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ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ' ה"
ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל 

בא לרמוז לנו על " עוון אבות על בנים "– "רבעים
 , עוון מיוחד של האבות הקשור בבניהם
  .'שלא מלמדים אותם תורה ומצוות ללכת בדרך ה

  
, וד כל התורה כולההמצוה של לימוד הבנים היא יס

שעל ידה נמסרת התורה מדור לדור ואינה 
: )דברים יא יט(כמו שכתוב , משתכחת מעם ישראל

ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך "
, על כן". בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

, אם האבות אינם מלמדים את בניהם תורה ומצוות
מנתקים כי על ידי זה , נחשב להם הדבר לעוון גדול

עושקים את , את שלשלת הקבלה של התורה
וגורמים להם ִלצבור , ילדיהם ממסורת אבותינו

ם על כל דברי חבילות של עוונות במה שהם עוברי
התורה על עוון לכן דיברה . התורה מחוסר ידיעה
, לרמוז על עוון אחד מיוחד, האבות בלשון יחיד

  .והוא מה שאינם מלמדים את בניהם תורה ומצוות
  

שאינם מלמדים את בניהם , העוון הזה של האבות
יוסיף לִהפקד גם על בניהם ובני , תורה ומצוות

, משום שאם הם לא ילמדו את בניהם תורה, בניהם
וזהו שכתוב . אז גם בניהם לא ילמדו את בניהם

פוקד עוון אבות על בנים על שילשים ועל "
  ".ריבעים
  לשמור ולעשות , יזכינו ללמוד וללמד' ה

  .אמן, ת כל חלקי התורה והמצוותא

  וןסי
  מסעוד הכהן' ר, אר'ליעזר משה נגא' ר -ד"כ
  ישמעאל כהן גדול' ר, חנינא סגן הכהנים' ר -ה"כ

  יונתן בן עוזיאל'  ר-ו"כבן שמעון בן גמליאל  ר        
  מאיר איזנשטאט ' ר, נינא בן תרדיוןח'   ר-ז"כ

  "נצולין מגזירת שמד, בזכות נר תמיד הדולקים בשמת זית"
                              

שצריכים להזהר מאד לקבל הכבוד ,  מובא)קמא סימן סז(ן "וטי מוהרבליק
 והוא שורש 'אם כל חי'כי הכבוד הוא בחינת . בקדושה גדולה לשמו יתברך

, אז היא מסתלקת אל הכבוד שהוא שורשה, וכשהנפש מסתלקת, כל הנפשות
צריך הוא , כשבא כבוד חדש לאדם, על כן". יאספך' כבוד ה: "כמו שנאמר

 , בשביל הסתקלות, חס ושלום, כי אולי בא הכבוד,  ולהשמרלהזהר
  .עד כאן. כדי שתסתלק הנפש אל הכבוד שהוא שורשה

  
שפגם , )ג' הלכות חובל בחבירו הל, ליקוטי הלכות(ת "על פי זה מבאר מוהרנ
כי כל הנפשות יוצאות דרך הצינור הקדוש הזה שהוא . הברית הוא פגם הכבוד

 . והנפש מתלבשת בכבוד, משם המשכת והולדת הנפשותש, הברית קודש
פוגם בטיפי המח שהם בחינת אז  , חס ושלום,  כשפוגם אדם בברית,על כן

שהם ערומים ִמלבוש , "ערטילאין"שאלו נפשות הנקראים , נפשות קדושות
ועיקר תיקון הברית על ידי הצדיקים . הכבוד שהיה צריך להתלבש בהם
ששם עיקר תיקון הכבוד , יהם הקדושהאמיתיים כשבאים על קבר

, א על ידי הכבוד דקדושהיכי הסתלקותם וקבורתם הקדושה ה. דקדושה
', שורה כבוד ה, ולכן במקום קבורתם". יאספך' כבוד ה: "כמו שכתוב

! ועל ידי זה עיקר תיקונם', וכל הזוכים לבוא לשם נכללים בתוך כבוד ה
על ידי זה זוכה להתפלל בלב ו', כי שם זוכה האדם שתכלל נפשו בכבוד ה

וזה הטעם שמתעוררים מאד על קברי צדיקים אמיתיים ומתפללים . שלם
, כי שם מתקרבת הנפש אל הכבוד ביותר, שם בהתעוררות הלב מאד מאד

