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נחלי נצח
יו"ל ע"י מוסדות ברסלב | בראשות הרב שמואל שטרן שליט"א

כן  ועל  חינם,  שנאת  בגלל  נחרב  המקדש  ית 
בשלושת השבועות של ימי בין המצרים עלינו 
להתחזק באהבת חברים, ובמיוחד כל מי ששם 
רבינו הק' נקרא עליו, כמו שאמר רבינו "תחזיקו עצמכם 

ביחד", והוסיף רבי נתן "באהבה רבה".
צריך  שונה,  וטבע  אופי  יש  אחד  שלכל  פי  על  ואף 
אותו,  ברא  שה'  מה  פי  על  אחד  כל  להעריך  האדם 

ולהסתכל על הטוב שבו ולדון אותו 
רוצה  ולהאמין שגם הוא  זכות,  לכף 

את ה' ולא רק אני.
המחלוקות,  את  מבטלים  ובכך 
על ידי שמאמינים שכל אחד באמת 
זה  ידי  ועל  שמים,  לשם  מתכוון 
דנים לכף זכות. ואם הוא אינו עושה 
תשובה אין זה מענייננו, כי ה' יתברך 
הוא  אם  אחד  כל  של  לבו  אל  רואה 
כל  לדון  צריכים  אנחנו  אבל  לטוב, 

אדם לכף זכות.
שצריך  מרגיש  אדם  אם  וגם 
שנעשה  עוול  איזה  על  למחות 
למישהו, אף על פי כן צריך להיזהר 

מאד שלא יעשה זאת מתוך הדמים העכורים שלו, אלא 
ורחמנות,  פנימית  אהבה  של  באופן  זאת  לעשות  צריך 
ובודאי אם הוא יעשה את דבריו ביישוב הדעת, ויפנה אל 

רעהו ברחמנות – זה יביא שלום. 

דיבורים נפלאים ממוהרנ"ת
הראיה  ברכות  הל'  )ליקו"ה,  נתן  רבי  אומר  כך  ועל 
וברכות פרטיות ד, ד, בדילוג(: ועיקר האהבה הוא לאהוב 
את ישראל המקיימים את התורה, דהיינו שצריכין לחפש 
זכות  איזה  מישראל  ואחד  אחד  בכל  ולמצוא  ולבקש 
וטוב כדי לאהוב אותו כנפשו. כי כל אחד מישראל, אפילו 
וזכות,  טוב  צד  איזה  בו  שאין  אפשר  אי  ישראל,  פושעי 
ואין  מעט  "ועוד  פסוק  על  רפב(  סי'  )בליקו"מ  וכמבואר 

רשע" וכו'.
כי עיקר האהבה היא כדי לקשר עצמו עם הטוב שבכל 
ישראל ולכלול עמהם יחד באהבה ואחדות. למשל דעה 
של זה נוטה לחסד תמיד, ודעה של זה נוטה לגבורה, ועל 

כן הם משונים בדעותיהם ויש ביניהם מחלוקת.
אבל כשמבטלין שניהם רצונם מפני רצון ה' יתברך –

ה'  רצון  בשביל  אם  כי  חסדו  במידת  משמש  אין  וזה 
יתברך, דהיינו לעשות טוב וחסד עם אוהבי ה'. ולהיפך – 
כשרוצה על ידי מידת החסד שיש לו להיטיב עם שונאי 
ה' ח"ו, או שמגיע לו איזה תאוה ואהבה רעה שנמשכת 

ממידת החסד שהוא בחינת אהבה, – אזי משבר תאוותו 
ואהבתו ואינו עושה עם מידת חסדו שום דבר שהוא כנגד 
רצון ה' יתברך, ואזי נכלל עם מידת חסדו ברצון העליון בה' 

יתברך.
וכן חברו שיש לו מידת גבורה, כשאינו משתמש עם 
גבורתו כי אם בשביל ה' יתברך, להתגבר על יצרו ולנקום 
בשונאי ה' וכו', ומה שהוא נגד רצון ה' יתברך מבטל טבעו 
עם  נכלל  הוא  אזי  כנ"ל,  ורצונו 

מידת גבורתו בה' יתברך!
אף  אדם,  בני  שני  אלו  ואזי   –
הפכים  כשני  נדמים  שהם  פי  על 
בשורש  כן  פי  על  אף  בדעותיהם, 
שניהם  כי  כאחד!  שניהם  רצונם 
זה  קונם,  רצון  רק  לעשות  רצונם 
כן באמת  ועל  וזה בגבורה,  בחסד 
האחדות  במקור  שניהם  נכללים 
יתברך.  הפשוט  האחד  שהוא 
ואחד  אחד  כל  ישראל,  כלל  וכן 
הוא  שבו,  הטוב  מעט  ידי  על 
ישראל!  כלל  עם  באחדות  נכלל 
ובבחינה זו צריכין לאהוב כל אחד 
מישראל כנפשו, דהיינו למצוא בו מעט טוב לדון הכל לכף 

זכות... עכ"ל. 

לדאוג לשני באמת
אם כל אחד יתכוון במעשיו כלפי שמיא ולא לטובת 
עצמו, על ידי זה הוא יחפש את הטוב שבחברו וידון אותו 
שלומינו,  אנשי  עם  נמצא  כשאדם  ובמיוחד  זכות.  לכף 
האור  מהם  אחד  כל  ידי  על  נמשך  שודאי  לדעת  צריך 
והתחזקות  ביניהם שלום  יהיה  זה  ידי  ועל  של הצדיק, 

בעבודת ה'.
להתחזק  חשוב  המצרים  בין  של  אלו  בימים  ולכן 
בעניין של אהבת חברים, לומר לשני "מה שלומך, איך 
חברו  של  ונפשו  גופו  לשלמות  לדאוג  מרגיש",  אתה 
שגרם  החטא  את  נתקן  ובזה  אמיתית,  וחיבה  באהבה 

לחרבן בית המקדש השני ולגלות הארוכה.
שעלינו  ואב,  תמוז  חודשי  אלו,  בחודשים  ובפרט 
בכתבי  מובא  כי  בשני,  אחד  הטוב  ראיית  את  לחזק 
האריז"ל שחודשים אלו הם כנגד עין ימין ועין שמאל, 
ועל יד שננהג זה בזה בטובת־עין, על ידי זה נזכה לעין 
שהיתה  השבירה  ולתיקון  העיניים,  ולתיקון  טובה 
והחורבן  המקדש  בית  חורבן  ימי  אלו,  בימים  בעולם 
עלינו  שיתהפכו  רצון  שיהי  ישראל,  עם  של  הרוחני 

לטובה במהרה.

