
דבר המערכתתורת הרב

ָהֲאִר"י ְמַדֵּבר ִמֶּזה ֶּׁשְּיהֹוֻׁשַע ׁשֹוֵלַח ְׁשֵּתי ֲאָנִׁשים 
ַמְסִּפיק,  ַּדי,  ִיְׂשָרֵאל  ְלָכל  ָקֶׁשה  ָהָיה  ְמַרְּגִלים 
ְּכַבר ָׁשַלְחנּו ְּכַבר ְמַרְּגִלים ַמה ָיָצא ִמֶּזה ָהִיינּו 
ְמַרְּגִלים  עֹוד  ׁשֹוֵלַח  ַאָּתה  ַאז  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים 
ֶׁשֵּיׁש  ְוַיִּגדּו  ַאְרָּבִעים  ַהַּפַעם  עֹוד  ֶׁשִּנְהֶיה 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל "ֲעָנִקים ָעִרים ְבצּוֹרת ַּבָּׁשָמִים" 
)ַּבִּמְדָּבר י"ג י"ח( ִמי יֹוֵדַע ַמה ֵהם ַיִּגידּו ָלנּו 
ֹלא  ֶׁשֹּמֶׁשה  ֶׁשַּמה  ָיְדעּו  ֹלא  ֶׁשֵהם  אֹוֵמר  הּוא 
ֲהִכי  ַהִחּדּוׁש  "ֶזה  ְמַתֵּקן  ְּיהֹוֻׁשַע  ְלַתֵּקן  ָזָכה 
ָּגדֹול ִמָּכל ַהִחּדּוִׁשים" ֶׁשֹּמֶׁשה ׁשֹוֵלַח ְמַרְּגִלים 
ַאז ֵהם ַמְחִטיִאים ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְיהֹוֻׁשַע 

אֹוֵמר ֹלא ֶזה ִּפְנָחס ְוָכֵלב. 

ְוֵאיָנם  רֹוִאים  ָהיּו  ֶׁשְּׁשֵּתיֶהם  אֹוֶמֶרת  ַהְּגָמָרא 
ִנְרִאים ֶאְצָלם ָּכתּוב "ַוִּתְצְּפנֹו" ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים 
ֶׁשָרָחב ַרק ֶאָחד ִהְּצִפיָנּה ִּכי ִּפְנָחס ָהָיה רֹוֶאה 
ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ֹלא ָהָיה ָצִריְך ְלַהְצִּפין אֹותֹו ]-[ 
אֹוֵמר ֹלא, ַּגם ָּכֵלב ָהָיה רֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ִהיא 
ִהיא  ַרק  ֶאָחד  ַאף  ְלַהְצִּפין  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ֹלא 
ִהְתַיְּׁשָבה ָׁשָּמה ַעל ַהִּמְזרֹון ְוֵהם ִּבְכָלל ֶנֶהְפכּו 

ְלַמְלָאִכים ֶנֶהְפכּו ְלרֹוִאים ְוֵאיָנם ִנְרִאים 

ִּפְנָחס  ֶאת  ָׁשַלח  הּוא  ֶׁשַעְכָׁשיו  יֹוֵדַע  ְיהֹוֻׁשַע 
ֶׁשִהַּכְרִּתי  ַמה  ֹלא  ֶזה  ַאֵחר  ַמֶּׁשהּו  ֶזה  ְוָכֵלב 
ֵאֶצל ֹמֶׁשה ְיהֹוֻׁשַע ֶזה ִּפי ְׁשַּתִים ִליהֹוֻׁשַע ָהָיה 

ְלֹמֶׁשה  ֶׁשָהָיה  ִמַּמה  יֹוֵתר  ֱאֹלקּות  ִהְתַּגּלּות 
ְוֶאְרֶאה"  ָּנא  "ֶאְעְּבָרה  אֹוֵמר  ֹמֶׁשה  ַרֵּבינּו 
רֹוֶצה  ֲאִני  ְלִהָּכֵנס  רֹוֶצה  ֲאִני  כה(  ג  )ְּדָבִרים 
ִלְראֹות ֶאת ַהֵּנס ֶׁשל ֲחנּוָּכה ִּבְמַגֶּלה ֲעמּוקֹות 
ֶׁשֹּמֶׁשה  ָהָיה  ֵמַהְּתִפּלֹות  ֶׁשֲחִצי  ּכֹוֵתב  הּוא 
ֶאת  ְלֵנַצח  רֹוֶצה  ֹמֶׁשה  ַּבֲחֻנָּכה  ִלְהיֹות  רֹוֶצה 
ַאְנִטּיֹוכּוס הּוא רֹוֶצה ְלַנֵּצַח ֶאת ִסיְסָרא ֶעֶׂשר 
ִסיְסָרא  ֶאת  ְלַנֵּצַח  רֹוֶצה  ֶׁשהּוא  ַרק  ְּתִפילֹות 
ִּתֵּתן ִלי ְלִהָּכֵנס ֲאִני רֹוֶצה ִלְראֹות ֶאת ַהִּניִסים 
ִעם  ִמְלַחְמָּתּה  ַעל  ְמׁשֹוֶרֶרת  ֶׁשְּדבֹוָרה  ָּכתּוב 
ִסיְסָרא "ָמֵגן ִאם ֵיָרֶאה ָוֹרַמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף 
ְּבִיְׂשָרֵאל" )ׁשֹוְפִטים ה ח( ֶׁשֵהם ָזְרקּו ָעָפר 

