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'בני  נקראים על שמו  נפרדת מבחיר האבות שכולנו  פרשת השבוע 
ישראל'. קודם הסתלקותו מזמין אליו יעקב אבינו את יוסף ומצהיר 
על החשבתם של שני נכדיו, מנשה ואפרים, במניין השבטים "כראובן 

ושמעון יהיו לי". 

הרגעים הללו לצד מיטת יעקב אבינו קודם הסתלקותו, מטביעים את 
חותמם של בני יוסף בכל הדורות העתידיים. "בך יברך ישראל", בכל 
הדורות הבאים ינחילו הורים את ברכת אבינו הזקן לבניהם אחריהם 
באמצעות אפרים ומנשה לאמור "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה". 

שני  דווקא  נבחרים  יעקב,  בני  הקדושים  השבטים  מכל  פלא,  הדבר 
הארץ,  ערוות  במצרים  בעולם,  נמוך  היותר  במקום  שנולדו  הנכדים 

לשמש מטבע ברכה לדורות עולם, אכן דברים בגו.

        

עיניו  מתוך  נכדיו  על  משקיף  יעקב  כאשר 
אלה",  "מי  לפתע,  נרתע  הוא  מזוקן,  שכבדו 
עיני  לברכה.  ראויים  שאינם  אלה  מי  דהיינו 
ומתוך  רואות,  אינן  הזקן  הסב  של  החומר 
עיני הרוח הוא רואה נשמות ודורות שיבואו 
בן  בירבעם  צופה  הוא  הנכדים.  בעקבות 
ובניו  ויהוא  מאפרים  שייצאו  ואחאב  נבט 
כדאיים  אינם  הם  ממנשה,  לצאת  שעתידים 

לקבל ברכה. 

ויוסף עונה "בניי הם". כלומר; אבא, אני נמצא 
המקומות  ובכל  מאוד,  רבות  שנים  במצרים 

בהם נאלצתי לשהות לא נחתי לרגע, יגעתי ומצאתי, ואלו תגליותיי 
- מנשה ואפרים. 

נשני אלוקים
מלמד רבי נתן שמנשה ואפרים הם ב' השגות. כל הגלויות נקראות 
ובארץ  הצדיק,  יוסף  שם  על  נקראים  הצדיקים  וכל  מצרים,  שם  על 
עוניו הוליד יוסף הצדיק שני בנים, מנשה ואפרים. את שמותיהם הוא 
העניק להם מתוך עבודתו הרוחנית. מנשה הוא תגלית אחת, אפרים 
הארוכה.  בגלות  ההישרדות  אמצעי  הם  יחד  ושתיהן  שנייה,  תגלית 
מנשה על שום "כי נשני אלוקים את כל עמלי", ואפרים על שם "כי 

הפרני אלוקים בארץ עוניי". 

ביותר  הגדולה  והסכנה  בודד,  היה  הוא  למצרים  יוסף  כשירד 
דהיינו  במצרים,  אתה.  בודד  שאכן  ההשליה  היא  בבדידות 
במעברי וייסורי הנפש, אדם משוכנע שהוא בודד, איש מלבדו 
לא עבר שם, ודי במחשבה זו להפיל לשאול תחתיות. אבל 
יוסף הצדיק היה שם לפני כולנו, וכפי שרבי נתן מודיע 
הצדיקים  כל  על  כי  שנדע  רבינו,  בשם  ומפרסם 
עבר מה שעבר, וגם אם נקלעת למשעול צר 
שנראה כאילו לא עבר בו איש 

מעולם, דע לך שהצדיקים היו שם לפניך, והכי חשוב – הם גילו אפילו 
כאן את השם יתברך.

יוסף הצדיק ידע שדווקא מול פרעה ומיליוני מצריים עובדי אלילים, 
אין כל דרך אחרת מלבד חיפוש עיקש אחר נוכחות אלוקית. הוא שינן 
לעצמו תמיד שהשם יתברך בוודאי כאן איתי עימי ואצלי. חיפושיו 
אחר השם יתברך כללו את כל התהומות והמדורים של שאול תחתית. 

בחינות;  בשתי  מסתכמות  והן  מרעישות  הצדיק  יוסף  של  תגליותיו 
קודם כל הוא גילה שהשם יתברך נמצא אפילו בתהום הנשייה, כלומר? 
הרגע הזה שאדם מבין שככל הנראה שכחו אותו. יש זמנים של קושי, 
חורקים שיניים וממשיכים, מקווים לטוב. אבל חולפות תקופות ואדם 
פתאום אומר לעצמו: על מה אני בונה? אולי פשוט נשכחתי. אני איש 
קטן, שמא נפלתי בין הכיסאות, מי יודע אם לא 
מסוגל  הזה  החשש  החיים.  כל  ככה  עלי  יעבור 

לבזבז כוחות נפש של שנה שלימה לפחות. 

גיליתי  והצהיר:  ויצא  יוסף הצדיק היה שם,  גם 
שעד  הבנתי  עמלי".  כל  את  אלוקים  נשני  "כי 
הזה,  החושך  בתוך  ה'  איפה  מחפש  שאתה 
תאמר לעצמך מי מלבדו ברא את החושך הזה. 
הוא  זה  הנידחים?  והרגעים  השכוחות  הפינות 
עוד  אין  והנשייה?  השכחה  בעצמו.  יתברך 
מלבדו. את התגלית הזו קרא יוסף בשם 'מנשה'. 

הפרני אלוקים
התגלית השנייה היא, שבסופו של דבר מתברר 
הטובים  מעשיי  כל  את  שהצמיחה  זו  ביותר,  הפורייה  שהאדמה 
וההתחלות החדשות, והתשובה שבאה מעומק הלב, ובכן את חלקת 
היותר  הזמנים  בחושך.  במצרים,  עוניי,  בארץ  מצאתי  הזו  האדמה 
פוריים בעבודת ה' בוקעים מתוך הרגעים היותר עניים, משום ששם 
שה'  הנפלאות  ההשגחות  ואת  הטובות  הנקודות  את  מוצא  אתה 
'אפרים',  יוסף  קרא  הזו  לתגלית  האחורית.  בחצרך  לך  זורע  יתברך 

דווקא כאן הפרו והרבו אותי.     

הוא אשר אומר יוסף לאביו: אל נא תירתע מהנכדים הרשעים שאתה 
רואה שם בדורות הבאים, משום שאני כבר גיליתי שאין מקום רחוק 
משימה  יש  נפש  ולכל  תפקיד  יש  רגע  לכל  נשכחות.  נשמות  ואין 
אבינו  ויעקב  אפרים.  את  וגם  מנשה  את  גם  אותם,  תברך  בקדושה. 

מתרצה "קחם נא אלי ואברכם". 

וכשהסב הגדול מברך את נכדיו הוא לא רק מרעיף ברכות ואיחולים, 
בשתי  עולם  לדורות  אותה  ומפקיד  הברכה  את  קובע  אבינו  יעקב 
מבורך  להיות  רצונך  שאם  לך  לומר  ואפרים,  מנשה  של  הדמויות 
חפש את הברכה בתוך תהומות הנשייה ובארצות העוני. אל תתפתה 
להאמין למחשבה ששכחו אותך מפני שאתה שכחה בעצמה בורא 

ממש עכשיו, ה' יתברך, והוא שם. 
)ע"פ ליקו"ה או"ח תחומין ו'(

תגליות מרעישות במצרים

נגלה  נתבונן  אם 
הטובים  שהמעשים 
באדמה  צמחו  באמת 
הנפש,  גלות  של  הענייה 
עניי". בארץ  ה'  הפרני  "כי 

יודע  איני  אמת,  דברי  לך  לכתוב  הנה 

מהיכן להתחיל.

