
השבוע קיבלנו תורה והכי חשוב שנבין אותה. בלי להבין אי אפשר 
ביותר  הנפוצה  הסיבה  היא  הבנה  אי  ללמוד.  מאוד  וקשה  לקיים 
חוסר  מונעים  איך  והקלקולים,  המריבות  המחלוקות  כל  מאחורי 

הבנה? התשובה נמצאת ביד הרצון.
כלל חכם קובע כך: מי שלא רוצה להבין לא יבין גם אם יסבירו לו 
הכי טוב, ומי שרוצה להבין יבין גם אם לא יסבירו לו. הרצון הוא 
מתוך  הזה  הכביר  הלימוד  את  מביא  נתן  ורבי  ביותר,  הטוב  הרבי 

המדרש שיר השירים.
        

את  להקים  משה  כילה  בו  היום  על  קוראים  אנו  הפרשה  בשלהי 
עגלות  שש   - נדבה  ובידם  הנשיאים  מופיעים  ביום  בו  המשכן, 

צב ושני עשר בקר על שני הנשיאים ושור 
המשכן,  לפני  מובאת  הכבודה  לאחד', 
ומשה רבינו ניאות לקבלה רק לאחר הוראה 

מפורשת מאת ה', 'קח מאיתם'. 
המדרש )שיר השירים ו', טו( מעורר שימת 
לנשיאים  אמר  מי  העצום,  לפלא  הלב 
להביא?  עליהם  מה  קבע  מי  להתנדב, 
וללא  מרצונם  זאת  עשו  הם  אחד,  אף 
מצווה  השי"ת  זאת  ובכל  שהתבקשו, 
לקבל את המנחה. הנדבה הנשיאותית היא 
תמצית היופי הפנימי של ישראל. 'יפה את 
רעייתי כתרצה', ממליץ המדרש, כתרצה – 
'כשאת רוצה. כד את בעייא לית את צריכה 

בעייה מכלום, מילף מכלום'. 
ודיבור מדברי המדרש הקדוש הזה',  דיבור  ליבך היטב לכל  'שים 
כותב רבי נתן, 'כמה וכמה הוא מפליג במעלת הרצון דקדושה של 
להתקרב  דקדושה  רצונות  באמת  שכשרוצים  קדוש  עם  ישראל 
להשם יתברך אינם צריכים עוד לבקש משום אדם וללמוד ממנו. 
להשם  רוח  נחת  לגרום  לעשות  מה  לו  יודיע  בעצמו  הרצון  רק 

יתברך'.

תרצה, תבין
השאלה העמוקה שמציקה לכולנו תמיד היא - מה רוצים ממני, 
את  לבלות  יכול  אדם  לעשות.  מסוגל  אני  מה  לעשות,  עלי  מה 
- הוא משוכנע שהוא לא  כל חייו במרדף תמידי בינו לבין קונו 
מסוגל, שיש לו יצר הרע, שהקשיים מכריעים אותו, ומצד שני 
עליו לתת דין וחשבון. מה רוצים ממני! אין דבר מתסכל יותר 
מרצון כבוי, כשאין רצון לעולם לא נדע לא נבין מה רוצים 

מאיתנו. היכן משיגים רצון? 
רבי  של  שולחנו  על  פעם  נשאלה  דומה  שאלה 
אברהם  של  הגדול  ליבו  אודות  דיבר  הוא  נתן, 
אבינו, ומישהו מהשומעים נאנח ושאל 
לב  משיגים  'מאיפה 

שכזה', רבי נתן השיב תקיפות - 'לב יש לך, תלבב אותו'. 
שנדע  מאוד  חשוב  ולכן  הרצון,  במעלת  מאוד  מפליג  ז"ל  רבינו 
אותו,  לעורר  צריך  רצון,  בנו  יש   - הזה  במצרך  מצוידים  שאנחנו 
מציין  המקום  על  רש"י  הנשיאים.  לנדבת  שוב  חוזרים  ואנחנו 
שהפעם בניגוד להזדמנות הקודמת, הקדימו הנשיאים והביאו את 
תרומתם בלי להמתין להוראות. ההזדמנות הקודמת היתה בשעת 
איסוף התרומות להקמת המשכן, הנשיאים התכוונו גם כן להביא 
שיחסר  ומה  תרומתו  להביא  יסיים  שהעם  ציפו  הם  מנדבתם, 
ישלימו הם, העם לא חדל להתנדב ולנשיאים לא נותר להביא אלא 
את אבני השוהם והמילואים לאפוד ולחושן. כעת שוב לא המתינו 

הנשיאים והביאו את תרומתם עוד לפני שהתבקשו.
יתכן  אבל  טובים,  ברצונות  גדושים  אנחנו 
מוקפאים,  לפעמים  שלנו  שהרצונות  מאוד 
מפורשת;  להזמנה  באדיבות  ממתינים  אנחנו 
מה  לנו  שיגידו  אותנו,  שיעוררו  לנו,  שיקראו 
דברים  אין  הרוחנית  במציאות  אבל  לעשות. 
כאלה, אם תחכה שיקראו לך לא יישאר כלום, 
מתוך  הרוחניות  את  לחטוף  לנו  מורים  חז"ל 
הזה  העולם  תיעלם,  שהיא  לפני  הזה  העולם 

כמו חתונה חטוף ואכול חטוף ושתה. 

לקרוא רמזים
מוצפים  אנחנו  תורה,  עכשיו  ממש  קיבלנו 
להזמנה  להמתין  אסור  פז,  בהזדמנויות 
מפציעות  הרוחניים  בחיים  האמתיות  ההזדמנויות  מפורשת, 
הגדולים  הצדיקים  מבין.  להבין  רוצה  שמאוד  מי  רק  ברמיזה, 
בזכות  שהגיע  להיכן  הגיעו  נצחיים,  ליעדים  שהגיעו  והאנשים 
הזדמנויות - לפעמים רגע אחד, ניסיון קטן, מאמץ במקום הנכון, 
מזכה ברווחים עצומים. אבל הצדיקים לא זכו להזדמנויות שאנחנו 
לא קיבלנו, הרגעים המסוגלים וההזדמנויות הרוחניות מתגלגלות 

כל הזמן ובכל מקום, מי שליבו ער מוצא.
על  הרבה  מדבר  שלנו  הרבי  הרמזים.  בתורת  נוגעים  אנחנו  וכאן 
להבין  מאוד  וכדאי  רמיזות,  באמצעות  ומאלף  מחנך  הוא  רמזים, 
זאת. החיזוקים הגדולים של רבינו וכל העצות העמוקות שנועדו 
אדם,  לכל  נגיש  הזה  האוצר  כל  לטובה,  החיים  את  לנו  לשנות 
אבל אפשר בהחלט לחלוף ליד הטוב הזה ולא להבין, לשמוע את 
את  ולהחמיץ  הדיבור  את  לקרוא  דעתה,  לסוף  לרדת  ולא  העצה 
החיזוק העצום. המפתח נמצא בידי הרצון, ואתה הרי כבר רוצה, 
יש  נפסיד שוב.  לנו רק קצת חרדה שלא  מה נשאר? אולי חסרה 
לנו רצון אדיר עלינו רק להתנער מהציפייה שיזמינו אותנו לרצות, 
שיסבירו לנו מה עלינו לעשות. מי שנושא בליבו רצונות ולא שואל 
שאלות מוצא כל הזמן מה אפשר לעשות, הוא מזהה הזדמנויות 

ואוסף כל הזמן רווחים והזדמנויות. 
)ע"פ ליקו"ה נט"י לסעודה ובציעת הפת ו'(

אל תחכה שיקראו לך

להמתין  לנו  אסור 
שיזמינו אותנו לעשות 
צריך  הטוב  את  טוב, 
ותמיד  בזמן,  לחטוף 
לחטוף. מה  יש 
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הרבי הטוב ביותר הוא הרצון, אם תרצה באמת תדע טוב מאוד מה אתה מסוגל לעשות.

 בכל יום יש מניעות חדשות!
ולכן, תמתין בסבלנות ואל תעזוב!

