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פרשת השבוע נכנסת לעיצומו של דין ודברים בין הקדוש ברוך הוא 
'למה  הקשה  הטענה  נטענה  הקודמת  הפרשה  בסוף  רבינו,  למשה 
תראה".  "עתה   - האלוקית  והתשובה  שלחתני',  זה  ולמה  הרעותה 
לאחר ההבטחה הזו פותחת פרשתנו בדיבור שיש בו תוכחה: "ושמי 
הויה לא נודעתי להם" וזו התגלות מיוחדת שאיש לפניך לא זכה לה 
באופן שכזה, גם לא אבות העולם. ואיש מהם לא שאל את ששאלת 

אתה, ולכולם היו שאלות רבות שביקשו להישאל. 

הדיון הזה נוגע מאוד לכל מה שקורה סביבנו ואיתנו. 

        

שמותיו של ה' תופסות מקום רב בפרשות הללו, במראה הסנה שואל 
משה מה יענה לבני ישראל כשיבקשו לדעת 
את שמו של מי ששלח אותו אליהם, והקב"ה 
מגלה את השם אהי"ה אשר אהי"ה. בפרשת 
השבוע מוזכרים  השמות שהתגלו לאברהם 
ולעומתם שם הוי"ה שהתייחד  ויעקב  יצחק 
אך ורק למשה. מתוך השיג והשיח הזה שבין 
ה' למשה אנו למדים על עניינם המרכזי של 
– הכרת שמותיו של  צדיקים בחייהם דהיינו 

הקדוש ברוך הוא.  

שמותיו של ה'
הקדוש  של  שמותיו  בהכרת  ההשתדלות 
ברוך כלול בניסיון העולמי לפענח את האמת 

- מה באמת קורה כאן. להגדרה 'אמת' יש יכולת תעתוע, שכן תמיד 
כאשר נדמה כאילו כבר הבנת מהי האמת, משהו לא מסתדר ואתה 
נשאר עם שאלה גדולה, ובדרך כלל השאלה היא על ה': 'היה נדמה 
וניסים, והנה לפתע פתאום הכל  לי שהכל מסתדר, ראיתי השגחות 
מתקלקל. המהלך משתנה ואני מפסיד...' כאן צומחת השאלה – היכן 

הקב"ה נעלם לי פתאום? 
שאלה מעין זו הצליחה להתגנב אפילו לשיחתו של נאמן הבית, גדול 
וקוצר  הקנטורים  לכך  גרמו  הרעותה'.  'למה   - רבינו  משה  הנביאים 
הרוח של עם ישראל. זאת הקושיה שאנחנו לא מפסיקים להיכשל 

בה - למה נעשה לי רע יותר?
אנשים  בה  נכשלים  הטובים,  את  דווקא  מפילה  הזו  המלכודת 

שמחפשים את ה', נדמה להם שכבר מצאו והנה אכזבה. 
וכך מלמד רביז"ל: אם אתה באמת מעוניין ומוכן להכיר את ה', 
'מאכזבת'  עליך לקבל את העובדה שדווקא כאשר ההשגחה 
ברגע  בדיוק  היום,  עד  היטב  שעבד  מה  עם  מסתדרת  ולא 
אל  ה'.  מציאות  של  יותר  מדויקת  תמונה  קיבלת  זה 
יהיה להגיש  גם היא תתקלקל, כדי שניתן  דאגה, 
שמעוניין  מי  יותר.  אמתית  תמונה  לך 
בהיכרות  להימצא 

מה  שכל  פעמים  אלף  לגלות  נכון  להיות  צריך  הקב"ה,  עם  אישית 
שחשב שידע והכיר, עדיין לא היה כל האמת. 

כלפי מה דברים אמורים:

נודע בשערים בעלה
ידוע שהחילוק בין הצדיקים ובין אדם לחבירו הוא בהיכרותו של כל 
ניתנת לאדם האפשרות לעמוד  ה'. הכלי באמצעותו  אחד מהם עם 
בקשר עם האלוקות קרוי 'השערה'. כדכתיב "נודע בשערים בעלה" 
וכך נאמר בזהר )ח"א דף ק"ג ע"ב(: 'כל חד כפום מה דמשער בליביה'. 
כלומר, כל צדיק וכל אדם כפי עבודתו יש לו 'שיעורים', דהיינו מידות 
כל  אבל  השי"ת.  את  מכיר  הוא  באמצעותם  ובדעתו,  בליבו  וכלים 
ההיכרויות הללו אינן אלא השערות - לא שאין 
בהם ממש, אלא שאלו שערים והשערות שכפי 

השגתך כך אתה יודע את ה'. 
ברגע  שכבר  לזכור  עליך  ההשערות  כל  אחרי 
אלוקית  התגלות  אותך  להפתיע  עשויה  הבא 
השערותיך,  את  לכאורה  שתפריך  יותר  גבוהה 
ותראה לך שעדיין לא ידעת מה באמת רצון ה'. 

ורק אז יש סיכוי שתכוון לרצונו באמת.
זוכה  רבינו  משה  פרשתנו.  של  התגלית  זו 
להכיר את ה' בשמו המיוחד כפי שלא זכה לכך 
מסתתר  גדול  היותר  הגילוי  אבל  מעולם,  איש 
וההיכרות  הגילוי  לצד  שם.  שנרמזת  בתוכחה 
עם שם משמותיו של ה', יש להכיל את הגילוי 

היותר גדול, והוא – שאינך יודע מאום. 
התגלית הזו מכשירה את הקרקע לקראת ניסיון גדול מאוד שמצפה 
לו בחטא העגל. שם, כאשר כל החושים יטענו בתוקף שה' כועס ואין 
הזה  הכועס  הרגע  אל  לפרוץ  רבינו  משה  מחליט  למחילה,  סיכויים 

ולהתעקש להשיג את רחמי ה' היותר גדולים, ובכל מחיר. 
משה  היה  יכול  מוחלטת,  עצמית  הפקרה  שכללה  הזו  הפעולה  את 
רבינו לעשות לא מפני שהבין את רצון ה', אלא משום שידע בתכלית 
הידיעה שכלל אינו יודע מהו רצון ה', עד כדי כך שאסור לו בשום אופן 
לזרוק  השעה  זו  ואדרבה  הדעת,  על  ומתקבל  שנדמה  למה  להאמין 
עצמו ולהשליך יהבו על רצונו הנעלם של ה', ולכוון לשם – אל מה 
שמעל ומעבר לכל היגיון – את חיצי ההשתדלות והתחינה. ומהמקום 
הזה שאי אפשר להשיגו בשום תמונה הביא לנו משה רבינו מחילה 

וסליחה ותקווה לדורי דורות. 
מכאן חינוך חשוב: דווקא בשעה שהגיונך משוכנע שנמאסת בעיני 
ה', דווקא ברגע שכל ההסתברויות מוכיחות שלא תהיינה שוב תקוות, 
זו השעה להבין שהשם גדול מהשערותיך ונשגב מבינתך. ִהזרק אפוא 
עליו ואל תסמוך על קטנות תפיסתך, ואז תשיג תמונה חדשה באמת 

של גדלות ה'.
)ע"פ ליקו"ה יו"ד הלכות שבועות ב'(

להכיר שאינך מכיר

דווקא כשנדמה לך שאתה 
אצל  רצוי  שאינך  יודע 
שאינך  לקבל  עליך  ה', 
ולהיזרק  כלום,  יודע 
ה'. רחמי  על  לגמרי 

ְּבָכל  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ְּכַנְפִׁשי.  ֲחִביִבי  ְּבִני  ָנא 

הּוא  ִּכי  ֵהיֵטב.  ְּבִלּמּוְדָך  ְלַהְתִמיד  ּכחֹוֶתיָך 

ֶחְלְקָך ַּבַחִּיים. טֹוב ְלֶגֶבר ִּכי ִיָּׂשא על ִּבְנעּוָריו 

ְּגדֹוָלה.  ְּבַכָּוָנה  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּביֹוֵתר  ִּתְתַאֵּמץ  ְוַגם  ג(.  )ֵאיָכה 

ֶׁשל  ְוִדּבּור  ִּדּבּור  ָּכל  ְלתֹוְך  ַמְחְׁשבֹוֶתיָך  ָּכל  ֶׁשַּתְכִניס 

ְוֶתֱאֹחז  ַהְּתִפָּלה.  ְּבָכל  ַהִּמּלֹות  ֵּפרּוׁש  ֶׁשְּתַכֵּון  ַהְּתִפָּלה. 

