
עלי מרפא
רבי נתן מדבר אליך!

חק ולא יעבור
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בס״ד

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

לסיפור הזה יש סוף טוב
אנו חותרים כל חיינו אל היעד, ולמפרע מתברר שהיעד נברא מתוך החתירה 

אליו. כשאתה מתפלל ומייחל, כבר נושעת.
במתח  להאזין  נסכים  טוב.  להיגמר  צריך  סיפור 
יהיה  שהסוף  בתנאי  בעלילה  תפניות  ולשאת 
מצפים  ואנו  דברים  מיני  כל  עלינו  עוברים  טוב. 
שהסוף  העיקר  וירידות,  עליות  בינתיים  לישועה, 
רבינו  משה  השבוע.  בפרשת  כן  לא  טוב.  יהיה 
להיכנס  העל-אנושיות  השתדלויותיו  על  מספר 
לארץ הנחשקת, ועל הרגע שהוא כמעט זכה לבוא 
בשעריה. חמש מאות וחמש עשרה תפילות התפלל 
כמניין "ואתחנן", ואנו ממתינים לסוף הצפוי - אישור 

כניסה. אבל האישור לא ניתן. 
ישראל  את  שפודה  משה  האיש  זה  נשכח,  בל 
מהשמדה, מוריד מן ושליו, ומוציא מים מסלע, מקבל 
תקט"ו  עצמו,  עבור  כשמבקש  דווקא  והנה  תורה. 
תפילות אינן פותחות שערים. והשאלה מתעצמת: 
מה  תפילותיו,  במאות  פעל  לא  משה  האיש  אם 
סיכויינו?  על  מכך  ללמוד  אמורים  הקיר  אזובי  אנו 
שאלה נוספת: בשבת נקרא "נחמו, נחמו עמי". רק 
גלותנו,  את  וביכינו  לארץ  ישבנו  השבוע  בראשית 

האם התבשרנו על גאולה שאנו נקראים להתנחם?
דרך לארץ

היעד של כל עם ישראל זו ארץ ישראל, והיעד של 
כל יהודי היא נקודת יהדותו, אבל אי אפשר להפריד 
את הארץ מהדרך אליה, ובלתי אפשרי להפריד את 

הקדושה מהדרך אל הקדושה. 
רבינו  מלמד  ע"ח  בתורה  אמורים?  דברים  במה 
את סוד "הדרך לארץ ישראל". מלבד קדושת ארץ 
אליה.  בדרך  דווקא  נעלמה  קדושה  יש  ישראל 
בעשרים ושש הדורות שקדמו לקבלת התורה, לפני 
הוצפנה  היא  ובגווילין  באותיות  התלבשה  שהתורה 
שמקיימים  מאמרות  בעשרה  דהיינו  ארץ",  ב"דרך 
ניזון העולם מאוצר  זו  את העולם הטבעי. בתקופה 

מתנת חינם. 
ארץ ישראל היא מקום הקדושה, אבל כשם שקדמו 
לקדושת  קודמת  כך  דורות  וששה  עשרים  לתורה 
הארץ, קדושת הדרך. אי אפשר להגיע לארץ מבלי 
לסלול אליה דרך, ואת העבודה הזו עושה כל יהודי 

בעצמו, מתוך גלותו.  
דרשו חכמים "עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל 
העולם", כלומר הארץ היא נקודת תמצית שתכליתה 
והארצות  האוקיאנוסים  בכל  עצמה  את  להטיל 
ולהפוך את כל העולם לקדושת ארץ ישראל.  גם עם 
ישראל הוא תרכיז שתפקידו לכבוש את כל העמים 

ולהיות אור לגויים. ובעצם גם הנקודה הטובה שבנו, 
להתפשט  שעתידה  תמצית  היא  היהדות,  נקודת 
שהקדושה  הוא  הכלל  מציאותנו.  כל  את  ולכבוש 
אלא  הטבעיים,  בגבולותיה  להתבצר  כדי  לא  נועדה 
את  ולנחול  לכבוש  יצאה",  כולו  הכלל  על  "ללמד 
הכל. ואם אנו איננו עושים זאת, הגלות תעשה זאת 

עבורנו. 
נחמו, נחמו 

שאלנו במה נתנחם, ויש שאלה קודמת: מה הועילה 
בעפריים,  והתפלשנו  לארץ  ישבנו  האבלות?  לנו 

לשם מה? התשובה גנוזה בעפר בו התאבקנו. 
כאשר  והאפר.  העפר  רק  נשאר  הבית  משנחרב 
לשוב  אלא  לך  אין  ומארצך  מביתך  אותך  מגרשים 
ולחפש ולסלול בעפר את דרכך חזרה. ובעצם לשם 
כך גלינו. גורשנו מהשלווה ונחרב ביתנו משום שארץ 
ישראל וקדושת בית המקדש חייבים להתפשט בכל 
הארצות. "ִּכי ִהְרַחְקִּתים ַּבּגֹוִים ְוִכי ֲהִפיצֹוִתים ָּבֲאָרצֹות 
ָׁשם".  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ָּבֲאָרצֹות  ְמַעט  ְלִמְקָּדׁש  ָלֶהם  ָוֱאִהי 
בכל  שנמצא  'הפצה',  שנעשה  כדי  אותנו  הרחיקו 
והיא  - התקדשות מועטת,  התפוצות מקדש מעט 

תהיה השגרירות של הקדושה. 
סולל  האישי,  ומריחוקו  הפרטית  מגלותו  יהודי  כל 
את דרכו אל הארץ ואל נקודת יהדותו. והנה העולם 
אנשים  הארצות  ומכל  שבילים-שבילים,  נחרש 
תבל  קצוות  מכל  ישראל.  לקדושת  משתוקקים 
ומכל פינות החיים אנשים חופרים באדמת טרשים 

ומבקשים את נשמתם. 
למפרע מתברר שהגלות מביאה את קדושת היהדות 
הנפש  שגלות  מתבהר  מידה  ובאותה  פינה.  לכל 
וגעגוענו לגאולה ממלאת את כל פינות חיינו בחיפוש 
הנביא  מבקש  הזה  היסוד  סמך  על  השם.  אחר 
כאשר  מנחמת,  בעצמה  הדרך  להתנחם.  מאיתנו 
אתה מתגעגע, וכאשר אתה קובע את מושבך בתוך 
התפילה, גם אם התפללת חמש מאות וחמש עשרה 

תפילות ולא נענית, הרי זכית להתפלל.

עלי מרפא  מי ניצח??    
שער הגיליון  המטרה העליונה: לחיות בגלות   
יין הונגרי  גדולים במיתתן     
למעשה   בין הזמנים ואוצרותיו 
  בזכות מי הוא ניצל?                                  בני היכלא

      התורה הזמנית:
      תורה כה: פרק סיום                                 דרכי נועם
      חידושים מתוך החיים                        טעם גן עדן
 אהבת חינם - מהי?                                     כוכבי אור
 הישועה שמסתתרת אחרי החורבן      עומק הפרשה
חנוך לנער  ההזדמנות של בין הזמנים    
שאל בני  איך מנצלים את בין הזמנים?      

 הלכות תפילת הדרך א                         הלכה פסוקה
 

למפרע מתברר שהגלות מביאה את 
קדושת היהדות לכל פינה. ובאותה 

מידה מתבהר שגלות הנפש וגעגוענו 
לגאולה ממלאת את כל פינות חיינו. 

תנחם ותחזק עצמך 
על ידי הדיבור! 

מכתבי מוהרנ"ת פ"ח   

מֹר  ׁשוָּטה ָלֶזה – ִלׁשְ    ... .ַאְך ָהֵעָצה ַהּפְ
ּבוּר  י ַהּדִ ה, ּכִ ּבוּר ּפֶ רֹון – הוּא ַעל ְיֵדי ַהּדִ ּכָ ַהּזִ
ָכל  ִחין ּבְ דֹול ְמאֹד, ְוַעל ָידֹו ְמַנּצְ ֵיׁש לֹו ּכַֹח ּגָ

ׁשוּט,  רֹון ַהּפָ ּכָ ִעְנַין ַהּזִ ּלְ ְלָחמֹות.    וְּכמֹו ׁשֶ ַהּמִ
ִפיו  ְרקֹו ּבְ גֹון ִלְזּכֹר ִלּמוּדֹו, ְצִריִכין ַלֲחזֹר ּפִ ּכְ
מֹו ֵכן  חוּׁש, ּכְ דוַּע ּבְ ּיָ ָעִמים, ּכַ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ר, ְצִריִכין  הוּא ָהִעּקָ ה ׁשֶ רֹון ַהּזֶ ּכָ ְלִעְנַין ַהּזִ

ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו –  ה, ֵהן ּבֵ רֹון ַהּזֶ ּכָ ִפיו ַהּזִ ַלֲחזֹר ּבְ
ָכל יֹום, ָמה ִיְהֶיה  ְבֵרי מוָּסר ּבְ ר ְלַעְצמֹו ּדִ ְלַדּבֵ
א וָּמה ִיְהֶיה סֹופֹו ָלֶנַצח  ְכִליתֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ּתַ

ּבוּר ֵיׁש לֹו  י ַהּדִ ֶזה, ּכִ ר ִעם ֲחֵברֹו ּבָ ְוכוּ', ְוֵכן ְלַדּבֵ
י  י ִמּדֵ ְבִחיַנת 'ּכִ יר ֶאת ָהָאָדם, ּבִ דֹול ְלַהְזּכִ ּכַֹח ּגָ

ֶרּנוּ'. ִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאְזּכְ ַדּבְ
ל ֶזה ָהעֹוָלם,  ְלָחָמה ׁשֶ ר ִנְצחֹון ַהּמִ ְוִעּקַ
ִלי  ִהיא ִמְלָחָמה ֲארוָּכה ְמאֹד ְמאֹד ּבְ ׁשֶ

ּבוּר,  חֹון הוּא ַעל ְיֵדי ַהּדִ ּצָ ר ַהּנִ עוּר – ִעּקַ ׁשִ
י ֵאין ּכֹוֵחנּו  ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ִלי ַזִין ׁשֶ הוּא ַהּכְ ׁשֶ

