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פניני אור

אמרות טהורות מרביה"ק ותלמידיו

טּוה  דּו  ָזאְגט  ֶוועְלט  "ִדי  מֹוֲהַרַנ"ת:  ַעם  ּפַ ָאַמר 
אּון ָגאט ֶוועט ִדיר ֶהעְלְפן, ִאיְך ָזאג ַאז ָגאט ֶוועט 
י ָהעֹוָלם  ֶהעְלְפן ֶוועט ֶמען ָטאהן" - "נֹוֲהִגים ַאְנׁשֵ
ה  ֲעׂשֵ ה  'ַאּתָ ְלַפְרָנָסתֹו  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְלָאָדם  לֹוַמר 
ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ רּוְך הּוא ַיֲעזֹר ְלָך', ַוֲאִני אֹוֵמר 'ּכְ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ַיֲעזֹר ָאז ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות'".

)שיח שרפי קודש(

ַּבֲעָצְתָך ַתְנֵחִני
הייצור  בתי  את  הקים  הגאוני  במוחו  האבא,  היה  מופלג  חכם 
היו  המחכימות  עצותיו  עצומים,  רווחים  שהכניסו  המופלאים 
לעיניים לאלפי הפועלים שעסקו שם. על אף שלא תמיד הבינו 
שכדאי  למדו  כבר  הם  אבל  כך,  עליהם  מצווה  הוא  ומדוע  למה 
וראיית  לכת  מרחיקת  מהסתכלות  שנבעו  לעצותיו  לשמוע 

הנולד.

והוא השאיר בכתובים לבנו הדרכה מפורטת  והזקין,  האב הלך 
איך ומה לעשות במפעליו הרבים כדי שהעסקים ימשיכו להצליח 
ביתר שאת. אבל הבן היהיר והטיפש התנשא למלוך, אין זה לפי 
כבודו ללכת לחפש בכל פעם בספרי אביו מה עליו לעשות עתה, 
הוא ַיְרֶאה לכולם כי גם הוא חכם מחוכם ושביכולתו להנהיג ביד 
רמה. לא ארכו הימים וניצני 'פשיטת רגל' החלו להיראות, עננים 
והפועלים  לקרוס,  שעמדו  המפעלים  שמי  על  העיבו  שחורים 
הוותיקים שזכרו את האבא ואת חכמתו החלו לבכות, 'מי יתן לנו 

את הימים הטובים בהילו נרו עלי ראשנו'.

הם לא בכו על העבר. הם זעקו ומיררו על ההווה ההולך ונחרב. 
בהתנתקו  מפסיד  הוא  מה  לבו  שישים  הבן  לבב  את  עוררו  הם 
ממורשת וחכמת אביו, רצו לזעזעו ולטלטלו שיבין את החורבן 
לבו  בשרירות  ללכת  ימשיך  אם  עצמו  על  ממיט  שהוא  האיום 
המחכימות  לעצות  לשמוע  מעתה  לפחות  שיתחיל  המטופש, 

שיצילו אותו מעתה.

הגדול  הבית  את  מספידים  העבר,  על  כבכייה  נשמעת  האבלות 
והקדוש שהיה ואיננו. וזה באמת קשה. איך ניתן לבכות על בית 
שנה  כאלפיים  לפני  שהיה  ומופלא  נהדר  ארמון  על  אפילו  או 
ונחרב, בשעה שאפילו לא ראינו אותו ואין אנו יכולים לצייר את 
טיבו ויופיו?! מלבד זאת, אין זה מדרכי החכמה לבכות על עבר 
חולף שאיננו עוד, וכפי שרבינו הקדוש אומר: "והנה מה שעבר 

אין, כי כבר נשרף בית מקדשנו" )ליקוטי מוהר"ן תניינא, סז(.

הבכיה  העבר.  על  כלל  איננה  הבכייה  דבר,  של  לאמתו  אבל 
שמים  רחמי  ולעורר  בתשובה,  לעוררנו  אלינו  מופנית  והזעקה 
עלינו, על השבר הגדול שאנו שרויים בו, למען ניתן לב לעצור את 

החורבן. 

מלמדנו:  הקדוש  שרבינו  וכפי  הדעת,  שורש  הינו  המקדש  בית 
"המוחין והדעת הם בחינת בנין בית המקדש, כמו שאמרו חז"ל 
'כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו', ועל כן כל 
כל  אחד כפי מוחו ודעתו וכפי שהוא מכניס עצמו בתוך הדעת, 
מה שהוא עוסק יותר להגדיל מוחו ודעתו, כן הוא עוסק בבנין בית 

המקדש" )ליקוטי מוהר"ן תניינא, עב(. 

דעת  משם  שואבים  היו  קיים,  היה  המקדש  שבית  זמן  כל 
מעלתו  רום  את  מבין  היה  האדם  בהמה.  ממעשה  ומתרחקים 
היה  ולא  השמימה',  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  'סולם  בהיותו 
מוכן למכור את עוצם יקרת ערכו תמורת כמה הנאות סרוחות 

נפגם  המקדש  בית  משחרב  אך  נצחי.  עולם  תמורתם  ולהפסיד 
בנו.  לשלוט  הזה  העולם  מאוויי  כל  החלו  ואז  הדעת,  ונחרב 
וחורבן  פגם  בחינת  זהו  המקדש  בית  "חורבן  מוהרנ"ת:  וכדברי 
הדעת,  מחיצות  בחינת  הם  המקדש  הבית  מחיצות  כי  הדעת, 
בחינת מחיצות פרוסות של המוחין המגינים בפני פגם הקדושה, 
חורבן  שגרמה  עד  אחרא,  הסטרא  התגברה  הרבים  ובעוונותינו 

בית המקדש שהוא פגם הדעת" )ליקוטי הלכות, ציצית ה, ו(.

אם אנו רוצים לשוב ולבנות את בית המקדש עלינו לבקש את 
שזוכה  מי  המקדש.  בית  של  מהותו  זהו  ממנו,  הנשפע  הדעת 
להצליח  איך  הנכונה  העצה  את  לו  יש  הדעת,  אור  בו  ומאיר 
בעולם הזה. ועל כן, התיקון הנצרך לנו כעת הוא להתחבר לצדיק 
האמיתי ולקבל ממנו את הדעת הנכון ואת העצה הנכונה על כל 
דבר, רק כך נוכל להצליח ורק כך נוכל לחזור ולהמשיך את בית 
"בעוונותינו שחרב בית המקדש עיקר  כי  המקדש מקור הדעת. 
בחינת  שהוא  משה  בבחינת  שהם  אמת  הצדיקי  ידי  על  התיקון 
הבית המקדש" )שם, ברכת הפירות ה, יג(, ו"כשיש בו דעה, שזהו בחינת 
נבנה  כאילו  נחשב  בוודאי  ומוחין,  לדעת  שזוכה  שבדור,  הצדיק 
בית המקדש בימיו, כי עיקר בנין וקיום הבית המקדש הוא על ידי 

הדעת והמוחין" )שם, הל' תשעה באב ה"ג(. 

אלא  אין,  שהוא  העבר  על  לא  אלו.  בימים  בוכים  אנו  כך  על  הן 
אם היינו משכילים לדעת שאנו רחוקים משכל  על ההווה המר. 
ולחפש בספרי הצדיקים את העצה הנכונה, כי אז גם אנו היינו 
מצליחים הצלחה נצחית מופלאה מאין כמוה. על אף שנבערים 
של  עצותיו  פי  על  להלך  יכולים  היינו  אבל  עצמנו,  מצד  אנו 
אבל  כמותה.  מאין  מופלאה  להצלחה  ידו  על  ולזכות  הצדיק 
דברי  של  ויפיים  חינם  ונתעלם  המטופשת,  הגאוה  גברה  כאשר 
הצדיק והתחלנו ללכת אחר עצמנו, הרי כל עסקינו מתמוטטים 
ולזעוק  לעורר  בכינן,  קא  ודאי  דא  ועל  וכושלים.  הולכים  ואנו 
ולהתעורר ולחפש, עד מתי נלך מדחי אל דחי אחר משאות שוא 
ומדוחים של לבנו המעוקם, הגיע הזמן להתעורר ולחזור לעצה 
הוא  הקלקולים  כל  עיקר  "כי  חיינו,  הצלחת  שהיא  האמיתית 
עצות,  בחינת  הוא  התורה  כל  כי  העצה  וחלוקת  העלמת  מחמת 
כמו שנאמר 'לי עצה ותושיה', אבל בעוונותינו הרבים אבדה עצה 
וכל זה  מבנים ואין יודעים העצה איך לזכות לקיים את התורה, 

נמשך על ידי פגם אמונת חכמים" )שם, ראש חודש ו, נד(. 

