
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   51עלון , ד"בס
 ראש השנה

ד"התשע  

  את השנה בטובטיפים להתחיל  5
 

אם זה נראה לנו חס ושלום אקראי או לא מכוון  וגם. יש מי שאחראי לכל מה שקורה. לזכור שהשם הוא המלך :1טיפ 
אז מה שקורה פה הוא לא. כן. אוהב אותך הכל א לא הוא גם מאוד מאוד הוא לא רק שולט על.  הכל מדוייק ומכוון–

 ?לא ! טוב . די להביא אותך לתיקון המוחלטרק בשליטה אלא הוא בהשגחה פרטית ואישית כ
 

לשבור בנאדם זה שהוא מסתכל על כמות  רבי נחמן מסביר שאחד הדברים שיכולים ממש. יש רק את היום :2טיפ 
אולי כבר . אותו אדם חושב? איך אני אצא מזה. מאיפה להתחיל הדברים שהוא חושב שהוא צריך לעשות ולא יודע

 .ואז תוכל לעשות אותה.  תזכור שיש לך רק את העבודה של היום להיום–נחמן אומר  ירב.. עדיף לא לעשות כלום
 

.  צריך לדעת איפה אתה ממוקם בעבודה שלך רבי נחמן אומר שאתה. לא להתקע בעלייה ולא ליפול בירידה :3טיפ 
 אותך אלא זבאכ לא כדי ל… אז תדע לך שעוד ל א התחלת? צדיק  מרגיש שאתה? אתה מרגיש בשמיים? אתה בעלייה

אז תדע לך שהשם .. אה? מרגיש שלא התחלת? מרגיש אפס? אתה מרגיש גמור. לעבוד כדי לעזור לך להתאפס ולהמשיך
 .ולם לא יעזוב אותךלעוהוא מעולם לא עזב ו פה איתך

 

–עוד מעט טוב בך ועוד מעט טוב בחברך   אם תחפש אז ודאי תמצא!חפש ומצא . למצוא את הטוב–אזמרה  :4טיפ 
. תמצא עוד מעט טוב תשפר את העולם שלך ואת כל העולם כולו ואם. ואפילו ברשע גמור תוכל למצוא עוד מעט טוב

תמשיך  . תמשיך,  אפילו אם רק מעט שבמעט שבה טוב–אתה רואה שלא הכל טוב  וגם אם בנקודה הטובה שמצאת
 ! אל תדאג–אתה תצליח . בתוך זה לחפש את הטוב

 

מישהו לחלוק איתו או איתה מה  . לעבודת השם  חבר–תמצאי חברה , תמצא לך חבר. דת השםחבר טוב לעבו :5טיפ 
מישהו שבאמת אכפת לו ממני . שיכול לחזק אותי אבל יכול גם לדייק אותי מישהו. על העליות ועל הנפילות, עובר עלי
 .טובתי ורוצה את

 

                                                                                                         התחלות חדשות                                                                                                                                                                                                    

 סגלה להנצל מרמאי
 

ין ֶׁשַרַּמ אי ֶזה  ֵא ין ִּביכָ ְלּתֹו  ַלֲעׂשֹות   ִיְתַחֵּזק  ֶּבאֱ מּוָנתֹו  ְלַהֲאִמ ,  ְּכֶׁשִּנְתַקל ִעם ַרַּמ אי  ְוֵאי ן ְּבֶאְפ ָׁשרּותֹו ְל ִהָּפֵרד ִמֶּמ ּנּו  ַעָּתה ֵמ ֵאיזֹו ִסּבָ ה ֶׁשִהיא
,  ּוְל ֵׁשם ָּכְך ִיְקָרא ְּפס ּוֵקי  ַהּתֹורָ ה  ֵמִעְניַ ן ַרָּמא ּותֹו ֶׁשל  ָלָבן  ָהֲארַ ִּמי ֶׁשִרָּמה  ְלַיֲעק ֹב,  ִמֶּמ ּנּו' ּוְבֶזה ִיְׁשְמרֵ הּו  ה' , ְמאּוָמה ִמִּב ְלִּתי  ֲאֶׁשר ִיְגזֹר  ה

