
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ליון ג –ג הפסח ח –בסיעתא דשמיא 

 

 שיח הקודש

שזכינו לשמוע מכ''ק רבינו שליט''א

ר בֵּ נֵּי ֶאל דַּ ל בְּ ָראֵּ תָ  יִשְּ רְּ ֶהם וְָּאמַּ ימֹועֲ  ֲאלֵּ  ֲאֶשרה'  דֵּ

אּו רְּ י אָֹתם ִתקְּ ָראֵּ ֶלה קֶֹדש ִמקְּ ם אֵּ  בתורה כתוב :מֹוֲעָדי הֵּ

 החמורות עבירות' ג  על וכן' ישראל בני בתוך ונקדשתי'

 ולא האש לכבשן עצמו ולזרוק נפשו את למסור מצווה

 את למסור הכח את ליהודי ומנין. הזאת העבירה על לעבור

 כל זה ונקדשתי של המצווה הרי. הבורא בשביל נפשו

 .ה''לקב לגמרי עצמו את לקדש ליהודי מנין, דקה

 מקראי שנקראו, והשבתות טובים הימים באו לכן אלא

 נפש ולמסור להתקדש כח לקבל אפשר שמהם, קודש

 קביעא היא ושבת. עת ובכל יום בכל ה''לקב גמור בביטול

 עם את ומקדש שמאיר דלעילא אתערותא שיש, וקיימא

 רק כי' אותם תקראו אשר' נאמר ט''ביו אבל. ישראל בני

 של העבודה י''ע רק, לעילא אתער דלתתא אתערותא י''ע

 קודש שפע עליו שיומשכו למעלה מעורר הוא יהודי

 .ה''לקב ולהיטהר להתקדש

' הג י''שע חמורות עבירות' הג כנגד הם רגלים' הג ואלו

 להתקדש ויכולת קדושה ישראל בני מקבלים רגלים

 .ע''ל ניסיון בשעת יתברך' לה נפש ולמסור

ָעִמים ָשלש ָשנָה פְּ ָך ָכל יֵָּרֶאה בַּ נֵּי ֶאת זְּכּורְּ  :'ה ָהָאדֹן פְּ

 מלוכלך והלא' ה פני לראות אזכה האיך יהודי יאמר יכול

 יהודי כל על מצווה כ''אעפ אלא. מספר אין בעוונות אני

 לא וזה, הבורא את לראות ותשוקה רצון ולגלות לעלות

 .לא או יזכה אם חשבונות לעשות הזמן

ֶתֱהִמי ָעָלי הֹוִחלִ  ִשי וַּ תֹוֲחִחי נַּפְּ ה ִתשְּ אֹלִהיםמַּ ד ִכי עֹו י לֵּ

תלכי שחוחה  –מה תשתוחחי  :אֹוֶדּנּו יְּשּועֹות ָפנָיו

תבכי כבתוהו ובוהו. 'הוחלי  –וכפופה. ומה תהמי 

נודה לקב''ה על עוד נעמוד ו -לאלוקים כי עוד אודנו' 

הגאולה שיביא לנו. ולא רק על הגאולה אלא גם על הגלות 

 ש.נודה לו. כי בלי גלות לא היה לנו גאולה ואור חד

ולכן נקרא הלילה הזה ליל הסדר, להראות שהגלות הוא 

חלק מהסדר, הוא חלק מהמהלך בשביל לקבל את הגאולה 

והאור חדש של הדביקות בקב''ה, ואין זה בלא זה. ויענונו 

כמה שנאמר.. ויתנו עלינו עבודה קשה כמה שנאמר.. כי 

אנו צועקים בליל הסדר שהכל כמה שנאמר, הכל 

 הרבש''ע עשה.

ִאיֶתם ֲאֶשר ִכי יִם ֶאת רְּ רַּ ּיֹום ִמצְּ אָֹתם תִֹספּו ֹלא הַּ  עֹוד ִלרְּ

ד  הים על שפחה ראתה'' סוף ים קריעת בזמן כי :עֹוָלם עַּ

 בהירות להם האיר ה''והקב ''בוזי בן יחזקאל ראה שלא מה

 ולא האדם את לחשל בא והכל ה''מהקב שהכל עצומה

 את לראות תוסיפון לא' והיות שכך, אותו להכשיל

 אין כבר הרי הכאב אל נכון מביט שאדם ברגע כי, 'מצרים

 חושב אתה אם רק זה הכאב כל כי, הכאב את שיהיה סיבה

, לך לתת שבאו מבין אתה אם אבל, אותך לדפוק שבאו

 .כאב שום לך אין

ואת היכולת להתחבר לאמונה קיבלו בני ישראל ביציאת 

, ומאז כל פעם מצרים, וזה נהיה טבוע אצלם בקרי''ס

 ובגאולהשנרד לגלות, יש בידינו יכולת להיות בשמחה 

 בכח האמונה.



 

 

 תורת אי''ש

והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו 

בפשטות הכוונה היא שמה  לכלותינו והקב''ה מצילנו מידם.

 שעמד לאבותינו ולנו הוא זה שהקב''ה מצילנו מידם.

האמת יש לומר שמה שעמדה לאבותינו ולנו זה דווקא זה  אבל ע''פ

'שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו' זה הישועה הגדולה 

שהקב''ה שולח לנו בכל דור, כי רק ע''י זה אלו הבעלי ריב אנחנו 

 :באים לקשר בורא חזק יותר

 בית אהרן

והיא שעמדה לאבותינו ולנו שבכל דוד ודור עומדים עלינו 

היינו שהקב''ה עושה אותנו  מידם. מצלינוינו והקב''ה לכלות

צלולים וברורים יותר ע''י שמעמיד עלינו אנשים לכלותינו, כי כל 

 :דבר שנראה רע הוא סיבה לקרב את האדם לקב''ה
 

 ישמח ישראל

כל מי שצריך תיקון כי חטאתו נגדו תמיד  כל דצריך ייתי ויפסח.

ויאכל המצה ובכח האכילת  –יתי ומשוקע בתאוות, ''ייתי ויפסח''.  י

דלג יזכה האדם ל -המצה שמשרשת את האמונה בלב האדם ויפסח 

כמה שלבים קדימה בעבודת ה'. כי דווקא בגלל הריחוק שלו הוא 

 :יכול להתקרב יותר אל הבורא, בכח האמונה שלית אתר פנוי מיניה

 שיח יעקב יוסף

הקהה רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם, ואף אתה 

כי הרשע לועג לאותם צדיקים שעובדים את הרבש''ע  את שיניו.

גם באכילה ושתיה וכדו', כי הצדיק בכל מקום הוא עובד את ה' 

 :אפילו במקומות הנמוכים מאד, ועל זה הרשע לועג

 ע''ג –שיחות קדוש 

כביכול הקב''ה אומר לנו זה שיש לך חיים,  ואומר לך בדמיך חיי.

 שרות בבורא, כל זה בא לך ע''י ה'דמיך', ע''יחיים של אמונה והתק

דם הניסיונות והמעברים, ע''י הדם הזה זכית לבוא לחיים 

 :האמיתיים

 אמרי יוסף

שלפעמים  למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך.

האדם נופל לחטאים גדולים וחושב שכבר לא יכול לחזור אל קונו, 

ת מהקב''ה. על זה אומרים לו לזכור את יציאוכי הוא כבר ח''ו נעזב 

מצרים שהקב''ה ירד גם למקומות הכי נמוכים כי אבא לא עוזב ילד 

 :גם אם הוא מאד מלוכלך

 

 א נקודה'לע

 ווארטים על הגדה של פסח

 

 צאו ממצרים!

תוכן התשובות שענה רבינו שליט''א 

 כ' אדר תשפ''א –לשאלות החברים 

 חמלה עצמית

 אני שותה אקנומיקה??..

כן. כל פעם שאתה נשבר מכישלון ונפילה, אתה שותה אקנומיקה. 

 עצמך אתאתה מרעיל את עצמך. אתה עם הידיים שלך מוריד 

 לדיכדוך.

 אבל למה שאני לא ישבר מזה, הלא זה מאד כואב?

זה מאד כואב לך כי אתה מתמקד להסתכל על החלק הרע, אתה  

 שנכשלתי, ולכן אתה נשבר. חושב כל הזמן 'כמה אני דפוק' עובדא

 יש גם חלק טוב בכישלון? !מה

 כן.

 איזה דברים חיובים יצאו לי מן הכישלון?

