
ים,  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ין  ƒעט ר∆ ‡ט¿ ַ‰ַפּ ל  ָכּ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ׁ̆ ל¿ י≈ י  ּƒכ
‰ּו‡  י  ּƒכ  , ך¿ ל∆ מ∆ ּום  ׁ̆ ל  ∆̂ ≈‡  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ל…‡  ּלו…  ׁ∆̆ עט  ר∆ ‡ט¿ ַ‰ַפּ ו¿
 ˜ ‰ּו‡ ָרחו… ‰, ו¿ ָלּ ּƒַח˙ כ ַּ̇ ב  ׁ≈̆ י ‰ּו‡ יו… ּƒם, כ„ָ‡ָŒי נ≈ ב¿ּ ƒר מ ָּ̇ ס¿ ƒנ

. יָנ˙ו… ƒ„ י מ¿ נ≈ ב¿ּ ƒמ

ככה הולך עם כל אדם שאי אפשר לדעת מבחוץ 
אילו   - לוילון  מתחת  יושב  הוא  האדם,  הוא  מי 
בגדיו, הוא לבוש עם כובע וחליפה וכו', והוא נראה 
כמי שהשכינה שורה עליו... והכל בסדר איתו, אבל 

לצערנו באמת אין בו כלום.

 , ו… ּ̇ ַ„ע¿ ב¿ּ ָחָכם  ∆‰ ָ‡ַמר  יָנ‰.  ƒ„ ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡ ָחָכם  ∆‰ ָ‰ַלך¿ 
ַ„ע  ּ י≈ ַמ‰  י  ≈„ י¿ ַעל  ו¿ יָנ‰,  ƒ„ ַ‰מ¿ּ ַמ‰ּו˙  יַ„ע  ל≈ לו…  יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆
יָנ‰  ƒ„ ל ַ‰מ¿ּ ׁ∆̆  ׂ̆ י ‡ָט‡ו∆ ַּ̃ י ַ‰ ≈„ יָנ‰? ַעלŒי¿ ƒ„ ל ַ‰מ¿ּ ׁ∆̆ ‰ּו˙  ַ‰ַמּ
יַ„ע  ל≈ ים  ƒיכ ƒר ּ ¿̂ ׁ∆̆ כ¿ּ י  ּƒכ  ,( ׂ̆ י ‡ָט‡ו∆ ַ̃ ין  ƒר ו… ּ̃ ׁ∆̆  ,˜ חו… ¿̂ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע נּו  (ַ‰י¿
ָבר,  ּ„ָ‰ַ ˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆  ׂ̆ י ‡ָט‡ו∆ ַּ̃ ‰ַ יַ„ע  ל≈ ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ָבר,  ּ„ָ
 ˙ מ∆ ¡‡ ב∆ּ ן  ּ ַ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…‡ 

י יּפּור≈ ƒס
יֹו˙ ƒֹ̆ ַמֲע

שבת קודש פרשת ויגש, שנת תשפ"א לפרט קטן, ראש 
הישיבה שליט"א שבת  בויליאמסבורג יע"א; בבוקר לאחר 

התפילה ראש הישיבה שליט"א המשיך במעשה ו', ממלך ענו 
[חלק ב] וסיים את המעשה.

ומספר רבינו הקדוש:

ַע,  ≈„ י יו… ƒינ ≈‡ ‰ ָעָנו, ז∆ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡ ׁ̆ י ƒ‡ …מו ¿̂ ם ַע ≈̇ חו… ּׁ∆̆  ַ‡ך¿ ַמ‰ 
˙ו…  ל ‡ו… ׁ∆̆ עט („מו˙ „יו˜ן)  ר∆ ‡ט¿ ַלי ַ‰ַפּ י‡ ‡≈ ƒב ָּ̇ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ י רו… ƒַוֲ‡נ

. ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

כי על ידי התמונה המלך יוכל להכיר את המלך 
אמת,  איש  גיבור,  שהוא  שמו  מתחת  שחותם  השני 
ועניו, ולראות האם זה נכון. כמו שכתוב בפסוק (שמות 
יח, כא), שיתרו אמר למשה רבינו: "ואתה ֽתחזה מכל 

בצע  שנאי  אמת  אנשי  אלקים  יראי  חיל  אנשי  העם 
שלא  עח.)  דף  יתרו  (פרשת  הקדוש  הזוהר  ואומר  וגו'", 
ומסביר  תחזה',  'ואתה  אלא  תבחר',  'ואתה  כתוב 
האדם  צורת  את  שרואים  ידי  שעל  באריכות  הזוהר 
אפשר לדעת מהו האדם, את טבעיו ואת מידותיו. וזה 

מכונה 'חכמת הפרצוף'.