יום ב' מנחם אב תקצ"ד

ְוִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ְּבִני ֲחִביִבי ַעל ֲאֶׁשר ֲעַדִין 
ַעל  ִמְתַחֵּדׁש  ָויֹום  יֹום  ֶׁשְּבָכל  יֹוֵדַע  ֵאיְנָך 
ִאי  ֲאֶׁשר  ׁשֹוִנים  ּוִבְלּבּוִלים  ְמִניעֹות  ַּכָּמה  ֶאָחד  ָּכל 
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ּׁשֶ ַמה  ִּבְכַלל  ֶזה  ְוָכל  ְלָבֵאר.  ֶאְפָׁשר 
ָאָדם  ֶׁשל  ִיְצרֹו  יֹום  "ְּבָכל  נב(  )ֻסָּכה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
עֹוְזרֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוש  ְוִאְלָמֵלא  ָעָליו.  ִמְתַחֵּדׁש 
ִזְכרֹונֹו  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ְּבִדְבֵרי  ִאיָתא  ְוַגם  ְוכּו'". 
יֹום  ְּבָכל  ַצַער  ֶׁשִּיְהֶיה לֹו  ְּבֶהְכֵרַח  ָאָדם  ִלְבָרָכה ֶׁשָּכל 
ַהַּצַער  ִיְתַּגֵּבר  ֶׁשּלא  ְּגדֹוָלה  ַהְמָּתָקה  ּוְצִריִכין  ְוכּו' 
עֹוֵבר  ְּביֹוֵתר ַחס ְוָׁשלֹום, ּוַמה ֶזה ִחּדּוׁש ֶאְצְלָך ַמה ּׁשֶ

ָעֶליָך. 

ַמְענּו ִמֶּמּנּו ִזְכרֹונֹו  ְוַהֶהְכֵרַח ֵליֵלְך ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ֶׁשּׁשָ
ִלְבָרָכה ַאז ֶמען ָהאט ָגאר ִניט צּוא ָטאן ְוכּו'. ְוַתֲאִמין 
ִלי ְּבִני ֲחִביִבי ֶׁשֶּזה ֵאיֶזה ְזַמן ֶׁשַאָּתה ְּבַעְצְמָך ָּכַתְבָּת 
ֶׁשֵאין  ְּבִמְכָּתְבָך  ַהַּנ"ל  ֵאּלּו  ִּדּבּוִרים  ְוִהְזַּכְרָּת אֹוִתי  ִלי 
ְמאד.  ָּבֶהם  אֹוִתי  ְוֶהֱחֵייָת  ְוכּו'  ְּכָלל  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכין 
ִּפי  ַעל  ַאף  אֹוָתם,  ָׁשַמְעָּת  ִמִּפי  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ִּפי  ַעל  ַאף 
ֵכן ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ִנְׁשְּכחּו ְקָצת ִמִּלִּבי ְוַאָּתה ִהְזַּכְרַּתִני. 
ְוָרִאיִתי ָאז ּגֶדל ַמֲעַלת ִׂשיָחֵתנּו ֶׁשְּמַקְּבִלין ֵּדין ִמן ֵּדין. 

ֵיׁש  ָלֵאל  ּוְתִהָּלה  ָהָרצֹון  הּוא  ֶׁשָהִעָּקר  ָיַדְעָּת  ּוְכָבר 
ָּבֶהם  ּפֹוֵעל  ְוַאָּתה  ְמאד  ַוֲחָזִקים  טֹוִבים  ְרצֹונֹות  ְלָך 
ם ִיְתָּבַרְך. ּוְבתֹוְך ָּכְך ַאָּתה  ַהְרֵּבה ְלטֹוָבה ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
ַהְיׁשּוָעה  ְוַלה'  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְּדָבִרים  ַּכָּמה  ֵּכן  ַּגם  חֹוֵטף 
ְוַלֲעֹסק  יֹוֵתר  ִלְלמד  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  ֶׁשּתּוַכל 
אֹוְמִרים  לֹו  ְמַסְּיִעין  ִלָּטֵהר  ַהָּבא  ִּכי  יֹוֵתר.  ִּבְתִפָּלה 
ְצִריִכין  ָּגדֹול  ְזִריזּות  ֶׁשְּצִריִכין  ִּפי  ְוַאף ַעל  ַהְמֵּתן.  לֹו 
ַּגם ְלַהְמִּתין ַהְרֵּבה. ּוְבַוַּדאי ְּכָבר ָׁשַמְעָּת ִמֶּמִּני ַהְרֵּבה 

ְּבָכל ֶזה. 

ָזֵקן  ֶׁשל  ּכַח  ּגֶדל  הּוא  ְּדִעָּקר  ָהִעָּקר  ֵאֶּלה  ָּכל  ְוַעל 
ְּתִהָּלה  ָעָליו.  ִנְׁשָעִנים  ֶׁשָאנּו  ְּדָסִבין  ָסָבא  ה  ִּדְקֻדּׁשָ
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָוֵיׁש  ֵיׁש  ִלְסמְך  ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵיׁש  ָלֵאל 
ַאל  ְוִעְּמָך  ִאְּתָך  ה'  ִּכי  ֲחַזק.  ְּבִני  ֲחַזק  ַהָּבא.  ּוָבעֹוָלם 

ִּתיָרא ְוַאל ֵּתַחת.

נתן מברסלב



צדקה, אא

הקול שמבין הכרובים אחי היקר!

בענין  חיזוק  דברי  כמה  לך  לכתוב  אמרתי  תורה,  למתן  שזכינו  לאחר 

נ"ו(  סימן  )ליקו"מ  לנו  גילה  שרביז"ל  מחמת  המקוה,  טהרת  קדושת 

שקדושת שער החמישים שמקבלים בשבועות נמצא בקדושת המקוה.

והיסורים  הצרות  מכל  המושיע  עליון  חסד  הוא  המקווה,  טבילת  כי 

בחג  שטובלים  המקוה  ובפרט  החטאים,  וכל  הטומאות  מכל  ומטהר 

של  זו  השפעה  באמת  אבל  החמישים,  משער  שנמשך  השבועות 

קדושת המקווה של שבועות, נמשך בכל השנה בכל טבילת מקוה.

והוא תיקון גדול לתשובה, "כי משם התחלת התשובה, ועל כן תחילת 

הזה  בזמן  וכן  מקוה.  טבילת  ידי  על  היה  השכינה  בצל  ישראל  הכנסת 

כן,  גם  טבילה  ידי  על  הוא  השכינה  כנפי  תחת  הגר  כניסת  התחלת 

חוזרין  שם  כי  שמו,  יתברך  לעבודתו  הכניסה  של  ההתחלה  משם  כי 

ונתחדשין" )ליקו"ה הכשר כלים א'(.

ופעם אחת דיבר ר' נתן מהחיות והמשיבת נפש שיש לו בטבילת המקוה 

עד למאוד, ואמר שמי שיהיה חזק במקוה תמיד יהיה איך שיהיה בוודאי 

יתתקן הכל. ואמר שמקוה הוא לשון תקוה, כי כשיהיו נזהרין בטבילת 

מקוה יש תקוה שיתתקן הכל )כוכבי אור(. ועוד אמר שבכל בוקר אין 

הנשמה חוזרת בשלמות לאדם עד טבילת המקוה.

ובעיקר יש להזהר לילך למקוה בימים שאין אומרים בהם תחנון )שיחות 

הר"ן קפ"ו( ובראש חודש יש להקפיד לילך לפני התפילה.

במקווה,  שצריך  בזהירות  להאריך  המקום  כאן  ואין  פשוט  ]הדבר 

בהנהגות של צניעות, ושמירה מדברים בטלים וזריזות וכו'[

****

והנה יש בטבילת המקוה הרבה כוונות עמוקות ונוראות, אך כדבר ראשון 

אותנו.  ומקדשת  מטהרת  במקווה  הטבילה  שעצם  ולהאמין  לדעת  יש 

וכידוע דבר הבעש"ט שמקוה פועלת גם כשהיא בלא כוונה, שהרי סוף 

סוף האדם נכנס כולו לתוך המים.

