
בפרשת השבוע מסופר על אדם שחי חיים טובים לגמרי, עד כדי 
כך שהתורה מוצאת לנכון לפרט ולהדגיש כל חלק מחלקי חייו – 
מאה שנה, ועשרים שנה, ושבע שנים, אלו שנות חייה של שרה 
אימנו. ברם סקירה כללית של קורות חיי אימנו שרה מציירת חיים 
כלל לא פשוטים ואפילו קשים, כל חלק מחייה מלווה בניסיונות 

מסוג אחר, בצער ייסורים ומרירות. 
מתחיל בנדודים לצד בעלה אברהם אבינו, ממשיך בנפילה כפולה 
בביתו של רשע, אצל פרעה ואבימלך, אחר כך יש עשרות שנות 
של  בנה  הפוחז  בישמעאל  מדובר  בבית  ילד  וכשנולד  עקרות, 
ונולד  השפחה הגר, בסוף כאשר מפציעה קרן תקווה לעת זקנה 
יצחק, באה ההוראה להעלות אותו לקרבן עולה. השיא הוא הסיום, 

וכששרה  עולה  קרבן  הופך  כמעט  יצחק 
שומעת על כך מפי השטן פורחת נשמתה, 
מסכמת  התורה  הללו  המאורעות  כל  ואת 

כהתגלמות החיים הטובים.  
        

האירועים  לכל  הפירוש  את  האמת  למען 
איננו  אבל  אנחנו,  הענקנו  לעיל  שתוארו 
יודעים באמת איך הם התפרשו אצל בעלת 
המעשה, שרה אימנו. בשבועות האחרונים 
על  בשבי,  נפילה  ועל  נדודים  על  שמענו 
יודעים  אנו  אין  אבל  ניסיונות,  ועל  עקרּות 
אימנו.  שרה  על  באמת  עבר  מה  מאומה 
השבוע מסכמת לנו הפרשה את חייה של 

כפי  חיים  בעצמם,  החיים  את  אלא  כאירועים  לא  הגדולה  אימנו 
ששרה הצדקנית החיתה אותם, וזה הסיפור האמתי.

קריית ארבע
מה  איננו  הכשרים  והאנשים  הצדיקים  חיי  של  האמתי  הסיפור 
ייסורים,  ביזיונות וכמה  שעבר עליהם, כמה כסף היה להם, כמה 
חייהם  את  כי  הסביבה,  שרואה  מה  אינם  הצדיקים  של  החיים 
מוחין  להם  ויש  שלהם,  המוחין  בתוך  הצדיקים  חיים  האמתיים 

אמתיים.
התורה מציינת את מקום פטירת שרה אימנו 'בקרית ארבע היא 
חברון', שרה נפטרת במקום בו היא חיה, וחייה התנהלו בקריית 
ארבע. רבי נתן מציין שהמספר ארבע רומז לארבעה מוחין של 
חיי שרה המילה  נאמרה בהקשר לסך  תפילין. ארבע פעמים 
'שנה', וכאן מונח הרעיון הגדול, שכולן, כל אותן שנים, שוות 
את  תחייה  'החכמה  במוח,  נמצאים  החיים  לטובה.  היו 
בעליה', הנשמה נמצאת במוח, ובמוחו של אדם שלם 

יש ארבע מוחין, ארבע פרשיות של תפילין. 
כל השינויים שעוברים על שרה אימנו אינם 
שחייה  העובדה  את  משנים 

חיים טובים היו, השנים והשינויים השתוו לטובה מפני שאלו הם 
סוגים שונים של מוחין, יש מח ימין ומוח של שמאל יש חסדים 
ויש גבורות, לפעמים ניסים ולעיתים ניסיונות, ויש גם 'מעברתא' 
- מעברים קשים. לתפילין יש גם רצועות, אצל אנשים לא ראויים, 
וקושרת  ומלקה  חובטת  הרצועה  הקדוש,  הזהר  שכותב  כפי 
המוח  את  קושרת  הרצועה  שמים  ירא  יהודי  אצל  אבל  באפסר, 

והלב לאביו שבשמים, רצועה של דבקות.
אין  ואם  במוח,  נרשמים  והפירושים  שלהם,  הפירוש  הם  החיים 
כל  מוחין  וכשיש  ואכזבות,  מעברים  וביזיונות  ייסורים  יש  מוחין 
האירועים שווים לטובה, ולכן חשוב כל כך לפרוט ולציין את כל 
חלקי חיי שרה, לכל שלב ופרק בחיים יש ההתמודדות שלו ואת 
זוכה  שאינו  מי  אותו.  שמחייה  והמוח  הסוד 
תמיד מפסיד, כשהוא בן שבע אינו בן עשרים 
ובגיל עשרים הוא כבר לא בן שבע, וכשיגיע 
גילאי  את  הפסיד  איך  לבטח  ירגיש  למאה 

העשרים והשבע. 

חיים ארוכים
חייהם של אנשי עולם הזה מפורדים, כאן הוא 
עוד צעיר מדי, שם הוא כבר זקן מדי, ובאמצע 
מהילדות  הכיוונים,  משני  טרוד  הוא  החיים 
שמציקה לו ומהזקנה שעוד מעט תבלה אותו. 
בונים  החיים  פרקי  כל  מוח,  לו  שיש  מי  אבל 
אצלו בניין אחד, קריה של ארבע מוחין, וכל זה 
- מתוך חיבור פנימי של כל חלקי החיים לכדי  מתרחש ב'חברון' 

מקשה אחת של חיים מלאים וטובים.
הקבצן הראשון, הבעטלר העיוור, מהסיפור הי"ג מסיפורי מעשיות 
שמגלה  כפי  שלו,  הסוד  ארוכים.  חיים  חי  שהוא  טוען  רבינו,  של 
סיפורו, הוא היותו עיוור מחיזו דהאי עלמא. הקבצן הקדוש הזה 
לעכב  ולא  בהליכה  העולם  את  לחצות  שמסוגל  נדיר  איש  הוא 
עליו מבט אחד, הוא לא רואה עולם אלא את מה שהעולם מנסה 
ארוכים  חיים  מתפתחים  וכאן  התכלית,  את  הזמן,  כל  להסתיר 

מאוד, ארוכים וטובים.
החיים מתקצרים אצל רוב האנשים מרוב עגמת נפש ורדיפה אחרי 
מהווים חומריים, הצלחה כסף וכבוד, כל האנשות סבורה להשיג 
את מבוקשה דרך העיניים, החמדנות ובהלה התמידית לאסוף עוד 
ועוד. בסופו של דבר אם נסכם את חייהם של רוב בני אדם, נקבל 
נענו,  לא  שרובן  ציפיות  המון  מומשו,  שלא  רצונות  של  רשימה 
אכזבות כעסים ומרירות, היו רגעים יפים אבל הסיכום קצר מאוד, 

