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העולם הזה והמציאות שמרכיבה אותו עשויים מחומר עכור למדי, 
הארץ מושכת את הנבראים וכשאתה עליה, הינך כבד. כבדות ועצבות 

– תרין רעים. ולכן השמחה לא באה מכאן, מקורה במקום אחר. 

שמחה קשורה לתכלית, ליעד, אם תרצו - למשמעות. לפיכך מביאי 
בעצם  צדיקים".  וגילו  בה'  "שמחו  הצדיקים,  הם  לעולם,  השמחה 
כביכול  שלהם  המציאות  לחיות.  למה  שיש  מזכירים  הם  נוכחותם 
מוכנה  ואינה  המשיכה  לכוח  נשמעת  איננה  המקום,  על  מדלגת 
להכביד על עצמה בהבלי עולם הזה ודאגותיו. וכשאתה רואה איש 

שכזה, אף אתה מתחייך ומחליט להיות אולי שמח יותר. 

מקום המקדש
שהצדיקים  השמחה   - אחרת  בעיה  יש 
גדולה  כך  כל  בה',  השמחה  עליה,  מדווחים 
מספיק  גדול  מקום  הזה  העולם  בכל  שאין 
שיכול  בעולם  מקום  אין  "כי  אותה:  להכיל 
לשמוח  שהוא   - הזאת  השמחה  אור  לסבול 
בו יתברך שזה אי אפשר לבאר ולספר כי הוא 

לכל חד כפום מה דמשער בלביה..."

את  להכיל  היה  מסוגל  בלבד  אחד  מקום 
גבולות המקום  השמחה, מקום שאינו בתוך 
המלך  "הביאני  עליו:  נאמר  המקדש  בית   -

חדריו נגילה ונשמחה בך". 

'יהודי'  הקרויה  הניסית  הרוחנית  התופעה 
של  עולמות  מעולמי  ששאובים  עצומים  שמחה  במעגלי  מוקפת 
ביותר,  הפשוט  היהודי  של  קיומו  את  המקיפים  ותוכן  משמעות 
ותופסים מקום אינסופי בכל היקום ומחוצה לו. אלא שכל העולמות 
הללו שקשורים ומשתרכים בעקבותיו של אותו יהודי, אינם מסוגלים 
ולכן  הזה.  השטחים  ומצומצם  הקטן  בעולם  ולהופיע  להצטמצם 

לפעמים קשה לו ליהודי לשמוח.

עד שהמלך לוקח אותו חדר לפנים מחדר, כי רק חדרו הפרטי והאישי 
של השי"ת בעולם הזה – בית המקדש - מסוגל לשאת את תעצומות 

השמחה.

זה סוד הקשר הטמיר בין האחים יוסף ובנימין, קשר שממומש רק 
השבוע בהתוודעות יוסף לאחיו. יוסף הוא הצדיק, משמח הנפשות 
ומחולל השמחות. אבל השמחה הזו גדולה מהעולם, קשה להבין 
את יוסף, קשה לקבל אותו, ולכן תיכף ללידתו מבקשת רחל אימנו 
- חייבים למצוא לה מקום,  "יוסף לי ה' בן אחר", השמחה הזו 
והמקום בחלקו של בנימין, שם מקום המקדש. ובכן, יוסף לי 

ה' את בנימין שייתן מקום לתעצומות השמחה של יוסף. 

יוסף, במקום   - בפרשת השבוע פוגש אבי השמחה 
על  בוכה  גם  הוא  ולכן  בנימין.   - השמחה 
צוואריו, על חורבנן של ב' המקדשות 

ועל אובדנה הצפוי של השמחה בעקבות חוסר במקום.

תרין משיחין
"ויגש  אבל פרשת השבוע מתחילה במפגש קודם, מפגש מלחמתי. 
שני  במלכא".  דמלכא  תקרובתא  "דא  הק'  ובזוהר  יהודה",  אליו 
משיחים מתוועדים כעת, שתי מלכויות ניצבות זו לעומת זו, משיח 
בן יוסף ומשיח בן דוד. ואז מבקש יהודה מיוסף "ידבר נא עבדיך דבר 

באוזני אדוני, ואל יחר אפך". 

השמחה  התגלמות  הוא  הצדיק  יוסף  נפלאות:  כאן  מגלה  נתן  רבי 
צורך  יש  שלהבת  להדליק  כשמעוניינים  להבה",  יוסף  "בית  שבלב. 
די  אין  אבל  השלהבת,  והבאת  הניצוץ  יצירת  על  אמון  יוסף  בניצוץ, 
בכך. כדי להפוך את ההתלהבות שבלב למציאות 

קיימת וברת המשכיות יש צורך ביהודה. 

עבודתו של יהודה היא ההודאה, כשאתה מודה, 
ללא  הקיימת  השמחה  את  בפיך  מבטא  הינך 
כוח  יש  הודאה  לדיבורי  פנימה.  בלבבך  ספק 
להפוך ניצוץ למציאות יוקדת, כדכתיב "שמחה 

לאיש במענה פיו". 

ה'",  את  אודה  "הפעם  נאמר  יהודה  בלידת 
יהודה  ההודאה.  כוח  את  יהודה  הביא  בלידתו 
ברוך  לקדוש  שריווה  דוד  בית  מלכות  אבי  הוא 
פה  נתן  המלך  דוד  ותשבחות.  בשירות  הוא 
מלכות  ולכן  לשפה,  אותה  הפך  הוא  להודאה, 
דוד היא המלכות שבה תלויה גאולתנו הנצחית. 
ויוסף קודם לדוד, אולם רק כדי לסלול  ודוד הם תרין משיחין,  יוסף 
עבורו דרך )עי' של"ה, 'תורה אור' - ויגש(, משיח בן יוסף עתיד למסור 

נפש עבור התגלותו של משיח בן דוד. 

 " אדוני  באוזני  דבר  עבדיך  נא  "ידבר  מיוסף  יהודה  מבקש  ובכן, 
בלב  עמוק  בליבא.  תליא  ושמיעה  השמיעה  כלי  הם  האוזניים   -
מסתתרת ביהודי נקודת ההתלהבות והשמחה, אבל כלפי חוץ שורר 
חרון אף וחוסר שמחה. ולפיכך נצרכים כאן דיבורים של תודה והודאה 
שיהפכו את ניצוץ השמחה שבלב למציאות קיימת, המתקת הדינים, 

ולשמחה עצומה שתחולל שינוי ממשי במציאות כולה.

מקום  אחר  בחיפושיו  המלך  דוד  את  ששימשה  העצה  טמונה  וכאן 
מקום  למצוא  היא  משיחא  מלכא  דוד  של  חייו  משאת  המקדש. 
השמחה  את  בו  להנכיח  מקום  בה',  השמחה  את  להכיל  מקום  לה', 

האינסופית שצדיקים יודעים לחוש בה, גם בעולם הזה. 

ואיך מוצא דוד המלך את מקום המקדש? על ידי שירות ותשבחות. 
הכלי של דוד המלך הוא התהילים, משם לחם ונאבק באויבים, שם 

בכה, שם רקד ופיזז, ושם גם ערך את חיפושיו. 

דיבורי הודאה בכוחם למצוא גם את מקום המקדש האבוד, למצוא 
מקום לה' - מקום לשמחה שאין מקום שמסוגל להכיל אותה.