והאמונה  בקדושתה,  אמונה  מתוך  למקווה  שנבוא  ככל  בוודאי  אבל 

שיש במים אלו סודות גדולים, ולכל הפחות לזכור את הכוונה הפשוטה 

שבאים לכאן בכדי להתקדש ולהטהר, כך נזכה יותר לראות את הישועה 

של המקוה, ונוכל להתחדש ולקבל חיות חדש בעבודת ה'.

הצרות,  מכל  להוושע  אפשר  המקווה  ידי  שעל  לעיל,  שאמרנו  כפי  כי 

"ועיקר הצרות הוא המניעות שמונעים את האדם מעבודת ה'" )ליקו"ה 

הכשר כלים ד'(, שכל דבר שבקדושה בא לנו בקושי ובכבידות גדול. ולכן 

אנו צריכים איזה כח גדול מלמעלה שימשיך עלינו רוח של קדושה, רוח 

ה'. והכח הזה נמצא במקווה  ורצון לעבודת  חיים שישפיע עלינו חשק 

"שנמשך אז על האדם הארה וקדושה מרוחו של משיח שעל ידי זה זוכה 

אחר כך להתפלל ולעסוק בתורה ברצון חזק וחשק חדש" )שם(.

יכול  כך  כי כמו שהמקווה כפשוטו מחדש ומרענן את האדם בגשמיות, 

הוא ממש לחדש אותנו ברוח חיים  דקדושה ולהתחדש בחשק ורצון חדש, 

וכלשון מוהרנ"ת: "וכמו שמרגישים על פי רוב בחוש שנמשך על האדם רוח 

שככל  ממילא  מובן  ולכן  )שם(.  מקוה"  טבילת  ידי  על  דקדושה  וחשק  חיים 

זו למקווה, היינו לחשוב אפילו בפשיטות מחשבה פשוטה שאנו  שנבוא בכוונה 

רוצים כעת לטהר את עצמנו, לשכוח מכל העבר ולהתחדש בחשק חדש, כך נוכל באמת 

יהיו  יתברך, הרצונות  ורעננים לעבודתו  יוצאים מהמקוה מחודשים  לראות בחוש איך אנו 

נקיים יותר, ונזכה לעסוק בתורה ותפילה בהתחדשות.

****

עוד אמר לנו רביז"ל בספר המידות: טוב לישב במקוה תחת המים עד שלא יוכל להנשים. "כי העיקר הוא הביטול 

והיצר  יתגבר על כל המניעות  זה  ידי  ברצון חזק במסירת נפש כדי לזכות להמשיך רוח חיים חדש דקדושה שעל 

הרע, כי על ידי טבילת מקוה, מבטלין עצמן בבחינת ביטול ומסירת נפש, שזהו עיקר שלמות רצון דקדושה, שצריך 

שיהיה הרצון חזק במסירת נפש, שזהו בחינת טבילת מקוה. כי זה ידוע שהאדם אינו יכול לחיות בתוך המים, ועל כן 

כשהאדם נכנס כולו לתוך המים, הרי הוא מוסר נפשו ומבטל עצמו לפי שעה. וזה בחינת תוקף החשק והרצון אל 

הקדושה, כי עיקר כוונתו בטבילה, כדי שיזכה להמשיך עליו רוח דקדושה. ועל ידי תוקף הרצון הזה, הוא נכלל בשורש 

הרוח העליון דקדושה" )ליקו"ה שם(.

הרי לנו שאף שבוודאי הטבילה כשלעצמה מועלת אפילו בלא כוונה, בכל זאת מן הראוי להכין קצת הלב, ולעוררו ברצון 

וחשק לקבל מעתה רוח של טהרה, ולהיות מוכן למסור נפש להשי"ת. וגם אם קשה לשהות בתוך המים הרבה זמן עד 

א  ל ש

נוכל לנשום, בכל זאת נכין הלב להיות מוכנים למסור את הנפש, ולהתבטל להשי"ת בתוך המים. 

וכאשר נכנס למים נסתום את העיניים, ונחשוב על כך שאנו רוצים לסתום את העיניים מהבלי העולם, כי זוהי האמת 

הפנימית שלנו להתקרב להשי"ת. ואף שאולי במשך היום אנו מונחים בגשמיות ותאוות ומבולבלים במחשבות של 

טבע וכפירה, אבל באמת לאמיתה איננו חפצים בשום דבר מעולם הזה, וכך נזכה להתחדשות באמונה וגילוי השגחה 

פרטית )ליקו"ה השכמת הבוקר ב'( ועל ידי זה נוכל להרגיש בחוש איך המקוה תחדש אותנו לגמרי, ונלך בזריזות 

לחטוף תורה ומצוות.

חזק ואמץ

את  וישמע  איתו,  לדבר  מועד  אהל  אל  משה  "ובבא 
העדות  ארון  על  אשר  הכפרת  מעל  אליו  מדבר  הקול 

מבין שני הכרובים וידבר אליו".
אליו  מדבר  הקול  את  שומע  היה  ע"ה  רבנו  משה 
פני  ונקבה,  זכר  שהם  הכרובים,  שני  מבין  ויוצא 
חודש  )כמזל  השלם  אדם  שהם   – ותינוקת  תינוק 
קודשא-בריך-הוא  יחוד  כנגד  תאומים(  שהוא  סיון 

ושכינתיה.
רבינו הקדוש אומר שהחזנים נקראים חוזים, מלשון 
מתנבאים  היו  המקדש  בבית  הלויים  ואכן,  נבואה. 
בשירתם, כמו שכתוב בדברי הימים )כה, א( הנביאים 
נאמר  בדורנו  וגם  ובמצלתיים,  ובנבלים  בכינורות 
שאפשר להשיג השגות בניגון שמנגנים אחר חצות 

לילה להשם יתברך.
הניגון מסוגל להעלות את האדם לרוח הקודש ורוח 
נבואה, כמו שכתוב: "ויהי כנגן המנגן ותהי עליו יד 
היה  נביאים,  של  רבן  שהוא  ע"ה,  רבנו  ומשה  ה'", 
היו  ידו  ועל  בחז"ל,  כמובא  שירה,  לנביאים  מלמד 
זוכים לשירה נבואית. וזהו שנאמר: "אז ישיר משה 
ישראל  עם  של  והנבואה  שהניגון   – ישראל"  ובני 
נמשכים דרך משה רבנו ע"ה בנבואה )כמובא במסכת 
הכרובים.  שני  ומבין  בנבואה(  היתה  הים  ששירת  סוטה, 

לכן היום כשלא נמשך לנו רוח נבואה בניגון, על כן 
אומר רבנו הקדוש )ליקו"מ, תורה ג( שהחזנים נקראים 
שוטים, כי אינם יודעים להמשיך את רוח הנבואה 

ולהיות חוזים ונביאים בדרך השירה.
שבעל-פה,  התורה  ובפרט  שירה  נקראת  התורה 
זמירות  נעים  שהוא  המלך,  שדוד  יובן  זה  פי  ועל 
)כי הקב"ה ממלא  נולד ונפטר בחג השבועות  ישראל, 
שנותיהם של צדיקים( ביום מתן השירה לעם ישראל, 

זאת משום שדוד המלך הוא בחינת התורה שבעל-
פה, והתורה שבעל-פה באה מספירת המלכות, כמו 

דוד המלך שבא משם.
לכן אומר רבינו הקדוש, שכאשר אדם לומד גמרא 
הניגון  שמיעת  את  לתקן  יכול  הוא  אזי  בלילה, 
מתקנת  שבעל-פה  שהתורה  מכיון  רשע,  מאדם 
את הניגון, כי עיקר הזמן של לימוד התורה שבעל-

פה הוא בלילה, ועיקר הזמן של הניגון הוא בלילה 
קם  שהיה  המלך  דוד  שעשה  כמו  חצות,  אחר   –
אחר חצות לעסוק בתורה, ככתוב: "עורה כבודי, 
כתוב:  וכן  שחר",  אעירה  וכינור  הנבל  עורה 

