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גפרשת ואתחנן שנת תשפ"א לפ"ק

שבת קודש פרשת בהעלותך, שנת תשפ"א לפרט קטן, בבוקר 
לפני התפילה המשיך ראש הישיבה שליט"א את השיעור בספר 

הקדוש פעולת הצדיק, מסימן תשנה עד סימן תשנח.

ְלֵעיל  )ַעֵּין  ַהַּנ"ל  ִמֶמעְדֶווִדיְבֶקע  ַיֲעקֹב  ֶרִּבי  ָחַזר  ַאַחר־ָּכְך  תשנה:  סימן 
ִסיָמן תשמ"ז( ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ְוִהִּציַע לֹו ָּכל ְּפָרֵטי ַהַהְדָפָסה. ְוָׁשַלח ַרֵּבנּו ַז"ל 
ָנָתן,  ֶרִּבי  ִעם  ִמָּׁשם  ֶׁשִּיְתַקֵּׁשר  ְּבֶרְסֶלב,  ִעיר  ֶאל  ֵמֲאָנָׁשיו,  ֶאָחד  ָדִוד,  ֶרִּבי  ֶאת 
)ֶׁשָּׁשָהה ָּכל ַהְּזַמן ָּבִעיר ָמאַהלֹוב(, ְּכֵדי ֶׁשהּוא ְיַסֵּדר ַׁשַער ְוַהְקָּדָמה, ְוֵכן ָעָׂשה. 
ּוָבא ֶרִּבי ָדִוד ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב, ּוִמָּׁשם ִנְתַקֵּׁשר ֶרִּבי ַנְפָּתִלי ִעם ֶרִּבי ָנָתן. ּוָבא ֶרִּבי 
ָנָתן ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב ָסמּוְך ְלפּוִרים, וַרִּבי ַנְפָּתִלי וַרִּבי ָדִוד עֹוְדדּו אֹותֹו, ֶׁשִּיַּסע 
ִעָּמֶהם ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל, ִּכי ַרֵּבנּו ַז״ל ִּדֵּבר ַּפַעם ַאַחת ָּכל ַהַּלְיָלה ֵמַהְדָּפַסת ִסְפרֹו 
ְורֹוֶצה, ֶׁשֻּיְדַּפס ְוִיְתַּפֵּׁשט ָּבעֹוָלם ְוכּו'. ַאְך ֶרִּבי ָנָתן ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְּבׁשּום אֶֹפן, 
ִּכי ָהיּו לֹו ָאז ְמִניעֹות ַרּבֹות ֵמִאְׁשּתֹו ּוֵמחֹוְתנֹו ּוִמָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו, ְוָהָיה ִאי־ֶאְפָׁשר 

לֹו ְלַׁשֵּבר ְמִניעֹות ָּכֵאּלּו ּוִבְפָרט ִלְנסַֹע ְלֶמְרַחִּקים ָּכֵאּלּו ַעד ֶלעְמֶּבְרג.

רבי נתן זכרונו לברכה עבר בתקופה ההיא מניעות מאוד קשות בענין 
התקרבותו לרבינו הקדוש, מאשתו, מחותנו ומכל משפחתו, לכן הוא לא 
מוהר״ן';  'ליקוטי  הקדוש  הספר  את  להדפיס  בכדי  ללמבערג  לנסוע  יכל 
היום כשמתבוננים בזה אפשר ממש להשתומם: 'מדוע רבי נתן לא השאיר 
את אשתו ונסע להדפיס את הספר הקדוש?! הספר הרי מאיר את כל העולם, 
לא רק בדור ההוא אלא בכל הדורות המאוחרים עד ביאת המשיח!' אבל 
כך זה תמיד עם המניעות, בשעה שיש מניעות זה נראה שאי אפשר לשבור 
אותן, ורק לאחר שהמניעות מתבטלות אז חושבים לאחור 'מה היה כל כך 

קשה לשבור את המניעות?!'...

