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  – )פרשת בהר( "'ה-ושבתה הארץ שבת ל"
שארץ ישראל היא ארץ , כוונת הכתוב היא להדגיש

כי יש בה , ואינה כשאר כל הארצות, מיוחדת במינה
ויש לה צרכים ורצונות , היא חיה ונושמת, נפש

. מיוחדים ִמשלה ואף יודעת לדרוש אותם ולהשיגם
לכן אין אפשרות לכפות עליה דרך חיים שאינה ו

שכן היא מקיאה את כל מי , רצויה ומקובלת עליה
שמנסה להדריך על אדמתה הקדושה דרך חים 

כי דרכה של ארץ ישראל היא . שאינה על פי רוחה
שהיא דרך התורה , דרכו של הקדוש ברוך הוא

וכפי שנאמר בפרשה , ג מצוותיה"תרי-הקדושה ו
ולא תעשו מכל התועבות : ")א יחויקר(הקודמת 
כי את כל התועבות האל עשו אנשי ", "'האלה וגו

ולא תקיא ", "הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ
הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי 

  ".אשר לפניכם
  

 , כמו כל הארצות, ארץ ישראל היא דבר גשמי
אף על פי כן היא בעלת , והיא חלק מכדור הארץ

 הנוגע לקשר בינה לבין עם כלדעה משלה ב
  בקדושתה המיוחדתוידועה היא. ישראל

  . וכן במצוות התלויות בה,במעלותיה הרבותו
 מי שרוצה להיות איש : נחמןאמר רבינוו שמוכ

 , דהיינו שילך מדרגא לדרגא, ישראלי באמת
 , אי אפשר כי אם על ידי קדושת ארץ ישראל

כי כל העליות שצריך לעלות אל הקדושה הוא רק 
ל עליות התפילה הן רק  כןוכ, על ידי ארץ ישראל

  .)ן כ"ליקוטי מוהר(בארץ ישראל 
  !לכל בית ישראלשלום שבת 

  

  אייר
  אליעזר צבי מקומרנא ' ר, יעקב מליסא' ר -ד"כ
  )ל"הרמח(משה חיים לוצאטו ' ר, שלמה מזוועהיל' ר -ו"כ
  יששכר אבולעפיה' יצחק בן ר' ר -ז"כ
  )ק"הסמ(יצחק מקורביל ' ר, ה"שמואל הנביא ע -ח"כ
  זכותם תהא מגן וצינה בעדינו   מפרמישלאןמאיר ' ר -ט"כ

                              

 ' סיפורי מעשיות'ל ב" רבינו ז– "!עבדי הם, כי לי בני ישראל עבדים"
וגם השפחה , שילדה אשתו המלכה בן,  מספר מעשה על מלך)מעשה יא(

, ורצתה לראות מה יצא מזה, לדותוהמילדת החליפה את הֵו, שבביתו ילדה בן
 , בן המלך. ובן השפחה גדל אצל המלך, ובן המלך גדל אצל השפחה

היתה לו , ובן השפחה. היה לו נימוס של מלכות,  בבית של עבדים שגדלואפיל
רק מחמת שגדל בבית המלך הכריח את עצמו להתנהג , התנהגות של עבד

  ,הלכה המילדת וסיפרה מה שעשתה, ומכיון שנשים דעתן קלה .כמלך
שגדל בבית [ והיה בן השפחה . שבן המלך אינו אלא בן השפחהנודעוכך 
 . והשתדל להציק לו בכמה אופנים, שונא את בן המלך האמיתי ]המלך

ואז תפס את , שאינו אלא בן השפחה, "בנו"המליכו את , וכשמת המלך
. וגזר עליו מיתה, המלוכה בתוקף ועוז והדיח את בן המלך האמיתי ממקומו

ל מספר עוד באריכות כיצד לבסוף בן המלך האמיתי חזר להיות הוא "רבינו ז
  . פחה ירד ממלכותו ונעשה חזרה לעבדובן הש, לךבעמצו המ

  
 , "בת המלך" הנשמה היא –מה נשהסיפור הנפלא הזה הוא משל לגוף ול

שכל ענייני הגוף , והגוף אינו אלא עבד נרצע לנשמה, חלק אלוה ממעל
 ,  קונה ולהדבק בו יתברך רצוןאמורים להיות כדי שתוכל הנשמה לעשות

, הגוף נעשה מלך, "עבד כי ימלוך", "חילוף"עשה נ? ומה נעשה לצערינו הרב
במקום שהאדם : לדוגמא,  עיקר–ורוצה לעשות מכל ענייני הגוף והחומר 

