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פרשת השבוע קרויה על שם החיים. הכל חי בפרשה הזו, גם המוות, 
גם חלקת קבר, אף הזקנה – זו שרוב בני אדם יראים מפניה, גם היא 

שופעת חיים בפרשתנו.

אברהם אבינו, שרה אימנו, אלו הם האנשים שיודעים איך לחיות ובכך 
הם מוציאים עצמם מגורלם של רוב בני אנוש, שכן רוב בני העולם 
אינם רשאים לחיות; מאז שקולל אדם הראשון "בזיעת אפיך תאכל 
לחם" וחווה בקללת הצער, אין לאדם מנוחה, הוא עבד. עבדות וזקנה, 
זקנה ומוות, מוות ועיצבון, כל אלו קשורים זה בזה כבשלשלת. האדם 
היוצא  כעבד  אותו  שמוליך  המדמה  לכוח  כלומר  לאדמה,  משועבד 

בקולר ומכריח אותו לא לחיות את היום, לא לחיות בכלל. 

        

מערת  קבורה.  מקום  מחפש  אבינו  אברהם 
המכפלה היא חלקת קבר, קבורים שם לעת 
אבל  חי.  כל  אם  וחווה  הראשון  אדם  עתה 
נידחת  מערה  אלא  אינו  הזה  הקבר  בינתיים 
בקצה חצרו של עפרון החתי. איש אינו יודע 
את ערכה ורק מי שחושיו מסוגלים להרגיש 
בניחוח גן עדן העולה משם, יהיה מוכן לשלם 

עבורה ארבע מאות שקל כסף. 

אין  אבל  היא מקום קבורה,  מערת המכפלה 
מפכים  החיים  אדרבה,  המוות.  מקום  זה 
שם. כה חיוני המקום הזה עד שתיכף אחרי 

שאברהם קונה אותו, הכתוב מעיד עליו "ואברהם זקן בא בימים וה' 
ברך את אברהם בכל". 

המלך והעבד
במחיצת אברהם אבינו הכל חי, גם הניסיונות והקשיים. ולכן אם רק 

תבוא עימו במגע, תקום אף אתה לתחייה. 

סובל  הזה  האיש  אברהם.  עבד  אליעזר  לנו  מעביר  הזה  הלימוד  את 
כמה וכמה כינויים; פעם הוא "זקן ביתו" - תלמיד חכם הדולה ומשקה 
מתורת רבו, פעם הוא "המושל בכל אשר לו", ויש שהוא רק "עבד" 

ותו לא. 

מפיתויי  שארית  היא  בספרים,  שמובא  כפי  אליעזר,  של  העבדות 
נחש הקדמוני, זוהמת הנחש זה ארס של עבדות, והשרידים דבקים 
לזכך  מצליחים  הקדושים  האבות  רק  האנושי.  המין  בני  בכל 
לחירות.  צאצאיהם  את  ולהוציא  מהזוהמה  להיחלץ  עצמם, 
מגזע  חוטר  ולא  מיוחס  לא  כנעני,  עבד  הוא  אליעזר  אבל 
תרשישים. וכל ימיו משתדל אליעזר לדבוק בחירות הזו 

שיש אצל אדונו אברהם. 

וכי אפשר להידבק? והלא "אין ארור דבק 
בברוך?!" אמת, אבל יש 

לנו עוד מימרא: "המחובר לטהור – טהור". אי אפשר להידבק בשכינה 
מפני שהיא אש אוכלה, אבל בתלמידי חכמים אפשר להידבק. הארור 
לא יידבק בברוך, להידבק אי אפשר - להתחבר אפשר גם אפשר, אם 
תסכים להיות עבד. וכך אומר לעצמו אליעזר: אני הלא עבד וזה גורלי, 

לכל הפחות אעשה זאת בביתו של אברהם אבינו, הברוך. 

לכל אדם שני גורלות, הוא ברוך ויש בו שרידים של 'ארור', שאריות 
בסיפורי  ועבד",  "מלך  נקראים  הללו  הצדדים  שני  הקדמוני.  מנחש 
מעשיות )מעשה י"א( מספר רביז"ל על בן מלך ובן שפחה שהוחלפו, 
על ייסוריהם ותהפוכותיהם ועל דרכו של בן המלך לכיסאו, והכרת בן 
השפחה במעמדו האמתי. זהו סיפורו של כל אחד מאיתנו. אתה בן 
המלך, אלא שחילוף קדמון גורם לך לחלוק את חייך עם בן השפחה, 
הוא  מהופכים;  שמותיכם  גם   – בלבד  זו  ולא 
המלך ואתה עושה הכל כדי להשביע את רצונו. 
 - וחווה  אדם  לצאצאי  שאירע  הראשון  האסון 
שהם  השני  האסון  זוהמה,  בהם  הטיל  שנחש 

נוטים להתבלבל בין מי הם ומיהי הזוהמה. 

בזיעת אפיך
ויש דרך להיחלץ מהגורל; הגוף, כותב מוהרנ"ת, 
הוא בחינת עבד, והנשמה היא בן של מלך. את 
ומאן  השי"ת  בנו  נפח  שבאפנו  החיים  נשמת 
דנפח מדיליה נפח. דא עקא שדרך אותו חוטם 
עלולה הנשמה לפרוח מרוב שעבוד של "בזיעת 
עצה  נגזרה,  כבר  ולהתייגע  להזיע  שהגזירה  ומכיוון  לפיכך,  אפיך". 
זאת  נעשה  הפחות  לכל  ולהתייגע,  להזיע  אם  לן;  משמע  קא  טובה 
במעונו של המלך. אצל אדון בן חורין. זהו למעשה העניין של שימוש 

תלמידי חכמים והתקשרות לצדיקים. 

בפרשת השבוע אליעזר זוכה בסופו של דבר בתואר 'ברוך'. בעיצומה 
של השליחות למציאת זיווגו של בן אדונו, אומר לו לבן "בא ברוך ה'" 
וזו בשורה שמימית על היחלצותו מכלל ארור וכניסתו לבחינת ברוך 

)מהרח"ו(. 

זמן שהעולם הזה עודנו מעיק ומטריד, כל עוד אנחנו מרגישים  כל 
בחלקים הלא מבורכים בחיינו, כל אימת שאנו רודפים אחרי משהו 
חלקים  בנו  נותרו  מסתמא   - שהתמכרנו  מפני  רק  השגה  בר  שאינו 
משימות  מילוי  כדי  תוך  ייעשה  זה  'ברוך'.  לכלל  להכניסם  שיש 
מעשיות.  מצוות  פשוט,  יהדות  אבינו;  אברהם  של  במעונו  פשוטות 
צא לשדה שוב ושוב, חפש את ה' והתעקש לבקש את עזרתו על כל 
צעד ושעל. הייה נכון להיות עבד העובד גם כשלא מאיר לו, גם כשלא 
מצליח לו, וגם כשכן. ככל שתרבה לשמש כעבד אצל מלך אמתי, כך 

תדבק בך החירות וישובו לתחייה הרגליך המלכותיים.    

)ע"פ: ליקו"ה, ספר תורה ד', ברכת השחר ג'(

עבד המלך אנכי

וגם  מלך  יש  אדם  בכל 
להשליט  המטרה  עבד, 
את  העבד,  על  המלך  את 
ואת  הגוף,  על  הנשמה 
העבדות. על  החירות 

יום א' ר"ח ניסן תקצ"ב

ַּתֲאִמין,  ַאל  ָמָצאִתי  ְולא  "ָיַגְעִּתי  ...ְוֶזהּו 

ְוָקֶׁשה, ַמה הּוא  ָיַגְעִּתי ּוָמָצאִתי ַתֲאִמין" – 

ִאם  ָמָצא  ִאם  ִלְראֹות  ְיכֹוִלין  ֲהלא  'ַּתֲאִמין'?  ְלׁשֹון 

ָלאו?! 

ַאְך ֶּבֱאֶמת ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָּיַגע ַהְרֵּבה, ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשֲעַדִין 

ְולא  'ָיַגְעִּתי  אֹוֵמר  הּוא  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְּכָלל,  ָמָצא  לא 

"ָיַגְעִּתי  ַרק  לֹו'!  ַּתֲאִמין  'ַאל  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ָמָצאִתי', 

ּוָמָצאִתי - ַּתֲאִמין"! ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ְמאּוָמה ַמה 

ֶׁשְּבַוַּדאי  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ַּתֲאִמין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ָּמָצא,  ּׁשֶ

ָמָצא ַהְרֵּבה! 

