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היה  הוא  וחכם,  זקן  סב  הפירמידה  בראש  יש  טובות  במשפחות 
ניסים שאילולא הם, לא באו כל צאצאיו  מן הסתם מעורב באי אלו 
גם  לחיות  שהתעקש  סבא  את  להוקיר  המשפחה  יודעת  לעולם. 

כשכולם סביבו מתו, ומסר נפשו להישאר יהודי.

רק  היתה  משפחה,  סביבו  היתה  לא  לבדו  בגלות  שם  היה  כשסבא 
אמונה ומסירות. סבא ראוי להוקרה על כל אותן שנים בהן התאמץ 

לשאת את המשפחה על ליבו ואמונתו. 

יש לעם ישראל סבא כזה, אבל הוא - בשונה מכל סב אחר – עשה זאת 
כל חייו ולפניו לא היה עוד סבא אחר שעשה זאת, לא היו תקדימים. 
המשפחה  אבי  ולנימולים,  למאמינים  וראשון  ראש  אבינו  אברהם 
הענפה  משפחתו  ולמעשה  היה,  ערירי  ימיו  רוב  בתבל,  הוותיקה 

מעולם לא הקיפה אותו בשמחה משפחתית 
ובתצלום משותף. 

        

הוא  גויים"  המון  "אב  והבטחת  הברית  את 
התשעים  בדקה  הסוף,  לקראת  רק  מקבל 
ואברהם  ותשע.  תשעים  בן  כשהוא  ותשע, 
אתן  "לזרעך  מהבטחות;  וניזון  ימיו  כל  חי 
כעפר  זרעך  את  "ושמתי  הזאת",  הארץ  את 
וההבטחות  מאוד",  אותך  "והפרתי  הארץ" 
מקופלות בתוך צעיף של אמונה, ואין בעולם 
לצאת  שעתיד  עם  על  יודע  או  המכיר  איש 
בנותן  מכיר  או  יודע  איש  ואין  הזקן,  מהסב 

ההבטחה, ואין בכל המדבר עוד נפש אחת שתאמר לאיש הזקן "אחי 
חזק! עוד יהיה טוב, תהיה משפחה, יהיו צאצאים ועם". 

בשנים הארוכות מאוד שקדמו לקיומו, מקופל כל עם ישראל בנקודת 
האמונה של איש אחד, שזכה על שום כך להיחשב "אב המון גויים". 
לכולם בשכונתו יש ילדים, יש הישגים, יש הוכחות מוחשיות לקיומם. 
וגם  הבטחה,  בתוך  שרוי  ישראל  עם  רק  נולד.  כבר  ישמעאל  אפילו 

לכשייוולד יצחק עוד ארוכה הדרך.

הייה תמים!
יש לסבא סוד קיומי והוא מוכרח לעבור בירושה. הסוד של סבא הביא 
אותנו לעולם, הסוד הזה יכול להביא גם את כל מה שעתיד להיעשות 
הוא  הזה  התואר  ואת  תמים  היה  אבינו  אברהם  לעולם.  מאיתנו 
מקבל על סף גיל מאה. "התהלך לפני והיה תמים" אומר השי"ת, 
האיש  הוא  אבינו  אברהם   – דעת  גילוי  זהו  ההוראה,  ומלבד 
הוא  לה  ואודות  דרכו,  את  מורה  התמימות  התמים.  השלם, 
מסוגל לעשות את מה שרוב העולם אינו מסוגל – "התהלך 
לפני", ללכת קדימה ולא להביט אף פעם לאחור. ללכת 
לפנים בידיעה ברורה שהשם יתברך צועד עימי, 

מנווט את דרכי, ומשקיף על צעדיי. 

תמימות  של  רבה  מידה  נדרשת  שכזו  הליכה  בצורת  לדבוק  כדי 
צלולה. אדם מסתפק תמיד, ה' איתי? ההבטחה עדיין בתוקף? ואולי 

מתכוונים להכשיל אותי? 

הספקות הם המונע האימתני שרוב העולם כורע לפניו ברך. לסבא 
שההשגחה  ברורה  בידיעה  קדימה  צעד  הוא  ספקות,  היו  לא  שלנו 

מתייצבת מאחוריו. 

רבי  מילה.  מצוות  עם  יחד  אבינו  אברהם  קיבל  'תמים'  התואר  את 
יוצאת דופן  זו דוגמה  נתן מעורר לשים לב לעובדה שמצוות מילה, 
לפעולה של חיסרון שיוצרת שלמות. וכי איזה דבר נעשה שלם דווקא 
דהיינו  תמימות,  הגדול:  הסוד  וזה  ממנו?!  ומחסרים  חותכים  כאשר 
השלמות  את  ממני  לגרוע  שעלול  שמה  בהבנה  מתחילה  שלמות, 
החכמות  דווקא  אלו   – תקוותי  את  ולהחמיץ 
חשש,  הסר  הערלה,  את  חתוך  והשאלות. 
התעלם ממחשבות מכשילות. האמן שה' איתך 
זו  ומופתים.  סימנים  אותות  על  תתעקש  ואל 

עלולה להיות הערלה, הסר אותה מלבך.

עד שנגיע
של  הנוף  לתמימות.  נוספת  משמעות  ויש 
מזונו  אוהל,  דירתו  המדבר,  הוא  אבינו  אברהם 
הבטחות שמימיות, הצייה והשממה בני חברתו 
לכאורה, עד שתתגשמנה כל ההבטחות ארוכה 
הדרך. המשפחה שלו תופיע על דפי ההיסטוריה 
רק בעוד כמה דורות, איזו מין צורת חיים זו? לצפות ולקוות ולחלום, 

ומה נאכל עד אז??

אלא שלא לחינם נקרא אברהם 'תמים'. דרשו חז"ל: "כל המתמים את 
עצמו הקב"ה מיתמם עימו" )נדרים, ל"ב(, הבה נתרגם: "כל המתמים 
למצבך  להתייחס  הכוונה  עצמך  להתמים  עצמו..."  את  משלים(   –(
כאל דבר שלם, והדוגמה המובהקת לכך הוא התם הקדוש מסיפורי 
מעשיות )מעשה ט'(, ההתחלה שלו רחוקה מאוד מכל סוג שלמות; 
ולזוגתו  לו  אחד  בגד  ומים,  פת  ומזונו  משולשות  נעלים  מייצר  הוא 
והדלות שוכנת קבע בביתו. ובכל זאת לא חסר לו דבר. הלחם מעדן 
מלכים, המים יין המשומר, הבגד פאר היצירה, המנעלים דבש וצוקר.

אז?  עד  יעשה  מה  אבל  שלמות,  שיש  יודע  הוא  טיפש,  אינו  התם 
ירעב?? הוא מחליט להיות שבע. 

למצבך  תתייחס  אם  אמונה.  באמצעות   – במדבר  שבע  נעשים  איך 
כאל מציאות מושלמת שהשם יתברך יוצר ובורא במיוחד עבורך בזה 
הרגע, הקדוש ברוך הוא אף הוא יתמים עצמו כנגדך. גם הוא כביכול 
ישקיף עליך בעיני התום וידאג להשלים את שחסר לך, בפועל ממש. 

המון זמן קודם שהופענו כאן בהמוננו, על משפחותינו טפנו תורתנו 
ורבבות הניסים המקיפים אותנו, כבר היה סבא צופה ומרגיש עצמו 

כאומה של ה', עם שלם בתוך איש אחד בודד, וכלל אינו בודד

סבא היה תמים, איזה נס!

עד  אבל  חשוב.  זה  חלומות 

שנגיע לשם צריך הרי לחיות, 

הנפש  את  משביעה  האמונה 

הדרך. באמצע  כשאתה  גם 

יום ה', במדבר, תקצ"א

ֶּׁשַאָּתה  ַמה  ְּגדֹוָלה  ַמֲעָלה  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו  ַאְך 

ּבֹו  ֵיׁש  ֵכן  ְּכמֹו  ָהֲאִמִּתי,  ַהַּתְכִלית  ֶאל  ָּכְך  ָּכל  ִמְׁשּתֹוֵקק 

ִחָּסרֹון ָּגדֹול ַמה ֶּׁשַאָּתה ּבֹוֵער ְוצֹוֵעק יֹוֵתר ִמַּדאי. ִּכי יֹוֵתר 

ִמַּדאי הּוא ַחס ְוָׁשלֹום ְּבִחיַנת ֲהִריָסה. 

