
המילה 'אור' משמשת לתיאור רוחניות, אורות עליונים, אור אין סוף, 
אור השכל, הרוחניות מתוארת כאור והסיבה מפני שאור הוא הדבר 

היחיד שלמרות היותו מורגש ביותר אין לו ממשות. 
האור יספיק למאה כמו לאחד, והאור מטבעו יתפשט ויזרח לכל פינה 
ובלבד שלא ישימו בפניו מחסום. אבל לאור יש גם חולשה - קל מאוד 
על  כהות  צליליות  באמצעותו  ולהטיל  אותו  להטות  אותו,  להסתיר 

הסביבה. 

        

עיסוקם המרכזי של צדיקים הוא להאיר. הכל קיים אבל החושך רובץ 
ומסתיר את השבילים ואת האותיות והמילים. הצדיק לא כותב תורה 

חדשה, הוא שופך אור על הישנה. האותיות 
מקבלות צורה והמילים מתחברות. הלימודים 
בהכרח  אינם  הם  שכן  שונים,  הצדיקים  של 
אור  שופכים  הם  בעיקר  חדשות,  ממציאים 
והמובן  המפורסם  הידוע  ועל  הקיים  על 

כביכול.
אדם  של  ורוחניותו  ביהדותו  רבים  עניינים 
תורת  החושך,  בגלל  רק  והסתבכו  טושטשו 
ומחזירה  החשוך  את  מבהירה  הצדיקים 
הסיבה  זו  פשוט.  כך  שכל  מה  את  לתחייה 
בעיקר  מתבטאת  לצדיקים  שהתקשרות 

בהליכה לאורם, מאי משמע ללכת לאורם?

התקשרות לאור
מי שנאלץ אי פעם לפסוע בשבילי הרים ובמשעולים צרים ומסוכנים 
בעלטה, לבטח יבין. השביל קיים ויש לך רגליים בריאות וחזקות, אבל 
בעיה קטנה - צעד אחד שגוי מוביל לתהום או אפילו רק מכניס אותך 
למבוי סתום. מישהו לצידך מצויד בפנס, ברגע זה אתה חסיד מובהק 
רואה  אינך  נצמד לפסיעותיו.  בו,  דבק  לא עושה צעד בלעדיו.  שלו. 
כלום אפילו לא את פניו, אבל כרגע הוא האור שלך, הוא הסיכוי היחיד 

שתצא מכאן בשלום.
את  נלהב,  איש  או  גאון  להיות  צריך  לא  לצדיקים  להתקשר  כדי 
ההתלהבות כופה על המקושר האמיתי - המציאות, ולכן די שנהייה 
עלמא  שכולא  במה  ולהודות  סביב  להתבונן  דהיינו  מציאותיים, 
רואים - שהעולם הזה הוא גשר צר מאוד, צר מאוד! ועוד משהו 
ואומר  לפניי  צועד  מואר  וכשמישהו  מאוד!  חשוך  חשוך,  הוא   -
להיצמד  או  אותו  לחקור  עליי  האם  כלל',  לפחד  לא  'העיקר 

לפנס?
ואם  העולמות,  בכל  ומתפשט  תמיד  מאיר  ה'  של  האור 
חשוך הרי זה מפני שמישהו חוסם בגופו את האור. 
העולם הזה הוא חושך והגופים האנושיים הם 
קרני  את  בולע  החושך  חשיכה, 

האור, והבריה הכי בולענית בעולם היא האדם ששואף לקרבו כל סוג 
של אור. לא רק מזון, גם כסף, ולא רק כסף גם כבוד הוא רוצה, ולא 
רק כבוד, גם רוחניות הוא צריך. האנושות עלולה להיות חור שחור 

שבולע הכל. 
וצובר, הופך לסוג של מחסום.  ואוגר  ניזון מהאור, אוסף  אדם שרק 
שירד  אור  שכל  אנשים  אותם  הם  צדיקים  לו.  חשוך  סביבו,  חשוך 
לאחרים  הועבר  חוזר,  באור  לה'  הוחזר  הכלל,  נחלת  הפך  אליהם 

כתרומה, כמילה טובה, כהכרת הטוב. לפיכך הצדיק הוא אור.
אבל הצדיק לא יכול לפעול לבד, הוא מוכרח תלמידים שיקבלו את 
אורו ויאירו, ידלו וישקו, ינחילו את תורתו. ובנמקום שיש אור גדול, 
יותר. בנקל אפשר לשנות את האור, רק תעמוד מולו  הניסיון קשה 
וכבר צלליתך מצטיירת למרחקים, מתארכת עד 
אין קץ. וכאן מתגלה מעלתו המיוחדת של אהרן 

הכהן. האיש שהעלה את הנרות מבלי לשנות.

שלא ִשנה
בסוף  הקדוש  רש"י  שכותב  כפי  הכהן,  אהרן 
שלא  לראות  שנוכח  כיוון   - הקודמת  הפרשה 
דעתו.  חלשה  הנשיאים,  בחנוכת  חלק  נטל 
התורה מונה באריכות את קרבנותיהם של שנים 
עשר נשיאים לי"ב שבטים ורק מקומו של אהרן 
'חייך  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר  נפקד.  ושבטו 
את  ומטיב  מדליק  שאתה  משלהם  גדולה  שלך 
הנרות' )רש"י במדבר פרק ח, ב(, ולפיכך נסמכה 
לפרשת חנוכת הנשיאים פרשת העלאת הנרות. כולם הביאו וכולם 
חידשו וחנכו, אבל אתה מביא את האור. בלי אור אין מאומה, וכשיש 

אור הכל מקבל פנים חדשות.
כן  'ויעש  אהרן,  את  שוב  התורה  מציינת  פסוקים  שלושה  כעבור 
אהרן', ופירש רש"י להגיד שבחו שלא שינה. זהו השבח החשוב ביותר 
שאפשר לומר על תלמיד, וזו הוראה והארה נפלאה לכל מי שמעוניין 

לזכות בהתקשרות לצדיקים. 
שמחזיק  מישהו  של  בסביבתו  שתימצא  לך  די  מואר,  להיות  כדי 
דווקא  ממך  מבקשים  לא  טהור.   - לטהור  המחובר  תאורה,  ברשותו 

חידושים וחדשות, מה שכן מבקשים הוא 'במטותא, אל תשנה'. 
ללכת  היא  חשוך  במקום  גדולה  הכי  והחכמה  מאירים,  הצדיקים 
לשנות  לנסות  עלולים  אנחנו  צעד.  צעד  המואר,  הצועד  בעקבות 

לטובה או לרעה, אבל את האור אסור לשנות לשום צד.
מדי,  טובים  לפעמים  נראים  הצדיק  של  החיזוקים  לנו,  כשחשוך 
מאירים עד מאוד, אנשים מתפתים לצנן התלהבות ולהטיל צללית על 
האור. הנח לאור, תן לו להנחות את דרכך. או לפעמים קל להתפתות 
להוסיף על האור, לעשות יותר טוב מהמקור. גם זו טעות, כדי להיות 
ולשרות עליך, אל תוסיף אל  מואר צריך רק להניח לאור להתפשט 

תגרע, יהיו אורות.

להיות אדם מואר

צריך  מואר  להיות  כדי 
להפריע  לא  בעיקר 
גם  להוסיף  לא  לאור, 
להניח  רק  לגרוע,  לא 
ולהתרחב. לשרות  לו 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
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התקשרות לצדיקים צריכה להיראות כהליכה בחושך בעקבות אדם המחזיק פנס,  בחושך אתה חסיד מושבע שלו.

הצדיק מחזק הרבה - אבל 
צריך שתהיה בעצמך חזק!!!

יום א' בהעלתך תקצ"ז

על  במ"ר  ראיתי  הנ"ל  ה'  ביום  והנה 
לפי  וז"ל:  ואמצהו,  וחזקהו  יהושע  את  וצו  פסוק: 
ואין  למחוזקין,  אלא  מחזקין  שאין  למדנו,  דרכנו 
לדבר  הרבה  בזה  לי  ויש  למזורזין,  אלא  מזרזין 
בעזהי"ת, והוא שייך קצת למה שדברנו בשבועות 
העבר מגדול ההתחזקות שאסור להיות עצל ורפה 

ידים וכו'.

