
'

ענוג;  וטעם  מיוחד  ניחוח  לחדש  יש  עלינו.  אהוב  ח.ד.ש  השורש 
בגד חדש, דירה חדשה, וכל דבר שבוַהק בראשית משוך עליו. כולנו 
משתוקקים להתחדש, אלא שאיננו יודעים תמיד איך לעשות זאת  
ולכן אנו יונקים טיפות של התחדשות מזוטות, וזו אגב עצה טובה. 
לנו  לאפשר  נועדה  הברכה  'שהחיינו',  מברכים  חדשים  דברים  על 
ולחולל על חשבונה התחדשות  לנצל את ההתחדשות הזוטית הזו 
פנימית של נפש ונשמה. כולם מעוניינים להתחדש, אז מדוע חולף 
זמן רב כל כך בין התחדשות לרעותה? הסיבה קשורה הרבה פעמים 

במידת האמת. 

        

חלקן  ומשונות,  שונות  אמיתות  אדם  לכל 
לעצמו  אומר  אדם  בהתגלמותו;  השקר  הן 
"שאני אתחדש?! את מי בדיוק אני מרמה?? 
אני עייף וזקן, מיושן ומיובש. אין בי שום דבר 
נאמרות  הטענות  משכנע..."  ואינני  מיוחד 
ניסיון  כל  בבוז  דוחות  והן  האמת  בשם 
התחדשות. בשם האמת אדם דוחה את עצמו 
מהשם יתברך, בשמה הוא מוותר על הנקודה 
שלו, על הנשמה שלו. בשם האמת הוא רודף 
תפקודו  על  מקטרג  הוא  בשמה  עצמו,  את 

ותפקידו בעולם.

ותשלך אמת ארצה
בשורשים  נעוצים  האדם  עם  האמת  מידת  של  המורכבים  יחסיה 
את  לברוא  השי"ת  שביקש  שבשעה  מובא  במדרש  מאוד.  קדומים 
האדם קטרגה מידת האמת והמליצה שלא לברוא אותו מפני שהוא 
את  והעדיף  ארצה  האמת  מידת  את  הקב"ה  השליך  שקרים.  מלא 
בריאת העולם שנאמר "ותשלך אמת ארצה". לאחר מכן הצמיח אותה 

מחדש מהארץ כדכתיב "אמת מארץ תצמח". 

ביותר  היסודי  החומר  היא  האמת  גדול:  לימוד  מלמד  הזה  המדרש 
מתנוסס  הזה  והחותם  אמת,  הוא  ברוך  הקדוש  של  חותמו  ביקום. 
"בראשית  הקדושה  בתורה  הראשונות  המילים  של  התיבות  בסופי 
ברא אלוקים את" – אמת. מאידך אין מסוכנת ממידת האמת, בעטייה 

כמעט שלא נברא העולם. 

לפעמים, עם משפט אמיתי אחד עלולים לחרוץ את דינו של יום 
קטלנית  לחרב  להפוך  עלול  לגמרי  אמתי  רעיון  למוות.  שלם 
ההורגת הזדמנויות נפלאות, ממיתה נקודות טובות וקוטלת 
נפשות רבות. במקרה כזה, כשהאמת מצהירה: "אני או 
הוא" - או אני או היהודי האדם הקטן המלא שקרים, 
הקדוש ברוך הוא מעדיף את היהודי הקטן 

ואת האמת משליך ארצה. 

הפכה  היא  ומאז  פעמיים,  לפחות  קיומנו  את  הצילה  הזו  ההעדפה 
להיות העדפה קבועה. דע לך אדם שכדי לאפשר לך להתקיים כאן 
בעולם ולעבוד את ה', יש צורך להעדיף אותך שוב ושוב, מדי יום, על 

פני מידת האמת. 

השני שנהג כך הוא משה רבינו. בראשית השבוע חתמנו את קריאת 
התורה במילים "אשר עשה משה לעיני כל ישראל" ודרשו על כך חז"ל 
"ששיבר את הלוחות". מאיזה טעם נבחר דווקא המאורע הזה לחתום 

את סיום קריאת ספר התורה? אלא שכאן היסוד לכל התורה. 

עגל  של  ענות  קול  מקדם  פניו  ואת  מההר  יורד  רבינו  משה  כאשר 
ארצה.  ומשליך  אלוקים,  מכתב  הברית  לוחות  את  תופס  הוא  זהב, 
באוויר.  פורחות  ואותיותיהן  מתנפצות  הלוחות 
ברגעים  אבל  תורה,  עם  לכאן  יורד  רבינו  משה 
מקטרגת  ידיו,  על  הנישאת  הזו  האמת  אלה 
בהן,  החקוקה  והתורה  הלוחות  ישראל.  עם  על 
מאשימות את העם שלו ומציגות אותו מרוחק 
טועה ונפול. הברירה היא אם כן בין הלוחות של 
ה' לבין העם של ה', בין האמת האלוקית ליהודי 
האפשרות  את  העדיף  יתברך  השם  האנושי. 
את  מידיו  ומשליך  בה  בוחר  משה  גם  השנייה, 

האמת. 

מארץ  "אמת  בבחינת  הן  השניות  הלוחות 
הזו  האמת  יותר,  פשוטה  תורה  זו  תצמח". 
- האנשים שעבורם  צומחת מתוך החיים שלנו 

וויתרו לפחות פעמיים על מידת האמת )ע"פ ליקו"ה ריבית ה'(. 

אמת מארץ תצמח
הקטן  היהודי  אבל  ה',  של  תורה  עם  יורד  רבינו  משה  נקשיב.  הבה 
מרגיש רחוק מאוד, כשהוא רואה את הלוחות האלוקיות מתקרבות 
אליו הוא יודע, אני לא שייך לזה. אני עקום, אני שקרן, אני זקן. מביט 
המנהיג הרחום על צאן מרעיתו ויודע - עבור היהודי הזה צריך לכתוב 
את התורה מחדש. צריך לרשום את התורה לא על לוחות אלוקים, 

אלא על לוחות הלב שלו, משום שאותו הוא העדיף. 

לרסיסי  מתנפצות  והן  האבן  לוחות  את  משליך  רבינו  וכשמשה 
רסיסים, גם מידת האמת מתרסקת אל הקרקע ומתפצלת לאלף אלפי 
יהודי  ואתה  נקודת אמת,  רגע  ולכל  אדם  לכל  יש  אמת.  נקודות של 

צריך למצוא את האמת שלך, האמת של השם במצב שלך. 

בעיקר צריך אתה לזכור שאינך יודע כלום, הרי וויתרו עבורך על מידת 
האמת ועל לוחות ראשונות, ואיך תוכל לטעון שמרחיקים אותך. רק 
זאת תדע: אין ריחוק בעולם כלל, כי אם התורה והאמת רחוקים ממך, 
השם יתברך ישליך אותם למטה ויניח להם ליפול וליפול עד שיגיעו 
יפגעו בקרקע  והאמת  ורק כשהתורה  היכן שאתה.  אל מצבך,  אליך 

שם הינך קבור, רק אז יניח להם השי"ת לצמוח שוב, מתוכך. 