ובמיוחד כשאדם 
נמצא עם אנשי 

שלומינו, צריך לדעת 
שודאי נמשך על ידי 
כל אחד מהם האור 
של הצדיק, ובכך 

יהיה ביניהם שלום 
והתחזקות

ב

 אני אוהב את זה, אתה אוהב את ההיפך ⋅ אבל כולנו מתכוונים לשם שמים ⋅ ולכן 
 בסופו של דבר אנחנו אחד ⋅ כך נתקן את שנאת החנם שהובילה לחרבן בית המקדש ⋅ 

זו העבודה של "חודשי העיניים": עין טובה על כל יהודי



חנוך לנער
מאת: הרב משה שמואל אורלנצ'יק • ר"מ במכינה לישיבה "אמונת ציון"

מא יקרה שלחה לי פעם שאלה: בנה מתקשה 
בלימודים ואף בחברה, ברוך השם הוא מטופל 
בשאלה  מתלבטת  היא  אך  מקצועית,  בצורה 

האם יש לה יכולת כאם לעזור לו במצבו.
ובכן: ילדים עם בעיות למידה מכל סיבה שהיא, הם 
הבעיות  מגיעות  כך  ועקב  נמוך  מורל  בעלי  כלל  בדרך 
החברתיות, מאחר ולרוב הילדים אין רגישות לילד החלש, 
על  לגדול  הזדמנות  להם  שיש  מרגישים  הם  אדרבא, 

חשבונו.
מנסים  לימוד  קשיי  עם  ילדים  כלל  בדרך  בנוסף, 
לעשות הרבה דברים שלילים בכדי להצליח חברתית, כגון 
לנהוג באלימות או להיות השליח הלא-טוב שעושה את 
כל השטויות של הכיתה כולה, בשביל לקבל קורטוב של 

תשומת לב מחבריו.
הבעיה הזאת אמנם היא לא חלק רשמי מהבעיה של 
הילד, אבל היא חלק משמעותי מהפתרון! בזה המטפלים 
לעשות  מנסים  הם  אלא  מתעסקים,  לא  לרוב  הדגולים 
תרגילים ותרגולים לקדם את הילד, אך כשהנפש פצועה 
היא לא נותנת לגוף את הכוחות להתמודד עם הקשיים 

שבדרך.

לתת ביטחון עצמי
כאן נכנס התפקיד שלנו כהורים: לשמוע את הילד על 
שלל קשייו, לעודד אותו ולהרים את הביטחון העצמי שלו 

יותר  הרבה  דורש  כזה  ילד  בכוחותיו. 
הבנה  והמון  מחמאות,  ואהבה,  חום 

מצדנו. 
העצמי  בטחונו  על  לשמור  כדי 
עלינו  גילו,  בני  ככל  שהוא  וההרגשה 
להשאירו  המאמצים  כל  את  לעשות 
אנשי  עם  ולקדמו  רגילה  בחברה 
גם  כך  הת"ת.  לכותלי  מחוץ  מקצוע 
לביתו  יקרא  שהילד  מאד  חשוב 
לחברים ללמוד מעט ובעיקר למשחקי 
יותר,  מוגן  מרגיש  הילד  בבית  חברה. 
דבר  יותר,  אותו  מכבדים  חבריו  וגם 
ומחזק  הילד  של  רוחו  למצב  שמוסיף 

את מעמדו החברתי.
מעורער  הינו  כזה  ילד  של  העצמי  בטחונו  כאמור, 
הצלחות,  אפשרית  דרך  בכל  לחפש  ועלינו  רבה,  במידה 
ואפילו הצלחות קטנות ואותם נגדיל ונרומם בכדי שיהוו 

לילד את האמונה בעצמו שהוא מסוגל להצליח.

לא מופרך
אחד מהדברים החשובים ביותר הוא, שנאמין בילד 
הוא,  פשוט  דבר  ולהתקדם.  להצליח  יכול  שהוא  שלנו 
שאם איבדנו את האמונה בילדנו לא נוכל להביאו לשום 
מקום. גם אם נחמיא ונחזק אותו, זה יהיה מהשפה ולחוץ 

והילד ירגיש את זה...

מנותקים  קצת  שהם  בדברים  גם  להאמין  עלינו 
העת  כל  אליהם.  להגיע  ולשאוף  הכואבת  מהמציאות 
שלנו  הדרישות  שמבחינתכם  המסר  את  לילד  להעביר 

ממנו לא ירדו בכלל, והוא כשאר בני המשפחה. 
על  ראשון,  מכלי  סיפור  שמעתי  שנים  מספר  לפני 
רופאה שהיה לה ילד קשה למידה ובעיות חברה, שאמו 
שהייתה אישה גאה הסבירה תדיר לבנה כמה שהוא גאון 
למחוננים  הספר  לבית  אותו  הכניסה  וכשגדל  ומוצלח, 
)כמובן עם הרבה פרוטקציות וכסף(. לא נאריך לתאר את 
מסלול חייו, רק נעדכן אתכם שהיום הוא דוקטור ומרצה 
לוואי  תופעות  ישנם  היום  עד  באוניברסיטאות.  מבוקש 
בהתנהגותו, אבל בסך הכללי הוא הצליח מאד בחייו, כל 
זה הגיע בזכות נחישות הוריו והאמונה שהם החדירו בו 

שהוא מוצלח ומוכשר.
ספר  בבית  משעשעת.  מעשיה  לספר  ברצוני  לסיום 
ובתחילת  בארה"ב הייתה כיתה חלשה מאד בלימודים, 
העבירו  שלא  חדש  מורה  ללמדם  הגיע  הלימודים  שנת 
על  ורואה  לכיתה  נכנס  הוא  האמתי.  מצבם  על  רקע  לו 
שלמדו  התלמידים  של  ציונים  סיכום  עם  דף  שולחנו 
בכיתה הזאת בשנה שעברה, שהיו מוצלחים ביותר, והוא 

חשב שמדובר על ילדי כיתתו.
אמר  רב,  נסיון  ובעל  ביותר  מכובד  שהיה  המורה, 
לתלמידים שהוא רואה שהם מאד מוכשרים ומצליחים 
ידעו  הם  שהשנה  מהם  דורש  הוא  כן  על  במבחנים 
גיחכו  שהילדים  כמובן  פחות!  לא 
נתן  לא  הוא  אך  הדברים,  למשמע 
במבחן  כבר  אותו.  לבלבל  להם 
הלא- התוצאות  כשהגיעו  הראשון, 

עליהם  לצעוק  החל  הוא  מחמיאות, 
שלו  במשמרת  שדווקא  יתכן  שלא 
יצליחו...  לא  כל-כך  מוכשרים  ילדים 
התלמידים ניסו להעמידו על טעותו, 
אך הוא לא קיבל, התעקש ודרש את 

הצלחתם.
התלמידים, מחוסר ברירה, החלו 
להצליח  כך  ועקב  יותר,  להשקיע 
יותר, ובסוף השנה התברר שהמורה 
עלתה  כולה  והכיתה  בטעות,  הצליח 

לדרך חדשה דרך של הצלחה!