ִהְתִחיל  ַח" ׁשֶ ַנּצֵ ִחיַנת "ַלּמְ ה.  ְוֶזה ּבְ ּפֶ א ּבַ ֶאּלָ
ים,  ְתִהּלִ ּבִ ְזמֹוִרים ׁשֶ ֶלְך ע"ה רֹב ַהּמִ ִוד ַהּמֶ ּדָ
הוּא ְלִמי  ַח" - ׁשֶ ַנּצֵ יטוּת: "ַלּמְ ְפׁשִ וֵּפרוּׁשֹו ּבִ

ֶזה ָהעֹוָלם - יֹאַמר ֶזה  ַח ּבָ רֹוֶצה ִלְהיֹות ְמַנּצֵ ׁשֶ
ְזמֹור ְוכוּ', ְוָהֵבן ֵהיֵטב. ְזמֹור ְוֶזה ַהּמִ ַהּמִ

ֵפָלה,  ְ ַמְדֵרָגתֹו ַהּשׁ ל ָאָדם ֲאִפּלוּ ּבְ ְוֵכן ָצִריְך ּכָ
ַח  אי הוּא ְמַנּצֵ ַוּדַ ּבְ ֵלַדע וְּלַהֲאִמין, ׁשֶ

יָחה  ל ׂשִ ּבוּר ְוִדּבוּר ׁשֶ ל ּדִ ה ַעל ְיֵדי ּכָ ַהְרּבֵ
חֹון ִנְצִחי,  י ֶזהוּ ִנּצָ אֹוֵמר, ּכִ ְוִהְתּבֹוְדדוּת ְוכוּ' ׁשֶ

ַאר ְלעֹוְלֵמי ַעד וְּלֵנַצח ְנָצִחים. ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ֵצא ַנְפׁשֹו  ּתֵ ַעד ׁשֶ ֶזה, ׁשֶ ְוִאם ִיְהֶיה ָחָזק ּבָ

ְהֶיה ְוַיֲעבֹר ָעָליו ָמה  ּיִ ֶזה, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ַיֲעסֹק ּבָ
דֹול. ַחְסּדֹו ַהּגָ ְלָחָמה ּבְ ַח ַהּמִ אי ְיַנּצֵ ַוּדַ – ּבְ

ֶרְסָלב  ָנָתן ִמּבְ

התורה הזמנית: ליקוטי מוהר״ן קמא, סימן ס"ה עיון
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האוצרות השבוע: 665פרשת ואתחנן - נחמו תשפ״ב
גליון מס׳

יום יום
לחודש

ליקוטי 
מוהר״ן 
תניינא

ליקוטי 
הלכות 

ח״ג

משנה 
ברורה 

ח"א
דף היומי  

כתובות
ימי 

מוהרנ"ת

רנ"ט הלחצד:קסטג.טזשבת
רנ"ט ו לטצה.קעג:יזא

ר' נפתלי אמצה:קעאד.יחב

הק' ימי מהרנ"תמאצו.קעבד:יטג

אמבצו:קעגה.כד
במגצז.קעדה:כאה
גמדצז:קעהו.כבו



למעשה

נצור לשונך

יין הונגרי

      הלכות  רכילות
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שיחות ומנהגיםהליכות

ה ּיָ יְך ָהעֹוָלם ֶאל ָהֲעׂשִ המדריך לחיים      ְלַהְמׁשִ

הכח הנצחי של הצדיקים
רבי נתן מקשה: מצד אחד כתוב בתורה שמשה רבינו אמר: "כי 
כתוב:  בסוף  ומאידך,  תשחיתון".  השחת  כי  מותי  אחרי  ידעתי 
"ויעבדו ישראל את ה' כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים". כלומר, 
בימי  ואפילו  פגם,  שום  היה  לא   – חי  היה  שיהושע  זמן  שכל 
הזקנים שחיו אחרי מות יהושע גם כן לא היה שום פגם. נמצא, 
שמשה רבינו אמר "כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון" 
אבל המציאות הייתה שונה לחלוטין! שהרי בכל השנים שבהם 
ורק  ה"'  "ויעבדו את  כתוב  יהושע  והזקנים שאחרי  יהושע  חיו 
כשנפטרו – החל העם לעבוד עבודה זרה. שזה רק מאוחר יותר, 
הייתה  בפועל  שהמציאות  יוצא  יהושע,  בספר  הכתוב  לפי  אזי 
הפוכה לגמרי ממה שמשה רבינו צפה! היתכן?! וכעין זה הקשו 

גם בגמרא. 
הגמרא מתרצת: שרב שמשאיר אחריו תלמיד – זה נחשב כאילו 
לא מת! משה רבינו הרי השאיר אחריו את תלמידו יהושע, ולכן 
חשוב כאילו לא מת; רבי שמשאיר אחריו תלמיד הרי הוא כאילו 

לא מת כפשוטו ממש! כך הוא תירוץ הגמרא.  
לומר שאחרי הסתלקותו של משה  ויותר מזה:  וקשה: מדוע? 
לא היה שום פגם רק בגלל ש'כאילו לא מת'?! ומה אם הוא לא 

מת?! הרי אפילו בחייו כבר הין בבחינת תשחיתון?! 
בספרים הק' מתרצים: כל עוד משה היה בחיים חיותו, הוא לא 
היה יכול לגלות גדולותו. ואפילו לתלמידו ליהושע לא היה את 
העוז לדבר מגדולת רבו כל עוד הוא חי. אבל, אחרי שמשה נפטר, 

פתח יהושע את פיו והודיע לכל מי היה משה רבינו! 
יותר  עוד  משה  של  מעלתו  גדלה  ההסתלקות,  שאחרי  רואים 

מבחייו! 
ואכן רבינו אומר שה'פי שניים' הוא הכל בכוחו של רבו, אף שרבו 

באמת גדול יותר!
בליקוטי הלכות מפרש רבי נתן את הפסוק הזה כך: "כי ידעתי כי 
אחרי מותי": אם אתם תחשבו ותדמו בנפשכם כי אכן כעת הוא 
נורא  'אחרי מותי', אזי יתקיים בכם: "השחת תשחיתון" רח"ל. 

נוראות!

בבין הזמנים אפשר...
או  כולל  אברך  כל  יכול  הזמנים  בבין 
באופן  לתורה  להתחבר  ישיבה  בחור 

של 'לימוד במקום שליבו חפץ'. אפשר 

חלקי  בעוד  הלימודים  את  להעשיר 

התורה שאינו רגיל בהם בזמנים רגילים.

בבין הזמנים הוא זמן בו אברך או בחור 
המתקשה מחמת סדרי היום של הכולל 

חצות,  בקימת  להשתדל  הישיבה,  או 

ככל  בהשכמה  ולהתפלל  בוקר  לפנות 

שיכול, וכמובן להתבודד.

את  להרגיל  האדם  יכול  הזמנים  בבין 
הנעלמת  מהתורה  חיות  לקבל  עצמו 

בכל דבר בעולם. כי יש תורה באתגליא, 

שהוא התורה שלומדים ומקבלים חיות 

מעצם הלימוד, ויש תורה נעלמת שהוא 

להחזיק את עצמו ביהדות פשוטה בכל 

עסקי החול שעושה.

להדבק  אפשר  בו  זמן  הוא  הזמנים  בין 
בהשי"ת גם למעלה מהזמן, כי באמצע 

גבולות  בתוך  הוא  ה'  עבודת  ה'זמן' 

בבין  אך  מסודרים,  זמנים  של  ברורים 

הזמנים לומדים להיות קשורים לה' גם 

מקיימים  ולא  ברורים,  לא  כשהזמנים 

מצוות המוגבלים בזמן מוגדר.

כל  להעריך  מתחילים  הזמנים  בבין 
לבורא  קשור  להיות  לב  לשים  מצווה, 

אמונה  מתוך  ובשמחה  במחשבה 

מקיים  שאינו  בשעה  וגם  ה'.  בקרבת 

בפועל איזה מצווה או עבודה, יש לזכור 

ואצלו,  עמו  נמצא  שהוא  הבורא  את 

ולא להסיח דעת מה', מתוך פחד שאם 

להזדרז  יצטרך  ממילא  מהבורא  יחשוב 

לעשות איזה עבודה. 

להכניס  להתרגל  אפשר  הזמנים  בבין 

ודיבור  שיחה  בכל  הבורא,  מציאות  את 

סתמי שמדבר.

בדרך  באכילה  מתחזקים  הזמנים  בבין 

במקומות  גם  ערוך  שולחן  פי  על  ארץ 

ובזמנים של טיול ונסיעה. 

לה'  להתקרב  מתחזקים  הזמנים  בבין 

על ידי שימת לב בכוונה בשעת אמירת 

ברכות הנהנין, וברכת המזון, גם בזמנים 

ובמקומות של טיול ונסיעה.  

במצוות  יותר  מתחזקים  הזמנים  בבין 

תוקף  בכל  להתחזק   – תתורו'  'ולא 

המלחמה לשמור את העיניים בקדושה.

של  שהצעקה  מבינים  הזמנים  בבין 

בין  של  זו  בתקופה  שצעק  רביז"ל 

יאוש  אין  'גיוואלד,  תק"ע  הזמנים 

של  צעקה  רק  אינו  כלל',  בעולם 

הוא  אלא  ר"ל,  מחייהם  המיואשים 

שמיים  מיראת  להתייאש  לא  צעקה 

פשוטה. לא להתייאש מלהיות קרובים 

לומדים  גם בזמנים בהם  יתברך  להשם 

פחות מהזמן הרגיל.

