
הסיפור שמספרת לנו התורה על כל מה שאירע לאבות ולאמהות 
הוא בהחלט סיפור טוב, יצא ממנו עם ישראל. אבל אם מתבוננים 
היה  טבעי  ויותר  התרחש,  שכמעט  אחר  סיפור  מגלים  קצת 
שיתרחש, כדי שלא כך יקרה התהפכות עולמות, ומי שהפך אותם 
להיפוך  מיוחד  כלי  להם  והיה  הקדושים,  והאימהות  האבות  הם 

עולמות.
        

הסיפור הטבעי הוא שלא היינו צריכים להיות כאן: האמהות היו 
בגיל  להישחט  היה  אמור  והוא  שידוך,  בלי  נולד  יצחק  עקרות, 
לסבא  ולא  לעשיו  יצחק  הועיד  הברכות  את  ושבע,  שלושים 
יעקב. אבל פעם אחר פעם ההתרחשות הטבעית מתהפכת ואת 

מקומה תופס עוד סיפור מסיפורי תורתנו 
הקדושה, עוד נס. 

הגישה הזו שונה מכל מה שרגילים לחשוב. 
נכתבים  טובים  שסיפורים  משוכנע  אדם 
ברצף, בזרימה טבעית, ואם משהו תקוע או 
ויודע שיקרה  ידיים  נראה הפוך הוא מרים 
האומללים.  האנשים  לכל  שקרה  מה  לו 
אז  לזה...',  בנוי  לא  'אני  עולמות?!  להפוך 
כדאי שנדע ונשנן לעצמנו: תפקידו העיקרי 
עולמות,  להפוך  הוא  בעולם  יהודי  של 
אפילו  נרתעים  לא  צדיקים  כפשוטו. 
מלהפוך את הדין הקשה לרחמים עצומים, 

ובגלות הארוכה נביעה של גאולה.
צדקה ומשפט 

אבותינו  אצל  היה  לא  טבעי  דבר  שום  לראות  שנוכחנו  כפי 
הקדושים, כל תהליך לידת עם ישראל הוא על-טבעי, ונובע מתוך 
בעבודת  מאיתנו  אחד  כל  של  המסע  גם  הפכים.  גבי  על  הפכים 
לעשות  כדי  לרחמים.  מדין  מהפכות  דרך  לעבור  חייב  בחיים,  ה', 
מעצמך יהודי אמתי ולהגשים רצונות טובים עליך לחולל מהפכות, 
מחוקי  חלק  וזה  עתירה,  באמצעות  זאת  עושים  קטנות.  אפילו 

המשפט האלוקי.
השורש של הצורך לחולל מהפכות טמון בשתי הנהגות שעליהן 
– מידת הדין ומידת הרחמים. במידת  השתית השי"ת את עולמו 
הדין החלה בריאת העולם, ולפי שלא יכול היה להתקיים המשיכה 
התמידית  ההנהגה  למעשה  הרחמים.  מידת  לתוך  הבריאה 
מורכבת משניים, דין ורחמים שהם צדקה ומשפט. הקדוש ברוך 
הוא נוהג לעשות צדקה בתוך המשפט. אבל לשם כך הוא זקוק 

כביכול לאדם שיגרום לזה להתרחש.
במקביל לשתי ההנהגות הנזכרות יש לכל יהודי שני תחומים 
אוחז  הוא  התורה  באמצעות  ותפילה.  תורה  תמידיים, 
השילוב  רחמים,  מעורר  התפילה  ידי  ועל  במשפט 
ביניהם מסוגל להפוך עולמות. בפתיחת הפרשה 
מתייצבים יצחק ורבקה בשתי פינות הבית 
בתפילה,  עולמות  והופכים 

אבל התורה מדגישה דווקא את יצחק המעתיר לנוכח אשתו.
נתן מסביר שיצחק אבינו שמידתו משפט הוא בחינת תורה  רבי 
יצחק  תפילת  על  מושם  הדגש  ולכן  התפילה,  היא  רבקה  ואילו 
ומשפט,  דין  טבעו,  את  להפוך  מתאמץ  בתפילתו  שהוא  משום 

לרחמים, והיינו 'לנוכח אשתו' שבחינתה רחמים.
התורה היא מערכת המשפט אבל המשפט לפעמים קובע שלא 
תצליח לעמוד בו, שאינך ראוי. ולכן כדי לקיים את התורה מוכרחים 
במה  לרחמים.  הדין  את  ולהפוך  המשפט,  החלטת  נגד  לעתור 

דברים אמורים:
להגיש עתירה

קול  לפעמים  שומעים  ואז  במחסומים,  פעם  מדי  נתקל  אדם  כל 
שגוי שאומר לנו 'אל תהפוך עולמות', תשאיר 
הטבע,  היפך  שזה  אפשר,  שאי  נדמה  ככה. 
לזה'.  בנוי  לא  'אני  ביותר  המשכנע  והטיעון 
בעצם  שלנו  ההיסטוריה  כל  מה,  יודע  אתה 
בכלל לא היתה בנויה לזה. לאברהם ושרה לא 
היו ילדים כמעט עד גיל מאה, ליצחק לא היה 
שידוך, דוד המלך לא היה אמור לחיות, ועוד 
הרבה דברים משמעותיים שעשו אותנו לעם 
לא היו אמורים להיות, ובמבט מקדים לא היו 
סיכויים שהם יהיו. מי שחוללה את כל הדברים 

הללו היא התפילה, תפילה בנוסח 'עתירה'. 
לא תמיד נכון להתעקש, אבל כל יהודי מוכרח 
חלק  'עתר',  ששמו  הרוחני  בכלי  להצטייד 
בלתי מבוטל בהצלחה הנצחית שלנו תלוי בכך 
שנהיה מוכנים ומסוגלים להפוך את האדמה ולגלות את המטמון. 
הרבה צעדים חשובים בחיינו יבואו לאחר שנהפוך את האין-סיכוי 

ליש תקווה, ואת הדין לרחמים. 
וזו גישה ייחודית בעבודת התפילה. בכל מערכת משפט יש את כלי 
העתירה, הוא נצרך דווקא בשעה שמידת המשפט אמרה את דברה 
ודווקא  אז,  אבל  הרחמים.  סיכויי  על  הגולל  את  לכאורה  וסתמה 
אז, שעתה הגדולה של העתירה. המעתיר מתכוון להשתמש בכל 
כוחות ההיפוך שמאפשרת מידת המשפט כדי להפוך דין לרחמים.
הפיכת  של  תפילה  אדיר,  כלי  השי"ת  לנו  השאיר  הדין  בתוך 
עולמות, הכלי הזה מעיד שאין דבר בלתי הפיך. כל סיפורי אבותינו 
אילולא  לגמרי  אחרת  מסופרים  להיות  אמורים  היו  הקדושים 
יסופר  שלך  הטוב  הסיפור  וגם  פעם,  אחר  פעם  התהפך  שהגורל 
עיקשת  באמונה  בעתירה,  הרעים,  הסיפורים  כל  את  כשתהפוך 
שהרחמים רק ממתינים שתהפוך את הקרקע החרוכה ותיתן להם 

לצמוח.
פרשת השבוע על כל תמורותיה הטובות מלמדת שאסור אף פעם 
ברוך הוא מצפה  לנהל את העולם, הקדוש  להסכים למידת הדין 
מאיתנו להזמין כל פעם מחדש את הרחמים שלו שיחוללו שינוי 

ויחליפו את הסיפור הלא טוב בסיפור טוב ומבורך. 
)ע"פ ליקו"ה חו"מ מתנה ה'(

כלי להיפוך עולמות

למידת  להניח  אסור 
העולם  את  לנהל  הדין 
כדי  כאן  אנחנו  לבד, 
בחיינו  ושוב  שוב  לערב 
המרובים. ה'  רחמי  את 

גליון שבועי למבקשי 
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אדם אומר לעצמו 'לא צריך להפוך עולמות', והתורה מספרת שאנחנו פה רק בזכות שהפכו עבורנו עולמות.

בכל שנה בחנוכה -
 נבנה עוד חלק מבית המקדש.

ָּברּוְך ַהֵּׁשם אֹור ְליֹום ד' ַוֵּיֵצא תקצ"ו ֶנעְמרֹוב.