ַהּסֹוף,  ַעד  ָּמָצא  ּׁשֶ ַמה  לֹו  ַמְרִאין  ֶׁשֵאין  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ִּכי 

ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֲעַדִין,  ְּכָלל  ָמָצא  לא  ִאם  ֲאִפּלּו  ְוַגם 

ַהְיִגיָעה  ִּכי  ְלַבד,  ְוַהְיִגיָעה  ַהִחּפּוׂש  ְיֵדי  ַעל  ַהְרֵּבה  ָמָצא 

"ָיַגְעִּתי  ֵּכן  ְוַעל  ֶנֱאָבד ְּבׁשּום אֶפן.  ֵאינֹו  ְלַבד  ְוַהִחּפּוׂש 

ֵהיֵטב,  ְוָהֵבן  ַּכַּנ"ל,  ַּדְיָקא  'ַּתֲאִמין'   – ַּתֲאִמין"  ּוָמָצאִתי 

ִּכי לא ָּדָבר ֵריק הּוא. 

ַהְיִגיעֹות  ָּכל  ֶאת  קֹוְרִאין  ֶׁשָאנּו  ֶזה  ֶּדֶרְך  ִּפי  ְוַעל 

ְלָפָניו  ְּבִׂשיחֹות  ִּבְפָרט   - ּוְתִפָּלה  ְּבתֹוָרה  ְוָהֲעבֹודֹות 

ִיְתָּבַרְך - ַהּכל ָאנּו קֹוְרִאין ַעָּתה ְּבֵׁשם ַּבָּקָׁשה ְוִחּפּוׂש, 

ַעל ְיֵדי ֶזה ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלִהְתַחֵּזק ַהְרֵּבה ְּבָכל ֵעת ֵאיְך 

ֶׁשהּוא, ִּכי ַאֶּתם ְמֻחָּיִבים ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְלַבֵּקׁש ּוְלַחֵּפׂש 

ֶׁשְּבַוַּדאי  ְּבַגְׁשִמּיּות  ֲאֵבדֹות  ַאַחר  ַהְמַחֵּפׂש  ְּכמֹו  יֹוֵתר, 

ָּכֵאּלּו,  ֲאֵבדֹות  שכן  כל  ֶאָחד,  ְּבַפַעם  מֹוֵצא  ֵאינֹו 

ֶׁשְּצִריִכין ְלַבּלֹות ָּכל ָיָמיו ְלַבְּקָׁשם ּוְלַחְּפָׂשם. 

ִּבְפָרט ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶּבֱאֶמת ֶׁשֵאין ַהְיִגיָעה ָלִריק ַחס 

ְוַהִחּפּוׂש  ַהְיִגיָעה  ְיֵדי  ַעל  ַּמְרִויִחין  ּׁשֶ ַמה  ִּכי  ְוָׁשלֹום, 

ְלַבד ֲאִפּלּו ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין מֹוְצִאין הּוא ֶרַוח ְּבִלי ִׁשעּור, 

ִמָּכל ֶׁשֵּכן  ְוכּו',  ָרֲאָתה  ַעִין לא  ְּדָעְלָמא  יֹוֵתר ִמָּכל הֹון 

ֶׁשָאנּו ְּבטּוִחים ֶׁשְּבַוַּדאי ִנְזֶּכה ִלְמצא ַהּכל, סֹוף ָּכל סֹוף 

ִאם ִנְזֶּכה ְלִהְתַחֵּזק ּוְלַבֵּקׁש ּוְלַחֵּפׂש ָּתִמיד ְוַכַּנ"ל.

נתן מברסלב

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

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

יגעת? גם אם נראה לך 
שלא מצאת – 'תאמין' שמצאת!

328בס"ד
גליון מס'

ה'תשע"ו

 פרשת 
חיי שרה

תאריך יום
לחודש

ליקוטי 
מוהר”ן 

ח”א

ליקוטי 
הלכות 

ח"א

ליקוטי 
תפילות 

ח"א

הדף 
היומי  

סוטה

יברסא רסבקכהמח.כהשבת

יגרסג רסדקכומח:כוא

ידרסה רסוקכזמט.כזב

טורסז רסחקכחמט:כחג

טזרסט רעקכטנ.כטד

יזרעא רעבקלנ:לה

יחרעג רעדקלאנא.או

גזירת העבדות מלווה אותנו מחטא עץ הדעת, ואם נקנסה עלינו עבדות – עדיף שנעשה זאת בבית מלך אמתי.

‰כונו ל‡סיפ ‰ˆל‰
מ‰פעם ‰נור‡‰ ל

‰מכירים ‰טכנולו‚יים
מיימים עלינוועלורוינו

"ע ַָׁו ּƒ וןביום ַז"ך ח
ב‡סיפ ‰‰ˆל‰ - לנו ול„ורוינו

י˜יים לכלל ‡נ" „ירולים ובב"‡

 בבי‰מ"„ ‰‚„ול „חסי„י ברסלב במ‡‰ ערים
בר‡ו ז˜ני רבני וחובי ‡נ" ליט"‡ ו‚„ולי ‰מומחים בחום ‰טכנולו‚י
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ב‰פו ז˜ני וחובי ‡נ" ליט"‡ ו‚„ולי ‰מומחים בחום
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לכלל ‡נ" „ירולים ובב"‡

ב‰פו ז˜ני וחובי ‡נ" ליט"‡
ו‚„ולי ‰מומחים בחום



צדקה, אא

בא בימים פרק י"ט
בימים הרבים ההם  "ויהי  וכן אבותינו כשהיו במצרים כתיב: 
אל  שועתם  ותעל  ויזעקו  העבודה  מן  ישראל  בני  ויאנחו 

האלהים".
התפילה מתעוררת, כאשר לא מצפים לישועה טבעית

פעם  בתורה  מוזכר   - שעבוד  של  רבות  שנים  אחרי  א[ 
מלך  מת  כאשר  זה  היה  לה'.  וזעקו  שהתפללו  ראשונה 

מצרים, אז נאמר לראשונה 'ויאנחו בני ישראל'.
ועוד  הריב"א  מבאר  כה?  עד  התפללו  לא  באמת  ולמה 
מצפים  ישראל  היו  חי,  מלך  שאותו  זמן  שכל  ראשונים, 
ולא  משמת  אבל  הגזירה,  תתבטל   – שכשימות  ומקוים 

התבטלה הגזירה, אז התחילו להתאנח.
כי לכל קושי וצער, יש פתרון אחד והוא שהשי"ת יעזור 
שהיה  כמו  הדעת  לשעבוד  נופלים  כאשר  אבל  ויושיע. 
בדרך  מתנהג  העולם  כאילו  לחשוב  נפלו  שאז  במצרים, 
הטבע, אזי תיכף כאשר יש איזה צרה, המח חושב בהגיון 
ומצפה  ועומד  מהצרה,  לצאת  יוכל  אופן  באיזה  הטבעי, 
במצרים,  היה  וכך  אותו.  ותושיע  שתבוא  סיבה  לאותו 
מלך  כאשר  שבעולם,  הנוהג  שכפי  חשבו,  ישראל  עם 
מת מתבטלים כל גזירותיו, וממילא לא ראו לנגד עיניהם 
אליו  ולזעוק  להשי"ת  לפנות  הפשוטה  האפשרות  את 
ובנתיים  המלך,  שימות  עד  וציפו  עמדו  ורק  שיושיעם, 

סבלו שנים רבות.
אבל משראו שמת המלך, ועדיין לא מתחדש כלום בענין 
הגזירות, אז נשברו והתחילו להרים את העיניים למעלה, 

והוא מה שנאמר: 'וימת מלך מצרים – ויאנחו בני ישראל'.
הצרה בעצמה היא למעלה מהטבע

ומהיכן בא כדבר הזה, שנופלים לחשוב מחשבות של  ב[ 
הצרה  שכל  מבינים  אין  שמלכתחילה  מחמת  זה  טבע? 
יש  תמיד  כי  ה',  מאת  פרטית  בהשגחה  נעשה  בעצמה 
הסברים איך קרה הצרה הזאת, וכיון שאין זוכרים מי עשה 
פי  על  איך  מחשבות  לחשוב  ממשיכים  גם  לכן  זה,  צער 

הטבע אפשר לצאת מהצרה.
לאדם,  צער  עושה  שהשי"ת  פעמים  כך  משום  ודווקא 
דברים שהם בניגוד לדרך הטבע, כדוגמת שעבוד מצרים 
שהוא  מצרים,  מלך  שמת  לאחר  גם  המשיכה  שהגזירה 
מת  מלך  שכאשר  העולם,  של  הטבע  ודרך  ההגיון  היפך 
האדם  מתעורר  הזה  באופן  ודווקא  גזירותיו,  מתבטלים 
של  הגדול  מהחסד  והוא  עליו,  משגיח  שהשי"ת  להבין 
רק  לפנות  האדם  מתחזק  בעצמו  זה  ידי  שעל  השי"ת 

להשי"ת ולזעוק אליו.
נס  איזה  נעשה  כאשר  שרק  בעולם,  טעות  ישנה  כי  ג[ 
ודבר ישועה, שיש בה צירוף מקרים שלא כדרך הטבע, אז 
אומרים: 'איזה גילוי השגחה'. אבל האמת היא שגם להיפך 

ח"ו, כאשר רואים צירוף מקרים של צער ועגמת נפש, דבר 
שהוא לא בגדר ההסתברות הטבעית, גם אז צריך להשתמש 

אפשר  בעצמו  זה  ידי  ועל  השגחה',  גילוי  'איזה  זה:  בלשון 
סיבה  שום  שאין  בחוש  רואים  כי  ובקשה,  לתפילה  להתחזק 

טבעית,  ישועה  לשום  לצפות  אין  וממילא  זה,  במקרה  טבעית 
מעבר לכך שרק השי"ת יכול לעזור ולהושיע.