הוא  הכל  מן  הגדולה  "הצרה  נוסף:  במקום  כותב  שהוא  וכפי 
ונתעלמו  שנסתלקו  אמת  הצדיקי  של  וההעלמה  ההסתלקות 
בעוונותינו ואין מי יעמוד בעדינו, כי כל חטא המרגלים וכל חטא 
המחלוקת  פגם  ידי  על  היו  המקדש  בית  חורבן  שגרמו  העגל 
שחלקו על משה והתלוננו עליו ולא שמעו לדבריו, והכל בא על 
ידי גסות וגאות שכל אחד חפץ בכבוד, כי מי שמבטל כבודו נגד 
כבוד הצדיק האמת בודאי לא יפול לעולם אף אם יעבור עליו מה" 

)שם, נטילת ידים לסעודה ו, עד(.

החמד  בחורי  רגלי  'בנימין'  הררי  על  נאוו  מה 
ב'מכינה לישיבה קטנה' דקהילתנו שיצאו לשבות 
בשבת העברה ב'מצפה אשר' הסמוכה לישוב 'תל 
ציון', להכין נפשם ורוחם לקראת כניסתם לעולם 

הישיבה ולחבורות הבחורים.

דיבורים  לשמוע  זכו  התעלות  שכולה  בשבת 
החבורות,  ראשי  ומפי  מחנכיהם  מפי  נפלאים 
לעורר לבם הרך לקבלת עול אמיתית ולחיים של 
בוערים,  וכיסופים  ורצונות  אמיתיות  שאיפות 
לזכור מעלת עצמם ולהתחדש תמיד, ולדאוג לכך 
באופן  ורק  אך  תהיה  יחד  והשותפות  שהחברה 
ויותר  יותר  להתעלות  יחד'  עצמכם  'תחזיקו  של 
ברצון אמיתי להתמדת ועמל התורה ויגיעה נכונה 
ולברוח מן החשבונות רבים שביקשו  ה'.  בעבודת 
עמלק  של  והקרירות  הליצנות  ומן  אדם,  בני 

הממלאים חללו של רחוב כיום.

ההשקעה  חובת  על  מוהרנ"ת  ליבנו  הלהיב  כמה 
ש"עיקר  עינינו  והאיר  הצעירים  הנערים  בלבות 
עדיין  הם  כי  דייקא  הנעורים  בני  לקרב  המצוה 
מה  כל  כן  ועל  והניצחון,  המלחמה  בתחילת 
של  קדושה  באיזה  אותם  ומחנכים  שמלמדים 
כי  מאד,  יקר  הוא  טובים  ומעשים  ותפילה  תורה 
דבר  איזה  בנעוריהם  עתה  לעת  שעושים  מה  כל 
זה  ידי  על  וגם  לנצח.  קיים  נשאר  זה  שבקדושה, 
מלחמות  ללחום  מנעוריהם  רגילים  ויהיו  יתחנכו 
דייקא  חפץ  יתברך  ה'  כי  יושר,  בדרכי  וללכת  ה' 
עוללים  שהם  הנעורים  ובני  הילדים  בעבודת 
ויונקים, כאשר מפרש הפסוק 'מפי עוללים ויונקים 
ומתנקם',  אויב  להשבית  צורריך  למען  עוז  יסדת 
מפי עוללים דייקא, שהדיבור של עוללים ויונקים 
יקר בעיניך מאד ואתה מייסד ממנו יסוד עז וחזק 
ומשבית  הצוררים  מנצח  אתה  דייקא  זה  ידי  שעל 

אויב ומתנקם" )ליקוטי הלכות, ברכות הראיה ה, טז(.

כמה נחוץ עבורנו בימים טרופים אלו כאשר צוררי 
ישראל מבקשים לאבד נשמת רוחם ח"ו, לייסד עוז 
על ידי בני הנעורים שישביתו וינצחו את עת עצת 
הצוררים, ויביאו לגאולה הפרטית והכללית מהרה.

3323796@gmail.com
 ניתן לקבל את הגיליון באימייל מידי שבוע 



ליבון נושאים וסוגיות במשנת ברסלב לעובדא ולמעשהמשנת ברסלב

שאלות ותשובות בעבודת ה'

איך זוכים לבכות?

על ידי אמונה יוכל לשנות כל דרכי הטבע
שמעתי מהרב הקדוש האב"ד דק"ק נשחיז זצוק"ל שעל ידי האמונה יוכל האדם להחיות מתים ולהפוך כסף לזהב ולשנות כל דרכי הטבע. וגם 

מי שיש לו אמונה האמיתית אינו מתיירא משום דבר ולא יזיקנו שום דבר. )ספר מאור ושמש ליום א' דסוכות(.
פרק ו אות קז ל-57

אמונה הוא לשון המשכה
אמונה הוא לשון אמון כמו )משלי ח, ל( ואהיה אצלו אמון, שהוא לשון המשכה, שעל ידי האמונה האדם ממשיך עליו נועם אור אלהותו יתברך. 

)ספר מאור ושמש ליום א' דסוכות(.

פרק ו אות קז ל-58

לאסוקי שמעתתא
נערך ע"י הרה"ג ר' משה בהגרי"ק בראנדסדורפער שליט"א

ראש כולל בקהילתינו

פנינים מאירים וחידושים מזהירים מלוקטים מספרי גדולי הצדיקים זי"ע לקט ספרי"ם
מתוך רשימותיו של הגרי"ם שכטער שליט"א אשר ציין ורשם לפניו לזיכרון.

ענינא דיומ"א
עיונים בפרשת השבוע

באספקלריא המאירה של הנחל נובע

לטהר את הלב 
מאש הטומאה!

ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ר ָיֹבא ָבֵאׁש ּתַ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ּכָ

בתפילותיו  תמיד  להתחדש  האדם  על 
תמיד,  לחדש  "וצריך  ה',  לפני  ובהתבודדותו 
ריצויים  ודברי  בתחנונים  פעם  בכל  לבקש 

חדשים" )ליקוטי מוהר"ן, קנו(. 

לבו,  את  לטהר  עליו  לכך,  לזכות  כדי  אך 
מטומאת וזוהמת העוונות והתאוות. 

וכיצד מטהרים את הלב?

באש  יבוא  אשר  "כל  התורה:  אומרת  כך  על 
תעבירו באש"!

אם נטמא לבך מאש התאוות, ראה להבעיר בו 
תטהר  זו  קדושה  ואש  לה',  התלהבות  של  אש 

את לבך מהאש הזרה והטמאה.

לתאווה  או  לעבירה  ונבער  שנתלהב  נגד  "כי 
רעה, חס ושלום, שמזה נטמא לבו, נגד זה צריך 
זה  ידי  ועל  יתברך,  להשם  לבו  ויבער  שיתלהב 
יטהר לבו, כמו שכתוב 'כל דבר אשר יבוא באש 
תעבירו באש'. וכשיש לו טהרת הלב, אזי זוכה 

לדבר בכל פעם דיבורים חדשים" )שם(.

תיקון ַהֵחֶלב על ידי 
האש

ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ר ָיֹבא ָבֵאׁש ּתַ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ּכָ

את הבהמה שוחטים, ובכך ניתר בשרה לאכילה. 
בבית  ורק  בשחיטה,  ניתר  אינו  ַהֵחֶלב  אך 

המקדש הוא מוקטר על גבי המזבח.

