
באופן  ומשקפים  מרתקים  מאיתנו  אחד  כל  של  החיים  סיפורי 
מופלא את סיפור חייו של עם ישראל, ואת ההיסטוריה. בסיפורים 
הללו מופיעה ההשגחה פעם אחר פעם ומתחוללים ניסים גלויים, 
הפרגוד  יסולק  הנה  שהנה  קט  לרגע  שנדמה  עד  גלויים  כך  כל 
וההשגחה תצא מאחורי הקלעים - הנה הנה אבל עדיין לא... לרגע 
מבליח האור ותיכף מושב המסווה, ושוב מגיעים בני האדם טובים 

ורעים ומשתלטים על הנוף במחזה עוועים של טבע וטבעיות.
        

את הסיפור הזה, המורכב מגילוי והסתרה, מספרת הפרשה מתוך 
ישראל  של  זיכרונם  את  לעורר  המבקש  רבינו  משה  של  דבריו 
בדרשתו: "וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלוקיך זה ארבעים 

לנסותך, לדעת  שנה במדבר למעל ענותך, 
אם  מצוותיו  התשמור  בלבבך  אשר  את 
הרבים  הניסיונות  על  מדבר  הוא  לא", 
שפקדו אותנו לאורך כל הדרך, למן היציאה 
והוא  ישראל,  ארץ  מפתן  ועד  ממצרים 
ממשיך ומזכיר לנו "ויענך וירעיבך ויאכילך 

את המן".
עינוי, הרעבה, ו... מן מהשמים?! אכן, סיכום 
ארוכה  גלות  ההשגחה.  פלאי  של  תמציתי 
רחמים  של  קטון  ברגע  להסתיים  יכולה 
להתארגנות  זקוקים  אינם  ניסים  גדולים, 
ולפרק זמן, הם יופיעו בבת אחת לכשירצה 
וכאן  והרעבה,  הסתרה  קטון  וברגע  ה'. 
והכופרים.  המאמינים  של  סיפורם  מתחיל 

רבי נתן מתאר זאת בבהירות נפלאה, ומסביר את פשר הדברים:

לדעת במה להאמין
לכאורה יש בעיה יסודית: אמונה תיתכן רק במה שאין השכל מבין, 
בקיומו',  'אני מאמין  לעין  ונראה  ברור  דבר  לומר על  שאי אפשר 
במה  רק  אוכל  להאמין  נוכחותו,  על  ויודע  אותו  אני  רואה  והלא 
תישען  מה  ועל  איך  כן  ואם  רואות,  עיניי  ואין  משיג  שכלי  שאין 

האמונה?
מייסד כאן רבי נתן את אחד מיסודותיו החשובים וכותב שאכן "ה' 
ֶׁשֵּיׁש  ְּבאֶֹפן  ָהֱאמּוָנה  ַּדְרֵכי  ְלִיְשָרֵאל  ּוֵמִאיר  ַעּמֹו  ַעל  ְמַרֵחם  ִיְתָּבַרְך 
ָלֶהם ּכַֹח ִלְבחֹר ְּבָהֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ִאם ִיְרצּו", לגוי אין אפשרות שכזו, 

ליהודי יש. 
האמונה בלתי מושגת בחושים רגילים, אבל היא מוארת על כל 
יהודי מלמעלה. יש אמת והיא זורחת עלינו תמיד, כדי להאמין, 
לבחור,  מסוגל  יהודי  לבחור.  דהיינו  בה,  לרצות  רק  עלינו 
באמת,  להכיר  בנכונותו  מסתכמת  העיקרית  ובחירתו 

לבחור בה ולרתום את אמונתו אליה.
כאן  אמונה?  של  דרכים  אותן  את  ה'  מאיר  ואיך 
מתנהלת ההשגחה בזהירות מופלגת ומנווטת 
בעדינות בין גילויים להסתרות ושוב 

גילוי ושוב הסתרה. הקדוש ברוך הוא צריך כביכול לספר לנו את 
האמת אבל להותיר בידינו בחירה, הוא מוכרח –כביכול- להתגלות 
כדי לאפשר למעוניינים לבחור בו, והוא חייב –כביכול- להסתתר 
כדי להשאיר מקום לאינם מעוניינים לטעות. וזהו סיפור מרתק של 

היסטוריה עולמית ואלף אלפי סיפורי חיים אישיים.
מאיר  רק  בשלמות,  האמת  כל  את  בהתחלה  מגלה  לא  השי"ת 
את האמת באופן שיאפשר למעוניינים לבחור באמונה, ורבי נתן 
מפרט: הגאולה ממצרים מתחילה באותות ומופתים, וכבר נדמה 
לו סימנים מוכחים, יש  יש  שהכל ברור, יש להשם יתברך שליח, 
לקדוש ברוך הוא שם, ויש יעד סופי למסע, ואז שוב הסתרה - על 
גדות הים מופיעים סוס פרעה רכבו ופרשיו, הים מאיים להטביע 
הטרף  וחיות  המדבר  מאחור,  להרוג  מבטיחים  מצרים  מלפנים, 

מצדדים, לאן נעלמו הניסים? 
לגזרים,  נקרע  כשהים  התגלות  שוב  והנה 
ללא  ימים  שלושה  כשצועדים  הסתרה  ושוב 
מים, ושוב התגלות כאשר מים מרים נעשים 
מתוקים, וחוזר חלילה, גילוי והסתרה, התגלות 

והתכסות.

כשרים וצדיקים ומתלוננים 
העולם  בכל  מתרחשים  הללו  האירועים 
כולם  כל אדם, על  אצל  והנוהל הזה מתקיים 
של  ותקופות  השגחה  של  חוויות  עוברים 
הארה  רגעי  זורחים  יהודי  כל  על  הסתרה, 
ובלבולים,  שאלות  של  ממטרים  ניתכים  גם 
האירועים זהים אף כי משתנים במינון ובסגנון. ההנהגה זהה אבל 
הטיפוסים שונים; יש את 'הכשרים והצדיקים' וישנם 'מתלוננים', 
אלו שני טיפוסים וביניהם פעורה תהום של בחירה. כל יהודי יכול 
לבחור לאמץ את הלך רוחם של הכשרים והצדיקים או להיסחף 

בזרם הגועש של המתלוננים.
יתלוננו, יאמרו שמעולם לא ראו  המתלוננים הם אנשים שתמיד 
טוב וכל חייהם סבל ואירועים תמוהים, אבל הם מתעתעים, בירור 
קצר ורענון הזיכרון יציף את כל גילויי ההשגחה שליוו אותם עד 
 - קושיה  להם  יש  אבל  פרטית,  השגחה  וחוו  טוב  ראו  הם  היום, 
איפה הוא, היכן ה' בסיפור הזה והזה? השאלה חשובה כל כך שהם 
הניסים  ושכל  עד,  עדי  ולהתמרמר  במחיצתה  להישאר  מבכרים 
בחברת  כאן  להתבלות  אותם  וישאירו  עליהם  יפסחו  והישועות 

כמה קושיות.
בשרי  על  חוויתי  עין,  במו  ראיתי  הרי  לעצמם:  אומרים  הכשרים 
ואצלי. כעת  יתברך עימי  וניסים, נשבעתי בליבי שהשם  השגחה 
מה - הסתרה, בלבולים, קושיות?  נו, זה כדי להשאיר בידי בחירה, 
שתי  בפניי  תהיינה  לא  אם  לבחור  אוכל  לא  לבחור,  כדי  נבראתי 
חוויתי  ניסים,  ראיתי  האמת,  את  יודע  הלא  אני  אבל  אפשרויות, 
ישועות, ואם יש קושיות אני אמור לעצום עיניים ולבחור את מה 

שאני יודע שאני רוצה בו - אמונה.
)ע"פ ליקו"ה יו"ד, שבועות ב'(

אתה סיפור של השגחה

מכניס  הוא  ברוך  הקדוש 
נוכחותו  את  לעולמנו 
מגלה  קצת   - בשלבים 
תהיה  מסתיר,  ומיד 
האור. את  לתפוס  חכם 
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בחירה יש תמיד, עלינו להחליט לזכור את הניסים או לשאול שאלות. הכשרים זוכרים ניסים, המתלוננים יישארו עם קושיות.

יום ד' עקב תר"א טשעהרין.