"ויאנחו"
היא  כמה  עד  הישראלי  איש  של  האנחה  את  רביז"ל  שיבח  כמה  ידוע  ד[ 

יקרה בשמיים – וכלשון רביז"ל: "כי הנה יקר גנוחי ונה )קרעכץ( מאיש ישראלי" 
בעצמו,  חדשה  רוח  מכניס  הוא  מכניס  מתאנח  כשאדם  כי  ועוד(.  ח'  סי'  )ליקו"מ 

ומוציא רוח רעה ממנו.
יש סוג אנחה של יאוש, שהוא אנחה שהוא היפך הקדושה, בה אדם מתאנח באופן של יאוש 
וקוצר רוח. אך יש אנחה שאדם מוציא מליבו על גודל ריחוקו מהשי"ת, מתוך גילוי רצון ותקווה. 
ואנחה כזו בה הוא מתאנח למה יש לו רוח חיים של עולם הזה, ואין מחייה אותו רוח חיים של 
אמונה ודביקות בה' - אזי האנחה כזו היא יקרה מאוד למעלה, וממשכת עליו רוח חיים חדשה.
שומע  השי"ת  שבוודאי  להאמין  תקווה,  של  אנחה  שיהיה  הוא  למעשה  בזה  העצה  והעיקר 
זו פועלת מאוד פעולה קדושה בנפש. והוא אחד מההנהגות  זו, ואזי אנחה  ומתענג מאנחה 
שרביז"ל הרגיל אותנו בזה. וכמובא, שפעם אחת שאל רביז"ל את איש אחד מאנשיו אם הוא 
רגיל להתאנח בשעת התבודדות. ופעם אחד אחז את ר' שמואל אייזיק ז"ל מגדולי תלמידיו, כנגד 
ליבו, ואמר לו: בשביל מעט דם כזה שבחלל הלב תאבד את העולם הזה והעולם הבא – הוי רגיל 
להתאנח הרבה עד שתפטור אותו ותכניע את הרע שבו, ותזכה לבחינת 'ליבי חלל בקרבי' )חיי 

מוהר"ן(. 
ופעולת האנחה הוא עצה נפלאה ויקרה מאוד, בזמן שאדם נמצא במצב של שעבוד מצרים 
שהיו בקוצר רוח ועבודה קשה, וכמעט שלא היה יישוב הדעת להתפלל, והדבר היחיד שאפשר 

לעשות הוא להתאנח לפני ה', ועל כגון דא נאמר: "ותעל שוועתם אל האלקים".
"מן העבודה"

'מן העבודה'. ומבאר הרבינו בחיי,  ה[ יש לשים לב למה התורה מדגישה שהם נאנחו דייקא 
אפילו  זמן,  באותו  להגאל  ראויים  היו  לא  ישראל  באמת  כי  בדווקא,  זאת  מדגישה  שהתורה 
שכבר הגיע קץ הגאולה, ורק מחמת שצעקו וזעקו 'מן העבודה' עלתה שוועתם למעלה, ונגאלו 
– "ללמדך שאין תפילתו של אדם שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה והדוחק שהיא יותר 

מקובלת והיא העולה לפניו יתברך".

שרה  ]חיי  בפרשתינו  נאמר  ע"ה  רחימא  אברהם  אבינו  על 

כד,א[ ואברהם זקן בא בימים. בלקו"מ ]פ"ד[ מבאר רבינו ז"ל 

ודבריו  וגדולים'.  כל הימים שלו שלמים  – שהיו  בימים  'בא 

הק' שם בנויים עפ"י דברי הזוה"ק ]נשא קכג[ שכל יום יש בו 

טוב מיוחד לאותו היום, רק שיש גדר ושמירה מסביב לאותו 

הטוב שלא כל אחד יוכל לגשת לטוב ההוא. והשומרים הם 

הנחשים ועקרבים שמבלבלים מחשבותיו שלא יכנס למקום 

שלא שלו. אבל מי שהוא טוב, כל אלו השומרים הם יהיו לו 

עוד לעזר ולסיוע, וקטיגור נעשה סניגור, ויעלו אותו להטוב 

הגנוז וכו'.

ובהמשך דבריו 'וכשאדם רוצה וחושק עד מאד ופותחין לו' – 

את השערים להטוב, שזהו פנימיות התורה 'אזי כל יום ויום 

רזין  היינו  הגנוז  ומשיג הטוב  רואה  כי  גדול עד מאד,  אצלו 

דאורייתא השייך לאותו היום'.

כשאנו מסתכלים על 'ימינו' אנו, אין אנו יודעים באיזה 'ימים' 

אנו באים. כי לכאורה ימינו אינם גדולים עד מאד. כי הנחשים 

את  והמחלישות  המבלבלות  המחשבות  שהם  והעקרבים 

לטוב  להתקרב  לנו  מאפשרים  לא  הצדדים,  מכל  דעתינו 

הגנוז, לרזין דאורייתא השייך לאותו היום. מצד אחד דאגת 

הפרנסה, מצד שני צער גידול בנים, מצד שלישי צער גידול 

עצמו. וכן מצידי צדדים נחשים ועקרבים, בלבולים וחלישות 

לתוך  להכנס  לזכות  מנוח,  נותנים  שלא  מספר  לאין  הדעת 

האושר,  האמיתי,  הטוב  היא  שהיא  התורה,  נועם  עומק 

השמחה והסיפוק האמיתי – שאין עוד מתיקות ונעימות חוץ 

מהתורה הקדושה.

לחזק  הקדושים  רבותינו  הקדימו  שכבר  הוא  האמת  אבל 

לפני  שעכשיו  אותנו  והודיעו  דמשיחא,  בעקבתא  אותנו 

מבול  ויהיה  ביותר,  החושך  מתגבר  שאז  המשיח  ביאת 

של כפירה ואפיקורסות של זוהמא וכו' – אז דייקא כל 

מי שיחזיק עצמו באמונה ויתאמץ לעשות את שלו 

אם  אפי'  וכו',  וחסד  בצדקה  ותפילה,  בתורה 

בתוך כך יש לו מבול של חלישות הדעת 

מהמחשבות  ומניעות 

הטורדות אותו, הרי מדרגתו גדולה כמו עובד ה' גדול וצדיק 

והנחשים  החושך  התגברות  לעומת  כי  הקודמים.  בדורות 

כל  זה  לעומת  כן  ביותר,  זה  בדור  שמתגברים  והעקרבים 

התגברות והתאמצות בצד הטוב, מעלתו וסגולתו אין לשער.

הצדיק  אל  המקושרים  החברים  התעוררו  אלו  בימים 

'פגעי  הנקרא  הענין  סביב  גדולה  תעמולה  לעשות  האמת, 

אברהם  בזמן  היה  לא  'טכנולוגיה'  הזה  השם  הטכנולוגיה', 

נו,  אומרים,  כאלה  יש  והנה  ז"ל,  רבינו  בזמן  לא  וגם  אבינו, 

אז מה אתם רוצים לעשות, להחזיר אותנו לזמן של אברהם 

אבינו או לזמן של רבינו? זהו זה. זה המצב, אין מה לעשות. 

ובכלל כל הענין הזה הוא כבר לאחר יאוש וכו'.