הבהמיות,  סוד  היא  הבהמה  כלליות  אם  שכן, 
הדמים  רתיחת  סוד  הוא  שבה  שה'חלב'  הרי 
שבגוף  החלבים  "כי  הזה,  העולם  לתאוות 
שעל  הדמים,  את  ומרתיחין  הגוף  את  מחממין 
)ליקוטי  התאוות"  של  ואש  חמימות  בא  זה  ידי 

הלכות, חלב ודם א, ד(.

ולכן, תיקונו הוא רק על ידי אש המזבח, בבחינת 
"כל אשר יבוא באש תעבירו באש".

"ועל כן עיקר הקרבן הוא החלב שמקריבין על 
המזבח, כי שם מלובש חיות גבוה, רק שאין לנו 
על  אבל   ... ואכילה  שחיטה  ידי  על  לבררו  כח 
ונכלה  ונבער  נשרף  שם  המזבח,  שעל  אש  ידי 
הרע שבו לגמרי, ואזי עולה חיותו אל הקדשה 
ריח  אשה  בחינת  לפניו  גדול  רוח  נחת  ונעשה 

ניחוח לה'. 

וזה בחינת כל חלב לה', כי עולה ממנו קדושה 
גבוהה לה', כי האש הוא עיקר תיקונו של החלב, 
בבחינת 'כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש 
הנחש,  זוהמת  בחינת  שהוא  החלב  כי  וטהר'. 
חמימות היצר הרע, כי החלבים שבגוף מחממין 
את הגוף ומרתיחין את הדמים, שעל ידי זה בא 
חמימות ואש של התאוות. על כן עיקר תיקונו 
על ידי אש בבחינת 'תעבירו באש', ועל כן נטהר 

ונצטרף על ידי אש שעל המזבח. 

שאסור  ואף  מלאכה,  לכל  נעשה  החלב  כן  ועל 
לישראל,  אפילו  גדול  צורך  בו  יש  באכילה 
דהיינו שהוא משמש להדלקה ולהאיר, כי יש בו 
חיות גבוה, רק שאי אפשר לבררו על ידי אכילה. 
ָהאּור, כי  ידי  ועל כן רוב תיקוני החלב הוא על 
כן  ועל  ויוצא החיות.  נצטרף  הוא  ידי האור  על 

עיקר תשמישו להדלקה" )שם(.

שאלה:
ואני  החורבן,  על  ה"בכיה"  ענין  על  הרבה  מדברים  אלו  בימים 
בעניי, אף שבוודאי בלבי אני מרגיש מעט את הצער של החורבן 
מצליח  איני  הפעמים  ברוב  אבל  יתברך,  מהשם  ריחוקנו  ושל 

לבכות בכיה ממש בדמעות. האם יש לזה איזה עצה?

תשובה:
אשריך שאתה מחפש עצות על כך, כך נאה וכך יאה, כי אכן יש לנו 
לבכות בדמעות שליש לפני השם יתברך, ובפרט בעת האבלות על 

החורבן ועל ריחוקנו ממנו. 

האדם  צריך  כמה  הלכות,  בליקוטי  מקומות  וכמה  בכמה  וכמבואר 
מה',  ריחוקו  ועל  החורבן  על  מעיניו  דמעות  להוריד  להשתדל 

והתיקון הגדול שנעשה על ידי זה. 

וכמו שכתב לדוגמא בהלכות שלוחין הלכה ג', שכל מי שחטא ורוצה 
לשוב באמת, צריך לבכות בדמעות לפני ה', וע"י הדמעות הוא מתקן 

את כל החטאים, וזוכה לבנין בית המקדש. וזה לשונו:

לשוב  שרוצה  מי  וכן  המקדש.  בית  חורבן  על  מאד  לבכות  "צריכין 
ולבקש  יתברך,  השם  לפני  חטאיו  על  מאד  לבכות  צריך  באמת, 
יבואו  'בבכי  שכתוב  כמו  באמת,  יתברך  אליו  שיתקרב  מלפניו 
... ועל כן  וכו', כי אין הדין נמתק אלא בשרשו  ובתחנונים אובילם' 
על ידי הבכיה שבוכין על זה בדמעות, על ידי זה נמתק הדבר בשרשו 
וחוזר ומעלה הכל לשרשו, ונכלל בחינת אחר הבריאה בבחינת אחד, 
ונתבטלין  החטאים  כל  נתתקנין  זה  ידי  ועל  הבריאה,  קודם  בחינת 
לבנין  וזוכין  והממשלה  הגדולה  נוטלין  וישראל  העכו"ם,  ממשלת 

בית המקדש" )אוצר היראה, בכיה ח. ע"פ ליקו"ה, שלוחין ג(. 

אשר  הם  בוכה  שהאדם  שהדמעות  מוהרנ"ת,  מבאר  אחר  ובמקום 
וזה  הגאולה,  את  ומביאים  בעולם  משיח  של  רוחו  את  ממשיכים 

לשונו:

ידי  על  הוא  הכל?  ולתקן  משיח  של  רוחו  להמשיך  זוכין  איך  "אך 
בית  חורבן  על  ומתאבלין  ובוכין  כמים  ששופכין  והדמעות  הבכיה 
המקדש, בבחינת 'שפכי כמים לבך', בחינת 'עיני עיני יורדה מים', על 
ידי זה מרחף עלינו רוחו של משיח, בבחינת "מרחפת על פני המים", 
בחינת הדמעות ששופכין כמים". )אוצר היראה, חצות ל, ע"פ ליקו"ה מצרנות 

ד, יג(.

ובפרט בחצות הלילה, אז הוא עיקר הזמן של הבכיה. "על כן צריכין 
לקום בחצות, ולהשליך ראשו לאחוריו ולהרגיש היטב מרירות נפשו, 

עד שיבכה על ידי זה!" )ליקוטי הלכות, ברכות הריח וברכות פרטיות ה, ה(.

מהשם  כך  כל  שנתרחקו  ישראל,  צרות  על  הרבה  לבכות  יש  וכן 
יתברך. וראה לדוגמא את לשונו של מוהרנ"ת בחיי מוהר"ן, כשהוא 
מדבר על הפירצה שהתחילה בזמנו, לגלח את הזקן בתער – כמה 

הוא מרעיש על כך וכותב: 

"כמה יש לבכות ולצעוק במר נפש ולבכות כנחל שוטף מאין הפוגות 
על הפירצה הזאת אשר נעשה בישראל, עד שהתחילה לצמוח הרעה 

הפורקים  כאלו  רשעים  שם  גם  שנמצאים  למדינתנו,  סמוך  הזאת 
ויציל  עמו,  פליטת  על  ירחם  יתברך  השם  זקנם.  ומגלחים  עול 
צדקנו  משיח  לנו  ויביא  והנורא,  הגדול  בכוחו  הנשארת  הפליטה 
)חיי מוהר"ן, נב(. ומה נאמר  ויגלה האמת בעולם במהרה בימינו אמן" 

אנן, אשר בדורנו פירצה זו היא מהפירצות הקטנות ביותר...

ועתה לשאלתך: איך אכן זוכים לבכות?

ומשימים  בכוונה,  חצות'  'תיקון  שכשאומרים  הוא  האמת  ובכן, 
וכפי  גדולה.  לבכיה  להתעורר  יכולים  ותיבה,  תיבה  לכל  היטב  לב 
שכבר הבאנו במאמרים הקודמים את דברי רבינו שאמר "שעל ידי 
אמירת תיקון חצות יכולין לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו כמו 
על ידי התבודדות. כי מסתמא אין אומרים חצות על העבר, ועיקר 
אמירת חצות הוא על מה שנעשה עכשיו עם האדם, וכשיאמר חצות 
חצות"  אמירת  בתוך  לבבו  עם  אשר  כל  למצוא  יכולין  זו,  בבחינה 
)ליקוטי מוהר"ן תניינא, קא(. ויכולים להתעורר בהתעוררות גדול עד כדי 

בכיה.