 טעימות דברי אמת מפי מעתיקי השמועה 
החסיד רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל

לספר לאדם שנאמר עליו דבר 'דו משמעותי' התלוי באופן האמירה, 
או בטון המדבר, כגון: 'איפה אפשר למצוא אש, כי אם בבית פלוני', 
או 'פלוני הוא צדיק יסוד עולם', או 'צדיק תמים', אם המספר אומר 
שזה נאמר באופן הטוב או בטון טוב, מותר, ואם המספר אומר שזה 
נאמר באופן הרע או בטון שיש בו לעג ]אף שבאמת לא היה כן[ אסור, 

משום רכילות.
ואם המספר אומר שנאמר באופן בינוני או בטון בינוני, אם המספר היה 

מספר באותו אופן לפני האדם שאמר הדבר, מותר, ואם לא, אסור.
אם השומע אדם נרגז ]שתמיד דן אחרים לכף חובה, וחושד שרוצים 
שעליו  לאדם  השומע  שבין  ביחסים  מתיחות  שיש  או  רעתו[  רק 
מספר, אסור לספר אפילו באופן הטוב, כי יש לחשוש ששומע כזה 
ריב או  ויתעורר  יחשוד שבאמת אמר באופן הרע או בטון של לעג, 

שנאה ח"ו.
קיצור הל' לשה"ר,  דיני רכילות פרק ב' סעיף ד

ַמֲאַמר 'ְּתִהָּלה ְלָדִוד' ֶנֱאַמר ְּבַׁשַּבת ַנֲחמּו ְׁשַנת תקס"ג, 
ְוכּו'",  ַעִּמי  ַנֲחמּו  "ַנֲחמּו  ַהָּפסּוק  ֵּפרּוׁש  ְּבתֹוכֹו  ְוִהְמִּתיק 
ְוַצִּדיק  ֶעְליֹון  ַצִּדיק  ַצִּדיִקים,  ְּתֵרין  ַהְינּו  ַנֲחמּו'  'ַנֲחמּו 
ַּתְחּתֹון ְוכּו' ַּכְמבָֹאר ִּבְלׁשֹון ַהֲחֵבִרים, ַאְך ַאַחר ּכָ ְך ְּכֶׁשָּנַתן 
ְלַהְעִּתיק ֶאת ַהַּמֲאָמר ַהֶּזה ִמְּכִתיַבת ָידֹו ַז"ל, ִּכי ַמֲאָמר 
ֶזה הּוא ְלׁשֹון ַרֵּבנּו ַז"ל ַּכִּנְדָּפס ֵאֶצל ַהַּמֲאָמר ִּבְתִחָּלתֹו, 
יֹוֵדַע  ַוה'  ַהַּנ"ל;  ַנֲחמּו"  "ַנֲחמּו  ַהָּפסּוק  ֵּפרּוׁש  ִהְׁשִמיט 

ַּכָּוָנתֹו ַז"ל: )פרפראות לחכמה סימן יב(

ִּכי ֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל, ַּכֲאֶׁשר ָצַעק ַרֵּבנּו 
ַזייט  "ֶּגעַוואְלד!  ַהָּלׁשֹון:  )ְּבֶזה  ָיָסף  ְוֹלא  ָּגדֹול  קֹול  ַז"ל 
ַאייְך ִניְׁשט ְמַיֵאׁש!" - )"ֲאָהּה! ַאל ְּתָיֲאׁשּו ַעְצְמֶכם!"( 
ְוכּו'(: )ליקוטי הלכות  - ּוָמַׁשְך ְמאֹד ֵּתַבת "ֶּגעַוואְלד!" 

פסח ט אות כא(

ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  'ָוֶאְתַחַנן'  פּון  ּתֹוָרה  ִדי  ע"ח  ּתֹוָרה  ִדי 
ִאיז ׁשֹוין  ֶרִּבי  ֶדער  ַנֲחמּו,  ַׁשָּבת  ֶלעְצְטן  ֶדעם  ֶגעָזאְגט 
ֶגעֶווען ִאין אּוַמאן, ֶדעָמאְלט ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶּגעְׁשִריְגן: 
ֶּגעַוואְלד!  ֶּגעַוואְלד!  ְמַיֵאׁש,  ִניט  ַאייְך  ַזייט  ֶּגעַוואְלד! 

ַאזֹוי  ִאיז  ֶער  ַרֲחָמן,  ִמין  ַאַזא  ִאיז  אֹויֶּבעְרְשֶׁטער  ֶדער 
ְגרֹויס, ַאז ֵקיין ׁשּום ֵיאּוׁש ִאיז ִניְׁשָטא! ַזייט ַאייְך ִניט 
ְמַיֵאׁש!" - "תורה ע"ח התורה של 'ואתחנן' בליקוטי 
כבר  רבינו  האחרון,  נחמו  בשבת  רבינו  אמרה  תנינא 
היה דר באומאן, ואז צעק רבינו: אהה! אל תתייאשו! 
אהה! אהה! השם יתברך הוא כזה רחמן, הוא כל כך 
גדול, ששום יאוש אינו בנמצא! אל תייאשו עצמכם!". 
תיבת  מאוד  "ומשך  מ"ט:  סימן  מוהר"ן'  ב'חיי  וראה 
"ֶדער  וצועק מעומק הלב",  'געוואלד', כדרך המזהיר 
ְרָמִזים,  ְמַרֵּמז  ִאיז  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי   - ְמאֹד'  'ּוָמַׁשְך  ָלׁשֹון 
ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַאזֹוי ִפיל ֶרעְדן ִמיט ִּדיר, ִאיז ֶמען ְמַרֵּמז 
ֶּג-ע-ַו-ו-א-ְל-ד - ַזייט ַאייְך ִניט ְמַיֵאׁש!" - "לשון זה 
שמביא מוהרנ"ת 'ומשך מאוד' - הוא כמו שמרמזים 
לך  )ולהסביר  עימך  לדבר  כך  כל  אפשר  אי  רמזים, 
העניין(, על כן מרמזים ומושכים וצועקים לך ג-ע-ו-

ו-א-ל-ד - אל תתייאשו!". )רל"י(. 

)שיש"ק ח"ג סימן תשמג(

ַאֲהָבה  ָרָכה ְלָבֵרְך ְוכּו' ּבְ ן ַמְתִחיִלין ַהּבְ ְוַעל-ּכֵ
הּוא  לֹום ׁשֶ ִחיַנת ַאֲהָבה ְוׁשָ ר ּבְ י ֶזה ָהִעּקָ ּכִ

ִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון: ליקוטי הלכות, ברכות השחר ה, צח ּבְ

אין יאוש בעולם
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דרכי נועם

לעידוד ההתבוננות בספרי רבינו ז"ל

ומקבלין דין מן דין

רבי עושה יהודים
היה זה בשנת תרצ"ג, כשהחליט ר' מוטל יגלניק 
עלה  תקופה  באותה  האמונה.  לארץ  לעלות 
כשאינו  בגרמניה,  לשלטון  ימ"ש  הנאצי  הצורר 
ואת  היהודי  לעם  היוקדת  שנאתו  את  מסתיר 

האידיאולוגיה המעוותת שלו כלפיו.
באוזני  שמע  בפולין,  צעיר  אברך  אז  מוטל,  ר' 
רוחו את קריאתו של רבינו הקדוש לעלות לארץ 

ישראל, והבין כי שוב אין לו מה לחפש בחו"ל. 
אמו הלכה לעולמה באותה שנה, ור' מוטל שהיה 
בן יחיד לאביו, הציע לו שיצטרף אליו, כדי שלא 
יישאר לבדו בפולין. אביו הסכים והתכונן לסגור 

את חנות המכולת שלו ולעלות עמו ארצה. 
לקבלת  האנגלים  שהציבו  התנאים  אחד 
אז  שכונתה   - ישראל  לארץ  סרטיפיקט 
'פלשתינה' - היה שברשות מגיש הבקשה יהיו 
לפחות אלף לירות. היה זה הון עתק, אך ר' יהושע 
איגעלניק החל למכור את רכושו ואף חדל להזמין 
עסקיו  את  לחסל  כדי  לחנות,  חדשה  סחורה 

לקראת העליה. 

ולקנות  יום  מדי  לחנותו  להיכנס  שנהגו  ידידיו, 
ההולכים  המדפים  למראה  התפלאו  אצלו, 
ומתרוקנים, "ר' שייע, מה קרה, מדוע אין סחורה 
באה  ארצה",  לעלות  עומד  "אני  חדשה?". 

התשובה.

ר' יהושע היה הגבאי של אחד מאדמו"רי פולין, 
הלכו האברכים אל האדמו"ר ושחו לו כי ר' שייע 
האדמו"ר,  ישראל.  לארץ  לעלות  מתכונן  גבאי 
התנועות  עקב   - ארצה  לעליה  למתנגד  שנודע 
הציוניות שפעלו בה - מיהר לקרוא אליו את ר' 
יהושע וציווה עליו "אינך נוסע לשם, קנה סחורה 

חדשה לחנותך והישאר לגור כאן בפולין".

על  יהושע  ר'  וויתר  הנחרצת,  ההוראה  לנוכח 

רעיון העליה. כשבא ר' מוטל לחנותו של אביו כדי 
לדבר עמו על פרטי נסיעתם, מה התפלא לראות 
סחורה חדשה על המדפים, "מה קרה, אינך רוצה 

לנסוע?", "האדמו"ר אינו מסכים", השיב האב. 

אלף לירות היו סכום דמיוני, ר' מוטל לא התייאש, 
צבר פרוטה לפרוטה, הרבה בתפילות, חלפו שלש 
שנים עד שהצליח לאסוף את הסכום ואף לקבל 

סרטיפיקטים לו ולמשפחתו.    

לקראת  האחרונות  ההכנות  את  עושה  בעודו 
העלייה, בא רבי יצחק ברייטר לבקרו בבית אביו. 
ר' יהושע, שלא היה מרוצה מהרעיון שבנו יעלה 
השאר  ובין  כך  על  יצחק  רבי  עם  שוחח  ארצה, 
עם  לכם  אין  ברסלב,  חסידי  "אצלכם  לו  אמר 
לארץ  לנסוע  אם  דידן,  בנידון  כמו  להתייעץ,  מי 

ישראל אם לאו". 

רבי  שאלו  דעתך?",  לפי  לעשות  עלינו  "ומה 
באחד  לבחור  צריכים  יהודים  "עשרה  יצחק. 
במי  נדע  "ואיך  האב.  ענה  רבי",  יהיה  שהוא 
נבחר?", מוסיף רבי יצחק ושואל. "שיבחרו אותך, 
ומה בכך אם יהודים בוחרים באחד שהוא יהיה 

להם לרבי?" 

"רבי עושה יהודים" - השיבו רבי יצחק קצרות 
ועמוקות - "יהודים אינם עושים רבי!"

לאחר  תרצ"ו,  באב  תשעה  יום  של  בבוקרו 
הקינות,  ואמירת  כוותיקין  שחרית  תפילת 
יצא ר' מוטל לדרך עם זוגתו ושני ילדיו, נחמן 
ישראל בן השמונה ומנדל הפעוט, כשפניהם 
הרבה  לאחר  הקדושה,  ארצנו  לעבר  מועדות 
בעפרה  להתגולל  לזכות  ותפילות  כיסופים 
הקדוש  מאווירה  ולשאוב  רגבותיה  ולנשק 

ולהסתופף בצלה.