)ע"פ ליקו"ה, או"ח הודאה ו'( 

למצוא מקום לשמחה

משמחי  הם  הצדיקים 
סיבה  יש  ואם  הנפשות, 
סיבה  יש  משמע  לשמוח, 
לחיות. ובכן, בעצם חיפשת 
קיבלת. לחיות.  סיבה 

יום א', ואתחנן, תקצ"ג
ֶׁשִּמָּדה  ֵליַדע  ְצִריִכין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ...ַאְך 
טֹוָבה ְמֻרָּבה, ְוֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום. ְוִאְלָמֵלא 
ְּגדֹוֵלי  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ַהִּנְפָלִאים  ְוָהַרֲחִמים  ַהֶחֶסד 
ַהַּצִּדיִקים. ּוִבְפָרט ַצִּדיֵקי ׁשֹוְכֵני ָעָפר ֶׁשֵהם ִמְתַּפְּלִלין 
ְוַהִּנִּסים  ְוַהֲחָסִדים  ַהְיׁשּועֹות  ְולּוֵלא  ָהעֹוָלם,  ַעל 
ְּתִפָּלָתם  ְיֵדי  ַעל  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשִּנְמָׁשִכין  ְוַהִּנְפָלאֹות 

ַהּנֹוָרָאה, ְּבַוַּדאי לא ָהָיה ֶאְפָׁשר ָלָאָדם ְלִהְתַקֵּים. 
ְּבָכל  ִּכְמַעט  ִלְראֹות זאת  יּוַכל  ְלָהִבין  ֵלב  ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ָעָליו  ֶׁשעֹוְבִרים  ְוַהַהְרַּפְתָקאֹות  ַהְּדָבִרים  ְיֵדי  ַעל  יֹום 
ּׁשֹוֵמַע  רֹוֶאה ְקָצת ּוַמה ּׁשֶ ְוַעל ָּכל ָאָדם ְּבָכל יֹום ַמה ּׁשֶ
ַהַּנֲעִׂשים  ְוַהַהְרַּפְתָקאֹות  ַהְּדָבִרים  ִרּבּוי  ִמְּלַבד  ְקָצת, 
ָּבעֹוָלם ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ְוכּו' ְוִעם ָּכל ָאָדם 
ֶהָחָכם  ַרק  ַּבּמַח,  ְלַׁשֵער  ֶאְפָׁשר  ִאי  ּשֶׁ ַמה  ִּבְפָרִטּיּות 
ְלָהִבין ִמֶּזה,  רֹוֶאה ְוׁשֹוֵמַע ְקָצת,  ָיִבין ִמַּדְעּתֹו ִמַּמה ּׁשֶ
ִּבְׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמה ַּנֲעֶׂשה ְּבָכל 

יֹום. 
ַרְעיֹוָניו  ְיַבֲהלּוהּו  ְלַבל  ְרָמִזים  ְלָהִבין  יּוַכל  ֶזה  ּוִמָּכל 
ִּבְבִריאּות,  ֵהן  ְּבַפְרָנָסה,  ֵהן  ָעָליו,  עֹוֵבר  ּׁשֶ ַמה  ִמָּכל 
ִמָּכל  ִיְתָּבַרְך  ם  ַּבַהּׁשֵ ִיְזּכר  ִמֻּכָּלם  ַרק  ְּדָבִרים,  ּוְׁשָאר 
ַּתְחִּתּיֹות  ִּבְׁשאֹול  ַּגם  ִּכי  ֶׁשהּוא,  ֵאיְך  ֶׁשהּוא  ָמקֹום 
ַעְצמֹו  ֶאת  ְוִלְזּכר  ִיְתָּבַרְך  ם  ְלַהּׁשֵ ָסמּוְך  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלין 

ם ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ֵעת. ַּבַהּׁשֵ
ְוֵאיְך ֶׁשהּוא ְּתִפָּלה ּוְצָעָקה מֹוִעיל ְלָכל ָּדָבר, ַאְך ָקֶׁשה 
ְּכֶׁשֵאיָנם  ַהַּנ"ל  ֶּדֶרְך  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְצעק 
ם ִיְתָּבַרְך  ִמְתַּבֲהִלים ָּכל ָּכְך ַרק יֹוְדִעים ֶׁשָּכְך ַמְנִהיג ַהּׁשֵ
ֶׁשָּבעֹוָלם,  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּנָּסיֹון  הּוא  ְוָכְך  ָהעֹוָלם, 
ָהָאָדם  ְלִפי  ְוַהּכל  יֹום,  ְּבָכל  ַּיֲעבר  ּׁשֶ ַמה  ָעָליו  ֶׁשַּיֲעבר 
ֻמְפָלג  ַּבֲעִׁשירּות  ְוֶזה  ָּגדֹול  ַּבֲעִנּיּות  ְמַנִּסין  ֶזה  ְוַהְּזַמן. 
ְוֶזה ְּבַפְרָנָסה ָּכזאת ְוֶזה ְּבַפְרָנָסה ָּכזאת ְוכּו' ְוכּו', ְוָכל 
ָאָדם  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ּוַבְּזַמן,  ָּבָאָדם  ֶׁשַּנֲעִׂשין  ּנּוִיים  ַהּׁשִ

ֲאֶׁשר ָעְצמּו ִמַּסֵּפר. 
ִּכי ָאָדם ֶזה ְּבֶזה ַהּיֹום ְלִפי ַמֲעָׂשיו ּוְלִפי ִנְׁשָמתֹו ָצִריְך 
ְלַגְמֵרי.  ַאֵחר  ְּבִעְנָין  ְוֶזה  ַּדְיָקא,  ֶזה  ְּבִעְנָין  ְלִהְתַנּסֹות 
ִאם  ִּכי  ַעְצָמן  ּוְלַנֵחם  ְלַהֲחיֹות  ַּבֶּמה  ָלֶהם  ֵאין  ְוֻכָּלם 
ּתֹוָרה  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ָּדָבר  ֵאיֶזה  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשחֹוְטִפין  ַּבֶּמה 
ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְוכּו',  ֲחָסִדים  ּוְגִמילּות  ּוְצָדָקה  ּוְתִפָּלה 

ַיְצִליחּו ָלֶנַצח, ְוחּוץ ִמֶּזה ַהּכל ֶהֶבל.
ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב 

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

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

כל המאורעות שלך לטוב ולמוטב, 
הכל הוא בשביל התפקיד שלך היום!!!

334בס"ד
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גיטין

ורסא רסבקסזסט.זשבת

זרסג רסדקסחסט:חא

חרסה רסוקסטע.טב

טרסז רסחקעע:יג

ירסט רעקעאעא.יאד

יארעא רעבקעבעא:יבה

יברעג רעדקעגעב.יגו

כולם אוהבים אנשים שמחים שבימים טרופים אלו מבוקשים ביותר. ואם אתה שפוף ותפוס דאגות, האיש השמח מביא אוויר ממקום אחר.

breslevfrance@gmail.com :חדש חדש חדש 'עלה לתרופה' בצרפתית! להצטרפות לרשימת התפוצה שלח אימייל ל



צדקה, אא

פי שניים ברוחך פרק כ' ]ג[
'וכן על הים כתיב, ויצעקו בני ישראל אל ה'. '

הצעקה להשי"ת הוא גילוי של יראת שמיים
דרך  ישראל  עם  את  הוליך  שהשי"ת  במדרש,  מובא  א[ 
ים סוף, ולא הוליכם דרך פלשתים, מכיון שהשי"ת רצה 
שעם ישראל ייראו מלפניו ויצעקו אליו וכך יתקרבו אליו. 
ואילו היה מוליכן דרך פלשתים, אזי אף אחד לא היה מעיז 
להתחיל עמם, מחמת שכל העולם שמעו מהניסים שהיו 
לבוא  וחלק  קרוב  הדרך  היה  וממילא  במצרים,  לישראל 
מהשי"ת.  לשכוח  יכולים  היו  כזה  ובאופן  ישראל,  לארץ 
ולכן הוליכם דרך ים סוף, כדי שהמצרים יחזרו לתופסם, 
אליו  ויתקרבו  לה',  וזעקה  צעקה  לידי  לבוא  יצטרכו  וכך 

ליראה אותו.
ב[ ושואל הרה"ק ר' מנחם מנדל מויטעפסק זצ"ל, שהרי 
לכאורה הצעקה לה' בים סוף לא באה מתוך יראת שמיים 
אמיתית, אלא רק מחשש להפסד גופם וכליונם? ומתרץ, 
ביראת שמיים הוא החשש  שבאמת הפסיעה הראשונה 
להפסד גופו, שאם מתחזק להאמין שהכל מאיתו יתברך, 
היא  בעצמה  הזו  שהאמונה  הרי  אליו,  הוא  צועק  ולכן 
צדיק  נקרא  כבר  הוא  בעצמו  ובזה  שמיים,  יראת  נקראת 

גמור. 
זה  הרי  בנו,  שיחיה  בשביל  צדקה  הנותן  בחז"ל,  וכמובא 
צדיק גמור, ולמה נקרא 'צדיק גמור', רק מחמת שהאמין 
בה' שהוא משדד המערכות, ושעל ידי פעולת הצדקה יכול 

להתרפאות.
היה  השי"ת  לכאורה  שהרי  ביותר,  נפלא  לימוד  בזה  ויש 
יכול לקרב אותם אליו על ידי שיתגלה אליהם בגילוי עצום 
פחד  לידי  לבוא  שיצטרכו  הזה  המעשה  כל  ללא  ונורא, 
היראת שמיים  את  רוצה מתחילה  אלא שהשי"ת  וזעקה, 
וזועקים  אליו,  פונים  וצער,  צרה  יש  שכאשר  הפשוטה, 
רק  הוא  הכוונה  שכל  ואפילו  ישועה.  ממנו  ומבקשים 
אמונה  מתגלה  זו  תפילה  בתוך  זאת  בכל  עצמו,  לתועלת 
ומאמין  שיודע  דעתו  שמגלה  שמיים,  יראת  של  יקרה 

שהכל רק מאיתו יתברך.