"חצות לילה אקום להודות לך".
השכינה  את  לתקן  יכולים  לילה  בחצות 
ספירת  שהיא  משורשה,  הנגינה  ואת 
דוד  שעשה  מה  וזה  המלכות, 
מלך ישראל, נעים זמירות 

ישראל, שעל ידי שהיה עוסק בתורה ומנגן בשירות 
את  ומתקן  מעלה  היה   - יתברך  להשם  ותשבחות 

המלכות שבקדושה.
נמשך  חסד  של  חוט  בלילה  הלומד  כל  נאמר:  לכן 
לו  תזיק  שלא  עליו  ושומר  עליו  ומגן  ביום  עליו 
הנגינה ששומע מאדם רשע, מכיון שלימוד התורה 
הגמרא  דהיינו  שבעל-פה,  התורה  ובפרט  בלילה, 
שהיא בחינת לילה המתקנת את ספירת המלכות, 
חומת  לאדם  נעשה  זה  ידי  על  השכינה,  שהיא 
הנמשכים  והדמיונות  הקליפות  לו  יזיקו  שלא  מגן 
יוצאת  השכינה  לילה  ובחצות  הרשעים.  מנגינת 
מן  אותה  שיעלה  להקב"ה  ומזמרת  הגלות  מן 
לילה  בחצות  קמים  אדם  שבני  ידי  ועל  הקליפות, 

משנתם ועוסקים בתורה, אזי עוזרים לה בזה.
מעשיות  )מסיפורי  שה"בת-מלך"  כותב  הקדוש  רבינו 
נרפאת על  והיא  רבי נחמן מברסלב( היא השכינה,  של 

ידי הניגון, כי הצדיק אומר "ואני רופא אותה בעשרה 
מיני נגינה", ועשרה מיני נגינה אלה מתקנים עשה 
האדם,  דופק  שהוא  דופק(  מיני  )עשרה  דפיקין  מיני 

וכאשר הוא מתוקן - אזי נמשכת רפואה.
שבעל-פה,  תורה  ולומד  בלילה  קם  כשאדם  לכן 
של  והניגונים  ומתעצם  מתחזק  השכינה  אור  אזי 
יכולים  ולא  נכנעים  הטומאה(  )צד  הסיטרא-אחרא 
על  אותם  כשמכניעים  משום,  זאת  לעולם.  להזיק 
ידי עבודת  ידי המלכות שבקדושה, המתגברת על 
לילה  בחצות  הקמים  אותם  של  הקדושה  הלילה 
לעבודת הבורא - על ידי זה מכניעים את הניגונים 
הקליפה,  ממלכות  הנמשכים  הסיטרא-אחרא  של 
של  המוחין  שהם  הטמאות,  הציפורים  שתי  שהם 
זונות  נשים  ב'  בחינת  שהם  שבקליפה,  המלכות 
שהיו בזמן שלמה המלך )משפט שלמה( – שכל אחת 
עניין  הוא  זה  דבר  לעצמה.  הילד  את  רצתה  מהן 
הלקיחה לעצמו, כלומר קליפת פגם הברית שהיא 
הקדושה  ממלכות  ההיפך  והיא  הקליפה  מלכות 
- שעניינה הוא חסד ונתינה, כמו רחל ולאה שהיו 
הסימנים  את  ללאה  נתנה  רחל  כי   - חסד  בעלות 
לרחל  נתנה  ולאה  יעקב,  עם  להתחתן  שתוכל  כדי 
את יוסף ולקחה ממנה את דינה בזמן ששתיהן היו 

מעוברות, כמובא בחז"ל.
שתי  הן  ואלו  בקדושה,  העיקר  היא  הנתינה  לכן, 
ודרכם  והוד(  נצח  ספירת  )שהם  הקדושות  הציפורים 
היסוד,  ספירת  הוא  )הקול  משה  אל  ומדבר  הקול  יוצא 
הניגון  נמשך  וממנו  המלכות(  ספירת  הוא  והדיבור 

שבקדושה אל עם ישראל, בבחינת: "אז ישיר משה 
ובני ישראל", שעל ידו מרפאים את ה"בת מלך", וכל 
זה יתגלה במהרה על ידי דוד מלכא משיחא, נעים 

זמירות ישראל, במהרה בימינו אמן.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שמואל שטרן שליט"א

טעם גן עדן
              אגרת חיזוק לטבילת מקוה



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תחדשנועם השבת

אנשי מעשה אחת הגזרות הקשות שידע עם ישראל לפני קרוב למאתיים שנה, היתה גזרת 

ה'קנטוניסטים'. בהוראתו של הצאר ניקולאי ימ"ש, נתלשו באכזריות ילדים 

יהודים מחיק הוריהם ומסביבתם היהודית שבה גדלו וחונכו, ונלקחו הרחק אל 

מחנות הצבא הרוסי, שם עברו אימונים מפרכים שמטרתם להכשירם להיות 

חיילים נאמנים בצבאו של הצאר.

הנערים האומללים נאלצו לחיות בכפיפה אחת עם גויים מגושמים, מפקדיהם 

הכריחו אותם לאכול נבלות וטריפות ולחלל את השבת. עשרים וחמש שנים 

ארכה תקופת הגיוס של הקנטוניסטים, אלו ששרדו תקופה נוראה זו בחייהם, 

עורטלו לחלוטין מכל קשר לתורה ומצוות, ובדרך כלל, לא היו מודעים כלל 

לעובדת יהדותם.

כי הגוי  'תינוקות שנשבו' התקשו להאמין  היו מקרים שבהם הורים לאותם 

המגודל שנוקש על דלתם, אינו אלא בנם שבימים הרחוקים היה חבוש בכיפה 

ופיאות עיטרו את צדעיו, ומחמת הצער נפלט מפיהם: 'מוטב היה לו מתנו ולא 

ראוי עינינו את בננו כך'. 

אך היו מקרים יוצאי דופן, של גילויי השגחה בתוך ההסתרה, שהראו כי למרות 

הכל, 'נצח ישראל לא ישקר'.

***

היה זה היום השחור ביותר בחיי משפחת רייכמן. אנשי הצבא דפקו על דלת 

ביתם ומשזו נפתחה, תפסו בידיהם הגסות את הבן, יצחק - דוד, ולקחו אותו 

עמם. לא עזרו תחנוניהם, זעקותיהם ובכיותיהם הנואשות, בנם מחמדם נעלם 

יחד עם החיילים לאי - שם, והם ידעו היטב את משמעות הדבר.

יצחק דוד מצא את עצמו במחנה הצבאי יחד עם עוד ילדים ונערים יהודים 

שנחטפו מידי הוריהם. בתחילה, ניסו הנערים לסרב לפקודות מפקדיהם, אולם 

בתוך תקופה קצרה נשברה רוחם. הממונים עליהם עשו מאמץ רב להשכיח 

מהם את מוצאם ואת עברם, ואף הצליחו.

אולם הנער יצחק דוד רייכמן, התגלה כאגוז קשה לפיצוח, הוא זכר היטב כי 

יהודי הוא, במקום סתר החביא את התפילין שלו, מידי יום נהג להסתתר שם, 

להניח את התפילין ולומר 'שמע ישראל'.

שנים ארוכות חלפו והוא עודנו דבק ביהדותו ובתפילין שלו, כשמלבד זאת אינו 

יודע מאומה מחיי תורה ומצוות.

בהגיעו לגיל ארבעים, עדיין שירת במחנה הצבא. ביום מן הימים, כששוטט 

בתפילין.  מעוטר  כשהוא  עומד  דוד  יצחק  את  לפתע  גילה  במחנה,  המפקד 

חמתו התלקחה בקרבו עד להשחית, הוא ניגש אליו, וחטף בכוח את התפילין 

של ראש ממנו. 

יצחק דוד שהיה גיבור וחסון, לא יכל להתאפק, הוא הרים את קת הרובה שלו, 

הנחיתה בכוח רב על ראש המפקד, וזה נפל מתבוסס בדמו, וכעבור זמן קצר 

מת.

עד מהרה נערך ליצחק דוד משפט שדה, ובהתאם לחוק הנהוג פסקו את דינו 

לאחת מהשתיים; עליו לבחור בין מוות ביריה, או שיעבור בין שתי שורות של 

מאה חיילים שילקו אותו בשוטים שבידיהם.

