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לא  מעשה  כל  לו  מתאים  עשו,  היא  הפרשה  של  השלילית  הדמות 
הגון. הדמות החיובית היא יעקב, איש תם וצדיק. מתרחשת בפרשתנו 
ליעקב  מיוחס  והמעשה  במרמה  נלקחות  יצחק  של  ברכותיו  גניבה, 
הבחיר  עם  אחד  בקנה  עולה  כזה  מעשה  איך  מפליא,  הדבר  אבינו. 

שבאבות, התמים והאמתי כל כך? 

חז"ל מספרים על כופר אחד שטען לרבן גמליאל: "אלקיכם גנב הוא, 
שהפיל תרדמה על האדם ונטל אחת מצלעותיו" )סנהדרין לט.(, בתו 
של אותו אפיקורוס השיבה לו תשובה ניצחת. גניבה היא מלאכתם 
צדיקים  של  אומנותם  גם  היא  אבל  הפושעים,  מבין  הגרועים  של 

עליונים – הגניבה דקדושה כמובן.

        

מעלה  של  עין  עושה  חז"ל,  אומרים  הגנב, 
כאילו אינה רואה. זו הסיבה שהוא שפל בזוי 
וגרוע מהרבה פושעים אחרים. יש לו אמירה 
גם  רואים  אינם  אנשים  אם  כאילו  מתריסה, 

מלמעלה לא מבחינים, חלילה. 

גונבים  גניבות;  מתרחשות  ברוחניות  גם 
לאדם את מוחו, את ליבו, את תפילתו... איך 

גונבים תפילה? בחסות החשיכה. 

בתורה ט' מתאר רבינו ז"ל מצב בו אדם נקלע 
פתחי  שישנם  פי  על  ואף  לחושך,  בתפילתו 
מאפשר  ואינו  אותם  מעלים  החושך  יציאה, 

הפנוי.  מהחלל  נובע  הוא  קדום,  שורש  לחושך  יש  הפתח.  למצוא 
בספרים הקדושים מובא שכאשר ביקש השי"ת לברוא את העולמות 
הוא עשה חלל פנוי מאור, ושם נאצלו ונבראו העולמות התחתונים. 
פנוי  אתר  "לית  לן  שקיימא  משום  פנוי  להיות  יכול  לא  הזה  החלל 

מינך". אלא מאי – הוא נדמה לכזה, וזו בדיוק הגניבה. 

הקב"ה א-ל מסתתר, נחבא, כביכול מעלים עין. מכאן נברא החושך 
ובחסות האפילה מוצאים הגנבים מקום מסתור, בינתיים. 

ככל שאדם ישר ותמים יותר כך הוא נבוך עוד יותר מול ארכי-שודד 
אבינו  יעקב  אחרת;  הכל  השבוע  בפרשת  אבל  במחתרת.  הבא  וגנב 
"איש תם יושב אהלים", ודווקא הוא מכל העולם חי בצילו של אח 
גדול  אלא  שאינו  'לבן'  הדֹוד  במחיצת  רבות  שנים  ומבלה  רמאי 
זאת בשלום, הוא אף  ולא רק שיעקב צולח  והשקרנים.  הרמאים 
וקונה את  גונב את הברכה  רווחים עצומים;  עושה על חשבונם 
וי"ב  קדושות  אמהות  ארבע  מחלץ  הוא  לבן  ומבית  הבכורה. 

שבטים. 

כי אשב בחושך
היותר  המבואות  אחד  על  מדבר  רבינו 
 – בתפילה  אפלים 

לי,  "הקשב  אומר:  הוא  לדבר,  מתחיל  שהחושך  היא  הצרה  החושך. 
אני רואה אותך ואומר לך שאין מה לחפש פה. אין כאן משמעות, לא 

כוונות, לא אור ולא כלום. כלך לך, אולי מחר יהיה משהו..." 

אבל  משכנע.  מאוד  החושך  כי  לו  להאמין  נוטים  רבים  מתפללים 
ניטשת  הזו  הנקודה  על  השי"ת.  נמצא  כאן  שממש  היא  האמת 
כל  מסתור  מוצאים  בה  המאורה  הוא  החושך  חורמה.  מלחמת 
הפחדים והבהלות, הקליפות והחולשות. החושך הוא הגנב הכי גדול. 
כשחשוך לא רואים כלום. החושך הזה גונב לנו פעם תפילה חמימה 
ופעם התבודדות מתוקה, פה הוא שודד דף גמרא ושם עושק מעשה 
טוב. יעקב אבינו פגש בחושך הזה ויכול לו. רוב ימיו חייה בצל החושך 

וניצח אותו. מה הסוד שלו?

אבינו יעקב גזל את החנית מיד המצרי, הוא אמר 
לחושך: "אתה רמאי?! אני גדול ממך ברמאות! 
הגנב?  את  גונבים  איך  גנב.  אני  אף   - גנב  אתה 
הולכים למערה בה מוחבאים אוצרותיו הגנובים, 
וגונבים לו את החושך! אומרים לו – אינך קיים, 
לילה  אופל,  אין  חושך,  אין  ה'.  מסתתר  בך  גם 

כיום יאיר. 

של  אחד  בדיבור  צורך  יש  זאת  לעשות  בכדי 
שנאבד  מה  את  הזמן  כל  לחפש  במקום  אמת. 

לנו, עדיף למצוא תיכף ומיד את מתג התאורה. 

להתחפש לחושך
כעת מובן מדוע נאלץ יעקב אבינו להשיג את הברכות ברמייה. מתנהל 
הפרשיות  בכל  מאוד.  עתיקים  ששורשיו  ומהותי  קיומי  מאבק  כאן 
הללו אנחנו פוגשים טוב ורע זה לצד זה; לאברהם יש בן ישמעאל, 
את  יש  ליצחק  משותפת.  ומשפחה  בית  עימו  לחלוק  נאלץ  ויצחק 
עשיו ויעקב נאלץ להיות אחיו התאום. לבן ובתואל הם ה'משפּוֶחה' 
של רבקה אמנו שסובלת שני הלאומים בקרבה. המאבק מגיע לשיאו 
כששני האחים, יעקב ועשיו, חולקים ביניהם את העולמות – העולם 
להשתלט  מעוניין  הרשע  עשו  אבל  ליעקב.  הבא  ועולם  לעשו  הזה 
על כל המציאות, כדי שאם תאלץ אי פעם לצאת מאוהל יעקב כדי 
להתפרנס למשל, תיפול בחלקו של עשו. כדי שלא תאמין שיש דרך 

הגיונית לחיות כאן ולהישאר ירא ושלם.

עם  מתנהגים  איך  לדורות  צאצאיו  את  ללמד  אבינו  יעקב  מבקש 
עשו,  מלבושי  את  ללבוש  אלא  ברירה  אין  לפעמים  עשו:  הדוד 
להתחפש לחושך רק כדי להצביע ולומר, גם כאן נמצא ה'. אתה צריך 
ידי עשו", בתוך החוסר אמת שנכפה  "הידיים  להיות בתוך  להסכים 
דייקא  ומשם  לאמיתה,  האמת  ולא  שלימה  הכי  לא  במציאות  עליך, 
ה'  יש  הללו,  הלבושים  בתוך  גם  יעקב':  קול  ב'קול  ולומר  להתעקש 

בקרבי.   )ע"פ ליקו"ה חו"מ – גניבה ג'(

לגנוב את הגנב בעצמו!

אלא  ברירה  אין  לפעמים 
מלבושי  את  ללבוש 
לחושך  להתחפש  עשיו, 
ולומר,  להצביע  כדי  רק 
ה'. נמצא  כאן  גם 

יום א', מחרת יום הכיפורים, תקצ"ב

ְּבִמְכָּתְבָך  ַנְפִׁשי  ִׂשַמְחָּת  ְמאד  ַמה  ְוִהֵּנה 

ִּבְראֹוִתי  ִּבְדָבֶריָך  ֶהֱחִייַתִני  זאת,  ְּבָׁשָעה  ִקַּבְלִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶׁשּתֹוָדה ָלֵאל ְּכָבר ִהְתַחְלָּת ִלְראֹות ְיׁשּוַעת ה', ֵאיְך הּוא 

ִיְתָּבַרְך ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה ָּתִמיד. 

