
לא קלה היא הדרך. פרשתנו מצויה מחוץ לחומות, אבל כאן בדרך אל 

הגאולה מתעוררות צרות חדשות - העם רוצה לשוב מצרימה ומביע 

געגועים לעבדות ודיכוי. האירוע מתרחש ששה ימים לאחר שהוצאו 

ממצרים תחת גילויי השגחה מפעימים. הם ניצבים לנוכח הים ומאחור 

פוצחת  המתקרבים  מצרים  סוסי  צהלת  לקול  וצבאו,  פרעה  מגיחים 

'המבלי אין קברים במצרים... מה זאת  ומרירה:  נוקבת  מסכת תלונות 

ממותנו  מצרים  את  עבוד  לנו  טוב  ממצרים..  להוציאנו  לנו  עשית 

במדבר...' 

ורוויות כפיות טובה, אבל כדאי להאזין למילותיו  התלונות מתמיהות 

של משה רבינו, ולגלות את המשהו האחר שמסתתר מאחורי המרירות. 

        

בתגובה לגל התלונות פותח משה רבינו במה 

שנשמע כמו שיחת חיזוק ועידוד: 'אל תראו, 

התייצבו וראו את ישועת השם... ה' ילחם לכם 

לנו צוהר אל  ואתם תחרישון'. דבריו פותחים 

הנפש המיוסרת המנסה להיחלץ מחבלי גלות. 

נתן,  רבי  כותב  כאן,  שומעים  שאנו  התלונות 

מצד  חדש  מסוג  התנכלות  של  תוצאה  הם 

חילצו  ידו,  תחת  אינו  כבר  היהודי  דבר.  הבעל 

יש  אותו ממצרים אבל גם מחוץ לבית הכלא 

בדמות  לך  אורב  הוא  כאן  מהלכים,  לפרעה 

חדשה – ענוותן ושפל ברך היזהר, זו תחפושת! 

אוי, מוחין דקטנות
פרעה חודר למחשבות של היהודי שמתחיל לומר לעצמו: 'מי אני ומה 

יודע אני את מצבי מודע לשפלותי ולפשעי המרובים, אי אפשר  חיי, 

לרמות אותי, אינני ראוי לגאולה'. קל ליפול במלכודת הענווה המדומה, 

מסע  את  שהופך  מנופח  לגאוותן  שייך  הזה  הקול  נטעה;  בל  אבל 

הגאולה למסכת תלאות ומריבות. המחשבות האומללות הללו הופכות 

בפיהם של המתלוננים לקיטור ועשן, חלישות דעת קטנה בלב הופכת 

בפה לנאום נרגן וכפוי טובה, אבל משה רבינו מאזין למקור התלונות, 

הוא יודע את נפש המתלוננים, הם חלושי דעת.

ממצרים,  יציאה  בשעת  ממנו  להיזהר  במיוחד  שצריכים  הרע  היצר 

כותב רבי נתן, הוא יצר הרע של ענווה מדומה שמובילה לידי קטנות 

הניסיון  שמיא.  כלפי  טובה  וכפיות  כעס  נרגנות  שסופם  המוחין 

מעוותת  ענווה  שזו  הבעיה  ענווה,  של  מתעה  בצליל  מתחיל 

ונמיכות רוח של סטרא אחרא,  שמבוססת על קטנות מוחין 

האמירה 'איני ראוי ואיני כדאי' יכולה להיות פתיח נפלא, 

הרע  היצר  הנכונה,  למחשבה  תוביל  שהיא  בתנאי 

את  עבוד  לנו  'טוב  תהיה  שהסיומת  דואג 

מצרים'.

ההיגיון השגוי הוא כזה: אני ניצב כעת מול ניסיון לא פשוט - ים סוער 

מלפנים ופרעה ופרשיו מאחור, איני רואה דרך לעבור את זה בשלום, 

ומדוע אם כן מובילים אותי אל המבוי הסתום הזה. רק נס מעל הטבע 

יחלץ אותי מכאן, ולניסים הרי איני ראוי, ובכן מוכרחים לומר שמצבי 

המחשבה  קו  מושך  הזו  הנקודה  אל  לי?  מגיע  זה  מדוע  סיכוי,  חסר 

של  החיזוק  שיחת  מגיעה  וכאן  למצרים.  לחזור  נקרא  וזה  הפרעוני, 

משה 'התייצבו וראו את ישועת ה''. 

יצאו  עצמם  שבזכות  המחשבה  על  מבוססת  המתלוננים  של  הטעות 

ההתרחשויות  ואת  הנפש  גאולת  תהליך  את  מבין  לא  אדם  ממצרים. 

הוא  הפרטית.  ממצרים  החוצה  בדרכו  אותו  שסובבות  המופלאות 

שלו,  האישי  לתוכן  הגאולה  את  בשגגה  מייחס 

אירועים  מתחוללים  ואז  וליכולותיו.  לזכויותיו 

גדולים ממידותיו, הוא ניצב בפני כוחות איתנים 

ויודע שאין לו סיכוי. פרעה דוהר בעקבותיו והוא 

מעביר מבט על עצמו ויודע בכנות שאין בו שום 

דבר שיחזיק מעמד במתקפה הזו. חלישות הדעת 

משתלטת עליו, ובעקבותיה חרדה וקיפאון, ואז 

מתפרץ הכל בחמת זעם ותסכול. 

ה' ילחם לכם
אתם  הבנתם,  לא  ואומר:  רבינו  משה  שם  עומד 

יילחם  שה'  אלא  הזה,  בסיפור  לנצח  הולכים  לא 

זה  והוא  עליון  בחסד  ממצרים  יצאתם  לכם, 

שמוביל אתכם ואם תתבוננו לאחור תוכלו לזהות כל כך הרבה ניסים 

שלא הייתם ראויים להם ובכל זאת הם התרחשו, חוויתם כל כך הרבה 

נפלאות אף אחת מהן לא היתה מובנית מלכתחילה, גם הבלתי אפשרי 

שלפניכם ייקרע לגזרים בכוחו של אותו חסד עליון.

כדאי  ואיני  ראוי  שאיני  והמסקנה  והכרחית  יקרה  מידה  היא  הענווה 

המשך  למשפט  אותה  לחבר  שצריכים  אלא  שקרית,  אינה  היא  אף 

זכויות  ולא מספיק  כוחות  לי  אין  כדאי,  ואיני  ראוי  'איני  ראוי, למשל: 

אבל הרי כל כך הרבה דברים מופלאים קרו לי עד כה למרות שלא הייתי 

ראוי, אני מוקף בחסד עליון המוביל אותי ברצון השם ובזכות הצדיקים 

האמתיים אל גאולתי הפרטית, בוודאי לא אנטש באמצע הדרך, אין לי 

רשות לחשוב על כישלון'. 

עבודת ה' היא מסע ארוך שיוצא תמיד ממצרים ושואף לקראת ארץ 

'בשלח פרעה', אתה בחוץ ותיזהר לא  ויש  ישראל, יש תקופות גלות, 

קטנות  מפני  במיוחד  להישמר  יש  זו  בנקודה  לאחור.  חזרה  להישאב 

המוחין וענווה פסולה, ואם רצונך לבחון את ענוותנותך הראויה היא 

אם לאו, בדוק האם היא מולידה בך הודיה ושמחה או כעסים וטרוניות, 

צא ביד רמה.  

)ע"פ ליקו"ה תפילין ו'(

יוצא ממצרים? היזהר מיצר הרע עניו

מתרחשים  הניסים 
אלא  בזכותנו,  לא 
עלינו  ולכן  ה',  בחסד 
בכל  ולבטוח  להתחזק 
השם.  בישועת  מצב 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
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בצאתך ממצרים עליך להיזהר מיצר הרע מחופש לענווה, הוא יגרום לך לכעוס ולרצות לחזור אחורה.

אתה מתמודד עם מצולות ים? 
תהפוך אותם לשירה!

