
את יצרו", מיהו גיבור? זה שמתגבר מלהיות בכעס, 
את זה אפשר לראות על אדם מבחוץ אם הוא אדם 
ואיך  אנשים,  עם  מדבר  הוא  איך  רואים  כעסן, 

שהוא מתנהג עם הסביבה שלו.

י  ƒינ ≈‡  ‰ ז∆ ָעָנו,  ו¿  ˙ מ∆ ¡‡  ׁ̆ י ƒ‡ מו…  ¿̂ ַע ם  ≈̇ חו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ַ‡ך¿ 
ַע. ≈„ יו…

ארוכה  לשיחה  נכנס  שליט"א  הישיבה  וראש 
בעניין זה ואמר: אי אפשר להכיר על אדם מבחוץ, 
אי אפשר לדעת על אדם אם הוא עניו או לא, וזה 
שצדיק  חושבים  עושים,  אנשים  שהרבה  טעות 
אבל  וכו',  למטה  וראשו  מכופף,  שהולך  אחד  זה 
רבינו אומר (לקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קצז): 
עצמו  להראות  הענווה  מעלת  זה  אין  בודאי  "כי 
זה  כי  ענו,  הוא  בכפיפת ראש בדרך שטות כאלו 
ענווה פסולה", אפשר ללכת עם ראש מורם וזקוף 

ולהיות שבור בעצמו כחרס הנשבר.

אדם יכול להיראות בחוץ עניו, הוא הולך עם 
הראש למטה, ומסתכל תמיד למטה, והולך בצידי 

י יּפּור≈ ƒס
יֹו˙ ƒֹ̆ ַמֲע

שבת קודש פרשת מקץ, שנת תשפ"א לפרט קטן, ראש 
הישיבה שליט"א שבת בוויליאמסבורג יע"א; בשבת בבוקר 
התקיימה שבת עליה לתורה לחתן נרו יאיר תלמיד הישיבה; 
לאחר התפילה ראש הישיבה שליט"א התחיל סיפור חדש, 

מעשה ו', ממלך ענו.

ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר  ָחָכם.  לו…  ָ‰ָי‰  ו¿ ָח„  ∆‡ ך¿  ל∆ מ∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע
ר  ּבו… ּ ƒ‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ם  ≈̇ חו… ׁ∆̆ ך¿  ל∆ מ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַבּ ָחָכם:  ∆‰ ל¿
‰ּו‡  ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… י  ƒנ‡ֲ ר,  ּבו… ּ ƒ‚  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ ָעָנו.  ו¿  ˙ מ∆ ¡‡  ׁ̆ י ƒ‡ ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ
ם  ַ‰ָיּ ַעל  ו¿ ם,  ַ‰ָיּ ך¿  ל≈ ‰ו… יָנ˙ו…  ƒ„ מ¿ יב  ƒב ס¿ּ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈ ר,  ּבו… ּ ƒ‚
ים  ƒיח ּƒיָנם ַמנ ≈‡ יס, ו¿ ƒַמ‡ט ר¿ ם ‰ו… ƒע ˙ ינו… ƒפ ל ַעל ס¿ ƒים ַחי ƒ„ מ¿ עו…
ּבו…  ין  ƒע ב¿ ּטו… ׁ∆̆ ם  (ָמ˜ו…  ׁ̆ י≈ ם  ַ‰ָיּ ן  ƒמ ים  ƒנ פ¿ ƒל ו¿ ב.  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿
ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם  ָׁ̆ ין  ≈‡ ׁ∆̆ יָנ‰,  ƒ„ ַ‰מ¿ּ יב  ƒב ס¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ' פ¿ּ 'זּומ¿ ין)  ƒר ו… ּ̃ ׁ∆̆
ַ‚ם  ָח„, ו¿ ם ָ‡ָ„ם ‡∆ ƒ‡ י ּƒם כ ָׁ̆ ך¿  יל≈ ל ל≈ ינו… ָיכו… ≈‡ ׁ∆̆ ָטן,  ָ̃ יל  ƒב ׁ¿̆
ים  ƒר ם, מו… ח≈ ָלּ ƒ‰ ָח„ ל¿ ∆‡ ‡ בו… ָיּ ׁ∆̆ יס, ּוכ¿ ƒַמ‡ט ר¿ ים ‰ו… ƒ„ מ¿ ם עו… ָׁ̆

ם. ָׁ̆ ב ל¿ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ָׁ̆ פ¿ ∆‡Œי ƒ‡ יס, ו¿ ƒַמ‡ט ר¿ ם ַ‰‰ו… ƒע
גיבור?  נקרא  מי  אמר:  שליט"א  הישיבה  ראש 
(ספר נהרי אפרסמון) מוהרא"ש זכרונו לברכה מסביר 
לפי מה שאמרו חז"ל (אבות ד, א): "איזהו גבור הכובש 
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ת ִטיׁש ּבָ ַא ַמֲעֶשֹה ַפאְרן ׁשַ
ֲאִני 
ה  ֶּו ַק ְמ
 ְל ׁשֹוֵלַח  ֶׁשֲאִני  ֵמַהִּמְכָּתִבים  ֶנֱהֶנה  ֶׁשַאָּתה 
ִמֵּדי יֹום, ָּכל ַּכָּוָנִתי הּוא ֶׁשִּתְתַחֵּזק ְוַתְתִחיל 

ֵמָחָדׁש ִלְלֹמד ּוְלִהְתַּפֵּלל.