ַעל־ֵּכן ִהְׁשַּתֵּמט ֵמֶהם ַרק ִסֵּדר ֶאת ַהַּׁשַער ְוֵכן ָּכַתב ַהְקָּדָמה ְועֹוד ִּתֵּקן ַהְרֵּבה 
ּקּוִנים ַּבֵּסֶפר ְּבָמקֹום ֶׁשָהָיה ָצִריְך ִּתּקּון, ְוַאַחר־ָּכְך ָחַזר ְלֵביתֹו ָלִעיר ָמאַהלֹוב.  ִתּ
ֶאת  ַז״ל  ַרֵּבנּו  ִהִּטיל  ֶׁשָעָליו  ִמֶמעְדֶווִדיְבֶקע,  ַיֲעקֹב  ֶרִּבי  ִעם  ִנְפָּגׁש  ָדִוד  וַרִּבי 
ַהְּׁשִליחּות ְלַהְדִּפיס ֶאת ִסְפרֹו, ְוהּוא ָלַקח ֶאת ָּכל ַהֵּסֶפר ִעם ַהַּׁשַער ְוַהַהְקָּדָמה 
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ַהֵּסֶפר  ְּבַהְדָּפַסת  ַלֲעסֹק  ְוִהְתִחיל  אֹוְסְטְרָהא  ָלִעיר  ִמָּׁשם  ְוָנַסע  ַהִּתּקּוִנים  ְוָכל 
ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ״ִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר״ן״.

סימן תשנו: ַעל ַחג ַהּפּוִרים: ָּבא ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶאל ַרֵּבנּו ַז״ל ְוָׁשָהה ֶאְצלֹו 
ָּכל ַהָּׁשבּוַע ֶׁשּקֹוֵדם ּפּוִרים ְוַאַחר ּפּוִרים. ּוֵמֲחָמת ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ָהָיה ָקרֹוב ְמאֹד 
ִעם ַרֵּבנּו ַז״ל, ֶׁשּקֹוִרין ֵהייִמיׁש )ֶחְברּוִתי( ]ִּכי ָהָיה ַהְמקָֹרב ָהִראׁשֹון ֶׁשּלֹו, ַעֵּין 
ְוָהָיה ָעֵייל  ַז״ל  ִנְכַנס ְּבָכל ַּפַעם ֶאל ֶחֶדר ַרֵּבנּו  ְלֵעיל ִסיָמן ס״ז[, ַעל־ֵּכן ָהָיה 
ְּבֹלא ַּבר )ִנְכַנס ְוֹלא יֹוֵצא, ְּכלֹוַמר, ָמַתי ֶׁשרֹוֶצה(. ּוְבַאַחד ַהָּיִמים הּוא ָּבא ֶאל 
ַרֵּבנּו ַז״ל ּוָמָצא, ֶׁשַרֵּבנּו ַז״ל ָסגּור ְּבַחְדרֹו ַהְּמֻיָחד לֹו, ְוִאי־ֶאְפָׁשר לֹו ְלִהָּכֵנס, 
ַרק ָׁשַמע ִמַּבַעד ַהָּדֶלת, ֶׁשַרֵּבנּו ַז״ל ּבֹוֶכה ַהְרֵּבה ְמאֹד ְמאֹד ְּבקֹול ָּגדֹול. ְוָעַמד 
ֶזה.  ַמה  ְוַעל  ֶזה  ַמה  ָיַדע  ְוֹלא  ּוְרָעָדה  ַּפַחד  ָמֵלא  ַהֶּדֶלת  ַעל־ַיד  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי 
ַעל  ְוִדְמָעתֹו  ֶׁשִּיָּכֵנס,  ִׁשְמעֹון,  ְלֶרִּבי  ְוָקָרא  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ַז״ל  ַרֵּבנּו  ָּפַתח  ּוִפְתאֹם 
ֶלְחָייו, ְוֶנֱאָנח ַרֵּבנּו ַז״ל ְמאֹד ְוָאַמר: ״אֹוי ִלי! ֵאין ִלי ִעם ִמי ְלִהְתַיֵעץ!״ ְוָׁשַאל 
אֹותֹו ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ִּבְרָעָדה: ״ֶרִּבי, ַמה ָּקָרה?״ ְוִסֵּפר לֹו ַרֵּבנּו ַז״ל: ״ֵיׁש ִלי ֵסֶפר 
ְּבֵביִתי, ֶׁשִאַּבְדִּתי ֶאת ִאְׁשִּתי ָהִראׁשֹוָנה ּוָבַני ִּבְׁשִביל ֶזה, ִּכי ָמַסר ַנְפׁשֹו ַּבֲעבּור 
ֵסֶפר ֶזה. ְוַעְכָׁשו ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות, ִּכי הּוא רֹוֶאה, ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּלק 
ָּכאן ְּבִעיר ֶלעְמֶּבְרג. ַאְך ִנְתַּגָּלה לֹו, ֶׁשְּבִאם ִיָּׂשֵרף ֶזה ַהֵּסֶפר, ָיכֹול ִלְחיֹות עֹוד״. 
]ְוַעל־ֵּכן ָהָיה ַרֵּבנּו ַז״ל ְמֻסָּפק ְוֹלא ָיַדע ָלֵתת ֵעָצה ְּבַנְפׁשֹו ַמה ַלֲעׂשֹות, ִּכי ָהָיה 
ָצר לֹו ְמאֹד ִלְׂשרֹף ֶזה ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְמאֹד ֲאֶׁשר ָמַסר ַנְפׁשֹו ַּבֲעבּורֹו 
ְוָאַבד ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ַּבֲעבּורֹו, ְוֶזה ָהָיה ַהֵּסֶפר ַהַּנ״ל )ְּבִסיָמן תקפח(. ְועֶֹצם ְקֻדַּׁשת 
ְונֹוָראֹות ֶׁשל ֶזה ַהֵּסֶפר, ִאי־ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ִמֶּזה ְּכָלל. ְוִאם ָהָיה ִנְׁשַאר ֶזה ַהֵּסֶפר 
ָּבעֹוָלם, ָהיּו רֹוִאין ְּגֻדַּלת ַרֵּבנּו ַז״ל, ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ְוכּו' ַעִין ְּבַעִין, ִּכי ָהָיה ֵסֶפר 

