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כמו בנג'מין פרנקלין?!...כמו בנג'מין פרנקלין?!...

אני מאוד מבקש מהמורות, בפרט מהמורות 
של הכיתות הגבוהות, שתדברנה עם התלמידות 
להתגלח אחרי החתונה, אצלינו זהו דבר מאוד 
חשוב, אצל מוהרא"ש זה היה יסוד הבית היהודי, 
אם לא מדברים מכך הבנות לא ירצו להתגלח 

אחרי החתונה.

ניגשה  היא  כלה,  עם  סיפור  כעת  לי  היה 
לומר לי: "אני לא מסוגלת להסכים שיגלחו את 
השיער שלי", אז אמרתי לה: "אם את לא יכולה 
- אז את לא יכולה, אי אפשר להכריח אף אחד", 
זה מה שעניתי לה באופן אישי, כשעונים באופן 
לדבר  צריך  איך  עצמו  בפני  לימוד  זהו  אישי 
כאשר  בכלליות,  מדברים  כאשר  אך  לאנשים, 
כן  היא  ביחד,  הכיתה  כל  בפני  מדברת  מורה 
מורה  החתונה.  אחר  מלהתגלח  לדבר  צריכה 
צריכה לדבר - 'יופי' מהו, 'טוב' מהו, מה שהשם 
מה  שיפה,  מה  זה   - יפה  שזה  אומר  יתברך 
שהשם יתברך אומר שזה טוב - זה טוב. כאשר 
אומרים:  לא  אישי  באופן  מישהי  עם  מדברים 
אבל  עונש",  תקבלי  בצניעות  תלכי  לא  "אם 
ברבים, כאשר מדברים בפני כל הבנות אפשר 

לשוחח מה מקבלים אם הולכים בצניעות, איך 
חוסכים בעיות בחיים, מתברכים מהשם יתברך.

חכמים',  'אמונת  בתלמידות  תכנסינה 
צדיקים  לצדיקים,  מלציית  הרבה  תדברנה 
יודעים מה טוב, הם יודעים מה יפה, הם יודעים 
ממה מגיעות צרות, אנחנו אכן לא יכולים לראות 
מה קורה עם מישהי שלא לבושה בצניעות או 
הם  הצדיקים,  אבל  השיער שלה,  את  משאירה 
ראו מה קורה למישהי שלבושה בצניעות, כמה 
נותן תמיד את  אני  חוסכת לעצמה.  היא  צרות 
רוצה  קטן  ילד  כאשר  גשמי,  דבר  של  המשל 
ולוקחת  אימו  מגיעה  אש  עם  בבית  לשחק 
שזה  מבין  לא  עדיין  הילד  מהר,  ממנו  זה  את 
מזיק, והוא מתרגז מאד על אימו וצועק: "למה 
לקחת לי את זה?!" אדם בוגר מבין כבר שזאת 
סכנה. אותו הדבר בצניעות, בלגלח את השיער, 
אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא מבינים מה 
הצדיקים הם  אבל  כך,  או  כך  רע שמתלבשים 
ראו והבינו הכל, ולכן הם כל כך הרבה דיברו 

והתחננו שלא ילכו כך.

באיזה  שמעה  שהיא  לי  מספרת  אישה 
יגיע שכל אלו שהתגלחו  שיעור: "כאשר משיח 
לא  שזה  לה  אמרתי  יפה",  שיער  להן  יהיה   -
נכון, כאשר משיח יגיע יראו מה זה שיער, יראו 
נחשים  זה  זה תולעים ארוכות, שיער  שהשיער 
ארוכים, כאשר משיח יגיע לא תשתנה התורה, 

זה  שלהתגלח  מראה  זה  כך,  לדבר  טיפשי  זה 
עונש, משהו קשה. אני מבקש מכן מורות יקרות 
יתברך  מהשם  שתבקשנה  לבנות  שתאמרנה 
יתברך  שהשם  איך  הדרך  את  לאהוב  שתזכנה 
רוצה  יתברך  שהשם  איך  כי  שנתלבש,  רוצה 

שנתלבש - כך זה יפה.

למוהרא"ש  נכנסה  היא  לי,  סיפרה  אישה 
זכרונו לברכה בתור כלה והיא אמרה למוהרא"ש 
שהיא לא אוהבת זקן, היא רוצה שבעלה ילך ללא 
זקן, הוציא מוהרא"ש שטר של מאה דולר ושאל 
התמונה  כמו  יראה  שבעלך  רוצה  "את  אותה: 
בנג'מין  כמו  יראה  שבעלך  רוצה  את  הזאת? 
פרנקלין?! פוי!" - אומר לה מוהרא"ש, אז היא 
התחילה לחשוב 'אני כבר כן רוצה שבעלי וילדי 
ילכו עם זקן כמו שהשם יתברך רוצה', זה הדרך 
הזמן  כל  כך  אני מדבר  לילדים,  שצריך לדבר 
שנשותיהם  שרוצים  בחורים  ישנם  לבחורים, 
אומר  אני  ישמירנו,  השם  השיער  את  ישאירו 
להם: "למה אתה צריך את זה, אתה צריך כינים...
אתה צריך שערות ישנות לבנות עם כינים... ?!"

את זה צריך להחדיר בצורה יפה לילדים, 
צריך  אוהב,  שהשם  למה  באהבה  יגדלו  הם 
להתחיל לדבר מזה כבר אצל הבנות הצעירות, 
כי אצל הבוגרת יכול להיות שהן כבר החליטו 
ילדות צעירות אפשר  רוצות, אבל אצל  מה הן 

עוד לפעול את זה.

ים  ƒנ ָבּ י  נ≈ ּׁ¿̆ ‰ַ ּלּו  ≈‡ ו¿ ָח„.  ר ‡∆ ∆„ ח∆ ב¿ּ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ „ּו  ָלמ¿ ו¿ ָח„,  ן ‡∆ ב≈ּ ָח„  ∆‡
 , ׁ̆ פ≈ּ ƒָי‰ ט‰ָ ׁ∆̆ ם (ל…‡  ָּ̇ ָח„ ָ‰ָי‰  ∆‡‰ָ רŒֲ‰ָבָנ‰, ו¿ ם ַבּ ∆‰ ָח„ מ≈ ָ‰יּו ‡∆

.( ָנמּוך¿ ּוט ו¿ ׁ̆ ל ָפּ כ∆ ׂ ≈̆ ָ‰ָי‰ לו…  ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡
רבינו אומר את זה בתחילת הסיפור, כדי שנדע שלא 
מדובר בתם שלא היה לו שכל, רק להיפך, התם היה כל 
כך חכם שהוא ידע איך להשתמש בשכלו, ללא חוכמות 
שנראה  כפי  שמח,  תמיד  היה  הוא  ולכן  ופילוסופיה, 

בהמשך הסיפור.

י  ּƒפŒַעלŒף‡ַ ;„…‡ ‰ מ¿ ˙ ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒב‰ֲ ים ָ‰יּו ‡ו… ƒנ י ָבּ נ≈ ּׁ¿̆ ּלּו ַ‰ ≈‡ ו¿
ŒַעלŒף‡ַ , ם ּומ…חו… ָ‰ָי‰ ָנמּוך¿ ָּ̇ ָח„ ָ‰ָי‰  ∆‡‰ָ ָח„ ָ‰ָי‰ ָחָכם ו¿ ∆‡‰ָ ׁ∆̆

.„…‡ ‰ מ¿ ˙ ז∆ ∆‡ ‰ ן ָ‡ֲ‰בּו ז∆ יŒכ≈ ּƒפ
רואים מפה שיש כזה מושג ששני אנשים יאהבו אחד 
את השני, אפילו שהם שונים בטבעם, כמו שני החברים, 
החכם והתם שאהבו מאד אחד את השני על אף שהם היו 
שונים אחד מהשני, אחד היה חכם ואחד היה תם, ואת זה 
צריכים לדעת ב'שלום בית', שכל זוג יכול לזכות לחיות 
יחד באהבה אפילו שהם שונים אחד מהשני בטבעם, בכל 

זאת הם יכולים להמשיך ולאהוב זה את זה.

