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יום טוב שבועות, שנת תשפ"א לפרט קטן, בשטעטל, קרית 
ברסלב - ליבערטי יע"א, בצל ראש הישיבה שליט"א.

ביו"ט הראשון לאחר התפילה, בשעת הקידושא רבא, אמר 
ראש הישיבה שליט"א:

אכילת מאכלי חלב

תודה לך השם יתברך שזכינו לקבל את התורה מחדש.

כי  בשבועות,  חלב  מאכלי  אוכלים  מדוע  יפה  טעם  אומר  מוהרא"ש 
רבינו אמר )שיחות הר"ן, סימן כו(: "בעולם שכחה זה חסרון, אבל אני אומר ששכחה 
זאת מעלה נפלאה. כי אם אדם היה זוכר כל דבר שהוא עשה הוא לא היה 
יכול ללמוד ולהתפלל ולעשות מצוות, זה היה מפריע לו במה שהוא היה 
עושה, הוא לא היה מפסיק לחשוב מהעבר, מכל הנפילות והבעיות שהוא 
עבר, וזה היה יכול לגרום שלא ינסה להתחיל עוד פעם מחדש; אבל כעת 
שיש שכחה, אפשר להתחדש ולהתחיל מהתחלה". לכן כשאנו מקבלים את 
התורה אנו אוכלים מאכלי חלב, כדי שנזכור שכאילו נולדנו מחדש, תינוק 
הרי אוכל רק חלב, לכן אנו אוכלים מאכלי חלב להראות שנולדנו מחדש, 

אנו מתחילים מחדש להיות יהודים כשרים.

יש עוד טעם שאמר החוזה הקדוש מלובלין זכותו יגן עלינו, כל אוכל 
סרוחים,  דגים  מעופש,  לדוגמא בשר  טוב,  מריח  אוכל שלא  שמתקלקל, 
סכנה לאכול את זה וזורקים אותם לאשפה, שונה מהם החלב, שאפילו אם 
התקלקל אין זורקים אותו, אפשר עדיין להשתמש בו, מכינים ממנו גבינה 
טעימה, לכן אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות, כי רוצים להראות לאדם, 
אפילו אם נפלת לעבירות, התקלקלת, אף אחד לא רוצה להיות בקרבתך, 
אתה  זאת  כל  עם  לצלן,  רחמנא  מסריח מהמעשים המכוערים שלך  אתה 
רק  נזרק  שאינו  מקולקל  חלב  כמו  צדיק,  ולהיות  בתשובה  לחזור  יכול 

עושים ממנו גבינה טעימה.
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וזה מה שרבינו מלמד אותנו, שבשום אופן אסור להתייאש; רבינו צעק 
)ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן עח(: "ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל!" אומר רבי נתן  )שיחות 

הר"ן, סימן קנג(: רבינו צעק זאת בכל כוחו הוא צעק בקול גדול: "גיוואלד, אל 

תתייאשו, אין יאוש בעולם כלל" אין כזה דבר יאוש, אין אדם שלא יכול 
לחזור בתשובה ואין עבירה שאי אפשר לתקן.

רבינו הקדוש אומר )ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן קיב(: "ִאם ַאָּתה ַמֲאִמין, ֶׁשְּיכֹוִלין 
רע  יכול לעשות  ְלַתֵּקן", אם אתה מאמין שאתה  ֶׁשְּיכֹוִלין  ַּתֲאִמין  ְלַקְלֵקל, 
יתברך  יכול לתקן, צריך להאמין בזה, צריך לדעת שהשם  תאמין שאתה 
אליו,  יחזור  שהאדם  מחכה  הוא  תשובה,  עושים  כשאנחנו  אותנו  מקבל 
משא"כ היצר הרע הוא רוצה מהאדם רק דבר אחד: "תישבר!" הוא רוצה 
כבר אבוד!"  "אני  ולתמיד:  ויאמר אחת  לבין עצמו  בינו  יחליט  שהאדם 
כל פעם שהוא מפיל את האדם לעבירה כוונתו היא לגרום לאדם חלישות 
הדעת, שהוא יישבר ויפסיק לנסות להיות יהודי טוב וכשר, זה מה שמסמל 
לנו המנהג של אכילת מאכלי חלב: "מחלב חמוץ עושים גבינה", כלומר: 

"מבן אדם מקולקל אפשר להיות צדיק גדול".