ַמֲחְׁשבֶתָך ִלְבִלי ַלֲחׁשב ׁשּום ְּדַבר חּוץ ִּכי ַהַּמֲחָׁשָבה ְּבַיד 

ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה ִּכְרצֹונֹו. ּוְתַעֵּין ֵהיֵטב ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו 

ְוָהִעָּקר  ִמֶּזה.  ְלִהָּנֵצל  ְוַתְחּבּולֹות  ֵעצֹות  ְוִתְמָצא  ִלְבָרָכה 

הּוא ַמה ֶּׁשָּכַתְבִּתי ְלַמְעָלה, ֶׁשֵּתַדע ְוַתֲאִמין ַּבֶּמה ֶׁשָאַמר 

ְלַהּטֹוָתּה  ָהָאָדם  ְּבַיד  ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו 

ִּכְרצֹונֹו ְלָמקֹום ֶׁשהּוא רֹוֶצה. 

ְוָאַמר ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ַהַּמֲחָׁשָבה נֹוָטה ַחס ְוָחִליָלה ִלְפָעִמים 

ִלְמקֹוָמּה  ְוַלֲהִׁשיָבּה  ְלָתְפָסּה  ָהָאָדם  ְּבַיד  ֵיׁש  ַהַּצד  ִמן 

ְלָתְפסֹו  ֶׁשְּיכֹוִלין  ַהֶּדֶרְך  ִמן  ַהּנֹוֶטה  סּוס  ְּכמֹו  ָהָראּוי. 

ְּבַאְפָסר ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ַהֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ְּכמֹו ֵכן הּוא ַהַּמֲחָׁשָבה 

ִּבְׁשַעת  ּוִבְפָרט  ַהְּקדֹוִׁשים,  ִּבְסָפָריו  ַּכְמבָאר  ַמָּמׁש, 

ָּכל  ִּכי  ַמֲחָׁשבֹות  ִּבְלּבּוֵלי  ְמאד  ִמְתַּגְּבִרין  ֶׁשָאז  ַהְּתִפָּלה 

ַהִּבְלּבּוִלים ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִלְפָעִמים ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, ֻּכָּלם ָּבִאים 

ַעֵּין  ל'  ְּבִסיָמן  ַּכְמבָאר  ַדְיָקא  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ָהָאָדם  ֶאל 

ָׁשם. ַעל ֵּכן ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר יֹוֵתר ְויֹוֵתר 

ְּכֶנֶגד ַהַּמֲחָׁשבֹות ָזרֹות.

ְוָהִעַּקר ַהִהְתַּגְּברּות הּוא ְּבֵׁשב ְוַאל ַּתֲעֶׂשה. ֶׁשּלא ַּתְׁשִּגיַח 

ַהְּתִפָּלה  ִּדּבּוֵרי  ַּתֲחׁשב  ַרק  ְּכָלל  ֲעֵליֶהם  ִּתְסַּתֵּכל  ְולא 

ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיָך ְוָאז ִמֵּמיָלא ִיְסַּתְּלקּו. 

ְלָפֵרׁש  יֹום  ְּבָכל  ָׁשָעה  ְלָך  ִלְבֹחר  ְמאד  ַעְצְמָך  ְּתָזֵרז  ַּגם 

ִהְרֵּבינּו  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ָיַדְעָּת  ַּכֲאֶׁשר  קֹוְנָך  ִלְפֵני  ִׂשיָחְתָך 

ֵעָצה  ְוֶׁשהּוא  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ְּבֵׁשם  ִמֶּזה  ְלַדֵּבר 

ְּכָלִלּיּות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְזּכֹות ִלְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל. 

ְּמאד  ּוַמה  ָּתִמיד.  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְמאד  ִּתְתַאֵּמץ  ַּגם 

ּתֹוָדה  ְּבִׂשְמָחה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ִלי  ָּכַתְבִּתי  ֵמֲאֶׁשר  ֶנֱהֵניִתי 

ָׂשֵמַח  ַאְך  ֶׁשִּתְהֶיה  ָּתִמיד  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשִּיְהֶיה  ִיֵּתן  ִמי  ָלֵאל, 

ָּתִמיד.

ְּבטֹוָבְתָך  ִלְראֹות  ּוְמַיֵחל  ּוְמַחֶּכה  ַהְמַצֶּפה  ָאִביָך  ִּדְבֵרי 

ְּבִני  ֲחַכם  ָּבנּו  ֶׁשְּיֻקַּים  ְוַהִּנְצִחית  ָהֲאִמִּתית  ְוַהְצָלָחְתָך 

ְוַׂשַּמח ִלִּבי ְוכּו': 

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב

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

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

יש לך בלבולים בתפילה?
תתעלם!

337בס"ד
גליון מס'

ה'תשע"ו

פרשת 
וארא

תאריך יום
לחודש

ליקוטי 
מוהר”ן 

ח”א

ליקוטי 
הלכות 

ח"א

ליקוטי 
תפילות 

ח"א

הדף 
היומי  

גיטין

כזרסא רסבקפחעט:.כחשבת

כחרסג רסדקפטפ.כטא

כטרסה רסוקצפ:אב

לרסז רסחקצאפא.בג

לארסט רעקצבפא:גד

לברעא רעבקצגפב.דה

לגרעג רעדקצדפב:הו

אם אתה מעוניין להכיר את ה', עליך לקבל זאת שדווקא כשההשגחה 'מאכזבת', קיבלת תמונה מדויקת יותר של מציאות ה'.
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צדקה, אא

שובבי"ם ת"ת פרק כ"ג
אותו  שלימד  משה,  ויחל  הכתוב  על  דרשו  רבה  ובמדרש 

הקדוש ברוך הוא איך להתפלל לפניו: אמור כך, עשה את המר 

מתוק וכו'. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: לא כך אמרת לי 

במרה, הוי מתפלל ואמר עשה את המר מתוק, אף עכשיו חלי 

מרירתם של ישראל ורפא אותם הוי ויחל משה. 

לעמוד ולהתפלל עד שיחדש דיבור של הפצרה
על  פירושים  כמה  מובא  לב.(,  )ברכות  בגמרא  הנה,  א[ 
תיבת 'ויחל', שכיון ששינה הכתוב ולא כתב 'ויתפלל משה' 
כדרך  התפלל  שלא  משמע  משה'  'ויחל  של  בלשון  אלא 
המתפללים, ולכן פירשו חז"ל כמה דרשות בלשון תפילה 
זו )ועיי"ש במהרש"א(, ונבאר כמה מהם בדרך שיוצא מזה 

עצות למעשה.
'ויחל משה – אמר ר' אלעזר, שעמד משה בתפילה לפני 
מלשון  בו,  הפציר  רש"י:  ופירש  שהחלהו'.  עד  הקב"ה 
בתפילה  עמד  ע"ה  רבינו  שמשה  והיינו  פניו'.  'אחלה  של 
של  דיבורים  לדבר  שהצליח  עד  בתפילתו  והתעקש 
הפצרה. וכך משמע מלשון הגמרא 'שעמד בתפילה לפני 

הקב"ה עד שהחלהו – עד שהצליח להפציר.
שהרי  השי"ת.  עם  השיחה  בעבודת  עצום  חיזוק  והוא 
כמה דיבר עמנו רביז"ל בענין זה להפציר להשי"ת ולטעון 
לפניו טענות ואמתלאות. והאמת שלא תמיד בנקל לחדש 
שצריך  ופעמים  ה',  לפני  וריצויים  טענות  של  דיבורים 
לחזור על אותו הדיבור לפני ה' כמה וכמה פעמים, אפילו 
כמה ימים. אבל על כך צריך להתעקש לעמוד בתפילה ולא 
להתייאש, אלא לעשות את שלו, לומר אותו דיבור בכמה 
וכמה אופנים, עד שמתוך כך אולי יצא ממנו איזה דיבור 
חדש של הפצרה שיש בו טענה וריצוי לפני השי"ת שירחם 

עליו וימלא משאלתו.