ּנֹוָרא ְוִנְפָלא ַעד ְמאֹד[.

רבינו הסתפק מה לעשות, אם ידפיס את הספר? – הוא יצטרך לעזוב את 
זה העולם, אם ישרוף את הספר? הוא הרי הקריב כבר בעבורו את אשתו 
וילדיו, ואם לשרוף הוא כבר יכל מלכתחילה לשרוף זאת ולא לאבד אותם.

ְּבִלי ׁשּום  ״ְּבַוַּדאי  ַז״ל:  ְלַרֵּבנּו  ֶרִּבי ִׁשְמעֹון זֹאת ָאַמר  ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד ִּבְׁשמַֹע 
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ִלְׂשרֹף  יֹוֵתר  ְּבַוַּדאי טֹוב  ָּבֶזה,  ְּתלּוִיים  ֶׁשַחֵּייֶכם  ְסָבָרה,  ֵאיזֹו  ֵיׁש  ִאם  ְסֵפקֹות, 
ַהֵּסֶפר, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ַּבַחִּיים ִעָּמנּו!״ ְוֵהִׁשיב לֹו ַרֵּבנּו ַז״ל ִּבְבִכָּיה: ״ֵּכן הּוא, 
ְוָנכֹון ַהָּדָבר ֲאֶׁשר, ֶׁשִאם ִיָּׂשֵרף ֶזה ַהֵּסֶפר, ִיְהֶיה ִלי עֹוד ָאְרָּכא ִלְחיֹות ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה עֹוד ֵאיֶזה ְזַמן, ֲאָבל ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן ָצר ִלי ְמאֹד ְלָׂשְרפֹו, ִּכי ֵאין ַאָּתה, ֶרִּבי 
ַהֵּסֶפר,  ֶזה  ֶׁשל  ְּקֻדָּׁשתֹו  ִיְקַרת  ֹּגֶדל  יֹוֵדַע  ַז״ל(,  ַרֵּבנּו  ָקָרא לֹו  )ָּכְך  ִׁשְמעֹו'ֶלע, 
ֲעצּוִמים  ִיּסּוִרים  ְוַכָּמה  ּוָבַני  ָהִראׁשֹוָנה  ִאְׁשִּתי  ֶזה  ֵסֶפר  ַּבֲעבּור  ִאַּבְדִּתי  ְוָאנִֹכי 
ָסַבְלִּתי ְּכבֹר ַּבֲעבּור ֶזה!״ ּוְבתֹוְך ְּדָבָריו ָּבָכה ַרֵּבנּו ַז״ל ַהְרֵּבה ְמאֹד ְמאֹד. ּוְבתֹוְך 
ַז״ל.  ֶׁשֵהם ְמַדְּבִרים ַיַחד, ַהְינּו ַרֵּבנּו ִעם ֶרִּבי ִׁשְמעֹון, ָּבא ַהּדֹוְקטֹור ֶאל ַרֵּבנּו 
ְוִנְבַהל ַהּדֹוְקטֹור ְמאֹד ְוָאַמר ְלַרֵּבנּו ַז״ל: ״ֲהֹלא ָאסּור ָלֶכם ַעְכָׁשו ִלְבּכֹות ָּכל־ָּכְך 
