
וכבר הוא נחרב במבול.  נברא  העולם מתהפך. רק בשבוע שעבר 
הפרשה הזו קרויה על שמו של נח, הצדיק התמים היחיד באותו 
מפני  משפחתו  עם  אליה  ונמלט  תיבה  ה'  בציווי  שבונה  הדור 
המבול. כשהוא יוצא כעבור שנה ומוצא עולם חרוב, הוא מתאבל 

עליו. 
        

הזהר הקדוש משווה את נח המוצא מקלט בתיבה לאברהם אבינו 
וכל  כליה  לגזירת  התוודעו  הללו  האישים  שלושת  רבינו.  ומשה 
מכל  נציגים  ועם  משפחתו  עם  נכנס  נח  אחר,  באופן  פעל  אחד 
במבול.  נמחו  דורו  ובני  וניצל,  לתיבה  והצמחים  הבהמות  החיות 

הרף  ללא  וניסה  התפלל  אבינו  אברהם 
למצוא ולו צדיק אחד בסדום, הוא לא מצא 
וסדום נהפכה. משה רבינו לא הניח לקב"ה 
גם כשהתבקש 'הרף ממני והשמידם', והציל 

את ישראל.
גם נח וגם אברהם כאבו עד מאוד את אובדן 
בתפילות  עצמו  הטריח  אברהם  דורם,  בני 
על  מהתיבה.  כשיצא  עליהם  התאבל  ונח 
מכנה  מעשה  שלאחר  הזו  ההתאבלות 
מדוע  שטיא,  רעיא  הצדיק  נח  את  המדרש 
מסביר  נתן  רבי  המבול?  לפני  בכית  לא 
בפעולותיהם  כך  כל  השונות  שהתוצאות 
שהם  למה  קשורות  הרועים  שלושת  של 

ידעו, משה הצליח לבטל את הגזירה לפי שידע מה שאיש לא ידע 
לפניו וגם אחריו לא, והעניין הזה קשור ליציאה של נח ומשפחתו 

מהתיבה.

צא מהתיבה
ליציאה מהתיבה קדם הציווי 'צא מן התיבה', כאשר את המילים 
מסביר  ורש"י  התיבה'  מן  'היצא  קוראים  אנו  התיבה'  מן  'הוצא 
שאם לא יסכימו לצאת בעצמם הוצא אותם בעל כורחם. התיבה 
חודשי  עשר  שנים  ובמשך  בעליל,  נעים  ולא  צפוף  מקום  היתה 
שהותם בתיבה נאלצו נח ומשפחתו לחלוק את מגוריהם עם כל 
סוגי החיות והבהמות העופות והרמשים, כשהם נדרשים להאכיל 
אותם יומם ולילה בכל שעה אפשרית )סנהדרין קח: תנחומא ט(. 

האם נדרש ציווי ואילוץ כדי לחלץ אדם ממקום שכזה?
רבי נתן מסביר שהכניסה לתיבה כמו גם היציאה מייצגות שתי 
היחידה  הברירה  היתה  הראשונה  ההנהגה  שונות,  הנהגות 
של נח לפני המבול, ואת ההנהגה השנייה הכריחו אותו 

לקבל לאחר המבול.
התיבה אולי לא נוחה אבל היא המקום הטבעי 
המוגן והבטוח ביותר כאשר בחוץ מבול. 
לפעמים צריכים לברוח 

ולמצוא מסתור עד יעבור זעם. כאן גם מסתתרת הסיבה מדוע לא 
המבול  את  למנוע  היה  יכול  לא  נח   - דורו  בני  את  להציל  הצליח 
שלא  ולפי  ממנו,  להינצל  יזכה  שהוא  אפילו  האמין  שלא  מפני 

האמין שיינצל לפיכך נדרש להיכנס למקום בטוח ומוגן לתיבה.
התיבה של נח נבנתה על פי כוונות עמוקות והכילה סודות עליונים. 
תיבה היא מקום הקדושה, המקום שכל אחד מעדיף להימצא בו, 
אבל בחוץ יש עולם וגשמיות וגם שם צריכים למצוא את השם. נח 
הצדיק התמים הכיר את הקדושה אבל לא ידע איך לצאת החוצה, 
נקודות  רחוקים  אנשים  אצל  גם  ולמצוא  הזה  לעולם  לרדת  איך 
טובות. זו הסיבה שגם לא האמין בעצמו שיינצל, הוא לא היה בקי 
עד כדי כך ברחמי ה', רק התיבה המוגנת סיפקה לו בטחון ואמונה. 

בקיאות חיונית
ואחרי ככלות הכל הגיע הזמן לצאת. העולם 
וכאן  וחורף,  קיץ  וקציר  זרע  להתקיים,  צריך 
נדרש הציווי 'צא', צא החוצה מהמקום המוגן 
כי אתה מוכרח ללמוד להיות בקי גם ביציאה. 
ועכשיו  ושומם,  חרב  עולם  נח  מוצא  בחוץ 
ביציאה,  גם  השם  את  למצוא  לומד  כשהוא 
הוא בוכה ומתאבל עולם שיכולים היו לגלות 

בו המון נקודות טובות, השגחה ואמונה.
הכניסה והיציאה מהתיבה הם אם כן שיעור 
 - ונפיק'  'עייל  של  החשוב  ביסוד  חשוב 
בעבודת  חיונית  מיומנות  היא  בקיאות  ובשוב.  ברצוא  בקיאות 
שונים  במצבים  ה'  את  לגלות  מסוגלות  היא  ומשמעותה  הבורא 
ואפילו הפוכים. ככל שהינך בקי בשינויים קשה יותר לבלבל אותך 

וגם הדינים הקשים לא ישפיעו עליך. 
הבקי הגדול בכניסה ויציאה הוא משה רבינו ע"ה, שעלה למרום 
באופן  ידע  רבינו  משה  בשלום.  ויצא  ונכנס  וירד  עלה  ושוב  וירד 
ששום נברא אחר לא ידע עד היכן מגיעים רחמיו יתברך שאינם 
כלים ואינם נגמרים לעולם, ולכן הוא היה מסוגל למצוא את השם 
גם בחוץ ואפילו במצבים קשים ורחוקים. הידיעה הזו אפשרה לו 
לכוון בשלמות לרצונו יתברך ולהציל את ישראל מכליה. המדרש 
מציין שלא היה כמו משה ועדיין אין כמוהו בידיעת רחמי ה', אפילו 
אברהם אבינו שהתפלל כל כך הרבה על אנשי סדום חיפש צדיק 
אחד כדי לבקש עבורו רחמים, אבל בלי צדיק אחד הוא לא ידע איך 

מביאים רחמים. משה כן ידע.
בחוץ  מרוממים,  ומחגים  קדושה  מסוכה  יציאה  של  בזמן  אנחנו 
מתחיל להיות גשום ולפעמים גם יורדים עלינו מבולים קטנים. כל 
כך חיוני עכשיו לשנן לעצמנו שיש רחמים בכל מקום ובכל מצב, 

רק כך נדע לזהות קדושה גם בחוץ.
)ע"פ ליקו"ה שבת ז'(

גם לצאת צריך לדעת איך

לבלום  אסור  מצב  בשום 
אין  השם,  רחמי  את 
הם  היכן  עד  מושג  לנו 
להאמין  צריך  מגיעים. 
להתפלל.  להפסיק  ולא 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א
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לפעמים צריך לברוח פנימה ולהתחבא, אבל תמיד נאלץ בסוף לצאת החוצה וכדי לשרוד שם נדרשת בקיאות.

תמשיך את האור של תשרי – ע"י 
שתתחיל לעשות מתורות תפילות.

