
'

עתיקים.  והדברים  הרופאים,  יאמרו  מאכילה,  מתחילות  הבעיות  כל 
ולאופן  לתזונה  כלל  בדרך  קשורים  מרעין  ושאר  למיניהן  מחלות 
האכילה. גם המחלות הרוחניות נובעות מאכילה, ולמעשה זו הסיבה 
שהביאה אותנו לכאן, במקום חיי נצח בגן עדן אנו כאן בעולם גשמי 
על כל המשתמע, והכל בשל אכילה אחת, אכילת עץ הדעת טוב ורע. 
אבל החיים תלויים באכילה ומצוות לא מעטות קשורות במאכלים, 

מוכרחים לאכול, השאלה איך. 

        

יש לאדם יריבים גדולים וחזקים ממנו, אלו יריבים רוחניים, קדושים 
הם  גם  שהלא  שלו,  הזוהר  תקופת  את   היטב  זוכרים  הם  וטהורים. 

היו שם - בגן עדן מקדם, ואף שימשו אותו. 
הכואבת  הנפילה  את  היטב  זוכרים  גם  הם 
בם,  משל  הוא  לכן  קודם  באכילה.  שהחלה 

היום הוא נמשל בידי חולשותיו.

ביקשו  הם  האדם,  על  מקטרגים  המלאכים 
ינסו למנוע  ובהמשך אף  למנוע את בריאתו 
הם  השבוע  ובפרשת  תורה.  לקבל  ממנו 
אביהם  להיות  שעתיד  מי  אצל  מתארחים 
מבשרים  המלאכים  ישראל.  בני  מיליוני  של 
על  ובעצם  יצחק  לידת  על  אבינו  לאברהם 
לידת כלל ישראל שייצאו מחלציו. זו בשורה 
ייוולד  תשעים  ולבת  מאה  הלבן  מרעישה, 
בן?! אבל האב הזקן טרוד כבר בדאגה לעתיד 

ילדיו. הוא יודע שאורחיו השמימיים עתידים להיות יריביהם המרים 
של בניו, ולפיכך הוא דואג להאכיל אותם... 

קטרוג המלאכים
צאצאיו הלא יחיו כאן בעולם כשהם נאלצים להתמודד עם החומר 
העכור, ואילו בני אלוקים אלו מלאכי רום, מעולם לא הסתאבו במגע 
עם החומר. וכי יש להם מושג כלשהו מהי קיבה ולסת, וכי טעמו פעם  
כבידות הגוף מהי? מי שלא טעם מימיו קושי וכבידות לא יוכל לעולם 

ללמד זכות על אלו שכל ימיהם מצויים שם. 

שיאכלו,  אורחיו,  נגד  שולחן  ועורך  אבינו  אברהם  ממהר  ולפיכך 
שיטעמו קמעא טעמה של ירידה. המלאכים, כיאה למשרתי עליון, 
יודעים איך לאכול בקדושה. האוכל נשרף טרם בא אל קרבם, ובכל 

זאת על האכילה המזוככת הזו הם עתידים להתחרט.

אם  גם  חומריות,  של  מצלחת  להיפטר  מסתבר,  מאוד,  קשה 
אתה מלאך והמארח שלך הוא אברהם אבינו בעצמו. לאחר 
אותה אכילה הדרך חזרה לשמים מתארכת נוראות. עוד 
שנים רבות יאלצו המלאכים להתעכב כאן בעולם 
יעקב  תקופת  עד  ישובו  לא  מקומם  ואל 
שבהם  אחרון  אבינו, 

כדי  המזבח  בלהב  נאחז  כשהוא  מנוח  בימי  רק  זאת  לעשות  יצליח 
לשוב לצור מחצבתו. 

בסעודה שהתקין להם אברהם הוא הכשיר את הקרקע עבור משה 
רבינו, שכשתבוא השעה המיועדת ומשה יעלה למרום להוריד תורה 
העולם  בני  האדם  לבני  מסירתה  את  למנוע  שם  יתקבצו  ומלאכים 
אברהם  של  כמו  משה  של  פניו  קלסתר  לצור  הקב"ה  עתיד  השפל, 
ולטעון להם: "איך יש לכם פתחון פה לקטרג על מסירת התורה אליו, 

והלא אכלתם אצלו!" )מדרש שמות רבא פרשה כ”ח(.

מדייק רבי נתן "אכלתם" דייקא. והלא היום כבר יודעים אתם מעט מה 
זה להיות בן אדם, הלא אכלתם, הלא טעמתם, ומה לכם כי תקטרגו 
פרנסה  לי  ייתן  מי  יאמר  בבוקר  ימיו;  כל  הטרוד  זה  עלוב  אדם  על 
את  פוטרים  איך  ייאמר  האוכל  ואחרי  ולחם, 
והוא מלופף כל  בני המעיים משאריות האוכל, 
ימיו דאגות ומכאובות, וחייו מתעקלים בין ראש 
ובני  קרביים  במאכלים,  מסובלת  לקיבה  דואב 
מעיים. ובתוך כל אלו הוא נצרך לישב דעתו על 

מה אתינא להאי עלמא.

אוכל ופסולת
אבל דווקא נקודת החולשה הזו שהמלאכים כה 
מתייראים ממנה, היא – היא מעלתו של האדם 

על כל העולם, גם על מלאכים ושרפים. 

בלעדי  ושתייה,  אכילה  על  מתקיים  האדם 
העיסוק הזה אין לו זכות קיום. למעשה האכילה היא הסיכום של כל 
סיפור הבריאה. מה זה מזון? המזון הוא תערובת של פסולת ואוכל, 
יש בו מרכיבים מזינים שכאשר הם מסתפחים אל הגוף הם מוסיפים 
בירור,  מלאכת  היא  האכילה  פסולת.  הרבה  בו  ויש  וכוחות.  חיות  בו 

שלב אחר שלב, הפסולת מתפרקת והאוכל נשאר. 

זו לא רק האכילה – כל החיים מתנהלים כך. אנו חיים בעולם שרובו 
מהטוב  ניזונים  להיות  אותו,  לברר  ותפקידנו  אוכל,  ומיעוטו  פסולת 
דברים  של  מטבעם  העולם  את  אוכל  וכשאתה  מהרע,  ולהיפטר 
הפסולת שרויה בקרביך ומן הסתם גם מעיקה. אבל כך נראים חיים 
זאת  שתעשה  בתנאי   – העולם  תיקון  נראה  וכך  אכילה,  נראית  וכך 

באמונה ומתוך קבלת תורה. 

פרשת השבוע קדומה אמנם אי אלו דורות למתן תורה, אולם יש בה 
התנוצצות ראשונה של קבלת תורה. אברהם אבינו קיים זה עתה את 
המצווה הראשונה שצווה עליה – מילה, וכאן מתחילה התנוצצות של 

קבלת תורה.

שקיבלנו  קודם  רבות  שנים  איך  לראות  נפש  ומחייה  חשוב  כמה 
תורה, כבר היה לנו אב זקן שהבין לנפשנו וירד לסוף מועקותינו, ואף 

השתדל לתת למלאכי שמים טעימה כלשהי מהמעברים שלנו.  

)ע"פ ליקו"ה או"ח – הלכות סעודה ה'(

כשמלאך טועם 'ירידה' של בן אדם

החיים הם אכילה, אתה נאלץ 
על  הזה  העולם  את  לאכול 
בו,  שיש  והפסולת  האוכל 
ולהשליך  האוכל  את  לברר 
גדולתך. וזו  הפסולת,  את 

יום ה' במדבר, תקצ"א

ְוַהִּנְׂשָּגב  ַהָּקדֹוש  ַרֵּבנּו  ִּכי  ֲחִביִבי,  ְּבִני  ַּדע 

ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ָיַדע ָּכל ַמה 

נֹוָראֹות  ְרפּואֹות  ִהְקִּדים  ּוְכָבר  ַהּסֹוף,  ַעד  ָעֶליָך  ֶּׁשַּיֲעבר 

ְוַהַּמֲעִׂשּיֹות  ַהּתֹורֹות  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ָהֲאנּוׁשֹות,  ְלַמּכֹוֵתינּו 

ְוַהִּׂשיחֹות ְוַהִהְתַּגּלּות ֱאלקּות ֶׁשֵהִאיר ְּבַדְעֵּתנּו. 

