
יש לנו לא מעט שאלות על מה שקורה ועתיד לקרות לנו, אלו שאלות 
שמתעוררות בדרך, כאשר הינך יודע על יעד אך עדיין אינך שם ואתה 
שכזה  תהליך  בכל  צעד.  עוד  ועושה  ממתין  ושוב  ומתקדם  מחכה 
חוסר הוודאות מציק מאוד. אנשים מתקשים לסבול דקות ספורות 
רוצה  אדם  ובעיקר  תימשך.  היא  זמן  כמה  שידעו  מבלי  המתנה  של 
להבין, תסבירו לי מה עובר עלי, מה קורה איתי ואיך זה פועל. איננו 
מסתפקים בבשורה שיהיה טוב, אנחנו מוכרחים לדעת איך יהיה טוב, 
נירגע רק לכשנבין בהיגיון  לצייר את התהליך בעיניים, לעכל אותו. 
הזו  הדרך  ולמה  לי  יעזור  הזה  המסוים  הדבר  מדוע  הניסיון  פי  ועל 

תוביל אותי ליעד הנכון.. 

        

הזה  העולם  בענייני  ומתקבל  טוב  זאת  כל 
להבין  הרצון  ישראל  לארץ  בדרך  ויעדיו, 
כך  כדי  עד  גדול,  מכשול  הוא  היגיון  ולמצוא 
שאמורה  דרך  נוראות  להאריך  עלול  שהוא 
הארכת  ופשוטה.  ישרה  קצרה  להיות  היתה 
יום  כל  לנו  שקורה  עניין  הם  וסיבוכה  הדרך 
כמעט, בעטיה של העקשנות הטבעית שלנו 
שעובר  מה  איך  עכשיו  כבר  ולראות  להבין 
הלב  על  ומתיישב  הגיוני  באופן  מוביל  עלי 
להיכן שפניי מועדות. הנטייה העקשנית הזו 
מפריעה לנו לגשת בקלות יתרה למה שמגיע 

לנו והוכן במיוחד עבורנו.

לא רצו להאמין
העניין הזה מומחש בצורה כואבת עד מאוד בפרשתנו, פרשת שלח. 
המרגלים שבני ישראל מתעקשים לשלוח לתור את הארץ לפניהם, 
הארץ  ירושת  מאחרת  ובגינם  הארץ  אל  הגישה  לחוסמי  הופכים 
בארבעים שנה ונגזרת גזירת החורבן. הקלקול במעשה המרגלים, כפי 
מה שמלמדים חז"ל, לא החל בדרכם חזרה – ההתחלה היתה פגומה 
ומבשרת רעות, ולמדים זאת מהלשון 'שלח לך' כלומר המרגלים הללו 
אתה  שלח  רצונך  ואם  השי"ת,  מבחינת  מיותרת  לשליחות  יוצאים 
אותם לרצונך. את דברי ה' למשה במלואם מביא רש"י 'אני אמרתי 
להם שהיא טובה והם לא רצו להאמין, חייך שאני נותן להם מקום 

לטעות'. 
קדמוניות,  משנים  מקבלים  אנחנו  הארץ  ירושת  בשורת  את 
היא הובטחה לאברהם אבינו וליוותה אותנו מאז ועד היציאה 
ומתקרבים  הולכים  לתחייה,  קמה  ההבטחה  כעת  ממצרים, 
טובה  ארץ  על  מבשרת  ההבטחה  המובטח.  המקום  אל 
אתם  מצרים',  מעֹני  אתכם  'העלה  לנו  נאמר  שכן 
מגיעים משפל המדרגה וממקום שאין למטה 
ממנו והארץ טובה היא, לשם מה 

לשלוח מרגלים?
המרגלים הם ביטוי לחוסר אמונה בהבטחת ה' ובמידה שווה זו עדות 
על חוסר אמונה בעצמינו. רבי נתן מרחיב על כך ומסביר: ארץ ישראל 
בשני  אותנו  מנהיג  הוא  ברוך  הקדוש  לאמונה  ובנוגע  האמונה,  היא 
אופנים הפוכים כביכול – הוא משתדל בתחבולות ובדרכים שונות עם 
יחד  אך  נפלאות,  מיני השגחות  בכל  ואחד לקרבו לאמונתו  אחד  כל 
'בחירה'.  ושמו  רוחני  בחוק  מוסתרת  הזו  ההתרחשות  כל  זאת  עם 
גם לסיפור השגחה מפעים שאי אפשר לטעות בו מתלווה אפשרות 
בדרכים  דבר  כל  לפרש  ניתן  הזה  בעולם  בו.  לטעות  מקום  נוספת, 

שונות, והכל תלוי בך בנאדם. 
המרגלים יצאו לשליחותם כדי לא למצוא את ארץ ישראל, והסיבות 
לכך מובאות בחז"ל. הכלל שכבר בהליכתם הם 
שבו, כדכתיב 'וילכו ויבואו' )וראה רש"י(. יתרה 
מזו, השליחות גופא נבעה מתוך חסרון אמונה, 
המרגלים  את  שולח  ישראל  עם  ספק,  הטלת 
בתוך  ולחפור  לחקור  הארץ'  את  'לחפור 
ההבטחה של ה', לבחון אותה ולבדוק, זו כניסה 

גרועה מאוד למקום כמו ארץ ישראל.

לחסוך מסע מיותר
החקירות נובעות לא רק מאמונה לקויה בה' – זו 
גם חלישות דעת ונמיכות רוח אישית. אדם לא 
מאמין בעצמו, עושה צעד לא כדי לצעוד אלא 
נכנסים  לא  כך  לא?  אולי  אצליח?  לבחון,  כדי 

לארץ ישראל.   
ההיגיון,  באמצעות  מהלך  כל  ולעכל  תוכניה  לבקש  מורגלים  אנחנו 
דרך  כל  אין  למעשה  מכשול.  זה  ה'  ועבודת  אמונה  ברוחניות  אבל 
הגיונית שמובילה אותנו אל המקומות האמתיים אליהם אנו אמורים 
להגיע. ההתעקשות להבין ולחקור את מה שיוביל אותנו אל ה', כותב 
רבי נתן, הורסת לנו את הדבר שאנו מעוניינים להשיג. ולכן מתארכת 
ולהיות שם,  יכולים היינו להשיג בקלות, לגשת  הדרך, הרבה דברים 

החקירות וההיסוסים האריכו את הדרך. 
אדם מקבל מתנה מה' אבל הוא מתעקש להבין איך יתכן שהוא הקטן 
כזו, לא מוכן לפתוח את העטיפה עד שתתיישב דעתו  קיבל מתנה 
שאכן כן זו מתנה אמיתית, וכשאין ברירה נאלצת ההשגחה להאריך 
לו את הדרך, אולי אחרי כמה וכמה תלאות ונדודים, לפעמים רק אחרי 
כמה גלגולים יסכים האיש לקבל את המתנה, להתחבר לאמת ולחיות 

את יהדותו הנגישה והפשוטה כל כך. 
כאן  ויש  המקושש,   - הראשון  השבת  מחלל  מוזכר  הפרשה  בשלהי 
רמיזה: שבת כמו ארץ ישראל הם גילוי האמונה, לשבת צריך להיכנס 
ולא לצאת באמצע כדי להשלים את החסר. אל תחלל את האמונה, אל 
תצא לקושש. גם אם נדמה לך שאינך ראוי, קבל את העובדה ששבת 
היום לה'.                     ע"פ ליקו"ה יו"ד שבועות ב'

יש לך אמונה, אל תקושש

מראש  לראות  דרך  אין 
ההשגחה  מסלול  את 
אחד  כל  שעל  הייחודי 
ארץ  אל  בדרכו  לעבור 
ישראל שלו. צריך להיכנס.

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א
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אדם אוהב לקבל תוכנית מסודרת, מסלול ולו"ז מדויק, אבל כשהיעד הוא התכלית האמיתית, הכללים הרגילים אינם פועלים.

יום ד' י"א טבת ת"ר. 

מבלבול  ביותר  גדול  צערי  כולם  ...ועל 
הדעת והקטנות השכל שנקטן אצלכם 
וכמבואר  מהכל.  קשה  הדעת  חסרון  כי  עי"ז, 
מיני  כל  של  הצער  שעיקר  הקדושים,  בדבריו 
אם  כי  הדעת,  חסרון  רק  הוא  וחסרונות  ייסורים 
יתברך  יודע שהכל בהשגחתו  והיה  היה הדעת שלם, 
היה  אדרבה,  כלל,  מצטער  היה  לא  בוודאי  לטובה, 
מלא שמחה מכל היסורים וההרפתקאות העוברים 
עליו, כי כל מה דעבד רחמנא לטב עביד, כי כוונתו 

יתברך בוודאי לטובה נפלאה.