ּוְבִמְלֶחֶמת ַאְרַּבע ְמָלִכים ַאְבָרָהם ַּגם ֵּכן ָזַרק 
ְועֹוד  ֲחָרבֹות  ְוִנְהָיה  ַקׁש  ִחִּצים  ְוִנְהָיה  חֹול 
ֶׁשהּוא  ַּדי  ֹלא  ֹעֶנׁש  ֶזה  ַעל  ְמַקֵּבל  ַאְבָרָהם 
ְיַרֵחם  ה'  ֹעֶנׁש  ְמַקֵּבל  עֹוד  הּוא  ָעָפר  זֹוֵרק 
ָהפּוְך  ַעל  ָהפּוְך  ַהֹּכל  ִנְמָצִאים  ֲאַנְחנּו  ֵאיֹפה 
ֶׁשְּיַקֵּבל  ֹעֶנׁש  ְמַקֵּבל  ַאָּתה  ָעָפר  זֹוֵרק  ַאָּתה 
ְּפָרס ַצַל"ׁש, ֹלא, ָזַרְקָּת ָעָפר ַאז ַעְכָׁשיו ִּתְהֶיה 
ַהֹּכל  ְּבִמְצַרִים  ְּבָגלּות  ָׁשָנה  ְוֶעֶׂשר  ָמאַתִים 
ָהפּוְך ַעל ָהפּוְך ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלָהִבין ֲאִני ָמֵלא 

ֻקְׁשיֹות. 

ההרגל עושה את שלו
בשבוע שעבר מלאו חצי שנה לשחרורו 
הפלאי של מורנו הרב מהכלא וחזרתו 

לביתו, וההרגל עושה את שלו.

ההודיה  רגשי  את  זוכרים  עוד  כולנו 
שהיו אז ולא בכדי, מי שידע ולו מעט 
גדול  נס  זה  שהיה  ידע  המצב  את 
ולאחר  טבעית,  בדרך  מובן  שאינו 
קרוב לשנתיים של ניתוק ממורנו הרב, 
כל תפילה וכל אירוע עם הרב מילא 

את הלב בהודאה עצומה להשי"ת.

שנה  חצי  לאחר  שכעת  אומר  ההגיון 
לעלות  אמור  רק  ההואה  מפלס  של 
זכינו  זו  שנה  בחצי  שכן  ועוד,   עוד 
מאות  עצומות,  מתנות  ספור  לאין 
וכו',  וכו'  שבתות  עשרות  תפילות, 
אך משום מה אין זה כך, והנטיה היא 

לשכוח מכל זה ולזרום עם השגרה.

או  להאשים  סיבה  בזה  שאין  מובן 
של  טבעו  זהו  שכן  דהו,  מאן  לתבוע 
עם  בטרוניא  בא  הקב"ה  ואין  אדם 
בריותיו, אבל עלינו לעשות את המעט 
שאנו כן יכולים להשתדל ולשים ליבנו 
יתברך  ה'  של  חסדיו  לרוב  מעט  ולו 
שידנו  היכן  עד  לו  ולהודות  איתנו 
ועוד  לעוד  נזכה  זה  ובזכות  משגת, 
עד  ועוד  עוד  יוסיפו  שרק  חסדים 

שיבלו שפתותינו מלומר די.

להיכנס לתוך התיבה

ִמְּמָך  ִיָּבֵצר  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָיכֹול  ֹּכל  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ְמִזיָמה, ַזֵּכִני ְלַקֵּבל ַהֹּכל ִּבְתִמימּות ּוְפִׁשיטּות, ְּכמֹו 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ּוְכמֹו ֱאִליֶעֶזר ַעְבּדֹו, 
ְלֹלא ׁשּום קּוְׁשיֹות ּוְלֹלא ׁשּום ִּבְלּבּוִלים. ְוַגם ְּכֶׁשָאַמר 
ָהָיה  ְלָחָרן,  ָלֶלֶכת  ַעְבּדֹו  ֶלֱאִליֶעֶזר  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
לֹו ְלָהִׁשיב ְלַאְבָרָהם, ֵּכיַצד ֵאֵלְך ְלָחָרן ְלַבִּדי, ְלֹלא 
ִמְׁשָטרֹות ּוְלֹלא ׁשּום ַחָּיִלים, ַוֲהֵרי ַרק ִלְפֵני ְּכִׁשִּׁשים 

ְוָחֵמׁש ָׁשִנים ָהַרְגִּתי ְׁשֵני ִמְלַיאְרד ֵׁשׁש ֵמאֹות ִמְליֹון 
ָּפחֹות ֶאָחד ַחָּיִלים, ְוֻכָּלם ָהיּו ֵהם ּגֹוֲאֵלי ַהָּדם ֶׁשל 
ָּכל ַהֲהרּוִגים ְוֶׁשל ָּכל ַהֵּמִתים, ֶׁשֵהם ְלַמְעָלה ִמְּׁשֵני 
ְוֵכיַצד  ָהעֹוָלם,  ִמְּׁשִליׁש  ְלַמְעָלה  ָוֵחִצי,  ִמְלַיאְרד 
ַמְסִּביר  ִּכי  ְוַיִּקיֵרֶהם?  ְקרֹוֵביֶהם  ַעל  ַוֲהָרגּוִני  ֵאֵלְך 
ְלָחָרן  ֶׁשַהֶּדֶרְך  יז(,  )ֶּפֶרק  ֱאִליֶעֶזר  ְּדַרִּבי  ְּבִפְרֵקי 
לֹוַקַחת 17 יֹום, ְוֶזה ַמְסִּפיק ְזַמן ְלַחֵּסל ֶאת ֱאִליֶעֶזר 