ְּכָבר,  ְלָך  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ַּבֶּמה  ֶׁשֵּתֵלְך  ְוָהִעָּקר  ֲחַזק,  ְּבִני  ֲחַזק 

ֵּתֵצא  ּוָבֶזה  ְלַגְמֵרי,  ְּכׁשֹוֵכַח  ַעְצְמָך  ַּתֲעֶׂשה  ֵעת  ֶׁשְּבָכל 

ְלֵחרּות ְּבָכל ַּפַעם ִמָּכל ִמיֵני ָּגֻלּיֹות ְוִׁשְעּבּוד ֶׁשֻּמָּנִחין ַעל 

מֹוֲחָך ְּכִאּלּו אֹוֲחִזים אֹוְתָך ְּבָיָדם ַחס ְוָׁשלֹום. 

ָהָאָדם  ְּבַיד  ְוַהַּמֲחָׁשָבה  ָחְפִׁשית  ַהְּבִחיָרה  ּוֶבֱאֶמת 

ְּכָלל,  ַלֲחׁשב  ְלַהְתִחיל  ִלְבִלי  ְוָהִעָּקר  ִּכְרצֹונֹו,  ְלַהּטֹוָתּה 

ַמה  ְּכָלל  יֹוֵדַע  ֵאיְנָך  ּוְכִאּלּו  נֹוַלְדָּת,  ַעָּתה  ְּכִאּלּו  ַרק 

ְּבָכל  ַעְצְמָך  ְּתַׂשַּמח  ַהָּׁשָעה  ּוְבאֹותֹו  ֶּׁשִּיְהֶיה,  ּוַמה  ֶּׁשָהָיה 

ְּבִמֵּלי  ֵהן  ַּכַּנ"ל  ְוכּו'  טֹובֹות  ַהְּנֻקּדֹות  ֵהן  ֶּׁשּתּוַכל,  ַמה 

ִּדְׁשטּוָתא ּוְבִדיחּוָתא ְוַכּיֹוֵצא, ְוִאם ִמּתֹוְך ָּכְך ּתּוַכל ַלֲחטף 

ַעל  ַאף  ָלאו  ְוִאם  ּטֹוב,  ַמה  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ְלתֹוְך  ַעְצְמָך 

ִּפי  ַעל  ָהֲאִמִּתִּיים  ּוְבַצִּדיָקיו  ּוְבתֹוָרתֹו  ַּבה'  ִּתְׂשַמח  ֵכן  ִּפי 

ַהְּדָרִכים ַהַּנ"ל.

ְוַתְמִּתין ַעד ּבֹוא ָהֵעת ַהּטֹוָבה ֶׁשּתּוַכל ַלֲחטף טֹוב ֶוֱאֶמת 

ִּכי  ְקָצת,  ְיִגיָעה  ְיֵדי  ַעל  ַהָּגדֹול  ְּבַחְסדֹו  ֶּׁשַּתֲחטף  ַמה 

ְוַהִּטְרָחא  ַהְיִגיָעה  ֲאִפּלּו  ִּכי  ֶאְפָׁשר,  ִאי  ְּכָלל  ְיִגיָעה  ְּבלא 

ַעל  יֹוֵתר  ַעְצמֹו  ַעל  ּוְלַהְמִׁשיְך  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלין  ה'  ַּבֲעבֹוַדת 

ְיֵדי ִׂשְמָחה ְוֵחרּות. 

ֶׁשָּתִבין  ּוֻמְבְטַחִני  ִּבְכָתב  ְלַהֲאִריְך  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִמֶּזה  ְוֶיֶתר 

ֶׁשְּתַנֵחם  ְּבאֶפן  ְּבִלְּבָך  ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ְלַהְכִניס  ֵאיְך  ֵמַעְצְמָך 

ּוְתַׂשַּמח ַעְצְמָך ַוֲאֵחִרים ְוִתְזֶּכה ְלַקֵּים ִּדְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו 

ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוֵליֵלְך ִּבְדָרָכיו ַהְּקדֹוִׁשים ְלַמַען ִייַטב 

ְלָך ָלֶנַצח. 

ִּדְבֵרי ָאִביָך 

נתן מברסלב

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

יגיעה בעבודת ה' 
מתוך חירות ושמחה!

327בס"ד
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הרסא רסבקיחמד:יחשבת

ורסג רסדקיטמה.יטא

זרסה רסוקכמה:כב

חרסז רסחקכאמו.כאג

טרסט רעקכבמו:כבד

ירעא רעבקכגמז.כגה

יארעג רעדקכדמז:כדו

המלאכים הקדושים אינם מסוגלים להבין ירידות של אדם גשמי, ולכן אברהם אבינו מאכיל אותם – שתדעו מה זו ירידה.



צדקה, אא

אהבת ישראל פרק י"ח
'וכן כשלקח יוסף את בנימין כתיב: 'ויגש אליו יהודה', ודרשו 

חכמינו זכרונם לברכה, מצינו הגשה לתפלה'.

שניגש  יהודה  של  זה  במעשה  רמוזים  סודות  הרבה  א[ 
יחוד  סוד  שהוא  מובא  ובזוה"ק  לפייסו.   בשביל  ליוסף 
מבארים  זה  יסוד  פי  ועל  ושכינתיה.  הוא  בריך  קודשא 
הספה"ק כמה וכמה מיני דרכי תפילה המרומזים בהגשת 

יהודה ליוסף, כי מצינו בענין התפילה הלשון של 'ויגש'. 
ב[ והנה מובא בחיי מוהר"ן )עבודת ה' סעי' תר"י( פירוש 
הזה,  בפירוש  התבוננות  ידי  שעל  זה,  פסוק  על  נורא 
בוידוי על  דיבור אמיתי  וציור חדש של  אופן  נוכל לקבל 
ודרך נפלא מאוד של התעוררות התשובה על  החטאים, 

ידי תפילה ותחנונים להשי"ת. 
חתן  יידל  להר"ר  רביז"ל  אמר  אחת  פעם  שם:  מובא  וכך 
ר'  הצדיק  להרב  מקורב  שהיה  מטראסטינץ  לייבל  הרב 
פנחס  ר'  הצדיק  מהרב  דבר  לי  הגידו  ז"ל,  מקוריץ  פנחס 

מקוריץ ז"ל. 
'אשמנו  אומרים  אנו  ז"ל:  פנחס  הרב  אמר  כך  לו,  אמר 
בגדנו גזלנו' לשון רבים, כי לכאורה צריכים לומר 'אשמתי' 
בלשון יחיד. רק אנו אומרים כביכול בלשון טענה להשי"ת 
יכולים  היינו  לא  ורשות  כח  לנו  נתת  'אשמנו', דאם שלא 

לחטוא.
 – יהודה'  אליו  'ויגש  כך,  מפרש  כן  גם  אני  רביז"ל,  אמר 
על  מחילה  לבקש  להשי"ת  ניגש  ישראל  איש  כאשר 
עוונותיו, אזי 'ויאמר בי אדוני' – רצונו לומר, כוחך בי, כי אם 
היית נוטל הכח שלך ממני לא יכולתי לחטוא. אך אם ידמה 
האדם בנפשו שהוא פוטר את עצמו בטענה זו, על זה הוא 
אומר: 'ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני' – הנני מדבר דברי 
כדי שתבוא תפילתי באזנך, אבל 'אל יחר אפך בעבדך' כי 

ידעתי אשר אני החייב, ע"כ.
פשר  על  ומשתומם  נבהל  עומד  זה  פירוש  הקורא  כל  ג[ 
כרחך  ועל  ונכתבו,  נאמרו  שהדברים  מאחר  אך  הדברים. 
לשוב  נוכל  בה  בצורה  מאוד  נפלאה  דרך  בא,  ללמדנו 

בתשובה נכונה לפני השי"ת.
השי"ת  אחד  מצד  אשר  הגדולה  הסתירה  ידוע  הנה,  כי 
מבלעדו  אחד,  תנועה  לעשות  אפשר  ואי  הכל,  עושה 
נתן  שהשי"ת  הוא  התורה  כל  יסוד  הרי  ומאידך,  יתברך, 

בחירה ביד כל אדם לעשות כרצונו טוב או רע. 
שייך  לא  הזה  שבעולם  כ"א,  בסימן  רביז"ל  גילה  וכבר 
להבין איך שני הנהגות אלו עולות בקנה אחד, ורק לעתיד 
בעצמה  זו  השגה  אזי  זאת,  כשנשיג  כי  זאת,  נשיג  לבוא 
אין  ולכן  באריכות.  שם  עיין  הבחירה,  את  מאתינו  תבטל 

ואסור  הזה,  הנשגב  בדבר  ולהתפלפל  לדון  מעסקנו  זה 
להבין  עלינו  חובה  זאת  בכל  אך  זאת.  להבין  לנסות  לחקור 

איך להשתמש בפועל בשני הנהגות אלו באופן נכון ומדוייק, 
מתיימרים  שאנו  לא  כראוי.  להשי"ת  אותנו  שתקרב  בצורה 

להבין איך הם מסתדרים יחד, אלא איך למעשה צריך לחיות עם 
שני ההנהגות האלו.

