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      אמרו לו:

    לא!

ס'רייסט די הארץ

נפתלי 
ומעלה מבחירי  בחור משכמו 
ידועה  קטנה,  הישיבה 
ומובחרת, בו סיים זה עתה את 
בישיבה  לימודיו  שנות  שלוש 
רבותיו  תורה,  קנה  בה  קטנה 
המשגיחים יעצו לו כדבר המובן 
גדולות  לישיבת  לפנות  מאליו 
של  המזרח  ככותל  הנחשבות 
אותו  יקבלו  בוודאי  אשר  דורנו, 

ללא היסוס.
ונרשם  לעצתם  שמע  נפתלי 
שאף  לשם  אשר  מבוקשת  לישיבה 
וקיווה להיכנס, שם יזכה ויינק תורה 
וחסידות כאחד כשאיפתו, שם גם הא 
רואה את עצמו מגשים את חלומו על 
עתידו והמשך דרכו, למרות שנפתלי 
קבלתו  בעובדת  בעצמו  בטוח  היה 
לישיבה נרשם גם בישיבת "חיי דב" 
נפתלי  של  ששמעו  לאחר  הנודעת 
הגיע לאוזניהם וביקשו שנפתלי יכנס 

לכותלי-ישיבתם.
נזקפה  ולמדן  עילוי  בחור  היותו 
לאור  מקורב  היותו  בזכות  מעט  לא 
דלה  ומשם  הק'  רבינו  האורות 

העצות והחשק ללימוד התורה וקיום 
גלוי  היה  לא  עדיין  זה  מצותיה, אך 
המקבלים  הישיבות  ויחצנ"י  לרשמי 
שכרם לפי גולגולת, אותם זה יפתיע 

בעתיד הלא רחוק.
נפתלי  ניגש  בוטחים  בצעדים 
החצר  על  נשאל  כאשר  למבחן 
והאדמו"ר אליו הוא משתייך - ענה 
בבטחה "ברסלב" והופתע לראות את 
פניו המחמיצות של הבוחן אך  תווי 
 - חשיבות  כל  לכך  ייחס  לא  הוא 
לפניו, אך בערב  באשר שמו ההולך 
תשובה  לקבל  הזמן  הגיע  כאשר 
אותה חישב כחיובית, קיבל תשובות 
מתחמקות: "אין לנו מקום"... "נרשמת 
מאוחר מדי", ועוד תירוצים למיניהם. 
את  ושלח  מאוד  התפלא  נפתלי 
מה  על  עבורו  לברר  הישי"ק  רמ"י 
אותה  התשובה  הקצף?!  יצא  ולמה 
-כי  יותר  עוד  אותו  הפתיעה  קיבל 

אתה ברסלב'ער!!. 
ועולים  צצים  נפתלי  של  בראשו 
דחייתם  על  שמע  אותם  הסיפורים 
בזמן  ברסלב  חסידי  של  החברתית 
מוהרנ"ת, אך בכל זאת שאל את הר"מ 
המסור וכי אם אני ברסלב'ער אז מה? 

גב



לאחרונה התחילו 
גם בגזירת המכסות 
לאמור, אנחנו 
מקבלים "ברסלבר 
בחורים" בכך וכך 
אחוזים, אין מקום 
לברסלעבערס רק 
מספר מצומצם 
שנקבע מראש 
- משל היו, חפץ 
שנמכר אצל טמבור 
או ירקן לפי מידה 
ולפי משקל, אין 
כאן בחור, אין כאן 
נשמה, יש כאן "חפץ 
חשוד" שנקרא 
ברסלב ואנחנו לא 
רוצים ממנו יותר 
מדי. 

ענה  נפתלי,  תקשיב   –
בישיבה   - המג"ש.  לו 
הוא  אלול  זמן  גדולות 
אחד הזמנים הרציניים, 
שלוש  אתה  ואולי 
שבוע  או  שבועות 
אחרי תחילת הזמן כבר 
ותטוס  מזוודה  תארוז 
אפשר  איך  לאומן? 
להחזיק ככה ישיבה?!.

שזה  חשב  נפתלי 
למבחן  וניגש  מקרה, 
שם  אחרת,  בישיבת 
כל  על  משנית  נרשם 
ועוד  תבוא  שלא  צרה 
נלאה  לא  לבקשתם, 
אתכם הקוראים בפרטי 
כנראה  אך  הדברים, 
גם  אכן  נכון,  שיערתם 
בשלילה  נתקל  שם 
יחוסו  בשל  לא   -
בשל  רק  מוצאו,  או 
לאנשי  השתייכותו 
והפעם  נובע,  הנחל 
אצבע  מצוצת  בטענה 
הברסלבר'ס  כי  אחרת: 
בחורים,  סוחבים 
וקירוב,  הפצה  עושים 
לישיבה  מזיק   וזה 

ושמה וזכרה. 
כ"כ  לא  זה  לנפתלי 
בשל  בראש  הסתדר 
היכרותו עם חבר וידיד 
הכיר  אותו  זו  בישיבה 
ויששכר  מהחבורות 
שמו, נפתלי כאב באוזניו את צערו על כך שלא 
לברר  וניסה  ברסלב'ער  היותו  בשביל  קיבלוהו 
בעדינות איך זה שהוא כן הצליח והתקבל לשם, 
נאנח  נעשה,  אשר  כל  את  ידע  שכבר  יששכר 
רגיל,  באורח  הייתה  לא  כניסתו  שגם  וסיפר 
הוא נדחק לשם בכל כוחו אחד הפעלת קשרים 