מהצלחות לומדים דברים שידעת, ומטעויות לומדים דברים שלא ''

. בכח הנפילה והכישלון לתת לך הבנה חדשה וחיבור חדש ''ידעת

 . דבר שלא היה לך קודם לכן.ולקב''ה לעצמך

 איך אני מחזיר את החיוך לפנים? בלא טוב!

תחשוב על הדברים הטובים שהולכים לקרות לך בגלל הכישלון. 

תחשוב על האימון שיש לקב''ה בך, שהוא מכניס אותך לכאלו 

 מקומות חשוכים, למה? כי הוא יודע שאתה יכול לפצח אותם.

 -תתמקד בדברים החיובים, תתמקד בדברים טובים, תחשוב טוב 

 יהיה טוב.

אני יודע שבגלל הכישלון הזה יבואו עלי כאבים, וזה שוב  אבל

 מכניס אותי לעצבות?

אין כאבים. יש רק קב''ה שרוצה להטיב לך, כל עוד יש מכל כאב 

תועלת עצומה לאדם, היא לא מוגדרת ככאב, אלא כאמצעי למנף 

 אותי ולחזק אותי.

האדם את חולשתו וחוסר האונים שלו, מגלה מכל כאב וכישלון 

נותן לו הזדמנות להתחבר ל'עץ החיים' לקב''ה, כי מכל כאב  זה

וכישלון אני מבין שאם בהווה עכשיו אני כן מצליח זה לא אני זה 

 הקב''ה, זה ההשגחה הפרטית עלי.

גלה אותו, נהקב''ה נמצא איתנו גם שם למטה, והוא רוצה שגם שם 

 וכל אף'גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך', וע''י שתגלה אותו לא י

 שיברון ויאוש וכאב לשלוט עליך כי 'משם יתפרדו כל פועלי אוון'.



 

 

 

 

 

  .'דרך'ה על צועד כשהוא' ה עובד כל ששואל שאלות

 מתלמידי כמה לפני מיוחד בפאנל והקשנו העלנו האלו השאלות את

 טווערסקי יצחק' ר, ו''הי פרידמן שמעון' ר הם הלא. א''שליט רבינו

 אהרן' ר, ו''הי איצקוביץ שרגא' ר, ו''הי מושקוביץ אליהו' ר, א''שליט

. ו''הי רובינפלד מנחם' ר, ו''הי בינג נפתלי' ר, ו''הי לייזרזון

 מחכימות תשובות עם לנו ותירצו הזאת התורה את באר שהואילו

 .ומעמיקות

 .לחיים הוראות ולקנות. שונות מדעות חדשים מושגים לשמוע נזכה הדברים בתוך

 

 חיים שאלתי
 עם תלמידי כ''ק רבינו שליט''א פאנל מרתק

סוף סוף מהו המילה האחרונה בשעת . 1

 ?כאב. מעשי

, לנסות לעצור ''להישברלא ''בשעת כאב העבודה היא  ר' שמעון:

את מחשבות השיברון שרצות במח. ולהתחזק בג' הנקודות שרבינו 

ה' נותן לי את הכוחות  2זה מה' לטובתי.  1שב ומזכיר כל הזמן. 

מטרת הכאב היא להביא אותי לקשר בנקודה שלולי  3להתמודד. 

 הכאב לא שייך שאגיע לשם. 

בשביל להתחזק הוא לצאת למרפסת או לגינה או  והכלי המעשי

לפעלד ולדבר עם ה' לומר לו את הרגשות שצפים, ולהתחנן שיתן 

לי כח וכדו', ולפעמים מרגישים ממש מרוסקים שאי אפשר אפילו 

 להוציא מילה לה', אז העבודה היא לצעוק אל ה' במח.

ולשתוק  מוחלסגור את הרק  .בשעת כאב ממש אין עצה ר' יצחק:

ולא לענות כלום. אבל עיקר עבודה מתחיל שלא בשעת כאב, דהיינו 

לבוא לחומש רש"י, ולהקשיב לשיעורים, לבוא לחבורות, ואז 

בעז"ה יישאר רשימה בשעת כאב להחזיק מעמד ולא להישבר, וגם 

 לדעת מה לעשות ומה הכי נכון.

 

 שתיקה! המילה האחרונה היא בלי מילים!   ר' אליהו:

, כי אם היא 'סוף סוף מילה אחרונה'אך מילה זו, אינה מתחילה ב: 

המילה הראשונה. ועל מנת לזכות להגיע לרמה של שתיקה צריך 

 לעבוד כבר בתחילת הדרך. 

זמן כאב זהו זמן בו משתמשים במקסימום כלים. ובצורה בה לא 

 נאבד את הכח. 

ם, כמו חייל שנמצא בלב מדבר שלפניו מכשולים ואתגרים רבי

הוא  אינו מוציא את כל הכלים ומבזבז את כל כוחו כבר במוקד 

הראשון. הוא מפעיל שיקול דעת כמה כח יש לי כעת... וכמה עלי 

כעת להתעסק עם מוקד זה או לדלג עליו ולקראת מה אני צריך 

 כח להמשך.

לרוב שתיקה היא קשה. אך היא מאפשרת שמירת כח להמשך 

ה.. כאשר אנו מתמודדים עם ומאפשרת חיזוק של שריר האמונ

עת מעשה אף לשתוק, כאב ומסוגלים לעבור תהליך של אמונה וב

למרות הקושי אנו מחזקים אצל עצמנו את השריר שעוזר לנו 

 להתמודד.

 ר' שרגא: קורסים על מנת לבנות. קורע על מנת לתפור.

 לזה הדבר הכי מעשי בשעת כאב הוא ההסכמה -1ר' אהרן: 

 לעבור הקושי הוא הכאב כל הרי כי, ציתישר כמו לא שהמצוי



 

 ורסים על מנת לבנות. קורע על מנת לתפור.ה ר' שרגא:

הדבר הכי מעשי בשעת כאב הוא ההסכמה לזה שהמצוי  :ר' אהרן

לא כמו שרציתי, כי הרי כל הכאב הוא הקושי לעבור מגוף לנפש, 

 .וממילא 'המילה האחרונה' הם בעצם שני מילים שמבטאים זאת

 ת'.-ו-נ-ל-ב-והם 'שתיקה' ו'ס

חשבון נפש. התבוננות לגלות שהשי''ת מעביר אותי את  ר' נפתלי:

הכוונה שהאדם מתבונן שמאיתו לא  מינוףותי. הכאב כדי למנף א

תצא הרעות והטוב אלא הכל טוב והקב''ה רוצה לתת לי השפעה 

גדולה ולולי הכאב שנועד להרחיב את הכלים שלי, לעולם לא אוכל 

 להכיל את השפע החדש.

מי יודע הכי טוב את העוצמה של המכשיר? היצרן!.  ר' מנחם:

הוא  –גם יצר את הרגשות שלנו הבורא הוא היצרן של האדם והוא 

יודע הכי טוב עד כמה חזקים הרגשות של הכאב והפחד ועצב, והוא 

 רק הוא מבין עד כמה זה כואב לנו!גם מבין עד כמה זה כואב לנו, 

נקודת ת הוא נותן לנו את הכאב, מוכרח להיות שיש כאן ובכל זא –

יום שווה בשביל כך לחוות את הכאב האש –כל כך  אור עוצמתית

 הזה.