אמנם, יש לזכור היטב את הכלל שלימדנו רבינו, בזה הלשון:

ותחינות  תהלים  ואמירת  קונו  לבין  בינו  ושיחה  התבודדות  "לענין 
שיזכה  עד  באמת,  שלם  בלב  לאמרם  כשזוכין  מאד  טוב  ובקשות, 
אמר,  אבל  אביו.  לפני  הבוכה  כבן  יתברך  השם  לפני  לבכות 
שכשהאדם אומר תחינות ובקשות וחושב בלבו ומצפה שיבכה, זאת 
המחשבה אינה טובה! והיא מבלבלת גם כן את דעתו, כי מחמת זה 
בשעת  צריכין  כי  בשלימות,  שלם  בלב  הבקשות  לומר  יכול  אינו 
חוץ  מחשבות  מיני  כל  מעצמו  להרחיק  ובקשות  תחינות  אמירת 
השם  לפני  מדבר  שהוא  הדיבורים,  אל  דעתו  לכוון  רק  שבעולם, 
יתברך, כאשר ידבר איש אל רעהו, ואז ממילא בקל יתעורר לבו, עד 

שיבוא לבכיה גדולה באמת. 

אבל כשחושב ומצפה על זה שיבכה, אזי זה וזה אינו עולה בידו, כי 
ומצפה  זה שחושב  כי  כנ"ל,  זה  ידי  האמירה בעצמה נתבלבלה על 
שאינו  הכוונה,  שמבלבלת  זרה  מחשבה  בחינת  כן  גם  הוא  שיבכה, 
לדבר  העיקר  כי  זה,  ידי  על  מדבר  שהוא  מה  היטב  לשמוע  יכול 
כלל  אחרות  מחשבות  שום  בלי  יתברך  השם  לפני  באמת  הדיבור 
כנ"ל, ואם יזכה לבכיה באמת - מה טוב, ואם לאו - לאו, ולא יבלבל 

אמירתו בשביל זה כנ"ל" )ליקוטי מוהר"ן תנינא, צה(.

חצות'  'תיקון  של  והקינות  המזמורים  את  לומר  הוא  העיקר  ולכן, 
בכוונה, ולהכניס כל מחשבתו לכל דיבור ודיבור שהוא מוציא מפיו, 
שרוצה  הזמן  כל  יחשוב  ולא  עצמו.  על  וקינה  מזמור  כל  ולפרש 
לבכות, אלא יכניס מוחו ולבו לכוון היטב במה שהוא מוציא מפיו, 
ואז ממילא יתעורר לבו, ואם יזכה לבכות - מה טוב. ואם לאו - לאו. 

לסיום, נעתיק לפניך סגולה מספר המידות:

"מי שאינו יכול לבכות, יסתכל על הרקיע, כי הוא גרם בכיה למים" 
)ספר המידות, בכיה ח"ב א(.

ספר דרך אמונה
 מדברי ראשונים ואחרונים ובמיוחד מדברי הבעש"ט ותלמידיו זיע"א - נלקט ע''י אדמו''ר מתולדות אהרן זצוק''ל



ְוַעל ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים ִהְזִהיר ְמאֹד ְמאֹד ְּביֹוֵתר ִמָּכל ַהִּלּמּוִדים...  ְוהּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד...
 ְוָאַמר, ֶׁשָּכל ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ְמֻחָּיב ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום 'ּפֹוְסִקים' ְוֹלא ַיֲעבֹר. 

'אתה יצרת' בשבת ר"ח
טעה בשבת חול המועד ור"ח

החיד"א  בשם  הביא  תצ(  )ססי'  הלכה  בביאור 
מוסף  בתפילת  שטעה  מי  יוסף:  ברכי  בספרו 
תפילת  להתפלל  ובמקום  המועד,  חול  שבת 
תפילת  התפלל  המועד,  חול  שבת  של  מוסף 
לחזור  וצריך  יצא,  לא  רגיל  שבת  של  מוסף 

ולהתפלל.

חודש:  ראש  שבת  בכל  גם  מצויה  זו  שאלה 
חודש,  ראש  שבת  של  במוסף  שטעה  מי  האם 
של  הרגיל  מוסף  התפלל  יצרת'  'אתה  ובמקום 
לא?  או  ולהתפלל  לחזור  צריך  שבת',  'תכנת 
לחזור  שצריך  יוצא  החיד"א  מפסק  ולכאורה 

ולהתפלל.

נזכר באמצע או בסיום הברכההברכה
הברכה  סיים  שלא  זמן  דכל  פשוט  זה  והנה 
שבחתימת  'השם'  האמצעית, שלא אמר עדיין 
ולומר  הברכה  לתחילת  לחזור  צריך  הברכה, 
הברכה  באמצע  הטועה  כל  כדין  יצרת',  'אתה 

שחוזר לתחילת אותה ברכה שטעה בה. 

אבל יש להסתפק במי שנזכר מיד לאחר סיום 
להוסיף  יכול  האם  לעשות:  עליו  מה  הברכה 
וראשי  'וישראל  השבת  מקדש  הברכה  בסיום 
לאחר  נזכר  אם  וכן,  בזה?  ויוצא  חדשים' 
שהתחיל רצה, האם יכול לומר רק יעלה ויבוא 

ויוצא בזה?

שמובא  מה  פי  על  הדברים  להטעים  ויש 
שמונה  של  התפילה  שנוסח  כא.(  )שבת  בגמרא 
עשרה שאנו מתפללים בימות החול זהו עיקר 
בתפילת  ואפילו  חז"ל.  שתיקנו  התפילה  נוסח 
מוסף של ראש חודש וחול המועד היו רגילים 
להתפלל י"ח ברכות כרגיל, רק שהיו מוסיפים 
באמצע "ונעשה לפניך את חובותינו תמידי יום 
צריך  היה  טוב  ויום  בשבת  וגם  מוסף".  וקרבן 
ולא  חז"ל  שהקילו  אלא  הרגיל,  נוסח  להיות 
זה  פי  ועל  ברכות.  שבע  רק  להתפלל  הצריכו 
נפסק בשולחן ערוך בהלכות שבת )סי' רסח ס"ד( 
בשבת  חול  של  עשרה  שמונה  שהתפלל  שמי 
מקום  בכל  שבת  של  התפילה  באמצע  והזכיר 
שהוא, יצא. וכן אם התפלל י"ח ברכות במקום 
"ונעשה לפניך את חובתנו בקרבן  מוסף ואמר 

מוסף" בכל מקום שהוא, יצא.

ולפי גם בנידון דידן, אם דילג על הזכרת ראש 
שהשלים  כיון  האמצעית,  הברכה  בתוך  חודש 
בברכת  או  הברכה  בחתימת  ההזכרה  את 
'רצה' יצא, דלא גרע ממי שהתפלל י"ח ברכות 

והשלימו במשך התפילה.

מאידך, יש לומר דאין הכי נמי אם היה מתפלל 
תפילת י"ח של ימות החול היה שייך להשלים 
אבל  שהוא.  מקום  בכל  ההזכרה'  'חובת  את 
נוסח  אם מתפלל רק שבע ברכות, צריך לומר 
זה  הרי  זה  נוסח  והמשנה  כתיקונה,  הברכה 
התפלל  ואם  חכמים.  שטבעו  ממטבע  כמשנה 
'תכנת שבת' בשבת ראש חודש, הרי זה כמשנה 
להתפלל  שתיקנו  חכמים  שטבעו  ממטבע 
בשבת זו בנוסח של 'אתה יצרת', ולא יצא חובת 

הברכה כלל.

דעת החיד"א שאם אמר יעו"י יצא
רסח  )סי'  ברכה  מחזיק  בספרו  החיד"א  והנה 

ברצה  ויבוא'  'יעלה  אמר  שאם  פסק  ה(  אות 

במטבע  כשינוי  זה  שאין  מדבריו  ומבואר  יצא. 
הברכה, וכיון שהשלים ההזכרה בתוך תפילתו 
ולפי דבריו נראה דגם אם סיים בחתימת  יצא. 
הברכה 'מקדש השבת וישראל וראשי חדשים' 

יצא.