ּוְלַבְלֵּבל ֶאת ָהֵרָאה ֶׁשָּלֶכם?״ ְוַרֵּבנּו ַז״ל ֹלא ָעָנהּו, ְוָהַלְך לֹו ַהּדֹוְקטֹור, ַרק ָאַמר 
לַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֶׁשֹּלא ַיֲעזֹב ֶאת ַרֵּבנּו ַז״ל ְוֹלא ִיֵּתן לֹו ִלְבּכֹות ָּכל־ָּכְך. וַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלַדֵּבר ִעם ַרֵּבנּו ֵמרֹב ַצַער ּוְכֵאב ִלּבֹו, ִאיְך ֶׁשָרָאה ְּבִכַּית ַרֵּבנּו ַז״ל, 
ֶּׁשָּבָכה ְוהֹוִריד ְּדָמעֹות ְּכַנַחל. ּוְבתֹוְך ְּבֵביתֹו ָעָנה ְוָאַמר ַרֵּבנּו ַז״ל ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון: 
״אֹויּב ַאזֹוי, ָזאל ַזיין ִווי דּו ָזאְגְסט! )ִאם ָּכְך, ֶׁשִּיְהֶיה, ְּכמֹו ָׁשַאָּתה אֹוֵמר!(, 
ִאם ֵּכן ֵאיפֹה ֵהא ְלָך ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשל ַהָקאַמאֶדע )ַהִׁשיָדה-ָארֹון( ֶׁשִּלי, ְוֵלְך ַמֵהר, 
חּוָׁשה, ַאל ַּתֲעמֹד ּוְׂשכֹר ֲעָגָלה ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב, ְוַאל ַיַעָצְרָך ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג, ְורּוץ 
ְמֵהָרה, חּוָׁשה ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב ְוָתבֹוא ְלָׁשם ְוִתָּכֵנס ֶאל ֵּביִתי, ְוָׁשם ְּבַהָקאַמאֶדע 
ֻמַּנַחת ֵסֶפר ֶאָחד ִּבְכִתיַבת ָיִדי, ְוַעל ַיד ַהָקאַמאֶדע ֻמַּנַחת ַהֵּתָבה ֶׁשל ִּבִּתי ָאְדל, 
ְוֵׁשם ֻמָּנח עֹוד ֵסֶפר ֶאָחד, ְוִהיא ַהַהְעָּתָקה ֶׁשל ַהֵּסֶפר ַהֶּזה, ֶׁשֶהְעִּתיק ְלָפַני ַרִּבי 
ָנָתן. ְוִתַּקח ֶאת ְׁשֵניֶהם ְוִתְׂשרֹף אֹוָתם. ְוִהֵּנה, ֶרִּבי ִׁשְמעֹו'ֶלע, ֲאִני ַמְזִהיר אֹוְתָך 
ְמאֹד ְמאֹד, ְלַבל ִּתְהֶיה ָחָכם ָּבֶזה ְוַאל ְּתַׁשֶּנה ְּכלּום ִמָּכל ֲאֶׁשר ִהְזַהְרִּתיָך, ִּכי ַחַּיי 

ְּתלּוִיים ָּבֶזה, ְוַאל ַיֲעֶלה ְּבַדְעְּתָך ְלַהְׁשִאיר ֵאּלּו ָעִלים ִמֵּסֶפר ֶזה!״