 , "נשמה בריאה בגוף בריא"ואז יתקיים בו , יאכל מעט כדי קיום גופו
ועושה מכל ענייני ] אפילו שהאוכל כשר לחלוטין[האדם אוכל בלי חשבון 

במקום שהנשמה .  וכן על זה הדרך בשאר העניינים,ממש" עסק "–האכילה 
, ה להפךנעש, ו תחת שלטון הנשמהיל ענייני הגוף יהכתשלוט שלטון מלא ו

 . הנשמה נאלצת להכנע תחת שלטון הגוף, "ושפחה כי תירש גבירתה"
  .ל במעשה שם"וזהו החילוף הנורא שעליו מדבר רבינו ז

  
 על ידי תפילה –ל "הפך החילוף הנ, העצה לזכות להנהגה הרצויה והאמיתית

ולספר לפניו יתברך את , לספר ולהשיח את כל לבו לפניו יתברך, והתבודדות
, וכמה קשה לו להכניעו, וכמה מתגבר עליו היצר הרע, כל מה שעובר עליו

הנהגה זו . וכך יספר לפניו יתברך כל אשר על לבו בכל עניין ועניין', וכו' וכו
האדם זוכה ליישב דעתו מה , שעל ידי כך, "דעתיישוב ה"נקראת בשם 

, יהפך ממש לאיש אחר, וברבות הזמן, תכליתו בעולמו ובשביל מה בא לעולם
 . והגוף יהיה עבד נרצע לנשמה, ויזכה להנהגה שהנשמה תהיה המלך

   )נרמזת שם במעשה" יישוב הדעת"הנהגה זו של (
  

  , אמיתי" יישוב הדעת"ברחמיו יזכינו ל' ה
  .אמן כן יהי רצון, שיח את לבנו לפניו יתברךולה

  יציאת    לרבינו כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          

  20:40     20:03    18:48: ירושלים 
  20:38     20:05    19:04:  תל אביב
 20:38     20:06    18:55:       חיפה
   20:36     20:03    19:01: באר שבע

         



 

 

    

  
  א  "דברי הרב אליעזר רפאל ברוידא שליט

  
על פי  – "וישבתם על הארץ לבטח": בפרשת בהר נאמר

, נבואהכ .א: ניתן להבין את הפסוק בשתי דרכים, פשוטו
ועשיתם את "] ההתחלה[אם קיימתם את הרישא , כלומר

וישבתם על  "]הסוף[ אז יתגשם הסיפא ,"חקתי ואת משפטי
ולא , ה המחיבת ישיבה בארץ ישראל כמצו.ב". הארץ לבטח
לפי . אלא ישיבה על מנת לקיים את כל מצוותיה, סתם דיור

אין אדם מקיים ,  ובטח ישיבה– סמיכותם של שני המונחים
מותה אם אינו יושב יאת מצוות ישוב ארץ ישראל בשל

, "לבטח"שנאמר כאן מפורש , בשקט ובשלוה, בבטחון גמור
  . די עשית החוקים והמשפטיםומימוש הבטחון הינו רק על י

  
, )ב" קי ע דףכתובותמסכת (ל "זכמינו יתכן לומר שזוהי כוונת ח

ובדיוק בלשון , "לעולם ידור אדם בארץ ישראל ":כשאמרו
שמי שנמצא , )ב"הי, ה"מלכים פ' ם הל"רמב(הזה הובא להלכה 

ומי שנמצא בחוץ לארץ , בארץ ישראל מתחיב על מצוותיה
הוי  ?א זה שאוהב את המלך באמתמי הו, וכמשל. פטור

 .אומר זה שמחזר אחר מצוותיו ודוחה כל פטור בשתי ידיים
   ,  ישב לבטח,שמי שאוהב את המלך באמת, פועל יוצא

  . משום שהמלך ישמור עליו כבבת עינו   

דוש ברוך  שמי שמשתוקק לקיים את כל מצוות הק,נמצא
 ומתאמץ על ידי ,ורץ לקבוע את משכנו בארץ ישראל, הוא

מעשיו הטובים להכריע את כלל ישראל לכף זכות ולהאיץ 
ה כל כדי להתחיב בכל מצוות התורוה, שאת בניין בית המקד

    , ומובטח לו חיים טובים ושלוים, ודאי יש לו אלוה ב–
כדי שימשיך , ללא עול מלכות בשר ודם וללא עול דרך ארץ

  .אמן, יתברך'  השנזכה לזה בעזרת. לעסוק בתורה ובמצוות
  

 איך שמנהיגי ארץ ישראל , בעידן הנוכחי,נראה בחוש
 ,  אובדי עצות היאך להשיג בטחון,הרחוקים מתורה