ֶׁשִּנָּסה ְלַרּמ ֹו ת - ֲעֶׂשֶרת מֹו ִנים -וְ לֹא ה ֹוִע ילּו  לֹו ְל ָלָבן  ָּכל ַּתְחּבּו לֹוָתי ו  . ֲעקֹב ּו פָ ַרץ ָלרֹב ַּבִּמְק ֶנה ָּבֲעָבִד ים ּוְׁש ָפחֹותְליַ ' ְוֵהיַאְך ְׁשָמרָ הּו ה 
ְוִכ י ֵא ין  לֹו  ׁשּום ּכֹ ַח ְלָהרַ ע ִמִּבְל ֲעֵדי   ,  ָמה  ְּבַת ְחּבּולֹו ָתיוֶׁשֵא ין  ָה ַרַּמאי יָ כֹול  ִלְפ עֹל ְמ אּו, ּוְכָכל ֶׁש ּיְ ַחֵּדד ֱאמּו ָנה  זֹו ְּב ִלּבֹו,  ּוְלַהְפִס יד ֶא ת יַ ֲעקֹב

י ן   'ח ֵמ וֹו לֹוִז"ּכַ ִּנְזָּכר ְלעֵ יל ִמְּס ֻגַּלת  הגר, זֹו ַהְּס ֻגָּלה  ַהִּנְפ ָלָאה ְּב יֹוֵת ר ְלַבֵּטל ּכֹח ֹו ֶׁשל א ֹותֹו רַ ַּמאי  ֶׁשִּיּפֹל  ְלַרְגלָ יו וְ לֹא  ַיְצִליַח  ְלָה ַרע לֹו', ה
ֶׁשא ֹותֹו ּכ ַֹח  ִיּפֹל  ְלַרְגלָ יו וְ ִיְתַּבֵּטל  ִמן ָה עֹולָ ם '  ֵּכן יַ ֲעֶׂשה ל ֹו ה-ּוְמַסּלֵ ק ִיְרָאתֹו  ִמֶּמּנּו   , ַהְמַבֵּטל ָּכל ּכֹ ַח ָּבע ֹוָלם וְ לֹא  ְמַיֵחס ל ֹו ּכֹ ַח ְלַעְצמ ֹוֶׁש

 .  ּכֹחֹו ָהרַ ע ִמְּל ַהִּזיק ל ֹו
 

 ): מב-ו עוד שם פס וקים  מא , יג-פסוקים  א , ועוד  פרק ל א,  פס וק מג, ת לברא שי(ְוִיְקָרא  ְּפסּוִק ים ִּדְלַה ָּלן 
 

ַוִּיְׁש ַמע ֶאת ִּדְבֵרי  ְבנֵ י ָלָבן  ֵלאמֹר   ָלַקח יַ ֲעקֹב ֵאת  ָּכל  . ַוִּיְפר ֹץ ָה ִאיׁש ְמאֹד  ְמאֹד  ַויְ ִהי ל ֹו צֹאן  ַרּבֹות  ּוְׁשָפח ֹות וַ עֲ ָבִדים ּוְגַמ ִּלים וַ ֲחמִֹר ים"
ֶאל ַיֲעקֹב  ' ַוּיֹא ֶמר ה. וַ ַּיְר א ַיֲעקֹב ֶאת ְּפנֵ י ָלָבן וְ ִהֵּנה ֵא י ֶנּנּו ִעּמ ֹו ִּכְתמֹול ִׁשְלׁש ֹום. ֵמֲאֶׁשר ְלָאִבי נּו  ָעָׂשה ֵאת ָּכל ַהָּכבֹד ַהֶּזהֲאֶׁשר ְלָאִבינּו  ּו

וַ ּיֹאֶמר  ָלֶה ן רֹ ֶאה ָאנ ִֹכי  ֶאת  ְּפֵני   . ָרֵחל  ּוְל ֵלָאה  ַהָּׂש ֶדה ֶאל  צֹאנ ֹוַוִּיְׁש ַלח  ַיעֲ קֹב וַ ִּיְקָרא  ְל.  ׁשּוב ֶאל  ֶאֶרץ  ֲאבֹוֶת יָך  ּוְלמֹו לַ ְדֶּתָך ְוֶאְה ֶיה  ִעָּמְך
 ֶאת   ַוֲאִב יֶכן ֵהֶת ל ִּבי ְוֶהחֱ ִלף. ְוַאֵּתָנה  ְיַדְעֶּתן ִּכ י ְּבָכל ּכִֹחי עָ ַבְדִּתי ֶאת ֲאִביֶכן.  ֲאִביֶכן ִּכי ֵאי ֶנּנ ּו ֵאַלי ִּכְתמֹ ל ִׁשְלׁשֹם ֵואלֵֹה י ָאִבי ָהיָ ה ִעָּמִדי