ֵמַהֵּיֶצר  ְלִהְתַּפֵּטר  ַהְּיִחיָדה   ַהֶּדֶר
ַהֶּזה  ֵמָהעֹוָלם  ְלַהֲעִביר אֹוָתנּו  ֶׁשרֹוֶצה  ָהַרע 
ּוֵמָהעֹוָלם ַהָּבא, ֶזה ַרק ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, 
ֲחַז"ל אֹוְמִרים (ִקּדּוִׁשין ל:): "ִאם ָּפַגע ְּב ְמֻנָּול 
ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ַהִּמְדָרׁש".  ְלֵבית  ָמְׁשֵכהּו  ֶזה 
ַרֵּבנּו  ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  ֶנֶגד  ַהְּיִחיָדה  ָהֵעָצה  הּוא 
ֶׁשל  ַהְכָנָעתֹו  "ִעָּקר  א):  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  אֹוֵמר 
ַהֵּיֶצר ָהַרע הּוא ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה ִהיא 
ְּבִחיַנת ָוי"ו" ַהּתֹוָרה ְמֻרֶּמֶזת ְּבצּוַרת אֹות ו', 

ִּכי ַהּלּוחֹות ָהיּו ָאְרָּכן ְוָרְחָּבן ִׁשָּׁשה ְטָפִחים, 
"ְוַהָוי"ו ִהיא צּוַרת ַמֵּקל, ֶׁשַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה 
ִהיא ַמְכִניַע ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות 
ֶאת ָהָאָדם ְמֻׁשָּגע ַמָּמׁש ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ַּבַעל 
ֲעֵבָרה הּוא ְמֻׁשָּגע, ּוְכמֹו ֶׁשַהְּמֻׁשָּגִעים ְצִריִכים 
ָּבֶזה  ֶׁשעֹוְסִקין  ַהּתֹוָרה  ַמָּמׁש  ֵּכן  ְלַהּכֹוָתם, 

ַמִּכין ּוַמְכִניִעין ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע".

ר'  ְּבֵׁשם  ָּגדֹול  ָאָדם  ָהָיה  ִּבְבֶרְסֶלב 
ַאְבָרָהם ב"ר ַנְחָמן, הּוא ָהָיה אֹוֵמר: "ַהֵּיֶצר 
ָהַרע א רֹוֶצה ָלַקַחת ַרק ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא 
ֶׁשל ָהָאָדם, הּוא רֹוֶצה ָלַקַחת ִמֶּמּנּו ַּגם ֶאת 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוַגם ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא" ִּכי ָאָדם 
ֶׁשא לֹוֵמד ּתֹוָרה ֵאין לֹו ַחִּיים, הּוא ַחי ְּכמֹו 
ַחָּיה, ְּכמֹו ּגֹוי ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ַהּתֹוָרה ְמַעֶּדֶנת 

ֶאת ָהָאָדם, ְוַהּתֹוָרה ְמַמֵּלאת ֶאת ָהָאָדם.

ַקח   ,ִמְּׁשָנְת ִּתְתעֹוֵרר  ַהְיָקר,  ָאִחי 
ְּגָמָרא  ַקח  ְּפָרִקים,  ַּכָּמה  ְוַתִּגיד  ִמְׁשָניֹות 
יֹום  ַמִּגיַע  ֶאָחת,  ְּגָמָרא  ַּדף  ְלָפחֹות  ְוִתְלַמד 
ֶׁשָהָאָדם ִנְׁשָאר ּבֹוֵדד ְלַבד ָערּום ִמַּכף ֶרֶגל 
ְוַעד ֹראׁש, ְוַרק ִּפְרֵקי ַהִּמְׁשָניֹות ְוַדֵּפי ַהְּגָמָרא 
ֶׁשָּלַמד ִיָּׁשֲארּו ִמֶּמּנּו. ֶזהּו ֵהיָכל ַהֹּקֶדׁש ְוֶזה ַמה 
ֶׁשִּקַּבְלנּו ִמּמֹוֲהֹרא"ׁש, ֶאָחד ְיַסֵּפר ְל ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ֶאת ַהֶּבעִקיְטֶׁשע ֶׁשל מֹוֲהֹרא"ׁש, ַהֵּׁשִני ְיַסֵּפר 
ֶזה  ָּכל  מֹוֲהֹרא"ׁש,  ֶׁשל  ַהִּכֵּסא  ֶאת  לֹו  ֶׁשֵּיׁש 
ְׁשֻטּיֹות ַוֲהָבִלים, א ִּבְגַלל ֶזה ָּבאנּו ְל"ֵהיָכל 
ַהֹּקֶדׁש", ִּתְדַאג ֶׁשְּל ִיְהֶיה ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות ֶׁשל 

מֹוֲהֹרא"ׁש, ַּדף ְּגָמָרא ֶׁשל מֹוֲהֹרא"ׁש.

ָׁשֵלם  ֵעֶסק  עֹוִׂשים  ֲאֵחרֹות  ִּבְקִהּלֹות 
א  ֲאָנִׁשים  ֲאָבל  ָהַאְדמֹו"ר,  ֶׁשל  ֵמַהֲחָפִצים 
קֹוְלִטים ֶׁשא יֹוֵצא ִמֶּזה ְּכלּום, ַהֹּכל ֶזה ֶהֶבל 
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להיות  יכול  עניו,  שהוא  אומר  לא  וזה  וכו',  הדרך 
תמיד  מסתכל  הוא  למטה...,  נפל  ראשו  שפשוט 
למטה בגלל שהוא מתבייש להסתכל לאנשים בפנים, 
בפחד 'אולי מישהו יחשוב עלי משהו...', הוא הולך 
הדברים  כל  וכו';  בטלן  שוהא  בגלל  הרחוב  בצידי 
האלו יכולים להגיע מטבע לא בריא, מחוסר ביטחון 
"ואל  הרמב"ן):  (אגרת  כותב  הקדוש  הרמב"ן  עצמי. 
תביט בפני אדם בדברך עמו", - הכוונה היא לאנשים 
בריאים, אבל אחד שלא מסוגל להסתכל על אנשים 
יגידו עלי...'  בגלל שהוא לא בריא, הוא מפחד 'מה 

וכו' - באחד כזה זה לא ענוה אלא זה פשוט מחלה.