י יּפּור≈ ƒס
יֹו˙ ƒֹ̆ ַמֲע

שבת קודש פרשת שמיני, מברכים חודש אייר, שנת תשפ"א לפרט 
קטן, ראש הישיבה שליט"א שבת בוויליאמסבורג יע"א; בבוקר לאחר 

התפילה ב'קידושא רבא' ראש הישיבה שליט"א התחיל סיפור חדש, מעשה 
ט, מחכם ותם.

אנו  הוא אמר:  הישיבה שליט"א התחיל  לפני שראש 
הולכים כעת ללמוד כזה סיפור מתוק ויפה. מוהרא"ש זכרונו 
לברכה היה אומר תמיד ב'שמיני עצרת', שכשאומרים את 
'ספר קהלת' כל אחד רואה כמה זה ספר יפה, וכל אחד 
יעזוב  ולא  השנה,  כל  זה  את  ילמד  מחליט שהוא  בוודאי 
את זה, ואותו דבר לגבי הסיפור הזה, המעשה מחכם ותם, 
כל  את  עוזב  'אני  חושבים  כולם  המעשה  את  כשלומדים 
השיעורים שיש לי כל היום אלמד רק את המעשה הזה', 
זה כל כך יפה ומתוק ללמוד את זה. בסיפור רבינו מלמד 
אותנו איך אדם יכול לעבור את חייו בשמחה וברוגע, על 
חכמות  ידי  ועל  רגועים,  לחיים  זוכה  אדם  תמימות  ידי 

ופילוסופיה יש חיים מרים.
ורבינו מתחיל לספר:

ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָ‰יּו  ו¿ ַ‡ַח˙,  יר  ƒע ב¿ּ ָ‰יּו  ים  ּƒ̇ יŒַבּ ֲעל≈ ַבּ י  נ≈ ׁ¿̆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע
ָכל  ים, ל¿ ƒנ י ָבּ נ≈ ׁ¿̆ ם  ָ‰יּו ָל‰∆ ים, ו¿ ƒל „ו… ּ ים ‚¿ ּƒ̇ ם ָבּ ָ‰ָי‰ ָל‰∆ ירּו˙, ו¿ ׁƒ̆ ֲע ַבּ
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ב

 ‰ „ּו ַמָטּ ָיר¿ „, ו¿ יר≈ "ל ל≈ ים ַ‰ַנּ ּƒ̇ י ָבּ ֲעל≈ י ַבּ נ≈ ּׁ¿̆ ילּו ַ‰ ƒח ¿̇ ƒ‰ ים ƒָימ ל¿
ם  ƒ‡ י ּƒם כ ַ‡ר ָל‰∆ ׁ¿̆ ƒל…‡ נ ים, ו¿ ƒנ יו… ב¿ ּו ‡∆ ׂ̆ ַנֲע ל ו¿ „ּו ַ‰כ…ּ ב¿ּ ƒ‡ ׁ∆̆ ‰, ַע„  ַמָטּ
"ל  ˙ ַ‰ַנּ רּו ָ‰ָ‡בו… ל. ָ‡מ¿ ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ילּו ל¿ ƒח ¿̇ ƒ‰ ים ƒנ ַ‰ָבּ ם. ו¿ ∆‰ ָלּ ׁ∆̆ ים  ּƒ̇ ַ‰ָבּ
ם  ּו ָלכ∆ ׂ̆ ם; ֲע כ∆ ¿̇ י˜ ‡∆ ƒֲחז‰ַ ם ל¿ כ∆ ם ֲעבּור¿ ל≈ּ ַׁ̆ ינּו ל¿ ָי„≈ ין ב¿ּ ים: ‡≈ ƒנ ַ‰ָבּ ל¿

ָען. ¿̂ ˙ ַר ‡כ∆ ל∆ ָלַמ„ מ¿ ם ו¿ ָּ̇ ּו. ָ‰ַלך¿ ַ‰ ׂ̆ ֲע ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰ 

ָל‡ָכ‰  מ¿ ּƒב ַלֲעס…˜  נו…  ˆו… ר¿ ָ‰ָי‰  ל…‡  רŒֲ‰ָבָנ‰  ַבּ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ ָחָכם,  ∆‰ ו¿
 .˙ ו… ׂ̆ ֲע ל ַמ‰ ַלּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי ָלם ו¿ עו… ך¿ ָבּ ל≈ ּ י≈ ׁ∆̆  , ו… ּ̇ ַ„ע¿ ב ב¿ּ ּׁ≈̆ ƒי , ו¿ זו… ּוָט‰ ָכּ ׁ̆ פ¿ּ
ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ם  ƒע ָל‰  „ו… ¿‚ ֲעָ‚ָל‰  ָרָ‡‰  ו¿ ּו˜,  ּׁ̆ ַבּ ט  ט≈ ו… ׁ̆ ּומ¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ו¿
ָ‡ַמר  ו¿ ָעָנ‰   .˙ כ∆ ל∆ ‰ו… ו¿  ‰ ָ̂ ָר  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ׁ∆̆  , ׂ̆ י יט∆ ƒָח‡מ ו¿ ים  ƒסּוס
ם  ּ∆̇ ‡ַ יָכן  ≈‰ ל¿  .‡ ָׁ̆ ‡ר¿ ַוּ ƒמ  : לו… יבּו  ׁƒ̆ ≈‰ ם?  ּ∆̇ ‡ַ ן  ƒי‡ַ מ≈ ים:  ƒֲחר ַ‰ּסו… ל¿
ים?  ƒ̇ ר¿ ָׁ̆ ים מ¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ּ∆̇ ‡ַ ‡ ָמּ ׁ∆̆ ם:  ָ̇ ַ‡ל ‡ו… ָׁ̆  .‡ ָׁ̆ ַו‡ר¿ ים? ל¿ ƒע ס¿ נו…
˙ו…  ‡ו… לּו  ב¿ּ ƒ̃ ו¿ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ‰ּוַטב  ו¿ ז…ָרז,  ּומ¿ רŒֲ‰ָבָנ‰  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָר‡ּו 
‡ו…  בו… . ב¿ּ ך¿ ר∆ ּ ‡…„ ַעל ַ‰„∆ ב מ¿ יט≈ ם ‰≈ ָ̇ ׁ̆ ‡ו… מ≈ּ ׁƒ̆ ם ו¿ ָמּ ƒָנַסע ע ם. ו¿ ∆‰ ָמּ ƒע
ָבר  כ¿ּ ׁ∆̆ ַ‡ַחר  מ≈  : מו… ¿̂ ַע ב  ּׁ≈̆ ƒי רŒֲ‰ָבָנ‰,  ַבּ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ ַ‡ַחר  מ≈  ,‡ ָׁ̆ ר ַו‡¿ ל¿
ב  ם טו… ׁ̆ ָמ˜ו… ּלּו? ‡ּוַלי י≈ ם ‡≈ ƒר ע ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒל ‰ ‡, ָלָמּ ָׁ̆ ַו‡ר¿ י ב¿ּ ƒנ‡ֲ

.‰ ∆‡ ר¿ ∆‡ ׁ̆ ו¿ ּ ≈̃ ך¿ ַוֲ‡ַב ל≈ ם? ‡≈ ∆‰ מ≈
סוף  סוף  כבר  שהוא  עד  אותו,  הביאה  'חוכמתו'  לזה 
יש   'אולי  להתייסר  שוב  התחיל  הוא  עבודה,  עם  הסתדר 

עבורי עבודה יותר טובה'.

