
י  ƒנ‡ֲ ן  כ≈ּ ַעל  י.  ƒנ ˆו… ר¿ ּƒכ ם  ∆‰ ָבּ  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י  ƒ„ָי ב¿ּ ם  ≈‰
י  ƒל יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆ ב  טו… ב¿ּ ָך  מ¿ּ ƒמ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿
ָנ‰  ָׁ̆  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ב¿ּ לו…   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ׁ∆̆ לו…  יַח  ƒט ב¿ ƒ‰ ו¿ ים.  ƒנ ָבּ
 ,˙ ַבּ  ‰ ָכּ ל¿ ַ‰ַמּ  ‰„ָ ָיל¿ ו¿  , מו… ˜ו… מ¿ ƒל ָ‰ַלך¿  ו¿ ָוָל„. 
 ,„…‡ מ¿ ַ‡ר  ּ…̇ Œ˙ַפ י¿  ‰ ָכּ ַמל¿  ˙ ַ‰ַבּ  ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ו¿
ל  ָל‰ ָכּ כו… ‰ י¿ ָ̇ ים, ָ‰י¿ ƒנ ָׁ̆ ע  ַבּ ˙ ַ‡ר¿ ‰ ַבּ ָ̇ ָ‰י¿ ׁ∆̆ ּוכ¿
ַ„ַע˙  יו…  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ו¿ יר,  ׁƒ̆ י  ל≈ כ¿ ּƒב ר  ַזמ≈ּ ּול¿  ˙ מו… ַ‰ָחכ¿
ל  ָכּ ƒמ ים  ƒָלכ מ¿ ים  ƒע ס¿ נו… ָ‰יּו  ו¿  .˙ נו… ו… ׁ̆ ּ ַ‰ל¿ ל  ָכּ
ַעל  ָל‰  „ו… ¿‚ ָח‰  מ¿ ׂ ƒ̆ ָ‰ָי‰  ו¿  ,‰ּ ָ̇ ‡ו… ר¿ ƒל  ˙ ינו… ƒ„ ַ‰מ¿ּ

. ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ
לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  „…‡ מ¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסף  כ¿ ƒנ ך¿  ַ‡ַחרŒָכּ
 ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ כּו˙ו…  ַמל¿  ˙ ב∆ ֻמס∆ּ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ן,  ב≈ּ
 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ לּו  ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒ„ּו‰ ּ ּוב ַעל ַ‰י¿ ׁ̆ ָ‚ַזר  ָזר, ו¿
י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ים ‡∆ ׂ ƒ̆ ַחפ¿ּ ּומ¿ ים  ׁƒ̆ ּ ¿̃ ַב ָ‰יּו מ¿ ו¿ ן,  לו… ב≈ּ
ּו  ׁ̆ ּ ¿̃ ƒַטר. ּוב פ¿ ƒָבר נ י כ¿ּ ּƒכ , ˙ו… ‡ּו ‡ו… ¿̂ ל…‡ ָמ "ל ו¿ ַ‰ַנּ

נּוז,  י˜ ָ‚ּ ּ ƒ„ ַ̂  „ ‡ּו עו… ¿̂ „ ּוָמ עו…

י יּפּור≈ ƒס
יֹו˙ ƒֹ̆ ַמֲע

שבת קודש פרשת וירא שנת תשפ"א לפרט קטן ראש 
הישיבה שליט"א היה בישיבה בוויליאמסבורג; לאחר התפילה 
ראש הישיבה שליט"א התחיל סיפור חדש מהספורי מעשיות; 

מעשה ה', מבן מלך שהיה מאבנים טובות.