סוד היחוד בקטנות
ג[ והנה לאחר שהרחבנו באריכות בשבועות קודמים לדבר 
מכמה וכמה אופנים ענין התחזקות התפילה שהיה לעם 
ישראל בזמן קריעת ים סוף, נשוב עתה לנקודה העקרית 

שלמדים אנו מקריעת ים סוף. 
מאוד  שהפציר  ויטאל  חיים  מר'  המעשה  ידוע  הנה  כי 
לגלות  רצה  ולא  סוף,  ים  קריעת  סוד  לו  שיגלה  באריז"ל 
לו, ולבסוף אחר הרבה הפצרות הסכים לגלות לו, ולבסוף 
זאת,  לגלות  אסור  שהיה  מחמת  האריז"ל  של  בנו  נפטר 

ואחר מספר חדשים נסתלק האר"י הקדוש בעצמו.
כי סוד קריעת ים סוף הוא הסוד של יחוד בקטנות, היינו 
איך להחזיק מעמד בזמן של קטנות דקטנות. כי עם ישראל 

היו אז במצב של קטנות דקטנות, וכמעט שהתייאשו, אלא 
שאז צעקו וזעקו, ונבקע הים.

ד[ והוא דבר פלא, שרביז"ל גילה בתורה האחרונה שלו )ליקו"מ 
וכן במעשה האחרונה של סיפורי מעשיות, את  תנינא סי' ח'(, 

הסוד הזה של התפילה מתוך קטנות גדולה כמו בקריעת ים סוף, 
שרק תפילה כזו יכולה להמתיק הדין ולבקוע את הים.

כי קריעת ים סוף הכוונה לבקיעת המח, בזמן שהוא בקטנות ומבולבל, 
וצריך לתת בים דרך למצוא את השביל הנכון איך לעבור את הים הסוער, עד 

שיבוא למוחין דגדלות. ובשביל לבוא לגדלות כזו, צריך לעורר רחמים עליונים 
גדולה  לקטנות  ירידה  של  באופן  רק  הפשוט,  באופן  אותם  לעורר  אפשר  שאי  מאוד 

מאוד, ואם האדם עקשן מאוד וחזק בדעתו שלא לעזוב יהיה מה שיהיה, וזועק לה' מעומק 
ליבו מתוך אמונה שבוודאי יושיע אותו, אזי נבקע הים. 

מאוד,  עד  גדולה  נפש  מסירות  לזה  צריך  כי  עמינדב,  בן  לנחשון  שהיה  נפש  המסירות  וזהו 
לעמוד בעקשנות גדולה בתפילה, ותפילה כזו היא אשר מבקיע את הים בבת אחת.

בהכרח לעבור מצבים של תפילות קשות
ה[ וזהו סיבת הקושי שיש לכל מי שניגש להתפלל, ולכל מי שבא לפרש שיחתו לפני ה'. כי 
מחמת העוונות שבידו, הסטרא אחרא בלעה את המח שלו, ואינה מנחת אותו להתפלל, כי זהו 

המזון של הסטרא אחרא, התפילות בקטנות וחלישות הדעת.
הקטנות,  של  כזה  למקום  יורד  שהאדם  ידי  על  הוא  לגדלות,  לחזור  להצליח  היחידה  והדרך 
ומתעקש מאוד שלא לעזוב ושלא ליפול לחלישות הדעת, אלא להמשיך בתפילתו בקטנות, 
ולהתעקש להאמין בה' שבוודאי שומע אותו, אפילו שהוא מרגיש שכמעט ונשמתו פורחת. וכך 

א  ו ה
מחמת  אותו,  לבלוע  מצליחה  אחרא  שהסטרא  בלא  אחרא,  הסטרא  של  בגרונו  תקוע  עומד 
עקשנותו, עד שהסטרא אחרא מוכרחת להקיא את כל מה שבלעה מהאדם ואז חוזר לאדם כל 

המוחין שנלקחו ממנו. וזהו בקיעת הים.
ועל כן כל כך הזהירנו רביז"ל לעמוד יום יום בהתבודדות לפני ה', גם אם אין שום דיבורים, כי 
בשביל שיהיו דיבורים של גדלות וקרבת ה', בהכרח שיעבור סוג של תפילות שלא יוכל לפתוח 
יעמוד  אם  ורק  ובלבולים,  וספיקות  הדעת  חלישות  של  בהרגשות  מלא  יהיה  וליבו  פיו,  את 
בעקשנותו בעזות גדולה, לעשות את שלו, ולהאמין בה', ולהלחם בכל מחשבה של חלישות 
הדעת, אז יזכה שיפתח דעתו וליבו ויוכל להכנס לעולמות נפלאים של דביקות הבורא ועסק 

התפילה.

שמענו פעם מרבי אברהם ב"ר נחמן אודות השיחה הידועה של 
אנשים  שהנכם  "אף  כמתאונן:  ואמר  ענה  שפעם  הקדוש,  רבינו 
כשרים, אבל לא לזאת התכוונתי, התכוונתי שיהיו לי אנשים כאלו, 

שישאגו לשם יתברך לילות שלמים כחיות ביער.

ואומר  היה מוסיף  זו,  נחמן משיחה  ב"ר  ר' אברהם  בעת שדיבר 
שעל אף שאצל רבינו לא היו כאלה תלמידים שבילו בשדות ונהמו 
כחיות ביער לה' יתברך, מכל מקום רבי נתן זכה שהיו לו תלמידים 
שהגיעו למדרגה זו. אחר הסתלקותו של רבינו, נמנו בין תלמידי 
מוהרנ"ת אברכים צעירים כאלו, שנתקים בהם רצון רבינו בשיחה 
הנ"ל, הם היו הולכים לשדות וליערות ולילות שלמים היו נוהמים 

להשם יתברך בכאלו געגועים, בתשוקה שכזאת - - 

לנו  ונתן  אוזנינו  את  סיבר  נחמן  ב"ר  אברהם  ר'  מעשה  בשעת 
ה'  עובדי  תלמידים  לו  היו  נתן  שלרבי  באמת  הסיבה  מהי  להבין 
כאלו, מה שלא היה בזמן רבינו, והוא על פי מה שכתוב אצל משה 
רבינו ע"ה "כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון", ואומר רש"י 
שם, שכל זמן שיהושע היה חי לא נקרא "אחרי מותי", שהכן כל 

שהשאיר תלמיד אחריו כאילו לא מת.

חי, הרי שיהושע  רבינו ע"ה היה  זמן שמשה  כל  כי  ובאר ראב"ן 
משום  רבו  גדולת  את  ולהשמיע  להראות  יכול  היה  לא  תלמידו 
מורא רבך שהוא לפניו, אבל כשמשה רבינו ע"ה נסתלק שוב היה 
בידי יהושע להראות מה גדול היה כוח רבו, אם כן הרי שתלמידי 
יהושע ידעו ביותר מגדולת משה רבינו ע"ה והתנהלו ביותר על 

ידי כוחו העצום.

עניין זה היה גם אצל רבינו, כי בחיי חיותו לא יכל רבינו בעצמו 
לגלות בעצמו מגדולתו, וגם רבי נתן מצידו היה לו מורא רבו, אבל 
וגילה  בחכמה  פיו  נתן  רבי  פתח  הקדוש,  רבינו  הסתלקות  אחר 
 - לאמיתו  באמת  הוא  מה  רבינו  של  טיבו   - כל  לעיני  תעלומות 
רבינו הצטברו בקרבו  אותם שמונת השנים בהם שהה עם  בכל 
אוצרות בבחינת "בטני מלא מלים", מגדולת רבינו הקדוש, אך לא 
רק אחר הסתלקותו  ולבטאם בפה. אלא  להוציאם  ביכולתו  היה 

של רבינו כאמור.