יֹום א' ֹנַח תר"ג ְּבֶרְסֶלב
ְּבָׁשלֹום  ֶהָחג  ְיֵמי  ָעְברּו  ָלֵאל  ...ּוְתִהָּלה 
ִיֵּתן  ִמי  ִיְתָּבַרְך,  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  ּוְבִׂשְמָחה 
ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְמִׁשיְך ָעֵלינּו ְקֻדַּׁשת ִּתְׁשֵרי ֶּבֱאֶמת 
ָּבֶהם  עֹוְסִקין  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ַהִּתּקּוִנים  ְלָכל  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָּתִמיד, 
ָּזִכינּו  ּׁשֶ ַמה  ְּכִפי  ּוִבְפָרט  ִּתְׁשֵרי,  ָהֵאיָתִנים ֶׁשהּוא  ְּבֶיַרח 
ַהְּקדֹוִׁשים  ִּבְסָפָריו  ֹנַעם  ִאְמֵרי  ְּדַבׁש  צּוף  ְמַעט  ִלְטֹעם 
ִמְצַות  ת  ּוְקֻדּׁשַ ָנה  ַהּׁשָ ֹראׁש  ת  ְקֻדּׁשַ נֹוְראֹות  ֵמִעְנַין 
ׁשֹוָפר ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְויֹום ִּכּפּור ְוֻסּכֹות ְוהֹוַׁשְעָנא 

ַרָּבה ּוְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ְוִׂשְמַחת ּתֹוָרה. 
ֶׁשָּזִכינּו  ָּתִמיד  יֹום  ְּבָכל  ֵלב  ְּבָכל  ַלה'  ְלהֹודֹות  טֹוב 
ִלְׁשֹמַע ָּכל ֵאֶּלה. ִמי ִיֵּתן ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲעֹסק ָּכל ָיֵמינּו ִּבְדָבָריו 
ְוִנְזֶּכה ִלְלֹמד  ַהְּקדֹוִׁשים ּוְלַקֵּים ֲהֹפְך ָּבּה ַוֲהֹפְך ָּבּה ְוכּו', 
ְוֵעצֹוָתיו  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּדָבָריו  ְלַקֵּים  ַלֲעׂשֹות,  ְמָנת  ַעל 
ְלָכל  ַהְמֻסָּגִלים  ְמֹאד  ַהְּתִמימֹות  ְמֹאד  ְמֹאד  ָהֲעֻמּקֹות 
ּוִביִריָדה ח"ו  ַּבֲעִלָּיה  ְוַדְרָּגא  ַּדְרָּגא  ְּבָכל  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָאָדם 

ְּבִטיבֹו ּוְבָעקּו ח"ו. 
יֹום  ְּבָכל  ְלַבֵּקׁש  ְּתִפּלֹות,  ֵמַהּתֹורֹות  ַלֲעׂשֹות  ְוָהִעָּקר 
ּתֹוָרה  ֵאיֶזה  ִּפי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו  ִׂשיָחתֹו  ּוְלָפֵרׁש 
ֶׁשִּיְלֹמד ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשְּבֻכָּלם ְיכֹוִלים ִלְמֹצא ֶאת 
ָיֵמינּו  ָּכל  ִּכי  ָלֶזה,  ִנְזֶּכה  ָמַתי  ה'  ֲאָהּה  יֹום.  ְּבָכל  ַעְצמֹו 
ּפֹוְרִחים ְוהֹוְלִכים ְּכֵצל עֹוֵבר ּוְכָעָנן ָּכֶלה ּוְכרּוַח נֹוֶׁשֶבת 
ּוְלַהֲחִזיָקם  ְלָתְפָסם  ַּבֶּמה  ָלנּו  ְוֵאין  ְוכּו',  ָיעּוף  ְוַכֲחלֹום 
ִאם  ִּכי  ָלֶנַצח  ָּבֶהם  ֶׁשִּנְחֶיה  ָלנּו  ַקָּיִמים  ִנְׁשָאִרים  ֶׁשִּיְהיּו 
ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּדֶרְך  ִּפי  ַעל  ְוָהִעָּקר  ְוַתֲחנּוִנים,  ְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל 
ְוָחָדׁש ְמֹאד - ֶׁשהּוא ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות  ָיָׁשן  ַהֶּזה, ֶׁשהּוא 
ּוֶבֱאֶמת  ִמֶּזה,  ַעְצמֹו  ְּבֵעיֵני  ָרחֹוק  ֶאָחד  ְוָכל  ַּכַּנ"ל.  ְּתִפּלֹות 
ֵאינֹו ֵּכן, ִּכי ָקרֹוב ֶאֶליָך ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹותֹו. 
ְּכָלל,  ְלַדֵּבר  ְלַהְתִחיל  ְיכֹוִלים  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוִאם 
ֲאִמִּתּיֹות  ְּבֵעצֹות  ַהְרֵּבה  ִּדַּבְרנּו  ִמֶּזה  ַּגם  ְּכָבר  ֲהלא 
ָלנּו  הֹוִעיל  ֶׁשְּכַבר  ּוְמֻנִּסים  ְּבדּוִקים  ֶׁשֵהם  ּוְתִמימֹות 
ם ִיְתָּבַרְך ְלַדֵּבר ְּבֹראׁש  ָעַזר ָלנּו ַהּׁשֵ ַהְרֵּבה, ּוִבְפָרט ַמה ּׁשֶ
ֶׁשַּגם  ְלעֹוָלה"  ה  ַהּׂשֶ "ְוַאֵּיה  ַהּתֹוָרה  ַעל  ֶהָעַבר  ָנה  ַהּׁשָ
ָרעֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהְּמֻטָּנִפים  ַּבְּמקֹומֹות 
ְלַחֵּפׂש  ְיכֹוִלין  ָׁשם  ַּגם  ְוכּו'.  ְמֻגִּנים  ְוִהְרהּוִרים  ְמֹאד 
ַהְיִריָדה  ֶׁשַּיֲהֹפְך  ַעד  ָּתִמיד  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש 
ַמֲאָמר ָסתּום  ְּבֵראִׁשית  ִלְבִחיַנת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּגדֹוָלה  ַלֲעִלָּיה 
ְּבִעְנַין  ַהְרֵּבה  עֹוד  ָּבֶזה  ִּדַּבְרנּו  ָלֵקל  ְותֹוָדה  ְוכּו',  ְוכּו' 
י  ּׁשִ ֻסּכֹות ְוכּו'. ּוְמֹצָרף ָלֶזה ַהַּמֲעֶׂשה נֹוָרָאה ֶׁשל יֹום ַהּׁשִ

ְוכּו'. ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשֹמַע ָּכל ֶזה ְוַלֲעֹסק ָּבֶזה ְקָצת. 
ְּדָרָכיו,  ְּבָכל  ְוָלֶלֶכת  ֶּבֱאֶמת  ְרצֹונֹו  ְלַקֵּים  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִיֵּתן  ִמי 

ִלְׂשֹמַח ְּבָכל יֹום ּוְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ְוִלְצֹעק 
ֵמֵאיֶזה  ֵמָחָדׁש  יֹום  ְּבָכל  ּוְלַהְתִחיל  ַלה' 

ְנֻקָּדה ֶׁשַּיְתִחיל..      נתן מברסלב



צדקה, אא

משא ומתן באמונה פרק י'

בסוף השנה ביום האחרון היה מתענה, ולא היה 
ישן ועמד והלך לשם. 

המשנה למלך כבר עומד קרוב מאוד להוציא את הבת מלך 

וכיסופים,  רצונות  געגועים  של  שלמה  שנה  ממאסרה, 

האחרון  השלב  לקראת  עומד  וכעת  וצומות,  תעניות 

והמכריע, ועל כך אומרים חז"ל 'שוב יום אחד לפני מיתתך' 

כי אין אדם יודע אימתי הוא היום האחרון, כי לכל אחד יש 

בשביל  להתגעגע  שצריך  שלו  הפרטי  השנה  תקופת  את 

ובדרך כלל, היכן שמתגבר מאוד  להעלות להשגה חדשה, 

מאוד הנסיון, הרי הוא הסימן שהוא היום האחרון, כי ביום 

שהוא  רואה  כאשר  ביותר,  משתולל  טוב'  ה'לא  האחרון 

שכאשר  שנלחמים  אנשים  שני  וכדרך  לגסיסתו,  קרוב 

ויש  כוחותיו האחרונים  אחד הולך להפסיד הוא אוזר את 

בכוחו להתגבר ביותר מה שלא היה בכוחו להתגבר מקודם, 

וכמובא מזה כמה פעמים בספרי רביז"ל ומוהרנ"ת שבשעה 

הוא  הרי  ביותר,  הנסיונות  עליו  שמתגברים  רואה  שאדם 

הסימן שהוא קרוב מאוד לפתח של הקדושה.