נאים  דיבורים  נדברו  שעברו  בשבתים  לאל,  תהלה 

עצום  והתחזקות  אמת  והתעוררות  ואמתיים 

להתחיל בכל פעם לפרש שיחתו לפני השי"ת, ולהתחזק 

ברצונות וכיסופים טובים תמיד, ולהרגיל עצמו לפרטם 

הארוכים  בלילות  בלילה,  ובפרט  יום,  בכל  מלא  בפה 

כמו עכשיו, לקיים: "אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי 

הפסוק  זה  לעצמו  ולפרש  רוחי",  ויחפש  אשיחה, 

היטב; איך צריכין לשוח עם עצמו, עם לבבו, ולזכור 

נגינתו בחינת הטוב, ולחפש רוחו. 

למה  לזכות  תקוה  יש  עדיין  כן  פי  על  אף  אולי 

שזכו הכשרים והצדיקים האמתיים, כי כל אדם בכל 

צריך  התחתונה,  בדיוטא  הוא  אם  אפילו  שהוא,  דרגא 

כי  אבותי',  למעשה  מעשי  יגיעו  'מתי  פעם  בכל  לומר 

הבחירה חפשית, אך הכל יהיה לקרב ולא להתרחק 

אין  פעמים  בזה  דברנו  כאשר  ושלום,  חס  יותר 

מספר. )מכתב רעד(

ועיקר ההתקרבות הוא ע"י דרך זה שהמשיך רבינו ז"ל 

ורצונות  טובים  כסופין  הרבה  לכסוף   – שהוא  בעולם, 

חזקים להשי"ת בכל יום, ולהתגבר לפרטם בפה לפרש 

אין  פעמים  זה  על  הזהיר  כאשר  יתברך,  לפניו  שיחתו 

מספר לכל אדם שבעולם, כי הוא דבר השוה לכל נפש, 

אשרי שיאחז בזה.

השעה  אך  הרבה,  בזה  הדיבור  להרחיב  ראוי  והיה 

נחוצה וזמן תפילת השחר הגיע. )מכתב רעג( 

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב

כי  האפ,  פארט  טאקי  שכחתי:  "עיקר 

ביותר צריכין לחזק עצמו בשמחה" 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
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את כל המקומות הנידחים ברא ה', ובכל השכחות ותהומות הנשייה אין שום דבר חוץ מאלוקות, איך אתה מעז להתייאש?!
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צדקה, אא

אהבת איתן פרק כ"א
וכו'  הסלע  בחגוי  יונתי  בשלח,  פרשת  רבה  במדרש  ואמרו 

השמיעני את קולך, השמיעני קול לא נאמר אלא השמיעני 

את קולך, אותו הקול שכבר שמעתי במצרים, כי הקדוש ברוך 

הוא מתאוה לתפלתן של ישראל וכו', עיין שם:

השי"ת מתאוה לתפילה שעולה מהמיצר
כשהם  והשיגם  ישראל,  את  פרעה  שרדף  שעה  באותה 
הים  מפני  לנוס,  מקום  להם  היה  ולא  הים,  על  חונים 
דומין  היו  למה  שמאחוריהם.  רעות  ומהחיות  שלפניהם, 
לנקיקי  ונכנסה  הנץ  מפני  שבורחת  ליונה  שעה?  באותה 
הסלעים, והיה הנחש נושף בה מתוך הנקיק, ולא ידעה מה 
לעשות, אם תכנס לפנים, הרי הנחש שם, ואם תצא לחוץ, 
 – 'יונתי בחגוי הסלע'  ואז אמר לה הקב"ה  הרי הנץ שם. 
את  'הראיני  לנץ,  הנחש  בין  הנמצאת  ליונה  דומה  אתה 
מראיך' – הראיני את כשרון פעולתך, למי את פונה בעת 
שצעקתם  הקול  אותו  את  קולך  את  השמיעני  צרה, 

במצרים.
ומי שמתבונן בפסוקים אלו ומהמשל שמכנה את ישראל, 
וממה שזוכר להם את אותם הצעקות שהיו במצרים, יכול 
להתעורר מאוד מגילוי הרצון ותאוותו של הקב"ה עד כמה 

הוא מתאווה לתפילתו של יהודי הנמצא במיצר.
כי הנה, היונה מיוחדת בכך שהיא אינה מנחת את בן זוגה 
לעולם, ולכך ממשיל השי"ת את ישראל ליונה – ועוד מכנה 
שיר  במדרש  שם  )כמובא  שלי  היונה  כאומר,   – 'יונתי'  אותם 

השירים ד'(. 

ר' נתן, שהוא רומז על הנקודה הטובה שיש בכל  ומבאר 
יהודי, אשר היא תמיד דבוקה בהשי"ת, גם אם נפל לסתר 
המדרגה ולשאול תחתיות. ולכן השי"ת פונה אליה ומבקש 

לאותה נקודה שיתפלל ויצעק אליו.

השם יתברך פונה לנקודה טובה שלנו ומדבר עמה
והוא עצה נפלאה ביותר, לשעת צרה, ולכל זמן של קושי 
ה' המדבר אליו  אזני הלב לשמוע דבר  וצער. להטות את 
מראיך  את  הראיני  המדרגה  בסתר  הסלע  בחגוי  "יונתי 

השמיעני את קולך". 
כי בכל פעם של חלישות הדעת, בפרט בזמן שאדם עומד 
להתפלל, יש לו להזכר באיזה נקודה טובה, להסתכל בה, 
ישירות  פונה  השי"ת  ממש,  זה  שברגע  לעצמו  ולצייר 
אליה, לאותה הנקודה, ומתעלם מכל המידות רעות ומכל 
"יונתי  אליה  ומתחנן  רעים,  מעשים  של  ורבבות  האלפים 
בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעני 
את קולך", בואי לעורר היחוד, ותשמיעי קולך בדברי שירות 
ותשבחות. לא מתוך מצב של שינה, אלא מתוך הרגשה של 

נקודה  מאותו  לצאת  צריכה  השירה  כי  וחיבור,  התחזקות 
טובה שדבוקה ומחוברת להשי"ת.   

השי"ת מכנה את הנקודה טובה בשם "יונתי"
וכמה מתיקות אפשר לקבל, כאשר אדם מצייר לעצמו שהשי"ת 

יורד אליו ומנסה לעורר אותו שיפסיק להיות שקוע בהרגשות של 
ניתוק וחוסר שייכות לקדושה. 

לאיזו התרגשות הנפש יכול לבוא כאשר ישים לב שהשי"ת מוריד עצמו 
שלו,  הקטנה  טובה  לנקודה  ופיוס,  ריצוי  ובדברי  ובקשה  בתחינה  כביכול 

ומכנה אותה בשם "יונתי". כי הנקודה טובה שלו היא חלק אלוקי שתמיד דבוקה 
בהשי"ת, ומשולה ליונה הנאמנת לבן זוגה שלעולם איננה מנחת אותה.

