
 
 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 בא פרשת

פרשת וארא, שנת תשפ"א לפרט    שבת קודש

קטן, בזמן סעודה שלישית, למד ראש הישיבה  

 שליט"א בליקוטי מוהר"ן חלק ב, סימן פו.

 אומר רבינו הקדוש:

ַעל־  ֲאָמָנה,  ִמְּקַטֵּני  ֵהם  ֶׁשָהעֹוָלם  ֶׁשַעל־ְיֵדי  ַּדע,

 ָקׁשֹות.  ֲעבֹודֹות  ְּדַהְינּו  ְלַתֲעִנית,  ְצִריִכים  ֵהם  ֵּכן

  ִיְתָּבַר   ַהֵּׁשם  ַלֲעבֹד  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָידּוַע,  ְּבַוַּדאי  ִּכי

  ָּבא   ַהָּקדֹוׁש־ָּברּו־הּוא  ֵאין  ִּכי  ָּדָבר,   ְּבָכל

 ַמה  ַא  ג.)   ָזָרה  בֹוָדה (עֲ   ְּבִרּיֹוָתיו  ִעם  ִּבְטרּוְנָיא

 הּוא  ָקׁשֹות,  ַלֲעבֹודֹות  ִלְפָעִמים  ֶּׁשְּצִריִכין

 ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ִּבְבִחיַנת

 ַאַעְרְקָתא  ֲאִפּלּו  ְׁשָמד  ִּבְׁשַעת   :עד:)  (ַסְנֶהְדִרין

 ֶמתֶׁשֶּבֱא   ֶׁשַאף  ִנְמָצא  ַיֲעבֹר.  ְוַאל  ֵיָהֵרג  ִּדְמָסאֵני

  ְׁשַעת  ֶׁשהּוא ֵמֲחַמת ַא ֶזה, ַעל ֶׁשֵּיָהֵרג ָראּוי ֵאין

 ַעל  ְלַהֲעִבירֹו  ַּדְיָקא  ְורֹוִצים  ִמְתַּגְּבִרים  ְוֵהם  ְׁשָמד,

 הּוא  ַעל־ֵּכן  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ִלְכִפירֹות,  ְוַלֲהִביאֹו  ָּדת

 ַקל.   ָּדָבר   ַעל  ֲאִפּלּו  ַנְפׁשֹו   ִלְמסֹר  ֻמְכָרח

  (ְּתִהִלים   ִּבְבִחיַנת  ֵהם  ְוַהְּכִפירֹות  ָרהְוָהֲעבֹוָדה־זָ 

 ׁשּום  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  -  ָּבֶהם  רּוַח   ֵיׁש  ֵאין  ַאף  :קלה)

ִמּקֶֹצר־   ִּבְבִחיַנת  ֵהם  ְוַהְּקַטֵּני־ֲאָמָנה  ְּכָלל.  רּוַח 

 ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְּדַהְינּו  ְמֻמָּצע,  ְּכמֹו  ֶׁשהּוא  רּוַח,

  רּוחֹו,   ַמֲאִרי  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ְׁשֵלָמה,  ֱאמּוָנה

ְוַאף־  ,קנה)  ִסיָמן  א,   (ְּבִלּקּוֵטי  ַאֵחר   ְּבָמקֹום  ַּכּמּוָבא

 ׁשּום   ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְלַגְמֵרי,  ּכֹוְפִרים  ֵאיָנם  ַעל־ִּפי־ֵכן

 ְקָצָרה,   ְורּוָחם  ְמֻמָּצע,  ְּכמֹו  ֵהם  ַרק  ְּכָלל,  רּוַח 

  ֶצר־רּוַח ִמּקֹ  : ט)  ו,  (ְׁשמֹות  ְוֶזהּו  ִמּקֶֹצר־רּוַח.  ְּבִחיַנת

קֶֹצר־  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֶׁשֵּמֲחַמת  -  ָקָׁשה  ּוֵמֲעבָֹדה

ַעל־ְיֵדי־  ַּכַּנ"ל,  ֲאָמָנה  ְקַטֵּני  ֶׁשֵהם  ֵמֲחַמת  רּוַח,

 ַּכַּנ"ל.   ּוְלַתֲעִניִתים  ָקׁשֹות  ַלֲעבֹודֹות   ְצִריִכין  ֶזה

 ֱאמּוָנה  ִקְלקּול  ֶׁשִהיא  ַהְּׁשָמד   ֶׁשִּבְׁשַעת  ְּכמֹו

  ֲאִפּלּו   ַמָּמׁש  ַנְפָׁשם  ִלְמסֹר  ֲאִפּלּו  ִריִכיןְצ   ְלַגְמֵרי,

 ּוְפָגם  ַקְטנּות  ְּכֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו־ֵכן  ַקל,  ָּדָבר   ַעל

 ַּכַּנ"ל.  ָקׁשֹות  ֲעבֹודֹות   ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכין  ֶּבֱאמּוָנה,

  ֲאִפּלּו   ֵיׁש  ִּכי  ֱאמּוָנה.  ִּבְקַטֵּני  ְּבִחינֹות  ַּכָּמה  ְוֵיׁש

 ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכמֹו  ֲאָמָנה,  ֵּניְקַט   ֶׁשֵהם  ַצִּדיִקים

  ַבז   ִמי   ִּכי  ָּפסּוק:  ַעל  מח:)  (סֹוָטה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם

 .'ְוכּו ַלַּצִּדיִקים  ָּגַרם ִמי -  ְקַטּנֹות ְליֹום

אמר ראש הישיבה שליט"א: אנו עומדים 

כעת בימי השובבי"ם שכל אחד מחפש לתקן 

דרכיו ומעשיו בימים אלו, כל אחד מחפש איך  

מהעבירות שבידו, אומר לנו רבינו   להתנקות

ם  עהוא חי  הקדוש שמי שיש לו אמונה חזקה,  

כי   ות קש  שות עבודותהשם, הוא אינו צריך לע

חשוב כל דבר יתברך  ם  הוא יודע שאצל הש 

הכי קטן שהוא עושה, כל מצווה, כל דבר טוב 

 קרב אותו להשם יתברך. ישהוא עושה,  



 

ימי    יםנרא  ואני עוד זוכר טוב מאוד איך הי

לרב שהתקרבתי  לפני  אצלי  נו,  י השובבי"ם 

וכו',  קרים  במקוואות  וטובל  מתענה  הייתי 

לטובה  משתנה  שמשהו  הרגשתי  לא  אבל 

עזר שהשם  עד  ואז   וכו',  לרבנו  והתקרבתי 

לי שכל בנפתח   מראה  רבנו  עולם חדש,  פני 

כל מאוד בעיני השם,    המצוה שני עושה חשוב

 קרב אותי יותר להשם. תמצוה שאני עושה  

השבוע יש קטע יפה מאוד בספר הקדוש  

(דיבור המתחיל או יאמר ולא שמעו אל    נועם אלימלך

ואיך   ),משה אלי  שמעו  לא  ישראל  בני  "הן 

וגו'  יישמענ יב)פרעה  ו,  ר'    שואל",  (שמות  רבי 

מה זי"ע  הפסוק   ואלימלך  הרי  וחומר,  הקל 

אומר "ולא שמעו אל משה מקצר רוח ועבודה 

  בני ישראל לא שמעו אל משה כי הם  קשה",

הרי היו באמצע עבודה קשה, אבל אצל פרעה  

 לא שייך טעם זה? 

זי"ע אלימלך  ר'  רבי  שהיהודים    :ועונה 

א לעבוד  במדריגות רצו  יתברך  השם  ת 

גלות  צער  על  לקונן  רצינים,  להיות  גבוהות, 

היו מרוצים לעבוד השכינה, וכו', וכו', הם לא  

רבינו,    את השם כמו שלימד אותם  על  משה 

מצווה,  ב  ה שמחידי   קטן  בכל  דבר  כל 

 שעושים. 

 לא  הוא  פרעה  :ליהודים  רבינו  משה  אמר

 הוא  והכלל  קליפה,  הוא  אלא  מלך,  סתם

 להיות   כיםצרי  קליפהה  את  להכניע  םכשרוצי ש

  כל   מתבטלים   שמח  כשאדם  כי  בשמחה,

 המצוות  עם  שמחים  תהיו  ולכן  הקליפות,

 כל  יפולת  ואז  בשמחה,  השם  את  תעבדו  שלכם,

  רצו   לא  היהודים  אבל  פרעה,   של  הקליפה

 הם   שמחים,  להיות  רצו  לא  הם  דבריו,  את  לקבל

 קשות,   בעבודות  השם  את  לעבוד  להמשיך  רצו

  וכו',   וכו',  השכינה,  גלות  צער  על   קינות  ייד  על

 ישראל  בני  "הן  להשם:  רבינו   משה  אמר   ולכן

  לשמוח  רוצים  לא  ישראל  בני  –  אלי"  שמעו  לא

 הם   קשות,  עבודות  מחפשים  הם  הגאולה,  עם

  ןכ  ואם  השכינה,  גלות  צער  על  לקונן  רוצים

 הקליפה   את  נכניע  איך  –  פרעה"  יישמענ  "ואיך

 שמחה. ב  אינם כשהיהודים הזו

ממש  זה  שליט"א:  הישיבה  ראש  אומר 

דיבורים   רצשנו,  ירב  כמו אותם   ו היהודים 

על   ותנילעבוד את השם בעבודות קשות, בק

ב השכינה,  גלות  ולא   תעניותצער  וסיגופים, 

רצו לשמוע למנהיג שלהם משה רבינו שלימד 

ה  בעבודת  הנכונה  הדרך  את  של   םשאותם 

לחפש  בלי  שעושים  מצווה  כל  עם  לשמוח 

עבודות קשות, ולכן אמר משה רבינו להשם:  

יפה  לכניע את הקנאיך    –"ואיך ישמעני פרעה"  

 כשבני ישראל אינם בשמחה. 

 , בתוכנו  חדירלה  צריכים  שאנו  מה  זה

 אפשרש  אותנו  שמלמד  הצדיק  בקול  לשמוע

  לחפש   צריך  לא  ,דבר  בכל   ה'  את  לעבוד

 מקוואות  וסיגופים,  תעניות  כמו  קשות  עבודות

 דבר  כל  עם  לשמוח  רק  אלא  וכדומה,  קרים

 הזה  קטן  רבד  כלש  ולהאמין  שעושים,  קטן

 ה'. בעיני מאוד ויקר חשוב הוא עושה, שאני

יהיה  יעזור שנציית לרבינו, ו  שם יתברךה

 לנו חיים יפים, אמן. 