  .כיון ששם שורשה
  

 : כמו שכתוב, לכן הלך כלב בן יפונה להשתטח על קברי אבות
' ששם עיקר כבוד ה,  פגמו בארץ ישראלכי המרגלים". ויבא עד חברון"
 , הוא בארץ ישראל, כי עיקר השראת שכינתו וכבודו יתברך, ל"כנ

', ומחמת שפגמו המרגלים בכבוד ה. ' ששם שורה כבוד ה,ששם מקום המקדש
, ועל כן כלב שרצה להנצל מעצת המרגלים, גרמו שמתו הם וכל הדור ההוא

 הלך והשתטח על קברי –' א כבוד השלא יפגום בכבוד ארץ ישראל שהו
וִנצול על ידי זה מפגם ', ועל ידי זה זכה להכלל בכבוד ה, והתפלל שם, אבות

  .הכבוד שהוא פגם ארץ ישראל
  

שהשתטחות על קברות צדיקים היא סגולה גדולה לתיקון , נמצאנו למדים
יראה כל אחד , אם כן לעובדה ולמעשה. שהוא תיקון פגם הברית, הכללי

  . ו בחודש"או ט, כמו ערב ראש חודש, ובפרט בִעתות רצון, לזכות לזה
  

  ולקבל על ידי זה את כל התיקונים , יזכינו לזה' ה
  .ן כן יהי רצוןאמ, מהצדיקים האמיתיים

  יציאת    לרבינו כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          

  20:58     20:23    19:06: ירושלים 
  20:56     20:26    19:22:  תל אביב
 20:56     20:27    19:14:       חיפה
   20:53     20:23    19:19: באר שבע

         



 

 

    

  
    ל"ן זצ"מוהר דברי

  
אף שאינו מקבל ,  כשמקורב לצדיק– "ארץ אוכלת יושביה"

      , והאמונה לבדה, הוא גם כן סימן טוב מאד, ממנו כלל
     –כי טבע האכילה . יתברך' זה מועיל לעבודת ה, שמאמין בצדיק

 , ]כגון עשבים[כגון שהחי אוכלת צומח , שהמזון מתהפך לניזון
וכן מחי . כשנכנסים בתוך מעיה, ים העשבים לחיאז מתהפכ

       , אז מתהפך החי למדבר,  כשהמדבר אוכל החי–למדבר 
מתהפך למהות , ולכל מקום שנכנס לשם המזון שמתחלק לאיברים

 , כגון החלק מהמזון הנכנס למח, האיבר ממש שנכנס לשם
וכן לשאר ,  ללב הואמתהפך, והחלק הכנס ללב,  למח הואמתהפך

, כי ארץ היא בחינת אמונה: ארץ אוכלת יושביהוזהו . איבריםה
                , "שכן ארץ ורעה אמונה" :)תהלים לז(כמו שכתוב 

      , שהיא בחינת אמונה, נכנס לארץה: אוכלת יושביהוזהו 
ק יהיינו כשדבוק לצד. היינו שמתהפך למהותה, נאכל אצלה
יק ומתהפך למהות  נאכל לצד,שהוא בחינת ארץ, ומאמין בו
  , וכן ארץ ישראל בעצמה יש לה גם כן הכח הזה. הצדיק ממש

כל היושב בארץ ישראל : ")כתובות קיא(ל "ועל כן אמרו רבותינו ז
כי היא ארץ .  העם היושב בה נשוא עוון:שנאמר, "שרוי בלא עוון
   . שהיושב שם נאכל אצלה ומתהפך למהותה הקדוש, אוכל יושביה

מובטח לו שהוא ,  המהלך ארבע אמות בארץ שיראלועל כן אפילו
  . ל שם"כמו שאמרו רבותינו ז, בן עולם הבא

  
 שאתה תהיה רועה ומזין את נוהיי, שכן ארץ ורעה אמונהוזהו 

בחינת המזון , ל"היינו שתהיה נאכל להאמונה כנ, האמונה
אם רצונו : העיקר תלוי ברצון, אך אף על פי כן. שמתהפך לניזון

רק שקשה לו , יתברך ולעבוד אותו' ה-להתקרב לחזק מאד 
, אז זה על ידי התקרבות ואמונת הצדיקים, לשבור תאוות גופו

. ל"היינו שמתהפך למהותו כנ, שהוא בחינת אכילה ונאכל להצדיק
אז לא יועיל לו שום ', אבל אם אין רצונו כלל לעבוד את ה