ׁשּום  לֹו  ָהְיָתה  ֹלא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַאְבָרָהם;  ֶעֶבד 
ַהַּפְׁשטּות  ְּבִׂשיא  ְוָהַלְך  ְׁשֵאָלה,  ׁשּום  ְוֹלא  קּוְׁשָיה, 
ְוַהְּתִמימּות; ּוִבְזכּות ֶזה ָזָכה ִלְקִפיַצת ַהֶּדֶרְך, 'ַהּיֹום 
ְלָחָרן  ִהִּגיַע  ָׁשעֹות  ּוְבָׁשֹלׁש  ָּבאִתי',  ְוַהּיֹום  ָיָצאִתי 
ָּכל טּוב  ּוְמֵלֵאי  ַרֲעַנִּנים  ֲעַדִיין  ַהְּגַמִּלים  ְּכֶׁשֲעֶׂשֶרת 

ַוֲעַדִיין ְרּוּוִים ֵמַהַּמִים ֶׁשָּׁשתּו ְּבֵבית ַאְבָרָהם

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 בהעלותך גליון ט'



הרב מאיר מלכה מעשה רב

בתקופה  נמני,  ברוך  הרב  סיפר 
שהרב היה בביתר עבר עלי מצבים 
לא פשוטים והחלטתי שאני חייב 
קשה  אז  קשה  היה  לרב,  להיכנס 
עד בלתי אפשרי להיכנס לרב אבל 
הרגשתי שאני חייב ובדרך לא דרך 

הצלחתי להיכנס.

את  לשפוך  התחלתי  כניסתי  עם 
הלב במרירות רבה ואז מתוך כאב 
פלטתי את המשפט, הרב לא איתי 

הרב לא עוזר לי.

מיד כשאמרתי את המשפט לפתע 
ונהיה  ממש  לבעור  התחיל  הרב 

אש להבה כפשוטו.

הוא  לפתע  בזאת  די  לא  ואם 
נבהלתי  בכבדות,  לנשום  התחיל 
אני  לי,  אמר  והרב  ואז  מאד, 
וארבע  אותךעשרים  מנשים 
היית  לא  אם  ביממה!!!,  שעות 
פוגם בעיניים היית רואה את  זה 

בעצמך.

מה  לי  תגיד  לי,  אמר  הרב  ואז 
אתה לומד, באותה תקופה היו לי 
כשנים עשר סדרי לימוד, אמרתי 
לרב גמ' ביצה י"ב הרב לקח אותי 
גמ'  לי על השולחן  ומראה  לחדר 
עם  השולחן  על  פתוחה  ביצה 
הסימניה  את  פותח  הוא  סימניה, 
והיא נמצאת בדיוק בדף י"ב!! וכך 
הסדרים  שאר  כל  עם  המשיך  זה 
אחרי  סדר  הרב  בפני  מונה  אני 
לי  מראה  והרב  לומד  שאני  סדר 
איך הכל נמצא על השולחן פתוח 
לומד  אני  לי,  אומר  והרב  לפניו, 

איתך כל יום ואתה אומר שאני לא 
איתך?

כמה  לי  וסיפר  המשיך  הרב 
וכמה  יום  כל  נוסע  אני  קילומטר 
ברכים  ללמוד  להספיק  יכול  אני 

וכו'.

כפשוטו  רעם  הלום  משם  יצאתי 
תמיד שמעתי את המשפטים של 
וכו'  הזמן  כל  איתכם  אני  הרב 
זה  את  ראיתי  הפעם  אבל  וכו' 
מול העיניים, זה נתן חיזוק עצום 

ויצאתי משם אדם חדש.

סיפור,  עוד  אינו  הזה  הסיפור 
הסיפור הזה מלמד שבעצם הצדיק 
נמצא עם כל אחד מתלמידיו כל 
העת, וזו לא מליצה או "חיזוק" זו 
חיזוק  בזה  ויש  פשוטה,  מציאות 
שעובר  מה  שכל  שנדע  עצום 
ולא  איתנו  נמצא  הצדיק  עלינו 
וכן להיפך  עוזב אותנו אף לרגע, 
איזה  לעשות  זוכים  כשאנו  גם 
טוב אין זה מכוחנו כלל אלא הכל 
איתנו  שנמצא  הצדיק  בכוח  רק 
ורק  העת"  כל  אותנו  ו"מנשים 
לכל  לזכות  יכולים  אנו  זה  בזכות 

הטוב שאנו זוכים לעשות.

עֹוד אֹוֵמר ַרֵּבנּו, ִּכי ֶזה ִעַּקר ַהְּׁשֵלמּות, ֶׁשִּתָּׁשֵאר ַּדְעּתֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַּגם 

ְיסֹוד  ַרֵּבנּו ּכֹוֵתב  ְוָכאן  ְלַמְעָלה.  ְּכֶׁשַהְּנָׁשָמה עֹוֶלה  ַהִהְסַּתְּלקּות,  ְּבֵעת 

ָּגדֹול. ִלְכאֹוָרה ָמה? ָמה ָהִעְנָין ֶׁשִּתָּׁשֵאר ַּדְעּתֹו ָּבעֹוָלם? הּוא ָהָיה ֹּפה, 

ִּכי  ַרֵּבנּו,  אֹוֵמר  ְלַמְעָלה.  ַלֲעלֹות  ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  ַעְכָׁשו  ָׁשָנה,   120 ָעְברּו 

ַרק ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְקָצת ִּביִדיַעת ה' ִיְתָּבַרְך, הּוא יֹוֵדַע ּוֵמִבין ֹזאת, ֶׁשִעַּקר 

ַהָּׁשָפל,  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ַּדְוָקא  הּוא  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ֶׁשל  ַהַּתֲענּוִגים 

ה'  ֶׁשל  ְוַהַּׁשֲעׁשּוִעים  ַהַּתֲענּוִגים  ִעַּקר  ְוֶזה  ִיְתָּבַרְך,  ְׁשמֹו  ּוְנַקֵּדׁש  ְנַגֵּדל 

ִיְתָּבַרְך.