לגשת לתפילה באופן שבא להפר הגזר דין
'ויחל משה – עד שהפר נדרו'  ב[ רבא מפרש שם בגמרא, 
והוא מלשון של 'לא יחל דברו', וכמו בדיני נדרים, הדין הוא, 
שהוא בעצמו אינו מפר ואחרים מפירים לו, כך בתפילה זו, 

משה רבינו הלך להפר את נדרו של השי"ת כביכול. 
ויש בזה התעוררות נפלא לכח התפילה. שהרי משה ניגש 
לתפילה מתוך עזות דקדושה שהוא הולך להפר נדרו של 
כן  ועל  נדרו,  שהפר  עד  והתעקש  ועמד  כביכול.  הקב"ה 
התורה קוראת לתפילה זו בשם 'ויחל' לא כתפילה רגילה. 
והוא פלא עצום, עד היכן צריך האדם להאמין בכח תפילתו, 
אף שרואה מציאות שכבר נגזר עליו גזר דין, בבחינת נדר, 

שיכולים  לצדיקים  )בהתקשרות  ויעמוד  ילך  זאת  בכל 
לעשות זאת(, ויתחנן ויפציר עד שכביכול יפר את הנדר.

לגלות המתיקות מתוך המרירות
ג[ ובמדרש אמרו, שכאשר עם ישראל היו במרה, לימד השי"ת 

המר  את  עשה  עולם,  של  'רבונו  הזה:  בלשון  להתפלל  משה  את 
מתוק', ועכשיו בחטא העגל עמד משה ואמר להשי"ת, לא כך אמרת לי 

להתפלל בלשון הזה, כמו כן עתה 'חלי מרירתם של ישראל' כלומר המתק 
את המרירות שלהם, וזהו לשון של 'ויחל' כלומר המתק מרירותם.

מהשי"ת  לבקש  יכול  היה  שהרי  זו,  תפילה  בסוג  להדגיש  הפסוק  בא  מה  ולכאורה 
שיביא להם מים אחרים מתוקים, ולמה היה צריך להתפלל בלשון הזה ש'ימתיק' את המים? 
אלא שבתפילה זו מונח יסוד עצום, כי במרה היו צריכים לקבל את מצוות השבת, ובכדי להשיג 
את אור השבת מוכרחים להזדכך ולעבור את המרירות. כמו חולה שבשביל להתרפאות, צריך 
לקחת רפואות מרים ומרורים, כי כן דרך הרפואה להתלבש במרירות )ליקו"מ סי' כ"ז(. ועל כך 
'אמור כך עשה את המר מתוק' כלומר שיתהפך המרירות למתיקות, שכבר  לו השי"ת  אמר 

יתגלה המתיקות הטמון דייקא בתוך המרירות הזו.
וכמו כן כל גלות וצער שיש לאדם, הוא בשביל שיתגלה ויצמח מתוכו אור חדש, ולכן אופן 
גם  כן  ועל  דייקא.  הזה  הקושי  מתוך  המתיקות  את  תגלה  הזה,  באופן  להיות  צריך  התפילה 
בחטא העגל עמד משה והתחנן להשי"ת: הלא כך אמרת לי להתפלל, אם כן איך אתה בא לכלות 

ר"ל את ישראל, אדרבא, עשה את המר מתוק, תגלה מתיקות מתוך צרה זו. 

ובזכות 

תפילה זו, פעל משה והתגלגל שדייקא על ידי חטא העגל נתגלה קדושת יום הכיפורים, והאיר 

בעולם המידות הרחמים הנפלאים שמאיר בכל שנה ושנה - 'ויאמר ה' סלחתי כדבריך', ונתגלה 

שבזכות חטא העגל נעשה דרך כבושה שיכולים תמיד לעשות תשובה.

וממילא מובן מזה עצה עצומה לכל אחד בתוקף נפילתו, להתחנן להשי"ת שיעשה את המר 

מתוק, שיהפך את הצער והריחוק לקרבה נפלאה. 

ותפילה באופן הזה, מביא התחזקות עצומה בנפש. כי פעמים שאדם צועק על עוצם מרירותו, 

עד שנופל בדעתו למה עובר עליו כך, אבל כשמתפלל באופן הזה, הרי זה מחזק את האדם 

שבאמת בתוך המרירות הזה בעצמו טמון ישועתו הנפלאה. 

כתקופה  האריז"ל  בכתבי  לראשונה  מוזכר  השובבי"ם  ענין 
שמסוגלת לתקן עוון פגם הברית, וזאת משום שכידוע קריאת 
הפרשה מעוררת את מה שקוראים, ובהיות שבשבועות אלו 
קוראים ענין גלות מצרים - שכל ענינה כפי המבואר בכתבי 
האר"י לתקן פגם אדם הראשון שהוא פגם זה - לכן בשבועות 

אלו יש הזדמנות אמיתית להתקדם בתיקון ענין זה.
בשנת  האר"י  בכתבי  המבואר  שלפי  העיבור,  בשנת  ובפרט 
משום  וזאת  השובבי"ם,  ענין  שלימות  עיקר  הוא  העיבור 
ותצוה שבהן מתוארות  שמצטרף אף שתי פרשיות תרומה 
תיקון  מעניין  נפרד  בלתי  חלק  שזה  המשכן,  בניית  עניין 

הברית.
וצריך באמת להבין מה הקשר בין בנין המשכן לתיקון הברית, 
וגם מה הקשר בין פרשיות יתרו ומשפטים - שבהם מתואר 

כל מעמד מתן תורה - לענין תיקון הברית.
הספרים  בכל  נקרא  הברית  ותיקון  הברית  שמירת  ענין  הנה 
"יסוד   - כן הוא  וממילא מובן שכשמו  "יסוד",  תיקון ספירת 
המושג  כן  כמו  כך,  זה  מדוע  באמת  להבין  וצריך  היהדות", 
כמו  שניים,  בין  וקשר  הסכם  ענין  הוא  התורה  בכל  "ברית" 
הברית בין אבימלך לאברהם או בין אבימלך ליצחק וכו', וא"כ 
בהכרח שגם עניין זה של שמירת הברית הוא כריתת ברית עם 

מישהו, וצריך להבין איזה כריתת ברית יש כאן.

אהבה - יסוד הכל
וביאור הענין הוא כך. על הפסוק 'ונפשו קשורה בנפשו' ביאר 
הוא  שאהבה  היינו  כנפשיה',  ליה  חביבא  'ונפשיה  התרגום 
וכיון  האהבה,  במידת  נמדדת  הקשר  מידת  קשר,   של  ענין 
וישראל  וקב"ה  שהקב"ה ברא את העולם באופן שאורייתא 
חד הוא, א"כ המצב המתוקן שאליו אנו אמורים להגיע, הוא 
למצב הזה שיהיה קשר אמיתי ומושלם ומוחלט בינינו לבין 
היא  שהיא  התורה  גם  וכמובן  ממש,  אחד  כדי  עד  הקב"ה, 
וקשורים  דבקים  שאנו  ע"י  הרי  הקב"ה,  של  ודעתו  חכמתו 
לתורה באהבה עצומה ובהתאחדות עימה, עי"ז אנו אחד עם 

הקב"ה, וזה בעצם כל מטרת הבריאה.
וכל הנסיונות וכל פיתויי היצר אם כן הוא לפגוע במטרה זו, 
וכיצד הוא עושה זאת, ע"י שהוא מפתה אותנו לאהוב דברים 
אחרים, וכפי שנתבאר, ברגע שאדם אוהב דבר אחר או כמה 
דברים, הרי הוא מתקשר לאותם דברים, וממילא מתמעטת 
הקשר שלו לקב"ה, ומתבטלת מטרת ביאתו לעולם, ולכן 
על  לשמור  ענינו  כל  כי  "ברית",  בשם  זה  ענין  נקרא 
הקשר בינינו לבין הקב"ה, ועיקר נסיונות היצה"ר 
וכפי  זה  בענין  הוא  האחרונים  בדורות  ובפרט 
בשם  פעמים  כמה  ז"ל  רבינו  שמביא 
הזוהר, משום שבדבר זה בעיקר 
נפגם ענין 

בינינו  הברית  נפגם  ועי"ז  להשי"ת,  האהבה  קשר  שהוא  זה 
להקב"ה, ולכן זה נקרא 'פגם הברית'.

