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ובאו כולם בברית יחד
עם ישראל שוכן לשבטיו. כל מקום עם מנהג שונה עם אופי טבעים והרגלים שונים. לכאורה כמו 
הם  צאצאיו  שנה  מאה  או  שנה  חמישים  ולאחר  לדוגמא,  לצרפת  שהגיע  אנגלי  איזה  אין  שונים.  עמים 

עדיין אנגלים. מה אם כן שומר ומחבר יהודים מכל קצוות תבל? התורה הקדושה!

מעמד הר סיני היה בצורה של "ויחן שם ישראל נגד ההר", כי צריך כאן אחדות בשביל הנצח. בהמשך 
תורה  יקבלו  הם  עי"ז  כי  "ויחן",  להיות  חייב  בשורש  אבל  תבל,  קצווי  לכל  להתפזר  עשויים  ישראל  עם 

שתהיה לנצח אחידה אצל כולם.

מכל  ההלכה  מה  להכריע  הלכתי  חיבור  לעשות  רצה  שהוא  התבטא  זיע"א  מוהר"ן  הקדוש  רבינו 
מוהר"ן  ליקוטי  הקדוש  ספרו  יצא  שכבר  שלאחר  רבינו  אמר  אולם  בהלכה,  שיש  המרובות  השיטות 

בעולם הוא כבר לא יעשה כזה חיבור )חיי מוהר"ן סימן שמ"ג(.

מה הקשר? נשאלת השאלה. כמובן שאיננו באים להתיימר להבין שיחת קודש של רבינו עליה אמר 
רבינו הקדוש לרבה של ברסלב הרה"ק רבי אהרן: הלא אני אוהב אותך, מאוד מאוד, ואני מברכך: הלוואי 

שתזכה בעולם הבא להבין שיחות חולין שלי, וזה היה קודם שהיה בארץ ישראל )חיי מוהר"ן שע"ו(.

אולם בכל זאת בתור רמז קטן נבאר. עניינו של רבינו הוא כללי לכל העולם, היות ונשמת הצדיק היא 
באה להאיר לכל בני תבל וכולם מקבלים מהנשמה האדירה הזו. וכעת, אם רבינו יעשה ספר הלכות, הרי 
שאת דבריו ישייכו למי שיכול לנהוג ככה בהלכה. אם אני לא עושה כמו רבי נחמן שכתב בהלכותיו )אם 
היה כזה חיבור(, הרי שאני לא קשור אליו או מבוטל לדבריו. ואם בהלכות אני רגיל לעשות כפוסק אחר, 
הרי שאין לי את החיבור הטבעי, או לחילופין את הביטול השלם הנצרך בהתקרבות לצדיק האמת תקוות 

הדורות. וממילא זה יחסר לאנשים מההתקרבות לצדיק.

רבינו הקדוש כן הנחיל לנו ליקוטי מוהר"ן, שאת עצותיו יכול כל יהודי לקיים תמיד באשר הוא. ולכן 
לא עשה ספר הלכות. כי רבינו הוא נשמה כוללת שמתאימה לכולם. לכל סוגי הכיפות הלבושים העדות 

והסגנונות. כפי שהדברים באים לידי ביטוי בקיבוץ הגדול בראש השנה.

המגיד מטירהוויץ זיע"א מתלמידי המגיד הגדול ממעזרישט זיע"א, שהסתופף בשנותיו המאוחרות 
עשרת  את  קוראים  בהם  "ואתחנן"  ולשבת  "יתרו"  לשבת  לרבינו  להגיע  מקפיד  היה  רבינו,  של  בצילו 
הדברות, באומרו: את התורה אני רוצה לקבל מהרבי". כשבאים לקבל את התורה מחדש צריך להסתופף 
בצל הצדיק שמזכה אותנו לקבל תורה מחדש. "תורה חדשה מאתי תצא", כלשון הפסוק. וכדברי התרגום 

על הפסוק: "ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה", ותקבלון אולפן חדת בחדווא מבחירי צדיקיא.

ולאחר  זיע"א.  מוהר"ן  הקדוש  רבינו  אצל  הקבועים  הקיבוץ  מזמני  אחד  שבועות  חג  היה  לחינם  לא 
פטירת רבינו המשיך הדבר אצל תלמידו ממלא מקומו, פי שנים ברוחו מוהרנ"ת זיע"א. לא מצינו שנהגו 

אנ"ש לנסוע לחג שבועות לאומן אחר פטירתו, אלא לתלמידו הגדול מוהרנ"ת. 

כי באמת עלינו לקבל תורה מחדש. "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים". ולהתחדש תמיד בקיום התורה 
ומצוותיה "כאילו לא התחיל עדיין מעולם", כלשון רבינו הקדוש. 

"ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד"

חג שמח
מערכת התחדשות

יוצא לאור ע"י מכון

   

ברסלב
להפצת דעת רבינו הקדוש

עפ"י שיעורי מורינו הרב שליט"א 
וכתביו.

הערות והארות:
יעקב 0527641347 

או להשאיר הודעה ב:
0799-318-318 שלוחה 7

מחלקת פרסום:
מאיר 0527607761 או ב:
0799-318-318 שלוחה 3

7799318@gmail.com

להפצה:
מאיר 0527607761
לרשימת התפוצה:
שלחו בקשה למייל:

1483188@gmail.com

לתרומות בכרטיס אשראי
0799-318-318 שלוחה 1

לתרומות מול נציג
0799-318-318 שלוחה 2

למנויים
יוסף חיים: 054-8464415

עימוד ועיצוב גרפי
עלות השחר:

ashahar148148@gmail.com

אין המערכת אחראית
על תוכן הפרסומות וסגנונן

דבר המערכת

מורינו הרב שליט"א בלימוד תורה
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הגאון ר' יחזקאל 

ברלנד זצ"ל

אחיו  הסתלק  המועד  בחול 
מורינו  יבלחט"א  של  הצעיר 
להיכנס  שזכה  מי  שליט"א,  הרב 
אחיו  בעקבות  תורה  של  לעולמה 
לאבינו  רבים  לקרב  וזכה  הגדול, 
התורה  מאור  ולהאיר  שבשמים 
כתבה  מגיש  התחדשות  לרבים. 
על עמלו בתורה וזיכוי הרבים, ועל 

הקשר של האחים.

יש תקוה לאחריתך...

עושה  שלא  יהודי  כמעט  אין 
שיח  לשפוך  פעם,  מידי  דרכו  את 
אמנו,  רחל  של  בציונה  ושוועה 
שתפילותיה  ה'  מאת  שהובטחה 
שפרצה  באינתיפדה  יתקבלו. 
בשנת תש"ס המקום כמעט ונמסר 
הרב  מורינו  אלמלא  הערבים,  לידי 
הסיכויים  כל  נגד  שפעל  שליט"א 
היום  עד  הקבר  לפתיחת  והביא 

הזה...

ובתורה אתה עמל

של  כמו  בתורה  גדלות  לראות   
מורינו הרב שליט"א צריך את גדולי 
לימוד  על  סיפורים  מעט  ישראל. 
עם  יחד  הרב  מורינו  של  התורה 
וצוהר  מבט  לנו  יתנו  ישראל  גדולי 

קטן להבין שאנחנו לא מבינים...

עלי הכהן בשילה

נמצא  מירושלים  הרחק  לא   
משכן  עמד  בו  המקודש  המקום 
שנים,  מאות  במשך  שילה, 
עלי  של  קברם  אליו  ובסמיכות 
וקברה  ופנחס,  חפני  בניו  הכהן, 
של אי כבוד אשת פנחס. היכן הוא 
הסגולות  הם  ומה  קבורתם,  מקום 

המיוחדות של המקום?

צדיק הדור                                 8

דברי אלוקים חיים                              14

נועם שיח                                 36

חידוש בדורו                                       38

תורה בכח                                       68

מנהגים                                      70

בדרכי אבותינו                              72

קומיקס                                    74

תוכן העניינים

מדורים

לילדים

22

50

40

62
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בסמוך לˆיון במרח˜ נ‚יע‰ 
‰ולכ˙ ונבני˙ בנין יו˜ר‰ ומפרט ע˘יר,

 ‰ז„מנו˙ ˘ל פעם בחיים לממ˘ „יר‰ 
ב‡ומן עיר ‰‚ע‚ועים במחיר ˘ל‡ יחזור

איכא
דרכא אחרינא!!!

שביל גישה ישיר מהבית 
לציון ללא שום שוק 

בדרך!!!

מחיר ה˘˜ה ל-5 הנר˘מים הר‡˘ונים בלב„

˜ומה ˘ניה˜ומה ר‡˘ונה

בלבד  $25,000
2X לקניית מגרש לבניית וילה 76 מ"ר
באומן "היכלות"  בקריית 
ל30,000 $ יעלה  המחיר  מכן  לאחר 
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מאמרים בעניין מציאת צדיק האמת בכל דור ודור

מתורות רבינו בעניין צדיק הדור

פתיחה

הלכות  ליקוטי  בהקדמת  מוהרנ"ת  כותב 
הדינים  וכל  התורה  שכל  ידוע  זה  "כי  וז"ל: 
צריכים  מכולם  התורה  חלקי  שבכל  וההלכות 
אליו  להתקרב  ורמזים  ודרכים  עצות  להוציא 
ז"ל  רבינו  בדברי  וכמבואר  באמת,  יתברך 
]בהתורה חדי רבי שמעון בסימן ס"א[, שמכל הלימודים 

שהאדם לומד צריכים להוציא משפטי הנהגות 
ישרות וכו' עיי"ש. אבל לאו כל אדם זוכה לזה; 
ובעזרת  ה' ובישועתו הנפלאה באלו הספרים 

פתחתי קצת שער בכל לימודי התורה...

הם  ז"ל  רבינו  שגילה  הדברים  שכל  דע  "כי 
עצות  הם  וכולם  לגמרי...  חדשות  הקדמות 
יתברך  לה'  ידם  על  להתקרב  נפלאים  ודרכים 
הכוונה  ועיקר  שהוא,  ממקום  ואחד  אחד  כל 
מפיו  שיצאו  מה  כפי  בפשיטות  לקיימם 
גשמיות  מעוצם  אבל  ופשיטות.  בתמימות 
גופנו ועכירת שכלנו קשה וכבד מאוד להכניס 
בלב האדם תמימות ופשטיות הדברים האלה, 
העולם  של  חכמות  אחרי  נוטה  האדם  דעת  כי 
האמת  מנקודת  הלב  את  מעקמין  שרובן 
לאמיתו בפשיטות ובתמימות, בפרט כי באמת 
רבינו  דברי  של  ופשיטות  התמימות  לאמיתו 
מי  עמוק  עמוק  מאוד,  מאוד  עמוק  עמוק  ז"ל 

ימצאנו... כגון בהתורה ששון ושמחה...

כפשוטו,  הכוונה  עיקר  כן  פי  על  "ואף 
להתגבר לחטוף היגון ואנחה לתוך השמחה... 
בלב  להכניס  וכבד  קשה  העניין...  זה  אבל 
בזה,  הדיבור  להרחיב  עזרני  והש"י  האדם. 

ותוכן  התורה...  כל  קיום  תלוי  שבזה  ולגלות 
בפשיטות  זו  עצה  לקיים  לזכות  הוא  הכוונה 

ולבקש מה' לזכות לזה".

כל  לאורך  מופלאים;  כאן  מוהרנ"ת  דברי 
למעשה  הקיום  עניין  את  ומדגיש  חוזר  דבריו 
אלא  עוד,  ולא  העיקר.  ושזה  רבינו,  דברי  של 
שכל מהות עומק דברי רבינו הם בעיקר לצורך 
עלינו  שמוטל  ועצומות  גדולות  עצות  גילוי 
לקיימם בפשיטות ותמימות. ומוסיף מוהרנ"ת 
מה  שעיקר   – בס"ד  להלן  שנראה  כפי   – וכותב 
רבינו  בתורת  והעמיק  ביאר  הרחיב  שהוא 
רבינו  דברי  "כי  וכלשונו:  זה,  בשביל  רק  היה 
יש  תורה  ובכל  מאוד,  ורחבים  עמוקים  הם 
וחידושים  ועניינים  הקדמות  וכמה  כמה 
עיני  פקח  שה'  החידושים  ובכל  נפלאים. 
לחדש בהם כולם קשורים ומהודקים בקשרים 
כן  ועל  והקדושים...  הנוראים  בדבריו  הרבה 
ולהרחיב  להאריך  מקומות  בכמה  הוכרחתי 
אולי  פעמים,  כמה  אחד  עניין  ולחזור  הדיבור 
יכנס בלב המעיין תוכן הכוונה האמתית לידע 
החידוש על בוריו. והעיקר שיבוא ע"י זה לידי 
רבינו  דברי  לקיים  זה  ע"י  להתעורר  מעשה, 

ז"ל בפשיטות...".

זאת אומרת, שכל הליקוטי הלכות, עומקו 
וגאוניותו, כולל כל סודות התורה הכלולים בו, 
שברוב  שם,  בהקדמה  מוהרנ"ת  שכתב  וכפי 
המקומות דבריו תואמים גם את כוונת המצוה 
לפי סודן של דברים – בכל זה המטרה היא רק 
מכל  ותמימות,  בפשיטות  מעשה  לידי  להביא 
ממקום  ואחד  אחד  ולכל  רבינו,  של  העצות 

לימוד  או  למשיחא'  'הלכתא  זה  אין  שהוא. 
חידושים וסודות גרידא. ומי שכן לוקח בעיקר 

את זה, מפסיד את העיקר!

וכבר מצינו את שורש הדברים בדברי רבינו 
הקדוש עצמם, כי בליקוטי תניינא בתורה ק"ב 
כותב מוהרנ"ת וז"ל: "גם שמעתי בשמו שאמר 
אז, שכל ההשגות הגבוהות מאוד שהוא משיג 
מגלה  שהוא  דיבור  איזה  נגד  אצלו  עולה  אינו 
בפני העולם, כי בכל דיבור ודיבור שהוא מגלה 
עליונים  העולמות  כל  בו  תלויים  העולם  בפני 
ותחתונים. )פירוש, כי אע"פ שבודאי ההשגות 
ורבבות  אלפים  גבוהים  הם  מגלה  שאינו  שלו 
מגלה  שהוא  מה  כנגד  שיעור  בלי  פעמים 
כמה  אחר  במקום  מזה  כמבואר  העולם,  בפני 
פעמים; אבל אף על פי כן, זה אינו חשוב ויקר 
ישראל  את  מזכה  שאינו  מאחר  כ"כ  בעיניו 
זוכין  כשהעולם  אצלו  הוא  והעיקר  בזה.  כ"כ 
לשמוע ממנו איזה דיבור, כי בכל דיבור ודיבור 

וכו'(".

ערוך  לאין  מחשיב  שרבינו  אומר  הוי 
את  ולזכות  לנו,  לגלות  יכול  כן  שהוא  מה  את 
עובדא  לעשות  אפשר  מזה  כי  בזה.  ישראל 
ישראל,  את  שמזכה  מה  עיקר  שזה  למעשה, 
כוונת  עיקר  שזה  דלעיל  מוהרנ"ת  דברי  וכפי 
כל  להבין  עלינו  כמה  מזה,  מובן  ממילא  רבינו. 
נוגעת  שהיא  רבינו  בספי  הכתובה  ועצה  עצה 
ו"לקיים  ממנה,  להתחזק  לנו  ויש  עכשיו  אלינו 
נאמרו  ולא  ופשיטות",  בתמימות  הדברים 

הדברים רק לשעתם. 

המשך תורות מליקוטי מוהר"ן בבירור עניין צדיק הדור

תורה קצ"ב

הקדמה לתורה קצ"ב:

בתורה זו מתבאר, שע"י הלימוד בספרו של 
החכם זוכים שיצטייר דמות דיוקנו של החכם 
כלשון  בעצמו,  החכם  אמרו  כאילו  הוא  והרי 
ההתקשרות  עיקר  אם  ולכאורה,  בפנים.  רבינו 
לרבינו כיום היא ע"י לימוד ספריו, היתה תורה 
רבינו,  תורות  של  היסוד  אבן  להיות  צריכה  זו 
והיה ראוי שיאריך בה מוהרנ"ת. ובפועל לא כן 
הדברים, ותורה זו )כמעט( לא מוזכרת בליקוטי 

שגם  נראה,  היטב  כשנתבונן  אולם  הלכות. 
בספר  הלומד  בין  החילוק  מתבאר  זו  בתורה 
לבין שמיעה מפי החכם, ואף בליקוטי תפילות 

רואים את ההבדל, וכדלהלן בס"ד:   

הצדיק  מפי  שיוצא  אמת  שדבור  "דע 
מדברי  יקר  הוא  דעלמא,  במלי  אפילו  האמת 
של  תורה  בהדברי  כי  אחר,  צדיק  של  תורה 
האחר יכול להיות שם תערובות הרבה, אבל זה 
הדבור היוצא מפי הצדיק האמת הוא רק אמת 
לבד, וכיון שהוא רק אמת ואין בו שום תערובות 
הצדיק  מפי  דבור  ששומע  ומי  ממנו,  יקר  אין 

כשרואה  ובפרט  אמת,  דבור  שהוא  האמת 
רואות  עיניך  "והיו  ל(:  )ישעיה  בבחינות  אז,  אותו 
של  הפנים  בחינות  מקבל  הוא  מוריך".  את 
הצדיק  זה  כי  ונשמתו,  שכלו  ובחינות  הצדיק, 
והוא  שמחדש,  הדבור  זה  בתוך  שכלו  מניח 
מקבל זה הדבור, נמצא שמקבל שכלו... נמצא 
זה שמקבל דבור מפי הצדיק מקבל פניו ושכלו 
דיוקנו  דמות  בדעתו  ונצטייר  ונחקק  ונשמתו, 
אך  והנשמה.  והשכל  הפנים  שהוא  הצדיק  של 
יכתוב  אם  ואפילו  משכחה...  לשמר  שצריך 
השכחה  כשבחינת  לזיכרון,  בספר  הדבר 

הספר  על  גם  השכחה  בחינת  נופל  מתגברת, 
החכם  נפטר  ושלום,  כשחס  הינו  הנכתב, 
שכחה  בחינות  מתגבר  ואז  הדיבור,  שחידש 
ואז  מלב",  כמת  "נשכחתי  ל"א(:  )תהלים  בבחינות 

שורה שכחה אפילו על ספר הנכתב. 

ויש עצה לזה, לציר לפניו דמות דיוקנו של 
בירושלמי  כמובא  דבריו,  כשלומדין  החכם... 
כאלו  הלמוד  בשעת  לציר  שצריך  פ"ב(:  )שקלים 

התנא עומד לפניו, כי בהספר של החכם נרשם 
הדבורים  אלו  כי  החכם,  דמות  שם  ונצטייר 
והאותיות הנרשמין ומצוירין בהספר, הם שכל 
ששכלו  נמצא  פניו,  ובחינות  ונשמתו  החכם 
באלו  הוא  ממש,  דמותו  שהוא  ופניו  ונשמתו 
האותיות והתיבות, על כן נמצא בכל ספר וספר 
דמות דיוקנו של החכם שחדש אלו הדבורים... 

נמצא שיש בכל ספר דמות דיוקנו של החכם. 

כמו  החכם  דברי  לזכור  לזיכרון  וכשזוכה 
מאה  שחוזר  מה  ידי  על  או  החכם,  שאמרם 
אז כשאומר  ואחת פעמים, שעל ידי זה זוכרו, 
דמות  לפניו  נצטייר  החכם,  בשם  הדבר  זה 
דיוקנו של החכם, והרי הוא כאלו אמרו החכם 
בעצמו, אך שיהיה הזיכרון באמת בכח הזיכרון, 
שאז נחקק בדעתו דמות דיוקנו ממש כנ"ל. וזה 
כו'.  דומה'  הוא  למה  ילד  'הלומד  ד'(:  פרק  )אבות 

ככותב  ממש  הוא  התלמיד  עם  הלומד  זה  כי 
בדיו על הניר, ומציר אותיות שכלו שם, כן הוא 
מציר בדעת התלמיד, שכלו ודמותו ממש כנ"ל. 

שיש  הינו  בחינות,  בהלימוד  שיש  אך, 
שומע  כשהתלמיד  הינו  ילד,  הלומד  בחינות 
זה  ובעת שחידש הרב  הדבר מפי הרב ממש 
לדיו  דומה  ואז  ילד...  בחינת  הוא  שאז  הדבר, 
כתובה על ניר חדש, שנחקק ונצטייר שם היטב 
וִלחקק  להצטייר  יוכל  שאז  הינו  טשטוש,  בלי 
זקן',  'הלומד  אבל  לזכרו.  ויוכל  היטב  בדעתו 
אפילו  או  בעצמו,  החכם  מפי  שומע  שאינו 
מפיו לאחר כך שלא בשעת החידוש, ואזי לא 
הוא  ואז  כנ"ל,  עבור  בבחינת  נשמתו  נתחדש 
לדיו  דומה  ואז  מקודם,  שהיה  כמו  זקן  בחינות 
שם.  מטשטש  שהכתב  מוחוק,  ניר  על  כתבה 
כן החידוש שמחדש החכם אף שנכתב ונחקק 
ויוכל  שם  היטב  נצטייר  לא  זה  כל  עם  בדעתו, 

לשכחו. 

להיות  לעבד  'דיו  נח(:  )ברכות  בחינות  וזה 

מה  שזוכר  מי  הוא  עבד,  דיקא,  'לעבד'  כרבו', 
שמקבל מרבו על ידי שחזר מאה ואחת פעמים 
כנ"ל, כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה )חגיגה 
ואחת  מאה  פרקו  החוזר  זה  אלקים  'עובד   :) ט: 

כי  כרבו,  להיות  זוכה  הזיכרון  ידי  ועל  פעמים, 
נזדמן לו דמות דיוקנו של רבו, וכאלו רבו אמרו 
פנים  בדעתו  היטב  ונצטייר  נחקק  כי  כנ"ל,  אז 

ודמות רבו כדיו כתובה על הניר כנ"ל,

דיו  בחינת  כו'.  לעבד  דיו  בחינות  וזה 
כתובה... כי מה שנצטיר דמותו אצל התלמיד 
דמות  אלא  נצטיר  לא  כי  דיו.  בחינות  הוא 
דיוקנו, כי זה כלל שכל ההתלבשות שמתלבש 
מדרגה  אלא  מתלבש  אינו  בדרגא  דרגא 
רגלין  בחינת  הינו  העליונה,  שבדרגא  אחרונה 
אצל  הראשונה  מדרגה  והוא  העליונה,  של 
אלא  נצטייר  לא  כן  ועל  התחתונה...  דרגא 
הדמות, והוא כמו דיו, שאף שנצטייר בו הצורה 
ציור  רק  אינו  זה  כל  עם  כנ"ל.  והדמות  ממש 
ודמות ואינו ממש הדבר בעצמו, כן הדבור אף 
ציור  אלא  אינו  זה  כל  עם  הדמות,  נצטייר  שבו 
ודמות, הינו מדרגה התחתונה שלו, הינו דבור. 

והבן... עכ"ל בקיצור.

כשנסכם את הדברים נמצא, שאף שרבינו 
לפניו  הצדיק  דמות  ציור  בחשיבות  מאריך 
ונשמתו  "ששכלו  אמר  ואף  הלימוד,  בשעת 
האותיות  באלו  הוא  ממש  דמותו  שהוא  ופניו 
והתיבות", מ"מ מסייג זאת רבינו, ומסביר שזה 
שבאמת  במי  אפילו  התחתונה,  המדרגה  רק 
זכה לזיכרון ע"י שחזר מאה ואחת פעם. ולכן 
הוא  שהעיקר  פעמים  כמה  ע"כ  חוזר  רבינו 
השמיעה מפי הצדיק ממש. וגם מבואר בדבריו 
שעיקר הזיכרון לצייר דמות הצדיק לפניו בעת 

הלימוד בספרו, הוא אחר ששמע מפיו.

ולהוציא  לבוא  אפשר  שאי  ברור  אבל 
הלימוד  בעת  לצייר  עצה  נותן  שרבינו  ממה 
וכו',  ספר  בכל  שנמצא  הצדיק  של  דיוקנו  את 
ולמחוק את כל מה שרבינו כותב במפורש כמה 
שכשנפטר  וכן  הצדיק,  מפי  לשמוע  פעמים 
וכו',  דבריו  על  השכחה  בחינת  נופל  הצדיק 
בשעה  כמו  נצטייר  בספר  שלומד  שע"י  וכן 
העצה  שעיקר  מזה  שרואים  זו,  תורה  ששמע 

היא למי ששמע ממש מפי הצדיק. 

ששומע  שע"י  רבינו  שכותב  ממה  וכן 

אך, שיש בהלימוד בחינות, 

הלומד  בחינות  שיש  הינו 

כשהתלמיד  הינו  ילד, 

הרב  מפי  הדבר  שומע 

שחידש  ובעת  ממש 

הוא  שאז  הדבר,  זה  הרב 

דומה  ואז  ילד...  בחינת 

חדש,  ניר  על  כתובה  לדיו 

שנחקק ונצטייר שם היטב 

שאז  הינו  טשטוש,  בלי 

ולחקק  להצטייר  יוכל 

בדעתו היטב ויוכל לזכרו.
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מוגש ע"י בית ההוראה שע"י ק"ק 'שובו בנים'

ונחקק  ונשמתו  ושכלו  פניו  מקבל  הצדיק  מפי 
רואים  הצדיק.  של  דיוקנו  דמות  בדעתו 
דיוקנו  את  הלימוד  בשעת  לצייר  של  שהעצה 
הצדיק.  מפי  בעצמו  ששמע  למי  היא  רבו  של 
זאת  הזכיר  לא  שרבינו  נראה,  עוד  וכשנדקדק 
למי  אלא  לומד,  לסתם  למעשה  עצה  בתור 
ששמע את דברי הצדיק מפיו, ורבינו רק מביא 
מה  )וכידוע  הירושלמי  מדברי  לדבריו  אסמכתא 
עיין  בעלמא",  אסמכתא  "קרא  שלו,  שבתורות  רבינו  שאמר 

לא  היא  העצה  עיקר  וממילא  שס"א(,  מוהר"ן  בחיי 

תורה  שמיעת  על  אלא  רבינו,  ספרי  לימוד  על 
מפי הצדיק.

..." קל"א:  תפילות  בליקוטי  מוהרנ"ת  וז"ל 
ומי שזוכה לקבל דבריהם באמת ולחקקם בכח 
זכרונו יפה, הוא מקבל פניו ושכלו ונשמתו של 
הצדיק, ונחקק בדעת המקבל והשומע אור פני 
כששומעים  שכן  מכל  ונשמתו  ושכלו  הצדיק 
הרבים  וברחמיך  הקדושים,  תורה  דברי  מהם 
כל  את  מעתה  לזכור  ותזכני  לי...  כרית  אזנים 
דברי אמת שאשמע מפי הצדיקים אמתיים או 

מה שאלמוד בספריהם הקדושים".

לצייר  רבינו  שאומר  שמה  מובן,  וממילא 
בכדי  היינו  בירושלמי,  וכמבואר  החכם,  דמות 
לא  אבל  מזה,  מסוימת  לבחינה  יזכה  שלפחות 
בא רבינו לומר לנו להסתפק בזה. ונמצא שאין 
כל סתירה בין הנאמר כאן לבין המבואר בתורה 
לשמוע  שמוכרחים  ועוד,  ק"כ  ובתורה  י"ט 
רבינו  דברי  אדרבה  אלא  בעצמו,  הצדיק  מפי 

משלימים ומחזקים זה את זה.

תורה ר"ז

קשות,  גבורות  יוצאין  "...שלפעמים 
לגדולי  העולם  בזה  באים  והם  לצלן,  רחמנא 
כן  על  גדול,  דעת  להם  שיש  מחמת  הדור 
באים  קשות,  גבורות  ושלום,  חס  כשיוצאין, 
מהפה,  ויוצאין  בוקעין  ושם  הגדולים,  בדעת 
הם  הדבורים  ואזי  כנ"ל.  דבורים  מהם  ונעשה 
בחינת גבורות קשות, וצריך לראות להמתיקם, 
חס  הקשות,  הגבורות  ממתיקים  וכשאין 
הדבורים  באלו  לדבר  מתחילין  אזי  ושלום... 
או  הפרט,  על  או  הכלל  על  רעים  דבורים 
הדבורים  כל  ואזי  הדור  צדיק  על  שמדברין 
על  ונופלים  באים  קשות  גבורות  שהם  שלהם 

צדיק הדור, חס ושלום. 

אלו  להמתיק  לראות  צריך  הדור  והצדיק 
ידי  ועל  הנ"ל,  הדבורים  שהם  קשות  הגבורות 

שהוא דן אותם לכף זכות בזה שמדברים עליו, 
ממתיקם,  ובזה  חסד  כלפי  מטה  שהוא  נמצא 
מדברים  שהם  היסורים  שמקבל  ידי  על  או 
ממתיק  הוא  זה  ידי  על  באהבה,  מקבלם  עליו, 
הקשות  הגבורות  שהם  שלהם  דבורים  כן  גם 
כנ"ל, אבל אם אין כח, חס ושלום, בצדיק הדור 
להמתיקם, אזי יוכל ליפול ממדרגתו מאד, חס 
ושלום, על ידי אלו הגבורות הנ"ל שבאים עליו, 
או שיסתלק, חס ושלום, על ידי זה, ואז על ידי 
הגבורות  אלו  ממתקת  נשמתו  הסתלקותו, 

הקשות הנ"ל, 

טוב...  שם  הבעל  הסתלקות  היה  ומזה 
אז  היה  הוא  לברכה,  זכרונו  טוב  שם  והבעל 
הגדול הדור, ומזה נסתלק, וכמו שאומרים בשם 
הבעל שם טוב, זכרונו לברכה, שאמר: שנעשו 
לו שני נקבים בלבו על ידי המעשה של הש"צ 
כשמדברים  כי  וכנ"ל.  נסתלק  ומזה  שמו.  ימח 
על תורה שבעל פה, או כשמדברים על הצדיק 
עיקר  כי  ממש,  אחד  דבר  הוא  בעצמו,  הדור 
כמו  הדור,  בצדיק  תלוי  הוא  פה  שבעל  תורה 
תרין  בין  'שכינתא   :) קנג:  ויצא  )זהר  שכתוב 
צדיקיא יתבא', שהוא התורה שבעל פה כמובא 
בסימן  לדוד  תהלה  בהתורה  )עין  אחר  במקום 
י"ב(. וכן התלמיד חכם הוא בעצמו התורה, כמו 
 :) כב:  )מכות  לברכה  זכרונם  רבותינו,  שאמרו 
וכו',  אוריתא'  מקמי  דקימי  וכו'  טפשאי  'כמה 
אזי  שלהם,  דבורים  ממתיק  כשהצדיק  אבל 
הוא חוזר ועושה מהדבורים תורה... כי בודאי 
כשעושים תורה מדבורים אלו אפשר לו ללמד 

אחרים עמה... עכ"ל. 

מגיעים  שהגבורות  רבינו,  בדברי  מתבאר 
ואם  להמתיקם,  היא  שעבודתו  הדור  לצדיק 
ח"ו  או  ממדרגתו  ליפול  יוכל  ממתיקם,  אינו 
מכל  וגם  חי.  צדיק  אצל  כמובן  שזה  להסתלק, 

מגיע  שזה  מבואר  הבעש"ט,  של  המעשה 
לפטירתו.  לפעמים  זה  ושגורם  חי,  לצדיק 
את  אחרים  ללמד  שיכול  בצדיק  שמדובר  וגם 

התורה.

תורה רמ"ג

העולם  שאין  מאוד  גדול  צדיק  שיש  "דע 
מאוד  מתעלם  הוא  ע"כ  קדושתו,  לסבול  יכול 
ואין רואים ממנו שום קדושה ופרישות יתירה, 
כל  בחינת  וזה  מאוד.  קדושתו  גודל  מחמת  זה 
קדשים"  קדש  השירים  ושיר  קדש  השירים 
שמדובר  מוכח  רבינו  שמביא  מהדוגמא  עכ"ל. 
קדשים,  קדש  בחינת  שהוא  האמת  בצדיק 
כך  ועל  ס"א,  בתורה  כמבואר  הדור  צדיק  שזה 
אומר רבינו שאין רואים ממנו קדושה ופרישות 
שנראה  חי  מצדיק  מדבר  ודאי  שזה  יתירה, 
אין  כי  הלשון:  משמעות  גם  וכך  בעיניים. 

העולם יכול לסבול קדושתו.  

תורה רמ"ה

"...והצדיק הגדול מאד, אף כשזוכה להשיג 
על  אף  באמת,  הקדושה  של  גדולות  השגות 
לגודל  לכלום,  בעיניו  נחשבים  אינם  כן  פי 
על  יתברך.  הבורא  גדלות  את  הכרתו  עוצם 
שיתחיל  פעם,  בכל  ומתחזק  משתדל  הוא  כן 
השם יתברך להראות לו אור התורה, כאלו לא 
התחיל להשיג כלל מימיו עכ"ל. מובן שמדובר 
שייך  שבזה  בעולם,  כאן  השגה  עבודת  על 
עובדות  וכן  לעיל,  המבואר  התמורות  היכלי 
כן,  לפני  רבינו  שהזכיר  וסיגופים  ותעניתים 
שמדובר  ומבואר  ההשגות.  לפני  עבודה  שהם 

בתורה זו על צדיק שחי כאן בעולם.

תורה רנ"א

מצוות  שעושה  דהיינו  אמת  שאיש  "ודע 

דבור אמת,  דבור מפי הצדיק האמת שהוא  ומי ששומע 

ובפרט כשרואה אותו אז, בבחינות )ישעיה ל(: "והיו עיניך 

רואות את מוריך". הוא מקבל בחינות הפנים של הצדיק, 

בתוך  שכלו  מניח  הצדיק  זה  כי  ונשמתו,  שכלו  ובחינות 

זה הדבור שמחדש, והוא מקבל זה הדבור, נמצא שמקבל 

פניו  מקבל  הצדיק  מפי  דבור  שמקבל  זה  נמצא  שכלו... 

ושכלו ונשמתו.

נחמן ביק

כמו  קונו  לבין  בינו  הדקדוקים  ובכל  בשלימות 
שזה  אדם  בני  לפני  המצוה  לעשות  שמדקדק 
כשעושה  בין  אצלו  אחד  שהכל  אמת,  בחינת 
מצוה לפני ה' ובין כשעושה לפני בני אדם – זה 
כל  לעצמו  להמשיך  כח  לו  יש  האמת  האיש 
הצדקות... וזה האיש האמת מושך לעצמו כל 
מדובר  האמת'  'איש  לכאורה  עכ"ל.  הצדקות" 
מעשה  מעשיות  )ובסיפורי  האמת  צדיק  על 
האמת  חסד  מאיש  מדובר  בטלערס,  מהז' 
ודו"ק(, והעבודה המוזכרת כאן שייכת לעשיה 

של העולם הזה.

תורה רפ"ב

הניגונים,  אלו  לעשות  שיכול  שמי  "ודע 
דהיינו ללקט הנקודות טובות שנמצא בכל אחד 
העמוד,  לפני  להתפלל  יכול  הוא  מישראל... 
שליח  נקרא  הוא  העמוד  לפני  המתפלל  כי 
ציבור... ומי שיכול לעשות ניגונים אלו דהיינו 
שיכול לדון את כל אדם לכף זכות... זה הצדיק 
חזן  להיות  יכול  זאתהוא  במדרגה  שאוחז 
העמוד...  לפני  להתפלל  דהיינו  ציבור,  ושליח 
בו  נכללים  ויהיו  אליו  תאבים  טובות  כל  שיהיו 
טובות  הנקודות  כל  לקבץ  יכול  הוא  כי  כנ"ל, 
כאן  מבואר  מישראל"...  אחד  בכל  שנמצא 
העמוד,  לפני  ציבור  שליח  בלהיות  שמדובר 
מכל  טובות  הנקודות  שמקבץ  הצדיק  יכול  וזה 
כאן  שחי  צדיק  על  שמדובר  רואים  ישראל. 

בעולם.

ודור  דור  בכל  שיש  "ודע  רבינו:  ממשיך 
רועה והוא בחינות משה שהוא רעיא מהימנא, 
שכל  ודע  משכן...  עושה  הוא  הרועה  וזה 
רועה  בחינת  הוא  ואחד  כ"א  שבדור,  הצדיקים 
שיש  נמצא  משה...  בחינת  בו  יש  אחד  בכל  כי 
לכ"א מצדיקי הדור סך תינוקות שהם מקבלים 
מי  דע  זאת...  כל  לידע  אך  ממנו...  פיהם  הבל 
זה.  כל  לידע  יכול  הוא  ניגונים  לעשות  שיוכל 
וזה סוד שאמרו רז"ל במשנה באמת אמרו החזן 
רואה היכן התינוקות קוראים. החזן, דהיינו מי 
שיכול לעשות הניגונים הנ"ל שהוא יכול להיות 
העמוד"...  לפני  להתפלל  ציבור  ושליח  חזן 
הרועה  שבחינת  לנו  מבאר  שרבינו  הנה  עכ"ל. 
צדיק  הוא  הרועים  שאר  שמעל  הדור,  כל  של 
הוא  ורק  ניגונים,  לעשות  ויכול  בעולם  שחי 

יכול להיות חזן ושליח ציבור.

תורה נ"ז תניינא 

תורה,  מגלה  אמתי  גדול  כשצדיק  דע, 

טובה  הוא  ונוראים,  נפלאים  חידושים 
הקטן  נתגדל  זה  ידי  שעל  במעלה,  להקטנים 
במעלה, שהכל רצים ובאים אליו. וגם בהסטרא 
שמצינו  כמו  זה,  ידי  על  אחד  נתגדל  אחרא 
בקדשה  שהם  בעצמן  בישראל  וכן  בבלעם... 
ואינם באים, חס ושלום, לבלעם וכיוצא בו. אך 
ונעשה  גדול אמתי מגלה חידושים,  כשצדיק 
רעש גדול, שזה מגלה חידושים נוראים כאלו, 
אזי כלם מתקבצים ובאים לאיזה קטן במעלה, 
הרעש  מחמת  ממנו,  לשמע  אצלו  ונאספים 
הצדיק  שמגלה  החידושים,  ידי  על  שנעשה 

הגדול... 

תורה ע"ב תניינא

דע, שלראות את עצמו עם הצדיק האמת הוא 
גם כן דבר גדול מאד. בודאי כשזוכין לשמע מפיו 
שומעין  כשאין  גם  אבל  יתרה,  מעלה  הוא  תורה, 
עם  עצמו  את  לראות  שזוכין  לבד,  הראיה  תורה, 
הצדיק, הוא גם כן טוב מאד. כי על ידי שרואין את 
עצמו עם הצדיק, על ידי זה מקבלין גדולה. ועיקר 
הגדולה היא שפלות... ודע, שכל אחד ואחד לפי 
התנוצצות המוחין שלו כן זוכה לקבל גדולה... כל 
עצמו  מכניס  שהוא  וכפי  ודעתו  מוחו  כפי  אחד 
להגדיל  יותר  עוסק  שהוא  מה  כל  הדעת,  בתוך 
מוחו ודעתו, כן הוא עוסק בבנין בית המקדש, כי 
כנ"ל.  הדעת  הוא  המקדש  בית  בנין  בחינת  עיקר 
ויש מי שיש לו מח מהיר וחריף, והוא עוסק תמיד 
להגדיל מוחו ודעתו, שזהו בחינת עוסק בבנין בית 
מהיר  איש  "חזית  כ"ב(:  )משלי  בחינת  המקדש... 
היא  הגדולה  כי  יתיצב".  מלכים  לפני  במלאכתו, 

כפי התנוצצות המח...

ויש מח כללי ויש מוחין פרטים, וכל המוחין 
חכם  שהוא  הכולל,  ממח  מקבלין  הם  הפרטים 
עם  עצמו  את  לראות  הזוכה  מעלת  וזהו  הדור. 
חכם  בחינת  הדור,  חכם  שהוא  האמת,  הצדיק 
רואה  הכולל  החכם  שזה  ידי  על  כי  כנ"ל.  הכולל 
ועל  מוחו,  מתנוצץ  זה  ידי  על  בו,  ומסתכל  אותו 
גדולה...  מקבל  זה  ידי  על  מוחו,  שמתנוצץ  ידי 
שכתוב  כמו  נאמר,  החכמה  שם  על  עינים  כי 
)בראשית ג(: "ותפקחנה עיני שניהם", ופרש רש"י: 
'על שם החכמה נאמר'. ועל כן על ידי שזה החכם, 
שהוא מח הכולל, מסתכל בו, על ידי זה מאיר בו 
מקבל  זה  ידי  ועל  מוחו,  ומתנוצץ  ומוחין,  חכמה 
גדולה כנ"ל. כי כל אחד ואחד יש לו איזה מח ודעת 
לפי מדרגתו... ועל ידי שמסתכל בו החכם הדור, 
שהוא מח הכולל, על ידי זה מתנוצץ מוחו של כל 

אחד ואחד כפי מדרגת מוחו... 

אף  מאד,  הגדול  "והצדיק 

השגות  להשיג  כשזוכה 

הקדושה  של  גדולות 

באמת, אף על פי כן אינם 

לכלום,  בעיניו  נחשבים 

את  הכרתו  עוצם  לגודל 

על  יתברך.  הבורא  גדלות 

ומתחזק  משתדל  הוא  כן 

השם  שיתחיל  פעם,  בכל 

אור  לו  להראות  יתברך 

התחיל  לא  כאלו  התורה, 

להשיג כלל מימיו".
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סכנת פגעי הזמן
מתוך שיעורי מורינו הרב שליט"א

לשמור את העיניים גם ברומא
יצא  שעות  וארבע  עשרים  תורה  למד  אדם 
הכל  לו,  נשרף  הכל   – אסורה  ראיה  ראה  החוצה 
הכל  אסורה  ראיה  כל  לקליפות,  הלך  הכל  התנדף, 
לא   – אחד  אחוז  לו  נשאר  לא  נשרף,  הכל  מתנדף, 
נשאר לו. אדם בא לעולם רק בשביל שמירת עיניים, 
שבירת  ]זה[  העיניים  שמירת  לכן  הניסיון,  כל  זה 
 - אדם  הבן  של  הניסיון  כל  זה  הגאון:  אומר  זה  כלים. 
רק  זה   - האדם  של  הנסיון  שכל  כותב  שלמה"  ב"אבן 
הוא  הפריצות.  את  לראות  לא  העיניים,  את  לשמור 
רואה שדים, כתוב במגלה עמוקות קצ"א, אדם רואה 
עכשיו  אשה  יראה  הוא  המתים  בתחיית  רק  שדים, 
נחש,  עור  הרוחות,  את  השדים,  את  רק  רואה  הוא 
הוא  דחויא,  משכא  רק  רואה  אדם  דחויא,  משכא 
בכלל לא רואה צורה של בן אדם, הוא רק רואה משכא 
התאווה  עם  להילחם  היום  כל  צריך  והוא  דחויא, 
עם  להילחם  חייב  הוא  נולד  שהוא  מהרגע  הזאת, 
יכול  הוא  ואז  לגמרי,  אותה  ולמגר  הזאת,  התאווה 
להוריד נשמות כמו רבי נחמן, כמו שרבי שמחה מיגר 
את התאווה אז הוא הביא נשמה כמו רבי נחמן, כמו 
פייגא הבת של אדל מיגרה את התאווה אז היא יכלה 
להוריד נשמה, היא היתה נביאה )חיי מוהר"ן קט"ו(, 
היא שאלה איפה ר' שמחה, היא שאלה את ה' איפה 

ר' שמחה?

שקלים,  פרשת  יהיה  בחוקותי  יהיה  מעט  עוד 
ֶקל ַהּקֶֹדׁש" )ויקרא כז, ג(, ושם  ׁשֶ אז בחמישים כתוב "ּבְ
ז'(  שם  )שם,  ָקִלים"  ׁשְ ָרה  "ֲעׂשָ בשקלים,  ]גם[  כתוב 
ָקִלים" )שם, ה(. הזכר מגיל חמש עד גיל  ִרים ׁשְ ו"ֶעׂשְ
להיות  צריך  שקלים,  כתוב  עשר  הזכר  אז  עשרים. 
כתוב בשקל? ]אלא[, שכל השקלים – שאדם ישקול 
נמצא,  הוא  איפה  יברר  יום  כל  שאדם  עצמו,  את 
יעשה לעצמו דין וחשבון, על כל שניה יעשה לעצמו 
נמצא  אני  איפה  וחשבון  דין  לעצמו  יעשה  דו"ח, 

בכלל. 

כשאדם מתפלל - מתפלל שלוש שעות - ארבע 
הוא  מה  אז  שעות,  ואחד  עשרים  נשאר  שעות, 
רואה  והוא  הולך  הוא  שעות?  ואחד  עשרים  עושה 
ראיות אסורות? הוא רואה אינטרנט? מה הוא עושה 
שלו?  העיניים  את  מטמא  שעות?  ואחד  עשרים 
אז  טומאה!  רק  זה  שרואים  מה  כל  טומאה!  רק  זה 
נדב  כמו  ממש,  הרמטי  העיניים  את  יסגור  אדם  איך 

ואביהוא – בחיים לא פתחו את העיניים. 

את  פתח  לא  בחיים   – חרש  בן  מתיא  רבי  כמו 
העיניים. פעם אחת הוא כבר ראה שיש איזה ניסיון, 
אז הוא לקח שפודים מלובנים. זה "ַהֲעֵור ֵעיַני", זה לא 
ְוא" )תהלים  עם ב'... זה עם ו', "ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ
תבדוק...  בתהלים?  ב'  עם  כתוב  אצלך  לז(,  קיט, 

"ַהֲעֵור ֵעיַני", "ַהֲעֵור ֵעיַני" זה צריך להיות עם ו', ממש 
יראה  אני  אם  העין,  את  לי  שתוציא  טוב  יותר  ו'.  עם 
ראיה אסורה - אני מעדיף שתוציא לי את העין, כמו 
רבי מתיא בן חרש, הוציא לו את שני העיניים הוציא 
הוא  נבהל,  השטן  אז  העיניים.  את  לו  הוציא  הוא  לו, 
אמר סליחה, רבי מתיא בן חרש אמר: אין סליחה, אין 
סליחה ומחילה, אני לא סולח! למה אתה לא סולח? 
יום כיפור תסלח, אמר אני לא סולח. אז בכל זאת אני 
מבקש סליחה, הוא נפל לו לרגליים, הוא נישק לו את 
שתבטיח  רוצה  אני  אומר:  מתיא(  )=ר'  הוא  הרגליים 
לך  מחזיר  אני  -טוב  ניסיונות.  לי  מציב  לא  שיותר  לי 
את העיניים. הלך קנה עיניים חדשות, יש חנות של 
את  לו  החזיר  ש...  מי  שמה  לקנות  אפשר  עיניים 

העיניים, בתנאי שהוא יותר לא מנסה אותו. 

הוא היה גר ברומא, בחיים לא פתח את העיניים, 
ברומא?!  גר  אתה  אם  יש  מה  אז  ברומא,  גר  היה 
אוטוסטרדות  שם  יש  ברומא,  העיניים  את  תשמור 
את  תפתח  אל  הכביש,  באמצע  תלך   – ורחובות 
אשה,  ראה  לא  בחיים  חרש  בן  מתיא  רבי  העיניים. 
ברומא  גר  אדם  רואים  אז  ברומא,  גר?  הוא  ואיפה 
העיניים,  את  עקר  הוא  טוב  אז  העינים,  את  ושמר 
הוא הכניס שפודים מלובנים. אז מה יש אם אתה גר 
ברומא? זה לא פוטר אותך, אז תהיה ברומא ותשמור 
יהודי  גדול,  יותר  ה'  קידוש  זה  להיפך,  העיניים,  את 
גר ברומא שומר את העיניים! זה כזה קידוש ה' שלא 
אתה  בירושלים,  גר  לא  אתה  העולם,  מבריאת  היה 
פתחת  לא  ואתה  ברומא,  גר  אתה  הכותל,  ליד  גר  לא 
את העין, אתה עמדת בניסיונות, התאווה לא ניצחה 

אותך. 

הפתח  זה  ושם  ברומא,  יגור  יעמוד,  כשאדם  אז 
על  תחבושות  חובש  הוא  משיח  שם  משיח,  של 
הרגליים, כל פעם פותח וסוגר, והוא... כולם מורידים 
את כל התחבושות ואחרי זה מלבישים אותם, והוא 
לא – הוא פותח וסוגר פותח וסוגר, ומשיח הוא אומר 
לו,  שיקראו  מחכה  שניה  כל  הוא  לי,  יקראו  אולי   –
אבל בתנאי שישמרו את העיניים, אם אדם לא שומר 

עיניים משיח לא יכול לבוא! 

נֹוֵתינּו  ְנעּוֵריֶהם ּבְ ִלים ּבִ ְנִטִעים ְמֻגּדָ ֵנינּו ּכִ ר ּבָ  "ֲאׁשֶ
כל  י"ב(  קמ"ד  )תהלים  ֵהיָכל"  ְבִנית  ּתַ בֹות  ְמֻחּטָ ְכָזִוּיֹת 
כמו  היכל,  תבנית  כמו  הם  שלנו  שהבנות  זה  הענין 
אשה  המקדש,  בית  של  קירות  כמו  המזבח,  זויות 
 – מדין  בנות  מקדש.  בית  של  קיר  כמו  להיות  צריכה 
צריכה  כתוב  אשה  כי  הרגו,  במדין  אותם,  הרגו  ישר 
להביא מיד כבש, למה כבש? שעל כל מחשבה היא 
תביא כבש, על כל מחשבה היא צריכה להביא כבש, 
כבש לעולה, ומצורע כבש לאשם, נזיר - כבש לאשם, 

על  כבש,  להביא  צריכים  דיבור  כל  על  דבר,  כל  על 
כל  כבש,  להביא  תנועה  כל  על  כבש,  להביא  דבר  כל 
מחשבה - להביא כבש, אז היא מביאה כבש לאשם, 
היא מביאה כבש לעולה, כל אחד צריך להביא איזה 

כבש... 

