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אני לא צריכה גן עדןאני לא צריכה גן עדן

הדרך של רבינו היא להראות שהתורה 
עם  לחיות  טוב  יהודי,  להיות  טוב  יפה, 
עדין,  בלבוש  ללכת  יפה  זה  יתברך.  השם 
לא שחייבים ללכת בצניעות כי אם לא אז 
ישרפו בגיהינום, אני הולכת בלבוש עדין לא 
צריכה  לא  אני  עדן,  גן  צריכה  שאני  בגלל 
גן עדן, אני לא צריכה גיהינום, אני הולכת 
שהשם  מה  שיפה,  מה  זה  כי  צנוע  בלבוש 

יתברך אומר - זה יפה.

כך גם אצל ילדים, אני הולך עם פאות, 
זה יפה השם יתברך אומר ללכת  כי פאות 
כך, אני לא צריך גן עדן עבור פאותיי, זה הגן 
יתברך  - שאני הולך כמו שהשם  עדן שלי 

רוצה.

ייסורים מהקליפייסורים מהקליפ

יפה',  היא  ש'היהדות  בילדים  תכניסו 

אומר  לא  זה  יפה  חוץ  כלפי  שנראה  ומה 
שהוא באמת יפה. אחד שפך את ליבו בפני 
לאחרונה: " צפיתי בקליפ של חתונה ויש לי 
ייסורים מכך, ראיתי את הקליפ של החתן 
איך הם מראים את האהבה שלהם  והכלה 
וכו'", אמרתי לו: במקרה אני מכיר את החתן 
בסוכות  אלי  עלה  הוא  ההיא,  מהחתונה 
להתגרש,  רוצה  שהוא  מאד  ובכה  האחרון 
היא  איתה,  דבר  שום  לו  אין  חיים,  לו  אין 
לא רוצה לחיות; מסכנים האנשים שצופים 
בקליפים וחושבים שהחיים הם אצל השני, 
שצופים  ובחורות  בחורים  על  רחמנות 
בשביל  טוב  בדיוק  הקליפ  האלו,  בדברים 
לגרום כאבי בטן למי שצופה בו, כדי שהם 
יחשבו ש'ההוא' יש לו חיים עם אהבה ו'לי' 
אין חיים'"..., נדמה שאצל השני שהולך בלי 
זקן ואשתו הולכת עם השער שלה - אצלם 
יש באמת אהבה, בזמן שזהו שקר בלבד, אין 
את  שעשו  דקות  חמש  באותם  כלום,  להם 
הקליפ היה נדמה שיש להם חיים, זה בדיוק 

היה טוב בכדי לגרום לניסיונות.

קשיים  עוברת  היא  מספרת,  תלמידה 

בחייה, היא מגיעה מבית ספר שלימדו את 
התורה,  על  ופירושים  חומש  התלמידות 
היא מספרת שהיא היתה יושבת מהורהרת 
ומסתכלת על המורה, והראש שלה לא היה 
פייגא'  ל'בית  נכנסה  וכשהיא  ספר,  בבית 
לעניינים  עף  שלה  כשהראש  השתנה,  הכל 
אחרים, על זה המורה מדברת, לדוגמה, היא 
מתחילה לחשוב על 'להנות מהחיים בעולם 
זה,  על  לדבר  מתחילה  המורה   - וכו''  הזה 
המורה   - 'אהבה'  על  לחשוב  מתחילה  היא 
מתחילה לדבר על זה, היא אומרת: המורה 
מדברת על כל סוגי הדברים שאני חושבת, 
שאפשרלקבל את זה עם הקדוש ברוך הוא, 
השם,  עם  ביחד  מהעולם  להנות  שאפשר 
מתחתנים, ומנהלים חיים יהודיים עם השם 

- זה הדבר הכי יפה.

ומצוות  תורה  על  לילדים  כשמדברים 
יפה,  בצורה  רגוע,  באופן  להיות  צריך  זה 
וכשמדברים על הלכות וכדומה משתמשים 
טוב  זה  כך,  רוצה  "השם  הזאת:  בשפה 
כשעושים מה שהשם רוצה", צריכים לדבר 

יפה וכך זה יחדור בהם.

מאנשי  אחד  רבינו,  של  בתקופה  התרחש  הסיפור 
שלומינו אמר לי שהוא פעם שאל את מוהרא"ש זכרונו 
לברכה מי היה אותו רב, ומוהרא"ש אמר לו את השם 
הוא  הרב,  של  יחידו  בנו  עם  קרה  הסיפור  הרב.  של 
למד והתפלל אבל הוא לא הרגיש טעם בעבודת השם 
שלו, וסיפר זאת לשני אברכים, שהם היו רבי נתן ורבי 
נפתלי, תלמידי רבינו, והם נתנו לו עצה שיסע לרבינו, 
מרגיש  הוא  לצדיק  להתקרב  מתחיל  שאדם  ברגע  כי 

בהכל טעם וחיות.

הזה  הסיפור  את  הוסיף:  שליט"א  הישיבה  וראש 
רבינו לא סיפר סתם כמעשה שהיה, רק הוא סיפר זאת 
כדי לחזק כל אחד שרוצה להתקרב אליו, כי מי שרוצה 
להתקרב לרבינו עובר מניעות וקשיים, אחד יותר ואחד 
פחות, אף אחד לא יכול לבוא לרבינו בקלות, אבל כל 
מניעות  יותר  שיש  כמה  כי  לאדם  טובה  הם  המניעות 

כשמתקרבים, זוכים לקבל יותר מהצדיק.