התגברות  שעוד  להבין  ובמקום  זאת  יודע  אינו  האדם  אך 

אחד והוא מוציא את הבת מלך, הוא נבהל מהנסיון ונסוג 

לאחור. וסיבת הבהלה של האדם הוא, כיון שהוא מתאמץ 

לכבוש ולהלחם, עד שנדמה לו שהוא כבר שמור מן החטא, 

גדול  נסיון  עליו  מתגבר  פתאום  ובפתע  נסיונות,  לו  ואין 

שהוא  תופס  ואינו  להבהל  לו  גורם  וזה  הכיר,  שלא  כל  כל 

באמצע מלחמה.

וזה מה שהיה עם המשנה למלך שעמד כבר לאחר שנה של 

געגועים וצומות, והתכונן ליום האחרון, והיה מתענה ולא 

היה ישן כפי שהבת מלך צוותה עליו, ואזר את כל כוחותיו 

נסיון,  לפניו  צץ  לב  שימת  בלא  והנה  לשם,  וללכת  לעמוד 

וכפי שנראה להלן. 

נאים  תפוחים  גדלים  ועליו  אילן,  רואה  והיה 
ואכל  ועמד  מאד,  לעיניו  מתאוה  והיה  מאד, 

משם,
מלך  הבת  שוהה  בו  הגדול  למבצר  הולך  למלך  המשנה 

שם מקום הלא טוב, והוא מכין את נפשו שלא להתפתות 

באמצע  רואה  הוא  והנה  טוב',  ה'לא  אצל  שיש  בנסיונות 

'אילן' שם   – הדרך במקום לא צפוי בכלל שיהיה שם נסיון 

גדלים תפוחים נאים ונחמדים למראה.

והרי היום האחרון אסור לו לאכול, אך כיון שהיו נאים מאוד, 

להסתכל,  רק  ח"ו,  מזה  לאכול  לא  עליהם,  להסתכל  עמד 

ומכך התעורר בו התאוה כמו שמדגיש רביז"ל 'והיה מתאווה 

לעיניו', וכך לא עמדו לו כוחותיו ועמד ואכל משם.

כי כשאדם הולך להוציא את הבת מלכה אחר שנה של געגועים, 

אסור לו לעצור לחשוב מכלום, אפילו שלכאורה לא אסרה עליו רק 

שלא לאכול, ולכאורה היה מותר לו להסתכל, אך היא גם אמרה לו שצריך 

להתגעגע, וזה אומר, שיזהר שלא להסיח דעת לשום דבר אחר שנראה כאילו 

מושך ונאה, דבר שיסיח את דעתו מהמטרה. 

ואף שבתחילת המעשה כאשר הגיע למבצר שלה וראה מאכלים ומעדנים טובים גם שם 

עמד ואכל, כי שם עמד ובירר את המאכל שיהיה בקדושה, וכמו שבארנו. אך כאשר אדם רואה 

שמתעורר בו תאווה ומשיכה יותר מן הרגיל, הרי שבוודאי שהוא נסיון שצריך לשברו ולא לאכול 

משם. 

ותכף שאכל התפוח, נפל וחטפו שנה, והיה ישן זמן מרובה מאד.
תיכף לאחר שאכל מן התפוח, הוא נפל מכל דרגותיו שהשיג בשנה הנפלאה הזו של הכיסופים, 

ומכת השינה חטפה אותו, תרדמת הלב, תרדמת המוחין, והיה ישן זמן מרובה מאוד, ושכח כלל 

שהוא מחפש כאן איזה משהו אחר...

****

ולכאורה מכאן מתחיל המעשה האמיתי, כי אצל העולם נדמה שעבודת ה' נגמר בקטע הזה של 

הסיפור. 

דהיינו שמדברים מכך שהבת מלך נאבדה, ושצריך לחפשה זמן רב, עד שמבין שצריך להתגעגע 

ולהמתין, ובסוף הולך להוציאה וברגע האחרון מתגבר נסיון ואם הוא זוכה לעמוד בנסיון הוא 

זוכה להוציא אותה. 

זהו הציור הכללי של עבודת ה' בעולם. ומי שלא עומד לפי כללי הציור הזה, הרי שהוא נאבד 

לגמרי, וזהו הסיבה שהרבה רחוקים מהשם יתברך. 

אך רביז"ל מתחיל כאן קטע חדש, שאכן הוא עשה כל מה שצריך, וברגע האחרון הפסיד הכל במו 

ידיו במזיד, וכאן יש לו האפשרות ליפול ולחזור לאחור, או להמשיך לחפש.

כי אחד מדרכי העלאת  רבינו מבאר בכמה מקומות 

מי  'אפילו  ולכן  ומתן,  משא  ידי  על  הוא  הבירורים 

להתנצל  יכול  לא  עכו"ם,  עם  ומתן  במשא  שעוסק 

עוביות  מחמת  השי"ת  את  לעבוד  א"א  ולומר, 

וגשמיות שנופל תמיד עליו מחמת העסק שעוסק 

שבכל  ז"ל  חכמינו  לנו  גילו  כבר  כי  עמהם,  תמיד 

למצוא  יכול  העכו"ם  לשונות  ובכל  גשמיים  דברים 

חיות  שום  להם  אין  אלקותו  בלא  כי  אלקות,  בהם 

וקיום כלל' )לקו"מ לג(. 

שיש  כזו  בהנהגה  העולם  את  הנהיג  השי"ת  שכן 

פרנסה  להביא  בשביל  השתדלות  ולעשות  לעבוד 

ה'  שעבודת  הוא  מוכרח  כן  ואם  ביתו,  לבני  ומחייה 

הוא שייך לכל אדם, וגם מי שעובד הוא עובד את ה' 

כמו אותו אחד שלומד.

אלא מאי, כאשר אדם שומע מעשה זה של 'עליית 

ניצוצות במשא ומתן', תיכף עולה בליבו תמיהה, מה 

לי ולניצוצות? זו הרי דרגא של צדיקים? ואינו יכול 

להכיל בליבו את האמת הפשוט הזה שהוא בעצמו 

ניצוצות,  ומתקן  מעלה  שלו  ומתן  המשא  בעסקי 

ולכן באמת הוא מרגיש כמו גוי במשא ומתן שלו, עד 

שברוב הזמן מתרחק לגמרי מעבודת ה'.

בספה"ק מבואר על הפסוק 'יורדי הים באניות עושי 

מלאכה במים רבים – המה ראו מעשי ה' ונפלאותיו 

במצולה', פסוק זה נאמר על אלו הפורשים על הים 

הניצוצות  ריבוי  זה  רבים'  'מים  ומתן,  משא  לצורך 

אלקות שצריכים לתקן במשא ומתן, והפסוק מדגיש 

שדייקא אלו הנוסעים על הים לצרכי משא ומתן הם 

מהיושבי  יותר  הרבה  ה'  נפלאות  גדולת  את  רואים 

אוהל, וצריך לזכור ש'נפלאות' הוא מושג גדול יותר 

ומתן  במשא  העוסקים  אלו  ודייקא  'ניסים',  מסתם 

הם אלו זוכים לראות את נפלאות ה' על בשרם ממש.

במשא  לעסוק  המדרש  מבית  שיוצא  מי  כל  ולכן 

לעבוד  הכח  את  לו  שיש  לדעת  צריך  הוא  ומתן, 

עצמו  את  שמוצא  ההשגחה  גלגלה  ואם  ה'.  את 

שהכל  לדעת  צריך  הוא  ומתן,  משא  בעניני  עסוק 

בהשגחה פרטית, וזהו התפקיד שלו לעבוד את ה' 

מתוך המקום הזה דייקא.

נד,  סי'  בלקו"מ  העניין  מתבאר  עומק  וביתר 

שמגיע  חפץ  שכל  לבאר  רבינו  מאריך  שם 

לחלקו,  השייכים  ניצוצות  בו  יש  לאדם 

והוא  אותם  להעלות  צריך  שהוא 

ואם הוא  מקבל חיות מהם, 

ר  כ ו מ

החפץ בחזרה למי שמכר לו, הרי זה סימן שיש כאן 

להעלות  יכול  היה  לא  הראשון  שהמוכר  ניצוצות 

הוא  ועכשיו  השני.  האדם  אצל  היה  שזה  אחרי  רק 

אלו,  האותיות  'וכשמשלים  עלייתם  את  משלים 

ניתוסף הארה בנפש רוח נשמה שלו מחמת הארת 

האותיות אלו שהגיעו אצלו ונשלמו אצלו... ועל ידי 

התנוצצות זאת נתייחד צדיק וכנסת ישראל'.