לבוש  מסודר,  להיראות  יכול  אדם  להפך,  וכן 
בבגדים יפים וכו' אבל מבפנים הוא כולו ענווה, הוא 
לא אוחז מעצמו כלל. מוהרא"ש זכרונו לברכה סיפר: 
הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדל מוויטעפסק זכותו 
יגן עלינו היה עניו גדול, הוא היה מאוד שבור בליבו, 
זכותו  ממעזריטש  הגדול  המגיד  שרבו  כך  כדי  עד 
"תדע   : לשבחו  כדי  תמיד  לו  אומר  היה  עלינו  יגן 
שכל אדם שאתה רואה, אתה יותר חשוב ממנו", כדי 
שיתחזק משברון ליבו, וכך גם רואים בספרו הקדוש 
"נאום  לשמו:  מתחת  חותם  שהוא  איך  הארץ'  'פרי 
יכלו  לא  זאת  בכל   - השפל באמת, מנחם מענדיל" 
כלל להכיר עליו מבחוץ, רק להפך, הוא היה לבוש 
היה  הוא  בתוכו  אבל  וכו',  ויקרים  יפים  בגדים  עם 

מאוד קטן בעיני עצמו.

מוהרא"ש  את  לסבול  יכלו  לא  אנשים  הרבה 
וכו' בשעה  ישב בראש השולחן עם סטנדר  הוא  כי 
עם  ביחד  יושבים  בברסלב  אחרים  שמפורסמים 
וכו' - אומר ראש הישיבה שליט"א: זה לא  הציבור 

קשור היכן יושבים, אפשר לשבת בראש השולחן עם 
סטנדר ולהיות בטל בתוכו עם שפלות גדולה, לעומת 
זאת אפשר לשבת יחד עם הציבור ולהיות עם גאוה 

על כולם וכו'.

'גאוה'  של  הנושא  והכוללים  הישיבות  בכל 
מזה תמיד כמה  גדולה, מדברים  סוגיה  הוא  ו'ענוה' 
יגיעו  שלא  ומתפללים,  כשלומדים  להיזהר  צריך 
דיברו  לא  מוהרא"ש  אצל  אבל  וכו',  ח"ו  לגאוה 
מכל הנושא, מוהרא"ש מכניס בנו כזה אלקות, כזה 
הקב"ה,  עם  שנחיה  הקב"ה,  את  נרגיש  שאנו  אור, 
וממילא לא צריך לעבוד על הדברים האלו, מתחילים 
להרגיש: 'התפילה שלי - זה הקב"ה', 'הלימוד שלי 
- זה הקב"ה', 'כל מה שאני עושה - זה הקב"ה', לכן 
איך נכנס כאן בתמונה 'אני', 'אני' - עשיתי את זה, 
'אני' - עשיתי את הדבר ההוא, הרי במילא הכל זה 

הקב"ה.

„יו˜ן)  („מו˙  עט  ר∆ ‡ט¿ ַ‰ַפּ ַלי  ≈‡ י‡  ƒב ָּ̇ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ רו… י  ƒַוֲ‡נ
ל  ל ָכּ ׁ∆̆ ין  ƒעט ר∆ ‡ט¿ ל ַ‰ַפּ ך¿ ָכּ ל∆ ַ‰מ∆ּ ׁ̆ ל¿ י י≈ ּƒכ , ך¿ ל∆ ˙ו… ַ‰מ∆ּ ל ‡ו… ׁ∆̆
 , ך¿ ל∆ מ∆ ּום  ׁ̆ ל  ∆̂ ≈‡  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ל…‡  ּלו…  ׁ∆̆ עט  ר∆ ‡ט¿ ַ‰ַפּ ו¿ ים,  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ
‰ּו‡  ‰, ו¿ ָלּ ּƒַח˙ כ ַּ̇ ב  ׁ≈̆ י ‰ּו‡ יו… ּƒם, כ„ָ‡ָŒי נ≈ ב¿ּ ƒר מ ָּ̇ ס¿ ƒי ‰ּו‡ נ ּƒכ

. יָנ˙ו… ƒ„ י מ¿ נ≈ ב¿ּ ƒמ ˜ ָרחו…
רבינו נותן לנו סימן איך אפשר להכיר אדם, ואת 
מהותו, על ידי ששומעים מה שהוא מדבר, שומעים 
ליצנות  ממנו  שומעים  אם  שלו.  הבדיחות  תוכן  את 
על צדיקים, על הדרך של הצדיקים - אז כבר יודעים 

מיד מיהו האדם הזה, כל מוחו מלא טומאה.

רבי נתן זכרונו לברכה אומר (עיין לקוטי הלכות, ספר 
'אבי אבות הטומאה'; כי  זה  ג) שליצנות  תורה, הלכה 

ַעְצָמם,  ֶאת  ַיְטעּו  ֶׁשא  הּוא  ָהִעָּקר  ֲהָבִלים, 
ֶזה  "ֶאת  נא):  ִסיָמן  ָהַר"ן,  (ִׂשיחֹות  אֹוֵמר:  ַרֵּבנּו 
ָהעֹוָלם",  ֶאְתֶכם  ַיְטֶעה  ֶׁשא  ִמֶּמּנּו  ְּתַקְּבלּו 
ָהעֹוָלם ַמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם, ַמה ִיְהֶיה ְל ִמֶּזה 
ְוכּו'?  מֹוֲהֹרא"ׁש  ֶׁשל  ַהִּכֵּסא  ֶאת   ְל ֶׁשִּיְהֶיה 
ֶׁשֵּיׁש  ְלַסֵּפר לֹו  ָנָתן  ְלַרִּבי  ֶׁשִהִּגיַע  ֶאָחד  ָהָיה 
ָנָתן:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ַרֵּבנּו,  ֶׁשל  ַהִּכָּפה  ֶאת  לֹו 
ֶאת  ֵיׁש  ְוִלי  ַרֵּבנּו,  ֶׁשל  ַהִּכָּפה  ֶאת  ֵיׁש   ְל"
ָהֹראׁש ֶׁשל ַרֵּבנּו" ִּכי ֶזה ָהִעָּקר ְלַקֵּים ֶאת ַמה 
 ֶׁשַהַּמְלָא ַהּיֹום  ֶׁשָּיֹבא  ְוִלְזּכֹר  אֹוֵמר;  ֶׁשַרֵּבנּו 
ַיְׁשִּכיבּו  אֹוִתי,  ַוַּיֲהֹרג  ַיִּגיַע  ֵעיַנִים  ָהֶאֶלף  ִעם 
אֹוִתי ַעל ָהִרְצָּפה ִעם ָהַרְגַלִים ַלֶּדֶלת, ָאז ַאף 
ַהִּמְׁשָניֹות  ִּפְרֵקי  ַרק  ָעַלי,  ְיַרֵחם  א  ֶאָחד 
ְוַדֵּפי ַהְּגָמָרא ֶׁשָחַטְפִּתי ַּגם ִּבְזַמִּנים ֶׁשָהָיה ִלי 