י יּפּור≈ ƒס
יֹו˙ ƒֹ̆ ַמֲע

שבת קודש פרשת ויקרא, שנת תשפ"א לפרט קטן, ראש הישיבה 
שליט"א שבת בויליאמסבורג יע"א; בבוקר לאחר התפילה בשעת ה'קידושא 

רבא' ביחד עם 'סיום מסכת תענית' מאה ואחת פעמים של החתן תלמיד 
הישיבה נרו יאיר, וראש ישיבה שליט"א למד בספורי מעשיות, את כל 

מעשה ח, מרב ובן יחיד.

 מספר רבינו הקדוש:

ך¿ ָ‰ָי‰ לו…  ים. ַ‡ַחרŒָכּ ƒנ ‡ ָ‰ָי‰ לו… ָבּ ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַרב ‡∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע
ָלַמ„  ‰ ו¿ ָיּ ƒֲעל ב ָבּ ׁ≈̆ ָ‰ָי‰ יו… , ו¿ ˙ו… י‡ ‡ו… ׂ ּƒ̆ ƒ‰ ˙ו… ו¿ ל ‡ו… ּ ≈„ ƒ‚ י„ ו¿ ƒן ָיח ב≈ּ

ים. ƒיר ƒב ּ ל ַ‰‚¿ ∆̂ ך¿ ‡≈ ר∆ ∆„ כ¿ּ

כך היה נהוג פעם, כשהילדים התחתנו הם גרו אצל 
ההורים בקומה השניה.

מו…  ¿̂ ַע ׁ̆ ב¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‰ָי‰ ַמר¿ ׁ∆̆ י„, ַר˜  ƒמ ָּ̇ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒּומ „ מ≈ ָ‰ָי‰ לו… ו¿
 ׁ̆ י ּ ƒ‚ ל…‡ ָ‰ָי‰ ַמר¿ ַע ַמ‰ּו, ו¿ ≈„ ינו… יו… ≈‡ ן, ו¿ רו… ָסּ ƒח ‰ יז∆ ר לו… ‡≈ ָחס≈ ׁ∆̆
י  נ≈ ב¿ּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ ׁ¿̆ י  נ≈ פ¿ ƒל ר  פ≈ּ ƒס ו¿  . ˙ו… ָלּ ƒפ ¿̇ ƒּוב ּמּו„ו…  ƒל ב¿ּ ַטַעם 

י˜. ּ ƒ„ ַ̂ ˙ו…  ‡ו… ע ל¿ ַסּ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ָ̂ נּו לו… ע≈ ¿̇ ָנ ים, ו¿ ƒעּור ַ‰נ¿ּ
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ב

יַנ˙  ƒח ב¿ ƒל ַעלŒָיָ„ּ‰   ‡ ָבּ ׁ∆̆ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ָ̆ ָע "ל  ַ‰ַנּ ן  ב≈ּ ˙ו…  ‡ו… ו¿
ָטן. ָּ̃ ר ַ‰ ָמ‡ו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַבּ יו,  ƒב‡ָ ל¿ ר  פ≈ּ ƒס ו¿ י„  ƒָיח ן  ַ‰ב≈ּ ˙ו…  ‡ו… ָ‰ַלך¿  ו¿
ן  כ≈ ַע ַמ‰ּו. ב¿ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ ר לו… ָחס≈ "ל ו¿ ַנּ , ַכּ ָ„˙ו… ֲעבו… ׁ̆ ַטַעם ַבּ י ּ ƒ‚ ַמר¿
 .‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ יו: ‡≈ ƒיב לו… ָ‡ב ׁƒ̆ ≈‰ י˜. ו¿ ּ ƒ„ ַ̂ ˙ו…  ‡ו… ס…ַע ל¿ נ¿ ƒל ‰ ∆̂ ‰ּו‡ רו…
ר  ≈̇ ֻיָחס יו… ּנּו ּומ¿ מ∆ּ ƒר מ ≈̇ ָ„ן יו… ‰ ַלמ¿ ָּ̇ ָליו? ֲ‰ל…‡ ַ‡ ס…ַע ‡≈ נ¿ ƒל ‡ ָבּ
ַנע  ָמּ ׁ∆̆ ! ַע„  ך¿ זו… ר∆ ּ ∆„ ƒך¿ מ ּ ל≈ ָליו, ַכּ ס…ַע ‡≈ נ¿ ƒָך ל ‰ ל¿ ּנּו? ל…‡ ָנ‡∆ מ∆ּ ƒמ
"ל,  ַנּ ַכּ ן,  רו… ָסּ ƒח  ׁ̆ י ּ ƒ‚ ר¿ ƒ‰ ּוב  ׁ̆ ו¿ ּמּו„ו…  ƒל ל¿ ָחַזר  ו¿ ס…ַע.  נ¿ ƒל ˙ו…  ‡ו…
ם  ∆„ ּ…˜ ƒמ ˙ו… כ¿ּ ָיֲעˆּו ‡ו… "ל, ו¿ ים ַ‰ַנּ ׁƒ̆ ן ָ‰ֲ‡ָנ ָ̇ ם ‡ו… ƒּוב ע ׁ̆  ı ַיע≈ ¿̇ ƒ‰ ו¿
יו ּוָמַנע  ƒו… ָ‡ב˙ ‰ ‡ו… ָטּ ƒ‰ יו, ו¿ ƒב‡ָ ּוב ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ̆ י˜, ו¿ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ס…ַע ל¿ נ¿ ƒל
 ׁ̆ י ּ ƒ‚ "ל ָ‰ָי‰ ַמר¿ ן ַ‰ַנּ ַ‰ב≈ּ ים. ו¿ ƒָעמ ‰ פ¿ּ ָמּ ן ָ‰ָי‰ ַכּ כ≈ "ל. ו¿ ַנּ ˙ו… ַכּ ‡ו…
ל…‡ ָיַ„ע  , ו¿ נו… רו… ס¿ ˙ ח∆ ‡ו… ַמל¿ּ ‡…„ ל¿ ַע מ¿ ּ ≈‚ ע¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒָי‰ מ‰ָ , ו¿ ר לו… ָחס≈ ׁ∆̆
יו  ƒַרח ָ‡ב ֻ‰כ¿ ׁ∆̆ , ַע„  יר ּבו… ƒ̂ פ¿ ƒ‰ יו ו¿ ƒב‡ָ „ ל¿ "ל, ּוָב‡ עו… ַנּ ַמ‰ּו, ַכּ
ֲחַמ˙  , מ≈ ַבּ„ו… ס…ַע ל¿ נ¿ ƒו… ל˙ יַח ‡ו… ּƒנ‰ַ ‰ ל¿ ָ̂ ָר י ל…‡  ּƒכ , ּמו… ƒס…ַע ע נ¿ ƒל