ויקדו  שבערו  כאלו  לאברכים  זכה  לפעול...  זכה  אכן  זה  ובכוח 
כאלו  אברכים  נתן  לרבי  לו  היו  גיפלאקערט"(.  און  )"גיברענט 
והוא היה מטריח עצמו  שאפילו לא היה להם פנאי ללכת אליו, 
לבוא אליהם, לדבר עמם מעניני עבודת ה' יתברך, כאלו עובדי ה' 

היו לו לרבי נתן - - 

וכך שמעתי מספרים שבשעת הסתלקותו של רבינו כשאחז רבי 
נתן במיטתו - התבטא הוא פעם בעצמו: "הרגשתי שקבלתי אז 
אור כזה שאיני יכול לתארו כלל לבן אנוש". וביאר ר' אברהם ב"ר 
נחמן שזה מחמת שקיבל אז את ה"פי שנים" )שזוכה התלמיד 
לקבל יותר מרבו בעת הסתלקותו - עיין ליקו"מ ס"ו(, כיון שהרי 
לאחר  אבל  וגדוש,  מלא  הוא  היה  בוודאי  רבינו  של  בחיים 
הסתלקותו הרי קיבל הוא "פי שניים" - כלומר פי שניים יכל 

הוא להפיץ את עניין רבינו יותר מרבינו בעצמו!

הגן עדן של השי"ת
מלקיים  חלילה  לגרוע  רצה  לא  נתן  רבי 
רבינו,  מדברי  אחד  דיבור  אפילו 
אמר  הרי  רבינו 

לעשות מתורות תפילות; מי איפוא קיים זאת, מי עשה מהתורות 
תפילות, רבי נתן! הוא קיים ועשה את ה"לקוטי תפילות". 

פעם אף התבטא ואמר: "יש לי כבר צדיקים רבים בגן עדן בזכות 
יה"  יהלל  נברא  "ועם  הכתוב,  את  מפרש  והיה  שלי"...  התפילות 
התפילות  ידי  על  יתברך  להשם  שיהללו  עם  להבראות  עתיד   -

שלי..."

ידו  כמה יש לנו להודות לה' יתברך שנתן לנו את רבי נתן, שעל 
יש לנו תפילות כאלו, שיהודים רבים כבר זכו להתקרב לה' יתברך, 

ושפכו דמעות כמים על ידי תפילות אלו.

אחת  פעם  שלן  צ'נסטחובער,  משה  ר'  לי  שסיפר  מה  זכורני 
 - פשוט  אדם  היה  רוב  פי  על  קצב   - אחד  קצב  אצל  בקיבליטש 
וראהו שהוא קם באמצע הלילה, והחל לשפוך לבו באלו התפילות, 
נחלי  כמה  לראות  נוכחתי   - משה  ר'  סיפר   - מהמיטה  כשקמתי 
דמעות שפך הלה בתפילותיו, עד שלא יכולתי לקרוא את הכתוב 

בספר התפילות - הנייר היה פשוט מלא מדמעות.

התפילות האלו שחיברם רבי נתן, אלפים מישראל הם כבר קירבו 
לה' יתברך, והכל הוא מאותו "רבי נתן" - הוא  שחיבר עבורנו את 

אלו התפילות - כמה יש לנו להודות לה' יתברך עליהם.

ומה יפה ירושתנו

שכל  עד  הרבה,  כך  כל  אחריו  הותיר  נתן  רבי  הרי  לזה  בנוסף 
העצות  שאר  מלבד  כי  ידו.  ועל  דרכו  היה  רבינו  של  ההשארה 
שב"ליקוטי מוהר"ן", יודעים אנו שיש אצלנו אזהרה גדולה ללמוד 
את ספרי רבינו, ואין צריך לומר אברכים... אדרבה, אברכים צריכים 

להיות זהירים ביותר בלימוד ספרי רבינו...

צריכים אנו לדעת שזה חיוב גדול לעסוק בהם, שהרי ספרי רבינו 
הרי מקדשים, מטהרים ומחדירים מדות טובות, שהרי אין בכוחו 
והכוח  לכך,  נדרשים  עליונים  כוחות  בעצמו,  להתעורר  אדם  של 

לעוררם הוא על ידי ספרי רבינו. 

הוא היה אומר: "אשרי הזוכה שיהיה מוחו משוטט בספריו של 
רבינו!" הרי אז אנו מאושרים ושמחים... כל העצות... כל העצות 
הקדושות הרי יש לנו כאן. יכולים אנו לומר על ספרו של רבינו: 
עצה  כל  על  דיינו!"  דא  למשמע  אלא  לעלמא  באנו  לא  "אלמלא 
של רבינו יש לנו לומר זאת, יש לנו ברוך ה' כאן בעולם הזה ספרים 
מה  יודעים  אינם  מהם,  יודעים  אינם  שהעולם  שכאלו,  קדושים 

טמון בספרים אלו!...

גם אנחנו איננו יודעים מה טמון בספרים אלו - אלא שמאמינים 
רב  עם  להחיות  כדי  עצומים  וכוחות  אורות  בהם  שטמון  אנו 
לקרבם לה' יתברך. כהיום בעקבתא דמשיחא ניתן כבר לומר בפה 
מלא, שלא ניתן להתקיים בעולם כי אם על ידי ספרי רבינו! אלו 
ההם ההשארה שהשאיר אחריו מוהרנ"ת, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי 

הלכות; התפילות והמכתבים.

יעזור ה' יתברך שאכן נזכה בזכות יום הוללתו, לקבל על עצמינו 
רבינו,  בספרי  ללמוד  ויותר  שיותר  מה  רבינו,  של  בספרו  לעסוק 
לה'  יתברך, להרבות בתפילה  ה'  לפני  ביותר להשתדל להשתפך 
יתברך שנזכה לשמור את זמן החצות, ושאר העצות הקדושות, 

הרי אז נזכה בודאי לקבל אור פניו של רבינו, אמן ואמן.

כוכבי אור
הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'תקרב
יוסף'  'אני  הצדיק  אור  מתגלה  שבו  ויגש  פרשת  שבת  לקבל  נבא 

ובזה נתעורר לקדושת הילולא דמוהרנ"ת לאור דבה"ק בהלכות ע"ת 

ו'  שעיקר כח הצדיק להכניס אותנו לתחום שבת, לתחום דרכי  הל' 

ההתחזקות להיות בשמחה תמיד.

פתיחה 
מאריך  שמוהרנ"ת  מאד  מיוחד  דבר  יש  זו  בהלכה 
וגו'  אזמרה  ענין  ע"פ  שבת  תחום  ענין  לבאר 
זכות  לכף  עצמו  לדון  לאדם  שיש  רפ"ב(  )לקו"מ 
לתפילה  לבא  ולהתחזק  בו  שיש  הטוב  למצוא 
לזמר לה' עם העוד מעט טוב שבו ולא יסתכל על 
מה שהרע רוצה להפילו. וגם ע"פ המבואר במאמר 
קרוב  להיות  להתגבר  שיש  י"ב(  )לקו"ת  אי"ה 
וריחוק  הסתרה  של  במקום  וגם  תמיד,  להשי"ת 
ויצעק  נמצא  בוודאי  שהשי"ת  בידיעה  יתדבק 
הירידה  להפך  לתשובה  עי"ז  שיזכה  עד  וכו'  אי"ה 
העניינים  שני  מאחד  ומוהרנ"ת  גדולה.  לעליה 
ממשיך  בזה  כי  בכך,  דרכו  שאין  מה  אחת  בהלכה 
נוראת יסודות כח  עלינו את כל מה ששמע והבין 
ההתחזקות, לתת לנו דרך להתגבר על מה שעובר 
ומונע אותנו מאד מתורה ותפילה ומפיל לעצבות 
מה  לפי  הוא  תקוותינו  וכל  שמרחקים,  ולחכמות 
בכל  נוכל  איך  ומראה  אלה.  בדרכים  שמתחזקים 
ממה  להנצל  אלה  בדרכים  ללכת  כח  לקבל  שבת 
שזה מתכסה ונעלם ונדמה שאינו כך וכו'. ובפרוס 
הילולת מוהרנ"ת, עלינו להכין לב לקבל שפע אור 
זו  שבהלכה  האמיתי,  תלמידו  ע"י  לנפשינו  רבינו 
בשמחה,  שנהיה  רוצה  שרבינו  מה  עלינו  ממשיך 
בעת  וראוי  ימינו,  ולחדש  נפילה  מכל  להתעורר 
כזאת להתחדש לקיים כל זה באור דברי מוהרנ"ת 

בהלכה זו. 