ולכן רואים אנו שבפרשת שמע ישראל, אחרי יסוד היהדות 
בלתו,  ואין  אחד  שה'  ה'  בייחוד  האמונה  שהוא  הראשון 
מגיע מיד אחריו היסוד השני והוא הציווי על אהבת ה', וזה 
וכפי  ומזוזה,  תפילין  תורה  תלמוד  המצוות  שאר  לפני  עוד 
שביארנו הרי הסיבה לכך משום שמצוות אהבת ה' אינה עוד 
מצוה כשאר המצוות, אלא היא היא יסוד היהדות ועל זה באנו 

בעצם לעבוד בעוה"ז.
כן הוא  כי אכן כשמו  "יסוד",  ומשום כך נקרא ענין זה בשם 
ומפנה  זה  בענין  שמור  שאדם  כמה  וכפי  היהדות",  "יסוד   -
מקיים  זה  באופן  הרי  לבדו,  לה'  בלתי  אהבתו  כח  כל  את 
גם  כולל  וזה  בשלימות,  להקב"ה  בינו  והקשר  ה"ברית"  את 
מוחלט  באופן  שבטלים  הצדיקים  אהבת  וגם  תורה,  אהבת 
בהשי"ת, וע"י אהבתם נחשב כאוהב את השי"ת, שכל זה נכלל 
ב"ואהבת את ה' אלוקיך" ]'את' לרבות תלמידי חכמים, כמובא 

במהרש"א[.
זה  בענין  הוא  האחרונים  בדורות  ובפרט  הנסיון  עיקר  ולכן 
השי"ת.  עם  שלנו  בקשר  לפגוע   - מטרתו  עיקר  זה  כי  כנ"ל, 
הצדיק  באהבת  שיעורו  שכפי  קל"ד  תורה  בליקו"מ  ומבואר 
עי"ז זוכה לתיקון הברית, ולפי המתבאר אין זה סתם 'שכר' על 
מצוה זו של אהבת הצדיקים וסגולה סתמית, אלא כל ענינה 
היא דבר והיפוכו, כי ע"י אהבת הצדיק בזה עצמו מקיים את 
ענין שמירת הברית, וממילא כשאדם עושה ומקיים את ענין 

תיקון הברית עי"ז מתקן גם מה שפגם בענין זה.

מתן תורה - כריתת ברית
ולפי"ז מובן מאוד הקשר בין מתן תורה לתיקון הברית, כי כפי 
בינינו  מהברית  חלק  היא  ואהבתה,  לתורה  הקשר  שהתבאר 
לבין הקב"ה, ובמתן תורה שנחשב בחז"ל כמעמד של נישואין 
הקב"ה  עם  שלנו  הברית  ענין  הושלם  אז  הרי  הקב"ה,  עם 
פרשת  בסוף  בארוכה  העניין  שמובא  וכמו  מושלם  באופן 

משפטים.
אדם  של  למצב  סיני  הר  במעמד  הגיע  ישראל  עם  ואכן 
הראשון קודם החטא, כי הושלם כל ענין הבריאה לולא חטא 
ענינו  שכל  המשכן,  בהקמת  הוא  זה  ענין  והשלמת  העגל, 
הוא השראת שכינתו בישראל כמצב של נישואין ממש וכמו 

שדרשו בשלהי תענית 'יום חתונתו' זו מתן תורה.
ולכן בשבועות אלו שקוראים ענין גלות וגאולת מצרים וענין 
את  לחדש  המסוגל  הזמן  זה  הרי  המשכן,  ובניית  תורה  מתן 
ביאתינו  תכלית  כל  היא  שזו  להשי"ת  שלנו  והקשר  הברית 
שנתקשר  כמה   - הוא  לזה  העצה  שנתבאר  וכפי  לעולם, 
לתורת הצדיקים ונגיע עי"ז לאהבתם, כן נזכה להגיע לאהבת 

השי"ת וזו היא תיקון הברית האמיתי.

כוכבי אור
הרה"ח ר' בצלאל גלינסקי שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'אכל
נבוא לקבל שבת פרשת וארא, לאור דברי מוהרנ"ת בהל' 

ע"ת ה"ו, בהם מגלה כיצד נזכה לתיקון הנפש בכח השבת.

תיקון הנפש ע"י קדושת האכילה
עיקר התשובה ותיקון הנפש הוא להשיב את הבריאה 
לחבר  ית',   לאחדותו  הכל  ולהשיב  להעלות  להשי"ת, 
המפסקת,  מחיצה  נעשה  החטא  ע"י  כי  שנפרד,  מה 
מהנפש,  מתרחק  והגוף  מהשי"ת,  מתרחק  והאדם 
כי  הדעת,  ואור  האמונה  התעוררות  לקבל  יכול  ואינו 
ע"י החטא העולמות נתרחקו ממקור שפעם, ואין כל 
המאמרות יכולים לקבל שפע ממאמר הסתום - מכתר 
מידת הרחמים, ועיקר התשובה הוא להתקרב להצדיק, 
שפע  לקבל  להשי"ת  חזרה  העולם  את  לאחד  ועי"ז 

הרחמים של המאמר סתום המלבן כל חטא. 
ולכך, עיקר תיקון האדם ותיקון כל העולמות תלוי על 
מתגבר  שהאדם  מה  על  דהיינו  והגוף,  הנפש  חיבור 
מחברת  האכילה  כי  בקדושה,  שיהיה  האכילה  בעת 
העולמות  כל  וכלליות  חיבור  בחי'  הנפש,  עם  הגוף 
הגשמי  לחבר  היחודים  כל  כלל  בחי'  שזהו  בהשי"ת, 
להרוחני, להביא שפע קדושה לתוך הגשמי שיתגלה 
אשר  בכשרות,  אכילה  ע"י  נעשה  וזה  השי"ת,  כבוד 
בימות החול עלינו לברר הכל ע"י ל"ט מלאכות ואכילה 
בקדושה, ועיקר הדרך לזכות לזה הוא ע"י אכילת שבת 

שהיא כולה קודש. 

התגברות הנסיונות והחלל הפנוי
כי בעו"ה יש שכחה והעלמה, והעולם נמצא בפירוד, 
לגדולת  להתעורר  הקדושה  להתגלות  לזכות  וקשה 
שנעלם  ומחמת  בכוונה,  ולתפלה  לתשובה,  השי"ת, 
ונסיונות  המניעות  התגברות  ישנה  והאמונה,  הדעת 
היצה"ר, וכל אדם כפי מה שיש לו לתקן כך נסתם ליבו 
כבודו,  הארץ  כל  מלא  איך  להבין  יכול  ואינו  בקשיות, 
שרואה  מאחר  כרצונו,  בהשגחה  מתנהג  הכל  ואיך 
שכאילו יש פירוד, ולכך קשה לו לשבר טבעו למען ה', 
הקליפות  יניקת  מחמת  וזאת  השם,  בעבודת  להיכנס 
ע"י מעשיו וכו', שעי"ז אינו יכול לקבל שפע הרחמים 

והרצון של המאמר סתום בקדושה. 
ועי"ז הוא נמצא בהסתרה, כי אור המאמר סתום הוא 
התגלות  ולראות  להשיג  א"א  אורו  שמרוב  אי"ה,  בחי 
וקיים  מפרידים,  הכלים  שבירת  כוחות  ועי"ז  ה',  כבוד 
ליפול  יכולה  האדם  ונפש  גדולה,  והסתרה  העלמה 
לשתי סוגי גלויות )כמבואר לקו"מ סי' ס"ד(, כי בתחילה 
מתגברים אז בחי' כוחות המדמה ששורשם בשבירת 
מחשבות  האדם,  טבע  תאוות  ומתגברים  הכלים, 

ובלבולים, ונדמה לו שאינו יכול לצאת מזה, ועי"ז יכול 
ח"ו להתרחק מאד, ואז מתגבר גם כח של נסיון יותר 
גדול מזה, המושרש בבחי' חלל הפנוי, דהיינו שמרגיש 
מאד רחוק מהשי"ת, כאילו במקומו אין דרך להתקרב, 
כי נדמה שהכל פנוי מאלקותו, וזהו העצבות והכבידות 
ימים  האדם  על  לעבור  שיכול  הנסיון,  וקושי  הגדולה 
ושנים, עד שמתעורר להתקרב לאור רבינו ז"ל באמת 

למצוא תיקון נפשו באור דבריו הקדושים.