ייסורים,  מלא  אדם  שכל  רואים  שאנו  ובפרט 
רבה  במדרש  שכתוב  וכמו  הספרים,  בכל  כמובא 
רחמים'(,  לכם  יתן  שדי  'ואל  פסוק  על  צ"ב  פרק  מקץ  )פרשת 

וז"ל: אמר רבי אלכסנדרי אין לך אדם בלא ייסורים, 
אשריו לאדם שיסורים באים עליו מן התורה )כלומר 

על ענייני עבודת ה'( שנאמר ומתורתך תלמדנו.

וכבר ידעתם שכל המניעות הם רק מניעות המח, 
כי מי שדעתו ומוחו חזק בהאמת לאמיתו, בוודאי 
ותלאות  הרפתקאות  משום  רעיוניו  יבהלוהו  אל 
דעת איש  יעלה על  לא  בוודאי  כי  עליו,  העוברים 
הישראלי כשבא עליו איזה צרה ח"ו - אפילו בגוף 
שזה   - הקל  בממון  שכן  מכל  רח"ל,  ח"ו  ובבנים 
מחמת שהניח תפילין או פיזר לצדקה וכיוצא בזה. 
אל  נותן  פשוט,  איש  אפילו  הכשר  איש  אדרבה, 
שמיעט  מחמת  הוא  ח"ו  וייסוריו  צרתו  שכל  לבו 
הראויה,  בכוונה  תפלין  הניח  שלא   - ה'  בעבודת 
צדקה  נתן  ולא  פעמים,  כמה  מהם  דעתו  והסיח 
עשה  ]לא  עבד  לא  למעבד  וכדבעי  שלם,  בלב 

בשלמות כמו שהיה ראוי לו לעשות[.

תהלה  בלבי  יש  זה  בעניין  בדברים  להאריך  והנה 
דברים  מילים,  מלא  בטני  הנה  לדבר,  הרבה  לאל 
יספיקו  לא  אך  בעזהי"ת,  ובהירים  וזכים  אמתיים 
ע"י  קצת  ידעתם  וכבר  לבארם,  יריעות  המון 
בחסדי  בהם  שחידשנו  מה  וע"י  הקדושים,  ספריו 
ואמץ  חזק  וחביבי  ידידי  ועתה  יתברך.  נפלאותיו 

עצמך.

נתן מברסלב

כשתזכור שהכל בהשגחה
לא תצטער כלל!



צדקה, אא

ורעה אמונה
אליהו  אצל  שמצינו  כמו  בתפלה,  הרבה  עסקו  הנביאים  כל  וכן 
אני  אשר  המפרשים  ופרשו  לפניו,  עמדתי  אשר  ה'  חי  שאמר, 

רגיל לעמד לפניו בתפלה. 

קללת אליהו
את  לנחם  ואחאב  אליהו  הלכו  אחאב,  מלכות  בתקופת  א[ 
חיאל על שמתו בניו בבניתו את יריחו. ואז אמר אליהו שבני 
את  שיבנה  מי  את  שקילל  יהושע  קללת  מחמת  מתו  חיאל 
יריחו, אך אחאב שהיה כופר, זלזל בדברי אליהו ואמר, היתכן 
אינה  משה  רבו  וקללת  פועלת  יהושע  התלמיד  שקללת 
אזי  זרה  עבודה  יעבדו  שאם  אמר  משה  שהרי  מתקיימת, 
ח"ו יהיה 'ועצר את השמים ולא יהיה מטר', והנה כאן כולם 
ייתכן  איך  כן  אם  הגשמים,  נעצרו  ולא  זרה  עבודה  עובדים 

שנהרגו בגלל קללת יהושע? 

לשון  הוא  וכה  גשם.  יהיה  שלא  ונשבע  אליהו  קפץ  מיד 
יהיה השנים האלה  לפניו אם  ה' אשר עמדתי  'יחי  הפסוק: 
טל ומטר כי אם לפי דברי'. ומפרשים חז"ל את הפסוק הזה: 
'אשר עמדתי לפניו' כלומר שאני רגיל לעמוד לפניו בתפילה. 

ויש להבין למה באמת לא היה עצירת גשמים לפני כן, ולמה 
על ידי אליהו כן יהיה עצירת גשמים.

העונש הגדול ביותר הוא הנהגת הטבע
עם  כאשר  מתקיימת  התורה  שקללת  המלבי"ם,  ומפרש  ב[ 
רוצה  השי"ת  וכאשר  פרטית,  בהשגחה  מונהגים  ישראל 
כאשר  אזי  הפרטית,  השגחתו  את  שמגלה  זו  בדרך  להנהיג 
יש מצות, יורד שפע, וכאשר עוברים על התורה נענשים ר"ל.

אבל בזמן אחאב, עם ישראל נפלו כל כך לעבודה זרה, וברוב 
נפילתם שנפלו לעבודת אלילים, היו הם כמו עובדי הארצות, 
עד שהארץ נמסרה בידי אחאב, והשי"ת הנהיגם בהנהגה של 
דרך הטבע, וכך היה הטבע מנהיג את העולם ללא קשר ישיר 

למעשיהם לטוב או למוטב. 

מי  אשר  בעולם  רואים  שאין  הבחירה,  עיקר  למעשה  וזהו 
שמחלל שבת מת מיד, ואין רואים שמי שמדבר לשון הרע, 
נעשה מצורע, כי אילו היה כן, שהיו רואים את העונש תיכף 
ומיד הרי שלא היה בחירה כלל, כי פתי יסור אחר יצרו הרע, 
כאשר רואה תיכף את העונש, ומי לא ירוץ אחר הטוב כאשר 
יראה תיכף את השכר, ולכן השי"ת מנהיג את העולם בדרך 
של טבע, כך שאין רואים את השפע והעונש מושפעים לפי 

המעשים. 

וכפי רוב הנפילות של עם ישראל, כך השי"ת מנהיגם בדרך 
של טבע, וזהו העונש הגדול ביותר שנדמה שאין השגחה. כי 
באמת הכל רשום למעלה, ואין השי"ת וותרן כלל, אלא שאין 
רואים תיכף את הנהגת ההשגחה, שיש מי שמשגיח על כל 
מעשה טוב או רע. ומובן שיש בזה כמה וכמה דרגות בגילוי 

הנהגת ההשגחה.

ובאמת שבארץ ישראל יש קצת יותר גילוי השגחה, ומשום כך 
בארץ ישראל סובלים יותר צער וצרות, מחמת שבארץ ישראל 

נענשים תיכף, וכפי שגילה רביז"ל בליקו"מ סי' קפ"ז, והוא חסד 
ה' שנותן לאדם את האפשרות לתקן ולהתעורר בתשובה וכו'.

ג[ אחאב נפל לטעות וכפירה, לחשוב שבאמת אין השגחה, והיה 
לו הוכחה לכך שעדיין לא נעצרו הגשמים, ומשום כך גם לא רצה 

להאמין שבניו של חיאל מתו מחמת קללת יהושע.

שהעולם  להוכיח  בכדי  גשמים  יהיו  שלא  לקלל  מוכרח  היה  אליהו  אך 
והקב"ה  גוזר  'צדיק  מחמת  הגשמים  נעצרו  ואזי  בהשגחה,  מתנהג  באמת 

מקיים', כי השי"ת שומר על כבודם של הצדיקים, וזה מחמת שאצל הצדיקים כן 
נשאר ההנהגה של ההשגחה בגילוי, וכאשר הם מתפללים מתגלה השגחה ומתהפך 

הטבע.

התפילה מעלה את האדם להנהגת ההשגחה
ד[ ועתה על פי זה בא וראה נפלאות ענין התפילה, כי בגלל שנקודת הויכוח בין אליהו לאחאב היה 
האם העולם מתנהג בהשגחה או בטבע, על כן אליהו לא הסתפק בקללה גרידה, אלא היה צריך 
– כלומר תראה  'חי ה' אשר עמדתי לפניו'  ולכן אמר לאחאב,  ידי התפילה שלו,  להוכיח זאת על 
שדברי צודקים, כי אני דבוק בהשגחה ורגיל לעמוד לפניו בתפילה ולפי התפילה שאתפלל לפני ה', 
לא ירד לא טל ולא מטר, כי בקללת משה נאמר רק 'ולא יהיה מטר' ואני יוסיף ויתפלל גם על טל, וזה 
יהיה לך כהוכחה שהדיבור של התפילה שלי חזק ופועל, וכך תראה שהעולם מתנהג בהשגחה למי 

שמדבק עצמו להנהגת ההשגחה.