ָקֶׁשה, ֵהם ְיַלּוּו אֹוִתי.

ַּפַעם  לֹו  ָיָצא  ִמטּוְלְטִׁשין  ַנְחָמן  ַרִּבי 
יֹוְס'ל  ֶּׁשָּקְראּו לֹו  ֶאָחד  ִעם   ַּבֶּדֶר ְלִהְתַלּוֹות 

יֹוְס'ל  ִסֵּפר  ֲהִליָכה  ְּכֵדי   ּתֹו ַּפרֹוְנְטִׁשיק, 
ְּכֶׁשַרִּבי  ַרֵּבנּו,  ֶאת  ִהִּכיר  ֶׁשהּוא  ַנְחָמן  ְלַרִּבי 
ְּבִׂשְמָחה  ַהְתַמֵּלא  הּוא  ֶזה  ֶאת  ָׁשַמע  ַנְחָמן 
ְוִסֵּפר  ָנָתן  ְלַרִּבי   ָהַל הּוא  ּבֹו,  ִקֵּנא  ּוְקָצת 
לֹו ֶׁשהּוא ָּפַגׁש ְּבָאָדם ְּבֵׁשם יֹוְס'ל ַּפרֹוְנְטִׁשיק 
ָנָתן:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ַרֵּבנּו,  ֶאת  ִהִּכיר  ֶׁשהּוא 
"יֹוְס'ל ַּפרֹוְנְטִׁשיק ָאְמָנם ָרָאה ֶאת ַרֵּבנּו ֲאָבל 
ֶׁשַּמִּכיר  ֶזה  הּוא  ַאָּתה  ַרֵּבנּו,  ֶאת  ִהִּכיר  א 
ֶאת ַרֵּבנּו", ִּכי ַאָּתה לֹוֵמד ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשל 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  אֹוֵמר  ֶׁשַרֵּבנּו  ּוְכמֹו  ַרֵּבנּו, 
ִנְמָצִאים  ְוִנְׁשָמתֹו  ִׂשְכלֹו  "ָּפָניו  קצב):  ִסיָמן  א, 

ֶׁשֶאָחד ֶׁשּלֹוֵמד ֶאת  ִמֶּזה  יֹוֵצא  ִסְפרֹו",   ְּבתֹו
ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, הּוא ֶזה ֶׁשַּמִּכיר 
ֲאָבל  ְּבֶרְסֶלב,  ֲחִסיד  ִנְקָרא  ְוהּוא  ַרֵּבנּו,  ֶאת 
ֵאין ׁשּום  ָאז  ַהְּסָפִרים,  ֶאת  לֹוְמִדים  א  ִאם 

ַׁשָּיכּות ִעם ַרֵּבנּו.

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶּׁשַאָּתה א ִמְתַרֵּגׁש ֵמֲאָנִׁשים 

ַוֲהָבִלים  ְׁשֻטּיֹות  ִעם  ָהֹראׁש  ֶאת  ֶׁשְּמסֹוְבִבים 
ִהִּכיר  ַהֵּׁשִני  מֹוֲהֹרא"ׁש,  ֶאת  ִהִּכיר  הּוא   -
ַאָּתה  ַההּוא,  ֶאת  ִהִּכיר  ְוַהְּׁשִליִׁשי  ַההּוא,  ֶאת 
ִּתְקַבע ְלַעְצְמ ִׁשעּוִרים ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו, ַּתְתִחיל 
ַהִּמּדֹות"  "ֵסֶפר  ְּכמֹו  ַהַּקִּלים  ַהְּסָפִרים  ִעם 
(ֶׁשָהָיה  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ְלַתְלִמידֹו  ָאַמר  ֶׁשַרֵּבנּו 
ֶאָחד ִמְׁשֵּתי ָהֵעִדים ֶׁשָּלַקח ַרֵּבנּו ְלָהִעיד ַעל 
ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר  ֲאהּוִבי,  "ֲחֵבִרי  ַהְּכָלִלי):  ַהִּתּקּון 
ַמֲעִׂשּיֹות",  ְּב"ִסּפּוֵרי  ִליהּוִדי", אֹו  ָעָׂשה אֹוִתי 
ַּדְוָקא  ֶזה  ֶאת  ֶׁשַּיְדִּפיסּו  ָהָיה  ַרֵּבנּו  ֶׁשְרצֹון 
יּוְכלּו  ַהָּנִׁשים  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ָהִאיִדיׁש,  ִּבְׂשַפת 
ִלְלֹמד ָּבֶזה, ִּכי ַרֵּבנּו ָאַמר ֶׁשִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות 
ְמֻסָּגל ִליָלִדים, ָּכָכה ַּתִּכיר ֶאת ַרֵּבנּו, ְוִתְרֶאה 
ַּגם ִלְלֹמד ַהְרֵּבה "ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל" ָאז ַאף ַּפַעם 
א ִּתָּׁשֵבר, ְוִיְהיּו ְל ֵעצֹות ְלָכל ְּפָרט ַּבַחִּיים.