תיקון האדם ע"י 'אזמרה' ו'איה'
ועיקר תיקון האדם הוא ע"י שני הדרכים האלו שהם 
האמונה  למצוא  שיתגבר  דהיינו  שבת',  'תחום  בחי' 
שבוודאי השי"ת נמצא, ויחפש 'אי"ה מקום כבודו' הרי 
שום  ואין  נמצא,  והוא  הכל,  מחיה  השי"ת  רק  בוודאי 
ריחוק מחמת ענין חלל פנוי וכו', ותיכף כאשר מחפשים 
אי"ה ומאמינים שגם שם במקומו יש השי"ת, אפי' אם 
הוא במצב ובמקומות הרחוקים מאד מאד, עי"ז עולה 
וכו',  ונכשל  שעבר  מה  מכל  שנגרם   מהפירוד  האדם 
בתכלית  ועולה  הרחוק,  ממקומו  להשי"ת  ומתאחד 
העליה לבחינת אי"ה, היינו שנמשך עליו הארת מידת 
הרחמים שבבחי' כתר, הרחמים שמשם מתגלה כבוד 
ה', ועי"ז נמשך כח שמתקן כל פגם ומבטל כל פירוד, 
דייקא  שזוכים  הנפש,  ותיקון  התשובה  עיקר  שזה 
בעתים וזמנים שנדמה שהם אבודים ואין בהם הצלחה, 
דייקא אז יכול לשוב ולמצוא תיקון נפשו, כי עי"ז חוזר 
הרחוקים  מקומות  כל  של  החיות  כל  ומקשר  ומעלה 
כל  נתייחדים  ועי"ז  להשי"ת,  שנפלו  הניצוצות  וכל 
כל העולמות בשרשן בהמאמר  כלל  המאמרות שהם 
סתום, ואדרבה זהו שלימות הנחת רוח והיחוד כאשר 
ועי"ז  לס"א,  שנפל  החיות  למעלה  ומקשרין  מעלין 

גורמים ביטול הרע והכל שב להשי"ת.
וכך עיקר תיקון הנפש הוא ע"י 'אזמרה' שמתחזק בכל 
עת למצוא את הנקודות טובות שיש בו, כי האדם ע"י 
ועי"ז  הקליפות,  אחיזת  לתוך  נופל  וחטא,  שנפל  מה 
ע"י  רק  כי  והדמיונות,  העצבות  התגברות  עליו  עובר 
מצרים,  כגלות  והמרירות  הגלות  כבידות  יש  אחיזתם 
ונדמה לו שהוא רחוק מהשי"ת ואינו יכול לעשות כלל, 
והכל  להשי"ת,  ולהודות  לזמר  להתפלל  מאד  וקשה 

מחמת יניקת הקליפות. 
ממקום  נפשו  את  שיברר  הוא  הנפש  תיקון  ועיקר 
טוב  בעצמו  למצוא  מתחזק  האדם  וכאשר  ההסתרה, 
בזה  ידו,  על  שמים  כבוד  התגלות  יש  שבאמת  וזכות, 
מה  ולפי  מהקליפות,  עצמו  את  ומעלה  מברר  הוא 
שמתחזק בזה הוא מברר בירורים, ויכול לבוא להתפלל, 

שזה עיקר עבודת הבירורים בששת ימי המעשה, לברר 
שעוסק  מה  וע"י  תפילה  ע"י  הבירורים  ולברר  נפשו 
בכל דברי הרשות בקדושה בהתקשרות לצדיקי אמת, 
ועי"ז הרי מעלה ומתקן נפשו, כי מאחד העולם חזרה 
בו  שאין  הבל  נמשך  ועי"ז  הפירוד,  ומבטל  להשי"ת, 
ולשוב  להתפלל  ויכול  מנפילה,  עולה  והאדם  חטא, 

בתשובה שלימה. 

קדושת האכילה ע"י 'אזמרה' ו'איה'
אכילה  שהוא  התשובה  לעיקר  לזכות  יכול  ועי"ז 
בקדושה, כי עיקר הפירוד וההסתרה נעשה ע"י חטא 
אדה"ר שפגם באכילת עץ הדעת, ועי"ז הגוף אינו יכול 
להתאחד עם הנפש לחיות לעולם, כי נעשה תערובת 
טו"ר, כי נתערב פסולת וכח של העלמה ושכחה בכל 
הוא  האדם  תיקון  עיקר  ולכך  המאכלים,  ובכל  דבר 
שיחבר  בקדושה,  לאכילה  לזכות  שמתגבר  מה  ע"י 
שהשי"ת  וזוכר  אוכל  כאשר  בקדושה,  וגופו  נפשו 
נמצא שם והוא ברא כל המאכלים וזן את הכל, כי עי"ז 
הפירוד  ומתבטל  יום,  בכל  אדה"ר  חטא  תיקון  נעשה 
בין העולמות, ומתחברים לשפע מאמר סתום, מאחר 
סתום  המאמר  של  ההסתרה  לעבור  זכה  שהאדם 
כל  יחוד  עי"ז  וגורם  שאוכל,  בעת  בהשי"ת  והתאחד 

העולמות לשורשן ע"י אכילתו. 
שמקדים  ע"י  הוא  לזה,  לזכות  האדם  יכול  כיצד  אבל 
לברר נפשו מהבלבולים, שמוצא בעצמו טוב שהשי"ת 
שיקדש  ע"י  למעלה  נח"ר  לגרום  יכול  והוא  בו,  רוצה 
מעשיו, כי כשמקדים לברר את עצמו, אזי יוכל לברר 
האכילה, ויש להתחזק במה שזכה להיזהר לברר ענין 
הכשרות ונטל ידים ובירך, ואוכל בדרך ארץ כאוכל לפני 

איש חשוב, ובזה ימצא יסוד לבירור האכילה. 
אבל עיקר הכח הוא ע"י מה שמתעורר לבקש ולחפש 
בדברי  עוסק  שאדם  בעת  בוודאי  כי  אז,  דייקא  אי"ה 
הרשות, יש בהם כח משיכה להשכיח את השי"ת, ומזה 
נמשכין כל הנפילות, כי אז קונה כוחות של מדמה ישות 
ושכחה, הממשיכים אותו לשכוח האמונה, ואינו יכול 
להרגיש קרוב להשי"ת, כי יש יניקה והדעת מתבלבל 
וכו', כי אז נמצא כח ההעלמה של מאמר סתום הנתפס 
בענין דבר הרשות שעוסק בו, ובפרט בהמאכל, ולכך 

נדמה לו שהוא רחוק מאד מהשי"ת. 
כי  אי"ה,  ויבקש  הקושיות  כל  שיעבור  עצתו  ועיקר 
הרי בוודאי יש פה אלקות, והשי"ת לבד ברא הכל, את 
ואע"פ  ומחיה,  המזין  וכח  וכו',  והריח  הטעם  המראה 
בוודאי  הרי  אי"ה,  לבקש  יתגבר  ממנו,  נעלם  שזה 
השי"ת נמצא, ועי"ז עולה לעליה גדולה, ונשלם הדעת 

ותיקונים,  בירורים  נעשו  כי  בקדושה,  לאכילה  וזוכה 

אז  גם  השי"ת  את  לזכור  ועוד  עוד  שמתגבר  מה  לפי 

איך שיהיה, וזה עיקר תיקון האכילה אשר עי"ז מתתקן 

הכל.