אֹור ֹּבֶקר יֹום ב' ְּבַׁשַּלח ת"ר ְּבֶרְסֶלב:
ֲאהּוִבי ְּבִני ֲחִביִבי.. ְּכִפי ְּדָבֶריָך ּוְמִריַרת 
ַחס  ָׁשַכְחָּת  ְּכָבר  ְּכִאּלּו  ִנְרֶאה  ַצֲעָקְתָך 
ֲאַזְּמָרה  ֶׁשל  ַהְּקדֹוָׁשה  יָחה  ְוַהּׂשִ ַהּתֹוָרה  ְוָׁשלֹום 
ָּכְך  ָּכל  ֶאְצְלָך  ָנה  ִנְתַיּׁשְ ֶׁשְּכָבר  אֹו  ְּבעֹוִדי,  ֵלאלַקי 
ָיָדּה  ַעל  ַנְפְׁשָך  ּוֵמִׁשיב  ְמַחֶּיה  ַאָּתה  ֶׁשֵאין  ַעד 
ִנְתעֹוַרְרִּתי  ִמְכָּתְבָך  ָקִריִתי  ֵמֵעת  ֵּכן  ַעל  ָּכָראּוי. 
ַהּתֹוָרה  ת  ְקֻדּׁשַ ֲאִמַּתת  ְנִעיַמת  ּוְלַהְזִּכיְרָך  ַלֲחֹזר 
ְקדֹוׁשֹות  ְוִׂשיחֹות  ּתֹורֹות  ַּכָּמה  עֹוד  ִעם  ַהַּנ"ל 
ָּיִכים ָלֶזה, ְוָהִעָּקר ֵליֵלְך ָּבֶהם ִּבְפִׁשיטּות ְּבָכל  ַהּׁשַ
ֶׁשִּמְסַּתְּכִלין  ְיֵדי  ַעל  ַּדְוָקא  ְוַאְּדַרָּבא  ֵמָחָדׁש.  יֹום 
ָעָליו  ׁשֹוְטִפין  ָים  ֶׁשַהְּמצּולֹות  ַעְצמֹו  ִבין  ּוְמַחּׁשְ
ַחס  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִּכְמַעט  ְוִכְמַעט  ְוכּו'.  ַצד  ִמָּכל 
ַעְצמֹו  ְלַהְזִּכיר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַּדְוָקא  ְצִריִכין  ְוָׁשלֹום. 
ִּפי  ַעל  ַאף  ֲהלא  ִּכי  ַהַּנ"ל,  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת 
ְוַהְנָהגֹות  ִמְצוֹות  ִמַּכָּמה  ְנֻקּדֹות טֹובֹות  ִּבי  ֵיׁש  ֵכן 
טֹובֹות ְוכּו'. ְוַלֲהֹפְך ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְלָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה. 
יֹוֵתר.  ָרחֹוק  ֶׁשֲאִני  ִלי  ִּנְרֶאה  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  ַאְּדַרָּבא  ִּכי 
ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ִלְׂשֹמַח  ִלי  ֵיׁש  ָּכְך,  הּוא  ָהֱאֶמת  ְוִאם 
ֲאִני זֹוֶכה ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְלַהִּניַח ַטִּלית ּוְתִפִּלין  ַמה ּׁשֶ
ּוְלִהְתָקֵרב  ְוכּו'  טֹוב  ְויֹום  ַׁשָּבת  ּוְלַקֵּבל  יֹום  ְּבָכל 
ֶׁשַבח  ְוִלֵּתן  ְוכּו'.  ָּכֶזה  ְוָחָדׁש  ָקדֹוׁש  ֵמאֹור  ְוִליֹנק 
ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך  ם  ְלַהּׁשֵ ְוַהֵּלל  ְוהֹוָדָיה 
ְוִהְבִּדיָלנּו  ָעְמֵדנּו,  ֵאר ַעל  ִלּׁשָ ֲעָזָרנּו  ֹּכה  ֲאֶׁשר ַעד 

ִמן ַהּתֹוִעים ְּבַכָּמה ְּבִחינֹות.
ְוִאם ִּכי ָּכל ֶזה ְויֹוֵתר ִמֶּזה ַאָּתה יֹוֵדַע ִמְּכָבר. ֲהלא 
ֶזה ְדָבַרי ִמְּכָבר ֶׁשָהִעָּקר ִלְבִלי ִלְהיֹות ָזֵקן ְוָיָׁשן ַחס 
ֲחַזק  ַאְחָרא.  ְּדִסְטָרא  ְלִזְקָנה  ִלֹּפל  ֶׁשֹּלא  ְוָׁשלֹום. 
ְּבִני ֶוֱאַמץ ְוַקֵּוה ַלה' ְויֹוַׁשע ְלָך. ְוסֹוף ָּכל סֹוף ִיְגֹמר 
ְלטֹוָבה.  ֻּכָּלנּו  ִעם  ָהֲאִמִּתִּיים  ַצִּדיָקיו  ְיֵדי  ַעל  ה' 
ּוְתַקֵּים  ַהִּנְפָלא,  ְּבַחְסּדֹו  ְּבַוַּדאי  ִּבְכָלל  ַאָּתה  ְוַגם 
ְוִאם לא  "י ָׁשם  ַרּׁשִ ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכמֹו  ְוכּו'  ֶאל ה'  ַקֵּוה 

ִנְתַקְּבָלה ְּתִפָּלְתָך ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ַוֲחֹזר ְוַקֵּוה ֶאל ה' .
ַרק ֶׁשֹּלא  ַרָּבה:  ְּבַאֲהָבה  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְלָכל  ְוָׁשלֹום 
ְוִיְתַהֵּפְך  ְלִהְתָיֵאׁש ִמן ַהְּצָעָקה ּוֵמַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים 
ַהֵּׁשם  ָלבֹוא.  ְמַמְׁשֵמׁש  ִׁשיָרה  ְוַׁשַּבת  ְלטֹוָבה,  ַהֹּכל 
ִיְתָּבַרְך ְיַזֵּכנּו ְלַהְרִּגיׁש ֵמָחָדׁש ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך 

ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם.:   
ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב



צדקה, אא

תורת הצדיק על פי שיחות הר"ן סעיף ע"ו
פרק ב'

לימוד שולחן ערוך
ועוד למדים אנו מאופן לימודו של רבינו שבתחילת לימודו בימי נעוריו, 
על  שבנוסף  לסופו,  מתחילתו  פעמים  כמה  ערוך  השולחן  את  הקיף 
לקבוע  ראוי  שבוודאי  מסויימים  הלכות  ובירורי  הקבועים  העיון  שיעורי 
כל  על  גם  לעבור  צריך  וכדו',  בחברותא  עיוני  בלימוד  לזה  זמן  לעצמו 
השו"ע כסדרו, וללמוד פשטות ההלכה, כי כשאדם עובר על השולחן ערוך 
כסדרו מתחילתו לסופו ]חוץ מסדר עיון באיזה נושא בהלכה כמו שבת או 
יו"ד וכו'[, הוא מקבל תמונה כללית על כל התורה, ומחזק מאוד את החלק 
כבר  זה  לימוד  וצורת  כבודו,   הארץ  כל  שמלא  ה'  מלכות  עול  קבלת  של 
מעורר לימוד תורה לשמה, כאשר רואה שהשי"ת מקיף בהלכותיו את כל 
עסקי החיים, בית, ממון, אכילה וכו'. חוץ מזה שעל ידי ריבוי היקף בשולחן 
ערוך נבנה בנפש גבולות ברורים של הלכה, מה רצון ה' ממנו ומה בגדר 
חומרא והידור, ומה בגדר של יצה"ר שרוצה לקחת את השמחה שבקיום 
ההלכה להיות תמיד מלא חששות וספיקות, ]ובכלל צריך להתעורר מזה 
מאוד להרבות לימוד שולחן ערוך אשר מביא לשמור ולעשות, מה שפעם 

החסידים ההולכים בדרך הבעש"ט עסקו בזה יותר מסוגייות הש"ס[. 
 ונמשיך לשון השיחה: "ודרכו היה תמיד שהיה לומד הרבה הרבה כל ימיו עד 
הסוף אפילו בעת החולאת הכבד שהיה לו בסוף. ואף על פי שהיה עליו טרחא 
וליתן  ה',  לעבודת  לקרבם  אנשיו  כל  ועם  עמנו  הרבה  עוסק  שהיה  דציבורא 
לנו עצות בכל עסקינו וכו' וכו', וגם מוחו היה משוטט תמיד בהשגות גבוהות 
ונוראות תמיד וכו' וכו', אף על פי כן היה עוסק בלימוד התורה בפשיטות הרבה 
בכל יום ויום, ולא היה טרוד כלל, רק תמיד היה ביישוב הדעת. ובעניין זה היה 
דבר,  כל  לו פנאי על  זה היה  כלל, ומחמת  ואי אפשר לספר מזה  נפלא  חידוש 
ותמיד היה לימודו במהירות גדול מאד. והיה לומד כמה דפין פוסק בשעה אחת 
גדול,  עם כל הפירושים כולם שסביב הארבעה "שולחן ערוך" הנדפסים בכרך 
שהם ה"טורי זהב" וה"מגן אברהם" וה"באר הגולה" ו"פרי חדש" ו"עטרת זקנים" 
להתפלל  עצמן  מכינים  שהעולם  שבעת  וסיפר  החלקים.  בשאר  בהם  וכיוצא 
בבוקר בעת שמתחילין להתקבץ עד שמתחילין להתפלל, באותה השעה הוא 
היה  הכול  וכיוצא  פוסק  או  גמרא  שלמד  מה  כל  וכן  פוסק,  דפין  ארבעה  לומד 

במהירות גדול מאד".