ָמה ָּכתּוב ָּכאן? ַרֵּבנּו אֹוֵמר ֶׁשַרק ִמי ֶׁשָּזָכה ְלַהָּׂשָגה ֲאִמִּתית, הּוא ָיכֹול 

ְלַהִּׂשיג ּוְלָהִבין ֶׁשִעַּקר ַׁשֲעׁשּוָעיו ִיְתָּבַרְך הּוא ֶׁשעֹוָלה ֲעבֹוָדה ֵמָהעֹוָלם 

ַהֹּקֶדׁש, ֶׁשעֹוְבִדים  ְוַחּיֹות  ְואֹוַפִּנים  ְׂשָרִפים  ֵיׁש לֹו  ִּכי ה'  ַהַּגְׁשִמי.  ַהֶּזה 

ְּבִיְרָאה,  ְּבֵאיָמה,  ִּבְקֻדָּׁשה,  אֹותֹו?  עֹוְבִדים  ֵאיְך  ְועֹוד  ִיְתָּבַרְך.  אֹותֹו 

ְּבִׂשְמָחה, ִמְתַלֲהִבים, ִנְׂשָרִפים ַעל ה' ִיְתָּבַרְך. ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵּכן, ִעַּקר 

ְוַהַּׁשֲעׁשּוַע ֶׁשּלֹו הּוא ְּכֶׁשעֹוָלה ְלַמְעָלה, ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ָהעֹוָלם  ַהַּתֲענּוג 

ְּבָבִנים  ֶׁשּלֹו  ַהַּדַעת  ֶאת  ַאֲחָריו  ְלַהְׁשִאיר  ָצִריְך  ֵּכן  ַעל  ַהֶּזה.  ַהָּׁשֵפל 

ְוַתְלִמיִדים, ְּכֵדי ֶׁשַּגם ְּכֶׁשהּוא ְלַמְעָלה, ִיְהֶיה ֲעַדִין ְלַמָּטה.

ָמה ָּכתּוב ֹּפה? ִלְכאֹוָרה ַרֵּבנּו ָּכאן, ָעַסק ְלַגּלֹות ִּגּלּוי ֶׁשִּלְכאֹוָרה ֵאינֹו ָּכל 

ָּכְך מּוָבן ָלנּו. ְוַרק ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְקָצת ִמַּדְרֵכי ה' ִיְתָּבַרְך, הּוא ָיכֹול ְלַהִּׂשיג 

ֶאת ַהַּדַעת ַהְּקדֹוָׁשה ַהֹּזאת.

ַרִּבי ָנָתן ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות, עֹוֵסק ְלַהְראֹות ַּכָּמה ֶׁשַהַהָּׂשָגה ַהֹּזאת, ִהיא 

ַרֵּבנּו,  ְיֵדי  ַעל  ֶנֶאְמָרה  ָאְמָנם  ִהיא  ַקָּלה.  ְמֹאד ֹלא  ְמאֹוד ֹלא ְּפׁשּוָטה. 

ְלַהִּׂשיג אֹוָתה.  ַקָּלה  ַהֹּזאת ִהיא ְמאֹוד ֹלא  ַהַהָּׂשָגה  ֵּכן  ִּפי  ַאְך ַאף ַעל 

ִּכי  ִיָּבֵרא,  ַאל  ָאְמרּו  ַהַּמְלָאִכים  ָהעֹוָלם,  ְּבִריַאת  ְּבֵעת  ֶזה  ֶאת  רֹוִאים 

ֶזה  מּוֶבֶנת,  ַטֲעָנה  זֹו  ִּכְבָיכֹול  ָאז  ָקָמְך.  ָלַאְרָּגָזא  ָעִתיד  ַלְחֹטא,  ָעִתיד 

ִּכּבּוד  ֹלא  ֶזה  ַהֶּמֶלְך,  ִּפי  ֶאת  ֶׁשַּיְמרּו  ְיצּוִרים  ִלְבֹרא  ַהֶּמֶלְך  ְּכבֹוד  ֹלא 

ַהֶּמֶלְך. ַוה' ִיְתָּבַרְך ֹלא ָׁשַמע ָלֶהם, ְוֵכן ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם. יֹוֵתר ִמֶּזה, ָחָז"ל 

אֹוְמִרים, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו, ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו. ֶחֶסד ָאַמר ִיָּבֵרא ִּכי 

ִּכי ֻּכּלֹו ְׁשָקִרים. ֶצֶדק ָאַמר  ִיָּבֵרא  ֲחָסִדים, ֱאֶמת ָאַמר ַאל  הּוא עֹוֶׂשה 

ְקָטטֹות  ֻּכּלֹו  ִּכי  ִיָּבֵרא  ַאל  ָאַמר  ָׁשלֹום  ְצָדקֹות,  עֹוֶׂשה  הּוא  ִּכי  ִיָּבֵרא 

ֻּכּלֹו  ֶּבֱאֶמת  ֲאִמִּתּיֹות,  ְטָענֹות  ֵהן  ָהֵאּלּו  ַהְּטָענֹות  ְוִלְכאֹוָרה  ּוְמִריבֹות. 

