
ושוב אנו בפתחה של שנה חדשה. לא רק גלגל השנה סב על צירו, 
גם העולם שב אל נקודת ההתחלה. התיבה הפותחת את תורתנו 
ועבורנו  קץ,  אין  עד  וסודות  אורות  טעונה  'בראשית',  הקדושה, 
היא חשובה בעיקר בשל היותה אחד מיסודות תורת ההתחזקות. 
ביותר,  הקשות  לשאלות  בתשובה  מחזיקה  'בראשית'  המילה 
שאלות שמעולם לא נבראה התשובה שתניח את דעתן, ולמצבים 
אלו  כל  על  עצמו,  בכוחות  לפתור  מסוגל  אינו  שאיש  מבלבלים 

עונה התורה במילה אחת 'בראשית'. 
        

שאלות  ויש  וידועות,  רשומות  עבורן  שהתשובות  שאלות  ישנן 
אם   - השאלה  תשובות,  עבורן  שאין 
יודעים איך לשאול - היא התשובה היחידה 
למעשה  הם  השאלות  להן.  שתתאים 
במקומות  וערפל,  בלבול  ספק  של  מצבים 
חדלי  אנו  וידיעות,  חכמות  יעזרו  לא  הללו 
מיומנות  נצרכת  כאן  מוחין,  נטולי  אישים, 
שאלות,  אלף  לשאול  במקום  אחר;  מסוג 
כבודו'.  מקום  'איה  לבקש  ללמוד  צריך 
עד  מצויות  בלתי  סגולות  ישנן  זו  לבקשה 
לעלייה  עמוקה  ירידה  גם  להפוך  שבכוחה 

עצומה. 

פתח התקווה
למעשי  אותנו  מחזירה  השבוע  פרשת 

יחד  אך  העולם,  חידוש  אמונת  את  מרעננת  היא  ובכך  בראשית 
בראשית  ימי  את  שליוו  הקשים  האירועים  מתעוררים  זאת  עם 
התקווה  נקודת  גם  טמונה  כאן  מנגד,  הדעת.  עץ  חטא  ובראשם 

והתיקון.
לקשים  שנחשבים  אלו  דווקא  אינם  מסובכים  היותר  המצבים 
אלו  מצבים  יותר.  קשה  סכנה  מזמנים  וריקנות  בלבול  ואיומים, 
'מקומות המטונפים', הם מבלבלים כל כך  ידי רבינו  מוגדרים על 
הללו  המקומות  לפנות.  לאן  ואין  לעשות  מה  אין  כאילו  שנדמה 
מופיעים בהכרח בכל מסע ואין אדם ניצול מהן, מצבים שכאלה 
וכל אדם נקלע אליהם, הזמן המתאים ביותר לדבר  נדירים  אינם 
על כך הוא כעת, לפני היציאה לשנה חדשה. וכפי שכותב זאת רבי 

נתן:
ַמה  ְּבָכל  ֶׁשהּוא  ָמקֹום  ְּבָכל  ְלִהְתַחֵּזק  ְלֵעָצה  ֵהיֵטב  ַהְּדָבִרים  ְוָהֵבן 
ּוִמי  ָעֶליָך.  ַּיֲעבֹר  ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיְנָך  ִּכי  ַחֶּייָך,  ְיֵמי  ָּכל  ָעֶליָך  ַּיֲעבֹר  ּׁשֶ
ִלְכנֹס  לֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶּבֱאֶמת  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְּבַדְרֵכי  ְלַהְכִניסֹו  ֶׁשרֹוִצים 
ֶׁשּנֹוֵפל  זֹאת  ִּבְבִחיָנה  אֹותֹו  ְּכֶׁשְּמַנִּסין  ִאם  ִּכי  ִּבְׁשֵלמּות 
ֶׁשל  ַהֶּדֶרְך  ִּפי  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְכֶׁשְּמַחֵּזק  ָּכֵאּלּו  ִלְמקֹומֹות 

ַאֵּיה, ָאז ִיְזֶּכה ֶׁשִּתְהֶיה ַהְיִריָדה ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה.
'איה' היא אפוא שאלת מפתח במסע הפרטי של 
כל אדם. בחושך אי אפשר להתקדם צעד 
'איה',  לשאול  לדעת  בלי 

וכשיודעים את הסוד גם החושך הופך לאור גדול. 
בראשית,  מאמר  הוא  והראשון  העולם  נברא  מאמרות  בעשרה 
בניגוד לשאר מאמרות המציינות בריאה מסוימת 'בראשית' נחשב 
מאמר סתום מפני שלא התפרש מה נברא בו. כל אחד מהמאמרות 
שולט בחלק אחר של הבריאה ומעניק לו משמעות, ואילו המאמר 
משמעות,  כביכול  להם  שאין  המקומות  כל  על  אחראי  הסתום 
היא  אותם  שמחייה  היחידי  הדבר  ריקניים.  וכאילו  סתומים  הם 
עד  כך  כל  ונעלם  טמיר  עליון  שכל  שמכילה  'בראשית'  האמירה 