קרפלך

זה  השבועות,  בחג  קצוות  משולשי  )כיסנים(  קרפלך  לאכול  נוהגים  אנו 
מזכיר לנו את הסיפור עם החכם והתם )סיפורי מעשיות, מעשה ט( שרבינו מספר שם 
שהתם היה סנדלר, אבל הוא לא הצליח להתמקצע ולבנות נעליים יפות, 
הוא היה בונה נעל עם שלוש קצוות, זה כלל לא היה נראה נעל, עם כל 
זאת הוא היה לוקח את הנעל משולשת הקצוות והיה מחיה את עצמו עם 
זה ואומר: "איזה נעל יפה עשיתי, כמה מתוקה הנעל שלי, כמה דבש היא, 
ממש סוכריה, נעל נחמדה", אשתו היתה שואלת אותו:" אם זה כמו שאתה 
אומר, מדוע מבקשים סנדלרים אחרים הרבה יותר כסף ממה שאתה דורש 
עבור הנעל?" היה התם עונה לה: "מה זה נוגע אלי? זה מעשה שלו וזה 
מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים, בא נראה כמה אני מרוויח מיד ליד", 



אשר היה אל יואל

הפרשת פנחס שנת תשפ"א לפ"ק

לתפילות  אם  שאפילו  שנזכור,  קצוות,  משולשי  קרפלך  אוכלים  אנו  לכן 
עם  עצמינו  קצוות, שנחיה את  נעל בעלת שלוש  כמו של  פנים  יש  שלנו 
זה, ואם ללימוד שלנו יש פנים כמו של נעל בעלת שלוש קצוות שנאמר 
לעצמינו את כל הלשונות שהתם אמר ושר לנעל שהוא עשה, כי זה סוד 
בו  שיש  טובה  נקודה  כל  עם  עצמו  את  יחייה  שהאדם  בחיים,  ההצלחה 

אפילו אם הוא רחוק משלימות.

זה מה שאנו צריכים ללמוד ממנהג אכילת הקרפלך, לשמוח עם כל דבר 
קטן שעושים, ולהיות בשמחה ולהתענג ביום טוב, בפרט כשיש כבר ילדים 
אז זה מאוד נחוץ להכניס אוירה שמחה וחוויתית בחג. אדם יכול לנהוג 
מתח  עם  שמחה,  בלי  זאת  עושה  הוא  אם  אבל  שבעולם,  החומרות  בכל 
ושמחה,  רוצים להרגיש אושר  ילדים  כי  לילדיו,  מזיק  זה מאוד  ועצבים, 
לכן אם האבא עושה את המצוות בשמחה, עם חיות, אז הם יאהבו להיות 
בבית, אבל אם הוא מקיים את הכל בכפיה, בלי חיות וחשק אז הם יחפשו 
לברוח מהבית, הם עלולים לחפש אושר מדומה מחברים לא טובים השם 

ישמרינו.

השם יעזור שנציית לרבינו כך יהיו לנו חיים יפים, אמן.

ף
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ביום הראשון של שבועות לפנות ערב אחרי תפילת מנחה, 
לימד ראש הישיבה שליט"א בשיחות הר"ן, סימן עו:

סדר דרך הלימוד

רבינו הקדוש נתן לנו מתנה מאוד יקרה, את 'סדר דרך הלימוד', רבינו 
הקדוש מגלה לנו שישנה דרך קלה שאפילו שלא מבינים מה שלומדים – 

שלא יעצרו מללמוד רק שיאמרו את המילים של התורה, ובסוף יבינו.