י‡ּו‰ּו  ƒב ¡‰ ׁ∆̆ ים  ׁƒ̆ ‡…ל ַעל ָ‰ֲ‡ָנ ׁ¿̆ ƒל יל ַלֲח˜…ר ו¿ ƒח ¿̇ ƒ‰ ּו˜, ו¿ ּׁ̆ ָ‰ַלך¿ ַבּ ו¿
ב  טו… ים, ו¿ ƒם ֲ‰‚ּונ לּו ‰≈ ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ׁ∆̆  , רּו לו… ָ‡מ¿ ם. ו¿ ∆‰ ב מ≈ ׁ̆ טו… ם י≈ ƒ‡ ו¿
 ‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  ָלם מ≈ ¿̂ ∆‡ ˙ יו… ¿‰ ƒל „…‡ ‰ מ¿ ׁ∆̆ ּ ָ̃ ׁ∆̆ ָלם, ַ‡ך¿  ¿̂ ∆‡ ˙ יו… ¿‰ ƒל

.„…‡ ים מ¿ ּƒ̃ ַח ר¿ מ∆ ם ‰ּו‡ ל¿ ∆‰ ָלּ ׁ∆̆ ן  ָּ̇ ּוַמ

ָ‰יּו  ּו˜ ו¿ ּׁ̆ ים ַבּ ƒכ ל¿ ָ‰יּו ‰ו… ׁ∆̆ ין,  ּƒב על¿ ו∆ ƒ‚ ל ׁ∆̆ ים  ƒ̇ ר¿ ָׁ̆ ָרָ‡‰ מ¿ ָ‰ַלך¿ ו¿
ם  י‰∆ ֲעל≈ נ¿ ƒמ ּוב¿ ם  י‰∆ ע≈ ב¿ כו… ב¿ּ ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆ ן  ח≈ י  ינ≈ ƒמ ם  ƒע ם,  ָכּ ַ„ר¿ כ¿ּ ים  ƒכ ל¿ ‰ו…
ם  י‰∆ ּלּוכ≈ ƒ‰ ב¿ּ ם  ָל‰∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  ח≈ י  ינ≈ ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו  ˙ טו… ל¿ ּבו…  ˙ וו… ָ̂ ּ ¿̃ ‰ַ ם  ƒע
 „…‡ מ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ר  ָׁ̆ ָי ו¿ יף,  ƒָחר ו¿ רŒֲ‰ָבָנ‰  ַבּ ָ‰ָי‰  ‰ּו‡  ו¿ ם  י‰∆ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ּוב¿
ל  ∆‡ ָ‰ַלך¿   . מו… ˜ו… מ¿ ּƒב י˙ו…  ב≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ‰ַ ַ‚ם  ו¿  ‰ ָנ‡∆ ָין  נ¿ ƒע ‰ּו‡  ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈
ין  ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָ‡ַמר ָל‰∆ ן, ו¿ ˙ ח≈ ּו‡ו… ׁ̆ ּ¿̇ ם  ן ָל‰∆ ַ̇ ָנ י‡ּו‰ּו, ו¿ ƒב ¡‰ ׁ∆̆ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ
 ׁ̆ מ≈ּ ׁƒ̆  ‰ ז∆ ַע„  ב¿ּ י‡ּו‰ּו,  ƒב ¡‰ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ו¿ ָלם.  ¿̂ ∆‡  ˙ יו… ¿‰ ƒל ָפָניו  ל¿ ַח  נו…

. ך¿ ר∆ ּ ∆„ ם ַבּ ָ̇ ‡ו…

ים,  ƒ̇ ר¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰מ¿ ר∆ ∆„ ָח„. ו¿ ∆‡ ˙ ƒי ַעלŒַ‰ַבּ ל ַבּ ∆̂ מו… ‡≈ ¿̂ ָעַמ„ ַע ָ‰ַלך¿ ו¿ ו¿
 ,˙ „ו… ב≈ כ¿ּ  ˙ „ו… ֲעבו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ˙ ָפחו… ב¿ּ ר  כ≈ ׂ ָּ̆ ƒ‰ ל¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂  ‰ ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב ׁ∆̆

ים.  ƒל „ו… ּ ים ַ‰‚¿ ƒ̇ ר¿ ָׁ̆ ˙ ַ‰מ¿ ַמֲעלו… ים ל¿ ƒ‡ ך¿ ָבּ ַ‡ַחרŒָכּ ו¿
יקרים, רבינו מלמד אותנו פה שאי  בחורים ואברכים 
למנהל  מיד  להפוך  אפשר  אי  אחת,  בפעם  לגדול  אפשר 
בחברה, אי אפשר לפתוח מיד 'עסק עצמאי', בתחילה צריך 
להתחיל בעבודה פשוטה, לעבוד אצל אחד קשה ולהרוויח 
מעט, ורק אחר כך מקבלים עבודה קלה שעובדים בקלות 

ומרוויחים יותר כסף.
וכך זה בכל דבר, לא יכולים להיות מיד 'מנהל', 'ראש 
ישיבה', קודם מתחילים עם עבודה קשה, עובדים קשה עם 
ילדים בשכר מועט ואחר כך מקבלים את המשרה היותר 

גבוהה.

ָ‰ָי‰  ו¿  ,˙ „ו… ב≈ כ¿ּ  ˙ ָל‡כו… מ¿ ּמו…  ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ˙ ƒי ַעלŒַ‰ַבּ ַ‰ַבּ ָ‰ָי‰  ו¿
ים  ƒיכ ƒר ּ ¿̂ ׁ∆̆ ים,  ƒ̇ ר¿ ָׁ̆ ַ‰מ¿ ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ָר‰  חו… ס¿  ˙‡ ׂ ≈̆ ָל ים  ƒנ ַלֲ‡„ו… חו…  ל¿ ו… ׁ̆
ר…ַחב  „ ב¿ּ יַט˙ ַ‰ָיּ ƒל „ ַעל ב¿ּ ∆‚ יַח ַ‰ב∆ּ ּƒנ‰ַ ם ל¿ י‰∆ יל≈ ּ ƒ̂ ַח˙ ַ‡ ַּ̇ ם  י‰∆ ≈„ ָלכ…ף י¿
יך¿  ƒר ָ̂ ָ‰ָי‰  ים  ƒָעמ פ¿ ƒל . זו… ָכּ  ‰„ָ ‡…„ ֲעבו… ָעָליו מ¿  „ ב≈ ָכּ ָ‰ָי‰  ו¿ ף,  ≈̇ ַ‰ָכּ
 ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָ‰ָי‰  ו¿  ,˙ ‰ו… בו… ּ ¿‚‰ַ  ˙ ּיו… ƒֲעל ַעל  "ל  ַ‰ַנּ י  ‡ו… ׂ ּ̆ ַ‰ַמּ ם  ƒע  ˙ ַלֲעלו…
י  ּ ƒָבָנ‰: ַמ‰ ל‰ֲŒר ף ַבּ סו… ילו… ƒי ָ‰ָי‰ פ ּƒכ , מו… ¿̂ ב ַע ּׁ≈̆ ƒי ָ„‰. ו¿ ָעָליו ָ‰ֲעבו…

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ‡ ׂ ָּ̆ ƒי˙, ל ƒל כ¿ ַּ̇ יל ַ‰ ƒב ׁ¿̆ ּƒר ‰ּו‡ ַר˜ ב ָּ̃ ƒל…‡ ָ‰ע‰ֲ ? ָ„‰ זו… ַלֲעבו…
ַנ‡י  ‰ פ¿ּ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ‰, ַעל ז∆ ל ַעל ז∆ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ י  ƒינ ן ‡≈ ƒס, ֲעַ„י נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ּול¿
 ,ı ָ‡ר∆ ָבּ ט  ט≈ ו… ׁ̆ מ¿  ˙ יו… ¿‰ ƒל י  ƒל ב  טו…  ˙ ע≈ ָכּ  ,˙ ‡ו… ַ‰ָבּ ים  ƒנ ָּׁ̆ ַבּ  ,‡ ַ‰ָבּ ל¿

ָלם. עו… יַני ָבּ יַע ע≈ ּƒב ׂ ¿̆ ‰ַ ˙, ל¿ ינו… ƒ„ מ¿ּ ˙ ַבּ יו… ¿‰ ƒל

ים.  ƒֲחר סו… ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ֲעָ‚ָל‰  ַבּ ים  ƒע ס¿ ּנו… ׁ∆̆ ָרָ‡‰,  ו¿ ּו˜  ּׁ̆ ַבּ ָ‰ַלך¿ 
י  ƒ̇ ‡ו… חּו  ¿̃ ƒ̇ ‰ֲ ָנ‡.  ר¿ ַל‡‚ו… ל¿ ים?  ƒע ס¿ נו… ם  ּ∆̇ ‡ַ יָכן  ≈‰ ל¿ ם:  ָ̇ ‡ו… ַ‡ל  ָׁ̆ ו¿
ם,  ָּׁ̆ ƒמ ָי‡,  ַטל¿ ƒ‡ ל¿ י‚  ƒל פ¿ ƒ‰ ם  ָּׁ̆ ƒּומ ם,  ָׁ̆ ל¿ ˙ו…  ‡ו… לּו  ב¿ּ ƒ̃ ו¿ ן.  ≈‰ ם?  ָׁ̆ ל¿
 ‰ ׂ ָ̆ ‰ ַנֲע י ז∆ ≈„ ַעלŒי¿ ים, ו¿ ƒנ ָׁ̆  ‰ ָמּ רּו ַכּ ך¿ ָעב¿ ין ָכּ ך¿ ּוב≈ ין ָכּ ָי‡. ב≈ּ ‡נ¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒל
 ˙ ע≈ : ָכּ מו… ¿̂ ב ַע ּׁ≈̆ ƒי ˙. ו¿ ˙ ַרּבו… ינו… ƒ„ מ¿ ּƒָי‰ ב‰ָ ׁ∆̆ ַ‡ַחר  ר מ≈ ≈̇ „ ָחָכם יו… עו…