י„. ƒן ָיח ָ‰ָי‰ ב≈ּ ׁ∆̆

ָך  ‰ ל¿ ∆‡ ַ‡ר¿ ו¿ ָך,  מ¿ּ ƒע ע ַסּ ∆‡ ׁ∆̆  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ יו: ֲ‰ל…ּ ƒַמר לו… ָ‡ב‡ָ ו¿
. ׁ̆ ין ּבו… ַמָמּ ≈‡ ׁ∆̆

עכשיו כבר באמת אין לו בשביל מה לנסוע לרבינו, 
כי כשנוסעים לצדיק לא עם אמת, רק לראות שהוא לא 
שווה כלום, אז באמת מוצאים שהוא לא שווה כלום, כמו 
לטּמ "הּבא  לח:):  (יומא  לברכה  זכרונם  חכמינו  שאומרים 
א ּפֹותחין לֹו", וכתוב (משלי ג, לד): אם ללצים הוא יליץ"; 
ועוד אומרים חז"ל (מכות י:): "בדרך שאדם רוצה לילך בה 
שהצדיק  ראיות  למצוא  מחפש  אדם  אם  אותו",  מוליכין 
ימצא  באמת  והוא  זו,  בדרך  אותו  יובילו  צדיק  לא  הוא 

ראיות לזה.

וקדוש  צדיק  זכר  יחזקאל  שהמראה  ידוע  מכתב  יש 
לברכה כתב על גדלותו של רבו הרב הקדוש רבי מנחם 
ותשובות  בשאלות  מודפס  (זה  עלינו  יגן  זכותו  מרימנוב  מענדל 
'מראה יחזקאל' סימן קד); זה מכתב מאוד קדוש, הרה"ק מצאנז 

ביומא  זה בל"ד בעומר,  נהג ללמוד את  יגן עלינו  זכותו 
לברכה,  צדיק  זכר  מרימנוב  מענדל  רבי  של  ההילולא 
בשעה שהוא למד את המכתב היו זולגות מעיניו דמעות, 
הייתי לומד הרבה את המכתב לפני שהתקרבתי לרבינו. 
יפה, הוא כותב שם איך היה נראה ליל  זה מכתב מאוד 
הסדר אצל רבו, כל התלמידים ישבו ביראה גדולה, והוא 
מציין תלמידים אחדים שהיו שם, וביניהם המאור ושמש 
הקדוש זכר צדיק לברכה, אף אחד מהם לא היסב במשך 

כל ליל הסדר.

ואחר כך הוא כותב להם, שיגיעו בעצמם לרבו הקדוש, 
אבל הוא מוסיף: "ולא תהא ביאתו ריקנית בעבור לנסות 
את רבינו היש ה' בקרבו, שאז תהיה יציאה כביאה", שלא 
יבואו כדי לנסותו אם הוא באמת צדיק או לא כי אז הם 
לא יועילו כלום, "רק כל מגמת פניו יהיה לעלות ולראות 

ללמד  חסידיו  בקרב  השוכן  צבאות  ה'  האדון  פני  את 
שמטרתם  ובמידותיהם"  בדרכיהם  ולהדבק  ממעשיהם 
תהיה רק כדי ללמוד ממנו דרך בעבודת השם, עיין שם, 
כי אם מגיעים לצדיק כדי לבדוק אותו אזי חבל כל ההגעה 

אליו, כי הסמ"ך מ"ם יוודא שיראו את ההפך.

אדם שרוצה להיות יהודי כשר, אפילו שלא הולך לו, 
רחמנא  טובים  לא  דברים  עושה  שהוא  מה  עושה  והוא 
ליצלן, אבל הוא צועק כל יום להשם: "ריבונו של עולם 
תעזור לי אני רוצה להיות יהודי כשר" לבסוף הוא יזכה 
לצאת ממעשיו הרעים והוא יזכה להיות יהודי כשר, ואותו 
דבר להיפך, אחד שמחפש איפה הוא יכול למצוא ראיות 
וקושיות נגד צדיקים רחמנא ליצלן, או שמחפש קושיות 

באמונה רחמנא ליצלן, יעזרו לו מהשמים שימצא.