רבינו הקדוש אומר )שיחות הר"ן, סימן עו(: "ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה 
ָיִבין", כשלומדים צריך רק לומר את  ּוִמֵּמיָלא  ְּכֵסֶדר,  ַהְּדָבִרים  ְלַבד, לֹוַמר 
"ְוֹלא  מילות התורה הקדושה, ואפילו אם לא מבינים לאחר זמן מבינים, 
ְיַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ִּבְתִחַּלת ִלּמּודֹו ֶׁשִּיְרֶצה ְלָהִבין ֵּתֶכף, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִיְקֶׁשה לֹו ַהְרֵּבה 
ֵּתֶכף ְוֹלא ָיִבין ְּכָלל, ַרק ַיְכִניס מֹחֹו ְּבַהִּלּמּוד, ְויֹאַמר ְּכֵסֶדר ִּבְזִריזּות ּוִמֵּמיָלא 
ָיִבין", ואסור להישבר מזה שרואים שלא מבינים את הלימוד, כי זה לבד 
שרוצים להבין מיד – מקשה על הלימוד, רק יש לומר את המילים כסדרן 
בפעם  מבינים  לא  ואם  ֵּתֶכף",  ָיִבין  ֹלא  "ְוִאם  מבינים,  ממילא  כך  ואחר 
הראשונה "ָיִבין ַאַחר ָּכְך", מבינים בפעם השניה, "ְוִאם ִיָּׁשֲארּו ֵאיֶזה ְּדָבִרים, 
ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא יּוַכל ַלֲעמֹד ַעל ַּכָּוָנתֹו", ואם לא מבינים בפעם השניה, 
"ַמה ְּבָכְך" – אז מה קרה? לא קרה כלום, "ִּכי ַמֲעַלת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל 
זכרונם לברכה  גבוה מהכל, כמו שחכמינו  יותר  כי הלימוד עצמו  ַהּכֹל", 
אומרים )שבת סג ע"א; עבודה זרה יט.(: "ִלְּגמֹור ַוֲהַדר ִלְסּבֹר, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע ַמה 
ָקָאַמר", שקודם אדם יראה לומר הרבה את מילות התורה הקדושה, אפילו 
אם הוא לא מבין מה שהוא לומד, ואחר כך שילמד בכדי להבין, "ִּכי ַעל 
ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּלּמּוד, ֶׁשִּיְלַמד ִּבְמִהירּות ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה, ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ַלֲעבֹר 
ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאּלּו ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹוֵמד – ְלָגְמָרם, ְוַלֲחזֹר ְלַהְתִחיל ּוְלָגְמָרם ַּפַעם 
מהר  ללמוד  מתרגלים  אם  כי  וכו'",  ָיִבין  ִמֵּמיָלא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַּפַעם,  ַאַחר 
לומדים הרבה מאוד, ועל ידי זה זוכים לעבוד על כל לימוד הרבה פעמים, 

עד שזוכים להבין את מה שלומדים.
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מיד  להבין  לחפש  לא  זו,  בדרך  ללמוד  רבות  איתנו  דיבר  רבינו 
עצה  זאת  כי  להבין  שיזכו  עד  להבין  בלי  הרבה  ללמוד  רק  כשלומדים, 
מאוד טובה שיוכלו ללמוד, ועל ידי דרך זו אפשר לזכות ללמוד בכל חדרי 
התורה, ובסוף זוכים להבין הרבה יותר מאשר כשלומדים על מנת להבין 

מיד עם כל הדקדוקים.

מאשר  יותר  הרבה  מספיקים  הלימוד  דרך  סדר  פי  על  כשלומדים 
ללימוד,  מפריע  רק  שזה  מילה,  כל  להבין  ומתעמקים  לאט  כשלומדים 
ֶׁשָּלֶהם,  ַהִּדְקּדּוִקים  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ְלַגְמֵרי  ִמִּלּמּוָדם  ָּפְסקּו  ָאָדם  ְּבֵני  "ְוַכָּמה 
ּוְמאּוָמה ֹלא ִנְׁשַאר ְּבָיָדם", והרבה מאוד אנשים הפסיקו לגמרי ללמוד בגלל 

שהם למדו והתעמקו וכו'.

"ֲאָבל ְּכֶׁשַּיְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְלמֹד ִּבְמִהירּות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל - ְּבִלי ִּדְקּדּוִקים ַהְרֵּבה, 
ַהּתֹוָרה ִּתְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ֻּכָּלם, ְוַתַנ"ְך 
ְוַקָּבָלה, ּוְׁשָאר ְסָפִרים ֻּכָּלם", אבל אם אדם מתרגל  ְוִסְפֵרי ַהזֹוַהר  ִמְדָרִׁשים 
ללמוד מהר – כמו שהזכרנו לעיל, הוא יזכה ללמוד מאוד הרבה, הוא יזכה 
לעבור על כל התורה – גמרא עם כל הפוסקים תנ"ך עם כל המדרשים וזוהר 
הקדוש, "ּוְכָבר ְמבָֹאר ִׂשיָחתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשּטֹוב ָלָאָדם ֶׁשַּיֲעבֹר 
ְּבַחָּייו ְּבָכל ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה", וכמו שרבינו רצה שנעבור על 

כל התורה כולה )עיין שיחות הר"ן, סימן כח(, עיין שם.

זאת דרך מתוקה ונעימה ללימוד, כשלומדים על פי 'סדר דרך הלימוד' 
של רבינו לומדים בכל יום מימות השנה אפילו כשטרודים ועמוסים והראש 
לא נמצא במקום, ועם הזמן זוכים והראש נפתח וזוכים להבין את כל מה 

שלומדים.

השם יעזור שנציית לרבינו כך יהיו לנו חיים יפים, אמן.

ף
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שבת קודש פרשת נשא, שנת תשפ"א לפרט קטן, בבוקר 
לאחר התפילה המשיך ראש הישיבה שליט"א את השיעור 
בספר הקדוש פעולת הצדיק מסימן תשסב עד סימן תשסח.

סימן תשסב: יֹום א', י"ז ְּבִסיָון: ָנַסע ַרֵּבנּו ַז"ל ֵמִעיר ֶלעְמֶּבְרג ְּכֵדי ַלֲחזֹר 
)ֶׁשִהיא ְּבֶמְרָחק ֶׁשל 60 ִקילֹוֶמְטִרים ֵמִעיר ֶלעְמֶּבְרג  ְוָנַסע ֶּדֶרְך ִעיר ְּבָראד,  ְלֵביתֹו ֶׁשָּבִעיר ְּבֶרְסֶלב. 
ָחִמיו  ְּבֵבית  ָׁשבּועֹות  ְׁשֵני  ְּבֵעֶרְך  ָׁשם  ִנְתַמְהַמּה  ְּבָראד,  ָלִעיר  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ְּבֵעֶרְך(. 

ֶרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְטַראְכִטיְנֶּבעְרג. ְוַהדֹוְקטֹוִרים ִהְזִהירּו אֹותֹו ְמאֹד, ֶׁשֹּלא ִיַּסע ׁשּום 
ְנִסיָעה, ִּכי ָקָׁשה לֹו ַהְּנִסיָעה ְמאֹד ֵמרֹב ּכֶֹבד ַהחֹוַלַאת ֶׁשּלֹו, ְוֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר לֹו 
ִלַּסע ִּכי ִאם ַּפְרָסה ַאַחת ְּביֹום, ַאְך ַרֵּבנּו ַז"ל ֹלא ָחַׁשׁש ְלִדְבֵריֶהם ְּכָלל ַרק ָנַסע 

ִּבְזִריזּות ְּגדֹוָלה ְּכֶדֶרְך ַהּסֹוֲחִרים ַּכָּמה ְוַכָּמה ַּפְרָסאֹות ְּביֹום ֶאָחד.