י"א דהוי כמשנה ממטבע הברכה
הביא  כה(  סי'  )ח"ג  בושם  קנה  בשו"ת  אא"ז  אבל 
מלשון ספר פרי האדמה הנ"ל שאם לא הזכיר 
ענין מוסף ראש חודש הרי זה כמשנה ממטבע 
הברכה  את  גם  והפסיד  חכמים,  שטבעו 
יעלה  אמר  אם  אפילו  ולדבריו,  האמצעית. 
וישראל  השבת  מקדש  שסיים  או  ברצה  ויבוא 
הברכה  חיסר  שהרי  יצא,  לא  חדשים,  וראשי 

האמצעית.

ומטעם זה הביא שם בשם הרב אברהם חאיון 
כי מי  ו(  )הגה בספר שלמי ציבור הל' ר"ח סי' ד אות  ז"ל 
יצרת'  'אתה  במקום  שבת'  'תכנת  שהתפלל 
יוצא  ואינו  יצרת',  'אתה  חייב לחזור ולהתפלל 
חודש  ראש  מוסף  השניה  בפעם  מתפלל  אם 
לבד, כי זו וזו לא עלתה בידו, ששינה ממטבע 
שטבעו חכמים, וצריך לחזור ולהתפלל כתקנת 

חז"ל מוסף של שבת וראש חודש ביחד.

תמיהה על שיטה זו
יש לתמוה על שיטה זו, ממה שכתבו הפוסקים 
הברכה,  בחתימת  שטעה  שמי  תכה(  ססי'  )משנ"ב 

וראשי  וישראל  השבת  'מקדש  לסיים  ובמקום 
וביאר  יצא.  השבת'  ב'מקדש  רק  סיים  חדשים' 
בכל  לן  דקיימא  דאף  ס"א(  תפז  )סי'  חדש  הפרי 
יצא  לא  כהלכה  היה  לא  החתימה  שאם  ברכה 
)עי' סי' נט ס"ב( אין בזה חשש, דבראש חודש אין 

חיוב להזכיר את יום ראש חודש כחלק מטופס 
הברכה. הרי שגם כשחסר הזכרת ראש חודש, 
)וכ"מ במג"א  אינו נחשב כמשנה ממטבע הברכה 

סי' תפז סק"ב עיי"ש(.

י"א דהזכרת קרבן מוסף של ר"ח מעכב
אכן מטעם אחר יש לומר שאינו מועיל הזכרת 
שנחלקו  מצינו  דהנה  במוסף,  ויבוא  יעלה 
שבת  של  שחרית  שהתפלל  מי  אם  הפוסקים 
במקום מוסף יצא או לא, והחיד"א )שם( האריך 
ויצא  מעכב  מוסף  קרבן  הזכרת  שאין  להוכיח 
שטעה  דמי  יסודו  בנה  זה  פי  ועל  בדיעבד, 
מוסף  קרבן  רק  הזכיר  ולא  חודש  ראש  בשבת 
וכן כתב בספר פרי האדמה על  יצא.  של שבת 
הרמב"ם )ח"א הלכות תפלה פ"י דין ז( דלשיטת הפרי 
במקום  שחרית  שהמתפלל  ס"ג(  תכג  )סי'  חדש 
תכנת'  'אתה  שאמר  מי  הדין  הוא  יצא,  מוסף 
בשבת ראש חודש יצא, אם הזכיר ראש חודש 

ביעלה ויבוא )עי' מאמ"ר סי' תכג סק"ב(.

ס"ק  רסח  )סי'  ברורה  המשנה  הכרעת  לפי  אמנם 
לא  מוסף  במקום  שחרית  שהתפלל  שמי  טו( 

אם  מעכב.  מוסף  קרבן  הזכרת  דלדעתו  יצא, 
קרבן  רק  חודש  ראש  בשבת  הזכיר  לא  אם  כן, 
מוסף של שבת לא יצא, וגם אם בסיום הברכה 
חדשים'  וראשי  וישראל  השבת  'מקדש  אמר 
דצריך  יצא,  לא  ברצה  ויבוא  יעלה  שאמר  או 
להזכיר את קרבן מוסף ראש חודש דוקא, ולא 

די בהזכרת היום בלבד.

להזכיר קרבן מוסף ברצה
שאם  נראה,  ברורה  המשנה  לדעת  גם  אכן, 
'והשב  להוסיף  יכול  רצה  בברכת  עומד  עדיין 
היום  בתמידי  לפניך  נעשה  ושם  העבודה  את 
ויוצא  חודש',  וראש  שבת  מוסף  ובקרבן 
ד"ה  ס"ו  רסח  )סי'  הלכה  הביאור  כתב  שכן  בזה. 
שטעה  למי  מועיל  דזה  אדם  החיי  בשם  מוסף( 

משלים  שבזה  מוסף,  במקום  שחרית  והתפלל 
את הזכרת הקרבן מוסף.

אם יכול להתפלל מוסף ר"ח של חול
בשו"ת  ז"ל  פיינשטיין  הגר"מ  כתב  זה  דרך  על 
אגרות משה )ח"ד סי' ע יד( חידוש נוסף: מי שטעה 
והתפלל 'תכנת שבת' במקום 'אתה יצרת' יש לו 
ואין צריך  להתפלל רק מוסף של ראש חודש, 
התפלל  שכבר  כלל,  שבת  של  מוסף  להתפלל 
של שבת ואין צריך רק להזכיר קרבן מוסף של 
כשחטפו  בליובאן  "הוריתי  וז"ל:  חודש.  ראש 
אז  והיה  האסורים,  בבית  והושיבום  אנשים 
להביא  הניחום  ולא  שבט  חודש  ראש  שבת 
סידור ולא היו בקיאים בתפילת מוסף, שיאמרו 
בעל  לאומרה  שבקיאים  דשבת  מוסף  תפילת 
פה, ואם יוציאו אותם לחפשי אחר כך בו ביום 
יתפללו מוסף של ראש חודש, ואולי טוב יותר 
יצא  שכבר  מאחר  לבד  חודש  ראש  של  לומר 

של שבת", ע"כ.

יש  שלכתחילה  אחרונים  הרבה  דעת  אכן 

להתפלל לכתחילה מוסף של שבת ראש חודש, 
ורק בדיעבד אם התפלל אחר כך תפילת מוסף 
הרמ"א  פסק  שהרי  נראה,  וכן  יצא.  חול  של 
מוסף  פסוקי  להזכיר  צורך  שאין  שם(  רסח  )סי' 

בכלליות.  היום  קרבן  את  להזכיר  צריכים  רק 
בנוסח  שאמר  דכיון  לומר  מקום  היה  כן  ואם 
קרבנות  את  לפניך  נעשה  'ושם  שבת  תכנת 
כהלכתם'  ומוספים  כסדרם  תמידים  חובותינו 
יש בכלל זה גם מוסף של ראש חודש, ואין צריך 
ולהתפלל כלל. אלא דמכל מקום כתבו  לחזור 
פסוקי  רק  כך  אחר  שמפרט  דכיון  הפוסקים 
שבפרט  מה  אלא  בכלל  ואין  בזה  מגרע  שבת, 
ס"א  תפז  סי'  מרעק"א  וגרע  כא,  סי'  ח"ד  אג"מ  שם  )קנ"ב 

ועיי"ש במשנ"ב סקי"א(. ואם כן יש לומר דכשחוזר 

ומתפלל רק קרבן ראש חודש ממעט בזה את 
קרבן של שבת, ועדיף להזכיר את שניהם.