שאין מילים שיספיקו לתארו. 
פירוש  שום  לך  כשאין  בצעקה,  מתבטא  הסתום  המאמר  אצלנו 
לא  החיזוקים,  כל  ואפסו  העצות  כל  כשכלו  עליך,  לעובר  ופשט 
לחולל  מסוגלת  הזו  והבקשה  לבקש,  היכולת  אלא  בידך  נשארה 
נפלאות, בתנאי שתסכים לא לדעת כלום, וכפי 

שכותב זאת רבי נתן:
ְּבַדְעּתֹו  ְמאֹד  ְמאֹד  ָחָזק  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֲאָבל 
ַּדַעת  ֶחְסרֹון  ֶׁשֵּיַדע  הּוא  ַהִהְתַחְּזקּות  ְוִעַּקר 
ְּכמֹו  ְּכָלל,  ָלנּו ׁשּום ֵשֶכל  ֵאין  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ָהֱאנֹוִׁשי 
ְמֻחָּיִבים  ְוָאנּו  ֵמִאיׁש".  ָאנִֹכי  ַבַער  "ִּכי  ֶׁשָּכתּוב, 
ְלַהֲאִמין  ַרק  ְלַגְמֵרי  ִשְכֵלנּו  ּוְלַבֵּטל  ְלַהְׁשִליְך 
ְּבִדְבֵרי ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵיׁש ִחּיּות ֱאֹלקּות 
ֲאִפּלּו  ְמאֹד,  ְמאֹד  ָהְרחֹוִקים  ַהְּמקֹומֹות  ְּבָכל 
"ּוְכבֹוִדי  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְמֻטָּנִפים  ַּבְּמקֹומֹות 
ֵשֶכל  ְּבׁשּום  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַרק  ֶאֵּתן".  ֹלא  ְלַאֵחר 
ֱאנֹוִׁשי ִלְמצֹא ָׁשם ְּכבֹוד ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך ֵמַאַחר 
ּוְכבֹוִדי  ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך  ֵמֱאֹלקּותֹו  ָּפנּוי  ם  ֶׁשּׁשָ
ְלַאֵחר ֹלא ֶאֵּתן, ַרק ְצִריִכים ָׁשם ְלַחֵּפש ּוְלַבֵּקׁש 

ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו". ְוַרק ַעל ְיֵדי ֶזה ַיֲעֶלה ְּבַתְכִלית ָהֲעִלָּיה.

יסוד ההתחזקות
אותו  להשיג  וכדי  ההתחזקות  בתורת  גדול  יסוד  הוא  הזה  הסוד 
צריך לגשת למחזק הראשון בעולם - שבת קודש. השבת היא זו 
הצליחה  היא  משבר,  ועבר  שמעד  הראשון  הנברא  את  שפגשה 
ועידוד  חיזוק  מקור  ונותרה  היתה  השבת  רוחו.  את  ולחזק  לנחם 

בלתי אכזב. 
שבת  היא  החטא  לאחר  הראשון  אדם  את  שפגשה  הראשונה 
בראשית שפרסה כנפיה על תבל זמן קצר לאחר חטא עץ הדעת. 
שבת, כפי שמציינים חז"ל, הגנה על אדם הראשון ולאחריה הוא 
מדרגות,  וכמה  בכמה  תוקן  הוא  אף  והעולם  חדשה  לבריה  היה 

השבת בעצמה הביאה רפואה לעולם.
ביותר  הטוב  והמורה  בהתחזקות,  גדול  יסוד  היא  'איה'  בקשת 
ללמוד את סודות ההתחזקות היא השבת בעצמה. אחד הלקחים 
הוא  השבוע  ומפרשת  מהשבת  להוציא  שכדאי  החשובים 
שלמעשה אינני יודע כלום. אנשים סבורים שמה שעלול להפריע 
יודעים  יודעים, מסתבר שדווקא מה שאנו  להם הוא מה שאינם 
נצליח  אם  וההסתרה.  החושך  את  בשלום  לעבור  לנו  מפריע 
להסכים שאיננו יודעים מאומה, נוכל לצלוח גם חושך ענן וערפל 
עם בקשת 'איה מקום כבודו'.)עפ"י ספר ליקו"ה או"ח - תחומין ו'( 

השאלה שתציל את חייך

שאלת 'איה' היא התשובה 
לכל המצבים שאין עבורן 
ברורה,  ונוסחא  תשובה 
שסגולתה  שאלה  זו 
לאור. חושך  להפוך 

גליון שבועי למבקשי 
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אנשים משוכנעים שמה שאינם יודעים מאיים עליהם, מסתבר שאי יכולתנו להיות לא יודעים מסוכנת יותר.

שים לב אל החדשות
  שהשי"ת מחדש בכל עת

יום ב' ר"ח חשוון תקצ"ה

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

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

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

המצפה  אביך  דברי  באמת  הק'  בדרכיו 
לישועה בכל עת.

נתן מברסלב



צדקה, אא

בזעת אפך תאכל לחם פרק נב
כתיב,  החלום  פתרון  לנבוכדנצר  להגיד  הוצרך  כאשר  בדניאל  וכן 

הודע  מלתא  ועזריה  מישאל  ולחנניה  אזל  לביתה  דניאל  אדין 

ורחמין למבעא מן קדם אלה שמיא על רזא דנא וכו'. 