קומץ הצלחות ומחמאות חולפות, חיים קצרים.
שרה אימנו מלמדת אותנו איך שוזרים מסכת חיים ארוכה ואמתית 
הטובים  שהמוחין  חיים  התכלית,  אל  תמיד  שמכוונים  חיים   -

משווים אותם לטובה.
)ע"פ ליקו"ה או"ח תפילין ה'(

חיים שווים

מסיפורי  העיוור  הקבצן 
עיניים  סותם  מעשיות 
לראות  מצליח  הוא  ולכן 
הארוכים  החיים  את 
מסתיר. הזה  שהעולם 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

381בס"ד
גליון מס'

ה'תשע"ז

               פרשת 
חיי שרה    

תאריך יום
לחודש

ליקוטי 
מוהר”ן 

ח”א

ליקוטי 
הלכות 

ח"ג

הדף 
היומי  

ב"מ

סאזעה.כהשבת

סבחעה:כוא

סגטעו.כזב

סדיעו:כחג

סהיאעז.כטד

סויבעז:אה

סזיגעחבו

החיים נמצאים במוח, שם אדם מפרש את מה שעובר עליו, וכשיש מוחין אמתיים גם החיים אמתיים הם וטובים.

הרפואות כבר נמצאים
תחתור, תחפש, ותמצא.

א' כסליו תקצ"ח
ְּבָך,  ְוַכּיֹוֵצא  ַאָּתה  ָיַדְעָּת  ְּכָבר  ...ְוָהִעָּקר 
ְׁשַּתִים  ְולא  ַאַחת  לא  עֹוד,  מֹוִדיֲעֶכם  ַוֲאִני 
ַּכֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת  ֶׁשְּבַוַּדאי  ִמְסָּפר,  ֵאין  ְּפָעִמים  ִאם  ִּכי 
ָּכַתְבָּת, ֶׁשְּתִהָּלה ָלֵאל ָּגנּוז ִאִּתי ְרפּואֹות ֲאִמִּתּיֹות ְוַסִּמים 
ְּדאֹוַרְיָתא ַסָּמא ְּדַחֵּיי ַלֹּכל. ִּדּבּוִרים ְיָקִרים ְוִנְפָלִאים ֲאֶׁשר 
ַהֶּנֶפׁש  ּוְרפּוַאת  ֵעצֹות,  ַהְּמֵלִאים  ֲאֵליֶהם.  ֲערֹוְך  ֵאין 

ְוַהּגּוף, ְוַהְצָלחֹות ִנְצִחּיֹות ַלֹּכל, ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר.
ַהְסָּתרֹות,  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ְוֶנְעָלִמים  ְסתּוִמים  ֻּכָּלם  ַאְך 
ְּבִלי  ִּכְמַעט  ַהְסָּתרֹות  ַהְסָּתרֹות ֶׁשְּבתֹוְך  ִמַּבִית ּוִמַּבחּוץ, 
ַהָּקדֹוׁש  ְוֹכחֹו  ִּבְזכּותֹו  ְוָלֶכם  ִלי  עֹוֵזר  ה'  לּוֵלא  ִׁשעּור. 
ִּבְדָרָכיו ַהִּנְפָלִאים - ְלַגּלֹות ּוְלהֹוִדיַע ּוְלָהִאיר ְּבֵלב ֶהָחֵפץ 
ִּבְרפּוַאת ַנְפׁשֹו ֶּבֱאֶמת. ּוָבֶזה ָאנּו ְמַחִּיין ַעְצֵמנּו ֶזה ַּכָּמה. 
ִויִגיָעתֹו,  ְוֶחְפצֹו  ְּכִפי ְּתׁשּוָקתֹו  ֶׁשָּכל ֶאָחד  ַאְך ֹזאת ֵּתְדעּו 
ִמּתֹוְך  ַהַּמִים  ִלְמֹצא  ּוִבְלָבבֹו  ְּבִפיו  ְוחֹוֵפר  ַמה ֶּׁשחֹוֵתר  ְּכִפי 
ִּביֵמי  ָחְפרּו  ֲאֶׁשר  ַחִּיים  ַמִים  ְּבֵאר  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַהְּבֵארֹות 
ְוִיְצָחק  ָעָפר.  ַוְיַמְּלאּום  ְּפִלְׁשִּתים  ַוְיַסְּתמּום  ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ָׁשב ַוֲחָפָרם וכו' ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲעַדִין ֵהם ְסתּוִמים. 
ִּכי ֵמָאז ְוַעד ֵהָּנה ַּכָּמה ְוַכָּמה ָיְגעּו ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּנִביִאים 
ֲעִלָּיה  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ּוְלַגּלֹוָתם,  ְלָחְפָרם  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל 
ַּתֲחלּוֵאי  ְלַרְּפאֹות  ַחִּיים,  ַמִים  ְּבֵארֹות  ָחְפרּו  ַהְּגדֹוִלים 
ְּבָיֵדינּו  ֵאין  ּדֹור  ְּבָכל  ָהָיה  ּׁשֶ ּוַמה  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני  ַנְפׁשֹות 
ְּבִקיאּותֹו  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל  ַאְך  ַהְּזַמן.  ַיְסִּפיק  ְולא  ְלָבֵאר 
ְמַעט  ְלָהִבין  ָיכֹול  ָהֱאֶמת  ְּבֵעין  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים 