מיוחדים עם אילי הון התומכים בישיבה.
נו, האם אפשר להיות ברסלבער בישיבה? - 
התעניין נפתלי אצל אחיו לצרה יששכר. "הלוואי 
ללמוד  אסור  חצות,  לקום  אפשר  אי  הלוואי" 
ספרי ברסלב, הייתי צריך להסתירם בפאתי ארון 
הבגדים אותו אני משתף עם בחור שב"ה שומר 
הלואי  מלנסוע,  למונעני  מנסים  לאומן  גם  סוד, 

והייתי לומד בישיבה של ברסלב...
נפתלי שמח שבכל זאת את הצרה הזאת הוא 
לא עבר, אבל להישאר בבית לא נראתה בעיניו 
זו  שיחה  לאחר  ונשבר  כמעט  הוא  אפשרות, 
לא אמר  כברסלב'ער  וכמעט שאבד תקווה, אך 
נואש ובסמכו על שמו הטוב אותו קנה בג' שנות 

לימודיו בישי"ק וניסה בכה וכה.
שמדובר  ושמעו  שהגיע  מקום  בכל  אך 
בטענה  פעם  וכל  אותו  קיבלו  לא  בברסלב'ער 
אחרת, פעם זה אומן כי בשנה שעברה כבר נסעו 
מראש חודש, פעם זה ההתבודדות, ופעם בטענה 
ואלו  למי..(  תלוי  )תזכורת:  מקום  שאין  נדושה 
שברוב חסדם הואילו לקבלו כאשר עדיין היה 
להם מקום במכסה, וגם זה היה רק בתנאי כפול 
ספר  ילמד  ולא  'ברסלבר',  לעצמו  יקרא  שלא 
ברסלב ויתפלל בלי צעקות ותנועות מוזרות )קרי: 
בלי התלהבות( שלא יחשבו שהוא ברררררר....... 
רוצה  היית  ככה  האם  אתה!!  כן!  כן  אתה! 

שיקרה לבן יקיר שלך ?!
סיפורו של נפתלי אינו היחיד סיפורים כאלו 
מיני  ובכל  אופנים  מיני  כל  על  ונשנים  חוזרים 
תירוצים, כאשר אלו לא רוצים לקבל ומקיימים 
את רצונם, ואף אלו שקבלו עד לאחרונה התחילו 
מקבלים  אנחנו  לאמור,  המכסות  בגזירת  גם 
מקום  אין  אחוזים,  וכך  בכך  בחורים"  "ברסלבר 
לברסלעבערס רק מספר מצומצם שנקבע מראש 
- משל היו, חפץ שנמכר בירקנים לפי מידה ולפי 
משקל, אין כאן בחור, אין כאן נשמה, יש כאן 
חפץ שנקרא ברסלב ואנחנו לא רוצים ממנו יותר 

מדי. 
שאנו  היחס  זה  האם  חסידים!  ברסלבער 
רוצים לבנינו?! האם כחסידי ברסלב אנו  צריכים 
עלינו  בסרלב  כחסידי  האם  להימנות אחרונים? 

להסתתר כ'אנוסים' בימי  מוהרנ"ת?!

●
גם אם זכינו ובעשור האחרון נוסדה ישיבה 
מכירים  כולכם  "מתיבתא"  לאנ"ש –  עטה"ק 
אותה וחלקכם אף למדתם בה, אך דא עקא, 
גם אם רוצים לקבל כל ברסלבר בחור, אין שם 
מקום לכולם, כי ההיכל הצר בלאו הכי כבר 
מלא מפה לפה עד אפס מקום. וגם התנאים 
ככה  האם  משמע(,  )תרתי  ירודים  מאוד  שם 

צריך ליראות ישיבה של רבינו? די לשלילה!
לרבינו אומרים כן!

ראטעווען  לאמיר  קומט  ברידערלאך 
דעם רעבינ'ס ישיבה.

ידידי היקר והחביב הבה"ח.....................נ"י
שלו' וישע רב, אחדשה"ט.

ראשית יש"כ גדול על מכתבך שפרט על נימי ליבי בו 
חזקת אותי בעצותיו הבהירות של רבינו הקדוש ז"ל שהיה 

לי למשיב נפש. 
הבוערת  והתשוקה  החשק  על  לי  כתבת  הדברים,  בין 
ע"ש  הנקראת  בישיבה  ללמוד  אתה  גם  לזכות  בקרבך 
הצדיק, כאשר בישיבתך בה אתה לומד כעת הנך נירדף על 
היותך ברסלב'ער, ונבצר ממך ללמוד ספרי רבינו ותלמידיו 
אף בבין הסדרים, אברכך בכל לב שתזכה להיכנס לישיבה 
יתחתן  הבחורים  שאחד  תתפלל  )אולי  ממש,  בקרוב  הק' 
ויתהווה עוד מקום פנוי בהיכל ביהמ"ד(, תבין ותדע כי אין 
זו ברכה קלה בכלל, זה לא ענין של נוחיות והיימישקייט 
כי בהיבט הרוחני  בין תבין  כפי המורגל אצל המון העם, 