ְוִנְפָלא,  ָּגדֹול  ִהְתַחְּזקּות  ָצִריְך  ַאָּתה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַאְך 

יָחה ֵּביְנָך ְלֵבין קֹוְנָך.  ִּבְפָרט ְּבִעְנַין ַהּׂשִ

ְּבֶזה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָאַמר הּוא  ּׁשֶ ַמה  ִלְזּכר  ְצִריִכין  ַּגם 

ַהָּלׁשֹון "ֶמען ָטאר ִניט ֶדעם אֹוְיֶּבעְרְׁשִטין ָנאְך ִגיֶּבען", 

ְלִהְסַּתֵּפק  ָאסּור  ְקָצת  ַמְרִחיב  ִיְתָּבַרְך  ְּכֶׁשהּוא  ְּדַהְינּו 

ָאר,  ַהּׁשְ ַעל  ַּפַעם  ְּבָכל  ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע  ְלִהְתַחֵּנן  ַרק  ָּבֶזה, 

ָחֵסר  ֶׁשֲעַדִין  ִּבְפָרט  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ֲעַדִין  לֹו  ָחֵסר  ּׁשֶ ַמה 

ָלנּו ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה.

ַאְך ָאַמר ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ָאסּור ִלְהיֹות ְּבַעְצבּות ּוָמָרה 

ְּבֵעת  ִּבְפָרט  ה',  ִּביׁשּוַעת  ְמאד  ִלְׂשמַח  ַרק  ְׁשחֹוָרה, 

ֶׁשַּמְרִחיב ְקָצת ְּבַחְסּדֹו. 

ּוַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר יּוַכל ְלָהִבין ְמַעט, ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ָּבֶזה, 

ֵליַדע ָּתִמיד ֶׁשֲעַדִין ָחֵסר לֹו ַהְרֵּבה ְמאד ְמאד, ִּכְמַעט 

ְּבִלי ִׁשעּור, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְהֶיה ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד. 

ֶׁשֵאין  לֹו  ְוִנְדֶמה  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָלָאָדם  ֶׁשַּצר  ְּבֵעת  ַּגם  ִּכי 

ְצִריִכין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּכָלל,  ֵאָליו  ּפֹוֶנה  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ

ָהְרָחָבה  ֵאיֶזה  ָּתִמיד  ְוִלְמצא  ָּתִמיד  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות 

ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ְוכּו',  ִלי  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִּבְבִחיַנת  ָאז  ֲאִפּלּו 

ם ִיְתָּבַרְך ֵמִאיר ָּפָניו ְקָצת.  ְּבֵעת ֶׁשַהּׁשֵ

ְׁשֵלָמה  ִליׁשּוָעה  ּוְמַצֶּפה  ִּבְדָבֶריָך  ֵמַח  ַהּׂשָ ָאִביָך  ִּדְבֵרי 

ְמֵהָרה. 

נתן מברסלב

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

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

נושעת? תשמח ותודה. אבל אל 
תרפה - תמשיך להתפלל!
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יטרסא רסבקלבנא:בשבת

כרסג רסדקלגנב.גא

כארסה רסוקלדנב:דב

כברסז רסחקלהנג.הג

כגרסט רעקלונג:וד

כדרעא רעבקלזנד.זה

כהרעג רעדקלחנד:חו

החושך הגנב הכי גדול, בבת אחת מעלים אנשים וחפצים, עצים ובתים. כשחשוך לא רואים כלום, צריך אור.



צדקה, אא

שמחה וריקודים פרק י"ט ]ב[
בימים הרבים ההם  "ויהי  וכן אבותינו כשהיו במצרים כתיב: 
אל  שועתם  ותעל  ויזעקו  העבודה  מן  ישראל  בני  ויאנחו 

האלהים.
פתיחת לב להשי"ת על ידי אנחות

'נאנחו  במצרים  ישראל  שבני  לנו  מספרת  התורה  א[ 
וזעקו' – 'ויאנחו ויזעקו'. ולמעשה הם שני עצות נפלאות 
והרחיב בגודל מעלתם, ואשר  גילה  ויקרות אשר רביז"ל 

הם כלי נפלא איך לפתוח שיח  השי"ת. 
לפתוח  לאדם  קשה  ומצוקה,  צרה  בשעת  פעמים  כי 
ובפרט  השי"ת,  לפני  ליבו  את  ולפרש  להתפלל  הפה  את 
האדם  אין  אשר  מסובכות  ותסבוכות  קשות  מועקות 
מאמין שיש עצה למציאות הזו, ואינו מוצא פתח מהיכן 

להתחיל להתפלל ולבקש על כך. 
אנחה,  אחר  אנחה  הלב,  מעומק  להתאנח  היא,  והעצה 
ממש.  כפשוטו  השני,  אחרי  אחד  אנחה,  של  דקות  כמה 
אבל שיהיה באופן שמאמין שיושב לפני השי"ת והשי"ת 
כל  את  להוציא  ממש  יכולים  זו  ובאנחה  אותו.  שומע 
מה שיושב על הלב, ויש בכוחו לחדש את האדם ולנסוך 
קיימים אצלו.  כלל שהם  כוחות מחודשים שלא הכיר  בו 
שנאנח  אנחה  ידי  'על  )תשובה(:  המידות  בספר  וכמובא 

נעשה בריה חדשה'. 

ב[ ומה טוב שיהיה במקום שקט בו אפשר להתבודד עם 
השי"ת, שאזי יוכל תוך כדי האנחות ליישב דעתו, ולסדר 
ליישום,  מאוד  קלה  היא  זו  שעצה  והאמת  מחשבותיו. 
על  מתאנח  ממילא  כבר  שהאדם  היא  המציאות  שהרי 
מצבו, אלא שאינו יודע שאפשר לעשות זו מול השי"ת, ומי 
שאינו רגיל לכך יכול להיות שהדבר נראה אצלו קצת מוזר, 
אבל אם יתחיל להרגיל עצמו בכל יום ויום להתאנח לפני 
השי"ת, ויכניס באותם האנחות את כל הכבידות והקשיים 
שיש בלב, הן ענינים גשמיים, והן ענינים רוחניים, אזי יזכה 
זאת  שיעשה  כאמור  אך  ממש.  מתחדש  הוא  איך  לראות 
מול השי"ת, וידע ויאמין שכל אנחה כזו היא יקרה מאוד 
התחילו  כשישראל  רק  מצרים  גלות  בזמן  וכמו  למעלה, 

להתאנח אז התחיל להתנוצץ הגאולה.

ופעמים קשה להתחיל מיד אנחות מעומק הלב, ואז יתחיל 
להתאנח אפילו מחיצוניות הלב, בלי הרגש לאט ולאט יוכל 

להכנס לעומק האנחה.

לזעוק ולזעוק ולזעוק...

ג[ ויש עוד עצה נפלאה שהוא 'זעקה' להשי"ת. וגם זה עצה 
כפשוטו, להרים את הקול לפני השי"ת, בזעקה ללא דיבור, 

ובזעקות אלו אפשר להכניס את כל מה שיושב על הלב.

הזעקה  בקול  זו,  עצה  במעלת  הרחיב  רביז"ל  כמה  וידוע 
להשי"ת. ואמר: כאשר אדם נופל לבוץ מה אפשר לעשות, 
מען  אז  מען  טוס  וואס  "און   – ולצעוק..."  ולצעוק  לצעוק 
פאלט אין די בלאטע ריין, מען שרייט און מען שרייט און 
טובעת  היתה  עגלה  כאשר  עברו  בימים  כי  שרייט".  מען 

לזעוק  רק  כלל,  לעשות  מה  היה  לא  היער,  בעומק  בביצה 
ולצעוק, עד שאולי מישהו יעבור וישמע ויעזור. 

כך בזמן שאדם מוצא את עצמו מסובך בתוך ִביצה גשמית או 
רוחנית, יהיה מה שיהיה, אפילו שנפל והסתבך למקומות שנדמה 

לטבוע,  ימשיך  רק  הוא  יתייאש,  אם  משם,  לצאת  אפשר  שאי 
והעצה היחידה היא להבין שאין מה לעשות חוץ מלצעוק, וכשיבין 

זאת, אז יברח מכל נסיון של השתדלות, ויתלה את עיניו לשמיים, ויצא 
מקרבו זעקות וצעקות גדולות להשי"ת.