ָטֲענּו,  ָּכָכה  ַהַּמְלָאִכים  ָאז  ְׁשָקִרים.  ְוֻכּלֹו  ּוִוּכּוִחים,  ּוְמִריבֹות  ְקָטטֹות 

ָנָתן  ַרִּבי  ִיָּבֵרא"..  ַוֲהֵרי ֵאּלּו ַמְלָאִכים ֶׁשָּׁשְרָׁשם ֱאֶמת, "ֱאֶמת ָאַמר ַאל 

ָאז  ַאַּמת,  ַמְלֲאֵכי  ֶׁשל  ְּבִחיָנה  ִּכְבָיכֹול  ֵהם  ִאם  ִרִּבית,  ְּבִהְלכֹות  ׁשֹוֵאל 

ֵאיְך ֵהם אֹוְמִרים ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ְרצֹון ה' ִיְתָּבַרְך? ֱאֶמת ֲאִמִּתית ֶזה ְרצֹון 

ה', "ֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם", הּוא ָהֱאֶמת, ָאז ֵאיְך ֵהם ִנְקָרִאים ַמְלֲאֵכי ֱאֶמת 

ִאם ֵהם ָאְמרּו ָּדָבר ֶׁשהּוא ֹלא ְרצֹון ה', ְוִכי ֵיׁש ֱאֶמת ֶׁשִהיא ֹלא ְרצֹון ה' 

ַמְלֲאֵכי ֱאֶמת, ֶׁשָּׁשְרָׁשם  ִנְקָרִאים  ֶּבֱאֶמת, ֵהם  ָנָתן,  ַרִּבי  ִיְתָּבַרְך? אֹוֵמר 

ֱאֶמת, ּוָמה ֶׁשֵהם ָאְמרּו הּוא ֱאֶמת, ַטֲעָנָתם ֲאִמִּתית, ְוִכי ָראּוי ִלְבֹרא ֶּבן 

ָאָדם ֶׁשָעִתיד ְלַהְמרֹות ֶאת ִּפי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך? ָאז ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר ֶׁשָּנכֹון 

ֶׁשֵהם ָטֲענּו ַטֲעָנה ֲאִמִּתית, ֲאָבל ָהֱאֶמת ָהֲעֻמָּקה ֶׁשל ה' ִיְתָּבַרְך, ֵאין ִמי 

ֶׁשַּיִּׂשיג אֹוָתּה, ֲאִפּלּו ֹלא ַמְלָאִכים. ִמי ֵּכן ַמִּׂשיג אֹוָתה? אֹוֵמר ַרִּבי ָנָתן, 

ַרק ַצִּדיִקים ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון, ַצִּדיִקים ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות, ְּכמֹו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, אֹו 

ַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ֶׁשְּבָכל ּדֹור ְודֹור, הּוא ְוַרק הּוא ֵיׁש לֹו ֲאִחיָזה ְוַהָּׂשָגה 

ִאם  ָקָמְך",  ְלֶמְחֵטי  ֶׁש"ָעִתיד  ַלְמרֹות  ֵּכן,  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ַהֹּזאת,  ֶּבֱאֶמת 

ְוַכֲאֶׁשר ִמָּכֵאֶּלה ְּברּוִאים, ָעִתיד ַלֲעלֹות ַנַחת ַלה' ִיְתָּבַרְך,.

סיפר ר' משה ביטן הי"ו: "הייתי בדרשה של הרב מאיר שלמה 
כנסת  בבית  היה  שפעם  סיפר  והוא  שלישית,  בסעודה  זצ"ל 
הנסתר מפרדס  )הצדיק  חי  אברהם  חכם  של  לביתו  שמתחת 
כץ, שצדיקים העידו עליו  שהוא הצדיק השני ברשימת הל"ו 
צדיקים(. והיה איזה אחד שהיה פוער פיו נגד הרב ברלנד, והנה 
נכנס אותו אדם, אולם עוד בטרם פצה את פיו מיד סימן לו 

חכם אברהם עם האצבע לשתוק, והלה יצא מהבית. 

"לאחר שיצא הלה אמר לי חכם אברהם: "איך הוא לא מפחד 
לדבר על מלאך ה'!?"