מסע  באמצע  נפשם  את  נפחו  הרוב  פי  על  השניה,  באפשרות  שבחרו  אלו 

המלקות, אך יצחק דוד בחר בה, ובנסי ניסים שרד ונותר בחיים.

היה  זה,  עונש  לאחר  בחיים  להשאר  שהצליח  מי  אז,  ששרר  לחוק  בהתאם 

משתחרר לביתו. יצחק דוד יצא לחופשי ובעיר הראשונה שאליה הגיע, הביע 

את רצונו לפגוש ברב המקומי וביקש ממנו שילמדו תורה.

אשה  נשא  שנים  כעבור  ליהדות.  מחדש  התקרב  ובעקביות  בעקשנות  כך, 

דבקותו  אשר  כהן,  נפתלי  רבי  הנלהב  החסיד  הוא  בן,  לו  נולד  ולימים  כשרה 

ברבינו הקדוש היתה לאות ולמופת, ותפילתו הערבה והנעימה לפני התיבה, 

המסה את לבב שומעיה. רבי נפתלי גם היה ברבות הזמן לחותנו של החסיד 

הגדול רבי אברהם בן רבי נחמן.

והיו עיניך רואות

נבא לקבל שבת פרשת נשא ע"פ הבנת דברי מוהרנ"ת בהל' ר"ח 

ה"ו, שלאורם נמשיך הארת האמונה של קבלת התורה לכל השנה, 

ונזכה לקבל שבת כראוי.

התחדשות האמונה מתגלה ביו"ט
עיקר נשיאת ראש של כל נפש מישראל, ועיקר תיקון העולם, 

הוא ע"י מועדי השם. כי בכל יום טוב נמשך אור פני השם, 

ע"י אותו התגלות של קדושה וכבוד השם שהיה אז, כאשר 

לנו  ולתת  ממצרים  להוציאנו  ברחמים  אלינו  הופיע  השי"ת 

תורת אמת. 

וזאת מתחדש ומתגלה לכל מי שמקדש הימים טובים, כי בכל 

מתחדשת  והנפש  דעת,  של  באור  העולם  מתמלא  טוב  יום 

בכח הקדושה שהוא מציאות הדעת והאמונה, ואור החג נכנס 

בנפש ונשאר לאורך ימים רבים, ועי"ז כל אדם יודע בבירור 

האמת, במה יש להאמין, ומקבל כח אדיר לחדש האמונה עד 

שאמונתנו תהיה חזקה כל כך כאילו רואה הדבר ממש, ועי"ז 

התגלות  ונשלם  מתעלה,  המלכות  ובחי'  השכינה,  מתרומם 

להתעורר  הלב  והבנת  הכח  נמצא  שעי"ז  השי"ת,  כבוד 

בתשובה, לקבל ולקיים התורה בכל יום ברצון ובהתעוררות.

הכח לאור השבת נמשך מיו"ט
אנו  שבו  השבת.  ביום  הוא  האמת,  התגלות  עיקר  והנה 

השבת  לנו  ונתן  הכל,  ברא  לבד  שהשי"ת  להעיד  שובתים 

להנחיל לנו מנוחת אמת ואמונה, ובו מתבטל כל צער וטרדה, 

ונמשך אור האמת לבטל מה שהטבע מסתיר ומחשיך את 

האמונה  לחדש  דעתו  מכוון  שבת  שומר  וכל  האמונה,  כח 

ומצוות  בתורה  הקדושה  של  התענוג  ולמצוא  הדעת,  ואור 

הדעת  והמשכת  השפע  ועיקר  האמונה.  התחדשות  באור 

נמשך בקדושת השבת, כי בה מתעלה המלכות, ומאיר אור 

הארת  מקבל  שביעי  מקדש  כל  ועי"ז  הדעת,  אור  הקדושה 

אור המלכות, ומתעלה הארת האמונה, וקדושת שבת קביעה 

לקדושה  ולהיכנס  להתחיל  אדם  כל  יכול  ובכוחה  וקיימא, 

תמיד, יהיה איך שיהיה. 

שמתגלה  האמונה  אור  להארת  להתקשר  לזכות  הכח  אבל 

בשבת, זאת ע"י יום טוב, כי שבת הוא מעין עוה"ב, ומתעלה 

הכל ממציאות העולם לשביתה ומנוחה, וכח הרע וההסתרה 

הרע  תערובת  כח  אשר  האדם,  יזכה  איך  אבל  מתבטלים, 

שמשכיחים  בדברים  מונח  והוא  שכלו,  מבלבלים  והמדמה 

ההעלמות  מכל  לעלות  יזכה  איך  והאמונה,  השבת  אור 

הללו, לתוך מחשבות של אמונה ודעת, והתחדשות לתורה 

ועבודה - הרי זאת נעשה כאשר מקבלים אור הימים טובים, 

וממשיכים כח האמונה שנתגלה בכל חג לתוך השבת. 

כי ע"י ההתחדשות של אמונה שנעשה ביו"ט, יכולים לקבל 

יום  לזכור  אמונה,  של  למחשבות  ולהיכנס  כראוי,  שבת 

הדעת,  ובאור  בהשי"ת  ולהתדבק  צאתו,  עד  מבואו  השבת 

שהשי"ת מחדש תמיד הכל, ורוצה בנו מאד, ויכולים למצוא 

הכלים לקבל אור השבת, ע"י תפילה בכוונה וחידושי תורה 

שמחדשים הדעת והאמונה, כי עקר העלאת המלכות מכח 

ההסתרה מבחי' עמלק וכו', זאת ע"י יו"ט, ועי"ז יכולים לקבל 

שבת,  בליל  היין  על  מקדשים  כאשר  ולזאת  כראוי.  שבת 

זכר  כן  גם  הוא  ששבת  היינו  מצרים,  ליציאת  זכר  מזכירים 

ליציאת מצרים, כי דייקא ע"י יציאת מצרים וקבלת התורה, 

זוכים לקבל שבת כראוי. 

קטרוג הירח - מיעוט כח האמונה
הירח,  הגדלת  בסדר  מרומזת  האמונה  העלאת  עניין  והנה 

במה שמתקטן ומתמלא אח"כ, כי כך הוא סדר העולם, שיש 

זמן של ירידה וזמן של עליה, ולזה נתן לנו השי"ת את התורה, 

שאנחנו נעלה ונתקן מלכותו ית', והכח לאחוז בהקדושה הוא 

ממועדי השם, שבת ויו"ט וראשי חדשים. 

זאת  האמונה,  אור  שנחשך  היינו  הירח,  קטנות  עניין  וכלל 

מחמת שיש רצון בלב האדם להבין הכל ע"פ השכל וההבנה, 

השמש,  כמו  גדול  אורה  שיהיה  הלבנה  את  ברא  השי"ת  כי 

כמו  כ"כ  ומאירה  וגדולה  חזקה  תהיה  אמונה  שבחי'  היינו 

החמה, היינו כמו הדעת והשכל הברור, שזה עיקר שלמות 

האמונה, שלא יהיה שום הפרש כלל בין מה שמבין בשכלו, 

ובין מה שאינו מבין אלא מאמין בזה בבירור כי זה האמת. 

אך הלבנה קטרגה שא"א שתהיה האמונה שווה אל השכל, 

אמונה  ע"י  ובאמת  מהשכל,  יותר  וחזק  גדול  לעשותה  ויש 

כיון  אבל  מהשכל,  גדול  שהוא  הרצון,  להארת  האדם  מגיע 

מהשכל,  האמונה  ונחלשה  נתמעטה  אדרבה,  כן,  שקטרגה 

כדי  בעולם,  לעבור  שיש  והנסיונות  הירידות  כל  שורש  וזה 

להעלות דייקא עי"ז את האמונה ולתקן המלכות.