***

במעשה  לדרוש  כשהתחיל  ערך,  בן  אלעזר  רבי 
מרכבה אז כל העצים בערו באש, הוא ירד מהחמור, 
אז אמר לו רבי יחנן אני ואתה היינו בהר סיני עכשיו, 
סיני!  בהר  היית  בגליל?  שמה  שהיית  חושב  אתה 
מתחבר  אז  מרכבה  במעשה  שדורשים  פעם  כל  כי 
ִיְהֶיה  ָנכֹון  ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ "ְוָהָיה  ההר תחת הר סיני, 
ההר  ב(,  ב,  )ישעיהו  ֶהָהִרים"  רֹאׁש  ּבְ ְיהָֹוה  ית  ּבֵ ַהר 
נּו"  ְיַרּנֵ ְמָך  ׁשִ ּבְ ְוֶחְרמֹון  בֹור  "ּתָ ההרים,  כל  בראש  יהיה 
לבוא,  לעתיד  יתחברו  ההרים  כל  יג(,  פט,  )תהלים 
תבור חרמון כרמל, הכל יהיה הר אחד ענק יותר גבוה 
ִיְהֶיה  "ָנכֹון  מהאוורסט, ושמה יבנו את בית המקדש, 
ית ְיהָֹוה" שההר בעצמו יהיה בראש כל ההרים,  ַהר ּבֵ
ָסִביב  ָהִרים  ַלִים  "ְירּוׁשָ כל  המקדש,  בית  יבנה  ישר 
ָלּה" )תהלים קכה, ב( היא תעמוד על כל ההרים, על 
החרמון, על התבור, על הכרמל, על הר סיני, על כל 
ה',  בית  הר  יהיה  זה  ואז  תעמוד,  ירושלים  ההרים 
לו  שיהיה  רק  צריך   – הכהן  יתקבלו,  הקרבנות  ואז 

מחשבות נקיות לגמרי. 

ישר  לגמרי,  נקיות  למחשבות  זוכה  כשאדם 
ייבנה בית המקדש, צריך רק שיהיה מחשבות נקיות 
שניה  באותה  המקדש,  בית  ייבנה  שניה  באותה 
בית  ייבנה  שניה  באותה  אז  נקיות,  מחשבות  שיהיה 
המקדש,  בית  את  יביא  ה'  שניה  באותה  המקדש, 
נֹוֵתינּו  ּבְ ְנעּוֵריֶהם  ּבִ ִלים  ְמֻגּדָ ְנִטִעים  ּכִ ֵנינּו  ּבָ ר  "ֲאׁשֶ
ְבִנית ֵהיָכל" )תהלים קמ"ד י"ב( שכל  בֹות ּתַ ְכָזִוּיֹת ְמֻחּטָ
הבנות היו כמו הקירות של בית המקדש, כמו קירות 
ְנעּוֵריֶהם"  ּבִ ִלים  ְמֻגּדָ ְנִטִעים  ּכִ  " היו  הבנים  המזבח, 
כמו עצים, כמו עצי ארז, כמו עצי שיטה, כמו עצים, 
כתוב  מחשבות,  שום  היה  לא  האלה,  העצים  כמו 
שום  היה  לא  שבימיו  בתרא,  בבבא  ]ע"ב[  צ"א   בדף 
הרהור, היו טליא וטלייתא מטיילים בשוקא ולא היה 
שום הרהור, אנשים בני שבע עשרה ושמונה עשרה 
מטיילים בשוק ואין שום הרהור, שום מחשבה, שום 
שום  ושלום,  חס  מחשבה  שום  עבירה,  על  מחשבה 
עורב  כשהיה  ואז  יוחנן,  רבי  בזמן  היה  זה  הרהור, 
לוקח חתיכת בשר היה נוזל דבש מהבשר, היה עמוד 
של דבש עד הקרקע, עד הקרקע, אז הדבש, השומן 

של הבשר היה נוזל עד הקרקע

)קטעים מתוך שיעורו של מורינו הרב שליט"א במושב נהורא 

בסיום השבעה על אחיו רבי יחזקאל זצ"ל(

 אברכים יושבים והוגים בתורה 250 בס''ד

 !לזכותך
 בשעת שמחה ובעת מצוקה - בדרך לחופה ולהבדיל בדרך לחדר הניתוח

 איזה זכות אתה בוחר לקחת איתך לרגעים אלו?
 פרנס החשמל: 

 וללימוד.חשמל מיזוג ותאורה לתפילות  –לצורך שמן למאור 

 

 

 

 
 פרנס אוכל:

 

 

 

  

 פרנס המים:
 ]לא כולל הוצאות מים למקוה שהוא משלם מים לחוד[

 

 

 

 
 

ניתן לתרום להצלחה ברכה, זיווג הגון, רפואה שלימה, ועילוי נשמה, במזומן ,בהוראת 
 .46קבע ,כרטיסי אשראי כל סכום, ולקבל אישור תרומה למס הכנסה לפי סעיף 

 053-3153-148אהרן בק 

3900  ₪ 
 שבועל

17000  ₪ 
 לחודש

560  ₪ 
 יוםל

200  ₪ 
 בוקר

400  ₪ 
 צהרים

700  ₪ 
 שבועל

3000  ₪ 
 לחודש

100  ₪ 
 יוםל

 מדברי מורינו הרב  שליט"א
זה שתורם  לישיבה כזו קדושה  אז אין זכות 
יותר גדולה מאשר נותנים צדקה לכזה מקום 
קדוש וטהור שזה מיד מכפיל את עצמו כמו 
שזורעים וימצא בשנה ההיא מאה שערים ברגע 
שאדם נותן פרוטה למקום קדוש אז על המקום 

יכול לראות על זה נהיה מאה פרוטות  אדם 
המקום נהיה פתאום נהיית הצלחה ופתאום  יש 
לו קונים ויש לו הוא יכול להפיץ את הסחורה 

  שלו,
אדם תורם לביהמ"ק של הצדיק לביהמ"ק של 
הקב"ה אז הוא זוכה לחיות חיי עולם ולא 

  יטעם טעם מיתה.
 



תורה כנתינה מסיני
ב'  תורה  מוהר"ן(  ב)ליקוטי  מביא  הרבי 
ח"ב, שכשאדם זוכה להתחתן יש לו את כל 
"חוה"  של  ]העניין  הדיבור,  חלקי  העשרה 
והוא  להתבודד,  יכול  והוא  הדיבור[,  זה 
בלשון  לצעוק  יכול  והוא  להתפלל,  יכול 
ברא  ה'  כי  העולם,  נברא  שבו  הקודש 
אותיות.  ושתים  עשרים  עם  העולם  את 
הגמרא  זה  אותיות  ושתים  ועשרים 
ק"א,  בתורה  מביא  שהרבי  כמו  הקדושה, 
ושתים  עשרים  זה  הקדושה  שהגמרא 
ולילה  יומם  להגיד  צריך  והאדם  אותיות. 
את העשרים ושתים אותיות האלה. אסור 
מעשרים  חוץ  אחר  דיבור  שום  לדבר  לו 
העשרים  ולכן  האלה,  האותיות  ושתים 
הגמרא  בתוך  נכנסים  אותיות  ושתים 

הקדושה. 

שכל.  עם  אותם  להגיד  צריך  ]אבל[ 
האותיות  את  להגיד  יכול  הוא  ]אמנם[ 
"גמגומא דלא ידע"   אבל זה איפה שבאמת 
שאין  אדם  שכל.  לו  שאין  ידע",  "לא  הוא 
ידע",  דלא  "גמגומא  להגיד  יכול  שכל,  לו 

]אבל[ אדם שיש לו שכל? חס ושלום! הוא 
מה  להבין  בדעה',  'דיבור  לו  שיהיה  חייב 
שהוא אומר, להבין את השכל שבאותיות.

עלי  "בקרוב  אומר:  הרבי  ק"א  בתורה 
ואויבי  צרי  אז  בשרי  את  לאכול  מרעים 
לי המה כשלו ונפלו" שאם אדם יכניס את 
השכל בלימוד וילמד תורה בעיון, אז יהיה 
לו "צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו", אז כל 
היצר  הרע יצא ממנו. מדוע יש לאדם יצר  
הרע? מדוע יש לו צרי ואויבי? כיון שהוא 
לא לומד תורה בעיון! אם הוא לא שם את 
זה  בגלל  אז  הקדושה,  בתורה  המוח  כל 
היצר  הרע מתגבר עליו! "העניין הוא כך 
בראשית  היינו  עולמים  צור  ה'  בי-ה  כי 
השכל  כל  את  להכניס  צריך  האדם  ברא" 
ה'בראשית  זה  הקדושה,  בתורה  שלו 
ברא  ראשית  שנקראת  בתורה  "כי  ברא', 
עולמים, כי יוד הוא השכל". יש בכל אות 
ואות שכל נפלא, והאדם חייב להכניס את 
השכל בתוך האותיות, להכניס את השכל 
הוא  "וה"א  התורה.  של  ואות  אות  בכל 

אותיות של התורה, שהוא חמשה חומשי 
תורה". 

לכל אחד יש שכל

האדם חייב במסירות נפש להכניס את 
השכל בשיעורים, להבין מה שהוא לומד, 
אני  ללמוד,  יכול  לא  'אני  תירוץ!  שום  אין 
לא יכול להקשיב לשיעור, אין לי סבלנות'; 
אין דבר כזה! זה סתם יצר  הרע! אדם יכול 
התורה  קשים,  כ"כ  לא  השיעורים  ללמוד, 
לא קשה! הגמרא היא פשוטה, הראשונים 
שזה  לדעת  צריך  האדם  פשוטים.  הם 
הוא  אז  עליו,  מתגבר  הרע  היצר   להיפך! 
לא לומד, אז הוא נופל בפגמי ברית, פגמי 
לא  הוא   - נוראים  פגמים  מיני  כל  עיניים, 
מבין שכל זה כי הוא לא לומד! כי הוא לא 
שם את הראש שלו בתוך הלימוד! אם הוא 
היה שם את הראש בתוך הלימוד לא היה 
לו שום פגם, היה ]מתקיים בו[ "צרי ואויבי 

לי המה כשלו ונפלו". 

עולמים,  צור  ה'  שבי-ה  אומר  הרבי 

כל  ברא  י-ה  בחי'  שהיא  בהתורה  "היינו 
בעיון,  תורה  לומד  כשהאדם  עולמים" 
הוא  אז  בתורה,  השכל  את  מכניס  והוא 
בורא עולמות חדשים. הוא בורא מציאות 
חדשה! פתאום נהיה לו חוקים חדשים, יש 
לו כסף לנסוע לאומן, ופתאום יש לו שפע 
ברא  הוא  כי  בגשמיות!  שפע  ברוחניות, 
עולם חדש. לפני זה הוא היה בעולם שלא 
לו  שיש  בעולם  הוא  ועכשיו  כסף,  לו  היה 
כבר כסף! כי נהיה כבר עולם חדש לגמרי. 
כי כל רגע אדם בורא עולמות חדשים, אם 
כל  בורא  הוא  אז  בעיון,  תורה  לומד  אדם 
שניה עולמות חדשים. "וכתיב אדם אתם, 
אתם קרויין אדם ואין עכו"ם קרויין אדם", 
אז איך אתם קרויין אדם? מתי קרויין אדם, 
הערבי  גם  לערבי?  יהודי  בין  ההבדל  מה 
שם  וצורח  עומד  הערבי  גם  מתפלל, 
אז   - העיר  בכל  צרחות  עושה  בירושלים, 

מה ההבדל בינך לבין ערבי? 

עכו"ם  ואין  אדם  קרויין  "אתם  אלא: 
נהירין".  אנפין  ע'  יש  "כי  אדם,  קרויין 
מתחיל  הוא  מתי  אדם?  קרוי  אדם  מתי 
השבעים  לתוך  כשנכנס  אדם?  להיות 
אנפין נהירין של התורה הקדושה! כשהוא 
השיעורים,  על  וחוזר  בשיעורים  מקשיב 
הוא  בשיעורים.  לו  שמחדשים  מה  ומבין 

לי  קשה  ללמוד,  כוח  לי  אין  אומר:  לא 
ללמוד, אני יוצא באמצע, בא אחרון ויוצא 
פעמים  עשר  רץ  אני  ובאמצע  ראשון, 
ברסלב'ר  יהיה  לא  האדם  ככה  החוצה... 
לעולם, הוא לא יצליח לעולם אם הוא לא 
שם את הראש שלו בתוך הלימוד, את כל 
לאדם  יש  גידים.  ושס"ה  איברים  הרמ"ח 
אפשרות  לו  יש  חושים,  לו  יש  כישרונות, 

לדעת. 

לו:  אמר  אחד.  מצא  הנביא  אליהו 
את  שלחו  כנראה  לומד?  לא  אתה  למה 
אליהו הנביא מעולם העליון. הסבא שלו, 
אותו  להחזיר  אותו  שלחו  מי,  יודע  אני 
עליו.  התפלל  שלו  הסבא  כי  בתשובה. 
אליו  שבא  פשוט  יהודי  איזה  היה  אז 
ושואל  בדרך  אותו  פוגש  הנביא,  אליהו 
לא  אתה  למה  ככה!  כן!  התפללת?  אותו, 
אני  בישיבה?  לא  אתה  למה  תורה?  לומד 
שכל,  לי  אין  אני  הארץ!  עם  אני  בישיבה? 
פשוט,  פועל  יהודי,  אני  מה  דעת,  לי  אין 
מה אתה מכניס לי פתאום ללכת לישיבה, 
אז הוא אמר לו מה הפירוש? למה לא? אז 
הוא ענה לו אין לי שכל פשוט, שאל אותו 
אליהו הנביא במה אתה עובד? ענה לו אני 
רשתות  לתקן  דגים,  של  רשתות  מתקן 
אין  תורה  וללמוד  שכל,  לך  יש  דגים  של 

הרבי אומר שבי-ה ה' צור 

בהתורה  "היינו  עולמים, 

כל  ברא  י-ה  בחי'  שהיא 

עולמים" כשהאדם לומד 

והוא מכניס  תורה בעיון, 

את השכל בתורה, אז הוא 

חדשים.  עולמות  בורא 

הוא בורא מציאות חדשה! 

חוקים  לו  נהיה  פתאום 

כסף  לו  יש  חדשים, 

ופתאום  לאומן,  לנסוע 

ברוחניות,  שפע  לו  יש 

הוא  כי  בגשמיות!  שפע 

ברא עולם חדש. 
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לך שכל? אז הוא כ"כ הזדעזע מהדיבורים 
והוא  תורה,  ללמוד  רץ  מיד  שהוא  האלה, 
האמוראים,  אחד  גדול  חכם  תלמיד  נהיה 
שכל  לו  שיש  יודע  שאדם  רגע  באותו  אז 
לתקן רשתות, ויש לו שכל לדפוק מסמרים 
בקרש ולחבר שני חלקי קרשים, אז הוא גם 
חלקי  ושני  סוגיות!  חלקי  שני  לחבר  יכול 

פסוקים ושני חלקי מאמרים בגמרא. 

או  רשת,  איזה  לתקן  יודע  אדם  אם 
שכל  ג"כ  לו  יש  אז  קרשים,  שני  לחבר 
ללמוד תורה! אבל ברגע שהוא אומר אין לי 
שכל, זה סתם יצר  הרע, זה סתם עצלות, 
זה סתם עצבות, אין דבר כזה שאי אפשר 
ללמוד תורה! אז שהאדם יכניס את השכל 
בתוך  שלו  ההבנה  את  התורה,  בתוך  שלו 
הוא  שלם;  יום  יש  ה'  ברוך  לאדם  התורה. 
רוצה לנוח - יכול לנוח, הוא רוצה לאכול - 
יכול לאכול. יש לו כמה שעות ללמוד תורה 
בסך הכל, יש לו כמה שעות בודדות ללמוד 
את  להכניס  הכח  בכל  צריך  והוא  תורה. 
בראשונים,  הקדושה,  בגמרא  שלו  הראש 

באחרונים, בכל מה שמחדשים בשיעור. 

זכה נעשית לו סם חיים

הרבי אומר "שיש ע' אנפין נהירין, ויש 
כמו  כוחות,  שני  יש  כי  חשוכין,  אנפין  ע' 
שדרשו רז"ל על פסוק "וזאת התורה אשר 
לא  חיים,  סם  לו  נעשה  זכה  משה"  שם 
זכה נעשה לו סם מות". מתי זה סם מות? 
"סם חיים הוא אנפין נהירין, וסם מות הוא 
במחשכים  שכתוב  כמו  חשוכין,  אנפין 
לומד  לא  כשאדם  עולם".  כמתי  הושיבני 
הוא  נהירין,  אנפין  לו  אין  אז  בעיון  תורה 
יגיד את הגמרא ש"ס כמו תהילים, אז הוא 
גם  הוא  נהירין,  לאנפין  פעם  אף  יזכה  לא 
יזכה  לא  הוא  בש"ס,  שכתוב  מה  יידע  לא 
מביא  זה  בעיון  הלימוד  כי  דבר,  לשום 

לאדם את הזיכרון.

בעיון,  לומד  לא  הוא  שהאדם  ברגע 
חשוכין,  אנפין  לו  יש  הרבי,  אומר  אז 
חושך  רק  רואים  אז  חשוכות,  שלו  הפנים 
על  אור  שום  רואים  לא  שלו,  הפנים  על 
עזות  של  אור  רואים  אולי  שלו,  הפנים 
תאיר  אדם  ה"חכמת  את  לא  אבל  דס"א! 
הפנים  על  הקדושה  את  רואים  לא  פניו". 

זה  פ',  בתורה  אומר  הרבי  הקדושה,  שלו! 
חכמה,  וע"י  ותפילה,  תורה  ע"י  רק  בא 
ללמוד  צריך  הוא  קדושה  רוצה  אדם  אם 
וכשהוא  בעיון  תורה  הרבה  תורה,  הרבה 
אז  בעיון,  בתורה  שלו  הראש  את  מכניס 
שכתוב  "כמו  שלו  הפנים  להאיר  מתחיל 

במחשכים הושיבני כמתי עולם". 

"ומן אנפין חשוכין יש לעכו"ם יניקה". 
ברגע שאדם לומד תורה עם אנפין חשוכין, 
והוא לא לומד את זה בעיון, והוא בכלל לא 
כל  אז  הקדושה,  התורה  את  ללמוד  חושב 
רעים,  היצרים  כל  בו,  מושלים  העכו"ם 
וגם יש ממשלה לעכו"ם בכל העולם, - כי 
למה יש לעכו"ם ממשלה בכל העולם? זה 
נותן  מי  הזאת!  הממשלה  את  עושה  אני 
את  להם  נותן  אני  זה  לעכו"ם?  הנשק  את 
הנשק! כי ברגע שאני לא לומד תורה בעיון, 
מושלים  העכו"ם  כל  אז  אומר  הרבי  אז 
הדבר  כי  בעולם.  מושלים  ישראל,  בעם 
אומר  הרבי  העכו"ם,  את  שמפיל  היחידי 
את  להפיל  רוצה  אדם  בעיון,  התורה  שזה 
רוצה  הערבים,  את  להפיל  רוצה  רוסיה, 
להפיל את כל הגויים, אז הרבי אומר שזה 
כי  אותם!  שמפיל   מה  זה  בעיון,  תורה  רק 
הוא  אז  בעיון,  תורה  לומד  שהוא  ברגע 

מתנתק מהמידות הרעות. 

לבטל את שליטת הגויים

אדם  לבן  שיש  הרעות  המידות  כי 
לאדם  יש  דעת!  חוסר   - שכל  חוסר  זה 
מידות רעות, דיבורים רעים, יצרים רעים, 
לא  הוא  כי  דעת!  חוסר  הכל  זה   - בלבולים 
ריק.  המוח  אז   - שלו  למוח  שכל  ממשיך 
וכשהמוח ריק, אז יש לשון הרע, ורכילות, 
הוא  והאדם  ושטויות,  והקפדות,  וכעס, 
ומידות  רעים,  יצרים  סוף  אין  מלא  מלא 
רעות. הוא לא מבין מדוע יש לו כ"כ הרבה 
יצרים רעים, ומידות רעות? הוא לא יודע 
הפתרון  אומר,  הרבי  אחד  פתרון  רק  שיש 
בעיון…  תורה  תלמד  אתה  בעיון,  תורה  הוא 
בטלים,  והדברים  הרע,  היצר   לך  ירד 
והשטויות, והפגם הברית, ופגם העיניים, 

וכל הפגמים ייצאו ממך. 

שלושה  ע"י  יתמלא  שלך  המוח  כי 
התאוות  כנגד  שפרוסים  המוח  מחיצות 

כי אחרי התפילה שאדם 

מבקש: "ותן בליבנו בינה 

להבין ולהשכיל לשמוע 

לשמור  וללמד  ללמוד 

רוצה  וה'  ולעשות", 

כל  את  עכשיו  לו  לתת 

המוחין, אז פה הוא כבר 

מתחיל לדבר עם החבר, 

לפני  בורח  הוא  ופה 

כבר מוריד  והוא  עלינו, 

את התפילין, והוא כבר 

בחוץ, הוא כבר מדבר... 

אומר:  וה'  אוכל.  וכבר 

לך  לתת  רציתי  אני 

לאיפה  נפלאים,  מוחין 

ברחת לי?

האדם  של  והעבודה  אומר,  הרבי  רעות 
ואיך  שלו,  המוח  את  למלא  להתחיל  זה 
המוח  את  ממלאים  המוח?  את  ממלאים 
ע"י גמרא! וע"י גמרא בעיון המוח מתחיל 
להתמלא, ואז הולכים כל היצרים רעים, אז 
שאין  ברגע  כי  בעולם.  הגויים  כל  הולכים 
לאדם שום יצר הרע אז כל הגויים נופלים. 
הושיבני",  ש"במחשכים  כאן  אומר  הרבי 
רעות,  מידות  יש  ואז  עולם"  "כמתי  זה  אז 
חשוכין.  מאנפין  יניקה,  לעכו"ם  יש  ואז 
אז אני בעצמי עושה שסוגרים את הציון! 
על  ששומרים  זה  הציון!  את  סוגר  אני  זה 
לא  אני  כי  עושה!  בעצמי  אני  זה  הציון 
לומד תורה בעיון, אז לכן סוגרם את הציון! 
ולא  ולשמור  לעמוד  כוח  לעכו"ם  יש  לכן 

לתת לגשת ח"ו!

המידות  כל  להם  יש  עכו"ם  "וכל 
מלא  שהוא  מרגיש  לא  האדם  רעות". 
לי  יש  מדוע  מבין  לא  הוא  רעות,  מידות 
מידות רעות. הוא חושב: אם יש לי כאלה 
רע,  טבע  כזה  לי  יש  כנראה  רעות,  מידות 
אתה  נכון!  לא  זה   - רע.  בטבע  ונולדתי 
לא  אתה  רק  טוב,  טבע  לך  יש  כשר,  יהודי 
יש  זה  בגלל  אז  בעיון!  תורה  ללמוד  רוצה 
לומד  היה  אדם  אם  כי  הרע!  היצר  את  לך 
המה  לי  ואויבי  "צרי  היה  אז  בעיון,  תורה 
"שכל  כאן  אומר  הרבי  ולכן  ונפלו".  כשלו 
יותר  אחת  מידה  אל  כרוך  ואומה  אומה 

מכל המידות".

אומות העולם לא רצו את 
התורה

וזה המתן תורה, עכשיו זה פר' יתרו - 
ה'  פארן".  מהר  "הופיע  תורה.  מתן  פר'  זה 
בא ואמר: "לא תרצח". אז בני עשיו אמרו: 
מה, לא תרצח? אז הם נבהלו. מה הפירוש 
לרצוח?  מותר  ברוסיה  נבהלו,  שהם 
מותר  באנגליה  לרצוח?  מותר  באמריקה 
לרצוח? בצרפת מותר לרצוח? מי שרוצח 
זה?  מה  אז  מות.  עונש  עולם,  מאסר  זה 
צריכים  היו  ישמעאל  בני  אז  אדרבה, 
יש  הרי  תרצח"?  "לא  הפירוש  מה  להגיד: 
תגנוב",  "לא  וכן  תרצח?  לא  על  מות  עונש 
תגנוב".  "לא  ואמר:  לערבים  הגיע  הוא 
ידו  אדם  "פרא  זה?  מה  אמרו  הערבים 
עד  הסעודית  בערב  הרי  בו"!?  כל  ויד  בכל 

היום חותכים את הידיים, אם בן-אדם גונב 
זה  פשוט!  יד  לו  חותכים  הסעודית  בערב 
מנהג שכבר אלפי שנים, וזה נשאר הלאה. 
חותכים  הערבים  אצל  הסעודית  בערב 
ידיים, אדם גונב מה הפירוש? אז למה "לא 

תגנוב"? 

"לא  אלא 
שום  לחשוב  לו  אסור  שאדם  זה,  תרצח" 
הרע,  לשון  לא  השני!!  על  רעה  מחשבה 
ולא  הרע  לשון  לא  רק  ולא  רכילות,  לא 
רכילות, אלא אפי' במחשבה זה אסור. ה' 
אמר לבני שמעון: "שמעון ולוי אחים כלי 

באותו רגע שאדם יודע שיש לו שכל לתקן רשתות, 

ויש לו שכל לדפוק מסמרים בקרש ולחבר שני חלקי 

סוגיות!  חלקי  שני  לחבר  יכול  גם  הוא  אז  קרשים, 

ושני חלקי פסוקים ושני חלקי מאמרים בגמרא. אם 

אדם יודע לתקן איזה רשת, או לחבר שני קרשים, אז 

יש לו ג"כ שכל ללמוד תורה! אבל ברגע שהוא אומר 

אין לי שכל, זה סתם יצר  הרע, זה סתם עצלות, זה 

סתם עצבות, אין דבר כזה שאי אפשר ללמוד תורה!
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נפשי  תבוא  אל  בסודם  מכירותיהם,  חמס 
הרגו  באפם  כי  כבודי.  תחד  אל  ובקהלם 
הרגו  באפם  שור".  עקרו  וברצונם  איש 
האף  עם  אדם,  שור!  עקרו  וברצונם  איש 
שלו יכול להרוג איש! "וברצונם עקרו שור" 
איזה  עכשיו  חושב  הוא  שלו,  הרצון  עם 
לו!  מזיק  כבר  זה  השני,  על  רעה  מחשבה 

העין יכול להזיק אפי' במחשבה! 

לזכות באמת לעשרת הדברות

לו  אין  אדם  אם  תרצח"  "לא  נקרא  זה 
אין  אותו!  רוצח  הוא  אז  שלו  לחבר  אהבה 
שלו  החבר  את  אוהב  שאדם  או  באמצע! 
אהבת נפש והוא רואה את המעלות שלו, 
הוא  ואם  זכות;  עליו  ומלמד  אותו,  ואוהב 
הוא  אז  החבר,  על  זכות  עליו  מלמד  לא 
עובר על "לא תרצח". כי מחשבה רעה כבר 
באפם  "כי  נאמר  שע"ז  השני.  את  רוצחת 
כשה'  אז  שור".  עקרו  וברצונם  איש  הרגו 
אמר  רגע  באותו  ה'  פארן,  מהר  הופיע 
יודעים  הגויים  תגנוב".  ו"לא  תרצח"  "לא 
לגנוב,  שאסור  מודים  לרצוח,  שאסור 
שום  לחשוב  לא  שהכונה  יודעים  הם  רק 
בעולם,  חבר  שום  על  השני!  על  מחשבה 
יכלו  לא  הם  זה  )=ואת  בעולם,  אדם  שום  על 
שום  לחשוב  לא  ישתדל  אדם  אז  לקבל(. 

באמת  זה  חושב  וכשהוא  רעה!  מחשבה 
חבירו  שדה  על  לעמוד  אסור  ולכן  מזיק, 
ע"ב(,  ב  בתרא  )בבא  בקמותיה  עומדת  כשהיא 
הוא  שלו  השדה  על  מסתכל  רק  האדם  כי 
על  מסתכל  רק  הוא  לשדה,  מזיק  כבר 

השדה הוא כבר מזיק לשדה. 

ולכן זה נקרא "לא תרצח" ו"לא תגנוב", 
ואם  לגנוב!  יכול  שלו  העין  עם  אדם  כי 
עובר  הוא  אז  תחמוד"  "לא  לו  יש  אדם 
גונב!  הוא  אז  החמדה  עם  תגנוב"!  "לא  על 
יפה,  דבר  איזה  לשני  יש  בשני,  מקנא  הוא 
שהוא,  מה  איזה  עט,  איזה  צעצוע,  איזה 
עושה  הוא  זה  עם   - בו  מקנא  כבר  הוא 
"לא תגנוב", עם ה"לא תחמוד" הוא עושה 
"וזה  יניקה.  לעכו"ם  יש  ]ואז[  תגנוב",  "לא 
ליתן  הקב"ה  שרצה  פארן,  מהר  הופיע 
תורה לכל הברואים". כי ה' הוא "רחמיו על 
הברואים,  כל  את  אוהב  והוא  מעשיו",  כל 
והוא רוצה לתת לכל הברואים. אבל ברגע 
רעה,  ועין  חמדה,  לו  יש  ואחד  אחד  שכל 

וקנאה, ושנאה, אז ממילא אז הוא לא יכול 
לקבל את התורה! אפי' שהוא יהיה יהודי – 
גם כן אם יש לו את הקנאה, ואת השנאה, 
ואת החמדה - אז ג"כ זה כבר עיכוב במתן 

תורה! 

לקבלה  רצה  לא  ואחד  אחד  "וכל 
מחמת ששמעו שאותה מידה שכרוכים 
אחריה אסרה תורה". וכיון שיש לו מידות 
את  לקבל  יכול  לא  הוא  ממילא  אז  רעות 
שזה   - יתרו  פר'  כשמגיע  עכשיו  התורה! 
לקבל  יכול  ואחד  אחד  כל  אז  תורה,  מתן 
את  לקבל  ]כדי[  אבל  מחדש.  התורה  את 
שלא  להסכים  צריך  אדם  מחדש  התורה 
רע,  דיבור  ושום  רעה  מידה  שום  לו  יהיה 
מחשבה  ושום  רעה  הסתכלות  ושום 
התורה  את  לקבל  יתחיל  הוא  אז   - רעה 
לקבל  נקרא  זה  התורה  את  ולקבל  מחדש! 
את התורה בעיון! כי כולם יודעים שאסור 
כולם  לגנוב,  שאסור  יודעים  כולם  לרצוח, 
יודעים  כולם  לחמוד,  שאסור  יודעים 
זה  הענין  כל  אלא  אלוקיך".  ה'  ש"אנוכי 
"לא  זה  מה  הדיברות!  בעשרת  לעיין 
לא  אחד  אף  רצח,  לא  אחד  אף  תרצח"? 
שאפי'  להגיד,  בא  שזה  מה  זה  אז  גנב, 
במחשבה! כי במעשה זה ברור שזה אסור. 
ואם אדם אין לו את הזהירות במחשבה, אז 

הוא מגיע למעשה ח"ו! 

את  לו  אין  עדיין  שאדם  ברגע  אבל 
הענין של לצאת מהמידות רעות שלו, אז 
את  שומע  הוא  תורה,  מתן  פר'  כשמגיע 
אליו!  שייך  לא  בכלל  וזה  הדברות,  עשרת 
הוא  תחמוד".  לא  תגנוב,  לא  תרצח,  "לא 
חומד, וחומד, וחומד, ומקנא, ושונא, והוא 
בכלל!  אליו  שמדברים  מרגיש  לא  בכלל 
העכו"ם  ולכן  לעכו"ם,  יניקה  יש  לכן  אז 
לנו  אין  כי  כולו;  העולם  כל  על  מושלים 
ה"לא  את  לנו  ואין  תחמוד",  ה"לא  את 
תגנוב", ואין לנו את ה"לא תרצח", ואין לנו 
תנאף",  "לא  שזה  העיניים  השמירת  את 
הם  ולכן  יניקה,  מקבלים  העכו"ם  מזה  אז 

שולטים על כל העולם. 

המידות הרעות מרחיקים את התורה

רעות  במידות  שהוא  כפי  אדם,  וגם 
לא  והוא  ממנו,  בורחת  התורה  ככה  אז 

של  הפר'  כשמגיע 

יש  אז  הדברות,  עשרת 

יחליט:  שהאדם  ענין 

מתן  פר'  מגיע  עכשיו 

תורה, אז אני מקבל עלי 

עול תורה. מה זה נקרא 

לקבל   - אומר  הרבי 

עליו עול תורה? האדם 

יגיד: מעכשיו אני לומד 

מחזיק  אני   - היום  כל 

את הספר כל היום, אני 

אומר תהילים כל היום. 

מספיק!  לא  זה  אבל 

אני אגיד את הש"ס כל 

יספיק  לא  זה   - היום. 

זה  מה  אומר  הרבי  לך! 

עול  עליו  לקבל  נקרא 

אומר  הרבי  אז  תורה? 

בעיון,  שלומד  מי  לנו 

רק מי שלומד בעיון ! זה 

נקרא שהוא מקבל עליו 

עול תורה,

יכול  לא  והוא  בתורה,  לעיין  עכשיו  יכול 
מי  "וכל  ח"ו!  הקדושה  התורה  את  ללמוד 
תחת  נכנע  הוא  רעות,  מידות  בו  שיש 
ומקושרים  כרוכים  שהם  העכו"ם  אותם 
הפורק  'כל  וזהו:  רעות  המידות  לאותם 
מלכות  עול  עליו  נותנין  תורה  עול  ממנו 
ועול דרך ארץ' " - זה המידות רעות! שאם 
הרבי,  אומר  בעיון,  תורה  לומד  לא  אדם 
אז הוא נופל למידות רעות, והוא מתרחק 
זה  התורה  קבלת  כל  כי  התורה.  מקבלת 
רעות  המידות  מכל  רחוק  יהיה  שאדם 
בגשמיות  שעבוד  "היינו  בעולם,  שיש 
שזהו בחי' עול מלכות, וגם דרך ארציות, 
שזהו  העכו"ם  של  רעות  המידות  דהיינו 
ממנו  שפרק  ע"י  כי  ארץ.  דרך  עול  בחי' 
עול תורה שהיא בחי' אנפין נהירין, עי"ז 
חשוכין  אנפין  ע'  בחי'  עליו  מתגברין 
של  רעות  והמידות  השעבוד  שהם 
העכו"ם". כי כפי מה שהאדם לומד פחות 
רעות...  מידות  יותר  לו  יהיו  בעיון,  תורה 
הוא גומר את הש"ס מאה פעמים ביום זה 
לא יעזור לו שום דבר, אם הוא לא יודע את 
הוא  בעיון.  הסוגיות  כל  ואת  בעיון,  הש"ס 
יכול לגמור את הש"ס בכל שניה ג"כ, אבל 
זז  לא  דבר  שום  אז  בעיון  תורה  לו  אין  אם 
הוא  אצלו!  זזה  לא  רעה  מידה  שום  אצלו! 
בפגם  רעה,  בעין  בקנאה,  בשנאה,  נשאר 
העיניים, בכל הפגמים, שום פגם לא זז לא 
ועול  "שזהו בחי' עול מלכות  ניתר אצלו. 
דרך ארץ, אבל כל המקבל עליו עול תורה 
דרך  ועול  מלכות  עול  ממנו  מעבירים 

ארץ". 

קבלה מחדש ללמוד בעיון

אז כשמגיע הפר' של עשרת הדברות, 
מגיע  עכשיו  יחליט:  שהאדם  ענין  יש  אז 
עול  עלי  מקבל  אני  אז  תורה,  מתן  פר' 
לקבל   - אומר  הרבי  נקרא  זה  מה  תורה. 
עליו עול תורה? האדם יגיד: מעכשיו אני 
כל  הספר  את  מחזיק  אני   - היום  כל  לומד 
היום, אני אומר תהילים כל היום. אבל זה 
לא מספיק! אני אגיד את הש"ס כל היום. - 
זה לא יספיק לך! הרבי אומר מה זה נקרא 
לנו  אומר  הרבי  אז  תורה?  עול  עליו  לקבל 
מי שלומד בעיון, רק מי שלומד בעיון ! זה 
נקרא שהוא מקבל עליו עול תורה, "היינו 

מי שלומד בעיון, ומבין בחכמות התורה, 
שזהו בחי' אנפין נהירין בחי' חכמת אדם 
עול  ממנו  מעבירין  ועי"ז  פניו,  תאיר 
רגע   באותו  אז  ארץ",  דרך  ועול  מלכות 
השכר  מה  אז  בעיון  תורה  לומד  שהאדם 
המוח  בקדושה!  מתמלא  שהמוח  שלו? 
בטהרה!  מתמלא  המוח  בתורה!  מתמלא 
את  מבין  הוא  הסוגיה,  את  מבין  הוא 
הראשונים, הוא מבין את האחרונים, הוא 
לא מתרגז, הוא לא בורח מהשיעורים, הוא 
ועד  מתחילה  שיעור  לכל  ושומע  יושב 
סוף, ומכין את השיעור, ומתכונן לשיעור, 
וכשיש לו פנאי הוא לוקח רשב"א, ריטב"א, 
בשיטה  שם,  מסתכל  פה,  מסתכל  רמב"ן, 

מקובצת, מחפש עוד פירוש, ועוד חידוש, 
חידושים  ואומר  חידושים,  מכין  והוא 
מחפש  אדם  אם  כי  מעצמו,  אחרים 
חידושים אז באים לו חידושים מלבד, וכל 
איזה  ועוד  ראשון  עוד  מחפש  הוא  שניה 
אחרון, ועוד איזה פי' על הסוגיה, אז אומר 

הרבי שהוא ייצא מכל המידות רעות! 

לצאת  איך  עצות  מחפש  אדם 
התבודדות  לו  יש  אז  רעות,  מהמידות 
לו  אין  אם  אבל  וטוב,  נפלא  והכל  וחצות, 
אם  כי  דבר,  שום  לו  יעזור  לא  בעיון  תורה 
אדם לא לומד תורה בעיון אז העיקר חסר 
מן הספר, אז אין בכלל מוח, כי את המוח 
שאדם  כמו  זה  בעיון.  מתורה  רק  מקבלים 
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יעשה התבודדות אבל אין לו בכלל מוחין, 
לו!  לתת  רוצה  ה'  לשפוך.  איפה  אין  אז 
התפילה  ואחרי  בכונה,  יתפלל  הוא  מחר 
ברח  כבר  הוא  לאכול,  כבר  בורח  הוא 
שלו.  החבר  עם  לדבר  ברח  כבר  הוא  פה, 
מוריד  כבר  הוא  לשבח",  "עלינו  אומרים 
החבר.  עם  מדבר  כבר  הוא  התפילין,  את 
אז ה' אומר לו: אני רוצה לתת לך... אחרי 
התפילה שתגיד איזה פסוק, שתגיד איזה 
שורות  כמה  איזה  שתלמד  הלכות,   3 או   2
ותבין  נפלא  שכל  לך  יהיה  אז  הגמרא,  מן 

את הכל. 

"ותן  מבקש:  שאדם  התפילה  אחרי  כי 
לשמוע  ולהשכיל  להבין  בינה  בליבנו 
ללמוד וללמד לשמור ולעשות", וה' רוצה 
פה  אז  המוחין,  כל  את  עכשיו  לו  לתת 
ופה  החבר,  עם  לדבר  מתחיל  כבר  הוא 
מוריד  כבר  והוא  עלינו,  לפני  בורח  הוא 
כבר  הוא  בחוץ,  כבר  והוא  התפילין,  את 
רציתי  אני  אומר:  וה'  אוכל.  וכבר  מדבר... 
לתת לך מוחין נפלאים, לאיפה ברחת לי? 
אז הרבי אומר שבלי התורה בעיון אין שום 
מוח, וכל מה שהאדם עושה אז הכל, הכל 
זה  אומר  הרבי  העיקר  כי  העיקר,  חסר 

התורה בעיון.

ולכן הרבי אומר בספר המידות בערך 
לימוד סעיף ל"ג "שהרגל הלימוד עולה על 
בלימוד.  להתרגל  צריך  המצוות"  כל  קיום 
"ותרגילנו  בבוקר:  מיד  שמבקשים  כמו 
והרבי  התורה.  בלימוד  שנתרגל  בתורתך". 
אז  כי  מספיק,  לא  זה  שלהתרגל  אומר 
לא  זה  תהילים.  כמו  גמרא  יגיד  האדם 

זה  בעיון  ללמוד  "ותרגילנו"!  צריך  מספיק, 
ורמב"ן,  רשב"א,  לקחת  "ותרגילנו"!  נקרא 
הרא"ש,  ואת  מקובצת,  ושיטה  וריטב"א, 
הנימוקי  ואת  הר"ן,  ואת  הרי"ף,  ואת 
שיף,  המהר"ם  ואת  שיש,  מה  כל  יוסף, 
מה  כל  ואת  הב"ח,  ואת  המהרש"א,  ואת 
תיקח  המהרש"א  לך  קשה  ואם  שאפשר. 
הראש  ככה  אבל  קל,  יותר  מפרש  איזה 
הזמן  כל  בעיון,  הזמן  כל  להיות  חיב  שלך 

יעמוד בעיון. 

לבטל את העכו"ם

אז הרבי אומר שאם אדם יעמוד בעיון, 
הוא  אז  התורה,  חכמות  ומבין  "שמעיין 
ועול  מלכות  עול  ממנו  שמעבירים  זוכה 
שמעיין  בעיון  לימוד  רק  וזה  ארץ"  דרך 
זוכה  הוא  ואז  התורה,  חכמות  ומבין 
לאנפין נהירין, ואז, כשאדם כל המחשבה 
הגמרא  את  להבין  בעיון,  בתורה  רק  שלו 
את  להבין  טוב,  הסוגיה  את  להבין  טוב, 
כל הראשונים, ואת כל האחרונים, ולסכם 
לחדש  ובינתיים  זה,  את  ולכתוב  זה  את 
הוא  רגע  באותו   - חידושים  כמה  עוד 
העולם  שכל  נהירין  אנפין  לכאלה  זוכה 
אנפין  כאלה  מקבל  הוא  בתשובה.  חוזר 
בתשובה  חוזרים  העולם  שכל  נהירין 
פניו.  תאיר  אדם  "חכמת  שלו,  מהפנים 
ועי"ז מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך 
רוסים,  אין  בעולם,  מלכות  עול  אין  ארץ", 
אין  דבר,  שום  אין  גויים,  ואין  ערבים,  ואין 

שום עול מלכות. 

שלו  הראש  את  שיכניס  אחד  אדם 

להעביר  מוכן  ה'  בעיון,  התורה  בתוך 
העול  כל  את  מהעולם  מלכות  העול  את 
עם  שרק  המלכויות,  את  לבטל  מלכויות, 
ישראל ישלוט, רק התורה תשלוט, ויהיה 
בלי  בקלות  לציון,  לרבי,  לנסוע  אפשר 
ג"כ  ונזכה  בעיות.  שום  בלי  שאלות,  שום 
לא  שהאדם  ארץ,  דרך  העול  את  להעביר 
יהיה לו שום עול של מידות רעות, העינים 
בכלל לא תיפתחנה אצלו, לא יהיה לו שום 
בכלל,  נפתחות  לא  העינים  עינים,  פגם 
הזמן  כל  אדם  השעבוד.  ממנו  נתבטל  כי 
נלחם בשמירת העינים, הוא לא יודע איך 
לסגור את העינים, איך לכופף את הראש 
שלו. אבל אם המוח יהיה מלא, אז הוא לא 

יראה שום דבר. 

ר'  את  שאל  יצחק  לוי  שרבי  כמו 
מתתיהו,  ר'  בקייב  הולך  אתה  מתתיהו: 
אז  פתוחות?  עינים  עם  הולך  אתה  למה 
הוא אמר: אני לא רואה שום דבר! הוא יכול 
רואה  לא  והוא  פתוחות  עינים  עם  ללכת 
שקועות  יהיו  העינים  אם  כי  דבר.  שום 
צריך  לא  בכלל  הוא  אז  בלימוד,  בעיון, 
הפגמים  עם  ולריב  העינים,  עם  לריב 
המוחין  מיד  כי  פגמים,  אין  בכלל  כי  שלו, 
מנקים  החוצה,  הפגמים  כל  את  זורקים 
את המוח, מנקים את העינים, מנקים את 
נתבטל  "כי  הדיבור,  את  מנקים  האוזניים, 
ממנו השעבוד, והתאוות, והמידות רעות 
חיוב  שכל  כאן  מסביר  הרבי  אז  שלהם". 
שלו  הראש  כל  את  להכניס  זה  האדם 
בעיון,  שלו  הראש  כל  את  להכניס  בעיון, 
ולא להגיד אין לי כח, ואין לי זמן, וקשה לי, 
ואני  ברגליים,  לי  מגרד  ופה  לי,  ומשעמם 

צריך כל רגע לקפוץ ולרוץ וללכת. 

ע"י העיון בתורה מתבטלים 
היצרים

אם אדם יידע שעכשיו הוא מציל את 
שבעים  של  אש  בוערת  פה  שלו,  החיים 
והוא  י"ט,  בתורה  אומר  הרבי   - מדורות 
צריך לברוח מהאש של השבעים מדורות, 
אז  הגמרא,  בתוך  שלו  הראש  את  להכניס 
מכל  מדורות,  השבעים  מכל  ינצל  הוא 
רעות  המידות  מכל  ייצא  והוא  הפגמים, 
ע"י  חשוכין,  אנפין  בחי'  שהם  שלהם, 
שקיבל עליו עול תורה. כי עיקר העבודה 

"לא תרצח" זה, שאדם אסור לו לחשוב שום מחשבה 

רעה על השני!! לא לשון הרע, לא רכילות, ולא רק 

לא לשון הרע ולא רכילות, אלא אפי' במחשבה זה 

אסור. ה' אמר לבני שמעון: "שמעון ולוי אחים כלי 

ובקהלם  נפשי  תבוא  אל  בסודם  מכירותיהם,  חמס 

וברצונם עקרו  אל תחד כבודי. כי באפם הרגו איש 

שור". באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור! אדם, עם 

האף שלו יכול להרוג איש!

תורה  העול  את  עליו  לקבל  זה  האדם  של 
לאנפין  יזכה  הוא  ואז  נהירין,  אנפין  שהיא 
ושום  הרע,  יצר   שום  לו  יהיה  ולא  נהירין, 
ושום  בטלים,  דברים  ושום  ברית,  פגמי 
לשון הרע, והוא לא יקפיד על אף אחד... 
שהראש  כיון  יקפיד,  לא  הוא  אחד  אף  על 
שלו מונח בעיון, ואז הוא יוכל לקום חצות, 
ואז הוא יוכל להתבודד, כי כשהראש בעיון 
רעבים,  ולא  עייפים,  לא  אז  נקי,  המוח  אז 

ולא צמאים. 

מה  כל  כי  נהירין,  אנפין  בחי'  "וזה 
נהירין",  אנפין  הוא  בשכלו  משיג  שאדם 
כשעובדים  נהירין?  לאנפין  זוכים  מתי  אז 
שעות   24 עובד  שהשכל  השכל,  עם 
נהירין,  לאנפין  זוכים  אז  בסוגיה,  בגמרא, 
חשוכין",  אנפין  הוא  משיג  שאינו  "ומה 
בעיון,  התורה  את  מבין  לא  כשהוא  כי 
אחד,  ביום  פעם   100 הש"ס  את  שיגיד 
לא  חשוכין,  אנפין  הכל  זה  אומר  הרבי 
את  מבין  לא  הוא  אם  דבר!  שום  לו  יעזור 
את  מבין  לא  הוא  אם  לעומקה,  הסוגיה 
השכל שבאותיות, כי יש שכל "כי בי-ה ה' 
צור עולמים" שה' עשה שכל בתוך הי-ה, 
בתוך ה-ה"א הוא הכניס את ה- יו"ד, וזה אז 

ישיר משה זה ה- יו"ד. 

אם הוא לא מכניס את המחשבה בכח, 
בעומק, אז כל מה שהוא עושה והוא עובד 
נשאר  לא  לטמיון  הולך  הכל  זה  היום,  כל 
רעות,  המידות  עם  נשאר  הוא  דבר,  שום 
פגמי  עם  עינים,  הפגם  עם  נשאר  הוא 
הברית, והוא לא מבין מדוע, אני כ"כ עובד 
לו  שאין  מבין  לא  והוא  חצות,  וקם  וצועק, 
כמו  דבר,  שום  אין  אז  בעיון  התורה  את 
והוא  שותה,  ולא  אוכל  לא  הוא  שאדם 
רבינו,  משה  כמו  אני  אוכל,  לא  אני  אומר 
הולך  אני  למה  אבל  אוכל  לא  אני  אמנם 
לא  ה'  למה  צדיק  להיות  רוצה  אני  למות? 

עוזר לי? 

