
בשבוע שעבר קראנו על מעשה המרגלים ותוצאותיו, השבוע מדובר 
על קרח ועדתו החולקים על משה. קרח שואל: בית מלא ספרים זקוק 
למזוזה? טלית שכולה תכלת צריכה פתיל תכלת? ממה נפשך – אם 
אין ספרים בבית מה תועלת במזוזה קטנה, ואם הבית מלא ספרים מי 

זקוק לשתי פרשיות בודדות על קלף קטן?
מאמין  שהוא  מפני  ההתחזקות,  תורת  כל  על  קרח  חולק  למעשה 
ההתחזקות.  נפלאות  את  שולל  הוא  ממילא  ובטובים  בחזקים 
החלשים  לחיזוקים,  זקוקים  אינם  לטעמו  והטובים  המוצלחים 
והנחשלים להם לא יועילו החיזוקים. וכאן ראוי להרחיב מעט על סוד 

תורת ההתחזקות.

        

חיזוקים  רק  איננה  ההתחזקות  תורת 
הנובעת  ורחבה  עמוקה  תורה  זו  ועידודים, 
מידיעת ה' כפי שהצדיקים הגדולים משיגים 
שלמעלה  וכשם  גבול,  לה  שאין  גדולתו  את 
גבול  לה  אין  למטה  גם  כך  סוף,  לה  אין 

להתפשטות רחמי ה'.
הסוד  גילוי  על  ימיו  כל  עמל  רבינו  משה 
והקב"ה  בעגל  חוטאים  ישראל  כאשר  הזה, 
גדול  לגוי  אותו  ולעשות  להשמידם  מבקש 
ומתעקש  נא',  'מחני  מתחנן  הוא  ועצום, 
שיש  מוגבלים  הבלתי  הרחמים  את  לגלות 
מוסיף  הוא  תורה  מתן  לפני  באוצרותיו.  לה' 

יום אחד מדעתו. הבחירה להמתין, כפי שמלמד רבי נתן, היא הנסיון 
שמבינים  שבצדיקים  המופלגים  רק  בו  לעמוד  שנדרשים  הקשה 
בעומק דעתם שכדי לאפשר גם לאחרונים שבעם לקבל תורה, עלינו 

להמתין. 

להחזיק מעמד
קרח אינו יורד לסוף דעתו של הצדיק. הוא רואה עדה שכולה קדושים, 
לצידו מאתיים חמישים ראשי סנהדראות והוא ראש לשבט לוי. כוחו 
יש התגברות   - ישנם שני סוגים של התגברות  רב בהתגברות, אבל 
לפי שעה כדי להשיג ניצחון מסוים, ויש התגברות לאורך זמן. דהיינו 

התחזקות.
חזק  ברצון  די  ביותר,  קשה  משימה  זו  ותהיה  קושי  לנצח  כדי 
בכוח  די  אין  בו  לעמוד  וכדי  יותר  קשה  ניסיון  יש  אבל  ויכולת. 
וגבורה, אדרבה לפעמים דווקא הגיבורים יפלו ממנו מהר יותר 
– להחזיק מעמד לאורך זמן. אדם יכול לאסוף את כל כוחותיו 
מאוד  יתקשה  הוא  אבל  מחץ,  מכת  באויביו  להכות  כדי 
אין  קיצה  שאת  שקטה  מלחמה  בקשרי  להחזיק 

רואים. זו הסיבה שרבים הם חללי השגרה. 
קרח חולק על משה מפני שאינו 

הספרים  שמלמדים  כפי  חיזוקים.  צריך  מי  לצדיקים,  זקוק  מי  מבין 
לבוא,  אז את ההנהגה של לעתיד  כבר  רוצה להביא  הקדושים קרח 
לא להמתין על הדורות האחרונים ולהגיע כבר כעת להנהגה על פי 
ה' האמיתי להתנהג בהנהגה של חסד,  יודע שרצון  רבינו  דין. משה 

להמתין לחלשים שיבואו בדורות האחרית ולחזקם.
כאן נכשלו גם המרגלים שלא ירדו לסוף קדושתה של ארץ ישראל. 
בתוך  ממקומו  האדם  את  הנוטלת  המדבר  קדושת  את  הכירו  הם 
ענני כבוד. ארץ ישראל היא ארץ איטית, הכל מתנהל על פי פשוטו; 
שמים  וברחמי  לגשם  ממתינים  בדמעה,  זורעים  ביזע,  חורשים 
קוצרים כעבור חודשים. ההתנהלות הזו כרוכה בעליות וירידות לאין 
מספר. אין די בהתלהבות והסתערות, לרגעים הינך נלהב ומלא אמונה 
ויורדים  עולים  ושוב  שפל,  רגעי  מגיעים  והנה 
התחזקות.  נצרכת  כאן  כוח,  יעזור  לא  ועולים. 

ותורת ההתחזקות עמוקה היא מאוד.

עצות של משיח 
עיקרה של תורת ההתחזקות 'עייל ונפיק', ומכל 
הארבעה שנכנסו לפרדס רק רבי עקיבא שהיה 
בקי בסוד זה נכנס ויצא בשלום, ואת המיומנות 
הנפלאה הזו מביא לנו רבינו בתורת ההתחזקות 
היא  ההתחזקות  של  העיקרית  מטרתה  שלו. 
את  ולעבור  חייו  את  לחיות  האדם  את  לחנך 
הדרך הארוכה-ארוכה עד תכליתו עלי אדמות, 

מתוך שמחה ואמונה.
לתורת התחזקות שכזו קוראים 'עצות'. כדי ללמוד אין להתנהג בכל 
כאן  נצרכים   – רקיעים  קורעי  ודיבורים  מחץ  במשפטי  די  אין  מצב 

לימודים של ממש, עצות לכל מצב ולכל שלב.
צדקנו  משיח  של  הגדולה  בשורתו  דהיינו  יועץ',  'פלא  נקרא  משיח 
אלו עצותיו הנפלאות שאי אפשר יהיה לסתור אותן. עצות עמוקות 
ומתוקות שיורו את דרכו של כל אחד. עד כדי כך יהיו העצות מדויקות 
ומאירות עיניים שבעזרתן נצא מגלות לגאולה )ליקו"ה או"ח תחומין 
ה'(. העצות הללו ניתנות כבר היום לכל מטה אוזנו לדברי הצדיקים. 
הרי  להן  המציית  היא תורה של עצות,  רבינו  של  ההתחזקות  תורת 
חי חיי גאולה. וכפי שכבר אמר רבינו שלא יהיה בינו לבין משיח אלא 

העובדה שלמשיח יצייתו ולו אין מצייתים כראוי. 
נוקף אצבע  ירא שמים אמיתי שאינו  מתחזק אמתי הוא ממש כמו 
מבלי להיוועץ בשולחן ערוך. מתחזק אמיתי אינו מרגיש שום דבר בלי 
הנפש  השתפכות  או  הלכות  ליקוטי  מוהר"ן,  הליקוטי  עם  להתייעץ 
יהודי אינו עושה מה  לירידה.  - מה עלי לעשות, איך עלי להתייחס 
שמתחשק לו, הוא מתייעץ בתרי"ג מצוות התורה שנקראות בזוהר 
'עצות', יהודי אינו רשאי ליפול בדעתו ולהיות עצוב כועס ומר נפש 
כשמתחשק ומתאים לו, הוא נועץ ביועצים דגולים, בצדיקים שיורו 

את דרכו. זוהי התחזקות אמיתית. 

מי צריך חיזוקים?

מתחזק אמיתי הוא כמו ירא 
שו"ע,  בלי  זז  לא   – שמים 
ולא  זז  לא  המתחזק  גם 
להתייעץ  בלי  כלום  מרגיש 
רבינו. של  בדיבורים 

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

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

361בס"ד
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               פרשת 
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תורת ההתחזקות היא לא רק משפטי מחץ ססגוניים, זו דעת עמוקה ורחבה הדורשת לימוד וציות יומיומי.