סימן תשסג: יֹום ג', ג' ְּבַתּמּוז: ָנַסע ַרֵּבנּו ַז"ל ֵמִעיר ְּבָראד ְוִהִּגיַע ְּביֹום ו' 
אנֹוב, )ֶׁשִהיא ְּבֶמְרָחק ֶׁשל 150 ִקילֹוֶמְטִרים ֵמִעיר ְּבָראד ְּבֵעֶרְך(. ֶעֶרב־ַׁשָּבת־קֶֹדׁש ְלֵסֶדר ֻחַּקת ָּבִעיר ַיּ

סימן תשסד: ַׁשָּבת־קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ֻחַּקת, ז' ְּבַתּמּוז: ָׁשַבת ַרֵּבנּו ַז"ל ָּבִעיר 
אנֹוב. ְוָׁשם ָהָיה ַרֵּבנּו ַז"ל ֶנֱעָלם ִמָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר, ְוֹלא ִהְרִּגיׁשּו ְּכָלל, ֶּׁשִהִּגיַע  ַיּ

ַרֵּבנּו ַז"ל ָלִעיר.

סימן תשסה: ּוְבמֹוָצֵאי־ַׁשָּבת־קֶֹדׁש: ָהָיה ַרֵּבנּו ַז"ל ֵער ְּכַדְרּכֹו ְּבָכל ָׁשבּוַע 
ְוִהְתּבֹוֵדד ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ֲעלֹות ַהַּׁשַחר.

סימן תשסו: יֹום א' ַּפְרַׁשת ָּבָלק: ִהְתַּפֵּלל ַרֵּבנּו ַז"ל ָוִתיִקין ְּכַדְרּכֹו ָּתִמיד. 
ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד ִהְזָּדֵרז ִמָּׁשם ִלְנסַֹע ֶאל ֵּביתֹו ָּבִעיר ְּבֶרְסֶלב, )ֶׁשִהיא ְּבֶמְרָחק ֶׁשל 50 ִקילֹוֶמְטִרים 
אנֹוב ְּבֵעֶרְך(. ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַלְּכָפר ַוואְרִניִוויֶצע, )ֶׁשִהיא ְּבֶמְרָחק ֶׁשל 52 ִקילֹוֶמְטִרים ֵמִעיר ְּבֶרְסֶלב ְּבֵעֶרְך(,  ֵמִעיר ַיּ

ִּפְתאֹם ָרָאה אֹותֹו ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו ְוָקַפץ ַעל ָהֲעָגָלה ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל ֵמרֹב 
ִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה, ִּכי ֹלא ָרָאה ְּכָבר ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל ִּכְמַעט ָׁשָנה, )ִּכי ַרֵּבנּו ַז"ל ָנַסע ָלִעיר ֶלעְמֶּבְרג 
ֵּתֶכף־ּוִמָּיד ַאַחר ֻסּכֹות, ַעֵּין ְלֵעיל ִסיָמן תשכ"ח(. ְוַעְכָׁשו ִּפְתאֹם ָרָאה ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל, ְוַעל־ֵּכן ָקַפץ 

ַעל ָהֲעָגָלה ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל ֵמרֹב ִׂשְמָחה ְוַאֲהָבה, ְוָנַתן ָׁשלֹום ְלַרֵּבנּו ַז"ל ְוָנַׁשק 
ָידֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְוֶהֱחָיה ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל ְמאֹד ְמאֹד.
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ִלְקָראתֹו  ְוָיְצאּו  ְּבֶרְסֶלב.  ָלִעיר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִהִּגיַע  ֶעֶרב  ְלֵעת  תשסז:  סימן 
ָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר, ִּכי ֵּתֶכף־ּוִמָּיד, ְּכֶׁשָּבא ַרֵּבנּו ַז"ל ְלַׁשֲעֵרי ָהִעיר, ַנֲעֶׂשה ַרַעׁש, 
ָהִעיר,  ְּבָכל  ִנְתַּפְרֵסם  ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד  ֵליּה,  ִאית  ַחְבָרא  ְוַחְבָרא  ָּבא.  ַז"ל  ֶׁשַרֵּבנּו 
ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ִהִּגיַע. ּוָבאּו ֻּכָּלם ְלַקֵּבל ָּפָניו ַהְּקדֹוׁשֹות. ּוְכֶׁשִּנְכַנס ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאל 
ַאז  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוִדֵּבר  ָהִעיר.  ּוֵמַאְנֵׁשי  ֵמַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו  ַרב  ָאז ָהמֹון  ְוָהיּו  ֵּביתֹו, 
ְּכַפר  ַעד  ִמֶּלעְמֶּבְרג  ְוָאַמר: "ֶּכֶׁשָנַסְעִּתי  ִמְּנִסיָעתֹו  ְקָצת  ְלַסֵּפר  ְוִהְתִחיל  ַהְרֵּבה 
ַוואְרִניִוויֶצע, ָהִייִתי ּדֹוֶמה ְּבֵעיַני ְּכמֹו חֹוִני ַהְמַעֵּגל, ֶׁשָּיֵׁשן ִׁשְבִעים ָׁשָנה. ְוָהִייִתי 
ָסבּור, ֶׁשְּכָבר ָׁשְכחּו אֹוִתי. ּוְבבֹוִאי ַלְּכָפר ַהַּנ"ל ָקַפץ ַעל ָהֲעָגָלה ֶאְצִלי ָהִאיׁש 
ַהַּנ"ל ְוהּוא ֶהֱחָיה אֹוִתי ַמָּמׁש, ִּכי ָרִאיִתי, ֶׁשֲעַדִין זֹוְכִרים אֹוִתי!" ְוָאַמר: "ֲאִני 