ַוֲהלא ְּכָבר ִּדַּבְרנּו ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ֶׁשְּצִריִכין ְלַהֲחיֹות ֶאת 

ַהְּקדֹוָׁשה  ַיֲהדּוֵתנּו  ְּבָעְלָמא ֶׁשל ַּדת  ִּבְנֻקָּדה  ֲאִפּלּו  ַעְצמֹו 

ֶׁשָאנּו אֹוֲחִזין ָּבֶהם ְּבַחְסדֹו ַהָּגדֹול. 

ְמַחִּיין  ֶׁשֵאיָנם  ֲאָנִׁשים  ְׁשָאר  ַעל  ְּכָלל  ְלִהְסַּתֵּכל  ְלָך  ְוֵאין 

ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהְרֵּבה  ִמְּמָך  טֹוִבים  ֵהם  ֲאִפּלּו  ָּבֶזה,  ַעְצָמן 

ֵמַאְנֵׁשי  ֵהם  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְוַעְצבּות,  ְׁשחֹוָרה  ְּבָמָרה  ֵהם  ֵכן 

ְּכָלל,  ֶזה  ְּבִעְנָין  ֲעֵליֶהם  ְלִהְסַּתֵּכל  ְלָך  ֵאין  ִּכי  ְׁשלֹוֵמנּו, 

ַהְּקדֹוִׁשים  ִמְּדָבָריו  נֹוְבִעים  ֶׁשֵהם  ִלְדָבַרי,  ֶׁשִּתְׁשַמע  ַרק 

ַּבֶּמה  יֹום  ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ַעְצְמָך  ְלַהֲחיֹות  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

ֶׁשַאָּתה ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל ְולא ָעַׂשִני ּגֹוי, ְוָאנּו זֹוִכין ַלֲעׂשֹות 

ַהֶחֶסד  ְּבגֶדל  ּוִבְפָרט  ּוִבְפָרט  יֹום,  ְּבָכל  ַהְרֵּבה  ִמְצוֹות 

ַהָּקדֹוש  ִּבְׁשמֹו  ּוְדבּוִקים  ֲאחּוִזים  ֶׁשָאנּו  ַהּנֹוָרא  ַהִּנְפָלא 

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. 

"ֲאַזְּמָרה  ַהּתֹוָרה  ִאם  ִּכי  ִמֶּמּנּו  ׁשֹוְמִעים  ָהִיינּו  לא  ְוִאם 

ּבֹו  ֵיׁש  ִּכי  ַּדֵּינּו,  רפ"ב(  מוהר"ן  )ליקוטי  ְּבעֹוִדי"  ֵלאלַקי 

ָּכל  ַהּזאת,  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ַעְצֵמנּו  ְלַהֲחיֹות  ַּדי 

ְיֵמי ַחֵּיינּו, ְוִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַחֵּיי עֹוָלם ָלֶנַצח, ִמָּכל ֶׁשֵּכן 

ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהַּמֲעֶׂשה  ַּגם  ֶׁשָּׁשַמְענּו  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 

ְוָדֵרי  ַמְעָלה  ָּדֵרי  ְויֹוֵבל,  ַוֲחִליפֹות,  ַוֲחֻנָּכה,  ְוִכְסֵלו  ְיהֹוֻׁשַע, 

ַהָּיִמים ְּתקּוַפת  ֵמַהְּזַמן, ְּתקּוַפת  ְלַמְעָלה  ַמִּקיִפים  ַמָּטה, 

ַהָּׁשִנים ְוכּו' ְוכּו', ְוֵכן ָׁשַמְענּו עֹוד נֹוָראֹות ְוִנְפָלאֹות ֲאֶׁשר 

לא ִנְׁשְמעּו ֵמעֹוָלם, ָמה ֲאַדֵּבר.

נתן מברסלב

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

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

כיסופין להתקדם? טוב מאד! בתנאי 
שאתה שמח במה שיש לך!!!

326בס"ד
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סגרסא רסבקיאמא.יאשבת

סדרסג רסדקיבמא:יבא

סהרסה רסוקיגמב.יגב

סורסז רסחקידמב:ידג

ברסט רעקטומג.טוד

גרעא רעבקטזמג:טזה

דרעג רעדקיזמד.יזו

מצוות מילה היא דוגמה להשגת שלמות על ידי מה שנראה כחסרון; הסכם לוותר על שאלות וספקות והייה שלם.



צדקה, אא

תפילה לאל חיי פרק י"ז
השם  לפני  להתפלל  הרבה  האסורים  בבית  יוסף  כשהיה  וכן 
יתברך, כמו שאנו מתפללים "מי שענה ליוסף בבית האסורים 

הוא יעננו". 
לעורר הרחמים שכבר נמשך בעולם

ה',  לישועת  ומתחננים  סליחות  שאומרים  פעם  בכל  א[ 
איך  מזכירים  אנו  בו  שענה'  'מי  תפילת  לבסוף  מזכירים 
אנו  כן  וכמו  הק',  אבותינו  של  לתפילתם  ענה  השי"ת 
מאוד  מיוחדת  תפילה  והוא  לנו.  שיענה  ממנו  מבקשים 
מעיין  ופתחו  שפעלו  אבות,  זכות  את  מעוררים  אנו  בו 
של ישועה בכח תפילתם, והשאירו רשימו לדורות אשר 
בכל עת שישראל יצטרכו לישועה יבקשו מהשי"ת, ועל 
כך אנו מתחננים לעורר מחדש אותו שפע שנפתח בזכות 

תפילתם )אוהב ישראל ויצא ועוד(.
ובדרך אגב נציין שר' נתן התקרב מכך שראה את תפילתו 
של חבירו ר' ליפא בתפילות אלו של אחר הסליחות כמו 
באמירתם,  נחפז  העולם  כלל  שבדרך  שענה'  ו'מי  'עננו' 
ואילו הוא רק ליפא האריך מאוד בכל תיבה, ומזה נתפעל 
מאוד להבין שקיבל קדושת תפילתו, מרביז"ל, שאמר 'כל 

הענין שלי הוא תפילה'.
יש  חשיבות  כמה  להבין  אנו  יכולים  זו  תפילה  ומצורת 
בעולם,  נפעלו  שכבר  הרחמים  את  לעורר  זו,  בתפילה 
להתחנן  הכח  בנו  יש  אלו,  לרחמים  מתקשרים  וכשאנו 

ולבקש מהשי"ת שימשיך משם עוד ועוד רחמים.
שאחר  זי"ע  מפרשיסחא  בונים  רבי  מהרה"ק  ומובא  ב[ 
לאבותינו  עשה  שה'  הישועות  בכל  ונזכרים  שאומרים 
בכח תפילתם, יכול כל אחד גם להתבונן ולומר על עצמו, 
כל  בוודאי  כי  עכשיו.  גם  יעננו  הוא  פעם,  לי  שענה  מי 
ובכח  בתפילתו,  גדולות  ישועות  וראה  פעם  ואחד  אחד 
התקשרותו בבטחון ברחמים הגדולים של השי"ת שכבר 
עוד  להמשיך  ולהתאמץ  עוז,  לאזור  יכול  בעולם,  נפעלו 

ועוד רחמים.
עיקר כח התפילה הוא הבטחון בהשי"ת

בבית  ליוסף  שענה  'מי  מבקשים  זו  בתפילה  והנה  ג[ 
הצדיק  שיוסף  אנו  מבינים  ומכך  יעננו'.  הוא  האסורים 
ידי  וכל ישועתו היה על  הרבה בתפילות בבית האסורים, 

ריבוי תפילתו ותחינתו.
ובמדרש מובא על הפסוק 'אשרי הגבר אשר שם מבטחו 
כל  את  שם  הוא  כי  הצדיק,  יוסף  על  נאמר  שהוא  בה'' 
השגתו  גדולת  את  חז"ל  ראו  כך  כדי  ועד  בה'.  מבטחו 
זה  שפסוק  קדשם,  ברוח  שהשיגו  עד  הבטחון,  במדרגת 
המשבח את בעל הבטחון, נאמר על יוסף הצדיק. ]ואע"פ 
שני  עוד  נתעכב  כן  ועל  שיזכרהו  המשקים  לשר  שביקש 
שנים, כבר עמדו על כך המפרשים, שח"ו לומר שסמך על 
שר המשקים, אלא כיון שראה שה' הפגיש אותם יחד, בטח 

המשקים,  שר  של  זו  סיבה  ידי  על  אותו  שיושיע  בהשי"ת 
הסיבה  'לתלות'  עליו  היה  לא  בה',  בטחונו  לגודל  זאת  ובכל 

כך,  כל  קטן  פגם  על  שנענש  מכך  ואדרבא  המשקים.  בשר 
מזה מוכח גודל דרגתו בבטחון שלא היה לו לתלות בשום סיבה 

שהיא[.
חז"ל  אצל  מוצאים  אנו  כי  התפילה,  למהות  נפלא  חיזוק  לנו  הרי 

שתפילת יוסף מכונה בשם 'בטחון'. כי פעולת הבטחון מתבטא בעיקר 
ולנסות  השתדלות  לעשות  האדם  טבע  כלל  בדרך  שהרי  התפילה.  דרך 

בטחון  הבעל  של  ההשתדלות  ואילו  ישועתו,  לפעול  בשביל  פעולות  לפעול 
מתבטא 'למעשה' בעיקר בעבודת התפילה ולא רק במחשבת הלב, והיינו שעל כל דבר 

שנעשה עמו הוא רץ תיכף בפועל לספר להשי"ת, ולתלות אליו את עיניו שהוא יושיעו, על 
ידי שעושה פעולה לבקש ממנו. וכל עיקר כח התפילה לפעול ישועות הוא כפי גודל הבטחון 

שבוטח בהשי"ת בשעת תפילתו, לשים מבטחו רק על השי"ת.
*******

מצינו הגשה  זכרונם לברכה,  ודרשו חכמינו  יהודה',  אליו  'ויגש  בנימין כתיב:  את  יוסף  וכן כשלקח 
לתפלה.