י˙. ƒל כ¿ ַּ̇ יט ַעל ַ‰ ּƒב‰ַ ָר‡ּוי ל¿

ר  ַׁ̆ י ּ ƒַוי  ,˙ ו… ׂ̆ ֲע ַלּ ַמ‰  ּלו…  ׁ∆̆ ָי‡  פ¿ סו… ילו… ƒפ ם  ƒע ב  ַלֲח˘…ׁ יל  ƒח ¿̇ ƒ‰ ו¿
ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָל‡ָכ‰  מ¿ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ָזָ‰ב),  (ב¿ּ ף  ר≈ ˆו…  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ מ…„  ל¿ ƒל יָניו  ע≈ ב¿ּ
Œר ‰ּו‡ ָ‰ָי‰ ַבּ יָר‰. ו¿ ׁƒ̆ ָל‡ָכ‰ ֲע י‡ מ¿ ƒ‰ ם‚ַ ָמ‰, ו¿ ּ‰ ָחכ¿ ׁ̆ ָבּ י≈ ָנָ‡‰, ו¿ ו¿

ַר˜  ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ָמּ ַכּ ָל‡ָכ‰  ַ‰מ¿ּ מ…„  ל¿ ƒל ַרך¿  ¿̂ ‰ֻ ל…‡  ו¿ ף,  סו… ילו… ƒּופ ֲ‰ָבָנ‰ 
י  ƒ̃ ָ‰ָי‰ ָבּ ‡…„, ו¿ ל מ¿ „ו… ן ָ‚ּ ‰ ָ‡ָמּ ׂ ∆̆ ַנֲע נּו˙ ו¿ ˙ ָ‰ָ‡ָמּ ל ‡∆ ב≈ּ ƒ̃ ָנ‰  ָׁ̆ ַבע  ר∆ ב¿ּ
Œף‡ַ  : מו… ¿̂ ַע ב  ּׁ≈̆ ƒי ך¿  ַ‡ַחרŒָכּ  . „ו… מ¿ּ ּ ƒל ׁ∆̆ ן  ָ‰ָ‡ָמּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו… ָל‡ָכ‰  מ¿ּ ַבּ
 .‰ ז∆ ָבּ י  ƒל י  ּ„ַ ין  ≈‡ ן  יŒכ≈ ּƒפŒַעלŒף‡ַ  , זו… ָכּ ָל‡ָכ‰  י מ¿ ƒ„ָי ב¿ּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒפŒַעל

ר. ָבר ַ‡ח≈ ב ָ„ּ ַׁ̆ ר ֻיח¿ ַמן ַ‡ח≈ ז¿ ּƒן ב ּוב ז…‡˙, פ∆ּ ׁ̆ ם ָח ַ‰ּיו…
החכם אוחז כבר בעבודתו השנייה אבל מכיוון שהוא 
אחד  יום  'אולי  להתייסר  מפסיק  לא  הוא  גדול  חכם  כזה 
יקרה שמה שאני עושה עכשיו לא יהיה שווה כלום', אז הוא 

הלך לחפש עבודה שלישית...

ים  ƒָבנ‡ֲ ׁ̆ ַלּט≈ ער (מ¿ ַניי„∆ ׁ¿̆ Œיין ט≈ ׁ¿̆ ל  ∆̂ מו… ‡≈ ¿̂ י„ ַע ƒמ ע¡ ∆‰ ָ‰ַלך¿ ו¿ ו¿
ַמן  ז¿ ּƒב ן  םŒכ≈ּ ּ‚ַ ַ‰ז…ּ‡˙  נּו˙  ָ‡ָמּ ל  ב≈ּ ƒ̃  , ּלו… ׁ∆̆ ֲ‰ָבָנ‰  ֲחַמ˙  ּומ≈  ,(˙ בו… טו…
 : ּלו… ׁ∆̆ ָי‡  פ¿ סו… ילו… ƒם ַ‰פ ƒמו… ע ¿̂ ב ַע ּׁ≈̆ ƒך¿ י ָנ‰. ַ‡ַחרŒָכּ ָׁ̆ ַבע  ר∆ ֻמָעט, ב¿ּ
ם;  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ בּו  ׁ¿̆ ֻיח¿ ל…‡  ן  פ∆ּ ַע  ≈„ יו… י  ƒמ נּו˙,  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ י  ƒ„ָי ב¿ּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ּ‚ַ
ֲ‰ָבָנ‰  ַבּ ר  ַ̃ ָח ו¿ ָלם.  עו… ל¿ ּוָב‰  ׁ̆ ֲח י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ נּו˙,  ֻ‡ָמּ מ…„  ל¿ ƒל י  ƒל ב  טו…
יך¿  ƒר ּ ָ̂ ָבר ַ‰ ‰ּו‡ ָ„ּ ׁ∆̆ פּוָ‡‰),  יַריי (ר¿ ƒט ¿̃ ‡ מ…„ ָ„ּ ל¿ ƒּלו… ל ׁ∆̆ ָי‡  פ¿ סו… ילו… ƒּופ

י„. ƒמ ָּ̇ ּוב  ׁ̆ ָח ו¿
החכם אף פעם לא היה מרוצה מהעבודה שלו, תמיד 
שמא  פרנסה,  לי  יהיה  שלא  יום  יבוא  'אולי  דאג  הוא 
ללכת  לעצמו  וחשב  ערך',  יהיה  לא  העכשווית  לעבודתי 
ללמוד רפואה, כי את זה צריכים תמיד, ואם תאמר, אולי 
כולם יהיו בריאים ואף אחד לא יצטרך ללכת לרופא?! - 

על זה הוא לא חשב...

יין  ט≈ ƒן ל ו… ׁ̆ ם ָל ∆„ ּ…˜ ƒמ…„ מ ל¿ ƒין ל ƒיכ ƒר ּ ¿̂ ׁ∆̆ יַריי –  ƒט ¿̃ ‡ ּמּו„ ָ„ּ ƒך¿ ל ר∆ ∆„ ו¿
ֲחַמ˙  מ≈ ‰ּו‡  ו¿ ָי‡.  פ¿ סו… ילו… ƒפ  ˙ מו… ָחכ¿ מ…„  ל¿ ƒל ו¿ ב  ָ̇ ַ‰כ¿ּ ו¿ י˙)  ƒינ ƒַלּט)
יר  ƒט ¿̃ ‡„ָ  ‰ ׂ ָ̆ ַנֲע ו¿ ָנ‰  ָׁ̆ ַבע  ר∆ ב¿ּ ֻמָעט,  ַמן  ז¿ ּƒב ז…‡˙  ם  ּ‚ַ ָלַמ„  ֲ‰ָבָנ˙ו… 

.˙ מו… ָכל ַ‰ָחכ¿ ָחָכם ב¿ּ ף ו¿ סו… ילו… ƒל ּופ „ו… ּ‚ָ

ֲחַמ˙  מ≈ י  ּƒכ ל…‡,  כ¿ּ יָניו  ע≈ ב¿ּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ָלם  ָ‰עו… יל  ƒח ¿̇ ƒ‰ ך¿  ַ‡ַחרŒָכּ
ָח„  ל ‡∆ ‰, ָ‰ָי‰ ָכּ ז∆ יר ָכּ ƒט ¿̃ ‡„ָ ָחָכם ו¿ ‰ ו¿ ז∆ ל ָכּ „ו… ן ָ‚ּ ָ‰ָי‰ ֻ‡ָמּ ׁ∆̆ ָמ˙ו…  ָחכ¿

ל…‡. יָניו כ¿ּ ע≈ ָלם ב¿ּ י ָ‰עו… נ≈ ב¿ּ ƒמ
וזה קורה לאדם שמדמיין שהוא האדם הכי חכם, והוא 
כבר לא יכול לדבר עם אף אחד כי הוא הכי חכם  וכל שאר 

האנשים לא שווים כלום כנגדו...
האנשים  שהם  מדמיינים  הם  העשירים,  כל  הם  וכך 
הכי חכמים בעולם, עד שלא מתאים להם כבר לדבר עם 
אנשים. אבל מי אתה בכלל?! היכן החכמה שלך?! - אבל 

כך הם סוברים לעצמם ולא מתאים להם לדבר לאנשים.

.‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ‡ ׂ ָּ̆ ƒל י˙ ו¿ ƒל כ¿ ַּ̇ ˙ לו…  ו… ׂ̆ מו… ַלֲע ¿̂ ב ַע ּׁ≈̆ ƒי ו¿



‚

אבל אדם שאוחז את עצמו לכזה חכם, שלא יכול לדבר 
לא  אישה  שום  כי  אישה,  לנשא  יכול  לא  גם  אנשים,  עם 
תהיה מתאימה מספיק לפי איך שהוא אוחז מעצמו שהוא 

כל כך חכם.

 ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ ּ∆̆ ַ„ע ַמ‰  י י≈ ƒָכ‡ן, מ ‰ ב¿ּ ָּׁ̆ ƒ‡ ‡ ׂ ָּ̆ ם ‡∆ ƒ‡ : ו… ּ̇ ַ„ע¿ ָ‡ַמר ב¿ּ ו¿
י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ׁ∆̆ י,  ּ ƒנ מ∆ּ ƒָי‰ מ ¿‰ ּƒנ ּׁ∆̆ ‡ּו ַמ‰  ר¿ ƒַמַען י י ל¿ ƒ̇ י ב≈ ּוב ל¿ ׁ̆ ‡ָ ך¿ ו¿ ל≈ י? ‡≈ ּƒנ מ∆ּ ƒמ
ָ‰ָי‰  ו¿  , י˙ו… ב≈ ל¿ ָנַסע  ו¿ ָ‰ַלך¿  ו¿  ! זו… ָכּ  ‰ ֻ„ָלּ ¿‚ ƒל י  ƒ̇ ‡ ָבּ ו  ָׁ̆ ַעכ¿ ו¿ ָטן,  ָ̃ ַנַער 
י  ƒם מ ƒָמ˙ו… ל…‡ ָ‰ָי‰ לו… ע ֲחַמ˙ ָחכ¿ י מ≈ ּƒכ , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ים ַבּ ƒל „ו… ּ ין ‚¿ ƒּסּור ƒלו… י
.‰ ב≈ּ ים ַ‰ר¿ ƒּסּור ƒָי‰ לו… י‰ָ , ו¿ נו… ˆו… ר¿ ּƒָי‡ כ ַסנ¿ ‡ ַ‡כ¿ ≈̂ ל…‡ ָ‰ָי‰ מו… ר, ו¿ ַ„ב≈ּ ל¿

ר  ַספ≈ּ ל¿ יל  ƒח ¿̇ ַנ ו¿ ָחָכם,  ∆‰  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ˙ ע≈ ָכּ יך¿  ƒל ׁ¿̆ ַנ  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿
ם: ָּ̇ ‰ַ ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ

ם, ָלַמ„  ָּ̇ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ ֲחַמ˙  ָענּו˙, ּומ≈ ¿̂ ˙ ַר ‡כ∆ ל∆ "ל ָלַמ„ מ¿ ם ַ‰ַנּ ָּ̇ ‰ַ
 ‡ ׂ ָ̆ ָנ ו¿ מּו˙.  ל≈ ׁ¿̆ ּƒב נּו˙  ָ‰ָ‡ָמּ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ָ‰ָי‰  ל…‡  ו¿ ל,  ב≈ּ ּƒ̃ ׁ∆̆ ַע„   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

.‰ ָּׁ̆ ƒ‡
זה הדבר הראשון שהתם עשה, הוא נשא אישה, שאת 
זה עושים היהודים הכשרים, אדם שמאושר וחי עם השם 

מתחתן מיד כמו שהשם רוצה.

ל…‡  ו¿ ם,  ָּ̇ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ ֲחַמ˙  ּומ≈ ָל‡ָכ‰,  ַ‰מ¿ּ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ ָ‰ָי‰  ו¿
ל  „ו… ּ‚ָ „…ַח˜  ב¿ּ ָנָס˙ו…  ר¿ ַפּ ָ‰ָי‰  ן  כ≈ּ ַעל  ך¿  לŒָכּ ָכּ ָל‡ָכ‰  ַ‰מ¿ּ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ָ‰ָי‰ 
י„  ƒמ ָּ̇ יך¿  ƒר ָ̂ י ָ‰ָי‰  ּƒכ…ל כ ¡‡ ּלּו ל∆ ƒַנ‡י ֲ‡פ ל…‡ ָ‰ָי‰ לו… פ¿ּ ˆּום, ו¿ מ¿ ƒ̂ ּוב¿
מּו˙,  ל≈ ׁ¿̆ ּƒב נּו˙  ָ‰ֻ‡ָמּ ל  ָיכו… ָ‰ָי‰   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈ ָל‡ָכ‰  מ¿ּ ַבּ ַלֲעס…˜ 
יס  ƒנ ָ‰ָי‰ ַמכ¿ ַע ו¿ ≈̂ ר¿ ַמּ ב ַבּ ≈̃ ָ‰ָי‰ נו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָל‡ָכ‰, ב¿ּ ַע˙ ַ‰מ¿ּ ׁ¿̆ ּƒַר˜ ב
ך¿  ׁ≈̆ ים, ָ‡ז ָ‰ָי‰ נו… ƒָענ ¿̂ ך¿ ָ‰ַר ר∆ ∆„ יָר‰ כ¿ּ ƒפ ּ¿̇ ל ַ‰ ׁ∆̆ י‡ ַ‰חּוט ָ‰ָעב  ƒ̂ ּומו…