מספר רבינו הקדוש:
ָ‰ַלך¿  ים, ו¿ ƒנ ‡ ָ‰יּו לו… ָבּ ל…ּ ׁ∆̆ ָח„  ך¿ ‡∆ ל∆ מ∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע
כּו˙ו…  ‰ ַמל¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ים,  ƒר טו… ¿̃ ‡„ָ ב¿ּ ָעַס˜  ו¿
ַעל  ָ‚ַזר  ו¿  . לו… ילּו  ƒע ‰ו… ל…‡  ו¿ ים,  ƒָזר ל¿  ˙ כ∆ פ∆ּ ¿‰ נ∆
ים.  ƒנ ָבּ לו…  יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ֲעבּורו…  ַבּ לּו  ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒ„ּו‰ ּ ַ‰י¿
י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ים  ׂ ƒ̆ ַחפ¿ּ ּומ¿ ים  ׁƒ̆ ּ ¿̃ ַב מ¿ ים  ƒ„ּו‰ ּ ַ‰י¿ ָ‰יּו  ו¿
ּו  ׁ̆ ּ ¿̃ ƒּוב ים,  ƒנ ָבּ לו…  יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַעל  פ¿ ƒי ו¿ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ
יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ רּו לו…  ָ‡מ¿ ו¿ נּוז,  ּ‚ָ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ‡ּו  ¿̂ ּוָמ
יעּו  ƒ„ ‰ו… ָלל. ו¿ ַע כ¿ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ ׁ∆̆ ָעָנ‰  ים, ו¿ ƒנ ך¿ ָבּ ל∆ ַ‰מ∆ּ ל¿
‡ז)  ַ̃ ין ‡ו… ƒר ו… ּ̃ ׁ∆̆ ˙ו… ( ּ„ָ ֻ̃ ך¿ פ¿ּ ל∆ ַלח ַ‰מ∆ּ ָׁ̆ , ו¿ ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ל¿
ך¿  ל∆ יל ַ‰מ∆ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ . ו¿ ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ˙ו… ל¿ י‡ּו ‡ו… ƒב ≈‰ ַ‡ֲחָריו, ו¿
ים  ƒ„ּו‰ ּ ַ‰י¿ ׁ∆̆ ַע,  ≈„ ‰ יו… ָּ̇ ב: ֲ‰ל…‡ ַ‡ טו… ּמו… ב¿ּ ƒר ע ַ„ב≈ּ ל¿

לשלחן השבת

גליון

יוצא על ידי מוסדות היכל הקודש ברסלב
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י יּפּור≈ ƒס

שבת קודש פרשת וירא שנת תשפ"א לפרט קטן ראש 

גליון

בעזרת השם יתברך

ווארט לשלחן ׁשבת
ֵמָאשֵׁר שְֵׁמָנה ַלְחמֹו

י˙ מ"ט, כ') ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ אני (ּב¿
ח  מ ש
בחייך  לראשונה  שסיימת  לשמוע 
החיד"א  משנה';  סדרי  'ששה 
זכרונו לברכה מביא בשם מדרש 
תלפיות: "אׁשר ּבן יעקב יֹוׁשב על 
ּפתחֹו ׁשל גיהנֹום, ּומי ׁשהרּבה ללמ
מּניחֹו להּכנס ׁש אינֹו  ֹוד מׁשניֹות 

ם", כשאדם מגיע לשמים, מגיעים 
מלאכי חבלה ורוצים למשוך אותו 
מתחיל  והאדם  הגיהנום,  לתוך 
לצעוק אל כל הצדיקים, הוא צועק: 

יצחק  אותי,  "אברהם אבינו תציל 
אבינו  יעקב  אותי,  תציל  אבינו 
תציל אותי", אבל אף אחד לא עונה 
לו, ולאחר מכן הוא צועק: "ראובן, 
שמעון, לוי", עד שהוא מגיע לשם 
של אשר בן יעקב. אשר שואל את 
ואם  משניות,  למדת  האם  האדם 
גן  לתוך  מכניסו  הוא  'כן',  עונה 
את  זה  עם  מסביר  והחיד"א  עדן; 
הפסוק (בראשית מט, כ): "מאשר 
אותיות  'שמנה'  לחמו",  שמנה 
מלך",  מעדני  יתן  "והוא  'משנה', 

והוא יתן לו גן עדן, רואים מזה את 
גדולת המשניות.