ִויֵמי ֲחֻנָּכה ְמַמְׁשְמִׁשין ּוָבִאין. ּוְבַוַּדאי ַנֲעֶׂשה 

ֶׁשִּגָּלה  ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִעְנַין  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְבָכל 

ָנא ֶׁשל  ַהְּסַלח  ֶׁשְּכִפי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ְוַרֵּבנּו  ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו 

יֹום ַהִּכּפּוִרים ְוכּו'. ִּכי ֲהלא סֹוף ָּכל סֹוף ְּבַוַּדאי ִיָּבֶנה ֵּבית 

ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ִיְהֶיה  ִּבְנָינֹו  ְוָכל  ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ַהִּמְקָּדׁש 

ַהַּנ"ל. ְוָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ִנְבֶנה ְמַעט ְמַעט, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁשָלם 

ְמֵהָרה.

ְוַעל ֵּכן ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְלָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 

ֵחֶלק ְּבֲחֻנַּכת ַהַּבִית. ְוֶזה זֹוֶכה ְּכִפי ַהְּסַלח ָנא ֶׁשל יֹום ִּכּפּור. 

ָנא  ַהְּסַלח  ֶׁשִּיְתַקֵּבל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְצִריִכין  ֲעַדִין  ַעָּתה  ְוַגם 

ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ָלׁשּוב  ְצִריִכין  יֹום  ְּבָכל  ִּכי  ִּכּפּור.  יֹום  ֶׁשל 

ַהָּׁשָנה  ְּבָכל  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ִּכּפּור  יֹום  ְקֻדַּׁשת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 

ֻּכָּלּה. ּוְכמֹו ֵכן זֹוִכין ַלֲחֻנַּכת ַהַּבִית ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶהָאַרת ֵּבן 

ְוַתְלִמיד ְלהֹוִדיַע ְלָדֵרי ַמְעָלה ּוְלָדֵרי ַמָּטה ְּגֻדָלּתֹו ּוַמְלכּותֹו 

ִיְתָּבַרְך ְוכּו'. 

ַהְּנמֹוִכים  ְלָכל  ַהָּׁשֵפל  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ְלהֹוִדיַע  הּוא  ְוָהִעָּקר 

ְמֹאד ְמֹאד, ִּכי ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, ִּבְבִחיַנת ָהִקיצּו ְוַרְּננּו 

ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְוכּו' ְוכּו'. 

ְּבֵעיֵניֶכם  ַיְזִקינּו  ַאל  ַהאְרִציֶקער,  ְּברּוֶדער  ִּגַוואְלד 

ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ֶּבֱאֶמת  ָּכֵאֶּלה.  ֲחָדִׁשים  נֹוָרִאים  ְּדָבִרים 

ַּדְעִּתי  ְלַהִּסיַח  ָיכֹול  ְוֵאיִני  ְלַגְמֵרי,  ֶאְצִלי  ֲחָדִׁשים  ֵהם  ֵעת 

ִמְּלִהְתַּפֵּלא ַעל ִנְפָלאֹות ָּכֵאֶּלה ִחּדּוִׁשים ָּכֵאֶּלה, ּוֻמְכָרִחים 

ְלָכל ָאָדם ְמֹאד ְמֹאד ְלַהֲחיֹותֹו ּוְלעֹוְררֹו ְוַלֲהִקיצֹו ְוַלֲהִקימֹו 

ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ְוכּו'. ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשֹמַע ָּכל ֹזאת.

 ֶיֶתר ִמֶּזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה. ַאְך לא ָיֹכְלִּתי 

ַהַּמֲחִזיִקים  ָהֵאֶּלה  ְּדָבִרים  ְמַעט  ִמְּלַהְזִּכיְרָך  ְלִהְתַאֵּפק 

ְלַקְּיָמם  ְלטֹוָבה  ִּבְלַבְבֶכם  ֹרֶׁשם  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ָרצֹון  ְיִהי  ַהְרֵּבה. 

ָּבֶזה  ָלַעד  ָלֶכם  ִייַטב  ְלַמַען  ּוִבְתִמימּות  ֶּבֱאֶמת  ִּבְפִׁשיטּות 

ּוַבָּבא ָלֶנַצח: 

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב.



צדקה, אא

התגלות הרחמנות ע"י אמונה פרק נז
וכו' לבקש ממנו דרך  וכן בעזרא כתיב, ואקרא שם צום על הנהר 

ישרה וכו' ונצומה ונבקשה מאלקינו וכו' ויעתר לנו. וכן כשנשאו 

ונכלמתי  בשתי  זאת:  על  מרה  עזרא  צעק  נכריות  נשים  ישראל 

להרים אלקי פני אליך וכו', עין עזרא ט' כל תפלתו באריכות. 

תפילת עזרא

א[ עזרא הסופר עולה לארץ ישראל אחר שקיבץ סביבו עם רב, 
וכאשר הגיעו לנהר, גזר צום על כל הקהל, בכדי לבקש עזרה 
מהשי"ת שישמרם בדרך לארץ ישראל, וכה אמר: 'לבקש ממנו 

דרך ישרה לנו ולטפינו ולכל רכושינו'. 

שמירה  לבקש  בוש  שהיה  מחמת  מהשי"ת,  ביקש  ולמה 
מדריוש המלך, כי לפני כן ביקש מהמלך רשות לעלות לארץ 
על  חמתו  ושופך  עליהם,  משגיח  שהשי"ת  בטענה  ישראל, 
אויביו. ואיך יוכל עכשו לבוא למלך בטענה שהוא צריך שמירה 

לדרך.

ואף שלכאורה היה לו לסמוך על הנס, ולמה היה צריך לבקש 
מהשי"ת שמירה, ומפרש המלבי"ם מחמת שהיה שכיח הזיקא, 

ועל זה אי אפשר לסמוך על נס. 

לפעול נס במקום ששכיח היזיקא

ב[ ולמדים מזה, שאפילו במקום שאי אפשר לסמוך על הנס, 
את  לעשות  גדולה  סכנה  והוא  שכיח,  הזיק  שהוא  מחמת 
הפעולה, בכל זאת על ידי תפילה אפשר כן לפעול נס גם במקום 
שמצוי הנזק ח"ו. ]לא שמותר לעשות דברים מסוכנים ולסמוך 
על התפילה, שהרי גם עזרא התפלל ולא עשה מעשה לעלות 
לארץ ישראל, אלא חיכה עד שה' נענה לו בחלום, ואז הבין שה' 
יהיה בעזרו. אך בכל זאת אפשר ללמוד מכך שאפשר להתפלל 
ולהתחנן לה' שיעשה לו נס אפילו במקום שאינו טבעי שיהיה 

נס, ובמצב ששכיח מאוד הנזק[.

ג[ ובדרך אגב, מעשה זה מזכיר קצת את מה שהיה עם מוהרנ"ת. 
אשר פעם אחת בחודש טבת לא בירך את ברכת הלבנה, והיה 
בצער גדול מאוד כי היה זה הלילה האחרון שניתן לברך, ונכנס 
ואמר  אחד  ונענה  שחורה,  במרה  הוא  למה  ושאלו  לרביז"ל 
שמחמת שמוהרנ"ת לא קידש את הלבנה, לכן פניו זעופות, ענה 
רביז"ל ואמר תתפלל להשי"ת על זה, והשיב לו מוהרנ"ת, שכבר 
התפלל על זה, ואמר לו רביז"ל, תתפלל עוד. ובתוך כך בא אחד 
ענה  העננים,  מבעד  מעט  להיראות  מתחילה  שהלבנה  ואמר 
בלי  ותיכף כשתראה אותה תברך מיד  ואמר, תלך מיד,  רביז"ל 
עיכוב. ויצא לחוץ, והיתה הלבנה נראית רק קצת, ולא זירז עצמו 
התבייש  כי  גדולים,  יסורים  לו  והיה  רביז"ל,  פקודת  כפי  לברך 
לחזור לרביז"ל מאחר שלא קיים דבריו, ועמד שם מעט, ותלה 

עיניו למרום, וביקש מהשי"ת, ונראתה הלבנה יותר מבתחילה.

יכול  לא  כי  לילך  לאן  לדעת  בלי  נבוך  שעמד  נפלא,  מעשה  והוא 
יכול,  אינו  כבר  הלבנה  ולברך  פקודתו,  היפר  שהרי  לרביז"ל  לחזור 

ונשאר לו רק לתלות את העיניים למרום, ואז זכה ללבנה בהירה יותר 
ולא  נבוך  עומד  שאדם  הזו,  המציאות  דווקא  כי  כן.  לפני  שהיה  ממה 

יכול לעזור לו, כמעשה זה  נעים לו לבקש אפילו קצת עזרה מאדם שהיה 
של מוהרנ"ת, או כמו במעשה של עזרא, שהתבייש לבקש מהמלך, שלא ייראה 

כסותר את דבריו, דווקא המצב הזה מוליד תפילה מעומק הלב שאין למי לפנות, וזו 
מציאות בה האדם נפגש הרבה פעמים בימי חייו, כאשר מרגיש אשם ולא יודע מה לעשות, 

שצריך להתחזק בעזות דקדושה ולבקש נס.