כי מה שאמרה שא"א שיהיו שווים, זה היה שורש פגם הירח, 

כי זהו שורש קלקול העולם שהאדם חושב שא"א שאמונה 

תהיה חזקה כמו הדעת, וזה מה שטוען מי שלא זכה להבין 

בכל  להתחזק  יכול  אינו  ולכך  האמונה,  באור  העבודה  דרכי 

עת לקבל התורה בכל יום לפי מה שעובר וכו', כי אינו חפץ 

הדבר  רואה  כאילו  אמונה  על  ולסמוך  שכלו,  את  לצמצם 

בעיניו ממש, אלא מתאוה דווקא להבין הדבר בשכלו מיד. 

ידע  שהאדם  היינו  מהחמה,  גדולה  שתהיה  רצתה  והלבנה 

שיש לו כח יותר גדול ע"י אמונתו האיתנה, וזהו האמת, כי ע"י 

אמונה עולה האדם לרצון שהוא למעלה מדעת ושכל, וגם 

גדולה מהדעת, אבל בזה שהלבנה אמרה  יש אמונה שהיא 

אז בראשית הבריאה שיש להגדילה, בזה היה הטעות ושורש 

הקלקול, כי לא היה הודיה על השליחות לקבל תורה, לתקן 

המלכות דקדושה דייקא ע"י קטנות האמונה.

מיד  ולהשיג  להבין  שרוצה  מה  האדם,  טעות  נמשך  ומזה 

אמונה  לבחינת  תיכף  ולעלות  בו,  להאמין  שצריכים  הדבר 

והדביקות,  הרצון  להתעוררות  לעלות  ועי"ז  יותר,  הגבוהה 

שזה בחי' אור האמונה העליונה והגבוהה יותר מהדעת, ואינו 

מתגבר לפני זה באמונה פשוטה לבנות כלים לברר ברורים 

וכו'. 

ולכך נאמר 'לכי ומעטי עצמך', כי מאחר שאינך רוצה להיות 

רק  יותר[,  ופשוט  קטן  הוא  הנסיון  ]שבזה  החמה  אל  שווה 

רצונך להתגדל מיד, ההכרח שתמעט עצמך, שיתמעט אור 

הלבנה בחי' מיעוט וקטנות האמונה, ויהיה נסיון גדול יותר, 

באמונה,  להתגבר  וקושי  נסיון  של  מציאות  נתהוה  עי"ז  כי 

אך עתה דייקא עי"ז נמצא הדרך לעלות לאור השכל והרצון, 

המיעוט  בעת  להתחזק  שיזכה  מי  כי  התיקון,  עיקר  ועי"ז 

בזה  בעיניו,  רואה  כאלו  בעיניו  שידמה  עד  חזקה  באמונה 

הצדיקים,  בעבודת  חלק  לו  ויהי'  הלבנה,  פגימת  ימלא 

המתקנים מיעוט הירח וכו', ויזכה לעלות למעלה מהשכל. 

הכח להתחזק באמונה נמשך מיו"ט
נמשך  הרי  הירח,  חידוש  על  תלויים  שהם  המועדים  ובכח 

בבחי'  האמונה,  בניסיון  לעמוד  הכח  ויום  יום  בכל  עלינו 

מיעוט הירח, והיינו כל המניעות והחלישות הדעת העוברים 

על האדם, כאשר אז נדמה לו שא"א להתגבר כראוי לתורה 

ועבודה, ואין בו הכח להתעורר וכו', וקשה לו להשלים חובת 

ע"י  האמונה  כח  לעורר  מאד  שמתגברים  יש  ואמנם  היום, 

למצוא  הדעת  ליישב  ומתחזקים  השכל,  כח  והגברת  לימוד 

הכח להאיר השכל, ובוודאי זה טוב, אבל עיקר העצה הוא, 

לחזק כח האמונה והתמימות, וזאת ע"י צעקת הלב להשי"ת 

האמונה  בכח  שיש  יודע  כשהוא  התורה,  ולימוד  בתפילה 

לכל  וכח  זריזות,  לחיות,  שצריך,  מה  לכל  בעוז  לבו  לעורר 

כח  ימצא  ויותר,  יותר  האמונה  בזכרון  יתדבק  וכאשר  דבר, 

לעמוד בכל נסיון, ולא ימנע אותו שום דבר מקיום כל מצוה 

ומהקביעות לכל דבר שבקדושה. 

עיקר קבלת התורה – המשכת אור 
האמונה לכל יום

ועיקר המשכת כח קבלת התורה לכל יום, הוא המשכת אור 

האמונה לכל יום, כי כאשר נתחזק ע"י תורה ודרכי אור הדעת 

והשכל דקדושה שבספרי הצדיקים, נמצא מציאות של כלי 

שאור הדעת יכנס בו, להדליק אור הלב, ולהאיר כנר שדולק 

ברוגע ובמנוחה, ומאיר כל חדרי בטן לזכות לתשובה שלימה, 

ללכת באור דרכי הדעת והשכל. 

חיים  לדרכי  להיכנס  מישראל  נפש  לכל  הדרך  עיקר  וזה 

ועבודת השי"ת, ולמצוא התעוררות להתחזק לתורה ולחיות 

ושמחה, שכל אחד לפי מה שעובר עליו, יתחיל מחדש לזכור 

האמונה לפי מה שקבוע בליבו, ממה ששמע וקיבל מאבותיו 

וצדיקי אמת, ויתגבר עי"ז להתחזק ולשמח הנפש, ולעשות 

מחדש  יום  בכל  יתגבר  וכך  יותר,  עצמו  ולהחיות  מצוות 

להתעורר באמונה לעבודת השי"ת, וזה יקבע בו הארת הרצון 

- אור השכל והאמונה יחד.

הארת האמונה בראש חודש
ביום  שבוע  בכל  האמונה  התחדשות  שנמצא  כמו  והנה 

השבת, ויש התגלות אורה ביום טוב, כך יש כח של התחדשות 

בראש חודש, כי בכל ר"ח יש התגלות אמונה-חידוש הירח, 

שהוא השלמת חסרון כח האמונה-מיעוט הירח, בחי' חושך 

הלילה, ולכך יש להתעורר בערב ר"ח בתפילת יום כיפור קטן, 

ובמה שנוהגים לנסוע לקברי צדיקים, כי אז יש לתקן האמונה 

ע"י צעקת הלב, שעי"ז חותרים ומגלים המים שמהם גדלה 

האמונה, ומתגלה העצה שלאורה נגדל האמונה, ובאים לבחי' 

'איש תבונות' -צחצוח הנפש, כמבואר בדברי רבינו הנ"ל. 

שאנו  מה  מתגלה  ר"ח,  בקדושת  האמונה  בעצם  והרי 

יודעים  הם  שרק  האמיתיים,  והחכמים  בצדיקים  מאמינים 

 - תבונות'  'איש  בחי'  באור  מתדבקים  ובזה  חדשים,  לקדש 

הצדיקים המבינים כיצד להכניס האמונה בכל דבר, ועי"ז אנו 

זוכים לאמונה זכה ושלימה, כי ע"י בחי' 'איש תבונות' האדם 

יכול להכניס אמונה בכל מעשיו, ולמצוא התחדשות וצחצוח 

אור האמונה בכל דרכיו. 

ברכת הלבנה
ובכל חודש יש עת של קידוש לבנה, שהוא בחי' התגלות אור 

ז' ימים, בחי' אמונה מדה השביעית,  היו"ט, כי דייקא אחרי 

הלבנה,  בברכת  אורה  ולצחצח  האמונה  אור  לחדש  יכולים 

כי בקידוש לבנה מקבלים בהירות אור האמונה כקבלת פני 

שכינה בהיר בשחקים, ומתגלה שמחה והתחדשות ואומרים 

'יה"ר שיתמלא פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מעוט, ויהי 

וכו'', כי קדושת האמונה המתגלה  אור הלבנה כאור החמה 

לקדש  הכח  בנו  שיש  עד  החודש,  ימי  לתוך  נמשך  בר"ח 

יאיר  רק  כלל,  ומעוט  פגם  שום  בלי  שיהיה  אורה  ולצחצח 

ומבין  רואה  הוא  כאילו  באמונתו  חזק  שיהיה  החמה,  כאור 

בשכלו ממש.