ריבוי הלימוד של רבינו מעורר בנו חשק רב
הבה ונעיין כמה ציונים שמזכיר כאן ר' נתן בתיאור לימודו של רבינו הק'. 
א. היה לומד הרבה כל ימיו עד הסוף אפילו בעת החולאת הכבד. ב. למד 
הרבה אף על פי שהיה עליו טירחא דציבורא. ג. למד הרבה הגם שמוחו היה 
משוטט בהשגות גבוהות ונוראות תמיד. ד. לא היה טרוד כלל רק תמיד היה 
ביישוב הדעת, שמחמת זה בעצמו היה לו פנאי על כל דבר. ה. תמיד היה 

לימודו במהירות גדול מאוד.
התורה,  בלימוד  להרבות  מאוד  החשק  התעוררות  בהם  יש  אלו  ונקודות 
הק'  בספרו  קצת  מזה  שרואים  כפי  מבהיל  באופן  גאון  צדיק  יש  שהנה 
נורא  וקשר  בעיון  כקופסא  לפניו  מונחת  התורה  כל  איך  מוהר"ן  ליקוטי 
ומבהיל באופן שלא נשמע דוגמתו, ולא זו בלבד אלא שמוחו היה משוטט 
בהשגות נוראות כידוע מזה קצת מדרכי הצדיקים איך שכל תנועה ותנועה 
שלהם היה מלא בייחודים עד לאין שיעור וכו' וכו', ובפרט רביז"ל בעצמו 
וכו',  וכו'  נשמות  בתיקוני  עסקו  ובענין  השגותיו  בגדולת  העיד  שהוא  כפי 
מה שמובא מזה קצת בספר חיי מוהר"ן מגדולת נוראות השגתו, ואף על פי 
כן היה מרבה בסדר לימוד הפשוט, שלכאורה לשם מה היה לו ללמוד כבר 
את פשטות התורה מאחר שיודע כבר ומשיג בזה את כל הסודות והכוונות, 
והוא כבר עושה עבודות גבוהות מזה הרבה, וגם כשכבר היה חולה ביותר 

בחולאתו היה מרבה בלימוד, וכלשונו של ר' נתן 'עד סוף ימיו'. 
לנו  שמורה  מה  השיחה  להמשך  ההקדמה  שהוא  גדול  התעוררות  יש  ובזה 

סדר דרך הלימוד, שעיקר המכוון כאן הוא 'תורה לשמה', לא לשם לידע התורה 
אותיות  באור  בהשי"ת  התדבקות  לשם  אלא  וכדו',  בלמדות  דרגא  לאיזה  ולבוא 

הקדושות של התורה, שמשום כך, גם מי שכל התורה מונחת לפניו בגאונות עצומה 
צריך להמשיך לעסוק בפשטות התורה. ומזה יכול כל אחד להתחזק אפילו מי שרואה 

שלעולם לא יוכל לידע התורה, אף על פי כן צריך שייכנס להרגל ההתמדה בתורה, כפי כוחו 
והבנתו, העיקר שיתחבר לתורה.

לשמור עצמו ביישוב הדעת
ועיקר ההדרכה למעשה מה שעולה מתיאור זה הוא, שאף על פי שהיה טרוד מאוד מסדר עבודתו ויגיעתו 

הנוראה בעבודת ה', וכן מה שהיה עוסק בתיקון הנפשות וכו', ובטרחא דציבורא לתת עצות וכו', בכל זאת היה מרבה 
שהדרך  גדול,  לימוד  יש  ובזה  גדול,  הדעת  ביישוב  תמיד  והיה  כלל  טרוד  היה  שלא  מחמת  זה  וכל  בפשיטות,  בלימודו 
להרבות בלימוד התורה הוא כשיהיה נזהר מלהיות רדוף בלחץ, ואף שיש לו באמת טרדות ועיסוקים אך יכניס כוחות בזה 
לסדר יומו באופן שלא יהיה לחוץ וטרוד, ומה שרואה שאינו יכול אזי שלא ילחיץ עצמו באופן שמאבד ישוב דעתו, ובוודאי 

שצריך להתפלל על זה, שלא להיות טרוד מרוב העיסוקים, ולזכות לשמור על יישוב הדעת.
ללמוד ביישוב הדעת

ובפרט בסדר הלימוד בעצמו, צריך שלא יהיה הלימוד באופן שייקח ממנו היישוב הדעת, שמעמיס על עצמו למעלה 
מכוחותיו עד שנעשה לחוץ לגמור הסדרים ובזה מאבד את היישוב הדעת, ומפסיד את עיקר הטעם והחיות והשמחה 
שיש בלימוד התורה, אלא יקרא השיעור שלו כסדר בנעימות ללא מחשבה אימתי ייפטר ויגמור כבר שיעור זה, ]וכשרואה 

שיש לו לחץ בעת הלימוד לסיים כבר, אזי לפחות יפסיק מפעם לפעם להזכר למי לומד ומה מטרת הלימוד[. 
ורביז"ל היה חידוש גדול ביותר בזה שהיה לו פנאי על כל דבר, ומחמת זה בעצמו היה יכול ללמוד הרבה כי לא היה טרוד כלל 
מריבוי עסקיו ועבודתו. וזהו כלל גדול שכשנכנס לאור התורה ורואה שמתחיל להתבלבל שידע להיזהר מזה ביותר מחמת 

א  ל ש
יצא מזה כלום, והעיקר שיהיה מסודר בדעתו ולא טרוד כלל, ויזהר מדחיקת השעה ומלחץ שחייב להספיק כך וכך וכו', כי 
אף שבאמת צריך לצמצום שיזרז אותו ושלא יתעצל בלמוד אך כל זה באופן שלא לוקח ממנו היישוב הדעת. וישמח עצמו 

מכל לימוד שלומד איך שיהיה ויעשה עצמו תמיד שבע ורגוע. 

כי הוא כלל גדול שמתגלה בהתקרבות לצדיקים ההולכים בדרך הבעש"ט שבכל מצווה שעושה איך שיהיה, צריך להאמין 
בזה שכעת בוודאי נעשה נחת רוח למעלה ]עיין תורה ע"ו מעניין מעלת התקרבות לצדיקים שהוא בכדי שיצא מהצמאון 
הרע שתמיד רוצה ורוצה, כי בעת קיום המצווה צריך לדבק עצמו באמונה בהשגחה פרטית שבוודאי כעת ה' משגיח 
ומסתכל עלי בקיום המצווה[, וכמו כן גם בעניין הלימוד שצריך לראות שיהיה לימודו באופן שמשאיר בפיו הטעם הטוב, 
כי העיקר הוא הנעימות שיש בתורה, שלזה צריך רוגע, ולא להיות טרוד בעת לימודו בעניין ההספקים או מאיכות ההבנה 
וכדו', רק לדבק מחשבתו באמונה בהשי"ת שבוודאי משגיח על לימודו ושעל ידי כל דיבור ודיבור נעשה לו נחת רוח, איך 

שיהיה. 

ספריו  מעלת  בגודל  מאד  הפליגו  ותלמידיו  רביז"ל  כי  ידוע 
הק' ועצותיו הנוראות, עד כי אמר שהוא אתחלתא דגאולה 
היו  אם  אף  גדול  רעש  עושים  היו  דבריו  וכי  שמו(,  )חיי"מ 
נאמרים בדור דעה של רשב"י וחבריו )שם שמה(, ואף אפשר 
להיות בעל תשובה גמור גם ע"י לימוד ספרו כפשוטו )שם 
עיקר  שכן  הבא  בעולם  יבין  עכשיו  מבין  אינו  ואם  שמט(, 
הק'  עצותיו  קבלת  כי  עד  שפח(,  )שם  לנשמה  היא  תורתו 
הם בבחינת נישואין עמו כביכול )לקו"מ סי' ז(, ועוד הרבה 

לשונות נוראות.

אך המעיין בדברי תורתו, ובפרט בתחילת דרכו בספריו הק' 
חיזוק  דברי  אלא  אינם  דבריו  כאילו  לפעמים  בעיניו  נדמה 
ולכן  ונחמדים,  נאים  ופלפולים  התעוררות,  או  בעלמא 
של  ההתחזקות  דברי  דווקא  לחפש  לי  'מה  שמהרהר  יש 
הצדיקים, והלא כמה שהדברים נכתבו בדור אחרון יותר, הרי 
בכחו להרכיב דברים לפי שפת הדור האחרון בכלים מכלים 
שונים'. וכן אם עיקר נקודת הצדיק הוא התעוררות הרי יש 

בעלי מוסר שמוכיחים יותר לפי ערך זה הדור.