ִאם ּכֹ ה יֹאַמר  ְנֻקִּדים יִ ְהֶיה ְׂשָכֶרָך  וְ ָיְלדּו ָכל  ַהּצֹאן  ְנֻקִּדים וְ ִאם ּכֹ ה יֹאַמר עֲ ֻקִּדים  . ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מֹ ִנים וְ לֹא ְנָת נֹו ֱאלֹ ִהים ְל ָהַרע ִעָּמִד י
ַוְיִה י ְּב ֵעת ַיֵחם ַהּצֹא ן ָוֶאָּׂשא  ֵעינַ י וָ ֵאֶרא ַּבֲחלֹום  ְוִהּנֵ ה  .  ְקֵנה ֲאִביֶכם  ַוִּיֶּת ן ִליַוַּיּצֵ ל ֱאלִֹה ים ֶאת ִמ . ִיְהֶיה ְׂשָכֶרָך  ְויָ ְלדּו ָכל ַהּצֹ אן  ֲעֻקִּדים

 ָנא עֵ ינֶ יָך ּוְר ֵאה   ַוּיֹאֶמר  ָׂשא .  וַ ּיֹאֶמר  ֵאַלי ַמ ְלַאְך  ָהֱאלִֹה ים ַּבחֲ לֹום  ַיֲעקֹב  ָואַֹמר  ִהּנֵ ִני. ָהֲעֻּתִדים  ָהעִֹל ים עַ ל ַהּצֹא ן עֲ ֻקִּדים ְנֻקִּד ים ּוְבֻרִּד ים
ל ֵּבית  ֵאל ֲאֶׁשר  ָמַׁשְחָּת ָּׁשם  ַמֵּצָבה  -ָאנִֹכי  ָהֵא . ָּכל ָהֲעֻּתִד ים ָה עִֹלים  ַעל  ַהּצֹאן  ֲעֻקִּדים  ְנֻקִּדים  ּוְבֻרִּדים  ִּכי רָ ִאיִתי ֵא ת ָּכל  ֲאֶׁשר ָלָבן  עֶֹׂשה  ּלָ ְך

 . ֶרץ ַהּזֹ את ְוׁש ּוב  ֶאל ֶאֶרץ מ ֹוַלְדֶּתָךֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ִּל י ָׁשם ֶנֶדר עַ ָּתה ק ּום ֵצא ִמן ָה ָא
 

לּולֵ י ֱאלֵֹה י  . ֶזה ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵבי ֶתָך ֲעבַ ְדִּתיָך ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּת י ְבנֶֹתיָך ְוֵׁשׁש ָׁשנִ ים ְּבצֹאֶנָך וַ ַּתֲחֵלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מֹ ִנים
 ". פַ ַחד ִיְצָח ק ָהָיה  ִלי ִּכ י ַעָּת ה ֵריָקם ִׁשּלַ ְח ָּתִני ֶאת  ָענְ ִיי  ְוֶאת ְיגִ יַע ּכַ ַּפי ָרָא ה ֱאלִֹה ים וַ ּיֹוַכח  ָאֶמׁשָאִבי ֱאלֹ ֵהי ַאְברָ ָהם ּו

 ) א''הרב יע קב ישראל  לוג אסי שליט                      (                                                                                                                                                   
 

                                             אמת

  .ֲהַבאי ִּבְלׁשֹון ַוֲחָכִמים ּוְנִביִאים ּתֹוָרה  ִּדְּברּו.                                            נא



 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשרת את  האורחים 
 

אלא יראה  להם שלא  חסר לו כלום   , ואל  יראה ל הם שהוא ענ י. יכבדם כפי כוח ו וי ותר  מיכולת ו, אם יבאו אור חים לבי תו של  אדם
 .  וישכיבם במ יטב מ יטות יו,  ]אף על פ י שהוא  באמת ע ני[
 