דניאל הלך לביתו להתבודד ביישוב הדעת

א[ ידוע המעשה של נבוכדנצר שחלום חלום ושכח את דבר 
החלום, וקרא לכל יועציו שיאמרו לו מהו החלום שחלם, ואף 
גם  ודניאל שהיה  להורגם.  צוה  כן  ועל  לו,  לומר  ידע  לא  אחד 
מיועציו אמר לנבוכנדצר שהוא יכול לומר לו דבר החלום וגם 
לומר לו את פתרון החלום, ונתן לו כמה ימים לכך. והלך דניאל 
לביתו וגם אמר זאת לחנניה מישאל ועזריה, שגם הם יבקשו 
והלכו  החלום.  סוד  מהו  להם  שיגלה  יתברך  מהשם  רחמים 
כולם להתפלל בביתם עד שנודע לדניאל בחזון, את כל החלום 

שחלם המלך, וגם את פשר פתרון החלום.

והמפרשים מדקדקים למה הכתוב מדגיש שהלך דניאל לביתו 
להתפלל, ולא התפלל שם במקום, אלא כיון שדניאל היה יושב 
בבית המלך, אשר אין שם יישוב הדעת, ועל כן הלך להתבודד 
בביתו במקום אשר יש שם יישוב הדעת בשביל לחלות שם את 

פני ה'.

ישועה שצריך לזה יישוב הדעת

ב[ ולימוד גדול יוצא לנו מזה, אשר על ידו נוכל להתעורר להבין 
רק  לא  הוא  התבודדות  כי  ההתבודדות.  בענין  עמוקה  נקודה 
פעולה של תפילה בו אדם מבקש כל צרכיו מהשי"ת, כי לזה 
היה די להתפלל ולבקש צרכיו בתפילת שמע קולינו, ולמה צריך 
דייקא את ענין ההתבודדות במקום שאין שם בני אדם. ובוודאי 
שכאשר אדם נמצא במקום שקט יותר קל לו לפתוח את הפה 

ולבקש צרכיו, אבל לא זהו עיקר החידוש של ההתבודדות.

אלא התבודדות הוא סוג של תפילה שצריך לזה יישוב הדעת. 
מאוד.  גדולה  לישועה  צריך  שהיה  דניאל  של  זה  מעשה  וכמו 
צריך  היא  ושנית  החלום,  דבר  מהו  לידע  צריך  היה  ראשית, 
וישועה זאת הוא ישועה שצריך  לדעת גם את פתרון החלום. 
שיושפע לו שפע של דעת אלוקית, ולזה צריך להתיישב בדעתו 
ולשמוע היטב את ההבנה שהשי"ת ישלח לו תוך כדי התפילה.

התבודדות הוא ישוב הדעת

ג[ וכמו כן בכל אדם, יש ישועות שצריך ישועה מהשי"ת שיתן 
לו פרנסה או בריאות וכדומה, שלזה צריך לבקש מהשי"ת את 
מה שצריך, ואזי השי"ת שולח לו לפי הדרכים שיש לו. ותפילה 
כזו אפשר לבקש במשך כל היום, הן בתפילת שמונה עשרה, והן 
בכל מקום שהוא עומד, צריך רק לפתוח את הפה ולומר לה' מה 

שצריך. 

אבל האמת היא שעיקר הצרה של האדם הוא מה שחסר לו יישוב 
הדעת, ישועה של קבלת הבנה נכונה על מציאות החיים, וכאן צריך 

סוג של תפילה במקום שקט שאין שם בני אדם, אשר אז אדם יושב 
לבדו מול המלך בפני עצמו, ומשיח את ליבו כדבר איש אל רעהו, מה 

עבר עליו היום, ומה כואב לו, ותוך כדי הדיבור עם השי"ת, השי"ת שולח 
לו הבנה בדעתו איך צריך להתייחס אחרת לאותו מצב, וכך במשך הזמן שיושב 

להתבודד, מתיישבת עליו דעתו, או שמקבל עצות נכונות בדעתו מה לעשות וכו', 
וכך מתחזק ומתמלא ברצונות חדשים, וחוזר לחייו הרגילים אדם מחודש. 

ד[ ובוודאי שלא זוכים לזה בכל פעם שמתבודדים, אבל מי שמרגיל עצמו בזה יום יום, זוכה הרבה 
פעמים לרגעים נפלאים ומתוקים של יישוב הדעת, ובכל פעם מצטרפים עוד כמה נקודות של יישוב 
הדעת ועוד כמה רגעים של יישוב הדעת עד שבמשך הזמן הוא יוצא מכאבים עמוקים היושבים על 

ליבו ימים ושנים ונהפך לאט לאט לאדם אחר. 

והיו שואלים  יישוב הדעת',  'שעה של  זמן ההתבודדות בשם  היו מכנים חסידי ברסלב את  כך  ואכן 
אחד את חבירו 'כבר עשית יישוב הדעת היום'?! כי זהו עיקר מטרת ההתבודדות. ודבר זה הוא בעיקר 
בענינים רוחניים שכאשר אדם מתבודד עם השי"ת בכל יום, הוא מתברר בדעתו מה חובתו בעולמו 
ומהו דרכי עבודתו שצריך לעשות, ומוצא בכל פעם עצות חדשות איך להתחזק בכמה וכמה ענינים. 
ליבו הגשמיים  יושב ומשיח את כאבי  גם בבקשות גשמיות, כאשר אדם  זה הוא  אבל באמת שענין 

להשי"ת, הוא מקבל עצות חדשות ותבונות נפלאות איך לצאת מאותו מיצר.