מכתבך קבלתי והיה לי לנחת, מי יתן 
במכתבך  שאלת  אשר  משאלותיך  ה'  שימלא 
מחדש,  עתה  להתחיל  ולבך  דעתך  לחזק 
חזק  ובאין.  ממשמשין  אלול  שימי  ובפרט 
זצ"ל  הקדוש  אדומו"ר  בדרכי  והלך  וחזק,  בני 
שהזהיר את כל אחד לפרש שיחתו בכל יום, כי 
ששמעתי  בפרט  ז"ל,  אדומו"ר  כיוון  עליך  גם 
בזה  לעסוק  התחלת  שכבר  ממך  והבנתי 
לבך  ואמץ  חזק  חביבי  בני  נא  זמן,  איזה  לפני 
עתים  ולקבוע  בזה,  לעסוק  מעתה  להתחיל 
פוסק  ללמוד  דהיינו  דבר.  כל  על  ושיעורים 
חומש  וללמוד  לפחות.  דפין  ג'  או  ב'  יום  בכל 
תהלים  ולומר  יום,  בכל  וכתובים  ונביאים 
יום, ולפרש שיחתך לפני הש"י  ותפילות בכל 

בכל יום. וכל אשר עם לבבך תשיח. 

ואם לא תוכל לדבר, תקיים דום לה' והתחולל 
והרצון  מיוחד,  במקום  השתיקה  גם  כי  לו, 
העולם,  הבלי  משטות  לצאת  והתשוקה 
זה  גם  והעבודה,  התורה  אל  א"ע  ולהתקרב 
יפתח  שאח"כ  הישועה  ולה'  מאד,  מאד  יקר 
השי"ת את פיך ותוכל לדבר ביום זה, או בימים 

שלאחריו בוודאי בעזרהש"י.

חבירינו  עם  ולשוב  לדבר  פנאי  לך  יהיה  וגם 
יחד,  עמהם  נפשך  ולשמח  היקרים,  אנ"ש 
כמו  חלקינו,  בנעימות  יום  בכל  עצמו  ולזכור 

שאומרים בכל יום אשרינו אשרינו וכו'.

שחורה  המרה  ממך  שתרחיק  השי"ת  ולמען 
כי  אותך,  יעזוב  לא  כי  בה'  ובטח  כחך,  בכל 

חסדי ה' לא תמנו.

נתן מברסלב

הכן עצמך לקראת ימי הרחמים 
בסדר קבוע  בכל יום.



צדקה, אא

והיה עקב תשמעון פרק מז
תהילים ]ב[

בתפלה  ימיו  כל  ביותר  עסק  הוא  השלום,  עליו  המלך,  דוד  וכן 

ותחנונים וזעקות ושוועות להקדוש ברוך הוא ולפרש שיחתו לפני 

השם יתברך, עד שזכה לחבר מזה ספר תהלים הקדוש שכולו מלא 

צעקות ושועות להשם יתברך.

תהילים בונה בטחון בלב

א[ רביז"ל אומר )שיחות הר"ן צ"ח( שאמירת תהילים מסוגל מאוד 

לחולה, והוא דבר ידוע אצל עם ישראל לדורותיו שבעת צער וחולי 

אומרים תהילים. ובפשטות, אומרים תהילים כיון שהוא ספר של 

תפילות וזעקות להשי"ת. אך רביז"ל אומר שם שאמירת תהילים 

רפואת  ועיקר  באדם,  בטחון  מכניס  שהוא  מחמת  לחולה,  מסוגל 

על  בחוץ  והתהלך  יקום  'אם  שכתוב  וכמו  בבטחון,  תולה  האדם 

משענתו', והבטחון הוא כמו המשענת של האדם, ועל ידי שאומר 

תהילים נכנס בו בטחון עצום בהשי"ת ועל ידי זה נרפא. 

ואם נתבונן בדיבור העמוק של רביז"ל, הרי שהשיחה הזו פותחת 

לנו שערים חדשים בצורה ואופן אמירת תהילים, והיינו להשתדל 

להתכוון בעת אמירת התהילים להחדיר בתוך הלב בטחון והשענות 

מוחלטת בהשי"ת. כי כל ספר התהילים מלא בפסוקים של בטחון, 

מה שדוד המלך שם את מבטחו בהשי"ת, ואפילו הצעקות והזעקות 

שלו, יוצאים מתוך מקום עמוק בלב של בטחון בהשי"ת.

ב[ ולכן נקרא הספר הקדוש בזה בשם 'תהילים' לשון שיר ושבח, 

שאפילו  אלא  ותחינות,  בקשות  הוא  מהספר  חצי  לכאורה  והרי 

מתוך  לבורא,  ושבח  שיר  מלא  לב  מתוך  יצאו  והבקשות  הצעקות 

של  השבח  הם  עצמם  הבקשות  גם  וממילא  בבטחון,  עצום  חיזוק 

הבורא, והם בעצמם חיזקו את דוד המלך ע"ה במידת הבטחון.

גדול  בטחון  לאדם  להביא  מאוד  מסוגל  הזה  הקדוש  שהספר  הרי 

העולם  וכל  שצריך.  מה  בכל  להוושע  אפשר  זה  ידי  ועל  בהשי"ת, 

מחפשים  וכן  שצריכים,  ישועות  מיני  לכל  סגולות  ומחפש  עומד 

לומר  הזו,  הנפלאה  העצה  לנו  והנה  בבטחון,  להתחזק  איך  עצות 

תהילים, ולנסות להכנס לתוך משמעות התיבות, להתחבר לפסוקי 

הבטחון שבהם, ומתוך כך לומר גם את הבקשות, וכך נזכה באמת 

לבטחון ולצאת מכל מה שצריך לצאת.

ללמוד מדוד איך להתפלל

ג[ ועל ידי ריבוי אמירת תהילים בכוונה יכול האדם ללמוד איך לדבר 

הודאה  בתוך  ותחינות  בקשות  לשלב  השי"ת,  לפני  ליבו  ולהשיח 

דוד  של  האמירה  לצורת  לב  ישים  רק  אם  הבורא,  מגדולת  ודיבור 

המלך ע"ה.

מאוד  ורביז"ל  מליצה,  בלשון  שלו,  התהילים  אמר  המלך  דוד  והנה  ד[ 

שיבח את המליצה, ואמר שהמליצה יש לה כח גדול לעורר את האדם, וגם 

למעלה יש לה כח לפעול לעורר רחמים וישועה גדולה. 

והיינו להציע הדבר יפה בטענות נאות ונכונות ובדיבורים יפים ובמליצה נאה. וכן 

למטה בעולם הזה רואים בחוש את כח המליצה, כי אם היו אומרים לאדם סתם שפלוני 

המליצה  בדרך  עליו  יעוררו  אם  אבל  הרבה,  לבכות  כך  כל  יתעורר  לא  שמסתמא  הרי  מת, 

להציע הדבר ולהרחיבו, אז יש כח במליצה לעוררו.

ולכן ענין זה של המליצה הוא נצרך מאוד לכל אדם החפץ חיים באמת, ורוצה לגשת אל הקודש לילך בדרכי 

ה' לשוב אליו יתברך. כי יסוד כל העצות הוא ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונן, ולענין זה המליצה הוא דבר 

גדול, דהיינו שירגיל עצמו להרחיב שיחתו ולהרבות בטענות ולבקש למצא לעצמו בכל פעם דברי תחנונים 

ופיוסים חדשים וטענות נאות ודברי התעוררות של רחמים הרבה כדרך המפצירים, כדרך הבאים לפני מלכים 

נפשם  מרירות  שמגודל  לפייסם,  באים  והם  חייבים  שהם  בעצמם  כשיודעים  נפשם  על  להתחנן  ושופטים 

יוצא מליבם ממילא, דברי תחנונים ופיוסים עד שלפעמים מעוררים לב המלך או השופט עד שמתחיל לבכות 

עמהם גם כן מגודל הרחמנות.

ודוד המלך ע"ה על ידי רוח קדשו באמירת התהילים, זכה למליצה דקדושה באמת, עד שזכה שספרו הקדוש 

כלול מכל לשונות המליצה הקדושה.

 ] ה

ועל כן באמת יש לו כח גדול לעורר לב האדם, ולעורר רחמים העליונים כשאומרים אותו בכוונת הלב, ולקרב 

את האדם להשי"ת. ולכן מי שישים לב לאמירת התהילים שלו, יוכל ללמוד לעצמו איך להשיח הלב  בטענות 

וריצויים כמו שרביז"ל לימד אותנו.