לשלחן השבת

גליון

יוצא על ידי מוסדות היכל הקודש ברסלב

<<<

<<<

י יּפּור≈ ƒס

שבת קודש פרשת ויגש, שנת תשפ"א לפרט קטן, ראש 

גליון

בעזרת השם יתברך

סיפור לשלחן השבת
אסור 
וכו',  תקווה  שום  שאין  דבר  כזה  לומר 
אפילו שהרופא יהיה גדול וגבוה כמו עוג 
מלך הבשן וכו', הוא לא יכול לומר שאין 
חז"ל  בכלל?  הוא  מה  וכו',  רפואה  לך 
אומרים (ברכות ס.) על הפסוק (שמות כא, 
רשות  שניתנה  מכאן  ירפא"  "ורפא  יט) 

לרופא לרפאות, אומרים צדיקים שנתנו 
לייאש,  לא  אבל  לרפא  לרופא  רשות 
אמר  שהוא  ממה  ותצחק  תלעג  לפיכך 

לך, אתה בוודאי תהיה בריא ושלם.

העיקר הוא שתבקש הרבה מהבורא 
כל עולמים שישלח לך רפואה שלימה, 

כי תפלה זה השער להיכנס לבורא כל 
עולמים, (עין לקוטי מוהר"ן חלק ב, סימן פד), 
מוצא את השער,  לא   חבל שאף אחד 
אחד  כל  של  הפה  שלו,  הפה  שזה 
הבורא  אל  להיכנס  השער  זה  ואחד 
דברים  לדבר  במקום  לכן  עולמים,  כל 
טוב  יותר  הרי  וכו'  ומבטלים  בטלים 
לדבר אל בורא כל עולמים בעצמו, שזה 
נקרא בדברי רבינו הקדוש התבודדות, 
לבודד את עצמו במקום שאף אחד לא 
בורא  לפני  הלב  את  לשפוך  ושם  שם, 
כל עולמים, ולבכות את ליבו לפניו וכך 
תיפול  אל  רק  גדולות,  ישועות  תראה 

בדעתך.

יש לך מושג מה נקרא יהודי כשר? 

יהודי כשר כל המח שלו דבוק בבורא 
כל עולמים והוא לא רוצה כלום אלא רק 
את הבורא כל עולמים לבד, וכל תשוקתו 
כל  בבורא  להיכלל  איך  הם  וגעגעועיו 
עולמים בלבד, הוא כל הזמן במחשבה 
אחת איך שהגוף שלו ישכב כבר בקבר, 
כמו שחז"ל אומרים (סוטה ה:) מי שנעשה 
שכן לעפר בחייו; הוא מצייר לעצמו איך 
ונשמתו  בקבר  כבר  שוכב  שלו  שהגוף 
עלתה למעלה היא רוצה להידבק בבורא 
כל עולמים, זה נקרא צדיק שהוא נכלל 
לגמרי באין סוף ברוך הוא, ואוי ואוי למי 
שמדבר על כזה צדיק שלא מסיח  דעת 
מהבורא כל עולמים, וזה סימן של אדם 
שפוגם בפגם הברית, אם הוא מדבר על 

פר˘˙ מ˘פטים
ר‡˘ חו„˘ ‡„ר

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

יָנ‰. ƒ„ ל ַ‰מ¿ּ ׁ∆̆  ׂ̆ וי ‡ָט‡ו∆ ַּ̃ ‰ַ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ל ַ‰ל≈ ‰ ָכּ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

המדינה שהיא העיקר מכל מדינות העולם - היא 
והעיר שהיא העיקר מכל הערים של  ישראל',  'ארץ 
הארץ - היא 'ירושלים', והבית שהוא העיקר מכל בתי 
העיר - זהו 'קדשי קדשים', ובבית יש אדם שהוא כלול 
לצדיק  היא  שהכוונה  גדול,  הכהן  זהו   - הבית  מכל 
הדור, ועליו קם הסמ"ך מ"ם ועושה ממנו ליצנות, כדי 
למנוע את אנשים שלא יתקרבו אליו על ידי הליצנות 

שלו.

היטב  כשמתבוננים  אפרסמון):  נהרי  (ספר  מוהרא"ש 
מאוד  ניכרת  הצדיק  על  עושים  שהלצים  בליצנות 
גדלות הצדיק ואנשיו המקורבים אליו, מה הם דברי 
שם  "מדברים  הקודש?  היכל  על  רבינו,  על  הלצנות 
על  שם  מדברים  הקב"ה...;  הוא,  ברוך  מהקדוש 
משניות, משניות, מדברים שם מקדושה...; מדברים 
שם מהצדיק האמת... - עכשיו רואים מיהו הצחוק, 
הדברים  כל  הצדיק;  של  גדלותו  ניכרת  מהליצנות 
האלו הם לא חסרונות, זה מעלות בלבד, ברוך השם 
שאני מסתובב בכזה מקום קדוש שמדברים שם תמיד 

מהקב"ה, ממשניות, מקדושה ומצדיק האמת.