רבי יצחק ברייטר ועוד רבים מאנ"ש באו ללוותו. 
אמור  שאליה  לרכבת  בתחנה  שהמתינו  בשעה 
הוא לעלות, הפטיר רבי יצחק: "למעשה תשעה 
עולה  כשיהודי  אבל  לרקוד,  ואסור  היום  באב 
אנחנו  אז   – לרקוד  צריכים  הרי  הקודש  לארץ 

רוקדים במחשבה".

האיומה  השואה  מאז.  חלפו  ספורות  שנים 
ואת  מוטל  ר'  של  משפחתו  כל  את  הכחידה 
משפחת רעייתו. אז הבין ביתר שאת את דברי 
"ניצלנו  יהודים".  עושה  "רבי  יצחק  רבי  מורו 
ידי שצייתנו  "על  לומר.  רגיל  בזכות הרבי!" היה 

לדבריו בתמימות, נשארנו בארץ החיים!"

)מקור: ספר אש תמיד תוקד(

מתי זעק רבינו: 
"גיוואלד! אין שום 
יאוש בעולם כלל"  

עח

תשובה לחידה הקודמת: 
על איזה עצה בעבודת ה' היטה רבינו בידו הקדושה בתשוקה 
מלמד  בה  רפ"ב,  תורה  על  בזה?  שנלך  חזק  שרצונו  נפלאה, 
רע"ט  לתרופה,  עלים  הטובות.  הנקודות  עם  לחיות  ז"ל  רבינו  אותנו 

הזוכה: יצחק וייספיש בית שמש
הזוכה בשובר זיכוי ע"ס 100 ש"ח עבור ספרי רבינו

חיפוש אור הצדיק בתורתו הקדושה
ביאורים על תורה כ"ה – התורה הזמנית - מאמר י"ד

ע"פ שיעורי הגה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א

ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה,  ק ִמּמַ ָאָדם ֶנְעּתָ ׁשֶ ּכְ ם, ׁשֶ ְך ְלאֹות ב' ג'(: ְמבָֹאר ׁשָ ּיָ ׁשַ
ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ ְמיֹונֹות  ַהּדִ ֵאּלּו  ֶרְך  ּדֶ ֵליֵלְך  לֹו  ָצִריְך  ָאז 
ִלּפֹות  ַהּקְ ִנְתעֹוְרִרין  ֲאַזי  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ְדֵרָגה  ְלַהּמַ עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 
ן  ִבין אֹותֹו, ְוָצִריְך ְלַהְכִניַע אֹוָתם ֵמָחָדׁש ְוכּו' ַעּיֵ ְדֵרָגה ּוְמַסּבְ ּמַ ּבַ ׁשֶ
ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ְוכּו',  ּמַ ּבַ ה ׁשֶ ִלּפָ ר ַהּקְ ּבַ ָבר ִנׁשְ ּכְ י ׁשֶ ם. ְוַאף ַעל ּפִ ׁשָ
ְוִחיצֹוִנּיּות  ם  ָ ִמּשׁ ק  ֶנְעּתָ ָהֶעְליֹון  ל  ׁשֶ ִניִמּיּות  ּפְ ׁשֶ ּכְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף 
ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ְוֵנעֹור  ה חֹוֵזר  ִלּפָ ַהּקְ ֲאַזי  ְחּתֹון עֹוֶלה,  ַהּתַ )ּוְפִניִמּיּות( 

ׁשֹון:  ֶזה ַהּלָ ְוָאַמר ָאז ּבְ

ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ָלֶהם  ִנְדֶמה  ְתֹאם  ּפִ ׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ ַהֲחִסיִדים  טֹוִעין  ּוָבֶזה 
ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַרק  ָלל,  ּכְ ְנִפיָלה  ֶזה  ֵאין  ּוֶבֱאֶמת  ה',  ֵמֲעבֹוַדת 
ֵמָחָדׁש  ִרין  ּבְ ּוִמְתּגַ ִמְתעֹוְרִרין  ְוָאז  ְלַמְדֵרָגה,  ְדֵרָגה  ִמּמַ ַלֲעלֹות 
בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ְמיֹונֹות  ְוַהּדִ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ֲאוֹות  ַהּתַ ֵהם  ׁשֶ ִלּפֹות,  ַהּקְ
ַעם ֵמָחָדׁש ַלֲחזֹר  ָכל ּפַ ר ּבְ ּבֵ ן ְצִריִכין ְלִהְתּגַ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ִניעֹות ּכַ ְוַהּמְ
ָכל ַמְדֵרָגה ּוַמְדֵרָגה  ּבְ ִניעֹות ְוכּו' ׁשֶ ִלּפֹות ְוַהּמְ ר ַהּקְ ּבֵ ּוְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ

"ל:  ּנַ ָלל ּכַ ֱאֶמת ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ּכְ ֵמָחָדׁש, ֲאָבל ּבֶ

עיקר השכל הוא לידע שאין כאן נפילה אמיתית רק 
קליפה הקודמת לפרי

הנה זהו באמת כללות השכל שרבינו מלמד אותנו, וככל שנקבל את 
הטעות  עיקר  זה  כי  המדמה,  בלבולי  אצלינו  יתבטל  כך  הזו,  האמת 
מדרגה  בכל  מחדש  שמתגברים  והדמיונות  הבלבולים  מחמת  שבאה 
הוא  וממילא  מחדש,  פעם  בכל  נופל  שהוא  לאדם  שנדמה  ומדרגה, 
נופל ומתייאש, ]שזהו באמת טענת הסבי דבי אתונא שאין מה להיכנס 
לעבודת ה' כי אי אפשר אף פעם להצליח, שהרי כל הזמן רק נופלים[, 
אבל כשאדם תופס את האמת האמיתית הזאת שמגלה רבינו, שבאמת 
מדרגא  ולעלות  להתקדם  באמת  יכול  הוא  אזי  כלל,  נפילה  כאן  אין 

לדרגא.

אלא שסוף סוף האדם רואה שהוא כן נופל, וזה הכח של המדמה להפיל 
את האדם, אלא שעל האדם להבין מהו נפילה, ולהבין שהמצב הזה של 
התגברות הקליפות, אינו מציאות של נפילה, אלא מציאות של עלייה 
לקליפה הקודמת לפרי, ובקליפה הזו עצמו טמון האור של הפרי, אם 
רק יבין להתגבר לקלף את הקליפה ולהיכנס אל הפרי, כי עיקר הכח 
של המדמה לבלבל, הוא מחמת שאדם חושב שזהו המציאות שהוא 
נמצא בה, מציאות של דמיונות ובלבולים, אבל אם יבין האדם שבסך 
הכל הו בדרך אל הקדושה והוא רק צריך לקלף את הקליפה הקודמת 
לפרי, אז יהיה לו הרבה יותר קל, וכמובן שאין הכוונה שבפעם אחת 
שאדם יחשוב על זה כבר אין לו עוד נסיונות, כי בוודאי המדמה מבלבל 
את האדם מאוד, אבל כשאדם חושב על זה פעם אחר פעם, בסוף יוכל 
לזכות שייה הדבר אצלו בגדר שכל הנקנה, וכבר לא יתפעל מהבלבולים 
יש אין סוף מדרגות,  ]וכמובן שגם בזה עצמו  והדמיונות שמתגברים, 
כמה אדם חי את זה באמת שאין כאן שום נםילה רק קליפה הקודמת 

לפרי.

ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  ְוכּו',  ִוין  ׁשָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ֵאין  ׁשֶ ְוַדע  ג(:  ְלאֹות  ְך  ּיָ )ׁשַ

ק  ְדֵרָגתֹו ְלַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר ֲאַזי הֹוֵלְך ְוֶנְעּתָ רֹוֶצה ַלֲעלֹות ִמּמַ

ְדֵרָגה  ק ַלּמַ ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ְוהֹוֵלְך ְוֶנְעּתָ אֹוָתּה ַהּמַ ָהָאָדם ָהעֹוֵמד ּבְ

ׁשֹון:  ֶזה ַהּלָ ַהּיֹוֵתר ֶעְליֹוָנה ְוכּו'. ְוָאַמר ָאז ּבְ

י ַעל ְיֵדי  יּהַ ֶאת ֲחֵברֹו. ּכִ ֶאָחד ֵמִרים ּוַמְגּבִ ֶ ִחיַנת ֲהָרָמה, ַמה ּשׁ ְוֶזה ּבְ

ְיֵדי  ַעל  א,  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ָעָלה  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ׁשֶ ָהָאָדם  ה  ּזֶ ׁשֶ

ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ַלֲעלֹות ְלַמֲעָלה  ּמַ ּבַ יּהַ ְוֵהִרים ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ ֶזה ִהְגּבִ

בֹוּהַ עֹוד יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו, ָעָלה עֹוד  ֲחֵברֹו ַהּגָ ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר. ְוֵכן ֲחֵברֹו ּדַ

ֵני  ֵני ּבְ ְהיּו ׁשְ ּיִ ר ׁשֶ י ִאי ֶאְפׁשָ יֹוֵתר ְלַמְעָלה, ְוֵכן ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ּכִ

לפיד 
האש 

החסיד 
הנלהב 
ר' יצחק 
ברייטר 
הי''ד
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מוגש כאן לראשונה באדיבות מכון מאירת עיניים – פרויקט התורות הקצר – ביאורים.
 yotamatar@outlook.co.il : לקבלת השיעורים המוקלטים על תורה כ"ה, יש לפנות

התורה הזמנית - ליקוטי מוהר"ן קמא, תורה כ"ה ומקבלין דין מן דין

"ל:  ּנַ ַמְדֵרָגה ַאַחת ּכַ ָאָדם ּבְ

עניין ההרמה מלמטה ומלמעלה
בזה מבואר דבר נפלא מאוד שבכל פעם שהאדם מתעורר ועולה מדרגא 
לדרגא, באיזה בחינה שהיא לפי מדרגתו, כי אפילו בשאול תחתית יש 
אלפים מדרגות, ובכל פעם שעולה מדרגא לדרגא, הוא מעלה את כל מי 
שעליו, כי כל נשמות ישראל הם בתכלית האחדות, עד שעלייה של כל 
אחד גורמת עלייה לכל מי שעליו ואף לגדולי הצדיקים שהם בתכלית 