לא  שכמעט  הבוקר,  של  אני'  ו'מודה  ידיים'  'נטילת  אותה  קטנה,  טובה  נקודה  אותה  כן,  אכן 
מתייחסים אליה, ואולי גם קצת מזלזלים בה מחמת קטנותה, השי"ת מכנה אותה בכינוי כזה 

של חיבה "יונתי... בחגוי הסלע" לא נפרדנו אף פעם אפילו שאת מוחבאת בין נקיקי הסלע... 

השם יתברך מתחנן לפני התפילה, תעורר החיבור
וממשיך ואומר: הרי אפילו אם את נמצאת ושוכנת "בסתר המדרגה", בתוך מקומות נמוכים 
ביותר, מעורבת בין הרבה דברים אחרים לא טובים, בכל זאת את בעצמך נאוה ויפה עד מאוד, 
"יונתי", היונה  יכול להמעיט מערכך האמיתי, שאת  וכל השחרות שיש מסביבך לעולם אינו 

שלי שלעולם אינה מנחת בן זוגה.
ואם כן למה את כה מושפלת ומנותקת ולא מתעוררת להתחבר אלי. "הראיני את מראייך" -  קומי 
נא ותתחזקי, תראי לי את המראה האמיתי שלך, תזכירי לעצמך שאת "יונתי", תראי לי שאת 

ת  ב ש ח מ

את הטוב הזה, כיון שהיא מחוברת אלי.

ואז "השמיעיני את קולך" – תוכלי להתעורר להשמיע קולך בקול גדול, להודות ולהלל אותי 

אדם  לדרגת  לעלות  שתזכה  השלמות  תכלית  שזהו  שלנו,  והקשר  היחוד  להמשיך  בתפילה, 

המדבר, המכיר אותי ופותח את פיו בשיר ושבח.

'יונתי תמתי... הראיני את מראיך,  וכשיזכיר לעצמו פסוק נפלא זה שהשי"ת אומר לו באופן אישי 

שלא להתייאש  עצמו  את   ולחזק  מיצר לעורר  ומכל  מקום,  מכל  שיוכל  קולך', הרי  את  השמיעיני 

שצריך  במה  להוושע  באמת  שיזכה  עד  סוף,  ים  קריעת  לפני  של  רגעים  באותם  כמו  לה'  ולזעוק 

להוושע.

ימים אלו נתקדשו בכל תפוצות ישראל עם קדוש לתיקון פגה"ב, 

כאשר גילה רבינו האריז"ל כי בימים אלו אשר קוראים את פרשת 

ירידת בני ישראל לגלות מצרים להעלות את הניצוצות הנפולים 

שם הרי הקריאה מעוררת את הזמן להעלות אף אנו את הניצוצות 

אשר נפלו בעווה"ר לעמקי הקליפות )ועיי' לקו"ה הל' גלוח ד ח, מש"כ 

בזה( ויש לבאר את עניין הברית ומה היא שמירתה. 

במעמד בין הבתרים בעת עבור השי"ת עם אברהם אבינו בין שני 

זו  ברית  ברית",  אברם  את  ה'  כרת  ההוא  "ביום  הקרבנות  בתרי 

'אני  עניינה אהבה, כדרך שנים הכורתים ברית ביניהם כאומרים 

שלא  זו  אהבה  לחזק  וברצותם  האהבה',  בשלמות  לי  ואתה  לך 

תתבטל לעולם כורתים ברית ביניהם על אהבה זו שלא יבטלוה 

כמנהג  שביניהם  הקשר  יחלש  אם  אף  שיהיה,  מה  יהיה  לעולם 

העולם או יבוא הסט"א להפירה הרי תבוא אותה ברית הכרותה 

ביניהם ותשמור אותה ותחזקנה שתשאר לנצח.

ברת כזו כרת השי"ת עם אברהם אבינו ע"ה, שכן אברהם עצמו 

עב(  בראשית  )אגדת  המדרש  כלשון  השי"ת,  אהבת  תכלית  הוא 

אברהם  וכשעמד  אותם,  ואני  אותי  שונאין  היו  דור  "שעשרים 

נעשה אוהבי", וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק "רעך ורע אביך אל 

תעזוב", רעך זה הקב"ה ורע אביך זה אברהם שנאמר 'זרע אברהם 

יתרו כז(, תכלית האהבה עד שהשי"ת עצמו מעיד  )שמו"ר  אוהבי', 

עליו "אברהם אוהבי" )ועיי' ברית עולם להחיד"א סי' קטז ששמע מהאוה"ח 

גדולה  יותר  מעלה  וזה  אוהבו,  שאברהם  משתבח  כביכול  שהקב"ה  דהיינו  הק' 

מהכל(. 

אך מה יעשו בניו אחריו, אלו שלא זכו לכך, האיך ישמרו אהבה 

זו האיך יזכו לאמירת "אהבתי אתכם אמר ה'", האיך נזכה אנחנו 

זו,  לאהבה  נבוא  ואיך  עמקים  בעמקי  ורובנו  ראשנו  השקועים 

ביני  בריתי  "והקמתי את  ברית עולם  כן כרת עמנו השי"ת  על 

ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים 

זו היא הקשר המאחד  ז(, ברית  יז,  )בראשית  ולזרעך אחריך" 

והשומר בין ישראל לאביהם שבשמים, גם באבדנו בתוך 

האהבה  שברית  כשנדמה  גם  הזה,  העולם  רפש 

מתקררת והולכת אף על פי כן ברית עולם 

זו שרירה ועומדת.

ואבוא בברית אתך

עצות  שני  ב(  )לקו"מ  רביה"ק   נתן  הקשר  אותו  את  לקיים  כדי 

נוראות הלא המה 'תפילה' ו'שמירת הברית', התפלה היא "עיקר 

הברית  שמירת  וכן  פד(,  ח"ב  )לקו"מ  להשי"ת"  ודבקות  התחברות 

אשר מבואר בזוה"ק )בשלח סא.( "אי נטר ליה... כדין איתדבק בר נש 

במלכא קדישא כדקא יאות".

זה בזה כמבואר שם  - תלויים  וקדושה  - תפילה  שני עצות אלו 

יומא מאן  בכל  נפיק  כרוזא  כט:(  )תקו"ז  בזוה"ק  וכדאיתא  במאמר, 

דקטיל ההוא חויא קדמאה )-מי שיהרוג את הנחש הקדמוני - המרמז על 

פגה"ב( יהבין ליה ברתא דמלכא דאיהי צלותא )-יתנו לו את בת המלך 

שהיא התפילה(.