אבל אנו האמונים עלי תורת רבינו ז"ל שלימד אותנו ש'אין 

הנאמרים  הדברים  לאור  ובפרט  כלל',  בעולם  יאוש  שום 

למעלה שסביב הטוב הגנוז יש נחשים ועקרבים, וכשזוכים 

לעשות תשובה, אזי הנחשים והעקרבים הם עוד מסייעים 

זה  לפי  התורה.  עמקות  שזהו  הגנוז,  הטוב  לתוך  להכנס 

ה'נחשים  בעצם  זהו  'טכנולוגיה'  המושג  שכל  מבינים  אנו 

בזה  הגנוז  לטוב  מלהכנס  להפריע  או  שיכולים  והעקרבים' 

שהאדם ממלא את מחשבתו על ידיהם בשטותים והבלים, 

יכול לעשות הרבה  ידיהם הוא  זוכה, דייקא על  או אם הוא 

טוב וכו'.

ועקרבים,  נחשים  של  אדירה  כמות  שיש  אנו,  בימינו  ולכן 

פגעי  ע"י  בעיקר  המגיעים  טובות,  לא  מחשבות  של  מבול 

מזכה  זה  הטוב,  מצד  זה  שכנגד  התגברות  כל  הטכנולוגיה, 

להם  פותחים  כי  וגדולים.  ארוכים  בימים  המתגברים  את 

לפני  לבא  יזכו  אלו  ובימים  טוב,  של  שפע  הרבה  מלמעלה 

מלכו של עולם. כמו שנאמר באאע"ה 'בא בימים'.

תקוה  שיש  היטב  לזכור  להתעורר  עלינו  יקרים.  אחים  לכן 

ואין שום יאוש, אם כולנו נחגור מתנינו להאיר לכל מחנינו 

לבלי  יצרנו  על  ולהתגבר  פגע,  ומכל  רע  מכל  להשמר 

הקטיגור  את  להפוך  ורק  הרע,  לצד  בטכנולוגיה  להשתמש 

לסניגור, אזי בוודאי נזכה גם אנו בדורינו להיות 'באים בימים' 

שלמים וארוכים, מלאים כל טוב, אמן סלה.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שלום נתן דייטש שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'גיל
לאור  בשמחה  שרה  חיי  פרשת  שבת  קדושת  לקבל  נבא 
שבהם  ו'  הלכה  תחומין  ערובי  בהלכות  מוהרנ"ת  דברי 
ומקבלים  סוכת שלום  זוכים לפריסת  אנו  שבשבת  מגלה 
אלף אורות של חיות וחזוק אשר זהו השער להכנס לדרכי 

ההתחזקות להיות חי ושמח תמיד. 
פתיחה 

הכל  שעיקר  מקומות,  בכמה  ז"ל  רבינו  בדברי  מבואר 
שיכול  מה  לעשות  יום  בכל  יתחזק  שהאדם  הוא 
להתגבר  ובתפילה,  בתורה  לעסוק  השם,  בעבודת 
תמיד,  בשמחה  ולהיות  השי"ת,  לפני  שיחתו  לפרש 
לטובה  להשתנות  זוכה  שהוא  רואה  אינו  אם  ואפילו 
ולהכנס לקביעות בתוך התורה והקדושה, ועובר עליו 
מה שעובר, העיקר לא להסתכל כלל על זה, ויעשה את 
עצמו כאינו יודע, רק שעה ביום יעסוק בחשבון הנפש 
ותשובה, ושאר היום יהיה בשמחה מתוך מה שחוטף 

מצות ומעשים טובים מה שיכול ואיך שיכול.
ויתחזק  יתגבר להישאר על עמדו  כי העיקר שהאדם 
מעבודת  שמתרחקים  מה  כל  כי  לעולם,  יפול  שלא 
הוא  כאשר  ויסורים  צער  האדם  על  ועובר  השם 
את  מפיל  שהיצה"ר  ע"י  הכל  ובטחון,  מאמונה  רחוק 
ולהפיל  דעת  להחליש  עצתו  דרך  עיקר  זה  כי  האדם, 
וכו', ולזה עלינו להזהר מזה מאד רק להתחיל מחדש 
כל  לקיים  להתחדש  יום,  בכל  פעמים  כמה  פעם  בכל 
ולהתחדש  לעשות,  שיכול  מצוה  וכל  מהשו"ע  הלכה 
לשמור השיעורים שלו, וגם ללמוד ולעיין היטב בספרי 
השי"ת,  לעבודת  לזכות  איך  אותו  שידריכו  הצדיקים 
קדושה  של  שפע  הרעבה  לנפשו  חיות  יקבל  ובזה 
ואמונה ודעת, ואפילו אם נופל מאד והמניעות עומדים 
לפניו כקיר ברזל שמפסיק ונעשה עמו מה שנעשה, אל 

יסתכל על זה כלל כלל לא, רק יעשה את שלו.
העבודה  בדרכי  בקי  להיות  צריך  שהאדם  כמו  כי 
השייכים לו להתמיד בתורה ולהיכנס לעבודת התפילה 
שזה  ששייך,  מה  לפי  הדעת  ואור  באמונה  ולהתדבק 
בקי  להיות  צריך  האדם  כך  הרי  ברצוא,  בקי  נקרא 
של  חלק  הוא  עליו  שעובר  מה  שכל  לדעת  בשוב, 
עבודת השם, והוא צריך לתקן מקומו ולברר גם שם, 
והוא צריך לקבל לימודים איך למצוא את השי"ת בכל 
מקום, וזה יסוד מה שרבינו מכניס גם אותנו החלושי 
בספה"ק  המבואר  בדרך  השי"ת  עבודת  לתוך  וכו'  כח 
להרצון להסתכל בפנימיות לאור האמונה, ולקבל עול 
מלכות שמים תמיד. כי כל מה שיכולים לעורר האדם 
לחפש ולבקש עבודת השי"ת עומד על מה שכבר הכין 
רבינו דרכי התחזקות שמאירים הנפש גם כאשר עובר 
הניגש  כל  על  לעבור  מוכרח  זאת  אשר  שעובר,  מה 
לקודש, ועלינו לקבל דרכי ההתחזקות האלו ולהתדבק 
באמונה ולהיות שרוי בשמחה גדולה תמיד, שמחה של 
צרכי  עניני  כאשר  וגם  ישראל,  קדושת  ואושר  מצוה 
דאגה  גורמים  וההצלחה  הבריאות  וחסרון  הפרנסה 
ופחד, בנוסף לטבע האדם למשוך עצמו לצער ודאגה, 
וכו',  וצער  עצב  של  למחשבות  נופלים  שבניקל  ויש 
הרי אם יסתכל היטיב בדברי רבינו ויחדש נפשו באור 
דרכי ההתחזקות, יהיה לו הכח להיות בשמחה תמיד 
כאשר  ואפילו  כלל,  והדאגה  הצער  אחרי  להגרר  ולא 
רואה שהוא רחוק מאד מהשי"ת וח"ו נפל מאד, יקבל 
מה שרבינו מראה לו להיות בשמחה מהטוב שיש בו 

להיות  רק  העבר  על  להסתכל  ולא  מחדש,  ולהתחיל 
שמח וטוב לב מקדושת יהדותו.

השי"ת,  לעבודת  להכנס  רוצה  האדם  כאשר  תיכף  כי 
הסטרא  ממש  והוא  גדולה,  עבירה  הוא  העצבות 
ועיקר  מ"ח(   ' סי  )לקו"ת  אותה  שונא  והשי"ת  אחרא 
מתחזק  כאשר  הוא  להקדושה  והכניסה  התשובה 
ענין של עצב  כל  נגד  האדם לעמוד על עמדו ללחום 
שנופל עליו ומתחזק לתורה לאמונה ובטחון, וזאת ע"י 
העצות הנוראות של רבינו שהם החיות של הנפש והם 
מחיים אותנו ממש ורק עי"ז יכולים להתקדם לעמוד 
נגד מה שרוצה להפיל אותנו מעבודת השי"ת, כי יש 
דרך  יסודות  שהם  רבינו  בדברי  שמתגלים  חיים  דרכי 
עמוקים  סודות  על  מיוסדים  והם  הנפש,  התחזקות 
עובר  שזה  מהרע,  הטוב  ובירור  הניצוצות  בירור  של 
על האדם בכל מה שנעשה עימו, וכלל התיקון הוא ע"י 
שמתחזק לשמחה, כאשר כלל הענין מתגלה ע"פ מ"ש 
שכאשר  רפ"ב(  סי'  )לקו"מ  וגו'  בעודי  לאלקי  אזמרה 
האדם רואה שרחוק מאד מאד מהשם יתברך ומעשיו 
ויראה  בשמחה  להיות  יזהר  אעפ"כ  וכו'  טובים  אינם 
כי  טובה,  נקודה  איזה  בעצמו  ולמצוא  ולבקש  לחפש 
איך אפשר שלא עשה איזה מצוה מימיו, אע"פ שגם 
המצוה יש בה פסולת הרבה, בודאי יש בה איזה נקודה 
טובה, וכן יבקש וימצא בעצמו עוד איזה נקודות טובות 
וכו', ועי"ז יוכל להתפלל ולזמר לעורר בחי' נגינה שהוא 
ליקוט הטוב, שעי"ז נבנה המשכן ונמשך הבל פה שאין 

בו חטא ע"ש. 