ו[ אלא שזאת צריך לזכור שמי שאינו זוכה לזה בשלמות, אינו מעכב את עבודתו, כי אין להקב"ה טרוניא על 

בריותיו, ואינו חפץ מהאדם שיעשה מה שאין ביכלתו, ויכול להתקרב להשי"ת על ידי שיחתו, כי אצל השי"ת 

העיקר הוא האמת, שיהיה כוומת ליבו באמת, ומי שמכוון ליבו באמת, אזי אף על פי שאינו מליץֹ, בכל זאת 

נפתח פיו וליבו, ויוכל לדבר דיבורים נאים וטענות נכונות להשי"ת. )עיין באריכות בליקו"ה תפילה ד' – ז'(

מצוות רבות אנו פוגשים במשך היום, חלקם מן התורה וחלקם 

ומצדיקי  מאבותינו  שקיבלנו  הנהגות  וחלקם  סופרים  מדברי 

הדורות.

לצערנו, חלק גדול מהמצוות - ופעמים שאלו דווקא החשובות 

הפוסע  כאדם  בהם  ומתעלמים  בהם,  מזלזלים  אנו   - שבהם 

אבניה,  ואת  עפרה  את  בעקביו  ודש  הרבים  ברשות  מעדנות 

מבלי שימת לב.

הבטחות רבות מבטיחה התורה הק' בפרשה זו, ברכות מופלגות 

עד מאד "ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך 

ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר 

נשבע לאבתיך לתת לך,  ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך 

עקר ועקרה ובבהמתך,  והסיר ה' ממך כל חלי".

ברכות נוראות אלו, מבטיח השי"ת דווקא אם נקיים את אותם 

על  חז"ל  שדרשו  כמו  בעקבנו,  לדוש  נוהגים  שאנו  המצוות 

פסוק זה 'והיה עקב תשמעון', אלו מצוות שאדם דש בעקביו 

]ילקו"ש תהלים תשנח[.

אמר  זה  שעל  זקנים,  דעת  בפירוש  התוספות  בעלי  ומבארים 

דוד המלך ע"ה בפסוק "למה אירע בימי רע – עוון עקבי יסובני": 

אבל  קיימתים,  שאני  ירא  איני  שבתורה  חמורות  שממצוות 

מצוות קלות שאדם דש בעקביו אני מתיירא, אולי מפני שהיא 

זהיר  'הוי  אמרת:  ואתה  לקיימה,  חששתי  ולא  ביזיתיה  קלה 

במצווה קלה כבמצווה חמורה'. 

עוד אמר דוד המלך: "בשמרם עקב רב", כלומר, לשמור אפילו 

את המצוות הקלות משום שאין אדם יודע שכרן של מצוות.

ריקודים

מבאר  ג(  תפילה  ושמחה,  ששון  )קונטרס  אור  בכוכבי  אמנם 

הגה"ק ר' אברהם ב"ר נחמן, על פי מה שבאר רבינו )לקו"מ סי' 

דינים,  שהם  "אלקים"  פעמים  שתי  בגימטריא  ש"עקב"  מא( 

על  היא  אותם  להבריח  הפעולה  לחיצוניים.  אחיזה  יש  ושם 

הממותקים  הדינים  נמשכין  ומרקד  וכששמח  הריקודים,  ידי 

מרקד,  זה  ידי  ועל  ברכה(,  )מלשון  והברכיים  הרגלין  לתוך 

ובהתלהבות הריקוד מכניע ומבטל את אחיזת החיצוניים מן 

העקביים, מכח השמחה שמתפשטת ויורדת על רגליו, 

כי השמחה ממתיקה את הדינים, כמובא )שם תורה 

י'(. לכן אומר רבינו שעל ידי ריקודים והמחאת 

כף אל כף נעשה המתקת הדינים.

לך  אין  כי  אברהם,  ר'  ומבאר 

מצווה שאדם דש בעקב כמו מצוות השמחה והריקוד, כי מצוות 

השמחה והריקודים הן מן המצוות "הרחוקות" שעליהן דשים 

צריך  כפשוטו,  הריקודים,  שבמצוות  משום,  זאת  בעקביים. 

בשעת  אותם  ולהגביה  העקביים  עם  ולרקוד  בעקביים  לדוש 

הריקוד, וכשלא עושה זאת נאמר עליו: "והיה עקב תשמעון", 

שהוא מזלזל "בעקב", דהיינו במצוות שאדם דש בעקב.

סי'  )ליקו"מ  אחר  במקום  הפסוק  את  רבינו  מפרש  זה  וכעין 

קס"ט(: "והיה עקב תשמעון": והיה - מלשון שמחה. עקב – הם 

הרגליים. כלומר, לזכות לשמחה עד שהעקביים, שהם הרגליים, 

ישמעו את השמחה.

כמו  נפש,  וחשבון  התבודדות  ידי  על  האדם  עושה  זה  כל  את 

"משפטים"  המשפטים".  את  תשמעון  עקב  "והיה  שכתוב: 

עצמי,  ומשפט  נפש  חשבון  עשיית  שהם  משום  דווקא, 

האדם  זה  שבזמן  משום  לשמחה,  זוכים  זאת  וכשעושים 

מפשפש במעשיו ועושה תשובה ומתקן את מעשיו על פי דין 

ומשפט התורה, ודן ושופט את עצמו על כל מה שעושה – אם 

הדינים  את  להמתיק  זוכה  זה  ידי  ועל   – לא  או  לעשותו  ראוי 

ושמח שהולך בדרך טובה ונכונה, ועל ידי זה זוכה גם לשמחה 

ולריקוד שממתיק את הדינים.

"והבעל דבר מתלבש עצמו במצוות  וכותב  ר' אברהם  ומוסיף 

לבלות  להם  שחלילה  הכשרים  בלב  גם  ומביא  ומכניס  היראה 

"ַהִּציֵלִני  וריקודים ושמחה בה'", ומתפלל  זמן על המחאת כף 

ְּבֶעְזִרי  ֶוֱהֵיה  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְוָטֻעּיֹות  ְמבּוכֹות  ִמיֵני  ִמָּכל  ְּבַרֲחֶמיָך 

ֶׁשַּגם ְּבֵעת ֶׁשִּלִּבי ָאטּום ּוְמֻבְלָּבל ִמְּלַהְרִּגיׁש ֵהיֵטב ֶאת ַהִּׂשְמָחה 

ָהֲאִמִּתית, ֱהֵיה ְּבֶעְזִרי ֶׁשַאְמִׁשיָכה ָעַלי ַעל ְיֵדי ִמֵּלי ִּדְׁשטּוָתא ְוַעל 

ְיֵדי ֶׁשֶאֱעֶׂשה ַעְצִמי ְּכִאּלּו  ְיֵדי ִרּקּוִדין ּוְׁשָאר ְּתנּועֹות ַּבּגּוף, ְוַעל 

ֲאִני ָׂשֵמַח ְוַעל ְיֵדי קֹול ַהְּנִגיָנה ַהְּמִביָאה ֶאת ַהִּׂשְמָחה ַּבֵּלב, ְוַעל 

ְיֵדי ִּדּבּור ֶׁשֲאַדֵּבר ַהְרֵּבה ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׂשְמָחה ַּבֶּפה, ֶׁשַּגם ֶזה ֵמִביא 

ְלָכל  ִחּיּוִתי  ַּבַחִּיים  ֶׁשֶאְזֶּכה  ַעד  ָּתִמיד,  ַּבֵּלב  ַהִּׂשְמָחה  ִזְכרֹון  ֶאת 

ִּבְבִריַאת  ַּכָּוָנְתָך  ּוְלַמְּלאֹות  ִלְזּכֹות  ָצִריְך  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ִאיׁש  ֲאֶׁשר 

עֹוָלְמָך ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ָּכָראּוי, ְולא ִאיעֹול ְּבִכּסּוָפא ַקָּמְך ַעד 

ָזָהְרָך  חּוט  ְלִתְקַות  ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ְּכַלל  ְּבתֹוְך  ֲאִני  ַּגם  ֶׁשֶאְזֶּכה 

ְּבִלי  ְלַמְעָלה ֵמעֶנג ַעד  ִמַּדַעת, ּוְבעֶנג  ְלַמְעָלה  ְּבַדַעת  ָהֵאין סֹוף, 

ַּתְכִלית.