התגלות כבוד ה' על ידינו בכח ההתחזקות
העליונה  על  ידו  ולעולם  הכבוד  מלך  הוא  השי"ת 
ימינו  לחדש  נזכה  ובודאי  תמיד,  שלו  את  ויגמור 
בעולם,  יאוש  שום  אין  כי  שלימה  בתשובה  לשוב 
והכל בכח מה שכבר היו צדיקים גדולים שהמשיכו 
מידות הרחמים שהשם רחום וחנון וגו', ולכן עלינו 
מוצאים  שהצדיקים  מה  בכח  להשי"ת  להתקרב 
ומלמדים  ומליצים  בנו,  שיש  הטוב  את  ומגלים 
עלינו זכות אשר עי"ז יתגלה כבודו ית', כי הצדיקי 
העולם  כוחם  ומבלעדי  עולם  יסוד  הם  אמת 
להיות  לזכות  להשי"ת  לשוב  דרך  ואין  מתמוטט 
רב  הצדיקים  כוח  אבל  ימינו,  לחדש  אליו  קרוב 
בדרך  ללכת  ובטוחים  סמוכים  אנו  ועליהם  ועצום 
אמת למצוא בעצמינו הטוב שמקרב אותנו עכשיו 

להשי"ת לגלות שהשם הוא מלך הכבוד סלה. 
כי  לדוד מזמור וגו'  ובזה נבין מה שאומרים בחצות 
לגן  בא  הקב"ה  כאשר  הצדיקים  אור  מתגלה  אז 
נפלאים,  ובשמים  ריחות  מזלפין  הגן  ועצי  עדן 
חסדים  יום  בכל  לעורר  הצדיקים  כח  עוצם  שזה 
גדולים על ישראל, למצוא זכות ולהכניס תקוה וכח 
תימן  ובואי  צפון  עורי  בבחי'  שיהיה,  איך  להתחזק 
הפיחי גני יזלו בשמיו שהקב"ה מצוה לארבע רוחות 

לעשות  שזכינו  בהמצות  וינשבו  שיפיחו  העולם 
ויאיר אורם  בגן עדן,  שהם בחי' אילנות הקדושים 
ויקבל  בחלקו  יתענג  אחד  כשכל  יאירו  שהם  כמו 
שכרו בגן עדן. כי כפי מה שהאדם עובד את השי"ת 
כך הוא עובד ושומר את הגן עדן, בבחינת 'לעבדה 
תעשה',  דלא  בפקודין  ולשמרה  דעשה  בפקודין 
ובזה יזכה לחיי עוה"ב. ובחצות לילה מצוה השי"ת 
של  טובות  הנקודות  כל  של  וזכות  כח  שיתעוררו 
כ"א מישראל שיתנו ריחיהם הטובות גם עכשיו, כדי 
של  הזה  הטוב  מריח  ישראל  נפשות  על  שיומשך 
ובכך  עי"ז,  משנתם  ויתעוררו  הטובות  נקודותיהם 
הכל  אבל  ומלואה,  הארץ  שלהשם  הדעת  מתגלה 
תלוי לפי מה שהאדם מתחזק כמ"ש מי יעלה וגו' מי 
יקום וגו', וכל כוחנו להתחזק הוא בכח הצדיק שזכה 

וגו'  ברכה  ישא  שהוא  וגו'  לבב  ובר  כפים  נקי  להיות 
וגם עלינו ימשיך צדקה וישע רב של חסד ורחמים 
שאו  מ"ש  וזה  ולהתחזק,  עדן  הגן  להרגיש  שנזכה 
שערי  נפתחים  שבזה  היינו  וגו'  ראשיכם  שארים 

הקדושה לנפשות ישראל שיוכלו להכנס בהם לגדל 
כבודו יתברך, שעי"ז יהיה בחי' ויבא מלך הכבוד. 

ובזה נבין מהי שאלת 'מי זה מלך הכבוד' כי מחמת 
מעשינו  כפי  הוא  יתברך  כבודו  התגלות  שעיקר 
הטובים, והרי כשאין זוכים וכו' נתעלם כבודו יתברך 
כבודו,  לגלות  כשמתעוררים  לכן  ח"ו,  מהעולם 
ומרחקים  הדעת  מחלישים  הקטרוג  כחות  אזי 
אותנו מכל דרכי ההתחזקות, ועי"ז נעשה הסתרה 
חלק  להיות  זכינו  שלא  הכבוד  מלך  זה  מי  ושאלה 
אבל  כראוי,  כבודו  מגדלים  ואין  הכבוד,  בהתגלות 
שבאמת  וגיבור,  עזוז  השם  מיד  משיבים  זאת  על 
בכח הצדיקים יש רחמים גדולים ועלינו להתחזק, 
בדעתו,  נופל  והאדם  קשה  שהמלחמה  ואע"פ 
עזוז  שהשי"ת  ולהודיע  מיד  המלחמה  לעורר  יש 
עוזו  עיקר  כי  בוודאי,  שלו  את  ויגמור  וגו'  וגבור 
וגבורתו ומלחמתו הוא לגאול את ישראל להכניע 
וזה  אותנו.  שמרחק  מה  וכל  המקטרגים  ולבטל 
בכח הצדיקים המופלגים שיגעו וטרחו בעבודתם 

הרחמים  לעורר  שבכוחם  עד  כזה  נפש  במסירת 
ויכולים למצוא הנקודות טובות בכל אחד מישראל 
אפילו כשהם בדיוטא התחתונה מאד. ועי"ז השי"ת 
תמיד מלך הכבוד, כי הוא עזוז וגיבור לנצח הקטרוגים 
ולגלות הטוב שבישראל שעי"ז נתגלה כבודו. וזהו 
שמסיים השם צבאות הוא מלך הכבוד סלה שהשי"ת 
מלך הכבוד נצח סלה ועד, כי לעולם ידו על העליונה 
גדולים  היו צדיקים  כי כבר  ויגמור את שלו תמיד, 
העולם  לתוך  הדעת  נמשך  ידם  שעל  ותלמידיהם 
כבודו  נתגלה  שעי"ז  הטוב  ולמצוא  לעורר  שיוכלו 

יתברך תמיד.

התגלות הריח הטוב בשבת
להיות  להתגבר  והכח  עדן  הגן  אור  שפע  ועיקר 
בשמחה תמיד אנו מקבלים מקדושת השבת שבו 
מאירים אור המצות בשלימות, כי הם כחות הטוב 
שבנו שעולים בעליות הנוראות להאיר עלינו אלף 
קבלת  של  הכתרים  לנו  מחזיר  שהצדיק  אורות 
וביום השבת  התורה אע"פ שאין אנו ראויים כלל. 
אנו זוכים להיות קרוב ודבוק בשורש הקדושה לתת 
שאנו  אי"ה  שבבחי'  האורות  אלף  בבחי'  לה',  כתר 
לקדושה  הכל  להפוך  הכח  לקבל  להתעלות  זוכים 
השבת  ואור  תמיד.  להשי"ת  ההתקרבות  ולמצוא 
הצדיק  אור  מחפשים  שאנו  מה  כפי  עלינו  נמשך 
לתחום  אותנו  להכניס  בכוחם  אשר  ותלמידיו 