אור פנימי
אך באמת אם נתבונן בדברי רבינו נראה כי עניינו הוא אחר 
דברי  ממני  השמעת  למוהרנ"ת  פעם  שאמר  כמו  לגמרי, 
מוסר? ואמר שאינו יכול לומר דברי מוסר )שיחות הרן קכד(, 
בלבד,  שדיבר  הדיבורים  את  לגלות  אינו  הצדיק  ענין  שכן 
אלא שיש בכל דיבור ודיבור פנימיות התגלות אלקות ואור 
האמונה. שהוא ענין פנימי מאד, אלא שהוא מלובש לפעמים 

בדיבור של התעוררות ולפעמים בדיבור של התחזקות.

דיבורי  יש  בעולם,  דיבורים  מיני  וכמה  כמה  ישנם  שכן 
התעוררות ויש דיבורי התחזקות. ובדרך כלל כל מי שמדבר 
דברי  או  התעוררות  דברי  או  בעיקר  מדבר  ה'  בעבודת 
התחזקות. ודברי התעוררות נקרא בעולם בשם דברי מוסר, 
וללמד  ללמוד  שמוכרח  מה  האדם  את  לעורר  ותכליתם 
האדם  את  לחזק  באים  התחזקות  דברי  אך  ולקיים.  לשמור 
שגם אם ח"ו נפל, עדיין השי"ת איתו ואצלו, והכל ממנו ית' 
כי כל ירידה לצורך עליה היא, ותמיד בכל עת וזמן, בכל מקום 
ית' )ובפנימיות העניין כי דברי  יכולים להתקרב אליו  ומצב 
התעוררות מושרשים בספירת הבינה וההתחזקות בספירת 

החכמה, ואכמ"ל(. 

או  מוהר"ן  לקוטי  רביה"ק  ספרי  לפתוח  זוכה  וכשאדם 
הבחינות,  שתי  את  שם  ימצא  לכאו'  וכדו',  הר"ן  שיחות 
בשבעה  הנפש  להשיב  התחזקות  בדברי  שמרבה  יש 
משיבי טעם, להחיותה ולהרימה לחזור ולשוב לקרבת 
בדברי התעוררות, ההכרח להסתכל  ויש שמרבה  ה'. 
בשכל שבכל דבר, וההכרח לקדש האכילה, ולמאס 
הממון ושאר התאוות. וא"כ יפלא מאד איך זה 
שאמר רביז"ל שמעולם לא דיבר מוסר )כמו 

שתמה מוהרנ"ת בתחילה(.

אלא שבאמת ישנו דיבור 

שהוא בבחינה אחרת לגמרי, שאינו מוסר והתעוררות, אלא 
הכתר.  ספירת  בבחי'  הוא  אשר  אלקות  שמגלה  דיבור  הוא 
ותכלית זה הדיבור הוא לגלות אור האמונה לנפשות ישראל. 
התעוררות  כדברי  הדברים  נראים  הלשון,  בפשטות  אם  גם 
דאמת  אליבא  מ"מ  פשוטים.  התחזקות  כדברי  או  ומוסר, 
עיקרו אינו לא ההתעוררות ולא התחזקות, אלא הוא לבוש 

לגלות דבר יותר פנימי, שהוא התגלות אלקות, שורש הכל.

כשאדם לומד ספרי צדיקי אמת, אינו כמו שלומד סתם ספר 
מוסר או ספר חיזוק, שהספר מוסר מלמד מה צריך לעשות, 
משא"כ  הנפילות.  בכל  להתחזק  איך  מלמד  חיזוק  והספר 
דברי הצדיקים האמיתיים הם עצם התגלות האמונה וגילוי 
אחד  כל  ולהעלות  להשי"ת,  הנפש  לקרב  בעולם  האלקות 
כשיבא  כי  ית'.  אלקותו  להשיג  לבא  שיהיה,  מי  יהיה  ואחד 
להכיר במציאות ה', יבא ממילא להתעוררות או להתחזקות.

שויתי ה' לנגדי
כשרואים  טועים  יש  כי  ביותר.  חשובה  היא  זאת  וידיעה 
בספרי הצדיקים איזה דבר מוסר או דבר חיזוק, ונדמה להם 
מוסר  או  חיזוק  שמלמדים  נאים  יותר  ספרים  עוד  שישנם 
כמובא בפתיחת המאמר, אך טעות הוא בידם, כי ענין הצדיק 
בכל  שיש  אלא  בלבד,  שדיבר  הדיבורים  את  לגלות  אינו 
דיבור ודיבור פנימיות התגלות אלקות ואור האמונה. שהוא 
של  בדיבור  לפעמים  מלובש  שהוא  אלא  מאד,  פנימי  ענין 

התעוררות ולפעמים בדיבור של התחזקות.

משא"כ שאר הספרים אין להם אותו כח האלקי הפנימי. ולכן 
כל ספר של צדיק האמת, גם אחר שנתפרסם הספר בעולם, 
הוא נשאר בבחינת סוד, והסוד, היינו שלא מובן שבכל דיבור 
זוכה  שכשאדם  פנימי,  אור  איזה  מתחתיו  יש  הצדיק  של 
פשוטות,  כעצות  הדברים  שנראים  אף  בדבה"ק,  להתמיד 
מ"מ הרי נדבקת נשמתו באור העליון, ואז תופס שאין אלו 
זוכה  ובזה  אלקות.  לגלות  כלים  אלא  חיצוניים,  דיבורים 
בפועל  בא  הוא  ממילא  כך  ומתוך  אלקי,  איש  בבחי'  להיות 
להתחזקות והתעוררות. ולפיכך כדאי מאד להתמיד בספרי 
כי ע"י שמתדבקים  ואמונה,  צדיקי האמת שמגלים אלקות 

בשורש, ממילא זוכים לכל ההתעוררות וההתחזקות.

ספרים  כ"ש  הקודש,  ספרי  כל  ללמוד  יש  שבודאי  הגם 
ואינו מקיים  ה', אבל אם עוסק בתורה  שמדברים מעבודת 
שיויתי ה' לנגדי תמיד, איך יועילו לו דברי התורה האלה. הרי 

דומה זה כמו התופס בענף שאינו מחובר לשורש האילן.

לכן מוכרח להתדבק באור הצדיק האמת, אשר הוא אכן זכה 
ית"ש  ביחודו  ומאוחדת  דבוקה  שהיא  כזאת  תורה  לגלות 
השעות  שבאלו  האחרון  ביומו  ז"ל  מוהרנ"ת  שהעיד  )וכמו 
כמו  משם  יצא  הנשרף,  הספר  את  לכתוב  שזכה  הנוראות 
להאיר  דבה"ק  ובכח  הבחירה(  ביטול  ממש  מ'האידרא', 
לה'  להתקרב  האדם  את  להביא  והמקומות,  המצבים  לכל 
מחדש. בכח ספרי הצדיקי אמת נזכה שיתגלה אור האמונה 

בשלימות, בביאת גוא"צ בב"א.

כוכבי אור
הרה"ח ר' יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א

טעם גן עדן
לימוד התורה



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'שירנועם השבת

אנשי מעשה הבעש"ט,  תלמידי  מגדולי  זי"ע,  מקוריץ  פנחס  רבי  הרה"ק  לעולמו  כשנסתלק 

פנו חסידיו אלו לכאן ואלו לכאן, לחפש להם רבי שידריכם בעבודת ה'. חבורת 

החסידים שבעיר דאשיב קיבלה עליה את מרותו של תלמידו המובהק רבי יודל, 

בצומות  החבריא  את  הדריך  יודל  רבי  עליון.  וקדוש  ובנסתר  בנגלה  גאון  שהיה 

וסיגופים, קימת חצות, ועוד עבודות קדושות.

ימי  תמו  מגוריו.  להעתיק  הוצרך  דוב-בער,  רבי  החבורה,  מבני  ואחד  היום,  ויהי 

הסמוך  לכפר  לשוב  עליו  והיה  בדאשיב,  חמיו  שולחן  על  )מזונות(  ה"קעסט" 

למדבדיבקה, להיות סמוך על שולחן אביו, כמנהג אותם הימים. קשה היתה על 

רבי בער הפרידה מרבו ומהחבורה הקדושה, ברם, ההכרח לא יגונה. הוא סר לבית 

רבו רבי יודל, להיפרד ממנו ולהתברך מפיו. רבי יודל חיזק אותו לדבוק במנהגים 

הקדושים שנהג בהם עד הנה, גם כשיהיה רחוק מן החבורה. לפני צאתו, הוסיף 

ואמר לו: "הקשב נא, שמועה שמענו כי במדבדיבקה החל להתפרסם רבי צעיר 

מנכדי הבעל-שם-טוב, שטרם עמדנו על טיבו. דעתנו היא כי אל לך לעבור את 

מפתן ביתו, כדי שלא תתבלבל מדרכים חדשות. הלא מפעם לפעם תגיע לבקר 

את חמיך, פה בדאשיב, ותוכל להמשיך לדלות מאותו מקור שממנו שאבת עד 

כה"

ויהי כאשר ארכו לרבי בער הימים על שולחן אביו, התגברו עליו באחד הימים 

בבנים,  נפקד  לא  ועדיין  מנישואיו  שנים  כמה  זה  כי  גדול,  וצער  מרה-שחורה 

ומלבד זאת, גם לא הצליח לעמוד בעבודות הקדושות אשר ניסה לסגל עצמו בהן. 