ם  ƒ‡ :‰ ‰ ֲ‡ַנס∆ּ ז∆ יו: ָבּ ƒעּו. ָ‡ַמר לו… ָ‡ב ָנס¿ ָב‰ ו¿ ָכּ ר¿ רּו ַ‰מ∆ּ ָ‡ס¿ ו¿
ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ן ַ‰ ƒינו… מ ם ָל‡ו – ‡≈ ƒ‡ ם, ו¿ ƒַמי ָּׁ̆ ן ַ‰ ƒר, ‰ּו‡ מ ∆„ ס≈ ‚ כ¿ּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

ַנֲחז…ר.  ו¿

אולי זה בדיוק הפוך, אם הולך הכל כרגיל בלי מניעות 
וקשיים אז צריך לחשוב האם זה דבר טוב, כי דבר טוב 
מגיע עם מניעות, כמו שאומר רבינו (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', 
סימן כב): כשיש קול של קדושה מתעורר קול הברה, מגיעה 

וכתבי  הפגנות  היו  הישיבה  את  כשפתחתי  התנגדות. 
למוהרא"ש  נכנס  וכשהייתי  וכו',  הרחובות  בכל  פלסתר 
היה שואל אותי מה עם הקול הברה, מה הולך ברחוב, כי 
כשמדברים וכו' זה סימן שזה קול של קדושה. מוהרא"ש 
זכרונו לברכה אומר: כשאחד פועל אצל בני הנעורים ויכול 
להכניס בהם יראת שמים, תורה ותפלה צריך לחשוש עליו 
אם  אבל  ליצלן',  רחמנא  אחרא  הסטרא  מצד  הוא  'אולי 
עוברים מניעות מהרחוב או מאחרים, אזי יכולים להיות 
רגועים שהוא מצד הקדושה, כי המניעות מוכיחות שמה 

שהוא עושה זה טוב, כי אם לא לא היו מניעות.

רוצה  כשרבינו  מקום  בכל  מוהר"ן,  בליקוטי  רואים 
השם  בעבודת  גדול  מאוד  דבר  עשיית  על  דוגמא  לתת 
הוא נותן תמיד את הדוגמה של נסיעה לצדיק אמת; עיין 
"כי  רבינו:  שם  אומר  סו),  סימן  א,  (חלק  מוהר"ן  בליקוטי 
ליהדותו,  לו  הצריך  דבר  לעשות  צריך  ישראלי  כשאיש 
בפרט כשצריך לו לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל 
רואים  אמיתי",  לצדיק  לנסוע  כגון   - בזה  תלוי  יהדותו 
מזה שעל זה הסמ"ך מ"ם נלחם הכי חזק כשרוצים להגיע 

לצדיק, אז הוא נלחם מאוד חזק שלא יעשו את זה.

ָב‰  ָכּ ר¿ ַ‰מ∆ּ ָח„, ו¿ ָנַפל סּוס ‡∆ ָטן, ו¿ ָ̃ ר  ׁ∆̆ ּ ∆‚ ל  עּו ּוָב‡ּו ‡∆ ָנס¿ ו¿
 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒינו… מ ≈‡ ׁ∆̆  ‰ ≈‡ יו: ר¿ ƒעּו. ָ‡ַמר לו… ָ‡ב ב¿ּ ט¿ ƒַעט נ מ¿ ƒכ ָכ‰ ו¿ ַ‰פ¿ּ ¿̇ ƒנ

רּו. ָחז¿ ם, ו¿ ƒַמי ָּׁ̆ ן ַ‰ ƒיָע‰ מ ƒס ין ַ‰נ¿ּ ≈‡ ר, ו¿ ∆„ ס≈ כ¿ּ

ינו…  ≈‡ ר לו… ו¿ ָחס≈ ׁ∆̆ ן  רו… ָסּ ƒּוב ָרָ‡‰ ַ‰ח ׁ̆ , ו¿ ּמּו„ו… ƒל ן ל¿ ָחַזר ַ‰ב≈ּ ו¿
י˙  ƒנ ׁ≈̆ ּמו…  ƒס…ַע ע נ¿ ƒַרח ל ֻ‰כ¿ "ל, ו¿ ַנּ יו ַכּ ƒב‡ָ יר ב¿ּ ƒ̂ פ¿ ƒ‰ ָחַזר ו¿ ַע. ו¿ ≈„ יו…



‚

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ ָנ‰  ו… ׁ̆ ‡ ƒָבר כ¿ּ ן  יו… ָסּ ּ ƒנ‰ַ יו  ƒב‡ָ י„  ƒמ ע¡ ∆‰ עּו  ס¿ ָנּ ׁ∆̆ ּוכ¿
ין  ƒר ו… ּ̃ ׁ∆̆ )  ,˙ „ו… י ַ‰ָיּ נ≈ ׁ¿̆ רּו  ב¿ּ ׁ¿̆ ƒנ ים ו¿ ƒע ס¿ ָ‰יּו נו… ׁ∆̆ ן כ¿ּ מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ƒנ ר. ו¿ ∆„ ס≈ כ¿ּ

רּו. ָחז¿ ין), ו¿ ƒס ¿̃ ‡ַ

'ַאְקִסין' – זה הקרשים שמחברים את הסוס לעגלה.

ם  ƒ‡‰ַ י ּƒס…ַע, כ נ¿ ƒָלנּו ל ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒינו… מ ≈‡ ׁ∆̆  ‰ ≈‡ יו: ר¿ ƒַמר לו… ָ‡ב‡ָ ו¿
ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ַכָמּ ו¿ ין?  ƒס ¿̃ ‡ַ‰ָ י  נ≈ ׁ¿̆ רּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ׁ∆̆ ַבע,  ַ‰ט∆ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„  ‰ ז∆

ז…‡˙.  ן ָכּ מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ƒל…‡ נ ָב‰ ַ‰ז…ּ‡˙, ו¿ ָכּ ר¿ ם ַ‰מ∆ּ ƒעּו ע ס¿ ָנּ ׁ∆̆

