
קשר מיוחד שורר בין תקופת ימי בין המצרים למסעות המדבר. אנו 
צערו  מנוחה.  וחוסר  טלטול  שעיקרן  והגלויות  הצרות  את  מזכירים 
הגדול ביותר של האיש הגולה שאין מנוח לכף רגלו. צדיקים שערכו 
גלויות לתיקון הנפש הקפידו לא ללון במקום יותר מלילה אחד. חוסר 
אין מנוחתו מנוחה.  נח  וגם כאשר הוא  רב,  מנוחה מסב לאדם סבל 
מטבעו אדם מתקשר לסביבתו, מכה בה שורשים, מתחבר לאנשים 
ובני  עקירה,  של  סוג  הוא  דירה  מעבר  כל  המקום,  מנהגי  את  ולומד 
במשך  פעמים  ושתיים  ארבעים  דירתם  את  עוקרים  במדבר  ישראל 
ארבעים שנה. זו גלות והיא סוללת דרך לארץ ישראל. גם הימים הללו, 

ימי בין המצרים, סוללים את הדרך לגאולה ולמנוחת הנפש. 

        

אף אדם אינו אוהב שמטרידים אותו, דהיינו 
ומתוכניותיו.  ממקומו  אותו  שמטלטלים 
אפשר  אי  בחיים  אבל  גלות  הוא  הטלטול 
בלי קצת גלות ומעט ייסורים. על כל אדם 
לרוחו  שאינם  דברים  מיני  כל  עוברים 
ובניגוד לרצונו וכל עניין שכזה מסב לו צער 
ומי  הורגים,  לא  הללו  הייסורים  וייסורים. 
ואל  מנוחה  אל  אותו  יובילו  גם  הם  שזוכה 
את  אותם,  מקבלים  איך  השאלה  הנחלה, 

הייסורים והטלטולים. 

גולים כדי לגלות
עם ישראל יצא ממצרים אבל עדיין לא נגאל לגמרי, ארבעים שנות 
מנוחה  אין  מצרים,  גלות  את  מסוימת  בבחינה  המשיכו  המדבר 
הטלטולים  אבל  ישראל.  נגאלו  לארץ  בכניסתם  רק  נחלה,  ואין 
הללו סללו את הדרך לארץ, ועל פי פנימיות אנו יודעים שהם היו 
רצופים קדושה וניסים. היה לחם מן השמים, היו מים מבארה של 
מרים וענני כבוד, והיו ארבעים ושניים מסעות שרומזים לדברים 

עליונים. הטלטולים הללו השלימו מסע, וכאן השוני הגדול. 
'לכן גלה עמי מבלי  הגלות היא תוצאה של חסרון דעת, כדכתיב 
דעת' כשאין דעת יוצאים לגלות. גלות מלשון 'גילוי', עליך לגלות 
משהו שנסתר ממך, ובעקבות כך אינך מוצא את המנוחה והנחלה 
במקומך, כדי למצוא מנוחה וגאולה הינך אנוס להיטלטל ולחפש 

את מה שיתכן שמצוי אצלך ואינך יודע. 
גם על פי פשוטו הסיבה שאדם מטלטל עצמו ונוסע ממקום 
מה  את  למצוא  לשם  נוסעים   – לחסרונות  קשורה  למקום 
החסרונות  שכל  אותנו  מלמדים  הצדיקים  כאן.  שחסר 
מצויים רק בדעת, אילו היתה דעתנו שלימה לא חסרנו 
לטלטל  נזקקים  היינו  לא  גם  וממילא  מאומה, 

עצמנו ממקום למקום.
אבל הטלטולים אינם רק עונש, 

הם מסכת תיקונים והחיים של כולנו מסכתות של תיקונים. בתוך 
הניסיון  כאן  מתלונות.  להיזהר  חשוב  הכי  הזה  התיקונים  מסע 
ועושים  מהתיקון  האדם  את  מוציאים  וקנטורים  תלונות  הגדול. 
את הסבל לעניין מיותר, וכשאין מוכנים לסבול מעט, אומר רבינו, 

סובלים הרבה.  
המסעות נבראו כדי לתקן פגם אמונה, את הסוד הזה מלמד רבינו 
המדבר,  במסעות  וגם  העגל  במעשה  שהוזכרה  'אלה'  מהלשון 
'אלה מסעי' כנגד 'אלה אלוקיך ישראל'. כל סוג של טלטול שנקנס 
על אדם מוציא אותו משלוותו, עוקר אותו ממקומו ומטריד את 
מנוחתו. זה מצער, אבל באותה מידה גם עשוי להיות מורה דרך 

מופלא לגאולה. 
ואי  למידה  לחוסר  המובהקות  הסיבות  אחת 
תרדמה.  במקום,  עמידה  היא  דעת  קניית 
ונפישה,  גאולה  הנוחות לא תמיד מעידה על 
מתקשה  אדם  במאסר.  מדובר  לפעמים 
להגדיל את דעתו ולקנות רחבות מוחין מפני 
ההרגל  וכך.  כך  ולהתנהג  לחשוב  רגיל  שהוא 
נעשה טבע וכל חייו מתנהלים על פי טבע עד 
שאין שם, בחייו הקבועים, שום פתח תקווה 

לגאולת הנפש ולהרגלים טובים יותר. 

חטא הקיבעון 
כל חטא העגל התגלגל בעקבות הרגל שכזה. 
חישוב  ולפי  השמיימה  עלה  רבינו  משה 
מוטעה הוא לא שב במועד, מה עושים? מציאות בלתי מתוכננת, 
על מצב כזה עדיין לא למדנו, לא הכינו אותנו איך מתמודדים. את 
הפרצה הזו מנצלים שטן וערב רב, הם מסיתים את העם ליצוק את 
האלוקות וההשגחה לתוך תבנית ברזל. עגל זהב, השגחה צפויה 
שהנהגותיה ידועות מראש. כמה פעמים אנחנו שוגים בעגל הזה?

הצפוי.  ובאופן  במועד  שתבוא  אבל  לישועה,  לצפות  מוכן  אדם 
הצלחת,  את  לי  יסיטו  שלא  אבל  בהשגחה,  להאמין  מוכן  אדם 
ואת  ה'  עבודת  את  עושה  הזו  התבנית  בתוכניותיי.  ייגעו  שלא 
את  מקבל  אינך  שכאשר  משום  זרה.  לעבודה  הקדושה  האמונה 
באה,  מהיכן  זרה.  נראית  ההשגחה  הצפוי,  מהכיוון  שביקשת  מה 

מאיפה נחתו עלי המאורעות האלה?
יכול להיגאל בלי  החטא הזה מאריך את הגלות, מפני שאדם לא 
אותנו  מותיר  למקום,  ממקום  אותנו  מריץ  הדעת  חסרון  דעת. 
חסרי בית ונעדרי מנוחה, ואת החטאים הללו באה הטלטלה לכפר. 
המסעות מטלטלות אותנו שוב ושוב. ובכל טלטלה, אם מקבלים 
אותה באהבה, נופלת עוד מחשבה קטנה של אמונה עוד רעיון של 
השגחה. כן, גם כאן אפשר למצוא את ה'. אכן גם כך צריך ואפשר 
לעבוד את ה'. כל צער וכל טלטלה קטנה יכולים להיות כלי לדעת 

גדולה.

רוצים שנתעורר מחלום הגלות

כדי  נבראה  הגלות 
ונגלה  ממקומנו  שנצא 
נסתר  שהיה  מה  את 
לקנות  כדי  גלינו  מאיתנו, 
אמונה.  ולהגדיל  דעת 

גליון שבועי למבקשי 
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מחפש חיזוק ונחמה?
 תזכיר לעצמך את גדולת הצדיק.

מכתב קעג

ודיבור,  דיבור  כל  היטב  זכרו 

וכל  ותפילה,  תפילה  וכל  ותורה,  תורה  וכל 

הנפלא,  העמקות  גודל   – ושיחה  שיחה 

יתברך,  הבורא  וגדולת  אלוקות,  והתנוצצות 

צדיקי  וגדולת  והמצוות,  התורה  וגדולת 

והעצות  וההתעוררות,  וההתחזקות,  אמת, 

אחד  בכל  שיש  וכו',  והפשיטות  התמימות 

קיום  ממשיך  נפלאותיו  בדרכי  ואיך  ואחד, 

ועד  מגדול  מישראל,  ואיש  איש  בכל  התורה 

מחיה  נרדמים,  מקיץ  ישנים,  מעורר  קטן, 

ישראל  נפשות  למעלה  מגביה  ממש,  מתים 

לתחיה,  לנטותם  ומתחתיו,  תחתיות  משאול 

לזכותם לחיים נצחיים.

