
דבר המערכתתורת הרב

ַרֵּבנּו   ֶׁשל  ֶהָעצּום  ַהִחּדּוׁש  הּוא  ְוָכל  ִמָּכל  ִנְפָלא  ַאְך 

ַעל  ִּדיִנים  ְוָׁשלֹום  ַחס  "ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש  ַּבַהְתָחָלה  י'  ְּבתֹוָרה 

ְוַהְמָחַאת ַּכף ֶאל ַּכף ַנֲעֶׂשה  ְיֵדי  ִרּקּוִדים  ִיְׂשָרֵאל, ַעל 

ֶׁשל  ַהִחּדּוׁש  ְונֹוָרא  ְוָאֹים  ִנְפָלא  ְוָכאן  ַהִּדיִנין"  ַהְמָּתַקת 

ַרֵּבנּו  ֶׁשֲאִפּלּו ִּבְׁשַעת ָצָרה ּוְגֵזָרה ַחס ְוָׁשלֹום ֹלא ָעֵלינּּו 

ְּכמֹו ֶׁשָהְיָתה ַהְּגֵזָרה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשל ֲחִטיַפת ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל 

ְּבאֹוָתּה  ָאז  ָּכֵעת,  ָעֵלינּו  ִלְגֹזר  ֶׁשעֹוְמִדים  ּוְכמֹו  ַלָּצָבא, 

ֶׁשל  ָהֲאִמִּתי  ַהַּצִּדיק  ַרֵּבנּו   ַוֲאֻיָּמה עֹוֵמד  נֹוָרָאה  ָׁשָעה 

ַהּדֹור ְוצֹוֵעק ְואֹוֵמר ֶׁשַּדְוָקא ַעל ְיֵדי  ִרּקּוִדים ְוַהְמָחַאת 

ַּכף נּוַכל ְלַבֵּטל ְּגֵזָרה נֹוָרָאה זּו, ַּגם ִּבְזַמּנֹו ַּגם ִּבְזַמֵּנינּו 

ּוְבָכל ּדֹור ְודֹור. 

ְוָידּוַע ֶׁשַרֵּבנּו ְּכָבר ָאַמר ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ַּבֶּדֶרְך 

ָחָדׁש ְלַגְמֵרי ֶׁשֲעַדִּין ֹלא ָהַלְך ּבֹו ָאָדם ֵמעֹוָלם, ֲהֵרי ֲאִני 

הֹוֵלְך ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ַּבֶּדֶרְך ֶׁשֻּכּלֹו ָיָׁשן, ְוָכל ֹּכַח ַרֵּבנּו  הּוא 

ֶׁשִחֵּדׁש ָּכֵאּלּו ִחּדּוִׁשים נֹוָרִאים ֶׁשֹּלא ְׁשַמְעָּתם ֹאֶזן ְוֹלא 

ֶהֱעָלה אֹוָתם ָאָדם ַעל ַּדְעּתֹו, ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ֻּכָּלם ְיָׁשִנים 

ְוֵהיָכן  ַחַז"ל.  ּוְבִדְבֵרי  ַּבּתֹוָרה  ַּבְּכתּוִבים  ִנְמָצִאים  ְוֻכָּלם 

ִנְׁשָמע ָּכזֹו ְוֵהיָכן ָרִאינּו ְּבַחַז"ל ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשּיֹוֵצאת ְּגֵזיָרה 

ַהֶּדֶרְך  ִהיא  ֵהיָכן  ִלְׂשֹמַח,  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ַעל  נֹוָרָאה 

ִנְתּבֹוֵנן  ִאם  ַאְך  ָּכאן.  ַּגם  ֲחָדָׁשה  ְוֻכָּלּה  ְיָׁשָנה  ְׁשּכּוָלה 

ְּבִדְבֵרי ַחַז"ל ִנְמָצא ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית ְּבַדף כ"א ְּבַמֲעֶׂשה 

ֶׁשל ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהִביא ֶאת ָהַאְרָּגז ָמֵלא 

ְּבֵני  ָּכל  ְוִנְזַּדְעְזעּו  ָהַאְרָּגז  ֶאת  ּוָפְתחּו  ְלֶמֶלְך  ֶהָעָפר 

ְואֹוֶמֶרת  ְלֶמֶלְך  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַהּנֹוָרא  ַהִּבָּזיֹון  ַעל  ַהְּמלּוָכה 

ְמַחְּיכּו  ָאַמר  ְלֻכְּלהּו  ְלִמְקְטִליְנהּו  ַמְלָּכא  "ָּבֵעי  ַהְּגָמָרא 

ִּבי ְיהּוָדִאי, ָאַמר ַּגם זּו ְלטֹוָבה ָאָתא ֵאִלָּיהּו ְוכּו'" ְוַאף 

ֶאָחד ֹלא יּוַכל ְלַהְסִּביר ָּכאן ַהְּפָׁשט ֵּכיַצד ְמָלאֹו ִלּבֹו ֶׁשל 

ַוֲאֻיָּמה זּו ְּכֶׁשָּכל ָׂשֵרי  ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו ְּבָׁשָעה נֹוָרָאה 

