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דבר
המערכת
‡ר‚ון לימו„ ˙‰ני‡ ˘ם
לו למטר ‰לעורר ולחז˜
לימו„ ספ ˜"‰ל˜וטי ‡מרים
˙ני‡ בס„ר מסו„ר בלימו„
ב˜ביעו˙ מי„י יום ביומו,
בעזר ˘‡לו˙ לחזר ‰ובחינו˙
על ‰לימו„ים .וב" ‰כבר
נבחנו מ‡ו˙ בחורים ו‡ברכים
מכל ‰חו‚ים על ע˘רו˙
‡לפים פר˜י ˙ני‡!
ברוב ˘בח ו‰ו„‡ ‰ל˘‰י"˙
‰ננו מוˆי‡ים ל‡ור ‚ליון
בלבבך לע˘ו˙ו על פר˜ י"‡
˘ל ספר ˙‰ני‡ ובו ˙˘ובו˙,
עˆו˙ ,ו‰ור‡ו˙ בעבו„˙
˘‰י"˙ ,מ˙וך „ברי רבינו בעל
˙‰ני‡ בספרו „˜‰ו˘.
וז‡˙ למו„עי:

כשאני מלא חרטות...

ו¿ י≈ ׁ˘ ƒמי ׁ ∆˘ ַָ ‰רע ‚ּ ו… ≈בר בּ ו… יו… ≈˙ר¿ ‡ַ ֈך ≈ ּבינ¿ ַ˙י ƒם ƒמ ¿˙ ָח ≈רט ו ָּב ‡ƒים לו… ¿ ‰ƒר‰ו ≈ּרי ¿ּ˙ ׁ˘ו ָּבƒ ‰מ ¿ ּב ƒחינַ ˙ ַּ ‰טו… ב ׁ ∆˘ ¿ ּבנַ ¿פ ׁ˘ו…
ׁ ∆˘ ּƒמ ¿˙ ַ ּ‚ ≈ ּבר ¿˜ ָˆ˙ ≈ ּבינ¿ ַ˙י ƒם ֈו¿ ַﬠל ז∆ ¿ ‡ָ ‰מר ּו ַרזַ "ל¿ :ר ׁ ָ˘ ƒעים ¿מל≈ ‡ƒים ֲח ָרטו… ˙‰≈ ˘∆ ׁ ,ם ר …ב ָ¿ ‰ר ׁ ָ˘ ƒעים ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ¿ ּב ƒחינַ ˙
טו… ב ¿ ּבנַ ¿פ ׁ ָ˘ם ֲﬠ ַ„י ƒן.
)˙ני‡ פר˜ י‡(
חז"ל ‡מרו ˘"ר˘עים מל‡ים חרטו˙" ,ו‰פירו˘ ‰פ˘וט
בז‰ ‰ו‡ ˘‡חרי ˘חוט‡ים ‰ם ‡ינם מר‚י˘ים טוב עם
מע˘י‰ם ומ˙חרטים‡ ֈבל נ˘‡ל˙ ‡˘‰ל‡‰ ‰ם ב‡מ˙
‰ם מ˙חרטים ,וב‡ם זו חרט‡ ‰מ˙י˙ מ„וע ‰ם חוזרים
וחוט‡ים ˘וב?

בעבירו˙ חמורו˙ ,וע„ לעבירו˙ חמורו˙ ביו˙ר‚ .ם ‰ו‡
נ˜ר‡ "ר˘ע וטוב לו" ,ומ„וע?
מב‡ר רבינו ˘„‚‰ר ‰זו ˘ל 'ר˘ע וטוב לו' ני˙נ˙ לו
ב‚לל ˘לבו נו˜פו וב‡ים לו ‰ר‰ורי ˙˘וב‡) ‰ף ˘בפועל
נכ˘ל ˘וב ו˘וב ח"ו(˘ .כן מ‰יכן ב‡ ‰לו ל‡„ם בעל

בעˆם‚ ,ם ‡ˆל ‡נ˘ים כערכינו ˜ור‡˘ ‰נו מוˆ‡ים

עבירו˙ חרט ‰על מ˘ ‰ע˘ ?‰ז‰ו מˆ„ ‰נ˘מ„˜‰ ‰ו˘‰

„בר „‰ור˘ ˙י˜ון ומ˜בלים על עˆמינו ל˙˜נו ,ו‡חרי

ו‰ט‰ור˘ ‰ב˜רבו˘ ,ע„יין "וו‡ך" ו‡יננ ‰י˘נ‡ ,‰ל‡

מ˘ך זמן ˘ל ˜יום ‰‰חלט˘ ‰וב ‡נו נופלים ו‰מˆב

פעיל‰„ .‰יינו ˘‰טוב ˘ב ‰נר‚˘ ‡ˆלו ,ולכן ‡פילו ‡ם

חוזר ל˜„מו˙ו‡‰ ֈם פירו˘ „‰בר ˘‰חרט ‰ל‡ ‰י˙‰

ח"ו ‰רע ˘ב˜רבו ‚בר לפי ˘ע ,‰י˘ לנ˘מ˙ו ‡˙ ‰כח

‡מי˙י˙? ו‡‰ם י˘ ‡מ˙ במח˘ב˘ ‰ל‡ כ„‡י ל˙‰חרט
‡ם במיל‡ ‰נני נופל ˘וב?ֈ
‡מנם ,ב˙חיל˙ ספר ˙‰ני‡ ˜בע רבינו יסו„˘ ,לכל ‡י˘
י˘ר‡ל )"‡ח„ ˆ„י˜ ו‡ח„ ר˘ע"( י˘ ˘˙י נפ˘ו˙ .נפ˘
‡ח˙ ‰י‡ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘ממנ ‰ב‡ו˙ כל ‰מכ˘ולו˙
ו‰עבירו˙ ,ונפ˘ ˘‰ני˙ ‰י‡ ‰נפ˘ ‡‰ל˜י˙ ˘ממנ‰