כלל המתגלה 
בני אדם עובדים ומתייגעים על פרנסה והשגת מעמד, 
והכל  גדולות  ולטרחות  למלחמות  נפשם  וממררים 
החיות  מבקשים  הכל  כי  שמחה,  איזה  לו  שיהיה  כדי 
והשמחה, והנה אמיתת השראת נועם החיות ושמחת 
ישראל הוא עיקר האושר והטוב שבאמת נמצא קרוב 
לכל אחד מישראל ובניקל יכול לזכות להיות בשמחה 
גדולה תמיד, וזאת ע"י דרכי העצה שמתגלים ע"י רבינו 
ז"ל, דרכי ההתחזקות ואיך לקיים אזמרה וגו'. אלא שיש 
מה שמונע ומרחיק האדם מאושר זה, ובניקל מאבדים 
למי  החיזוק שייכים  להם שדרכי  יש שנדמה  כי  הכל, 
שעובר עליו או יש לו טבע של עצבות, ואינם שייכים 
להקדושה  לעלות  לבקש  מתחיל  הוא  כאשר  ואז  לו, 
וממילא עובר עליו אין לו דרך של חיזוק, כי אינו מבין 
שדרכים אלו הם עבודת השם ממש איך לברר המקום 
שנמצא בו וכו' והם עומדים על יסודות עמוקים מאד, 
ויש שקשה להם ללכת בדרך אזמרה וגו' מחמת שכח 
המדמה והצער גדול מכוחם, ואין בהם כח להתחזק כי 
ודאגה  צרה  ניתוסף  כאשר  קשה  והנסיון  מאד,  עובר 
ואינם  וחכמות  קושיות  סברות  שמלאים  ויש  וכו', 
ומדבקים  שמחזקים  האמונה  לימודי  לקבל  יכולים 
האדם להשי"ת, והרי עי"ז האדם רחוק משמחה וחיות, 
והתעוררות,  לחיות  לזכות  שיש  לגמרי  ששכחו  ויש 
שנופלים  עד  בשמחה,  להיות  יש  למה  מבינים  ואינם 

לשמחה מסוג אחר ששם עיקר המכשול וכו' ר"ל. 

שבת הוא שורש השמחה והחיזוק
הוא  ישראל  קדושת  לקבל  לזכות  הכח  עיקר  והרי 
קדושת השבת, ולזה יש להזהר לקבל השבת בשמחה, 

להעביר כל דאגה וכל צער, ואפילו את הצער מעונותיו 
מעבודת  רחוק  שהוא  לו  שנדמה  וממה  ומהנפילות 
וכו',  מחשבות  כמה  עליו  ועבר  משבת  ורחוק  השם 
עיקר קדושת ישראל הוא לקבל שבת בשמחה לרחק 
על  שמעיד  במה  ששמח  ולחשוב  אלו  מחשבות 
לקבל  מהכל,  הגדול  רוח  הנחת  ועושה  השם,  אחדות 
בנין  עיקר  וזה  השם,  שם  התגלות  שהוא  השבת,  את 
כי מתגלה בשבת  והשראת הקדושה בעולם,  המשכן 
שמחים  ואנו  איתנו  שמח  שהשי"ת  ושמחה  חדווה 
כל  נמשכים  ובזה  ונישא,  רם  למלך  ההתקרבות  עם 
שמחה  ומביא  אמונה  של  שפע  ובעיקר  ההשפעות, 

וחיות, וזה קדושת ישראל.
והנה בשבת נאמר אל יצא איש ממקומו וגו' היינו שאדם 
של  השמחה  בתוך  ישראל  קדושת  בתוך  להיות  צריך 
האמונה, דהיינו בתוך תחום שבת, ואסור לצאת מתחום 
שבת, שהוא שני אלפי"ם אמות, ובדברי מוהרנ"ת בהלכה 
זו מגלה איך עלינו להתקשר לקדושת שני האלפין האלו 
שהם שני דרכי ההתחזקות, כלל ענין אזמרה וגו' )לקו"מ 
וגו'  השה  ואי"ה  מ"ש  ע"פ  הלימוד  ענין  וכלל  רפ"ב(  סי' 
)לקו"ת סי' י"ב( והכל ע"פ ענין "אלף האורות" שמקבל כל 

אחד מישראל ביום השבת כמ"ש.
החזרת הכתרים בשבת ע"י הצדיק

זכינו  'נעשה ונשמע'  כי בקבלת התורה כאשר אמרנו 
שהם  דקדושה,  לכתרים  ראשינו,  על  עולם  לשמחת 
הכח לזכות לקיום התורה לזכות להיות בשמחה תמיד 
)לקו"מ סי כ"ב(, ובחטא העגל הרי נלקח שלימות זה 
ולזה  ושמחה,  חיות  של  הכח  מאתנו  ונאבד  מאתנו 
כבידות,  של  רוח  עלינו  שורה  המעשה  ימי  בששת 
מושכים  דברים  והרבה  וגו',  תאכלנה  בעצבון  בבחי' 
נאמר  ואז  דקדושה,  שמחה  וחסרון  לעצבות  האדם 
שמשה שם על פניו מסוה כי נתרחקנו ממשה ששם 
מאיתנו  נאבדו  אז  כי  תשא(  כי  לקו"ת  )עי'  וכו'  אהלו 
הכתרים של נעשה ונשמע ונאבדו ממשה רבינו אלף 
וזה  וכו',  השפע  המשכת  שלימות  ענין  שהוא  אורות, 

הנהגת ימות החול.
ובכניסת השבת אנו אומרים מזמור שיר ליום השבת 
ר"ת למש"ה כי הוא מחזיר לישראל הכתרים שניטלו 
נשמות  עם  ויורד  אורות  האלף  חזרה  ומקבל  בעגל, 
הצדיקים בכל ערב שבת להעלות כל הנשמות מעמקי 
הקליפות גם מי שאין לו זכות וכו', ועל זה אנו מזמרים 
ושרים טוב להודות להשם וגו'. והרי שבכניסת השבת 
אורות,  אל"ף  בחי'  שהוא  השבת  לתחום  נכנסים  אנו 
אשר בכוחם נמשך עלינו השמחה של נעשה ונשמע, 
צער  כל  לדחות  בשמחה,  להיות  להתחיל  הכח  היינו 
ודאגה מעלינו ולקבל שבת, כמ"ש זכור את יום השבת 
שיש לחשוב שהיום הוא שבת, יום של שמחה ואמונה 
ואין בו צער ועצב או ריקנות רק אמונה ושמחה, ואז 
וגו' שיכולים לראות  מקבלים את הכח לקיים אזמרה 

הזכות והטוב שיש בנו גם כאשר אין בנו זכות. 

בשבת נפתח הדרך לדון לכף זכות 
ועי"ז מתגלה  וכמו שמשה ממשיך עלינו אלף אורות 
הזכות על הכל. כך בכח יום השבת יכולים להשתנות 
להשי"ת  להתקרב  מחדש  להתחיל  חיים  דרכי  להבין 
בשמחה. כי ביום השבת נשבת ונגמר כח הדין והריחוק 
גדולה  שמחה  בהשי"ת  והשמחה  ההתקרבות  ונמשך 

טוב  בו  שיש  להרגיש  כח  בו  יש  אדם  ולכל  מאד 
הנ"ל,  ההתחזקות  דרכי  יסודות  ולמצוא  וקודשה, 
ובזה מתגלה קדושת השבת שהוא השראת הקדושה 
פריסת סוכת שלום שהגוף והנפש הם בשלום דבוקים 
)עי'  המשכן  בנין  בחי'  שהוא  הקדושה,  עם  ושמחים 
עיקר  והרי  משבת(  נמשך  שהמשכן  ס"ז  סי'  לקו"ת 
השראת הקדושה בעולם בבחי' בנין המשכן הוא ע"י 
מה שדנים לכף זכות, כמבואר שיש לדון הכל לזכות, 
בעולם  באמת  ונכנס  בתשובה  אותו  מחזירים  ועי"ז 
הזכות וההתקרבות, והרי כאשר אין רואים זכות בכל 
אין  הרי  וכו'  ובעיר  הכנסת  בבית  שנמצאים  האנשים 
רחוקים  נפרדים  אנשים  יש  השכינה,  השראת  שם 
שכל  הזכות  ראיית  ע"י  אבל  משכן,  בחי'  ואין  מטוב 
הנמצאים יש בהם טוב, הרי שורה הקדושה על הכל 
שזה בחי' פריסת סוכת שלום שנעשה בשבת בחי' בנין 
המשכן, ועי"ז יכול כל אדם גם לראות בעצמו את הטוב 
שבו להתדבק בהשי"ת, ולהיות בשמחה ולבא להתפלל 

בחיות לעורר בחי' נגינה וחיות דקדושה.