 – תרצה  אם  הקד',  לישיבתנו  בדומה  יהיה  ולא  אין 
בחורים יראי שמים, שמורים, קדושים, טהורים, כל חפצם 
ומאוויים שיגם ושיחם הוא רק בעסק תורתנו הקד' וקיום 
עצות הצדיק בפשיטות ובתמימות, מבקשים של אמת. אם 
תרצה - צוות רוחני בה מופקדים אנשי שם ידועים המכים 
הם  ומרצם  אונם  כוחם  כל  את  גדל,  ואומרים  קדקד  על 
משקיעים בהרבצת התורה בעיון ובבקיאות, אם תרצה – 
בסדרי הישיבה, מלבד סדרי הלימוד העמוסים לעייפה, יש 
זמן מיוחד לקיום עצת ההתבודדות, וגם זמן מיוחד ללימוד 

ספרי רבינו ז"ל בעיון ובקיאות, זאת נחמתנו בעניינו.
אינו  המצב  הגשמי  בהיבט  כי  אכחיש  ולא  אודה  אך 
שפיר בלשון המעטה, התנאיים הם במצב ירוד ומטה, ממש 
קשה מנשוא, מובטחני כי אם לא היו אלו בחורים הנמנים 
על אנשי הצדיק שבאים מבתים של מסתפקים במועט, וגם 

מכתב

 
    מרגש

 
      ומטלטל 

מאחד מבחורי אנ"ש

דישיבתינו הק' 

הד



יכולים במחסור ומצוק העובר עליהם הם מתחזקים שהכל  הם  היו  אם  מסופקני  חסד',  גרויס  את לשבת ולהגות בתורה באופן מחפיר שכזה. 'מיט  במקצת  לך  אתאר  במחוג  דמחוי  כאשר וכמאן  האחרונה,  ביממה  בישיבה  עלי  עבר  הנהלת אשר  על  להתלונן  או  לקנטר  כוונתי  אין  וכל כמובן  שמנהלה  גמור  בבירור  ביודעני  ח"ו,  להסתכל ביכולתם הרבה( להקל ולסייע לבחורים לישב על עושי דברו שוקדים ועושים כל אשר ביכולתם )ואין הישיבה  לך  לעורר  רק  ברצוני  והעבודה,  מגדירים התורה  כפי שאצלנו  או  המלאה,  כוס  החצי  אתה לומד עתה יש תנאים אנושיים אשר בוודאי זאת 'בצר הרחבת לי' שעליך לשמוח שבישיבה בה על 
בישיבה, מסייעים לך ללמוד. מעריב  תפילת  אחרי  בערב  כוחות כולי וראשי סחרחר כשאני מקווה שסופסוף אוכל מהלך רגלי של כ-10 דק' מהיכל הישיבה( תשוש עליתי לפנימיה )להזכירך: המיקום בכיכר השכונה אתמול  לאגור  הלילה  במנוחת  ראשי  את  )לא להרכין  הפנימיה  למרתף  ברדתי  מיד  המחרת,  כזאת(, ליום  עלובה  לבקתה  יותר  נחמד  שם  לא אכזבו וחושי המחודדים רמזו  לי על הפתעות...מצאתי  ראיתי שחושי  לפנימיה  בור כשנכנסתי   כאשר  לי  ציפתה  נעימה  לא  והפתעה  הנקרה אותי  כל  ושטף את  גדותיו  על  )למרות שזה קורה הביוב שוב עלה  נתנה בדרכו. הצחנה היתה מחרידה  שהבואש  בירושלים  מדובר  וגם  להתרגל הרבה  קשה  עדיין   - אותותיה  את  הישיבה בתושביה  לך,  סיפרתי  כבר  אם  זוכר  לא  השופכין של הבנין עוברות דרכה, כך שכל סתימה שגורם ממוקמת במרתף בנין מגורים, וכל הצנרת והניקוז לריח...(,  מי  להצפת  מביא  השכנים  נעימה אחד  בלתי  תופעה  הפנימיה,  אחד ברחבי  אף  את  מברך  הייתי  אותך שלא שלא  גם  אברך  ממכריי, 

תבין אותי באמת..
היקרים  חברי 
ל  ס פ ס ל

את  גרפו  שעה,  לפי  לשרברבים  הפכו  והפנימייה הכל ועמלו לנקות את הפנימייה, למותר לציין מה הלימודים  התארך  השינה  שזמן  בעקיפין  בחצר שלא אצליח לקום על 'חצות', בניסי ניסים אך ורק צהלה ושמחה, אותי זה לא שימח כלל, כבר חשבתי שנגרם  שהיתה  משמע(  )תרתי  ההתעוררות  התפללתי קיבלתי הכח לקום, אך לדאבוני זה גרם שבבוקר לא בזכות  וחרפתי..  ולבושתי  בזמן  לקום  שהצלחתי היממה שפרשה כנפיה לא זקוקה לתיאור....בשטיבלאך הסמוך "מאור חיים", וכל התיאבון של הצלחתי  כמה  עד  התפללתי  כולי  שיותר מצוברח  כמה  לחטוף  ניסיתי  באותיות,  התפילה להתרכז  בסיום  היצר,  ומלחמת  טובות  שיש נקודות  מהמעט  גם  מעט,  לאכול  לישיבה  ירדתי  העדפתי תמיד לאכול – כמעט ולא נותר לי מה לאכול 'פת -  לאכול  לי  נשאר  מה  וכשראיתי  צהריים שחרית'  בארוחת  הפעם  שאולי  בתקוה   - לרעוב 
אני )אשר נמצאת בעליית גגה של בית כנסת אזורית, עליתי לעליית גג המכונה אצלינו 'היכל הישיבה' יהיה יותר שפע. בפינה  ישיבתי  ובמקום  ההיכל שכבר אצטרך לפלס לעצמי דרך בין ההמון הדחוק, מיד בכניסתי שמעתי את קול התורה ברמה, הבנתי נזהר בקימתי שלא אתקע בה בטעות את ראשי...(, התקרה שם משופעת  של  המערבית  בפינה  הממוקם  לבטל במשימתי בשל ההיכל הצפוף והמעברים הדחוקים, אני עושה זאת במינימום הפרעה...(, לא הצלחתי תצריך הקמתם של כמה מהיושבים ולומדים, איך )מקומי  והוצרכתי  בחורים  כמה  הקמתי  אף מתורתם כדי להגיע למקומי תוך כדי עלבון צורב לדאבוני  פאשלות  שקורים  )מרוב  המוזר  האיחור  הפנמתי הבנתי את מצוקתה של הישיבה והנחיצות בעזרה אחד כבר לא זוכר את הבלאגן של אתמול(, או אז על  בבחורים,  להשקיע  להצליח  לה  באמת והפעם על בשרי את מאמרם ז"ל: 'אם אין הדרוש 