ד[ וההנהגה למעשה בשילוב שני השגות אלו, מתבטא בשעת התפילה. 
להשי"ת  זועק  אני  שני  מצד  אבל  בחירה,  לי  שיש  יודע  אני  אחד  מצד  כי 

ומבקש ממנו שיעזור לי וישמור אותי לבל אחטא. בשעת נסיון צריך לאזור חיל 
להלחם, שהרי בוודאי יש לי בחירה, אבל מאידך אני יודע שאני מוכרח להתפלל הרבה 

להשי"ת, כי אילולא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו. 
ה[ וכמו כן לאחר החטא, פעמים שאדם נופל בדעתו מאוד מחמת שרואה שנפל כל כך, וכמעט 
לא  אבל  יתברך.  מאיתו  שהכל  הנהגה  כאן  יש  שבוודאי  לעצמו  לומר  צריך  אזי  שמתייאש, 
שיפטור את עצמו לילך מעדנות ולחיות בהפקרות ולומר לעצמו שהשי"ת הפיל אותו, שהרי 

בוודאי יש תורה ושכר ועונש.
סליחה  ויבקש  אליו  וירוץ  החטא,  עם  לו  טוב  שלא  דעתו  שיגלה  ממנו  רוצה  השי"ת  אלא 
ממנו, וכביכול לבוא בטענה אליו: 'למה נתת לי כח ליפול למקום הזה'. ופעולה זו בעצמה של 
ההכנעה לפני השי"ת, והבעת צער וגילוי הרצון שאין רצונו בעבירה זו, היא היא עיקר הבחירה 

שיש בידו לעשות.
לא  ולעולם  התשובה,  בעסק  לעסוק  תמיד  בכוחו  יהיה  אזי  אלו,  דרכים  שני  יאחד  וכאשר 

להתייאש 

את  שמטיל  ידי  על  הבחירה  מעבודת  יתקרר  שמא  חשש  אין  גם  ומאידך  החטאים.  מריבוי 

האשמה על השי"ת, כי אדרבא הוא עושה פעולה של בחירה בזה שבא בכל יום לפני השי"ת 

וזועק אליו ומגלה את עומק ליבו, שבאמת אינו רוצה בחטא הזה.  

ו[ והוא אשר מתבאר בפירוש הנורא על פסוק 'ויגש'. מכיון שידעתי אשר אני החייב, ולכן אני 

בא אליך, אבל בכל זאת אני יודע 'בי אדוני' שהכח שלך נמצא בתוכי, ואם היית לוקח ממני הכח 

לא הייתי חוטא.

ומתוך זה יכול להתפתח תפילה ושיחה לפני השי"ת על העתיד, לבקש ממנו שיטול את כוחו 

בכל פעם שבא נסיון לידו, ויעזור לו ויתן בו הכח לעמוד ולנצח את היצר הרע.

"רק באבתיך חשק ה' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם 
בכם מכל העמים כיום הזה" )דברים י, טו(

הגדולה שבמתנות אותם נתן לנו השי"ת היא ההבדלה אותה 
הבדילנו השי"ת מכל העמים להיות לו לעם סגולה, הבדלה 
אדם  של  בדרגתו  תלויה  אינה  היא  בדבר,  תלויה  אינה  זו 
בשורש  ישראל  נשמות  בשורש  אחוזה  היא  במעשיו,  ולא 

הבריאה.

אם כי אנו מעצמנו אין אנו יכולים להבדיל כראוי בין רע לטוב 
בין חיים ומות, מהיותנו מרוחקים עד מאד משורש הבריאה, 
בתכלית  נמצא  העשיה  שעולם  הזה  כהיום  בזמננו  ובפרט 
מאד  עד  שפל  במצב  ממנו  שלמעלה  מהעולמות  המרחק 

רובו ככולו מלא רע רח"ל.

אך ברוב רחמיו וחסדיו הודיענו השי"ת את החיים ואת המות 
את הטוב ואת הרע, בהודיעו למשה בסיני מה מותר לעשות 
את  לקרב  ויכול  באכילה  המותר  טהור  דג  ומהו  אסור,  ומה 
האדם להשי"ת, ומהו דג טמא המרחיק את האוכלו מהשי"ת,  
כל זה הודיענו השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו ע"י הצדיקים הק' 
נאמניו שבכל דור ודור והם התוו לנו דרכי חיים, והודיעו לנו 
איך לשמור את הקשר אליו אף כשאנו מעצמנו אין לנו שום 

השגה ודעת בזה הקשר וההבדלה.

דבר זה רם ונישא מערכנו וערך דעתנו, עד כי הרה"ק ר' צדוק 
הכהן מלובלין זי"ע היה ניגש לערוך סדר ההבדלה במוצאי 
שבת מתוך התרגשות והתעוררות עצומה לאין קץ, שכמעט 
והתרגשותו  התרגשותו  מעוצם  ליפול  ועמד  בזה  עמד  לא 
בין  לחושך,  אור  בין  'המבדיל  השי"ת  את  לברך  הזכות  על 
ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה" והנותן 
ובין  המותר  בין  הטמא,  ובין  הטהור  בין  להבדיל  הזכיה  לנו 
האסור, שעל אף שכלפי חוץ לא נראה הבדל ביניהם או בין 
הישראל לנכרי,  מ"מ ההבדל ביניהם הוא רב ועצום שאנו בני 
ולתורתו בעוד הוא אינו מחובר  ישראל מקושרים להשי"ת 

להשי"ת כלל, כביכול.

לא תונו
גדול ההפכים מזו ההבדלה היא הפגם המצוות שבין אדם 
לחברו, שכן אם אמנם אין לנו את החוש להעריך את גודל 
מעלתו ויקרו של כל א' מישראל, אבל בבזותו אותו הרי 
לדבר  וחשיבות  ערך  שום  לו  אין  כי  דעתו  מגלה  הוא 
זה של זו הבחירה בה בחר השי"ת בכל א' מישראל 
בפרטיות מבין העמים, ועליו הוא קורא ישראל 
בזה  שהאריך  )וכמו  אתפאר  בך  אשר 
בלקו"מ יז, והענין מבואר באריכות 

כ"פ בלקו"ה(.

והדבר חמור כ"כ עד כי מבואר בזוה"ק )אדרא זוטא רצג:( כי 
עליהם קורא דוד המלך ע"ה את הפסוק "ויאמרו לא יראה י'ה 
ולא יבין אלקי יעקב", כי הם מדמים בעיניהם כי השי"ת אינו 
שומע לזעקת זה או לאונאתו, עד כי נדמה להם כי יש מצוה 

בדבר לגודל קלקולו וחסרונות שבו.

אך באמת צועק דוד המלך ואומר את המשך המזמור "בינו 
ישמע  הלא  אזן  הנטע  תשכילו,  מתי  וכסילים  בעם  בערים 
אם יצר עין הלא יביט וכו", עד כי אמרו חז"ל )ב"מ נט:( כל 
השערים ננעלים חוץ משערי אונאה, היינו כי בעת שפוגעים 
באדם, והוא מתאנח להשי"ת בכאבו הרי אין דלת ומסך בין 

צעקתו להשי"ת.

ולא יהיה כקורח וכעדתו
קשה הדבר שבעתיים בעת המחלוקת, אשר יצר הרע שבה 
לו  גדרו של עולם לעשות  ופורץ  ועולה בעתים הללו  הולך 
דרך, שאם אמנם בכל העיתים הייתה המחלוקת בישראל אך 
בעת הזאת הרי הוא מתגבר שבעתיים במערכה זו, ומצליח 
לרעהו  איש  בין  וחבורה,  קהילה  בתוך  אף  מדנים  לעורר 

הקרוב אליו.