כאילו אפשר לבטוח , ומוציאים הון עתק על הבלי שווא
התורה הקדושה , ואילו כאן. בגושי פלדה ובוועדות חקירה

 : פשוטה וחכמה,מציגה תוכנית בטחון לארץ ישראל
וישבתם על "ואז  "יתם את חקתי ואת משפטיועש"

ואז מבינים שלא , תוך הן שומעים לאו מ– "הארץ לבטח
יתכן שלום בארץ כל עוד שמחזיקי השלטון נמנעים מלקיים 

 ,מוח ראשי תיבות שפטימאת וקתי ח.  יתברך'את רצון ה
           , ' היודע לקיים את מצוות ה,זהו המוח היהודיש

 .דית האמיתיתוזוהי החכמה היהו
  

  
 
 
  
 
  
 

        

  

  
,  הזו התשבחת – )תהלים צב( "מזמור שיר ליום השבת"

ובאה שבת , אדם הראשון אמר אותה בשעה שגורש מגן עדן
את התשבחת הזו משבח העולם : החברים ובארו. והגנה עליו

, שהוא כולו שבת ]שהכל בו [יום, התחתון את העולם העליון
  – "ליום השבת". "מזמור שיר"וזהו . המלך שהשלום שלו

? בין זה לזהמה . זו שבת וזו שבת. השבת העליונה, היום העליון
ויום השבת זו שבת , שבת סתם זו שבת של ערב שבתאלא 

ושמרו בני ישראל לעשות את . "זה יום וזה לילה, שלמעלה
  – "זכור את יום השבת", נקבהסוד של , ילהל הרי – "השבת

  . "מזמור שיר ליום השבת"ולכן . וד של זכרס, יוםהרי 
~. ~  

עם הקדוש מקדימים לבית הכנסת בלבוש  ה– כשעולה האור, אז
באותה רוח מתעטרים בעטרה קדושה שלמעלה ו, שמחהבכבוד 

והתשבחות , ומשבחים בשירות ותשבחות, שעומדת עליהם למטה
 , תונים בשמחה והתח וכל העליונים.עולות למעלה

 : פותחים העליונים ואומרים. וכולם מתעטרים כאחד
 ,  התעטר עליכםכםבונישר, אשריכם העם הקדוש בארץ

  .טרים בשבילכםוכל החילות הקדושים מתע
  

  
  

  רבי עקיבא ותלמידיו 
 ףשנים עשר אל: ")יבמות סב' מס(אמרו חכמינו הקדושים 

, גבת עד אנטיפרסִמ,  היו לו לרבי עקיבא תלמידיםזוגים
 , וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה

 אצל רבותינו אעד שבא רבי עקיב, והיה העולם שמם
 , שמעון' ר, יוסי' ר, יהודה' ר, מאיר ' ר– שבדרום

 :תנא, והם העמידו תורה אותה שעה, אלעזר בן שמוע' ור
  –ל " זת"ביאר מוהרנ. " מפסח ועד עצרתכולם מתו

אז הם ימים של  כי –א מתו בימי הספירה קדוולמה 
 ותכף ומיד כשיש .דהכי העומר הוא צמצום וִמ, צמצומים

כי המוח ניקטן ואז נראה , אז מתחילם הדינים, צמצום ומדה
וכך מתחיל , לאדם כאילו חברו רוצה לקחת משהו ממנו

אז הוא , כן כשהאדם הוא בגדלות המוחיןלא . לריב איתו
ואין לו שום מדה וצמצום אלא , אוהב את כל בר ישראל

 שלא תלמידי רבי עקיבא ו.ות לכולםחבהוא משפיע בר
לכן הרגו אחד את השני , מוד רבםילקיבלו בשלימות את 
ל ידי ע את זהואנחנו צריכים לתקן , בימים אלו דווקא

  . נפשוכלאהוב את כל בר ישראל , אהבה



 
                            ע" זילמה מזוועהילשרבי                                                                                    

ר הרביעי "האדמו, ל"ר רבי שלמה מזוועהיל זצ" של האדמושים וחמששיחול יום ההילולא ה, "יסוד שביסוד"ה, ו באייר"כם ביו
   .אמן, ה ובבאז יעמדו לנו כמגן וצינה ב,נביא כאן בקצרהשר אזכות סיפוריו ומפעליו רצון שיהי . בשושלת בית זוועהיל

  
   כבוד הבריות

  
       ,הוא. מאד היה הרבי מזוועהיל בכבוד הבריותזהיר 

נזהר מאד שלא לפגוע , שכל כולו טוהר ואצילות הנפש
עזר כמיטב יכולתו לכל איש מישראל , מצד שניו .באיש
נחלץ הרבי כאשר . ילת יהודי זוועהיל בכללהולכל ק, בפרט