נענה אחי לצרה )אתה בשלך ואני בשלי, הגם ושלך קמח אין תורה'. הוא  חברו  בעד  המתפלל  כל  משלי(  ברוחניות תחילה, אבקשך מאד - התפלל נא על מצוקתה של גדול  הדעת  בהרחבת  לעמוד  יום יום - תזכה גם אתה לחסות בצל הישיבה הק'.ובגשמיות, ואולי בזכות זה ובזכות תפילתנו על כך הישיבה שתוכל 

בתקוה לטוב מה' הטוב
ידידך לנצח      

 לעליית גג המכונה אצלינו 'היכל הישיבה' 
עליתי

 של בית כנסת 
ת בעליית גגה

)אשר נמצא

קום ישיבתי 
אזורית, התקרה שם משופעת ובמ

בפינה אני נזהר בקימתי שלא אתקע בה 

בטעות את ראשי

כאשר בור הביוב שוב עלה על 
גדותיו ושטף את כל הנקרה 

בדרכו. הצחנה היתה 
מחרידה

אני מצטער אך לא מצאתי 
שם נחמד יותר לבקתה עלובה 
כזאת

זו



ְּכֶם
ְִרב

בְּק
ֶתֵּן 

ה א וְרוּחַ חֲָדָשׁ

הבשורה לישיבת מתיבתא דחסידי ברסלב, ולכל בחור מחסידי 
ברסלב מעתה ולדורות עולם / האנשים שמאחורי הקמפיין 
שנטלו על עצמם את שיקום והצלת הישיבה מחד, אך לא אמרו 
די, אלא קיימו וקיבלו להכפיל ספסלי מתיבתא, לבנות ישיבה 
לדורות ברסלב, לשם ולתפארת / המנהל החדש הרה"ח ר' פנחס 
קנפלמכר שליט"א בראיון / הנאמנים על ניווט הכספים ושיקום 
הישיבה בראשות הרה"ג ר' נחמן נתן וויינשטוק שליט"א מו"צ 
דהעדה החרדית הרה"ג ר' בצלאל גלינסקי שליט"א דומ"ץ 
פעיה"ק ירושלים, ור"כ חושן משפט "משפטי יעקב" ו'איש 
החסד' הרה"ח ר' חיים יוסף גפנר שליט"א 

הקדושה  ישיבתנו  להצלת 
סגירה  באיום  העומדת 
ממשית, התוועדנו עם המנהל 
והנושא בעול הישיבה הרה"ח 
שליט"א  קנפלמכר  פנחס  ר' 
ועידנים  עידן  לו  זה  אשר 
בתחום  הברוכה  בעשייתו 
החינוך וידי זהב דילי' הביאו 
שכמו  נטה  כאשר  לעשות  הגדיל  ועתה  שנגעו,  מה  בכל  ממש  של  מהפך 
לסבול את משא עול קיום הישיבה הקד', בשיחה סגורה פתח וחשף את הכל 
הגדול  המהפך   – הבשורה  מועידת  מזעיר  מעט  לפניכם  והנה  השולחן,  על 

שהישיבה תביא בכנפיה – ובזכותכם!, ראו והיווכחו!
שאלת השאלות: מה הביא אתכם להיכנס לפרויקט הגרנדיוזי? 

כמענה ספונטני ר' פנחס מחזיר אותנו אחורה אל כמעט שני עשורים, רובנו 
עוד זוכרים זאת, בשל המצב ששרר אז כאשר ילדי ברסלב הוגבלו בכניסתם 
לת"תים אחרים, גם אלה שכן למדו בתתי"ם מקובלים עברו רדיפות אם מבין 
למילה  וההתנגדות  הכבושה  השנאה  שעדיין  צוות  אנשי  מבין  אם  חברים 

עם פתיחת 
הקמפיין 
האדיר

טח



לנו  ברסלב הפעילה אותם – עמדה 
סיטואציה  נרקם  החל  וכך  לרועץ, 
ת"ת  לפתוח  אם  כי  מנוס  היה  שלא 
חדש, ובכן הוחלט סופית להקים את 

תלמוד תורה 'ברסלב' ירושלים.