ואשפוך את נפשי
ואסור לשכוח את עיקר העיקרים: להרבות בתפילה 
הצלחה  דעת,  שערי  לילד  שיפתח  העולמים  בורא  לפני 
מצבו.  עם  כראוי  להתמודד  שיצליח  דשמיא  וסייעתא 
ישנם סיפורים מופלאים, החל מהתנאים ועד אחרון גדולי 
מה  בכל  קשיים  להם  היו  שבילדותם  אנשים  על  דורנו, 

שעשו, ובזכות דמעות ההורים יצאו מקשייהם לחלוטין.
הילדים  סוגי  כל  עם  להתמודד  לכולם  כוח  ייתן  ה' 

ולגרום להצלחתם השלמה, אמן.

א

לא נאריך לתאר 
את מסלול חייו, 
רק נעדכן אתכם 

שהיום הוא דוקטור 
ומרצה מבוקש 

באוניברסיטאות, 
למרות שעד היום 

ישנם תופעות לוואי 
בהתנהגותו...

תמיכה ביתית לילד מתקשה

02-623-1218
 מוקד המבצעים 

למצטרפים חדשים:

 רבי נחמן יעניק 
לך ולילדים שלך,
חוזק נפשי 
והעצמה... 



עם  מטות  פרשת  כל  את  ללמוד  יכול  תה 
רש"י, ועדיין לפספס קטע מאוד עיקרי שקרה 

השבוע. זה פשוט יחמוק לך מהעיניים.
בעבר  לשבת  שרצו  ראובן  ובני  גד  בני  על  למדת 
הירדן, ומשה רבינו חשד בהם שהם מתכוונים להישמט 
לעבור  שבכוונתם  לו  שהסבירו  ולאחר  מהמלחמה, 
חלוצים לפני הצבא הסכים משה רבינו. אבל לא שמנו 
לב, שבעצם נוצר פה חלק חדש בארץ ישראל, שנקרא 
בתוכנית  כי  אומר  כא(  כא,  )לעיל  הרמב"ן  הירדן!  עבר 
הללו  הארצות  את  לכבוש  התכוון  לא  משה  המקורית 
ולשבת בם, כי אינן קדושות כמו ארץ ישראל, ורק מאחר 

שבני גד וראובן ביקשו לשבת שם 
נוצרה פה קדושה מסוימת שהיא 

חצי "ארץ-ישראל" וחצי לא.
שהתחילו  הם,  בדיוק  ולמה 
ה"חצי-חצי",  המקומות  בכיבוש 
הם צריכים להיות הכוח המקדים 
נפש  במסירות  ולכבוש  שבחזית 

את כל הארץ הקדושה?
אפשר  אי  ככה:  זה  תמיד  כי 
ישר לגשת ולכבוש את הקדושה; 
צריך ללכת לאט לאט, לגלות את 

אפשר  אז  ורק  האפורות,  הקליפות  שבתוך  הקדושה 
ללכת לכבוש את ארץ ישראל בעצמה.

בקיצור: קודם צריך לשבור את הקליפה של האגוז, 
בקלפה  הטמונים  הניצוצות  את  להוציא  בעצם  ובכך 
עצמה, ורק אחר כך נוכל להגיע לפרי עצמו הטמון בתוכו.
היו  לא  שנים  מאות  בארץ  כאן  ששכנו  הקליפות 
קלות בכלל לעקירה. שנים ארוכות נלחמו היהודים וירשו 
עוד שעל ועוד שטח מאדמת הארץ הקדושה, ורק לאחר 

שבע שנים תמימות הכריזו על סיומה.
שזה  מיד  מבין  אתה  שנים"  "שבע  שומע  כשאתה 
קשור לשבעת העמים שהיו כאן, שכל אחת מהן כנגד 
מידה רעה אחרת משבעת המידות, ולכן כשחילקו את 

הארץ לשבטיה זה לקח שוב שבע שנים ]"שבע שכבשו 
עקשניות  קליפות  אותו  כנגד  שוב  שחלקו"[,  ושבע 

שהרבה עבודה נצרכה כדי לעוקרן מן השורש.
אז למה משה רבינו רגז כל כך על בני גד וראובן?

פשוט. אתה לא יכול להישאר בקליפה כל היום. אם 
אתה כובש את הקליפה כדי שעל ידה תוכל לעלות לארץ 
ישראל – זה מצוין; אסור בשום אופן להישאר בקליפה 

ולנוח שם.
•   •   •

מקרא  "שנים  קוראים  כשאנו  עושים  שאנו  מה  זה 
ואחד תרגום".

בארמית,  נכתב  התורה  תרגום 
לאבד  שרצה  הארמי  לבן  של  שפתו 
את הכל, ואפילו תלמידו הנאמן בלעם 
החל את דיבורו "מן ארם ינחני בלק". 
מנסים  ידה  שעל  שפה  זו  ארמית 
הקליפות לינוק מהקדושה, ולכן לבן 
וקרא  הכניס בתורה מילים בארמית 
שהדותא".  "יגר  שיצר  האבנים  לגל 
"גל- לו  קרה  ומיד  ויתר,  לא  יעקב 

עיקר  ואדרבה:  הקודש,  בלשון  עד" 
התיקון והבנייה של לשון הקודש הוא כאשר מעלים את 

התרגום לקדושה.
ולכן אנחנו אמורים בכל שבוע גם את התרגום של 
)ברכות  והגמרא  לקדושה,  אותו  להעלות  כדי  התורה, 
שנים-מקרא-ואחד-תרגום  לומר  אותנו  מזהירה  א(  ח, 

"אפילו עטרות ודיבון", הפסוק שאי שם בסוף פרשתנו.
מה מיוחד בפסוק הזה?