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

עיקר השעשועהצדיק איתך בכל מקום

מ+אורן של ישר+אל סיפור



ְלִפי ַהָּׁשלֹום ֶׁשַּבּדֹור ֵּכן ְיכֹוִלין ִלְמֹׁשְך ֶאת ָּכל 
ָהעֹוָלם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך, ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד, 
ֵהם  ָאָדם  ְּבֵני  ֵּבין  ֶׁשֵּיׁש  ַהָּׁשלֹום  ַעל־ְיֵדי  ִּכי 
ְמַדְּבִרים ֶזה ִעם ֶזה, ְוֵהם חֹוְקִרים ֶזה ִעם ֶזה 
ַמה הּוא ַהַּתְכִלית ִמָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ּוֵמֲהָבָליו, 
ְוֵהם ַמְסִּביִרים ֶזה ָלֶזה ָהֱאֶמת ֶׁשּסֹוף ָּכל סֹוף 
ֶּׁשֵהִכין  ִּכי ִאם ַמה  ְּכלּום  ֵמָהָאָדם  ִנְׁשָאר  ֵאין 
ֵאין  ִּכי  ַהִּנְצִחי,  ָלעֹוָלם  מֹותֹו  ְלַאַחר  ְלַעְצמֹו 
ְוכּו'.  ָזָהב  ְוֹלא  ֶּכֶסף  ֹלא  ָלָאָדם  לֹו  ְמַלִּוין 
ֱאִליֵלי  ֶׁשֶקר  ִאיׁש ֶאת  ָּכל  ַיְׁשִליְך  ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי 
ְלַהֵּׁשם  ַעְצמֹו  ֶאת  ּופֹוֶנה  ּוַמְמִׁשיְך  ַּכְסּפֹו, 
ִיְתָּבַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ּוְמָקֵרב ֶאת ַעְצמֹו 
ְוָׁשלֹום,  ַחס־  ָׁשלֹום  ְּכֶׁשֵאין  ֲאָבל  ָהֱאֶמת.  ֶאל 
ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאַזי ֵאין 
ֶאָחד  ְמַדֵּבר  ְוֵאין  ֶזה  ִעם  ֶזה  ַיַחד  ִמְתַוֲעִדין 
ְּכֶׁשִּמְתַוֲעִדים  ַוֲאִפּלּו  ֵמַהַּתְכִלית,  ֲחֵברֹו  ִעם 
ִנְכָנִסין  ֵאין  ַיַחד  ּוְמַדְּבִרים  ִלְפָעִמים  ַיַחד 
ְוַהַּמֲחֹלֶקת  ְּדָבָריו ְּבֵלב ֲחֵברֹו ֵמֲחַמת ַהִּנָּצחֹון 
ֵאינֹו  ְוִנָּצחֹון  ַמֲחֹלֶקת  ִּכי  ְוַהִּקְנָאה.  ְוַהִּׂשְנָאה 
ִנְמָצא  ַאֵחר.  ְּבָמקֹום  ַּכְּמֹבָאר  ָהֱאֶמת  סֹוֵבל 
ֶׁשִעַּקר ַהִהְתַרֲחקּות ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשל ֹרב ְּבֵני 
ַעְכָׁשו  ֶׁשִּנְתַרָּבה  ַהַּמֲחֹלֶקת  ַעל־ְיֵדי  ָאָדם הּוא 
)ליקוטי  ְיַרֵחם  ַהָּמקֹום  ָהַרִּבים  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו 

מור"ן קמא כז(.

ָאב ַרחּום ְוַחּנּון, ֶהָחֵפץ ְבַּאֲהַבת ַאִחים 
ְבַּאֲהַבת ַהְבִּרּיֹות, ַזֵּכנּו ְלַאֲהָבה ְוַאְחָוה, 
ּוְבֶנֶפׁש  ָשֵׁלם  ְבֵּלב  ְוֵרעּות  ְלָשׁלֹום 
ִקְנָאה  ֶשֶׁמץ  ִמָּכל  ִלֵּבנּו  ַטֵהר  ֲחֵפָצה, 
ֶשׁל  ְּפָגם  ִמָּכל  ָדֵּמנּו  ַזֵּכְך  ְוִׂשְנָאה, 
ִרְׁשעּות ְוַאְכָזִריּות. ַטֲהֵרנּו ִמָּכל ְנִגיָעה 
ְוִיְהֶיה  ִאיִׁשית, ְועֹוֵרר ִלֵּבנּו ְּבַאֲהָבְתָך, 
ְלַאֲהַבת  ּוָפנּוי  ְבִּקְרֵּבנּו  ָחָלל  ִלֵּבנּו 
ַעד  ַּכֶּפיָך,  ְיִציֵרי  ֲאהּוֶביָך  ְּבִרּיֹוֶתיָך 
ִלְמֹסר  ֶרַגע  ְבָּכל  מּוָכִנים  ִנְהֶיה  ֲאֶשׁר 
ָּכל  ֱאֹלֵהי  ֵרֵעהּו.  ְבַּעד  ִאיׁש  ַנְפֵשׁנּו 
ְוַהּבֹוֵחר  ַהְבִּרּיֹות,  ֶאת  ָהאֹוֵהב  ָהָאֶרץ 
ָהֵאר  ָאָנּא,  ְבַּאֲהָבה,  ִיְׂשָרֵאל  ְבַּעּמֹו 
ְמִסירּות  אֹור  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ְּבֵלב 
ָידֹו  ֶשַׁעל  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ֶשׁל  ַהֶנֶּפׁש 
זֹוִכין ְלִהְתַעְבּרּות ַהַמְּלָאִכים ְמַטְטרֹו"ן 
ּדּוָדִאים,  ַהִנְּקָרִאים  ְוַסְנַּדְלפֹו"ן, 
ִמְּׁשמֹוָנה  אֹורֹות  ָלנּו  ַהְּמַשְׁגִּרים 
ָהֶעְליֹונֹות,  ַהְּסִפירֹות  ּוִמן  ְרִקיִעים, 
ַהַּמְזִהירֹות ְּככֹוָכִבים ַהְּמַנְצְנִצים ֵאֵלינּו 
ִמן ָהָרִקיַע ַהְּׁשִמיִני, ִמְּסִפיַרת ַהִבּיָנה, 
ֶשַׁעל ָיָדם זֹוִכין ְלַתֵּקן ֶאת ְּפָגם ְמִכיַרת 
ַנֲעַלִים  ַּבֲעבּור  ֶשְׁמָּכרּוהּו  יֹוֵסף, 
ִלְזּכֹות  ַּבֲעָדם  ְמַעֵּכב  ֶשּׁיֹוֵסף  ְבָּחְשָׁבם 
ַהְּשִׁכיָנה.  ַנֲעֵלי  ַהִנְּקָרִאים  ַּבַּמְלָאִכים 
ִבְּמִסירּות  ֲחֵבִרים  ְלַאֲהַבת  ַזֵּכנּו  ָאָנּא, 
ַהּטֹוב  ֵריֵחנּו  ְלָפֶניָך  ֶשַּׁתֲעֶלה  ֶנֶפׁש, 

ְּכדּוָדֵאי ְראּוֵבן.