ּוְלַאֵּבד ֶאת  ְוַלֲהֹרג  ְלַהְׁשִמיד  ֶהְחִליטּו  ְוַהֶּמֶלְך  ַהְּמלּוָכה 

ָּכל ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ָהעֹוָלם ֶׁשָהָיה ָנתּון ָאז ַּתַחת ִׁשְלטֹוָנּה 

ֶׁשל רֹוִמי ֵּכיַצד ְמָלאֹו ִלּבֹו ֶׁשל ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו לֹוַמר 

ַּגם זּו ְלטֹוָבה? ֲהֵרי ְמַגֶּלה ָלנּו ַרֵּבנּו  ֶׁשַּדְוָקא ִעְנָין ֶזה ֶׁשל 

ַּגם זּו ְלטֹוָבה, ַּדְוָקא ִעְנָין ֶזה ֶׁשל ַהִּׂשְמָחה ְוָהֱאמּוָנה ַּבה' 

ְוָלַדַעת  ִיְתָּבַרְך  ִלְׂשֹמַח ְּבָכל ִמְׁשָּפָטיו  ַּגם ִּבְׁשַעת ָצָרה, 

ֶׁשַהֹּכל ֶזה ַרק ֵמֵעין ַהְסָּתרֹות ְלִנִּסים ִנְפָלִאים ָהעֹוְמִדים 

ְלִהְתַרֵחׁש ְוה' רֹוֶצה ְּבטֹוָבֵתנּו ְוה' ֹלא ִמְתַּכֵּון ַאף ַּפַעם 

ְלִהְתַחֵּזק  ָצִריְך  ִראׁשֹון  ָּדָבר  ֶאָּלא  ָרָעה  ָלנּו  ַלֲעׂשֹות 

ִרּקּוִדין  ְיֵדי   ַעל  ַהָּבָאה  ִׂשְמָחה  ֶׁשל  ֲעצּוָמה  ֶּבֱאמּוָנה 

זּו,  ֶוֱאמּוָנה  זּו,  ִׂשְמָחה  ְּבֹכַח  ַּדְוָקא  ִּכי  ַּכף,  ְוַהְמָחַאת 

ַּדְוָקא ְּבֹכָחּה ְלַהְמִּתיק ִּדיִנים ּוְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה. ּוְבַוַּדאי 

ַרֵּבנּו   ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ִמְתַאֲחִדים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ָהיּו  ִאם 

ִּבְתִפָּלה, ָהיּו ְּבַוַּדאי ְמַבְּטִלים ֶאת ַהְּגֵזָרה ְלַגְמֵרי, ּוְבַוַּדאי 

ְוַהְמָחַאת  ִרּקּוִדים  ֶׁשל  ְּבֵעָצה  ַּגם  ִמְתַחְּזִקים  ָהיּו  ִאם 

ְוָכל  ַהְּגֵזרֹות.  ָּכל  ֶאת  ְלַבֵּטל  ַמְצִליִחים  ָהיּו  ֵּכן  ַּגם  ַּכף 

ְיהּוִדי ְוְיהּוִדי ְּכֶׁשהּוא ִמְתַחֵּזק ְּבֵעָצה ַהֹּזאת ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב 

ַרֵּבנּו  ְּבִׁשְבֵחי ָהַר"ןֶׁשהּוא ִמְתַּכֵּון ְּבֵעָצה זּו ְלָכל ְיהּוִדי 

ְוְיהּוִדי ּוַוַּדאי ָּכל ְיהּוִדי עֹוֶׂשה ַרּבֹות ּוַמִּציל ַהְרֵּבה ִמְּבֵני 

ַעֵּמינּו ַעל ְיֵדי ָהִרּקּוִדין ְוַהְמָחַאת ַּכף ְודֹוֶחה ֶאת ַהְּגֵזָרה 

ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו ִהְצִליַח ִלְדחֹות ֶאת ַהְּגֵזָרה ְלֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש 

ֹּכַח  לֹו  ֵיׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ַרֵּבנּו   ָלנּו  ּוְמַגֶּלה  ָׁשִנים. 

ִלְדחֹות ֶאת ַהְּגֵזָרה ַעל ֵאיֶזה ְזַמן ּוְלַהִּציל ַהְרֵּבה ֵמַאֵחינּו 

ְמַרֶחֶפת  ַוֲעַדִין  ֶׁשָהְיָתה  ַהּנֹוָרָאה  ֵמַהְּגֵזָרה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ָעֵלינּו ְּבָכל יֹום ְויֹום.

אוהבים אותך
בפרשה זו אנו קוראים על עניין היובל 
על  מוהרנ"ת  מפרש  היובל  עניין  את 

עניין הכיסופים והרצון וזה לשונו.

את  להתחיל  זוכים  אנו  זה  בשבוע 
חומש  של  וההתחלה  במדבר,  חומש 
ישראל,  את  לספור  המצווה  היא  זה 
כוללת  דבר  כל  של  ההתחלה  כידוע 
את כולו וצריך להבין מה יש במצווה 
חומש  להתחיל  צריך  בה  שדווקא  זו 

במדבר.

רש"י  שביאר  מה  פי  על  לבאר  ויש 
באה  ישראל  את  לספור  שמהמצווה 
להראות את חביבותם וחשיבותם של 
ישראל כמה כל יחיד ויחיד הוא עולם 
בפני  למנותו  וצריך  בפני עצמו  מלא 

עצמו.