הלימוד בעיון זה ממש המוחין, שאדם 
מהלימוד  חדשים  מוחין  יום  כל  מקבל 
לו  אין  אז  המוחין  את  לו  וכשיש  בעיון, 
כבר שום פגם, הוא לא צריך לריב עם שום 
בכלל,  פגמים  שום  לו  אין  כי  רעה,  מידה 
שמשיג  עד  בתורה  לעיין  כשזוכה  "וע"כ 
חכמות התורה", האדם צריך את כל המוח 

בראשונים,  התורה,  בעיון  להכניס  שלו 
על  לחזור  הסוגיה,  על  לחזור  באחרונים, 
עוד  ללמוד  השיעור,  את  להכין  השיעור, 
ראשונים, ועוד אחרונים, וששום דקה לא 
תלך לו לבטלה, שום דקה! כי אם דקה אחת 
הרע,  היצר   בא  כבר  אז  לבטלה  לו  הלכה 
וכבר בא המידות רעות, והדיבורים רעים, 
"וכשזוכה  והשפעות רעות, ועינים רעות. 
לעיין בתורה עד שמשיג חכמות התורה 
נכנעין  אז  נהירין,  אנפין  בבחי'  הוא  שאז 
העכו"ם  של  והתאוות  המידות  כל 
ואז  כנ"ל",  חשוכין  אנפין  בבחי'  שנאחזין 
פגמי  כל  מהבן-אדם,  יוצאים  התאוות  כל 
אדם  אם  כי  מהבן-אדם.  יוצאים  הברית 
פגמים,  שום  לו  אין  אז  בעיון  תורה  לומד 
ואין לו שום פחדים, ואין לו שום בלבולים, 
סייעתא  לו  יש  אז  בעיון  תורה  לו  כשיש 
אתו,  וה'  עושה,  שהוא  דבר  בכל  דשמיא 

והרבי אומר זה הכל תורה בעיון. 

עמים  גבולות  יצב  הפסוק  פי'  "וזה 

ר  פ ס מ ל
י  נ ב

משה  האזינו,  בשירת  אמר  ה'  ישראל, 
אמר לבני ישראל תדעו לכם שכל העמים 
אז  בסדר  תתנהגו  אתם  אם  בכם,  תלויים 
עליכם,  לשלוט  שיוכל  עם  שום  יהיה  לא 
אתם  כי  לכם  שמפריע  עם  איזה  יש  אם 
לו  אין  אדם  אם  כי  רעות!  למידות  נפלתם 
שום מידות רעות אז שום אומה לא תוכל 
לשלוט עליו, אז "יצב גבולות עמים". אומר 
תהיו  אתם  אתכם,  עוזב  אני  רבינו:  משה 
יהושוע  עם  עכשיו  תהיו  לבד,  עכשיו 
זה  ואחרי  הזקנים,  עם  זה  ואחרי  בן-נון, 
תהיו ממש לבד. אז תדעו לכם זה תלוי רק 
תורה  תלמדו  אם  ישראל",  בני  ב"למספר 
בעיון אז תשלטו בגויים. לא תלמדו תורה 
תלוי  הכל  כי  ח"ו,  שיהיה  מה  יהיה  בעיון, 
נהירין,  באנפין   - ונהיר"  ב"ספיר  במספר 
כשתזכו  ונהיר"  "ספיר  לכם  כשיהיה 

לאנפין נהירין, שזה רק בא מתורה בעיון, 
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הגאון הצדיק רבי יחזקאל ברלנד זצ"ל

לבית  נפטר  פסח  המועד  דחול  ג'  ניסן  בי"ט 
עולמו בשנתו השבעים ושש, הגה"צ ר' יחזקאל 
נתן'  ו'יד  'נהורא'  היישובים  רב  זצ"ל,  ברלנד 
יבדל  של  אחיו  רב;  עשורים  לארבעה  קרוב 
לחיים טובים וארוכים מורינו הרב שליט"א. ר' 
יחזקאל עבד את בוראו כל ימיו כאחד הגדולים, 
ועם זאת נשאר צנוע ונסתר. לא לחינם התבטא 
מורינו הרב שליט"א בשבחו שהוא היה מהל"ו 
על  עובדות  מעט  נציין  נסתרים.  צדיקים 
אורחות חייו כפי שסופרו ל'התחדשות' ע"י בניו 

ומשפחתו הי"ו.

בית ההורים
חיים  ר'  לאביו  תש"ג  בשנת  נולד  יחזקאל  ר' 
ברלנד ז"ל, שמידותיו המיוחדות היו לשם דבר, 
כאשר גם מי שהציק לו או עשה לו עוולה גדולה 
ככל שתהיה לא השיב לו כלום; מידה שניכרה 
היטב בצאצאיו. ולאמו מרת עט'ל ז"ל. "הסבא 
ר' חיים ז"ל הגיע מהעיר חלעם שליד לובלין", 
בעיירה  רב  היה  "אביו  משה,  ר'  בנו  פותח 
וכיהן גם כשוחט ובודק. אמו מרת עטיא לבית 
סטרולביץ הגיעה מהעיירה טיי שבהונגריה. הם 
בנית  של  אז  שנשבו  הרוחות  עקב  לארץ  עלו 
ללא  ביתם  את  לבנות  כשבאו  ויישובה.  הארץ 
מכרים או קרובי משפחה, הדבר היחיד שביררה 
הסבתא היה, שהאבא אכן רוצה בית של שמירת 
מצוות. כך נישאו והתגוררו בחיפה, שם היה ר' 

חיים לאופה לחם". ר' חיים נפטר לבית עולמו 
מוהר"ן  הקדוש  רבינו  הילולת  יום  תשרי  בי"ח 
זיע"א. אכן כך נאה וכך יאה למי שזכה להביא 

לעולם את ממשיכו של רבינו שבדור.

אליעזר  ר'  מורינו  הילדים,  להם  כשנולדו 
שליט"א, האחות מרת לאה תליט"א, ולהבחל"ח 
ר' יחזקאל זצ"ל, לא היה להם בית ספר דתי ליד 
ביתם. אך דבר זה לא מנע מהאמא לצעוד מידי 
יום ביומו דרך של קרוב לשעה מביתם עד לבית 
הספר יבנה שהיה המקום הדתי היחיד. דרך של 
כשעתיים הלוך וחזור בבוקר, ושוב להחזיר את 

הילדים עוד כשעתיים. כך מידי יום ביומו! 

סמוך  להם  היה  דתי  לא  ספר  שבית  לציין,  יש 
שכונה  היתה  התגוררו  בה  והשכונה  לביתם 
כל  לה  הבינו למה  לא  והאנשים שם  'חשובה', 
זה. "אי אפשר לתאר כמה הציקו לה השכנים על 
שהיא שולחת את הילדים למקום דתי. המקום 
גם לא היה נחשב למתאים למשפחות חשובות. 
היא לא היתה יכולה לצאת מפתח הבית כמעט 
בגלל השכנות, אבל לא וויתרה. ", סיפרה בתו. 
האדומה',  'העיר  נקראה  שחיפה  לזכור  חשוב 
בה'  שהאמונה  קומוניסטית,  עיר  היותה  עקב 

היתה מהם והלאה...

זכתה לכאלה  איך  "כששאלתי פעם את סבתא 
זה  את  תולה  שהיא  לי  השיבה  היא  בנים? 

יום אחד נודע לרב יחזקאל 

על תכנית להקים ביישוב 

חזון יחזקאל בריכה שלא 

ע"פ דיני התורה. היוזמים 

מנדלסון  מהרב  חששו 

את  להסתיר  והשתדלו 

העובדה ממנו, עד שתהיה 

מוגמרת  עובדה  בגדר 

חשבו.  לפחות  כך   –

לר'  הדבר  כשנודע  אולם 

מיד  פנה  הוא  יחזקאל 

לרב מנדלסון ועדכן אותו 

על כך, זאת על-אף שידע 

מאוד.  עליו  רק שיכעסו  שילמדו  הילדים  למען  שלה  במסירות 
במקום דתי, ללא חשבונות שונים ובלי להירתע 
והן  בקיץ  הן  הילדים  את  לקחת  מהקשיים 
בחורף עם סביבה עוינת", מספר הבן ר' שלמה.

חרדי,  שהיה  מורה  היה  למדו  בו  הספר  בבית 
לישיבות.  שילכו  ילדים  עם  לדבר  ניסה  והוא 
אחד  אבל  בזה,  לו  היה  לא  הצלחה  הרבה 
התלמידים - מורינו הרב שליט"א הלך לישיבה. 
שליט"א  הרב  מורינו  של  מחבריו  אחד  אמנם 
משנות צעירותו טען בראיון לקו המידע שהוא 
דברי  בעקבות  לישיבה  הלך  שהרב  חושב  לא 
חזקה  מאוד  היתה  והאווירה  היות  המורה 
ובשביל  חול,  במקצועות  ולהשתלם  ללמוד 
ללכת לישיבה היה צורך בעיקר בהחלטה אישית 

וברצון חזק.

רצונם  ע"פ  למד בתחילה  מורינו הרב שליט"א 
של הוריו בתיכון, אם-כי גם שם היה עם גמרא 
מתחת השולחן ועסק בעיקר בלימוד תורה, דבר 
שלא מנע ממנו לקבל את הציון הכי גבוה, אבל 
כשהגיע לגיל שבע עשרה אמר לאמו ז"ל: "הנה 
גמרתי את הלימודים שרצית, אני עכשיו הולך 
שהרב  סיפר  הימים  מאותם  חברו  לישיבה". 
אפילו לא הלך לקחת את תעודת הגמר בה קיבל 
את הציון הגבוה ביותר, לא היה לו צורך בה... 

הדרך  היתה  כבר  יחזקאל  ר'  הצעיר  לאחיו 
ארבע  בגיל  כבר  הלך  אחיו  בהשפעת  סלולה. 
אותו  הביא  שליט"א  "הרב  לישיבה.  עשרה 

לישיבה שלו לשבת בכדי שיטעם מה זה תורה, 
ואבא השתכנע ללכת הישר לישיבה, ללא תחנות 
ביניים. ההתמדה של הרב השפיעה עליו רבות. 
של  בישיבתו  ללמוד  החל  לצעירים  בישיבה 
הגאון ר' יעקב אדלשטיין זצ"ל שברמת השרון", 
אליו  היה קשור  "אבא  בני המשפחה.  מספרים 
כל השנים, והרב אדלשטיין העריך אותו מאוד. 
ברכה  ממנו  לבקש  פעם  נסעה  אחותי  כאשר 
וציינה שהיא נכדתו של ר' חצק'ל ברלנד השיב 
לה הרב אדלשטיין: יש לך כזה סבא?! למה את 
צריכה ברכה ממני תבקשי ממנו ברכה...", מספר 

נכדו של ר' יחזקאל.

דבק  שם  מיר  בישיבת  ללמוד  הלך  מכן  לאחר 
זצ"ל,  שמואלביץ  הגר"ח  מרן  הישיבה  בראש 
ובדרכו בלימוד. לאחר מכן עבר ללמוד בישיבת 
כפר חסידים, היכן שלמד יבלחט"א אחיו מורינו 
היתה  "סבתא  מדרכיו.  ולמד  שליט"א,  הרב 
הם  הביתה  מגיעים  היו  שכשהם  לנו,  מספרת 
ובכדי שלא  יחד בהתמדה עצומה,  היו לומדים 
בקערת  הרגליים  את  מניחים  היו  להירדם 
וכך לומדים עד השעות המאוחרות  מים קרים 
בני המשפחה.  על תלמודם" מספרים  ונרדמים 
אלמנתו של ר' יחזקאל סיפרה שכך גם היה נוהג 
להניח  שיירדם  כשחשש  חתונתו  לאחר  בעלה 

את רגליו בקערת מים קרים.

הרב  הדוד  שפעם  לנו  סיפרה  עטיא  "סבתא 
לילה  בשעת  המדרש  מבית  הגיעה  אליעזר 
להעיר  שלא  בכדי  נעול.  היה  והבית  מאוחרת 

סומך  היה  יחזקאל  הרב 

על אחיו יבלחט"א מורינו 

בענייני  שליט"א  הרב 

כשנשא  ופעם  הלכה, 

שלמה  ר'  בנו  עמו  ונתן 

ענה  הלכה  באיזה  הי"ו 

לו אביו: יש שניים  ואמר 

בדור שאני יכול לקבל אם 

בענייני  אחרת  יגידו  הם 

הלכה; הגאון הרב עובדיה 

ויבלחט"א  זצ"ל,  יוסף 

אחי הרב אליעזר... 
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כל  לדלת  מחוץ  ללמוד  הרב  נשאר  הוריו  את 
הלילה"... מאז ידעו להשאיר לרב דלת פתוחה.

בתורה  והתעלה  עלה  חסידים  כפר  בישיבת 
אליה  ר'  הגה"צ  מרן  ברבותיו  דבק  כשהוא 
אליהו  הרב  הגאון  הישיבה  ראש  לופיאן, 
מישקובסקי, ובמשגיח הגה"צ ר' דב יפה זצ"ל. 

היו אלו דמויות שליוו אותו כל ימיו.

תורה בעמל ומתוך הדחק
אהבת התורה של ר' יחזקאל לא ידעה גבולות. 
"לא היה כזה מושג שהגענו לבית ואבא לא יושב 
מול הספר. זה נשמע אולי משפט אחד, אבל זה 
כשהיה  הפסקה.  בלי  לימוד  של  שנים  עשרות 
צורך היה עוזר לאמא שתחי' בענייני הבית, ומיד 

שב לתלמודו", מציינים פה אחד כל ילדיו.

יחזקאל  ר'  התגוררו  בו  שהבית  לציין  חשוב 
והרבנית תבלחט"א הינו בית פשוט ביותר, ללא 
שם  שיש  היחיד  הדבר  ומותרות.  גינונים  שום 
את  גידלו  כל  חוסר  מתוך  ספרים...  זה  בשפע 
ילדיהם עם המון שמחת חיים שנובעת מאהבת 
תחושה  עם  חי  אבא  "תמיד  הקדושה.  התורה 
חיפש  לא  ולכן  מעבר,  רק  הוא  הזה  שהעולם 
להתחרות  יכול  שלו  הבית  מיותר.  דבר  שום 
בחיוך  אומר  שטיינמן..."  הרב  של  הבית  עם 
נדהמים  לבית  כשנכנסים  ואכן  משה.  ר'  בנו 
מהפשטות; מטבחון קטן ופשוט שלצידו מקרר 

לא גדול. העיקר הוא הסטנדר.

בשמחות, באירועים משפחתיים, ואפילו בטיול 
עם ילדיו תמיד ר' יחזקאל עם הספר. "אם לא 

ניגש אליו מישהו לומר לו כעת 'מזל טוב' הרי 
שהוא עם הספר. אין לו סיבה להפסיק מלימודו, 
וזה בגלל שהוא תמיד חשב מה אני צריך לעשות 

כעת. זה מה שעניין אותו", מציין ר' משה. 

שאלה  והיא  שאלה,  לבתו  הציקה  כשגדלה, 
לטייל  אתנו  יוצא  היית  איך  "אבא,  אותו: 
כשהיינו ילדים, הרי כל רגע כ"כ חשוב לך?" ר' 
יחזקאל השיב לה שהוא עשה את זה כי חשב 
שזה חשוב לגיבוש המשפחתי. אבל גם כשיצאו 
לטייל או לנשום אוויר, מיד לאחר שהסביר להם 

על מה שלפניהם, חזר לשקוד על תלמודו. 

ואכן ההיקף של הידיעות שלו היה לשם דבר. לא 
היה תחום בו לא התמצא, ממש את כל התורה 
למד והכל היה בלי הפסקות או הנחות. לכן גם 

יכלו לשאול אותו בכל תחום והוא ענה בכל.

בבחרותו עלה בדעתו לישב באוהלה של תורה 
כל ימיו וכבן עזאי בשעתו אפילו לא להתחתן, 
הרבנית  עם  השידוך  הצעת  כשהגיע  אולם 
תבלחט"א, הורה לו אחיו מורינו הרב שליט"א 
את  בשעטו"מ  הקים  והוא  לסרב  לו  שאסור 

ביתו.

עם הגאון ר' בנימין 
מנדלסון זצ"ל

לאחר נישואיו התגוררו בני הזוג בכפר חסידים 
בתורה  התעלותו  את  יחזקאל  ר'  המשיך  שם 
במשך שעות רבות מידי יום. שכנו מאותו ימים 
שר'  ל'התחדשות'  סיפר  שליט"א  קטיעי  הרב 
יחזקאל היה מתמיד גדול ועד השעות הקטנות 

שלמה:  ר'  בנו  מספר 

אבי  את  פעם  "שאלתי 

מדוע הוא לא הולך לאחיו 

אבא השיב  הרב שליט"א, 

מדבר?!  אתה  מה  לי: 

יום  מידי  אתו  בקשר  אני 

אותו:  שאלתי  ביומו. 

רואה שאתה  לא  אני  אבל 

האם  יום;  כל  אתו  בקשר 

רגיל?  לקשר  היא  כוונתך 

כאן!  עד  לי:  ענה  אבי 

כשהוא נותן לי להבין שיש 

לי  רוחני שאין  כאן משהו 

היה,  המפתיע  הבנה.  בו 

שכששאלתי פעם את הרב 

אחיו,  עם  שלו  הקשר  על 

את  מהרב  קיבלתי  אבי, 

אותה התשובה בדיוק! 

היה נשאר בהיכל הישיבה. כך המשיך להסתופף 
הספיקו  נולדו  שכבר  ילדיו  ואף  רבותיו  בצל 

להתחמם לאורם.

בישיבה  תורה  יחזקאל  ר'  הרביץ  שנים  באותם 
שנבנתה באזור מבודד מכל מקום יישוב, בו שהה 

רוב ימות השבוע 

לאחר מספר שנים עברו לגור ביישוב חזון יחזקאל 
הסמוך למושב קוממיות. ר' יחזקאל שתמיד חיפש 
להתאבק בעפר רגלי חכמים מצא מיד את דמותו 
של רבה של קוממיות הגאון רבי בנימין מנדלסון 
זצ"ל, מי שהתפרסם בשמירה בתחומי יישובו על 
מרן  הנחיות  ע"פ  בארץ  התלויות  המצוות  קיום 

החזון איש זצ"ל. 

אבל  בקוממיות  התגורר  אמנם  מנדלסון  הרב 
מצודתו היתה פרוסה על פני כל האזור. הוא פקח 
אחרים  במקומות  גם  פרצות  ייווצרו  שלא  עין 
ממנדלסון  הרב  לדוגמא,  למרותו.  סרו  ואנשים 
ראה לנכון שבני היישוב ישלחו את ילדיהם ללמוד 
במוסדות הקיימים ביישוב ולא מחוצה לו. אולי 
בשביל  או  ראויים  לא  למקומות  שיגיעו  מחשש 
לחזק את הצביון המקומי. אחד התושבים החליט 
שהרב  לאחר  אחר.  למקום  ילדיו  את  לשלוח 
נענה,  ולא  ושוב  שוב  בעניין  אליו  פנה  מנדלסון 
שיחזור  עד  אתו  ידברו  לא  שאנשים  ביקש  הוא 
בו. אותו אדם החליט לנקום, ולכן פנה אל ביתו 
של הרב יחזקאל ברלנד - אותו זיהו בתור האיש 
- וכשיצא מביתו התנפל עליו  של הרב מנדלסון 
והיכהו נמרצות. ר' יחזקאל לא הגיב כלום ואף לא 
נתן לבני ביתו למחות על כבודו או להגיב. כעבור 
תקופה חזר אותו אדם לבקש סליחה על מעשיו...

להקים  תכנית  על  יחזקאל  לרב  נודע  אחד  יום 

דיני  ע"פ  שלא  בריכה  יחזקאל  חזון  ביישוב 
התורה. היוזמים חששו מהרב מנדלסון והשתדלו 
בגדר  שתהיה  עד  ממנו,  העובדה  את  להסתיר 
עובדה מוגמרת – כך לפחות חשבו. אולם כשנודע 
מנדלסון  לרב  מיד  פנה  הוא  יחזקאל  לר'  הדבר 
שיכעסו  שידע  על-אף  זאת  כך,  על  אותו  ועדכן 

עליו מאוד. 

ואכן כך היה, כשנודע להם שהרב מנדלסון קיבל 
אותו  לזרוק  החליטו  יחזקאל  מהרב  המידע  את 
מהיישוב. לא פחות. כך מצאו עצמם בני הזוג ללא 

קורת גג לראשם.

כשנודע לרב מנדלסון על כך מיד הזמינם להתגורר 
אמנם  בקוממיות,  בבעלותו  שהיה  נוסף  בבית 
ההגדרה בית אולי קצת יומרנית למדי, התאים לה 
יותר השם 'חורבה', אבל הם לא שתו ליבם לכך. 
במקום חלון הניחה אשתו קרטון, ועם קצת מלט 
שכיסה את הקרטון הפך המקום לראוי למגורים...

שאב  ממנו  מנדלסון,  לרב  התחבר  יחזקאל  הרב 
בכולל  למד  ואף  הלכה,  ודקדוק  תורה  הרבה 
שהקים הרב מנדלסון ביישוב. הכולל מנה שבעה 
והתעלו  מנדלסון,  הרב  עם  יחד  אברכים שלמדו 
להם  כשאין  חכמים,  שימוש  כדי  תוך  בתורה 

בעולמם דבר מלבד לימוד התורה. 

הגשמי  שהמצב  הרי  הרוחני  העושר  לצד  אולם 
היה בכי רע. לא היה להם כלום, וגידול הילדים 
שנוספו בלעה"ר למשפחה דרש את שלו. השוחט 
המקומי היה מביא לביתו של ר' יחזקאל מידי פעם 
דלי מלא ברגלי התרנגולים. לזה לא היה ביקוש 
והוא נתן להם את זה ללא עלות וכך הכינה אשתו 

תבלחט"א מזה ארוחות מזינות. 

המצב הגשמי לא השפיע על חיי הילדים בכהוא 
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חיים  שמחת  מלאי  היו  ואשתו  יחזקאל  ר'  זה. 
מהמצב  נהנים  כשהם  ילדיהם,  את  גידלו  וכך 

ושמחים בחלקם.

אולם גם התקופה הזאת באה אל סיומה. לאחר 
פטירתו של הרב בנימין מנדלסון חזרה הדירה 
לרשות משפחתו ולמשפחתו של ר' יחזקאל לא 

נותר מקום מגורים.

זיכוי הרבים
למכה,  תרופה  מקדים  תמיד  שהקב"ה  אלא 
להחזיר  שעליהם  הידיעה  את  כשקיבלו  ומיד 
את הדירה, הוצעה לרב יחזקאל ברלנד הרבנות 
ביישוב 'יד נתן' שבדרום. ההצעה התאימה לרבי 

יחזקאל היות והוא היה עוסק הרבה בקירוב.

"הוא היה מכתת רגליו מיישוב ליישוב ומדבר עם 
אנשים על שמירת תורה ומצוות. בשלב מסוים 
היה נוסע עם אופניים ומשכנע כמה שאפשר על 
תורה ומצוות. כל זה היה ללא תמורה כלשהיא 
מספרת  האישיים",  ומשאביו  זמנו  חשבון  ועל 
בתו. לא היה איזה ארגון שדרבן לכך או שדאג 
היה  השפיע  שכן  היחיד  הדבר  בתחום,  לעזרה 

ההבנה שזה בנים של ה' ושצריך לדאוג להם. 

במשך הזמן ראה ר' יחזקאל שלצורך כך ולתועלת 
העניין כדאי לו להיעזר בנוות ביתו שתחי' והם 
לא  אני  לי שאם  אמר  "בעלי  יחד.  יוצאים  היו 
לי  שיש  וטען  היות  ייצא,  לא  הוא  אתו  אבוא 
את האפשרות להשפיע על אנשים. ואכן היינו 
איך  לנסות  צריכים  פעם  כשכל  יחד,  יוצאים 
אנשים  של  הבורות  יישובים.  מיני  לכל  להגיע 
היתה גדולה. הם חשבו שצריך לברך על האוכל 
רק בשבת... אמרתי להם: אין בעיה, אפשר לברך 
ואכן   ... בשבת  רק  שתאכלו  בתנאי  בשבת  רק 
אנשים הבינו וראינו פירות בעמלנו. כל משפחה 
כשבבית  זה  וכל  שיתקדמו.  שהצלחנו  מה  לפי 
הרבנית  אלמנתו  סיפרה  קטנים",  ילדים  יש 

תבלחט"א.

במושב נהורא
כשהוצעה לר' יחזקאל הצעת הרבנות הלך הוא 
עובדיה  הג"ר  מרן  הזמן,  באותו  הראשי  לרב 
האמורה.  ההצעה  על  לו  וסיפר  זצ"ל,  יוסף 
הרב עובדיה יוסף שמח למשמע הדברים ותמך 
בהצעה, ולצורך כך צייד אותו בכתב רבנות, וכך 
יצאה לפועל הרבנות במושב 'יד נתן'. אלא שר' 
יחזקאל ראה שאין זה מקום שמתאים להתגורר 
בו מבחינה רוחנית, והחליט לגור במושב הסמוך 

'נהורא'.

"שאלתי פעם את אבא מדוע הוא נמצא בנהורא 
ולא ביד נתן? הוא השיב לי שביד נתן אין לו מה 
לעשות חוץ מדברים שגרתיים שכולם קוראים 
לרב, כמו חופות ולהבדיל לוויות. אבל בנהורא 

שזה יישוב של יוצאי עדות המזרח יש לו עם מי 
לעבוד", מספר הבן.

בתור  לשם  הגיע  לא  בתחילה  אם-כי  ואכן, 
נהורא  תושבי  גילו  מאוד  מהר  המקום,  רב 
וידעו להעריך אותו.  נפלה בחלקם,  זכות  איזה 
"כשאבא הגיע לנהורא לא היה אפילו מניין של 
מתפללים. לצורך תפילה במניין היה עליו לכתת 
את רגליו ליישובים הסמוכים – מה שלא מנע 
ממנו לעשות זאת למרות הקושי. ואילו כיום יש 

ביישוב שתי בתי כנסת; באחד מתפללים מאה 
זוהי  איש!  שבעים  עוד  ובשני  איש  וחמישים 

מהפכה שהוא חולל במקום" מספרים בניו.

שיצאו  רבות  משפחות  יש  לזה,  מעבר  "אבל 
והפכו  קדושות  לישיבות  שהלכו  ילדים  מהם 
לנחם  "הגיעו  ר' משה.  בנו  לבני תורה", מספר 
להיות  זכו  שהם  מה  שכל  לי  שסיפרו  אברכים 
בני תורה היה בזכות אבא זצ"ל". גם משפחות 
והחלו  מאוד  הרבה  התקרבו  מרוחקות  שהיו 

של  מניין  אפילו  היה  לא  לנהורא  הגיע  "כשאבא 

מתפללים. לצורך תפילה במניין היה עליו לכתת את 

רגליו ליישובים הסמוכים – מה שלא מנע ממנו לעשות 

בתי  שתי  ביישוב  יש  כיום  ואילו  הקושי.  למרות  זאת 

ובשני  איש  וחמישים  מאה  מתפללים  באחד  כנסת; 

במקום"  חולל  שהוא  מהפכה  זוהי  איש!  שבעים  עוד 

מספרים בניו.

אחרת.  או  כזו  ברמה  ומצוות  תורה  לשמור 
האהבה שלהם לרב היתה עצומה. אחד המנחמים 
הסכים  לא  דתי,  היה  לא  שכמעט  שאביו,  סיפר 
פגעו  ופעם  היות  ביישוב,  מסוים  למקום  להגיע 

שם בכבוד הרב.

"לכל ענייני הדת במקום דאג אבא. מידי יום שישי 
היה עובר לבדוק את תקינות העירוב – זאת על-
אף שהוא לא טלטל עקב חומרותיו ההלכתיות.  

הישוב  מבני  אחד  לכל  התמסר  יחזקאל  רבי 
אחד  לכל  לפנות  איך  ידע  הוא  מיוחדת.  בצורה 
וגם מי שלא שמר תורה ומצוות כיבד מאוד את 
הרב. בדרך כלל היה מתפלל בנוסח 'ספרד', אבל 
לעיתים התפלל עם הציבור בנוסח עדות המזרח. 
מאידך גם כאשר היו כאלו משני הישובים שפגעו 
בו, הבליג ר' יחזקאל ולא נטר איבה לאיש. הבן 
ר' שלמה מספר שכזו היתה גם הנהגת הסבא ר' 
כסף  בסכום  אותו  שהונה  אחד  היה  ז"ל.  חיים 
נגדו כלל והעביר על  גדול, אך ר' חיים לא פעל 

מידותיו. וזו רק דוגמא אחת מיני רבות. 

דקדוק הלכה
"כמורה הוראה היו מגיעים אליו שאלות שונות. 
הרי  גדול,  מחמיר  היה  שלעצמו  על-אף  אולם 
שלשואלים היה משיב את ההלכה ללא חומרות. 
במקום שהיה אפשר אף היה נוהג להקל, העיקר 

הוא קיום ההלכה שהיה ממש בנפשו. 

"ככלל, במהותו הוא היה איש הלכה, ולכן כשלא 
שהתעוררה  בעיה  או  שאלה  לאיזה  מענה  מצא 
השתמש  לא  אבא  לדוגמא  בנושא.  מחמיר  היה 
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כל ימי חייו בשבת בחשמל המיוצר ע"י חילול 
בנושא  איש  החזון  דברי  את  למד  הוא  שבת. 
שאסר את השימוש בשבת בחשמל ובביתו היו 
אפילו  הלוקסים.  לאור  רק  בשבת  משתמשים 
תלויים  גם  והמים  היות  השתמש  לא  במים 
היתה  תבלחט"א  אשתו  החשמל".  במערכת 
והם  מים  עם  דליים  שבת  ערב  מידי  מכינה 
זה  כמובן שדבר  לצורך השבת.  אותם  שימשו 
גם  הדליים  אחת  כשלא  מרובה  לטרחה  גרם 
ההלכה  על  שלו  ההקפדה  את  אולם  נשפכים, 

הוא לא שינה. 

ומה עם המוצרים שבמקרר? הילדים מספרים 
שמידי ערב שבת היו לוקחים דליי גלידה אותם 
היו ממלאים בקרח והם היו שומרים על מוצרי 
עשרות  במשך  שישי  יום  מידי  כך  ההקפאה. 
חשב  הוא  אם  משקל  היה  לא  הקושי  שנים! 

שכך נכון לנהוג לפי ההלכה.

"כך גם בנושאים אחרים שלמד ולא ראה איזה 
בדברים  אף  להחמיר  נהג  שונה  הלכתי  בירור 
שכולם נהגו להקל. הוא לא הורה לנו הילדים 
לדוגמא,  כך.  נוהג  היה  לעצמו  אבל  להחמיר 
הוא  הבחירות.  של  בנושא  בירור  לו  היה  לא 
'ויואל משה', והיות ולא ראה  קרא את הספר 

להצביע  הפסיק  כנגד,  תשובות  שיענה  ספר 
לאף  ככה  הורה  שלא  אף  על  זאת  בבחירות, 

אחד, כולל לנו הילדים", מספר בנו ר' משה.

מספרים  במניין  לתפילה  הגדולה  הקפדתו  על 
נפש  ומסירות  פלא  סיפורי  משפחתו  בני 
ואם  אחד,  מניין  רק  יש  "במושב  ממש.  של 
במושבים  לחפש  צריך  אזי  אותו  מפסידים 
לא  לאבא  אליהם.  להגיע  גם  וצריך  האחרים, 
היה רכב, ובשנותיו האחרונות כשהיה מטופל 
בדיאליזה קרה לא אחת שכשחזר הביתה כבר 
הוא  אבל  מותש,  היה  אבא  מניין.  היה  לא 
אתה  אבא  אליו:  התחננו  מניין.  כעת  רוצה 
פטור ממניין, תתפלל ביחידות. אבל שום דבר 
לא עזר, הוא רצה להתפלל רק במניין. חשוב 
לציין שזה היה כרוך בקשיים גדולים גם למצוא 
ויציאה  כניסה  כל  תחבורה למושבים אחרים; 
לרכב עלתה לו בקושי רב, אבל הוא לא ויתר, 

והתפלל בסופו של דבר במניין".

כן  "אבא  לחסידות.  לא התקרב  גם  זו  מסיבה 
הכל,  לומד  היה  הרי  הוא  בחסידות,  התעניין 
אחיו  בעקבות  לברסלב  ואף  לגור,  הגיע  והוא 
לו  הסתדר  לא  וזה  היות  אבל  שליט"א,  הרב 
עם דקדוקי ההלכה שלו הוא לא המשיך שם", 

מספר בנו ר' משה, בעצמו חסיד גור. עם זאת 
ר' יחזקאל הביע את רצונו לנסוע לציון רבינו 
הקדוש, ובסופו של דבר לא יצא הדבר לפועל.

להּדבק בתלמידי חכמים
בעודם  קטנה  ילדה  שכשהיתה  סיפרה  בתו 
מתגוררים בכפר חסידים היה ר' יחזקאל לוקח 
את ילדיו לעיתים לישיבה בכדי שיביטו בדמות 
עליהם  שהשפיע  דבר  לופיאן,  הרב  של  ההוד 

רבות. 

רבותיו  בדעתו  חקוקים  היו  תמיד  ואכן 
שלימדוהו, והיה עמהם בקשר מתמיד. כמו עם 
הראש ישיבה בישיבה קטנה הגאון הרב יעקב 
אדלשטיין זצ"ל שהיה לו עמו קשר ארוך טווח, 
והערכה הדדית רבה שררה ביניהם. "בכל מקום 
שהיה הוא התחבר לתלמידי חכמים שהיו שם 
והיה אתם בקשר הדוק, כמו לדוגמא עם הרב 

מנדלסון זצ"ל", מספרים בני המשפחה.     

עם אחיו הגדול מורינו 
הרב שליט"א

רוויה  יחזקאל  רבי  של  משפחתו  עם  השיחה 
הדוד,  אל  המשפחה  בני  של  עצומה  בהערכה 

מסירות נפש לקירוב

לתורה  הרחוקים  את  לקרב  יחזקאל  רבי  של  המיוחדת  מסירותו  על  סופר  רבות 
ולמצוות, כאשר גם בני היישובים הסמוכים כמו המושב עוצם ועוד, נהנים מתורתו 
ומהיראת שמים שלו. במסגרת זו נביא שני מסמכים מרגשים המראים את מסירותו 

לכל קטן כגדול.

יהודה  רבי  הינו  בדורנו, שאף הפך למזכה הרבים,  הנודעים  אחד מבעלי התשובה 
ברקן הי"ו. אולם לא רבים יודעים כיצד התחיל הוא את מסע התשובה שלו. בשיחה 
להתחדשות מספרים בני משפחת הגאון רבי יחזקאל, שר' יהודה ברקן, התחיל את 

מסע התשובה שלו ע"י רב הישוב בו התגורר, ר' יחזקאל ברלנד זצ"ל. 

ר' יהודה שהיה דמות מפורסמת, לא יכול היה להרשות לעצמו שיראו אותו מניח 
תפילין, ועל כן ביקש שזה יהיה בצנעה. ואכן במסירות מיוחדת, היה מגיע אליו מידי 
יום ביומו ר' יחזקאל בשעה חמש לפנות בוקר! שעה שבה הבריות עדיין נמים את 
שנתם, ומניח לו את התפילין שלו. לא חודש ולא חודשיים זה קרה. במשך כמה שנים 
מידי יום ביומו היה עושה זאת ר' יחזקאל, גם בימים חמים וגם בימים קרים. וכל 

זאת בכדי לזכות עוד יהודי להניח תפילין, שלא על מנת לקבל פרס כמובן.

המאור שבה מחזירן למוטב לימדונו חז"ל, ואכן במשך הזמן כבר עבר ר' יהודה להניח 
תפילין בגאון כשהוא כבר יודע לקשור לבד, בתפילין אותם כמובן קנה לו ר' יחזקאל. 

כיום ר' יהודה מזכה את הרבים בהרצאותיו, וזכות זו נזקפת גם לר' יחזקאל זצ"ל. 

שלה,  מהזווית  הסיפור  את  סיפרה  ובו  מכתב  רעייתו  כתבה  הישוב,  רב  כשנפטר 
"לעילוי נשמת הצדיק הרב ברלנד יחזקאל"

***

לגן  ביומו  יום  מידי  מגיע  היה  יחזקאל  שר'  העובדה,  הוא  ומפעים  נוסף  סיפור 
המשחקים ביישוב, ויושב ללמד את ילדי ישראל אותיות א' ב' וענייני יהדות, וכל 
זאת על מנת ליטוע בהם את התורה הקדושה ומצוותיה, שכידוע, כאשר מלמדים 

את הילדים הרכים הטהרה זה דבר המאיר להם את אור התורה לכל ימיהם.

כאשר חלה רבי יחזקאל, כתבו מכתב מיוחד בו אילחו כל הילדים את ברכותיהם 
לרפואה שלמה, "ויבוא ללמד אותנו בגן"... 

יבלחט"א מורינו הרב שליט"א. "אבא ידע בדיוק 
איזה אח גדול יש לו. אמנם הוא לא היה צמוד 
אליו כי לא הלך בדרך של החסידות, אבל ידע 
להעריך את גדלותו בכל קנה מידה של אחיו", 

מציינים בני המשפחה.

מספר בנו ר' יעקב: פעם שאלתי ברגע של גילוי 
הרי  אבא,  לי  תגיד  ישירה:  אבי שאלה  את  לב 
אני רואה שגם אתה וגם אחיך שניכם מתמידים 
בעבודת ה' בצורה מיוחדת, ובכל זאת אני רואה 
שהוא זכה לכל מיני השגות ורוח הקודש, ואילו 
אצלך אני לא כ"כ רואה את זה...? ענה לי אבא: 
כך  בעקבות  זה  הרבה,  כך  לכל  זכה  שאחי  זה 
שהסכים לקחת על עצמו ביזיונות בצורה שאף 
אחד לא יכול לעשות, ולכן זכה להרבה השגות.

בדומה לזה מספר להתחדשות ששמע מסבו ר' 
גדולות  לדרגות  זכה  שהרב  שהסיבה  יחזקאל, 
היה בזכות שקיבל על עצמו שכל מה שיאמרו 
הנכד  ויהודי.  יהודי  לכל  ולהתבטל  יעשה,  לו 
מוסיף ומספר על דאגתו הרבה של מורינו הרב 
דברים  לו  שולח  ושהיה  אחיו,  של  לבריאותו 

החשובים לבריאותו.

יבלחט"א  אחיו  על  סומך  היה  יחזקאל  הרב 
ופעם  הלכה,  בענייני  שליט"א  הרב  מורינו 
באיזה  הי"ו  שלמה  ר'  בנו  עמו  ונתן  כשנשא 
הלכה ענה ואמר לו אביו: יש שניים בדור שאני 
יכול לקבל אם הם יגידו אחרת בענייני הלכה; 
ויבלחט"א אחי  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  הגאון הרב 

הרב אליעזר...

הרב  עם  לשוחח  פעם  שהלך  מאנ"ש  אחד 
אמר  יחזקאל  שר'  להתחדשות  מספר  יחזקאל 
לו על מורינו הרב שליט"א שהוא אחד מצדיקי 
מתועדים  )הדברים  גדול...  השגה  ובעל  הדור 

בהקלטה(.

שליט"א  הרב  מורינו  לפעמים  היה  בצעירותם 
יחזקאל  ר'  לילדי  מספר  והיה  אליהם,  מגיע 
סיפורים מדברי חז"ל. לפעמים היה מספר להם 
לאומן.  נפש  במסירות  המלאות  נסיעותיו  על 

הדברים  של  וטעמם  מרותקים,  ישבו  הילדים 
ר'  של  ממשפחתו  חלק  בהם.  חקוק  היום  עד 
יחזקאל, כמו בנו יבלחט"א ר' שלמה ועוד, אכן 
התקרבו לברסלב. "הרב הביא לי בבר מצוה שלי 
בלי  בספריה  מונח  היה  הוא  מוהר"ן.  ליקוטי 
שידעתי בכלל על קיומו כמעט. אבל כשפתחתי 
ארבע  הספר  את  עזבתי  לא  בו,  לקרוא  אותו 
משהו  הוא  הזה  שהספר  ידעתי  מאז  שעות! 

שמיועד ומדבר אליי", סיפר בנו ר' שלמה.  

אבי  את  פעם  "שאלתי  שלמה:  ר'  בנו  מספר 
מדוע הוא לא הולך לאחיו הרב שליט"א, אבא 
השיב לי: מה אתה מדבר?! אני בקשר אתו מידי 
רואה  לא  אני  אבל  אותו:  שאלתי  ביומו.  יום 
היא  כוונתך  האם  יום;  כל  אתו  בקשר  שאתה 
לקשר רגיל? אבי ענה לי: עד כאן! כשהוא נותן 
בו  לי  שאין  רוחני  משהו  כאן  שיש  להבין  לי 

הבנה. המפתיע היה, שכששאלתי פעם את הרב 
על הקשר שלו עם אחיו, אבי, קיבלתי מהרב את 

אותה התשובה בדיוק! 

אחרית ימיו
מסוכרת  יחזקאל  ר'  סבל  האחרונות  בשנותיו 
שפגעה בו בצורה קשה. החל בטיפולי דיאליזה 
כך  לידי  והדברים הגיעו עד  קשים אותם עבר, 

שהוצרכו לכרות לו רגל רח"ל. 

בהיותו בבית החולים נדבק ר' יחזקאל בחיידק 
אלים. הרופאים לא האמינו שהוא יצליח לצאת 
ממצבו. לפני הניתוח שעבר הגיע לבית החולים 
ואמרו  תלמידיו  עם  יחד  שליט"א  הרב  מורינו 
הצליח  הניתוח  ואכן  לרפואתו.  הכללי  תיקון 
מעבר למשוער. לאחר הניתוח הרופאים אמרו 
אותו  העלו  וכבר  פלא  באורח  התייצב  שמצבו 
שעות  כמה  לאחר  אולם  הרגילה.  למחלקה 
לפתע התדרדר מצבו. "אבא לא יכל להיות בלי 
ואכן  בזה,  יעמוד  לא  שהוא  לי  אמר  הוא  רגל. 
כך היה. הוא נפטר בגלל שלא יכל להיות בכזה 
מצב ולא בגלל החולי שלו", מסביר בנו ר' משה. 
ואכן לאחר כמה שעות השיב את נשמתו הזכה 

ליוצרה.

שליט"א  הרב  מורינו  לו  ספד  הלוויה  במעמד 
וסיפר על התמדתו העצומה עוד מימי ילדותו. 
ממנו  ביקש  שהוא  סיפר  שליט"א  הרב  מורינו 
ולא  בעיר  ולהתגורר  לעבור  פעמים  הרבה 
בישובים, אולם ר' יחזקאל השיבו שבעיר קשה 
יותר לשמור על העיניים, ולכן הוא מעדיף את 

היישובים.

על אף שאלפים מתלמידי מורינו הרב שליט"א 
נהורא  תושבי  הניחו  לא  ההלוויה,  למסע  באו 
לאיש מלבדם לשאת את המיטה. "הוא היה הרב 
שלנו, ורק אנחנו ניקח אותו", אמרו בהחלטיות. 
אהבתם לרבם באה לידי ביטוי גם בשעה קשה 

זו.

תנצב"ה
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מתוך ההספד של מורינו הרב שליט"א

בהלווית אחיו הרב יחזקאל ברלנד זצ"ל

הוא  נולד  שהוא  מהיום  נפש!  מסירות  כולו  היה  יחזקאל   
רק הלווה... והוא בכלל לא רצה להתחתן, רק ישב ולמד 24 
שעות, הוא היה כבר אחרון, כל בני גילו התחתנו, הוא נשאר 
בחור, אתם עוד לא נולדתם, מוישי עוד לא נולד, ולאה עוד 
לא נולדה, וגם שלוימי לא נולד, ויענקי לא נולד עדיין, ולא 
רבקי, אמר אני רוצה ללמוד 24 שעות, הוא למד שמונה עשר 
שעות. ההתמדה שלו היתה התמדה חד בדרא! לא היתה כזו 
התמדה בכל בני גילו, הוא היה כמו הסטייפלער, כמו הרב 
שך, לא פסיק פומיה מגירסא! הוא בכלל לא רצה להתחתן 
עד שהכרחתי אותו בכח , כי מצאתי, אמרתי מצאתי אחת 

ויחידה, 

אמא שלכם היתה אחת ויחידה, שושנה היתה אחת ויחידה 
כזו  ולא  שמיים,  יראת  כזו  היתה  לא  גילה,  בנות  מכל 
זה  לו את  ואמרתי  בתורה,  בה',  דביקות  כזו  ולא  נחישות, 
עד  כבר  יהיה  ולא  היה  לא  כמו שושנה  לקחת,  חייב  אתה 
שיבוא משיח, והכרחתי אותו להתחתן. לא היה את מוישי 
ואת שלוימי ואת יענקי ואת רבקי ואת לייקו, הילדים הכי 
צדיקים בדור אפשר להגיד, הכי קדושים, הכי טהורים, שהם 
מוסרים נפשם על התורה יומם ולילה, חיים בעוני, אין פת 
לחם בבית. ככה זה נמשך כמעט, מגיל עשרים עד גיל שבעים 
ושש , חמישים ושש שנה שאין פת לחם בבית, שושנה היתה 
הולכת ללקט חצילים וקישואים בשדות, היא היתה לוקחת 
לטייל, להתבודד,  והם הלכו  ואת שרה שלי  פייגי שלי  את 
והיא היתה מלקטת, זה היה האוכל שלה. היא היתה מלקטת 
היתה  זה  ועם  האסיף,  אחרי  שנשאר  מה  בשדות,  שם 
עושה את המאכלים, ובבית לעולם לא היה פרוטה, מהיום 
שהתחתנו, מהיום שהתחתנו הלכו לגור ברמות-נפתלי וגם 
צביקה  לו,  קראו  שיינפלד  צביקה  ללחם.  רעבים  היו  שמה 
שיינפלד, הוא היה צריך לתמוך בהם, ולחזק אותם, ולשמש 
אותם, ובסוף הוא עבר לנהורה, נלחמתי שהוא יבוא לגור 

בעיר הוא לא רצה. 

שמירת העיניים שלו זו היתה שמירת עיניים פלאית, בחיים 
הוא לא פתח את העיניים, אמר בעיר אני לא יכול לשמור 
את העיניים, פה אני גר במושב, בשדות, מחוץ לעיר, פה אני 
יכול לשמור את העיניים, אני יהיה רעב ללחם ואני לא יבוא 
לגור בעיר! בעיר אי אפשר לשמור את העיניים, אי אפשר 
לצאת מהבית, אי אפשר לא להיכשל, בשמירת העיניים הוא 
לא  העיניים,  את  פתח  לא  הוא  בחיים  בדרא,  חד  היה  גם 
ראה אשה, לא ראה ילדה. עד היום הוא לא ראה שום דבר, 
לא אחות, לא רופאה, לא שום דבר, היה השיא שיא שמירת 
עיניים שיכול להיות בדור הזה, והכל היה בקדושה ובטהרה 

ועם שכל, 

כל  על  הוא עבר  הוא למד את ההלכות,  והיה איש הלכה, 
ידע  היה שהוא  הענין שלו  כל  פעמים,  כמה  ערוך  השולחן 
לדייק בהלכה, לדקדק בהלכה, שהוא היה אומר הדבר אסור, 
אז זה כבר אסור, כבר אחרי שחיפשו את כל הקּולות ואת כל 

האפשרויות, אם זה אסור. 

נהורה, הוא הפך לשומרי תורה, כשהוא  כל  הוא הפך, את 
והוא הפך  זה היה הכי חילוני שיכול להיות,  לנהורה  הגיע 
את המושב הקרוב "עוצם" גם כן, כולם לומדי תורה, לומדי 
מאות  והוא שלח  פיאות,  עם  הולכים  שומרי שבת,  תורה, 
יהודים לישיבות, הוא אמר אני לא יעזוב את נהורה לעולם, 

אני הקמתי אותה, אני זכיתי, 

עצמו  על  חשב  לא  בכלל  לכלל,  עצמו  את  מסר  רק  והוא 
ידע  לא  הוא  לעצמו,  התייחסות  שום  לו  היה  לא  שנייה, 
שהוא קיים בכלל, הוא שנא את העולם הזה שנאת מוות, 
רק חיפש  הוא  הזה שניה,  יכל לסבול את העולם  לא  הוא 
איך ללמוד בעולם הזה ולברוח מהעולם הזה, הוא לא רצה 
להיות כאן בעולם אלפית שניה, הוא פשוט חיפש איך לברוח 
מפה, וה' מילא את משאלות ליבו שהוא ילך בגיל 76, כמו 

אבא שלנו גם בן 76, 

בדרך כלל אדם חי כמו אבא שלו, ברגע שיצחק הגיע לגיל 
קרא  והוא  שלי,  הפטירה  זמן  הגיע  עכשיו  אמר  הוא   123
לעשיו, וה' לא מוחל לו על זה שהוא קרא לעשיו, ה' אומר לו 
אפילו שכיוונת לשם שמים והכל, אבל עשיו זה עשיו, עשיו 
זה דאע"ש זה נאצים זה עמלק, הנכד שלו כבר היה עמלק 
ממש, על המעשה הזה ה' לא יכול למחול, אפילו שהיה כאן 

מיליארד כוונות טובות. 

"ְוִרְבָקה אֶֹהֶבת ֶאת ַיֲעקֹב" )בראשית כה, כח(, כי דווקא רבקה 
יודעת מי זה יעקב, רק רבקה יכולה לדעת, לראות, כמו שרה 
ידעה מי זה יצחק, אז אצל שרה אפשר עוד להגיד ישמעאל 
לא הבן שלה, זה מובן, כל אשה מקנאה בילדים של צרתה, 
עם  לחיות  לצרור,  אחותה  אל  צרות, אשה  הם  והגר  שרה 
עוד אשה זה הסבל הכי גדול, ושונאים את האשה שונאים 
פה  אבל  להבין,  עוד  אפשר  טוב,  מוות,  שנאת  השניה  את 
רבקה – זה הבן שלה, יצא ממעיה, זה הבן הבכור שלה, והיא 
שונאת אותו שנאת מוות, היא אומרת אם הוא לא שומר 
תורה אני לא רוצה להכיר אותו! לא מעניין אותי, מגרשת 

אותו מהבית. 