להגיש אמיתות הלב בשעת התפילה
א[ הנה האור החיים הקדוש מבאר הלשון 'ויגש' – שאינו סתם פעולה שהלך לדבר עם יוסף, 
אלא 'הגיש' בליבו להתקרב ליוסף ולאהוב אותו באמיתות הלב כדי לעורר אהבת יוסף אליו 

ולעורר רחמיו, כמים הפנים אל הפנים.
ולפי זה כאשר חז"ל מפרשים פסוק זה לענין תפילה, כי יהודה ויוסף מרמזים על יחוד קודשא 

בריך 
הוא ושכינתא, הרי לנו התעוררות נפלאה לענין עבודת השיחה בינו לבין קונו, שיהיה על ידי 
פעולת 'הגשה' לתפילה, והיינו להכין הלב להתקרב לקודשא בריך הוא, לאהוב אותו באמיתות 
הלב, כדי לעורר אהבתו אותנו ולעורר עלינו רחמיו. וזהו הדביקות בתפילה. תנועה בנפש של 

'הגשה' כמו מי שמגיש את עצמו באמיתות הלב.
ב[ וכך מתבאר הפסוק 'ויגש אליו יהודה' שהוא ר"ת אי"ו – שאדם ניגש להתפלל ושואל 'אי"ה' 
איפה ה', איפה התשובה, ואז מתרץ לעצמו ואומר 'בי אדוני' – כלומר יש בי חלק אלוק ממעל, 
והוא נמצא בי, ולכן – 'ידבר נא עבדך' – אני אוזר אומץ ועזות דקדושה לדבר ולהתחנן אליך, 
נפתלי  רבי  )הרה"ק  אותך  ואוהב  בך  שדבוק  אליך  ליבי  אמיתות  בנקודת  עצמו  מגיש  אני  כי 

מרופשיץ זי"ע(.

עלינו  שעברו  הנוראים  הימים  של  לאורם  זכינו  עתה  זה 
הק'  הימים  בעבודות  נוראים  תיקונים  לתקן  זכינו  לטובה, 
ראש  בימי  רביה"ק  אצל  והנורא  הקדוש  בקיבוץ  ובפרט 
השנה הק'. אך זאת יש לשים אל לב לעורר ולהתעורר שוב 
ושוב ביסודות הנוראים אותם הנחילנו רבינו, לאגור את קניני 

הנצח ולממש את התעוררות הלב, ובפרט בעצות הצדיק.

עיקר התחברות והדבקות
הקדוש  בעסקו  לעיקר  רבינו  קבע  אותם  היסודות  אחד 
היא עצת התפילה, וכמו שקרא על עצמו את הפסוק 'ואני 

תפילה' ואף התבטא 'כל ענייני היא התפילה',
מוהר"ן  בחיי  כמבואר  זו,  עבודה  היא  ה'  עבודת  עיקר  ואף 
גדולה  'עבודה  בשם  התפילה  עבודת  שמכנה  תקנח(  )סי' 
התחברות  עיקר  כי  כתב  פד(  )סי'  בלקו"מ  ואף  שבגדולות', 
ודבקות להשם יתברך הוא על ידי התפלה, והיא השער שדרך 

שם נכנסים להשם יתברך כביכול ומשם אשתמודעין ליה.
זו היא בעיקר שלשת התפילות אותם תיקנו חז"ל  תפילה 
ששיערו  כפי  וערבית,  מנחה  שחרית  יום,  מדי  להתפלל 
להאדם  יוכל  האיך  הגדולה  כנסת  ואנשי  הק'  האבות 

להתדבק ולהתחבר בבוראו ית"ש.

שישים כל לבו עליה
ועצותיו  רביה"ק  של  עניינו  עיקר  היא  היא  שכאמור  כיון 
הנוראות, הרי מובן כי עליה צריך האדם לשים את כל נפשו 
ומאודו, וכלשון רביה"ק )לקו"מ מט( "ועיקר התפילה תלוי 

בלב, שישים כל לבו עליה".
רבינו אינו נכנס לפרט במה צריך האדם להתחזק בעבודה 
זו, אם בהכנה לפניה או תפילה בכח וכדו', העיקר הוא לשום 
כל לבו עליה, להעלות אותה על לבו, לחשוב ולהתבונן הדק 
יהפוך את  איך  ולפאר את תפילתו,  יוכל לשפר  איך  היטב, 
תפילתו שלא תהיה כמצוות אנשים מלומדה, שלא תהיה 
'העושה  כח:(  )ברכות  חז"ל  אמרו  עליה  תפילה  כאותה 

תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים'.
הפסוק  על  ו.(  )ברכות  חז"ל  וכמאמר  הזלזול,  הוא  מזה  ההיפך 
'אלו דברים שעומדים ברומו של עולם  זלות לבני אדם',  'כרום 
ובני אדם מזלזלין בהן'  ופירש רש"י 'כגון תפלה שעולה למעלה'.
ולהעלים  לכסות  שכדי  הוא,  פשוט  כלל  שהנה  העניין  ונבאר 
על דבר צריך שהכסוי יהיה שווה ערך לדבר אותו באים לכסות 
אם  לו  די  קלוש  אור  להסתיר  האדם  ירצה  אם  כגון  ולהסתיר, 
עבה  נייר  יצטרך  ממוצע  פנס  להסתיר  ירצה  אם  בידו,  יכסנו 
וכדו', ואם ירצה להסתיר נורה חזקה יצטרך לבנות קיר בעדה.

זה בלתי  ירצה האדם להסתיר את אור השמש הרי  לו  אך 
של  העצום  לאורה  דמיון  בעל  דבר  לך  אין  שכן  אפשרי, 
השמש, ואף אם יבנה בניין ענק סביבה לא יכול להסתיר 
ולהאפיל במשהו על אורה הגדול.  כך היא התפילה 
אף אם האדם יסתיר מסכים על גבי מסכים של 
כשורה  שאינם  מעשים  של  או  בלבולים 
להאפיל  יוכלו  לא  הלב  וטמטום 
אורה  על  ולהסתיר 

וזיווה  הדרה  וגודלה  מעלתה  'כרום'  שכן  התפילה,  של  העצום 
אף מחיצה של ברזל אינה יכול להסתיר אותה מנשמתו של אדם 

המכירה מיד בזיו כבודה של התפילה.
אך כיסוי אחד יש לה לתפילה - 'זולות לבני אדם', הזלזול הוא 
המבטל ומעלים את כוחה, ביטוי מזלזל, זלזול הלב הם אלו 

המבטלים ומסתירים מלב האדם את כוחה של התפילה.
סדר  את  לעצמו  המתכנן  אדם  הנה  הוא,  מה  זלזול  ונבאר 
יומו הרי כי הבסיס עליו הוא פותח את היום היא העובדה 
שבשעה שמונה הוא צריך לצאת לעבודתו, לכן הוא מחשב 
כך  וכו'  וכו'  להתפלל  להתחיל  ומתי  להשכים  עליו  מתי 

שיוכל להגיע לעבודה בזמן.
אך הסדר הראוי הוא כי היסוד עליו צריך לסדר את יומו הוא 
ביישוב  להתפלל  יוכל  בו  ביותר  הטוב  הזמן  מתי  התפילה, 
הדעת בהכנה דרבה ובכוונת הלב, מתי יש מניין מסודר וראוי 
לתפילה, לפי זה יסדר את סדר יומו אם יישאר לו זמן עד עת 

צאתו לעבודת היום יסדר אז השיעורים הקבועים וכדו'.
יראה  אם  זה,  לפי  לסדר  יש  חצות  קימת  עבודת  את  אפי' 
יוכל להתפלל בכוות  לו שלא  האדם שקימת חצות תגרום 
הלב  תשומת  את  לתפילה  להקדיש  יוכל  לא  כראוי  הלב 
יקום  שלא  עדיף  שבגדולות  הגדולה  כעבודה  לה  הראויה 
חצות אלא יישן כראוי ויקום בשעה הראויה לעבודת בוראו 

לעבודה שבלב זו תפילה. 