ֵמָרחֹוק. ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָעׂשּו ִעָּמנּו וכו'.
ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ַהְּמַקֵּים  הּוא  ֶׁשַּבּדֹור  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ִּכי 
ֶמׁש,  ֶמׁש ּוָבא ַהּׁשָ ְּבדֹורֹו, ַעד ַהּסֹוף. ְוָעָליו ֶנֱאַמר ְוָזַרח ַהּׁשֶ
ַעד ֶׁשֹּלא ָׁשְקָעה ִׁשְמׁשֹו ֶׁשל ֶזה, ָזְרָחה ִׁשְמׁשֹו ֶׁשל ַהָּבא 
ִלְתׁשּוַבת  ַׁשָּיִכים  ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ֵאין  ְוִלְכאֹוָרה  ַאֲחָריו, 
ָיַדְעִּתי.  ְּבִני  ָיַדְעִּתי  ַאְך  ְמֹאד.  ַהָּמָרה  ְוַצֲעָקְתָך  ְׁשֵאְלְתָך 
ָיַדְעִּתי ַמְכאֹוֶביָך יֹוֵתר ִמְּמָך. ּוְכַלל ַהָּדָבר ְלָך ּוְלָכל ַּכּיֹוֵצא 
ְּבָך, ֶׁשֵאין ְּבָיִדי ַלֲהִׁשיְבֶכם ְּכָלל. ַרק ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ַמה 
ַהַּנ"ל,  ְקדֹוִׁשים  ַחִּיים  ַמִים  ַהְּבֵארֹות  ַאַחר  ִויַבֵּקׁש  ֶּׁשַּיְחֹּתר 
ַהִּנְרָּדף  ְוָהֶאְביֹון  ֶהָעִני  ַאְמַּתַחת  ְּבַאְמַּתְחִּתי  ִיְמָצא  ְּבַוַּדאי 
ְמֵלָאה  ַאְמַּתְחּתֹו  ֶזה  ֵמֲחַמת  ֲאֶׁשר  ַצד,  ִמָּכל  ְמֹאד  ְמֹאד 
ָזִרים  ְמָלאּוָה  ֲאֶׁשר  ַהְּסָחבֹות  ּוְבלּוֵאי  ּוְצרֹורֹות  ָעָפר 
ְּגָנָזיו. ִעם ָּכל ֶזה ַמִים ַרִּבים לא  ְלַהְסִּתיר ּוְלַהְעִלים ְּפִנֵּני 
ְוָכל  ִיְׁשְטפּוָה,  לא  ּוְנָהרֹות  ָהַאֲהָבה,  ֶאת  ְלַכּבֹות  יּוְכלּו 
ִמיֵני ֹחֶׁשְך ְוַהְסָּתרֹות ֶׁשָּבעֹוָלם לא יּוַכל ְלַהְעִלים אֹורֹות 
ַמְטמֹוֵני אֹוְצרֹות ַחִּיים ָּכֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְּכָבר ִנְתַּגָּלה ֵמֶהם ַמה 
ֶׁשִּנְתַּגֶּלה ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ַוֲעַדִין ֲעַדִין 

ֶהָעִני  ֶאְצִלי  ַלְחֹּפר  ְיִגיעֹות  ְצִריִכים  ַאֶּתם 
ִּתְתַיְּגעו                           ִאם  ִּתְמְצאּו  ּוְבַוַּדאי  ְוָהֶאְביֹון. 
נתן מברסלב
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חיי שרה פרק נו
וכן חנניה מישאל ועזריה כשנשלכו לתוך כבשן האש כתיב בזהר 
בריך  קודשא  קמי  מצלן  דהוי  על  לאלין  שזיב  מאן  נ"ז,  דף  אחרי 
הוא וכו', עין שם ועל זה אנו מתפללים מי שענה לחנניה מישאל 

ועזריה בתוך כבשן האש הוא יעננו.

מעשה חנניה מישאל ועזריה

מישאל  לחנניה  שנעשה  המופלא  הנס  ומפורסם  ידוע  א[ 
בבל,  מלך  נבוכדנצר  של  הגדולים  מהיועצים  שהיו  ועזריה, 
עמדו  והם  להשתחוות,  לכולם  וצווה  פסל  עשה  רשע  ואותו 
וקדשו שם שמיים ולא השתחוו, וצוה להשליכם לכבשן האש, 
ועמד שר הברד למעלה וביקש רשות לצנן את הכבשן על ידי 
שיוריד ברד, אמר לו מלאך גבריאל אין זה גבורתו של הקב"ה, 
שר  שאני  ארד,  אני  אלא  אש,  מכבה  שהברד  יודעים  הכל  כי 

האש, ואצנן האש מבפנים.

וכך היה, ונעשה להם נס מופלא כזה שהתקדש שם ה' ברבים, 
והודה שה' הציל את עבדיו  פיו  עד שנבוכדנצר בעצמו פתח 

מחמת שבטחו בו מאוד.

סיבת הצלתם

ב[ והנה מובא בזוה"ק, כמה סיבות באיזו זכות הצילם השי"ת. סיבה 
אחת, מחמת שכל אחד מהם הרים קולו לפני כל המלכים והשרים 

שעמדו שם, והזכיר איזה פסוק שעל ידו נתקדש שמו ברבים. 

כי חנניה הזכיר פסוק 'ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם, ה' לי בעוזרי 
הפסוק  הזכיר  מישאל  וכו''.  בה'  לחסות  טוב  בשנאי  אראה  ואני 
'ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום ה', כי איתך אני נאום ה' להושיעך 
על  בליצנות  וצחקו  כולם  עמדו  יעקב,  של  זכותו  וכשהזכיר  וכו'', 
ששם בטחונו בהבטחה שהבטיח ה' ליעקב. ולאחר מכן, פתח עזריה 
ואמר 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'. ]חנניה הזכיר בטחונו בה', 
מישאל בטחונו בזכות אבות, עזריה בזכות קדושת עם ישראל[. ואז 
שאל ה' לכסא כבודו בזכות איזה פסוק נציל אותם, ואמרה לו הכסא 
הכבוד, בזכות הפסוק שגרם לאומות העולם לזלזל ולצחוק, ובכדי 

שלא יבוש ויתקדש שמו ברבים, ראוי להצילם.

רק  לא  ניצלו,  למה  נוספת  סיבה  הזוהר,  מסיים  כן  פי  על  ואף 
שהם  מחמת  גם  אלא  בעולם,  שמו  שקדשו  הפסוקים  מחמת 
ובפשטות  ניצלו.  שלהם  התפילה  ובכח  מה',  ובקשו  התפללו 
שם  מבארים  המפרשים  אך  מהכבשן,  להנצל  שהתפללו  מובן 

שהתפללו ובקשו מה' שיתקדש שמו ברבים.

ומזה רואים גודל כח התפילה לה', שאפילו שבפועל היו מוכנים 
לקדש שמו ברבים, וכבר זעקו כל אחד את הפסוק שלו שפרסם 
את השי"ת, בכל זאת עדיין היו צריכים לתפילה שיעזרם השי"ת.

להתפלל למסור נפש

ג[ והוא הוראה לכל אחד ואחד, בכל נסיון שעובר עליו, שבוודאי 
מצד אחד מוכרח האדם להתחזק לעמוד בנסיון, ולחגור עצמו 
על  ולהתגבר  נפש  למסור  דקדושה  ועזות  גבורה  של  ברוח 
לעמוד  והשתוקקות  ברצונות  שמתעורר  מי  ובוודאי  הנסיון, 
צריך  עדיין  זאת  בכל  אך  בעדו,  ומסייע  עוזרו  השי"ת  בנסיון, 

לתפילה ובקשה, לבקש מהשי"ת שיצילו. 

והוא מה שהרגילנו רביז"ל לזעוק להשי"ת על הנסיונות שלנו, כי 
הוא עיקר העצה להנצל מהנסיונות, חוץ מעצם הבחירה שצריך 

האדם להתעורר ברצונות לבחור בטוב. 