 בחיי דגש עליו להשים שכדאי הדבר . מהו2

 יום? היום

, לתורה עיתים קביעת שזה הבסיס את חייבים יום ביום :שמעון' ר

' שר איך או, לזולת טובה איזה יום כל לעשות, תהילים פרקי כמה

, שעה חצי להתבודד צריך יום שכל אשר' ר בשם אמר משה אברהם

 .לעבוידה להיכנס אפשר זה אחרי רק כי

 צריך שיהודי וכמו לעשות שצריך כמו הכל לעשות :יצחק' ר

 להיות, במנין להתפלל, למקווה ללכת, בזמן לקום, להתנהג

 כל זה אחרי שניות כמה להקדיש אבל. הסדרים כל ללמוד, בישיבה

 כוח למקוה ללכת כוח לקום כוח לו שיש ה"קבל ולהודות דבר

 . להתפלל

 מה שכל ויודע פנימיות עם דבר כל שחי אחד הוא בחור ספינקא א

 הלך לא לפעמים אם ואפילו. ה"הקב מאת הוא לעשות שמצליח

 הזמן כל ולשנן לשנן. משהו לעצמך לקחת כי הוא הסיבה משהו

 מסוגל לא אתה ואם מלא בפה זאת לומר ה"הקב מאת הוא דבר שכל

 .לעצמך זה על תחשוב לפחות

 השמים' כ''עה אומר הקוצקער - עצמנו את לאבד לא :אליהו' ר

 נבראנו" שמים מהם שיעשו" המ  ל   'אדם לבני נתן והארץ' לה שמים

, התנגדויות, מידות הכוללת חבילה בעסקת וחומריים גשמיים

 שנעבוד בכדי? למה כך וכל' וכו משפחה, חברה, הנאות, מעברים

 . נשמתנו ואת אותו ונרומם זה חומר עם

 גם. הגוף את ולא המחשבה את לא עצמנו את לאבד לנו אסור ולכן

 מצליח לא אני אם גם, אלי מתייחס שלא או, בבוז עלי הביט חבר אם

 הזמן כל ואוהב גשמי מאוד אני אם וגם, רוצה שאני כמו ללמוד

 לית" עדיין... שלי האכילה תאוות על לשלוט מצליח ולא לאכול

 לי אסור למשימה שנשלח חייל אני" בריה מן סברי מוביד אנא

 את ולהעצים לחפש ואדרבה. דבר שום בגלל ולהתייאש ליפול

 .אותי ומשמחים אותי שמרוממים המעשים, הלימוד,  החברים

 .העלף טאטע – תפילה: שרגא' ר

ליפול ולהתייאש בגלל שום דבר. ואדרבה לחפש ולהעצים את 

 החברים , הלימוד, המעשים שמרוממים אותי ומשמחים אותי.

 .''טאטע העלף'' –תפילה  ר' שרגא:

להיות מודע ל'שלא לשמה' שמוביל אותי בנפתולי  ר' אהרן:

החיים, והוא המנווט אותי על כל צעד ושעל, כך אני חוסך מעצמי 

שברון, עצבות, מסכנות, וכו' כשבאמת אפגש עם האינטרס ]ויש 

 הרבה מפגשים כאלו!![. תרצה או לא תרצה, והעיקר בזה הענין

ושהיא ה להגיע לאיז-ד-י-ח-י-הוא כי רק כך, וזאת היא הדרך ה

 נשימה של קשר בורא, בכל שבעים שנותנו.

כל אחד יודע איזו נקודה חלשה אצלו. וישים עליה דגש  ר' נפתלי:

ויבחן את עצמו מתי שנכשל ומתי שהקב''ה שומר עליו. ואז יוכל 

 אותו. להתרגל לראות גם בדברים האחרים את יד ה' המכוונת

לזכור ששום דבר לא מובן מאליו, לבקש רחמים מלפני  ר' מנחם:

ולהכיר טובה עצומה לאחר המעשה, אפילו על ההארות  –המעשה 

 הקטנטנות...

 התפילה? מהות . מהו3

 בליקוטים א''השפ של במכתב מבואר התפילה מהות :שמעון' ר

 .ת''מהשי שהכל להכרה מגיעים התפילה י''שע שם שכתב, אלול

 אתו אחד ולהיות ה"להקב להתחבר נקרא תפילה: יצחק' ר

 לעמוד אפשר אי וממילא גשמי בגוף חיים אנחנו אבל. יתברך

 . שעות משלוש יותר בתפילה

 כמו אחד במקום ועומדים סידור לוקחים, זה את עושים כן ואיך

 כמונה מילה כל בקול ואומרים חסידות ובספרי ע"בשו שכתוב

 הכנעה לתת צריכים דבר שום מבין לא שאתה ואפילו, מעות

 לעשות שלא ברור אבל'. לה מגיעים זה שדרך ולדעת לאותיות

 צריכים, יגיעו לא פעם אף הם יגיעו שהאורות ולחכות דבר שום

 .חסידות ספרי או גמרא התפילה לפני ללמוד כמו, פעולות לעשות

 וללמוד המפורש סידור לקחת אפשר יותר לתפילה להתחבר וכדי

 מתחבר שאתה תרגיש אתה ואז, המילות פירוש דקות כמה יום כל

 ולא ושוב שוב לשנן אבל. ה"להקב קרוב שאתה תרגיש ואתה

 .ה"הקב מאת דבר כל רק דבר שום לעצמך לקחת לא לשכוח

 ומתבונן מתפלל יהודי כאשר. ודביקות קשר נקודת :אליהו' ר

 המשמעות מה להבין ומנסה מהפה מוציא הוא אותם במילים

 בכל איך לראות יוכל המילים פירוש ממש, המילה של הפשוטה

 באותו נמצא הוא בו למצב בדיוק מתאימות התפילה מילות פעם

 .הזמן

 .ע''ולרבש – לעצמי להתחבר. חיבור :שרגא' ר

, אונים וחסר מוגבל אני כי ההכרה בעצם היא התפילה :אהרן' ר

 פונה אני כזאת ובצורה, עליון בכח תלותי אני קטן הכי ובדבר

 הוא והבורא, לי חסר כי זהו, מתפלל שאני מה שכל בהכרה. אליו

 אין שמבלעדיך יכיר שאני בכדי, החסר הרגשת את לי שנותן זה

 רוצה אתה מה לי תראה, לי תעזור. אותך גיליתי וממילא, מאומה

 שהסיבה סיבה אין כבר, לסיבה המציאות את שהפכתי ברגע. ממני

 .תהיה

 דרך, בבורא רוחנית ודביקות חיבור הינה התפילה: נפתלי' ר



 

מאומה, וממילא גיליתי אותך. תעזור לי, תראה לי מה אתה רוצה 

ממני. ברגע שהפכתי את המציאות לסיבה, כבר אין סיבה שהסיבה 

 תהיה.

התפילה הינה חיבור ודביקות רוחנית בבורא, דרך  ר' נפתלי:

שני  הכאבים העוברים על האדם המביאים אותו לתפילה. לתפילה

 מובנים. האחת, מה שקבעו אנשי כנסת הגדולה בחכמתם. 

והשניה היא התפילה בכל רגע שנתון, וכפי שאמר ר' אשר זי''ע 

שכשהאיכר מרים עיניו לשמים לאחר שחרש וזרע ויודע שמה 

 ו תפילה!ז –שחסר כעת זהו רק הגשם 

לא יודע. הרבי מסביר שתפילה זה שילוב של בקשת  ר' מנחם:

 הרה שרק ה' יכול להושיע אותנו.רחמים והצ

 ?לחברו להביא צריך חבר . מה4

 בשביל פעולות לעשות צריך חבר לכאורה אבל. ע''צ :שמעון' ר

 ולאהוב בשמחתו לשמוח יוכל וכך אהבה מוליד נתינה כי חבירו

 .באמת

 לקבל מוכן שאתה לו מעביר שאתה נקרא אמיתי חבר :יצחק' ר

 אותו שזרקו תשמע אתה אם ואפילו, בעולם מצב בכל אותו

 .אותו תקבל אתה מהישיבה

 ממנו יותר קצת שאתה חושב שאתה אפילו הרגשה לו לתת והעיקר

 להתגאות מה לך אין וממילא ה"הקב מאת אלא אתה לא שזה לדעת

 והוא שלך מהשפלות לו לספר מוכן שאתה גם נקרא חבר. עליו

; בקיצור. הזה במקום אתך ולהיות שלך חבר להיות עוד מוכן יהיה

 . לו תעשה זה את, לך יעשה שחברך מחכה שאתה מה

 .ביקורת או תוכחה ו''וח. האזנה, שמיעה :שרגא' ר

 עם הקשבה. אמפתיה המון לחברו לתת צריך חבר :אהרן' ר

 באותו נמצא, בפועל גם לפעמים לא אם, בכח גם שאני הזדהות

, כזאת התנהגות על במח אותו ששורף ולא, זו הכנעה י"וע. פלונטר

, לי להראות בשביל זה החבר על שעובר מה שבעצם להכיר זוכה

 .ולהתמודד לגבור כח לחבר נותן כאלו במחשבות

 לו שיש יידע שהחבר כדי. לחבר הקשבה להביא צריך :נפתלי' ר

, בפניו ולהתוודות לו ולספר עליו לסמוך שאפשר נאמן מישהו

 . וחיזוקים מועילות עצות י''ע' ה בעבודת אותו להרים יוכל והחבר

 יוכלו למטה יהיה שכשהוא - המחזק החבר יידע מכך ויתירה

 יעזורו רעהו את איש. מתחזק ואחד מחזק אחד. תפקידים להחליף

 !חזק יאמר ולאחיו

 ברגשות לחפור אסור אחד מצד: רגיש מאד דבר זה חבר :מנחם' ר

 לתת, אמפתיה להעניק חייבים שני ומצד – עובר שהשני ובכאבים

 בקורונה עכשיו למשל! עליך חושב שמישהו התחושה את

 !אותו מחיה פשוט מקבל שהוא טלפון כל, חלילה נדבק כשמישהו

 חברותא או. ''ושתיה אוכל כמו האדם של בסיסי צורך הוא ''חברה''

 ''.מיתותא או

 עושים אנחנו ואיך, דביקות הפירוש . מה5

 ?זה את

ולהסיר את הנראה  –להדבק בדבר המחיה הפנימי  ר' שרגא:

 החיצוני.