פרט  באיזה  ממנו  שונה  הוא  אם  אמורים  הדברים  וביותר 
הרי בטלים לגביו כל מצוות שבתורה, ורשאי המעורר לבטל 
"לא תשנא את  מצוות עשה המפורשות בתורה, הן מצוות 
ומצוות  תיטור",  ולא  תקום  "לא  מצוות  הן  בלבבך"  אחיך 
"ולא יהיה כקורח וכעדתו", וביותר מצוות "לא תונו איש את 
עמיתו" אשר הותרה לו בתכלית ההיתר ואף נהפכה למצווה 

רבתי, רח"ל.

והדברים קל וחומר, הלא אם יארע לאדם שיתערב בקדירתו 
חשש איסור דרבנן הרי הוא ממהר למורה הוראה לברר את 
דינו והיה כי יפסוק שאסור באכילה הרי מיד ישפכנו לאבדון, 
שום  בלא  בוודאות  דארייתא  איסורים  על  עובר  הוא  וכאן 

פקפוק או ספק שיצריכו לברר הדין.

הגמ'  בביאור  קמז(  )בראשית  הק'  הבעש"ט  דברי  וידועים 
)שבת עה.( שוחט משום מאי מחייב, רב אמר משום צובע 
ושמואל אמר אף משום נטילת נשמה, כי הכוונה ליצר הרע 
שוחטו של עולם שיענש לעתיד על כי צובע עסקיו ועושה 
ממצוה עבירה ומעבירה מצוה, ועי"ז הוא נוטל נשמתו של 

אדם רח"ל.

יהי רצון שישכין השי"ת שלום ואהבה בין כל ישראל ויתקיים 
למו  ואין  תורתך  לאוהבי  רב  "שלום  הכתובים  מאמר  בנו 
משיח  ויבוא  ישראל",  על  שלום  לבניך  בנים  וראה  מכשול, 

צדקנו בב"א.

כוכבי אור
הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'שמח
נבא לקבל שבת פרשת וירא לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות 
ו' שבהם מתגלה ששבת קודש הוא  ערובי תחומין הלכה 
הדרך  תמיד  לקיים  וחיות  לשמחה  להכנס  האהל  פתח 
הקדוש של אזמרה וגו' )לקו"מ סי' רפ"ב( להחיות הנפש 

תמיד בנקודות הטובות, ועי"ז לזמר ולהודות להשי"ת.

פתיחה 
מאוד  האדם  מתעורר  ז"ל  רבינו  דברי  שלאור  ידוע 
בתורה  להתמיד  בכוונה  להתפלל  ומתחיל  לתשובה 
לזכות  מתקדם  כאשר  מעשיו,  בכל  מאד  ולהזהר 
ומתעורר  שלומד  השי"ת  עבודת  בדרכי  להיכנס 
רצון  של  לשפע  זוכים  כי  ולקיימם,  בהם  להתדבק 

ונקודת האמת כאשר זאת היתה עיקר רצון הצדיקים.
לתורה  שהתקדמותו  זוכה  אדם  כל  שלא  ידוע  והרי 
ולעבודה יתנהל על מי מנוחות, כי יש מניעות וטרדות 
ויש נסיונות, ויש שהאדם היה יכול לעמוד בזה אבל לא 
זכה להשלימות שהיה צריך, ויש שעובר עליהם מאד 
מאד וכל דבר בא בקושי גדול ויש ירידות וכו', ונדמה 
להאדם שהוא רחוק מאד מעבודת השי"ת ואינו יכול 

לבטוח בהשם ולשמוח באמת ועי"ז נופל מאד ר"ל.
כאשר  חיים  בדרכי  וללכת  להתעורר  שזוכה  מי  וגם 
מחפש האמת לזכור את השי"ת ולעלות להקדושה הרי 
גם עליו עובר מה שעובר, ולזה קשה לכל אחד להיכנס 
מסודר  הכל  שאצלו  מי  שרק  ונדמה  השי"ת  לעבודת 
וכו' הוא יכול וכו', אבל רבינו הרי מקרב את הכל, וכמו 
ומאיר  מראה  גם  הוא  להתעורר,  איך  אותנו  שמלמד 
שאין שום יאוש בעולם כלל,  ומלמדנו דעת איך נזכה 
להתחזק נגד כל מה שעובר ומונע וכו', כי מגלה יסודות 
מתוך  התחזקות  לימודים של  נמצא  שלאורם  התורה 
הבנת האמת שכך מוכרח לעבור, ומתוך קבלת הידיעה 
מה השי"ת רוצה ממנו באותו עת ואיך עי"ז נמצא עיקר 

התיקון וההתקרבות להשי"ת.
ויסוד גדול מתגלה בדברי רבינו ז"ל )לקו"מ סי' רפ"ב( 
מאד  רחוק  שהוא  רואה  שהאדם  שיש  מה  לענין 
לו  ונדמה  ופגמים הרבה,  והוא מלא חטאים  מהשי"ת 
כח  התגברות  זה  כל  באמת  אשר  מטוב,  רחוק  שהוא 
היצה"ר,  תכסיס  עיקר  וזה  האדם  את  להפיל  המדמה 
כי ידוע שאפשר לשוב ולתקן הכל, אלא שהמחשבות 
האלו הם עיקר הנסיון והמניעה, וכאשר האדם נמשך 
ומחפש  העבודה  מדרכי  נופל  שהוא  רק  לא  אחריהם 
יכול  גם  אלא  וכו',  גשמיים  בדברים  והשמחה  החיות 
ליפול לתוך עניני עצב וצער וכו', והסכנה גדולה אצל 
כל אדם שרוצה איזה דבר בעולם, אפילו להיות יהודי 
מאד  רחוק  שהוא  שיחשוב  יגרום  המדמה  כי  פשוט, 

וכו'.
ולזה מודיע רבינו בבירור שאסור לנו דבר זה בתכלית 
האיסור, והיינו שאסור לאדם לקבל מחשבות אלו לדבר 
אמת, אלא שעליו לדעת שזה טעות ורמיה של היצר 
הרע, והוא צריך לזכור תמיד שהוא יהודי ושומר שבת, 
ואושר  חלקינו  מטוב  החיות  וירומם  בתורה,  ורוצה 
גורלינו אפילו אם לא זכה למה שרצה וכו', ואפילו אם 
ח"ו נכשל באיזה ענין וכו' אסור ליפול בדעתו כלל, רק 
מחדש.  ולמצות  לתורה  להתקרב  להתחיל  להתעורר 
וגם כאשר המחשבות אלו לוחמים מאד נגד האדם הוא 

עומד נגדם לגרשם ויודע שאין בהם אמת, הרי לפעמים 
זה מחשיך אור השמחה וגורם לעצבות.

התגלות הניגון ע"י לדון כף זכות
'אזמרה  המאמר  ע"פ  בדבה"ק  מתגלה  העצה  ועיקר 
וחיות  וניגון  בלב  שמחה  לעורר  שיש  בעודי'  לאלקי 
טוב  של  הנקודות  על  ומסתכל  שמעלה  ע"י  בתפילה 
ולבקש,  לחפש  ממש  אז  צריכים  כי  בו,  יש  שבוודאי 
שאינו  רואה  ואם  בי,  יש  טוב  איזה  בעצמו  ולמצוא 
עשה  שלא  אפשר  איך  עצמו  את  ישאל  כזאת  מוצא 
איזה טוב מימיו, וימשיך להתגבר לראות שבאמת יש 
בו טוב, ואפילו אם אז כח המדמה יקטין הדבר ויאמר 
שגם מעט הטוב שעשה הוא מלא פצעים, כי מעורב 
בפסולת הרבה, יעמוד ללחום לראות באור הטוב הזה 
שזה מאוחד בהשי"ת שהוא כולו טוב כמ"ש טוב השם 

וגו' והרי יש לו קשר להשי"ת.
ולתקן  עצמו  את  לדון  בתחילה  צריך  שהאדם  וכמו 
מעשיו ולהזהר מכל טעות וללכת רק בדרך התורה כי 
שלא  להזהר  התורה  מדרך  שהתרחק  מיהו  ומבין  דן 
יטעה על ידו, הרי כך יש לאדם לדון את עצמו לכף זכות 
למצוא בעצמו זכות וטוב שהוא יהודי והשי"ת רוצה בו 
מאד וכל העולם נברא בשבילו וכו', וכך יש לדון את הכל 
לכף זכות שיש בהם איזה קשר לתורה ולאיזה מצוה 
כי ע"י  וכו', והשכינה שורה על כל קהל עדת ישראל, 
שדן את עצמו לכף זכות ומוצא בעצמו נקודות טובות 
עדיין, אע"פ שעשה מה שעשה ופגם מה שפגם, עי"ז 
באמת,  זכות  בכף  ונכנס  חובה  מכף  באמת  יוצא  הוא 