ב(  ד,  תשרי,  מאמרי  יששכר  בבני  )הובא  המדרש  את  בזה  לבאר  ונראה 

שאליהו הנביא עומד ומתעכב ואינו נכנס להשתתף בשמחת ברית 

מילה עד שהקב"ה מוחל לכל עוונות המשתתפים בה, וביאורו, כי 

כלל ישראל הם בעצמותם אחדות אחד ממש, כולם הם בן אחד 

לקב"ה כאמר הכתוב 'בני בכורי ישראל' )רק שפירוד הלבבות שהבע"ד 

ממש(,  אחד  הם  בעצמותם  אבל  ה"י,  זה  ביחוד  לפגום  הגורם  הוא  ביננו  מכניס 

וכאשר אחד מישראל משתתף בשמחת הברית מתחדש הקשר 

בינו לבין השי"ת, והנה דרך העולם שכאשר מופרת ברית ידידות 

בין רעים אהובים והם מחדשים ומחזקים אותה מחדש הרי הם 

הידידות  קשר  תתחדש  שמעתה  העבר  כל  על  לזה  זה  מוחלים 

בברית  ומשתתף  אדם  כשבא  ולכן  עז  וביתר  שאת  ביתר  מחדש 

הדבר  נחשב  אחריו  לזרעו  לו  אבינו  אברהם  עם  השי"ת  שכרת 

בין  ממעמד  הישנים  והקשר  הברית  את  כמחדש  השי"ת  בעיני 

הבתרים וממילא מוחל לו השי''ת את כל עוונותיו.

אלו  ונוראים  קדושים  ימים  בפתח  בעמדנו  אלו  בימים  אנו  אף 

נצטרף  השי"ת,  עם  זה  קשר  ולחיזוק  להתחדשות  המסוגלים 

עם כל ישראל יחד בברית אחד 'לעברך בברית ה' אלהיך', ונוסיף 

ונתחזק ביתר שאת וביתר עז בענין נורא זה אשר בו תלויים כל 

העולמות כולם הן לטוב והן למוטב רח"ל )כמובאר בלקו"מ כט, לו(, עד 

כי "ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דודים ואפרש כנפי עליך... 

ואשבע לך ואבוא בברית אתך... ותהיי לי", אכי"ר. 

)נערך ע"פ שיחה לפי הבנת השומע(

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

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                            ש'בת ב'ו ת'חיה
נבא לקבל שבת פרשת ויחי, לאור דברי מוהרנ"ת שמגלה איך לפעמים 

אבל  להשי"ת,  ההתקרבות  למצוא  הנפש  להחיות  דרך  שאין  נדמה 

הטוב  למצוא  עלינו  גם  שבאמת  ומקבלים  לצדיק  מתקשרים  כאשר 

לתורה  לבא  ולהתחדש  הנפש  להחיות  אפשר  אז  ומצב  מקום  בכל 

ותפילה.

פתיחה 
כל מה שעובר על האדם בששת ימי המעשה אינו 

סתם במקרה אלא זאת בהשגחה פרטית שהשי"ת 

מסבב סיבות שיפול האדם לתוך עניני העולם הזה 

עליו  ויהיה  והמניעות  הכח  ולחולשת  וטרדותיו 

קשה לעסוק בעבודת הבורא, וכל זה כדי שיתגבר 

אמונה  של  למחשבות  לחזור  שיכול  במה  האדם 

לתורה ולתפילה כי עי"ז נעשים בירורים, כמבואר 

הוא  העולם  בריאת  שעיקר  העבודה  יסוד  היטב 

הכל  ואז  הקליפות  מעמקי  הניצוצות  שנברר  כדי 

יש  כי בחול  ביום השבת,  כבוד השם  לגלות  עולה 

סדר הבירורים מלאכות ונסיעות וטרדות, והשי"ת 

ברצונו ברא העולם שיתנהג כך, כי עיקר הרצון הוא 

כאשר  הבירורים,  ונברר  הניצוצות  נעלה  שאנחנו 

אנו יורדים למציאות דברי הרשות הכשרים ונזהרים 

משיכת  מתגבר  שם  כאשר  זאת  ובכל  רע,  מכל 

והרע  הישות  צד  למאס  לוחמים  אנו  וכו'  התאוות 

שהשי"ת  הטוב  הצד  לזכור  לאמונה  ומתקשרים 

ברא זאת ונתעלה כבודו עי"ז. 

לבלבולים  נופל  בעצמו  האדם  כאשר  הענין  וכך 

וחלישות הדעת והוא צריך לברר נפשו הרי גם זה 

צורך עליון הוא, ועיקר הבירור נעשה ע"י שהאדם 

מברר  ועי"ז  וכו'  שבו  הטוב  לראות  עצמו  מחזק 

עצמו לזכור לדעת שהוא עבדא דקוב"ה והשי"ת 

נמצא איתו ומחיה הכל גם את המצב הזה שהוא 

ברצונו  מתנהג  הכל  שיהיה  איך  ויהיה  בו  נמצא 

)דהיינו שני הדרכים של אזמרה ואיה כנ"ל(, עי"ז 

וההתקרבות,  העליה  לתכלית  הריחוק  מהפך 

ואע"פ שלפעמים האדם עוסק בזה יום אחר יום 

בו הכח להיות קבוע בטוב,  ואינו רואה שיתגלה 

הרי באמת ביום השבת כל מה שבירר ותיקן ע"י 

כבוד  ונתגלה  ומתקן  למעלה  עולה  ההתחזקות 

יזכה  ואז  יותר  להתחזק  כח  יקבל  ועי"ז  השי"ת 

וגו'  אזמרה  תמיד  לקיים  המניעות  כל  לעבור 

ולחפש אי"ה כראוי.

כלל המתגלה 
לימודים  הם  אחד  מצד  ההתחזקות  דרכי  לימודי 

פשוטים ומובנים, אבל מצד שני הם עמוקים מאד 

עד שמתעורר בלב האדם קושיות האיך זה שייך לו 

והרי אינו רואה שהוא יכול להתחזק בדרך זה ואינו 

מצליח וכדומה, ורק בכח קדושת השבת יכול האדם 

שאע"פ  להבין  הצדיקים  של  הדעת  הארת  לקבל 

איך  יהיה  הטוב  למצוא  עליו  וכך  כך  עליו  שעובר 

שיהיה.

בני הם 
וזה ענין שגם כאשר יעקב אבינו העלה את מנשה 

ובכל  ושמעון  כראובן  נחשבים  להיות  ואפרים 

זאת אח"כ כאשר בא לברכם שאל "מי אלה", ולא 

ואז  וגו'  הם  בני  לו  אמר  שיוסף  עד  לברכם  רצה 

שינה דעתו וברכם בברכה שהיא יסוד כל הברכות 

המלאך הגואל אותי וגו', וקשה, אם בתחילה ראה 

שאינם ראויים לברכה למה שינה דעתו אח"כ, אלא 

הגדולים  הצדיקים  אצל  שאפילו  הוא  הענין  שכל 

ישראל,  של  הטוב  על  להסתכל  איך  שיודעים 

שמקלקלים  ושיש  הדורות  ירידת  רואים  לפעמים 

מאד עד שכואב מאד ואין יכולים לראות איך אפשר 

לתקן ולהעלות מצב זה, וזה מה שיעקב ראה מה 

כוחו  תש  ואזי  וכו'  אפרים  ע"י  כזה  חורבן  שיצא 

ולא ראה איך יכולים למצוא בו זכות ע"כ שאל, מי 

אלה שאינם ראויים לברכה, ואז יוסף גילה והזכיר 

לו האמת שקיבל ממנו שבאמת השי"ת נמצא בכל 

וכו' ע"י הצדיקים שיכניסו  יפלו  ואפילו אם  מקום 

טוב וכו' יתוקן הכל וכמו השי"ת רוצה בקיום התורה 

השי"ת רוצה שנלמד ונחפש זכות, וזה שהשיב לו 

יוסף, בני הם אשר נתן לי וגו' שהשי"ת נתן לו הכח 

ללמוד זכות גם במצב כזה, לעורר רחמים רבים על 

ישראל גם כאשר יפלו כל כך אעפ"כ הם בני והכל 

יתהפך לטוב, ויעקב אבינו תיכף נתרצה לזה למצוא 

הנקודות טובות. 