ואם כבר ידעתם כל זה, צריכים עתה בכל יום 

חברו  ועם  עצמו  לבין  בינו  ובפה  בלב  לחזור 

זה, כל חד כפום מה  ויותר מכל  זאת,  את כל 

בפה  לבאר  אפשר  אי  כי  בליביה,  דמשער 

עתה,  גם  עצמכם  לחזק  שתוכלו  כדי  ובכתב, 

ואין  ממש,  פורח  כאבק  עובר,  כצל  ימינו  כי 

שום זמן כלל.

כי מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין 

וקיום  חיות  לנו  ואין  מחברו,  מרובה  קללתו 

על  והעיקר  הקדושה,  התורה  ידי  על  אם  כי 

ידי מה שמחדשין בה הצדיקי אמת, ואלמלא 

הוה  לא  האמת,  הצדיק  אור  שהוא  מלחא, 

אי  מזה  ויותר  מרירותא,  למסבל  יכיל  עלמא 

אפשר לבאר.

נתן מברסלב



צדקה, אא

פאר תחת אפר
וכן על כל הנביאים דרשו חכמינו זכרונם לברכה, במדרש 

רבה פרשת וירא, ותפלת צדיקים ישמע - אלו נביאי 
ישראל.

לעמוד קרוב לה'

ה'  'רחוק  כ"ט(:   – טז  )משלי  בפסוק  כתוב  הנה,  כי  א[ 
מרשעים, ותפילת צדיקים ישמע'. ומבארים שם המפרשים, 
כי בעבור שהרשעים מדברים רעות, לכן השי"ת עומד רחוק 
מהם, כי ההשגחה נמשכת אחר מעשי האדם, ומי שמעמיד 
עצמו רחוק מה', הרי שהשי"ת גם עומד רחוק ממנו. לעומת 
קרובים  ולעמוד  ליבם  להכניע  תמיד  המשתדלים  הצדיקים 
כמו  תפילתם,  ושומע  אליהם  קרוב  גם  השי"ת  ולכן  אליו, 

שכתוב 'קרוב ה' לנשברי לב'.

נמצא שכל כח התפילה שהשי"ת עומד ומקשיב ושומע, הוא 
רק על ידי פעולת האדם שעומד בבטחון קרוב להשי"ת, ועל 
ידי שהוא מעמיד עצמו קרוב לה', על ידי זה הוא באמת זוכה 

לפעול בתפילתו.

האמונה שהשי"ת שומע אותו הוא הכלי לישועה

ד'(:  נחלות  )ליקו"ה  מוהרנ"ת  מאוד  בזה  שמאריך  וכמו  ב[ 
שלכאורה  אף  מהשי"ת,  ולבקש  להתפלל  שצריך  שהסיבה 
החסרונות,  את  עושה  בעצמו  והוא  צרכנו,  כל  יודע  השי"ת 
מאת  השפע  לקבל  כלי  לעשות  צריכים  שאנו  מחמת  הוא 
שהישועה  ומכירים  עומדים  שאנו  התפילה,  הוא  והכלי  ה', 
ממנו.  מבקשים  אנו  ולכן  בעצמו,  מהשי"ת  רק  לבוא  יכול 
ועיקר הכלי של התפילה הוא דייקא האמונה שאנו מאמינים 
בהשי"ת. אבל לא די להאמין שהשי"ת יכול לעזור ולהושיע, 
אלא העיקר הוא להאמין שהשי"ת שומע תפילתנו. כי השי"ת 
שאנו  להאמין  צריכים  שאנו  אלא  שפע,  להשפיע  רוצה 
קרובים אליו, והוא קרוב אלינו, וככל שמחזקים את המחשבה 
והזכרון באמונה זו, כך באמת זוכים שהשי"ת ישמע תפילתנו.

מחמת  הוא  בתפילתם,  לפעול  לצדיקים  שיש  הכח  וכל  ג[ 
השי"ת  באמת  ולכן  לה',  קרובים  עצמם  את  עושים  שהם 
קרוב אליהם. והאמת שהאמונה והבטחון שיש לצדיקים הוא 
ידי מעשיהם  בגלל המעשים שלהם, לעומת הרשעים שעל 
וכך הם באמת מרגישים רחוקים,  נכנס בהם כפירה,  הרעים 
וכמו שרביז"ל אמר: 'הפשע מכניס כפירה באדם'. ומשום כך 
הצדיקים עוסקים מאוד לחזק אותנו להאמין שאנו קרובים 
לה', כי רק על ידי שאנו מצידנו נעמיד את עצמנו קרובים לה', 

כך באמת השי"ת יהיה קרוב אלינו.

להתייגע מאוד להתחזק להרגיש קרובים לה'

ד[ ולכן גם לפני התפילה צריך מאוד להתחזק להרגיש קרובים 
לה', וכמובא בתורה אזמרה )ליקו"מ סי' רפ"ב(, כי על ידי שאדם 

מוצא בעצמו נקודות טובות ומעורר את הקרבה שלו לה', אזי 
באמת הוא נעשה קרוב לה', וכך יכול לעסוק יותר בתפילה. וכן 

מובן מעוד כמה שיחות מרביז"ל, כמה מלחמות יש על זה. 

כן  על  בהשי"ת  דבוק  שהצדיק  שכיון  לצדיק,  ההתקשרות  סוד  וזהו 
הוא באמת קרוב לה', ועל ידי שאנו מתקשרים אליו, והתקשרות לדעתו 

יכולים  אנו  כך  וכו',  אלינו  קרוב  השי"ת  שתמיד  בעולם  שגילה  הקדושה 
באמת להרים עצמנו לעסוק בתפילה.

נביאי ישראל עומדים קרובים לה'

ה[ והנה המדרש דורש על פסוק זה: א"ר יוסי בן ביבה )משלי טז( 'רחוק ה' מרשעים' – אלו נביאי 
אומות העולם. 'ותפלת צדיקים ישמע' – אלו נביאי ישראל.

ולפי מה שהתבאר לעיל, נמצא שהנביאים משיגים כח נבואתם כפי כמה שהם באמת שמים את 
עצמם קרובים לה' בתפילתם. ובאמת שכל מציאות כח הנבואה מושרש בכל יהודי ויהודי, וכמובא 
בחז"ל כמה פעמים שעם ישראל הם בני נביאים. וכמו שרואים הרבה בליקו"מ ענין עבודת הנבואה. 
כי יש כמה וכמה דרגות של נבואה והשגת אלקות ובוודאי יש מה ששייך לכל אחד ואחד, להשיג 
ולדמות קירבת ה'. וכל השגת הנבואה מתחיל ממה שהתבאר כאן, לדמות שהוא קרוב לה' בעת 

התפילה, וכך יזכה שבאמת השי"ת יהיה קרוב אליו. 

הסימן לנביא אמת עם עוסק בתפילה

ו[ ודבר מעניין מצאנו בירמיה הנביא )כ"ז – י"ח(, שהוא התנבא שהכלים שנותרו עדיין בארץ ישראל 

יבואו 

הנביא  ירמיה  ואילו  בבבל,  להלחם  לישראל  אמרו  השקר  נביאי  אבל  לבבל.  יכנעו  לא  אם  לבבל, 

אמר ליהודים שיקבלו על עצמם עול מלכות בבל, וישלמו להם מיסים, ולא יקשיבו לנביאי השקר 

האומרים להם להלחם בבליים, ואם לא יקשיבו לו, אזי לבסוף יגלו לבבל. ועל כן נתן לעם ישראל 

סימן, שיוכלו לדעת אם הם נביאי שקר, כי אם נביאים הם, אזי טוב שיתפללו לה' ששאר הכלים 

שנשארו עדיין בארץ ישראל, לא יגלו לבבל –  'ואם נביאים הם, ואם יש דבר ה' אתם, יפגעו נא בה' 

צבאות לבלתי בואו הכלים הנותרים בבית ה' ובית מלך יהודה ובירושלם בבלה'.

והוא דבר פלא איך ירמיהו הנביא נותן הסימן הזה, שאם הם נביאי אמת, הרי שבהכרח שיתפללו 

לה' כאשר הם מתנבאים על נבואה. 