בכל פר˜ ופר˜ מפר˜י ˙‰ני‡
˜„י˘‡ ני˙ן ללמו„ נו˘‡ים
וענינים רבים ,ובכל פר˜ ופר˜
י˘ ‡וˆרו˙ על ‚בי ‡וˆרו˙
˘ל ‰ור‡ו˙ ו„‰רכו˙ בעבו„˙
 ,'‰וכמובן ‡ין כוונ˙ינו
ל‰בי‡ כ‡ן נ˜ו„ו˙ כל ‰פר˜
‡ו ˙וכן כל ‰פר˜ ‡ל‡ ל˜ח˙
מ˙וכו כמ ‰פרטים ולˆ‰י‚ם
ב˙וך ‚‰ליון .ו‡נו ˙פל‰
˘י˜ויים במ‰ר ‰מ˘ ‰כו˙ב
רבינו בסוף „˜‰‰מ" ‰ומחי‰
חיים יזכנו ויחיינו לימים ‡˘ר
ל‡ ילמ„ו עו„ ‡י˘ ‡˙ רע‰ו
ו‚ו' כי כלם י„עו ‡ו˙י ו‚ו' כי
מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰ו‚ו'
‡מן כן י‰י רˆון".

וי˘ ‚ם 'ר˘ע וטוב לו' ˘חוט‡ פעמים רבו˙ מ‡ו„

‡ר‚ון לימו„ ˙‰ני‡

ל"ע ,ו‡ף ˘לעי˙ים ˜רובו˙ ‰ו‡ נכ˘ל בעבירו˙ ,ו‡פילו

ב‡ו˙ כל ‰מח˘בו˙ ‰טובו˙ ו‰ט‰ורו˙ ,וכן כל ‰ר‰ורי
˘˙‰וב ‰ו‰חרט ‰על ‰עבירו˙ ב‡ים ממנ.‰
ו'ˆ„י˜' ‰ו‡ מי ˘נפ˘ו ‡‰ל˜י˙ ביטל ˙‡ ‰נפ˘ו
‰ב‰מי˙ ,ע„ ˘‰י‡ מו˘ל˙ ל‚מרי על כל חל˜י ‚ופו
ו‡פילו על מוחו ולבו ,ול‡ י˙כן כלל ˘י‰יˆ‡ ‰לו ‡פילו
רˆון לחטו‡!
וכ‡ן ,בפר˜ י"‡ ,מב‡ר רבינו ˘מי ˘נפ˘ו ‰ב‰מי˙

לעורר ר‚˘י חרט ‰ו˙˘וב ‰בלב „‡‰ם על ˘חט‡ ועבר
ו˜ל˜ל ‡˙ „‰רך.
נמˆ‡ ˘‰ר‰ורי ‰חרט˘ ‰ב‡ים ל‡„ם על ˘נכ˘ל
בעביר‰ ,‰רי ז‡ ‰מ˙ ,ו‰חרט‡ ‰מי˙י˙ .ו‡פילו ‡ם בו
ביום ˘מ˙מרמר על חט‡יו ‰ו‡ חוזר ונופל ˘וב‡ ,ין ז‰
סימן ˘חרט˙ו ל‡ ‰י˙‡ ‰מי˙י˙!
וז‡˙ ,מפני ˘י˘ ל‡„ם ˘˙י נפ˘ו˙ ‰מו˘כו˙ ‡ו˙ו
לכיוונים ˘ונים‰ .חרט ‰ו˘˙‰וב ‰ב‡ו˙ מˆ„ ‰נפ˘
‡‰ל˜י˙ ˘ע„יין פעילˆ‡ ‰לו ורוˆ ‰ל‰יו˙ ˜˘ור ‰עם
 .'‰ו‰עוב„‰˘ ‰חרט‡ ‰ינ ‰מחזי˜ ‰מעמ„‰ ,י‡ ב‚לל
‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘ע„יין ב˙˜פ.‰
ולכן עˆם „‰בר ˘„‡‰ם מר‚י˘ חרט‰ ,‰ו‡ סימן טוב!

מ˙‚בר˙‡ ,פילו ר˜ לפעמים‰ ,רי ז ‰מר‡˘ ‰לרע י˘

˘כן זו‰י ‰וכח˘ ‰נפ˘ו ‡‰ל˜י˙ נמˆ‡˙ ב‚לוי )במי„‰

˘ליט ‰עליו ,ולכן ‰ו‡ נ˜ר‡ ר˘ע .וי˘ בז ‰ריבוי „ר‚ו˙

מסוימ˙ עכ"פ( ,ולכן ‡ל יפול לבו ב˜רבו ,כי ‡ינו ‡בו„

ע„ כמ ‰מ˙‚בר ‰רע על ‰טוב„ .י˘ ‡„ם ˘ז‰יר מ‡ו„

ח"ו„‡ .רב ,‰י˘מח בז˜‰˘ ‰ב" ‰נ˙ן בו נ˘מ˘ ‰מ‡יר‰

ב˜ל ‰כבחמור ‰ור˜ במˆו‡ ‰ח˙ ‡ו ˘˙ים חסר ‰לו

בו ול‡ נו˙נ˙ לו ללכ˙ ל‡יבו„ ח"ו!

˘ליט ‰ו‰רע ‚ובר ‡ˆלו ,ונ˜ר‡ 'ר˘ע וטוב לו' – 'ר˘ע',

ל‡י„ך על „‡‰ם ל„ע˙ ול˘ים לב כי ‰עוב„‰˘ ‰רע

מ˘ום ˘י˘ ‡ˆלו ‡פ˘רו˙ ל‰כ˘ל ‡פילו במ˘‰ו נ‚„

מ˙‚בר ˘וב ו˘וב ‰י‡ סימן ˘חסר ביר‡˙ ˘מים ˘לו,

רˆון ˘‰ם' ,וטוב לו' כי ‰טוב ˘בו ‚ובר.

ועליו ל‡˙‰מ ıל˙‰חז˜ ביר"˘ ,לי˙ן ˙וספ˙ כוח בנפ˘ו
‡‰ל˜י˙ ל‚˙‰בר על ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ע"י ‰עˆו˙ ˘כו˙ב
רבינו ,כפי ˘י˙ב‡ר בפר˜ים ‰ב‡ים.