דרך  שום  רואה  שאינו  שיש  אדם  כל  אצל  גם  וכך 

לקיים אזמרה להיות קרוב לחפש קירבה להשי"ת 

יום  אחרי  יום  מאד,  עליו  ועובר  מצליח  אינו  כי 

ונדמה שאין דרך  וכו',  ובלבולים  מניעות וחולשות 

כאשר  רק  הרי  טוב,  עם  בשמחה  להיות  להתחזק 

יתקרב ויקבל הדעת יבין שהרע עוד יגמר כי כל מה 

שעובר עליו הכל רק בשביל הבירור והתיקון ועליו 

להתחזק לשנות דעתו לקבל שבאמת השי"ת חפץ 

חי  ותהיה  טובות  נקודות  שתמצא  ורוצה  מאד  בו 

ושמח, כמה ששייך אז, ע"י שתראה הטוב שאתה 

זוכה לחטוף.

ראויים לברכה ע"י שמקבלים דעת הצדיק 
וזה מ"ש "קחם נא אלי ואברכם". היינו אם יתקרבו 

אלי, לכח הצדיק, אזי הם ראויים לברכה, אם יבטלו 

ויקבלו דעת הצדיק  ההרגשה העצמית המדומית, 

להתחזק  להם  ומורה  זרועותיו  על  אותם  שלוקח 

ולהיות בשמחה יהיה איך שיהיה, אע"פ שהם בבחי' 

רגלין ועקביים ואפי' כענין מנשה ואפרים הנ"ל, עי"ז 

יראו שהכל היה לצורך הבירור, כי התקשרו לבחי' 

יעקב - נקודת הי' הטוב, המאיר עד העקב והסוף.

וזה מ"ש 'ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו' 

בדיוטא  רגלין  בבחי'  כשהם  שאפילו  )ערש"י( 

התחתונה, בבחינת 'ותגל מרגלותיו', גם אז הרגלתי 

רוחי ביעקב שיתהפך דעתו עליהם לטובה לברכם 

ידים  היינו  זרועותיו  כי  זרועותיו  על  לקחתם 

המעלים הכל, בחי' אזמרה דהיינו ניגון ביד )כמ"ש 

ע"י  ישראל  שבכל  הטוב  להעלות  נ"ד(  סי'  לקו"מ 

שמתחזקים ומתחילים תמיד מחדש להיות כרצון 

השי"ת ולהיות בשמחה, שזה בחי' "ויוסף ישית ידו 

שמעביר  היד  מתגלה  הצדיקים  שבכח  עיניך",  על 

המדמה )ע"ש(, ואז מתגלה הברכה 'המלאך הגואל 

מכל רע' שזה עיקר ברכת האדם להגאל מהרע שלו, 

להתחזק  לרוב  וידגו  וגו'  יעקב  שם  בהם  ושיקרא 

תמיד.

מנשה ואפרים נקראים ע"ש זה
ואפרים,  מנשה  נקראים  יוסף  שבני  מה  יובן  ובזה 

יוסף שירד למצרים לערות הארץ  כוחו של  זה  כי 

והוא בגודל צדקתו זכה גם שם לעמוד בנסיון ולבלי 

ליפול בדעתו בכל מה שעובר עליו, כי באמת עיקר 

הנסיון הוא בזה כי לוקחין ממנו את שלימות הדעת, 

ונחלק דעתו וכו' וזהו עיקר הנסיון- החלישות דעת 

וחסרון השמחה, ויוסף עבר עליו כל זה ועי"ז זכה 

שיהיה לו כח לברר ולמצוא הטוב בכל מקום שהוא, 

אשר זה עיקר קיום האדם בגלות כמ"ש כי למחיה 

שלחני אלקים וגו', בפרט עכשיו לולא כח הצדיקים 

אותנו  ומחזקים  זכות  עלינו  שמלמדים  האמתיים 

מרירות  לסבול  כח  היה  לא  ואי"ה  אזמרה  לקיים 

הגלות של כל אחד ואחד. וע"כ קרא שם בניו מנשה 

הרחוקים  במקומות  שאפילו  זה  שם  על  ואפרים 

נשני"  "כי  כמ"ש  השי"ת  את  למצוא  יכולים  מאד 

שעבר עליו בחי' שכחה שלא מצא את ההתקרבות 

אבל התחזק אז לדעת שגם הנשיון והשכחה הכל 

מלמעלה בבחי' ענין אי"ה, שרק מחמת ריבוי האור 

שמחמת  אלא  נמצא  והשי"ת  סתום,  מאמר  יש 

גודל האור נדמה שיש העלמה, וההסתרה הנשיון 

והשכחה גם כן מה' יתברך ועלינו לחפש אי"ה כמו 

שגילה יוסף שיש להוסיף דעת אפילו שם, להפוך 

למציאות  והתקרבות  לעליה  ירידה  של  רגע  כל 

השי"ת, ואפרים ע"ש "כי הפרני אלקים בארץ עניי", 

נקודות  יכול למצוא טוב, למצוא  עניי  שגם בארץ 

טובות בבחי' אזמרה. 

משיח יגמור התיקון על ידי דרכים אלו
וזהו בחינת "לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי 

רפואה,  לי  שיש  היינו  'גלעד'  לי  מחוקקי".  יהודה 

'לי  שם".  אין  רופא  אם  בגלעד  אין  "הצרי  בחי' 

מנשה ואפרים', כי ע"י שתי בחינות אלו של מנשה 

ואפרים, שהם בחינת שתי הדרכים הנ"ל של איה 

ואזמרה שזכה יוסף לקרות בניו הקדושים ע"ש זה, 

על שזכה במצרים במקומות רחוקים כאלו למצוא 

את ה' יתברך, ע"י אלו השתי בחינות עיקר רפואת 

ראשי",  "מעוז  וזהו,  כנ"ל.  גלעד  לי  בחינת  הנפש, 

כי על ידי זה עיקר המעוז וההתחזקות של הראש 

והדעת שלא יפול בדעתו חס ושלום. 

משיח  בחינת   - יהודה  כי  מחוקקי'.  'יהודה  וזהו, 

יגמור התיקון ע"י דרכים אלו,  שיצא ממנו, שהוא 

ועליו נאמר "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין 

כנ"ל,  רגלין  בבחינת  כשישראל  שאפילו  רגליו", 

שם  גם  ימצא  אעפ"כ  משיחא,  עקבות  בבחינת 

בחינת חקיקה ורשימו טובה, שהם בחינת הנקודות 

טובות שמוצאין בהם תמיד אפילו כשהם בבחינת 

רגלין. וזהו בחינת יהודה מחוקקי כי יהודה ויוסף 

הם בחינת משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שהם 

הנ"ל  הדרכים  ידי  על  ישראל  כל  את  יתקנו 

וישיבו את כולם לה' יתברך, שעל ידי זה 

במהרה  והגאולה  הרפואה  עיקר 

בימינו אמן. 