ונתקיים בו 'בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת עד ה' אלוקיך", הוא החליט 

לעבור על דברי רבי יודל ולסור אל ביתו של רבינו הקדוש במדבדיבקה. 

לתעניות  ובנוגע  נפשו,  את  שהשיבו  נעימים  בדיבורים  ועודדו  חיזקו  רבינו 

ולעבודת הלילה, אמר לו: "תישן ותאכל, אבל שמור היטב את הזמן ונצל אותו 

לתורה ותפילה. ובעוד תקופת מה תשוב אלי ואומר לך כיצד תנהג".

כששפך בפני רבינו את צערו על שחלפו כבר כמה שנים מנישואיו ועדיין לא זכה 

לבן, אמר לו רבינו: "תתן צדקה ותזכה לבנים". אך רבי בער השיב כי עני ואביון 

הינו. "אם כן" אמר לו רבינו, "תתחזק באמונה, אמונה נחשבת כצדקה, כמו שכתוב 

אצל אברהם אבינו 'והאמין בה' ויחשבה לו צדקה' - ו'אמונה' בגימטריא 'בנים'".

כעבור זמן, כשבא שוב רבי בער, אמר לו רבינו: "ה'חצות' שלך יהיה בשעה שלוש".

רבינו, מדי לילה קם בשעה שלוש לעבודת  רבי בער אימץ בתמימות את דברי 

בוראו, הוא התמלא שמחה, בַחיּות וישוב הדעת וגם אמונתו בה' התחזקה מאוד. 

לא ארכו הימים וגם ישועתו באה; בן נולד לו למזל טוב, כפי שהבטיחו רבינו.

כשהגיע הזמן שהיה עליו לנסוע לחמיו לדאשיב, חכך בדעתו: מה אומר לרבי יודל 

אם ישאלני האם קיימתי את דבריו? הוא שאל את רבינו מה לעשות בנידון. רבינו 

חיזק אותו שיהיה חזק בדרכו.

כשהגיע רבי בער לדאשיב, שאלו רבי יודל בשיחתו עמו האם קיים את דבריו לא 

לפקוד את חצרו של רבי נחמן ממדבדיבקה. רבי בער, שכבר היה מקושר בכל לבבו 

לרבינו, החל לספר בהתלהבות על גדולתו. רבי יודל, הבחין בטביעת עינו בתלמידו 

לשעבר, כי אכן עבר שינוי עצום לטובה לאחרונה וקיבל אור חדש בעבודת ה', כיון 

שכך, החליט מיד לנסוע אל רבינו, כי האמת היתה נר לרגליו. גם השרף רבי שמואל 

אייזיק, מגדולי החבריא קדישא בדאשיב, ביקש להצטרף אליו. כיוון ששניהם היו 

עניים מרודים ולא היה להם ממון לנסיעה הארוכה מדאשיב למדבדיבקה, כמאה 

קילומטרים, ברוב התעוררות לבם אל האמת, יצאו לדרך ברגל. 

לא ארכו הימים ושני צדיקים אלו, רבי יודל ורבי שמואל אייזיק דבקו ברבינו והיו 

מגדולי תלמידיו, וקרבו גם אחרים לאורו.

מדאשיב למדבדיבקה ברגל

נבא לקבל שבת פרשת בשלח, שבת שירה, לאור דברי מוהרנ”ת בהלכות 
מצרנות הלכה ב’, שבהם מתגלה כח השבת לזכות לביטול לאור השם, שזה 

מתקן הדעת ומבטל כל צמצום, ועי”ז נזכה לשיר ולרנן לפני השם תמיד.

תמצית המבואר במאמר "אנכי"
מבואר בדברי רבינו במאמר "אנכי וגו' אשר הוצאתיך 
יודע  האדם  שכאשר  ד'(  סי'  )לקו"מ  מצרים"  מארץ 
שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין 
עולם הבא, כמו שכתוב "בהשם אהלל דבר באלקים 

אהלל דבר". 
וכדי לזכות לזה, צריכים להעלות המלכות לשרשה. 
רואה  כאשר  כי  הת"ח.  לפני  הווידוי  עסק  ע"י  וזה 
העצבות  על  מתחרט  עי"ז  הצדיק,  של  המתיקות 
העצלות והתאוות, שהם בחי' יסודות 'דומם' ו'צומח', 
זוכה  עי"ז  ממון  שנותן  ע"י  בהצדיק  מתדבק  וכאשר 
בחי'  שהם  והגאוה,  בטלים  הדברים  על  להתחרט 
לפי  ועי"ז הצדיק מדריך האדם  ו'מדבר',  'חי'  יסודות 

שורש נשמתו. 
ובכל פעם שבא אל הצדיק, זוכה לעלות לבחי' ביטול 
לשרשה,  המלכות  מתעלה  שבזה  אין-סוף,  לאור 
מלכות  בחי'  'ארץ'  ארץ",  ירשו  "וענוים  מ"ש  בבחי' 
שעי"ז  אין,  בחי'  'ענוים'  לבחי'  לשרשה  שעולה 

נתכפרין כל העונות. 
אותיות  של  הטוב  הצירוף  מקלקל  העבירה,  ע"י  כי 
ע"י  אבל  דס"א,  מלכות  בתוך  אותם  ומכניס  התורה, 
המלכות  ומחזיר  הצירופים  מתקן  דברים'  'ווידוי 
להשי"ת וכו', ועי"ז אתה נכלל בא"ס. וזה בחי' 'זרקא'- 
שמחזיר  היינו  מתמן,  דאיתנטילת  לאתר  דאזדריקת 

את המלכות לא"ס, שזה בחי' בחי' 'רעוא דרעוין'.
רוצה  שהמלך  'רצונות',  בחי'  הוא  המלכות  כי 
זו, שזה מתגלה ע"י  וכך בתמונה והנהגה  שיהיה כך 
שבעולם  והישות  הדברים  וכל  אותיות,  תמונות 
הקב"ה  רצה  שכך  ממלכות-  היינו  מה'אותיות',  הם 
שיתגלה מלכותו בעולם, ועי"ז ברא את העולם מאין 
ליש; אבל הרי יש רצון שהוא שורש של הרצון הזה, 
ושרש כל הרצונות הוא מידת הרחמים 'רעוא דרעוין' 

ששם הכל טוב. 
הישות  את  מבטלים  עי"ז  בווידוי,  עוסקים  וכאשר 
בבחי' 'התפשטות הגשמיות', כי נכללין כל הרצונות 
בתוך רצון שברצונות וכו', ושם כולו טוב וכולו אחד, 
ואז יודע שהכל לטובה וזוכה לבחי' 'מעין עולם הבא'; 
רצוא  "והחיות  בבחי'  לישותו,  לעצמו,  חוזר  וכאשר 
הוא  "השם  כי  יודע  הנשאר  מהרשימו  אזי  ושוב", 

האלקים" בחי' כולו טוב כולו אחד.
וזהו בחי' "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". 
הגליות  וכל  ממש,  מיצרים  בחי'  הוא  'מצרים'  כי 
הוא  "ה'  לבחינת  שזוכים  וע"י  מצרים,  בשם  מכונים 

האלהים", מתגלה "אשר הוצאתי מארץ מצרים".