אבל לליצנות יש כח כה גדול, שאפילו שהלץ לא 

מוכר כלום, ולמילים שלו אין שום משמעות - ובכל 
לחשוב  יתחיל  שהוא  לשומע,  להזיק  יכול  זה  זאת 
הדרך  רבינו  של  בחייו  הצדיק.  את  לעזוב  מחשבות 
רבינו  אנשים,  עם  דיבור  ידי  על  היתה  'הפצה'  של 
אותם  ויקרבו  אנשים  עם  ודרש שידברו  הורה תמיד 
לקב"ה, וזה קשה מצד אחד כי כשמדברים עם אנשים 
צריך להיזהר לא ליפול ברשתם של לצים, אבל בימינו 
כשיש לנו כבר את כל הספרים הקדושים וכו', ההפצה 
היא לא על ידי דיבור עם אנשים רק מסתובבים עם 
הספרים, קונטרסים ודיסקים, מבקשים משהו לצדקה 
אפשר  ואי  דיסק,  או  קונטרס  ספר,  מתנה,  ונותנים 

ליפול לידיהם של הלצים.

במוסד  מנהל  הייתי  הישיבה  את  שפתחתי  לפני 
וכו',  וכו'  והייתי מדבר אל הבחורים מהקב"ה  אחר, 
פעם אחת נכנס לישיבה אברך אח של בחור, וניגשתי 
אליו ונתתי לו שלום, והוא שאל אותי מי אני, ועניתי 
לו, אז הוא אמר לאחיו בלשון של ליצנות: "אה, זה הוא 
'השם יתברך...' 'השם יתברך...'" - אז זה מאוד כאב 
לי, מה עשיתי לו שהוא צוחק עלי?, אחר כך סיפרתי 
את זה לחברי אחד מאנשי שלומינו והוא חיזק אותי 
ואמר: "בדיוק להיפך, זה צריך לשמח אותך, תראה 
'מה' הליצנות עליך, יש אנשים שהליצנות עליהם זה 
וגוזל אנשים  גונב  הוא  'הוא אדם כל כך תאב בצע, 
עבור כמה פרוטות שחוקות, 'זה האדם שעושה חטאים 
רחמנא לצלן' וכדומה, אתה צריך לשמוח שהחיסרון 

שלך הוא שאתה מדבר הרבה מהקב"ה...

ים  ׂ ƒ̆ עו… ׁ∆̆ ָרָ‡‰  ם ו¿ ָׁ̆ ָ‰ַלך¿ ל¿ ן ַרב, ו¿ ּמו… ָממו… ƒָחָכם ע ח ‰∆ ַ̃ ָל ו¿
יָנ‰  ƒ„ ַ‰מ¿ּ ׁ∆̆  ׂ̆ י ‡ָט‡ו∆ ַּ̃ ‰ַ ין ב¿ּ ƒב ≈‰ ˜, ו¿ חו… ¿̂ נּו˙ ּו ָ̂ י י ל≈ ינ≈ ƒמ ‰ ָמּ ַכּ
ין  ׂ ƒ̆ עו… ׁ∆̆ י ָרָ‡‰  ּƒף, כ ַע„ סו… ‰ ו¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒים מ ƒר ָ̃ ׁ¿̆  ‰‡ָ ל≈ ּ‰ מ¿ ָלּ ֻכּ

מחברים  לך  ברח  לכן  כשר,  יהודי  כזה 
רעים, והבורא כל עולמים בוודאי יעזור 
רבינו  בזכות  שלימה  לרפואה  שתזכה 

הקדוש שאתה מקורב אליו.

ההילולא  טבת,  ז'  חל  בלילה  היום 
של בן הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, רבי 
צבי זי"ע, הוא היה בעל צורה, ראו בחוש 
איך הוא דבוק בבורא כל עולמים, פניו 
היו מאירות מאוד תמיד, והוא היה תמיד 
בבורא  עצומה  בדביקות  וכו',  מהורהר 
כל עולמים, הוא סיפר שפעם הגיע אביו 
אליו בחלום, והראה לו הר גבוה מאוד, 
ולמטה בעמק עובר נהר, והוא עלה על 
פסגת ההר והתגלגל מטה הכל כוחו, עד 
לתוך  ונפל  שברים  לשברי  שהתפורר 
"רואה  ואמר:  בחזרה,  קם  והוא  הנהר, 

כל  הבורא  את  עבדתי  כך  בני?  אתה 
עולמים כל ימי חיי, במסירות נפש, תמיד 
היית מצייר לעצמי שהנה אני על פסגת 
ההר, והנה אני מתגלגל למטה ומתפורר 
לשברי שברים וכו' וכו', ואני נופל מפורר 
לפירורים לתוך הנהר, כך צריכים לעבוד 

את הבורא כל עולמים".

רואים מפה מה נקרא צדיקים, הם 
תמיד דבוקים בבורא כל עולמים. צריכים 
יהודים  על  לדבר  לא  מאוד  להישמר 
עונש  לקבל  עלולים  כי  כאלו,  כשרים 
יהודים  על  שמדברים  אלו  כל  וגם  מר, 
המעשים  את  כל  לעיני  מראים  כשרים 
המלוכלכים שהם עושים וכו', לכן אדם 
לא ידבר על יהודי כשר אם לא שחטא 
בפגם הברית, ולהיפך אם הוא מדבר על 

יהודי כשר  סימן שהוא פגום עד מאוד 
בפגם הברית, ומסריח ממנו הניאוף, לכן 
תתרחק מלצים שעושים ליצנות מיהודים 

כשרים.