זה פלא גדול, בהתחלה רבינו הסתפק אם להדפיס את הספר או לשרוף 
עם  חזק  מאוד  היה  הוא  אותו  לשרוף  החליט  רק  שהוא  איך  אבל  אותו, 
החלטתו, והוא מאוד הזהיר את רבי שמעון שלא יתחכם, ולא ישאיר אפילו 
דף אחד, איך פתאום הוא שינה את דעתו והחליט החלטה חזקה שצריך 
לשרוף זאת? אלא זה 'התבודדות', כשאדם מסופק איך לנהוג בדבר מסויים, 
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כך או כך, הוא צריך לדבר על זה עם השם יתברך, אומרים להשם יתברך 
'רבונו של עולם אני לא יודע מה לעשות, שאעשה כך או אעשה אחרת, אם 
אעשה כך – אולי זה לא טוב בגלל וכו', ואם אעשה אחרת – אולי זה גם לא 
טוב בגלל וכו', כך משיחים עם הקדוש ברוך הוא את כל הספיקות עם כל 
הצדדים, ואיך שהשם יתברך מכניס בראש לעשות, צריכים להיות מאוד 
חזקים בזה שזוהי תשובה מהשם יתברך, ואני אעשה כך עם כל העוצמה, 
לכן אחרי שרבינו ביקש הרבה מהשם יתברך שהוא ידע מה עליו לעשות, 
והוא החליט לשרוף את הספר – אז הוא היה מאוד חזק ומאוד בטוח בזה 

בלי שום ספיקות ובלבולים.

ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד ִהְבִטיַח ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַרֵּבנּו ַז״ל, ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוהּו. ְוָרץ 
ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַלחּוץ ְּבֶבָהָלה ְוָׂשַכר ֲעָגָלה ַאַחת ְּביֶֹקר ָּגדֹול, ֶׁשִּתַּקח אֹותֹו ָלִעיר 
ְּבֶרְסֶלב,  ָלִעיר  ֶׁשִהיא ָסמּוְך  ָלִעיר ַדאִׁשיב,  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ִלְנסַֹע.  ְוִהְתִחיל  ְּבֶרְסֶלב 
ָנַפל ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ִּפְתאֹם ַעל ָהָאֶרץ ָׁשם ְוִהְתַעֵּלף ְוַנֲחָלה ְמאֹד, ִּכְמַעט ֶׁשָּגַוע ָאז. 
ָבר רֹוֶצה ְלָמְנעֹו ִמְּלַקֵּים ִּדְבֵרי  ְוֵהִבין ֵּתֶכף־ּוִמָּיד, ֶׁשֲהֹלא ָּדָבר הּוא, ]ְוַהַּבַעל־ָדּ
ַרֵּבנּו ַז״ל, ַּכָּידּוַע ָלנּו ְּכָבר, ֶׁשַעל ָּכל ָּדָבר ָקָטן, ֶׁשִּצָּוה ַרֵּבנּו ַז״ל ַלֲעׂשֹות, ֵיׁש 
ַעל־ֶזה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְמִניעֹות ְּגדֹולֹות ְמאֹד, ִּבְפָרט ַעל ָּדָבר ָּגדֹול ָּכֶזה, ֶׁשָּכל 
ים, ֶׁשָעְמדּו  ַז״ל ְּתלּוִיים ָּבֶזה(, ַעל־ֵּכן ִצָּוה ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַכָּמה ֲאָנִשׁ ַחַּיי ַרֵּבנּו 
ְסִביבֹו, ֶׁשָּיִרימּו ַוַּיִּניחּו אֹותֹו ָּכְך ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַעל ָהֲעָגָלה ְויֹוִבילּו אֹותֹו ַעד ִעיר 
ְּבֶרְסֶלב. ְוַכָּוָנתֹו ָהְיָתה, ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ָצִריְך ַחס ְוָׁשלֹום ָלמּות, ְלָפחֹות ַיִּגיַע ָלִעיר 
ְוִהִּניחּו  ְוֵכן ָעׂשּו  ַז״ל.  ַרֵּבנּו  ְיַצֶּוה ֶאת ִמיֶׁשהּו, ֶׁשְּיַקֵּים ֶאת ְרצֹון  ְוָׁשם  ְּבֶרְסֶלב 
ים ָרצּו ְלַעְּכבֹו: ״ֵאיְך ּתּוְכלּו  אֹותֹו ַעל ָהֲעָגָלה ְּכמֹו ֶׁשהּוא, ַאף ֶׁשַהְרֵּבה ֲאָנִשׁ
ִהְתַעֵּקׁש  ֲאָבל הּוא  ְוָׁשלֹום?!  ַחס  ֶׁשִּתְגְועּו  ִּכְמַעט  ָּכזֹו,  ְנָפׁשֹות  ְּבַסָּכַנת  ִלְנסַֹע 
ְמאֹד ְוָנַסע ִמָּׁשם. ְוֵתֶכף־ּוִמַּיד ְּכֶׁשִּנְכְנָסה ָהֲעָגָלה ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב, ֵּתֶכף ִהְבִריא, 
ְּכמֹו ֶׁשֹּלא ֵאַרע ִעּמֹו ָּדָבר. ְוֵתֶכף ִנְכַנס ֶאל ִּדיַרת ַרֵּבנּו ַז״ל, )ִּכי ַרֵּבנּו ַז״ל ָנַתן 
לֹו ַהַּמְפֵּתַח(, ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהְּסָפִרים ּוְׂשָרָפם, ]ְוַעל־ֵּכן ִנְקָרא ֵסֶפר ֶזה, ֶׁשהּוא 
ֵסֶפר ַהֵּׁשִני, ְּבֵׁשם "ֵסֶפר ַהִּנְׂשָרף", )ַעֵּין ְלֵעיל ְּבִסיָמן תקפ"ח(, ִּכי ַרֵּבנּו ַז"ל 