פעם הגיע יהודי לרבינו לשפוך 
את ליבו, שהוא רוצה להיות יהודי 
כשר ולא הולך לו, ורבינו אמר לו: 
בעבודתו  ועסק  טוב,  עשה  "אתה 
ותתמיד  וכשתעסק  באמת, 
בעבודתו יתברך אזי הטוב ישאר, 
והרע ממילא יתבטל" (ַחַּיי מֹוֲהַר"ן, 

ִסיָמן תמז).
(ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַּפְרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת, ְׁשַנת תשע"ז 
ִלְפָרט ָקָטן)

פר˘˙ ויחי

י"ח טב˙ ˘נ˙ ˙˘פ"‡ 
לפ"˜
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הקדוש  רבינו  שליט"א:  הישיבה  ראש  אמר 
אומר לנו פה שבכל דור יש צדיקים, וצריך לחפש 
כאן:  אומר  שרבינו  כמו  אותם,  וימצאו   - אותם 
ְכֵּדי  ַצִדּיק,  ּוְמַחְפִּשׂים  ְמַבְקִּשׁים  ַהְיּהּוִדים  "ְוָהיּו 
ּוָמְצאּו  ּוִבְקּׁשּו  ָבִּנים,  לֹו  ֶשִׁיְּהיּו  ְוִיְפַעל  ֶשִׁיְּתַפֵּלּל 
ַצִדּיק ָגּנּוז, כמו שאמרו חז"ל  (יומא לח:): "ָאַמר 
ֶרִּבי ִחָּייא ַּבר ַאָּבא ָאַמר ֶרִּבי יֹוָחָנן: "ָרָאה ַהָקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ֶׁשַּצִּדיִקים מּוָעִטין ָעַמד ּוְׁשָתָלן ְּבָכל דֹור 
ובכל  דור,  לכל  צדיקים  העמיד  הקב"ה  ָודֹור", 
דור יש צדיק שעוזר לבני ישראל במסירות נפש, 
ילדים  לילדים,  לזכות  אפשר  איך  אותם  ומלמד 
שיהיו יהודים כשרים. אשרי מי שהולך לצדיק - 

והוא יזכה לילדים כשרים.

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ָ‡ַמר  ו¿ ן,  ב≈ּ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל¿ ן  ּ≈̇ ּ ƒי ׁ∆̆ לו…  רּו  ָ‡מ¿ ו¿
ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ לו…  ָ‡ַמר  ו¿  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ל¿ יעּו  ƒ„ ‰ו… ו¿ ָלל.  כ¿ּ ַע  ≈„ יו…
"ל.  ַנּ ַכּ כּו',  ו¿ י  ƒ„ָי ב¿ּ ים  ƒ„ּו‰ ּ ַ‰י¿ ֲ‰ל…‡  "ל:  ַנּ ַכּ ן  םŒכ≈ּ ּ‚ַ
ּוַכל  ּ̇ "ל):  ַ‰ַנּ י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ‰ ז∆ נּו  (ַ‰י¿ ָחָכם  ָ‡ַמר לו… ‰∆
ָ‡ַמר  ן.  ≈‰  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר   ?‰ ּ ו∆ ַ̂ ‡ֲ ּׁ∆̆ ַמ‰   ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע
ים  ƒי ֲ‡ָבנ ינ≈ ּƒל ַ‰מ י‡ ָכּ ƒב ָּ̇ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒָחָכם: ֲ‡נ לו… ‰∆
 ,˙ ר∆ ‰ ַ‡ח∆ ֻ‚ָלּ ׁ̆ לו… ס¿ י≈ ב,  ן טו… ב∆ ל ‡∆ ָכּ י  ּƒכ  ,˙ בו… טו…
י  ינ≈ ƒל מ ˙ּוב ּבו… ָכּ ָכּ ׁ∆̆ ר  פ∆ ים ס≈ ƒָלכ ל ַ‰מ¿ּ ∆̂ ≈‡ ׁ̆ י י≈ ּƒכ
י  ƒ̂ י‡ ֲח ƒ̂ י ‡ו… ƒנ‡ֲ : ך¿ ל∆ ˙. ָ‡ַמר ַ‰מ∆ּ בו… ים טו… ƒָבנ‡ֲ‰ָ
ל  י‡ לו… ָכּ ƒב ≈‰ ָ‰ַלך¿ ו¿ ן. ו¿ י ב≈ּ ƒל ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ י כ¿ּ ƒ̇ כּו ַמל¿
ם.  ָּ̃ ƒ„ ¡‰ ו∆ ָחָכם  ∆‰ ָחם  ָ̃ ּול¿  ˙ בו… טו… ים  ƒָבנ‡ֲ‰ָ י  ינ≈ ƒמ
ס  ַ‰ּכו… י  ƒ̂ ֲח ן  ַ̇ ָנ ו¿  , כו… ˙ו… ל¿ ָנם  ָ̇ ּונ¿ ן  ƒַיי ס  ּכו… ח  ַ̃ ָל ו¿
ָ‡ַמר  ו¿  .‰ ָכּ ל¿ ַ‰ַמּ ל¿ ָיּ‰  ¿̂ ח∆ ו¿  ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל¿
ים  ƒָבנ‡ֲ מ≈ ּלו…  ֻכּ  ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ן  ב≈ּ ם  ָל‰∆  ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ם  ָל‰∆
ים  ƒָבנ‡ֲ‰ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆  ˙ ֻ‚ּלו… ל ַ‰ס¿ּ ָכּ ּבו…  יּו  ¿‰ ƒי ו¿  ,˙ בו… טו…
 ‰ ׂ ָ̆ ַנֲע ו¿ ן,  ב≈ּ  ‰„ָ ָיל¿ ו¿  . מו… ˜ו… מ¿ ƒל ָ‰ַלך¿  ו¿  ,˙ בו… טו…
ַל„ ל…‡ ָ‰ָי‰  ן ַ‰ּנו… ַ‰ב≈ּ . ו¿ ך¿ ל∆ ָל‰ ַעל ַ‰מ∆ּ „ו… ּ ָח‰ ‚¿ מ¿ ׂ ƒ̆
ים  ƒנ ָׁ̆ ע  ַבּ ן ַ‡ר¿ ן ב∆ּ ָ‰ָי‰ ַ‰ב≈ּ ׁ∆̆ כ¿ּ  .˙ בו… ים טו… ƒָבנ‡ֲ מ≈
 ,˙ מו… ָכל ַ‰ָחכ¿ ל ב¿ּ „ו… ָחָכם ָ‚ּ ‡…„ ו¿ ַ‡ר מ¿ ּ…̇ Œ‰ פ≈ ָ‰ָי‰ י¿
ים  ƒָלכ ים מ¿ ƒע ס¿ ָ‰יּו נו… ˙, ו¿ נו… ו… ׁ̆ ּ ל ַ‰ל¿ ַע ָכּ ≈„ ָ‰ָי‰ יו… ו¿