נקודת היעד: 
 ישיבה גדולה

תוך כדי ליבת התקופה וההחלטה 
מעשיים,  שלבים  לכדי  שהגיעה 
דאז,  הפועלים  העסקנים  אלי  הגיעו 
וכן  עדן  נוחם  וחלקם  בחיים  חלקם 
חלק מההורים, וביקשו ממני להיכנס 
המושכות  את  ולקחת  הקורה  לעובי 
שראו  אחר  שמו  עינם  את  לידים, 

כשבאותה  והצלחתי  פעילותי  את 
תקופה עסקתי בקרן תמיכה למשפחה 
ל"ע,  ההורים  מאחד  שהתייתמה 
ונשנות,  חוזרות  לאחר הפצרות  ובכן 
ועסקנים  ידידים  כמה  איתי  אספתי 
ויחדיו קפצנו למים מבלי לדעת מה 

יהא הסוף.
אז  נסעתי  הראשונה,  בפעימה 
קרמר  משה  רבי  הגה"ח  עם  לחו"ל 
על  נדיבים  פתחי  לשחר  שליט"א 
הת"ת שהוקמה, לא האמנו אך הת"ת 
והצליחה  גדלה  הזמן  עם  התבססה 
וגם עשתה פרי, והתחלנו לראות חזון 
לעתיד, בסתר ליבנו פנימה כבר ידענו 
הישיבה  תהיה  היעד  נקודת  כי  אז 
לבנינו  מוכרחים  אנחנו  גדולה אותה 
היקרים מבלי להזדקק לטובותיה או 
הקיימות,  הישיבות  של  הגבלותיה 
ובכך נוכל גם להפיץ את ענן אורו של 
ומורא,  חת  כל  מבלי  זיע"א  רביה"ק 

כאשר גם כאן לא טמן הס"מ את ידו 
בציור  הגיעה  וההתנגדות  בצלחת, 
ברסלב'רס  של  כמות  הגבלת  'מכסה' 
בחששם  בשעריהם,  המתקבלים 
)ואולי בצדק – לשיטתם( פן יבולע 
להם והיא תהפוך לישיבה 'משלנו'. 

עברו כמה שנים והת"ת התפתחה 
בקצב  סבירים,  בלתי  למימדים 
נעשו  גדיים  כלל,  גדילה לא טבעית 
של  לחנותו  שנכנסו  ורבים  תיישים, 
וכאשר  ונשארו,  הציצו  נדבקו,  בשם 
החיידר  את  פתחו  איתם  הילדים 
עמדנו  קטנה  הישיבה  לגיל  הגיעו 
למען  היכן  שבורה,  שוקת  בפני 
הולכים  האלה  הבחורים  כל  השם 
ללמוד, היה ברור והחלטי כי עבורם 
בני  ביותר,  הטוב  את  חייבים  אנו 
אצל  חינוך  מחפשים  אינם  הגבירות 
בני שפחות למיניהם, והנה נדבך נוסף 
הישיבה קטנה עומדת על רגליה, אל 

תשאלו איך, יד ההשגחה סיבבה זאת 
באורח פלא.

 מקושר לישיבה
 בכל נפשי ומאודי

אך גם בישיבה קטנה לא לומדים 
וההכרח  שנים  כמה  חלפו  לעולם, 
הישיבה  את  להעמיד  שוב  הביא 
גדולה, התחנה האחרונה בגיל חינוכם 
של בנינו היקרים רם כניסתם לחיים 
הפרטיים כל אחד בשלו )כוללים היוו 
נחלת הרוב אך אלו כבר עמדו שנים 
רבות(, גדולי וזקני אנ"ש הטילו את 
ר'  הרה"ח  על  הישיבה  העמדת  עול 
הוא  שליט"א,  אנשין  נתן  אברהם 
לענין,  להירתם  בי  והפציר  אלי  פנה 
אך הרגשתי אז כי הפרויקט גדול עלי 
ומעל למימדי, העמדת ישיבה נראתה 
בינינו  הוסכם  באספמיה,  כחלום  אז 
הישיבה  את  יקים  הוא  כי  לכה"פ 
או  תעמוד  ולכשהיא  עצמו,  בכוחות 
שכם  אטה  לעזרתי  כשיצטרך  אז 

להחזיק בקיים.
אז  בין  נשתנה  ומה  דמיוני,  נשמע 

להיום?
בכינרת,  מים  הרבה  עברו  מאז 
שנושא  מי  כל  וחלפו,  באו  ימים 

מהי,  שחיקה  יודע  ישיבה  בעול 
מאגר התורמים מתחלף בכל תקופה, 
עוברים  הם  באשר  השכנועים 
בחזית  העומד  משופרות,  גרסאות 
הקיימים  בטרנדים  להתעדכן  חייב 
נשאר  הוא  אחרת  בהן,  ולהתחשב 

מאחור.
הייתי  כ"כ  לא  התקופה  במשך 
מודע לקורות בישיבה, אמנם שמעתי 
בכדי  בזה  היה  לא  אך  ושם  פה 

להוציא אותי לזירת הפעולה.
בני  את  שלחתי  כשנתיים  לפני 
מחובר  הפכתי  ומאז  לישיבה,  היקר 
אליה ונושם את הקורה בה, לראשונה 
הרגשתי במהותי את כל מה שדיברנו 
וחלמנו עליו, התחלתי מרגיש במוחש 
את השפעתה של הישיבה על הבית 
ניתן  שלא  דבר  זה  הבחור,  ועל 
לתיאור והסברה, מאותו רגע התחלתי 
מתקשר יותר ויותר בכל נפשי ומאודי 

לישיבה.

הישיבה מיטלטלת 
 ורב החובל איננו

אנו מרגישים כי פה נפלה ההחלטה, 
האמנם כן?