ה[ ומכאן למדים אנו פלאות ממש בענין התפילה, דבר ראשון, שאפילו אליהו היה צריך להראות 
כוחו רק דרך התפילה, ודבר שני רואים אנו שפעולת התפילה מעלה את האדם להיות מונהג תחת 
הנהגת ההשגחה, ולא בהנהגת הטבע. ומשום כך רואים בחוש אשר כל מי שמרגיל עצמו לחיות 

בעולם 
של תפילה, ולהשיח כל ליבו לפני ה', ולבקש ממנו כל דבר וקטן, הוא כמעט לא יכול להוציא לפועל 
שום דבר בעולם העשייה, ללא תפילה, ואפילו דברים פשוטים שאחרים מצליחים להנהיג בחייהם 
בדרך של טבע, אותו אדם לא יוכל להוציא זאת לפועל, כיון שהשי"ת מנהיגו בדרך של השגחה, ועל 

כן הוא מוכרח לבוא לתפילה ובקשה בשביל לעורר ההשגחה למלאות מבוקשו.

תפילה,  צריך  דבר  שכל  באופן  השגחה  של  זה  בדרך  לחיות  רוצים  אינם  אדם  בני  הרבה  ואמנם 
והם מעדיפים להסתדר בדרך הטבע, אבל האמת היא שמי שמקושר לצדיק שאמר 'כל ענינו הוא 
תפילה, הוא משיג את החסד הנפלא שיש בזה, כאשר הוא חי תמיד כמו דוד המלך בנעימות של 
'כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי', כמו תינוק שמשליך עצמו לגמרי על אביו ואמו, ואינו דואג על 

כלום, ורק בוכה ומבקש כל מה שצריך, וכך חי חיים טובים ואמיתיים.  

'בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו...צפית לישועה' )שבת 
לא.(.

אמר על זה ר' נחמן מטולטשין כי שאלה זו היא גם על הישועות 
ואם  ברוחניות  אם  ימיו  כל  לייחל  צריך  היה  אליהם  הפרטיות 

בגשמיות.

מצפה  אינו  שהאדם  בכך  הגדול  בפגם  הענין  וביאור 
לישועתו נראה לומר ע"פ המבואר בלקו"מ )סי' ז( כי עיקר 
בתו'  וביותר  כלל,  טבע  שום  שאין  להאמין  היא  האמונה 
ואיבוד  זה עיקר סיבת צערו של אדם  כי  ר"נ שם מבואר 
עשתונותיו, וכלשונו הק' "זה עיקר צערם של ישראל שיש 
להם בגלות, הכל הוא מחמת שנפלו מהדעת ותולין הכל 
ויסורין  יש להם צער  זה  ומחמת  ובמזל,  ובמקרים  בטבע 
כנ"ל, וזה בא להם מחמת שהם שרויין בין העכו"ם ולמדו 
מהם, מחמת שרואין שעתם מצלחת מאד וישראל נבזים 
ושפלים, על כן הם לומדים מהם ותולין הכל בטבע ומקרה, 
ומחמת זה בעצמו יש להם יסורים כי אלו היה להם דעת 
שהכל בהשגחה לא היה להם יסורים כלל", וכמו שממשיך 

ומבאר שם, עיי"ש.

הרי כי כל צערו של האדם אף בדאגותיו הגשמיות הם מחמת 
דבר  כל  לתלות  מהם  ולמדנו  העכו"ם  לבין  שגלינו  הגלות 
בטבע, עד כי נראה לנו שיש מציאות של טבע והיא מנהיגה 
את העולם רח"ל, ובה תלויה פרנסתו של אדם ובריאות גופו 

ושלוות נפשו.

צא מאיצטגנינות שלך
כלל,  בני מאמינים שאין שום טבע  אנו מאמינים  אך באמת 
)הל'  מוהרנ"ת  בדברי  וכמבואר  בהשגחה,  רק  מתנהג  והכל 
ראה  אבינו  שאברהם  חז"ל  מאמר  על  ה(  ב,  שחרית  נט"י 
במזלו שע"פ טבע אינו יכול להוליד כלל, והשי"ת אמר לו צא 
מאיצטגנינות שלך, וכך זכה להוליד את בנו יצחק אבינו וכל 
בני ישראל אחריו, ומבאר מוהרנ"ת כי אברהם אבינו הסתכל 
בחז"ל(  )כמובא  הבאים  ובדורות  ההוא  בדור  כולה  בבריאה 
השי"ת  לו  שאמר  עד  וקיומו,  ישראל  עם  את  שם  ראה  ולא 
אינם  והם  המזלות  וגלגל  הטבע  בתוך   - מקומם  זהו  לא  כי 
לחפש  עליו  לראותם  רצונו  אם  כלל,  שם  להיות  אמורים 
אחריהם מחוץ לטבע במקום בו הם תחת השגחת השי"ת 
בו לא שייך בו  בו אין שום טבע כלל, מקום  לבדו, מקום 

סיכויים וסיכונים.

אם יתבונן האדם הדברים אלו יוכל לעבור את 
כל החיים כולם באמונה שלמה מעל לדרך 
הטבע ולא להתבלבל כלל ממה שנראה 
פתח  שום  לו  אין  כי  טבע  ע"פ 
ישועה וכדו', רק יצפה תמיד 
להשי"ת.

פרסומי ניסא
וביותר יש ליזהר בזמן שהאדם רואה את יד ה' האיך מנהיגו 
בהשגחה פרטית בהנהגה שלמעלה מדרך הטבע, בזמן זה 
ומחפש  הטבע  בדרך  הנס  את  מחפה  שהאדם  מאד  מצוי 
בכל דרך איך ליישבו עם הנס ולומר שזה כבר היה לעולמים 

ואף יש לו כמה ראיות למה לא צריך להתפעל ממנו.

הגאולה,  ממעכבי  הוא  זה  דבר  כי  ז(  )תו'  מזהיר  רבינו  אך 
ואין בן דוד בא עד שיכלו אותם אפיקורסים המכסים את 
יד האמונה וההשגחה, שכן בזמן כזה בו פותח לנו השי"ת 
ומיד  תכף  זה  על  להסתכל  עלינו  האמונה,  לשערי  צוהר 
שלמעלה  ובהנהגה  שאירע  בנס  להתבונן  מאמין  במבט 

מדרך הטבע ולעשות מזה עסק.

על ידי התחזקות זו באמונה יכול להביא את משיח צדקנו 
בגאולה השלמה, וכמבואר בלקו"ה )שם( כי ע"י שממשיך 
הטבע  ובביטול  השי"ת  בהשגחת  האמונה  את  עצמו  על 
הרי הוא ממשיך יותר את אור ההשגחה שהוא אור שיתער 

לעתיד לבוא, אור שמביא את משיח צדקנו.

ובאמת בכלל עצה זו הוא כך בכל הדברים שבעולם, שכולם 
תלויים באמונה, הרבה דברים אדם יכול לזכות להם בקלות 
אם רק יאמין שהוא יכול להגיע אליהם וכי השי"ת הוא כל 

יכול ואין שום דבר אשר יבצר ממנו.

הכפורים  יום  "אין  ה"י(  שגגות  מהל'  )פ"ג  הרמב"ם  שכ'  וכמו 
ולא האשם מכפרין אלא על השבים המאמינים  ולא החטאת 
בכפרתן, אבל... היה מבעט והביא חטאתו או אשמו והוא אומר 
או מחשב בלבו שאין אלו מכפרין, אף על פי שקרבו כמצותן 

לא נתכפר לו".