. ˙ו… ‡ו… ר¿ ƒל
פתח ואמר ראש הישיבה שליט"א: ידוע הסיפור 
על יהודי שהגיע לרבינו הקדוש עם החידושי תורה 
שלו שהוא חידש על תורה מליקוטי מוהר"ן, נענה 
רבינו ואמר: "אתם יכולים לקמט את ספרי באיזה 

אופן שתרצו (כלומר, אתם יכולים לומר את כל 
סוגי הפירושים בתורות שלי) בתנאי אחד, שלא 
תזוזו מסעיף אחד קטן של השולחן ערוך", רואים 
הפשטים  כל  את  לומר  רשות  נותן  שרבינו  מזה 

בספריו.

נפלאה  לשיחה  נכנס  שליט"א  הישיבה  וראש 
ללמד  כאן  רוצה  הצדיק  ואמר:  בית'  'שלום  על 
אותנו, שכשרוצים לזכות לילדים, ילדים בריאים, 
 - התורה  בדרך  שהולכים  ילדים  כשרים,  ילדים 
צריך לראות שיהיה שלום בית טוב, לכן הצדיק 
נתן חצי גביע יין למלך, ואת החצי השני למלכה, 
כדי ללמד אותם בזה, שכדי לזכות לילדים היסוד 
חצי  בשותפות,  יחד  לחיות  בית',  'שלום   - הוא 
גדול  יותר  עצמו  את  יחזיק  לא  אחד  שאף  חצי, 

וחשוב מהשני.