ּוב  ׁ̆ "ל), ו¿ ַנּ כּו', ַכּ ּמּו„ו… ו¿ ƒל נּו ל¿ "ל (ַ‰י¿ ַנּ , ַכּ ּכו… ַ„ר¿ "ל ל¿ ן ַ‰ַנּ ָחַזר ַ‰ב≈ּ ו¿
ָחַזר  ו¿ ס…ַע.  נ¿ ƒו… ל˙ ָיֲעˆּו ‡ו… ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ו¿ "ל,  ַנּ ַכּ ן,  רו… ָסּ ƒח‰ַ ׁ̆ י ּ ƒ‚ ר¿ ƒ‰
ָ‡ַמר  „. ו¿ ּמו… עו… ƒס…ַע ע נ¿ ƒַרח ל ֻ‰כ¿ "ל, ו¿ ַנּ , ַכּ ˙ו… יר ‡ו… ƒ̂ פ¿ ƒ‰ יו ו¿ ƒב‡ָ ל¿
ַבע,  ך¿ ַ‰ט∆ּ ר∆ ּ ∆„ ‰ י ז∆ ּƒכ ,‰ ז∆ ן ָכּ יו… ָסּ ƒַעל נ „ ‡ ַנֲעמ…„ עו… ל…ּ ׁ∆̆ ן  לו… ַ‰ב≈ּ
ל…‡  ם  ƒ‡ ין,  ƒס ¿̃ ‡ַ‰ָ ין  ƒר ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ‡ו…  ים,  ƒָעמ פ¿ ƒל סּוס  ל  פ≈ ּנו… ׁ∆̆

.„…‡ ׁ̆ מ¿ ּ‚ָ ָבר ֻמר¿ ּ„ָ ‰ יז∆ ≈‡ ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

פה הבן עשה טעות, וזה גרם שהוא לא יגיע לצדיק, 
כי כשאחד שרוצה באמת להגיע לצדיק אסור לו להסתכל 
על כלום, יהיה מה שיהיה הוא יעבור על כל מניעה שהוא, 
אפילו מחוץ לדרך הטבע, אסור לו להרפות רק להמשיך 
תנחומא  (מדרש  המדרש  שאומר  כמו  לצדיק.  להגיע  לנסות 
פרשת וירא, סימן כב) ומספר את כל הסיפור שקרה כשאברהם 

השטן  בתחילה  לעקדה,  יצחק  עם  בדרך  הלך  אבינו 
אבינו שלא  אל אברהם  לדבר  וניסה  זקן  לאדם  התחפש 
מקשיב  לא  אבינו  שאברהם  וכשראה  יצחק,  את  ישחוט 
לו, הוא התחפש לאדם צעיר והלך אל יצחק לנסות לדבר 
איתו, וכשראה שיצחק לא מקשיב לו, הוא עשה שיהיה 
יוכלו להמשיך ללכת, אבל הם  גדול לפניהם, שלא  נהר 
לא נבהלו מזה רק הם נכנסו לעומק הנהר עד שהמים באו 
והם ביקשו מהשם: "ריבונו של עולם, באו  עד הצוואר, 
מים עד נפש", והשם ייבש את הנהר. רואים מזה שאסור 
להיבהל משום דבר, אפילו מדברים מופלגים, כי הסמך 
מ"ם יעשה הכל בעולם, הוא יברא נהרות חדשות וכדומה, 
העיקר שאני לא יגיע לרבינו, אבל כשאדם הוא חזק, הוא 
לא מאבד עשתונות מכל המניעות, הוא שובר את הכל, 

הוא יזכה לדברים יפים מאד בעבודת השם.

ר,  ח≈ סו… ם  ָׁ̆ ‡ּו  ¿̂ ּוָמ ָללּון,  ע  מ∆ ׁ¿̆ עט¿ ר∆ ¿̃ ƒל ּוָב‡ּו  עּו  ָנס¿ ו¿
ם  ≈‰ ׁ∆̆ לו…  ּלּו  ּ ƒ‚ ל…‡  ו¿ ים,  ƒֲחר ַ‰ּסו… ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ּמו…  ƒע ר  ַספ≈ּ ל¿ ילּו  ƒח ¿̇ ƒ‰ ו¿
ַע  ס≈ ּנו… ׁ∆̆ ַמר  מו… לו… ¿̂ ַע ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒי ָ‰ַרב ָ‰ָי‰ מ ּƒם, כ ָׁ̆ ים ל¿ ƒע ס¿ נו…
ּבּוב  ƒס ב¿ּ ׁ∆̆ ָלם, ַע„  י ָ‰עו… ≈̃ ס¿ ƒע ים מ≈ ƒר ַ„ב¿ּ ָ‰יּו מ¿ י˜, ו¿ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ˙ו… ַ‰ ‡ו… ל¿
ים,  ƒ̃ י ּ ƒ„ ַ̂ ים  ƒ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ יָכן  ≈‰ ים,  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ƒמ ר  ַספ≈ּ ל¿ יעּו  ּ ƒ‚ ƒ‰ ים  ƒָבר ּ ¿„‰ַ
ם  ≈‰ ילּו  ƒח ¿̇ ƒ‰ ו¿ ם,  ָׁ̆ ו¿ ם,  ָׁ̆ ו¿ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ם  ָּׁ̆ ׁ∆̆ ם  ָל‰∆ ר  פ≈ּ ƒס ו¿
ן  ו… ׁ̆ ל¿ ּƒב)  ?‰ ז∆ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ָליו.  ≈‡ עּו  ס¿ ָנּ ׁ∆̆ י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ מ≈ ר  ַ„ב≈ּ ל¿
י  ƒ̇ י ƒי ָ‰י ƒּנּו, ַוֲ‡נ מ∆ּ ƒו מ ָׁ̆ ַע ַעכ¿ ס≈ י נו… ƒי ֲ‡נ ּƒל ‰ּו‡, כ ַ̃ ַמּ‰) ֲ‰ל…‡  ּ≈̇
 , ָ̇ י ƒ‡ָר‰ֲ  : נו… ב¿ ƒל ָ‡ַמר  ו¿ יו  ƒב‡ָ ָעָנ‰  ָר‰.  ֲעב≈ ר  ב≈ עו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ ם,  ָׁ̆
ַע  ס≈ נו… ‰ּו‡  ַוֲ‰ל…‡   : ּמו… ֻּ̇ י  ƒפ ל¿ ר  ַספ≈ּ מ¿ ר  ח≈ ַ‰ּסו…  ‰ּ ז∆ ּׁ∆̆ ַמ‰  י,  ƒנ ב¿ּ

ם. ָ̇ י ב≈ רּו ל¿ ָחז¿ ם. ו¿ ָּׁ̆ ƒמ

זה משנה מה אומרים על  גם טעות של הבן, מה  זה 
הוא  הרי  קל?  שהוא  אומר  שאתה  לי  איכפת  מה  רבינו, 

מביא אותי להשם יתברך!