לבקש דרך ישרה

ד[ עוד ניתן לרמוז בתפילת עזרא שהתעורר להתפלל להשי"ת 'לבקש ממנו דרך ישרה', אף שפשטות 
התפילה היא לקבל שמירה בדרך ולבוא בשלום לארץ ישראל. בכל זאת ניתן לרמוז בלשון הזה, שהוא 
תפילה שצריך האדם להתפלל הרבה בימי חייו, שינחה אותו השי"ת בדרך ישרה. כי יש תפילה שאדם 
מתפלל על מה שהוא יודע שהוא צריך. אבל יש תפילה של 'איני יודע מה אני צריך' – 'איני יודע מהו דרכי'. 
והוא תפילה מאוד מתוקה, בה האדם מוחק את כל מה שחושב שהוא יודע, ומתחיל את הכל מחדש, 
ומשליך עצמו על ה': 'רבונו של עולם, תוליך אותי בדרך ישרה', ואז השי"ת פותח לאדם הבנה מחודשת 
בדרך שצריך לילך בה, כי פעמים אדם מתעקש להצליח דווקא באופן מסויים, ובאמת שהישועה שלו 
מוכנה במקום אחר, אלא שהוא אינו שם ליבו לכך, רק כשזורק עצמו על ה', בלי שום דעת, ומבקש ממנו 

שיורה 
אותו את הדרך הישרה, אז השי"ת פותח לו אור הדעת חדש לגמרי. 

לבקש על תשובת הדור

ה[ והנה בפרק ט' בעזרא, מצאנו עוד תפילה ארוכה שהתפלל עזרא על עם ישראל, לאחר שכבר הגיעו 
לארץ ישראל, ושמע שיש ביניהם הרבה נפילות קשות ר"ל, ומתחילה נפל מאוד בדעתו מכך, ואחר כך 
עמד לפני ה', וערך שם תפילה ארוכה על עם ישראל. והוא חיזוק פשוט ונפלא הנצרך מאוד לדורינו 
אבל  למאוד,  עד  יכאב  שהדבר  צריך  שבוודאי  הדור,  מצב  על  ודואג  בקרבו,  בוער  ה'  שכבוד  מי  לכל 
למעשה, במקום לדבר הרבה על מצב הדור, יש להתחזק מאוד בתפילה לפני בורא העולמים, וזה מה 

שיחיש את הגאולה להחזיר כל בני עולם בתשובה אמיתית ועמוקה.

ידוע כי תכלית בריאת העולם הייתה כדי לגלות רחמנותו ית', 

כמובא בלקו"מ ]סי' סד[ "כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא 

את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו" ויש להבחין בלשון רבינו, 

שמדגיש שרצון ה' יתברך היה, שעל ידי בריאת העולם, תהיה 

התגלות של רחמנותו.

וכן מבואר בדברי רבינו, בסימן סב בחלק שני: "ועיקר רחמנות 

הוא... שהשם יתברך יתן לנו הרחמנות, שימסור את הרחמנות 

החולי  מן  להתרפא  בפשיטות,  הרחמנות  ואצלנו  בידינו... 

וכיוצא בזה", עיין שם.

לפי זה מתעוררת תמיהה: אם זוהי מטרת כל הבריאה, בשביל 

מלא  שהעולם  רואים  אנו  מדוע  יתברך,  רחמנותו  שתתגלה 

שבאמת  מאמינים  שאנו  פי  על  אף  שכן,  וייסורים?  תלאות 

כל מעשיו הם רק רחמנות, אף על פי כן, הלא ה' יתברך רצה 

שתהיה התגלות של הרחמנות, שעל כן ברא את כל הבריאה, 

"כדי להראות רחמנותו"; אם כן, איך יתכן שבמציאות העולם, 

מתגלה ההיפך מעניין הרחמנות?

מהלך  כל  יראה  סד  סי'  בלקו"מ  רבינו  בדברי  המעיין  אמנם 

התורה כאן סובב ובא לבאר העניין, באופן שתתיישב תמיהה 

זו, כדלהלן: 

ה' יתברך הוא הרחמנות. ה' גילה לנו את הי"ג מידות של רחמים: 

א-ל רחום וחנון כו'. חז"ל מכנים את ה' יתברך בשם "רחמנא". 

וה' יתברך רצה לגלות רחמנותו, ועל כן ברא את העולם. אך כדי 

שבתוכו  הפנוי  החלל  שיהיה  מוכרח  היה  העולם,  את  לברוא 

תתהווה בריאת העולם, כמבואר בתורה.

עוד מבאר רבינו, שיש שני מיני אפיקורסות. יש אפיקורסות, 

הנמשכת מהחלל הפנוי, שמשם פינה אלוקותו כביכול, ולכן, 

הקושיות הבאים מבחינה זו - אין עליהן תשובה. ועל כן יש 

לברוח ולהימלט מהן, לבלי לעיין בהן כלל, כדי לא לשקוע 

שם ח"ו. ויש אפיקורסות, הנמשכת מהשבירת כלים, ועל 

הקושיות הנמשכות מבחינה זו אפשר למצוא עליהן 

ואותיות  קדושה  ניצוצות  שם  יש  כי  תשובה, 

שנפלו לשם; ואף על פי כן, גם מהם 

יש לברוח.

מהבחינות  כן  גם  נמשכים  בעולם  שישנם  הייסורים  כל  הנה, 

יתברך  שאלוקותו  כלים,  ושבירת  הפנוי  החלל  של  הללו 

שאי  הפנוי,  מהחלל  הנמשכות  מהקושיות  כי  שם.  נסתרת 

אפשר למצוא עליהן תשובה, היות שאין שם אלוקות כביכול 

- מהן נמשכים ובאים על האדם הייסורים הקשים, שאי אפשר 

למצוא להם רפואה ומזור, ]כמו שחז"ל אומרים על מי שפוגם 

אין   - אמונה  ְּבֵאין  כי  למכתו,  רפואה  שאין  חכמים,  באמונת 

התגלות הרחמנות[; או שנלכד בסיבוכים כאלו שאין לו מהם 

אשר  כלים,  מהשבירת  הנמשכות  ומהקושיות  ר"ל.  מוצא  כל 

עליהן אפשר למצוא תשובה - מהן נמשכים הייסורים הקלים 

יותר, שאפשר למצוא להם רפואה.

והעניין, כי כמה שיש התגלות אלוקותו יתברך, כן יש התגלות 

רחמנותו, וכן הוא בהיפך, כמה שיש הסתרת אלוקותו, כן ישנם 

הסתרת רחמנותו והתעוררות מידת הדין ח"ו. כשהאמונה של 

האדם רפויה אצלו, ומתעוררים אצלו קושיות והרהורים כלפי 

במציאות  הטבע,  בהנהגת  נופל  הוא  הרי  יתברך,  ה'  הנהגת 

ההסתרה של אלוקותו יתברך, וממילא גם נעלמת שם רחמנותו 

שיעור  כפי  ייסורים  פעם  כל  עליו  באים  כן  שעל  ח"ו,  יתברך 

הסתרת אלוקותו. 

"עבריים",  נקראים  הם  ישראל  שעם  לבאר,  רבינו  בא  כך  ועל 

מיני  משני  החכמות,  כל  על  באמונתם  עוברים  שהם  שם  על 

האפיקורסות. וכמה שמתגברים יותר באמונה בה', כן התגלות 

אלוקותו, וכן מתגלית יותר רחמנותו, אשר זה היה כל רצון ה' 

בבריאת העולם, להראות רחמנותו. 

כן, לעצם התמיהה לעיל, העניין מתיישב היטב, שבאמת  אם 

ומה שאנו  יתברך את העולם הוא לגלות רחמנותו,  ה'  בריאת 

רואים עתה שהעולם מלא בייסורים, הוא תוצאה מהקושיות 

יתברך,  אלוקותו  לסילוק  הגורמים  בעולם  שיש  והכפירות 

וממילא אין גם התגלות לרחמנותו; אולם ככל שעוברים על כל 

החכמות, לא מעיינים כלל בכל מיני הקושיות, רק מאמינים בה' 

שהוא "אלוקי העבריים", שהכל בא רק מאתו יתברך, על ידי זה 

מתגלה אלוקותו, וממילא אין שום חולי וייסורים, רק התגלות 

רחמנותו לבד, שמחמת זה ברא את כל הבריאה.