(ִנְלַקח ֵמֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, ָּפָרַׁשת ְמצֹוָרע, תשע"ו)

יֹוְס'ל  ִסֵּפר  ֲהִליָכה  ְּכֵדי   ּתֹו ַּפרֹוְנְטִׁשיק, 
ְּכֶׁשַרִּבי  ַרֵּבנּו,  ֶאת  ִהִּכיר  ֶׁשהּוא  ַנְחָמן  ְלַרִּבי 
ְּבִׂשְמָחה  ַהְתַמֵּלא  הּוא  ֶזה  ֶאת  ָׁשַמע  ַנְחָמן 
ְוִסֵּפר  ָנָתן  ְלַרִּבי   ָהַל הּוא  ּבֹו,  ִקֵּנא  ּוְקָצת 
לֹו ֶׁשהּוא ָּפַגׁש ְּבָאָדם ְּבֵׁשם יֹוְס'ל ַּפרֹוְנְטִׁשיק 
ָנָתן:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ַרֵּבנּו,  ֶאת  ִהִּכיר  ֶׁשהּוא 
"יֹוְס'ל ַּפרֹוְנְטִׁשיק ָאְמָנם ָרָאה ֶאת ַרֵּבנּו ֲאָבל 
ֶׁשַּמִּכיר  ֶזה  הּוא  ַאָּתה  ַרֵּבנּו,  ֶאת  ִהִּכיר  א 
ֶאת ַרֵּבנּו", ִּכי ַאָּתה לֹוֵמד ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשל 

אֹוֵמר  ֶׁשַרֵּבנּו  ּוְכמֹו  ַרֵּבנּו, 
קצב): ִסיָמן  א, 

ֶׁשֶאָחד ֶׁשּלֹוֵמד ֶאת  ִמֶּזה  יֹוֵצא  ִסְפרֹו",   ְּבתֹו
ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, הּוא ֶזה ֶׁשַּמִּכיר 
ֲאָבל  ְּבֶרְסֶלב,  ֲחִסיד  ִנְקָרא  ְוהּוא  ַרֵּבנּו,  ֶאת 
ֵאין ׁשּום  ָאז  ַהְּסָפִרים,  ֶאת  לֹוְמִדים  א  ִאם 

ַׁשָּיכּות ִעם ַרֵּבנּו.

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶּׁשַאָּתה א ִמְתַרֵּגׁש ֵמֲאָנִׁשים 

ַוֲהָבִלים  ְׁשֻטּיֹות  ִעם  ָהֹראׁש  ֶאת  ֶׁשְּמסֹוְבִבים 
ִהִּכיר  ַהֵּׁשִני  מֹוֲהֹרא"ׁש,  ֶאת  ִהִּכיר  הּוא   -
ַאָּתה  ַההּוא,  ֶאת  ִהִּכיר  ְוַהְּׁשִליִׁשי  ַההּוא,  ֶאת 
ִּתְקַבע ְלַעְצְמ ִׁשעּוִרים ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו, ַּתְתִחיל 
ַהִּמּדֹות"  "ֵסֶפר  ְּכמֹו  ַהַּקִּלים  ַהְּסָפִרים  ִעם 
(ֶׁשָהָיה  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ְלַתְלִמידֹו  ָאַמר  ֶׁשַרֵּבנּו 
ֶאָחד ִמְׁשֵּתי ָהֵעִדים ֶׁשָּלַקח ַרֵּבנּו ְלָהִעיד ַעל 
ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר  ֲאהּוִבי,  "ֲחֵבִרי  ַהְּכָלִלי):  ַהִּתּקּון 
ַמֲעִׂשּיֹות",  ְּב"ִסּפּוֵרי  ִליהּוִדי", אֹו  ָעָׂשה אֹוִתי 
ַּדְוָקא  ֶזה  ֶאת  ֶׁשַּיְדִּפיסּו  ָהָיה  ַרֵּבנּו  ֶׁשְרצֹון 
יּוְכלּו  ַהָּנִׁשים  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ָהִאיִדיׁש,  ִּבְׂשַפת 
ִלְלֹמד ָּבֶזה, ִּכי ַרֵּבנּו ָאַמר ֶׁשִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות 
ְמֻסָּגל ִליָלִדים, ָּכָכה ַּתִּכיר ֶאת ַרֵּבנּו, ְוִתְרֶאה 
ַּגם ִלְלֹמד ַהְרֵּבה "ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל" ָאז ַאף ַּפַעם 
א ִּתָּׁשֵבר, ְוִיְהיּו ְל ֵעצֹות ְלָכל ְּפָרט ַּבַחִּיים.

ב
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אין עוד כזה טומאה שלוקחת את האמונה והקדושה 
שרואים  כמו  ליצנות,  של  הטומאה  כמו  מהאדם 
שחז"ל אומרים (יומא פו:): "הּבא ליּטמא ּפֹותחין לֹו", 
אומר  יליץ",  הוא  ללצים  "אם  לד):  ג,  (משלי  ׁשנאמר 
רבי נתן, מדוע חז"ל הביאו דוקא את הפסוק הזה? כי 
כשאדם רוצה לעשות עבירות מביאים לו לץ, והוא 
צוחק מכל מה שהצדיקים אומרים, וכך הוא ממילא 
נופל רחמנא לצלן לעבירות. המסלת ישרים הקדוש 
ישרים, פרק ה) כותב שליצנות היא כמו שריון  (מסלת 
נגד יראת שמים, בדיוק כמו שאדם שלובש שריון אי 
אפשר לירות בו - החיצים לא פוגעים בו, כך ליצנות 

היא שריון נגד יראת שמים.