ִצָּוה ְלָׂשְרָפם[.
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ְלַרֵּבנּו  ְלַבֵּׂשר  ֶלעְמֶּבְרג  ִעיר  ֶאל  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי  ָחַזר  ְוַאַחר־ָּכְך  סימן תשנז: 
ַז״ל, ֶׁשָעָׂשה ְׁשִליחּותֹו. ּוְכֶׁשָּבא ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶאל ַרֵּבנּו ַז״ל, ָעָנה ְוָאַמר לֹו ַרֵּבנּו 
ֲאָבל  ִיְהֶיה עֹוד ָּבעֹוָלם,  ְּכָבר ֹלא  ַהִּנְׂשָרף״(,  ״ֵסֶפר  ַהֶּזה, )ַהְינּו  ״ַהֵּסֶפר  ַז״ל: 
ְוֻיְדַּפס  ְוַיְחזֹר  ֻיְדַּפס  ִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר״ן(,  ֵסֶפר  )ַהְינּו  ַעְכָׁשו,  ֶׁשַמְדִּפיִסים  ַהֵּסֶפר, 
ַעל  ]ֲחָבל  ְוכּו'!״  ַעל־ֶזה  ְוֶאְסַּתֵּכל  ַהַּצד  ִמן  ֶאֱעמֹד  ַוֲאִני  ְּפָעִמים,  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ְּדָאְבִדין, ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ַעל ַהֵּסֶפר ֶׁשִּנְׂשַרף, ִּכי זֹו ֲאֵבָדה ֶׁשֵאיָנּה חֹוֶזֶרת. 
ִמְתַּפֵּׁשט ָּבעֹוָלם, ָהיּו רֹוִאים ַעֵּין ְּבַעִין  ְוַרִּבי ָנָתן ָאַמר: ״ִאם ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ָהָיה 

ְּגֻדַּלת ַרֵּבנּו ַז״ל!״[.

אני אעמוד מן הצד...

ל'ליקוטי  רק  הכוונה  לא  זאת  ה'ספר'  שליט״א:  הישיבה  ראש  אמר 
של  והקונטרסים  הספרים  וכל  נתן  רבי  לספרי  גם  הכוונה  רק  מוהר״ן', 
מוהרא״ש זכרונו לברכה, וכך זה ממשיך בכל דור, כל הספרים והדיבורים 
כולם  הם  כי  מוהר״ן',  'ליקוטי  הם  אלו  כל   – רבינו  מתלמידי  שמדפיסים 
נלקחים מליקוטי מוהר״ן, רבינו לא כתב את ליקוטי מוהר״ן על מנת שלא 
זה מה שעושים  אותו,  עבורנו שנבין  זאת  רבינו כתב  אותו,  להבין  יוכלו 
הצדיקים הקדושים הם מקרבים את זה אלינו, שאנחנו אנשים פשוטים עם 

שכלינו הקטן שנוכל גם להבין.