ּדֹוֶמה ַעְכָׁשו ְּכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו".

 אמר ראש הישיבה שליט"א: רבינו מאוד החייה את עצמו מכך שאחד 
מאנ"ש כל כך שמח לפגוש אותו, כי צדיק שמוסר את נפשו לעזור ליהודים 
לאביהם  יהודים  להחזיר  האפשריות  הדרכים  בכל  מנסה  הוא  אחרים, 
יכול להתחיל  יהודי, הוא  וכותב חיזוק ועצות לכל  שבשמים, הוא מדבר 
לפעמים לחשוב 'מה אני פועל עם כל הדרשות והספרים שלי?' וכשמישהו 
מגיע להגיד לו עד כמה הדרשות והספרים מחזקים אותו לעבוד את השם 

יתברך, זה מאוד מחזק ומחיה אותו.

'מי  ייאוש,  מחשבות  בו  נכנסות  היו  שלפעמים  אומר  היה  מוהרא"ש 
את  צריך  'מי  בעולם?'  משהו  פועלים  שלי  והספרים  שהדרשות  אמר 
הספרים שלי' מבחוץ לא יכלו לראות זאת, מבחוץ היה נראה שהוא מאוד 
חזק, וכשמישהו נכנס להודות לו על הספרים והקונטרסים הקדושים שלו 
זה נתן לו כח להמשיך הלאה עם עבודת הקודש שלו, והוא המשיך לכתוב 

עוד ועוד קונטרסים, ועל ידי זה אנו מחיים את עצמינו עד היום הזה.

וכך גם מביא רבינו הקדוש )ליקוטי מוהר"ן חלק א, סימן קכו( שכל פעם שהחבריא 
שיבחו את רבם התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי  לאחר מכן הוא אמר 
להם עוד חידושי תורה, לנו אין שום השגה בצדיק, מבחוץ נראה שהצדיק 
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חיזוק  צריך  לא  הצדיק  כאילו  לחשוב  העוצמה שאפשר  כל  עם  מסתובב 
בכדי להמשיך עם עבודתו הקדושה, אבל האמת שזה לא כך, הצדיק גם 

רוצה לראות שהוא עושה משהו עם היגיעה הקשה שלו.

השם יתברך יעזור שנציית לרבינו כך יהיו לנו חיים יפים, אמן.

ף
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שבת קודש פרשת נשא, תשפ"א לפרט קטן, בסעודה שלישית 
לימד ראש הישיבה שליט"א בשיחות הר"ן סימן רלח.