כוכבי אור
הרה"ח ר' אלעזר מרדכי קעניג שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תפלל

גאון במידות
'גאון  של  העצמי  הביטול  את  הן  בתוכו  הְמַגֶבּל  מופלא,  סיפור  זהו 
הענווה' רבי אלחנן ספקטור זצ"ל, הן את הבנתו הדקה בהליכי אנוש, 

והתבטלותו המוחלטת לרבי לוי יצחק. 
מקשיים  סבלה  ברק,  בבני  ההם  בימים  שהוקמה  ברסלב  ישיבת 
עשה  ברגשטיין  שמעון  רבי  הגה"ח  הישיבה  וראש  קשים.  תקציביים 
כל שהיה בידו להחזיק את הישיבה. באחד הימים ניסה את מזלו אצל 
הישיבה.  של  קיומה  בחשיבות  אותו  ושידל  פולישע'ר,  חסידי,  גביר 
גדול בישיבות  'מבין'  והגיע להחלטה: הוא אינו  הגביר הקשיב, הרהר, 
ישראל'  ה'בית  מרן  של  בקדושתו  גדול  'מבין'  הוא  אבל  ברסלבאיות. 

מגור. אם יורה לו ה'בית ישראל' משהו בעניין, יתרום בחפץ לב!
רבי שמעון היה שרוי במבוכה. ה'בית ישראל' אינו מכיר אותו. מאיזה 
תוקף ייגש לאדמו"ר ויבקש את עזרתו? לאחר הרהור, עלה במוחו רעיון, 
לעורר את זקני חסידות ברסלב רבי לוי יצחק בנדר ורבי אלחנן ספקטור 

להיכנס. מעמדם ופרסומם הרב, יכבוש להם מסילות בחצר גור.
יצחק, על  לוי  וזר ללבם של רבי  כל רעיון השתדלנות הזה היה רחוק 
אחת כמה רבי אלחנן. במשך שבועות הפעיל רבי שמעון את שתדלנותו, 

לוי  רבי  שבמפגש.  המוחלט  בהכרח  להכרה  האישים  שני  את  והביא 
בראשות  כיהן  שבפולין  אלחנן  רבי  וגם  הישיבה,  נשיא  שימש  יצחק 
את  מאד  מאד  החשיב  בוורשה  ואמונה'  אמת  'תורת  ברסלב  ישיבת 
רעיון קיום ישיבה בדרכו של רבנו. בסופו של דבר השתכנעו השניים 
והם  הכף,  את  הכריעה  הישיבה  של  מצוקתה  יגונה,  לא  שההכרח 

הסכימו לגשת ל'בית ישראל'.
רבי שמעון ברגשטיין, יוזם המפגש, התלווה אליהם לראות כיצד ייפול 
רבי  אלחנן.  רבי  לפתע  נעלם  האדמ"ר  חדר  מפתן  אל  בהגיעם  דבר. 
שמעון החל לחפש אותו בקדחתנות, לשווא. בלית ברירה הורה רבי לוי 

יצחק לרבי שמעון להיכנס אתו.
ה'בית ישראל' קידם את האורחים בחביבות, ונהג ברבי לוי יצחק כבוד 
גדול. הוא גם אמר בסיום הפגישה, כי יפעל אצל הגביר לטובת הישיבה. 
השניים יצאו שבעי רצון, ואכן התוצאות לא איחרו. כעבור פרק זמן נידב 

הגביר סכום כסף שהציל את גורל הישיבה.

כעבור כמה ימים, פגש רבי שמעון ברגשטיין את מקורבו ואיש סודו של 
רבי אלחנן, רבי יצחק גלבך, סיפר לו את פרשת הפגישה והיעלמותו של 
רבי אלחנן. חייך רבי יצחק וסיפר לו את סיבת ההעלמות, כפי ששמע 

מרבי אלחנן עצמו.
"אמרתי  אלחנן,  רבי  סיפר  ישראל'",  ה'בית  של  דלתו  ליד  "כשניצבתי 
בליבי, הלא 'ּפֹוִליֶשׁער ִאיד' אני, יחסן עם שושלת יוחסין לאדמור"י פולין, 
הרחוק  יצחק,  לוי  רבי  שאת  בעוד  גור.  לחסידות  ביני  הכרות  וקיימת 
מפולין ומרוחה, האדמו"ר מן הסתם אינו מכיר אישית. הייתי משוכנע 
שאם אצטרף לרבי לוי יצחק, יכבד אותי ה'בית ישראל' יותר מאת רבי 
לוי יצחק. עצם המחשבה על כך, שרבי לוי יצחק ה'עובד' הגדול, מנהיג 
אסור  אותי.  זעזעה  ממני,  פחותה  התייחסות  יקבל  המעטירה,  עדתנו 
היה שדבר כזה יקרה! חמקתי מהמקום בחשאי, תוך בטחון שאם רבי 

לוי יצחק יופיע לבדו כזקן חסידי ברסלב, הוא יקבל את המעמד הראוי.
)מפי רבי געצל גלבך(

 מתוך הספר 'גאון הענווה' – תולדות חייו של הרה"ח רבי אלחנן ספקטור זצ"ל 

העומד לראות אור בקרוב

בהלכות  מוהרנ”ת  דברי  לאור  תולדות  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
דיינים הלכה ג’ שבהם מתגלה כח השבת להאיר עלינו אור אמת, 
כדי להמשיך משם אמת כזאת שמתאיר עלינו גם לימות החול. 

תמצית המבואר בתורה ט'
במאמר תהומות יכסיומו וגו' )ליקו"מ סי' ט'( מבואר שעיקר 
החיות מקבלים מתפילה, ולכן צריכים להתפלל בכל הכוחות 
וכאשר  וגו'.  לבקרים"  "חדשים  מ"ש  בבחי'  להתחדש  כדי 
מתגברים המחשבות זרות והמניעות, העיקר לראות לדבר 
דיבור אמת, ואז הדיבור הזה יאיר לו, כי כאשר האדם עומד 
הוא  אותו  לסבב  וקליפות  זרות  מחשבות  ובאים  להתפלל 
נשאר בחשך, ואין יכול להתפלל וכו', אבל באמת יש פתחים 
הרבה בתוך החשך לצאת משם וכו' אלא שהאדם הוא עיוור 
ואינו יכול למצוא הפתח. אבל ע"י אמת זוכה למצוא הפתח. 
וע"י  אורי",  "השם  כמ"ש  הקב"ה,  הוא  המאיר  אור  עיקר  כי 
וכו', אבל ע"י אמת הקב"ה  השקר הוא מסלק את הקב"ה 
שוכן עמו, וכשהקב"ה עמו הוא מאיר לו איך לצאת מהחשך 
המונע אותו בתפילתו, כי ע"י אמת קרובים להשי"ת כמ"ש 

"קרוב גו' לכל אשר יקראוהו באמת".
יש שהאמת הוא צוהר  כי  "צוהר תעשה לתיבה",  וזה מ"ש 
מאיר מעצמו, ויש שהוא חלון שהאור יכול להאיר בו, והכל 
תשים",  בצדה  התיבה  "ופתח  ועי"ז  וכו',  האמת  גודל  לפי 
בחשך  פתח  לך  תשים  היא  באמת  היוצאת  התיבה  היינו 
ומתפלל  החשך  מתוך  שיוצא  וע"י  וכו',  בו  ניצוד  שאתה 
היטב, עי"ז הוא מתקן "תחתיים שניים ושלישים", היינו עולם 

השפל ועולם הכוכבים ועולם השכל וכו' ע"ש.