וראש הישיבה שליט"א הסביר בהרחבה: לכל 
אדם בעולם יש גם מעלות וגם חסרונות, והעבודה 
של כל בני זוג  לחפש תמיד את המעלות של השני 
ולא את החסרונות ח"ו. הבעל צריך לחפש תמיד 
את המעלות של אשתו, הדברים שהיא מצטיינת 
ומוצלחת בהם וכו', וכך גם האישה צריכה תמיד 
בהם  הדברים  שלו,  המעלות  את  בבעלה  לחפש 
הוא מצטיין ומוצלח בזה וכו', אבל על החסרונות 
משלים  שהבעל  לדעת  צריכים  לשניהם,  שיש 
והאישה משלימה את  את החסרונות של אשתו, 
את החסרונות של הבעל, ולא עושים עסק מזה. 
זה יסוד מאוד חשוב, ורק עם היסוד הזה הורים 
יכולים להצליח עם ילדיהם, אין דבר יותר טוב, 
להעניק  יכולים  שהורים  גדולה,  יותר  ומתנה 
עם  אחד  יפה  מדברים  שהם  זה  כמו  לילדיהם 
השני, הם מעריכים ומחשיבים זה את זה, זה יעזור 

שהילדים יוכלו לגדול בריאים וכשרים.

מאוד  ואמר:  המשיך  שליט"א  הישיבה  וראש 
שלהם,  הילד  של  המח  את  להבין  להורים  קשה 
מכיון שמח של ילד, רחוק אלפי קילומטרים ממח 
של אדם מבוגר, לכן הורים לא תופסים שהדרך 
שבה הם מתנהגים בבית, מזיקה לילדים שלהם, 
אמנם אי אפשר לראות על על הילד מיד מה זה 
משפיע עליו, אבל האמת היא שילד קולט הכל, 



‚

ילדים  לצלן;  רחמנא  אותו  יחריב  כך  אחר  וזה 
לא  אפילו  רבים,  שההורים  איך  בבית  שרואים 
שלא  או  וויכוחים,  סתם  רק  רציניות  מריבות 
מעריכים אחד את השני וכדומה - אז הם נבהלים 
להכיל  יכול  לא  שלהם  המח  אבודים,  ומרגישים 
את זה, הם נופלים לפחדים, דמיונות וכו', וכו', 

רחמנא לצלן, רחמנא לשיזבן.

סיפר  אברך  סיפר:  שליט"א  הישיבה  וראש 
לי שבהיותו ילד, היה עומד כל לילה ליד החדר 
שינה של הוריו, רועד מפחד כל הלילה מה הולך 
לקרות עוד מעט עם ההורים שלו, הוא היה מקשיב 
לצעקות ולוויכוחים שבקעו מהחדר שלהם, והוא 
התהלך עם פחדים ודמיונות נוראים בראש, מה 
שלי  'ההורים  הקרובות:  בדקות  להיות  הולך 
יפרדו או יתגרשו רחמנא ליצלן, או שאימי תברח 

מהבית וכו' וכו''.

שבעולם,  הכל  לעשות  צריכים  הורים  לכן 
לעשות כל מה שרק שייך כדי שתשרה רוח של 
נופל  שילד  שברגע  מכיון  בבית  ושלום  שלוה 
אותו  להוציא  אפשרי  בלתי  כמעט  וכו'  לפחדים 
מזה ושיגדל בריא, אלא אם הקב"ה עזר ויש מנהל 
או מלמד מיוחד, שיוכל להיכנס למח של הילד, 
ולגלות מה עובר על הילד, המחשבות והרגשות 

שלו וכו' - אז אולי הוא יכול להתרפא.

והמשיך ראש הישיבה שליט"א ואמר: אפילו 
שקורה שיש טענות צודקות על בן הזוג, לדוגמה, 
האמא צועקת מידי הרבה על הילדים או שמביישת 
עליהם  להגן  אפשר  אי  אז  גם   - וכדומה  אותם 
בפניהם, בפני הילדים אבא ואמא תמיד צודקים, 
אפילו כשאחד ההורים לא מתייחס נכון לילדים 
עדיין צריכים לומר לילדים: "צריך לשמוע בקול 
כן?  מה  אלא  אבא",  בקול  לשמוע  צריך  אמא", 
או  לחדר  נכנסים  ישנים,  כשהילדים  מכן  לאחר 
יוצאים לטייל ומשוחחים, 'מדוע את לא מדברת 
'מדוע  זה...?'  את  עשית  'מדוע  לילדים...?'  יפה 
בפני  אבל  ביישת...?';  'מדוע  זה...?'  את  אמרת 

הילדים ההורים צודקים במאה אחוז.