אלא  מחזקין  שאין  מבואר  הנ"ל  במדרש  אך 
שאע"פ  הנ"ל,  בדברינו  כלול  וזה  למחוזקין, 
ע"י  הרבה  אותנו  מחזק  הגדול  בחסדו  שהשי"ת 
שיעור,  בלי  נפלא  בהתחזקות  האמת  הצדיק 
ומראה לנו ומרמז לנו בכל פעם ברמזיו הקדושים 
כי עדיין ה' אתנו ועמנו וכו' ולא נירא ולא נחת ולא 
א"א  אעפ"כ  תיראום,  אל  אתנו  ה'  כי  כלל,  נפחד 
חזק  שהוא  מי  אם  כי  הזה  ההתחזקות  כל  לקבל 
ורפה  עצל  להיות  לבלי  שמתגבר  דהיינו  בעצמו, 

ידיים שקורין שליימזלניק  וכו'.

אלא  מחזקין  אין  הנ"ל:  המדרש  דברי  והוא 
נפלאותיו  מדרכי  הוא  ובאמת  וכו'.  למחוזקין 
בוודאי  בעצמן,  המחוזקין  אלו  בוודאי  כי  יתברך, 
הוא רק בכח השי"ת, שמאיר בלבו התחזקות ע"י 
וא"כ  ההתחזקות,  כל  ידו  שעל  האמת,  הצדיק 
הכל ממנו יתברך ומהצדיק האמת, אעפ"כ האדם 
יהיה  ולא  בעצמו,  שיתחזק  בהכרח  בחירה  הבעל 

שלימזלניק ח"ו.

לכל  היטב  לבבכם  שימו  ורעי,  אחי  בני,  ועתה 
הדברים האלה, ותבינו היטב כל הרמזים הקדושים 
שמרמזים לנו בכל פעם בלבנו, איך להתחזק בכל 
ונפש  בגוף  ורוחניות,  בגשמיות  עלינו  שעובר  מה 
וממון, בבני חיי ומוזני, בכלל ובפרט וכו'. ואעפ"כ 
ומרמזים  עלי  ומרחם  ג"כ,  עלי  גבר  חסדו  עדיין 
בלבי "זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל חסדי ה' כי 
ועי"ז מתחזקים לשפוך עדיין שיחו  וכו'"  לא תמו 

לפני השי"ת לפרש לפניו כל לבו וכו'.

נתן מברסלב



צדקה, אא

שורר בביתו
וכן בימי שמואל הנביא כשגברו הפלשתים על ישראל, "ויאמר 
אל  בעדכם  ואתפלל  המצפתה  ישראל  כל  את  קבצו  שמואל 
)ופרשו  ה'".  לפני  וישפכו  מים  וישאבו  המצפתה  ויקבצו  ה' 
המפרשים ששפכו לבם כמים( ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל 

ויענהו ה'. 

וישאבו מים

א[ בימי שמואל הנביא כאשר התגברו הפלשתים על ישראל, 
וישפכו  מים  'וישאבו  למצפה,  הנביא  שמואל  אותם  קיבץ 
יונתן ששפיכת המים, הכוונה  לפני ה''. ומובא שם בתרגום 

ששפכו ליבם כמים לפני ה'.

יש להבין  זה ששפיכת המים הכוונה לתפילה,  ולפי פירוש 
שייך  מה  וכי  מים',  'וישאבו  של  הפסוק  משמעות  את 
שאיבת מים בתפילה. ופירש שם המצודות דוד שמתחילה 
התעוררו לשאוב ולהוזיל מי דמע, ואחר כך שפכו זאת לפני 
ה' בתפילה. והיינו שהתעוררו לשוב בתשובה בכל ליבם, עד 

שמתוך החרטה הגדולה עלו להם דמעות ובכי.

אותנו  לעורר  הפסוק  רוצה  מה  להבין  באמת  לנו  ויש  ב[ 
התעוררו  שמתחילה  התפילה,  שלבי  שני  את  בהדגישו 

לשאוב מים, ואחר כך שפכו ליבם כמים לפני ה'?

עומד  שאדם  שבשעה  כ'(:  סי'  )ליקו"מ  אומר  רביז"ל  והנה 
שלא  להזהר  לו  יש  שיושיעו,  מהשי"ת  ולהפציר  להתפלל 
יש  ולכן  לו,  מגיע  שאין  מה  את  שגונב  וגנב  כגזלן  יהיה 
להשתדל שהתפילה תהיה ברחמים ותחנונים, מתוך הרגשה 

שהוא רק חסד חינם, ואם יתן, יתן, ואם לאו, לאו.

וכמו כן מאריך ר' נתן ז"ל לבאר, שלא רק שאסור לפעול את 
הישועה בבחינת גניבה, אלא גם דיבורי התפילה בעצמם יש 
אדם  פעמים  כי  גניבה.  של  באופן  אותם  לומר  שלא  להזהר 
בא לתפילה ורוצה תיכף להתעורר בכח ובהתלהבות, ורוצה 
לדבר דיבורים חמים ולשפוך ליבו לפני ה', וצריך להזהר מזה 
ויצפה  יעמוד  אלא  להתעוררות,  בכח  עצמו  לדחוק  שלא 
וכמו  בפיו,  חמים  דיבורים  לו  ויתן  יעזור  שהוא  להשי"ת 
שפותחים כל תפילה 'ה' שפתי תפתח'. כי היות וכל מהותה 
של התפילה היא פעולה של הכנעה והתבטלות לבורא, לכן 
והכנעה,  ביטול  מתוך  שיהיה  צריך  בעצמם  הדיבורים  גם 

לקבל את הדיבורים מהשי"ת בעצמו.

לשאוב דיבורים מהלב העליון

שאדם  לתפילה  ההכנה  היא  מהתפילה  חלק  כך,  ומשום  ג[ 
יושב בשקט ושם עיניו לפני ה' שהוא ישים דברו בפיו ויעזור 
לו לשפוך כמים ליבו לפני ה'. והוא מה שרביז"ל אמר שצריך 
ואפילו אם  יום.  יום  ה'  גדול מאוד לשבת לפני  להיות עקשן 
אין לו דיבורים, אל יתייאש וימשיך, יום אחר יום, עד שיפתח 

ה' פיו. כי צריך לדעת שאין אלו סתם דברי חיזוק, אלא כך הוא 
ממנו  ולבקש  ושפלות  בהכנעה  לתפילה  לבוא  שצריך  הדרך 

יתברך, שהוא יפתח את פיו. כי יש למעלה לב העליון, וצריך כל 
אחד לראות להמשיך מאותו הלב דיבורים חמים. ]ועיין באריכות 

ליקו"ה גזילה ה' על פי ליקו"מ סי' כ'[. 

ועל פי זה אפשר לבאר כוונת הפסוק שמדגיש שעם ישראל מתחילה 
מאוד  גדול  יסוד  הוא  כי  כמים.  ליבם  שפכו  אז  ורק  לתפילה,  מים  שאבו 

מה  כל  על  עמו  ולשוחח  להשי"ת  להתקרב  שרוצה  מי  לכל  התפילה,  בדרכי 
טוב  והוא  הוא הדרך  כך  כי  וחתום,  סגור  פיו  כאשר  יישבר  שיושב על הלב, שלא 

מאוד, שהרי רק באופן הזה הוא יוכל לבוא להכניע את הלב, ולהביא אותו למצב שיבין 
שהוא צריך לשאוב את מי התפילה בעצמם מהשי"ת, מהלב העליון.

****

ה' לוחץ האדם בשביל שיתפלל יותר

ישראל  שעם  הפלשתים  שמעו  שכאשר  שמואל,  מתפילת  ללמוד  אנו  יכולים  זאת  עוד  והנה  ד[ 
עלו  לכן  עליהם,  למלחמה  שהתקבצו  חשבו  כי  תפילה,  לשם  זה  שהיה  ידעו  לא  והם  התקבצו, 
הפלשתים להלחם בהם, ועם ישראל התחילו לפחד והתחזקו יותר בתפילה. ומבארים המפרשים 
שם, שכיון שכל כוונת ישראל היה בשביל להתפלל להנצל מהפלשתים, לכן היתה זאת סיבה מאת 
ה' שהפלשתים התגברו להתגרות בישראל דווקא כאשר התחזקו להתפלל, כדי שישראל יתפללו 

יותר ויצאו למלחמה וינצחו את הפלשתים.

אלא שעם ישראל לא ידעו זאת, ולכן נתפחדו, ומטרת הפחד היה בשביל לעורר אותם יותר לתפילה 

ה  ב
שפכו ליבם כמים.

וכן הוא אצל כל אדם, כאשר מתחיל להתפלל, אזי דייקא באותו תקופה מתגבר עליו ביותר אותו 
ענין שהוא מתפלל עליו, ופעמים גם ברוחניות שאדם מתחיל לעבוד על איזה מידה רעה וכדומה, 

ודייקא אז כשמתפלל אז מתגבר עליו אותו היצר הרע ביתר שאת.