פריסת סוכת שלום - הבל שאין בו חטא
ומבואר שע"י שבונים המשכן נעשה בחי' הבל פה שאין 
בו חטא, כי בימות החול שורה בחי' הבל של רוח נכאה, 
הבל של חטא, הוא כח המבלבל ומעלים האמונה והדעת, 
שלום  סוכת  פריסת  המשכת  בנין  בחי'  הוא  שבת  אבל 
ונמשך קדושת הבל פה שאין בו חטא שהוא ההתקרבות 
ופרוס  לומר  כופלים  ולזה  אורות,  אלף  בחי'  להשי"ת 
כי  וכו',  והפורס סוכת שלום עלינו  עלינו סוכת שלומיך, 
אז מתגלה הדרך להסתכל עלינו ועל כל ישראל לטובה, 
ומתחדשים  והדעת  האמונה  אור  לקבל  עולים  וכולם 
ויקרא  נאמר  לבנין המשכן הרי  ובהמשך  לעבודת השם. 
אל משה וגו' בתחילת חומש ויקרא ושם יש אל"ף זעירא 
כידוע, כי זה מרמז שיש למצוא לימוד זכות בבחינת מ"ש 
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו 
וכו', דהיינו אפילו אם אין מוצאין בו כי אם זכות אחד מני 
רוב  עצמו  והזכות  המצוה  באותו  יש  אם  ואפילו  אלף, 
מאלף  אחד  טובות  נקודות  איזה  אם  כי  בו  ואין  פסלת 
באותו זכות עצמו. כמ"ש במסכת שבת אפילו אם באותו 
המלאך עצמו תשע מאות תשעים ותשעה חלקים לחובה 
ואחד לזכות, ניצול גם כן, שזה בחי' בנין המשכן וכח כפרת 
בקדושת  עלינו  נמשך  זה  וכל  וכו',  הקרבנות  של  העון 
השבת, כאשר גם מזכירים זאת בשבת ומתפללים 'ישמח 
משה במתנת חלקו' היינו במה שזכה לאלף אורות אלו, 

ועי"ז גם אנו זוכים לעלות לקדושת השבת.
מה  וכל  חיזוק  של  העצות  מכלל  הריחוק  עיקר  כי 
שיש חכמות ואין כח להתחזק, הכל ע"י הריחוק מאור 
הצדיקים, אבל בשבת אנו מתקרבים לאלף האורות של 
בחי' משה, ולזה עלינו להתגבר בכניסת השבת וביום 
השבת להיות בשמחה, היינו להתקרב ולקיים העצה, 
ועי"ז דייקא יהיה נמשך עלינו הכח להתחזק, כח של 
המשכת  שהוא  לישראל  מחזיר  שמשה  הכתרים 

ישראל,  נשמות  לתוך  העולם,  לתוך  הקדושה 
שיהיה בהן שמחה וחיות ואור של אמונה ודעת 

ונתחיל להכנס לדרכי חיים טובים שיהיה כל 
דרכי  שנקבל  ידי  על  לטובה  שוים  ימינו 

בכח  באורם  ונחיה  ההתחזקות 
השבת.

לרדת  המתנגדים  נהגו  מוהרנ"ת,  על  שהיתה  הגדולה  המחלוקת  בתקופת 
לחייהם של המקורבים אליו, כל בעל-בית שעבד אצלו אחד מחסידי ברסלב, 
פיטרו מעבודתו. אביו של אחד מבני הנעורים שהיו מקורבים למוהרנ"ת, נער 
ושמו שמשון, עבד אצל בעל בית בחנותו וכל פרנסתו היתה תלויה בבעל בית זה. 
יום אחד, פונה בעל החנות אל אביו של שמשון, כשפניו אינן כתמול-שלשום: 
"הקשב ושמע לאשר אוַמר לך, אמנם אתה עצמך אינך מקורב לרבי נתן, אבל 
בנך שמשון מקורב אליו, ואני מזהירך שאם בנך ילך מהיום והלאה אליו, הנך 

מפוטר מהעבודה..." 
אביו של שמשון נבהל מאוד מהאיום, כיוון שראה שכל פרנסתו בסכנה הזהיר 
כן  שלולא  מוהרנ"ת,  של  מפתנו  על  לדרוך  יהין  לבל  חמורה  בהזהרה  בנו  את 
רבינו  לענין  בעבותות  מקושר  היה  שכבר  שמשון,  אך  רבה.  בחומרה  יענישנו 
שבו  הזמן  בליל-שבת,  הבית  מן  בהיחבא  התגנב  במוהרנ"ת,  מאוד  ודבוק 

התאספו בני הנעורים בבית מוהרנ"ת, ושם פעמיו אל הלב של העולם.
בראות אביו שהוא בורח באין רואה, ציווה עליו שיישן יחד איתו בחדרו, כדי שיוכל 
נרדם,  שאביו  וכשראה  השם,  לעבודת  בער  שמשון  של  לבו  אך  עליו.  להשגיח 
חמק מהמיטה בלאט וברח לבית מוהרנ"ת... כשראה אביו שהצליח להערים עליו, 

לקח מבנו את מעילו ומנעליו, והטמין אותם תחת הכר שהיה ישן עליו. 
יוכל לצאת את הבית ללא  ר' שמשון היה קרוץ מחומר אחר. אולם איך  אבל 
הבית  ובמרתף  כסף,  לגויים  מלווה  הרי  אביו  בקרבו,  נצנץ  רעיון  מלבושיו? 

שוכבים בגדי האיכרים הגויים, בתור משכונות, ובכן, יש לו כבר מה ללבוש.
הוא ירד למרתף, עטה על עצמו מעיל-פרווה גדל ממדים, קוצ'מע – כובע פרווה 

רחב ביותר, ונעל מגפיים ענקיות, ומיד רץ חיש לבית מוהרנ"ת - - -
באותה שעה ישב מוהרנ"ת ודיבר בפני אנשי שלומנו, כשלפתע נכנס איכר רוסי 
לבוש בגדי איכר מגושמים... מוהרנ"ת נבהל למראה האיכר הנכנס, "מה רוצה 
הגוי?", שאל את המסובים. ה'גוי' התקרב אל השולחן, "אהה... זהו שמשון...", 

אמרו אנ"ש, וחיוכים רחבים עלו על שפתותיהם.
אבל רבי נתן בעיניו הטהורות הבין מיד את כל אשר נעשה. בראותו את מסירות נפשו של 

הנער, קרא לו אליו, חיבק אותו אל חיקו באהבה ואמר לו: "עוד אגמול לך טובה פעם!"
שנים חלפו מאז, שמשון התחתן והיה לעובד ה׳ נלהב. ויהי היום, והנגיד רבי אברהם 

בער נכד רבינו, חיפש שומר נאמן ליערותיו ולא מצא אדם מתאים מרבי שמשון.
רבי שמשון שש על המשרה כמוצא שלל רב, שהרי יוכל לעבוד את בוראו באוויר 
הזך מחוץ ליישוב וגם לעסוק במשא-ומתן באמונה. רבי אברהם בער שסמך על 

יושרו, סיכם עמו שבכל פעם שיזדקק לממון, ייטול מכספי מסחר העצים.
רבי שמשון עבר להתגורר בבקתה ביער, כשהוא עוסק בתורה, תפילה והתבודדות, 
ועבד כשומר ומפקח על חטיבת העצים ומכירתם. כעבור זמן קצר, השיא את בנו, 

ואת ההוצאות נטל מקופת היער, כפי שנסכם בינו ובין רבי אברהם בער.
באחד הימים נפטר לפתע רבי שמשון לעולמו בבקתתו ביער. בלילה חלם רבי 
אברהם חלום נורא: רבי שמשון מופיע לנגדו ואומר לו: ״ידידי, דע לך כי כבר 

אינני בין החיים, באתי במצוות סבך רבינו הקדוש, לבקש מחילתך, כיון שלא 
הספקתי לעבוד ביערותיך ביחס לסכום שנטלתי ממך״. 