ל. כ≈ ‡ו… ם ו¿ ח∆ יַכ˙ ל∆ ƒ̇ ֲח

ַר˜  ָ‰ָי‰  ו¿  ,„…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ¿‚ ָח‰  מ¿ ׂ ƒ̆ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ ָ‰ָי‰,  ָ‰‚ו…  נ¿ ƒּומ
ָכל  ˙ ו¿ ‡ו… ָ̃ ׁ¿̆ ָכל ַ‰ַמּ ים ו¿ ƒָכל‡ֲ ל ַ‰ַמּ ָ‰יּו לו… ָכּ י„. ו¿ ƒמ ָּ̇ ָח‰  מ¿ ׂ ƒ̆  ‡ ָמל≈
 ‰ ָ̇ ָ‰י¿ כ…ל! ו¿ ¡‡ י ל∆ ƒן ל ּ≈̇ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ר ל¿ מ≈ ָ‰ָי‰ ‡ו… ים. ו¿ ׁƒ̆ ּבּו ל¿ ַ‰ַמּ
ב  י ָ‰ר…ט∆ ƒן ל ּ≈̇ ר:  מ≈ ך¿ ָ‰ָי‰ ‡ו… ָ‡ַכל. ַ‡ַחרŒָכּ ם ו¿ ח∆ יַכ˙ ל∆ ƒ̇ ˙ לו… ֲח נ∆ ∆̇ נו…
ָ‰ָי‰  ו¿ ָ‡ַכל.  ו¿ ם  ח∆ ל∆ יַכ˙  ƒ̇ ֲח  „ עו… לו…   ˙ כ∆ ∆̇ חו…  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ו¿ י˙!  ƒנ ט¿ ƒ̃ ם  ƒע
 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ן ָ‰ָי‰ מ¿ כ≈ ּ‰! ו¿ ב ַ‰ז∆ ‡…„ ָ‰ר…ט∆ ב מ¿ טו… ‰ ו¿ ‰ ָיפ∆ ָמּ ר: ַכּ מ≈ ‡ו… ַח ו¿ ב≈ּ ַׁ̆ מ¿
ל  ָכּ ַע„  ּוב¿  ,‰ ָבז∆  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ים  ƒב טו… ים  ƒַמֲ‡ָכל ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ר  ׂ ָ̆ ַ‰ָבּ לו…  ן  ּ≈̇ ƒל
 ‚ ַענ≈ּ ¿̇ ƒּו‡ ָ‰ָי‰ מ‰ ם, ו¿ ח∆ יַכ˙ ל∆ ƒ̇ ˙ לו… ֲח נ∆ ∆̇ ‰ נו… ָ̇ ַמֲ‡ָכל ּוַמֲ‡ָכל ָ‰י¿
ב,  טו… ן ו¿ ָּ̃ ֻ̇ ‰ ‰ּו‡ מ¿ ָמּ ֲ‡ָכל, ַכּ ˙ו… ַ‰ַמּ ˙ ‡ו… ∆‡ „…‡ ח מ¿ ַבּ ׁƒ̆ ּ‰ ו¿ ז∆ ƒמ „…‡ מ¿
 ׁ̆ י ּ ƒ‚ ַמר¿ ָ‰ָי‰   ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  . ׁ̆ ַמָמּ ֲ‡ָכל  ַ‰ַמּ ˙ו…  ‡ו… ל  כ≈ ‡ו… ָ‰ָי‰  ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ
ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ ּוַמֲ‡ָכל  ַמֲ‡ָכל  ל  ָכּ ַטַעם  ם  ח∆ ַ‰ל∆ּ יָל˙ו…  ƒכ‡ֲ ַבּ

ָל‰. „ו… ּ ָח˙ו… ַ‰‚¿ מ¿ ׂ ƒ̆ ימּו˙ו… ו¿ ƒמ ּ¿̇
רבינו מספר לנו פה שעל ידי תמימותו הגדולה הוא זכה 
להרגיש את כל סוגי הטעמים באוכל שלו, כמו במן, כמו 
שחכמינו זכרונם לברכה אומרים (עיין רש"י במדבר יא, ה) 
שהרגישו בזה את כל הטעמים, חוץ משום ובצל כי זה לא 

טוב לאישה בימי הריונה ובימי ההנקה.
יכולים עוד לזכות בימינו אנו לאכול את המן, אדם שהוא 
ירגיש בזה את כל  יכול לאכול כל דבר שהוא והוא  שמח 
הטעמים הטובים, ולעומת זאת אדם שלא שמח יכול לאכול 
את האוכל הכי טוב אבל הוא לא מרגיש שום טעם בזה. 
את זה ראיתי לפני שנים כשפתחנו את הישיבה הקדושה, 
לאכול,  נתנו  לא  אז  היה תמיכה מהממשלה  לא  עדיין  אז 
נתנו רק 'לחם'; ביום שכבר היתה 'חמאה' למרוח על הלחם 
זה כבר היה 'סעודה עשירה', [ראש הישיבה שליט"א אמר 
עם  מתחלקים  שהיינו  זוכר  אתה  שלומינו:  מאנשי  לאחד 
פרוסת הלחם, אתה אכלת את החלק הפנימי של הלחם ואני 
אכלתי את הקצה?...] אבל הבחורים ישבו בחדר האוכל כל 

כך שמחים ומאושרים, ברוך השם יש מקום שיכולים לומר 
משניות, הם הרגישו בלחם הפשוט את כל הטעמים, זה היה 
פלא לראות את זה, הבחורים הגיעו הרי מישיבות אחרות 
ששם נתנו הכל, שבארוחת בוקר היה: ביצים קשות, ביצים 
רכות וחביתות וכן הלאה, אבל לא היה להם טעם בזה, וזה 
לא שימח אותם, ואם הטבח הביא את האוכל באיחור של 
חמש דקות כבר זרקו על הטבח את האוכל בפרצוף ... ופה 
הם יושבים עם כזה שמחה ממש כמו שהם מרגישים את כל 

הטעמים באוכל, כי כששמחים הכל טוב.

ם.  ƒָנ‰ לו… ַמי ¿̇ ָנ ˙! ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒָכר ל ׁ≈̆ י  ƒן ל ּ≈̇ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ :‰ ּ ו∆ ַ̂ ן ָ‰ָי‰ מ¿ כ≈ ו¿
ם,  ƒָנ‰ לו… ַמי ¿̇ ָנ ! ו¿ ׁ̆ ַב ּ י „¿ ƒן ל ּ≈̇  .‰ּ ָכר ַ‰ז∆ ּׁ≈̆ ‰ַ ‰ ‰ ָיפ∆ ָמּ ַח ַכּ ב≈ּ ַׁ̆ ָ‰ָי‰ מ¿ ו¿

"ל. ַנּ ן ַכּ םŒכ≈ּ ַח ַ‚ּ ב≈ּ ַׁ̆ ָ‰ָי‰ מ¿ ו¿
של  'הבירה  למים  קוראים  שהיו  ברסלב  חסידי  היו 
להיות  שיכולים  התם  של  השכל  עם  לחיות  כדי  התם', 

מאושרים אפילו עם מים במקום בירה.

 ‚ ַענ≈ּ ¿̇ ƒמ ָ‰ָי‰  ו¿ ם,  ƒַמי לו…  ָנ‰  ¿̇ ָנ ו¿  !‰ ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ כּו'  ו¿ ן  ƒַיי י  ƒל ן  ּ≈̇  
. ׁ̆ ּ‰ ַמָמּ ָ̇ ‰ ‡ו… ∆̇ ו… ׁ̆ ּלּו ‰ּו‡  ƒ‡ ‰ כ¿ּ ∆̃ ׁ¿̆ ˙ו… ַ‰ַמּ ַח ‡ו… ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿

 ı על¿ פ∆ּ ו…  ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ ּול¿ לו…  פּו˙,  ָּ̇ ֻׁ̆ ּ ב¿ ם  ָל‰∆ ָ‰ָי‰  ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ן  כ≈ ו¿
 !ı על¿ י ַ‰פ∆ּ ƒן ל ּ≈̇ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ :ר מ≈ ָ‰ָי‰ ‡ו… ָח„ (מעיל פרו‰ חורפי). ו¿ ∆‡
 ˙ נ∆ ∆̇ נו…  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ו¿ ּו˜.  ּׁ̆ ַל ך¿  יל≈ ל≈ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,ı על¿ פ∆ּ  ˘ ב…ּ ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ כ¿ּ
ים,  ׁƒ̆ ין ֲ‡ָנ ך¿ ב≈ּ יל≈ יּפ (מעיל עליון) ל≈ ƒטּול ˘ ב…ּ ל¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ . כ¿ּ לו…
 ,ı על¿ ˙ לו… ַ‰פ∆ּ נ∆ ∆̇ ‰ נו… ָ̇ ָ‰י¿ ו¿ יּפ!  ƒי ַ‰ּטּול ƒן ל ּ≈̇ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ :ר מ≈ ָ‰ָי‰ ‡ו…
 !‰ּ ַ‰ז∆ יּפ  ƒּטּול‰ַ  ‰ ָיפ∆  ‰ ָמּ ַכּ ַח:  ב≈ּ ַׁ̆ מ¿ ָ‰ָי‰  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ  ‚ ַענ≈ּ ¿̇ ƒמ ָ‰ָי‰  ו¿
 ,˙ ס∆ נ∆ י˙Œַ‰כ¿ּ ב≈ ל¿ ך¿  יל≈ ל≈ ן  ‚ו… כ¿ּ (˜פוט‰),  ין  ƒט ‡פ¿ ַ̃ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ כ¿ּ
˙ לו…  נ∆ ∆̇ נו…  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ו¿ ין!  ƒט ‡פ¿ ַּ̃ ‰ַ י  ƒן ל ּ≈̇ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ :ר מ≈ ‡ו… ו¿  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ָ‰ָי‰ מ¿
 !‰ּ ין ַ‰ז∆ ƒט ‡פ¿ ַּ̃ ‰ַ ‰ ָנ‡∆ ‰ ו¿ ‰ ָיפ∆ ָמּ ר: ַכּ מ≈ ‡ו… ַח ו¿ ב≈ּ ַׁ̆ ָ‰ָי‰ מ¿ ı, ו¿ על¿ ַ‰פ∆ּ
 ‰ ָ̇ ָ‰י¿ מכוב„),  עליון  (מעיל   ‡ יּוָפּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ כ¿ּ ן  כ≈ ו¿
 ‰ ָמּ ַכּ ן:  םŒכ≈ּ ּ‚ַ  ‚ ַענ≈ּ ¿̇ ƒּומ ַח  ב≈ּ ַׁ̆ מ¿ ָ‰ָי‰  ו¿  ,ı על¿ ַ‰פ∆ּ ן  םŒכ≈ּ ּ‚ַ לו…   ˙ נ∆ ∆̇ נו…