וזאת צריכים אנו ללמוד ממעשה שמואל, שבמקום להשבר מכך, הרי אדרבא, הוא חסד ה', שאוהב 
את תפילות עמי ישראל, והוא מתגבר ללחוץ אותם דייקא אז בתקופת התפילה, כדי לעורר אותם  
יותר ויותר להתפלל על אותו הדבר. ואין זה סימן על נפילה לאחור, אלא אדרבא הוא סימן והכוונה עד 

כמה התפילה אהובה על השי"ת ועד כמה הוא יוכל לפעול בתפילה אם יתגבר להתפלל יותר ויותר.

זכינו  זה  ביום  השבועות,  חג  של  הגדול  לאורו  זכינו  עתה  זה 
נ"ו( שלכל אחד  )לקו"מ  רבינו  ושררה, כמובא בדברי  למלכות 
הדרגה  השבועות,  בחג  לה  זוכה  אדם  וכל  מלכות,  בחינת  יש 
זה  רבנו,  שם  אומר  ההתחלה,  מלכות,  בחינת  של  הראשונה 
מלכות  בחינת  של  הראשונה  הדרגא  זו  בביתו!  שורר  להיות 

שקיימת אצל כל אחד ואחד, להיות שורר בביתו! 

קירות  על  היום  כל  שיתבונן  אינה  היא  בביתו  השררה  עניין 
ביתו, ה'שורר בביתו' הכוונה שצריך כל אחד לראות שגם בניו 
הקטנים יקראו קריאת שמע שעל המיטה! שגם בניו הקטנים 
הקטנים  בניו  שגם  מאכל!  כל  לפני  הראויה  ברכה  לברך  ידעו 
ידעו לענות אמן על כל ברכה, וכל זה גם בביתו, ובפרט בבית 
הכנסת בשעת התפלות - זה נקרא להיות כל איש שורר בביתו!

מוהרנ"ת היה ידוע כחולה מאוד בחולי מעיים, החולים בחולי 
זה צריכים יותר לנוח, כי בשעת המנוחה והשכיבה הכאב לא 

כל כך גדול.

והנה, על אף חולשתו הגדולה מחולי זה רגיל לחכות ולהמתין 
לילדיו שיבואו מהתלמוד-תורה, אז אכל יחד אתם ארוחת ערב, 

בירך אתם, וקרא אתם יחד קריאת שמע.

המעשה הזה מאותו צדיק מחייב את כולנו! הצדיק הזה היה 
יכול לישון עוד שעתיים יותר, והוא היה צריך זאת לבריאותו, 
מוטלת  מחויב,  אני  צריך,  אני  הילדים!  את  לו  יש  עכשיו  אבל 
יותר?  לישון קצת  לבריאותי  אני צריך  חינוך!  עלי החובה של 
- השי"ת יעזור לי שבקצת ובמעט שינה אהיה רגוע ובריא. וכל 

זה היא תוצאה של יישוב הדעת אמיתי.

המשנה באבות אומרת: "בטל רצונך מפני רצונו" - תבטל את 
הרצון שלך מפני, בשביל, רצוני. רצון השי"ת הוא שתעשה כך!

פירושו,   – בנים"  על  אב  "כרחם  התניא:  מהבעל  אימרה  יש 
שהאבא קם לפנות בוקר ואומר פרק תהלים בשביל בנו!

על אחת כמה וכמה, בעת ההתבודדות, אז ציווה רבינו "לספר 
לפניו כל לבו" - היינו שעל כל דבר צריך לספר אז להשם יתברך. 
של  רבונו  להשי"ת:  הזה  הדבר  את  גם  לספר  צריך  זו  בשעה 
עולם! למה לא אחזיר לך את הנחת רוח? אתה הרי נתת לי ילדים 
והולכים בדרך ישרה וטובה, למה לא אושיב  והם ב"ה בריאים 
אותם לידי בשעות התפלה בבית הכנסת על מנת שיענו אמן?!

כמו כן בעניין הזהירות של נטילת ידים בבוקר בשעת הקימה, 
ונטילת ידיים כהלכה לפני האכילה, כל הפרטים הללו וכן שאר 
חינוך  מחובת  בהן  מחויבים  ואמא  אבא  שכל  הפרטים  כל 
בחשבון  יום  מידי  לבוא  צריך  ממש  הכל  עליהם,  המוטלת 

הנפש שלהם בשעת ההתבודדות והיישוב הדעת.

וכך גם בעצם חינוך הבנים, כגון בעניין הבאת הילדים 
על  כלל  משגיחים  שאין  הורים  יש  הכנסת.  לבית 
כדבר  היתכן  רח"ל,  הכנסת,  בבית  ילדיהם 
הזה? הרי עיקר אהבת אב לבנים תלויה 
הבנים  חינוך  בענין  ועומדת 

ליראת שמים!

והם  בנים,  לאבא  ויש  עוזר  כשה'  אמורים,  וחומר הדברים  קל 
מתנה  זו  ה'!  ברוך  נון!  מם  אלף   - אמן  לענות  כבר  יכולים  גם 
נחת  ביכולתי להחזיר  כל אשר  מלמעלה! היתכן שלא אעשה 

רוח למעלה?!

מה רוצה השי"ת ממני? שהילד הזה שנתן לי במתנה יגיד אמן! 
אחזיר  שלא  למה  האבא!  על  ורק  אך  מוטלת  הזאת  העבודה 
את הנחת רוח הזה למעלה?! למה לא אעשה לו את הנחת רוח 

הזה?! וכי כל כך קשה הדבר הזה?!

הייתי  איך  עושה,  הייתי  מה  לרגע  שיחשוב  מאתנו  אחד  כל 
נראה, אם הייתי עכשיו יושב לבדי, ערירי, בבית הכנסת, מבלי 
שיהיה לי את הזכות שיהיו איתי ילדים חלילה – רח"ל מהעונש 
בבית  יושב  אני  עכשיו  הנה  אבל   – רח"ל  ערירי,  להיות  הזה 
הכנסת ויש לי את הזכות ואת האפשרות לשבת יחד עם בניי, 
למה שלא אחזיק אותם כרגע לידי ולהרגיל אותם לענות אמן 

ובכך אגרום נחת רוח לאבינו שבשמים?!

בחוץ  לו  עומד  הוא  אבל,  הכנסת,  לבית  מגיע  שכבר  ילד  יש 
זכויות  מעצמו  מחסיר  הזה  הילד  פעמים  והרבה  ומשחק... 
גדולות של עניית אמן! הוא הרי בחוץ ולא עונה! ואפילו כשהוא 
ליד אביו, קורה הרבה פעמים שאביו אינו משגיח עליו לומר: 

אמן. אמן! היתכן?!

למה זה קורה לנו? למה כך הם פני הדברים?! - הכל נלקח ונובע 
מהענין של חוסר התבודדות, וחוסר יישוב הדעת!

בדיבורים  ולהרבות  הזה,  בדבר  יותר  להתעמק  קצת  צריך 
הרבה  לעשות  מאוד  מחויבים  הדבר.  את  לתקן  ולראות  מזה, 
שעניית  ולראות  התפלות  בזמן  לידך  ישב  שהילד  השתדלות 

ה'אמן' שלו יהיה כל פעם יותר יפה ויותר בהידור...

על האב מוטל להשריש בבנו את ההרגשה, שבנו ירגיש שמחה 
מוטל  האב  על  ה'אמן';  עניית  מפיו  שיוצא  כששומע  עצומה 
מאוד  גדולה  רוח  נחת  שיש  לבנו,  בחכמה  להחדיר  החובה 
האב  על  מפיו;  היוצא  ואמן  אמן  כל  ידי  על  שבשמים  לאבינו 
מוטלת המשימה, שבנו ירגיש בכנות, שמכל עניית 'אמן' נעשה 
שמחה גדולה למעלה; על ההורים מוטלת האחריות, שבניהם 
ושנים.  ימים  לאריכות  גדולה  סגולה  גם  שזה  ויאמינו,  יבינו 

סגולה גדולה להכל.