הכנה דרבה
הגדולה  זו  בעבודה  בהם  להתחזק  שצריך  הדברים  אחד 
כעת  עוסקים  אנו  אין  לתפילה,  ההכנה  היא  שבגדולות 
אך  התפילה,  לעבודת  מאד  נחוצה  שבוודאי  רבתי  בהכנה 
היה  האחרון  לדור  שעד  דבר  לב  על  לשים  יש  זאת  עכ"פ 
אחד  כל  היה  התפילה  תחילת  שעם  ישראל  בר  לכל  פשוט 
עומד על משמרתו לפני ה'.   זכרתי ימים מקדם אותו חסיד 
הייתה  דרכו  זצ"ל  בנדר  יצחק  לוי  ר'  הרה"ח  כנה"ג,  משיירי 
שאחר שקם חצות היה חוזר לשנתו, אך קודם התפילה כבר 
היה ניצב על מקומו בבית הכנסת עומד על המשמר מצפה 

ומייחל לעת התפילה מתי אפשר כבר להניח טלית ותפילין.
לבית  הבא  לבין  בואו  עם  מיד  להתפלל  הנעמד  בין  ההבדל 
וארץ,  שמים  הוא  התפילה  עת  קודם  דקות  שתי  הכנסת 
מנסה  המלך,  היכל  לתוך  ממיטתו  כקופץ  מתפלל  הראשון 
להתעורר ולהסיר את חבלי השינה או את טרדות היום מעל 
הספיק  דקות  בשני  ולו  לבוא  המשכים  שרעהו  בעוד  עיניו 

באותם רגעים לרכוש היישוב הדעת הנחוץ לתפילה.
וכך הוא בתפילת מנחה ומעריב, יש מי שמגיע לבית הכנסת 
וניגש  בעת אמירת הקרבנות או שאז הוא מפסיק מלימודו 
בתפילה  עומד  שהוא  כך  וכו'  ידיו  וליטול  מעילו  ללבוש 
על  עליה'  לבו  'לשים  לנכון  הרואה  אך  הדעת,  בבלבול 
דקות  חמש  להתפלל  מגיע  שבגדולות'  הגדולה  'העבודה 
לפני תחילת הקרבנות או 'שיר המעלות' הוא ממתין לתפילה 

ביישוב הדעת וכך כל תפילתו אחרת כאשר יעיד החוש.
יעזור השי"ת שנזכה להתעורר בעבודה זו, לשום את לבנו 
עליה עד שנבוא להתחברות ולדבקות להשם יתברך, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'פעל
נבא לקבל שבת פרשת לך לך לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות 
הטלטולים  כל  איך  מגלה  שבהם  ג'  הלכה  תחומין  עירובי 
יכולים  ועי"ז  הרחמים,  מידת  ממשיכים  הם  והנסיעות, 
לפעול הישועה כפשוטו שיהיה שפע רב טוב, ובעונג שבת 

נמשכים עלינו שורש הרחמים, הדעת והאמונה. 

פתיחה 
איתא בדברי רבינו ז"ל על פסוק אלה מסעי בני ישראל 
)לקו"מ סימן מ'( שכל הנסיעות הם בשביל פגם עבודה 
לנסוע  צריכין  זה  בשביל  האמונה,  קלקול  דהיינו  זרה 
ולטלטל, וע"י הנסיעות והטלטולים מכפרים על פגם 
ע"ז פגם האמונה וכו'. ואיתא בספר השני )לקו"ת סימן 
מ"ב( שעי"ז נמשך רחמנות, כי כל זמן שיש ע"ז בעולם 
חרון אף בעולם, וכשמכפרין על פגם הע"ז נמתק החרון 
שהשם  הוא  הרחמנות  ועיקר  רחמנות,  ונמשך  אף 
ש'די  וא'ל  בחינת  הרחמנות  את  בידנו  ימסור  יתברך 
י'תן ל'כם ר'חמים ר"ת ישרא"ל. דהיינו שיתן בידנו את 
אצל  כי  עצמנו,  על  נרחם  בעצמנו  שאנחנו  הרחמנות 
השם יתברך יכול להיות שהיסורים הגדולים חס ושלום 
יהיו רחמנות אצלו יתברך וכו', אבל כשימסור בידנו את 
לנו  שיהיה  כפשוטו,  עצמנו  על  נרחם  ואנו  הרחמנות 
בני חיי ומזוני וכיוצא בזה וכו', וזה בחינת אלה מסעי 
של  הנסיעות  היינו  ישראל  בני  שמסעי  "ישראל",  בני 
ישראל מכפרין על אלה אלקיך ישראל, דהיינו ע"ז, כי 
בשביל זה באין כל הנסיעות כנ"ל. וזהו ישרא"ל, ר"ת אל 
ש'די י'תן ל''כם רחמים, כי ע"י שמתקנין פגם האמונה 

נמשך רחמנות.
וכלל המובן הוא שבאמת אנחנו רחוקים מאד מהאמונה 
זכרון  באור  לחיות  לאדם  שיש  מה  כראוי,  שלימה 
האמונה ובטחון בהשי"ת בכל מה שצריך, ולא לדאוג 
כלל, רק לשמוח בעסק עבודת השי"ת שיש בה חיות 
ושמחה באור האמונה, ומחמת זה הרי ההכרח לתקן 
וכו', והשי"ת  האמונה, כי חסרון אמונה גורם הקטרוג 
הכין לנו דרך לתקן האמונה והוא ע"י המסעות של בני 
שנכלל  מה  וכל  ולהתבטל,  לנסוע  שצריך  מה  ישראל 
בענין זה שהאדם הולך ונוסע, כי בזה שאדם מישראל 
נוסע עם יראת שמים וקיום המצוות בדרך, בזה מתקן 
לנסוע  צריכים  היינו  מצרים  ביציאת  כאשר  האמונה, 
מ"ב מסעות ונאמר אלה מסעי וגו' לרמז שבזה תקנו 
מה שנכשלו בחטא העגל בחסרון ההתדבקות באמונה, 
שכל  כמו  הוא  שהרחמנות  רבים  רחמים  נמשך  ובזה 
יהודי רוצה בפשטות שיהיה לו פרנסה בשפע בריאות 
וכל טוב, הרי שהדרך לפעול שפע חיים ושלום הוא ע"י 

תיקון האמונה כאשר יש ללכת ולנסוע.
כלל המתגלה בדברי מוהרנ"ת לענין קדושת השבת 

רבים הם המעברים שעוברים על האדם במה שצריך 
המניעות  הם  ורבים  שלימה,  ותשובה  לתורה  לזכות 
עובר  ואם  צווארו,  על  הפרנסה  עול  כאשר  והקושי, 
זמן קשה וחסר משהו ומתעוררים הדאגות הרי החיים 
ויש מי שאינו  ונד,  נע  ויש שצריך להיות  קשים מאד, 
מקומו.  מוצא  אינו  אופן  ובכל  הנסיעות  בגלות  ממש 
ישועה  לפעול  רבים  רחמים  למצוא  להתעורר  ועלינו 
לזכות לפרנסה בשפע להשיג הרפואה החיים והשלום 
קסם  דרך  לנו  אין  והרי  להשיג,  ומוכרחים  שצריכים 

לפתור את כל בעיות האדם, אבל בעצם השי"ת תמיד 
ישועה  להחיש  נזכה  איך  לנו  מגלה  הרי  ורבינו  עוזר 

לזכות להמשיך רחמים רבים ושפע כל טוב.
לעסוק  ויש  ומטולטלים  טרודים  שאנו  מה  כל  כי 
דבר  או  מקרה  זה  אין  רבים,  וסידורים  מלאכות  בל"ט 
זה דבר שאינו כרצון  שלא בא בהשגחה פרטיות, אין 
שההיפך  מגלים  הצדיקים  החיים,  בכלל  ואינו  השם 
וכל  האדם  על  שעובר  מה  כל  כי  והאמת,  הנכון  הוא 
תיקון  שהם  ונסיון  ענין  בהם  יש  וטלטוליו  טרדותיו 
העולם ותיקון האדם, ואין דבר ריק וסתמי כלל, כאשר 
והנסיעה,  הבלבול  לאדם  שגורם  והדחק  הלחץ  גם 
בהנסיעה  יכול  והוא  האמונה,  תיקון  עיקר  בעצם  זהו 
להתחדש  טובים  לחיים  מאד  להתעורר  שלו  הקשה 
לזכור האמונה ולהתדבק בה בדרך שישנה לו את כל 
ולזכות  כראוי,  בהשי"ת  ומאמין  בוטח  להיות  החיים 
לתורה ועבודת השם באור האמונה בדרך שהצדיקים 