   .  בחינת מזון שאינו מתהפך לניזוןאוהו, בות לצדיקיםרהתק
אז אינו מתעכל , שאין הטבע סובלת אותו, אם אוכל אכילה: כגון

כן הוא בבחינה הזו . אלא הגוף מקיא אותו, ואינו מתהפך לניזון
              , אף שמקורב אצלו, כי אינו נאכל כלל לצדיק, ממש

ינת מה שכתוב והוא בח. כי הצדיק אינו יכול לסובלו ומקיא אותו
דהיינו שאינה , "כאשר קאה את הגוי: ")ויקרא יח(על ארץ ישראל 

            , שיתהפך למהותה, יכולה לסבולו להיות נאכל אצלה
 .אלא היא מקיאה אותו

 
  
 
  
 

        

  
  
 שמתעטר , הוא יום הנשמותהשבתם וי – 'נשמת כל חי'

משום כך ו]. בשתבחות של אדונם[ צרור הנשמות אותו
נשמת כל חי  "–הנשמה  את תשבחת משבחים בתשבחות

  ".' בשר וכולאלהינו ורוח כ' ברך את שמך הת
 הזה עומד ברוח םוהיו, ואין התשבחת אלא בצד של נשמה

    .ולא של גוף, ונשמה
  

~.~  
  
  
שהוא סוד , של דרגא אחרת עליונה השתבחת – 'יוצר אור'

 . 'יוצא אור'היא , שמש קדושה שהיא אור היום, היום
ן תשממנו ניזונים ומאירים כל או, האור המאירסוד 

וכל אותם , הכוכבים והמזלות, המרכבות, הצבאות
  . ששולטים על העולם

  

  ארץ ישראל
ך מדרגא דהיינו שיל, מי שרוצה להיות איש ישראלי באמת

כי כל , אי אפשר כי אם על ידי קדושת ארץ ישראל, לדרגא
עליות שצריך לעלות אל הקדושה הן רק על ידי ארץ 

  . וכן כל עליות התפילה הן רק בארץ ישראל,  ישראל
  )כ(ן "ליקוטי מוהר

~.~  
וכן על ידי , על ידי תפילה בכח זוכים לבוא לארץ ישראל

הם בחינה , ארץ ישראלכי סוכה ותפילה בכח ו. מצַות סוכה
  )מח(       . אחת ותלויים זה בזה

~.~  
ואפילו ישראל , עיקר המח והחכמה הוא רק בארץ ישראל

הם מקבלים ויונקים כל מֹחם וחכמתם מארץ , בחוץ לארץ
וכפי , חד מישראל יש לו חלק בארץ ישראלוכל א. ישראל

. חלקו בארץ ישראל כן יונק ומקבל חכמתו מארץ ישראל
על ידי זה , חס ושלום, יתברך' פוגמים בכבוד האבל כש

 , נופלים ממוחין של ארץ ישראל למוחין של חוץ לארץ
  כי מוחין של חוץ, ואז על ידי זה נעשים מחלוקות ומריבות

  )ב עא"ח(. לארץ הם בחינת מחלוקת    



 
                           ע" זימתיא בן חרשרבי                                                                                   

  
  השומר על עיניו נקרא צדיק 

  
ידוע המעשה שהיה עם התנא הקדוש רבי מתיא בן חרש 

 פעם אחת ראה. שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם, ל"זצ
 כיצד אדם כזה לא חטא בעיניו –אותו השטן והתקנא בו 

 הקדוש עלה לרקיע ועמד לפני? מה עשה השטן. מימיו
תן לי רשות ואנסה , רבונו של עולם: ברוך הוא ואמר

     , הלך השטן. לך: אמר לו הקדוש ברוך הוא! אותו
. ומצא אותו יושב ועוסק בתורה

נידמה לו השטן כאשה שלא 
אחות [ות נעמה היה כיופיה מימ

שאפילו מלאכי , ]יןתובל ק
שנאמר [השרת נכשלו בה 

ויראו בני האלהים את בנות "
   "]. האדם כי טובות הנה

, עמדה האשה לפני רבי מתיא
, ומיד הפך את פניו לצד שני
    . וגם היא הלכה לצד שני

כיון שראה שמתהפכת לצד 
ִמתירא אני שמא : אמר, שני

יתגבר עלי היצר הרע 
  ... יאניויחט

  
              : אמר לתלמידיו? מה עשה הצדיק רבי מתיא

נתן את המסמרים באש עד . לכו והביאו אש ומסמרים
שטן את כיון שראה ה... ונתנם על עיניו, שנעשו אדומים