היא אומרת אני אכנס. יעקב אמר "ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְוֹלא 
ְבָרָכה" )שם, כז, יב(, אבא יתפוס את זה, אי אפשר לרמות 
את אבא, יש לו רוח הקדש והוא גם ימשש אותי, ישר הוא 
יקלוט שאני יעקב "ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְוֹלא ְבָרָכה", הוא יקלל 
לא  אומרת  היא  מהם,  ייצא  לא  שאני  כאלה  קללות  אותי 
"ָעַלי ִקְלָלְתָך ְּבִני" )שם, שם י"ג(, אם לא תיכנס אז אני יכנס, 

לא תכנס אתה אני יכנס, את עשיו הוא לא יברך! 

נצחים! אם אברהם אמר  לנצח  זה  יצחק  מילה של  כל  כי 
שולטים  הם  אז  יח(  יז,  )שם  ְלָפֶניָך"  ִיְחֶיה  ִיְׁשָמֵעאל  "לּו 
בעולם, הם שולטים בעולם, הנפט שלהם, אמריקה נסתה 
נגרש  אנחנו  אז  נפט  תייצרי  אם  לה  אמרו  אז  נפט,  לייצר 
רגל במזרח התיכון, תתנו  דריסת  לך  יהיה  לא  אותך מפה, 
שמעון  רבי  בכה  מילים,  מארבע  ופה  בענינים,  להיות  לנו 

ִיְחֶיה  ִיְׁשָמֵעאל  "לּו  ע"ב,  ל"א  דף  שמות(  )זוה"ק  יוחאי,  בר 
ְלָפֶניָך", בכה, בכה, למה הוא אמר את המילים האלה?! בכח 
המילים האלה הם שולטים על העולם, אם עשיו היה מקבל 
את הברכה אוי ואבוי, אז היינו היום משועבדים עד היום 

לעשיו, אז רבקה נלחמה בכל הכח. 

הוא קיבל משמני הארץ אבל הוא לא רצה, "ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ 
ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבָך" )שם כ"ז ל"ב(, והוא "ַוִּיְׂשטֹם ֵעָׂשו" )שם, שם 
מ"א(, על מה וישטום? קיבלת את גוואטמאלה, את פנמה, 
ברזיל,  ארגנטינה,  אורגוואי,  פרו,  צ'ילי,  אקוודור,  את 
המקומות הכי נפלאים בעולם, הכי שמנים, "ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ 
ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבָך" מה "ַוִּיְׂשטֹם... ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי", אני רוצה 
כבר להרוג את אבא שלי, הוא התחתן עם מחלת שישמעאל 
יהרוג את יצחק, הוא רק רצה להתפטר מיצחק – מאבא שלו, 
אז איך אפשר להבין? מה? אלא מטל השמים, טל השמים 
זה מה שכאב לו, גם לעשיו נתן טל השמים, אבל הוא קיבל 
טל השמים גשמי, יעקב קיבל טל השמים רוחני של תחיית 
על  בהפטרה  קוראים  אנחנו  בפסח,  אנחנו  היום  המתים, 

עניין של תחיית המתים.

ככה אומר ה"עשרה מאמרות", ברגע שאמרו משה מת אז 
רצו  לא  המרגלים  ולכן  כפשוטו,  מת  שמשה  הבינו  כולם 

המרגלים  משה,  על  מוותרים  לא  אנחנו  לארץ,  להיכנס 
שאהבו  האהבה  מרוב  היה  הכל  להיפך,  למשה,  "נאמנים" 
את משה, איך נכנס בלי משה? בלי משה לא נכנסים, אה 
כי אתה רוצה להיות המנהיג,  יהושע רוצה להיכנס?  אתה 
ויהיה  מת  משה  אלא  זה?  מה  אז  מת,  משה  כשאמרו  אז 
תחיית המתים, להיפך, לא הבנתם, משה נכנס לארץ ישראל 
בונה בית מקדש, תוך שלשה חדשים בונה בית מקדש, ומת 
– ויהיה תחיית המתים. לפני תחיית המתים כל אחד צריך 
למות, כל אחד יקבל גוף חדש, ויהושע אמר אני הולך פשוט 
– משה אמר להיכנס – נכנסים, דברי נבואה לא מעלים ולא 
מורידים, מה לנו ולדברי נבואה, לא פוסקים הלכה מדברי 
נבואה, אז המרגלים ומרים כולם נבהלו, כולם עם ישראל 
יחד  במדבר  נשאר  אנחנו  זזים,  לא  אנחנו  מת  אמרו משה 

אתו, אבל הפשט הוא שעכשיו יהיה תחיית המתים, 

עכשיו אנחנו יודעים ש"ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח" )ישעיהו כ"ה ח'( 
שזה כבר הנפטר האחרון של הדור הזה, ועכשיו יהיה תחיית 
המתים ונראה אותו חי וקיים, גם עכשיו הוא חי וקיים, רק 
אין לנו זכות בעיניים הגשמיות לראות את זה, אנחנו יודעים 
שהוא חי וקיים, ויקום איתנו, ויבוא איתנו, ויילך איתנו, יחד 

עד מאה ועשרים שנה, כולם. 

                      סיון תשע"ח      |      33        32    |                       סיון תשע"ח



שיעור שנמסר ע"י מורינו הרב שליט"א 

ביום חמישי תזריע מצורע בין מנחה למעריב בנהורה 

מקום מגוריו של הרב יחזקאל ברלנד זצ''ל ביום אחרון לימי האבילות

שבע  פעמים,  שבע  הכל  עושים  אנחנו   
ימי  שבעת  שבע,  ישיבות,  שבע  הקפות, 
ימי  שבעת  המשתה,  ימי  שבעת  אבלות, 
המשכן, הרב'ה אומר שבשמים זה שבעת ימי 
כ"א  תורה  מוהר"ן  בליקוטי  כתוב  המשתה, 
ששבעת ימי המשתה ושבעת ימי אבלות זה 
היינו הך, פה זה אבלות, ושם זה באה נשמה 
חדשה של צדיק, כן שמה יש ממש הילולא, 
ימי המשתה, אחי היה  זה ממש שבעת  שם 
צדיק אמיתי, מל"ו צדיקי הדור, ובטח יש שם 
ימים  שבע  ימים,  של שבעה  הילולא  עכשיו 
ימי המשתה ששמחים בשמים,  כנגד שבעת 
הרב'ה אומר ששבעת ימי אבלות זה היינו הך, 
אותו הדבר, פה זה אנחנו אבלים כי אבדנו 
את הנשמה הזאת, לא זכינו להמשיך אותה 
איתנו, אבל למעשה היא בשמים המלאכים 
]-[ המלאכים, רק רוקדים שבע ימים כשבאה 
עוד  שבאה  גדול  דבר  זה  אצלם  הנשמה, 
נשמה  מקבלים  כשהם  נשמה,  ועוד  נשמה 
יש שמחה בכל העולמות, כן אז מחר אנחנו 
שבעת  עוד  זה  השקיעה  עד  זה  אבל  קמים, 
עכשיו  בבוקר,  שקמים  אחרי  המשתה,  ימי 
זה ממש שבעת ימי המשתה, צריכים להגיד 

שבע פעמים למנצח.

...בחיים לא פתח את העיניים, מגיל עשרים 
עם אשתו כבר ארבעים שנה בפרישות, הוא 
היה עולה לאוטובוס הוא לא היה רואה אם 
זה נהג או נהגת, הוא לא ראה כלום, עולה 
זה,  מה  יודע  לא  מתיישב,  נכנס  לאוטובוס 
לא  הוא  שנה,  ארבעים  אשה  ראה  לא  הוא 
ידע איך זה נראה בכלל, הוא לא, הוא בחיים 
לא דיבר עם אשה, בחיים לא התקרב לאשה, 

בחיים לא.

וידע את כל הש"ס בעל פה, הוא עבר עשרים 
לפסוק  ידע  הוא  ערוך,  שולחן  כל  את  פעם 
סמיכה,  תעודת  לו  נתן  הסטייפלער  הלכות, 
היה חיבור של עשרים שנה, רק למד עשרים 
וארבע שעות, זכה לבנים הכי צדיקים בדור, 
כל  את  מנהל  היה  הוא  לו,  יש  הבכור  הבן 
שתי  של  המנהל  הוא  היום  גור,  מוסדות 
חוזרות  הבנות  ...כל  בכרמיאל,  סמינרים 

בתשובה בגליל בזכותו, כל בני ישראל.

אז עכשיו זה רגע הגאולה, גמרנו, עכשיו אם 
אחי עלה לשמים הוא לא ינוח ולא ישקוט עד 

שהוא מוריד את נשמת משיח...

יחזקאל זה, השבעה זה יוצא בפרשת תזריע 
כי  החדשה,  ההולדה  על  שמרומז  מצורע 
למעשה זה הלידה, הוא לא נפטר, אז עכשיו 
כל  נולד,  רק  הא  עכשיו  שלו,  הלידה  זה 

השבעים ושש שנה זה רק היה הריון, זה היה 
הריון, הכנה ללידה, עכשיו בשמים זה ממש 
ימי המשתה, אפשר לראות מלאכים  שבעת 
יוצאים "הֵֹלְך ְנכֹחֹו" )ישעיהו נז, ב( כולם רוקדים 
סביבו, עכשיו זה היום, יום הלידה זה בדיוק 
)ויקרא  ָזָכר"  תזריע מצורע, )כי תלד זכר( ]"ְוָיְלָדה 
י"ב ב'([, אז שלושים ושלוש יום תשב עד ימי 

יום,  ושש  ששים  זה  אז  בת  זה  אם  טהרה, 
כי הבת מביאה רוח טהרה, ברכה לבית, אז 
מות  אחרי  זה  ואחרי  יום,  ושש  ששים  זה 
ואביהוא  נדב  כמו  זה  שבאמת  קדושים, 
שנסתלקו על קידוש ה', הצדיקים מסתלקים 
והם  ה',  קידוש  ממש  זה  אז  ה',  קידוש  על 
קדושים,  מות  אחרי  שמים,  שם  מקדשים 
ִלְפֵני  "ְּבָקְרָבָתם  ואביהוא,  נדב  על  מדובר 

ְיהָֹוה" )ויקרא טז, א(. 

שלו,  בחיים  כלום  ראה  לא  הוא  מה'  שחוץ 
מה'  חוץ  ראה  לא  הוא  נולד  שהוא  מהיום 
שהולכים  איך  ראה  הוא  בקושי  דבר,  שום 
עזה,  למלחמה  עצמי  את  הכנתי  לישיבה, 
מלחמת ששת הימים, מלחמת של מאה שנה, 
הכנתי את עצמי למלחמת מאה שנים, מגיל 
חמש עשרה וחצי עד גיל מאה וחמש עשרה, 
מה יכול להיות, אז בגיל מאה וחמש עשרה 
ייכנס לישיבה זה גם משתלם, אנחנו הולכים 
לישיבה - הולכים לישיבה, אני עד היום לא 
מבין מה קרה באותו יום, עלינו על הרכבת, 
לתל  מחיפה  ברכבות  עוד  נסענו  עוד  פעם 
הוא  אדלשטיין,  לרב  השרון,  לרמת  אביב, 
שלו,  החברותא  היה  הוא  אותו,  קיבל  מיד 
התלמיד הכי אהוב עליו, אמר אני לא יתחתן 
למד  הוא  עוזב את התורה,  לא  אני  לעולם, 
עשרים וארבע שעות, הוא לא הפסיק, בסוף 
הכרחתי אותו, תפסתי אותו בצוואר, אמרתי 
לו יש כאן אשה שזה כבר לא יהיה עד שיבוא 

מלך המשיח כזו אשה. 

היא רק היתה דבוקה בה', רק היתה אומרת 
הראש  את  הוציאה  לא  תהלים,  היום  כל 
מהתהלים, עד היום זה ככה, היא לא מוציאה 
את הראש מהתהלים, תמיד היא יושבת עם 
עשרה...  שתיים  מגיל  ככה  בתהלים  הראש 
מהתהלים,  הראש  את  מוציאה  לא  היא  אז 
שבדור,  צדיקים  הכי  הבנים  את  לה  יש  לכן 
הראש  את  הוציאה  לא  בחיים  היא  כי 
לא  לקחת,  חייב  אתה  זאת  את  מהתהלים, 
לא  מבוגרת,  קצת  כזאתי,  נמוכה,  משנה, 
עיניים  זה עם  לוקח את  כלום, אתה  משנה 
עם  לפגישה  בא  הוא  אומר,  הוא  סגורות, 
ועד  כלום,  ראה  לא  הוא  סגורות,  עיניים 
מהרגע  סגורות,  עיניים  עם  הלך  הוא  היום 

שהוא נכנס לישיבה הוא לא פתח את העין 
אף פעם, זה היה סגור הרמטית, היה עקשן 
שבעקשנים, אומרים לסגור את העיניים אז 
סוגרים את העיניים לא פותחים לעולם, עד 
את  פתח  לא  הוא  האחרון  היום  עד  היום, 
העיניים שלו, וזה ממש אחרי מות קדושים, 
ממש היה נשמת נדב ואביהוא, נשמה כזאתי 
ללמוד  שיכול  העולם,  מבריאת  היה  שלא 
רציתי  אבל  הרף,  בלי  שעות  וארבע  עשרים 
גר  רק  הוא  נפתלי,  לחצר  הלך  בעיר  שיגור 
במושבים, לא לראות אשה, לא לראות צורה 
של אשה, במושב אני יכול לסגור את העין, 
אף אחד  ריקים,  הרחובות  לשדה,  הולך  אני 
בבתים,  הבית  עקרות  כל  ברחוב,  נמצא  לא 
הילדים בבתי ספר, הרחובות נקיים עשרים 
לא  אני  יגור במושב,  רק  אני  וארבע שעות, 
רוצה לראות עיר, לא רוצה להיכשל בראיה 

אסורה, לא שווה כל לימוד התורה. 

שאנחנו,  זה  על  מדברים  אנחנו  עכשיו  אז 
אחי  זה  עיניים,  שמירת  זה  ראשון  שדבר 
היה צדיק אמיתי, באמת הוא היה חד בדרא 
זה,  את  שמעו  אנשים  עיניים,  בשמירת 
אנשים שמעו, מחברא קדישא, מהכל, שהוא 
כזה  אין  עיניים,  בשמירת  בדרא  חד  היה 
שמירת עיניים, הוא היה עקשן שבעקשנים, 
אין  לומדים,  אז  בישיבה  ללמוד  צריך  אם 
קונצים, לא מוציאים את הראש מהספר, כל 

דבר הוא היה עקשן. 

אז כל זה אנחנו מדברים עכשיו על הגדּולה 
ואני  בדרא,  חד  היה באמת  של אחי, שהוא 
בטח  אז  לשמים  עולה  הוא  שעכשיו  בטוח 
את  מקדמים  והמלאכים  הילולא,  שמה  יש 
פניו, כי זה ממש אחרי מות קדושים, תזריע 
זה  שהלידה  בספרים  כתוב  כי  הלידה,  זה 
בפטירה, אז הנשמה נולדת, אז היא מתחילה 
האורות,  כל  את  לקבל  האורות,  את  לקבל 
מקבלת  היא  אות  כל  על  ה...  כל  את  לקבל 
אות של  כל  על  אות,  כל  על  סוף שכר,  אין 
לא  לימוד תורה שאדם למד בעולם, בחיים 
זה  קדושים,  מות  אחרי  זה  העין,  את  פתח 
הרגע הכי גדול והכי נשגב שיש בעולם, היום 
אדם,  הבן  של  גבוה  הכי  היום  זה  הפטירה 
זה יותר גבוה מהיום של חתונה, זה, עכשיו 
)כי  אנחנו בדיוק אוחזים אשה שהיא יולדת, 
"ְוָטֲהָרה  ב'([,  י"ב  )ויקרא  ָזָכר"  ]"ְוָיְלָדה  זכר(  תלד 

ִמְּמקֹר ָּדֶמיָה" )ויקרא י"ב ז'(, אם יולדים זכר היא 
טהורה לגמרי, היא לא צריכה לטבול, היא לא 
צריכה כלום, היא טהורה לגמרי, היא נהיית 
טהורה לכל החיים, כי הבן הזכר מטהר את 

האמא לכל החיים. 

חוזרים   - עכשיו  מדברים  אנחנו  זה  כל  אז 
שנדב  קדושים,  מות  אחרי  של  לעניין 
ואביהוא, שאחי אני יכול להגיד עליו שהיה 
צדיק אמיתי ממש, וברור שעכשיו המלאכים 
יוצאים לקראתו, וברור שזה שבע ימים של 
הילולא בשמים, כשהצדיק מגיע יש הילולא, 
ולכן שרים למנצח בנגינות, ולכן כל המנחה 
בשירה  יהיה  הכל  זה  העומר  ספירת  וכל 
וניגונים, כי אתמול היה שתיים עשרה, מחר 
וארבע  עשרה  שתיים  עשרה,  ארבע  יהיה 
כמה  הוי"ה,  שם   – ושש  עשרים  זה  עשרה 
היום אני לא יודע, אחרי זה תגידו, תגלו לי, 
על כל פנים אתמול היה שתיים עשרה לפני 
שם  זה  עשרה  ארבע  יהיה  ומחר  השקיעה, 

הוי"ה – עשרים ושש. 

היה,  דבר שלא  זה  כי הדבקות שלו בתורה 
שומע  היה  הוא  לאשקלון,  הולך  היה  הוא 
ממלא  אין  רב'ה,  אין  לילדים  חולה,  רב'ה 
מקום, הוא לוקח, הוא עומד בטרמפים ונוסע 
למלא מקום, שהילדים – ילדי ישראל - לא 
קרימינלים,  ייצאו  ברחובות, שלא  יסתובבו 
שנה  ארבעים  והולך,  סמים,  יקחו  שלא 
הוא מלמד בחינם, פעם נותנים לו פעם לא 

נותנים לו...

הפשטות שלו זה היה ממש נדיר, בחיים הוא 
לא נסע במונית, הוא לא ראה מונית בחיים 
ליסוע...  רצה  לא  הוא  באוטובוס  וגם  שלו, 
– דברים  לגמרי,  נדירים  היו  שלו  הדברים 
שמזמן  דברים,  כאלה  נברא  ולא  היה  שלא 
וזה  צדיק,  כזה  היה  לא  עוד  בריאת העולם 
והילולא,  חתונה  עכשיו  יש  שבשמים  ברור 
וריקודים  במחולות  יוצאים  המלאכים  וכל 
אליהם  שהגיע  צדיק,  של  נשמה  שהגיעה 

כאלה אורות. 

כי מכל פרוטה שאדם נותן לצדקה נהיה אור 
אין סוף, כי לתת פרוטה זה לתת את הנשמה 
– את החיים, כי אדם עובד על פרוטה מאד 
כמו  זה  לצדקה  אותה  נותן  הוא  אם  קשה, 
שהוא חתך אותו לחתיכות חתיכות, זה כמו 
נסיון העקידה, זה אחרי מות קדושים – שהם 
עקדו את עצמם, הם "ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיהָֹוה" 
)ויקרא טז, א(, הם רצו להישרף, הם אמרו היום 

להיכנס  רוצים  אנחנו  מהשמים  אש  יירד 
לאש הזאת, רוצים להיכלל באש הזאת. 

עכשיו יורדת אש מהשמים, אם היינו רואים 
– היינו רואים אש ממש, כתוב בברכות י"ז 
ע"ב שיורדת אש, כשמתקבצים להגיד דברי 
את  ראו  מחוזא  ובני  אש,  יורדת  אז  תורה 
האש והם לא התגיירו, פעם ראו את האש 
אז  אש,  יורדת  האש,  את  רואים  לא  היום 
הכל זה שעכשיו יורדת אש, יונתן בן עוזיאל, 

אש  יורדת  מהשמים,  אש  ממש  יורדת 
לעמוקה  שנוסע  ומי  אש,  ממש  מהשמים, 
הוא מוקף באש, יונתן בן עוזיאל מוקף באש, 
יונתן בן עוזיאל ממש מוקף באש עד היום, 
ההרים  כל  את  לראות  אפשר  מוקף,  הציון 
אפשר  עוזיאל  בן  מיונתן  באש,  בוערים 

לראות 

כל העבודה של האדם זה רק התפילה, כמה 
)תהלים  ַחָּיי"  ְלֵאל  "ְּתִפָּלה  להתפלל,  שיותר 
הם  בתפילה,  שנכנסים  המחשבות  ט(  מב, 

לכולם  מהמוח,  המסכים  את  מורידים  לא 
המח  היה  זה  איינשטיין  של  המח  מח,  יש 
הוא  פשוט  רק  קטן,  הכי  בעולם,  קטן  הכי 
גילה איזה דבר חדש, אחד ויחיד, ומזה הוא 
היה  הוא  קטן,  הכי  מח  לו  היה  התפרסם, 
הילד הכי מופרע בכיתה... למה הוא מופרע? 
כי אין לו כלים להכיל את השכל שלו, את 
המח שלו, אבל בחור ישיבה זה פי מיליארד 

מאיינשטיין! כל בחור ישיבה! 

מי שלומד גמרא באמת יכול לחדש חידושים, 
אדם צריך ללמוד גמרא עשרים וארבע שעות, 
ְיַפֵתַח  זה  בעולם,  אחר  דבר  שום  אין   - לא 
לו את המח, זה ְיַפֵתַח לו את המחשבה, זה 
הריכוז,  כח  את  החידוש,  כח  את  לו  ְיַפֵתַח 
מתנוון,  רק  הוא   – גמרא  לומד  לא  אדם 
במוח,  תאים  מיליארד  מאבד  הוא  יום  כל 
אנשים לא לומדים גמרא, לא באים לתפילה, 
הם הולכים ומתנוונים, המח שלהם מתנוון, 
עוד  עוד  ומאבדים  הולכים  הם  מתכווץ, 
ועוד תאים  במוח,  עוד תאים  במוח,  תאים 
במוח, אדם חושב שיש תכלית בלי גמרא – 

אין שום תכלית בלי גמרא! שום תכלית! 

וזה היה יחזקאל – שהוא למד גמרא עשרים 
הכל,  עם  ערוך,  השולחן  עם  שעות,  וארבע 
הוא לא הוציא את הראש מהגמרא אלפית 
פתאום  פעם...  אף  הזדקף  לא  הוא  שניה, 
הוא אומר בסדר אני הולך לישיבה, אני לא 
הרכבת  עם  נסע  קולט,  לא  היום,  עד  מבין 
לרב אדלשטיין – קיבל אותו, מחר הוא כבר 
בישיבה, אמא שלי השתגעה – לא הבינה מה 
קורה כאן, באמצע התיכון, היא כבר סיכמה 
שנה מראש, מה יש לעשות? אמרה אני לא 

עשיתי כלום... אולי זה אבא שלי מימן. אבא 
של אבא שלי קם חצות, הוא לא הפסיד אף 
פעם, פחדתי לגלות לך את זה, זה לא עוזר, 
הרצפה,  על  לשבת  וככה  חצות  לקום  תדע 
ככה היה הסבא משה, יושב ליד הדלת וממש 

בוכה, בוכה ממש. 

יעזור  זה  בחצות  בוכה  שאדם  בכיה  כל 
אותם  שולחת  שאמא  משנה  לא  לנכדים, 
לבית ספר או ככה, זה עוזר לנכדים, אם אדם 
לעשות  חייבים  הנכדים  אז  בחצות  בוכה 
יעזור להם, אין  בתשובה, חייבים – זה לא 
נהיים  להם,  אין  כלום,  בכלל,  בחירה  להם 
נגד הכל, אז יש כבר  נגד האבא  נגד האמא 
 – משה  ר'  נקרא  הוא  הראשון,  סבא  כזה 
הוא נקרא על שמו, כולם נקראים על שמו, 
שהוא לא הפסיד חצות בחיים שלו, אדם לא 
יעשו תשובה,  כל הנכדים  אז  מפסיד חצות 
כל הנכדים יילכו בדרך ה', הנכדים יקבלו את 
האור מלמעלה, הוא מוריד אורות שהאורות 
משה  הסבא  זה  אז  בעולם,  כאן  נמצאים 
על  הנינים,  על  הנכדים,  על  מתפלל  שהיה 
ניני הנינים, הוא נפטר בשנת תש"ה, תש"ד 
האור  עכשיו  ועד  נפטר,  הוא  שבועות  ערב 

שלו לא פג... 

כל נהורה יעברו לירושלים, בעזרת ה', נהורה 
ֶהָהִרים",  "ְּברֹאׁש  המקדש,  בית  עם  תתחבר 
ֶהָהִרים"  ְּברֹאׁש  ְיהָֹוה  ֵּבית  ַהר  ִיְהֶיה  "ָנכֹון 
יתחברו  נהורה  של  ההרים  כל  ב'(,  ב'  )ישעיהו 

עם הר בית המקדש, זה הכל יתחבר, זה הכל 
יהיה, זה הכל, יצטרכו ללמוד עשרים וארבע 
למדו  אנשים  המלך,  שלמה  בזמן  שעות, 
עשרים וארבע שעות, עד שבא רחבעם אמר 
– מספיק! די! עכשיו עקרבים, עד היום היה 
חופש, עשו חופש, את החופש הגדול, אבל 
מהיום אין חופש הגדול, רק לומדים עשרים 

וארבע שעות, נעץ חרב. 

אז זה העניין, שזה היה יחזקאל אחי שלמד 
עשרים וארבע שעות, אני יכול להעיד עליו 
שהוא למד עשרים וארבע שעות בלי מנוחה, 
בלי שניה, וזה יהיה לעילוי נשמתו, שאנחנו 

נלך בדרכיו, ותעלה הנשמה שלו.
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דברי אלוקים חיים - שיחות חדשות
מאת מורינו רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל שעדיין לא ראו אור

שיחה מאת רבי לוי יצחק על תורה ע' בליקוטי מוהר"ן
ַהּכַֹח  ֶאת  ֵיׁש  ְלִמי  ֲאָבל  יִקים!  ַצּדִ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש 
ל  ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ סֹוד  ַהּיְ הּוא  ִמי  ְך?  ַהּמֹוׁשֵ
ָיִחיד  הּוא  ֶאָחד,  ַרק  ֶזה  ֵאָליו?  ְך  ִנְמׁשָ ָהעֹוָלם 
יק  ַצּדִ ל  ּכָ לֹא  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ַוֲאִפילּו  עֹוָלם!  ּבָ
ֵאָליו.  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ְך  ּמֹוׁשֵ ׁשֶ ְך,  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  הּוא 
ל ָהעֹוָלם הּוא ַרק  הּוא ַהַחּיות ׁשֶ ה ׁשֶ ַהּזֶ יק  ּדִ ְוַהּצַ

יק ֶאָחד! ַצּדִ

ּנּו,  יִקים ֵהם ַרק ֲעָנִפים ִמּמֶ ּדִ ל ַהּצַ "ַוֲאִפּלּו ּכָ
ָעָנף,  ִחינֹות  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵיׁש  ִחיָנתֹו.  ּבְ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ
י ֶזה  ִחינֹות ָעָנף ִמן ֶהָעָנף. ּכִ הּוא ּבְ ּנּו, ְוֵיׁש ׁשֶ ִמּמֶ
ים  ָפל, ּוֵמשִֹ עֹוָלם, הּוא ָעָנו ְוׁשָ ִחיד ּבָ יק ַהּיָ ּדִ ַהּצַ
ָוֵאֶפר".  ָעָפר  "ְוָאֹנִכי  ְבִחינֹות:  ּבִ ָעָפר,  ּכְ ַעְצמֹו 
ל  ּכָ ִחיַנת ָעָפר, ׁשֶ ן הּוא ְיסֹוד עֹוָלם, ַהְינּו ּבְ ְוַעל ּכֵ

ָבִרים ֵהם ָעָליו..." ַהּדְ

 - ּנּו  ִמּמֶ אֹות  ּבָ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ה,  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ
ם. . ." )הושע  ָזִבים ְוָאֹנִכי ֶאְפּדֵ רּו ָעַלי ּכְ ּבְ ה ּדִ "ְוֵהּמָ
ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ סֹוד  ַהּיְ הּוא  י"ג(   – ז' 

ֵאּלּו  ּכָ ָעָליו  ִרים  ּוְמַדּבְ ְרּכֹו,  ּדַ ָלעֹוָלם  ְך  ִנְמׁשָ
ָקִרים--- ֵאּלּו ׁשְ ָזִבים--- ּכָ ּכְ

ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ כּו  ׁשְ ּמָ ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ָהָיה  ה  "ְוִהּנֵ
לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָעָפר,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ְלֶזה 
ְכִריַח,  ַהּמַ ּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ ְך  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח 
ל  ּכָ ׁשֶ ָראּוי  ָהָיה  ּנּו".  ִמּמֶ ּוַמְרִחיִקין  ַמְפִסיִקין 
הּוא  ֶהָעָפר,  הּוא  ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ֶאל  ְך  ׁשֵ ִיּמָ ָהעֹוָלם 
ָהָיה  ְך  ּכָ ְך.  ַהּמֹוׁשֵ ַהּכַֹח  הּוא  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ סֹוד  ַהּיְ
ּכַֹח  הּוא  ׁשֶ ְכִריַח...  ַהּמַ ַהּכַֹח  ִלְהיֹות ִאם לֹא  ָראּוי 
ַמהּו  יק!  ּדִ ֵמַהּצַ אֹוָתם  ּוַמְרִחיק  ים  ֲאָנׁשִ ּלֹוֵקַח  ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ַהְינּו,  ה?  ַהּזֶ ַהּכַֹח 
ֵני ָאָדם  ּבְ ַמְכִריִחים ֶאת  יֶהם, ֵהם  ּוַמֲעשֵֹ ּבּוָרם  ּדִ

יק..." ּדִ ְלַהְפִסיָקם ּוְלַהְרִחיָקם ֵמַהּצַ

ֶנֶגד  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ֵאּלּו  ׁשֶ ִנְרָאה,  טּות  ַפׁשְ ּבְ
ְיֵדי  ַעל  יק  ּדִ ֵמַהּצַ ְרִחיִקים  ּמַ ׁשֶ ֵאּלּו  ֵהם  יק,  ּדִ ַהּצַ
ַרק  לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנְרָאה  ֲאָבל  יֶהם.  ּוַמֲעׂשֵ ּבּוֵריֶהם  ּדִ
יק,  ּדִ ַהּצַ ֶנֶגד  ִרים  ְמַדּבְ ֵהם  ׁשֶ ְלִדּבּוִרים  ָנה  ּוָ ַהּכַ
הּוא  ִאם  ַעְצמֹו,  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ם  ּגַ ֶזה  ּבָ לּול  ּכָ
ַמְכִריַח  ּכַֹח  ַעְצמֹו  ֶזה   – ּבּור  ַהּדִ ַעל  ׁשֹוֵמר  לֹא 

יק. ּדִ ְך אֹותֹו ְלִהְתַרֵחק ֵמַהּצַ ּמֹוׁשֵ ׁשֶ

ל ֶאָחד ָצִריְך ִלְמׁשֹוְך  ל ֶאָחד - ּכָ ְך הּוא ֵאֶצל ּכָ ּכָ
ְך;  י הּוא ֲהֵרי ַהּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ יק, ּכִ ּדִ ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ַהּצַ
ָראּוי – ֶזה  ים ֵאיָנם ּכָ ֲעׂשִ ּבּור אֹו ַהּמַ ִעם ַהּדִ ַרק, ׁשֶ
ֵאינֹו  ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ּוְכִפי  יק.  ּדִ ֵמַהּצַ ְלִהְתַרֵחק  ּגֹוֵרם לֹו 
ִמְתַרֵחק  הּוא  ְך  ּכָ ִדּבּור,  ּבְ ּפֹוֵגם  ׁשֶ ִפי  ּכְ מּור,  ׁשָ

יק.  ּדִ ֵמַהּצַ

ְצִריִכים  יק  ּדִ ַלּצַ ְתָקְרִבים  ּמִ ׁשֶ ֵאּלּו  ָאֵכן  ָלֵכן, 
ל ְלִהְתַרֵחק  י ָהִעְנָין ׁשֶ ּבּור. ּכִ מֹור ַעל ַהּדִ ְמאֹד ִלׁשְ
הּוא  ֶמֻקָרִבים;  ֶ ׁשּ ְלֵאּלּו  ֲאִפילּו  ֶזה  יק,  ּדִ ֵמַהּצַ
ָרחֹוק  הּוא  ִאם  ָרחֹוק!  הּוא  ֲאָבל  יק,  ּדִ ַלּצַ ְמקָֹרב 
ּבּוִרים.  ַהּדִ ְגַלל  ּבִ ֶזה  ְוָכל  ָרחֹוק!  הּוא  ֵמָהֵעצֹות, 
אֹותֹו  מֹור,  ִלׁשְ ְצִריִכים  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ַעל  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְמאֹד!  מֹור  ִלׁשְ ְצִריִכים  ן  ּכֵ ם  ּגַ ּבּוִרים  ַהּדִ ַעל  ָבר  ּדָ
מּור,  ׁשָ ֵאינֹו  ּבּור  ַהּדִ ְוִאם  ּנֹוָרא  ָבר  ּדָ הּוא  ּבּור  ַהּדִ
ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשּוָבה,  ּתְ ה  ַיֲעׂשֶ ְוִאם  יק.  ּדִ ֵמַהּצַ ַמְרִחיק  ֶזה 
ֵני  "ּבְ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ינּו  ַרּבֵ ַמה  יק.  ּדִ ַלּצַ ֲחָזָרה  ּבַ ְלִהְתָקֵרב 
ינּו  ַרּבֵ  – יק"?  ּדִ ֵמַהּצַ ְמאֹד  ְרחֹוִקים  ֵהם  ׁשֶ ָאָדם 
יָלה ָקרֹוב אֹו  ה?! ַהּמִ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ן ַרק ָרחֹוק  ּוֵ ִמְתּכַ
ְרָבה  ַהּקִ ר  ִעּקֵ ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֵאינֹו  ֲהֵרי  ָרחֹוק 
ַעל- ּתֹוָרה ב' ח"ב: ׁשֶ ינּו אֹוֵמר ּבַ רּוָחִנּיּות! ַרּבֵ ֶזה ּבְ
סּוג  ֲהֵרי  ֶזה  ם,  ֵ ַלַהּשׁ ְקרֹוִבים  ְוהֹוָדָאה  ּתֹוָדה  ְיֵדי 

ֹוָנה ְלַגְמֵרי! ִקְרָבה ּשׁ

ֵאְצִלי  ֲאפּוִיים  ֵהם  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ "ֵיׁש  ָאַמר  ינּו  ַרּבֵ
יק  ּדִ ַלּצַ ְקרֹוִבים  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵהם  ָקרֹוב!  ִנְקָרא  ֶזה  ֶלב"  ּבְ
אן,  ּכָ נּו,  ֵמִאּתָ ר  ְמַדּבֵ ינּו  ַרּבֵ ב,  ּלֵ ּבַ ֲאפּוִיים  –ֵהם 
ֵהם  ַעם  ּפַ ׁשֶ ֲחִסיִדים  ֶיׁש  ַעְצָמם.  ֵמַהֲחִסיִדים 
ְמאֹד  ְרחֹוִקים  ֵהם  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  "ּבְ  – ְכִריַח  ַהּמַ ֹכַח  ּבְ

ְך. ֹכַח ַהּמֹוׁשֵ יק" ּוַפַעם ֵהם ּבְ ּדִ ֵמַהּצַ

***

ֵהיָכן  ַה'  רּוְך  ּבָ ָאַמר:  ער  ּבֶ ִיְצָחק  י  ַרּבִ
ינּו ֶזה ֵמִאיר ִלי! ל ַרּבֵ ֶפר ׁשֶ ּפֹוְתִחים ֶאת ַהּסֵ ׁשֶ

ָעָלה  הּוא  ׁשֶ ִלְפֵני  ִליֶקער  ֶטעּפֶ ֵמִאיר  י  ַרּבִ
ְוהּוא  ְיֹכֶלת,  ַעל  ּבַ ְקָצת  ָהָיה  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 
רֹאׁש  ְסעּוַדת  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ָכל  ּבְ ן  ְמַאְרּגֵ ָהָיה 
בֹוא  ּיָ ׁשֶ ער  ּבֶ ִיְצָחק  ֵמר'  ׁש  ְמַבּקֵ ָהָיה  הּוא  ֹחֶדׁש 
ׁש  ער ָהָיה ָצִריְך ְלַבּקֵ ר' ִיְצָחק ּבֶ ּלְ עּוָדה. ַרק ׁשֶ ַלּסְ
ֲאִריכּות  ּבַ ל  ּלֵ ִמְתּפַ )ָהָיה  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶנֱעַמד  הּוא  ׁשֶ ִלְפֵני 

ְזַמן ַרב( - - -

ּלֹו ְר' ַיֲעקֹב יֹוֵסף  ַעם ֶאת ֶהָחָתן ׁשֶ ַלח ּפַ הּוא ׁשָ
עּוָדה. ְלר' ִיְצָחק בער  ער ַלּסְ ְקָרא ְלר' ִיְצָחק ּבֶ ּיִ ׁשֶ
הּוא ֶנֱעַמד  ָהָיה ָצִריְך ָלֶלֶכת ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ִלְפֵני ׁשֶ
ל  ּלֵ ָבר ָהָיה עֹוֵמד ְלִהְתּפַ הּוא ּכְ ל. ַאֲחֵרי ׁשֶ ּלֵ ְלִהְתּפַ
יַע  ִהּגִ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ְר'  ר...  ְלַדּבֵ ְלִמי  ָהָיה  לֹא  ָבר  ּכְ
ׁש  ּקֵ ּבִ "ָחִמי  ער;  ּבֶ ִיְצָחק  ְלר'  ְוָאַמר  ּבֶֹקר  ִלְפנֹות 
ִיְצָחק  ְר'  לֹו  ָאַמר  ֹחֶדׁש".  ִלְסעּוַדת רֹאׁש  בֹוא  ּתָ ׁשֶ
ֶקַטע  ֵאיֶזה  ְקָרא  ּתִ אן,  ּכָ ָבר  ּכְ ה  ַאּתָ ִאם  נּו,  ער:  ּבֶ
"ֵהיָכן  יֹוֵסף:  ִיְצָחק  ְר'  ַאל  ׁשָ מֹוֲהַר"ן!",  ּקּוֵטי  ִמּלִ
"ֵאיֹפה  ער:  ּבֶ ִיְצָחק  ְר'  ָעָנה  ֵרא?"  ֶאּקָ ׁשֶ ְרצֹוְנָך 
ֶאת  ּפֹוְתִחים  ׁשֶ ֵהיָכן  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ח?  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ
ם ִווי  ֵ רּוְך ַהּשׁ ינּו ֶזה ֵמִאיר ִלי!" – "ּבָ ל ַרּבֵ ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ

ָצִריְך  ָהָיה  בער  ִיְצָחק  ְלר' 

ִלְפֵני  ּבֶֹקר,  ִלְפנֹות  ָלֶלֶכת 

ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶנֱעַמד  הּוא  ׁשֶ

ָבר ָהָיה עֹוֵמד  הּוא ּכְ ַאֲחֵרי ׁשֶ

ָבר לֹא ָהָיה ְלִמי  ל ּכְ ּלֵ ְלִהְתּפַ

יַע  ר... ְר' ַיֲעקֹב יֹוֵסף ִהּגִ ְלַדּבֵ

ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְוָאַמר ְלר' ִיְצָחק 

בֹוא  ּתָ ׁשֶ ׁש  ּקֵ ּבִ "ָחִמי  ער;  ּבֶ

ִלְסעּוַדת רֹאׁש חֶֹדׁש". ָאַמר 

ִאם  נּו,  ער:  ּבֶ ִיְצָחק  ְר'  לֹו 

ְקָרא ֵאיֶזה  אן, ּתִ ָבר ּכָ ה ּכְ ַאּתָ

מֹוֲהַר"ן!",  ּקּוֵטי  ִמּלִ ֶקַטע 

יֹוֵסף:  ִיְצָחק  ְר'  ַאל  ׁשָ

ֵרא?"  ֶאּקָ ׁשֶ ְרצֹוְנָך  "ֵהיָכן 

"ֵאיפֹה  ער:  ּבֶ ִיְצָחק  ְר'  ָעָנה 

ֵהיָכן  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ח?  ְפּתַ ּתִ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ּפֹוְתִחים  ׁשֶ

ינּו ֶזה ֵמִאיר ִלי!" ַרּבֵ

יִיְנט ֶעס ִמיר!" י'ֻנס ֵסֶפר, ׁשֵ ֶמען ֶעֶפנט ֶדֶער ֶרּבִ

ער  ר' ִיְצָחק ּבֶ ׁשֶ ְלִמיֵדי ְר' ָנָתן. ּכְ הּוא ָהָיה ִמּתַ
ר' ָנָתן  ׁשֶ ָעִמים ּכְ ַאַחת ַהּפְ ִטָרָאיֻווֶצע, ּבְ ר ּבְ ָהָיה ּגָ
ל.  ּלֵ ער ָעַמד ְוִהְתּפַ יַע ְלִטָרָאיוֻוֶצע, ְר' ִיְצָחק ּבֶ ִהּגִ
טֹוב  ְרִדיׁשְ ִמּבַ ָהַרב  ל  ׁשֶ ֲעָלה  ֵמַהּמַ ר  ּבֵ ּדִ ָנָתן  ְור' 
ַה'  ָהֲעבֹוַדת  ת  ְגֻדּלַ ּבִ טֹוב(,  ְרִדיׁשְ ִמּבַ ִיְצָחק  ֵלִוי  ְר'  )ַהַרָה"ק 

ם  "ּגַ ְוָאַמר;  ָנָתן  ְר'  א  ּטֵ ִהְתּבַ ּבּור  ּדִ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ּלֹו,  ׁשֶ
ְרִדיטׁשֹוב! ְוהּוא ֶהְרָאה  ַהּיֹום ֵיׁש ָלנּו ֵכמֹו ַרב ִמּבַ

ער! ַעל ְר' ִיְצָחק ּבֶ

ָהְיָתה  ּלֹו  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּנֹוָרא,  ָאָדם  ָהָיה  הּוא 
ְבֵעָרה! ֵאׁש!! ּבִ

 – ֻקְמקּום  ּכְ ַער  ּבָ הּוא  ּנֹוָרא,  ְיהּוִדי  ָהָיה  הּוא 
ַער ַלה'! ּבָ

ְקִריַאת  ּבִ ָהיּו רֹוִאים  ְרִדיטׁשֹוב  ִמּבַ ָהַרב  ֵאֶצל 
ָהָיה  ער  ּבֶ ִיְצָחק  ְר'  ֵאֶצל  ִסיָסה!  ּגְ ִסיָמֵני  ַמע  ׁשְ

ַאֲהָבה',  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ּבְ 'ַהּבֹוֶחר  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ַעם  ּפַ
ף! ַמע ִהְתַעּלֵ ִלְפֵני ְקִריַאת ׁשְ

יֶנר ַעל ְר' ִיְצָחק  ְר' ָנָתן ָאַמר ְלר' ַנְחָמן טּוְלטׁשִ
ָאַמר  ָנָתן  ְר'  ֶנֶפׁש!  ְמִסירּות  ּבִ ל  ּלֵ ִמְתּפַ הּוא  ער  ּבֶ
ְרִדיטׁשֹוב! – ְר'  מֹו ָהַרב ִמּבַ ם ּכְ ָעָליו ֵיׁש ָלנּו ַהּיֹום ּגַ

ָנָתן ָיַדע טֹוב ִמי הּוא. . .

***

ער! הּוא ְור'  יק ְר' ִיְצָחק ּבֶ הּוא ָהָיה ְיהּוִדי ַצּדִ
יֶהם  ּתֵ י ַאִחים, ׁשְ ּתֵ ְיקּוִתיֵאל ְטָראהּויֶצער ָהיּו ׁשְ
ׁשּוִטים,  ים ּפְ ְטָראהִויֻצע. הֹוֵריֶהם ָהיּו ֲאָנׁשִ רּו ּבְ ּגָ
ַעם  ּפַ ָיְצָאה  ם  ִאּמָ ַעל  ּכֹוָבִעים.  ְמַיַצִרים  ָהיּו  ֵהם 
ָלּה,  ָקָרא  ִמְטָראהִויֶצע  יד  ּגִ ַהּמַ מּוָעה,  ׁשְ ֵאיזֹו 
ת סֹוָטה, ְוָאַמר: ִאם ֶזה לֹא  ָרׁשַ ְוָקָרא ְלָפֶניָה ֶאת ּפָ
ִהיא  ָאֵכן  ְיָלִדים טֹוִבים.  ָלְך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַיֲעזֹר  ַה'  ָנכֹון 
ער  יִקים, ְר' ִיְצָחק ּבֶ י ַצּדִ ּתֵ ה ׁשְ ּנָ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ָזְכָתה ׁשֶ

ְור' ְיקּוִתיֵאל.

ֶרְסַלב,  ּבְ ֶנֶגד  ה  ׁשָ ַהּקָ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְתקּוַפת  ּבִ
ְמֻיָחד.  ּבִ ה  ֲחלֶֹקת ָהְיָתה ָקׁשָ ַהּמַ ִליק  ּוְבִעיר ֶטעּפְ
ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֶאת  יַע  ְלַהְרּגִ ִביל  ׁשְ ּבִ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ
ִליק. ֶעֶצם  ֶטעּפְ גּור ּבְ ּיָ ער ׁשֶ ֵהִביאּו ֶאת ְר' ִיְצָחק ּבֶ
ֲאִפילּו  י  ּכִ ִעיר,  ּבְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֶאת  ִקיט  ַהׁשְ ּבֹואֹו 

ער. ֶרְך ֶאֶרץ ְלר' ִיְצָחק ּבֶ ִדים ָהָיה ָלֶהם ּדֶ ְתַנּגְ ַהּמִ

ָאַמר  הּוא  ִטָראִוִיֶצע  ֶאת  ָעַזב  הּוא  ׁשֶ ִלְפֵני 
ֲעֵרי  ׁשַ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ְלָך  "ְקֵנה  ְיקּוִתיֵאל:  ְר'  ְלֶאָחיו 
ְך  ּכָ ְלָך אֹור!"  ִיְהֶיה  ַחצֹות.  ּבֶ ַלְיָלה  ל  ּכָ ְוקּום  ִצּיֹון 

ּנּו. הּוא ִנְפָרד ִמּמֶ

ִליק,  ֶטעּפְ ִעיר  ּבְ ָכבֹוד  ְמֻנָחתֹו  ער  ּבֶ ִיְצָחק  ְר' 
ִדים  ְתַנּגְ ֲאִפילּו ַהּמִ ן ָאָדם ָאהּוב, ׁשֶ הּוא ָהָיה ָכֶזה ּבֶ
ֶרְך ֶאֶרץ ֵאָליו, ֵהם ָהיּו אֹוְמִרים ַעל ְר'  ָהָיה ָלֶהם ּדֶ
ֶרְסַלב,  ּבְ ָחִסיד  ָהָיה  לֹא  הּוא  "ִאם  ער:  ּבֶ ִיְצָחק 

ל ָהַאְדמֹוֵרי"ם!" הּוא ָהָיה ַאְדמֹו"ר ַעל ּכָ
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לדמותם של שרפי מעלה - גדולי אנ"ש מהדורות הקודמים

ממקימי ומייסדי ברסלב בארה''ב וממארגני ה'קיבוץ' בימי ראש השנה בלובלין
העשרים  השנה  יום  יחול  סיוון,  בכ"ו 
חיים  ר'  החסיד  הרב  של  לפטירתו  ושלוש 
ברסלב  חסידי  מותיקי  זצ"ל,  רובינזון  בירך 
פנחס  ר'  לאביו  נולד  בירך  ר'  הקודם.  בדור 
ושלוש  מאה  לפני  תרס"ה  טבת  בכ"ח  בפולין 
עשרה שנים בעיירה אוסטרובצא. אמו מרת 
רייזל הייתה ממשפחה מיוחסת מנכדי החוזה 
בשטיבלאך,  למד  בבחרותו  זצ"ל.  מלובלין 
כמנהג בפולין בימים ההם. בשנת תרפ"ו נשא 
ר' בן־ציון רוטמאן הי"ד,  לאישה את בתו של 

שהיה מחשובי החסידים בפולין.

בימי  ברסלב  לחסידות  התקרב  בירך  ר'   
יצחק  אברהם  ר'  החסיד  ידי  על  בחרותו, 
ברסלב  חסידי  רוב  למעשה,  זצ"ל.  וייסנזאנד 
יצחק  אברהם  ר'  ידי  על  התקרבו  בפולין 

וייסנזאנד.

וזכר  רבות,  בכה  בירך  ר'  השואה  לאחר   
את  תמצא  'באם  בשואה:  לו  אמר  שרבו  את 
לקרבו  תדאג  המלחמה,  לאחר  מילדיי  אחד 
לעבודת ה'. ובאמת לאחר המלחמה הסתובב 
במשך כמה חודשים בבני ברק, כשהוא שואל 
העונה  מישהו  מכירים  אם  ושבים  עוברים 

לשם 'וייסנזאנד', אך ללא הועיל. 

פגש  באוטובוס,  כשנסע  אחת,  פעם 
וכששאל  ומצוות,  תורה  שומר  שאינו  ביהודי 
יהודי:  אותו  לו  ענה  מיד  השאלה,  את  אותו 
שמך  אבי.  מתלמידי  אתה  אותך.  זוכר  'אני 
במשימתו  הצליח  לא  בירך  ר'  אך  בירך'...  ר' 
להשיבו לחיק קיום תורה ומצוות, לפחות לא 

איך שנראה  בעיני בשר...