ויו"ט,  כי אז בקידוש לבנה נמשך דעת גדול בחי' אור שבת 

בחי' קבלת פני אביהם שבשמים, ולזה צועקים אז 'דוד מלך 

ישראל חי וקיים', כי זוכים להתגלות כח האמונה שכוחו מחיה 

ומשמח, והוא חי וקיים, ועי"ז נכנעים כל הקושיות ובלבולים 

וכוחות הרע, וממשיכים לומר כשם שזכיתי לשמחה וחיות 

של האמונה, דייקא ע"י הריחוק שאני יודע שאיני ראוי, 'ואיני 

יכול לנגוע בך' - היינו להבין ולהשיג האמונה בשכל, ולזה 

כל  יוכלו  'לא  עי"ז  הרי  פשוטה,  באמונה  נפשי  נתדבקה 

אויבי לנגוע בי לרעה' - היינו שלא יהיה כח בשום קושיא 

ובלבול לבלבל השמחה, ו'תיפול עליהם אימתה' וגו', 

בעבודת  להזדרז  בשמחה  ונרקוד  נקפוץ  ואנחנו 

השי"ת באור האמונה, לחיות בכל יום חיים 

של התחדשות וקבלת התורה. 



בני הנעורים
למחרת השבועות - לימוד התורה

עלהו לא יבול

ברכת כהנים 
 א. בפרשת השבוע )במדבר ו כג(: כה תברכו את בני ישראל וגו'. והוא מצוות עשה מן התורה שהכהנים 
יברכו את בני ישראל. ולדעת הרבה פוסקים, שכמו כן מצוה מן התורה על בני ישראל להתברך מהם 

)ביה"ל ריש קכח(. ומי שאינו חושש להתברך, הרי זה כבועט בברכותיו של ה' )ערוך השלחן קכח יד(. 

ב. קבלת הברכה היא רק כאשר עומדים מול הכהנים, ולכן: א( צריך שיהיה פני הישראלים מול 
הכהנים העומדים כשפניהם מול העם )משנ"ב קכח לז(. אך אין שום חיוב לעמוד פנים נגד פנים 
ממש )שו"ע סעיף כד(. ובכל זאת יש המהדרים לעמוד פנים נגד פנים ממש, אבל נראה שאין 
במניעת דבר זה בכדי לגרוע מהשפעת הברכה )ראה: חסד לאלפים, פאפו, קכח טו. בית ברוך כלל לב 
קמה. ובתשובות והנהגות ג מו, שיש לזה מקור בהלכה(. אבל ודאי שאין לסובב את הפנים לצדדים או 
לעמוד עם הגב כלפי הכהנים, שבזה נראה כמי שאינו רוצה לקבל הברכה )חס"ל ותשוה"נ שם(.
)ב( העומד בצד הכהנים בקו ישר אתם, נחשב כעומד כנגד פני הכהנים, אך נכון שבכל 

זאת יצדד פניו לצד הכהנים )ראה ביה"ל כד ד"ה אבל(.  
ובין בצדדים  בין מאחוריהם ממש  )ג( אבל מי שנמצא בבית הכנסת מאחורי הכהנים, 
שמאחוריהם, אפילו ששם מקומו הקבוע, אינו מקבל הברכה, ועל כן חייב ללכת ממקומו 
כדי שיהיה נגד פני הכהנים )משנ"ב צג, צה(. ואם צריך לעבור נגד המתפלל בגלל זה, אזי 
אם עומד 'מאחורי' הכהנים, מותר. אבל העומד בצדדי הכהנים, וכל שכן מי שעומד נגד 
הכהנים אך אינו נגד פניהם ממש - אסור לו לעבור לפני המתפלל בגלל זה, ויש להחמיר 

אפילו בצדדי המתפלל )ראה הליכות שלמה, תפלה ח לג(.
)ד( אמנם מי שהוא אנוס ואינו יכול להיות מול הכהנים אלא מאחוריהם, הרי זה בכלל 
הברכה היכן שהוא, כגון: שהמקום דחוק ואינו יכול למצוא מקום פנוי )ראה משנ"ב צה(. 
שלא  לכתחילה  הנעמד  וש"ץ  הכהנים,  אחורי  הוא  העמוד  ליד  שמקומו  ציבור  שליח 
במקום העמוד בכדי שלא יהיה מאחוריהם, אינו אלא מן המתמיהים )חסד לאלפים, כהן, 
ו(. האוחז באמצע תפלת שמו"ע )בית ברוך קמד. ובמשנ"ב דרשו 99, מהגריש"א והגרשז"א(. מי 

שאינו יכול לבוא כלל לבית הכנסת )שו"ע(.
אך  )שו"ע.  הברכה  מקבל  זה  הרי  ביניהם,  המפסקת  מחיצה  יש  אפילו  הכהנים,  נגד  העומד  )ה( 
לכתחילה טוב לעמוד נגדם בלי הפסק מחיצה או עמוד וכדומה - ראה ליקוטי הלכות להח"ח סוטה לח עין משפט ס(.      

ג. קיום המצוה וקבלת הברכה היא בתנאי שאין מסיח דעתו מהברכה, ולכן:
)א( צריך לשמוע כל תיבה היוצאת מפי הכהנים. ומי שהחסיר אפילו רק תיבה אחת, יש 
להסתפק אם קיים המצוה וקיבל הברכה )הלי"ש י א(. אין להתפלל אז או לומר שום פסוק 
)שו"ע כו(. אין לענות אמן או קדושה )הלי"ש דה"ל א(. אין ללמוד אז, וכל שכן שאסור לדבר 
אז )יוסף אומץ תתו, ועוד פוסקים. ובמקור חיים כו מתיר להרהר בד"ת. וצ"ל דוקא שאינו מסיח דעתו 
וכדלהלן(. והמסיח דעתו לגמרי בשעת הברכה ואינו זוכר כלל שהכהנים מברכים עכשיו, 

לא קיים המצוה ואינו בכלל הברכה )הלי"ש י א(.
)ב( המתפלל אז שמו"ע, יפסיק וישתוק כדי לשמוע ברכת הכהנים )אגרות משה או"ח ד כא ב. הלי"ש י ג(. 

מאריכים  שהכהנים  בשעה  רק  לאמרו  יש  חלום,  להטבת  עולם'  של  'רבונו  אמירת  )ג( 
בניגון התיבות שבסוף הפסוקים )רמ"א מה(. ובמקום שאין מאריכים בניגון, נראה שאפשר 

לאומרו בלחש בשעה שהש"ץ מקריא )ראה באר היטב מו(.
ד. שונות: )א( אין להסתכל בכהנים בעת שמברכים. אכן בזמנינו שהכהנים מכסים פניהם 

וידיהם בטלית, מעיקר הדין מותר להסתכל בהם )שו"ע קכח כג ומשנ"ב שם, שלא יבוא להסיח דעתו 
נוהגים לכסות  יש  ידם(. אך בכל זאת  ובכה"ח קמ מהזוהר, משום כבוד השכינה השורה על  מהברכה. 

עצמם בטלית או לעצום עיניהם אז )כף החיים קמב(.
)ב( הש"ץ או אחר המקריא לכהנים - צריך לאמרו בקול רם דייקא! )מאירי סוטה לט. כל בו קכח. ב"ח קכח 

סו"ס ו(. והמנהג שנשתבש לאחרונה לאומרם בלחש, הוא מנהג תמוה )הלי"ש י טו. שבט הלוי ג טו(. וכן לא 
נמצא בשום מקום שהמקריא לכהנים אסור לו להגביה קולו יותר מהכהנים עצמם. 

כך:  ראשו  את  להטות  צריך   - כהנים  ברכת  של  הפסוקים  את  אומר  והש"ץ  מברכים,  הכהנים  כשאין  )ג( 
באמירת 'יברכך', לא יפנה לשום צד רק כלפי ארון הקודש. באמירת 'וישמרך', יפנה לצד ימין שלו. 'יאר ה', כלפי 

ארון הקודש. 'פניו אליך ויחנך', יפנה לצד שמאל. ובאמירת הפסוק השלישי, כלפי ארון הקודש )משנ"ב קכז ח מהזוהר(. 
וראוי לעורר את הש"ץ להזהר בזה. אבל כשהכהנים מברכים, אין להש"ץ לעשות כנ"ל )הלי"ש טז(.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

מהו ההגדרה ללימוד תורה בכח?