תניא כוותי' דרב
וי˘ מי ˘‰רע ‚ובר בו יו˙ר‡ ֈך בינ˙ים
מ˙חרט וב‡ים לו ‰ר‰ורי ˙˘וב ‰מבחינ˙
‰טוב ˘בנפ˘ו ˘מ˙‚בר ˜ˆ˙ בינ˙ים ֈועל ז‰

לבני ‡„ם מחמ˙ פרנס ,‰ו"˘חר" ר‡˘י ˙יבו˙ ˘'˜ר ח'נפ ‰ר'ע,
˘מ‚„יל ‡˙ ‰רע ומ˜טין ‡˙ ‰טוב ,וז‰ו 'וי‡ב˜ ‡י˘ עמו'‰ ,ינו
‰יˆר ‰רע' ,ע„ עלו˙ ˘‰חר'‰ ,ינו ע„ ˘מעל‰ ‰מ„ו˙ ˘ל ר‡˘י
˙בו˙ ˘חר ,ו‰בן:

‡מרו רז"ל :ר˘עים מל‡ים חרטו˙ֈ
]˙ני‡ פר˜ י‡[

]„‚ל מחנ‡ ‰פרים פר˘˙ וי˘לח[
‡מנם ‰נ˘מ‰˘ ‰י‡ חל˜ ‡ל˜ ‰ממעל מ˘˙ו˜˜˙ ˙מי„ עלו˙
ל˘ר˘ ‰מ‡ור ‰עליון ,ומעורר˙ ‡˙ „‡‰ם ˙מי„ ל˙˘וב ,‰ולכן

וי‡ב˜ ‡י˘ עמו ע„ עלו˙ ˘‰חר :י˘ לפר˘ כי י„וע ˘י˘ ל‡„ם
˘ני יˆרים יˆר טוב וכו' ,ו‰ם ˘ני מח˘בו˙ ,ומז ‰נמ˘ך ˘‡ף לר˘ע
‚מור נופל לפעמים ‰ר‰ור ˙˘וב ,‰ר˜ ˘יˆר ‰רע ‚ובר עליו.
‡ך לרב י˘ר‡ל ˘‰ם נ˘מו˙ ˜„ו˘ו˙ ‡ין ליˆר ‰רע ˘ליט ‰עליו,

חו˙מ˜ ‰יים ,ו˘‰ם ‰וי' ˘ב˙וכ ‰עומ„˙ ב˜יומו ו‡ינו מ˘˙נ.‰
וז‰ו ‡ני ‰וי' ל‡ ˘ני˙י פי' ל˘ון ˘ני ול˘ון ˘ינוי ר"ל ˘‰ם ˘‰ני
‰ח˙ום על ‰נ˘מ‡ ‰ינו מ˘˙נ ‰לעולם ו‡˙ם ב"י ל‡ כלי˙ם לפי
˘‰נ˘מ ‰מחזר˙ ‡˙כם למוטב.
]נועם ‡לימלך פר˘˙ פנחס[

ע„ ˘מכניס בלבו ˘˜רנו˙ וחניפ ‰מחמ˙ ˘ˆריך ל˘˜ר ‡ו לחנף

שו"ת בעבודת ה'
‡ני נכ˘ל לפעמים ב"˜ליינער ל˘ון ‰רע"‡‰ ֈם מ˘ום ז˜‡ ‰ר‡
ר˘ע?
נ˜„ים ונ˘‡ל‡ :יך ‡˙ ‰מ˙‡ר לעˆמך ‡˙ „מו˙ ‰ר˘ע? ‡י˘ בליעל עם
˘ערו˙ ‡רוכו˙ ‰עו˘ ‰כל „בר ‡סור ח"ו?
רבינו מוכיח מ„ברי חז"ל )בפר˜ ‡( ˘"ר˘ע" )ב"˘ם ‰עˆם" ,ל‡ ב"˘ם
‰מו˘‡ל"( ‡ינו ר˜ מי ˘‡וכל נבילו˙ וטריפו˙ ח"ו‡ ,ל‡ כל מי ˘עובר
‡˙ פי ‡ ,'‰פילו ב„בר '˜טן' ו‡פילו ב‡יסור „רבנן˘ ,כן בכך ‰ו‡ מור„
במלכו˙ ˘מים ונ˜ר‡ בפי חז"ל ב˙ו‡ר "ר˘ע"!
כלומר ,ר˘ע פירו˘ו מי ˘‰רע ˘ב˜רבו פעל עליו לע˘ו˙ מע˘ ‰רע .וכל
עביר‡ ,‰יזו ˘˙‰י'‡ ,פילו ‡ ˜ליינע ל˘ון ‰רע'לע ‰רי ‰י‡ רעֈ
‡ל‡ ˘י˘ בז ‰כמ ‰וכמ ‰מ„רי‚ו˙ .י˘ מי ˘עובר עבירו˙ בפועל ב˜ביעו˙
וב˙מי„ו˙ ,ו‰ו‡ ר˘ע ‚„ול ,וי˘ מי ˘נכ˘ל מפעם לפעם ,ו‡ף ‚ם ז‡˙ ר˜
בל˘ון ‰רע ‡ו „ברים בטלים וכ„ומ‡ ‰בל ‚ם ‰ו‡ נ˜ר‡ "ר˘ע".
ול‰מח˘˙ „‰ברים‡ ,ם "חסי„'י˘ער ‡י„" י‡מר לך ˘מ‡ו„ ˜˘ ‰לו למ˘ול
על יˆרו ˘ל‡ ל‡כול ביום ‰כיפורים ,בו„‡י ל‡ ˙ח˘יב ‡ו˙ו ל"חרי„י'˘ער
‡י„" ו‚ם ל‡ כ"בינוני" ‡ל‡ כר˘ע ‚מור‰˘ ֈרי ‰ו‡ ‡וכל ביום כיפור!
ו‡ע"פ ˘‰ו‡ מ˜יים ‡˙ כל ˘‡ר ‰מˆוו˙ ,פ˘יט‡ ˘‡‰וכל ביום כיפור,
‡פילו ר˜ פעם ‡ח˙‰ ,ו‡ "ר˘ע"!
ומלמ„נו רבינו ˘כך ‰ו‡ בכל עביר ,‰כי ב‡מ˙ בענין ז‡ ‰ין חילו˜ בין
‰רˆון ˘לו לחלל יום כיפור ,לבין „יבור ל˘ון ‰רע ‡ו ביטול ˙ור ,‰בכולם
‰רע ˘בו מ˙‚בר עליו‡ ֈל‡ ˘‡ˆל פלוני ‰ו‡ ב„בר ‚„ול ו‡ˆל מי˘‰ו
‡חר ‰ו‡ ב„בר ˜טן‡ ,בל ˘‰ „ˆ‰וו˘ ‰ב‰ם ‰ו‡ ˘‰רע ‚˙‰בר רח"ל.