זאת  בכל  גבורה,  של  רוח  לאדם  אין  אם  שגם  לומר,  אפשר  מזה  ויותר  ד[ 
על ידי זה בעצמו שעומד וזועק לה' שיעזור לו לעמוד בנסיון, מתוך הרגשה 

שאם לא יסייע בעדו, לא יהיה בכוחו לעמוד בנסיון, מזה בעצמו מקבל כוחות 
והתחזקות ברוח שלגבורה לקדש שם שמיים במעשיו באותו הנסיון שלפניו.

וכמו שרביז"ל אומר )ליקו"מ סי' ב'(, שעיקר הכלי זיין של משיח הוא התפילה, 
וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש הכל משם. ולכאורה מהו כפל הלשון 

של 'ללחום' ו'לכבוש', אלא שהישועה הראשונה שאדם מקבל בתפילתו לפני שזוכה 
לכבוש הוא, שמקבל כח להתחיל בכלל להכנס למלחמה. 

כי לפני שאדם מתפלל וזועק לה', יש לו כמין יאוש והרגשה פנימית שהוא חלק מהרע, ואין בכוחו 
להכנס למלחמה עמו, ורק על ידי שזועק לה' על היצר הרע שלו, בזה מתחדד לו הרצונות הטובים שלו, 

ומתעורר ומקבל כוחות להכנס בפועל למלחמה.

להתפלל שיתקדש שמו על ידי עמידתו בנסיון

ה[ ואפשר עוד ללמוד ממסירות נפשם של חנניה מישאל ועזריה, נקודה גדולה מאוד אשר בכוחה אפשר 
לעורר מאוד רחמי שמיים שגם אנו נצליח לעמוד בנסיונות הוא, שהם התפללו להשי"ת שיזכו לקדש שם 
שמיים, ועל ידי תפילה זו שלא בקשו על נפשם, אלא בקשו לצורך כבוד שמיים, ניצלו ונושעו ונתקדש 
לה' שיצילהו מהיצר הרע  ולזעוק  כן אדם צריך להרגיל עצמו בעת תפילתו, לבקש  וכמו  ברבים.  שמו 
לצורך כבודו, שיתקדש שם שמיים, ולא לתועלת עצמו להיות צדיק וכדו', והוא תפילה שמתקבלת יותר.

אכילה בקדושה מסייעת לתפילה

ניצלו מחמת שלא נגאלו במאכלות אסורות בבית נבוכדנצר.  ו[ עוד מובא בזוה"ק )ח"ב קכ"ב(: שהם 

וחיזוק 
גדול לזה מצאנו בדברי רביז"ל בכמה תורות )ליקו"מ ס"ב ועוד(, שעל ידי קדושת המאכל, שאדם אוכל 
מאכל ישראל, בקדושה ובאמונה, על ידי זה זוכה שיפתח פיו בתפילה ושיחה לפני ה'. ולפי זה נמצא שכל 
הסיבות יחדיו הצילו אותם. כי מצד אחד התעוררו ברוח של גבורה לקדש שם שמיים, וזעקו כל אחד את 

פסוקו, ומצד שני התפללו שיקדשו שם שמיים, וכל זה בזכות ששמרו עצמם באכילה קדושה וטהורה.

מלך הגון

ומפרש  מהכבשן.  ניצלו  לכן  הגון,  מלך  היה  שנבוכדנצר  שמחמת  י"ח(  )תענית  בחז"ל  מובא  עוד  ז[ 
המהרש"א, שאף שהיה רשע גדול, בכל זאת היה הגון בזה שלאחר שראה את הנס, הודה בפה מלא 
שמו  שיתקדש  כדי  להנצל  זכו  באמת  לכן  בזה,  שהודה  וכיון  בו,  הבוטחים  ובגדולת  השי"ת  בגדולת 
בעולם.    ועצה גדולה אפשר ללמוד מזה, שאדם יקבל על עצמו לפני התפילה, להיות 'מלך הגון' לאחר 

קבלת הישועה, ולראות גדולת ה' על ידי הישועה, ועל ידי זה ממילא קרוב יותר שיזכה לישועה.

חיי  שני  שנים  ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה  שרה  חיי  ויהיו 

שרה )בראשית כג א( כלן שוין לטובה )רש"י(.

לפני כחמישים שנה, היה פעם אחת בשבת קודש קודם ראש 

השנה, שבאו קבוצת בחורים כעשרים מקורבים למירון, וביקש 

לפניהם  שידבר  זצ"ל  נחמן  ר'  מא"מ  זצ"ל  קעניג  צבי  נתן  ר' 

בצפרא דשבתא "סיפורי מעשיות".

פתח לפניהם בדברי המדרש רבה )חיי שרה נח,ג(: "רבי עקיבא 

מה  אמר:  לעוררן,  ביקש  מתנמנם,  והציבור  ודורש,  יושב  היה 

אסתר  תבוא  אלא  מדינות,  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 

על  ותמלוך  שנה,  קכ"ז  שחייתה  שרה  של  בתה  בת  שהייתה 

קכ"ז מדינות".

ותלמידיו   – ודורש  יושב  גדול הדור  רבי עקיבא  והדבר תמוה: 

מתנמנמים?! ואם כך היה – מה הועיל שאמר להם עניין זה של 

אסתר ושרה? אתמהה.

וביאר להם אמו"ר זצ"ל, שיש מציאות של שינה רוחנית, ע"פ 

דברי רבינו )לקו"מ סי' ס( "כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, 

ואף שנראה להעולם שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה 

ותפילה, אעפ"כ כל עבודתם אין להשי"ת נחת מהם... וכשרוצין 

להראות לו פניו ולעוררו משנתו, צריכין להלביש לו את הפנים 

בסיפורי מעשיות.

וזה היה העניין בתלמידיו של רבי עקיבא, שהבחין בהם, שעבדו 

את השי"ת מתך מציאות של שינה, וביקש לעוררן, ולכך דיבר 

וכמבואר  מדינות,  קכ"ז  על  שמלכה  אסתר  מעניין  עמהם 

ובדברי מוהרנ"ת, שסיפור מגילת אסתר הוא  בהמשך התורה 

"סיפורי מעשיות משנים קדמוניות" שזה מעורר מהשינה, כי 

סיפור המגילה, מגלה שבכל פרט ממה שקורה בעולם – הכל 

אליו,  להתקרב  איך  לאדם  מרמז  שהשי"ת  רמזים,  מלא  הוא 

השי""ת,  את  ולחפש  לבקש  משנתו  מתעורר  הוא  וממילא 

ועי"כ באמת נתעוררו תלמידיו.