      . הזדעזע ונפל על פניו ברעדה למרום, מסירותו
באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל ואמר 

המלאך רפאל הלך ! ורפא את עיניו של רבי מתיאלך : לו
       , תניחני: אך רבי מתיא אמר למלאך, כדי לרפאותו
חזר המלאך רפאל לפני הקדוש ברוך הוא . מה שהיה היה

אמר לו הקדוש ברוך . ואמר לו שאינו רוצה להתרפאות
   ! שלא ישלוט בו היצר הרע לעולם, לך אמור לו: הוא

   .מיד הלך וריפא אותו

שרבי מתיא בן חרש , כתוב בספר הדורות על מעשה זה
, שעל פי ציווי שאול המלך, בן לישהיה גלגול של פלטי 

. תה ראויה לדוד המלךלקח את מיכל בת שאול שהי
נעץ חרב בינו , על פי הדיןומכיון שידע שהיא אסורה לו 

מכל ,  פי שלא נגע בהואף על. כדי שלא יגע בהלבינה 
וזנו עיניו במה שלא , מקום בעל כרחו נהנה ממראית העין

, הוצרך לתקן פגם זה, לכן. שלו
       , והתגלגל נסיון זה לידו

כדי שיצער עצמו בצער גדול 
 עינים על ידי גחלת של עיוורון
שהוא צער שאי , של ברזל

וכל זה , אפשר לאדם לסובלו
בעבור שהסתכל באשה שאינה 
     . נושלו בעל כרחו שלא לרצו

ובזה תיקן את מה שפגם בגלגול 
פלתי ורבי [ושניהם . הקודם
היו גלגול של יוסף ] מתיא

  . ה"הצדיק ע
  

תורתינו הקדושה מזהירה אותנו 
ת ישלא נתור אחרי מחשבת הלב וראי, בפרשתינו
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי " :שכתוב, העינים
 מדוע הקדימה התורה לומר :ונשאלת השאלה". עיניכם

הרי תחילה ? "אחרי עיניכם" ואחר כך "אחרי לבבכם"
אם כן היה צריך לומר , ואחר כך הלב חומד, העין רואה

אדם שהלך בדרך : 'אלשיך הקדוש'עונה על כך ה! ?ההפך
הוריד את עיניו ולא , וראה ראייה אסורה ללא כוונה

       ,  אין דנים אותו על ראייה זו–המשיך להתסכל 
, העונש הוא על הראייה השניה. סמכיון שנכשל באונ

           . והולך אחר חמדת הלב, שהוא ממשיך להציץ בזדון
לכן הדגישה תורתינו הקדושה שרק ראייה שבאה אחרי 

  .  ונענשים עליה,תאוות הלב היא אסורה
  
  
  
  
  
  

  )דרשה לישראל(
  
  

    

 של ציונו הקדוש
 רבי מתיא תנאה
זצבן ל"חרש

 ספר המדותמובא מ

 

 



 
 
 
 

           
 
 
 

                               
 
 
 
 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  

                            
 

                                                                                    
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

                                             
          

  
            

  
  

  
  
  
  
  

  , אני מאד רוצה להתקרב לרבינו נחמן מברסלב
  ?מה עלי לעשות. לא יודע איךאבל מאד קשה לי ו

  
כפי שיתבאר [אופנים קירבת הצדיקים שייכת בכמה 

את קירבת הצדיק , אבל באופן כללי, ]ה"בהמשך בע
 !לימוד תורתו וקיום עצותיו הקדושותמשיגים על ידי 

,  אור פניו–ספר שמי שמחבר , ל"ידוע מה שמגלה רבינו ז
,  ד בוומי שלומ, מתו נמצאים בתוך הספרנששכלו ו

, ל"ם חכמינו זיראומוזהו ש, מושפע ישירות מנשמת המחבר
.  את בעל השמועה עומד כנגדו צריך לראות,שהלומד תורה

נעשה דביקות , בפרט מתוך ספר, כי על ידי לימוד התורה
וד בספר וזהו גם הטעם שאסור ללמ. בין התלמיד לבין הרב
 הדברים שנכתבו בספר כלאף על פי ש, שהמחבר אינו כשר
אך מכיון שנשמתו של המחבר פגומה , אין בהם כפירה