'תגזול' עתים לתורה
מתוך כל הטירדות והמניעות

יום ד' י"א טבת ת"ר
חטוף  ואכול  וחטוף  ואמץ,  חזק  ...רק 
ויום  יום  בכל  דאורייתא  נהמא  ואכול 
בכל הטרדות וההרפתקאות העוברים עליך כי היא 
לך  יהיה  לא  בו  עומד  שאתה  היום  וזה  לנצח,  חייך 

עוד לנצח.
ומאד מאד גדול צערי יותר מהכל מה שכתבת שר' 
א"ב נרו יאיר מתרשל בלימודו, אהה ה', על זה ידוו 
כל הדווים, כי כמה וכמה אנו מדברים וצועקים על 
זה שאין מנוס מכל הייסורים וההרפתקאות כי אם 
ובקשה  והתחינה  ולהתפילה  ולהתורה  להשי"ת 

וכו', ואיך נהפכת לי ידיד נפשי.
תאמר  ''אל  ב(  )אבות  ז"ל  רבותינו  הזהירונו  כבר 
וידידי, כי  לכשאפנה אשנה", כלך מדרך זה חביבי 
השם  לך  יתקן  שבוודאי  יתברך  בהשם  בטוח  אני 
יתברך בכל ענייני הדחקות והתלאות שלך, וירחיב 
יתברך,  השם  בעזרת  בטוב  סחורתך  ותמכור  ידך 

והכל יתהפך לטובה. 
לחטוף  שיכולת  תורה  בלא  שאבדת  הימים  אבל 
חוזרת,  שאינה  אבידה  זה  דייקא,  הייסורים  מתוך 
ובפרט מה תעשה בימים הבאים. כי גם אם תבלה 
האדם  על  יעבור  שלא  אפשר  אי  בעשירות,  ימיך 
בלבולים וטרדות רבות והרפקאות בלי שיעור, כמו 
כי  רבים,  בפסוקים  וכמבואר  ז"ל,  רבותינו  שאמרו 
אדם לעמל יולד וכו', ומי שמבטל מחמת זה מדברי 
תורה ותפילה הוא אובד את ימיו לגמרי חס ושלום. 
כי אדרבה, כל מה שעובר על האדם - הכל לקרוא אותו 
הוא  יתברך  שעשועיו  העיקר  כי  התורה,  אל  לקרבו 
כשלומדים תורה בצר לאדם מתוך בלבולים ודחקות, כי 
מניעות  לו  שיש  המלאכים,  על  האדם  מעלת  עיקר  זה 
ולהתורה  להשי"ת  עצמו  מקרב  והוא  כאלה,  ובלבולים 
מתוך ייסורים ומניעות והשתטחות והתפשטות הסט"א 
כזה שהם משתטחים בכל פעם כמו נהרות ותהומות 

ממש, כמו שכתוב "תהום אל תהום קורא".
הט אזנך ושמע דברי הנאמרים באמת, ולקיים בכל 
"ומנוס  שכתוב  וכמו  ומנוסי"  ומעוזי  עוזי  "ה'  עת 
תורה  שתוכל  מה  יום  בכל  ותחטוף  לי",  צר  ביום 
ותפילה ולקיים "קבעת עתים לתורה" כמו שפירש 
הטרדות  כל  מתוך  לתורה  עתים  לגזול  ז"ל  אדמו"ר 
 - טוב  ממנו  לחטוף  תוכל  שלא  יום  אין  כי  שבעולם, 
מעט או הרבה. כי לית יום דלית ביה טוב. ובטח בה' כי 

לא יעזוב אותך ויהפוך הכל לטובה.

נתן מברסלב.



צדקה, אא

עמוד היומי
וכן כשמת בנה של הצרפתית כתיב, ויקרא אל ה' ויאמר ה' אלהי 

תשב נא נפש הילד וישמע ה' בקול אליהו.

מעשה אליהו עם אשה הצרפית
א[ לאחר שקינא אליהו קנאת ה' וקנאת הצדיקים, שנעצרו 
הגשמים והחלה תקופת בצורת קשה, אמר לו השי"ת שילך 
לאשה הצרפית, ואז השפיע לה שפע גדול ובירך אותה בדרך 

נס, שכד הקמח והצפיחית של דבש לא יחסרו.

ולאחר כל זאת, חלה בנה של הצרפית חולי חזק מאוד, עד 
אלי,  באת  מדוע  אליהו,  אל  ותאמר  נשמה.  בו  נותרה  שלא 
האם כדי להזכיר עווני? כי האשה הצרפית חשבה שאליהו 
פעל את הישועה של כד הקמח על פי שמות הקודש, ולכן 
היה לה פחד שמא הנס הזה ניכה לה מזכויותיה ולפיכך נחלה 
בנה ומת. כי אם היה הנס על ידי רצון ה' שציוה לברך אזי אין 
מנכים מהזכויות, אך עם הברכה היא בדרך של נס ומופת הרי 

שמנכים מהזכויות )עיין בפירוש המלבי"ם(.

ולכן לקח אליהו הנביא את בנה, ויעלהו אל העליה, וישכיבהו 
על מטתו, והתפלל וקרא אל ה', ואמר: וכי לא די שהרעות לי 
ללכת נא ונד, משוטט בארץ על שהעצרתי את המטר, וכי גם 
על האלמנה יחרה לך על אשר הכניסה אותי בביתה, והריעות 
לה להמית את בנה בעבור זה? וכי כל כך גדלה אשמתי עד 

שלא אמצע מי שיכניס אותי?

להרגיש הצרה בשביל להתעורר לתפילה
ב[ ואחר תפילה זו, נקט אליהו בפעולה והשתדלות, 'ויתמודד 
על הילד שלש פעמים' שהשכיב עצמו על הילד ועשה עצמו 
והיינו ששם פיו על פיו ועיניו על  כאילו הוא במידת גודלו, 
עיניו, בכדי להשפיע חיות מאבריו על אברי הילד. ובתנועה זו 

פתח בתפילה ויאמר: 'ה' אלוקי, תשב נא נפש הילד'.

שני  )רד"ק(  המפרשים  מבארים  הזה,  באופן  התפלל  ולמה 
יותר  זה היתה תפילתו  ידי  סיבות: סיבה אחת, מחמת שעל 
בכוונה, כאשר שכב על הילד המת, שעל ידי כך נתעורר יותר 
לתפילה. וכדוגמת שנאמר אצל יצחק שהתפלל לנוכח אשתו 
שיראה  ידי  על  כי  עיניו,  לנגד  אשתו  שהיתה  היא,  עקרה  כי 
בעיניו ויזכור שעקרה היא, יתעורר יותר להפנות ליבו לבקש 

רחמים. 

יותר  מרגיש  שאדם  שככל  אנו  למדים  זו  תפילה  ומצורת 
במוחש את הצרה, כך יכול להתעורר יותר לתפילה, ולהוציא 
הבקשות מפיו, מעומק הלב. והוא כדוגמת שהולכים להתפלל 

ליד חולה וכדומה בשביל להתעורר יותר לתפילה. 

ולכן גם פעמים שה' לוחץ את האדם באיזה דבר, רק בשביל 
שירגיש יותר את הענין וירגיש קרוב יותר לקושי, כדי שמתוך 
יוכל יותר לשפוך ליבו לפני ה'. ומי שמבין זאת, הרי שבמקום 
יותר  כח  והדחק, הרי שאדרבא הוא מקבל  להשבר מהקושי 
בגלל  דווקא  הלב,  מעומק  יותר  אליו  ולדבר  לה',  להתקרב 

הקושי.

לעשות איזה פעולה של השתדלות
שרצה  בשביל  הוא  עליו,  שהתמודד  כן  שעשה  שניה,  וסיבה  ג[ 

להנשים עליו ולחממו בחום הטבעי היוצא מפניו ומבשרו, כי רוב 
הפעמים, הנסים נעשים על ידי מעט תחבולה מדרך העולם. 

וסיבה זו הוא ממש מפליא, שהרי עם מת הילד, מה יועיל להנשים אותו 
ולחממו בחום הטבעי, ומזה למדים אנו דרך נפלא מאוד בכל ענין התפילה 

וההשתדלות. 

שהרי רואים אנו שלפני שעשה פעולה זו, עמד אליהו והתפלל, ותפילה זו היתה תפילה 
של זעקה 'למה הרעות להמית את הילד', כמו אחד שעומד בחוסר אונים ואינו יודע מה לעשות. 

ורק אז עשה מעשה זה של השתדלות להתמודד על הילד, מחמת שרוב הנסים נעשים על ידי מעט 
פעולה. וגם אז, תוך כדי שמנשים אותו, התפלל וביקש מה', ותפילה זו כבר היה בדרך של בקשה 

שישיב את נפש הילד.

ואפשר לומר בדרך רמז, שהפסוק מכנה את פעולה זו של אליהו בלשון של 'ויתמודד', מלשון של 
'התמודדות' – לדעת איך להסתדר בכל קושי, שפעמים אדם מפחד להתקדם ולעשות פעולות או 

שאינו יודע מה לעשות.  