תבנא לדינא
 - הברכה  סיום  של  השם  הזכרת  קודם  נזכר 
הברכה  סיום  לאחר  נזכר  יצרת'.  ל'אתה  חוזר 
- יאמר ברצה 'והשב את העבודה לדביר ביתך 
היום  בתמידי  חובותינו  לפניך  נקריב  ושם 
לאחר  נזכר  חודש'.  וראש  שבת  מוסף  ובקרבן 
נזכר  יצרת'.  ל'אתה  חוזר   - רצה  ברכת  סיום 
לאחר שעקר רגליו - מתפלל שנית מוסף של 
ראש  מוסף  התפלל  ואם  חודש,  ראש  שבת 

חודש רגיל יצא.

אליבא דהלכתא
פניני 'הלכה למעשה' 

לאסוקי שמעתתא
נערך ע"י הרה"ג ר' משה בהגרי"ק בראנדסדורפער שליט"א

ראש כולל בקהילתינו

בעז"ה ניתן לשמוע שיעור בעמוד היומי
מידי יום בשלוחה 433 בקול אנ"ש

איסור כביסה בתשעת הימים
מקור הדין

"שבת  שנינו:  )כו:(  תענית  במסכת  במשנה 
בתוכה  להיות  באב  תשעה  שחל  ]=שבוע[ 
)כט:(  הגמרא  ופירשה  ומלכבס".  אסור מלספר 
שאפילו לכבס ולהניח אסור. וכן נפסק בשולחן 
שמנהג  הוסיף  והרמ"א  ס"ג(.  תקנא  )סי'  ערוך 
אב. חודש  מראש  בהם  להחמיר  אשכנז  בני 

טעם האיסור
אפילו(  ד"ה  )כט:  רש"י  הטעים  האיסור  בטעם 
כהיסח  נראה  בגדים  בכביסת  העסק  שעצם 
דכיבוס  והיינו,  החורבן.  מאבילות  הדעת 
ולתענוג,  לשמחה  הגורם  דבר  הוא  בגדים 
שמתחדש בבגדים נקיים ויפים, ומי שמתעסק 
שמייחד  נראה  בגדיו  בכביסת  אלו  בימים 
לעצמו  לגרום  האישיים  לצרכיו  אלו  ימים 
תענוג ושמחה, ומתעלם מאבילות החורבן. כי 
בזמנם היה מלאכת הכביסה מלאכה רבה, והיו 
מייחדים יום מיוחד בשבוע ליום כביסה, ורצו 
החורבן  על  אבל  ימי  אלו  ימים  שיהיו  חז"ל 
שבזמנינו  ואף  ודוק(.  הר"ן,  בשם  ס"ג  וב"י  בטור  )עי' 

האיסור  זז  לא  הכביסה,  ודרך  אופן  נשתנה 
ממקומו.

בגדי הקטנים
שמלפפים  הבגדים  שאלו  )שם(  הרמ"א  כתב 
בהם הקטנים שמוציאים בהם רעי ומשתינים 
בהם, אין בהם איסור כביסה. ומשמע שמותר 
זה  שאין  הרבה,  ואפילו  שרוצים  כמה  לכבס 
נעשה  הכביסה  שתכלית  רגיל  לבגד  דומה 
תכלית  ואדרבה  והתחדשות,  תענוג  לצורך 
שנית,  להתלכלך  כדי  נעשה  זה  בגד  כביסת 
ואינו חס על חידושו ונקיונו )עי' משנ"ב ס"ק פד(.

בפשטות, היתר זה הוא רק באלו הבגדים 

אבל  שמחה.  בהם  שאין  להתלכלך,  שייעודם 
לכבס  אסור  שמחה,  בהם  שיש  בגדים  שאר 
טיטולים  שיש  בזמננו  זה  ולפי  תינוק.  בשביל 
להיזהר  יכול  שאינו  ילד  גם  כי  זה,  היתר  אין 
בשבילו  לכבס  אסור  בנקיות  בגדיו  להחזיק 
כתב  קעח(  )ס"ק  החיים  בכף  אבל  בגדים.  סתם 
דבילדים קטנים שנצרך להם הרבה בגדים לא 
גזרו רבנן במילתא דלא אפשר. ולדבריו אפשר 
שרגילים  תינוקות  בגדי  כל  לכבס  להתיר 

להתלכלך.

]יש שרצו להתיר מכח זה להחליף בזמנינו בגדים 
הסמוכים לגוף שרגילים להזיע, עי' משנ"ב סק"ו. 
בזה,  החמיר  לז  סי'  ח"ג  בושם  בקנה  ז"ל  ואא"ז 
והתיר רק להניחו על הארץ זמן מה. ועכ"פ לכבס 

בודאי אין להקל[. 

בגדי שאר הקטנים
ב'שאר  גם  להקל  שנוהגים  הוסיף  הרמ"א 
אינם  שכבר  לקטנים  אפילו  הקטנים', 
מתלכלכים כל כך. ונחלקו האחרונים עד איזה 
סקל"ח(  )א"א  מגדים  הפרי   - להקל  אפשר  גיל 
חינוך  בני  שאינם  ושבע  שש  גיל  דעד  כתב 
)כלל  אדם  והחיי  בשבילם.  לכבס  להקל  אפשר 
קלג דין יח( כתב דאפילו פחות מגיל חינוך אסור, 

החיים  בכף  וכתב  מותר.  שנים  וג'  ב'  בני  ורק 
)ס"ק קעט( דאמנם היתר זה מוגבל, שאין לכבס 

רק כפי מה שצריכים.

מר"ח עד שבוע שחל בו
)שם( שמראש חודש עד שבוע  החיי אדם  דעת 
לילדים  גם  לכבס  מותר  באב  תשעה  בו  שחל 
להקל  אפשר  זו  בשנה  זה,  ולפי  גדולים.  יותר 
גיל  עד  הקטנים  בגדי  לכבס  הצורך  במידת 

חינוך )ואף דהא"ר מחמיר, יש לצרף דעת הפמ"ג הנ"ל(.



למסור  היה  נהוג  הבחרות  שנות  בראשית  למדתי  שבה  בישיבה 
צריכים  היו  הצהרים  לאחר  ואילו  הבוקר,  בשעות  רק  שיעורים 
הבחורים הצעירים ללמוד בכוחות עצמם, ולמרבה הפלא היה בכל 
הישיבה רק 'משיב' אחד, ה"ה הגאון רבי זלמן וועבער זצ"ל ]לימים 
ראש ישיבת פרעשבורג[, הבחורים היו נעמדים בתור ארוך לפני 
עד  הזמן  ארך  אבל  הגמ',  דברי  את  להם  שילבן  מנת  על  המשיב 
שהיתה להם את הזכיה להגיע לפניו, ודא עקא שבמשך כל הזמן 

הזה הגיעו רבים לידי ביטולה של תורה.

רבי  ושמו  סלונים,  חסיד  היה  זו  בישיבה  השיעור  ממגידי  אחד 
"בית  ישיבת  בירושלים  כשנפתחה  זצ"ל.  פרלמן  מאיר  אברהם 
כמה  ועוד  אני  החדשה.  לישיבה  זה  שיעור  מגיד  עבר  אברהם" 
ראש  של  בצילו  תורה  למקום  וגלינו  אחריו  נכרכנו  מחבריי 
הישיבה, ולימים האדמו"ר מסלונים, הגה"צ רבי שלום נח ברזובסקי 
זצ"ל ]נלב"ע: ז' מנ"א תש"ס[, שהתמסר להעמיד את תלמידיו על 
רגלם למען ידעו תורה מהי ולהגביהם ולרוממם במעלות התורה 
רבי  הרה"ג  היה  בישיבה  הראשון  שלי  שיעור  המגיד  ובקנייניה. 
דוד וינברג זצ"ל. לאחר שנכנסתי לישיבה החדשה נענה אבי זצ"ל 
שעתה נוכח הוא לראות שהנני מתחיל להתקשר ולהבין בלימודים 

כפי הראוי.

תלמיד  כל  של  רוחו  את  לעודד  הייתה  נח  שלום  רבי  של  שיטתו 
מתוך אהבה יתירה. פעם ראיתיו שואל מחנך: האם אוהב אתה את 

תלמידך?!

