
 
 רֵספֶ           ִיְתָּבַר ם ַהֵׁש ת ְּבֶעְזַר 

 ֵאל ֹוָהָיה ֶאל י רֲאֶׁש 
 לשמוע מפי ראש הישיבה שליט"א בעת רעוא דרעוין שזכינודברות קודש 

 לאור ע"י מוסדות היכל הקודש ברסלב  יוצא             תשפ"א לפ"ק  וארא פרשת

ט  רפל"א  תשפת  נשי,  ח יות  שרפ  שדקות  בש
"א   יטלשה  יבשיה  אשרת  יישלשה  דעוזמן סבן,  טק

 ן נג.ימ ס"ן רהת  יחו שלמד ב
,  למודהתחיל ל  לפני שראש הישיבה שליט"א

(חיי  ואמר: רבנו הקדוש אמר  הקדים ראש הישיבה  

שיחה ושיחה שהיה משיח  "עם כל     :מוהר"ן,סימן שנח) 

כשרלהיות  יכולים    עימנו, מדבר  ו איש  ידה   ,על 
", ורבי נתן אומר  רוצהכמו שאני    ואפילו צדיק גמור 

רבנו, שמי שלומד  על ספרי  שזה סובב   : (שם)על זה  

לשמוע בקול רבנו,  שתדל את הספרים של רבנו, ומ
נתחיל   גדול;  וצדיק  שמים  ירא  יהודי  נהיה  הוא 

 ללמוד קצת מהספר שיחות הר"ן. 
 אומר רבנו הקדוש: 

ְיֵמי   ְמַבֶּלה  ְוהּוא  ַחִּיים  ַחָּייו  ֱאמּוָנה  ֶׁשֵּיׁש לֹו  ִמי 
ַחָּייו ְּבטֹוב ָּתִמיד. ִּכי ְּכֶׁשהֹוֵל לֹו ָּכָראּוי ְוֵיׁש לֹו טֹוב  

ט ֶׁשֵאין  ְּבַוַּדאי  (ְּדַהְינּו   ָּכ ְּכֶׁשֵאינֹו  ַוֲאִפּלּו  לֹו.  ֹוב 
ֵּכן  ַגם  ְוָׁשלֹום)  ַחס  ִיּסּוִרין  לֹו  ְוֵיׁש  ְּכֵסֶדר  לֹו  ִמְתַנֵהג 
טֹוב, ִּכי הּוא ָּבטּוַח ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהֶׁשם ִיְתָּבַר ְיַרֵחם  

ּכֹל ֵמִאּתֹו  ָעָליו ְלַהָּבא ְוֵייִטיב ַאֲחִריתֹו. ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשַה 
ִיְתָּבַר ְּבַוַּדאי ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה  

ְּכֶׁשעֹוֵבר  ֵּתֶכף  ִּכי  ְּכָלל  ַחִּיים  ֵאיָנם  ַחָּייו  ְוָׁשלֹום  ַחס 
לֹו   ֵאין  ִּכי  ִחיּות,  לֹו ׁשּום  ֵאין  ָרָעה ׁשּוב  ֵאיֶזה  ָעָליו 

ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה ְּכָלל, ַּבֶּמה ְלַנֵחם ַעְצמֹו ְּכָלל ֵמַאַחר  
ְּבִלי   ֶׁשהֹוֵל ֵמַאַחר  טֹוב  ְוׁשּום  ִחיּות  ׁשּום  לֹו  ְוֵאין 

ַהֶׁשם ִיְתָּבַר ּוְבִלי ַהְׁשָּגָחה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן. ֲאָבל ַעל ְיֵדי 
 ֱאמּוָנה ַמה טֹוב ְוָיֶפה ַהִחּיּות ֶׁשּלֹו ַּכַּנ"ל: 

נו  אמר ראש הישיבה שליט"א: מוהרא"ש זכרו
: ויחי  (בראשית מז, כח) לברכה מבאר עם זה את הפסוק  

וגו', יעקב אבינו היה 'חי' בארץ   יעקב בארץ מצרים 
מצרים; יעקב אבינו סבל הרבה מאוד צרות בחייו, 

הצרות   כל  את  הקודמות  בפרשות  שראינו  כמו 
וצרת  –  עליו  ועברש יוסף, וצרת  דינה,  צרת  עשיו, 

ות הכל הא  ולמר  –והוא היה צריך לרדת למצרים  
כמו   טובים,  חיים  חי  והוא  בכח  עצמו  את  החזיק 

חיים והוא    יוחי  –שרבנו אומר "מי שיש לו אמונה  

 ".חייו בטוב תמיד  ימי המבל
קשה   מאוד  הייתה  למצרים  שהירידה  אפילו 

ימיו בארץ   כל  כי הוא הרי התגורר  אבינו,  ליעקב 
אומר הפסוק: "ויחי יעקב 'בארץ   ובכל זאתישראל,  

גו'" אפילו שהוא היה צריך לרדת למצרים מצרים' ו
כן   פי  על  יעקב'  אף  טובים,    –'ויחי  חיים  חי  הוא 

וראש הישיבה סיפר סיפור: פעם בא יהודי לרבנו 
והשידוך  שידוך  לו  שמציעים  לו  וסיפר  הקדוש 
שהוא   היות  אבל  בעיניו,  חן  מוצא  מאוד  עצמו 

לא   הוא  אזי  אחר  במקום  להתגורר  לעבור  יצטרך 
(ליקוטי  את השידוך הזה, ענה לו רבנו  רוצה לשמוע 

נ"ו; שיחות הר"ן ב', סימן  :   "כשיש  סימן קלט)  מוהר"ן, חלק 
אצלו מקום כלל, כי אדרבא,   להאדם לב אין שייך