דף היומי בהלכה

אז  תצליח

אהבת חברים
האותיות  במראה  ספקות  אילו 

מוכרעים על ידי ילד?

כל אות של סת"ם, שקיים ספק לגבי אורכה  
וצורת  הנדרש  בשיעור  הוא  אם  רוחבה,  או 
נראית  היא  שמא  או  קיימת,  עדיין  האות 
שאינו  לילד  להראותה  יש   – אחרת  כאות 
כדילבדוק אם הוא מזהה את  בקי בקריאה, 
האות, או מחליף אותה באות האחרת. וראה 
במקורות בנוגע לספקות נוספים המוכרעים 

על ידי ילד. 

ואם הילד מזהה את האות, הרי היא כשרה 
אף אם נכתבה בתחילה בצורה זו, וכל שכן 

אם נכתבה בתחילה כדין, ורק לאחר

 מכן נקטעה, או שנוצר מרווח באמצע הרגל, 
על ידי מחיקה, או על ידי נקב שנוצר בקלף 
(לאחר הכתיבה )לדוגמה לספקות אלו: אות 
כאות  להראות  ועשויה  קצרה   ' ש'רגלה   ו' 
להראות  ועשויה  קצרה  שרגלה   ן'  אות  י'; 
כאות ז'; אות ד' ש'גגה' אינו רחב דיו, ועשויה 

להראות כאות ז'.

)שו"ע לב, טז, משנ"ב מה, מז ו־נב; וראה שם 
סג, פ ו־קלב; ביאורים ומוספים דרשו, 79(

אותיות  לזיהוי  מתאים  ילד  איזה 
סת"ם?

שחלקה  סת"ם,  של  אות  לאמור:  בהמשך 
נמחק, או שנוצר מרווח באמצעה  , ואיבדה 
בקי  שאינו  ילד  אם  אף   – צורתה  את  בכך 
הרי  בה את האות המקורית,  יזהה  בקריאה 
היא פסולה, משום שהזיהוי של הילד מכשיר 
לגבי  ספק  שקיים  במקרה  רק  האות  את 
שאיבדה  יודעים  שאנו  במקרה  ולא  זיהויה, 

צורתה.

ולכן, לדוגמה, אם נוצר מרווח בין השידרה 
בה,  התלויים  ה'יוד'ים  לאחד  א'  האות  של 
יזהה  האות פסולה, למרות שכל ילד בודאי 

אותה כא'.

ברם, זיהויו של הילד יכול לסייע אף במקרה 
תפילין  בפרשיות  מדובר  שכאשר   – כזה 
כאות  אותה  מזהה  הילד  אם  במזוזה,  או 
נחשב  האות  של  התיקון  אין  המקורית, 
שאות  כיון  במקורות(,  )ראה  כסדרן'  'שלא 
כפי שניתן  לחלוטין,  צורתה  איבדה את  לא 

להוכיח מזיהויה על ידי הילד.

נב,  משנ"ב  כג(,  שם,  )וראה  טז,  לב,  )שו"ע 
וביה"ל ד"ה מיהו(

)באדיבות הפותח בכל יום - דרשו(

תורה תפי_להתורה

ְלַאט ְלַאט ֶזה ִיְתַנֶּקה
ָאָדם ָּבא ָלעֹוָלם ִעם ַהְקִליּפֹות ֶשּלֹו ִמָכל ַהִּגְלּגּוִלים ֵמֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת. ָיכֹול ִלְהיֹות ֶשִּגְלּגּול 
קֹוֵדם הּוא ָהָיה ָרָשע ָּגדֹול ְמֹאד, ָכל ֶאָחד ֵיש לֹו ְקִליּפֹות נֹוָראֹות, ְוֵאין ָּדָבר ָכֶזה ְנִפילֹות.

ֵיש ְלָך ַמֲחָשבֹות לֹא טֹובֹות ֵּביְנַתִים, ָאז ִּתְקֹּפץ ֵמַהַחּלֹון? ֶזה לֹא ֵעָצה. ְלַאט ְלַאט ְּתַנְטֵרל 
אֹותֹו. ִּתְסֹּגר ֵעיַנִים, ְּתכֹוֵפף ֶאת ָהרֹאש. ְלַאט ְלַאט ֶזה ִיְתַנֶקה.

ֲאִני מּוָכן ִלְהיֹות ַאֲחרֹון
ַאֲחרֹון  "ַאֲחרֹון  ָהפּוְך,  אֹוֵמר  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  כּוָּלם.  ִלְפֵני  ִלְהיֹות  ָרצֹון  ָּתִמיד  לֹו  ֵיש  ָאָדם 

ָחִביב". ַאף ַּפַעם ַאל ִּתְרֶצה ִלְהיֹות ִלְפֵני כּוָּלם.
ָצִריְך ִלְרצֹות ֵאיְך ֶשֲאִני, ה' ָׂשם אֹוִתי ַּבַּתְחּתֹוִנים - ָאז ֶזה ְּבֵסֶדר. ָׂשם אֹוִתי ֲהִכי ָנמּוְך, 
ֵאין ִלי ֵׂשֶכל - ֶזה ְּבֵסֶדר. ַהִּלימּוד ֶשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶזה ִלְהיֹות ָּתִמיד ַאֲחרֹון. ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון 
ִּתְהֶיה  ֶשִּלי  ַכַמִים, ֶשִאָמא  ַּפַחז  ָהָיה ָהפּוְך,  ַאֲחרֹוִנים". ְראּוֵבן  ְויֹוֵסף  ָרֵחל  "ְוֶאת  ָחִביב. 