עיקר החיות מקבלים בתפילה
עיקר האדם הוא מציאות החיות שיש בו, וכאשר אדם אינו 
מבין מה עיקר חיותו, הרי דייקא מחמת תוקף הרצון להיות 
בכלל אנשי חיות וכו' הוא עובד קשה מאד ומתייגע לרוץ 
ולהשתעבד, כדי שיהיה בין אלו שיש להם משהו שמשמח 
ודרכיו  הזה  העולם  רדיפת  של  חיות  להם  ונותן  ליבם 
לפרנסתו והנאותיו, למצוא מעמד כבוד וחברה, והכל למען 
החיות אשר באמת אינו יכול להשיג כלל, כידוע שאין ביד 
ומתייגע  וגם כאשר משתדל  וחיות,  האדם למצוא מנוחה 
וכעס  צער  לו  יגרמו  אשר  דברים  הרבה  יש  חיות,  להשיג 

וישאירו אותו ממש בלי חיות. 
והרי אז יבין שבאמת כל החיות הוא רק בתורה, כי מציאות 
ועושה  שמרוויח  ומה  להשי"ת  האדם  קירבת  של  האמת 

נחת רוח לפניו ית' - זהו החיות האמתי. 
האדם  כי  התפילה,  ע"י  האדם  על  נמשך  החיות  עיקר  והנה 
נמצא בתוך מה שמשכיח ומעלים ממנו אמיתת האושר והטוב 
של קיום התורה, ושולטים עליו דרכי קושי הטבע ומה שגורם 
לשכוח החיות האמיתי, ועי"ז מרגיש רחוק מהשי"ת, ולכן צריך 

לחדש כוחותיו כמה פעמים ביום ע"י תפילה. 
כי התפילה מחדשת כל כוחות הנפש להתדבק בחיות אור 
האמונה, ובכח כל ברכה וכל תיבה ואות שבתפילה, מאיר 
אור  האמת  לאור  אותו  ומקרב  השי"ת  מציאות  האדם  על 
חיותו,  להחליש  לשם  נתרחק  אשר  מקום  מכל  התורה 
התגלות  מציאות  עיקר  הם  התפילה  דיבורי  משמעות  כי 
של  הארה  ומכל  העולם,  בתוך  השי"ת  מציאות  אמיתת 
האמונה שנבנה ע"י דיבורי התפילה נמשך שפע של חיות, 
שזה מה שהנפש מחפשת ומבקשת מאד תמיד, וזאת היא 
הרי  רבינו  דברי  ולאור  משאלת לב כל אדם.  
יבין כל אדם איך להכין לב לכל תפילה, שעכשיו בתפילה 
לזכות  דקדושה  חיות  לקבל  להשי"ת  להתקרב  בא  הוא  זו 
לאמונה וכו', ועי"ז יהיה ליבו מלא חיות דקדושה, וינצל מכל 
הנסיונות ודאגות שכל מציאותם חיפוש חיות במקום שאין 
שום חיות. ולכן מי שטועם טעם של תפילה הוא משתוקק 

ומחכה לעת התפילה, כי זאת כל חיותו ושמחת ליבו. 

המחשבות זרות מחשיכות אור התפילה
לבא  עצמם  ידחקו  שכולם  להיות  היה  אמור  בוודאי  והנה 
חיות  לקבל  גדולה  ותאווה  התחדשות  מתוך  להתפילה 
יום  של  הזאת  הפשוטה  המנחה  שמאחורי  יודע  כי  חדש, 
חול פשוט מונח אוצר של כוחות, וגם כאשר הסתבך מאד 
ונפל לחושך גדול, הוא יודע בבירור שאחרי קצת התבודדות 
של  מציאות  להיות  מתחיל  והעולם  לגמרי,  משתנה  הכל 

השגחה ורווח גדול וכו'. 
וא"כ מה זאת היה לנו, שנהפך הדבר, ויש הרבה מניעות על 
תפילה, וקשה מאד להתפלל, ואין יכולים לתפוס מהו מקור 
ומדוע  אנוש,  לבב  מחיה  שהלחם  שתופסים  כמו  החיות 
כאשר בא להתפלל הוא מסובב עם ענן וחושך, ואינו יכול 
בתפילות  לעסוק  לשבת  מאד  קשה  למה  התיבות,  לומר 
ולדבר את אשר על לבבו לפני השי"ת,  והתבודדות לשיח 
עד שממש קשה להוציא דיבור אחד מפיו, ואפילו לחשוב 

איזה בקשה ממש קשה?
אלא שזאת מחמת המחשבות הזרות, כי המחשבה מטריד 
בעת  ודייקא  וכו',  לסדר  וצריך  שמדאיג  מה  בכל  וסוער 
התפילה נופלים עליו כל אלו המחשבות, כאילו רק עכשיו 

הזמן לחשוב מזה, וכאילו אי אפשר להתגבר על זה כלל. 
כוחות ההסתרה  וידוע שזהו עיקר העונש, שמסבבים אותו 
מאד  מבלבלים  והם  וכו',  שיתקן  כדי  ממש,  הקליפות  שהם 
במחשבות מדומות שמושכים ומבלבלים. ואם כך מהו באמת 
תקוותינו? האם יש עצה להתגבר על המון רב כזה של רשעים 
ומחשבות שמסבבים מכל צד ממש? מאין לוקחים דיבורים 

להתבודדות, ומאין יודעים מה זה התבודדות? 

העצה למחשבות לדבר הדיבור באמת
אך בכח רבינו ז"ל אשר גילה שכל עניינו הוא תפילה, נמצא 
המון  כל  לעבור  אור  של  חלון  ופותח  חותר  אשר  עצה 
אמת  דיבור  שידבר  אמת,  ע"י  הוא  העצה  ועיקר  החושך, 
לפני השי"ת, כי יש כח בדיבור אחד של אמת להשרות מציאות 

השם על האדם.
וזאת עיקר עצת האדם, לבלי להטעות עצמו מכל העננים 
והחושך, רק להסתכל בכל דבר על האמת לאמתו שבוודאי 
כל  בעת  גם  להתגבר  ועי"ז  תפילתי,  לשמוע  רוצה  השי"ת 
יכול להתפלל  אינו  ואפילו אם  הסתרה להשתדל בתפלה, 
ולא  מדריגתו,  לפי  השי"ת  לפני  אמת  דיבור  יוציא  כלל, 
יחשוב כלל מכל המחשבות והקושיות, וכך יוציא מפיו עוד 
דיבור עם אמת לפי מה שחותר ומגלה בליבו, אע"פ שאין 
לדבר  באמת  שרוצה  חזק  שהוא  מאחר  וזך,  ברור  האמת 
ויאיר  שמסבב,  מה  כל  בתוך  חלון  יפתח  עי"ז  השם.  לפני 
לו אור של חיות, שעל ידו יהיו עוד כמה דבורי אמת, לסדר 
איזה תפילה ובקשה ולהצליח להתפלל, ועי"ז יבין מה עיקר 

מהות עבודת התפילה, שהוא לדבר לפני השי"ת האמת. 
האמת בעצמה, והאמת לפי מצבו

אור  עלינו  שפותחים  דרכים  שני  ישנם  האמת  בזה  והנה 
מצליח  שהוא  'חלון',  הוא  שלהם  שהדיבור  יש  אמת,  של 
לקבל הארת אור של אמת לתוך מה שעובר עליו ולבקש 
על מה שצריך, אע"פ שקשה לאדם מאד לבקש על פרנסה 
ובריאות וכל דבר גשמי, וכן על הצלחה בתורה ועבודה וכו', 
כי עולים לו ספיקות אולי אינו ראוי, ואולי אינו פועל, ואולי 
כבר פעל וכו', אבל כאשר מאיר לו אור של אמת, יקבל שפע 
לפני  אמת  דיבורי  לדבר  איך  להבין  החלון,  דרך  אמת  של 

השי"ת גם על כל ענין דבר שעובר עליו. 
והנה מקור הכח לדבר דיבור של אמת - הוא מציאות האמת 
כמו שהוא, היינו התורה ומציאות האמת שמתגלה לאורה, 
כי יש עצם האמת, שהוא בחי' יעקב, בחי' אבן טוב, שמאיר 
שאינו  תפילה  כלומר,  שבכתב.  תורה  שמש,  בחי'  מעצמו 
שייך לשום דבר רק לאמיתת מציאות השם. ויש תפילה שהוא 

על  התפילה  שהוא  לבנה,  בחי'  תושבע"פ,  בחי'  חלון,  בחי' 
נוסחאות  י"ב  בחי'  שזה  או בגשמי,  ברוחני  מה שצריכים  כל 

התפילה, בחי' שש מידות שבאור ישר ואור חוזר. 
כי יש תפילה שהוא בחי' שבת-עצם האמת, מה שהאדם 
השם,  גדולת  נוראות  ומרגיש  בהשי"ת  בתפילה  מתדבק 
וכו',  והניסים  הנפלאות  מרוב  הבורא  לאהבת  ומתעורר 
אשר  וכו',  ויראה  לבושה  שזוכה  עד  כזה  אמת  עם  ומדבר 
לזה  זכה  שהוא  הצדיק  אור  מציאות  הוא  זה  אמת  יסוד 
באמת ואנו מקבלים שפע זה לאורו, ולכן העיקר להתקשר 
אמיתת  של  חלק  להיות  שיתכלל  בתפילתנו,  ז"ל  לרבינו 
עצם  בבחי'  נגדינו  הם  האמתיים  הצדיקים  כי  התיקון, 
האמת. והם מאירים בכל תפלות ישראל ומעלים אותם כפי 