כולם שווים לטובה

ולפי"ז אפשר לבאר עניין הדמיון לשרה, כפי שמובא 

בספרים לדרוש הדמיון בין קכ"ז מדינות לקכ"ז 

שנים. שכן, בכל מדינה יש הרבה ערים, 

הרבה  עיר  ובכל 

רחובות, וכל רחוב הרבה בניינים, וכל בניין הרבה דירות, ובכל 

דירה הרבה חדרים וכמה וכמה אנשים וכו'. וכן הוא בחייו של 

שבועות,  והרבה  חודשים,  הרבה  יש  מחייו,  שנה  שבכל  אדם, 

לחיות  לזכות  וצריך  פרטים.  הרבה  יש  יום  ובכל  ימים,  והרבה 

כל פרט ופרט מהימים, כמו המלך שמולך בכל המדינות ובכל 

הפרטים שבהם.

ועובד  משנתו,  שמתעורר  שמי  הנ"ל,  לפי  היטב  מבואר  והוא 

יום וכל  את השי"ת מתוך "עירנות", הוא זה שזוכה לחיות כל 

יום הוא קצר  זו, שכל  רבינו בתורה  וכפי שמבאר  פרט מחייו, 

ושעה  שעה  כל  להרחיב  צריך  וכן  להרחיבו,  וצריך  מתחילתו, 

בתוספות קדושה.

להתעורר  שצריכים  ללמדם,  עקיבא,  רבי  שביאר  מה  וזה 

פרט  שבכל  אסתר,  של  מעשיות  הסיפורי  וללמוד  משנתם, 

לחיות  שזכתה  שרה,  של  בתה  בת  הייתה  והיא  אלוקות,  יש 

ולהרחיב כל יום ופרט מחייה. ]וכמו שמובא באותו מדרש על 

שרה: "יודע ה' ימי תמימים – כשם שהם תמימים, כך שנותיהם 

תמימים וכו', זו שרה שהייתה תמימה במעשיה[.

על  כג.(  )תענית  הגמרא  שמביאה  הפלאי  המעשה  פשר  וזה 

שיבת  את  ה'  "בשוב  הכתוב  בביאור  שהתקשה  המעגל,  חוני 

ציון היינו כחולמים", היאך תיתכן מציאות בה ישן האדם את 

כל שבעים שנותיו בהם הוא חי עלי אדמות, ואיך יבלה אותם 

בשינה עד שאינו חי כל פרט שקורה עמו, ואינו זוכה להרחיב 

ימיו ולעבוד השי"ת בכל פרט, לכך סיבב השי"ת שישן כך כמו 

הגדולים  הצדיקים  את  צריך  ולכך  זה,  במאמר  רבינו  שמבאר 

מגלים  ובכך  קדמוניות"  משנים  מעשיות  ה"סיפורי  שמגלים 

כמו  מהשינה,  להתעורר  זוכים  אנו  ועי"ז  פרט,  בכל  השי"ת 

שמבאר שם רבינו. 

ה',  ליראה את  זוכים  זו  ידי התעוררות  בינו שעל  וזה שמבאר 

וביאורו ע"פ מאמר חז"ל לעניין היראה, ש"לגבי משה מילתא 

שמחובר  מי  שכל  זיע"א,  הק'  הבעש"ט  וביאר  היא",  זוטרתא 

ל'משה', אצלו היראה מילתא זוטרתא שיכול לזכות בה, כי ע"י 

וממילא  היראה,  את  בתוכו  לקבל  "כלי"  לו  יש  לצדיק  קרבתו 

שזה  ע"א(  כ"ה  מגילה  )עי'  גדול"  כלי  ממנו  "מבקשים  אפילו 

היראה, "דומה עליו ככלי קטן", כיון שיש לו את הכלי הזה ע"י 

שמחובר לצדיק.

כוכבי אור
הרה"ח ר' אברהם שמעון בורשטיין שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש
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נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'נוח

מדוע נתעוור ר' דובעריל
מגדולי מרביצי התורה בצפת של מעלה, היה הגאון רבי דוב-בער זימאן 
הוא  ובקיאותו,  בחריפותו  נודע  בפולין  עוד  מוורשא.  דוב  ר'  המכונה 
ושימש במשך  נזר' מסוכאטשוב  ה'אבני  ידי בעל  הוסמך להוראה על 
שלושים שנה מורה-הוראה בבית דינו, וכמו כן לימד בבית מדרשו של 
ה'חידושי הרי"ם'. אחרי עלותו ארצה, התיישב בצפת והיה רבם של כל 
וגם הרב ישעיה הורביץ, אביו של החסיד רבי שמואל  הרבנים בגליל, 
כמי  שילה'  'יבא  בספרו  בשבחו  ומפליג  תלמידיו  עם  נמנה  הורביץ, 

שהעמיד תלמידים הרבה בצפת.
בספרי  בעל-פה  בקי  היה  הש"ס,  את  לסיים  דוב  רבי  נהג  חודש  מדי 
תלמידיו  עם  מפלפל  כשהיה  פעם,  ולא  והאחרונים,  הראשונים 
עד  דאורייתא  הריתחא  מעוצם  מאדימות  פניו  היו  קטן,  ב'תוספות' 

שחששו שמא ייטוף דם מפניו.
בלימוד  בזקנותו  דוב  רבי  עסק  הסוכאטשובער,  הגאון  רבו  בהסכמת 
הקבלה וראה ברכה בלימודו, הדבר הביאו לדבוק בכל עוז ברבינו הקדוש 
לרבי  לימים  עצמו  הוא  שסיפר  כפי  היה,  כך  שהיה  ומעשה  ובתורתו, 

ישראל בער אודסר: 
נתן  ר'  הנגיד  החסיד  של  ביתו  אל  כשהלך  אחד,  ביום-טוב  זה  היה 
שבביתו  בארון  דוב  רבי  הבחין  ולכבדו,  לבקרו  כדי  מצפת  טרוביצער 
והחל  פתחו  וחסידות  לתורה  צימאונו  ומתוך  מעשיות'  'סיפורי  בספר 
מעיין במעשיה הראשונה, ולפי שהיה בקי בכתבי האריז"ל על בוריים, 

דפים  ארבעים  כלולים  זה  "במעשה  בהתלהבות:  וקרא  מגדרו,  יצא 
מהספר 'עץ חיים'!". 