בדברי ימי החסידות מפורסמת היא פרשת 'עלילת מדפיסי סלאוויטא'. היה 
זה בשנת תקצ"ה, כשעל שני האחים הצדיקים רבי שמואל-אבא ורבי פנחס 
ומחוצה  רוסיה  בכל  לתהילה  שנתפרסם  סלאוויטא'  'דפוס  בעלי  שפירא 
לה, העליל כומר אחד מעיירה סמוכה עלילה שפלה, כאילו הוציאו להורג 
בפני  עליהם  להלשין  שהתכוון  בגלל  אצלם,  שעבד  הפועלים  אחד  את 

השלטונות שמדפיסים אצלם ספרים שיש בהם דברים נגד העמים.
האחים הצדיקים נלקחו למאסר, במהלכו ספגו מלקות נוראות, שרק בנס 
יצאו מהם בחיים. עשרים ואחת שנים ישבו בבית-הסוהר, והצאר ניקולאי 

הרשע, כאילו מנוי וגמור עמו להשאירם בכלא על סוף ימיהם.
כומר  הבדלות,  אלף-אלפי  להבדיל  גם,  ישב  אסורים,  היו  בו  בבית-הכלא 
אחד. הלה, שלא השלים עם העונש שהושת עליו, היה שופך קיתונות של 
טרוניות וטענות על ראשי השופטים, הפרקליטים וכל מי שגרם לו להעביר 
הכומר  הגיש  פעם  אחר  פעם  המשמימים,  הכתלים  ארבע  בין  ימיו  את 
ערעורים על גזר דינו. אולם לאחר כל ערעור שהגיש, משנפתח מחדש תיקו 
המשפטי והשופטים פשפשו בקרביו, דווקא הורעו תנאי מאסרו, פקודה 

מגבוה הגיעה להכביד את עונשו של הכומר עוד יותר ואף להלקותו.
כשראו זאת האחים הצדיקים, רפו ידיהם ולא הגישו שום קובלנא או 
ערעור על דינם. הם נוכחו בעיניהם מהו חלקו וגורלו של מי שתיקו 

נפתח מחדש. אם כן, מה להם בזאת?
היה זה לאחר שנים ארוכות שהאחים הקדושים יושבים בבית-האסורים, שיבה 

כבר נזרקה בהם, ואילו הצאר כאילו מנוי וגמור עמו להשאירם בכלא לנצח.
בינתיים, מת הצאר ניקולאי, ואלכסנדר השני התיישב על כיסא מלכות רוסיה.

את  ה׳  ויתן  המלוכה,  מבית  בכיר  שר  בבית-הסוהר  ביקר  הימים  באחד 
בסבלותיהם  מתענים  אותם  בראותו  בעיניו.  הצדיקים  האחים  שני  חן 

התמלא חמלה עליהם ויעץ להם איך יוכלו לצאת לחופש: 
"הקשיבו היטב, ראבינים, כאחד ממשפחת המלוכה יודע אני כי הצאר שלנו 
אם  הממשלה,  נגד  חמורות  עבירות  שביצע  אדם  אפילו  הוא,  רחמן  בתוכו 
זוכה הוא לחנינה. שמעו לעצתי וכתבו  מצליח הוא לעורר את רחמי הצאר, 
שום  מפשע,  הנכם  חפים  כי  בדבריכם  כלל  תטענו  אל  אולם  לצאר,  מכתב 
טענה נגד השלטון ובית-המשפט לא תזכירו, אדרבה, כתבו לו כי מודים אתם 
נדפסו בבית-הדפוס שלכם הדברים שנזכרו בפסק- ואכן  באשמות שנגדכם 
על  לעבור  או  הצאר  את  להכעיס  חלילה  התכוונתם  לא  מעולם  אולם  הדין, 
חוקי מלכותו. ומלבד זאת, כבר זקנים אתם וסובלים שנים ארוכות, ואף מלקות 

ספגתם, ובכן, מכיוון שיודעים אתם שהצאר רחמן, ואפילו את מי שאינו זכאי 
יכול הוא לחון, על כן מבקשים אתם שיחמול עליכם וייתן לכם חנינה".  

האחים, שבמצבם לא היה להם מה להפסיד, עשו כעצתו של השר.  
ואכן הצאר נענה לבקשתם והעניק להם חנינה! 

הבשורה המרנינה פשטה כאש בשדה קוצים, ובכל עיר ועיר שבה עברו הצדיקים 
בשמחה  הריעו  דולקות,  באבוקות  לקראתם  בהמוניהם  היהודים  יצאו  בדרכם, 
ורקדו ופזזו על הגגות, רבים ליוו אותם בסוסים ובעגלות עד לסלאוויטא עירם, 

ובכל הערים והעיירות במחוז שדבר השחרור הגיע, שמחה וששון ליהודים.
*

כשהיה רבי נחמן מטולטשין תלמיד מוהרנ"ת מספר את הסיפור על עצתו של 
השר לשני האחים הצדיקים מסלאוויטא שהביאה לשחרורם, היה מוסיף ואומר: 
חז"ל הקדושים אומרים "מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע" )מלכות הארץ 
היא משל למלכות שמיים(; כשבאים לפני ה׳ יתברך לבקש חנינה מן הייסורים, אין 
לקבול על מידת הדין ולומר 'לא חטאתי, בחינם באים עלי הייסורים האלה', 
'ריבונו של עולם, אמנם חטאתי עוויתי ופשעתי, אבל  אלא אדרבה לומר: 
לא להכעיסך חלילה התכוונתי, וגם כבר קיבלתי את עונשי וחלש אני ואיני 
יכול לסבול יותר, אבל אני יודע שאצלך יתברך יש רחמנות כזו, שאתה יכול 

למחול לי לגמרי. והשם יתברך מלא רחמים וחנינה, ובוודאי ירחם".

בחסד, ולא במעשים



בני הנעורים
רצונות וכיסופים

עלהו לא יבול

אכילה ושתיה בלילה לאחר השינה
א. הישן בתחילת הלילה וקם לפני חצות או אחרי חצות, האם מותר לו לאכול ולשתות? לפי 
דברי השו"ע )פט סעיפים ג-ה( הדין כך: עד חצי שעה לפני עלות השחר אין שום איסור 
ובהגיע  כמות.  ובאיזה  אוכלים  מה  חילוק  יש  השחר,  עלות  לפני  שעה  ומחצי  בזה. 
במאמרנו  בארנו  וכאשר  מסוימים,  באופנים  אלא  לטעום  אפילו  אסור  השחר  עלות 
ועוד  עג,  עמוד  הארץ  )טוב  והמקובלים  רטו:(  )ויקהל  הזוהר  דברי  לפי  אבל  העבר.  בשבוע 
הרבה בשם רבי חיים ויטאל. והובא גם במג"א פט יד. ובמשנ"ב כח, כתב שכן נכון לנהוג(, אסור לאכול 