וראש הישיבה שליט"א המשיך ודיבר באריכות 
הילדים,  בפני  ההורים  בין  שבמריבות  הנזק  על 

מקרה  על  עוד  מדבר  מי   גדול:  בכאב  ואמר 
שההורים מערבים את הילדים בויכוח, לדוגמא, 
אומרת:  והאמא  ככה"  "תעשה  אומר:  האבא 
"תעשה ככה", הפוך מהאבא, והאבא מערב את 
אמרתי...";  שאני  כמו  "תעשה  לו:  ואומר  הילד 
שהשם ישמור איזה נזק יכול להיות למח של הילד 
לכל החיים, כזה ילד שרואה את זה  - הוא לא יכול 
ומבולבל,  מעורבב  נהיה  שלו  המח  ישר,  לחשוב 

רחמנא לצלן.

זה היסוד הכי חשוב בחינוך,   - 'שלום בית'  
שהוא  ממנו  שביקש  למלך  הצדיק  אמר  זה  את 
המלכה  עם  יתחלק  שהוא  ילד,  לו  שיהיה  רוצה 
חצי חצי, כלומר, שהם יחיו בשלום ביודעם שהם 
שני שותפים שווים, אי אפשר להתגאות אחד על 

השני.

לאחר מכן ראש הישיבה שליט"א נכנס לשיחה 
בעניין 'שלום בית' ואמר: מאוד חשוב לדעת מה 
הדברים החשובים ומה לא כל כך חשוב בחיים, 
מגיע  משל,  עם  הסביר  שליט"א  הישיבה  וראש 
אחד למולך ורוצה לחבוט בך בעין, מה תעשה? 
תניח את היד על העינים כדי להישמר, הרי אתה 
מעדיף  אתה  עדיין  אבל  ביד,  המכה  את  תקבל 
המכה  את  לקבל  מאשר  ביד  המכה  את  לקבל 
ישמרנו; אותו  ולאבד את הראיה, השם  בעיינים 
הדבר ב'שלום בית', אברך צריך תמיד לשים לנגד 
עינו מה הדבר שהכי חשוב לו  - 'שלום בית', זה 

הכי חשוב  וזה קודם להכל.

בעסק  בעיה  עלינו  לא  לאדם  כשקורה  לכן 
הוא  וכדומה,  כמו שצריך  הולך  לא  העסק  שלו, 
יותר  שהבית  ולזכור  ראש  לאחוז  צריך  עדיין 
חשוב מהעסק, אתה לא יכול להישאר יותר שעות 
בעסק, לתוך הלילה, כשזה בא על חשבון האישה, 
כשאשתך מבקשת ממך: 'בוא הביתה, אני קורסת, 
תעזור לי עם הילדים', תלך הביתה, אל תחשוב 
על  יעמוד  העסק  מאוחר  יותר  עד  תישאר  שאם 
אשתך,  את  תאבד  שאתה  מכיוון  וכו',  הרגלים 
היא כבר מתמוטטת, העיניים הרי יותר חשובות 
מהידים, ואותו דבר שלום בית, חשוב יותר מכל 

מה שרק יהיה.



„

זהו 'חכמת החיים'  - לזכור מה הדבר החשוב 
ומה לא כל כך חשוב וראש הישיבה שליט"א הביא 
עוד דוגמה לנזכר לעיל, כשהאישה צועקת מידי 
הישיבה  ראש  אומר  וכדומה,  הילדים  על  הרבה 
שליט"א: אם אתה תגן על הילדים בפניהם, באמת 
תציל את הילדים, אבל איבדת את כל הבית שלך, 
את אשתך שהיא החשובה מכל, עדיף שתקבל את 
המכה ביד, שאשתך תגמור להתפרץ על הילדים, 
אפשר  שאי  אותה  ותרגיע  לה  תסביר  כך  ואחר 

להתנהג כך לילדים וכו', אבל בפני הילדים אתה 
את  תאבד  שאז  משום  זה,  את  לעשות  יכול  לא 

העין שלך, אשתך - שהיא יותר חשובה.