דביקות זה קשר אל ה' מתוך הרגשת אפסיות האדם  ר' שמעון:

שאז האדם לא נמצא, כלומר הוא לא מרגיש את המציאות שלו, 

 הוא רק מחובר אל הבורא.

שדביקות זה  (ערך דביקות)כמו שכתוב בספר קדושת היהודי 

האדם הכפרי שעבד בער''ש בחנות הבשר שלו, ופתאום ראה 

ום ותפס את רגליו ורץ אנשים הולכים לביהמ''ד, ונזכר ששבת הי

לביהמ''ד וראה שכבר אוחזים בקבלת שבת ועשה קרעכצ' 

והמשיך לרוץ לביתו והתלבש לשבת ורץ חזרה לביהמ''ד ולא 

הספיק להתפלל יחד עם המנין, וזה דביקות. רואים שדביקות זה 

מקום שאין לאדם שום אחיזה. כלומר, כי הרי סוף סוף הוא היה 

כולם כבר מקבלים את השבת והוא  היהודי הכי גרוע בכפר כי

עדין עם בגדי חול, אבל מצד שני הוא רץ להתלבש ורץ לביהמ''ד, 

למה כי הוא דבוק בקב''ה ולכן רץ וצועק מכאב לב על שפיספס 

 את התפילה.

רק אחד שחי פתוח עם השפלות שלו הוא יכול להגיע  ר' יצחק:

, איך לדביקות. כי אז ברגע שאתה פתוח עם זה איך אתה נושם

אתה חי הולך, אלא מאי זה הקב"ה שנותן לך כל דבר כל הנשמה 

 דביקות. ה, זה נקרא-תהלל י

'דביקות' קיימת אצל כל יהודי, לא צריכים לייבא אותה  ר' אהרן:

מסין. מה כן, יש דברים שמכסים אותה, מפריעים לראות אותה 

מוחשית, ולזה ניתנו התורה והמצוות, שהם מעוררים את האהבה 

 קיימת בליבות בנ"י.ה

למעשה, עצם החשיבה שאני אחד עם הבורא, בכל מצב שאני רק 

 לא יהיה, זה לבד כבר מגלה את הדבקות.

דביקות הוא מושג רוחני שקשה לבארו מכיון שהאדם  ר' נפתלי:

 2'' וכמו שלוקחים בתוך גוף גשמי. אך ''מבשרי אחזה אלוק

חפצים ומדביקים אותם בדבק ונהיים ממש כחפץ אחד, כמו כן 

דביקות הנשמה על ידי עבודת האדם מעלה את האדם לפסגות של 

דביקות בשורשו הרוחני שמשם הגיע לעוה''ז. וכמובן כמה שאדם 

 יותר קשור לשורשו, כך הוא מקבל יותר חיות והתחדשות.

ופפיסטים, איך עושים את זה? דביקות זה כמו במר' מנחם: 

 בטלפון שש עשרה פעמים.. סתם..  5לוחצים חזק על ספרה 

אני מאמין שדביקות זה משהו מעל התחושות שלנו, מין חיבור 

פנימי עוצמתי ומגנט שמחבר אותך לבורא בלי מחיצות וחסימות. 

הישענות פנימית ומוחלטת על הבורא ופחד איום ונורא שחלילה 

 ונג הזה..כי זה יפסיק לי את הע –אתנתק ממנו 

 יוצאים לדרך...



 

 

 

 

 זמן חרותנו

-כאשר המילה הנ"ל מהדהדת בראשי, צצים לי מספר הגדרות ל

 'חירויות'. 

ם הזמנים. אות -הראשון, כמובן, הוא 'חופש' ואין חופש כבין 

חודשים קצרצרים שנגמרים מהר מדי. שמסגרת הלימודים היחידה 

, והמסגרת הרב יצחק איזיק שליט''אעם היא הלימוד בביהמ"ד יחד 

לפני השעה ___)מלא את השעה  'פוך'היחידה שמוציאה אותנו מה

הרצויה..( היא מסגרת הטיולים שחייבים לצאת בשבילם בחמש 

 לפנות בוקר. 

אבל זה לא החירות הידועה, שהרי מה עם אותם אנשים שלא 

התברכו בצוות ישיבתי שרוצה אף הוא לנפוש למשך חודש. ) וגם 

ִאיז  כמאמר הפתגם הידוע של המשגיחים והמשפיעים למיניהם: "ס 

ין ִאיז 'בֵּ ט 'חֶֹפׁש', ס  נִים"..(ה  -נִיש   ז מ 

. כמו שבני ישראל עברו ביציאת ''שיחרור''ההגדרה השנייה היא 

מצרים. ששוחררו מהעבודה הקשה, ויצאו מארץ השעבוד שלהם 

 בקול רעש גדול וביד חזקה. 

ו עדיין נאנקים תחת עול ך לימינו, שהרי אנכ -אבל זה לא שייך כל 

הקניות הבלתי נגמרות לחג, והעזרה שאנו צריכים להגיש בבית 

לנוכח קריאות בנוסח 'צריך פה רגע מישהו שיש לו כוח להרים את 

או להוריד למחסן, בחר את האופן הרצוי \הארגזים לבוידם!' )ו

לך..( או 'העזרה הכי גדולה, שתצא לספינקא ולא תפריע'. וכמובן 

ונות שבו אנו נוטלים חלק גדול במיוחד )להוציא את כוווול הניקי

 הספרים מהארון, ולהחזיר אותם..(.

ההגדרה האחרונה ל'חרות' שצצה לי היא )ואני שמח שאתם 

מסכימים לי לשתף אתכם בכל המחשבות החשובות הללו..( החרות 

 הנפשית, הרוחנית.

 

 

 

כפי שידוע, בימי החול אנו נתונים למצבי הרוח שלנו, )אני בכל 

אופן..( ולמזג האוויר של החבר שלידינו שמתנדנד מצד לצד באופן 

ייעב ען ' -להתרכז בדבר שהוא מטרת חיינו הפכפך, ולא נותן לנו  לֵּ

, כפי הגדרת רבינו שליט"א. אך חשוב לומר שכל זה בימי גָּאט'

החול. אבל בשבתות וחגים ומועדי ישראל... זה מגיע כפול!! )בפרט 

 לפניהם..( וכאן הבן שואל, למה? 

התשובה היא שאז אנו מצפים ליותר שלימות. ליותר רוחניות. 

ּיט'. וכשהדבר נמנע מאתנו, אנו וליותר, איך נ קֵּ אמר.. 'ֶהעֶכער 

מגיבים ביתר עוז למישהו או המשהו שמפריע לנו. וכמו שידוע 

שככל האורות המתגלים בער"ש ויו"ט, ולא, לא מתכוונים להרגשת 

דביקות וקרבת אלוקים, אלא יותר בכיוון של איבוד עשתונות וכו' 

 וד"ל.

מנות להגיע מה שיותר קרוב, ודווקא בזמנים אלו יש לנו את ההזד

שהרי כל האירועים האלו הם לא יותר מאשר סיבות מאת מסובב 

סיבות שנגיע להכרה שכל מה שכן יש לנו, אינו שלנו, ולא משלנו, 

 אלא ממנו.

וזאת ההגדרה, שככל שאנו שבויים בידי כוחות הטומאה והקליפות, 

רנו שזה לא מושג בעלמא, אלא מתכוונים בזה לנו עצמנו ובש

)בדגש על ה'בשרנו', שהוא הגוף..( שכל מאוויים וחשקם הוא 

שנוריד את ההשפעות שניתנות לנו בצמצום אליהם, והם יקבלו את 

ל האור האלוקי. ואנו צריכים לומר 'לא!' ועוד פעם 'לא!' ולהכיר בכ

הטרדות והדאגות שהם בעצם אורו יתברך מלובש במידות 

 א לחירות.די שנכיר בכך, נצי-וצמצומים, ועל

ידי -על וזאת הגדרת החירות. עבודה עצמית. ואין זה מגיע מעצמו

זה מצריך  !ובים. לאט-קים ומעריב בנוסח ימיםהקראה של כמה פסו

ע המון עבודה והכנה. אך כל זה שווה לנו שנגיע לתכלית קיומנו ונגי

לקרבת הבורא, וגם במישור הגשמי, שנהיה שרויים בשמחה 

 א דאגות כלל.וברוגע, לל

 

 

 מפנקסו של בחור

 הבה''ח שלמה יחיאל מושקוביץ

 

 

 לשביעי של פסח

המדרש מביא משל, לאדם שקנה את חצר המלך הפנימית, ובא 

להיכנס אל החצר, אבל השומר על החצר החיצונית לא נתן לו 

להיכנס לחצר החיצונית )בשביל להיכנס לפנימית(, ואפילו שהקונה 

לו הראה את השטר שקנה את החצר הפנימית, השומר לא נתן 

 להיכנס, עד שבא המלך בכבודו ובעצמו ומיד נתן לו השומר להיכנס.