יודע את התשובה: ערי  מי שהחזיק מעמד עד כאן 
עבר הירדן עטרות ודיבון עצמן – הן ערים בבחינת תרגום, 
כאלה של קליפה שמצטרפת לפרי, והגמרא מדגישה לך 

שאפילו עליהם צריך לומר את התרגום, גם כפשוטו...
 )עפ"י ליקו"מ ח"א סי' יט אות ד, ליקוטי הלכות הל' מילה ג 
אות י-יא, הל' סוכה ב אות ד(

דוקא הם יעברו חלוצים

א

קודם צריך לשבור את 
הקליפה של האגוז, 
ובכך בעצם להוציא 

את הניצוצות הטמונים 
בקלפה עצמה, ורק 
אחר כך נוכל להגיע 

לפרי עצמו

עצה בלב איש
מאת: משה ויסמן

 ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָאָדם ֶזה נֹוָטה ְלֶחֶסד ָּתִמיד, ְוַדְעּתֹו ֶׁשל ֶזה נֹוָטה ִלְגבּוָרה, ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ַמְחֹלֶקת. 
 ֲאָבל ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם ְמַבְּטִלים ֶאת ְרצֹוָנם ִמְּפֵני ְרצֹון קֹוָנם, ִנְכָלִלים ְׁשֵניֶהם ִּבְמקֹור ָהַאְחדּות ֶׁשהּוא ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך! 

ְוֵכן ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַעל ְיֵדי ְמַעט ַהּטֹוב ֶׁשּבֹו, הּוא ִנְכָלל ְּבַאְחדּות ִעם ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל...

לצעירי הצאן

ויתנו לך כתר מלוכה

yehielb.iyour@gmail.com - ציור: יחיאל בלאיש

מתוך מאמר ראש הישיבה



שמרלר  הגרמ"ח  היה  בהלכה  אדיר  דקדק 
זצ"ל, ומקורביו מספרים על חומרות ודקדוקים 
נפלאים שנהג לעצמו באין רואים, אך הכל נמס 
במקרה  הבריות.  של  לכבודן  הדבר  שנגע  במקום  ונמוג 

כזה זזו הצידה כל השיקולים האחרים.
פעם דיברו בביתו על דרכם המיוחדת של בית בריסק 
קולא  איננה  שזו  באומרם  לחלושים,  בתעניות  להקל 
בתעניות אלא חומרא בפיקוח נפש, ואז הפטיר הגרמ"ח: 

בהלכות,  מקל  אינני  אני  גם 
מחמיר הנני בכבוד הבריות.

חזר  פעם  כי  מספרים 
בשעה  ירושלימה  ברק  מבני 
מאוחרת, ומקורביו אמרו לו כי 
כעת.  מתחיל  האחרון  המניין 
הרב שמרלר לא הסכים לרדת. 
להגיע  צריך  "בעוד עשר דקות 
להיפגש  פלוני  אדמו"ר  הנה 
יגיע  שאם  חושש  ואני  עמי, 
עומד  שאני  לדעת  וייווכח 
פגיעה  יהווה  הדבר  בתפילה 

בכבודו".
השכנועים  כל  עזרו  לא 
שלאחר מכן כבר לא יהיה מניין. 
פסק  מניין!"  בלא  "אתפלל 
כבוד  בנחרצות.  שמרלר  הרב 

הבריות מעל הכל.
•   •   •

"בשבת הבאה נוסעים לציריך, להתארח אצל זיידי!" 
הכריזה אמא בחדווה.

צבי שמח מאוד. השבת הוא לא אמור להיות בישיבה, 
ולנסוע לזיידי זו ממש חויה מיוחדת. זיידי מתייחס כל כך 
יפה לכל נכד, מקשיב בהתעניינות לכל הפלפולים דברי 
התורה, כל נכד מרגיש כי סבו יורד אליו מן ההר ומתייחס 
זה אירוע משמח   – בין שוים. שבת בציריך  אליו כשווה 

ומרגש.
השבת עברה על המשפחה בטוב ובנעימים, כשצילו 
עליהם  ומאציל  השבת  סדרי  על  חופף  הגדול  הסב  של 

מהודו הזך.
לא במהרה נחפזה המשפחה המתארחת לעזוב את 
בית הסבא. יום ראשון הוא יום חופש בשוייץ, והם יכולים 
להתעכב בציריך עד למוצאי יום ראשון, כשגם הסב נהנה 

משהותם של בתו וחתנו בביתו.
את  שמרלר  הרב  הניח  התפילה  לאחר  ראשון  ביום 
לשאול  כדי  בתו  של  לחדרה  ופנה  במקומם,  התפילין 
ואמר  עמה  לדבר  בא  שהוא  הבין  צבי  פלוני.  דבר  אותה 

לסבו כי אין ביכולתה כעת לדבר, אמא מתפללת.
הגרמ"ח התיישב ללמוד בנעימה ערבה, ולאחר שגמר 
את השיעור ניגש שוב אל חדר האורחים לבדוק אם בתו 
כי  דיווח לסבו בחיוך  – הנכד  ושוב  גמרה כבר להתפלל, 

אמו עדיין מפילה תפילתה ותחינתה לפני השם.
ולכן  כנראה שהשיחה עם הבת היתה בעניין חשוב, 
גם בפעם השלישית הוא שאל את נכדו ברמיזה אם האם 
כבר גמרה את התפילה, ונענה כי אכן גמרה, אך כעת היא 

אומרת תהלים...

בפעם הרביעית שהרב שליט"א ניגש לחדר האורחים 
הרוחניים,  עיסוקיה  את  גמרה  כבר  בתו  אם  לשאול 
ולהמתין  התרעם מעט הנכד על כך שסבו צריך לחכות 
שאמי  יודע  לא  זיידי  "האם  בבת-שחוק:  ואמר  כך,  כל 

כל  יום את ספר התהלים, לומדת שיעור יומי מסיימת 
הלשון,  ושמירת  חיים  בחפץ 
וכעת אף מתכננת להתחיל 

ללמוד 'דף היומי'?"...
שתק  הגרמ"ח 
תצא  שהאם  והמתין 
ואז  שמיעה,  מטווח 
במתק  הנכד  את  שאל 
זה  מבין;  "אינני  לשונו: 
במקום  אם?!  כיבוד  הוא 
את  ולהעריך  להחשיב 
אמירת התהלים והתפילות 
של אמך שתחיה, שאת כל 
בשבילינו  עושה  היא  זאת 
עושה  ואתה  בשבילך,  וגם 

מכך צחוק?!".
הרותחות  המילים 
עמוק  נכנסו  והאוהבות 
וכשהעלה  הנכד,  של  בליבו 
בימי  הכתב  על  אותם 
השבעה על סבו זצ"ל דמעה 
עינו מבלי הפסק, אך בעיקר 
נהפך ליבו בקרבו בזוכרו את 
השתיקה הארוכה שהחריש סבו כשחיכה שהאמא תצא 
בהכלימו  חטא  חלילה  עליו  ישא  שלא  התוכחה,  מאזור 

את נשוא התוכחה למול אדם אחר.
מסיים הנכד: "איה העט ואיה הסופר להביע בכתובים 

אדם גדול כזה?".
ואף אנו ניקח עמנו את המוסר והלקח, שאף בשעת 
ואי-הנוחות  הפגיעה  את  להפחית  להשתדל  יש  הצורך 
חברך  כבוד  "יהי  חכמינו  אמרו  כך  על  והלא  למינימום. 