ומתקרב להשי"ת.
יסוד  זה  כי  הכל,  לתקן  לתשובה  יזכה  עי"ז  ודייקא 
ולהתדבק  דבר  משום  ליפול  לא  להתחזק  התשובה 
מ"ש  בחי'  שזה  בעצמו,  רואה  אשר  ישראל  בקדושת 
על  והתבוננת  רשע,  ואין  מעט  'ועוד  ל"ז(  )תהלים 
אינו  ע"י אותו העוד מעט ששם  היינו  ואיננו',  מקומו 
רשע, עי"ז והתבוננת שאינו מי שהיה מקודם רק עלה 

לטוב.
מעצבות  מאד  להזהר  אדם  כל  על  גדול  חיוב  זהו  כי 
ישראל  קדושת  עם  תמיד  נפשו  ולשמח  וכבידות, 
והכבידות  העצבות  כי  חיים,  ולדרכי  לאמונה  ולהכנס 
הם עיקר כח הרע הם ממש הסטרא אחרא ר"ל, והם 
מטעים מאד כאילו זה האמת שאין תקוה, שהרי כבר 
נפלת עשרות ומאות ואלפים פעמים, והאדם אינו שם 
לב שכוחות העצב מתחילים לסבבו, כי נמשך גם מצער 
ועבודה,  בתורה  החיות  וחסרון  הפרנסה  של  ודאגה 
ויש להתעורר מאד בכל פעם לשמחת המצות ולחיות 
שרבינו  מה  והוא  שיהיה.  איך  יהיה  השם,  בעבודת 
מלמד בזה יסודות מוכרחים שהם עיקר קיום כל אדם.

באמת  עי"ז  כנ"ל  ובעודי  אזמרה  יקיים  האדם  וכאשר 
ולהודות  לזמר  וכו'  ולהתפלל  ללמוד  הכח  בו  יהיה 
להשם, כי ע"י כל נקודה של טוב שמעורר בנפשו נעשה 
בחי' ניגונים, כי הניגונים נעשין ע"י שמבררין רוח טובה 

מן רוח נכאה וכו'. וזהו 'אזמרה' דייקא, בחינת נגונים.

כלל המתגלה לעניין שמחת יום השבת 
בימי  אני  שחורה  ונאוה",  אני  "שחורה  במדרש  איתא 
ביום השבת, שבזה מרמז מה שכלל  ונאוה אני  החול 

ישראל עונים להגויים המקטרגים עלינו וכו' אפילו אם 
אבותי,  במעשי  אני'  'ונאוה  הרי  במעשי  אני'  'שחורה 
עון  בי  יש  אם  כי  נאים,  מהם  יש  במעשי  אף  והרי 
העגל, הרי יש בי כנגדו זכות קבלת התורה, וכך עונים 
אני'  'ונאוה  וכו'.  בים  וימרו  במצרים  אני'  'שחורה  אם 
גם  זכו  דייקא  שם  מילה,  ובדם  הפסח  בדם  במצרים 
כן לטוב הרבה, אשר זה הוא בחינת הדרך הקדוש של 
'אזמרה לאלקי בעודי' כי כמו שנפשות ישראל אומרים 
להאומות ולגויים 'שחורה אני במעשי אבל השי"ת בחר 
בנו ונתן לנו תורתו' כך עלינו לומר לכל כוחות המדמה 
עצבות  של  להמחשבות  אותנו  להפיל  הרוצים  והרע 
ללחום  יש  וכו'  רעים  מעשים  בעצמם  רואין  כאשר 
ולהשיב לנפש, 'שחורה אני ונאוה'. אמת שאני שחורה 
של  טובות  בנקודות  אני  ונאוה  אבל  הרעים,  במעשי 
המצות ומעשים טובים הנמצאים בי עדיין, ובזה יש לי 

לשמוח ולהתחיל לתקן.

'ונאוה אני' ביום השבת
כי עיקר מציאות כח המדמה והעצבות הוא בחי' מ"ש 
בעצבון תאכלנה וגו' שהוא הכבידות של ימות החול מה 
דאגות  פחדים  מתחדשים  מקרים  ויש  טרוד  שהאדם 
ועבודה  בתורה  הנפש  להחיות  והכח  הזמן  ואין  וכו' 
החול  ימות  של  והתורה  המצות  הטוב  ואפילו  כראוי, 
הרי צריך להתעלות בכניסת יום השבת כי עוד אין בו 
סי'  לקו"מ  )עיין  עצבות  בחי'  אחיזת  בו  ויש  שלימות 
רע"ז( ועדיין אין המצוה יכולה לעלות להתפאר לפני 
בימות  בגלותינו  כי  וכו',  הרגלין  אחיזת  יש  כי  השי"ת 
החול השכינה בוכה על גלותה ועי"ז מתגבר העצבות 
רוח )לקו"מ סי' כ"ד( ומגודל חשכת ימות החול צריכים 
ומצוות,  תורה  של  הטוב  לברר  ועצומה  גדולה  יגיעה 
ולזכות לחיות ושמחה עם השי"ת באמת, ולהנצל מרוח 
נכאה ודאגות, ועי"ז קשה מאד המלחמה כאשר רוצים 
למצוא הנקודה טובה שיש בו לשמח נפשו וזה מ"ש 

שחורה אני בימות החול וגו'.
לזכות  הכח  עיקר  כי  וגו',  השבת  היום  אני  נאוה  אבל 
שיש  טובות  הנקודות  של  הטוב  אור  לראות  לשמחה 
תמיד, זאת מה שכל נפש מישראל מקבל ביום השבת, 
כי תיכף בכניסת השבת עולין המצות מהרגלין כמ"ש 
כל  של  והמצות  )ע"ש(  וגו'  רגליך  משבת  תשב  אם 
ימות החול עולים לפני השי"ת להיות שעשוע דמלכא 
הקל  של  מצוה  עם  אפילו  מאד  מתפאר  והשי"ת 
עולה  השכינה  ועי"ז  שבפחותים,  הפחות  שבקלים 
נהירין  גוונין  עם  מלאה  למעלה  להתאחד  מהגלות 
והשי"ת  כמרגלאן  שמאירים  ישראל  כלל  מצות  של 
מתענג עם הבריאה, כצורף אומן שעבד קשה חודשים 
ובסוף מנקה ומלטש הכלי  ליצור כלי מופלא  ארוכים 
ומתגלה עוצם פארה ויפיה, כך כביכול השי"ת מתענג 
שלנו  המצות  שהם  הבריאה  נפלאות  ויופי  פאר  עם 
משתלשל  זה  ועונג  ישראל,  וכלל  השכינה  וחלקי 
להתענג  שמחה  ודבר  תענוג  בכל  השבת  יום  בתוך 
מנועם ההתקרבות להשי"ת ביום השבת שהוא בעצם 
מתגלה  כי  שמתעלה  והשכינה  המצות  של  השמחה 
שם השם, היינו קדושת כל נקודה טובה שלנו מתגלה, 
שזה אינו דבר פשוט רק ממש חלק משם השם כביכול, 

ומאיר בלב ישראל שמחה וגיל. 
כי כאשר זוכים לקבל שבת כראוי, מקבלים הכח לראות 
בהטוב והפאר של כל מעשה טוב שלנו, ואז ע"י השבת 
מתאחד  הוא  ואיך  שלנו  טוב  נקודה  כל  מהו  מבינים 
בהשי"ת ומתברר עד כמה זה שווה והוא הטוב ואושר 
שאין בו שום דבר שיכול להפסידו, ואז מבין האדם עד 
כמה העצבות והמחשבות שאין בו טוב וכו' זה טעות 
גמור, ומזה יקבל כח ללחום לדחות טעות זה בכל יום 
של ששת ימי המעשה, לקיים בכל יום 'אזמרה' לברר 
הבירורים של הטוב, לראות באור ההתקרבות להשי"ת 
ומה שהשי"ת נמצא ומשגיח ורוצה בנו, ולהכניע הרע 