יו,  ƒב‡ָ "ל  ַ‰ַנּ ָ‰ַרב  ל¿ ם  ֲחלו… ַבּ ּוָב‡  ן,  ַ‰ב≈ּ ˙ו…  ‡ו… ַטר  פ¿ ƒנ ו¿
 ‰ ָלָמּ  : ˙ו… ‡ו… ַ‡ל  ָׁ̆ ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ ַכַעס  ב¿  „ מ≈ עו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ ˙ו…  ‡ו… ָרָ‡‰  ו¿
"ל  י˜ ַ‰ַנּ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ˙ו… ַ‰ ‡ו… ע ל¿ ַסּ ּ ƒי ׁ∆̆ יב לו…  ׁƒ̆ ≈‰ ? ו¿ ך¿ לŒָכּ ַכַעס ָכּ ‰ ב¿ּ ָּ̇ ‡ַ
ַכַעס.  י ב¿ּ ƒָך ַעל ָמ‰ ֲ‡נ י„ ל¿ ּ ƒ‚ּו‡ ַי‰ "ל), ו¿ ַנּ ָליו, ַכּ נו… ‡≈ ם ב¿ּ ƒס…ַע ע נ¿ ƒל ‰ ָ̂ ָר ׁ∆̆ )

"ל,  ַנּ ַכּ  „ ך¿ ָחַלם לו… עו… ‰ ‰ּו‡. ַ‡ַחרŒָכּ ר∆ ¿̃ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ַמר  ו¿  ,ıי ƒ̃ ≈‰ ו¿
ים.  ƒָעמ פ¿ּ  [ ל̆… ָׁ̆ ַע„  ן  כ≈ ו¿  ,‡ ו¿ ָׁ̆ ם  ֲחלו… ן  םŒכ≈ּ ּ‚ַ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ַמר  ו¿

ם. ָׁ̆ ָנַסע ל¿ ָבר ‰ּו‡. ו¿ ּ„ָ ‡ ין: ֲ‰ל…ּ ƒב ≈‰ ו¿

ַסע  ָנּ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ ם,  ∆„ ּ…˜ ƒמ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆ ר  ח≈ ַ‰ּסו…  ˙ ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ב¿ּ ּוָפַ‚ע 
יָך  ƒ̇ י ƒ‡ ר¿ ׁ∆̆ ‰ ‰ּו‡  ָּ̇ : ֲ‰ל…‡ ַ‡ ָ‡ַמר לו… ˙ו… ו¿ יר ‡ו… ּƒכ ƒ‰ , ו¿ נו… ם ב¿ּ ƒע
י.  ƒ̇ ‡ו…  ָ̇ י ƒ‡ָר ‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ  : לו… יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ע?  מ∆ ׁ¿̆ עט¿ ר∆ ּ¿̃ ‰ַ ˙ו…  ‡ו… ב¿ּ
ָך. ָ‡ַמר  ¿̇ ַע ‡ו… ל≈ ‰ ּבו… י∆ ¿‰ ∆‡ ,‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ : ָ‡ַמר לו… יו ו¿ ּƒח פ ַ̇ ּוָפ
ם  ƒע ָּ̇ ַסע¿ ָנּ ׁ∆̆ כ¿ּ  ,‰ ָּ̇ ‡ַ ָזכּור   : יב לו… ׁƒ̆ ≈‰ ר?  ַ„ב≈ּ ‰ מ¿ ָּ̇ ‡ַ : ָמ‰  לו…
רּו  ב¿ּ ׁ¿̆ ƒך¿ נ . ַ‡ַחרŒָכּ ָּ̇ ָחַזר¿ ר ו¿ ׁ∆̆ ּ ‰ ָנַפל סּוס ַעל ַ‰‚∆ ָלּ ƒח ¿̇ ƒָך. ּוב נ¿ ּƒב
ַ‡ַחר  ל. ּומ≈ ַ̃ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָך  י ל¿ ּƒ̇ ָ‡ַמר¿ י, ו¿ ּƒב ָּ̇ ַ‚ע¿ ך¿ ָפּ ין, ַ‡ַחרŒָכּ ƒס ¿̃ ‡ַ‰ָ
י ‰ּו‡  ּƒס…ַע, כ נ¿ ƒי ל‡ ַּׁ̆ ‰ ַר ָּ̇ ו ַ‡ ָׁ̆ ָך, ַעכ¿ נ¿ ּƒב ˙ ∆‡ , ˙ו… י ‡ו… ּƒ̇ ַטר¿ ָפּ ׁ∆̆
ר  יַנ˙ ָמ‡ו… ƒח "ל ‰ּו‡ ב¿ּ י˜ ַ‰ַנּ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ָטן, ו¿ ָּ̃ ר ַ‰ יַנ˙ ָמ‡ו… ƒח ָ‰ָי‰ ב¿ּ

יַח. ׁƒ̆ ‡ ָמ ים ַיַח„, ָ‰ָי‰ ָבּ ƒ„ַוֲע ¿̇ ƒם ָ‰יּו מ ƒ‡ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ‰ַ

כל אחד מחכה למשיח, למה צריכים את משיח? מה 
משיח יגיד? משיח יביא אותנו להשם יתברך, משיח יכניס 
בעולם שידברו להשם יתברך וזה מה שמלמד אותנו רבינו 

כבר עכשיו.