ביאור העניין בהרחבה
צמצם  ולכן  ית',  מלכותו  שיתגלה  כדי  נברא  העולם 
השי"ת שפע הרוחני והוציא לפועל בריאת העולם- 

העולם  ומציאות  והמזלות,  הכוכבים  מרום,  צבא  כל 
וכל אשר בו; ועל האדם לגלות מלכות השי"ת,  הזה 
התגלות  שהוא  התורה  אותיות  קדושת  לגלות  היינו 
מלכות ית', ועי"ז נמשך שפע התגלות המלכות ברחמים 

שיהיה עולם שכולו טוב. 
מה  ולפי  השכינה,  וגלות  ירידת  גורם  החטא  אבל 
השי"ת  מציאות  ידיעת  בעולם  חסר  יורדת,  שהמלכות 
שרק הוא המלך, ותולים כל דבר על טבע, ובחירה של 
בן אדם וכדומה; ועי"ז נעשה גלות גדול מאד והאדם 
זה  ריחוק  לסבול  יכול  אינו  הנשמה  כי  גדול,  במיצר 

מאור האמונה. 
ואז עובר על האדם בחי' גלות מצרים, כי ממררים חייו 
בעבודה קשה וכו', מחמת שאינו יכול למצוא חיזוק, 
ועובר עליו יסורים וצער שאינו יכול לקבל, כי נמצא 
בתוך צמצום העולם שיש בו לחץ וצער, והכל מחמת 
שהמלכות ירדה שמזה נמשך בחי' צמצום רצון השם, 
בתוך  הוא  כי  זה,  ממאסר  לצאת  יכול  אינו  והאדם 

צמצום העולם ואינו יודע מהשי"ת. 
כי מציאות הישות הוא הארץ, שהוא עיקר הגשמיות 
והישות, וכל הדברים יוצאין ממנה כ"ש קהלת "הכל 
היה מן העפר וכו'". ועיקר התגלות המלכות הוא ע"י 
אותיות שהם בחי' צמצומים וגבולים; כי כל  תמונות 
אות ואות יש לו צמצום וגבול, וכל הישות הנמשכים 
מהם כולם הם בעלי גבול וצמצום, וזה בחי' 'מצרים' 
שהם צמצומים וגבולים שנעשה בארץ. וכאשר נמצא 

שם, אין עצה, כי הכל נגזר ומצומצם כבר.
ולכן עיקר עצת האדם וגאולת נפשו הוא בבחי' יציאת 
 - הדעת  ע"י  שלו  הצמצום  ממיצר  שיצא  מצרים- 
המלכות  את  יעלה  ובזה  ההשגחה,  מציאות  להכיר 

מהצמצום ויזכה למחילת העונות. 
היינו  שאז  מצרים,  יציאת  בעת  באמת  שהיה  כמו 
נתבטל  ופתאום  גדול,  במיצר  טומאה  שערי  במ"ט 
בניסים  השי"ת  גדולת  התגלות  ע"י  ומיצר  גלות  כל 
יצאנו  ועי"ז  א"ס,  לבחי'  המלכות  ונתעלה  ונפלאות, 
ממצרים. ואח"כ בקריעת ים סוף נתבטלו כל המיצרים 
לגמרי, וזכינו לומר שירת "אז ישיר", כי נתגלה גאולה 
יציאת  בכח   - היום  גם  כך  ישראל;  עם  של  וחירות 
מצרים והניסים גם אנו יכולים לצאת ממיצר כל צער 
וצרה, ע"י שנזכה לדעת שכל מה שעובר עלינו הוא 

לטוב, ובזה יתבטל הצרה. 

ע"י התשובה יוצא מכל המיצרים, אך התשובה צריכה 
להיות בהתקשרות לצדיק

וכל כוחנו לזכות לזה הוא ע"י שנתגבר לשוב בתשובה 
לפי השם, בבחי' ווידוי דברים לפני התלמיד חכם, היינו 

לעסוק בתשובה לאור הדעת של רבינו ז"ל. 
כי כאשר האדם מתגבר לשוב ולהתוודות, הרי עליו 
שומע  השי"ת  כי  בזה,  מאד  הרבה  שפועל  להאמין 
שברון ליבו והחרטה, וכך על האדם להגיע להיות יותר 
בדרכי  להמשיך  ואח"כ  הווידוי,  ע"י  להשי"ת  קרוב 
הווידוי בכל יום לפי מה שרבינו מראה איך להמשיך 

וכו', עד שיזכה  בזה ולהתחרט על בחי' דומם צומח 
שאור הצדיק יאיר על נפשו ויביא אותו לביטול גדול 
להשי"ת, ע"י שמתעלה למידות הרחמים ומאיר עליו 
בחי' אור א"ס, ונתבטל לגמרי עד שיודע רק מהשי"ת, 
והכל  וטוב  רחמים  שהכל  השם  אחדות  ומרגיש 

בהשגחה והשי"ת מלא רחמים. 
כי ע"י תשובה ווידוי בהתקשרות לאור הצדיק, זוכה 
אותו  מביא  הווידוי  כי  להשי"ת,  גדול  לביטול  האדם 
בכל פעם יותר קרוב לפעול רחמים גדולים. ולכן זהו 
עיקר עבודת התשובה - לעסוק בתשובה תמיד, אבל 
רק  לא  להשי"ת,  אותנו  מקרב  שרביז"ל  מה  עם  ביחד 
שבוכה, אלא גם יודע שהשי"ת שומע, ושיש בו הכח 

להמשיך, והוא יודע למה עליו להגיע. 
שבעת  הגשמיות',  'התפשטות  לבחי'  זוכה  ועי"ז 
תיבות  כמה  לומר  גדול  לביטול  לבא  יכול  התפילה 
פעמים  כמה  ולזכות  א"ס,  השם-אור  לאור  בביטול 
לאור ה'זריחה' שמתבטל לגמרי אל האמת, וממילא 
אח"כ כשחוזר לדעתו, אזי ה'ביטול' מראה אל ה'דעת' 
את האמת- נפלאות גדולת השי"ת ואיך מנהיג הכל 
ברחמים, ואז האדם יוצא מכל מיצר ויודע מהשי"ת, 
ויכול לדעת שהכל לטובה ולהיכנס לאמיתת האמונה 
אלקיך"  השם  "אנכי  בחי'  שזה  הפרטית  וההשגחה 
שבין מה שעובר עליו מבחי' ה'חסד' ]שם הוי"ה[ או 

להיפך ]שם אלוקי"ך[ - הכל רק 'אנכי', רק השי"ת. 
כל  להתמתק  מתחיל  מהצמצום,  יוצא  כאשר  ואז 
באים  באמת  ועי"ז  הצמצומים,  כל  ומתבטלים  הדין, 
שירה,  בחי'  שזה  אמתי,  לדעת  וזוכה  הישועות,  כל 
ואח"כ זוכה לביטול יותר להשי"ת, עד שזוכה ומבטל 
וממתיק הדין יותר, ואז נכללין כל הרצונות והתמונות 
ב'רצון אין-סוף' שאין בו תמונה, ושם הוא בחי' 'בלתי 
בחי'  שהיא  הארץ  כל  נכללת  ועי"ז  א"ס,  בחי'  גבול' 
מלכות - בתוך בחי' "נחלה בלי מצרים" ובחי' "וענוים 

ירשו ארץ" ונעשה מחילת העון.

כח הצדיקים הוא להאיר הדעת אצל האדם, ולהוציאו 
מכל מיצר וצער

הדעת,  חסרון  ע"י  הוא  בהאדם  הדין  אחיזת  כל  כי 
שעי"ז הוא נכנס לתוך הצער. ולפי מה שמיצר יותר 
נמצא  כי  הדין.  ומתגבר  יותר  גדול  בצמצום  נמצא   -
במיצרים וגבולים שהם בחי' צמצומים, שמשם עיקר 
אחיזת הדינים כידוע. ומזה משתלשל אחיזת הס"א-

לצאת  יכולים  ווידוי  תשובה  וע"י  הרשעה.  מלכות 
מנפילה זו, לבא להודות להשם, ולבטל כל מיצר ודין. 

וכל עבודתנו בתורה ותפילה הוא להתקרב להשי"ת, 
הגשמיות',  'התפשטות  הדעת-  אור  לזריחת  ולזכות 
כדי שנדע טוב השם ונתקרב יותר בכל פעם, כי עי"ז נכלל 
הנפש וכל העולם בשרשם- בבחי' 'רצון שברצונות', 
ששם אין גבול וצמצום כלל, ושם כולו טוב, ונתבטל 
בבחי'  דייקא  למטה  שאחיזתם  הס"א  אחיזת  כל 

צמצום וגבול כנ"ל. 
וזאת נפלאות כח הצדיקים, שיכולים להרים את האדם 

לבא לביטול להשי"ת, לדעת שכל מה שעובר עליו הכל 
לטובה, ולחיות לאור האמונה. כי בוודאי כאשר עובר 
ויסורים, קשה לו מאד לקבל הארת  על האדם צער 
הדעת, ונדמה הדבר כצחוק וענין שאינו יכול להיות 
לו שהרי הוא מצפה לישועה פלונית בדווקא,  שייך 
חייו  כל  וכך  כלל.  זה  אמת  לקבל  יכול  אינו  וממילא 

עוברים בתוך מיצר הדעת וסובל מכל מה שעובר. 
ורק כאשר מתעורר לבחי' ווידוי לפני הת"ח, עי"ז יזכה 
להארת אור הצדיקים, לקבל אור דבריהם האמתיים, 
"אנכי  הוא  שעיקרם  הדברות,  עשרת  קבלת  בבחי' 
וכאשר  הכל.  מנהיג  לבד  שהשי"ת  אלוקיך"-  השם 
מתדבקים בדעת זה יוצאים מארץ מצרים. ולפי מה 
שמקבלים להתנהג בזה, נראה נפלאות, ובוודאי נזכה 
לצאת מכל צרה וצער, ונזכה להודות להשי"ת תמיד, 

לראות בטוב השי"ת, והשי"ת יעזור בכל מה שצריך.