וכן באמונת חכמים מבאר מוהרנ"ת )עלים לתרופה שעט( 
אמיתי  כח  לו  שיש  הצדיק  כח  על  יותר  שסמוך  מי  "כל 
כי  הרי  יותר",  אותו  סומך  הצדיק  כן  באמת  סמיכתו  כפי 
אל  אם  אחד  כל  ולהושיע  להציל  כוחו  שגדול  הצדיק  אף 
מאמינים בכוחו ולא סומכים עליו באמת אינו יכול לעזור 
כראוי. וכך הוא גם בגאולה הפרטית כמבואר לעיל, כי בעת 
שהאדם בצר לו ומגיעה אליו איזו ישועה קלה, יזהר מאד 
אלא  יצר,  של  כעצתו  הטבע  בדרך  הנס  את  לתרץ  שלא 
להתחזק באמונת אומן שהשי"ת משגיח עליו על כל צעד 
ושעל וברוב טובו וחנינותו עשה עמו כזה נס והמשיך לו 
למעלה מדרך הטבע את אותה ישועה, וכשם שהעניק לו 
לו עוד  יכול להעניק  אותה אף שהטבע מחייב אחרת כך 
מציאות  שום  ושאין  הכל  מסובב  הוא  שכן  ישועות  ועוד 
ממשיך  וכך  כלל,  מבלעדיו  והשפעה  שלטון  טבע  של 
על עצמו עוד ועוד ישועות פרטיות ובפרט את הישועה 

כללית בביאת גואל צדק בב"א.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שלמה אהרן גוטליב שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

פרק ל"ט



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'בטח

וביטחון חזק היה רבי יצחק ברייטער הי"ד, מהאריות  בעל אמונה איתנה 
שבאנשי שלומנו דפולין, עד שלא היתה שיחה משיחותיו שבה לא דיבר 
על אמונה וביטחון. מיום שנתקרב אל הנחל נובע הלכה אמונתו ונתלהטה 

בקרבו עד שהבעירה את כל סביבותיו.
וקשיים,  תלאות  הרבה  ידע  הוא  רווה;  כגן  היו  לא  יצחק  רבי  של  חייו  ימי 
אך עם כל זאת חייו היו טובים מאוד וישוב דעתו העידה כמאה עדים על 

ביטחונו המופלג בחי עולמים.
היתה תקופה ניכרת שרבי יצחק עבד לפרנסתו כמנהל חשבונות בבית עסק 
חשוב בוורשה, ממשרה זו שאב את פרנסתו והיה יכול להתפנות לעבודת 

השם בהשקט ובטח.
אולם, הגיעה עת משבר כלכלי בפולין, ובעליו של העסק שבו עבד פיטר 
אותו מתפקידו. הדבר פגע כרעם בבני ביתו, אך רבי יצחק עצמו לא איבד 
את עשתונתיו. ומשראה שבמצב הכלכלי השורר כעת אין אפשרות להשיג 

פרנסה אחרת, התיישב בבית המדרש, על התורה ועל העבודה.
עולליו  והחריפו.  הלכו  בביתו  והעוני  והמחסור  עברו,  וחדשים  שבועות 
הקטנים שאלו לחם, ופורש אין. בביתו אין כל, אך הוא אינו מניח את מקומו, 
יושב בבית המדרש  וביתר עז.  אדרבה, הוא עוסק בעבודת ה׳ ביתר שאת 
הקדוש,  רבינו  ספרי  ופוסקים,  ש״ס  השולחן  על  ולפניו  בוורשה  דברסלב 
קם בחצות, מתפלל ותיקין במתינות ובנעימות, ופורש מן העולם לשעות 

התבודדות ארוכות, כאשר הרגיל עצמו מיום התקרבותו אל בעל התפילה.
בד בבד, למד ברבים בספרי רבינו, הוא הירבה לדבר על אמונה ובטחון בה' 
יתברך. באחת משיחותיו אמר: ״הלא רואים אנו שבתפילת שמונה עשרה, 
צריך האדם לעמוד על רגליו ולא להישען בגופו על שום דבר. אבל הישענות 
פורתא מותרת, ומהו השיעור שהתירו להישען? על כך קבעו הפוסקים כי 

מותר להישען קצת באופן שאם יינטל אותו דבר שנשען עליו - לא ייפול. 
"כן הדבר בענין השתדלות וביטחון", הסביר רבי יצחק, "ההשתדלות צריכה 
ייפול  לא   – האדם  נשען  עליו  הגשמי  הבסיס  ינטל  שאם  באופן  להיות 

מביטחונו בהשם יתברך".
וכך אמנם היה רבי יצחק באותם ימים, למרות המשבר הכלכלי שפקד את 
ביתו ובתי יתר אנ"ש כאשר הוא כותב במכתבו מאותם ימים: ״כולנו אנ״ש 
מפולין עתה בדחקות גדול אשר לא תוכל לצייר כלל, כי הקריזים גדול עתה 
כולנו בלי שום סיבה על פרנסה  כי כמעט  בין אנ״ש  וביותר  בפולין מאוד 
ומתפרנסים בדרך השגחה נפלאה ממש ששתיתנו מהתהומות כמו שמבאר 
רבינו ז״ל בספרו שארץ ישראל שותה תחילה ושתייתה מהתהומות מלשון 
ותהום כל העיר, ואני אף שבשנה העברה סחרתי הרבה נשארתי עתה יותר 

מכולם מחוסר שום סיבה על פרנסה ויושב כל היום בבית מדרשנו כאשר 
אספר לך כי בעתים הללו שלח ה׳ בדעתינו ענין איך להרים את דגל רבינו ז״ל 
בעולם ולעשות בתיקון הכלל באופן כזה; היינו שיסדנו משמורים יושבים 
בבית המדרש כל היום כולו לומדים ספרי רז״ל בישוב הדעת ובמתינות גדול 
ומפרשים באר היטב ענין האמונה בהשגחה פרטית על פי דעת רביז״ל שלא 
ולהרחיק  ית'  אליו  להתקרב  רמזים  ושהכל  האדם  על  מהעובר  להתבלבל 

מהאדם הכסילות של דרך הטבע". 
באותם ימים, בשבתו פעם לבדו בבית המדרש, נכנס אליו יהודי אחד שהכירו 
קצת, והושיט לו מטבע הגונה לפרנסתו. רבי יצחק לא התרגש כלל, הודה 
לאיש ופנה לתלמודו. אך הלה, שהחל כבר ללכת, חזר על עקבותיו, באמרו 
לרבי יצחק: ״קושיא אחת מנקרת עתה במוחי, הכתוב אומר 'נער הייתי גם 
זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם', אם כן, איך יתכן שצדיק 

כמוך, העוסק כל יומו ולילו בעבודת ה׳, יזדקק לבקש לחמו מאחרים?״ 
נענה לו רבי יצחק על אתר, מניה וביה: ״צא וראה בשוק של ורשה, עומד בנו 
של בעל העסק בפתח החנות ומכריז לעוברים ולשבים לבוא ולהווכח בטיב 
הסחורה שבחנות, הנער טורח הרבה, עד שעולה בידו לפתות מאן דהוא 
לקנות מאביו משהו, האין זרעו של בעל העסק מבקש לחם? ואילו אני יושב 
לי בבית מהדרש ועוסק בעבודת ה׳, כלום קראתיך הנה? או שמא ביקשתי 
ממך פעם לפרנסה? האם לא מעצמך באת הנה והושטת לי כדי מחייתי?...".

חיים של אמונה

נבא לקבל שבת פרשת שלח לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות שילוח 
הקן הלכה ה' שבהם מתגלה איך נזכה בכח קדושת השבת למצוא 
נהיה כמרגלים שרוצים להבין הכל  ולא  ואמונה שלימה,  בטחון 

מיד.

טבע האדם "לרגל" בעצמו
הוא  ולכן  ולהבין,  לראות  ורוצה  סקרן  הוא  האדם  מטבעו 
מרגל ומעיין גם בעצמו האם הוא כמו שתכנן להיות - האם 
השיג עשירות כח גבורה וחכמה כמו שחבריו בני גילו הצליחו 
להגיע  צריכים  בו  החיים  במרוץ  אוחז  הוא  ואיפה  להשיג, 
ולהיות משהו, לפחות להגיע לרמה מקובלת להיות מוצלח, 
ולהרגיש סיפוק שעושה עם עצמו משהו שממלא ליבו חיות 
ביעד  אוחז  איפה  בעצמו  ומרגל  מעיין  האדם  וכך  והערכה. 