יהי רצון שנזכה לשמחה האמיתית, בפרט בשבועות אלו, שהם 

ז' דנחמתא, ונודה ונאמר כל אחד "אודך ה' כי אנפת בי, ישוב 

אפך ותנחמני", ויתהפך לנו לששון ולשמחה ניצחיים, במהרה 

בימינו אמן.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שמואל שטרן שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'למד

לעשות רצון צדיק
בקיץ תקנ"ח יצא רבינו הקדוש מוהר"ן למסעו הנשגב לארץ הקודש. מפליאה 

מאוד העובדה שאך יצא רבינו לדרכו – כמו השתטח הבעל-דבר כנגדו לאורך 

ולרוחב כדי למנעו מלפעול את אשר חפץ לפעול. בח"י באייר, יום ההילולא 

של התנא האלוקי רשב"י זיע"א, החל מסעו הקדוש מהעיר מדבדיבקה בואכה 

נהר  'ֶחרסון' הקרובה לשפך  ליד העיר  ארץ הקודש, בהמשך חנתה הספינה 

על  נפלאות  תורות  ואמר  השבועות  בחג  שם  שבת  רבינו  הים.  אל  הדנייפר 

הפסוק מתהילים פרק קז 'יקם סערה לדממה' - האמור בנוסעי הים, וכן עוד 

כמה תורות קדושות.

האמת  מהצדיק  למנוע  כדי  שלו  פעולותיו  את  הבעל-דבר  עושה  ובמקביל, 

נפוליאון המצביא הצרפתי  ניצחון מלחמתו שלו... הוא התלבש בדמות  את 

כבש  תקנ"ח  בסיון  בכ"ה  העולם.  את  לכבוש  ויצא  בשיגעון-גדלות  שנתקף 

נפוליאון את האי 'מאלטא' הסמוך לסיציליה, בי"ז בתמוז הגיע צבאו למצריים 

בתוך  אלכסנדריה.  את  כבש  ולמחרת  הטורקים  שלטון  תחת  נתונה  שהיתה 

שלושה שבועות כבש את מצריים כולה. הטורקים הכריזו מלחמה בצרפתים. 

כשהיה רבינו בעיר הנמל איסטנבול, התפרסמה הידיעה כי צבאו האדיר של 

סוריה  ישראל,  ארץ  מצריים,  את  לכבוש  כדי  הים  בנתיב  מתקדם  נפוליאון 

וטורקיה. ראשי הקהילה היהודית באיסטנבול הורו לכל היהודים שלא ייצאו 

את חומות העיר לעבר הים כדי שלא יסכנו את נפשם במקרה ויתרחש קרב 

נותרו  ישראל,  לארץ  מועדות  כשפניהם  בעיר  ששהו  רבים  יהודים  ים.  בלב 

ללא יכולת להמשיך אל מחוז חפצם. אך רבינו היה נחוש בדעתו להפליג ללא 

שהיות אל ארץ הקודש, הוא לא שת ליבו למלחמה המתנהלת באזור והסכנות 

הנלוות אליה ואמר למשמשו: 

ועצומות  גדולות  בסכנות  אפילו  עצמי  את  לסכן  רוצה  אני  כי  לדעת  "עליך 

בשביל להגיע לארץ ישראל, אך את נפשך איני רוצה להפקיר, אם רוצה אתה - 

קח כסף וסע חזרה לביתך בשלום, ואני אסע לבדי בהיחבא, ללא שיידעו אנשי 

המקום, כי את עצמי אני מפקיר - יהיה איך שיהיה".

אולם המשמש המסור סרב לעזוב את רבינו והשיב לו: "במקום אשר יהיה שם 

אדוני, אם למוות אם לחיים - שם יהיה עבדך. באשר תלך - אלך גם אני".

והנה, סובב ה' יתברך ברחמיו סיבה, שנסיעת רבינו תצא לפועל. בעת ההיא 

שהה באיסטנבול חכם גדול מירושלים שהגיע לאסוף צדקה עבור עניי עירו. 

הוא התכוון להישאר באיסטנבול עוד שנה לשם שליחותו. אך כעבור יום או 

יומיים מאז הכריזו רבני איסטנבול לבל ֵיצא שום יהודי להפלגה בים, פשטה 

השמועה כי החכם מירושלים אמר פתאום כי רואה הוא שקרוב יומו להסתלק 

מן העולם, על כן מוכרח הוא לחזור ירושלימה. עוד הוסיף החכם לדבר אל 

יהודי המקום: "ובאשר לכם - אל תראו מן הצרפתים וגם אין לכם לדאוג לגורל 

היהודים הרוצים לנסוע לארץ הקודש, יכולים הם לנסוע עמי, לא יאונה להם 

כל רע וה' ישמרם עד בואם לשם, כי כבר נרשם מקום קבורתי בירושלים".

אנשי המקום, שהעריצו את החכם הירושלמי, מיהרו למלא את בקשתו, הם 

שכרו ספינה גדולה עבורו ופרסמו שכל הרוצה יכול להצטרף אליו בנסיעתו. 

יהודים רבים, אנשים נשים וטף, מבני אשכנז וספרד נהרו אל הנמל כדי לזכות 

בהזדמנות לנסוע לארץ ישראל.  רבינו - שבשלו כל הרעש הזה - הלך גם הוא 

יחד עם משמשו ועלה על אנייה זו. 

בסופה של הפלגה ארוכה, בכ"ט באלול, ליל 'זכור ברית', הלילה האחרון של 

שנת תקנ"ח, הטילה האנייה עוגן בנמל חיפה, למרגלות הר הכרמל, מול מערת 

אליהו הנביא. באשמורת הבוקר אמרו נוסעי האוניה 'סליחות' מתוך שמחה 

גדולה ולאחר מכן התפללו שחרית.

ישראל,  בארץ  אמות  ארבע  כשהלכתי  "תיכף  הקדוש:  רבינו  התבטא  לימים 

פעלתי מיד מה שרציתי" - - -

נבא לקבל שבת פרשת עקב לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות ראשית 
הגז הלכה ה' שבהם מתגלה איך עלינו להתנחם גם על כל דרכי 
המחלוקת שיש על הצדיק בגלותינו, ולקבל כח מקדושת השבת 

לתקן הכל.
תמצית המבואר בתורה י"ב

לאור דברי רבינו במאמר תהלה לדוד )לקו"מ סי' י"ב( מובן עוצם 
הנחת רוח שיש לפני השי"ת ע"י לימוד התורה שלנו, ומה שיש 

להשתדל מאד ללמוד לשם שמים. 
כי הלמדן האמיתי מכונה בשם 'יעקב', שזה דרגת הדעת ששכרו 
וכבודו ב'עקב' ובסוף, כי רואה אמיתת השכר של כל לימוד לנצח, 
מה שזוכה לגלות כבוד השם לרומם ולתקן השכינה הקדושה, 
רק  -אינו  ששונה  שבגמרא  ודין  הלכה  וכל  לימוד  שכל  ומה 
זכותו וכוחו ומה שזכה ללמד ולדעת - אלא יש בזה התעוררות 
הצדיקים  ע"י  שנעשה  מה  מעורר  וכן  למעלה.  נצחי  תיקון  כח 
שחידשו ההלכה, שהוא כח התגלות כבוד השם שהם פעלו אז, 
ומתעורר שוב עכשיו לתקן שורש אותו הלכה וכו', בבחי' מ"ש 
התורה,  עסק  מצות  של  חלק  שזה  בקבר",  דובבות  "שפתותיו 

לאחד כוחות השכינה בבחי' "שכינתא בין תרין צדיקיא יתבא". 
והוא ענין תורה לשמה, כי הצדיק תחתון זה שלומד עכשיו, הוא 
התגלות  גדול,  ותיקון  שמחה  ונעשה  עליון,  צדיק  בחי'  מעורר 
התורה  לימוד  מצות  אשר  הקדושה  של  וכח  בעוז  השם,  שם 

צריך לעורר. 
והנה כל יהודי בוודאי משתוקק לקיים מצות עסק התורה כראוי 
חפצים  ישראל  כל  ובוודאי  עי"ז,  לתקן  שיש  ומה  פרטיה,  בכל 
יש בלבול  של בחי' לבן שהוא  בגלותנו  ליראה את השם, אבל 
שנמשך  בטבעו,  אדם  בכל  נמצא  וזה  יעקב.  על  וחולק  המנגד 
למחשבות של הרווח והכבוד שלו, שזה בחי' לבן שמקבל כבר 