לשיאם  עד  החורבן  החל  בהם  הימים   – השבועות  שלושת  במהלך 
בתשעה באב, הם ימים בהם אנו נוהגים מעט אבלות, וביום תשעה 
באב עצמו אנו אומרים קינות בישיבה על הרצפה, בוכים וכואבים את 

הדבר היקר שאיבדנו.
שכן כל זמן שאין לנו את בית המקדש בירושלים עיר הקודש, אנחנו 
חצות,  תיקון  הנורא.  החורבן  על  הצער  את  באמת  להרגיש  צריכים 
שנעשה בתקופת שלושת השבועות, הוא אחת הדרכים להביע את 
במהרה  השלמה  ולגאולה  שחרב,  המקדש  לבית  והצער  הגעגועים 
בימינו אמן, ויותר מזה מובא בגמרא, שמתקופת חורבן בית המקדש 

אסור לאדם לצחוק בכל ליבו בעולם הזה.  
צריך  אדם  חלילה.  עצובים  להיות  צריכים  שאנחנו  אומר  זה  אין  אך 
לדעת איך לפעול בכל תחום בחייו, כשהעיקרי הוא איך לעבוד את 
מסוימות.  בנסיבות  והראויה  הנכונה  העבודה  ומהי  רגע,  בכל  השם, 
לשמוח  שצריך  בעת  דבר.  לכל  עת   – המלך  שלמה  שאומר  כמו  כי 
מהסיבה  אבל  שיבכה,   – לבכות  שצריך  בעת  לשמוח.  האדם  על   –
של  לא  געגועים,  של  דמעות  להיות  צריכות  שלו  הדמעות  הנכונה! 
התמרמרות, לא של בכיית חינם ותלונות. כל אדם צריך להיזהר מאוד 
זו  היא  בכייה  שאותה  משום  חינם,  בכיית  של  למלכודת  ליפול  לא 

שהביאה חורבן לדורות.
צריכים  שאנחנו  כך  על  מרמז  לא  שהחורבן  לזכור  אותנו  מכוונים  חז"ל 
שעלינו  לנו  להזכיר  אלא,  חלילה.  וקודרים,  זועפות  פנים  עם  להתהלך 
לשאוף תמיד לתקן את הסיבה שהובילה לחורבן, לדעת שאיבדנו דבר כל 
כך יקר בגלל החטאים שלנו, לכן יש להתגעגע ולערוג לבורא עולם שיעזור 

לנו לתקן מהשורש את הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו עדיין בגלות.
התלמוד )מסכת תענית( מספר על רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, 
רבי יהושע ורבי עקיבא, ארבעה תנאים קדושים, שהלכו בדרך ושמעו 
רבן  הרומאים.  של  לאיד  והשמחה  ההוללות  קולות  את  רב  ממרחק 
גמליאל, רבי אלעזר ורבי יהושע החלו לבכות, ואילו רבי עקיבא צחק.

עקיבא.  רבי  השיב  בוכים?"  אתם  "ולמה  שאלו.  צוחק?"  אתה  "למה 
ואילו  זרה אלה מתהוללים ושמחים,  נבכה שעובדי עבודה  "איך לא 

בית המקדש שלנו נשרף?"
"זו הסיבה שאני צוחק" השיב רבי עקיבא, "אם עוברי עבירות קשות, 
והצלחה  שמחה  כמה   – ומאושרים  מצליחים  שמחים,  הרומאים,  כמו 
שעם  ברור  עולם?  בורא  של  רצונו  את  באמת  שעושים  לאלה  תהיה 
ישראל יזכה לשמחה נצחית יותר מזו של הרומאים", הסביר רבי עקיבא.

רבי עקיבא היה נחוש בדעתו לראות רק את הטוב בכל מצב, כולל בזה 
שהכעיסו  שאלה  בעובדה  הטוב  את  ראה  אפילו  הוא  החורבן.  שלאחר 
את הבורא יכולים ליהנות משמחה והצלחה, והצליח להוציא את המסר 
הטוב ביותר. הוא הבין, במקרה של הרומאים, שאם אלה שהכעיסו את 
שתושפע,  הברכה  את  לתאר  אפשר  אי  כזה  גלוי  לטוב  זוכים  הקב"ה 

בעיתה ובזמנה, על אלה שבמעשיהם משמחים ומרצים את הבורא.
ולהיות  לבכות  מצווים  אנו  אם  גם  כי  אותנו  מלמד  עקיבא  רבי 
בצער על החורבן, אנחנו צריכים לעשות זאת רק בזמן שהותר 
לזמנים  ופרט  חז"ל,  שקבעו  בזמנים  או  חצות  בתיקון   – לנו 

אלה, אנחנו צריכים להיות תמיד בשמחה. תמיד!
הגמרא ממשיכה לספר לנו על ארבעת התנאים היקרים 
הללו שהמשיכו את דרכם עד להר הצופים, משם 
המקדש.  בית  של  מקומו  את  לראות  יכלו 
בו  מהמקום  יוצא  שועל  ראו  ואז, 
קודש  היה 

אתה  למה  "עכשיו  צחק.  עקיבא  רבי  אבל  לבכות,  והחלו  הקודשים 
"מקום  שאלו.  נבכה?"  לא  "איך  בוכים?"  שוב  אתם  "ולמה  צוחק?" 

שכתוב בו 'הזר הקרב יומת' ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה?!"
את  נאמנים  עדים  לי  'ואעידה  דכתוב:  משחק,  אני  לכך  להם:  "אמר 
אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? 
אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתוב: 
'לכן בגללכם ציון שדה תחרש'. בזכריה כתוב: 'עוד ישבו זקנים וזקנות 
הייתי  אוריה  של  נבואתו  נתקיימה  שלא  עד  ירושלים'.  ברחובות 
מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו 

של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת" )מסכת מכות, כד(.
זהו צחוק שהוא השקפת עולם. החורבן, השממה שנתגלתה לעיניו, 
פצעה את לב רבי עקיבא לא פחות מאשר את ליבם של רבן גמליאל, 
הבחין  הוא  אולם  בחברתו.  שהיו  יהושע  ורבי  עזריה  בן  אלעזר  רבי 
נבואת  של  והמדויק  המלא  בקיומה   - נוסף  בדבר  זו  כאב  בשעת 

החורבן הקשורה בקשר הדוק אל נבואת התקווה בעתיד.
אפשר  הנבואה,  התקיימה  לא   – הגדול  התנא  להם  אמר   – עוד  כל 
לתלות את המפלה הקשה בסיבות לוגיסטיות בלבד, בקונסטלציות 
בלתי  היסטוריים  בתהליכים  עליהן,  שליטה  שאין  מקריות  צבאיות 
נמנעים, במחדלי מפקדים ובשיגיונות שליטים, הכל כמיטב מסורת 
פילוסופים,  )היסטוריונים,  בעולם.  העבר  מאורעות  ומנתחי  מפרשי 
להתרחשות  קודם  שהושמעה  נבואה  אם  אולם  ועוד(.  אסטרטגים 
של  הקטן,  לפרט  )עד  וכלשונה  ככתבה  ובעיקר  במלואה,  התגשמה 
"ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה וגו'", מיכה ב(, הרי שאנרגיה 
סמויה קובעת את מסלולי המאורעות. הוכחה איפה צדקת המזהיר 
)ספר התורה( את האדם והחברה מפני סטייה ומרידה שתכוף אותם 
צחוק  מעוררת  זו  כליה  כן  על  בטבע.  הפועל  הכליה  לחוק  לבסוף 
שמחה אף בתוך הצער. בחשיכה עצמה מצויה נקודת אור. התפרקות 
השלטון  אבדן  תבל,  ברחבי  כמוץ  העם  פיזור  היהודית,  המדינה 
החומרי, היו לתנאים הכרחיים לצמיחה המחודשת, ליצירת אפשרות 
להתפתחות החדשה, מבלי שלעולם המושגים המעוות הקודם תהיה 

השפעה על המשך החיים.
וזה מסר עצום לכל אחד מאיתנו, ובעיקר, על איך להסתכל על העולם. 
הכל, כולל הכל, צריך להיות בפרופורציות נכונות. רבי עקיבא ידע מתי 
לבכות ומתי לשמוח ולצחוק. וגם כשבכה, לא הייתה זו בכיית חינם או 

חוסר הכרת הטוב, עצבות או ייאוש חלילה, אלא בכי של געגועים.
אז בואו נחשוב לרגע, האם אנחנו באמת מתגעגעים לבית המקדש? האם 
אנחנו באמת רוצים שהוא ייבנה? אם כן, למה אנחנו ממשיכים להתבכיין?!?