אנחנו עכשיו משוחחים ומדברים הרבה על החילול ד' הנורא 
בליל  התפלה,  בשעות  הכנסת  לבית  מחוץ  משחקים  שילדים 
שבת, ובשבת בבוקר, בתוך הבית הכנסת כבר נמצאים בשעת 
עניית קדושה וברכו והם כלל לא נכנסים לומר קדושה וברכו. 
זה נראה כדבר קטן, אבל טעות הדבר, זה כלל לא דבר קטן, זה 
דבר גדול, דבר גדול מאוד! לענות אמן, קדושה, וברכו. אי אפשר 
לצייר כלל גודל מעלת העונה אותם בעולמות העליונים, חסר 
לנו רק קצת אמונה, שיהיה לנו את ההרגשה האמיתית איזה 
תענוג יש למעלה מכל עניית אמן, קדושה, וברכו, של תינוקות 

של בית רבן.

כוכבי אור
הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

פרק ל"ח



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'ירא

מיקירי אנשי שלומנו היה החסיד רבי משה בער רוזנפלד, אביו היה נכדו 
של רבי שמחה בן רבי שמואל יצחק אב״ד טשעהרין מגדולי תלמידי רבינו 
ציפורה  מרת  אמו  רבנו.  תלמיד  מברסלב  אהרן  רבי  הרה״ק  וחתן  הקדוש, 
ע״ה היתה נכדתו של רבי יעקב יוסף ליוברסקי תלמידו ומחותנו של רבינו, 
נחמן  רבי  נכדת החסיד  כן היתה  וכמו  רבינו(.  )בנו נשא את חיה בתו של 

מטולטשין תלמיד מוהרנ"ת.
הוא הקים את ביתו עם זוגתו מרת פיגא בת רבי בן ציון קמינסקי, שהיה 
בן אחר בן לרבי שמעון מקרימנטשוק תלמידו הראשון ומשמשו של רבינו 

הקדוש. 
ביתם היה בית של מסירות נפש. תחת שלטון הקומוניסטים חרפו נפשם 
כדי לשמור שבת וכדי לחנך את ילדיהם בדרך התורה. פחדים עצומים היו 
מנת חלקם של בני הבית, ובכל זאת החזיקו מעמד. לימים שח רבי משה 
בער באוזני חתנו רבי ישראל הכהן רוזנפלד, כי שמע בשם רבינו הקדוש 
שיהיו זמנים בעקבתא דמשיחא, בהם יהודי שיחנך את בניו לתורה ייחשב 
כאברהם אבינו שעקד את יצחק בנו על המזבח, ומשיחה זו שאב את כוחות 

הנפש האדירים, להם נזקק במלחמתו על חינוך בניו.
רבי משה בער חשב בדעתו מה יעשה כדי שלא יבוא שליח החוק להפקיע 
כפי  הממשלתי  הספר  לבית  אותם  שולח  אינו  שהרי  מרשותו,  ילדיו  את 
שמחייב החוק. רעיון מקורי הגה אותו חסיד: הלך ודיווח על בניו הגדולים 
כי הם מתו... שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב: ״אדם כי ימות באהל״ - אין 

התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, וכיון שבכל מאודו רוצה 
הוא שתתקיים התורה בבניו הרי שלפי החוק ׳מתים׳ הם, ועדיין לא יצא חוק 

המחייב לשלוח בנים מתים לבית הספר...
מאה בתי כנסיות היו בקרימנטשוק העיר, ובזה אחר זה נסגרו על פי הוראת 
השלטון. מתי מעט בתי כנסת עדיין לא נסגרו, אחד מהם היה ממוקם בקצה 
משה  רבי  של  ה׳מתים׳  בניו  עצמם  את  החיו  שם  הנהר,  שפת  על  העיר 
בער בתורת החיים. למלמד, נשכר יהודי בעל מסירות נפש, רבי משה דוד 
חסקלוביץ שמו. שני פתחים היו לו לבית הכנסת אחד לכיוון העיר והשני 
בפתח  והשני  זה  בפתח  זה  המשמר  על  עומדים  הילדים  היו  הנהר,  לצד 
שכנגדו, ומאיזה צד שנראתה מכונית משטרה מתקרבת ערקו להם מהפתח 

השני וחזרו ל׳עולם המתים׳ והיו כלא היו.
הרבה יהודים היו בקרימנטשוק, אך מבין היחידים שבניהם לא למדו בבית 
הספר הממשלתי היה רבי משה בער. גם הגאון רבי אברהם אליהו מייזעס 

הצליח לעמוד בניסיון הקשה ולא שלח את בניו לבתי הספר.
מחסידי  הרבה  התגוררו  בער,  משה  רבי  של  מגוריו  מקום  בקרימנטשוק, 
משפחת  ביניהם:  משלהם.  הכנסת  בבית  ה׳  את  ועבדו  שהתפללו  ברסלב 
רבי  ביאלסטוצקי,  ממשפת  אחים  מספר  הקדוש,  רבינו  נכדי  ליוברסקי 

ציון  בן  ורבי  רוסישער  נחמן  רבי  של  )אביהם  קנלסקי  )מרדכי(  מאטיע 
קנלסקי ז"ל( שהיה גיסו של רבי משה בער, גם הגאון החסיד רבי אברהם 

שטרנהארץ התגורר בקרימנטשוק לפני שעקר דירתו לאומן. 
מעשה פלא מסופר במשפחתו, וידוע בין חסידי ברסלב. רבי משה בער היה 
מספר את המעשה, ובני המשפחה וידידיו שמעו ממנו שהסיפור ארע עמו 

בעצמו:
בעגלה  שלומנו  אנשי  שנסעו  בעת  אחד,  חשוך  שבת  במוצאי  זה  היה 
למסעם לצרכי משא ומתן בעובי היערות העוטרים את קרימנטשוק, בדרך 
זימרו בצוותא את זמירות 'מלוה מלכה', כשקולם מתנגן ומתפשט על פני 

מרחבי השדות.
כשהגיעו לזמר 'אדיר איום ונורא', מיד כשפתחו במילים אלו - שמעו לפתע 

קול העונה לעומתם מאי-שם מבין חשרת היער: ״בצר לי לך אקרא!" - - - 
אחרינו?  וקרוא  חזור  החוזר  זה  הוא  מי  האי?  מאי  מאוד.  התפלאו  הם 

המשיכו לשיר, והנה שב הקול וחוזר לעומתם.
הם אזרו עוז והלכו והתקרבו אל מקור ומה הופתעו למראה עיניהם: מת 
מצוה מוטל לפניהם, אשר כפי הנראה נהרג בידי שודדים, והאיש ההרוג – 

הלא מבאי בית מדרשם הוא!
הבינו כי מאת ה' היתה זאת כדי להביאו לקבר ישראל בכבוד הראוי. לקחוהו 
רבי משה בער וחבריו עמם וקברוהו בבית החיים אשר בקרימנטשוק עירם, 

ויהי לפלא.                     )ע"פ 'בצילו של הרבי'(

בצר לי, לך אקרא

מוהרנ"ת בהלכות  דברי  נבא לקבל שבת פרשת בהעלותך לאור 
גרים הלכה ה' שבהם מתגלה איך נזכה להדליק אור יראת השם 

בליבנו, ולקרב נפשות להקדושה בכח קדושת השבת.

קיצור המבואר בתורה נ"ט
נ"ט(  סי'  )לקו"מ  הקודש  היכל  במאמר  רבינו  מדברי  מובן 
כי  הקודש,  היכל  בבחי'  הוא  להקדושה  האדם  שהתקרבות 
שנותר,  מה  יש  עדיין  הרי  מקדושתם  שנפלו  שיש  אע"פ 
דהיינו מה שעוד מתגברים לשוב להשי"ת ועי"ז קדוש יאמר 
מה  הרי  כראוי,  לקדושה  להיכנס  הצליחו  לא  אם  גם  כי  לו, 
וקדושה  אמת  של  מציאות  נמצא  עי"ז  ומתחיל,  שמתגבר 

בעולם שזה בחי' 'הקודש'. 
ואז כאשר האדם מתגבר לראות בעצמו קדושה והתקרבות זו 
עי"ז נעשה בחי' 'היכל הקודש' היכל של התגלות כבוד השם, 
שעי"ז נעשה התגלות כבוד השם ממה שנותר בקדושה, כי 
דייקא על ידי מי שמתקרב ורוצה לשוב בתשובה ועוד עובר 
עליו וכו', בזה נעשה עיקר היכל הקדושה, המקום להשראת 
היכל  בנין  המקדש,  בית  בנין  בחי'  שזה  בעולם,  השכינה 

הקודש והתגלות מלכות השי"ת בעולם. 
ולכן עלינו לעסוק לקרב ולעורר עוד נפשות לעבודת השם, 
ע"י  הוא  קיומם  ועיקר  הקודש.  היכל  רגלי  את  בכך  לבנות 
שיכלכל  המשפט,  אש  בחי'  בליבו  יעורר  שמקרבם  שזה 
כל  על  עצמו  את  לשפוט  הדעת  בישוב  השי"ת  לפני  דבריו 
להשתפר  לשנות  שצריך  מה  למצוא  ומחשבותיו,  מעשיו 
לתקן ולהתגבר וכו'. וכאשר מתחזק בזה, יזכה להוציא לאור 
משפט, שיתעורר להשי"ת ויתחזק להתחיל מחדש, כי יאיר 
לו חמימות והתלהבות דקדושה שזה בחי' מלאכי הלב, שבזה 
הכבוד,  כסא  בחי'  זה  כי  'היכל',  בחי'  הכבוד  התגלות  עיקר 
שע"י 'כסא משפט' נתגלה אור ה'כבוד' והחמימות דקדושה. 