ע  ד י ל

מהו החלום ולידע גם את פתרונו

ה[ וכמו המעשה של דניאל, שיש כאן איזה חלום ואין יודעים מהו החלום, כך גם אצל האדם, החיים 

שלו הוא כמו חלום, ואינו יודע בכלל מה עובר עליו באמת, ומה צריך לכאוב לו באמת וכו' וכו', ורק 

כאשר מרגיל עצמו להתבודד יום יום, הוא מתחיל לידע מהו החלום.

ואז כאשר מתחיל להכיר את עצמו ולהבין את מציאות חייו, כעת צריך להמשיך להתפלל ולהשיח הלב 

להשי"ת שיבין את פתרון החלום, כלומר שימצא עצה למעשה איך לצאת מהמקום ההוא, כי לא די רק 

להכיר את עצמו, אלא בעיקר למצוא פתרון אמיתי לחלום.

הפרנסה של האדם היא כפי מידת הביטחון שלו בהשם יתברך, 

בפרנסה  לו  שקשה  אדם  לכן  אמונה.  ידי  על  זוכים  ולביטחון 

צריך שעיקר עבודתו תהיה על אמונה ובטחון. 

על פי האמונה צריך כל אחד לדעת שהקדוש-ברוך-הוא זן את 

כל הברואים "מביצי כינים ועד קרני ראמים", וכל שכן בני אדם. 

מי   - שפירושו  מזונות",  נותן   - חיים  שנותן  "מי  חז"ל:  ואמרו 

לו חיים, צריך גם להאמין שכל  שמאמין שהבורא הוא הנותן 

זמן שהבורא רוצה שיחיה הוא ייתן לו את הנחוץ לו כדי לחיות, 

ואם הוא לא רוצה שיחיה הוא לא צריך לקחת לו את המזונות 

כדי שימות ח"ו, אלא הוא יכול לקחת לו את נשמתו בין כה וכה.

עליו  משגיח  יתברך  שהשם  שלמה  אמונה  לו  שיש  אדם  לכן, 

בעניין הפרנסה, זה נקרא שיש לו בטחון שלם בהשם יתברך, 

ובודאי לאדם כזה אין שום דאגה על הפרנסה, מאחר והוא יודע 

זהו תפקידו של  שזה לא התפקיד שלו לדאוג לפרנסתו אלא 

הבורא, והבורא בודאי עושה את תפקידו בנאמנות.

הסימן המובהק לאדם שיש לו בטחון הוא, שלעולם אינו חושב 

על כסף וכל שכן שאינו דואג, ואם חסרה לו פרנסה, הוא מאמין 

שחסרון הפרנסה שלו הוא מהשם יתברך והוא אינו מאשים אף 

אחד – ובודאי לא את עצמו.

אם נחסר לאדם ממון בכל צורה שהיא, כגון שנגנב, או שאבד או 

שהתקלקל לו ציוד יקר וכו', עליו להאמין שזה מהשם יתברך 

)ככה השם רוצה(. וצריך שיאמין שזה לטובתו )הכל לטובה(. 

וצריך שיפשפש במעשיו מה עליו לתקן )השם מוסר לי מסר(, 

כי אין ייסורים ללא עוון.

שכותב  וכמו  פרנסה  חסרון  לאדם  נגרם  שבגללם  עוונות  ויש 

רביה"ק ב"ספר המידות": מי שאבד לו איזהו דבר, בידוע שנפל 

ידי  גנבים באים עליו, על  מאמונתו, מי שמערב משקיו במים 

דברים בטלים גנבים באים, על ידי שמיעת דברי שטות הגנבים 

באים, על ידי שקר הגנבים באים.

המפרנס,  הוא  יתברך  שהשם  ויודע  המאמין  שאדם  נמצא, 

מתנהג  הוא  בפרנסה  חוסר  או  צמצום  איזה  לו  יש  כאשר 

בדרך התורה והאמונה בכדי להשלים חסרונותיו. הוא עושה 

ומתפלל  פרנסה,  למיעוט  הגורמים  העוונות  על  תשובה 

ומבקש רחמים מהשם יתברך שיפרנס אותו וימלא חסרונו, 

זוכה  הוא   - והעיקר  זוכה לעבור על הכל בשלום,  והוא 

לקבל בטחון שילווה אותו כל ימי חייו. 

בזיעת אפיך...

לו  חסרה  ושלום,  חס  אם,  אבל 

ה,  נ ו מ א

או   - סיבות  מיני  בכל  פרנסתו  חסרון  את  תולה  הוא  אזי 

שמאשים את עצמו או את אחרים, או שחושב שעשו לו עין 

הרע וכדו', או שתולה בחוסר מזל, או שחושב שהשם לא אוהב 

אותו. הוא חושב על כל עצה בעולם כיצד להשלים את חסרונו 

– מלבד העצה האחת והיחידה שבאמת תועיל לו – התפילה. 

יומם ולילה הוא מחשב חשבונות ומתכנן תוכניות, כגון: ללוות 

כספים, או לעבור לחו"ל, או להוסיף עבודה על עבודתו 'מצאת 

החמה עד צאת הנשמה'... 