אם אנחנו באמת מתאבלים על אובדן היקר לנו מכל – בית המקדש, 
בית  שאם  אותנו  מלמדים  חז"ל  לא?  להיבנות,  צריך  היה  כבר  הוא 

המקדש לא נבנה בדורנו כאילו חרב באותו דור. איך יכול להיות?
בורא עולם בהחלט לא רוצה שבית המקדש ייחרב שוב, לכן הוא לא 
המקדש  בבית  לזכות  וכדי  באמת.  לו  ראויים  שנהיה  עד  אותו  בונה 
לשאוף  צריך  אדם  כל  והאמונה.  האמת  לדרך  לחזור  חייבים  אנחנו 
לעשות את חלקו ולא לעכב את הגאולה של עם ישראל ואת המקדש. 
את המטרה הנעלה הזו נשיג עם האמונה והכרת הטוב לבורא עולם על 

כל מה שעושה איתנו – על הטוב ועל מה שנראה בעינינו רע.
על ידי השמחה לא רק שאנחנו מחזקים את האמונה שלנו, אלא גם 
את היכולת לעזור לאנשים לחזק את עצמם, לראות את הטוב בכל 
מצב וזמן. ובתמורה, ניתנת לנו הזכות, לכל אחד מאיתנו, להחיש את 

הגאולה ואת בניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שלום ארוש שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

פרק מה



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'שתעשע

כוחה של התקרבות לצדיק קשר  היה  אמיץ  כה  הבתים;  בעלי  מחשובי  ורעהו  העיר,  רב  היו  ונפש  בלב  ידידים 
הידידות בין השניים, עד שפעם אחת, כשהתוועדו יחד, נדברו כי הראשון מביניהם 
שיסתלק לעולמו, יבוא ויספר לחבירו, במידה ויקבל רשות לכך, על מה שארע עמו 

בעולם האמת. כדי להעניק משנה תוקף להסכם, עשו 'תקיעת כף' ביניהם.
נפטר לעולמו שכולו טוב. חבירו הנאמן, המתין בלב הומה,  ורב העיר  חלפו שנים, 
לראות אם יקיים רעהו את ההסכם, אולם הרב בושש מלבוא... השנים נקפו בזו אחר 
זו, וכאשר ראה הידיד, כי גם יומו קרב ועדיין לא הופיע חבירו, מסר את זכות ההבטחה 
וכעבור עשר שנים, כשנוכח לראות שידיד אביו  היה,  לבנו. הבן, אף הוא לא צעיר 

מתמהמה מלקיים את דברו, הוריש את הסכם התקיעת כף לבנו, נכד הידיד המנוח.
ולילה אחד בחלומו, מופיע הרב  זכות סבו,  שמונה שנים חלפו מאז ירש הנכד את 
ונגלה לעיניו הנדהמות; הוא החל לספר את קורותיו מאז נפרדה נשמתו מגופו, ומתוך 

סיפור הדברים גם הבין הנכד, מדוע התמהמה עד כה מלקיים את ה'הבטחה'.
'לאחר פטירתי' סיפר הרב 'כאשר השכיבוני בקברי, נדמה היה לי כי בריא וחזק אני, 
והתקוממתי נגד העוול הנורא שנעשה לי: 'לקבור אדם חי?! היתכן?! אך מה יכולתי 

לעשות לנוכח הקברנים הגברתנים?
לאחר שהתפזר הקהל, עלה בראשי רעיון לנסות לצאת בכוחות עצמי מהקבר. והנה, 
ונעמד על שפת הבור, הבטתי על מלבושי ה'נפטר'  יוצא אני  לי, כי אכן  נדמה היה 
שעלי, ותהיתי: כיצד אכנס כך, כשאני לבוש בתכריכים, אל תוך העיר? המתנתי איפה 
עד שירד הלילה, ובחסות העלטה, התחלתי לפסוע לעבר ביתי. בדרך הרהרתי לעצמי: 

איך יקבלו את פני כשאני לבוש כך?
עודי תפוס בהרהוריי, ומולי צועד אדם שחזותו מעידה עליו כי סוחר הוא, בידו נשא 
בגדים שונים, ביניהם בגדי רב. ניגשתי אל האיש, והצעתי לו עסקת חליפין: תכריכים - 
תמורת בגדי רב. הלה הסכים מייד, וכך כשאני לבוש בבגדיי החדשים, המשכתי בדרכי 
אל תוך העיר. אולם מה מוזר היה לראות כי הבתים, בתים אחרים הם, והרחובות כה 
כיון  אך  אחרת'.  לעיר  ונכנסתי  שטעיתי  'אלא  למסקנא  הגעתי  זאת'  'אין  משונים... 
שרעב מאד הייתי, לא נתתי דעתי על כך, 'העיקר שאמצא מקום בו אוכל לטעום דבר 
מה'. פתאום, הבחנתי בבית אחד, שאור בוקע מתוכו, החשתי צעדיי לעברו, ושמחה 
פשטה בכולי לנוכח השלט הקטן המכריז: 'בית התבשיל'; נכנסתי פנימה ושאלתי: 
'שמא אוכל לסעוד כאן?' 'האם יש לך כדי לשלם?' השיבוני בשאלה, וכיון שבכיסי לא 

שכנה אפילו פרוטה, נאלצתי לעזוב את המקום רעב כלעומת שבאתי.
אדהכי והכי, הפציע השחר ועלה, ואנוכי, עודני משוטט ברחובה של עיר כאחרון 
ויכוח סוער לאזניי, הבטתי לעבר קצה הרחוב;  הקבצנים. לפתע הגיעו קולות 
עמדו שם שני סוחרים והתווכחו בלהט. בראותם את דמותי, השתתקו לרגע, 
ופנו לעברי: 'חזותכם מעידה עליכם כי הנכם רב בישראל, אנא מכם, ריב חמור 

נתגלע בינינו, שמא תואילו לפסוק את דיננו?!
הקשבתי לטענותיכם, והכרעתי בין הצדדים. השניים הודו לי, ונתנו לי בשכרי 

שני זהובים.
סבתי על עקבותיי, וחזרתי אל בית התבשיל, כשאני משמיע שוב את בקשתי 
בקושי  יי"ש...  כוס  לי  מזגו  מבוקשי,  את  לקבל  במקום  אך  מאכל.  דבר  לקבל 
הספקתי להגיש את הכוס לפי, ושליחים בהולים באו לקרוא לי אל בית הדין... 
פסעתי אחריהם, ובהכנסי אל בית הדין, ראיתי, והנה פניהם של הדיינים כעוסות: 
'היתכן כי אדם זר יפסוק דין אמיתי?' הם הורו לחפש בכיסי ולבדוק שמא קיבלתי 
וסילקוני  בגדי הרבנות,  שוחד; כשמצאו את שני הזהובים, הפשיטו מעלי את 
בבושת פנים. מרוב צערי, הגעתי למסקנא כי עדיף לי לשכב בקבר מלחיות חיים 

כאלה, אלא שגם זה נבצר ממני: איך אשוב לקברי ללא תכריכים?!
שנה  עשרים  במשך  לו  סבבו  כיצד  הטוב,  ידידו  לנכד  וסיפר  הרב  המשיך  כך 
ב'עולם התוהו', עד שהתעוררו זכויותיו ממעשיו הטובים, ומשמיים חמלו עליו, 

וציוו להביאו למשפט.
'רק דבר אחד עיכב בעדי, ה'תקיעת כף' שנתתי, ועכשיו, לאחר שספרתי לך כל 

זאת, אוכל סוף סוף לעמוד בפני בית דין של מעלה'- - -
סיפור נורא זה סיפר רבינו הקדוש, בעת שדיבר אודות תעתועי עולם 
התוהו, שבו סבורים נפטרים רבים, כי הם מצויים עדיין בזה העולם. 
ראש  אלה:  זמנים  בשלשת  אליי  לבא  שיזכה  'מי  ואמר  רבינו  סיים 

השנה, חנוכה ושבועות, ינצל מעונשו של עולם התוהו!

נבא לקבל שבת פרשת מסעי לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות כלאי 
בהמה הלכה ד', שבהם מתגלה איך הכח של נחמה תודה והודאה 

נמשך מקדושת השבת.

תמצית המבואר בתורה ב'
במאמר  ימי הודאה וכו' )לקו"ת סי' ב'( מתגלה שהדבר הכי יקר 
אצל השי"ת הוא כשהאדם זוכה לגלות אחדות הפשוט מתוך 
פעולות משתנות, כי כשמתגבר למצוא אחדות שם השם גם 

במה שקשה לו לראות ולהבין, זהו דבר יקר מאד למעלה. 
וכדי לזכות לזה צריכים להמשיך כח הקדושה של יום השבת, 
 - הקודש  לשון  בחי'  הדיבור  ושלמות  ושמחה  מנוחה  שהוא 
לתוך ימות החול, לגרש העצבות והשינויים של עובדין דחול 
למצוא  יכולים  ועי"ז  הקודש,  לשון  שלימות  התגלות  בכח 
אמונה גם בכל מה שמסתיר האמונה מחמת השינויים הרבים. 
ולקדושת לשה"ק זוכים ע"י תודה והודאה להשי"ת שזה בחי' 
שעשועי עוה"ב, להיות סמוכים וקרובים להשי"ת, ע"י שמכיר 

ויודע ומודה להשי"ת תמיד שזהו בחי' שעשועי העוה"ב. 
יום של צער - אשר  ולכן, האדם צריך להפך ליום הודאה גם 
צרתו דוחק ומסכן הלב, ומריץ הילוך הדמים, והנפש בסכנה, 
אור  לראות  יכול  אינו  שאז  תם",  ישנאו  דמים  "אנשי  בבחי' 
האמת לזכות לתודה והודאה בחי' קדושת לשה"ק ואור האמת. 
ללמוד  שזוכה  והלכה  הלכה  כל  אור  להדליק  זוכה  וכאשר 
ולקיים, ימצא איך לצאת מכל צער, להוליד כח הליכה בדרכי 

