהב"  "לילות 
לילות  הארוכות,  החורף  לילות  את  זיע"א  מקאריץ 
ניתן לדלות בחציים השני  יקרות מפז ומפנינים אשר 
אוצרות מלאי אורה וקדושה עליונה של תורה ותפילה 

ויראת שמים ודביקות בבורא יתברך עד בלי די.
הרגעים הללו של זמן חצות הלילה הם הנעלות ביותר 
פתוחים  השמים  ששערי  שעות  הן  אלו  היממה,  של 
קודשא  בה  העת  זה  חביון,  באור  ומאירים  לרווחה 
בריך הוא יורד לגנו להשתעשע עם הצדיקים ויחד עם 
פמליא דיליה מביט ומאזין לקול החברים מקשיבים די 
בהאי עלמא המתחברים יחד לעסוק באורייתא דיליה 

בהאי שעתא.

◆ ◆ ◆

אכן, סוד קימת חצות כמה שהרבו בספרים הקדושים, 
ובפרט בספר הזוהר הקדוש, להפליג ולהפליא ברוממות 
עדיין  הללו,  הנעלות  בשעות  ולקום  להתעורר  הזוכה 
הוא כמוס וחתום נעלם ונסתר, וזעירין אינון שזוכים 

לבוא ולהיכנס בפתחי שעריו ולבקר בהיכליו.
כי על כן, ככל שגדול ונשגב מעלת קימת חצות כך 
מלקיימה,  ומונעים  המעכבים  הקשיים  הם  עצומים 
אשר כדי לזכות לה זקוקים לכוחות אדירים של תשוקה 

ורצון.
ואולם, באם נואיל לייקר כל לילה של קימת חצות 
של  רגע  כל  על  ולהודות  להעריך  ונדע  עצמה,  בפני 
הרי  השכינה,  בצער  והשתתפות  חצות  תיקון  אמירת 
שברוב הימים והלילות יתקבצו כולם יחד, וינסכו בנו 
כוח קדושה להתמיד בה כל ימינו מבלי שנאבד ונפסיד 

שום לילה מקימת חצות.
וכבר מובטחים אנו, שכל מי שיהיה עקשן בעקשנות 
והתשוקה  הרצון  את  לעולם  יעזוב  ולא  דקדושה 

סוף  הזו,  העליונה  לעבודה  לזכות  והבקשה  התחינה 
כל סוף ינצח בוודאי את המלחמה וימצא עצמו עומד 

ומסתופף בבית ה' בלילות.

◆ ◆ ◆

העצה הקדושה הזאת של קימת חצות, ככל שהיא 
עומדת  שהיא  וככל  הרעיון,  יכילנה  ולא  מכל  נשגבת 
יורד  מבהיק  שאורה  הרי  המעלה,  ברום  ומתנשאת 
ממה  ויותר  ויותר  המדרגה,  לתחתית  עד  ומאיר 
היא  סגולה,  לאנשי  ניתנה  הזאת  הקדושה  שהמתנה 
חומר  בתי  לשוכני  לדרי מטה  ביותר  ונצרכת  מיועדת 

המבקשים להתדבק ביוצרם ברעותא שלים.

המשתוקקים  כל  אנו,  זקוקים  ובעיקר  ובפרט 
האורות,  אור  של  אור  ולזריחת  להתגלות  והמייחלים 
לאחוז בעצת קודש זאת, שכן, רק באמצעותה ובכוחה 
העליון, הולך ומפציע וזורח אורו הבהיר של אור שבעת 
נובע מקור חכמה בעולמות התחתונים,  הימים הנחל 
וכפי המשכת אורו למטה כך נשפעים תיקוניו הנוראים 

להחיות ולתקן נפש כל חי. 

◆ ◆ ◆

ובימים אלו ובתקופת הזאת שנסתם בה כל חזון ואין 
הכל  עיני  כאשר  יעשון,  אשר  המעשה  מה  יודע  איש 
צופיות לישועת ה' ולחמלתו על עמו ועל נחלתו ועל 
כל יושבי תבל, יעלה ויבוא ויראה ויזכר לפנינו דבריו 
הגדול  המאור  והנאמן,  הגדול  התלמיד  של  המאירים 
הזוכות  הנפשות  אותם  הנפלאות  הלילה,  לממשלת 
לנדד שינה מעיניהם לקום חצות ולעורר השחר, אשר 
עליהם  ועומדת  תלויה  ישועתנו  וצמיחת  גאולתנו  כל 
הבוקר  השכמת  הלכות  חיים,  אורח  הלכות  )ליקוטי 

הלכה א', ט"ו(:

ְוֵכן  ַּדְיָקא.  ַּבֲחצֹות  ָהִראׁשֹוָנה  ְּגֻאָּלה  ָהְיָתה  "ְוַעל־ֵּכן 
ְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ִּתְהֶיה ַעל־

ְיֵדי ְּבִחיַנת ֲחצֹות, ַעל־ְיֵדי ַהְּכֵׁשִרים ְוַהְיֵרִאים עֹוְמִדים ְּבָכל 
ַלְיָלה ַּבֲחצֹות - - - "

בשער הגליון

עורה ישראל - למה תישן?

העצה הקדושה 
הזאת של קימת 

חצות, ככל 
שהיא נשגבת 

מכל ולא יכילנה 
הרעיון, וככל 
שהיא עומדת 

ומתנשאת ברום 
המעלה, הרי 

שאורה מבהיק 
יורד ומאיר 

עד לתחתית 
המדרגה, 

ויותר ויותר 
ממה שהמתנה 
הקדושה הזאת 

ניתנה לאנשי 
סגולה, היא 

מיועדת ונצרכת 
ביותר לדרי מטה 

לשוכני בתי 
חומר המבקשים 
להתדבק ביוצרם 

ברעותא שלים
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מגלגולים  גלגולים  לאחר  ממטתו,  נגאל  הוא  סוף  וף 

שונים בהם התהפך מצד אל צד, התרומם לאיטו ומשך 

לעברו את קערת נטילת הידיים תוך שהוא נוטל כל יד 

בכבדות, הְלבישה גם היא ארכה זמן לא מבוטל, כך גם 

כל ההכנות, ההליכה השתרכה לעבר בית הכנסת, כאשר הוא עוצר 

מאליהן  כמו  מתגלגלות  רגליו  בדרכו,  שנקרית  מודעה  כל  וקורא 

במורד מדרגות המקווה, לאחר דקות ארוכות הוא סוחב את עצמו 

בעייפות וחוסר חשק לכיוון היכל התפילה, הוא עולה את המדרגות 

כזקן מופלג, מושך בחוסר חיות את שקית הטלית ותפילין ומתחיל 

את תפלתו ברפיון. עוד יום אפור ושגרתי בחייו של העצל...

האם קרה אסון חלילה?! זה משהו נורא?! סוף סוף גם הוא יצא 

ידי חובת התפילה, בסך הכל ההבדל בינו לבין הזריז הוא לכאורה רק 

הבדל של כמה דקות.

ליזהר מאד מעצבות ועצלות 
נאה  מדה  היותר  לכל  הינה  שהזריזות  נדמה  הכהות  לעינינו 

ולא מהותי,  ולעומתה, העצלות אינה אלא חסרון מסוים  ומכובדת, 

המידה  פנימיות  את  לנו  מגלה  הגדול'  'הרופא  הקדוש  רבינו  אבל 

ובעבודת  בכלל  ביהדות  היסודות  מיסודי  והיותה  וחומרתה  הזאת 

השם בפרט.

הוא  נשיכת הנחש  עיקר  כי  ועצלות,  ליזהר מאד מעצבות  "צריך 
עצבות ועצלות" )לקוטי מוהר"ן קפט(, רבינו הקדוש קורא לעבר כל אחד 
לשלוט  מנסה  עצלות  של  הזאת  המדה  כאשר  מאד,  תזהר  מאתנו: 

זהו עיקר  זו לא סתם נשיכה,  נושך כרוך על עקבך,  בך הרי שנחש 

ֵיֵצא צפע ופריו שרף  "כי משורש נחש  נשיכתו של הנחש הקדמוני, 

ואכזרי שיכול להתפשט  יד-כח(, טמון כאן ארס קטלני  )ישעי'  מעופף" 
ולהמית חלילה. כל אחד מאתנו מתאר לעצמו את תגובתו אם חלילה 

היה פוגש בנחש המתפתל לעברו, איזו אימת מות היתה תוקפת אותו 

ובאיזה מדה היה נושא רגליו ובורח משם, מי שמבקש לציית לרבינו 

הקדוש בתמימות, מבין, שאין כאן הגזמות, צריך ליזהר מאד! יש כאן 

מהנחש,  כבורח  הזאת  מהמדה  לברוח  חייבים  רוחנית,  מות  סכנת 

בפשיטות.

ננסה להבין מהו הרעל הטמון בעומקה של מדה זו ומדוע הזריזות 

היא סוד חיי הקדושה. 

רבי נתן מלמדנו: 'ְנֻקַּדת ָּכל ַהִּמְצוֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים הּוא ַהִּשְמָחה' 

עם  'צוותא'  להיות  אמצעי  הינה  ה'מצוה'  ג-ח(,  ואישות  פו"ר  הלכות  )לקוטי 

השמחה,  היא  שבה  הפנימית  הקדושה  ונקודת  הוא  ברוך  הקדוש 

ונעשה  המצוה  אל  ומתקשר  מתאחד  בה  ורוצה  במצוה  שָשֵמח  מי 

עמה צוותא, לעומת זאת מי שעשוה את המצוה בחוסר חשק הרי 

הּוא  ָּברּוְך  ש"ַהָּקדֹוׁש  כיון  עליה,  הְמַצֶוה  ומן  הִמצָוה  מן  נפרד  הוא 

)לקוטי מוהר"ן ח"א ה'-ב(, וכאשר עושים  ַהִּמְצוֹות"  ִעם  ַאְחדּות ָּפׁשּוט  הּוא 

את המצוה ברצון ובשמחה מתקרבים אל השם שקדשנו במצוותיו 

המקיימה,  על  קדושה  משפעת  זו  וקירבה  בו,  ומתדבקים  וציוונו 

באופן  ממנו,  ונפרד  רחוק  שהעושה  הרי  ושמחה  רצון  בהעדר  אך 

הקדוש  רבינו  שבמצוה,  הקדושה  נקודת  עיקר  את  מפסידים  זה 

בקיום המצות  ועלייתה תלויים  גלות השכינה  גם מלמדנו ששורש 

מלכות  גילוי  עיקר  כל  כי  כד-ב(,  שם,  )ראה  חלילה  להיפך  או  בשמחה 

וכבוד ה' בעולם תלוי בכך שנעשה את רצונו בשמחה. 

זריזות ושמחה 
כזה הוא ענין הזריזות, וכפי שמגלה רבי נתן )לקוטי הלכות אישות ד'( על 

הנאמר על אברהם אבינו )פרשת וירא( 'וירא וירץ לקראתם' – "וירץ זה 

בחינת זריזות ושמחה, כי זריזות הוא בחינת שמחה כמובן בהתורה 

לרוץ  מצוה  רז"ל  שאמרו  וכמו  ח"א(,  לקו"מ  קנ''ה  )בסימן  אפים  אריכת 

בית  לי  באומרים  שמחתי  שכתוב  כמו  מצוה  ולדבר  הכנסת  לבית 

ה' נלך". הזריזות היא השמחה, מי ששמח בדבר מזדרז להשיגו, מי 

מה כל כך רע להיות עצלן?
לעינינו הכהות נדמה שהזריזות הינה לכל היותר מדה נאה ומכובדת, והעצלות אינה חסרון מהותי. 

אולם רבינו הקדוש 'הרופא הגדול' מגלה לנו את גדלות מידת ה'זריזות' והיותה מיסודי היסודות 
ביהדות בכלל ובעבודת השם בפרט | זריזות היא בחינת אמונה

ס

מחדש 
חדשים

על פנימיות אור המועדים בתורת הנחל הנובע
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שמייקר דבר וָׂשש בו הרי הוא ממהר לרכשו, לעומת זאת העצבות 

והעצלות הולכים שלובים זה בזה, עצלות נובעת מעצבות שענינה 

ועושה  פועל  הוא  עושה,  שהוא  מהפעולה  נפרד  ולב  הערכה  חוסר 

רק בהכרח וכמי שכפאו שד, ואין לך פירוד וריחוק מהמצוה מאשר 

זה. וכלשונו של רבי נתן "כי הזריזות הוא בחי' שמחה היפך העצלות 

והעצבות שהם ג"כ בחי' אחת" )לקוטי הלכות חלה ה"ג(

העצלות עוקרת את הרצון
רבי נתן מוסיף, אנו הרי יודעים שעיקר קדושת המצוה היא הרצון 

זה  יודע מי הוא  נא( "איני  )שיחות הר"ן  וכפי שאמר רבינו הקדוש  שבה, 

שיוכל לומר שיעבוד ה' יתברך, ואפילו מלאך ושרף אינו יכול להתפאר 

שיוכל לעבוד את ה', רק העיקר הוא הרצון לה' יתברך", הרצון הוא 

וזוהי עיקרה של קדושת  מעיקרי ההתאחדות וההתקרבות כאמור, 

כל מצוה וכל הרצון תלוי בזריזות, וכלשונו: "ְוַעל ֵּכן ִהְזִהיר ַהַּתָּנא ֱהֵוי 

ָרץ ְלִמְצָוה ַקָּלה, ָרץ ַּדְיָקא, ִּכי ְצִריִכים ָלרּוץ ְלִמְצָוה ִּבְזִריזּות ָּגדֹול, ִּכי ֶזה 
ִסיָמן ַעל ּתֶקף ִחְׁשקֹו ּוְרצֹונֹו ֶהָחָזק, ְוַעל ֵּכן ָרץ ְלׁשֹון ָרצֹון ְּבִחיַנת ָמְׁשֵכִני 
ַמְעִּתי ִמִּפי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה, ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ַּגם ְלׁשֹון ָרצֹון, ְּכמֹו ֶׁשּׁשָ
ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֵׁשם ַצִּדיק ֶאָחד ְוַקְלֵסּה, ִּכי ְׁשֵניֶהם ֶאָחד, ִּכי ָהִריָצה 
ְוַהְּזִריזּות ַהְּגדֹוָלה ִלְדַבר ִמְצָוה ֶזה ִסיָמן ַעל ּתוֶקף ָהָרצֹון ְוַהֵחֶׁשק ֶׁשַעל 

ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא זֹוִכין ִלְגמר ַהִּמְצָוה ְוַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ַאֶחֶרת".
כל  קדושת  שורשי   - הרצון  ואת  השמחה  את  עוקרת  העצלות 

והרצון  ומחייה את השמחה  זאת, הזריזות מעוררת  ולעומת  מצוה, 

ומרוממת את העושה זאת לתכלית הקדושה.

יתירה מזו, כל תכלית המצות היא להשריש ולבנות את האמונה 

בלב, וכפי שמורה לנו רבי נתן: "עיקר אמונתנו הקדושה הוא שאנו 

מאמינים שהנהגת העולם מקושר ומיוחד אליו יתברך כי הוא לבדו 

מלך שליט ומושל בכל העולם ומנהיג הכל בהשגחתו לבד, ואמונה 

אמונה  כי  ומצוה,  מצוה  כל  ידי  על  ממשיכים  אנו  הזאת  הקדושה 

הקדושה הזאת הוא יסוד כל התורה כולה, כמו שכתוב כל מצותיך 

אמונה, ועל כן אומרים קודם כל מצוה לשם יחוד קדשא בריך הוא 

להמשיך  כדי  ועבודתנו  מצוותינו  בכל  כוונתנו  עיקר  כי  ושכינתיה, 

עלינו אמונה הזאת" )לקוטי הלכות מו"מ ד-ח(.  

את  בונים  בזריזות  נוהגים  כאשר  הזה,  הדבר  ונשגב  נורא   מה 

האמונה, כי לא זו בלבד שהזריזות נובעת מהכרה פנימית בערך הדבר 

אליו מזדרזים, אלא היא גם הגורמת לאדם שמזדרז שיתחיל להאמין 

המצווה  ביקרת  האמונה  את  נוטעת  הזריזות  הזה,  הדבר  ביקרת 

בונה את האמונה בכלליותה,  גם  והיא  נצחית,  היא  ובכך שהמצווה 

וכפי שרבי נתן מגלה: "ִיְתַּגֵּבר ָּכֲאִרי ַלֲעמֹד ַּבּבֶֹקר, ַהְינּו, ֶׁשָּצִריְך ֶׁשָּיקּום 

ַרֵּבנּו )ספר המידות  ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר  ְוֶזה  ְּבִלי ַעְצלּות,  ִּבְזִריזּות 

אות זריזות( ֶׁשְּזִריזּות הּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה, ִּכי ַּבַּלְיָלה ָהֱאמּוָנה ֵּבין ַהְקִליּפֹות 

ַהֵּׁשָּנה  ִמן  ָלקּום  ָצִריְך  ֵּכן  ַעל  ָהֱאמּוָנה,  ְוִנְתעֹוְרָרה  ִנְתַּגְּדָלה  ּוַבּבֶֹקר 

)לקוטי  ָהֱאמּוָנה"  ֶאת  ּוְלַגֵּדל  ִלְבנֹות  ְּכֵדי  ֶּבֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ְלַחֵּזק  ִּבְזִריזּות 

הלכות השכמת הבוקר ה"ב(, ולעומת זאת העצלות היא היפך האמונה וכפי 

שרבינו הקדוש מאריך בלקו"מ )ח"א קנ"ה( ש"עיקר העצבות והעצלות 

הוא מחמת חסרון אמונה".

כלל נקוט בידינו מרבינו הקדוש, שההתעוררות החיצונית לשמחה 

מעוררת את השמחה הפנימית, וכלשונו )שיחות הר"ן ע"ד(: "ואם לפעמים 

דעתו מבולבל ואינו יכול בשום אופן לשמח עצמו, אז עצתו שיעשה 
עצמו כאילו הוא שמח, ואף על פי שבתחילה עדיין אין השמחה באמת 

זה  ידי  ידי שעושה עצמו כאלו הוא שמח על  כן על  פי  בלב, אף על 
יזכה אחר כך באמת לשמחה". הוי אומר, שמי שרוצה לזכות לשמחה 
תנועות  לעצמו  לסגל  צריך  שהוא  הרי  פנימית  ולאמונה  ולרצון 

גם  ואלו  ומצוות,  וריצה בחיצוניות בגשתו לקיים תורה  זריזות  של 

וכפי  באמת,  ולרצות  לשמוח  להאמין  הפנימית  הנשמה  את  יעוררו 

שגם מפורש בדברי הרמח"ל ב'מסילת ישרים' )פ"ז( ש'כמו שהזריזות 

הרב ש. סופר

 מי שרוצה לזכות לשמחה ולרצון 
ולאמונה פנימית הרי שהוא צריך 

לסגל לעצמו תנועות של זריזות וריצה 
בחיצוניות בגשתו לקיים תורה ומצוות, 

ואלו גם יעוררו את הנשמה הפנימית 
להאמין לשמוח ולרצות באמת

המשך בעמוד 21 <<
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ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך... ְצִאי ָלך 

בעקבי הצאן
ַדְרֵכי ֲאבֹוַתִיְך ָהִראׁשֹוִנים  ִהְתּבֹוְנִני ּבְ

ַדְרֵכיֶהם )רש"י( וְּלִכי ּבְ

כזכור, הבאנו במאמרנו הקודם את שיחתו של רבינו, בה הוא מונה 
את חלקי ה'תמימות' הלכה למעשה:

]א.[  ְּדַהְינּו:   ִּבְפִׁשיטּות,  ְקֻדָּׁשה  ַּבֲעִׂשּיֹות ֶׁשל  ָּתִמיד  ֶׁשַּנֲעסֹק 
ְלַהְרּבֹות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ]ב.[ ְוַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ַהְרֵּבה ְּבָכל יֹום, 
]ג.[ ּוְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ָּתִמיד. ְוַהּכֹל ִּבְפִׁשיטּות ְּבִלי 

ׁשּום ָחְכמֹות.
)שיחות הר"ן, יט(

כך גם בשבחי הר"ן, מספר מוהרנ"ת על רבינו:

ְּדַהְינּו:  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהְּפׁשּוטֹות  ָהֲעבֹודֹות  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  נֹוֵהג  ָהָיה 
ְוִרּבּוי  ַהְרֵּבה, ]ב.[ ּוִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ]ג.[  ]א.[ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ְּתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות ְוִרּבּוי ִהְתּבֹוְדדּות ְמאֹד, ְלַדֵּבר ּוְלָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו 

ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך.
)שבחי הר"ן, יג(

לאחר שביארנו במאמר הקודם את החלק הראשון – 'ריבוי הלימוד' – 
נבוא במאמרנו זה בס"ד לבאר את החלק השני: "לעשות מצוות הרבה 

בכל יום", "מצוות מעשיות".  

כפי שראינו במאמר הקודם, קיום המצוות המעשיות קשור למידת 
התמימות, שכן ה'חכם' הנמשך אחר חכמתו מזניח ומזלזל, ולפעמים 
התם  לעומתו,  המעשיות.  המצוות  קיום  בהכרח  ממש,  כופר  אף 
עסוק תמיד בקיום מצוות בגופו, ויהדותו אינה מסתכמת רק בתחום 

הרעיוני והשכלי אלא יורדת לעולם המעשה. 

ובכן, בחלקו הראשון יעסוק מאמרנו בחובת קיום המצוות המעשיות, 
השני  ובחלקו  הפשוטות'.  ו'העבודות  ישראל,  מנהגי  על  השמירה 

יבואר חובת שמירת ההלכה, ללא שום התחכמות. 
וזה החלי בס"ד:

"מעשיו מרובים מחכמתו"
כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים ]מי יותר ומי פחות[ את התורה, 
אך עלינו לזכור שעיקר רצון ה' הוא שנעשה 'מצוות מעשיות'; לקיים 

את מה שאנו לומדים, "ולעבוד את ה' בפשיטות".

ִּכי ְצִריִכין ְלַהְׁשִליְך ָּכל ַהָחְכמֹות ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְפִׁשיטּות, ִּכי 
יו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו )אבות פרק ג(, ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש  ָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו ַמֲעֹשָ
ה )שם פרק א(, ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלַסֵּלק ָּכל  הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֹשֶ

ַהָחְכמֹות ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְפִׁשיטּות, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות. 
)ליקוטי מוהר"ן תניינא, ה(

בדבריו אלו מזכיר רבינו שני מאמרי חז"ל בפרקי אבות ]אותם נפרט 
ונבאר[:

הראשון הוא, מימרתו של רבי חנינא בן דוסא שאומר:

ָּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת. ְוָכל ֶׁשָחְכָמתֹו 
ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת.

)אבות ג, ט(

להביא  אמורה  תורה,  בדברי  ומחכים  שלומד  אדם,  של  'חכמתו' 
אותו לידי 'מעשים מרובים', ורק אז חכמתו מתקיימת. וככל שהאדם 
מחכים יותר בחכמת התורה, בנגלה ונסתר, עליו להוסיף ולהרבות 

"במצוות מעשיות ועבודות דקדושה".

א. כן הגיה שם בגליון, וכן הגירסא בכל הספרים )בילקוט, ובתוס' סוטה כב ע"ב ד"ה לעולם, ועוד( וכך נזכר בכל פעם בליקוטי הלכות.  

ִּכי ָּכְך ָיֶפה לֹו ְּכִפי ַהַּדַעת ֶׁשָּזָכה ַעְכָׁשיו ְלַהִּכיר ִּבְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבַרְך, 
ַוֲעבֹודֹות  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצוֹת  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ַעְכָׁשיו  ְוִיְׁשַּתֵּדל 
ִּדְקֻדָּׁשה ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְהיּו ַמֲעָׂשיו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו, ִּכי ֹלא ַהִּמְדָרׁש 
הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה, ְוַכְּמבָֹאר ְלֵעיל ַּבַּמֲאָמר ַהַּנ"ל ֶׁשְּצִריִכין 
ְלַהְׁשִליְך ֶאת ָּכל ַהָחְכמֹות ְוַלֲעבֹד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּור 
ְּכִפי  ִּדְקֻדָּׁשה  ַוֲעבֹודֹות  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ַלֲעׂשֹות  ְלִהְׁשַּתֵּדל   ...
ַהַּדַעת ֶׁשָּזָכה ַעְכָׁשיו. ְוָכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ַּדַעת יֹוֵתר, עֹוֵבד ְּביֹוֵתר 
ְועֹוֶשה ַמֲעִשים טֹוִבים ְּביֹוֵתר ִּבְׁשִביל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּבְפִׁשיטּות 
ָּגמּור ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ְוֵאינֹו ִנְמָׁשְך ַאַחר ָחְכָמתֹו ִלְהיֹות ִנְׁשָאר 
ִעם ַהָחְכמֹות ְלַבד ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבִלי ֻעְבּדֹות ַחס ְוָׁשלֹום. ַרק ִעַּקר 
ְליֹוֵתר  ֶּׁשּזֹוֶכה  ַמה  ָּכל  ְּדַהְינּו  ַהָחְכמֹות,  ְלַהְׁשִליְך  ָחְכָמתֹו הּוא 
ַּפַעם  ְּבָכל  ִמְׁשַּתֵּדל  ִיְתָּבַרְך, הּוא  ְּביֹוֵתר אֹותֹו  ּוַמִּכיר  ָחְכמֹות 
יֹוֵתר ַלֲעבֹד אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְפִׁשיטּות ְּבֻעְבּדֹות ְּבִלי ָחְכמֹות, ִּכי 

ֶזה ִעַּקר ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך.
)ליקוטי הלכות, יום הכיפורים ב, ג(

את  עזריה  בן  אלעזר  רבי  ממשיל  אבות[  ]בפרקי  פרק  אותו  בהמשך 
החכמה והמעשים לשורש וענפים, ואומר:

ָּכל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו 
ַעל  ְוהֹוְפַכּתּו  ְועֹוְקַרּתּו  ָּבָאה  ְוָהרּוַח  ֻמָעִטין,  ְוָׁשָרָׁשיו  ְמֻרִּבין 
ָּפָניו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָהָיה ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה ְוֹלא ִיְרֶאה ִּכי ָיבֹוא טֹוב 
ְוָׁשַכן ֲחֵרִרים ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְוֹלא ֵתֵׁשב". ֲאָבל ָּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו 
ֻמָעִטין  ֶׁשֲעָנָפיו  ְלִאיָלן  דֹוֶמה,  הּוא  ְלָמה  ֵמָחְכָמתֹו,  ְמֻרִּבין 
ְוָׁשָרָׁשיו ְמֻרִּבין, ֶׁשֲאִפּלּו ָּכל ָהרּוחֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ָּבאֹות ְונֹוְׁשבֹות 
ַעל  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  "ְוָהָיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמִזיִזין אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו,  ֵאין  ּבֹו 
ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו ְוֹלא ִיְרֶאה ִכי ָיבֹא חֹם, ְוָהָיה ָעֵלהּו 

ַרֲעָנן, וִבְׁשַנת ַּבּצֶֹרת ֹלא ִיְדָאג, ְוֹלא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי".
)אבות ג, יז(

דווקא ה'מעשים' הם המשולים לשורשי האילן, וה'חכמה' אינה אלא 
ה'ענף' היוצא מן השורש...

• • •
המימרא השניה שמזכיר רבינו בדבריו, היא מימרתו של שמעון בנו 

של רבן גמליאל:

ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה. 
)אבות א, יז(

ֶׁשֲאִפילּו ַהִּמְדָרׁש ְוַהְּדָרׁש ְוַהִּדּבּור ַּבּתֹוָרה ֶּׁשֵאין ְלָך ִמָּדה טֹוָבה 
ֵהיֶמָּנה, ֵאין ִעַּקר ִקּבּול ַהָּׂשָכר ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַהַּמֲעֶׂשה. ְוַהּדֹוֵרׁש 

ְוֵאינֹו ְמַקֵּים, נֹוַח לֹו ִאם ָהָיה ׁשֹוֵתק ְוֹלא ָהָיה ּדֹוֵרׁש.
)הרע"ב מברטנורא, שם(

לידי מעשה;  שכן, כל תכליתה של החכמה, היא להביא את האדם 
להיות מ'עושי' התורה ולא רק מ'לומדיה'. וכדאיתא בגמרא – מימרא 

שמוהרנ"ת מרבה להזכירה:

ּוַמֲעִׂשים  ְּתׁשּוָבה   - ָחְכָמה  ַּתְכִלית  ְּדָרָבא:  ְּבפּוֵמיּה  ַמְרְּגָלא 
ּוְבִאּמֹו  ְּבָאִביו  ּובֹוֵעט  ְוׁשֹוֶנה  קֹוֵרא  ָאָדם  ְיֵהא  ֶׁשֹּלא  טֹוִבים. 
ּוְבַרּבֹו ּוְבִמי ֶׁשהּוא ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ְּבָחְכָמה ּוְבִמְנָין, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵראִׁשית 
ֹלא  'ְללֹוְמֵדיֶהם'  עֹוֵׂשיֶהם".  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל  ה'  ִיְרַאת  ָחְכָמה 

ֶנֱאַמר ֶאָּלא 'ְלעֹוֵׂשיֶהם'א. 
)ברכות יז ע"א(

בתחום  מסתכמת  אינה  היהדות 
הרעיוני והשכלי, אלא אמורה לרדת 
להרבות  עלינו  המעשה.  לעולם 
ב'מצוות מעשיות' ו'עבודות פשוטות', 
לשמור בתמימות ופשיטות על הלכות 
לזוז  ולבלי  ישראל,  ומנהגי  התורה 
כמלוא נימה מפסק השולחן ערוך. 

ֶאת ָהֱאֹלִקים ְיָרא 
ְוֶאת ִמְצוָֹתיו
מוֹר! ׁשְ

מאמר לא
תמימות ופשיטות )ו(



ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך... ְצִאי ָלך 

בעקבי הצאן
ַדְרֵכי ֲאבֹוַתִיְך ָהִראׁשֹוִנים  ִהְתּבֹוְנִני ּבְ

ַדְרֵכיֶהם )רש"י( וְּלִכי ּבְ

כזכור, הבאנו במאמרנו הקודם את שיחתו של רבינו, בה הוא מונה 
את חלקי ה'תמימות' הלכה למעשה:

]א.[  ְּדַהְינּו:   ִּבְפִׁשיטּות,  ְקֻדָּׁשה  ַּבֲעִׂשּיֹות ֶׁשל  ָּתִמיד  ֶׁשַּנֲעסֹק 
ְלַהְרּבֹות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ]ב.[ ְוַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ַהְרֵּבה ְּבָכל יֹום, 
]ג.[ ּוְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ָּתִמיד. ְוַהּכֹל ִּבְפִׁשיטּות ְּבִלי 

ׁשּום ָחְכמֹות.
)שיחות הר"ן, יט(

כך גם בשבחי הר"ן, מספר מוהרנ"ת על רבינו:

ְּדַהְינּו:  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהְּפׁשּוטֹות  ָהֲעבֹודֹות  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  נֹוֵהג  ָהָיה 
ְוִרּבּוי  ַהְרֵּבה, ]ב.[ ּוִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ]ג.[  ]א.[ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ְּתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות ְוִרּבּוי ִהְתּבֹוְדדּות ְמאֹד, ְלַדֵּבר ּוְלָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו 

ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך.
)שבחי הר"ן, יג(

לאחר שביארנו במאמר הקודם את החלק הראשון – 'ריבוי הלימוד' – 
נבוא במאמרנו זה בס"ד לבאר את החלק השני: "לעשות מצוות הרבה 

בכל יום", "מצוות מעשיות".  

כפי שראינו במאמר הקודם, קיום המצוות המעשיות קשור למידת 
התמימות, שכן ה'חכם' הנמשך אחר חכמתו מזניח ומזלזל, ולפעמים 
התם  לעומתו,  המעשיות.  המצוות  קיום  בהכרח  ממש,  כופר  אף 
עסוק תמיד בקיום מצוות בגופו, ויהדותו אינה מסתכמת רק בתחום 

הרעיוני והשכלי אלא יורדת לעולם המעשה. 

ובכן, בחלקו הראשון יעסוק מאמרנו בחובת קיום המצוות המעשיות, 
השני  ובחלקו  הפשוטות'.  ו'העבודות  ישראל,  מנהגי  על  השמירה 

יבואר חובת שמירת ההלכה, ללא שום התחכמות. 
וזה החלי בס"ד:

"מעשיו מרובים מחכמתו"
כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים ]מי יותר ומי פחות[ את התורה, 
אך עלינו לזכור שעיקר רצון ה' הוא שנעשה 'מצוות מעשיות'; לקיים 

את מה שאנו לומדים, "ולעבוד את ה' בפשיטות".

ִּכי ְצִריִכין ְלַהְׁשִליְך ָּכל ַהָחְכמֹות ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְפִׁשיטּות, ִּכי 
יו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו )אבות פרק ג(, ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש  ָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו ַמֲעֹשָ
ה )שם פרק א(, ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלַסֵּלק ָּכל  הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֹשֶ

ַהָחְכמֹות ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְפִׁשיטּות, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות. 
)ליקוטי מוהר"ן תניינא, ה(

בדבריו אלו מזכיר רבינו שני מאמרי חז"ל בפרקי אבות ]אותם נפרט 
ונבאר[:

הראשון הוא, מימרתו של רבי חנינא בן דוסא שאומר:

ָּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת. ְוָכל ֶׁשָחְכָמתֹו 
ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת.

)אבות ג, ט(

להביא  אמורה  תורה,  בדברי  ומחכים  שלומד  אדם,  של  'חכמתו' 
אותו לידי 'מעשים מרובים', ורק אז חכמתו מתקיימת. וככל שהאדם 
מחכים יותר בחכמת התורה, בנגלה ונסתר, עליו להוסיף ולהרבות 

"במצוות מעשיות ועבודות דקדושה".

א. כן הגיה שם בגליון, וכן הגירסא בכל הספרים )בילקוט, ובתוס' סוטה כב ע"ב ד"ה לעולם, ועוד( וכך נזכר בכל פעם בליקוטי הלכות.  

ִּכי ָּכְך ָיֶפה לֹו ְּכִפי ַהַּדַעת ֶׁשָּזָכה ַעְכָׁשיו ְלַהִּכיר ִּבְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבַרְך, 
ַוֲעבֹודֹות  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצוֹת  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ַעְכָׁשיו  ְוִיְׁשַּתֵּדל 
ִּדְקֻדָּׁשה ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְהיּו ַמֲעָׂשיו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו, ִּכי ֹלא ַהִּמְדָרׁש 
הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה, ְוַכְּמבָֹאר ְלֵעיל ַּבַּמֲאָמר ַהַּנ"ל ֶׁשְּצִריִכין 
ְלַהְׁשִליְך ֶאת ָּכל ַהָחְכמֹות ְוַלֲעבֹד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּור 
ְּכִפי  ִּדְקֻדָּׁשה  ַוֲעבֹודֹות  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ַלֲעׂשֹות  ְלִהְׁשַּתֵּדל   ...
ַהַּדַעת ֶׁשָּזָכה ַעְכָׁשיו. ְוָכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ַּדַעת יֹוֵתר, עֹוֵבד ְּביֹוֵתר 
ְועֹוֶשה ַמֲעִשים טֹוִבים ְּביֹוֵתר ִּבְׁשִביל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּבְפִׁשיטּות 
ָּגמּור ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ְוֵאינֹו ִנְמָׁשְך ַאַחר ָחְכָמתֹו ִלְהיֹות ִנְׁשָאר 
ִעם ַהָחְכמֹות ְלַבד ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבִלי ֻעְבּדֹות ַחס ְוָׁשלֹום. ַרק ִעַּקר 
ְליֹוֵתר  ֶּׁשּזֹוֶכה  ַמה  ָּכל  ְּדַהְינּו  ַהָחְכמֹות,  ְלַהְׁשִליְך  ָחְכָמתֹו הּוא 
ַּפַעם  ְּבָכל  ִמְׁשַּתֵּדל  ִיְתָּבַרְך, הּוא  ְּביֹוֵתר אֹותֹו  ּוַמִּכיר  ָחְכמֹות 
יֹוֵתר ַלֲעבֹד אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְפִׁשיטּות ְּבֻעְבּדֹות ְּבִלי ָחְכמֹות, ִּכי 

ֶזה ִעַּקר ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך.
)ליקוטי הלכות, יום הכיפורים ב, ג(

את  עזריה  בן  אלעזר  רבי  ממשיל  אבות[  ]בפרקי  פרק  אותו  בהמשך 
החכמה והמעשים לשורש וענפים, ואומר:

ָּכל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו 
ַעל  ְוהֹוְפַכּתּו  ְועֹוְקַרּתּו  ָּבָאה  ְוָהרּוַח  ֻמָעִטין,  ְוָׁשָרָׁשיו  ְמֻרִּבין 
ָּפָניו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָהָיה ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה ְוֹלא ִיְרֶאה ִּכי ָיבֹוא טֹוב 
ְוָׁשַכן ֲחֵרִרים ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְוֹלא ֵתֵׁשב". ֲאָבל ָּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו 
ֻמָעִטין  ֶׁשֲעָנָפיו  ְלִאיָלן  דֹוֶמה,  הּוא  ְלָמה  ֵמָחְכָמתֹו,  ְמֻרִּבין 
ְוָׁשָרָׁשיו ְמֻרִּבין, ֶׁשֲאִפּלּו ָּכל ָהרּוחֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ָּבאֹות ְונֹוְׁשבֹות 
ַעל  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  "ְוָהָיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמִזיִזין אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו,  ֵאין  ּבֹו 
ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו ְוֹלא ִיְרֶאה ִכי ָיבֹא חֹם, ְוָהָיה ָעֵלהּו 

ַרֲעָנן, וִבְׁשַנת ַּבּצֶֹרת ֹלא ִיְדָאג, ְוֹלא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי".
)אבות ג, יז(

דווקא ה'מעשים' הם המשולים לשורשי האילן, וה'חכמה' אינה אלא 
ה'ענף' היוצא מן השורש...

• • •
המימרא השניה שמזכיר רבינו בדבריו, היא מימרתו של שמעון בנו 

של רבן גמליאל:

ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה. 
)אבות א, יז(

ֶׁשֲאִפילּו ַהִּמְדָרׁש ְוַהְּדָרׁש ְוַהִּדּבּור ַּבּתֹוָרה ֶּׁשֵאין ְלָך ִמָּדה טֹוָבה 
ֵהיֶמָּנה, ֵאין ִעַּקר ִקּבּול ַהָּׂשָכר ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַהַּמֲעֶׂשה. ְוַהּדֹוֵרׁש 

ְוֵאינֹו ְמַקֵּים, נֹוַח לֹו ִאם ָהָיה ׁשֹוֵתק ְוֹלא ָהָיה ּדֹוֵרׁש.
)הרע"ב מברטנורא, שם(

לידי מעשה;  שכן, כל תכליתה של החכמה, היא להביא את האדם 
להיות מ'עושי' התורה ולא רק מ'לומדיה'. וכדאיתא בגמרא – מימרא 

שמוהרנ"ת מרבה להזכירה:

ּוַמֲעִׂשים  ְּתׁשּוָבה   - ָחְכָמה  ַּתְכִלית  ְּדָרָבא:  ְּבפּוֵמיּה  ַמְרְּגָלא 
ּוְבִאּמֹו  ְּבָאִביו  ּובֹוֵעט  ְוׁשֹוֶנה  קֹוֵרא  ָאָדם  ְיֵהא  ֶׁשֹּלא  טֹוִבים. 
ּוְבַרּבֹו ּוְבִמי ֶׁשהּוא ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ְּבָחְכָמה ּוְבִמְנָין, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵראִׁשית 
ֹלא  'ְללֹוְמֵדיֶהם'  עֹוֵׂשיֶהם".  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל  ה'  ִיְרַאת  ָחְכָמה 

ֶנֱאַמר ֶאָּלא 'ְלעֹוֵׂשיֶהם'א. 
)ברכות יז ע"א(

בתחום  מסתכמת  אינה  היהדות 
הרעיוני והשכלי, אלא אמורה לרדת 
להרבות  עלינו  המעשה.  לעולם 
ב'מצוות מעשיות' ו'עבודות פשוטות', 
לשמור בתמימות ופשיטות על הלכות 
לזוז  ולבלי  ישראל,  ומנהגי  התורה 
כמלוא נימה מפסק השולחן ערוך. 

ֶאת ָהֱאֹלִקים ְיָרא 
ְוֶאת ִמְצוָֹתיו
מוֹר! ׁשְ

מאמר לא
תמימות ופשיטות )ו(



]מלשון  'תורה'  אלא  'חכמה'  בשם  נקראת  אינה  הקדושה  תורתנו 
ואת  בה  נלך  אשר  הדרך  את  לנו  'להורות'  מטרתה  שכן  'הוראה'ב[ 

המעשה אשר נעשה.
וכלשונו הזהב של המהר"ל: 

ַרק  ְלַבָּדּה,  ַהָחְכָמה  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ֶׁשָּנַתן  ַּבּתֹוָרה  ַהַּכָּוָנה  ֵאין 
ְּבזּוַלת  ֶׁשֵאין  ַמה  ַיֲעֶׂשה.  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֶׂשה  ָלָאָדם  מֹוָרה  ֶׁשִהיא 
ֶעֶצם  ַרק  ַהַּמֲעֶׂשה  ַעל  ַּתְכִליָתם  ַּכָּוַנת  ֶׁשֵאין  ֵמַהָחְכמֹות, 
ַהָחְכָמה ִּבְלַבד. ֲאָבל ַהּתֹוָרה ְצִריָכה ִלְׁשֵניֶהם – ְלָהִבין ַהָחְכָמה 
ָּבֶזה  ָלֵכן ִיּפֹול  ַהְּיִדיָעה ַהִהיא.  ִּפי  ְוַלֲעׂשֹוָתם ַעל  ֶׁשְּבִמְצוֶֹתיָה, 
ַהְּיִדיָעה ָּבם ְוֶאת  ָלׁשֹון 'ּתֹוָרה' ַהּכֹוֵלל ְׁשֵניֶהםג, ְלהֹורֹות ָלֶהם 
ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה, ִּכי ִאם ֵאין ַמֲעִׂשים ֵאין ּתֹוָרה ... ְוֶזה יֹוֶרה 

ַהֵּׁשם ֶׁשִּנְקֵראת 'ּתֹוָרה' ְוֹלא 'ָחְכָמה'.
)דרשות המהר"ל, דרוש על המצוות(

ועל מי שלומד ואין בכוונתו לקיים את אשר הוא לומד, תמה שלמה 
המלך:

ָלָּמה ֶּזה ְמִחיר ְּבַיד ְּכִסיל ִלְקנֹות ָחְכָמה ְוֶלב ָאִין?! 
)משלי יז, טז(

ָלָּמה ֶזה ְמִחיר ְּבַיד ְּכִסיל ִלְקנֹות ָחְכָמה - ִלְלמֹוד ּתֹוָרה: ְוֶלב 
ָאִין - ְוֵאין ְּבִלּבֹו ְלַקְּיָמּה, ְוֵאינֹו לֹוֵמד ּתֹוָרה ֶאָּלא ִלְקנֹות ֵׁשם.

)רש"י, שם(

אחד שכזה, לא רק שאין מעשים טובים בידו, אלא "אפילו תורה אין 
לו". 

ּתֹוָרה,  ֶאָּלא  לֹו  ֵאין  ָהאֹוֵמר  ָּכל  אֹוֵמר:  יֹוִסי  ַרִּבי  ְּדַתְנָיא, 
ֲאִפילּו ּתֹוָרה ֵאין לֹוד. ַמאי ַטֲעָמא? ָאַמר ַרב ָּפָּפא: ָאַמר ְקָרא 
"ּוְלַמְדֶּתם ... ַוֲעִׂשיֶתם", ָּכל ֶׁשֶּיְׁשנֹו ַּבֲעִׂשָּיה ֶיְׁשנֹו ִּבְלִמיָדה, ָּכל 

ֶׁשֵאינֹו ַּבֲעִׂשָּיה ֵאינֹו ִּבְלִמיָדה. 
)יבמות קט ע"ב(

ומפרש רש"י:

ֲאִפילּו ְׂשַכר ִלּמּוד  ֲאִפילּו ּתֹוָרה -  ְוֵאין ְמַקֵּים.  ֶאָּלא ּתֹוָרה - 
ֵאין לֹו!

)רש"י, שם(

כדברי  כך שכר.  על  אינו מקבל  היום,  כל  ולומד  יושב  הוא  גם אם 
המאירי:

ָּכל ֶׁשּתֹוֵקַע ַעְצמֹו ִלְדַבר ֲהָלָכה, רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשַּמְתִמיד ַלֲעסֹק 
ַּבּתֹוָרה,  ִעְסקֹו  ִמּתֹוְך  ַהִּמְצוֹת  ַּבֲעִׂשַּית  ּוֵמֵקל  ַהּיֹום  ָּכל  ַּבּתֹוָרה 

ֲאִפילּו ְׂשַכר ּתֹוָרה ֵאין לֹו.
)בית הבחירה למאירי, שם(

וכדאיתא  'עולם הבא',  ולא  הזה'  'עולם  לא  לו  אין  זה,  כך ש'למדן' 
בגמרא:

ב. ראה בספר השורשים לרד"ק )שורש יר"ה(. וראה מה שפירש רש"י על הפסוק באיכה )ב, ט( "מלכה ושריה בגוים אין תורה": "אין בהם מורה הוראה". 
ג. פירוש: אילו הייתה כוונת נתינת אך ורק כדי להורות את המצוות, הייתה ראויה להיקרא בשם 'מצוה'. מאידך, אילו הייתה כוונת נתינת התורה אך 
ורק לשם ידיעתה, הייתה ראויה להיקרא בשם 'חכמה'. אמנם, מאחר שהכוונה היא לשניהם, לכן נקראת בשם 'תורה'. שסובל את שניהם, "להורות להם 

הידיעה בם ואת המעשה אשר יעשה", עיי"ש באריכות. 
ד. קיצרנו בלשון )כפי שהעתיקוהו הרבה בספה"ק בקיצור( וזה לשון הגמרא: "דתניא, רבי יוסי אומר: כל האומר אין לו תורה - אין לו תורה. פשיטא? אלא כל 

האומר אין לו אלא תורה - אין לו אלא תורה. הא נמי פשיטא? אלא דאפילו תורה אין לו".
ה. התרגום הקרוב יותר למשמעות המילים באידיש, הוא: "משום-מה אינכם עושים כלל מצוות"... 

ו. בלי גמילות חסדים, עיי"ש.
ז. וכתב המאירי: "אף על פי שכל מי שאינו מקיים את המצות נענש, העוסק בתורה ואינו מקיים נתיבותיה של תורה לגמול חסדים לבריות כפי יכלתו 

הוא נענש ביותר, מפני שהוא כיודע רצון קונו ופורקה מעליו ודומה כמי שאין לו אלוה".

ַּתְרֵּתי  ִּתיְרתּון  ֹלא  ִמיַנְייכּו,  ְּבָמטּוָתא  ְלַרָּבָנן:  ָרָבא  ְלהּו  ָאַמר 
ֵּגיִהּנֹם.

)יומא עב ע"ב(

ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַּבּתֹוָרה  ַוֲעֵמִלים  ְיֵגִעים  ִלְהיֹות   - ֵּגיִהּנֹם  ַּתְרֵּתי 
ֶנֱהֵניֶתם  ֹלא  ּוְבַחֵּייֶכם  ְּבמֹוְתֶכם,  ֵּגיִהּנֹם  ְוִתְרׁשּו  ְּתַקְּימּוָה,  ְוֹלא 

ְּבעֹוָלְמֶכם.
)רש"י, שם(

כלל הדברים:
וככל  לידי מעשה,  להביא את האדם  היא  והמדרש  תכלית החכמה 

שחכמתו מתרבה, עליו להרבות גם במצוות ומעשים טובים.

"אינכם עושים מצוות"...
לפעמים מוצא האדם את עצמו חכם ונבון בחכמת התורה, ואף מלא 
ברגשי קודש מרוממים, אך עני וריק הוא ממצוות מעשיות. הן על כך 

מובא בשיחותיו של רבינו:

ִמַּכָּוָנתֹו  ְוַהִּנְרֶאה  ַהְרֵּבה.  ִמְצוֹות  ַלֲעׂשֹות  ְמאֹד  אֹוָתנּו  הֹוִכיַח 
ְלַקֵּבץ  ְּדַהְינּו  ֵּכן,  ַּגם  ְּבִמְצוֹות  עֹוְסִקים  ֶׁשִּנְהֶיה  ֶׁשְרצֹונֹו  ָהָיה, 
ְּבֶזה  ָלנּו  ְוָאַמר  ָּבֶזה.  ְוַכּיֹוֵצא  ֲחָסִדים  ִּבְגִמילּות  ְוַלֲעסֹק  ְנָדבֹות 
"ְּכלּום   = ִניט?!"  ִמְצוֹות  ֵקיין  ָּגאר  ִאיר  טּוט  "ֶעִּפיס  ַהָּלׁשֹון: 

ֵאיְנֶכם עֹוִׂשים ִמְצוֹות?!"ה ְוַכָּוָנתֹו ָהָיה ַּכַּנ"ל. 
)שיחות הר"ן, רנח(

והלבבית  השכלית  והתקדמותנו  בהתעסקותנו  להסתפק  לנו  ַאל 
בעבודת ה', אלא עלינו "לעשות מצוות הרבה" בפועל ממש – "לקבץ 

נדבות ולעסוק בגמילות חסדים וכיוצא בזה"...
שכן, גם מי שעוסק בתורה, עליו לעסוק גם בגמילות חסדים.

ְּדָאַמר ַרב הּוָנא: ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִּבְלַבד ]ללא גמילות חסדים[ו 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַרִּבים  "ְוָיִמים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֱאלֹוַּה,  לֹו  ֶּׁשֵאין  ְּכִמי  ּדֹוֶמה   -
ְלֹלא ֱאֹלֵהי ֱאֶמת" ְוגֹו', ַמאי "ְלֹלא ֱאֹלֵהי ֱאֶמת"? ֶׁשָּכל ָהעֹוֵסק 

ַּבּתֹוָרה ִּבְלַבד - ּדֹוֶמה ְּכִמי ֶּׁשֵאין לֹו ֱאלֹוַּהז.
)עבודה זרה יז ע"ב(

כך נהג רבינו בעצמו כבר בימי ילדותו; על אף היותו מתמיד גדול 
בתורה,

ְוָהָיה ַמְתִמיד ְּבִלּמּודֹו ְמאֹד, ְוָלַמד ַהְרֵּבה ְמאֹד, ַׁש"ס ּופֹוְסִקים 
ְוַתַנ"ְך ְוֵעין ַיֲעקֹב, ְוִסְפֵרי ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוָכל ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל, 

ּוְׁשָאר ְסָפִרים ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְוִסְפֵרי מּוָסר ַהְרֵּבה ְמאֹד.
)שבחי הר"ן, ז(

של  פשוטות  עבודות  מיני  "כל  עושה  היה  אלא  בכך,  הסתפק  לא 
"שיעשה מצוות רבות"  עבודת השם", כשהוא אף מחפש תחבולות 

ככל היותר. 

ְוָהָיה עֹוֶׂשה ָּכל ִמיֵני ֲעבֹודֹות ְּפׁשּוטֹות ֶׁשל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּבִלי ׁשּום 
ָחְכמֹות ... ּוִבְתִחָּלה ִּביֵמי ַיְלדּותֹו ָהָיה נֹוֵהג ֶׁשָהָיה לֹוֵקַח ֵאיֶזה 
ְּבֶהְצֵנַע  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְוִנְכַנס  ְטָפִליםט.  ַעל  ְוֶהֱחִליָפם  ְּגדֹוִליםח 
ֶּדֶרְך ַחּלֹון ְוַכּיֹוֵצא, ְוָלַקח ִעּמֹו ַהֵּסֶפר "ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון" ְוָאַמר ַה"ְּלֵׁשם 
ִיחּוד" ֶׁשל ֲעִׂשַּית ִמְצָוה, ְוָלַקח ָטֵפל ֶאָחד ְוִהְׁשִליָכּה ְלתֹוְך ַהַּמָּתן 
ַּבֵּסֶתרי. ְוַאַחר־ָּכְך ָחַזר ְוָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ַמִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמֶּזה, 
ְוַאַחר ָּכְך ָחַזר ְוָאַמר ְלֵׁשם ִיחּוד ַהַּנ"ל, ְוָחַזר ְוִהְׁשִליְך ְּפרּוָטה ַאַחת 
ְלתֹוְך ַהַּמָּתן ַּבֵּסֶתר. ְוָחַזר ְוִהִּסיַח ַּדְעּתֹו, ְוָחַזר ְוָאַמר ַהְּלֵׁשם ִיחּוד 
ְוָעָׂשה ַּכָּמה ְּפָעִמים,  ְוֵכן ָחַזר  ְוִהְׁשִליְך עֹוד ְּפרּוָטה ַאַחת.  ַהַּנ"ל 
ַעד ֶׁשִהְׁשִליְך ָּכל ַהְּפרּוטֹות ְלתֹוְך ַהַּמָּתן ַּבֵּסֶתר, ְוַעל ָּכל ְּפרּוָטה 
ּוְפרּוָטה ָאַמר ַהְּלֵׁשם ִיחּוד ַהַּנ"ל. ְוַכָּוָנתֹו ָהָיה ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִמְצוֹות 

ַרּבֹות! ִּכי ֲעבֹוָדתֹו ָהָיה ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּור ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ְּכָלל. 
)שבחי הר"ן, יג(

וכך גם עלינו לעשות – לעבוד את ה' בפשיטות גמור, ולהרבות במצוות 
וגמילות  צדקה  במצוות  גופנו  את  ולהטריח  רגלינו  לכתת  מעשיות; 

חסדים. 
וכפי שמבקש מוהרנ"ת בתפילתו:

ֶׁשֶאְזֶּכה ֶׁשִּיְתַנֵּדב ִלִּבי ָּתִמיד ַלֲעזֹר ַלֲעִנִּיים ֲהגּוִנים ְּבָכל ּכִֹחי, ֵהן 
ּוְלַסֵּבב  ֵליֵלְך  ּכִֹחי,  ְּבָכל  ֲעבּוָרם  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ֵהן   ... ִמֶּׁשִּלי  ְלַפֵּזר 
ְלָתְמָכם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ֵלב  ִנְדַבת  ָיד  ַעל  ּוְלַקֵּבץ  ֲעבּוָרם 
ֶיְחַסר  ֲאֶׁשר  ַמְחסֹוָרם  ֵּדי  ֲהגּוִנים  ֲעִנִּיים  ְיֵדי  ְלַמֹּלאת  ּוְלַסֲעָדם. 

ָלֶהם, ֵהן ְמזֹונֹות ֵהן ַמְלּבּוִׁשים ְוָכל ַמה ֶּׁשֵהם ְצִריִכים. 
)ליקוטי תפילות, יג(

עבור  רגליו  ולכתת  לטרוח  שבצפת  מאנ"ש  אחד  צריך  היה  וכאשר 
טובה מסוימת לרבי נתן ב"ר יהודה מטבריה, הוא מדרבן אותו וכותב:

ָּכל  ַמֵהר  ִחיׁש  ִלְׁשֹלַח  ַעְצְמָך  ְלָזֵרז  ַהַּפַעם  עֹוד  ִמְּמָך  ֲאַבֵּקׁש 
]= המרשם[  ָהֶרעֶצעְּפט  ְוַגם  ְּבַהִּמְכָּתב,  ְלָך  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ַהְּדָבִרים 
ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִּכי  ְּבֵעיֶניָך  ַקָּלה  ִמְצָוה  ִּתְהֶיה  ְוַאל  ַּבֲחָזָרה,  ִלי  ִלְׁשֹלַח 
ְּבגּוֵפנּו  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצוֹות  ַנֲעסֹק  ֶׁשָאנּו  ָרצּו  ַהָּקדֹוׁש  ְוַתְלִמידֹו 

ַּדְיָקא!
)נתיב צדיק, סב(

• • •
נקט  מצוות"  כלל  עושים  אנו  ש"אין  כך  על  רבינו  אותנו  כשהוכיח 
במצוות הצדקה, וגם הוא – כאשר חיפש להרבות במצוות מעשיות, 
עיקר  היא  הצדקה  שכן,  צדקה.  נתינת  ריבוי  באמצעות  זאת  עשה 

ה'עשיה' וה'מצוה', כפי שמוסר לנו מוהרנ"ת:

ֵׁשם  ֶׁשִעָּקר  ׁשֹוֵמַע  ָהִייִתי  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּדָבָריו  ִמְּכַלל  ַאַחת  ַּפַעם 
'ֲעִשָֹּיה' ִּדְקֻדָּׁשה הּוא ְצָדָקה. 

)חיי מוהר"ן, תקסז(

ְוָכל ָמקֹום ֶׁשִּנְזָּכר 'ִמְצָוה' ְסָתם ִהיא ִמְצַות ְצָדָקה, ַּכּמּוָבא. 
)ליקוטי הלכות, ערב ג, יא(

ומעשים  מצוות  של  'עשיה'  כל  על  גם  היא  רבינו  של  כוונתו  אמנם, 

ח. סוג מטבע.
ט. סוג מטבע קטן יותר.

י. קופת הצדקה. 
יא. וכלשונו שם: "שרצונו שנהיה עוסקים במצוות גם כן, דהיינו לקבץ נדבות ולעסוק בגמ"ח וכיוצא 

בזה".
יב. כלשון רבינו בשיחתו שהבאנו במאמרנו הקודם: "חכמות אינם כלום, והעקיר רק הלב והעשיה 
של האיברים, שלבו ישתוקק ויכסף תמיד לעבודתו יתברך ... ויעשה עשיות ועובדות כל מה שיוכל, 

ועל ידי זה יתקרב בוודאי לעבודתו יתברך" )חיי מוהר"ן, תקנד(. 
יג. כוונתו לדברי המשנה: "ארבע מדות בהולכי לבית המדרש ... עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. 

הולך ועושה, חסיד" )אבות ה, יד(. ופירש הרע"ב: "עושה ואינו הולך - לומד ושונה בבית המדרש שבביתו".  

לעבודתו  הגוף  וטרחת  האיברים"יב  עם  "עשיה  של  סוג  כל  טוביםיא; 
יתברך. 

וכפי שכותב, לדוגמא, רבי נתן ב"ר יהודה מטבריה על ההליכה למקוה 
ולביהכנ"ס: 

ַיֲעזֹר  ִיְתָּבַרְך  ִנְתַחְּזקּו ָהֵאָבִרים, ַרק ַהֵּׁשם  ָּברּוְך ַהֵּׁשם ְּבָכל יֹום 
ֶׁשִּיְתַחְּזקּו ָהַרְגַלִים ִחיׁש ַמֵהר ִּבְכֵדי ֶׁשאּוַכל ֵליֵלְך ַלִּמְקֶוה ּוְלֵבית-
ְקֻדָּׁשה  יֹום  ְּבָכל  ׁשֹוֵמַע  ֶׁשֲאִני  ֲהַגם  ְּבִצּבּור.  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהִּמְדָרׁש 
ַוֲאִני רֹוֶצה ְלַקֵּים 'הֹוֵלְך  ְוֵאינֹו הֹוֵלְך'  ּוָבְרכּו, ֲאִני ְמַקֵּים 'עֹוֶׂשה 

ְועֹוֶׂשה'יג, ְוַרֵּבנּו ַז"ל ָרָצה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּבגּוֵפנּו ִמְצוֹת ַמֲעִׂשּיֹות!
)נתיב צדיק, מכתב סג(

בליקוטי מוהר"ן מגדיר זאת רבינו כך:

הגוף צריך 'לשמש' את הנשמה בפועל ממש, וזאת על ידי קיום מצוות 
מעשיות. וכלשונו:

ּיֹות,  ַמֲעֹשִ ִמְצוֹות  ַּית  ַּבֲעֹשִ ְלַהְּנָׁשָמה  ַהּגּוף  ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש  ְיֵדי  ַעל 
ר' ְלַהְּנָׁשָמה.  ה ַהּגּוף ְּבִחיַנת 'ָּבֹשָ ַנֲעֹשֶ

)ליקוטי מוהר"ן, כב(

רק אז, מזדכך הגוף ומתחבר אף הוא אל ההארות וההשגות שנשמתו 
משיגה. אחרת, הוא מנותק לחלוטין, ואומלל.

ְלַהְראֹות לֹו ִמָּכל  ְּבַשֹר ַהּגּוף,  ְלַרֵחם ְמאֹד ַעל  ְוָצִריְך ָּכל ָאָדם 
ֶהָאָרה ּוִמָּכל ַהָּשָֹגה ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַמֶּשֶֹגת, ֶׁשַהּגּוף ַּגם ֵּכן ֵיַדע ִמּזֹאת 
ָּתִמיד  ּוַמֶּשֶֹגת  ִהיא רֹוָאה  ָאָדם  ָּכל  ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל  ִּכי   ... ַהַהָּשָֹגה 
ְּדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְמאֹד, ֲאָבל ַהּגּוף ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֶהם, ַעל ֵּכן ָצִריְך 
ַעד  ַהּגּוף,  ְלַזֵּכְך  ִלְראֹות  ַהּגּוף,  ְּבַשֹר  ַעל  ְמאֹד  ְלַרֵחם  ָאָדם  ָּכל 
ֶׁשּתּוַכל ַהְּנָׁשָמה ְלהֹוִדיַע לֹו ִמָּכל ַמה ֶּׁשִהיא רֹוָאה ּוַמֶּשֶֹגת ָּתִמיד.
)שם(

"בדבר הזה נתעלו יותר הצדיקים 
שהיו מצד הבעש"ט"...

גדולי החסידות – "הצדיקים והקדושים שהיו מצד הבעל שם טוב והמגיד 
ז"ל" – "נתעלו יותר" משאר הצדיקים בכך 

התורה  'קיום  על  הדגש  את  שהניחו 
לבלי  והזהירו  ולמעשה',  לעובדא 

להסתפק בלמדנות גרידא.
וכלשונו של רבי אברהם ב"ר נחמן, 

התקרבות  על  סיפורו  כדי  תוך 
מוהרנ"ת לצדיקי החסידות:  

ַיְלדּותֹו  ִמיֵמי  ְוִהֵּנה 
ֶׁשל  ְנעּוָריו  ִויֵמי 
ִנְכַסף  ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת 
)ִּכי  ה'  ַלֲעבֹוַדת  ְלָבבֹו 
ֶאָּלא  ִעָּקר  ַהִּמְדָרׁש  ֹלא 
ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ַהַּמֲעֶשֹה(, 



]מלשון  'תורה'  אלא  'חכמה'  בשם  נקראת  אינה  הקדושה  תורתנו 
ואת  בה  נלך  אשר  הדרך  את  לנו  'להורות'  מטרתה  שכן  'הוראה'ב[ 

המעשה אשר נעשה.
וכלשונו הזהב של המהר"ל: 

ַרק  ְלַבָּדּה,  ַהָחְכָמה  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ֶׁשָּנַתן  ַּבּתֹוָרה  ַהַּכָּוָנה  ֵאין 
ְּבזּוַלת  ֶׁשֵאין  ַמה  ַיֲעֶׂשה.  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֶׂשה  ָלָאָדם  מֹוָרה  ֶׁשִהיא 
ֶעֶצם  ַרק  ַהַּמֲעֶׂשה  ַעל  ַּתְכִליָתם  ַּכָּוַנת  ֶׁשֵאין  ֵמַהָחְכמֹות, 
ַהָחְכָמה ִּבְלַבד. ֲאָבל ַהּתֹוָרה ְצִריָכה ִלְׁשֵניֶהם – ְלָהִבין ַהָחְכָמה 
ָּבֶזה  ָלֵכן ִיּפֹול  ַהְּיִדיָעה ַהִהיא.  ִּפי  ְוַלֲעׂשֹוָתם ַעל  ֶׁשְּבִמְצוֶֹתיָה, 
ַהְּיִדיָעה ָּבם ְוֶאת  ָלׁשֹון 'ּתֹוָרה' ַהּכֹוֵלל ְׁשֵניֶהםג, ְלהֹורֹות ָלֶהם 
ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה, ִּכי ִאם ֵאין ַמֲעִׂשים ֵאין ּתֹוָרה ... ְוֶזה יֹוֶרה 

ַהֵּׁשם ֶׁשִּנְקֵראת 'ּתֹוָרה' ְוֹלא 'ָחְכָמה'.
)דרשות המהר"ל, דרוש על המצוות(

ועל מי שלומד ואין בכוונתו לקיים את אשר הוא לומד, תמה שלמה 
המלך:

ָלָּמה ֶּזה ְמִחיר ְּבַיד ְּכִסיל ִלְקנֹות ָחְכָמה ְוֶלב ָאִין?! 
)משלי יז, טז(

ָלָּמה ֶזה ְמִחיר ְּבַיד ְּכִסיל ִלְקנֹות ָחְכָמה - ִלְלמֹוד ּתֹוָרה: ְוֶלב 
ָאִין - ְוֵאין ְּבִלּבֹו ְלַקְּיָמּה, ְוֵאינֹו לֹוֵמד ּתֹוָרה ֶאָּלא ִלְקנֹות ֵׁשם.

)רש"י, שם(

אחד שכזה, לא רק שאין מעשים טובים בידו, אלא "אפילו תורה אין 
לו". 

ּתֹוָרה,  ֶאָּלא  לֹו  ֵאין  ָהאֹוֵמר  ָּכל  אֹוֵמר:  יֹוִסי  ַרִּבי  ְּדַתְנָיא, 
ֲאִפילּו ּתֹוָרה ֵאין לֹוד. ַמאי ַטֲעָמא? ָאַמר ַרב ָּפָּפא: ָאַמר ְקָרא 
"ּוְלַמְדֶּתם ... ַוֲעִׂשיֶתם", ָּכל ֶׁשֶּיְׁשנֹו ַּבֲעִׂשָּיה ֶיְׁשנֹו ִּבְלִמיָדה, ָּכל 

ֶׁשֵאינֹו ַּבֲעִׂשָּיה ֵאינֹו ִּבְלִמיָדה. 
)יבמות קט ע"ב(

ומפרש רש"י:

ֲאִפילּו ְׂשַכר ִלּמּוד  ֲאִפילּו ּתֹוָרה -  ְוֵאין ְמַקֵּים.  ֶאָּלא ּתֹוָרה - 
ֵאין לֹו!

)רש"י, שם(

כדברי  כך שכר.  על  אינו מקבל  היום,  כל  ולומד  יושב  הוא  גם אם 
המאירי:

ָּכל ֶׁשּתֹוֵקַע ַעְצמֹו ִלְדַבר ֲהָלָכה, רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשַּמְתִמיד ַלֲעסֹק 
ַּבּתֹוָרה,  ִעְסקֹו  ִמּתֹוְך  ַהִּמְצוֹת  ַּבֲעִׂשַּית  ּוֵמֵקל  ַהּיֹום  ָּכל  ַּבּתֹוָרה 

ֲאִפילּו ְׂשַכר ּתֹוָרה ֵאין לֹו.
)בית הבחירה למאירי, שם(

וכדאיתא  'עולם הבא',  ולא  הזה'  'עולם  לא  לו  אין  זה,  כך ש'למדן' 
בגמרא:

ב. ראה בספר השורשים לרד"ק )שורש יר"ה(. וראה מה שפירש רש"י על הפסוק באיכה )ב, ט( "מלכה ושריה בגוים אין תורה": "אין בהם מורה הוראה". 
ג. פירוש: אילו הייתה כוונת נתינת אך ורק כדי להורות את המצוות, הייתה ראויה להיקרא בשם 'מצוה'. מאידך, אילו הייתה כוונת נתינת התורה אך 
ורק לשם ידיעתה, הייתה ראויה להיקרא בשם 'חכמה'. אמנם, מאחר שהכוונה היא לשניהם, לכן נקראת בשם 'תורה'. שסובל את שניהם, "להורות להם 

הידיעה בם ואת המעשה אשר יעשה", עיי"ש באריכות. 
ד. קיצרנו בלשון )כפי שהעתיקוהו הרבה בספה"ק בקיצור( וזה לשון הגמרא: "דתניא, רבי יוסי אומר: כל האומר אין לו תורה - אין לו תורה. פשיטא? אלא כל 

האומר אין לו אלא תורה - אין לו אלא תורה. הא נמי פשיטא? אלא דאפילו תורה אין לו".
ה. התרגום הקרוב יותר למשמעות המילים באידיש, הוא: "משום-מה אינכם עושים כלל מצוות"... 