מעט  לא  עוסק  במדבר  חומש  והנה 
במדבר,  חטא  ישראל  שעם  בחטאים 
העגל,  חטא  היה  כן  לפני  כן  וכמו 
הייתה  ח"ו  שכאלו  דברים  ולאחר 
ה'  כביכול  ההרגשה  להתגנב  יכולה 
ועל  ח"ו,  בנו  ורוצה  חפץ  לא  כבר 
ישראל,  את  לספור  המצווה  באה  זה 
מקרה  בכל  ויחיד,  יחיד  לכל  לאמר 
ובכל מצב ה' אובה אותך ורוצה אותך 
ניתן  כך  רק  כעת,  ובפרט  כעת  גם 

לגשת לפרשיות של חומש במדבר.

בשמחה תמיד, כן תמיד

"ּתֹוִדיֵעִני  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָאִבינּו  עֹוָלם,  ֶשׁל  ִרּבֹונֹו 
ְנִעימֹות  ָּפֶניָך,  ֶאת  ְׂשָמחֹות  שַֹׂבע  ַחִיּים,  אֹוַרח 
ָּתֵגְלָנה  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני  ֶנַצח;  ִבּיִמיְנָך 
ֲעָצמֹות ִּדִּכיָת ָהִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון ִיְׁשֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה 
ֲאִני  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ַאָּתה  עֹוָלם,  ֶשׁל  ִרּבֹונֹו  ִתְסְמֵכִני". 
ְבּגּוף ּוְבֶנֶפׁש, ִּכי ִקְלַקְלִּתי  ָרחֹוק ִמִּׂשְמָחה ֲאִמִתּית 
ֲאֶשׁר  ַעד  ּוִמְסָּפר,  ְוֵעֶרְך  ִׁשעּור  ְבִּלי  ְמֹאד  ַהְרֵּבה 

ִקְלקּוַלי,  ִעְנָיֵני  ָּבֶהם  ְלַכּנֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ֵצרּוֵפי  ַּתּמּו 
ְּפָגַמי, ְוִחּיּוִבי ֶהָעצּום. ָאִבי ֶשַּׁבָשַּׁמִים, ֵאל ַחי ְוַקָּים, 
ָּכל  ַעל  ֵהן  ֶאְצַטָדּק,  ּוָמה  ֲאַדֵּבר,  ָמה  ֹאַמר,  ָמה 
ֵאֶּלה ָקֶשׁה ָעַלי ְמֹאד ְלַהְמִׁשיְך ָעַלי ַהִּׂשְמָחה, ְוִאם 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַעְּמָך  ָּכל  ְוִעם  ִעִמּי  ָגַּמְלָּת  ְבַּרֲחֶמיָך 
ִלְהיֹות  ְוִזִּכיַתִני  ִׁשעּור,  ְבִּלי  ָלֶנַצח  ַרּבֹות  טֹובֹות 
ַּכָּמה  ַלֲעׂשֹות  ְבַּרֲחֶמיָך  ַוֲעַזְרַּתִני  ִיְׂשָרֵאל,  ִמֶזַּרע 

ֲאֶשׁר ַעל  ַהְקּדֹוָשׁה,  ְבּתֹוָרְתָך  ְוַלֲעֹסק  ִמְצֹות  ְוַכָּמה 
ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ָלנּו ְלָכל ֶאָחד ִמִיְּׂשָרֵאל ִּתְקָוה ְלַאֲחִרית 
ִעָמּנּו  ְוֵתִטיב  ְבַּוַדּאי,  ְתַּתְקֵּננּו  ָּכל סֹוף  ְוסֹוף  טֹוב, 
ָּבֶזה  ֲאֶשׁר  ִזיֶּוָך,  ִמֹּנַעם  ְוַתְטִעיֵמנּו  ַהִּנְצִחי,  ְבּטּוְבָך 
ַהָּפחּות  ֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם  ָיֵמינּו  ָּכל  ִלְׂשֹמַח  ָלנּו  ֵיׁש 

ֶשַּׁבְּפחּוִתים.

תפילת הרב

א+תאחדאא+תאחדא
יו"ל על ידי "האיחוד" דחסידי ברסלב "שובו בנים" בארץ ישראל ובעולם ע"ש רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א בנשיאות מורינו הרב שליט"א

פרשת במדבר גליון ח

ֶנַצח ּבְ ַמְלכּות ׁשֶ



הרבשמואל שטרן מעשה רב

את  קיבל  לברכה  זכרונו  שלי  אבא 
והודיעו  המחלה הידועה לא עלינו 
לנו שיש לו כמה שבועות אחרונים, 
התחילו מסע הקרנות  ובקושי יכל 
נכנסתי עם אבא שלי לרב  לתפקד 
קם  הרב  כשנכנסנו   ומיד  ברלנד 
והוא אומר לאבא שלי טוב שבאת 
בשבילך   קמע  לי  הביא  נחמן  רבי 
הקמע  את  להביא  לי  אמר  והוא 
בשבילך והוא הביא לו אגוזים ואמר 
לו תאכל את זה  תאכל את האגוזים 
בשבת ותתרפא אבא שלי בתמימות 
פעם ראשונה רואה את הרב  ובאמת 
בשבת אכל את האגוזים ואכן לאחר 
והכל  בדיקה  היתה  שבועות  כמה 
הכל  נעצרה  המחלה  כל  נעצר! 
אישורים  הכל  מתועד  הכל  ממש! 
רפואיים מהבית חולים ועוד הרופא 
עדיין  אתה  מה  שלי   לאבא  אומר 

חי? 