עכשיו טובת הנאה ושכר. 
ואע"פ שלמעשה העיקר הוא ללמוד ומתוך שלא לשמה יבא וכו', 
הרי כאשר נשכח מציאות אור הצדיקים, התעוררות הלב לקיום 
התורה ודרכי אור התורה שמחזקים הלב, ואין יודעים שיש עוד 
חלק של מצות עסק התורה, שבה יש כח להביא אותנו לקיום 
התורה ולקרבת השם - הרי רבים אין בכוחם למצוא ההתחזקות 
של אור האמונה כדי לזכות לתורה, ואנו נחלשים מיגיעת התורה 
ועל  אמת,  הצדיקי  על  התנגדות  מחמת  השם,  עבודת  ומדרכי 

הסור מרע של עובדי השם שמבקשים דרכי עבודת הבורא. 
והנה באמת גם מי שמבקש ורוצה, גם הוא נכשל להמשך לצד 
ועליו  וכו',  עצמו  לכוונת  תמיד  נמשך  האדם  כי  לשמה,  שלא 
למשוך בליבו לצד האמונה וכבוד השם, וכך יש בזה מציאות של 
ויש בזה מכוון מאת השם, כי כל ההשפעות  מלחמה תמידית. 
נמשכים רק ע"י התורה, ורק כאשר יש צד של בחי' השמאל אז 
נמשך שפע הפרנסה, ע"י שאדם מושך חזרה לצד הימין לכוון 

לבו ליראת השם. 
כל המחלוקת שהגלות מחייבת,  גם  וכך עלינו לדעת, שבאמת 
את  שמבטלים  ומה  הצדיקים,  כבוד  והסתרת  הלעג  מציאות 
מכוון  יש  זה  בכל  השם,  ועבודת  בתורה  לעסוק  שרוצה  האדם 
מקבלים  כאשר  כי  לטובתנו,  כך  העולם  מנהיג  שהשי"ת  גדול 
נשרש  הכל  שבאמת  ומתבוננים  האלה,  היסורים  באהבה 
נפילתה  מתוך  השכינה  תיקון  נעשה  עי"ז   - התורה  במציאות 
כבוד  הרמת  ונעשה  ומתעלה  מתרומם  ועי"ז  בגלותנו,  לעפר 

שמים, כי הכל מכוון גדול מלמעלה.

עיקר קבלת התורה – לזכור אור האמונה
התורה ניתנה בהר סיני בקולות וברקים והתגלות נוראות גדולת 
השם, כדי שנקבל עול תורה לעשות רצון השי"ת בכל דבר, ונזכה 
לדעת מהשי"ת, וזאת המצוה הראשונה במ"ש אנכי השם אלקיך 
וגו', וממילא יש להתרחק מכל מציאות אחרת וע"ז, שהוא הגאוה 
ליראת  נקבל עול האמונה שמכניע הלב  אשר נחשב כע"ז, רק 

האמונה  באור  נחיה  ותמיד  השי"ת,  ממציאות  ונחשוב  השם 
המחשבה  ולקדש  ומעשה,  דיבור  בכל  להיזהר  אותנו  שמחייב 

לזכור את השי"ת שמחדש הכל בכל עת ורוצה בעבודתנו. 
עלינו  ששורה  ויראה,  באימה  יום  בכל  בתורה  לעסוק  ועלינו 
באופן  התורה,  בלימוד  מאד  ולהתגבר  התורה,  קבלת  זכרון  ע"י 

שמקרבנו לדעת מהשי"ת ולתקן מלכות השם בכח התורה. 
בליבנו  האיר  המקדש,  בית  ולכח  לטהרה  שזכינו  בזמן  והנה 
ישרות לב זה, לזכור מציאות דרכי עבודת השם איך ללמוד ואיך 
לזכות לקיים התורה, מה מציאות כלל התורה ואיך נזכה לקנות 
יזכו  הדעת  וישוב  בכשרונות  ברכם  שהשי"ת  אלו  איך  אורה, 
כוחם  לפי  השי"ת  לעבודת  ולהתקדם  בתורה  ולהשכיל  להבין 
ואור הדעת שיקבלו להבין יותר ויותר את האמת, ולזכות לתורה 
באמת, ואיך כל כלל ישראל וגם החלושי כח וחסרי הכשרון, יהיה 
חיות  לקבל  והדרך  האמונה,  באור  ההתדבקות  מציאות  בהם 
שמחיה  המצות  וקיום  התורה  לימוד  ע"י  להשי"ת  והתקרבות 
הנפש ומקרבם להשי"ת, לקבל כח ועצה נכונה נגד כל הנסיונות, 

ולזכות לחיים באור התורה.
וכאשר נחרב בית המקדש, הסיבה לזה היה מחמת עוון שנאת 
למציאות  יצאנו  ואזי  בינינו,  מרקד  עדיין  אשר  ומחלוקת  חינם 
התורה,  ועסק  מלימוד  שמונעים  והרשעים  הגוים  בין  גלות 
וחושך הגלות  ולקלס,  וקיום המצות ללעג  כל האמונה  ושמים 
מכסה על אור קדושת בית המקדש, עד שנמצא קצת מחלוקת 
מבקשי  דרכי  מבינים  שאין  הכשרים  ישראל  בין  גם  והתנגדות 
ודרכי  האמונה  אור  לזכור  השם,  את  ליראה  החפצים  השם 
לגרום  יכולה  שהמחלוקת  ומה  השם,  בעבודת  ההתדבקות 
שהם  ומה  לתורה,  להתקרב  המבקשים  לכל  רבים  קלקולים 

צריכים בדרכי החיזוק ועבודת הבורא בגשמי וברוחני. 

הגלות - שכחת דרכי התורה באמת
המצות  קיום  דרכי  אמיתת  ונעלם  שנשכח  הגלות  מציאות  וזאת 
ודרכי ההתקרבות להשי"ת, לזכות לאור הזכרון ובהירות האמונה. 
רוח שיש למעלה לפני השי"ת במה  וממילא אין מכירים בהנחת 
שאדם מתגבר ליראת השם, לתשובה, להתחזקות שהשי"ת רוצה 
בו, ואין מכירים שעיקר השמחה והנחת מהבן חכם הוא שמתחזק 
גם בעת לימוד התורה בשלימות בכל פרטיה להבין שמתקן ועושה 
נחת רוח להשי"ת, וזוכה להיכנס לאור הדעת לברר הלכות התורה 
וכח  ולקרב כל הבריאה לשורשה, שזה עיקר התגלות כבוד השם 

התורה. 
כי העיקר להתגבר מאד לזכות לקיים מצות לימוד התורה ע"י 
שמתחזק להזכר בהשי"ת כמה פעמים בתוך השעות של יגיעת 
התורה  לאור  להשי"ת  להתקרב  לימוד  בכל  ומשתוקק  התורה, 
שמאיר הדעת והלב, להיות קרוב להשי"ת, ולהבין בלימוד התורה 
והתעוררות  בלב  גם  שיהיה  הוא  המצוה  עיקר  איך  מצוה  ובכל 

האמונה.
וכאשר כל זה נעלם ואינו ידוע, עי"ז הרי יש חסרון בכח והבנת 
עיקר  וזאת  כראוי,  ההלכה  ולברר  לחדש  הכח  ונעלם  הלימוד, 
שחסרה  המקדש,  בחורבן  ישראל  נפשות  של  והחסרון  הגלות 
המשכת הדעת הזה שמביא הכללת אור התורה כראוי, לאמונת 
בבית  שהיה  מה  וחוזר  מאיר  לאורם  אשר  השלימים  הצדיקים 
מובן  ואינו  נעלם  אורם  הרי  וההעלמה  השכחה  וע"י  המקדש, 

לכל. 