היום בבוקר התבוננתי, אם משיח כבר היה נמצא כאן, 
ואני אלך אליו ואני יספר לו כל מה שעובר עלי, מה הוא 
יענה לי? בוודאי שהוא היה עונה לי: "תלך לאיזה פינה 
ותספר את זה להשם, והשם יעזור לך". ואם הייתי שומע 
הייתי  הרי  נושע,  הייתי  ולא  והולך לדבר אל השי"ת  לו 
חוזר אליו להגיד לו שזה לא עזר, מה הוא היה עונה לי 
אז? בוודאי שהוא היה עונה לי: "תתחזק ותלך עוד פעם 
להשי"ת, אל תתייאש ידים, תבקש הרבה פעמים מהשם 
יתברך עד שהוא יעזור לך", - יוצא מזה שאת העצות של 
משיח אנחנו כבר מקבלים עכשיו מרבינו, רבינו הקדוש 
מלמד אותנו את העצה של משיח, העצה של התבודדות, 

ללכת לספר את הכל להשם.

ָבָריו  ּ ך¿ „¿ ˙ו… ס…ַע. ּוב¿ נ¿ ƒי ל‡ ַּׁ̆ ‰ ַר ָּ̇ ‡ַ , ˙ו… י ‡ו… ּƒ̇ ַטר¿ ָפּ ׁ∆̆ יָון  כ≈  ו¿
י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ל  ∆‡ ָ‰ַרב  ָנַסע  ו¿ ר.  ַ„ב≈ּ ל¿ י  ƒמ ם  ƒע לו…  ָ‰ָי‰  ל…‡  ו¿ ַלם,  ע¡ נ∆
ם  ּׁ≈̆ ין! ַ‰ ƒח כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָל‡ מ ין ו¿ ּ ƒ„ ַ‡ב¿ ּ ַע˜: ֲחָבל! ֲחָבל! ֲחָבל ַעל „¿ ָ̂ ו¿

ן. ב, ָ‡מ≈ רו… ָ̃ ינּו ב¿ּ ח≈ ּ„ָ ƒיב נ ׁƒ̆ ַרך¿ ָי ָבּ ¿̇ ƒי

ָמ‰  ¿„ ּƒנ ׁ∆̆ מו… ( ¿̂ ַע "ם) ב¿ּ Œמ≈ּ "ך¿ מ∆ "ל ָ‰ָי‰ ‰ס"מ (ַ‰ָסּ ר ַ‰ַנּ ח≈ ‰ ַ‰ּסו… ז∆ ו¿
ָר‰  ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ "ל,  ַ‰ַנּ ָ‰ַרב  ב¿ּ י˙  ƒנ ׁ≈̆ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ך¿ ַ‡ַחרŒָכּ ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו… ָע‰  ט¿ ƒ‰ ו¿ ר  ח≈ סו… ל¿

ם  ּׁ≈̆ ‰ַ „ּוַע),  ָיּ ַכּ  , ּכו… ר¿ ּ„ַ ן  י כ≈ ּƒכ  , ˙ו… ָ̂ ַלֲע ַמע  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מו… ַעל  ¿̂ ַע ב¿ּ ּמו… ‰ּו‡  ƒע

נּו. יל≈ ּ ƒ̂ ַרך¿ ַי ָבּ ¿̇ ƒי



„

מניעה;  נבהל משום  אותנו שלא  מלמד  הזה  הסיפור 
צריכים לדעת שהמניעה הכי גדולה היא 'ליצנות', עם קצת 
ליצנות אפשר לאבד הכל מרבינו, את כל החיות שרבינו 
הליצנות  כל  את  להקיא  לראות  צריכים  לכן  בנו,  האיר 
את  ללמוד  בתמימות,  לרבינו  ולהגיע  רבינו  על  ששמעו 

ספרי רבינו ולציית לעצותיו, אז נזכה שמשיח יגיע.

רק התורה משמחת את האדם

בשיעור  שדיברתי  מה  הבינו  כולם  אם  יודע  לא  אני 
אנגלית,  קצת  לדבר  צריך  הייתי  האחרון,  שישי  בליל 
הגיעו כמה אנשים שלא מבינים אידיש, אז אחזור על מה 

שאמרתי אז.

אם מסתכלים טוב רואים שכל מה שאדם עושה זה רק 
כי הוא רוצה להיות שמח; בן אדם רוצה רכב, אוניה, בית, 
כסף, הוא נוסע לבתי מלון - את הכל הוא עושה העיקר 
להיות שמח, אבל זה חבל שהוא עושה כל כך הרבה כדי 
להיות שמח אבל הוא לא יודע שבלי תורה לא יעזור לו 
עושה  זה  ותפילה  תורה  רק  שמח,  יהיה  לא  הוא  כלום, 
התורה  את  שלומדים  וברגע  ומאושר,  שמח  האדם  את 
הכל  לאדם  שיהיה  אפשר  כבר  אז  מתפללים,  הקדושה, 
ויהיה שמח, אבל בלי תורה שום דבר לא ישמח את האדם.

שאדם  זמן  כל  תורה,  ללמוד  צריכה  יהודית  נשמה 
לא לומד תורה אז הוא לא יכול להיות שמח באמת, יכול 
להיות שגויים שמחים עם דברים אחרים, זה אני לא יודע 
שייך  לא  יהודית  נשמה  אבל  גוי,  לא  אני  ברוך השם  כי 

שתהיה שמחה בלי תורה.