ולשתות לאחר השינה.
ב. איזה שינה אוסרת? )א( י"א שדוקא מי שישן בחצות הלילה ממש, נאסר. אבל מי 
לא  ער,  היה  הלילה  ובחצות  חצות,  לאחר  או  חצות  קודם  שעות  כמה  אפילו  שישן 
נאסר לפי הזוהר )לפי האריז"ל והרש"ש בשלמי צבור זמן קימת חצות(. וי"א שאין הדבר תלוי 
בשינה בחצות הלילה, אלא מי שישן 'חצי שעה' בלילה נאסר )לפי הרמ"ז ויגש סוף דף רו: 
הרח"ו, וכפמ"ש הברכי יוסף ד ו, והלב חיים א סט להלכות נט"י ד עמוד פח ע"א ד"ה ואחרי המ"ר. וכן ס"ל: 

סדר היום דף ד, זהרי חמה יו ע"א, שתי ידות, ובדרך חיים צה ע"א. כף החיים פט כח(. ונראה שהמיקל 

כשיטה הראשונה שתלוי בשינה בחצות הלילה, יש לו על מי לסמוך )כי במכתב לחזקיהו 
ב ז, שהעיקר הוא כהאריז"ל שמפיו אנו חיים. וכן נוטה הלב חיים בתוך תשובתו(.  

)ב( אין חילוק בכל זה בין הישן שינת קבע על מיטתו ובין נרדם שלא בכוונה )ל"ח שם. 
אמנם מהכה"ח נראה שדוקא בשינת קבע(.

)ג( אבל הישן פחות מחצי שעה ואינו בזמן חצות ממש, מותר לאכול ולשתות לכל 
הדיעות עד עלות השחר וכנ"ל  לפי השו"ע )ל"ח שם(.

)ד( מי שלא ישן כלל בלילה, מותר לאכול ולשתות עד לפני עלות השחר וכנ"ל לפי 
השו"ע )פרמ"ג פט א"א יד. משנ"ב שם. כה"ח מג. ובנזירות שמשון פט מג"א יד כתב דאפשר שמותר(.

ובנזירות  שחרית'.  תפלת  אחר  'עד  כתבו  הנ"ל  בכל  )א(  האמור?  איסור  חל  אימתי  עד  ג. 
שמשון כתב 'עד אחר תפלת שמונה עשרה'. ובכף החיים )פט כח( כתב, נכון להזהר בזה 
עד 'אחר עלינו של שחרית'. וי"א שהוא הדין אם אמר מקצת ברכות השחר )אז נדברו ג נב ב(. 
)ב( כתב בכף החיים: לאכול אחרי שמו"ע לפני חזרת הש"ץ, אם הוא בבית הכנסת 
בלאו הכי אסור לאכול, וגם אינו דרך ארץ כשמתפללים והוא אוכל. וגם הוא הפסק 
בין הלחש לחזרה. ואם הוא אנוס מפני רוב חלישותו ואינו יכול להמתין, ילך למקום 

אחר ויאכל מעט ליישב לבו.
)ג( אף באופן שאמרנו שנאסר מלאכול ולשתות - אם התפלל ערבית אחרי השינה, 

מותר לאכול ולשתות עד עלות השחר ודינו ככתוב בשו"ע )מכ"ל שם(. 
ד. איזה דבר אסור לאכול ולשתות? )א( י"א שרק אכילה נאסרת, אבל שתיה מותרת )באר 

היטב פט טו. פרמ"ג שם ומשנ"ב שם, אפשר שמותר. כי לשון הרח"ו הוא 'אסור שיאכל'(. 

אבל  חלב.  ובלי  סוכר  בלי  קפה  או  בלבד  מים  רק  שמותר  המקובלים  דעת  אך  )ב( 
משקאות ממותקים או קפה עם סוכר או עם חלב, וכל שכן משקאות חריפים או בירה - 

אסור )כ"מ בברכ"י פט ב ובשיו"ב א. וכן העלה בארוכה בלב חיים. וי"א שקפה מותר: יד אהרן הגב"י סו"ס פט. 
שו"ת הרמ"ז נט. אך בל"ח שם מוכיח דהיינו בלי סוכר וחלב. וכן צ"ל בכה"ח ל(. אמנם קפה עם ממתיק 

הקפיד מאוד על אלו השותים  ורבינו  ז(.  ז  ב  )אור לציון  סינטטי, נראה להתיר אף לשיטתם 
קפה וכיוצא בזה קודם התפילה )שיחות הר"ן רעז(. 

)ג( וי"א שאפילו מים אסור )נז"ש. ובברכ"י שם כתב שאף לפי השו"ע, לאחר עלוה"ש המחמיר במים תע"ב. וכן 
הוא בכה"ח(. ורבינו אמר שמעולם לא שתה אפילו מים קודם התפילה )שם(.

להנאה  או  לרעבתנות  רק  לצורך  שלא  ושותה  אוכל  אם  שדוקא  י"א  ולשתות?  לאכול  נאסר  למי  ה. 
יתירה, אבל האוכל ושותה כדי לחזק גופו וכדי שיוכל להתפלל בכונה או לעבוד ה' כראוי, לא נאסר כלל 

)שב יעקב א ח, והובא גם בא"א אופנהיים ובמחצה"ש בסימן פט יד. משנ"ב שם. השיב משה ו. כה"ח פט לב. וכן ראה באמרי פנחס סדר 

היום ד(. אך הרבה כתבו לאסור אף באופן כזה, זולת למי שהוא חולה )ברכ"י. ל"ח. מכ"ל. ועוד וכמובא בהנ"ל(. וכן מי שהוא 

חלוש המזג, י"א שמותר לו לשתות קפה עם סוכר )ל"ח בסוף דבריו. אמנם ראה לעיל בדברי רבינו(.

מדוע, על כל דבר טוב שאני רוצה לעשות, יש לי קשיים 
גדולים המונעים ממני להוציא מהכח אל הפועל?

יותר ממה שהשי"ת צריך את מעשה המצווה שלך, הוא רוצה 
את הרצונות וההשתוקקות שלך לעבוד אותו ולעשות רצונו.

היא  המצווה  שכמובן  ואם,  אב  כיבוד  ממצות  דוגמא  נקח 
כפשוטו לשמשם ולשרתם, אבל בכל זאת ברור הדבר שעיקר 
הכבוד  היא  המצוה  עיקר  השירות,  עצם  לא  היא  המצווה 
הפנימי שבלב, וגילוי הרצון לעזור, ]וכמובא בגמרא )קידושין 
פסיוני  לאביו  מאכיל  יש  אבהו  דרבי  בריה  אבימי  תני  ל"א(: 
וטורדו מן העולם ויש מטחינו בריחים ומביאו לחיי העולם 

הבא[.
מעשי  את  מחברים  אשר  הם  למצוה,  והגעגועים  הרצונות 
בלי  שלאותיות  כמו  משמעות.  להם  ונותנות  המצוות, 
נקודות, אין משמעות והבנה, כי הנקודות הם יוצרות חיבור 
הרצונות  גם  כך  למילה,  משמעות  שנהיה  עד  האותיות  בין 