‡‰ם י˙כן ˘‡„ם י‡ב„ ‡˙ נ˘מ˙ו רח"ל?
‰כל יו„עים ˘לכל ‡י˘ ו‡˘ ‰מי˘ר‡ל י˘ נ˘מ‰˘ ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰
ממעל"‡ ,בל י˘ ‰טועים לח˘וב ˘ר˘ע פלוני ו„‡י ‡ין לו נ˘מ ‰ח"ו,
˘‰רי ‰ו‡ חוט‡ ומחטי‡ ‡˙ ‰רבים ,מחלל ˘ב˙ ומ‡כיל טרפו˙ וכו' ,וע"י
כל ‰מע˘ים ‰רעים ˘לו ‡יב„ ‡˙ נ˘מ˙ו ו‡ב„˜˙ ‰ו˙ו ו‡ין לו חל˜ בעם
י˘ר‡ל.

ולפעמים ‡„ם יכול ל‰ס˙פ˜ ‡פילו על עˆמו ‡‰ -ם ע„יין י˘ לי ‡˙
‰נ˘מ‰ ‰ט‰ור˘ ‰נ˙ן בי ˘‰ם? ‡‰ם כל מ˘ ‰כ˙וב בספרים „˜‰ו˘ים על
„˜‰ו˘˘ ‰ל נ˘מו˙ י˘ר‡ל ועל ט‰ר˙ עם י˘ר‡ל ,נ‡מר ‚ם עלי ,על ‡ף כל
‡˙‰וו˙ ו‰עבירו˙ ˘לי?ֈ
ב‡ רבינו ומב‡ר לנו בסוף פר˜ י"‡ ˘‡פילו ר˘ע ‚מור‰ ,עובר עבירו˙
חמורו˙ במזי„) ,ול‡ מחסרון י„יע‡ ‰ו מחמ˙ ˘ל‡ נ˙חנך ל˙ור ‰ומˆוו˙(,
ע„ ˘‡ין לו ‡פילו ‰ר‰ורי ˙˘וב ,‰מחמ˙ ˘"‰רע ˘בנפ˘ו ‚ ..בר כל כך
על ‰טוב ע„ ˘נס˙ל˜ מ˜רבו" ,מ"מ ‚ם ‡ˆלו "‰טוב ]˘בנפ˘ו[  ..עומ„
בבחינ˙ מ˜יף עליו מלמעל."‰
כלומר‡ ,פילו ‡„ם כז˘ ‰רחו˜ מ '‰ב˙כלי˙ ,י˘ ב˜רבו נ˘מ‡ ‰לו˜י˙,
מ˘ום ˘‰נ˘מ‰ ‰י‡ מˆי‡ו˙ ‡לו˜י˙ רוחני˙ ונˆחי˙ ˘נ˘‡ר˙ לעולם
ב˜„ו˘˙ ‰ובט‰ר˙ ,‰ו˘ום „בר ל‡ יכול לפ‚ום ב ,‰ולכן ‡י ‡פ˘ר לבטל‰
‡ו 'לכבו˙.'‰
‡ל‡ מ‡י? מי ˘‰ו‡ ר˘ע כל כך ,נ˘מ˙ו מס˙ל˜˙ מ˜רבו ונ˘‡ר˙ ‡ˆלו ר˜
ב‡ופן מ˜יף עליו מלמעל .‰כלומר ,מח„ ‚יס‡ ל‡ נר‡˘ ‰ום ˜˘ר בינו לבין
נ˘מ˙ו˘ ,כן ‡ין ‰י‡ פועל˙ עליו מ‡ומ ‰וע„ ˘‡ין לו ‡פילו ˙‰עוררו˙
˙˘וב‡ .‰בל ל‡י„ך ,י˘ לו בפועל נ˘מ˘˜˘ ‰ור‡ ‰ליו ,וסוף סוף ‰י‡
יכול ‰לפעול עליו.
ובכן ,כל י˘ר‡ל ,י‰י ‰מי ˘י‰י‡ ,‰פילו ר˘ע ורע לו ‡ -ם ‰ו‡ נול„ י‰ו„י,
לעולם י˘ בו נ˘מ!‰
וכ"˘ י‰ו„י ˘‰ומר ˙ור ‰ומˆוו˙ ‚ם ‡ם ‡ינו מר‚י˘ ז‡˙‰ ,רי בו„‡י
ובו„‡י י˘ בו נ˘מ.‰

‡‰ם ˘‰כינ˘ ‰ור ‰על ע˘ר ‰ר˘עים?
חז"ל „˜‰ו˘ים ‚ילו לנו )סנ„‰רין לט˘‰˘ (‡ ,כינ˘ ‰ור ‰על ע˘ר‰
מי˘ר‡ל .ומובן ˘˘‰ר‡ ‰זו ˘ייכ˙ „ו˜‡ ‡ˆל י‰ו„י ˘י˘ לו נ˘מ„˜ ‰ו˘.‰
ומע˙ ‰נ˘‡ל˙ ‡˘‰ל‡‰ ‰ם ˜‰ב"˘ ‰ור‡ ‰פילו על ע˘ר ‰ר˘עים ,כי
מח„ ‚יס‡ מ‡חר ˘‰ם י‰ו„ים ‰רי י˘ ל‰ם נ˘מו˙‡ ,בל מ‡י„ך ‚יס‡ כיˆ„
י˙כן ˘˘‰כינ˘˙ ‰ר ‰על ר˘עים?
‰מ˘ך בעמו„ ‡‰חרון <<<