אכן. באמצע תקופת הקורונה אני 
שפירא  אייזיק  ר'  ידידי  את  פוגש 
חסיד  ברסלבר  עליו  תמהתי  הי"ו, 
ופניו נפולות?! אמרתי לו כי ע"פ חז"ל 
והשארתי  ישיחנה,  איש  בלב  דאגה 
לקיים  דרך  באיזה  לברור  רק  לו 
זאת, או 'יסיחנה' יסיחנה מדעתו, או 
'ישחנה' לאחרים ותשועה ברוב יועץ, 

אולי אוכל לעזור?
את  את  באזניי  גולל  החל  כאן 
הבנתי  ממנו  הישיבה,  של  מצוקתה 
כמה  עד  זמן  של  שאלה  רק  שזה 
סוד  לא  זה  לשרוד,  תוכל  הישיבה 
נתן  אברהם  ר'  המסור  המנהל  כי 
מיטב  את  שעשה  שליטא  אנשין 
להצלת  הברוכה  בעשייתו  שנותייו 
שם  עמד  מושיע  כמלאך  הישיבה, 
ונשא ונתן למען קיומה, אך הוא נפל 

כשרבינו 
ישאל 
אותך:

כןכאיש אחד בלב אחד:    בליל שישי א' דר"ח אדר נכריז 
ם ש ה  י ה נ ו  נ ל ו כ

 מה
 עשית

ישיבתי?את להציל בשביל 

בחורי 
הישיבה 
בשיחה 

של 
הרה"ח 
ר' פנחס

י



התקופה  הנטל,  מעומס  תחתיו  וקרס 
האיומה היא של הקורונה בה דלתות 
מעברי  נסגרו,  בגולה  מאחינו  רבים 
צומצמו  ואנגליה  לארה"ב  היבשתות 
אף הם, יוקר המחיה עלתה כבר אז, 
מסעו  במהלך  התמוטט  הוא  ול"ע 
בלונדון יצ"ו צאז נבצר ממנו להמשיך 

במלאכתו.
וכדי להמשיך בקיום הישבה הגיע 
להחלטה לקחת הפוגה למען בריאותו 
הרופפה, כאשר אין כוחותיו במתניו 
כבימי שחרותו, והישיבה נותרה בלי 

גואל.
קורנסים,  באלפי  בי  היכו  דבריו 
הבנתי שמדובר בשורה איומה ומנגד 
דורות,  לדורי  לברסלב  גורלית  מאד 
מיטלטלת  החלה  הישיבה  כאשר 
כספינה בלב ים, ורב החובל אינו שם. 
ומה עושה חסיד ברסלב בסיטואציה 

עגומה כזאת?
התבודדות  של  שעות  לאחר 
הגעתי למסקנא שבמקום שאין איש 
טרם  מהר  מהר  למים,  לקפוץ  עלי 

יהיה מאוחר.
אם הרעיון לתת לבחורים לפרוח 
והישיבה  הת"ת  של  החמים  מהקן 
למסגרות  אותם  ולהעביר  קטנה 
היום,  עד  אפשרית  היתה  אחרות 
בלתי  לכמעט  הפכה  שהיא  הרי 
השנתיים  אחרי  בפרט  מציאותית, 
חסידי  של  והכאובות  הקשות 
רבים  נותרו  בראשונה  ברסלב, 
של  הברזל  מסך  מאחורי  מאיתנו 
באקראינה  הציבו  אותה  הקורונה 
הבוטה  והתערבותה  השפעתה  תחת 
דאז,  השלטון  נציגי  של  והאכזרית 
ציון  אל  בגופם  להגיע  זכו  ולא 
המציונת של אדמו"ר ז"ל, עם היוודע 
הבשורה על הקשיים שהם מערימים 
וכה,  בכה  עצמו  את  ניסה  אחד  כל 
ובחורי החמד ברובם יצאו בקבוצות 
ענק לאומן שם הם בילו את החודש 
עד אחר ראש השנה בתורה ומעשים 
טובים בפיקוחם של ראשי החבורות 

ומסגרות התורה שהוצבו למענם.
והם  שיצאו  מהבחורים  רבים 
אחרות  חסידיות  ישיבות  על  נמנים 
עם  הישיבתית  מהמסגרת  נזרקו   –
לקבלם  התנגדו  הישיבות  שובם, 

חזרה, התירוץ 'אומן' לא ערב לחיכם והם גם לא יבינו זאת לעולם, מבחינתם 
יותר  אין  ברלב  שלחסידי  הרי  חלומותיהם,  כפי  דפק  לא  האלול  חודש  אם 

דריסת רגל בישיבה.
לא רק לאלו זה הזיק, אלא גם לאחרים שבאו בעקבותיהם להירשם לישיבות 
אלו, נענו בשלילה מוחלטת!, מעטים הם אלו שנותרו שקיבלו גם חסידי ברסלב 
אם מלחץ מה יאמרו וכד' אבל גם הם לא מקבלים כי אם במשורה, מתי מעט 
ותו לא. ושוב אנו עומדים מול שוקת שבורה, האופציה הזאת ירדה מהשולחן. 
בפרט כשהישיבות כבר יודעים כי לברסלב יש היום ישיבה ואפשר לשלוח 

את הבחורים לשם, ועליהם להסתדר בכוחות עצמם.
זאת הם לא יודעים כי הישיבה עומדת על סף סגירה, המצב בישיבה דחוק 
מאוד הן מבחינה כספית והן מבחינת צר המקום מהכיל, כאשר בשקט נודה 
בצער על כך כי רק 35% מהבחורים המתדפקים על פתחה מתקבלים, וכאשר 
לשאר נאלצים לענות בשלילה כאובה, וכל זה רק מפאת חוסר מקום גרידא.
כך ראיתי בעיני את מצוקת בחורי החמד של אנשי שלומינו, והבנתי שבמצב 
וכל הבחורים השמורים והטהורים פך השמן  הקיים הישיבה עומדת ליסגר, 
הטהור של ברסלב יוותרו ללא ישיבה, ויאלצו ליכנס לישיבות שלא תואמים 
ושלום  חס  המעטה,  בלשון  דרכם  את   מעודדים  ושלא  הרוחנית  רמתם  את 

תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות.