עבודת השם, שבו יאיר אור האמת לזכות לתודה והודאה. 
תפילה  תורה  בבחי'  וכו',  שמות  שלשה  שהוא  האמת  ואור 
שלימות  נעשה  ועי"ז  הדיבור,  ריבוע  לתוך  מאיר   - ושידוכין 
על  להכיר  דבר  כל  שמחבר  הקודש,  לשון  דיבור  בחי'  הדיבור 
ידו גדולת השם, לבא למנוחה ולשמחה של שבת בחי' נייחא 
לעילאין ותתאין, בחי' "זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו", כי 
שבת מנחם ומשמח הכל מן העצבות, וגם להמשיך הקדושה 
אחדות  לגלות  יכולים  שעי"ז  החול  ימי  לששת  שבת  של 

הפשוט גם בכל פעולות המשתנות. 
כי ששת ימי החול הם בחי' פעולות משתנות אשר מסתירים 
הפשוט  מאחד  מתנהג  שהכל  ההכרה  אמיתת  האדם  משכל 
ע"י  אבל  כראוי,  זאת  להבין  א"א  האנושי  בשכל  כי  יתב"ש, 
אמונה יכולים לראות ולהבין, ובשבת אנו זוכין לאור האמונה, 
שעי"ז נתגלה אחדות הפשוט, כי שבת מורה על אמונת היחוד 
הפשוט  מאחד  הם  משתנות  הפעולות  שכל  מאמינים  שאנו 
ית"ש, שברא כולם בששת ימי החול ושבת בשבת.    וכאשר 
אנו מגלים אחדות הפשוט מתוך השינויים, זהו דבר יקר מאד 
אפילו אצלו יתברך, כי כשנתגלה בחי' אחדות הפשוט למטה 
נתגלה גם למעלה אחדות הפשוט ית', בבחי' "אתה אחד ושמך 

אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".
להכיר את השי"ת מתוך העולם

ולאשתמודע  להכיר  יזכה  שהאדם  כדי  הבריאה  תכלית 
השי"ת  חסדי  ונפלאות  בראשית  מעשי  מתוך  השם  מציאות 
בתורה  לעסוק  מתגבר  האדם  וכאשר  יום.  בכל  שמתחדשים 
ובתפילה כראוי, הוא זוכה לדבר היקר הזה, להתדבק בהדעת 
ואור האמונה המזוככת של ראיית כל דבר של העולם בעיני 

האמונה, וזכרון נוראות הניסים שיש בכל דבר בעולם. 
גדול בעבודת השם אשר מתגלה בדברי הצדיקים,  וזהו עיקר 
הבריאה,  מציאות  מתוך  בהשי"ת  לזכור  הוא  התורה  שתכלית 
גם  ז"ל  רבינו  בכח  אשר  וכו',  ועושה  פעל  שהשי"ת  מה  מתוך 
פרטי  מתוך  ולהתעורר  בזה,  דבקים  להיות  לזכות  יכולים  אנו 
ולהתדבק  וגו',  השם  מעשיך  רבו  מה  ולהודות  לשיר  הבריאה 
בפרטי דרכי התגלות הדעת שמבוארים בספרי הצדיקים. וכל זה 
ע"י שנתעורר להכיר שבכל מחשבה שלנו שיש בו התעוררות 
אור האמונה הזו - עי"ז נעשה דבר יקר מאד למעלה בבחי' אתה 
אחד וכו', שהוא שלימות כלליות הכל למצח הרצון בשבת קודש 

בעת רעוא דרעוין, שלימות יחוד ועליות העולמות.

וגם כאשר יבאו לפנינו דבר שמתרבים בו השינויים, כמציאות 
מרירות הגלות ומעשה אנשים רעים אשר מכחישים ומסתירים 
צער  בלבו  ומתעורר  בקושיא,  המחשבה  ונתפס  ההשגחה, 
וכוחות השכחה, ונמשך אחרי התאוות ומציאות דמיון הטבע, 
ולחץ הצער דופק על ליבו, עד שבא לבחי' "אנשי דמים ישנאו 
תם", ומה לו אז לעניין נפלאות הבריאה וכו' – אך כשנבין עוצם 
השעשועים שיש למעלה ממה שאנו עוסקים במחשבות של 
אמונה והכרה במציאות השי"ת בתוך כל דבר - אז נמצא הכח 
שיעורר גם אז את הלב לזכרון אמיתת אחדות הפשוט, לראות 
בפרטיות  וגם  בכלליות  האחדות  והתגלות  ההשגחה  תמיד 
להיות  הבא  עולם  שעשועי  שזה  הצדיקים,  בדברי  כמבואר 

קרובים ודבוקים בהשי"ת תמיד אשר זה עיקר עבודת האדם. 
כי כל הדברים האחרים יתבטלו לעתיד וכו', ויישאר רק עבודה 
ז"ל, אשר מגלה  זו אשר עלינו להתדבק בה תמיד בכח רבינו 
שדבר זה הוא יקר מאד אצל השי"ת והוא עיקר גדול בעבודתנו.
אדם  בני  של  כזאת  בצורה  העולם  את  השי"ת  ברא  ולכן 
בחי'  שהוא  העולם  טבעי  וכל  ומשונים,  שונים  שדעותיהם 
ומפריע,  שמזיק  אדמה  רמש  וכל  עלמא,  מזיקי  וחמור  שור 
בנוסף לקושי הגלות הפרנסה והמנוחה, שעי"ז מתקטן הנפש 
מאד ורחוקה מהדעת, ומסובב במידות רעות ונסיונות, ועביות 
מציאות השכחה שמסתיר הכרת מציאות ההשגחה, ונפלאות 
עפר  על  ומים  אש  שכולל  ברוח  העולם  העמדת  של  הניסים 
ארץ, וכלל הנהגת העולם בדרך הטבע, וכ"ז כדי שהאדם יברר 

וימצא את השי"ת בכל מקום לפי מה שיכול.
כי  באמת הכל כאשר לכל, נברא וגם מתחדש בכל יום, וכל מה 
שנעשה גם ע"י בני בחירה ומזיקי עלמא, הכל מושגח ומנוהל 
ברצון העליון לצורך גדול מאד, ורק בשביל זה נברא העולם - 
אמונה  של  למחשבות  ויתקשר  ויתפלל  יברך  שהאדם  בשביל 
הכל  נרים  שאנחנו  בשביל  רק  במקומו,  השם  השגחת  למצוא 
להשי"ת, דבר אחר דבר, ענין אחרי ענין, לפי מה שמזדמן לפני 
האדם, ועובר עליו מה שעובר במחשבה דיבור ומעשה, כי זה 
עיקר עבודת האדם, וזה הדבר היקר מהכל, שצריך להעשות על 

ידינו נחת רוח לפני השי"ת ע"י הכרת ליבנו באחדותו הפשוט. 
ע"י ה"הלכה" אפשר להכירו יתברך בכל דבר
שהוא  התורה,  הלכות  לימוד  ע"י  לזה  לזכות  יכולים  ואנו 
אור  למצוא  וכן  מקום,  בכל  השם  ואחדות  מלכות  מציאות 
ההלכה שיש בדרכי ההליכה בעבודת השי"ת, שמתגלים בדברי 

רבינו ז"ל, שעי"ז נדלק אור כל הלכה לקרב נפשנו להשי"ת. 
כי בכח ההלכות יכולים לבא לקרבת השם תמיד, גם בעת של 
שכחה והסתרה, ועי"ז יכולים לצאת מהצער ומשיכת השכחה, 
וגו',  דמים  אנשי  בבחי'  מהאמת  ומרחיק  שמלחיץ  מה  ומכל 
לתודה  עי"ז  ולבא  הלכה  איזה  באור  מהשי"ת  הריחוק  לבטל 
והודאה, ועי"ז לחזור למציאות האמת שהוא הארת הדעת גם 
בתוך מציאות השינויים של העולם הזה, עד שהאמת הזה יאיר 
לכל ד' חלקי הדיבור לבטל כח ההסתרה שבהם, לעשותם בחי' 
לראות  שבת,  של  המנוחה  אור  שהוא  הקודש  לשון  קדושת 
העולם באור האחדות השמחה והמנוחה שמאחד הכל ליוצר 