 והנמשל הוא, שהרי תנאי התנה הקב''ה עם הים שיקרע 

 הראה רבינו שמשה ואפילו, להיקרע רצה לא הים אךמפני ישראל, 

לא רצה הים להיבקע, עד שבא , השטר היה שזה המקל את לים

הדא היא דכתיב ''הים ראה וינס'' הקב''ה והים נס ונקרע לשניים 

 שראה את הקב''ה ונס.

 כח את לשבור בשביל, הים את לקרוע שבכדי .הוא הלימוד

 הישות עם תוכל לא'. ה בדרך לעלות להצליח בשביל, המתאווה

 ה''לקב תקרא רק. ממך יותר חזק הרע היצר כי, שלך והכח שלך

 שבידו למי ותצעק, היצר מול לעמוד יכול לא שאתה תכיר, בתפילה

 ראה הים'' מיד ה''לקב המושכות את שהעברת וברגע. לעזור כח

 .אוון פועלי כל יתפרדו משם'' וינס

 

 

 שמע בני

 שמוע מכ''ק רבינו שליט''אגעדאנק שזכינו ל



 

 

 

 

 

 

 

 מי יכול להבין אותי?

ליוחנן יושב כאב על הלב! אבל יושב חזק מאד, ומיום ליום הכאב 

הזה מכביד יותר ויותר על הלב, והלב כבר כמעט נקרע ויוחנן כבר 

צריך רפואה. זהו, הוא לא יכול להמשיך ככה, נכון הוא היה עד 

 איד, )כאילו( בלי שום חסרונות, הוא לא רצה שידעו עכשיו א שיינע

עליו שהוא קצת מסובך. אבל מחשבות אלו היו נכונות לפני 

 חודשיים. עכשיו הכאב גדול, וחייבים לטפל בזה.

אומר לעצמו. אני חייב לדבר עם  –אז אני לא אהיה כזה שלימות 

'בחור ובע יוחנן בנחרצות לעצמו. יוחנן נקרא ק -מישהו על הבעיות 

חשוב' במושב, ובתור בחור חשוב יש לו גם חברים מהשורה 

הראשונה ואז הוא מחליט ללכת ולתפוס שיחת נפש עם ידידו שלמה 

 שגם לו שם טוב במושב כבחור חשוב.

וכך הווה, אחר סעודת שבת הם נפגשו ויצאו לשוח בשדות המושב, 

חנן ויוחנן מתחיל קצת קצת לגלגל החוצה את הסערות שבפנים, יו

שופך קצת ועוד קצת, ועוצר. למה? חנן ה' את יוחנן בשכל מרובה 

 ב''ה, הוא שם לב שידידו שלמה לא מבין אותו, הוא לא יודע מה הוא

רוצה ממנו. הוא שם לב ששלמה לא מתחבר לבעיות האלו. וכמו 

 שאומרים אצלינו זה לא שאין לו את זה, הוא פשוט מכחיש את זה.

ממשיכים לדבר על דה ועל הא, מדברים  יוחנן מיד מעביר נושא,

קצת ווארטים על פרשת השבוע, מה שאני ראיתי בישמח ישראל, 

ומה ששלמה ראה בקדושת לוי, זרקו אחד לשני געדאנקים ונפרדו 

לשלום. או ליתר דיוק שלמה הלך לשלום, ויוחנן נשאר עם אבן על 

 הלב.

ני הולך יוחנן צועד הביתה, ולא מצליח להירדם, כבר חשבתי שא

בליל שבת הזה לגמור עם הסיוט הזה שדורך עלי כבר שנה, ועדין 

 לא זז כלום, ''אני רוצה לספר למישהו'' הוא צועק בשקט.

בשבוע הבא הוא מנסה חבר אחר מן קבוצת הידידים שרכש מאז 

שהתרצן ונעשה למתמיד ועילוי. אבל אף חבר לא שיתף פעולה 

חבר לא רצה להבין אותו. איתו, אף חבר לא התחבר לבעיות, אף 

 אחד אפילו העיר לו על שהוא מתעסק בשטויות כאלו.

אחרי שניסה הכל, הוא יוצא בעצמו אל השדה עם דמעות בעינים 

והשפתיים דובבות אוטומטי לקב''ה 'רבש''ע נשארתי לבד אין לי עם 

 מי לדבר', אין לי למי לשפוך את נפשי, תעזור לי אבי אוהבי.

 אתר על', לה מתבודד וכשיהודי, מישראל נפש ףא עוזב לא ה''הקב

 .ה''מהקב במחשבה רעיון מקבל הוא

 

 

 

 

 

 

ית לדבר רק עם רגע הלא ניס -וכך המחשבה החדשה אומרת לו 

קבוצת החברים שלך, שהם הבחורים החשובים והמוכשרים 

במושב, הפופולריים והיפיופים שנחטפים בשידוכים. אבל עם 

וחבריו לא חשבת לקחת משם מישהו ולנסות לשפוך לו  מנשק'ע

קצת, לא מתאים לך להסתובב איתם. או שבעצם אתה כלל לא מכיר 

אותם, כי הרי הם לא צועדים בנתיב שלך, הם לא מחפשים את 

ה'גדלות האדם' שאתה מחפש, כי הם כבר בין כה וכה לא בעלי 

לי הם כן כישרון גדול, אז חבל להשקיע. אולי תנסה איתם, או

 יקשיבו. אם לא הרבה, אולי קצת.

הוא היה צריך קצת הרבה להילחם עם עצמו וגאוותו, אבל תוך 

חודש באו מים עד נפש והוא כבר מוצא את עצמו יוצא לצעדה אל 

תוך שדות המושב יחד עם גבריאל זה שתמיד נרדם בשיעורים, כן 

 גבריאל ה'דפוק' הזה.

 ל''ע חסרונותיו קצת גלוים, הואגבריאל הוא לא כזה מתמיד גדול, ו

לא הצליח להסתיר אותם כמו שאר ה'שיינע אידן'. יוחנן מתחיל אט 

אט לגולל לאוזניו של גבריאל מהתמודדויותיו של בחור. ופתאום 

יוחנן מגלה אוזן קשבת, מישהו שומע לו בשקיקה, הוא ממשיך 

אל לגולל, וממשיך עוד ועוד, והוא לא מאמין גבריאל מקשיב, גברי

מתחבר, גבריאל מבין אותו, ופתאום הוא לא מאמין הוא כמעט 

 מתעלף ''אני מבין אותך'' גבריאל מתבטא.

כולם לעזו לשטויות שרצים לו בראש, והנה מישהו מבין אותו. אבל 

איך זה יכול להיות שה'טיפש' הזה מבין אותי, איך זה יכול להיות 

ה יכול להיות שלה'גארנישט' הזה יש ראש על הכתפיים, ואיך ז

 שהוא גורם לי עכשיו להרגשה טובה, לי ל''שיינע איד'' כמוני שכבר

 עוד מעט מסיים חצי ש''ס, איך הוא עזר לי.

בלילה, יוחנן צועד הביתה עם לב חלק ועם לחלוחית של  12השעה 

שמחה, הוא גלל כמעט את כל ההתמודדויות שלו, הוא מרגיש 

ול להיות שגבריאל עזר לו משוחרר יותר. והוא מתפלא איך זה יכ

כ''כ. איך זה יכול להיות ששלמה ה'עילוי' רק עשה יותר גרוע, 

 וגבריאל ה'דפוק' עזר כ''כ.

* * * 

הוא פנה אל החכם שבמושב. ענה לו החכם, שמע בני, מי שנראה 

טיפש מבחוץ הוא זה שקנה חכמה מבתוכו. ומי שנראה חכם מבחוץ 

 ספק גדול אם הוא קנה חכמה בתוכו.

 יוחנן לא מבין, למה דווקא הטיפשים מקבלים חכמה?