 .‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ן ב¿ּ כ≈ "ל, ו¿ ַנּ ‡ ַ‰ז…ּ‡˙, ַכּ ָנָ‡‰ ַ‰ּיּוָפּ ‰ ו¿ ָיפ∆
הכוונה  שאין  להעיר  צריכים  הסיפור  את  כשלומדים 
זה טעות,  ושלום,  בגדים קרועים חס  לומר שהולכים עם 
מרוצה  היה  רק  קרועים,  בגדים  עם  הולך  היה  לא  התם 
עם בגד אחד אבל זה לא היה קרוע. השבוע ראיתי אברך 
נראית  שלו  החולצה  ואם  מהחולצה,  חוטים  לו  שתלויים 
כך, אפשר להבין לבד מה קורה מתחת החולצה שלו, מה 
לבוש  להיות  אסור  ליהודי  הראית...  לאתה  מתחת  קורה 
כך, בפרט חסיד ברסלב, אברך צריך לדאוג לעצמו לבד, 
התחיל  כבר  וזה  לחתונה  חדשים  הלבשה  בגדי  קיבלת 
להיקרע, תלך לקנות בגדים חדשים, לא לזה רבינו התכוון 

עם התם שילכו עם בגדים קרועים.

י„. ƒמ ָּ̇ ָו‰  ¿„ ח∆ ָח‰ ו¿ מ¿ ׂ ƒ̆  ‡ ָ‰ָי‰ ַר˜ ָמל≈ ו¿
אל תחשבו שהתם לא היה אדם נורמלי, ושהוא לא היה 
לו כלום, בוודאי  ולא הפריע  ובגדים,  צריך אוכל, שתיה, 
הוא היה אדם נורמלי, כמו שרבינו אמר את הלשון: "והיו 
רואים  המלּבּושים",  וכל  וכל המשקאות  המאכלים  כל  לו 
מזה שבדרך כלל כן היה לו את כל הדברים שהוא ביקש 
מאשתו, היה לו את המרק, את הדייסה, את הבשר ושאר 
המאכלים; ואת כל המשקאות, את הבירה, את המי דבש, 
את היין ושאר המשקאות, וכל הבגדים, היה לו מעיל פרווה 
משלו, מעיל עליון, קפוטה, ומעיל עליון מכובד; אלא רבינו 
מספר פה שכאשר קרה ואשתו לא הספיקה להכין לו ארוחת 
ערב, או כשאשתו לא הספיקה לקנות לו את המשקה שהוא 
אוהב, או להביא את הבגדים מהמכבסה ומהניקוי יבש, הוא 
היה מרוצה עם מה שהיא הביאה לו, הוא היה שמח עם כל 



„

מה שהיא הביאה לו במקום האוכל הרגיל, ובמקום המשקה 
הרגיל והבגדים הרגילים, הוא לא התחיל להשתולל ולצעוק 

'מדוע לא יכלת לסדר לי אז זה?!"

י  ּƒכ ,˙ וו… ָ̂ ¿̃  [ ל̆… ָׁ̆ ם ָ‰ָי‰ לו…  ָ̇ ן ַ‰ס¿ּ ƒָעל, ּומ נ¿ ּƒר ַ‰מ מ≈ ָ‰ָי‰ ּ‚ו… ׁ∆̆ כ¿ּ
ָי„ו…  ָעל ב¿ּ נ¿ ּƒַח ַ‰מ ≈̃ "ל, ָ‰ָי‰ לו… ַנּ מּו˙, ַכּ ל≈ ׁ¿̆ ּƒנּו˙ ב ל ָ‰ָ‡ָמּ ל…‡ ָ‰ָי‰ ָיכו…
ר:  מ≈ ָ‰ָי‰ ‡ו… ּנּו ו¿ מ∆ּ ƒמ „…‡ ‚ מ¿ ַענ≈ּ ¿̇ ƒָי‰ מ‰ָ ‡…„, ו¿ ˙ו… מ¿ ַח ‡ו… ב≈ּ ַׁ̆ ָ‰ָי‰ מ¿ ו¿
 !‰ּ ָעל ַ‰ז∆ נ¿ ּƒמ‰ַ ˜ ‰ ָמ˙ו… ָמּ ּ‰! ַכּ ָעל ַ‰ז∆ נ¿ ּƒָל‡ ַ‰מ פ¿ ƒנ ‰ ו¿ ‰ ָיפ∆ ָמּ י ַכּ ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒ‡
 : ˙ו… ˙ ‡ו… ל∆ ∆‡ ו… ׁ̆  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ּ‰! ו¿ ָעל ַ‰ז∆ נ¿ ּƒיר ַ‰מ ƒ̃ ˆּו ׁ̆ ו¿ ַב ּ ל „¿ ׁ∆̆ ָעל  נ¿ ƒמ ‰ ָמּ ַכּ
ַע„ זּו‚  ים ב¿ּ ƒּוב‰ ‰ ז¿ ָׁ̆ ל… ׁ¿̆ ים  ƒל ט¿ ים נו… ƒָענ ¿̂ י ַר ָ‡ר≈ ׁ¿̆ י ָמ‰  נ≈ פ¿ּ ƒן מ םŒכ≈ּ ƒ‡
יב  ׁƒ̆ י)? ‰≈ ƒ̂ נּו ָז‰ּוב ָוח≈ ער (ַ‰י¿ י ָט‡ל∆ ƒ̂ ח ַר˜ ֲח ≈̃ ‰ לו… ָּ̇ ‡ַ ים, ו¿ ƒָעל נ¿ ƒמ
 ‰ „: ָלָמּ עו… י!, ו¿ ּ ƒל ׁ∆̆  ‰ ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ז∆ , ו¿ ּלו… ׁ∆̆  ‰ ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ‰? ז∆ ז∆ י ָבּ ּ ƒָלּ‰: ַמ‰ ל
יַח  ƒו י ַמר¿ ƒנ‡ֲ ‰ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ב ַכּ יל ַלֲח˘…ׁ ƒח ¿̇ ים? ֲ‰ל…‡ ַנ ƒר ֲ‡ח≈ ר מ≈ ַ„ב≈ּ ָלנּו ל¿
 , ָכך¿ כּו', ב¿ּ ים ו¿ ƒחּוט‰ַ ˙ ו¿ ּפ∆ , ַ‰ז∆ ָכך¿ ר ‰ּו‡ ב¿ּ ָי„: ָ‰עו… „ ל¿ ָיּ ƒמ ‰ ָעל ז∆ נ¿ ƒמ ב¿ּ
י  ƒנ‡ֲ  ‰ ָּ̇ ַע ו¿  ; ָכך¿ ב¿ּ יס,  ƒ̃ ַל‡פ¿ּ  , ָכך¿ ב¿ּ  ,‰ ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ָ‡ר≈ ׁ¿̆ ּו
 „ ָיּ ƒמ  ‰ ז∆ ָכּ ַוח  ר∆ י  ƒל  ˙ ַפּ כ¿ ƒ‡ ּוָמ‰  ים,  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָר‰  ׂ ָ̆ ֲע ָי„  ל¿  „ ָיּ ƒמ יַח  ƒו ַמר¿