 האפשרות היחידה:
 בנין של קבע

מכל אלו הסקתי שבכדי להציל את הישיבה לא די בסתימת חור או שימת 
ודי מהר הגענו אליה, דמי השכירות  רטייה, חיפשנו היכן הבעיה העיקרית 
נמצאת  כן  אם  פה  הישיבה,  של  קיומה  את  המזעזעים  אלו  הם  החודשיים 
להיות או  זה שאלה של  לבניין של קבע!  האפשרות היחידה: צריך להיכנס 

לחדול.
בד בבד בל נשכח כי אם ישיבה הרי שאנו הולכים על כל הקופה, זה פשוט 
בלתי אפשרי אחרת! אנו חייבים גם לתת מענה לכלל הבחורים שרוצים את 
לזה,  להגיע  אם  ובכן  הזו,  והטהורה  והאכפתית, השמורה  החמימה  המסגרת  הישיבה  כי  יודעים  לא  הם  זאת 

המצב  סגירה,  סף  על  עומדת 
הן מבחינה  דחוק מאוד  בישיבה 
המקום  צר  מבחינת  והן  כספית 
מהכיל, כאשר בשקט נודה בצער 
מהבחורים   35% רק  כי  כך  על 
המתדפקים על פתחה מתקבלים, 
לענות  נאלצים  לשאר  וכאשר 
רק  זה  וכל  כאובה,  בשלילה 
גרידא. מקום  חוסר  מפאת 

לכשתגדל 
יהי' לך 
ישיבה 
בזכותי

כשהיית בן 
3 כבר הייתי 
שם באותו 

ערב שייסדו 
מחדש את 

ישיבת 
מתיבתא, בה 
אתה ומאות 

ברסלבר 
בחורים 
גדלים 

לתפארת 

היקרבני 

כןכאיש אחד בלב אחד:    בליל שישי א' דר"ח אדר נכריז 
ם ש ה  י ה נ ו  נ ל ו כ

ר' פנחס 
עובר על 
הדברים 
החייבים  
תיקון 
בבנין 
הישיבה 
ללא דיחוי

צוות הישיבה עם המנהל ר' פנחס באסיפה לקראת הקמפיין

יב



מן החובה לבנות בניין קבע לישיבה 
שיוכל לאכלס פי 3 מהקיים )!!(.

מיוחדת  דשמיא  בסייעתא  וככה 
שנמצא  השינוי  את  לידינו  ה'  זימן 
לדלת,  מעבר  פתרון  מתמיד,  קרוב 
של  לבניין  לעבור  אפשרות  נזדמנה 
בתנאים  כאן,  היא  הבשורה  קבע, 
יקר  ציבור  בעזרתכם  שרק  מיוחדים 
בידינו להציל  נוכל לה,  יכול  וקדוש 
את הישיבה של הרבי לדורות, מדובר 
מידה  קנה  בכל  התחדשות  בבשורת 
התנאים  ומגוון  והאיכות  הכמות   -
התורה  בלימוד  על הבחורים  שיקלו 
הישיבה  שערי  הרחבת  ותאפשר 
על  המתדפקים  נוספים  לבחורים 

שעריה מדי שנה.
יותר  זה  קמפיין  מתייחד  במה 

מאחרים?
למותר להאריך, כולם ידועים זאת, 
ברסלב זה אחד מהמקומות הבודדים 
רוח  היא  המנשבת  הרוח  שעדיין 
ויותר הופך  יותר  הקדושה והטהרה, 
קול זה לקול ערער בערבה, הרוחות 
הזרות המנשבות בחוצות מצאו להם 
כנבואת  הכשרים  בליבות  אף  מקום 
החלו  הזמן  פגעי  הקדוש,  רבינו 
נותנות אותותיהם על פני היקום כולו, 
זיך  דראפעט  'מען  נאחזים  ובברסלב 
אויף גלאטע ווענט' פשוטו כמשמעו.

תיבת  מהווה  הקד'  ישיבתנו 
מבית  כאשר  עליונה  ושמירה  נח 
הקדוש  רבינו  של  פקודתו  ומבחוץ 
שומרת הרוח לבלתי נטות אחר הבלי 

אני 
הייתי שם 

בשבילך
ביום 

שייסדו 
מחדש את 
בנין ישיבת 
מתיבתא 
בה הנך 
שוקד 

יחד עם 
עוד מאות 
בחורים על 
התורה ועל 
העבודה 

היקרנכדי 

כןכאיש אחד בלב אחד:    בליל שישי א' דר"ח אדר נכריז 
ם ש ה  י ה נ ו  נ ל ו כ

הנאמנים
מיד עם תחילת הקמפיין 
לניהול  מיוחד  ועד  הוקם 
שיכנסו  הציבור  כספי 
במסגרת הקמפיין, מאנ"ש 