חביב עליך כשלך"!
)מקור: מכתבו של נכדו שליט"א בעל המעשה. נדפס בגליון 
"מחשבת חיים" מטות תשע"ז, תשו"ח להם על הסיוע והעזרה(

סיפור השבוע

5 שנים לפטירת הגרמ"ח שמרלר זצ"ל מציריך ⋅ שב"ק כ"ד תמוז תשפ"ב – כ"ד תמוז תשע"ז

שתיקה

מ

'בשנה שעברה' פתח אבי כשהרב קשוב כולו, 'לאחר 
יגיעה רבה הוצאתי לאור ספר דקדוק חדשני, וזכיתי 
אז  אבל  החדש.  בספר  בחרו  חינוך  מוסדות  שהרבה 
התוודעתי – שלא בטובתי – למנהג הקלוקל של 'שוטף 

פלוס'.
העוסקים  ולכל  לדפוס  לגרפיקאים,  שילמתי  'מצידי 
במלאכה את שכרם עם גמר מלאכתם, אך כשאני מגיע 
לגבות את שכרי מחנויות הספרים הם דוחים אותי בלך 
ושוב, כשזה נקרא 'שוטף + 03', 'שוטף + 06', ואף 'שוטף 
+ 09', מה שאומר שיעברו יותר משלשה חודשים עד 

שאראה את המעות המגיעות לי.
אלא  סחורה  מספק  שאינני  לחנויות  הודעתי  'השנה 
למשלמים באותו השבוע, והחנות היחידה ששמרה על 
ההסכם היתה חנות הספרים של אחי הצעיר, שיחיה...

'כעת הציע לי אחי, שמכל חנות בה אבקר שלא ייאותו 
לשלם את המגיע לי - אקח איתי ארגז ספרים, כשאחי 
ישלם לי את המחיר הנקוב של אותם הספרים, וכך אוכל 
להחזיר לעצמי את הכסף, ובעיקר את שפיות הדעת 
במרדפים  רצינית  בצורה  אצלי  שהופרעה  והשלווה 

וה'מחבואים' עם בעלי החנויות.
'באתי לשאול את הרב אם הדבר אפשרי. אני בטוח 
שמותר, כיון שהם חייבים לי, אך באתי לקבל אישור 

לפני היציאה לדרך'.
הרב נענע בראשו לצדדים: 'השאלה מגיעה רבות לפתחי 
מאנשים רבים שנעשקו ורוצים לעשות דין לעצמם, אך 

הדבר אסור על פי ההלכה'.
אבי נדהם: 'איך יכול להיות שאסור לקחת את המגיע 

לי?'.
הרב חפן את זקנו העבות וקרא בהתלהבות של אדם 
לפני  בדיוק  'הנה,  הגמרא:   - יחידו  בנו  את  הפוגש 
שבועיים למדנו את זה בכתובות )צח.(. בא, שב לצידי 

ואשתף אותך ַבּתענוג'.
הדברים  עיקרי  את  לכם  ונתמלל  בצד,  נעמדנו  אנו 

שנאמרו שם.
הגמרא בכסובס, כהגייתו של הרב, מספרת על אלמנה 
שמגיע לה חלק מנכסי בעלה, כפי שמתחייב לה בעלה 
את  לה  שיתנו  הדין  לבית  לחכות  ובמקום  בכתובה, 
לקחה  עצמי:  בשירות  וגבתה  היא  הלכה  לה  המגיע 
ומכספי  במחיר  המרבה  לכל  מכרז  עשתה  קרקע, 
הגמרא  הכתובה.  כספי  את  לעצמה  חילטה  המכירה 
אומרת על כך 'מאן ׁשם לך', ומכך פסק הרב שאסור 

לאבי לגבות את חובו ב'שירות עצמי'.
אבי: 'להבנתי, 'מאן ׁשם לך' הוא מלשון ׁשומה, מי אמד 
והעריך את השדה לפני שמכרְּת. במקרה שלי אני לוקח 
ספרים שרשום עליהם את המחיר, כך שאין חשש של 

חסרון שומה'.
'אכן יש המפרשים כך, מלשון שומה, אך רוב הפוסקים 
מפרשים שגם אם השומה היתה כתיקונה אין לאדם 
רשות להחזיק בנכסיו של חבירו ללא רשות מבית הדין'.

נדגיש, כי אם אבי ירצה לגבות כסף מזומן בעצמו, ישאל 
שוב את הרב, כי זו סוגיה אחרת לגמרי.

בהכוונת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א  
חבר הבד"ץ "חושן - משפט" עיה"ת אלעד אם אני יכול לברך את הרבי מבעלזא...

חוות דעתסיפור השבוע

לקחת לבד ארגז ונפלאה ב רבה  הערכה 
הקדוש  הרבי  התייחס 
למרן  מבעלזא  אהרן  רבי 
חתם סופר ונכדיו. רבי נתן 
כי  סיפר  זצ"ל  גשטטנר 
בהזדמנו פעם למעון קדשו של הרבי 
מפרעשבורג,  הרב  עם  יחד  מבעלזא 
אמר להם הרבי: 'אם לדבר על החתם-

סופר מגדולתו בתורה – אין סוף וגבול 
 – קדושתו  מגודל  לדבר  ואם  לכך, 

אפשר לדבר הרבה לילות ארוכים'.
הרב  לו  שהראה  לאחר  פעם, 
השעוה  נרות  את  מפרעשבורג 
סביב  ה'חברא־קדישא'  שהדליקו 
דוי  ערש  על  כששכתב  הכתב־סופר 
בפני  טור  ששוה  ]סיפור  בילדותו 
עצמו[, אמר ה'בעלזער רב': 'מן הסתם 
אחז החתם־סופר הקדוש את הנרות 
הללו בידיו, ועל כן רצוני להניחם על 

עיני כסגולה לרפואה'. עד כדי כך.
הזו,  הארוכה  ההקדמה  אחר 

רבי  כששמע  למה  תבינו 
אונגר,  שלמה  יצחק 

סופר  חתם  חוג  גאב"ד 
הרבי  כי  ברק,  בבני 
לבקר  עומד  מבעלזא 
סופר  עקיבא  רבי  את 
והצטרף  מיהר  בביתו 

א  ל ן  כ א ו  , א י ל מ פ ל
התחרט על כך. העובדות 

שראו עיניו מלאות, גדושות 
ונוטפות מוסר השכל ולימוד לכל 

אשר בשם ישראל יכונה.
רבי עקיבא ישב באימה וביראה לפני 
]תרתי  לפניו  אשר  את  בידעו  הרבי 
הרבי  פנה  השיחה  ובסיום  משמע[, 
מבעלזא לכיוון היציאה. לפני יציאתו מן 
הדירה פנה הרבי אל רבי עקיבא סופר: 
'פרעשבורגער רב, בענטש מיר, איהר 
זענט ַאן אייניקל פון הייליגער חתם־

ברכני,  מפרעשבורג,  הרב   -[ סופר!' 
אתם נכדי החתם סופר הקדוש![.