בראשית שהוא אמר ויהי וכו'.
כי לכל ענין בעולם יש הלכה ודין שמבאר איך הדבר מותר או 
הדבר,  אותו  ע"י  לעשות  יכולים  ועבודה  מצוה  ואיזה  אסור, 
מגלה  השם  עבודת  בדרכי  שמבואר  ענין  וכל  הלכה  כל  אשר 
שכל ודרך אור הדעת ששייך לאותו העניין והדבר, ואיך ולמה 
יש לעלותו, ממילא כאשר אנו מקיימים ההלכה וגם מתקשרים 
להצדיק ללכת בדרכי הלכה של עבודת השם המיוחדים לאותו 
דבר, כאשר כ"ז מתגלה בדברי מוהרנ"ת בכל ענין, עי"ז יכול כל 
אדם לקשר כל מעשיו להשי"ת, כי הרי אני עושה ע"פ הלכה 
ומברך וכו' ושומר כל מצוה וכו'. ואז בכל דבר ממעשה שמים 
וארץ יכול לזכור בהשי"ת: זה בחי' דומם, וזה בחי' צומח, בזה 
יש ענין של 'יראה' שצריך להיזכר ביראת השם, ובזה ענין של 

כי  והודאה.  לתודה  או  וכו'  השם  לאהבת  שמביא  'התפעלות' 
כשמאיר הדעת יכולים לקשר כל דבר להשי"ת, ואז יזכה למצוא 

איך להתגבר על מה שמסתיר כל זה.
זהירות מבלבול וערבוב הדעת – בחי' כלאיים
מאד  האדם  נזהר  כאשר  שייך  הפשוט  אחדות  התגלות  והנה 
מכל מה שמבלבל השכל, בדרך שאינו יכול לראות איך השינוי 
שיש בו מושרש במה שהשי"ת ברצונו עושה ופועל דרכי שינוי 
זה, כי כאשר מתרבים השינויים יותר מדי, נעשה ערבוב וחסרון 
ולזכור בהשי"ת, שזה בחי' איסור כלאים  הכח שנצרך להכיר 
ואיסור כלאי בהמה שאסור לעשות מלאכה בשני מיני בהמה 
מתוך  השי"ת  את  להכיר  מלזכות  המניעה  עיקר  וזאת  וחיה, 
הבריאה, שעי"ז מתרחק האדם מכל זה, עד שנהיה בחי' "ישנאו 

תם", שחולק על דרכי הצדיקים וכלל עבודת האמונה.
לזכות  גדול  וחשק  ברצון  להתגבר  האדם  נזהר  כאשר  אבל 
רבינו  ובספרי  ובהלכה  בתורה  ועוסק  להשי"ת,  קרוב  להיות 
ז"ל, אז יקבל הכח להפריד בין חבילות הדברים שנופלים עליו, 
משיכת  בו  ויש  טוב  מרגיש  ואינו  בקטנות  כשהוא  שאפילו 
וגם צריך לרוץ  התאוות, ופתאום שומע דבר שמבלבל דעתו 
ע"י  להשי"ת  עצמו  לקשר  איך  ימצא  אעפ"כ  וכו',  לעבודתו 
לראות  ויבא  בהם,  שזוכה  הטוב  ונקודות  שמקיים,  ההלכות 
לדביקות  ויבא  הדעת  שיתגדל  עד  והחסדים,  ההרחבות 
ולאמונה גם אז, ויבין איך להזהר מבלבול הדעת, רק לזכור מה 
שהשי"ת רוצה עכשיו - קיום ההלכה הזו וענין זה, התגברות 

על צער זה ומחשבה זו וכו'.
וזה עיקר עמידת האדם באור האמונה, שבוודאי השי"ת נמצא 
גם בכל הדברים שמושרשים בהנהגות ומינים המשונים זה מזה 
אשר אצלנו מערבבים הדעת לגמרי, כי בוודאי גם הם נמשכין 
מאחד הפשוט ית"ש במכוון גדול של נפלאות הבריאה, יחד עם 
מה שהאדם צריך לתקן מחמת חטאיו ולעבור קושי הגלות הזה 
לצורך עליון ולטובתו הנצחית.        והרי עי"ז יכול האדם להמשיך 
הקדושה של שבת - היינו כח זכרון האחדות - גם לתוך ימות 
החול, לתוך כל מה שעובר עליו וגורם לו להתבלבל מאד ולהיות 
מהל"ט  מלאכה  איזה  כשעושה  שאפי'  מכוחותיו,  יותר  טרוד 
מלאכות ועוסק עם בני אדם וריבוי השינויים והדעות, יזהר ממה 

שמבלבל הדעת ומשכיח מציאות השם. 
ספק  בכל  וגם  להודות,  מה  יש  הדאגה  בעת  גם  בוודאי  כי 
ואדרבה  גדול,  ובירור  ההשגחה  ניסי  של  מציאות  יש  ועביות 
גבורותיו  לראות  יכולים  שם  והשינויים  הלחץ  ממקום  דייקא 
מתנהג  הכל  ואיך  הרחבה,  שנמצא  חקר,  אין  עד  ונפלאותיו 
בנוראות כוחות שונים כאלה של חסד ודין ונכללים יחד, שלכן 
תיקון האדם הוא דייקא ע"י המלאכות והטרדות וגם מציאות 
יכולים  זאת  אבל  השלימה.      לגאולה  לבא  כדי  הכל  הגלות 
לזכות רק כאשר שומרים סדר הבריאה שיהי' כל מין ומין לבדו, 
באמצע  להזכר  ועסק,  הסתרה  ודבר  דאגה  כל  בין  ומפרידים 
בהשגחת השם וכו'. כי עיקר אחיזת הקליפות והנפילה הוא רק 
מבחי' תערובות וכלאים, שהוא בחי' עץ הדעת טוב ורע. שאין 
מפרידים ביניהם, בפרט כאשר מתערב בחי' שור וחמור יחדיו 
וכו' חו"ג נפולין, שזה גלות הצרות יחד עם גלות הנפש וירידות 
באחדות  ויוכלל  שיחזור  משונה  פעולה  לשום  א"א  ואז  וכו', 
הפשוט, כי מתבלבל דרך השביל והצינור של הדעת והאמונה 
שנמשך דרך שם משרשו מאחד הפשוט. ובתוקף הגלות מרוב 
הטרדות והצער יכול האדם להתרחק מאד מחמת שנדמה לו 
שעובר עליו כזה צער בלי הפוגה ומנוחה וכו', ואינו מוצא במה 
להתנחם, אבל כאשר האדם צועק להשי"ת על הגלות, ומבקש 
למצוא אור בית המקדש בחי' אור הדעת שמפריד ומברר הכל 

ימצא  הדרך לאחד הכל לפעול הדבר היקר מהכל. 
בניין בית המקדש – הכח להודות להשם

ומה שאי אפשר למצוא אור האמונה,  כי עיקר תוקף הגלות 
הוא מחמת שהאדם בטבעו מערבב ומחבר הצרות שעוברים 

כמו  לסבול,  שא"א  כבד  כמשא  שמכבידים  עד  יחד,  עליו 
כאילו  עליו",  נפל  העולם  כל  "כאלו  לומר  העולם  שרגילין 
השי"ת שכח אותו וכל הצרות באו עליו ח"ו בלי הרחבה, וגם 
ברוחניות אין רוצים בו ואין שומעים תפילתו ואבדה תקותו, 
עד  מהש"י  הלב  שמעקם  למה  שנופל  הפירוד,  עיקר  שזה 
ההכרח  ולכן  בתפילה.  ולצעוק  לבקש  להתחזק  יכול  שאינו 
לצעוק ולהתאבל על כל צרה בנפרד להבין איך זה צער השכינה, 
כי עי"ז מתעורר כח הבית המקדש להאיר עליו אור הדעת. כי 
היינו  שם  אשר  המקדש,  בית  שנחרב  מחמת  הוא  הפירוד  כל 
הפשוט  לאחדות  הכל  ולקשר  להעלות  הקרבנות  מקריבים 
וכו', ועכשיו בגלותנו נעלם הדעת  ולהמשיך הקרבה להשי"ת 
ומציאות דרכי ההלכה בעבודת הבורא, וכל תקותנו ע"י ריבוי 
נמצא  שבוודאי  להשי"ת,  צועק  רק  מתייאש  שאינו  הצעקה, 

ורוצה בנו, שזה בחי' אבילות על החורבן. 
ועי"ז מתבטל הערבוב ומתגלה הדעת, שבאמת השי"ת משגיח 
הצרות  בתוך  גם  וההרחבות  הניסים  את  ורואה  עוזר,  וגם 
ומתגלה  קצ"ה(,  סי'  )לקו"מ  לי"  הרחבת  "בצר  בבחי'  בעצמו, 
גם  שבאמת  האמת,  אור  למצוא  היינו  להשי"ת  להודות  הכח 
בתוך כל מה שעובר יש אחדות השם כי שומר ומציל, וזוכים 
לשלימות התודה וההודאה שהוא בחי' בניין המקדש, שהוא 
כל  על  להש"י  ולהלל  להודות  הודאה,  תודה  של  החיים  דרך 
הנסים והנפלאות שעשה עם אבותינו ועמנו מימות עולם עד 
הנה בכלליות ובפרטיות. לזכור היטב מה שזוכים להיות מזרע 
אשר  והלכה,  הלכה  כל  ומקיימים  בתורה  ועוסקים  ישראל 
מרוויחים בזה חיים נצחיים, וגם בכל מה שעובר הרי יש מה 

להודות כי יש הרחבה וחסדי השם שצריכים לזכור.  
ובזה מתגלה עיקר החסד, שהוא התגלות הדעת והכח לעסוק 
להשי"ת,  וקירבה  בהכרה  ולהתחדש  והתבודדות,  בתפילה 
יכול  כי מקודם לא היה  וכל מה שצריכים,  לפעול כל ישועה 
לפתוח פה מרוב צער, כי לא מצא האחדות וכו', אבל עכשיו 
מתגלה כח השבת והמנוחה, לתת לב להסתכל ולהתבונן היטב 
על חסדי השם  וטובותיו שעשה עמו עד הנה. עד שיהיה לבו 
נכון בטוח שגם עתה השי"ת יעזור ולא יסיר חסדו וטובו מאתו. 