היית י רוצה   , איל ו הי יתי  אני מתאר ח אצל האו רח הז ה: ויאמר ל עצמו.  ב יתוהאור ח ה וא בעל ה, ויחשו ב בלבו כא ילו  הוא א ו רח
 . לכ ן גם א ני א עשה ל ו כן, שיכבדני  ויאכ ילנ י ו ישקנ י כר אוי

 .  וגלגל  הוא  שחוזר ב עולם
 

שכאשר באו  אורחים  לאבא   , :)כא(ראה  בגמרא  תעני ת , ומה שכתב נו  שישכיבם ב מיטב מיט ותי ו. ראשית חכמ ה פרק דרך  אר ץ
שלפעמ ים  יותר  עושה  לו  טוב ה  ,  )ב"פ(וכתב  בספר  אהבת  חסד . ה מכבדם  ונ ותן   להם ל ישון  על  גבי  תכשיט י  צמרהי ,  אומנא

 .  ממה שמ אכ ילו  ומשקה ו, שמשכיבו ה יטב
 

לערוך לא ורח   , צריך  שיהיה  לו כר  וכסות מ וכנ ים, מי שרוצה ל קיים  מצות הכנסת  אורח ים): א ות קדם(וכתב בספר צדקה  לחי ים 
ו אם יקח  מבנ יו   ,  ו אם ישאר  בלי  כסות  י חלה,  ולעת  השכ יב ה אי ן  לו  כר  וכסות  לכס ות,   כ י ל פעמי ם מכני ס א ורח.כד י ש ישכב, מיטה

,   כי מפ ני  שלפ עמים  לא  ימצא  לאור ח מ יטה ,  וכבר רא יתי  בח וש הרא ות.  וח י ב הם אמר  רחמ נא,  הם  י חלו,  ובני  בית ו  הכר  והכסת
 ) אברהם ישראל' ר(                                                                                                                  .ל"עכ . נמנע ים מלאר חו

 

  תשובה אמיתית 
 

, חיים יהודי-התרחק בהדרגה גם מאורח, מכיוון שלא חי בין יהודים. שהתגורר בכפר נידח ברוסיה הלבנה, הוא היה כפרי פשוט
למעשה . ם תורה וידריכם בדרך הישרהכדי שילמד, שמים-חכם וירא-לבניו שכר מלמד תלמיד. אף שהיה יהודי גאה ומאמין
 . בעוד הוא טרוד בענייני הפרנסה, הפקיד בידיו את כל חינוכם

. מה החליט להתעכב ליד המפתן ולהאזין לדברי המלמד-ומשום, ערב אחד הלך להזמין את המלמד והילדים לארוחת הערב
שמתגברת על כל , עם את עוצם כוחה של התשובהט-והוא הסביר לילדים בטוב, באותה שעה עסק המלמד בלימוד הלכות תשובה

 . החטאים ופותחת לפני האדם את כל השערים
אולי . אבל בלב הכפרי זע משהו למשמע הדברים הללו. לא הבחין כלל בכפרי שניצב על המפתן, שהיה שקוע בדבריו, המלמד

ידי שני ילדיו -ם נתקבלו הדברים עלואולי היו אלה התום והפשטות שבה, הייתה זו האמת הפנימית שהוקרנה מן המלמד
 . הרכים

פתאום התנער ממשכבו . דברי המלמד שבו והתייצבו לנגד עיניו ולא חדלו מלייסר את נפשו. באותו לילה נדדה שנתו של הכפרי
ה עיניו מלאו דמעות כשצפו ועלו בזיכרונו כמ. מחשבותיו החלו להריץ לנגד עיניו את כל מסכת חייו. והתיישב על מיטתו

 . ממאורעות חייו
כששמעתיך מרצה , אולם אמש. תמיד חשבתי שאין תקנה לנשמתי החוטאת. "בבוקר קרא הכפרי למלמד וגילה לפניו את ליבו

 . אמר בקול שבור ומיוסר, "נולדה בי תקווה, לילדי על כוחה של התשובה
, בעיירה ליאוזנא, הרחק מכאן-אולם לא. בהאני אינני יודע להורות לך דרך תשו, נא-ראה: "לבסוף אמר. המלמד נבוך לרגע

 ". הוא ודאי יוכל להדריכך בדרכי התשובה. 'המגיד מליאוזנא'המכונה , זלמן-מתגורר הרבי הקדוש רבי שניאור