הרב נרעש מן הבקשה, והחל למלמל 
בפיו ברכות ותפילות להצלחת רבן של 
ישראל, אך הרבי מיאן: 'לא לכזו ברכה 
כיוונתי'... לקח הרבי בידיו הקדושות 
את ידיו של הרב מפרעשבורג, הניחם 
בברכת  'ברכני  ואמר:  ראשו  על 

'יברכך!'...
והוא  נותרה לרבי עקיבא ברירה,  לא 
בירך את הרבי בכל ליבו שיברכהו השם 
וישמרהו, יאר את פניו אליו ויחון אותו, 
ואף ישא את פניו אליו וישם לו שלום.

הרבי הנהיר את פניו ויצא מן הדירה 
סופר  עקיבא  רבי  את  בהותירו 

נרעש.

ורבי יצחק  לא עברו ימים מרובים 
אונגר נזקק לדבר עם מפרעשבורג 
בעניין פלוני. לאחר נקישה על הֶפתח 
ָפתח בעל הבית את הדלת וִמלבושו 
היה נראה כי הכין את עצמו ליציאה. 
הרב אונגר התנצל על העיתוי, ושאל 
אם יוכל ללוותו בדרכו ולנצל את זמן 
ההליכה לשוחח עמו בעניין העומד על 

הפרק.
מלכותי  אדם  היה  מפרשבורג  הרב 
ביותר. אותם שהכירוהו מימי הנהגתו 
בפרעשבורג כמעט אבדו את הכרתם 
כשראוהו מתנהג ככל האדם, אך הוא 
שהביאתו  האנייה  מן  בירדו  עצמו, 
ארצה, אמר: 'זרקתי את רבנותי לים 
יהודי ארצישראלי  אני  הגדול; כעת 

פשוט'...
מסיבה זו לא חיבב הרב ללכת ברחוב 
מלווה באנשים, אך כיון שהיה ניכר 
אונגר  הרב  של  כוונתו  שאין 
אלא  ליווי  באותו  לכבדו 
להתייעץ בעניין שעמד 
ניאות  היום  סדר  על 

הרב מפרעשבורג.
סופר  עקיבא  רבי 
ב  ו ח ר ב ר  ר ו ג ת ה
בירושלים.  הנביאים 
ו  כ ל ה ם  י נ ב ר ה י  נ ש
עולם'  'חיי  ישיבת  לכיוון 
ברחוב  השוכנת  המיתולוגית 

שטראוס פינת גאולה.
במאספי  הבחינו  בגאולה  בעברם 
נדבות שישבו בפינת הרחוב וקשקשו 
בקופתם. הרב מפרעשבורג ניגש אל 
חצי  של  מטבע  לו  נתן  מהם,  אחד 
לירה – סכום מכובד מאד בימים ההם, 

והקבצן החל לברכו מקרב הלב.
הניד רבי עקיבא את ראשו: 'לא לכזו 
ברכה כיונתי, שים נא את שני ידיך על 

ראשי וברכני בברכת 'יברכך!''...
העני נאות לבקשתו וברכו מכל ליבו.

כשהמשיכו בדרכם לחש רבי עקיבא 
קען  איך  'אז  אונגר:  יצחק  לרבי 
בענטשען בעלזער רב, קען ער מיר 
יכול  אני  אם   -[ בענטשען'...  אויך 
לברך את הרבי מבעלזא, יכול גם הוא 

לברך אותי![.
רועי  של  ענוותנותם  וראה  בא 

ישראל!...
)לקראת יום פטירתו של רבי עקיבא סופר, 
הרב מפרעשבורג, ב' כסליו תש"כ.

מקור: הגרי"ש אונגר ב'רשומים בשמך', ועוד(

הכי קרוב - הכי מפנק
הזמינו עכשיו חדר במלון שמאחורי הציון!
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a v r a h a m 2 0 1 @ g m a i l . c o m מיטות קינג סייזסאונה ומקווה מפואר ארוחות כיד המלך הכי קרוב לציון!

רבי משה חיים שמרלר זצ"ל
נולד: כ"ט אב תרפ"ז, בוינה בירת אוסטריה.
 מרבותיו: רבו המובהק היה הרב מטשעבין, 

שגם הוא מצידו העריכו עד אין קץ. 
על העדה: בגיל 32 נתמנה לאב"ד קהילת "מחזיקי הדת" 

בציריך, למשך למעלה מ-50 שנה.
ספריו: מחשבת חיים – שו"ת וספרים באגדה.

אדמת קודש היא: רבי שלום שבדרון הצביע פעם על ביתו 
של הרב שמרלר ואמר "כאן דר דבר שבקדושה"...

נפטר: כבן 90.

הגרמ"ח היה נוהג להגות בכל יום בספר "קדושת לוי". פעם 
נכנס אליו יהודי וראה שה"קדושת לוי" בלוי, קרוע ומשומש, 
הרב  ענה  הזה?".  בספר  הרבה  לומר  הרב  "האם  והתעניין: 

בפשטות: "נראה כי הכורך לא כרך את הספר כדבעי"...

אתפלל בלא מניין! הגרמ"ח בלימודו



המצרים  בבין  שהחיינו  לומר  שלא  טוב  תשובה: 

מתירים  ויש  באב.  תשעה  לאחר  לדחותו  יכול  אם 
בשבת.