הרבה  לומר  עצמך,  להרגיל  ראה 
משניות כסדרן, אזי תראה שתקבל נשמה 
מי  נשמ"ה,  אותיות  משנ"ה  כי  מזוככת, 
את  מזכך  הוא  משניות  הרבה  שלומד 

נשמתו.

אל תיבהל, תתחזק באמונה פשוטה 
לך  ותהיה  ותבקש,  עולמים,  כל  בבורא 
ורפואת  הנפש  רפואת  שלימה,  רפואה 
אותך  לייאש  יכול  לא  אחד  ואף  הגוף, 

שאין לך תקנה וכו'.
(אשר בנחל באידיש חלק ב, סימן ק"י)

כל  הבורא  את  עבדתי  כך  בני?  אתה 
עולמים כל ימי חיי, במסירות נפש, תמיד 
היית מצייר לעצמי שהנה אני על פסגת 
ההר, והנה אני מתגלגל למטה ומתפורר 
לשברי שברים וכו' וכו', ואני נופל מפורר 
לפירורים לתוך הנהר, כך צריכים לעבוד 

את הבורא כל עולמים".

רואים מפה מה נקרא צדיקים, הם 
תמיד דבוקים בבורא כל עולמים. צריכים 
יהודים  על  לדבר  לא  מאוד  להישמר 
עונש  לקבל  עלולים  כי  כאלו,  כשרים 
יהודים  על  שמדברים  אלו  כל  וגם  מר, 
המעשים  את  כל  לעיני  מראים  כשרים 
המלוכלכים שהם עושים וכו', לכן אדם 
לא ידבר על יהודי כשר אם לא שחטא 
בפגם הברית, ולהיפך אם הוא מדבר על 

יהודי כשר  סימן שהוא פגום עד מאוד 
בפגם הברית, ומסריח ממנו הניאוף, לכן 
תתרחק מלצים שעושים ליצנות מיהודים 

כשרים.

משניות כסדרן, אזי תראה שתקבל נשמה 
מי  נשמ"ה,  אותיות  משנ"ה  כי  מזוככת, 
את  מזכך  הוא  משניות  הרבה  שלומד 

נשמתו.

לך  ותהיה  ותבקש,  עולמים,  כל  בבורא 
ורפואת  הנפש  רפואת  שלימה,  רפואה 
אותך  לייאש  יכול  לא  אחד  ואף  הגוף, 

שאין לך תקנה וכו'.

ב



‚

יך¿  ≈‡ ן, ו¿ ָּ̇ ‡ ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ יŒָ‡ָ„ם ב¿ּ נ≈ ים ב¿ּ ƒע ים ּוַמט¿ ּƒנ‡ַ יך¿ מ¿ ≈‡ ˜ חו… ¿̂
ין  ƒל ב¿ּ ַ̃ ּומ¿ ר  ∆̃ ׁ∆̆ ּלו…  ֻכּ ם  ָׁ̆ ו¿ ַר‡ט  ט¿ יס¿ ƒנ‡ ַ‰ַמּ ב¿ּ ָל„ּון   ‡ ָבּ ‰ּו‡ 
ר,  ∆̃ ׁ∆̆ ּלו…  ֻכּ ם  ָׁ̆ ַ‚ם  ו¿ ר,  ≈̇ יו…  ּ‰ַ בו… ּ‚ָ‰ַ  „ ‡נ¿ ַ‰ָסּ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ו¿ ַח„.  ׁ…˘
לּו.  ים ַ‰ָלּ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ָכּ ƒין מ ƒעל ט∆ ׁ¿̆ ˜ ָ‡ן  חו… ¿̂ ך¿  ר∆ ∆„ ים ב¿ּ ׂ ƒ̆ ָ‰יּו עו… ו¿
ים  ƒר ָ̃ ׁ¿̆  ‰‡ָ ל≈ ּ‰ מ¿ ָלּ יָנ‰ ֻכּ ƒ„ ַ‰מ¿ּ ׁ∆̆  ˜ חו… ּ ¿̂ ˙ו… ַ‰ ‡ו… ָחָכם ב¿ּ ין ‰∆ ƒב ≈‰ ו¿
יָנ‰,  ƒ„ ַ‰מ¿ּ ן ב¿ּ ַ̇ ָנ ‡ ו¿ ׂ ָ̆ ָנ ָ‰ַלך¿ ו¿ ˙, ו¿ מ∆ ּום ‡¡ ׁ̆  ‰ּ ין ָבּ ≈‡ ‡ּו˙, ו¿ ַרָמּ ו¿
י  נ≈ פ¿ ƒַלך¿ ָל„ּון ל‰ָ ן, ו¿ ָּ̇ ‡ ּוַמ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ ˙ו… ב¿ּ ˙ ‡ו… נו… ‰ו… מו… ל¿ ¿̂ יַח ַע ּƒנ ƒ‰ ו¿
ן  ַ̇ ‰ ָנ ם ז∆ יו… ים, ּוב¿ ƒ„ָח ׁ¿̆ ר ּו ∆̃ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ל≈ ם מ¿ ָלּ ם ֻכּ ≈‰ ˙, ו¿ ‡ו… ָכּ ָ‰ַער¿
 ּ‰ַ בו… ּ‚ָ  ˙ ‡ו… ָכּ ַער¿ ל¿ ָ‰ַלך¿  ו¿ ירּו‰ּו.  ּƒכ ƒ‰ ל…‡  ָמָחר  ל¿ ַח„,  ׁ…˘ ם  ָל‰∆
ם  ַ‚ם ‰≈ ‡ַנ‡ט, ו¿ י ַ‰ס∆ּ נ≈ פ¿ ƒל ‡ ָבּ ׁ∆̆ ר, ַע„  ∆̃ ׁ∆̆ ּלו…  ם ֻכּ ָׁ̆ ַ‚ם  ר, ו¿ ≈̇ יו…