  . זה משפיע על הלומדאז ,  בספרתוהיא נמצא, מאד
  

" מקושר"נעשה , הלומד בתורת הצדיק – ִמדה טובה
שדברי , לצדיקוזה גורם לקירבה גדולה , לנשמת הצדיק

וכפי ששמענו מהרב החסיד רבי נתן . פרתורתו הודפסו בס
שאף על פי , ש"שזה ראינו אצל אנ, א"ליברמנש שליט

אבל מי שעסק הרבה בליקוטי , שכולם היו אנשים כשרים
ל על "וכבר העיד רבינו ז. המח שלו פשוט האיר, ן"מוהר

שיש בו כח לעקור את קשיות , ]מ"ליקוה[ספרו הקדוש 
... ר להיות איש כשר באמתושעל ידי ספריו אפש, גידי ִלבנו
דף אחד מספרי רבינו ש, ע בצוואתו כתב"ת זי"וגם מוהרנ
 ! למוטב ה ע ו ל ם  כ ל  יכול להחזיר את , הקדוש

וכן על ידי עצותיו . ן"צא ולמד מה כחו של הליקוטי מוהר
  . ל"האדם זוכה להתקשר באמת ברבינו ז, הקדושות

  
, זה לא קל, שלהתקרב אליו גם בעולם הזה, ל"אמר רבינו ז

 ,  מי שלא היה מקורב אליו בחייו–אבל אחרי הפטירה 
  .  להתקרב אליו אחר כךקשה לו מאדיהיה 

  
  ה בגליון הבא נביא את חלק ב לתשובה זו"בע

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

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

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

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

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

מ "בדף אחד מליקו: "רבי משה מרדכי מלעלוב אמר
ואמר על ". ד"מספרי חב יש תמצית של הרבה דפים

דול ביותר הוא היה בעל המח הג: "ת"מוהרנ
 ".בחסידות

ההחלטה לנסוע לאומן נבעה מבטחון והישענות על הבטחת 
למרות כל הסיפורים המרגשים ששמעתי על המסע לציון . הצדיק
 ,השתדלתי בתוכי להשאר עד כמה שאפשר ללא ציפיות, הקדוש

. פשטותאפשרה לי להגיע לאומן מתוך רוגע ו, הכנה נפשית זוו
מפגש ראשון עם ,  הראשונה לציון היו הרבה אנשיםבהגעתי

, לכן אמרתי כמה מזמורי תהלים, הצדיק היה הומה אדם
, בערב אותו יום שבתי לציון. התפללתי מעט וחזרתי לחדרי

לא התקשתי למצוא פינה . תחושת שלוה באויר, הפעם היה שקט
למרות כל ההכנות . על הציון ופתחתי בתפילה חרישית אישית

לא יכלתי , שלא לתת לרגש מקום גדול מדי, י לעצמישעשית
הבכי באותה שעה . להתעלם מהתחושה הנפלאה שהתעוררה בי

 תההמשך השהייה באומן התעל. היה המשך טבעי לאותן תחושות
פשוט שערי . אכילה ושינה, מקום, שות של זמןועל כל התח

רגעים אחרונים על הציון ! תפילה נפתחו והנפש היתה ְשֶלַוה
 , הפרידה קשה,  הגעגוע מתגבר–וש לפני החזרה לארץ הקד

.   לשוב לאומןההתחייבות שלי לעצמי בתוכי הואז גם נולד
  ... כשחזרתי לארץ, ואז

  
  ה"עבהמשך סיפורו של רן יובא בגליון הבא 

רוכשים אות או פסוק 

  בספר החיים
 לכבוד 

  רבינו הקדוש
  ולזכות כלל ישראל

  :חייגו
052-7694555 

  ט" הבעללקראת חודש אלול
הישיבה במודיעין מזמינה אליה 

 חיילים ובוגרי צבא ,בחורים
ולהתקדם  המעוניינים ללמוד רציניים
  ודיבוק חבריםמתוך שמחה' בעבודת ה

 :ש"יש לפנות לרהילפרטים והרשמה 
057-2298914 
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  050-4775577: יש לפנות למספר הבא. וכל הצעה תתקבל בשמחה, מפיצים, לישיבתינו דרושים תורמים
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