שקבע, ומה עליו לעשות כדי להתקדם. 
ליעד  אותנו  ומקדם  דוחף  הוא  כי  טוב,  צד  בו  יש  זה  טבע 
מסוים, אבל באותו מדה יש בו משהו שמבלבל ומפיל האדם 
מכל הצלחתו, משהו שמסתיים עם גלות ארוכה כמו בסיפור 
של המרגלים. כי מרוב מה שבודק ומסתכל על עצמו יותר 
מדי - הוא נופל בדעתו מאד, עד שכל מה שרואה הוא שהיעד 
יעדו  כל  שבעצם  רואה  ובהמשך  להשיג,  בכוחו  אין  הזה 
שהוא מבקש אינו בר השגה, והוא כנראה לא יצליח בשום 
עליו  נופל  זה  וע"י  שרצה.  האלו  החשובים  מהדברים  דבר  
יאוש וחלישות דעת, והמשך ארוך של נפילה לרגלי הכשלון 

שבולע אותו.
שדוחפים  בעצמו,  העיון  וריבוי  החכמה  ע"י  זה  כל  ובאמת 
מוכרח  עניין  זה  כאלו  לו,  שייך  שאינו  לדבר  בדווקא  אותו 
להגיע לרמה של חכמה ועשירות וכו', וכאשר בדעתו וחכמתו 
כן  שזה  רואה  עוד  ובנוסף  מההצלחה,  רחוק  שהוא  רואה 
נמצא אצל אחרים, ולו אין דרך להתקדם - בזה נמצא סכנה 

גדולה לנפש האדם. 
וכמו שהדבר הזה קיים לעניין כל מה שאדם צריך להצליח 
בגשמיות - במעמד ובכל מה שמוכרח לו, כך ענין זה עוטף 
ובדרגות  שמים  ביראת  לעלות  שרוצים  אלו  כל  גם  וקושר 
קנין התורה, שאם יסתכל בדרך זה ויראה שאחרים זכו והוא 
לא - לאן יגיע. בפרט כאשר רץ לעלות להגיע למה ששייך 
לאחרים, אע"פ שהוא יכול להבין שאין זה שייך לו כלל, בכל 
זאת החכמה והדחף מחייבים אותו לרצות בדווקא מה שאינו 
רואה  וכאשר  שלו,  שאינו  דבר  לרצות   - החכמה  דרך  בכלל 
ועי"ז  זה,  בכשלון  מדי  יותר  ומעיין  מרגל  אז  מצליח,  שאינו 

מאבד גם מה שהיה יכול לזכות, ועוד נופל לצער ומרירות. 
וכך הדבר גם לגבי הדבר שהוא עיקר האדם, שהוא - לזכות 
לתשובה ולהוציא לפועל תורה ומצות, אשר גם בזה העיקר 
ולהתחכם  לרגל  ולא  החכמות,  אחרי  להימשך  שלא  הוא 

שחייב לראות ולהבין איך ובמה ומתי יהיה הצלחתו. 

המשקל הנכון בעבודת השם
כי לעניין מה שהאדם צריך להתעורר ולרצות לזכות לעבודת 
לזכות,  מה  ויש  יעד  שיש  לדעת  צריך  אחד  מצד  השי"ת, 
וודאית שצריכין לשוב בתשובה  ידיעה  וזה אינו ספק, אלא 
ולהרבות בתורה ועבודת השם, בדרך ששייך לו, ועליו ללכת 

בדרך זה שהוא מבין מרבו. 
אבל מצד שני על האדם לדעת שאינו יודע כלל. וממילא אין 
לו לרגל ולעיין בזה איפה אוחז ומה יהיה, ועליו להיזהר מכל 

דרך שגורם יאוש וצער שמחליש דעת. 
כי אע"פ שיש להתגבר בעבודת הבורא, ולעיין להבין מה יש 
לשפר, וגם להתגבר בעקשנות וכח גדול. הרי אחרי שמשתדל 
בזה יש חכמה אמיתית אשר עיקר הצלחת האדם תלוי בזה, 
והוא - שלא לרגל האם הוא טוב או אינו טוב וכו', כי יש דרך 
והתחזקות,  בטחון  של  דרך   - כעת  בה  לבחור  שיש  אחרת 

להרים עצמו לאמונה ולא לתת ליצה"ר לרמות אותו שאינו 
עושה כלום ואינו מצליח, ולהזהר ממחשבות על ענינו ועצמו 
בו צד  כל מה שיש  ולא להגרר אחרי  וכו',  רחוק  איך שהוא 

יאוש. 
וכו',  והגשמי  הרוחני  מצבו  את  רואה  האדם  כאשר  גם  כי 
יבא  שעוד  לבטוח  רק  כלל,  יודע  שאינו  לדעת  הוא  העיקר 
הישועה. ואם השי"ת רוצה כך, הרי העיקר לעשות מה שיכול 
לקיים  שזוכה  טוב  של  נקודה  בכל  להשי"ת  קרוב  ולהיות 

הלכות השו"ע ולהתחזק ברצון טוב וכו'. 

עיקר האמונה – לדעת שאינו יודע
כך הוא  והנה כשם שזהו עיקר קיום האדם בעבודת השם, 
כי כאשר האדם נמצא  וקיום האדם לכל ענין.  עיקר החיים 
בעת צרה ואינו יודע מאין יבא עזר ישועתו, הרי חשוך וקשה 
לו מאד, וכאשר השנים עוברים בלי ישועה, ומתעכב מציאות 
הפקידה לטוב בפרנסה ובנים וכו' וכל מה שצריכים, הרי קיום 
האדם הוא רק ע"י אמונה, אמונה שמביא לבטחון שמעלה 

אותו מהצער וגלות נפשו, כדי שיוכל ללמוד ולהתפלל וכו'. 
ולפעמים ביום אחד עובר מה שעובר עד שכמעט נופל מפחד 
ודאגה. ובאמת עיקר ישועתו נמצא בכח האמונה שמתגלה 
כאשר ידע ויבין שבאמת הוא אינו יודע כלל כלל לא, ובוודאי 

השי"ת נמצא ומשגיח בכל, ויש דרך שישועתו קרובה לבא. 
השם  בחסדי  להאמין   - האמונה  פשטות  עיקר  היא  וזאת 
וכך להתדבק אז במציאות אור  ועד,  ימוט לעולם  בל  תמיד 
הישועה שיהיה, ולראות את זה ממקומו, ע"י שמבטל דעתו 
ואינו מרגל ורוצה להתחכם לראות כבר עכשיו באופן ממשי 

יותר. 
הוא  השי"ת  ידיעת  כי  דעת,  היינו  אמונה,  הוא  העיקר  כי 
סתום וגלוי, כמבואר בדברי רבינו במאמר סוד כוונות מילה 
שחתום  אבינו  אברהם  של  בריתו  שבכוח  ס"ג(  סי  )לקו"מ 
בנו, אנו יכולים לבטל האונאה והשקר של היצה"ר ולמצוא 
שהשי"ת  להבין  כח  בנו  יש  כי  ועת,  מקום  בכל  השי"ת  את 
נגלה, שאז מתגלה  יש מה שהוא  וגליא, כלומר,  הוא סתום 
החסד והצלחת הנפש בעבודת השם, ויש מה שהוא סתום 
ומכוסה, ושם צריכים לדעת שאין יודעים כלל, כי בוודאי הכל 
חסד, ובוודאי יש מה לזכות בעבודת השי"ת אז אע"פ שאינו 
מסוכן  שוא  דמיון  הכל  וכו'  ומדמה  שמרגיש  מה  וכל  יודע, 
מאד, שזה בחי' מ"ש שלום שלום לרחוק ולקרוב וכו' שעיקר 
השלום ע"י שלפעמים מבין האדם שהוא קרוב להשי"ת כי 
שמבין  ע"י  הקירבה  עיקר  ולפעמים  ולהבין,  לעשות  זכה 
שהוא רחוק, וכל מה שמבין וחושב מה שמרחק אותו זה אינו 

אמת כלל.