הספר  אבל  בעולם,  באמת  יהיה  לא  הנשרף'  ״ה'ספר  אמר:  רבינו 
שמדפיסים כעת, הספר ליקוטי מוהר״ן, ידפיסו ויחזרו וידפיסו הרבה מאוד 

פעמים, ואני אעמוד מן הצד ואביט איך מדפיסים אותו!״

ברוך השם בנינו בית דפוס גדול שם מדפיסים מיליוני ספרים בשנה, 
מדפיסים את ספרי רבינו ומפיצים אותם לכל העולם. כשמוהרא״ש ראה 
בפעם הראשונה את בית הדפוס הוא מאוד שמח, הוא אמר: ״רבי נתן היה 
מחיה את עצמו אם היה לו כזה בית דפוס״, אם מסתכלים ב'ימי מוהרנ״ת' 
רואים איך שרבי נתן טרח מאוד להדפיס את ספרי רבינו, הוא היה צריך 
נייר, וכל שאר הצרכים הנצרכים להדפסת  לנסוע למרחקים בכדי להשיג 
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מאות  קצר  בזמן  מכונה שמדפיסה  לנו  יש  שהיום  השם  ברוך  אבל  ספר, 
קונטרסים.

הכל שווה

כשרבי נתן הקדוש זכרונו לברכה, נסע לארץ ישראל הוא עבר במצרים, 
שם הפיץ כמה מספרי רבינו, אומר רבי נתן )ימי מוהרנ״ת חלק שני, אות 
קטו(: ״ִּבְׁשִביל ֶזה ְלַבד ְּכַדאי ָּכל ַהִּיּסּוִרים ְוִטְלטּוִלים ֶׁשֵּיׁש ִלי, ֶׁשֲאִני ַעְכָׁשו 
ֶׁשל  ַּבֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא  ּוְמֻבְלָּבל  ּוְמֻטְלָטל  ָוָנד  ָנע  ֶׁשֲאִני  ִמְצַרִים,  ְּבָגלּות  ְּכמֹו 
ִמְצַרִים", בשביל זה לבד היה שווה להגיע למצרים היה שווה כל היסורים 
ִלְהיֹות  ַּדְעִּתי  ַעל  ָעָלה  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ״ֲאֶׁשר  וכל הטלטולים,  והמרים  הקשים 
ְּכֶׁשֲאִני  ״ֲאָבל  למצרים,  בחיי  פעם  אי  שאגיע  חשבתי  לא  פעם  אף  ָּכאן״, 
זֹוֶכה ְלַהְזִּכיר ַּבֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא ַּבּׁשּוק ֵׁשם ַהֵּסֶפר ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהּנֹוָרא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה״, 
רבינו  ליקוטי מוהר״ן של  רק להזכיר את שמו של הספר  זכיתי  אבל אם 
ְּכִפי  הקדוש זכותו יגן עלינו ברחובות אלכסנדריה ״ִּבְׁשִביל ֶזה ַהּכֹל ְּכַדאי 
ַמה ֶּׁשֲאִני ַמֲאִמין ְויֹוֵדַע ְקָצת ְּגֻדַּלת ְקֻדַּׁשת נֹוְראֹות ֶזה ַהֵּסֶפר״, לפי מה שאני 

יודע בעצמי את גדולת הספרים הקדושים.

רבי נתן פגש שם יהודי בשם רבי אהרן, הוא שאל את רבי נתן אם יש לו 
ספרים חדשים, רבי נתן אמר לו: ״יש לי איתי ספר חדש שעדיין לא ראית, 

את הספר ליקוטי מוהר״ן״, עם זה רבי נתן מאוד החיה את עצמו.