המדרגה העליונה.
ואמנם ביתר עומק יש בזה בחינת אתערותא דלתתא ואתערותא דלעילא, 
מתעוררים  שכשהם  בתחתונים,  תלויה  ההרמה  עיקר  אחד  מצד  כי 
במקומם ועולים מדרגה, בזה הם מעלים את כל מי שלמעלה מהם, 
להם  שנותן  למקומם,  בעצמה  הזו  ההארה  הדברים,  בפנימיות  אבל 
את הכח לעשות את העלייה הזו, היא מכח מי שכבר זכה לשלימות 
המדרגות, שהוא עבר בכל המדרגות, והוא מאיר בכל המדרגות את בחי' 
ההארה שהאיר בבית המקדש, ועי"ז הם מתעוררים למטה במקומם, 

וכפי שנתבאר לעיל באות ג', ונבאר כאן עוד מעט.
כי הנה רבינו ממשיל את העניין לעולמות שמלבישים אחד את השני, 
דלתתא  שהאתערותא  אף  פנימי,  לעולם  חיצוני  לבוש  כשיש  ותמיד 
תמיד בא מלמטה, אבל פנימיות האור נמצא ע"י העולם הפנימי, וכן 
בעניינינו, אף שמצד אחד הכל תלוי באתערותא דלתתא של העומדים 
]וכדלקמיה[, אבל הכח שלהם להתעורר מלמטה  במדרגה התחתונה 
הוא מכח פנימיות האור שמאיר כאן, ]ובאמת זה עניין עמוק ששייך 
גם  שתמיד  דלעילא,  ואתערותא  דלתתא  אתערותא  של  עניין  בכל 
האתערותא דלתתא יש בה גם בחינת אתערותא דלעילא, וכן להיפך, 
ועניין זה מבואר בדברי מוהרנ"ת בכמה מקומות ואכמ"ל, ובאמת עניין 
זה מתבאר גם במה שמזכיר רבינו שהקליפה לא שמה לנגד עיניה את 
מה שהעליון שבר כבר את הקליפה, ולכאורה אינו מובן מה ההדגשה 
נקודה  עיניה  לנגד  שמה  היתה  הקליפה  שאילו  מזה  ומשמע  בזה, 
בה, ממילא היתה מפחדת להתחיל עם  וחבל  כבר שבר  זו שהעליון 
התחתון, והיינו מחמת שהתחתון מקבל אור מהעליון, ויש לזה עוד 

מקורות במאמר ואי אפשר להאריך כאן עוד[. 

ֶצר  ַהּיֵ ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ ְוקֹוֵרא  ה  ְמַכּנֶ ם  ְוׁשָ "ל,  ַהּנַ ַמֲאָמר  ָאַמר  ׁשֶ ַאַחר 
לֹו  ּוְלַכּנֹות  לֹו  ִלְקרֹא  ְצִריִכין  ָאז:  ָאַמר  ה.  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  ם  ׁשֵ ּבְ ָהָרע 
אֹותֹו  ִלְקרֹות  ְצִריִכין  ָהָרע  ֶצר  ְוַהּיֵ ָבר  ּדָ ַעל  ְלַהּבַ ַהְינּו  ַאֵחר,  ם  ׁשֵ
ם  ׁשֵ ּבְ ַרק  ָהָרע,  ֵיֶצר  ם  ׁשֵ ּבְ ִלְקרֹותֹו עֹוד  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַאֵחר,  ם  ׁשֵ ּבְ
ֶזה  ָהָיה לֹו ּבָ י ׁשֶ ֶדֶרְך ְשֹחֹוק, ֲאָבל ֵהַבְנּתִ ה. ְוָאַמר זֹאת ּבְ ּכַֹח ַהְמַדּמֶ

ֶזה: ָנתֹו ּבָ ּוָ ֵלָמה, ְולֹא ָזִכיִתי ְלָהִבין ּכַ ָנה ׁשְ ּוָ ּכַ

צריך לקרוא לו מדמה
רבינו מגלה בזה שצריך לקרוא ליצר הרע שם אחר, ומוהרנ"ת מציין 
אין  ובוודאי  שלימה,  כוונה  בזה  לו  ושהיה  שחוק  בדרך  זאת  שאמר 
איתנו יודע עד מה, אבל מה שניתן להבין מעט מתוך כללות המאמר, 
הוא שבזה עצמו שמבינים שעיקר היצר הרע הוא המדמה, בזה עצמו 
מתגלה עיקר העצה והכח להתגבר על היצר הרע, כי עיקר הכח של 
וככל שאדם  ודמיונות,  זה עצמו שמתגבר בבלבולים  היצר הרע הוא 
זוכה להבין את הידיעה האמיתית הזאת שהכל הוא רק דמיון וקליפה 
הקודמת לפרי, ואין כאן כלל נפילה וירידה, בזה עצמו מתבטל עיקר 
הכח של המדמה, ואף שבוודאי הנסיון נשאר נסיון, אבל עיקר הנסיון 
בה החסידים הרבה שנדמה להם  הזאת עצמה שטועין  הוא הטעות 
הזה  האמיתי  השכל  את  לקבל  שזוכים  מה  וכפי  עת,  בכל  שנופלים 
מהצדיקים, כך באמת מתבטל הכח של היצר הרע, ולכן זה שחוק, כי 
באמת הצדיק שזוכה לשלימות בירור המדמה רואה איך שזה דמיון 
ואין כאן שום שמץ של אמת, וממילא בוודאי שזהו שחוק, ועבודתנו 
הוא לקבל ממנו את האמת הזאת שאכן הוא שחוק ואין לנו להתבלבל 

כלל מכל זה.
אי"ה שבוע הבא יתחילו המאמרים בתורה ס"ה

אל תפחד לחדש!
)ליקו"מ ס"א(: שיש עליהם  א[ רביז"ל מגלה 
בעצמם,  אמונה  להם  שאין  מחמת  מחלוקת 
שהם  שלהם  תורה  בחידושי  מאמינים  ואינם 
להשי"ת  שיש  מאמינים  ואינם  מחדשים, 
שעשועים גדולים מהחידושים שלהם, וע"י זה 
שאין להם אמונה בחידושים של עצמם ע"י זה 
הם מתרשלים בהחידושים שלהם, ועל כן בא 
וע"י זה הם שבים בתשובה  עליהם מחלוקת, 
שלהם,  החידושים  אצלם  ונחשבים  וחוזרים 

וחוזרים ומחדשים ונעשה מזה ספר.

שיש  ע"י  דווקא  מתחדשים  הספרים  כל  כי 
והשיטה  כך  טוענת  אחת  ושיטה  מחלוקת, 
משיב  והשני  שואל  אחד  וכך  להיפך,  אחרת 
ומתחדדים השיטות וממילא כך נעשה ספרים 

בעולם.

ב[ חשוב לדעת שמחלוקת אין הכוונה דווקא 
מחלוקת בין שני תלמידי חכמים, מחלוקת הוא 
הסיבה  כלומר  קע"ז(.  )ליקו"מ  הרע  היצר  גם 
היצה"ר  מצד  מחלוקת  האדם  על  שמתחדש 
ונפילות  נסיונות בלבולים ותאוות  שמעורר בו 
וחלישות הדעת הוא דווקא בשביל לעורר את 
של  חדשים  חידושים  בתורה  למצוא  האדם 

עצות להלחם עם היצה"ר.

ג[ כי בתורה יש עצות ודרכים נפלאים לכל ענין 

גנוזים בתוך  ולכל חלישות הדעת. אלא שהם 
התורה, והאדם צריך לחפש ולחדש בהם, ועל 
כן צריך שיתרבו הרבה ספרים בעולם, בהרבה 
גוונים ואופנים, כדי להועיל לעוד בלבול, ולסייע 

לעוד יהודי להלחם בכפירות.

חידושים,  לחדש  מתייגע  אינו  וכשהאדם 
יכול  שהוא  בעצמו  מאמין  שאינו  מחמת 
מעורר  השי"ת  כן  על  תורה,  חידושי  לחדש 
עליו מחלוקת מצד היצר הרע, באופן שבהכרח 
יתעורר לחפש עצות, וכך נמצא שהוא מחדש.

מתייאש  שאינו  באופן  רק  זאת  כל  אך 
סיבת  את  יבין  אם  כי  המלחמה,  מהתגברות 
בחידושים  להאמין  יתעורר  אזי  המחלוקת 

שלו.

בהם  שיש  רביז"ל  תורת  בלימוד  בעיקר  ד[ 
חידוש עצום מאוד, שעיקר החידושים בתורת 
רביז"ל מתחדשים בתוך חיי האדם, כי תורתו 
חידושים בעלמא,  רק  לא   – חיים'  'תורת  הוא 
מתוך  דווקא  שמתבררים  חידושים  אלא 
לומד  כאשר  האדם,  על  שעובר  המחלוקת 
התורה ואינו מבין ויש לו מלא קושיות, ואח"כ 
שעובר  מה  להשי"ת  ולספר  להתבודד  הולך 
כך מתחיל להתבונן במה שלמד,  ומתוך  עליו, 

ודייקא מתוך כך מתחיל להבין ענינים בתורה.

לתרופה  עלה  מערכת  לכבוד 
שלום רב

תורה  חדשה,  תורה  התחלנו  ב"ה 

מלפף  שלה  שהאור  תורה  ס"ה, 

כל מי שרק קצת מקשיב למילים, 

וכדרך קודמי שקישרו ענין התורה 

הזמנית לתקופה, אנסה גם לשתף 

בהארה שעלתה לי בענין הנחמה.

הוא  ענינה  הנחמה  בפשטות, 

שאדם רואה מולו רק צער חורבן 

ואבל, והוא שקוע בזה עד צוארו, 

לגשת  זה  המנחם  של  ותפקידו 

בשורה,  שמלא  העתיד  לעולם 

מביא  והוא  שמחה,  הכל  ושם 

משם את הבשורה לאוזני האבל, 

והאבל מתחבר לזה ואז כבר אינו 

ממלאת  הנחמה  כי  בצרה,  מונח 

את נפשו.

והשמחה  הבנין  אור  לכאורה  אך 

אינו קיים במציאות, אלא הוא רק 

שמועה מהעתיד. 

ולכן קשה להתחבר לנחמה.