שהסתובב  אחד  סיפר:  שליט"א  הישיבה  וראש 
הוא  אחרת,  במדינה  פעם  חיתן  מוהרא"ש  אצל 
הטוב  הכרת  מפני  לחתונה  נסעתי  אז  פעם  לי  עזר 
שמוהרא"ש  לשיעור  הגעתי  לא  שבוע  ובאותו  וכו', 
מסר בליל שישי בגלל שהייתי בחתונה, בדרך כלל 
אבל  מהשיעור,  כשהחסרתי  התייחס  לא  מוהרא"ש 
בשבוע שאחרי החתונה שאל אותי מוהרא"ש: "היכן 
"נסעתי  למוהרא"ש:  עניתי  שעבר?"  שבוע  היית 
אז  וכו'"  הטוב  הכרת  בתור  ההוא  של  לחתונה 
מוהרא"ש שאל אותי בחריפות: "מה?!; אליו נסעת 
אותך...";  לחסל  רוצה  הוא  הטוב?!  הכרת  בתור 
אומר ראש הישיבה שליט"א ההוא היה עושה ליצנות 
שאשמר  אותי  הזהיר  מוהרא"ש  לכן  מוהרא"ש,  על 
יכול חס ושלום  ידי הליצנות שלו אני  ממנו, כי על 

לאבד את כל יהדותי רחמנא לצלן.

צריך להיזהר מאוד מלצים כי ליצנות יכולה לעקור 
את האדם מהקב"ה ומהצדיק רחמנא לצלן. בליצנות 
הצדיק,  נגד  הסברים  עם  מגיע  לא  הלץ  הגיון,  אין 
הוא עושה בדיחה קטנה והאדם כבר לא יודע האם 
להמשיך לבוא לצדיק בגלל שההוא צחק�, עוד מעט 
אתה יוצא מבית המדרש ואחד יעצור אותך וישאל: 
"היכן התפללת, בהיכל הקודש? מה דיברו שם, עוד 
על  על תהילים...  בית...  על שלום  דיברו שם  פעם 
אמירת משניות..." - עכשיו אתה נהיה כבר מבולבל 
מגיע  אתה  למה  יודע  לא  באמת  כבר  אתה  לגמרי, 
לרבינו, הרי מדברים שם על שלום בית וכו'.... אולי 
הוא באמת צריך לחזור למקום הקודם איפה שהוא 
לא היה חי כי זה המכונה חבר עשה תנועה עם היד�, 
"אה,  בביטול:  לך  ויגיד  אליך  יבוא  אחד  מעט  עוד 
שמחתנים  איפה  הקודש'...  ב'היכל  מסתובב  אתה 
בגיל צעיר, כי כך נקיים מעבירות...?; עושים חתונות 
אתה  עכשיו   - מכולם..."  חכמים  יותר  אתם  זולות, 
'חייב' להוציא כמה אלפים טובים בגלל  כבר תהיה 

שההוא אמר: "אה...", ההוא גיחך..

קלג):  סימן  א',  חלק  מוהר"ן,  (ליקוטי  אומר  רבינו 

ואבוי,  אוי  שאמר:  טוב,  שם  הבעל  בשם  "שמעתי 
ונוראים,  נפלאים  וסודות  מאורות  מלא  העולם  כי 
והיד הקטנה עומדת בפני העינים, ומעכבת מלראות 
אורות גדולים", מוהרא"ש היה מפרש את זה שהוא 
היה מוסיף שבצרור  [מוהרא"ש  מיהודי פשוט  שמע 
של עני אפשר לפעמים למצוא יהלום, וגם כך אפשר 
שזה  יקרה],  אימרה  פשוט  מיהודי  לשמוע  לפעמים 
מדובר על אחד שמגיע לרבינו ושומע עצות טובות 
ואיך  טובים  חיים  לחיות  אפשר  ואיך  והתחזקות 
אפשר להחזיק מעמד - הן עם עצמו, בפרנסה, עם 
האישה, עם הילדים ועם מה לא וכו' וכו'; כי לרבינו 
יש עצות על  כל צעד - ושעל, אבל - שומו שמים: 
"היד הקטנה מסתירה הכל", כשמקורב חדש נפגש 
מסתובב?"  אתה  "היכן  אותו:  שואל  והלץ  לץ,  עם 
והוא עונה לו שמצא פינה מאירה שם הוא מחיה את 
עצמו, ושהוא התחיל לחיות וכו' וכו', הלץ עושה עם 
ידו תנועה של ביטול ואז ההוא כבר חושב וכו'... על 
זה הבעל שם טוב הקדוש צעק: "אוי גיוואלד"; ועל 
זה באמת צריך לצעוק: "גיוואלד, גיוואלד אוי, אוי".

וראש הישיבה שליט"א אמר: אני יכול לקרב כל 
אחד חוץ מלץ, אולי יש דיינים או משפיעים שיכולים 
להתעסק גם עם לצים אבל אני מתרחק מהם. ראש 
שנפסק  לההלכה  זה  את  השווה  שליט"א  הישיבה 
בשולחן ערוך (יורה דעה, סימן קה, סעיף ד): אם נשפך 
חלב קר על חתיכת בשר חמה, נאסרים לאכילה גם 
הבשר וגם החלב, כי 'תתאה גבר', התחתון יותר חזק 
מהעליון, הבשר החם מחמם גם את החלב הקר, אבל 
והבשר היה קר, שניהם נשארין  אם החלב היה חם 
מותרים לאכילה, כי התחתון הקר מקרר גם העליון, 
אבל כתוב שם (שם, ועיין שם בטורי זהב סעיף קטן ו, וש"ך 
סעיף קטן ז) שצריך לקלף את הקליפה של הבשר, כי 
'אדמיקר ליה בלע', שעד שהעליון מתקרר מהתחתון, 
התחתון כבר בלע קצת טעם מהעליון, - רואים מזה 
שכאשר שני דברים רבים, אפילו החלש יכול להזיק 
מישהו,  לקרב  כשמגיעיםפ  דבר  ואותו  לחזק,  קצת 
אבל  צריך  רבינו,  של  מהעצות  מישהו  עם  מדברים 
לץ  הוא  ההוא  אם  אותך,  יחליש  לא  שהוא  להיזהר 
דרך  'סדר  את  לו  מסביר  שאתה  בזמן  עלינו,  לא 
יעקם  הוא   - להשם  דיבור  על  רבינו,  של  הלימוד' 
אותך עם הקושיות שלו: "מה כבר שווה לומר סתם 
את המילים של התורה בלי להבין...?" "מדוע צריך 
לעשות התבודדות וכי לא מספיק להתפלל שחרית, 
מי  ומעריב...?"; לכן צריך מאוד להיזהר עם  מנחה 

מדברים, שהוא לא יוכל להרחיק אותך מהקב"ה.