ֶאָחד  ָׁשַמע  ָּכְך  ְּבתֹוְך  ֶאָחד  ִעם  ְמַדֵּבר  ָהָיה  לברכה:  זכרונו  רבינו   לשון 
ֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּתִפיַּלת ַעְרִבית ְוָאַמר ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶניָך ְוָאַמר אֹותֹו 
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ְוָעָנה  ְוכּו'  ְּבֵעָצה  ְוַתְּקֵננּו  ַהֵּתבֹות  ֵאּלּו  ִּבְמִהירּות  ָהִאיׁש 
ְוַתְּקֵננּו  ַהֵּתבֹות  ֵאּלּו  ִּבְמִהירּות  ֶׁשֶּזה חֹוֵטף  ַהָרִאיָת  ֶאְצלו:  ֶׁשָעַמד  ְלֶזה  ְוָאַמר 
ְּבֵעָצה טֹוָבה ְוכּו' ֲהלא ֵאּלּו ַהֵּתבֹות ְצִריִכין ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ּוְבַכָּוָנה 
ְמאד  ִּכי  ְמאד  ְמאד  ְיָקָרה  ְּתִפיָּלה  ִהיא  זֹאת  ִּכי  ְמאד  ְּדִלָּבא  ֵמֻעְמָקא  ְּגדֹוָלה 
ֵעָצה  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ָלנּו  ֶׁשִּיֵּתן  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש  ְצִריִכין 
ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ְלָכל  ְמאד  ֶזה מּוָבן  ְוָדָבר  ְוכּו'  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵליַדע  ֶׁשִּנְזֶּכה  טֹוָבה 
ִלְכנֹס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשְּצִריִכין ְלַבֵּקׁש ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ֶזה ֶׁשִּנְזֶּכה ְלֵעָצה 

טֹוָבה ִמְּלָפָניו ִיְתָּבַרְך.

ְוָאַמר ַעל ַעְצמֹו: ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַהּיֹום ֲאִני מֹוֵסר ָּכל ְּתנּועֹות ֶׁשִּלי ֶׁשל ָּכל ַהּיֹום 
ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ַהְּתנּועֹות ֶׁשִּלי ְוֶׁשל ָּבַני ְוֶׁשל ַהְּתלּוִיים ִּבי ֶׁשִּיְהיּו ַהּכל 
ִּכְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ְוכּו' ְוכּו' ְוֵכן ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַׁשָּבת אֹו יֹום טֹוב ְוַכּיֹוֵצא ֲאִני מֹוֵסר ַהּיֹום 
ְוַאַחר ָּכְך ְּכמֹו  ִיְתָּבַרְך  ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְהֶיה ָּכל ַהְנָהַגת אֹותֹו ַהַּׁשָּבת ִּכְרצֹונֹו  ְלַהֵּׁשם 
ֶׁשִּמְתַנֵהג ֶאְצלֹו ְּבאֹותֹו ַהּיֹום אֹו ְּבאֹותֹו ַהַּׁשָּבת ְוַכּיֹוֵצא ׁשּוב ֵאינֹו ְמַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו 
ַאַחר ָּכְך ְּכָלל ִאם ָהָיה ַהְנָהַגת ֶׁשל אֹותֹו ַהּיֹום ָּכָראּוי ְוָהֵבן. עד כאן לשון רבינו 

זכרונו לברכה.

רבינו שמע פעם איך שמישהו מתפלל ערבית והוא אמר במהירות את 
ֵננּו  ָפֶניָך", אמר רבינו: "את המילים 'ְוַתְקּ ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵננּו ְבּ המילים: "ְוַתְקּ
ָפֶניָך', צריך לומר עם הרבה כוונה, כי זאת תפילה מאוד  ִמְלּ ֵעָצה טֹוָבה  ְבּ
חשובה", כי עיקר הבעיה היא שלא יודעים מה לעשות, בכל דבר נכנסים 
יתברך:  מהשם  לבקש  הרבה  צריך  לכן  כך,  או  כך  לעשות  אם  לספיקות 
ָפֶניָך, ריבונו של עולם תן לי עצה טובה שאדע איך  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵננּו ְבּ "ְוַתְקּ

להתנהג".