ולאור היכל זה, נמשכים מסילות בלב כל מי שהוא מקרב - כח 
אצלם  גם  פועל  וזה  בליבו,  שנתעורר  הזה  המשפט  אש  של 
יכול לעסוק  ורק עי"ז  לשרוף ולבטל הקליפות מלהאחז בהם. 
הרע  כח  של  מהסכנה  להינצל  יכולים  עי"ז  כי  אנשים,  לקרב 
ולהפיל  להוריד  יכול  שזה  המתקרבים,  שסובבים  והקליפות 
האדם, כי יכולים להאחז גם ביצר מחשבות לבו, אבל ע"י אש 

המשפט נשרפים ונתבטלים. 
ועיקר התקרבות העולם להשי"ת, הוא בכח האש שבו נמצא 
כח ביטול הרע, כי אז גם כאשר נעשה מה שנעשה, והאדם 
נשאר רק מעט בקדושה ונמצא בו הרבה חסרון ורע, הרי ע"י 

ביטול הרע הוא יכול לעמוד קיים ולהתקדם לשוב עוד ועוד.
וכח המשפט הוא בחי' ריבוע המשפט, כמ"ש בחושן המשפט 
מלאכי  להזמין  המשפט  אור  מתגלה  וכאשר  יהיה",  "רבוע 
הלב, נעשה בחי' עיגול שהוא בחי' התגלות 'ההיכל' בחי' בסא 
כבוד, כמ"ש "וראש עגול לכסא", שזה בחי' כח הטוב שמבטל 
הרע לגמרי כענין ביטול האיסור בס', כי אור היכל כסא הכבוד 

מבטל את הרע, ועי"ז נמצא מנוחה וקדושה בעולם. 
כי יש  וזה בחי' מה שנאמר בשבת "את שבתותי תשמורו", 
שני בחי' שבת; ביטול הרע שהוא בחי' אש המשפט, ובחי' 
התגלות כבוד השם שזה בחי' עיגולא, וזה ענין המוזכר בזה"ק 
"עיגול שבתוכו ריבוע", שעי"ז נתבטל הרע ומתגלה קדושת 
השבת, שהוא בחי' ביטול האיסור בס', וע"י קדושת השבת 
יכולים לקרב הנפשות כאשר מתחזקים בבחי' מ"ש "בביתי 
ובחומותי יד ושם", שממשיך חכמה 'מבית' השם, וגם נשמר 

מאד מכעס והקפדה שזה בחי' 'חומה'.
 אבל יש שאסור לקרבם, כי הם בחי' ערב רב שאינם נכנעים 

ואינם חפצים במשפט ותשובה, ולכן כח המשפט אינו מכניע 
רעתם, ועל ידם נעשה קלקול אור השבת שהוא עיקר קדושת 

היכל הקודש ע"ש. 

עיקר התורה – יראת ה'
מלא  כזקן  השי"ת  אלינו  נגלה  סיני  בהר  התורה  בקבלת 
רחמים, וזכינו לקבל התורה משפע שערי הרחמים שמאירים 
עלינו אמונה ודעת, כח של התחזקות וסליחה ומחילה, ובזה 
זכינו לראות בטוב השם, לטעום טעם של חיות אור התורה 
מציאות  וע"י  נפש,  כל  ומשמח  שמחיה  הטוב,  המור  כריח 

הטוב והרחמים של שער הנו"ן נכנסנו לברית לקבל התורה.
והנה בקבלת התורה התגלה גם יראה ופחד השם נורא מאד, 
נגלה  שופר  וקול  וברקים  ובקולות  ורעד,  עשן  כולו  ההר  כי 
כמ"ש  השם,  יראת  בלבנו  להכניס  כדי  וזאת  השי"ת,  אלינו 
היה  ולכן  תחטאו".  לבלתי  פניכם  על  יראתו  תהיה  "למען 
כבוד  כולו חל מפני  וכל העולם  קבלת התורה מתוך חרדה, 
השם, כי עיקר התורה הוא יראת השם וקבלת מלכות שמים 
מתוך יראת שמים, ובכל יום עלינו לזכור מעמד הר סיני את 
הקולות וכו' כדי שהיראה הזו לא ימוש ולא ישתכח מאתנו, 

כמ"ש "זכור את היום אשר עמדת וגו'". 
ומציאות קבלת התורה באמת הוא הרי רק כאשר האדם יודע 
לפני מי עומד, כי השי"ת נמצא תמיד, ואינו דומה מי שיושב 
ודיבור,  לבד כמי שעומד לפני המלך שמדקדק בכל מעשה 
ולהמשיך  תמיד"  לנגדי  ה'  "שיויתי  לקיים  שעלינו  מה  שזה 
לעסוק בבחי' משפט, היינו לקבל עול מלכות שמים ביראה 
וליישב דעתנו לחשוב איך לקיים התורה, ומה יש לקבל לשים 
על הלב להתגבר לקיים, ואיך לזכות לזה, דהיינו לשפוט את 
עצמו ואת מעשיו בעצמו ולחשוב עצות איך לעסוק בתורה 

ובתפילה כראוי ואיך להתקרב השי"ת בכל דבר. 

משפט והתבודדות בכל יום
שנדמה  ומה  העולם,  וגשמיות  עביות  עוצם  מחמת  והרי 
לאדם שיש לו קושיות וכו' - אין דרך לזכות לאור התורה רק 
ע"י יראה בפשיטות, שיתחיל מחדש לעורר האמונה בהאמת, 
מעשינו  וכל  התורה,  לנו  ונתן  בנו  ובחר  הכל  ברא  שהשי"ת 
ואין  המלך,  כבוד  העלאת  למען  ונצרכים  למעלה,  פועלים 
ומנהג  הלכה  כל  לקיים  להזדרז  רק  הרבה,  להבין  צורך  שום 
לזכור  לבא  דעת,  וקלות  מהקרירות  מאד  ולהזהר  ישראל, 
בהשי"ת ליראה מפניו תמיד, ואז יש לעסוק בכל יום בחשבון 
הנפש והתבודדות, ליישב הדעת איך מתנהג בכל דבר, ואיך יש 
להתנהג באמת, למצוא במה יכול לשפר מעשיו ומחשבותיו, 

שזה עיקר קבלת התורה לעסוק בהתבודדות וישוב הדעת. 
תמיד  שנזדרז  כדי  וברקים,  קולות  מתוך  התורה  נתנה  ולכן 
סיני  שבהר  מה  בחי'  שזה  הנפש,  וחשבון  היראה  עול  לקבל 
פסקה זוהמתן, כי ע"י היראה מתבטל עביות הזוהמא מהאדם. 
ועיקר ההתקרבות לאור רבינו, הוא בזה שפותח גם לנו שער 
לעסוק בהתבודדות וחשבון הנפש כראוי בכל יום, שזה עיקר 
התקרבות ישראל לאביהם שבשמים, ועלינו לחפש ולבקש 
לקבל אור הצדיק בדרך שיכניס אותנו לתוך דרכי המשפט 
יראת  מתוך  להשי"ת  לשוב  שנתעורר  כראוי,  וההתבודדות 
השם, שלא נהיה כנדחים וכאובדים אשר אין להם שום חיות 
בחיים, אלא נתדבק ביראת השם שהוא עיקר החיים, ויבאו 

האובדים להשתחוות להשם בהר הקודש. 
הכל  שאז  השנה  בראש  הוא  להצדיק  התקרבות  עיקר  ולכן 
כיפורים  ליום  זוכים  הרי  ואז  ותשובה,  ליראה  מתעוררים 
לסליחה ומחילה, ונכנסים לסוכת שלום זמן שמחתנו, כי רק 

ע"י היראה זוכים לחיות ולשמחה.