האמת שבכל תפילה ותפילה. 
וכאשר האדם טועם טעם של אמת, הוא מבין מרחוק שיש 
להתבייש על כל מה שהוא מבקש, כי באמת אינו צריך כלום 
מכיר  ובזה  וכו',  השם  כבוד  שיתעלה  ורק  השי"ת,  את  רק 
עצם האמת, אבל יש לקבל דבר אמת שלמצוא את השי"ת 
השי"ת  כי  חלון,  בחי'  שהוא  אחר  אמת  נצרך  הזה  בעולם 
רוצה ממנו דווקא שיפרש שיחתו וכל מה שמעיק לו דייקא, 
ע"י שימצא דיבורי אמת גם במקום הזה שיש לו בלבולים 
וקושיות אולי אינו אמת וכו', וימצא דרך להרים נפשו מכל 

רוח נכאה ודאגה ע"י דיבורים שמאירים אמת על נפשו.
כי השי"ת רוצה שימשיך דיבורי אמת לתוך כל מה שעובר 
עלינו בעולם הזה, ובכל דיבור ודיבור נעשה כלי להתגלות 
עיקר  כי  ישועה,  וכל  חיות  נמשך  ועי"ז  השי"ת,  כבוד 
מה  ולתוך  ליבו  לתוך  אמת  דיבור  המשכת  הוא  התפילה 

שצריך אז כאשר זאת האמת שלו אז. 
השי"ת  מציאות  מתגלה:  שבה  מהתורה  נמשך  האמת  ואור 
יום תמיד את הכל, מציאות החסדים הגדולים  שמחדש בכל 
שעושה ופועל תמיד, אמיתת כל מצוה ודבר שבקדושה, ומהו 
האמת שבכל דבר. ומכח התורה אנו יכולים להמשיך אמת לכל 
דבר שעובר על האדם, כי כאשר צריך רפואה, פרנסה, שלום 
וכו', מוצא דיבורים חדשים כאשר מזכיר האמת, ומספר לפני 
ורק  רופא,  הוא  לבד  השי"ת  שרק  האמת  שיודע  מה  השי"ת 
השי"ת מברך בשלום, אשר בכל ענין וענין יש הרבה מציאות 
של האמת איך ומה, ומה שיש להודות על העבר, ואיך לבקש 

ולגלות הנהגת ההשגחה של אותו הדבר. 
סמיכת גאולה לתפילה

כך  לתפילה,  גאולה  להסמיך  יש  שחרית  שבתפילת  כשם  כי 
יש לקבל הדיבור מבחי'  דיבורה אמת,  כל תפילה אשר עיקר 
'גאולה', היינו ממציאות השגחת השם שיש באותו דבר, שזה 
בחי' קריאת שמע ואח"כ תפילה, שבת וימות החול, להמשיך 
דיבור  לתוך  בליבו  שנמצא  מה  לפי  והאמונה  הדעת  מציאות 
התפילה, מכח איזה ידיעה בתורה, איזה מצוה וידיעה דקדושה. 
שמגלים  רבינו,  ספרי  לימוד  ע"י  מאיר  האמת  אור  ועיקר 
עד  מבין  כאשר  לבקש  להרבות  יכול  ועי"ז  דבר,  כל  מהות 
כמה הדבר מוכרח לו מאד וכו', כי השי"ת רוצה מכל אדם 
שזה  אז,  לו  שכואב  מה  ולפי  דרגתו  לפי  תפילות  פשוט 
גם  להתפלל  לעמוד  ההתגברות  ובעצם  אז,  שלו  האמת 
כאשר אין לו חשק, כי מתחזק עם האמת שבוודאי השי"ת 
שומע, ומתחזק לדבר דיבור של אמת, מה שהוא רוצה אז, 
כראוי  אינו  ואולי  האמיתי  האמת  זה  אין  שלכאורה  אע"פ 
וכו', הרי באמת לפי שזה מונח על ליבו זאת האמת שלו לומר 
להשי"ת שאני צריך זאת, ולהתגבר לומר עוד כמה דברי אמת, 
שהרי התורה רוצה שאני ארצה זאת, ויש בזה ענין של צורך 
מכל  להינצל  לו  יאיר  האמת  שאור  שיזכה  עד  וכו',  מצוה 
המחשבות השוטפים עליו, להינצל ממימי המבול ולהיכנס 
להכיר  צריך  הרי  ואז  ישועה,  כל  ולפעול  התפילה  לתיבת 

שהוא רחוק מאמת כי באמת רוצה רק עצם האמת.
אמיתת  לטעום  יזכה  ז"ל  רבינו  באור  שמתדבק  מה  ולפי 

שלימות  נמצא  שעי"ז  השם,  כבוד  התגלות  שהוא  האמת 
התפילה הנכללת באחדותו ית' בבחי' "הוא תהילתך והוא 
אלקיך", ויאיר בו הארת עצם האמת, לפי גודל האמת שיש 
האמת  בבחי'  להתפלל  לרדת  צריך  אשר  זמנים  יש  כי  בו, 
שהוא רק חלון בחי' י"ב דרכי התפילה, ויש זמן שנאסף יחד 

בתפילת הצדיקים בחי' אבן טוב. 
כי מציאות תיקון התפילה שהוא בבחי' חלון, עיקר תיקונה 
כאשר אח"כ מתעורר להבין שעכשיו שכבר התפלל, הרי 
רק  רצונו  עיקר  אלא  וכו'  הב  הב  המבקשים  בכלל  אינו 
להתדבק בהשי"ת. וזה בחי' קריאת שמע ותפילה, שיש בה 
י"ב ברכות אמצעיות, בחי' תורה שבכתב ותורה שבעל פה, 
כי עיקר כח קיום התורה הוא ע"י תפילה בבחי' תושבע"פ. 
ראש חודש – התחדשות התפילה

וזה קדושת ראש חודש, שמתגלה האמת שיש התחדשות 
החיות גם בעולם הזה בתוך הזמן והמקום, כי העיקר לחדש 
החיות בכל חודש, כדי להתחדש בכל יום באור של אמונה 

וחיות דקדושה שמבטל כל נסיון וריחוק.
כי מיעוט הירח הוא מציאות החושך והתגברות הבלבולים 
להתחדש  ועלינו  מתפילה,  שמרחקים  התאוות  ומשיכת 
בכל חודש להמשיך התגלות ההשגחה, ולהכניע התגברות 
הדלקת  חנוכה,  נרות  בחי'  שזה  הדעת,  נר  להדליק  השקר, 
אור האמת, להאיר החושך, לגרש טומאות היוונים שטימאו 
כל השמנים ופרצו חומות מגדלי חומת המקדש, שזה בחי' 
חומת התפילה, שזה עיקר התגברות עמלק ששואל "היש 

השם וכו'", ומרגיש רחוק מאד מתפילה. 
כי העיקר להתחדש בכל יום לבא לתפילה כדי לקבל חיות 
ודברי  חלון,  בחי'  שהם  אמת  בדברי  ולעסוק  הקדושה, 

תפילה שמאיר בהם אמת יותר עליון בבחי' אבן טוב.
אור האמת מתגלה בשב"ק

והתגלות אור האמת הוא ביום השבת. כי השבת הוא עצם האמת 
שהשי"ת ברא הכל לבד, וכרת ברית בינו ובין בני ישראל להיות 
דבוקים בקדושת השבת, שהוא עדות על אחדותו יתברך, בבחי' 
שמש כשרז"ל שמש בשבת צדקה וכו', כי שבת קביעא וקיימא, 

שהוא עצם האמת בחי' אור השי"ת. 
ולכן מברכים החודש בשבת, כי משם נמשך התחדשות התפילה 
התפילה,  דרכי  י"ב  כל  על  מאיר  שבת  גם  כי  השנה,  חדשי  לי"ב 
י"ב חלות, ששה וששה כפולים בבחי' לחם  בבחי' לחם הפנים 

משנה, שהוא יחוד שני דרכי אור האמת, אמת ואמונה. 
שמוסיפין  ובצאתו,  בבואו  השבת  על  להוסיף  יש  ולכן 
לימי החול, אור  מחול על הקודש להמשיך קדושת שבת 
מדליקים  השבת  ובכניסת  'חלון'.  בחי'  לתוך  האמת'  'עצם 
נר שבת, כי נר של שבת זה בחי' אור ה'אמת', שהוא עיקר 
האור המאיר, אשר יש להמשיכו לתוך האמונה, בבחי' "רזא 
דשבת איהו שבת דאתאחדת ברזא דאחד וכו' והא אוקימנא 