בטבריה  החומה  על  בידיו  תלוי  כשהיה  "וכן  קי"ז(:  הר"ן  )שיחות  מובא  וכן  ד[ 
כמעט  וכמעט  כנרת  הים  תחתיו  וראה  וכו',  לצלן  רחמנא  מהעיפוש  לברוח  כשרצה 

שיפול, אז גם כן צעק בלבו להשם יתברך כראוי. והיה רגיל לספר זאת ורצה להכניס בלבנו שכך 
צריך כל אחד ואחד לצעוק להשם יתברך ולישא לבו אליו יתברך, כאילו הוא באמצע הים תלוי 
על חוט השערה, והרוח סערה סוער עד לב השמים עד שאין יודעין מה לעשות, וכמעט אין 
פנאי אפילו לצעוק. אבל באמת בוודאי אין לו עצה ומנוס כי אם לישא עיניו ולבו להשם יתברך. 
וכך צריכין בכל עת להתבודד ולצעוק להשם יתברך. כי האדם בסכנה גדולה בזה העולם, כאשר 

יודע כל אחד בנפשו".

ה[ ובאמת שגם זה עצה קלה ונפלאה ביותר, אך מי שלא רגיל בכך, יהיה לו קשה מאוד להתחיל 
בכך, כי הוא נראה דבר משונה. אבל אם ישבור את הבושה הזו שמתבייש מעצמו, ויצייר לעצמו 
שהוא עומד לפני ה', ואין לו שום עצה רק לזעוק אליו, ויתחיל להרים קול זעקה אחר זעקה, 

יזכה לראות בזה ישועות גדולות ונפלאות. 

אפשר לזעוק בקול דממה דקה

ו[ 
נמצא  כאשר  וגם 

"שיכולין  ט"ז(:  )שם  רביז"ל  לנו  גילה  כבר  הקול,  את  להרים  יכול  שאינו  במקום  אדם  בני  בין 
לצעוק בקול דממה דקה בצעקה גדולה מאד, ולא ישמע שום אדם כלל, כי אינו מוציא שום 
קול כלל רק הצעקה היא בקול דממה דקה, וזה יוכל כל אדם. דהיינו שיצייר במחשבתו הצעקה, 
ויכנוס קול הצעקה במחשבה ויצייר בדעתו קול הצעקה ממש, עם הניגון כדרך שצועקין. ויכנוס 

בזה עד שיצעק ממש בבחינת קול דממה דקה ושום אדם לא ישמע כלל".   
ז[ והוא מה שמצינו במצרים, שאז היה גלות הדיבור, ולא היה יישוב הדעת להשיח את הלב 
לפני השי"ת, ומה שנשאר לעשות היה רק להתאנח ולזעוק להשי"ת, עד שיוכל להוציא כמה 
דיבורים לפני השי"ת, בין זעקה לאנחה, עד שיזכה שיצאו לו דיבורים שלמים, ויפרש כל שיחתו 

לפני השי"ת. 

)שי' קל"א(: כשכתבתי לפניו  מוהרנ"ת מספר ב"שיחות הר"ן" 
חס  דינים  "כשיש  המתחלת  המשפטים",  "ואלה  התורה 
ושלום על ישראל" וכו', אמר לי: כך אמרתי! שעכשיו נשמע 
וממשמשים  הולכים  והנה  ישראל,  על  ושלום  חס  גזרות 
לבוא ימי הפורים האלה, )כי התורה הזאת נאמרה סמוך לפורים(, ויהיו 
ידי זה ימתיקו  - ועל  ישראל מרקדים וימחאו כף - בפורים 

הדינים. וחזר וכפל דבריו ואמר בפה מלא "כך אמרתי!".
ומבאר מוהרנ"ת "וכוונתו היתה להעיר לבבנו"; מה שרבינו 
אמר – וכפל דבריו - "כך אמרתי!", היה ע"מ שנדע ונבין שכל 
דברי תורתו הקדושה - אף על פי שמצד אחד "יש בה עמקות 
וסודי סודות עמוקים  ורזין עילאין  ונורא מאוד מאוד,  גדול 
על  אף  שם(,  הר"ן,  )שיחות  ודיבור"  דיבור  בכל  ים  מיני  ורחבים 
דבריו  ונקבל  "שנשמע  היה  רבינו  של  כוונתו  עיקר   – כן  פי 
דברי  כל  את  ולקיים  ולעשות  לשמור  בפשיטות:  הקדושים 
הקדושה  התורה  למשל  כמו  ובתמימות.  בפשיטות  תורתו 
נמתקין  וריקודים  כף  המחאת  שע"י  שם  שנאמר  הזאת, 
הדינים, הייתה כוונתו כפשוטו: שיחזקו עצמם לשמוח בימי 
וכיו"ב  חתונה  או  טובים  וימים  וחנוכה  פורים  כגון  שמחה, 
גדולה  כל מיני שמחה של מצוות, שיחזקו עצמם בשמחה 
עד שיזכו להתעורר לריקודים והמחאת כף, וע"י זה ימתיקו 
הדינים. כי כל דברי התורה לא בשמים הוא לאמר שאין מי 
שיכול לזכות לזה, להמתיק הדינים ע"י המחאת כף וריקודים 
כי אם גדולים בני עליה, רק כל אחד מישראל יש לו הכח הזה, 
 – יזכה  אזי  ובתמימות"  באמת  כפשוטם  הדברים  כשיקיים 
"וכן בכל הדברים הנאמרים  דינים.  – להמתיק  בכוח הצדיק 
תורה  בכל  שנאמר  מה  כל  וכן  הנ"ל  הקדושה  בתורה  שם 

ותורה, כי 'לא המדרש עיקר אלא המעשה'." )שיחות הר"ן, שם(
מובא, שרבינו בא פעם לבקר את ביתו מרים, בעת שסבלה 
מכאב שיניים חזק, ואמר לה: תסגרי את הווילונות שלא יראו 
המחאת  ע"י  כי  כף,  ותמחאי  בבית  לרקוד  ותתחילי  אותך 
את  סגרה  עשתה:  היא  כך  הדינים.  ממתיקים  וריקודים  כף 
הווילונות והתחילה לרקוד ולמחות כפים ככה עד שעבר לה 

כאב השניים.
השתוללה  כאשר  שטרנהארץ.  אברהם  רבי  עם  היה  וכן 
ביתו  על  ואף  רבים,  ממנה  ונפטרו  ל"ע  הטיפוס  מחלת  אז 
שניים  עמה  נוטלת  כשהיא  המגפה  פסחה  לא  הרה"ח  של 
מבניו רח"ל, בנו השלישי מי  שנודע לימים כהרה"ח ר' נתן 
שטרנהארץ זצ"ל, שאף הוא נדבק במחלה תלוי היה בין מוות 
לחיים, ובתחילת הערב נכנס אליו רבי ישראל קרדונר, פנה 
אליו ר' אברהם ואמר: ראה, ר' ישראל, עוד רגע וכבר עוד 
ילד הולך לעולמו, מה אפשר לעשות כדי להצילו? השיב 
לו ר' ישראל: הרי רבינו אומר בתורה י' שע"י המחאת כף 
וריקודים ממתיקים הדינים, אם כן בוא נרקוד! ורקדו 
בריא  קם  הילד  בבוקר  הבוקר,  אור  עד  הלילה  כל 
לארץ  ולהגיע  טובות  ושנים  ימים  לאריכות  וזכה 

ישראל. הכל ע"י תמימות ופשיטות.
עינך  "ושים  )שם(  ואומר  ממשיך  נתן  ר' 
בכל  יפה  ותסתכל  היטב  היטב 
תורה ותורה, ותשים 

ליבך להבין בכל מקום העובדות והעצות והמוסר והתעוררות 
ותורה  כל תורה  פי פשוטם של דברים"  היוצאים משם על 
יש  שבאמת  פי  על  אף  יהודי,  לכל  נאמרה  מוהר"ן  בליקוטי 
בה עמקות גדולה וסודי סודות, עם כל זה צריכים לראות את 