וכל שכחה ורוח נכאה וטעות המדמה.
בשבת יש להרחיק אפי' דאגות רוחניות

ולכן עיקר קדושת ישראל וכל הכח שלנו לעמוד קיים 
בקיום התורה בשמחה וחיות הכל רק  ע"י קדושת שבת 
קודש, שהוא כלל כל התורה כולה וזאת ע"י שממשיכין 
קדושת שבת על עצמו ביום השבת עד שיכול להמשיך 
זאת גם לכל ששת ימי החול לגרש העצבון והשכחה, 
להכין  קודש,  שבת  בכבוד  מאד  להזהר  צריכין  ולזאת 
לבב  ובטוב  בשמחה  השבת  את  ולקבל  לשבת  עצמו 
ולהרחיק כל מיני עצבות בשבת, אפילו עצבות ודאגות 
מחטאיו ופשעיו המרובים צריכין להרחיק בשבת בכל 
כחו, כאשר בוודאי יהיה בו הכח לשמח נפשו שזוכה 
לשמור שבת ועי"ז יזכה לעונג קדושת השבת לטעום 
החיות והעונג של כל מצוה, ויוכל להמשיך זאת לכל 
יום, כי זה כלל גדול שצריכין להרחיק מאד את העצבות 
דרך  בכל  זה  נגד  לעמוד  יש  שיהיה,  איך  יהיה  תמיד 
להזהר מעצבות, ובפרט בעת שעוסקין בתורה ומצות 
וזוכים לאיזה דבר טוב, צריכין להתגבר ביותר שיהיה 
בשמחה ובחיות לבלי לשום אל לבו שום דאגה ממה 
שעובר אפילו לא דאגות העוונות והירידות, רק לשמח 
את עצמו במעט טוב שיש בו עדיין, וכל זה זוכים ע"י 
השבת כאשר נזהרים מאד לשמוח עם מצות זכרון יום 
השבת, ומה שהשכינה והמצוות עולים בו ומתגלה שם 
השם, ואז אסור שיהיה בו שום עצבות ומרה שחורה 
כלל, כי זה עיקר קדושת שבת לשמוח בו בכל עוז, כי 
הוא יום שמחה וחדוה בכל העולמות, כמבואר היטב 
אשתמע  ותפנוקא  חדוה  כדין  כמ"ש  הקדוש,  בזהר 
וכו', וכל הדרכים והעצות הקדושות שיכולים לבוא על 
ידם לשמחה וחדוה, כולם מתעוררים ומאירים בשבת 
באור גדול, והאדם צריך להתגבר להמשיכם על עצמו, 
כי בוודאי גם בשבת יש נסיון, והכל כדי שהאדם יזכה 
להמתיק הדין והעצב ע"י שעומד להמשיך על עצמו 
שמחת יום השבת, אשר באמת אז בקל יוכל להמשיך 
של  השמחה  ימשיך  ועי"ז  השמחה,  דרכי  עצמו  על 
שבת גם בימי החול, והרי עי"ז יכולים לזכות לשמחת 

השבת כמ"ש זכור את יום השבת לקדשו וגו' ואמרו 
להתגבר  שיש  הינו  בשבת,  מאחד  זכרהו  חז"ל 

מאחד בשבת במות החול לגלות הנקודות טובות 
והשמחה, לגלות הזכרון, ועי"ז יזכה לקבל שבת 

לקדשו  השבת  יום  את  זכרון  לקיים  כראוי 
להמשיך  שיוכל  כדי  ובשמחה  בעונג 

השמחה גם לימות החול. 

אנשי  והן  ה'  ועובדי  הגאונים  הן  רבינו,  אנשי  של  ההיכר  מסימני  אחד 
הבורא  לפני  עת  בכל  לבם  את  להשיח  היו  שרגילים  היה:  המשא-ומתן, 
יתברך 'כאשר ידבר איש אל רעהו וחברו הטוב', וזהו גם היום סימנו של 

חסיד ברסלב; שיחה זו תפילה. ועל כך ייסוב סיפורנו:
*   *   *

השוק על מבואותיו המה אדם ובהמה, קול שאון של רוכלים המכריזים על 
מרכולתם, לצד געיית בקר ופעיית צאן. קול תגרנים הנבלל בקול סוחרים 
דוכן  מאחורי  ההמולה,  כל  בתוך  ובתווך,  ביניהם.  המתמקחים  ולקוחות 
ששלט קטן תלוי מעליו 'חלפנות כספים', יושב לו אברך בעל תווי פנים 
עדינות, ניכר בו באברך המשי שאווירת השוק היא לו לזרא, ואך משום גזרת 

'בזיעת אפך' נתלש בעל כורחו מחיקו החם של בית המדרש והגיע הנה.
ברסלב  בעיירה  היושב  נובע'  ה'נחל  אל  מכבר  לא  להתקרב  האברך  זכה 
הסמוכה, נפשו הצמאה לקרבת ה' דבקה בו ברבי, וכל אימת שהיה נוסע 

אליו, היה חוזר ממנו כשלבו מלא אהבת ה' ויראתו. 
וככל שטעם מאורו של הרבי ומנועם תורתו, הלך העולם הזה על שלל 
תאוותיו והבליו ונמאס אצלו, ואלמלא שאשה ועוללים רכים תלויים בו, 
לא היה יוצא את פתח בית המדרש מבוקר ועד ערב. אלא שמה יעשה 

ודוחק הפרנס אילץ אותו לצאת אל השוק ולשלוח ידו בחלפנות כספים.
וכך עומד הוא ליד דוכנו, וכמנהג התגרים מכריז בקולי קולות: "מי צריך 

להחליף?" "מי מחליף?"

סוחרים וסתם לקוחות באים אליו ופורטים אצלו שטרות למטבעות, וסוגי 
מטבעות שונים, והוא משתכר מיד ליד כדי מחייתו. ובזמנו הפנוי, מרים 

את קולו וממשיך וקורא: "מי מחליף?"
יום אחד, בעודו יושב בשוק וקורא ומכריז כדרכו, חלשה דעתו בקרבו; אוי 
לי כי תחת לישב בבית המדרש ולצלול בהוויות דאביי ורבא; במקום לעסוק 
באמירת תהילים ותחינות ובקשות, צריך אני לבלות את ימי בתוככי השוק, 

בין המוני גויים מגושמים... 
של  שונות  דמויות  חקוקות  עליהן  שלפניו,  המטבעות  על  נפל  מבטו 
ה'מטבע  התגלמות  את  בהן  הרגיש  הוא  רחמנא-ליצלן,  עבודה-זרה 
המסתירה את ההר הגדול', וצער אין קץ מילא את לבו; אבוי לנפשי על 

כי עובד עבודה זרה בטהרה אנכי! ממשמש כל העת באלילי כסף וזהב!
רחוק  הרגיש  הוא  הנשבר,  כחרס  שבור  לביתו  האברך  חזר  יום,  באותו 
כרחוק מזרח ממערב מן הטוב האמיתי, ולא היה קץ לשברון לבו. כעבור 

זמן, התעשת, אסף את שברי נפשו והחליט: אני נוסע לרבי!
הוא קם ונסע לברסלב. נכנס לפני ולפנים, ושפך לבו לפני רבינו הקדוש: 
גבי  על  שעות  בשוק  עומד  מטבעות,  בחלפנות  לעבוד  אני  נאלץ  "רבי, 
לכך  האם  היתכן?!  להחליף?'...  רוצה  'מי  מחליף?'  'מי  ומכריז  שעות 

נוצרתי? מי יוכל לשער את ריחוקי מה' יתברך!"
היקר!  "אחי  בנועם:  לו  ומשיב  האברך,  של  זעקתו  לקול  מקשיב  רבינו 
כאשר אתה עומד בשוק, בכל פעם לפני שאתה מרים את קולך בצעקה, 
לצעוק  במקום  עולם'...  של  'ריבונו  עצמך:  לבין  בינך  ותאמר  תקדים 
רוצה  מי  עולם,  של  'ריבונו  יתברך:  ה'  אל  תצעק  והשבים,  העוברים  אל 
להחליף?... מי רוצה להחליף את העולם הבא הנצחי תמורת העולם הזה 
ריבונו של עולם! מי רוצה להחליף?... היתכן להחליף  הכלה והנפסד?... 