 

 שלשה מי יודע.. שלשה סיפורים לכבוד הרגל

ִרים ְ  ְמַספ 



 

ענה לו החכם בפשטות, הלא כשאדם נתקל בבעיות, הוא ישר מנסה 

לשלימות שלו, אבל ברגע שהוא לא להכחיש אותם שלא יפריעו 

מצליח להסתיר אותם, אז הוא נהפך להיות ה'דפוק' של המושב. עד 

 כאן בסדר, יוחנן מנענע עם הראש כאות הסכמה.

והחכם ממשיך. אבל אדם לא נמצא בירידה ובשפל כל חייו, גם 

ה'טמבל' הזה מצליח בחייו, ורואה סחורות טובות תחת ידיו, והוא 

 ת עצמו מנין לי הצלחה? הלא אני דפוק ונבזה?היחיד שישאל א

ואז הוא זוכה לגלות את מי שהוא באמת, הוא מגלה את הערך עצמי 

 שלו שטמון בו לעולם, את השווי האמיתי שלו.

הוא נהפך להיות אדם פנימי יותר. כי הוא מחובר יותר למי שהוא 

באמת. לעומת מי שחושב שכל הצלחותיו הם מובן מאליו, ולא 

 נן מנין ל'דפוק' כמוני הצלחה.מתבו

לכן הוא ורק הוא, יכל להתחבר אליך, להבין אותך, כי הוא באמת 

 .'שמע בני רק נבנתי מזה'היה שם, והוא היחיד שיוכל להגיד לך 

 *  * * 

 

 בנים שניהם אבל – לשאול יודע שאינו וזה צדיק זה

, חיים נקראים שניהם, מנחם חיים את ויש משה חיים את יש

 שניהם, ים'ינג'ג שניהם'. ובועט נושם חי' מלשון חיים ושניהם

 היא ביותר הרצינית והבעיה. הכלל מן יוצאת בצורה היפרקטיבים

 שאי בחורים - אבל. מסגרת באותו ישיבה באותו לומדים ששניהם

 .לפספס אפשר

, לזה זה דומים לא שכלל בחורים שני נמצא הרי לפרטים כשנבוא

 חמש, עצום מתמיד הוא, השיעור של העילוי הוא – משה חיים

, ברגע מהלכים קולט הוא, פצצה ראש לו יש, כלום זה אצלו שעות

 ממש מחכימה בהירה בצורה וסברות בנינים ובונה מפרק הוא

 קפיצה+  שאלה זה, וזהו שאלה לא זה' בגמ שאלה אצלו. למופת

. ש''המג של המהלך כל את לבלבל+  היכל חצי לשגע+  התקרה עד

 עם ראש לאחוז כדי חזקים ריכוז כדורי כמה לקחת צריך ש''המג

 עקיבא' ר של סברות עם' הגמ במהלכי שרץ הזה ההיפרקטיבי

 .אייגר

 את שחי מישהו של דוגמא, מתמיד של דוגמא מהווה משה חיים

 .כישרון בעל של ודוגמא', הגמ

, התחומים בכל אלוף - מנחם חיים. מנחם חיים ניצב לעומתו

 את מרים לכם נראה מי'. וכדו ניקיון, כריכה, בישול, פוליטיקה

 עולה הוא! מנחם חיים רק? סוערים לריקודים הרגלים על הישיבה

 כל את מסובב הוא. מהרצפה מתנתקת שלא רגל ואין השלחן על

 בכל. הישיבה את הופך הוא. שלו הקטנה האצבע על המשגיחים

 יכול לכם נראה מי. הכלים שבירת בחינת נהיה יד שם שהוא דבר

! מנחם חיים רק? הישיבה לכל ענק קוגעל שעה חצי תוך לעשות

 מכל רולרים, מזגנים שלטי, לפנימיה מפתחות לו יש מנחם חיים

 .תרחיש לכל מוכן הוא בקיצור, הסוגים

 להרים צריכים ואם.   מנחם חיים רק זה משהו לשנע צריכים אם

 להרים צריכים אם.   משה חיים רק זה פרישקייט של' שעות חמש'

 ארוך פילפול צריכים ואם.   מנחם חיים רק זה התאחדות שבת

 .משה חיים רק זה לחנוכה ועמוק

 מהלכי את הורס זה. משניהם יש הישיבה להנהלת ראש וכאב

 שירים ומעביר הישיבה חלונות את הורס וזה'. בגמ ש''המג

 .ומתי איפה למה איך שידעו בלי לבחורים

 לריב חייבים הם, להסתדר יכולים לא, האלו הבולדוזרים שני

, הם גם כך, מסתדרים לא ומים שאש כמו. השני את אחד ולעקוץ

 .זה את מכבה וזה, זה את שורף זה

 הוא שם מנחם חיים של אחד, מעניינים ס'קיפקע שני אוכל בחדר

 הראש את ומצדיק, עם ראשי כורת, המפלגות ראשי כל את מנתח

 שולחן בקיצור. מתווכח לכל בחריפות ועונה, הזכאי הממשלה

 .ומעניין פיקנטי

 מסביר. השיעור של הגעדאנק את ודורש משה חיים יושב שני ומצד

 של ש''המג לעומת ללמוד יודע לא שעברה שנה של ש''המג למה

 מאד מעניין נושא גם. ד''לחב ברסלב בין ההבדל ומה, השנה

 .מעם מורמים קצת לבחורים

 את שקרע ויכוח אבל, לחיים חיים בין ויכוח התעצם אחד יום

 ואלו, מנחם חיים' בריון'ה של מהחברה אלו. לשניים השיעור

, בישיבה משתוללת להבה אש, משה חיים' מורינו' של מהחברה

 של דפים על דפים למלאות אפשר כמובן. וויכוחים צעקות

 .עכשיו הישיבה את שמסעיר הנושא על פרשנויות

 את פוגשים וחבריו משה חיים אחד כשיום לשיאו הגיע הויכוח אבל

 רם בקול הבאות המילים את אומר משה וחיים וחבריו מנחם חיים

. משמעות מלאי היו הם, מילים סתם היה לא זה'!!! מהישיבה לך'

 עד מבינים היינו הקלעים מאחורי פה היה מה מבינים היינו רק אילו

 '.מהישיבה לך' ואומרת חותכת פה היתה הכוונה כמה

 חיים של לכיוונו צעדיו את מרים מנחם חיים. דממה שקט השתורר

, מילימטרים 2/3 של במרחק פנים מול פנים נפגשים השניים, משה

!! ידו מרים מנחם חיים ולפתע. חזק בעינים לשני אחד מביטים הם

 מרגש מעמד''!! גנב'' צעקה ונותן!! בבגדו משה חיים את תופס

. מנחם חיים זועק'! הירושה את לי גנבת... 'בוכים כמעט כולם

 יש לשניהם?! נעלים ואיזה ירושה איזה... מצחוק מתפוצצים וכולם

 ישראל וזה כהן זה, ונושמים שחיים רגילים וסבים רגילים הורים

 .ירושה הקשר מה. משפחה יהיו ולא היו לא פעם אף הם

 את לי תחזיר' גנב' הלאה צועק והוא רציני נשאר מנחם חיים אבל

 היו כולם, האלו הרגעים את שפיספס בחור היה לא! הירושה

 ישיבה הראש עד' א שיעור של וציק'מהצ הזה במעמד נוכחים

 ובמנגינה נבהל לא משה חיים. נדהמים עומדים כולם, הראשי

 שומעים פתאום?? ירושה איזה מנחם חיים את שואל הוא לימודית

 קהילת מורשה משה לנו צווה תורה, 'פסוק מדכלם מנחם חיים את

 .'יעקב



 

 כתוב. משה חיים קהילת מורשה כתוב לא: מסביר מנחם וחיים

 לך רק לא. מישראל אחד לכל שייכת התורה'' יעקב קהילת''

 את ירשת שאתה כמו בדיוק שלי הירושה היא התורה. ולחבורתך

 .כמוך בדיוק בישיבה הנלמדת לתורה קשר לי יש. זה

 .חזרה והאחדות, ר''תשב מדמעות התמלאה הרצפה

 זה לתורה שלנו הקשר, שבנו היהודי החלק, מאד פשוט הוא המסר

. בה שווים כולנו, לכולנו ירושה היא והקדושה התורה, תמיד נמצא

 .ציון שיבת את' ה בשוב נחזה וכולנו

 [ינאי' ר עם במדרש המסופר פ'']ע

*  *  * 

 