האמת הושלכה כדי שתגיע למצבך

ואם  כלל!  בעולם  ריחוק  אין 
רחוקים  והאמת  התורה 
ישליך  יתברך  השם  ממך, 
שיגיעו  עד  ארצה  אותם 
שאתה.  היכן  למצבך, 

יום ב' ר"ח חשוון תקצ"ה

ברוך עושה חדשות בכל עת, ומי שמשים 
לב יוכל לראות בכל יום ובכל עת חדשות 
יום  בכל  בטובו  המחדש  ית"ש  הבורא  ונפלאות 
יום,  בכל  נולדים  כמה  כי  בראשית,  מעשה  תמיד 
קצתם  יום,  בכל  נתחדשים  נפלאים  דברים  וכמה 
והרבה  מאתנו,  נעלמים  והרבה  בעינינו,  רואים  אנו 
נפלאות  עושה  והשי"ת  אחרות,  בעיירות  נעשים 
לגלות  ית'  שמו  למען  והכל  עת,  בכל  לבדו  גדולות 
לכל באי עולם למען ספר שמו בכל  ואלקותו  שמו 
ולבבי,  נפשי  ידיד  חביבי  בני  לך  אומר  מה  הארץ, 
תפיסת  מיעוט  לפי  הזה  בחודש  שעבר  מה  כל 
שבין  ימים  וד'  ויוה"כ  ועשי"ת  ר"ה  היה  כי  דעתינו 
והימים  וש"ת  וש"ע  והו"ר  וסוכות  לסוכות  יוה"כ 
וחזק  שאיתן  האיתנים  ירח  הוא  כי  שאחריהם 
אבל  קדוש  עם  ישראל  בכלל  וזהו  הרבה,  במצוות 
מה שנעשה אצל כ"א בפרט אצלנו בחודש הקדוש 
והנורא הזה, א"א לשער ולבאר, ותראה לדבר הרבה 

עם מוכ"ז ר' נחמן נ"י אפשר יספר לך מעט..
לדבר  וזכינו  לעולם,  ה'  ואמת  עלינו  גבר  חסדו  כי 
הרבה נפלאות חידושי תורה המחיין נפשות לנצח, 
וגם שמחנו ורקדנו הרבה בעזה"י יותר משאר שנים, 
ה'  עשה  היום  זה  אשר  על  מעוזינו  היא  ה'  וחדות 
תפילה  להעתיק  מחדש  שזכיתי  עמנו  נפלאות 
חדשה כאשר תראה בעיניך, כי אני שולחה אליך ע"י 
עמוד  נפשך  ותגל  לבך  ויתעורר  עיניך  יראו  מוכ"ז 
ושנים  ימים  כמה  זה  הלא  כי  ה'  נפלאות  והתבונן 
יש לכם חלק  והרבה  זכינו לתפלה חדשה  אשר לא 
בזה מה שזכיתם שיהיה לכם חלק בהסוכה החדשה 
כאשר  הגדול,  בחסדו  הזה  בסוכות  בה  שישבתי 
תשמע קצת ממוכ"ז נפלאות על ענין סוכה חדשה 
יש  ישנה  סוכה  כי  חדשה  להיות  הסוכה  שצריכה 
נתחדש  הכל  אבל  חדשה  תפילה  בחי'  וזה  פוסלין, 
בשנה הזאת דייקא שזכיתי לסוכה חדשה ב"ה אשר 
זיכה אתכם להיות לכם חלק בזה והעיקר הוא חלקת 

העולה על כולם.
לילך  ותזכה  נפשך  וישמח  לבבך  יחזק  והשי"ת 

בדרכיו הק' באמת דברי אביך המצפה 
לישועה בכל עת.
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כשמשה משליך את הלוחות והן מתנפצות לרסיסי רסיסים, גם מידת האמת מתרסקת ומתפצלת לאלף אלפי נקודות של אמת.



צדקה, אא

ויבדל אלקים בין האור ובין החושך כי איך תוכל להפרד ממני...?!

לכבוד אחי היקר!

להשתתף,  הבאים  אנשים  סוגי  כמה  ישנם  חתונה  בכל 

שטחית  בהכרות  רק  המחותן  את  המכירים  ישנם 

מהשכונה, ומחמת אי נעימות מופיעים הם לקראת סוף 

החתונה ומוסרים מזל טוב, וממשיכים לעסקיהם. ישנם 

יותר שאף עושים כמה סיבובים בריקוד  שכנים קרובים 

כבר  לבוא  שהקדימו  דודים  בני  ישנם  לביתם.  ופונים 

מהחופה, אבל טרודים בחתונה בכמה סידורים ופגישות 

את  וישנם  רב.  זמן  זה  פגשו  שלא  משפחה  קרובי  עם 

המחותנים בעצמם שמתרגשים מאוד מהחתונה. 

קרבתו  רמת  לפי  ושמח  בחתונה  משתתף  מהם  אחד  כל 

לחתן, אבל הצד השווה שבהם שלאחר החתונה חוזר כל 

אחד לשגרת חייו הפרטיים.

שסביבם  בעצמם,  והכלה  החתן  את  יש  זאת  לעומת  אך 

לחיים  כבר  חוזרים  לא  שהם  הגדול,  הרעש  כל  היה 

הרגילים, להיפך, הם מתחילים עכשיו את החיים. 

***

אחי היקר! היה כאן אירוע ענק, התחיל מראש חודש אלול, 

יום הכיפורים,  המשיך בראש השנה, עשרת ימי תשובה, 

סוכות, הושענא רבא ושמחת תורה.

נכון, בקושי יצאת מהחג וכבר אתה מוצא את עצמך שוב 

בתוך שטף החיים, נדמה ששמחת תורה היה לפני מספר 

חודשים... קשה להאמין שהיה זה אך לפני כמה ימים...

אך פשוט חסר כאן נקודה קטנה שצריך להבין. כי לא באת 

לחגים הקדושים מחמת ייחוסך כשכן רחוק, וגם לא כמו 

מחותן. 

באת לאלות ותשרי, כי האירוע כולו היה 'רק' סביבך, אתה 

בעולמות  גדולה  שמחה  כזה  היה  שבסיבתו  המרכז  היית 

העליונים.

לא בהכרח שמערכת החיים שלך וסדר היום ישתנה, אבל 

האיכות הפנימית שבהם השתנה מן הקצה אל הקצה. תבין 

דבר אחד - מאז הושענא רבא ושמחת תורה אתה קשור 

מהיום  בעצמו.  השי"ת  עם  חותם  בתוך  בחותם  וחתום 

אתה לא לבד. כל בעיה, יש לך עם מי לדבר ולשוחח, יש מי 

שמבין אותך ורוצה לעזור לך. יש תורה, יש ספרי צדיקים, 

יש עצות להתמודד.

***

אל תאמר שהחגים עברו ופרחו להם. לא, תחייה את עצמך 

בתמונות  רוחך  בעיני  תסתכל  בהם,  שעשית  המצוות  עם 

האלבום של החתונה, תזכר בשופר, בתפילות ראש השנה, 

ברגעי  ה',  את  עליך  להמליך  הסכמת  בהם  רגעים  באותם 

נעילה,  בסוף  ישראל'  'שמע  בזעקת  העבירות,  על  חרטה 

בנענועי הלולב, בישיבה בסוכה ועוד ועוד. היה חתונה מאוד יפה, 

חבל לשכוח זאת.

לא לחינם השי"ת השאיר אותך עוד יום אחרי כל האירועים המיוחדים, 

כי לא רצה שתשכח מכל הטוב הנפלא  יום  ל'עצור' אותך עוד  כי הוא רצה 

והנעימות הזו.

אולי לא הרגשת ולא היית מודע לכך בזמן החתונה, לא בדיוק הרגשת שמחה, היית עסוק 

עם הצלם והתפריט, והבגדים החדשים, נו... מה לעשות, קורה שהחתן נופל לקטנות הדעת 

באמצע החתונה, אבל האם בגלל זה החתונה אינה חתונה? החתונה היא מציאות קיימת. כל 

מה שצריך לעשות זה רק להכניס למח והלב שמהיום החיים השתנו.

כבר היה סיפור לפני שנים רבות בירושלים של מעלה, על חתן שברח ביום חופתו, ולא ידעו איך 

להודיע זאת לכלה, והנה בהשגחה פרטית, היה שם בחור גלמוד שלא היה לו מה לאכול, שנכנס 

לאולם בכדי להשיב את נפשו, פנה אליו הרב מסדר הקידושין, וצווה לו להכנס לחופה והבטיח 

לו חיים טובים ומאושרים, ואכן זכה להקים בית נאמן בישראל.

האם אין אנו דומים לאותו אחד, שלא התכונן לחתונה, ופתאום בן רגע הוא כחתן יוצא מחופתו.

שהחיים  ברור  כי  טובים,  הימים  את  תשכח  אל  זאת,  לזכור  מאוד  חזק  היה  אחי,  לך  דע  לכן 

משכיחים 

זאת, אבל זה בדיוק עבודתך עכשיו, להתבגר, להבין שנגמרו החיים הקודמים, המציאות של 

החיים השתנו, אתה חי במציאות אחרת לגמרי...