. מו… ¿̂ ַע ך¿ ב¿ּ ל∆ ל ַ‰מ∆ּ ∆‡ ‡ ָבּ ׁ∆̆ ים, ַע„  ƒ„ָח ׁ¿̆ ר ּו ∆̃ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ל≈ מ¿

 ? ך¿ ל∆ מ∆  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ַעל  ָ‡ַמר:  ו¿ ָעָנ‰  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל  ∆‡  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ּוכ¿
ין  ≈‡ ו¿ ף,  סו… ַע„  ו¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  ,‰ּ ָלּ ֻכּ ים  ƒר ָ̃ ׁ¿̆  ‰‡ָ ל≈ מ¿ יָנ‰  ƒ„ ַ‰מ¿ּ ׁ∆̆
יָנ‰,  ƒ„ ל ַ‰מ¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ל ַ‰ ר ָכּ ַספ≈ּ יל ל¿ ƒח ¿̇ ƒ‰ ˙. ו¿ מ∆ ּום ‡¡ ׁ̆  ‰ּ ָבּ
מ…ַע  ׁ¿̆ ƒן ל ילו… ּ ƒל ַ‰ו ∆̂ ָניו ‡≈ ין ָ‡ז¿ ּƒכ ר¿ ƒ‰ ,ָבָריו ּ ַמע „¿ ָׁ̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ׁ∆̆ ּוכ¿
ל  ָכּ ƒַע מ ≈„ ּיו… ׁ∆̆  ׁ̆ י ƒ‡ ‡ ָ̂ מ¿ ֻיּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ מּוַ‰ּ ל¿ ָּ̇ י ָ‰ָי‰  ּƒָבָריו, כ ּ ¿„
ָבָריו ָ‰יּו  ּ עּו „¿ מ¿ ָּׁ̆ ׁ∆̆ לּוָכ‰  י מ¿ ר≈ ׂ ָּ̆ ‰ַ יָנ‰. ו¿ ƒ„ ל ַ‰מ¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ
ל  ׁ∆̆ ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ך¿ ַ‰ ל≈ ‰ו… ר ו¿ ַספ≈ּ ‰ּו‡ ָ‰ָי‰ מ¿ ‡…„, ו¿ ים ָעָליו מ¿ ƒֲעס ּכו…
ם  ּ‚ַ ׁ∆̆ ַמר  ָר‡ּוי לו… ָ‰ָי‰  ו¿ "ל):  ַ‰ַנּ ָחָכם  ∆‰) ָ‡ַמר  ו¿ ָעָנ‰  יָנ‰.  ƒ„ ַ‰מ¿ּ
 ‰ּ ז∆ ƒיָנ‰, ַ‡ך¿ מ ƒ„ מו… ַ‰מ¿ּ ר כ¿ּ ∆̃ ׁ∆̆ ב  ≈‰ ‰ּו‡ ‡ו… ׁ∆̆ ם,  ָ̇ מו… ך¿ כ¿ּ ל∆ ַ‰מ∆ּ
 ˜ ‰ ָרחו… ָּ̇ ‡ַ  ‰ יל ז∆ ƒב ׁ¿̆ ƒּוב  ,˙ מ∆ ¡‡ ׁ̆ י ƒ‡ ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ≈‡ ‰ ∆‡ י רו… ƒנ‡ֲ
יָנ‰.  ƒ„ ל ַ‰מ¿ּ ׁ∆̆ ר  ∆̃ ּׁ∆̆ ל ַ‰ ב…ּ ס¿ ƒל ל ‰ ָיכו… ָּ̇ ין ַ‡ ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  ם, מ≈ ∆‰ מ≈
ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ ֲחַמ˙  , מ≈ ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡…„, ו¿ ‡…„ מ¿ ך¿ מ¿ ל∆ ַח ַ‰מ∆ּ ב≈ּ ַׁ̆ יל ל¿ ƒח ¿̇ ƒ‰ ו¿
ָעָנו,  ך¿ ‰∆ ר∆ ּ ן „∆ י כ≈ , כ≈ּ נּו˙ו… ָ̇ ו¿ ם ַענ¿ ָׁ̆ ˙ו…  ֻ„ָלּ ּ ם ‚¿ ˜ו… מ¿ ƒּוב ,„…‡ ָעָנו מ¿
ָטן  ָ̃  ‰ ׂ ∆̆ ַנֲע ר,  ≈̇ יו… ˙ו…  ‡ו… ין  ƒל ּ ¿„‚ַ ּומ¿ ין  ƒח ב¿ּ ַׁ̆ מ¿ּ ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆
ל  ּ ≈„ ƒ‚ ו¿ ח  ַבּ ּׁƒ̆ ׁ∆̆ ָחָכם,  ל ‰∆ ׁ∆̆ ַבח  ּׁ∆̆ ‰ַ ל  ∆„ ּ…‚ ֲחַמ˙  ּומ≈ ר,  ≈̇ יו… ָעָנו  ו¿
 ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ‡…„, ַע„  נּו˙ מ¿ ט¿ ַ̃ יוּו˙ ו¿ ƒֲענ ך¿ ַבּ ל∆ ‡ ַ‰מ∆ּ , ָבּ ך¿ ל∆ ˙ ַ‰מ∆ּ ∆‡