יש  תתמ(:  )סי'  חסידים"  ב"ספר  כתוב  הרחב דבר:  

חסידים מהחסידים הראשונים שלא היו אוכלים שום 
פרי חדש בין י"ז בתמוז לט' באב, כי אמרו איך נברך 

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"?
ספר  דברי  את  הביא  לא(  )סי'  מהרי"ל  בשו"ת 
שניתן  בדבר  שדווקא  שנראה  והוסיף  החסידים, 
]שחל  הבן  בפדיון  אבל  המצרים,  בין  לאחר  לדחותו 
בבין המצרים[ וכדומה לא מחמיצים את המצווה ולא 

את הברכה.
וכך נפסק ב"שולחן ערוך" )סי' תקנא סי"ז(: טוב ליזהר 
מלומר שהחיינו על פרי או על מלבוש, אבל על פדיון 

הבן אומר. והוסיף הרמ"א שכמו כן מברכים על פרי 
שישנו רק כעת ולא יימצא לאחר שלשת השבועות.

חומרא  ש"הוא  וכתב  כך,  על  חולק  מוילנא  הגר"א 
יתירה", מאחר ומפורש בגמרא )ברכות נט, ב( שאדם 
שאביו נפטר יברך גם "שהחיינו" במקרה שהבן יורש 
את נכסי אביו, נמצא שמברכים שהחיינו אפילו ביום 
הט"ז  וכן  המצרים.  בבין  שמותר  וודאי  האב!  מיתת 

מפקפק בדין השולחן ערוך.
היא  )סקצ"ח(  ברורה"  ה"משנה  הכרעת  להלכה: 
מאחר  שהחיינו,  לברך  להתיר  יש  בשבת  שלפחות 
הגר"ע  הכריע  וכן  בשבת.  מקילים  אחרונים  והרבה 
האריז"ל  דעת  אמנם  לז(.  סי'  ח"א  דעת  )יחוה  יוסף 
וראה ב"פסקי  לומר שהחיינו אף בשבת,  היא שלא 
)בין המצרים הע'  יוסף  ובילקוט  נג(  תשובות" )אות 

14( עוד דעות בעניין.

מתי מברכים "שהחיינו" בבין המצרים ומתי לא?
שאלה:

החיים בהלכה
בהכוונת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א, דומו"צ קהילת 'זכרון ישעיה' - אלעד

פתגם השבוע
כשיש לילד בעיה,

כאשר תשתתף בכאבו הוא יקבל את הדרכתך

 להצלחת ולרפואת 
הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

נתן בת בת-שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים
 לכל הישועות

 להצלחת
משפחת שילר

 להצלחת
משפחת שרון

 להצלחת
משפחת אוקן

העלון נתרם השבוע

אומן הקירוב
תשע  בגיל  אז  הייתי 
מספר  עשרה" 
שלמה  רבי  הרה"ח 
"ור'  שליט"א,  גוטליב  אהרן 
למשוך  התחיל  חפץ  נח 
ברסלב,  לכולל  לבוא  אותי 
קעניג  גדליה  רבי  את  לשמוע 
)היארצייט חל ביום שישי כ"ג 
הראשונה  בפעם  כבר  תמוז(. 
יצאתי  ממש  אותו  ששמעתי 
מדבריו,  נפעמתי  מהכלים. 
אמריו  ומצוף  שיחותיו  מניגון 
לפגוש  והחלטתי  וחידושיו, 

אותו בארבע עיניים.
פא"י.  הכנסת  בבית  הייתה  הראשונה  "הפגישה 
שאלתי אותו כמה שאלות בלימוד והתשובות שלו תפסו 

אותי ממש. נפשי נקשרה בנפשו.
"במשך הזמן הייתי נוסע אליו לירושלים והיינו הולכים 
יחדיו ל'פעלד'. רבי גדליה היה אומן הקירוב, הוא ידע איך 
יכלה הדף לתאר  רבינו הקדוש.  נפשות לאור של  לקרב 
ולספר על פעולות הקירוב הנפלאות שלו. הוא היה איש 
שמח שנותן את עצמו וליבו, מספר במשך שעות שיחות 

וסיפורים ומקרב את הלבבות.
של  כבדה  ועננה  אצלו  ששהיתי  אחת  פעם  "זכורני 
ניסה  לדבר  לב  ששם  גדליה  ורבי  פני,  כיסתה  עצבות 

יחד  לשמחני בכל מילי דמיטב. צעדתי 
שהוא  לב  שמתי  ולפתע  ברחוב  איתו 
לראות  עיני  את  מרים  אני  לי,  נעלם 
היכן הוא ובפתע אני שומע קול ממרום 
'שלמה  קרובה:  משחקים  גן  מגלשת 
עומד  גדליה  רבי  את  רואה  אני  אהרן!'. 
חמש.  בן  ילד  היה  כאילו  ומתגלש  שם 
שחרור  והרגשתי  גדול,  בצחוק  פרצתי 

ממעשה השטות שעשה כדי לשמחני.
על  ויתר  הוא  גדליה:  רבי  היה  "כזה 
הכל בשביל כל יהודי, הוא הסכים לקבל 
בזיונות והשפלות רק בכדי להעלות חיוך 

על שפתיו של עוד יהודי שבור.
"קרוב לעשרים שנה ידי לא משה מידו 
של רבי גדליה, עד ליום פטירתו. כמה וכמה פעמים ראיתי 

אצלו רוח הקודש ממש!
בשאלות  אותו  שהטרדתי  פעמים  שהיו  זוכר  "אני 
אברהם  רבי  את  תשאל  'לך  לי:  אמר  הוא  ואז  קשות, 
לי  יש  מה  איתו,  להתווכח  התחלתי  אני  )שטערנהרץ('. 
והוא  בעולם?  איתנו  נמצא  לא  שכבר  מישהו  לשאול 
בשלו: 'לך תשאל אותו, הוא ייתן לך תשובה'. מאז הלכתי 
איתו כמה וכמה פעמים לקברו של רבי אברהם. הוא היה 
משתטח על הציון בפישוט ידיים ורגליים, ולאחר מכן קם 

ואומר: 'ברוך ה', קיבלתי תשובה!'"...
)מגזין "ניצוצות" כסלו תשע"ה(

מתוך גליון 'ניצוצות', מגזין הלב לכל המשפחה

ניצוץ לשבת

"

מתוך הספר 'פיקדון משמים', המדריך המושלם לחינוך. מאת ראש הישיבה הרב שמואל שטרן שליט"א

 להשכרה בכל יום 
בשעות הערב

בית מדרש מתאים לאירועים קטנים
באזור מאה שערים

עזרת גברים ועזרת נשים בנפרד
לפרטים: 054-8475902

ּ

 ידי לא משה מידו. רבי גדליה עם יבדלחט"א 
רבי שלמה אהרן



 מתאחדים בזעקה ותפילה 
עבור הקיבוץ הקדוש

הקיבוץ  מקיום  הכבדים  החששות  עקבות 
כאשר  בדרך,  העומדות  והמניעות  הקדוש 
המלחמה באוקראינה נמשכת וסופה לא נראה 
יתקבצו  העולם  רחבי  בכל  ברסלב  חסידי  אלפי  לעין, 
בערב ראש-חודש אב הבעל"ט לעצרות תפילה המוניות 
ומרכזיות בכל עיר ועיר בכל רחבי תבל, למען קיום הקיבוץ 

הקדוש בראש השנה תשפ"ג.