ו. בלי גמילות חסדים, עיי"ש.
ז. וכתב המאירי: "אף על פי שכל מי שאינו מקיים את המצות נענש, העוסק בתורה ואינו מקיים נתיבותיה של תורה לגמול חסדים לבריות כפי יכלתו 

הוא נענש ביותר, מפני שהוא כיודע רצון קונו ופורקה מעליו ודומה כמי שאין לו אלוה".

ַּתְרֵּתי  ִּתיְרתּון  ֹלא  ִמיַנְייכּו,  ְּבָמטּוָתא  ְלַרָּבָנן:  ָרָבא  ְלהּו  ָאַמר 
ֵּגיִהּנֹם.

)יומא עב ע"ב(

ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַּבּתֹוָרה  ַוֲעֵמִלים  ְיֵגִעים  ִלְהיֹות   - ֵּגיִהּנֹם  ַּתְרֵּתי 
ֶנֱהֵניֶתם  ֹלא  ּוְבַחֵּייֶכם  ְּבמֹוְתֶכם,  ֵּגיִהּנֹם  ְוִתְרׁשּו  ְּתַקְּימּוָה,  ְוֹלא 

ְּבעֹוָלְמֶכם.
)רש"י, שם(

כלל הדברים:
וככל  לידי מעשה,  להביא את האדם  היא  והמדרש  תכלית החכמה 

שחכמתו מתרבה, עליו להרבות גם במצוות ומעשים טובים.

"אינכם עושים מצוות"...
לפעמים מוצא האדם את עצמו חכם ונבון בחכמת התורה, ואף מלא 
ברגשי קודש מרוממים, אך עני וריק הוא ממצוות מעשיות. הן על כך 

מובא בשיחותיו של רבינו:

ִמַּכָּוָנתֹו  ְוַהִּנְרֶאה  ַהְרֵּבה.  ִמְצוֹות  ַלֲעׂשֹות  ְמאֹד  אֹוָתנּו  הֹוִכיַח 
ְלַקֵּבץ  ְּדַהְינּו  ֵּכן,  ַּגם  ְּבִמְצוֹות  עֹוְסִקים  ֶׁשִּנְהֶיה  ֶׁשְרצֹונֹו  ָהָיה, 
ְּבֶזה  ָלנּו  ְוָאַמר  ָּבֶזה.  ְוַכּיֹוֵצא  ֲחָסִדים  ִּבְגִמילּות  ְוַלֲעסֹק  ְנָדבֹות 
"ְּכלּום   = ִניט?!"  ִמְצוֹות  ֵקיין  ָּגאר  ִאיר  טּוט  "ֶעִּפיס  ַהָּלׁשֹון: 

ֵאיְנֶכם עֹוִׂשים ִמְצוֹות?!"ה ְוַכָּוָנתֹו ָהָיה ַּכַּנ"ל. 
)שיחות הר"ן, רנח(

והלבבית  השכלית  והתקדמותנו  בהתעסקותנו  להסתפק  לנו  ַאל 
בעבודת ה', אלא עלינו "לעשות מצוות הרבה" בפועל ממש – "לקבץ 

נדבות ולעסוק בגמילות חסדים וכיוצא בזה"...
שכן, גם מי שעוסק בתורה, עליו לעסוק גם בגמילות חסדים.

ְּדָאַמר ַרב הּוָנא: ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִּבְלַבד ]ללא גמילות חסדים[ו 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַרִּבים  "ְוָיִמים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֱאלֹוַּה,  לֹו  ֶּׁשֵאין  ְּכִמי  ּדֹוֶמה   -
ְלֹלא ֱאֹלֵהי ֱאֶמת" ְוגֹו', ַמאי "ְלֹלא ֱאֹלֵהי ֱאֶמת"? ֶׁשָּכל ָהעֹוֵסק 

ַּבּתֹוָרה ִּבְלַבד - ּדֹוֶמה ְּכִמי ֶּׁשֵאין לֹו ֱאלֹוַּהז.
)עבודה זרה יז ע"ב(

כך נהג רבינו בעצמו כבר בימי ילדותו; על אף היותו מתמיד גדול 
בתורה,

ְוָהָיה ַמְתִמיד ְּבִלּמּודֹו ְמאֹד, ְוָלַמד ַהְרֵּבה ְמאֹד, ַׁש"ס ּופֹוְסִקים 
ְוַתַנ"ְך ְוֵעין ַיֲעקֹב, ְוִסְפֵרי ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוָכל ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל, 

ּוְׁשָאר ְסָפִרים ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְוִסְפֵרי מּוָסר ַהְרֵּבה ְמאֹד.
)שבחי הר"ן, ז(

של  פשוטות  עבודות  מיני  "כל  עושה  היה  אלא  בכך,  הסתפק  לא 
"שיעשה מצוות רבות"  עבודת השם", כשהוא אף מחפש תחבולות 

ככל היותר. 

ְוָהָיה עֹוֶׂשה ָּכל ִמיֵני ֲעבֹודֹות ְּפׁשּוטֹות ֶׁשל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּבִלי ׁשּום 
ָחְכמֹות ... ּוִבְתִחָּלה ִּביֵמי ַיְלדּותֹו ָהָיה נֹוֵהג ֶׁשָהָיה לֹוֵקַח ֵאיֶזה 
ְּבֶהְצֵנַע  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְוִנְכַנס  ְטָפִליםט.  ַעל  ְוֶהֱחִליָפם  ְּגדֹוִליםח 
ֶּדֶרְך ַחּלֹון ְוַכּיֹוֵצא, ְוָלַקח ִעּמֹו ַהֵּסֶפר "ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון" ְוָאַמר ַה"ְּלֵׁשם 
ִיחּוד" ֶׁשל ֲעִׂשַּית ִמְצָוה, ְוָלַקח ָטֵפל ֶאָחד ְוִהְׁשִליָכּה ְלתֹוְך ַהַּמָּתן 
ַּבֵּסֶתרי. ְוַאַחר־ָּכְך ָחַזר ְוָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ַמִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמֶּזה, 
ְוַאַחר ָּכְך ָחַזר ְוָאַמר ְלֵׁשם ִיחּוד ַהַּנ"ל, ְוָחַזר ְוִהְׁשִליְך ְּפרּוָטה ַאַחת 
ְלתֹוְך ַהַּמָּתן ַּבֵּסֶתר. ְוָחַזר ְוִהִּסיַח ַּדְעּתֹו, ְוָחַזר ְוָאַמר ַהְּלֵׁשם ִיחּוד 
ְוָעָׂשה ַּכָּמה ְּפָעִמים,  ְוֵכן ָחַזר  ְוִהְׁשִליְך עֹוד ְּפרּוָטה ַאַחת.  ַהַּנ"ל 
ַעד ֶׁשִהְׁשִליְך ָּכל ַהְּפרּוטֹות ְלתֹוְך ַהַּמָּתן ַּבֵּסֶתר, ְוַעל ָּכל ְּפרּוָטה 
ּוְפרּוָטה ָאַמר ַהְּלֵׁשם ִיחּוד ַהַּנ"ל. ְוַכָּוָנתֹו ָהָיה ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִמְצוֹות 

ַרּבֹות! ִּכי ֲעבֹוָדתֹו ָהָיה ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּור ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ְּכָלל. 
)שבחי הר"ן, יג(

וכך גם עלינו לעשות – לעבוד את ה' בפשיטות גמור, ולהרבות במצוות 
וגמילות  צדקה  במצוות  גופנו  את  ולהטריח  רגלינו  לכתת  מעשיות; 

חסדים. 
וכפי שמבקש מוהרנ"ת בתפילתו:

ֶׁשֶאְזֶּכה ֶׁשִּיְתַנֵּדב ִלִּבי ָּתִמיד ַלֲעזֹר ַלֲעִנִּיים ֲהגּוִנים ְּבָכל ּכִֹחי, ֵהן 
ּוְלַסֵּבב  ֵליֵלְך  ּכִֹחי,  ְּבָכל  ֲעבּוָרם  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ֵהן   ... ִמֶּׁשִּלי  ְלַפֵּזר 
ְלָתְמָכם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ֵלב  ִנְדַבת  ָיד  ַעל  ּוְלַקֵּבץ  ֲעבּוָרם 
ֶיְחַסר  ֲאֶׁשר  ַמְחסֹוָרם  ֵּדי  ֲהגּוִנים  ֲעִנִּיים  ְיֵדי  ְלַמֹּלאת  ּוְלַסֲעָדם. 

ָלֶהם, ֵהן ְמזֹונֹות ֵהן ַמְלּבּוִׁשים ְוָכל ַמה ֶּׁשֵהם ְצִריִכים. 
)ליקוטי תפילות, יג(

עבור  רגליו  ולכתת  לטרוח  שבצפת  מאנ"ש  אחד  צריך  היה  וכאשר 
טובה מסוימת לרבי נתן ב"ר יהודה מטבריה, הוא מדרבן אותו וכותב:

ָּכל  ַמֵהר  ִחיׁש  ִלְׁשֹלַח  ַעְצְמָך  ְלָזֵרז  ַהַּפַעם  עֹוד  ִמְּמָך  ֲאַבֵּקׁש 
]= המרשם[  ָהֶרעֶצעְּפט  ְוַגם  ְּבַהִּמְכָּתב,  ְלָך  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ַהְּדָבִרים 
ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִּכי  ְּבֵעיֶניָך  ַקָּלה  ִמְצָוה  ִּתְהֶיה  ְוַאל  ַּבֲחָזָרה,  ִלי  ִלְׁשֹלַח 
ְּבגּוֵפנּו  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצוֹות  ַנֲעסֹק  ֶׁשָאנּו  ָרצּו  ַהָּקדֹוׁש  ְוַתְלִמידֹו 

ַּדְיָקא!
)נתיב צדיק, סב(

• • •
נקט  מצוות"  כלל  עושים  אנו  ש"אין  כך  על  רבינו  אותנו  כשהוכיח 
במצוות הצדקה, וגם הוא – כאשר חיפש להרבות במצוות מעשיות, 
עיקר  היא  הצדקה  שכן,  צדקה.  נתינת  ריבוי  באמצעות  זאת  עשה 

ה'עשיה' וה'מצוה', כפי שמוסר לנו מוהרנ"ת:

ֵׁשם  ֶׁשִעָּקר  ׁשֹוֵמַע  ָהִייִתי  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּדָבָריו  ִמְּכַלל  ַאַחת  ַּפַעם 
'ֲעִשָֹּיה' ִּדְקֻדָּׁשה הּוא ְצָדָקה. 

)חיי מוהר"ן, תקסז(

ְוָכל ָמקֹום ֶׁשִּנְזָּכר 'ִמְצָוה' ְסָתם ִהיא ִמְצַות ְצָדָקה, ַּכּמּוָבא. 
)ליקוטי הלכות, ערב ג, יא(

ומעשים  מצוות  של  'עשיה'  כל  על  גם  היא  רבינו  של  כוונתו  אמנם, 

ח. סוג מטבע.
ט. סוג מטבע קטן יותר.

י. קופת הצדקה. 
יא. וכלשונו שם: "שרצונו שנהיה עוסקים במצוות גם כן, דהיינו לקבץ נדבות ולעסוק בגמ"ח וכיוצא 

בזה".
יב. כלשון רבינו בשיחתו שהבאנו במאמרנו הקודם: "חכמות אינם כלום, והעקיר רק הלב והעשיה 
של האיברים, שלבו ישתוקק ויכסף תמיד לעבודתו יתברך ... ויעשה עשיות ועובדות כל מה שיוכל, 

ועל ידי זה יתקרב בוודאי לעבודתו יתברך" )חיי מוהר"ן, תקנד(. 
יג. כוונתו לדברי המשנה: "ארבע מדות בהולכי לבית המדרש ... עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. 

הולך ועושה, חסיד" )אבות ה, יד(. ופירש הרע"ב: "עושה ואינו הולך - לומד ושונה בבית המדרש שבביתו".  

לעבודתו  הגוף  וטרחת  האיברים"יב  עם  "עשיה  של  סוג  כל  טוביםיא; 
יתברך. 

וכפי שכותב, לדוגמא, רבי נתן ב"ר יהודה מטבריה על ההליכה למקוה 
ולביהכנ"ס: 

ַיֲעזֹר  ִיְתָּבַרְך  ִנְתַחְּזקּו ָהֵאָבִרים, ַרק ַהֵּׁשם  ָּברּוְך ַהֵּׁשם ְּבָכל יֹום 
ֶׁשִּיְתַחְּזקּו ָהַרְגַלִים ִחיׁש ַמֵהר ִּבְכֵדי ֶׁשאּוַכל ֵליֵלְך ַלִּמְקֶוה ּוְלֵבית-
ְקֻדָּׁשה  יֹום  ְּבָכל  ׁשֹוֵמַע  ֶׁשֲאִני  ֲהַגם  ְּבִצּבּור.  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהִּמְדָרׁש 
ַוֲאִני רֹוֶצה ְלַקֵּים 'הֹוֵלְך  ְוֵאינֹו הֹוֵלְך'  ּוָבְרכּו, ֲאִני ְמַקֵּים 'עֹוֶׂשה 

ְועֹוֶׂשה'יג, ְוַרֵּבנּו ַז"ל ָרָצה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּבגּוֵפנּו ִמְצוֹת ַמֲעִׂשּיֹות!
)נתיב צדיק, מכתב סג(

בליקוטי מוהר"ן מגדיר זאת רבינו כך:

הגוף צריך 'לשמש' את הנשמה בפועל ממש, וזאת על ידי קיום מצוות 
מעשיות. וכלשונו:

ּיֹות,  ַמֲעֹשִ ִמְצוֹות  ַּית  ַּבֲעֹשִ ְלַהְּנָׁשָמה  ַהּגּוף  ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש  ְיֵדי  ַעל 
ר' ְלַהְּנָׁשָמה.  ה ַהּגּוף ְּבִחיַנת 'ָּבֹשָ ַנֲעֹשֶ

)ליקוטי מוהר"ן, כב(

רק אז, מזדכך הגוף ומתחבר אף הוא אל ההארות וההשגות שנשמתו 
משיגה. אחרת, הוא מנותק לחלוטין, ואומלל.

ְלַהְראֹות לֹו ִמָּכל  ְּבַשֹר ַהּגּוף,  ְלַרֵחם ְמאֹד ַעל  ְוָצִריְך ָּכל ָאָדם 
ֶהָאָרה ּוִמָּכל ַהָּשָֹגה ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַמֶּשֶֹגת, ֶׁשַהּגּוף ַּגם ֵּכן ֵיַדע ִמּזֹאת 
ָּתִמיד  ּוַמֶּשֶֹגת  ִהיא רֹוָאה  ָאָדם  ָּכל  ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל  ִּכי   ... ַהַהָּשָֹגה 
ְּדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְמאֹד, ֲאָבל ַהּגּוף ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֶהם, ַעל ֵּכן ָצִריְך 
ַעד  ַהּגּוף,  ְלַזֵּכְך  ִלְראֹות  ַהּגּוף,  ְּבַשֹר  ַעל  ְמאֹד  ְלַרֵחם  ָאָדם  ָּכל 
ֶׁשּתּוַכל ַהְּנָׁשָמה ְלהֹוִדיַע לֹו ִמָּכל ַמה ֶּׁשִהיא רֹוָאה ּוַמֶּשֶֹגת ָּתִמיד.
)שם(

"בדבר הזה נתעלו יותר הצדיקים 
שהיו מצד הבעש"ט"...

גדולי החסידות – "הצדיקים והקדושים שהיו מצד הבעל שם טוב והמגיד 
ז"ל" – "נתעלו יותר" משאר הצדיקים בכך 

התורה  'קיום  על  הדגש  את  שהניחו 
לבלי  והזהירו  ולמעשה',  לעובדא 

להסתפק בלמדנות גרידא.
וכלשונו של רבי אברהם ב"ר נחמן, 

התקרבות  על  סיפורו  כדי  תוך 
מוהרנ"ת לצדיקי החסידות:  

ַיְלדּותֹו  ִמיֵמי  ְוִהֵּנה 
ֶׁשל  ְנעּוָריו  ִויֵמי 
ִנְכַסף  ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת 
)ִּכי  ה'  ַלֲעבֹוַדת  ְלָבבֹו 
ֶאָּלא  ִעָּקר  ַהִּמְדָרׁש  ֹלא 
ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ַהַּמֲעֶשֹה(, 



שום  ללא  ישראל",  של  הקדושים  והמנהגים  הפשוטות  "העבודות 
התחכמות.

וכאזהרת רבינו:

ָצִריְך ִלָּזֵהר ְלַקֵּים ָהֲעבֹודֹות ַהְּפׁשּוטֹות ְוַהִּמְנָהִגים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל 
ִּכי  ִמֶּזה.  ַהִּמְתלֹוְצִצים  ְּבֵעיֵניֶהם  ַהֲחָכִמים  ְּכמֹו  ְוֹלא   ... ִיְׂשָרֵאל 
ֶּבֱאֶמת ִעַּקר ַהַּיֲהדּות ִהיא ְּפִׁשיטּות ּוְתִמימּות ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות 

ְּכָלל.

)ליקוטי עצות, תמימות ז(

ִמִּמְנַהג  ֶאָחד  ִמְנָהג  ַוֲאִפילּו  ֶאָחד,  ִּדין  ְלַׁשּנֹות  ָלנּו  ְוָחִליָלה 
ֲאבֹוֵתינּו, ֹלא ְתֵהא ָּכזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל.

)קנאת ה' צבאות, לא(

להתלוצץ  בעיניהם,  החכמים  הסכלים,  המסכילי"ם  החלו  וכאשר 
ממנהגי ישראל – יצא כנגדם מוהרנ"ת בחרב וחנית, ובהזכירו את דברי 

אחד מהם הוא נזעק מרה וכותב:

ֶאָחד  ְוָדָבר  בֹו,  ַּכּיֹוֵצא  ְוֶאֶלף  ַהַּנ"ל  ַהְּמַחֵּבר  ָהָרָׁשע  ַהֵּלץ  יֹאַבד 
ִמַּדת ּוִמְנֲהֵגי ִיְׂשָרֵאל ַאל ִיְתַּבֵּטל.

)מכניע זדים, ו(

יאבדו הלצים החכמים בעיניהם, ואנו נמשיך להקפיד על כל קוצו של 
יו"ד, של מצוות התורה ומנהגי ישראל; נמשיך לצעוק בקול גדול תיבת 

'אחד' שב'שמע ישראל', גם אם זה לא מוצא חן בעיני המודרניים...

ֶזה ַדְרָּכם ֵּכֶסל ָלמֹו, ֶׁשַּמְקִׁשים ֻקְׁשיֹות ְוחֹוְרִקים ִׁשָּנם ַעל  ְוִהֵּנה 
ַהְנָהַגת ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים, ֲאֶׁשר ֲאִפּלּו ָּכל ִמְנֲהֵגיֶהם ּתֹוָרה ְּכמֹו 
ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  הּוא",  ּתֹוָרה  ִיְׂשָרֵאל  "ִמְנַהג  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ַמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ִלְיסֹוד ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה. ְוִהֵּנה ֶזה ַהְמֻטָּנף ַהְמַחֵּבר 
ּוַמְלִעיג  ָּפָניו,  ֵמַעל  ַהּבּוָׁשה  ַמְסֵוה  ֵהִסיר  ַהַּנ"ל  ת"ה  קּוְנְטֵרס 
ָׁשם  ַמְלִעיג  הּוא  ִּכי  ְלָהֱאמּוָנה,  ַהּנֹוֵגַע  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהַהְנָהָגה  ַעל 
ָּבּה,  ּוַמֲאִריִכים  'ֶאָחד'  ֵּתַבת  ָּגדֹול  ְּבקֹול  קֹוְרִאים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ַעל 
ֵמֶהם.  ַיְלִעיגּו  ֶׁשֹּלא  ּכֹוָכִבים  ֵמָהעֹוְבֵדי  ִמְתַּבְּיִׁשים  ֵאיָנם  ּוַמּדּוַע 
אֹוי! ֲהִנְׁשַמע ָּכזֹאת ֶׁשַּיְלִעיג ֶאָחד ַעל ִמְנָהג נֹוֵגַע ִּביסֹוד ַהּתֹוָרה 

ְוָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ָנֲהגּו ּבֹו ִיְׂשָרֵאל ִמימֹות עֹוָלם.

)שם, ה(

• • •
על החשיבות של כלל המנהגים – אף אלו שאינם סעיף מפורש בשולחן 

ערוך – נוכל ללמוד מהשיחה דלהלן:

ַנְפָּתִלי:  ַרִּבי  ְּכֶׁשָּׁשֲאלֹו  ְּבַה"ב,  ְּבַתֲעִנית  מֹוֲהַרַנ"ת  ָצם  ַּפַעם 
ָעָנה לֹו מֹוֲהַרַנ"ת:  ַהַּתֲעִנּיֹות",  ְּבֶדֶרְך  ִהְדִריָכנּו  ַרֵּבנּו ֹלא  "ֲהֵרי 
"ַרֵּבנּו ִׁשַּבח ֶאת 'ַהִּסּדּור ֶהָעֶבה', 'ֶדעם ְּגָראְּבן ִסּדּור', ְוָׁשם ָּכתּוב 

ֶׁשָּצִריְך ָלצּום. 

)שיש"ק ב, תשג(

ועל כך מובא:

ִמָּכְך  ַנְפָּתִלי  ְלַרִּבי  מֹוֲהַרַנ"ת  ֵהִׁשיב  ֶׁשֹּלא  ֶׁשַּמה  ְמָבֲאִריםטז  ֵיׁש 
ֶׁשַּתֲעִנּיֹות ֵאּלּו ִנְזָּכרֹות ְּבִסיָמן ָׁשֵלם ְּבֻׁשְלָחן ָערּוְך )אֹוַרח ַחִּיים 

טז. ראה גם בספר 'אוצר נחמני' אות קכ"ט.
יז. כלשון רבינו בליקוטי מוהר"ן תניינא סימן ק"ד, המובא בהערה להלן. 

יח. "הסידורים הגדולים" נזכרים כמה פעמים בדברי רבינו בחיבה גדולה: "והיה אוהב מאד מי שיכול לומר הרבה תחינות ובקשות בתוך 'הסידורים 
הגדולים' כדרך ההמון עם הכשרים" )ליקוטי מוהר"ן תניינא, קד. ועיין בחיי מוהר"ן, תקכ(. "וכבר הזהיר רבינו ז"ל כמה פעמים לומר תחינות ובקשות הרבה בכל יום, 
כל מיני תחינות הנמצאים באיזה סידור מ'סידורים הגדולים' או בשערי ציון ובשאר מקומות" )ליקוטי תפילות, הקדמה(. "הכלל שכל המיני בקשות שבעולם 
שנמצאים באיזה ספר שיהיה המצוי בינינו, הכל כאשר לכל לא הניח שום תחינה ובקשה שלא אמרה כמה וכמה פעמים, הן תהילים וספר 'שערי ציון' 

והבקשות הנדפסים ב'הסידורים הגדולים' ושאר מיני בקשות ותחינות, ואפילו התחינות הנדפסים בלשון אשכנז, כולם לא הניח מלאמרם" )שבחי הר"ן, י(.

ֶהָעֶבה'  ֶׁש'ַהִּסּדּור  ָּבֶזה  ְלַהְדִּגיׁש  ָרָצה  מֹוֲהַרַנ"ת  ִּכי  תצב(  ִסיָמן 
הּוא ַּבַעל ִמְׁשָקל ַּגם ִּבְפֵני ַעְצמֹו.

)שיש"ק החדש ג, תיב. בהערה(

זה שיש בו את כל התחינות הסליחות והמנהגים   – ה"סידור העבה" 
מהווה   – הכשרים"יז  עם  "ההמון  בו  והשתמשו  העתיקים,  היהודיים 

מקור חשוב-ַּדּיֹו כדי להכריע כיצד יש להתנהג...יח

 "העבודות הפשוטות 
של סתם בני אדם"

אם בכל המצוות והמנהגים צריכים זהירות יתירה לבלי להימשך אחר 
ה'חכמות' ולקיימם בתמימות, הרי שכשמדובר ב"עבודות פשוטות של 
סתם בני אדם" – אשר שם שכיחים ביותר 'חכמים בעיניהם' המזלזלים 
בדרך  לילך  גדול  התחזקות  צריכים   – בעקב  אותם  ודשים  בהם 

התמימות ופשיטות  ולהתאמץ לקיימם. 

וכפי שכבר הבאנו במאמר הקודם את דברי רבינו על 'זמירות שבת': 

ָאָדם,  ְּבֵני  ְסָתם  ֶׁשל  ַהְּפׁשּוטֹות  ָהֲעבֹודֹות  ֶאת  ְמאֹד  אֹוֵהב  ָהָיה 
אֹוָתנּו  ּומֹוִכיַח  ַמְזִהיר  ְוָהָיה    ... ַהְּכֵׁשִרים  ַהְּפׁשּוִטים  ָהֲאָנִׁשים 
ְוָהָיה ַמְקִּפיד ְוכֹוֵעס ְמאֹד  ְּבַׁשָּבת,  ְזִמירֹות  ְלַזֵּמר  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה 
ְזִמירֹות ְּבַׁשָּבת  ְלַזֵּמר  ְוֵאינֹו ִמְתַאֵּמץ  ַעל ִמי ֶׁשהּוא ָחָכם ְּבֵעיָניו 
ּוְבמֹוָצֵאי־ַׁשָּבת אֹו ְׁשָאר ֲעבֹודֹות ְּפׁשּוטֹות, ִּכי ִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא 
ִּבְפִׁשיטּות ּוִבְתִמימּות ָּגמּור, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ַּכְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו 

ְּכָבר ַּכָּמה ְּפָעִמים.
 )ליקוטי מוהר"ן תניינא, קד(

גם אם האדם אינו רק "חכם בעיניו", אלא "שיש לו מח גדול באמת", 
בכל העבודות  ולעבוד את ה'  כל חכמתו  הוא את  גם  עליו להשליך 

הפשוטות, בתמימות גמורה. 

ְלַהְׁשִליְך  ְצִריִכין  ִּכי  ַהּמַֹח,  ֶאת  ְלַסֵּלק  ַדְיָקא  ְצִריִכין  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 
ָחְכמֹות.  ׁשּום  ְּבִלי   ... ִּבְפִׁשיטּות  ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד  ַהָחְכמֹות  ָּכל 
ֹלא ִמָּבֲעָיא ָחְכמֹות ֶׁשל ְׁשטּות ֶׁשל ְסַתם ְּבֵני ָאָדם, ֶאָּלא ֲאִפּלּו 
ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ֶּבֱאֶמת,  ָּגדֹול  מַֹח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲאִפּלּו  ְּגמּורֹות,  ָחְכמֹות 
ְוַלֲעסֹק  ַהָחְכמֹות  ָּכל  ְלַהְׁשִליְך  ָצִריְך  הּוא  ֲעבֹוָדה,  ְלֵאיֶזה 

ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְפִׁשיטּות. 
)ליקוטי מוהר"ן תניינא, ה(

וכפי שמתחנן הרב מטשעהרין בתפילתו: 

ְּבִלי  ָּגמּור  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ָּתִמיד  אֹוְתָך  ַלֲעבֹוד  ְוַזֵּכִני 
ּוַמְדֵרָגה  ַהָּׂשָגה  ְלֵאיֶזה  ְּכֶׁשֶאְזֶּכה  ַוֲאִפּלּו  ְּכָלל,  ָחְכמֹות  ׁשּום 
ְּגדֹוָלה ַּבֲעבֹוַדת ה', ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ַאִּניַח ְלעֹוָלם ֶאת ֲעבֹודֹות 
ַהְּפׁשּוטֹות ֶׁשל ְסַתם ְּבֵני ָאָדם ַהְּפׁשּוִטים ְוַהְּכֵׁשִרים. ְוֶאְהֶיה ָרִגיל 
ַהְרֵּבה  ְזִמירֹות  ּוְלַזֵּמר  יֹום,  ְּבָכל  ַהְרֵּבה  ּוַבָּקׁשֹות  ְּתִחּנֹות  לֹוַמר 
ֲעבֹודֹות  ְׁשָאר  ְּבָכל  ָּבֶזה  ַּכּיֹוֵצא  ְוֵכן  ַׁשָּבת,  ּומֹוָצֵאי  ַׁשָּבת  ְּבָכל 
ַהְּפׁשּוטֹות. ְוֶאְזֶּכה ְלַקֵּים ֶּבֱאֶמת ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם 

ה' ֱאֹלֶהיָך", ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
)תפילות ותחנונים ח"ב, ו(

ֲעַדִין  ֶׁשָהיּו  ַז"ל  ַהַּמִּגיד  ְלַתְלִמיֵדי  ָּכְך  ַאַחר  ִהְתָקְרבּותֹו  ְּבֵעת 
ָּבעֹוָלם, ֲהֹלא ֵהָּמה ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי זּוְסָיא ַז"ל, ְוָהַרב ַהַּצִּדיק 
ַז"ל,  ָּברּוְך  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהַרב  ִמַּבאְרִּדיְטׁשֹוב,  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי 
ְוַהַּצִּדיק ַרִּבי ְּגַדְלָיה ִמִּליֶנעץ ַז"ל, ְוָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָׁשלֹום ַז"ל 
ּוֵמָאז ִנְתעֹוֵרר  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ְּגדֹוִלים  ּוְׁשָאר  ִמְּפָראִביְׁשְטׁש, 
ְוִנְכַסף יֹוֵתר ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה ְלעּוְבָּדא ּוְלַמֲעֶשֹה )ִּכי ַּבָּדָבר ַהֶּזה 
ִנְתַעּלּו יֹוֵתר ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּקדֹוִׁשים ַהַּנ"ל ֶׁשָהיּו ִמַּצד ַהַּבַעל ֵׁשם 
ִהְׁשּתֹוְקקּותֹו  ָהָיה  ּוֵמָאז  ִלְבָרָכה(  ַצִּדיִקים  ֵזֶכר  ְוַהַּמִּגיד  טֹוב 

ְוִכּסּוָפיו ַלה' ִיְתָּבַרְך ָּגדֹול ְוִנְפָלא ְמאֹד.
)כוכבי אור, אנשי מוהר"ן, ב(

לעומתם, היו כאלה שהניחו את עיקר הדגש על הלמדנות.

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְּפַגם קַֹרח, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשל ַהִּמְתַנְּגִדים 
ְוַהֲחִסיִדים ָהֲאִמִּתִּיים, ֶׁשָּכל ּכָֹחם ֵמֲחַמת ַהִּלּמּוד  ַעל ַהַּצִּדיִקים 
ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָּלְמדּו ּתֹוָרה. ְקָצָתם לֹוְמִדים ִּבְגָמָרא ֵּפרּוׁש ּתֹוָספֹות, 
ְוֵיׁש ֶׁשּלֹוְמִדים ַּגם ַקָּבָלה ּוְכָתִבים, ֲאָבל ַמֲעֵשֹיֶהם ֵאיָנם ַּכהֶֹגן 
ְוֵיׁש ֶׁשֵאין יֹוְדִעים  ְלַגְמֵרי ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  ְוֵיׁש ֵמֶהם ְמֻקְלָקִלים 
ִמִּקְלקּוָלם ָּכל ָּכְך ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ֵהם ִמְתַרְּׁשִלים ַּבֲעבֹוַדת ה' 
ְוֵאין ִמְתַּפְּלִלים ְּבַכָּוָנה ּוִביִגיעֹות, ְורֹוְדִפים ַאַחר ַהֶהֶבל ֶׁשל ָממֹון 
ִויֵרִאים  ְּבַהְּכֵׁשִרים  ִמְתָּגִרים  ְוֵהם  ְוַכּיֹוֵצא.  ְוִהְתַנְּשאּות  ְוָכבֹוד 
ְּתִמיֵמי ַהֶּדֶרְך ַההֹוְלִכים ְּבתֹוַרת ה' ֶּבֱאֶמת, ָהעֹוְסִקים ִּבְתִפָּלה 
ּוַמֲעִשֹים טֹוִבים ְּבכַֹח ּוְבַכָּוַנת ַהֵּלב ַלָּׁשַמִים, ְוֵהם עֹוְמִדים ְּבָכל 
ַּפַעם ְוחֹוְלִקים ֲעֵליֶהם ְּבַכָּמה ִמיֵני ְרִדיפֹות ְוֵליָצנּות ְּבִלי ִׁשעּור. 

ְוֶזה ְּבִחיַנת ֲעַדת קַֹרח, ִּכי קַֹרח ָהָיה ָחָכם ְוַלְמָדן ָּגדֹול, ְוִעַּקר 
ִעַּקר  ְּכִאּלּו  ְוַצִּדיק,  ַלְמָדן  ֵּבין  ְלַהְפִריד  ֶׁשָרָצה  ֶׁשּלֹו  ַהְּפָגם 
ַהַּמֲעָלה הּוא ְּבִחיַנת ַלְמָדן ְלַבד. ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו "ִּכי ָּכל ָהֵעָדה 
ָׁשְמעּו  "ֻּכָּלם  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ְוכּו',  ְקדֹוִׁשים"  ֻּכָּלם 
ְּבִסיַני ָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶקיָך" ְוכּו', ַהְינּו ֶׁשָאְמרּו: ֵמַאַחר ֶׁשֻּכָּלם 
ָׁשְמעּו 'ָאנִֹכי' ְוָכל ֲעֶשֶֹרת ַהִּדְּברֹות ֶׁשֵהם ְּכַלל ַהּתֹוָרה, 
ְוִהְתַנְּׂשאּות,  ַמֲעָלה  ְוַאֲהרֹן ׁשּום  ְלמֶֹׁשה  ֵאין  ֵּכן  ִאם 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם "ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה'". 
ַהִּלּמּוד  ַעל  ֶׁשָּסְמכּו  ַהַּנ"ל  ְּפָגם  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 
ַהַּמֲעָלה  ִעַּקר  ִּכי  ָהֱאֶמת,  ְּבִעַּקר  ְוָכְפרּו  ְלַבד 
ְוַהִהְתַנְּׂשאּות ֱאֶמת ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ַעל 
ֲחֵברֹו הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ַמֲעִשֹים טֹוִבים, ִּכי ֹלא 
ּוְכמֹו  ַהַּמֲעֶשֹה.  ֶאָּלא  ָהִעָּקר  הּוא  ַהִּמְדָרׁש 
ָאָדם  ְיֵהא  "ֶׁשֹּלא  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
קֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה ּובֹוֵעט ְּבַרּבֹו וְבָאִביו ּוְבִמי 

ֶׁשָּגדֹול ִמֶּמּנּו" ְוכּו'. 
)ליקוטי הלכות, אומנין ד, לה(יד

מ'צדיק'טו,  'למדן'  כשמפרידים 
עצם  עם  ושובע  סיפוק  מרגישים 
ה'למדנות' שבתורה, ואין מחפשים 
גם  לזכות  כיצד  ותחבולה  עצה 

ל'קיום התורה'. 

ָהִעָּקר  קַֹרח,  ַּדַעת  ְלִפי  ִּכי 
ֶׁשל  ְוַהָחְכָמה  ַהִּלּמּוד  הּוא 

יד. וחזרו הדברים ונשנו על זה הדרך בהלכות הודאה ה"ה אות ח'.
טו. "כי כל צדיק צריך שיהיה למדן בתורה, וחסיד במעשים טובים. כי אם אינו למדן, אמרו 
רז"ל 'ולא עם הארץ חסיד'. ולמדן בלבד בוודאי אינו כלום, כי אפשר להיות למדן ורשע 
גמור, ולא זכה נעשה לו סם מות, על כן צריך שיהיה למדן וחסיד ... אך מי שטועה וסובר 
שסבר  ידי  על  בנטיעות  שקיצץ  ַאֵחר  בחינות  הוא  העיקר  הוא  לבד  למדן  שבחינות 
אינו  בלי הקב"ה  ח"ו, אך באמת מט"ט בעצמו  הוא רשות  שמלאך מט"ט בעצמו 
כלום ואין לו שום רשות, כך התורה בלא מעשים טובים אינה כלום, אדרבא לא 

זכה וכו'" )ליקוטי מוהר"ן, לא(.

ַהּתֹוָרה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ְמַקְּיָמּה ְּכָלל. ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשחֹוֵלק 
ֶאת  ּוְמַקֵּים  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּנַתן  מֶֹׁשה,  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ַעל 

ַהּתֹוָרה ִּבְקֻדָּׁשה ִנְפָלָאה.
)שם(

אך לפי דעת משה, דעת תורתנו הקדושה – עיקר התכלית הוא קיום 
התורה, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, ועל המעשים להיות 

מרובים מהחכמה. 

מנהג ישראל תורה
מעלתם  את  הגדילו  אף  הקדוש,  רבינו  ובתוכם  החסידות,  גדולי 
וחשיבותם – לא רק של התרי"ג מצוות עצמם, אלא – של כל מנהג 

ודבר שבקדושה. 
כשרבינו מלמדנו שאף על דבר שאינו מצוה מפורשת אלא "דבר שיש 
בו רצון השם יתברך" עלינו להתגלגל בכל מיני רפש וטיט עבור כך...

ִּכי ְצִריִכין ְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבָכל ִמיֵני ֶרֶפׁש ָוִטיט ִּבְׁשִביל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם 
ּוִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרְך, ְוָלאו ַדְוָקא ִמְצָוה ַמָּמׁש, ֶאָּלא ָּכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש 
ּבֹו ְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִנְקָרא 'ִמְצָוה'. ִּכי ֵיׁש ַּתְרַי"ג ִמְצוֹות, ְוֵאּלּו 
ַהַּתְרַי"ג ִמְצוֹות ֵיׁש ָלֶהם ֲעָנִפים ַרִּבים, ְוָכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְרצֹון 
ְּבִחיַנת  ֶׁשַּבָּׁשַמִים, הּוא  ְלָאִביו  ַנַחת  ין ּבֹו  ִיְתָּבַרְך, ֶׁשעֹוֹשִ ַהֵּׁשם 
'ִמְצָוה', ְוָצִריְך ְלַגְלֵּגל ַעְצמֹו ְּבָכל ִמיֵני ֶרֶפׁש ְוִטיט ְּכֵדי ַלֲעשֹוֹת 

ֵאיֶזה ָרצֹון ְוַנַחת ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.
)ליקוטי מוהר"ן תניינא, ה(

כוונת רבינו בדבריו אלה הייתה על מנהג ה"תשליך" – שאינו מצוה 
ולשם קיומה היה מוכן רבינו עצמו   – ישראל  מפורשת, אלא מנהג 

להתגלגל ברפש וטיט...
וכפי שמספר מוהרנ"ת: 

ְּבאֹותֹו ָהרֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּכֶׁשָהַלְך לֹוַמר 'ַּתְׁשִליְך', ֶנֱחַלק ְוָנַפל הּוא 
ֵהִביאּו  ְוֵתֶכף  ְוָידֹו,  ִּבְגדֹו  ְוִלְכֵלְך  ָהֶרֶפׁש  ַעל  יֹוֵׁשב  ְוִנְׁשַאר  ַז"ל 
ַעל  ִדֵּבר  ְולא  ָידֹו,  ְוָרֲחצּו  ִּבְגדֹו  ְוֶהֱחִליפּו  ּוַמִים,  ַאֵחר  ֶּבֶגד  לֹו 
ֶזה ְמאּוָמה ... ַאַחר ָּכְך ָאַמר ַהּתֹוָרה 'ִּתְקעּו' ַהַּנ"ל, ְוָׁשם ְּבסֹוף 
ַהּתֹוָרה ַהַּנ"ל ִהְזִּכיר ַעל ָּפסּוק "ְוָחַמְלִּתי ֲעֵליֶהן" ְוכּו', ֶׁשָהָאָדם 
ַלֲעשֹוֹת  ִּבְׁשִביל  ְוכּו'  ָוִטיט  ֶרֶפׁש  ְלתֹוְך  ַעְצמֹו  ְלַהְׁשִליְך  ָצִריְך 

ְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.
)ימי מוהרנ"ת, לז(

כשכוונתו להדגיש בכך

ֶׁשֲאִפילּו ַרק ִּבְׁשִביל ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֵליֵלְך ְלַתְׁשִליְך, ְצִריִכין 
ְלַגְלֵּגל ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ִמיֵני ֶרֶפׁש ָוִטיט ְּכֵדי ְלַקֵּים ַהִּמְנָהג, ּוִמָּכל 
ֶׁשֵּכן ִּבְׁשִביל ִמְצָוה. ּוֶבֱאֶמת ָאנּו רֹוִאין ְּבִכְתֵבי ָהַאִריַז"ל ַּכָּמה 
סֹודֹות הּוא ֵמִביא ַעל ָּכל ִמְנָהֵגי ִיְׂשָרֵאל, ַמָּמׁש ָרִזין ַעל ָרִזין 

ֵמַהִּתּקּוִנים ַהַּנֲעִׂשין ַעל ָיָדם, ַעֵּין ָׁשם. 
)מכתבי שמואל, טז(

כל  את  לקיים  הנזהרים  'תמימים',  מאותם  להיות  כולנו  על  ואכן, 



שום  ללא  ישראל",  של  הקדושים  והמנהגים  הפשוטות  "העבודות 
התחכמות.

וכאזהרת רבינו:

ָצִריְך ִלָּזֵהר ְלַקֵּים ָהֲעבֹודֹות ַהְּפׁשּוטֹות ְוַהִּמְנָהִגים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל 
ִּכי  ִמֶּזה.  ַהִּמְתלֹוְצִצים  ְּבֵעיֵניֶהם  ַהֲחָכִמים  ְּכמֹו  ְוֹלא   ... ִיְׂשָרֵאל 
ֶּבֱאֶמת ִעַּקר ַהַּיֲהדּות ִהיא ְּפִׁשיטּות ּוְתִמימּות ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות 

ְּכָלל.

)ליקוטי עצות, תמימות ז(

ִמִּמְנַהג  ֶאָחד  ִמְנָהג  ַוֲאִפילּו  ֶאָחד,  ִּדין  ְלַׁשּנֹות  ָלנּו  ְוָחִליָלה 
ֲאבֹוֵתינּו, ֹלא ְתֵהא ָּכזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל.

)קנאת ה' צבאות, לא(

להתלוצץ  בעיניהם,  החכמים  הסכלים,  המסכילי"ם  החלו  וכאשר 
ממנהגי ישראל – יצא כנגדם מוהרנ"ת בחרב וחנית, ובהזכירו את דברי 

אחד מהם הוא נזעק מרה וכותב:

ֶאָחד  ְוָדָבר  בֹו,  ַּכּיֹוֵצא  ְוֶאֶלף  ַהַּנ"ל  ַהְּמַחֵּבר  ָהָרָׁשע  ַהֵּלץ  יֹאַבד 
ִמַּדת ּוִמְנֲהֵגי ִיְׂשָרֵאל ַאל ִיְתַּבֵּטל.

)מכניע זדים, ו(

יאבדו הלצים החכמים בעיניהם, ואנו נמשיך להקפיד על כל קוצו של 
יו"ד, של מצוות התורה ומנהגי ישראל; נמשיך לצעוק בקול גדול תיבת 

'אחד' שב'שמע ישראל', גם אם זה לא מוצא חן בעיני המודרניים...

ֶזה ַדְרָּכם ֵּכֶסל ָלמֹו, ֶׁשַּמְקִׁשים ֻקְׁשיֹות ְוחֹוְרִקים ִׁשָּנם ַעל  ְוִהֵּנה 
ַהְנָהַגת ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים, ֲאֶׁשר ֲאִפּלּו ָּכל ִמְנֲהֵגיֶהם ּתֹוָרה ְּכמֹו 
ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  הּוא",  ּתֹוָרה  ִיְׂשָרֵאל  "ִמְנַהג  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ַמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ִלְיסֹוד ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה. ְוִהֵּנה ֶזה ַהְמֻטָּנף ַהְמַחֵּבר 
ּוַמְלִעיג  ָּפָניו,  ֵמַעל  ַהּבּוָׁשה  ַמְסֵוה  ֵהִסיר  ַהַּנ"ל  ת"ה  קּוְנְטֵרס 
ָׁשם  ַמְלִעיג  הּוא  ִּכי  ְלָהֱאמּוָנה,  ַהּנֹוֵגַע  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהַהְנָהָגה  ַעל 
ָּבּה,  ּוַמֲאִריִכים  'ֶאָחד'  ֵּתַבת  ָּגדֹול  ְּבקֹול  קֹוְרִאים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ַעל 
ֵמֶהם.  ַיְלִעיגּו  ֶׁשֹּלא  ּכֹוָכִבים  ֵמָהעֹוְבֵדי  ִמְתַּבְּיִׁשים  ֵאיָנם  ּוַמּדּוַע 
אֹוי! ֲהִנְׁשַמע ָּכזֹאת ֶׁשַּיְלִעיג ֶאָחד ַעל ִמְנָהג נֹוֵגַע ִּביסֹוד ַהּתֹוָרה 

ְוָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ָנֲהגּו ּבֹו ִיְׂשָרֵאל ִמימֹות עֹוָלם.

)שם, ה(

• • •
על החשיבות של כלל המנהגים – אף אלו שאינם סעיף מפורש בשולחן 

ערוך – נוכל ללמוד מהשיחה דלהלן:

ַנְפָּתִלי:  ַרִּבי  ְּכֶׁשָּׁשֲאלֹו  ְּבַה"ב,  ְּבַתֲעִנית  מֹוֲהַרַנ"ת  ָצם  ַּפַעם 
ָעָנה לֹו מֹוֲהַרַנ"ת:  ַהַּתֲעִנּיֹות",  ְּבֶדֶרְך  ִהְדִריָכנּו  ַרֵּבנּו ֹלא  "ֲהֵרי 
"ַרֵּבנּו ִׁשַּבח ֶאת 'ַהִּסּדּור ֶהָעֶבה', 'ֶדעם ְּגָראְּבן ִסּדּור', ְוָׁשם ָּכתּוב 

ֶׁשָּצִריְך ָלצּום. 

)שיש"ק ב, תשג(

ועל כך מובא:

ִמָּכְך  ַנְפָּתִלי  ְלַרִּבי  מֹוֲהַרַנ"ת  ֵהִׁשיב  ֶׁשֹּלא  ֶׁשַּמה  ְמָבֲאִריםטז  ֵיׁש 
ֶׁשַּתֲעִנּיֹות ֵאּלּו ִנְזָּכרֹות ְּבִסיָמן ָׁשֵלם ְּבֻׁשְלָחן ָערּוְך )אֹוַרח ַחִּיים 

טז. ראה גם בספר 'אוצר נחמני' אות קכ"ט.
יז. כלשון רבינו בליקוטי מוהר"ן תניינא סימן ק"ד, המובא בהערה להלן. 

יח. "הסידורים הגדולים" נזכרים כמה פעמים בדברי רבינו בחיבה גדולה: "והיה אוהב מאד מי שיכול לומר הרבה תחינות ובקשות בתוך 'הסידורים 
הגדולים' כדרך ההמון עם הכשרים" )ליקוטי מוהר"ן תניינא, קד. ועיין בחיי מוהר"ן, תקכ(. "וכבר הזהיר רבינו ז"ל כמה פעמים לומר תחינות ובקשות הרבה בכל יום, 
כל מיני תחינות הנמצאים באיזה סידור מ'סידורים הגדולים' או בשערי ציון ובשאר מקומות" )ליקוטי תפילות, הקדמה(. "הכלל שכל המיני בקשות שבעולם 
שנמצאים באיזה ספר שיהיה המצוי בינינו, הכל כאשר לכל לא הניח שום תחינה ובקשה שלא אמרה כמה וכמה פעמים, הן תהילים וספר 'שערי ציון' 

והבקשות הנדפסים ב'הסידורים הגדולים' ושאר מיני בקשות ותחינות, ואפילו התחינות הנדפסים בלשון אשכנז, כולם לא הניח מלאמרם" )שבחי הר"ן, י(.

ֶהָעֶבה'  ֶׁש'ַהִּסּדּור  ָּבֶזה  ְלַהְדִּגיׁש  ָרָצה  מֹוֲהַרַנ"ת  ִּכי  תצב(  ִסיָמן 
הּוא ַּבַעל ִמְׁשָקל ַּגם ִּבְפֵני ַעְצמֹו.

)שיש"ק החדש ג, תיב. בהערה(

זה שיש בו את כל התחינות הסליחות והמנהגים   – ה"סידור העבה" 
מהווה   – הכשרים"יז  עם  "ההמון  בו  והשתמשו  העתיקים,  היהודיים 

מקור חשוב-ַּדּיֹו כדי להכריע כיצד יש להתנהג...יח

 "העבודות הפשוטות 
של סתם בני אדם"

אם בכל המצוות והמנהגים צריכים זהירות יתירה לבלי להימשך אחר 
ה'חכמות' ולקיימם בתמימות, הרי שכשמדובר ב"עבודות פשוטות של 
סתם בני אדם" – אשר שם שכיחים ביותר 'חכמים בעיניהם' המזלזלים 
בדרך  לילך  גדול  התחזקות  צריכים   – בעקב  אותם  ודשים  בהם 

התמימות ופשיטות  ולהתאמץ לקיימם. 

וכפי שכבר הבאנו במאמר הקודם את דברי רבינו על 'זמירות שבת': 

ָאָדם,  ְּבֵני  ְסָתם  ֶׁשל  ַהְּפׁשּוטֹות  ָהֲעבֹודֹות  ֶאת  ְמאֹד  אֹוֵהב  ָהָיה 
אֹוָתנּו  ּומֹוִכיַח  ַמְזִהיר  ְוָהָיה    ... ַהְּכֵׁשִרים  ַהְּפׁשּוִטים  ָהֲאָנִׁשים 
ְוָהָיה ַמְקִּפיד ְוכֹוֵעס ְמאֹד  ְּבַׁשָּבת,  ְזִמירֹות  ְלַזֵּמר  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה 
ְזִמירֹות ְּבַׁשָּבת  ְלַזֵּמר  ְוֵאינֹו ִמְתַאֵּמץ  ַעל ִמי ֶׁשהּוא ָחָכם ְּבֵעיָניו 
ּוְבמֹוָצֵאי־ַׁשָּבת אֹו ְׁשָאר ֲעבֹודֹות ְּפׁשּוטֹות, ִּכי ִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא 
ִּבְפִׁשיטּות ּוִבְתִמימּות ָּגמּור, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ַּכְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו 

ְּכָבר ַּכָּמה ְּפָעִמים.
 )ליקוטי מוהר"ן תניינא, קד(

גם אם האדם אינו רק "חכם בעיניו", אלא "שיש לו מח גדול באמת", 
בכל העבודות  ולעבוד את ה'  כל חכמתו  הוא את  גם  עליו להשליך 

הפשוטות, בתמימות גמורה. 

ְלַהְׁשִליְך  ְצִריִכין  ִּכי  ַהּמַֹח,  ֶאת  ְלַסֵּלק  ַדְיָקא  ְצִריִכין  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 
ָחְכמֹות.  ׁשּום  ְּבִלי   ... ִּבְפִׁשיטּות  ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד  ַהָחְכמֹות  ָּכל 
ֹלא ִמָּבֲעָיא ָחְכמֹות ֶׁשל ְׁשטּות ֶׁשל ְסַתם ְּבֵני ָאָדם, ֶאָּלא ֲאִפּלּו 
ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ֶּבֱאֶמת,  ָּגדֹול  מַֹח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲאִפּלּו  ְּגמּורֹות,  ָחְכמֹות 
ְוַלֲעסֹק  ַהָחְכמֹות  ָּכל  ְלַהְׁשִליְך  ָצִריְך  הּוא  ֲעבֹוָדה,  ְלֵאיֶזה 

ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְפִׁשיטּות. 
)ליקוטי מוהר"ן תניינא, ה(

וכפי שמתחנן הרב מטשעהרין בתפילתו: 

ְּבִלי  ָּגמּור  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ָּתִמיד  אֹוְתָך  ַלֲעבֹוד  ְוַזֵּכִני 
ּוַמְדֵרָגה  ַהָּׂשָגה  ְלֵאיֶזה  ְּכֶׁשֶאְזֶּכה  ַוֲאִפּלּו  ְּכָלל,  ָחְכמֹות  ׁשּום 
ְּגדֹוָלה ַּבֲעבֹוַדת ה', ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ַאִּניַח ְלעֹוָלם ֶאת ֲעבֹודֹות 
ַהְּפׁשּוטֹות ֶׁשל ְסַתם ְּבֵני ָאָדם ַהְּפׁשּוִטים ְוַהְּכֵׁשִרים. ְוֶאְהֶיה ָרִגיל 
ַהְרֵּבה  ְזִמירֹות  ּוְלַזֵּמר  יֹום,  ְּבָכל  ַהְרֵּבה  ּוַבָּקׁשֹות  ְּתִחּנֹות  לֹוַמר 
ֲעבֹודֹות  ְׁשָאר  ְּבָכל  ָּבֶזה  ַּכּיֹוֵצא  ְוֵכן  ַׁשָּבת,  ּומֹוָצֵאי  ַׁשָּבת  ְּבָכל 
ַהְּפׁשּוטֹות. ְוֶאְזֶּכה ְלַקֵּים ֶּבֱאֶמת ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם 

ה' ֱאֹלֶהיָך", ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
)תפילות ותחנונים ח"ב, ו(

ֲעַדִין  ֶׁשָהיּו  ַז"ל  ַהַּמִּגיד  ְלַתְלִמיֵדי  ָּכְך  ַאַחר  ִהְתָקְרבּותֹו  ְּבֵעת 
ָּבעֹוָלם, ֲהֹלא ֵהָּמה ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי זּוְסָיא ַז"ל, ְוָהַרב ַהַּצִּדיק 
ַז"ל,  ָּברּוְך  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהַרב  ִמַּבאְרִּדיְטׁשֹוב,  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי 
ְוַהַּצִּדיק ַרִּבי ְּגַדְלָיה ִמִּליֶנעץ ַז"ל, ְוָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָׁשלֹום ַז"ל 
ּוֵמָאז ִנְתעֹוֵרר  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ְּגדֹוִלים  ּוְׁשָאר  ִמְּפָראִביְׁשְטׁש, 
ְוִנְכַסף יֹוֵתר ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה ְלעּוְבָּדא ּוְלַמֲעֶשֹה )ִּכי ַּבָּדָבר ַהֶּזה 
ִנְתַעּלּו יֹוֵתר ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּקדֹוִׁשים ַהַּנ"ל ֶׁשָהיּו ִמַּצד ַהַּבַעל ֵׁשם 
ִהְׁשּתֹוְקקּותֹו  ָהָיה  ּוֵמָאז  ִלְבָרָכה(  ַצִּדיִקים  ֵזֶכר  ְוַהַּמִּגיד  טֹוב 

ְוִכּסּוָפיו ַלה' ִיְתָּבַרְך ָּגדֹול ְוִנְפָלא ְמאֹד.
)כוכבי אור, אנשי מוהר"ן, ב(

לעומתם, היו כאלה שהניחו את עיקר הדגש על הלמדנות.

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְּפַגם קַֹרח, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשל ַהִּמְתַנְּגִדים 
ְוַהֲחִסיִדים ָהֲאִמִּתִּיים, ֶׁשָּכל ּכָֹחם ֵמֲחַמת ַהִּלּמּוד  ַעל ַהַּצִּדיִקים 
ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָּלְמדּו ּתֹוָרה. ְקָצָתם לֹוְמִדים ִּבְגָמָרא ֵּפרּוׁש ּתֹוָספֹות, 
ְוֵיׁש ֶׁשּלֹוְמִדים ַּגם ַקָּבָלה ּוְכָתִבים, ֲאָבל ַמֲעֵשֹיֶהם ֵאיָנם ַּכהֶֹגן 
ְוֵיׁש ֶׁשֵאין יֹוְדִעים  ְלַגְמֵרי ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  ְוֵיׁש ֵמֶהם ְמֻקְלָקִלים 
ִמִּקְלקּוָלם ָּכל ָּכְך ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ֵהם ִמְתַרְּׁשִלים ַּבֲעבֹוַדת ה' 
ְוֵאין ִמְתַּפְּלִלים ְּבַכָּוָנה ּוִביִגיעֹות, ְורֹוְדִפים ַאַחר ַהֶהֶבל ֶׁשל ָממֹון 
ִויֵרִאים  ְּבַהְּכֵׁשִרים  ִמְתָּגִרים  ְוֵהם  ְוַכּיֹוֵצא.  ְוִהְתַנְּשאּות  ְוָכבֹוד 
ְּתִמיֵמי ַהֶּדֶרְך ַההֹוְלִכים ְּבתֹוַרת ה' ֶּבֱאֶמת, ָהעֹוְסִקים ִּבְתִפָּלה 
ּוַמֲעִשֹים טֹוִבים ְּבכַֹח ּוְבַכָּוַנת ַהֵּלב ַלָּׁשַמִים, ְוֵהם עֹוְמִדים ְּבָכל 
ַּפַעם ְוחֹוְלִקים ֲעֵליֶהם ְּבַכָּמה ִמיֵני ְרִדיפֹות ְוֵליָצנּות ְּבִלי ִׁשעּור. 

ְוֶזה ְּבִחיַנת ֲעַדת קַֹרח, ִּכי קַֹרח ָהָיה ָחָכם ְוַלְמָדן ָּגדֹול, ְוִעַּקר 
ִעַּקר  ְּכִאּלּו  ְוַצִּדיק,  ַלְמָדן  ֵּבין  ְלַהְפִריד  ֶׁשָרָצה  ֶׁשּלֹו  ַהְּפָגם 
ַהַּמֲעָלה הּוא ְּבִחיַנת ַלְמָדן ְלַבד. ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו "ִּכי ָּכל ָהֵעָדה 
ָׁשְמעּו  "ֻּכָּלם  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ְוכּו',  ְקדֹוִׁשים"  ֻּכָּלם 
ְּבִסיַני ָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶקיָך" ְוכּו', ַהְינּו ֶׁשָאְמרּו: ֵמַאַחר ֶׁשֻּכָּלם 
ָׁשְמעּו 'ָאנִֹכי' ְוָכל ֲעֶשֶֹרת ַהִּדְּברֹות ֶׁשֵהם ְּכַלל ַהּתֹוָרה, 
ְוִהְתַנְּׂשאּות,  ַמֲעָלה  ְוַאֲהרֹן ׁשּום  ְלמֶֹׁשה  ֵאין  ֵּכן  ִאם 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם "ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה'". 
ַהִּלּמּוד  ַעל  ֶׁשָּסְמכּו  ַהַּנ"ל  ְּפָגם  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 
ַהַּמֲעָלה  ִעַּקר  ִּכי  ָהֱאֶמת,  ְּבִעַּקר  ְוָכְפרּו  ְלַבד 
ְוַהִהְתַנְּׂשאּות ֱאֶמת ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ַעל 
ֲחֵברֹו הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ַמֲעִשֹים טֹוִבים, ִּכי ֹלא 
ּוְכמֹו  ַהַּמֲעֶשֹה.  ֶאָּלא  ָהִעָּקר  הּוא  ַהִּמְדָרׁש 
ָאָדם  ְיֵהא  "ֶׁשֹּלא  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
קֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה ּובֹוֵעט ְּבַרּבֹו וְבָאִביו ּוְבִמי 

ֶׁשָּגדֹול ִמֶּמּנּו" ְוכּו'. 
)ליקוטי הלכות, אומנין ד, לה(יד

מ'צדיק'טו,  'למדן'  כשמפרידים 
עצם  עם  ושובע  סיפוק  מרגישים 
ה'למדנות' שבתורה, ואין מחפשים 
גם  לזכות  כיצד  ותחבולה  עצה 

ל'קיום התורה'. 

ָהִעָּקר  קַֹרח,  ַּדַעת  ְלִפי  ִּכי 
ֶׁשל  ְוַהָחְכָמה  ַהִּלּמּוד  הּוא 

יד. וחזרו הדברים ונשנו על זה הדרך בהלכות הודאה ה"ה אות ח'.
טו. "כי כל צדיק צריך שיהיה למדן בתורה, וחסיד במעשים טובים. כי אם אינו למדן, אמרו 
רז"ל 'ולא עם הארץ חסיד'. ולמדן בלבד בוודאי אינו כלום, כי אפשר להיות למדן ורשע 
גמור, ולא זכה נעשה לו סם מות, על כן צריך שיהיה למדן וחסיד ... אך מי שטועה וסובר 
שסבר  ידי  על  בנטיעות  שקיצץ  ַאֵחר  בחינות  הוא  העיקר  הוא  לבד  למדן  שבחינות 
אינו  בלי הקב"ה  ח"ו, אך באמת מט"ט בעצמו  הוא רשות  שמלאך מט"ט בעצמו 
כלום ואין לו שום רשות, כך התורה בלא מעשים טובים אינה כלום, אדרבא לא 

זכה וכו'" )ליקוטי מוהר"ן, לא(.

ַהּתֹוָרה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ְמַקְּיָמּה ְּכָלל. ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשחֹוֵלק 
ֶאת  ּוְמַקֵּים  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּנַתן  מֶֹׁשה,  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ַעל 

ַהּתֹוָרה ִּבְקֻדָּׁשה ִנְפָלָאה.
)שם(

אך לפי דעת משה, דעת תורתנו הקדושה – עיקר התכלית הוא קיום 
התורה, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, ועל המעשים להיות 

מרובים מהחכמה. 

מנהג ישראל תורה
מעלתם  את  הגדילו  אף  הקדוש,  רבינו  ובתוכם  החסידות,  גדולי 
וחשיבותם – לא רק של התרי"ג מצוות עצמם, אלא – של כל מנהג 

ודבר שבקדושה. 
כשרבינו מלמדנו שאף על דבר שאינו מצוה מפורשת אלא "דבר שיש 
בו רצון השם יתברך" עלינו להתגלגל בכל מיני רפש וטיט עבור כך...

ִּכי ְצִריִכין ְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבָכל ִמיֵני ֶרֶפׁש ָוִטיט ִּבְׁשִביל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם 
ּוִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרְך, ְוָלאו ַדְוָקא ִמְצָוה ַמָּמׁש, ֶאָּלא ָּכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש 
ּבֹו ְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִנְקָרא 'ִמְצָוה'. ִּכי ֵיׁש ַּתְרַי"ג ִמְצוֹות, ְוֵאּלּו 
ַהַּתְרַי"ג ִמְצוֹות ֵיׁש ָלֶהם ֲעָנִפים ַרִּבים, ְוָכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְרצֹון 
ְּבִחיַנת  ֶׁשַּבָּׁשַמִים, הּוא  ְלָאִביו  ַנַחת  ין ּבֹו  ִיְתָּבַרְך, ֶׁשעֹוֹשִ ַהֵּׁשם 
'ִמְצָוה', ְוָצִריְך ְלַגְלֵּגל ַעְצמֹו ְּבָכל ִמיֵני ֶרֶפׁש ְוִטיט ְּכֵדי ַלֲעשֹוֹת 

ֵאיֶזה ָרצֹון ְוַנַחת ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.
)ליקוטי מוהר"ן תניינא, ה(

כוונת רבינו בדבריו אלה הייתה על מנהג ה"תשליך" – שאינו מצוה 
ולשם קיומה היה מוכן רבינו עצמו   – ישראל  מפורשת, אלא מנהג 

להתגלגל ברפש וטיט...
וכפי שמספר מוהרנ"ת: 

ְּבאֹותֹו ָהרֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּכֶׁשָהַלְך לֹוַמר 'ַּתְׁשִליְך', ֶנֱחַלק ְוָנַפל הּוא 
ֵהִביאּו  ְוֵתֶכף  ְוָידֹו,  ִּבְגדֹו  ְוִלְכֵלְך  ָהֶרֶפׁש  ַעל  יֹוֵׁשב  ְוִנְׁשַאר  ַז"ל 
ַעל  ִדֵּבר  ְולא  ָידֹו,  ְוָרֲחצּו  ִּבְגדֹו  ְוֶהֱחִליפּו  ּוַמִים,  ַאֵחר  ֶּבֶגד  לֹו 
ֶזה ְמאּוָמה ... ַאַחר ָּכְך ָאַמר ַהּתֹוָרה 'ִּתְקעּו' ַהַּנ"ל, ְוָׁשם ְּבסֹוף 
ַהּתֹוָרה ַהַּנ"ל ִהְזִּכיר ַעל ָּפסּוק "ְוָחַמְלִּתי ֲעֵליֶהן" ְוכּו', ֶׁשָהָאָדם 
ַלֲעשֹוֹת  ִּבְׁשִביל  ְוכּו'  ָוִטיט  ֶרֶפׁש  ְלתֹוְך  ַעְצמֹו  ְלַהְׁשִליְך  ָצִריְך 

ְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.
)ימי מוהרנ"ת, לז(

כשכוונתו להדגיש בכך

ֶׁשֲאִפילּו ַרק ִּבְׁשִביל ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֵליֵלְך ְלַתְׁשִליְך, ְצִריִכין 
ְלַגְלֵּגל ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ִמיֵני ֶרֶפׁש ָוִטיט ְּכֵדי ְלַקֵּים ַהִּמְנָהג, ּוִמָּכל 
ֶׁשֵּכן ִּבְׁשִביל ִמְצָוה. ּוֶבֱאֶמת ָאנּו רֹוִאין ְּבִכְתֵבי ָהַאִריַז"ל ַּכָּמה 
סֹודֹות הּוא ֵמִביא ַעל ָּכל ִמְנָהֵגי ִיְׂשָרֵאל, ַמָּמׁש ָרִזין ַעל ָרִזין 

ֵמַהִּתּקּוִנים ַהַּנֲעִׂשין ַעל ָיָדם, ַעֵּין ָׁשם. 
)מכתבי שמואל, טז(

כל  את  לקיים  הנזהרים  'תמימים',  מאותם  להיות  כולנו  על  ואכן, 



 לא לזוז מסעיף-קטן 
בשולחן ערוך

לאחר שהתבאר חובת קיום המצוות המעשיות, השמירה על מנהגי 
ישראל, ו'העבודות הפשוטות'. נעבור לדבר בקצרה על חובת שמירת 
עליה  כליהם,  ונושאי  שו"ע  חלקי  בארבעה  הפסוקה  ההלכה  קיום 

הזהירנו רבינו כל כך. 
ובכן, ידועה שיחתו של רבינו:

ְּכֶׁשָּׁשַאל ַּפַעם ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ֶאת ַרֵּבנּו ֶׁשְּיָפֵרׁש לֹו ָּדָבר ְּבֵסֶפר 
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֹלא ָעָנהּו ַרֵּבנּו ְּכלּום, ַרק ָאַמר לֹו: "ָיכֹול ִהְּנָך 
ְלַקֵּמט ֶאת ִסְפִרי ְּכִפי ְרצֹוְנָך )לֹוַמר ּבֹו ֵּפרּוִׁשים ִּכְלָבְבָך( אּוָלם 
ְקֵנייְטְׁשן  "ֶקעְנְסט  ֶׁשַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך!".  ָקָטן  ִּבְסִעיף  ִּתְפַגע  ַאל 
ַמיין ֵסֶפר ִווי ַאזֹוי ּדּו ִוויְלְסט, ָאֶּבער ָזאְלְסט ִניְׁשט ְטֶׁשעֶּפען 

ֵקיין ְסִעיף ָקָטן פּון ֻׁשְלָחן ָערּוְך"כ.
)שיש"ק ב, קלא(

שכן, הדרך היחידה להתקרב לה' ולבוא אל התכלית הנצחית, היא אך 
ורק על ידי הציות בתמימות ופשיטות גמורה לכל תג וקוץ מהלכות 

התורה. 

ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ַצִּדיק ְוָכֵׁשר ִּכי ִאם ְּכֶׁשְּמַקְּיִמין ּתֹוַרת מֶֹׁשה 
ִּבְגָמָרא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ָמְסרּו  ַּכֲאֶׁשר  ֶּבֱאֶמת, 

ּופֹוְסִקים! 
)ליקוטי הלכות, סימני בהמה וחיה טהורה ד, טז(

גם החכם הגדול ביותר, חייב לציית לפסק השולחן ערוך בתמימות 
ופשיטות, ולבלי לקמט בשום פנים ואופן אפילו 'סעיף קטן' אחד...