שב בכל יום לבד עם השי"ת, ותזכיר לעצמך שהיה כבר חתונה, תודה לו על המצוות של ירח 

האיתנים, ותבקש ממנו לחזק את הקשר שיהיה בית של קיימא, ספר לו מה מפריע לך, ומה 

מציק לך, ותבקש ממנו שיעזור לך להיות תמיד יחד, כי הוא אוהב אותך מאוד ורוצה להשאר 

יחד, הוא לא שוכח שעבר חודש תשרי, הוא עומד ושואל 'איך תוכל להפרד ממני...', כל מה 

שאתה צריך לעשות הוא לשבת מולו ולומר לו, שבאמת גם אתה אינך רוצה להפרד...

חזק ואמץ

הוא  הדעת  של  עניינה  ועיקר  הדעת,  הוא  האדם  עיקר 

ההבדלה – לדעת להבדיל בין טוב לרע, בין אור לחושך בין 

המתר והאסור ובין הדבר שצריך להרחיקו לבין דבר שצריך 

לרדוף אחריו, ענין הסובב את כל עבודת ה'.

וביאור הענין מובא בכתבי האריז"ל שהקב"ה ברא ארבעה 

עולמות הנקראים: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה. אך אדם 

הראשון, על ידי חטאו פגם בארבעת העולמות וערבב בהם 

את הטוב עם הרע.

עולם האצילות נקרא כולו טוב, כמו פרי הנאכל כולו. אחריו 

לו  שיש  פרי  כמו  רע,  ומעוטו  טוב  שרובו  הבריאה  עולם 

גרעינים שאינם נאכלים אבל רובו טוב. עולם היצירה הוא 

שוה בשוה, כמו פרי שחציו נאכל וחצי נזרק, ועולם העשיה 

רובו רע ומעוטו טוב, כמו פרי שרובו קליפה ומעוטו נאכל. 

לכן, צריכים להבדיל בין הטוב והרע שבכל עולם, וההבדלה 

התורה  ידי  על  מקבלים   - ודעת  הדעת,  ידי  על  נעשית 

הקדושה.

העולמות  לירידת  גרם  חטאו,  ידי  על  הראשון,  האדם 

ולערבוב של הטוב ברע ולבלבול הדעת, אבל אף על פי כן 

יש לנו את יום השבת, שהוא נקרא עולם שכולו טוב, ועל 

ידו אנו זוכים לקבל "דעת טוב".

בין  מבדילים  החול,  לימות  כשחוזרים  שבת  במוצאי  ולכן, 

בין  להבדיל  דעת  מקבלים  השבת  ידי  על  כי  והרע,  הטוב 

")א(  בהבדלה:  בחינות  ארבע  אומרים  לכן  והרע.  הטוב 

המבדיל בין קודש לחול, )ב( בין אור לחושך, )ג( בין ישראל 

כנגד   – המעשה"  ימי  לששת  השביעי  יום  בין  )ד(  לעמים, 

ארבעת העולמות שנתקלקלו בחטא אדם הראשון, ועל ידי 

שלא  כדי  השבוע  ימות  לכל  דעת  ממשיכים  אנו  ההבדלה 

ייפגמו, וכן כדי שנוכל להבדיל בהם בין הטוב והרע.

שורש  שהוא  לחול"  קודש  בין  "המבדיל  אומרים  לכן 

שכולו  האצילות  עולם  כנגד  והוא  ההבדלות  לכל 

ועשיה,  יצירה  – בריאה  והעולמות התחתונים  קודש, 

בין  מבדיל  יתברך  והוא  חול,  כלפיו  הנקראים 

לעולמות  האצילות  עולם  בין   – לחול  קודש 

התחתונים שהרע מעורב בהם.

עוד  אומרים  אנו  מכן  לאחר 

השבוע,  ימות  כל  להבדיל  צריך  שאותן  הבדלות  שלוש 

ונפש, שהם כלל  והם שלוש בחינות הנקראות עולם שנה 

המציאות. לכן אומרים: א. המבדיל בין אור לחושך – כנגד 

נפש  בחינת  כנגד   - לעמים  ישראל  בין  ב.  "עולם".  בחינת 

)אדם(. ג. בין יום השביעי לששת ימי המעשה – כנגד בחינת 

שנה )זמן(.

על כן אומרים לנו חז"ל שאנו מקיימים מצות הבדלה כנגד 

האש שהדליק אדם הראשון במוצאי שבת, כי אז הגביר את 

האור על החושך ועל ידי זה הגביר את הטוב על הרע. נמצא, 

שעל ידי ההבדלה שאנו עושים אנו מבררים בחינות עולם 

שנה ונפש, שהם כלליות הבריאה, ואז נמשכת הדעת אלינו 

כדי שנוכל במשך ימות השבוע לברר ולהגביר את הטוב על 

הרע.

אזמרה לאלוקי בעודי

והנה, ראשית ההבדלה הכתובה בתורה היא "ויבדל אלוקים 

בין האור ובין החושך", ועל זה מסביר רבי נתן )הל' השכמת 

טובות  נקודות  האדם  מוצא  שכאשר  יא(  א  הלכה  הבוקר 

בעצמו ובאחרים, הרי הוא גורם על ידי זה להגברת הטוב על 

הרע ולהבדיל בין אור לחושך, ולברוא את מעשה בראשית 

מחדש.

מצוות  יחד,  המעורבים  ורע  טוב  בתוכו  כולל  האדם  שכן 

מחשבות  עם  טובות  מחשבות  כראוי,  שאינם  ומעשים 

יודע  ודרכיו, עד שהאדם אינו  וכך הם כל מעשיו  אסורות, 

מטה  מתדרדר  הוא  וכך  הטפל  הוא  ומה  שבו  העיקר  מהו 

מטה, אך בעת שעושה חשבון בנפשו ודן את עצמו או את 

שלא  שנעשו  המעשים   בין  מבדיל  הוא  זכות,  לכף  חברו 

כראוי ומחפש בעצמו איזו נקודה טובה שהיא מעשה טוב 

שעשה או מחשבה טובה שחשב כראוי, ובכח אותה נקודה 

נקודה  הוא מתעורר להתחזק לשמוח בה לדעת שבאותה 

הוא חלק אלוה ממעל ובה הוא אחד עם השי"ת לגמרי וכי 

השי"ת מתפאר ומשתעשע בה עד מאד, אז הוא מבדיל בין 

הטוב ובין הרע בין קודש לחול ובין הרע האופף את נשמתו 

לבין נקודתו היהודית שהיא עיקר נשמתו.  

יזכנו השי"ת לדעת להבדיל בין הטוב שבקרבנו שבין הרע 

למצאו ולהגדילו ובכך להרחיק את כל הרע מאיתנו, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שמואל שטרן שליט"א

טעם גן עדן
איסרו חג בעבותים



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'תחדש
הכנסת  בית  בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  בראשית  שבת  לקבל  נבא 
ולהתחיל מ'בראשית' בכח  ה', שבהם מתגלה איך לחזור תמיד  הלכה 

קדושת השבת.
כלל המובן מדברי רבינו )לקו"ת סי' ע"ח( שיש דרך של חסד שעל 
גם כאשר   - לזכות לקבל חיות של אור התורה תמיד  יכולים  ידו 
כל  שהוא  מהתורה  החיים,  מאור  קצת  להתבטל  צריך  האדם 
חיותינו, ואע"פ שעי"ז נקטן הדעת והאדם מרגיש רחוק, ועי"ז יכול 
לאבד היראה והחיות של עבודת השם, כי הוא בחוץ ממש, אעפ"כ 
ולקבל  התורה,  לאור  מחובר  להיות  יכולים  הזה,  החסד  אור  ע"י 

ממנה חיות תמיד.
כי הנה מאחר שכל חיינו ואורך ימינו הוא התורה, איך שייך לסבול 
קיומה',  זה  תורה  של  ש'ביטולה  אמת  ואמנם  מאורה,  להתבטל 
אבל איך אפשר לחיות כך, ואיך יכול להחזיק מעמד בעת שבטל 
מהתורה שהוא כל החיים, ואיך יכול לחיות מי שהוא איש פשוט 
'פרסטאק' היינו אדם פשוט מאד שאינו שייך כלל לעסק התורה, 
איך יקבלו הכל חיים, והרי בעולם הזה ההכרח להיות טרוד הרבה, 