בראש  שהקיבוץ  תקופה  הייתה  כידוע,   
ימים  ובאותם  היות  בלובלין,  התקיים  השנה 
לא היתה שום אפשרות לאנ"ש שהיו בפולין 
הקיבוץ  והקמת  השנה.  לראש  לאומן  להגיע 
של  המבורכת  לעבודתו  אודות  היה  בלובלין 
לימים  בירך, אשר דאג לארגן את הקיבוץ.  ר' 
אף היה ר' בירך ממארגני ה'קיבוץ' בימי ראש 

השנה בלובלין.

בבית  התפילות  את  אירגן  הוא  בתחילה 
לאחר  שנה  כאשר  בלובלין.  לנייר  חרושת 
מאיר  מר'  ביקשו  המקום  ציפיפות  עקב  מכו 
היומי,  הדף  מייסד  זצ"ל,  מלובלין  שפירא 
"חכמי  ישיבת  בישיבתו,  הקיבוץ  את  לקיים 
בשמחה  נענה  מאיר  ור'  המעטירה,  לובלין" 

להצעה, ונתן את ישיבתו לקיבוץ הקדוש של 
חסידי ברסלב בראש השנה, ואף השתתף גם 

הוא בכל התפילות. 

ר' בירך סיפר שפעם אחת, לאחר התפילה 
והזמינו  מאיר  ר'  אליו  ניגש  השנה,  בראש 
להשתתף עימו בסעודת החג, אך הוא סירב, 

אך לאחר מכן, בסוף ימיו, הצטער על זה.

עוד סיפר ר' בירך, כי בפולין היתה ישיבת 
ולולא  כנחמני',  'הלכתא  שנקראה:  ברסלב 
השואה האיומה, כל פולין היו זוכים להתקרב 
והיו מקיימים את כל  לרבינו הקדוש כבר אז, 

עצותיו הקדושות!

ר'  את  קירב  אשר  האש  לפיד  שהיה  מי   
החסיד  היה  הקדוש  רבינו  של  לעצותיו  בירך 
לימד את  יצחק ברייטער הי"ד, אשר אף  רבי 
מה  וזה  התבודדות,  לעשות  כיצד  בירך  ר' 
לימים  השואה.  תקופת  כל  אותו  שהחזיק 
השיר  את  ששמע  הראשון  היה  שהוא  סיפר 
אחרי  מיד  ברייטער  יצחק  ר'  של  ידידות 

שחיברו.

יצחק  ר'  החסיד  את  שם  הכיר  כן 
לוי  ר'  החסיד  מורינו  עם  ז"ל.  אטוואצקער 
יצחק בנדר זצ"ל שהיה אז באומן היה לר' בירך 
היכרות גדולה, והיה מתכתב איתו במכתבים.

בכל המשברים בזמן השואה הנוראה היה 
בדיבורים  במחנה  הציבור  את  מחזק  בירך  ר' 
'מלוה  סעודת  אירגן  ואף  הקדוש,  מרבינו 
בהתלהבות  שבוע,  מדי  באושוויץ  מלכה' 
ובשמחה. משהכניסו את ר' בירך לתאי הגזים 
'מה  אותו:  שאלו  אשר  יהודים,  מאות  עם 
לעשות כעת?!' הכריז ואמר 'רבינו לימד אותנו 
לעשות התבודדות, וזה מה שנותר לנו לעשות 
לחיות'...  לנו  שנשארו  אלו  אחרונות  בדקות 
הסבר,  שום  ללא  דקות  כמה  לאחר  לפתע 
שוחררו  הם  השם,  ובחסדי  הדלתות,  נפתחו 

מתאי הגזים... 

ונעמד  בירך,  ר'  חלה  השואה  במהלך 
בבית  להתאשפז  האם  לדעת  להתבודד, 
אשר  )דבר  לא  או  במחנה  שהיה  החולים 
לעצמו עורר סכנה מפני החידיקים והסירחון 
שעה  שסיים  ואחרי  במקום(.  ששרר  הרב 

הרה''ח ר' חיים בירך רובינזון זצ''ל

התבודדות קיבל כח וסיעתא דשמיא, והחליט 
שלא להיכנס לבית החולים כפי שרבינו אמר 
כל  נשרף  לילה  ובאותו  לרופאים.  ללכת  לא 

בית החולים, ויהי לפלא...

אדמורי"ם,  הרבה  אצל  הסתובב  בירך  ר' 
והכיר הרבה חסידויות בפולין, אך תמיד היה 
הכרתי  אני  לחסידים  ואמר  לשונו  על  שגור 
אחת:  רק  יש  אמת  אבל  אדמורי"ם  הרבה 

ברסלב! זה האמת, ואין עוד אמת כזו...

 במלחמה אבדו לו ילדיו, אשתו, וכל קרובי 
משפחתו ומכריו. עוד בזמן השואה קיבל על 
רבינו הקדוש  בירך להפיץ את דעת  ר'  עצמו 
אותו  וכששאלו  לשם,  ילך  אשר  מקום  בכל 
אנ"ש  שרידי  כשכל  לאמריקה,  הגיע  מדוע 
את  יש  'בארץ  להם  אמר  ישראל,  לארץ  עלו 
מה  אבל  רבינו,  של  אורו  את  שיאירו  אנ"ש 
יש  בו  למקום  שהפכה  אמריקה?!',  על  יהיה 
את האוכלוסיה היהודית הגדולה בעולם, עקב 
אירופה  ברחבי  שהתחוללו  הרבות  הרדיפות 
ל'קרש  היתה  ומדינתם  התקופה,  באותה 

הצלה' עבור יהודים רבים. 

מעסקני  שרר,  משה  ר'  שכתב  בחוברת 
"יום  מספר:  הוא  באמריקה,  ישראל'  'אגודת 
שנראה  יהודי  לפני  הופיע  המלחמה  לאחר 
בבית  אינו  מדוע  והתפלאתי  מחי,  מת  יותר 
לעזור  'באתי  לי  אומר  הוא  והנה  חולים, 

ליהודים שניצלו', 

הפסוק  את  לפני  ולשיר  לרקוד  והתחיל 
זאת  ייחלתני,  אשר  על  לעבדך,  דבר  "זכור 
נחמתי בעניי. זדים הליצני עד מאד מתורתך 
התפלאו  המשרד  עובדי  כל  נטיתי".  לא 
מהיהודי הזה, וסיפר להם שהוא חסיד ברסלב 

ושמו 'בירך'"...

 

ואכן יסד ר' בירך מניין ברסלבאי באיסט־
גבאי־צדקה,  והיה  שבניו־יורק,  במנהטן  סייד 
מכן  לאחר  הכנסת.  בית  ענייני  כל  את  וניהל 
'חבורות'  והקים  למונסי,  עבר  תש"כ  בשנת 
זמן רב  ולא  למקורבים לרבינו הקדוש בביתו. 
הנחל'',  ''ברכת  מדרש  הבית  את  פתח  לאחר 
היום  עצם  עד  במונסי  אנ''ש  לשרת  שעומד 

הזה,  ועל שמו ''בירך''. 

ר' בירך גם הדפיס הרבה מספרי רבינו ז''ל 

ותלמידיו והפיץ בכל מקום. איפה שהוא היה 
מדבר, דיבר דבורים מרבינו הקדוש. עד שהיה 
ברסלבער  פייערדיגע  ''דער  בשמו  נודע 

חסיד'' )=חסיד ברסלב לוהט(.

אצל  וביקר  ישראל  לארץ  הגיע  כאשר 
הקדוש,  רבינו  על  עמו  דיבר  מגור,  האדמו"ר 
ואמר שצריך לפרסם את שמו של רבינו כמה 
שיותר וזה מקרב את הגאולה. היה אצלו עניין 
ולפרסם  והרבנים,  האדמורי"ם  לכל  ללכת 
אצל  מבקר  היה  הוא  הקדוש.  רבינו  של  שמו 
האדמו"ר  ואצל  מקאפיטשניץ  האדמו"ר 

מויז'ניץ ועוד הרבה. וכולם כיבדו אותו מאוד.

אחד  של  מגוריו  למקום  הגיע  פעם 
האדמורי"ם המתנגד לברסלב. ואחד מבניו של 
אדמו"ר,  אותו  של  לטיש  ללכת  רצה  בירך  ר' 
ושאל את אביו האם הוא נותן לו רשות ללכת 
הזה  האדמו"ר  שאצל  בירך  ר'  לו  ענה  לטיש. 
לא אוחזים מספרי ברסלב )ברומזו לבנו שלא 

ילך אליו(.

 ר' בירך היה קם כל חצות לילה, ואז היה 
התבודדות,  חצות,  תיקון  ה',  בעבודת  עוסק 
לומד,  היה  הוא  בלילה  קבועים.  ושיעורים 
וביום היה עובד לפרנסתו. בשלושים שנותיו 
והתמסר  עבודתו,  את  לגמרי  עזב  האחרונות 
ביתר שאת לעבודת ה' לתורה ותפילה, כאשר 

בזמן זה גמר עשר פעמים את הש"ס.

מאוד  חלה  פטירתו  לפני  שנים  שש 
לבסוף  אך  לחייו,  נואש  אמרו  והרופאים 
ימי  כל  שבמשך  ואמר  ממחלתו  החלים 
ליפול  לעצמו  נתן  ולא  התייאש  לא  מחלתו 
הצליח  וכך  שחורה.  מרה  או  עצבות  לייאוש 

להתגבר על מצבו.

ר'  כבר  היה  לאומן,  הדרך  נפתחה  כאשר 
ונסע כל  וויתר  זקנותו אך הוא לא  בירך לעת 
שנה לאומן לראש השנה מתוך מסירות נפש 

עצומה.

הציון  את  לפקוד  שזכה  הראשונה  בפעם 
להגיע  בכיתי  ימי  "כל  ואמר:  סובביו  אל  פנה 

אל מקום קדוש זה"...

חולה,  היה  כאשר  לחייו  האחרונה  בשנה 
שאל את הרופא האם מותר לו לנסוע אומנה, 
התחיל  זאת  כששמע  שלא.  לו  אמר  והרופא 
ר' בירך לבכות. שאל אותו הרופא: למה אתה 
בוכה, אמר לו: איך אפסיד את ראש השנה בלי 
להיות אצל רבינו באומן?! אמר לו הרופא: אם 

זה מזיק לבריאותך, עדיף שתיסע...

פנחס  ב"ר  בירך  חיים  ר'  החסיד  הרב 
ונפטר  ברק,  בבני  ימיו  רובינזון התגורר בסוף 
בהר  ונטמן  תשנ"ה,  סיון  בכ"ו  עולמו  לבית 
חסידי  אנ"ש  בחלקת  בירושלים,  הזיתים 

ברסלב. זכותו יגן עלינו.

נחמן חנניה
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תקופת בני ברק
ר'  הרה"ח  הקדושה  תורתנו  מתן  חג  לרגל 
יהושע דב רובינשטיין מחשובי משפיעי ברסלב, 
מספר על תקופת היכרותו את הרב בעת לומדו 

בישיבת ברסלב בני ברק

הרב  מורינו  היה  בישיבה  למדתי  בה  "בתקופה 
במשך  ביומו  יום  מידי  בישיבה  לומד  שליט"א 
ארוכה,  תקופה  זוכר  אני  ארוכות.  שעות 
שלישיבה היה מגיע מידי יום הגאון המקובל רבי 
ישראל אליהו ויינטרויב זצ"ל, שהכיר את מורינו 
הרב מכולל וולוז'ין שם למדו שניהם, והיה לומד 
יחד עם מורינו הרב שליט"א שעות רבות מידי 
יום. הרב ויינטרויב היה מגיע בערך בשעה עשר 
לישיבה והיה לומד עם הרב שליט"א עד שעות 

הערב. 

"אנחנו הבחורים היינו יורדים בצהריים לאכילה 
ומנוחה וכדו', אבל אצלם הלימוד היה ברציפות 
הם  אחר.  דבר  או  אכילה  של  הפסקה  וללא 
למדו יחד גמרא – זה מה שראיתי, אבל נקודה 
מעניינת היא, שהרב תמיד היה לומד בעמידה. 
תמיד  יום,  מידי  שעות  הרבה  שלמדו  אפילו 
הלימוד היה בעמידה. הרב ויינטרויב היה יושב 

והרב עומד".

לשאלתנו איך אפשר לעמוד כ"כ הרבה שעות, 
שמפליא  דבר  לא  שזה  רובינשטיין  הרב  משיב 
אותו אצל הרב. "מזה אני לא כ"כ מתפעל, אבל 
שטרנברג,  נח  הר"ר  לי  שסיפר  מה  אספר  אני 

שכשהרב היה בארצות הברית, הוא הזמין פעם 
בבית.  אצלו  שיעור  למסור  שיבוא  הרב  את 
ואכן הרב בא ומסר שיעור ארוך כדרכו. לאחר 
גילה הרב שטרנברג לתדהמתו, שהרב  השיעור 
לא ישב כלל כל השיעור. הרב עשה את עצמו 
בין שני ספסלים, כשלמעשה  יושב  הוא  כאילו 
הרב כלל לא ישב. כנראה שהגיעו הרבה אנשים, 
והרב נתן את מקום הישיבה שלו למישהו אחר, 
ועוד  ישיבה,  של  בצורה  עומד  שהוא  כדי  תוך 
להבין?"  יכול  אתה  זה  את  נו,  שיעור!  מוסר 

מסיים הרב רובינשטיין.

זצ"ל.  שך  הרב  מרן  עם  לימודי  קשר  היה  לרב 
ברק  בבני  מאנ"ש  אחד  מפי  הרבה.  אתו  ולמד 
את  היטב  זוכר  שאביו  השורות  כותב  שמע 
ושלעיתים  מורינו הרב שליט"א אצל הרב שך, 
הרב היה מגיע אל הרב שך גם לאחר התקרבותו 
לברסלב היות והרב שך היה קורא לו אליו. הרב 
רובינשטיין מציין להתחדשות שאחד מבני ביתו 
של הרב סיפר לו שלרב היו כתבים עם חידושים 
כתבים  זצ"ל.  שך  הרב  של  מפיו  רשם  אותם 

שלצערנו אבדו )חלקם נלקחו ללא רשות...(. 

"אגב, אם מדברים על הכתיבה של הרב, חשוב 
מופלא.  משהו  היא  הרב  של  שהכתיבה  לציין 
לדוגמא, את התפילות של הרב, אותם תפילות 
כתב  שליט"א  הרב  עצומה,  להתפעלות  שגרמו 
במהירות עצומה שאי אפשר לתאר. יש לי קשר 
עם אחד מראשי הכוללים החשובים בירושלים, 
ל"ג  על  הרב  של  התפילה  את  לו  וכשהבאתי 
בעומר הוא התפעל מזה באופן יוצא מן הכלל. 

אריה  צבי  ר'  הגה"ח  עם 

רוזנפלד זצ"ל למד מורינו 

הרבה  שליט"א  הרב 

ר'  באמריקה.  בהיותו 

למדן  שהיה  אריה  צבי 

התורה  בכל  ובקיא  עצום 

ר'  הגאון  כאשר  כולה, 

זצ"ל  פיינשטיין  משה 

היה מרבה להתייעץ אתו 

בנושאים  הכרעה  לפני 

העריך  בהלכה,  סבוכים 

הרב  מורינו  את  מאוד 

גאונותו,  ואת  שליט"א 

מכן  שלאחר  בשנים  וגם 

לארץ  מגיע  היה  כאשר 

שיעור  למסור  ונתבקש 

זאת  התנה  זוהר  בתיקוני 

כן. גם  יבוא  הרב  אם  רק 

ויש מזה  היו תקופות שהרב היה כותב הרבה, 
עולם"  אור  שיראו  נזכה  אולי  נפלאים.  דברים 
אומר הרב רובינשטיין כמתגעגע. "אחד מחשובי 
שלם  חיבור  הרב  אצל  שראה  לי,  סיפר  אנ"ש 
על סיפורי מעשיות, ממש "מבהיל על הרעיון", 
בעמקותו ומיוחדותו". )א. ה. החיבור נמצא אצל אנ"ש(.

ואכן, כבר פורסם בהתחדשות דברי עדותו של 
הגאון רבי נחמיה יגודיוב זצ"ל, שהעיד, שכאשר 
באכזבה,  שך  הרב  אמר  לברסלב  התקרב  הרב 
שהליטאים  הרי  חסיד,  נהיה  והרב  שהיות 
בנו  )מפי  שלהם...  הבא  הדור  הגדול  את  הפסידו 

הר"ר ישראל מאיר הי"ו(.

הרב רובינשטיין: "לרב היה קשר הדוק בלימוד 
עם הסטייפלר זצ"ל, ואת זה ראינו בעינינו את 
החיבה המיוחדת שרחש לו הסטייפלר. לרב היו 
המון כתבים מהלימוד יחד עם הסטייפלר, שגם 

גורלם כיום אינו ברור דיו"...

להתחדשות  מספר  פרקש  אהרן  רבי  הרה"ח 
שבהיותו בניחום אבלים אצל הגה"צ רבי חיים 
מאיר  ר'  הרה"ח  עם  יחד  שליט"א  שטרן  דוד 
מורינו  בגדולת  נוראות  להם  שח  זצ"ל,  שלמה 
שטרן  הרב  סיפר  הדברים  בתוך  שליט"א.  הרב 
שבצעירותו של מורינו הרב שליט"א היה נראה 
הארוכות  בתפילותיו  מוזר  כאדם  לאנשים 
הבחין  והוא  וכו'.  שלו  העיניים  ובשמירת 
שליט"א  הרב  מורינו  את  מכבד  שהסטייפלר 
היה  והוא  היות  אחד.  אף  כיבד  שלא  בצורה 
מקורב  היה  אביו  גם  וכן  לסטייפלר,  מקורב 
אותו מה מצא באברך  העיז לשאול  לסטייפלר 
של  הנימה  למשמע  הזדעזע  הסטייפלר  הזה. 
השאלה, נעמד ואמר בריתחא: אתה יודע על מי 
שבקיא  יהודי  חי!  תורה  ספר  על  מדבר?  אתה 

בכל התורה! 

הסטייפלר  מרן  עם  יחד  הרב  של  הלימוד  ]על 
בחברותא  עמו  למד  בהם  שנים  כשלוש  במשך 
ובהם  וולוז'ין,  כולל  של  ההפסקה  בשעות 
חופנים  מלוא  לשאוב  שליט"א  הרב  הספיק 
מורינו  את  מעריך  הסטייפלר  כאשר  מתורתו, 
שנים  הרגיל,  מגדר  יוצא  באופן  שליט"א  הרב 
מהם הרב כתב עשרת אלפים תשובות ובירורי 

בהלכה,  הרבה  בשנת תשי"ט עסק  סיפר שבערך  הרב 

ומשכו ליבו לדקדוקי ההלכה הנודעים של מרן הגרי"ז 

לירושלים,  ונסע  קם  ולפיכך  זצוק"ל,  מבריסק  הלוי 

ומאחר שהגרי"ז כבר היה בתקופת חוליו האחרון בסוף 

ימיו, לא הניחו להיכנס. הרב התאמץ, ובדרך לא דרך 

הצליח להיכנס לחדרו של מרן הגרי"ז, והתחיל לדבר 

יכול  אינו  הבריאותי  שבמצבו  התנצל  והגרי"ז  עמו, 

להשיבו ולהיכנס בדבורי הלכה.
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פורסמה  כבר  מהסטייפלר,  שמע  אותם  הלכה 
נאריך שוב  ולכן לא  נפרדת  בהתחדשות כתבה 

בזה[.

כשאנו שואלים את הרב רובינשטיין האם הוא 
זאב חשין  בנימין  ר'  זוכר את הרב עם הרה"ח 
זצ"ל, הוא משיב, שאמנם לא ראה אותם הרבה 
עוסקים בלימוד בחברותא, אבל מה שכן ראה 
אל  חשין  הרב  של  העצומה  הערכתו  את  הוא 
מורינו הרב שליט"א. "הרב חשין החזיק מהרב 
'עולם ומלואו', אי אפשר לתאר כמה הוא העריך 
את הרב. את זה כולם ראו. אציין בזה רק מה 
זוכר מהתקופה ההיא בבני ברק, שכולם  שאני 
חשין  הרב  בשם  שהתהלכה  מהשמועה  דיברו 
הקו  את  רואה  הוא  בדור  שנים  שעל  שאמר, 
הירוק המבואר בזוהר הקדוש, על כ"ק אדמו"ר 
הרב  מורינו  יבלחט"א  ועל  זצ"ל,  מסאטמר 
ברלנד!!! אני חושב שאין צורך להוסיף על זה...

בכולל וולוז'ין
בתקופת לימודיו של מורינו הרב שליט"א בכולל 
וולוז'ין, הכיר הרבה מגדולי התורה עמם עסק 
לבית  האדמורי"ם  כ"ק  גם  היו  בהם  בלימוד. 
ובייחוד עם  זצ"ל,  לעלוב, האדמו"ר רבי אלתר 
כ"ק האדמו"ר ר' שמעון נתן נטע זצ"ל, עמו היה 
מחשבות  בלחשוב  והן  תורני  הן  הדוק,  בקשר 

בעבודת הבורא והִקרבה אליו.

חכם  תלמיד  לי  סיפר  פרקש:  אהרן  ר'  מספר 
חשוב מבני ברק, שבלומדו בכולל וולוז'ין רצה 

בראותו  אך  בקביעות,  החושן  קצות  ללמוד 
לו  אמרו  בכולל  חברותא.  חיפש  לו  קשה  שזה 
רוצה מישהו שיודע הכי טוב קצות  שאם הוא 
הלה  ברלנד.  אליעזר  הרב  שזה  הרי  החושן 
קצות  אתו  שילמד  ממנו  וביקש  הרב  אל  ניגש 
התנה  שליט"א  הרב  מורינו  בחברותא.  החושן 
יחד  גם  אתו  ילמד  שהוא  בזה  הסכמתו  את 
ליקוטי מוהר"ן. ואכן כך עשו. ואז הוא אמר לי: 
את הגאונות של הרב בקצות החושן אי אפשר 
לתאר. אני לא יודע אם יש עוד מישהו שיודע 
היתה  והמתיקות  הקצות,  את  הרב  כמו  כ"כ 
עצומה. אבל את המתיקות של הלימוד ליקוטי 

מוהר"ן אני לא אמכור בעד כל הון שבעולם... 

הגאון רבי דוד שמידל שליט"א:

בתקופה ההיא היה מורינו הרב שליט"א לומד 
טובי  ע"י  והוכר  איש,  חזון  בכולל  גם  הרבה 
הספר  כשיצא  מיוחד.  עליה  כבן  שם  הלומדים 
'ויואל משה' מאת כ"ק האדמו"ר מסאטמר זצ"ל, 
ישב הרב שליט"א יחד עם רבי דוד שמידל ולמדו 

את כל הספר במשך לילה אחד!

רבי אהרן פרקש: הרה"ח הרב קרקובסקי זצ"ל 
הרב  עם  יחד  למד  שהוא  לי,  סיפר  ברק  מבני 
יוצאים  ולא  שלומדים  החליטו  והם  חברותא, 
עם  בתרא  בבא  כל  את  שגומרים  עד  מהחדר 
כל המפרשים בעיון עד ההלכה למעשה. "ואכן 
את  שגמרנו  עד  מהחדר  יצאנו  לא  עשינו,  כך 
המסכת, והרבנית ברלנד היתה מביאה לנו אוכל 

התחיל  ואילך  מכאן 

תורני  שיח  להתפתח 

התנהלה  השיחה  מפעים. 

ע"י  בעיקר  בקודים,  כמו 

שונים  מקורות  הזכרת 

אמנם  הם  ביעף.  שהוזכרו 

אבל  בנגלה,  רק  דיברו 

כאילו  היתה  התחושה 

היה  כך  בנסתר...  מדובר 

שיח תורני שנמשך ונמשך, 

הרבה  עבר לזמן שהוקצב 

שעה  לחצי  קרוב  מראש. 

במהירות  בלימוד  דיברו 

עצומה ובגאונות מופלאה.

דרך החלון".

בישיבת כפר חסידים
הגאון רבי אברהם עמרם קוך זצ"ל:

רבי  הגאון  חיפה',  של  חיים  ה'חפץ  שכונה  מי 
אברהם קוך זצ"ל היה החברותא של מורינו הרב 
שליט"א בישיבת כפר חסידים. הרב קוך סיפר 
שמורינו הרב שליט"א היה לומד שמונה עשרה 
או  ולוהטים  חמים  בימים  ואף  ביממה,  שעות 

בימי צום לא שינה מסדרי לימודו.

הישיבה,  מתלמידי  אחד  סיפר  זו  תקופה  על 
המשגיח  שמרן  שליט"א,  שוב  ניסן  ר'  הרה"ג 
הרב  על  העיד  זצ"ל  לופיאן  אליהו  ר'  הגה"צ 
בתור בחור שהוא בקי בש"ס כולו ישר והפוך! 
היכרות  מתוך  זה  את  העיד  לשער שהוא  ניתן 
הרב  מורינו  של  בתורה  ידיעותיו  את  ברורה 
התמדתו  על  עדותו  מלבד  זאת  שליט"א... 
הרה"ח  שהעיד  כפי  הרב,  מורינו  של  העצומה 
את  לשמוע  נסע  שבעצמו  ז"ל,  לבל  פייבל  ר' 

הדברים מר' אל'ה לופיאן.

עם גדולי ההוראה
מרן הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל:

בספר "להבות אש" מסופר: "הרב סיפר שבערך 
בשנת תשי"ט עסק הרבה בהלכה, ומשכו ליבו 
לדקדוקי ההלכה הנודעים של מרן הגרי"ז הלוי 
לירושלים,  ונסע  קם  ולפיכך  זצוק"ל,  מבריסק 
חוליו  בתקופת  היה  כבר  שהגרי"ז  ומאחר 
הרב  להיכנס.  הניחהו  לא  ימיו,  בסוף  האחרון 
התאמץ, ובדרך לא דרך הצליח להיכנס לחדרו 
והגרי"ז  עמו,  לדבר  והתחיל  הגרי"ז,  מרן  של 
להשיבו  יכול  אינו  הבריאותי  שבמצבו  התנצל 

ולהיכנס בדבורי הלכה.

ואז אמר הרב: אם אני לא יכול ללכת אל המקור 
עצמו אני לא ניגש לדרך זו )עמוד 316( .   

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

מספר הרה"ח ר' נתן רובינשטיין חתנו של מורינו 
הרב שליט"א: "שנה אחת בחול המועד סוכות 
התלוותי אל מורינו הרב שליט"א בביקורו אצל 
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. לפני הביקור הודיעו 
בבית הגרי"ש, שיש לו כמה דקות בלבד לקבל 

את הפונים אליו, ואפשר להגיע בדקות אלו.

הגענו אל ביתו, וכשנכנסנו קיבל הרב אלישיב 
גדולה,  בחביבות  הרב  שליט"א  מורינו  את 
ניסה  הרב  לכבודו.  קם  שאפילו  כמדומני 
בדבריו לדבר על השנה הקרובה, שמבואר בה 
באחד מהספרים הקדושים על סגולתה לעניין 
את  מכיר  לא  שהוא  ענה  הגרי"ש  הגאולה. 
הספר, ואינו לומד בספר שהוא לא מכיר. ענה 
לא  אני  גם  בבדיחות:  הרב שליט"א  מורינו  לו 
מכיר אותו הוא נפטר לפני שלוש מאות שנה... 

אולם הרב אלישיב לא רצה לעסוק בנושא. 

שלוש  שליט"א  הרב  מורינו  שאל  מכן  לאחר 

שאלות בגמרא, ומכאן ואילך התחיל להתפתח 

כמו  התנהלה  השיחה  מפעים.  תורני  שיח 

שונים  מקורות  הזכרת  ע"י  בעיקר  בקודים, 

בנגלה,  רק  דיברו  אמנם  הם  ביעף.  שהוזכרו 

אבל התחושה היתה כאילו מדובר בנסתר... כך 

מעבר  הרבה   ונמשך,  תורני שנמשך  שיח  היה 

דיברו  לחצי שעה  קרוב  לזמן שהוקצב מראש. 

מופלאה.  ובגאונות  עצומה  במהירות  בלימוד 

שגם  בתקופה  היה  שהמדובר  לציין,  לי  חשוב 

אנשים חשובים מאוד, כשהיו נכנסים ומדברים 

ולעיתים  זה לדקות ספורות,  עם הגרי"ש, היה 

קרובות לא יותר מדקה או שניים... 

שליט"א  הרב  מורינו  שאל  הדברים  בתוך 

סתירה בין שני תוספות. הגרי"ש ענה שגירסת 

ראיתי  לא קשה.  ולפיה  שונה,  ראש  התוספות 

כי  כ"כ מקבל את התירוץ,  לא  על הרב שהוא 

לכאורה,  מיושב  לא  עדיין  זאת התוספות  בכל 

שהרי בתוספות הגירסא היא אחרת. 

שוב  שליט"א  הרב  ניסה  השיחה  סוף  לקראת 

לדבר על אותו ספר שהביא, אולם הרב אלישיב 

לא רצה לעסוק בזה. כשראה כך עוזרו הרב יוסף 

יראה  שהוא  והציע  לרב,  לעזור  ניסה  אפרתי, 

אח"כ את הדברים לגרי"ש, ולקח את הספר.

ממקומו  אלישיב  הגרי"ש  קם  לצאת,  כשבאנו 
וליווה את מורינו הרב שליט"א עד לפתח הבית, 

כשהוא לא מסתיר את חיבתו מאורחו זה.

בשמחה  לי  אמר  הרב  הגרי"ש  מבית  כשיצאנו 
לו.  שהיו  הקושיות  כל  את  לו  תירץ  שהגרי"ש 
הסתירה  עם  מה  שליט"א  הרב  את  כששאלתי 
בתוספות, שהיה נראה לי שהרב לא כ"כ מרוצה 
בתוספות  גם  שכנראה  לי  ענה  הרב  מהתירוץ, 
צריך לגרוס כמו התוספות הרא"ש, כי אם לא, 

אזי תהיה קושיא חזקה.

ובנוגע לספר שהרב ניסה לדבר עם הגרי"ש על 
תוכנו אמר לי הרב, שכידוע רבינו אומר בספר 
כח  לו  יש  הלכה  פוסק  שהוא  שמי  המידות 
לפסוק גם דברים בשמים, ולכן רצה שהגרי"ש 
יפסוק משהו בעניין הגאולה, אך לא אסתייעא 

מילתא...

סיפר,  ז"ל  הלפרין  מאיר  ישראל  ר'  הרה"ח 
לו  אמר  אלישיב,  הגרי"ש  מרן  אל  שכשנכנס 
בתוך הדברים הרב אלישיב: הרב שלכם אמר לי 

חידוש כזה וכזה...  
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מרן הגר"ע יוסף זצ"ל:

על הקשר של מורינו הרב שליט"א עם מרן הרב 
בגילון  באריכות  נכתב  כבר  זצ"ל  יוסף  עובדיה 
התחדשות של חשון תשע"ז, אולם נציין בזאת 

רק סיפור אחד, שללמד על הכלל כולו יצא.

מתמיד,  בחור  בשקידה  למד  מסוימת  בישיבה 
הוא  אותה  הבעיה  את  דעתו  על  העלה  שלא 
נושא, בעיה העלולה לאיים על סיכוייו להינשא 
אי-פעם. רק כשהגיע הבחור לגיל שידוכים נודע 
לו על הבעיה ההלכתית, בעקבותיה הודיעו לו 

ברבנות שלא מאשרים לו להינשא. 

הבחור השבור הגיע אל הראשון לציון הגרש"מ 
עמאר שליט"א, שכששמע על הבעיה עלה עם 
בפרטי  עיון  שלאחר  הגר"ע,  מרן  אל  הבחור 
המקרה הודיע לו בצער שאין לו מה לעזור לו. 
לעזור  מה  לי  אין  אבל  אתך,  לבכות  יכול  "אני 
שבעיות  לזכור  יש  וזאת  בצער.  לו  הודיע  לך", 
תדיר  דרכם  את  עושים  היו  כאלו  בנושאים 
לשולחנו של הרב  עובדיה, שהיה ידוע כמומחה 

הגדול בעניינים אלו. 

כמובן שהדבר שבר מאוד את הבחור שהרגיש 
פתאום שכל עולמו חרב עליו. חברו מהישיבה 
להגיע  לו  והציע  לו  לעזור  ניסה  בצערו  שראה 
הגיע  כאשר  שליט"א.  הרב  מורינו  אל  אתו 
שהוא  מה  את  וסיפר  הרב  מורינו  אל  הבחור 
לנסיבות  שליט"א  הרב  מורינו  שאלו  עובר 
שהובילו לפסק האמור, ולאחר שמיעת הדברים 
"אני  אתר:  על  שליט"א  הרב  מורינו  לו  השיב 
לא האמין  הבחור ההמום  להתחתן".  לך  מתיר 
למשמע אזניו ושאל כשהוא מופתע: "אבל הרי 
הייתי אפילו אצל הרב עובדיה יוסף והוא ענה 
לי שאיני יכול להתחתן!?", מורינו הרב שליט"א 
לרב  תעביר  אותה  תשובה  לך  "אתן  לו:  השיב 
עובדיה, ותראה שהוא יאשר לך להתחתן". ואכן 
מורינו הרב שליט"א נתן לו מכתב, אותו העביר 

הבחור להגר"ע יוסף.

כשראה הרב עובדיה את התשובה, נהנה מאוד 
מתוכנה ואמר בשמחה לבחור: אני גם חותם לך 
על התשובה הזאת ואתה יכול להתחתן! )הגרש"מ 

עמאר שליט"א אישר את הסיפור לחבר המערכת(.

באחד מהספרים  יוסף  הגר"ע  תיאר  לחינם  לא 
שליט"א:  הרב  מורינו  אל  במתנה  שלח  אותם 
"הגאון הגדול", תואר שלא היה כותב אותו אלא 

לעיתים נדירות בלבד... 

מרן הגאון ר' בן ציון אבא שאול זצ"ל:

מתלמידיו  אחד  סיפר  בשמו  נדירה  התבטאות 
ואחיו  אברהם  ר'  הרה"ח  הגדולים  לאחים 
הרה"ח ר' אשר ח. שהגרב"צ התבטא על מורינו 
הרב שליט"א שהוא חד בדרא בקדושה, ואין זה 

אומר שהוא לא חד בדרא גם בתורה...

מרן הגר"ש אויערבאך:

תעודות  בחלוקת  אויערבאך  הגר"ש  בהיות 

מורינו  עם  יחד  בנים  שובו  ישיבת  בחורי  אצל 
הרב  מורינו  של  משאו  ולאחר  שליט"א,  הרב 
את  והראה  ספרים,  עשרות  כדרכו  פתח  בו 
הדברים במקורם לרב אויערבאך, התבטא הרב 
אויערבאך לפני אנ"ש בהתפעלות: הוא הכי גדול 

בהתמדה... 

עם גדולי אנ"ש זצוק"ל
*מורינו זקן אנ"ש רבי לוי יצחק בנדר בסוף ימיו 

כידוע כמעט ולא ראה, ולפיכך היו לו חברותות 
שליט"א,  הרב  מורינו  היממה.  במהלך  רבות 
לוי  רבי  דלתותיו של  על  מלבד שקידתו הרבה 
לילה בשעת חצות  לומד עמו מידי  יצחק, היה 

את הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן.

מורינו הרב שליט"א התבטא פעם: מה שקיבלתי 
מרבי לוי יצחק בשנתו  אחרונה, לא קיבלתי כל 
ר' נחמן  )הרה"ח  העשרים שנה שהסתופפתי בצילו 

הורביץ(.

שהוא  בזה  הסכמתו  את  התנה  שליט"א  הרב  מורינו 

ילמד אתו גם יחד ליקוטי מוהר"ן. ואכן כך עשו. ואז 

לי: את הגאונות של הרב בקצות החושן אי  הוא אמר 

אפשר לתאר. אני לא יודע אם יש עוד מישהו שיודע 

עצומה.  היתה  והמתיקות  הקצות,  את  הרב  כמו  כ"כ 

אבל את המתיקות של הלימוד ליקוטי מוהר"ן אני לא 

אמכור בעד כל הון שבעולם... 

זאת מלבד העובדה הידועה, שבתקופה הראשונה 
רבו  אל  שליט"א  הרב  מורינו  של  להתקרבותו 
רבי לוי יצחק, ביקש ממנו ללמוד עמו משניות, 
ללמוד  יודע  שלא  כאחד  עצמו  את  בהסתירו 

כלום. וצריך שילמדו אותו משניות...

היה  שפירא  שמואל  רבי  הרה"צ  השרף  *עם 
הספר  את  יום  מידי  לומד  שליט"א  הרב  מורינו 
ברסלב  תורת  את  לקבל  ברצותו  לתרופה  עלים 
מפי גדוליה. מלבד מה ששימש אותו שנים רבות. 

למד  זצ"ל  רוזנפלד  אריה  צבי  ר'  הגה"ח  *עם 
מורינו הרב שליט"א הרבה בהיותו באמריקה. ר' 
צבי אריה שהיה למדן עצום ובקיא בכל התורה 
כולה, כאשר הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל היה 
בנושאים  הכרעה  לפני  אתו  להתייעץ  מרבה 
הרב  מורינו  את  מאוד  העריך  בהלכה,  סבוכים 
מכן  בשנים שלאחר  וגם  גאונותו,  ואת  שליט"א 
שיעור  למסור  ונתבקש  לארץ  מגיע  היה  כאשר 
בתיקוני זוהר התנה זאת רק אם הרב יבוא גם כן.

עם גדולי התורה שליט"א
אצל  לפגישה  שליט"א  הרב  מורינו  *כשהגיע 
האדמו"ר מבעלז, הודיעו בני הבית שבעוד עשר 
דקות האדמו"ר צריך לצאת לסידור קידושין אצל 
הרב  בין  התורני  השיח  מגבאיו.  אחד  של  בנו 
עשר  מידי  ונמשך...  ונמשך  התחיל,  לאדמו"ר 
דקות נכנסו הגבאים להזכיר לאדמו"ר על החופה, 
אולם האדמו"ר שלא אבה להפסיק את הלימוד 
שיסדר  בנו  את  לבסוף  שלח  הרב  מורינו  עם 
התפעלותו  את  מסתיר  לא  כשהוא  קידושין, 
נמשכה  כך  גילה.  עתה  שזה  הרב  של  מגאונותו 

                      סיון תשע"ח      |      47        46    |                       סיון תשע"ח



מצווה  כשהאדמו"ר  ארוכה,  שעה  השיחה 
להגיש לשולחן קערת פירות.

בתוך הדברים הזכיר מורינו הרב שליט"א בשם 
זוכה למחילת  בעל הדגל מחנה אפרים שחתן 
שהיה  האדמו"ר  מלויו.  ועבור  עבורו  עוונות 
עליהם,  התפלא  הדברים  למשמע  מופתע 
הסתובב  שליט"א,  הרב  מורינו  כך  וכשראה 
בטבעיות מאחוריו אל ספריית האדמו"ר, ושלף 
משם מיד את הספר דגל מחנה אפרים והראה 

לאדמו"ר את הדברים במקורם בפרשת בא.

*כדומה לזה היה כאשר נפגש מורינו הרב עם 
שליט"א  וייס  טוביה  יצחק  ר'  הגאון  הגאב"ד 
בביתו, בתחילה הקצו לפגישה זמן מה, אולם 
בעומק  לצלול  שהתחיל  שליט"א  הרב  מורינו 
הגאב"ד,  עם  יחד  והמשיך  המשיך  הסוגיא 
על  להזכיר  שבא  הגבאי  הגלויה.  להנאתו 
גמרות שנצרכו  השעה, התבקש להביא מספר 

ללימוד... 

*כשהגיע הגה"צ ר' יהודה שיינפלד אל ביתו של 
חג בחול המועד  לביקור  מורינו הרב שליט"א 
ההמתנה,  שבחדר  בספריה  עיין  השנה,  פסח 
ומצא שם איזה חיבור שמצא חן בעיניו מאוד. 
מורינו הרב שליט"א,  לאחר מכן, כשנכנס אל 

ביקש הרב מהגבאי שיביא את הספר ההוא...

*הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן סיפר על 
אחת מפגישותיו עם מורינו הרב שליט"א בה 

בשעה אחת שט עמו הרב בכל מכמני התורה. 
אחת  בשעה  הצליח  הרב  איך  מבין  לא  "אני 
לגלגל את כל התורה", התבטא לאחר מכן הרב 

מורגנשטרן בהתפעלות.

מספר הרה"ח ר' נחמן הורביץ
לו  אמר  חיים שפעם  ר'  הרה"ח  אחי  לי  סיפר 
לא  אני  גמרא  דפי  שלושים  בלי  הרב:  מורינו 

מתחיל את היום...

לו  שגם  שליט"א  הרב  מורינו  לי  אמר  ופעם 
ללמוד...  צריך  אבל  ללמוד,  קשה  לפעמים 
שאם  מהרב  שמעתי  נוספת  ובהזדמנות 
ללמוד  יכול  לא  והוא  המוחין  לאדם  הסתלק 
וכדו' שיעשה על זה תשובה על שהסתלקו לו 

המוחין.
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ושבו בנים לגבולם...

עת צרה היא ליעקב
שפרצה  השניה  האינתיפדה  פרוץ  ימי  הימים 
את  שטף  פיגועים  גל  תש"ס.  שנת  בתחילת 
הרימו  הארורים  והמחבלים  הערבים  הארץ. 
ראש, וכל מקום בו מתגוררים כמה ערבים כבר 
'הצלחתם'  הציבור.  בעיני  מסוכן'  ל'מקום  הפך 
תאות  את  הגבירה  נקי,  דם  לשפוך  המדומה 
הרצח הטבועה בדמם, ומכל מקום נשמעו הדי 
שהגיעה  הרגישו  שכמו  הערבים  של  ההתגרות 

שעתם לאיים ולעשות ככל העולה על רוחם.

קברי צדיקים רבים נמצאים בסמיכות לאזורים 
יודעים  המיושבים ע"י בני ישמעאל ולא בכדי. 
ומה לעומת  הם היכן נמצאת הקדושה באמת, 
זאת שווים מקומות התיפלה שלהם. לכן בחרו 
הניצוץ  את  ולהסתיר  לבלוע  לנסות  תמיד  הם 

הקדוש. 

כהרגלנו  הגענו  האינתיפדה,  פרצה  בו  בשבוע 
הבחורים  "חבורות  בחורי  שישי,  ליל  מידי 
לעבודת ה' דחסידי ברסלב" שבנשיאות מורינו 
הרב שליט"א, לציונו הקדוש של שמואל הנביא 
אותנו  כשראה  הקדוש.  ציונו  על  להשתטח 
השומר האחראי על המקום פלט אנחת רווחה 
"אתם האנשים הראשונים המגיעים  בהפטירו: 

הוא  רואה  סוף  סוף  לכאן מתחילת השבוע...". 
את  רק  ולא  למקום,  להגיע  המעזים  יהודים 
ערביי הכפר הסמוך לציון הבאים למסגד שעל 

הקבר.

* * *

דוגמא זו תוכל לשמש לנו צוהר להבין עד כמה 
כמה  עד  ומאידך  פחד מהערבים,  לאנשים  היה 
ניסו הערבים בכל האמצעים השפלים העומדים 

לרשותם להטיל מורך בלבבות. 

אמנו שבבית  רחל  בקברה של  היה המצב  כזה 
לחם, ואף גרוע ממנו. שם התנכלויות הערבים 
גבוהה. הצבא ה'אחראי' על המקום  היו ברמה 
לא ראה תועלת מיוחדת בהחזקת המקום על כל 
הסכנות המרובות שבו, והם חשבו כבר לנטוש 

את המקום ולהפקירו לזדים הארורים.

הציון  של  בגורלו  עולה  היה  מה  לציין  למותר 
העצום  והחורבן  לראות את ההרס  די  הקדוש. 
הצדיק  יוסף  בקבר  ימ"ש  הארורים  שחוללו 
שבשכם, כמו גם בהרס בתי הכנסת בגוש קטיף. 

ותפילות ישראל מה יהיה עליהן?

היה זה איש אשר רוח בו מורינו הרב שליט"א 
אמנו  את  להפקיר  הדבר  חומרת  את  שידע 

השומר  אותנו  כשראה 

המקום  על  האחראי 

רווחה  אנחת  פלט 

בהפטירו: "אתם האנשים 

הראשונים המגיעים לכאן 

מתחילת השבוע...". סוף 

יהודים  הוא  רואה  סוף 

למקום,  להגיע  המעזים 

הכפר  ערביי  את  רק  ולא 

הבאים  לציון,  הסמוך 

הקבר. שעל  למסגד 

רחל לידי מרצחים שפלים, ובזה גם למנוע את 
רחל  של  קברה  על  המרובות  ישראל  תפילות 
הנתונים  ישראל  על  ובבכיה  בתפילה  העומדת 
בגלות בין אדום וישמעאל. והנה עולה מחשבה 
היו  לישמעאלים???  קברה  את  להפקיר   – כזו 

לא תהיה!!! 

קברה של רחל אמנו, השכינה הקדושה, הניצב 
רחל  את  יעקב  קבר  בו  מקום  אפרתה,  בדרך 
על-פי הדיבור, מקום התפילה לעם ישראל עוד 
מזמן גלות בני ישראל בחורבן הבית, וכבר לפני 
הצדיק  יוסף  את  לתפילה  זה  מקום  שימש  זה 
בנה, כאשר הורידוהו מצרימה. מקום בו שפכו 
כלל ישראל דמעות כמים בתחינה לרחל אמנו 
בנים  שישובו  עד  ה'  לפני  בבכייתה  שתמשיך 
לגבולם, מקום אליו כיוונו רבים מגדולי ישראל 
לצד  הקודש,  לארץ  עלייתם  מטרת  עיקר  את 
בידי  יופקר  זה  הכותל המערבי – מקום קדוש 

הערבים??? 

הדרך  את  כיום  המקיפות  הגבוהות  הבטונדות 
לקבר רחל לא היו קיימים. עד אז הנסיעה היתה 
בתוככי בית לחם, ויהודים רבים אף היו נוהגים 
דברים  משם  ולקנות  העיר  חנויות  ליד  לעצור 

שונים.

בשלב זה כבר נאסרה הכניסה לקבר ע"י הצבא 
שבראותו את הסכנה שבמקום, לא אישר לשום 
יהודי להתקרב למתחם הקבר, וכעת היה צורך 
לעקוף את המכשול המרכזי בדרך להגעה, קרי: 

את התנגדות הצבא שהציבו במקום מחסומים. 
בחינת הצילני נא מיד אחי...

מורינו הרב שליט"א הורה חד משמעית שעלינו 
את  למנוע  ובכך  מחיר  בכל  רחל  לקבר  להגיע 
יוצא  היה  כך  לצורך  הגויים.  לידי  מסירתו 

אוטובוס מהחומה השלישית לקבר רחל.

בבודדות מבין הנסיעות הללו השתתפתי  - כותב 
השורות – בעצמי, ואתאר את אשר בזיכרוני. 

האחרונה  התחנה  עד  באוטובוס  הגענו 
ג'יפ צבאי את  שלפני קבר רחל. כבר שם עצר 
בנסיעה.  להמשיך  לו  ִאפשר  ולא  האוטובוס 
החיילים  ולהוראת  מהאוטובוס,  כולנו  ירדנו 
שאנחנו  ענינו  לקבר  להתקדם  שאסור  במקום 
נשארים כאן ורק עושים ריקוד. אכן כך עשינו 
פתחנו כחמישים אנשים ויותר בריקוד שרק נתן 
את האות. ולפתע, ללא התראה מוקדמת, החלו 

כמה מהחסידים בריצה לכיוון הקבר. 

ה'בלתי  הכניסה  את  לעצור  ניסו  מיד  החיילים 
חוקית', אבל מה כוחם של חמשה חיילים מול 
כל  על  כיוון.  מכל  להם  שרצים  איש  חמישים 
כמה  הקבר  לכיוון  רצו  לתפוס  שהצליחו  אדם 
אחרים, וכך התייאשו החיילים מהסיכוי לעצור 

את ה"הסתננות" כלשונם.

כאשר  הקבר,  שעד  המרחק  כל  את  רצים  אנו 
אנ"ש ממשיכים את השירה, ואף את הריקוד רק 
בצורה אחרת... עד שהגענו לציון הקדוש. איני 

בוודאות,  יודע  "אני 

לא  שהמקום  מה  שכל 

בגלל  ורק  אך  היה  נסגר, 

אותם אנשים שבכל פעם 

לצבא  ביטלו  שהגיעו 

ואילצו  התכניות  את 

במקום  להישאר  אותנו 

שהגיעו  עד  ועוד,  עוד 

כן  שהמקום  להחלטה 

יהודיות,  בידיים  ישאר 

היום.  עד  שקורה  כפי 

קבר  של  גורלו  שתבינו, 

רחל לא היה אמור להיות 

טוב יותר מגורל קבר יוסף 

הצדיק שבשכם.  
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אנ"ש  כל  נכנסנו  מסוים  בשלב  אבל  איך,  יודע 
יחד לציון. מיד התחלנו ברוב עם תיקון הכללי 
בהתעוררות  שליט"א  הרב  מורינו  של  בניגונו 
הקדוש  הציון  על  תפילה  נשאנו  ואף  רבה, 
ייסגר, וימשיך להיות פתוח לכלל ישראל  שלא 

לתפילה.