בשבת מאירים שני דרכים אלו
בשבת  כי  שבת,  אכילת  ע"י  הוא  להתגבר  הכח  אבל 

אז  ולכך  ואזמרה,  אי"ה  הדרכים  שני  מאד  מאירים 

האכילה היא כולה קודש, כי בשבת זוכה אדם להארת 

בשלמות  להאמין  וזוכה  והמנוחה,  הדעת  הישוב 

שהכל אחד, שכל העולם ומלואו אין להם חיות וקיום 

שזה  מכל,  ונעלם  סתום  שהוא  לבד,  ית'  ממנו  אם  כי 

עיקר שלמות האמונה, והוא אור הדעת המתגלה ע"י 

ומנוחה  הדעת,  לישוב  זוכים  ידם  על  שרק  הצדיקים, 

ושמחה, מנוחת שלום ושלוה השקט ובטח וכו', אשר 

ענין ישוב הדעת הזה, א"א לבאר בכתב ולא בע"פ, והוא 

יכול  לכל חד כפום מה דמשער בלביה, אבל כל אחד 

לזכות לזה בכח השבת וההתקרבות לרבינו ז"ל. 

בשבת  כאשר  כי  קודש,  כולו  הוא  שבת  אכילת  ועי"ז 

עושה  הוא  כאשר  אי"ה,  לבקש  להתגבר  האדם  זוכה 

אמונה  של  אור  עליו  שורה  מיד  האוכל,  בעת  תמיד 

גדולים  ברחמים  שמאיר  אי"ה  שפע  למצוא  ודעת 

ולאכול  ממש  נמצא  שהשי"ת  למצוא  ויכול  בשבת, 

ביראה וקדושה.

וכל מה שמרבין בכבוד ואכילת שבת, מתקנים ומאירים 

יותר אור האמונה ודרכי עבודת השם, כי מתחזק בירור 

ואי"ה,  אזמרה  "הדרכים"  בשתי  ללכת  כיצד  העצה 

הדרכים  בהילוך  היינו  בנגרי,  ותשכח  בככי  דוק  בבחי' 

)עי' לקו"מ רע"ו(, ורואה אור אזמרה שבשבת עולים 

את  למצוא  ויכול  פעמיו,  לדרך  וישם  כמ"ש  המצות 

השי"ת בכל דרכיו ע"י אי"ה )ע"ש במאמר אי"ה מ"ש 

כשהולכים בדרכים ברוחניות(. 

והדעת  האמונה  יסוד  שהם  האלו  הדרכים  שתי  כי 

לזכות  יכולים  ועי"ז  שבת,  אכילת  ע"י  מקבלים  אנו 

לשמחה וליראה של שבת, לשמוח עם השי"ת בשבת, 

ולהתפלל בכוונה ודביקות, ועי"ז מתאחדים בשבת כל 

העולמות ואור הרחמים מאיר בשלימות, בבחי איה 

בקדושת כתר, וכך יש בנו הכח לבקש תמיד איה, 

ולמצוא ההתקרבות להשי"ת, ולהתחזק עי"ז גם 

בימות החול, למעט בדברי הרשות, ולהתגבר 

בכל מה שעוסק שיהיה בקדושה, שזה 

יסוד התשובה ותיקון האדם.

מגיבורי הרוח שמסרו נפשם וחיו על קידוש ה' בימי האפילה שתחת שלטון 
פרך  עבודת  שנות  שמונה  דובינסקי.  נפתלי  ר'  החסיד  היה  הקומוניסטים, 

בסיביר גזרו עליו הצוררים, בגלל שעודד מישהו להיעדר מהעבודה בשבת.
ההשגחה  אליו  ניבטה  בהן  גם  אבל  עליו,  עברו  קשה  גלות  שנות  שמונה 
ניסים  עמו  התרחשו  פעם  אחר  ופעם  ההסתרה  לערפילי  מבעד  הפרטית 
מופלאים, אחד מהם ארע לו בסוף תקופת גלותו, לאחר שכביכול 'שוחרר' 

אבל בפועל עדיין שיעבדוהו מפקדי המחנה הסיבירי בעבודות שונות.
עליך  מוטל  ואילך  זה  "מיום  המחנה.  משרד  אל  נקרא  הוא  הימים  באחד 
תפקיד ספק המזון האזורי", נאמר לו, "אתה צריך לנסוע אל העיר ׳רבינין׳ 

ולהביא משם שקי קמח ושיבולת שועל ליושבי המחנות ולסוסים".
מרחק עצום הפריד בין המקום בו שהה ובין רבינין, אך ברירה לא הייתה בידו. 

הוצמד לו נהג גוי גרמני והם יצאו לדרך הארוכה.
באמצע נסיעתם בחזרה, החליט הנהג לבקר את חבריו הגרמנים שגורשו 
מאזורים שונים מרוסיה ושהו במחנה בקרבת מקום. הוא הלך אליהם ויחד 

אתם שתה הרבה לשכרה.
כשחזר, הבחין ר' נפתלי שהוא שיכור לחלוטין, ואכן, לאחר כברת דרך איבד 
הנהג השתוי את השליטה על הרכב והתהפך.    ר' נפתלי מישש את אבריו, 
מן  פגע  בלא  שיצא  על  לה׳  הודיה  לחשו  שפתיו  ושלם.  בריא  הוא  והנה 

התאונה והוא ירד לבדוק אם שקי הקמח לא נקרעו או נרטבו.
שעה  באותה  ואימתניים.  עזים  קור  גלי  בפניו  הכו  מהרכב,  בצאתו  מיד 
השתוללה סופת שלגים כבדה והשלג חדר לתוך מגפיו שהיו עשויים מלבד.

בתוך רגעים החלו ידיו ורגליו לקפוא עד שאיבד בהן כל תחושה. כך נותר על 
עמדו זמן רב בקור הנורא.

הנהג שנעור בינתיים משכרותו, נעלם לאי שם ולא חזר כל הלילה.
בבוקר שרך ר' נפתלי את רגליו כדי לחפש את עקבותיו של הנהג. אך החשש 
שמא אם לא יביא את כל כמות המזון במלואה ישיתו עליו שנות עבודת פרך 

נוספים בסיביר, הביאו לחזור כדי לוודא שלא נגנב מאומה מתכולת הרכב.
אוזלים  שכוחותיו  חש  הוא  וקפוא,  שמם  למקום  נקלע  מאז  חלף  רב  זמן 
ואם לא יתרחש לו נס הרי שייקפא למוות. אלא שמלבד אלפי עצי המחט 

המכוסים בשלג, מאומה לא נראה באופק.
כשהוא  ההוא,  והמושלג  הנידח  באזור  היה  שמצוי  תמימה  יממה  לאחר 
ייטשהו  נושא עיניו בתפילה למרומים ומבקש ממי שהרחמים שלו שלא 
אף הפעם הזאת, צץ לפתע מולו כאילו מתוך האדמה, אדם חגור בסינר וידו 

אוחזת בגרזן, הוא סיפר שהגיע ממקום שנקרא טשלדון.
״מדוע אינך מדליק מדורה?״ שאל אותו האיש. ״הידיים שלי אינן פועלות״, 

השיב חלושות.
האיש לא בזבז רגע, כרת בגרזנו ענפים מעצים סמוכים, ערם אותם לערמה 
מקור  התשוש  נפתלי  בר'  ידיו  בשתי  תפס  מכן  לאחר  אש,  בהם  והדליק 

והושיבו לפני המדורה.
אל מול האש הבוערת התחמם גופו והוא החל מתאושש. הוא רצה להודות 

למצילו, אך האיש נעלם כלעומת שבא, משל לא היה כאן כלל!
"מי היה האיש הזה – לא אדע, אך אין ספק שהיה זה שליח ההשגחה כדי 

להצילני ממוות בקיפאון", היה ר' נפתלי מסיים מדי ספרו על נס הצלתו.
מצוי  עודנו  נפתלי  ור'  חלפה  נוספת  יממה  הפלאי,  האיש  שנעלם  לאחר 
במקום נידח זה על אם הדרך. "ריבונו של עולם, כשם שלא נטשתני עד כה, 