שעות  שעובד  שמי  זצ"ל,  מסלנט  ישראל  ר'  אמר  זה  על 

נוספות רודף הוא אחר הקללה האמורה בתורה "בזיעת אפיך 

תאכל לחם". אנשים רבים חושבים שזה ציווי ולא מבינים שזו 

ונפל  קללה על חטא אדם הראשון, שעיקר חטאו היה שפגם 

אחר  לרדוף  גדולה  מצוה  בזה  שיש  בטוחים  והם  מהאמונה, 

הפרנסה, והמציאות היא שהם ממשיכים לחטוא בחטא אדם 

הראשון – פגם האמונה, ואין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא 

בעולם הבא. 

לא תגנוב

לפעמים אדם נופל כל כך מהאמונה עד שחושב על עצות של 

פרנסה באיסור: רמאות, שקרים וגניבות... כמובן שכל בר דעת 

יתברך הוא הנותן  חייב להאמין שהשם  לו מעט אמונה  שיש 

פרנסה, וכל כסף שצריך להגיע לידיו יגיע אליו בהיתר גמור. 

וצריך שידע בברור כי כל כסף שמקבלים באיסור – אין בו ברכה 

והוא מזיק גם לאותו הממון הכשר שיש בידו. כמו תפוח רקוב 

המקלקל את שאר התפוחים שבסל. ממון כזה רק מביא עמו 

היה  בסבלנות  ממתין  היה  ואם  ר"ל,  וייסורים  צרות  של  מבול 

מקבל סכום זה במדויק בהיתר.

ואף מה שגוזל, הוא אינו יכול לגזול יותר ממה שקצבו לו בראש 

השנה, והוא רק לוקח מה שפסקו לו בדרך של איסור, במקום 

להמתין ולקבלו בהיתר. ואם הוא מתחזק ברשעותו ביתר עזות 

את  גם  לגנוב  לו  לפעמים משמים מניחים  אזי  ולרמות,  לגנוב 

השפע המגיע לו לכמה שנים ואף לכל החיים, וכמובן שהכסף 

הזה אין בו שום ברכה והוא נעלם ואותו אדם נותר ללא פרנסה 

כל חייו!

וגניבות  בגזל  שנכשלו  שאנשים  בעינינו,  שראינו  דבר  וזה 

דבר  וכל  פרנסה,  להם  אין  פשוט   – בתשובה  חזרו  כך  ואחר 

שהם עושים - הם לא מצליחים להתפרנס ממנו, אפילו דברים 

שחבריהם עושים ומתפרנסים בכבוד - להם אין פרנסה מזה, 

כל  את  בזבזו  פשוט  הם  כי  מרוויחים,  לא  הם  שיעשו  ומה 

פרנסתם על ידי שגנבו ושדדו.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שלום ארוש שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תנחם

להבין את הרמזים רבי  הרה"ק  של  עירו  דרך  עבר  ישראל,  לארץ  מנסיעתו  רבינו  כשחזר 
מרדכי מנשכיז, על מנת לבקרו. רבי מרדכי היה חולה מאד, ואיש לא 
הורשה להכנס אליו, אולם כששמע על בואו של רבינו, קיבל את פניו 

בשמחה עצומה, יחד ישבו שניהם ושוחחו באהבה גדולה.
בביתו של הצדיק מנשכיז, ראה רבינו יהודי אחד, שהיה בן ביתו של רבי 
מרדכי, ולא מש מבית רבו במשך שלש עשרה שנה, סיבה נסתרת היתה 

להמצאותו במחיצת רבו, ומעשה שהיה, כך היה:
היה זה שנים קודם לכן, כשהגיע אותו חסיד אל רבו, ודמעתו על לחיו 
עקב מצבו הכלכלי הדחוק 'רבי! הגיעו הדברים לידי כך, שאין לי לשלם 

שכר דירה!' תינה את מר ליבו.
ורבי מרדכי עונה לו במשפט אחד: 'רצוני שהדירה שבה אתה דר תעבור 
לרשותך!'      הבית שאותו שכר החסיד, שכן באחוזה שבה היו דירות 
לעולמו  נפטר  הבית  בעל  כי  התבשר  לביתו,  כששב  מלון,  בית  ואף 

והאחוזה עברה ליורשיו.
למן אותו יום, כאילו רוח עיועים ירדה על המקום; שם רע יצא על הבית 
שם  שקנו  ואנשים  בו  השתכנו  מזיקים  כי  התהלכו  ושמועות  הגדול, 

בתים, מתו פתאום.
המלון ששקק אורחים, התרוקן לפתע, וגם דיירי האחוזה, החלו עוזבים 
שהוצעה  למרות  אך  האחוזה,  מחיר  צנח  קצר,  זמן  תוך  זה.  אחר  בזה 

למכירה במחיר הפסד, לא התעניין בה איש.
בעלי  מוכנים  אפסי  מחיר  באיזה  מרדכי,  רבי  של  תלמידו  כששמע 
לבעלותו,  תעבור  שזו  הוא  חפץ  כי  רבו,  בדברי  נזכר  למכרה,  האחוזה 

והוא קנה אותה.
והנה, הפלא ופלא; מייד כשעבר המקום לרשותו, שבה הברכה לשכון 
בית  גם עוברי אורח שבו למלא את  דירות.  ורבים רצו לקנות שם  בו, 

המלון.  בתוך פרק זמן קצר התעשר החסיד והפך לגביר.
כעבור זמן, קם שוב, ונסע לרבו. לפני שנפרד ממנו, נכנס לקבל ברכת 
שלום. אך מה ארע הפעם? הרבי מסמן בתנועת ידו, כי אין דעתו נוח 
מכך שישוב לביתו. מה יום מיומיים?! התפלא הגביר מקרוב, אך כחסיד 

נאמן נשאר בחצר רבו.