ַהֶּדֶרְך  ״ְּבָכל  קכח(:  קכה;  סימן  )שם,  שוב  נתן  רבי  כותב  כך  אחר 
ַעָּתה  ֻמְכָרח  ֶׁשֲאִני  ְּכֶׁשָּזַכְרִּתי  ַצַער  ִלי  ָהָיה  ַלֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא  ִמְּסַטְנּבּול  ֶׁשָהַלְכִּתי 
מקום  למצרים,  להתגלגל  צריך  שהייתי  לי  כאב  מאוד  ְלִמְצַרִים״,  ֵליֵלְך 
שהתורה כותבת עליו )דברים יז, טז(: ״ֹלא תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד״, 
מישהו  אצל  להיות  שיכלתי  שמח  אני  זאת  כל  עם  למצרים,  לשוב  שלא 
ולהפיץ את הספרים ״לקוטי מוהר״ן״ ו״ספר המדות״, אומר רבי נתן: ״ְוֶזה 
ָיָקר ְּבֵעיַני ְמאֹד ֶׁשָּזִכיִתי ְלַהְׁשִאיר ִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּבְמִדיָנה ְרחֹוָקה 
ָּכזֹאת״, זה דבר מאוד חשוב בשבילי, שיכלתי להפיץ בכזאת מדינה נידחת.



אשר היה אל יואל

טפרשת ואתחנן שנת תשפ"א לפ"ק

כולם לוקחים את הספרים והקונטרסים

מפיץ סיפר לי, שהוא הלך ל'הפצה' והוא הגיע לישיבה שנמצאת כעת 
״רוצו  שם:  לבחורים  שלהם  הישיבה  ראש  אמר  קיץ(,  )מחנה  בקאנטרי 
שיגיד  ישיבה  ראש  שמעתי,  לא  עוד  כזאת  האלו!״  הספרים  את  לקחת 
לבחורים שיקחו את הספרים?! רואים איך שהספרים נכנסים יותר ויותר 

בעולם.

בקאנטרי אנשים נמצאים באווירה אחרת, אנשים מתנהגים אחרת מבכל 
השנה, כי הם נמצאים ב'נופש', המח פתוח, לדוגמא, ישנם אנשים שבמשך 
בקאנטרי  אבל  בחולצות(  מותג  )זהו  פולו  חולצת  עם  הולכים  לא  השנה 
הם מרשים לעצמם ללכת עם זה, או לדוגמא, ישנם אנשים שלא הולכים 
כן  הם  בקאנטרי  אבל  )קפוטה(,  ובעקיטשע  שטריימל  בלי  בשבת  לטייל 
הולכים בלעדיהם, וכך זה עם עוד עשרות דברים שאנשים מתנהגים אחרת 
בקאנטרי, לכן מאוד חשוב ללכת 'הפצה' בקאנטרי כי אותם אנשים שלא 
לוקחים במשך כל השנה את הספרים והקונטרסים כעת בקיץ הם כן יקחו 

אותם.

ואפילו אלו שלא נוסעים להרים רק נשארים פה בעיר במשך שבועות 
הקיץ, גם אצלם ישנה אווירת חופשה, העיר ריקה יותר מאנשים, הכל יותר 

רגוע, לכן בקיץ גם הם לוקחים יותר את הספרים והקונטרסים.

הפצה לכל אחד

כשמדברים מ'הפצה' חושבים הרבה אנשים: ״זה לא בשבילי, אני לא 
יכול להסתובב בבתים ובבתי כנסת עם קונטרסים״, אבל זה לא נכון, ישנם 
מספיק דרכים אחרות עבור כל אחד לעשות הפצה, אפשר לדבר אפילו עם 
חבר אחד, לספר לו מרבינו, תספר לו איפה הוא יכול לשמוע את שיעורי 
החיזוק של רבינו, אם יש לך אחים או גיסים, מדוע שהם יתייגעו כל ימי 
גם  תפרגן  רבינו,  של  והספרים  מהשיעורים  מרבינו,  להם  תספר  חייהם, 

למישהו אחר שיהיה לו את הטעם הטוב שיש לך בחיים.



אשר היה אל יואל

פרשת ואתחנן שנת תשפ"א לפ"ק י

הישיבה שליט״א קרא לעבר אברך שעוסק בלסדר את מכתבי  וראש 
'עצתו אמונה' ו'איש אמונות': רבינו אמר: ״אני אעמוד מן הצד ואביט איך 
שמדפיסים״, יוצא שרבינו עומד מהצד ורואה איך שאתה עוסק בעבודת 

הקודש שלך״.

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

ף