המתלוות למצוה הם הנקודות של המעשה. 
ה',  רצון  לקיים  בקלות  לך  ילך  אם  כלל,  שתדע  צריך  ולכן 
אזי כל מצוותיך יהיו כמצוות אנשים מלומדה, ללא רצונות 
דבר  שכל  מהשי"ת  חסד  הוא  ולכן  והשתוקקות.  כיסופין 
בא בקושי, כי המניעה לקיים המצוה, מעוררת בך געגועים 
וכיסופים לקיים את המצוה. כמו בזמן שאדם מחפש איזה 
דבר תאווה, ואינו מוצא את מבוקשו, אזי ככל שמתעכב ממנו 
שעובר  וככל  הדבר,  לאותו  הרצון  אצלו  גוברת  כך  התאווה, 
יותר זמן והמניעה להשיגו מתגברת, אזי הרצון הולך וגובר, 

עד שקשה לו לחשוב על משהו אחר.
וכשתהיה חזק בדעתך להגביר את התשוקה למצוות בשעה 
יכול לקיים את המצוה, ולא תתייאש מחמת שאינך  שאינך 
כבר  הם  המצוות,  את  לפועל  להוציא  כשתזכה  אזי  מצליח, 
יהיו מלאים ברצונות ותשוקה להתקרב להשי"ת, ויהיה בהם 

משמעות של חיבור וקרבה להשי"ת.
באמת  היו  והקשיים  המניעות  אילו  נכונים,  דבריך 
היא  המציאות  אבל  הרצונות,  את  אצלי  מגבירים 
ההרגשה  את  לי  ונותנות  אותי  מייאשות  שהמניעות 

שאיני יכול?
יהפוך  הוא  דחוף,  כסף  סכום  איזה  צריך  אדם  כאשר 
אדם  מצאנו  ולא  מבוקשו,  את  שימצא  עד  העולם  את 
שמתייאש מתאוותו כאשר אינו משיגו. לעומת זאת 
לו למחייתו, אזי  זקוק  כשמדובר בסך ממון שאינו 
אכן  ישנם  מתייאש.  העולם  שרוב  רואים  אנו 
מעייניהם,  בראש  שהממון  אדם  בני  כאלו 
והם שמים את כל ריכוזם ומחשבתם 
וכיסופם, להשיג עשירות, 

ואצלם רואים שבאמת אינם מתייאשים מכך לעולם.
שהוא  מה  שזה  לאדם  ברור  כמה  תלוי  שהדבר  אומר,  הווי 
צריך,  שהוא  מה  שזה  הרצון  לאדם  שהתברר  ברגע  צריך. 
ולא  הזמן  שיעבור  ככל  ויתגברו  יילכו  רק  שלו  הרצונות  אזי 
ישיג את מבוקשו. ולא רק שהרצונות יתגברו, אלא כל הריכוז 
שלו, וכל דיבורו והילוכו ומשאו ומתנו עם בני אדם יהיה רק 
סביב אותו הדבר. לעומת זאת כשמדובר במותרות, שם אנו 

מוצאים את המושג יאוש. 
ברורה,  בצורה  בדעתך  לך  יתברר  כאשר  ברוחניות,  כן  כמו 
על איזה ענין בעבודת ה', שזה מה שאתה צריך להשיג, אזי 
ויתגברו  ילכו  הרצונות  הדבר,  עליך  שיקשה  שככל  תראה 
תראה  הזמן  ובמשך  דבר,  לעשות  שתצטרך  בלא  מעצמם 
להשיג  אפשר  איך  חיפוש  אחר  נתונה  שלך  המחשבה  שכל 
זאת. הבעיה היא שלא תמיד ברור לך שזה מה שאתה צריך, 
תפילה,  תורה,  בלי  גם  לחיות  שאפשר  נדמה  שר"ל  פעמים 

קדושה וכו' וכו'.
איך באמת זוכים לברר את הרצונות, שיהיה ברור לי כמו 

תאווה, שאני צריך לעשות רצון ה'?
לך  יש  ה'.  רצון  לעשות  רוצה  בפנימיותו,  יהודי  כל  באמת 
הקדושים  מהאבות  בירושה  הלב,  בעומק  הרצונות  את  כבר 
משכיח  הרע  שהיצר  הבעיה,  הדורות.  שבכל  הצדיקים  וכל 
את הרצונות ומבלבל את הדעת והלב, שתשכח מה שאתה 
רוצה. או שבמשך הזמן הוא נותן לך להבין שאינך יכול, ואין 

זה בשבילך.
לכן העצה הגדולה ביותר הוא, לדבר כל יום עם ה', ולומר לו 
ללמוד  רוצה  אני  לה',  לומר  בפשיטות,  הרצונות.  את  בפה, 
את  לשמור  רוצה  אני  רוצה.  אני  מה  בדיוק  ולפרט  תורה, 
העיניים, ולספר לו בפרטיות היכן בדיוק יש נסיונות וכו'. וכך 
בעקשנות,  יום  כל  תשב  ואם  נושאים.  וכמה  בכמה  תמשיך 
ותאמר  וגעגועים,  חשק  של  הרגשות  להרגיש  בלי  אפילו 
הזמן  במשך  תראה  טובים,  רצונות  של  סוגים  הרבה  לה' 

שהרצונות שלך מתבררים ומתגברים.
עדיף שתחפש מקום ביישוב הדעת בכל יום שתוכל לשבת 
שם ולשוחח עם ה', ולומר לו מה אתה רוצה. אבל בכל מקרה 
תרגיל את עצמך לדבר עם ה' כל היום, את הרצונות החבויים 
שבליבך, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך. כל 
פעם שאתה נזכר ממנו, תזרוק לו אפילו דיבורים קצרים של 

רצונות. 
מרגיש  לא  שאתה  אפילו  בזה,  גדול  עקשן  להיות  ותזכור 
כלום, אפילו שאינך רואה שהדבר מקדם אותך, כי הדיבור יש 

לו כח גדול.
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הר"ר מיכאל זנזורי הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר שמואל בן ציון פילמר  הי"ו
לונדון

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נ"י 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוחנן אלרז הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו מאיר נתן הי"ו 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה אלישע הי"ו
ביתר

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

הר"ר שמעון מאיר קניג הי"ו
ירושלים

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

הר"ר יהושע פאליק וואלף הי"ו
אלעד

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

הר"ר חיים אליהו כהן הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אליהו חיים בהר הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח אלחנן יחזקאל נ"י
ומחותנו

הר"ר משה בן עמי הי"ו
צפת

לרגל שמחת אירוסי הבת תחי'
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר מרדכי פור הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח חיים נ"י
ומחותנו

הר"ר אברהם דניאלי הי"ו
אלעד

לרגל שמחת אירוסי הבת תחי'
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

ברכת מזל טוב שלוחה לידידינו היקר 
 הרה"ח רבי משה קראוס שליט"א 

לרגל השמחה השרויה במעונו
בנשואי בנו הר"ר נחמן נתן הי"ו

ממעון קדשו יפתח ה' עליכם שערי שמחה ונחת, 
ובזכות רביה"ק יזכה לבנות בית נאמן בישראל

חבריו ומוכיריו מבית הכנסת
דחסידי ברסלב במאנטשסתר

הר"ר נתן שוען הי"ו
צפת

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

הר"ר מנחם שרייבר הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר נחמן ברזל הי"ו
בני ברק

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

הר"ר נחמן פישר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר ברוך יששכר קנפלר  הי"ו
ירושלים

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