העצומה  ההתנגדות  בשל  אך  ובספריו,  ברבינו  נפשו  בכל  דבק  הוא 
שהיתה על ברסלב, יגע בספרים בצנעה, ועל פיהם עבד את בוראו בכל 

לבו.
בנגלה, סיפר שבנעוריו  מתלמידיו  שהיה  הורביץ,  שמואל  רבי  החסיד 
עצומים  ומתיקות  חיות  מהם  שאב  רבינו,  לספרי  להתקרב  כשהחל 
בעבודת ה', וכשכמה אנשים ראוהו עוסק בספרים אלו החלו לדבר על 
הוא  וכזבים.  סיפורים  מיני  בכל  דעתו  את  ובלבלו  התנגדות  דברי  לבו 
לא ידע לשית עצה לנפשו והתעוררו אצלו מחשבות, אולי המתנגדים 
שמקבל  וההתעוררות  שהחיות  וראה  מאחר  אך  בדבריהם,  צודקים 
מספרים אלו אינו מקבל במקום אחר, החליט להמשיך לדבוק בהם, אך 
הסתיר זאת ממורו רבי דוב, שמא יביע אף הוא התנגדות, כיון שלא ידע 

עדיין מהי דעתו בענין.
יום אחד, חברו שלמד אתו יחד אצל רבי דוב, פנה לרבו: "הידעתם כי 
שמואל הפך לברסלבר ולומד בספריהם?". נשימתו של הנער שמואל 
וקרא  גדולה  בהתרגשות  דוב  רבי  קם  רגע  באותו  אך  בקרבו,  נעתקה 

חסידי  את  משבח  שהוא  תוך  זכיה!",  איזו  זכיה!  "איזו  בהתלהבות: 
ברסלב. 

מאותו יום, היה יושב עם תלמידו ר' שמואל במשך שעות ומדבר עמו 
בגדולת רבינו, ספריו הקדושים, ואנשיו. אף סיפר לו על גדולת נוראות 
רבי  וממנו קיבל  להיות שם.  והשתוקקותו העצומה  רבינו באומן  ציון 

שמואל את החיזוק להישאר על עמדו חרף ההתנגדות. 
כמוהו  חריף  ספר  אין  כי  מוהר"ן,  הליקוטי  על  דוב  רבי  לו  שח  ופעם 
בעולם, ולמד בו על פי הקבלה חמש פעמים, בעמקות לפנים מעמקות, 
שנים!  שבע  למשך  בעיניו  התעוור  מוחו,  את  שאימץ  שמרוב  עד 
וכששמע זאת ר' שמואל, נזכר כי אכן שמע מאביו כי רבי דוב נעשה 
פעם סומא לכמה שנים עד שחזרו עיניו לראות, ולא ידעו בשעתו את 

פשר הדבר, והנה עתה נודע הסוד. 
לחסידי  בו,  אשר  וכל  ספריו  על  בצפת  מדרשו  בית  את  נדר  דוב  רבי 

ברסלב, ובין מתפללי בית מדרש זה היה רבי ישראל קארדונר. 
לפני שנסע רבי שמואל הורביץ ירושלימה, בא להיפרד ממורו וביקש 
ממנו שימכור לו את ה'סיפורי מעשיות', שהיה אז יקר המציאות, רבי 
דוב סרב ואמר שלא ימכור אותו אפילו בעד כל הון שבעולם, וכך אמר 
המוסר  וספרי  התורה  כל  "הלא  בהוסיפו:  תפילות',  ה'ליקוטי  על  גם 

מונחים בתפילות האלו!".  

נבא לקבל שבת פרשת חיי שרה לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות יבום הלכה 
ג' שבהם מתגלה איך לזכות לעונג שבת ע"י אמונת חכמים. 

תמצית המבואר בתורה נ"ז
חכמים,  אמונת  הוא  שהעיקר  נ"ז(  סי'  )לקו"מ  רבינו  בדברי  מבואר 
ומי שפוגם באמונת חכמים ח"ו אין רפואה למכתו, כי כל הרפואות 
ועיקר  כח,  המלאכים  מקבלין  מהתורה  כי  מהתורה  כח  מקבלין 
התורה נמסרה לחכמים, והם יודעים לדורשה בשלוש עשרה מדות 
שהתורה נדרשת בהם, ובלא החכמים אין יודעים שום דבר מהתורה, 
ועל כן מי שאין מאמין בדבריהם אין לו שום רפואה למכתו, כי אין 
לו מהיכן לקבל רפואה, כי עיקר הרפואה היא מהתורה, והתורה היא 

רק אצל החכמים.
אותן  ומרכיבין  עשבים  כמה  שלוקחין  הרכבות  הם  הרפואות  וכל 
כי  חכמים,  אמונת  ידי  על  אם  כי  כח  להם  אין  הרכבות  ואלו  יחד, 
ומחברין  ודורשין  ומוסיפים  גורעים  תורה  דברי  מרכיבים  החכמים 
י"ג  ועי"ז מגלין מצות  התורה ע"י  אותיות התורה ממקום למקום, 
המדות שנדרשת בהן, ובלי זה אין יודעין שום דבר ושום דין והלכה 
ידי הרכבות, כוחם הוא  וכך כל הרפואות שהם כולם על  מהתורה, 
בחי' הרכבת התורה היינו מבחי' תורה שבעל פה שאנו מקבלים ע"י 
להרכיב  לדרוש  יודעים  הם  שרק  מאמינים  אנו  כי  חכמים,  אמונת 
ולחבר ההלכה ואותיות התורה, ורק משם מקבלים כח כל ההרכבות 

וכל דבר שבעולם. 
וכאשר האמונה נופלת צריכים להקים אותה, ועיקר הקמת אמונת 
חכמים הוא ע"י בחי' 'פלאות חכמה', בחי' הפלאה שיש בנדר. וכאשר 
זוכים לאמונת חכמים עי"ז זוכים לעונג שבת כי מתנוצצים בו אורות 
בחינת  וב"ת  אבהן,  תלת  שי"ן  בחינת  שבת,  עונג  בחי  וכו',  האבות 
אמונה וכו', ועונג שבת זה בחינת אכילה בקדושה, כי מאכילת שבת 
אין להסט"א חלק כלל, וכלל ויכול לפעול באכילת שבת מה שפועל 

בתענית. 
כי העיקר הוא להכניע אחיזת הרע שנתפס באדם, שהוא בחי' כעס, 
שעי"ז שולט בו המקטרג הגדול, ונופלים פניו וסר הצל השומר עליו, 
לבחי'  כשזוכה  אבל  תענית,  ע"י  הוא  הפנים  ונפילת  הכעס  ותיקון 
על  שפעל  מה  באכילתו  פועל  כי  לצום,  צריך  אין  אז  שבת  אכילת 
ידי הצום, כי חוזר אור הפנים ונכנע הכבד כועס, כמ"ש "וכל שולטני 
ומנוחה,  אהבה  מלא  הכל  ואז  מינה",  ואתעברו  ערקין  כולא  רוגזין 

בחינת אהבה בתענוגים וכו'. 