העניינים היוצאים ממנה למעשה. מה רבינו רוצה כאן? 
העניינים  את  להוציא  מסוגל  אדם  כל  שלא  משום  ואכן, 
לכתוב  למוהרנ"ת  רבינו  הורה  ותורה,  תורה  מכל  המעשים 
העצות  כל  את  ולהוציא  מוהר"ן,  ליקוטי  "קיצור  את 
המעשיות ולקבצם ב"ליקוטי עצות". וכך יכול כל אדם להבין 
את  לומר  ואח"כ  תורה,  מכל  היוצא  המעשי  העניין  מהו 
לזכות  עיניך  שיאיר  ית'  מהשם  "ותבקש  תפילות,  הליקוטי 
כולם  ז"ל,  דבריו  כל  כי  למעשה.  היטב  הדברים  להבין  לזה, 
יתברך,  לעבדו  טובות  ועצות  לעובדות  ומוכרחים  נצרכים 
ואפילו בקצת מקומות אשר לפום ריהטא בהשקפה ראשונה 
אין מבינים היטב איך נוגע העניין הזה לעובדה לפי מדרגתו, 
אף על פי כן באמת יש שם עצות נפלאות והתעוררות נפלא 

לשוב אליו ית' ממקום שהוא שם.
רבינו  כאילו  ונראה  רבינו,  מתורות  תורה  שלומדים  יש 
מדבר רק לצדיקים גדולים. מה זה נוגע לנו? אבל למעשה 
זה לא כך. למעשה, בכל תורה ותורה יכול כל אדם למצוא 
את עצמו. ובעצם כבר רבי נתן עשה לנו את העבודה הזו; 
אנחנו פשוט צריכים ללמוד הרבה "ליקוטי הלכות", משיבת 
נפש, השתפכות הנפש, עלים לתרופה, ליקוטי תפילות. ואז 
נוגע לי" גם כן. "ואם  אפשר לראות בכל תורה ותורה "מה 
תשים עיניך וליבך שם היטב, בוודאי תמצא גם שם עצות 
כלליות  הם  ז"ל  דבריו  כל  כי  מדרגתך,  לפי  טובים  ודרכים 
גדול, וכל תורה ותורה כלול מכל התורה כולה, ומכל בני אדם 
שבעולם בכל דרגה ודרגה, מתכלית קצה העליון עד תכלית 
קצה התחתון. היינו שעם כל תורה ותורה ושיחה שלו יכול 
וכן  המעלה  בתכלית  במעלה  הגדול  יתברך  ה'  את  לעבוד 
אפילו הקטן והפחות בתכלית דיוטא התחתונה יכול גם כן 
התורה  אותה  ע"י  לנפשו  עצות  ולמצוא  יתברך  לה'  לשוב 

בעצמה כי הם כלליות נפלא מאוד." 
בימי  לראות  ניתן  מוהרנ"ת  של  ופשיטות  לתמימות  דוגמא 
אחד  אצל  שהתארח  איך  גליון  עלי  בתארו  ל"ז(  )ח"ב  מוהרנ"ת 
מיד  לישון  נשכב  מאד  עייף  ובהיותו  בשבט  ט"ו  ביום  מאנ"ש 
יום חמישה עשר  נזכרתי שעבר  כך  "ואחר  אחר תפלת ערבית 
בשבט בלי שמחה כראוי, והתחלתי לשמח עצמי, והיה שם רבי 
ישעיה מטשערקאס, אחד מאנשי שלומינו, וחטפתי אותו לתוך 
השמחה ורקדתי עמו בעל כרחו. ובתחילה לא היה מרוצה כלל, 
ועל  יכול לשנות רצוני,  ולא היה  אבל אני הכרחתי אותו הרבה 
ידי זה נמשך עליו שמחה אחר כך באמת, וכמבואר אצלנו מזה 
)ליקו"מ ח"ב כ"ג( שבתחילה צריכים להכריח עצמו לשמחה, ואחר 

כך בא השמחה באמת, כמו ששמעתי מפיו הקדוש בפירוש"
- אומר מוהרנ"ת  ואלו מעט הריקודים והשמחה באותו הלילה 
נתייאשתי מלשמוח  כי  ומפנינים,  מאוד מפז  יקר בעיני  -  היה 
לשמחה  לבוא  בעזרי  היה  והשם  נרדמתי,  כבר  כי  העת,  באותו 
אז, שהוא אצלי דבר גדול, כי כל זמן שאני זוכה להיות בשמחה, 

אפילו בחול, הוא אצלי יקר מאוד ומצוה גדולה. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' אליהו גודלבסקי שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'נגן
דברי  לאור  תולדות  פרשת  שבת  קדושת  לקבל  נבא 
איך  מגלה  שבהם  ה"ו  תחומין  עירובי  בהלכות  מוהרנ"ת 
שמירת  ע"י  הוא  בהשי"ת  ישראל  כלל  שמחת  כח  שורש 

השבת בשמחה. 
פתיחת ההלכה לענין אזמרה לאלקי בעודי וגו'

השבת,  קדושת  כח  עוצם  מוהרנ"ת  מגלה  זו  בהלכה 
נפש, מכלל  והעגמת  נפשנו מכבידות הצער  לרפאות 
ולהודות  לזמר  שנזכה  כדי  והדאגה,  העצבות  דרכי 
הקדושה  השראת  מתוך  בכוונה,  ולהתפלל  להשם 
והחיות של עבודת השם, וזאת בכח ההסתכלות באור 
רבינו  בדברי  כמבואר  בנו  יש  שעוד  טובות  הנקודות 

במאמר אזמרה וגו' )לקו"מ סי' רפ"ב( ע"ש. 
כי שבת הוא יום של מנוחה ושמחה, יום שהאדם יכול 
לנפשו  מנוחה  למצוא  וחסרון השמחה,  לצאת מצער 
לאור הטוב שיש בו מכל מה שזכה לעשות רצון השי"ת 
בכמה וכמה נקודות ועניינים, אע"פ שהוא רואה ענין 
למצוא  מחוייב  הוא  וכו',  חסרון  מלא  והוא  שמצער 
לרומם  שזכה  ממה  שעשה  מהמצות  ושמחה  מנוחה 
שם השם, כי אין לעזוב מצוה שזכינו לעשות ולזרוק 
המצוה  כח  לעורר  צריכים  רק  ממנה,  ולשכוח  אורה 
שזכה לעשות, לעורר כוחה להרים הנפש להיות קרוב 
להשי"ת למצוא איך הוא בכוח המצוה הוא נכלל בטוב 
שעשינו  המצות  שאור  צריכים  כי  הקדושה.  בתוך 
במחשבה בדיבור ובמעשה ימשיכו עלינו מנוחה ועונג 
ישרה  שתמיד  כדי  להשי"ת,  התקרבות  של  שמחה 
עלינו רוח טובה רוח של שמחה בהשי"ת, הרגשה של 
לזכות  והכח  האמונה,  אור  שהוא  להקדושה  קירבה 

לעסוק בתורה ובתפילה תמיד. 
להחיות הנפש גם בעת צער

מאור  גדולה  בשמחה  להיות  לאדם  שיש  אע"פ  כי 
ישרים  השם  פקודי  כמ"ש  ללמוד  שזוכה  התורה 
משמחי לב, ויש לאדם תמיד להודות על הטוב והחסד 
בר  לכל  ומובן  יהודי,  להיות  שזכה  בשמחה  ולהיות 
דעת שצריכים להזהר מאד מעצבות כאשר הצדיקים 
מזהירים מאד על זה שעצבות הוא חטא והוא טעות, 
ומונע מאד מכל דבר של קדושה, ויכול להפיל האדם 
להיות  בנקל  יכול  שאדם  יש  ובוודאי  ח"ו,  לגמרי 
בשמחה וזוכה לזכור כמה השי"ת מתפאר ממנו וכמה 
יש נחת רוח, ויכול לשמוח באור התורה ומה שרואה 
והישועות  החסדים  כל  על  להשי"ת  ולהודות  טובה, 
שמאיזה  האדם,  על  שעוברים  עתים  גם  יש  הרי   -
זמנים  ויש  הנפש,  לשמח  לו  קשה  דבר  ומאיזה  צער 
ויש שאז אינו מתגלה בו  וכו',  שמתגבר העגמת נפש 
השמחה של תורה ומעשים טובים בפרט כאשר באמת 
ירד ממה שהיה רגיל וכו', כאשר בוודאי זאת עובר על 
רוח  לתוך  להכנס  יכול  ועי"ז  וכו',  זמן  באיזה  אדם  כל 
נכאה ולהפסיד עי"ז תורה ותפילה וח"ו להיכנס לטעות 
המדמה והמרירות אשר הוא עיקר הרע והטעות ויש 

ללחום בזה לא להניח זאת בשום עת.
כי האדם חייב להכניס כח רב למצוא דרך להחיות נפשו 
גם בעתים אלה, ולמצוא חיות ושמחה מצד התקרבות 
להשי"ת גם מכל מצוה פשוטה ומכל נקודה טובה שיש 
וחיותו  כראוי,  לשמה  לתורה  יזכה  באמת  שעי"ז  בו, 
ושמחתו לא יהיו רק מצד מה שהצליח בדווקא, אשר 
הצליח  לא  כאשר  נפשו  להחיות  ודרך  כח  בו  אין  אז 

האמת  בעצת  להבין  הוא  העיקר  ולכן  וכו',  דרכו  לפי 
שהתגלו בדברי רבינו ז"ל שיש לבקש ולחפש בעצמו 

נקודות טובות ויחיה עצמו לאורם.