את  קיבל  שלי  אבא  לצערנו  אבל 
זה  עכשיו  בריאות   שוב  המחלה 
יותר  היה משהו הרבה הרבה  כבר 
במצב  היה  כבר  שלי  קטלניאבא 
שהרופאים כבר לא נתנו שום סיכוי,   
 25 פדיון  לזכות  להביא  אמר  הרב 
אלף שקל ושמתי את כל הסכום זה 
אבא  אבל  נפש  מסירות  היה ממש 
זה אבא  מוסרים את הנפש ועשינו 

את הפדיון. 

המחלה  של  ההתפתחות  ובאמת 
נעצרה כליל אבל משהו במח הקטן 
מזה  מאד  סבל  והוא  נהרס  כבר 
שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה 
פשוט כבר הגיע למצב שהיא כבר 
והוא  בדעתו  מיושב  היה  לא  לא 
החליט שהוא לוקח בבת אחת את 

כאבים  המשככי  של  הכדורים  כל 
אופן  בשום  שאסור  כדורים  ]ואלו 
ומה  ביום[,  מאחד  יותר  לקחת 
שיהיה יהיה הוא השאיר מכתב הוא 
אמר את ואני לא יכול לסבול יותר 
יכולה  לא  הרפואה  נסבל  בלתי  זה 

לעזור לו והוא לא יכול יותר. 

התקשרנו  ומייד  הפתק  את  ראינו 
מכתב  פה  יש  תשמעו  למשטרה 
בדרך כלל מחכים עם בן אדם הולך 
שמתחילים  עד  שעות   24 לאיבוד 
לחפש אותו פה זה כבר נכתב כבר 
זה ברור  התקשרתי למשטרה והם 
נמצא  שלו  שהפלאפון  וראו  בדקו 
בבית וגן הוא היה גר בקטמון בעצם 
ימינה  ולקח  מלחה  דרך  עלה  הוא 

לכיוון בית וגן. 

אותו  ומחפשים  וגן  לבית  מגיעים 
כנסיות  בבתי  בישיבות  פינה  בכל 
ולא מוצאים כלום, אשתי התקשרה 
אל  נכנסה  והיא  הרב  של  לביתו 
נמצא  הרב  אמר  הוא  ומייד  הרב 
נמצא  ששם  ידעתי   ,32 באגריפס 
גדל.  הוא  שבו  היתומים  בית 

)ההמשך בשבוע הבא אי"ה(

)מתוך הקלטה(

בהגיענו לחומש במדבר יש עלינו להעמיק ולהבין משמעותו 
של המדבר.

היה  תורה  מתן   – אחד  מצד  פנים:  לשתי  משתמע  מדבר 
זהב  של  בהר  המלך  בת  את  מצאו  סיני,  בהר  שם  במדבר, 
– המדבר הוא  ומצד שני  ומבצר של מרגליות, במתן תורה. 
ריק  מים. כשהבור  ללא  ציה  ועקרב, ארץ  נחש, שרף  מקום 
אין בו הרי הוא מלא נחשים ועקרבים, ואמרו חז"ל: "אין מים 

אלא תורה". 

הענווה  בעניין  הן  כ"מדבר",  לשים עצמו  צריך  לעולם אדם 
כעפר  שיהיה   – תהיה  לכל  כעפר  נפשי  בבחינת:  והשפלות, 
שהכל דשים עליו, והן שידע שאין לו מעצמו כלום, רק כל 
"ממדבר  וכמו שכתוב:  יתברך,  מה'  הוא מתנה  לו  שיש  מה 
במדבר:  נתקבלו  ישראל  עם  של  המתנות  כלומר,   – מתנה" 
התורה הקדושה, המן, השליו, עמוד האש, עמוד הענן, כהונה, 

לויים סנהדרין וכו'.

 "מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה". כשעם ישראל 
שמים עצמם כמדבר ויודעים שהכל מה' יתברך, אזי הם זוכים 
לכל המתנות "ממדבר מתנה". וכן הוא אצל כל אחד בפרטיות 
– אם הוא שם את עצמו במדבר בענווה, שפלות ותפילה – אזי 

זוכה למתנות נפלאות.

לכן צריך האדם להרגיל את עצמו להיות "מדבר" ולדבר עם 
ה' יתברך על כל דבר ודבר, ולדעת שאין לנו כלום ולא מגיע 
לנו כלום, רק שהכל הוא חסד, וכמו שבמדבר אין כלים אלא 
רק חסדו של ה', כגון כשמוצא במדבר נקיק מים או מעין וכו'. 