בתורה ס"ה רבינו מגלה לנו בתּור 

בתיקונינו,  שעוסק  השדה  בעל 

קיים  אינו  התכלית  ואור  שהבנין 

רק בעולם העתידי, אלא התכלית 

רק  אם  כעת  איתך  נמצאת 

תסכים להתבטל בשעת היסורים 

כבר  שקיימת  הגאולה  למציאות 

עכשיו, ותדע ותאמין שיש שדה 

מאד  ונאים  יפים  גידולים  עם 

בעל  ויש  מהם,  אחד  שאתה 

והכל  בתיקונו  שעוסק  השדה 

לטובת האילנות.

אז  החיים,  על  כך  וכשמסתכלים 

העולם,  ליסורי  כשחוזרים  גם 

ולאור  לנחמה  להתחבר  אפשר 

קיים  שזה  ביודעך  התכלית, 

להתקשר  ואפשר  ועכשיו  כאן 

בכח  נתון  רגע  בכל  זו  למציאות 

הפעמים  כל  על  ההסתכלות 

 – דקדושה  הרגש  לאיזה  שזכית 

ואתה  לתכלית,  להתחבר  שזכית 

דעת  מימי  משם  לשאוב  יכול 

התכלית כדי לרפא את נפשך.

רבי  בשם  רבינו  נקרא  בכדי  לא 

לך  להביא  הוא  עניינו  כל  נחמן, 

התכלית  אור  שזה  הנחמה  את 

והגאולה גם כשאתה בתוך הגלות 

והחורבן. ולעומת כאלה שיודעים 

בקצה  גאולה  על  לך  לספר  רק 

וההיסטוריה,  היקום  של  השני 

שאתה  לך  מגלה  השדה  בעל 

מצפה על התיקון – שאתה ציפוי 

לגאולה והיא נמצאת בתוכך, וכמו 

שהזוהר מסביר בפרשת בלק.

שבכל  בנפש  לך  טבוע  כבר  ולכן 

ח"ו,  יסורים  לך  שיש  פעם 

שלא  כדי  עיניך  את  עוסק  אתה 

להסתכל על העולם הצדדי, אלא 

מחובר  שאתה  לתכלית  להתחבר 

אליה כבר בכח בעל השדה.

תורה  שבכל  ימצא  שיתבונן  ומי 

שמצד  לך  יגלה  הוא  רבינו  של 

ואולי  בגלות,  אמנם  אתה  אחד 

תדע  אך  ערומה.  נשמתך  אפילו 

כבר  בתוכך  בך  יש  שני  שמצד 

השדה  ובעל  גאולה,  של  נקודה 

הנצחי,  ותיקונך  בגילויה  מתעסק 

לנקודת  להתחבר  רק  ועליך 

ולצפות  שבך,  והגאולה  הנחמה 

לבעל השדה.

                             משה פיינר בת ים

חיזוק ללימוד ליקוטי מוהר"ן )כז(
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איך יש לבין הזמנים חלק 
מהותי בחינוך?

כל אבא ואמא רוצים להוות דוגמא אישית לילדיהם, אך 
לא תמיד מצליחים הם בכך, כל אחד ונסיונותיו. 

להיות  הורה  כל  יכול  הצלחות'  'אי  של  בחלק  דווקא 
'דוגמא אישית', איך 'לא מצליחים', ואיך מגיבים כאשר 

לא הולך כסדר, וכבר כתבנו על כך רבות במדור זה.

        
מאוד  זמן  הוא  אשר  הזמנים'  ה'בין  בענין  נעורר  כעת 
מיוחד בו כל אחד יכול להיות 'דוגמא אישית'. וכל זאת 
דווקא מי שאינו רואה את עצמו כאדם שמהווה דוגמא 

אישית של 'עובד השם' לבני ביתו.
כבר עוררנו על כך רבות במדור זה, שכשם שיש לחנך 
את הבית, לעסק התורה והתפילה ושאר עניני עבודת ה' 
שיש בהם רצון ה'. כך יש לראות לחנך ולהכניס בבית את 
שמיים  יראת  על  לשמור  פשוטה',  'יהדות  של  המושג 
פשוטה, גם בזמנים שאין עוסקים בעבודת ה' באתגליא.
שום  בלי  אישית  דוגמא  להיות  אחד  כל  יכול  זה  ובענין 
תקופת הכשרה של קבלת תואר 'עובד השם'. כי בענין 
ה',  עובדי  אינם  שממילא  בהרגשתם  טועים  הרבה  זה 
וממילא אינם מצליחים לחנך להתמדה בתורה ול'עבודת 
השם', וכך הם מניחים את עצמם להתנהג בזלזול בהרבה 

עניני יהדות.

        
חשוב לדעת ולזכור, שבכל פעם שההורים מראים איזה 
לבני  אישית'  'דוגמא  בזה  יש  פשוטה,  ביהדות  אחיזה 
ה'  עבודת  שאין  בזמן  גם  מתנהגים  איך  לזכור  הבית 

בפירוש ובגילוי. 
של  בהגדרה  השם'  'עובד  שאינו  מי  דווקא  זה,  ובענין 
ביותר  יכול  הוא  כ'עובד',  אותו  מזהים  אין  ובניו  זמנינו, 

להוות דוגמא אישית, בהרבה מעניני היהדות.
ולדוגמא: לברר לפני כל נסיעה, אם המקום שומר שבת, 
וצניעות.  עיניים  האם המקום כשר, מה מצב השמירת 
ה',  כרצון  ממש  ולא  כשר  לא  משהו  מזהים  וכאשר 

מבטלים תכנית, אפילו אם כבר הגיעו למקום. 
יש  אדרבא  הילדים,  חשבון  על  לא  בחכמה,  כמובן 
לפצותם, אפילו אם יש בכך מאמץ של זמן או ממון, בזה 
הוא מחדיר בהם שהשי"ת קודם לכל, ]כי עיקר החינוך 
ומקריב  מתאמץ  האב  את  רואים  שהילדים  בכך  הוא 
אפילו  גדולים,  קרבנות  דווקא  לאו  ה',  למען  'מעצמו' 

ענינים קטנים[.
עוד דוגמא: מה קורה לבן שרואה את אביו ביומי דפגרא, 
חוטף איזה שיעור בתורה, ומזדרז באמצע טיול לחטוף 
כמה פרקי תהילים, וכן משנה קצת את התכנית בשביל 
עם  בנסיעה  יהודי  כמו  לאכול  מקפיד  במנין,  להתפלל 
ברכות בכוונה וכו', כל אלו הם דוגמאות קטנות שחודרות 

לנפשות הצאצאים.

        
שיחת  ידי  על  עובר  החינוך  שעיקר  כיון  נוספת:  נקודה 
חברים בין האב לבן, דווקא ימים אלו בהם נמצאים יותר 
יחד, מן הראוי לשים לב להתחבר לבני הבית, לא צריך 
דווקא טיולים גדולים, אפשר גם לשבת מחוץ לבית או 
את  לחזק  רק  ושיחות,  מוסר  לא  קטן,  סיבוב  לעשות 

הקשר יחד.

להקבר בין המרגלים
מי  ישראל,  לארץ  להכנס  מאד  משתוקק  רבינו  משה 

התיקונים  ואת  ישראל  ארץ  מעלת  את  יודע  כמוהו 

לשעה  אליה,  בכניסתו  לעשות  יכול  שהוא  הנוראים 

חמש  רבינו  משה  התפלל  כך  לשם  עולם,  ולדורות 

מאות וחמשה עשר תפילות, אך השי"ת אמר לו "רב 

כו(,  ג,  )דברים  לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" 

ופירש"י 'הרבה מזה שמור לך'.

את עומק אותו טוב השמור למשה רבינו, נוכל לבאר על 

פי המדרש )דברים רבה ב, ט( שמבאר את טעם גזירה 

עמך',  באין  הן  בזכותך  אצלן  כאן  נקבר  אתה  'אם  זו 

כלומר דור המדבר לא היו ראויים לזכות לעולם הבא, 

בעקבות פגם נורא זה של חטא המרגלים היו עתידים 

להכרת משני העולמות, אך ישנה דרך אחת להביאם 

לחיי עולם הבא, והוא שמשה רבינו יקבר ביניהם, מחוץ 

לארץ הקודש משכן השכינה הק' וכך יבואו אתו לחיי 

עולם, ואכן משה רבינו קיבל טעם זה, נקבר בחוץ לארץ 

ובלבד שיעלה עמו לעתיד את דורו דור המדבר.

יש כאן מוסר בשבילנו, הרבה פעמים אדם חושב אני 

במקום  תהלים,  לקרוא  או  גמרא  שעה  ללמוד  יכול 

יכול  לעשות חסד ליהודי, אומר לך הקב"ה, אם אתה 

חשוב  יותר  כי  לך',  'רב  בחי'  זה  שלך,  לחבר  לעזור 

להקב"ה שנעזור ברוחניות ובגשמיות אחד לשני.

מסופר על רבי נחמן מטשערין שהיה גאון גדול תלמיד 

חכם עצום, ופוסק הלכה, עד שאפילו המתנגדים קראו 

שאלה  אותו  לשאול  באים  כשהיו  חי',  תורה  'ספר  לו 

 - מותר  לא,   - כן  נמרץ,  בקיצור  עונה  היה  בהלכה, 

אליו  מגיע  כשהיה  אבל  בהסברים.  מאריך  ולא  אסור, 

איזה בחור צעיר שקשה לו ברוחניות, היה יושב איתו 

ואפילו שהזמן  כדי לקרב אותו לעבודת השם,  שעות 

שלו היה מחושב, וכל הזמן היה עסוק בסדרי הלימוד 

ליהודי  טובה  לעשות  אופן  בכל  ספריו,  ובכתיבת  שלו 

ברוחניות זה היה הדבר הכי חשוב.

אומר הקב"ה למשה רבנו: לדעתך הדבר הכי חשוב, זה 

לבוא לארץ ישראל, אבל תדע לך "רב לך" - יש רוב טוב 

ולזכות את  וזה לעשות טובה  יותר,  השמור לך הרבה 

ששים ריבוא נשמות עם ישראל שהדבר הזה בעצמו 

הוא הדבר הגדול ביותר שרק יכול להיות. 

זה מוסר השכל בשבילנו דוקא אחרי ט' באב, הרי כל 

חורבן בית המקדש היה משום 'שנאת חינם', ואם כן 

הבנין של בית המקדש יהיה ע"י 'אהבת חינם', ועזרה 

וחסד בין יהודים בגשמיות וברוחניות.