א חסידישע מעשה
בפר˜ י‡ מב‡ר רבינו ˘‚ם ר˘ע ורע לו י˘ בו
נ˘מ˘ ‰עומ„ עליו מלמעל ‰בבחינ˙ מ˜יף

פנה אל תפלת הערער ולא
בזה את תפלתם...
פעם ‡ח˙ ביום‰-כיפורים ‡˙‰חר ‰בע˘"ט
ב˙פיל ‰יו˙ר מ‰ר‚יל ו˙‰פלל ב˙‰עוררו˙ ‚„ול‰

גשר בין-לילה'
סיפר ‰מ˘פיע ‰ר"‰ח ר' מענ„ל פוטרפ‡ס ע":‰
ב‰יו˙ינו במחנ‰ ‰עבו„ ‰בסיביר ,מנו˙˜ים
מחבר˙ בני„‡-ם מן ‰י˘וב ,נוˆרו בין ‡‰סירים
"חיי ˙רבו˙" מסו‚ מיוח„˘ ,בחל˜ מ‰ם
˙˙˘‰פ˙י ‚ם ‡ני.

יו˙ר מ˙מי„‡˘ .לו ‡ו˙ו ‰חברי‡ לפ˘ר „‰בר,

‰י ‰נ‰ו‚ ‡ז בין ‡‰סירים˘ ,כל ‡ח„ יספר מ˘‰ו
מחייו בעבר ‰רחו˜ ,ויע˘יר ‡˙ חבריו בי„ע
מ˙‰חום בו עס˜ ˜ו„ם ‰מ‡סר .מכיון ˘‡‰סירים
‰יו מכל ‰סו‚ים – רופ‡ים ,מ‰נ„סים ,סוחרים,
נ‚רים ,סנ„לרים‡ ,נ˘י „˙ וכו' – ‰י ‰מ ‰ל˘מוע
מ˙חום עיסו˜ו ˘ל כל ‡ח„.

לי! ‰ל‡ ‚ם ‡ני מזרע י˘ר‡ל ו‡יך נ˘כח מלבי

ב‡ח˙ ‰פעמים סיפר ‡˙ סיפורו ‡סיר˘ ,בעבר
‰י ‰מ‰נ„ס ‚˘רים במ˜ˆועו‰ .ו‡ עס˜ ב˙יכנון
ופי˜וח בניי˙ ‚˘רים מסו‚ים ˘ונים מעל‚-בי
נ‰רו˙ ומכ˘ולי טבע‰ ,ן בחיים ‡‰זרחיים ,לˆרכי
˙חבור ‰ו˜˘ר בין ערים לכפרים ,ו‰ן ובמיוח„
לˆרכי ˆ‰ב‡˘ ,יוכל לר„וף ‡חרי ‡‰ויב ,וי˙‚בר
במ‰ירו˙ על מכ˘ולים בל˙י ˆפויים.

סיפר ל‰ם ˘בעיר ‡ח˙ ‰י ‰פו˘ע י˘ר‡ל ˘עבר
על כל ‰עבירו˙ ˘בעולם ,וז ‰כ˘לו˘ים ˘נ‰
˘ל‡ ˙‰פלל .ו‰נ‰ ‰יום עבר ב˘ו˜ ˘ל י˘ר‡ל
ור‡‡ ‰ו˙ם ˘‰ם מ˙עס˜ים ומכינים ‡˙ עˆמם
לכבו„ ‰יום ,ונ˙ן ‡ל לבו ל‡מר" :מ ‰ז‡˙ ‰י˙‰
‰כל?" ו‚נח על כך מעומ˜‡ „לב‡ ,ועל י„י ז‰
זכ˘ ‰יסייעו‰ו מן ˘‰מים ב‰ר‰ור ˙˘וב,‰
ו˜יבל על עˆמו ל˘וב ב˙˘וב˘ ‰לימ.‰
לע˙ ערב ‰לך לבי˙ ‰כנס˙ ל˙‰פלל‡ ,בל כיון
˘ל‡ ˙‰פלל ז˘ ‰לו˘ים ˘נ ,‰נ˘כח ממנו נוסח
˙‰פיל ‰ו‚ם סי„ור ל‡ ‰י ‰לו ,ו‰י ‰בו˘ ל˜ח˙
סי„ור מבי˙ ‰כנס˙ ,ולכן ‚מר ב„ע˙ו ל˙‰חב‡
ב‡ח˙ ‰זויו˙ ˘ל‡ יר‚י˘ו בו .כ˘‰לכו כולם
ל˜ח סי„ור ˘ל בי˙ ‰כנס˙ ו˙‰פלל במסירו˙ נפ˘
וב˙‰ל‰בו˙ מ˙חיל ‰וע„ סוף ,וב‡מˆע ב˙פיל‰
‡מר בבכי„‚ ‰ול" :‰רב˘"ע! י„ע˙י כי ‡ין עו„
בעולם ‡„ם ˘חט‡ כמוני ,וחט‡י מרובים מ˘ל
‰ר˘ע „‚‰ול ביו˙ר" .ו˙‰וו„ ‰בלב ˘בור ונ„כ,‰
ובכ‰ ‰רב.‰
ו‰וסיף ‰בע˘"ט ו‡מר לחברי‡„ :עו ˘‰י‰
רע˘ ‚„ול למעל ‰כ˘ר˘ע ‚„ול כז˘ ‰ב ב˙˘וב‰
˘לימ ,‰ו‰י˙˙‰ ‰עוררו˙ ‚„ול - ‰ע„ ˘˙פילו˙