. ׁ̆ ן ַמָמּ ƒי‡ַ

'ענוה', הצדיק הוא  אי אפשר להסביר מה נקרא 
ממש כלום בעיני עצמו, וככל שמשבחים אותו כך הוא 

נהיה יותר קטן בעיני בעצמו.

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒן ל ילו… ּ ƒו‰ַ ˙ יך¿ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ƒ‰ ˜, ו¿ ַ‡פ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ָיכו… ו¿
ל ז…‡˙.  ין ָכּ ƒב ַע ּומ≈ ≈„ ‰ּו‡ יו… ׁ∆̆  ‰ י ‰ּו‡ ז∆ ƒָחָכם, מ ˙ו… ‰∆ ˙ ‡ו… ∆‡

ָחָכם, ˙ו… ‰∆ ָרָ‡‰ ‡ו… ָניו, ו¿ ‰ ָפּ ָלּ ּ‚ַ ¿̇ ƒנ ו¿

וראש הישיבה שליט"א נכנס לשיחה ארוכה בעניין 
'התבודדות' ואמר: זהו המעלה של התבודדות, להשיח 
את ליבו להשם יתברך, האדם מספר את הקשיים שלו 
והנפילות שלו לקב"ה, וכן מודה על הטוב שיש לו - 
ואז הוא זוכה להגיע למדריגה שהקב"ה מתגלה אליו, 
הוא מרגיש את הקב"ה כמו שהוא 'רואה' את הקב"ה, 
כמו שרבינו מספר פה שאחרי שהחכם דיבר כל כך 
להתאפק  יותר  יכל  לא  המלך  המלך,  עם  באריכות 

וזרק את הוילון והתגלו פניו.

א,  (יחזקאל  הפסוק  את  השבוע  בהפטרה  לנו  היה 
ורבי  אלקים",  מראות  ואראה  השמים,  "נפתחו  א): 
נתן זכרונו לברכה אמר, שראשי התיבות של נ'פתחו 
ה'שמים ו'אראה מ'ראות א'לקים זה 'אמונה', כשאדם 

זה  מאמין שהכל  הוא  וברורה,  טהורה  לאמונה  זוכה 
אזי  מהקב"ה,  זה  הכל  עליו  שעובר  מה  וכל  הקב"ה 
שהוא  עד  הרקיעים,  כל  לפניו  שנפתחים  זוכה  הוא 
אדם  מוהרא"ש:  אומר  בעצמו.  הקב"ה  את  רואה 
עם  משוחח  הוא  הפשוטה,  בשפתו  להשם  שמדבר 
הקב"ה את כל ליבו, כל מה שמעיק ומפריע לו, אזי 
כל כך מתחזקת ומתבארת  האמונה שלו שהוא יזכה 

ויגיע למדריגה לראות את הקב"ה.

באומאן  נתן  לרבי  אפיקורס  הגיע  אחת  פעם   
והתחיל לדבר איתו חקירות וכו' ורבי נתן נעשה כולו 
אש להבה ונענה ואמר: "מה אתה מדבר איתי מהקב"ה 

וכו'? "ואראה את הוי"ה", אני ראיתי את הקב"ה!"

תלמיד מהישיבה סיפר לי: אני רוצה לספר סיפור 
הנהג,  ובנסיעה  במונית,  נסעתי  הישיבה,  לראש 
לומד?"  יהודי, שואל אותי: "בחור היכן אתה  שהיה 
ועניתי לו: "בישיבת ברסלב", שואל אותי הנהג : "מה 
מדברים שם, מהשם יתברך, השם יתברך...?!" והנהג 
רחמנא  האמונה,  על  קושיות  אותו  לשאול  התחיל 
חסידי  כאברך  לצערנו  נראה  הוא  [מבחוץ  לצלן, 
וכו'...] ועניתי לו: "יש לי 'סיפורים של תפילה', אני 
יכול לספר לך סיפורים שביקשתי מהשם ונושעתי", 
אז  לאחרונה,  לי  סיפורים אחדים שהיה  לו  וסיפרתי 
הוא אמר לי: "אני לא מאמין לכל הסיפורים האלו, כל 
הדברים הללו יכלו לקרות בדיוק כך גם ללא תפילה", 
ועניתי לו: "אני בכלל לא יודע מה אתה מדבר, אני 
בעולם!",  השם  שיש  רואה  אני  הקב"ה,  את  רואה 
זה  את  לי  סיפר  הוא  הזה,  לבחור  כלום  אמרתי  לא 
בפשטות, אבל חשבתי 'תראה לאן יכול אדם לבוא על 
ידי התבודדות, על ידי שמדברים הרבה לקב"ה, בחור 

פשוט מרגיש שהוא רואה את הקב"ה!'