אשר היה אל יואל

פרשת פנחס שנת תשפ"א לפ"ק יי

עוד אמר רבינו: אני נוהג שבכל בוקר כשאני קם אני מוסר את עצמי 
וכל  הדיבורים  כל  את  שלי,  המחשבות  כל  את  אני  הוא,  ברוך  להקדוש 
המעשים שלי, הן שלי והן של ילדי ושל כל התלויים בי – להקדוש ברוך 
הוא. כך גם כשמגיע שבת או חג אני מוסר את עצמי לגמרי להשם יתברך, 
ואז אני לא צריך לחשוב אחר כך אם נהגתי כשורה או שאולי הייתי צריך 
בוודאי  הכל  הוא  ברוך  להקדוש  עצמי  את  מסרתי  אם  כי  אחרת,  לנהוג 

התנהל כשורה.

אמר ראש הישיבה שליט"א: רבינו אומר כאן כשאומרים במעריב את 
ָפֶניָך', שיאמרו זאת בכוונה גדולה, צריך  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵננּו ְבּ המילים: 'ְוַתְקּ
אבל לדעת שאין הכוונה לומר שרק שם ישנה הזדמנות לבקש מהשם יתברך 
על עצה טובה, ואם בדיוק פספסת את הדקה הזו, ונזכרת לאחר השכיבנו 
שלא כיוונת במילים, אז צריך לחכות עד מחר בכדי לבקש על זה..., זה לא 
כך, מתי שבן אדם נזכר מבעיותיו והוא צריך עצה הוא יכול מיד לבקש: 
ָפֶניָך, רבונו של עולם תן לי עצה טובה שאדע איך  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵננּו ְבּ "ְוַתְקּ

להתנהג", זה לא צריך להיות דווקא במעריב.

לבקש מהשם יתברך זאת העצה לכל העצות, זאת העצה כשאין עצה, 
אחד,  אף  שם  שאין  במקום  לטייל  קצת  לך  להתנהג.  איך  יודעים  כשלא 
תצעק להשם יתברך שיעזור לך שתדע מה מוטל עליך לעשות, תבקש ממנו: 
ָפֶניָך', ריבונו של עולם תן לי עצה טובה שאדע  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ְבּ ֵננּו  "'ְוַתְקּ
איך להתנהג", אם עושים זאת, מבקשים מהשם יתברך שידעו איך להתנהג 

בכל מצב, אז עוזר הקדוש ברוך הוא ויודעים איך ומה צריך לעשות.

מוסר  הוא  קם  כשהוא  בוקר  שבכל  נוהג  שהוא  רבינו,  פה  אומר  עוד 
את עצמו להקדוש ברוך הוא, כל מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, זאת הנהגה 
מאוד נחוצה, תנסה אותה, תתחיל את היום עם תפילה, תבקש מהשם יתברך 
בבוקר שכל היום ילך עם הצלחה, אם נמסרים בידי הקדוש ברוך הוא – הכל 
הרבה יותר קל. מיד בבוקר כשאתה אומר 'מודה אני', תוסיף תפילה קטנה 



אשר היה אל יואל

יגפרשת פנחס שנת תשפ"א לפ"ק

בשפתך האישית: "ריבונו של עולם, אני מוסר את כל יומי אליך וכל מה 
שאני צריך לעשות, תעזור לי שיהיה לי יום שמח".

בחור מוסר את עצמו לבד להקדוש ברוך הוא, ואם השם יתברך עזר 
והתחתנת ויש לך כבר גם אישה תוסיף גם את אשתך לתפילה, ואם יש לך 
כבר ברוך השם גם ילדים תוסיף גם אותם, מעסיק מוסיף גם את עובדיו, 

מלמד או מורה מוסיפים את התלמידים והתלמידות, וכך הלאה.

אדם צריך כל כך הרבה סייעתא דשמיא ביום יום, שהכל יתנהל כשורה, 
אבל אם נמסרים לידי הקדוש ברוך הוא יש סייעתא דשמיא ויש הצלחה.

השם יתברך יעזור שנציית לרבינו כך יהיו לנו חיים יפים,  אמן.

ף