ומאבדים המוח והחיות וכו'.
אלא שבאמת יש דרך של חיים, שעל ידו אפשר לזכות לחיים טובים 
תמיד, להיות קרוב להשי"ת תמיד גם בעת שהטרדות גורמים ריחוק 
וכו', וגם כאשר אינו הולך כסדר ויש מניעות, כי יש בחי' "הדרך לארץ 
ישראל" שעל ידו יכולים להתחזק ביראת השם כל היום, לקבל חיות 

ושמחה גדולה של קרבה להשי"ת בכל עת תמיד.
כי בכח הצדיק שהוא בחינת "איש פשוט הגדול", יכולים גם אנו 
לקבל חיות מבחינת ה"אוצר מתנת חינם" שהוא בחי' ה"דרך לארץ 
ישראל", דהיינו החיות שיש גם בעת שעוד הולכים בדרך ועוד לא 
הגיע למנוחה, שזה מתגלה בבחי' העשרה מאמרות שבהם נברא 
העולם, אשר אורם נמצא בתוך כל דבר בעולם, בבחינת מש"כ "כי 
לעולם חסדו" כ"ו פעמים וכו', שבזה מודים על החסד שיש תמיד 
גם לפני קבלת התורה, וזה נמשך עלינו ע"י ההתקרבות להצדיק 

שהוא בחי' "האיש פשוט הגדול". 
מאמרות  העשרה  כי  וגו'".  ברא  "בראשית  מתחיל  התורה  ולכן 
שבהם נברא העולם הם נעלמים בתוך העולם, ובהם נמצא החיות 
והחסד של קיום העולם, אבל אורם מכוסה בתוך הנהגת הטבע 
לגלות  חזרה  העולם  לכבוש  ועלינו  האדם,  צרכי  של  והטרדות 
האמת שהשי"ת מלך על כל הארץ. וכמבואר ברש"י שזאת מחמת 
בחי' כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, כי עלינו לכבוש 
והרי  השם,  עבודת  ע"י  שמים  כבוד  להיות  הכל  להחזיר  העולם 
הגוים טוענים לסטים אתם שכבשנו א"י, אלא שהתורה פותחת 
בראשית, שהכל כח מעשי השם, והעולם נברא בעשרה מאמרות, 
וניתן להם רק כדי שיהיה הסתרה, אבל אח"כ השי"ת חוזר ונותן לנו 
את ארץ ישראל, ואת הכח לכבוש כל מקום בעולם כי בכל מקום 
להקדושה  עולה  והכל  המקום  מקדשים  ישראל  לשם  שבאים 

ונמשך חיות ושמחה של אור התורה.
וגו', שמשם נמשך אור האמונה  ולכן עיקר ההתחלה מבראשית 
הפשוטה, שהשי"ת ברא הכל יש מאין, ומשם יכולים לקבל כלל 
בפשטות  לדעת  מקדים  כאשר  והדעת,  האמונה  הגדלת  הארת 
שבראשית ברא וגו' בתמימות, ואין צריכים להבין בזה רק לדעת 
שהשי"ת מחיה הכל תמיד, שעי"ז נמצא חיות ושמחה תמיד, ודרך 
לעבוד כל הזמנים והטרדות במחשבה ובמעשה, כי יש בליבו חיות 
של בחי' החסד חינם שמחיה הבריאה תמיד, ומשם ממשיך לכבוש 

את המקום ההוא ע"י אמונה, ע"י ברכה ומה שיכול לעשות.
וכל חיינו מפשטות הדעת בראשית ברא והכל של השי"ת שעי"ז 
יכול להתחזק גם כאשר הוא רחוק מאור הדעת, ואז תמיד יכבוש 
המקום ההוא ויזכה לבא לאור הדעת להתדבק יותר באור האמונה 
לגלות אור העשרה מאמרות לכל העולם, חיות של אמונה ויראת 
של  מציאות  עת,  בכל  בוער  הלב  שלהבת  את  שמחזיק  שמים 
התגלות הדעת שיכול להאיר בדרך של פשטות בכל עת שהאדם 
הוא אדם פשוט, ועי"ז יכולים להחזיק מעמד בעבודת השם תמיד 

כל ימות השנה. 

ההתחלה מ'בראשית' – פשטות האמונה
עיקר ההתחלה הוא מבראשית, היינו לחזור תמיד אל עצם פשטות 
האמונה שהשי"ת הוא לבדו נמצא ואין זולתו כלל, והוא ברא הכל 
העיקר  כי  ית"ש.  מצותיו  ונעשה  ממלכותו  שנדע  כדי  מאין,  יש 
יכול  ועי"ז  הפשוטה,  האמונה  מכלל  מבראשית  תמיד  להתחיל 
האדם להמשיך לקנות התורה, ללמוד כל מצוה וכל הלכה, ולבא 
תמיד  אבל  הצדיקים,  ודברי  התורה  פנימיות  באור  דעתו  להגדיל 

עליו לחזור להתמימות והפשיטות בבחי' בראשית. 
כי אע"פ שעיקר חיות הדעת מתגלה בחכמת התורה, וכל חידוש 
גדול  נועם  מאיר  התורה  ובפנימיות  מאד,  מתוק  הוא  שכל  ודבר 
לפשטות  לחזור  להזהר  יש  תמיד  עכ"ז  הנשמה,  את  שמחיה 
מטעה  שהוא  בעולם  שיש  ההסתרה  מכח  להנצל  כדי  האמונה, 
ומטריד ומבלבל מאד. כי החכמות מעלימים את הקשר הנכון של 
כל חכמה להביא לעבודת השם, ובהחכמות נתפסים סברות רבות 
עד  ובלבולים  יתירות  במחשבות  מאד  ומבלבלים  מכבידים  שהם 
שנסתם לגמרי אור החכמה, והאדם נופל ומתבלבל ונמשך לחכמות 

של שטות חכמות חיצוניות שמסתירים על מציאות השם. 
לכן העיקר לחזור תמיד אל השלימות, אל האמונה התמימה שהוא 
בי,  ורוצה  כי השם נמצא תמיד  פשטות הקירבה להשם בכל עת, 
רבינו  שמשה  "בראשית",  בתיבת  שנכלל  התורה  אור  כלל  שזה 
הודיע הכל בקיצור שהשי"ת ברא הכל, ואין לשכוח זאת כלל ואין 
מה להסתפק ולחפש הסבר, ורק בזה יש שלימות לכל התורה. כי 
ע"י החכמה לבד אי אפשר להשיג כראוי לבא לעבודת השם אפילו 

ע"י חכמות דקדושה, כמ"ש "אמרתי אחכמה והיא רחוקה", ועוד. 
כי שלימות הכל הוא התמימות שהוא לשון תם ושלם, שעל ידו 
השם  לעבודת  ולהתגבר  התורה  באור  השם  לעבודת  לבא  יכולין 
שזוכר  פשוטה,  תמימות  רק  ושכל  חכמה  בליבו  אין  כאשר  גם 
רק בראשית ברא, ומתחזק להיות בבחי' "תמים תהיה עם השם 
במה  ועוסק  בהשי"ת  בוטח  רק  דואג  ואינו  חוקר  שאינו  אלקיך", 
הכל  וברא  העולם,  ברא  שהשי"ת  יודע  כי  השם,  לעבודת  שיכול 
תחת כיסוי של תהו ובהו - כח של נגה והסתרה, כי כך היה רצונו ית' 
כדי לתקן ענין שבירת הכלים, ולכן אין רואים בגילוי מציאות המלך, 

וזה שורש מציאות שליחות האדם לתקן העולם בעבודת השם. 
הגדולה  והשליחות  התפקיד  עם  ולשמוח  לשוש  עלינו  וממילא 
שיש לנו לפעול כל כך הרבה ע"י איזה ברכות ותפילות, וע"י רצון 
ומחשבה בזכרון הדעת האמונה ואור התורה, שעל ידם ממשיכים 
לאמיתת  לבא  כדי  התורה,  ולעסק  המחשבות  לקדושת  לעלות 
תמיד,  דבר  בכל  שיש  מאמרות  העשרה  ניצוצי  לברר  העבודה 
לגלות קדושת העשרה מאמרות שבהם נברא הכל שהם נעלמים 
בתוך מציאות הטבע, כאשר אנו מעוררים הקדושה וזוכים להחיות 

הנורא שמתגלה כאשר מגלים מי ברא אלה.