משפט מתוך רחמים וחיפוש הטוב
עם  יחד  שופר  וקול  יראה  מתוך  היה  התורה  שקבלת  וכמו 
התגלות הרחמים, כך באופן זה עלינו לעסוק באש המשפט, 
עניין  ולכן  ח"ו,  לרחק  ולא  להתקרב  הוא  היראה  תכלית  כי 
כראוי  להיות  צריך  עצמו  שופט  שאדם  ומה  הנפש  חשבון 
בבחי' משפט וישוב הדעת - להתקדם במה שיכול ולגלות אז 

הטוב ואור הכבוד שכן יש בו בחי' היכל הקודש. 
ובאור הטוב יכול להיות קרוב להשי"ת, במה שמתחזק לקיים 
ואע"פ שעוד  ורוצה מאד להמשיך לקדש עצמו,  כל הלכה, 
עובר עליו, הרי עושה מה שיכול וחושב עצות ומבקש ורוצה 
לשוב, ואז אסור לו לדאוג, רק להתחזק בכח בחי' מלאכי הלב, 
שמטהרים  תשובה  מתוך  בהשי"ת  הדביקות  חמימות  היינו 

הלב גם כאשר עובר מה שעובר. 

משפט כראוי - לא לימין ולא לשמאל
והרי כל משפט צריך להיות ע"י שלשה דיינים, שזה בחי' אחד 
עבודת  כך  מכריע,  והשלישי  לשמאל  והשני  לימין  שמושך 
המשפט של האדם, כי אין לאדם לנטות לשוחד הימין שהכל 
בסדר, רק להתקרב לאור רבינו שהוא עיקר בחי' היכל הקודש 
ואנו יונקים מבחי' רגלי היכל זה לקבל האמת, איך שיש לקבל 
הרע  שבירת  ודרכי  ומנהג  הלכה  כל  באמת  ולקיים  התורה 

ודרכי הקדושה. 
יכול  שאינו  שנדמה  למה  לשמאל  לנטות  לאדם  אין  וכן 
רבות  מניעות  ויש  עוד  נופל  פעם  כל  שהרי  מעשיו,  לשפר 
נוראות ומה שווה הרצון וחשבון הנפש - אין לנטות לזה, רק 
שצריך  מה  הדעת  ליישב  מחדש  יום  בכל  שלו  את  לעשות 
ואח"כ  מאד,  ולהתחנן  ולבקש  עצות  ולחשוב  באמת  להגיע 
עצה  איזה  למצוא  שזוכה  מה  שהוא  ההכרעה,  למצוא  יש 
ודרך להתחיל מחדש, ומתנוצץ בו אור של התחזקות לנסות 
לשבר מידה רעה וכו', כי מתגלה לו עצה אמיתית שהיה טמון 

ומכוסה ממנו, ומתחיל מחדש. 
ורק עי"ז שייך לעסוק בבחי' משפט, כי מי שמסתכל על מה 
שאינו מתקדם איך יעסוק בזה, הרי אז המשפט הוא 'אני צריך 
ולא זכיתי' וזהו, לכן עיקר המשפט הוא בחי' הזמנת מלאכי 
והזקנה,  היאוש  לבטל  הכח  היינו  המשפט,  אש  שהוא  הלב 

ולהתעורר באש קודש. 

התגלות אור הכבוד
ומה  הטובות,  נקודות  כל  היינו  הכבוד,  אור  מתגלה  ושם 
שהאדם קרוב להשי"ת, ואז הוא רואה שהרי באמת כן יש בי 
טוב, ואני נזהר בכל הלכה בשו"ע, ומנסה לשמור המחשבה 
ולהתפלל בכוונה, שזה התגלות אור הכבוד בחי' עיגולא שבו 
במשפט  לעסוק  יכולים  ועי"ז  בס',  הרע  לבטל  הכח  נמצא 
שמקרב,  מי  ומעל  מעליו  הרע  ונתבטל  נפרש  שעי"ז  כראוי 
וזוכים להכלל בעונג שבת שהוא ביטול הרע, להכנס לעבודת 

השם בשמחה וחיות.
שרואה  לפני  האדם  על  לעבור  צריכים  נסיונות  הרבה  כי 
דרכי  למצוא  שיזכה  לפני  כי  השם,  ועבודת  בתורה  הצלחה 
האדם,  את  מאד  מרחקים   - וחיות  התחזקות  מתוך  היראה 
יסורים  שעובר  ויש  להתגייר,  שבא  מי  שמרחיקים  כדרך 
ומניעות בדרך שהאדם חושב שהנה הוא רואה שאין רוצים 
מי  אבל  המשפט.  ופגם  טעות  ממש  שזה  משמים,  כלל  בו 
ולכן  הקדושה,  לחיות  להכנס  כלל  ראוי  'אינני  ויודע  שנכנע 
מרחיקים אותי, אבל אני בכל זאת רוצה', אזי אחרי שעומד 
ההתקרבות,  לתכלית  יתהפך  זה  הרי  ההתרחקות,  בנסיון 

למצוא דרכי יראת השם שמביאים קבלת עול ושמחה. 

הכח לזכות לזה ע"י השבת

וכל כוחנו לזכות לעמוד בכל התרחקות ונסיון, ומה שמושך 
האדם לטעות במשפט כאילו אינו יכול לעשות כלום ולמה 
השבת,  קדושת  ע"י  הוא   - וכו'  ומשפט  בהתבודדות  יעסוק 
הלב  שמושך  והטוב  הכבוד  שפע  כח  מקבלים  אנו  שעי"ז 

לעמוד בכל נסיון. 
כי בששת ימי המעשה עלינו לברר בירורים, וכל אדם אפילו 
הפחות שבישראל מברר ומתקן הניצוצות בכל מה שעושה, 
ומחמת שהניצוצות הם במקום עב ומגושם, נאחז בו הרע 
ועיקר  וכו',  אדם  של  יצרו  יום  ובכל  ונסיון,  ריחוק  שגורם 
העצה לעמוד בזה הוא ע"י התבודדות ומשפט, שבזה הוא 
שמרבה  מה  ולפי  משם,  נפשו  ומברר  הרע  ומבטל  שורף 
לשפוט עצמו להפרד מהרגל מעשיו ולראות הטוב, להוציא 
בכוחו  יהיה  כך   – דקדושה  חמימות  למצוא  לאור  משפטו 

לעמוד נגד כל נסיון וריחוק, ויזכה להתדבק ביראת השם. 
ליבו  שהכין  מי  כי  השבת,  אור  לנועם  לזכות  יכולים  ועי"ז 
לבטל הרע לפני השבת, אז מתגלה לו אמיתת כח הקדושה 
לגמרי  שמתבטל  עד  דלגו,  ורבוע  עיגולא  בחי'  שבת,  של 
להתדבק  יכול  ואז  היראה,  אור  ומחשיך  שמבלבל  מה  כל 
בשבת באור היראה לפני השם, לקייים 'שיויתי' לזכור היטב 
באור האמונה, ולגדל הדעת, שהוא בחי' כסא כבוד התגלות 
נועם  וכו' ביום השבת ע"י תורה ותפילה, שזה עיקר  הטוב 
יום השבת, שזוכה ליכנס לאמונה ויראה כראוי בנועם גדול, 
לשיר ולזמר לפני השי"ת, ולהבין ולזכות להדעת של משקל 

המשפט שמציל מכל טעות. 
ועי"ז יש בכוחו לעמוד בנסיון הריחוק, ויכול להתדבק ביראת 
השם גם כאשר עוד עובר עליו וכו', כי לא יפול משום דבר, 

רק יעשה את שלו, וימצא דרכי ההתקרבות להשי"ת כראוי. 
נפשות  עוד  לקרב  גם  נתעורר  הרי  השבת,  קדושת  ובכח 
אחרים  גם  לקרב  לעסוק  מוכרח  אדם  כל  כאשר  להשי"ת, 
לעשות בעלי תשובה, כי לכך נוצר האדם - להרבות קדושה 
בידא  דאחיד  מאן  "זכאה  כמ"ש  מאד  גדול  ושכרו  בעולם, 
ובזה עיקר קיום הערבות שכל ישראל ערבים זה  דחייבא", 