כך אל תעזבני גם עתה!!!" זעק ממעמקי לבו.
לפתע נשא את עיניו והבחין בכרכרה רתומה לסוסים קרבה לעברו, היה זה 
מנהל המחנה שנוכח לראות כי מתמהמה הוא לבוא ויצא לחפשו. הוא אספו 

בחזרה למקום שהייתו.
כך, בנסי ניסים שרד ר' נפתלי את גלות סיביר וגלות הקומוניסטים שלאחריה, 
עד שזכה לעלות לארץ הקודש ברננה.                               )ע"פ הספר 'בצילו של הרבי'(

שליח ההשגחה בערבות הקרח



בני הנעורים
גישמאק בלימוד התורה

עלהו לא יבול

ברכות הברק והרעם
וברכת  בראשית.  מעשה  עושה  וכו'  ה'  אתה  ברוך  היא:  הברק  ברכת  )א(  הברכה.  א. 
הרעם היא: ברוך וכו' שכוחו וגבורתו מלא עולם )משנ"ב רכז ה(. ופירושו: ברוך הנותן 
כוח להטבע להראות כוח יוצר בראשית כדי שיראו מלפניו )משנ"ב ז(. והמברך על הברק 

ברכת שכוחו וכו', יצא. וכן המברך על הרעם ברכת עושה מעשה וכו', יצא )שם(. 
)ב( יש לברך תיכף שרואה או שומע אותם. ואם כבר עברו כמה שניות מגמר ראיית 
מי  אמנם  דיבור'(.  כדי  'תוך  של  שיעור  והיינו  יב.  )משנ"ב  לברך  אין  הרעם,  שמיעת  או  הברק 
שדיבר תיבה אחת או שנים בפחות מזמן הנ"ל, י"א שאינו נחשב הפסק ואפשר לברך 

)שער העין פ"ד הערה טז מהגריש"א והגרח"ק(.

)ג( הרואה את הברק, יש לו לברך תיכף, ואין להמתין עד שישמע רעם. וכן השומע את 
הרעם, יש לו לברך תיכף ואין להמתין עד שיראה ברק. ואלו הממתינים מלברך על הברק 
עד שישמעו גם רעם, ומברכים שני הברכות - עוברים על איסור של ברכה לבטלה! כי בדרך 
כלל עוברים כמה שניות מראיית הברק, וכאמור לעיל שאז אסור לברך על זה. וגם אי 
אפשר לברך שני ברכות כאחת )ראה משנ"ב רכז סק"ה-ו וסקי"ב. ערוך השלחן ב. ויש המנמקים את 

מנהגם לפמ"ש במשנ"ב סק"ג, אך הוא טעות וכמ"ש להלן בסעיף ב סק"ד(. 

)ד( מי שהמתין על הרעם ובירך רק ברכה אחת על שניהם, אף שכאמור אין לעשות כן 
לכתחילה, מכל מקום לא יברך שוב על ברק )ראה הליכות שלמה כג כד(. 

)ה( השומע רעם ותיכף ראה ברק, יברך על שניהם רק ברכת 'עושה מעשה בראשית' 
)משנ"ב ה(.  

)ו( מי שראה ברק או שמע רעם ולא בירך עליהם, אזי כשרואה או שומע עוד הפעם 
צריך לברך )כ"מ ממשנ"ב יב 'רעם וברק זה'. וכ"פ בברכת הבית ל ג. באר משה ב י ב(.

ב. סוג הברק והרעם: )א( אף שאין רואים את הברק ממש אלא רק את האור של הברק, 
גם כן יש לברך על זה )מנחת שלמה ח"ב, ד, לד. אז נדברו ו, כב. ציץ אליעזר יב, כא(. 

)ב( כשרואים רק אור קלוש של ברק, כגון: ברק שנתהווה רחוק מאוד. או הנמצא בבית 
שחלונותיו אינם שקופים, והברק היה מצד האחר של הבית. או שנמצא בבית ומבחין 

קצת שנתהוה איזה אור בחוץ - מסתבר שאין לברך עליו. 
)ג( אך על הידיעה בלבד, אין לברך. כגון למי שאמרו לו שהיה ברק, או מי ששמע רעם 

שאז יודע בודאי שהיה ברק מקודם )צי"א שם(. 
)ד( ברקים בלא רעם כלל הנוצרים מחמת החום, אין לברך עליהם )משנ"ב ג(. אך פשוט 
וברור שכל ברק הנראה אצלינו בחורף, אינם בכלל האמור, וצריך לברך עליו ואף על פי 
שלא נשמע רעם כלל. כי הברקים מחמת החום מצוים בחו"ל רק בלילי הקיץ החמים 
בלבד )ערוה"ש א(, ואינם מצוים כלל בארץ ישראל. ]מה גם שדעת החזו"א שיש לברך 
אף על הנוצרים מהחום )מעשה איש ה עמוד פט(. ובשבט הלוי י מח, דהיינו רק כשהם 

ברקים חלשים[.
)ה( בשמיעת רעם, מצוי שנדמה כרעם ולמעשה הוא קול אחר ]ממטוס וכדומה[, ועל 
כן נכון להזהר מלברך עד שיידעו בבירור שהוא רעם. אבל אם הוא בודאי רעם, אזי אין 

צורך שישמעו קול חזק.
ג. כמה פעמים יש לברך. )א( מי שבירך פעם אחת באותו יום, שוב לא יברך אפילו ראה 

עוד ברקים ורעמים. ואפילו הסיח דעתו מהם או ישן ביום. אבל ביום אחר, יש לברך שוב 
)משנ"ב ח(. 

)ב( אמנם אם 'נתבהרו השמים לגמרי', ואחר כך שוב נראו ברקים ורעמים, יש לברך שנית 
אפילו באותו יום. אבל אם לא נתבהרו לגמרי אף שנפסקו הגשמים, אין לברך עוד באותו יום 

)שו"ע רכז ב ומשנ"ב שם(. 

)ג( 'אותו יום' הכונה היא גם ללילה שאחריו עד זמן 'עלות השחר'. אמנם מי שישן כבר 'שינת קבע', 
ואחר כך ראה ברק או שמע רעם, אף שעדיין לא הגיע עלות השחר, יש לו לברך עליהם )ראה צי"א יח, 

עח. הל"ש שם כה(. 

)ד( מי שלא ישן כלל בלילה, מכל מקום נחשב למחרתו כיום אחר )בקצות השלחן סו בבדה"ש כג ובאז נדברו ה לב, הסתפקו 
בזה. אך מסתימת הפוסקים נראה שבכל זאת יש לברך(.

לכבוד מדור "בני הנעורים"
ללמוד  מאוד  להתאמץ  משתדל  ב',  בשיעור  בחור  אני 
כמה  רואה  אני  בלימוד  מתאמץ  שאני  ככל  אבל  תורה, 
מתייאש  כמעט  שאני  עד  בלימוד,  להצליח  לי  קשה 

ונופל, האם יש עצה איך להצליח בלימוד?
אקווה לתגובה מהירה

**** 
לכבוד הבחור החשוב....... שיחיה

האם נראה לך שהשי"ת הביא את התורה לכל עם ישראל חוץ 
ובוודאי  לכולם,  התורה  את  הביא  ברוך  הקדוש  הרי  ממך?! 