האדם נברא לחיות תמיד בבחינת גן עדן
היינו בתוך מציאות חיות  בגן עדן,  נברא להיות  כי אדם הראשון 
נורא ומתוק מאד, ע"י עבודתו 'לעבדה ולשמרה', היינו להחזיר את 
העולם להשי"ת לראשית החיות, ועי"ז מקבל משם נוראות שפע 
החסדים הנוראים שממשיכים נועם גם עדן, שהם בחי' הארבעה 
נהרות פישון גיחון וגו' בחי' שפע החסד שמשם כל החיות המופלא 
שהוא חלקנו וכוחנו לבטל כל המידות והתאוות ולהתדבק בהשי"ת 
בקדושת גן עדן. וזאת החיות שאנו צריכים להיות מוקפים בו תמיד 
בכל עת, ע"י עסק התורה והתדבקות באור רבינו, היינו באור בחי' 

'בראשית ברא', כי רק עי"ז יכולים לחזור לחיות הגן עדן. 
ע"י  כי  חכמות,  אחר  נמשך  שאדה"ר  מה  ע"י  נתקלקל  העולם  כי 
בחי' 'חוה', בחי' תרדמה היינו קטנות הדעת - שהוא כל ענין טרדות 
לכלל  בא  עי"ז   - החיות  ואובדן  הדעת  בלבול  שמפילים  העולם 
טעות, כמו שאמר להם הנחש מן העץ אכל וגו' והייתם כאלקים וגו'. 
כי כלל החכמות הם בחי' עצת הנחש, שהטעה את אדם הראשון: 
מהקליפות  חיות  לקחת  ואפשר  וכו'  עכשיו  חיות  לך  אין  'תראה 
והרע' כי הנחש הכחיש שיש כח באדם לעורר החסד חינם שנמצא 
תמיד ויכול לקבל חיות גם בעת קטנות ותרדמתו, ואם היה מתגבר  

לא להטעות עצמו שאין בי כח, ואי אפשר לקבל עכשיו איזה חיות 
דקדושה שזה בחי' יאוש, אם רק היה מתגבר להמשיך חיות קטן 
שבהם  להחכמות  נטיה  בלי  בתמימות  התדבקות  ע"י  דקדושה 
נאחז הנחש, היה האדם כלי מוכן לקבל התגלות החסדים האלה 
שעולים לשורשם להמשיך חסד חדש שהוא כלל תיקון העולם 

והיה מתבטל יניקת הנחש והיה תיקון השבירה תיקון העולם. 
ועיקר  ההסתרה,  כח  יותר  נתגבר  הדעת  עץ  חטא  ע"י  אז  אבל 
כי  יותר,  הטרדות  כבידות  שנתגבר  במה  דייקא  היה  לזה  התיקון 
נתקללה האדמה שצרכים להזיע וכו', וצריכים לתקן הכל רק ע"י 
טרדות הל"ט מלאכות, כדי לחזור לברר הכל מתוך מה שנתרחק 
חוזר  הדבר  המלאכה  ע"י  ורק  בו,  שנמצא  החסד  מאור  העולם 
להיות בכלל צרכי האדם ומתגלה החסד שנעלם בו, להיות חסד 

שבני אדם יכולים להנות ממנו.

העסק בענייני העולם מגלה החסד הנעלם
באיזה  ולעסוק  טרוד  להיות  שההכרח  האמתית  הסיבה  וזאת 
וכו' ועל האדם להתבטל הרבה כל אחד לפי מה שעובר  מלאכה 
עליו, כי ע"י הטרדה יורד האדם לבחי' החסד שנעלם בתוך העולם, 
ואין בו חיות אור הדעת, וכאשר עומד בתמימותו ומתחזק ביהדותו 
לבטוח  רק  לדאוג  לא  להזהר  בפשטותו  שם  ומתגבר  שם,  גם 
בהשי"ת גם כאשר יש מה שמדאיג מאד, כי השקיע כסף רב והנה 
רואה דבר שיכול להפסיד הכל וכו', וכן כאשר אין הכל הולך כסדר 
יזכור שהשי"ת נמצא, וכאשר צריך ישועה יזכור שהשי"ת ישמע 
תפילתו ובוודאי יעזור והכל יבא על מקומו בעזר השם, וכך יחיה 
תהיה  ומחשבתו  להשי"ת  והודיה  ותודה  אמונה  של  ברוח  תמיד 
מיושבת וליבו שמח, שעי"ז יחזור תמיד לעסוק בתורה ויהיה בו 
כח להתפלל בכוונה - הרי בזה מגלה את השי"ת במקום זה, אשר 
הוא עיקר תיקון חטא עץ הדעת, כאשר ממשיך חיות להמקום ועת 

שאין שם דעת רק תמימות האמונה.   
ולכן עיקר התיקון הוא דייקא ע"י בחי' הל"ט מלאכות, שעי"ז אנו 
בתורה,  לעסוק  בא  האדם  כאשר  ואז  העולם,  את  חזרה  כובשים 
- כלול בדרכי התמימות,  ואור החיות ממש  מתגלה אצלו הדעת 

כאשר גם האיש פשוט הוא דבוק בתמימות ויראת השם. 
הקדושה,  לחיות  וזוכה  התמימות  בדרכי  דבוק  האדם  וכאשר 
מטרדת  להנצל  יכול  והוא  הרבה  טרוד  להיות  הכרח  כבר  אין  הרי 
הפרנסה, כי כבר תיקן מקום הנמוך הזה, אבל בכל זאת עדיין צריך 
להתבטל לעשות איזה מלאכה, וההכרח להיות נמצא בתוך חשכת 
ימות החול והתגברות העביות שיכול להטעות בכל רגע בחכמות 
ומחשבות יתירות וכו' שמאבדים החיות, כי עכשיו אי אפשר להיות 
וכובשים  הרע  נגה  שמעבירים  מה  ע"י  רק  הקדושה  בחיות  דבוק 

המקום, שזה עיקר שליחות ישראל בעולם בתורה ועבודה. 

באלפיים תוהו תקנו העולם רק ע"י הפשיטות
והנה בתחילה היה העולם שמם אלפים שנה בלי תורה, כי חטא עץ 
הדעת קלקל הכלי של שפע החסד שמקיים העולם ולא היה לאדם 
מהיכן לקבל חיות, ובראש השנה נכנס אדם לדין ויצא זכאי שנתנו 
לו אלף שנות חיים, היינו מבחי' מתנת חינם, ממידת הרחמים שהוא 
להראות  כך  כל  ימים  האריכו  ראשונים  בדורות  ולכן  אלפים,  בחי' 
עוצם הרחמנות של השי"ת שנותן חיים ארוכים כאלה גם כאשר 
היו רחוקים כל כך, כי רבים רחמי השם והוא מחיה הכל בחסד. והיה 
ע"י  התיקון  תחילת  שהוא  וכו'  אוכל  ולחפש  לעבוד  עבודתם  כל 
התמימות הזאת.        והכל כדי שאנחנו נדע מגודל חסדו וטובו, 
ולא ניפול כלל להחכמות של ייאוש, רק נרבה לגלות החיות של אור 
התורה שזה עיקר הרחמנות והחסד הנצחי, החיות שנמשך עלינו 
ע"י רבינו ז"ל, חיות תמים ופשוט שמחיה בכל עת, וגם מעלה לחיות 
שלימות הדעת דרגא אחר דרגא, ועל זה אנו מבקשים "זכור רחמיך 
השם וחסדיך כי מעולם המה" )כמו שדרשו רז"ל שזה נאמר לענין אדם 
הראשון, שהשי"ת עשה יומו אלף שנים על ידי חסדיו הגדולים(, שהשי"ת 
יזכור עוצם חסדו שהיה אז כאשר לא היה שום מצוה, וירחם עלינו 
עכשיו שכבר זוכים לעשות רצונו שבוודאי ימשיך חסדים גדולים 

רבים ככל מה שאנו צריכים בוודאי.