ד[ כי כך הוא סדר הדברים שמתחילה בשעת דחק וקושי, צריך האדם להרים עיניו רק לה' בלי שום 
השתדלות כלל, לעמוד כמו עני בפתח שאין לו שום עצה גשמית של השתדלות שיכול להועיל לו, ורק 
מתוך תפילה זו נותן בו השי"ת דעת, לעשות איזה השתדלות קטנה, וכיון שעצה זו באה על ידי תפילה 
הרי שאדם מקבל כח לעשות פעולה זו, אפילו שנראה על פי שכל שאין שום תועלת בהשתדלות זו, 

ו  מ כ
איזה  לעשות  כוחות  באדם  נוסכת  בתפילה  הבטחון  זאת  בכל  אך  הילד,  מת  שכבר  זה  במעשה 

פעולה, וגם אז תוך כדי הפעולה ממשיכים לבקש בדרך תחינה ובקשה עד לישועה השלימה. 

אומרים לו 'סע'
ה[ ועל כך אמר מורינו רבי נתן ז"ל, שהעולם אומרים: אתה תעשה, והשי"ת יהיה בעזרך, אבל אני 

אומר: אם השי"ת יעזור אז גם תעשה. 

והוא גם בבחינת מה שאומר רביז"ל )ליקו"מ קצ"ח( 'כשאדם צועק אומרים לו ליסע', כמו שהיה 
בשעת קריעת ים סוף שצעקו ואז אמר השי"ת למשה, דבר אל בני ישראל ויסעו. אבל מקודם צריך 
את הזעקה מחוסר אונים, ואז השי"ת אומר להמשיך איזה פעולה של השתדלות, אפילו שאין זה 

מדרך הטבע שפעולה זו תועיל.

'אחוזה ודבוקה בך

ברוך ה' אכשר דרא ורבים מתקרבים לאור הצדיק, גלים גלים 
של מתקרבים באים ומסתופפים בצל כנפי רביה"ק, דבר אשר 

כמעט לא היה מימות עולם.

אך זאת יש לדעת כל אחד ואחד, כי ההתקרבות אל הרבי היא 
הק'  בספריו  הרבה  ללמוד  היינו  הקדושה,  לדעתו  להתקרב 
לקוטי מוהר"ן לקוטי הלכות ושאר ספריו, המלאים כולם מזן 

אל זן בדברי אלקים חיים.

בתמימות  בספריו  ויעסוק  שישב  מי  כי  רביה"ק,  שאמר  וכמו 
ויסתכל בהם בעין האמת "אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי 
קשיות לבבו" )חיי"מ שמט(, ואם רביז"ל אמר דברים אלו הרי 

הם כפשוטם ממש, בלי שום ספק.

שיחזור  ועלול'ס,  גדליה  ר'  לתלמידו  מוהרנ"ת  שאמר  וכמו 
הרבה על הספר 'לקוטי מוהר"ן' עד שידע אותו בעל פה באמרו 
"כשתנוח בקבר ותרגיש התולעת שבאיבר ובעצם הזה מוטבע 

הלקוטי מוהר"ן היא לא תקרב אליו".

יום  בכל  נישואיו  שאחר  בתקופה  לומד  יצחק  לוי  ר'  היה  וכך 
שלשה דפים בלקוטי מוהר"ן, עד שהיה מסיימו מדי חודשיים, 

וכך כל אחד מאנשי שלומינו בדורות ההם. 

ספרי רבינו זה לא רק העצות הנפלאות שהמשיך אלינו, אלא 
ע"י  הקב"ה  אל  מתקשר  אני  הקדושה  התורה  שבלימוד  כמו 
עצם הלימוד, כך גם בלימוד ליקוטי מוהר"ן - ע"י הלימוד בספר 

אני מתקשר אל הרבי.

ס'האט  אחרת,  נראים  היו  ליקו"מ  שידעו  חסידים  ברסלב'ר 
געשיינט אויף זיי – הפנים שלהם האירו! רבינו אמר "אני נהר 
המטהר מכל הכתמים" – כי לעתיד לבא יהיה "וזרקתי עליכם 
לנהר  ליכנס  לבד  צריך  היום  אבל  וטהרתם",  טהורים  מים 
ולטבול - מכניסים קצת מהרגל, ועוד קצת, ולפעמים חוזרים 
לטבול  והעיקר  לגמרי,  לטבול  בסוף  שהמטרה  העיקר  חזרה, 

לגמרי את המוח, ואז "אני נהר המטהר מכל הכתמים".

עצות הצדיק מכונים בשם פלא )כמבואר בלקו"מ סי' נז, ובח"ב 
סי' ה ועוד(, ויש לבאר כי עניינם הוא פלא, שכן היאוש שנופל 
על  שחושב  מכך  נובע  הוא  ה'  מעבודת  ומרחיקו  האדם  על 
כוחותיו הוא, אך תורת הצדיק מאירה עליו אור  העתיד כפי 
של פלא שהוא למעלה מכל הכוחות שלו כפי מה שחישב 

בחשבונותיו, הוא המוציאו מעבדות לחירות.

קביעת עיתים

וברור,  פשוט  דבר  היה  זה  עברו  בדורות  ואם 
שברסלב'ר לומד את הלקוטי מוהר"ן, היו שלמדו 
בעמקות,  יותר  שלמדו  והיו  בפשיטות 
דמשיחא  עיקבא  בדור  היום  אך 
תה  ש פ ש

הסתרה על פני עולם, נחלש הלימוד הק' הזה.

ברוך ה' שגם בימינו אנו לא השבית לנו גואל, וזכינו שהתפשט 
בליקוטי  היומי  עמוד  של  הק'  הלימוד  שלומינו  אנשי  בקרב 
מוהר"ן, דבר נפלא מאד, שמלבד שיש בו משום קביעות עיתים 
העושים  רבים  דומה  "אינו  בבחינת  גם  בו  יש  הצדיק,  בתורת 
המצוה למועטים העושים אותה" )תו"כ על ויקרא כו, ח( הכח 
הסגולי של ספרו הקדוש של רבינו כשיש רבים העושים אותו 

זה עניין אחר לגמרי.

אנו רואים את ההתלהבות והריקודים בכל סיום לקוטי מוהר"ן, 
לא רגליים רוקדות בסיומים אלו אלא לבבות, הלבבות רוקדים 
הוא  ולכן  הזה,  לספר  עצומה  בחביבות  בוער  הלב  זה,  בסיום 
רוקד על כל סיום וסיום, אבל צריך להוציא את הגעגועים מכל 

את הפועל.

ליום,  עמוד  של  זה  שיעור  ללמוד  לרבים  תקנה  עשו  ה'  ברוך 
ועל כל אחד לומר לעצמו זה השיעור שלי, זה הזמן שבוא אני 
הקדושה,  דעתו  ואת  הצדיק  עצות  את  לעצמי  ומברר  מחפש 

עליו אני מוסר את נפשי ומאודי.

פעמים והאדם מחסיר מלימודו יום אחד או שניים, קשה לומר 
לאדם אחר מה לעשות בכזה מקרה, וגם כל אדם לגופו כל אחד 
שזהו  לדעת  עליו  בכלל,  אבל  נפשו,  טבעי  והכרת  עניינו  לפי 
השיעור שלו, ואם הפסיד יום אחד עליו ישלימנו למחרת אם 
ישלים  החסר  ואת  הציבור  כלל  עם  ימשיך  לאו  אם  וגם  יוכל, 
במחזור הבא, אך לא יעזוב את הסדר הזה, שאם אנשי שלומינו 
קבעו לעצמם את הלימוד של עמוד ליום גם אני רוצה להיות 

בין הכלל.

זה  סדר  על  סיום  סעודת  לעשות  בישראל  מתפשט  ה'  ברוך 
בלקוטי מוהר"ן, צריך לשמוח הרבה בסיום זה וכמה ששמחים 
אשר  המסיימים  הן  הספר,  גדולת  את  יותר  מרגישים  יותר 
שמחתם היא למעלה ראש, שכן זכו ללמוד ולסיים ספר נורא 
שכזה אשר אין ערוך למעלתו כמו שהאריך רבינו לספר כמה 
ולרוצים  למתחילים  והן  נוראות,  בהפלגות  פעמים  וכמה 

להתחיל, שממילא גם הם בכלל השמחה בהתחלת הספר.