מנוחה וההתחזקות ע"י כבוד אלקי
ולזאת עיקר כח כל נפש מישראל הוא מקדושת שבת 
את  האדם  טועם  ובו  מנוחה,  יונה  מצאה  בו  כי  קדש, 
הנעימות וכח המנוחה דקדושה, את החיות והשמחה 
באור האמונה שהוא צריך להיות שרוי בתוכה תמיד, 
הוא  מאיתך  כי  וידעו  בניך  יכירו  בתפילה,  וכמ"ש 
שהשמחה  האדם  מכיר  שבת  שע"י  וכו'  מנוחתם 
אלא  לבד,  ברוחני  או  בגשמי  מהצלחתו  אינו  שלו 
מהתקרבותו להשי"ת ע"י כל נקודה טובה, ממה שהוא 
ומה שנמשך לצער,  והוא עוזב השכחה  נכלל בהטוב 
ורואה שהוא קרוב להשי"ת ומחיה עצמו בזה, כי רוצה 
רק בהתעלות כבוד שמים על ידי מעשיו, ולזה שמח 
שעובר  ממה  הצער  אחר  נמשך  ואינו  מצוה  כל  עם 
לו,  ואין  יש  שלכולם  מה  לא,  והוא  זכו  שאחרים  מה 
שמתרחק  בדרך   - זכה  שלא  ממה  בדעתו  נופל  ואינו 
מהאמונה והדעת, רק אדרבה רואה מה שזכה להעלות 
הזה  הקדושה  כח  אשר  זה,  עם  ושמח  השם  כבוד 
את  רואה  שרק  ממה  מתבטל  שהאדם  בשבת  נתגלה 
עצמו והמדמה שהוא רחוק וכו', ורואה מציאות הכבוד 
האלקי, ויש בו כח להחיות את עצמו. כי בשבת מתגלה 
המרכז והשורש, אור הכבוד, אשר בלעדיה איך יתחזק 
אם אין לו מה שזכה, איך ישמח עם הנקודות טובות 
רוצה בדווקא  כי הוא  לו להתחזק  בו, הרי קשה  שיש 
והצלחה  מעלה  לאיזה  ולזכות  שרצה,  בדרגא  להיות 
האדם  מכיר  השבת  ורוחני, אבל בכח קדושת  בגשמי 
והשמחה  האמונה  במציאות  נמצא  המנוחה  שעיקר 
בהשי"ת בעצמו, ממה שזוכים לעשות נחת רוח לפניו 
ית', וזה כל חיותינו לרומם שם השם לגלות כבודו, ואז 

יכולים להתחזק בכל נקודה טובה. 
הוא  שבת  והמחלל  התורה,  עיקר  הוא  שבת  ולזאת 
מכיר  השבת  בנועם  כי  וכו',  ישראל  קדושת  מאבד 
להחיות  יכול  הוא  ועי"ז  שמים  כבוד  מציאות  האדם 
נפשו להיות בשמחה ולקיים כל התורה כולה, וכאשר 
התורה  לקיים  הכח  חסר  עי"ז  ח"ו  השבת  כח  חסר 
להתגבר לשמוח בהשי"ת כאשר עובר עליו וכו', ועי"ז 
יכול ליפול לגמרי ח"ו, וכל הקדושות שאנו ממשיכים 
יום הם בחי' המשכת קדושת השבת,  על נפשנו בכל 
כי  שבת,  של  האמונה  אור  ונועם  המנוחה  כח  היינו 
יש להמשיך קדושת השבת עלינו בכל יום ויום וזאת 
ע"י שהאדם מחיה עצמו מהמצוה שזוכה בכל נקודה 
של טוב, וזה עיקר ההכנה לקבל קדושת שבת כראוי, 
בכל  השמחה  עצמינו  על  להמשיך  מתגברים  כאשר 
יום מששת ימי החול, לקיים מ"ש זכור את יום השבת 
לקדשו וגו', היינו זכרהו מאחד בשבת, לזכור בכל יום 
השמחה והמנוחה של המצות, וזה עיקר ההכנה לשבת 
שיתגלה  יזכה  ואז  שיכול  מה  בכל  עצמו  את  להחיות 
בשבת  כי  השבת,  ביום  השמחה  כח  שורש  עיקר 
נשלם שם השם וכל היום מאיר אור של יחוד קוב"ה 
ושכינתיה והשכינה מקבל שפע ושמחה, וזה נשפע על 
כל נפש מישראל לפי מה שהאדם מוכן לקבל שמחת 

קדושת השבת.

עצם שמירת שבת הוא נועם הנקודה הטובה
ועי"ז זוכה האדם להתעלות מצערו שנגרם ממה ששכח 
מכבוד השם ע"י חשכת ימי המעשה ונמשך אחר כבודו 
וצערו, אבל בשבת חוזר ומאיר כבוד שמים, ובו מתגלה 
וכו',  דקוב"ה  שמא  דא  שבת  בזוה"ק  כמ"ש  השם  שם 
ועי"ז מתגלה לנו הכח למצוא בעצמינו הנקודה טובה 
ואז  להשי"ת,  קרוב  ואני  טוב  בי  שיש  לראות  שיש 
מתעלים לאור של חיות ושמחה בתוך עבודת השי"ת 
כראוי, כאשר בכל ענין ישמח במה שזכה לרומם כבוד 
כח  שורש  כי  עת,  בכל  תמיד  להתחזק  ויוכל  שמים 
השמחה ברוחניות מתגלה ביום השבת כמה שאומרים 
המנוחה  שעיקר  וכו',  שבת  שומרי  במלכותך  ישמחו 
והשמחה הוא מנוחה רוחנית אור נועם השי"ת שמאיר 
על נפש האדם כאשר זוכה להעיד על מציאות השי"ת 
ביום השבת שהשי"ת אחד ומיוחד וברא לבד את הכל 
טובה  הכי  הנקודה  באמת  והרי  בראשית,  ימי  בששת 
והכי גדולה שיש לכל יהודי הוא בעצם מה שזוכה להיות 
שומר שבת, לזאת מובן שבכל יום השבת יש לקיים זכור 
לקדש השבת  ציוה עלינו  לזכור שהשי"ת  וגו'  יום  את 
סעודות  ועושים  סתם  נחים  אנו  ואין  זוכים  אנו  והנה 
ישמחו  וכולם  במלכותך  השמחה  זוכרים  רק  סתם, 
ויתענגו מטוב השם, כי זכינו להרוויח שמירת שבת וכל 

מצות ותענוגי קדושת השבת. 
כי בשבת יש להתגבר מאד בכל דרך ליזהר מאד בכבוד 
ושמחת השבת, וזהו עיקר עבודת האדם ביום השבת 
לזכור את יום השבת ולשמוח בו במה שזוכה להעיד 
וכו'  בגוף  גם  השמחה  מעורר  שבת  שעונג  במה  וכו' 
דרך  ובכל  וכו',  לקיים שמירת השבת  בכל מה שזוכה 
אפילו  בשבת,  וצער  עצבות  מיני  כל  ירחיק  שבעולם 
צריך  המרובים  ופשעיו  מחטאיו  ודאגות  עצבות 
להרחיק בשבת בכל כחו, כי אפילו בחול צריכין להרחיק 
מאד את העצבות אפילו אם הוא כמו שהוא ועובר עליו 
וכו' עיקר התשובה ע"י שמתחזק בפרט בעת שעוסקין 
להתגבר  שצריכין  במצוה,  או  בתורה  קדושה  באיזה 
ביותר שיהיה בשמחה גדולה ולבלי לשום אל לבו אז 
אפילו דאגות העוונות, רק לשמח את עצמו במעט טוב 
שיש בו עדיין, ובכח מה שמתחזק לשמחה ביום השבת, 
יזכה למצוא הנקודות טובות תמיד, כי עיקר השמחה 
הוא במה שעוז וחדוה במקומו וגו' והשי"ת שמח עם 
עמו ישראל ובמעשיו כמ"ש ישמח השם במעשיו, הרי 
והחדוה  השמחה  המנוחה  נמשך  כאשר  השבת  ביום 
בכל העולמות והאמונה מתגלה ומאירה כמבואר בזהר, 
אז עלינו לעזוב כל צער ולהכלל בשמחה זו, ועי"ז נפתח 
השער שגם אנו נזכה להבין ולהשכיל ולקבל הדרך הזו 

של אזמרה וגו' למצוא בעצמינו הנקודות טובות. 