קבלת תורה ע"י אמונת חכמים
רמז גדול יש במה שכניסת האדם לעול מצות הוא כאשר נכנס להיות 
בן י"ג שנה, כי עול מצות התורה הם עול קיום דברי חז"ל בתורה שבעל 
פה, כי הדרך לדעת מה החיוב ואיך לקיים המצוות מתגלה רק בגמרא 
ושו"ע, ע"י שחז"ל מדמים מילתא למילתא ודורשים התורה בשלשה 

עשרה מידות לגלות אמיתת מכוון תורתנו הקדושה.
וכך הוא אצל כל אדם, שהדרך לחיות חיי תורה בתוך כל מה שעובר 
עליו - הוא מתוך מה שמבין איך הוא רצון השי"ת בכל דבר וענין שיש 

לפניו, וזה שייך רק ע"י אמונת חכמים. 
כי כלל הכניסה לעול תורה ועבודת השם הוא, כאשר מכיר האדם 
נפשנו  שמחזקים  הצדיקים,  ואור  השם  עבודת  דרכי  אמיתת  מהו 
ומראים לנו איך להחזיק מעמד בכל מה שעובר לבקש דרכי עבודת 
הבורא תמיד, וכמה עצות ודרכי עבודה צריך כל אדם כאשר בונה 
ביתו ומקבל עול פרנסה וטרדות העולם, כי בכל מה שיורד למציאות 
חיי עוה"ז באמת יש שם רצון השם בכל ענין שעוסק בה, בתוך כל 
דברי הרשות ובתוך מה שעולם דורש ומכריח האדם להיות עסוק 
וזאת  אז,  גם  להשי"ת  קרוב  להיות  יכולים  ידה  שעל  דרך  ויש  בזה, 

מתגלה ע"י אמונת חכמים.
ע"י  לקנות  אדם  כל  מוכרח  התורה  קיום  יסודות  שאת  כמו  כי 
הצדיקים, כך מציאות הקרבה להשי"ת גם בכל דברי הרשות וקיום 
האדם בכל סערת הטרדות והכח לעלות מכל הירידות - נמצא באור 

הצדיקים. 
לקיים  לא שייך  חז"ל,  דברי  בלי  לבד  לימוד החומש  וכשם שמתוך 

קשר  להם  שיש  להם  שנדמה  האפיקורסים  דרך  זה  כאשר  כלום, 
לתורה כאשר קוראים תנ"ך ואינם צריכים לקבל מהחכמים הוראת 
יודע שעיקר קדושת ישראל הוא  התורה, אך כל מי שחפץ בחיים 
ועי"ז  ההלכה,  שמבררים  ההוראה  ובעלי  הראשונים  ודברי  הגמרא 
אנו קרובים להשי"ת ומקיימים התורה, דייקא ע"י מה שאנו מקבלים 
איך  להשיג  זכו  הם  הקודשים  התנאים  חז"ל  שרק  באמונה  דעתם 
לדרוש התורה בי"ג מידות, ורק הראשונים יודעים מה מכוון דבריהם, 
ולמעשה רק מי שיודע דרכי תורה ומבין דרכי הוראה יכול להורות 
מה הדרך שנלך בה, ורק עי"ז יש לאדם דרך ברור בלי ספיקות להיות 
יש  חכמים  אמונת  ע"י  רק  כי  דרכיו,  בכל  המלכים  מלכי  מלך  עבד 

מציאות קדושת ישראל. 
על  עומד   - למעשה  תורה  עול  קבלת  של  המציאות  ממש,  כך 
ההתקשרות להחכמים והצדיקים אמיתיים, שלאורם מתברר מציאת 
יסודות  ומתגלים  התורה,  עיקר  שהוא  מלכות  עול  וקבלת  היראה 
לביטחון  ואהבה,  ליראה  לבא  האמונה,  לזכור  איך  ודעת,  האמונה 
וידיעת ההשגחה, ומתגלה מהו שלימות קיום כל מצוה בהתעוררות 
וחיות, וכן מתגלה איך הוא מציאות שבירת התאוות ואיך שיכולים 
לקדש כל דבר רשות לזכות לקדושת אכילה, למשא ומתן באמונה, 
המחשבה  מה  מראים  הם  כאשר  שמים,  לשם  יהיו  מעשיו  ושכל 
והכוונה שנצרך לכל דבר לקדשו ולהעלותו, ודרכי התנהגות האדם 
נמשך  ועי"ז  להצדיק,  המתקשרים  החסידים  דרכי  של  אמתי  בחן 

חיות ואור לכל דרכי האדם. 
כי האדם בכל עסקי הרשות נדמה לו שאין שם מה לעשות ולקיים, 
- למצוא שלום  נראה שאין דרך להתקרב להשי"ת  וכך ברוב היום 
ומנוחת הנפש בתוך הקדושה בכל דבר, כי אז צרכי הגוף חולקים על 
אור הנשמה ומפרידים אותו, אך באמת יש למצוא דרך של שלום, 
ומהפך  אותו  המסבב  החושך  על  הצדיקים  אור  שמגביר  ע"י  וזאת 

הכל לעבודת השם. 

ע"י אמונת חכמים מבין דרכי העבודה
והנה כאשר לא זכה האדם לראות מציאות עבודת הצדיקים החכמים 
האמיתיים, שלאורם יודעים למעשה איך הוא מציאות קיום התורה 
בכל דבר - לא שייך שיבין כראוי איך נמצא הדרך להיות כרצון השם 
באמת תמיד, וקשה לו להבין מהו אמיתת רצון התורה בנוסף לכל 
יוכל  איך  עולם,  הליכות  שיבין  שייך  אין  וכאשר  כפשוטו,  הלכה 
למצוא דרכי עבודת השם בתוך טרדות העולם הזה ודרכי מציאות 
לבטל  יכול  איך  עליו,  שעובר  מה  בכל  וההתחזקות  הנפש  מנוחת 
יזכה לצאת מתבערת הגאוה והכעס וכל  הריקנות והסתמיות, איך 
דרכי הדאגה והצער, איך שייך לאדם להבין איך בכל מה שעובר עליו 
וכו' יש עבודה גדולה מאד בכל פעם שמחזק נפשו ובכל התעוררות 

וכו', איך שייך לחיות חיים אמיתיים שנקראים חיים. 
הוא  האמת  כאשר  כי  צדיקים,  אמונת  ע"י  לזכות  שייך  כן  זה  וכל 
כל  קיום  דרך  מה  התורה  אמיתת  ולהבין  להשיג  זכו  שהצדיקים 
מצוה למעשה, כי זכו לדרוש ולהשיג אמיתת התורה, ועי"ז עמדו על 
מציאות השלימות של מעשה אדם ומה מתקן ופועל, ואנו מאמינים 
ומעשה  תפילה  שבכל  החכמה,  אור  פלאות  מאד,  נורא  שעבודתם 
עילאין  רזין  יש  ותנועה  מעשה  ובכל  שמיחד,  מה  ומיחד  עולה 
ותיקונים נוראים, שכ"ז הוא באמת כח האדם אשר מתגלה בתורה - 
הרי כאשר אנו מאמינים במציאות האמת, עי"ז שייך לקבל מהם מה 
דרך העבודה ששייך לנו בכל דבר, ועי"ז נמצא מציאות קיום התורה 
מעשיו,  וכל  דרכיו  בכל  הנפש  ומנוחת  שלום  למצוא  תמיד,  אצלנו 
למעשה  שלו  החיים  מציאות  הטרדות  וכל  הגשמי  מציאות  לחבר 
להיות מציאות של עבודת השם ממש, ועי"ז יכול להיות בשלום עם 
כל מצב שעובר עליו ועם הכל למצוא ישוב הדעת והתעוררות הלב 