 ˙ מ∆ ¡‡ ן ב∆ּ ּ ַכו≈ מ¿ּ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡ ׁ̆ : י≈ ׂ̆ י ‡ָט‡ו∆ ַ̃ י  ינ≈ ƒמ ‰ ָמּ ׁ̆ ַכּ י י≈ ּƒכ
ר  מ≈ ‡ו… ָעָליו,  י„  ּƒפ ¿̃ ַמ רו…  ֲחב≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ ָבָריו,  ¿„ ּƒב רו…  ַלֲחב≈ י˜  ּ ƒז‰ַ ל¿
ָ‡ַמר:  כּו'. ו¿ " ו¿ ּ‰ַ ל≈ ַל‰¿ ¿̇ ƒמ ˙ּוב: "כ¿ּ ָכּ ׁ∆̆ מו…  ˜, כ¿ּ ח≈ ַ̂ י מ¿ ƒנ‡ֲ : לו…
 ,˜ חו… ¿̂ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡  ׁ̆ י≈ ן  כ≈ ו¿ י!  ƒנ‡ָ  ˜ ח≈ ַ̂ מ¿ ֲ‰ל…‡ 



„

 ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ן  כ≈ ו¿ ָבָריו.  ּ ¿„ י  ≈„ ַעלŒי¿  ˜ ּזו… ƒנ רו…  ֲחב≈ ן  יŒכ≈ ּƒפŒַעלŒף‡ַ ו¿
 ˙ ל∆ ל∆ ּכו… ׁ∆̆ יָנ‰  ƒ„ מ¿  ˙ ינו… ƒ„ ַ‰מ¿ּ ָכל  ב¿ּ  ׁ̆ י≈ ו¿  . ׂ̆ י ‡ָט‡ו∆ ַ̃ י  ינ≈ ƒמ
 ˙ ל∆ ל∆ ּכו… ׁ∆̆ ָח„  ∆‡ יר  ƒע  ׁ̆ י≈ יָנ‰  ƒ„ ַ‰מ¿ּ  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ּוב¿  ,˙ ינו… ƒ„ ַ‰מ¿ּ ל  ָכּ
 ,˙ ינו… ƒ„ ַ‰מ¿ּ ל  ָכּ  ˙ ל∆ ל∆ ּכו… ׁ∆̆ יָנ‰  ƒ„ ַ‰מ¿ּ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆  ˙ ָ‰ֲעָירו… ל  ָכּ
ל  ל ָכּ ׁ∆̆ ים  ּƒ̇ ל ַ‰ָבּ ˙ ָכּ ל∆ ל∆ ּכו… ׁ∆̆ ָח„  ∆‡ ˙ ƒי ׁ̆ ַבּ יר י≈ ƒע‰ָ ‰ּ ָ̇ ‡ו… ּוב¿
ל  ָכּ  ˙ ל∆ ל∆ ּכו… ׁ∆̆ יָנ‰  ƒ„ ַ‰מ¿ּ ל  ׁ∆̆  ˙ ָ‰ֲעָירו… ל  ָכּ  ˙ ל∆ ל∆ ּכו… ׁ∆̆ יר  ƒע‰ָ
 ׁ̆ ם י≈ ָׁ̆ כּו', ו¿ ˙ ו¿ ƒי ל ַ‰ַבּ ָכּ ƒלּול מ ָכּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  ם י≈ ָׁ̆ ˙, ו¿ ינו… ƒ„ ַ‰מ¿ּ

יָנ‰. ƒ„ ל ַ‰מ¿ּ ׁ∆̆  ׂ̆ וי ‡ָט‡ו∆ ַּ̃ ‰ַ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ל ַ‰ל≈ ‰ ָכּ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָח„  ∆‡
לימד  רבינו  המשיך:  שליט"א  הישיבה  וראש 
אותנו את העצה איך להכיר את מהותו של אדם ומי 
מאד  אני  מדבר,  הוא  איך  שלו,  הדיבור  לפי   - הוא 
אפשר  לפעמים  בחתונות,  בדחנים  לשמוע  רגיש 
להכיר ולזהות מיד מי ומה הם, הם מדברים מושחת, 
עם ניבול פה וכו', רבינו הקדוש אומר (ספר המידות, 
בידוע  פה,  נבול  שמדבר  "מי  א):  סימן  פה,  ניבול  אות 

שלבו חושב מחשבות און".