כשאדם מדבר עם הקב"ה קורים לו הרבה דברים, 
זה  ציין כמה מהם, קודם כל  ראש הישיבה שליט"א 
מכניס בו עוד 'אמונה', כל פעם שהוא מדבר להשם 
את  להרגיש  מתחיל  הוא  האמונה,  אצלו  מתחזקת 
לא  הוא  הקב"ה,  את  לו  שיש  מרגיש  הוא  הקב"ה, 
סימן  מוהר"ן,  (חיי  אומר  רבינו  בעולם,  אחד  אף  צריך 
אפשר  ותמיד  ובתים,  היכלות  יש  שב'אמונה'   ( תכ 

רבינו  אומר  וכן  עמוק,  ויותר  יותר  לתוכה  להיכנס 
איך  לשני  להסביר  אפשר  שאי  א)  סימן  הר"ן,  (שיחות 

מרגישים את הקב"ה, ולא רק לשני אי אפשר להסביר 
ולזכור  לספר  אפשר  אי  לעצמו  אפילו  אלא  זה,  את 
איך אתמול הרגיש את השם, כי ככל שמדברים יותר 
ידי  על  שנית,  יותר.  חזקה  אמונה  מקבלים  לקב"ה 
הדיבור להשם מזדכך המח מכל השטויות, זה מטהר 
שיוצאים  שלישית,  הרעים.  הדברים  מכל  האדם  את 

מהבעיה שביקשנו עליה.

אברכים  וקרובים,  חברים  עם  נפגש  כשאני 



„

חשובים, תלמידי חכמים, עובדי השם וכו', אני חושב 
תמיד: "חבל שהם לא יודעים מרבינו, הם לא יודעים 
מהעצה של 'התבודדות', אם הם היו יודעים מהעצה 
אברכים  הרי  הם  גבוה,  מאוד  מגיעים  היו  הם  הזאת 
להשם  מודה  אני  'התבודדות'",  להם  חסר  חשובים, 
כל יום שנבחרתי שאני התוודעתי לרבינו, אינני יודע 

בדיוק מדוע אני זכיתי לזה.

אנו אנשים פשוטים מאוד, אבל רבינו יורד אלינו, 
ומלמד אותנו את העצה של 'התבודדות' שעל ידי זה 

אפשר להגיע למדרגות הכי גבוהות.

מה הכוונה 'התבודדות'? - שאדם יצעק לקב"ה: 
"רבונו של עולם, אני רוצה להיות יהודי כשר", "אני 
ללמוד  לזכות  רוצה  אני  גמרא,  ללמוד  לזכות  רוצה 
משניות", "אני רוצה להיות שמח, אני לא רוצה לכעוס, 
אני משתדל כל כך הרבה פעמים לא לכעוס אבל זה 
לא הולך לי, ואני כועס עוד פעם", "תעזור לי שלא 
יפריע לי כלום, שלא יהיה לי קושיות עליך"; ושבחור 
יבקש מהשם: "רבונו של עולם אני כל כך שבור, אני 
נופל בעבירות חמורות, מה אעשה, תעזור לי שאמצא 

כבר את השידוך שלי, אני רוצה כבר להתחתן".

מתי עושים 'התבודדות'? - העצה הכי טובה היא 
ומדברים  דקות  לכמה  לפינה  הולכים  בבוקר,  מיד 
בפרטי  ממנו  ומבקשים  הכל,  על  לו  מודים  להשם, 
פרטים על כל הדברים שצריכים. יש אנשים שלוקח 
עושים  הם  מתאוששים,  שהם  עם  בבוקר  זמן  להם 
'התבודדות' אחר כך כשיוצא להם טוב. העיקר צריך 

לראות שלא יעבור יום בלי לדבר להשם כמה דקות.

זה לא משנה לאן האדם נפל, באיזה טומאה הוא 
נמצא לא עלינו, את הדבר האחד הוא עוד לא איבד, 
שהוא יכול לפתוח את פיו ולדבר להשם, לא משנה מי 
הוא, והיכן הוא, ומה הוא, וכמו שרואים, מיד כשאדם 
מלך  לפניך  אני  "מודה  אומר:  הוא  משנתו  מתעורר 
חי וקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך", 
ונפסק (מגן אברהם, אורח חיים, סימן ד, סעיף קטן כח) שאת זה 
יגידו מיד כשמתעוררים מהשינה, עוד לפני שנוטלים 
ידיים, - איך אפשר לומר את זה אז, הרי האדם טמא 
עכשיו, ואסור לו לגעת בשום איבר, בפה, באף שלו, 
באוזניו, בעיניו (שלחן ערוך שם, סימן ד, סעיף ג), ובטומאתו 
שלהודות  רואים  מפה  אלא   - לקב"ה?!  יודה  הוא 
להשם אפשר תמיד בכל מצב שהאדם נמצא, לא משנה 
כמה טמא האדם יהיה טמא, אפילו שהוא כל כך טמא 
שהיכן שהוא רק נוגע זה נהיה טמא, עדיין הוא יכול 
לדבר להקב"ה ולהודות ולשבח אותו, הוא יכול לדבר 

איתו בשפתו הפשוטה, כילד המדבר לאביו.