במאמר המוסגר אמרתי לעצמי, הרי לב יודע מרת נפשו כמה 
)כמבואר  הצדיק  את  מצער  כ"כ  והוא  כראוי,  מתנהג  לא  הוא 
לכן  עבורנו,  נפשו  מוסר  הצדיק  כמה  ועד  ועוד(,  עא  בלקו"מ 
על כל פנים נתן לו קצת נחת רוח... כמה נחת רוח יש לצדיק 
שמקבל  קבלה  מכל  לו  יש  רוח  נחת  כמה  אלו,  מהתאספויות 
אחד מישראל לקבוע עיתים לעסוק בתורתו, אז בל נמנע ממנו 

נחת רוח זו.

מאנשי  אחד  כל  בלב  הזאת  הקבלה  שבזכות  השי"ת  יעזור 
שלומינו שקיבלו על עצמם לעסוק בתורת הצדיק נזכה להוציא 
מכח אל הפועל את הקבלה שקיבלנו כולנו על עצמנו בסיום 
'פלא',  בבחינת  הצדיק  תורת  של  האור  עלינו  ויאיר  האחרון, 

שנצא מכל צרה ברוחניות ובגשמיות, אכי"ר. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

פרק מ'



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'אכל

דרשהו אם אינו רמאי

נבא לקבל שבת פרשת קרח לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות חדש 
הלכה ג', שבהם מתגלה עוצם כח השבת לגאול נפשנו מכל עביות 
ולשבר משיכת טבענו,  לזכות להתגבר בעבודת השי"ת  וריחוק, 

והכל בכח ענג שבת. 

תמצית המבואר בתורה ל"ז
ל"ז(  סי'  )לקו"מ  וגו'  דרשו  במאמר  ז"ל  רבינו  מדברי  מובן 
שעיקר מה שהשי"ת ברא הכל ומקיים העולם וכו' הוא בגין 
הבריאה  ממציאות  השי"ת  רצון  שעיקר  ליה,  דאשתמודעין 

הוא שנכיר ונדע את השי"ת מתוך העולם הזה. 
הפחדים  הדאגות  העולם,  דברי  כלל  של  משיכה  כח  יש  כי 
התאוות והרגל טבע האדם, אשר הם מושכים להסתיר ולהעלים 
מה שיש בכל דבר ודבר דרך להכיר כבוד השם, ע"י שמהפכים 
הדבר לדבר מצוה ומשתמשים בו באור התורה לצורך הקדושה, 
שאז זוכים לראות איך מתוכו מתגלה הדעת, להכיר בהתחדשות 

התגלות גדולת השי"ת שנעשה בכל יום ושעה. 
עול  לקבל  השם,  חסדי  במציאות  לזכור  צריך  אדם  כל  כי 
מלכות שמים, ולהכיר נפלאות רחמי השם, והיראה מרוממות 
לכלול הגוף-הבהמיות-והחומר  ולכן ההכרח  ית"ש,  מלכותו 
לתוך הנפש-לתוך כח הדעת שבאדם להפכו לצורה, שבכל 
צרכי דברי הרשות יתגבר לעסוק בהם לשם שמים, להגביר 
ע"י  האדם  על  שנופל  העביות  כסילות  על  והדעת  החכמה 

צרכי הגוף ומשיכת טבעו וכל טרדותיו. 
כח  בו  אין  והשכחה,  החושך  מאסר  בבית  הנפש  כאשר  כי 
להשלים השליחות שלו בעולם להכיר בגדולת השם, ועי"ז 
הדעת  ולבלבול  גדולה  לשכחה  המדמה  לכח  נופל  הוא 
שמקלקל החיות וכח הבנת והשגת התורה, שהוא עיקר אור 

החיים. 
התקשרות  ע"י  רק  הוא  האמת  לאור  לזכות  תקותינו  וכל 
לעסוק  אותנו  ומחזק  עלינו  הדעת  אור  שמאיר  להצדיק 
בעבודת השם לשבר תאוות טבענו, כאשר רבינו ז"ל מראה 
מחדש  יום  בכל  ללחום  להשתדל  לזכות  שייך  לנו   גם  איך 
לזכות להכניע משיכת טבע יסודות הגוף באור התורה, ולבא 

לגאולת הנפש ולהתגלות אור הכבוד ששייך גם לנו.
חטא,  בו  שאין  פה  הבל  בבחי'  אמיתי  לחיות  זוכים  אנו  וכך 
ונמשך עלינו כאשר  שהוא הבל דקדושה שיש בלב האדם, 
נכונה להעלות הנפש שבכל דבר  מברכים כל ברכה בכוונה 
זה  כל  שע"י  כראוי,  בקדושה  השוחט  ברכת  ע"י  בפרט  כו', 
נמשך פרנסה בשפע והמתקת הדין, כי כל הישועות עומדים 
על מה שהאדם מגביר הנפש על הגוף שזה עיקר המתקת 
הדין, וכלל  הבל פה זה נמשך עלינו ע"י שבירת התאוות היינו 

בחי' תענית, וע"י בחי'  צדקה של ארץ ישראל. 

להכיר את השי"ת ע"י הגוף
בעולם  עדן  לגן  השי"ת  הכניסו  הראשון  אדם  נברא  כאשר 
הזה, כי עיקר בריאת האדם הוא כדי להכיר את השי"ת ע"י 
צרכי מציאות עוה"ז וצרכי הגוף דייקא, ולכן שלימות זה ניתן 
לאדם הראשון מיד, ונכנס לגן עדן בחיים, כי היה בו כח אור 
הדעת לאחד את הגוף והנפש לאחד ממש, מתוך תענוג נפלא 
זה  גדולת השם, אשר  של השגת הדעת והתחדשות הכרת 

עיקר חיי גן עדן. 
ע"י  זו,  דרגא  לשמור  לעבוד  האדם  צריך  היה  עדן  בגן  ושם 
הזהירות מאכילת עץ הדעת טוב ורע, כי היה עליו להתדבק 
דבר  בכל  שיראה  עד  השי"ת,  מציאות  החיים-בידיעת  בעץ 
שבעולם נפלאות גדולת השם בכל ענין ודרך מחדש. כאשר 
יש טעם של חיות נורא - טעמי תורה בפרטיות ובכלליות - 
שמתחדשים בכל עת מחדש, עד שיכולים לחיות חיי ארוכים 

לנצח נצחים ולהתחדש בכל עת בהשגת הדעת מחדש.
ובזה נצטווה לעסוק, ולא בעץ הדעת טוב ורע, שיכול להורידו 
שבה  אכילתו,  בענין  היה  בזה  הראשונה  והמצוה  זה.  מכל 

הגוף.  משיכת  התעוררות  מיד  להכניע  האדם  יגיעת  עיקר 
וכאשר  היה מה שהיה ואכל מעץ הדעת טוב ורע, עי"ז התחיל 
לדעת ממה שאין צריכים לדעת כלל, מעניין דרכי ידיעת הרע, 
ידיעת הרגשת העביות וכו' ומשיכת המדמה, שמושך לרחק 
דעת  ומבלבלים  ומגונים,  רעים  מעשים  לתוך  מהקדושה 
האדם עד שאינו יכול לזכות לבהירות הדעת להכיר במציאות 
לבלבל  המדמה  כח  עולה  דבר  בכל  כי  השם,  גדולת  הכרת 
לחשוב  רק  בהשי"ת  לזכור  ולא  לסתמיות,  או  לרע  ולמשוך 
שכל דבר נמצא סתם כך, כאילו אין נעשה נחת רוח למעלה 
מכל מחשבה של אמונה ודעת בכל מה שרואה בעולם הזה, 
ע"י  שנעשה  האדם  נסיון  וכלל  ההסתרה  כח  התחלת  שזה 
גם  יש  החטא,  במשיכת  הגמור  הרע  שמלבד  אדה"ר,  חטא 

משיכת הרע המעורב בתוך הטוב וההיתר.