להגיע שיחיה  הוא מקומו של העולם וכו'''; אדם  
רק  שהוא  היכן  טוב  לו  יהיה  ואז  השם,  עם  חיים 

 נמצא בכל מקום.  שם יתברךיהיה, כי ה
לזכות   האדם  יכול  'איך  רק  היא  השאלה 

יפולכדי  ל'אמונה'   לא   מקשיים  וישבר   שהוא 



 
צריך   לכןראש הישיבה שליט"א:    אומר  –'?  האלו

השם  להתרגל לדבר הרבה מאמונה, תמיד לדבר מ

עתיתברך,   כששואלים     בכל  השם;  את  להזכיר 
רק  "כן"  תענה  אל  הערב?"  תגיע  "אתה  אותך: 

"ב מה  תענה   " אותך:  כששואלים  השם";  עזרת 
תודה   השם,  "ברוך  תענה:  נשמע?"  מה  קורה? 

שידוך?"  "סגרת  אותך:  שואלים  ואם  להשם"; 
זה    – תענה: "הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו"  

אמר   כמו שרבנו  אמונה.  מוהר"ןמביא  ב',   (לקוטי  חלק 

: "האמונה תולה בפה האדם", כמה שיותר  סימן מד) 

מאמונה  שכתוב    מדברים  כמו  לזה,  זוכים  יותר 
ב) פט,  המלך  (תהילים  דוד  בפי",  אמונך  "אודיע   :

עם הפה שלי אני מספר מהשם יתברך, "הינו אומר:  

על ידי שמדברין האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה, 
 וגם על ידי זה באים לאמונה".

שאינם   אנשים  אמר:  שליט"א  הישיבה  וראש 
ה אם  יתברך חיים  כ  דמאו  שם  שעונים  מתעצבנים 

אני שואל אותך האם אתה מגיע   'השם',  להם עם 
'כן'   לי  תענה  השם',  'בעזרת  זה  מה    ו אלחתונה, 

נו נותן לנו עצה איך לזכות לאמונה  יאבל רב  –'לא'!  
על ידי שמזכירים כל הזמן    - עם השם    ות ולחי  חזקה 

 את השם. 

שליט"א הישיבה  ראש  אמר  כך  אנו  ואחר   :
נכנסים כעת לימים הקדושים של שובבי"ם; אנחנו  

במה   מאמינים  אנחנו  אבל  כלום  יודעים  לא 
כתב   הקדוש  האר"י  אומרים,  רוח  שצדיקים  (שער 

שבימי השובבי"ם אפשר לתקן כל מה    הקודש, תיקון כז)
ב לחזור  צריכים  אנו  ולכן  בימים  שפגמו;  תשובה 

 אלו על כל מה שפגמנו בחיינו.
היה נתן  ה  רבי  כל  יום  שאומר  את  יום  כל  נה 

השובבי"םה ובימי  יום    תהילים,  כל  אומר  היה 
התהילים, כותב מוהרא"ש  באשר   יום פעמיים את  

לפחות  כל יום  בבי"ם  בנחל שאנו נשתדל לומר בשו

 .תהיליםהיום  פעם אחת את

שליט"א:     הישיבה  ראש  צריך  אדם  ואמר 
הוא   ואם  היום,  אותו  את  אחד    יום  החסירלחיות 

עשות את מה שהוא היה אמור לעשות, אז דבר מל
, לא לחכות  של היוםראשון שהוא ימשיך עם היום 

מהימים   להשלים  כי  וכו',  ישלים  שהוא  עד 
ך עם הסדר הנוכחי ובסוף  ימש לה הקודמים מקשה  

לגמרי;   הכל  אם  לדוגמאעוזבים  ביום    החסרת , 
שני  ביום  אז  מהתהילים  ראשון'  'יום  את  ראשון 

את 'יום  אל תחכה עד שתשלים    ,י'תתחיל מ'יום שנ
ראשון' כי אז יכול לקרות שתפסיק לגמרי לקרוא  

לעב עם  דבר  אותו  שנים  ר  ותהילים,  הפרשה  על 
תרגום ואחד  כמה  מקרא  על  עברת  לא  עדיין   ;

ספר חדש, בהתחדשות פרשות, אל תחכה להתחיל 

, כי  יום לעבור על פרשת השבועאלא תתחיל אם ה
שיתחילו ספר חדש אז אף פעם לא  אם תחכה עד  

הפרשהר  ותעב גמרא';  על  ה'דף  עם  דבר  אותו   .
אנחנו מתחילים היום פרק חדש בפסחים 'פרק אלו  

את   ללמוד  היום  תתחיל  אלינו,  הצטרף  עוברין', 
יחכה   'אני  לעצמך  תגיד  אל  שיתחילו הדף,  עד 

כי אותו דבר אמרת  מסכתא חדשה, מסכת שקלים',  
אזי    –לשלמות, לדבר שלם    לפני פסחים, אם מחכים 

לא עושים כלום. אומר ראש הישיבה שליט"א: אם  

תחיל להשלים  אתה יכול לה  –אתה רוצה להשלים  
שלך...   הקודמים  ומהגלגולים  מצווה  מהבר  הכל 

 גמר.ייוזה אף פעם לא 

זה מאוד      ביקש:  גם  ראש הישיבה שליט"א 

לקבוע  ,  היומי  חשוב, חוץ ממה שלומדים את הדף 
 לומר את דפי הש"ס. פרדשיעור נ

זהו תיקון השובבי"ם לומר תהילים, ללמוד     
 תורה הקדושה ולהתבודד עם השם יתברך.את ה

רבנו הקדוש, אז נזכה שיהיה 'חייו    נציית אם    
חיים טובים, בעולם הזה ובעולם הבא,    נחיה חיים',  

 אמן.