יש  השם  בעבודת  לעשות  שרוצים  דבר  לכל 
שיוכלו  כדי  מסוימים  אביזרים  לזה  דרוש  צימצום, 
לעשות זאת, אפילו כדי שיוכלו 'לומר משניות' צריכים 

גם שיהיה את המשניות להיסתכל בתוכן, אבל בשביל 
'התבודדות', בשביל לדבר להשם אין שום צימצום, 
את זה יכולים לעשות בלי שום אביזרים נלווים, את 

זה עושים היכן שרק נמצאים.

כשהוא  לשמים  למעלה  איתו  לוקח  אדם  מה 
מסתלק מהעולם? רק את מעט הדיבורים שהוא דיבר 
טובים  ומעשים  המצוות  מעט  את  רק  הקב"ה,  עם 
שהוא חטף - רק את זה הוא לוקח איתו. אני אומר 
תמיד לילדי: "אכן אנו גרים עכשיו בדירה קטנה, אבל 
אנו באמצע לבנות דירה חדשה, ששם יש לנו מאוד 
"איפה  שואלים:  הקטנים  והילדים  חדרים",  הרבה 
החדשה  "הדירה  להם:  עונה  אני  החדשה?"  הדירה 
היא למעלה בשמים, יש לנו למעלה בשמים ארמונות 
ענקיים ונפלאים עם עשרות חדרים, חדר אחד זה חדר 
'בבלי' - שאת זה אנו בונים כשאנו לומדים 'תלמוד 
זה בונים  'ירושלמי' - את  בבלי', חדר אחד זה חדר 
חדר  לנו  יש  וכך  ירושלמי',  'תלמוד  לומדים  כשאנו 
'נ"ך', חדר 'תוספתא', חדר 'רמב"ם' וכן הלאה מכל 
מלאכול  נזהרים  שאנו  פעם  כל  הקדושים,  הספרים 
בשר בחלב נבנה מזה 'מטבח' חדש ונפלא, כל שבת 
שאנו שומרים נבנה 'חדר שבת' חדש וגדול, וכך כל 
לנו שם  שיש  מזה  יוצא  החדש'!  חג  'חדר  נבנה   חג 
הרבה 'חדרים', מאוד הרבה 'חדרי שבת', הרבה מאוד 

'חדרי יום טוב' והרבה מאוד 'מטבחים'.

עט  ר∆ ‡ט¿ י‡ ַ‰ַפּ ƒב ≈‰ ָחָכם,  ו¿ ˙ו… ‰∆ ָרָ‡‰ ‡ו… ָניו, ו¿ ‰ ָפּ ָלּ ּ‚ַ ¿̇ ƒנ ו¿
. ך¿ ל∆ ל ַ‰מ∆ּ ּלו… ‡∆ ׁ∆̆

ברוך  שליט"א,  הישיבה  ראש  התבטא  כך  ואחר 
הנביאים  כל  את  סיימנו  פעם  עוד  השבוע  השם 
תיכננתי  ירושלמי,  תלמוד  של  מועד  וסדר  וכתובים 
נתן  רבי  של  הלולא  בסעודת  התעוררות  לעשות 
ותלמוד  וכתובים  נביאים  בליל שישי שעבר שילמדו 
ירושלמי, למעשה שכחתי לגמרי מזה, כי הייתי מותש 
עכשיו,  מזה  לדבר  רוצה  אני  לכן  לאומן,  מנסיעתי 
וראש הישיבה שליט"א אמר: אם לומדים כל יום שני 
פרקים נ"ך - מסיימים תוך שנה את כל נ"ך, זה לא 
לוקח יותר משתי דקות ביום, [מלבד אם לומדים את 
מאוד  לוקח  זה  רש"י  ללא  אבל  רש"י,  פרוש  עם  זה 
מהר], חבל שלא תצטרפו לסדר הזה. גם סיימנו סדר 
מועד בתלמוד ירושלמי, זה כבר חצי ש"ס, כי תלמוד 
ירושלמי יש בו את סדר זרעים, מועד, נשים, נזיקין; 
קדשים נאבד ובטהרות יש רק את מסכת נדה, יוצא 
שזרעים ומועד זה חצי ש"ס, כשלומדים כל יום קצת 

גומרים תוך תקופה קצרה את כל תלמוד ירושלמי.

הקב"ה יעזור שנציית לרבינו וכך הקב"ה יפתח את 
ונזכה לראות את הקב"ה  יתגלה אלינו,  הוא  הוילון, 

פנים אל פנים, אמן.