הנסיון וההצלחה – בעניין האכילה
והרי עיקר מציאות נפילת אדה"ר היה ע"י אכילה, כי מעשה 
מציאות  בו  יש  הנפשות,  ולעלות  לאכול  צריך  שהאדם  זה, 
בו  יש  גשמי  ומעשה  גשמי  שמאכל  להגוף,  הנפש  חיבור 
ולברך  ללמוד  ויכול  חי  הוא  ועי"ז  להנשמה,  חיות  המשכת 
מתהפך  המאכל  שעי"ז  ונמצא  כוחו,  וכל  לבבו  בכל  לעבוד 
למציאות של מעשים טובים ומחשבות קדושות, וזה עיקר 
לרוחניות.  דייקא,  הזה  העולם  את  להפך   - האדם  שליחות 
ושם עיקר בנין הדעת וזכרון היראה, שעי"ז שייך שיהיה בו 

דעת ואמונה שיביאו אותו להכיר בגדולת השם. 
והרי זאת עיקר כלל דרך עבודת השם שהתגלה ע"י הצדיקים, 
ומה שרבינו פותח לנו שער להכנס לחיות באור האמונה, ע"י 
על  עומד  הכל  כי  דבר,  בכל  בקדושה  להתנהג  שנתגבר  מה 
שמכניע  בדרך  בהשי"ת,  לזכור  משתדל  ושם  שאוכל  העת 
עוצם אחיזת כוחות הגוף במה שיכול, שזה שייך לכל אדם, ע"י 
שמתנהג בדרך ארץ ולסדר השולחן כאילו יושב יחד עם איש 
חשוב, ולאכול במתינות, וכו',  שעי"ז יוכל  לזכור באיזה נקודה 
שרוצה  ולהתעורר  האוכל,  בעת  השכחה  משיכת  ביטול  של 
מאד לקדש הדבר כפי שבוודאי יכול גם לפי מדריגתו בפשטות. 
כי העיקר להתחיל מחדש ברצון זה איך שיהיה כל ימי חייו, 
יראת  של  מחשבות  עם  הטבע  משיכת  לשבר  להתגבר 
השם והעלאת הנפשות כדי לברר הטוב מהרע, לאחד הטוב 
שבעולם עם שורשו, ובזה לאחד נפשו וכוחות הגוף לעבודת 
ונתינת  בקשות  ע"י  לתקן  יש  הרי  שנכשל  מה  ובכל  השם, 

צדקה. 
ומחמת שאדה"ר עבר על זה, נתבלבל כל העולם וכל הדורות 
נפלו, שזה בחי' חטא אדה"ר שנפלו כל הניצוצות, ועלינו לתקן 
בכל יום מחדש. כי אם היה עומד בנסיון הנחש, היה מבטל 
כל כוחו ויניקתו והיה מתגלה מציאות של עולם הזה שמאיר 
בו אור הדעת בלי גלות וצער ומלאכה, אבל כאשר לא עמד 
בזה, נתפרד הנפש מהגוף, ואינו שייך לחיות לעולם, ויש צורך 
בל"ט מלאכות וטרדות קשות. כי לפי מה שהאדם נמשך אחר 
ובטרדה  בקושי  בא  והכל  והשפע,  הפרנסה  מתמעט  טבעו 
גדולה, כי כאשר הנשמה מתגבר על הגוף נכנעים כוחות הרע 
והאדם יוצא מגזירת הדין, וכל גלות וצער הוא מחמת שלטון 
מג"ע,  האדם  ונתגרש  גלות,  נמצא  ועי"ז  הנשמה.  על  הגוף 
מושב  במקום  כבר  מלחיות  השי"ת,  גדולת  השגת  מתענוג 
הנפשות שיושבין ונהנים מזיו שכינה, וכך נעשה שכחה על 

העולם שאין יודעים איך להכיר בגדולת השם.

לקבל מהצדיק דעת איך להתקדש
המבול  דור  הרע,  משיכת  אחר  הדורות  נמשכו  ועי"ז 
משיכת  מתוך  ועלו  הקדושים,  האבות  שבאו  עד  והפלגה, 
הגוף המדומה לתכלית הכרת מציאות השם, לאהבה יראה 

והתגלות  השגת הדעת, להיות מרכבה שלימה להשי"ת. 
ורק אחרי שירדנו למצרים כדי לברר זוהמת הרע שנתדבק בנו, 
שזה בחי' תיקון 'בזעת אפך תאכל' שצריכים לתקן ע"י הקושי 

שעובדים  השם  עם  נעשינו  מצרים  ביציאת  אזי  והמלאכה, 
את השי"ת בקדושה. כי עיקר גלות מצרים הוא גלות משיכת 
וגו',  ויציאת מצרים היה כדי לעבוד את השי"ת  תאות הגוף, 
באור  להתדבק  דרך  אדם  כל  ימצא  שבה  התורה  אור  ולקבל 
הדעת שבכוחו יעבוד לפני השי"ת תמיד, כאשר באור קבלת 

התורה פסקה הזוהמה, וזכינו לאמונה ודעת. 
שלימות  כך  וכו',  להתקדש  עלו  הקדושים  שהאבות  וכמו 
מתקשרים  שאנו  הצדיקים  באור  ומתגלה  נמצא  הקדושה 
ז"ל מאיר עלינו אמיתת כח אור קבלת  ובאור רבינו  לאורם, 
תמיד  ולהתחיל  השי"ת,  לעבודת  להכנס  שעיקרה  התורה, 
להתנהג בדרך של יראת השם וישוב הדעת בכל דבר, לשבר 
כאשר  וגם  להתגבר,  שצריך  במה  ולהתגבר  הטבע,  משיכת 
גאולה  של  כח  נמצא  הרי  שנעשה,  מה  האדם  עם  נעשה 
ותיקון, ואין ליפול מזה כלל, רק להתחזק באור נוראות העצות 

ודרכי ההתחזקות. 
כי באמת הנשמה שבתוך האדם נמצא בגלות מר מאד, וצועק 
מאד לישועה, ועיקר חפצה ורצונה הוא לצאת ממאסר הרגל 
או  ירידה  ושום  הדעת,  אור  כח  להגביר  ולזכות  שלו  הטבע 
ריחוק לא ישכיח זאת מהנפש כלל, רק תמיד ירצה וישתוקק, 
כי הוא חלק אלוקי ממעל. וגאולת הנפש באמת נמצא קרוב 
מאד, אם רק נתדבק בדברי רבינו ז"ל להתחיל מחדש לקבל 
זאת  כאשר  התורה,  בדרכי  דבר  בכל  ולהתנהג  התורה  אור 

אמיתת כמיהת הנשמה. 
כי עיקר גאולתנו הוא להתדבק באור האבות ולזכור ביציאת 
והמופתים,  האותות  הניסים  של  הדעת  בהתגלות  מצרים, 
נקודת  עוצם  יבין  ועי"ז  סיני,  בהר  התורה  שקבלנו  ובמה 
האמת של רבינו ז"ל שמעלה גם אותנו לקבל עול תורה תמיד, 

וממציא דרך ועצה שכל זה יהיה שייך לנו תמיד. 

הסתרת אור הצדיק - קורח
וכלל הסתרת אור הצדיק שהוא בחי' מחלוקת קרח ועדתו, שלא 
רצה להכיר שצריכים להתקדש יותר ויותר כאשר זכו הצדיקים, 
ולזה טען כי כל העדה כולם קדושים, שאינו שייך שמשה ואהרן 
להגיע  צריך  שהאדם  דברים  שיש  קבע  כי  ממנו,  גדולים  יהיו 

עליהם ובזה אין יותר במה לעלות להשגות הכרת השם. 
וקרח הרי חולק גם על כל מה שהצדיקים מגלים עצות לכל 
אדם לעמוד קיים במלחמה זו וכו', וטוען שאינו שייך להביא 
נפשות ישראל לעבודת השם להגביר הנפש על הגוף וכו', כי 

לא ידע מגודל כח הצדיקים. 
אבל אנו נזהרים מקרח ועדתו, ושומעים בעצת רבינו להתחיל 
תמיד מחדש, לעסוק בתורה ותפילה, ולפרש שיחתנו לפני 
מחדש,  תמיד  להתחיל  ובזה  לזכות,  ובקשה  ברצון  השי"ת 
ולקבל מה'הבל פה שאין בה חטא', היינו הדעת שמאיר על 
האדם את הטוב שבו  ומה שאין בו זוהמת החטא, כי יש בו 
נקודה של טוב והתגברות, כי בכל פעולה יש מה שהוא יקר 
וגדול מאד מחמת שהצדיק מעלה זאת ועושה מזה בנינים 

נוראים ותיקון העולם. 
וכאשר האדם אינו מתייאש, רק מתחיל מחדש כל ימי חייו, 
שלאורה  דקדושה,  פה  בהבל  הצדיקים,  באור  מתדבק  הוא 
ושייכות  טוב  בו  יש  ואיך  הדעת,  באור  להתנהג  איך  רואה 
לנועם הדעת עד שבזה מוצא טעם גן עדן, ובזה מתחזק כח 
טעם ההתקרבות להשי"ת, עד שאינו יכול לעזוב זאת בשום 
מעשה שעושה, כי נועם מתיקות ההתגברות בעבודת השם 
שאין  ונורא  נעים  נצחון  של  ואור  וחיות  שמחה  עליו  מאיר 
דומה לו  בעולם, ועי"ז הרי כל מה שיגע ועבד כל השנים עוד 
כן  גם  הירידות  גם בעת קושי  כי  יביא אותו לתכלית הטוב, 

נעשים תיקונים גדולים. 