כשיש קושי והסתרה - צריך 
להמתין ולהאמין

מגלה  הצדיק  כי  בעולם.  הצדיק  אור  נמשך  גם   כך  והנה 
ולפעמים  תורה,  ומגלה  דעת  עלינו  מאיר  לפעמים  ומכסה, 
מבין  ואינו  קושיות  הרבה  קשה  ואז  מתכסה,  הצדיק  אור 
מאמין  רק  יודע,  שאינו  לדעת  היא  האמונה  עיקר  ואז  כלל, 
בשלימות בלי ספק כי יודע שאין יודעים ואין מבינים, ועוד 
מעט יבא הדעת והאור ע"י מה שעכשיו יאמין ויראה ישועתו 

מרחוק. 
התנוצצות  איזה  שמתנוצץ  לו  עוזר  השי"ת  כאשר   גם  כי 
הוא  שכבר  יטעה  שלא  להזהר  יש  התקרבות,  איזה  ורואה 
מה  מבין  וכבר  ולהצדיקים,  ולהתורה  להש"י  וקרוב  סמוך 
צריך להיות וכו', כי צריך לידע שכל מה שהוא מקורב ביותר 
עדיין הוא רחוק מאד מאד, אבל אעפ"כ צריך לידע שהישועה 
והחסד של כל התקרבות והתקרבות כלשהו הוא חסד נפלא, 

עדיין  אעפ"כ  אך  לנצח.  וישועתו  אמתי  התקרבות  הוא  כי 
עומד  להיות  עדיין  וצריך  ישועתו,  תכלית  מאד  ממנו  רחוק 
ומצפה הרבה לישועתו יתברך אשר בוודאי יבא, ועוד יזכה 
להיוושע בשלמות לצאת ממה שהוא צריך לצאת ולהתקרב 

למה שהוא צריך להתקרב. 
להבין  יש  ויסורים,  חסרון  בגשמיות  שעובר  מה  בכל  וכן 
שבוודאי יהיה זמן של ישועה וכו', וכאשר יש הסתר פנים יש 

רק לצפות ולבקש שבא יבא ישועתו. 

וירא את המקום מרחוק
"כי  הרהר  לא  יצחק  את  לעקוד  אבינו  אברהם  שהלך  וכמו 
מרחוק"  המקום  את  "וירא  כמ"ש  זרע",  לך  יקרא  ביצחק 
עתידין  ששם  המוריה  הר  שהוא  המקום  את  בעיניו  שראה 
זרעו לכל הגדולות והטובות, ולהכיר אותו יתברך, אבל ראה 
אותו מרחוק מאד מאד. כי אעפ"כ הלא עתה מוליך את יצחק 

לשחיטה. ואינו יודע כלל איך יתקיים. 
נאמר  למים  משה  את  שמשליכין  כשראתה  במרים  וכן 
"ותתייצב אחותו מרחוק", כי היתה מצפה שיתקיים נבואתה 
שיושיע את ישראל אע"פ שמשליכין אותו עתה אל המים, 

אע"פ שזה רחוק ואינו מובן. 
ובפרטי פרטיות אשר  ובפרטיות  וכן הוא בכל דור בכלליות 
א"א לבאר. כאשר עובר על עם ישראל מה שעובר, ובכל פעם 
שעשה  והנפלאות  הטובות  לכל  מספר  ואין  עוזר,  השי"ת 
לאבותינו ולנו עד היום הזה, כמו שאנו מודים ומהללים על 
ניסיך שבכל יום, אעפ"כ עדיין אנו רחוקים מתכלית הישועה 
מאד, ואנו רואים אותה רק מרחוק, בבחי' מרחוק ה' נראה לי 
החסדים  לראות  הדעת  מאיר  אין  אם  ואפי'  דייקא.  מרחוק 
והנפלאות שבכל יום, מתחזקים באמונה שאין יודעים כלל. 
כמו שאמר רביה"ק "גאט איז גרויס וכו'" השי"ת גדול גדול, 

ואין יודעים כלל. 
יכול  שהאדם  ומה  הנפש  רפואת  עיקר  נמצא  דייקא  ובזה 
להתקרב יותר כל אחד לפום דרגתו, כאשר רק עי"ז יכולים 
היאוש  למרירות  ליפול  ולא  האדם  על  שעובר  מה  לעבור 
עובר  כאשר  גם  עמדו  על  להישאר  להתחזק  רק  והמדמה, 
לו  יש  כי  יחד,  והכל  ובפרט  בכלל  בגשמיות  וגם  ברוחניות 
דאורייתא  שהלחם  וגו'",  לחמה  תביא  "ממרחק  מ"ש  בחי' 
שלום  "שלום  בבחי'  דייקא,  המרחק  ע"י  רק  לקבל  א"א 
לזכות,  שרוצה  מה  יודע  כן  אחד  שמצד  ולקרוב",  לרחוק 
ומה שמתגבר בכל יום בתורה ועבודה, וברור לו דרכי עבודת 
כל מה שעובר הרי  בלי ספק, אבל מצד שני לעניין  השי"ת 
יודע שאינו יודע כלל, רק מאמין ורואה באור האמונה ישועתו 
בדרך שמגרש כל דאגה וצער, ונותן בלבו שמחה בכל נקודה 

טובה שיש בו בכל הארה שכבר זכה לטעום. 
וההתרחקות  רחוק,  שהוא  יודע  קרוב,  הוא  כאשר  גם  כי 
תכלית ההתקרבות, כי כשיודע שהוא רחוק מאד הוא דייקא 
ותיכף שסובר שהוא  ית' בתכלית ההתקרבות,  מקורב אליו 
רואה  רחוק  מרגיש  כאשר  גם  ולכן  מאד,  רחוק  הוא  קרוב 
להיות קרוב ע"י כל נקודה טובה. וגם כאשר קרוב אינו נופל 

ואינו מפחד ממה שיכול לראות וכו'.
וגם כאשר אנו זוכים להיות קרובים להשי"ת בפשטות התורה 
וקיום כל הלכה, אנו יודעים שעדיין אין אנו יודעים אמיתת 
רצון השם בתורה ומצות רק ע"י התקרבות להצדיק. וכמה 
הרי  בהצדיק,  ודבוקים  קרובים  להיות  בנקל  יכולים  שאנו 
מאד,  מאד  מאתנו  ונעלמים  סתומים  הם  הצדיקים  באמת 
אלינו  ונגלים  וסמוכים  קרובים  ממש  הם  באמת  זאת  ובכל 
אלינו  וקרובים  וסמוכים  נגלים  שהם  כמו  להיפך,  וכן  מאד. 
מאד,  מאתנו  ונשגבים  ונעלמים  רחוקים  הם  כן  כמו  מאד, 
וכל מה שעובר על האדם ומפילו הוא רק ע"י  יסוד הדעת.  זה 

שמתעקש שכן יודע. 

וזהו עיקר המשכת אור הדעת והאמונה, שעי"ז יכול האדם 
וריחוק שלא  לעמוד קיים בכל מה שעובר עליו ובכל נסיון 

יהיה כמו המרגלים רק יראה באור האמונה.

המשכת האמונה משבת קודש
השבת,  ביום  הוא  כראוי  האמונה  אור  המשכת  עיקר  והנה 
כמובא בדברי רבינו הנ"ל ע"פ מ"ש וינח ביום השביעי וגו', כי 
בשבת אנו זוכים לטעום טעם של דעת שמעלה אותנו להיות 
קרוב להשי"ת תמיד, גם כאשר נמצא חושך והסתרה, כי בו 
מתגלה אור האמונה השלימה שמאיר מאור הדעת, אשר בו 
נמצא מנוחה ושמחה, אור שתמיד מאיר על כל יהודי למצוא 

פדיון משאת ואנחה. 
שבאורם  קודש  שבת  נרות  מדליקים  השבת  בכניסת  ולזאת 
מתנוצץ עלינו המשכת הדעת וקדושת השבת, כי כאשר אז 
נכללים כל העולמות ועולים, מתגלה הארת האמת הברורה, 
מציאות הדעת שהוא תכלית ההצלחה, שהשי"ת ברא הכל 
בששה ימים ונתן לנו תורת אמת, שלאורה אנו יודעים איך 
לעבוד לפני השי"ת בשמחה, להאיר נפשנו במתיקות התורה, 

ולהתדבק בהשי"ת בתפילה, כי "נשמת כל חי תברך וכו'". 
זוכים  ואנו  האמיתי,  הדעת  עלינו  נמשך  השבת  באור  כי 
שירות  ותפילה  תורה  של  אור  השם-  חסדי  לנפלאות 
ותשבחות, ונר הדעת מאיר עלינו אור דברי רבינו ז"ל להבין 
בדרכי עבודת השי"ת, להבין איך להתדבק בשכל ופנימיות 
כל דבר, לקשר הכל להשי"ת ע"י המחשבה דיבור ומעשה, כי 
מתגלה נר של הארת האמת שמקרב להשי"ת באור הדעת 

הגדול אשר אנו עולים ומתעלים באורה במשך יום השבת. 
להשתמש  מותר  שבת  נר  כי  ושמחה.  עונג  מתגלה  ועי"ז 
לאורה, היינו להבין איך להתענג בנועם אור השבת בסעודות 
ספרי  בלימוד  אלקות  והשגת  תורה  בדברי  ולהבין  שבת 