 ?ישיבה בחור עושה מה

 ומגיע החאלטעל את הלביש עתה שזה, ישיבה בחור עושה מה

 ערימה ורואה, השולחן על' הגמ את מניח, הישיבה בהיכל למקומו

 .מקומו על קודש ספרי של

' לוי קדושת'ה שני, הערימה נערם איך קולט כבר הוא קצר בעיון

 את ללמוד באייר עכשיו התחילו שכבר ופייבל חיים של זה

 מתכונן שכבר ל'חצק של' דבורה תומר'וה. לחנוכה הקדושות

 כי' משיב'ה של כנראה זה מפרשים והקובץ. הדין ליום בפלצות

 .שלי המקום ליד בדיוק בסוגיה שאלה לו נפל היום

 ספרי בערימות אותו ומילאו המקום על לי נפלו היום כולם בקיצור

 בכזה ישיבה בחור עושה מה נו. ככה ללמוד יכול לא ואני קודש

 הוא. עושה הוא מה לכם יגיד אני יודעים לא אתם אם אז? מצב

 תק תיק, קפה להכין שניה קם שחברו רואה חברו שולחן אל מביט

 א מיט ללמוד ומתחיל חברו לשולחן הערימה את מפנה הוא

 ישוב כשחברו כך. התלהבות א מיט קול אויפין פרישקייט

 לידי פה' מתמיד'שה ספק של שבב לו יהיה לא' שטיבל קאווע'מה

 .שטיקל איזה עשה

 בחור לא הוא מה, הקפה את להביא שהלך זה עושה ומה, נו

 חיש! יודע גם הוא?! האלו הטריקים את יודע לא הוא מה?! ישיבה

 מתעכבת עדין עליו שלומדת שהחברותא שולחן מזהה הוא, מהר

 לשם מפנה הוא תק תיק.. מ ר''האדמו של הכסא בנושא בקיפקע

 .חדשה מנוחה מוצאת הערימה וכך, הערימה את

 נכנסים החברותא, הקיפקע את פינה המשגיח, דקות כמה עובר לא

 את קולטים, למקום מגיעים.. של הכסא בנושא דשים עדין להיכל

 למקום זה את מפנים הם תק תיק, הרבים כח זה הפעם. הפלונטר

 ספרים הערימת וכך. המשיב את שאלה לשאול שהלכה חברותא של

 .לשולחן משולחן הישיבה בהיכל ונדה נעה

'' לומדים'' הרי. בהיכל אחת ספרים ערימת רק שיש לא זה עכשיו

 ערימות כמה שיש ככה, הרבה יותר עוד יש ספרים פותחי, מלא יש

 .למקום ממקום שנעות ספרים

 

 לא שעוד הבחור הוא מי? איפה. סופית תחנה להם יש כן כן אבל

 את מכיר כן הבחור דווקא!! לא?... הישיבה תכסיסי את למד

 כמו חייכן סרגל כמו ישר תמים צדיק בבחור מדובר אבל! הטריקים

 בחור, וצדיק תמים בחור באמת, למרדכי העץ את כשבנה המן

 כזה. ריב בעניני צד לשום משתייך שלא בחור, כולם עם שמסתדר

 והוא. לשולחנו הערימות כל שמתאספים הקרבן תמיד הוא בחור

 נכנס וכשהוא, בתפילתו מאריך הוא כי לסיידער מאוחר קצת נכנס

 לו אין שממש עד, עמוס כ''כ השולחן, גוועלד צועק הוא להיכל

 '.הגמ את להניח איפה

. הספרים בארון מקומו את ומחפש ספר ספר מפנה בתמימות והוא

' תמים'ה הבחור החליט המקרים כשרבו. הלב כואב נכון הלב כואב

 יודה לא אחד אף הרי כי, אצליח לא הבחורים את לחנך הרי, לעצמו

 .הספרים ערימת את הזיז באמת שהוא

. שלו החשיבה את משנה הוא, גישה משנה שהוא החליט הוא לכן

 כולם הנה' כדלהלן חושב הוא סיטואציה בכזה נתקל כשהוא ומהיום

 קוני רצון לעשות ואץ רץ ואני, מעיניהם הקדוש הספרי את זרקו

 ואני. הראוי בכבודם ולכבדם מקומם על קדוש הספרי את ולסדר

 הספרים את לשמש ההזדמנות את לי נותנים שהבוחרים שמח

 '.הקדושים

 המאמר ובדיוק קודש ספר פותח הוא חסידות בסיידער והנה

 לזכות חשוב שזה וכמה, קודש הספרי כיבוד בנושא עוסק הראשון

 שיושב בחור אני? היתכן, לעצמו חושב הוא ואז. התורה למתיקות

 סידור של בסיסית מצווה כזו לי שחסר היתכן, מצוות ועושה ולומד

 .זו מצווה לקיים יזכה אני והלאה מהיום ה''ב הנה, הספרים וכיבוד

* 

 דווקא חשב אחד בחור, מהערימה להתפטר איך חיפשו שכולם בזמן

 בה מצא אפילו הוא. להתעלות בשבילו הזדמנות היא שהערימה

 .צריך שהוא דבר

 אבל. שלו ומהחסרונות שלו מהבעיות להתפטר מנסה אחד כל

 שמונח יודע הוא, להתעלות בשבילו הזדמנות שזה מבין ר'ספינקע

. ''שמח בחור לשחקים אותו להעיף שיכול קפיצה קרש פה לו

 .בילדותך'', ואם תשמח בחיסרון תזכה לשמוח כשחסרונך ימולא

 

 א פריילעכן פסח
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 התורה מצווה לחיות את הסכנה

 הרבי נשאל האם נצטוונו בתורה לחיות את הסכנה?

ענה רבינו, כן! והיכן? ואהבת לרעך כמוך! הרי איך אני יכול 

לאהוב אדם שהציק לי כל כך? איך אני יכול לאהוב אדם שיש 

לו טבע רע ומידות רעות? אבל כשאני חי את הסכנה שלי, 

ויודע שאני שגם לי יש מידות רעות בלתי נשלטות. אז אני 

סה''כ יכול לקבל כל אחד ולאהוב כל אחד, כי מבין שהוא 

 מראה בשבילי איך שאני נראה.

 צריך לנסות..

 יום אחד הסעתי את הרבי ברחוב חזו''א לכיוון הביהמ''ד, והיה

שם פקק, אז חתכתי לרחוב רש''י ושם עמד רכב איסוף פחי 

זבל. צחקתי. ואמרתי לרבי לא הצלחתי לברוח מהבעיה. אמר 

לי הרבי, אדם שנופל לבעיה הוא צריך לחפש דרך לצאת, 

אז בא הנקודה של האמונה. אבל  –אם הוא עדין לא מצליח ו

 לנסות צריך.

 סוף סוף מישהו מודה

בי''ב סיוון תשע''ח הסביר רבינו למה כשאמרו הטמאים 

למשה רבינו ''למה נגרע'' מיד ענה ''עמדו ואשמעה'' שמיד 

עמד לדבר עם ה', למה הזדרז כ''כ? וענה. כי זה היה פעם 

קבוצת אנשים שמיום ליום נהיים ראשונה שמשה שמע שיש 

יותר גרוע ואין לזה סוף, ומשה שמח כ''כ עד שאמר ''עמדו 

ואשמעה'', ואז ה' השיבו שיעשו פסח שני. מצב חדש )נועם 

 אלימלך(.

 למה נפלתי?

לא בגלל שאין אמונה נופלים, אלא נופלים כדי  :הרבי אמר

 לקבל אמונה.

 למה אדם סוטה מהדרך?

משומד שבא אל הרבי מלובאוויטש,  . היה איזהסיפר הרבי

ותמיד כל מי שהיה נכנס לרבי היה מראה לו ספר שחיבר, 

המשומד הזה הראה לרבי את ה'ברית החדשה'. תפס הרבי את 

הספר והשליכו לאשפה. והרבי גער בו אתה לא מתבייש 

מאבותיך וזקניך. ענה המשומד הם לא ידעו אני יודע. ענה לו 

, כך נאה לך לומר. אתה חושב כך כי הרבי כך טוב לך לומר

אז מצאת  ,אתה לא מעוניין לשמוע, ואתה לא מעוניין לדבר

לך פתרון, אתה בורח מהבעיה שלך אתה לא רוצה לטפל 

 בבעיה.