הכח לקבל אור הצדיק – ע"י שב"ק
להיכנס  ולהתגבר  הצדיק,  אור  לקבל  לזכות  כוחינו  ועיקר 
לעבודת השם, הוא ע"י קדושת השבת, כי קשה מאד לאדם 

לשבר טבעו להתנהג בכל דבר באמונה ודעת, ובפרט כאשר 
הוא טרוד בל"ט מלאכות בימות החול, וגם אינו מרגיש ומבין 

בדברי הצדיק, ועי"ז רחוק מאור התורה ודרכי הצדיקים.
ואפילו כאשר רוצה מאד, הרי הדרך שיכול להתנהג בה שהוא 
בחי' תענית, למעט בהכרחיות, קשה לזכות להתרגל ולעמוד 
תמיד בזה, וכלל דרך קשר הגוף להנשמה שמתגלה בדברי 
הצדיק הוא ענין שאינו ידוע ומוכר לכל, ועוד נמצאים כמה 
בקדושה  להתנהג  שייך  איך  יודעים  שאין  עד  וכו'  ספיקות 

בעסקי הרשות בפרט באכילה.
אבל בקדושת השבת נמצא השער להיכנס לזה מחדש בכל 
שבוע, כי עיקר קדושת השבת שהוא בחי' עליות המלכות 
לשורש  הישות  כל  יחוד  ענין  שזה  וכו',  בשורשו  להתאחד 
מתבטל  שבשבת  מה  הוא  הרצון,  שורש  עד  הרוחניות 
הכח  שהוא  והרע,  הטוב  ערוב  של  ההסתרה  מציאות 
שמסתיר נועם אור הנשמה ובחי' התגלות ההכרה בהשי"ת 

בעולם הזה באור הדעת. 
ולכן שבת הוא ממש מעין עוה"ב, כי כל טועמיה חיים זכו, 
וכאשר האדם טועם מהות של מנוחת שלום ושלוה, מציאות 
אחדות  על  בשבת  שמעיד  במה  והשמחה  השבת,  שביתת 
אור  לטעום  לבקש  מתעורר  אז  הרי  ושמחה,  בעונג  השם, 
יום השבת, שיכנס  זכור את  הצדיקים בשבת, שבזה מקים 
בדעתו זכרון מציאות השי"ת שמחדש עולמו, ובשבת מעלה 

ומקשר עולמו לרוחניות. 
וכאשר מתקשר לאור ספרי הצדיקים, ויונק מאור רבינו ז"ל, 
הרי בוודאי יטעם טעם התחברות מציאות החיים שלו-הגוף 

- לתכלית הנצחי-לנשמה באיזה דרך ששייך לו. 
שירות  מתוך  ביראה  לשבת  יתגבר  השבת  בסעודת  וכאשר 
ותשבחות, ולהתענג בנועם זכרון הקדושה בכל מאכל שבת 
ויבין המציאות של  קודש, הרי בזה ילמד ליראה את השם, 
עניין  זה  אשר  בקדושה,  שהוא  גשמי  דבר  היינו  האכילה, 

אכילת שבת ואכילת הקרבנות וכו'. 
ולפי הרצון שנמצא בליבו להתקשר להארת הדעת הזה, הדבר 
בכל  למאס  איך  להבין  ליבו  שיפתח  עד  לבבו,  בעומק  יכנס 
שעי"ז  בשבת,  שטעם  הרוחני  לאור  הנפש  צמאה  כי  עביות, 
יוכל להתגבר בפשטות, כאשר עי"ז הרי יפתח אור הדעת להבין 
יכול  זוכה  יכול לברר כל דבר, ובכל מה שאינו  איך במחשבה 
לתקן ע"י התבודדות ורצון חזק, כי רוצה באמת וכוסף נועם 
שבת, ועי"ז יוכל להתגבר בימות החול ללחום עם השכחה רק 

לזכור מה שזכה בשבת ועל זה לבקש בכל לילה וכו'. 
ועי"ז הרי יוכל לקבל את השבת שאח"כ לגמרי בדרך אחרת, 
ממש כמו איש מלחמה שלחם קשה כל השבוע ועכשיו מצא 
מנוחה, כי לחם נגד טבעו ועכשיו מוצא התגלות אור הדעת 
יותר, שצריך למצוא בהירות יותר גדולה וכח יותר גדול, איך 
לתקן בחי' תרגום ע"י לשון הקודש, שזה עיקר ההכנה לשבת 
הגוף  ולזכך  לטהר  והטבילה,  החמין  רחיצת  שמו"ת,  בקריאת 

שיתאחד למציאות הקדושה. 
שירות  בתפילה  הקדושה  נעימות  שממשיכים  מה  ולפי 
נועם הדעת מעין עוה"ב,  ולימוד התורה, נמשך  ותשבחות, 
יהיה  כאשר  הבריאה  בתחילת  עדן  בגן  אדה"ר  כמו  להיות 

בעת תחיית המתים.
כלל  כי  שבת,  ענג  מקדושת  נמשכים  ההשפעות  כל  ולכן 
מחמת  הוא  דין  כל  והמתקת  הרפואה  הפרנסה  חסרון 

התגברות חושך הגוף על הנפש, ועי"ז העכו"ם שולטים 
ר"ל, ונעשה מציאות של גלות וחסרונות, אבל בשבת 

נפתח מקור השפע ע"י ענג שבת, כי הוא התגברות 
שלישית  סעודה  של  רצון  ובעת  הגוף,  על  הנפש 

נזכה  ידה  שעל  הרצון,  הארת  כח  מתגלה 
לצאת מכל גלות לזכות לאשתמודעא 

כבוד השי"ת.

 - מלמד  עקיבא  ר'  המכונה   – מטולטשין  עקיבא  ר'  של  שמו 
בכל  מפורסם  היה  יצחק',  'זרע  בעל  חיות  יצחק  רבי  מצאצאי 
גאוני  בהלכה עם  והתכתב  וגאון עצום  היה למדן  הוא  סביבתו, 
נתנזון מלבוב,  יוסף שאול  דורו, כרבי שלמה קלוגר מברוד, רבי 
רבי אברהם תאומים מבוטשאטש, רבי אהרן משה טויבש מיאסי 
בתורה.  עמוקים  חיבורים  עשרות  בעצמו  חיבר  כן,  כמו  ועוד. 
שש-עשרה  במשך  עצומה  בהתמדה  לומד  שהיה  עליו  סיפרו 

שעות בעמידה ולא הרגיש כלל בסובב אותו. 
כך  מטולטשין,  עקיבא  ר'  של  ולמדנותו  חריפותו  כגודל  ברם, 
היו  תושביה  ככל  שרוב  עיר  ובטולטשין,  לחסידות.  התנגדותו 
חסידים, היה זה יוצא דופן. הוא אף חיבר ספר ובו לעג והתלוצץ 
מצדיקי הדור. מלבד בקיאותו הנדירה בנגלה, היה בקי גם בספרי 
גם   - לטמא  הטהור  ובין  לחושך  האור  בין  ולהבדיל   - צדיקים 
בספרי פילוסופיה, חקירה ואפיקורסות. אבל היה כאחד היראים, 

עם זקן ופיאות, ונחשב ל"ירא מלומד".
ר'  נקלע  הימים  באחד  לזו,  זו  קרובות  וברסלב  טולטשין  הערים 
של  ביתו  אל  לסור  דעתו  על  עלה  שעה  באותה  לברסלב,  עקיבא 
מורנו רבי נתן מברסלב, כדי לעשות לאחר מכן שחוק והיתול מכל 
מה שיראה וישמע אצלו. למותר לציין כי הסווה עצמו והסתיר את 

מטולטשין  ספר  ואיש  כלמדן  עצמו  הציג  הוא  האמיתית,  כוונתו 
וביקש ממוהרנ"ת שיאמר לו איזה דבר תורה, כשבלבו חשב שהדבר 

יהיה לו אחר כך לחומר למדורת הליצנות שלו כנגד ה'חסידים'.
פתח מוהרנ"ת ואמר לו: "הרבי הקדוש אומר, שצריך לנסוע אל 
הצדיק לחזור ולבקש אחר אבידתו. אך הצדיק אינו משיב לאדם 
את אבידתו, עד שידרשנו אם אינו רמאי ושקרן, כמו שכתוב 'עד 
דרוש אחיך אותו' – ודרשו חז"ל )בבא מציעא כז:( עד שתדרוש את 