וניכר היה עליו כי המפגש , כל משך הנסיעה ישב הכפרי מכונס בתוך עצמו. כעבור שעה היו המלמד והכפרי בדרכם לליאוזנא
 . דיק ממלא את ליבו חרדה גדולההצפוי עם הצ

נוכח מבטו המפלח של . הרבי נעץ בו זוג עיניים חודרות ולא הסירן ממנו לרגע. פרץ הכפרי בבכי, עם כניסתו אל חדרו של הצדיק
 . אולם במבטו של הצדיק לא ניכרה גם עתה שום התרככות. הצדיק פרץ הכפרי בבכי רם ועמוק עוד יותר

וכי בבכי בלבד מבקש אתה למחוק עשרות שנים של חיי חטא : "ל הרבי מהדהד בחלל החדרפתאום נשמע קולו החזק ש
. הוא ידע בדיוק נמרץ למה נתכוון הרבי בדברו על חטאיו. פרץ מחודש של בכי מר בקע ממעמקי לבבו של הכפרי!". ?והתהוללות

 . היה ברור לו כי הצדיק קורא אותו כספר פתוח וכי הוא בקי בכל מעלליו
כי אותן נשמות של ממזרים , דע: "וכה אמר הצדיק, הדברים הבאים שיצאו מפיו של הצדיק שמע מתוך עירפול חושיםאת 

הן מתייסרות , בכל רגע שבו הן כלואות בגופיהן הטמאים. כלל וכלל לא היו צריכות לרדת לעולם, שירדו אל העולם בחטאיך
 "... 'מעוות לא יוכל לתקון'זה ל חטא "לא לחינם הגדירו חז. בייסורים קשים ונוראים

 "... ?האומנם לא יוכל גם הרבי להושיעני? האם נחרץ דיני! רבי, או: "עתה פרץ הכפרי בזעקה נואשת

, תוכל לנקות את נשמתך מחטאיך, אשר אם תוכל ללכת בה, יש רק דרך אחת: "לבסוף אמר. שעה ארוכה שקע הרבי בהרהוריו
 . והרבי הורה לו בפרוטרוט את שעליו לעשות". החטא מעיקרוזוהי תשובה מעומק הלב העוקרת את 

אולם , התכוון המלמד להיכנס אל תוך הבית, בהגיעם אל בית הכפרי. כעבור שעה קלה עשו הכפרי והמלמד את דרכם בחזרה
לולית שלג הוא נעצר ליד ת. שכבת שלג גבוהה כיסתה את פני הארץ והקור היה מקפיא. הכפרי פנה אל חורשת העצים הסמוכה

. ירד אל תוך הבור וערם על עצמו את השלג שרוקן מתוכו, פשט את בגדיו, כשסיים לחפור בור בקומת אדם. וחפר בה בור עמוק
 . פתחו והחל לקרוא בו בכוונה עצומה, ואז שלף ספר תהילים

מפעם לפעם פרץ בבכי . ורשהפני כל הח-השתפך על, הקורא את פסוקי התהילים, קולו של הכפרי. המלמד נותר מסומר למקומו
אולם נראה שתעצומות ליבו ובערת , המלמד היה סבור כי כעבור דקות יקפא הכפרי למוות. עד שנאלץ לעצור בקריאתו, נרגש

 . נפשו כאילו התיכו את השלג הקפוא
, פסוק האחרוןכשסיים לומר את ה. כולו בקריאת מזמורי התהילים-כשהוא שקוע כל, שעה ושעתיים עמד הכפרי בתוך השלג

 . לבש את בגדיו ובצעדים כושלים פסע אל ביתו, יצא בקושי רב מן הבור
בקול נרגש סיפרו כי בביתה של !". רופא! רופא: "רצים מבוהלים הגיעו לפתח ביתו של הכפרי בזעקות. פתאום נשמע קול המולה
עקרה ממרומי התקרה ונחתה היישר על ראשי קורת עץ כבדה נ: אירע אסון נורא, המתגוררת בשכנות, בעלת האחוזה הנכרייה

 . לא חלפה שעה קלה ונודע כי השניים שבקו חיים. וכעת הנערים על סף מוות, שני בניה של הגבירה
והוא ידע גם ידע כי , הוא לבדו ידע לפרש את משמעות האירועים, שהחזיק בידו את קצות כל החוטים של הסיפור, רק הכפרי

 ...מיםתשובתו אכן נתקבלה במרו