י„. ƒמ ָּ̇ ָו‰  ¿„ ח∆ ָח‰ ו¿ מ¿ ׂ ƒ̆  ‡ ָ‰ָי‰ ַר˜ ָמל≈ ָי„?! ו¿ ל¿
וזה היה הסוד של התם, הוא תמיד הסתכל רק על עצמו, 
הוא אף פעם הוא לא הסתכל על אחרים, לכן הוא היה שמח 
היחיד  רואים שהדבר  היטב  כשמתבוננים  תמיד.  ומאושר 
שלא נותן לאדם לגדול ולהצליח זה כי הוא מסתכל תמיד 
על אחרים, והוא חושב כל הזמן על אחרים... 'לההוא יש 
'ולזה יש טלית כזו יפה', 'ההוא הוא  שטריימל כזה יפה', 
אדם שמח', 'ההוא תמיד רגוע, הילדים שלו תמיד נחמדים 
יש  'לזה  טוב',  נראה  הוא  יפה,  נראה  'ההוא  ומסודרים', 
הרחוב,  באמצע  רק  הרחוב  בסוף  לא  זה  טוב,  יותר  בית 
טוב  יותר  התחתן  ההוא  הכיוונים...'  בכל  חלונות  לו  יש 
ממני' [איך הוא יכול לדעת את זה...?!] - כל הדברים הללו 
מפריעים לאדם לפרוח ולהצליח, לכן אדם צריך להסתכל 
רק על עצמו, להודות להשם על מה שיש לו, 'ברוך השם 
יש לי שטריימל יפה', 'ברוך השם יש לי טלית יפה', 'ברוך 
השם אני נראה טוב', 'ברוך השם שיש לי בית', 'ברוך השם 

שאני שמח', 'ברוך השם שיש לי אישה וילדים'.
כי באמת לא מגיע לי כלום, וכל מה שיש לי זה מתנה 
שילכו  תמיד  אומר  היה  לברכה  זכרונו  מוהרא"ש  מהשם. 
לכל הפחות פעם בחודש לבית חולים לקיים את המצווה 
מהמצווה  שחוץ  אומר,  היה  מוהרא"ש  חולים.  ביקור  של 
לו  ואין  שמח  נהיה  גם  האדם  חולים,  בביקור  שמקיימים 
שלו,  שהצרה  לראות  מתחיל  הוא  כי  השם,  על  טענות 
והקשיים שהוא עובר, זה עדיין בחסד גדול והצרה לא כל 
כך נוראה, והוא מתחיל להודות להשם שהוא בריא, שהוא 
יכול ללכת ולבוא, הוא יכול לאכול ולשתות וכו' וכו'. אני 
בית החולים, בפרט  דווקא ללכת עד  אומר שאין הכוונה 
כרגיל,  מבקרים  מכניסים  לא  החולים  שבתי  אלו  בימים 
זה כשהולכים לבקר סבא וסבתא  יכולים לקיים את  אלא 
ששוכבים במיטה בבית, וכך יתחילו להודות להשם שאנו 

בריאים.
אדם שיודע שלא מגיע לו כלום, הוא לא צריך כלום, 
ואין לו כלום - הוא תמיד שמח, כי כל זמן שיש לו משהו 
הוא מפחד שאולי יקחו לו את זה, אולי יקרה משהו, אבל 

כשהוא לא צריך שום דבר הוא שמח תמיד.
היה חסיד ברסלב, בשם רבי ישראל קארדונער זכרונו 
ז"ל  אודעסער  בער  ישראל  רבי  תלמידו  כותב  לברכה, 
בספר 'ישראל סבא', [החלק הראשון של הספר זה מאוד 
בהשם,  דבקות  עם  חיו  ברסלב  שחסידי  איך  רואים  יפה, 
עד החלק השני ששם מדובר כבר על השגעון של נ נח...] 

שרבו, ר' ישראל אכל כל חייו רק לחם וחמאה, והוא היה 
מרוצה עם זה.

וזה לא נאמר רק 'בגשמיות' זה נאמר גם על 'רוחניות'; 
מגיע  כשזה  אפילו  אחרים  על  להסתכל  אסור  לאדם 
'חבר שלי  יותר טוב ממני',  'חבר שלי מתפלל  לרוחניות, 
לומד יותר ממני', זה קשור אלי, 'ברוך השם שאני מתפלל', 
זה לא  'ברוך השם שאני לומד', ומה שהולך אצל אחרים 

קשור אלי כלל, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי.
כשמתנהגים בדרכיו של התם, להיות שמחים ומאושרים 
מכל דבר, נהיים לבסוף מרוממים, כמו שהתם זכה לבסוף 

שהמלך מינה אותו לשר על כל השרים.

לשיר עם הציפורים

תודה להשם שהתחילו ימי הקיץ, עכשיו, בחודש ניסן, 
זה הזמן שהציפורים בונים את הקן שלהם, בבוקר כשאני 
הולך ברחוב אני שומע את הקול שלהם איך הם מצפצפים, 
הם אומרים אז שירה להשם, כל כך נעים להצטרף לשירתם 
להודות ולהלל להשם. כשקמים מאוחר ברגע האחרון, כל 
זמן לכלום, אבל כשקמים  ואין כבר  נהייה בחיפזון,  היום 
תענוג  ממש  זה  טרודים  להיות  שמתחילים  לפני  בבוקר 
לטייל ברחוב ולשיר יחד עם הציפורים להשם, משוחחים 
שיש.  הטוב  כל  על  את השם  ומהללים  ומודים  השם,  עם 
שהוא  בשעה  שרה,  לביתו  אמר  הקדוש  רבינו  אחת  פעם 
הלך לטייל איתה: "אם היית זוכה לשמע את קול השירות 
והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה 
שלהם  השירה  כששומעין  ונאה  יפה  כמה  יתברך,  להשם 

וטוב מאד להתבודד ביניהם (שיחות הר"ן, סימן קסג)".
באמת לא תכננו לשכור מקום לבחורים עבור הקעמפ 
בקרית  רק  היינו  שעברה  בשנה  הקיץ,  שבועות  למשך 
מכיוון  אבל  הקיץ,  שבועות  במשך  ליבערטי,   - ברסלב 
שראיתי שאנו עוברים את הפרשיה וכו' וכו' החלטתי שכן 
נשכור השנה קעמפ עבור הבחורים, מוהרא"ש לימד אותנו: 
"כשאדם מקבל סטירה לא מחזירים סטירה אחת, מחזירים 
כמה סטירות"; איך שלא יהיה, אני יושב בקעמפ יותר זמן 
רוצה  אני  אז  היום,  כל  שיעורים  ומוסרים  הבחורים  עם 
לפני  שהתחלנו  כמו  התחדשות  עם  הישיבה  את  להתחיל 
הישיבה,  את  כשפתחנו  תשס"ט  בשנת  שנה  עשרה  שלש 
כל  אותם  ואחזק  בחורים  עשרים  עם  השם  בעזרת  אשב 
הקיץ, לכן ביום חמישי שעבר נסעתי להרים לחפש מקום 
לקעמפ לבחורים, בהיותי בהרים הרגשתי טעם נפלא ומתוק 
בהתבודדות, הרגשתי איך שהעשבים שרים להשם ושרתי 
באמת  רבינו  הישיבה שליט"א התבטא:  [ראש  איתם  יחד 
אני  שלהם,  השירה  את  לשמוע  לזכות  יכול  שאדם  אמר 
לא שומע את זה, אבל אני מרגיש שהם שרים, יכול להיות 
שאני מרגיש את זה מכיוון שאני מאמין ברבינו שאומר שכל 
עשב שר את השירים שלו להשם, לכן אני כבר חושב שאני 
מרגיש את השירה שלהם, אבל אתה הרי גם ככה, כשאתה 
מרגיש את ההנאה שאתה יושב ברכב היפה שלך, וכי מה 
אתה מרגיש? זה גם כי אתה שמעת שרכב יפה זה הנאה עד 

שאתה חושב שאתה כבר מרגיש את זה...].
בואו נלך הביתה ונעשה סעודה יפה, אל תעשה מריבות 
עם אשתך אם חסר משהו כזה או אחר בסעודה, תהיה שמח 
עם מה שיש לך כן, תשיר ותרקוד עם הילדים, כך תרגיש 

את כל סוגי הטעמים בחלה כמו התם.
לרבינו  נציית  אם  ישרים.  לדורות  שנזכה  יעזור  השם 

יהיה לנו חיים יפים, אמן.
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