ומעשירי חו"ל.
כראוי למשימה מורכבת 
כזו, לשקם מחדש ולבנות 
ועד  הוקם  לישיבה,  בנין 
על  שיפקח  הנאמנים 
התרומה,  מרגע  הכספים, 
עד להחלטה על ההוצאות 
ואף  והחשובות  הנכונות 
המשך  למען  קריטיות 

קיום הישיבה.
הועד  כחברי  לכהן 
נבחרו גברי רברבי וידועי 
שנים  מזה  העוסקים  שם 
באמונה,  ציבור  בכספי 
ר'  הרה"ג  המה,  הלא 

שליט"א  גלינסקי  בצלאל 
ירושלים,  פעיה"ק  דומ"ץ 
ור"כ חושן משפט "משפטי 
יעקב", הרה"ג ר' נחמן נתן 
מו"צ  שליט"א  וויינשטוק 
ואיש  החרדית,  דהעדה 
הדגול  העסקן  החסד 
חיים יוסף גפנר  ר'  הרה"ח 

שליט"א.
בשיחה עם חברי הועד 
הביעו הללו תקווה איתנה 
במסגרת  לגייס  שנוכל 
הקמפיין את מלוא הסכום 
ומכירם  ביודעם  הנחוץ, 
העושות  הנפשות  את 
נכונות  והביעו  והפועלות, 
לעמוד שכם אל שכם לצד  
ולצד  הישיבה  הנהלת 
אנ"ש בכל ענייני הישיבה.

העולם, ההשקפה הצרופה 
הישיבה  של  נחלתה  היא 
נמצא  בטהרתה,  לתורה 
זו  נח  אם כן כאשר תיבת 
כעלה  ומיטרפת  מיטלטת 
נידף מחובת כל אחד ואחד 
להטות שכם ולצאת מגדרו 
בגוף ובממון למען הצילה, 
בהצלה זו תלויה דמנו ודם 

זרעיותנו לדורות!
לעזרת  פונים  למה 

הציבור הפעם?
זה  נקודה  הזכרנו  כבר 
שוב:  זאת  ונבהיר  למעלה 
הזדמנות  לידינו  נקרתה 
היא  אם  גדול  שספק  פז 
מציאה  פעם,  אי  תחזור 
אפשרות  בדמות  כשרה 
לבניין קבע בס"ד, כאשר גם המחיר אשר מוטל עלינו להביא הוא בלתי אמין! 
כשליש מהמחיר הרגיל בשוק למבנה כזה, וגם הסביבה של הבנין המתוכנ הוא 
מקום מתאים לאוירה הרוחנית של הבחורים, 'פית יקרת' על כל המשתמע מכך. 
מהכח  להוציאה  מוכנה  התוכנית  המבוקש  הסכום  את  ונשיג  נשתדל  באם 
התיכון –  הבריח  והשאיפה –  הרצון  במגירה,  מוכנות  התוכניות  הפועל,  אל 
ורבינו  ציגל',  מיט  'וואפנע  להביא  אם  כי  נותר  לא  ולנו  חם,  הברזל  בזה  גם 
הקדוש המצביא הגדול ההולך לפנינו יבנה מזה בניינים נפלאים הן ברוחניות 

והן בגשמיות.  
בקרן קיימת זו נוכל להשיג את המטרה היעודה והנכספת לביסוס והעמדת 
יודעים כמה  הישיבה על מכונה ותילה, וגם נחסוך זמן וממון מיותר, שכולנו 

שניהם לא מיותרים היום לאף אחד מאיתנו.
ובמה קמפיין זה יכול להציל את המצב?

אם כולנו נחגור מתנינו להצלת הישיבה, הרי ש'יותר מענין כח הפועל  א. 
בנפעל' תעמוד לחייב את ההנהלה להנהיג את הישיבה כמצופה, אלא אף ענין 
המציאות שהציבור יאמר את דברו בעסקי הממון, הישיבה תהפוך יותר ויותר 
לנחלת הכלל שדורש את המגמה החיונית הזו, תיבת נח במשמר אחר משמר, 

כרצון כולנו, אכן רק ככה זה יכול להצליח!
כשלעסקנים המסורים ישנו את תמיכתו של הציבור הקדוש, יש לנו את  ב. 
כח הרבים המביא בחובו סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע, תעיד ההסטוריה 
של הת"ת והישיבה קטנה שהעמידה לימין הכלל כולו הביא סייעתא דשמיא 
בכל התחומים, גם כאן אחרי שכולנו נטה שכם – הקב"ה יתן לנו את הכוחות 
להמשך הדרך, הן בהעמדת הישיבה, הן בהוצאות החודשיות השוטפות, ומעל 

הכל, עתידה של הישיבה לדורות.
אתם רואים את הקמפיין שיציל את המצב הקיים?

ללא שום ספק! ועד הנאמנים האמון על פיקוח הכספים )ראה מסגרת( ימנע 
את  חוגרים  וכשכולם  המטרה,  למען  קודש  הכל  מיותרות,  הוצאות  מאיתנו 
מתניהם בגוף בעצה ובמעש, בעז"ה נעמוד ביעדים ונוכל מיידית להתקדם גם 

בקבלת ההחלטות העומדות על כף המאזניים, בס"ד.
לסיכום: אני רואה את הקמפיין כגורלי, שעת הכושר העומדת לנו כעת אולי 
לא תחזור אף פעם, אם כולכם תבואו לעזרתינו, אנו כבר יכולים כבר כעת לצפות 

בס"ד בהצלחתה הנצחית של הישיבה, למעננו למען דורותינו!!

ר' פנחס בשיחה אל תלמידי הישיבה, יחד עם צוות הישיבה
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