ֵמִאיׁש  ָאנִֹכי  ַבַער  "ִּכי  ָאַמר  ָחְכָמתֹו  ְלרֹב  ַהֶּמֶלְך ע"ה  ּוְׁשֹלמֹה 
ְוָרָצה  ֶׁשָּטָעה  ַהָּטעּות  ְקָצת  ַעל  ַוֲאִפּלּו  ִלי",  ָאָדם  ִביַנת  ְוֹלא 
ְלִהְתַחֵּכם ְמַעט ְּכֶנֶגד ּתֹוַרת מֶׁשה, ִהְתָחֵרט ַאַחר ָּכְך ְמאֹד, ְוָאַמר 
"ְלִאיִתיֵאל ְוֻאָכל" ְוכּו' "ִּכי ַבַער ָאנִֹכי" ְוכּו' "ִמי ָעָלה ָׁשַמִים" 
ְוַקל ָוחֶֹמר ְׁשָאר  ִמָּכל ֶׁשֵּכן  ַז"לכא,  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְוכּו', 

ֲאָנִׁשים. 
 )ליקוטי הלכות, תפילה ד, ט( 

ִּכי ֵאין ּכַֹח ְלׁשּום ָחָכם ְוָקדֹוׁש ֶׁשָּבעֹוָלם, ֲאִפּלּו ִלְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך 
ע"ה, ְלַׁשּנֹות ׁשּום ָּדָבר ִמּתֹוַרת מֶֹׁשה, ְוָאסּור לֹוַמר ׁשּום ְסָבָרא 

כ. "כי בדברי רבינו גנוזות כוונות רבות והם סובלים פירושים רבים, מלבד פירוש כזה שיוצאת ממנו הנהגה השונה מדעת התורה הקדושה והפוסקים, 
שאז הוא פירוש של שקר, והוא נגד רצון רבינו אשר כל עניינו הוא רק יושר דברי אמת ללא שום סתירה לדין מדיני השולחן ערוך" )שיש"ק החדש ג, שנג. 

בהערה(.

כא. כדאיתא במדרש: "כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל נתן בה מצות עשה ומצות לא תעשה, ונתן למלך מקצת מצות שנאמר לא ירבה לו 
סוסים וכסף וזהב וגו', ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. עמד שלמה המלך והחכים על גזירתו של הקב"ה ואמר: למה אמר הקדוש ברוך הוא לא 
ירבה לו נשים? לא בשביל שלא יסור לבבו, אני ארבה ולבי לא יסור. אמרו רבותינו, באותה שעה עלתה יו"ד שב'ירבה' ונשתטחה לפני הקדוש ברוך 
הוא ואמרה: ריבון העולמים, לא כך אמרת אין אות בטלה מן התורה לעולם, הרי שלמה עומד ומבטל אותי ושמא היום יבטל אחת ולמחר אחרת עד 
שתתבטל כל התורה כולה. אמר לה הקב"ה: שלמה ואלף כיוצא בו יהיו בטלין, וקוצה ממך איני מבטל ... ושלמה שהרהר לבטל אות מן התורה, מה 
כתיב בו 'דברי אגור בן יקא', שאיגר דברי תורה והקיאן, 'נאום הגבר לאיתיאל', דבר זה שאמר הקדוש ברוך הוא לא ירבה לו נשים לא אמר לו אלא 
בשביל לא יסור לבבו, 'לאיתיאל' שאמר אתי אל ואוכל, מה כתיב ביה 'ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו'. אמר רשב"י, נוח לו לשלמה שיהא 
גורף ביבין שלא נכתב עליו המקרא הזה, ולכך אמר שלמה על עצמו 'ופניתי אני לראות חכמה ודעת הוללות וסכלות', אמר שלמה: מה שהייתי מחכים 
על דברי תורה והייתי מראה לעצמי שאני יודע דעת התורה ואותו הבינה ואותו הדעת, של הוללות וסכלות היו, למה, כי 'מה האדם שיבטא אחרי המלך 
את אשר כבר עשוהו', מי הוא שיהיה רשאי להרהר אחר מידותיו וגזרותיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דברים אשר הם חצובים מלפניו" 

)שמות רבה, פרשת וארא, פרשה ו סימן א(.

כב. מתוך הדברים משמע שעל הנהגה זו – של ההימנעות אף משתיית מים ]שאין בה איסור ע"פ הלכה[ – לא חייב את אנשיו, ולא הקפיד על מי 
שלא נהג כך, ועיקר הקפידא הייתה על אלו השותים קפה. אך כמובן, שאנ"ש נוהגים כן אחריו ]אלו המסוגלים לכך[ ונזהרים אף מלשתות מים, וראה 

בהערה הבאה.   
כג. מן הענין לציין לדבריו המופלאים של רבי לוי יצחק בנדר ז"ל: "ר' ... נ"י שואל הלא רבינו ז"ל לא היה מחמיר, למה אמר שלא לשתות קודם 
התפילה. דיברתי עם כבוד ר' אלחנן שזה באמת לא מחמת חומרה, כי כל הספרים הקדושים מדברים מתעניתים וסיגופים גם בליקוטי מוהר"ן יש 

ָנִביא  ֵאין  ִּכי  ָחָכם ִּכְׁשֹלמֹה,  ִיְהֶיה  ֲאִפּלּו  ְלַבֵּטל ׁשּום ָּדָבר ַקל, 
ַרַּׁשאי ְלַחֵּדׁש ָּדָבר ֵמַעָּתה, ִּכי "ִמי ָעָלה ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ִמי ָאַסף רּוַח 
ְּבָחְפָניו" ְוכּו', ַהְינּו ִמי ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְּכמֶֹׁשה ֶׁשָעָלה ָׁשַמִים ְוָיַרד, ְּכמֹו 

ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל.

)ליקוטי הלכות, פריה ורביה ג, טו( 

ִמי ֶׁשּזֹוֶכה  ַוֲאִפּלּו  ַהְּנִביִאים,  ָּכל  ֶׁשל  ַרָּבן  הּוא  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּכי 
ָלסּור  ְוִלְבִלי  מֶֹׁשה  ּתֹוַרת  ְּבֶדֶרְך  ַרק  ֵליֵלְך  ָצִריְך  ַהּקֶֹדׁש  ְלרּוַח 

ִמּתֹוָרתֹו ָיִמין ּוְשֹמֹאל ֲאִפּלּו ְּכחּוט ַהַּשֲעָרה!
)ליקוטי הלכות, שלוחין ה, כט(

• • •
גם באותם הלכות אשר כבר נפרצו ע"י רבים וטובים, הזהיר רבינו 
להמשיך להיצמד בתמימות אל פסק השולחן ערוך ולבלי לנטות ימין 

ושמאל. 
התפילה,  קודם  השתייה  אודות  על  שיחתו  לדוגמא,  שידועה,  וכפי 

אשר: 

ַּפַעם ַאַחת ָאַמר ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָׁשָתה ֲאִפּלּו ַמִים קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, 
קֶֹדם  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ַקאֶווע  ַהּׁשֹוִתין  ֵאּלּו  ַעל  ְמאֹד  ְוִהְקִּפיד 

ַהְּתִפָּלהכב.
)שיחות הר"ן, רעז(

ַהְּתִפָּלה  ִלְׁשּתֹות קֶֹדם  ָּבָעם  ַהִּמְתָּפְרִצים  ַעָּתה  ַרּבּו  ַּכֲאֶׁשר  ֹלא 
ַמה  ָּגדֹול  ְּבִאיָלן  ַעְצָמן  ְותֹוִלין  ְּכֶהֵּתר,  ֶאְצָלם  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַעד 
ֶּׁשָּמְצאּו ְקָצת ַצִּדיִקים ֶׁשָהיּו חֹוִלים ְּגדֹוִלים ְוָׁשתּו קֶֹדם ַהְּתִפָּלה 
ִּכי ָהיּו ֻמְכָרִחים ָלֶזה, ְוֵהם ִמְתַּדִּמים ֲאֵליֶהם ְּכקֹוף ִּבְפֵני ָאָדם 
ּוְמַעְּקִמין ֶאת ַעְצָמן ַאֲחֵריֶהם ּוְמַמְּלִאים ְּכֵרָסם ִּבְׁשִתַּית ַקאֶווי 
קֶֹדם  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשאֹוְכִלין  ְקָצת  ַּגם  ֶׁשִּנְמָצא  ַעד  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם 
ְמאֹד,  ָחמּור  ִאּסּור  הּוא  ִּכי  ְלַנְפָׁשם,  אֹוי  ָלֶהם,  אֹוי  ַהְּתִפָּלה. 
ַּכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּוִבְפָרט ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוַבְּכָתִבים. 

ַאֶחֶרת  רּוַח  ֲאֶׁשר  ְּגדֹוִלים  ְלַצִּדיִקים  ַעְצֵמנּו  ְלַדּמֹות  ָלנּו  ְוֵאין 
ְוַגם ִּכי רֹב ַהַּצִּדיִקים ֹלא  ִאָּתם, ּוִבְפָרט ֶׁשָהיּו חֹוִלים ְּגדֹוִלים, 
ָנֲהגּו ָּכְך. ְוַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ז"ל ִסֵּפר ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָׁשָתה ֲאִפּלּו ַמִים 
קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמִּדין ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ֻמָּתר ִלְׁשּתֹות 

ַמִים, ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ֹלא ָׁשָתה ֲאִפּלּו ַמִים קֶֹדם ַהְּתִפָּלהכג.

)ליקוטי הלכות, השכמת הבוקר ג, ה(

• • •
כמה  להקדיש  ברצוננו  הפשוטות',  'העבודות  את  שהזכרנו  מאחר 
מילים ל'עבודה פשוטה' המזולזלת אף היא אצל החכמים בעיניהם, 

הלא היא: 

אמירת ברכות בכוונה! 
ברכת "אשר יצר" או שאר ברכות הנהנין השגורות על לשוננו, נאמרות 
פעמים רבות, גם על ידי בני תורה וחכמים דקדושה, בחיפזון וחוסר 

כוונה. 

ֵמֲחַמת  ְּפסּוָלה  ִּבְרָכָתם  ֲאָבל  ֶׁשְּמָבְרִכים,  ֶׁשּסֹוְבִרים  ַרִּבים  ְוֵיׁש 
ֶׁשְּמַדְּלִגים ַּכָּמה ֵּתבֹות ְואֹוִתּיֹות. ּוְׁשַּתִים ָרעֹות עֹוִׂשים: ֶׁשֶּנֱהִנים 
ְּבֹלא ְּבָרָכה, ּוַמְזִּכיִרים ַהֵּׁשם ְלַבָּטָלה. ְוֶזה ְּפִרי ַהְּמִהירּות ֲאֶׁשר 
ִהיא ָרָעה חֹוָלה, ֶׁשֲאִפילּו ֶׁשּיֹאַמר ַהְּבָרָכה ֻּכָּלּה, ְּכַדי ִּבָּזיֹון ָוָקֶצף 
ְלָבֵרְך ְלֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְּבָרָכה ֲחטּוָפה. ֵאין ֶזה ְמָבֵרְך ֶאָּלא ְמָנֵאץ. 
ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ה', ְיַקֵּבל ָעָליו ְּבָכל ּתֶֹקף ְוִיְׁשַּתֵּדל ְּברֹב 
עֹוז ְוַתֲעצּומֹות ְלָבֵרְך ָּכל ִּבְרכֹוָתיו ְּבקֹול ָרם, אֹות ְּבאֹות, ֵּתָבה 

ְּבֵתָבה, ִּבְרעּוָתא ְּבֶחָדָוָתא ְּדִלָּבא.
)פלא יועץ, ערך ברכות(

יצר"  "אשר  לברכת  מיוחדת  חשיבות  מייחסים  אינם  העולם  בני 
השגרתית, אך רבינו עשה ממנה 'עסק' שלם... וכמסופר:

ְּבֵעת ֶׁשָהָיה מֹוֲהַרַנ"ת ָיתֹום ַאֲחֵרי ִאּמֹו, ָׁשַאל ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל ַּבֶּמה 
יּוַכל ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ְלִאּמֹו, ְוֵהִׁשיב לֹו: "ּדּו ָזאְלְסט ַמאִכין ֲאֶׁשר 

ָיַצר ֶעִריְנְסט" ]ְּתָבֵרְך 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ִּבְרִצינּותיט[. 
)אבניה ברזל, שיחות וסיפורים ממוהרנ"ת, נז(

ְוָאְמרּו ֲאַנ"ׁש ַעל ֶזה ֶׁשַּכָּוַנת ַרֵּבנּו ַז"ל ָהָיה ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֵאין ָצִריְך 
ֲאִפילּו  ֶאָּלא  ַהִּנְפָטר,  ְלטֹוַבת  ְּגדֹולֹות  ֲעבֹודֹות  ַלֲעׂשֹות  ַּדְיָקא 
ֲעבֹודֹות ְּפׁשּוטֹות ְּכגֹון ִּבְרַּכת "ֲאֶׁשר ָיַצר" ֶׁשְרִגיִלים ָּבֶזה ַּכָּמה 
ָּכל  ְוֵכן  ְמֻלָּמָדה,  ֲאָנִׁשים  ִמְצַות  ַנֲעָׂשה  ּוְכָבר  יֹום  ְּבָכל  ְּפָעִמים 
ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשעֹוִׂשין אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ּוְבַכָּוַנת ַהֵּלב, ֲהֵרי ִנְׁשַמת 

ַהִּנְפָטר ִנְתַעָּלה ִמֶּזה ּוְתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים.
)אוצר נחמני, קעא(

ואכן, ברכת ה"אשר יצר" הפשוטה והשגרתית של מוהרנ"ת – לא רק 
וכפי שנזכר  – הייתה ברשפי אש שלהבת,  ביום היארצייט של אמו 
תוך כדי הסיפור על המפגש והשיחה בינו לבין המשכיל יצחק בער 

לוינזון שר"י: 

לֹו:  ְוָעָנה  ָחְפִׁשי?  אֹו  ָחֵרד  ָהָיה  ָהַרְמַּב"ם  ִאם  אֹותֹו:  ָׁשַאל 
ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ָּכל  ְמַקֵּים  ְוָהָיה  ָּגדֹול,  ָחֵרד  ָחִסיד,  אֹוֵמר:  "ֲאִני 
ֶּבֱאמּוָנה ְגדֹוָלה". ּומֹוֲהַרַנ"ת ָאַמר ָאז 'ֲאֶׁשר ָיַצר', ְוָאַמר ֶׁשְּבֶזה 

ַהִהְתַלֲהבּות ָאַמר ָהַרְמַּב"ם 'ֲאֶׁשר ָיַצר'...
)כתבי רבי שמואל(

ע"י  נאמרות  היו  והיומיומיות,  הפשוטות  הברכות  שאר  כל  גם  וכך 
אודות  על  לדוגמא  וכמסופר  והתעוררות.  בהתלהבות  רבינו  אנשי 

'ברכת המזון' של אנ"ש:

ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ְסֻעָּדה ֵאֶצל ָמַרת ָאְדל ַּבת ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבאּוַמן, 
ֶׁשָּבאּו ֵאֶליָה ַהְּגִבירֹות ֵמָהִעיר, ְוָיְׁשבּו 

יט. בכוונה ויראת שמים. 

ַּכָּנהּוג ַהְּגָבִרים ְּבֶחֶדר ֶאָחד ְוַהָּנִׁשים ְּבֶחֶדר ַאֵחר, ְוַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו 
ַאְנֵׁשי  ֵּבְרכּו  ֶׁשְּכָבר  ַהָּנִׁשים  ְוָסְברּו  ְזַמן,  ֵאיֶזה  ֵּביֵניֶהם  ִּדְּברּו 
ְׁשלֹוֵמנּו ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ְוָאְמָרה ָלֶהם ָאְדל ֶׁשעֹוד ֹלא ֵּבְרכּו ִּבְרַּכת 
ֶהעְרט  ֶּבעְנְטִׁשין  ֵזיי  ַאז  ַלְייט  ַטאִטיְנס  ַמיין  "ָווארּום  ַהָּמזֹון, 
ֶמען" ]ִּכי ֲאָנָׁשיו ֶׁשל ָאִבי, ְּכֶׁשֵהם ְמָבְרִכים – ׁשֹוְמִעים![. ְוֵתֶכף 

ִנְׁשַמע ְּכמֹו ַרַעׁש ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו קֹול ַהִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְוכּו'.
)אבניה ברזל, שיחות וסיפורים מרביז"ל, מז(

וכך גם אצל אנ"ש שבדורות האחרונים:

ְמָבְרִכים ָהיּו "ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון" ְּבִהְתַלֲהבּות ָּכזֹו, ַעד ֶׁשָאַרְך ָלֶהם 
ְזַמן ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון יֹוֵתר ֵמֶעֶצם ַהְּסעּוָדה... 

)שיש"ק ד, רא(

על ברכותיו של רבי אברהם ב"ר נחמן, לדוגמא, מסופר: 

ַרִּבי ַאְבָרָהם ב"ר ַנְחָמן ַז"ל ָהָיה ִמְתַאְכֵסן ִמֵּדי ַּפַעם ֵאֶצל ַרִּבי 
ֵמִאיר ַאְנִׁשין ַז"ל, ְוָהָיה ַּפַעם ֶׁשָּׁשָהה ְּבֵביתֹו ֶמֶׁשְך ְזַמן ֶׁשל ֲחִצי 
ָׁשָנה, ְוָהְיָתה ָמַרת ְפרּוָמא ַמְדִּגיָׁשה ּוְמַסֶּפֶרת ְּבֶׁשַבח ִמִּבְרכֹוָתיו 
ְּבִבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין, ֵאיְך ֶׁשָהָיה אֹוֵמר ָּכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה ִּבְמִתינּות 
ּוְבֵעיַנִים ְסגּורֹות, ְלרֹב עֶֹמק ַמְחְׁשבֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ְוַהְּטהֹורֹות. 
)שיש"ק ו, עג(

ועל 'ברכת המזון' שלו מסופר:

ְּבַדְעּתֹו  ֶהְחִליט  ֶׁשַּפַעם  ַז"ל  ְטֶׁשְנְסְטחֹוֶבער  מֶׁשה  ַרִּבי  ִסֵּפר 
ְנִסיָעתֹו  ְּבֶדֶרְך  אּוָלם  ְיִׁשיָבה,  ְּבֵאיֶזה  ִלְלמֹוד  ֵמאּוַמאן  ִלְנסֹוַע 
ְּכֶׁשִּנְזָּכר ִמִּבְרַכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ְוִהְתַלֲהבּות ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמַע ֵמַרִּבי 
"ְוִכי ְּכָבר ֹלא ֶאְזֶּכה  ְלַעְצמֹו:  ִּבְכֵאב  ָאַמר  ַנְחָמן,  ַאְבָרָהם ב"ר 
ִלְׁשמַֹע יֹוֵתר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ָּכזֹו?!". ְלרֹב ַהְּכֵאב ֶׁשֵהֵסָבה לֹו 

ַמֲחָׁשָבה זֹו, ָחַזר ּבֹו ִמְּנִסיָעתֹו ְוָׁשב ְלאּוַמאן...  
)שיש"ק ד, תקעח( 

לא רק הגדולים והמיוחדים שבאנ"ש כרבי אברהם ב"ר נחמן ודומיו, 
אלא גם הפשוטים ביותר שבין אנ"ש היו מתנהגים בתמימות ומברכים 

במתינות וכוונה. 
נחפזו  לא  עבודתם,  במקום  וישבו  לפרנסתם,  שעבדו  אלו  גם 

בברכותיהם, וכמסופר לדוגמא:

ָּבא ַּפַעם ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ֶאל ַרִּבי ִהיְרׁש ֵליּב ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ְּכָפִקיד  ֶׁשָעַבד  ֲעבֹוָדתֹו  ִלְמקֹום  ַז"ל,  ְקַראִסיְנְׁשֵטין  ַאְיִזיק 
ְּבַבְנק ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֵאיֶזה טֹוָבה, ּוָמָצא ֶאת ַהֶּדְלֵּפק ֶׁשּלֹו ָנעּול, 
ְּכֶׁשָּׁשַאל ָעָליו ֵאֶצל ְׁשָאר ַהְּפִקיִדים ָענּו לֹו: ִאם ַהֶּדְלֵּפק ֶׁשּלֹו 
ָנעּול ְּבַוַּדאי ְמָבֵרְך הּוא ָּכֵעת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון! ִּכי ָהָיה ְמָבֵרְך ְּבַכָּוָנה 
ּוִבְמִתינּות ְוֵאינֹו רֹוֶצה ֶׁשַּיְפִריֵעהּו ַמאן-ְּדהּוא, ּוִמּׁשּום ֵּכן נֹוֵעל 

ֶאת ַהֶּדְלֵּפק.
)שיש"ק ה, שעו(

וכל זה מחמת תמימותם ופשיטותם; הם לא זלזלו בעבודות הפשוטות 
והיומיומיות, אלא ידעו שזה עיקר היהדות.

ְּבִלי ׁשּום  ָּגמּור,  ּוִבְתִמימּות  ִּבְפִׁשיטּות  הּוא  ַהַּיֲהדּות  ִעָּקר  ִּכי 
ָחְכמֹות, ַּכְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו ְּכָבר ַּכָּמה ְּפָעִמים.

)ליקוטי מוהר"ן תניינא, קד(



 לא לזוז מסעיף-קטן 
בשולחן ערוך

לאחר שהתבאר חובת קיום המצוות המעשיות, השמירה על מנהגי 
ישראל, ו'העבודות הפשוטות'. נעבור לדבר בקצרה על חובת שמירת 
עליה  כליהם,  ונושאי  שו"ע  חלקי  בארבעה  הפסוקה  ההלכה  קיום 

הזהירנו רבינו כל כך. 
ובכן, ידועה שיחתו של רבינו:

ְּכֶׁשָּׁשַאל ַּפַעם ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ֶאת ַרֵּבנּו ֶׁשְּיָפֵרׁש לֹו ָּדָבר ְּבֵסֶפר 
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֹלא ָעָנהּו ַרֵּבנּו ְּכלּום, ַרק ָאַמר לֹו: "ָיכֹול ִהְּנָך 
ְלַקֵּמט ֶאת ִסְפִרי ְּכִפי ְרצֹוְנָך )לֹוַמר ּבֹו ֵּפרּוִׁשים ִּכְלָבְבָך( אּוָלם 
ְקֵנייְטְׁשן  "ֶקעְנְסט  ֶׁשַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך!".  ָקָטן  ִּבְסִעיף  ִּתְפַגע  ַאל 
ַמיין ֵסֶפר ִווי ַאזֹוי ּדּו ִוויְלְסט, ָאֶּבער ָזאְלְסט ִניְׁשט ְטֶׁשעֶּפען 

ֵקיין ְסִעיף ָקָטן פּון ֻׁשְלָחן ָערּוְך"כ.
)שיש"ק ב, קלא(

שכן, הדרך היחידה להתקרב לה' ולבוא אל התכלית הנצחית, היא אך 
ורק על ידי הציות בתמימות ופשיטות גמורה לכל תג וקוץ מהלכות 

התורה. 

ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ַצִּדיק ְוָכֵׁשר ִּכי ִאם ְּכֶׁשְּמַקְּיִמין ּתֹוַרת מֶֹׁשה 
ִּבְגָמָרא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ָמְסרּו  ַּכֲאֶׁשר  ֶּבֱאֶמת, 

ּופֹוְסִקים! 
)ליקוטי הלכות, סימני בהמה וחיה טהורה ד, טז(

גם החכם הגדול ביותר, חייב לציית לפסק השולחן ערוך בתמימות 
ופשיטות, ולבלי לקמט בשום פנים ואופן אפילו 'סעיף קטן' אחד...

ֵמִאיׁש  ָאנִֹכי  ַבַער  "ִּכי  ָאַמר  ָחְכָמתֹו  ְלרֹב  ַהֶּמֶלְך ע"ה  ּוְׁשֹלמֹה 
ְוָרָצה  ֶׁשָּטָעה  ַהָּטעּות  ְקָצת  ַעל  ַוֲאִפּלּו  ִלי",  ָאָדם  ִביַנת  ְוֹלא 
ְלִהְתַחֵּכם ְמַעט ְּכֶנֶגד ּתֹוַרת מֶׁשה, ִהְתָחֵרט ַאַחר ָּכְך ְמאֹד, ְוָאַמר 
"ְלִאיִתיֵאל ְוֻאָכל" ְוכּו' "ִּכי ַבַער ָאנִֹכי" ְוכּו' "ִמי ָעָלה ָׁשַמִים" 
ְוַקל ָוחֶֹמר ְׁשָאר  ִמָּכל ֶׁשֵּכן  ַז"לכא,  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְוכּו', 

ֲאָנִׁשים. 
 )ליקוטי הלכות, תפילה ד, ט( 

ִּכי ֵאין ּכַֹח ְלׁשּום ָחָכם ְוָקדֹוׁש ֶׁשָּבעֹוָלם, ֲאִפּלּו ִלְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך 
ע"ה, ְלַׁשּנֹות ׁשּום ָּדָבר ִמּתֹוַרת מֶֹׁשה, ְוָאסּור לֹוַמר ׁשּום ְסָבָרא 

כ. "כי בדברי רבינו גנוזות כוונות רבות והם סובלים פירושים רבים, מלבד פירוש כזה שיוצאת ממנו הנהגה השונה מדעת התורה הקדושה והפוסקים, 
שאז הוא פירוש של שקר, והוא נגד רצון רבינו אשר כל עניינו הוא רק יושר דברי אמת ללא שום סתירה לדין מדיני השולחן ערוך" )שיש"ק החדש ג, שנג. 

בהערה(.

כא. כדאיתא במדרש: "כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל נתן בה מצות עשה ומצות לא תעשה, ונתן למלך מקצת מצות שנאמר לא ירבה לו 
סוסים וכסף וזהב וגו', ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. עמד שלמה המלך והחכים על גזירתו של הקב"ה ואמר: למה אמר הקדוש ברוך הוא לא 
ירבה לו נשים? לא בשביל שלא יסור לבבו, אני ארבה ולבי לא יסור. אמרו רבותינו, באותה שעה עלתה יו"ד שב'ירבה' ונשתטחה לפני הקדוש ברוך 
הוא ואמרה: ריבון העולמים, לא כך אמרת אין אות בטלה מן התורה לעולם, הרי שלמה עומד ומבטל אותי ושמא היום יבטל אחת ולמחר אחרת עד 
שתתבטל כל התורה כולה. אמר לה הקב"ה: שלמה ואלף כיוצא בו יהיו בטלין, וקוצה ממך איני מבטל ... ושלמה שהרהר לבטל אות מן התורה, מה 
כתיב בו 'דברי אגור בן יקא', שאיגר דברי תורה והקיאן, 'נאום הגבר לאיתיאל', דבר זה שאמר הקדוש ברוך הוא לא ירבה לו נשים לא אמר לו אלא 
בשביל לא יסור לבבו, 'לאיתיאל' שאמר אתי אל ואוכל, מה כתיב ביה 'ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו'. אמר רשב"י, נוח לו לשלמה שיהא 
גורף ביבין שלא נכתב עליו המקרא הזה, ולכך אמר שלמה על עצמו 'ופניתי אני לראות חכמה ודעת הוללות וסכלות', אמר שלמה: מה שהייתי מחכים 
על דברי תורה והייתי מראה לעצמי שאני יודע דעת התורה ואותו הבינה ואותו הדעת, של הוללות וסכלות היו, למה, כי 'מה האדם שיבטא אחרי המלך 
את אשר כבר עשוהו', מי הוא שיהיה רשאי להרהר אחר מידותיו וגזרותיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דברים אשר הם חצובים מלפניו" 

)שמות רבה, פרשת וארא, פרשה ו סימן א(.

כב. מתוך הדברים משמע שעל הנהגה זו – של ההימנעות אף משתיית מים ]שאין בה איסור ע"פ הלכה[ – לא חייב את אנשיו, ולא הקפיד על מי 
שלא נהג כך, ועיקר הקפידא הייתה על אלו השותים קפה. אך כמובן, שאנ"ש נוהגים כן אחריו ]אלו המסוגלים לכך[ ונזהרים אף מלשתות מים, וראה 

בהערה הבאה.   
כג. מן הענין לציין לדבריו המופלאים של רבי לוי יצחק בנדר ז"ל: "ר' ... נ"י שואל הלא רבינו ז"ל לא היה מחמיר, למה אמר שלא לשתות קודם 
התפילה. דיברתי עם כבוד ר' אלחנן שזה באמת לא מחמת חומרה, כי כל הספרים הקדושים מדברים מתעניתים וסיגופים גם בליקוטי מוהר"ן יש 

ָנִביא  ֵאין  ִּכי  ָחָכם ִּכְׁשֹלמֹה,  ִיְהֶיה  ֲאִפּלּו  ְלַבֵּטל ׁשּום ָּדָבר ַקל, 
ַרַּׁשאי ְלַחֵּדׁש ָּדָבר ֵמַעָּתה, ִּכי "ִמי ָעָלה ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ִמי ָאַסף רּוַח 
ְּבָחְפָניו" ְוכּו', ַהְינּו ִמי ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְּכמֶֹׁשה ֶׁשָעָלה ָׁשַמִים ְוָיַרד, ְּכמֹו 

ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל.

)ליקוטי הלכות, פריה ורביה ג, טו( 

ִמי ֶׁשּזֹוֶכה  ַוֲאִפּלּו  ַהְּנִביִאים,  ָּכל  ֶׁשל  ַרָּבן  הּוא  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּכי 
ָלסּור  ְוִלְבִלי  מֶֹׁשה  ּתֹוַרת  ְּבֶדֶרְך  ַרק  ֵליֵלְך  ָצִריְך  ַהּקֶֹדׁש  ְלרּוַח 

ִמּתֹוָרתֹו ָיִמין ּוְשֹמֹאל ֲאִפּלּו ְּכחּוט ַהַּשֲעָרה!
)ליקוטי הלכות, שלוחין ה, כט(

• • •
גם באותם הלכות אשר כבר נפרצו ע"י רבים וטובים, הזהיר רבינו 
להמשיך להיצמד בתמימות אל פסק השולחן ערוך ולבלי לנטות ימין 

ושמאל. 
התפילה,  קודם  השתייה  אודות  על  שיחתו  לדוגמא,  שידועה,  וכפי 

אשר: 

ַּפַעם ַאַחת ָאַמר ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָׁשָתה ֲאִפּלּו ַמִים קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, 
קֶֹדם  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ַקאֶווע  ַהּׁשֹוִתין  ֵאּלּו  ַעל  ְמאֹד  ְוִהְקִּפיד 

ַהְּתִפָּלהכב.
)שיחות הר"ן, רעז(

ַהְּתִפָּלה  ִלְׁשּתֹות קֶֹדם  ָּבָעם  ַהִּמְתָּפְרִצים  ַעָּתה  ַרּבּו  ַּכֲאֶׁשר  ֹלא 
ַמה  ָּגדֹול  ְּבִאיָלן  ַעְצָמן  ְותֹוִלין  ְּכֶהֵּתר,  ֶאְצָלם  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַעד 
ֶּׁשָּמְצאּו ְקָצת ַצִּדיִקים ֶׁשָהיּו חֹוִלים ְּגדֹוִלים ְוָׁשתּו קֶֹדם ַהְּתִפָּלה 
ִּכי ָהיּו ֻמְכָרִחים ָלֶזה, ְוֵהם ִמְתַּדִּמים ֲאֵליֶהם ְּכקֹוף ִּבְפֵני ָאָדם 
ּוְמַעְּקִמין ֶאת ַעְצָמן ַאֲחֵריֶהם ּוְמַמְּלִאים ְּכֵרָסם ִּבְׁשִתַּית ַקאֶווי 
קֶֹדם  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשאֹוְכִלין  ְקָצת  ַּגם  ֶׁשִּנְמָצא  ַעד  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם 
ְמאֹד,  ָחמּור  ִאּסּור  הּוא  ִּכי  ְלַנְפָׁשם,  אֹוי  ָלֶהם,  אֹוי  ַהְּתִפָּלה. 
ַּכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּוִבְפָרט ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוַבְּכָתִבים. 

ַאֶחֶרת  רּוַח  ֲאֶׁשר  ְּגדֹוִלים  ְלַצִּדיִקים  ַעְצֵמנּו  ְלַדּמֹות  ָלנּו  ְוֵאין 
ְוַגם ִּכי רֹב ַהַּצִּדיִקים ֹלא  ִאָּתם, ּוִבְפָרט ֶׁשָהיּו חֹוִלים ְּגדֹוִלים, 
ָנֲהגּו ָּכְך. ְוַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ז"ל ִסֵּפר ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָׁשָתה ֲאִפּלּו ַמִים 
קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמִּדין ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ֻמָּתר ִלְׁשּתֹות 

ַמִים, ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ֹלא ָׁשָתה ֲאִפּלּו ַמִים קֶֹדם ַהְּתִפָּלהכג.

)ליקוטי הלכות, השכמת הבוקר ג, ה(

• • •
כמה  להקדיש  ברצוננו  הפשוטות',  'העבודות  את  שהזכרנו  מאחר 
מילים ל'עבודה פשוטה' המזולזלת אף היא אצל החכמים בעיניהם, 

הלא היא: 

אמירת ברכות בכוונה! 
ברכת "אשר יצר" או שאר ברכות הנהנין השגורות על לשוננו, נאמרות 
פעמים רבות, גם על ידי בני תורה וחכמים דקדושה, בחיפזון וחוסר 

כוונה. 

ֵמֲחַמת  ְּפסּוָלה  ִּבְרָכָתם  ֲאָבל  ֶׁשְּמָבְרִכים,  ֶׁשּסֹוְבִרים  ַרִּבים  ְוֵיׁש 
ֶׁשְּמַדְּלִגים ַּכָּמה ֵּתבֹות ְואֹוִתּיֹות. ּוְׁשַּתִים ָרעֹות עֹוִׂשים: ֶׁשֶּנֱהִנים 
ְּבֹלא ְּבָרָכה, ּוַמְזִּכיִרים ַהֵּׁשם ְלַבָּטָלה. ְוֶזה ְּפִרי ַהְּמִהירּות ֲאֶׁשר 
ִהיא ָרָעה חֹוָלה, ֶׁשֲאִפילּו ֶׁשּיֹאַמר ַהְּבָרָכה ֻּכָּלּה, ְּכַדי ִּבָּזיֹון ָוָקֶצף 
ְלָבֵרְך ְלֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְּבָרָכה ֲחטּוָפה. ֵאין ֶזה ְמָבֵרְך ֶאָּלא ְמָנֵאץ. 
ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ה', ְיַקֵּבל ָעָליו ְּבָכל ּתֶֹקף ְוִיְׁשַּתֵּדל ְּברֹב 
עֹוז ְוַתֲעצּומֹות ְלָבֵרְך ָּכל ִּבְרכֹוָתיו ְּבקֹול ָרם, אֹות ְּבאֹות, ֵּתָבה 

ְּבֵתָבה, ִּבְרעּוָתא ְּבֶחָדָוָתא ְּדִלָּבא.
)פלא יועץ, ערך ברכות(

יצר"  "אשר  לברכת  מיוחדת  חשיבות  מייחסים  אינם  העולם  בני 
השגרתית, אך רבינו עשה ממנה 'עסק' שלם... וכמסופר:

ְּבֵעת ֶׁשָהָיה מֹוֲהַרַנ"ת ָיתֹום ַאֲחֵרי ִאּמֹו, ָׁשַאל ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל ַּבֶּמה 
יּוַכל ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ְלִאּמֹו, ְוֵהִׁשיב לֹו: "ּדּו ָזאְלְסט ַמאִכין ֲאֶׁשר 

ָיַצר ֶעִריְנְסט" ]ְּתָבֵרְך 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ִּבְרִצינּותיט[. 
)אבניה ברזל, שיחות וסיפורים ממוהרנ"ת, נז(

ְוָאְמרּו ֲאַנ"ׁש ַעל ֶזה ֶׁשַּכָּוַנת ַרֵּבנּו ַז"ל ָהָיה ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֵאין ָצִריְך 
ֲאִפילּו  ֶאָּלא  ַהִּנְפָטר,  ְלטֹוַבת  ְּגדֹולֹות  ֲעבֹודֹות  ַלֲעׂשֹות  ַּדְיָקא 
ֲעבֹודֹות ְּפׁשּוטֹות ְּכגֹון ִּבְרַּכת "ֲאֶׁשר ָיַצר" ֶׁשְרִגיִלים ָּבֶזה ַּכָּמה 
ָּכל  ְוֵכן  ְמֻלָּמָדה,  ֲאָנִׁשים  ִמְצַות  ַנֲעָׂשה  ּוְכָבר  יֹום  ְּבָכל  ְּפָעִמים 
ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשעֹוִׂשין אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ּוְבַכָּוַנת ַהֵּלב, ֲהֵרי ִנְׁשַמת 

ַהִּנְפָטר ִנְתַעָּלה ִמֶּזה ּוְתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים.
)אוצר נחמני, קעא(

ואכן, ברכת ה"אשר יצר" הפשוטה והשגרתית של מוהרנ"ת – לא רק 
וכפי שנזכר  – הייתה ברשפי אש שלהבת,  ביום היארצייט של אמו 
תוך כדי הסיפור על המפגש והשיחה בינו לבין המשכיל יצחק בער 

לוינזון שר"י: 

לֹו:  ְוָעָנה  ָחְפִׁשי?  אֹו  ָחֵרד  ָהָיה  ָהַרְמַּב"ם  ִאם  אֹותֹו:  ָׁשַאל 
ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ָּכל  ְמַקֵּים  ְוָהָיה  ָּגדֹול,  ָחֵרד  ָחִסיד,  אֹוֵמר:  "ֲאִני 
ֶּבֱאמּוָנה ְגדֹוָלה". ּומֹוֲהַרַנ"ת ָאַמר ָאז 'ֲאֶׁשר ָיַצר', ְוָאַמר ֶׁשְּבֶזה 

ַהִהְתַלֲהבּות ָאַמר ָהַרְמַּב"ם 'ֲאֶׁשר ָיַצר'...
)כתבי רבי שמואל(

ע"י  נאמרות  היו  והיומיומיות,  הפשוטות  הברכות  שאר  כל  גם  וכך 
אודות  על  לדוגמא  וכמסופר  והתעוררות.  בהתלהבות  רבינו  אנשי 

'ברכת המזון' של אנ"ש:

ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ְסֻעָּדה ֵאֶצל ָמַרת ָאְדל ַּבת ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבאּוַמן, 
ֶׁשָּבאּו ֵאֶליָה ַהְּגִבירֹות ֵמָהִעיר, ְוָיְׁשבּו 

יט. בכוונה ויראת שמים. 

ַּכָּנהּוג ַהְּגָבִרים ְּבֶחֶדר ֶאָחד ְוַהָּנִׁשים ְּבֶחֶדר ַאֵחר, ְוַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו 
ַאְנֵׁשי  ֵּבְרכּו  ֶׁשְּכָבר  ַהָּנִׁשים  ְוָסְברּו  ְזַמן,  ֵאיֶזה  ֵּביֵניֶהם  ִּדְּברּו 
ְׁשלֹוֵמנּו ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ְוָאְמָרה ָלֶהם ָאְדל ֶׁשעֹוד ֹלא ֵּבְרכּו ִּבְרַּכת 
ֶהעְרט  ֶּבעְנְטִׁשין  ֵזיי  ַאז  ַלְייט  ַטאִטיְנס  ַמיין  "ָווארּום  ַהָּמזֹון, 
ֶמען" ]ִּכי ֲאָנָׁשיו ֶׁשל ָאִבי, ְּכֶׁשֵהם ְמָבְרִכים – ׁשֹוְמִעים![. ְוֵתֶכף 

ִנְׁשַמע ְּכמֹו ַרַעׁש ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו קֹול ַהִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְוכּו'.
)אבניה ברזל, שיחות וסיפורים מרביז"ל, מז(

וכך גם אצל אנ"ש שבדורות האחרונים:

ְמָבְרִכים ָהיּו "ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון" ְּבִהְתַלֲהבּות ָּכזֹו, ַעד ֶׁשָאַרְך ָלֶהם 
ְזַמן ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון יֹוֵתר ֵמֶעֶצם ַהְּסעּוָדה... 

)שיש"ק ד, רא(

על ברכותיו של רבי אברהם ב"ר נחמן, לדוגמא, מסופר: 

ַרִּבי ַאְבָרָהם ב"ר ַנְחָמן ַז"ל ָהָיה ִמְתַאְכֵסן ִמֵּדי ַּפַעם ֵאֶצל ַרִּבי 
ֵמִאיר ַאְנִׁשין ַז"ל, ְוָהָיה ַּפַעם ֶׁשָּׁשָהה ְּבֵביתֹו ֶמֶׁשְך ְזַמן ֶׁשל ֲחִצי 
ָׁשָנה, ְוָהְיָתה ָמַרת ְפרּוָמא ַמְדִּגיָׁשה ּוְמַסֶּפֶרת ְּבֶׁשַבח ִמִּבְרכֹוָתיו 
ְּבִבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין, ֵאיְך ֶׁשָהָיה אֹוֵמר ָּכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה ִּבְמִתינּות 
ּוְבֵעיַנִים ְסגּורֹות, ְלרֹב עֶֹמק ַמְחְׁשבֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ְוַהְּטהֹורֹות. 
)שיש"ק ו, עג(

ועל 'ברכת המזון' שלו מסופר:

ְּבַדְעּתֹו  ֶהְחִליט  ֶׁשַּפַעם  ַז"ל  ְטֶׁשְנְסְטחֹוֶבער  מֶׁשה  ַרִּבי  ִסֵּפר 
ְנִסיָעתֹו  ְּבֶדֶרְך  אּוָלם  ְיִׁשיָבה,  ְּבֵאיֶזה  ִלְלמֹוד  ֵמאּוַמאן  ִלְנסֹוַע 
ְּכֶׁשִּנְזָּכר ִמִּבְרַכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ְוִהְתַלֲהבּות ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמַע ֵמַרִּבי 
"ְוִכי ְּכָבר ֹלא ֶאְזֶּכה  ְלַעְצמֹו:  ִּבְכֵאב  ָאַמר  ַנְחָמן,  ַאְבָרָהם ב"ר 
ִלְׁשמַֹע יֹוֵתר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ָּכזֹו?!". ְלרֹב ַהְּכֵאב ֶׁשֵהֵסָבה לֹו 

ַמֲחָׁשָבה זֹו, ָחַזר ּבֹו ִמְּנִסיָעתֹו ְוָׁשב ְלאּוַמאן...  
)שיש"ק ד, תקעח( 

לא רק הגדולים והמיוחדים שבאנ"ש כרבי אברהם ב"ר נחמן ודומיו, 
אלא גם הפשוטים ביותר שבין אנ"ש היו מתנהגים בתמימות ומברכים 

במתינות וכוונה. 
נחפזו  לא  עבודתם,  במקום  וישבו  לפרנסתם,  שעבדו  אלו  גם 

בברכותיהם, וכמסופר לדוגמא:

ָּבא ַּפַעם ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ֶאל ַרִּבי ִהיְרׁש ֵליּב ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ְּכָפִקיד  ֶׁשָעַבד  ֲעבֹוָדתֹו  ִלְמקֹום  ַז"ל,  ְקַראִסיְנְׁשֵטין  ַאְיִזיק 
ְּבַבְנק ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֵאיֶזה טֹוָבה, ּוָמָצא ֶאת ַהֶּדְלֵּפק ֶׁשּלֹו ָנעּול, 
ְּכֶׁשָּׁשַאל ָעָליו ֵאֶצל ְׁשָאר ַהְּפִקיִדים ָענּו לֹו: ִאם ַהֶּדְלֵּפק ֶׁשּלֹו 
ָנעּול ְּבַוַּדאי ְמָבֵרְך הּוא ָּכֵעת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון! ִּכי ָהָיה ְמָבֵרְך ְּבַכָּוָנה 
ּוִבְמִתינּות ְוֵאינֹו רֹוֶצה ֶׁשַּיְפִריֵעהּו ַמאן-ְּדהּוא, ּוִמּׁשּום ֵּכן נֹוֵעל 

ֶאת ַהֶּדְלֵּפק.
)שיש"ק ה, שעו(

וכל זה מחמת תמימותם ופשיטותם; הם לא זלזלו בעבודות הפשוטות 
והיומיומיות, אלא ידעו שזה עיקר היהדות.

ְּבִלי ׁשּום  ָּגמּור,  ּוִבְתִמימּות  ִּבְפִׁשיטּות  הּוא  ַהַּיֲהדּות  ִעָּקר  ִּכי 
ָחְכמֹות, ַּכְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו ְּכָבר ַּכָּמה ְּפָעִמים.

)ליקוטי מוהר"ן תניינא, קד(



לדעתם באומרם שמן הצורך להמתין עד שירגישו יפעת שפעת מוחין 
ה'בני  בעל  וכלשון  היצר",  "עצת  אלא  זו  שאין  בזמן  בו  דגדלות"... 

יששכר':

ֹלא יֹאֶבה ְלִהְתַנֵהג ְּבׁשּום אֶֹפן ְּבִמְנָהג ָהעֹוֵקר ֵאיֶזה ֲהָלָכה ִּדְבֵרי 
ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, ְּכגֹון ְלַבֵּטל עֹוַנת ְקִריַאת ְׁשַמע ְועֹוַנת ְּתִפָּלה 
ֲחַז"ל. ֲהַגם ֶׁשְּיַפּתּוָך ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ִמְתַחְּכִמים  ַּבְּזַמִּנים ֶׁשָּקְבעּו 
ִיְפַעת  ֶׁשַּיְרִּגיׁשּו  ַעד  ְלַהְמִּתין  ַהּצֶֹרְך  ֶׁשִּמן  ְּבאֹוְמָרם  ְלַדְעָּתם 
ַהַּגע  ַהֵּיֶצר.  ֲעַצת  ֶׁשֶּזה  ְיִדיִדי  ֵּתַדע  ְדַּגְדלּות,  מֹוִחין  ִׁשְפַעת 
ְּבַעְצְמָך: ִאם ַיֲעֶלה ְּבַדַעת ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹול ַמָּצה ְּבֶפַסח, ַרק 
ַיְמִּתין ַעד ַחג ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשָאז ִיְהֶיה לֹו מֹוִחין ְדַּגְדלּות ... ֲהִיְרֶצה 

ד' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעבֹוָדה זֹו?!
)דרך פיקודיך, מצוה טז(

ורק:  אך  היא  אלו,  'חכמות'  סוגי  כל  נגד  לעמוד  היחידה  והעצה 
שמירת ההלכה בתמימות ופשיטות!

זמנה  את  זו שקובעת  היא   – הקב"ה  ידי  על  לנו  שניתנה   – ההלכה 
המדויק של התפילה, כפי שהיא קובעת את זמנם ואופן קיומם של 
כל מצוה ממצוות התורה, כך שגם אם מישהו מתחכם לקיים אותם 

בהידור גדול יותר שלא בזמנם, אינו אלא טועה.
וכבר ידוע הסיפור על מוהרנ"ת:

ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ֶאָחד  ַרב  ָׁשם  ָרָאה  ְּבַגִליְצָיה,  מֹוֲהַרַנ"ת  ְּכֶׁשָהָיה 
ְוִהְתַלֲהבּות  ִּבְנִעימּות  ַהְּתִפָּלה,  ְזַמן  ַאֲחֵרי  ַּבָּצֳהַרִים  ַׁשֲחִרית 
ּוְבִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה, ּוְמאֹד ָמְצָאה ְּתִפָּלתֹו ֵחן ְּבֵעיֵני מֹוֲהַרַנ"ת, 
ְוָאַמר ְּבַצחּות: "ָדאס ִאיז ַא  ַנֲעָנה מֹוֲהַרַנ"ת  ְוִהְתַּפֵעל ִמֶּמָּנה. 
ָיֶפה  ֶאְתרֹוג  "ֶזהּו   = ֲחֻנָּכה...  ִאין  ָאֶּבער  ֶאְתרֹוג,  ַקאְרִפיֶנער 

ּוְמֻהָּדר ְּכֶאְתרֹוֵגי קֹוְרּפֹו, ֲאָבל ַּבֲחֻנָּכה..." 
)שיש"ק החדש ג, תל(

הרי ש"עבר  מעוררת התפעלות,  עצמה  התפילה מצד  אם  גם  שכן, 
זמנה בטל קרבנה"...

ְוִהֵּנה ְלַדְעָּתם ֵיׁש ָמקֹום ַּגם ֵּכן ַלֲאִכיַלת ַמָּצה ַאַחר ַהֶּפַסח ְוֵליֵׁשב 
ְּבֻסָּכה ַאַחר ַחג ַהֻּסּכֹות, ּוִמי ָרָאה ָּכזֹאת?! ְוַהֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלׁשּום 
ְוֵעת ְלָכל  ָיֶפה ְּבִעּתֹו  ַרק ֶאת ַהּכֹל ָעָׂשה  ֵּכן?!  ַּדַעת לֹוַמר  ַּבר 

ֵחֶפץ.
)סור מרע ועשה טוב, הוספות מהרצ"א, פרק ב אות לה(

ָמִים" )קהלת ג, א( והתפילה העלובה  "ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַּתַחת ַהּׁשָ
שלא  ונלהבת  מרגשת  מתפילה  ערוך  לאין  חשובה  בזמנה,  ביותר 

בזמנה... וכפי שהמשיך מוהרנ"ת באותה הזדמנות ואמר:

אֹויּב  ְׁשֵאלֹות,  ִמיט  ֶגעִפיֶנען  ִזיְך  ְס'ֶוועט  ֲאִפילּו  ֻסּכֹות,  "ִאין 
ִאיז  ֶמען  אּון  ְּבָרָכה  ַא  ַמאְכן  ֶמען  ֶקען  ָּכֵׁשר,  ָנאר  ֶער  ִאיז 
ְמַקֵּים ַא ִמְצַות ֲעֵׂשה. ֲחֻנָּכה, ֶדער ֶׁשעְנְסֶטער ֶאְתרֹוג, ֶקען ֶמען 
ֵקיין ְּבָרָכה ִניְׁשט ַמאְכן" = "ִּביֵמי ַהֻּסּכֹות, ֲאִפילּו ִאם ִּתָמְצֶאָּנה 
ְׁשֵאלֹות ָּבֶאְתרֹוג, ִאם הּוא ַעל ָּכל ָּפִנים ָּכֵׁשר ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ָעָליו 
ּוְמַקְּיִמים ָּבֶזה ִמְצַות ֲעֵׂשה. ּוִביֵמי ֲחֻנָּכה, ַאף ִאם ִיְהֶיה ָהֶאְתרֹוג 

ָנֶאה ּוְמֻהָּדר ְלֵאין ֲערְֹך, ֹלא ִנַּתן ְלָבֵרְך ָעָליו!".
)שיש"ק החדש, שם(

כך שהבעל דבר אכן מעדיף להשפיע 'מוחין דגדלות' והתלהבות הלב 
שישמח  כשם  בזמנה...  שלא  שיתפללו  ובלבד  'מתחכמים',  לאותם 
להשיג עבורם אתרוג מהודר בתכלית ההידור ובלבד שלא ינענעו בו 

אלא בחנוכה...
וכפי שהוסיף רבי לוי יצחק בנדר ז"ל בעת אשר הזכיר סיפור זה: 

ְלַקֵּים  ַהֲחֵפִצים  ַהַּצִּדיק  ַאְנֵׁשי  ֶׁשאֹוָתם  ְלֵעיל  ֵמַהְמֻסָּפר  מּוָרם 
ַהַחָּמה,  ָהֵנץ  ֶאת ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּוְך' ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבִעָּתּה ּוִבְזַמָּנּה ִעם 
ְּתִפָּלה  ּוְזַמן  ְקִריַאת ְׁשַמע  ְזַמן  ִּבְזִהירּות ַעל  ָּפִנים  אֹו ַעל ָּכל 
- ֲעֵליֶהם ַיִניַח ַעְצמֹו ַהַּבַעל ָּדָבר ְּבָכל ּכֹחֹו ִלְבִלי ְלָהִניַח אֹוָתם 
ְלִהְתַּפֵּלל. ְוִאּלּו ְלֵאּלּו ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ַאֲחֵרי ְזַמן ַהְּתִפָּלה - ֲאַזי ִיָּתֵכן 
ֶאְתרֹוג',  'ַקאְרִפיֶנער  ְּכאֹותֹו  ְוָנָאה  ְמֻׁשַּבַחת  ִּתְהֶיה  ֶׁשְּתִפָּלָתם 
ְלַסֵּיַע  ָהֲאָנִׁשים,  ֵאּלּו  ֶׁשל  ְלֶעְזָרָתם  ַיֲעמֹוד  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ֶׁשֵּכן 
ַּבֲעָדם ְלִהְתַּפֵּלל ָנֶאה. ָאְמָנם, ֶאְתרֹוג ָנֶאה ֶזה ִהּנֹו 'ִּביֵמי ֲחֻנָּכה', 
ִּכי ַהַּבַעל ָּדָבר ְּכָבר ָלַכד אֹוָתם ִּבְמצּוָדתֹו ְלִהְתַּפֵּלל ַאֲחֵרי ַהְּזַמן. 

ְמֻאָחר  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ְּבָחְׁשבֹו  ָהָאָדם  ֵלב  ִיּפֹול  ַאל  ֵּכן  ַעל 
ְלִהְתַּפֵּלל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְיַחֵּזק  ַרק  יֹוֵתר,  טֹוב  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  יֹוֵתר 
ַהָּקדֹוׁש  ֵמַרֵּבנּו  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ַהִהְתַחְּזקּות  ּכַֹח  ָּכל  ִעם  ִּבְזַמָּנּה 
ּוִממֹוֲהַרַנ"ת, ּוְתִפָּלתֹו ִּתְהֶיה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְּכ'ַקאְרִפיֶנער ֶאְתרֹוג 

ִּביֵמי ַהֻּסּכֹות' ַּכָּיֶאה ְוַכָּיאּות. 
)שם בהערה(

הדביקות והעשייה
על אותם המעדיפים 'דבקות' ומוחין דגדלות על פני שמירת ההלכה 

כפשוטה, נמסר: 

ַהָּכתּוב  ַעל  ְּבַצחּות  אֹוְמִרים  ֶׁשָהיּו  ַצִּדיִקים  ְּבֵׁשם  אֹוְמִרים 
"אֹוִתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים" ְוכּו', ְוָדְרׁשּו ַרַז"ל "ַהְלַואי אֹוִתי 
ָעְזבּו ְותֹוָרִתי ָׁשָמרּו". ֶׁשֵּיׁש ִלְפָעִמים ֶׁשְּבֵני ָאָדם ְלרֹב ְּדֵבקּוָתן 
ְוִהְתעֹוְררּוָתם עֹוְבִרים ַעל ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲהָלכֹות ְּפסּוקֹות, ְוַעל ֶזה 
אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ַהְלַואי אֹוִתי ָעְזבּו" ִמִּלְהיֹות ִּבְדֵבקּות 
ּוְבעֹוָלמֹות ְוכּו', "ְותֹוָרִתי ָׁשָמרּו" ִלְבִלי ִלְסטֹות ִמִּפְסֵקי ַהֲהָלָכה 

ְּבַפְׁשטּות. 
)שיש"ק ה, תעא(

כך שלמעשה, עלינו להתבטל

ּוְמַלְּמִדין  ַהָּיָׁשר  ַּבֶּדֶרְך  אֹוָתנּו  ֶׁשּמֹוִליִכין  ֲאִמִּתִּיים  ַלַּצִּדיִקים 
ְוכּו',  ּוְתָנֵאיֶהן  ְּפָרֵטיֶהן  ַהִּמְצוֹת ִעם  ָּכל  ְלַקֵּים  ּוַמְזִהיִרין אֹוָתנּו 

ָהֱאמּוָנה  ֵּברּור  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ֶׁשִעַּקר ִחּיּות עֹוָלם ָהֲעִשָּיה ַהֶּזה 
"ְוָכל  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָיָדּה,  ַעל 
ֵּכן  ְוַעל  ֶּבֱאמּוָנה".  ַמֲעֵׂשהּו 

ָהָאָדם  ִיְרֶצה  ִאם  ֲאִפּלּו 

שמע  קריאת  'זמן  איחור  אודות  על  רבינו  דברי  ידועים  גם  כך 
ותפילה', אשר התבטא ואמר:

ַהַּצִּדיִקים ׁשֹוִגים ָּבֶזה, ַּבֶּמה ֶׁשְּמַאֲחִרים ְזַמן ְּתִפָּלה.
)חיי מוהר"ן, תפז(

הזמן  בתוך  אלו שמתחילים את תפילתם  על  היא אף  כשכוונתו 
אלא שבהגיעם לשמונה-עשרה כבר עבר זמן התפילה. וכמסופר:

ַהַּצִּדיק ְקדֹוׁש ה' ְּפֵאר ַהּדֹור ַוֲהָדרֹו, ֲהֹלא הּוא ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ִמַּבְרִדיְטׁשּוב ז"ל, ָהָיה ַמְתִחיל ֶאת ְּתִפָּלתֹו ִמַּיד ַּבְּזַמן ַהֻּמָּתר 
ַעד  ַּבְּתִפָּלה,  ָּכְך  ָּכל  ּוְדֵבקּותֹו  ְיִגיעֹוָתיו  ּוֵמֲחַמת  ִלְתִפָּלה, 
ֶׁשִהִּגיַע ִלְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה-ֶעְׂשֵרה ְּכָבר ִאֵחר ֶאת ְזַמן ַהְּתִפָּלה. 
ְוָהָיה ִמְתַנֵּצל ַּבָּדָבר ְואֹוֵמר: "ִאיְך ְׁשֶטעל ִזיְך ַדאֶוועֶנען ִאין 
ֶדער ַצְייט, ִאיְך ֵגיי ַאַריין ִאין ַא ְּדֵבקּות. 'ּוְלָדְבָקה ּבֹו' ִאיז 
ִמְּדאֹוַרְיָתא, ֶקען ִאיְך ִניְׁשט ָאְּפַרייְסן ִדי ְּדֵבקּות!" – "ֲאִני 
ֶנֱעַמד ְלִהְתַּפֵּלל ַּבְּזַמן ַהֻּמָּתר ִלְתִפָּלה, ַוֲאִני ִנְכַנס ִלְדֵבקּות. 
ַוֲהֵרי ִמְצַות 'ּוְלָדְבָקה ּבֹו' ִהָּנּה ִמְּדאֹוַרְיָתא, ַעל ֵּכן ֵאיֶנִּני ָיכֹול 

ְלַנֵּתק ַעְצִמי ּוְלַהְפִסיד ִמְּדֵבקּוִתי!".

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ִהְסִּכימּו ִעּמֹו ַהְּגדֹוִלים ְּבָדָבר ֶזהכד, ְוָעָליו 
ֶנֱאַמר ִּדּבּור ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש "ַהַּצִּדיִקים ׁשֹוִגים ָּבֶזה ֶׁשְּמַאֲחִרים 

ְזַמן ְּתִפָּלה" ַהּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן' ְּבִסיָמן תפ"ז.
)שיש"ק החדש א, תקעה(

ואם על צדיקים קדושי עליון, אשר אין לנו בהם שמץ של השגה, 
התבטא כך רבינו – מה נאמר אנן אזובי הקיר?! 

אם על 'סעיף קטן' בשולחן ערוך הזהירנו רבינו כ"כ לבל נפגע בו, 
מה נאמר על 'סעיף גדול' כזה של 'זמן קריאת שמע ותפילה'?!...כה
בעיר  לאנ"ש  במכתבוכו  ז"ל  בנדר  יצחק  לוי  רבי  וכפי שמתבטא 
מאנסי שבארה"ב, לכבוד פתיחת ביהמ"ד דחסידי ברסלב בעירם:

אָֹתם  ֶׁשעֹוְמִדים  ַהּטֹוָבה  ַהְּבׂשֹוָרה  ִלְׁשמֹוַע  ְמאֹד  ָׂשַמְחִּתי 
ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלַחֵּנְך ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהק' ְּבִעיְרֶכם 
ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ַמה  ּוְלַקֵּים   ... ִזיָע"א  ַהק'  ַרֵּבנּו  ֵׁשם  ַעל 
ֻׁשְלָחן  פּון  ָקָטן'  'ָסִעיף  ֵקיין  ְטֶׁשעֶּפען  ִניְׁשט  ָזאל  "ֶמען 
'ָסִעיף ָּגדֹול'  ַא  ִאיז  ּוְזַמן ְּתִפָּלה  ְקִריַאת ְׁשַמע  ּוְזַמן  ָערּוְך", 

ִאין ֻׁשְלָחן ָערּוְך! 
)תמימי דרך, מכתב קלח(

ואכן, קיימו וקיבלו עליהם אנשי שלומנו, עליהם ועל זרעם ועל כל 
הנלוים אליהם, בכל מקומות מושבותיהם, לקרוא ק"ש וברכותיה 

תוך זמנהכז. 

בכמה תורות סגולת התעניתים, עם כל זה בעל פה אנו יודעים שרבינו ז"ל לא היה מסכים מאכין זעך )=לנהוג ב(תעניתים, רק זה דבר קטן שלא 
לשתות קודם התפילה שזה בחי' תענית שעות, וכל הסגולות של תעניתים נכללים בזה שאנו מקיימים דברי רבינו ז"ל שלא לשתות שזה באמת 

דבר קטן, כמובא בספר המידות 'יש להקל אופן התשובה על החוטאים'. עם כל זה, אם איש חלוש הוא, מותר לשתות" )תמימי דרך מכתב עה(.
כד. ואע"פ שאפשר למצוא בדוחק מקום להנהגה זו, אעפ"כ לא הייתה דעתם ניחא בזה.

כה. אשר זמן תפילה הוא מתקנת נביאים ואנשי כנסת הגדולה, וכלשון הרמב"ם )פ"ג מהל' תפילה ה"א( "שכשם שתפילה מצוה מן התורה, כך מצוה 
מדבריהם להתפלל אותה בזמנה כמו שתיקנו לנו חכמים ונביאים" )ועיין בפסקי תשובות או"ח סימן פט אות ז שהאריך להביא את כל המ"מ בזה(.

כו. ועליו הצטרפו בחתימתם: רבי שמואל שפירא ז"ל, רבי יחיאל מיכל דורפמן ז"ל. ויבדלחט"א: רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א, ורבי שמואל 
משה קרמר שליט"א.

כז. ולא רק לקרוא ק"ש עצמה לפני הזמן, כמנהג המקילים. 
כח. בהמשך מובא שם: "אולם כשהתעוררה פעם שאלה שלא נתנו לאנ"ש להתפלל בבית-הכנסת רק לפי זמן קריאת שמע השני, והיו כאלה 
שרצו לבטל לגמרי את המנין לא הסכים לזה רל"י ז"ל, ואמר שבאופן כזה צריך לסמוך על דעת הרב והגר"א, ולא לבטל המנין של אנ"ש שגודל 

חשיבותו ומעלתו הוא לאין שיעור".
כט. אשר היא כשלעצמה יש לה מקום גדול בהלכה, כפי שנפסק בשו"ע: "הצמא והרעב הרי הם בכלל החולים, אם יש בו יכולת לכוין דעתו, 
יתפלל. ואם לאו, אם רצה אל יתפלל עד שיאכל וישתה" )שו"ע אורח חיים פט, ד(. רק שהבע"ד משתמש עמה לפתות את האדם שגם הוא בכלל, עד 

אשר הופך אצלו הדבר להיתר גמור ולהרגל וטבע שני. 
ל. לרבי יעקב מאיר שכטער שליט"א.

ַּכָּידּוַע ִמְנָהג ַאַנ"ׁש ְלַהְקִּפיד ַעל ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית 
ְלִפי ִׁשיַטת ַהָּמֵגן-ַאְבָרָהם, ִּכי ָסֵפק ְּדאֹוַרְייָתא ְלחּוְמָראכח. 

)שיש"ק ד, קמה(

אתרוג נאה בחנוכה...
וההתחכמויות  הסברות  ַרּבּו  אלו  בפרצות  גם  כך  פרצה,  כבכל 

במשך הזמן. 
אם זה בענין שתיית קפה לפני התפילה, שם מתלבש היצר הרע 

במצוות וטוען שהשתייה תעזור לתפילה בכוונה. 
מוהרנ"ת,  של  תלמידו  נפתלי,  ב"ר  אפרים  רבי  שמשתפך  וכפי 

בתפילתו לעת זקנתו:

ַהַּתֲעִנית  ָעַלי  ָקֶׁשה  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ַאָּתה  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ּוִבְפָרט ַעָּתה ְלֵעת ִזְקָנִתי, ַוֲאִפּלּו ְלַקֵּים ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל 
ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ְוֹלא ִלְׁשּתֹות קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ... ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ּגֶֹדל 
ָּבֶזה ַעד ֶׁשַהֶהְרֵּגל ַנֲעֶׂשה ֶאְצִלי ֶטַבע ְוַהַּבַעל ָּדָבר  ַהְּמִניָעה 
ּוֵמִסית  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ַחִּמין  ִלְׁשּתֹות  יֹום  ְּבָכל  אֹוִתי  ְמַפֶּתה 
אֹוִתי ָּבֶזה ְמאֹד, ַעל ֵּכן ַרֵחם ָעַלי ְוהֹוִׁשיֵעִני ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִהְתַּגֵּבר 
ֶאְׁשַמע  ְוֹלא  ְמאּוָמה,  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ֶאְטעֹום  ְוֹלא  ִיְצִרי  ַעל 
ּוַמְלִּביׁש  ּוְמַיֵעץ אֹוִתי  ָעַלי  ַמְכִּביד  ֲאֶׁשר הּוא  ָּדָבר  ְלַהַּבַעל 
ֶאת ַעְצמֹו ְּבִמְצָוה ֶׁשַאְּדַרָּבא ַעל ְיֵדי ֶׁשֶאְׁשֶּתה אּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל 
ּוְלהֹוִציא ַהִּדּבּור ֶׁשל ַהְּתִפָּלה. ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ַמֲעֵׂשי ַּבַעל 
ָּבִאים  ַּדְוָקא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָּבֶזה  אֹוִתי  ִהְרִּגיל  ְּכָבר  ִּכי  ָּדָבר, 
ִלי  ַיִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ֶּבֱאֶמת  ְוַאֲאִמין  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת  ַהִּבְלּבּוִלים 
ׁשּום ֶהֵּזק ְלגּוִפי ָּבֶזה, ַאְּדַרָּבא ֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְוָקא ְלַלְחֵלַח 

ֵמַצר ְּגרֹוִני ְואֹוִציא ִּדּבּוֵרי ַהְּתִפָּלה ִּבְקֻדָּׁשה.
)תפילות הבוקר, תפילה ד(

ואם לא די בסברה זו של חולשת הגוףכט, הרי שבמשך הזמן אף 
נוספו סברות מסברות שונות, חלקם באצטלה חסידית...

ּוְכַהּיֹום רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ַלֲאָנִׁשים ְמֻסָּיִמים ַּכָּמה ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ַעל 
ְּתִפָּלה ַאַחר ַהְּזַמן, ְוֵכן ַעל ְׁשִתַּית ַקאֶווע. ְּכָבר ָׁשַמְעִּתי ַּפַעם 
"ִמיַלאְך",  ִהיא  ַהּנֹוֶסֶפת  ְוַהמ'  "ִמְקֶוה",  סֹוד  הּוא  ֶׁש"ַקֵוה" 
ֶהָחָלב ֶׁשּנֹוְתִנים ְּבתֹוָכּה. ְוִאם ֹלא ָיְצאּו ַצִּדיִקים ֶנֶגד ֶזה, ִמי 

יֹוֵדַע ַעד ַּכָּמה ְוַעד ֵהיָכן ָהיּו ַמִּגיִעים ָּבֶזה. 
)אוסף מכתביםל, חלק ג, מכתב קסב(

אם זה בענין איחור זמן התפילה, שם ישנם "כמה אנשים מתחכמים 



לדעתם באומרם שמן הצורך להמתין עד שירגישו יפעת שפעת מוחין 
ה'בני  בעל  וכלשון  היצר",  "עצת  אלא  זו  שאין  בזמן  בו  דגדלות"... 