לכל  במינה,  מיוחדת  הייתה  עצמו  בפני  תלמיד  לכל  התמסרותו 
לאחר  פעם  זכות.  לכף  לדונו  והשתדל  ערכו  לפי  התייחס  אחד 
נכנס  לפתע  ספסל,  על  לנוח  ושכבתי  חלשות  הרגשתי  השיעור 
הספסל  על  שוכב  בחור  וכראותו  הלימודים  להיכל  נח  שלום  רבי 
רצה לעוררו, אבל משראה שאני הוא זה ששוכב התנצל לפני היות 
וידע מחלשות גופי, וציוה עלי שלא אקום עד שאחוש בטוב. עוד 
ביותר,  וכואב  נורא  עוול  התלמידים  מן  אחד  עשה  שפעם  זוכרני, 
נענה ראש הישיבה: "אני הוא זה שצריך להשתפר"! מיותר לומר 

שאמירה עשתה רושם מיוחד על כל התלמידים.

זו  ובדרך  השי"ת,  בתורת  היו  זצ"ל  נח  שלום  רבי  של  מעייניו  כל 
חינך את תלמידיו. בעיצומה של מלחמת תש"ח, כשהערביים ירו 
פגזים משכונת שייח ג'ראח על שכונת "בית ישראל" הסמוכה, שם 
בשעות  ואפילה  עוצר  על  השלטונות  גזרו  סלונים,  ישיבת  שכנה 
הלילה, כדי שלא יראו בני ישמעאל את בתי המגורים של היהודים. 

כשלצורך  הישיבה,  בהיכל  ולמדתי  ישבתי  הלילות  מאותן  באחד 
זאת הדלקתי אור חזק שהיה מכונה "א צווי הונדערטער", לפתע 
של  הגשמית  להנהלה  קשור  שהיה  מסוים  אדם  למקום  נכנס 
ואף  הקדש  ממון  על  חס  שאיני  בחומרה  בי  גוער  והחל  הישיבה 
בהיכנסי  למחרת,  בסכנה.  הישיבה  של  קיומה  כל  את  מעמיד 
שלא  היה  טוב  לי:  ואומר  נח  שלום  רבי  אליי  ניגש  לישיבה 
השתתפת היום בתפילה, כי אותו אדם הקפיד עליך מאד... לאחר 
מכן רציתי לדעת מה הייתה תגובתו של ראש הישיבה לטענותיו 
של הלה, ולאחר הבירור אצל הבחורים נתוודע לי שאדם זה ניגש 
אל ראש הישיבה בטרוניא רבתית למה אינו מעורר את המתמידים 
השתמט  הישיבה  ראש  ואילו  בלילות?!  האור  את  ידליקו  שלא 
איך  וועל   - האבן  זינען  אין  דאס  וועל  איך  "אויב  באומרו:  ממנו 
נישט קענען אין זינען האבן עפס עכערס"! ]-אם אתמסר לזוטות 

שכאלו – לא אוכל להתמסר לדברים נעלים יותר![

בשנים הללו היה רעב גדול בארץ, והשלטונות חילקו מנות אוכל 
לעמוד  הוצרכו  כך  לצורך  הנפשות,  מספר  לפי  ובמשורה  במידה 
ויותר. רבי שלום  בתור גדול שיכל להימשך כשלושת רבעי שעה 
את  סתם  לבזבז  למה  אבל  שם,  לחכות  חייבים  אכן  אז:  אמר  נח 
הזמן? צריך לקחת משניות או ספר אחר וללמוד בשעת ההמתנה!

כשלמדתי  למאד.  עד  בעיניו  יקר  היה  התורה  לומדי  של  כבודם 
ויוציא  שיבחן  מי  שכל  הבטיח  הישיבה  שע"י  האברכים  בכולל 
הצטרפתי  אני  אף  פונט,   200 של  נכבד  סכום  יקבל  הוראה  היתר 
למסלול לימודים זה, אלא שבימים ההם כמעט לא היו מורי הוראה 
מצויים בירושלים, ולא היה לי אצל מי לעשות שימוש ולפשוט את 

ספקותיי, עם כל זה לאחר שראה רבי שלום נח את יגיעתי העניק 
לי את הסכום במלואו. 

בכל מאורעות התקופה היה רבי שלום נח זצ"ל מעמיק במחשבה 
לדרוש מה ה' שואל מאיתנו בעת הזאת, ובאספקלרייתו הבהירה 
קוממיות,  של  שרבה  לי  זכור  תיקון.  הצריכים  הדברים  את  הציב 
לעיתים  למעונו  עולה  היה  זצ"ל,  מנדלזון  בנימין  רבי  הגה"צ 
על  התורה  השקפת  מהי  ולהשכיל  להבין  דנים  היו  ויחד  קרובות, 

הקורות האחרונים.

כשנחלה רבי שלום נח הורו לו הרופאים להימנע מלטבול במקוה 
טהרה, עם כל זה יודעני שכשכיבדתי אותו במצות סנדקאות הלך 

לטבול לכבודה של מצוה.

זצ"ל.  אייזין  שלום  רבי  הגאון  היה  בישיבה  הרוחני  מהצוות  אחד 
צרוב במוחי מעמד מסוים שרבי שלום נח עמד ודרש מנהמת ליבו 
והדברים עשו רושם עצום  על עומק גדלותן של נשמות ישראל, 
על השומעים עד שראיתי כיצד עיניו של רבי שלום אייזין מזילות 

דמעות מרוב התרגשות.

בהזדמנות ראיתי את רבי שלום נח מאזין לאחד מזקני החסידים, 
ועושה את אזניו כאפרכסת לשמוע את אמרותיו, תוך שרבי שלום 
עד  משמיע  שהלה  מהפנינים  והנאה  התפעלות  אותות  מביע  נח 
אלו.  אמרות  לראשונה  הוא  שומע  עתה  זה  כאילו  היה  שנדמה 
אותן  את  נח  שלום  מרבי  שמעתי  עצמי  אני  דבר  של  לאמיתו  אך 
שיחו  לאיש  נח  שלום  רבי  נתן  זה  כל  ועם  ר,  ִמְסּפָ פעמים  אמרות 
את ההרגשה שהוא מחדש לו כעת חידושים יקרים, לענגו ולכבדו 
כערכו. ומאז למדתי שכאשר אדם רוצה להשמיע "א גוט ווארט" 
מצוה לגמול עימו חסד - להטות לעברו אוזן קשבת ולייקר בפניו 

את אמרי פיו.

היה  שלו  דיבור  וכל  נח,  שלום  רבי  של  משפתותיו  נטפו  שושנים 
יקר וצריך תלמוד. להלן כמה מן הדיבורים ששמעתי ממנו:

את  לבראות  הוא  ברוך  הקדוש  שבא  בשעה  אמרו:  ה(  ח  )ב"ר  חז"ל 
אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים, וחבורות חבורות, 
יברא  אומר  חסד  יברא,  אומרים  ומהם  יברא,  אל  אומרים  מהם 
שהוא גומל חסדים, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים, מה עשה 
הקדוש ברוך הוא נטל אמת והשליכו לארץ הדא הוא דאמרת )דניאל 
אף  זצ"ל:  נח  שלום  רבי  ופירש  עכ"ל.  ַאְרָצה".  ֱאֶמת  ֵלְך  "ְוַתׁשְ יב(  ח 

שהאמת היא אמת, אבל אם האמת יכולה לגרום חורבן - מוותרים 
על האמת!

חייב  שאדם  המוח",  "שקט  אודות  על  נח  שלום  רבי  דיבר  פעם 
לשמור על יישוב דעתו, וכה אמר רבי שלום נח: הקללה הראשונה 
)ויקרא כו  ָהָלה"  ּבֶ ֲעֵליֶכם  י  "ְוִהְפַקְדּתִ שאומרת התורה בתוכחה היא: 
טז( לרמז כי בהלה היא תחילת הפורעניות ח"ו. וכמה צריכים אנו 

לתפילה זו: "הושענא נפש מבהלה".