      , פ"תר-ט"לעזור בשיקום חיי העיר לאחר פרעות תרע
  . כפיןלא הסתפק בחלוקת בשר וחלות על חשבונו לכל ִד

ראה בצרת אחיו וידע כי עתה זקוקים הם מאד לפעולות הוא 
ח בתנאים מיוחדים לרווחת " יסד גמ,לפיכך. של גמילות חסד

     –וכל יהודי שהיה זקוק לכסף ' קשה יום'כל . הנזקקים
.  נוחהאהוושם קיבלו הלו, מוצאים את דרכם אל הרביהיו 
 גם תחת השלטון  בפעולות החסדקל היה להמשיךלא 

באחד והנה . אבל הרבי הצליח לעמוד בכך, הקומוניסטי
שהרבי אינו מסתפק , הלשין מישהוא בפני השלטונות, הימים

  . אלא עוסק גם בהלוואות כספיות, בפעולות של אספקת מזון
    

הוא זה הנוקש מי . נשמעה נקישה עזה בדלת, הימיםבאחד 
הם פקידי היו  ? מזוועהילשל הרביו תלבעוז ובתקיפות על ד

 !"עליך לתת לנו את כל הכספים הנמצאים בביתך". הרשות
          .  לא היו שום כספים בבית הרבי,אולם. קראו אליו

, שלו ִמ,והוא. ח לנזקקים"בהלוואות גמ ניתן –מה שהיה כל 
, "יכולים אתם לחפש כאוות נפשכם". לא היה לו ממון כלל

כי אין בביתי שום , לא תמצאו כלום". רביהאמר להם 
כאשר יחזירו לך את , נבוא בפעם אחרת, אם כן". "כספים

 יצאה הוראה נעהובִצבשקט . קידיםענו לו הפ, "ההלוואות
להביא את  אין להמשיך :מבית הרבי לכל נוטלי ההלוואות

   –היתרה את .  להחזר ההלוואותהתשלומים הקבועים
   .ופטורים הם מלהחזירה, םהלווים לעצמישמרו 

  
  

  
  
  
  

  יצא מן העיר דיק צ
  

והולך גם סיומה של קרב . ה מתקרבת לסיומה"תרפ'השנת 
 תנהיגּומ שנות עשרים וחמש, תקופת כהונת הרבי מזוועהיל

נאמן ניהל כקברניט . מתוך אהבה ומסירות נפש שלא היו
התלאות והסכנות , את ספינת עירו אל מול כל המצוקות

הן בגוף והן , כי דאג לצרכי הציבוראף . אשר התרגשו עליה
לא נרתע מפני איש ,  וקודשיהשמר היהדותעמד על ִמ, ברוח

, הנה גם דאג לכל יחיד ויחיד, והתיצב בעוז נגד השלטונות
      , ונחלי חסדנהרי . איש איש ומצוקותיו, איש איש וצרכיו

ועתה באו כל , עצות וישועות הותיר מאחוריו, מופת
               .המלוים להפרד מרבם העולה לארץ הקודש

דמעותיהם  , בהמוני יהודים נרגשיםזוועהיל רחובותלאו מ
  . ה והערצה לרבם האהובד ולבם הומה תועל לחייהם

מימין ומשמאל , המרכבה את דרכה אל תחנת הרכבתעושה 
חסידים מסורים ותושבי זוועהיל נרגשים המרטיבים 

. רבהתרגשות הה. בדמעותיהם את הדרך לתחנת הרכבת
   !מן הרבינפרדים 

  
והמרכבה , ורקים גלגלי המרכבה חריקה צורמת ח,לפתע

    .  קורה מישהוא!"סכנת נפשות" !נעצרת בבת אחת
.  נחרדים אחרים!"? בין גלגלי המרכבה זה המוטלמיהו"
לראות מה ולמה , צרתמתקהלים כולם סביב המרכבה הנעו

אשתו של ".  לחש בקהלדח א!"היא זואשה ". חרקו גלגליה
הרבי מזוועהיל מביט .  קורא מישהוא!"זליקורבי יוסף ק

  :ואשתו של החסיד קוראת במר לבה, מחלון המרכבה
 "אל יאוש" !"נא יטוש אותנו לאנחותאל  !רבינו !רבי"

והוא נותן לה את ברכתו שתזכה לעלות , משיב לה הרבי
זכו היא ומשפחתה לעלות לארץ , ואכן... לארץ ישראל