את  הצדיק,  את  שנמצא  הקב"ה  לנו  יעזור 
רבינו הקדוש, ונשמע בקולו, ונזכה לחיים טובים 

וילדים טובים שיתנהגו בדרך התורה, אמן.
(ספורי מעשיות, מעשה ה', מבן מלך שהיה מאבנים טובות, חלק א', 
נלמד בשבת קודש פרשת וירא שנת תשפ"א לפרט קטן, בּבית המדרׁש 
היכל הקודׁש בוויליאמסבורג)

„

ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה.
ימין  יד  את  הניח  אבינו  יעקב 
ראשון,  אפרים  את  לברך  כדי 
וכשיוסף הראה לו שמנשה הוא 
הגדול, הבכור, יעקב אבינו ענה 
לו "אני יודע מזה, אבל אף על 
פי כן אני רוצה לברך קודם את 

אפרים,

לברכה  זכרונו  מוהרא"ש 
הסביר זאת (תוך הנחל ליל שבת 
קודש ויחי תשס"ה) כפי שרואים 
חלק  מוהר"ן  (לקוטי  מרבינו 
עניינים  שני  שיש  צז)  סימן  א', 
בעבודת השי"ת, מצד אחד 'סור 
ולא  מהרע  להתרחק   - מרע' 
לחטוא, ומצד שני, 'ועשה טוב' 
- לעשות טוב ולהרבות במצוות 

ומעשים טובים.

וזה מרומז בשמות הבנים של 
יוסף, 'מנשה' זה לשון שיכחה, 
(בראשית  בפסוק  שכתוב  כמו 
את  אלקים  נשני  כי  נא)  מא, 
על לשכוח  זה מדבר  כל עמלי, 
מהרע, וצריכים להפסיק לעשות 
להרבות,  מלשון  ו'אפרים'  רע, 
להרבות  שצריך  לומר  בא  וזה 

במצוות ומעשים טובים.

הענינים,  שני  את  צריכים 
צדיקים  בין  דעות  חילוקי  היו 
קדושים מה קודם למה, ה'בעלי 
מגיע  כל  שקודם  אחזו  מוסר' 
'סור מרע', ורק אחר כך אפשר 

להתחיל עם הטוב.

הבעל  'תלמידי  לעומתם 
הפוך,  אחזו  הקדוש'  טוב  שם 
מרע',  'סור  עם  יתחילו  שאם 
יעבדו להגיע לשלמות, וזה יקח 
יגיעו  לא  פעם  ואף  זמן,  הרבה 
לכן  טוב',  'ועשה  על  לעבוד 
לתפוס  לראות  להתחיל  צריך 
כמה שיותר דברים טובים, עוד 
והכח  טוב,  מעשה  עוד  מצווה 
יעזור  הקדושות  המצוות  של 

שנפסיק לעשות רע.

בבית  נמצא  שאחד  כמו 
חשוך, וכמה שהוא ינסה לדחות 
את החושך הוא לא יצליח שיפסק 
החושך, אבל ברגע שהוא ידליק 
נר קטן מיד יהיה אור, אותו דבר, 
הנר,  את  שמדליקים  זה  ידי  על 
מקיימים הרבה מצוות, לומדים 
החושך  אוטומטית  ומתפללים 

מסתלק, והסור מרע כבר נעשה 
ממילא.

יוסף  בפסוק,  ההסבר  וזה 
הקשים  בנסיונות  שעמד 
קודם  שצריך  אחז  במצרים, 
להתאמץ ולעזוב את הרע, ולכן 
בצד  מנשה  את  העמיד  הוא 
כבר  אבינו  יעקב  אולם  ימין, 
ידע שיגיע גלות קשה ומרה, עם 
הרבה נסיונות, והניח על אפרים 
שהדרך  להראות  ימין,  יד  את 
הטובה היא לחטוף כמה שיותר 
והרע  שאפשר,  טובים  מעשים 

ממילא כבר יפול.

אבא אומר הדרכה לבנו, אני 
את  היקר,  בני  לך  להגיד  רוצה 
זה תעשה, תעשה הרבה מצוות, 
תלמד הרבה תורה, וזה יאיר לך 

את החיים.

בדרכי  שתלך  יעזור  הקב"ה 
אבותיך הקדושים, הסבים שלך, 

ותגדל יהודי כשר וצדיק, אמן.
(דרשה מראש הישיבה שליט"א בסעודת בר 

מצוה של בנו הבחור שמעון נרו יאיר, יום שני 

פרשת ויחי, שנת תשפ"א לפרט קטן)