יששכר':

ֹלא יֹאֶבה ְלִהְתַנֵהג ְּבׁשּום אֶֹפן ְּבִמְנָהג ָהעֹוֵקר ֵאיֶזה ֲהָלָכה ִּדְבֵרי 
ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, ְּכגֹון ְלַבֵּטל עֹוַנת ְקִריַאת ְׁשַמע ְועֹוַנת ְּתִפָּלה 
ֲחַז"ל. ֲהַגם ֶׁשְּיַפּתּוָך ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ִמְתַחְּכִמים  ַּבְּזַמִּנים ֶׁשָּקְבעּו 
ִיְפַעת  ֶׁשַּיְרִּגיׁשּו  ַעד  ְלַהְמִּתין  ַהּצֶֹרְך  ֶׁשִּמן  ְּבאֹוְמָרם  ְלַדְעָּתם 
ַהַּגע  ַהֵּיֶצר.  ֲעַצת  ֶׁשֶּזה  ְיִדיִדי  ֵּתַדע  ְדַּגְדלּות,  מֹוִחין  ִׁשְפַעת 
ְּבַעְצְמָך: ִאם ַיֲעֶלה ְּבַדַעת ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹול ַמָּצה ְּבֶפַסח, ַרק 
ַיְמִּתין ַעד ַחג ַהָּׁשבּועֹות ֶׁשָאז ִיְהֶיה לֹו מֹוִחין ְדַּגְדלּות ... ֲהִיְרֶצה 

ד' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעבֹוָדה זֹו?!
)דרך פיקודיך, מצוה טז(

ורק:  אך  היא  אלו,  'חכמות'  סוגי  כל  נגד  לעמוד  היחידה  והעצה 
שמירת ההלכה בתמימות ופשיטות!

זמנה  את  זו שקובעת  היא   – הקב"ה  ידי  על  לנו  שניתנה   – ההלכה 
המדויק של התפילה, כפי שהיא קובעת את זמנם ואופן קיומם של 
כל מצוה ממצוות התורה, כך שגם אם מישהו מתחכם לקיים אותם 

בהידור גדול יותר שלא בזמנם, אינו אלא טועה.
וכבר ידוע הסיפור על מוהרנ"ת:

ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ֶאָחד  ַרב  ָׁשם  ָרָאה  ְּבַגִליְצָיה,  מֹוֲהַרַנ"ת  ְּכֶׁשָהָיה 
ְוִהְתַלֲהבּות  ִּבְנִעימּות  ַהְּתִפָּלה,  ְזַמן  ַאֲחֵרי  ַּבָּצֳהַרִים  ַׁשֲחִרית 
ּוְבִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה, ּוְמאֹד ָמְצָאה ְּתִפָּלתֹו ֵחן ְּבֵעיֵני מֹוֲהַרַנ"ת, 
ְוָאַמר ְּבַצחּות: "ָדאס ִאיז ַא  ַנֲעָנה מֹוֲהַרַנ"ת  ְוִהְתַּפֵעל ִמֶּמָּנה. 
ָיֶפה  ֶאְתרֹוג  "ֶזהּו   = ֲחֻנָּכה...  ִאין  ָאֶּבער  ֶאְתרֹוג,  ַקאְרִפיֶנער 

ּוְמֻהָּדר ְּכֶאְתרֹוֵגי קֹוְרּפֹו, ֲאָבל ַּבֲחֻנָּכה..." 
)שיש"ק החדש ג, תל(

הרי ש"עבר  מעוררת התפעלות,  עצמה  התפילה מצד  אם  גם  שכן, 
זמנה בטל קרבנה"...

ְוִהֵּנה ְלַדְעָּתם ֵיׁש ָמקֹום ַּגם ֵּכן ַלֲאִכיַלת ַמָּצה ַאַחר ַהֶּפַסח ְוֵליֵׁשב 
ְּבֻסָּכה ַאַחר ַחג ַהֻּסּכֹות, ּוִמי ָרָאה ָּכזֹאת?! ְוַהֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלׁשּום 
ְוֵעת ְלָכל  ָיֶפה ְּבִעּתֹו  ַרק ֶאת ַהּכֹל ָעָׂשה  ֵּכן?!  ַּדַעת לֹוַמר  ַּבר 

ֵחֶפץ.
)סור מרע ועשה טוב, הוספות מהרצ"א, פרק ב אות לה(

ָמִים" )קהלת ג, א( והתפילה העלובה  "ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַּתַחת ַהּׁשָ
שלא  ונלהבת  מרגשת  מתפילה  ערוך  לאין  חשובה  בזמנה,  ביותר 

בזמנה... וכפי שהמשיך מוהרנ"ת באותה הזדמנות ואמר:

אֹויּב  ְׁשֵאלֹות,  ִמיט  ֶגעִפיֶנען  ִזיְך  ְס'ֶוועט  ֲאִפילּו  ֻסּכֹות,  "ִאין 
ִאיז  ֶמען  אּון  ְּבָרָכה  ַא  ַמאְכן  ֶמען  ֶקען  ָּכֵׁשר,  ָנאר  ֶער  ִאיז 
ְמַקֵּים ַא ִמְצַות ֲעֵׂשה. ֲחֻנָּכה, ֶדער ֶׁשעְנְסֶטער ֶאְתרֹוג, ֶקען ֶמען 
ֵקיין ְּבָרָכה ִניְׁשט ַמאְכן" = "ִּביֵמי ַהֻּסּכֹות, ֲאִפילּו ִאם ִּתָמְצֶאָּנה 
ְׁשֵאלֹות ָּבֶאְתרֹוג, ִאם הּוא ַעל ָּכל ָּפִנים ָּכֵׁשר ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ָעָליו 
ּוְמַקְּיִמים ָּבֶזה ִמְצַות ֲעֵׂשה. ּוִביֵמי ֲחֻנָּכה, ַאף ִאם ִיְהֶיה ָהֶאְתרֹוג 

ָנֶאה ּוְמֻהָּדר ְלֵאין ֲערְֹך, ֹלא ִנַּתן ְלָבֵרְך ָעָליו!".
)שיש"ק החדש, שם(

כך שהבעל דבר אכן מעדיף להשפיע 'מוחין דגדלות' והתלהבות הלב 
שישמח  כשם  בזמנה...  שלא  שיתפללו  ובלבד  'מתחכמים',  לאותם 
להשיג עבורם אתרוג מהודר בתכלית ההידור ובלבד שלא ינענעו בו 

אלא בחנוכה...
וכפי שהוסיף רבי לוי יצחק בנדר ז"ל בעת אשר הזכיר סיפור זה: 

ְלַקֵּים  ַהֲחֵפִצים  ַהַּצִּדיק  ַאְנֵׁשי  ֶׁשאֹוָתם  ְלֵעיל  ֵמַהְמֻסָּפר  מּוָרם 
ַהַחָּמה,  ָהֵנץ  ֶאת ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּוְך' ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבִעָּתּה ּוִבְזַמָּנּה ִעם 
ְּתִפָּלה  ּוְזַמן  ְקִריַאת ְׁשַמע  ְזַמן  ִּבְזִהירּות ַעל  ָּפִנים  אֹו ַעל ָּכל 
- ֲעֵליֶהם ַיִניַח ַעְצמֹו ַהַּבַעל ָּדָבר ְּבָכל ּכֹחֹו ִלְבִלי ְלָהִניַח אֹוָתם 
ְלִהְתַּפֵּלל. ְוִאּלּו ְלֵאּלּו ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ַאֲחֵרי ְזַמן ַהְּתִפָּלה - ֲאַזי ִיָּתֵכן 
ֶאְתרֹוג',  'ַקאְרִפיֶנער  ְּכאֹותֹו  ְוָנָאה  ְמֻׁשַּבַחת  ִּתְהֶיה  ֶׁשְּתִפָּלָתם 
ְלַסֵּיַע  ָהֲאָנִׁשים,  ֵאּלּו  ֶׁשל  ְלֶעְזָרָתם  ַיֲעמֹוד  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ֶׁשֵּכן 
ַּבֲעָדם ְלִהְתַּפֵּלל ָנֶאה. ָאְמָנם, ֶאְתרֹוג ָנֶאה ֶזה ִהּנֹו 'ִּביֵמי ֲחֻנָּכה', 
ִּכי ַהַּבַעל ָּדָבר ְּכָבר ָלַכד אֹוָתם ִּבְמצּוָדתֹו ְלִהְתַּפֵּלל ַאֲחֵרי ַהְּזַמן. 

ְמֻאָחר  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ְּבָחְׁשבֹו  ָהָאָדם  ֵלב  ִיּפֹול  ַאל  ֵּכן  ַעל 
ְלִהְתַּפֵּלל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְיַחֵּזק  ַרק  יֹוֵתר,  טֹוב  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  יֹוֵתר 
ַהָּקדֹוׁש  ֵמַרֵּבנּו  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ַהִהְתַחְּזקּות  ּכַֹח  ָּכל  ִעם  ִּבְזַמָּנּה 
ּוִממֹוֲהַרַנ"ת, ּוְתִפָּלתֹו ִּתְהֶיה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְּכ'ַקאְרִפיֶנער ֶאְתרֹוג 

ִּביֵמי ַהֻּסּכֹות' ַּכָּיֶאה ְוַכָּיאּות. 
)שם בהערה(

הדביקות והעשייה
על אותם המעדיפים 'דבקות' ומוחין דגדלות על פני שמירת ההלכה 

כפשוטה, נמסר: 

ַהָּכתּוב  ַעל  ְּבַצחּות  אֹוְמִרים  ֶׁשָהיּו  ַצִּדיִקים  ְּבֵׁשם  אֹוְמִרים 
"אֹוִתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים" ְוכּו', ְוָדְרׁשּו ַרַז"ל "ַהְלַואי אֹוִתי 
ָעְזבּו ְותֹוָרִתי ָׁשָמרּו". ֶׁשֵּיׁש ִלְפָעִמים ֶׁשְּבֵני ָאָדם ְלרֹב ְּדֵבקּוָתן 
ְוִהְתעֹוְררּוָתם עֹוְבִרים ַעל ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲהָלכֹות ְּפסּוקֹות, ְוַעל ֶזה 
אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ַהְלַואי אֹוִתי ָעְזבּו" ִמִּלְהיֹות ִּבְדֵבקּות 
ּוְבעֹוָלמֹות ְוכּו', "ְותֹוָרִתי ָׁשָמרּו" ִלְבִלי ִלְסטֹות ִמִּפְסֵקי ַהֲהָלָכה 

ְּבַפְׁשטּות. 
)שיש"ק ה, תעא(

כך שלמעשה, עלינו להתבטל

ּוְמַלְּמִדין  ַהָּיָׁשר  ַּבֶּדֶרְך  אֹוָתנּו  ֶׁשּמֹוִליִכין  ֲאִמִּתִּיים  ַלַּצִּדיִקים 
ְוכּו',  ּוְתָנֵאיֶהן  ְּפָרֵטיֶהן  ַהִּמְצוֹת ִעם  ָּכל  ְלַקֵּים  ּוַמְזִהיִרין אֹוָתנּו 

ָהֱאמּוָנה  ֵּברּור  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ֶׁשִעַּקר ִחּיּות עֹוָלם ָהֲעִשָּיה ַהֶּזה 
"ְוָכל  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָיָדּה,  ַעל 
ֵּכן  ְוַעל  ֶּבֱאמּוָנה".  ַמֲעֵׂשהּו 

ָהָאָדם  ִיְרֶצה  ִאם  ֲאִפּלּו 

שמע  קריאת  'זמן  איחור  אודות  על  רבינו  דברי  ידועים  גם  כך 
ותפילה', אשר התבטא ואמר:

ַהַּצִּדיִקים ׁשֹוִגים ָּבֶזה, ַּבֶּמה ֶׁשְּמַאֲחִרים ְזַמן ְּתִפָּלה.
)חיי מוהר"ן, תפז(

הזמן  בתוך  אלו שמתחילים את תפילתם  על  היא אף  כשכוונתו 
אלא שבהגיעם לשמונה-עשרה כבר עבר זמן התפילה. וכמסופר:

ַהַּצִּדיק ְקדֹוׁש ה' ְּפֵאר ַהּדֹור ַוֲהָדרֹו, ֲהֹלא הּוא ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ִמַּבְרִדיְטׁשּוב ז"ל, ָהָיה ַמְתִחיל ֶאת ְּתִפָּלתֹו ִמַּיד ַּבְּזַמן ַהֻּמָּתר 
ַעד  ַּבְּתִפָּלה,  ָּכְך  ָּכל  ּוְדֵבקּותֹו  ְיִגיעֹוָתיו  ּוֵמֲחַמת  ִלְתִפָּלה, 
ֶׁשִהִּגיַע ִלְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה-ֶעְׂשֵרה ְּכָבר ִאֵחר ֶאת ְזַמן ַהְּתִפָּלה. 
ְוָהָיה ִמְתַנֵּצל ַּבָּדָבר ְואֹוֵמר: "ִאיְך ְׁשֶטעל ִזיְך ַדאֶוועֶנען ִאין 
ֶדער ַצְייט, ִאיְך ֵגיי ַאַריין ִאין ַא ְּדֵבקּות. 'ּוְלָדְבָקה ּבֹו' ִאיז 
ִמְּדאֹוַרְיָתא, ֶקען ִאיְך ִניְׁשט ָאְּפַרייְסן ִדי ְּדֵבקּות!" – "ֲאִני 
ֶנֱעַמד ְלִהְתַּפֵּלל ַּבְּזַמן ַהֻּמָּתר ִלְתִפָּלה, ַוֲאִני ִנְכַנס ִלְדֵבקּות. 
ַוֲהֵרי ִמְצַות 'ּוְלָדְבָקה ּבֹו' ִהָּנּה ִמְּדאֹוַרְיָתא, ַעל ֵּכן ֵאיֶנִּני ָיכֹול 

ְלַנֵּתק ַעְצִמי ּוְלַהְפִסיד ִמְּדֵבקּוִתי!".

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ִהְסִּכימּו ִעּמֹו ַהְּגדֹוִלים ְּבָדָבר ֶזהכד, ְוָעָליו 
ֶנֱאַמר ִּדּבּור ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש "ַהַּצִּדיִקים ׁשֹוִגים ָּבֶזה ֶׁשְּמַאֲחִרים 

ְזַמן ְּתִפָּלה" ַהּמּוָבא ְּבֵסֶפר 'ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן' ְּבִסיָמן תפ"ז.
)שיש"ק החדש א, תקעה(

ואם על צדיקים קדושי עליון, אשר אין לנו בהם שמץ של השגה, 
התבטא כך רבינו – מה נאמר אנן אזובי הקיר?! 

אם על 'סעיף קטן' בשולחן ערוך הזהירנו רבינו כ"כ לבל נפגע בו, 
מה נאמר על 'סעיף גדול' כזה של 'זמן קריאת שמע ותפילה'?!...כה
בעיר  לאנ"ש  במכתבוכו  ז"ל  בנדר  יצחק  לוי  רבי  וכפי שמתבטא 
מאנסי שבארה"ב, לכבוד פתיחת ביהמ"ד דחסידי ברסלב בעירם:

אָֹתם  ֶׁשעֹוְמִדים  ַהּטֹוָבה  ַהְּבׂשֹוָרה  ִלְׁשמֹוַע  ְמאֹד  ָׂשַמְחִּתי 
ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלַחֵּנְך ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהק' ְּבִעיְרֶכם 
ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ַמה  ּוְלַקֵּים   ... ִזיָע"א  ַהק'  ַרֵּבנּו  ֵׁשם  ַעל 
ֻׁשְלָחן  פּון  ָקָטן'  'ָסִעיף  ֵקיין  ְטֶׁשעֶּפען  ִניְׁשט  ָזאל  "ֶמען 
'ָסִעיף ָּגדֹול'  ַא  ִאיז  ּוְזַמן ְּתִפָּלה  ְקִריַאת ְׁשַמע  ּוְזַמן  ָערּוְך", 

ִאין ֻׁשְלָחן ָערּוְך! 
)תמימי דרך, מכתב קלח(

ואכן, קיימו וקיבלו עליהם אנשי שלומנו, עליהם ועל זרעם ועל כל 
הנלוים אליהם, בכל מקומות מושבותיהם, לקרוא ק"ש וברכותיה 

תוך זמנהכז. 

בכמה תורות סגולת התעניתים, עם כל זה בעל פה אנו יודעים שרבינו ז"ל לא היה מסכים מאכין זעך )=לנהוג ב(תעניתים, רק זה דבר קטן שלא 
לשתות קודם התפילה שזה בחי' תענית שעות, וכל הסגולות של תעניתים נכללים בזה שאנו מקיימים דברי רבינו ז"ל שלא לשתות שזה באמת 

דבר קטן, כמובא בספר המידות 'יש להקל אופן התשובה על החוטאים'. עם כל זה, אם איש חלוש הוא, מותר לשתות" )תמימי דרך מכתב עה(.
כד. ואע"פ שאפשר למצוא בדוחק מקום להנהגה זו, אעפ"כ לא הייתה דעתם ניחא בזה.

כה. אשר זמן תפילה הוא מתקנת נביאים ואנשי כנסת הגדולה, וכלשון הרמב"ם )פ"ג מהל' תפילה ה"א( "שכשם שתפילה מצוה מן התורה, כך מצוה 
מדבריהם להתפלל אותה בזמנה כמו שתיקנו לנו חכמים ונביאים" )ועיין בפסקי תשובות או"ח סימן פט אות ז שהאריך להביא את כל המ"מ בזה(.

כו. ועליו הצטרפו בחתימתם: רבי שמואל שפירא ז"ל, רבי יחיאל מיכל דורפמן ז"ל. ויבדלחט"א: רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א, ורבי שמואל 
משה קרמר שליט"א.

כז. ולא רק לקרוא ק"ש עצמה לפני הזמן, כמנהג המקילים. 
כח. בהמשך מובא שם: "אולם כשהתעוררה פעם שאלה שלא נתנו לאנ"ש להתפלל בבית-הכנסת רק לפי זמן קריאת שמע השני, והיו כאלה 
שרצו לבטל לגמרי את המנין לא הסכים לזה רל"י ז"ל, ואמר שבאופן כזה צריך לסמוך על דעת הרב והגר"א, ולא לבטל המנין של אנ"ש שגודל 

חשיבותו ומעלתו הוא לאין שיעור".
כט. אשר היא כשלעצמה יש לה מקום גדול בהלכה, כפי שנפסק בשו"ע: "הצמא והרעב הרי הם בכלל החולים, אם יש בו יכולת לכוין דעתו, 
יתפלל. ואם לאו, אם רצה אל יתפלל עד שיאכל וישתה" )שו"ע אורח חיים פט, ד(. רק שהבע"ד משתמש עמה לפתות את האדם שגם הוא בכלל, עד 

אשר הופך אצלו הדבר להיתר גמור ולהרגל וטבע שני. 
ל. לרבי יעקב מאיר שכטער שליט"א.

ַּכָּידּוַע ִמְנָהג ַאַנ"ׁש ְלַהְקִּפיד ַעל ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית 
ְלִפי ִׁשיַטת ַהָּמֵגן-ַאְבָרָהם, ִּכי ָסֵפק ְּדאֹוַרְייָתא ְלחּוְמָראכח. 

)שיש"ק ד, קמה(

אתרוג נאה בחנוכה...
וההתחכמויות  הסברות  ַרּבּו  אלו  בפרצות  גם  כך  פרצה,  כבכל 

במשך הזמן. 
אם זה בענין שתיית קפה לפני התפילה, שם מתלבש היצר הרע 

במצוות וטוען שהשתייה תעזור לתפילה בכוונה. 
מוהרנ"ת,  של  תלמידו  נפתלי,  ב"ר  אפרים  רבי  שמשתפך  וכפי 

בתפילתו לעת זקנתו:

ַהַּתֲעִנית  ָעַלי  ָקֶׁשה  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ַאָּתה  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ּוִבְפָרט ַעָּתה ְלֵעת ִזְקָנִתי, ַוֲאִפּלּו ְלַקֵּים ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל 
ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ְוֹלא ִלְׁשּתֹות קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ... ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ּגֶֹדל 
ָּבֶזה ַעד ֶׁשַהֶהְרֵּגל ַנֲעֶׂשה ֶאְצִלי ֶטַבע ְוַהַּבַעל ָּדָבר  ַהְּמִניָעה 
ּוֵמִסית  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ַחִּמין  ִלְׁשּתֹות  יֹום  ְּבָכל  אֹוִתי  ְמַפֶּתה 
אֹוִתי ָּבֶזה ְמאֹד, ַעל ֵּכן ַרֵחם ָעַלי ְוהֹוִׁשיֵעִני ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִהְתַּגֵּבר 
ֶאְׁשַמע  ְוֹלא  ְמאּוָמה,  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ֶאְטעֹום  ְוֹלא  ִיְצִרי  ַעל 
ּוַמְלִּביׁש  ּוְמַיֵעץ אֹוִתי  ָעַלי  ַמְכִּביד  ֲאֶׁשר הּוא  ָּדָבר  ְלַהַּבַעל 
ֶאת ַעְצמֹו ְּבִמְצָוה ֶׁשַאְּדַרָּבא ַעל ְיֵדי ֶׁשֶאְׁשֶּתה אּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל 
ּוְלהֹוִציא ַהִּדּבּור ֶׁשל ַהְּתִפָּלה. ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ַמֲעֵׂשי ַּבַעל 
ָּבִאים  ַּדְוָקא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָּבֶזה  אֹוִתי  ִהְרִּגיל  ְּכָבר  ִּכי  ָּדָבר, 
ִלי  ַיִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ֶּבֱאֶמת  ְוַאֲאִמין  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת  ַהִּבְלּבּוִלים 
ׁשּום ֶהֵּזק ְלגּוִפי ָּבֶזה, ַאְּדַרָּבא ֶאְזֶּכה ַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְוָקא ְלַלְחֵלַח 

ֵמַצר ְּגרֹוִני ְואֹוִציא ִּדּבּוֵרי ַהְּתִפָּלה ִּבְקֻדָּׁשה.
)תפילות הבוקר, תפילה ד(

ואם לא די בסברה זו של חולשת הגוףכט, הרי שבמשך הזמן אף 
נוספו סברות מסברות שונות, חלקם באצטלה חסידית...

ּוְכַהּיֹום רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ַלֲאָנִׁשים ְמֻסָּיִמים ַּכָּמה ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ַעל 
ְּתִפָּלה ַאַחר ַהְּזַמן, ְוֵכן ַעל ְׁשִתַּית ַקאֶווע. ְּכָבר ָׁשַמְעִּתי ַּפַעם 
"ִמיַלאְך",  ִהיא  ַהּנֹוֶסֶפת  ְוַהמ'  "ִמְקֶוה",  סֹוד  הּוא  ֶׁש"ַקֵוה" 
ֶהָחָלב ֶׁשּנֹוְתִנים ְּבתֹוָכּה. ְוִאם ֹלא ָיְצאּו ַצִּדיִקים ֶנֶגד ֶזה, ִמי 

יֹוֵדַע ַעד ַּכָּמה ְוַעד ֵהיָכן ָהיּו ַמִּגיִעים ָּבֶזה. 
)אוסף מכתביםל, חלק ג, מכתב קסב(

אם זה בענין איחור זמן התפילה, שם ישנם "כמה אנשים מתחכמים 



ַלֲעסֹק ִּבְדֵבקּות ְלַבד ְּבִלי ֲעִשַּית ִמְצוֹות ַמֲעִשּיֹותלא – ַּגם ֶזה ֶהֶבל, 
ְוַגם ָיכֹול ְלִהָּכֵׁשל ַעל ְיֵדי ֶזה ַהְרֵּבה ַּכֲאֶׁשר ְּכָבר ִנְכְׁשלּו ַעל ְיֵדי ֶזה 
ַרִּבים, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ַאל ֶּתְחַּכם ַהְרֵּבה ְוַאל ִּתְתַחַּכם יֹוֵתר ָלָּמה 
ִּתּׁשֹוֵמם". ִּכי ָצִריְך ֶלֱאחֹז ִּבְׁשֵניֶהם; ַלֲעשֹות ַהְרֵּבה, ַלֲעבֹד ַהֵּׁשם 
ָהִעָּקר.  ְוֶזהּו  ַהְרֵּבה,  ַמֲעִשּיֹות  ּוִמְצוֹות  ּוְתִפָּלה  ִיְתָּבַרְך ְּבתֹוָרה 
ָוֶזה.  ָּבֶזה  ּתֹאֵחז  ֲאֶׁשר  טֹוב  ְּדֵבקּות,  ִלְבִחיַנת  ַּגם  ִיְזֶּכה  ְוִאם 
ּוֶבֱאֶמת ָהֲעבֹוָדה ְוָהֲעִׂשָּיה ְּבַעְצָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, 
ֶזהּו ִעַּקר ַהְּדֵבקּות! ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל "ּובֹו ִתְדָּבק - ְוִכי 
ַהֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלִהָּדֵבק ּבֹו ַוֲהֹלא ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא? ֶאָּלא ִהָּדֵבק 
ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ְוַהִּמְצוֹת.  ַהּתֹוָרה  ְּכָלִלּיּות  ֶׁשֵהם  ְוכּו'  ְּבִמּדֹוָתיו" 
ִּתְׁשמֹרּו  ִמְצוָֹתיו  ְוֶאת  ִתיָראּו  ְואֹתֹו  ֵּתֵלכּו  ֱאֹלֵקיֶכם  "ַאֲחֵרי ה' 
ְּבָפסּוק  ְמבָֹאר  ִתְדָּבקּון",  ּובֹו  ַתֲעבֹדּו  ְואֹתֹו  ִתְׁשָמעּו  ּוְבקֹלֹו 
ּוְדֵבקּות.  ַמֲעִשּיֹות  ִמְצוֹות  ֲעִׂשַּית   - ַהּכֹל  ְלַקֵּים  ֶׁשְּצִריִכין  ֶזה 
ּוֶבֱאֶמת ַהּכֹל ֶאָחד ְלִמי ֶׁשּזֹוֶכה ַלֲעבֹוָדה ְׁשֵלָמה )ְוַכּמּוָבן ִמִּדְבֵרי 

ַרֵּבנּו ַז"ל(.
)ליקוטי הלכות, סוכה ו, יא(

• • •
הדביקות ולהט החסידות אמורה להחיות את קיום המצוות ופרטי 

ההלכות, ולא לבוא על חשבונם...

כל גילויי הצדיקים – החל מרשב"י שהתחיל לגלות את חלק 
ברבינו  וכלה  והבעש"ט,  האריז"ל  דרך  התורה,  הנסתר 
ועומקה  הגנוז  אורה  את  לגלות  אלא  באו  לא   – הקדוש 
בזה  להפיח  והלכותיה,  מצוותיה  התורה  של  האינסופי 
שלומד ומקיים אותם רוח חיים, ולהצמיד להם את כנפי 

ה'דחילו ורחימו' למען יפרחו לעילא ולעילאלב. 

'ספר  הדבר בולט במיוחד בחסידות ברסלב, אשר 
היסוד' שלהלג – הלא הם שמונת כרכי ה"ליקוטי 
שולחן  חלקי  ארבעה  סדר  על  ֻחַּבר   – הלכות" 
ספרי  בכל  ורע  אח  לו  שאין  דבר  ערוך, 

החסידות. 
בעצמו,  רבינו  של  פקודתו  ע"פ  וזאת 

כנזכר בדף השער של הספר:

ַהִחּבּור ַהֶּזה ַנֲעָׂשה ַעל ִּפי ְּפקּוַדת ַרּבֹו, 
ִמֻּׁשְלָחן  ֲהָלָכה  ְּבָכל  ּוְלַחֵּדׁש  ְלָבֵאר 
ְּבָכל  ְוַטַעם  ְסַמְך  ִלְמצֹוא  ָערּוְך 
ּומּוַסר  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְּבֶדֶרְך  ֲהָלָכה 
ְונֹוָראֹות  ִנְפָלאֹות  ְוֵעצֹות  ַהְׂשֵּכל 
ַעד  ְוִנְׂשָּגב  ָעצּום  ְוִהְתַחְּזקּות 

ֵאין סֹוף ְוֵאין ַּתְכִלית. 
)ליקוטי הלכות, דף השער(

לא. או עכ"פ מבלי לשמור את כל תנאיהם ופרטיהם. 
לב. כדאיתא בתיקוני זוהר שהכנפיים שעל ידם פורחות התורה והמצוות למעלה, הם היראה והאהבה, 
"ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא" )תיקוני זוהר דף כה ע"ב(. ומבואר בזה הרבה מאד בספרי 

החסידות, ואכמ"ל. 
והבן ע"פ זה גם לאידך גיסא, כיצד ייראו כנפיים משובחות ללא ציפור... דחילו ורחימו ודבקות 

עצומה ללא מצוה כהלכתה...
לג. אשר במידה מסוימת יש לעסוק בה אף יותר מבליקוטי מוהר"ן, כדבריו של רבי נחמן 
מטולטשין "שיש לעסוק בספרי מוהרנ"ת ז"ל יותר מבספרי אדמו"ר ז"ל בעצמו. כי בימינו 
אלה שעובר על כל אחד ואחד מה שעובר בגוף ונפש, צריך להיות עיקר הלימוד בספרי 
מוהרנ"ת ז"ל על אשר על ידו היה ביכולת אדמו"ר ז"ל להוריד את דבריו הנוראים, 
ולעורר ולחזק בהם גם אנשים מגושמים ומונחים בעומק השאול תחתיות כמונו. 
גם כי באמת כל דברי מוהרנ"ת ז"ל מראש ועד סוף, הכל מאדמו"ר ז"ל מעצמו 

הן באתגליא והן באתכסיא" )כוכבי אור, הקדמה, בהערה(. 
לד. מתוך לשונו לעיל מזה. 

ואכן, 

ַעל ִּפי ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְמבָֹאִרים ַּבְּסָפִרים ָהֵאֶּלה יּוַכל ָּכל ָאָדם 
ִמְצָוה  ָּכל  ְוִנְפְלאֹות  נֹוְראֹות  ְּגֻדּלֹות  ֵמָרחֹוק  ּוְלַהְשִֹּכיל  ְלָהִבין 
ּוִמְצָוה, ְוָכל ִּדין ְוִדין ִמְּפָרֵטי ַהִּמְצָוה, ַוֲאִפּלּו ַהִּדיִנים ֶׁשֵּבין ָאָדם 
ֵלב  ַעל  ָשֹם  ִאיׁש  ֵאין  ֲאֶׁשר  ִמְׁשָּפט  ְּבחֶֹׁשן  ַהְמבָֹאִרים  ַלֲחֵברֹו 
ה'  ּוְבַחְסֵדי  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ַלֲעבֹוַדת  ּוְדָרִכים  ְרָמִזים  ֵמֶהם  ְלָהִבין 

ְּבֵאּלּו ַהְּסָפִרים ַיְרֶוה ֶאת ַנְפׁשֹו ַהָּצֵמא ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי ה'.
)ליקוטי הלכות, הקדמת המחבר(

קיום  לידי   – מעשה  לידי  האדם  את  להביא  היא  זה,  כל  כשמטרת 
המצוות בדחילו ורחימו, ובכוונת והתעוררות הלב. וכמסופר:

ִהְקִּפיד ]מֹוֲהַרַנ"ת[ ְמאֹד ַעל ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִהְתַּפְּלאּו ְמאֹד ַעל 
ְוָאַמר ָלֶהם:  ִנְפְלאֹות ַהִחּדּוִׁשים ַהְּכתּוִבים ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים, 
ַהִחּדּוׁש  ַעל  ֶׁשַּכָּוָנִתי  סֹוְבִרים  ֶׁשַאֶּתם  ֶׁשָּלֶכם  ַהִחָּסרֹון  הּוא  ֶזה 
ְוַהְּדרּוׁש. ֲהַגם ִּכי ֶּבֱאֶמת ֵהם ִנְפָלִאים ְוטֹוִבים ְמאֹד, ֲאָבל ִעַּקר 
ֹלא  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַעל  ַרק  הּוא  ַּכָּוָנִתי 
ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה. ְוַכָּוָנִתי ִּכְפׁשּוטֹו – ְּכֶׁשַאֶּתם 
ֵהיֵטב  ְלַבְבֶכם  ַעל  ְוָתִׂשימּו  ְוִתְזְּכרּו  ֵּתְדעּו  ְּבִציִצית  ִמְתַעְּטִפים 
ָּכל ַמה ֶׁשִּנְתָּבֵאר ִּבְדָבֵרינּו ְּבסֹוד ִעְנַין ִציִצית ַעל ִּפי ַהַהְקָּדמֹות 
ַהּנֹוָראֹות ֶּׁשִּקַּבְלִּתי ֵמַרֵּבנּו ַהק' ְזצּוַק"ל, ַעד ֶׁשִּתְזּכּו ַעל ְיֵדי ֶזה 

ְלִהְתַחֵּזק ָּתִמיד ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך.
)שיחות ממוהרנ"ת שנדפסו בתחילת ליקוטי הלכות( 

• • •
סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע - ֶאת ָהֱאֹלִקים ְיָרא ְוֶאת ִמְצוָֹתיו ְׁשמֹור, 

ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם.
)קהלת יב, יג(

ַהְינּו ֶׁשְּׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ע"ה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשִעָּקר ַהָּׂשַגת ַהַּתְכִלית 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'סֹוף ָּדָבר', הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ְּתִמימּות ּוְפִׁשיטּות, 
ַהֵּׁשם  ִיְרַאת   ... ִּבְפִׁשיטּות  ִמְצוֹוָתיו  ְוִלְׁשמֹר  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה 
ּיֹות ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּורלד ... ְוֶזה ֶׁשִּסֵּים "ִּכי ֶזה ָּכל  ּוִמְצוֹות ַמֲעֹשִ
ְיֵדי ֶזה  ְלַקֵּים ּוְלַהִּׂשיג ַעל  ַהְינּו ִּכי ֶזה ָיכֹול ָּכל ָאָדם  ָהָאָדם", 
ֶאת ַהַּתְכִלית, ֵמַאַחר ֶׁשִעָּקר הּוא "ֶאת ֱאֹלִקים ְיָרא" ְוכּו'. ַעל 

ֵּכן ָיכֹול ָּכל ָאָדם ְלַהִּׂשיג ַהַּתְכִלית, ִּכי ֶזה ָּכל ָאָדם ָיכֹול ְלַקֵּים!
)ליקוטי מוהר"ן תניינא, יט(

במאמרנו הבא נבאר אי"ה כיצד עלינו ליישם את כל הנקודות 
שבמאמר זה גם לגבי תורת רבינו ועצותיו.
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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.

כך הרבה שנקראים  כל  הלילות שאני שומע עליהם  מגיעים עכשיו  א.   ■
'לילות הזהב' שיש בהם עניין גדול לקום חצות, האם זה שייך גם אלי בתוך 

סדרי הישיבה? האם גם אלי שייך העניין של 'עיקר עבודת איש הישראלי'?
א( בוודאי שייך הדבר גם ל"ישיבה בחור" ואדרבה בשנות נעורים אלו קל 
יותר להתרגל ל"עיקר עבודת הישראלי" הזו מאשר בשנים המאוחרות יותר 
וזאת מפאת כמה טעמים: א( בחור כשהוא רוצה הרי עיתותיו בידו,  הוא יכול 
ללכת לישון בזמן ולהרגיל עצמו בכך. מה שאין כן אברך בעל משפחה שלא 
התרגל בזה, קשה לו מאד להניח בצד את כל סידורי הפרנסה הבית והשכבת 
הילדים וכו' וללכת לישון מוקדם. ב( בשנות הנעורים האדם הוא רענן ומלא 
הרי  חצות,  קימת  בעבודת  אלו  מעלות  מכניס  והוא  זוכה  בחור  ואם  מרץ, 
בקל יזכה לעבודה קדושה זו. ג( בשנים אלו המניע של 'שלא לשמה' עובד 
במלוא הקיטור, כך שבחור יכול לקבל דחיפה גדולה לקום מעצם ה'גישמאק' 
וה'מצב' שיש בעבודה זו, וחבל להחמיץ את זה ]אח"כ בשנים מאוחרות יותר 

ימשיך בע"ה לקום יותר 'לשמה' וכדברי חז"ל הידועים[.

וכבר אמר מוהרנ"ת שיש לעמול קשה בשנות הנעורים כדי שישאר האדם 
'בעל בית' פשוט בזקנותו.

ב( אלא, שיש מאוד להיזהר ולשקול את הדבר במאזני צדק ובשקל הקודש, 
שדבר זה לא יפריע את סדרי הישיבה, שאזי זה וזה לא יעלה בידו ויישאר 

בסוף קרח מהכל ח"ו. וכבר היו דברים מעולם עם 'אויבער חכמים' שכאלו.

ג( ולכן: מי שיכול לקיים את שניהם באמת ובלי לרמות את עצמו קדוש 
לאמירת  לקום  לפחות  ישתדל  לאו  ואם  ובבא,  בזה  חלקו  ואשרי  לו  יאמר 
'תיקון חצות' ולפחות לאמירת פרק 'על נהרות' )וגם קינת 'בהיכלך' - ר' פנחס 
קאריצער( ואנ"ש אמרו שכדאי אפי' להכין שעון מעורר רק בשביל לכבותו... 
]ומסופר על ר' שמואל שפירא ז"ל שהיה מעורר את נכדיו שישנו אצלו בבית 

והיה לוחש להם: תגידו "ווי לה לשכינתא בגלותא" ותמשיכו לישון[

והיה בהגיע יום השישי והשבת ובין הזמנים, שם נבחן הבחור אם 'סדרי 
הישיבה' היו אצלו רק 'תירוץ' או לא...

אך לפחות את שני הדברים הבאים אפשר וצריך לעשות תמיד גם כשלא 
יכולים בשום אופן לקום: 'כיסופים ותפילות'. 

בחור יקר! אל תיקח את המשפט האחרון כדברי חיזוק בעלמא מן השפה 
פ"ח  תפילה  את  קח  ]ולדוגמא  ולמעשה.  לעובדא  זה  את  תעשה   - ולחוץ 
היטב  זכור  יום![   40 משך  יום  יום  זה  את  ותגיד  א'  חלק  תפילות  בליקוטי 
היטב! אם לא תחתור ברצינות לזכות לכך בשנות נעוריך, קשה מאד יהיה 
להשיג את זה אחרי החתונה. כך שיכולים חייך לעבור ללא 'עיקר עבודת איש 

הישראלי'. אוי איזה כאב ואיזה הפסד עצום יהיה זה לנשמתך - שנס מתניך 
וחגור חלציך וחטוף ואכול חטוף ושתה ואז טוב לך!

ד( וזאת כדאי לדעת שאף אם אמנם 'עיקר העבודה' היא "לקום" אך אם 
הינך ער והגיע זמן חצות אל תהיה בטלן נצל את שתי שעות קדושות אלו 
או חלק מהן לאמירת ת"ח והתבודדות וכו' ודבר זה מצוי מאד כעת בלילות 
או  מחתונה  שכשחוזרים  כך   11:00 שעה  סביבות  הוא  חצות  אשר  החורף 

מהחבורות בליל שישי וכיוצא אפשר לגשת מיד לעבודות של חצות.

■ ב. אם אני כבר זוכה לקום חצות קשה לי להבין על מה כל כך בוכים, סה"כ 
אני מצליח בישיבה אני יושב ולומד פחות או יותר בסדרים, ומשתדל להתפלל 

כראוי בתפילות, האם המצב גרוע כל כך?
א( אני ממש מקנא בך בחור יקר, אצלי עכ"פ המצב הוא גרוע עד למאד...

במחשבה שניה אני דווקא לא כ"כ מקנא בך כי יתכן מאד ששני עננים מאד 
"רומא", ומכסים על עיניך לבלתי  מסויימים הגיעו אליך הישר מכיוון שמי 
תראה את מה שבאמת קורה לך בכל עניני המידות לדקויותיהן. בעיניך אתה 
אשר  האש,  על  אותם  שישימו  טרם  צלולים  הנראים  מים  כאותן  וצלול  זך 
ברגע שיתחילו לרתוח תתחיל לצוף עוד ועוד זוהמא שהייתה בלולה ובלתי 

ניכרת מקודם )ראה לקו"מ תנינא ס"ז ושיחות הר"ן ע"ט(

ולנסות לקונן על החורבן האישי, היא  לכן דווקא ההתמדה לקום חצות 
זו שביכולתה להעביר עם הזמן את אותן עננים מעל עיניך, ולקרב ולהושיב 
זה  ידי  על  אשר  הצדיק,  של  אור"  ה"מאורי  של  הקדושה  האש  אל  אותך 
"נפתחין עיניו ורואה ומסתכל על עצמו איך הוא אוחז בכל המידות" )עיין שם 

ותבין(, כך שתוכל להבין יותר ויותר על מה צריך לבכות!

בגשמיות  ישראל  כלל  מצב  אבל  בעצמך,  חורבן  רואה  אינך  אם  גם  ב( 
בבחי'  ונורא,  איום  באופן  וגרוע  חרב  וכו'  והקב"ה  השכינה  ומצב  ורוחניות 
"ותרד פלאים". וצערה של השכינה עולה עד לב השמים כידוע. וכלל נקוט 
את  לפרש  מנסה  שאתה  קודם  אז  פשוטו',  מידי  יוצא  מקרא  ש'אין  בידינו 
הקינות של תיקון חצות על עצמך, אתה צריך לאומרם כפשוטם של דברים 

אשר הכוונה בהם הוא חורבן הכלל.

וחתום,  אטום  שהלב  הוא  המרה  הגלות  של  מתוצאותיה  אחד  מה  רק 
ואין מרגישין את צער הכלל או הפרט, אבל זה כבר סוגיא אחרת שאין כאן 
המקום להאריך בזה אבל במילים ספורות: אם אתה תעשה את שלך ותאמר 
את הקינות בפשיטות ובכוונת פירוש המילות אזי משמים יעזרו לך ומפעם 
לפעם יפתח לך הלב להרגיש את כאב גלותינו - ו"כל המתאבל על ירושלים 

זוכה ורואה בשמחתה".

 מתלווים לבני הנעורים 
בשבילי הכיסופים 

והחיפושים

איך אפשר לזכות ל'עיקר עבודת איש 
הישראלי' גם בימי הבחרות?

נפשי 
בשאלתי

לבני הנעורים

ימי הנעורים הם שנים מופלאות בהם כדאי לכל בחור להתחיל להיכנס לעבודה העצומה של 'קימת חצות' 
ששייכת לכל אחד ואחד  | עצות נפלאות ושוות לכל נפש לזכות להיכנס בשערי הקדושה | וגם, הדרך 

להתעורר לשברון הלב אפילו כשלא נראה שהחורבן כל כך קשור אלי | חצות לילה אקום

ַלֲעסֹק ִּבְדֵבקּות ְלַבד ְּבִלי ֲעִשַּית ִמְצוֹות ַמֲעִשּיֹותלא – ַּגם ֶזה ֶהֶבל, 
ְוַגם ָיכֹול ְלִהָּכֵׁשל ַעל ְיֵדי ֶזה ַהְרֵּבה ַּכֲאֶׁשר ְּכָבר ִנְכְׁשלּו ַעל ְיֵדי ֶזה 
ַרִּבים, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ַאל ֶּתְחַּכם ַהְרֵּבה ְוַאל ִּתְתַחַּכם יֹוֵתר ָלָּמה 
ִּתּׁשֹוֵמם". ִּכי ָצִריְך ֶלֱאחֹז ִּבְׁשֵניֶהם; ַלֲעשֹות ַהְרֵּבה, ַלֲעבֹד ַהֵּׁשם 
ָהִעָּקר.  ְוֶזהּו  ַהְרֵּבה,  ַמֲעִשּיֹות  ּוִמְצוֹות  ּוְתִפָּלה  ִיְתָּבַרְך ְּבתֹוָרה 
ָוֶזה.  ָּבֶזה  ּתֹאֵחז  ֲאֶׁשר  טֹוב  ְּדֵבקּות,  ִלְבִחיַנת  ַּגם  ִיְזֶּכה  ְוִאם 
ּוֶבֱאֶמת ָהֲעבֹוָדה ְוָהֲעִׂשָּיה ְּבַעְצָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, 
ֶזהּו ִעַּקר ַהְּדֵבקּות! ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל "ּובֹו ִתְדָּבק - ְוִכי 
ַהֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלִהָּדֵבק ּבֹו ַוֲהֹלא ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא? ֶאָּלא ִהָּדֵבק 
ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ְוַהִּמְצוֹת.  ַהּתֹוָרה  ְּכָלִלּיּות  ֶׁשֵהם  ְוכּו'  ְּבִמּדֹוָתיו" 
ִּתְׁשמֹרּו  ִמְצוָֹתיו  ְוֶאת  ִתיָראּו  ְואֹתֹו  ֵּתֵלכּו  ֱאֹלֵקיֶכם  "ַאֲחֵרי ה' 
ְּבָפסּוק  ְמבָֹאר  ִתְדָּבקּון",  ּובֹו  ַתֲעבֹדּו  ְואֹתֹו  ִתְׁשָמעּו  ּוְבקֹלֹו 
ּוְדֵבקּות.  ַמֲעִשּיֹות  ִמְצוֹות  ֲעִׂשַּית   - ַהּכֹל  ְלַקֵּים  ֶׁשְּצִריִכין  ֶזה 
ּוֶבֱאֶמת ַהּכֹל ֶאָחד ְלִמי ֶׁשּזֹוֶכה ַלֲעבֹוָדה ְׁשֵלָמה )ְוַכּמּוָבן ִמִּדְבֵרי 

ַרֵּבנּו ַז"ל(.
)ליקוטי הלכות, סוכה ו, יא(

• • •
הדביקות ולהט החסידות אמורה להחיות את קיום המצוות ופרטי 

ההלכות, ולא לבוא על חשבונם...

כל גילויי הצדיקים – החל מרשב"י שהתחיל לגלות את חלק 
ברבינו  וכלה  והבעש"ט,  האריז"ל  דרך  התורה,  הנסתר 
ועומקה  הגנוז  אורה  את  לגלות  אלא  באו  לא   – הקדוש 
בזה  להפיח  והלכותיה,  מצוותיה  התורה  של  האינסופי 
שלומד ומקיים אותם רוח חיים, ולהצמיד להם את כנפי 

ה'דחילו ורחימו' למען יפרחו לעילא ולעילאלב. 

'ספר  הדבר בולט במיוחד בחסידות ברסלב, אשר 
היסוד' שלהלג – הלא הם שמונת כרכי ה"ליקוטי 
שולחן  חלקי  ארבעה  סדר  על  ֻחַּבר   – הלכות" 
ספרי  בכל  ורע  אח  לו  שאין  דבר  ערוך, 

החסידות. 
בעצמו,  רבינו  של  פקודתו  ע"פ  וזאת 

כנזכר בדף השער של הספר:

ַהִחּבּור ַהֶּזה ַנֲעָׂשה ַעל ִּפי ְּפקּוַדת ַרּבֹו, 
ִמֻּׁשְלָחן  ֲהָלָכה  ְּבָכל  ּוְלַחֵּדׁש  ְלָבֵאר 
ְּבָכל  ְוַטַעם  ְסַמְך  ִלְמצֹוא  ָערּוְך 
ּומּוַסר  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְּבֶדֶרְך  ֲהָלָכה 
ְונֹוָראֹות  ִנְפָלאֹות  ְוֵעצֹות  ַהְׂשֵּכל 
ַעד  ְוִנְׂשָּגב  ָעצּום  ְוִהְתַחְּזקּות 

ֵאין סֹוף ְוֵאין ַּתְכִלית. 
)ליקוטי הלכות, דף השער(

לא. או עכ"פ מבלי לשמור את כל תנאיהם ופרטיהם. 
לב. כדאיתא בתיקוני זוהר שהכנפיים שעל ידם פורחות התורה והמצוות למעלה, הם היראה והאהבה, 
"ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא" )תיקוני זוהר דף כה ע"ב(. ומבואר בזה הרבה מאד בספרי 

החסידות, ואכמ"ל. 
והבן ע"פ זה גם לאידך גיסא, כיצד ייראו כנפיים משובחות ללא ציפור... דחילו ורחימו ודבקות 

עצומה ללא מצוה כהלכתה...
לג. אשר במידה מסוימת יש לעסוק בה אף יותר מבליקוטי מוהר"ן, כדבריו של רבי נחמן 
מטולטשין "שיש לעסוק בספרי מוהרנ"ת ז"ל יותר מבספרי אדמו"ר ז"ל בעצמו. כי בימינו 
אלה שעובר על כל אחד ואחד מה שעובר בגוף ונפש, צריך להיות עיקר הלימוד בספרי 
מוהרנ"ת ז"ל על אשר על ידו היה ביכולת אדמו"ר ז"ל להוריד את דבריו הנוראים, 
ולעורר ולחזק בהם גם אנשים מגושמים ומונחים בעומק השאול תחתיות כמונו. 
גם כי באמת כל דברי מוהרנ"ת ז"ל מראש ועד סוף, הכל מאדמו"ר ז"ל מעצמו 

הן באתגליא והן באתכסיא" )כוכבי אור, הקדמה, בהערה(. 
לד. מתוך לשונו לעיל מזה. 

ואכן, 

ַעל ִּפי ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְמבָֹאִרים ַּבְּסָפִרים ָהֵאֶּלה יּוַכל ָּכל ָאָדם 
ִמְצָוה  ָּכל  ְוִנְפְלאֹות  נֹוְראֹות  ְּגֻדּלֹות  ֵמָרחֹוק  ּוְלַהְשִֹּכיל  ְלָהִבין 
ּוִמְצָוה, ְוָכל ִּדין ְוִדין ִמְּפָרֵטי ַהִּמְצָוה, ַוֲאִפּלּו ַהִּדיִנים ֶׁשֵּבין ָאָדם 
ֵלב  ַעל  ָשֹם  ִאיׁש  ֵאין  ֲאֶׁשר  ִמְׁשָּפט  ְּבחֶֹׁשן  ַהְמבָֹאִרים  ַלֲחֵברֹו 
ה'  ּוְבַחְסֵדי  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ַלֲעבֹוַדת  ּוְדָרִכים  ְרָמִזים  ֵמֶהם  ְלָהִבין 

ְּבֵאּלּו ַהְּסָפִרים ַיְרֶוה ֶאת ַנְפׁשֹו ַהָּצֵמא ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי ה'.
)ליקוטי הלכות, הקדמת המחבר(

קיום  לידי   – מעשה  לידי  האדם  את  להביא  היא  זה,  כל  כשמטרת 
המצוות בדחילו ורחימו, ובכוונת והתעוררות הלב. וכמסופר:

ִהְקִּפיד ]מֹוֲהַרַנ"ת[ ְמאֹד ַעל ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִהְתַּפְּלאּו ְמאֹד ַעל 
ְוָאַמר ָלֶהם:  ִנְפְלאֹות ַהִחּדּוִׁשים ַהְּכתּוִבים ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים, 
ַהִחּדּוׁש  ַעל  ֶׁשַּכָּוָנִתי  סֹוְבִרים  ֶׁשַאֶּתם  ֶׁשָּלֶכם  ַהִחָּסרֹון  הּוא  ֶזה 
ְוַהְּדרּוׁש. ֲהַגם ִּכי ֶּבֱאֶמת ֵהם ִנְפָלִאים ְוטֹוִבים ְמאֹד, ֲאָבל ִעַּקר 
ֹלא  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַעל  ַרק  הּוא  ַּכָּוָנִתי 
ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה. ְוַכָּוָנִתי ִּכְפׁשּוטֹו – ְּכֶׁשַאֶּתם 
ֵהיֵטב  ְלַבְבֶכם  ַעל  ְוָתִׂשימּו  ְוִתְזְּכרּו  ֵּתְדעּו  ְּבִציִצית  ִמְתַעְּטִפים 
ָּכל ַמה ֶׁשִּנְתָּבֵאר ִּבְדָבֵרינּו ְּבסֹוד ִעְנַין ִציִצית ַעל ִּפי ַהַהְקָּדמֹות 
ַהּנֹוָראֹות ֶּׁשִּקַּבְלִּתי ֵמַרֵּבנּו ַהק' ְזצּוַק"ל, ַעד ֶׁשִּתְזּכּו ַעל ְיֵדי ֶזה 

ְלִהְתַחֵּזק ָּתִמיד ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך.
)שיחות ממוהרנ"ת שנדפסו בתחילת ליקוטי הלכות( 

• • •
סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע - ֶאת ָהֱאֹלִקים ְיָרא ְוֶאת ִמְצוָֹתיו ְׁשמֹור, 

ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם.
)קהלת יב, יג(

ַהְינּו ֶׁשְּׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ע"ה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשִעָּקר ַהָּׂשַגת ַהַּתְכִלית 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'סֹוף ָּדָבר', הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ְּתִמימּות ּוְפִׁשיטּות, 
ַהֵּׁשם  ִיְרַאת   ... ִּבְפִׁשיטּות  ִמְצוֹוָתיו  ְוִלְׁשמֹר  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה 
ּיֹות ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּורלד ... ְוֶזה ֶׁשִּסֵּים "ִּכי ֶזה ָּכל  ּוִמְצוֹות ַמֲעֹשִ
ְיֵדי ֶזה  ְלַקֵּים ּוְלַהִּׂשיג ַעל  ַהְינּו ִּכי ֶזה ָיכֹול ָּכל ָאָדם  ָהָאָדם", 
ֶאת ַהַּתְכִלית, ֵמַאַחר ֶׁשִעָּקר הּוא "ֶאת ֱאֹלִקים ְיָרא" ְוכּו'. ַעל 

ֵּכן ָיכֹול ָּכל ָאָדם ְלַהִּׂשיג ַהַּתְכִלית, ִּכי ֶזה ָּכל ָאָדם ָיכֹול ְלַקֵּים!
)ליקוטי מוהר"ן תניינא, יט(

במאמרנו הבא נבאר אי"ה כיצד עלינו ליישם את כל הנקודות 
שבמאמר זה גם לגבי תורת רבינו ועצותיו.
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נדיר!

עובדות ומעשיות בלתי נודעים המשרטטות קווים 
לדמותו הרוממה של האי חסידא, רבי אלטר בן-ציון 

קראסקאפ ז"ל לרגל יום פטירתו בי"א חשון
נרשמו על ידי ר' נחמן ור' עמרם רוזנפלד, נכדי רבי 

שמואל הורביץ זצ"ל ונערכו על ידי 'אבקשה' - מתוך 
הספר על זקנם רבי שמואל המצוי בשלבי עריכה

בעבודת 
השם

עקשן גדול עקשן גדול 

בעבודת 
השם

מכתב בכתב ידו של ר' אלטר



צריך להיות עקשן גדול 
בעבודת ה'

שמואל  ור'  בנציון  אלטר  ר'  של  חבורתם  בני 
בעקשנותם  היו  מפורסמים  וחבריהם,  הורביץ 
הק'  רבינו  כהוראת  השי"ת,  בעבודת  הגדולה 
להיות  "וצריך  מח(  סי'  בתרא  מוהר"ן  )ליקוטי 

עקשן גדול בעבודת השם".  

בני  שהיו  ברזעסקי,  יעקב  ר'  החסיד  סיפר  כך 
החבורה קובעים לעצמם מנהג, בעת השתטחותם 
ספר  כל  את  לומר   - במירון  הרשב"י  ציון  על 
לילך  ואחר  הרשב"י  ציון  על  במלואו  התהלים 
להשטתח על ציון ר' אלעזר בנו ולהשלים גם שם 
את ספר התהלים מרישא ועד גמירא, ושוב, בפעם 
שלישית, לקרוא את כל ספר תהילות דוד בן ישי 

על ציון ר' יצחק. 

הנהגה נוספת מעין זו, סיפר ר' יעקב ברזעסקי, 
בני  לעצמם  שהציבו  הקשות  ההנהגות  אודות 
החבורה ועל עמידתם העקשנית בכללים שקבעו 
שלא  החבורה  בני  ביניהם  נדברו  פעם  לעצמם. 
יצאו מציון הלל הזקן עד שישלימו לאמור את כל 
בזעקות  גדולה,  בהתעוררות  תפילות'  ה'ליקוטי 
ובכח - ואכן כך עשו. במשך שלושה ימים רצופים 
לא זזו מן הציון עד שסיימו לומר בחמימות גדולה 

את כל ה'ליקוטי תפילות'. 

גם אנו היינו צועקים 
בעת התפילה

נעוריו,  בימי  כי  מספר  אנ"ש  מוותיקי  אחד 
היה  הק',  רבינו  לדרך  התקרבותו  בתקופת 
נוסע לציון הרשב"י במירון והיה עומד ליד ציון 
עמד  הימים  באחד  בתפילתו.  וצועק  הרשב"י 
לו  וסימן  בדביקות  הורביץ  שמואל  רבי  שם 
כי צעקותיו בתפילה גורמות לו לבלבול, וכדי 
להסביר לו עד כמה הדבר מפריע לו הראה לו 

בתנועת יד - והרים שתי ידיו על אזניו. 

שמואל  ר'  אליו  פנה  התפילה  לאחר 
רוחו:  את  לפייס  מבקש  כשהוא  לו,  ואמר 
לו  וסיפר  בתפילתי",  צועק  הייתי  אני  "גם 
שבשנותיו הצעירות היו בני החבורה - ור' 
אלטר בנציון בתוכם - צועקים בתפילה. 
מדבריו  "הבנתי  המעשה:  בעל  וסיים 
אמנם  כי  לי,  לומר  היתה  שכוונתו 
הנני נוהג כדבעי וזו הדרך, כי כך צריך 
להתפלל, אלא שלו עצמו זה מפריע".

הרגל החולנית 
שנתרפאה בזכות 
הטבילה במעיין

ברזעסקי  שמעון  יוסף  ר'  סיפר 
נדברו  שפעם  זאב,  יעקב  ב"ר 
ביניהם בני החבורה לנסוע למירון 
לציון הרשב"י - כמדומה שהיה זה 
לשהות   - השבועות  חג  לקראת 

שם כאיש אחד בלב אחד ולעסוק בעבודת השי"ת 
כדרכם בקודש. אולם אביו, ר' יעקב זאב, חלה אז 
ברגליו ובני ביתו הפצירו בו שמוכרח לפנות לקבל 
חוות דעת רפואית מפני שעלול הדבר להיות כרוך 

בסכנה. 

בלית ברירה הלך יחד עמם לרופא. הרופא בדק 
את רגליו וחיווה את דעתו כי  המצב של הרגל קשה 
ועליו להיזהר עד מאוד ולנוח הרבה, ואף רשם לו 
ר'  של  זוגתו  הרופא  אל  פנתה  לתרופות.  מרשם 
לצאת  בדעתו  יש  כי  באוזניו,  ותינתה  וזאב  יעקב 
לנסיעה ארוכה, למירון. שמע הרופא את דבריו ויפן 
אליו בגערה: "וכי אתה רוצה לחיות? אם תשובתך 
היא חיובית, אל לך לנסוע כי מסוכן הדבר בעבורך". 

אפס, ר' יעקב זאב כאילו לא יכול היה להתאפק. 
דיבר אפוא עם חבריו מבני החבורה ולקחוהו יחד 
עם  התארגנו  במירון  שהותם  בעת  למירון.  עמם 
שחר ללכת לטבול במעיין 'מגידו'. סבורים היו בני 
החבורה כי ר' יעקב זאב שלא יכול ללכת על רגליו 
ואף נשקפת להן סכנה, יוותר על הטבילה, ובפרט 
שהמים מסוכנים לרגליו - ואמרו להותירו מאחור. 
אולם הוא פנה אליהם בגערה של חיבה: "ומה יהא 

אתי, וכי אני לא אטבול?!"

לשמע דבריו, תפסוהו החברים ונשאוהו בידיהם, 
בירידה בהר למעיין התקשו לסחוב אותו וכמעט 
נשמט מהם. אך בקושי רב הגיעו למעיין, שם עזרו 
ר' יעקב זאב, שאת הדרך  לו לטבול. לימים סיפר 
כי כאשר עלה מן הטבילה  חזרה כבר עשה לבד! 

השתאה לגלות כי הוא חש בטוב ורגלו נתרפאה. 

מה  זוגתו:  אותו  שאלה  לירושלים,  חזרתו  עם 
שלום הרגל - והוא אמר לה שזה התרפא. בחשש 
לשלומו, אמרה לו שהיא חוששת ומודאגת, מפני 
וצריך  וכו',  מסוכן  במצב  שהרגל  אמר  שהרופא 
אל  אותו  לקחה  בסדר.  הכל  באמת  אם  לבדוק 
הרופא, שבדק את הרגל ואמר בפליאה גלויה: אכן 
כן, הכל התרפא, הכל בסדר! אתה רואה? יש לך נס 
התרפא'.  זה  כך  מפני  נסעת,  ולא  בקולי  ששמעת 
נענה לו ר' יעקב זאב: 'שמע נא, לא כל כך שמעתי 
הסיבה  היא  וזו   - וטבלתי  נסעתי  וגם  בקולך, 

האמתית לכך שהרגל נרפאה'. 

מעשה זה יש בו כדי להמחיש את העקשנות של 
בני החבורה ההיא לכל דבר שבקדושה.

עוד מספר ר' יוסף, ששמע מאת אביו - כי באחת 
שלומנו  שאנשי  בשעה  דפוריא,  ביומא  השנים 
המדרש  בבית  וכדין  כדת  היין  משתה  את  ערכו 
בעיר העתיקה, ירדו לכותל המערבי והמשיכו שם 
רבות  שעות  כף  והמחאת  בריקודים  בשמחתם 

וארוכות!

בהנהגה של חריפות 
בלתי מתפשרת

שי':  רוזנפלד  מנחם  ר'  מספר  הללו  וכדברים 
בעבודת  חריף  היה  בנציון  אלטר  שר'  שמעתי 
השם והיה יוצא לרחוב כשעיניו מכוסות וקשורות 
את  בחריפות  ומדריך  מורה  היה  ואף  במטפחת. 

ידידיו. 

כששהו בני החבורה אתו במירון )ר"ש הורביץ, 
ר' ישראל בער, ר"י ברזעסקי( הרי היו עוסקים כל 
הזמן בתורה ובעבודה"ש, פעם נגמר להם האוכל 
ודיברו ביניהם שצריך לראות ללכת להביא אוכל. 
גער בהם ראב"צ ולא נתן להם ללכת להביא אוכל, 
לאכול?!  בכדי  לכאן  באנו  וכי  אליהם:  בקוראו 
מצפת  החכמים  של  מהשיריים  ניזונו  ולבסוף 
כי אחד מן החכמים הזקנים  שהיו באים למירון, 
לא היה ביכולתו לאכול את הלחם הקשה והשאיר 

זאת, והם אכלוהו.

עדותו של ר' שמואל 
הורביץ אודותיו

ר' שמואל הורביץ היה אומר כי ר' אלטר בנציון 
מכנהו  במכתבים  וכן  מופלג.  חכם  תלמיד  היה 
המפליגים  שונים  בתארים  הורביץ  שמואל  ר' 

במעלת גדלותו בתורה. 

את  עורר  ותמיד  גדול  מתמיד  היה  ראב"צ 
היה  כנזכר,  בתורה.  להתמיד  חבריו-מקורביו 
ר'  אמר   - זו  סיבה  ומשום  מקורביו  עם  קפדן 
שמואל - שהיה מחבבו ואהבו, מפני שלימד אותם 
לעסוק בתורה ובעבודת השי"ת בלי פשרות ובלי 

תירוצים. 

על אהבת התורה העצומה שלו, סיפר ר' יוסף 
מאיר ויינגוט, שכשר' אלטר בן ציון שמע שהגאון 
ומגיד  ארצה  הגיע  בריסקער  וועלוולע  רבי 

שיעורים, הלך לשמוע את שיעוריו.

ר' שמואל משה קרמר שליט"א סיפר כי פעם 
חלשה  שמואל,  ר'  את  ריחק  בנציון  אלטר  כשר' 
הדבקים  של  כדרכם  אבל  שמואל,  ר'  של  דעתו 
באור רבינו הק' - התגבר והתחזק בקראו: "אף כי 

את ר' אלטר בנציון אין לי, אבל את רבינו יש לי".

אמרים מתוקים מדבש 
ר' אהרן בר' וועלוול )ר' בנימין זאב( חשין מספר 
כי ר' שמואל הורביץ קירב את אביו לברסלב, בעת 
וכן קירב אז עוד כמה   - חיים'  'עץ  שלמד בת"ת 
אל  המקורבים  את  שמואל  ר'  לוקח  והיה  וכמה. 
ודעת,  טעם  דברי  ממנו  לשמוע  בנציון  אלטר  ר' 
ולקבל מלוא חפניים מאותו יין המשומר - "דעם 

ר' אברהם שטרנהארץ לעת זקנותו



רעבינ'ס זאך" )עניינו של רבינו הק'(. 

וכמה וכמה פעמים אמר ר' וועלוול בהתפעלות, 
דבש  נוזל  "היה  דיבר  בנציון  אלטר  ר'  כאשר  כי 
ומתוקים  נפלאים  דיבוריו  שהיו  מרוב  מפיו, 
האט  גירעדט  הא  בנציון  אלטר  ר'  )"ווען  ביותר" 

עם גירונען האניג פון מויל"(.

התקרבתי  כשאני  סיפר:  צציק  שמואל  ר' 
כבר לא היה אפשר להתקרב אל ראב"צ, אך אני 
שמואל  שר'  וסיפרו,  פרש.  ולא  סתם  הצלחתי. 
היה הולך אליו ומציע לו את עזרתו, בהיותו אדם 
מבוגר הזקוק לעזרה לעתים, וכך יצר עמו קשר 

וקיבל ממנו. 

ר'  כי  מספר  שי'  בורשטיין  שמעון  אברהם  ר' 
אלטר בנציון היה גאון מופלג, והפליא הדבר את 
שטערנהארץ  הר"א  עם  שמדבר  שמתי  ראב"צ 
בלימוד, הוא רואה שמכיר ויודע הענין, וכך אמר 
כשאני מדבר אתו בבבלי וירושלמי בכל מקום אני 
רואה את הידיעה ואת הפרישקייט )רעננות( שלו.

- - -

בשנותיו האחרונים תקפו חולי והיה ר' שמואל 
בניו  את  שולח  ואף  לבקרו,  הרבה  עולה  הורביץ 
אליו לשהות לצדו בימי חוליו. ועשו תור בין אנ"ש 

שיהיו עמו וישמשו אותו. 

סיפר ר' שבתי ז"ל בנו של ר' שמואל הורביץ כי 
ממנו  מבקש  בנציון  אלטר  ר'  היה  אצלו,  כשהיה 
לשיר אתו את ניגוני הימים נוראים. באחת הפעמים 
אמר לו: "אתה מכיר את היעלה'ס?" )הפזמון שנהוג 
וזימר   - תחנוננו'(  'יעלה  הכיפורים  ביום  לשוררו 

זאת איתו הרבה זמן בניגון של הבעש"ט.

בשעת  יחד  עמו  היה  אף  הורביץ  שמואל  ר' 

את  ושילם  אירגן  אשר  זה  והוא  הנשמה,  יציאת 

הלוויה והקבורה, ובימי השבעה עשה מנין בביתו.

מאמי מורתי תחי' )בתו של ר' שמואל( שמעתי: 

אבא היה מזכיר הרבה את ר' אלטר בנציון ומאד 

אהב אותו והיה מספר לנו, כילדים, במירון ובקברי 

צדיקים כשהיינו שם, על שנותיו הצעירות במירון, 

בגעגועים.  בני החבורה דאז  ועל  דיבר עליו  הוא 

והיה מספר באוזניהם כי בשנים ההם במירון, היה 

ריק לגמרי באין כמעט נפש חיה, והיה שם גן עדן 

וטרדות.  בלי שום הפרעות  ה'  שיכלו לעבוד את 

ר' אלטר בנציון  נצור בזכרונה הלוויתו של  ועוד 

איך שאביה קרע קריעה ובכה בדמעות שליש.

אף שמר ר' שמואל את היארצייט של ר' אלטר 

בנציון - כבן על אביו - באשר ר' אלטר בנציון לא 

ומתפלל  משניות  לומד  היה  אחריו.  בנים  הותיר 

לפני העמוד ביום היארצייט שלו, ובסוף ימיו של 

ר' שמואל ציוה לבנו ר' אלתר שימשיך לשמור על 

היארצייט.        

להיות  בדרכיו,  להתהלך  שנזכה  ייתן  מי 

בחיות  השי"ת,  בעבודת  גדולים  עקשנים 

רבינו  של  באורו  ולדבוק  דקדושה,  ובתהלהבות 

הק' בכל הכוחות, ללא פשרות.                     

רבי אלטר בן ציון קרוסקופ
מוצאו מהעיר לודז' שבפולין. הוא התגורר 
ברובע "באלוט" שבעיר. מתמיד עצום בתורה 
אחד  בפולין  חי  ההם  בימים  ה'.  ומבקש  היה 
מהמיוחדים שבחסידי ברסלב, החסיד הנלהב 
רבי שלמה גבריאל, ועל ידו התקרב לאורו של 
רבי  אחיו  גם  התקרב  עמו  יחד  נובע".  ה"נחל 

אברהם משה.