מאירים עלינו. 
תיקון  זה  לך'  'לך  לקיים  הוא  גם  צריך  שהיה  מה  כי 
האמונה כמו מסעי בני ישראל שהוא בחי' מ"ב מסעות 
טרדה  וכל  המלאכות  כל  וכך  העולם,  את  המתקנים 
היגיעה  כאשר  לתיקון,  ופתח  נסיון  בה  יש  ודאגה 
והטרחה בתורה ועבודה זאת בוודאי עיקר חיי האדם 
רואה  אינו  עוד  כאשר  אפילו  ית"ש  הבורא  ורצון 
שמתקדם וזוכה למעלה, הרי זהו סדר תיקון ושלימות 
הנפש ועיקר הטובה והחיים, ועי"ז משלים כח הזכרון 
לדעת ולזכור בהשי"ת להאמין ולדעת איך יש בכל דבר 
נסיון ותיקון, ואיך השי"ת רוצה בנו ויש בנו הרבה טוב 
לא  לדאוג  ולא  ליראה  לא  לבטחון  יבא  ובזה  ותכלית, 
להצטער ולא לכעוס רק לסמוך בכל דבר על השי"ת, כי 
בכל מה שעובר ובכל טרדה ונסיעה יש תיקון האמונה.

תיקון האמונה בשבת ע"י עונג ומנוחה
עצמו  לטלטל  אסור  אז  השבת  יום  מגיע  וכאשר 
לצאת ולילך ולנסוע ממקום למקום, אז מתבטלים כל 
המלאכות ויש להתענג ולשמוח עם האמונה, כי בשבת 
מתעלה זכרון האמונה ונשלם אורה ע"י המנוחה וענג 
בסדר  צורך  ואין  בנו  תלוי  התיקון  אין  ולזאת  שבת, 
התיקון של ששת ימי המעשה ע"י המלאכות והטלטול 
כי כל זה הוא לתקן פגם האמונה, אבל שבת היא עצמה 
בחי' אמונה, ומורה ומגלה על חידוש העולם בכל עת 
ברצון והשגחה, ואין שום שליטה ואחיזה לע"ז ובחי' 
אין  ולזה  בשלימות  האמונה  מתגלה  כי  אמונה,  פגם 
האמונה  אור  בנועם  להתענג  רק  ולתקן  לברר  צורך 
ולהמשיך על ידה שפע הרחמים שמחיה הכל וממשיך 

השפע. 
סעודת  בתחילה  הפנימיות,  בעולם  מתגלה  בשבת  כי 
וביום  האמונה,  לאור  העולם  עליית  זמן  שבת  ליל 
עד  התורה,  אור  הדעת  לאור  הכל  מתעלה  השבת 
הרחמים  אור  השפע  שורש  מתגלה  דרעוין  שברעוא 
ובכל  וברוחני.  בגשמי  ישועתינו  עיקר  שהוא  רבים 
סעודה ובכל תפילה אנו ממשיכים הכל להתדבק באור 
האמת, כאשר מתבטל השקר והשעבוד של ימות החול 
ואנו מתדבקים באמונה ובדעת, וחוזרים לבקש הרצון 

והרחמים.

תיקון האמונה ע"י הטלטול והנסיעה
כי עיקר עבודת האדם בששת ימי המעשה הוא בבחי 
כי  תחום שבת, היינו שני אלפים אמה שני לימודים, 
האדם צריך ללמוד דרכי התורה באור האמונה לדעת 
אבל  שעובר,  מה  עובר  ולכן  משפט  של  סדר  שיש 
כשמתפלל ומתדבק בתורה ומכיר בהנהגת המשפט, 
ולזה מקבל באהבה מה שעובר עליו אע"פ שהוא היה 
צריך שהדבר והרחמנות של השי"ת יהיה כמו שצריך, 
שהכל  יודע  הרי  הנצרך,  בענין  למעשה  רב  שפע 
לטובה והכל ברחמים וממשיך לבטוח ולקוות לישועת 
השי"ת לשוב בתשובה לבקש ולהתפלל ולהאמין בכל 
מה שהוא טרוד ומטולטל, בזה בעצמו הרי הוא מתקן 
האמונה, וכאשר נמצא התיקון מתעורר הרחמים של 
השי"ת לראות בעניו ומרודו, כי התפלל והתחנן וזכה 
והטלטול  שהנסיעה  בזה  מתגלה  וכאשר  לרחמים, 
הוא ממשיך הרחמים כי כל צערו וטלטולו אינו לחינם 
רבים  מתעורר הרחמים  כי  בא הישועה  עי"ז  אדרבה 
עי"ז דייקא. ואלו הם שני הלימודים שני האלפין בחי' 
להתחזק  ויום,  יום  בכל  לתקן  שעלינו  אמה  אלפיים 
לבחי'  ולזכות  משפט,  בחי'  הנהגת  בעת  באמונה 

הנהגת הרחמים. 
כי הימים והשנים של האדם הם בחינת מדות וכלים 
וצמצומים לקבל האור של האמונה והדעת דקדושה 
ע"י  ורק  מהזמן,  למעלה  מהמקום  למעלה  שהוא 
אלפים  בחי'  וזה  וזמן,  במקום  האור  מקבלין  המידות 
שנה שקדמה התורה לעולם והדורות שלפני אברהם 
והכלים  המדות  שהם  העולם  גשמיות  בחי'  אבינו, 
בחי'  לימודים  שני  בחי'  והם  במדה  האור  לקבל 
השכל  שכליות,  שני  בחינת  היינו  חכמה,  ואאלפך 
עול  וקבלת  התורה,  קיום  של  הדעת  הוא  הראשון 
שהשי"ת  מה  ואמונה  ברצון  לקבל  וכו',  שעובר  במה 
שעוד  אע"פ  וטובה  רחמנות  שהכל  לדעת  מנהיג 
צריכים ישועה ואין מבינים, והשכל השני הוא הדעת 
של אמונה והתדבקות בהשי"ת באור הרחמים שבזה 
נמשך הישועה לפי מה שהשי"ת באמת רוצה כאשר 
מתעורר מידת הרחמים ששם הרצון להשפיע שפע 

רב טוב בפשטות.
וזה עיקר עבודת האדם בכל יום לקבל באהבה ולהאמין, 
ועי"ז לעלות לתפילה ובקשה ולפעול התיקון ע"י מה 
מה  ולפי  רבים,  רחמים  ולהמשיך  ומטולטל,  שנוסע 
שהאדם אוחז וזוכה להארת שני השכליים זהו המקום 
אשר שם מקבל את השבת, ושובת שם, שהרי בזה זכה 
לאור האמונה וכך יזכה לקבל שבת כי זה תחום שבת 
אלפיים אמה שלו, ואז ביום השבת קודש מאירין שני 
שכליים אלו יותר והוא מקבל הכח להתחזק באמונה 
בכל מצב שעובר עליו, כי מקבל אור של דעת לפי מה 
הרחמים  כי  השבת,  ביום  האמונה  לזכור  שמתחזק 
תלוי בדעת, ולפי הדעת כן הרחמנות כל מה שהדעת 
גדול ביותר הרחמנות גדול ביותר, כי יש רחמים סתם, 
המשפט,  הנהגת  בעת  גם  לישועה  שזוכים  מה  היינו 
ויש רחמים רבים מה שפועלים ישועה שלימה ברוחני 
את  בידנו  יתן  יתברך  שהשם  צריכין  אנו  כי  ובגשמי, 

הרחמנות כמו שאנו מבינים.