לפעמים  לך  יש  יחסי,  דבר  זה  חינם'  'אהבת  המושג 

דברים יותר חשובים לעשות מאשר לאהוב את החבר 

שלי, ולעזור לו, יש לי את הלימודים שלי, את העסקים 

'אהבת חינם' - כלומר  זה  וכו', אומר לך הקב"ה:  שלי 

כלומר  בחינם,  כמו  בשבילך  שהוא  משהו  שתעשה 

אפילו שיש לך דברים יותר חשובים, קודם כל תאהב 

את החבר שלך ותעזור לו. וזה הלכה למעשה לכל אחד 

מאיתנו.

ישועה של חורבן
ַוִּיְתַעֵּבר ה' ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְוֹלא ָׁשַמע ֵאָלי, ַוּיֹאֶמר ה' 

ֵאַלי ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה: 
ובטוח  ישראל  לארץ  להכנס  מבקש  רבינו  משה 

אך  תנחומא(,  במדרש  )כמובא  בקשתו  שתענה 

השי"ת פונה אליו ומבקש ממנו 'רב לך אל תוסף דבר 

אלי עוד בדבר הזה', אך מיד מצווה עליו 'וצו את יהושע 

והוא  הזה  העם  לפני  יעבור  הוא  כי  ואמצהו  וחזקהו 

ינחיל אותם את הארץ'.

את עומק הענין מבאר מוהרנ"ת, השגת ארץ ישראל 

היא לקשר את השמים לארץ, בשונה מארץ העמים 

ארץ   - יד:(  בשבת  )כמובא  ומטמאת  טמאה  שהיא 

זו  קדושות  בעשר  בעצמותה,  קדושה  היא  ישראל 

למעלה מזו )כלים פ"א מ"ו(.

ישראל  לארץ  להכנס  ביקש  רבינו  משה  ביקש  לכן 

דרך  אחד  לכל  לתת  ובזה  יחד,  ושמים  ארץ  לכלול 

להכנס לקדושה, קדושה גמורה שלא תיפסק לעולם 

)עיין סוטה ט.(, אך בעוונות הדור לא היינו ראויים לכך, 

ולא היה ביד משה רבינו כח להכניס את ישראל לארצם 

ולהשרות את השכינה בארץ.

לכאורה, על ישראל להמשיך לנדוד במדבר, אולי לתור 

להם ארץ אחרת ולהתיישב בה, אך מיד המשיך להם 

השי"ת תיקון, 'צו את יהושע... כי הוא ינחילנה', כלומר, 

על משה רבינו להסתלק למעלה, להתעלות למדרגות 

שאי אפשר להשיגם אלא לאחר ההתפשטות מהגוף 

הגשמי, ושם הוא פועל רחמים על ישראל, דרך יהושע 

בן נון.

ידי  על  זו,  בדרך  דווקא  מגיעה  והישועה  פעמים 

והצדיקים  חרב  כשהכל  דווקא  וחורבן,  הסתלקות 

את  השי"ת  ממשיך  זו  בצורה  דווקא  מסתלקים, 

לב  על  'דברו  השבוע,  מפטירים  שאנו  כמו  הישועה, 

חטאתיה',  בכל  כפלים  ה'  מיד  לקחה  כי  ירושלם... 

מכה  שנקראת  הצדיקים  הסתלקות  על  רמז  שהוא 

לז( שקשה  א,  רבה  )איכה  חז"ל  כמו שאמרו  כפולה, 

מיתת הצדיקים כפלים מחורבן בית המקדש.

מתגבר  כוחו  והסתלק,  נעלם  שהצדיק  כעת  דווקא 

בידי  לנו  שהותיר  בדבריו  לעסוק  אלא  לנו  אין  ועולה, 

כמו  הנחמה,  כח  את  מהם  ולהוציא  הנאמן,  תלמידו 

שפתח הנביא 'נחמו נחמו עמי', כלומר קחו את הדעת 

שהשאיר הצדיק, עסקו בה ומצאו בה נחמה שלימה, 

בכוחו שדווקא כעת הוא מתגבר ועולה.

)ע"פ ליקו"ה נט"י לסעודה ו, פא-פב(

הרה"ח ר' אליהו עטיה  שליט"א
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יהלום

החיזוק השבועי

 יו"ל ע"י מכון עלה לתרופה
בכל עניין או להצטרפות למנויים בדוא״ל: 

A028080148@GMAIL.COM

פקס או הודעה קולית:  02-8080148

במקרים מיוחדים:
 054-8591148 | 053-3175211

המערכת נסגרת מידי יום ראשון בשעה 19:00

מתחדשים

ר ֶנָחָמֵתנּו ִהיא  י ִעַקּ ִכּ
יֵקי  ה ְוַצִדּ דֹוָשׁ ַהּתֹוָרה ַהְקּ

ָכל ּדֹור ָודֹור: ]שם[ ְבּ ֱאֶמת ֶשׁ

לצעירי  אֹור'  ֶרעְּבְנ'ס  'ֶּדעם  מכון  משמחת!  הודעה   
מדבקות  סדרת  הוצאת  על  לבשר  שמחים  הצאן, 
מרהיבות, ערוך ומוגש עם אלבום מיוחד וצבעוני לילדים, 
את  משחק  כדי  תוך  הצאן  בצעירי  ומשריש  המחדיר 
ומידות  שמים  יראת  בליבם  ומחדיר  הק',  רבינו  עצות 
טובות. להשיג באידיש ובעברית. נמכר רק בכמויות לבתי 

כנסת ולתלמודי תורה: 025345040 שלוחה 6.

שעבר,  בשבוע  כאן  שפורסם  כפי  הזמנית:  התורה   
בימים אלו החלו כלל ההולכים בתורות רבינו ז"ל לילך עם 
תורה ס"ה. ליקוטי תפילות: ס"ה. ליקוטי הלכות: נטילת 
ברכת  ציבור.  שליח  א.  שמע  קריאת  ד.  שחרית  ידים 
הריח ג. ערבית ד. מילה ה. נזקי שכנים א. מצרנות א ו- ג. 

חכירות וקבלנות א.

 לרגל התחלת תורה ס"ה, ארגון 'לטייל בתורתו' הידוע 
הוציא   – בעיון  מוהר"ן  ליקוטי  לימוד  והאדרת  בעידוד 
לאור מהדורה עיונית מיוחדת ומפוארת של תורה ס"ה, 
בה מופיעה התורה הן בצורת הדף והן באותיות מאירות 
חידושים,  לכתיבת  שנועדו  רחבים  שוליים  עם  עיניים 
ד',  ערבית  הלכות  ליקוטי  התורה,  על  תפילות  ליקוטי 
כיס  מהדורת  גדלים:  בשתי  מופיעה  זו  מהדורה  ועוד. 
בבתי  להשיג  ניתן   .)4A( מוגדלת  ומהדורה   ,)6A(
החוברות,  קבלת  לדרכי  ברסלב.  חסידי  בריכוזי  המדרש 
ב'קו  ניתן להשאיר הודעה בשלוחת ההודעות למערכת 

לסלסל בתורתו': 046277313.
רבני  מכלל  שיעורים  שלוחת  כולל  אומן'  מידע  'קו   

ברסלב בעניין אומן – ראש השנה: 033081185.

ָאנּו  י  ִכּ פּוָלה,  ְכּ ֶנָחָמה  י",  ַעִמּ ַנֲחמּו  "ַנֲחמּו  ְוֶזה: 
'ַנֲחמּו  ִחיַנת  ְבּ ְיָקא  ַדּ פּולֹות  ְכּ ֶנָחמֹות  ְצִריִכין 
ֶנָחָמִתי  זֹאת  ִחיַנת  ְבּ ַהּתֹוָרה  ֶנָחמֹות  ַהְינּו  ַנֲחמּו', 
ק  ְוִלֹנּ ל  ְלַקֵבּ ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֵמַהּתֹוָרה  ֲאָבל  ְוכּו'.  ְבָעְנִיי 
ר  י ָיכֹול ח"ו ְלַצֵיּ י לֹא ָזָכה ְוכּו', ִכּ ָראּוי, ִכּ ַעְצמֹו ָכּ ְבּ
ֶנָחָמה  עֹוד  ְצִריִכין  ָאנּו  ע"כ  ְלֵהֶפְך.  ַהּתֹוָרה  אֹור 
ַהְמָבֲאִרים  ֱאֶמת  יֵקי  ִדּ ַהַצּ ַח  ֹכּ הּוא  ֶשׁ ֶנָחָמה  ַעל 
ְוִלְבָרָכה  ְלטֹוָבה  ַהּתֹוָרה  אֹור  ָלנּו  ִרים  ּוְמַצְיּ
טֹובֹות  ֵעצֹות  ל  ְלַקֵבּ אֹוָתנּו  ִדים  ּוְמַלְמּ יִעים  ִפּ ּוַמְשׁ
ים ּוְלטֹוב ְולֹא ְלָמֶות ּוְלַרע  ּיֹות ֵמַהּתֹוָרה ְלַחִיּ ֲאִמִתּ
ֲעֵשֹינּו  ִחיַנת ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַמּ ר ֶנָחָמֵתנּו ְבּ ח"ו, ְוֶזה ִעַקּ

"ל. ַנּ "ל. ְוֶזה ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַכּ ַנּ ְוכּו' ַכּ
יֵקי ֱאֶמת,  ִדּ י ַעל-ְיֵדי ִצּיּור ָהאֹור ְלטֹוב, ַעל-ְיֵדי ַהַצּ ִכּ
ִרים ַלה'  ָרִכים ְיָשׁ ָכל ָמקֹום ְדּ ַעל-ְיֵדי-ֶזה ַנֲעִשֹים ְבּ
ָמָמה  ְשׁ ר  ִמְדַבּ ָהיּו  ֶשׁ ְמקֹומֹות  ִבּ ֲאִפּלּו  ַרְך.  ִיְתָבּ
ים  ְוָהֲעֻקִמּ ַהְמֻקְלָקִלים  ָרִכים  ַהְדּ ל  ָכּ ִרים  ׁ ְוִנְתַיְשּ

לּות: ָגּ ר ִקּיּוֵמנּו ַבּ ִסים ְוכּו', שעי"ז ִעַקּ ְוַהְמֻרָכּ
ליקוטי הלכות, יין נסך ד, כה

איך  תכניות  מתכנן  אני  הזמנים  בין  תחילת  בכל 
להתעלות בבין הזמנים, אך במציאות איני מצליח?