ובינתיים בצד השני בהלה של ממש. החיילים 
עליהם  לממונים  להתקשר  מיהרו  הלחוצים 
הצבא  אנשי  שנוצר.  במצב  לעשות  מה  לברר 
היות  מיותרת  שדאגתם  ידעו  ולא  לנו,  שדאגו 
ואנו נוסעים באישורו של מורינו הרב שליט"א 
וכל רע לא יכול לקרות, הכניסו את האוטובוס 
שוב  "נסתכן"  שלא  בכדי  הקדוש  לציון  עד 
בערבים  המלאה  לחם  בית  בתוככי  בהליכה 

עוינים ללא שמירה גשמית.

זמן לא קצר,  כך הוציאו אותנו מהקבר כעבור 
שהובילנו  לאוטובוס  כבוד  אחר  אותנו  והעלו 
היא  הברורה  התכנית  כאשר  לביתנו,  חזרה 
לחזור על המבצע גם בלילות הבאים, עד שתגיע 

הוראה אחרת מהרב.

התועלת הגדולה של כל זה היתה, שהצבא על-
אף רצונו לנטוש את האזור לא יכול היה לעשות 
כן. כאשר יש אנשים המגיעים מידי ערב לקבר 
הוא לא יכול לאפשר למחבלים שונים להתבסס 
וכך  "נקי".  האזור  את  להשאיר  עליו  במקום. 

נשאר האזור עוד ועוד בשליטה יהודית.

***

פנינו לנכדו של מורינו הרב שליט"א הרב חיים 

רייכר, מי שהיה אחראי על הכניסות ואף ייסד 
את עמותת 'יסוד עולם' לארגון הכניסות לקברי 
מהקבועים  מאנ"ש  כמה  לעוד  וכן  הצדיקים, 
בכניסות לקבר יוסף הצדיק, בכדי לשמוע מכלי 

ראשון את התרחשות הדברים.

יריות  היו  האינתיפדה,  "כשהתחילה  חיים:  ר' 
מבית ג'אלה ומשאר כפרי האזור לעבר שכונת 
גילה ולכיוון האזורים היהודיים. הצבא התחיל 
לצמצם את הכניסות לקבר, ואט אט הלך המצב 

והחמיר עד שנחסמה הכניסה לגמרי. 

"הקש ששבר את גב הגמל היה ההודעה שיצאה 
שביום הילולת רחל אמנו בי"א מרחשון, הציון 
יהיה סגור לכניסה. מורינו הרב שליט"א הורה 
הממשלה  ראש  תהיה.  לא  שהיו  משמעית  חד 
רבין התבטא פעם שהוא לא מכיר במקום הזה 
היה  שזה  לומר  ואפשר  עפ"ל,  קדוש  כמקום 

הרוח של כל הממשלה.   

"בעקבות דברי הרב התחילו מידי ערב כניסות 
לקבר רחל, כאשר לגורמי הצבא אין הרבה מה 
לעשות היות ואנ"ש היו נכנסים אף בדרכים לא 
כמות  להיכנס.  מורשה  לא  בהם הצבא  דרכים, 
הנכנסים גדלה מפעם לפעם, אבל כניסות אלו 

לא היו עדיין ממוסדות".

"בהילולת רחל אמנו בי"א חשון הצלחנו להגיע 
לקבר כמניין יהודים, כמובן בגניבה וללא אישור 
הרב  רוזנטל.  יחזקאל  הר"ר  מספר  מהצבא", 
ההילולא  ביום  שייכנסו  שצריך  הורה  שליט"א 
המרצח  שהקים  מה  כנגד  איש,  עשר  שבעה 
ערפאת ימ"ש קומנדו שכונה 'כוח שבע עשרה', 

באחד הצמתים כשעצרנו, 

שוטרים  כמה  עלינו  קפצו 

אותנו  משכו  פלסטיניים, 

אותנו  והעמידו  מהרכב 

בצורה מאיימת ליד הקיר. 

בטוחים  שהיו  מאנ"ש  היו 

והם  בנו  לירות  שעומדים 

אבל  גופם,  בכל  רעדו 

שמטרתם  היא  האמת 

היתה רק לאיים עלינו...

לבטל את כוחו. ואכן שבעה עשר מאנ"ש פרצו את 
מחסום הצבא, שם עמדו אלפי יהודים והתפללו 
עצר  חלקם  את  פנימה.  לרוץ  והתחילו  מרחוק, 

הצבא, וכמניין מאנ"ש כן הצליחו להיכנס.  

מורינו  של  בשיעורו  אחד  "ערב  רייכר:  חיים  ר' 
כמדומה  הישן,  יעקב  בית  באולם  שליט"א,  הרב 
התלמיד  הילולת  יום  בטבת,  בעשרה  זה  שהיה 
החובה  על  דיבר  הרב  זיע"א,  מוהרנ"ת  האמתי 
המוטלת עלינו לפתוח את קבר רחל, והורה שכל 
מי שיש לו רכב שיצא לקבר רחל. בכדי לזרז את 
כמה  תוך  השיעור  את  הרב  מורינו  סיים  העניין 
דקות, ושיירה של ארבעים כלי רכב, בהם נכנסו 
דרכה  את  עשתה  הרגילה,  לכמות  מעבר  הרבה 

לעבר קבר רחל.

החיילים  הציבו  לחם  בית  לאזור  הכניסה  "לפני 
כניסת  את  למנוע  בכדי  דוקרנים  של  סליל 
והתחילו  ירדו  מאנ"ש  כמה  למקום.  היהודים 
דעתם  ובעוד  החיילים,  עם  רעים  שיחת  לשוחח 
סליל  את  אחרים  הזיזו  מוסחת,  החיילים  של 
ושעטה  פנימה  השיירה  פרצה  מיד  הדוקרנים. 

לכיוון הציון הקדוש. 

"החיילים שקלטו את מה שאירע מיהרו להחזיר 
מאנ"ש  מנע  שלא  מה  הדוקרנים,  סליל  את 
שלרוב  יצא  כך  הדוקרנים!  על  בנסיעה  להמשיך 
שלא  דבר  גלגלים...  ארבעה  התפנצ'רו  הרכבים 
מנע מהם מלהמשיך בנסיעה עד הקבר כהוראת 

מורינו הרב שליט"א.

הצבא  של  גדולים  כוחות  הגיעו  קצר  זמן  "תוך 
הודענו  לחם.  מבית  מיד  לצאת  עלינו  וצעקו 
אותנו  להוציא  לנסות  ימשיכו  הם  שאם  להם 
ניכנס לתוככי בית לחם. המפקדים  מכאן אנחנו 
ולא  האיום  את  שנממש  בטוחים  היו  ההמומים 

הפריעו לנו להתפלל. 

"כשהיינו צריכים לצאת היה זה כבר מבצע בפני 
עצמו, הרי הגלגלים מפונצ'רים... התחילו לנסות 
לא  זמן  שארך  מבצע  ולהחליף,  גלגלים  להשיג 

מועט".  

"בשלב הבא היינו כבר מארגנים אוטובוס שהגיע 
ומנסים  יורדים ברגל,  עד המחסום, וממנו היינו 
אותנו,  עצרו  פעמים  שהרבה  כמובן  לברוח. 

והתחלנו לחשוב על דרכים חלופיות. 

הכניסה דרך הפרדס
המשתרעים  הפרדסים  מכיוון  להגיע  "התחלנו 
גילה, ומשם עד הבית קברות הערבי  עד שכונת 
הנושק ממש עם קבר רחל אמנו מצידו האחורי. 

היה עלינו ללכת רגלי כרבע שעה עד הציון".

הוביל  מור  יובל  "הרב  ציון סעדה:  בן  ר'  הרה"ח 
גדר  מעל  לקפוץ  עלינו  היה  הפרדס,  אל  אותנו 
מתקדמים.  היינו  ומשם  המנזר,  שליד  קטנה 
כשהיה  ממש,  בזחילה  מתקדמים  היינו  לפעמים 

חשש שייראו אותנו מעמדות התצפית".

ומשם  הקרובה,  הפגר  מצבת  על  עומדים  "היינו 
אמנו  רחל  של  הקדוש  ציונה  את  רואים  היינו 
הקבר(  קירות  את  הגביהו  יותר  מאוחר  )בשלב 

ומתפללים. עד שהשגנו מפתח. 

דרך  לקבר  הדרך  "את  אורלנצ'יק:  נחמן  הרב 
השדות ובית הקברות גילה לאנ"ש הרה"ח ר' ברוך 
ואין  פחד  אין  ערבים  אין  שרביט, שכידוע אצלו 
כלום... הוא הכיר איכשהו את הדרך והוביל את 

אנ"ש לפתוח את הכניסה. 

הרב חזקי רוזנטל מספר להתחדשות על הכניסות 
דרך השדות: "היינו הולכים משכונת גילה, מגיעים 
עד הבית קברות, ומשם נכנסו מהדלת האחורית, 
כאשר חמי הרה"ח ר' מיכל זוננשיין שולף מפתח 
את  לפתוח  הצליח  רבים  לא  ניסיונות  ולאחר 
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כך  על  ידע  לא  הצבא  פנימה.  ונכנסנו  הדלת 
כלום במשך תקופה לא קצרה. פעם אף הלכתי 

בליל שבת מביתי עד קבר רחל דרך השדות".

"באחד הפעמים שהיו אנ"ש בקבר, כאשר בצבא 
עדיין לא היו מודעים כלל לכניסות האחוריות 
גילה,  משכונת  מגיעים  היו  כבר  ואנ"ש  היות 
ראה לפתע אחד החיילים מהמוצב שמעל הקבר 
קבוצת אנשים ענקית בתוך קבר רחל, שלמיטב 
נבהל  הוא  וריק.  שמם  להיות  אמור  ידיעתו 
מאוד, הוא היה בטוח שמדובר בשדים או משהו 
כזה. הרי המקום סגור ואיך נכנסו לכאן אנשים? 
שאר  הגיעו  ובעקבותיו  לצרוח,  התחיל  הוא 
החיילים. הם צעקו עלינו מה אנחנו עושים פה, 

ומיד הוציאו אותנו.

לנו עוד אופנים  "מאז הם התחילו לדעת שיש 
וכמה מפתחות  לציין שכמה  יש  להיכנס.  כיצד 
נוסו על הדלת, והצליחו בכל פעם לפתוח את 

הדלת".

הרב שלום מירב: "לאחר שקלטו בצבא מהיכן 
הדלת  של  הפנימי  מהצד  חיברו  נכנסים  אנו 
מוטות מברזל כדי שלא יהיה שייך לפתוח את 
הדלת בשום אופן. לאחרונה כיסו את הברזלים 
עם דלת מעץ. גם את החומה של הקבר הגביהו". 

אך  לקבר,  בנכנסים  מעצרים  אף  ביצעו  בצבא 
אנ"ש לא פחדו כלל. לשאלתנו מסביר ר' חיים 
רייכר שלהיכנס לכזה מקום זה לא עברה חוקית 
אלא נקרא לעבור על צו אלוף. לא משהו שבית 
קצר  זמן  כעבור  ואכן  במיוחד.  יתייחס  משפט 

היו משחררים את העצורים לחופשי...   

ועם  המשטרה,  את  להכיר  למדו  כבר  אנ"ש 
באחד  נכנסים.  שוב  שהם  להם  ברור  היה  זה, 
שלנו,  הרכב  את  עצרו  החיילים  בהם  הפעמים 
עקב יריות שהיו מכיוון הערבים היה הרכב מלא 
בנוסעים גם בבגאז', בסיעתא דשמיא לא פתחו 
הם את תא המטען. אם היו פותחים היו כנראה 

משביתים את הרכב, מספר ר' יחזקאל רוזנטל.

להתחדשות:  מספר  הקבועים  מהנכנסים  אחד 
"לא אחת ראינו כדורים באוויר, בעיקר בכניסות 
דרך השדות, אבל שום דבר לא מנע מאתנו את 
הכניסה. גם הצבא שהיה מכין לנו מארבים מכל 
בית  בתוך  לנו  חיכה  הצבא  לפעמים  הכיוונים. 
לחם. בגלל זה היינו יוצאים מהצד השני, בכביש 
משם  הדרך  לחברון.  לחם  בית  מתוך  המוביל 
היא חלקה עד חברון ואין מה להסתבך, אבל היו 
אותנו.  עצרה  הפלסטינית  שהמשטרה  פעמים 
בדרך כלל היינו בורחים להם, אבל לפעמים לא 

הצלחנו.

הקישור  למפקדת  אותנו  לוקחים  היו  "הם 
שלהם. היו גם לפעמים מכות... ובדרך כלל היו 
היו  שם  הצבא.  רשויות  לידי  אותנו  מעבירים 
אותנו  ומשחררים  שעות  לכמה  אותנו  עוצרים 

לבסוף. 

בדרך כלל כשהיינו נכנסים עם רכב היו מחכים 
לנו החיילים ביציאה. זה היה תלוי אם היה להם 
איך לעכב אותנו. אם היו מצליחים לעצור את 
הרכב שלנו, או שנסענו מהר ולא היה להם איך 
יכולנו  ולכן  שומם  היה  הכביש  אותנו...  לעכב 
לעצור  יכולים  היו  הם  ברמזור  אבל  לברוח, 

אותנו. גם ביציאה מהשדות היו לפעמים מחכים 
לנו החיילים.

פעם רדפו אחרי כמה מאנ"ש עם הרכב. כשראו 
את  השאירו  אחריהם,  שרודפים  הנוסעים 
הרכב בשכונת גילה, והצבא לא יכל עוד לרדוף 
אחריהם. לאחר מכן הם התקשרו אליי שאבוא 
לאסוף אותם מגילה. הרכב שלהם נשאר שם עד 
למחרת היום כשכבר היו בטוחים שלא אורבים 

להם חיילים.  

כשהרב אומר לא...
כמעט שכחנו שבטלית זו אוחזים יותר משניים. 
גם הערבים שמעו על כך שיש יהודים שנכנסים 
את  תכננו  והם  "שלהם",  שבאזור  רחל  לקבר 
בשל,  כפרי  לידם  לבוא  שאמור  הבא  הפיגוע 

כאשר ישנם אנשים המגיעים היישר אליהם.

הפרדס  דרך  נכנסים  "כשהיינו  רייכר:  חיים  ר' 
לרדוף  יכולים  החיילים  היו  הקברות,  ובית 
אחרינו רק עד שלב מסוים, היות ומכאן ואילך 
אסור להם להיכנס מבחינת רשויות הצבא. הם 
היו נשארים מרחוק וצועקים לנו לחזור מיד"... 

המחבלים שהיו בבית לחם לרוב לא טמנו את 
ידם בצלחת ומידי פעם היו יורים לעברנו. "כמה 

ירי  יוצא אוטובוס ממוגן  היה  לילה בשעת חצות  מידי 

היינו  שם  רחל,  לקבר  בירושלים  ישראל  שבטי  מרחוב 

אותנו  להוציא  מגיע  היה  עד שהצבא  קצר,  זמן  שוהים 

הרב  מורינו  הוראת  ע"פ  ממשיכים  היינו  משם  משם. 

שליט"א לחברון לקברי האבות.  

בסמיכות  או  הראש  מעל  יריות  לי  עברו  פעמים 
לא  הצדיק  ובזכות  בניסים,  אנ"ש.  ולשאר  אליי 

פגעו בנו כלל".

הרב שלום מירב מספר גם הוא על יריות שעברו 
להם כמה וכמה פעמים מעל הראש, או בסמיכות 
אליהם. "היה זה ממש מפחיד, אך ידענו שאין לנו 

באמת ממה לחשוש". 

הורה  שהרב  פעם  "היה  אורלנצ'יק:  נחמן  ר' 
שלושה  במשך  שכעת  בבוקר  בשבת  בשיעורו 
לילות לא להיכנס לקבר רחל. אנ"ש כמובן צייתו 
על  העלה  לא  ואיש  הרב  של  הברורה  להוראתו 

דעתו להיכנס".

ימים התנהל  נודע, שבאותם שלושה  מכן  לאחר 
כל  לסכן  יכול  שהיה  מבצע  באזור,  צבאי  מבצע 
למעלה  היו  הכניסות  שתמיד  אף  על  זאת  אחד. 
לאנ"ש  ברורה  תזכורת  זה  היה  הטבע.  מגדר 
ורק  הרב  מורינו  של  באישורו  הם  שהכניסות 
באישורו. אם הרב לא מאשר, הרי שהסכנה היא 

ברורה ומידית.

ה'שתול' של השב"כ
הקבועים,  מהנכנסים  סעדה  ציון  בן  ר'  הרה"ח 

מספר להתחדשות:

"מורינו הרב שליט"א אמר לנו כמה פעמים שנכנס 
אתנו שתול מטעם השב"כ, אולם לנו לא היה דרך 

לבדוק את הדבר.

שגילה  נוסע  אלינו  הצטרף  מסוים  בשלב 
התעניינות רבה בנסיעה, והיה מצטרף לנסיעות, 

כשהוא 'מסתנן' יחד עמנו. היה זה בשלב בו היינו 
פורצים דרך המחסום של הצבא. באחת הפעמים 
הנוסע  ערבי.  המון  לפתע  ראינו  ביציאה מהקבר 
וכך  פרסה,  ועשה  מיד  חתך  ברכב,  שנהג  האמור 
מנע מאתנו להמשיך בדרך לכיוון חברון. היה שם 
ערבי עם רובה גדול והוא החל לירות על המכונית 
הנמלטת. בנס לא פגעו במכונית, בה נסעו מאנ"ש 
גם בבגאז'... כעת כבר לא יכולנו להמשיך בנסיעה, 
והערבי עם הנשק התקדם למכונית כשהוא גורר 
אלינו  הגיע  מכן  לאחר  בכוח.  הנהג  את  משם 
והוציאנו מהרכב. מסביבנו הרבה ערבים, והאוחז 
בנשק צועק כל הזמן 'אללה אכבר', כשהוא מנופף 

ברובה. את תאוות הרצח שלו ראינו בעיניים. 

הקיר...  ליד  מאיימת  בצורה  אותנו  העמידו  הם 
אבל האמת היא שמטרתם היתה רק לאיים עלינו

הראשונה  הכניסה  לו  שזו  ז"ל  פריזנט  הרב 
באמצע  ערבים  הרבה  סביבנו  מפחד.  רעד  ממש 
הערבי  אתנו.  יהיה  מה  יודעים  ואיננו  לחם  בית 
בשביל  גם  זה  את  ניצל  מהרכב  אותנו  שהוציא 
מה  ידענו  לא  שלי.  הפלאפון  את  מהאוטו  לגנוב 
יהיה. ולפתע עבר לידנו אחד, כנראה 'מסתערב', 
והרגיע אותנו בלחש באומרו שכבר יש תיאום עם 

הצבא.

הפלסטינים.  של  למפקדה  אותנו  לקחו  משם 
ולאחר זמן מה באו מהצבא והוציאו אותנו משם. 
היתה  לפנינו  שנסע  מי  של  שידו  הרגשנו  אנחנו 

במעל.

אנ"ש  שהרגישו  היחידה  הפעם  זו  היתה  לא 
שנסענו  הפעמים  "באחת  אותם.  'סידר'  שהוא 
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היה  חלחול.  דרך  נסענו  לחברון,  לחם  מבית 
שם מחסום, והרכב של אותו אחד היה לפנינו. 
הגענו עד למחסום, ואז כשכבר התקרבנו ממש 
קפצו  ומיד  ונעלם,  פרסה  עשה  הוא  למחסום 
המשכנו  דבר  של  בסופו  אבל  השופי"ם.  עלינו 
של  כשג'יפ  שם  הצדיקים  לקברי  חלחול  לתוך 
עד  אחריו,  ואנחנו  לפנינו  נוסע  הפלסטינים 

שהגענו לחברון

לאחר שהרגיש שחושדים בו, נעלם אותו נוסע...  

הכניסות המאורגנות    
הרב רייכר: "בצבא ביררו מי האחראי? אנשים 
הם  בעניין.  פעיל  והייתי  היות  עליי,  הצביעו 
להם  הסברתי  מולם  וכשישבתי  אותי,  עצרו 
יום עד  יגיעו כל  יעזור להם. אנ"ש  שכלום לא 
מי  אותי:  כך שאלו  ייפתח. כששמעו  שהמקום 
ברלנד  שהרב  נכון  זה  האם  עליכם?  האחראי 
משהו  "יש  להם:  אמרתי  להיכנס?  לכם  אומר 
בטענה שזה קשור לרב ברלנד". לא רציתי לסבך 
רוצים  "אם  להם,  הוספתי  "אבל",  הרב.  את 
הרב  שזה  שלנו  הרב  עם  רק  זה  בעניין,  לדבר 
ברלנד". כששמעו כך הם ביקשו מאוד להיפגש 

עם מורינו הרב שליט"א.

החטיבה,  מפקד  עם  להיפגש  הסכים  "הרב 
כמה  'להסביר'  וניסה  הרב  אל  הגיע  וכשהוא 
חייב  רחל  שקבר  לו  אמר  הרב  מסוכן,  זה 
להיות פתוח. בזה לא יהיו כל פשרות. לא יתכן 
בעולם כזה דבר שקבר רחל שנמצא כ"כ קרוב 
לירושלים יינתן בידי הערבים, גם אם מקומות 

אחרים אתם כן תמסרו לערבים".

בעניין  בדעתו  נחוש  שהרב  שראה  "המפקד 
ניסה לשאול האם יש אפשרות שהכניסות יהיו 
בצורה בטיחותית באוטובוסים ממוגני ירי. הרב 
שליט"א הסכים לכך, העיקר שקבר רחל יישאר 
מידי  מוגן  אוטובוס  להשיג  התחלנו  אז  פתוח. 

ערב. 

עד  כשלושים  במיוחד  גבוהה  היתה  העלות 
הרב  תלמידי  אבל  חודש.  מידי  אלף  ארבעים 
לא אמרו נואש. "היינו גובים מהנוסעים סכום 
עוד  להשיג  ומנסים  שקלים,  חמשה  של  סמלי 
ברחבי  להתפרסם  התחיל  כך  לנסיעות.  מימון 
הארץ  ומכל  רחל,  לקבר  כניסות  שיש  הארץ 
היה  שישי  בליל  במיוחד  אנשים.  לנהור  החלו 
שהיו  אנשים  אנשים".  של  בלעה"ר  גדול  ריבוי 
לחזור  רצו  רחל  בקבר  שונות  חזקות  להם 
ורק  היות  בנים,  שובו  דרך  עבר  והכל  אליהם, 

משכונת  הולכים  "היינו 

הבית  עד  מגיעים  גילה, 

נכנסנו  ומשם  קברות, 

מהדלת האחורית, כאשר 

מיכל  ר'  הרה"ח  חמי 

מפתח  שולף  זוננשיין 

ולאחר ניסיונות לא רבים 

הצליח לפתוח את הדלת 

ונכנסנו פנימה. הצבא לא 

במשך  כלום  כך  על  ידע 

פעם  קצרה.  לא  תקופה 

שבת  בליל  הלכתי  אף 

מביתי עד קבר רחל דרך 

השדות".

הזמן  עם  לקבר".  כניסה  להפעיל  יכולנו  אנחנו 
יותר מאוטובוס  והיינו מוציאים  גדלה הכמות, 

אחד.

מיכל  רבי  הרה"ח  אנ"ש  זקן  הגיע  אחד  יום 
דורפמן ז"ל אל הרב שליט"א והודיע לו שהשיג 
מימון  להשיג  המוכנה  עדני,  מ.  הגב'  תורמת, 
לאוטובוס. ואכן תקופה מסוימת היה לנו מימון 
שהיא  לאחר  הרבה.  לנו  שעזר  מה  לאוטובוס, 
כבר לא הצליחה להשיג את התרומות, המשכנו 

להשיג את מלוא הסכום.

המסלול והנסיעה
אוטובוס  יוצא  היה  חצות  בשעת  לילה  מידי 
ממוגן ירי מרחוב שבטי ישראל בירושלים לקבר 
רחל, שם היינו שוהים זמן קצר, עד שהצבא היה 
מגיע להוציא אותנו משם. משם היינו ממשיכים 
ע"פ הוראת מורינו הרב שליט"א לחברון לקברי 
למבנה  מחוץ  מתפללים  היינו  שם  האבות. 
היינו  מכן  לאחר  אבינו.  יצחק  של  קברו  מול 
הסמוך  נר  בן  אבנר  של  קברו  לכיוון  יוצאים 
לקברו.  כניסה  אין  מה  ומשום  האבות,  לקברי 
היו שם הרבה מאבקים עד פתיחת הקבר )אי"ה 
תתפרסם על כך כתבה בנפרד(. היה זה בהוראת 

הרב שליט"א. 

ללכת  שליט"א  הרב  מורינו  לנו  הורה  כן  כמו 
להתפלל בקברם של ישי ורות שבתוככי חברון, 
צעד שנתקל בהתנגדות גדולה מצד הצבא, שטען 
לפעמים  לשם.  להיכנס  וא"א  סגור  מקום  שזה 
אישרו  בצבא  להיכנס.  אישור  לקבל  הצלחנו 
בטענה  אנשים  עשרה  רק  פעם  כל  שייכנסו 
שהמקום קטן מדי. היו פעמים שגם עצרנו ליד 
קברו של מי שמסר את נפשו למיתה ממש, ובכך 
ביהודי  ימ"ש  הערבים  הטבח שתכננו  את  מנע 

חברון, ה"ה ברוך גולדשטיין הי"ד.

מפקד האוגדה בשטח נועם טיבון, היה אחראי 
את  בהכירו  חברון.  על  וגם  לחם  בית  על  גם 

רוחם הנחושה של אנ"ש מהכניסות לקבר רחל, 
הבין שלא יעלה בידם לעצור את רוחנו האיתנה.

אומרים  אנ"ש  היו  הלוך  בדרך  הנסיעה  במהלך 
ברסלב  בניגון  הנפש  בהשתפכות  חצות  תיקון 
עם כל הפרקים והקינות הנלווים לתיקון חצות. 
זך  כשהעולם  לילה  בעת  מיוחד.  נועם  זה  היה 
לקברי  דרכה  את  נוסעים  קבוצת  עושה  ונקי, 
התיקון  מזמורי  נאמרים  כשברקע  אבותינו 

חצות בשעה המתאימה לכך. 

בנסיעה חזור היו מתחילים את זמירות הבוקר 
שהיו נאמרים במתיקות מיוחדת. את האווירה 
השתתף  שלא  למי  לתאר  קשה  המיוחדת 

בנסיעות אלו.

היה  אלו  בנסיעות  הקבועים  הנוסעים  אחד 
מסוים  בשלב  קוסובסקי.  אברהם  רבי  הרה"ח 
פנה אליו מורינו הרב שליט"א והורה לו שייטול 
על עצמו את ארגון הנסיעות הללו, בפרט לאחר 
מימון  להשיג  צורך  והיה  התרומות  שפסקו 

חודשי.   

כך הוקמה לה עמותת "נחלי ארצנו" שתפקידה 
היה לארגן ולהוציא לפועל את הנסיעות. 

כך  על  הצבא  ראשי  עם  לנו  היה  נוסף  מאבק 
היו  שעה.  רבע  אחרי  אותנו  מוציאים  שהיו 
אנשים שרצו להישאר הרבה מעבר לכך. היתה 
על כך מלחמה קשה, הדברים הגיעו עד לדרגים 
ומי  הרמטכ"ל  בהם  בצבא,  ביותר  הבכירים 
שנקרא 'שר הביטחון'. לבסוף הצבא הסכים שמי 
שלא רוצה לצאת מיד יוכל להישאר עד הבוקר. 
לאסוף  נוסף  אוטובוס  מגיע  היה  כבר  בבוקר 
הלכו  הדברים  כך  רחל.  בקבר  הנשארים  את 
מאושרות  כניסות  ועוד  עוד  נוצרו  והתפתחו. 
מטעם הצבא לקבר רחל, עד שנפתחו השערים 
הבטונדות  את  לציון  מסביב  כשבנו  לגמרי 
הגבוהות המקיפות את מסלול הנסיעה לקברה 

של רחל אמנו. 

על  ובפרט  עלינו,  תגן  אמנו  רחל  של  זכותה 
שנלחם  שליט"א  עטיא  בן  אליעזר  הרב  מורינו 

בחירוף נפש על פתיחת הדרך לציונה הקדוש.

עמותת  יו"ר  קוסובסקי,  אברהם  ר'  הרה"ח 
"נחלי ארצנו", בראיון להתחדשות.

אנשים  שידעו  כדאי  הרב,  בזכות  זה  "הכל 
יש  מי  בזכות  רחל,  בקבר  להתפלל  הבאים 
ר' אברהם  למקום", פותח  להגיע  איך  להם 

את דבריו.

תש"ס,  בשנת  האינתיפדה  "כשהתחילה 
החלו לסגור את קבר רחל. אנ"ש היו נכנסים 
נלחם  ממש  והצבא  דרכים  לא  בדרכים 
את  ועוצרים  מכים  אף  הם  כאשר  באנ"ש, 
אנ"ש שנכנסו והסתננו לבית לחם לקבר רחל. 
את  לפתוח  שחייבים  היתה  הרב  הוראת 
המקום, ולכן היו אנ"ש מגיעים מידי לילה. מידי 
ולוקחים  מאנ"ש  מסתננים  תופסים  היו  פעם 
מסוכנת  הסתננות  באשמת  למעצר  אותם 
לשטח אסור, ואז היו מחתימים אותם ששוב 
לא יכנסו... כמובן שזה לא עזר, אי אפשר 

להילחם עם 'משוגעים לדבר'

כמובן שדבר זה לא הרתיע את אנ"ש, אבל 
פעם  זוכר  אני  בעיניים.  ראינו  הניסים  את 
חשבו  החיילים  הכיוונים.  משני  לעברינו  שירו 
אתו  נשא  מאנ"ש  אחד  מחבלים,  שאנחנו 
בידו את בתו, ומרחוק זה היה נראה לחיילים 
זיהו  ומצד שני הערבים כן  חבילה חשודה... 

אותנו בתור יהודים

הוראת  בעקבות  הקורה  לעובי  נכנסתי  אני 
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לכך  לדאוג  שחייבים  שליט"א  הרב  מורינו 
מעורב  והייתי  תימשך,  רחל  לקבר  שההגעה 
עם הבכירים האחראים לברר מה הם רוצים 
מאתנו, היות והייתי מהקבועים בכניסות. הם 
מיותרים  סיכונים  ללא  שנגיע  שבכדי  דרשו 
עלינו להגיע אך ורק עם אוטובוס ממוגן ירי. 
ואכן, בהוראת הרב התחלנו לארגן מידי ערב 

אוטובוס ממוגן ירי שעלותו עצומה. 

הנחלה,  אל  באנו  שבזה  חשבנו  שאם  אלא 
טעינו. לעיתים קרובות גם אז לא אישרו הם 
את הכניסות, על-אף כל המאמצים שהושקעו. 
השדות  דרך  ללכת  צריכים  היינו  וכך,  היות 
שמאחור )הנראים היטב היכן שממוקם כיום 
המחסום שלפני הכניסה לקבר רחל(. גם אז 
אנשי הצבא לא הניחו לנו, וכאשר היו תופסים 
את אנ"ש היו עוצרים אותם. אנשי-שלומינו גם 
הרגישו את נחת זרועם בהזדמנויות שונות... 
ואני פניתי אל הגורמים האחראים ושאלתי: 
אוטובוס  ביקשתם  רוצים?  אתם  עוד  "מה 
ממוגן והנה קיבלתם". לא היתה להם ברירה, 
כך  לצורך  הכניסות.  את  לנו  אישרו  והם 
הוקמה עמותת 'נחלי ארצנו', שדאגה להשיג 

את המימון הנדרש.

אחת  בשעה  לילה  מידי  היה  הנסיעה  מסלול 
יוצאים לקבר רחל, שוהים שם כחצי שעה או 
יותר, ומשם ממשיכים לחברון, שם גם ההינו 
משך זמן דומה,  כשלקראת עלות השחר היינו 
חוזרים לירושלים. כך מידי לילה במשך ארבע 
אחרי  נישבר  שאנו  בטוח  היה  הצבא  שנים! 
בנסיעות  להתמיד  יכול  מי  קצרה,  תקופה 
ועוד  שנים,  כמה  במשך  לילה  מידי  שכאלו 
עם כל העלויות הגבוהות? אבל ב"ה זה לא 
קרה. להפך, במשך הזמן כבר היינו מוציאים 
בשעה אחד בלילה שני אוטובוסים! כך הגיעו 
היא  שלהם  היחידה  שהברירה  למסקנה  הם 
רגילה  רחל בצורה  לקבר  הכניסה  לסדר את 
קבר  שהיום  ב"ה  זכינו  וכך  מחתרתית,  ולא 
היהודים  אלפי  למאות  לרווחה  פתוח  רחל 

הבאים בשעריו מידי שנה.

ומאיפה המימון?

כך,  לצורך  עמותה  הקמנו  שאמרתי,  "כפי 
היינו  מהנוסעים  וגם  אנשים,  מתרימים  היינו 
ההוצאות  עדיין  אבל  סמלי,  סכום  מבקשים 

על  משלמים  היינו  בהתחלה  עצומות.  היו 
 ₪ אלף  לארבעים  קרוב  ממוגן  אוטובוס 
אוטובוסים  הרבה  היו  לא  אז   )!!!( לחודש 
היתה  עלותם  ולכן  בארץ,  בכלל  ממוגנים 
גבוהה. לקחנו אותו מחברת 'אשר מרחבים 
הנהלת  היתה  גירעון,  שנוצר  פעם  ובכל   ,'
מוסדות שובו בנים - בהוראה ישירה ממורינו 
הרב שליט"א – מממנת וסוגרת את הגירעון. 
ואת  יהודים,  להתרים  ניסינו  מצדנו  אנחנו 
רחל  בקבר  מזכירים  היינו  התורמים  שמות 
לישועה. במשך הזמן נחלצה לעזרתנו הקהילה 
לנו אוטובוס ממוגן  היהודית בחברון והשיגו 

בעלות של שש עשרה אלף ₪ לחודש". 

לפעמים  לך  אין  לילה,  כל  להגיע  איך אפשר 
אירועים?

על  כלל  בדרך  מוותר  הייתי  שנים  "באותן 
היה  זה  אם  לעיר  שמחוץ  ואירועים  שמחות 
רחל".  לקבר  הנסיעה  חשבון  על  להיות  אמור 
מסירות נפש במלוא מובן המילה, כאשר כל 
ליל  על  שבת  ממוצאי  ברציפות,  השבוע  ימי 
שישי יש נסיעות לקבר רחל. ר' אברהם מציין, 

"באותן שנים הייתי מוותר בדרך כלל על שמחות ואירועים שמחוץ לעיר אם זה היה 

אמור להיות על חשבון הנסיעה לקבר רחל". מסירות נפש במלוא מובן המילה, כאשר 

כל ימי השבוע ברציפות, ממוצאי שבת על ליל שישי יש נסיעות לקבר רחל.    

היו  עדיין  הממוגנים  האוטובוסים  שלמרות 
ניסו  שעדיין  הערבים  עם  פעם  מידי  תקריות 

להפריע 

ניתן  והיום  בס"ד,  הדרכים  שנפתחו  עד  כך 
להגיע לקבר רחל בנסיעת אוטובוס רגילה".

החייל מקבר רחל שעבר לישיבתנו
זימנה השגחת הבורא לידנו, ובישיבתנו הקדושה 
יקר,  אברך  תלמודו  על  שוקד  העתיקה  שבעיר 
חייל.  היה  בזה  המסופרת  תקופה  שבאותה 
האברך היקר הרב נתן ביטון מתאר להתחדשות 

את המאורעות מהזווית השניה...

"באותה תקופה הייתי חייל בכוח צנחנים שהיה 
באזור בית לחם מלבד ה'מגבניקים' שהיו שם, 
ומבצעים  פעולות  על  אחראים  היינו  אנחנו 
יותר מסובכים, כמו מארבים לתפיסת מחבלים 
המקום  על  הרבה  ידעתי  לא  וסיורים.  תצפיות 
הקדוש הזה. מאידך, עם הערבים עזי הנפש היו 
שלפעמים  אציין,  לדוגמא  קשים.  מאבקים  לנו 
יוצא  ולפתע  עשן,  רימון  עליהם  זורקים  היינו 
וזורקו  המעשן  הרימון  את  בידו  תופס  מחבל, 
חזרה אלינו... אני לא מבין איך הוא לא נחנק. 
לזמן  וחיכינו  מנשוא.  קשה  היה  שם  המצב 

שנוכל כבר לעזוב שם.

הוחלט  שכבר  לנו  אמרו  מצידם  "המפקדים 
והפקרתו  המקום  עזיבת  על  הגבוהים  בדרגים 
לערביי ומחבלי בית לחם היל"ת, וזה עניין של 

כמה שבועות עד שנתפנה".

שבועות  כמה  עוד  שמצריך  כך  אם  מפריע  מה 
קבוצת  איזה  עם  בעיה,  "היתה  היציאה?  עד 
אנשים מוזרה... שהיתה מגיעה מידי לילה לקבר 

יכול  לא  הצבא  וכמובן  גדול.  עצמי  סיכון  תוך 
יהודים  יש  עוד  כל  השטח  את  להפקיר  היה 
שמגיעים למקום. היה לנו מלחמה עם מחבלים 
שלא נרתעו מכלום, בעיקר היינו מתבססים על 
גורמי ההפתעה ומארבים, אבל  יש קבוצה של 
להיכנס  דווקא  יכולתם  ככל  שעושים  אנשים 
לכאן, וכלל לא מנסים להצטייד באמצעי הגנה 
או להסתתר מהערבים. לא הבנו מה קורה פה, 
אנחנו מפחדים ורק מחכים לרגע בו נעזוב כבר 
את השטח, ואילו הם מגיעים לנו מידי לילה... 

משהו פה לא הסתדר לי".

החיילים  עם  מדברים  היו  הם  איך  זוכר  "אני 
יפה, ובעוד הם מדברים אני רואה מהצד כמה 
כשהיו  גם  לחם.  בית  לתוך  מתחמקים  אחדים 
נכנסים דרך השדות היינו מתצפתים על האזור 
ומודיעים למגבניקים על כך. החיילים לא יכלו 
תופסים  היו  אם  ורק  אחריהם,  הרבה  לרוץ 

אותם בכניסה היו עוצרים אותם.

בעוד  השטח  עזיבת  את  דוחים  היו  פעם  "כל 
נתן  למצב שלא  חודשים, בהתאם  או  שבועות 
להם לעזוב את האזור, וכך נשאר האזור בשליטה 
יהודית, עד שסידרו את הכניסה הקבועה לקבר, 

והתכנית לזניחת השטח ירדה מעל הפרק".

ללמוד  נתן  ר'  כשהגיע  שנים,  מספר  כעבור 
שהיו  פרצופים  זיהה  הוא  הקדושה,  בישיבתנו 

מוכרים לו מהעבר השני של המתרס...

"אני יודע בוודאות", מסיים ר' נתן ביטון, "שכל 
מה שהמקום לא נסגר, היה אך ורק בגלל אותם 
את  לצבא  ביטלו  שהגיעו  פעם  שבכל  אנשים 
עוד  במקום  להישאר  אותנו  ואילצו  התכניות, 
ועוד, עד שהגיעו להחלטה שהמקום כן ישראל 
יהודיות, כפי שקורה עד היום. אלמלא  בידיים 
זה, גורלו של קבר רחל לא היה אמור להיות טוב 

יותר מגורל קבר יוסף הצדיק שבשכם.  

                      סיון תשע"ח      |      61        60    |                       סיון תשע"ח



                      סיון תשע"ח      |      63        62    |                       סיון תשע"ח



קבר עלי הכהן, בניו חפני ופנחס ואם אי-כבוד אשת פנחס

ומקום שילה הקדומה
מסכת חייהם

עלי הכהן הגדול מבני בניו של איתמר בן אהרן 
הכהן1, היה מלך, כהן גדול ואב בית דין2, ועמד 
הגיבור3.  שמשון  מות  אחרי  ישראל  בני  בראש 
עלי הכהן  היה מצוייר  בכסא של שלמה המלך 
ושני בניו חפני ופנחס4. ספר התגין העלה אותו 
שהקים  האבנים  עשרה  שתים  מן  הכהן  עלי 
יהושע בגלגל ומסרם לשמואל הנביא.5 עד שלא 
שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל 
הרמתי6. מפני צרת בניו הזקין7. בעשרה באייר 
ובאו  שילה  חרבה  הכהן  עלי  כשמת  עלי8.  מת 
לנוב9. על הפסוק "אם יתכפר עון בית עלי בזבח 
ומנחה  בזבח  חז"ל:  פירשו  יד(,  ג  )שמו"א  ומנחה" 
ובגמילות  בתורה  מתכפר  אבל  מתכפר,  אינו 
חסדים. רבה ואביי באו מבית עלי, רבה שעסק 
בתורה חי ארבעים שנים, ואילו אביי שעסק גם 

1  ילקוט שמעוני שופטים סח

2  ילקוט המכירי תהלים עה, ד

3  קדמוניות היהודים ב 49

4  תרגום שני א, ב

5  אוצר מדרשים 564

6  קדושין עב:

7  אגדת בראשית מא

8  סוף מגילת תענית

9  זבחים קיט:

בגמילות חסדים חי ששים שנים10.

כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה, אלא 
מה אני מקיים "אשר ישכבון את הנשים" וגו'? 
שלא  יולדת[  ]חטאת  קיניהן  את  ששהו  מתוך 
הלכו אצל בעליהן, מעלה עליהם הכתוב כאילו 
בן  "ואחיה  שנאמר  חטא,  לא  פנחס  שכבום11. 
אחיטוב אחי אי כבוד בן פנחס בן עלי" )שמוא"א 
מיחסו?  והכתוב  ידו  על  בא  חטא  אפשר  ג(,  יד 

לחפני  למחות  לפנחס  לו  שהיה  מתוך  אלא 
חטא12.  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  מיחה,  ולא 
גלית הפלישתי מגת הרג את שני בני עלי חפני 
ופנחס13. כשנשבה ארון אלקים נפלו בחרב כהני 
שילה חפני ופנחס, ובזמן שבשרו זאת לנשיהם 
לא בכו כי מתו אף הם באותו היום14. פנחס כהן 

גדול, אביו פינה לו את מקומו מחמת זקנתו15.

המסורות על מקום קברם

בפיוט 'קברי אבות' מסביבות שנת ד"א תתק"ס 

10  ראש השנה יח. יבמות קה ע"א 

11  שבת נה:

12  שם.

13  תרגום שמואל א יז ח

14  תרגום תהלים עח סד

15  קדמוניות היהודים ב 54

יתכפר  "אם  הפסוק  על 

עון בית עלי בזבח ומנחה" 

פירשו  יד(,  ג  )שמו"א 

אינו  ומנחה  בזבח  חז"ל: 

מתכפר  אבל  מתכפר, 

בתורה ובגמילות חסדים. 

מבית  באו  ואביי  רבה 

בתורה  שעסק  רבה  עלי, 

ואילו  שנים,  ארבעים  חי 

בגמילות  גם  שעסק  אביי 

שנים. ששים  חי  חסדים 

ולו  בשילה,  עלי  הגביר  בני  'לשני  נכתב:   )1200(
מקום, ושם אם אי כבוד מקברת'.

בשנת ד"א תתק"ע )1210( כותב רבי שמואל ב"ר 
בחיבורו  מלוניל,  הר"י  מחבורת  שהיה  שמשון 
'מסע דפליסטינא': '...הלכנו לשילה וראינו שם 

את המקום אשר היה שם המשכן'.

מבעלי  מפאריז  יחיאל  רבינו  שליח  יעקב  רבי 
 :)1290( נ'  ה"א  שנת  בסביבות  כותב  התוספות 

'בשילה, עלי הכהן הגדול ושני בניו ע"ה'.

בשנת ה"א פ"ב )1322( כותב רבי אשתורי הפרחי 
י"א,  )פרק  ופרח'  'כפתור  בספרו  הרא"ש,  תלמיד 
שעות  כשלש  שכם  לדרום  הוא  'שילה  מ"ז:(:  דף 

בדרך  והוא  למזרח,  מעט  שנוטה  אלא  ביושר, 
משכם  העולה  והמסילה  לירושלם,  עלותך 
לירושלם, מניח שילה אל שמאל העולה. והוא 
עד  סאילון...  לו  וקורין  הראשון  השליש  לסוף 
סכינה',  אל  'קובה  לה  קורין  כיפה  שם  היום 
ישראל'  בני  'מאידא  לו  קורין  לה מקום  וסמוך 

כלומר לוחות'.

חילו  יצחק  רבי  כותב   )1333( צ"ג  ה"א  בשנת 
דירושלים':  'שבילי  בחיבורו  לריסא  מהעיר 
'מעיר זו ]=גבע[ נוסעים לשילה שנקראת סיילון 
'אוצר  בספרו  אייזנשטיין  י.ד.  המעתיק  ]הערת 
ק"מ  י"ז  חורבה  'היא   :)1926  – )תרפ"ו  המסעות' 
עלי  קברי  יש  שם  שכם'[.  מזרח  לדרום  וחצי 

מצבה  והיא  ופנחס,  חפני  בניו  ושני  גדול  כהן 
יפה מאד, והיהודים והמושלמנים מדליקין שם 
הציון  אצל  יושב  אחד  מקובל  זקן  תמיד.  נרות 
והוא אשכנזי ומתפרנס מהעתקת ספרים  הזה, 
בן  נחוניא  רבי  של  הבהיר  ספר  כמו  קדושים 
יהודה בן בתירה,  הקנה, ספר הבטחון של רבי 
ספרים  ועוד  עקיבא  לרבי  המיוחס  יצירה  ספר 
אחרים'. )יש המפקפקים במהימנות החיבור, אך כולם תמימי 
עליו  והוסיף  עתיק  מכת"י  מסע  רשימת  מצא  שהמעתיק  דעים 

משלו(

)1335( כותב נוסע נוצרי שביקר  בשנת ה"א צ"ה 
במקום: 'עד היום הזה ינהגו בו היהודים הערצה 

רבה'. 

בשנת ה"א ק"ס )1400( נזכר מקום הציון בשילה, 
א'(:  אילן  )כת"י  ישראל'  ארץ  צדיקי  קברות  ב'לוח 
ובכל  הארון  הכרמים...  בין  שם  עלי...  'בשילה 
בו  אלקים  שנראה  הענן...  ושם  שבת...  ערב 

לשמואל בשילה'.

ישראל'  ארץ  צדיקי  'קבלת  הנקראת  באיגרת 
ששלח רבי יצחק בן אלפרא לרבי שלמה בן רבי 
שמעון דוראן בשנת ה"א ר"א-ר"ג )1441-3( )מובאת 
עלי  'בשילה,  כתוב:  זכות(  אברהם  לרבי  היוחסין  בספר 

וחפני ופנחס ואם אי-כבוד'.

מדובנא(  להמגיד  יעקב  משלי  )מח"ס  ריישר  משה  רבי 
כותב בשנת תר"י )1850(, בספרו 'שערי ירושלם': 

בחסידותו  "ששמואל 

היה מבקר תמיד מקומות 

כמו  קדושה  בהם  שהיה 

שנה  מידי  "והלך  שכתוב 

א-ל  בית  וסבב  בשנה 

ושפט  והמצפה  והגלגל 

את ישראל וכו', ותשובתו 

ביתו".  שם  כי  הרמתה 

ולבקר  לסבב  ראוי  וכן 

הקדושים  מקומות  אותם 

שאין  הזה;  בזמן  אף 

בהם  לעולם  שיש  ספק 

הראשונה,  קדושתן  ממין 

ציוני  וגם  וכדאמרינן. 

הצדיקים...". 
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שעות,  כשלש  לדרום שכם  רחוק  מקום  'שילה 
והיא שילה האמור בכל מקום אשר היה המשכן 
בתוכה, שם בית וגגה כיפה גדולה וקורין אותו 
'קובא אל שכינא' בערבי ר"ל כיפה של שכינה, 
וסמוך לו מקום נקרא 'מאידא בני ישראל' ר"ל 

הלוחות של בני ישראל'.

החוקר א. מ. ל. כותב בספרו 'מורה דרך בארץ 
'צפונית   :)1891( תרנ"א  בשנת   )208 )עמוד  ישראל' 
דרך  הולכת  עיא[  ]-תורמוס  מפה  מזרחית 
)במרחק חצי שעה למקום שֵמם הנקרא שילון 
היא שילה העתיקה, המהוללה והנודעה בדברי 
חורבה  רק  בה  אין  כעת  הראשונים.  עמנו  ימי 

אחת ואצלה מעין מים יפה'. 