שני דרכי הרחמים, נסיעה ושביתה.
ובאמת יש להבין מאחר שבאמת כוונת השם יתברך 
בידנו את  וכו' למה צריכין שיתן  גם בהיסורין  לטובה 
הרחמנות וכו' הרי השי"ת יודע שבלי המעברים האלה 
ישיג הטובה במקום  ולא  יזכה להכנס להקדושה,  לא 
שבאמת צריך, והכל לטובה ממש, אלא שכלל הענין 
הוא שכל זה ענין הנהגת הרחמים פשוטים גם בתוך 
מה  ועובר  מעשיו  לפי  לאדם  שנותנים  המשפט  סדר 
שעובר והשי"ת עוזר, זאת הנהגת רחמים סתם שיש 
שם בחינת צמצום עדיין, אבל יש הנהגה אחרת וזאת 
מה שאנו מבקשין שהשם יתברך יתן הרחמנות בידינו, 
גדולים  רחמים  בבחינת  עלינו  ירחם  שהשי"ת  היינו 
רחמים רבים ושם כלו רחמים וחסד, אשר זהו אמיתת 
רצונו ית' שנפעל רחמים רבים בכח הצדיקים השלימים 
ואז יוכל השם יתברך למסור בידינו הרחמנות ולא יזיק 
לנו חס ושלום בשום אופן, כי גם שם במקום אחר ייטיב 
עמנו גם כן ברחמיו המרבים כי בודאי ממנו יתברך לא 
יפלא כל דבר ובודאי הוא יתברך יכול להטיב להאדם 
לחון  מידתו  עיקר  וזה  האופנים  ובכל  הענינים  בכל 
ולרחם, אלא כאשר האדם רחוק משכל בחי' הרחמים 
צריך  ולזה  סתם  רחמים  בבחי'  נמצא  הוא  ומתפילה, 
לבחינת  כשזוכין  אבל  שעובר,  ומה  הנסיעה  תיקון 
רחמים רבים שם אין שום צמצום ודין ויוכל להספיק 

הרחמנות לכל הענינים והאופנים.
בחינת  הזה  רחמנות  לבחינת  זוכין  קודש  ובשבת 
רחמים רבים, כי אז כל דינין אתכפין ועתיקא קדישא 
שהוא  דעתיקא  רחמים  בחינת  שהוא  דיליה  רצון  גלי 
בשבת  כי  דרעוין,  רעוא  בחינת  רבים  רחמים  בחינת 
מתגלה הדעת, ומאירין שני השכליות ב' מיני רחמנות, 
ואנו יודעים איך להתגבר באמונה בכל מצב בכל ימות 
החול, ועי"ז נמשך שפע הרחמים ביום השבת שבכל 
גם  לפעול  ונזכה  וכו'  הנסיעות  ע"י  לתקן  נזכה  יום 
רחמים רבים לזכות לחיים ושפע רב טוב בכל הענינים.
כי שבת הוא בחי' אל ש'די י'תן ל'כם ר'חמים, שהשם 
יתברך נותן בידינו את הרחמנות, כמבואר ששבת היא 
הנשמה  עולם  הבריאה  עולם  בחי'  ש'די  אל  בחינת 
בחינת  וזה  כמובא,  שבת  בחינת  שהוא  והמחשבה, 
ה'  והתענג על  לבך,  לך משאלות  ויתן  ה'  והתענג על 
היינו ע"י ענג שבת בחינת אז תתענג על ה' עי"ז ויתן 
שתפעל  הרחמנות,  בחינת  דהיינו  לבך,  משאלות  לך 
בחינת  כרצונך  הכל  שיהיה  כפשוטו,  ליבך  משאלות 
טלטול  אין  בשבת  כי  משאלותיך.  כל  השם  ימלא 
מלאכה ואין יוצאים חוץ לתחום רק מקבלים אור שתי 
שכליות הנ"ל, וזוכים לענג שבת. בחי' והאכלתיך נחלת 
יעקב, נחלה בלי מצרים שזה בחי' מידת הרחמים, ולכן 
כי  דמהימנותא,  סעודתא  השבת  סעודות  נקראים 
בהם מקבלים השכל של אמונה כאשר בכל סעודה 
דקדושה,  השכליים  של  והדעת  בהאמונה  נכללים 

הסעודה  מקום  לפי  הוא  שבת  תחום  ולזאת 
הסעודה,  שמניחים  ע"י  בתחום  לערב  ויכולים 

כי ע"י סעודות שבת נמשך הדרך של רחמים 
נסיעותיו  כל  גם  איך  יבין  וכך  רבים 

רחמים  מלאים  כולם  וטלטוליו 
רבים. 

זה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כשביום שישי אחד סערה  היה 
טבריה מהיעלמותו הפתאומית של אחד מחשובי העיר, רבי הירש רוזנטל. 
חיים',  ה'חפץ  של  תלמידו  היה  מרבים,  שמים  וירא  גאון  הירש,  רבי 
ולאחר שנתוודע אל רבי ישראל קרדונר שבא להתגורר בעיר, נדלקה 

בלבו השלהבת של רבינו והחל לילך בדרכיו.
לאחר תקופה של התנגדות מצד כל מכריו, החליט רבי הירש להעתיק 
ביום  וכך,  משפחתו.  את  לשם  להביא  כך  ואחר  לירושלים  דירתו  את 

שישי אחד הוא נעלם פתאום בלי להותיר עקבות.
המוכתר של טבריה, יהודי פורק עול ו'מוסר' שהפיל חיתתו על הבריות, 
והעליל  משפחות,  מכמה  ממון  להרוויח  הזדמנות  כאן  יש  כי  החליט 
בפני הטורקים כי חסידי ברסלב שלחו את רבי הירש לאומן, כדי להעביר 

מידע לרוסים על צבאות הטורקים...
*   *   *

היהדות  מכל  צחוק  שעשו  בטבריה,  היו  'משכילים'  עשירים  שלושה 
והתורה. הגדול שבהם היה בעל תחנת-קמח, השני היה רוקח מפורסם 
הגדול  העצים  סוחר  היה  והשלישי  בירושלים,  גם  מוניטין  לו  שיצאו 
ביותר בטבריה.  השלושה נהגו ללכת אל בית הכנסת מדי שבת, אך בזמן 

התפילה היו מדברים ומתלוצצים יחדיו.
גם באותה שבת לאחר היעלמותו המסתורית של רבי הירש, הם הלכו 
הכנסת,  בתי  מצויים  בו  האזור  אל  כשהתקרבו  כדרכם,  לבית-כנסת 

ראו  לא  מימיהם  אחד;  בית  סביב  רבתי  והתגודדות  בהמולה  הבחינו 
השלושה התקהלות קולנית כזו כאן בעיר, ועוד בעיצומה של שבת, הם 

התקרבו אל המתקהלים: "על מה הרעש? מה קרה?"
חסיד  נעשה  בער  ישראל  ר'  שמעתם?!  "לא  בתימהון:  בהם  הביטו  הנאספים 
ברסלב, עכשיו גם ר' צבי רוזנטל נעשה חסיד ברסלב, אתמול ביום שישי הוא 

הלך להתפלל ולא חזר! ובכל אשם מי שגר כאן – רבי ישראל קרדונר!".  
ביוצרו,  - איש אחד הדבוק בכל מעייניו  ובפנים  ורעש,  בחוץ מהומה 
בנימת  מקום  של  שבחו  מונה  שושנים,  ומלקט  המלך  בהיכל  עומד 

געגועים שאין להם קץ וקולו נשמע מחוץ לבית. 
עומדים  לדלת  קרוב  שם,  הבית.  אל  מתקרבים  העשירים  שלושת 
משפחת רבי צבי ומשפחתו של רבי ישראל בער, המוכתר, השוטרים, 
כולם מצפים לתפיסתו של רבי ישראל קרדונר, כדי שיקיץ הקץ לפרשה 

ויוסר מעליהם האיום. 
השלושה לא הבינו למה מחכים. הם ניגשו אל הדלת לפתחה, אך היא 
היתה נעולה, כי רבי ישראל סגר הדלת בעדו. אמרו העשירים לעשות 
את מה שאיש לא ההין לעשות; לשבור את הדלת, לפרוץ פנימה ולגרור 

החוצה את מי שבשלו כל הסער הזה.

אך באותם רגעים שהתכוננו הללו לעשות שפטים בדלת, הגיע לפתע 
לאוזניהם קול תפילתו של רבי ישראל... פחד אלוקים נפל עליהם, תפילה 
כזאת לא שמעו מימיהם!  ידיהם רפו, גאוותם שחה, הקליפה שעל לבם 
התפוררה, והניצוץ האלוקי הטהור שבקרבם נתעורר, ושלושת העשירים 

פקדו על המוכתר והשוטרים להסתלק מהמקום לאלתר.
של  המצווה  לקולם  מהם.  פחד  הוא  דעה.  ובעלי  מאה  בעלי  היו  הם 
העשירים, נתפזרו המתקהלים והלכו להם, ורק השלושה נשארו ליד 

הבית, ממתינים בסבלנות לרבי ישראל, שיסיים תפילתו. 
כשנדם קולו, נקשו מתוך יראת-כבוד על הדלת, ואמרו: "שילחנו את 

מרדכי המוכתר שילך מכאן. אנחנו רוצים לדבר עמכם".
כשנפתחה הדלת על ידי רבי ישראל, ביקשו רשות ונכנסו. הם שאלו 
אחרון  ועל  ראשון  ראשון  על  להם  השיב  והוא  שאלות,  מספר  אותו 
ואהבו  ישראל  רבי  בפני  התבטלו  וחכמים,  פקחים  שהיו  והם,  אחרון. 