שבת קודש
וזה  השבת.  קדושת  בכח  הוא  לזה,  לזכות  כוחנו  וכל 
שאמרו רז"ל "כל המענג את השבת נותנין לו נחלה 
רעוא  מתגלה  המנחה  בעת  בשבת  כי  מצרים".  בלי 
דרעווין כידוע ]שאז נסתלק משה[ שעי"ז יש לנו כח 
לזכות לביטול לאור השם, ולזכות לזריחת אור הדעת, 

בכח שמירת שבת. 
שלישית,  סעודה  בעת  דרעווין  רעוא  התגלות  וע"י 
הדעת  לבטל  לבא  מצרים",  בלי  "נחלה  לבחי'  זוכין 
שלנו שהוא מיצר גדול, ולזכות לקבל אור הצדיק-אור 
הדעת האמתי שהכל לטובה. ושבת הוא בחי' תשובה 
בחי'  כח  בו  יש  כי  אלוקיך",  השם  עד  "ושבת  בחי' 
ווידוי דברים הנ"ל, שעולין כל הדיבורים בבחי' מלכות 
לשרשם, כאשר ידוע שבשב"ק הוא עליית המלכות, 

וגם עולין כל העולמות לשרשם. 
לעליית  לזכות  להתחדש  עלינו  השבת  שבכח  הרי 
ההשגחה  מציאות  ולראות  לשוב  היינו  המלכות, 
העדות  מציאות  היא  שזאת  הכל,  על  השם  ומלכות 
שאנו מעידים בשבת שהשי"ת ברא הכל לבד וכו'. ועי"ז 
נזכה לבחי' 'התפשטות הגשמיות', להתדבק בהשי"ת 
בכל תפילה ביום השבת, כי אז יכולים באמת לזכות 
התפילה,  תיבות  בתוך  להשי"ת  התקרבות  למצוא 
לענג השבת, כי  כי אז נתבטל כל הישות. ולכן מצוה 
מתבטל הישות מכל מאכל ונעשה קודש ממש, היינו 
וגודל חסדו, כי  שפע של דעת ממציאות טוב השם 

מתבטל כל מלאכה וכל מיצר. 
שעובר  מה  שכל  לדעת  נזכה  השבת  קדושת  ובכח 
להודות  ולרנן  לשיר  תמיד  ונזכה  לטובה,  הכל  עלינו 
נפשנו,  וגאולת  פדות  מציאות  זהו  אשר  להשי"ת, 

כל  של  הרצון  לאור  להתקשר  נזכה  רצון  ובעת 
הרצונות לדעת מאמיתת טוב השם ורוב רחמיו 

האמיתי,  הדעת  אור  לזריחת  לזכות  תמיד, 
מעין  בבחי'  לאמונה,  לזכות  יכולים  שעי"ז 

העוה"ב.ולכן אומרים במוצאי שבת ויהי נועם וכו', 
להמשיך נועם הרצון על כל יום תמיד.



בני הנעורים
הטעמים המתוקים שיש בפירות

עלהו לא יבול

ט"ו בשבט
ברכת הפירות לפני הסעודה ובסעודה

א. אם אוכלים פירות לפני הסעודה - צריך לברך עליהם ברכה אחרונה, ואין 
בתוך  יברך   - הסעודה  לפני  לברך  ששכח  ומי  אותם.  פוטרת  המזון  ברכת 
הסעודה. ואפילו אם בירך כבר ברכת המזון, עדיין חייב לברך עליהם ברכה 

אחרונה )משנ"ב קעו ב אות א(. 
מכל  התיאבון,  שמעורר  שיתכן  פי  על  ואף  'זיתים'.  לגבי  גם  אמור  זה  דין 
מקום כיון שאין אוכלים אותם למטרה זו, על כן אינו נפטר מברכה אחרונה 

)ראה ביה"ל קעז ב ד"ה טעונים(. 

אכן לגבי 'תמרים' – מי שכבר בירך ברכת המזון, שוב לא יברך עליהם ברכה 
אחרונה )שו"ע הרב סדר ברה"נ א יז, וכמ"ש בסימן רח יז. משנ"ב רח עה(.

ב. אם אוכלים פירות בתוך הסעודה - צריך לברך עליהם ברכה ראשונה. אבל 
ברכה אחרונה אין צריך לברך עליהם, כי ברכת המזון פוטרת אותם )שו"ע 

קעז א. זולת אם אוכלים אותם עם הלחם ממש, שאז הם פטורים מברכה(. 

כ'דברים  נחשבים  הם  כי  ראשונה,  ברכה  גם  לברך  אין  'זיתים'  על  אמנם 
הבאים בתוך הסעודה' הפטורים מברכה ראשונה, ואפילו אם אין אוכלים 
אותו עכשיו בגלל זה )כיון שבדרך כלל באים רק ללפת הפת(. ודע שבאופן זה אין 

ענין להקדימו לשאר פירות, כי הרי בלאו הכי אין מברכים עליו.
בתוך  אלו  מפירות  גם  לאכול  וימשיכו  הסעודה  לפני  פירות  כשאוכלים  ג. 
כיוונו לפטור  לפני הסעודה  )א( אם כשאכלו הפירות  כך:  – הדין  הסעודה 
'לכוון לפטור'  ]ואפשר שאין צורך  מברכה את מה שיאכלו בתוך הסעודה 
אלא מספיק אם יודעים שיאכלו מהם גם בסעודה[ – אין צריך לברך ברכה 
וגם אין לברך ברכה אחרונה  ראשונה על הפירות שיאכלו בתוך הסעודה, 
על הפירות שלפני הסעודה ומה שאכלו בתוך הסעודה )משנ"ב שם(. )ב( אבל 
אם לא כיוונו כנ"ל וגם לא ידעו שיאכלו מהם בסעודה – צריך לברך ברכה 

אחרונה על הפירות לפני הסעודה )ראה משנ"ב שם, אגרות משה או"ח ג לג(.
את  ומנקים  המזון,  ברכת  לפני  הסעודה  בסוף  הפירות  את  כשאוכלים  ד. 
מן  להשאיר  צריך   - נקיה  אחרת  מפה  פורסים  אם  ובפרט  לגמרי  השולחן 
כ'סילוק  הדבר  שנחשב  מאוד  יתכן  כן,  לא  שאם  השולחן.  על  החלה/לחם 
מהסעודה', ואז חייבים כל הפירות גם בברכה אחרונה. וגם אם יאכלו או ישתו 
אז דברים שבדרך כלל אין צריך לברך עליהם בסעודה, מכל מקום באופן כזה, 

חייבים לברך עליהם גם ברכה ראשונה )ראה בביה"ל קעז ב ד"ה שאין(. 
שונות

כי מצוה  'פירות ט"ו בשבט' סמוך לסעודת שבת.  א. לכתחילה אין לאכול 
את  ממעטת  הסעודה  לפני  ואכילתם  לתיאבון,  שבת  סעודת  לאכול 
וגם  מותר(.  ד"ה  ב  רמט  בביה"ל  )ראה  מהם  כרסו  שממלא  מי  ובפרט  התיאבון, 

לפעמים גורמים בזה 'ברכה שאינה צריכה' )ראה משנ"ב קעו סוף סק"ב. מו יד(. 
כשהם  ובין  בתפזורת  כשהם  בין  מעורבבים  מונחים  הפירות  אם  בורר.  ב. 

לאכילה'.  'סמוך  כשהוא  רק  אותם  ולסדר  להכין  לא  להזהר  יש   - בקופסאות 
וכמו כן, אחרי האכילה אם הם מונחים מעורבב ]על מגש או השולחן[, ורוצים 

להניחם על מקומם - אסור לברור כל מין בפני עצמו. 
ג. תפלה על אתרוג. מותר להתפלל בט"ו בשבט שחל להיות בשבת, שיהיה לו אתרוג 

מהודר )כיון שמותר להתפלל על רוחניות בשבת, ראה שו"ע הרב רפח ח(.
ד. בל תשחית. קישוטים הנעשים מירקות או פירות - אם בגלל זה לא יאכלו אותם, אסור 

לעשות כך! )בן איש חי, בחוקותי א, טז. ועוד פוסקים(.
ה. טבילת כלים. אם מקבלים כלי עם פירות וכו', והוא כלי חדש ומהסוג הטעון טבילה - אזי אם 

מתכוונים להשתמש בו לאחר שהוריקו ממנו את תכולתו, יש להזהר להטבילו ]ואף אם השולח 
הטבילו, י"א שאין מועיל[. אבל מותר להשתמש בו כל עוד שלא הוריקו אותו. 