 )1913( תרע"ג  משנת  גולדהאר  י.  הרב  החוקר 
הכפר  'אשר  קודש':  'אדמת  בספרו  מסכים 
שהערביים קורין לו ֶסילּון selun נשען לחרבות 
הכפר  של  צד  'באיזה  מסתפק  אך  שילה'.  עיר 
סילּון ישבה עיר שילה העתיקה'. בהמשך דבריו 
החרב  שהמקום  הדבר  קרוב  ...'ויותר  כותב: 
איתם[  ]ג'מע  דַשאֶמי-ֶיֶטם  לו  קורין  שהערביים 
הוא מקום המשכן, כי בלשון ערבי השם דשאֶמי 
מורה בית-כנסת בלשון המשנה, הוא אהל מועד 

בלישנא דקרא'... )דף ק"ט עי"ש( 

י. פ. כותב בספרו 'ארץ ישראל – ספר  החוקר 
המסעות' )עמוד 279( בשנת תרפ"א )1921(: 'אחרי 22 
רגע עוברים על הכפר א-תל )משמאל(, אחרי עוד 
)משמאל(.  וִסְנִג'יל  )מימין(  ֻתרמוס-ַעָיא  על  רגע   12
צפונה-מזרחה  ברגל  להולכים  ק"מ(   3( דרך  מפה 
המשכן  עמד  שם  אשר  )ֵסילּון(,  שילה  לחורבות 

שנה  ועשר  מאות  שלש  במשך  השופטים  בימי 
)א.ה. טעות היא, דהרמב"ם בהלכות בית הבחירה פרק א' הלכה ב' 
כותב 'ושס"ט שנה עמד משכן שילה וכשמת עלי חרב' ]משכן שילה 
היה קיים משנת ב"א תק"ג עד שנת ב"א תתע"א[, ואחריו הלכו 

ה' בשילה  בבית  קודש(.  והאדמת  דוד  הדורות, צמח  סדר 

חונך שמואל הנביא וישרת לפני עלי הכהן ופה 
מפה  המראה  ג'(.  )שמו"א  מרוחו  ה'  עליו  האציל 
הוא יפה מאד. העמק המשתרע לרגלי ההר )בין 
בשם  הערבים  בפי  נקרא  תורמוסעיא(  לכפר  הכביש 

ַמְרג' אל-עיד, לאמר עמק או שדה החג, ]או ֵמְרְג' 
ֶאל-ַּבַנת = עמק הבנות[. זהו בלי ספק המקום, 
שבו היו יוצאות בנות שילה לחול במחולות בכל 

שנה ושנה ביום חג לה' בשילו...' 

החוקר מ. א.ש. משנת תש"ח )1948( כותב בספרו 
־'קברי אבות': 'בלי ספק נקבע מקום קברם בשי

לה לפי המסופר בשמו"א, פרק ד''.

במולדת'  'גלילות  בספרו  כותב  ל.  ב.צ.  החוקר 
גבי  על  הוא  'מקומה של שילה  משנת תשט"ז: 
עומד  גדול,  אלון  של  בצלו  התל,  לרגלי  תל... 
)עיין  ג'מע איתם  ערבי, המכונה  היום מסגד  עד 
מקדש  עוד  היה  לפנים  הנ"ל(,  קודש  האדמת  בדברי 

לו  וקראו  למחצה,  רק  בנוי  בשילה,  לערבים 
'מאידא'. למזרחה של שילה, מימין לדרך העולה 
לתורמוסעיה, עומד בנין חרב, קוראים לו בשם 
...קדוש  אל-סכינה(  קובת  גם  )נקרא  ַג'ִמיע-א-ִסיִתין 
המקום בעיני הפלחים שבסביבה עד היום הזה, 
עוד מונחים בבית נרות - חרס רבים שהם נוהגים 
להדליק לכבוד הקדוש הטמון – לפי דבריהם – 
הערבית  הג'מיע  מן  הבית  שונה  מבפנים  פה... 
במדה רבה והוא דומה יותר לבית כנסת עתיק... 

דוגמת בתי הכנסיות העתיקים בגליל'.

שם יש קברי עלי כהן גדול 

ושני בניו חפני ופנחס, והיא 

מצבה יפה מאד, והיהודים 

והמושלמנים מדליקין שם 

מקובל  זקן  תמיד.  נרות 

אחד יושב אצל הציון הזה, 

ומתפרנס  אשכנזי  והוא 

קדושים  ספרים  מהעתקת 

רבי  של  הבהיר  ספר  כמו 

ספר  הקנה,  בן  נחוניא 

יהודה  רבי  של  הבטחון 

יצירה  ספר  בתירה,  בן 

המיוחס לרבי עקיבא ועוד 

ספרים אחרים'.

דרכי גישה

בטרם נתחיל לתאר היכן הוא המיקום המדויק 
של הקברים, כדאי לציין בזה את מעלת המקום 
הצד עצמו, ואת החשיבות להגיע אליו - גם אם 
אדם לא היה ממש על מקום הקבר - מהדברים 
רבי  ה"ה  הרא"ש  רבינו  של  תלמידו  שכתב 
אשתורי הפרחי בעל 'כפתור ופרח' בפרק אחד 
מבקר  היה  בחסידותו  "ששמואל  וז"ל:  עשר 
תמיד מקומות שהיה בהם קדושה כמו שכתוב 
והגלגל  א-ל  בית  וסבב  בשנה  מידי שנה  "והלך 
ותשובתו  וכו',  ישראל  את  ושפט  והמצפה 
ולבקר  לסבב  ראוי  וכן  ביתו".  שם  כי  הרמתה 
שאין  הזה;  בזמן  אף  הקדושים  מקומות  אותם 
ספק שיש לעולם בהם ממין קדושתן הראשונה, 

וכדאמרינן. וגם ציוני הצדיקים...". 

לכיוון  זאב,  פסגת  לכיוון  יוצאים  מירושלים 
לבנימין  מירושלים  היציאה  חיזמא,  מחסום 
והשומרון, כביש 60. אחרי מחסום חיזמא הנ"ל, 
פונים בכיכר שמאלה לכביש 60, בצומת 'אדם' 
ימינה,  מיד  מכן  ולאחר  שמאלה  בכיכר  פונים 
ממשיכים כ-40 ק"מ על כביש זה )– כביש 60 כנ"ל(, 
אסף,  גבעת  מגרון,  הישובים  פני  על  חולפים 
עד  ערביים,  כפרים  כמה  פני  על  וכן  עופרה, 
שמגיעים לצומת שילה – הכניסה לישוב שילה. 
שמאלה  דרך  יש  הפניה  אחרי  מטר  )כ-100  ימינה  פונים 
המובילה ישר לתל שילה הקדומה, יש אף שילוט לכך. אך בסוף 
כביש זה ישנו שער שברוב הזמן הינו סגור. מאחורי השער נמצאת 
הרכב  את  לחנות  )אפשר  לקמן  הנזכרת  שילה  תל  של  החניה 

ונכנסים  ישר  ממשיכים  רגלית(.  ולהיכנס  השער  לפני 

לכיוון  עולים  שמאלה,  פונים  בפיצול  לישוב, 
לבתים  הצמודה  הראשונה  ובפניה  הבתים, 
)בתחילת הבתים( פונים שמאלה, יורדים בכביש זה 

שמאלה  מתעקל  בהמשכו  הכביש  הבתים,  בין 
ומגיעים  הכביש  סוף  עד  ממשיכים  בחדות, 

לחניה של תל שילה הקדומה.

היכן בדיוק הציון?

מיקומו המדויק של הקבר אינו ידוע, אך ישנם 
שטוענים  לזה,  זה  הקרובים  מקומות  ארבעה 

ששם מקום קבורתם: 

א. במשך שנים הראו את מקום קבורתם במערה 
עם חמשה כוכי קבורה ושלפניה חצר מהודרת, 
הנמצאת באתר משכן שילה. נכנסים בשער ]של 
לאחריו  מיד  לחניה,  מימין  שנמצא  הרכבים[ 
ימינה לכיוון החנות, ממשיכים  נכנסים בשביל 
בשביל זה, עוברים את החנות והולכים שמאלה 
מצד  וכדו'(,  )נדנדות  מתקנים  עם  יער  כמו  בשטח 
ימין יש כמה מדרגות חצובות בסלע המובילות 
הקבורה.  מערת  נמצאת  ובסופה  חצובה  לחצר 
כיפת  וקטן.  מרובע  פתח  הינו  המערה  פתח 
מלמעלה,  פתח  נוצר  ולפיכך  קרסה,  המערה 
דרכו אפשר לראות את הכוכים גם בלי להיכנס 

למערה.

ב. ]הכיוון הוא מצד אלו הבאים מתוך הישוב[: 
לפני החניה מצד שמאל – ולא בתוך האתר של 
נחלקות  עתיקה.  חורבה  ישנה   – שילה  משכן 
או  בעצמו  המשכן  האם  שם,  היה  מה  הדעות 
שמא בית כנסת... על כל פנים נכנסים לחורבה, 
לחלק הימני שלה, ומגיעים לכמין חדר, שבקיר 
אדם  חצי  בקומת  בולטת  אבן  ישנה  הימני, 
מפי  קברם.  מצבת  שזה  הטוענים  יש  בערך. 
שמעתי,  במקום  שעבדו  דתיים  ארכיאולוגים 
השני[  מהצד  חפירות  ]דרך  תחתיה  שמצאו 

שלשה שלדי אדם, ומיד כיסום בחזרה...

ג. יש הטוענים שקברם באותה החורבה הנ"ל. 
אך בחומה המפרידה בין השטח הימני לשמאלי. 
הנ"ל,  הימנית  לחורבה  שנכנסים  אומרת  זאת 
הכניסה  לפני  האבנים  בקיר  שמאל,  בצד  ומיד 

לחדר שם מקום קברם.

מערה  על  מצביעה  יחסית,  חדשה  דעה  ד. 
קטנה  משולשת  מצבה  ולידה  בקרקע  החפורה 
קבעה  וחקירות  השערות  כמה  פי  ועל  ויפה, 
במקום זה את מקום מנוחתם. מערה זו נמצאת 
חלקי  שני  בין  הנ"ל,  הרכבים  חנית  באמצע 

החניה, בצד הנוטה לכיוון שמנגד לאתר הנ"ל.
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לרגל התחלת סדר הלימוד בקצות החושן, נביא דיבורים מאת מורינו הרב 
שליט"א על חובת הלימוד בקצות החושן ]מלוקט משיעורים שונים[

שיצאה  חיים',  ה'דברי  בשם  "מובא 
כי  הקצות,  ספרי  את  לשרוף  בשמים  גזרה 
אין  כי  נכנסו,  שהלומדים  המתיקות  מרוב 
פשוט  הקצות,  מאשר  מתוק  יותר  לימוד 
הזה.  בעולם  הבא  העולם  את  מקבלים 
מכל  הספרים,  מכל  מתוק  דבר  יותר  אין 

החידושים, כמו הקצות החושן.

הקצות.  ספרי  את  לשרוף  גזרה  ויצאה 
ואז ראו את הדברי חיים ראו כשהוא נכנס 
באיזה  הסתגר  והוא  שופר,  תקיעת  לפני 
שעה  מחכים  וכולם  קצות,  ולומד  חדר 
מה  אותו:  שאלו  כיפור  יום  אחרי  שלמה. 
קרה כאן? כולם מחכים ואתה לומד קצות 
החושן? אז הוא אמר, שיצאה גזרה לשרוף 
הפסיקו  אנשים  כי  הקצות,  ספרי  את 
שכחו  המתיקות  מרוב  'לשמה',  ללמוד 
במתיקות  שנכנסו  מרוב  ה'לשמה',  את 

הלימוד, בתענוג הלימוד. 

חמש  כל  צריך,  אדם  שתמיד  כתוב 
אני  ולהגיד:  העיניים  את  להרים  דקות, 
לומד לשמה. כל חמש דקות. אפילו שהוא 
לא  כשזה  ושלום,  שחס  המתיקות.  בשיא 
פניו".  על  שלייתו  שנהפכה  "מוטב  לשמה 
שלו,  המתיקות  בשביל  לומד  אדם  אם 
שנהפכה  מוטב  אז  שלו,  התענוג  בשביל 
לזכור  רגע  כל  צריך  הוא  פניו.  על  שלייתו 
ה'  מלכות  את  לגלות  כדי  שלומדים 
מלכות  את  מגלים  התורה  ידי  על  בעולם. 
ישראל  דת  ה'?  מלכות  את  מגלים  איך  ה'. 
ה'  מלך  "ה'  זה  המלוכה",  לה'  "והיתה  זה: 
מלך". מתפללים וצועקים, עד שלאט לאט 
מלכות  תתגלה  אצלו  ה'...  מלכות  תתגלה 

ה'. 

שהוא  אמר  אוירבעאך  שמואל  רבי 
כנראה   - מטשעבין  מהרב'ה  זה  את  שמע 
הוא שמע את זה משם הדברי חיים - שהיה 
אחרי  לעקוב  שרצה  אחד  תלמיד  היה 
סיפר,  הוא  אז  זכה?  הוא  במה  ה"קצות" 
באיזה  נכנס  היה  הקצות  הלימוד  שלפני 
מרתף עמוק, ולא ידעו מה הוא עושה שם. 
תלמיד אחד הצליח להיכנס והתחבא שם 
הוא  מיטה.  איזה  אחרי  שכב  משהו,  אחרי 
הארץ  על  שוכב  הקצות  שעה  שחצי  ראה 
שוכב  הוא  שעה  חצי  התבודדות.  ועושה 
על הארץ וצועק "ולרשע אמר אלוקים מה 

לך לספר חוקי" )תהלים נ(. צועק חצי שעה 
לב  עד  נוראות  בצעקות  שליש  בדמעות 
השמים. זה שמע הרב שמואל אוירבעאך 
זה  את  שמע  שהוא  מטשעבין  מהרב'ה 
כנראה מהדברי חיים או בשם הדברי חיים, 
שהסתתר  תלמיד  מאותו  שמע  שהוא 

שמה.

ולר'  הקדוש  ליהודי  נסע  אחת  פעם 
שלו,  התלמידים  אחד  מפשיסחה  בונים 
וכבר  נעלמו.  הם  נעילה  לפני  ובדיוק 
לפני  לגמור  צריכים  נעילה  מחכים, 
השמונה  את  לגמור  צריכים  השקיעה, 
עשרה ויש ברכת כהנים. איפה הוא. הלכו 
התלמידים לחפש את היהודי הקדוש ואת 
]התלמיד[ ולא מוצאים אותם. אחרי שעה 
יושבים  אותם  מוצאים  חיפושים  וחצי 
לפני  החושן  קצות  לומדים  חדר,  באיזה 
אז  כאן?".  קרה  מה  קודם?  "מה  נעילה. 
אמר היהודי הקדוש, שהיה בשמים קטרוג 
שיש  שכחו  פשוט  הלומדים  שכל  נורא 
הקצות  של  המתיקות  מרוב  בעולם,  ה' 
החושן שכחו שיש ה'. אז החליט הוא, לקח 
שם  על  וחשבו  ולמדו  שלו  התלמיד  את 
הוי"ה כל הזמן, ולמדו שעה וחצי, שהם לא 

מסיחים דעת משם הוי"ה שנייה אחת. 

כתוב "אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עוון 
יחשוב  לא  אדם  אשרי  רמייה".  ברוחו  ואין 
ה' - לו עוון. שכל שנייה שהוא מסיח דעת 
כל  עוון.  מיד  מרגיש  הוא  אז  מהקב"ה, 
ויחד  הדבקות,  בשיא  לומד  שאדם  העניין 
משם  אחת  שנייה  מסיח  לא  הוא  זה  עם 
חיבר  מי  ה"קצות",  שכל  יודע  הוא  הוי"ה. 
זה  שהמוח  יודע  הוא  זה.  את  חיבר  ה'  זה? 
ה', המחשבה זה ה'. הוא עושה תנועה עם 
היד - זה ה'. "מבשרי אחזה אלוק". אברהם 
ה'  שיש  הוכחות  שום  צריך  היה  לא  אבינו 
אימא  אותי?  ברא  מי  אמר:  הוא  בעולם. 
שלי. טוב. ומי ברא את אימא שלי? האימא 
אימא  שלה?  האימא  את  ברא  ומי  שלה. 

שלה, וכו'. ברור שזה ה'! ברור שיש ה'. 

משם  שוכח  רגע  הוא  אדם  אם  אז 
באותו  לקוף,  נהפך  פשוט  הוא  הוי"ה, 
שכל  צריך  אדם  לבהמה.  נהפך  הוא  רגע 
וכל  שלו,  הדיבורים  וכל  שלו  המחשבות 
תנועה שהוא עושה זה הכל מה'. הכל מה'.

היארצייט  בתקע"ג.  נפטר  ה"קצות" 
עכשיו  בדיוק  אנחנו  טבת,  י"ט  הקצות  של 
יהיה  זה  הבא  שלישי  ביום  קצות.  לומדים 
היארצייט של הקצות החושן, שהוא נפטר 
על  מדברים  הרב'ה.  אחרי  שנתיים  בדיוק 
היארצייט  מתקרב  בדיוק  החושן  הקצות 
בנו.  שיתעבר  בנו,  יכנס  שהוא  שלו, 
לפני  כבר  מסוגל  צדיקים  של  היארצייט 
הצדיקים  כבר  חודש  מראש  היארצייט, 
עליה  כבר  יש  חודש  מראש  מתעברים. 
שמדברים  הזמן  בדיוק  זה  אז  לנשמה. 

עכשיו מקצות החושן.

הרבי  אחרי  שנתיים  בדיוק  נפטר  הוא 
זה  ובכ'  שלו,  היארצייט  זה  אז  טבת  י"ט 
היארצייט של הבני יששכר. כ' זה הרמב"ם. 
וכתוב בספר קרניים, שמי שנפטר בחודש 
טבת הוא נכנס ישר לעולם הבא זה "תקבר 
שואלים:  טב"ת.  חודש  זה  טובה"  בשיבה 
הרי אברהם נפטר או בניסן או בתשרי? אז 
היה  טבת,  של  בחינה  היה  שזה  מתרצים, 
לו את הבחינה של חודש טבת. לכן רואים 
צדיקים גדולים כולם נפטרו בחודש טבת. 

"תיקבר בשיבה טובה".

***

הקצות,  עם  ללמוד  שזוכה  מי  באמת 
זה  אז  הקצות,  עם  הש"ס  כל  על  ולעבור 
הקצות  עם  לגמרי.  לגמרי  אחר  משהו 
ולא  שעות  וארבע  עשרים  לשבת  אפשר 
על  גדול  קטרוג  היה  הראש.  את  להוציא 
שהוא  הקצות  על  גדול  קטרוג  העולם, 
חיבור,  כזה  מתוק,  חיבור  כזה  עשה 
מהיהודי  מובא  ה'.  את  שכחו  שפשוט 
הקדוש, שהיה קטרוג גדול שאנשים הגיעו 
לכזה מתיקות, לכזה דבקות בקצות, שכבר 
ידעו  תורה,  שיש  שכחו  ה'.  שיש  שכחו 
בשמים,  קטרוג  נהייה  אז  קצות.  רק  שיש 
ישראל  עם  כל  הגדולים,  הלמדנים  שכל 
רק לומדים קצות יום ולילה. אחרי השואה 
זה השתנה, אבל לפני השואה למדו קצות 

בכל הישיבות, זה היה הלימוד.

הקצות  של  ללמוד  נכנס  שאדם  ברגע 
הוא  מזה,  להיפרד  יכול  לא  הוא  החושן 
שיש  שוכח  הוא  לגמרי.  לזה  מכור  נהייה 
גם  הוא  תאוות,  שיש  שוכח  הוא  עולם, 
כמו  הכל,  את  שוכח  הוא  ה'...  שיש  שוכח 

אלף  להבדיל  קונצרט,  איזה  שומע  שהוא 
כשלומדים  קטרוג,  נהייה  אז  הבדלות. 
זה  עכשיו,  קונצרט  זה  כאילו  הקצות  את 
עולם,  שיש  בכלל  שוכחים  סימפוניה... 
שיש  שוכחים  הביתה,  ללכת  שוכחים 
כזה  זה  הכל.  את  שוכחים  וילדים,  אשה 
המתיקות  את  לתאר  אפשר  שאי  מתיקות 
של הקצות. אדם רק צריך טיפה להתרגל, 
 - לזה  נכנסים  כבר  שעתיים  שעה  אחרי 
לומדים  כבר  מזה.  לצאת  אפשר  אי  כבר 
אפשר  אי  שעות,  עשרים-וארבע  זה  את 
שום  אפשר  אי  לאכול,  אפשר  אי  לישון, 
אי  כבר,  ה'  את  שישכחו  סכנה  יש  דבר. 
להתרכז  אפשר  אי  להתפלל,  כבר  אפשר 

בתפילה מרוב המתיקות של הקצות.

***

את  לתפוס  רוצה  אתה  אומר:  הרבי 
נוסעים  בתשובה  חוזרים  אנשים  הקב"ה? 
להחזיק  הקב"ה  את  לתפוס  רוצים  לאומן 
זה  הקב"ה?  את  למשש  רוצה  אתה  אותו. 
רק על ידי "מלך אסור ברהטים". אתה יכול 
המוחין.  רהיטי  עם  רק  הקב"ה  את  לקשור 
רק אתה צריך לפתח את המוח, להגדיל את 
המוח. והרבי אומר מצווה גדולה לחדד את 
את  לחדד  צריכים  אומר,  הרבי  זה  המוח. 
הרבי  המוח?  את  מחדדים  איך  אז  המוח. 
עם  לומד  כשאדם  בעיון!  לימוד  אומר: 

קצות החושן. 

זה  אז  המוח,  את  מחדד  לא  אדם  אם 
הקב"ה.  את  תופס  לא  הוא  לא.  דבר  שום 
הוא צריך מוח חד וחלק. הוא צריך לתפוס 
את הקב"ה. תופסים - רק עם המוח. רק עם 
המוח אפשר לתפוס, למשש אותו, לראות 
מה  עם  לו  אין  מוח,  לו  אין  אדם  אם  אותו. 
ייסע  להודו  ייסע  הוא  הקב"ה.  את  לתפוס 

לפה ייסע לשם, יעלה על ההרים. 

כותב:  הוא  נ"ז[  ]בדף  כאן  ישראל  בנר 
תענית  תעשו  שצמים  לאלה  אמרתי 
עיניים. יש  שש צומות. קוראים לזה "שחור 
לבן" - שאף אחד לא יהיה לו שחור בחיים 
לבן,  שחור   - לזה  קוראים  אבל  ה',  ברוך 
וזה  צומות,  שש  זה  נקבה.  זכר  קצר,  ארוך 
חייבים לצום. אבל חוץ מזה, שאר הצומות 
שאדם  עדיף   - אותם  מוסיפים  שאנחנו 
וכן  אומר.  הוא  בעיניים,  תענית  יעשה 
עיניים.  תענית  אוזניים,  תענית  באוזניים 
מה  לשמוע?  חדשות  דבר,  כל  לשמוע  לא 

זה מעניין אותך. 

לא  לא  ואפילו  סיני  להר  קרבנו  "אילו 
שואלים:  כולם  דיינו".  התורה  את  לנו  נתן 
מה,  תורה?  בלי  סיני  בהר  נעשה  מה 
אז  תורה?  בלי  נעשה  מה  ברמדאן?  נצום 
כבר  סיני  להר  שהגיעו  שברגע  אומרים, 

הגיעו לכזה זיכוך, "בחודש השלישי באחד 
סיני".  מדבר  באו  הזה  היום  בעצם  לחודש 
בעצם היום הזה הגיעו לכזה זיכוך, שכבר 
העיניים  כתוב;  להם.  סיפרו  האיברים 
לא  אמרו  האוזניים  להסתכל,  לא  אמרו 
אומר  הפה  לדבר.  לא  אמר  הפה  לשמוע, 
לבן אדם מה הוא צריך לדבר, הפה בעצמו 
אומר לו. הנשמה אומרת לו מה הוא צריך 

לדבר... 

שאדם  נ"ז  דף  ישראל  בנר  כאן  כתוב 
במקום  עיניים  תענית  שיעשה  טוב  יותר 
רמ"ז  את  ישקה  איברים  ברמ"ח  תענית 
איברים רמ"ז איברים ויאכל אז אז אם אדם 
רוצה לתפוס את הקב"ה זה על ידי רהיטי 
המוחין ולפי התנוצצות המוחין הוא יקבל 
והדעת  והמוחין  שפלות  זה  וגדולה  גדולה 
אז יבנה בית המקדש יבנה בית המקדש רק 
מזה שאנחנו נלמד גמרא עם חושן משפט 
המקדש  בית  יבנה  אז  החושן  קצות  עם 
המקדש  בית  את  לבנות   - אומר  הרבי 
המקדש  בית  בניין  בחינת  והדעת  המוחין 
כמו  המקדש  בית  בנין  זה  והדעת  המוחין 
כל  והדעת  המוחין  ז"ל  רבותינו  שאמרו 
ל"ג  ברכות  בגמרא  כתוב  דעת  בו  שיש  מי 
בית  לבנות  רוצה  אתה  דעה  בו  שיש  מי 
המקדש אתה צריך לפתח את הדעת שלך 
שעות   8 תלמד  תשב  ותלמד  תשב  עכשיו 
להיות  צריך  לא  שעות  למד 8  לא  אדם  אם 

שום דבר

***

אם אדם לא לומד קצות החושן הוא גם 
לא יכול להבין מה קשה, איפה יש קושיא 
קורא  הוא  סתם,  שזה  חושב  הוא  בכלל. 
את זה כמו תהלים, הוא לא מבין, אז אין לו 
בכלל טעם בלימוד. אם אתה לא לומד את 
לשמה!  זה  את  תלמד  אז  החושן.  הקצות 
גם  מהקצות,  לומד  לא  לומד  לא  אתה  אם 

את הלא לשמה אין לך. אין לך שום דבר. 

גם  החושן  קצות  ללמוד  אפשר 
רק  החושן.  קצות  ללמוד  אפשר  "לשמה". 
תורה,  דבר  לכל  הבסיס  זה  החושן.  קצות 

לכל דבר, הקצות החושן.

***

...הרבי אומר, שכדי שיהיה כלי לקבל 
קצות  ללמוד  צריכים  פשוט  השפלות  את 
קצות  ללמוד  יתחיל  אחד  כל  החושן. 
רוצה  אתה  שפלות.  לו  יהיה  אז  החושן 
ושפלות?  לענוה  כלים  ושפלות?  ענוה 
בכזה  עיון,  בכזה  תורה  ללמוד  צריך  אתה 
עמקות, - אם תדע את כל הקצות החושן. 
מצוה  בבר  גרודז'ינסקי  עוזר  חיים  רבי 
המשפט  נתיבות  כל  את  דרש  כבר  שלו 

אחד,  דבר  זה  באמת  כי  החושן.  קצות  עם 
לקצות  מחובר  זה  משפט  הנתיבות  כל 
החושן, ואז הקצות חושן ענה לו במשובב 
ומברר  מסביר  המשפט  הנתיבות  נתיבות. 
את הקצות החושן, ואי אפשר ללמוד אחד 

בלי השני. רוכב ומנהיג. 

זה  מנהיג  מנהיג?  זה  מה  רוכב  זה  מה 
הוא  המנהיג  דוד.  בן  משיח  זה  רוכב  רבנו, 
רוכב על חמור. העיקר זה המנהיג. העיקר 
הראש  שהוא  המנהיג,  שהוא  הצדיק  זה 
מלך  יבוא  ואז  חמור,  על  רוכב  והוא  בית, 
המשיח, יבוא הרוכב. הקצות החושן מברר 
מתי  קונה,  שהרוכב  אומרים  אנחנו  מתי 
קצות  יש  זה  ועל  קונה.  שהמנהיג  אומרים 

החושן. 

לך  שיהיה  רוצה  אתה  אומר  הרבי  אז 
אין  אדם  אז  לענוה  כלים  לשפלות  כלים 
איזה  לקבל  עלבון  איזה  לקבל  כלי  שום  לו 
מוסר למה? כי אין לו שום מח אין לו מוחין 
ענוה  לקבל  רוצה  אתה  אומר  הרבי  אז 
ללמוד  תתחיל  שפלות  לקבל  רוצה  אתה 
קצות החושן תתחיל ללמוד כל סוגיה עם 
אדם  שאם  אומר  הרבי  דע  החושן  קצות 
רוצה לקבל את המוחין של השפלות שזה 
לקבל  סוף  האין  של  העוה"ב  של  המוחין 
את האין סוף אז הרבי אומר לפי התנוצצות 

המוחין כך מתגלה המוחין והדעת...

את  לבנות  רוצה  אתה  אומר:  הרבי 
של  האור  את  לקבל  רוצה  אתה  ביהמ"ק 
הרבי אתה צריך ללמוד קצות החושן לדעת 
קצות החושן בע"פ נתיבות המשפט בע"פ 
רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי שידע את הכל 
כבר  הוא  מצוה  בבר  מצוה.  בבר  בע"פ  כבר 
נתיבות  כל  את  החושן  קצות  כל  את  דרש 
התפלאו,  דור,  גדולי  שם  עמדו  המשפט. 
כזה  לו  להיות  יכול   13 בגיל  שילד  ידעו  לא 

דבר. 

את  לדעת  צריך  כותבף  הקאמארנער 
בע"פ,  חיים  העץ  כל  את  בע"פ  הש"ס  כל 
ועד  מתחילה  בע"פ  האר"י  כתבי  כל  את 
העולמות  איך  חיים.  העץ  כל  את  סוף. 
מה  בריאה  זה  מה  אצילות  זה  מה  עולים 
זה יצירה מה זה עשיה מה זה כתר מה זה 
חכמה מה זה בינה מה זה מיעוט הלבנה...
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מנהגי אנ"ש לחודש זה
)מלוקט משיח שרפי קודש ומשאר ספרי רבינו(

תספורת

יֵמי  ּבִ ר  ּפֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  לֹוֵמנּו  י-ׁשְ ַאְנׁשֵ ָנֲהגּו 
יַטת  ּוְכׁשִ ׁש.  ַמּמָ בּועֹות  ׁשָ ֶעֶרב  ַעד  ִפיָרה  ַהּסְ
תצ"ו(.   – ו  )שיש"ק  ּפֹוְסִקים.  ּבַ ַהְמֹבָאר  ָהֲאִריַז"ל 
הרש"ש  דברי  את  הביא  שליט"א  הרב  מורינו 
זיע"א, שבשנה בה חל ערב שבועות בשבת, עדיף 

לא להסתפר עד אחר שבועות. 

זמני הנסיעה לרבינו

ֵמָאִביו,  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ לֹום  ׁשָ ְעָיה  ְיׁשַ י  ֵמַרּבִ י,  ַמְעּתִ ׁשָ
ֶהם  ִעּמָ ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  נּו  ַרּבֵ ר  ִסּפֵ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ
ַבע  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ָלֶזה,  ֵעָצה  ָאַמר  ְוָאז  ַהּתֹהּו,  עֹוָלם  ֵמִעְנַין 
ָעָליו  ַיֲעֹבר  לֹא  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ׁשֶ ר,  ׁשֵ ּכָ ֵחֶפץ  ְנִקיַטת  ּבִ
בּוִעים ִלְהיֹות ֶאְצלֹו. ַהְינּו:  ים ַהּקְ ה ְזַמּנִ לׁשָ ְ ֶאָחד ִמּשׁ
ה,  ת-ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ ְוַעל  בּועֹות  ׁשָ ְוַעל  ָנה  ָ רֹאׁש-ַהּשׁ ַעל 
ֲאֵחִרים  ים  ְזַמּנִ ֵני  ְ ְוַהּשׁ ַלּכֹל.  ה  ְקִהּלָ ְזַמן  ָהָיה  ָאז  י  ּכִ
קֹומֹו  איָנם ְרחֹוִקים ִמּמְ ָהָיה ַהִחּיּוב ַרק ַעל אֹוָתם ׁשֶ
ַהְינּו:  ֲאֵחִרים,  ים  ְזַמּנִ ָלֶהם  ָהָיה  ְוָהְרחֹוִקים  ְך.  ל-ּכָ ּכָ
ִזְכרֹונֹו- נּו  ַרּבֵ ָהָיה  ָאז  י  ּכִ ת-ַנֲחמּו,  ּבַ ְוׁשַ יָרה  ת-ׁשִ ּבַ ׁשַ

ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ַבע,  ָ ְלִהיּשׁ ְוַגם  ֲאֵליֶהם,  נֹוֵסַע  ִלְבָרָכה 
קּות הּוא ֻמְכָרח ָלֹבא ֵאָליו ִזְכרֹונֹו- ּלְ יָתה ְוַהִהְסּתַ ַהּמִ
ִלְבָרָכה, ְוָאז ִיְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון. )שיש"ק א – רל"ח(.

הנסיעה למוהרנ"ת

תלמידי  מאנ"ש  היו  רבינו  פטירת  לאחר 
כפי  שבועות  לחג  אליו  לנסוע  שנהגו  מוהרנ"ת, 
בחייו.  הקדוש  לרבינו  לנסוע  רבינו  בחיי  שנהגו 
מעודד  אף  לתרופה  שבעלים  במכתביו  מוהרנ"ת 
ונצטט  שבועות  לחג  אליו  להגיע  אנ"ש  את 

מהמכתבים:

אתכם. יעזוב  ולא  עמכם  ה'  כי  ואמצו  "חזקו 
והכל לטובתכם. והזהרו שתהיו כולכם עמנו יחד 

בחג  השבועות הבא עלינו לטובה" )מכתב ע"ה(.

להשתוקק  צריכין  וכולכם  אתה  עדיין  "אך 
שנזכה  האמת,  שבועות  לקדושת  הרבה  ולכסוף 
יתברך  לה'  הרבה  ולהתפלל  כולנו  להתוועד 

שיהיה בשלום ובשלווה. )מכתב קפ"ה(.

אמירת  אם  כי  המונעים  מנעו  לא  "ואם 
ראוי  כן  גם  שלנו,  הקדוש  הקיבוץ  של  האקדמות 

שיבוא עליהם מה שיבוא..." )מכתב רכ"ג(. 

בשנת תקצ"ה הגיעו למוהרנ"ת רבים מאנ"ש 
במינו,  מיוחד  מעמד  היה  ואז  שבועות,  לחג 
נפלאים.  וחידושים  סודות  גילה  מוהרנ"ת  כאשר 
הגדול"  "שבועות  אנ"ש  בפי  נקרא  זה  שבועות 

"דער גרויסער שבועות".

העיקר להיות ניעור

ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקָ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ  " נּו:  ַרּבֵ ָאַמר 
ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקָ א  ַרּבָ ְעָנא  ּוְבהֹוׁשַ ֵניעֹור,  ִלְהיֹות  הּוא 
ַזיין,  אֹויף  ר  ִעּקָ ער  ּדֶ ִאיז  בּועֹות  "ׁשָ ָהֲאִמיָרה",  ִהיא 
)שיש"ק  ָזאְגן".  ער  ּדֶ ר  ִעּקָ ער  ּדֶ ִאיז  א  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ

ד – תרכ"ו(

ריקודים בליל שבועות

הּוג  ּנָ ּקּון ּכַ ַמר ֲאִמיַרת ַהּתִ בּועֹות ַאַחר ּגְ ֵליל ׁשָ ּבְ
ָהָיה  ְמאֹד.  ִרּקּוִדין  ּבְ ים  ַמְרּבִ לֹוֵמנּו  י-ׁשְ ַאְנׁשֵ ָהיּו 
ֵני  ּבְ ִעם  ַז"ל  עִציל  ּגֶ י  ַרּבִ ֲחַתן  רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ ָרַקד  ׁשֶ ַעם  ּפַ
יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ֲחבּוָרתֹו 

ה. )שיש"ק ה - שג( ִפּלָ ֵעת ַהּתְ

ָנחּום  י  ְוַרּבִ ָרָהִוויץ  ִמּטְ יד  ּגִ ַהּמַ הּו  ׁשָ ַעם  ּפַ
ַיַחד  ּבְ ְוָרְקדּו  בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ַיַחד  יל  ְרנֹוּבִ ׁשֶ ִמּטְ
ָהָיה  לֹא  ָבר  ּכְ ְלַבּסֹוף  אּוָלם  בּועֹות,  ׁשָ ֵליל  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ
י  ַרּבִ נֹו  ּבְ ְמקֹומֹו  ּבִ ְוָרַקד  ִלְרקֹוד  ָנחּום  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֹכחֹו  ּבְ
ָאַמר,  ראבר"נ,  זֹאת  ר  ּפֵ ּסִ ּוְכׁשֶ יד.  ּגִ ַהּמַ ִעם  ַכי  ָמְרּדְ
ְוֹכַח  ְמָחה  ׂשִ לֹו  ָהָיה  נּו  ְלַרּבֵ ִהְתַקְרבּותֹו  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ

ְך. )שיש"ק ג - רמ( ל ּכַ ִלְרקֹוד ּכָ

נעורים בשני הלילות

בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ַעל  ַזאְסַלב  ּבְ נּו  ַרּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ
י  ְוַרּבִ מֹוַהְרַנ"ּת  ָהיּו  מֹוַהְרַנ"ּת,  ְיֵמי  ֵסֶפר  ּבְ ר  ֻסּפָ ּמְ ּכַ
ב'  ַהְיינּו  ְרצּוִפים,  ֵלילֹות  ה  לׁשָ ׁשְ ְנעֹוִרים  ִלי  ַנְפּתָ
ַהְיינּו  ּדְ ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְיָלה  ּלַ ּבַ ְוֵכן  ַהַחג  ל  ׁשֶ ילֹות  ַהּלֵ
נּו,  ֵמַרּבֵ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ִנְפְרדּו  ָאז  ׁשֶ ַהַחג  מֹוָצֵאי  ּבְ
ה ְלרֹוב  נּו ְלֶרַגע ֵמַהֶחֶדר ָנְפלּו ַעל ָהִרְצּפָ ָצא ַרּבֵ ּיָ ּוְכׁשֶ
קּוִעים  ׁשְ ּוָמְצָאם  נּו  ַרּבֵ ָחַזר  ּוְכׁשֶ מּו,  ְוִנְרּדְ ֲעֵייפּוָתם 
ֶאת  ִהְנֶכם  יִמים  ַמְרּדִ "ַמּדּוַע  ָלֶהם:  ָאַמר  יָנה,  ׁשֵ ּבְ
ָלאְפט ִאיר ַאייֶעֶרע ָיאְרן",  נֹוֵתיֶכם", "ָוואס ַפאְרׁשְ ׁשְ

ְזִריזּות ְוֵתיֶכף ִנְתעֹוְררּו ְוָקמּו ּבִ

מקוה של שבועות

ִחיַנת  ּבְ הּוא  בּועֹות  ׁשָ י  ּכִ בּועֹות  ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ְוַרֲחִמים  ֶעְליֹון  ֶחֶסד  הּוא  ׁשֶ ְמאד  בֹוּהַ  ְוּגָ דֹול  ּגָ ֶכל  ׂשֵ
י  ''ל ּכִ ּנַ ַעת ּכַ גֶדל ַהּדַ לּוי ּבְ י ּגֶדל ָהַרֲחִמים, ּתָ דֹוִלים ּכִ ּגְ
ַרֲחִמים  ָמֵלא  ָזֵקן  ּכְ ָלֶהם  ִנְרָאה  ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ַעת  ׁשְ ּבִ
ְוהּוָבא  ִיְתרֹו,  ת  ּוָפָרׁשַ ח,  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ )ְמִכיְלָתא 
ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ הּוא  ְוָזֵקן  ִיְתרֹו(  ת  ָרׁשַ ּפָ ''י  ֵפַרׁשִ ּבְ
בּועֹות הּוא  ן ׁשָ ''ל ְוַעל ּכֵ ּנַ לּוי ּגֶדל ָהַרֲחִמים ּכַ ּוָבֶזה ּתָ
ל  ְקֶוה ׁשֶ ִחיַנת ַהּמִ דֹוִלים ְוֶזה ּבְ ֶחֶסד ֶעְליֹון ְוַרֲחִמים ּגְ
ים  ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ל ׁשַ ִחינֹות ִמְקֶוה ׁשֶ ִהיא ּבְ בּועֹות ׁשֶ ׁשָ
מֹו  )ּכְ יָנה  ּבִ ֲעֵרי  ׁשַ ים  ִ ֵמֲחִמּשׁ ָהֶעְליֹון  ַער  ׁשַ הּוא  ׁשֶ
ֶכל  ׂשֵ ִחינֹות  ּבְ הּוא  ׁשֶ בּועֹות(  ׁשָ נֹות  ּוָ ּכַ ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ
דֹוִלים  ּגְ ְוַרֲחִמים  ֶעְליֹון  ֶחֶסד  ִחיַנת  ּבְ ֶעְליֹון  ְוַדַעת 

''ל. ּנַ ּכַ

מֹו  ּכְ רֹות  ַהּצָ ָכל  ּבְ יַע  מֹוׁשִ ְקֶוה  ַהּמִ ן  ּכֵ ְוַעל 
יעֹו  מֹוׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ''ִמְקֵוה   : י''ד(  )ִיְרְמָיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ל  ִמּכָ יַע  ּמֹוׁשִ ׁשֶ ֶעְליֹון,  ֶחֶסד  הּוא  י  ּכִ ָצָרה''  ֵעת  ּבְ
ְמאֹות  ַהּטֻ ל  ִמּכָ ְמַטֵהר  ְקֶוה  ַהּמִ ן  ּכֵ ְוַעל  רֹות  ַהּצָ
ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ''ְוָזַרְקּתִ  : ל''ו(  )ְיֶחְזֵקאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְוכּו  לא ָעוֹון  ּבְ ִיּסּוִרין  י ֵאין  ּכִ ְוכּו  ם''  ּוְטַהְרּתֶ ְטהֹוִרים 
רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ יַע  ּמֹוׁשִ ׁשֶ ְקֶוה  ַהּמִ ן  ּכֵ ְוַעל  נ''ה(  ת  ּבָ )ׁשַ
ל  ּוִמּכָ ְמאֹות  ַהּטֻ ל  ִמּכָ ְמַטֵהר  הּוא  ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּוִמּכָ
ַער  ׁשַ ל  ׁשֶ ִמְקֶוה  ִחיַנת  ּבְ ָמן  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַהֲחָטִאים 
ַעת...  ִחיַנת ּדַ ן ּבְ י ַהּמָ דֹול ּכִ ַעת ּגָ ִחיַנת ּדַ הּוא ּבְ ַהּנּון ׁשֶ
ל  ִחיַנת ִמְקֶוה ׁשֶ ִחיַנת ָמן, ּבְ ''ל ּבְ ּנַ ַעת ּכַ ִחיַנת ַהּדַ ֶזה ּבְ

''ל.  ּנַ ים ּכַ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ל ׁשַ הּוא ִמְקֶוה ׁשֶ בּועֹות ׁשֶ ׁשָ

ַמְלכּות  ׁשֹון  ִמּלְ ֲעֶצֶרת,  בּועֹות  ׁשָ ִנְקָרא  ן  ּכֵ ְוַעל 
י'' )עיין  ַעּמִ מּוֵאל א ט( : ''ֶזה ַיֲעצר ּבְ תּוב )ׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ִחיַנת  זוהר פנחס רנו:( ִמְקָרא קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ֶזה ּבְ
ִריִכין  ּצְ ''ל ַהְינּו ׁשֶ ִחיַנת רּוַח ַהּדֹוֵפק ַהּנַ רּוַח ַהּקֶדׁש, ּבְ
ֵדי  ּכְ ''ל  ַהּנַ ַהּדֹוֵפק  רּוַח  ִחיַנת  ּבְ ַהּקֶדׁש  ֶאת  ִלְקרֹות 
רּוַח  ַעְצבּות  ְמָלאכֹות  ל''ט  ָחׁש,  ַהּנָ ֲהַמת  ִמּזֻ ֵצל  ְלִהּנָ

ֻזֲהַמת  ל  ְלַבּטֵ ַתֲעׂשּו  לא  ֲעבָדה  ְמֶלאֶכת  ל  ּכָ ''ל  ּנַ ּכַ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ּכְ ָיַדִים  בֹון  ִעּצְ ְמָלאכֹות,  ל''ט  ָחׁש  ַהּנָ
בֹון  ּוֵמִעּצְ ינּו  ֲעׂשֵ ִמּמַ ְיַנֲחֵמנּו  ''ֶזה   : ה(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ָיֵדינּו'' )ליקוטי מוהר"ן נ"ו ז'(.