עם התקרבותו של רבי אלטר בן ציון נסע 
הוא  הקדוש.  רבינו  כנפי  בצל  לחסות  לאומן 
מוסר  והיה  מסוימת  תקופה  באומן  שהה 
בשבתו  שבת  מדי  רבה  במדרש  שיעורים 
ב"קלויז". רבים מבני העיר היו באים לשמוע 

שיעוריו.

חסידי  מראשוני  היה  ציון  בן  אלטר  רבי 
ברסלב בפולין שעלו לארץ ישראל והשתקעו 
הקודש.  עיר  בירושלים  קבע  מושבו  את  בה. 
מעט  מתי  ברסלב  חסידי  היו  בירושלים 
וכאשר פגש איש ברעהו היה שש עמו כמוצא 
אלטר  רבי  שעלה  אחרי  קצר  זמן  רב.  שלל 
יעקב  הבחור  לעיר  הגיע  ירושלימה,  ציון  בן 
זאב ברזסקי שעשה לבדו את הדרך מוורשה 
עם  האחד  שמחו  השניים  לירושלים.  עירו 
חברו ומאז נעשו לחברותא לתורה ולתפילה 
שם  פגשו  למירון,  יחד  כשנסעו  בצוותא. 
בחסיד רבי ישראל דב אודסר מטבריה ובנער 
בעת  להתקרב  שבא  מצפת  הורביץ  שמואל 
חברו  יום  אותו  למן  רבינו.  של  לדרכו  ההיא 
בקשר  לזה  זה  נקשרו  יחדיו  ארבעתם,  להם 
חברו  את  איש  מחזקים  כשהם  וחזק,  אמיץ 

בהתקרבות והתקשרות לרבינו.

שמואל  רבי  מתאר  שמואל"  "ימי  בספרו 
את  עבודתם  את  קודש  ברגשי  הורביץ 
יותר  ומאוחר  הרשב"י  בציון  בצוותא  בוראם 
בירושלים העתיקה, כשהדגש מונח על אהבת 
החברים המופלאה ששררה ביניהם. "...ובפרט 
אני ורבי אלטר בן ציון ויעקב זאב ורבי ישראל 

דוב, שגודל אהבתנו זה לזה, אי אפשר לשער 
במוח אנושי כלל, כי כל אחד מאיתנו היה מוכן 
להקריב את עצמו בשביל חברו, ואוהבו יותר 
ונפשו... וכשהיו רואים אחד את השני,  מגופו 
ממש היינו מחבקים ומנשקים זה לזה וזולגים 
עינינו דמעות מרוב אהבה וחיבה" )פרק קמח(.

מאותה  שמואל  רבי  של  ממכתביו  באחד 
תקופה לרבי אלטר בן ציון, הוא כותב: "והנני 
אין  עד  מאד  מאד  וחפץ  ומתגעגע  משתוקק 
שיעור ממש אחרי כבודו, שנהיה ביחד במירון 
בהתמדה  ולילה  יומם  וללמוד  שנים  איזה 
גדולה ולעבוד את ה' כרצונו בהתבודדות וכו'. 
ויאמין לי שמעת שנסע כבודו עד עכשיו, כל 
דוב  ישראל  ורבי  וכבודו  שאני  לי  חלם  יום 

מטבריה אנחנו ביחד במירון".

רגיל היה רבי אלטר בן ציון לערוך לעתים 
שהיה  בו  והעידו  מסכתות;  סיומי  תכופות 
הש"ס בבלי וירושלמי שגור בפיו. בזקנותו ראו 
אותו פעם עומד על רגליו כל ליל ל"ג בעומר 

ולומד גמרא בהתמדה גדולה.

אנו  שלהם  החברים  לאהבת  אספקלריה 
רואים בדמות צרור מכתבים ששלחו החבריא 
שנפל  בעת  דוב,  ישראל  לרבי  תרפ"ז  בשנת 
ציון:  בן  אלטר  רבי  לו  כתב  וכה  למשכב. 
עמי  השותה  כנפשי,  ידידי  עוז,  ידידי  "לכבוד 
ביחד מבאר מים חיים מנחל נובע מקור חכמה 
נ"י...  שיינדל  רבקה  בן  דוב  ישראל  מוהר"ר 
איעצך עצה ותקיים, ויהיה לך רפואה שלמה 
שצריכין  במקום  שאתה  במוחך  תצייר  אי"ה: 
עצמך  ותקשר  השנה(  בראש  )באומן  לעמוד 
גדול מזה. ואע"פ ששאר  בכל כוחך. אין דבר 
קושיא  עוד  הרי  כך,  אומרים  אינם  צדיקים 

אחת! אבל האמת לאמיתו הוא כנ"ל".

רבי אלטר בן ציון ב"ר מרדכי דוד קרוסקופ 
יום פטירת  הלך לעולמו בי"א בחשון תשי"ד, 

רחל אמנו ע"ה.

מירון בימים ההם

ר' יעקב זאב ברזעסקי בריקוד
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בקרוב 
בחנויות 
הספרים!

הספר 
'אש 
תמיד 

תוקד'
קורות ימי חסידי ברסלב בפולין
מבית היוצר של 'אבקשה'
 בתוספת פרקים חדשים
וכתבי יד שטרם ראו אור

להשתוקק, 
להתחדש...

להתלהב,להתלהב,
להשתוקק, 

להתחדש...

הוא תולדת ההתלהטות הפנימית, כן מן הזריזות תוולד ההתלהטות 
והחשק והחפץ והחמדה ותשוקת הנשמה והשמחה הפנימית יתגבר 
בו וילך, והאדם אשר אין החמדה הזאת לוהטת בו כראוי, עצה טובה 
היא לו שיזדרז ברצונו, כדי שימשך מזה שתולד בו החמדה בטבע, כי 

התנועה החיצונה מעוררת הפנימית'.

זריז בתכלית הזריזות
ַהְּזִריזּות  ְּבַתְכִלית  ָזִריז  נדבק בארחות רבינו הקדוש ש"ָהָיה  הבה 

ְּבִעְנְיֵני  ֲאִפּלּו  ַלֲעשֹֹות  ָצִריְך  ֶׁשָהָיה  ָּדָבר  ְוָכל  ָּבעֹוָלם,  ֻּדְגָמתֹו  ָהָיה  ֶׁשֹּלא 
ִמָּיד  ִנְפָלא  ִּבְזִריזּות  עֹוֵשֹהּו  ָהָיה  ָהָאָדם,  ָצְרֵכי  ֶׁשֵהם  ַּגְׁשִמּיֹות  ֲעבֹודֹות 

ם" )חיי מוהר"ן תל"ב(. ַּדְיָקא, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
כידוע,  מאוד  גדול  זריז  "שהיה  נתן  רבי  הגדול  תלמידו  גם  וכך 

ופעם אחת התפעל רבינו ז"ל מאוד מזריזתו הגדולה והנפלאה, ואמר 

עליו אז שבוודאי יהיה הר"ר נתן ז"ל מנהיג ורועה ישראל", )פרפראות 

ֲעָיָרה ַאַחת ֶׁשָהָיה  ְלֵאיֶזה  ִהִּגיעּו  ְּבָנְסָעם,  לחכמה - ס"ג(, ומסופר, ש"ַּפַעם 

ַהר ָּתלּול ְלָפֶניָה ּומֹוַהְרַנ"ְּת ִּבְזִריזּותֹו ַהְּגדֹוָלה ָיַרד ֵמָהֲעָגָלה ְוִנַּגׁש ְלֵבית 
נֹוֲהִגים  ָהיּו  ֵכן  ִּכי  ִּבְזִריזּות,  ָּבּה  ְוָטַבל  ָלִעיר  ִמחּוץ  ֶׁשָעְמָדה  ַהְּטִביָלה 
ָהָהר  ְלרֹאׁש  ִהִּגיָעה  ּוְכֶׁשָהֲעָגָלה  ָלִעיר,  ְּכִניָסה  ִלְפֵני  ִלְטּבֹול  ַהֲחִסיִדים 
ּוְכֶׁשָרָאה  מּוְפָלג,  ָזִריז  ָהָיה  ִּכי  ְטִביָלתֹו,  ַאַחר  מֹוַהְרַנ"ְּת  ָלּה  ִחָּכה  ְּכָבר 
זֹאת ָהַרב ִמַּבאְרִּדיְטׁשֹוב ִׁשְּבחֹו ְמאֹד )שיש"ק ב-תקע"א(. ועוד שם )ב-תרל"ב(: 
"ַּכָּידּוַע ֹלא ָיַׁשן מֹוַהְרַנ"ְּת ִּכי ִאם ָׁשָעה מּוֶעֶטת, ַעד ֶׁשָהָיה ַהָּדָבר ְלֶפֶלא, 
ֲאלּו אֹותֹו ַאַנ"ׁש ַעל ֶזה, ָעָנה ְוָאַמר: ֲהֵרי ָזִריז ֲאִני ּוְבֵכן ָזִריז ֲאִני ַּגם  ּוְכֶׁשּׁשָ

ְּבֵׁשיָנִתי. "ִאיְך ִּבין ָדאְך ַא ָזִריז ִּבין ִאיְך ַא ָזִריז ִאין ַמיין ְׁשָלאְפן אֹויְך".  
ואף על ראבר"נ מסופר שם )ג-תקכ"ט(: "ָזִריז ִנְפָלא ָהָיה ְּבָכל ִעְנָיָניו, 

ּוִבְטִביָלתֹו ַּבִּמְקֶוה ִהְזָּדֵרז ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשַּבחּוִרים ְצִעיִרים ֹלא ָיְכלּו ְלַהִּשיגֹו. 
ַאַחר  ָלבּוׁש  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהָיה  ְּכָבר  ִלְטּבֹל,  ְּדהּו  ַמאן  ֶׁשְּכֶׁשִהְסִּפיק  ֶׁשַעד 

ְטִביָלתֹו, ְוִהְמִׁשיְך ִּבְזִריזּות ַלֲעסֹק ַּבֲעבֹוָדתֹו ַהְּקדֹוָׁשה".  
כי על כן זהו סוד קדושתם וגדולתם של הצדיקים שכל מהותם 

בתכלית,  זריזים  היו  כן  ועל  לקונם,  ודבקות  ואמונה  שמחה  רצון 

אותנו ללמוד מדרכי האבות  )פ"ז( המעורר  ישרים'  ה'מסילת  וכדברי 

יֶהם ֶׁשל ַצִּדיִקים ָּתִמיד  הנלמדים בפרשיות אלו: "ְוֵכן ִּתְמָצא ָּכל ַמֲעֹשֵ

ֶאל  ָהאֱֹהָלה  ַאְבָרָהם  "ַוְיַמֵהר  ו(,  יח  )בראשית  ּבֹו  ְּכִתיב  ַאְבָרָהם  ִּבְמִהירּות. 

"ַוְּתַמֵהר  כא(  )שם  ִרְבָקה,  ַוְיַמֵהר",  ַהַּנַער  ֶאל  "ַוִּיֵּתן  ַמֲהִרי",  ַוּיֹאֶמר  ָרה  ֹשָ

ֶׁשל  יֶהם  ַמֲעֹשֵ ֶׁשָּכל  'ְמַלֵּמד  י'(  )במדב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  ָאְמרּו  ְוֵכן  ַּכָּדּה",  ַוְּתַער 

ַצִּדיִקים ִּבְמִהירּות'".

זהו גם סוד הגאולה הראשונה ביציאת מצרים שהיה תלוי באמונה 

)ראה לקו"מ ח"א ז'(, ועל כן היה שם חפזון וזריזות, כי "ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ָהָיה ַעל 

ִחָּפזֹון  ִּכי  ִחָּפזֹון,  ְּבִחיַנת  ֵמַהְּזַמן,  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא  ַהַהְׁשָּגָחה  ִהְתַּגּלּות  ְיֵדי 
ֶזה ְּבִחיַנת ְזִריזּות ֶׁשהּוא ִמָּדה טֹוָבה ְמאֹד, ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה, ְּבִחיַנת ִּבּטּול 
ַּתְרֵּדָמה  ַּתִּפיל  ַעְצָלה  יט(  )משלי  ְּבִחיַנת  ַעְצלּות,  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָּבא  ָּנה  ַהּׁשֵ
ְוַכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ֶׁשְּזִריזּות הּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה" )לקוטי הלכות נט"י שחרית 
ה"ב(, והיא גם שתקרב ותחיש את גאולנו והצלתנו מידי נשיכת הנחש 

הקדמוני, להעלותנו להר הקודש והמקדש במהרה.

מה נורא ונשגב הדבר הזה, כאשר נוהגים 
בזריזות בונים את האמונה, כי לא זו 

בלבד שהזריזות נובעת מהכרה פנימית 
בערך הדבר אליו מזדרזים, אלא היא 
גם הגורמת לאדם שמזדרז שיתחיל 
להאמין ביקרת הדבר הזה, הזריזות 
נוטעת את האמונה ביקרת המצווה

<< המשך מעמוד 5

מחדש 
חדשים



'לאבא הייתה יכולת שכלית עיונית בלתי רגילה, לב בוער 
ללא הפוגה, אמונה עזה ויוקדת ברבינו הקדוש, ו'תמימות 

ופשיטות' בלתי מצויים, שילוב נדיר - - -

גוטליב  אהרן  שלמה  ר'  החסיד  הרב  של  החשובים  בניו 
ז"ל שעלה השמימה ימים ספורים טרם הסתיימה לה שנת 

תש"פ סופדים לאביהם בשיח נוגע | ותרב חכמת שלמה 

תמונות: משפחה, נתן צור, בעולמה של ברסלב, כולל חצות ביתר

שילוב נדיר
של

מח ולב



שילוב נדיר
של

מח ולב



התגורר "לפני  עת  רבות,  שנים 
הכ"מ  ז"ל  מורי  אבי 
בארה"ב, נסעתי לבקרו, פותח בנו ר' מרדכי )מוטי( 
גוטליב, הייתי אז אברך צעיר, הגעתי לביתו בשעת 
ערב מאוחרת, אבא לא היה בביתו, לשאלתי היכן 
הוא אמרו לי בבית כי אין לדעת מתי יחזור, ואם 
ארצה אוכל לקבל פרטים אצל יהודי בשם מנחם 
שמשמש לו כנהג מעת לעת, היה זה טרום עידן 
הטלפונים הניידים כך שהמשימה לא הייתה קלה 
אולם איכשהו איתרתי את אותו מנחם ושאלתיו 
לי  אמר  בנו  שאני  מששמע  אבא,  את  ראה  אם 
שיוכל להראות לי היכן הוא, יצאנו לדרך ארוכה, 
שהעבירו  מפוקפקות  עוני  שכונות  דרך  עברנו 
מרגיע  ומנחם  ונוסעים  נוסעים  אנו  בגווי,  רעד 
שהנה תיכף נגיע, לבסוף הגענו לשפת הים, לילה... 
חושך סמיך מכל עבר, לאורך החוף למול הים היה 
רבים,  קילומטרים  לאורך  עץ  לוחות  של  חיפוי 
אנו הולכים על רצפת העץ לאורך הים כשרק הד 
מאוד,  מאוחרת  היתה  השעה  נשמע,  פסיעותינו 
מטרים  למאה  אחת  העין,  מלוא  לכל  איש  אין 
אנו  מעליו,  קטן  פנס  עם  עץ  בספסל  הבחנתי 
שלי  המלווה  באוזני  תמה  ואני  והולכים  הולכים 
האם הוא בטוח להיכן הוא מוליך אותי, 'תיכף נגיע 
קצת סבלנות'.. תמיד הוא שם.. שעות רבות בכל 

לילה.. הוא מרגיע...

ספק  באבא,  בו,  הבחנתי  ארוכות  דקות  לאחר 
כולו  מרוכז  העץ,  ספסל  על  שוכב  ספק  יושב 
ב'ליקוטי מוהר"ן' אדיר ממדים לאור פנס הרחוב, 
מפריע  הגלים  רחש  ורק  שתיה,  בקבוק  לצידו 
את דממת הליל - - - הוא אמנם התרעם לרגע 
לימודו  שלוות  את  מפר  שהוא  מנחם  אותו  על 
פשר  את  והבין  לבואי  שמח  אותי  משראה  ורק 

ההפרעה.. 

היריעה  את  לפתוח  בכדי  זו  באפיזודה  בחרנו 
אהרן  שלמה  ר'  של  המיוחדים  חייו  דרכי  אודות 
שכן אם תרצו, זו משקפת את תמצית חייו, ניתן 

לומר בבטחה כי לפחות חמישים שנים איכותיות 
מחייו בילה ר' שלמה אהרן בין בתרי הספר הקדוש 
ליקוטי מוהר"ן אותו כינה רבינו הקדוש 'אתחלתא 
דגאולה', ר' שלמה אהרן היה 'א שטיקעל ליקוטי 
מוהר"ן', בתבונתו סלל דרך נפלאה ושלימה בכל 
עיונית  דרך  מוהר"ן,  ליקוטי  של  הלימוד  צורת 
יוקדת ובלתי  מופלאה שבבסיסה עומדת אמונה 
הרי  משהו  גילה  הקדוש  רבינו  שאם  מתפשרת 
כמותו  היה  שלא  נפלא  בחידוש  מדובר  בוודאי 

ותפקידינו להתייגע ולגלות מהו... 

לשיחה  ישבנו  לפטירתו  שלושים  מלאת  עם 
רווית געגועים עם בניו הדגולים ר' מרדכי גוטליב 

חינוך בקדושה. עם אביו ר' מרדכי

כל העסק 
שעשה סביב 
העניין "שזכינו 
להיות הראש 
השנה" היו 
נראה בתחילה 
תמוה מאוד,  אף 
אחד לא העלה 
בדעתו לשכור 
אולמות ולהביא 
תזמורת ולערוך 
סעודה כיד 
המלך בתזמורת 
וריקודים.. אבל 
אצלו היה הדבר 
פשוט ביותר, 
אם רבינו ציווה 
לשמוח מאוד 
מאוד אז כך 
ראוי לנהוג! 
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חבורות  בקרב  להפיץ  רבות  עמל  אשר  הי"ו 
הייחודית  הלימוד  דרך  את  אנ"ש  של  הלומדים 
יצחק   ר'  ועם  הגדול,   אביו  של  שגרתית  והלא 
במפעל  החיים  רוח  את  המהווה  הי"ו  גוטליב 
מאותה  יוצא  פועל  הוא  גם  אשר  'אבקשה'  בית 
רוח התמסרות לרבינו הקדוש אשר פיעמה בלב 

אביהם הדגול בכל 76 שנות חייו.

מקום  מרדכי,  הר"ר  של  ביתו  בגג  יושבים  אנו 
שנעשו בו לא מעט פארבריינגענ'ס רוויי כיסופים 
אותן נוהג ר' מרדכי לערוך על גג ביתו, צופים אנו 
על פני ירושלים כולה, אוויר קריר מלטף את פנינו 
וצינה והמיה ממלאים את ליבינו.. אין כמו רגעים 
ליבו  זכר המיית  כאלו בכדי להעלות בליבנו את 
וכסופיו השמימיים של ר' שלמה אהרן שגם אם 
חלק ממסכת חייו ארוגה היתה בהרפתקאי דעדו 
נשגבים  בניגונים  היתה  מתובלת  אולם  עליה 
מאוד,  עמוקה  יהודית  נשמה  של  נפש  משובבי 
ובעלת  עמקות,  בעלת  נשמה  ים,  מיני  עמוקה 
וכמעט  שגרתיים  בלתי  ותפיסה  ניתוח  יכולת 

בלתי מצויים בדורנו דור אחרון.

של  חייו  מסכת  את  לארוג  מאוד  עד  קשה 
בלתי  ספורים,  עמודים  פני  על  אהרן  שלמה  ר' 
אפשרי למצות אלי שורות מספר, גאונות נדירה 
המשלבת בתוכה ענווה מוחלטת עד כדי תמיהה, 
מסירות עד הקצה האחרון לדבר רבינו הק' לצד 
שמחת חיים אמיתית פשוטה, חיים מלאי אמונה, 
עצותיו  קיום  ועתירי  דעת  מלאי  עשירים  חיים 
הקדושות של רבינו באופן מופלא עד בלתי מצוי.

ונבון  נעשה,  לעשות  בכוחנו  אשר  את  אולם 
דעת ישכיל אל ליבו לקחת עימו אי אלו תובנות 

לחייו האישיים. 

גזע תרשישים
בשלהי  נולד  גוטליב  אהרן  שלמה  ר'  הרה"ח 
תש"ה  אב  בחודש  השניה  העולם  מלחמת 
גוטליב ששרד את אימי  ר' מרדכי  לאביו הרה"ח 
השואה והיה מכונה האדמו"ר מסמבור בברוקלין 
ייחוס  לבעל  נחשב  אהרן  שלמה  ר'  שבארה"ב, 
מפואר מאוד, והוא צאצא בן אחר בן לאדמו"ר רבי 
שלמה מקרלין זיע"א ששם משפחתו היה גוטליב. 
הגדול  אהרן  רבי  לאדמו"רים  מיוחס  היה  כן  כמו 
רבי  ורבי מרדכי מטשרנוביל.  רבי אהרן  מקרלין, 
נחום מטשרנוביל. רבי גדליה מליניץ. ורבי מרדכי 
מנשכיז. ברבות השנים התקרב לרבינו הקדוש על 
ובהמשך  זצ"ל  רוזנפלד  אריה  צבי  ר'  הרה"ח  ידי 
הכיר את הרה"ח רבי גדליה קעניג זצ"ל וראה בו 
את רבו המובהק המעלהו במסילה ומוליכו בעצת 

אמת בדרכי הנחל נובע. 

בן  היותו  עובדת  גם  כמו  המפואר  ייחוסו 
לאדמו"ר מסאמבור הביאו לכך שזכה לשבת על 
שולחן המזרח של כל גדולי האדמורי"ם בארה"ב 
נוטלו   אביו  היה  השבת  בלילות  ימים,  אותם  של 
השולחן  בעריכת  יחד  עימו  להשתתף  לעיתים 
הנחשבות,  החסידיות  מהחצרות  כמה  של 
סאטמר,  חסידות  ועד  וסקווירא  חב"ד  מחסידות 
שגדולי האדמורי"ם כיבדוהו במיוחד, רשא נחשב 
וחביב אצל האדמורי"ם מסקווירא  לבנש"ק קטן 
אלו  והיו  משפחתם  קרוב  שהיה  ורחמסטיווקא 
בהגיעו  פניו  על  אביו  נפטר  עת  אותו  מקרבים 

לגיל 11.

מגדולי  קרוב  יחס  לקבל  המשיך  צעיר  כיתום 
והמשיך  הימים  באותם  שבארה"ב  האדמורי"ם 
בנערותו  שאת,  ביתר  וירא"ש  בתורה  לגדול 
בברוקלין  ודעת'  'תורה  בישיבת  ללמוד  נכנס 
זצ"ל,  קמינצקי  יעקב  הרב  בראשות  שבארה"ב 
הישיבה נחשבה לאחת מהיכלי התורה הנודעים 
של יהדות אמריקה הליטאית, בה קנה את יסודות 
לימוד  לדרך  חשובה  תשתית  היוו  אשר  הלימוד 
העמיק  שם  לימים,  פיתח  אותה  מוהר"ן  ליקוטי 
את התקשרותו לרבינו יחד עם כמה מחבריו דרך 
ז"ל,  בהמשך עלה  רוזנפלד  ר' צבי אריה  הרה"ח 
לארץ ישראל שם היה לתלמידו החביב של הגאון 
שהיה  מיר  ישיבת  מראשי  ז"ל  פרצוביץ  נחום  ר' 
)-העילוי(,  עילוי'  'דער  חיבה  של  בכינוי  מכנהו 
בישיבה  הראשון  המחזור  על  נמנה  מכן  ולאחר 
בבית  זצ"ל  רוזין  חיים  אליהו  ר'  הרה"ח  שפתח 
כונתה  אשר  שבירושלים  ה'שול'  הגדול  הכנסת 
בשם 'ישיבת ברסלב אור הנעלם', ר' שלמה אהרן 
בנפשו הגדולה והסוערת ומוחו החריף המשיך כל 
ודעתו של  אורו  חיפוש אחר  בחיפוש אחר  העת 
רבינו הק' כשבין לבין אף מצא מענה לניגון חייו 
זצ"ל,  גדליה קעניג  ר'  פוסק אצל הרה"ח  הבלתי 
חשיבה  גדליה  בר'  בו  מצא  כי  מסביר  כשהוא 
לשאלו  ניגש  שהיה  פעם  ובכל  ביותר,  יחודית 
ולא  מקורית  תשובה  מקבל  היה  תמיד  מה  דבר 

שגרתית .

ניצני התקרבות
התקרבותו של אביו האדמו"ר מסאמבור לרבינו 
הק' התרחשה בדרך פלאית ממש, הוא נתקל יום 
אחד בספר נטול כריכה בבית המדרש, הספר מלא 
שכל  ראה,  לא  שכמותם  נשגבות  בתפילות  היה 
את  משכו  אלו  רוחניים,  עניינים  על  נסבו  כולם 
ליבו מאוד ובמשך שלושה ימים התפלל ובכה עם 
ספר תפילות המיוחד שמצא בדמעות שליש תוך 
שאינו יודע כלל מי חיברם ומאין מקורם, לימים, 
ליקוטי  ספר  הוא  שהספר  מרדכי  לר'  לו  התגלה 
החלה  בעצם  וכך  הגדול  מוהרנ"ת  של  תפילות 
ההתקרבות הבלתי רשמית שלו אל אור האורות. 
כריכה  הייתה  שלא  העובדה  כי  הסתבר  בדיעבד 
שכן  לפתחו  לו  גרמה  שבכלל  זו  היא  זה  לספר 
אם היה יודע מלכתחילה שהספר שייך לברסלב 
בו מחמת ההתנגדות המובנית של  נוגע  היה  לא 
מיוחס  היה  אליה  החסידית  מהשושלת  חלקים 

אשר לא ראתה בעין יפה את ההתקרבות לרבינו.

מובנות  ומסיבות  בישא  עינא  מחשש 
הייתה  גוטליב  מרדכי  ר'  אביו  של  התקרבותו 
נסתרת מאוד, ולילד ר' שלמה אהרן לא היה שמץ 
של מושג על כך, פעם, סיפר ר' שלמה אהרן, כי 
בימי ילדותו בילה את אחד מחודשי הקיץ בקעמפ 
אותו  פגש  שם  בארה"ב  שמקובל  כפי  משפחתי 
ר'  משתייכים,  הם  חסידות  לאיזה  ששאלו  יהודי 
מפעם  אביו  עם  לבקר  רגיל  שהיה  אהרן  שלמה 
הכבוד  בשולחן  ולשבת  שונים,  ב'טישים'  לפעם 
משתייכים  'אנחנו  אתר,  על  לו  ענה  מקום,  בכל 
מששמע  ולסאמבור,  לחבד  לסאטמר  לסקווירא 
סח,  אתה  מה  יודע  'אינך  לו  ענה  השואל  זאת 
שילוב כזה איננו אפשרי כלל' או אז הלך ר' שלמה 
אהרן לאביו ובירר לאיזה חסידות הם משתייכים, 
ואז ענה לו אביו 'האמת היא שאנו חסידי ברסלב 
ר' שלמה אהרן שאלו  אולם אל לך לדבר מכך'... 
היכן גר האדמו"ר מברסלב? ואביו ענה לו 'הרבי 
מברסלב אינו בעולם הזה', 'אז איך אנחנו חסידים 
אביו'  לו  השיב  אז  או  לתומו?  הילד  שאל  שלו 
לרבינו רבי נחמן מברסלב ולתלמידיו יש ספרים 
לומדים  אותם  ונפלאות  קדושות  עצות  עם 
החסידים וכך מתקשרים לרבם'... כך נודע לו לר' 
הוא  זצ"ל  מרדכי  ר'  הרה"ח  שאביו  אהרן  שלמה 
חסיד ברסלב נלהב בסתר, כאשר ביום היארצייט 
של רבינו הק' היה מדליק שתי נרות באומרו 'אור 
האורות הוא רבינו, על כן אין להסתפק בנר אחד'... 

יצוין כי אביו הרה"ח ר' מרדכי גוטליב אדמו"ר 
מסאמבור, תמך רבות במפעלים שונים של אנשי 
אשר  רבינו  ספרי  הדפסת  כמו  בארץ  שלומינו 
תרומה  הרים  כן  כמו  מונצח,   אף  הוא  בחלקם 
הגדול  השוהל  של  המדרש  בית  לבניית  הגונה 
קומה  רק  הכיל  זמן  לאותו  שעד  שערים'  ב'מאה 

אחת, ושמו מתנוסס שם לתפארה עד היום הזה.

היא  צדיק  של  אורו  עם  זו  ראשונית  הכירות 
זו שהיוותה את התשתית הראשונית לר' שלמה 
אהרן להפוך להיות חסיד נאמן ומסור שמעטים  הר"ר ר' גדליה סביו של ר' שלמה אהרן אביו של ר' 

מרדכי גוטליב
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כמוהו בדורנו, והיתה אהבה זו של ר' שלמה אהרן 
לרבינו מלהטת ועולה, אהבה שעמדה במבחנים 

קשים מנשוא ואף יכלה להם.

כאמור, אביו נפטר על פניו בעודו ילד צעיר כך 
הק',  רבינו  עניין  את  בליבו  שילבב  מי  היה  שלא 
האחרונה  בשנתו  כי  סיבב  הסיבות  מסבב  אולם 
נטלו אביו לבית מדרש קטן של אנ"ש ביארצייט 
של רבינו הקדוש, שם נכח גם הנער גדליה פלייער 
הי"ו המתגורר כיום בצפת, ר' גדליה הינו יהודי בא 
בימים שהתפרסם לפני שנים בשל מסירות נפשו 
בנסיעות נסתרות לציון הקדוש בימים בהם היה 
כבן  אז  ר' שלמה אהרן שהיה  סגור,  מסך הברזל 
ודעת'  'תורה  בישיבת  מצטיין  תלמיד  והיה   15
גדליה  ור'  הק',  לרבינו  ממש  התקרב  לא  עדיין 
זכר  ודעת  תורה  בישיבת  עימו  שלמד  פלייער 
אותו מהביקור ביארצייט של רבינו שנים מספר 
קודם לכן, כך שהוא היה שליח ההשגחה להאיר 
בדעת ר' שלמה אהרן שאביו האדמו"ר היה בעצם 
מן השמים ההשגחה  סיבבו  וכך  נסתר,  ברסלב'ר 
לעורר בליבו סקרנות וחיפוש אחר האור הנעלם.

 

 כיוצא לטייל
בארמון המלך

כאמור ר' שלמה אהרן למד בצעירותו בישיבת 
'מיר',  בישיבת  למד  ובהמשך  ודעת',  'תורה 
לכשבגר למד יחד עם חבורת אברכים מצומצמת 
את  הכיר  שם  ז"ל  גריינמן  חיים  ר'  הגאון  אצל 
מאת  קנה  אותה  איש'  ה'חזון  של  הלימוד  שיטת 
דברי  את  תחילה  ללמוד  היה  שעיקרה  רבותיו 
הגמרא ללא פירש"י ושאר מפרשי הגמרא ולנסות 
להתייגע בהם ולהבינם באופן עצמאי ורק לאחר 
מכן לעיין בפירש"י ובשאר המפרשים לבחון האם 
נלמדו הדברים כראוי, וכך הלאה ללבן היטב את 
דברי רש"י ולאחר מכן את דברי התוספות באופן 
שעצם הלימוד בצורה הנכונה מפתח את השלב 
וליבון  יגיעה  על  מבוסס  הלימוד  כשעיקר  הבא, 
מדוקדק עוד לפני קריאת הדברים בפנים, לימים 
סגנון לימוד זה בא לידי ביטוי עת הכיר את אחד 
מוהר"ן  הליקוטי  בלימוד  ראבר"נ  של  העקרונות 
שהוא עיקרון ה'מיניה וביה' - הוי אומר הכל נמצא 
כאן בין השורות, ואם תתבונן תבחין כיצד קטע ג' 

מסביר בעצם את קטע א'.

העושר הלימודי ומגוון סגנונות הלימוד אותם 
הליקוטי  לימוד  לצורת  פוריה  קרקע  היוו  רכש, 
פחות  דרך  שהינה  אהרן  שלמה  ר'  של  מוהר"ן 
ביטוי  לידי  בא  כאן  הברסלבאי,  בעולם  מוכרת 
על  מעלה  היה  דבריו  את  שלו,  החידוש  כח 
הנדירה  ההרגש  ביכולת  לרוב,  במחברות  הכתב 
את  וטובים  ברבים  להכניס  הצליח  ניחן  בה 
כרצון  תורה'  עם  'ללכת  והגישמאק של  החיות 
ההרמוניה  אודות  מדבר  היה  תדיר  זיע"א,  רבינו 
של  תורתו  בדברי  הקיימת  והנדירה  המופלאה 
בחיי  נתן  רבי  של  המרהיב  תיאורו  הק',  רבינו 
מוהר"ן היה נר לרגליו בבואו ללימוד הקדוש הזה 

ולא אחת היה חוזר ומשנן וממחיש את הדברים, 
בטרם נתאר את דבריו חובה עלינו להציץ לרגע 
מקומות  בכמה  מוהרנ"ת  של  המלבב  בתיאורו 
ֶשׁל  ְוַהִחּבּור  "ַהֶקֶּשׁר  אותם היה מצטט ללא הרף: 
ַהּתֹורֹות ֶשּׁלֹו הּוא ְכֵּעין ִבְּנָין ַוֲאִריָגה ַמָמּׁש ֶשִׁבְּתִחָלּה 
ְמַקֵשּׁר ּוְמַחֵבּר ֵאּלּו ְשֵׁני ְדָּבִרים ַיַחד. ְוַאַחר ָכְּך קֹוֵשׁר 
ֲחָזִקים  ְקָשִׁרים  ְבַּכָמּה  ְלַהֵשִּׁני  ְשִׁליִשׁי  ָדָּבר  ּוְמַחֵבּר 
ֶזה  ְיֵדי  ֶשַׁעל  ְוכּו'...  ְלַהָלּן  ְוֵכן  ִלְרִביִעי  ִמְשִּׁליִשׁי  ְוֵכן 
ְמַקְשָּׁרם ַיַחד ַעד ֶשְׁמֻּחָבּר ְבֶּקֶשׁר ָהֵדק ֵהיֵטב ָכּל ֵאּלּו 
עֹוד  ּוְמַקֵשּׁר  חֹוֵזר  ָכְּך  ְוַאַחר  ַיַחד.  ְדָּבִרים  ָהַאְרָבָּעה 
ַכָּמּה ְדָּבִרים ֶזה ָלֶזה. ְוַיַחד ֻכָּלּם הּוא ְמַקֵשּׁר ְלַהִחּבּור 
ְוַהֶקֶּשׁר ָהִראׁשֹון. ּוִבְתִחָלּה ֵאין ֶקֶשׁר ִלְשֵׁני ַהֲחִבילֹות 
ַהְקּדֹוׁשֹות ָהֵאּלּו ִכּי ִאם ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ֶקֶשׁר ֶשֵׁיּׁש ֵבּין 
ָדָּבר ֶאָחד ֵמַהֲחִביָלה ַהְשִּׁנָיּה ְלָדָבר ֶאָחד ֵמַהֲחִביָלה 
ָהִראׁשֹוָנה. ֲאָבל ַאַחר ָכְּך הּוא חֹוֵזר ְלַקְשָּׁרם ִבְּרָאיֹות 
ַהִבְּנָין  ְלַקֵשּׁר  קֹורֹות  ֶשַׁמְּמִשׁיְך  ִנְפָלִאים  ּוְדָרִכים 
ַלֵשִּׁני  ּוִמָשּׁם  ֶשַׁבֵּשִּׁני,  ָלְרִביִעי  ֶשָׁבִּראׁשֹון  ִמְשִּׁליִשׁי 
ֶשַׁבְּשִּׁליִשׁי. ְוַאַחר ָכְּך ֵמֲחִביָלה ְשִׁנָיּה ִלְשִׁליִשׁית ַגּם 
ֵכּן ָכְּך, ְוֵכן ְלַהָלּן, ְוַאַחר ָכְּך ְמַקְשָּׁרם ֻכָּלּם ַיַחד ְבֶּדֶרְך 

ִנְפָלא.
ֶשֵּׁבֵּאר  ַמה  ֵכּן  ַגּם  ְמבָאר  ְבַּהִשּׂיחֹות  ְלַקָמּן  "ְוַעֵיּן 
ְכּמֹו  ֵהם  ֶשּׁלֹו  ַהּתֹורֹות  ִכּי  ִלי  ְוָאַמר  ַאַחת  ַפַּעם  ִלי 
ַוֲחָדִרים  ֵהיָכלֹות  ּבֹו  ֶשֵׁיּׁש  ְלָפָלִטין  ֶשִׁנְּכָנס  ִמי 
ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ָנִאים  ּוִפְשָׁפִּשׁין  ְוַאְכַסְדָראֹות 
ְמאד, ַוֲעִלּיֹות ַעל ַגֵּבּי ֲעִלּיֹות ׁשֹונֹות ְבַּדְרֵכי ִחּדּוִשׁים 
ּוַמְתִחיִלין  ֶאָחד  ְבֶּחֶדר  ְכֶּשִׁנְּכָנִסין  ְוֵתֶכף  נֹוָרִאים. 
ְלִהְסַתֵּכּל ּבֹו ּוְלִהְתַפֵּלּא ַעל ִנְפְלאֹות ַהִחּדּוִשׁים ֲאֶשׁר 
ְלֶחֶדר  ִנְפָלא  ֶפַּתח  לֹו  ֶשִׁנְּפַתּח  רֹוִאין,  ָכְּך  ְבּתֹוְך  ּבֹו 
ְלֶחֶדר  ֵמֶחֶדר  ְוֵכן  עֹוד  ְלֶחֶדר  ֶזה  ֵמֶחֶדר  ְוֵכן  ַאֵחר. 
ּוֵמֶחֶדר ַלֲעִלָיּה ְוכּו' ְוֻכָלּם ְפּתּוִחים ִמֶזּה ָלֶזה ְפָּתִחים 
ִנְפָלא  ְבֵּסֶדר  ָבֶּזה  ֶזה  ּוְמֻשָׁלִּבים  ּוְמֻקָשִּׁרים  ְוַחּלֹונֹות 
ִאי  ֶזה  ְוָכל  ְוַהּנֹוי.  ַהּיִפי  ּוְבַתְכִלית  ֲעֻמָקּה  ּוְבָחְכָמה 
ֶאְפָשׁר ְלָבֵאר ִבְּכָתב ִכּי ִאם ְלִמי ֶשִׁנְּכַנס ְקָצת ַבֲּהָבַנת 
עֶמק ִדְּבֵרי ַרֵבּנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ַאְשֵׁרי ַהּזֹוֶכה ִלְטעם 

)חיי"מ  ַהְקּדֹוָשׁה.  ּתֹוָרתֹו  ַעְמקּות  ְמִתיקּות  נַעם 
שפ"ט, תקצ"ד(

ר' שלמה אהרן היה מתאר את הדברים בשפתו 
'שאתה  אומר,  היה  לעצמך'  'תאר  הציורית 
מסתובב בארמון מפואר, מרחיב את הדעת, והנך 
משוטט בו מחדר לחדר, ולרגע הנך מתיישב על 
בקישוטים  להתבונן  ומתחיל  במרכזו  כורסא 
שמונחות  המרהיבות  החמדה  ושכיות  הנאים 
מוהר"ן',  בליקוטי  הלימוד  להיות  צריך  כך  שם, 
הביא  רבינו  שאם  לדעת  'עלינו  מוסיף  היה  הוא 
ההשגה  את  להלביש  שבחר  או  מסוימת  דוגמא 
דבר  שום  ממש,  בדווקא  זה  הרי  מסוים,  בציור 
אקראי,  לא  דבר  ושום  'בערך'  איננו  רבינו  אצל 
הכל מדויק ממש, רק תנו לעצמכם את ההזדמנות 
לשוטט  רב,  זמן  עמה  ללכת  התורה,  את  להכיר 
ה'תורה'  חדרי  את  להכיר  במחשבתכם,  בה 
שאין  גדול  תענוג  תתענגו  ודאי  וכך  ומבואותיה, 

כמוהו ואט אט תתקרבו לה' יתברך'.

ללימוד  ניגש  היה  הוא  מתאר:  מרדכי  ר'  בנו 
טעם  שלא  כמי  חדשה  בהתחדשות  פעם  בכל 
זו  שורה  ראה  שלא  וכמי  מעולם  לימוד  טעם 
מימיו, כשהוא מתאמץ במיוחד לעורר בליבו את 
אותה התפעמות מחודשת אותה חש כשראה את 
בליבו  היתה  עזה  אמונה  ראשונה,  פעם  הדברים 
כי בכל תורה ותורה שגילה רבינו הקדוש מתגלה 
אור חדש לגמרי, ועצות חדשות שלא שזפתם עין 
מעולם הולכות להציף את לב הלומד ולהאיר את 
היא  הזו  העזה  האמונה  לגמרי,  חדש  באור  חייו 
שנתנה לו את הכח להיות מרוכז מידי יום שעות 
רבות ולעיתים אף 5-6 שעות ברצף כשהוא ספק 
יושב ספק שוכב ולפניו ליקוטי מוהר"ן גדול וכולו 

אחוז שרעפים וריכוז בלתי רגיל. 

הראשון  'המפגש  הי"ו,  מרדכי  ר'  באוזנינו  סח 
שלי עם שיטתו של אבי בלימוד ליקוטי מוהר"ן 

26   חשון תשפ"א חשון תשפ"א   27



שנלמד  הציע  ז"ל  אבא  צעיר,  נער  בהיותי  היתה 
תורה  ללמוד  התחלנו  בחברותא,  מוהר"ן  ליקוטי 
א' ואבא החל לקרוא בהטעמה מילה אחר מילה 
ַהְּתִפיּלֹות  ָּכל  ִנְתַקְּבִלים  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  "ַּדע, 
אבא  ּוִמְתַּפְּלִלים",  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ַהַּבָּקׁשֹות,  ְוָכל 
אותה  מגרגר  המילה,  את  לוגם  הברה,  כל  קורא 
שוב,  וקורא  טעם  טיפת  כל  בה  ממצה  בפיו, 
את  ריאותיו  מלוא  שואף  עיניו,  את  עוצם  לאט, 
...ְוַהֵחן  בהטעמה  ולואט  הקדושות  האותיות 
ָּכל  ִּבְפֵני  ְוִנְתרֹוֵמם  ִנְתַעֶּלה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְוַהֲחִׁשיבּות 
ִמי ֶׁשְּצִריִכין ֵהן ְּברּוָחִני ֵהן ְּבַגְׁשִמי, מתפעם, מתרכז 
זה  ושוב, מה  וחוזר שוב  נעלמת באופק  בנקודה 
חן? הוא שואל אותי במבטו המיוחד, ואנוכי נער 
אבא  המהומה...  מה  על  מבין  ולא  מתבונן  צעיר, 
בחייו,  פעמים  מאות  הזו  השורה  את  קרא  הלא 
נהירין לו שבילי התורה הזו כשבילי 'אשרי יושבי 
ביתך', 'בוא נתקדם' חושב אני לעצמי, 'הבה נשנן, 
נסכם, נחדש, נבין מהלכים בתורה, מה זו החזרה 
לאחר  לאבא'..?!  פה  התחדש  מה  וההתפעלות, 
הניח  ואז  הסיפור...  מה  שאלתיו  דקות  מספר 
אבא בנפשי את היסוד הזה שהיה בעצם התובנה 
הראשונה ללימוד ליקוטי מוהר"ן, 'כשאתה ניגש 
ללמוד תורה של רבינו עליך לגשת מחדש לגמרי.. 
כל  על  כה,  עד  שהבנת  מה  כל  על  לוותר  עליך 
תקווה  מתוך  הזו,  בתורה  לך  שהיו  ה'מהלכים' 
איתנה שאולי הפעם תבין ותחוש מה שלא חשת 
בו... אולי תזכה לדלות עצה חדשה, תובנה אחרת, 
משהוא לא מוכר.. שכן דברי רבינו הקדוש ממקום 
גבוה מאוד הם ויש לדקדק בהם כבמקרא ממש'... 
אפיזודה זו יש בה כדי ללמד מעט מן המעט על 
הקשר המיוחד לרבינו, על תפיסת העולם שרבינו 
הקדוש במרכזה, ועל האמונה היוקדת שהיתה לו 
ספק  אין  הקדוש,  רבינו  בדברי  אהרן  שלמה  לר' 
כי כל מי שלמד בחברותא ליקוטי מוהר"ן עם ר' 
שלמה אהרן ולו פעם אחת נגה בליבו אור חדש, 

וצורת הלימוד הזו נותרה עימו לכל חייו.

בני שיחי אינם מניחים, חשים כי טרם הבהירו 
מרדכי  ר'  תומו,  עד  המהלך  של  עוצמתו  את 
י"ז שעכשיו  מתלהט לרגע, קח למשל את תורה 
אנו לומדים אותה בכוללים שלנו, רבינו הק' מדבר 
כידוע בתורה זו על יראה ואהבה, מרגלא בפומיה 
יראה  מהי  אותך  ללמד  הולך  כשרבינו  כי  דאבא 
על  לך  שידוע  מה  מכל  להתנתק  עליך  ואהבה 
מוכרת  הקדמה  כל  מעמך  להשיל  ואהבה,  יראה 
וכל רעיון ופירוש ישן, כי אם רבינו עוסק בכך הרי 
לגמרי  חדש  דבר  בעניין  לחדש  בא  בהכרח  הוא 
להתאמץ  רק  עליך  וכרגע  כה,  עד  נודע  שלא 
דבר  אותו  מהו  מחדש  ללמוד  ולהתחיל  ולגלות 
תיאטרלי  בחוש  ניחן  אבא  כאן,  מגלה  שרבינו 
מאוד, 'אז מה זה בעצם יראה' היה שואל בניגונו 
המיוחד בהתלהבות חדשה כשכולו נפעם, צורתו 
אומרות  כולם  המאירות  ועיניו  ההדורה  הרבנית 
שמחים  הדברים  והיו  והתרגשות...  התפעמות 

ומאירים כנתינתן מסיני - - -

יכולת העיון שלו היתה מן המפורסמות, לא אחת 
ומנענע  עצומות  בעיניים  יושב  לראותו  ניתן  היה 
לפעמים  ושמאלה  ימינה  ושוב  הלוך  בראשו 

שעה ושתיים כשכולו מרוכז ברעיון מסוים, הר"ר 
וועלוול חשין שזכה להכירו וללמוד לצידו תקופה 
התקרבותו  סיפור  על  אותו  לראיין  ואף  מסוימת 
קעניג  גדליה  ר'  הרה"ח  עם  קשריו  טיב  ואודות 
בדברים  עמו  נכנס  אחת  פעם  כי  מספר,  זצ"ל, 
פרט  בכל  המסתתרת  האלוקית  החכמה  אודות 
ופרט בבריאה, ר' שלמה אהרן הרחיב בכך שאפילו 
בדבר פשוט כמו קשירת שתי חוטים זה לזה ובכך 
להפכם לאחד מסתתרת חכמה אלוקית, וזה בעצם 
לרמז  כדי  שבמשכן  המלאכות  ל"ט  של  הרעיון 
שהכל מגיע מחכמתו ית', ר' וועלוול מוסיף כי תוך 
כדי השיחה ר' שלמה אהרן החל לעצום את עיניו 
להרחיב  החל  'הוא  הזה,  הרעיון  לעומק  ולהיכנס 
בנושא ולדבר ממנו בהרחבה למעלה מחצי שעה 

כשאני מבין שהוא פשוט לא פה'... 

הבורח מן הכבוד
הקדוש  לרבינו  אהרן  שלמה  ר'  התקרב  לא 
בו  היה  חפץ  לו  כבוד,  ליטרת  לקבל  בשביל 
האדמורו"ת  להצעת  נענה  היה  כבוד  באותו 
נותרו  אשר  הנודעות  החסידות  מחצרות  לאחת 
ללא רועה באותם ימים רחוקים, הצעה שהונחה 
ייחוסו הרם  לפתחו עת היה צעיר לימים מחמת 
בהיותו גם בן אחר בן לרבי שלמה קרלינר זי"ע וגם 
נכד לרבי אהרן הגדול מקרלין זיע"א - ומסיבה זו 

אכן נקרא שלמה אהרן. 

העיד באוזנינו ר' יצחק רוזנפלד הי"ו כי בהיותו 
נער צעיר האזין לשיחה שהתנהלה בינו לבין כמה 
'איך קען נישט, איך קען  מוותיקי חסידי קרלין,  
בפני  אז  התחנן  מסוגל(,  איני  יכול,  )-איני  נישט' 
עליו  ליטול  אותו  לשכנע  שניסו  החסידים  זקני 
את כתר ההנהגה. בנקודה זו מוסיף בנו ר' יצחק 
הי"ו 'פעם שאלתי את אבי אודות סיפור זה, הוא 

היה חידוש 
נפלא בדביקות 
שלו, והכיסופין 

שלו שנבעו 
תמיד מתוך 

תקוה דייקא, 
אם זה היה 

בתפילה שלו 
המרוממת 

במיוחד. ואם 
זה היה ב'סדר 
נאכט' שהיה 

מחזיק את 
המצה הרבה 

זמן בידו בכזה 
מין התפעלות 
ודביקות, והיה 
אומר אלקות! 

אלקות! 

שמחה דקדושה. ר' שלמה אהרן במשתה היין
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הייתי  'בלי רבינו  לי:  ורק אמר  לא הרחיב בעניין 
שאני  ובזכות  לאחרים,   לעזור  יכול  שאני  חושב 
מקורב לרבינו אני יודע שאפילו לעצמי איני יכול 

לעזור לולא רבינו.'

כבוד  גינוני  אותם  לכל  היה  בז  משכך, 
המקובלים בעולם, אחת היתה לו אם היה יושב 
בכותל המזרח או בשורה האחרונה, לא 'בורח 
ליצנות  של  שחוק  בת  אם  כי  הכבוד'  מן  היה 
היתה עולה על שפתיו כאשר מישהו חלק לו 
מאותו כבוד כמו אומר הוא - הלא אני ואתה 
יודעים שנינו כי אין בי שום דבר מה מיוחד 
'ואם  בחיוך  מוסיפים  ובניו  לכבוד...  הראוי 
כבר יושב היה בכותל המזרח, לא היה מהסס 
השתיה  בקבוק  את  בפניו  שיביאו  לבקש 
המצונן, שאין הוא יכול להגיע אליו באשר 
נמצא הוא בקצה שולחן הכבוד.... ולמרות 
תמיד  ומלכות,  נימוס  גינוני  בעל  שהיה 
הרגיש פשוט ולא היה לו כל ענין בכותל 

המזרח, ובמשחקי כבוד' -  - -

ועממי  שיחה  נעים  איש  היה  'הוא 
תקופה  'היתה  מרדכי,  ר'  מספר  מאוד' 
ליקוטי מוהר"ן קטן,  כולל  שהיה בביתו 
אברכים  של  קטנה  קבוצה  שם  ישבנו 
רציניים והגינו באחת התורות בליקוטי 
והדברים  ולומדים  יושבים  אנו  מוהר"ן 
אהרן  שלמה  ור'  ומאירים  שמחים 
לעת  כשמעת  ב'תורה'  שקוע  יושב 
לפניו..  שהיתה  גלידה  ממנת  טועם 
תחושה  מעט  וחשתי  בינותם  הייתי  'אברך 
לא  )-זה  נישט'  פאסט  'עס  נעימות..  אי  של 

אבא  את  כששיתפתי  לעצמי...  הרהרתי  מתאים( 
במחשבותי כשהבית התרוקן, הביט בי תמה, 'וכי 
עלי לשנות משהו בשביל להיות יותר יפה בעיני 
אנשים'? כאומר בעצם, 'או שאני עובד על תאוות 
נוהג  שאני  או  עצמי  לבין  ביני  גם  באמת  אכילה 
בצורה שווה הן ביני לבין עצמי והן כלפי אחרים, 

אולם מצג שווא לא אציג'. איש אמת.

ככלל לא היה מספר על עצמו שום הישג, ולא 
אגב  בדרך  לעיתים  רק  דבר,  שום  בעצמו  תלה 
דבר  עשה  כי  מספר  היה  השעה  צורך  כשהיה 
כזה וכזה ולפתע גילינו שהינו בקי בסוגיא זו וזו, 
'הנה למשל פרט מידע שנודע לנו רק בשבעה' 
צבי  רבי  הרה"ח  לנו  סיפר  יצחק,'  ר'  מספר 
השבעה,  בימי  לנחם  שבא  עת  שליט"א  חשין 

כי בשנת תשנ"א היה בנסיעה ארוכה לאומן עם 
 18 לקחה  רומניה  דרך  הנסיעה שהיתה  אבא, 
צבי  ור'  אהרן  שלמה  ר'  זו העלו  בנסיעה  שעות, 
עברו  הם  עמוקה,  בשורת סוגיות  מעמיק  דיון 
ובענייני  ובסוגיות עמוקות בש"ס  מנגלה לנסתר 
השקפה, כשר' שלמה אהרן מגלה רחבות עצומה 
'מה אומר לכם'  ידיעות בהיקפים לא רגילים  של 
וידענותו  בבקיאותו  צבי  שמפורסם  ר'  לנו  אמר 
כך הוא חזר  'המוח חישב להתפוצץ'..   , העצומה 
אבל  ללמוד..  יודע  שאבא  ידענו  ואנו  ושוב,  שוב 
מקבל  הדבר  צבי  מר'  עדות  כזו  כששומעים 
עסק  עשה  לא  פשוט  אבא  אולם  גושפנקא,  

מעצמו בשום ענין.

 אמונה יוקדת 
ותמימות מופלאה

לצד חריפותו הגדולה ולצד היותו מחדש ועמקן 
עצום, היוותה ניגוד נפלא התמימות שהייתה מנת 
תמימה  מהנהגה  להתפעל  היה  יכול  הוא  חלקו, 
חידוש  מאשר  יותר  הרבה  צעיר  נער  של  וזכה 
תמימות  באמת  ואהב  העריך  הוא  נפלא,  ופלפול 
ויראת שמים זכה ופשוטה, וכשהיה שומע דיבור 
הדבר  על  לחזור  מהדובר  מבקש  היה  כזה  אמת 
שוב, ואם היה פוגשו בהזדמנות אחרת היה מבקש 
איזו  או  חדש  חידוש  באמתחתו  יש  אם  לשמוע 
תובנה מעניינת מעולם אמיתי ונקי מלא תמימות 

טהורה.

חייב  אני  שלו  האמת  בבקשת  עסקינן  'אם 
לומר עוד כמה מילים' מוסיף ר' מרדכי, 'אבא לא 
אהב  לא  אבא  עקומות(  )סברות  קרומקייט  סבל 
בכלל את התדמית הזו שבשביל להיות ברסלב'ר 
צריך להיות אדם לא מן היישוב, או בעל הנהגות 
שיא  היא  רבינו  של  דרכו  כי  סבר  אבא  משונות, 
יישוב הדעת, לעיתים היה מצטט משפט ששמע 
מר' אליהו חיים רוזין בשם מראבר"נ 'עדיף לישון 
אדם  בן  כמו  הזמן  בשאר  ולהתנהג  שצריך  כמה 
מאשר להיות ער מעבר לכוחות ולנמנם כל היום 

כמו סוס'.

היתה  הק'  ברבינו  היוקדת  האמונה  לצד 

של ר' מרדכיהסיפורי מעשיות עם ההנצחה 

בהשתטחות על ציונו של סביו ר' שלמה מקרלין מיד לאחר שנחשף
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הק'  הבעש"ט  ספרי  בכל  חכמים  אמונת  לו 
ודברי  והכיר את ספריהם  הוא למד  ותלמידיהם, 
תורתם, ואדרבא, דווקא מתוך היכרותו העמוקה 
כל כך עם דבריהם זכה להבין להעמיק ולהשכיל 
משאר  יותר  הקדוש  רבינו  תורת  אמיתיות  נועם 
זו היא שהביאה אותו  ספרי אמת. ודווקא ידיעה 
גבול  לה  שאין  אהבה  ולכזו  ברבינו  אמונה  לכזו 
כיצד  בהתרגשות  מתאר  יצחק  ר'  תורתו,  לדברי 
מידי ליל שבת כאשר היה מזמר את הפסוק הנודע 
היה  כולנה'  על  עלית  ואת  חיל  עשו  בנות  'רבות 
חוזר שוב ושוב בהשתוקקות נפלאה על התיבה 
הידועה  בתנועה  כולנה...  על  ת  י  ל  ע  ת   י  ל  ע 
של ר' גדליה קעניג, כשהוא מסביר בשמו כי רק 
כשיודעים את מעלתם של שאר הצדיקים שעשו 
חיל, ניתן להבין את מעלתו של הצדיק שעולה על 

כולנה.  

'עיקר  נוסף,  מה  דבר  לחדד  רוצה  מרדכי  ר' 
ממש  מעשיים  חידושים  להוציא  היה  לימודו 
מדברי רבינו הקדוש והעיקר היה אצלו לעובדה 
במשך  הולך  כשהוא  ראיתיו  פעם  ולמעשה, 
יום  תקופה עם כפיות חדשות בכיס כאשר מידי 
לכיס  ומעביר  במקווה  אחת  כפית  מטביל  הוא 
דופן  יוצא  השני, בתחילה לא הבחנתי בדבר מה 
אולם משראיתי כי הדבר חוזר על עצמו וביררתי 
את סיבת הדבר ביאר לי כי על פי המובא בליקוטי 
הלכות על תורה ס"ו טבילת כלים מועילה לדבר 
מסוים שבו היה זקוק לסיוע מלמעלה, ומשראה 
כך, ביצע זאת בתמימות ופשיטות הלכה למעשה 

והיה נוהג כך מידי יום ביומו במשך כמה שנים... 

מספר  חשין  וועלוול  ר'  מספר  דומה  דבר 
ז' שם מבאר  ועסקנו בתורה  במירון  'שכשישבנו 
רבינו שע"י מצוות ציצית ניצולים מעצת הנחש, 
ציצית  לשים  רבינו  פה  מחדש  מה  שאלני  הוא 
יישובים  לאחר  פשוט!  ערוך  שולחן  הלא  זה   ?
שונים עלה בדעתו לומר כי גם אם הציצית כשרה 
זה  7 חוטים עדיין אין  בדיעבד למשל כשיש בה 
השלימות של ציצית וזה הכוונה להיזהר בציצית'.  
כאשר  כיצד  מתאר  עקשטיין  גמליאל  הר"ר  גם 
בו  עילית  בביתר  חצות  בכולל  זה  בתורה  עסקו 

ותקופה  שנים  וכמה  כמה  אהרן  שלמה  ר'  למד 
אותם  עורר  זו,  בתורה  בחבורה  עסקו  מסוימת 
שנעשתה  ציצית  ולרכוש  להדר  אהרן  שלמה  ר' 
ציצית  לקשור  עוררם  ולאחמ"כ  לשמה'  ב'ניפוץ 
מלשון  גדליה  ר'  שדייק  כפי  דייקא  חוליות  עם 
לעובדא  היה  והכל  וקשרים'..  'חוליות  שם  רבינו 

ולמעשה.

ר וועלוול מוסיף 'לא אשכח כיצד הפך פעם ר' 
שלמה אהרן את כל הכולל שלנו כדי להבין מדוע 
נ"ד שיד בחינת שמחה', הוא  כותב בתורה  רבינו 
ותחשוב  יודע  שאתה  מה  כל  'תשכח  אלי  פנה 
הכי רחוק שאפשר מה הקשר בין יד לשמחה' כך 
חן  בכזה  והקשיב  לביהמ"ד  שנכנס  מי  לכל  פנה 
ותמימות לכל סברא של כל מי שנכנס להתפלל 

כשהוא מקשיב לכל אחד בנעימות וכבוד.

מאידך, מחדד ר' יצחק, אבא נזהר מאוד מאוד 
מלחדש הנהגה מעשית אם אין לה מקור בדברי 
בימי  'זכורני  אמת,  ספרי  בשאר  או  הק'  רבינו 
מאנ"ש  חשוב  יהודי  עם  בדרכים  הייתי  נעוריי, 
עברה  במקום  במונית.  לנסיעה  זקוקים  והיינו 
למונית  לעלות  סירב  לוויתי  ובן  אדומה,  מונית 
היוצא  כפי  הדינים'  ל'תגבורת  מחשש  האדומה 
לדין,  רומז  אדום  שצבע  הקדוש  האר"י  מדברי 
נער הייתי והתפעלתי מהנהגה זו, ובהגיעי לביתי 
סיפרתי זאת לאבי, הוא התבונן בי ממושכות ואמר 
לי בלחש 'תיזהר מדרך זו'... ואז החל להסביר לי 
נכון ומסוכן הדבר הזה, עד  ארוכות עד כמה לא 
כמה אין להוסיף הנהגות וחומרות שאינם כתובים 
בפירוש וכל מקורם בהשגות אישיות שאין להם 
על מה שיסמוכו'... כזה היה, מצד אחד חיפש כל 
הזמן להוציא עצות חדשות מתוך היוצא מלימוד 
לא  מאוד  נזהר  מאידך  אולם  רבינו,  של  התורות 
מקור  לה  שאין  הנהגה  שום  למעשה  להוציא 

מפורש כמובא בשיחות הר"ן רס"ז.

אותו  הובילה  אהרן  שלמה  ר'  של  הפשיטות 

ממש,  כפשוטם  רבינו  של  העצות  כל  את  לקיים 
כשהיה הולך ל'פעלד' למשל, היה שואג בקולות 
רמים מאוד כארי ממש וכמי שאין מסוכן כמוהו, 
שיחזירהו  הקב"ה  בפני  ומתחנן  בוכה  והיה 
היו  אליו  שהתלוו  כשאברכים  אליו,  ויקרבנו 
יהודי  זועק  כך  'אם  באומרם  בליבם  מתביישים 
מבוגר - כמה אנחנו צריכים לזעוק'...  ומאידך כל 
ונדירה  פשוטה  בחיות  עושה  היה  ומצווה  מצוה 
תוך שהוא מתאמץ להחיותה ולהתבונן בעשייתה 
לילדיו  פונה  היה  אחת  לא  ביותר,  החי  באופן 
 - - הנה מגיע סוכות   - 'קינדער הנה באה שבת 
-  אוטוטו קבלת התורה - - - במין ווארמקייט 
וחמימות ומתיקות כזו שאין לשערם, במין חיות 
פנימית שכזו, פעם באיסרו חג – סח ר' יצחק הוא 
ששבוע  דבר  לעשות  הולך  אתה  'הנה  אלי  פונה 
שלם חיכית לו, הנה הולכים להניח תפילין אמר 
בזמירות  הן  דרכו  היתה  וכך  חיים',  מלא  בחיוך 
שבת, הן בכל דבר, תדיר התבונן איך לא לעשות 
כך  ההרגש,  כל  עם  אלא  'מלומדה'  הדברים  את 
נוסע  היה  הוא  סוכות,  המועד  בחול  למשל  היה 
למקומות  לילה  אחר  לילה  לירושלים  במיוחד 
למשל  בקרלין  כמו  רבות  שעות  רוקדים  בהם 
ולשמוח,  לרקוד  במיוחד  אליהם  מצטרף  והיה 
דברי  את  מזכיר  היה  הוא  יצחק  ר'  מוסיף  אגב, 
שראה  הריקודים  אודות  נחמן  ב"ר  אברהם  רבי 
אצל אנ"ש שאלו ריקודים של יראה ולא מספיק 
מלאי שמחה כפי הנדרש, תרקוד אבל תהיה מלא 
שמחה מחד שמחה בדעת ולא רקידה ריקנית של 
הוללות ומאידך רקידה שיש בה יותר מן השמחה 
ופחות מן היראה, ובקיצור, שימת לב מדויקת לכל 

פרטי העבודה שיהיו על מתכונתם כראוי.

אהרן,  שלמה  ר'  היה  ונעים  נפלא  הרגש  בעל 
כל העת היה מוחו אחוז שרעפים, הוא לא פסק 
היה  עסוק  בהם  הקדוש  רבינו  בדברי  מלהרהר 
באותה תקופה, ולא פסק מלחדש בהם חידושים 

כנהר שאינו פוסק, 

אביו ר' מרדכי שקוע בלימודו

יחד עם מו"ר ר' גדליה קעניג 
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ר' שלמה אהרן היה ממש חי את התורה ו'הולך' 
עמה, וכך מספר הרב אברהם גליק הי"ו 'לפני שנים 
בחברותא  למדו  הם  צעיר  בחור  היה  עת  רבות 
מבאר  זו  בתורה  חודשים,  כמה  במשך  נ"ד  תורה 
רבינו הק' את כוחו של יוסף הצדיק לברר המדמה 
עיניך'  על  ידו  ישית  'ויוסף  הפסוקים  את  ומביא 
'אסף אלוקים את חרפתי'. 'כשסיימנו את התורה 
ניסע  הסיום  שלכבוד  אהרן  שלמה  ר'  לי  אמר 
לקבר יוסף הצדיק' נסענו לקבר יוסף הצדיק וכל 
הדרך ר' שלמה אהרן היה נראה כמי שמחשבותיו 
תפוסות בתורה שלמדנו כשכולו אחוז שרעפים, 
כשהגענו ליוסף הצדיק ר' שלמה אהרן ישב שם 
ממסגר  'הוציאה  הפסוק  על  רב  זמן  במשך  וחזר 
נפשי להודות את שמך', גם חתנו ר' אברהם אלחנן 
במירון  פעם  ראה  בחרותו  שבימי  מספר  יגלניק 
על  ושוב  שוב  חוזר  כשהוא  אהרן  שלמה  ר'  את 
נפלא,  ב'הרגש'  שעות  כמה  במשך  כלשהו  פסוק 

והדבר השאיר עליו רושם כביר.

שלו,  בדביקות  נפלא  חידוש  היה  ככלל 
והכיסופין שלו שנבעו תמיד מתוך תקוה דייקא, 
אם זה היה בתפילה שלו המרוממת במיוחד. ואם 
המצה  את  מחזיק  שהיה  נאכט'  ב'סדר  היה  זה 
הרבה זמן בידו בכזה מין התפעלות ודביקות, והיה 
אומר אלקות! אלקות! וכך אותו הדבר היה בנרות 
חנוכה. כל דבר היה אצלו עם 'פראווען', היה חוזר 
עוד  חנוכה   של  בזמירות  מסוימים  קטעים  על 
של  חיות  מתוך  תמיד  והכל  הפעם  ועוד  הפעם 

שמחה תקווה ודביקות.

סביב  שעשה  העסק  כל  גם  מוסיף:  מרדכי  ר' 
נראה  היו  השנה"  הראש  להיות  "שזכינו  העניין 
'ראוי  אומר  רבינו  אמנם  מאוד,  תמוה  בתחילה 
לא העלה  לו לשמוח מאוד מאוד' אבל אף אחד 
ולערוך  ולהביא תזמורת  בדעתו לשכור אולמות 
סעודה כיד המלך בתזמורת וריקודים.. אבל אצלו 
היה הדבר פשוט ביותר, אם רבינו ציווה לשמוח 
היה  ואדרבה,  לנהוג!  ראוי  כך  אז  מאוד  מאוד 
מקפיד לערוך את השמחות הללו לא צמוד לראש 
השנה כשעדיין הראש השנה טרי בנפשינו אלא 

היה עורך אירועים אלו  לקראת סוף השנה. 

ברבינו  שלו  ' האמונה  יצחק  ר'  מציין  'ככלל' 
הקדוש והתמימות בענין הראש השנה שלו היתה 
עזה מאוד, תדיר היה אומר כי מי שרוצה לפעול 
שוב  להגיע  עליו  מסוימים  דברים  הק'  בציונו 
צריך  רבינו  של  השנה  בראש  כי  השנה,  באמצע 
לעבוד רק על אמונה בכוחו של הראש השנה של 
רבינו זה תיקון אחר לגמרי', כמו רוצה להבדיל בין 
העבודה האישית של כל אחד אצל רבינו הק', לבין 
העבודה הכללית של הקיבוץ הקדוש שהיא עניין 

אחר לגמרי.