טוב כזה בהבל-הבלים שאין בו ממש?!'... וכן הלאה...
"וכך" המשיך רבינו, "נמצא שכלל אינך נמצא בשוק, אלא בהתבודדות בינך 

לבין קונך, ונמצאת מתבודד כל היום כולו וצועק לה' יתברך!".
חזר האברך לעבודתו, כשהפעם עצתו של הרבי מלווה אותו, מאותו יום 
ואילך, במקום לעמוד כך בשוק ולהתעצב על ריחוקו מה', היה מתבודד 

ליד דוכנו וצועק אל בוראו...
אין אנו יודעים מה עלה בסופו של אותו אברך, האם בכוח תפילותיו פעל 
שלא יצטרך יותר לעמוד בשוק, או שבכוחן גילה שה' יתברך נמצא אפילו 

בשוק וגם שם אפשר להתקרב אליו. 
אך דבר אחד אינו מוטל בספק: דברי רבינו האירו לו באור אחר את חייו. 
ובין  בינו  בשיחה  עסק  התרחקות,  של  נוגות  במחשבות  לשקוע  במקום 
קונו. במקום לחשוב שה' יתברך נמצא רק בבית המדרש, גילה כי אפשר 

לצעוק אל ה' ואנשים יחשבו שהוא מכריז על מרכולתו...

מי רוצה להחליף?



בני הנעורים
תאוות ומדות קשות

עלהו לא יבול

המשך הלכות כבוד אב ואם )ז(
האם צריך הבן להוציא מכספו עבור כיבוד אב ואם? 

את  לממן  האב  'ביכולת'  כאשר  הדין  נתבאר  משפטים  לפרשת  במאמרנו 
ההוצאות לצורך הכיבוד, ועתה נבאר 'כשההורים הם מעוטי יכולת'.

א. כלל הדין. הורים שאין להם ממה להתפרנס, או שחסר להם כסף לצורך חיי 
יום יום הרגילים, כולל תשלומי מים חשמל טלפון ומיסים. וכל שכן אם זקוקים 
לכסף עבור בריאותם כמו תרופות וביקורי רופאים וכיוצא בזה – אזי אם יש 
לבן כסף, מחויב לתת להם. ואם אין הבן רוצה, מכריחים אותו לתת )שו"ע יו"ד 
רמ ה. שו"ת מהר"ם ד"פ תקמא ובד"ק קצח. מהרי"ל החדשות קז. רדב"ז ב תרסג. חת"ס יו"ד רכט(. 

ב. אם יש להורים אך אינם רוצים להשתמש בהם, אין הבן מחויב לתת להם! 
כגון: )א( אם יש להם עכשיו כדי מחייתם אלא שחוששים להוציא שמא 
אלא  כסף  להורים  חייבים  אם  וכן  קז(.  החדשות  )מהרי"ל  כך  אחר  להם  יחסר 
שאין רוצים לקחת החובות בכדי להתפרנס )שו"ת הרשב"א ד נו. שבה"ל ב קיא ג(.
אמנם  ח(.  רמ  השלחן  )ערוך  מכספו  להוציא  רוצה  ואינו  קמצן  האב  אם  )ב( 
ממידת חסידות לתת לו )כ"מ בספר חסידים תקפב. וראה גם בתשובות והנהגות ב תמד(. 
)ג( אם האב יכול להתפרנס ממלאכה כל שהיא ומכל מקום אינו רוצה לעבוד 
)חת"ס שם(. אכן אם הבן עשיר, לא יניח לאב לעשות מלאכה בזויה )ספר חסידים 
)המקנה  מאחרים.  צדקה  מקבלת  הכי  בלאו  מתפרנס  האב  אם  )ד(  תקעג(. 
קידושין לב ע"א בסוד"ה בתוס' ד"ה אורו. חזו"א יו"ד קמט ב. ובשבה"ל שם שמשמע מהחת"ס, 
בזה, אבל אם בא  אין האב מתבזה  ונראה שדוקא אם  כך(.  כל  שאין הבן מחויב 

בדרך בזיון, יש לבן לפרנסו )ראה בשבות יעקב סו"ס עה, ולהלן מהחזו"א ומש"כ שם(.
כבעל  האב  נחשב  האם  לבד  להחליט  אין  האמור,  בכל  שלמעשה  ונראה 

יכולת להתפרנס, אלא לאחר הצעת הדברים לפני חכם.
ג. כמה חייב הבן לתת ולהתאמץ לזה? 

ממה  לתת  חייב  אזי  להתפרנס,  שצריך  ממה  יותר  כסף  לבן  יש  אם  )א( 
אלא  לו,  שנשאר  ממה  'הכל'  את  לתת  חייב  אינו  אך  להורים.  לו  שנשאר 
רק למה שהם זקוקים לחיי היום היום וכאמור לעיל )וכמ"ש ברמ"א שם וש"פ, 
שמרויח.  ממה   %20 מ-  יותר  לתת  צריך  אינו  זה  וגם  בצדקה(.  כמו  שהחיוב 
)חזו"א שם ד"ה עי' ובד"ה והנה(. ומכל מקום הנותן כל מה שנשאר לו להורים כדי 
שיוכלו לחיות בכבוד וברווח, תבוא עליו ברכה )וכמ"ש בטור ושו"ע ועוד פוסקים 
'כפי שהוא יכול'. וכ"מ ברדב"ז שם וערוה"ש כ. ודעת החת"ס שם ובמרחשת מג יא, שמותר 

לבזבז יותר מחומש(.

)ב( ואם אין לבן כסף יותר מהנצרך לפרנסתו, אינו חייב לתמוך את הוריו ובגלל 
זה יחסר לו מפרנסתו )שו"ע שם(. אבל אם יש לבן ללחם ובשר, ולהורים אין גם 

ללחם, לא יאכל הבן בשר ויקנה לחם להורים. וכן כל כיוצא בזה )ערוה"ש כב(. 
וכן אינו מחויב לקבץ נדבות כדי שיוכל לפרנס את אביו )שו"ע שם ורוב הפוסקים(. אפילו 

זאת  ונראה שאם בכל  ב קפ ושבה"ל שם(.  יושר  )אמרי  אם בלאו הכי מקבץ בשביל עצמו 
אוסף תרומות כדי לפרנסם, וההורים מרוצים מזה, תבוא עליו ברכה )כי יש הרבה פוסקים 

המחייבים זאת. ובבן איש חי ב שופטים ח, שכן יש לעשות מצד הנימוס(. ]אמנם לגבי אם מותר לתמוך 
בהורים מכספי צדקה ומעשר של הבן, הדין שונה ויתבאר בהמשך בעז"ה[.  

אם אין ביכולת הבן לתמוך את הוריו, ובגלל זה צריך האב לבקש מנדיבי עם  )ג( 
זה אם צריך  וי"א שכל  כ' הטור(.  )חזו"א שם ד"ה  - צריך הבן לעשות זאת במקום אביו 

רק ללכת לקבל הכסף מהנדיבים, שהוא רק מניעת טירחה מאביו, אבל אם צריך לקבץ 
בדרך בזיון, אינו מחויב )דבר יהושע ד בהערות לחזו"א. תורת הכבוד יב ד. ויברך דוד עמוד קיט אות לא(.

הואיל ויש בזה כמה שיטות בפוסקים, וגם  ד. אימתי נחשב שיש לבן יותר מפרנסתו או אין לו? 
הענין משתנה ממקום למקום ומזמן לזמן, וקשה מאוד לתת כלל בזה, ולכן אין להכריע לבד בשום 

אופן אלא לאחר הצעת הדברים לפני חכם. 

רעות,  ומידות  מתאוות  להנצל  אמיתית  עצה  יש  האם 
אותן  בגנות  המדברים  מוסר  ספרי  לקריאת  מעבר 
הדברים הרעים. שהרי בזמן שהם מתעוררות ומבלבלות 
ולהשתחרר  לצאת  וסיכוי  דרך  שום  רואה  איני  אותי, 

מהם?
נדמה לך שהבעיה היא, שהתאוות והמידות רעות משתלטות 
עליך. אבל האמת היא שיש כאן בעיה עמוקה יותר, יש כאן 
נוראה  בכפירה  נעוצה  היא  אבל  מזהה,  אינך  שאולי  נקודה 
תראה  אז  הבעיה,  את  להגדיר  תטיב  וכאשר  עולם,  בבורא 

שבנקל תוכל למצוא עצה לחיות חיים טובים יותר.
אם  ולכן  הבלעדי,  ברצונו  העולם  את  ברא  השי"ת  הנה  כי 
קיים,  יהיה  גם לבטל את העולם שלא  יכול  הוא  רוצה,  הוא 
או לשנות בכל עת את חוקי הטבע. לעומת זאת כל הכח של 
הוא  הזה.  היסוד  על  מתווכח  שהוא  מכך  נובע  הרע,  היצר 
שלא  ומוכרחת,  קיימת  מציאות  הוא  העולם  כאילו  מראה 
שייך לבטלו ולשנותו. וזו התחושה וההרגשה שאנו חיים בה, 
כאילו העולם מוכרח להיות, וכל מה שקורה ונעשה בעולם 

מוכרח להיות כך.
וזו גם הסיבה שכאשר מתעורר בך איזה מידה רעה כמו כעס 
או קנאה, אש התאוות וכדומה, נדמה לך שאינך יכול לחיות 

בצורה אחרת, ומוכרח שהיא תהיה קיימת.
הם  רעות  והמידות  שהתאוות  מרגיש  שאתה  הזו  והבעיה 
מציאות קיימת של החיים, היא גרועה יותר מעצם התאוות 
והמידות רעות בעצמם, מחמת שהרגשה זו מקורה בכפירות 
קיימת  מציאות  הוא  העולם  כאילו  האמונה,  והכחשת 

המתנהלת מעצמה מכח ההכרח והטבע האנושית.