אשריך שאתה עדיין מתכנן, הרבה כבר התייאשו אפילו 
מכך.

שבין  לבחורים  לומר  שרגילים  שאף  לדעת  חשוב  אך 
הזמנים הוא מבחן יהדות אמיתית ופנימית לכל בחור, 
כאשר אין משגיח ומסגרת מחייבת, בכל זאת אל תיפול 

בדעתך כאשר אינך מצליח.

בסדרי  שינוי  איזה  יש  כאשר  רגיל,  אדם  כל  כמעט  כי 
ובפרט  כרגיל.  לו להמשיך להתמיד בתורה  חייו, קשה 
בחור הרגיל ללמוד סדרים ושיעורים ברורים ומוגדרים 
בשילוב מבחנים, קשה לו לעשות כל זאת כאשר הוא 

לבד בלי שום דבר שיחייבו ויזרזו על כך.

זמן  הוא  בוודאי שבין הזמנים  כן אף שמצד אחד  ועל 
ראוי לכך שתבנה את יהדותך בצורה אמיתית ופנימית, 
ואין  לגמרי,  מצליח  אינך  כאשר  ברוחך  תיפול  אל  אך 

הדבר מוכיח שאינך עובד ה', כאשר הנך לומד פחות.

אך למעשה: תכין שני תכניות לימי בין הזמנים. תכנית 

אחת לכל השאיפות שלך, סדרי לימוד ארוכים, קימת 
חצות והשכמה לפנות בוקר, עניינים אשר קשה לקיים 

בדרך כלל בתוך סדרי הישיבה.
למקרה  תכנית  אחרת,  תכנית  זאת  עם  יחד  אך 
עשיו  שאם  באופן  מצליחה,  אינה  הגדולה  שהתכנית 
'והיה המחנה הנשאר לפליטה'. תכין  ויכה אותך,  יבוא 
ראש  )ליקו"ה  שלך  החיים  למציאות  פשוטה  תכנית 
חודש ו'(. שיעורים קטנים שאותם אתה לומד בכל יום 
יום שיהיה. כמו כן הקפדה  במסירות נפש, יהיה איזה 
על מנינים, וזהירות יתירה בזמן קריאת שמע ותפילה 

]גם אם מאוד רצית להשכים בחצות[.
הזהר מאוד להקפיד על עניני יהדות פשוטים, שמירת 
עיניים, ברכות, תפילה בכוונה, מעט התבודדות כל יום, 
כיבוד אב ואם, ויתור לבני הבית וכו', ]ואם תפתח עיניך, 

תגלה עוד ועוד עניני יהדות[.
כבחור  עצמך  את  להעריך  תמשיך  העיקרים,  והעיקר 
'עובד השם' אפילו אם בסביבתך הקרובה אין מגדירים 
אותך כך, בזה תלוי הכל, כי כל הנפילות מתחילים בכך 

שאתה מגדיר את עצמך 'בחור חלש'.

בין הזמנים

 הלכות תפלת הדרך - א סוג העציץ
 החיוב

היוצא לדרך בין בהליכה, ובין בנסיעה 
לברך  צריך   - בספינה  ברכבת,  ברכב, 
ל(.  ומשנ"ב  ד.  קי,  )שו"ע  הדרך'  'תפלת 
כא,  )הליכות שלמה  בנסיעה במטוס  וכן 
וראה  ועוד.  ז.  הערה  ט  באמיתך,  אהלך  ד. 
כי כל הדרכים  נ הערה ה(.  באשי ישראל, 
בחזקת סכנה הם, וגם אם יצא בדרך 
לשלום מי יגיד לו אם יצליח שם, ואין 
לו להימלך ]ליטול רשות[ רק עם קונו 
וישלח  לשלום  שיוליכהו  בו  היודע 
ברכה וכו' )מהרש"א, ברכות ח"א כט: ד"ה 
וכשאתה(. ולכן צריך להזהר בזה מאוד 
ב.  ט,  באמיתך  אהלך  ב.  קי,  שלמה  )שלחן 
ועוד(. וגם י"א שהוא 'חיוב' כמו תפלה 

)ראה: משנ"ב כד. נמוקי או"ח, קי ד( 

גם אלו חייבים לאמרה
)לבושי  - נשים חייבות בתפלת הדרך 

מרדכי תנינא, יו"ד לה ד"ה שנית(.

לומר  צריך  מצוה,  לדבר  ההולך   -
בוטשאטש,  אברהם,  )אשל  הדרך  תפלת 

מהדו"ת קי ד. אהלך באמיתך ט, ו. ועוד(. 

כשהיא  בין  יום,  בכל  הנוסע  גם   -
חייב  קבועה,  אינה  ובין  קבועה  דרך 
לנסוע  הרגילים  מה  ומשום  לאמרה. 
)אמת  לאמרה  מתרשלים  יום,  כל 
ליעקב, קי 139. ובקצות השולחן, סז בבדה"ש 
ו, מסתפק בזה דשמא במה שחוזר רק בלילה 
זכיתי  ולא  בדרך.  כמתעכב  רק  נחשב  לישון 
להבין, דודאי לא שייך לומר זאת בחוזר לביתו 

הפרטי(.

 מתי הזמן לברך תפלת הדרך
רק  לברך  שיש  הפוסקים  רוב  דעת 
העיר  בניני  מן  שמתרחקים  לאחר 
אבל  מטר.   35-41 בין  והוא  'קצת', 

אין לאומרה כשנמצאים עדיין 'בתוך 
מתכוננים  שכבר  פי  על  אף  העיר' 
לברך  שאפשר  וי"א  לדרך.  לצאת 
שהחליט  בזמן  העיר  בתוך  אפילו 
והכין עצמו לצאת לדרך )עטרת זקנים, 
ג.  דרך,  המידות,  ספר  י.  יוסף,  ברכי  ט"ז.  ד. 
אות  דאסוותא,  מיכלא  יחיאל,  ובמעשה 
והכרעת  בזוה"ק(.  מפורש  שכן  כתב  עט, 
)מט(:  החיים  והכף  )כט(  המשנ"ב 
לכתחילה יש להזהר לברך ביציאה מן 
העיר דייקא, ומי שבירך בעודו בעיר, 
כמה  בדרך  כשנמצאים  ]אמנם  יצא. 
העיר,  בתוך  גם  לברך  אפשר  ימים, 

וכמ"ש להלן[.

עד אימתי אפשר לברך?
כשעדיין  לאומרה  יש  לכתחילה  א. 
נמצאים בפרסה הראשונה של הדרך 
החזו"א  לדעת  והיינו:  ז(,  קי  )רמ"א, 
נאה:  הגר"ח  ולשיעור  מטר,   4,608
או  ברכב  הנוסע  לפיכך  מטר.   3,840
ברכבת יש להזהר לומר כמעט תיכף 
שבתוך  כיון  העיר,  מן  כשמתרחקים 
זמן קצר נמצאים כבר יותר מהפרסה 

הראשונה )משנ"ב ל(. 

בפרסה  אותה  אמרו  לא  אם  ב. 
זמן  כל  לברך  צריך  הראשונה, 
שלא  עוד  כל  בדרך,  שנמצאים 
הגיעו בתוך הפרסה הסמוכה למקום 
הגיעו  כבר  אם  אבל  להגיע.  שרוצים 
יש  ליעד,  הסמוכה  הפרסה  בתוך 
)שו"ע  וכו'  'ברוך  הסיום  בלי  לאומרה 

ז ומשנ"ב ל(. 

נוסח הברכה
א. צריך לומר כל הנוסח בלשון 'רבים' 
ביחיד,  נוסע  או  שהולך  מי  אפילו 

שמתוך כך תפלתו נשמעת. ובדיעבד 
יחיד,  בלשון  הנוסח  כל  אמרו  אם 
אמנם  יט(.   – יח  ומשנ"ב  שם,  )שו"ע  יצא 
ולא  יחיד,  לחן' בלשון  'ותנני  אומרים 
'ותתננו לחן' ]וכן לא ככתוב בסידורים 
ותתנני[ )מג"א י, עפ"י סוד. ובמשנ"ב בשם 
המג"א  את  הביאו  פוסקים  בשאר  אך  י"א. 

בסתמא(.

שאומרים  י"א  לשלום':  'ותחזירנו  ב. 
לביתו  לחזור  דעתו  אם  דוקא  זאת 
מיד ]באותו יום[ )סידור הרב, פסקי קר"ש 
לחזור  דעתו  שאפילו  וי"א  ותפלה(. 
)אהלך  זאת  יאמר  כך,  אחר  או  למחר 
ותחזירנו  לומר  שיש  וסובר  טו.  ט  באמיתך, 

'לביתנו' לשלום(. 

לומר  אין  אמרו,  ולא  ששכח  מי  אכן 
כשחוזר  הדרך  תפלת  הפעם  עוד 
באותו יום )הלי"ש, כא הערה ה. אש"י נ ג. 
הזכירו  לא  ובטור  שבגמרא  כיון  מסתבר,  וכן 

נוסח זה כלל, ואם כן הוי כברכה לבטלה(. 

ג. הוספות לברכה: אפשר להוסיף עוד 
בקשות לפי צורך הענין, כגון שיצילנו 
שם  שיש  סכנות  שאר  או  מתאונה 
הרב  בשו"ע  וכ"מ  פו.  ברכות  א  )ראבי"ה, 
ערוה"ש,  ריצוי.  דברי  להוסיף  במש"כ  ד, 
אהלך  ד.  הערה  נ  באש"י  הגרשז"א,  א.  קי 
הברכה  סיום  אחרי  וכן  יד(.  באמיתך 
וככתוב  שרוצים,  מה  להוסיף  אפשר 
)ראה  ותפלות  פסוקים  עוד  בסידורים 
ושיר  בסתר  יושב  שי"ל  ח,  קי  רבה  באליה 
להוסיף  שאפשר  לי  ונראה  למעלות(. 
שצריך  מה  גם  ולפרט  הברכה  בתוך 
נסיעתו  ומטרת  הדרך  הצלחת  לעצם 
כאלו.  בקשות  יש  הברכה  בנוסח  אף  הרי  )כי 
זו  שברכה  מהמהרש"א  לעיל  לפמ"ש  וכן 

מיוסדת גם להצלחת מטרת דרכו(.