אותו. הם הציצו ונפגעו... 
מאותו יום ואילך, נהגו שלושת העשירים לתמוך ברבי ישראל ולסייע 
ליצנותם  מהם  סרה  ותורותיו,  מרבינו  עמם  מדבר  שהיה  וככל  בידו. 
הפירות  היו  אלו  טהורה.   שמים  יראת  בהם  ונכנסה  דעתם,  וזחיחות 

מתפילתו של רבי ישראל קרדונר באותה שבת. 
וכבר אמר רבינו הקדוש: "כל מי שייגע ויתחבר לאחד מאנשי שלומנו 
בוודאי יהיה איש כשר באמת, ולא איש כשר בלבד אלא אפילו צדיק 

גמור כמו שאני רוצה!" )חיי מוהר"ן ריח(

מעשה בשלושה עשירים



בני הנעורים
ישועות ונחמות

עלהו לא יבול

דיני שמיטה הנחוצים לתקופה זו ]תחילת שנה שמינית[
למרות ששנת השמיטה נסתיימה בראש השנה - מכל מקום כל הפירות ורוב 
הירקות והפרחים הנמצאים בשוק, עדיין נחשבים כ'פירות שביעית' וכדלהלן.

פירות
הם  כעת,  הנמצאים  יהודי[  ]בשדה  ישראל  בארץ  שצמחו  הפירות  כל  א. 
אפרסק  הקיץ:  פירות  כל  והיינו  דיניהם.  לכל  שביעית  בקדושת  קדושים 
הפירות  וכן  רימון.  ענבים.  אגס.  תפוח.  מנגו.  ענבים.  שזיף.  ואפרשזיף. 
פומלה.  אשכולית.  תפוז.  קלמנטינה.  עתה:  להופיע  יתחילו  או  שהתחילו 

לימון. אבוקדו. קיוי. גויאבה. זיתים. תמרים. אפרסמון. 
ב. קדושת שביעית האמורה, היינו דלהלן: בעל העץ חייב להפקירם. אסור 
לסחור בהם. אסור לקלקלם, וכן צריך להשתמש בהם רק כשימושם הרגיל 
הקליפות  עם  להתנהג  איך  בארנו  וחוקת,  קורח  לפרשיות  ]ובמאמרנו 
חייבים  אזי  העצים,  על  כזה  פרי  נמצא  אין  כשכבר  אלו[.  פירות  ושיירי 

ב'ביעור' והיינו שחייבים להפקירם. )פרטי דיני ביעור, יתבאר בעז"ה כשיגיע זמנם(.
ג. קניית פירות בתקופה זו: )א( בחנויות עם השגחה מוסמכת לעניני שביעית 
נכרים,  מגידולי  או  מחו"ל  או  הם  הפירות  כי  פקפוק.  בלי  לקנות  אפשר   –
ואינם קדושים. אך הנוהגים לפי החזו"א, נוהגים קדושת שביעית עם גידולי 
נכרים וכאמור לעיל בסעיף ב. ]אך לגבי חובת 'ביעור' בגידולי נכרים, נחלקו 
הפוסקים[. )ב( בחנות או בשוק המוכרים פירות בלי הכשר מוסמך שהפירות 
הם או מחו"ל או מנכרים – אין לקנות שם. אם זקוקים לפירות לצורך גדול 
מאוד, יש לשאול שאלת חכם אם בכל זאת ניתן לקנות את הפירות, ובאיזה 
על  סמכו  או  כהלכתה  שמיטה  שמרו  שלא  מיהודים  הם  הפירות  אם  )כי  לקנותם.  אופן 
'היתר מכירה', אזי אסור לקנותם בצורה הרגילה משום איסור סחורה. וגם יש איסור מסירת 
דמי שביעית לעם הארץ. והעצה לקנות בהקפה או בהבלעה, מועילה רק שלא יחול על הכסף 
קדושת שביעית והיתר מסירת הכסף לע"ה, אך אין זה מועיל לאיסור סחורה. גם מכשילים את 
המוכר ב'לפני עור', והקונה נחשב למסייע לעוברי עבירה. בנוסף לזה יש אוסרים ]וכן נוהגים 
אפשר  )ג(  ונעבד'(.  'שמור  משום  באכילה  הפירות  את  אופן  בכל  דנא[  מקדמת  בירושלים 

לקנות פירות מ'אוצר בית דין' וקדושים בקדושת שביעית.
ירקות

א. ירקות שצמחו בארץ ישראל ונקטפו בשנת השמיטה, אסורים באכילה 
לעולם משום איסור 'ספיחין', ואפילו לאחר הזמן האמור להלן בסעיף ב.

מן   – תשע"ו  השנה  ראש  אחרי  נלקטו  אבל  בשמיטה  שצמחו  ירקות  ב. 
התורה הרי הם מותרים באכילה, אך חז"ל אסרו לאכלם עד הזמן 'שצמח 
כבר ירק מאותו המין שנזרע בשנה השמינית', או עד 'חנוכה'. ומאז מותרים 
כל הירקות אפילו כאלו שנלקטו לפני הזמן האמור, או אפילו הם בספק אם 
נלקטו לפני ראש השנה או אחריו ]אך חייבים לעשר אותם[. אבל אם ידוע 

שנלקט לפני ראש השנה, אסורים גם אחרי הזמן ההוא. 
וגם  זה,  בתחום  לעוסקים  רק  הידוע  אחר  בזמן  גדל  ירק  שכל  מכיון  ולמעשה  ג. 

בהגדרת הזמן האמור יש כמה שיטות, וגם בחנוכה יתכן ויש בשוק כאלו שידוע 
מחנות  רק  ירקות  לקנות  חייבים  כעת  לכן   – השנה  ראש  לפני  שנקטפו  בודאי 

בהשגחה מוסמכת. ואי אפשר לקנות ירקות מן השוק, אלא כשיתפרסם על ידי ועדות 
הכשרות שאפשר לקנות שם. כל האמור תקף גם לגבי: אבטיח. מילון. בננות )אם כי אין 

בבננות משום ספיחין, מ"מ עד שיגיעו החדשים בקיץ יש בה: איסור שמור ונעבד וסחורה ושמירתם בקדושה 
וכמבואר לגבי פירות(. 'ירקות עלים' מכל המינים )כי בררתי שבתקופה זו עדיין לא צמחו חדשים(.

ד. אין לקנות פרחים וצמחי נוי מחנות או משתלה שאין עליה הכשר מוסמך. כי יתכן מאוד 
שהפרחים אסורים בהנאה משום ספיחין, או יש בזה איסור סחורה האמורה, או איסור מסייע 

ידי עוברי עבירה. )כי הדבר תלוי בסוג הפרח ואופן זריעתו במשתלה(. 'רוזמרין', יש לנהוג בו דיני שמיטה עד 
האביב )כי אז כבר עיקר הענפים הטובים הם מה שגדלו בשמינית(.

הצרות  מתגברים  בה  בתקופה  למעשה  לעשות  יש  מה 
והדינים על ישראל? 

א[ בתקופת גזירת הקנטוניסטים, כשהתחיל להשמע בעולם 
גזירה  יתכן  שלא  שאמרו  הרבה  היו  הנוראה,  הגזירה  דבר 
כך  על  הקפיד  מאוד  רביז"ל  אך  לדאוג,  מה  ואין  כזו,  נוראה 
ואמר, וכי לא היו גזירות מעולם, ואם כן בוודאי צריך הרבה 
להתפלל ולהתחנן להשי"ת שיבטל את הגזירה )חיי מוהר"ן(.