אך מה לעשות שכך אני מרגיש שהגוף שלי ללא שליטה 
לחיות  סיכוי  שאין  ונדמה  רעות,  והמידות  התאוות  על 
עשה  ה'  למה  וכי  הרע?  מכל  משוחררת  אחרת,  בצורה 
שכולם ירגישו כך שהעולם הוא מציאות הכרחית שאינה 

יכול להשתנות? 
רק בגלל שהוא ברא את עם ישראל, לכן היה מוכרח כביכול 
ניתנת  שאינה  מציאות  הוא  העולם  כאילו  הרגשה  לעשות 
לשינוי. כי באמת השי"ת היה יכול שלא לברוא אותך בכלל, 
שאתה  בשביל  אותך  לברוא  כן  ברצונו  שעלה  אחרי  אבל 
תגלה שהוא המלך בעולם, הוא היה כביכול מוכרח לברוא 
אותך בתוך עולם שנראה כהכרחי המתנהל מעצמו על 
שאתה  בשביל  והכל  מסויימים,  וטבעים  חוקים  פי 
והתחושות  והעצלות  הכבדות  הרגשות  על  תתגבר 
להבין  להשי"ת,  אותם  ותבטל  אונים,  החסר  של 
שאין שום דבר הכרחי ומציאותי, והכל נברא 

רק על ידי השי"ת בכל רגע מחדש.
שהנך  למעשה  העצה  מהו 
ל  ו כ י

להציע לי?
שהתקרב  עד  ז"ל  נתן  לרבי  הציקה  שואל,  שהנך  זו  שאלה 
להתקרב  איך  באמת  מחפש  היה  שהוא  מחמת  לרביז"ל, 
והיה  בתורה  הרבה  עוסק  היה  ומתחילה  בהשי"ת,  ולהדבק 
גאון מופלג בצעירותו, אבל תמיד הרגיש שחסר לו איזה דבר, 
ידי שראה ושימש  עד שהתקרב לדרך הבעש"ט הקדוש על 

הרבה את תלמידי המגיד ממעזריטש ז"ל.
אבל עדיין היה מציק לר' נתן ז"ל, איך הוא יזכה גם כן לחיות 
בהתלהבות עצומה שכזה כמו אלו הצדיקים תלמידי המגיד 
כל  את  לבטל  יזכה  הוא  איך  למעשה,  עצות  חיפש  כי  הק'. 
די להווכח באמת עין בעין,  כי הבין שלא  עצמותו להשי"ת, 
אלא צריך בשבילו עצה מעשית איך להתבטל להשי"ת, שהרי 
יותר  חזק  והכרחי,  מציאותי  שהעולם  שההרגשה  פעמים, 

מכל הרגשה רוחנית אחרת.
מצא  לא  אז  וגם  לרביז"ל,  שבא  עד  נח,  ולא  שקט  לא  ולכן 
מרגוע לנפשו, והיה מספר כל מה שנעשה עמו לרביז"ל, עד 
כתפיו,  על  ידו  והניח  לטייל,  רביז"ל  עמו  הלך  אחת  שפעם 
כמו  להשי"ת,  עליו  שעובר  מה  כל  יספר  שמהיום  לו,  ואמר 
והבין  ביותר,  התלהב  נתן  ר'  זאת  שמע  וכאשר  טוב.  לחבר 
שכעת מצא את התרופה הכוללת את כל התרופות שבעולם.
יום לעמוד לפני השי"ת  והלאה היה מפנה עצמו בכל  ומאז 
ממנו  ומבקש  ומתחנן  עליו,  שעובר  מה  כל  על  לו  לספר 
שיבטל ממנו כל מידה רעה. ובהמשך היה קם בלילה והולך 
ליבו  את  להשיח  אדם  שבני  שם  שאין  מקום  ליישוב  מחוץ 

להשי"ת ולהתחנן לפניו שיקרב אותו אליו.

אני גם מבקש מדי פעם על הבעיות שלי, אבל הם דבוקים 
בי ואינם מניחים לי?

המידות  של  הבעיה  עיקר  כי  הרעיון.  את  הבנת  לא  עדיין 
הרעות הם ההסתרה שאתה שוכח על ידם את השי"ת. ולכן 
ומספר  הולך  שאתה  זה  בעצם  נושעת,  לא  עדיין  אם  אפילו 
מידה  שאותה  אמונה  מתוך  מסויימת,  רעה  מידה  על  לה' 
השי"ת  עם  לחיות  ושייך  אפשר  ושבאמת  אותך,  משקרת 
אתה  בעצמו  שבזה  הרי  שטות,  אותה  בלי  עצום,  בתענוג 
פשוט מבטל להשי"ת את הבריאה הנראית כעובדא מוגמרת.
מצליח  שאינך  ורואה  יותר  נופל  שאתה  ככל  ואדרבא, 
להשתחרר מהכל, תדע שהרגשה זו באה אליך אך ורק מחמת 
שה' ברא אותך, בשביל שתתגבר על עצמך להבין שאפשר 
פעם  ותרוץ  תתייאש,  שלא  ידי  על  יהיה  וזה  אחרת.  לחיות 
ליבך  מעומק  לו  ותזעק  כך,  על  לו  ותספר  להשי"ת,  נוספת 
כמה אתה רוצה לצאת מתאווה זו, ובפעולה זו בעצמה אתה 

מבטל להשי"ת את ההתקשרות ההכרחית לאותה התאווה.
ביותר,  השקט  במקום  דייקא  תעשה  זו  שתפילה  כדאי  ולכן 
ליישוב הדעת להבין שאפשר לחיות  במקום שאפשר לבוא 

בלי העולם הזה. )ע"פ ליקו"מ סימן נ"ב( 

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

לתרומות והנצחות: | 054-8418146 | 053-3175211 | ת.ד. החיד"א 3/2 בית שמש | פקס: 03-5214707 | להצטרפות למנויים בדוא"ל: subscribe@haleb.org | לרכישת מניה בעסק הנצחי הפקד את מעשרותיך לבנק פאגי סניף 197 מ-ח: 584924 ע"ש מכון עלה לתרופה

לזכות הילד
שמואל בן פייגא

בזכות רביה"ק יזכה להתקבל לת"ת טוב
ויתגדל לתורה ויראת שמים בדרך רביה"ק

הר"ר שלמה אהרן יפה הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי הבת
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ב"ר אליעזר קירשבוים הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הבה"ח יואל קנפלר הי"ו
לרגל שמחת אירוסיו

עב"ג בת הר"ר אברהם יעקב שפירא הי"ו
בזכות רביה"ק יזכה לבנות בית נאמן בישראל

הר"ר מנחם שנקר  הי"ו
ירושלים

לרגל השמחה השרויה בבית ידידו
הר"ר זהר ברנע  הי"ו

בשמחת נשואי בנו הר"ר יהודה הי"ו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

ולבנות בית נאמן בישראל

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 4 אחה"צ(

‰כונו ל‡סיפ ‰ˆל‰
מ‰פעם ‰נור‡‰ ל

‰מכירים ‰טכנולו‚יים
מיימים עלינוועלורוינו

˜יים בע"‰ בימים ‰˜רובים לכלל ‡נ" „ירולים ובב"‡
ב‰פו ז˜ני וחובי ‡נ" ליט"‡ ו‚„ולי ‰מומחים בחום

בס"„

הר"ר נחמן דהן הי"ו
בני ברק

לרגל שמחת נשואיו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