מטבע „‰ברים ז˜ו˜ ˆ‰ב‡ לפ˙רונו˙ מ‰ירים,
˘כן ‰בעיו˙ מ˙עוררו˙ ,ב„רך כלל ,בזמנים ב‰ם
כל ר‚ע י˜ר .כ˘ˆ‰ב‡ רו„ף ‡חרי ‡‰ויב ,למ˘ל,
ו‡‰ויב ‰בורח מפוˆ˘‚‰ ˙‡ ıרים ‡חרי ˘עבר
‡ו˙ם ,מ‰וו‰ ‰נ‰ר מכ˘ול טבעי ועוˆר ‡˙ כל
„˜˙‰‰מו˙ .כ‡ן ז˜ו˜ים לפ˙רון „חוף ומיי„י,
לבנו˙ במ‰ירו˙ ‚˘ר חז˜ ˘יוכל ל˘‡˙ על ‚ביו
‚„ו„י חיילים על ˆיו„ם ‰כב„ ,רכבי ברזל וכלי
נ˘˜ כב„ים.
"˙˙˘‰פ˙י פעם – סיפר ‰מ‰נ„ס – יח„ עם טובי
‰מ‰נ„סים ˘עב„ו עבור ˆ‰ב‡ ‰רוסי ,ב˙כנון
וביˆוע ‚˘ר ˘כז˘‚ ,‰ר חז˜ ויˆיב‡˘ ,פ˘ר
ל˜‰ימו ול˙˘‰מ˘ בו ˙וך זמן ˜ˆר.

˘ל כמ ‰מ‡ו˙ ˘נים עלו ב˙פיל˙ו ,ועם פו˘ע

"‰י ‰ז ‰מפעל ענ˜ ,מ‰חי„ו˘ים ‰מו„רניים
ביו˙ר ˘ל ‡ו˙˜˙ ‰ופ .‰חיפ˘נו ומˆ‡נו ב„ חז˜
מ‡ו„‰ ,חז˜ ביו˙ר ˘‡פ˘ר ‰י ‰ל˘‰י‚ ב‡ו˙‰
˜˙‰ופ‰ ,‰ב„ ‰י‡ ‰טום ול‡ ‡יפ˘ר ל˘ום טיפ˙
‡ויר ל‰ס˙נן „רכו .מ‡ו˙ו ב„ ˙פרו כ„ורים
ענ˜יים‡˘ ,פ˘ר לנפחם ולמל‡ם ב‡וויר „חוס,
כך ˘יˆופו על פני ‰מים וי‰יו חז˜ים מספי˜
כ„י ל˘‡˙ מ˘‡ כב„ מ‡ו„ מבלי ל˘˜וע במים.
כ„ורים ‡ל‰ ‰יו מחוברים לˆינורו˙ ‡רוכים,
למוטו˙ ברזל ו˜ורו˙ ע ıמכמ ‰כיוונים ,כך
˘ני˙ן לבנו˙ על ‚בי‰ם מעין „רך סלול ,‰עלי‰
יוכלו לעבור כל ‚„ו„י ‰חיילים עם ˆ‰יו„ ‰כב„,
לעבור ‡˙ ‰נ‰ר במ‰ירו˙ ול‰מ˘יך לר„וף ‡חר
‡‰ויב.

בפרק יא מבאר רבינו שגם יהודי המתנהג
עפ"י התורה ,אם יתכן שבמקרים מסוימים,
אפילו לעיתים רחוקות ,יעבור עבירה  -גם
עכשיו נקרא רשע ,וזאת ,משום שחסר
ביראת שמים שלו .כלומר ,התואר רשע הוא
מפני המצב הפנימי של נפשו שלא גירש את
הרע מתוכו.

ˆ‰יו„ עבור ˘‚‰ר ל‡ ‰י ‰כב„ כל-כך ,יחסי˙,
מ‡חר ˘רובו ‰ורכב מכ„ורי ‰ענ˜˘ ,נחו ל‰ם
מ˜ופלים עם כל ˆ‰יו„ ˆ‰ב‡י ,וכך יכלו ל˜ח˙ו
עם ‚„ו„י ˆ‰ב‡ בכל פעם ˘‰יˆ ‰ורך בכך.
במ˜רˆ‰ ‰ורך‰ ,יו מנפחים ‡˙ כ„ורי ‰ענ˜,

ז ‰רˆי˙י ל˙‰פלל ביח„ ,וזו ‰י˙ ‰סיב˙ ‡יחורי
ב˙פיל."‰
ובז ‰פיר˘ ‰רבי מבעלז זˆ"ל ‰פסו˜ )˙‰לים
˜"ב( "פנ‡ ‰ל ˙פל˙ ‰ערער ול‡ בז˙‡ ‰
˙פל˙ם"‰„ ,רי ˜˘ :‰מ„וע ˙‰חיל ‰פסו˜ בל˘ון
יחי„ וסיים בל˘ון רבים? ו˙יר ıבסיפור ‰ז:‰
"פנ‡ ‰ל ˙פל˙ ‰ערער" כ˘פונ ‰ל˙פיל˙ ‰ר˘ע
˘˘ב ב˙˘וב˘ ‰לימ ,‰על י„י ז" ‰ול‡ בז˙‡ ‰
˙פל˙ם" ˘על-י„י ˙פיל˙ו עולים כל ˙‰פילו˙.
)לי˜וטי מ‰ר"‡ ,מ‰רבי מבעלז(
◆◇◆