דאיהו אחד ושמו אחד וכו'". 
כי בשבת מאיר אמת לתוך הכל, ונמצא מנוחה ושמחה כי אין 
שהוא  האכילה  ומתקדש  השבת,  יום  לזכור  רק  כלום  צריכים 
חלון,  בחי'  לתוך  האמת  עצם  שמאיר  חלון,  בחי'  עוה"ז  בחי' 
שהוא כל דבר שנתקדש להיות קדושה גבוה, כולו קודש כולו 

אלקות, ועי"ז נמשך השפע לכל ימות החול. 
בשלש  שמתגלה  דרעוין  רעוא  הארת  הוא  האמת  ועיקר 
האמת  להאיר  החול,  לתוך  אותו  ממשיכים  שאנו  סעודות, 
אז  כי  הנר,  על  מבדילים  ובמוצ"ש  החול,  לתוך  שבת  של 

ממשיכים מקדושת שבת לששת ימי החול, ע"י שמבדילין 
לגלות שיש אמת של שבת בחי' אבן טוב, ויש אמת של 

אבוקה,  הוא  ההבדלה  נר  ולכן  חלון.  בחי'  שהוא  חול 
שני נרות קלועים יחד. זהו כלליות שני בחי' האמת 

מאורי  מפני  אש  מאורי  לגרש  יחד  שנכללין 
כנגד  שבת  נרות  שני  בחי'  שזהו  אור, 

זכור ושמור כמובא.



בני הנעורים
אמונה בעצמו - עזות דקדושה

עלהו לא יבול

ענייה לדברים שבקדושה בשעת התפילה
במאמרנו זה נבאר בעז"ה מה הדין במי ששומע: קדיש וקדושה ושאר דברים שבקדושה, באמצע 
תפלתו ממנין אחר, והוא במקום שמותר לו להפסיק בכדי לענות לזה. אבל לא נדון במי שמתפלל 
באותו מנין או מי שעדיין לא יצא ידי חובת קדושה וקדיש וכדומה ואינו עתיד לשמוע אותם – כי אז 

צריך להפסיק ולשמוע ולענות עליהם כפי המותר להפסיק באמצע התפלה.
יהא שמיה רבא ואמן של קדיש וקדושה

א. אם נמצאים במקום אחר ולא עם הציבור שאומרים את הקדיש והקדושה – אין צריך להפסיק ולענות )כי 
הרי י"א שאפילו שלא בשעת התפלה א"צ להשתתף עם האומרים, וכ"ש בנד"ד שי"א שאין להפסיק אפילו כשנמצאים יחד עם הציבור 

כיון שעוסק במצוה. וכן ראה: תשובות והנהגות ב עד. רבבות אפרים או"ח פט(. אכן לפעמים אף כשנמצאים במקום אחר, 

נתהווה מנין מכאלו שבכל זאת עונים להנ"ל הנשמע ממנין אחר, ואז דינו כאמור להלן בסעיף ב. 
ב. אבל אם הנמצא עם ציבור שאומרים קדיש וקדושה - י"א שמחויב לענות אפילו כשמתפלל במנין 
אחר ואפילו באמירת קריאת שמע )נשמת כל חי א ד. שלמת חיים סב. תורת חיים א סו ח ד"ה ודע. פתחא זוטא א ה ו. 
שרגא המאיר ו מט. קנין תורה ד ט ד"ה היוצא. וראה בתהלה לדוד סו ה(. וי"א שבקריאת שמע אפילו במקום שמותר 

להפסיק לזה, אינו מחויב )רשב"ץ ברכות יד. מאורי אור ב"ש כו ע"ב. משמרת חיים קר"ש ותפלה ג(. ואם הדבר יטריד 
או יבלבל כונת את התפלה, י"א שאינו חיוב לענות )שערי משה ויען משה תפלה ה, ואפילו בפסוקי דזמרא. נשמת 
חיים כו, ואפילו באמירת תהילים(. וכן י"א שאם מפריע לכונת התפלה וניכר הדבר שאינו משתתף עם מנין 

זה, עדיף שלא יענה )הליכות שלמה תפלה ו יב ויט ובהערות שם, וכן נהג אפילו באמירת הקרבנות. ציץ אליעזר יא ג ד וז. 
וראה גם ברבבות אפרים שם, ובמשנת יעקב תפלה ט ד(. ונראה שבשעת חזרת הש"ץ או קדיש או קריאת התורה 

של המנין שמתפללים בו – אם שומעים ממנין אחר קדיש וקדושה וכל הנ"ל המובאים להלן, אין 
לענות על זה בכל אופן )כי חייבים אז להאזין לש"ץ או לאומר הקדיש ואין להסיח דעתו אז לדברים אחרים(.

שאר דברים שבקדושה
אם נמצאים במקום אחר שלא עם הציבור האומרים או עונים זאת – אין צריך לענות כלל על כל 
אלו האמורים להלן, באמצע התפלה או באמירת תהילים וכדומה, אפילו כשאין הדבר מפריע 
לכונה. ובפרט אם שומעים כל אלו בחזרת הש"ץ או קדיש או קריאת התורה, שאין לענות על 

מה ששומעים ממנין אחר, אפילו כשהמנינים סמוכים זה לזה במקום אחד. 
אבל אם נמצאים עם ציבור שאומרים הנ"ל – הדין כך:

ברכו. אם אין הדבר מבלבל את התפלה, יש לענות )ראה בשו"ע סו ג ומשנ"ב נא ח, שמותר להפסיק לזה בתפלה, 
ואף שאין הכרח שהוא חיוב, מ"מ מדרך ארץ לענות וכמ"ש במאמרנו הקודמים. ובנשמת כ"ח ובתו"ח שם משמע שהוא חיוב. 

וראה בתהל"ד שם(. אבל אם מפריע לתפלה, אין לענות. ובפרט אם ניכר הדבר שאין משתתפים עם 

)שהרי אף בקדיש וקדושה שענייתם חמורה, יש מתירים, כ"ש בזה שהוא רק מד"א(. ונראה שנכון לכרוע  זה  מנין 
קצת כדי להראות כאילו עונים )כי בדר"כ אינו מפריע לתפלה, ובזה נראה כמשתתף עם הציבור(.

מודים דרבנן. אם אין מבלבל התפלה, יש לאמרו עם הציבור. אבל אם מפריע לתפלה ובפרט אם ניכר 
שאין משתתפים עם מנין זה, אין לאמרו )וכמבואר לעיל לגבי ברכו(. אך נראה שיש לכרוע עם הציבור, כדי 

שיראה כמשתתף עם הציבור באמירתו )שהרי אפילו בתפלת שמו"ע צריך לעשות כן, וכמ"ש בשו"ע קט א(.
אם  יא(. אבל  סה  )משנ"ב  הציבור  עם  לאמרו  צריך  התפילה,  את  מבלבל  אין  אם  ישראל.  שמע 

מפריע לתפלה ובפרט אם ניכר שאין משתתפים עם מנין זה, אין לאמרו )וכמבואר לעיל לגבי ברכו(. 
אך נראה שיש להניח את היד על העינים שִיָרֶאה כמו שאומרים אותו )אף שבמשנ"ב כתב 'לומר את מה 

שמתפלל אז בניגון של קר"ש', מ"מ נראה לי כיון שבדר"כ הוא מפריע לתפלה, די בהנחת היד. וראה כה"ח סה ז(.

ברוך הוא וברוך שמו. אם אין הדבר מבלבל את התפלה, יש לענות )שו"ע קכד ה(. אבל אם 
מפריע לתפלה, נראה שאין לענות ובפרט אם אינו ניכר שאין אומרו )כי אינו חיוב כ"כ, ראה 

משנ"ב נא ח ואגר"מ או"ב ב סו"ס טז. וקל יותר ממודים וברכו, שהרי אין מפסיקים לזה בפסוד"ז(.

ניכר  וגם אינו  וכונת התפלה.  ואמירתו בודאי מבלבל סדר  )כיון שהוא רק מדרך ארץ,  עלינו, אשרי. אין להפסיק 
אם אינו אומרו. ובשו"ת וישב הים א ה, כתב שהחיוב לאמרם הוא רק ביושב בטל. גם מנהג זה רופף(. אכן לגבי 'עלינו', 

הציבור  עם  משתתף  שאינו  עצמו  את  להראות  שלא  נכון  התפלה,  וכונת  לסדר  מפריע  אין  אם 
באמירתו ]לענין המתפלל נוסח ספרד במנין אשכנז או להיפך, יש דעות בפוסקים איך להתנהג[. 