אחיך אם אינו רמאי - - - " )ליקוטי מוהר"ן קפ"ח(.
ר' עקיבא הלמדן נדהם כולו למשמע אוזניו; כיצד זה גילה רבי 
נתן את כוונתו? הוא נאלץ להודות בעל-כורחו כי חכמת אלוקים 
בקרבו בבחינת 'חכם עדיף מנביא'. הוא נפרד מעליו ביראת כבוד 
והלך לדרכו, ולא זו בלבד שלא התלוצץ ממנו, אלא שמאז היה 
אומר לידידיו ומכריו: "בברסלב גר יהודי גדול" ומספר להם על 

אותו מפגש עם מוהרנ"ת ומוסיף, שלא כדרכו, דברי שבח עליו.
ר' עקיבא שימש כמלמד לבני-תורה צורבים מבתים עשירים, בין 
תלמידיו היה רבי צבי וייסלייב, אברך מבקש אלוקים. ר' צבי נמשך 

היה מתנגד מושבע. אלא שהוא  לדרך החסידות, למרות שרבו 
התלבט והתחבט בשאלה: לאיזו חסידות להתקרב? באחד הימים 
פנה אל רבו ר' עקיבא ואמר לו: "עם מה שאתם אינכם מאמינים 
בבעל שם טוב הקדוש – בזה אינני בדעה אחת עמכם ואני מאמין 
בבעש"ט, ברם, בזאת אני מסתפק; לאיזו חסידות אתקרב, ובכן, 

שואל אני אתכם – מה דעתכם?"
 - חסיד  להיות  רצונך  "אם  לתלמידו:  מלמד  עקיבא  ר'  השיב 
וכאן סיפר לו מעט מגדולת מוהרנ"ת,  התקרב לחסידי ברסלב" 

כפי שראה קצת בעיניו.
תושבי  רוב  ידי  על  ונבזים  נרדפים  ברסלב  חסידי  היו  בטולטשין 
העיר, אך ר' צבי, חזקו עליו דברי רבו, והוא החל להתחבר עמהם, 
וללמוד מאורחותיהם, עד שנעשה לברסלבר נלהב. ברבות הימים 
ר'  השתדך עם רבי נחמן מטולטשין תלמיד מוהרנ"ת, כשבנו של 
צבי, ר' יחיאל, נשא לאשה את הצדקת מרת רחל בתו של רבי נחמן.

כל כך התדבק ר' צבי באורו של רבינו, עד שנרתם להפצת ספריו 
רבי  לימין  מסוימת  תקופה  עמד  הוא  תבל,  פני  על  הקדושים 
ישראל מקארדאן, המדפיס הגדול של ספרי רבינו, ויחד עמו עסק 

בעבודת הקודש של 'יפוצו מעיינותיך חוצה'. 



בני הנעורים
תיקון המחשבות

עלהו לא יבול

אכילה ושתיה לפני הסעודה - המשך
לתשומת לב להלכות אלו כשמתכבדים מה'בר' לפני סעודת ברית או חתונה!

אכילת 'עוגה' לפני הסעודה

א. אם אוכלים עוגה לפני הסעודה, אין לברך 'על המחיה' אחרי אכילתה, כי ברכת 

המזון פוטר אותה. אך טוב לכוין לפני ברכת המזון שרוצה לפטור בזה את העוגה 
)משנ"ב קעו ב ושעה"צ ו(. ואם לא כיוונו בברכת המזון, מכל מקום אין לברך 'על המחיה'. 

לפני  המחיה  על  לברך  יש  לסעודה,  סמוך  כשאינו  העוגה  אוכלים  אם  אמנם  ב. 

העוגה  אכילת  בין  שעה  חצי  עד  שעה  רבע  בין  הפסק  יש  אם  )א(  כגון:  הסעודה, 
לתחילת הסעודה )ראה הליכות שלמה תשרי א בארחות הלכה 72. וזאת הברכה פ"ט הערה 3(. )ב( אם 
הסעודה נערכת במקום אחר )פשוט(. )ג( אם כשאכלו העוגה לא התכוונו להשתתף 
בסעודה, אלא שאחר כך החליטו להשתתף בסעודה ]מצוי שהבעל שמחה מזמינו 

לסעודה[, יש לברך מקודם על המחיה )הלי"ש שם(.
אכילת 'קוגל אטריות או קישקע/קניידל' לפני הסעודה

ידים  שנוטלים  לפני  המחיה'  'על  לברך  צריך  הסעודה,  לפני  הנ"ל  אכילת  על  א. 
על  לברך  אין  אזי  המזון,  ברכת  בירכו  וכבר  המחיה  על  לברך  שכחו  ואם  לסעודה. 

המחיה )משנ"ב קעו ב(. 
ב. אמנם אם יאכלו גם בתוך הסעודה ממיני מזונות כאלו, ובפרט אם אוכלים אותם 

המחיה.  על  לברך  צריך  אם  בזה  דיעות שונות  יש   – בבוקר  בשבת  הקידוש  לאחר 
ונראה שבכדי לצאת מכל ספק, יש לעשות הפסק בין אכילה זו לסעודה ]וכשיעור 
האמור מקודם לגבי עוגה[. או לפחות לצאת לחוץ אפילו לזמן קצר בין אכילה זו 
לסעודה )ראה: משנ"ב קעו ב מהחיי"א ובשעה"צ ה. אגרות משה או"ח ג לג. ערוך השלחן קעו ח(. ובשבת, 
גם ירויחו בזה את האמור בסימן רמט שאין לאכול לפני הסעודה אם גורמים שאין 

אוכלים הסעודה בתאבון. 
אכילת: בשר, דגים, ירקות, סלטים, פירות, לפני הסעודה

ואם  הסעודה.  לפני  אחרונה  ברכה  לברך  צריך  הסעודה,  לפני  הנ"ל  אכילת  על  א. 
שכחו לברך, צריך לברך תוך הסעודה. ואפילו אם כבר בירכו ברכת המזון, צריך לברך 
אחרי ברכת המזון. אמנם על אכילת תמרים שאכלו לפני הסעודה, אין צריך לברך 

'על העץ' לאחר ברכת המזון )ראה משנ"ב קעו ב אות א-ב. ובסימן רח עה(.  
ב. אמנם אם אוכלים מהנ"ל גם בסעודה, הדין הוא כך: )א( אם יאכלו גם בסעודה: 
– צריך לברך ברכה  בשר, דגים, סלטים, ירקות כאלו הנאכלים בדרך כלל בסעודה 
אם  אזי  בסעודה,  פירות  יאכלו  אם  )ב(  הסעודה.  לפני  הנ"ל  אכילת  על  אחרונה 
 – בסעודה  שיאכלו  מה  את  מברכה  לפטור  כיוונו  הסעודה  לפני  הפירות  כשאכלו 

]ואפשר שאין צורך לכוון  אין צריך לברך ברכה אחרונה לפני הסעודה על הפירות 
כיוונו  אבל אם לא  )ג(  גם בסעודה[.  יודעים שיאכלו מהם  'לפטור' אלא מספיק אם 

כנ"ל וגם לא ידעו שיאכלו מהם בסעודה – צריך לברך ברכה אחרונה על הפירות לפני 
הסעודה. )ראה משנ"ב ואג"מ שם(.

כך:  הדין   – לסעודה  התיאבון  לעורר  מנת  על  חמוץ,  חריף,  מלוח,  דבר  האוכל:  אמנם  ג. 
לכתחילה יש להזהר לאכול רק פחות משיעור המחייב ברכה אחרונה. ואם לא נזהרו, אזי אין 

לברך ברכה אחרונה על זה )שו"ע קעד ו ומשנ"ב כד ובסימן קעו ב אות ג ושעה"צ ט(. אכן הוא רק שבאמת אכלו 
לשם זאת )פשוט(. וכן דוקא כשאכלו סמוך לסעודה ממש, שאם לא כן, צריך לברך ברכה אחרונה על 

זה אפילו אחר ברכת המזון )משנ"ב קעד כד(. 
על שתיית: משקה חריף לפני הסעודה. יין של קידוש. הבדלה הסמוכה לסעודה – דין אחר יש להם, ואי"ה עוד 

חזון למועד בירורם.