כעבור מספר ימים נכנס בשנית כדי לקבל ברכת פרידה, אך שוב מבין 
הוא מתנועותיו של רבו, כי עליו להשאר. הרבי לא אמר מפורשות, אך 

עיניו וידיו רמזו זאת.
כך חזר הדבר על עצמו, עד שהחל החסיד לחשוש שמא רואה הרבי 
ברוח קדשו שעתיד גם הוא למות, כשאר דרי האחוזה, בתקופה שקודם 
לכן.   כיון שכך החליט להשאר בבית רבו, עד אשר יאמר לו מפורשות 

לשוב לביתו. 
כאשר ביקר רבינו הקדוש אצל הנשכיזער רבי, ראה שם את אותו חסיד, 

שהיתה זו לו השנה השלש עשרה במחיצת רבו:
חמישה ימים לאחר ביקורו של רבינו, נסתלק הרבי מנשכיז לבית עולמו.
אותו חסיד, החליט, שתקופת גלותו מביתו הסתיימה ויכול הוא לשוב 

לביתו, ואמנם מייד לאחר שחזר, נפטר לעולמו.
סיפור זה סיפר רבינו לרבי נתן ורבי נפתלי בתקופת התקרבותם אליו, 
תמימה  באמונה  לקבל  צריך  הצדיק  דברי  את  רק  לא  ברור:  כשהמסר 
וללא עוררין. אלא גם את תנועותיו, הבעות פניו, ורמזיו, ואפילו ב'מילי 

דעלמא', יש להפנים מתוך אמונת חכמים שכוונה שלמה טמונה בהן.

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

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

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

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

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

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

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

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

כל ימות השנה. 

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

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

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

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

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

הנורא שמתגלה כאשר מגלים מי ברא אלה.

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

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

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

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

שבני אדם יכולים להנות ממנו.

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

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

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

המקום, שזה עיקר שליחות ישראל בעולם בתורה ועבודה. 

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

רבים ככל מה שאנו צריכים בוודאי.

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

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

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

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

הבירורים ע"י שכל ואמונה יחד שהוא מציאות התמימות.

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

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

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

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

על כל שבתות השנה. 



בני הנעורים
שובו לכם לאהליכם - להכנס הביתה

עלהו לא יבול

מים אחרונים
א. חובתו: )א( 'מים אחרונים חובה'. והטעם, כדי לברך ברכת המזון בידים נקיות. 
החמירו  כי  ידיו,  ליטול  לו  יש  אופן  בכל  נקיות,  ידיו  שבודאי  שיודע  מי  ואף 
אינו תקף  'מלח סדומית',  ]והטעם משום  פי הקבלה.  בזה על  הפוסקים מאוד 

בזמן הזה[.
)ב( גם הנשים חייבות ליטול מים אחרונים. )שלמת חיים, קעז. הגרשז"א בהליכות בת ישראל, ג, הערה 
יא. וזאת הברכה פי"ד. וכ"מ בערוך השלחן, קפא, ה(. ויש שלמדו זכות על הנשים שמקילות בזה )מור 

וקציעה, קפא. שבט הלוי, ד, כג. תשובות והנהגות, א, קעד(. אבל אם אין הידים נקיות, אין על זה שום 

לימוד זכות )וכמ"ש שם(.  
)ג( יש לתכנן את האכילה באופן שיוכלו ליטול מים אחרונים )ראה משנ"ב קפא, 
ולכן אלו האוכלים את ארוחתם בעת הנסיעה, מחויבים לקחת איתם מים  ב(. 
לצאת  עצלות  מחמת  מזה  להשתמט  שאסור  שכן  וכל  אחרונים.  מים  לנטילת 
ממקומו או אי נעימות, וכמצוי בסעודות גדולות שאין מים אחרונים מזומנים. 
ובפרט שבדרך כלל מצוים 'שאר משקים' שבדיעבד אפשר ליטול עמהם, וכמ"ש 
להלן. ואם מתחילים לברך לפני שהספיקו ליטול מים אחרונים – צריך לשמוע 

ולענות ברכת הזימון, ואח"כ ליטול מים אחרונים ולברך.   
הדין  מעיקר  מים,  שם  אין  ואם  במים.  רק  ליטול  יש  לכתחילה  נוטלים:  במה  ב. 
אפשר ליטול בשאר משקים, אך יש בזה איסור של 'בל תשחית', ולכן יש ליטול 
רק במשקים כאלו שבודאי לא ישתמשו עמהם, כגון מה שנשאר קצת משקים 