לזה, ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים. 
יש  השבת  בכח  הרי  מאד,  הנפש  לשמור  שצריכים  ואע"פ 
בנו כח לזכות לאש המשפט, שהוא בחי' שבת ביטול הרע 
לגמרי, ולהמשיך נועם היכל 'כסא המשפט', שהוא התגלות 
ולדבר  לקרב  יכולים  ועי"ז  שבת,  של  הדעת  מאור  הכבוד 
בעבודת השם ולא להנזק עי"ז, שזה בחי' אור הנרות של שבת 
שמאירים כח להדליק נשמות ישראל, כמו שבבית המקדש 
היו מעלים הנרות להדליק ולהאיר אור החמה על כל נפש 
הדלקת  עבודת  לנו  חסר  וכאשר  כבוי.  יהיה  שלא  מישראל 
המקדש  בית  בנין  על  לבקש  בחצות  לקום  עלינו  המנורה, 
"בהעלותך את הנרות" שעי"ז  ועי"ז ימשך עלינו כח המנורה 

נוכל להדליק ולקרב נפשות להשי"ת, והכל בכח השבת. 
ולכן עיקר ההכנה לשבת הוא ע"י התבודדות ואש המשפט 
הרע  בחי'  לבטל  תרגום  ואחד  מקרא  שנים  וקוראים  כראוי, 
שבתרגום לכח הטוב לשה"ק, וטובלים במקוה לקבל טהרה 
של  להיראה  ולהכנס  החול  ימות  של  הבירורים  מזוהמת 
שבת, כי בשבת מתגלה יראת השם, ואפילו עם הארץ ירא 

לשקר בשבת.
ובכח התפילה ביראה ושמחה, וסעודת שבת שהוא אכילה 

בדרכי  להכנס  יכולים  אנו  השם,  לפני  ובושה  ביראה 
רעוא דרעוין  זכרון היראה כראוי, ואז מתגלה הרצון 

שנזכה להנצל מכל מה שמבלבל היראה, למצוא 
הקודש  להיכל  ולהכנס  ומחילה,  סליחה 

באור  בהקדושה  להשאר  כראוי, 
התגלות הכבוד.



בני הנעורים
לימוד הלכה

עלהו לא יבול

הלכות הנוגעות לעליה לתורה לחתן
ליווי החתן בשבת לבית הכנסת לפני התפילה

זה לשון השו"ע )פט, ב(: כיון שהגיע זמן תפלה, אסור לאדם להקדים לפתח חבירו ליתן 
לו שלום וכו', אבל מותר לומר לו 'צפרא דמרי טב' וכו', ואם הולך אלא להקביל פניו, 
אפילו זה הלשון אסור. וי"א שאפילו במוצא את חבירו בשוק, לא יאמר לו אלא צפרא 
ואם  כדי שיתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים כלל עד שיתפלל.  דמרי טב, 

התחיל לברך הברכות, אין לחוש כל כך. עכ"ל. - ולפי זה יש לדון כדלהלן: 
א. עצם ההליכה לבית החתן לקבל פניו – מעיקר הדין יש לאסור, כיון שאסור לכבד את 
חבירו קודם התפלה )וכמ"ש בלבוש ב. ערוך השלחן יח(. וכל שכן במה שמכבדים אותו בליווי 
בשירה וזמרה. אמנם בעניננו, נראה שיש להתיר הואיל והוא כדבר מצוה וגמילות חסד 

)ראה משנת יוסף ה, כ, ו. בצל החכמה, ה, עו(.

ב. אמירת 'שלום' או 'שבת שלום' - הוא חמור מאוד בעניננו, ועל כן אין לומר זאת. אמנם 
אמירת 'גוט שבת', הוא קל יותר, אך בכל זאת יש להימנע מזה )וכמ"ש בחסד לאלפים אות 

ג. ובמשנ"י שם(.

ג. איחול 'מזל טוב'- אם כי בפוסקים ובזוהר הקדוש, אסרו בהחלט לברך את חבירו לפני 
התפילה. אך יש שהתירו לברכו בברכת מזל טוב )לקט הקמח החדש פט, ל. שבט הלוי, טו, א(. 
ד. למעשה: )א( יש להקפיד לברך מקודם ברכות התורה וברכות השחר ולקרוא קריאת 
שמע. שאז בכל האמור הדין קל יותר. וגם משום שמצוי להימשך באיסור 'עסק בצרכיו 

לפני התפילה' בדברים שאינם בגדר מצוה, ובאמירת הנ"ל הוא קל יותר. 
)ב( גם לאחר שאמרו הנ"ל, יש להקפיד לברך רק 'מזל טוב', ולהימנע מלומר 'גוט שבת', 
ובפרט יש להזהר מלומר 'שלום עליכם' או 'שבת שלום'. וכן אין לומר 'ברוכים הבאים'. 

)ג( ועם כל זאת, אין בזה כדי להתיר שיחת חולין שלא לצורך. 
שיאמר  מאוד  ראוי  התפילה,  לפני  הכנסת  לבית  אלא  ללוותו,  הולך  שאינו  מי  גם  )ד( 

הברכות וקר"ש מקודם.
רשות,  בדברי  שחרית  תפלת  לפני  המשוחחים  של  הענין  חומר  למידים  אנו  זה  ]ומכל 
ובפרט בשיחה בטילה. כי כאמור שהצריכו לשנות בברכת השלום לחבירו, בכדי שיתן 
לב שלא להתעכב בדברים אחרים לפני התפלה, ואם כן כל שכן שאסור לעסוק להדיא 

בדברים ובדיבורים אחרים![
קריאת התורה

א. אסור לדבר בעת קריאת התורה. וכן אין לדבר בין 'גברא לגברא', ולצורך גדול מותר. 
וכן אסור לצאת לחוץ בעת קריאת התורה. ואפילו בין גברא לגברא אסור לצאת אלא 
כי הדברים פשוטים וידועים,  לצורך גדול, ואפילו שמע או ישמע קריאת התורה. ואם 

מכל מקום מצוי מאוד להתרשל בזה בעליית חתן לתורה. 
ב. ולכן יפה המנהג בהרבה קהילות ישראל שהחתן עולה 'למפטיר', כי אז נמנעים מכמה 
'מזל טוב',  אף אלו שעולים בעלייה רגילה, מותר לאחל  אמנם  איסורים הכרוכים בזה. 

ובלבד שיזהרו לא להימשך לשאר דיבורים שאין בהם צורך גדול.
זהירות בזריקת הממתקים על החתן

יש  עטיפה,  בלא  אותם  הזורקים  ואלו  בשקית.  עטופים  כשהם  רק  לזרקם  מאוד  נכון  א. 
להזהר שלא לזרוק דברים הנמאסים על ידי הזריקה. ואם זרקו, חובה לטאטאם תיכף.

ב. שקית ממתקים הסגורה בסרט הדבקה - מותר לעשות קרע בשקית ולהוציא דרך קרע זה 
ולכן  ויתכן שיש בזה איסור מוחק,  מכיון שבדרך כלל יש בה כיתובים שונים  אך  את התכולה. 

יש לפתוח אותה על ידי קריעת סרט ההדבקה. ויש להשתדל שלא להפריד מקום ההדבקה, אלא 
לדייק לקרוע את הסרט עצמו. ומכל מקום אם ילד קטן פותח את השקית באופן שנקרעים הכיתובים, 

אין למחות בידו. 
ג. יש להזהר לא להכניס לשקיות הממתקים משחקים שהם מוקצה. או כאלו הבאים מפורקים ויש איסור 

להרכיבם. או העשוים להשמיע קול. ]'בלון' אינו מוקצה. ומותר לילדים קטנים לנפחו, אך יש להזהירם לא לקשור 
את פי הבלון, אך מותר להם לסגרו עם גומיה[.

ר' דוד: מה שלומך משה, איך היה קבלת התורה?
רגעים  כמה  לי  היו  טוב,  ביום  להתחזק  קצת  זכיתי  ב"ה  משה: 
במשך הלילה בהם התעוררתי בכיסופים וגעגועים ורצונות חזקים 

להתקרב להשי"ת. 

חדש  חיות  קבלתי  התורה  ובקריאת  בבוקר  התפילה  בשעת  גם 

אחרי  אבל  הקדושה.  לתורתו  ולהתקרב  ה'  רצון  את  לקיים 

שהתעוררתי משנתי, חזרתי להיות כרגיל, לא הצלחתי לשחזר את 

ההתעוררות,  לשם מה התכוננתי כל כך לשבועות, וכי רק בשביל 

להרגיש כמה רגעים של התחדשות, ולהמשיך הכל כרגיל?