   ,  הרב הגאון החסיד רבי יעקב קוזליק,ובנה. הקודש
אף השלטונות גילו יחס מיוחד . מספר על כך בהערכה רבה

ואפשרו לו לעבור את הגבול ללא בדיקות , כלפי הרבי
הרבי מאחוריו את ביתו ואת הותיר . ם כמקובלישווחיפ

  .רכושו ושם פעמיו לארץ הקודש
  

  
  
  
  
  

    

 ספר המדותמובא מ

 



 
 
 
 

           
 
 
 

                               
 
 
 
 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  

                            
 

                                                                                    
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
                                             

             
  

            
  

  
  
  
  
  
  

ת ללא יכלנו להביא בגליון את שא, לצערינו
   !עמכם הסליחה, עקב סיבות שונות, השבוע

  
  
  

  כל שאלה 
  

  בנושא הלכה 
  

  פרשת השבוע 
  

  ן "ליקוטי מוהר
  

  ליקוטי הלכות 
  

  ש "הלכות אנ
  

   ובכל נושא אחר
  

   !תתקבל בברכה
  
  

  
   

 19:44:   צאת הכוכבים19:26 :  שקיעה12:37 :ת היום והלילה  חצו09:13 :א"ש גר"סוזק  08:37 :א"ש מג"  סוזק05:53 :זריחה   04:37 :עלות השחר
פי אופק תל אביבלהזמנים

גיסי חזר בתשובה יחד עם אחותי ולא : ארץממרכז ה. מ.דמספר 
רק אחותי היתה  .ממש כלום, ברסלבחסידות היה לו שום קשר ל

ברסלב ומאד התחברה לרבי נחמן בגלל כל מיני נסים חוברת למ
  . עוד כשהיתה חילונית, בזכות הצדיקקטנים שהיו לה

,  מה לקנות לה מתנהבעלההולדת שלה הוא חשב הכשהגיע יום 
שהוא חשב הוא הבין שמה שישמח אותה הכי הרבה זה וכמה 

בקיצור הוא עשה  ... גם אם אותו זה לא הכי מלהיב,נסיעה לאומן
 הודיעו לו  כןיום לפני. לה הפתעה וקנה לה ולו כרטיס טיסה

 הקניה של הכרטיס לא היתה כל כך .פוטר מהעבודתושהוא מ
כסף זה לא  אז ,היו מובטלים בעלה שגם אחותי וגם מכיוןפזיזה 

 שקל זה לא דבר 4000ולהוציא , משהו שמצוי אצלם בשפע
 כי ידע ,שבכל אופן יסעואבל הוא החליט . שיכלו לעשות בקלות

 ,ה" בעכשהם חזרו.  ומשתוקקת להגיע לרבינוכמה אשתו רוצה
 .גם בפנימיות כמובן,  ועם כל מה שזה אומר,הוא חזר עם כיפה
ודה עם הכסף של  מקבל מכתב מהעבבעלהאחרי שבועיים 

 נחמן 'ר ולתדהמתו הרבה הוא מגלה ש,הפיצויים על הפיטורים
 4000 ובלי שום סיבה נוספו לו עוד בדיוק ,התערב קצת למענם

קיבל חזרה בדיוק ,  כלומר!שקל לסכום שהוא היה אמור לקבל
החברה [! ר או יותלא שקל פחותו ,את הכסף שהוציא על הנסיעה
  ]. בגלל סיבה פתאומית שצצהאמרה שהוסיפו לו את הכסף 

  !!שזכינו להתקרב לרבינו הקדוש' ברוך ה
  .אמן, כן יזכו כולם

  

  
  02-9950000...... ...........לשמיעת שיעורי ברסלב בשפות שונות 

  
  052-3476706......... ......................... קונטרסים ודיסקים ח"גמ
  
  052-3635951............ .....................ח לימוד לעילוי נשמת "גמ
  
  054-7280433................... ................................ח תפילין "גמ
  

  08-9743529. .....................................מוהל מוסמך ירא שמים 
  

  02-5810010.... ......................................שידוכים לשם שמים 
  

  1-800-255-522................... ...........................מוקד הישועות 

: אמר', חכמה ומוסר'בעל ה, רבי ירוחם ליבוביץ
 ".ספרי ברסלב הם אש ממש"

   משכן הקדושה
  תשמישי קדושה
   !!במחירים מיוחדים

  מכירה באיזור מודיעין והסביבה
050-3022212  

  וכדומה רפואה , הצלחה, נ"הקדשות לע
  

  חסויות  וכן, ניתן לשלוח למערכת
  
  ותגובות  הצעות, ברכות ואיחולים

  
 !תתקבלנה בברכה
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