בכוס, וכיוצא בזה. חוץ מיין שאסור בכל אופן ליטול ידיו בהם.    
אין צריך ליטול מכלי, וגם אין צריך 'כוח גברא'. ולכן אפשר  ג. איך נוטלים: )א( 
ליטול מים אחרונים מהברז. והמחמיר בזה, תבוא עליו ברכה. אמנם לכל הדיעות 

אין לתחוב את הידים לתוך כלי של מים.
כי  גבי הריצפה,  ליטול על  ואין  או לתוך הכיור.  כלי,  דוקא בתוך  ליטול  יש  )ב( 
י"א שסדר  'רוח רעה' במים אלו, ומי שידרוס עליהם עלול להינזק ח"ו. גם  יש 

הנטילה היא בדוקא לתוך כלי.
ויש נוהגים ליטול מתחת לשולחן – וצריך למחות בידם! כי כל זה שייך רק כשיש 
שם עפר ואז המים נבלעים, או כשהוא במקום כזה שאין חשש שידרסו עליהם. 
את  מזיזים  כי  דורסים עליהם,  כלל  ובדרך  נבלעים,  בזמנינו שאין  כן  מה שאין 
היושבים  או  ציבוריים[,  מקומות  ובשאר  בביהכנ"ס  ]וכמצוי  ממקומו  השולחן 

אצל השולחן מניחים רגליהם על המים.
)ג( מותר ליטול לתוך כלי המשמש לאכילה או שתיה, אך יש להזהר לשוטפו 
היטב אחר כך, וכן כשנוטלים בכיור, יש להזרים מים עליהם, כי כאמור יש רוח 

רעה במים. ]ויש שהחמירו שלא ליטול כלל לתוך כלי אכילה ושתיה[.    
)ד( מותר להשאיר את הכלי עם המים אחרונים על השולחן בעת ברכת המזון. 

]ויש שהחמירו לסלקו מהשולחן או לכסותו[. 
ד. שיעור הנטילה: חייבים ליטול עד 'פרק שני' של האצבעות ]כלומר עד הכיפוף 

האמצעי של האצבעות[. והנוטלים פחות משיעור זה, לא יצאו ידי חובתם. ויש 
שהחמירו ליטול עד מקום חיבור האצבעות עם פיסת היד. ]ומה שי"א שיש למעט 

ורע עלי  לגבי מקום הנטילה[.  לא  היינו בשיעור כמות המים, אבל  במים אחרונים, 
המעשה שיש נותנים רק איזה טיפות מים על ראשי האצבעות, או רק נגיעה בעלמא 

במים, שכאמור אינם יוצאים כלל חובת מים אחרונים )משנ"ב, קפא, י(.
ה. הפסק בין הנטילה לברכת המזון: יש להסמיך את הנטילה מה שיותר סמוך לברכת המזון, 

לכן: )א( 'בחינם', אסור להפסיק אפילו בשתיקה אפילו רק קצת. )ב( 'לצורך', מותר להפסיק 
בשתיקה עד שיעור הליכה של 22 אמות ]בערך עשר שניות[. )ג( להפסיק בדיבור ]כולל שירה 

בפה[, או להתעסק באיזה דבר, לכתחילה אסור לעשות כן. )ד( ואם הוא 'לצורך דבר נחוץ', יש ליטול 
ידיו שנית. ]ומ"מ לא קיים בזה דברי חז"ל 'תיכף לנטילה ברכה', והוא בגדר 'מעוות לא יוכל לתקון'. ולכן 

אין לסמוך ע"ז רק לצורך גדול, ולא כאלו שמפסיקים בדיבור וכו' בסתם וסומכים על הנטילה שנית[.  

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 4 אחה"צ(

תורה,  ושמחת  סוכות  נוראים,  הימים  להם  עברו  הנה 
רגעים של התעלות, אך כעת חוזרים לשגרה,  אולי  היו 
לא  החגים  האם  קרבנה,  אל  באו  כי  נודע  לא  וכאילו 

אמורים לשנות משהו בחיים?
שגרת החיים מאוד מטעה אותנו כאילו עולם כמנהגו נוהג 

ואין כח לשום חג ח"ו לשנות לנו את החיים לטובה.

יש כאן טעות בהבנת המציאות. לא תמיד השינוי מתבטא 

בחיצוניות, השינוי הוא משהו במח. חוזרים לאותה שגרת 

על  שונה  והסתכלות  אחרת,  מחשבה  עם  אבל  חיים, 

אותם חיים מטרידים ומלחיצים, או לחילופין אותם חיים 

משעממים.

כשהחיים  החיים,  על  שונה  הסתכלות  הכוונה  מה 
נשארים אותו הדבר?

ישנם שני סוגי מוחות של אנשים. יש מח הנקרא 'מח של 

רשות הרבים', ויש מח הנקרא 'מח של רשות היחיד'. 'מח 

כביש  כמו  מבולבל,  מח  של  סוג  הוא  הרבים'  רשות  של 

קשר  בלי  אנשים  ואלפי  רכבים  מאות  בו  שעוברים  סואן 

אחרים,  בענינים  ומוטרד  עסוק  אחד  כל  לשני,  אחד  בין 

מלא בשאיפות ורצונות שונים מחבירו. כך יש מח שחושב 

אלפי מחשבות ברגע, בלי קשר בין מחשבה אחת לשניה, 

זורם עם התנועה, וכל דבר שהוא רואה או שומע תופס לו 

את המחשבה. הוא מוכרח להיות מעודכן בכל מה שקורה 

של  אחד  רגע  לו  ואין  בחברה,  מרכזי  להיות  חייב  בעולם, 

יישוב הדעת.