הצדיקים, כי אור הנר מאיר ומקרב הכל השי"ת. 
והנה בנוראת אור נר זה, נכללים כוחות כל הנרות דקדושה 
בחי' נר המנורה ונר חנוכה, אשר בכוחם אנו זוכים גם לקבל 
אור  בחי'  לאורה,  להשתמש  שאסור  נאמר  עליו  אשר  אור 
גדול מאד שנמשך גם למטה מאד, לדעת שגם כאשר הוא 
מרגיש רחוק מאד - יש נר שמאיר להודיע שהוא קרוב מאד, 
גבוה  יש אור של אמונה שנמשך ממרחק מאד, ממקום  כי 
מאד, כדי שנזכה למצוא האמונה גם מרחוק, למצוא אמונה 
שמצד  הנכון,  במשקל   - והאמונה  הדעת  כלליות   - שלימה 
יודע כלל, שזה בחי' אור  ומצד שני מבין שאינו  יודע,  אחד 

השבת עליית האמונה והדעת וכו'. 
ובשבת מתגלה דרכי הדעת שמראים לנו איך להעלות הכל 
האמונה  בנפשנו  מאיר  ובייחוד  החיים,  באור  לאור  לשרשו 
לעמוד   - האור  עצם  נעלם  כאשר  גם  להתחזק  איך  להבין 
להגרר  ולא  אז,  גם  הזה  הנורא  האור  על  היטב  ולהסתכל 
אחרי שום חושך והסתרה, רק להתבונן על הנפלאות וניסים 
שהשי"ת עושה עמנו בכל יום, למצוא היראה והשמחה של 

שבת תמיד. 
"אשת  ומזמרים  השבת  מקבלים  הנרות  שלאור  מה  וזה 
חיל מי ימצא וגו'", היינו מי ימצא הדרך להתדבק במתיקות 

וכו'  שבוטח  ע"י  וכו',  רחוק  כאשר  גם  והאמונה  היראה 
ותמיד יודע שיש טוב ולא רע, כי כל מה שעובר על האדם 

כי  ו"ממרחק תביא לחמה",  "כאניות סוחר",  הוא בבחי' 
וכו',  רחוק  לנסוע  צריך  האדם  המעשה  ימי  בששת 

אבל בשבת אנו מקבלים כח הקדושה וכבר מאיר 
תורה  של  ללחמה  יזכה  עי"ז  שדייקא  בליבו 

של  וענג  להשמחה  נזכה  ועי"ז  וכו', 
שבת קודש.



בני הנעורים
שיחת חברים בנושא לימוד עמוד היומי לקוטי מוהר"ן

עלהו לא יבול

אכילה ושתיה לפני הסעודה
לתשומת לב להלכות אלו כשמתכבדים מה'בר' לפני סעודת ברית או חתונה!

שאם  מהדברים  הם  אם   – לחם  בה  שאוכלים  סעודה  לפני  ושותים  כשאוכלים 

אוכלים או שותים אותם בתוך הסעודה לא יצטרכו לברך עליהם ]ברכה ראשונה[, 

צריכה',  שאינה  'ברכה  בזה  גורם  הרי  הסעודה  לפני  אותם  ואוכל  השותה  כן  ואם 

כלומר גורם ברכה מיותרת )ואיסורו מדרבנן, שבט הלוי י סו"ס מה( - וכדלהלן:

א. לא אמרו שנחשב כגורם ברכה שאינה צריכה אלא כשאוכלים או שותים רק בזמן 

שהוא סמוך לסעודה, והיינו שהשלחן ערוך ומוכן לסעודה ועל מנת להתחיל את 

הסעודה תיכף )משנ"ב קעו סוף סק"ב(. 

אבל אם אין עדיין השלחן ערוך לסעודה )פשוט(, או אפילו כשהכל מוכן לסעודה אלא 

שמסתמא יתעכבו ]רבע שעה לפחות[ עד שיטלו ידים לסעודה )וזאת הברכה פ"ט מפוסקי 

זמנינו. ונראה שאם קראו לציבור ליטול ידים אלא שהם מתמהמהים, נחשב 'סמוך לסעודה'. אבל אם 

שכן  וכל  סמוך(.  נחשב  לא  אזי  זמן  איזה  ימשך  הענין  ולפי  מתעכבים,  עדיין  עצמם  סעודה  הבעלי 

אם הסעודה תתקיים במקום אחר אפילו כשהיא נערכת תיכף )שערי הברכה פ"ז הערה ח. 

כי אז אי אפשר להחשיבו כשלחן ערוך לפניו( – בכל אלו מותר לאכול ולשתות כאוות נפשו.

ב. אמנם לפני סעודת שבת, אזי אפילו אם הסעודה תהיה מאוחר יותר או במקום אחר 

- מכל מקום אין לאכול אז אלא באופן שיוכלו לאכול סעודת שבת לתיאבון ממש )ביה"ל 

רמט ב ד"ה מותר(. ומצוי באוכלים בקידושא רבא שנכשלים בדין זה. 

ג. אף כשהוא סמוך לסעודה ממש, מכל מקום אם יש צורך מסוים המצדיק לאכול או 

לשתות לפני הסעודה דייקא - אינו נחשב כגורם ברכה שאינה צריכה, וכדלהלן:

)א( אם אוכלים או שותים בכדי לעורר את התיאבון לאכילה )משנ"ב סוסק"ב(. או 

מי שצמא וקשה עליו להתחיל לאכול לפני ששותה )ביה"ל קעד ו ד"ה ואפילו(. או 

לתועלת רפואית )שערי הברכה הערה ב(. 

)ב( מי שאוהב לאכול או לשתות דבר זה דייקא לפני הסעודה – י"א שאינו נחשב 

כגורם ברכה שאינה צריכה )משנ"ב שם. ואפשר שהוא הדין אם הסיבה היא בגלל שדרך 

העולם להקדימם – שע"ה הערה ג(. ונראה שמי שרעב מאוד וקשה עליו להתאפק עד 

הסעודה, שמותר לו לאכול לפני הסעודה לכל הדיעות. 

זו בכדי לפטור מברכה דבר שיאכלו או ישתו בסעודה  )ג( אם הכונה באכילה ושתיה 

שספק אם צריכים לברך עליו בתוך הסעודה )שו"ע קעד ז(.

'ברכה ראשונה', אבל הגורם לברך 'ברכה  ד. כל האמור הוא במי שגורם שיצטרך לברך 

בתוך  אותם  יאכלו  אם  שאפילו  דבר  הסעודה  לפני  שותים  או  אוכלים  אם  כגון  אחרונה' 

]והיינו דברים שאין להם שייכות לסעודה,  יצטרכו לברך עליהם ברכה ראשונה  הסעודה 

כגון פירות וכיוצא בזה[, אך לא יצטרכו לברך עליהם ברכה אחרונה כי הם נפטרים בברכת 

המזון – לכתחילה יש להימנע מזה )המג"א סו"ס רטו אוסר, והשו"ע הרב רטו ח מתיר. וכן משמע במשנ"ב 

סו"ס קעו אות ד. וכדי שלא יסתור למש"כ בסימן רטו יח ובסימן מו יד, י"ל דמיירי בגורם ברכה ראשונה(.

ה. ודע, שאין לתכנן את האכילה באופן שיצטרכו לברך על מה שאוכלים לפני הסעודה, על מנת 

שיוכלו להרויח ברכות למנין מאה ברכות וכדומה )משנ"ב סימן מו יד ורטו יח(.

ובכל אלו יש אופנים שצריכים לברך ברכה אחרונה לפני הסעודה, ויש אופנים שאין צריך. ויש אופנים שהוא ספק, 

ובזה אין לאכול או לשתות 'שיעור' המחייב ברכה אחרונה – ויתבארו בעז"ה בהמשך.

חשוב  נושא  להעלות  רציתי  היום  החברים,  לכל  שלום  משה: 
ב'שיחת חברים' הקבועה שלנו, נושא שקצת יושב לי על הלב ולא 

מסודר אצלי כל כך, רציתי ללבן זאת יחד אתכם החברים היקרים.

היות ובשבוע הבא מתחיל סדר לימוד ליקוטי מוהר"ן בו לומדים 

עמוד כל יום. אומר לך את האמת, אני כבר מקורב לברסלב כמה 

שנים, ניסיתי כמה פעמים לקבוע שיעור קבוע בספר הזה, ולא כל 

כך התחברתי לספר...