הלעג על דרכי האמת של הצדיקים
השם  לעבודת  הרצון  אולי  אנשים,  בלב  רבות  סברות  יש  ועי"ז 
מפריע וכו', ואולי אין לקבל אור הזהר שמאיר בדברי הצדיקים, 
כי נמצאים כמה דרכים שנדמה שהם שייכים יותר וכו', והרי מזה 
יש שנמשך עזות למי שיש בו עזות זה, ונעשה התנגדות ולעג 
דעתם  ונחלש  מזה  שמתבלבלים  הרבה  ויש  השם,  עובדי  על 

ע"י  אבל  מאד  מבקשים  שבאמת  השם,  עבודת  דרכי  מלמצוא 
ההתנגדות אינם יכול לחשוב איה מקום אורה, כמו שמי שאינו 
יודע מקדושת ישראל אינו מעלה בדעתו נוראת האמת שנמצא 

קרוב לו, מחמת הלעג והבוז שקיימת בסביבתו. 
וגירוש  ממקומם,  אנשים  ריחוק  של  מציאות  נעשה  הרי  ועי"ז 
ממציאות  שנובעים  וכיוצא,  ממון  של  וחסרונות  וגלות 
ההתנגדות שמונע מאנשי חסד לתרום למי שמבקש דרכי חיים 
באמת, ומשאיר מבקשי השם בלי מה שנצרך לחינוך ופעילות 
מה  גורם  ההתנגדות  מאד,  רבים  שהם  ואע"פ  להם,  שנדרשת 
מקום  למצוא  וקשה  רבים,  חללים  ולהפיל  להרחיק  שגורם 

מנוחה. 
גדולת  לב להכיר אמיתת  והרי הכל נמשך ממה שאין מעלים על 
להתגלגל  יכול  והדבר  הדורות,  גדולי  ישראל  גדולי  וכל  הצדיקים 
עד שיש מלעיבים על גדולי הצדיקים קדושי עליון שרפי מעלה, 
השלמים בתורה ועבודת השם אשר עומדים לבקש רחמים תמיד 
על ישראל לפני כסא הכבוד, שזה איסור חמור מאד, ועי"ז נעלם 
ומתכסה אור הדעת שיכול להאיר על כל אחד לפי מה שיכול להבין 
בדברי הצדיקים לתוך דרכו וענינו, למצוא חיזוק והתעוררות גדולה 
לעבודת השם, להבין בדרכי העבודה, ולזכות ע"י להבין בתורה מתוך 

שכל ישר וחזק. 
אור  בהירות  ההלכות  בירורי  מאבדים  בגלותנו  כולנו  הרי  ועי"ז 
התורה, ודרכי חיים, כי בגלותנו נמצא גזירת שכחת התורה, ורק 
ע"י הבקשה והחיפוש בספרי גדולי ישראל יכולים למצוא הבנת 
התורה, כאשר רק ע"י בקשת אור הצדיקים יכולים למצוא דרכי 

קיום התורה והחיות לאור לכל אדם לפי דרגתו. 

הנחמה שע"י האבלות על שכחת אור התורה
מקדש  בית  חורבן  על  בחצות  לילה  בכל  להתאבל  יש  ולכן 
התורה  לימוד  דרכי  מבינים  שאין  ע"י  ההלכות,  העלמת  שהוא 
בהתעוררות לעבודת השם לשמה, ובעו"ה קיים לימוד להתייהר 
וכו', שזה מתגלה כאשר נראה עזות ההתנגדות נגד צדיקי אמת, 
זכו  שלא  ע"י  כי  התורה,  של  ההלכות  אור  פגם  מציאות  זה  כי 
נעשה  אדרבה  לפעמים  אזי  למעלה,  רוח  נחת  שפועל  ללימוד 
מזה כוחות הדין שמאריכים הגלות, ומתורה שבעל פה נעשה 
אצלם פה לדבר על הצדיק האמת, על תלמידי חכמים אמיתיים, 

ולגרום גלות גדול בעולם שזה עיקר חורבן הבית. 
ישבו  וכבר  החורבן,  על  האבלות  ימי  עברו  שכבר  מה  ע"י  והנה 
לארץ בני ציון להתאבל על חורבן ביהמ"ק, ועי"ז זכינו לשפלות 
ולהזהר  והמחלוקת,  הגאוה  ממידת  לזהירות  לבא  ולהכנעה, 
בחצות  יום  בכל  כך  יושב  האדם  וכאשר  השם,  יראת  משכחת 
הלילה ומתאבל על נוראת ההסתרה הזאת, ומה שגלותנו מחייב 
לקבל  ולהתנחם,  לקום  יכולים  עי"ז  הרי  והתנגדות,  מחלוקת 
כח להבין אמיתת אור התורה, ולקבל מיד מצות האמונה וזכרון 
השי"ת בליבו וללמוד בתורה מה שיכול, ולהתקדם למצוא דרכי 

עבודת השם באור הצדיקי אמת. 
זה  ואין  מלמעלה,  גדול  מכוון  שהכל  שנדע  לזה  לבא  ובעיקר 
מחמת רוע בני אדם וכו', אלא זאת גזירת הגלות, ועלינו לתקן 
זאת, לגלות הדעת בעולם. כי כל עבודתנו הוא לברר ולהעלות 
ההלכות שנפלו, בכל ברכה ותפילה ובכל לימוד בתורה, וזאת ע"י 
שנקבל באהבה כל בזיון ולעג, ונעסוק בתורה עם חיות האמונה 

וכו'. 
ויחלישו הדעת,  גדול מאת השם, שיהיו שילעיגו  זהו מכוון  כי 
השכינה  מתקנים  אנו  שבזה  נבין  רק  כלל,  נקפיד  לא  ואנחנו 
שנפלה להסתרה הזאת אשר נראה לפנינו בעלבון וחסרון כבוד 
האדם  עבודת  עיקר  זה  כי  האמיתיים,  ישראל  וגדולי  הצדיקים 
להעלות  כדי  דרגתו,  כפי  בתורה  ולעסוק  באהבה  זאת  לקבל 
הלימוד,  ע"י  השכינה  כבוד  לתקן  היינו  שנפלו,  האלו  ההלכות 
שזה עיקר הנחמה וההתחזקות, שבאמת השי"ת איתנו גם בתוך 

תוקף הרדיפות והחסרונות, וכל מה שאנו רואים זאת הוא כדי 
שנתקן את זה. 

וזה בחי' מ"ש "כל המתאבל וכו'" היינו שזה כואב לו, הוא "רואה 
בשמחתה", בשמחת ההתדבקות בהשי"ת כמ"ש "פקודי השם 
"נחמו  אומר  שהשי"ת  הנחמה  עיקר  וזה  לב",  משמחי  ישרים 
והרדיפות  שההתנגדות  מה  כל  על  להתנחם  היינו  עמי",  נחמו 
ודרכי  מהעצה  נפשות  הרבה  שמרחיקים  ומה  לאדם,  גורמים 
וגורמים  העולם,  כל  תמיד  ומבלבלים  להם,  שמוכרח  העבודה 
גירוש ופירוד וחסרונות רבים עניות דלות וצער גדול בעולם - 
שבכל זה יש להתנחם, כמ"ש "קול קורא במדבר, פנו דרך השם, 
העקוב  והי'  וגו',  ינשא  גיא  כל  לאלקינו,  מסילה  בערבה  ישרו 
דייקא  זוכים  שאנחנו  מה  על  מבשר  הוא  זה  שכל  למישור", 
ועי"ז  התורה,  הלכות  לברר  דרך  וליישר  השכינה,  להקים  עי"ז 
נזכה לקבל הארת הדעת שנצרך לנו להשיג הדרכים והמסילות 

שבתורה שנעלמו מאתנו. 
ולבסוף יתקיים "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר" 
שהכל יראו שזכינו לתקן הדיבורים שנפלו למטה כל הלשה"ר 
כל  היה  שמזה  איך  ויראו  השם,  עובדי  על  ומחלוקת  וצחוק 
החורבן וצרות ישראל, ואיך אלו שהתחזקו תיקנו זאת, אז יראו 
הכל עוצם העבודה של מי שהתחזק בתמימותו לעבודת השם, 
ותיקן השכינה להעלותה מהבכי והחורבן לאור הנחמה והתיקון. 
שעובר  מה  כשעובר  גם  ולהתחזק,  להתנחם  הוא  כוחנו  כל  כי 
מחמת ענין ההתנגדות על אלו שמבקשים להבין דרכי העבודה, 
ועל אלו שצריכים למצוא דברי התחזקות וחיות, ועל המון העם 
אשר אין מי שיתרום מה שנהוג לתרום לכל מה שנצרך לחינוכם, 
ועל מה שנעשה עי"ז, ואלו שגרמו כל זאת עוד ממשיכים ללעוג, 
אבל אנו מתנחמים ויודעים האמת הברור, שעיקר רצון השי"ת 
רבינו  בדברי  נמצא  זה  אשר  השם,  ועבודת  התורה  בקיום  הוא 
החידושי  בנוראת  דבה"ק  לאור  המתגלים  העבודה  ודרכי  ז"ל, 
ולהתנחם  בידינו במה לשמוח  ויש  לב,  כל  מאירים  אשר  תורה 
מאד, ולקבל כח עי"ז לתקן פגם השכינה שנעשה מכל מציאות 

המחלוקות שבגלותנו, ולזכות לשכר טוב נפלא לנצח.