רבי אברהם בער הנדהם מחל בלב שלם לחברו, אך ביקש ממנו לספר לו מה 
התרחש עמו לאחר פטירתו.  ״בבואי לעולם העליון״, סיפר רבי שמשון, ״לא 
ביקשתי  רבינו.  תלמיד  נפתלי  רבי  את  אני  רואה  פתאום  אפנה.  אנה  ידעתי 
שיביאני לרבינו, אך הוא השיב: ׳עניין זה שייך רק לרבי נתן, עוד מעט הוא יעבור 

כאן'. 
ואכן כעבור זמן בא רבי נתן ולקחני להיכלו של רבינו. הביט הרבי בפנקס שבידו, 
ואמר: ׳אכן מאנשיי אתה, אך כדי שתוכל להיות בהיכלי, עליך לטבול בנהר דינור׳... 
לקחני רבי נתן וליווני אל אותו נהר נורא. בדרך פגשנו בסיעת מלאכי חבלה, ברגע 
שהתקרבו אלינו, קרא רבי נתן: ׳רבי נחמן שלח אותנו!׳ באותו הרגע נמוגו כלא 

היו. כך נשנה הדבר כמה פעמים, עד בואנו אל נהר דינור.
״מה אומר ומה אדבר? הייסורים שחשתי בטבילה זאת הם למעלה מכל דמיון, 
אולם התענוג שמרגישים לאחריה - גם הוא לא מן העולם הזה. כשחזרנו אל 
הרבי, אמר לי: ׳עדיין מרגישים בך ריח ׳עולם הזה׳; עליך לטבול שנית׳. לאחר 
שעשיתי כדבריו וחזרתי, אמר לי הרבי: ׳עכשיו עליך ללכת אל נכדי אברהם בער 

ולבקש את מחילתו על הממון שנשארת חייב לו״. 
רבי אברהם בער התעורר מחלומו אחוז התרגשות, ואכן התברר לו כי רבי שמשון 
נפטר לעולמו. הוא סיפר לחבריו על המחזה הנורא שראה, ואז נזכרו לפתע כמה 
מהם בדבריו המופלאים של רבי נתן לרבי שמשון לפני שנים רבות, בהיותו נער: 

״דבר זה יעמוד לך לטובה״ - - -

פינקסו של הרבי



בני הנעורים
התחדשות

עלהו לא יבול

המשך הלכות כבוד אב ואם )ח(
האם אפשר לפרנס/לתמוך את ההורים מכספי צדקה ומעשר?

א. אם יש אפשרות לבן לפרנס/לתמוך ההורים מכספי עצמו – הדין כך:
)א( הורים שזקוקים לעזרה כספית, אזי אם יש אפשרות לבן לפרנסם מכספי 
הרבה  וכדעת  ה  רמ  יו"ד  )רמ"א  ומעשר  צדקה  מכספי  להם  לתת  אסור   - עצמו 
ראשונים, שהוא זלזול בכבוד ההורים(. ]ובמאמרנו הקודם בארנו: באיזה אופן נחשב 

שההורים 'זקוקים'. ואיזה בן נכלל ש'יש לו אפשרות' לתת להם מכספי עצמו[.
)ב( אמנם אם הבן מתקשה לתמוך בהם מכספי עצמו, ובפרט אם יש להורים 
הוצאה חריגה שקשה להטיל על הבן – יש לשאול שאלת חכם אם בכל זאת 
מותר להשתמש לזה מכספי מעשר, אם הוא באופן שאין אחרים יודעים מזה 
ונותן להם בכבוד הראוי )כיון שיש מתירים לתת מצדקה בכל אופן. ויש מתירים כשנותן 
בצנעה. ויש מתירים ממעשר אבל לא מצדקה. ויש מתירים כשנותן בכדי שיוכלו לחיות בהרווחה 

יותר מהרגיל. ויש מתיר אם הוא לצורך נשואי האחים והאחיות(.

)ג( ודע שכל מה שהבן נותן מכספי עצמו - נחשב כנותן לצדקה היותר חשובה 
לעניים  לו לתת  זקוקים לכספו, אסור  כל עוד שההורים  ולכן  מכל הצדקות! 
אחרים )ראה: שו"ע יו"ד רנא ג. רבינו בחיי תחלת פרשת ויחי. חת"ס יו"ד רכט. חיי אדם סז יב. 
שבט הלוי קיא ג. צדקה ומשפט ג הערה כד. ובתשובות והנהגות ג רפו, אפילו כשיש מקרי צדקה 

 – נותן כלל לאחרים נראה מוזר לסביבתו  אבל אם בגלל שאינו  חמורים מאביו(. 

מותר לו לתת קצת גם לאחרים )ראה תשורת שי א ער. ויברך דוד עמוד קיז אות כח(. 
ב. אם אין אפשרות לבן לפרנס/לתמוך את ההורים מכספי עצמו – הדין כך:

שם(.  ופוסקים  )שו"ע  שלו  מעשר  או  צדקה  מכספי  להם  לתת  ומצוה  חייב  )א( 
ומותר לתת את כל כספי המעשר להורים )חת"ס שם(.

)ב( וחייב להקדים את ההורים לפני שאר עניים )וכמ"ש מקודם(. ואפילו אם רגיל 
כבר לתת לעני או לצדקה אחרת, צריך להתחיל לתת לאביו )מהרשד"ה ער(. 

)ג( ובפרט אם הוציאו כספים לצורך נשואיו ולהורים יש חובות מזה, אזי אם 
בלאו הכי נותן מעשר ממה שמרויח - 'חייב' לתת להם את כל מעשרותיו )צדקה 

ומשפט שם. שו"ת ויברך דוד קעו, קעח. וראה גם מהר"ם שיק תריג מצות לג(.

)ד( ובכל אופן יש להזהר שיתן להם באופן מכובד. ובפרט אם יתכן שההורים 
מזה  ידעו  שלא  באופן  לתת  שחייב  צדקה,  מכספי  שנותן  ידעו  אם  יצטערו 

)תשוה"נ שם(.

ג. אם יש כמה בנים, חתן, נכד:
)א( אם יש כמה בנים, ויש מהם בעלי יכולת יותר מאחרים לתת להורים – יש 
ה.  רמ  )רמ"א  יכולתו  לפי  מהבנים  אחד  לכל  ההורים  צרכי  הוצאות  את  להטיל 

ובערוה"ש כא, שאם יש עשיר שיכול לשלם מכספו, אסור לעני לתת מצדקה שלו(.

)ב( אם יש חתן או כמה חתנים – נחלקו הפוסקים אם מחייבים אותם להשתתף 
בתמיכת ההורים )בחוות יאיר קלד, מחייב את החתן אך לא באותה מידה כמו הבן. ובערוה"ש 

לח, אם החתן הוא עשיר חייב. ובאבני זכרון עמוד דש מהגריש"א, אם יש הוצאה גדולה ואין יד הבנים 

משגת, הבנים יתנו חומש והחתנים מעשר. וביברך דוד קעה, פטר את החתן מכל, אלא שחייב להקדים 

את חמיו לפני שאר עניים(.  

והנראה למעשה כך: אם ביכולת הבנים לפרנס את ההורים מכספי עצמם או ממעשר – אי 
אפשר לחייב את החתנים. אבל אם אין לבנים מספיק בכדי לתת להורים לכל צרכיהם - יש 

לשתף גם החתנים בעול ההוצאה, אך אינם מחויבים באותה מידה כמו הבנים. ואם אין כלל 
לבנים – יש לחייב החתן לשאת בעול הכספי של חמיו וחמותו. ובכל אופן אם יש לחתן כספי צדקה 

ומעשר, חייב להקדים את חמיו לפני שאר עניים.  
)ג( אם אין לבן ויש לנכד – חייב הנכד לתת לסבו )ב"ח בסוף הסימן. ש"ך כג. חי"א סז כה. ערוה"ש מד(.