הכח לזכות לזה נמשך משבת קודש
וכל כוחנו לזכות לזה הוא ע"י התגלות אור האמונה שנעשה 
בשבת קודש, שהוא מנוחה  של אהבה ורצון ושמחה בהשי"ת 
ערבוב  וריבוי  מלאכה  כל  מתבטל  ובו  ורינה,  תודה  בקול 
וחמורך",  שורך  ינוח  "למען  הפסוק  מדייק  כאשר  השינויים, 
השבת,  לזכור  הוא  העיקר  ולזאת,  הערבוב.  תוקף  שמתבטל 
הכח  ולמצוא  הכל,  ברא  שהשי"ת  וממה  מהבריאה  לחשוב 
לצאת מכל בלבול, להכיר שעיקר העבודה והדבר היקר מהכל 
הוא להכיר את השי"ת מהבריאה, שזה בחי' הדביקות של שבת 
ועבודת יום השבת, בחי' שעשועי עוה"ב, להיות קרוב וסמוך 
ודבוק בהשי"ת ע"י תפילה והודאה.   ולכן הכח לקבל השבת 
הוא במזמור "הודו להשם כי טוב וגו'", כי רק ע"י הודאה על מה 
להכנס  יכולים  השבת  והליכות  שבת  הלכות  לקיים  שזוכים 
נפלאים  והודאות  בזמירות  מרבים  ובשבת  השבת,  לקדושת 

ונוראים, כמ"ש "טוב להודות להשם ולזמר וגו'". 
ומקדשים על היין שבו כח ערבוב הדעת, לקדשו להכיר גם בו 
את האחדות הפשוט, עד שמתקדש האכילה להיות ענג של 
מנוחת הנפש וקדושה גבוהה ועבודה יקרה מאד, עד שנזכה 
אחדות  לשורש  וכו'",  אחד  "אתה  לבחי'  שלישית  בסעודה 

הפשוט, שמשם נמצא עיקר התקרבות להשי"ת ברחמים 
גדולים, כדי שנמשיך קדושת השבת על  ימי בין המצרים 

לבטל מהם העצב והיגון, ע"י ההלכות והליכות עצת 
לזכות  כדי   , ולקיים,  ללמוד  זוכים  שאנו  ז"ל  רבינו 

ית'  האחדותו  לגלות  מהכל,  היקר  להדבר 
תמיד ולהיות קרובים וסמוכים להשי"ת 

תמיד.



בני הנעורים
בין המצרים )ג(

עלהו לא יבול

דיני תשעת הימים
הכנת בגדים בשבת

 - זו בכדי שיהיה מותר ללבשם בתשעת הימים בימות החול  לבישת בגדים בשבת 
כמה  בפוסקים  יש  )כי  חודש  ראש  לפני  הכל  להכין  יש  אלא  כן  לעשות  אין  לכתחילה 
פקפוקים על זה(. ואם יש צורך הגון לעשות זאת דוקא בשבת זו, אפשר להקל )כי שבת 
זו קלה יותר לענין מכובסים(. אך לפחות לא ילבשו כל שעה בגד אחר אלא בבוקר אחרי 
וגם להזהר לא לומר בפה שמכינים לצורך ימות  וכן לאחר שינת הצהריים.  השינה 

החול. אבל 'בשבת חזון' הדבר חמור יותר, וקשה להקל אז.
הבדלה במוצאי שבת זו

יש נוהגים לתת לקטן לשתות את יין ההבדלה, ויש ששותים בעצמם, וכן נהגו הרבה 
מגדולי ישראל. - ולמעשה: 

א. מי שאין לו מנהג ידוע מאבותיו או רבותיו, עדיף שישתה בעצמו כל הכוס. 
ב. מי שנהג עד עתה לתת לקטן ואין לו עכשיו קטן שישתה, יכול לשתותו בעצמו. 

ג. ובכל אופן מי שרגיל לשתות 'יין', אין צורך לשנות ולשתות 'מיץ ענבים'. 
שש  מגיל  שיהיה  )א(  דלהלן:  בתנאים  שיהיה  צריך  לשתות,  לקטן  שנותן  מי  ד. 
על  להתאבל  יודע  'אינו  בגדר  שיהיה  וגם  לחינוך',  'הגיע  שיהיה  צריך  כי  תשע,  עד 
ירושלים' שהוא עד גיל תשע. )ב( צריך שישמע הילד ההבדלה היטב, כי אחרת אינו 

נכון שישתה הכוס. )ג( ילד דייקא ולא ילדה, כי י"א שנשים אינם מחויבות בהבדלה.
קניית בגדים בתשעת הימים

א. אסור לקנות שום בגד אפילו כזה שאין מברכים עליו שהחיינו ואינו גורם לשמחה. 
ואפילו אם הוא בכדי ללבשו אחרי תשעה באב. 

ב. מי שאין לו 'נעלי תשעה באב' - מותר לקנותם אפילו בערב תשעה באב וגם לחדש 
אותם. אך לכתחילה יש להזהר מאוד שלא לבוא לזה. 

ג. לצורך חתן וכלה – יש לשאול לרב איך להתנהג.
קניית כלים ושאר חפצים בתשעת הימים

לא אסרו אלא קניית בגדים, אבל כלים ושאר חפצים לא אסרו כלל, זולת אם גורם 
שמחה, שיש מקום להחמיר. וכן אם הוא כלי שצריך לברך עליו שהחיינו, יש לאסור. 

– ולמעשה:
אין  אם  אבל  אלו.  בימים  לקנותו  אסור   – 'שהחיינו'  עליו  שמברכים  חפץ  או  כלי  א. 

מברכים עליו שהחיינו, מותר לקנותו. 
ב. אפילו חפץ שמברכים עליו שהחיינו, אך הוא לצורך הבית, שאז הרי יש לברך עליו 
'הטוב והמטיב', וזה מותר לברך גם בימים אלו, ואם כן מותר לקנותו. ומכל מקום אם 

אין צורך לקנות את החפץ עכשיו, נכון לדחות הקניה לאחר תשעה באב. 
אם קניית הכלי או החפץ גורם לשמחה גדולה, בפרט 'תכשיטים' מכסף או זהב,  ג. 

ושאר כלי כסף - אין לקנותו בכל אופן. אמנם אם יש צורך גדול לזה, מותר לקנותו.  
נקיון הבית בתשעת הימים

מעיקר הדין אין איסור לנקות את הבית בתשעת הימים, אלא שיש שנהגו להחמיר בזה. 
ולמעשה: לצורך ימות החול – יש להמנע מלנקות את הבית שלא לצורך. אבל אם הרצפה 

מלוכלכת, מותר לנקותה כפי הצורך. אבל לא יעשו מעבר לזה. ]לכבוד שבת, דינו שונה[.
תפירה בתשעת הימים

א. אסור לתפור שום בגד בתשעת הימים. אך מותר לתקן בגד ישן הצריך תיקון. וכן מותר לתפור 
כפתור שנפל מהבגד. 

ב. מי שפרנסתו מתפירה – יש לשאול לרב כדת מה לעשות, כי יש אופנים שמותר. וכן יש לשאול לרב 
אם מותר להשתתף ב'קורס תפירה'. 

ג. תפירת בגדים לחתן וכלה – יש אופנים שמותר, וצריך לשאול לרב. 
ד. נראה לי שמותר לרקום 'גובלן' בתשעת הימים. אך אין לתלותו לקישוט הבית בימים אלו.

איך אפשר לזכות לפתוח את הפה בשיחה עם ה', לספר לו 

את כל אשר עם לבבי?