בשב"ק מתגלה אור התורה כראוי
והנה עיקר מציאות הגלות הוא בששת ימי החול, בחי' ששה סדרי 
משנה, שיש לברר בהם את מעשי העולם הזה, ע"י ל"ט מלאכות 
לברר  הזאת  וביגיעה  להשי"ת.  הכל  ומעלה  שמתקן  התורה  וכח 
כשר ופסול טמא וטהור אסור ומותר, משם נמצא הנפילה לתוך 
העלמת מציאות אור האמונה וההתקרבות להשי"ת שיש בתורה, 
ומה שהוא מחיה ומחזק כל נפש ומביא את האדם לעבודת השם 
באמת, כי מרירות החול גורם בחי' גלות בחומר ובלבנים כמ"ש דא 

ליבון שמעתתא וכו'.
לעבוד  שהעיקר  האמונה,  אור  מתיקות  מתגלה  בשבת  אבל 
להשי"ת לתקן העולם לגלות כבוד השם, ומתבטל כל מלאכה 
לברר  לזכות  הכח  מקבלים  אנו  בשבת  ואז  וטלטול,  גלות  וכל 
וללבן ההלכה, כי שבת הוא שלימות הדעת שיתגלה לעתיד שאז 
ישיגו כל הלכות התורה בנגלה ובפנימיות התורה ודרכי עבודת 
הבורא, איך לדבק ולכלול עצמו בהשי"ת ע"י כל מצוה והלכה, 
וגם ע"י ידיעת כל  דין ודין של כל הלכה והלכה, בבחי' כל השונה 
הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב, כי כפי היגיעה שהי' 
שהוא  להעוה"ב  יזכה  כן  הלכות,  ולשנות  ללמוד  בעוה"ז  לו 

השגת דעת פנימיות וסודות ההלכות שזה עיקר בחי' עונג 
שבת שהוא תענוג ושעשוע עוה"ב. 

ולכן שבת הוא מעין עוה"ב, ומתקדש  האכילה והענג, 
כדי לטעום טעם התענוג של התורה מתוך התעלות 

נזכה  דרעוין  שברעוא  עד  לקדושה,  העוה"ז 
להארת הרצון להתנחם ולקבל כח לברר 

הכל כראוי. 



בני הנעורים
לב איש הישראלי

עלהו לא יבול

עכשו בימי בין הזמנים כאשר איני על מקומי בישיבה, עם 

החברותא וכל החברים מסביב, מאוד קשה לי ללמוד. 

לגור  שנאלץ  על  רביז"ל  לפני  שהתאונן  מאחד  המעשה  ידוע 

במקום אשר יקשה עליו שם לעבוד את ה', אמר לו רבינו "כשיש 

לאדם לב של ישראלי אין שייך אצלו מקום, כי האלקות הוא בלב, 

כמו שכתוב 'צור לבבי'" )ליקו"מ תנינא סי' מ' ושיחות הר"ן קל"ט(.

כי אחד מהמניעות הגדולות ביותר לעבודת ה' הוא, שנדמה שאי 

אפשר לעבוד את ה' במקום בו הוא נמצא, ובמצב שאליו נקלע, 

ועל זה אמר מורינו ר' נתן "בני הנעורים יכולים לבלות ימיהם על 

זה  אם  כמתוכנן,  הולך  שלא  קטן  דבר  שכל  בכך",  מה  של  דברים 

החברים, או חברותא, מג"ש, ישיבה, משפחה וכדו', כבר מתבלבל 

במצב  עכשיו   – שאומר  עד  הדעת  היישוב  את  ומאבד  לגמרי 

ובמקום כזה אי אפשר לעבוד את ה', וכך עוברים להם ימים הרבה 

לעבוד  להתחיל  בשביל  להסתדר  איך  מחשבות  וריבוי  בספיקות 

את ה'. 

והאמת שכך הוא דרכו של היצר שמחדש בכל יום עניינים אחרים 

אי  כבר  היום  שבזה  בוודאות  שנדמה  עד  המוח  את  המעסיקים 

אפשר להתקרב לה'.

סיפר לי חבר ששאל את אחד מזקני אנ"ש על מקום מגורים, ואמר 

לו, דע לך שלוקח הרבה שנים עד שאדם מוצא את מקומו, אבל 

מקומך,  את  לחפש  בשביל  מבלה  אתה  בהם  אלו  שימים  תזכור 

נחשבים גם לימים, ולכן תחטוף גם בהם מה שאפשר. 

והוא אשר אומר רביז"ל "מי שיש לו לב ישראלי אין ראוי לו לומר 

הדבוק  לב  הוא  ישראלי  לב  כי  לפניו",  טוב  זה  אין  זה  שמקום 

בהשי"ת תמיד, וכאשר האדם מעיר את הלב הזה, כבר אין הבדל 

אצלו היכן הוא נמצא, רוצה הוא רק לעשות נחת רוח להשי"ת, 

כי יודע שהשי"ת נמצא בכל מקום, ולכן חוטף הוא כל מצווה 

וכל תורה ותפילה שיש בידו לעשות באותה שעה, גם אם לא 

בצורה השלימה ביותר.

נכון אמת הדבר אילו אכן היה לי 'לב' לא הייתי 

'לב'  לוקחים  מהיכן  אך  כלום,  על  מסתכל 

שהרי  ישראלי',  'איש  של  כזה 

ד  " ע ב ה

מהמקום  רק  לחשוב  אותו  ומצמצם  ליבי  את  לוקח 

לי  טוב  זה  מצב  אם  הזמן  כל  לבדוק  שלי,  ומהמציאות 

לעבודת ה' אם לאו.

שאלה זו טעות ביסודה, והיא אשר גורמת לרוב הנפילות, שהאדם 

בוער  'לב'  דווקא  לאו  הוא  'לב'  כי  לב,  לי  ואין  חשק  לי  אין  אומר 

וחזק  אביר  'לב  הוא  ישראלי'  'לב  אלא  התלהבות,  של  בתבערה 

במקום  נמצא  כאשר  גם  ולכן  ליבו',  בתוך  נמצא  שהשי"ת  היודע 

ובמצב בו הלב כבר לא יכול להתלהב מכל סיבה שהיא, בכל זאת 

אי  זה  ביום  או  זה  שבמקום  לומר  מכך  מתבלבל  ואינו  נבהל  אינו 

באמת  חזק  עצמו  את  מחזיק  אלא  ה',  את  לעבוד  כבר  אפשר 

שכתוב  כמו  ליבו  בתוך  ממש  אצלו  כאן  נמצא  שהשי"ת  הנצחית 

'צור לבבי', ומשתדל לעבוד את ה' כפי כמה שיכול ממקום זה, גם 

בלי חשק והתלהבות.

לב חזק כזה אפשר לקבל רק כאשר מתמידים יום יום בלימוד ספרי 

להיות  להתעקש  הלב  את  ומחזקים  מחשלים  הם  אשר  צדיקים, 

ולא  אותו,  שלח  שהשי"ת  מקום  ובכל  מצב  בכל  בהשי"ת  דבוק 

ליפול לתוך הצמצום של המצב בו הוא נמצא, רק יזכור את העיקר, 

להתקרב להשי"ת, ואם השי"ת רוצה כך אז אעבוד אותו כך, וגם אם 

יש לו עדיין נפילות, יכול הוא להדבק בהשי"ת כי יודע הוא שתמיד 

השי"ת בתוך לבבו – 'צור לבבי', ועל ידי זה יתחזק מעתה לעשות 

איזה מעשה של קדושה ויחטוף איזה דיבור של תורה ותפילה כפי 

כוחו, ותיכף יזכור שהשי"ת התפאר במעשהו זה.