יראה עם חירות ודעת באור השבת
הקדושה  שממשיכין  ע"י  זוכים  הזה  הקדוש  דרך  כי 
והשמחה ביום השבת ומוסיפים להמשיך כח השמחה 
של שבת גם לתוך כל ימי החול, לקיים הדרך הקודש הזה 
אזמרה וגו' כדי להחיות ולשמח את נפשו תמיד ולהשאר 
תמיד על עמדו, שלא יצא מתחום וגבול הקדשה, כי יסוד 
ושורש הדרך הקודש של אזמרה וכו' הוא ממה שבשבת 
והתחדשות  החסד  ונמשך  העולמות  כל  מתעלים 
והחיצונים,  אחרא  הסטרא  שליטת  ומתבטל  העולם, 

ונתבטל כל העצבות והמרה שחורה, שהם בחינת תקפא 
דדינא, בבחי' מ"ש וכל שלטני רגזין ומארי דדינא כלהו 
היינו  וכו'  אשתכח  חירו  וכל  וכו'  מנה  ואתעברו  ערקין 
שאנו ניצולים ממה שמשכיח הטוב ומפיל עלינו כבידות 
מתעוררין  שבשבת  מה  ע"י  והכל  והעצב,  הדמיונות 
חסדים גדולים ורחמים רבים בלי שיעור שבזה מתגלים 
לראות  וחסדו  טובו  דרכי  האמתיים,  וחסדיו  ה'  דרכי 
הטוב שלנו, כי דרכו יתברך הוא לבלי להסתכל על הרע 
כמ"ש  על הטוב שבו,  ולהסתכל  להביט  רק  של האדם 
לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל וגו'  )לקו"ת סי' י"ז(, 
שזאת גילה רבינו כהמשך למה שהקדים לבאר ולצוות 
לעיין  ושיש  בשבת,  לב  וטוב  שמח  להיות  ליזהר  שיש 
שבת  לקבל  להתלהב  כדי  וכו'  חכמה  ראשית  בספר 
בשמחה גדולה ועצומה, ואז היראה הוא עם דעת ולא 
עם כסילות, כי יש שהיראה מביא האדם לבלבולים וכו' 
לכסילות כי לא זכה להתרומם להדעת, אבל ע"י השבת 
היראה הוא עם דעת וחירות, כי שבת הוא חירות ואין 
שיעבוד, וע"י ענג שבת נעשה חירות כי בשמחה תצאו 
וגו' ועי"ז זוכים לבחי' ירא שבת שיראים מהשי"ת ולא 
משום דבר שעובר וכו' ע"ש, ולזה מקבלים השבת במ"ש 
מזמור שיר ליום השבת טוב להודות וגו' כי מתגלה הדרך 
של אזמרה, כי אז מאיר רק הטוב, שהם הנקדות טובות 
ונתעורר  והעצבות  הרע  לגמרי  נופל  ועי"ז  שבמצות, 
מזמור  מ"ש  בבחי'  להשי"ת  ותשבחות  שירות  זמירות 
ויום השביעי משבח ואומר  וגו', בחי'  שיר ליום השבת 
שנעשין  נפלאות  ושירות  זמירות  נתעוררין  אז  כי  וכו'. 
ונתחברין מהנקודות טובות של המצות של כל ישראל 
ומתפארין  אז  עולין  שכולם  ישראל,  פושעי  של  אפילו 
ונגונים  וזמירות  שירות  מהם  ונעשין  יתברך  ה'  לפני 
בעודי'  לאלקי  'אזמרה  בחי'  הוא  זה  שכל  נפלאים, 
רוח  נחת  ויש  נפלאים  וזמירות  נגונים  מזה  שנעשין 

ותענוג למעלה ואנו שמחים בהשי"ת ששמח איתנו.
לקדושת  לזכות  לאדם  שקשה  מה  יש  בוודאי  והנה 
השבת כאשר לא הכין ליבו עוד אינו רואה באור המצות 
והנקודות טובות שלו, הרי אם נקבל זאת כתיקון להבין 
רבינו  בדברי  ללמוד  מאד  שנתגבר  ע"י  לתקן  שעלינו 
ולחזק נפשנו, אז נזכה שיתגלה לנו כח קדושת הצדיקים 
שהם ממשיכין עלינו את קדושת השבת גם כאשר אנו 
ל'יום  מ'זמור ש'יר  כלל, כמ"ש  ראויים  אנו  ואין  רחוקים 
ה'שבת ר"ת למשה, שהצדיק מחזיר לנו הכתרים ומאיר 
זעירא אות אל"ף  עלינו ענין האלף אורות, בבחי' אל"ף 
הקטנה של ויקרא שקוראים ומקרבים של אחד להשי"ת 
ואין להסתכל על מה שקשה לו לקבל השבת, רק להבין 
שעליו להוליד את הכח לרומם נפשו להשמחה של שבת 
דהיינו  אמה  אלפיים  שהוא  השבת  תחום  בתוך  להיות 
בחי' האלף האורות כמ"ש, ואע"פ שקשה להאדם לראות 
באור המצות שלו הרי זאת מחמת שבחול אין שלימות 
לפני  עולים  שהם  בשבת  משא"כ  להמצות,  הגדול 

השם ונעשה שמחה וניגון כנ"ל. וכאשר נתגבר לקבל 
התקשרות  בכח  המצות  לאור  נזכה  בשמחה  שבת 

של  השפע  עלינו  שמאירים  השלימים  בצדיקים 
שבת, ואז נשיר טוב להודות וגו' ולזמר לשמך, כי 

נזכה לצאת מכל מה שמונע אותנו מלקיים 
והנפילה  מהשינה  ונקום  אזמרה, 

להיות בשמחה תמיד.

היה זה בשבוע האחרון לחייו של החסיד הגדול רבי אברהם שטרנהארץ 

וחמשה  ושלוש  תשעים  בן  זקן  כבר  בהיותו  אברומלה,  רבי  המכונה 

חדשים, כשהוא חולה ותשוש מאוד. בשבת האחרונה עוד ערכו אנ"ש 

סעודה-שלישית בחדרו. זכה רבי אברומלה ונתקיימה תפילתו שהתפלל 

כל ימיו 'אל תשליכני לעת זקנה', ועד יומו האחרון תפקד בכוחות עצמו 

וכמעט ולא הזדקק לעזרה.

יומיים לפני פטירתו, כשהגיע זמן חצות, רצה לקום לעבודת ה' כמנהגו, 

אך לא היה בכוחו להתיישב על המיטה ולהיעמד על רגליו, גילגל אפוא 

עצמו מן המיטה אל הרצפה, אולם מפאת חולשתו המופלגת לא עמד 

בו כוחו לקום מן הארץ, והוא נשאר כך שוכב על הארץ שעה ארוכה. 

הוא לא רצה להעיר את בני הבית - בני משפחתו של רבי משה בורשטיין 

שאצלו התגורר בשנותיו האחרונות - כיוון שהיו ישנים. ובכן, מוטל הוא 

על הארץ, להתרומם אינו יכול, אך ללמוד ולהתפלל - יכול הוא. וכך, תוך 

כדי שהוא שוכב ומונח על הרצפה, אמר תיקון-חצות, ווידוי והתבודדות. 