ִראשֹוָנה.
־ֲאִני מּוָכן ִלְהיֹות ִמַּתַחת ְלכּוָּלם. ֵאיֹפה ֶשה' ָׂשם אֹוִתי - ָשם ֲאִני ִיְהֶיה ָׂשֵמַח. "ּדֹוֵבר ְשָק

ִרים לֹא ִיכֹון ְלֶנֶגד ֵעיַני", ֶזהּו ַהֶשֶקר - ֶשָּתִמיד ָאָדם רֹוֶצה ְלַהִׂשיג ִמיֶשהּו.



מורנו הרב בביקור בכותל המערבי
השבוע אור ליום ג' הגיע מורנו הרב לביקור רביעי במספר בכותל המערבי.

בשעה אחד וחצי הגיע מורנו הרב לכותל כשמאות מתלמידיו כבר ממתינים לו שם, והתחיל מיד 
באמירת תיקוני הכללי בזה אחר זה יחד עם הציבור בהתלהבות גדולה בסך הכל אמר מורנו הרב 

שמונה תיקוני הכללי בזה אחר זה, ולאחר מכן חזר מורנו לביתו להמשך עבודת הקודש.

כהמשך ויחד עם התפילות והעצרות שאורגנו בסוף שבוע שעבר למען בריאותו והצלחתו של 
מורינו הרב שליט"א, ובהתיעצות עם גדולי תלמידי מורינו הרב שליט"א, התאגדו כמה מאנ"ש 
התפילה  בשעת  לדבר  שלא  והזהירות  הציבור,  בקרב  מעט,  מקדש  מורא  שמירת  ענין  לחיזוק 

וקריאת התורה, ומה גם באמצע קדיש.

 

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

מזל טוב

מילתא מהנעשה ונשמע
כמה חכמי חלם צריך בשביל להחליף נורה?

הוועדה  של  המיוחדת  ההתכנסות  לאחר 
ימים  שבעה  בדבר  שדנה  נורות  לענייני 
שצריך  למסקנה  הגיעה  לילות  ושבעה 
חמישה, אחד שיעמוד על כסא ויתפוס את 

הנורה, וארבע שיסובבו את הכסא.

)המשך בשבוע הבא(.

קו בית מורינו הרב שליט"א
לשאלות ברכות ותיאום קבלת קהל

02.582.582.0

הרב חיים קירשנבויים חתן הרב 

מרדכי שטרן לרגל אירוסי בנו 
הבה"ח שמעון ישראל נ"י

הרב אברהם  גבירץ הי"ו

הרב רפאל גבירץ הי"ו

להולדת הבת 

 

 

הרב אהרון רבינוביץ לרגל בר 

המצוה

 לבנו שמואל אייזיק נ"י

עצרות תפילה למען מורנו הרב
כהמשך ויחד עם התפילות והעצרות שאורגנו בסוף שבוע שעבר למען בריאותו והצלחתו של מורינו הרב 

שליט"א, ובהתיעצות עם גדולי תלמידי מורינו הרב שליט"א, התאגדו כמה מאנ"ש לחיזוק ענין שמירת 

מורא מקדש מעט, בקרב הציבור, והזהירות שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה, ומה גם באמצע 

קדיש.

ברחבת אולם התפילות, המקום בו מצטופפים ומסתופפים אנ"ש מידי ערב לתפילת ערבית נלהבת באור 

פני מלך חיים, יחד עם מורנו הרב שליט"א, הוצבו בגאון שלטים המעוררים ומחדירים את ענין שמירת 

הדיבור בשעת התפילה כראוי לשמם.

המילים המתנוססות בשער אולם התפילות הם הפסוק רב המשמעות "וה' בהיכל קדשו - הס מפניו כל 

הארץ", אלו המילים אותם חקק מורינו הרב שליט"א מעל גבי ארון הקודש בבית מדרשנו הגדול בעיר 

העתיקה, להחדרת עומק ענין מורא מקדש. כמו כן המילים "אסור לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה", 

אף הם קבועים היו במסגרת בהוראת מורינו שליט"א בביהמ"ד הקדוש שם. 

בנוסף הוצב לתפארה גם הקמפיין הארצי, - בשעת התפילה – שום דבר לא מדבר אלי. באמצע קדיש - שום 

דבר לא מדבר אלי. )שהתקבל באהדה ומקורו בכמה אברכים מק"ק שובו בנים(.

כמו כן הוצב גם שלט מהקמפיין החדש העושה את תחילת דרכו. אמן, לא מפספסים - כל השערים נפתחים, 

המעורר על גודל כח עניית אמן כידוע מגמרא ומזוה"ק.

הרב נחמן דשא 

לרגל בר המצוה 

לבנו נתן נ"י

הרב דוד שמש חתן הרב אורי 

שמאי 
לרגל הולדת הבן 

הרב יוסף שינפלד חתן הרב יוסף 

שפירא
 לרגל הולדת הבן

הרב מיכאל טיוטו 

לרגל הולדת הבן