 – ואחד  אחד  כל  של  הפרטיים  בחייו  גם  הדבר  הוא  כך 
שצריכים לשמוח על כל טובה וטובה שהקב"ה עושה איתנו, 
ולא לקבל את זה כמובן מאליו, ולהודות לו ולהיות "ִמְדָּבר" 
מלשון ְמַדֵּבר, ולדבר איתו יתברך תמיד ולבקש ממנו יתברך 
על כל דבר ודבר. אחר כך להודות לו על החסדים והטובות 
והעקרבים  מהנחשים  אותנו  שמציל   - איתנו  עושה  שהוא 
לנו מתנות  ונותן  רח"ל,  והתאוות,  הכפירות  שבמדבר, שהם 
נפלאות ומים במדבר. כמו כן להודות על הזכות ללמוד את 

התורה הקדושה שהיא מים ומזון לנשמה.

לכן הולך המשנה למלך, בסיפור המעשיה "מאבדת בת מלך", 
לחפש את בת המלך קודם כל במדבריות, כי התחלת העבודה 
היא לשים עצמו כמדבר, כלומר לדעת: "שלית ליה מגרמיה 
למדרגת  עולים  כך  ואחר  מעצמו(,  כלום  לו  )שאין  כלום" 
לדעת  זאת  כל  ועם  ושפע,  צמחים  יותר  יש  ששם   – השדה 
ה', כי אחרי שזוכים לקנות את מדרגת המדבר  שהכל מאת 
ולדעת  ולא להסיח את הדעת,  אפשר להתמודד עם השדה, 
שהכל תלוי בו יתברך. אחר כך יכולים להתמודד ולחפש את 

בת המלך ביערות, ששם יש יותר חיים וצמחיה. 

צריכה  הדיבור",  "כח  ה"מדבר",  שמדרגת  לדעת  חשוב  אולם 
ללוות אותנו גם בשדה וגם ביער, ואז יתקיים בנו "מי זאת עולה 

מן המדבר" - במציאת בת המלך במדבריות, בשדות וביערות, 

ָהַרב  ֶׁשל  ַּתְלִמידֹו  הי"ו  ַּכִּביר  ֵאִלָּיהּו  ר'  ְמַסֵּפר 
הל"ו  )מגדולי  ַזַצ"ל  ֶמְנֶצר  ָמְרְּדַכי  ֶאְלָעָזר 
ֶטֶלפֹון  ְמַקֵּבל  ֶמְנֶצר  ֶׁשָהַרב  "ָרִאיִתי  צדיקים(: 
ֵמִאָּׁשה ַמְקָׁשה ֵליֵלד ֶׁשְּצִריָכה ַלֲעבֹור ִנּתּוַח. ְוָאַמר 
ָלּה ָהַרב ֶמְנֶצר: "ֵיׁש ָאָדם ֶׁשּסֹוֵבל יֹוֵתר ִמֵּמְך ְוֶזה 

ִאם  ַּבֶּכֶלא(,  ָאז  ָהָיה  )ָהַרב  ֶּבְרַלְנד  ֱאִליֶעֶזר  ָהַרב 
ִּתְתַּפְלִלי ָעָליו ִּתָּוְׁשִעי".

מגדולי  עדויות  מאות  ובו  בקרוב  אי"ה  שיצא  נפלא  ספר  )מתוך 
הצדיקים על מורנו הרב שליט"א(

סוד המדבראגריפס 32 )חלק א(

מ+אורן של ישר+אל סיפור



ְּבֹכַח ָהַאְחדּות ַנֲעֶׂשה ִרּבּוי ַהָּבִּתים
ְּכבֹודֹו  ִנְתַּגֵּדל  יֹוֵתר  ִנְתַרִּבין  ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל  ַמה  ָּכל 
ְּבַאְחּדּותֹו  יֹוֵתר  ְוִנְכָלִלין  ְּביֹוֵתר.  ִיְתָּבַרְך  ּוְׁשמֹו 
ִמְסָּפר  ְּבִחיַנת  ְּכֶׁשִּמְתעֹוֵרר  ֵּתֶכף  ַאְך  ִיְתָּבַרְך. 
ִקְטרּוג  ִמְתעֹוֵרר  ֲאַזי  ִרּבּוי,  ְּבִחיַנת  ְוֶחְׁשּבֹון, 
ִמְנָין  ִרּבּוי  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֲאִחיָזָתם  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא 
ֹיאְמרּו ָמה  ִּכי  ַרִּבים  ְּבִחיַנת ֶחְׁשּבֹונֹות  ְוֶחְׁשּבֹון 
ַאֶּתם ִמְתָּפֲאִרין ְּבִרּבּוי ַהֶחְׁשּבֹון ְוַהִּמְסָּפר ֶׁשָּלֶכם 
ִּכְפַלִים  ִּכְפֵלי  ִמֶּכם  יֹוֵתר  ְמֻרִּבים  ָאנּו  ֲהֹלא 
ַהְּמַעט  ַאֶּתם  ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה 
ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ִלְׁשֹלט ִסְטָרא  ְוַעל־  ִמָּכל ָהַעִּמים, 
ְוַהִּמְסָּפר,  ַהִּמְנָין  ַעל־ְיֵדי  ְוָׁשלֹום  ַחס־  ְּדמֹוָתא 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְוֹלא ִיְהֶיה ָּבֶהם ֶנֶגף ִּבְפֹקד אֹוָתם. 
ּוִמי  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל,  ָהַאְחּדּות  ַעל־ְיֵדי  ַאְך 
ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ, ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו 
ַז"ל ַיֲעֹקב ָהָיה לֹו ִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ְוִנְקָרִאים ֻּכָּלם 
ִמְתַיֲחִדין  ַהְּנָפׁשֹות  ָּכל  ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ֶאָחד,  ֶנֶפׁש 
ַהֵּצרּוִפים,  ִרּבּוי  ִּבְבִחיַנת  ַיַחד,  ּוִמְצָטְרִפין 
ְוכּו'  ָּבִּתים  ִׁשָּׁשה  ּבֹוִנים  ֲאָבִנים  ְׁשֹלָׁשה  ְּבִחיַנת 
ִׁשָּׁשה ֲאָבִנים ּבֹוִנים תש"ך ָּבִּתים ְוֵכן ְלַהָּלן ַעד 
ַעל־ְיֵדי  ַלֲחֹׁשב,  ְוַהֵּלב  ְלַדֵּבר  ָיכֹול  ַהֶּפה  ֶׁשֵאין 
ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ַהִּמְסָּפר ֶׁשל  ִרּבּוי  ִנְתַּבֵּטל  ֶזה 
ִרּבּוי  ֶנֶגד  ַמָּמׁש  ְּכֹלא  ָּגמּור  ְּבִבּטּול  ּוַמָּזלֹות 
ַהָּבִּתים ַהַּנֲעִׂשין ַעל־ְיֵדי ִהְתַקְּבצּות ְוִהְתַאְחּדּות 
ַהַּנ"ל  ַּבֵּצרּוִפים  ֶׁשִּמְצָטְרִפים  ִיְׂשָרֵאל  ַנְפׁשֹות 