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

שעושים  הזה  הגדול  הענין  מהו  להבין  רציתי  בשבט  ט"ו  לקראת 

מאכילת פירות ובעיקר מפירות של שבעת המינים?

שפגם  הראשון  אדם  חטא  את  לתקן  מתעוררים  אנו  בשבט  בט"ו 

באכילת עץ הדעת. ואחד מעניני התיקון הוא לתקן את ענין האכילה. 

של  חלק  שהוא  מרע'  'סור  של  החלק  את  יש  האכילה  בענין  והנה, 

שבירת התאווה, ויש את החלק של 'עשה טוב'. לא נדבר עתה בענין 

ומזמן  לאחד  מאחד  שמשתנה  דבר  הוא  כי  מרע',  'סור  של  החלק 

'עשה  של  החלק  על  נדבר  ולכן  הוראות.  בזה  לתת  אפשר  ואי  לזמן, 

טוב' גם כי הוא שייך לכל אחד, אפילו מי שאין בכוחו לשבר ולוותר 

לחלק  גם  מאוד  מסייע  טוב',  'עשה  של  שהחלק  ובעיקר  מאכלו,  על 

של ה'סור מרע', לקבל כוחות לא להתייאש מלשבר תאוות אכילה. כי 

כאשר אדם טועם טעם רוחני של קרבה לה' בעת אכילתו, הוא יכול 

דרכו  ולחפש  לה'  להתבודד  הגשמי,  החלק  את  לעזוב  גם  להתחדש 

מחמת  מכך  התייאש  העולם  שרוב  מה  התאווה,  שבירת  של  בחלק 

תאוות  את  לשבר  ואיך  כמה  יודעים  ואין  דרכם  את  מוצאים  שאין 

ולכן  לאכול,  שלא  וכמה  לאכול  כמה  ברורה  דרך  בזה  אין  כי  אכילה, 

פעם  מידי  להכנס  עצמו  את  לרומם  משתדל  שאדם  ידי  על  דווקא 

לחזק של 'עשה טוב' במאכלו, הוא מכיר מקומות חדשים בנפשו שלא 

מאכילה  פעמים  בהרבה  עצמו  למנוע  אומץ  ומקבל  עתה,  עד  הכיר 

מיותרת ומוגשמת.

מאוד  שצריך  הנהנין',  'ברכת  הוא  אכילה  מקדושת  גדול  חלק  והנה 

להתחזק להקפיד לברך בכוונה הראויה, וכפי שהעיד האריז"ל שזכה 

להשגתו ומדרגותיו מחמת קפידתו לברך כראוי.

ואם  העליונים,  בעולמות  שורש  לו  יש  הגשמי  בעולם  דבר  כל  כי 

השתלשלות  שהוא  הרי  באכילתו,  ועונג  טעם  איזה  אדם  מרגיש 

של כל האהבות והתענוגים שיש למעלה, כי יש למעלה שפע של 

'נועם עליון' שמשם משתלשלין ונמשכים כל נעימת הטעמים 

והתענוגים שיש בכל דבר בעולם הזה.

ולכן צריך לברך לפני כל דבר שרוצה להנות ממנו. כי על 

ידי שמברך הברכה הוא מקשר ומעלה את הטעם 

לזכור  לשורשו,  שטועם,  הנעים 

שהטעם הזה הוא השתלשלות של טעם אמיתי ומתוק יותר, טעם של 

טוב ה' המושפע מהנועם העליון. כי כל הברכות הם שירות ותשבחות 

לה' יתברך שמשבחים ומברכים להשי"ת שברא את הטעם הזה. 

בנועם  הדביקות  של  נעים  טעם  להרגיש  אפשר  עצמה  בברכה  ולכן 

 – כי נעים'  'זמרו לשמו   – 'כי נעים נאוה תהילה'  העליון, כמו שכתוב 

ידי פעולת הברכה שאדם מוציא מפיו  על  כי  ישראל'.  זמירות  'נעים 

הוא  זה  ידי  על  במאכל,  שיש  הזה  נעימות  ברא  מי  לעצמו  ומזכיר 

מתקשר לנועם העליון.

יתברך  בבורא  לדבק  אפשר  שאי  ואומר:  מוהרנ"ת  לנו  מחדד  וכאן 

שמו, ולזכות לנועם העליון לחזות בנועם ה', רק על ידי דיבורי ברכות 

להנות  שלא  חז"ל  הקפידו  ולכן  ותשבחות.  שירות  תפילות  והודאות 

מהעולם הזה ללא ברכה, והוא כמו גניבה, כי צריכים להעלות ולקשר 

העליון,  הנועם  שהוא  לשרשם  ותענוגים  טעמים  ההנאות  כל  את 

גונב  וכאילו  המאכל  את  מנתק  כאילו  הרי  ברכה,  ללא  אוכל  וכאשר 

מבורא עולם.

כי זה ידוע שצריך האדם להזהר לבלי לקבל הנאה ותענוג מגוף המאכל 

כן הוא מעלה את התענוג מהמאכל, מה  שאוכל או שותה, אלא אם 

שנהנה ואוהב, להעלות את ההרגש הזה, לשורשו העליון בקדושה. 

ישראל, אשר שם  כל המאכלים הוא מארץ  גם עיקר קדושת  כן  ועל 

העליון,  הנועם  השפעת  עיקר  כי  בארץ,  התלויות  מצוות  הרבה  יש 

יותר מהנעימות  בנועם עליון  יותר להדבק  בניקל  והמקום אשר שם 

דיני  כל  את  למדין  כן  ועל  ישראל.  ארץ  הוא  העולם,  בתאוות  שיש 

הברכות מברכת המזון, כי תכלית כל הברכות הוא להמשיך על האדם 

את הנועם העליון, ונעימות זה אפשר להרגיש בארץ ישראל, ומשום 

כך מזכירין את ארץ ישראל הרבה בברכת המזון כי רצים לדבק בנועם 

העליון.

פעמים  הרבה  ישראל  ארץ  פירות  את  משבחת  שהתורה  הסוד  וזהו 

לארץ  להכנס  הגדול  הרעש  כל  מה  על  להבין  יש  ולכאורה  בתורה, 

וכי רק בשביל לטעום פירות מתוקים? אלא שעיקר הכוונה  ישראל, 

ונעימת  טעמם  שמקבלים  ונעימים  מתוקים  פירות  שיש  הוא 

מתיקותם מהנועם העליון, ועל ידי פירות אלו אפשר ביותר להתקשר 

לטעם האמיתי של הנועם העליון. )ע"פ ליקו"ה ברכת הפירות ד'(
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לכפר טורמן

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם למגדל העמק
אולי אתה תביא אותנו לשם?

054-8441059 

כפר טורמן

הר"ר ישעיה ב"ר דב ב"ר ברוך קרמר  הי"ו  - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן יוסף ב"ר נחום מרקוביץ הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הרה"ח ר' יצחק אייזיק פיש שליט"א - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו אלעזר נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

מרדכי בן מלי
וציפורה בת אורלי
לזרע של קיימא

הר"ר משה ב"ר ישראל נחמן אנשין הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  יונה לייב ב"ר נפתלי ז"ל לבל הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל אייזיק פרקש  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מאיר גדליה גבאי הי"ו - טבריה
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף ב"ר מרדכי גוטפרב הי"ו בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד מרדכי בארי  הי"ו  - מודיעין עילית
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יוסף נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מנחם דוד יעקבסון הי"ו  - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ברוך ב"ר יצחק אייזיק שיף הי"ו 
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר בצלאל ברנד הי"ו - צפת
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אלעזר ב"ר ח. מנשה קיניג הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים אליהו נפתליס הי"ו  - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב ישראל גבל הי"ו - צפת
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר חיים פינחס הי"ו

ומחותנו
הר"ר מרדכי לוי הי"ו - ביתר
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אבנר ניסני הי"ו - ביתר
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נחמן הי"ו

ומחותנו
הר"ר דניאל זוננשיין הי"ו - בית שמש

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

בס"ד עומד לצאת לאור בקרוב 
קונטרס 'שאל בני' 

על ענין ההתבודדות
לפרטים 0583288729

הר"ר יהודה דורפמן הי"ו - צפת
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר יוסף חיים הי"ו

ומחותנו
הר"ר ברוך שטרן הי"ו 

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

הר"ר יצחק יוסף מן הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר שמעון הי"ו

ומחותנו
הר"ר פינחס נחמן קנפלמכר הי"ו - ירושלים

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

הר"ר עידו קליצ'בסקי הי"ו - ביתר
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נתנאל הי"ו

ומחותנו
הר"ר יחזקאל שפירא הי"ו - צפת

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