כאן  מדבר  שרבנו  מתבאר  המאמר  קשרי  ומתוך 

כדרכו על תיקון העולם, ולא רק על עליית הניצוצות 

עבודה  על  מדבר  הוא  וע"כ  בספרים.  המובא  הרגיל 

של עליית הניצוצות בזיכרון עלמא דאתי, היינו עבור 

הגאולה ולעתיד לבוא ממש.

שלימות  עיקר  שבאמת  האר"י,  בדברי  מבואר  והנה 

היינו  פעמים.  בב'  דייקא  הוא  הניצוצות  בירור 

שבעצם אי אפשר להאדם לברר הניצוצות של שום 

חלק  קודם  להעלות  יכול  הוא  כי  אחד,  בפעם  דבר 

וכמו שאמר  כך להעלות עוד,  ורק אחר  מהניצוצות 

הבעש"ט הקדוש, שהאדם שנוסע לאיזשהו מקום, 

לברר  אפשר  אי  כי  הפעם  עוד  שם  לנסוע  יצטרך 

ע"ט,  דף  ההקדמות  בשער  בזה  )ועיין  אחד.  בפעם 

ובמבוא  י',  פרק  ט"ל  בשער  חיים  בעץ  גם  ומבואר 

שערים שער ב' חלק ג' באריכות(.

)בגלגולים  אופנים  בהרבה  להיות  יכול  זה  ודבר 

השני  בפעם  שרק  הכלל  אבל  אופנים(,  שאר  או 

ואז  שלו.  גמר הבירור  אז הוא  שהחפץ מגיע לאדם 

יכול לעשות יחוד ממש. וכל זה בדומם דייקא, ששם 

עיקר הבירור )וע"כ שם ג"כ עיקר האחיזה של הע"ז 

לשם  זה  את  עושה  וכשהאדם  ממון(,  תאוות  של 

הגאולה  את  מכין  אז   - לצדיק  והתקשרות  שמים 

ממש, כי מברר את סוף הבירורים ממש.

נמצא שבכל פעם שהאדם קונה דבר חדש, אם הוא 

מרגיש  שהוא  שההתנוצצות  וחושב  לרגע  עוצר 

'שמוכר  ה'  דף  בברכות  חז"ל  שאמרו  )כמו  עכשיו 

שהוא  אע"פ  הזה  ההרגש  שמח'(  והלוקח  עצוב 

ההארה  של  הרגש  כן  גם  בו  כלול  'נוגה'  עם  מעורב 

שזכה על ידי שהשלים הנפש רוח ונשמה שלו. וכמו 

שכתב מוהרנ"ת בהלכות משא ומתן. 

בנוגע  כך  גם  שכתב  ג'(  )הלכה  חלה  בהלכות  ועיין 

ב'נוגה',  לאכילה, שאף על פי שחלק מהאדם עדיין 

וע"כ  יתברך,  אבל יש חלק שרוצה באמת את השם 

יכול  הוא  הזה,  החלק  עם  רק  מתקשר  האדם  אם 

את  שמכין  הצדיק  של  ועצום  גדול  בייחוד  להיכלל 

הגאולה.

כוכבי אור
הרה"ח ר' פינחס בונקר שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך 
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                       ש'בת ב'ו ת'שמח נועם השבת

אנשי מעשה חותנו.  מגורי  מקום  אוסיאטין,  בעיירה  מוהר"ן  הקדוש  רבינו  התגורר  נישואיו,  לאחר 
ביתו  את  יוצא  רבינו  עבותה.  צמחייה  של  בנוף  הטובלת  קטנה  עיירה  היא  אוסיאטין 
ועושה דרכו אל היער, נעלם בינות לסבך קני הסוף הגדלים על שפת הנהר. נושא את עיניו 

למרומים ושופך שיח מעומק לבו לפני בוראו, כדבר איש אל רעהו, שיקרבו אליו באמת.
באותה עת כבר היתה תורה כולה נגלה ונסתר אצלו כמונחת בקופסא, הכל היה גלוי 
לפניו וכל רז לא אניס ליה. אך למרות השגותיו העצומות – ודווקא בעטיין - בחר 
בדרכי התמימות, והרבה בעבודת התפילה וההתבודדות.  רבינו הסתיר את עצמו 
מעין כל, על ידי מעשי משובה; ריצות וקפיצות כדרך הנערים, עד שבסביבתו לא 
ידעו כלל להעריך את גדולתו. היה זה בעיצומו של החורף, יום אחד נוסע חותנו רבי 
אפרים במזחלת רתומה לסוסים על גבי הנהר הקפוא, ולפתע נדהם למראה עיניו: 

בתוך קבוצת נערים המשחקים בגלישה על גבי הקרח, נראה לא אחר מאשר חתנו.
"אבוי לי" נתמלטה קריאת צער מפיו, "סבור הייתי כי לא ימוש מאוהלה של תורה, 

ועתה, אוי לעיניי שכך רואות; מחליק הוא על גבי הקרח כאחד הריקים!"
באחד הימים הגיע אחד מתלמידי המגיד ממזריטש להתאכסן אצל רבי אפרים והוא 
החליט כי זוהי ההזדמנות לשטוח בפניו את צערו ואכזבתו העצומים מחתנו. "רבי", 
תינה לפניו את מר ליבו, "לקחתי את נכדו של הבעש"ט לחתן ובטוח הייתי כי יישב 
יומם ולילה על התורה והעבודה, אך מיום ליום מתברר לי כי אינו לומד כלל ולא מן 

הנמנע שמרוב בטלה שכח גם את הקריאה, אנה אוליך את חרפתי?!"
הדברים,  את  לקבל  מיאן  הוא  אך  הדגול,  האורח  של  לליבו  נגע  החותן  של  צערו 
לא יתכן, אמר, שנכד הבעש"ט יהיה עם-הארץ עד כדי כך שגם לקרוא כהוגן לא 

יידע. אולם רבי אפרים בשלו: "האמינו לי כי אמת דיברתי, תוכלו להיווכח בכך במו 
עיניכם!" י אכן, רבינו כה הצליח להעלים את גדלותו העצומה, עד שחותנו האמין 

באמת ובתמים כי ריק הוא מכל וכל.
"אבחן אותו אפוא בלימוד משניות" נענה האורח הנכבד. הוא קרא לחתנו הצעיר 
של רבי אפרים, פתח לפניו את המשניות במסכת "בבא קמא" פרק שני, במשנה 
לו לקרוא. הביט רבינו במשניות והשים  והורה  והגדי שקפצו מראש הגג"  "הכלב 
עצמו כמתקשה בקריאת המילים, הוא עיוות בכוונה את הקריאה וכך אמר: "הכלב 
והגדי שקפצו מארש..." האורח החשוב נדהם למשמע אוזניו והתמלא מבוכה, עתה 
כבר היה שותף כליל לצערו הגדול של מארחו. ורבי אפרים מביט בו אחוז צער: "הלא 

אמרתי לכם שגם את הקריאה הוא שכח".
חותנו.  של  כעסו  את  ללבות  לא  כדי  לרבינו,  מאומה  האורח  אמר  לא  בינתיים, 
אולם מאוחר יותר, כשפגש בו בחצר שמאחורי הבית, הוכיחו: "היתכן?! הרי בנם 
של קדושים אתה, נכד הבעש"ט ורבי נחמן מהורודנקא. חותנך העניק לך נדוניה 
מכובדת ביותר בגלל ייחוסך הרם, ואילו אתה מתבטל לגמרי מן הלימוד, עד שאפילו 

לקרוא כהלכה שכחת?!"   
לא יכול האורח להתאפק, הרים ידו וסטר פעמיים על לחיו של רבינו הקדוש...

עיני רבינו מלאו דמעות, אולם לא השיב דבר.