נ ע י מ ו ת
אחת ההנהגות והמידות הבולטות של ר' שלמה 
אהרן היתה ההודאה להש"י בכל מצב עוד הרבה 

לפני שהדבר הפך להיות נחלת רבים, פעם שוחח 
נער  של  שדרכו  ואמר  צעירים  בחורים  בפני 
להתאונן על מצבו הרוחני לפני הש"י ולמשל אם 
ילקה  כך  שאחר  הרי  עשירה  בוקר  ארוחת  יאכל 
ויתחנן  אכילה,  בתאוות  שנפל  כך  על  ליבו  אותו 
לפני הש"י על כך, אולם ר' שלמה אהרן בשיחתו 
להפריד  שצריכים  לדעת  עלינו  לנערים  אמר 
לך  שנתן  להש"י  תודה  כל  קודם  הדברים,  בין 
אכילה'  ה'תאוות  על  תתפלל  אח"כ  לאכול,  שפע 
שלך. מידה זו של דיוק ונועם שזורה היתה בכל 
סבור  בהם  הפורים  ימי  בעבודת  כגון  השקפתו, 
הצעקה  זמן  הוא  אסתר  בתענית  רק  כי  היה 
פורים,  מליל  כבר  היא  השמחה  עבודת  אבל 

מליל התקדש החג!

שמחה  תמיד,  שמחה  מלא  היה  'הוא  יצחק:  ר' 
ונעימות ומוחין דגדלות ורחבות הדעת, גם כשהיה 
מחנך אותנו זה היה בלי עצבים, בלי 'בייזקייט', כל 
שבת שולחנות השבת היו מלאים בכל טוב כי היה 
שבת  שאכילת  הק'  רבינו  בדברי  בפשיטות  מאמין 
קודש כולה אלוקות, היתה כזו נעימות וכאלו זמירות, 
היו  בכיסופים, בדביקות…  סעודות השבת  בנועם, 
ארוכות מתוך שהיה נוהג להאריך בזמירות ובניגוני 
פעם  שבכל  מעניינת  הנהגה  לו  היתה  אגב,  שבת, 
שהיה שר ניגון שאין עליו מילים, תמיד היה מנגנו 

עם המילים, שבת קודש! שבת קודש! 

'פעם העיר אותי לתפילה בראש השנה, הוא לא 
אמר לי 'מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה', לא 
הפחיד, לא לחץ, אלא אמר לי בהתפעלות פנימית 
זיע"א על  יודע מה כותב המגיד ממזריטש  אתה 
מעלת הפסוקי דזמרה של ראש השנה ?... זו היתה 

המנגינה ..של נועם ..של אמונה .. של עין טובה.. 

'פעם ראה אותי בצעירותי עם מלא התעוררות 
ה',  עובד  להיות  שמעוניין  אחד  של  ואנחות 
והרגיש שיש בזה קצת סכנה שתמשוך אותי גם 
לעצבות ח"ו, הוא תפס בידי ואמר לי 'דע לך בני 
הדרך של רבינו הקדוש זה רק שמחה, האמן לי, 
הקב"ה  ואזמרה,  שמחה  עם  היום  כל  תלך  אם 
ובפרט  היום  במשך  לפעם  מפעם  אותך  יזכה 
בשעה התבודדות לכאלו אנחות וגניחות עמוקות 
מעומק הלב, שלא תאמין שאפשר לזכות לכאלו 
תציית  אם  דווקא  יקרה  וזה  עמוקות,  גניחות 
לרבינו הקדוש ותלך כל היום בדרך של השמחה. 
שמירת  עניין  אודות  פעם  איתו  כששוחחתי  גם 
אמר  וכדומה,  גאולה  כגון  הומה  ברחוב  עיניים 
אפילו  איך  שלימה  דרך  לו  היתה  גדליה  שר'  לי 
כלום.  לראות  לא  ניתן  הומה,  רחוב  כשחוצים 
ואמר לי חציתי עכשיו פה את גאולה ולא שמתי 
לב לכלום. הדרכותיו המיוחדות היו לנו לעיניים 
בצמתים חשובים, גם כשראה פעם את אחד מבני 
אמר  מסוימת.  דרך  לאיזה  שהתקרב  המשפחה 
לו.. תאמין לי, שאני יודע שאין זו הדרך ואני יכול 
לומר לך שהרבה מאד חיפשתי וחיפשתי.. ואין לך 
ואני  חיפשתי,  שאני  כמו  לחפש  הכח  את  אפילו 

אומר לך שאין זו הדרך העולה בית ק-ל.

ר' יצחק מוסיף כי הנקודה של בין אדם לחבירו 
מאוד  היה  הוא  אביו,  אצל  בולטת  מאוד  היתה 
לבכות  ממש  היה  ומסוגל  הזולת  לצער  רגיש 
ולהשתתף בצערו, אבי הכיר פעם אחד שהיה ל"ע 
וראה  פגשו  זמן  ואחר  מרפא,  חשוך  שחין  מוכה 
והודיה  שבח  וכולו  הביתה  הגיע  'אבא  שהבריא, 
להש"י 'שמעת שהלה הבריא? מה אתה לא שמח? 

צריך ממש להודות להש"י על כך - -  

ר'  הצדקה,  במצוות  להדר  משתדל  היה  ככלל 
ברחוב  פעמים  כמה  עימו  'עברתי  מתאר:  יצחק 
גאולה בירושלים, שם שוהים קבצנים ופושטי יד 
לחבירו  מקבצן  עובר  הוא  כיצד  והבחנתי  רבים, 
ומקפיד לתת מטבע לכל אחד ואחד, יום אחר יום, 
פעם שאלתיו מה עם הענין שרבינו הקדוש אומר 
להקפיד לתרום דווקא ל'עני הגון' והשיב לי שזה 
הולך בעיקר על סכום  גדול. כמו כן זכורני כי פעם 
שחיבר,  ספר  איזה  ומכר  בשטיבלאך  יהודי  עבר 
ומיד איך שהציע את זה לאבי הוא קנה ממנו את 
שלא  משום  בו,  חפץ  אני  אם  אותי  ושאל  הספר, 
היה לו צורך בזה, מיד שאלתי אותו אז למה קנית? 
של  בדרך  בו  לתמוך  רצה  פשוט  שהוא  לי  ענה 

כבוד... כמה אופיייני.

אצלו  להשאיר  לא  מאוד  נזהר  היה  כן  כמו 
'מעשר געלט' ואם לא היה סיפק בידו לתת, היה 
מאוד  מאוד  בדבר  נזהר  והיה  במדוקדק  רושם 
גם  כך  שלו.  שאינו  כסף  בידו  שמחזיק  כאילו 
שולים  שנראים  ענינים  בשאר  זהירותו  הייתה 
לכאורה, למשל בשעת האוכל תמיד היה מקפיד 
ביותר לחבוש כובע עליון לראשו, ובמקרים בהם 
לא התאפשר הדבר היה שולף מכיסו כיפה נוספת 
שתי  לראשו  שיהיו  מנת  על  ראשו  על  ומניחה 

כיסויים בשעה האכילה.

30   חשון תשפ"א חשון תשפ"א   31



דיון  לו  היה  פעם  כי  מוסיף  חשין  ועלוול  ר' 
לדבר  מרבה  אינו  הקדוש  רבינו  מדוע  ידיד  עם 
לחבירו'?'  אדם  'בין  אודות  מוהר"ן  בליקוטי 
בדעתי  עלה  ופתאום  שונים,  תירוצים  תירצנו 
לשטוח בפני ר' שלמה אהרן את השאלה הזו', על 
הלא  שאלתך  את  מבין  'אינני  לי,  ענה  הוא  אתר 
כל הליקו"מ מלא בבין אדם לחבירו' והוא התחיל 
'אזמרה',  כמו  רבות  תורות  במקום  לי  למנות 
'להמשיך שלום', וכך מנה עוד ועוד תורות, 'זה לא 
רק ההגדרה הפשוטה של בין אדם לחבירו שגם 
היא חשובה' הסביר 'אלא זה המדריגה הנעלה של 
תכליתו  על  לחשוב  אותו,  לרומם  לחבירו,  בנ"א 
והמחשבות  שלו  הנעימות  להש"י',  ולקרבו 
שמעתי  פעם  אפו,  ורוח  חוקו  לחם  היו  הטובות 
ממנו שיחה שלימה על כך שאדם מטבעו נמשך 
לעצבות ומרה שחורה, מאחר והוא לא מכוון את 
החיים  טרדות  על  למחשבות  ונותן  מחשבותיו 
להציף אותו ולשבש את הלך מחשבתו, ולכן עליו 
להתייגע לחשוב מחשבות טובות ולראות מה ה' 

כן משפיע עליו ולא להגיע למחשבות אלו.

ותשחק ליום אחרון
כל  ולמרות  ר' שלמה אהרן,  זיכוכים היה  בעל 
וחזק  אמיתי  אמונה  איש  היה  בחייו,  שעבר  מה 
מאין כמוהו, כשהיה משוחח על אמונה היה פניו 
נינוחות לגמרי 'מי שיש לו אמונה חי חיים טובים 
לגמרי', היה אומר  בכזו אמונה וכזה שכנוע פנימי 
עצום וחשנו ממש שליבו שלם עם אלוקיו עם כל 
אשר עבר עליו. ככלל, איש מפונק היה ולא הורגל 
בחוסר נוחות אולם האמונה שלו ברבינו הקדוש 
היתה לפלא, נוסע היה באופן קבוע בכל הזמנים 
לאומן, כששום מגבלת נוחות אינה מעיקה עליו, 
אותו איש תפנוקים בחיי היומיום הפך להיות איש 
שמוכן לסבול כל דבר אפשרי ולו בשביל להיות 
בשנים  בפרט  נוספת,  אחת  פעם  הק'  רבינו  אצל 
ולא  גלגלים,  לכסא  מרותק  היה  בהם  האחרונות 
שבת  הידועים  בזמנים  נסיעה  שום  על  וויתר 

חנוכה שבועות ר"ח ניסן.

הכוחות  כלות  עד  רבות  רוקד  היה  בצעירותו 
יכל  לא  כשכבר  האחרונות  בשנותיו  גם  אולם 
לעמוד על רגליו היה מקפיד להישאר בבית הכנסת 
עד לסוף התפילה, והיה משתתף כפי כוחו בריקוד, 

מוחה כף ושר ועושה מה שעדיין אפשרי עבורו.

ספורים  חודשים  למשכב  נפל  אהרן  שלמה  ר' 
ר'  בנו  ומונשם,  מורדם  והיה  הסתלקותו  לפני 
בחודש  הק'  רבינו  ציון  על  להיות  שזכה  יצחק 
אלול מספר כי במוצאי שבת סליחות עוד בטרם 
השי"ת  לפני  התבודד  הסתלק  אביו  כי  לו  נודע 
בציון הק' והתחנן בפני השי"ת 'אבא שעשה כזה 
לא  חייו  ימי  כל  רבינו  של  השנה  מהראש  עניין 
כי  הבשורה  משהגיעה  אולם  עימנו?  כאן  יהיה 
ליבי  לישיבה של מעלה שמתי אל  נתבקש  אבא 
כמו רבים אחרים כי משמים גלגלו שלא תתרחש 

מגיע  ואינו  בעולם  נמצא  אבא  בה  כזו  מציאות 
לקיבוץ הקדוש.

כי  האישיים  ברגשותיו  ומשתף  מוסיף  יצחק  ר' 
לצאת  יכול  שהאבל  נפסק  שאז  ברית  זכור  בליל 
לסליחות יצא אף הוא לקלויז, 'עפ"י הסוד הנשמה 
עימהם,  ומהלכת  האבלים  אצל  נמצאת  כידוע 
ממש  כאן  נמצא  ז"ל  מורי  שאבי  בדעתי  ותפסתי 
בסליחות  חייו,  ימי  כל  להיות  איווה  אשר  במקום 
לגשת  הוצרכתי  לאחמ"כ  רבינו...  אצל  ברית  זכור 
לעמוד והאפשרות היחידה היתה ללכת לציון, שם 
התפללתי שחרית, וכשאמרתי את התיקון הכללי 
הבנתי בעוצמה רבה כי אבי מורי הכ"מ נמצא כאן 
עימי בער"ה על הציון וזוכה להיות אצלו על ראש 
השנה ומי שמוסר נפש על עניינים מסוימים בחייו 
בוודאי שזוכה להם לאחר הסתלקותו כמובא בזוהר 
זוכה  הוא  הרי  בחייו  דבק  שאדם  שבמה  הקדוש 

להיות דבוק בו יותר ויותר לאחר מאה ועשרים. 

פינה  ואבן  לזכרו  גלעד  זו  קצרה  יריעה  תהי 
ומבקש דעת הצדיק, להתחדש כנשר  לכל צורב 
את  ללמוד  הקדוש,  רבינו  בדברי  אומן  באמונת 
תורתו, להגות בספריו, ולשאוב מהם באמת עצות 

חדשות כרצונו האמתי.  

ולישרים, נאווה תהילה -  -  -             

אלו  בימים  ממש  כי  לנו  מספר  מרדכי  ר'  בנו 
וביאורים  חידושים  חוברת  לאור  לצאת  עומדת 
ולטעום מעט  יהיה להיווכח  ניתן  ל' בה  על תורה 
שגרתית,  הלא  ומעמקנותו  המיוחד  מסגנונו 
מי  שכל  לציבור  בקשה  מפנה  הוא  זו  ובהזדמנות 
שיש לו חידו"ת של אביו או הקלטות של שיעורים 
למשפחתו  ויעבירם  טובה  בעין  שינהג  שלו, 
העולם  שיוכל  מנת  על   072-2986142 בטלפון: 

ליהנות מאור דברי תורתו.

בעיון גדול. במסירת שיעור בעיון בתורה הזמנית בכולל חצות

כל מצוה ומצווה 
היה עושה 

בחיות פשוטה 
ונדירה תוך 

שהוא מתאמץ 
להחיותה 
ולהתבונן 

בעשייתה באופן 
החי ביותר, לא 
אחת היה פונה 
לילדיו 'קינדער 
הנה באה שבת 
- - הנה מגיע 

סוכות - -  
אוטוטו קבלת 
התורה - - - 

במין ווארמקייט 
וחמימות 

ומתיקות כזו 
שאין לשערם, 

במין חיות 
פנימית שכזו 

30   חשון תשפ"א חשון תשפ"א   31



 רשמי הוד ממעמד
 סיום

ה'ליקוטי 
 הלכות'
 שהתקיים

בשמחה כפולה 
ומכופלת עם

י. ברונר
תמונות: נחמן גולדשטיין

 סעודת הודאה
 על ימי ראש

השנה תשפ"א





אמת מה נהדר היה המראה הגדול בהתאספם 

יחד שבטי ישראל כלל אנשי שלומינו שבעיר 

באו  אשר  לה  מחוצה  רבים  וגם  שמש  בית 

והצטרפו לחגוג כאיש אחד יחד באור ושמחה 

את השמחה הכפולה ומכופלת, סעודת הודאה 

על ימי ראש השנה הקדושים שעברו על חסידי 

וכיסופים  ברצונות  שהם  מקום  בכל  ברסלב 

עזים מן הלב אל המעיין הקדוש הנהר המטהר, 

הליקוטי  כרכי  שמונת  סיום  שמחת  בשילוב 

הלכות שנלמדו דף אחר דף יום ביומו בחמשת 

רביעי  מחזור  והתחלת  האחרונות  השנים 

בלימוד הקדוש והנחוץ הזה.

נשמתו  לעילוי  התקיימה  ההודאה  סעודת 

ולזכרו של החסיד הנלבב האביק בתורת רבו 

ורב פעלים הרה”ח רבי שלמה אהרן  איש חי 

וערך  יסד  רבות  סעודות  אשר  זצ”ל,  גוטליב 

בימי חייו על שמחה רבה זו שזכינו לקיים רצון 

השנה, שמחה  ראש  על  אצלו  להיות  רביה”ק 

הנובעת מאמונתו בפשיטות בכל דיבור ודיבור 

שלהבת  בארזי  אם  בין  רביה”ק  מפי  שיצא 

ומאחר  השיחים,  אחר  נאמרה  אם  ובין  סודה 

שדבריו ברור מיללו: ש’מי שהיה אצלו על ראש 

השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד’ הרי שחסיד 

יערוך סעודה רבה לרבתי  כרבי שלמה אהרן 

עם. האף אמנם שרוב אנ”ש זכו להיות השנה 

אין  ובכיסופין  ברצונות  בעיקר  ולחלקו  אצלו 

סוף - אין בזה מכדי להפר במאום את שמחת 

המצהלות שהרי ‘העיקר הוא הרצון’.

היומי  הדף  בסדר  הלכות'  ה'ליקוטי  סיום 

ָהִיינּו  ֵעת שֶׁ בְּ ּתוָֹרה,  ִשְֹמַחת  יוֹם  בְּ  - חל הפעם 

ִשְֹמַחת   - ֵקץ  ָלּה  ֵאין  שֶׁ ִשְֹמָחה  בְּ ְשֵֹמִחים 

ְוָנַתן ָלנּו  תוֹ  ר ָזִכינּו ִלְהיוֹת ַעם ְסֻגלָּ ִיְשָֹרֵאל, ֲאשֶׁ

כלשון   - ְוכּו'  ַלֲעבוָֹדתוֹ  ְוֵקְרָבנּו  תוֹ,  ֶחְמדָּ ִלי  כְּ

מוסיף  כשהוא  לתרופה,  בעלים  מוהרנ"ת 

ִשְֹמַחת  ִעְנַין  ַעל  ֲהִעירוִֹתיָך  דבריו:  בהמשך 

ִמיד  תָּ ִלְזּכֹר  ֵדי  כְּ ָבַרי,  דְּ יִתי  ִהְרבֵּ ּוְבַכוָָּנה  ּתוָֹרה 

ְמָחה  שִּ בַּ ִלְשֹמַֹח  ָלנּו  ֵיׁש  י  כִּ ִיְשָֹרֵאל,  ִשְֹמַחת 

ר ָזִכינּו  ֵאין ָלּה ֵקץ ֲאשֶׁ ִשְֹמָחה שֶׁ ִמיד בְּ ַהּזֹאת תָּ

ּוִמְצווָֹתיו  ּתוָֹרתוֹ  ל  ּוְלַקבֵּ ִיְשָֹרֵאל  ַרע  ִמזֶּ ִלְהיוֹת 

ֶחְלֵקנּו  ּטוֹב  ַמה  ֵרינּו  ַאשְׁ ְוכּו'.  ְוכּו'  ים  דוֹשִׁ ַהקְּ

היא  אחת  שמחה  הלא  התורה  ושמחת  ְוכּו', 

הוגי  כל  'קיום התורה' שמקבלים  עם שמחת 

ראוי  היה  כי  אם  יום,  יום  הלכות'  ה'ליקוטי 

לערוך מעמד אדיר כראוי וכיאות לכבודה של 

תורה, אך לאור המצב הקשה השורר בעולם, 

לא פיללנו לקיים את השמחה ברוב עם, ואכן 

של  הכנסת  בתי  ברוב  מודעות  התפרסמו 

אנ"ש ברחבי הארץ להעלות על לבם שמחת 

ביום  התורה  שמחת  ריקודי  עם  יחד  הסיום 

הקדוש והנשגב.

נתעוררו  תורה,  שמחת  יום  כעבור  אולם 

נתאבראש  ־ובראשונה 

חסי כאן,  ־ספנו 

להודות  אחד  בלב  אחד  כאיש  ברסלב,  די 

להשי"ת על שזכינו להיות אצל רבינו הקדוש 

על ראש השנה. 

־מי שזכה לכך בפועל – בוודאי ובוודאי שע

ליו לשמוח כל השנה. אולם גם מי שלא זכה 

להיות באופן פיזי, כפשוטו, הרי בוודאי נחשב 

שהיה שם - שהרי מאמינים אנו בדברי חז"ל 

עשאה  ולא  ונאנס  מצוה  לעשות  ש"חישב 

ובפרט  עשאה".  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה 

שאצל רבים לא היו אלו מחשבות בלבד, אלא 

ואם   – ואין לתאר  נפש שאין לשער  מסירות 

כן, כולי עלמא מודי שבודאי היינו בפועל על 

ראש השנה.

אלא מאי, כנראה שרבינו הק' החליט השנה 

ליודע  ורק  אך  הידועה  נעלמת  סיבה  משום 

כל תעלומות. אפשר שנתגלגל הדבר באופן 

כזה כדי שכל העולם ידבר מהראש השנה של 

הרבי. שכידוע, כל העולם דיברו מזה, ודומה 

־שעוד לא היה 'כרוז מהודר' כמו השנה מעו

לם. אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו 

ומה יפה ירושתנו, שאנו אנשי רבינו, ברסלבר 

חסידים. אשרינו אשרינו אשרינו!

־הסיבה השניה בעבורה נתאספנו היא לח

הקדוש,  הלכות  הליקוטי  של  סיומו  את  גוג 

שהוא "הגן עדן של הקב"ה" כמאמר רבי נתן. 

רבינו אומר בתורה י': כד אתא יתרו ואמר 

־'עתה ידעתי כי גדול ה'' כדין איתסלק ואיתי

קר שמא קדישא עילא ותתא - שכאשר בא 

שלא  בעולם  זרה  עבודה  הניח  שלא  יתרו 

בגדולת  והודה  ידעתי'  'עתה  ואמר  עבדה 

־ואחדות ה', היה קידוש השם גדול ביותר. ור

בינו אומר שם, ומוהרנ"ת חוזר על כך פעמים 

נחת  להקב"ה  שיש  הלכות',  ב'ליקוטי  רבות 

אליו,  המתקרבים  מהרחוקים  מיוחדת  רוח 

וזה ה'גן עדן' של ה'.

וכל זאת לעילוי נשמת ידיד נפשי, ר' שלמה 

אהרן גוטליב ז"ל, היקר באדם וחסיד – אשר 

במחיצתו  שעשיתי  השעות  מאות  במהלך 

שראה  איך  להעיד  יכול  הנני  השנים,  במשך 

ברסלב'ר  כל  שאהב  ואיך  יהודי  בכל  טוב 

חסיד וכל יהודי.

גדולת השמחה וההתחזקות
במכתבים שרבי נתן כותב לבנו ולכל אנשי 

שלומינו ולכל יהודי, רבי נתן מתחנן לקחת את 

הדיבורים של רבינו באמת, באופן אישי ביותר, 

לדעת ולהאמין שרבינו מתכוון אליך. רבי נתן 

־אומר שמשה רבינו השיג את המדרגה העצו

מה שלו בכוח מידת ההתחזקות, וכמו כן רבי 

דיבורי התחזקות ורשפי אש על גדולת 
הליקוטי הלכות והשמחה העצומה שזכינו 

לרצונות וכיסופים להיות אצל רבינו הקדוש 
בר"ה מפי פה מפיק מרגליות הרה"ח ר' 
אליהו גודלבסקי שליט"א בדרשתו בכינוס
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שמעון בר יוחאי והאר"י הקדוש ורבינו הקדוש 

- וסיים על עצמו, ולמה אני זכיתי למה שזכיתי 

ל'פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה', כי 

גם לי היה את מידת התחזקות.

ב'ששון  המובאת  ז"ל,  רבינו  יש שיחה מאת 

 - ז"ל  הורביץ  ר' שמואל  ושמחה' בהגהות של 

יהודי עשה  הוא מביא שם שרבינו אמר שאם 

פעם איזה דבר טוב, איזו מצוה - אם קלה, אם 

חמורה, דאורייתא או דרבנן, מדברי סופרים או 

אפילו מנהג ישראל - יכול להיות שמח ולרקוד 

עם שמחת מצוה זו כל ימיו.

כאשר ראיתי שיחה זו, חשבתי שבודאי רבינו 

ר' אברהם  גדולים, אבל בא  מדבר על צדיקים 

־ב"ר נחמן ואומר מפורשות, כי הכוונה היא אפי

לו ליהודי שהיה חי כגוי גמור ורק עשה מצוה 

וסיבת   – תשובה  הרהור  בלי  מת  יותר,  ולא  זו 

ליתן  יצטרך  כל העבירות שעבר  כי על  הדבר, 

בי ועשרים  מאה  אחרי  ולהזדכך  וחשבון,  ־דין 

סורים קשים ומרים – וגם אם יקח הדבר אלפי 

שנים, הרי בסופו של דבר יזדכך ויטהר לגמרי 

־ולא ישאר שום זכר מכל החטאים עוונות ופש

עים שעבר בחייו, ואזי ישאר לו רק השכר עבור 

יקבל  שעליה  שקיים,  הזאת  היחידה  המצוה 

שכר לנצח נצחים, להתענג על ה' עד אין סוף.

ושוב, עד  נתן שוב  זו מדבר רבי  נקודה  ועל 

־אין שיעור, כי צריכים לחזור על נקודת ההתח

זקות פעם אחר פעם - כדברי רבינו - שבשעה 

היא  כוונתו  בעבירה,  יהודי  מכשיל  שהיצה"ר 

להפילו אל היאוש הבא לאחר העבירה, כוונתו 

היא להפסיק את האדם מן הרצון אל הקדושה, 

התורה  ואת  השי"ת  את  ירצה  שלא  לו  לגרום 

מצליחה  שלצערינו  מזימתו,  היא  זו  והמצוות. 

בכל כך הרבה מקרים. 

אין שום ייאוש
ודווקא בנקודה זו צריך התגברות גדולה, כי 

'יאוש'  ובאומרנו   – מיואשים  ישראל  בני  רוב 

אין הכוונה לעצבות והליכה בראש מורכן, אלא 

להיפך – שהוא הולך בראש זקוף ומורם, נפוח 

ברוב  שהשיג  הזה  העולם  קניני  על  מגאווה 

וג מלא  לבו  אך  ורכב...  דירה  לו  יש  ־כשרונו, 

דוש ביאוש... יאוש מלעבוד את השי"ת... יאוש 

לשמי מלזכות  יאוש  איד'...  'ערליכע  ־מלהיות 

רת העיניים... מללמוד את התורה או להתפלל 

שהוא  מרגיש  הוא  כי  למה?  זאת  וכל  כראוי... 

עשרות  במשך  פעמים,  הרבה  כ"כ  ניסה  כבר 

בצדקה,  ותפילות,  בתורה  כ"כ  והשקיע  שנים, 

הקדוש,  לציון  בנסיעות  בהתבודדות,  במקוה, 

ומה  מצליח,  לא  שעדיין  רואה  הכול  ולמרות 

יעשה...

מסופר ששמעו פעם את ר' שמואל הורביץ 

וכך צעק: רבונו של עולם, אני צועק  מתבודד, 

שלו...  את  עושה  דבר  והבעל  וצועק,  וצועק 

אני צועק וצועק וצועק, והבעל דבר עושה את 

איך שריי  און  איך שריי  און  ]"איך שריי  שלו... 

און דער בעל דבר טוט זיך זיינס"[!

אפשר  אי  בדבר  מתבוננים  כאשר  רבותי, 

בן  הלוא  להתחזק.  אפשר  באמת  כיצד  להבין 

אדם בעל כוחות אנושיים איננו מסוגל להכיל 

ולעמוד איתן מול כאלה  נכזבות,  כאלו תקוות 

נפילות... אך באמת את זאת צריך לידע, כי לא 

בכוחנו אנחנו עושים! לנו באמת אין כוחות! רק 

ואמר  שצווח  הקדוש  רבינו  של  הגדול  בכוחו 

'אין שום יאוש בעולם כלל'! זה הכוח שבזכותו 

אנחנו יכולים לשרוד!

השי"ת ריחם עלינו, על דור המצוי בחמישים 

שערי טומאה ומתמודד עם הנסיונות השפלים 

ביותר, ושלח לנו את רבינו הקדוש שע"י עוצם 

למדרגה  להגיע  יהודי  כל  יכול  קדושתו  תוקף 

־כזו ש'אין שום יאוש בעולם כלל'. וצריכים לח

פעמים,  אלפי  ואלף  מאות  עשרות  כך  על  זור 

יום יום. 

אפשר לצאת מהגיהנום
כי זאת עלינו לזכור - אנו מצד עצמינו חסרי 

סיכוי, אך בכח רבינו יש לנו מאה אחוזים של 

נתייאש, רק שנשמע  סיכויי הצלחה! רק שלא 

בתורה  אומר  שרבינו  כמו  לעצותיו,  ונציית  לו 

מ"ט חלק שני – "ומה שנעשה עמו ממילא אל 

יחוש ואל יסתכל על זה כלל", ולמה? כי יש לנו 

כזה רבי, ויש לנו כזה תלמיד רבי נתן.

לפני הסתלקותו אמר רבינו: "מה לכם לדאוג 

ונת ־מאחר שאני הולך לפניכם". רבותיי, הבה 

בונן בדברים הללו, הרי בודאי ובודאי שיש לנו 

וכמה  וכמה  מצות  תרי"ג  יש  הלוא  לדאוג,  מה 

הלכות בשו"ע שאין אנו עומדים בהם ומקיימים 

אותם כדבעי, ויש שכר ועונש – וכיצד לא נדאג. 

אלא מאי? בודאי שיש מה לדאוג, אך יש זוהי 

התשובה לכל הנסיונות והקשיים: מאחר שאני 

הולך לפניכם!

לו  שיש  אמר  שרבינו  מוהר"ן  בחיי  מובא 

את הכח כמו דוד המלך ע"ה, להעלות נפשות 

כל ברסלב'ר,  יודע  משאול תחתיה. אך באמת 

־שרבינו לא מחכה רק לאחר אריכות ימים וש

־נים להוציא את האדם מן הגהינום, וכל מי שמ

- ובעיקר  ציית לרבינו ומשתדל ללמוד ספריו 

את ספרי רבי נתן המעוררים את הלב לענין של 

התחז מתוך  למעשה,  אחד  לכל  השייך  ־רבינו 

קות נפלאה - לא ימלט שלא יהיה לו בכל יום 

אלפי ומאות אלפי הרהורי תשובה והתחדשות 

בעבודת השם מחדש, כל הזמן.

לחזור זאת אלף פעמים
לסיומא, במכתב ר"ע ר' נתן כותב בערב יום 

כיפור לפנות בוקר לפני שחרית לבנו רבי יצחק, 

ואקריא קצת מתוכו: "אולי תשימו אל לבבכם 

וק זכר צדיק  ורבנו  ־לקיים דברי אדוננו מורנו 

דוש לברכה להפך כל מיני יגון ואנחה לשמחה, 

ועדיין  הרבה.  בזה  עמכם  דברתי  כבר  כאשר 

בעצמכם  שתבינו  באופן  בזה  לדבר  הרבה  יש 

איך להתחזק לקיים זאת להפך הכל לשמחה" 

– ואחר שמאריך בהתחזקות שם מסיים: "ואם 

־כבר דברנו בזה הרבה עדיין צריך למודעי לח

זור זאת אלף פעמים בכל יום ויום כי הם חיינו 

ואורך ימינו בזה ובבא לנו ולכל דורותינו לנצח".

מוריי ורבותיי, איך יכולים לזכות לקיים את 

אז "נאר  כ"כ  והזהירנו  לנו  רבינו שאמר  ־דברי 

מרה" ולהפוך היגון ואנחה לשמחה, שרבי נתן 

מקשר את זה תמיד ביחד - איך זוכים לזה?! על 

ידי שמוסיפים לדבר בזה שוב ושוב... 

־רק בכוח ההתחזקות אפשר להיות 'א ערלי

כע איד', לזכות לתשובה שלימה ולעולם הבא 

- עולם שכולו טוב... וכמה שנתמיד יותר ללכת 

שיש  הכוח  בעוצם  ונאמין  טובות,  נקודות  עם 

כותב במכתב  נתן  כמו שר'  טובה,  נקודה  לכל 

שם – לשמוח מכל מצוה, עוד הרהור תשובה... 

עוד דיבור תורה ותפילה... טלית ותפלין, סוכה 

ולא רק מקיום המצוות עלינו לשמוח,  ושופר. 

אלא גם מכל תנועה ותנועה – הרי שייטיב לנו 

לנצח נצחים.

ומ  – בראשית  בשבת  אנו  עומדים  ־כאשר 

שוב  להיכנס  הזמן  זה   – הלכות  ליקוטי  סיימים 

ולזכור  להתחזק  רבינו,  של  לעניין  בהתחדשות 

בתלמיד  ולדבוק  וקיים,  חי  והוא  רבי  לנו  שיש 

הקדוש, רבי נתן, שהוא התלמיד שהבין מה רבינו 

רוצה מאתנו והעביר את זה לנו בטוב טעם ודעת, 

בלשונו הזהב וחוזר על זה בלי שיעור פעמים, כי 

רק כך אפשר לזכות להיות יהודי אמיתי.

השי"ת ריחם עלינו, על 
דור המצוי בחמישים 

שערי טומאה ומתמודד 
עם הנסיונות השפלים 
ביותר, ושלח לנו את 
רבינו הקדוש שע"י 
עוצם תוקף קדושתו 
יכול כל יהודי להגיע 
למדרגה כזו ש'אין 

שום יאוש בעולם כלל'. 
וצריכים לחזור על כך 
עשרות מאות ואלף 
אלפי פעמים, יום יום
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כעבור יום שמחת תורה, 
נתעוררו רצונותיהם של 
כמה אברכים יקרים, 
מעוטי יכולת בממון 
ובטרחא, אבל מלאי 
כיסופין בכל לבם ונפשם, 
בזוכרם את מעמד סיום 
ליקוטי הלכות במחזור 
הקודם אשר התקיים 
ברוב עם יחד עם כל 
אנ"ש בכל רחבי הארץ, 
ומעת שנתעורר ליבם 
ועד שיצא המעמד 
לפועל לא ארכו יותר 
משלושים שעות, כשהכל 
בכל מכל כל מתנהל 
במהירות ובחיפזון  

דיבוריו הנלהבים של 
ר' אליהו הכניסו את 
ליבות המשתתפים לרגש 
מרומם ולשמחה פורצת 
גבולות עד שפצחו כולם 
בריקודים שנמשכו יותר 
משעה, עד כי אמרו 
כל רואיהם, כי קשה 
להאמין שחלקם הגדול 
לא זכו להיות בר"ה, ויפה 
אמר המנחה שיחי' בשם 
אחד האברכים, שאחרי 
ריקודים כאלו בוודאי 
לא יתן הבעל דבר למנוע 
שוב את הנסיעה לאומן    
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מעוטי  יקרים,  אברכים  כמה  של  הרצונות 

כיסופין  מלאי  אבל  ובטרחא,  בממון  יכולת 

סיום  מעמד  את  בזוכרם  ונפשם,  לבם  בכל 

ליקוטי הלכות במחזור הקודם אשר התקיים 

ברוב עם יחד עם כל אנ"ש בכל רחבי הארץ, 

המעמד  עצם  ועד  ליבם  שנתעורר  ומעת 

כשהכל  שעות,  משלושים  יותר  ארך  לא  הזה 

עם  ובחיפזון,  במהירות  התנהל  כל  מכל  בכל 

נרתם  הענין  לתוך  לקפוץ  האברכים  החלטת 

המעמד  למען  הי"ו  גוטליב  מרדכי  ר'  הרה"ח 

לעילוי נשמת אביו הגדול, ובהזדמנות זו נודה 

ר'  להרה"ח  הקדוש  הקהל  כל  בשם  ונהלל 

על  נטל  אשר  האדיר  המעמד  כל  על  מרדכי 

שכמו, תשואות חן חן לו.

לכלל  ראשונה  טלפונית  הודעה  יצאה  ואז 

לליל  נכונים  להיות  שמש,  בית  בעיר  אנ"ש 

המחר בערב לקראת המעמד הגדול שיתקיים 

בינתיים,  אנ"ש,  כלליות  עם  והדר  פאר  ברוב 

את  לארגן  עצמם  על  לקחו  אברכים  כמה 

ישבו  כך  בתוך  הזמר,  ומנעימי  הדרשנים 

להדפיס  לעצב  לנסח  אחרים  אברכים  להם 

ספורות  שעות  שתוך  ענק,  מודעות  ולהדביק 

אל  המקנה  האסף  עת  מנחה,  תפלת  לקראת 

בתי המדרש הנקראים על שם הרועה הגדול 

בכל  המדרש  בית  כותלי  על  הופיעו  כבר   -

בתי הכנסת שבעיר, ומקום המעמד עדיין לא 

התפרסם, עקב המצב.

ויהי ממחרת, נשלחו שוב הודעות מפורטות 

יותר לכלל אנ"ש, ובשעות אחה"צ המוקדמות 

אשר  חוגג,  והמון  גדול  ציבור  להם  נתאספו 

הגדול  המדרש  בית  את  פה  אל  מפה  מילאו 

וויזניץ מאנסי אשר הפך בין לילה לאולם ענק 

לכבוד האירוע האדיר, כאשר אלה מתפללים 

בצידי  לסעודה,  ידיים  נוטלים  ואלה  מנחה 

בהם  ענק  שלטי  לתפארה  התנוססו  ביהמ"ד 

צוטטו דברי מוהרנ"ת על גודל מעלת השמחה 

על  להיות  לרצות  רק  ואף  להיות  שזכה  למי 

מעלת  על  מראבר"נ  חמים  דיבורים  וכן  ר"ה, 

הלכות  ליקוטי  בלימוד  הקביעות  ונחיצות 

השמחה  פאר  גודל  יפאר  מי  ביומו,  יום  דבר 

והאהבה כשכלליות אנ"ש על כל גווניהם כולם 

כאחד נאספו לשמוח בשמחת רבינו – הנה מה 

טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.

נחמן  ר'  הרה"ח  והנחה  פתח  המעמד  את 

החשוב  האורח  את  שהזמין  הי"ו  טורץ  ישראל 

הרה"ח ר' חיים מנחם קרמר שליט"א, ידיד נפשו 

ודיבר  נעוריו,  ימי  משחר  אהרן  שלמה  ר'  של 

רבינו  של  השנה  ראש  של  הענין  על  באריכות 

והשמחה של כל מי שזכה לעשות מה שביכולתו 

ויותר, כדי לנסוע אליו כאשר ציוה, כמו כן הכביר 

במילים להמחיש בגודל מעלת הקביעות בספר 

חיים  חי  בו  ללמוד  שזוכה  הלכות שמי  ליקוטי 

אחרים ומרגיש טעם עוה"ב כאן בעוה"ז.

גוטליב  מרדכי  ר'  הרה"ח  נתכבד  כך  אחר 

והוסיף  הלכות"  ה"ליקוטי  את  לסיים  שליט"א 

והנהגות  עובדות  ובנעימות  באריכות  לספר 

דרכי  את  לזכרון  והעלה  ז"ל  המנוח  מאביו 

לימודו במאמרי ליקוטי מוהר"ן, בעמקות ובעיון, 

על  שני  ומצד  פעם,  בכל  נפלאה  ובהתחדשות 

האמונה והתמימות לקיים כל דבריו בפשיטות, 

אשר  בכל  והאמונה  לרבינו  לביטולו  והודות 

יאמר כי הוא זה, היה פשוט אצלו שאם רבינו 

אמר שמי שהיה אצלו ראוי לו לשמוח כל השנה 

בוודאי שצריך לעשות סעודת הודי'ה כפשוטו 

שהרי עלינו אמר הכתוב: "אכלו מעדנים ושתו 

כמאמר  מעוזכם"  היא  ה'  חדוות  כי  ממתקים 

רביה"ק ז"ל, וכן האמין וקיים בעצמו בכל דברי 

רבינו ומוהרנ"ת. 

קדיש  ז"ל  המנוח  בני  אמרו  הסיום  אחר 

הקהל  פצחו  ומיד  נשמתו,  לעילוי  דרבנן 

היה  אשר  ותעצומות,  בעוז  שמחה  בריקודי 

קשה לעצור, לאחר הריקודים הקצרים הזמין 

חשין  טוב  יום  ר'  הרה"ח  ידידו  את  מרדכי  ר' 

טעם  בטוב  שהסביר  דברים  לישא  שליט"א 

ספה"ק  בלימוד  הסיום  של  השילוב  ענין  את 

"לקוטי הלכות" עם סעודת ההודאה והעלאת 

זכרו של רבי שלמה אהרן, על השילוב הנדיר 

היה  גיסא  ומאידך  גדול  עמקן  היה  שמחד 

דבר  מכל  גדולה  בתמימות  ומתרגש  מתפעל 

בדברי  ואמונה  הרגש  כזה  לו  והיה  חדש, 

רביה"ק, שהביאתו לעשות מעשה של סעודת 

הודאה כל שנה, שבענין זה היה בבחינת מקום 

שגם  זכה  ואכן  אהרן,  שלמה  לר'  לו  הניחו 

לאחר פטירתו מתקיימת ההתאספות הגדולה 

לשמו ולזכרו, ועוד ביתר שאת כי כעת סעודת 

שהם  והכיסופין,  הרצונות  על  היא  ההודאה 

העיקר כידוע.

לבו  מנהמת  ושאג  דברים  נשא  לאחריו 

ידידו  שליט"א  גודלבסקי  אליהו  ר'  הרה"ח 

רבות בשנים של רבי שלמה אהרן זצ"ל, וכדרכו 

הלהיב את הציבור בדברי התחזקות נפלאים, 

וציין כי השנה נחשב לכולם שזכו להיות בראש 

השנה באומן, כי גם אלו שלא זכו לבוא ממש 

הרי עשו את כל המאמצים להגיע, וזה נחשב 

בדברי  מאד  והאריך  שם,  שהיו  כאילו  ממש 

זכו  הצדיקים  שכל  מוהרנ"ת,  של  התחזקות 

את  ועורר  התחזקות,  ע"י  רק  לדרגתם  להגיע 

ההתחזקות  בלימודי  לבם  את  לדבק  הציבור 

הנוראים אשר יצאו מתחת ידי מוהרנ"ת בדפי 

ליקוטי הלכות הקדושים, והזכיר שהמנוח ז"ל 

הוא זה שעורר אותו בצעירותו לילך וחיות עם 

התורה אזמרה, ובדרכי ההתחזקות שבה.

דיבוריו הנלהבים של ר' אליהו הכניסו את 

ולשמחה  מרומם  לרגש  המשתתפים  ליבות 

בריקודים  כולם  שפצחו  עד  גבולות  פורצת 

כל  אמרו  כי  עד  משעה,  יותר  שנמשכו 

רואיהם, כי קשה להאמין שחלקם הגדול לא 

שיחי'  המנחה  אמר  ויפה  בר"ה,  להיות  זכו 

כאלו  ריקודים  האברכים, שאחרי  אחד  בשם 

את  שוב  למנוע  דבר  הבעל  יתן  לא  בוודאי 

הנסיעה לאומן.

זכרון קצרים הר"ר אליהו  דברי  נשא  אח"כ 

תקופה  ללמוד  זכה  אשר  הי"ו  קירשבוים 

וסיפר  ז"ל,  אהרן  שלמה  ר'  עם  מסוימת 

עובדות נפלאות מגודל דביקותו בתורות רבינו 

והמעמיק  הגדול  העיון  כל  שאחרי  ואיך  הק' 

שלו בסופו של דבר תמיד היה נמשך לעובדות 

- ולקיום העצות היוצאות לעובדא ולמעשה.

הרביעי  המחזור  בהתחלת  נתכבד  אחריו 

הרה"ח ר' נתן בורשטיין שליט"א שמוסר נפשו 

להדפסת  ובטירחה  ברצון  בממון  כפשוטו 

ספה"ק ליקוטי הלכות, הוא פתח – ופתח את 

דבריו לזכרו של ר' שלמה אהרן ז"ל בציינו את 

הרגש הנפלא שהיה לו בגדולת ראש השנה של 

המניעות  כל  עם  השנה  שגם  ובודאי  רביה"ק, 

לו  ושיש  כזה  רבי  לנו  שיש  לשמוח  ראוי 

חסידים כאלו, בברכת המזון נתכבד בן המנוח 

הרה"ח ר' יצחק גוטליב שיחי'.

אשרינו שזכינו בצוק העתים ובימים קשים 

בשמחת  עמהם  ולשמוח  אנ"ש  עם  להתאסף 

התקרבותינו לרבינו.

תודה מיוחדת בשם כל המשתתפים להר"ר 

בנימין אבעלעס הי"ו ואתו עמו חבורת אברכים 

והמסייעים  העוזרים  ולכל  וחשובים,  יקרים 

והמפואר  המרומם  האירוע  את  שארגנו 

והתמסרו בהתמסרות מיוחדת שיהיה הכל על 

הגדול  ותלמידו  רביה"ק  זכות  טוב,  היותר  צד 

ועלינו להתחדש בלימוד  יגן עליהם  מוהרנ"ת 

נזכה  ובמהרה  עצותיו,  וקיום  הק'  ספריו 

בביאת  ותפארתינו,  גדולתינו  בעולם  שיתגלה 

משיח צדקנו בב"א.           
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משה
הוא
המשביר

מלון אנדריי בפינסק בו התקיים הקיבוץ בראש השנה
ברקע: כפר חמים ומסביר פנים. נוף של נחל בצ'ייקה



ערב ר"ה תשפ"א: מגפת הקורונה, מכתב 
שערורייתי של נציג ישראלי ושיחה בין 
מי שמכונה רה"מ הישראלי לעמיתו 
האוקראיני, מובילים לסגירה הרמטית של 
הגבולות באוקראינה, ומביאים אלפי חסידי 
ברסלב לבלארוס, אל פתחה של קהילת 
קודש פינסק || מי שקופץ על ההזדמנות 
בשתי ידיו כדי לעמוד לימין חסידי ברסלב 
הנעים ונדים, הוא הרה"ג רבי משה פימה 
שליט"א, רבה של קהילת פינסק ואולי 
של בלארוס כולה || התיישבנו לשיחה 
גלוית לב במוצאי ראש השנה, גילינו את 
הניסים שאירעו לנו מבלי שנדע ויצאנו 
עם מטען של רגשות התפעלות קווים 
לדמותה של קהילת קודש פינסק ורבה 
הגדול, שהפך לכתובת הראשונה בכל 
בלארוס האיש שנפתחים לפניו טרקליני 
הממשל, שולט ב-7 שפות, מקים עולה של 
תורה ותשובה ואחראי למהפכה רוחנית 
הפורשת כנפיה בבלארוס וארה"ב || למרות 
קרב הענקים בין רוסיה של פוטין והאיחוד 
האירופי ונאט"ו, עם כוחות 'הצלב האדום' 
ושירותי 'מחלקת האידיאולוגיה', הממשל 
הבלארוסי התייצב למען חסידי ברסלב || 
"כשראיתי את חסידי ברסלב מקרוב"

חיים קוטלר
תמונות: בעולמה של ברסלב, גנזי ברסלב



פינסק, 
 בלארוס,

מוצאי ר"ה תשפ"א
נהר  חוצה  אמנותי  מכחול  במשיכות  כמו 
העתיקה,  קרלין  שולי  את  הרוגע  ה'פריפיאט' 
האירופאיות  שהאימפריות  הציורית  העיירה 

התגוששו סביבה בעוצמה לפני מאות שנים.

סביבה  להתגושש  חזרו  הן  האחרונה  בשנה 
האירופי,  והאיחוד  רוסיה  ומערב,  מזרח  שוב: 

ובאופן נקודתי - אוקראינה מול בלארוס.

מי שנקלעו לקו התפר היו חסידי ברסלב.

בינתיים, הקצב הרגוע של נהר ה'פריפיאט' לא 
השתנה. משם עד לנהר הדנייפר הגדול, אליו הוא 
נשפך ובו נבלע, כעין משל למה שקרה גם לקרלין 
השלווה  העיר  בתוך  ונבלעה  שנעלמה  הקטנה, 

פינסק.

אל תתנו לשלווה של פינסק לבלבל אתכם.

אחת  כיום  ניצבה  וגם  קמה  העבר,  שרידי  על 
קהילת   - אירופה  בגולת  המפוארות  הקהילות 
פעילות  ותוססת.  חיה  הקהילה  פינסק.  קודש 
של תורה וקדושה מאירה מאות נשמות יהודיות 

ומחזירה אותן לצור מחצבתן.

מבלי לחפש את זרקורי הפרסום, קהילת קודש 
החיים  תחומי  בכל  עשייה  לתנופת  זוכה  פינסק 
ישיבה,  ולבנות,  לבנים  חינוך  בתי  הקהילתיים. 

הגיל  לבני  תמיכה  מערך  וכן  תמחוי,  בתי  כולל, 
המבוגר.

שנוצרה  המהפכה  לעומת  מחוויר  זה  כל 
בוגרי  שמאות  היכן  בארה"ב,  הרחק  בעקבותיה 
מגוריהם,  את  העתיקו  פינסק  קודש  קהילת 
והקימו בתים בישראל לשם ולתפארת, תוך שהם 

משתלבים בהצלחה בקהילות הקודש דשם.

כפי הנראה באם חסידי ברסלב לא היו נקלעים 
היינו  לא  שלעולם  יתכן  בבלארוס,  הסערה  לעין 
מגלים את פינסק ושורות אלו לא היו נכתבות עלי 

גליון.

אך רצף אירועים שסובבה ההשגחה העליונה 
בתחילת חודש אלול תש"פ סביב מגפת הקורונה, 
של  במיוחד  שערורייתי  מכתב  השאר  בין  ובו 
הישראלי  רה"מ  בין  נוקשה  ושיחה  ישראלי  נציג 
הרמטית  לסגירה  הובילו  האוקראיני,  לעמיתו 
אלפי  אותנו,  והביאו  באוקראינה  הגבולות  של 
בלארוס,  השכנה  המדינה  אל  ברסלב,  חסידי 
בציפייה לנס פתיחת הגבולות, למען נוכל לקיים 
את משאת נפשנו להימנות על ה'קיבוץ' הקדוש 
באומן של רביה"ק אור האורות זיע"א בימי ראש 

השנה.

בתחילה היו התנאים קשים ביותר, אך כל זאת 
בראשה,  העומד  ואת  פינסק  את  שגילינו  עד  רק 

הרה"ג רבי משה פימה שליט"א.

מסתבר כי בכל רחבי בלארוס נישא שמה של 

קהילת קודש פינסק לתהילה ומהווה כתובת לכל 
בגלל רבה של  זאת  וכל  הוא,  יהודי באשר  נושא 
בלארוס  של  רבה  לומר,  יותר  נכון  ואולי  העיר, 

כולה.

קיבלה  אפילה,  מנהרה  בתוך  בוער  לפיד  כמו 
המיוחד  ומנהיגה  פינסק  קודש  קהילת  אותנו 
להן  שאין  ובהערכה  באהבה  פתוחות,  בזרועות 

גבולות.

רבה של פינסק או של 
בלארוס כולה

שראינו  מה  כל  לכן,  קודם  עשורים  שני  רק 
האיש  חלום.  בגדר  היה  תילו,  על  עומד  בפינסק 
השממה  את  להפריח  החזון  עם  אליה  שהגיע 
ונלחם נגד כל הסיכויים הוא יהודי ממוצא אנגלי, 
ושמו  נלהב,  קרלין  וחסיד  מיר  ישיבת  תלמיד 

הרה"ג רבי משה פימה שליט"א.

שבה  הקודש  וקהילת  פינסק  היו  יכולות 
להסתתר מעינינו עוד שנים ארוכות.

חסידי  כשאלפי  תש"פ,  אלול  בחודש  אבל 
וילדים  משפחות  נפש  במסירות  עזבו  ברסלב 
וטסו לבלארוס, הם מצאו בהפתעה, כבר בשדה 
את  לקבל  שהגיע  יהודי  מינסק,  של  התעופה 

פניהם.

קראו לו, בפשטות, ר' מוישה פימה.

מאז ועד היום, עוד כשהיו בפינסק בקושי מניין 

הקיבוץ בצ'ייקה
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כיום,  וגם  עשורים  שני  לפני  יהודים  של  ומחצה 
כשהקהילה כבר מונה 400 איש, הוא היה ונשאר 
"ר' מוישה". האיש עם הנשמה שתמיד עומד מוכן 

לעזור, בפשטות, בנעימות וללא מחיצות.

פימה, מסתתר תחת מעטה של פשטות,  הרב 
יהודי  כל  שעשיתי,  מה  "כל  כי  לנו  ויאמר  יחזור 
לעשות  אפשר  לב,  יש  ואם  לעשות,  צריך  אחר 

הכל"...

לכשעצמן(  )הנכונות  המילים  מאחורי  אבל 
של  נפש  גדלות  עם  עוצמתית  דמות  מסתתרת 
עם  נמרץ  שתדלן  שפות,  בשבע  השולט  אדם 
שדלתות  מי  הנכונים,  המקומות  בכל  קשרים 
ילך  אשר  בכל  בפניו  פתוחים  הממשל  טרקליני 
משימות  ולהשלים  לבצע  היודע  איש  ובעיקר, 
ענק ללא מעצורים. זאת גילינו בימי ראש השנה, 
אשר  קהילה  מניהול  בקלילות  דילג  הוא  כאשר 
על  להשתלטות  עד  איש,  כ-400  בשיאה  מונה 
ברסלב  חסידי   2,000 מעל  שכללו  אירועים 

בלעה"ר.

איזו עדינות, איזו דרך ארץ
נרגעו  כשהרוחות  השנה,  ראש  אחרי  קצת 
והשקט חזר לשרור בפינסק, התיישבנו לשיחה 
ובעצם  פינסק  קהילת  מנהיג  עם  לב  גלויית 
בלארוס כולה, ר' מוישה, שכמובן מחה מיד על 

היה  יהודי  שכל  מה  "עשיתי  'מנהיג':  ההגדרה 

עם  בשיחתנו  הזה".  ובמקום  בזמן  לעשות  צריך 
את  לשמוע  רצינו  המאורעות,  בחלוף  משה  רבי 
הסיפור השלם של 'קיבוץ ברסלב בפינסק' ולקבל 
מה  של  הקלעים  מאחורי  המלאים  הפרטים  את 

שהתחולל כאן.

חסידי  המוני  לקראת  להיערך  הצלחתם  כיצד 
למעשה  השקטה,  קהילתכם  את  שפקדו  ברסלב 

מאז תחילת חודש אלול?
שאפשר  למה  גבול  אין  יהודי,  לב  יש  "אם 
לעשות. כך אנו מצווים על פי תורתנו. נראה שאין 
צורך בהסברים רבים. הרי אברהם אבינו ע"ה רץ 

להכניס אורחים גם אם היו ערביים...

מהעידית  אורחים  להכניס  הזכות  הייתה  לנו 
שבעידית, וב"ה שקהילתנו יכולה הייתה להושיט 
השונים  הקהילה  מבני  באמצעות  ולסייע  יד 
שקיבלנו בחסדי שמיים. אין מתאים מזה שיעמדו 
זכות  הייתה  וזו  המופלאים  ברסלב  חסידי  למען 

גדולה בשבילי".

ברסלב,  חסידי  את  מזכיר  מוישה  כשר' 
המצבים  בכל  כחודש,  מזה  מקרוב  הכיר  אותם 

האנושיים, הוא מלא הערכה והתפעמות.

"צריך להבין, את חסידי ברסלב, ממה שפגשתי 
כ'קדושים  להגדיר  אפשר  עיניי,  במו  וראיתי 
וטהורים'... ממקום מושבנו בפינסק ראינו אותם 
מקרוב, בכל המצבים הקשים שהם עברו, כשהם 
נזרקו בין תקווה לאכזבה, ותמיד הייתה העדינות 
על פניהם. איזו דרך ארץ. יומם ולילה ישבו ולמדו. 
שלהם  במסעות  לימוד,  בכיתות  המדרש,  בבתי 

אתה  איפה  ולמדו...  ישבו  אנשים  בגבול,  ואפילו 
רואה את זה? אשריכם חסידי ברסלב.

ואחרים  כאלה  ישנם  הכתפיים  "מאחורי 
הקיבוץ  ועל  ברסלב  חסידי  על  שמדברים 
באומן, ואני אומר לכולם, אין לכם מושג על מה 
העידית  ושלמים,  יראים  חסידים  מדברים.  אתם 
ערוך  אין  מקרוב,  אותם  פגשתי  הם,  שבעידית 

לגדלותם".

הקב"ה לא נשאר חייב
שהגיעו  העסקנים  אזנינו  את  מגלים  כאן 
אכפת  שהיה  "מה  כי  ההתחלה,  עם  מיד  למקום 
כמימים  בלימוד  שימשיכו  זה  מוישה  לר'  לו 
השני  ביום  כבר  התורה!".  לימוד  העיקר  ימימה, 
לשהותם במקום, הגיע ר' מוישה ושאל, ומה עם 
הילדים? ומיד אסף את ילדי חסידי ברסלב לאחת 
בהם  להרביץ  והחל  הקהילה  שבמבני  הכיתות 
תורה. בהמשך שמע שיש בין החסידים גם ילדים 
שמוצאם מארה"ב וזקוקים למלמד בשפתם ומיד 

הקדיש כיתה שניה בעבורם.

העניק  "הוא  העסקנים,  מספרים  "בהמשך", 
את כל הסיוע הנדרש לפרויקט היכל התורה של 
את  לעזרתנו  והעמיד  הי"ו  רוזנטל  מרדכי  הר"ר 
אחד מאנשי הקהילה שסייע בידינו להדפיס את 
מעל  הכל  בסך  מנו  אשר  הנדרשים,  הספרים  כל 
וחולקו  במלואם  שהועתקו  שונים  ספרים   20
בקרב אנ"ש". כך נהנו אלפי חסידי ברסלב בדרכי 

מיד אחרי ראש 
השנה פנו אלינו 

נציגי עיריית פינסק 
בבקשה לערוך מפגש 

היערכות לקראת ראש 
השנה הבעל"ט, מתוך 
הנחה שחסידי ברסלב 

ייטשו מעתה את 
אוקראינה שהתעמרה 

בהם ויתחילו לפקוד 
את פינסק בימי 
ראש השנה"... 

האוהלים בגבול
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הזמן  את  וניצלו  מגוונים  לימוד  מספרי  בלארוס 
בלימוד תורה ותפילה מסביב לשעון, בזכותו של 

הרב פימה.

לאורך כל התקופה הזאת הפכת להיות הכתובת 
מאיפה  מצב.  בכל  נענתה,  שתמיד  שאלה  לכל 

לקחת את הכוחות?
לבית,  מחוץ  להיות  רבות  פעמים  לי  "מזדמן 
בחו"ל, בנכר, ואז אני מרגיש על בשרי את טלטולי 
- לפעמים עזרה  והצורך במענה כלשהו  הדרכים 
מה  זה  הקשיים.  על  מאד  להקל  שיכולה  פשוטה 
אני  אחד  ודבר  מאליו,  מובן  וזה  עכשיו,  שעשינו 
למי  חייב  נשאר  לא  הקב"ה  לכם,  להבטיח  יכול 

שעוזר לבניו".

כש'הצלב האדום' נכנס בין 
בלארוס לאוקראינה

מוישה,  ר'  של  ממקורביו  הקהילה,  מבני  אחד 
סיפר לנו שאכן, מדי יום ביומו, לא הייתה אפילו 
פניה אחת ששבה ריקם. תמיד הוא היה שם, מוכן 
ולא  ברסלב,  לחסידי  ומעבר  מעל  לסייע  ומזומן 
רק. הרב הוא הכתובת הראשית לכל נושא יהודי 
ברחבי בלארוס, הן בעניינים טכניים כמו גם מול 

השלטונות.

וכיצד  איך קיבלו זאת המקומיים והשלטונות? 
התנהלו המגעים מולם?

"למעשה, קרו כאן כמה ניסים סביב שהותם של 
סולידריות  היה  הראשון  בבלארוס.  ברסלב  חסידי 
החסידים  כלפי  הבלארוסי  הממשל  של  גדולה 
מה  שמיים,  שם  לקידוש  וגרמו  למופת  שהתנהגו 

שסייע לנו לפעול מולם בכל מה שנדרש.

המקומיים  התקשורת  שכלי  היה  נוסף  "נס 
בחמלה  והביטו  אוהדת  בצורה  הכל  את  סיקרו 
על החסידים העוברים קושי כה גדול, חלקם עם 

ילדיהם וטפם.

והתקשורת  הממשל  מול  "ההתפתחות 
הבלארוסית הייתה מעניינת במיוחד. שילוב של 

'שנאת המן' ו'אהבת מרדכי'.

האוקראיני  הצד  את  לסקר  בחרו  הם  "תחילה 
שבין  המתיחות  בגלל  מובהקת,  שלילית  בצורה 
המדינות. זה מה שהוביל אותם להביא את 'הצלב 
הבלתי  הצעד  את  לעשות  וכן  לסייע,  האדום' 
לשטח  לעבור  לציבור  הרשו  הם  כאשר  נתפס 
המפורז בין המדינות. זרם החוצים את הגבול מנה 
אלפי איש בסך הכל, ובשיאו עמד על מספר של 

זאת  כל  זמנית,  בו  במקום  ששהו  אנשים   1,196
להכניס  האוקראיני  מהצד  אישור  שיהיה  מבלי 
האוקראינים,  על  גדול  לחץ  גרם  המהלך  אותם. 
שכמעט נשברו, אבל מעשה שטן הצליח והישועה 

המיוחלת לא הגיעה.

בודדים  נתפסו  כאשר  עצמו  על  חזר  "הדבר 
חוקית.  לא  בצורה  הגבול  את  לחצות  שניסו 
בתחילה התנהל הממשל הבלארוסי לפי הכללים 
החליטו  בהמשך  אבל  לארץ,  אותם  והחזיר 
ולהסביר  הדבר  מחומרת  עין  להעלים  בממשל 
הרשו  ואף  בדרך  'טעו'  כנראה  הם  כי  לנתפסים 
להם להמשיך לשהות על אדמת בלארוס, שזהו 

ללא ספק תקדים בלתי נתפס.

היה  הממשל  שהראה  גמישות  של  נוסף  "צעד 
כאשר הקל את חובת הבידוד במשך 14 יום מחסידי 
נכנסה  התקנה  אמנם  לבלארוס.  שנכנסו  ברסלב 
לתוקף רק בשבוע וחצי האחרונים, אך גם אז, הם לא 

"מה שהיה אכפת לו 
לר' מוישה זה שימשיכו 

בלימוד כמימים 
ימימה, העיקר לימוד 

התורה!". כבר ביום 
השני לשהותם במקום, 
הגיע ר' מוישה ושאל, 
ומה עם הילדים? ומיד 

אסף את ילדי חסידי 
ברסלב לאחת הכיתות 
שבמבני הקהילה והחל 

להרביץ בהם תורה    

לב חם. הרב פימה בלימוד עם ילדי החמד

מתקינים את העירוב
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אכפו את הדבר והעלימו עין מחסידי ברסלב, מתוך 
התחשבות בסיטואציה המורכבת שנוצרה".

 בבלארוס לא שמעו 
על הקורונה

ר' מוישה מתפעם כולו מכל נס ונס שהוא מונה, 
אך לדבריו הנס הגדול ביותר היה הוא שציבור כה 
גדול הגיע למדינה הפועלת לפי כללים אחרים, על 
רקע התפשטות חריפה של נגיף הקורונה ובשעה 
וכאן  יום מתים בבלארוס עשרות אנשים,  שבכל 

ב"ה לא היו שום נזקים בגוף ונפש כלל.

סביב  מודעים לסחרור העולמי  בבלארוס  האם 
התפשטות נגיף הקורונה?

כמעט  שהם  כפי  קשים  בבלארוס  "הנתונים 
בכל מקום בעולם ואולי אף יותר, כאשר במהלך 
בתמותה  מבהילה  עלייה  נרשמה  האחרון  הקיץ 
מתים  ל-5,000  קרוב   - קודמות  לשנים  ביחס 
בכמה חודשים. בתי החולים גם הם מוצפים. אבל 
עד  נקטו  בבלארוס  השלטונות  זאת,  כל  למרות 
ההתפתחויות  מול  מוחלטת  בהתעלמות  עתה 
רואה  כך  הדברים  ומטבע  הקורונה  נגיף  בנושא 

זאת גם האוכלוסייה.

זאת, אנו בפינסק נקטנו בכל אמצעי  "לעומת 
הזהירות, גם בגלל האחריות שמוטלת עלינו מול 
להחלטה  אותנו  שהוביל  מה  התלמידים,  הורי 
להסתגר בכפר הנופש צ'ייקה בכל חודשי הקיץ. 
היינו שם מעל 180 איש. ואכן הריחוק הוכיח את 
עצמו, כשבמהלך הגל הראשון לא היו לאף אחד 

מאתנו תסמינים כלשהם של הנגיף.

כל  במשך  אותנו  וליווה  חזר  מהנגיף  "החשש 
אחד  וזה  ברסלב,  חסידי  של  השהות  תקופת 
אחד  אף  כאשר  איתנו,  שהיו  הגדולים  הניסים 

מתוך האלפים לא סבל משום סיבוך רפואי ב"ה".

שזוהו  כמה  ביניהם  השוהים,  אחרוני  כי  יצוין 
להתאוששות,  עד  לנוח  ונאלצו  הנגיף  כנשאי 
עשו זאת באדיבותו של הרב פימה בכפר הנופש 

צ'ייקה, ואלה עזבו בסופו של חודש תשרי.

קרב הענקים בין רוסיה 
והאיחוד האירופי

של  בדרכם  עמד  הקורונה  נגיף  רק  לא  אבל 
חסידי ברסלב.

ברסלב  חסידי  נקלעו  אליה  "הסיטואציה 
בבלארוס הייתה מאד מורכבת", מוסיף הרב פימה 
ומסביר. "הרבה מעבר להתפשטות נגיף הקורונה. 
ואוקראינה  בלארוס  בין  הפוליטית  המתיחות 
צריך  רב.  זמן  הייתה  שלא  כפי  במיוחד,  נפיצה 
להוסיף לכך את המצב השברירי בו נמצא הממשל 
הבלארוסי עצמו בתקופה האחרונה, לנוכח מאבק 
האיתנים המתחולל בין המזרח למערב - רוסיה 
ונאט"ו מאידך  של פוטין מחד והאיחוד האירופי 
- על עתידה של המדינה. למרות הכל, הרשויות 
בבלארוס הגישו את כל העזרה הדרושה לחסידי 

חסדי  מזה.  גדול  נס  לך  אין  לב.  ברוחב  ברסלב 
ללא  בס"ד  עבר  הכל  כאשר  תמנו,  לא  כי  השם 

תקלות, מכל הבחינות".

תודה  חבים  ברסלב  חסידי  אחרות,  במלים 
לממשל הבלארוסי.

ומעבר  מעל  עשה  הבלארוסי  הממשל  "אכן, 
להם  חבים  כולנו  כך  ועל  ברסלב,  חסידי  למען 
הכרת תודה, גם אם מצידם היו לכך סיבות אחרות. 
הרי הגמרא אומרת, אורח טוב מה הוא אומר? כל 
מה שטרח בעל הבית אינו אלא בשבילי... וזו העת 

המתאימה ביותר לומר להם תודה!".

בענווה אופיינית, הרב פימה מסיט מעצמו את 
את  שניהל  מי  היה  שהוא  בשעה  הלב,  תשומת 
ניתן  הממשל.  מול  גדולה  כה  בהצלחה  המגעים 
ובא,  יוצא  היה  הוא  אילולא  כי  בזהירות  לקבוע 

המצב היה יכול להיות שונה לחלוטין.

פריצת הגבולות שלא קרתה
לשבת  עד  להתנהל  הדברים  המשיכו  כך 
סליחות, במקביל לשתדלנות הכבירה של הנגיד 
ר' אליעזר שיינר וחבריו. התקווה הייתה רבה כי 
נעו  זו  מסיבה  דכפין.  לכל  הגבול  ייפתח  בהקדם 

לגבול  מהעיירות  בדרכים,  ונדו  ברסלב  חסידי 
עצמו  פימה  הרב  גם  כי  מסתבר  חלילה.  וחוזר 
עסק בנושא מקרוב וניסה בדרכים משלו לפתור 

את המשבר, אך ללא הצלחה.

עסקי  מיזם  על  לנו  מספר  ממקורביו  אחד 
מסוים עם האוקראינים שהחל קורם עור וגידים 
הצד  עם  נפגשו  כבר  נציגים  ימים.  באותם  ממש 
מתניע  הפרויקט  כי  היה  ונראה  האוקראיני 
אך  הגבולות.  בין  במעבר  דרך  פריצת  ויאפשר 
הצליח  שטן  מעשה  כאן,  גם  הצער,  למרבה 

והפרויקט נכשל עוד בטרם התחיל.

תקווה  בין  המטלטלים  המעברים  כל  ובתוך 
לאכזבה, יש מישהו שמתחיל לראות את העתיד 
וזה שוב ר' משה. כצופה פני עתיד הוא החל להבין, 
השנה,  לראש  לאוקראינה  להיכנס  הסיכויים  כי 
ללא  משכך,  ופוחתים.  הולכים  הצער,  למרבה 
לוגיסטית  להיערך  החל  הוא  מיותרות,  שהיות 
למשימה הגדולה של שהיית אלפי חסידי ברסלב 

במקום.