ַּכְּמֹבָאר ִּבְפִנים. 

ִהְּזַהְרָּתנּו  ַאָּתה  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ַאֲהַבת  ַעל  ְוִראׁשֹוָנה  ָּבֹראׁש  ְּבתֹוָרֶתָך 
ַהּתֹוָרה  ָּכל  ּכֹוֶלֶלת  זֹו  ֶׁשִּמְצָוה  ֲחֵבִרים, 
ּכּוָלּה "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך", ְוָאַמר ַעל 
ֶזה ַרִּבי ֲעִקיָבא 'ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה', 
ּוְכֶׁשָּבא ַהֵּגר ְלִהְתַּגֵּייר ּוִבֵּקׁש ָלַדַעת ָּכל 
ִהֵּלל  לֹו  ָאַמר  ַאַחת  ֶרֶגל  ַעל  ַהּתֹוָרה 
ִרּבֹונֹו  ַתֲעִביד'.  ֹלא  ְלַחְבָרְך  ָסִני  'ַּדֲעָלְך 
ַהֲחֵבִרים  ְּבָכל  ְלִהָּכֵלל  ַזֵּכִני  עֹוָלם,  ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל,  ִנְׁשמֹות  ִרּבֹוא  ִׁשִּׁשים  ֶׁשֵהם 
ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד ֵׁשׁש ְסִפירֹות ֶׁשל ְזֵעיר ַאְנִּפין 
ְיסֹוד',  הֹוד  ֶנַצח  ִּתְפֶאֶרת  ְּגבּוָרה  'ֶחֶסד 
ְואֹוַהב  ַאֶחֶרת,  ְסִפיָרה  הּוא  ֶאָחד  ְוָכל 
אֹותֹו ַאֲהַבת ֶנֶפׁש, ְוֹלא ֶאְהֶיה ְּכַתְלִמיֵדי 
ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשֵּמתּו כּוָּלם ַעל ֶׁשֹּלא ָנֲהגּו 
ְּבָכל  ָּכבֹוד  ֶאְנַהג  ֶאָּלא  ָּבֶזה,  ֶזה  ָכבֹוד 

ֶנֶפׁש ָוֶנֶפׁש ְּבָכל ַנְפִׁשי ּוְמאֹוִדי.

ְלַדֵּבר ַעל ׁשּום  ְוָׁשלֹום  ֶאָּכֵׁשל ַחס  ְוֹלא 
ַּבר ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ַעל ׁשּום ָאָדם ָּבעֹוָלם, 
ָּכל ֶׁשֵּכן ֹלא ַעל ֶּבן ּתֹוָרה, ְוַקל ָוחֹוֶמר ֶּבן 
ְּבנֹו ֶׁשל ַקל ָוֹחֶמר ֹלא ַעל ַּתְלִמיד ָחָכם. 
ָאָּנא ַרחּום ְוַחּנּון, ַהִּציֵלִני ִמן ַהֵּיֶצר ָהָרע 
ֶׁשְּמַסֵּבב ִסיּבֹות ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ְּכִאּלּו ִמְצָוה 
ַחס  ְּכמֹוִתי  סֹוֵבר  ֶׁשֹּלא  ִמי  ַעל  ְלַדֵּבר 
ְוָׁשלֹום, ַאְּדַרָּבא ַסֵּבב ִסיּבֹות ְּבַמֲחַׁשְבִּתי 
ְוֹלא  צֹוְדִקים  ֶׁשּכּוָּלם  ְוַאֲאִמין  ֶׁשֵאַדע 
ְּפחּוָתה  ֲהִכי  ַּבֶּדֶרְך  הֹוֵלְך  ַוֲאִני  ֲאִני, 
ַהֵּׁשם.  ַּבֲעבֹוַדת  ְּכָלל  ִמְתַאֵּמץ  ְוֵאיֶנִּני 
ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ָּדָבר  ׁשּום  עֹוֶׂשה  ְוֹלא 
ָּבחּור  ֶׁשָּכל  ְוַאֲאִמין  ְוֵאַדע  ֶּבֱאֶמת, 
ּוָבחּור עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ְּבָכל ַּתְמִצית 