מהיכן לוקחים חיות בעבודת ה'?
רואים  גם  לכן  חדש.  דבר  מכל  חיות  שמקבל  האדם  טבע 
שטבע האדם, שהוא מחפש תמיד לשמוע חדשות, ולרכוש 
דברים חדשים ובגדים חדשים וכדומה, או שמחפש לגוון את 
חייו בכל מיני דברים. אלא שכמובן כל דבר חדש שרוכשים 
משהו  לקנות  מחפשים  ואז  קצרה,  תקופה  לאחר  מתיישן 

חדש או ללכת לאירוע חדש בשביל להרגיש חיות.
אך עיקר החיות האמיתית הוא - מי שמוצא את ההתחדשות 
בתוך נשמתו פנימה. כי בגשמיות לא שייך להתחדש באופן 
גשמי  דבר  כל  כי  זמן,  לאורך  שיחזיק  תמידית  חיות  שיקבל 
בעולמות  שנעשה  במה  למעלה  ורק  זמן.  לאחר  מתיישן 
קורה  רגע  בכל  כי  תמידית,  התחדשות  יש  שם  העליונים, 
יום  בכל  מתנהגת  הבריאה  כי  ביותר.  נפלאות  חדשות  שם 
כמו  היום,  לאותו  מיוחד  בסדר  הספירות  של  הנהגה  פי  על 
הגשמי  בעולם  כאן  שנעשה  מצוה  ובכל  מעולם.  היה  שלא 
העולמות  ועליית  חדש  רוח  נחת  למעלה  נעשה  והדומם, 

באופן מחודש לגמרי.
להתחזק  מוכרח  ה',  מעבודת  חיות  לקבל  שרוצה  מי  ולכן 
באמונה, שמעבר לגשמיות שרואה בעיניו, יש הרבה דברים 
טובים  המעשים  ידי  על  לעת  מעת  המתחדשים  רוחניים 
שעושה. וכפי כמה שזוכר את האמונה הזאת בתוך כל דבר 

שעושה, כך הוא מתחדש ממש מכל מצוה שעושה.
בעבודת  תמיד  להתחדש  רביז"ל  של  מהיסודות  אחד  וזהו 
ה'. לא לעשות את המצוות כמצוות אנשים מלומדה כמתוך 
הרגל. כי כשאדם מאבד את החיות שלו במצוות, זה מחמת 
שחי בהרגשה שהעולם מונהג בדרך הטבע, וכאילו היום הוא 
המשך לאתמול, ואותו המצוה שעושה עכשו, הוא עשה גם 
חיות,  שום  לו  אין  אצלו,  ישן  כשהדבר  וממילא  אתמול,  כן 

כאשר הדבר חוזר על עצמו כמה פעמים. 
באמת  הוא  שהעולם  בזכרון  מחשבתו  את  כשידבק  אך 
עולם רוחני, אזי יקבל חיות חדש בכל פעם, כאילו זו הפעם 
הראשונה. ואפילו שבגשמיות פעולת מעשה המצווה נראה 
אותו דבר כמו בפעם הקודמת - סידור התפילה נראה אותו 
סידור, התפילין הם אותן תפילין, והשולחן שבת הוא אותו 
חדש  הכל  באמת  אעפ"כ   – המאכלים  אותם  עם  שולחן 

לגמרי.
ומי שחי באופן כזה הרי שהוא חי חיים אמיתיים, ויש 
לו חיות בכל רגע מימי חייו, כי הוא חי חיים חדשים 

בכל עת.
ואף אם נופל מעבודת ה', הוא יכול תמיד 
שעבר  מה  מכל  לשכוח  להתחדש, 
עליו, ולהתחיל התחלה 

חדשה אפילו בפעם האלף באותו היום, כיון שמאמין שבכל 
רגע השי"ת מחדש את הבריאה, ומשפיע שפע חדש לבריאה 
הקודם  הרגע  בין  קשר  אין  וממילא  מקודם,  היה  שלא  מה 
יכול  זו,  לאמונה  מחשבתו  את  וכשמדבק  עכשו,  של  לרגע 
להפוך את כל הרגלי חייו ברגע אחד, ולהתחיל לעבוד את ה'.

מהיכן אפשר לקבל כח להתחדש בכל יום הרבה פעמים 
גם לאחר נפילות וירידות?

כי  הכח להתחדש בכל פעם מחדש, הוא רק בכח הצדיקים, 
להשיג  לדרגא  מדרגא  רגע  בכל  ומתעלים  עולים  הצדיקים 
עוד ועוד השגות. וכל מה שהם עולים ומתעלים, זה להשיג 
יוכל האדם  ידם  ועוד רחמים חדשים של השי"ת, שעל  עוד 

להתחדש.
וכאשר אדם מתקשר לצדיקים, ומזכיר לעצמו את המציאות 
רחמים  להמשיך  ומתייגעים  שעמלים  בעולם  צדיקים  שיש 
לזעוק  ולהתחיל  להתחדש,  כוחות  יקבל  זה  ידי  על  חדשים, 

לה' שיקרב אותו אליו.
להיות  אפשר  בו  שנזכרים  פעם  שבכל  אמר  שרביז"ל  וכמו 
ובקדושת  הגדול  בכוחו   להזכר  והיינו  שנולד...  תינוק  כמו 
העצות שגילה שאין יאוש בעולם כלל, ושתמיד יש רחמים 

שאפשר על ידם להתחדש.   
כאילו  בה  להרגיש  מצוה,  בכל  להתחדש  אפשר  איך 

עושה אותה פעם ראשונה?
על ידי לימוד ספרי צדיקים המלמדים פנימיות של כל מצווה. 
כי כאשר אדם לומד בכל פעם איזה תורה חדשה של הצדיק 
באותו  חדש  חיות  לקבל  יכול  אזי  המצווה,  מאותה  המדבר 

המצווה.
וכמו שרביז"ל אמר שבכל חג ובכל מועד הוא בא על השגה 
ודעת חדשה, והוא עבד את השי"ת על פי ההשגה החדשה, 
ולא כמו שהיה בחג הקודם )חיי מוהר"ן פ"ט(. ואף שבוודאי 
יש בהשגותיו של רביז"ל דרגות לאין שיעור, אבל בפשטות 
לקחת  יש  מועד  או  חג  לפני  פעם  שבכל  מזה,  אנו  מבינים 
הלכות,  בליקוטי  הלכה  או  מוהר"ן  מליקוטי  תורה  איזה 
וכך מקבלים דעת חדשה  ללמוד קצת מהפנימיות של החג, 
להסתכל על החג, ונעשה חג חדש לגמרי. וכמו כן בכל דבר 
מצווה, לימוד תורה, שבת, תפילין, תפילה וכו' - ללמוד בכל 
פעם דעת חדשה בפנימיות אותו המצוה, וכך מקבלים טעם 

חדש בחיים.
אבל  במצוה,  התחדשות  לראות  קשה  בחיצוניות  אמנם  כי 
חדשה  דעת  מקבלים  כאשר  בדעת,  הוא  ההתחדשות  עיקר 

פנימית על אותו עניין. 
בענין  נפלאים  דיבורים  ה'  תפילין  בליקו"ה  באריכות  )עיין 

ההתחדשות והקשר לפרשת חיי שרה(

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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הר"ר אלעזר חזקיהו טוקצ'ינסקי הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת 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 נחמן ב"ר אליעזר קירשבוים הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת
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  משה פרץ טשארנעט  הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר יחיאל מיכל הי"ו
ומחותנו הר"ר נתן רוזברג  הי"ו

צפת
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

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

הר"ר שלמה משי זהב הי"ו
בבית שמש

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

‰כונו ל‡סיפ ‰ˆל‰
מ‰פעם ‰נור‡‰ ל

‰מכירים ‰טכנולו‚יים
מיימים עלינוועלורוינו

"ע ַָׁו ּƒ וןביום ַז"ך ח
ב‡סיפ ‰‰ˆל‰ - לנו ול„ורוינו

י˜יים לכלל ‡נ" „ירולים ובב"‡

 בבי‰מ"„ ‰‚„ול „חסי„י ברסלב במ‡‰ ערים
בר‡ו ז˜ני רבני וחובי ‡נ" ליט"‡ ו‚„ולי ‰מומחים בחום ‰טכנולו‚י

(ערבי פיל) 7.00 ‰עערים: ב יחפ

למענך ולמען „ורויך

˜יים בע"‰ בימים ‰˜רובים לכלל ‡נ" „ירולים ובב"‡
ב‰פו ז˜ני וחובי ‡נ" ליט"‡ ו‚„ולי ‰מומחים בחום

בס"„

בס"„

‰כונו
 ל‡סיפ

‰ˆל‰
מ‰פעם ‰נור‡‰ ל
‰מכירים
‰טכנולו‚יים

‰מ‡יימים
עלינוועלורוינו

˜יים בע"‰ בימים ‰˜רובים 
לכלל ‡נ" „ירולים ובב"‡

ב‰פו ז˜ני וחובי ‡נ" ליט"‡
ו‚„ולי ‰מומחים בחום