על  גזירות  נשמעים  שהיו  עת  בכל  עברו,  בימים  והנה, 
ישראל היו עם ישראל מתאספים בבתי כנסיות ומארגנים 
לא  באמת  שהרי  וכו',  תהילים  ומניני  עם  ברוב  תפילות 
היה  שהיתה,  היחידה  וההשתדלות  לסמוך,  מי  על  היה 
יש כמין הרגשה שיש אפשרות  כיום  לזעוק להקב"ה. אך 
וצרות, מחפשים מי האשם  יש ח"ו בעיות  ואם  להסתדר, 
בכך, ולכאורה הוא הדבר שצריך להתחזק בו בתקופות אלו 
באמונה,  חזק  להחזיק  ישראל,  על  הצרות  מתגברים  בהם 

לשמור מאוד את המח לבלי להכנס למחשבות של 'טבע'.
לקרוא  שלא  להזהר  יש  כמה  עד  מאוד  מובן  זה  ובכלל 
כי אלו  כל הפרשנויות סביב המאורעות,  ולא לשמוע את 
שמים  לא  שכלל  באופן  האמונה,  את  ומשכיחים  מפילים 
לב שהאמונה נעלמת. ובאופן מסויים הוא גרוע יותר מכל 
ספרי החקירות באמונה, כי בשביל לאבד את האמונה על 
ידי ספרי חקירות צריך ללמוד הרבה ולהעמיק בזה מאוד, 
אבל כאן מספיק לשמוע חצי שעה של דיבורי פרשנויות 
מאמונה  נופלים  וכבר  בעולם,  שנעשה  החדשות  בענין 
ובטחון. ]ומי שרוצה בדווקא לדעת מה נעשה בעולם, יכול 
פרשנויות  שום  ללא  יבשה  בצורה  הנעשה,  על  לשמוע 

מיותרת, כי באמת הכל הוא רק מאת השי"ת בעצמו[.
כי  ולהתפלל,  לעמוד  כך  אחר  קשה  כך  שכל  הסיבה  וזו 
קשה להאמין שהכל הוא באמת רק ממנו. ומי שפותח את 
שנעשה  מה  בכל  היטב  ומתבונן  ומסתכל  קצת,  העיניים 
רואה איך כל מקרה שנעשה בעולם היה באופן פלאי רצוף 
בהשגחה פרטית, ואפילו הדברים הלא טובים נעשו באופן 
שרואים שאין זה מקרה כלל, למה דבר זה קרה בדיוק כאן, 
עם האנשים האלו ולא אחרים וכו'. וכשנזכור את האמונה 

שהכל ממנו ממילא ייקל הדבר לעסוק בתפילות.
ב[ סיבה נוספת שיש בענין החולשה להתפלל על הצרות, 
הוא חולשת האמונה להאמין שכל תפילה של כל אחד, 
הסיבה  וזו  למעלה.  גדולים  ורחמים  ישועות  פועלת 
שאין מרבים בתהילים ותפילות להשי"ת. כי אם היה 
אדם יודע עד כמה כל מילה שלו משפיע למעלה, 
ובכל פעם שהולך ברחוב ומתפלל בלשונו איזה 
תפילתו  ישראל,  ישועת  על  קטנה  תפילה 
מעוררת מאוד את השי"ת, ובזכות זה 
שפיכות  וכמה  כמה  נמנעים 

דמים, אזי האדם היה מתפלל ומתחנן הרבה מאוד.
וכמו שהשי"ת הוכיח את נח לאחר המבול למה לא התפלל 
על הדור שלא יהיה מבול, כי כשאמרתי לך שהולך להיות 
להוכיחם.  רק  ולא  עליהם,  שתתפלל  היתה  כוונתי  מבול, 
יש  צרה,  איזה  שומעים  שאנו  פעם  בכל  איך  מובן  ומזה 
בשביל  אלא  בחינם,  זאת  לנו  מודיע  לא  שהשי"ת  לזכור 

שנתפלל על ישראל.
אלא שיש קטנות באמונה להאמין שאנו בתפילתנו פועלים 
כל זאת, ולכן עצה טובה לאחר כל מקרה ששומע על איזה 
עצמו  שיחזק  עצמה,  הצרה  בתוך  שנעשו  ניסים  וגם  נס, 

מאוד לחשוב שאולי נס זה נעשה בזכות תפלתו.  
ג[ עוד אמר רביז"ל )שיחות הר"ן ע'(: היתכן שאנו מניחין 
בעולם?  גזרות  לגזור  ויחשוב  שיעשה  יתברך  השם  את 
לפרש  יתברך  השם  עם  לדבר  רוצה  מישראל  כשאחד  כי 
שיחתו לפניו יתברך, אזי השם יתברך משליך כל עניניו וכל 
הגזרות שרוצה לגזור חס ושלום וכל העסקים שלו שהוא 
ופונה עצמו  והוא משליך הכל  כביכול,  יתברך עוסק בהם 
לפניו  שיחתו  ולפרש  עמו  לדבר  שרוצה  האיש  לזה  רק 

לבקש מאתו שיעזרהו להתקרב אליו יתברך.
על  מתפללים  כשאנו  רק  שלא  מאוד,  טובה  עצה  לנו  הרי 
ישועת ישראל אנו מעוררים רחמים על ישראל, אלא אפילו 
בכל פעם שמשוחחים עם השי"ת בכל דבר וענין פועלים 

ישועות גדולות לכלל העולם.
ד[ באותו זמן שנשמעו בעולם גזירת הקנטוניסיטים, גילה 
ישראל  על  דינים  ח"ו  כשיש  נאמר:  שם  י',  תורה  רביז"ל 
הדינים.  כל  נמתקים  כף  והמחאת  ריקודים  ידי  על  אזי 
כולם  את  ועורר  מאוד,  הרבה  רביז"ל  רקד  השנה  ובאותו 
לרקוד ולשמוח מאוד בהשי"ת, ואמר שעל ידי זה נדחתה 
לאחר  שרק  היה  כך  ואכן  שנה,  מעשרים  ליותר  הגזירה 
שאילו  ואמר  לפועל.  זו  גזירה  יצאה  שנה  וחמש  עשרים 
היו מתאמצים יותר, היה הגזירה מתבטלת לגמרי. וכך בכל 
פעם שאנו מעוררים השמחה בהשי"ת ורוקדים על ידי זה 

נמתקים כמה וכמה דינים.
איך מתמודדים עם החרדות והפחדים בזמן של צרות ויסורים?
ולכן צריך להתחזק  והפחד מאבדים את האמונה,  החרדה 
מאוד בבטחון בהשי"ת שבוודאי ישמור ויציל אותנו, וכפי 

גודל הבטחון, כך באמת תימשך הישועה. 
פעולת  ידי  על  והוא  לבטחון,  מעשי  כלי  לעשות  שצריך  אלא 
התפילה. ולכן אנו מוצאים שרביז"ל הקפיד על אלו שהיה להם 
מאוד  עורר  כי  הקנטוניסטים,  גזירת  לפועל  יצא  שלא  בטחון 
לפעול למעשה, להתפלל ולהתחנן להשי"ת. אבל לא באופן של 
חרדה ופחד, אלא מתוך בטחון ברחמים הגדולים של השי"ת שכל 
תפילה קטנה יש בה כח עצום לפעול ולהמתיק כל הדינים לגמרי. 
ריקודים,  ריבוי  ידי  על  גם  הוא  הדינים  שהמתקת  אמר  גם  ולכן 

דייקא בתקופה קשה, לשמוח ולרקוד בזכות היותנו יהודים.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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הר"ר אבינועם טולידנו הי"ו 
ירושלים

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

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לבני עטרות

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לנופך

אולי אתה תביא אותנו לשם?
054-8418146 

בארות יצחק

הר"ר צבי יהודה זילברמן הי"ו
ירושלים

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

הר"ר צבי יהודה זילברמן הי"ו
ירושלים

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

הר"ר שלמה אהרן יפה הי"ו
ירושלים

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

הר"ר שלמה אהרן יפה הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נתן יהודה זוהר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר אליהו נתן סטרט הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר מרדכי בן מחא הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר יצחק משה גבאי הי"ו
מודיעין עילית

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

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

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

הר"ר יוסף רייכר  הי"ו
ירושלים

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

הר"ר בנימין יפת  הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הנכדים
וחתנו הר"ר ישראל נחמן בנדרסקי  הי"ו

מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבנים התאומים

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר ברוך טנצמן הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר אהרן גלינסקי הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר נחמן הרמן ]מירב[ י"ו
ביתר

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

הבה"ח יואל קנפלר הי"ו
לרגל שמחת אירוסיו

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

הר"ר נתן ליכטנשטיין הי"ו
בית שמש

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

הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א
ומחותנו

הרה"ח ר' אהרן פרלוב שליט"א
לרגל שמחת אירוסי הנכדה 

אצל בנו / חתנו 
הר"ר אהרן יהושע קיוואק י"ו

בית שמש
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר צבי יהודה זילברמן הי"ו
ירושלים

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

הר"ר שלמה אהרן יפה הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נתן יהודה זוהר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר נחום הס הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נתן ברקמן  הי"ו
ירושלים

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

הר"ר יחיאל מאיר פראנק הי"ו
ירושלים

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