חשב  עדיין,  קם  אינו  הישנים  הבית  מבני  שאיש  כשראה  מכן,  לאחר 

- ראשי הפרקים כסדרן, איך הם  בדעתו על התורות בליקוטי מוהר"ן 

'אנכי',  'אקרוקתא',  הכהנים',  אל  'אמור  דרך',  תמימי  'אשרי  נקראים: 

כזה  במצב  כך,  לעצמו:  צייר  הארץ  על  שוכב  ובעודו  וכו'.  'בחצוצרות' 

ממש, אהיה מושכב על הארץ 'מיט די פיס צו די טיר' - עם הרגליים אל 

הדלת, לפני שיעבירו אותי מעלמא הדין לעלמא דאתי. 

לאחר כמה שעות של מנוחה, אזר כוחו והחל לזחול קמעא קמעא לעבר 

המיטה, הוא החזיק ברגלי המיטה וטיפס אט אט, עד שהצליח בסיעתא 

השחר,  עלות  עד  לישון  ולחזור  יצועו  על  לעלות  רב  ובקושי  דשמיא 

כמנהגו לעת זקנתו, אולם ללכת למקוה ולבית-הכנסת כדרכו בכל יום, 

כבר לא יכל בשבוע שלפני פטירתו. 

בבוקר, כשסיפר לרבי משה בורשטיין את מה שאירע לו בלילה, שאל 

אותו רבי משה בתמיהה: "מדוע לא קראתם לי לעזור לכם לקום?" 

"וכי  ארע:  לא  מאומה  משל  פניו,  על  כשחיוך  אברומלה  רבי  לו  ענה 

בגלל דבר כזה שאין בו סכנת נפשות אקים רעש ואעיר את כל הבית 

את  עשיתי  כך  גם  הלא  הרצפה,  על  שכבתי  אם  בכך  ומה  משנתם?! 

חובתי המוטלת עלי לקום בחצות, ואין הבדל אם זה בישיבה על הכיסא 

או בשכיבה על הקרקע, וברוך השם - הנה היה השם בעזרי וקמתי לבד, 

רק בחסדו ועזרתו יתברך".

ומענין לענין באותו ענין סיפר החסיד רבי לוי יצחק בנדר: 

"היה זה פעם אחת בערוב ימיו של רבי אברהם שטרנהארץ, פגשתי בו 

יחד,  ודיברנו  שלומנו,  מאנשי  אחד  אצל  מניחום-אבלים  יוצא  כשהוא 

בתוך שיחתנו, אמר לי רבי אברומלה: 'מה אומר לך, יש בי כבר את כל 

סימני הגסיסה המובאים בשולחן-ערוך, נו, וכי אם יש בי סימני גסיסה 

אני כבר לא צריך לנחם אבלים ולעסוק בתורה ותפילה?!"

מקצה הארץ אליך אקרא



בני הנעורים
מי אני באמת???

עלהו לא יבול

המשך הלכות כבוד אב ואם )ט(
האם חייב הבן לשמוע בקול ההורים כשאינו נוגע לטובתם והנאתם

אב או אם המצווים או מבקשים לבן שיעשה איזה דבר או שלא לעשות  א. 
כגון:  לנשמה',  או  לגוף  תועלת  או  כבוד  או  הנאה  בזה  להם  'ואין  דבר  איזה 
מבקשים שילבש מעיל או סוודר. שלא יעשן. שלא ילך או יסע לאיזה מקום כי 
חוששים לסכנה שיש שם. שלא ילך לישון מאוחר או שלא יהיה ער כל הלילה. 
שיאכל או לא יאכל איזה מאכל. שישתתף או לא ישתתף באירוע כל שהוא. 
שלא להיות ערב. – בכל זה דעת הרבה פוסקים שאינו מחויב לציית להם, אך 

י"א שחייב לעשות בכל אשר יצוו אותו. ולמעשה הדין כך:
ב. אם בגלל שאינו עושה מה שביקשו יגרם צער לאב או לאם, או יגרם להם 
בזיון - מחויב לשמוע בקולם לכל הדיעות )שו"ת רעק"א פסקים סח ד"ה והנה. ערוגת 
הבשם או"ח א יט. חזו"א יו"ד קמט ח. שבט הלוי י קנו ב. ויברך דוד פה-צט. וכ"מ: ספר חסידים 

שמ. אגרות משה ח עמוד יט. ועוד(. אך י"א שדווקא אם הדרישה היא סבירה וצודקת 

הולך  או  לקור  מתאים  בגד  לובש  שאינו  כגון  מזה,  להצטער  אדם  בני  ודרך 
כלל הורים מתביישים מזה,  או הבן עושה דבר שבדרך  במקום חשש סכנה, 
וכדומה. אבל אם אין בקשת ההורים במצב כזה, אזי אף על פי שמצטערים 
בעצם הדבר שהבן אינו שומע בקולם - דינו כאמור להלן מסעיף ג )כ"מ במשיבת 
נפש צינץ טז. ובחזו"א ושבה"ל שם. וכ"פ בחו"ש שם. דרך שיחה עמוד רפג. ויברך דוד פה עמוד 

כספי  הפסד  או  ביותר,  הבן  יצטער  ההורים  רצון  קיום  בגלל  אם  אמנם  רמא(. 

אמרי  )ראה:  מצוותם  מלקיים  פטור  הוא   – וכדומה  בית  שלום  ביטול  או  רציני, 
יושר ב קסה. המקנה קדושין לא. משיבת נפש, חזו"א, חו"ש שם. תשובות והנהגות ג ערה(. אך 

הואיל והדבר כרוך באיסור דאורייתא, על כן יש להזהר מאוד ולא למהר  דע 
להחליט שפטורים מלקיים מה שביקשו. 

 – צודקת  אינה  שדרישתם  או  להורים  צער  יגרם  לא  שאם  באופן  אפילו  ג. 
לכתחילה יעשה הבן מה שביקשו אפילו אם קשה לו קצת )כיון שי"א שחייב בכל 
סיבה  לבן  אין  אם  ובפרט  לכו"ע(.  הוי  מצוה  וגם  דאורייתא.  ספק  חשש  הוא  וא"כ  אופן, 

מספקת שלא לציית להם – בודאי צריך לעשות בקשת ההורים )שו"ת דברי יואל 
יו"ד קה. בצל החכמה ב נה(.    

ד. י"א שמי שאביו מפרנסו וכן בחור או נערה הנמצאים בבית ההורים – מחויב 
ויברך דוד בפסקים פ"ד  )תשוה"נ שם.  לקיים מה שביקשו ההורים בכל אופן שהוא 

סימן ב אות מה(.

להזהר  יש  מקום  מכל   – בקולם  לשמוע  מחויב  שאינו  שאמרנו  אופן  בכל  ה. 
לעשות זאת בכבוד, והיינו שלא יענה להם שאינו רוצה לציית להם, וגם ישתדל 

שלא ידעו שאינו מקיים מה שביקשו )כמ"ש באבן ישראל ט פז ד. ויברך דוד פה עמוד רמב, 
דבכה"ג י"ל שאינו מחויב לכל הדיעות. וראה גם בשו"ת מאזני צדק ב יו"ד ט(. 

ו. אפילו לדיעות או באופנים שפטור לקיים מה שביקשו – מכל מקום מקיים מצוות 
כבוד אב ואם ומקבל שכר על זה )משיבת נפש שם. תשוה"נ שם. וישב משה ב נה. וכן בתשב"ץ ב 

נג, שקצת מצוה איכא(. 

ז. במה דברים אמורים עד כאן, כשמבקשים דבר ב'מילי דעלמא'. אבל אב או אם המבקשים 
מהבן שיעבור על איסור או שלא יעשה איזה מצוה או שלא ינהג באיזה חומרא. או שלא ילמד 

כלל, או שילמד במקום שאין הבן מצליח בה. או שלא יתחבר למקום או לרב מסוים – בכל זה הדין שונה 
לגמרי, וקצר המצע מלהשתרע כאן.

יש לי תסכול מהאישיות שלי, כי איני יודע מי אני באמת, 

את  רואה  שאני  ופעמים  ה',  עובד  מרגיש  שאני  פעמים 

עצמי בהיפך הגמור ר"ל?