ּכֹוחֹוָתיו ְוַעד ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש,

דף היומי בהלכה

אז  תצליח

אהבת חברים
של  הקשר  את  ְלַמֵקּם  צריך  היכן 

תפילין של ראש?
של  ה'ַבִּית'  הנחת  מקום  שלמדנו,  כפי 
צמיחת  במקום  הוא  ראש,  של  התפילין 
מקום  גם  וכך  הראש.  בקידמת  הֵשָׂער 
הנחת קשר התפילין של ראש, הוא בֵאזֹור 
צמיחת השיער שבחלק העליון של אחוֵרי 

הראש, ולא למטה על הצוואר. 

של  עיקרו  את  להניח  יש  ולכתחילה, 
מעל  הקדקוד,  לשיפוע  מתחת  הקשר 
הגולגולת.  עצם  שבתחתית  ל'גומה' 
על  הקשר  מקצת  את  אפילו  הניח  ואם 
 – הגולגולת  עצם  לסוף  מתחת  הצוואר, 

לא קיים את המצוה, וברכתו לבטלה.

)שו"ע כז, י, משנ"ב לה-לו, וביה"ל ד"ה בעורף; 

ביאורים ומוספים דרשו, 41-42(

הכותב ביד אחת ואת שאר הפעולות 
יד  איזו  על   – האחרת  ביד  עושה 

מניח תפילין?
דרשות  שתי  נאמרו  בגמרא  כאמּור, 
ָה'ִאֵטּר',  לדין  כמקור  התורה  מפסוקי 
ונחלקו רבותינו איזו מהן נפסקת להלכה: 
לדעת רוב הראשונים, וכן דעת הגר"א – 
הלכה כדרשה הראשונה, שהנחת התפילין 
היא על היד החלשה יותר, ולכן, הכותב 
עושה  הפעולות  שאר  ואת  האחת,  בידו 
היד  על  התפילין  את  יניח  האחרת,  ביד 
שהרי  יותר,  החלשה  שהיא  בה,  שכותב 

את רוב הפעולות עושה ביד האחרת.

ולדעת ראשונים אחרים, וכן פסקו הרמ"א 
ואחרונים נוספים הלכה כדרשה השניה, 
שיש לקשור את התפילין באמצעות היד 
שכותב בה ולהניחן על גבי היד האחרת; 
וזאת, למרות שאת שאר הפעולות עושה 
זו,  לדעה  כי  שכתבו,  ויש  האחרת.  ביד 
שתי הדרשות נפסקות להלכה, ואין אדם 
רוב פעולותיו,  ְלִאֵטּר אלא כאשר  נחשב 
בידו  נעשות  הכתיבה,  גם  ובכללן 

השמאלית.

)שו"ע כז, ו, משנ"ב כו-כז, וביה"ל ד"ה ויש, וד"ה 

והכי; ביאורים ומוספים דרשו, 25(

)באדיבות הפותח בכל יום - דרשו(

תורה תפי_להתורה

ִלְׂשמֹוַח ְּכמֹו יֹוֵסף
ים ִמָכל ֲעָמִלי", ֲאִני לֹא ְּבֶרְסֶלֶבר ֲעַדִין, לֹא ַקְמִּתי ֲחצֹות ֲעַדִין, לֹא  עיֹוֵסף ָאַמר "ַנַשִני ֱאלֹקִ
ִהְתּבֹוַדְדִּתי ֲעַדִין. הּוא ָעַבר ֶאת ָכל ֵהיְכֵלי ַהְּתמּורֹות. ָעַבר ָעָליו ָכל ִמיֵני ִּבְלּבּוִלים - "לֹא 
ֵיֵצא ִמְּמָך ְכלּום". הּוא לֹא ָחַשב ֶשהּוא ָעַבד ַּפַעם ֶאת ה' ִּבְכָלל. ָּברּוְך ה' ֶשֲאִני ֲעַדִין ַחי, 
ֲאִני ִּתינֹוק ֶשּנֹוַלד, ָכל יֹום ַמְתִחילֵמָחָדש. ָהַעְצבּות ֶזה ֶחְרָּפה נֹוָרָאה. ַרק ָכְך ֶאְפָשר ָלֶלֶכת 

ִמַדְרָּגה ְלַדְרָּגה, ֶשהּוא לֹא נֹוֵתן שּום ָמקֹום ְלַעְצבּות, ֶאָלא ַרק ָמקֹום ְלִׂשְמָחה ַאִדיָרה.
ְוָאז הּוא ִיְרֶאה עֹוד ִׂשְמָחה ְועֹוד ִׂשְמָחה ְועֹוד ִׂשְמָחה. "יֹוֵסף ִלי ה' ֵּבן ַאֵחר", הּוא ְיַגֶלה 