ר' דוד: סליחה שאני קוטע אותך, אבל אי אפשר להתחבר לספר 
הזה אם לא שקוראים בו הרבה הרבה.

למה  חיבור  שום  לי  אין  אם  הרבה,  בו  אקרא  שאני  למה  משה: 
שכתוב בספר.

ר' דוד: אני שומע את הטענות האלו מהרבה אנשים שבאו להריח 
ופתחו  ברסלב,  זה  מה  לבדוק  באו  שכאילו  ברסלב,  מתורת  קצת 

ספר ליקוטי מוהר"ן ולא הבינו מילה, ומיד סגרו את הספר, ואחר 

כך עוד חושבים לעצמם, שכבר בדקו את ברסלב. אין לאנשים את 

הסבלנות לחכות עד שיתחילו להבין את הספר.

יש כזה הרגל של אנשים שאוהבים קלילות, בפרט בדור של היום, 

ספר  פותח  הוא  שניות,  שלושים  או  בעשרים  משהו  בודק  אדם 

מרפרף, אם לא היה שם איזה משפט מפוצץ שתופס אותו בשניות 

הראשונות, הוא כבר פוסל את הספר ומרגיש לא מחובר.

מילים,  כמה  שומע  בפתח  עומד  לשיעור  נכנס  אדם  דבר  אותו 

יוצא  לו את ההתלהבות הוא  ועוררו  אם המילים לא תפסו אותו 

מהשיעור, ועוד חושב שהוא כבר בדק את הרב הזה והוא לא מדבר 

אליו...

משה: מה למעשה אתה רוצה לומר?
ר' דוד: למעשה אני אומר, שבשביל לבדוק דבר, צריך להתיישב 
סגנון  יש  ספר  לכל  כי  הספר.  מתוך  הרבה  ללמוד  הדעת,  ביישוב 

שהוא  מוהר"ן  ליקוטי  בפרט  לסגנון.  להתחבר  זמן  ולוקח  משלו, 

ולהתחבר  הספר,  צורת  את  להבין  זמן  ולוקח  מאוד,  גנוז  אור 

להשי"ת על ידי הספר לפי הדרגא שלו, כי יש שם כמה וכמה רמות 

ודרגות של הבנה.

ולכן פשוט הדבר שאי אפשר בכמה רגעים וכמה רפרופים לומר 

אני לא מתחבר לספר. 

משה: שוב אז מה למעשה אני אמור לעשות, אתה מדבר איתי 
בגדולת הספר כאילו אני לא מאמין בקדושת הספר. אני לא 

מאשים אותו, אני מאשים את עצמי, מה לעשות, אני לא 

מתחבר, לא מבין כלום...

ר' דוד: להאמין לרבינו הקדוש זה לא רק להאמין 
שהוא היה צדיק גדול. להאמין בו, הכוונה 

שתאמין בכוחות שלו לחזק גם 

אותך.... וכמו כן אתה צריך להאמין בעצמך שאתה יכול להתחבר 

לספר הזה.

משה: אבל אני לא מבין מה כתוב שם?
מתחילים  אבל  מבינים,  לא  בתחילה  גמרא.  בלימוד  כמו  דוד:  ר' 
ללמוד. כמובן שבכיתה הראשונה של הגמרא, הילד לא מבין בכלל 

מה רוצים ממנו, אבל כפי ריבוי ההרגל והסבלנות שיש לו, במשך 

השנים הוא מתחיל לתפוס סגנון מהלך של גמרא, ובאמת הרבה 

מתייאשים בדרך.

לכן בסייעתא דשמייא של דורנו, ירד לעולם גילוי פשוט אבל ענק 

סבלנות  בונה  הזה  הסדר  היומי',  עמוד  'לימוד  סדר  והוא  ועצום, 

אל  זמן,  הרבה  לוקח  לא  זה  עמוד,  יום  כל  ללמוד  פשוט  גדולה. 

יום,  אחר  יום  בספר  להתמיד  רק  והתלהבות,  התעוררות  תחפש 

עד שבמשך תקופה ארוכה אפשר לזכות לאט לאט להתחבר יותר 

לספר.

משה: ברור לי שאתה צודק, אבל ניסיתי זאת כמה פעמים, ובסוף 
הלימוד אני קם מהספר בהרגשה שלא יצא לי כלום מהספר.

ותנסה  הספר  בלימוד  קבוע  תהיה  אתה  רעיון,  לך  אציע  דוד:  ר' 
תשב  הלימוד  את  מסיים  כשאתה  אבל  יכול,  שאתה  כמה  להבין 

מה  עצמך  את  ותשאל  מחדש,  הדף  על  ותסתכל  דקה  חצי  עוד 

יצא לך למעשה מהלימוד, וכך תוציא איזה דיבור, רעיון, עצה או 

במשך  זאת  לזכור  ותשתדל  החיים,  על  חדשה  והסתכלות  דעת 

היום, ותנסה במשך היום לבקש מהשי"ת בקשות קצרות על אותו 

להרגיש  הזמן  במשך  תתחיל  וכך  בספר.  שראית  הקטן  הדיבור 

חיבור לספר הקדוש.

אל תנסה להבין על ההתחלה את כל קשרי הדברים, כי לזה צריך 

לקבוע שיעור מיוחד ללימוד עיוני יותר, צורת לימוד זו של עמוד 

ליום הוא בשביל להכיר את הספר, לשמוע את המושגים, ובעיקר 

להתקשר לקדושת הצדיק השורה על הספר הזה, כפי שהוא העיד 

בעצמו. אבל תהיה עקשן גדול יום יום, לפחות תאמר את המילים, 

עדיף בקול רם שתשמע מה שאתה אומר, ואז תראה שמידי פעם 

יכנס לך איזה טפטוף למח...

משה: אז למה צריך דווקא עמוד ליום?
לומדים.  זוהי הסיבה שהרבה לא  לא צריך בדווקא, אבל  דוד:  ר' 
גם בלימוד הדף היומי של הגמרא, בתחילת כל מחזור, אני שומע 

על  ולועגים  כאלו,  טענות  שטוענים  החכמים  הלמדנים  את 

הבעלי בתים שלומדים רק דף ליום, אבל בסוף אחרי שבע שנים 

רואים דווקא את ה'בעלי בתים' הפשוטים צחקו עליהם, עומדים 

ומסיימים ש"ס, לעומת כמה למדנים שכאילו התיימרו לסיים ש"ס 

שלש פעמים בזמן הזה, אשר בקושי סיימו מסכת אחת. 

יושבים  אנשים  מוהר"ן,  ליקוטי  של  סיום  בכל  רואה  אני  כאן  וגם 

בפשיטות משך כמה שנים ולומדים דף אחר דף, והנה סיימו.  

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 4 אחה"צ(

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לנתיבות

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגעיע גם
ליבנה

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8441059

נתיבות

הר"ר יהודה נמני הי"ו 
בית שמש

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

הזדמנות שלא תחזור
אפשרות לקנות דירה בהר יונה

בבנין הראשון בפרוייקט
לפרטים:

0527116070

הר"ר  יצחק וועבערמאן הי"ו
בית שמש

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

הר"ר משה אייזיק שפירא הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נחמן יקותיאל בנשעיה הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר שמעון חיים מנטל הי"ו

בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב מנחם מנדל דייטש הי"ו
בני ברק

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

הר"ר שמשון רפאל ארלנגר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר ידידיה צברי הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר אלימלך פקשר הי"ו
ביתר

לרגל שמחת אירוסי  בנו הר"ר נחמן גדליה הי"ו
ומחותנו

הר"ר נחמן פלברבום  הי"ו
בית שמש

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

ישיבת "שערי חסד"
ברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה למשגיח ישיבתינו

 איש אשר רוח בו, המוסר נפשו עבור כל תלמיד בחן בחסד ובנועם 
ה"ה הרב ר' נחמן נתן טייכנר שליט"א

 לרגל שמחת הולדת בנו למזל טוב 
כה יתן ה' וכה יוסיף שיזכה לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה תמיד

 מתוך הרחבת הדעת בזכות זקינו הק' רבינו זיע"א
מברכים ומאחלים: נחמן נוימן.  צוות המלמדים.

הר"ר יצחק נפתלי היילפרין הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי בנו הר"ר חיים דוב הי"ו
ומחותנו

הר"ר נחום אנשין  הי"ו
לונדון - בית שמש

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