הסמוך  היער  דרך  אזור,  באותו  נסיעה  הזדמנה  דנן  ולאורח  מאז,  ימים  חלפו 
"השומע  מאי-שם,  הבוקעות  זעקות  למשמע  אוזניו  חידד  לפתע  לאוסיאטין. 
אתה?" פנה לעגלון, "צעקות בוקעות מלב היער, כנראה מאן דהו נתון בצרה וקורא 
לעזרה!" השניים השתתקו כדי לעמוד על טיב הקולות אולם אז שמו לב שאין אלו 

זעקות מצוקה, אלא של תפילה.
התמלא אותו צדיק סקרנות לדעת מיהו המתפלל. הוא ירד מהעגלה והחל צועד 
בעקבות הקול. ככל שהתקרב, הלך ונמס ליבו בקרבו; היה זה קול ערב ונעים, של 
מעולם.  אוזניו  שמעו  לא  כמוהו  עולם,  בבורא  עצומה  בדביקות  השתפכות-נפש 
פסוקי דזמרה של תפילת שחרית הדהדו במתיקות ברחבי היער - - -  הוא התקרב 
עוד, ואז נגלה לעיניו המחזה. בין סבך העצים הגבוהים, עומד אדם עטוף בטלית 
ותפילין וצועק בכלות-נפש את מילות התפילה, כשסביבו נקווית שלולית דמעות. 
הוא חש כי מוכרח הוא לדעת מיהו היהודי הקדוש והמופלא הזה, ואז נגלו לרגע 
פניו שטופות הדמע של האיש המתפלל, מתוך הטלית שכיסתה את ראשו, באותה 
שעה נותר על עמדו כהלום רעם; היה זה רבי נחמן הצעיר, חתנו של רבי אפרים - - -

הוא חש בבושה נוראה הממלאת את כל כולו, המתין לרבינו עד שיסיים את תפילתו 
כי צדיק נסתר הנכם!"   ידעתי  לי, לא  וניגש אליו ברוח נשברה: "אנא, מחל  הזכה, 
"אסכים למחול לך" השיבו רבינו, "אולם בתנאי שתבטיחני נאמנה שכל עוד אני חי, 

לא תגלה לאיש את אשר ראית"  
חיי'קל  לרבי  הסיפור  את  וסיפר  רבינו,  הסתלקות  לאחר  ימים  האריך  צדיק  אותו 

תלמיד רבינו, והוא שפרסמו ברבים. 

בלתי לה' לבדו

פו"ר  בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  נח  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
ואישות הלכה ג', שבהם מתגלה איך להיכנס לתיבת נח, מקום 
המנוחה והשמחה שהוא אור ליהודים ביום שבת קודש, להינצל 
ולהמשיך עי"ז כח הששון והשמחה של  ואנחה,  ממבול היגון 

זמן שמחתנו שמחת התורה על כל השנה כולה.

השמחה  להמשיך  רבינו  אזהרת 
לתוך היגון ואנחה

ידוע שרבנו ז"ל הזהיר מאד שצריכים להיות בשמחה תמיד, 
כ"ג( ע"פ מה שנאמר "ששון  )לקו"ת סי'  ומבואר בדבה"ק 
כך  כל  ואנחה", שצריכים להתגבר  יגון  ונסו  ישיגו  ושמחה 
במידת השמחה עד שיחטוף גם את 'היגון והאנחה' - שהם 
שבאים  והעצבות  שחורה  המרה  כל  לו,  שיש  הצער  כל 
להכביד עליו - לחטוף אותם ולהכניסם לתוך השמחה בעל 
כרחם. וזאת ע"י שיגביר בלבו מה שמשמח ומרים אותו, עד 
שכל מה שיכול לגרום יגון ייחלש כוחו וייכלל ג"כ בהשמחה, 
ובזה יהפוך היגון ואנחה ל'ששון שמחה', כי הששון ושמחה 
שהם  מה  כל  לבטל  ואנחה,  היגון  את  גם  ויתפסו  ישיגו 

מסתירים ממנו את השי"ת ושמחת המצות.
זוכים  כי כשם שיש להגדיל השמחה והחיות שיש כאשר 
לב",  משמחי  ישרים  השם  "פקודי  כמ"ש  התורה  ללימוד 
שרואה  מה  ובכל  התפילה,  בכח  להתרומם  שיכול  וכשם 
וברכה  הצלחה  יש  השם  ובחסדי  ומושיע  עוזר  שהשי"ת 
- הרי לפי מה שנעשה עם כל אדם, באמת ההכרח לקבל 
כלי זיין ללחום נגד היגון ואנחה, לזכות לשמוח עם קדושת 
יהדותו ועם הנחת רוח שעושה לפני השי"ת, כי בזה עיקר 
המצות  עם  ששמח  שמים  כבוד  לגלות  יהודי  כל  עבודת 
ומקבל מה שעובר עליו באהבה, שעי"ז דעתו פנוי לעבודת 

השם, להתפלל בחשק, ולהבין בדברי תורה ויראת שמים. 
ע"י  הוא  בזה  לזכות  והכח  השמחה,  הוא  הקדושה  עיקר 

רבינו
כי חסרון שלימות הלב מתוך איזה נקודה של שמחה - הוא 
עיקר הסתרה מלכות השם, והוא מציאות הקליפות והרע, 
כי העצבות והיגון הוא הסט"א ממש, והוא עונש כל חטא 
והמחשבה  הקדושה  שמירת  הברית  שמירת  ועיקר  ועון, 
ובעכ"מ(  קע"ט  סי  לקו"מ  )עי'  השמחה  התעוררות  הוא   -
וכל הכח להתעורר  נסיון,  כל  כי בזה כל הכח להתגבר על 

לעבודת השם. 
החיות  לאור  לחזור  ללחום   - הוא  התשובה  יסוד  ולכן 
רבינו  בכח  לזכות  יכולים  זאת  כאשר  דקדושה,  והשמחה 
ז"ל שמעורר בחי' עשרה מיני נגינה, לתקן נפשינו, להחזיר 
זכרון  לבנות  ולשוב  מבקש,  כל  ללב  השמחה  התעוררות 
האמונה שהוא השמחה. ובאמת זהו עיקר גדול בהתגלות 
השמחה  עבודת  על  מאד  שהזהירו  הצדיקים,  כל  דברי 
מתוך  שמחה  של  זר  תערובת  בלי  אמונה  של  האמיתית 

הוללות ליצנות ונפיחת הצלחות עוה"ז וכו'.
ומשמח  שמחיה  רבינו,  של  העצות  נוראת  לקבל  יש  ולכן 
כל נפש בשמחה האמתית - גם כאשר קשה לו מאד בכל 

לעלות  רוצה  כאשר  וגם  וברוחניות,  בגשמיות  שצריך  מה 
להנקודה, ואז הרי רואה אמיתת החסרנות ויש לו מלחמה 
נגינה  מיני  כל  אחד  כל  ימצא  רבינו  דברי  באור   - גדולה 
מתוקה שמחיה נפש כל חי ללכת בדרכי חיות וחיים טובים 

אמיתיים.
וכאשר יאחז עצמו באמונה ויחזיק בעצת רבינו, הרי אז כל 
מה שהבעל דבר מכניס בליבו זכרונות ומחשבות שמביאים 
יגון ואנחה ומרה שחורה - יהיה בו כח להפוך זאת, שאדרבה 
יהיה שמח מאד ויבא לחירות המוחין, כי שמחה הוא עיקר 
חירות המח כמבואר בדבה"ק )לקו"ת סי' י'( ע"פ מ"ש "כי 
ושיעבוד  מהגלות  יוצאים  שמחה  שע"י  תצאו",  בשמחה 

המוח והדעת לקטנות וכו'. 
ולכן יתגבר בליבו בכל עת של קטנות וחסרון הצלחה ברוחני 
וגשמי - שאף על פי שנעשה איתי מה שנעשה במחשבה 
וכו' ועובר כך וכך וכו', אדרבה, אף על פי כן אינני גוי ואני 
מזרע ישראל, ואזכה לחיים נצחיים, ואני שומר שבת קודש 
שמזה מתגלה מציאות השם בעולם על ידי, ובכל יום אני 
בכל זאת מקיים כמה מצוות קריאת שמע ציצית ותפילין, 
ולפעמים  ותפילות,  ברכות  כמה  לומר  זוכה  גם  ואני 
שמחתי  עיקר  זהו  ואדרבה  ולתשובה,  להשי"ת  משתוקק 
שהם  יום  בכל  תפילין  להניח  כן  גם  יזכה  כמוני  שמרוחק 

כתרא דמלכא וכו'.
שמבטל  מה  כל  ועל  הליצנות,  כל  על  להתגבר  שנזהר  ומי 
כי נדמה שזה שייך אנשים  דרכי עבודת העמדת השמחה, 
הרי   - וכו'  ולימוד  עבודה  במקום  שמסודר  לי  ולא  שנפלו 
להודות  ויזכה  ועבודה,  בתורה  אמיתית  לשמחה  יזכה  הוא 
להשם מאד על כל החסדים שהשי"ת עושה איתו בכל יום 
שזהו  וחסד,  ישועה  כל  ע"י  בהשי"ת  ודבוק  קרוב  להיות 
עיקר שעשוע עוה"ב )עי' לקו"ת סי' ב(, כי יהיה בידו דרך של 
אמונה להתגבר על הצער שמקונן בליבו באמת וכו', כי יהפוך 
היגון והאנחה לששון ולשמחה, ועי"ז יזכה לאמונה וחירות 

המוחין ויהיה בו כח להדבק בדרכי עבודת השם כראוי.