 

 פסיעות 

מכתביו של הר''ר  קטעים נבחרים

 שרגא איצקוביץ הי''ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לימוד התורה בכל רגע

ואם האדם עוסק בכל ענינו בדביקות השכינה פרי הארץ: 

האור וחיות הקודש שבתוכו וממנה נמשך להתקשרות 

מקיף.. ועסק עוה"ז כזה הוא בירור יותר מן הקליפות 

שאפשר להגיע לקבלת התורה שאין למעלה הימנה 

 כמעשה חנוך שהיה תופר מנעלים:

'באוריתא ברא קוב''ה עלמא' התהוות וחיות העולם הוא 

מהתורה, וחידוש העולם כל רגע הוא מהתורה. כלומר התורה 

וני' הנמשל של התורה משל קדמ' -שאנו לומדים זה רק משל 

זה נקודת הדביקות בקב''ה. וכשאדם מגלה את הקב''ה בכל 

מקום שהוא נמצא, ובמוחו חושב על הזמן 'ואתה מחיה את 

כולם' הרי הוא דבוק בתורה. ומחדש הפרי הארץ שכזה עבודה 

''אין לך קבלת התורה למעלה הימנה'', כי כשאדם מקיים את 

הוא דבוק בנמשל של  העבודה הזאת של בכל דרכיך דעהו

התורה, מקום גבוה יותר, הוא נוגע בתכלית התורה. וזה מה 

שהיה עושה חנוך שהיה תופר מנעלים, הוא היה חי שהמחט 

והנעל והיד התופרת זה הכל הקב''ה עושה, וגם את זה שהוא 

 חושב שהקב''ה עושה הכל, גם את זה הקב''ה נותן לו.

בכל מקום וכל דבר, זה  והעבודה הזאת של 'לחיות את הקב''ה'

ההכנה לקבלת התורה. כמובא במדרש: משל למלך שאמרו לו 

אוהביו צא וגזור גזירות על העם, אמר להם המלך הלא הם 

עדין לא קיבלו אותי למלך עליהם, יקבלו מלכותי יקבלו 

ריך לקבל עליו את שקודם אדם צ -גזירותי .ע''כ. הנמשל הוא 

כ יתן לנו הקב''ה את התורה עול מלכות הקב''ה עליו, ואח''

שזה גזירותיו. וזה עבודת הטהרה שעלינו להיטהר לקב''ה 

בימי ספירת העומר, כמו שאשה מתטהרת לבעלה, גם אנו 

צריכים להיטהר באלו השבעה שבועות, ולחיות את הקב''ה 

בכל פרט, וכך ישרה אור קדושתו יתברך עלינו, ונוכל לקבל 

 ם מתן תורה.את עול הגזירות של הקב''ה ביו

ותמיד הקב''ה נמצא איתנו, וכל העבודה שלי היא רק לגלות 

אותו במוחי, בכח האמונה, וז''ל המאור עינים ''שלעולם יהיו 

דבוקים בהשם יתברך ולא יפרדו ממנו אף בנפלם ממדריגתם 

וזהו עיקר ההילוך וההנהגה הישראלית ובזה צריך להלך'', זה 

 .תמיד העבודה של יהודי, לדבוק בקב''ה

 

 מטמונים

יט''א על ימי ינו שלשיח מכ''ק רב

 מ''ט מונים –ספירת העומר 



 

 

 

 

 

 

, מענטשען מיט זיצען גייען צו זמן די נישט איז יעצט, שטוב פון

 ןזמ די נישט איז יעצט, חתונות אויף גיין זמןצו די נישט איז יעצט

 "פלעצער אויף גיין צו

, גדולות בבושות נהיה אנחנו יבוא שמשיח מתי: אמר אשר' ר

 כולם, הכסף עם, הכבוד התאווה הקנאה עם עסוקיםיהיו  כולם

 דעה הארץ שמלאה יראו ופתאום, שלהם הדברים עם עסוקים יהיו

 יסתכלו, הדלת את יפתחו, נתבייש כ"כ, שיקרה מה ואז', ה את

 .החוצה הכסף את ויזרקו, שמאלה ימינה

 נבקש אז, יגיע כשמשיח בושות כאלו לנו יהיה אם: שאל מישהו אז

, שעה חצי נתבייש, להגיע יכול הוא: ואמר חשב אשר' ר, יגיע שלא

 .לזה נתרגל כ"ואח

 מה את להשיגאת אומרת ז – "המתהפכת חרב" לזה קרא אשר' ר

, שלי במצב להישאר אבל, להשיג יכול לא אני רוצה ע"שהרבש

 ולהתקשר שלך הדעת את לבטל, הזה הצער, נחתך אני, נמצא שאני

 .השמחה של במקור נמצא אתה שם אבל, מפחיד מאד זה, ע"לרבש

 ברגע כי, לכם שיש מה לכם להגיד יכול לא אני: אמר אשר' ר

 ...ממני תברחו כולכם אתם, לכם שיש מה לכם יגיד שאני

, דבר שום פה להשתנות הולך לא יבוא כשמשיח: אמר אשר' ר

, לעצמך הכל לקחת במקום, הוא ההבדל רק, מצב אותו זה משיח

 .לבורא נותן אתה

 אם, לא או חי את הדרך אתה אם מדדים שני שיש אומר אשר' ר

, התגובה של הרגע עד הדחף של מרגע, וחרדה לחץ במצבי אדם

 למצוא צריך אני תמיד, לדרך נכנס לא שהוא סימן, מיד נהיה זה

 .עובד אני ומשם, הגוף של האינטרס את

 אחד מצד, המלך דוד דור בכל שם ה"שהקב בשיחה אומר אשר' ר

 צריך שאני מה וזה, השני הצד את מבין הוא אחד ומצד, גדול הוא

 .המלך דוד של' הבחי יהיו שהם, המשתתפים מכל פה

 

 

 

 

 

 

 

שם אותנו בבידוד לפני ארבעים שנה כבר, אין אנשים,  ר' אשר

ע אין אבא, אין אמא, "כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני". די העכסט

שמו"ע, וויל מ'זעהט נישט קיינעם, חלק פון דעם דאוונען, איז 

 מ'הערט נישט קיינעם, מ'איז נישט מתייחס פאר קיינעם.

היה אומר: מה שהקב"ה נותן לך את הכאב, זה ענין של  ר' אשר

 כמה שניות, הוא נותן את זה, נותן לך כח, רוצה למנף אותך למקום

 שלא היית יכול להגיע בלי זה.

ת החוצה, יפחדו לפתוח חלון. אמר: יבוא זמן ויפחדו לצא ר' אשר

אז חשבנו שמדברים על מחבלים, לא חלמנו שיבוא למצב כזה, 

"איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו" ופתאום אתה לא יכול להוציא 

 א יכול לראות אף אחד.לאת האף שלך החוצה, פתאום אתה 

היה אומר: כשהפחד מופיע אדם צריך להגיד "ה' שמעתי  ר' אשר

י לא יכול לשמוע אותך אלא דרך הפחד, אז גם שמעך יראתי", אנ

כשהפחד לא נמצא, אני מחכה לפחד הבא, בשביל לשמוע את 

 הרבש"ע.

אמר: דבר אחד אתה יכול להיות בטוח, בזה שאתה לא  ר' אשר

 בטוח. 

היה אומר: דו מצב גייט ווערען הערגער, דו מצב גייט  ר' אשר

עסקים במאה אלף נישט זיין בעסער, כי ברגע שאתה יודע לעשות 

 דולר, יביאו לך עסקים במיליון, מאה מיליון, ימשיכו למנף אותך,

 אחרי זה. ץואפי' שלא יביאו לך, אתה תרו

אדם לוקח את זה בצורה של חרדה, מי יודע מה הולך להיות, און 

 הער ווערט פארמאכט, ר' אשר לימד אותנו 'תפתח את זה'.

אמר: אנשים משתמשים עם כסף שזה לא שלהם,  ר' אשר

מבזבזים את זה על דברים שהם לא צריכים, והכל בשביל לעשות 

 רושם על השונאים שלהם.

 היה מגדיר את זה "יעצט איז נישט די זמן צו גיין ארויס  ר' אשר

 

ר' אשר אמר: מתי שמשיח יבוא אנחנו נהיה בבושות גדולות, כולם 

וה הכבוד, עם הכסף, כולם יהיו עסוקים עסוקים עם הקנאה התאו

עם הדברים שלהם, ופתאום יראו שמלאה הארץ דעה את ה', ואז 

מה שיקרה, כ"כ נתבייש, יפתחו את הדלת, יסתכלו ימינה שמאלה, 

ויזרקו את הכסף החוצה, אז מישהו שאל: אם יהיה לנו כאלו בושות 

א יכול כשמשיח יגיע, אז נבקש שלא יגיע, ר' אשר חשב ואמר: הו

 להגיע, נתבייש חצי שעה, ואח"כ נתרגל לזה.

 

 

מה  ז"א להשיג את-ר' אשר קרא לזה "חרב המתהפכת" 

שהרבש"ע רוצה אני לא יכול להשיג, אבל להישאר במצב שלי, 
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