"זו משימה שנפלה עליי מן השמיים. מה היה 
שהוא  מה  כל  עושה  במצבי?  עושה  אחר  יהודי 
יכול כדי לסייע. זה בדיוק מה שעשיתי. והרי אין 

שום ייאוש בעולם כלל" - - -

חסידי ברסלב מכירים טובה: "הפותח פתחו 
לחברו, נפשו חייב לו"

הכבירים  המאמצים  הלוגיסטי,  המערך 
רב  כתפי  על  שנפלו  האדירות  והעלויות 
משה  רבי  הרה"ג  ה"ה  פינסק,  קודש  קהילת 
פימה שליט"א, כתוצאה משהותם של אלפי 
וימי  אלול  חודש  במהלך  ברסלב  חסידי 
ראש השנה תשפ"א, מחייבים את כלל אנ"ש 
טובה  להכיר  ובעולם  בארץ  ברסלב  דחסידי 

בכל לב ונפש.

פימה  הרב  אין  עבורנו  שעשה  מה  כל  על 
אך  תודה,  מילות  ולא  טובה  הכרת  מבקש 
הערכתם  את  ישכחו  לא  ברסלב  חסידי 
הזה,  למנהיג  הגדולה  תודתם  ואת  העמוקה 
שבפשטות גדולה עשה כל כך הרבה למענם.

"כמו שאר חסידי ברסלב ששהו בבלארוס", 
"ראינו  מאנ"ש,  היוזמה  בעלי  לנו  מספרים 
בימים  פימה  הרב  למעננו  שעשה  מה  את 
ששהינו  הארוכים  השבועות  בכל  ובלילות, 
שם ובפרט בימי ראש השנה. לאור דברי חז"ל 
 - לו"  חייב  נפשו  לחברו,  פתחו  "הפותח  כי 
החלטנו כי אנחנו חייבים להכיר לו טובה על 

כך ולו במעט, על ידי רכישת מתנה הולמת.

"כך עלה הרעיון לרכוש ספר תורה שיוענק 
כמתנה מאת כל חסידי ברסלב בארץ ובעולם, 
הקמפיין  החל  וכך  והערכה,  הוקרה  לאות 

בימים  תאוצה  תופס  אשר  טובה'  'מכירים 
אלה".

אם גם אתם מרגישים חובה להכיר טובה 
ולהשתתף בקמפיין, גשו כבר עכשיו לנציגים 
הכנסת  בבתי  פלוס'  'נדרים  לעמדות  או 
והכניסו את תרומתכם בעין יפה, כראוי למי 
ומעבר למעננו במשך שבועות  שעשה מעל 

ארוכים, יומם ולילה.
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האוהלים הצבאיים של 
הממשל הבלארוסי

מסתבר שברסלב ואומן אינם זרים לו לר' משה, 
לפני  באומן  רביה"ק  בציון  לבקר  זכה  שבעצמו 
עמוקים  רוחניים  ברשמים  עמוס  וחזר  שנתיים 

שחלחלו לנפשו, עתה ראינו מעט מפירותיהם...

שהו  ברסלב  חסידי   2,000 מעל  בפועל, 
בבלארוס בימי ראש השנה. רובם בקהילת קודש 
צ'ייקה  הנופש  בכפר  נוסף  נכבד  וחלק  פינסק, 
השייך גם הוא לקהילת קודש פינסק. ריכוז נוסף 
ראקוב,  בערים  ואחרים  סבילוביצ'י,  ביישוב  היה 

גומל ובברויסק.

או  בפינסק  היה  פנים  לו  האיר  שמזלו  מי 
בצ'ייקה, שם פעל המערך הלוגיסטי של קהילת 
ביעילות  משה  ר'  של  ניצוחו  תחת  פינסק  קודש 

מרשימה.

איך הצלחתם להיערך מראש לאירוע גדול כזה 
לימי ראש השנה?

"אם הלב פתוח, אפשר לעשות הכל", הוא חוזר 
ואומר ומסתיר את המאמצים הכבירים והמגעים 
הקמת  בדמות  פרי  שהניבו  הממשל,  גורמי  מול 

אוהלי צבא מטעם הממשל הבלארוסי.

"בתחילה הייתה בעיה היכן לאכסן את האלפים, 
בכל  החדרים  וכל  הכיתות  כל  שהתמלאו  אחרי 

המלון  כי  לי  התברר  בפינסק...  שלנו  המבנים 
מעבר  תיירים  מקבל  אינו  קומות,   9 בן  בפינסק, 
לקומה ה-3, וזאת לפי תנאי התפעול של המלון. 
שהתקשרו  הבלארוסי  בממשל  גורמים  אלו  היו 
אליהם כדי שיפתחו את כל הקומות, עד לקומה 
ה-9, לרווחת חסידי ברסלב. בנוסף, בכפר הנופש 
איש,   150 עד  להכיל  יכול  אשר  בצ'ייקה,  שלנו 
 300 עד  לאכסן  יכולנו  וכך  מיוחד  אוהל  הקמנו 
אנשים נוספים. כשנזקקנו לאולם נוסף שוב סייע 

לנו הממשל בהשגת האולם באוניברסיטה.

הבלארוסים רוצים להתכונן 
לראש השנה הבא

של  נרחב  בפיזור  גם  לעזרתנו  עמד  "הממשל 
לכל  מוכנים  בעיר  שהסתובבו  שיטור  כוחות 
צורך. כוחות כיבוי האש והרפואה הוצבו ליד בניין 
כל  את  להעביר  התאפשר  וכך  הגדול,  התפילה 

האישורים ללא עיכובים או קשיים מיוחדים".

ההשפעה  את  רואים  אתם  כיצד  לסיכום,  כעת, 
שהשאירו חסידי ברסלב על פינסק, ובלארוס?

ברשויות  הפועלות  הנפשות  את  "מהיכרותי 
של פינסק, בקרב התושבים הנכרים ואף בצמרת 
רעה,  מילה  שהביע  גוי  אף  היה  לא  הבלארוסית, 
חיובי  רושם  הותירו  ברסלב  חסידי  רצו...  אם  גם 
שמיד  כך,  כדי  עד  סביבתם  כל  על  יימחה  בל 

אחרי ראש השנה פנו אלינו נציגי עיריית פינסק 
ראש  לקראת  היערכות  מפגש  לערוך  בבקשה 
ברסלב  שחסידי  הנחה  מתוך  הבעל"ט,  השנה 
בהם  שהתעמרה  אוקראינה  את  מעתה  ייטשו 
ויתחילו לפקוד את פינסק בימי ראש השנה. כל 
להתכונן  ולהתחיל  יותר  עוד  לסייע  היה  רצונם 

לכך ולהכין לכם תנאים טובים יותר"...

הם  שלהם.  הטעות  את  לקלוט  זמן  לי  "לקח 
היו בטוחים שחסידי ברסלב החליפו את הצדיק 
שלהם והגיעו לעשות ראש השנה בצל הצדיק 
הגדול  אהרן  רבי  הרה"ק  ה"ה  בפינסק,  הטמון 

מקרלין זי"ע"...

'מחלקת האידיאולוגיה' 
 הבלארוסית בעקבות 

חסידי ברסלב
משעשע  פרט  משה  ר'  מספר  השאר  בין 
'מחלקת  מטעם  נציג  עם  לו  שהיה  מפגש  מתוך 
האידיאולוגיה' בממשל הבלארוסי. זה קבל בפניו 
על כך שקיבל תלונה מאחד השכנים בפינסק כי 
חסידי ברסלב התפללו על קברו של הרה"ק רבי 
שהוא  בשעה  בה  רם,  בקול  זי"ע  מקרלין  אהרן 
נוכח לראות את חסידי ברסלב מתפללים  עצמו 
מיוחד  מסע  במסגרת  זה  היה  בדממה.  באומן 
אחרי  להתחקות  כדי  לאומן  עד  ערך  שהוא 
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צרכיהם של חסידי ברסלב ולסייע להם להתארגן 
בדיוק שנייה  לר' משה  לו  כאן לקח  גם  בפינסק. 
בשעה  בדיוק  התרחש  באומן  הביקור  כי  להבין 
שהחסידים עמדו בתפילת שמונה-עשרה, בעוד 
רוע  לביטול  המונית  תפילה  זו  הייתה  שבפינסק 

הגזירה...

קברו  על  ברסלב  חסידי  הפעם  נהגו  ושמא 
קרלין,  כנוסח  זי"ע  הגדול  אהרן  רבי  הרה"ק  של 

להתפלל בקול רם בכל כוחם...
אל  להתקרב  היא  כולנו  של  העליונה  המטרה 
ה' וב"ה זכינו לעשות זאת יחדיו בימי ראש השנה 
של  לקברו  ונראה  סמוך  תשפ"א,  של  הנעלים 

הרה"ק רבי אהרן הגדול זי"ע".

אגב כך, מסביר לנו ר' משה מדוע עד עתה לא 
הוקמה בפינסק מצבת קבורה ראויה לקברו של 
הרה"ק רבי אהרן הגדול זי"ע, אשר ממוקמת בתוך 

חצר מגורים.

"על פי כל הסימנים והתצלומים שהשגנו במשך 
השנים, יש לנו כבר מקום משוער ודי מדויק על 
את  להקים  שנוכל  כדי  אך  הקבר.  של  מיקומו 
להביא  שואפים  אנו  מקסימלי,  בדיוק  המצבה 
מכונת רנטגן מיוחדת מאנגליה, אשר תסרוק את 
החללים מתחת לקרקע ועל פיה נוכל להקים את 
המצבה ואת האוהל על היסודות הקיימים בעז"ה. 
בשל הלחצים בגבולות בעקבות התפשטות נגיף 
וכולנו  האחרונה  בתקופה  הדבר  נדחה  הקורונה, 
ממש,  בקרוב  המוגמר  על  לברך  נוכל  כי  תקווה 

ביחד עם כל בני קהילתנו".

'גנבתם' לנו את הרב 
פימה

את  קהילתכם  בני  קיבלו  כיצד 
העובדה כי המוני חסידי ברסלב פקדו 
ראש  בימי  אף  ונשארו  המקום  את 

השנה?
"חוויה אדירה שאי אפשר לתאר. כל 
התלמידים  את  מלמדים  אנחנו  השנה 
אחד.  גוף  היותנו  ועל  ישראל  כלל  על 
ההמונים,  את  בחוש  ראו  הם  הפעם 
את  העדינות,  את  לצדיק,  החיבור  את 
הם  נפש...  במסירות  והתפילה  הלימוד 
ראו מסירות נפש לרוחניות, הם למדו על 
הכנסת אורחים... בעיניי זה שיעור יהדות 
הכי טוב שהמוסדות שלנו יכלו לתת לתלמידים 

שלנו".

התחושה  על  לנו  סיפרו  הקהילה  מבני  כמה 
שחסידי ברסלב 'גנבו' להם את הרב, אך ההשפעה 
בכל  הקהילה  על  שהייתה  הגדולה  הרוחנית 

התקופה הזו, תיזכר לשנים רבות.

 הגויים נדהמים 
ממימדי החסד 

ייחודית  תופעה  היא  פינסק  קודש  קהילת 
בני  כל  כאשר  העולם,  בכל  ואולי  בבלארוס 

למען  אחת  כמשפחה  ופועלים  חיים  הקהילה 
יהודים  שיותר  כמה  לקרב  הגדולה  המטרה 
לאביהם שבשמיים. פעילות קדושה זו החלה על 
ידי הרב יוחנן ברמן כבר בשנת תשנ"ב, בהוראתו 
המטרה  שליט"א.  סטולין  מקרלין  אדמו"ר  של 
אותם  ללכד  המקום,  יהודי  את  לחזק  הייתה 
ולהשיבם לצור מחצבתם, לערוך תפילות וסדרים 
של  העתיק  הכנסת  בית  את  לגאול  וכן  המוניים 
הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין זי"ע מידי הגויים. 
בהמשך אכן שופץ המקום וקול התורה והתפילה 

חזרו להישמע מבין כתליה.

פימה  משה  רבי  הרה"ג  הגיע  תשס"א  בשנת 
שליט"א והביא עמו תנופה של התחדשות עצומה. 
הוא ייסד בתי ספר לבנים ולבנות על דרך ישראל 
שוחט  למקום  הביא  טהרה,  מקווה  בנה  סבא, 
ישראל  מארץ  משפחות  הזמין  כשרות,  ומשגיח 
והקים  והתלמידות  התלמידים  בחינוך  לסייע 
מהפכה  יצר  בכך  תמיכה.  ומסגרות  חסד  ארגוני 
קודש  קהילת  של  החיים  תחומי  בכל  ממש  של 
היהודים  את  לחזק  משה  ר'  פועל  מאז  פינסק. 
להם  לגרום  ובעיקר  יחדיו,  אותם  ולחבר  במקום 
לראות את עצמם חלק בלתי נפרד מכלל ישראל 

בכל העולם.

בראש השנה תשפ"א נוצרה ההזדמנות...

בלתי  אחד  רגע  "היה  כי  בחיוך  מציין  משה  ר' 
נשכח במוצאי ראש השנה, בשעת הריקודים של 
כולנו יחד בחצר מבנה הת"ת, בה רקדו כולם יחד 
בדביקות נפלאה והתעוררות נרגשת מעמקי הלב 
לאחר  משמיא.  זכינו  להם  הגדולים  החסדים  על 
מכן סיפרו לי כמה מבני קהילתנו שזה היה רגע 
מרומם ביותר. גם בני משפחתי היקרים - שנתנו 
לי את הכוח ואת הזמן לעשות את כל מה שעשיתי 
הכל  ולעילא,  לעילא  היה  שזה  לי  אמרו   - בס"ד 

היה שווה כדי לראות את זה!

המטבח  עובדי  את  מצאתי  מכן,  "לאחר 
לי  שאמרו  הנכרים  הפועלים  המותשים, 
בהתרגשות, כבוד הרב, זו הייתה זכות לעשות את 
זה, אבל בבקשה, שנה הבאה תעדכן אותנו מראש 

שנוכל להתכונן...

"הפועלים שלנו התפעלו מהמסירות והאחדות 
השוררת בין היהודים, כולם כאחד יחד. במשך כל 
והקשיים, לא  זמן, למרות כל הלחצים  כך הרבה 
אירעה שום תקרית חלילה. אין לך קידוש השם 
לי שאי אפשר לדמיין מצב  גדול מזה. הם אמרו 
זה  במצוקה...  אחרים  לגויים  יעזרו  שגויים  כזה 

יכול לקרות רק אצל היהודים!"

ברסלב  לחסידי  להעביר  לכם  שיש  המסר  מה 
באשר הם?

”המסר שלנו הוא פשוט, שאם כל אחד שהיה 
קל,  כשלא  אפילו  לחברו,  יעזור  בפינסק  איתנו 
חסד  של  לשרשרת  כאן  שקרה  מה  את  נהפוך 
הלאה ויהיה זה שכרנו", מסיים הרב פימה, כשהוא 
בקהילת  עולם  החובקת  לשגרתו  בחזרה  נפנה 

קודש פינסק ובלארוס כולה.          

ממקום מושבנו 
בפינסק ראינו 

אותם מקרוב, בכל 
המצבים הקשים 

שהם עברו, כשהם 
נזרקו בין תקווה 
לאכזבה, ותמיד 

הייתה העדינות על 
פניהם. איזו דרך ארץ. 

יומם ולילה ישבו 
ולמדו. בבתי המדרש, 

בכיתות לימוד, 
במסעות שלהם 

ואפילו בגבול, אנשים 
ישבו ולמדו...   

ערב ראש השנה במינסק

כפר הנופש צ'יקה
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ולבסוף 
הוציאה...

אלפי קילומטרים, עשרות אלפי דולרים, 
חמישה מלונות, שבע מדינות, אוטובוסים, 

מוניות, רכבים וגבולות. כל אלו חברו 
יחד לפסיפס אחד גדול, בדרכה המפרכת 

ומלאת הקשיים של קבוצה מאנשי שלומנו 
שיצאה לכיוון הקיבוץ הקדוש באומן, 

ללא כל סיכוי ותוכנית, בעיצומם של ימים 
טרופים || מים רבים לא יוכלו לכבות

י. בוסקילה
בסיוע: קו איחוד חסידי ברסלב וקו מערכת ברסלב





אור "אחליי  לראות  שאזכה 
שאתם  הדרכים  בהירות 
העולם  בחלל  התגלו  מאז  אליי".  בהם  נוסעים 
זכורים  אנו,  לימינו  ועד  אלו  מאירים  דיבורים 
מסעות  הברסלבאית  ההיסטוריה  בדפי  ורשומים 
של  באומן  הקדוש  לציון  נפש  ומסירות  גבורה 
הארורים,  הקומוניסטים  בימי  אם  וטובים.  רבים 
ואם בזמן הפרעות הנוראות, לבד מרבבות אנשים 
שנסעו ונוסעים כל העת, כל אחד עם מסירת הנפש 
האישית שלו, אל עבר המקום המוכן מששת ימי 

בראשית לעסוק בתיקון העולם.

עולה  הפעם  שהתרחש  שמה  דומה  אך 
לעצמנו.  לתאר  יכולנו  שעוד  מה  כל  על  בהרבה 
וחילותיו  כשהס"מ  כך,  כל  חלוש  בדור  דווקא 
והצליחו  כולו  העולם  על  עצמם  השליטו  כמעט 
להעלים כל כך את אור הצדיק, כשנפשות ישראל 
נשפכות בראש כל חוצות והגלות מתגברת מיום 
התגלה   - והאפילה  החושך  שיא  בתוך  יום,  אל 
בוערות  נשמות  רבבות  של  נפשם  צמאון  לפתע 
ד'  אותן  אצל  הקדוש  בקיבוץ  להיכלל  באפילה, 
אמות השוכנות בתוך לוע הסטרא אחרא בישימון 

האוקראיני.

מאד,  רבים  מיני  אחד  הוא  שלפניכם  הסיפור 
שאולי מבטא במעט את מה שהיה מוכן כל אחד 
אל  ולהגיע  לנסות  בכדי  לעבור  מאיתנו  ואחד 
יותר  הרבה  אף  ובוודאי  הרבי,  של  השנה  הראש 
יוצאת לדרך  מכך. קבוצת חסידים חדורי אמונה 

בתמימות  דמיון,  לכל  מעבר  הרבה  שהתארכה 
באתערותא  חלקם  את  לעשות  כדי  ופשיטות, 
דלתתא ולנסות להגיע לעיר אומן גם כאשר כבר 

נסגרו כל השערים.

שהיו  הנפש  ומפחי  האכזבות  כל  למרות 
מנת חלקם פעם אחר פעם, הם לא הרפו לרגע 
ולנסות,  להשתדל  ולקוות,  להתפלל  והמשיכו 
להגיע  דרך  איזושהי  זאת  בכל  ישנה  אולי 
ולהיכלל בקיבוץ שעל ציונו הקדוש. כדרכם של 
ברסלב'ר חסידים הם הרבו בתפילה ובתחנונים, 
הקטורת  פיטום  באמירת  וריקודים,  בשמחה 
מופלאה  בדרך  זכו  שאכן  עד   - בכוח  ואנא 

למשאת נפשם!

ייחרתו  הנסיעות,  שאר  כמו  זו,  נסיעה 
בליבותיהם של כלל אנשי שלומינו, ובוודאי יעלו 
מרובים  שמים  רחמי  ויעוררו  הכבוד  כסא  לפני 
ששורים  הקשים  הדינים  את  מעלינו  להמתיק 
עלינו ובפרט בתקופה זו. ללא ספק, הדבר יקרב 
שהתבטא  וכפי  צדקנו.  משיח  ביאת  את  במהרה 
מוהרנ"ת ואמר: "כל נסיעה ונסיעה יהיה לה חלק 

בקץ הגאולה", בקרוב בימינו אמן.

סוכן  של  במשרדו  הסיפור  של  תחילתו 
הנסיעות הוותיק מאנ"ש, ר' י.ק. שמו. כבר שנים 
נסגרים  אלול  חודש  שבתקופת  לכך  רגיל  הוא 
הגדולה  לנסיעה  טיסה  כרטיסי  מאות  דרכו 

“נאסר עליכם 
לעלות לטיסה”, 
הודיעו לנו הפקידים 
בלאקוניות. הבנו 
מיד שכאשר הם 
אומרים ‘זרים’ הם 
מתכוונים ל’חסידים’, 
וכי אין לאוקראינה 
שום בעיה לקדם 
בברכה גויים מצרפת 
או מאפריקה. מה 
שמאיים על שלומה 
הם רק אותם 
‘חסידים’ בלבוש 
שחור שכנראה 
זוממים להשתלט 
על אוקראינה ומי 
יודע מה בכוונתם 
לעשות בה...

האוטובוס מולדובי ישן אבל הלב חדש לגמרי
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לקיבוץ של ראש השנה. אולם השנה הסיפור היה 

שונה לגמרי. כבר מחודש אייר התקשרו אנשים 

כל הזמן לשאול איזה כרטיס הכי כדאי לקנות - 

ישיר או דרך מדינה נוספת.

זמני  ועל  מחירים  על  הסתכלו  לא  אנשים 

ההמתנה. רק דבר אחד הם רצו, לזכות להבטיח 

לעצמם מקום בנסיעה הגדולה, לכלול את נפשם 

בהתאספות הנפשות הגדולה בראש השנה.

הגיעה  אז   - אלול  תחילת  של  חמישי  ביום 

 - אוקראינה  שערי  סגירת  על  המרה  הידיעה 

התרחש במשרד בלגאן אדיר, כשעשרות אנשים 

יוכלו  בו  חריץ  איזשהו  ומחפשים  מסתובבים 

אוקראינה  לשערי  מבעד  ראשם  את  לתחוב 

אותו  במוצאי  בלעדיה.  או  מזוודה  עם  הנעולים, 

כרטיסים  שאירגן  לאחר  ממשרדו  יוצא  הוא  יום 

למאות אנשים, כש'בטעות' נשארים בכיסו כמה 

וכמה אלפי דולרים. פרט לא מתוכנן זה הוא מה 

ויסלול  הקבוצה  חברי  כל  את  בהמשך  שיציל 

בפניהם את הדרך.

הוא יוצא יחד עם עוד כמה אנשים לעבר שדה 

התעופה. למעשה מתברר בשדה עצמו כי אין שום 

סיכוי לעלות לטיסה לאוקראינה. ההכרעה נופלת 

הדרך  את  משם  ולחפש  איסטנבול  לכיוון  לצאת 

הלאה. השמועה על אונייה שיוצאת במוצאי שבת 

מאיסטנבול לאודסה מחזקת את ההחלטה.

רבות מחשבות בלב איש 
בעלי  של  בלשונם  יובא  הסיפור  ואילך  מכאן 

עריכה  בשינויי  כמובן  ראשון,  בגוף  המעשה, 

מביתו  לכן  קודם  יום  יצא  הדובר  מתבקשים. 

)כפי  באיסטנבול  האמורה  הקבוצה  עם  ונפגש 

שתקראו בהמשך(. וכך הוא מספר:

כי תצא, שלושה שבועות  ביום חמישי פרשת 

לפני ראש השנה, זמן קצר אחרי שפשטה הידיעה 

חבר  אלי  התקשר  אוקראינה,  שערי  סגירת  על 
לברוח  העיקר   - שיש  מה   - כרטיס  יחד  וקנינו 
לאוקראינה. סגרנו כרטיס לחרסון שבאוקראינה, 

דרך טורקיה, ביום חמישי בבוקר.

שהיו  אף  על  לחרסון,  דווקא  לנסוע  בחרנו 
יחד  להיות  רצינו  לא  כי  לאודסה,  גם  כרטיסים 
עם הרבה אנשים נוספים. ידענו כי מדובר בשדה 
תעופה נידח וקיווינו כי שם לא יקשו עלינו יותר 
מדי. לבסוף התברר שלקב"ה היו תוכניות אחרות 
למסע  אותנו  שהכניס  מה  היה  זה  צעד  ודווקא 

הארוך והמפרך מלא  הכיסופים והגעגועים.

התחלנו להתכונן לטיסה. לקחנו בחשבון שאנו 
לפחות,  שבועות  שלושה  באומן  לשהות  הולכים 
לשהייה  וציוד  אוכל  יכולתנו  ככל  העמסנו  ולכן 
כישועה  בהמשך  שהתברר  מה  באומן,  ממושכת 

גדולה שעזרה לנו מאד.

רבים  עם  יחד  הומים,  בלבבות  לדרך  יצאנו 
מאנ"ש שהחליטו לצאת לדרך בבחינה של "לכתך 
בתים,  מאחוריהם  עוזבים  כשהם  במדבר",  אחרי 
השנה  בראש  כשמדובר  לרוב.  ותוכניות  עבודה 
פחד  לנו  היה  מזה...  גדול  דבר  לך  אין  הרבי,  של 
גדול וחשש משיבושים שעוד עלולים להתחולל, 
כי כבר הבנו שהסט"א החליט להילחם בכל כוחו 
שאולי  דיבורים  גם  היו  הרבי.  של  השנה  בראש 
האיסור להיכנס לאוקראינה יוקדם, אך בשלב זה 

כבר לא היה לנו מה להפסיד.

ברסלב  חסידי  עם  יחד  לאיסטנבול  הגענו 

הכל  בסך  לאומן.  בדרכם  הם  גם  שהיו  נוספים 
השמועות  להגיע  החלו  בינתיים  איש.   17 היינו 
ושם  ובקייב  באודסה  שתקועים  חסידים  על 
היו אפילו  כניסתם.  ומונעים את  מתעללים בהם 
ידיעות שחלקם הוחזרו לארץ. לבנו החל לפעום 
ניאלץ  ותיכף  סגור  כבר  שהכל  חששנו  בחזקה. 

לחזור ארצה כלעומת שבאנו.

ואכן, לאחר המתנה קצרה בטורקיה, כשניגשנו 
לעבר שער היציאה בכדי לעלות לטיסה לחרסון, 
בשער  הפקידים  חששנו.  ממנו  הדבר  התרחש 
לגביהם  שמות,   17 ובה  רשימה  בידם  החזיקו 

שאין  אוקראינה  משלטונות  הודעה  התקבלה 
עליכם  "נאסר  אופן.  בשום  לטיסה  להעלותם 
לעלות לטיסה", הודיעו לנו הפקידים בלאקוניות. 
מעוניינת  לא  "אוקראינה  כי  הוסיפו  הם 
הם  שכאשר  מיד  הבנו  זרים".  אזרחים  להכניס 
וכי  ל'חסידים',  מתכוונים  הם  'זרים'  אומרים 
גויים  בברכה  לקדם  בעיה  שום  לאוקראינה  אין 
מצרפת או מאפריקה. מה שמאיים על שלומה הם 
רק אותם 'חסידים' בלבוש שחור שכנראה זוממים 
בכוונתם  מה  יודע  ומי  אוקראינה  על  להשתלט 

לעשות בה...

בכיות,  צעקות,  עולים.  הטונים  בינתיים 
תחנונים, תפילות... אך דומה היה באותם רגעים 
של  הלב  ואטימות  ננעלו,  השערים  כל  כאילו 
לבבות  מול  במעט  ולו  נסדקה  לא  הפקידים 

שעומדים ומתחננים על נפשם.

מכן  לאחר  קצר  שזמן  הוא  הגדול  הפלא 
הצליחה קבוצה אחרת של חסידים לעלות לטיסה 
הפרעה.  כל  ללא  לאודסה  מאיסטנבול  מקבילה 
מה שהתברר בדיעבד הוא שבדיוק באותן שעות 
שלחו  להמריא,  אמורים  היינו  שבהן  אחה"צ 
שלא  התעופה  לחברות  הודעות  האוקראינים 
אולם,  לאוקראינה.  לטיסות  חסידים  להעלות 
מאוחר יותר הופעלו לחצים כבדים על הרשויות, 
מה שהוביל לשחרורם של מאות חסידים שנתקעו 
לעלות  להם  התאפשר  ואף  התעופה  בשדות 
 8 לשעה  עד  זאת  כל  שונים.  במקומות  לטיסות 
בערב באותו יום, אז הגיעה הידיעה המעיקה על 
שישי  לליל  לאוקראינה  הכניסה  איסור  הקדמת 
בשעה 12 בלילה, מה שמנע את הגעתם של עוד 

אלפים רבים מאנ"ש לאומן.

מחפשים את הדרך 
שבורים ורצוצים חיפשנו מקום צדדי בטרמינל, 
הבאים.  צעדינו  את  לכלכל  יחד  התיישבנו  שם 
אחת  שכל  קבוצות  לכמה  התפצלנו  למעשה 
מהן קיבלה החלטה אחרת. היו שהחליטו לחזור 
בטיסות  מקום  להשיג  הצליחו  אחרים  ארצה. 
נוספים  שניים  עם  יחד  אנו,  אולם  חלופיות. 
שהצטרפו אלינו, החלטנו לחפש יחד דרך להגיע 
לרבי. מאוחר יותר נודע לנו על אפשרות להשיג 
החלטנו  כבר  אולם  לקייב,  בטיסה  בודד  מקום 
כולנו  עבור  דרך  וחיפשנו  יחד  נשארים  שאנחנו 
להבקיע את החומות ולהגיע ליעד הנכסף כל כך.

יכולנו.  התחלנו לערוך טלפונים לכל מי שרק 
מאד  מודאגים  שהיינו  אף  ומשם.  מפה  ניסינו 
בנוגע לסיכויי ההצלחה, לא הרפינו לרגע מהרצון 
כל  עם  והתחזקו  התגברו  שרק  והכיסופים  העז 
הכוח  את  לנו  שנתן  הדבר  זה  ומניעה.  מניעה 
לשרוד כל כך הרבה מעברים, עד שזכינו לבסוף 

בחסד ה' למתנה המופלאה כל כך.

בינתיים הגיעה פתאום הצעה מעניינת במיוחד, 

בתחנת הדלק לילה שלם

48   חשון תשפ"א חשון תשפ"א   49



לנסוע באונייה היוצאת בקו קבוע ממעגן 'קרסו' 
באיסטנבול לכיוון נמל אודסה מיד במוצאי שבת. 
או  מחיר  כלל  אותנו  עניינו  לא  זאת  כששמענו 
נזכה  משך ההפלגה. השאלה היחידה הייתה אם 
הים.  דרך  כשנגיע  אותנו  יכניסו  אכן  ואם  להגיע 
לו  יש  כי  לנו  שהבטיח  מקומי  גוי  היה  המציע 
בלי  אותנו  שיכניסו  ידאג  והוא  באודסה  קשרים 

בעיות, כמובן תמורת סכום הולם של מזומנים...

ההצעה.  את  לקבל  הוסכם  הקבוצה  חברי  בין 
יצאנו משדה התעופה לכיוון המלון שאמור לארח 
ניצוץ  עם  המוסלמית  הבירה  בלב  בשבת  אותנו 

קטן שנדלק בלב. האמנם אכן נמצאה הדרך?

כפי   - ומשלים  מיוחד  'תיקון'  בתור  כאילו 
שאנחנו רגילים וזוכים מדי פעם בנסיעה לרבינו 
בשדה  למלון.  בדרך  כבר  מפרך  טלטול  עברנו   -
"ממש  שנמצא  מלון  מישהו  לנו  הציע  התעופה 
בעקבותיו  הלכנו  דבריו.  על  סמכנו  ואנו  קרוב" 
קץ.  לאין  מתארכת  הדרך  כי  הבחנו  מהרה  ועד 
להמשיך  נאלצנו  מראש  לו  ששילמנו  מאחר 
כל  עם  ברגל,  דקות)!(  כעשרים  אחריו  לצעוד 
שעות  אחרי  זאת  וכל  והמטלטלים,  המזוודות 
רבות ללא שינה. אך כיון שאנו כבר יודעים כי הכל 
נוסף  מקושי  התבלבלנו  לא  מלמעלה,  בהשגחה 

בדרך וקיבלנו זאת באהבה.

לכיוון  התעופה  משדה  שיצא  אחר  רכב  אגב, 
המלון, ובו כמה מחברי הקבוצה, נעצר בדרך ליד 
המיועד.  כמלון  הנהג  הצביע  עליו  מפואר  בניין 
אולם משהו בחזות הבניין היה נראה מוזר. לאחר 
דו שיח חרשים עם השומר התברר שמדובר, לא 
פחות ולא יותר, במנזר! מובן שהאנשים עזבו את 
המקום במהירות והמשיכו לנסוע עד שמצאו את 

שאר חברי הקבוצה.

שבת בניכר 
נוספת  לקבוצה  חברנו  שישי  יום  בצהרי 
ועוד  י.צ.  הרב  השאר  בין  ובה  מהארץ,  שהגיעה 
 13 בת  לקבוצה  הפכנו  כך  יקרים.  חברים  עשרה 
איש, נחושים וחדורי אמונה ותקווה שנוכל להגיע 

לרבי גם במצב הבלתי אפשרי שנוצר. נפגשנו עם 
שאר החברים במלון, שם מצאנו עוד כמה וכמה 
מאנ"ש, ויחד התחזקנו בכיסופים ורצונות לזכות 

להגיע לאומן.

לחנות  שבת  לפני  כשעתיים  נסענו  ה'  בחסדי 
מקומית, שם קנינו סירים וכיריים לצורך השבת 
בחנות  הדרך.  בהמשך  גם  מאד  לנו  סייעו  אשר 
אחרת קנינו ירקות ושאר מצרכים כשרים שניתן 
את  מהמזוודות  והוצאנו  באיסטנבול  להשיג 
"רבות  לאומן...  לקחת  שחשבנו  והעופות  הבשר 
משם  תקום".  היא  ה'  ועצת  איש  בלב  מחשבות 
שבת  לכבוד  להיטהר  לים  חברים  כמה  נסעו 
כבר  ומשהו  שעה  ותוך  הסירים,  את  לטבול  וכן 
כך  לשם  שהוכשר  המלון  במטבח  הסירים  עמדו 

במהירות שיא.

וככל  ביותר,  משוכלל  היה  הגענו  אליו  המלון 
שהיה משוכלל כך היה מסובך יותר לשומרי שבת 
להימצא בו בשבת. הכניסה לחדר התאפשרה רק 
באמצעות כרטיס אלקטרוני, והאורות נדלקו על 
ידי חיישנים באופן אוטומטי. נראה היה שנצטרך 
נחלץ  שאז  אלא  השבת.  לכל  בחדרים  להסתגר 
אחד מהאברכים היקרים והוציא מכיסו סכום של 
המלון  להנהלת  מסר  אותם  דולרים,  מאות  כמה 

על מנת שיכבו עבורנו את כל החיישנים.

הייתה  מלון  באותו  שם  שהתארגנה  השבת 
זכינו לשבת מופלאה עם  ופלא. מאפס ממש  נס 
נלהבות.  ותפילות  ריקודים  מטעמים,  של  שפע 
וגעגועים שרנו פעם אחר פעם  מלאי השתוקות 
"אומן ראש השנה" ו"מי יתן לי אבר כיונה". ברוך 
ה', במשך המסע היה ברשותנו אפילו ספר תורה, 
כמו  כמעט  ותפילות  התורה  לקריאת  שזכינו  כך 

בבית.

כי תעבור במים
עם  במהירות  התארגנו  השבת  במוצאי  מיד 
הנמל  לכיוון  מקומי  טנדר  עם  ויצאנו  המזוודות 
הטורקי. גם כאן, כמו במשך כל המסע, הלבבות 
יחד  לרוב  נשפכו  תהילים  פרקי  ורגשו.  המו 
הם  גם  שיוסיפו  וריקודים  רותחות  דמעות  עם 

לפתיחת השערים...

עדיין  שכנראה  גילינו  לנמל,  כשהגענו  אולם 
לא הגיעה עת הישועה. הפקידים שעמדו במקום 
בחמש  איחרנו  מדי.  מאוחר  שהגענו  לנו  הודיעו 
את  לסגור  כדי  להם  הספיק  זה  אך  בלבד,  דקות 
השערים ולהודיע לנו שאין מה לחפש כאן יותר. 
סכום  להציע  מהקבוצה  מחברי  אחד  של  ניסיון 
נענה  כדי שנורשה להיכנס למרות האיחור  כסף 

באיום על משטרה שתוזעק תיכף למקום...

למרות היחס הנחרץ, כל זמן שראינו שהאונייה 
עדיין שוהה בנמל ועדיין לא התנתקה מהרציף, לא 
הסכמנו לזוז מהמקום. גמרנו אומר להישאר שם 
עד הרגע האחרון... "אפילו חרב חדה מונחת אל 
ימנע עצמו מן הרחמים". לאחר שלוש שעות של 

לדרכה  הפליגה  האונייה  עצבים  מורטת  המתנה 
והבנו שהאופציה הזו נסגרה גם היא בפנינו.

הקבוצה.  על  להשתלט  איימה  נכאים  אווירת 
התקוות הרבות כל כך שתלינו בספינה הנכספת 
שערי  חרישי.  בקול  הנמל  שפת  אל  התנפצו 
אולם  מתמיד.  רחוקים  שוב  נראו  אוקראינה 
השתדלנו להפיג את רגשות הצער ולהתחזק יחד 
במחשבה שבוודאי נזכה כולנו יחד להגיע לאומן. 

קיווינו מאד שזה יהיה כבר בימים הקרובים.

היא  ה'  יד  כי  לנו  התברר  מעשה  לאחר 
הזה.  ה'תיקון'  את  גם  ובחמלה  בחסד  שליוותה 
נשמע  יותר  מאוחר  שהתקבלה  קולית  בהודעה 
אותנו  להכניס  שהבטיח  הגוי  תדהמתנו  למרבה 
באודסה כשהוא מתנצל, בהסבירו כי נוכח לדעת 
שהעניינים מורכבים יותר מכפי שסבר והוא אינו 
ולכן  לאוקראינה,  להיכנס  שנוכל  להבטיח  יכול 
הוא מציע לנו לשקול שוב את העניין. התחלחלנו 
הדרך  כל  את  באונייה  נוסעים  שהיינו  למחשבה 
הארוכה לאודסה - מהלך כ-24 שעות - רק כדי 
או  יום  ואחרי  זמן  כמה  יודע  מי  שם  להתעכב 
יומיים לחזור באותה דרך כלעומת שבאנו. נשאנו 
את עינינו בהודיה עצומה לה' שהציל אותנו מכך.

לעלות לטיסה בכל מחיר 
מבלי להניח לכישלון לרפות את ידינו, לקחנו 
היישר משם טנדר לכיוון שדה התעופה. סחוטים 
ועייפים אבל נחושים ביותר, התחזקנו שוב ושוב 

המעבורת מעבר לשערים הנעולים

פתח לנו שער. ריקודים במוצאי  שבת במלון באיסטנבול



מה.  ויהי  לאומן  נגיע  בוודאי  שאנחנו  במחשבה 
התוכנית הייתה לנסות לעלות בכל דרך שהיא על 
טיסה היוצאת לקייב, כיון שביום שישי נראה היה 
כלשהו  תעופה  בשדה  לנחות  שהצליח  מי  שכל 

באוקראינה, הצליח לבסוף גם להיכנס.

י.צ.  הרב  גם  היה  איתנו  יחד  שכאמור  מאחר 
אפשרות  לנו  הייתה  רשמי,  נסיעות  סוכן  שהוא 
ולא יעלו  לקנות כרטיסים ולבטל אותם במקרה 
מתוך  ובהתמסרות,  בשמחה  לטיסה.  אותנו 
הרגשה של מסירות נפש למען השני, החל הרב 
צ. להזמין כרטיסים לכל הקבוצה ליעדים שונים 
באוקראינה, וכן טיסות המשך מאוקראינה בכדי 
פנים  כל  על  לנו  שיאפשר  הולם  'תירוץ'  לספק 
פנים  לעלות לטיסה כלשהי לקייב, תוך העמדת 

שיעדנו הסופי כלל אינו אוקראינה.

טובה,  תוכנית  כנראה  הייתה  שלנו  התוכנית 
אבל לה' יתברך הייתה תוכנית טובה עוד יותר...

הקבוצה,  לכל  כרטיסים  וכמה  כמה  הזמנו 
ללבוב, חרסון וחרקוב, אבל מאום לא הועיל. בכל 
להירשם  בכדי  אין  הצ'ק  לדלפק  שהגענו  פעם 
במבע  נתקלנו  המזוודות,  את  ולהכניס  לטיסה 
פניהם הקשוח של הפקידים לנוכח מראנו החסידי 
לא  ביותר.  נחרץ  היה  באזנינו  שהוטח  והסירוב 
ההמשך  טיסת  על  תירוצים  או  תחנונים  הועילו 
שכביכול מחכה לנו בקייב. התשובה הייתה אחת: 

אתם לא עולים. נקודה!

עלינו.  להתגבר  שוב  איימו  והייאוש  הצער 
שחרית  שנתפלל  חשבנו  עוד  היום  בתחילת 
עצמנו  את  מוצאים  אנו  ולבסוף  לקייב,  במטוס 
התעופה  בשדה  נקודה  באותה  מעריב  בתפילת 
והעייפות  הנפש  עוגמת  איסטנבול.  של  הענקי 

איימו לכבות את הרצון והתקווה האחרונים שלנו 
להגיע לראש השנה ולהמשיך לנסות ולהתאמץ. 
משמעות  שאין  היטב  ידענו  ברסלב  כחסידי  אך 
הדבר היא שמישהו שכח מאיתנו חלילה. ההיפך 
לנו  ומזמין  עלינו  חושב  יתברך  ה'  הנכון,  הוא 
בדיוק את המניעות השייכות לנו, כדי לחזק בנו 

את הרצון לזכות לאור האמיתי של הנסיעה.

שינה,  ללא  שלם  מיום  למעלה  אחרי  בערב, 
החלטנו ללכת למלון אחר שנמצא בקרבת מקום 
כדי להניח את ראשנו הדואב למנוחה ולהמשיך 
המסע.  את  חדשים  וכיסופים  רצונות  עם  מחר 
תפילת  ולאחר  ורעננים,  רגועים  למחרת  קמנו 
מטלטלינו  כל  עם  יצאנו  בהתלהבות  שחרית 
ניסיונות  לנוכח  התעופה.  שדה  לעבר  בחזרה 
האתמול כבר הבנו שקבל אישור לעלות לטיסה 
עבור  אפשרית  בלתי  משימה  תהיה  לאוקראינה 
לאחת  לטוס  חשבנו  כמונו.  חסידים'  'מהפכנים 
נוכל  שם  אולי  באוקראינה,  הגובלות  המדינות 

למצוא מעבר רגלי שבו נצליח לעבור איכשהו.

לסלול דרכים חדשות
כל  כמעט  כי  העלתה  במפה  מהירה  הצצה 
מכניסות  לא  לאוקראינה  הסמוכות  המדינות 
לעלות  צלח  שלא  ניסיון  לאחר  זרים.  אזרחים 
מספר  את  שהעלה  מה   - להונגריה  לטיסה 
כרטיסי הטיסה שקנינו עבור הקבוצה אל כמעט 
להתקדם  לנסות  החלטנו   - כרטיסים   )!(50

המלון אליו הגענו 
היה משוכלל 
ביותר, וככל 

שהיה משוכלל כך 
היה מסובך יותר 

לשומרי שבת 
להימצא בו בשבת. 
נראה היה שנצטרך 

להסתגר בחדרים 
לכל השבת. אלא 

שאז נחלץ אחד 
מהאברכים היקרים 
והוציא מכיסו סכום 

של כמה מאות 
דולרים, אותם מסר 
להנהלת המלון על 
מנת שיכבו עבורנו 

את כל החיישנים

המעבורת מעבר לשערים הנעולים



בצורה יבשתית עם כלי רכב, אולי בדרך זו תצמח 
ישועתנו.

ימים  ביום שני בצהרים אחרי כמה  כך עמדנו 
מחזקים  לדרך,  לצאת  נחושים  מאמצים  של 
ומאמצים את אלו מבני החבורה שהסתפקו האם 
טנדר  על  ועלינו  הזו,  להרפתקה  להצטרף  נכון 
טורקיה.   - בולגריה  גבול  לכיוון  אותנו  שהוביל 
לאחר כשש שעות נסיעה הגענו לגבול, מצוידים 
במסמכים המעידים כי אנו נקיים מכל מיני נגיפים 
וחולאים, ובלבנו תקווה שעוד רגע נעמוד כולנו 
אל  יותר  מעט  קרובים  הבולגרי,  לגבול  מעבר 

המעיין הנכסף כל כך.

אלא שגם כאן החלו המניעות... בגבול הודיעו 
עקב  רגלית  המעבר  את  לחצות  ניתן  שלא  לנו 
המצב השורר בעולם, ואילו הרכב שהסיע אותנו 
העובדה  בשל  לבולגריה  להיכנס  מורשה  אינו 
באיחוד  החברות  מהמדינות  אינה  שטורקיה 
האירופי. שוב חשנו מעין 'סטירה מצלצלת', אבל 
התחזקנו שלא להתייאש וליפול לעצבות חלילה. 
גדולות,  כך  כל  המניעות  אם  שבוודאי  האמנו 
מאד  מפריע  שלנו  הנסיעה  של  שהעניין  כנראה 
את  דבר  בעל  לאותו  לתת  רצינו  לא  למישהו... 

התענוג מכך שניפול ונתייאש.

שבאנו,  כלעומת  עקבותינו  על  לשוב  נאלצנו 
שבה  אחרת  לעיר  חזור  כשעתיים  משם  ולנסוע 
ישנו קו אוטובוס הנוסע לורנה שבבולגריה. עלינו 
שני  יום  של  בערב   10 בשעה  שיצא  לאוטובוס 
כשהאוטובוס  בדרך,  בולגריה.  עם  הגבול  לכיוון 
וקידוש  מעריב  לתפילת  ירדנו  להפסקה,  עצר 
לבנה שלאחריה רקדנו בדבקות וגעגועים. נזכרנו 

באמרתם הנלבבת של אנ"ש עת קידשו את הירח 
בחודש אלול: "עם הירח הזה עוד נגיע לאומן"... 
נזכה  הזה  הירח  עם  ה',  שבעזרת  האמנו  אנו  גם 

להגיע.

בחסדי  הגבול.  למעבר  עד  בנסיעה  המשכנו 
שמות  תהילים,  מרובות,  תפילות  עם  שמים, 
בשלום  הגבול  את  עברנו  ופדיונות,  הצדיקים 
מ-48  קורונה  בדיקות  בידינו  היו  שלא  למרות 
השעות האחרונות כפי שנדרש בדרך כלל. בדרך 
נס פקידי הגבול פשוט לא שאלו שום שאלות. מה 
שהתברר לאחר מכן הוא שעמדת הבדיקה לטפסי 
המאוחרות,  הלילה  בשעות  פעילה  אינה  קורונה 
להיכנס  שיכולנו  העליונה  ההשגחה  גלגלה  וכך 
בלי שום בעיות. לאחר נסיעה של עוד כמה שעות 

הגענו לורנה באמצע הלילה.

חילוץ עצמות בוורנה 
בוקר,  לפנות  שלישי  ביום  למלון  כשהגענו 
כמעט שבוע אחרי שיצאנו מהבית, כל עצמותינו 
הממושכות  מהנסיעות  ודואבות  כואבות  היו 
אבל  שינה.  ללא  כמעט  הארוכים  ומהלילות 
והצלחנו  נוסף  כך שהתקדמנו שלב  השמחה על 
האירופאי  האיחוד  ממדינות  אחת  לתוך  להיכנס 
הייתה גדולה ותקוותנו התחזקה והתעצמה מאד. 
רמז מעודד משמיים ראינו בכך ששמו של המלון 
תקווה  של  מסר  כמין  'אודסה',  היה  הגענו  אליו 

אחד מחברי הקבוצה 
ניגש למפקד והחל 
לדבר על לבו, 
ובינתיים כל חברי 
הקבוצה האחרים 
הרעישו עולמות 
בתפילה וזעקה לה', 
'אנא בכח' ו'פיטום 
הקטורת', תהילים 
ועוד. ואמנם הבלתי 
ייאמן קרה ולפתע 
השתנתה דעתו של 
המפקד והוא אפשר 
לנו להיכנס

זה לא אודסה... זה רק מלון 'אודסה'
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לכך שנזכה גם להגיע לאודסה העיר.

הייתה  לים  בסמיכות  שכן  שהמלון  העובדה 
כך  שכן  מאד,  משמחת  עידוד  נקודת  עבורנו 
התאפשר לנו לטבול במימי הים השחור ולהיטהר 
ובפרט שמובא בספר המידות  מזוהמת הדרכים. 
לה  סגולה  מרוצחים",  להינצל  מסוגל  "מקווה  כי 

נזקקנו ביתר שאת בנסיעה שכזו.

קשה  הייתה  עתה  בפנינו  שעמדה  הבעיה 
נתקלנו  בהם  מהקשיים  יותר  מסוימת  מבחינה 
קודם לכן, שכן רומניה אליה רצינו להמשיך איננה 
מכניסה זרים לשטחה ללא וויזה עקב המצב, כמו 
רוב מדינות האיחוד האירופי. בפרט זה כשלעצמו 
לא  שכן  מלנסות,  אותנו  לייאש  בכדי  היה  כבר 
הרומנים  הגבול  ששומרי  ברגע  כי  כלל  ציפינו 
ישמעו את מטרת נסיעתנו הם יפתחו בפנינו את 

השערים...

פתח  למצוא  ניסינו  שלישי  יום  אותו  בכל 
כמה  קיבלנו  ואכן  לרומניה,  להיכנס  כלשהו 
הצעות של גורמים שטענו כי באפשרותם לסדר 
בהמתנה  היום  כל  את  העברנו  למעשה  זאת. 
מגורמים  ולתשובות  לרכבים  עצבים  מורטת 
שונים וכל זאת לשווא. כך מצאנו עצמנו ללא כל 
דרך וסיכוי להיכנס לרומניה, לאחר שבזבזנו על 

כך יום שלם.

הכוח!  בכל  ממשיכים   - החלטנו  זאת  למרות 
דקדושה,  זקן  של  כוחו  על  ובסמיכה  באמונה 
הנוסע  באוטובוס  רביעי  יום  בצהרי  לדרך  יצאנו 
דרך רומניה ומולדובה כשיעדו הסופי הוא אודסה 
הייתה  החברים  בין  ההתרגשות  שבאוקראינה. 

אוטובוס  על  לעלות  והצלחנו  זכינו  הנה  גדולה: 
שנוסע ממש לאודסה.

הכניסה הפלאית לרומניה 
למרות שבדרך הטבע לא היה לנו סיכוי לעבור 
את הגבול, עשינו בכל זאת השתדלות קטנה כדי 
שנוכל להיכנס לרומניה: הכנו כרטיסי טיסה לכל 
שברומניה  מבוקרשט  היוצאת  לטיסה  הקבוצה 
שאנו  נסביר  כאשר  כי  וקיווינו  כלשהו,  ליעד 
יקשו  לא  ספורות  לשעות  רק  למדינה  נכנסים 

עלינו להיכנס בעזרת ה'.

לאחר כשעתיים נסיעה הגענו לגבול, שם עלה 
שוטר לאוטובוס והבהיר כי ישנה בעיה - אזרחים 
ישראליים לא יכולים להיכנס לרומניה. באוטובוס 
נהג  וגם  העיכוב,  בגלל  קלה  מהומה  השתררה 
שהצטרפנו  העובדה  על  מאד  כעס  האוטובוס 
ללחץ  נכנסנו  מסודרים.  אישורים  בלי  לנסיעה 
שמים.  רחמי  לעורר  ותחנונים  בתפילות  ופתחנו 
נהג  של  כעסו  דווקא  מופלא,  באופן  שאז,  אלא 
האוטובוס היה לנו לתועלת רבה, שכן הוא החל 
להמשיך  שיוכל  כדי  לנו  להניח  בשוטר  להפציר 
כרטיסי  את  בפניו  שהצגנו  לאחר  הלאה.  בדרכו 
הטיסה שיש לנו מבוקרשט הוא הגביר את לחצו 
ובניסים  כניסתנו,  את  לאשר  הגבול  מפקד  על 
משתוממים  רומניה,  בתוך  עצמנו  מצאנו  גלויים 

ומתפעלים על הנס הגדול שהתרחש עמנו.

לעיר  הגענו  הגבול  את  שעברנו  לאחר  מיד 
אליה  'גלץ'  העיר  שזו  )ייתכן  'גלץ'  שנקראת 
לתחנה  בהגיענו  לאר"י(.  בדרכו  רבינו  הגיע 
לרדת  אותנו  והכריח  הנהג  אלינו  ניגש  הראשית 
נכנסים  אנו  כי  שהצהרנו  טען  הוא  מהאוטובוס. 
ומשום   - מעבר   - טרנזיט  לצורך  רק  לרומניה 
ניסיונות  כל  הלאה.  אתו  להמשיך  לנו  אסור  כך 
גם  שנסתדר  לנהג  הבטחנו  הועילו.  לא  השכנוע 
בגבול הבא, אבל הוא כבר הבין שיש לו פה עסק 
עם קבוצת חתרנים ומהפכנים והשליך אותנו עם 

כל צרורותינו בבושת פנים מהאוטובוס.

עמדנו כך בשעה 8 בערב של יום רביעי, מודים 
לה' על שהביאנו עד הלום, אך ללא שמץ של מושג 
כיצד נתקדם מכאן הלאה. היינו עייפים וסחוטים 
ממש, וכמו בכל אחת הפעמים הקודמות חישבנו 
כבר להתייאש, אך אז חיזקנו שוב איש את רעהו 
שלנו  את  לעשות  שעלינו  ובביטחון  באמונה 

להתקרב ככל שניתן, וה' הטוב יעשה את שלו.

 - מכאן  להמשיך  להיכן  בשאלה  התחבטנו 
האם לנסות להיכנס באחד ממעברי הגבול שבין 
ודרך  למולדובה  לעבור  או  ורומניה,  אוקראינה 
לידיעתנו  הגיע  דשמיא  בסייעתא  להיכנס.  שם 
מידע מועיל לפיו נעשו כבר כמה ניסיונות להיכנס 
הסתיימו  וכולם  הרומני  הגבול  דרך  לאוקראינה 
בכישלון. החלטנו לנסוע למולדובה ולנסות שם, 
אכן  שבזכותו  מופלא  כנס  לבסוף  שהתברר  מה 

הצלחנו להגיע לאומן.

הנוסעים האחרים שעמדו  ניסינו לברר בקרב 
למולדובה.  להיכנס  ניתן  איך  האוטובוס  בתחנת 
זרים  משמעית:  חד  הייתה  כולם  של  התשובה 
מאחד  עברנו  למולדובה!  להיכנס  יכולים  אינם 
בשלב  זהה.  הייתה  כולם  של  והתשובה  לאחד 
בגבול  אותנו  להעביר  שהציע  גוי  מצאנו  מסוים 
היה  שלא  כסף  של  מאוד  גדול  סכום  תמורת 
ה'  בעזרת  לבד,  לנסות  החלטנו  משכך  בידינו. 

ובכח הצדיקים האמיתיים שעליהם אנו נשענים.

בה  האוטובוס  לתחנת  מוניות  מספר  הזמנו 
לקחת  מהנהגים  וביקשנו  ארוכות  שעות  ישבנו 
מולדובה.  עם  שיש  ביותר  הקרוב  לגבול  אותנו 
לא טרחנו כלל לברר אם ניתן לעבור שם רגלית 
שזה  בהבנה  לדרך  יצאנו  אחר.  פרט  כל  או 
המרץ  כל  עם  בנסיעה  והתחלנו  האחרון  המוצא 
לגבול  משהגענו  לגייס.  שהצלחנו  וה'פרישקייט' 
היינו כמובן מסופקים מאד אם נצליח להיכנס או 
לא, ולכן ביקשנו מנהגי המוניות שימתינו עבורנו 
הכן  יעמדו  הם  חלילה  לחזור  ניאלץ  שאם  כדי 

לקחתנו למלון כלשהו.

נס בלתי יאמן במולדובה 
הגבול,  מעבר  לקראת  מהרכבים  כשירדנו 
קידמו את פנינו שומרי הגבול הרומנים שהסבירו 
לנו במלים פשוטות כי גבול זה מיועד רק לנסיעה 
אנו  נקראים  כן  ועל  רגלי,  למעבר  ולא  ברכב 
ולשוב  מטלטלינו  את  לקחת  ורחימו'  'בדחילו 
על עקבותינו. אולם בחסדי ה', לאחר כמה דקות 
להם  שהסברנו  ולאחר  האווירה,  הופשרה  שיחה 
שאנו מעוניינים רק להגיע למולדובה הם נתנו לנו 

לצאת, מה שהיה מעבר לכל סיכוי והיגיון.

כיוון שהגבול כאמור נועד עבור נסיעה ברכב, 
היו לנו שני קילומטר ללכת בין שני הגבולות. אך 
כל זה לא העסיק אותנו כלל. התחלנו ללכת ברגל, 
תיקים  מזוודות,  שתי  סוחב  מאתנו  אחד  כשכל 
וחבילות. הדרך ארכה כשעה, כשבמהלכה מלווה 
אותנו שומר רומני שלא גרע עין מאיתנו. כנראה 

מאד מצאנו חן בעיניו.

מתפוקקות  כשעצמותינו  הדרך,  לאורך 
ונשברות לשברי שברים בעיצומו של לילה נוסף 
ללא שינה, התפללנו בלחש ובזעקה אילמת לה' 
למולדובה  להיכנס  ויזכנו  אותנו  שיחון  יתברך 
ציונו  אל  להגיע  נזכה  עדי  ועוד,  עוד  ולהתקרב 

הקדוש של הרבי.

לקראתנו  יצאו  המולדבי  לגבול  כשהגענו 
המוזלמנים  חבורת  על  שהסתכלו  שוטרים  כמה 
אנשים  כעל  הלילה  באמצע  מזוודות  שסוחבים 
שנפלו מהירח. הגיחוך היה מצידם בלבד. אותנו 
כבר  הרי  כי  בעיניהם,  נראינו  איך  כלל  עניין  לא 
כל  על  צוחקים  נתן,  "נחמן  הקדוש  רבינו  אמר 

העולם".

באחרונה"...  מעשהו  כך  בראשונה  "כמעשהו 

לא מוותרים. ביציאה למסע היבשתי

מצפים לישועה
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כרטיסים  במקום  הניצבים  לשומרים  הצגנו 
וממש  שבמולדובה,  מקישינב  שיוצאת  לטיסה 
התחננו אליהם שאנו רוצים רק לעבור עד שדה 
התעופה. אולם הם הסבירו לנו שהדרך לקישינב 
כלל לא עוברת דרך מעבר הגבול הזה, וכי הכביש 
לאוקראינה  מעבר  בתור  ורק  אך  משמש  כאן 
וממשיך בסך הכל כשני קילומטר בתוך מולדובה 
בטרם הוא ממשיך ישירות לאודסה. אם ברצוננו 
אחר  גבול  דרך  לעבור  עלינו  לקישינב  לנסוע 

לגמרי.

שהיה  למפקד  ניגש  הקבוצה  מחברי  אחד 
שונים  בסיפורים  לבו  על  לדבר  והחל  במקום 
ומשונים על כך שנפסיד את הטיסה, ומאד מאוחר 
בלילה, ואין מוניות לחזור, ופה ושם... בינתיים כל 
חברי הקבוצה האחרים הרעישו עולמות בתפילה 
וזעקה לה', 'אנא בכח' ו'פיטום הקטורת', תהילים 
ועוד. ואמנם הבלתי ייאמן קרה ולפתע השתנתה 

דעתו של המפקד והוא אפשר לנו להיכנס.

כל זה התרחש עוד לפני הדלפק שבו מחתימים 
קצרה  דרך  כברת  עוד  לנו  הייתה  הדרכונים.  את 
המעבר  לדלפק  עד  הדרך  כל  לאורך  לעשות.  
המשכנו להתפלל בלחש ולבקש על נפשנו. חשנו 
הייסורים  את  לשאת  כוח  עוד  בנו  נותר  לא  כי 
שהנה  קיווינו  בבוקר  בקומנו  יום  מדי  הללו. 
עומדים  אנו  והנה  באומן,  נהיה  שעות  כמה  עוד 
להשלים כבר שבוע בטלטולי דרכים, ואומן עדיין 

רחוקה מאי פעם...

ניגשנו לדלפק בידיים רועדות ושפתיים מלחשות 
תפילה. הפקיד לא הבין מאיפה נפלו עליו האנשים 
ישראליים...  דרכונים  עם  ועוד  הללו,  המשונים 
הסברנו לו שהמפקד אישר את כניסתנו למולדובה 
והכל בסדר, וברוך ה' הוא לא עורר בעיות והחתים 

את דרכונינו בחותמות המיוחלות.

בריקודים  פצחנו  למולדובה  הכניסה  לאחר 
אתנו.  שקרה  הנס  על  לה'  בהודיה  ומחולות 
התקשינו להאמין כיצד זכינו לכל כך הרבה ניסים 
איתנו,  קרו  אפשריים  בלתי  כה  דברים  בדרך. 
ובפרט הנס האחרון שעלה על כולם. כשהתקשרנו 
ממולדובה לעסקן שכבר היה באומן הוא התפלא 

למולדובה.  להיכנס  שהצלחנו  האמין  ולא  מאד 
כל כך הרבה אנשים ניסו ולא הצליחו, הוא אמר. 

תדעו שהיה לכם נס גדול.

תוחלת ממושכה  
הגענו לתחנת דלק ליד הגבול, שם יצרנו קשר 
לאוקראינה  אותנו  להכניס  שהבטיח  מישהו  עם 
שבעולם  סכום  מכל  נרתענו  לא   .$800 תמורת 
ומיד הסכמנו לרעיון. לאחר שקיבל את הסכמתנו 
דקות  כמה  להמתין  שעלינו  הקשר  איש  הודיע 
כמה  עברו  כך  סופית.  תשובה  לנו  שייתן  עד 
דקות, ואחר כך כמה שעות, ועוד כמה שעות, עד 
המזוודות,  על  בכביש,  נרדמו  פשוט  שהחברים 

זרוקים בתחנת דלק באמצע שום מקום.

אתא בוקר... והנה, שום קשרים ושום אישורים. 
הזמן  כל  להבטיח  המשיך  שבתחילה  אדם  אותו 
"עוד חצי שעה, עוד שעה" הפסיק להגיב בטלפון. 
וכך מצאנו את עצמנו בבוקרו של יום חמישי ללא 
מכאן.  ממשיכים  אנחנו  להיכן  ברור  כיוון  שום 
המאומצת  ההליכה  לאחר  מאד  כאבו  עצמותינו 
המזוודות,  עם  קילומטרים  כחמישה  הלילה,  כל 
ואחד מאיתנו אף נזקק לטיפול רפואי מחמת כך. 
נעמדנו להתפלל שחרית כוותיקין בתחנת הדלק. 
הגוף היה דואב וכואב, אבל הלב מלא השתוקקות 

וכיסופים.

שהמלון  התברר  התחנה  מנהל  עם  בשיחה 
בעיר  משם,  נסיעה  כשעה  נמצא  ביותר  הקרוב 
באוטובוס  לנסוע  ניתן  אליה  'קאגול',  שנקראת 
תחנת  ללא  אך  במקום  שעובר  קישינב  לכיוון 
עצירה מסודרת. הוא הבטיח לסייע בידינו לעצור 
את האוטובוס ברגע שיעבור בכביש סמוך אלינו, 
ואכן כך היה. הגענו למלון וצנחנו באפיסת כוחות 

לחטוף תנומה כדי שנוכל להמשיך בדרך.

כמה  ירדו  במלון  שהותנו  במהלך  אגב, 
מהחברים למטה ופגשו את בעל המלון בכניסה. 

ברגע שראה אותם עם חזותם היהודית, הוא ניגש 
"אומן  רצוצה:  ברוסית  בהתרגשות  וקרא  אליהם 
זקריט" )"אומן סגורה"(, "חסידים", "יהודים", ועוד 
סגירת  בדבר  החדשות  כי  נוכחנו  שונות.  מילים 
שערי אוקראינה לחסידים, עלו לראש הכותרות 

בצורה שלא תיאמן.

קיבלנו  ברוכה  שינה  של  שעות  מספר  לאחר 
שנמצאה  המרגשת  הבשורה  עם  מאומן  טלפון 
עבורנו דרך להיכנס לאוקראינה, ובעזרת ה' באותו 
רכבים  שני  יבואו  )חמישי(  הערב  בשעות  יום 

שיעבירו אותנו את הגבול וייקחו אותנו עד אומן.

מנסים להיכנס בשער הנעול
עצומה.  בהתרגשות  מנחה  לתפילת  ניגשנו 
בציון  נתפלל  כבר  מעריב  תפילת  שאת  קיווינו 
שהכל  לבנו  מקירות  וזעקנו  התפללנו  הקדוש. 
ולאחר  מלכנו',  ו'אבינו  סליחות  אמרנו  יצליח. 
עם  בהתלהבות,  ארוכה  שעה  במשך  רקדנו  מכן 

מחיאות כפיים כסגולה להמתקת הדין.

רחוקים  היינו  לא  כלל  גיאוגרפית  למעשה, 
כמה  תוך  להגיע  ניתן  כתיקונם  בימים  מאומן. 
שעות מקאגול לאומן. אך מה נעשה וימים אלו לא 
היו כתיקונם... הנהגים שהגיעו כמתוכנן בשעות 
גבול  עבר  אל  דרכנו  את  להסב  לנו  יעצו  הערב 
שנמצא רחוק מאד משם, לשם הגענו רק בשעה 
שלוש בלילה. כשהגענו סוף סוף היינו עם עצמות 
כואבות ומרוסקות, כפי שכבר הורגלנו, אך גם עם 

תקווה עמוקה בלב: האמנם הגיעה עת פקוד???

הגענו למעבר ועינינו חשכו. התברר כי בגבול 
יושבים  והמולדובים  האוקראינים  הפקידים  זה 
ראו  שהאוקראינים  ברגע  מבנה.  באותו  יחד 
את  והזהירו  המדובר  במה  מיד  הבינו  הם  אותנו 
המולדובים שלא יאפשרו לנו לעבור. כך היה. לא 
היה מה לדבר על תשלום מזומנים וכו'. הם כלל 
לא רצו להסתכל עלינו, ואף לא הסכימו להחתים 
את דרכונינו ליציאה ממולדובה בלבד, אף מבלי 

להיכנס לאוקראינה.

שנישאר  הנהגים  הציעו  ההתפתחות  לנוכח 
שם עד לשעה שבע בבוקר, אז מתבצעת החלפת 
המחליפים  השומרים  שאולי  בתקווה  משמרות, 
נשארנו  ואכן  כך.  כל  קשוחים  יהיו  לא  שיבואו 
בדעתם  נפל  שבינתיים  אלא  הבוקר,  עד  במקום 
של הנהגים הרעיון לנסות בגבול אחר, שם אולי 

יהיה קל יותר.

לגבול  לנסוע  והחלטנו  דבריהם  את  קיבלנו 
ההוא, מהלך כשעה ממקום הימצאנו, תוך שאנו 
בכל  לפקוע.  עומד  שלנו  הסבל  שכוח  מרגישים 
זאת הרשינו לעצמנו לקוות שה' יעשה עמנו נס 

ונזכה סוף סוף להיכנס.

את החלק המולדובי של הגבול עברנו בעזרת 
אחד  לכל  ליד  מיד  שעברו  שלמונים  אלו  אי 
מהפקידים שישבו במבנה. היה משעשע לראות 
שאנו  הבחין  אשר  האחרון,  בביתן  הפקיד  כיצד  מעבר בניסים. גבול רומניה מולדובה
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מתכוננים לחלוף על פניו בלא לשתף אותו במתת 
נעז לקפח  בידיו שלא  לנו  וסימן  יצא מחדרו  יד, 

גם את חלקו...

היה החלק הקל. בצד האוקראיני לקחו  זה  אך 
אותנו מיד הצידה כאחרוני הגנבים, ואחד האברכים 
לחקירה  נלקח  הקבוצה  כראש  עצמו  שהציג 
צולבת. במהלך החקירה, כשניסה להציע למפקד 
לו  סכום עתק תמורת הכנסתנו לאוקראינה, ענה 
המפקד בתמיהה: נראה לך שאני אלכלך את עצמי 
בסיפור שלכם? הוא אף סיפר לו את הפרט המדהים 
לפחות  מופיעות  הגבולות  משמר  במחשבי  כי 
להיכנס  הקבוצה  חברי  ניסו  בהן  פעמים  ארבע 
למדינה. אני לא אהיה הטיפש שיעז להיכנס לתיק 
הזה! אמר. בתום החקירה קיבלו כל חברי הקבוצה 
בידיהם הודעה חתומה בחותמת רשמית, בה נאמר 
שהם אינם רצויים באוקראינה. כך נסתם הגולל על 

כניסתנו בצורה חוקית למדינה.