ייחוד השמחה
ובאמת עי"ז נעשה יחוד גדול מאד, כאשר כל עבודת האדם 
התגברות  וממילא,  ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד  לגרום  הוא 
האדם לחזור למחשבות טובות של אמונה איננה רק עצה 
השם  עבודת  זהו  אלא  נכאה,  מרוח  הנפש  חיזוק  בשביל 
האדם  עבודת  כלל  שורש  נמצא  ובזה  כשלעצמה,  ממש 
הנסיון  מציאות  כי  הזה,  העולם  ממציאות  בירורים  לברר 
על  שמתגבר  הרע  נגה  מציאות  הם  התאוות  והתגברות 
האדם להעציב רוחו להסתיר מחשבות השמחה בהשם, וכל 
מה שהאדם לוחם ומתגבר לחזור לאמונה - בזה הוא מברר 
אשיחה  לבבי  "עם  מ"ש  בבחי'  נכאה  מהרוח  טובה  הרוח 
ויחפש רוחי" )עי' לקו"מ סי' נ"ד( שזה עיקר בירור האמונה, 

בירור הטוב מהרע. 
גורם  חטא  כל  כי  העונות.  תיקון  מציאות  נמצא  ובזה 
התגברות הכבדות וכח ההסתרה, והתעוררות המלחמה נגד 

כבידות ההסתרה - הוא עיקר תיקון החטא ויסוד התשובה 
הבירור  מציאות  עיקר  שזה  השם,  כבוד  לחיות  לחזור 
והתיקון, והפרדת הרע מהטוב, שמחשבות של אמונה יעלו 
ויתגלו והמחשבות של כבידות ודאגה יפלו ויתבטלו כי הם 

בחי' ידיעת הרע ויש לברר הטוב מהרע. 
ולכן עיקר התעוררות האדם בכל עת הוא - להיזהר להפוך 
השם  עבודת  דרכי  יסוד  זה  כי  לשמחה.  ודאגה  כבדות  כל 
מאד.  ויקר  גדול  ודבר  עבודה  וזה  הצדיקים,  ע"י  שנתגלו 
שמחת  לעורר  זוכים  כאשר  רק  הוא  השמחה  ומציאות 
האמונה ועי"ז להיות שמח כל כך עד שיהפוך היגון ואנחה 
לשמחה, שמזה נעשה ייחודים גדולים ושעשועים גדולים 
מאד מאד למעלה למעלה בכל העולמות, כאשר היה מובן 
החידוש  לשמוע  שזכינו  בעת  אז  ז"ל  רבינו  דברי  מתוך 
הנפלא והנורא הזה, שענין זה הוא גדול מאד, ושיש מעלה 
עד  כזאת  לשמחה  שמתגברים  זו  בעבודה  מאד  גדולה 
שמהפך המרה שחורה וכל היגון ואנחה לשמחה, שהששון 
לתוך  ואנחה  היגון  וחוטפים  ומגיעים  משיגים  ושמחה 

השמחה בעל כרחם. 

כל חיי האדם – תלויים בשמחה
ובאמת הרי בזה תלוי כל חיי האדם ממש, כמבואר בדבה"ק 
)לקו"ת סי' כ"ד( שמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ובזה 
נמצא עיקר כח הרפואה לגוף ולנפש, כי כל מיני התחלואים 
וכל  והשמחה,  החיים  רוח  בחסרון  שורשם  והמכאובים, 
יכול לעשות מה שצריך מחמת חולשה  מה שהאדם אינו 
וכו' ומה שעובר על נפשו - הוא מחמת ערבוב רוח הטובה 
בהרוח נכאה, ואינו מתגבר למצוא כח האמונה וההתקרבות 

להשי"ת לגלות אורה ולבא לשמחה. 
כל  גם  תקות  עיקר  זהו  השם,  לעבודת  העיקר  שזהו  וכמו 
מי שנתרחק ונפל וכו', שכאשר בא להתקרב - עליו להגביר 
לקדושת  שזוכה  הלב  מהתעוררות  שבא  אמיתית,  שמחה 
השמחה  מאד  ולהגדיל  התחזק,  זאת  שבכל  מה  ישראל 
כאשר זוכה לאיזה דבר שבקדושה, כי בזה נמצא התגלות 
עיקר  כי  הקדושה.  לתוך  נפשו  את  שירים  הדעת  אור 
הרפואות בגוף ונפש הם בבחי' עשרה דפיקין, והתעוררות 
השמחה האמתית הוא בחי' עשרה מיני נגינה, ולכן נמצא 
הזהרה על ענין זה, כי רבינו הזהיר שנתגבר בכל עוז להיות 
בשמחה תמיד, וכפל להזהיר על זה בכמה לשונות שיכריח 

האדם את עצמו בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד.

מקור השמחה - שבת קודש
בו  קודש,  שבת  יום  הוא  ושמחה  מנוחה  כל  מקור  והנה 
ימצא כל אחד מנוחה אורה ושמחה. כי בששת ימי המעשה 
מתגברים הטרדות ורדיפת הצטרכות האדם, וקשה ליישב 
שגורמים  ושמועות  מקרים  מתחדשים  עת  ובכל  דעתו, 
מניעה  להיות  יכול  לעשות  שיש  מה  בכל  כי  וצער,  דאגה 
לדאוג  מקדים  כאשר  ומכאוב  דעת  מוסיף  והאדם  וצער, 
והצטער מכל רמז ושמיעה בעלמא, וכאשר עוד עובר על 
הנפש שרואה שלא יצא חובת היום בעסק התורה ותפילה 

תוקף  מתבלבל  עי"ז  הרי  שנכשל,  במה  נכשל  ויש  כראוי, 
הדעת ואור האמונה. 

איזה  לו  מאיר  ששם  התורה,  תיבת  לתוך  יכנס  שלא  ומי 
של  מבול  נגדו  מתגברים  עי"ז  הרי  אמת,  נקודת  של  צהר 
כבידות דאגה וצער להטביע אותו ביון העצב ברוח נכאה, 
אבל יש כח להתגבר לברוח לתוך תיבת הקדושה, וכל אדם 
יכול להתעורר לראות מרחוק אור נרות השבת שמאירים 
לתוך חושך רוחו הכבידה, לזכור השבת, ולהעיר כל נקודה 
של טוב שבו, וכך לעורר בו זכרון דרכי הדעת ואור התורה 

להשיב נפשו. 
הבירורים  בחי'  מציאות  הוא  בזה  האדם  עבודת  וכלל 
בכל  מהרע  הטוב  לברר  המעשה  ימי  בששת  שנעשים 
מלאכה ומעשה, כי בהם יש אחיזת ההסתרה והצער, ועל 
האדם ללחום לקום משם ולחזור לחיזוק ולאור התורה. וכל 
אין  שבו  השבת  קדושת  באור  הוא  להתגבר  לזכות  כוחנו 
בירור, כי מתבטלים הל"ט מלאכות, ובכל דבר מאיר כבוד 
השם ע"י מה שאנו שומרים שבת, ומגלים שם השם בעולם 

בשמחה. 
ולכן עיקר מצות זכרון יום השבת הוא לזכור שהיום שבת 
סי'  )לקו"מ  בדבה"ק  כמבואר  מאד,  בזה  שמח  ולהיות 
כי  וטוב לב בשבת,  י"ז( שצריכים לזהר מאד להיות שמח 
מעלות וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, ויש פרטים יקרים 
מקדושת ומעלות שבת אשר יש לשמוח בכל אחד ואחד 