שבח האקדמות

ָרֵאל  ׂשְ ּיִ מּות ְמאֹד ְמאֹד ְוָאַמר: ׁשֶ ח ֶאת ַאְקּדָ ּבַ ׁשִ
ן  טֹוב, ַעל ּכֵ ְך ּבְ ל ּכָ ִעים ּוְרִגיִלים ּכָ ּקָ ֵהם ְמׁשֻ ֵמֲחַמת ׁשֶ
ַבח  ֶ ת ַהּשׁ ֻדּלַ ּגְ ַבח ַמֲעַלת  ְך ֶאת ׁשֶ ּכָ ל  ּכָ ין  יׁשִ ֵאין ַמְרּגִ
בּועֹות.  ׁשָ ּבְ אֹוְמִרים  ׁשֶ מּות  ַאְקּדָ ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ
ִעם  מּות  ַאְקּדָ ל  ׁשֶ יר  ִ ַהּשׁ ַמֲעַלת  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ְוָאַמר: 
ִנּגּון  ּבַ אֹותֹו  ר  ְלַזּמֵ ָהעֹוָלם  ְרִגיִלין  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּלֹו  ׁשֶ ּגּון  ַהּנִ
ְוִהְתִחיל  דֹול ְמאֹד.  ּגָ ְוִחּדּוׁש  ִנְפָלא  ָבר  ּדָ דּוַע, הּוא  ַהּיָ
ּגּון. ְוָאַמר  מּות ִעם ַהּנִ בֹות ֵמַאְקּדָ לֹוַמר ְקָצת ֵאיֶזה ּתֵ
ל  ה ׁשֶ ֲעּשֶׂ ַהּמַ ן ּבְ ק )ַעּיֵ ל ֵחׁשֶ יר ׁשֶ מּות הּוא ׁשִ ַאְקּדָ ׁשֶ

ק(.  ל ֵחׁשֶ יר ׁשֶ ִ ר ִמּשׁ ם ְמַדּבֵ עְרֶגיר ׁשָ ַהּבֶ

ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ר  ִסּפֵ ֶזה  ל  ּכָ
ֵאֶצל  ב  יֹוׁשֵ ְוָהָיה  בּועֹות,  ׁשָ ּבְ הּוג  ּנָ ּכַ ם  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ
ֵבית  ּבְ לּו  ּלְ ִהְתּפַ ּוְכָבר  ָחָלב  ַמַאְכֵלי   » ל  ׁשֶ ה  ֻעּדָ ַהּסְ
ר  ּבֵ ּדִ ְוָאז  מּות,  ַאְקּדָ ן  ַהַחּזָ ר  ְוִזּמֵ  , ִני  ׁשֵ ַעם  ּפַ ֶנֶסת  ַהּכְ
ַמֲעָלתֹו  ה ְוִהְפִליג ּבְ דֹוׁש ַהּזֶ יר ַהּקָ ִ ֲעַלת ַהּשׁ נּו ִמּמַ ִעּמָ

ְמאֹד: )שיחות הר"ן רנו( 

עְדֶוועִדיְבֶקע:  ִמּמֶ ָהַרב  ַזְלָמן  י  ַרּבִ ַעם  ּפַ ָאַמר 
יחֹות  ׂשִ )ּבְ ְוָאַמר  ָהַאְקָדמּות  ַבח  ׁשְ ּבִ ִהְפִליג  נּו  "ַרּבֵ
תֹוָכם  ָרֵאל אֹוְצִרים ּבְ ַעם ִיׂשְ ֶ ָהַר"ן ִסיָמן רנ"ו(: "ַמה ּשׁ
אנּו  ׁשֶ ַמה  אֹוְמִרים  ְוָאנּו  ּגּון,  ַהּנִ ִעם  מּות'  'ַאְקּדָ
ֵמָהֲאִר"י  ים  ּלִ ַהּמִ ָבִחין'  ׁשְ ּבִ ר  'ֲאַזּמֵ תֹוֵכנּו  ּבְ אֹוְצִרים 
ַפאְרָמאְגן  ִאיִדין  "ָוואס  נּו".  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִנּגּונֹו  ּבְ דֹוׁש,  ַהּקָ
ִמיר  ָוואס  ָזאְגן  ִמיר  אּון  ִנּגּון  ִמיְט'ן  'ַאְקָדמּות' 
ָבִחין' ִדי ֶוועְרֶטער פּון ָהֲאִר"י  ׁשְ ּבִ ר  ַפאְרָמאְגן 'ֲאַזּמֵ

ְנ'ס ִנּגּון". )שיש"ק ג-תט( דֹוׁש אּון ֶדעם ֶרעּבְ ַהּקָ

ִהְתעֹוְררּות  ָהְיָתה  מּות"  ָה"ַאְקּדָ ֲאִמיַרת  ֵעת  ּבְ
ֵמַאַנ"ׁש  ים  ְוַרּבִ עּור,  ׁשִ ְלֵאין  ּוְגדֹוָלה  ִנְפָלָאה 
ַהִהְתעֹוְררּות  ֵלרֹב  ָמעֹות,  ּדְ ַחל  ּנַ ּכַ הֹוִזילּו  ׁשֶ ָהיּו 

ּתֹוְקקּות. )שיש"ק ד-דש( ְוַהִהׁשְ

ניגון אתה נגלית

ת ַעל  ּבָ ֵליל ׁשַ ִפי ַאַנ"ׁש ּבְ ר ּבְ דּוַע ַהּמּוׁשָ ּגּון ַהּיָ ַהּנִ
רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ ֵאֶצל  ִרים אֹותֹו  ׁשָ ָהיּו  ַחִיל"  ת  "ֵאׁשֶ ִמְזמֹור 
ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ נּו,  ַרּבֵ ּדֹוד  עְזּבּוז  ִמּמֶ
ָנה, ְוֶאת  ָ ל רֹאׁש-ַהּשׁ ת מּוַסף ׁשֶ ְתִפּלַ ה ִנְגֵליָת" ּבִ "ַאּתָ
ָהיּו  ִנְגֵליָת"  ה  "ַאּתָ ַעל  ַאַנ"ׁש  ִפי  ּבְ דּוַע  ַהּיָ ְזמֹור  ַהּמִ
"ָצִריְך  נּו:  ַרּבֵ ְוָאַמר  ַחִיל".  ת  "ֵאׁשֶ ְזמֹור  ַהּמִ ַעל  ִרים  ׁשָ
ֵמָאז  ְוָאֵכן  ייְטן",  ּבַ ער  ִאיּבֶ ֵזיי  "ְמ'ַדאְרף  ְלַהֲחִליָפם" 

ְך ַאַנ"ׁש. )שיש"ק ג – פ"ב( נֹוֲהִגים ּכָ

תיאור חג השבועות מהספר ימי 
מוהרנ"ת בעת נסיעתו לארץ 

ישראל

ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ֵליל  ת-קֶֹדׁש,  ּבַ ּוְבמֹוָצֵאי-ׁשַ
ִית  ַעל-ַהּבַ ים ְלֵבית ַהּבַ ה ֲאָנׁשִ ּמָ צּו ּכַ בּועֹות, ִנְתַקּבְ ׁשָ
ית- ּבֵ ם  ׁשָ ֵאין  י  ּכִ ַיַחד,  ם  ׁשָ ֵנעֹוִרים  ְוָהִיינּו  נּו,  ּלָ ׁשֶ

ֵאין  ֶנֶסת  ּוְבֵבית-ַהּכְ ְכֵנִסּיֹות,  י-  ּתֵ ּבָ ַרק  ְדָרׁש,  ַהּמִ
ִית  ַעל-ַהּבַ צּו ְלֵבית ַהּבַ ם, ַרק ְקָצָתם ִנְתַקּבְ ֵנעֹוִרים ׁשָ
דֹול.  ּגָ ְוָהָיה ֶזה ָלנּו ְלַנַחת  ם,  ְוָהִיינּו ֵנעֹוִרים ׁשָ נּו,  ּלָ ׁשֶ
ְיָלה  ם ַהּלַ י ׁשָ א, ּכִ ָרא- ַרּבָ ּקּון ְוַגם ָהִאּדְ ל ַהּתִ ְוָאַמְרנּו ּכָ
ְיָלה  עּור ַהּלַ ִ לּו, ָקרֹוב ְלִכְפַלִים ִמּשׁ ים ַהּלָ ִעּתִ דֹוָלה ּבָ ּגְ
מֹוֶנה  ׁשְ הּוא  בּועֹות  ֵליל-ׁשָ ּבְ ְיָלה  ַהּלַ ם  ׁשָ י  ּכִ נּו,  ּלָ ׁשֶ
ּדּוד  י-ֵכן לֹא ָהָיה ָלנּו ַצַער ִמּנִ עֹות, ֲאָבל ַאף-ַעל-ּפִ ׁשָ
עֹות  ּצָ דֹוָלה ַעל ַהּמַ ַהְרָוָחה ּגְ ם ּבְ ְבנּו ׁשָ י ָיׁשַ ָנה, ּכִ ֵ ַהּשׁ

ֶהם.  ּלָ ׁשֶ

ְוָסמּוְך  ּתֹות,  ִלׁשְ ַקאֶווע  ָלנּו  ָנְתנּו  ַעם  ּפַ ּוְבָכל 
ִמְרַקַחת  ִעם  טֹוב  ֵיין-ָשָֹרף  ָהעֹוָלם  ְלָכל  ָנְתנּו  ַלּיֹום 
ְלאֹור  ָסמּוְך  ם  ּגַ )תפוזים(.  ַמאַראְנְצן  ת  ְקִלּפַ ל  ׁשֶ
ירֹות  ׁשִ ן  ְלַנּגֵ ים  ְסָפַרּדִ ְקָצת  ִהְתִחילּו  ַהּיֹום 
ֲאֵחִרים  ּוְקָצת  ָלנּו,  ַהְידּוִעים  ְקָצָתם  חֹות,  ּבָ ְוִתׁשְ
נּו "ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוכּו'"  ֶהם, ְוַגם ִנּגְ ּלָ ים ׁשֶ ּנִ ִנּגּוִנים ְמׁשֻ ּבְ
ָהָיה  י-ֵכן  ְוַאף-ַעל-ּפִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ּנֹות  ְמׁשֻ ּוְנֻקּדֹות  ִנּגּון  ּבְ
ִנּגּון  ן  ם-ּכֵ ּגַ ֶהם  ִעּמָ ן  ְמַנּגֵ ְוָהִייִתי  ְמאֹד,  דֹול  ּגָ ַנַחת  ִלי 
ִרים  ָכל ָמקֹום ְמַזּמְ ּבְ י, ׁשֶ ַמְעּתִ ָ ּשׁ י ׁשֶ ֶהם, ְוָשַֹמְחּתִ ּלָ ׁשֶ

ה.  ַרְך ְוִיְתַעּלֶ דֹול ִיְתּבָ מֹו ַהּגָ ִחים ִלׁשְ ּבְ ּוְמׁשַ

ֵהִאיר ַהּיֹום, ְוָאז ָהַלְכנּו ִלְטּבֹל, ְוֵהם ָהְלכּו  ַעד ׁשֶ
ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ם  ׁשָ י  ּכִ ֶנֶסת,  ֵבית-ַהּכְ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ם  ּלָ ּכֻ
ם  ֻרּבָ ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ בּועֹות,  ׁשָ ּבְ ם  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ ם  ּלָ ּכֻ
ְוַאַחר  ֵביֵתנּו,  ּבְ ְלנּו  ּלַ ִהְתּפַ ַוֲאַנְחנּו  ֵנעֹוִרים,  ָהיּו  לֹא 
ְנָהג  ַהּמִ ְך  ּכָ י  ּכִ ּוְדַבׁש,  ָחָלב  ִעם  אֶֹרז  ָאַכְלנּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ
ִני  ׁשֵ ֵליל  ּבְ ם  ּגַ ְוָחָלב.  ַבׁש  ּדְ בּועֹות  ׁשָ ּבְ ֶלֱאֹכל  ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ם ֶאָחד,  ָהָיה ׁשָ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ בּועֹות ֲעָזַרִני ַהּשׁ ל ׁשָ ׁשֶ
נּו, ְוִהְתִחיל ָלבֹוא  ּלָ ִית ׁשֶ ַעל- ַהּבַ ן ֵאֶצל ּבַ ם-ּכֵ ָאַכל ּגַ ׁשֶ
ַאַחר- ד, ַעד ׁשֶ נּו לֹו, ְוהּוא ִהְתִחיל ְלַרּקֵ ִשְֹמָחה, ְוִנּגְ ּבְ

ל  ּכָ ְחנּו  ְוִשֹּמַ ַיַחד,  ִעּמֹו  ְדנּו  ְוִרּקַ ן,  ם-ּכֵ ּגַ ָשַֹמְחנּו  ְך  ּכָ
ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ְמאֹד,  ֵעיֵנינּו  ּבְ ָיָקר  ָהָיה  ְוֶזה  ם,  ׁשָ ין  ַהְמֻסּבִ
ן-ּתֹוָרֵתנּו,  ה, ְזַמן ַמּתַ דֹוׁש ַהּזֶ ָחג ַהּקָ ד ּבֶ ִלְשֹמַֹח ּוְלַרּקֵ
ַעל  ָעָלה  לֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה,  ּכָ ה  ּנֶ ּוְמׁשֻ ָרחֹוק  ָמקֹום  ּבְ
ב  ִנְתַעּכֵ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ׁשֶ ְסבּוִרים,  ָהִיינּו  י  ּכִ נּו,  ְעּתֵ ּדַ
ֲעָזַרִני  ו  ְוַעְכׁשָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  בּועֹות,  ׁשָ ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל 
טֹוָבה  ְלַאְכַסְנָיא  ָהִעיר  ֶאל  ָלבֹוא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
 ( ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ִרּקּוִדין  ּבְ בּועֹות  ׁשָ ּבְ ְוִלְשֹמַֹח 
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עֹות  פֹוִלין 3-4 ׁשָ א ּבְ ַווְרׁשָ ֶדר ּבְ יז. ֵאיְך ָהָיה ַהּסֵ

ֲחִסיֵדי  ִמְנַהג  ָהָיה  ִלין  ְללּוּבְ א  ַווְרׁשָ ין  ּבֵ ְנִסיָעה 

ה  ִפּלָ ַהּתְ ְזַמן  ּבִ מֹוְפִתי  ֵסֶדר  ַעל  מֹור  ִלׁשְ ֶרְסֶלב  ּבְ

ֲחלּוַקת ַהּקּוֶגל ְוַאף ֶאָחד לֹא ָהָיה ֵמֵעז  עּוָדה ּבַ ּסְ ּבַ

ָאר  ה אֹו ִלְטעֹם ֵמַהּקּוֶגל ּוׁשְ ִתּיָ ִלְמזֹג ְלַעְצמֹו ּכֹוס ׁשְ

ָהָיה  ׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעם  ּטָ ׁשֶ ִלְפֵני  ים  ְטַעּמִ ַהּמַ

ְלַעְצמֹו  ָמַזג  ֶאָחד  ל  ּכָ ָאז  ְוַגם  ַהּתֹוָרה  ֶאת  אֹוֵמר 

ָאר  ה ּוְמזֹונֹות ּוׁשְ ִתּיָ ה ְולֹוֵקַח ֶאת ַהּקּוֶגל אֹו ׁשְ ִתּיָ ׁשְ

ְפלּות  ֶדֶרְך ֶאֶרץ מֹוְפִתי ּוַבֲעָנָוה ּוְבׁשִ ָבִרים ְוַהּכֹל ּבְ ּדְ

דֹוׁש ִאם ָהָיה יֹוֵדַע  ינּו ַהּקָ ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ּוְבבּוׁשָ

ָהיּו  ׁשּוְלָחִני  ּבְ ַמְנִהיג  ֲאִני  ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ ֵאיֶזה  ָהעֹוָלם 

ֵניֶהם ִלְלמֹוד ֶאְצִלי  ֵקיָסִרים ְורֹוְזִנים ׁשֹוְלִחים ֶאת ּבְ

ינּו ַעד  ל ַרּבֵ ְלָחן ׁשֶ ֻ ּשׁ ְדֲחקּו ּבַ ּנִ ׁשֶ ֶרְך ֶאֶרץ ּוַפַעם ּכְ ּדֶ

ים  י ָהיּו ֵמאֹות ֲאָנׁשִ ְלָחן ּכִ ר ַהׁשֻ ּבַ רֹב ַהּדַֹחק ִנׁשְ ּמֵ ׁשֶ

ינּו  ר – ַרּבֵ ֶחֶדר ַהּצַ ינּו ּבַ ל ַרּבֵ ְלָחנֹו ׁשֶ ׁשֻ ִמְצטֹוְפִפים ּבְ

ֲאִפילּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְלָחנֹו  ׁשֻ ִבים ַעל  יֹוׁשְ ּגֹוִיים  ְוִכי  ָאַמר 

ר ָהָיה ָאסּור ִלְגרֹם  ֶחֶדר ַהּצַ ים ּבַ ָהיּו ֵמאֹות ֲאָנׁשִ ׁשֶ

ְלָחן. ִביַרת ַהׁשֻ ִלׁשְ

זֹו  ינּו ָהָיה ַמְתִחיל לֹוַמר ּתֹוָרה ָהְיָתה ּכָ ַרּבֵ ּוְכׁשֶ

מֹוַע  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ְוָהָיה  ּוַפַחד  ִיְרָאה  ְוָכזֹו  ָמָמה  ּדְ

ה. ֲאִפילּו ְנִפיַלת ִסּכָ

ם  ׁשֵ ָהְיָתה  ֶרְסֶלב  ּבְ ֲחִסיֵדי  ל  ׁשֶ ֶאֶרץ  ֶרְך  ַהּדֶ

ָהִראׁשֹוָנה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ַעד  רּוְסָיה  ָכל  ּבְ ָבר  ּדָ

יעּו  ְוִהּגִ ְלָחָמה  ַהּמִ ְגַלל  ּבִ חּוִרים  ּבַ ה  ַהְרּבֵ ְרחּו  ּבָ ׁשֶ

ֵמַחִסידּויֹות  ִמְנָהִגים  ִמיֵני  ל  ּכָ ֵהִביאּו  ְוָאז  ְלאּוַמן 

ְוַעד  ִלְבֶרְסֶלב  ָהַרע  ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ה  ָעׂשָ ְוֶזה  ֲאֵחרֹות. 

ִכים  ּיָ ּלֹא ׁשַ ים ׁשֶ ְנָהִגים ֲחָדׁשִ ַהּיֹום ָאנּו סֹוְבִלים ִמּמִ

ים לֹא ָיְדעּו  חּוִרים ֲחָדׁשִ ֶרְסֶלב, ְואֹוָתם ּבַ ְלַחִסיֵדי ּבְ

ינּו. ַמן ַרּבֵ ָרׁש ִמּזְ ָהָיה ֻמׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ׁשֶ ֶאת ַהּדֶ

ל  ׁשֶ ּוִמְנָהָגם  ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ה  ָ ִאּשׁ ּבָ ִזְלזּול  גֹון  )ּכְ

ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ יִעים  ַמּגִ ָהיּו  ׁשֶ ָהָיה  ֶרְסֶלב  ּבְ ֲחִסיֵדי 

לּו  ּלְ י ִהְתּפַ ֶנֶסת ּכִ י ַהּכְ ּתֵ ל ּבָ ְיָתה ְמֻאָחר יֹוֵתר ִמּכָ ַהּבַ

ה  ָ ַבר ֵריִקים ְוָהִאּשׁ ֶנֶסת ָהיּו ּכְ י ַהּכְ ּתֵ ֲאִריכּות ְוָכל ּבָ ּבַ

ָהְיָתה ְמאֹד ֲעֵיָפה ֵמרֹב ָהֲעבֹוָדה ְוִלְפָעִמים ָהְיָתה 

ִרים  ַבר ִנְרֶדֶמת ְולֹא ָהיּו ְמִעיִרים אֹוָתּה ַרק ָהיּו ׂשָ ּכְ

ְתעֹוֵרר  ּתִ ִהיא  ׁשֶ ַעד  ים  ּוְמַחּכִ ְולֹוְמִדים  ְזִמירֹות 

ֵמַעְצָמּה(.

ֶטר ִקיֵרב ֶאת ר' ֶאְפָרִים, ר'  ן ִצּיֹון ַאּפְ ּבֶ יח. ר' 

א  ּבָ ַעם  ּפַ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ עֶֹנג  ַעל  ּבַ ַקְרקֹוְבְסִקי  ֶאְפָרִים 

ֵני  פּוסֹות ַעל ְיֵדי ּבְ ּטֹות ָהיּו ּתְ ְלַבִית ֶאָחד ְוָכל ַהּמִ

ר'  ים  ְקַטּנִ ְיָלִדים  ה  ַהְרּבֵ ָלֶהם  ָהיּו  ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ֶאָחד  ֶאת  ְלַהְטִריַח  ָרָצה  לֹא  ַקְרקֹוְבְסִקי  ֶאְפָרִים 

ַאל  ׁשָ ַעְצמֹו  ּבְ א הּוא  ֶאּלָ ה  ִמּטָ לֹו  ְלַפּנֹות  ַהְיָלִדים 

ַעְצמֹו ֵיֵלְך ְוָיִביא  ֵאיפֹה ֵיׁש ּפֹה עֹוד ִמְזרֹון ְוהּוא ּבְ

ּוְבֵני  קֹום  ּמָ ּבַ ָהָיה  לֹא  ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  ֱהיֹות  אֹותֹו 

ׁש ִמְזרֹון  ּיֵ ָחה ָהיּו ְטרּוִדים ְמאֹד ָאְמרּו לֹו ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ה ַמְדֵרגֹות  ף ְוָעָליו ָלֶרֶדת ַהְרּבֵ ְרּתֵ ּמַ ם ּבַ ְחָסן ׁשָ ּמַ ּבַ

ה. ַמּטָ ּלְ

ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ֶאת  ר' ֶאְפָרִים ַקְרקֹוְבְסִקי ָיַרד ּבִ

ְרְנֹגֶלת  ּתַ ָרָאה  ה  ְוִהּנֵ ְחָסן  ַלּמַ יַע  ְוִהּגִ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ל  ּכָ

ֶהְחִליט  ַקְרקֹוְבְסִקי  ֶאְפַרִים  ר'  ְזָרן  ַהּמִ ַעל  ָנה  ְיׁשֵ

ָנָתּה  ׁשְ ְרְנֹגֶלת ְוַיְפִריַע ָלּה ּבִ הּוא לֹא ָיִעיר ֶאת ַהּתַ ׁשֶ

ְתעֹוֵרר  ְרנֹגֶלת ּתִ ַהּתַ עֹות ַעד ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ין ּכַ הּוא ִהְמּתִ

ּלֹא  ׁשֶ ֵלם  ׁשָ ַלְיָלה  ַאֲחֵרי  ְמאֹד  ָעֵיף  ָהָיה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

דּוַע ר' ֶאְפָרִים  ּיָ ה ּכַ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ָעַצם ַעִין ְוָעַסק ּבְ

ן ַאף ַלְיָלה. ַקְרקֹוְבְסִקי לֹא ָהָיה ָיׁשֵ

ה  ְלַכּמָ ֶנְעַלם  ֶאְפָרִים  ר'  ׁשֶ רֹוִאים  ִית  ּבַ ּבַ ה  ְוִהּנֵ

ְחָסן  ַלּמַ ָיַרד  ִית  ַהּבַ ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ִית.  ֵמַהּבַ עֹות  ׁשָ

רֹוֶאה  הּוא  ה  ְוִהּנֵ א  ּבָ לֹא  ֶאְפָרִים  ר'  ה  ָלּמָ ִלְראֹות 

ְחָסן ְוָאז הּוא ׁשֹוֵאל אֹותֹו  ֶפַתח ַהּמַ ין ּבְ אֹותֹו ַמְמּתִ

ָמקֹום ֶזה.  בֹודֹו עֹוֵמד ּבְ ה ּכְ ַמה ָקָרה ר' ֶאְפָרִים, ָלּמָ

הּוא לֹא רֹוֶצה ְלָהִעיר ֶאת  ְוָאז ָעָנה לֹו ר' ֶאְפָרִים ׁשֶ

ְכבֹוד  ֲאִפילּו ּבִ ים ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ ּום ַצַער ּבַ ְרְנֹגֶלת ִמּשׁ ַהּתַ

ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ְרְנֹגֶלת  ּתַ

ֵסֶפר ֲחִסיִדים ְסִעיף  תּוב ּבְ ָכה ּכָ ה ּכָ ְלַצֵער ׁשּום ַחּיָ

ה  ֵהָמה ּוְלׁשּום ַחּיָ מ"ז, ָאסּור ַלֲעׂשֹות ַצַער ְלׁשּום ּבְ

ְוָאסּור  י  ִמּדַ יֹוֵתר  אֹוי  ַמּשָׂ ֲעֵליֶהם  ים  ָלׂשִ ָאסּור 

ּנֹוֵתן ִלְבֵהָמה הּוא  ה ׁשֶ ל ַמּכָ ְלַהּכֹות אֹוָתּה. ְוַעל ּכָ

ים.  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ֵער  ּצִ ׁשֶ ַעל  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ְלִדין  ָיבֹוא 

ָאז  ְרִכיָבה  ַעת  ׁשְ ּבִ ַהּסּוִסים  ים ֶאת  ּכִ ּמַ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ְוֵכן 

סּוִסים  ֶעְלּבֹון  ִלְפרַֹע  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד 

ֵמרֹוְכֵביֶהם ְוֵכן ָאסּור ִלְמׁשֹוְך ֶאת ָאְזֵני ַהֲחתּוִלים.

ֶנֱאָמִנים  ֵהם  ׁשֶ ָלִבים  ִמּכְ ִלְלמֹוד  ָצִריְך  ְוָאָדם 

יר טֹוָבה ְלֵמיִטיָביו. ְלַבֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ֶנֱאָמן ּוְלַהּכִ

ן ָאָדם ְצִריָכה ִלְהיֹות ֱאֶמת  ל ַהּבֶ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ּכָ

ן  ּכֵ ל  ׁשֶ נּוָעה  ּתְ ה  ְועֹוׂשֶ רֹאׁשֹו  ּבְ ַנְעֵנַע  ּמְ ׁשֶ ּכְ ֲאִפילּו 

י חֹוָתמֹו  ית ּכִ נּוָעה ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲאִמּתִ ל ּתְ ְולֹא, ּכָ

ג'  ְצַפְנָיה  תּוב  ּכָ ֱאֶמת.  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ

ְולֹא  ַעְוָלה  ַיֲעׂשּו  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאִרית  ׁשְ י"ג  סּוק  ּפָ

ָזב. רּו ּכָ ְיַדּבְ

ֲאִפילּו ְלֶיֶלד ָקָטן  ֶרְסֶלב ָהָיה ׁשֶ ּבְ ִמְנַהג ֲחִסיֵדי 

ם )חסר טקסט(. אֹוְמִרים ַאּתֶ

ן ִצּיֹון  ֶאת ר' ֶאְפָרִים ַקְרקֹוְבְסִקי ִקיֵרב ָהַרב ר' ּבֶ

ל ֶזה ָהָיה  ֶדה. ּכָ ֶטר, ְוָהָיה נֹוֵהג ָלַקַחת אֹותֹו ַלּשָׂ ַאּפְ

ַאְדמֹו"ר  ִלְהיֹות  ָעַמד  ׁשֶ ּכְ ים.  ִ ֲחִמּשׁ ִגיל  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ

ַהֲחׁשּוִבים  ֵמָהַאְדמֹוִרי"ם  ֶאָחד  ִלְהיֹות  ְוָיכֹל 

ֶאָחד  ל  ׁשֶ ֻמְבָהק  ֲהִכי  ְלִמיד  ַהּתַ ָהָיה  י  ּכִ פֹוַלְנָיה,  ּבְ

ִטיַרת  ַאַחר ּפְ ּלְ ם ִקּוּו ׁשֶ דֹוִלים, ּכּוּלָ ָהַאְדמֹוִרי"ם ַהּגְ

ְמקֹומֹו.  ֶאת  א  ְיַמּלֵ הּוא  "ל  ַהּנַ ֶהָחׁשּוב  ָהַאְדמֹו"ר 

ָהָיה  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ּוְגאֹונּותֹו  ִמימּותֹו  ּתְ רֹב  ּבְ ה  ְוִהּנֵ

ּוְבִקיאֹות  ְגאֹונּות  ּבִ ַהּקֹוֵדם  ַהּדֹור  ִחיִדי  ִמּיְ ֶאָחד 

הּוא  ְוַעְמקּות ְלֶפַתע נֹוַדע ְלאֹותֹו ְקַהל ֲחִסיִדים ׁשֶ

ָסמּוְך ִלְפִטיַרת  דֹוׁש, ְוֶזה ָהָיה ּבְ נּו ַהּקָ ִהְתָקֵרב ְלַרּבֵ

ַרֲחֵבי  ּבְ ֵמַהֲחׁשּוִבים  ֶאָחד  ָהָיה  ׁשֶ דֹול,  ַהּגָ ם  ַרּבָ

הֹון  ִתּמָ ּבְ ֲחִסיִדים  ְקבּוַצת  אֹוָתּה  ָתה  ֻהּכְ ּפֹוִלין. 

ִטיַרת  ּפְ ַאַחר  א  ְיַמּלֵ הּוא  ׁשֶ ִקּוּו  י  ּכִ ּוְבַתְדֵהָמה, 

יעּו  ִהּגִ ּוְכׁשֶ רֹוֶעה.  ְללֹא  ּצֹאן  ּכַ ֲארּו  ִנׁשְ ְוָכֵעת  ם,  ַרּבָ

חּוצֹות ָהִעיר  ַלִים ּוְפָגׁשּוהּו ּבְ אֹוָתם ֲחִסיִדים ִלירּוׁשָ

ָעָנה  ֵעת,  ּכָ ְמקָֹרב  הּוא  ַאְדמֹו"ר  ְלֵאיֶזה  ָאלּוהּו  ּוׁשְ

יָרא  ּפִ מּוֵאל ׁשַ ֵעת ֲאִני ְמקָֹרב ָלַאְדמֹו"ר ר' ׁשְ ָלֶהם ּכָ

יֹוֶנה  ְוָלַאְדמֹו"ר ר'  מּוֵאל הּוְרִביץ  ׁשְ ְוָלַאְדמֹו"ר ר' 

ְבִדיחּוָתא( ָהַאְדמֹוִרי"ם  ּדִ ָתא  ִמּלְ ּכְ ל )הּוא ָאַמר  ֶלּבְ

הּוא  ֶרְסֶלב  ּבְ ָחִסיד  ל  ּכָ ֶרְסֶלב  ּבְ ֲחִסיֵדי  ֵהם  י  ּלִ ׁשֶ

ַאְדמֹו"ר.

ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ה  ּנָ ּפִ ֵאיֶזה  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ נֹוֵהג  ָהָיה 

יר ֶאת ַעְצמֹו. ַע ּוַמְסּתִ הּוא ּכּולֹו ִמְצַטּנֵ ׁשֶ ּכְ

ִנים  ָהַרּבָ ִלְפֵני  ְלהֹוִפיַע  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ַעם  ּפַ

ֵאיֶזה  ִלְמצֹוא  ּו  ִהְתַקּשׁ ֵהם  ִעְנָין  ֵאיֶזה  ּבְ ים  ּיִ ָהָראׁשִ

ַדף ֶזה ְוֶזה  "י ֶזה ִנְמָצא ּבְ ד ָאַמר ָלֶהם ַרׁשִ "י ִמּיַ ַרׁשִ

ִאם  ָלֶהם  ָאַמר  ְזָבִחים,  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ְוֶזה  ֶזה  ְסִעיף  ּבִ

ָהיּו  ׁשֶ ֵאָלה  ׁשְ ל  ּכָ ף.  ַהּדַ רֹאׁש  ּבְ אֹו  ף  ַהּדַ ְקֵצה  ּבִ ֶזה 

ם ָהָיה  ַבר ּתֹוָרה ְמֻסּיָ ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ֵאיפֹה ִנְמָצא ּדְ

ָהָיה ַמְפִליא ֶאת  ְבִקיאּות ַמְדִהיָמה, ׁשֶ ד עֹוֶנה ּבִ ִמּיַ

אֹוָתּה  ָהיּו ּבְ יֹוֵתר ׁשֶ דֹוִלים ּבְ יבֹות ַהּגְ ׁשִ י ַהּיְ ל ָראׁשֵ ּכָ

ַלִים. ירּוׁשָ ָהֵעת ּבִ

ִלים  א ֶאל ַהּכֵ ל ִלְהיֹות ֶנְחּבָ ּדֵ ּתַ ַיַחד ִעם ֶזה ִהׁשְ

ֶרְסֶלב  ּבְ ֲחִסיֵדי  ל  ׁשֶ ם  ַדְרּכָ ּכְ ירֹו  ַיּכִ לֹא  ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ

ִרים. ִלְהיֹות ְצנּוִעים ְוִנְסּתָ

ָירֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִרים  ֶלְכּתֹו  ּבְ נֹוֵהג  ה  ְוִהּנֵ

ָמָרא  ַהּגְ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ַדְרּכֹו  ּבְ ְקרּו  ּנִ ׁשֶ

ָכל יֹום  ד ּבְ ּבֵ ַלִים ֲעׂשּוִיים ְלִהְתּכַ ָוֵקי ְירּוׁשָ אֹוֶמֶרת ׁשְ

ֶאת  ים  ְמַנּקִ ָהיּו  ִית  ַהּבַ ְזַמן  ּבִ ִית(  ַהּבַ ְזַמן  ּבִ )ַהחֹוָבה 

חּוצֹות  ּבְ ְנָיר  ׁשּום  ִלְזרֹוק  ָאסּור  יֹום  ל  ּכָ ָוִקים  ְ ַהּשׁ

ַלִים. ְירּוׁשָ

ָהָיה  ׁשֶ ָחׁשּוב  ְמאֹד  ְיהּוִדי  ָהָיה  ְטֶבְרָיה  ּבִ יט. 

ָהָיה  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  לֹו  ְוָקְראּו  ְסלֹוִנים  ֵמֲחִסיֵדי 

ית ָחְכָמה  ֵסֶפר ֵראׁשִ עֹות ּבְ מֹוֶנה ׁשָ ל יֹום לֹוֵמד ׁשְ ּכָ

ל  ֵעיֵני ּכָ ד ְוָחׁשּוב ּבְ ִכּיֹות ּוְצָעקֹות ְוָהָיה ְמֻכּבָ ִעם ּבְ

י ָהִעיר ְטֶבְרָיה. ַאְנׁשֵ

ער אֹוֶדֶסר  ָרֵאל ּבֶ ַגׁש אֹותֹו ָהַרב ִיׂשְ יֹום ֶאָחד ּפָ

ַלה'  ְעּגּוָעיו  ּגַ ְוֶאת  ָהַרּבֹות  ִכּיֹוָתיו  ּבְ ֶאת  ְוָרָאה 

ְוֻכּלֹו  ֱאֶמת ַלֲעבֹוַדת ה'  ּבֶ הּוא ָצֵמא  ַרְך ֵאיְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ער  ָרֵאל ּבֶ ַרְך. ָאַמר לֹו ר' ִיׂשְ עֹוֵרג ְוכֹוֵסף ַלה' ִיְתּבָ

ַלֲעבֹוד  ְלַהְתִחיל  ֱאֶמת  ּבֶ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ִאם  אֹוֶדֶסר 

ְלָך  ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ ִזיוֹו  נֹוַעם  ֶאת  יׁש  ּוְלַהְרּגִ ה'  ֶאת 

ְוֵכן ֵהם  ִרין(  )ַהְלּפְ ָרֵאל ַקְרדּוֶנר  ִיׂשְ י  ְלַרּבִ ְלִהְתָקֵרב 

ן  ם ּכֵ רֹוב הּוא ָיבֹוא ּגַ לֹׁש ְסעּודֹות ַהּקָ ׁשָ ּבְ ָקְבעּו ׁשֶ

ָרֵאל ַקאְרדּוֶנער. ְוֵכן ָהָיה  ער ְור' ִיׂשְ ָרֵאל ּבֶ ְלר' ִיׂשְ

ָרֵאל  ל ר' ִיׂשְ לֹׁש ְסעּודֹות הּוא הֹוִפיַע ְלֵביתֹו ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ְפָלִאים  ַהּנִ ּבּוִרים  ַהּדִ ֶאת  ַמע  ׁשָ הּוא  ַקאְרדּוֶנער 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ְלַהׁשֵ ְוִכּסּוִפים  ה  ֶעְרּגָ ְמֵלֵאי  ָהיּו  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ

ִהְתִחיל  ּוֵמָאז  ַנְפׁשֹו  ֶאת  בּו  ׁשָ לּו  ַהּלָ ּבּוִרים  ְוַהּדִ

ָרֵאל ַקאְרדּוֶנער  לֹׁש ְסעּודֹות ְלר' ִיׂשְ ָכל ׁשָ ָלבֹוא ּבְ

ם  ה ְוִכּסּוִפים ְלַהׁשֵ ַחת ְוֶעְרּגָ ְפׁשֹו ִמְתמֹוֶגֶגת ִמּנַ ּנַ ׁשֶ ּכְ

ָתה לֹו. ר ִאּוְ ַרְך ְוָאֵכן ָמְצָאה ַנְפׁשֹו ֶאת ֲאׁשֶ ִיְתּבָ

ת  ּבָ ׁשַ י  ִמּדֵ ָרֵאל ָלֶלֶכת  ִיׂשְ ַעד ָאז ָהָיה נֹוֵהג ר' 

י  ל ָהַרּבִ ְלָחנֹו ׁשֶ לֹׁש ְסעּודֹות ְלׁשֻ ַעת ׁשָ ׁשְ ּתֹו ּבִ ּבַ ׁשַ ּבְ

קֹומֹות  ַהּמְ ין  ּבֵ אֹותֹו  יִבים  מֹוׁשִ ְוָהיּו  לֹוִנים  ִמּסְ

ל  ּכָ ים ׁשֶ ה ִהְבִחינּו ֲאָנׁשִ ְלָחן ְוִהּנֵ ל ַהׁשֻ ִדים ׁשֶ ֻכּבָ ַהּמְ

נּו  ּפָ ֶאָחד  יֹום  ר.  ֶנְעּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ל  ׁשֶ ת ְמקֹומֹו  ּבָ ׁשַ

ִמים  ִמּיָ ִמְנָהְגָך  יִניָת  ׁשִ ׁשֶ ָקָרה  ַמה  ים  ֲאָנׁשִ ֵאָליו 

ָעָנה  תֹות.  ּבָ ׁשַ ה  ּמָ ּכַ ְמקֹוְמָך  ִנְפַקד  ה  ְוִהּנֵ ָיִמיָמה 

תֹות ָהַאֲחרֹונֹות הּוא ָלָקה  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ָלֶהם ר' 

ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִסּיּום  ִעם  ִריאּות  ַהּבְ ַקו  ּבְ

יַע  ְלַהּגִ ה לֹו ְמאֹד  ׁשֶ ּקָ ֶ ּשׁ ָרע ַעד  ּבְ ִמיד  ּתָ הּוא ָחׁש 

אּוַלי  אֹותֹו  ֲאלּו  ׁשָ לֹוִנים.  ִמּסְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ְלָחנֹו  ְלׁשֻ

ה ְלַהְחִלים  ָנִביא ְלָך ֵאיֶזה רֹוֵפא, ֵאין ּצֶֹרְך, ֲאִני ְמַקּוֶ

ָקרֹוב ּוְלַבד. ּבְ

ְפַרט ֲחִסיֵדי ְסלֹוִנים  י ְטֶבְרָיה ּבִ ָראּוהּו ַאְנׁשֵ ּוְכׁשֶ

ֶהְחִליטּו  ּתֹו  ּבַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ י  ִמּדֵ יְך  ַמְמׁשִ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ

רּו  יתֹו ַמה ּקֹוֶרה ַלֲאִביֶכם, ִסּפְ י ּבֵ אֹול ֶאת ַאְנׁשֵ ִלׁשְ

ְסעּודֹות.  לֹׁש  ׁשָ ַעת  ׁשְ ּבִ ִית  ֵמַהּבַ יֹוֵצא  ן  ּכֵ הּוא  ׁשֶ

ְפַרט  ּבִ ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ל  ׁשֶ ָדם  ֲחׁשָ ֶאת  עֹוֵרר  ָבר  ַהּדָ

ַלֲעקֹב  ָאה  ַהּבָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶהְחִליטּו  ְסלֹוִנים  ֲחִסיֵדי  ׁשֶ

נֹוַדע  ְוָאֵכן  הֹוֵלְך,  הּוא  ְלֵהיָכן  ְוִלְראֹות  ַאֲחָריו 

ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ְוָראּו  ָבר  ַהּדָ

ַקאְרדּוֶנער.

ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ל  ׁשֶ ֲחָמָתם  ֶאת  עֹוֵרר  ָבר  ַהּדָ

ָהָיה  ׁשֶ חֹוְתנֹו  ְמֻיָחד  ּבִ יתֹו  ּבֵ י  ַאְנׁשֵ ל  ׁשֶ ם  ְוַזֲעּפָ

ְלַצֲערֹו  ְוִהְתִחילּו  ִעיר,  ּבָ ְסלֹוִנים  ֲחִסיֵדי  ֵמֲחׁשּוֵבי 

ֶעְלּבֹונֹות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ אֹותֹו  ּוְלַהֲעִליב  ְדָבִרים  ּבִ

א ַלֲעזֹב  ֵריָרה ֶאּלָ ֵאין לֹו ּבְ ֶ ָרָאה ּשׁ עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ֶאל  ְוִלְברַֹח  ּוָבָניו  ּתֹו  ִאׁשְ ְוֶאת  ְטֶבְרָיה  ָהִעיר  ֶאת 

לֹו  ר  ּתֵ ִיְסּתַ הּוא  ם  ׁשָ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ֶרְסֶלב  ּבְ ֲחִסיֵדי 

אי ְורֹוֵדף. ל ַקּנַ ל ַעִין ָרָעה ׁשֶ ִמּכָ

ְוֶנֶעְלמּו  ֵמָהִעיר  ֶנְעַלם  הּוא  ֶאָחד  יֹום  ְוָאֵכן 

י  ַאְנׁשֵ נּו  ּפָ ד  ִמּיַ ָהֲאָדָמה,  ָלעֹו  ּבְ ִאּלּו  ּכְ בֹוָתיו  ִעּקְ

ֶאת  ָלֶהם  ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ַקאְרדּוֶנער  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלר'  יתֹו  ּבֵ

ָרֵאל ַקאְרדּוֶנער  ם הּוא ִנְמַלט, ְור' ִיׂשְ ׁשָ ּלְ קֹום ׁשֶ ַהּמָ

לֹא יֹוֵדַע. ה ַעְצמֹו ּכְ ָעׂשָ

יתֹו ַעל  ּבֵ י  ַאְנׁשֵ ל  ׁשֶ ם  ְחּדָ ּפַ ְוָגַבר  ָהַלְך  יְנַתִים  ּבֵ

ׁש  ַהֲחׁשָ ם  ִלּבָ ּבְ ַפל  ּנָ ׁשֶ ַעד  ְסּתֹוִרית,  ַהּמִ ֵהָעְלמּותֹו 

ֶרֶגל  ַרח ְלאּוָמן, ְואּוַלי ֶהְחִליט ָלֶלֶכת ּבָ א הּוא ּבָ ּמָ ׁשֶ

ה. ֶרְך ְלָבנֹון סּוְרָיה ְוטּוְרִקּיָ ּדֶ

לֹו  רּו  ְוִסּפְ ַהטּוְרִקית  ָטָרה  ׁשְ ַלּמִ נּו  ּפָ ֵהם  ד  ִמּיַ

רֹאׁש  ּבְ ת ִרּגּול ְלטֹוַבת ָהרּוִסים ׁשֶ ְטֶבְרָיה ֶרׁשֶ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

ְור'  ַקאְרדּוֶנער  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהַרב  עֹוְמִדים  ת  ָהֶרׁשֶ

ים ְלרּוְסָיה  ער אֹוֶדֶסר ְוֵהם ׁשֹוְלִחים ֲאָנׁשִ ָרֵאל ּבֶ ִיׂשְ

יַצד תּוַכל רּוְסָיה ִלְכּבֹוׁש  ִעם תֹוְכִניֹות ְמפֹוָרׁשֹות ּכֵ

ָרֵאל ִמיֵדי ַהּטּוְרִקים. ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ

ָטָרה  ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ ֲחָמָתּה  ֶאת  עֹוֵרר  ָבר  ַהּדָ

ֻחְמַרת  ָכל  ּבְ ִעְנָין  ּבָ ל  ְלַטּפֵ ְוֶהְחִליטּו  ַהטּוְרִקית, 

ָרֵאל ַקאְרדּוֶנער  ר ֶאת ָהַרב ִיׂשְ ין, ֶהְחִליטּו ְלַיּסֵ ַהּדִ

ּוִבְלַבד  ֶות  ּמָ ַעד  ּתֶֹפת  ִיּסּוֵרי  ער  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְור' 

ָרֵאל. י ִיׂשְ ה ָלֶהם ְלֵהיָכן ֶנְעַלם ָהַרּבִ ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ

ְור'  ַקאְרדּוֶנער  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלר'  נֹוַדע  יְנַתִים  ּבֵ

ִרּגּול  ַמת  ַאׁשְ ּבְ אֹוָתם  יִמים  ַמַאׁשִ ׁשֶ ער  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָוַמר  ַרע  ִיְהֶיה  ּסֹוָפם  ׁשֶ ָיְדעּו  ֵהם  רּוְסָיה,  ְלטֹוַבת 

ֵעת. ּכָ

ָטָרה  ׁשְ ַלּמִ הֹוִדיַע  ד  ִמּיַ ַקאְרדּוֶנער  ָרֵאל  ִיׂשְ ר' 

ֵנס  ְלִהּכָ ְזכּות  ָלֶהם  ְוֵאין  אֹוְסְטִרי  ֶאְזָרח  הּוא  ׁשֶ

ָעְלָמא,  ּבְ ד  ֲחׁשַ ְסָתם  ִביל  ׁשְ ּבִ ְלאֹוְסרֹו  ְלֵביתֹו 

ְוָאֵכן  ּוְרָאיֹות.  הֹוָכחֹות  ׁשּום  ּוְללֹא  ְוא  ׁשָ ֲעִליַלת 

ָטָרה  ׁשְ ַהּמִ ֵהִעיָזה  לֹא  ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ הּוג  ַהּנָ ִפי  ּכְ

ַאְך  ַקאְרדּוֶנער  ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ֵנס  ְלִהּכָ

ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ְוִחּכּו  יתֹו  ּבֵ ֶאת  יפּו  ִהּקִ ׁשֹוְטִרים  רֹות  ַעׂשְ

ְנסּו ְלֵביתֹו ְוִיְקחּו אֹותֹו ְלַמֲאָסר. יתֹו ְוִיּכָ ִמּבֵ

ְלַמֲאָסר  ָצפּוי  הּוא  ׁשֶ ַדע  ּיָ ׁשֶ ער  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְור' 

ד  ַרח ִמּיַ תֹור ֶאְזָרח טּוְרִקי, ּבָ ַעד ִעּנּוִיים נֹוָרִאים ּבְ

ֶרֶגל ְלִכּוּון ַעפּוָלה. יתֹו ּבָ ִמּבֵ

ָכל  ה אֹותֹו ּבְ ׂשָ ָטָרה ְלֵביתֹו ְוִחּפְ יַע ִמׁשְ ד ִהּגִ ִמּיַ

ּטֹות ּתֹוְך  ל ָהְרִהיִטים ְוָכל ַהּמִ ִית, ָהְפָכה ֶאת ּכָ ַהּבַ

ַרח. ֵכִנים ְלָאן הּוא ּבָ ְ ֵדי ֲחִקיָרה ֵאֶצל ַהּשׁ ּכְ

ַעפּוָלה,  ְלִכּוּון  ַרח  ּבָ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  לֹו  ָאְמרּו 

יק אֹותֹו  ׂש ְלַהְדּבִ ים ְמִהיִרים ְלַחּפֵ ָרׁשִ ְלחּו ּפָ ד ׁשָ ִמּיַ

ַדְרּכֹו  ֶרְך, ְוָאֵכן ִהְצִליחֹו ִלְמצֹוא אֹותֹו ּבְ ַעל ֵאם ַהּדֶ

ְטֶבְרָיה. ְלַעפּוָלה ּוְלַהְחִזירֹו ְלֵבית ַהּסַֹהר ּבִ

ִניַסת  ּכְ ִלְפֵני  עֹוד  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ָהָיה  ֶזה  ְוָכל 

ַהּסַֹהר  ֵבית  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ער  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ה  ְוִהּנֵ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ל  ׁשֶ ּוֵביתֹו  ם,  ּוְמֻאּיָ ָחׁשּוְך  ֶחֶדר  ּבְ

ַתח  ף ֵמאֹות ֲחָיִלים, אּוַלי ֵיֵצא ִמּפֶ ַקאְרדּוֶנער ֻמּקָ

סּוהּו. יתֹו ְוִיְתּפְ ּבֵ

ָמרֹות  ִמׁשְ ֶאת  ירּו  ִהְגּבִ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ּבֹוְקָרּה  ִעם 

ָרֵאל ַקאְרדּוֶנער,  ל ר' ִיׂשְ ִביב ְלֵביתֹו ׁשֶ ַהֲחָיִלים ִמּסָ

ֲחִרית  ׁשַ ִפיַלת  ּתְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ַקאְרדּוֶנער  ָרֵאל  ִיׂשְ ר' 

ֲעצּוָמה,  ְוִהְתַלֲהבּות  יִרים  ַאּדִ ְמָחה  ׂשִ קֹולֹות  ִעם 

י ָהִעיר  ל ַאְנׁשֵ ּכָ עֹות ֲאֻרּכֹות, ַעד ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ְך ּכַ ֶמׁשֶ ּבְ

ִעיָמה  ַהּנְ תֹו  ִפּלָ ּתְ קֹול  ֶאת  מֹוַע  ִלׁשְ אּו  ּבָ ְטֶבְרָיה 

ם  ָרֵאל ַקאְרדּוֶנער ְוֻכּלָ ל ר' ִיׂשְ ָחִקים ׁשֶ ַהּבֹוַקַעת ׁשְ

ים ּפֹה? ם עֹוׂשִ ֲאלּו ֶאת ַהֲחָיִלים ָמה ַאּתֶ ׁשָ

ִלים,  ֵהם ְמַרּגְ ד ׁשֶ ַבר ַהֲחׁשָ רּו ֶאת ּדְ ַהֲחָיִלים ִסּפְ

ל?  ְמַרּגֵ ֶזהּו  ַהִאם  ַמה  ְוצֹוֲחִקים,  ֵמִהים  ּתְ ים  ֲאָנׁשִ

ְך. ל ּכָ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ָאָדם ׁשֶ

ה  ֻקּדָ ַהּפְ זֹוִהי  הּוא  ֶזה  ָאֵכן  ָאְמרּו  ַהֲחָיִלים 

ְלנּו ֵמֲאדֹוֵנינּו. ּבַ ּקִ ׁשֶ

ְלַחן  ְלׁשֻ ער  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ֶאת  ָלְקחּו  ּבֶֹקר  ִעם 

ל ֲעָנק ְוֵהִניפּו אֹותֹו ֵמַעל ּגּופֹו  ָהִעּנּוִיים, ָלְקחּו ַמּקֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ה ֶאת ְמקֹום ר'  ְיַגּלֶ ק, ִאם לֹא  ְוַהּדַ נּום  ַהּצָ

יו ָלֶנַצח. ל ַחּיָ ה ַאַחת ִיְגְמרּו ֶאת ּכָ ַמּכָ ּבְ

ל  ַמּקֵ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ער  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ָהַרב  ָרָאה  ָאֵכן 

ְוָאז  אֹותֹו,  ְלָהִמית  ִויִחיָדה  ַאַחת  ה  ַמּכָ ּבְ ֶזה  נֹוָרא 

ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת  ָלֶהם  ְלַגּלֹות  ֶהְחִליט 

ַלִים. ירּוׁשָ ר ָיִמים ּבִ ַבר ִמְסּפַ ֱעַלם ִנְמָצא ּכְ ּנֶ ׁשֶ

ָטָרה  ׁשְ ּמִ ָהיּו ּבַ ִכיִרים ׁשֶ ד ָקְראּו ַלְקִציִנים ַהּבְ ִמּיַ

ר'  ִנְמָצא  ֵהיָכן  יָלה  ּגִ ער  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ׁשֶ ְוָאְמרּו 

ֱעַלם. ּנֶ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ֱאֶמת   ּבֶ ׁשֶ אֹותֹו  ֲאלּו  ְוׁשָ ִציִנים  ַהּקְ הֹוִפיעּו  ד  ִמּיַ

ַדְרּכֹו  ָרֵאל ּבְ ר' ִיׂשְ ַמְענּו ְוׁשֶ ָ ּשׁ מּוָעה ׁשֶ ְ ָנכֹון הּוא ַהּשׁ

ִאם  ַלִים,  ִלירּוׁשָ ָרׁש  ּפָ ַלח  ִנׁשְ ל,  ְמַרּגֵ ְוִהּנֹו  ְלרּוְסָיה, 

ָבר ַנֲעֶנה  ֶקר ַהּדָ ְחֵרר אֹוְתָך ְוִאם ׁשֶ ָבר ְנׁשַ ֱאֶמת ַהּדָ

ִיּסּוִרים נֹוָרִאים. אֹוְתָך ּבְ

מּוָעה. ְ ָרֵאל ָאַמר ְנכֹוָנה ַהּשׁ ר' ִיׂשְ

ַלִים  ִלירּוׁשָ ַמֵהר  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ָרׁש  ּפָ ְלחּו  ׁשָ ד  ִמּיַ

רֹו לֹו,  ֶרְסֶלב ְוִסּפְ ְוִהְתַעְנֵין ֵהיָכן ִנְמָצִאים ֲחִסיֵדי ּבְ

ֱעַלם. ּנֶ ָרֵאל ׁשֶ יָלה ֶאת ָהַרב ִיׂשְ ְוָאז הּוא ּגִ

יִתי. י ּבֵ ָעׂשּו ִלי ַאְנׁשֵ ּסּוִרים ׁשֶ י ֵמַהּיִ ַרְחּתִ ֲאִני ּבָ

ָעָליו  ֵיׁש  י  ּכִ ְלֵביתֹו  ַיְחזֹר  ד  ּיַ ּמִ ׁשֶ ָאַמר  ָרׁש  ַהּפָ

ְלֵביתֹו  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוַרק  ל  ְמַרּגֵ הּוא  ׁשֶ ַטֲענֹות 

ד  בֹוא ִמּיַ ּיָ ָרׁש ׁשֶ ֲענֹות, ָאַמר לֹו ַהּפָ ל ַהּטַ ְיָפֵרְך ֶאת ּכָ

ָרֵאל ָאַמר  ת, ר' ִיׂשְ ּבָ ֶאְמַצע ׁשַ ִלְטֶבְרָיה ֲאָבל ָהָיה ּבְ

ת. ּבָ בֹוא ָמָחר ַאֲחֵרי ׁשַ ּיָ ׁשֶ

ית  ְחַרר ִמּבֵ ָרֵאל ְוָאז ׁשֻ יַע ר' ִיׂשְ יֹום ִראׁשֹון ִהּגִ ּבְ

ָהִעּנּוִיים  ל  ִמּכָ ְוִנְפַטר  ער,  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ֶלא  ַהּכֶ

אֹוֲהָביו  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְמָחָתם  ְלׂשִ אֹוָתם,  ַלֲענֹות  ָרצּו  ׁשֶ

ָליו. ל ׂשֹוְנָאיו ּוִמְתַנּכְ ל ּכָ ּומֹוִקיָריו, ּוְלַאְכָזָבָתם ׁשֶ
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