השבת, בחי' שני האלפי"ן אזמר'ה ואי'ה. 
ובזה נבין פלאות, כי ענין אלפיים אמה נרמז במש"כ 
בערי הלויים שהיו להם מ"ח ערים ולכל עיר אלף 
בחי'  כי  וכרמים,  שדות  אמה  ואלף  מגרש  אמה 
הכהנים והלויים הם בחי' צדיקי האמת ותלמידיהם, 
ישמרו  כהן  'שפתי  בחינת  הוא  האמת  הצדיק  כי 
אליהם  הנלווים  תלמידיהם  הם  והלויים  דעת', 
לשרתם, המקבלים מהם ההלכות להורות לישראל 
הדרך אשר ילכו בה. ואלו הכהנים והלויים היה להם 
מ"ח ערים. שש ערי מקלט ועליהם ארבעים ושתים 
עיר. לרמז על כלליות אמונת ישראל בששה תיבות 
יהודי  כל  בלב  מכניס  שהצדיק  וגו',  ישראל  שמע 
ומ"ב  וכו',  האמונה  את  מחדש  לשמוע  שיתעורר 
ערים מרמז על מ"ב תיבות שב'ואהבת' שבו מתגלה 
המ"ח  ובאלו  להשי"ת.  וההתקרבות  האהבה  כלל 
ותלמידיהם  הצדיקים  יושבים  הקדושים  ערים 
ועוסקים להמשיך ולהאיר האמונה בישראל שהוא 
כלל התורה, ומגלים אור קדושת השבת וכלל הדרך 

לזכות לאמונה. 
ולכל עיר היה אלפים אמה מגרש וכו' שמשם אנו 

הדרכים  לשני  מרמז  שזה  שבת,  תחום  למדים 
אזמר'ה ואי'ה, כי שם היה אלף אמה מגרש ואלף 
מקום  הוא  מגרש  אמה  אלף  וכרמים.  שדות  אמה 
כשנופלים  גם  האמונה  את  למצוא  שנלמד  פנוי 
ביותר  הרחוקים  ולמקומות  ובלבולים  לקושיות 
לבחי' חלל הפנוי, ע"י שעוברים על הכל כי השי"ת 
אי"ה  ואומר  ית'  אליו  קרוב  ואני  נמצא  בוודאי 
וכרמים,  שדות  אמה  אלף  הוא  השני  והאלף  וכו'. 
כשמוצאים  כי  אזמרה,  של  הקדוש  הלימוד  הוא 
עי"ז  להשי"ת  אותם  ומחזירים  טובות  הנקודות 
זורעים שדות ונוטעים כרמים, כמו שאנו אומרים 
ויטעו  שדות  ויזרעו  השבת  בכניסת  הודו  במזמור 
כרמים ויעשו פרי תבואה, ששם מדבר מכל הצרות 

הנפש  צרות  שהם  ישראל,  על  לעבור  שיכולים 
שסובלים בכל ימי החל, בבחי' תעו במדבר וגו' ויזעקו 
אל השם וגו' וכן יושבי חשך וצלמות וגו' וכמה פעמים 

מסיימים יודו לה' חסדו ונפלאותיו וכו' שבכח השבת 
נמשך עלינו הכח לזכות להניסים שהשי"ת עושה 
עמנו להצילנו מכל רע ולהשאר לעמוד על עמדנו, 
לזכות למה שמסיים ויזרעו שדות וכו' בבחי' אלף 
אמות כרמים, היינו שבכח הצדיקים ותלמידים אנו 
זוכים להפוך הירידה לעליה כמ"ש ישם מדבר לאגם 

מים וגו', הודו להשם כי טוב. 

הכח להחזיק מעמד במלחמה
כי המלחמה בוודאי ארוכה, ויכול לעבור על האדם 
הרבה דברים שיחלישו דעתו, והעיקר לזכות לדרכי 
זכינו  כאשר  גם  והרי  בהם,  וללכת  ההתחזקות 
להכניס  רצה  המלך  ושלמה  המקדש,  בית  שנבנה 
וארבע  עשרים  שאמר  עד  השערים  ננעלו  הארון, 
רננות ובכל זאת לא נענה, עד שאמר "זכרה לחסדי 
כאשר  המקדש,  כח  שיש  אז  גם  כי  וגו'.  עבדך  דוד 

באים להשלים קדושתו להכניס הארון, שהוא עיקר 
שאין  אמרו  כי  השערים  דבקו  השכינה,  השראת 
ישראל ראויים ח"ו, ולא נענה עד שהזכיר את דוד, 
המלך  דוד  המופלג  הצדיק  עבודת  שהזכיר  היינו 
שהוא בחינת משיח, שהוא ממשיך מידת הרחמים 
ועי"ז יגמור התיקון, כי דוד הוא בחי' אזמרה בחי' 
בירור  שהוא  הניגון  בחי'  ישראל'  זמירות  'נעים 
אור  נתעורר  דוד  הזכיר  כאשר  לזאת  הטוב, 

באחרית  שגם  עד  בישראל,  טובות  הנקודות 
להמשיך  כוחינו  כל  זהו  הגלות  בסוף  הימים 

אור הצדיק ע"י תלמידיו לזכור כוחם הגדול 
מקדשנו  בית  ויבנה  יחזור  שעי"ז 

וישוב הארון על מקומו.

ישעיה נולד וגדל בהונגריה עילית )"אויבער לאנד"( ובהגיעו לגיל הבחרות, נסע ללמוד 
ישיבה  ראש  עמד  שבראשה  נודעת  בישיבה  מולדתו,  שבהונגריה  העיירות  באחת 
עצמו,  י'  כמו  וחלקם,  העיירה  מתוך  חלקם  נערים,  עשרות  מנתה  הישיבה  מפורסם. 
כמנהג  בעיירה,  בעלי-הבתים  אצל  סועדים  היו  ארוחותיהם  את  הסביבה.  מעיירות 
הימים ההם. ישעיה מנה עם מצטייני הישיבה, הוא ניחן בכשרונות מבורכים ועשה חיל 

בלימודיו, לשביעות רצונו של צוות הישיבה.
אלא שצרה עינו של השטן בהצלחתו, והוא החל אט אט טווה את הרשת לרגליו. באותה 
רוחנית בקרב הנוער באירופה, עקב תנועות  – חלה הדרדרות  – טרם השואה  תקופה 
השכלה והציונות שסחפו המונים. השפעתם לא פסחה גם על הנוער בהונגריה. אנשים 
שונים צצו חדשים לבקרים, ובאמתחתם רעיונות מבטיחים, הם הפיצו חוברות נוטפות 
נופת-צופים, בהם כביכול דרשו את טובת הנוער, שלא יבלו את שנותיהם הצעירות בין 
כתלי בית המדרש... בצבעים חיים תיארו את "האושר" הצפוי לאלו שישתלמו במכללות 
ואוניברסיטאות, שם ירכשו "מקצוע ומעמד חברתי גבוה". בזה אחר זה, נעלמו בחורים 

טובים מן הישיבה ולא שבו אליה עוד.
בסערת אותם ימים, מצא את עצמו גם ישעיה מתחבט בחיבוטי נפש נוראים: האשאר 
בישיבה, או אצטרף גם אני ל"קידמה המבטיחה"? הוא לא גילה את צפונות לבו לאיש. 
ומאיימת  בקרבו  המתחוללת  הפנימית  במלחמה  חשו  לא  הלימודים  לספסל  חבריו 
לקרוע את נשמתו. חודשים ארוכים הטרידוהו מחשבותיו, עד שביום בהיר גמלה בלבו 

ההחלטה: אני עוזב את הישיבה ויוצא אל העולם הגדול הממתין לי בחוץ . . . 
למן הרגע שבא לידי החלטה, שוב לא השתהה. ובשעה שחבריו הלכו לתפילת שחרית, 
מיהר לארוז את מעט חפציו במזוודה, ושם פעמיו אל תחנת הרכבת הסמוכה לעיירה. 
הוא החיש צעדיו, מבקש להמלט מן המצפון המייסר. הוא ידע שהרכבת עוברת במקום 
בשעת בוקר מוקדמת, ואכן, כשהתקרב לתחנה, הבחין ברכבת החונה שם. ישעיה פתח 
בריצה מהירה והגיע לתחנה בדיוק ברגע בו יצאה הרכבת לדרכה תוך כדי צפירה רמה... 
נותר על עמדו מתנשם ומתנשף. מבט על לוח הזמנים  והוא  המזוודה נשמטה מידיו 

הבהיר לו כי הרכבת הבאה חולפת רק בשעות הערב.
הוא חש אובד עצות: היכן אשהה במשך כל היום? לשוב אל הישיבה – אינני מוצא עוז 
בנפש, לאחר שבלבי נפרדתי ממנה. גם לשוטט בחוסר מעש בעיירה, לא בא בחשבון: 

יותר מדי אנשים מכירים אותו. ואין לי חשק לחפש הסברים למעשי.
בסוף עלה ברעיונו להתחבא בחדר ה'גניזה' שבצדו השני של בניין הישיבה. איש כמעט 
יוכל בקלות להסביר את מעשיו במקום.  בזה,  יָמֵצא אחד  וגם אם  אינו מבקר במקום 
ישעיה נוטל את מזוודתו וחומק בזריזות אל אותו חדר, הוא מתמקם בתוכו וכשעיניו 

מתרגלות לאפלולית, מתחיל לתור אחר חומר קריאה לשעות הרבות שלפניו.