מהם יותר ויותר. 
ולכן יש להתעורר מאד ולהתלהב לבו לקבל שבת בשמחה 
גדולה ועצומה כראוי, וצריכים לנהוג שמחה גדולה בשבת-
ודאגה כלל, רק להתענג  ולבלי להניח שום עצבות  קודש, 
על ה' ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג - הן אכילה 
ושתיה, הן מלבושים, כפי מה שיכול. כי אכילת שבת היא 

כולה רוחניות, כולו קדש, ועולה למקום אחר לגמרי. 
וע"י השמחה ביום השבת, אז מתגלה אמיתת היראה לפני 
השם, כי בחול אפשר שיהיה היראה עם כסילות, בבחינת 
)איוב ד(: "הלא יראתך כסלתך", שזה מחמת השעבוד שיש 
בחול, כי ע"י השעבוד אין הדעת שלם, אבל בשבת אז הוא 
חירות, וכשיש חירות ואין שעבוד וגלות - אז הדעת שלם, 
בחינת  שבת,  של  והשמחה  התענוג  החירות  עיקר  שזה 
)ישעיה נ"ח(: "אז תתענג על השם". ועי"ז מתבטל כל גלות 
יוצאין  שמחה  שעל-ידי  תצאו",  בשמחה  "כי  מ"ש  בבחי' 
לחירות וזוכים לבחי' "ירא שבת", כי אז היראה בלי כסילות 

שיש בימי החול.
וכאשר נזכה לאור הדעת בקדושת השבת, עי"ז יהיה 

בנו כח לזכור תמיד בדרכי הדעת שיכולים להוציאנו 
ממימי  להנצל  כדי  יום,  בכל  ולשמחה  לחירות 

המבול, מהתגברות הדאגה והצער, למצוא אור 
התיבות  לתוך  אותנו  שמכניסים  הצדיקים 

מנוחה  ולמצוא  ותפילה  תורה  של 
ושמחה תמיד.



בני הנעורים
אסרו חג בעבותים

עלהו לא יבול

  דיני ראש חודש בער"ש ובשבת
 תספורת וקציצת ציפורנים

א. ז"ל המשנ"ב )רס, ז(: יש מקומות שאין מגלחים ואין נוטלים צפרנים בראש 
וכן  יהודה החסיד.  רבינו  ציוה  כן  כי  ביום ערב שבת קודש.  חודש אפילו חל 
בעוד פוסקים כתבו שיש להזהר בזה. והנה לגבי ראש חודש שחל בימות החול, 
בודאי יש להזהר בזה. אך לגבי ראש חודש שחל ביום שישי, דנו הפוסקים אם 

יש לאסור, ובפרט לגבי קציצת צפורנים שהקילו יותר.  
ב. למעשה לגבי 'תספורת': יש להחמיר ולא להסתפר בראש חודש שחל בערב 

שבת. ואם יש צורך גדול להסתפר, יש לשאול חכם אם להתיר.
חמישי.  ביום  לקצצם  בראשו  עיניו  החכם  )א(  צפורנים':  'קציצת  לגבי  ג. 
ויש מחמירים לקצצם רק ביום רביעי. )ב( ומי שלא קצצם אז, לכתחילה יש 
או  ומפריעות,  גדולות  הצפורניים  אם  )ג(  שישי.  ביום  לקצצם  ולא  להחמיר 
המיקל   - ידים'  לנטילת  'חציצה  משום  או  הבריות',  'כבוד  משום  בזה  שיש 

לקצצם ביום שישי יש לו על מי לסמוך. 
כביסה

)ביה"ל תיז ד"ה והנשים(. אך מאיזה  נשים חייבות להימנע ממלאכה בראש חודש 
מלאכות צריכות להימנע, הדבר תלוי במנהג. ולמעשה הרבה נוהגות להימנע 
רק מתפירה, אך כבר בארנו אשתקד שאלו שאינן תופרות בתדירות - חייבות 
לצורך  אינו  אם  אזי  זה,  ביום שישי  הכביסה  ולגבי  להימנע לפחות מכביסה. 
שבת, אין לכבס ]גם בלאו הכי יש להחמיר ולא לכבס כלל בכל יום שישי כשאינו לצורך שבת, וכמ"ש 
הפוסקים בסימן רמב[. אבל אם הוא לצורך שבת, נראה שאפשר לנשים לכבס בר"ח.

כבוד ראש חודש
אחד  מאכל  עושים  בשבת,  הוא  ואם  חודש.  ראש  בסעודת  להרבות  מצוה 
יותר ממה שנוהגים בכל השבתות, כדי שיהיה ניכר כבוד של ראש חודש. וכל 
מזונותיו של אדם קצובין מראש השנה עד ר"ה, חוץ ממה שמוציא בשבתות 
ויו"ט וראש חודש )שו"ע סימן תיט ומשנ"ב שם(.       ולכן, יש להזהר ביום שישי זה 
לאכול מאכל מיוחד לכבוד ראש חודש. וכן יש לבשל איזה תבשיל או לקנות 

מאכל מיוחד, כדי לאכלו בשבת זו לכבוד ראש חודש.
הזכרת יעלה ויבוא בשבת ר"ח

א. לא אמר יעלה ויבוא במנחה של ערב שבת - חוזר ומתפלל בליל שבת פעמיים, 
הראשון לערבית של שבת והשני לתשלומין למנחה. ]וכ"ז דוקא בשבת כזו 

שגם ביום שישי הוא ר"ח, אבל אם שבת אינו ר"ח, הדין שונה[.
ב. השוכח יעלה ויבוא בערבית של שבת - אם נזכר לפני שאמר את 'השם' של 
סיום ברכת המחזיר וכו', יאמר יעלה ויבוא ויתחיל שוב ותחזינה וכו'. ואם כבר 
]וכן הדין בכל ליל ראש  אמר את השם, יסיים התפילה כרגיל, ואסור לחזור. 

חודש, כי אין מקדשים את החודש בלילה[.
ג. השוכח יעלה ויבוא בשחרית או במנחה - אם נזכר לפני שאמר את השם של סיום ברכת 

ותחזינה, יאמר יעלה ויבוא ויתחיל שוב ותחזינה וכו'. אם כבר אמר את השם או סיים 
הברכה, יאמר לאחר סיום הברכה יעלה ויבוא, וימשיך מודים וכו'. אם כבר התחיל ברכת 

'מודים', כל עוד שלא סיים התפילה, יחזור ל'רצה'. אם כבר סיים התפילה, והיינו שאמר 
'יהיו לרצון' אחרי אלוקי נצור, אף שעדיין לא פסע ג' פסיעות, יחזור לתחילת התפילה.

ד. השוכח להזכיר של שבת במוסף - אם אמר 'אתה יצרת' אלא שבסיום הברכה אמר 
רק של שבת, אינו צריך לחזור. אם לא אמר כלל אתה יצרת והתפלל רק של שבת, צריך 

לחזור ולהתפלל ]ואם נזכר באמצע, יש בזה הרבה פרטי דינים, ואכמ"ל[.
'ובנה  ברכת  שסיים  לאחר  נזכר  אם   - השבת  בסעודות  המזון  בברכת  ויבוא  יעלה  השוכח  ה. 