ר' דוד: דבר ראשון אל תזלזל בכמה רגעים, כי ייתכן מאוד שיהודי 
בא לעולם רק בשביל הרהור תשובה פעם אחת במשך ימי חייו, 

הראשונה  המעשה  את  סיפר  רביז"ל  וגם  בספרים.  שכתוב  כמו 

בסיפורי מעשיות, שהוא מעשה נורא מאוד, בשביל שמי שישמע 

אותו יהיה לו 'איזה הרהור תשובה'. ולכן דע לך שכל התעוררות 

שהיה לך, פעל פעולה עצומה בשמיים, ובוודאי שגם פעל אצלך 

בלב איזה שינוי לטובה.

התעוררות,  של  רגע  בכל  מאוד  להאמין  משתדל  אני  כן,  משה: 
אבל בכל זאת, ספרתי ארבעים ותשעה יום ספירת העומר בשביל 

שאקבל את התורה, אז היכן קבלת התורה?

גדולה אבל אתה  לך התעוררות  היה  צודק, באמת  אתה  דוד:  ר' 
את  להמשיך  תוכל  ידה  על  למעשה  פעולה  איזה  לעשות  צריך 

לי  נראה  דעתי  ולעניות  התורה.  הקבלת  לתוך  למעשה  עצמך 

שכדאי לך מאוד להתחדש בלימוד ההלכה.

משה: למה דווקא לימוד הלכה?
ר' דוד: כי דווקא אחרי שהתחדשת ביהדותך, והתעוררת לכסוף 
יותר להשי"ת, אתה מוכרח לדעת למעשה  ולהשתוקק להתקרב 

איך עושים זאת. דומה הדבר לאדם שציפה הרבה זמן לקבל איזה 

הוא  המכונה,  שהגיע  אחרי  סוף  וסוף  ומשוכללת,  חדשה  מכונה 

לקרוא  שכח  הוא  התלהבות  מרוב  אך  בו,  להשתמש  למכונה  רץ 

לה'  וצועק  גדול,  בחשק  המכונה  ליד  ישב  וכך  ההוראות,  את 

שהוא רוצה להשתמש בו, בעוד שהוא צריך פשוט לקחת את דף 

ההוראות לידו, ולקרוא איך להשתמש בו כראוי. ]כמובן שגם  על 

זה צריך לצעוק לה' שיבין היטב את ההוראות ויזכור אותם[.

משאר  יותר  ההלכה  לימוד  על  מאוד  הקפיד  רביז"ל  לכן 

להשי"ת  להתקרב  בשביל  והכלי  הבסיס  זהו  כי  הלימודים. 

יותר  מתקרב  אתה  הלכה  לימוד  שבכל  לך  דע  למעשה. 

להשי"ת, כי זהו ממש גילוי המלכות שלו עליך.

יום  בכל  ללמוד  מאוד  מקפיד  אני  ה'  ברוך  משה: 
שילמדו  כך  על  הזהיר  שרביז"ל  כמו  הלכה, 

בכל יום לפחות הלכה אחת.

דוד:  ר' 

נפלא מאוד, חובה ללמוד כל יום איזה הלכה, בשביל שלא יעבור 

יום בלי קשר להלכה, אבל בכל זאת רביז"ל רצה שנעסוק בהלכה, 

לא רק בשביל לצאת ידי חובת לימוד הלכה בכל יום. ולכן אני חושב 

שכעת זה הזמן, אחרי חג השבועות, להכנס לזה ברצינות, לקחת 

את עסק ההלכה חזק.

משה: איך אני יכול להוסיף לימוד בישיבה, לאחר שיש לי כבר את 
הסדרים הקבועים, מה גם שיש כבר סדר לימוד בישיבה של משנה 

ברורה לפי הסדר?

ר' דוד: התכוונתי למשהו פשוט יותר ומעשי. כי ה' עזר בדורינו 
הלכה  ובירורי  קיצורים  של  הלכה  ספרי  הרבה  שהתחברו  אנו, 

אלו  ספרים  ללומדם.  בשביל  רב  מאמץ  לזה  צריך  שאין  מעשיים 

אפשר ללמוד מהר, ולחטוף אותם בהרבה רגעים פנויים.

שבת,  תפילה,  מה,  משנה  לא  נושא,  באיזה  הלכתי  ספר  לך  קח 

ברכות, כשרות המטבח וכו', ותהיה צמוד לספר הזה, תלך עם זה 

לכל מקום, שים סימניה בפנים, ותשתדל לחטוף מהספר, בלי לחץ 

אבל כל אימת שאתה יכול, וכך תמצא את עצמך מסיים את הספר 

עד  אחר,  בנושא  חדש  ספר  תתחיל  ואז  שלש,  או  שבועיים  תוך 

שתוך שנה תראה שכבר סיימת הרבה ספרי הלכה.

משה: לגמור ספר תוך כמה שבועות? איך אפשר ללמוד כך מהר 
וחילוקי  פרטים  הרבה  בו  יש  בהלכה,  נושא  כל  הרי  הלכה,  ספרי 

דינים וצריך לסכם ולשנן בשביל שנדע בדיוק איך להתנהג בהם, כי 

אני שוכח מאוד מהר את כל הפרטים.

לימוד  סדר  יש  לך.  לחדש  רוצה  שאני  מה  בדיוק  זה  דוד:  ר' 
ויסודי, שם משננים את  לימוד טוב  שלומדים בישיבה או בכולל, 

ההלכה ואת עיקרי השיטות וחילוקי הדינים. אבל כעת אני אומר 

לך, תכנס לעולם של ההלכה, עולם של מלכות ה', תבין שיש כאן 

בעולם מלך שאומר לך בכל דבר איך לעשות ומה לעשות, ובשביל 

זה צריך להכנס לתוך עולם לימוד ההלכות.

את  לזכור  בשביל  לא  בקלילות,  הלימוד  את  לוקחים  פשוט  ולכן 

כל הפרטים, אלא רק בשביל להכיר את הנושאים ואת המושגים, 

בשביל שתדע לפחות היכן יש בעיה, ואיזו שאלה צריך לשאול.

תנסה ותטעם, זהו לימוד מאוד נעים ונחמד, שאין צריך לזה שום 

לגמור  ולהחליט  לספר  להצמד  פשוט  מאמץ,  הרבה  ולא  כשרון, 

עליו  לחזור  בלי  אחת  פעם  בקריאה  שבועות,  מספר  תוך  אותו 

תיכף. ואז לעבור לעוד ספר ועוד ספר, עד שתוך זמן קצר תראה 

כי  יתחזק,  גדולה, האמונה שלך בהשי"ת  יראת שמים  בך  שנכנס 

דווקא על ידי שתקיף במהירות הרבה נושאים בהלכה, יתחזק בך 

מאוד האמונה שיש כאן מלך בעולם שמשגיח על כל פרט.

ודע לך שאני מכיר כמה וכמה בחורים שהתחילו עצה זו, ודייקא 

שמיים,  יראת  בהם  התעורר  ההלכה,  לעולם  שנכנסו  ידי  על 

והתחילו להתמיד היטב בשאר לימודי התורה הקדושה.  

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 ליפו

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגעיע גם
לנתיבות

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8441059

יפו

הר"ר משה יהודה דרדיק הי"ו 
מודיעין עילית

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו דוד נחמן נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

לעילוי נשמת
 אליעזר משה לייב ב"ר נתן ז"ל

ולעילוי נשמת יצחק בן יעקב ז"ל
נלב"ע ז' סיון  ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם ע"י הר"ר מרדכי ספרין הי"ו

הר"ר  מאיר שמחה דוד סטארט הי"ו
בית שמש

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

הר"ר הלל מלכא הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר אשר זעליג מרגליות הי"ו
בית שמש

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

500 גליונות נתרמו
לעילוי נשמת

יוסף חיים בן מרים ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר נתן ]ב"ר יצחק[ ויצהנדלר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נחמן  ]ב"ר דן[ גולדמן  הי"ו
ירושלים

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

לרפואת האשה
חדוה בת מלכה

ובנה אליה נחמן בן חדוה
בזכות רביה"ק יזכו לרפואה שלמה בקרוב

הר"ר חיים בנימין קירשבוים  הי"ו
מודיעין עילית

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נחמן הי"ו
ומחותנו

הר"ר יחיאל יהודה פרידמן  הי"ו
בית שמש

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

הר"ר יעקב בן ציון אייזנבך הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר ישראל הי"ו
ומחותנו

הר"ר אליעזר קירשבוים  הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נחמן הירש  הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר שמואל הי"ו
ומחותנו

הר"ר אהרן קרויס  הי"ו
בית שמש

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

הר"ר מנחם עמרם אנשין הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר ישראל נחמן הי"ו
ומחותנו

הר"ר שמואל ]ב"ר עמרם ז"ל[ הורוביץ  הי"ו
בית שמש

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