אגב נבירה, הוא מוצא ספר בלה ונטול כריכה, הוא פותח אותו ומול עיניו ניצבות המילים 
הבאות: "היצר הרע דומה כמי שהולך ורץ בין בני אדם וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. 
והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד: מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה 
שהוא מתאוה, ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ, ואחר כך הוא 

פותח את ידו ואין בה כלום... כמו כן ממש הוא היצר הרע שהוא מרמה כל העולם"...
הדברים הנוקבים טלטלו את נשמתו של הנער, הוא חש בבירור בהשגחת ה' שהביאתו 
הנה, כדי לקרוא את השורות הגורליות כל כך עבורו. אלא שבאותו רגע חלפו מול עיניו 
המכללות, הקידמה, העושר והכבוד... הוא מצא עצמו שוב נשאב אל תוך סערת אדירים 
של  התאוות  כל  נדמו  "גם  לקרוא:  המשיך  המחשבות,  ערפל  מתוך  ואז,  ממנו.  החזקה 
וכאילו רוצים לתפוס אותן העמודי  העולם, כמו עמודי אור הנכנסים בבית מן אור החמה... 

אור... ואין בתוך היד כלום. כך הם כל התאוות של העולם הזה"...
ישעיה הרגיש באותו רגע ברוח טהורה המנשבת בכל כולו, הוא קם ממקומו ובהחלטה 

נחושה יצא ממחבואו וחזר אל היכל הישיבה ואל הגמרא הקדושה...
ונינים ההולכים בדרך התורה  שנים ארוכות חלפו מאז, ישעיה כבר הפך לסב לנכדים 
והמצוות. אך את אותו ספר קדוש – 'שיחות הר"ן' – שמצא בימי בחרותו בחדר הגניזה, 

שבזכותו ניצלו חייו הרוחניים, ושל צאצאיו הרבים, הוא לא שכח לעולם.
וכי לא כך אמר מורנו רבי נתן לפני הסתלקותו? "כשהטרף – פסול מתגבר בעתים הללו 

מאוד, דף אחד מספרי רבינו יהיה תיקון על הכל"... )"ירחון ברסלב", טבת תשס"א(

הדף הנכון ברגע הנכון



בני הנעורים
דיבור תמידי

עלהו לא יבול

עשרה בטבת
אכילה ושתיה בליל התענית

א. איסור אכילה ושתיה מתחיל רק מ'עלות השחר', אבל לפני זמן זה מותר מן הדין 
'בעל נפש' יש לו להחמיר  ג. ובסימן תקסד(. אמנם מי שהוא  לאכול ולשתות )שו"ע תקנ 
כבר מתחילת הלילה )שעה"צ שם ט מהא"ר בשם השל"ה(. אבל לגבי אכילת בשר ויין, נראה 
שנכון לכל אדם להחמיר כבר מתחילת ליל התענית )כי הפוסקים מחמירים לערוך אז נשואין 

ושבע ברכות, וא"כ כ"ש בזה(.  

ב. אף שאמרנו שמותר לאכול עד עלות השחר - מכל מקום מי שישן 'שינת קבע' וקם 
לפני עלות השחר, אסור לו לאכול שום דבר. ולגבי 'שתיה', הדין כך: מי שרגיל לשתות 
אחר השינה, מותר לו לשתות, אבל מי שאינו רגיל בכך, אם אין לו צורך לזה לא ישתה, 

אבל אם הוא זקוק לזה, יכול לשתות )ראה שו"ע ומשנ"ב סימן תקסד ושעה"צ ז(.
זה,  על  'תנאי'  עושים  אם  השינה,  לאחר  אף  ולשתות  לאכול  אפשרות  יש  אמנם  ג. 
)שו"ע  והיינו שאומרים לפני השינה שרוצים לאכול ולשתות לאחר שיקום מהשינה 
נכון  שכן  כח,  פט  )משנ"ב  שינתו  לאחר  ולשתות  לאכול  אסור  הזוהר  דברי  לפי  אבל  שם(. 

להתנהג(. וי"א שאף לפי דברי הזוהר מותר לאכול ולשתות בכדי שיוכל לצום קל יותר 

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

לב. כל אלו התירו לאדם חלש בכל ימות השנה, וא"כ כ"ש בזה(.  

ד. בכל אופן שאמרנו שמותר לו לאכול עד עלות השחר )והיינו כשהתנה כנ"ל או שלא ישן 
כלל( - אין הדבר מותר לגמרי, אלא כשמגיע הזמן של 'חצי שעה' לפני עלות השחר, יש 

איסור אכילה לפני התפילה )משנ"ב פט כז. וגם לפני צום – מהרש"ג ב לד, שכ"מ מהרב בעל התניא. 
הגרח"ק באש"י תשובה פו. אבל בשו"ת בצל החכמה ג נב, כתב שאולי אפשר להקל עד עלוה"ש(. אך תלוי 

מה אוכלים: 'לחם' מותר לאכול רק עד שיעור כביצה )משנ"ב שם(. 'עוגה' לכתחילה יש 
להחמיר ולא לאכול אז יותר מכביצה של מיני מזונות )במסגרת השלחן סט ג, אסר. וכן משמע 
במשנ"ב שהשווה ד"ז למנחה, ובסימן רלב לה דימהו לסוכה, ובתרלט טז השווהו כלחם(. ובשעת הדחק 

אך יש להזהר שלא לאכול הרבה באופן שיהיה  יותר מכביצה,  אפשר להקל ולאכול 
בזה 'שיעור קביעות סעודה' )כי הערוה"ש רלב יח מקיל באכילת ארעי לענין מנחה. וגם י"א שלפני 
צום מותר עד עלוה"ש ממש(. 'תבשיל של מזונות', מותר לאכול הרבה אך שלא יהיה באופן 

של קביעות סעודה )משנ"ב פט כז וכמ"ש בסימן רלב לד(. 'פירות' וכן 'קפה ושאר משקאות 
שאינם משכרים', אפשר לאכול ולשתות כמה שרוצים עד עלות השחר )שם(.  

אבל אם התחילו לאכול לפני החצי שעה שלפני עלות השחר - מותר להמשיך לאכול 
כל דבר עד עלות השחר )שו"ע פט ה(. אבל לאחר עלות השחר, אסור אפילו לטעום בכל 
ימות השנה, ולא התירו אלא באופנים שונים. ואכמ"ל כי בגלל הצום בלאו הכי אסור 

כבר לטעום אז שום דבר.
רחיצה, כביסה, תספורת ונגינה ביום התענית

שלא  יחמיר  נפש'  'בעל  אך  התענית.  ביום  להתרחץ  מותר  הדין  מעיקר  רחיצה.  א. 
ידיו  גופו במים צוננים או פניו  גופו במים חמים, אבל מותר להתרחץ כל  להתרחץ כל 

ורגליו בחמים. וכן נכון לכל אדם שלא להתרחץ במים חמים וכל שכן בסבון, ובפרט אם 
הוא לשם תענוג בלבד. אך מותר לטבול במקוה חמה, אם אין שוהים במים לתענוג )ראה: 

משנ"ב תקן ו ושעה"צ ח. באר משה ג עז. קנין תורה ז מג. מבית לוי מועדים פד ג ובהערה ג(. 

ב. כביסה, תפירה, תספורת, שטיפת ריצפה – המקיל יש לו על מי לסמוך )הליכות אבן ישראל, י"ז תמוז א, 
לענין תפירה וכבוס. ומש"כ בביה"ל )תקנא ד"ה מר"ח( בשם הא"ר שדינו כמו תשעת הימים, ידוע שהוא טעות במקור הדין 

וכמ"ש בהרבה פוסקים. וכ"מ בהליכות שלמה מועדים יג בארחות הלכה 8-6. אמנם ברוח חיים תקסו ד, אוסר תספורת. ובמב"ל 

לז הערה ג, מצדד להחמיר כט' הימים. אך 'שטיפה' נראה שאין להחמיר כלל, דבלא"ה הוא רק מנהג אף בט' הימים(.