איני  בראש,  נוראיות  מחשבות  עם  מסתובב  אני  אחרונה 

בעניני  ביותר  קשים  נסיונות  מהם,  להשתחרר  מצליח 

קדושה, ואני מרגיש מותש לגמרי מהמלחמה הזו, אני כבר 

מרים ידיים.

עיקר נקודת המלחמה הזו של המחשבות היא הרגשת החולשה 

זורמים,  שהם  איך  יזרמו  שמחשבותיו  עצמו  את  מניח  שאדם 

ועל זה צעק בעיקר הרבי הקדוש שלנו: אל תניח לעצמך להיות 

כבוש לגמרי, תלחם עד טיפת דם האחרונה, ואפילו שהמחשבות 

לעצמך  תכניס  חזק.  תחזיק  שגעון,  כדי  עד  עליך  מתגברות 

יכול  מחשבות קטנות של קדושה. אפילו שאינך רואה איך אתה 

לסלק את כל הבלבולים, בכל זאת כל רגע שאתה מסיח דעת או 

חושב משהו טוב, אתה פשוט מבלבל אותו.

תהיה חכם קצת, תלמד מהיצר הרע, כמו שהוא חרוץ לבלבל אותך 

שלא יהיה לך מחשבה אחת ארוכה של קדושה, כך אתה אל תניח 

לעצמך שיהיה לך מחשבה אחת ארוכה של טומאה.

וכאן אזכיר לך דיבור נפלא של רביז"ל שהיצר הרע מאוד מפחד 

לקרב  יכולין  תחתיות  בשאול  "גם  והוא:  הזה,  מהדיבור  שתדע 

את עצמו להשי"ת ולדבק עצמו אליו" )ליקו"מ סימן ו'(. זכור את 

הדיבור הזה, זהו דיבור נורא מאוד. 

תתבונן היטב במילים, ואמור אותם לאט לאט, ותדייק בכל תיבה 

ותיבה: 'גם – בשאול – תחתיות – יכולין – לקרב – את – עצמו – להשי"ת 

– ולדבק – עצמו – אליו.

האם אתה שם לב למשמעות הדברים?! שמעת פעם על המושג 

'דביקות', שמעת פעם על המושג של 'קרבת אלוקים לי טוב'?!

הבעש"ט  מסיפורי  האלו  המושגים  את  מכיר  אתה  מסתמא 

את  שכחו  ולא  נפלאה  בדביקות  היו  שהם  הקדושים,  ותלמידיו 

בחיות  מלאים  ושמחה  בנעימות  בו  דבקים  תמיד  והיו  לרגע  ה' 

הוא  דביקות  כאילו  בראש  לך  הצטייר  תמיד  אבל  ומתיקות. 

מושג גבוה השייכת לצדיקים גדולים, אבל כאן רביז"ל אומר 

הנך  יכול  תחתיות,  בשאול  מרגיש  שהנך  אתה  שגם  לנו 

להיות תיכף ומיד באותו רגע בדביקות עצומה ונפלאה 

ולהרגיש קרבת אלוקים לי טוב, עוד לפני שאתה 

הטינופת  מכל  שלך  המח  את  מזכך 

והצואה שיש לך בפנים.

אני לא מדבר איתך על תקווה שיבוא יום ותוכל להדבק בה', אלא 

כוונתי לחדש לך, שעכשו ברגע זה ממש, אתה יכול להתעלות בבת 

אחת להיות בדביקות עם השי"ת, עוד לפני שאתה עושה תשובה, 

ובלי שום  כי בלי שום הכנה  יוצא מהשטויות שלך,  ולפני שאתה 

זיכוך, אתה יכול לקרב את עצמך להשי"ת, ולהיות סמוך אליו.

ואיך עושים זאת למעשה? איך זוכים לדביקות?

פשוט תתחיל לחשוב מהשי"ת! ברגע זה ממש, תתחיל לצייר לך 

בראש, שה' אוהב אותך ומחבב אותך, שמח בך עם כל הפמליה של 

מעלה בכל נקודה טובה שיש לך, ובכל דבר טוב שאתה חוטף. לא 

מספיק שתאמין לי שהשי"ת אוהב אותך, כי בוודאי שמעתה על 

זה, באותו צורה  כך רבות, אלא תתחיל לחשוב מזה,  תדמיין את 

ובאותו אופן בו אתה מדמיין שטויות.

זו מלחמה לא פשוטה, כי היצר הרע נותן לך להרגיש חלש ולחשוב 

על  גם  כי  גמור,  שקר  זה  אבל  'דביקות'.  למושג  מתאים  שאינך 

יותר, אלא שפשוט היה  כל הצדיקים עבר בדיוק כך ואולי אפילו 

דביקות  לתוך  לקפוץ  הכנה  שום  בלי  אחת  בבת  האומץ  את  להם 

המחשבה. היה להם את הכח הנפשי בבת אחת להפסיק ולחתוך 

שש  אחרי  באו  שהם  כמו  הרגשה  באותה  לה',  ולהדבק  הכל,  את 

שעות לימוד רצופות.

את  לך  שישטפו  אלו  בעצמם  הם  האלו,  הקדושות  המחשבות 

ידי  על  רק  דביק  זבל  לשטוף  אפשר  אי  כי  זרות.  המחשבות  כל 

קטנה  מחשבה  כל  דווקא  לכן  מים.  של  אדיר  זרם  עם  חזק  צינור 

של דביקות בה', שתדבק בו עכשו ממש בלי שום הכנה ובלי שום 

ענינים, הם אלו שישטפו לך את הרע שלך.

על כך אמר ר' עקיבא: 'מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה 

מטהר את ישראל' – ולכאורה יש לבאר מאמר זה של רבי עקיבא, 

איך מדמה את טהרת הקב"ה לטהרה של מקוה, שהרי כל טהרת 

לך  שברור  שכמו  הכוונה,  אלא  בעצמו.  מהקב"ה  מגיע  המקוה 

מחשבות  במוחך  מכניס  כשאתה  כך  טמאים,  מטהר  שמקוה 

קדושות מהשי"ת אתה נהיה טהור )עיין היטב בליקו"ה מקוואות 

א'( ]בוודאי שצריך להקפיד מאוד מאוד על מקווה כפשוטו, אבל 

תזכור גם שכל מחשבה בהשי"ת הוא מטהר ממש[.

דע לך! כל הצדיקים זכו כל אחד לדרגתם, לא כפי כמה שלא היה 

לקפוץ  הזריזות  את  להם  שהיה  כמה  כפי  אלא  בלבולים,  להם 

למחשבות של דביקות בהשי"ת, גם מתוך עומק הבלבולים.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 4 אחה"צ(

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע ליבנה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגעיע גם
לאיתמר

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8441059

יבנה

הר"ר עקיבא שינפלד הי"ו 
מודיעין עילית

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

לעילוי נשמת
מרת גילה מנשה ז"ל

בת גבריאל ושפרה ז"ל
נלב"ע כ"ט סיון תשע"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר ישראל משה איזק הי"ו
לונדון

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

הר"ר ישראל אריה לייב גלנט הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר אלימלך ב"ר יצחק נחום אנשין הי"ו

ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף קנפלמכר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אברהם ישעיהו נברוצקי הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נחמן ברמ"ד איזק הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נחמן שלמה קרמר הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת נשואי  בנו הר"ר דוב בער הי"ו
ומחותנו

הר"ר אברהם יעקב הכהן ראטה  הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת נשואי הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

ברכת מזל טוב
לאחינו היקר הארי שבחבורתנו
 האי גברא רבא דולה ומשקה

ורבים נהנים ממנו עצה ותושיה
הגה"ח רבי פנחס שפירא שליט"א

ולחותנו מורינו הרב החסיד רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א
לרגל נישואי בתו - נכדתו החשובה תחי'

עב"ג החתן המופלג והמצוין הרב אהרן ני"ו
בן הגה"צ אב"ד דושינסקיא בית שמש שליט"א

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה 
ולהמשיך עבודת הקודש להפצת אור האמת 

והאמונה לאורך ימים ושנים טובות, אכי"ר.
חבורת מאירת עינים ברסלב

הר"ר מאיר נחמן אלחדד הי"ו

ירושלים

לרגל שמחת הולדת הנכדה

בת חתנו הר"ר אליעזר ברכה  הי"ו

נין ונכד לרביה"ק מוהר"ן זי"ע

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר  יוסף אריה סג'ל פעלזן הי"ו 
ווילאמסבורג

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר משה שלמה זאב הי"ו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם שמעון הי"ו
ירושלים

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