עלינו  המעשה  ימי  בששת  הרי  התורה,  לקבל  זכינו  כאשר  וגם 
עוד לברר הל"ט מלאכות ולזכור שיש לתקן העולם גם בכל דברי 
שמים  ביראת  בתמימות  להתנהג  פשוט  אדם  כל  ועל  הרשות, 
והתדבקות לדרכי הצדיקים, ולכן רוב העולם טרודים על הפרנסה, 
ועיקר עבודתם הוא במה שהם מתחזקים גם שם וכו', כי אם היו 
פנויים להמשך אחרי החכמות מה היה סופם, אבל כאשר העולם 
מהחכמות  ניצולים  ההמון  אז  שמטריד,  וצורך  עול  שיש  מתנהג 
ולבקש  להתפלל  שיש  מבינים  כי  השם,  ליראת  ובאים  היתירות 
התורה  לעסק  להיכנס  זוכים  ואז  בחנינה,  החסד  לקבל  רחמים 
להתדבק בחיות אורה, וגם כאשר צריך להתבטל, יחזור למציאות 
האמת שהשי"ת ברא הכל.    ועי"ז באים להבין שאע"פ שהעיקר 
עבודת  הוא  העיקר  באמת  הרי  התורה,  אור  בחיות  לעסוק  הוא 
השם שהוא קיום התורה, ולפעמים עיקר הקיום הוא מתוך העסק 
בדברי רשות בכוונה נכונה, מתוך זכרון האמונה בהשי"ת שברא 
הכל ועלינו לתקן העולם, שהוא כלל לימוד דרכי הצדיקים שיש 
לתקן כמבואר בדבריהם הקדושים עמקות עניינים אלה, אשר גם 
בזה אין להמשך אחרי החכמות, כי הכל בהיר וברור, שעלינו לזכור 
את השי"ת תמיד ולשים לב לתיקון הבריאה לגלות כבוד השם על 

כל העולם כולו, לזכור גדולת השם ולברר הטוב מהרע בכל דבר. 

ששת ימי המעשה – עבודת הבירור
וזה עיקר מציאות עבודת האדם בששת ימי המעשה, לעסוק בתורה 
לעורר מציאות החיות דקדושה, ולהמשיך שפע אוצר המתנת חינם 
יזכור  רשות  דבר  בכל  ואז  האמונה,  לחיות  לזכות  כדי  תפילה,  ע"י 
שהשי"ת ברא הכל, וימשך אחרי זכרון גדולת השם זכרון האמונה, 
לשכוח  הדבר  לעביות  אותו  שמושך  ליבו  בתאות  אוחז  כאשר 

בראשית ברא, והאדם זוכר האמונה ומושך לזכרון אורה. 
ואז גם כאשר הטרדות מתרבים מאד, ורואה שמתחיל לאבד החיות, 
הוא  שהעיקר  מאד  העמוקה  והאמונה  התמימות  מציאות  יעורר 
בראשית ברא, ויש כח הצדיק שעל ידו נעשה גם אז תיקון, כי יש 
אלקות בכל דבר, כי רק השי"ת ברא הדבר ויש שם שליחות כי אין 
דבר ריק, ועי"ז עוסק האדם בתיקון הבריאה אשר בשביל זה נברא 
כל  כי  הבריאה,  לברר  שליחותו,  להשלים  ממשיכים  ואנו  אדה"ר, 

הבירורים ע"י שכל ואמונה יחד שהוא מציאות התמימות.

בשבת קודש מתגלה החיות דקדושה
וכאשר מגיע שבת קודש, אז הוא עיקר מציאות עליית הניצוצות 
להכלל בהקדושה, להיות מרגלאין מתנוצצים באור האמונה בלב 
האדם, כי כל מה שמתקנים בששת ימי המעשה נהיה כלי לנועם 
השבת, לשפע החסד של הגן עדן שנמשך ביום השבת, שזה בחי' 
"שבת שלום" נייחא לעילאין ותתאין, כי האדם יכול למצוא מנוחה 
באור  למחשבותיו  הנפש  ומנוחת  וטרדה,  מלאכה  מכל  בגשמי 
החיות דקדושה שמאיר בלב תמימות אמיתי בבחי' שביתה ונייחא. 
כי בשמירת שבת אנו מעידים ומעוררים הדעת שהשי"ת ברא הכל 
יסוד האמונה והדעת התמים שעליו עומד  ומחדש עולמו, שזה 
הכל, ועי"ז 'יתפרדו כל פועלי און' שכל המחשבות וחסרון החיות 
יכולים  ואינם  מתבטלים  האמונה,  וחסרון  מהחכמות  שנמשך 
להשי"ת,  להתקרב  יכולים  ואנו  הקדושה  חיות  מאתנו  לכסות 
את  בירך  והשי"ת  המעשה.  בימי  הכלים  להכין  שזכינו  מה  לפי 
גם  ידו  שעל  דקדושה,  התמימות  וכח  האמונה  באור  השבת  יום 
אנו יכולים להכנס לקדושת    השבת גם כאשר לא זכינו להכין 
וכו', כי ע"י תמימות יכולים לעבור על כל מניעה, כי מתעקשים 
לחזור לבחי' בראשית שבוודאי השם נמצא, שזה בחי' ענג שבת, 
בשבת,  בקדושה  לאכילה  זוכה  שאינו  לאדם  שנדמה  שאע"פ 

הרי עוזב החכמות ומאמין מאד שעליו רק לחשוב באמונה 
וזכרון השבת. 

זוכה  ועי"ז באמת  'אכילת שבת כולה קודש',  ובודאי אז 
מידות  משורש  החסד  שפע  שבת  בענג  לגלות 

הרחמים החסד חינם, ועי"ז נתברכים כל הששת 
הדעת  להמשיך  חיותינו  כל  וממנו  ימים, 

על כל שבתות השנה. 

מסתורין  אפוף  למסע  הקדוש  רבינו  יצא  תקס"ח,  סוכות  באיסרו-חג 
לעיר למברג הרחוקה, היא לבוב, הוא קרא למוהרנ"ת ולקח מידו את 
תכריך כתב היד של התורות שלו. רבי נתן עדיין לא ידע מה כוונתו בכך, 
כי רבינו טרם גילה שבכוונתו להדפיס את ספרו, אדרבה, הזהיר תמיד 
את אנשיו שלא יגלו את תורתו לאחרים. בתוך כך, הבין מוהרנ"ת שהרבי 
עומד לנסוע עכשיו לזמן לא ידוע ללמברג, ויתכן ותעבור תקופה ארוכה 

מבלי שיזכה לראותו.
משא-ומתן  מאנשי  קבוצה  ללמברג,  לנסוע  מתכונן  רבינו  בעוד 
ומשם  קראסני,  לעיר  עד  בנסיעתו  אותו  ללוות  החליטו  שבחסידיו 
להמשיך למוהלוב לעסקיהם. מוהרנ"ת ביקש מהם שיצרפו אותו, אך 
אלא,  למסע.  לקבלו  הסכימו  מצדו,  הפצרות  אחרי  לבסוף,  סרבו.  הם 
עם  שייסע  אמרו  ולמוהרנ"ת  רבינו,  של  עגלתו  אחרי  מיד  יצאו  שהם 
אחת העגלות האחרות היוצאות תיכף בעקבות רבינו, ואחר כך יצטרף 
אליהם. ברם, אותן עגלות התעכבו, ומוהרנ"ת התמלא צער גדול בשל 
העיכוב הזה, מרוב תשוקתו לזיו פני רבינו ואולי לזכות לשמוע עוד איזה 
דיבור מפיו הקדוש. מרוב הבהלה שכח את תיבת הכתבים שלו בדרך, 

בעיר פיטשרע, והוכרח לשלוח להביאם אליו. 
בחמלת ה' עליו הצליח להשיג את רבינו בכפר בדרך, אך לאחר שעה 
ובלילה הגיע  בנסיעתו אחריו,  נתן המשיך  רבי  רבינו משם,  נסע  קלה 
לקהילת קראסני, ושם נודע לו היכן האכסניה של רבינו והוא שם פעמיו 