י"ג מדות. אין להפסיק בכל אופן )כי אין שום חיוב לאמרם עם הציבור(.
בהמשך נבאר האם יש להפסיק בשעת הלימוד לכל הנ"ל

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(

בעצמי  ישועות  לפעול  יכול  שאני  בעצמי  להאמין  לי  קשה  מאוד 
בתפלתי.

כדאי להתחיל לעשות תרגילים לעצמנו, עד שנראה בחוש את הכח 

העצום שיש לנו בפה, לפעול ישועה על ידי תפילה. ואיך נעשה זאת? 

על ידי שפעם אחת נצליח לנצח בתפילה, ונפעל ישועה באיזה דבר 

קשורים  להרגיש  נתחיל  ואז  בו,  להצליח  יכולים  שאנו  חשבנו  שלא 

להשם באמת, ונוכל להכנס יותר להתבודדות ושיחה עם בורא עולם.

הדבר  מה  לעצמך  תחשוב  מאוד.  פשוט  בתרגיל  ונתחיל  הבה  ולכן 

שהכי מפריע לך בחיים, דבר שהכי קשה לך להסתדר איתו, דבר שהנך 

כמעט מיואש שמשהו יכול להשתנות באותו הענין. 

תסמן את הדבר הזה, ותגדיר אותו לעצמך, אני עכשו הולך להתפלל 

אותו  על  למלחמה  נכנס  אתה  שעכשו  ותחליט  נושא...  על  תקופה 

היאוש  מהרגשת  לצאת  צריך  בהתחלה  תפילה.  של  מלחמה  הדבר, 

שאתה מרגיש שדבר זה לא יכול להשתנות, ותחגור את עצמך ברוח 

כל  את  לשנות  ה'  יכול  תפילה  ידי  שעל  בראש  ותכניס  מלחמה,  של 

המציאות.

אפשר לקחת כל בעיה שמפריע לך בחיים, יש בעיות רוחניות, מרגיש 

שעות  לשבת  יכול  לא  הלימוד,  את  מבין  לא  ללמוד,  יכול  שאינך 

רצופות ולהתמיד בתורה, קשה לך נסיון של כעס, מחלוקות ומריבות, 

קנאה, שמירת העיניים ועוד ועוד. אפשר גם בעיות גשמיות, כל אחד 

בדבר שהכי מפריע לו. קח את זה כפרוייקט, ותתרגל לשבת בכל יום 

כמה דקות קבועות, יום יום, להתפלל על אותו הדבר.

כאשר תתחיל לראות שינוי באותו הדבר, ותראה איך התפילה שלך 

ה'  עם  לדבר  להתחיל  ותוכל  מאוד  תתחזק  אז  ישועה,  איזה  פעלה 

קבוע כמו לחבר טוב. אבל בהתחלה עד שתפעל ישועה בעצמך, יהיה 

לך מאוד קשה להאמין בעצמך ובכוחות שיש לך בפה. ולכן בהתחלה 

כדאי להתחיל בעבודה לכבוש פעם אחת איזה מקום בו היית מיואש, 

בשביל להראות לעצמך שתפילה פועלת, ולכן לא כדאי להתפרס על 

הרבה בעיות, אלא לקחת בעיה אחת ולהחליט לכבוש אותה.

אם אינך יודע איך להתפלל ולהרחיב את הדיבור על כך עם השי"ת, אז 

תגיד רק את הבקשה עצמה של אותו נושא כמה פעמים, ולדוגמא 

תאמר לה': 'רבונו של עולם תעזור לי לא לכעוס על כל דבר, תעזור 

לי לא לכעוס על כל דבר'. וכך תאמר זאת כמה וכמה פעמים, שהרי 

עכשו החלטת שאתה נלחם על זה, כי יש לך כח לפעול ישועה 

בנושא הזה.

ואז, תוך כדי שאתה חוזר על המילים האלו פעם אחר פעם, 

תחשוב איך להוסיף רק עוד משפט אחד באותו נושא, 

ותאמר את המשפט השני כמה פעמים, ולדוגמא: 

'רבונו של עולם אתה הרי לא מרשה לכעוס, 

וכך  לכעוס',  מרשה  לא  אתה 

לה'  דיבור  של  סוג  עוד  על  שתחשוב  עד  פעמים,  כמה  זאת  תאמר 

בנושא הכעס, אבל תחשוב רק על עוד צורת דיבור אחד לא יותר, אל 

לך  יסתום  רק  זה  כי  ה',  עם  שלמה  שיחה  זה  על  לפתח  איך  תחשוב 

את הדיבורים, תחשוב רק על סוג של דיבור אחד, ותאמר אותו כמה 

פעמים, 'רבונו של עולם, אתה הרי כל כך תשמח אם אני לא יכעס'.

עד שבמשך כמה דקות כבר יהיו לך כמה דיבורים ותאמר אותם לה' 

נלחם  שאתה  לעצמך  שקבעת  הזמן  לפי  יום  כל  פעמים,  וכמה  כמה 

על הנושא הזה. ואם קבעת לעצמך חמש דקות, אז תשב על זה חמש 

דקות כל יום, אפילו אם אתה רואה שאתה חוזר על עצמך.

אבל העיקר שתאמין ותזכור זאת שבכל פעם שהנך מוציא איזה חצי 

מילה, היא פועלת ממש בשמים. הם לא סתם מילים שהתאדו באויר.

בעצמך  להאמין  חזק  ותהיה  עצמך,  את  תחזק  בזה,  עקשן  תהיה 

שבוודאי אתה הולך לראות שינוי בדבר הזה, לא ביום אחד, אבל לאחר 

בקדושה,  העצמי  הבטחון  אצלך  יתחזק  הזמן  במשך  וכך  תקופה. 

שתראה איך יש לך כח לשנות גזירות בשמיים, כמו הצדיקים הגדולים, 

אפילו שאתה מרגיש לא צדיק.

וכאן יש נקודה חשובה שהיא עצה מאוד טובה וחשובה. כי כיון שאנו 

בעצמנו  שלנו  האמונה  את  לחזק  בשביל  ישועה  לפעול  כעת  רוצים 

לכן חשוב מאוד להתפלל על דברים  ישועות.  לנו לפעול  ובכח שיש 

קטנים יותר, כך נראה את הישועה יותר במהרה.

עיניו,  את  לשמור  שיזכה  הרבה  מתפלל  שהיה  אחד,  ביהודי  ומעשה 

במקום  יהודי?  אותו  עשה  מה  פועלות,  שהתפילות  רואה  היה  ולא 

להתפלל,  התחיל  כללי,  באופן  העיניים  את  לשמור  שיזכה  להתפלל 

שיזכה לשמור את העיניים רק היום, ולדוגמא היה צריך לנסוע לאיזה 

מקום, היה מתפלל רק על הנסיעה הזו: 'רבונו של עולם תעזור לו היום 

ואז היה שם לב איך שבזכות  בנסיעה לחתונה לשמור את העיינים', 

התפילה שלו, הוא מקבל כוחות שבנסיעה הזו הוא שומר את העיניים.

וכך התחיל להתפלל על התמדת התורה, לא בכלליות שיזכה להיות 

מתמיד, אלא שיזכה היום הזה בסדר עיון, ללמוד חצי שעה רצוף, או 

התפילות  איך  רואה  היה  וכך  מסויים.  בשיעור  רק  להתרכז  להצליח 

פועלות, וזה חיזק אותו מאוד להתפלל עוד ועוד.

כי באמת גם כשאדם מתפלל תפילות גדולות ה' שומע ומאזין לתפילה, 

אבל ה' לא הופך אדם בלילה אחד, אלא בצעדים איטיים, וכיון שהאדם 

ואיך  עוזרות,  התפילות  איך  לב  שם  לא  הוא  גדול,  דבר  על  התפלל 

שבזכות התפילות הוא לומד עוד קצת ושומר את העיניים עוד קצת, 

ופחות כועס, ויותר שמח. אבל כשאדם מתפלל על דברים קטנים, אז 

הוא מתחיל לשים לב, איך התפילות עוזרות וכך הוא מתחיל לראות 

איך הוא משתנה, אמנם לאט לאט, אבל הוא משתנה, וזה נותן חיזוק 

עצום שהוא שווה מאוד בשמיים, ויש לו כוחות לפעול ישועות על ידי 

התפילות שלו, וממילא מתחיל להיות דבוק בה' על ידי כח התפילה. 
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