מחברים ‡לי‰ם ‡˙ ˆ‰ינורו˙ ומוטו˙ ‰ברזל,

ו˙וך זמן ˜ˆר ‰וכן ‚˘ר חז˜ עליו עבר ˆ‰ב‡
‡˙ ‰מכ˘ול ˘נר‡ ‰כ"בל˙י-עביר".
כ‡˘ר סיים ‰מ‰נ„ס ‡˙ סיפורו ו˙י‡ורו‡˘ ,ל
‡ו˙ו ‡ח„ ‰נוכחים‡" :ם ‡כן „‰בר ני˙ן לביˆוע,
מ„וע מ˘˜יעו˙ ‰ממ˘לו˙ ו‰מ„ינו˙ כל-כך
‰רב ‰כסף וזמן בבניי˙ ‚˘רים מ‡בנים ומברזל,
עבו„‰ ‰נמ˘כ˙ זמן רב וב˜˘‰ע ‰עˆומ ,‰כ‡˘ר
‡פ˘ר לפ˙ור ‡˙ ‰בעי ‰יו˙ר ב˜לו˙ ובפחו˙
˜˘‰ע"?‰
ˆח˜ ‰מ‰נ„ס וענ" :‰פ˘וט מ‡ו„ .פ˙רון כז‰
‰ו‡ לזמן ˜ˆר מ‡ו„ .ב˘ום ‡ופן ‡י ‡פ˘ר
ל‰ס˙פ˜ בו לבניי˙ ‚˘רים ˜בועים˘‚ .רים ‡לו
‰ם חז˜ים כל זמן ˘ל‡ פ‚עו ב‰ם ,בר‚ע ˘˜ליע-
רוב ,‰למ˘ל ,פו‚ע ב‡ח„ ‰כ„ורים ‡‰לו ונו˜ב בו
חור‡ ,פילו נ˜ב ˜טן כמו סיכ‰ ,‰כ„ור מ˙פוˆ,ı
‡‰וויר יוˆ‡ ,וכל ˘‚‰ר מ˙מוטט במ‰ירו˙ .כפי
˘נ‡מר "בין ליל‰ ‰י ‰ובין ליל‡ ‰ב„"ֈ
כי„וע ˘‡ח„ מ„רכי ‰בע˘"ט‡ ,ומר ר' מענ„ל,
˘מכל „בר ˆריך י‰ו„י ללמו„ ‰ור‡ ‰בעבו„˙ :'‰
י˘נם כ‡ל˘˜˙‰‰˘ ‰רו˙˘‚"‰ ,ר" ˘ל‰ם עם
˜‰ב" ,‰עם ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ,נר‡ ‰לכ‡ור‰
˜˘ר חז˜ ו‡י˙ן˘˜ ,ר כז˘ ‰יכול "לסחוב על
‚ביו מ˘‡ו˙ כב„ים"‡ ,ו˙ו ‡„ם מוכן ל‡˙‰מı
ול˙‰יי‚ע ,לעמול ˜˘ו˙ בלמו„ ˙‰ור ‰ל‡
לחסוך בזמן ובכוח ,כ„י לעבו„ ‡˙  '‰ולמל‡ ‡˙
˘‰ליחו˙ ˘‰וטל ‰עליו.
‡בל כ‡˘ר "‚˘ר˘˜-ר" ז‰ ‰ו‡ לל‡ יסו„ו˙
חז˜ים ו˜בועים ‰יטב – כל פ‚יע ,‰ו‡פילו "נ˜ב
˜טן כמו סיכ – "‰יכולים לפ‚וע בכל ˘˜˙‰‰רו˙
ובכל "‰בנין" ˘ל ˙ור ‰ועבו„˙ „‡‰˘ '‰ם בנ‰
לעˆמו.
"‰בנין" ˘ל י‰ו„י ,ובמיוח„ ˘ל חסי„ ,מורכב
מריבוי פרטים ˘ל לימו„ ועבו„˙  ,'‰עבו„‰
עם עˆמו ובן ‡„ם לחבירו˙‰ ,בוננו˙ ב‚„ול˙
˙˘ '‰בי‡ לר‚˘ פנימי ˘ל ˘ייכו˙ ל˜‰ב"‰
ולמˆוו˙יו.
‡בל בכ„י ˘"‰בנין" ‰ז ‰י˙˜יים ,ח˘וב
˘י‰י ‰יר‡˙ ˘מים‰˘ ,י‡ ‰יסו„ ‡י˙ן ˘˘ום
„בר ˘בעולם ל‡ יזיז ‡ו˙ו ממ˜ומו .ל‡ מספי˜
‰עוב„˘ ‰בכל יום מ˜יים ˙ור ‰ומˆו˙ כמˆו˙
‡נ˘ים מלומ„‰˘ ,‰רי בבו‡ נסיון ל"ע י˙כן
˘יפול ממ„רי‚˙ו‡ ֈל‡ ˆריך ˘˙‰ור ‰ומˆו˙
י‰יו ח„ורים מ˙וך יר‡˙ ˘מים! ˘‡ז ‚ם עם י‰י‰
ל‡„ם ‡יז ‰נסיון ל‡ יזוז ממ˜ומוֈ
)עפ"י ר' מענ„ל(
◆◇◆

לע˙ים רחו˜ים מ˙‚בר ‰רע על ‰טוב וכוב˘
‡˙ ‰עיר ˜טנ‰ ‰ו‡ ‚‰וף ]˙ני‡ פר˜ י‡[

שעון מאחר
‰מ˘פיע ר' ˘למ ‰חיים ˜סלמן ˙˘‰מ˘ במ˘ל
ל‡„ם ˘כל ימיו ‰ו‡ ב„ר‚˙ 'בינוני' ב˙כלי˙
˘‰לימו˙‡ ,בל ‡ם ‡פילו ר˜ יום ‡ח„ ב˘נ‰ ,‰ו‡
‰מ˘ך בעמו„ ‡‰חרון <<<

גדולי הצדיקים
וספר התניא קדישא
ר' ‡בר‰ם ˘מעון מזעליח‡ב ]ר"י חכמי לובלין[ ‡מר:

‡י„י˘˜ייט ‡יז „‡ס!