אם  לבחור:  ואמר  נענה  שליט"א  הישיבה  וראש 
פה,  ניבול  שמדברים  אחרים  מבחורים  שומע  אתה 
מדברים מבנות וכדומה, תברח מהם כמו מאש, אני 
או שומע אחד שמדבר  יודע  אם אתה  מבקש ממך, 
הדריך  מוהרא"ש  מיד,  לי  לספר  תבוא   - פה  ניבול 
אותי איך לנהל את הישיבה, הוא הציב את היסודות, 
כבר היה לי בישיבה בחורים שלצערנו נפלו בדברים 
ומוהרא"ש  עליהם,  לדבר  אפשר  שאי  גרועים  הכי 
אמר לי תמיד: 'תרשה לו לבוא לישיבה, תדבר אליו 
יפה והוא כבר יתהפך ויחזור להשם', אבל על בחורים 
אותם  שנשלח  אמר  מוהרא"ש  פה  ניבול  שמדברים 
אפילו  בישיבה  אותם  אחזיק  אני  אם  כי  מהישיבה, 
השם  הבחורים,  שאר  כל  את  יקלקלו  הם  אחד  יום 
יהיה  לא  שבחור  תמיד  אומר  שאני  ומה  ישמרינו. 
נפל  שבחור  מתי  זה  השני  של  הרוחניות  עם  עסוק 
בדבר שבינו ובין הקב"ה, הוא לא מתפלל, הוא לא 
מניח תפילין רחמנא לצלן - אז אתה לא צריך לעקוב 
אחריו, זה לא קשור אליך, וזה לא העסק שלך, אבל 
כשבחור מדבר ניבול פה זה הרי כן קשור אליך, עוד 

מעט הוא יטמא אותך השם ישמרינו.

וראש הישיבה שליט"א המשיך ודיבר מהשמחה 
של שבת עליה לתורה של החתן נרו יאיר ואמר: יש 
לנו חתן יקר נרו יאיר, אולי עכשיו זה הזמן המתאים 
תורה  התלמוד  את  כשפתחנו  בתחילה  מזה,  לדבר 
לפתוח  בתיכנון  לנו  היה  לא  ברסלב  של  הקדוש 
את כל הכיתות בפעם אחת, תיכננתי לפתוח קודם 
כיתות רק לילדים הקטנים ובהמשך להוסיף את שאר 
הכיתות, אבל כששמעו שאנו פותחים חיידר, הגיעו 
שיגעון,  פראי,  דבר  ועשו  שלומינו  מאנשי  אחדים 
כמו שרבינו משתמש עם הלשון (ספורי מעשיות מעשה 
י): 'והלך ועשה דבר מבהל, ובאמת היה שגעון', הם 

הגיעו ברכב עם כל הילדים שלהם והורידו אותם לתוך 
החיידר ונסעו... ואני צריך עכשיו להתנהל עם ילדים 
מכל הגילאים, אבל רואים דבר מעניין, כל הילדים 
שלמדו אז בחיידר כבר התחתנו או מתחתנים בקרוב, 
בני  הוא  ביותר  הצעיר  מהצעירים,  כבר  הוא  החתן 
אלחנן חיים נרו יאיר שהולך להתחתן בקרוב אי"ה, 
בשבילו  שעושה  לאחד  משלם  שרבינו  מזה  רואים 
מסירות נפש, מי יודע, אם לא רבינו - היכן הם היו 
השידוך,  מציאת  אחרי  היו  כבר  הם  האם  אוחזים, 
אפילו  אלא  הפשוטות,  המשפחות  על  לדבר  שלא 
המשפחות הטובות מתקשות גם סתם כך, יושבים עם 
בחורים בגילאים שמונה עשרה עד עשרים ושמונה, 
ורואים מזה שמי שעוזר לרבינו עם מסירות נפש, הוא 
לדברים  זוכה  רבינו,  המוסדות של  לבנות את  עוזר 
זה כבר לא כזה מסירות נפש להכניס  יפים. עכשיו 
לברסלב, אבל היום יש דברים אחרים שעושים עם 
מסירות נפש, או בחיידר הבא שנפתח  - כשנפעל עם 

מסירות נפש רבינו ישלם בחזרה מאוד יפה.

חיים  לנו  ויהיה  לרבינו  שנציית  יעזור  הקב"ה 
יפים, אמן.

שיחות: לאחר השיעור ראש הישיבה שליט"א אמר 
כמה שיחות על העניינים שדוברו בשיעור ואמר: אפילו 
צריך  אבל  'ליצנות'  נגד  חריף  מאוד  מדבר  שרבינו 
לדעת שלא הכל נקרא לצנות; בלשון הקודש יש שתי 
'לצנות' הכוונה  ו'בדיחות',  'לצנות'  מילים נפרדות, 
לעשות צחוק מדבר חשוב, אבל 'בדיחות' הכוונה רק 
אימרות משמחות, וראש הישיבה שליט"א נתן דוגמה 
לבדיחה שמותר לומר בגלל שאין בזה ליצנות, וראש 
הישיבה שליט"א אמר: אצלי בסעודות שבת אומרים 
נרו  ובני  לילדים,  מעניין  כדי שיהיה  בדיחות  הרבה 
פעם  ליצנות:  לא  שהיא  בדיחה  אתמול  אמר  יאיר 
ישראל  מארץ  ליהודי  להגיד  רצה  אמריקאי  יהודי 
שמטפטף לו מים מהמזגן, והיהודי מארץ ישראל ידע 
איך  ידע  לא  האמריקאי  והיהודי  הקודש,  לשון  רק 
אומרים בלשון הקודש אז הוא אמר לו: "משיב הרוח 
ומוריד הגשם..." - וראש הישיבה שליט"א סיים זה 

דוגמה לבדיחה שמותר לומר.

אמר  רבינו  שליט"א:  הישיבה  ראש  אמר  ועוד 
התנאים  שלושת  עם  אבל  בדיחות  לומר  שאפשר 
על  לא   - השני  פה,  ניבול  ללא   - הראשון  הבאים: 
חשבון השני, השלישי - שלא יתכוון לכבוד עצמו", 
ורבינו סיים: "עתה תאמרו בדיחות"; אפשר לפרש 
בשני  בדיחות"  תאמרו  "עתה  רבינו  שאמר  מה  את 
דרכים, הראשון, מי יכול עתה עוד לומר בדיחות עם 
גם לפרש  כאלה שלושה תנאים קשים, אבל אפשר 
כשנזהרים  בדיחות  לומר  אפשר  כבר  עתה  שבאמת 

על השלושה תנאים.