בשיח אחד התייחס רבי שלום נח לנקודה הפנימית ובשכל שנמצא 
בכל דבר, כאשר כלפי חוץ חוגגים סביבו הסתרות שונות ומשונות, 
ן הר סיני כולו, ויהי  ובשיחה זו הזכיר שבמעמד נתינת התורה ָעׁשַ
)עי' זוהר חדש מגילת רות מ: לגי' הרמ"ז,  קולות וברקים וענן כבד, ומובא 
וע"ע דגל מחנה אפרים פרשת יתרו עה"פ וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים( 

מן  התרגשו  ואחרים  ל'קולות',  ליבם  את  ששמו  כאלו  שם  שהיו 
ה'רעמים' וה'עננים'. אבל "זעירין אינון דהוו מסתכלין בדיבור אנכי 
האלוקי  לדיבור  להתבונן  שזכו  אלו  היו  מועטים  כלומר,  ממש", 
קהילה  לכל  סביב  נח:  שלום  רבי  והפטיר  אלוקך'.  ה'  'אנכי  של 
בחי'  שהם  וקושיות,  והתנגדות  אליטיק  וּפָ מחלוקת  יש  וחסידות 
קולות וברקים ורעמים, ומי שאינו זוכה - שם לבו לכל הבלבולים 
אשר סביב, ולבסוף נשאר בחוץ ואינו זוכה לטעום את נועם האמת 

הפנימית הגנוזה באורה של חסידות זו...

ועוד מרגלא בפומיה דרבי שלום נח: האדם צריך להתמיד לשאול 
יט(:  י  )ויקרא  התורתית  השאלה  את  ושעל  צעד  כל  לפני  עצמו  את 
לעשות  רוצה  שאני  הבאה  הפעולה  האם   – ה'"?!  ֵעיֵני  ּבְ יַטב  "ַהּיִ
הוגנת ורצויה בעיני השי"ת? האומנם היא תמצא חן וחסד לפניו?!

ַהִּייַטב ְּבֵעיֵני ה'?!

נערך ע"י הרה"ח רבי נחמי' שווארטץ שליט"א בעמח"ס "אוצרות עלים לתרופה".

ר '  ליפא מנעמירוב )ז(    
"ולבתר קטילת לון"

הזוהר  מאמר  את  ליפא  ר'  על  פעם  אמר  ז"ל  רבינו 
הקדוש "האי עותרא חייכית בהון בהאי עלמא ולבתר 
בזה  אדם  בבני  משחקת  העשירות   =[ לון"  קטילת 
העולם, ולבסוף הורגת אותם[. ואכן בשנים שאחר כך 
נתקיים זאת אצל נכדו של ר' ליפא, ר' משה וועלוול, 
אצלו  שעבד  הגוי  עגלונו  עם  כשנסע  אחת  שפעם 
זמן רב, סטה העגלון מן הדרך ופנה לתוך יער עבות 
והתנפל עליו להרגו, וביקשו ר' משה וועלוול שיעשה 
להתפלל  לו  ה  ְוַיְרׁשֶ העולם  בזה  אחת  טובה  עוד  לו 
לזה.  והסכים  מיתתו,  לפני  האחרונה  מנחה  תפילת 
נוראות  בבכיות  להתפלל  וועלוועל  משה  ר'  והתחיל 
התחרט  תפילתו,  שגמר  לאחר  הנפש,  ובהשתפכות 
העגלון מלבצע זממו וביקש סליחתו, כשחזר לביתו 
על  מאד  לך  אני  מודה  וועלוול:  משה  ר'  לו  אמר 
רחמנותך שלא הרגתני, אולם לעבוד אצלי יותר אינך 
הנ"ל,  העגלון  נכד  הרגו  כך  אחר  אולם  ופטרו.  יכול, 
אותם'  הורגת  'ולבסוף  ז"ל  רבינו  נבואת  ונתקיימה 

רח"ל )שיש"ק ח"ב אות קע"ד(.

"זכה עזר לא זכה כנגדו"
אשתו של ר' ליפא היה לה שייכות למשפחת חסידים, 
ז"ל  לרבינו  להתקרב  מניעות  לו  היו  לא  וממילא 
ולשאר צדיקים, אמנם אח"כ נהפכה למתנגדת אליו. 
הרבנית  שאשתו  להיפך,  היה  מוהרנ"ת  אצל  אמנם, 
מניעות  לו  והיו  גדולים  מתנגדים  ממשפחת  באה 

גדולות להתקרב לרבינו ז"ל.

ר'  פעם  בא  ז"ל  רבינו  הסתלקות  לאחר  רבות  שנים 
וראה  ז"ל  מוהרנ"ת  בבית  והתאכסן  לברסלב  ליפא 
שאשתו הרבנית מסכמת לכל דרכיו הק' ואינה מונעת 

אותו משום דבר.

אז ענה ר' ליפא שעכשיו מתורץ לו מאמר חז"ל )יבמות 
כי  כנגדו".  נעשית  זכה  לא  עזר  לו  נעשית  "זכה  סג.( 

כנגדו",  זכה  לא  עזר  "זכה  לומר  צריך  היה  לכאורה 
שראה  מה  לפי  אבל  מובן?  אינו  "נעשית"  ותיבת 
עזר"  לו  'נעשית'  "זכה  כי  הדברים,  מובנים  עתה 
נתקיים אצל מוהרנ"ת ז"ל שמקודם היתה ממשפחת 
לעזר.  לו  בעצמה  היא  'נעשתה'  כך  ואחר  מתנגדים 
כנגדו",  'נעשית'  זכה  "לא  נתקיים  אצלו  ומאידך, 
שמקודם היתה לו לעזר ואחר כך נעשית לו מתנגדת 

)כוכבי אור אנשי מוהר"ן אות ל'(.

העיקר הוא הסוף
אז  ווייס  "איך  הלשון:  בזה  מוהרנ"ת  אמר  אחת  פעם 
ווי  יעצט  און  מיר,  פאר  פרומער  געווען  איז  ליפא  ר' 
איז ער און ווי בין איך ]= אני יודע שר' ליפא היה כשר 
)כוכבי  וירא יותר ממני, וכעת איפה אני ואיפה הוא[". 

אור אנשי מוהר"ן סיפורי נפלאות אות ל' ושיש"ק ח"ב אות תק"ל(.

בנו, תלמיד מוהרנ"ת
תלמיד  ליפא  ב"ר  יוסף  ר'  הוא  ליפא  ר'  של  בנו 
מוהרנ"ת ז"ל, וכמו הרבה מתלמידי רבינו ז"ל שבניהם 
נתקרבו למוהרנ"ת ז"ל כן נתקרב הוא ג"כ למוהרנ"ת, 

כמו שנזכר בעלים לתרופה )מכתב רס"ז ומכתב ת"ח(.

שנזכר  )ואף  ידוע  אינו  ליפא  ר'  של  הסתלקותו  זמן 
אין  ז"ל"  "חברי  בשם  מוהרנ"ת  ימי  הספר  בריש 
באיזה  לעיין  יש  כי  נסתלק,  שנה  באיזה  ראיה  מזה 
בעת  נכתב  ב'  החלק  כי  מוהרנ"ת,  הימי  נכתב  שנה 
ישראל  לארץ  לנסוע  להתכונן  התחיל  שמוהרנ"ת 
בשנת  מוהרנ"ת  כתב  א'  חלק  וסוף  תקפ"ב,  בשנת 
תקצ"ה, הרי מזה שלא נכתב כסדר השנים, לכן אינו 
הלשון  כתב  שנה  ובאיזה  כתבו,  שנה  באיזה  ברור 
"חברי ז"ל". ואפילו אם כתבו לפני זה, אפשר שאח"כ 
באיזה שנה שלאחריו נסתלק ר' ליפא, ותיקן מוהרנ"ת 

הלשון, וצ"ע.

אנשי  הצדיק
תולדותיהם ואורחותיהם

של אנשי שלומנו הליכות ועובדות מחכימותהסיפור ולקחו
שנערכו ונעבדו מתוך אוצרות שיחותיו 

של הגרי"מ שכטער שליט"א