ירושלים' לפני שהתחיל ברוך וכו' ]של ברכת הטוב והמטיב[, יאמר "ברוך אתה ה' אלו' מלך העולם שנתן 
ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון", וממשיך ברוך אתה וכו'. אבל אם נזכר לאחר שהתחיל ברוך וכו', 

יסיים ברכת המזון ואינו צריך לחזור.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

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

עבר ראש השנה יום כיפור סוכות ושמחת תורה, היו לי כמה 
והנה  ולהתחדש,  לה'  לשוב  התעוררתי  בהם  חזקים  רגעים 

החיים שבים למסלולם, וכי הכל היה משחק ח"ו?
אנשים  על  בעטלרי'ס(  מז'  )מעשה  נורא  מעשה  סיפר  רביז"ל 
הספינות,  ונשברו  סערה  רוח  והגיע  הים,  על  בספינות  שהלכו 
המאכלים  כל  שם  ומצאו  אחד,  מגדל  אל  ובאו  נצלו,  והאנשים 
וכל  טוב  כל  שם  והיה  שצריכים,  מה  וכל  ומלבושים  ומשקאות 

התענוגים שבעולם.
ובתוך כך בא הנשר הגדול ודפק על המגדל ואמר לאנשים 'חדלו 
עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם והשתמשו בהם' – 
'חזרו אל הספינות שלכם שהם הגופים שלכם שנשברו שיחזרו 

ויבנו'.
אנשים  בהם  תשרי,  חודש  של  המתוקים  הימים  כמו  זמן  יש  כי 
של  הסוער  בים  הנשמה  את  המשיטים  הספינות  את  עוזבים 
העולם הזה, היינו עוזבים את הגוף ואת החיים הרגילים, ועולים 
כל  שם  ומוצאים  בה',  ודביקות  קדושה  של  גבוה  מגדל  על 
ולמה  החיים,  לפסגת  בזה  הגיעו  ולכאורה  הרוחניים,  התענוגים 

לסיים את החגים ולחזור לחיים השגרתיים.
'כנשר  אבל אז מגיע הנשר הגדול, שהוא מנשב בכנפיו הגדולים 
יעיר קינו על גוזליו ירחף' – כי הנשר לפני שנכנס לקן שלו, הוא 
גדול שנכנס  מרחף על הגוזלים שלו, ומנשב בכנפיו ועושה רוח 
חדשה  חיים  ברוח  אותם  מחדש  הוא  וכך  גוזליו,  את  ומעיר  לקן 
בבחינת 'תתחדש כנשר נעורייכי' – והוא רומז על מידות הרחמים 
רוח חיים חדשה שמעורר את הגוזלים  ה' שמנשב  הגדולים של 
והמוחין דקטנות, ומחזיר את כל המוחין הגזולים למקומם )עיין 

ליקו"מ תורה כ"ט(.
שנתקעו  לאנשים  ואומר  המגדל  על  דופק  הגדול  הנשר  ואותו 
שם 'חדלו עוד מלהיות עניים – שובו אל אוצרותיכם והשתמשו 
בהם' כי זה שאתם יושבים שם בתפילת יום כיפור או בסוכה אין 
צריכים  שאתם  אוצרות  לכם  יש  כי  התכלית,  של  העשירות  זה 
עוד להשתמש בהם ולכן 'חזרו אל הספינות שלכם שהם הגופים 

שלכם שנשברו שיחזרו ויבנו'.
החיים  דווקא  הם  האדם  של  האמיתית  העשירות  עיקר 
סערה  רוח  של  מקום  כביכול,  והמשעממים  השגרתיים 
במקומות  דווקא,  שם  הגופות,  ואת  הספינות  את  השוברת 
לימוד  של  חטיפה  כל  תפילה,  של  התעוררות  כל  האלו, 
תורה, כל התגברות קטנה על נסיון ואיזה הרהור תשובה, 

הוא יקר מאוד, הוא תכלית ביאתנו לעולם.
מגדל,  על  תקופה  ששהינו  אחר  אדרבא,  לכן 
טעמנו מטעמים ומעדנים, עכשו יש לחזור 
לספינות, לגופות שנשברו ולבנות 
אותם מחדש.

לקבוע עוד סדר חדש בלימוד, לקבל על עצמנו עוד איזה קבלה 
קטנה של קדושה, להתחדש בשיחה בינו לבין קונו בכל יום, אבל 
העיקר לחדש את העצמות היבשות, להאמין לנשר הגדול, להבין 
לנו את הגוף מחדש, לא  שיש רחמים כאלו של ה' שיכול לבנות 
להשאר תקוע במגדל למעלה, או להיפך להתקע בספינה השבורה 
של שנה שעברה, יש כאן משהו חדש, מגיע עולם חדש – ת'הא 

ש'נת ע'ולם ח'דש – אפשר לשנות הרגלים.
כוחות  קבלנו  אבל  אחד,  ביום  מעצמם  משתנים  לא  החיים  נכון, 
חדשים לבחור בטוב, להכנס למלחמה מחדש, העקר להרים את 
תלוי  והעשירות  העניות  כל  כי  עני,  להרגיש  להפסיק  המוחין, 
בהרגשה של האדם, האם הוא מתהלך כמסכן או שמרגיש עשיר 

במוחין דגדלות.
 – עניים'  מלהיות  לכם  'חדלו  הגדול  לנשר  אוזן  להטות  צריך 
תפסיקו להרגיש מסכנים כאלו, תחזרו אל הגופים שלכם שנשברו 

ותחזרו לבנותם מחדש.

איך למעשה מתחדשים?
היה לנו שמחת תורה, היום בו שמחנו עם יהדותינו, שמחנו עם 
בשמחת  רק  לא  יום,  יום  להמשיך  צריך  הזה  האור  את  התורה, 
'תורת  ריקוד  רגעים של  יום מחדש לעורר כמה  בכל  תורה, אלא 
ה' תמימה משיבת נפש' – 'טוב לי תורת פיך' – 'מה אהבתי תורתך' 
– לחזור לשמחת היהדות הפשוטה, לשירים הפשוטים שהילדים 
כח  לנו  לתת  יכול  וזה  יהודים,  שאנו  לה'  להודות  לשיר,  אוהבים 
חדש להיות יהודים כשרים. לא צריך לחכות לציבור ענק הרוקד 
יכול בביתו לבד כמה דקות להחיות את  בשמחת תורה, כל אחד 

נפשו בריקוד שכזה.
ולסיום נצטט שיחה חשובה משיחות הר"ן אותה כותב לנו רבי נתן 
ז"ל, ומומלץ מאוד לשים לב היטב לכל מילה: "אחר שמחת תורה 
הייתי רגיל לבוא אליו. ובכל שנה כשבאתי אליו אחר שמחת תורה 
שאל אותי אם הייתי שמח בשמחת תורה. וספר לי כמה פעמים 
עוד  וכן  מזה.  גדול  נחת  לו  והיה  בביתו  שמחים  העולם  היו  איך 
פעם אחת באמצע השנה דיבר עמי מענין שמחת תורה אם אני 
מרגיש שמחה בלבי אז, או על כל פנים פעם אחר בשנה אם אני 
מרגיש שמחה בלבי. )וברוך ה' שעזרני בחסדו הגדול לשמוח בכל 
בלבי מה שאי אפשר  והרגשתי השמחה  לב כמה פעמים בשנה, 
מזרע  להיות  שזכינו  מה  יהדותנו,  שמחת  כי  כלל.  לחברו  לספר 
ישראל ולהאמין בו יתברך, הוא לכל חד כפום מה דמשער בלבה, 
ואי אפשר לספר לחבירו כלל, בפרט בחינת הדביקות שמרגישין 
לספר  אפשר  אי  זה  שבישראל,  הפחות  אפילו  השמחה  בשעת 
כלל( כי חפצו ורצונו היה מאד שנהיה שמחים בכל השנה כולה, 
שפעם  לי  וספר  טוב.  ויום  ובשבת  ופורים  תורה  בשמחת  בפרט 
אחת בשמחת תורה רקד בעצמו לבדו בחדרו בלי סיועת אנשים 

אחרים".
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע גמזו

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב  הר יונה

אולי אתה תביא אותנו לשם?
0548418146

גמזו

יש טענות קשות על הסרטים באל-על 
אסור להכנס לנסיון, או לסייע למחטיאים בכלל, 

ויש ברירה
לשמות חברות הטיסה בלי סרטים: 0722760060

לרפואת האשה עליזה בת מיא
בזכות רביה"ק תזכה לרפואה שלימה במהרה 

בתוך שאר חולי ישראל

הר"ר נחמן בן הרה"ח ר' מיכאל גול הי"ו 
ירושלים

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

הר"ר מרדכי בהר  הי"ו - צפת

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אלעד בלום הי"ו - צפת

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יהודה ורטהיימר הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל נחמן ב"ר עמרם אנשין הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ירחמיאל משה ברלב  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ב"ר נחמיה חשין הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ישראל קרלבך הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

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

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב הרשלר הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם אייזנבאך הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב כהנא הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אסף זיו הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעון ישראל אלחדד הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעון קוסטנטינר הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד סקיגן הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר בן ציון יקר הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן ב"ר נחום אנשין הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם בן ציון שטיצר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים צוקר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שלמה תשובה הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נפתלי הירץ בונס הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן קמינסקי הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר צבי נחמן מנדלאיל הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