בכל מקום מושבם
בשעה שסימן שאלה גדול ניצב לפני הקיבוץ הקדוש 
כאשר מיום ליום מתפרסים עוד ועוד שמועות שונות על 
דבר קיום הקיבוץ הקדוש, כלל חסידי ברסלב מתכננים 

כאשר  בתפילה,  להתאחד 
יתקיים  אנ"ש  ריכוזי  בכל 
'יום תפילה וזעקה עולמי', בו 
יתאספו בכל עיר ועיר ברחבי 
תבל לעצרות תפילה המונית 
בהשתתפות  ומרכזיות 
תושבי  ברסלב  חסידי  כלל 
רוע  ולהריע על  העיר, לזעוק 
בורא  לפני  להתחנן  הגזירה, 
כל עולמים על קיום הקיבוץ 
השנה  בראש  הקדוש 
ביותר  הטוב  הצד  על  באומן 
אלפי  רבבות  בהשתתפות 

ישראל.
כי  מדגישים  המארגנים 
קהילה  שכל  היא  המטרה 
המשתייכת  העולם  ברחבי 
תתחבר  ברסלב  לחסידות 
היום  ובאותו  הגדול,  למיזם 
ובאותה השעה יתאחדו כולם 
לתפילה  העולם  רחבי  מכל 
אחת, כאשר אין צורך להגיע 

ואין צורך להירשם מראש או  ולהיטלטל למקום מסוים 
ואחד  אחד  וכל  וקהילה  קהילה  כל  אלא  כך,  על  להודיע 
במקומו ובבית הכנסת אליו הוא משתייך יתאחדו כולם 
ולבקש מהקדוש  לזעוק  ויעמדו  כל אנ"ש  בלב אחד עם 

ברוך הוא שיפתח בעבורנו את הדרך לקיבוץ הקדוש.

זעקת תשב"ר
במקביל מתוכננות עצרות תפילה מיוחדות לתשב"ר, 
אשר באותו זמן בהם יתאספו אלפי חסידי ברסלב בכל 
הגזירה,  רוע  לביטול  שמיים  רחמי  ויקרעו  תבל  רחבי 
לגילם,  המותאמים  מיוחדות  במסגרות  הם  אף  יתכנסו 
והן  זכה מפיות שלא טעמו טעם חטא.  ויתפללו תפילה 

ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.
בערים רבות בהם מתגוררים מאות מאנ"ש כבר קמו 
העצרת  ארגון  את  עצמם  על  שלקחו  העדה  מתוך  כמה 
בעירם, אך ישנם ערים שונות בהם יש ריכוז קטן יותר של 
בעירו.  העצרת  לקיום  שידאג  נציג  אין  עדיין  שם  אנ"ש, 
ומכאן הקריאה לאברכי אנ"ש: בואו אל הדגל למען קיום 
הקיבוץ הקדוש באומן, ופעלו גם אתם לארגן בקהילתכם 

את העצרת החשובה.
מגיעה  אינה  המודעות  שתפוצת  ערים  ישנן  כן,  כמו 
העצרת  דבר  את  שיפרסמו  מתנדבים  ודרושים  אליהן, 
ובעולם  יישאר בית כנסת אחד בארץ  בכדי לדאוג שלא 
העצרת  למעגל  מחוץ  שיישאר  רביז"ל,  ע"ש  הקרוי 

הקדושה. 
חסידי  כמה  עד  לכל  ידוע 
ברסלב במשך כל הדורות מסרו 
לקיבוץ  להגיע  בכדי  נפשם 
דאגו  ובפרט  באומן,  הקדוש 
ולכסוף  בתפילה  להרבות 
לקיבוץ הקדוש במשך כל השנה 
רבות  למצוא  שניתן  כמו  כולה, 
בליקוטי תפילות כיצד זועק רבי 
להתגבר  שיצליח  ומתפלל  נתן 
בדרך  המתגברות  המניעות  על 
הנסיעה לצדיקים לראש השנה. 
ִרּבּוי  עֶֹצם  ֶאת  יֹוֵדַע  ַאָּתה  "ְוַגם 
ַהְּמִניעֹות ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים ַעל ֶזה ִמָּכל 
ַהְּצָדִדים" כותב רבי נתן, ומוסיף 
חּוס  ַּדִּלים,  "חֹוֵמל  ומתפלל: 
ְלַׁשֵּבר  ְוַזֵּכנּו  ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחמֹל 
ְּדָרֶכיָך,  ְוהֹוֵרנּו  ַהְּמִניעֹות,  ָּכל 
ְוַהְדִריֵכנּו ַבֲאִמֶּתָך ְוַלְּמֵדנּו, ֶׁשִּנְזֶּכה 
ֲאִמִּתִּיים  ְלַצִּדיִקים  ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך 

ָנה". ַעל רֹאׁש־ַהּׁשָ

זמן להתאחד
אחרי שנתיים בהם נגיף הקורונה הקשה על הנסיעה 
הקשה  המניעה  התחדשה  זו  בשנה  מכן  ולאחר  לאומן, 
של מלחמה המתרחשת על אדמת אוקראינה, כלל חסידי 
ברסלב מבינים כי אין זה דבר של מה בכך שדווקא גורל 
הקיבוץ הקדוש זה שנה שלישית ברציפות נמצא על כף 

המאזנים.
להתאחד  הוא  ביותר  הנצרך  הדבר  לכל  ברור  כעת 
שהשנה  בכדי  וזעקה,  בתפילה  אחד,  בלב  אחד  כאיש 
וללא שום קשיים,  נוכל להגיע לאומן ללא שום מניעות 
ונזכה לריבוי הבתים ולתיקונים הנפלאים שנעשים על ידי 
הקיבוץ אצל הצדיק בראש השנה שעליו נאמר "איש בל 

יעדר".

ב

שיחת חברים
מאת: מנחם מנדל קוריץ

לפתוח את הדרך לקיבוץ. הקמפיין הגדול לקראת העצרת
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לב ברסלב 

המרכז לקירוב לבבות 

ע"פ דרך ומשנת רבי נחמן מברסלב זיע"א

סדנאות, שיעורים 

והופעות ברחבי הארץ.
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מוקד הזמנות:
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