סעודת  לאחר  אך  התקרבות.  כלל  רבינו  לו  הראה  לא  בתחילה  לשם, 
הלילה נכנס אליו לחדרו, ועוד מאנשי-שלומנו עמדו לפניו. רבינו ענה 
מה  על  מתחרט  אתה  שמא  במרה-שחורה?  אתה  מה  'על  לו:  ואמר 

שהתחלת?' 
'לא' השיב מוהרנ"ת. 'אם כן, על מה אתה במרה-שחורה?' שאלו רבינו. 
ואמר,  כן' ענה רבינו  'אם  'אני רוצה להיות איש כשר'.  נתן:  השיב רבי 
'שאתה רוצה להיות איש כשר - מה לך לדאוג? הלא כל העולם יגעים 
וטורחים בשבילך!' זה נוסע לברעסלא, וזה נוסע לכאן, הכל - בשבילך!'. 
דבריו אלו החיו את מוהרנ"ת מאוד, ואז נפתח פיו ואמר: 'הייתי סבור, 
שלא אראה אתכם עוד היום והנה זכיתי לראותכם ולדבר עמכם'. נענה 
לראות  אנו  עתידים  ועוד  עצמנו  לראות  בוודאי  צריכים  'אנחנו  רבינו: 

עצמנו זה עם זה עוד הפעם ועוד הפעם'. 
מוהרנ"ת שש על ההבטחה הזו יותר מעל כל הון דעלמא, כי בכל פעם 
חשש שזו הפעם האחרונה שהוא זוכה להימצא במחיצת רבינו, לגודל 

הרגשתו בגדולתו העצומה ששגבה לאין שיעור.
עם בוקר, קם רבינו בזריזות ולא רצה לדבר עם שום אדם, אך לבו של 

הקדושים  פניו  בראיית  עיניו  ולהשביע  לחזור  בקרבו  בער  מוהרנ"ת 
מהאכסניה,  במהירות  נסע  רבינו  הקדוש.  מפיו  דיבורים  עוד  ולשמוע 
לסוסים  רתומה  שהיתה  למרות  העגלה  אחרי  לרדוף  החל  נתן  ורבי 
חזקים, עם זאת אמר לעצמו: 'ויהי מה, ארוצה, אולי יסבב השם יתברך, 

שאזכה להשיג העגלה'. 
כשראה רבי נפתלי את חברו רבי נתן רץ, החל אף הוא לרוץ בעקבותיו, 

הם רצו אחרי העגלה כברת-דרך, והצליחו להשיגה.
כשראה אותם רבינו הסביר להם פנים, ואמר: 'מה אתם רוצים, שאברך 
אתכם או שאומר לכם תורה?'. ענה רבי נתן: 'את הברכה תברכו אותנו, 
אם ירצה השם, כשתחזרו לביתכם, אך תורה תאמרו לנו עכשיו...', זאת 

מגודל תשוקתו להמשיך לעולם עוד מאמר מרבינו.
הסוד  את  גילה  ואז  נוסע'  שאני  מה  לכם  'אספר  ואמר:  רבינו  ענה 
והנורא  הנשגב  למאמר  המשך   - משכן  בונה  אחד  שכל  מהצדיקים, 
'באמת  רבינו:  וסיים  האחרון,  בשמיני-עצרת  שאמר  לאלוקי'  'אזמרה 

אמרו, החזן רואה היכן התינוקות קורין...'
ידי  על  שהרוויח  והנצחי  העצום  הרווח  על  שמחה  התמלא  מוהרנ"ת 
רבי  רצו  לשלום,  רבינו  מהם  נפרד  מכן  וכשלאחר  רבינו,  אחרי  ריצתו 
נתן ורבי נפתלי אחריו, וכל עוד ראה רבי נתן את העגלה, רץ אחריו, עד 

שנעלמה מעיניו - - -

ברכה או תורה



בני הנעורים
לימוד פרשת השבוע

עלהו לא יבול

דיני משיב הרוח
האם אומרים הָגשם ב'קמץ' או הֶגשם ב'סגול'?

בדקדוק  הוא  ידוע  כלל  אמנם  בסגול,  מנקדים  ש'גשם'  ברור  דבר  זה 
אתנחתא,  או  פסוק  בסוף  באים  כשהם  התיבות  מן  שהרבה  הלשון, 
אזי הניקוד נשתנה. כמו: 'ירושלים' או 'מצרים' שהניקוד שלהם הוא 
עם 'פתח' תחת הלמ"ד או הרי"ש, אולם כשהם באים בסוף פסוק, אזי 

הניקוד שלהם הוא עם 'קמץ'. 
ולעניננו אם 'משיב הרוח ומוריד הגשם' היא באמצע ענין - דבר ברור 
הענין,  בסוף  היא  מקומה  אם  אבל  'סגול',  עם  הגשם  לומר  שצריך 
'משיב  האם  הוכחה  אין  הדברים  מתוכן  אך  'קמץ'.  עם  לאמרו  צריך 
הרוח ומרוד הגשם' נמצאת בסוף ענין או באמצעו. אכן כל עוד ואין 
לנו הוכחה ברורה שמקומה נמצאת בסוף פיסקה - הדבר ברור שאין 

לשנות את הניקוד המקורי שהוא עם 'סגול' לניקוד עם 'קמץ'. 
ולפי האמור יש לומר 'הגשם' עם הניקוד המקורי, והיינו עם סגול!. וכן 

דעת רוב הפוסקים, וכן היא הגירסה בכל הסידורים הישנים. 
עם  הטל  תיבת  לומר  שיש  הטל',  'מוריד  לגבי  גם  הדין  שהוא  ]ודע 

'פתח' ולא עם 'קמץ'[.
השוכח לומר משיב הרוח ומוריד הגשם

לתשומת לב, הנאמר להלן הוא רק למנהגינו שאומרים בקיץ 'מוריד הטל'

)א( הנזכר לפני 'ונאמן אתה', יאמרנו שם. אמנם אם הוא באמצע ענין, 
כגון בין 'ומקיים אמונתו' ובין 'לישיני עפר' - יסיים מקודם את הענין.

וכו'  ברוך  אמר  לא  עדיין  אם  אתה',  'ונאמן  שאמר  לאחר  הנזכר  )ב( 
בסיום הברכה - יאמרנו שם ויתחיל שוב ונאמן וכו'.

יאמר   - השם  את  אמר  לא  עדיין  אך  'ברוך'  שאמר  לאחר  הנזכר  )ג( 
משיב הרוח וכו' ויחזור ויאמר ברוך וכו'.

)ד( הנזכר לאחר שאמר כבר את השם - יסיים הברכה וימשיך כרגיל, 
ואינו צריך לחזור.

ימשיך   - אחרת  בברכה  או  קדוש'  'אתה  כבר  כשהתחיל  הנזכר  )ה( 
הלאה ואינו צריך לחזור.

שמירת הסכך וד' המינים

א. זה לשון המשנ"ב )תרלח כד(: אסור לדרוך/לפסוע על עצי הסוכה, 
ועל כן יש למחות באנשים שזורקים אחר סוכות את עצי הסכך בחוץ 

במקום שרבים רגילים לפסוע עליהם. עכ"ל. ומלבד שמכשילים בזה את 
הרבים שאינם יודעים להזהר, גם מצערים בכך את הנזהרים בזה בריבוי 

הדרך. ופשוט הדבר שאף כאשר בעליהם עבר על האיסור האמור לעיל 
והניחום במקום הילוך הרבים, מכל מקום אין בזה בכדי להתיר לאחרים את 

הדריכה עליהם.
ב. שמירת ארבעת המינים בבית. איתא בספרים הקדושים שראוי לשמרם בבית 

ועל ידי זה ינצל מכל צרה. ולגבי 'ההושענות' ידועים דברי רביז"ל שמועיל לשמירה 
בדרך. ועל כן מהנכון שלא לזרקם ולא לגנזם כלל אלא לשמרם בבית. וגם לא לשרפם 

בשריפת חמץ, כי למה להפסיד השמירה. וכדי לצאת ידי חובת מנהג זה, אפשר להשאיר את 
הד' מינים משנה זו ולשרוף את אלו משנה שעברה.

על  לקבל  לי  כדאי  דבר  איזה  התורה,  התחלת  לקראת 

עצמי?