ידי תיקון חצות אפשר לפרש שיחתו  'על  רביז"ל אומר בפירוש: 

את כל אשר עם לבבו'. כלומר אם רוצה הנך לפתוח את הפה לפני 

ה', ולהצליח לדבר איתו את כל האמת שיש לך בעומק ליבך, לספר 

בידך,  חצות  תיקון  לקחת  עצתך  אזי  ממנו,  שלך  הריחוק  את  לו 

ותתחיל לומר זאת ]על פי האריז"ל יש לשבת בימי בין המצרים 

גם בשעות הצהריים כחצי שעה ולהתאבל על החורבן, והוא עצה 

טובה למי שאינו יכול לקום בחצות הלילה[. 

לא צריך להלחץ לגמור את התיקון, כי טוב מעט בכוונה מהרבות 

התיקון  מתוך  מזמור  איזה  לומר  להתחיל  אפשר  בכוונה.  שלא 

הפסוקים  איך  לראות  ולנסות  לאט,  לאט  הפסוקים  את  ולומר 

מדברים על החורבן הפרטי שלנו. 

ונזכיר כמה דוגמאות:

את  להרגיש  אפשר  איך   – נכר'  אדמת  על  ה'  שיר  את  נשיר  'איך 

אדמה  על  נמצא  אני  כאשר  הקדושה  שבתורה  והנעימות  השיר 

זרה של מציאות הגלות.

של  תאוות  נכנסו   – קדשך'  היכל  את  טמאו  בנחלתך  גויים  'באו 

העולם הזה בתוך הנחלה שלך, בתוך הלב שלי וטמאו אותה.

'עבדים משלו בנו' – כל התאוות נעשו מושלים עלינו.

)המוחין  דקדושה  מוח  שום  לנו  אין   – אב'  ואין  היינו  'יתומים 

נקראים בשם אבא, כי מהמח יכולים להוולד מעשים טובים(.

הזקנים  את  לנו  אין   – מנגינתם'  בחורים  שבתו  משער  'זקנים 

הבחורים  כל  כך  ומשום  ישראל,  את  להנהיג  שיושבים  דקדושה 

מסתובבים בלי חיות ובלי ניגון פנימי. 

'שבת משוש ליבנו' – נאבד מאיתנו השמחה האמיתית.

אמור  היה  בו  שלי  הלב   – בו'  הלכו  שועלים  ששמם  ציון  הר  'על 

ערמומיים  ושועלים  שמם,  נעשה  השכינה,  השראת  להיות 

מסתובבים לי שם...

ידי פסוקי האבילות על החורבן,  איך על  דוגמאות,  הזכרנו כמה 

וחורבן  הלב  חורבן   – הפרטי  ירושלים  חורבן  על  לכוון  אפשר 

הדעת.

את  לקחת  פשוט  אלא  לכוון,  רק  לא  הוא  בזה  העיקר  אבל 

תוך  עצמנו  על  ודיבורים  מילים  בפה  ולהוציא  הפסוק, 

כדי האמירה. כאשר אנו מוצאים פסוק שמדבר עלינו, 

ולהתחיל  התיקון,  אמירת  את  להפסיק  אפשר 

מעצמנו  דיבורים  להוסיף  שיחתנו,  לפרש 

בשפה שאנו רגיל לדבר בה, ולדבר 

עם ה' כמו שמדברים לחבר טוב אמיתי. 

כי יש כח מיוחד בתיבות האלו של התיקון חצות לעזור לנו לפתוח 

את הפה, ושנוכל להוציא בדיבורים את הקשיים הנמצאים בעומק 

ליבו. 

איך אפשר לעורר את הלב להרגיש את צער החורבן וצער 

החורבן הפרטי שלי?

הסיבה שקשה להרגיש את הצער הוא, כי נדמה לנו שאנו יכולים 

להסתדר ולחיות חיים טובים גם בלי הגאולה. ולמה נדמה לנו כך? 

כאילו  לנו  נדמה  כך  ומשם  גאולה,  של  טעם  טעמנו  שלא  בגלל 

הגאולה זה משהו רחוק ולא מציאותי.

ולכן עצה טובה, לעורר בלב ובמחשבה דמיון וציור מוחשי, איך אנו 

הולכים להיראות כאשר משיח יבוא. כי כאשר משיח יבוא, כולנו 

נדע את ה'. 

עצום את העיניים, צייר במחשבתך איך לאחר הגאולה אתה יושב 

ליבך  בעומק  ומרגיש  ונעימות,  בחיות  תורה  ולומד  מדרש  בבית 

נפלא  תענוג  איזה  ה',  בעיני  שלך  האמיתי  והחשיבות  החן  את 

תיבה אתה מעורר  בכל  איך  תרגיש  כאשר  בנפש,  לך  יהיה  ונעים 

חי  עצמך  את  לחשוב  נסה  ממך.  השי"ת  אצל  חדשה  התפארות 

בביתך ומשתמש בכח השכל הקדוש שלך, ורואה בכל דבר שאתה 

עושה אלקות,  )תורה א'(

'הגדול  כוונה תוציא מפיך את המילים  נסה לצייר בדעתך באיזה 

וכל  המשיח  של  במנין  עשרה  שמונה  בתפילת  והנורא'  הגיבור 

שהוא  שלו  זיין  הכלי  את  לנו  ויתן  יבוא  משיח  כאשר  הצדיקים, 

התפילה, ויתן לנו להריח את הרחמים הגדולים של השי"ת. דמיין 

שבחים  לו  ותשיר  השי"ת  מול  תעמוד  איך  שלך,  המדמה  בכח 

והודיות בדביקות עצומה, )תורה ב'(.

בליבך  יתנגן  כאשר  ברחוב  תלך  צורה  באיזה  בדעתך  לצייר  נסה 

ניגון של מלכות ה', איזה שמחה ואהבה ולימוד זכות יהיה בין כל 

יושבי תבל, )תורה ג'(

וכך בכל תורה בליקוטי מוהר"ן, רביז"ל מראה לנו איך אנו הולכים 

לנו  השייכים  אלקות  השגות  הכל  זה  יבוא,  כשמשיח  להיראות 

עם  והולכים  לרביז"ל  מצייתים  היינו  ואם  ממש.  שלנו  הם  ממש, 

תורותיו הקדושות, היינו יכולים לחיות כך גם כעת בזמן הגלות.

ואתה  בעולם,  לקרות  שהולכת  מציאות  זו  אבל  דמיון,  נראה  זה 

תהיה חלק מהמציאות הזו. ובגלל שקשה לך לדמיין זאת, לכן גם 

כך. אבל אם תלך להתבודד, ותשב במקום  קשה לך להתאבל על 

אז  או  המשיח,  בביאת  אמונה  של  מחשבות  בלבך  ותכניס  שקט, 

יצא מפיך זעקה מעומק הלב: 'איכה... ?' - 'רבונו של עולם תראה 

היכן אני מונח...?! 

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

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

לעינת

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם לשוהם
אולי אתה תביא אותנו לשם?

054-8441059 

עינת

הר"ר שמעון ואזנה  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה 

הרה"ח ר' נחמן שכנא קניג שליט"א
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נתן מרדכי נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הרה"ח ר' אברהם יצחק כרמל שליט"א
לרגל שמחת אירוסי בנו נחמן משה העניך נ"י

ומחותנו
הר"ר יהודה דורפמן הי"ו - צפת

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

הר"ר נתן יארבלום   הי"ו  - לונדון
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר צבי פראנק הי"ו - מודיעין עילית
 לרגל שמחת הולדת הבן והבנות

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אליהו קויתי הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי בנו חיים נ"י

ומחותנו
הר"ר יוסי שפירא הי"ו - ירושלים

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

הר"ר נחמן גולדברגר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם בנימין ברנר  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אחיה שמואל פינטו  הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבת 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן הלוי שור הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת אירוסי בנו יצחק נ"י

ומחותנו
הר"ר נחמן אלעזר ב"ר משה דוד קעניג 

הי"ו - אשדוד
לרגל שמחת אירוסי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

 ליקוטי הלכות המחולק
הסט מכיל 52 כרכים, כרך לכל שבוע.

מפתחות על כל הליקוטי הלכות.
כל הסט מתורגם מארמית ללשון הקודש.

כתב גדול, קריא ונוח. מומלץ מאוד!

הידעת?

מה בדיוק אפשר למצוא ולהשיג בימים אלו?

איך שייך לבוא להתעוררות הלב, להרגיש צער 
הגלות, ולהתאבל על חורבן הבית?

מהו ההבדל בין הקינות לבין תפילה על הגאולה 
וגילוי מלכות ה'?

איך למעשה מוצאים את השם יותר בקלות בימים 
אלו?

האם בימי בין המצרים אסור לשמוח?
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יצא לאור!
הקונטרס הנפלא

"שאל בני - בין המצרים"
שם תמצא מרגוע לנפשך השוקקת

להשיג במוקדי המכירה
לפרטים או לקבלה בדוא"ל

0583288729
oradaat@gmail.com