‡מר ,עי˜ר עבו„‚ ‰בו‚˘ ‰יל‰ ‰בע˘"ט זי"ע ז‡˙ עבור נ˘מו˙
‚בו‰ו˙ מ‡„ כמו נ˘מ˘ ‰ל ‰נו„ע בי‰ו„ ,‰עבור ס˙ם ‡י˘ מי˘ר‡ל
‰י‡ ‰עבו„‰ ‰כ˙וב ‰בספ„' ˜"‰רך ‡מ˙' ל‰ר ˜"‰מזבירז˘,
ו‚ם ס˙ ˜"‰ני‡ ל‰ר ˜"‰מלי‡„י‡˘ ,ר ספריחסי„ו˙ ‰ם לˆ„י˜ים
‚‰בו‰ים ,ו‚ם פועלים ב„רך ס‚ול ‰ל˜„˘ ‡˙ כל ˜‰ור‡ ב‰ם,
עי˜ר ‰עבו„ ‰פון חסי„ו˙ בע˘"ט ‡יז פ‡ר נ˘מו˙ ‚בו‰ו˙ ווי „י
נ˘מ ‰פון נו„ע בי‰ו„ ,‰פ‡ר ס˙ם יו„ען ‡יז „ער ˙ני‡ מיט „עם
„רך ‡מ˙"‡ ,בל ‚ם ז‡˙ ני˙ן לס˙ם ‡נ˘ים ל‰יו˙ „בו˜ים ו˜˘ורים
לˆ„י˜ ˜„ו˘ ומן ˘˜˙‰רו˙ ‰לב ב‡י˘ ˆ„י˜ „בריו נכנסים ללב
˘‰ומע לעוררו ול˜„˘ו˘˜˙‰ ,רו˙  ˙‡˘‰פועל ‰רב ‰כי נכללים
עם נפ˘ ‚‰בו ‰ומעל‡ ‰ו˙ם עם עליו˙יו.

‰ר"‰ח ר' נפ˙לי וו‡‚על ˘ליט"‡ ,מז˜ני חסי„י ס˜‡ליע מספר:
"כ˘‰יי˙י בחור ˆעיר רˆי˙י ללמו„ ספר ˙‰ני‡‡ ,בל ‰יו˙
ולמ„˙י ב"ליטווי˘ע י˘יב‰ "‰י ‰לי כמ ‰חברים ˘‡מרו לי ˘‰ו‡
"˜בל ‰ספר" ו‡ין לי ללמ„ו וכו' וכו' ֈל‡ י„ע˙י מ ‰לע˘ו˙,
‰לכ˙י ו˘‡ל˙י ‡˙ מורי ורבי כ"˜ ‡„מו"ר )ר' „ו„ יˆח˜ ‡ייזי˜
ר‡בינ‡וויט˘( מס˜‡ליע זˆו˜"ל‰ .ו‡ ˘מע ‡˙ ˘‡ל˙י ו˘‰יב
ב˙מי˜" ,‰בל‡ ‰יז „‡ס? ‡י„י˘˜ייט ‡יז „‡ס!!""ֈ
]מפי בעל ‰מע˘[‰

]ספר נ‰רי ‡˘ ‡ו˙ ˜לח[

<<< ‰מ˘ך ‡ חסי„י˘ע מע˘‰

<<< ‰מ˘ך ˘ו"˙ בעבו„˙ '‰
ועל כך מ„יי˜ רבינו בל˘ון חז"ל "‡כל בי ע˘ר˘ ‰כינ˙‡ ˘רי‡",

נכ˘ל לר‚עים ‡ח„ים בעביר˜ ‰ל ,‰ע„יין ‰ו‡ נח˘ב כר˘ע.

‰יינו ˘˘‰כינ˘ ‰ור ‰על כל ע˘ר ‰מי˘ר‡ל‡ ,פילו על ר˘עים,

מ˘ל ל‡„ם ˘˘עונו מ„יי˜ מ‡ו„ בכל ימו˙ ˘‰נ‡ ,‰בל יום ‡ח„ ב˘נ,‰
˘עונו מ‡חר לכמ ‰ר‚עים ,ו˘וב חוזר ‡חר כך ל„יו˜ו ‰ר‚יל.

"מ˜יף" מלמעל.‰

‡„ם ז ‰ל‡ יוכל לעולם לסמוך על „‰יו˜ ˘ל ˘עונו ,כי יי˙כן ˘ב„יו˜
בר‚עים ‡ל˘‰ ,‰עון י‡חר .למ˘ל‡ :ם ירˆ ‰לסמוך על ˘עונו כ„י ל‚‰יע
לרכב˙ בזמן ,עלול ל˜רו˙ ˘„וו˜‡ ‡ז י‚יעו ‰ר‚עים ˘ב‰ם ˘‰עון מ‡חר,
וב‚לל ז ‰יפסי„ ‡˙ ‰רכב˙ .נמˆ‡ ‡יפו‡˘ ,בכל ימו˙ ˘‰נ ‰ל‡ יוכל לסמוך
על כך ˘˘עונו מ„וי˜.

˘‰רי ‚ם לר˘עים י˘ נ˘מ‡ ,‰ל‡ ˘‰נ˘מˆ‡ ‰לם ‰י‡ בבחינ˙

כלומר ‰נ˘מ‡ ‰ינ˘ ‰ור ‰ב‰ם בפנימיו˙ם ב‡ופן ˘מ˘פיע עלי‰ם
˘י˙‰פכו וי˘˙נו‡ ,ל‡ ˘ור ‰עלי‰ם ב‡ופן ˘‡ינ ‰נר‚˘˙ ב‰ם‡ ,בל
בו„‡י ‰י‡ נמˆ‡˙ ב‰ם ,וב‡ופן כז ‰י˙כן ˘˙‰י˘‰ ‰ר‡˙ ˘‰כינ‰
‡פילו על ‡ל‰˘ ‰ם לע˙ ע˙ ‰ר˘עים ו„"ל.

כך ‚ם מי ˘נכ˘ל ר˜ לעי˙ים רחו˜ו˙‰ ,ו‡ כמו ˘עון 'מ‡חר' ,ול‡ כמו
˘עון ˙˜ין.
)ר' ˘למ ‰חיים עמו„ (780

לעילוי נשמת
הרה"ח
ר' מרדכי דוב
בן צבי הירש ע"ה
נפטר
ג' כסלו תש"פ
ת.נ.צ.ב.ה.

כל הדבר
הקשה יביאון...

לתועלת הרבים הננו לפרסם מספר
ה HOTLINEשבו יש אפשרות לפתוח
שאלות לנושאים קשים חסורי הבנה
לפני בעלי הסברה מיוחדים ,שרבים
העידו על תועלת העצומה שראו בקבלת
תמונה ברורה ובהירה בלימוד התניא!

845-582-1705
להערות והקדשות ניתן
להתקשר למספר
845-582-1705-1-8