להתחיל ללמוד את התורה מראשיתה. ללמוד בכל שבוע 

את פרשת השבוע עם פירוש רש"י, ומי שרגיל בכך, כדאי 

להוסיף על ההרגל וללמוד עוד פירוש כמו רמב"ן וכדומה, 

וכך בכל שנה יעבור על עוד אחד ממפרשי התורה. וכדאי 

עד  יעבור,  ולא  חוק  ללמוד  יום  כל  ראשון,  מיום  להתחיל 

שיזכה לסיים את הפרשה בסוף השבוע.

לאדם  כח  לתת  הפרשה  בלימוד  מאוד  גדול  כח  יש  כי 

להתמודד עם מה שעובר עליו באותו השבוע. "כי הסידרא 

שבכל שבוע מנהגת כל השבוע, וכל ימות השבוע מקבלין 

חיות מהנקודה שמאירה בהם על ידי קריאת אותו הסידרא, 

וכפי הנקודה שצריכין לקבל באותו השבוע כן היא הסדרא 

שהולכת באותו השבוע" )ליקו"ה נשיאת כפיים ה'(.

***

שהרי בכל שבוע עובר על האדם כל מיני נסיונות, חלישות 

בכל  מצב  בכל  שתמיד  היא  והאמת  נפש.  ועגמת  הדעת 

דבוקה  הנשארת  הלב  בעומק  קדושה  נקודה  יש  מקום, 

לו  יש  נקודה אזי  וכאשר האדם מתחבר לאותה  בהשי"ת. 

לגמרי  ולהתחדש  ולהתנער מכל הקטנות,  את הכח לקום 

כגיבור חיל בעבודת ה'. )כמובא באריכות בליקו"מ סי' ל"ד(

עבודה  דרך  יש  פעם  בכל  כי  שתמיד,  גדול  כלל  הוא  כי 

השבת  יום  בין  חילוק  שיש  וכמו  להתחזק.  שצריך  אחרת 

לבין יום חול, ובין יום שזוכה לשבת בבית המדרש, לבין יום 

יום צריך למצוא הדרך  של נסיעות. כך גם בפרטיות, בכל 

השייכת לו לפי מה שעובר עליו באותו העת.

הרבה  כך  כל  האדם  על  שעובר  מה  לרוב  זאת,  בכל  אך 

יישוב  של  אחת  לרגע  לבוא  יכול  שאין  כמעט  בלבולים, 

הדעת הראוי, ליישב דעתו איך להתקרב לאותה נקודה, 

רוצה  ה'  ומה  להתחזק,  להתחיל  מהיכן  יודע  אינו  כי 

שיצליח  מבלי  מבולבל  הולך  וכך  זמן,  באותו  ממנו 

למצוא את עצמו.

וזאת אינו משים אל ליבו שבאמת הפתרון כל 

עצמו  את  לצמצם  והוא  אליו,  קרוב  כך 

כי  השבוע".  "פרשת  ללמוד 

העולם מתנהג 

ידה  על  ויוכל  השבוע,  בפרשת  המתגלה  הקדושה  לפי 

למצוא חיזוק עצום לכל מה שעובר עליו באותו השבוע.

דרכי  את  המבארים  ספרים  גם  ללמוד  ענין  יש  האם 

עבודת ה' היוצא מתוך הפרשה לא בדרך הפשט.

בתורה  המבוארים  המעשיות  שכל  הזוה"ק  הזהרת  ידוע 

אין  רבים עד  יש בהם סודות  כי  רק כפשוטו,  לא  הק', הם 

הפרשה  את  לבאר  הדורות  צדיקי  כל  הלכו  זו  ובדרך  קץ. 

בדרך עבודה, להוציא ממנה דרכים ישרות, דרכי התעוררות 

והתחזקות. כי התורה בוודאי שייכת לכל זמן ולכל מקום, 

והן כל המצוות של התורה, גם  הן המעשיות של התורה, 

כאשר אין שייך לקיים את פשטות המצווה.

יכול  הוא  דרכה  אחרת  נקודה  לו  יש  אחד  שכל  כמובן 

להתחבר להשי"ת מחדש, אך בכלליות הכל מונח בפרשת 

ולכן נהגו הצדיקים לומר תורה בשבת דייקא על  השבוע. 

פי הפרשה. כך גם נוהגים אנ"ש בדרך כלל, ללמוד בסעודה 

שלישית תורה מליקוטי מוהר"ן השייכת לפרשה, או על כל 

פנים לקשר העניין לפרשה. 

מצדיקי  ללמוד  זה  בעניין  מאוד  להתחזק  הראוי,  מן  ולכן 

העיקר  אך  העבודה,  בדרך  הפרשה  את  המאירים  הדורות 

למעשה לחפש בספרי הצדיקים )נקודת הצדיק(, לצמצם 

לעצמו איזה עניין אחד מהפרשה, מה ששייך לו ]היום יש 

המקל  הלכות,  בליקוטי  גם  ספר,  כל  בסוף  מפתחות  ב"ה 

על המעיין למצוא עניין השייך לפרשת השבוע[, וישתדל 

ללכת עם זה במשך ימות השבוע. ולדוגמא בשבועות בהם 

עוסקים בפרשיות של האבות הקדושים, להתעורר ללבב 

ליראה  הלב  את  לעורר  אבינו,  כאברהם  באהבה  הלב  את 

כמו יצחק וכו'. וכן ידבר על זה עם אחרים )נקודת החבר(, 

ויבקש מהשי"ת שיזכה לקיים זאת  זה  ובעיקר יתפלל על 

סייעתא  יש  הסדרא  של  שבוע  באותו  כי  עצמו(,  )נקודת 

מלעילא שיוכל להתחזק באותו העניין.

שלומד  מה  בין  ישיר  קשר  למצוא  אפשר  תמיד  לא  אכן, 

על הפרשה, לבין מה שעובר עליו. אך זהו הכלל, שכל מה 

שעובר עליו במשך השבוע הוא כפי הסדרא של השבוע, 

איזה  לקחת  יתחזק  רק  אם  שם,  נמצא  הפתרון  ובוודאי 

הנקודה  את  לעורר  ביותר  מסוגל  הוא  כי  מהפרשה,  עניין 

הקדושה שבעומק ליבו.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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הר"ר אריה מרדכי כהן הי"ו 
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן נ"י
עב"ג בת הר"ר גדליה ריס הי"ו 
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לרבבה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לנריה

אולי אתה תביא אותנו לשם?
054-8418146 

רבבה

הר"ר צבי יהודה זילברמן הי"ו
ירושלים

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

הר"ר צבי יהודה זילברמן הי"ו
ירושלים

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

הר"ר שלמה אהרן יפה הי"ו
ירושלים

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

הר"ר שלמה אהרן יפה הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נתן יהודה זוהר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר נתן יהודה זוהר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר נתן יהודה זוהר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר נחום מרקוביץ הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אליעזר אקער הי"ו
בני ברק

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

הר"ר רפאל ספין הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אליעזר שלמה סלמנוביץ הי"ו
יבניאל

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

הר"ר משה יעקב רז  הי"ו
צפת

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

הר"ר נתן פישער  הי"ו
וויליאמסבורג

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח חנוך זונדל נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נפתלי צמח הי"ו
ירושלים

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

הר"ר רם קציל הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אריאל שפירא הי"ו
ביתר

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

הר"ר אברהם שלמה פאדווה י"ו
קרית טאהש קאנאדא 
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דניאל ברגשטיין י"ו
מאנסי

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

הר"ר אליהו טוטיאן הי"ו
ביתר

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

הר"ר חגי וועג  הי"ו
ירושלים

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

תרומת ידידנו הנכבד 
החפץ בעילום שמו הטוב

לרפואת האשה
תרצה חנה בת שרה גיטל

הר"ר צבי יהודה זילברמן הי"ו
ירושלים

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

הר"ר שלמה אהרן יפה הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נתן יהודה זוהר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר אברהם סיטון הי"ו
טלז סטון

 לרפואת נכדו התינוק יונתן בן חוה רינה
בזכות רביה"ק יתרפא במהרה

הר"ר נחמן שיינר  הי"ו
ירושלים

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

הר"ר יוסף פינחס גבירץ הי"ו
בית שמש

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