א[ גם רבקה אימנו, היה לה ספק, ולא הבינה איך קורה כדבר 

הזה שבזמן שעוברת ליד בית מדרש הוא מנסה לצאת ללמוד 

לצאת  רוצה  הוא  גילולים  בתי  ליד  שעוברת  ובזמן  תורה, 

לעבודה זרה. ולשם כך הלכה לדרוש את ה', אצל צדיק הדור. 

אנשים...  שני  באמת  והם  תאומים,  לה  שיש  לה?  אמר  ומה 

ובזה נחה דעתה.

וזו גם התשובה שרביז"ל נותן לנו על השאלה הגדולה הזו, 

שהיא השאלה המטרידה ביותר את האדם כל ימי חייו: "מי 

אני באמת"? והצדיק משיב: "אתה שתיים"!!!

מבין  הוא  כמה  עד  ועומד  תלוי  בחייו  האדם  והצלחת  ב[ 

אנשים  שני  בעצם  הוא  יהודי  שכל  הזו  התשובה  עומק  את 

שנמצאים בתוכו. כי בגלל שנדמה לאדם שהוא איש 'אחד', 

מחמת  באמת,  הוא  מי  יודע  ולא  בעצמו,  מסתבך  הוא  לכן 

שרביז"ל  וכמו  ופעם...  מלאך  עצמו  את  רואה  הוא  שפעם 

כומר  הוא  "הנה   - מלאך"  א  האט  גאלאח  א  "האט  אמר: 

הנה הוא מלאך". ובמשך השנים מחמת שאין לו כח לעמוד 

בסתירה הגדולה הזו 'מי הוא באמת...' לכן הוא מחליט מהר 

מאוד החלטה שגויה שתצדיק את מעשיו...

שלא  שחושב  אמת,  מידת  של  הרגשה  איזה  נכנס  כאן  כי 

דקות  מספר  שלפני  בעוד  בכוונה,  להתפלל  שילך  ייתכן 

דיבר דיבורים אסורים, וראה דברים אסורים, והרגיש את כל 

המידות רעות שבעולם מתעוררות בו ומבעירות אותו, ולכן 

ונחות, ובכך הוא חושב  בונה לעצמו תדמית של אדם שפל 

שהוא 'אמיתי' עם עצמו.

למה  ה',  את  לדרוש  והולך  מכך  שבור  עוד  הוא  ובתחילה 

כבר  הוא  השנים  במשך  אבל  בקרבו,  הבנים  מתרוצצים 

לא  זה  בשבילי,  לא  זה  ייאוש!!!!   – תשובה  לעצמו  מתרץ 

אני....

אך הצדיק עומד וזועק: נכון יש לך מלא רע, אבל למה 

אתה נבהל, יש שם בפנים עוד אחד, בפנים אתה גם 

איש טוב הרוצה את ה', 

גם הצדיקים עברו נסיונות קשים מאוד. וכל 

מחמת  לא  היה,  שלהם  ההצלחה 

צדיקים,  שנולדו 

אלא מחמת שהיה להם כח להפריד ולהבין שמעבר לכל מה 

שהם מרגישים את עצמם כאנשים עם מידות רעות, בכל זאת 

יש להם יצר טוב ונשמה אלוקית, ועל ידי שהתחברו לאותו 

חלק הטוב, הצליחו למגר את היצר הרע ברבות השנים.

קל  יותר  כי  וספיקות,  בלבולים  הרבה  יש  זה  דבר  ועל  ג[ 

וענק  גדול  נראה  שהוא  מחמת  עשו,   – הרע  ליצר  להאמין 

והוא תופס את האישיות של האדם, לעומת יעקב הילד הקטן 

שצריך להמתין לגדלו עד שיהיה גדול וחזק. ולכן קשה לאדם 

לצייר את עצמו כבנו של יעקב, אלא מרגיש את עצמו כעשו 

שאולי לפעמים רץ גם לבית כנסת.

ד[ והפתרון תלוי בהליכה ודרישה בבית מדרשו של הצדיק, 

בפשיטות,  עצותיו  ולקיים  הקדושים,  בספריו  לעסוק 

להתבודד ולהשיח את הלב להשי"ת, וכך לאט לאט מתברר 

של  הרכב  באמת...  הוא  מי  להבין  ומתחיל  ברצונותיו  האדם 

שני  ומצד  למעלה,  שמושכת  נשמה  אחד  מצד  הפכים.  שני 

גוף שמושך למטה. יעקב קדוש, בנו של השי"ת, שחולק את 

חייו בשותפות בצוותא עם עשו, בתוך אותו עולם קטן.

וכשמבין את זאת, הוא לא נבהל כאשר עשו מתעורר ומושך 

בכל  מתחדש  הוא  עמו  ונפל  אחריו  הלך  אם  וגם  לכיוונו. 

פעם שבא לבית כנסת, ואינו מפחד להתאמץ מחדש בתורה 

ותפילה, אפילו שמקודם היה מונח בשאול תחתיות.

יצייר  שאדם  לרביז"ל,  בהתקרבות  גדול  מאוד  יסוד  והוא 

לעצמו תמיד תדמית של עובד ה', אפילו שבפועל הוא נמצא 

למטה למטה.

***

ה[ וכמו כן מוצאים אנו יסוד גדול בקיום ספרי רביז"ל, אשר 

ומתחילה  גבוהות,  דרגות  על  מדבר  שרביז"ל  נדמה  פעמים 

וקודם  והלוואי  ממנו,  הרחוקות  דרגות  שהם  לאדם  נדמה 

רביז"ל:  אמר  כבר  כך  על  אבל  פשוט.  יהודי  להיות  יתחיל 

"אפילו הפחות שבאנשי אני מוליך בדרך של צדיק אמת". כי 

רביז"ל גילה דרכים ועצות, שפעמים דווקא הקפיצה והדילוג 

הקדושה  כח  וזהו  שלו.  מהמקום  האדם  את  יוציא  אליהם, 

העצום שיש בספריו הקדושים. 

ולזה צריך תמימות ופשיטות להכנס לקיום העצות, ולהתחיל 

לחשוב המחשבות והדעת הכתוב שם. ואפילו שהלב מרגיש 

בדעתו  אמיץ  יהיה  זאת  בכל  לזה,  שייך  מרגיש  ולא  רחוק 

להכנס לזה בכח גדול, ואזי יזכה לגדל את ה'יעקב' שלו.

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

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

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לרנתייה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב  בארות יצחק

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8418146

רנתייה

הר"ר גרשון אליהו הי"ו
ביתר

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

הר"ר ישראל זאב דויטש הי"ו
בית שמש

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

הר"ר אליעזר אדלר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר גרשון אליהו הי"ו
ביתר

לעילוי נשמת אמו
חנה יהודית בת יצחק ע"ה

נלב"ע ו' חשוון תשע"ו
ולעילוי נשמת מיכל בת גרשון ע"ה

נלב"ע כ"ד חשוון תשע"א
ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר נחמן היימן הי"ו
בית שמש

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

הבה"ח משה לינקנברג הי"ו
מאנסית

לרגל שמחת אירוסיו בשעטו"מ
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

ברכת מזל טוב 
לכבוד הארי שבחבורה עמוד התווך

 ורוח החיים, המוסר נפשו
 להפצת אור הצדיק בחן ובחכמה

הרה"ח ר' מאיר יחיאל המבורגר שליט"א
לרגל הולדת בנו בשעטומ"צ

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה
בשם בית המדרש אור הצדיק שע"י חבורת 

בחורי ברסלב בני ארה"ב
מנחם לנדסמן    יהודה דייטש  

 איתמר לייפער 

הרה"ח ר' אליעזר נחמן דייטש שליט"א
בית שמש

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר מנחם הי"ו
ומחותנו

הרה"ח ר' אליעזר חשין שליט"א
בית שמש

לרגל שמחת נשואי הבת
בזכות רביה"ק יזכו לבנות  בית נאמן בישראל

ולדורות ישרים מבורכים

הר"ר יוחנן ביטון הי"ו
צפת

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר אברהם נחמן הי"ו
ומחותנו

הר"ר מאיר אלקבץ הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת נשואי הבת
בזכות רביה"ק יזכו לבנות  בית נאמן בישראל

ולדורות ישרים מבורכים
מתארגנת קבוצת אברכים ללמוד

אומנות המילה  0504111050