כל אחד לפי דרגתו, בכמות או באיכות הלימוד, ויש שבשבילם עיקר 

מה  וללמוד  לקום,  בלי  המדרש  בבית  לשבת  להתאמץ  הוא  הכח 

שיהיה, העיקר לא לעזוב את הלימוד. ]שעל זה רמזו חז"ל 'אם פגע 

בך מנוול זה משכהו לבית המדרש'[.

יש כל כך הרבה מניעות המחשבה בלימוד, וכבר בתחילת הלימוד 

אני נזכר בכל מה שצריך לסדר, ובכל הדברים שצריך לספר לחבר 

וכדומה?

בתורה הקדושה יש כח של להכות במקלות ובשמות הקודש, ולגרש 

מאיתנו את הרוח שטות שנכנס בנו, לכן הוא חסד מהשי"ת, שדייקא 

והשגעונות,  הבלבולים  כל  במחשבתנו  מתעוררים  הלימוד  בעת 

הלחצים וכדו'  כי הם באים עכשו לקבל תיקונם.

ולכן דווקא בשעה שמתגברים הבלבולים, התיקון הוא 'תורה בכח', 

בדיוק  זה  כי  תבהל,  אל  אליהם,  לבך  תשים  אל  להמשיך.  להתאמץ 

הזמן 'להכות במשוגע ולרפאותו', על ידי שתתגבר ללמוד כפי יכלתך 

]וכדוגמת מה שמובא מהאריז"ל שבעת התפילה באים  באותה עת 

כל המחשבות לקבל תיקונם )נחת השולחן([.

ורמת  מהבטלה  הדעת,  חלישות  הרבה  כך  כל  יש  הלימוד  בעת 

הלימוד שלי, לעומת האחרים המתמידים בחשק? 

מחשבות אלו של חלישות הדעת, הם חלק מדרכי היצר הרע, להפוך 

ריחוקו  לו  להראות  במצוות  שמתלבש  ידי  על  למשוגע,  האדם  את 

מהתורה, ובכך 'להטביע ולהשפיל את החן וחשיבות האמיתי שלו'. 

בלי  בכח  ללמוד  הוא  הדעת  לחלישות  התיקון  עיקר  אדרבה,  לכן 

להתייחס למחשבות אלו.

וכשנתגבר לחטוף קצת תורה, גם כאשר נפול בדעתנו כאילו אין לנו 

שייכות לתורה, אזי התורה תחדיר בנו את ההכרה ב'חן וחשיבות' 

חן  למצוא  נחפש  לא  וממילא  השי"ת,  אצל  לנו  שיש  האמיתי 

ומעמד כבוד בעיני אחרים.

הצלחות,  שום  על  להסתכל  לבלי  חזק  להיות  צריך  ובזה 

אובדן  סיבת  עיקר  שזה  אחרים,  של  לא  וק"ו  שלו  לא 

את  הזמן  כל  ובודק  מהעבר,  שחושב  החשק, 

מצבו ביחס לאחרים, כי העיקר לזכור 

שהתורה היא שמותיו של הקב"ה, ובכל לימוד מכים ומכניעים קצת 

משגעון היצר, "כי עיקר הכנעתו של היצר הרע הוא על ידי התורה".  

פעמים, כשאני בא ללמוד אני נזכר ממצבי, כמה אני רחוק מהכל, וזה 

מחליש את דעתי, כאילו איני שייך ללימוד.

רביז"ל אומר: "נכספתי להמשיך את העולם אל עשייה, שיהיה חיוב 

אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא"

השיב  ר"ל?"  עבירות  בעלי  אדם  בני  יש  "והלא  מוהרנ"ת  אותו  שאל 

יודע כח הגדול של התורה.  לו רביז"ל בלשון גערה קצת: "אין אתה 

אפילו אלו הרגילים בעבירות ר"ל, אף על פי כן כח התורה גדול כל 

כך עד שיכולה להוציא אותם מהעבירות, ואם יעשו להם חק קבוע, 

וחיוב חזק ללמוד בכל יום כך וכך, יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת 

 – י"ט  הר"ן  )שיחות  מאוד"  גדול  התורה  כח  כי  הרעה,  ממצודתם 

ליקוטי הלכות בציעת הפת ה' כ"ב(

ולכן אל לך להסתכל על מה שעובר עליך, אדרבא, כמה שיותר עובר, 

גדול  כי כח התורה  מוכרח הנך לברוח לקביעות עיתים לתורה הק', 

מאוד, תקפיד על זה יום יום ותראה פלאות...

באיזה  לפחות  עקבי  להיות  להתחזק  ניסיתי  פעמים  הרבה  כך  כל 

שיעור קבוע יום יומי, שלא אלך לישון בלי ללמוד אותו השיעור, אך 

איני מצליח להתמיד ולהחזיק מעמד?

מרביז"ל,  חיזוק  דברי  הרבה  לנו  יש  שהרי  להתייאש,  לא  תתחזק  א. 

שתמיד אפשר וכדאי להתחדש.

נצחי,  רווח  כל מה שחטפת הוא  גם אם לא תצליח להיות עקבי,  ב. 

ובכל פעם שתתחדש, תרוויח, ואל תחשוב אם תצליח להיות עקבי 

בזה, או לא.

ג. נוסף על כל זאת, ראוי שתדע, כי אם לא הצלחת להיות קבוע באיזה 

עניין, יתכן מאוד שהתחלת בריבוי אור. לקחת על עצמך דבר שהוא 

למעלה מכוחותיך, אשר זה גרם לך שלא תוכל להתמיד בו בעקביות.

מסעיף  )חוץ  יום,  בכל  לקבוע  כמה  השיעור  את  לנו  נתן  לא  רביז"ל 

אחד שולחן ערוך(, כי זה תלוי לכל אחד כפי כוחותיו, אפילו דבר קטן. 

קבע זמן לימוד כל יום, רבע שעה, חצי שעה, שעה וכו', או אם קל לך 

יותר לקבוע כמות, אז תבחר ספר בו תלמד סעיף, עמוד, דף או שתיים 

וכו'. כאשר תראה שהתרגלת ללא קושי, אז תוכל להוסיף על הזמן, או 

על הכמות, או בהוספת ספר אחר.

לתרומות והנצחות: | 054-8418146 | 053-3175211 | ת.ד. החיד"א 3/2 בית שמש | פקס: 0765102516 | להצטרפות למנויים בדוא"ל: subscribe@haleb.org | לרכישת מניה בעסק הנצחי הפקד את מעשרותיך לבנק פאג"י סניף 179 מ-ח: 584924 ע"ש מכון עלה לתרופה

הר"ר ידידיה שלום פלדמן  הי"ו 
ביתר 

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

הר"ר אהרן זיידה הי"ו  - אלעד
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו הבה"ח משה נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה
הבר מצוה תתקיים ביום ראשון י' בסיון תשע"ז

באולם היכל הכינוסים ויז'ניץ
רח' ר' יונתן בן עוזיאל 34 אלעד
בשעה 8:30         הציבור מוזמן

הרה"ח ר' יעקב נתן אנשין שליט"א  - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל ב"ר נחמן הירש הי"ו  - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף אריה הכט  הי"ו  - ביתר

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לעפולה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב כפר סבא

אולי אתה תביא אותנו לשם?
0548418146

עפולה

הר"ר נחמן מלמד  הי"ו  - ביתר

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל אייזנבאך  הי"ו  - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  חיים יוסף ברלב  הי"ו  - מודיעין עילית 
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר שמעון הי"ו

ומחותנו
הר"ר ירמיה זילבר  הי"ו  - בני ברק

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

הרה"ח ר' יהודה צבי  צוקר שליט"א - ירושלים
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר שמעון הי"ו

ומחותנו
הר"ר אליעזר מנדלר הי"ו - בית שמש

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