אבל איך אני יכול ללמוד? אין לי כח ללמוד, אני לא 
מבין את הלימוד; רבינו נותן לנו עצה על זה, תתחיל ללמוד 
מבלי להבין, במשך הזמן הראש שלך יפתח ותתחיל להבין, 
כמו שרבינו אומר (שיחות הר"ן, סימן עו): "שאין צריכין בלמוד 
רק האמירה לבד, לומר הדברים כסדר, וממילא יבין", לא 
צריכים להבין כשלומדים, צריכים רק להגיד את המילים 
את  שתקבל  הלוואי  נבין.  ובסוף  הקדושה  התורה  של 
דברי רבינו, עד מתי אתה הולך להטעות את עצמך בזה 
העולם, כבר עברו כל כך הרבה שנים ואתה עוד ממשיך 
להגיד "אני מחפש שיעור", אני מחפש חבורתא" עוד לא 
התחלת ללמוד, למה שלא תציית לרבינו ותתחיל ללמוד 
לגמור את  את התורה הקדושה?! אנחנו הולכים בקרוב 
'מסכת  ואנחנו מתחילים מסכתא חדשה  'מסכת פסחים' 
שקלים', למה לא תשתתף בסדר הזה? קח גמרא ותגיד 

כל יום את הדף גמרא.

ואחר כך תתחיל שיעור בש"ס כסדרן, מוהרא"ש היה 
מדבר הרבה על לימוד מאה ואחת פעמים ש"ס, מוהרא"ש 
לא היה מדבר סתם, מה שמוהרא"ש דיבר יכול כל אחד 
גמר  כבר  שהוא  חתן,  בחור,  לנו  יש  כאן  תראו  לעשות. 

פעם אחת את כל הש"ס ועכשיו הוא סיים 'מסכת תענית' 
יותר דפים מכל הש"ס! כי מאה  זה  ואחת פעמים!  מאה 
ושלושים  אלפים  זה שלשת  תענית  מסכת  פעמים  ואחת 
דפים! [במסכת תענית יש שלושים דף, מאה ואחת פעמים 
שלושים - זה שלשת אלפים ושלושים דפים!], לעומת זאת 
בכל הש"ס יש רק אלפיים שבע מאות ותשע עשרה דפים.

גמר כל  גם  יקר שהוא כבר  יושב כאן עוד בחור  גם 
הש"ס, ומסכת 'תענית' ומסכת 'ראש השנה' - מאה ואחת 
פעמים, ובעזרת השם אחרי פסח ביום שהוא נכנס לישיבה 
[י' אייר] הוא הולך לעשות סיום על מאה ואחת פעמים 

מסכת 'חגיגה'!

שעבר  מה  אגב  בדרך  סיפר  שליט"א  הישיבה  [ראש 
כשהבחור נכנס לישיבה, הגיעו אלי אנשים בטענות למה 
הרי  הוא  אבל  שלו,  האחים  את  מילא  אותו...  "חטפתי" 
גנבתי  אני  אותך,  לשאול  רוצה  אני  אז  כשרון...;  בעל 
אותו או שהוא גנב אותי... הוא גנב לי את הזמן שלי, את 
המשפחה שלי; כמה זמן יורד מהמשפחה שלי לבחורים? 
גנבתי  אני  אותם,  לחזק  צריכים  איתם,  לדבר  צריכים 
אותו? הוא גנב מהמשפחה שלי - את האבא שלהם, הוא 
נכנס אלי כי הוא רוצה ללמוד בישיבה. כשהוא נכנס הוא 
לו:  שאל אותי אם אני לא מפחד מהמשטרה? אז עניתי 
"אני לא מפחד מהמשטרה, השאלה היא רק, אם אתה לא 
מפחד אם תגיע משטרה..." וברוך השם הוא כבר הספיק 

לחטוף דברים טובים מאד בישיבה].

עכשיו מגיע שבוע קשה בבית, עומדים לפני חג הפסח, 
והנשים מנקות לפסח, צועקים: "תצא מכאן כבר, כאן אי 
אפשר להכנס, זה כבר כשר לפסח... אז צריכים לשמור 
ולהתאזר בהרבה סבלנות, לא להתרגז, החתם  רוגע  על 
סופר הקדוש כותב את זה כבר בתשובה (שו"ת חתם סופר, 
גרשוני  כי  חוץ לחדר למודי,  "והיותי  סימן קלו):  חיים,  אורח 

נשים צדקניות המכבדים ליום טוב של פסח, על כן לא 
גירשו  הצדקניות  הנשים  הצורך",  ככל  להאריך  יכולתי 

אותי מחדר לימודי כי כבר ניקו אותו לכבוד חג הפסח.

"אתה  לאברך:  ואמר  נענה  שליט"א  הישיבה  [ראש 
בוודאי חשבת שאני אומר מגיע שבוע קשה' כי סוער עכשיו 
מדברים ברחוב שהולכים להכניס את ראש הישיבה לכלא 
כי הוא מחתן בגיל צעיר וכו'... - לא על זה אני מדבר, 
זה לא עושה את השבוע קשה, מה איכפת לי מה קורה 
שיהיה  לאדם  איכפת  להיות  שצריך  מה  העיקר  ברחוב, 
אצלו בבית רגוע, אם חיים בשלום בבית, יש סבלנות אז 

לא מעניין מה אחרים מדברים ומשוחחים...] 

עם  לבלות  יפה,  סעודה  לעשות  הביתה  נלך  בואו   
האשה והילדים.

השם יעזור שנציית לרבינו ויהיו לנו חיים יפים, אמן