שגם אתה יכול לזכות להכנס ללימוד התורה הקדושה. 
אך  ודרכים.  עצות  הרבה  הקדושים  בספרים  יש  ובוודאי 
מקוצר המקום, אכתוב לך את העצה העיקרית מה שמובא 
ההתקרבות  בענין  רביז"ל,  את  שאל  אחד  ליקו"מ:  בסוף 
להשי"ת, וצוה לו ללמוד, ושאל אותו, הלא איני יכול ללמוד? 
והשיב לו, על ידי תפילה יכולים לבוא לכל, לכל טוב לתורה 
העולמות  שבכל  הטובות  ולכל  הקדושות  ולכל  ועבודה 

)ליקו"ת סימן קי"א(.
אם אתה מחפש עצה, אז זהו העצה! תתחיל להתחנן לפני 
בלימוד  המח  את  לך  ויפתח  ללמוד,  חשק  לך  שיתן  השי"ת 
התורה. היו הרבה צדיקים וגדולי עולם במשך הדורות, שלא 
היה להם כלל כשרונות בנערותם, אבל הם הבינו את הסוד 
התורה  בוודאי  כן  ואם  ישראל,  כלל  לכל  ניתנה  שהתורה 
שייכת גם להם, ובכח זה עמדו והתחננו לפני השי"ת שיעזור 

להם ויפתח להם את ליבם ומוחם בתורה הקדושה.
ואף שלא ראו בתחילה איך התפילה מתקבלת, בכל זאת, כיון 
שהיו חזקים ברצונם ללמוד תורה, היו מתעקשים להתפלל 

ולהתחנן הרבה לפני השי"ת.
ותהיה  מהתורה,  כלל  תתייאש  שלא  בדעתך,  חזק  היה  לכן 
בוקר  בכל  ולהתחנן,  להתפלל  מאוד,  מאוד  בדעתך  חזק 
שאת,  ביתר  נא'  'והערב  לכוון  תשתדל  התורה,  בברכת 
'אתה חונן  יותר בברכת  בתפילת שמונה עשרה תכוון קצת 
לאדם דעת', וכן במשך כל היום תתחנן להשי"ת שיפתח את 

ליבך בתורה ואז תתחיל לראות הצלחה גדולה בחייך.
****

בוודאי  כי  דבר,  שום  לך  מחדש  איני  שכנראה  מניח  אני 
שתצליח  לה'  להתפלל  הזו  העצה  על  הרבה  שמעת  כבר 
אותך  לחזק  לנכון  ראיתי  כך  משום  דווקא  אבל  בלימוד. 
שצריכים  מהדברים  אחד  היא  התפילה  כי  בזה,  שוב 
חיזוק תמידי, כיון שממכתבך היה נשמע שאינך רואה 
ישועה גדולה מהתפילות שלך, ולכן אמרתי שצריך 
שיכניס  ה'  לפני  להתחנן  ושוב  שוב  להתחזק 

אותך ללימוד התורה.
שנים  כמה  להמתין  צריכים  ולפעמים 
עד ישקיף וירא ה' משמים, כי 

הוא בודק אותך לראות כמה אתה חזק בדעתך להכנס ללימוד 
התורה הקדושה.

****
שהשי"ת  תחשוב  שלא  לך,  לומר  עוד  רציתי  זה  בענין  אך 
לא שמע תפילתך שהתפללת עד הנה, כי בוודאי כל תפילה 
תורה  המעט  שכל  מאוד  וייתכן  נתקבלה,  שלך  ותפילה 

שלמדת עד הנה הוא בעקבות אותם תפילות.
עצה  איעצך  בתפילה,  גדול  חיזוק  לך  שיהיה  בשביל  ולכן 
אל  דבר,  איזה  לומד  שאתה  פעם  שבכל  וחשובה,  גדולה 
תטעה לחשוב שהקצת הזה היה מחמת ההכרח, מחמת כוחך 
את  ללמוד  שזכית  ולחשוב  לזכור  תתחזק  אלא  ידך,  ועוצם 
תתחזק  ואם  שהתפללת.  התפילות  בזכות  רק  המעט  אותו 
לחשוב מזה, ולשים לב איך היום למדת עוד כמה דקות בזכות 
יחזק  שזה  הרי  וכו''  הרחמן  אב  'אבינו  בבוקר  שהתפלל  מה 

אותך להמשיך להתפלל ולהתחנן עוד ועוד לפני השי"ת.
****

וממילא תוכל להבין מזה עצה נוספת בענין התפילה להשי"ת, 
שאחד מהסיבות שאינך רואה את תפילותך מתקבלות, הוא 
משום שהנך מתפלל בכלליות, שאתה רוצה להיות מתמיד, 

ורוצה לדעת את כל התורה וכו'.
לבקשות  הבקשות  את  תפרוט  עצה,  לך  מציע  אני  וכאן 
לך  שיעזור  להשי"ת  תתחנן  בוקר  בכל  כלומר  קטנטנות. 
ואחר השיעור עד שהחברותא  עיון.  היום לשיעור  להקשיב 
על  בחזרה  להתמיד  לך  שיעזור  להשי"ת  תתחנן   מגיע, 
בקיאות  בסדר  ללמוד  שתזכה  תבקש  במנחה  וכן  השיעור. 
לזמן  קצת,  קצת  על  ותבקש  תתחנן  הדרך  זה  על  וכן  וכו', 
ואפילו  מתקבלות.  באמת  התפילות  איך  תראה  ואז  הקרוב, 
תוכל  זאת  בכל  ומיד,  תיכף  בשלמות  מתקבלות  תמיד  שלא 

לראות איזה שינוי, שהיית קצת יותר מרוכז בשיעור וכו'.
****

רביז"ל,  עם  שהיה  קטן  מעשה  לך  אכתוב  שאסיים,  ולפני 
שבחור אחד נכנס אליו בהיותו שוכב כבר על המיטה, ואמר 
לרביז"ל שקשה לו לעבוד את ה'. ואמר לו רביז"ל, בכל לילה 
שאתה שוכב במיטתך, תחשוב לעצמך איך עבר עליך היום, 
ואם הנך רואה שלא למדת היום, תבקש מה' סליחה, ותבקש 
כך  על  תודה  היום,  למדת  כן  ואם  מחר.  ללמוד  לזכות  ממנו 

ה', ויבקש ממנו שיזכה מחר ללמוד יותר טוב )חיי מוהר"ן(.
את  לצמצם  איך  מזה  אנו  למדים  אשר  נפלא,  מעשה  והוא 
השי"ת  עם  יחד  להתקדם  וכך  קטנות,  לבקשות  הבקשה 

מדרגא לדרגא לאט לאט.
בתקווה שתחזיק מעמד, ותהיה עקשן בתפילתך וברצונותיך 

– אתה יכול.
ידידך עוז

לכל הבחורים היקרים, ניתן לשלוח שאלות למספר פקס
 03-5214707 ולציין לכבוד מדור 'בני הנעורים'.  
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לישוב נחם

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לקיסריה

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8418146

ישוב נחם

הר"ר שמואל יעקב ויינשטוק הי"ו
בית שמש

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

הר"ר אהרן דוד מלאכי  הי"ו
בית שמש

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

הר"ר שמעון קוסטנטינר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר נחמן שמואל בורשטיין הי"ו
ירושלים

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

הר"ר יוסף דוויק הי"ו
בני ברק

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

הר"ר פינחס רובינסון הי"ו
ירושלים - לייקוו

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

הר"ר יהודה לייב פרידמן הי"ו
בית שמש

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

הר"ר אברהם ישעיהו פוקסברומר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר יוסף ברוך רונין הי"ו
ביתר

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

הר"ר אברהם ב"ר אליקים שפירא הי"ו
בית שמש

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

הר"ר משה נחמן רונין הי"ו
ביתר

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

הר"ר שלום נחום פרידמן הי"ו
בית שמש

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

הר"ר מתתיהו  בן הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא הי"ו
ירושלים

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

הר"ר דוד סלומון הי"ו
ירושלים

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

הר"ר מאיר בן רבי מנשה קניג הי"ו
בית שמש

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

הר"ר מרדכי בורשטיין הי"ו
בני ברק

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן נ"י 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר בנימין יפת הי"ו
ירושלים

לעי"נ אמו רחל בת ר' בנימין ומזל ע"ה
נלב"ע כ"א טבת ת.נ.צ.ב.ה.

ברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה 

בזאת לחברינו היקר 

הבה"ח אלחנן יחזקאל בהר נ"י 

לרגל שמחת אירוסיו בשעטו"מ 

מאחלים

חבירך מישיבת "שערי חסד"

הר"ר יחיאל יהושע פרישמן הי"ו
אלעד

לעילוי נשמתו הטהורה
של ה'אביר יעקב'

רבינו יעקב בן רבי מסעוד זצוק"ל
נלב"ע כ' טבת תר"ם

ת.נ.צ.ב.ה.