אמנם, כל זמן שהאדם מחפש לבוא לאיזה הצלחה והישג מסוים 

אם  בבדיקה  תמיד  עסוק  יהיה  באמת  אזי  ה'  ובעבודת  בלימוד 

כי כאשר המח שקוע  יכול הוא להתקדם,  נמצא  בו הוא  בנתונים 

יכול להחזיק מעמד כל זמן  במחשבות רק איך להצליח, אזי אינו 

שאין לו מקום, אבל כאשר אדם לומד ליקוטי הלכות, משיבת נפש, 

השתפכות הנפש וכדומה, מתגלה בלב שעבודת ה' הוא עניין אחר 

לגמרי, הוא עסק אמיתי עם השי"ת, ואזי מתחזק הוא תמיד לחזק 

וללבב את הלב להשי"ת, וחוטף כל מה שבא לידו, גם אם נפל וגם 

אם עבר רוב הסדר שלא למד וכדו', כי לעבוד את ה' אפשר מכל 

מקום. )עיין עוד בהלכות פקדון ה' אות י"ט שרק על ידי אמונת צדיקים ולימוד 

ספריהם הק' אפשר להתעלות מעל המקום(.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לאור עקיבא

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם לראשון לציון
אולי אתה תביא אותנו לשם?
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אור עקיבא

הר"ר נחמן ארול הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם יהושע גוטמן הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו רפאל יעקב נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נפתלי הירץ שפירא הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר שמואל אייזיק נ"י
ומחותנו

הר"ר  משה יוסף הס הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אלתר הורוביץ הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר זאב גלבך הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל יוסף בר"ד קרליבך הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הרה"ח ר' ישראל מאיר גלינסקי שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן ברי"ק שפירא הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם ישעיהו גולדברג הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יצחק מאיר נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן נטע דייטש הי"ו 
בית שמש

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר ראובן שלמה נ"י
ומחותנו

הר"ר  יחזקאל ראטמאן הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר מרדכי מנדלאיל הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף בדיחי הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מאיר יהוסף רוטנברג הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר אהרן  נ"י
עב"ג בת הה"ח ר' שמשון רפאל ארלנגר שליט"א

ירושלים
 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

החתן הר"ר שמעון בן רבי הערשל ז"ל 
זילברמן הי"ו 

לרגל שמחת נשואיו בשעטו"מ
עב"ג בת הר"ר יששכר דב אפל הי"ו

ירושלים
 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן גדליהו קליין הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר צבי רייכר הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב משה גבאי הי"ו  - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

לימוד הלכה
מסיבות טכניות לא מופיע המדור הקבוע של הלכה פסוקה, ואתכם הסליחה!

והננו להציג ליקוט מדברי רביז"ל בחיוב וגודל מעלת לימוד הלכה - פוסקים

ביותר מכל הלמודים.  על לימוד הפוסקים הזהיר מאד מאד  שיחות הר"ן )כט(: 
וראוי ללמוד כל הארבעה שולחן ערוך כולם מראשם עד סופם כסדר. אם יכול 
ללמד כל הארבעה שולחן ערוך עם כל הפרושים הגדולים מה טוב, ואם לאו על 
כל פנים ילמד כל הארבעה שולחן ערוך הקטנים. והוא תיקון גדול מאד מאד, 
כי על ידי חטאים נתערב טוב ורע, ועל ידי לימוד 'פוסק' שמברר הכשר והפסול 

המותר והאסור הטהור והטמא, על ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע. 
ואמר: שכל איש ישראלי מחויב ללמד בכל יום ויום פוסקים ולא יעבור. ואף אם 
הוא אנוס ואין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף שולחן ערוך באיזה מקום 
ללמוד  צריך  כי  ערוך.  בשולחן  עתה  עומד  שהוא  במקומו  שלא  אפילו  שהוא 
איזה דין בשולחן ערוך בכל יום ויום כל ימי חייו. וכשאינו אנוס ילמד כסדר כל 
הארבעה שולחן ערוך מדי יום ביומו, וכשיגמור ויסיים הארבעה שולחן ערוך, 

יחזור ויתחיל ללמדם כסדר. וכן ינהג כל ימי חייו. 
חיי מוהר"ן )קונטרס ההוספות ב מג(: בענין לימוד השו"ע שהזהיר אדמו"ר זצ"ל, 
שמעתי בשם מוהרנ"ת ז"ל שאע"פ שדי ללמוד סעיף אחד לבד בכל מקום, אבל 

דוקא סעיף כזה שהוא פסק הלכה.
ליקוטי מוהר"ן )ח"א ח ו(: ולבוא לזה, להפריש ולהבדיל ולבטל הרע מהטוב, הוא 
על ידי תורה ותפלה, ולימוד התורה יהיה ללון לעמקה של הלכה, היינו ללמוד 

פוסקים. 
שם )רפו(: ודע, שעל ידי לימוד פוסקים זוכין להיות מלך ומושל בארץ וכו'. וע"י 
זה זוכה להקים שערי גן עדן ולהשיג ע"י זה חכמה עלאה ותתאה שהוא עיקר 

תענוג גן עדן.
שם )ח"ב ב(: לימוד הלכות בפרט כשזוכים לחדש בהם, זה בחינת שעשוע עולם 

הבא. וע"י זה בא הולדה בנקל, ונצולים מכל הצרות.
שם )כא(: כשמחדשין חדושי תורה, ואזי יש אלו הידועים המסתכלים ומצפים 
על זה, וצריך להעמיד אנשי חיל להעמידם לפניהם ולאחריהם כדי שלא יתקרב 
החידוש  קודם  פוסקים  ללמוד  שצריך  הפוסקים,  לימוד  ידי  על  נעשה  וזה  זר, 
זה נעשין בחינת אנשי חיל מלפניהם ומלאחריהם  ידי  ועל  כך,  שמחדש ואחר 
והתורה יורדת והולכת ביניהם לבטח, כי האנשי חיל עומדים עם הכלי זיין ואינם 

יכולים אלו הנ"ל להתקרב.
מבטלים  הפוסקים  לימוד  ע"י  ב(:  סב  ליקו"מ  עפ"י  מח,  )ת"ת  עצות  ליקוטי 
של  המחלוקת  ונתבטל  למטה,  המחלוקת  נתבטל  זה  וע"י  בשרשו,  המחלוקת 

היצה"ר שבלבו שהם הקושיות והכפירות ובלבולי אמונה שעולים על לבו, שע"י 
- לימוד  וכו'. על כן התיקון לזה  יכול להתפלל כראוי  זה נחלק לבו מהשי"ת ואינו 

הפוסקים, שע"י זה נמשך שלום וכו'.
לימוד  ו(. ע"י  ב  )הרהורים  זרה  לימוד הפוסקים מבטלים הרהורי עבודה  ספר המדות: 

ארבעה שלחן ערוך, יתבטל הפניות )שם יב(. ע"י לימוד שולחן ערוך, באים ליראה )לימוד 
ב ג(. 

חיי מוהר"ן )שמג ד(: אמר אילו לא היה יוצא זה הספר לעולם, היינו הספר לקוטי מוהר"ן, היה 
נעשה ענין אחר. כי כבר היה לו חשק כמה פעמים לעשות הלכות פסוקות על השלחן ערוך לבאר 

כל דין ודין בהלכה פסוקה, או להציג הלכה כדברי מי מהפוסקים אצל כל דין ודין, אך עכשיו שיצא זה 
הספר לעולם לא יהיה ענין הנ"ל. 

מתיבתא דחסידי ברסלב ארה"ב
ברכת מזל טוב

לכבוד ידידי נפשנו אחים נאמנים לדעה 
המוסרים נפשם להחזקת התורה

לרומם את שם הצדיק האמת
 המחותנים החשובים

הרה"ח ר' חיים עקשטיין שליט"א
יו"ר הנהלת הישיבה

והרה"ח ר' נטע קויפמן שליט"א
חבר הנהלת הישיבה

לרגל נישואי צאצאיהם בשעה טובה ומוצלחת
בזכות רביה"ק יזכו לראות שפע נחת דקדושה 
וברכה בעמלם הטהור להגדיל תורה ולהאדירה

בהוקרה ובידידות
בשם ההנהלה הרוחנית

אשר זעליג מרגליות    יהודה דייטש