ָכל יֹום ִׂשְמָחה ֲחָדָשה, ָּברּוְך ה' ֲאִני ַחי עֹוד יֹום. ֶזה ָכֶזה ִׂשְמָחה ַאִדיָרה.
ַּגם ִיְהֶיה לֹו ֹכַח ַלֲהפֹוְך ֶאת ָכל ָהַעְצבּויֹות ְלִׂשְמָחה.ָכל ַמה ֶשהּוא רֹוֶאה ִסיּבֹות ְלַעְצבּות - 

הּוא רֹוֶאה יֹוֵתר ִסיּבֹות ֵאיְך ִלְבטֹוַח ַּבה'. ָכל ִסיָּבה ְלַעְצבּות ִהיא ִסיָּבה ְלִׂשְמָחה.
יֹוֵסף אֹוֵמר ְלַאִחים ֶשלֹו - ֵּתְדעּו ָלֶכם, ָעַבְרִּתי ֶאת ָכל ַהַּמָּצִבים ֲהִכי ָקִשים, ְוַעְכָשו ֲאִני 

יּוַכל ְלַהְדִריְךֶאְתֶכם ְּבָכל ַהַּמָּצִבים ֵאיְך ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה.
ְוֶזה ֶשָאַמר יֹוֵסף "ה' ֲחָשָבּה ְלטֹוָבה  ָאָדם ֶשהּוא ָׂשֵמַח ִכי ה' ִאּתֹו, ָּפשּוט, ִכי ה' ִאּתֹו. 



שיעור לאנשי בת ים
זכו קבוצה מאנשי שלומינו תושבי העיר בת ים להכנס הערב ליל כ"ג אייר לשיעור בקודש 

פנימה, מורינו הרב שליט"א מסר לקבוצה שיעור אש להבה במשך ארבעים דקות.
בתחילת השיעור מורינו הרב שליט"א דיבר על מעלת הספירה גבורה שביסוד ]השיעור 

החל מספר דקות לפני השקיעה בעוד עדיין היה ספירת גבורה שביסוד[.
ודיבר על כך שהאדם צריך כל יום לזכות למידת הגבורה. וכמו דוד המלך ע"ה שזכה 
להלחם עם אריות ודובים, כמאמר הכתוב "ַגּם ֶאת ָהֲאִרי ַגּם ַהּדֹוב ִהָכּה ַעְבֶדָּך" )שמואל-א' 

י"ז ל"ו(.
לאחר מכן דיבר משאלת הקצות החושן בסימן ס"א )סעיף ד' ג'( כיצד דוד קידש את מירב 
בכך שהרג את גליית, והלא זה פחות משווה פרוטה? ותירץ כתשובת המהרי"ט שהיות 
ששאול הבטיח למי שיהרוג את גלית עושר גדול, אז בעושר הזה קידש את מירב ַבִּמְלֶוה 
הזה. לאחר מכן המשיך לדבר בעומקה של הלכה בנושאים נוספים בסימן זה והמסתעף 

אליו.
לאחר ארבעים דקות מורינו הרב שליט"א הורה לאחד מהמשתתפים לומר קדיש שלאחר 
השיעור, והקבוצה יצאו לתפילת מעריב עם מורינו הרב שליט"א )באדיבות התחדשות, 

התמונות באדיבות קרן הצדיק(

יו"ל ע"י האיחוד דחסידי ברסלב בארץ ישראל ובעולם "שובו בנים"
ע"ש רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א - בנשיאות מורינו הרב שליט"א

מילתא מהנעשה ונשמע
זוג קשישים התארחו אצל חבריהם. הגברים 
דיברו בסלון והנשים הכינו משהו במטבח. 

אני  "אתמול  לחברו:  אמר  הזקנים  אחד 
היה  יפה,  מאוד  במסעדה  היינו  ואשתי 
אולי  נהנינו,  מאוד  מיוחד,  מאוד  אוכל  שם 
"היכן  החבר:  שאל  לשם?".  תלכו  אתם  גם 
איך  זוכר  לא  אני  הזקן:  ענה  הייתם?". 
קוראים למסעדה... נו נו איך קוראים לה זה 

עומד לי ממש על קצה הלשון... 

הזה  לפרח  קוראים  איך  זוכר  אתה  אולי 
שמביאים הביתה לכבוד שבת?" 

"האם אתה מתכוון לורד?", "לא"... "נרקיס... 
חבצלת... כלנית... סיגלית...?" 

"לא... הפרח משיר השירים..." 

"שושנה?" 

"כן, שושנה, זה השם שלה". 

ואז הוא צועק לכיוון המטבח: "שושנה, אולי 
את זוכרת איך קוראים למסעדה הזו שהיינו 

בה אתמול?" 

קו בית מורינו הרב שליט"א
לשאלות ברכות ותיאום קבלת קהל
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הר"ר אריאל חלפון הי"ו
לרגל הולדת הבת

הר"ר נחמן ביטון הי"ו

הר"ר דוד ביטון הי"ו

לרגל הכנס בנו / נכדו 

כמר נתן הי"ו

לעול תורה ומצוות בשעטו"מ

ביקור כ"ק האדמור מביאלע ארה"ב
השבוע נכנס למעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א  האדמו"ר מביאלא בארה"ב, 

השניים שוחחו בדברי תורה דקות ארוכות ומורינו הרב ברלנד שליט"א בירכו בברכת הדרך 

לקראת שובו למעונו שבארה"ב  שיח שרפי קודש''