ז כח, שיש לאסור רקודין ואפילו  )קיצור שו"ע קכב א. מב"ל שם. ובשו"ת אבן ישראל  ואין לרקוד  – אין לנגן בכלי זמר  נגינה  ג. 
בלילה. וא"כ כ"ש כלי זמר(. 

האמונה  את  ולחיות  ה',  את  תמיד  לזכור  שייך  איך 

למעשה?

קונו.  לבין  בינו  ושיחה  – תפילה  רביז"ל  ענינו של  זהו עיקר 

הזו  הנפלאה  הדרך  את  בנו  להכניס  רביז"ל  התייגע  כך  ועל 

שדרכה יכולים אנו להיות קשורים לה' תמיד יהיה מה שיהיה, 

להתרגל לדבר עם השי"ת על כל דבר. בכל מקום שהולכים 

והן  הן פעולות גשמיות,  רוצים לעשות,  ובכל פעולה שאנו 

באותו  להצליח  מהשי"ת  לבקש  להתרגל  רוחניות,  פעולות 

הדבר. וכן להודות אחר כך להשי"ת שעזר לו להצליח באותו 

הדבר. וגם אם הצליח רק בחלק קטן, יודה לה' על כך שעזר 

לו באותו הקצת.

ואין אנו מדברים עתה על הקביעות היומית של התבודדות, 

לשבת במקום של יישוב הדעת, ולשוחח עם השי"ת על כל 

וכו'.  שלו  הפנימיים  הרצונות  את  ולהביע  עליו,  שעובר  מה 

אלא בדרך פשוטה מאוד, תוך כדי החיים הרגילים, להתרגל 

לדבר עם ה' על כל דבר, ועל כל הרגשה שעולה בלב. 

איך  השתדלות  של  פעולות  הזמן  כל  מחפש  האדם  כי 

ודואג  וטרוד  ורוחניים,  גשמיים  דברים,  מיני  בכל  להצליח 

במחשבות איך להצליח, ונופל לחלישות הדעת כאשר אינו 

ומתאכזב  ליבו,  את  לפניו  להשיח  חברים  ומחפש  מצליח, 

כאשר אינו מוצא אותם. ובמקום כל זאת, יש לו עצה פשוטה 

ואמיתית שהוא הסוד של הבריאה, והסוד של כל מה שעובר 

על האדם, לספר הכל לה', תוך כדי החיים, בדרך, בבית, בבית 

ולדבר  הפה  את  לפתוח  שנמצא,  מקום  ובכל  בחנות  כנסת, 

משהו עם ה'.  

את  שובר  היום,  כל  במשך  ה'  עם  לדבר  של  הזה  וההרגל 

ההרגשה של הטבע והקרירות והשכחה מהשי"ת. כי על ידי 

וזה  ה'.  לפני  עומד  שהוא  תמיד  זוכר  הוא  הדיבור  פעולת 

היה רצון רביז"ל להשריש בנו את האמונה הפשוטה לתוך 

שכאשר  כך  כדי  עד  ממש,  למעשה  המעשיים,  החיים 

אדם מקבל צביטה, יהיה מוטבע בו כל כך האמונה, 

עד שיזעק בלי משים לב: 'אבא' 'אבא'.

והיה אחד מאנשי שלומנו שעלה על הגג 

לתקן איזה דוד שמש, ומעד ונפל 

מגובה של ארבעה קומות, ובדרך הטבע, בנפילה כזו מהירה 

ומפחידה, האדם מאבד עשתונותיו ואין לו כלל יישוב הדעת 

לחשוב מה לעשות. אבל אדם זה כיון שהרגיל עצמו כל ימי 

חייו לדבר עם השי"ת בכל עת מצוא, על כן בשעת הנפילה 

מפיו  להוציא  הספיק  עוד  הוא  שניות,  חלקי  כמה  שלקחה 

זעקות לה' 'אבא' – 'טאטע', ואכן ניצל בדרך נס. 

כי לא צריך  זכרון בהשי"ת,  גבוהות של  ואין מדובר בדרגות 

שייך  יהודי  כל  כי  הזה,  בדבר  להתרגל  בשביל  צדיק  להיות 

להשי"ת, ועומד תמיד קרוב אליו, ובכל עת יכול לפתוח את 

פיו אליו בלי כל קשר למצב האישי, או הרגשי שלו. זו ממש 

יהדות פשוטה ביותר.

וגם מי שקשה לו ולא התרגל לדבר זה עד כה, יכול להתחיל 

דבר  איזה  להשי"ת,  משהו  בפה  לספר  ממש,  הזה  מהרגע 

שיושב לו על הלב. וכך יתרגל לאט לאט, כאשר יעשה לעצמו 

וטוב  השי"ת.  לפני  דיבורים  כמה  לומר  יום  בכל  תרגילים, 

מוגדרים  לא  שכביכול  במקומות  דווקא  לה',  לדבר  שיתרגל 

כמקומות המוכנים לעבודת ה', כמו ברחוב וכדומה.

שהוא,  גיל  בכל  קטנים  ילדים  גם  להרגיל  אפשר  זה  ודבר 

להם.  שיחסר  מה  כל  וקטנטנות,  קצרות  בקשות  לה'  לומר 

וככל שאדם מרגיל עצמו בדרך זה, הוא גם זוכה במשך הזמן 

שהשי"ת  ונפלאות  ישועות  לראות  העיניים,  לו  שיפתחו 

בתפילה  להרבות  יותר  גדול  חשק  לו  יהיה  וכך  עמו,  עושה 

ושיחה עם ה'. 

מהשי"ת,  ישועות  'להוציא'  איך  וסגולה  עצה  סתם  זו  ואין 

זו הדרך הפשוטה ביותר לבוא לזכרון תמידי בהשי"ת.  אלא 

ואם רק ישים מחשבתו לתוך כל דיבור שמדבר לפני ה', לזכור 

ומתענג  לו  ומקשיב  ששומע  ה'  מול  ממש  עכשיו  שעומד 

בכל דיבור שמדבר, אזי בדרך זה יוכל בתקופה קצרה ביותר 

להתחיל לזכור את ה' בכל מעשיו, ולהרגיש התחזקות נפלאה 

גדולה  לדבקות  לבוא במשך הזמן  ביראת שמיים עד שיוכל 

בהשי"ת.

וזה יהיה הגילוי של משיח שיאיר בעולם הדרך של לדבר עם 

כבר  עצמו  שמרגיל  מי  ואשרי  רעהו,  אל  איש  כדבר  השי"ת 

בזמן הגלות לילך בדרך הנפלאה והנעימה הזו, ויזכה לחיות 

כמו בעולם הבא.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לנחלים

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב קדימה צורן

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8418146

נחלים

הר"ר אלעזר מנדל פיין הי"ו

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן לייזרוביץ  הי"ו
ביתר

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

הר"ר משה קראוס הי"ו
מנטשסתר

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נחמן נתן הי"ו 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה אלישע הי"ו
ביתר

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

הר"ר ישראל חיים סויסה  הי"ו
טבריה

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

הר"ר יהושע מאיר דויטש הי"ו
ביתר

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

הר"ר אפרים בריל הי"ו
וויליאמסבורג

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן הי"ו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף רייכר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר זכריה אדלר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אברהם גדליה גלבמן הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יוסף דוד נ"י
ומחותנו

הר"ר מרדכי גולדברגר הי"ו
ביתר

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

הר"ר מרדכי דוד ליברמנטש הי"ו
ביתר

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח שלמה זאב נ"י
ומחותנו

הר"ר אריה צבי וולך  הי"ו
בני ברק

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

הר"ר נתן שוען הי"ו
צפת

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

הר"ר יחזקאל שרגא גלבך הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר ירוחם פישל וואלעס הי"ו
בית שמש

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

הר"ר בנימין הכט הי"ו
צפת

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

הר"ר יצחק רכטשפר  הי"ו
מודיעין עילית

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