אותו  שאלנו  המספר.  את  עצרנו  זה  בשלב 
מילדיו  כמה  לחתן  ב"ה  כבר  שזכה  יקר  אברך   -
והנו יהודי מבוגר ורציני משכמו ומעלה - מהיכן 
אחרי  הלאה,  להמשיך  כאלה  כוחות  לוקחים 
הניע  מה  וקשיים.  אכזבות  הרבה  כך  כל  שספגו 

אותך לנסות עוד?

עבורי  ביותר:  מפליאה  הייתה  תשובתו 
שיצאתי  מהרגע  נפש.  מסירות  פה  הייתה  לא 
כל  עיניי  לנגד  עמדו  שלב,  לאותו  ועד  מהבית 
אנשי  של  נפשם  מסירות  על  הסיפורים  הזמן 
הרשע  שלטון  תחת  המצוות  את  לקיים  שלומנו 
במסירות  שנסעו  הנסיעות  כל  וכן  הקומוניסטי, 
נפש וממון אנשי שלומנו בדור הקודם. לא היה לי 
כל ספק שאני חייב לנסות עד הרגע האחרון כל 

מה שרק ניתן לעשות...

אני הולך בתמימות בדרך אותה קבלנו מהדור 
הקודם. אין לי פה בכלל מסירות נפש!

שבת של חסדים בקשינב
משם חזרנו לקישינב, למלון שנמצא בסמיכות 
לב:  מחממת  פנים  לקבלת  זכינו  בו  חב"ד,  לבית 
עם  ומגדנות  מטעמים  בשפע,  שבת  סעודות 
בתוך  הארה  ממש  זו  הייתה  וריקודים.  שמחה 
בחושך, ראינו איך הקב"ה דואג לכל מחסורנו גם 

אם עדיין איננו ראויים להגיע לרבי בפועל.

מארחינו  עם  יחד  לכלול  המקום  כאן  ואמנם 
היקרים בקישינב את כל שלוחי חב"ד די בכל אתר 
ואתר שקבלו את אנ"ש המטולטלים בהארת פנים 
מיוחדת, ונתנו להם ככל יכולתם עזרה וסיוע בכל 

הנדרש.

דהו  מאן  לטלפון.  שוב  הוזעקנו  שבת  במוצאי 
בגבול  בלילה   12 בשעה  נהיה  שאם  לנו  הבטיח 
מסוים הוא יעביר אותנו שם. התארגנו במהירות, 
ויצאנו בבהלה לדרך. אלא  ארזנו את כל חפצינו 
מתנצל  נוסף,  טלפון  קבלנו  לגבול  הגיענו  שעם 
ומתחמק, בנוסח "בסוף לא, אי אפשר, יש בעיות". 

הבנו שכנראה עדיין לא הגיע הזמן להיגאל...

חיפשנו  עניין.  היה  לא  כבר  לקישינב  לחזור 
בסמיכות מקום מלון כלשהו להניח בו את ראשינו 
הדואב. אחרי שיטוט קל מצאנו עצמנו מול מבנה 
ולא  פחות  לא  כל,  לעין  עליו  המתנוסס  שהשם 
השלט  איך  להבין  התקשינו  'קורונה'!  הוא  יותר, 
כל  כך לשאת שם שמבטא  לא מתבייש מעצמו... 
וייסורים, ובפרט  כך הרבה צער, בלגאן, טלטולים 

לאנשי שלומנו הנידחים בכל קצוות העולם.

נחושה  החלטה  בליבנו  גמלה  זה  בשלב 
לעבור  לקופסה',  'מחוץ  אחרת,  דרך  למצוא 
הראשון  בסיפור  מספר  רביה"ק  הגבול.  את 

כאשר ככל 
שחיפשנו דרך 

חוקית ומהוגנת 
לא מצאנו אחת 

כזו בכל מקום 
שרק הלכנו. הלא 

ה'חסידים' ידועים 
בכל העולם כמפיצי 
המחלות המסוכנים 

ביותר העלולים 
להרעיל ולזהם את 
כל שטחה הלאומי 

של הממלכה 
האוקראינית ומי 

יודע מה עוד...

ורנה העיר
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שהצליח  למלך  המשנה  על  מעשיות  מסיפורי 
ראינו  הצד'.  מן  ה'שביל  ידי  על  דווקא  בדרכו 
כאשר  כעת,  איתנו  שהתרחש  למה  רמז  בכך 
מצאנו  לא  ומהוגנת  חוקית  דרך  שחיפשנו  ככל 
אחת כזו בכל מקום שרק הלכנו. הלא ה'חסידים' 
ידועים בכל העולם כמפיצי המחלות המסוכנים 
שטחה  כל  את  ולזהם  להרעיל  העלולים  ביותר 
הלאומי של הממלכה האוקראינית ומי יודע מה 

עוד...

)יש להדגיש כי ידועה אמרתו של ר' נתן שמוכן 
גבי סכינים בשביל לנסוע לרבי,  הוא לרחוש על 
אך לא לנסוע ללא דרכון. הסיבה הידועה לכך היא 
ומחמת  ייתפס  אם  ותפילה  תורה  ביטול  מחמת 
הקיימת  במציאות  אולם  ח"ו.  לכלא  יוכנס  כך 
לא  גבול  חציית  על  העונש  המקרים  ברוב  כיום, 
מהמדינה,  וגירוש  כספי  בקנס  מסתכם  חוקית 
אולי בתוספת 'ויזה שחורה' )איסור כניסה( לכמה 

שנים, ללא ישיבה בכלא(.

מדינה בתוך מדינה 
לחצות  עלינו  היה  לאוקראינה  מעבר  לצורך 
טריטוריה  עבר  אל  מולדובה,  בתוך  נוסף  גבול 
קל  ממנה  המדינה,  שטח  בתוך  הנמצאת  נפרדת 
יותר לעבור רגלית לשטחה של אוקראינה. יצרנו 
שדיברנו,  מי  עם  ודיברנו  שיצרנו  מי  עם  קשר 
ובסופו של דבר סוכם שנצא מהמלון בשני רכבים 
בשעה שבע בבוקר לעבר הגבול של טריטוריית 

'פרדנוסטרובקה'.

רגיל  גבול  כמו  היה  לא  הגענו  אליו  הגבול 
תחנת  ולידם  רכבת  פסי  רק  שם  היו  מדינה.  של 
משטרה. נראה היה כי ברור לכל שהם משמשים 
בתוך  במקום  המתנו  לחצות.  שאסור  כגבול 
הרכבים במשך כשלוש שעות)!(, בפינה מוסתרת 
מעיניהם  ניעלם  בו  לרגע  מחכים  הפסים,  ליד 
האות  משניתן  במקום.  שעמדו  השוטרים  של 
ופתחנו בריצה מבוהלת לעברם  ירדנו מהרכבים 
המזוודות  כל  עם  יחד  הרכבת,  פסי  של  השני 

והמטלטלים שסחבנו עמנו.

להישמע  החלו  הפסים  חציית  כדי  תוך 
ולא  מאד  נבהלנו  לעברנו.  קריאות  ברמקולים 
המשכנו  פשוט  בהלה  מרוב  לעשות.  מה  ידענו 
לרוץ מהר יותר, עם כל הקושי העצום והמשקל 
בעבר  לנו  שחיכו  רכבים  לשני  שהגענו  עד  הרב, 
השני. תוך דקות ספורות השטח היה נקי לחלוטין. 

"ולא נודע כי באו אל קרבנה".

באותה  שנמצא  מלון  עבר  אל  נלקחנו  משם 
עד  להמתין  אמורים  היינו  שם  קטנה,  'מדינה' 
הערב, אז נחצה את הגבול. בינתיים הגיעו אנשי 
צריכים  אנו  בלילה  שהיום  לנו  והודיעו  הקשר 
להיות מוכנים ובכושר, במיטב כוחותינו, לבושים 
ציינו  הם  בחשיכה.  לבלוט  לא  כדי  כהים  בגדים 
שנצטרך ללכת בזוגות ולשמור על דממה ובאופן 

כללי לציית לכל הוראה שתינתן לנו.

"אין  במיוחד:  מרתיעה  נוספת,  הוראה  קיבלנו 
לצאת מבניין המלון בשום פנים ובאופן". די היה 
בכך כדי לתת לנו להבין שהעסק אינו פשוט כפי 
שאולי היה נדמה. החרדה החלה לטפס ללבבות. 
גילינו כי במשך הזמן מלאי האוכל אזל  בינתיים 

שפתותינו לחשו 
תפילה וזעקה לה' 
מעומק הלב, "מן 
המצר קראתי", 
מעמקי עמקים. 
אחרי כל מה שכבר 
עברנו עד עכשיו, 
הבנו שכעת מגיע 
השלב הקריטי 
ביותר. אם נצליח 
לעבור נהיה קרובים 
מאד להגיע לאומן. 
ואם לא, ה' ירחם...

הריקוד האחרון על אדמת מולדובה
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לחלוטין, ונאלצנו לשלוח את אחד מעובדי המלון 
לרכוש עבורנו מוצרי מזון בשוק המקומי.

למסור את כל ההרגשות   
אנחנו  אליה  המורכבות  את  הבנו  כבר  עכשיו 
כמעט  שנהיינו  עד  בנו  אחז  והפחד  נכנסים 
של  בתחושות  לה'  וזעקנו  התפללנו  משותקים. 
חרדה ואימה, הן מהעונש שיוטל עלינו אם ניתפס 
בסוף...  להגיע  נזכה  לא  חלילה  אם  והן  חלילה, 
בדרך  להיכנס  שלנו  האחרון  הסיכוי  שזה  הבנו 
הטבע, שכן אם ניתפס נועבר תוך השפלה ישירות 
במקרה  וזאת  אביב,  לתל  אותנו  שייקח  למטוס 

הטוב. לא רצינו לחשוב מה עוד עלול לקרות...

בערב עלינו לרכבים, בהתרגשות עצומה מחד 
ורעדה בידיים מאידך. ברכב לא היה מקום לכולנו 
כשאחד  להידחס  נאלצנו  ולפיכך  המזוודות,  עם 
המזוודות  על  הדרך  כל  לאורך  שוכב  האברכים 
שהיו מונחות על ברכינו. זעקנו מקירות הלב לה' 
כל  הרי  כי  בעניינו,  ויראה  עלינו  וירחם  שיחוס 
של  הקדוש  בקיבוץ  להיכלל   - אחד  הוא  רצוננו 

הרועה הנאמן. "טאטע, געוואלד!!!"

לרדת  אמורים  היינו  בה  לנקודה  כשהגענו 
בדממה  שעה,  כחצי  במשך  המתנו  מהרכבים, 
הופיעו  לפתע  קורה.  מה  מושג  שום  בלי  ובפחד, 
קורה  מה  הבנו  לא  לנסוע.  והחלו  שוב  הנהגים 
נוסעים, עד שראינו שאנחנו פשוט חוזרים  ולאן 
שכיוון  לנו  הודיעו  הם  מכן  לאחר  עקבותינו.  על 
המשמרות  והחלפת  מדי  מאוחר  מעט  שהגענו 
כבר התבצעה, ניאלץ לוותר הערב על התוכנית. 

חזרנו תשושים ומאוכזבים למלון.

בשלב זה נזקקנו לכל מאגרי החיזוק שיכולנו 
לגייס כדי להמשיך בדרכנו. התחלנו להסתפק אם 
לנסוע לבלארוס, שם לפחות נהיה עם שאר אנשי 

שלומנו, או שמא לחזור לארץ.

ביום שני היינו אמורים לצאת שוב לגבול. כבר 
שלוש   - הרכבים  עבר  אל  המזוודות  את  הורדנו 
של  שעה  כחצי  לאחר  אך   - מעלית  בלי  קומות 
המתנה מורטת עצבים, עוד לפני שיצאנו לדרך, 
הנהגים קיבלו הודעה טלפונית שגם היום הדבר 

לא יתאפשר.

התחזקות  מאד  להרבה  זקוקים  היינו  ושוב 
מאיתנו  שניים  ידיים.  להרים  ולא  להתייאש  לא 
נשברו והחליטו לחזור לקישינב, כשהם מתכננים 
צורך  עקב  שם  שנשאר  נוסף  לחבר  להצטרף 
בטיפול רפואי ואחר כך לחשב את דרכם הלאה. 
את הדרך אל מחוץ לטריטוריה חזרה למולדובה 
המטען  תא  בתוך  סמויים  כנוסעים  עשו  הם 
ברכבו של קצין רוסי שעבר את הגבול הקטן בלי 
לוותר  לא  החלטנו  אנו  אולם  ושאלות.  בדיקות 
בשום מחיר. המשכנו בתפילות וזעקות לה' הגם 

שהמצב כבר היה נראה לגמרי לאחר ייאוש.

הבין  סת"ם  סופר  שהנו  הקבוצה  מחברי  אחד 

של  ובבוקרו  רב,  זמן  עוד  כאן  נישאר  שכנראה 
אותו יום בנה לעצמו את שולחן הסופרים שהביא 

אתו מהארץ מקופל במזוודתו...

אגב, אנקדוטה מופלאה של השגחה פרטית סיפר 
לאחר מכן אחד האברכים ששהו במלון בהמתנה 
בהארה  משתף  הוא  נודע.  לבלתי  הממושכת 
מיוחדת שזכה לה, כאשר נקלע למצוקה ורוחנית 
קשה בשל העובדה שבמלון הסתובבו גויים רבים 
בלבוש בלתי ראוי. חברי הקבוצה השתדלו כמובן 
למעט ככל האפשר ביציאה מהחדרים אולם אפילו 
הלילות,  באחד  מאד.  קשה  היה  הגמור  ההכרח 
לה':  ואמרתי  בחלון  עמדתי  אברך,  אותו  מספר 
ריבונו של עולם, אם המצב ממשיך כך, לא שווה לי 
כל הנסיעה ואני חוזר לארץ. למרבה הנס, למחרת, 

באורח פלא, הסתדר העניין והמלון שקט לגמרי.

מן המצר 
ביום שלישי בצהריים הגיע למלון הנהג שעמו 
נסענו ביום ראשון והודיע שבערב יבוא נהג אחר 
והוא ייקח אותנו. כשניסינו ליצור קשר עם הגוי 
המקומי שליווה אותנו, הוא לא ידע להסביר לנו 
במה המדובר. דאגנו שמא נפלנו קרבן לתרמית, 
ליער  אותנו  לקחת  שרוצים  חששנו  ואפילו 
לנו שום  ולשדוד אותנו באמצע הלילה. לא היה 
מושג באיזו צורה אנחנו הולכים לעבור את הגבול 
זאת, הסכמנו לצאת  ועם כל  ייקח.  זה  זמן  וכמה 
לדרך למרות החשש הגדול. הסיכוי שנגיע לאומן 

היה שווה לנו כל סיכון שהוא. 

השקיעה,  לפני  השלישית,  בפעם  לדרך  יצאנו 
ואת  שנזכה  "הלוואי  בלבבות  ייחלה  כשהתקווה 
תפילת מעריב כבר נתפלל באומן". ישבנו בטנדר 
שחלונותיו כוסו בווילונות ישנים, כשאת המזוודות 
היד  תיקי  את  גם  כמו  ברכינו,  על  הנחנו  הכבדות 
ושאר המטלטלים. הסתבר שהפעם הוחלט לקחת 
יהיה  ששם  בתקווה  יותר,  מרוחק  לגבול  אותנו 
רועדים  מוות,  עד  מפוחדים  כך,  לעבור.  יותר  קל 

מהתרגשות וחרדה, נסענו במשך שלוש שעות. 

קטנים  לכפרים  נכנס  הטנדר  הדרך  במהלך 
ועצר בכל מיני מקומות, הנהג העלה אנשים לרכב 
והוריד אותם במקום אחר. לא היה לנו שום מושג 
בשלב  נוסעים.  אנו  ולהיכן  סביבנו  מתרחש  מה 
כעשרים  למשך  בהפתעה  הרכב  נעצר  מסוים 
המוזרה  העצירה  במהלך  הכביש.  באמצע  דקות 
כשאנו  בפחד,  הולמים  בלבבות  כפופים  ישבנו 
חשים כמעט כאילו היינו על סף התקף לב. בסופו 
בקצה  ומבודד,  נידח  למקום  הגענו  המסע  של 
קצהו של כפר ישן שספק אם דרכה בו רגל יהודי 

אי פעם.

ירדנו מהאוטובוס. הקור היה גדול, אבל הפחד 
באלף  הוזהרנו  ליבנו.  את  חיממו  וההתרגשות 
אזהרות לא להוציא הגה מהפה ולציית לכל מילה 
שיוצאת מפיו של המוביל. לאחר הליכה של רבע 

לנו  המתינו  שם  המפגש,  לנקודת  הגענו  שעה 
האנשים שהעבירו אותנו בפועל את הגבול.

מעומק  לה'  וזעקה  תפילה  לחשו  שפתותינו 
אחרי  עמקים.  מעמקי  קראתי",  המצר  "מן  הלב, 
כל מה שכבר עברנו עד עכשיו, הבנו שכעת מגיע 
נהיה  לעבור  נצליח  אם  ביותר.  הקריטי  השלב 

קרובים מאד להגיע לאומן. ואם לא, ה' ירחם...

מוכרחים  כשאנו  המבריחים  בעקבות  צעדנו 
להגביה את מזוודותינו בידינו במשך כל הזמן, כדי 
הקרקע.  על  סימנים  להשאיר  ולא  להרעיש  לא 
אותנו  לוקחים  הם  אם  מושג  של  צל  לנו  היה  לא 
לאוקראינה או שמא בכלל לרוסיה או לכל מקום 
הזקן  של  כוחו  על  אלא  סמכנו,  עליהם  לא  אחר. 
במשך  אותנו  וליווה  עלינו  חפף  שאורו  דקדושה, 

כל המסע.

מאד,  קשה  נעשתה  ההליכה  מסוים  בשלב 
עם  יחד  האחרונים,  הימים  של  העייפות  עקב 
הלחץ והפחד שהיו מנת חלקנו. התאמצנו לפסוע 
ממש במסירות נפש. לפתע הסתובב אלינו אחד 
מהמבריחים וסימן לנו בידיו 'כאן זה אוקראינה'. 
לא  ליבותינו  את  שמילאה  העצומה  השמחה 
כאיילות  קלות  נעשו  רגלינו  לתיאור.  ניתנת 
של  כשקים  בעינינו  נדמו  שסחבנו  והמזוודות 
נוצות. רצינו ממש להתחיל לרקוד אולם הנסיבות 
לא אפשרו זאת כמובן. משכך קיימנו את האמרה 
'לרקוד  ממוהרנ"ת  שלומינו  אנשי  בין  הידועה 
על  לה'  להודות  פסקו  לא  שפתותינו  במחשבה'. 
את  להשלים  שנזכה  העתיד,  על  ולבקש  העבר 

דרכנו לחיים ולשלום.

אליו  טנדר  לנו  חיכה  החשוכה  הדרך  בסוף 
וכך מצאנו את עצמנו  ובחיפזון,  עלינו במהירות 
לפנות בוקר של יום רביעי, סחוטים ועייפים אך 
מאושרים ביותר במקום אליו ייחלו עינינו כל כך, 
שלומנו,  אנשי  כלל  של  עיניהם  מייחלות  ואליו 

לזכות ולהיות גם כן. תקוות כל ישראל!

הרגשות  את  לבטא  מתקשה  שיחנו  איש 
האושר  לאומן.  בהגיעם  ליבם  את  שמילאו 
האור  עם  יחד  לאומן,  להגיע  הזכות  על  העצום 
צעד  בכל  לראות  שזכו  האמונה  של  הגדול 
אחד  צעד  היה  לא  שהרי   - המסע  של  ושעל 
כאילו  היה  נדמה  מראש.  ולתכנן  לצפות  שיכלו 
ממש  בידיה  אותם  מובילה  העליונה  ההשגחה 

על עבר משאת נפשם.

עד לרגע זה הוא אינו מסוגל להסביר כיצד היה 
כך  כל  כזו, שכללה  כוח לעבור דרך ארוכה  להם 
הרבה אכזבות ומעברים, וזאת מבלי להזכיר את 
הסכומים האדירים שעלה המסע הזה לכל אחד 

מהמשתתפים שכלל לא השגיחו בעלויות.

וזהו האור הגדול  דבר אחד הוא מבקש לציין, 
שהם זכו לו בראש השנה, שמקורו באותה הרגשה 
את  למסור  שזוכים  אחרי  שמרגישים  נפלאה 
הנפש על כל דבר שבקדושה - ובפרט על ראש 

השנה של רבנו, העולה על הכל.           
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58   ראש השנה תשפ"א

ניצוץ של

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

מקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש 
כשר באמת כי אם על ידי התבודדות!

את  שמלמד  וייחודי  חדש  להתבודדות  'כולל'  נפתח  חודשים  כשלושה  לפני  שמעתם,  טרם  כי  ספק  אין  כזה  חידוש  על 
המצטרפים אליו כיצד להתבודד, מעודד אותם להתבודד מידי יום, ואף תומך בהם במילגה חודשית, הכולל הוקם על ידי ר' 
אלון חלמיש יהודי בעל חזון עם לב חם המתגורר בזכרון יעקב, ר' אלון שהתקרב לרבינו הקדוש לפני כעשור, גילה את עצת 

ההתבודדות, הבין שאי אפשר בלעדיה, והחליט להפיץ את האור ברצון ממון וטרחה. | שיחה מיוחדת!

 כולל
התבודדות

בשבועות האחרונים שמועה גונבה לאוזנינו על 'כולל התבודדות' 

מחזיק  שאינו  יקר  יהודי  ע"י  יעקב,  בזכרון  שנפתח  וייחודי  חדש 

טיבותא לנפשיה, הר"ר ר' אלון חלמיש הי"ו, ר' אלון פועל במרץ להפיץ 

שרובו  ובמרחב  טבעית  שאינה  בסביבה  הקדוש  רבינו  של  אורו  את 

עושה  הוא  החסידי.  לזרם  משתייכים  שאינם  תורה  עמלי  אברכים 

זאת בכל אמצעי שהוא רואה לנכון מהפצת עלונים ועד ארגון שיעורי 

בענייני רבינו לגברים ולנשים. פנינו לר' אלון לשמוע על המיזם, על 

החזון, על מקורות המימון, וגם על החלומות לעתיד...

'נתחיל מהתכל'ס פנינו לר' אלון, מה הביא אותך להרים פרויקט כזה 

חדשני של כולל להתבודדות?

ר' אלון פותח בחוויה האישית שלו, 'קודם כל אני חייב לומר שבשבילי 

התבודדות זה רפואה ממש רפואת הנפש, ובלי התבודדות אינני יכול 

לחיות, אינני מסוגל להפסיד את הדבר הזה, וכמו כל אחד שזוכה לחוות 

משהו טוב וחיובי, רציתי אף אני לזכות אחרים שיטעמו ממנו, ותמיד 

קינן בי הרצון להאיר את עבודת ההתבודדות לעוד אנשים.

לפני תקופה הגיע אליי חבר, וסיפר לי שיש לו סכום גדול למעשר 

כספים, ואז אמרתי לו תשמע יש לי רעיון כזה, וכזה הוא התלהב וכך 

התחלנו. 

איך  ידעתי  לא  אולם  ההתבודדות,  עצת  את  להפיץ  רציתי  מאוד 

להכניס את האור והעניין של ההתבודדות בלב אנשים אחרים שלא 

רגיל  האברכים  שציבור  לעצמי  אמרתי  ואז  הזה,  הדבר  את  מכירים 

לעניין של מלגות ורישום וסדרים קבועים ומחייבים, אז הנה אכניס 

את זה לעולמם בשפה המוכרת להם.

כמה אנשים מונה הכולל הזה? 

'מחזור  לזה  שקראנו  מתבודדים   10 עם  הראשון  בחודש  התחלנו 

 30 כבר  אנחנו  היום  חדשים,   10 מצרפים  אנחנו  חודש  בכל  אלול', 

מתבודדים בשלושה מחזורים אלול תשרי וחשוון, ובחודש כסלו נפתח 

מחזור רביעי ונהיה 40 מתבודדים, כל מתבודד זכאי למילגה חודשית 

בגובה 750 שקל לחודש בתנאי שיתבודד לפחות 20 דקות מידי יום, 

ואט אט יוסיף ויעלה בקודש, כאשר התקווה היא שאדם שהתבודד 

120 יום וכבר טעם את טעמה המתוק של עבודת ההתבודדות ימשיך 
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איתה בלעדינו...

אברכים  שהם  יש  ביותר,  גדול  הוא  המתבודדים  מגוון  כי  'אציין 

יהודי  הוא  הראשונים  המצטרפים  אחד  בתים',  'בעלי  שהם  ויש 

תלמיד חכם שמסיים ש"ס כל שנה וב"ה בעבודת ההתבודדות הוא 

מגלה ענין רב באומרו שהדבר משפיע על כל מהלך יומו, ועל איכות 

התפילות והלימוד.

איך התגובות של אנשים שמגלים את הדבר לראשונה בחייהם?

העקביות  ושל  החיוב  של  העניין  מתלהבים,  מאוד  מאוד  'אנשים 

בונה באדם משהו חדש, אנשים מספרים שנבנה סוג של  יום  מידי 

קשר חדש בינם לבין השם יתברך, ולמרות שמדובר באנשים רציניים 

הרי  בלילה,  קבלה  ולומדים  בלילות  שקמים  היום,  כל  שלומדים 

שהיכולת לדבר עם ה' בשפה פשוטה מזרימה להם חיות חדשה.

של  בבית  גדלתי  אני  'תקשיב,  לי  ואומר  האברכים  אחד  אלי  בא 

שומרי תורה ומצוות, ודע לך שרק עכשיו התחלתי לחיות, אני אדם 

בן 35 ופעם ראשונה בחיים שלי שדיברתי עם השם יתברך על החיים 

האישיים שלי, ואני נדהם, אני לא יודע איך אפשר לחיות בלי מתנת 

ההתבודדות, סיפור דומה היה לי עם אברך ממחזור חשוון, לקראת 

ר"ח חשוון הוא אומר לי 'תקשיב אלון, אני רועד, אני מרגיש כאדם 

שהולך להיכנס לחדר ניתוח'... 

עלה  אז  בהתבודדות,  הפה  את  לפתוח  הצליח  שלא  אחד  'היה 

'ליקוטי תפילות' ואמרתי לו תקרא 10 דקות  בדעתי רעיון, נתתי לו 

ותתבודד 10 דקות אחרי זה בשפה שלך, ואז הוא פתאום גילה ש'לא 

לי  אמר  הוא  אחד  יום  דיבורים...  מלא  לו  יש  עכשיו  היא'  בשמיים 

תשמע זה תפילות כאלו נפלאות אני מרגיש שאני נכנס למוסך... כל 

פעם אני עובד בתפילה על משהו אחר, פעם על העיניים, פעם על 

לי  ניקיון המחשבה ממש קורים  ופעם על  הכעס, פעם על עצלות, 

דברים נפלאים.

'יש אמנם כאלו שלא שרדו את כל מעלה הדרך, במחזור אלול היו 

לי ארבעה שנשרו לאחר חודש וחצי, לא בגלל שלא התחברו לרעיון 

אלא מחמת העובדה שחששו מהתחייבות יומיומית קבועה הכוללת 

רישום מדוקדק, הם אמרו לי אנחנו נמשיך להתבודד אבל קשה לנו 

לקחת את הדבר בתור 'מחייב' קבוע כזה, אולם הרוב ממשיכים ביתר 

שאת ומדווחים על אור נפלא ומיוחד שנפתח להם.

האם יש למצטרפים רקע כיצד להתבודד?

לרוב לא, ועל מנת להתגבר על המחסור בניסיון קודם בהתבודדות, 

'לב העולם  התנאי הראשון להיכנס לתוכנית הוא לעבור על הספר 

ר'  הרה"ח  עם  בהתייעצות  דורון  ארז  משה  הרב  כתב  אותו  אתה' 

לקרוא  מתבקשים  החדשים  המתבודדים  ז"ל,  כרמל  יצחק  אברהם 

בעיקר את חלק השאלות והתשובות בספר שנותן מענה רחב על כל 

השאלות האפשריות, כמו כן במהלך החודש הראשון אני יוצר קשר 

עם כל אחד ושואל אותו איך הולך ומנסה לתרום מניסיוני בעניין עד 

כמה שידי מגעת.

'השאיפה שלי היא לייצר מחזורים וותיקים של מתבודדים שיכשירו 

מתבודדים  אלפי  להעמיד  רצון  מתוך  החדשים  המחזורים  את  וילוו 

שעברו בשערי הכולל שלנו וגילו את האור הנפלא אותו גילה רבינו, 

עלינו לזכור כי זה אחד מהדברים הבודדים אותם חייב אותנו רבינו, 

ושזהו השער דרכו נתן להגיע לכל דבר קדושה בעולם הזה.

מה תוכניותיכם לעתיד?

'אני יודע שלחזון שלי נדרשת קופה מכובדת והסכום אותו הועיד 

העניין  לצורך  קרן  הקמתי  ולכן  במאוחר,  או  במוקדם  ייגמר  ידידי 

לפחות  אחד  מתבודד  כתפיו  על  לקחת  יוכל  שירצה  שמי  מנת  על 

התבטא  אודותיה  הדרך  בעולם,  הזו  הדרך  את  ולהנחיל  בו  לתמוך 

המכובדת  הבמה  ומעל  לרבים',  כבושה  דרך  תהיה  ש'לעתיד  רבינו 

של 'אבקשה' אני קורא לכל מי שליבו פתוח לעניין להושיט יד אם 

בתמיכה בכולל שלנו ואם בהקמת דברים דומים העיקר לקיים את 

רצונו בשלימות ולהצעיד את העולם לקראת תיקונו השלם.

האור מפציע. זכרון יעקב
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סיּפּור

ֵמאֹוֵיב ְלאֹוֵהב / ֵחֶלק א'
ְרֵאה  ְּבֶרְסֶלב!  ֲחִסיֵדי  ֶׁשל  ִמְדָרָׁשם  ְלֵבית  ִמְּלִהָּכֵנס  ְוִהָּׁשֵמר  "ִהָּזֵהר 
ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק ּוְמַנע ַעְצְמָך ִמָּכל ִׂשיג ְוִׂשיַח ִעָּמֶהם!!!" 
- ָּכְך ִהְזִהיר ָחזֹור ְוַהְזֵהר ַהחֹוֵתן ֶאת ֲחָתנֹו ַהָּצִעיר, ֶׁשַאְך ֶזה ִסֵּים ֶאת 

ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה ּוָבא ָלדּור ָּבִעיר אּוַמאן ְמקֹום ְמגּוֵרי חֹוְתנֹו.

ַהְׁשֵּכם ְוַהֲעֵרב ִנְׁשְנָתה ַאְזָהָרה זֹו, ַעד ֶׁשָהְפָכה ְלֶלֶחם ֻחּקֹו ֶׁשל ָהַאְבֵרְך 
ֲעִדין ַהֶּנֶפׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס. ְּבָכל ַּפַעם ִהְתַּפֵּלא ַרִּבי ִּפיְנָחס ֵמָחָדׁש "ֲהלֹא 
ְּכָלל.  ַמִּכיָרם  ְוֵאיֶנִּני  ְּבֶרְסֶלב  ֲחִסיֵדי  ִעם  ְלִהְתַחֵּבר  ְּכָלל  חֹוֵׁשב  ֵאיֶנִּני 

ְלָׁשם ָמה ָצִריְך חֹוְתִני ְלַהְזִהיֵרִני ְללֹא ֶהֶרף?"

ַעד ֶׁשָּגְמָלה ְּבִלּבֹו ַהַהְחָלָטה: "אּוַלי ֵיׁש ְּדָבִרים ְּבגֹו? ֵאֵלְך ְוֶאְרֶאה ִמָּמה 
חֹוְתִני ְמַפֵחד ָּכל ָּכְך, ֲהלֹוא ָּדָבר הּוא!"

ָהַלְך ַרִּבי ִּפיְנָחס ָהַאְבֵרְך ַהַּמְתִמיד ִויֵרא ַהָּׁשַמִים ְלֵעֶבר ֵּבית ִמְדָרָׁשם 
ִנְתַקל  לֹא  ַעְכָׁשו  ְוַעד  ָּבִעיר  הּוא  ָחָדׁש  ּתֹוָׁשב  ְּבֶרְסֶלב,  ֲחִסיֵדי  ֶׁשל 
ִּבְבֶרְסֶלֶב'ר ֲחִסיִדים, ָּכל ִעְנַין ַהִהְתַנְּגדּות לֹא ָהָיה ֻמָּכר לֹו ְוָחֵפץ ָהָיה 
ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקָּנם ֶׁשל ֲחִסיִדים ֵאּלּו ֲאֶׁשר ַמהּוָתם ָּכל ָּכְך ְמקֹוֶמֶמת ֶאת 

ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְוֶאת חֹוְתנֹו ִּבְפָרט.

ַאְך ִנְכַנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ָּפַגׁש ּבֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ַּב"ר ַנְחָמן ִמּטּוְלְטִׁשין 
ָּפָנה  ִמָּיד  ִּפיְנָחס.  ַרִּבי  ַנְפׁשֹו ֶׁשל  ַסֲעַרת  ֶאת  ַהְּטהֹוָרה  ִּבְרִאָּיתֹו  ְוֵהִבין 
ְוִנְלַמד  ָנִׁשים  ָלֶעְזַרת  ִעִּמי  ַוֲעֵלה  ּבֹא  ָיָקר!  "ַאְבֵרְך  ְּבַרּכּות:  ֵאָליו 
ְּבַצְוָּתא". ַרִּבי ִּפיְנָחס ִנְמַׁשְך ַאֲחֵרי ִזיו ָּפָניו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ְוַיַחד ָעלּו 
ְלֶעְזַרת ַהָּנִׁשים ָׁשם ָּפַתח ַרִּבי ַאְבָרָהם ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתֹוָרה כ' ְוֵהֵחל 
ִלְלֹמד ִעם ַרִּבי ִּפיְנָחס ְּבֶמֶׁשְך ַּכָּמה ָׁשעֹות ִּבְמִתיקּות ּוְבַעְמקּות ִנְפָלָאה.

הּוא  ְּבָפָניו,  ִנְפְּתחּו  אֹוָרה  ַׁשֲעֵרי  ֲחָדִׁשים.  ְּדָבִרים  ִנְגלּו  ִּפיְנָחס  ְלַרִּבי 
ָטַעם ֶאת ְמִתיקּות אֹוְצרֹוָתיו ֶׁשל ַרֵּבנּו, ְוִהְרִּגיׁש ִּבְפִניִמּיּות ַנְפׁשֹו ֶאת 
ְקֻדָּׁשתֹו ְוֹעֶצם ַמֲעָלתֹו ִּכי ֲהלֹא "ָּפָניו ִׂשְכלֹו ְוִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ִנְמָצא 

ִּבְסָפָריו".

ַנְפׁשֹו ִנְמְׁשָכה ַּבֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ֶאל אֹור ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ּובֹו ַּבָּמקֹום 
ֶהְחִליט: "ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתיָה". ְמקֹוִמי ֵמַעָּתה הּוא ֵּבין ֲחִסיִדים ֵאּלּו.

ֲעצּוָמה,  ְּבִהְתעֹוְררּות  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ִצּיּון  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּטַח  ָהַלְך  ֵּתֶכף 
ְוִנְתָקֵרב ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבַתְכִלית. הּוא ִהְרָוה ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבֹנַעם ִׂשיחֹוָתיו, 

ּתֹורֹוָתיו ַוֲעצֹוָתיו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְוִהְרִּגיׁש ִּכי ְלָכְך ָׁשֲאָפה ַנְפׁשֹו ָּכל 
ַהָּיִמים.

ְּפֵאר  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  "ָמה?  ְוָגֲעׁשּו.  ָהרּוחֹות  ָסֲערּו  ַהִּמְתַנְּגִדים  ְּבַמֲחֵנה 
ֲחבּוָרֵתנּו הּוא ִנְתַּפס ְּבַכת ַהְּבֶרְסֶלֶב'ר? ַהִאם ְנכֹוָנה ַהְּׁשמּוָעה? ֵמיָלא, 
ָאָדם ָּפׁשּוט, ֲאָבל ַרִּבי ִּפיְנָחס - ַאְבֵרְך ִמִּׁשְכמֹו ָוַמְעָלה ֲאֶׁשר ָהַאְדמֹו"ר 
ִמָּנהּו ֶׁשַּיְדִריְך ֶאת ָהַאְבֵרִכים ַּבֲעבֹוַדת ה' ְוִיְרַאת ָׁשַמִים, ֶׁשהּוא ִיְתַחֵּבר 

ַלֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב? ָהיֹו לֹא ִתְהֶיה!"

ְּדַבר ַהְּמהּוָמה ַהְּגדֹוָלה לֹא ָּפְסָחה ַעל ֵּבית חֹוְתנֹו, "ֲאֶׁשר  ָיֹגְרִּתי ָּבא 
ֶׁשַּבֻּמְבָחִרים  ַהֻּמְבָחר  ֲחָתִני  ִּפיְנָחס  ְּבַצַער, - "ַרִּבי  ַּכָּפיו  ָסַפק   - ִלי!" 
ֲאֶׁשר ֻּכָּלם ָּגְמרּו ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל ֶנְהַּפְך ִלְבֶרְסֶלֶבר! אֹוי ִלי! ֵאיְך ֶאָּׂשא 

ָפַני ֶאל ָּכל ְקרֹוַבי ִויִדיַדי? ִּבְזיֹונֹות ָּכֵאּלּו! ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעֹמד ְּבֶזה!"

ִּפֵּלל  ְולֹא  ִׁשֵער  לֹא  ֲאֶׁשר  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ַּכּמּוָבן  ָהָיה  ַהְּסָעָרה  ְּבֶמְרַּכז 
ְלִהְתַנְּגדּות ֹּכה ַּתִּקיָפה. ַּבַּצר לֹו ָּפָנה ֶאל ַרִּבי ַנְחָמן ִמּטּוְלְטִׁשין ְוֵהִׂשיַח 

ֶאת ֲאֶׁשר ַעל ְלָבבֹו.

ָּגדֹול  ָסֵפק  ְּבאּוַמאן  ָלדּור  ִיָּׁשֵאר  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ֶׁשִאם  ָחַׁשׁש  ַנְחָמן  ַרִּבי 
הּוא ִאם יּוַכל ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְּכֶנֶגד ִהְתַנְּגדּות ֲחָזָקה ָּכל ָּכְך ּוִמי יֹוֵדַע 
ִאם לֹא ּתֹאַבד ֶנֶפׁש ְיָקָרה זֹו ֵמַאְנֵׁשי ַהַּצִּדיק. ָלֵכן ָיַעץ לֹו ֵראִׁשית ָּדָבר: 
"ְׁשַמע ְּבקֹוִלי ַוֲעֹזב ַּבְּמִהירּות ָהֶאְפָׁשִרית ֶאת ָהִעיר אּוַמאן! ִהֵּנה ֶאְכֹּתב 
ַהִּמְתּגֹוֵרר  ִמַּתְלִמיֵדי מֹוֲהַרַנ"ת  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ִליִדיִדי  ַהְמָלָצה  ְּכַתב  ְלָך 
ִּבְכָפר ְסַטאַפאְטִשיק ַוֲאַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָלֵתת ְלָך ַאְכַסְנָיה ְּבֵביתֹו ַלְּתקּוָפה 

ַהְּקרֹוָבה". 

ְמֻצָּיד ִּבְכַתב ַהַהְמָלָצה ָיָצא ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶאת ָהִעיר אּוַמאן ְוָׂשם ְּפָעָמיו 
ְלֵעֶבר ַהְּכָפר ּבֹו ִמְתּגֹוֵרר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל, ַהְרֵּבה לֹא ִהְצָטֵרְך ַרִּבי ִּפיְנָחס 
ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ְּכֶׁשִּנְכַנס  ֶׁשֵּתֶכף  ֵמַאַחר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַאַחר  ּוְלַחֵּפׂש  ָלתּור 
ִּבְמִתיקּות  ַהִּמְׁשַּתֵּפְך  ְוָעֵרב  ָנִעים  קֹול  ֵמָרחֹוק  ָׁשַמע  ִלְסַטאַפאְטִשיק 
ֵאין  ְוַהֵּתבֹות: "ְוָלָּמה  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ִלְפֵני  ַהָּקְרָּבנֹות  ַּבֲאִמיַרת  ִנְפָלָאה 
ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה" ֶנֶאְמרּו ְּבִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה. 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָחְזרּו ֵּתבֹות ֵאּלּו ַעל ַעְצָמם: ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה, 

ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש לֹא ַתְקִטירּו...
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'ְרִגיָלה'  ַרִּבי ִּפיְנָחס ֵּבֵרר ִמי הּוא ֶזה ַהִּמְתַּפֵּלל ִּבְנִעימּות ָּכזֹו ְּבִמְנָחה 
ֶׁשל יֹום 'ָרִגיל', ַמה ְּמֹאד ָׂשַמח ִלְׁשֹמַע ֶׁשהּוא לֹא ַאֵחר ֵמַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשֵאָליו מּוֲעדֹות ָּפָניו.

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ָקָרא ֶאת ַהַהְמָלָצה ְּבִׂשיַמת ֵלב 
ְוֵהִכין לֹו ַאְכַסְנָיה ְנאֹוָתה ּוִבְתמּוָרה ִׁשֵּמׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ִּכְמַלֵּמד ְלֶנְכֵדי 
ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל. ְּכֶׁשּנֹוַדע ְלַרִּבי ִּפיְנָחס ֶׁשחֹוְתנֹו ִהְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם ִּבֵּקׁש 
ַאְך  ְוִתְקָותֹו,  ַחָּייו  ַמְׂשַאת   - ְלאּוַמאן  ְוָלׁשּוב  ַהֹּכֶׁשר  ְׁשַעת  ֶאת  ְלַנֵּצל 
ֶנְגּדֹו  ַהֲחִריָפה  ֶׁשַהִהְתַנְּגדּות  ְּכֶׁשָרָאה  ַּבֲחָזָרתֹו  רּוחֹו  ֶנֶעְגָמה  ְּמֹאד  ַמה 
לֹא ָׁשְכָכה, ְּבַצַער ַרב ָעַזב ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ֶאת ָהִעיר ּוָפָנה ָלדּור ָּבִעיר 

ִקיְבִליטׁש.

הּוא  ּוְלִמי  ִמְׁשַּתֵּיְך  הּוא  ְלָאן  ֶאָחד  ְלַאף  ִּגָּלה  לֹא  ְלִקיְבִליטׁש  ְּבבֹואֹו 
ְמֹקָרב, ִלְׁשֵאַלת ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַּבֶּמה הּוא ִמְתַּפְרֵנס ָעָנה ֶׁשהּוא ִמְתַּפְרֵנס 

ִמְּמַלְּמדּות.

ַּכָּמה ֵמַאְנֵׁשי ָהִעיר ָׁשְלחּו ֵאָליו ֶאת ְּבֵניֶהם ְוַכֲעבֹור ְזַמן ָמה ָראּו ֶאת ֹּגֶדל 
ַהְׁשָּפָעתֹו ַעל ַהְּנָעִרים ֵאיְך ֶׁשָּגְדלּו ַּבּתֹוָרה ּוְבִיְרַאת ָׁשַמִים ְּבצּוָרה ִּבְלִּתי 
ְמצּוָיה ְּכָלל, ַהְּנָעִרים ִקְּבלּו ִמֶּמּנּו ִהְתעֹוְררּות ֲעצּוָמה ַלּתֹוָרה ְוִלְתִפָּלה 
ְלָצְרֵכיֶהם  ֵמהֹוֵריֶהם  ֶׁשִּקְּבלּו  ַהְּפרּוטֹות  ֶׁשֲאִפּלּו  ַעד  ְּגדּוָׁשה  ְּבִמָּדה 

ָהִאיִׁשִּיים ִּפְּזרּו ִלְצָדָקה.

ִצְדקּוָתם ְוִיְרַאת ַהָּׁשַמִים ַהְּטהֹוָרה ֶׁשָהְיָתה ְנסּוָכה ַעל ְּפֵני ַהְּנָעִרים ָעׂשּו 
ֹרֶׁשם ָחָזק ָּבִעיר. ַהֹּכל ָׂשחּו ְּבִהְתַּפֲעלּות אֹודֹות ַהְצָלָחתֹו ַהַּכִּביָרה ֶׁשל 
ַהְמַלֵּמד ֶהָחָדׁש ֶׁשַּמְחִּדיר ְּבַתְלִמיָדיו ַהְתָמָדה ְוַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ְּבֹאֶפן ֹּכה 

ַנֲעֶלה.

ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ִּפיְנָחס ָהיּו ְלֵׁשם ָּדָבר ָּבִעיר ֻּכָּלּה. ְולֹא ָהָיה ֹאֶׁשר ָּגדֹול 
ֶׁשְּבָנם  ֵמָהֻעְבָּדה  ַלהֹוִרים  יֹוֵתר 

ָזָכה ְוהּוא ִנְמֶנה ֵּבין ַּתְלִמיִדים 
ֻמְבָחִרים ֵאּלּו. ַּבֲעַצת ַרִּבי 

ַנְחָמן ִמּטּוְלְטִׁשין ִהְׁשָקה ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶאת ַנְפָׁשם ַהְּצֵמָאה ֶׁשל ַּתְלִמיָדיו 
ִמֵּמיָמיו ֶׁשל ַהַּנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ַאְך לֹא ִּגָּלה ָלֶהם ִמַּנִין ׁשֹוֵאב הּוא 
ֶאת ְּדָבָריו ַהּיֹוְקִדים ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש. ָאֵכן ָׁשְמעּו ְוִהְתַנֲהגּו ַהְּנָעִרים ְּבַדַעת 
ָקדֹוׁש  ֹּכה  ִמָּמקֹור  ִּכי  ַּדְעָּתם  ַעל  ְּכָלל  ֶׁשַּיֲעלּו  ִמְּבִלי  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוֶדֶרְך 

ְיַהֵּלכּון.

ָוֶנֶפׁש  ְּבֵלב  ְּדבּוִקים  ְוָהיּו  ְלַדְרָּגה  ִמַּדְרָּגה  ַהְּנָעִרים  ְוִנְתַעּלּו  ָעלּו  ָּכְך 
ֲחָדא  ְּבַצְוָּתא  ִקְּיָמּה  ַקִּדיָׁשא  ַהֶחְבַרָּיא  ִמִּקיְבִליטׁש.  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ְּבַרָּבם 
ְוִהְתַחְּזקּות,  ִהְתּבֹוְדדּות  ְּבֹכַח,  ְּתִפָּלה  ֶׁשָּכְלָלה  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ֲעצֹוָתיו  ֶאת 

ַמָּמׁש ֲחבּוָרה ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת.

ַעד ֶׁשִהִּגיָעה ָהֵעת ֶׁשָּבּה ָּגַמר ַרִּבי ִּפיְנָחס ְּבַדְעּתֹו ֶׁשֵּיׁש ְלַגּלֹות ֶאת ָאְזָנם 
ֶׁשל ַהְּנָעִרים ִמי ַאֲחַראי ְלִהְתַעּלּוָתם ָהַרָּבה, ִּבְזכּות ִמי ִהִּגיעּו ַעד ֲהלֹום 

ּוִמי הּוא ַּבַעל ַהְּבֵאר ֶׁשֶאת ֵמיָמיו ׁשֹוִתים ֵהם ֶזה ַּכָּמה ָיִמים ְוָׁשִנים.

"יֹוְדִעים ַאֶּתם ְנָעִרים!" - ָּפַתח ְּבקֹול צֹוֵפן סֹוד - "ָּכל ַמה ֶּׁשִּקַּבְלֶּתם 
ּוְׁשַמְעֶּתם ִמֶּמִּני ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשִנים ֵאינֹו ִמֶּמִּני ְלַבד ֶאָּלא ֵיׁש ַצִּדיק ִנְׂשָּגב 
ֶאָחד, ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְוַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב ְׁשמֹו ּוִמֶּמּנּו ָׁשַאְבִּתי ֶאת 
ּבֹו  ִלְדֹּבק  ַּתְמִׁשיכּו  ִאם  ְוָהָיה  ַהֵּׁשם,  ַּבֲעבֹוַדת  ְוַהַהְדָרכֹות  ָהֵעצֹות  ָּכל 

ּוִבְדָרָכיו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר ֹעז ָאז טֹוב ִיְהֶיה ָלֶכם ָּבֶזה ּוַבָּבא...".

ַהְּנָעִרים ֶהְחִליפּו ַמָּבִטים ִנְדָהִמים ֵּביֵניֶהם, "ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר! ְּבֶרְסֶלֶבר 
ֲחִסיִדים ִהְננּו ְוָאנּו לֹא ָיַדְענּו?!"

ִנְרָעִׁשים ְוִנְרָּגִׁשים ָחְזרּו ַהְּנָעִרים ְלֵביָתם ְוִסְּפרּו ֶאת ַהְיִדיָעה ַהַּמְסִעיָרה 
ְלהֹוֵריֶהם. ַאְך ִלְתגּוָבה ִנְזֶעֶמת ָּכזֹאת לֹא ִהְתּכֹוְננּו. "ָמה? ַרִּבי ִּפיְנָחס 
הּוא ֵמֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב? ְוהּוא הֹוִליְך אֹוָתנּו ׁשֹוָלל ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים! 
ַרֲחָמָנא  ִלְבֶרְסֶלֶבר'ס  ָּבֵנינּו  ֶאת  ַיֲהֹפְך  עֹוד  הּוא  ְוֻחְצָּפה!  ַעּזּות  ֵאיֶזה 
ְּבִמִּלים  ְלֶזה! אֹו  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ְלֶזה סֹוף! סֹוף  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ִלְצַלן! 

ְמֻדָּיקֹות יֹוֵתר: ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֵמַרִּבי ִּפיְנָחס ְּבַעְצמֹו סֹוף..."

ּוָמה ָאֵכן ָהָיה ַהּסֹוף? 

ֶאת ַהֶהְמֵׁשְך ַהְמַרֵּתק ִּתְקְראּו ַּבִּגָּליֹון ַהָּבא 
ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ---
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מאמר
ַהּסֹוד ְוַהְיסֹוד

ָקָרה ָלֶכם אּוַלי ַּפַעם ֶׁשָּבא ֲאֵליֶכם ָחֵבר ּוִבֵּקׁש ִמְּמֶכם ֶׁשּתֹוִאילּו 
ְּבטּוְבֶכם ְלַהְסִּביר לֹו ֵאיֶזֶׁשהּוא ְּפָׁשט ַּבְּגָמָרא אֹו ַּבֲהָלָכה?

ָאנּו ְמִניִחים ֶׁשֵּכן!

ּוָמה ֲעִׂשיֶתם? ַהִאם ִהְסַּבְרֶּתם לֹו ַהְּפָׁשט ְּבטּוב ַטַעם ּוְבֹנַעם ִׂשיַח 
ְּבִלְּבֶכם  ַוֲחַׁשְבֶּתם  רּוַח,  ְּבֹקֶצר  ְׁשַּתִים  אֹו  ִמָּלה  ֶׁשִּמְלַמְלֶּתם  אֹו 

ֶׁשַהְלַואי ֶׁשֵּיֵלְך ְּכָבר.

ּוְבַבָּקָׁשה עֹוד ְׁשֵאָלה.

ַהִאם ִּבֵּקׁש ִמְּמֶכם ַּפַעם ֵאיֶזה ֶיֶלד ְלַהְקִּדיׁש ֲעבּורֹו ְזַמן ַלֲחֹזר ִעּמֹו 
ֶאת ַהִּלּמּוד ֶׁשָּלְמדּו ַּבֵחיֶדר ֵמַאַחר ְוֵיׁש לֹו ִמְבָחן ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ַוֲעַדִין 

ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ַהֹחֶמר ַעל ֻּבְריֹו?

ַּגם ָּכאן ָאנּו ְמִניִחים ֶׁשְּכָבר ָהָיה ְלעֹוָלִמים!

ּוָמה ֲעִׂשיֶתם ָאז?

ַהִאם ַׂשְׂשֶּתם ַעל ַהְּמִציָאה ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ֶחֶסד ְוִלְלֹמד ִעּמֹו ַהֻּסְגָיא 
ֵּבֵאר ֵהיֵטב אֹו ֶׁשִהְתַחְלֶּתם ְלִהְתַחֵּמק ִמֶּמּנּו ֶׁשַּגם ָלֶכם ֵיׁש ְּבִחיָנה 
ְוֶׁשַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם ֵאיָנם ְּברּוִרים ַּדּיֹו ְוֶׁשִּבְכָלל ַעָּתה ַאֶּתם ְצִריִכים 

ֶלֱאֹכל אֹו ְלַׂשֵחק...

ּוְבֵכן ְּבֶרְסֶלֶב'ר ִקיְנֶדער!

ְלָהִבין ֶאת  ְוַלֲעֹזר לֹו  ַהֵּׁשִני  ְלֶאָחד ִמֶּכם ֶׁשִּמִּלְלֹמד ִעם  ִנְדֶמה  ִאם 
ַאֶּתם  ַמֶּׁשהּו,  ַּתְפִסידּו  ְוַדַעת  ַטַעם  ְּבטּוב  ַהִּמְׁשָניֹות  אֹו  ַהְּגָמָרא 
ֻמְזָמִנים ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֵּסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ִלּמּוד ָסִעיף מ"ה, ְוִלְראֹות 
ֶאת ֶׁשּכֹוֵתב ָׁשם ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון "ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו 

ֶהְפֵקר ְלַלֵּמד ּתֹוָרתֹו ַלֹּכל ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה לֹו ְּבַמָּתָנה".

ּוְכמֹו ַהִּסּפּור ַהָּידּוַע ִּדְלַהָּלן:

ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ַהּנֹוַדַעת  ִּביִׁשיָבתֹו 
ְׁשַנייֶדר ַזַצ"ל ֶׁשָּׁשְכָנה ַאַחר ָּכבֹוד ָּבִעיר 

ְלַאַחר  ִהִּגיַע  ֶׁשְּבַאְנְגִלָּיה  לֹוְנדֹון 
ָּבחּור  ַהְּׁשִנָּיה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת 
ִנּצֹול ׁשֹוָאה ָׁשבּור ְוָרצּוץ ֶׁשִאֵּבד 

ֶאָּלא  ִּבְלַבד  זֹו  ְולֹא  ִמְׁשַּפְחּתֹו.  ֶאת 

ָהיּו  ַהִּמְדָרׁש,  ּוֵבית  ְיִׁשיָבה  ְּבִלי  ְּבַמֲחנֹות  ְׁשהּותֹו  ְׁשנֹות  ֶׁשְּלַאַחר 
ֲחֵסרֹות לֹו ְיִדיעֹות ַרּבֹות ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ַאְך ַנְפׁשֹו ָּכְמָהה ְולֹא 

ִהְרְּפָתה ַּבֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה "ִהיא ַחֵּיינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו".

ַעל  ְקָצת  ְוָתָהה  ַזַצ"ל  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ָהרֹאׁש-ְיִׁשיָבה  ֵאֶצל  ּוְכֶׁשִהִּגיַע 
ָאַמר  ַּבּתֹוָרה.  ְוַהְמַעּטֹות  ַהֲחלּוׁשֹות  ְיִדיעֹוָתיו  ֶאת  ָרָאה  ַקְנַקּנֹו, 
הּוא  ָלֵכן  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ְרצֹונֹו  ָעז  ַּכָּמה  רֹוֶאה  ֶׁשהּוא  ֶׁשִּמֵּכיָון  לֹו, 
ְיִׁשיָבה  ְׁשנֹות  ָחֵמׁש  לֹו  ֶׁשָחֵסר  ִמֵּכיָון  ֲאָבל  ִּביִׁשיָבתֹו,  ַמְכִניסֹו 
ְּבָכל  ֵמַהְיִׁשיָבה  ַּבחּוִרים  ִעם  ִלּמּוד  ַעל ְיֵדי  ְלַהְׁשִליָמם  ִיְרֶאה  ָלֵכן 
ִמְכַמֵּני ַהּתֹוָרה, ָהֵחל ִמּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֻחָּמׁש ַרִׁש"י ְוַתַנ"ְך ְוַאַחר ָּכְך 

ִמְׁשָניֹות, ְוָכֶלה ַּבְּגָמָרא ּוַבְמָפְרִׁשים.

ִלְלֹמד  ַהַּבחּוִרים  ִמן  ְלַבֵּקׁש  ְוִהְתִחיל  ַהָּלז  ַהָּבחּור  ָעָׂשה  ָכְך  ְוָאֵכן 
ִעּמֹו. ִבְתִחָּלה עֹוד ָהיּו ַּכָּמה ֶׁשִהְסִּכימּו ִלְלֹמד ִעּמֹו ְקָצת, ַאְך ִּבְרבֹות 
ַהַּבחּוִרים,  ֹרב  ֵאֶצל  ּוְלַמָּׂשא  ְלֹעל  ְלִמְטָרד  ַהָּבחּור  ַנֲעָׂשה  ַהְּזַמן 
ֵמַאַחר ְוָהיּו ְצִריִכים ִלְלֹמד ִאּתֹו ְלַאט ּוְבַנַחת ְוָהיּו ְצִריִכים ְלהֹוִריד 
ֶאת ַעְצָמם ּוֹמָחם ְלַהְסִּביר לֹו ַּגם ְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים, ָלֵכן ִהְרִּגיׁשּו 

ֶׁשַּמְפִסיִדים ִּבְגָללֹו ֶאת ִלּמּוָדם ֶׁשל ַעְצָמם.

ְּבָרם "ֹרב ַהַּבחּוִרים", ָאַמְרנּו ִּכי ָאֵכן ַרק ֹרב ַהַּבחּוִרים ִהְתַחְּמקּו 
ִמִּלְלֹמד ִעּמֹו, ֲאָבל ֶּכן ָהיּו ָׁשם ַּבְיִׁשיָבה ְׁשֵני ַּבחּוִרים, ֶׁשִהְסִּכימּו 
ְּבֹרב טּוָבם ְוַחְסָּדם ְלַוֵּתר ִמֶּׁשָּלֶהם ָׁשעֹות ַרּבֹות ֶׁשל ִלּמּוד ַעְצִמי, 
ּוְבָכל ֵעת ְמצֹוא ָהיּו ֵהם מּוָכִנים ּוֻמְזָמִנים ְלמֹוָצא ִּפיו ֶׁשל ַהָּבחּור 
ַהִּמְתַקֶּׁשה ַהֶּזה ְוָלְמדּו ִעּמֹו, ִהְסִּבירּו ְוִהְקׁשּו ְוֵתְרצּו ּוֵפְרקּו ְוַהֹּכל 

ְּבֹנַעם ִׂשיַח ְוַהֶּנֶפׁש ֲחֵפָצה.

ְוַעָּתה ְיָלִדים ְיָקִרים!

ִּתָּוְכחּו  ֶׁשָּלְמדּו ִעּמֹו?  ַעל ְיֵדי  ָהֵאּלּו  ַהַּבחּוִרים  ְׁשֵני  ִהְפִסידּו  ַהִאם 
ֶׁשּלֹא! ִּכי ִמָּכל ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה ָצְמחּו ְוָגְדלּו ֵאּלּו ַהַּבחּוִרים ְּביֹוֵתר, ַעד 
ְׁשִליָט"א,  ְירּוָׁשַלִים  ְלַגֲאַב"ד  ֶאָחד  ֶׁשַּנֲעׂשּו 

ְוֶאָחד ְלַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א.

ָאֵכן ְּכִפי ֶׁשִּלְּמָדנּו ַרֵּבינּו ז"ל ִאם עֹוֶׂשה 
ִנֶּתֶנת  ַהּתֹוָרה  ֶהְפֵקר  ַעְצמֹו  ֶאת  ָאָדם 

לֹו ְּבַמָּתָנה!

ּתֹוַרת ֶחֶסד

62   חשון תשפ"א חשון תשפ"א   63



ֶאת ַהּתֹוָצָאה ַהסֹוִפית ֵיׁש ִלְׁשֹלַח ִּבְכָתב ָּברּור ְוָקִריא ַעד רֹאׁש חֶֹדׁש חשוון ִּ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”!

ָנה הּוא: 'אּוַמן' ַהּזֹוֶכה הּוא ַהֶּיֶלד: ְהֶערִׁשי ְהרׁשקוֹ ִביץ ִמְּנַתְנָיה   ִּפְתרֹון ַהִחיָדה ְלִגָּליֹון רֹאׁש ַהּׁשָ
 

ַהּסֹוד ְוַהְיסֹוד

ְיָלִדים ְיָקִרים!
ִלְפֵניֶכם ְׁשמֹוָנה ַּתְׁשְּבֵצי ֶקֶסם )ַּתְׁשְּבִצים ֶׁשָּבֶהם אֹוָתּה ִמָּלה ְמַׁשֶּמֶׁשת ַּגם ִּבְמֻאָּזן ְוַגם 

ִּבְמֻאָּנְך(

ִּפְתרּו ֶאת ַהַהְגָּדרֹות! ְלַאַחר ֶׁשִּתְפְּתרּו ְנכֹוָנה ַהְרִּכיבּו ֵמָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַּבִּמְׁשְּבצֹות 
ַהֶּמְרָּכִזּיֹות ִמָּלה ֶׁשִהיא ִנְׁשַמת ַאָּפּה ֶׁשל ִמְׁשַנת ְּבֶרְסֶלב, ְוַאַחת ַהְיסֹודֹות ַהִּנְפָלִאים 

ֶׁשִהְנִחיָלנּו ַרֵּבנּו. 

ְּבַהְצָלָחה
ַהְגָּדרֹות:

1. ָאַמר ַרֵּבנּו: ֲאִני ַקְנַקן ָחָדׁש ָמֵלא ___ )חיי מוהר”ן רפ”ז(
2. ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְּכַהְכָנַסת ___ )ספר המידות, הכנסת אורחים(

3. ַּתְלִמידֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל ַרֵּבנּו.

1. ָסמּוְך ְלַחג ֶזה נֹוַלד ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש.
2. ָאַמר ַרֵּבנּו: ִעְנָיִני הּוא ___ )שיש”ק ב’ נ”ד(

3. ָאַמר ַרֵּבנּו: אֹוִליְך ֶאְתֶכם ְּבֶדֶרְך ___ ֲאֶׁשר ֹלא ָהָיה ֵמעֹוָלם. )חיי מוהר”ן רס”ד(

1. ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּב___ ִנְׁשָמִעים.
2. טֹוב ְמאֹד ְלָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ___ ְמֻיָחד ַלֲעסֹק ָׁשם ַּבֲעבֹוַדת ה' )שיחות הר”ן רע”ד(

3. ְׁשַנת ִהְסַּתְּלקּות מֹוֲהַרַנ"ת.

1. ִסֵּפר ַרֵּבנּו ַז”ל: ָמָׁשל ִמֶּמֶלְך ֶׁשָהַלְך ָלצּוד ַחּיֹות ּוָבֶאְמַצע ִּפְתאֹם ָיַרד ___ )כוכבי אור סיפורים נפלאים(
2. ָהָיה ְמֻפְרָסם ְלָכל ַמִּכיָריו ִּכי ָהָיה ַרק ֻּכּלֹו ___ )שבחי הר”ן כ”ב(

3. ִמי ֶׁשהּוא ַמְקִטין ַעְצמֹו ִּבְפֵני ___ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו ֵּבן ֶׁשהּוא ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה )ספר המידות בנים ס”ו(

1. ָאַמר ַרֵּבנּו ְּכֶׁשאֹוֲחִזים זֹאת אֹוֲחִזים ֱאֹלקּות ַּבָּיד )שיש”ק ב’ נ”א(
2. ַהֵּתָבה ָהִראׁשֹוָנה ְּבתֹוָרה קי"ב.

3. ִּכי ִעַּקר ֵסֶפר ְּתִהִּלים ֶנֱאַמר ַעל ִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר ___ )ליקו”מ ח”ב ק”א(

1. ִמי ֶׁשְּמַסֵּפר ַמֲעִׂשּיֹות ִמַּצִּדיִקים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה לֹו ___ )ספר המידות צדיק קע”ד(
2. ְרצֹונֹו ָּתִמיד ָהָיה ִלְלמֹד ַהֵּסֶפר ַּכ___ ֵמרֹאׁשֹו ְלסֹופֹו )שיחות הר”ן ע”ו(

3. ָאַמר ַרֵּבנּו: ַאֲחֵלי ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְראֹות אֹור ְּבִהירּות ַה___

1. ָאַמר ַרֵּבנּו ֶׁשְּכֶׁשּנֹוְתִנים ֶזה ְמַקְּיִמים ּוְבָכל ְמאֶֹדָך. )שיחות הר”ן רפ”ט(
2. ___ ַיִּגיעּו ַמֲעַׂשי ְלַמֲעֵׂשי ֲאבֹוַתי.

3. ִחְּברֹו ַרֵּבנּו ְוָחַתם ּבֹו ְׁשמֹו ְוֵׁשם ָאִביו ָּכפּול, ְמֻׁשָּלׁש ּוְמֻרָּבע. )מובא בפתיחה לליקוטי מוהר”ן(.

1. ְלַמְחֹלֶקת ִיְלַמד ַמֶּסֶכת ___ )ספר המידות מריבה(
ה ֶׁשל ְּתִפַּלת מּוָסף. 2. ְקֻדּׁשָ

3. ֵסֶפר ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִּביֵמי ְנעּוָריו ָהָיה ֵאֶצל ___ )שיחות הר”ן קנ”ח(
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רצון 
רצונם העז 

והשתוקקותם 
העצומה של 
כלליות אנ"ש 

המקושרים בלב 
ונפש לתקוות כל 
הדורות, שעניינו 
הנשגב של רבינו 
הקדוש יימשך 
הלאה לדורות 
הבאים, בדיוק 
כפי שניתן לנו 

מפי קדשו ובדרך 
שהועברה אלינו 
על ידי מוהרנ"ת 

-
הם הם אלו 

שהביאו לאור 
עולם את היוזמה 

האדירה של 
שופר תורני 

 רוחני
שייצג את 

הטוהר הזה 
באופן עקבי.

טירחה ממון 
העלות של כל המערך 
העצום הזה מסתכמת 

בכ-38,000 ש"ח בממוצע 
לחודש. חלק ניכר נאסף 

פרוטה לפרוטה מרצונותיהם 
הזכים של אנ"ש, המאמינים 
בסגולתו וכוחו האינסופיים 

של רביז"ל, ומתגייסים למען 
עניינו אפילו בזמנים הקשים 

ביותר. גיוס זה מספיק על 
מנת לכסות את העלויות 

באופן הבסיסי ביותר, 
כשהשאר עדיין מבוסס על 
התנדבות חלקית או מלאה 
של חברי המערכת היקרים 

מוסרי הנפש.

להלן פירוט ההוצאות: 
הדפסה: 15,000 ש"ח | הפצה 
 ארצית ועולמית: 5,000 ש"ח |

כתיבת תוכן ועריכה וכו': 9,000 
ש"ח | עיצוב גרפי: 4,000 ש"ח | 

הוצאות משרד: 5,000 ש"ח

סה"כ לחודש: 38,000 
ש"ח )11,000$(

בניית רעיונות • השגת 
חומרים מבוררים 
ומעוררים • ראיונות 
• כתיבה רעיונית • 
כתיבה תורנית • כתיבה 
יצירתית • כתיבה 
לילדים • תמלול • 
הקלדה • ניקוד • 
עריכה • הגהה • ושוב 
הגהה... • עיצוב • 
עימוד • ושוב הגהה... 
• סגירה והכנה לדפוס 
• הדפסה • כריכה • 
הובלה מבית הדפוס 
• מיון ופילוח לאזורי 
חלוקה • הכנת מערך 
חלוקה לוגיסטי • 
הפצה במשלוחים 
למוקדי חלוקה • 
חלוקה מבית לבית 
לידידי בית אבקשה 
• חלוקה בפריסה 
רחבה למספר עצום 
של בתי כנסת בכל 
רחבי הארץ • משלוח 
בדואר לבתים

תהיו חזקים ב...תהיו חזקים ב...תהיו חזקים ב...

בא להיות חלק מהדבר האדיר הזה
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