לעומת זאת יש 'מח של רשות היחיד' שהוא סוג של מח 

זמן  לו  יש  הדעת,  יישוב  של  חיים  בית,  בתוך  כמו  שחי 

לחשוב מעצמו, ולמקד את המטרות שלו, לעשות את מה 

שהוא באמת רוצה לעשות, ולנוח כשצריך וכו'.

בית  בתוך  לגור  לנו  מניחה  אינה  החיים  של  המציאות 

להוציא  קשה  מאוד  עובד  הרע  היצר  הדעת,  יישוב  של 

שם  הרבים,  רשות  של  מפוזר  מח  להיות  שלנו  המח  את 

הקליפות שולטות. 

ואל יאמר האדם מה אני יעשה שאני סוג מח של רשות 

בוחר  הוא  איך  האדם,  בבחירת  תלוי  זה  כי  הרבים, 

לחיות את החיים, ייתכן מאוד שאדם יהיה מסוגר 

הוא  ומוחו  בבקתה,  לבדו  חי  אפילו  או  בביתו 

מח של רשות הרבים. וייתכן גם להיפך נהג 

הסעות שכל היום מסתובב בכבישים 

הוא  ומוחו  אנשים,  ופוגש 

את  תופס  הוא  האם  היא  השאלה  היחיד.  רשות  של  מח 

המחשבות שלו, או שנותן להם להתעופף לאן שילך הרוח, 

לפי כיוון התנועה ברחוב.  

איך זוכים למח של רשות היחיד, מח של יישוב הדעת?
אנשים בעולם משקיעים את כל חייהם בשביל לבנות בית 

ראוי ונאה אשר יספק להם יישוב הדעת, אבל אינם מבינים 

שלא הבית החיצוני הוא שיעשה את היישוב הדעת.

רביז"ל מגלה לנו סוד נפלא ביותר )ליקו"מ סי' רס"ו( שהוא 

הסוד של פרשת בראשית. כי התורה מתחילה באות בי"ת, 

כלומר ה'בית' של האדם הוא לא משהו חיצוני, אלא הוא 

בית במח, בי"ת של 'בראשית', מח שמתחזק לחשוב ולזכור 

'בראשית ברא אלוקים את  כל הזמן מי ברא את העולם?! 

השמיים ואת הארץ'.

וכמו אדם הבונה בית בשביל שיהיו לו חיים נוחים ורגועים, 

ואם לא יבנה את הבית בחכמה, הוא לא יהיה ימצא מרגוע 

בביתו. כי לא מספיק רק שיהיה חכמה פשוטה איך לתכנן 

את הבית, אלא צריך גם חכמה ושכל איך להכניס פנימיות 

בבית, שיהיה רוגע בבית, אוירה נעימה ושמחה, שאז הבית 

בא על תכליתו.

שיסתדרו,  בבעיות  תלויה  אינה  הדעת  שהיישוב  לנו  הרי 

אלא תלוי במח, כמה מכניסים לראש מחשבות של אמונה.

ולכן קוראים פרשת בראשית לאחר סוכות, כי לאחר שזכינו 

להסתופף בצל השכינה ולקבל דעת של אמונה, שה' בורא 

כל דבר, וה' אוהב אותנו, וצריך אותנו בעולם בשביל לגלות 

בית  ולבנות  לבית,  להכנס  אפשר  אז  בעולם,  מלכותו  את 

בחכמה, בית במח שלנו.

כי הסוכות פעל  ולא משנה מה היה בפועל בחג הסוכות, 

בנו את הכח הזה להתחיל לחשוב מה', גם אם לא הרגשנו 

החג  לאחר  לצפות  אין  ולכן  בסוכות.  מיוחד  אור  איזה 

שדווקא ישתנו דברים בפועל תיכף ומיד, אלא יש כאן קצת 

עבודה בכח חג הסוכות שזכינו לו, להתחיל להכניס בראש 

דייקא,  החיים  שגרת  בתוך  אמונה,  של  חזקות  מחשבות 

ובכך לקבל חיות ומשמעות לחיים השגרתיים, העיקר לא 

לשכוח שהיה סוכות, ועכשו מתחיל הבי"ת של 'בראשית'. 

ובוודאי שבשביל זה חובה לקבוע שיעורים קבועים כל יום, 

כל אחד כפי יכלתו, אפילו קצת, אבל שיהיה משהו קבוע, 

וכן לקבוע עצמו להתבודד לבד עם השי"ת בכל יום, כי שני 

דברים אלו נותנים באדם כח להחזיר את המח להיות רשות 

רשות  של  לחיים  לחזור  בהמשך  יצטרך  כאשר  גן  היחיד, 

הרבים.

בס״ד

דרך צדיקים מודה לאלפי החסידים שמעניקים לנו שוב ושוב 
את הזכות להיות החברה המובילה את רבבות החסידים 
לקיבוץ הקדוש באומן בבטחה, ומאחלת לכל עם ישראל:

"הדרכים תאבים שיסע 
עוד אחד עליהם להצדיק 

שנה טובההאמת"  )חיי"מ שטו(
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