להשי"ת תמיד. 
וכל זה לפי תוקף כח אמונת צדיקים, שמאמין שדרכיהם ודבריהם 
אינם רק בגדר התעוררות ודרך וכו' אלא זאת אמיתת קיום התורה, כי 
הם יודעים האמת מה נעשה למעלה ומה אנו פועלים בכל דבר, והם 
יודעים אמיתת התורה מה מכוון דברי חז"ל בגמרא וזה"ק וכו' ומהו 

דרך קיום התורה למעשה בכל דבר. 

כשמציית לדברי הצדיקים נתרפא
ע"י  בעולם  שנתגלה  הדעת  מציאות  הוא  האמת  אור  כלל  והנה 
הבעש"ט ותלמידיו הקדושים ז"ל, וע"י רבינו הקדוש ומוהרנ"ת, כי 

כל דרכי קיום התורה מתבארים לאורם. 
שמה  להבין  צדיקים,  לאמונת  דור  בכל  שמתעוררים  מה  ולפי 
שמבואר בדבריהם הקדושים דרכי הדעת והעבודה אין לשנות כלל, 
כי זהו ממש עיקר התורה ואינו סברא וחידוש בעלמא – כך נמשך אור 
הצדיק בכל דור. וכל מי שמתעורר לחפש יותר הוא ימצא השער לבא 
לדרכי עבודת הבורא, ולחיות ההתקרבות להשי"ת בכל מה שעושה. 
וכל אדם יהיה מי שיהיה - ע"י אמונת צדיקים יאיר בו אמונה שלימה 
מציאות  בו  ויאיר  השם,  בעבודת  והחיות  ההתחזקות  דרכי  למצוא 
להיות  טובות,  ומידות  לתשובה  ליבו  להאיר  החכמה  פלאות  אור 
חכם יותר מכל מה ששייך לזכות לבד אפילו אם יתייגע אלף פעמים 
חיות  ודרכי  שלום  שבו  השם  לעבודת  כבושה  דרך  ולמצוא  יותר, 

וחיים תמיד. 
ועיקר השער וההתחלה הוא במה שהאדם מתחדש לבקש להתקרב 
למה  הלב  ומקשר  ז"ל,  רבינו  דברי  ומקבל  שלומד  ע"י  להשי"ת 
שזכה ללמוד, עד שמבין היטיב דרכי עבודת השם לפי מה שמוסיף 
להתבודד ולבקש לקיים. ואז מתגלה אמיתת אור התורה ודרך קיומה 
במחשבה ובמעשה בכל דבר, ועי"ז נפתח הלב להבין בדברי הצדיקים 

ולחדש הדעת באור התורה כראוי. 
וגם מי שאינו יכול כלל להבין ולהתדבק בדברי הצדיקים, אבל כאשר 
יזכה לראות באור התורה באור הצדיקים, ויאמין שזהו למעשה קיום 
ויבין איך לצאת מהמקום  - הרי אז יראה עולם אחר לגמרי  התורה 
בפשיטות  רבינו  בעצת  לשמוע  יקבל  כאשר  וזאת  לשם,  שנפל 
ובאמונה שלימה, ואז יראה מה עליו לעשות מיד, להתחיל מחדש 
השי"ת  לפני  ליבו  לשיח  אמונה,  בליבו  להכניס  מהשי"ת  לחשוב 
ולכוון ליבו למשמעות התפילה, להתחזק בדרכי ההתחזקות, ולהיות 

קרוב להשי"ת ע"י לימוד התורה ולימוד ספרי הצדיקים. 
והכל כאשר מקדים לבטל דעתו לגמרי, לקבל כל עצה וכל הנהגה 
בזה  כי  חכמות,  שום  בלי  כך  ולהתנהג  לעשות  אמר  רבינו  אשר 
נמצא עיקר רפואת כל אדם - שיעשה מה שהרב"י אומר בשיחותיו 
הקודשים, בלי קושיות ובלי צורך לנסות ולראות וכו', וכל זה תלוי גם 
כמה יש לו אמונה שהצדיק יודע האמת, כי הוא השיג ורואה אמיתת 
דרך התורה מה התחזקות פועל, ומה התעוררות ליבנו לעבודת השם 
פועל ועושה, ועי"ז בוודאי יבא להבין התגלות פלאות החכמה מהו 
בכל  שיש  העבודה  ענין  ומה  ועבודה,  מצוה  כל  מציאות  השלמת 
יכולים לעשות  רוח שגם אנחנו  ומה הנחת  הטרדות בדברי רשות, 
לפני השי"ת בכל דבר גשמי ע"י רצון ומחשבה, מה נעשה ע"י כל 
תפילה ובקשה, ע"י כל חסד וצדקה, מה ע"י כל התחלה חדשה וכל 

התחזקות. 
שהענין  מה  לפי  הכל  השם,  עבודת  של  לחיים  להיכנס  נזכה  ועי"ז 
כאשר  גם  עי"ז  כי  מסיני,  כתורה  בליבו  מתקבל  הצדיק  ע"י  שמתגלה 
האדם מתבלבל ומלא בקושיות והסתרות ונופל לעומק התמיהות - 
הרי נמצא לו רפואה, ע"י שיזרוק כל המחשבות מעליו, ויקבל לציית 

להצדיק לקבל דבריו הקדושים בכל יום מחדש. 
נעשית  הרפואה  גשמית,  רפואה  של  השתדלות  שבכל  כשם  כי 
בהמשך הזמן, ורק  כאשר מתמיד בדרך הרפואה נולד שינוי גדול, 
ואם ממשיך עוד - אז מתרפא לגמרי.  וגם שם יש נסיון לומר שאינו 
הוא  כך  הרי  יתרפא,   - להמשיך  שמתמיד  מי  ורק  וכו',  כלל  עוזר 
ולהבין  הצדיקים  בדברי  להבין  קשה  שבתחילה  הנפש,  ברפואת 
עמקות הפקחות והחכמה שיש בדרך עצתם, ולפעמים אין מבינים 
עוד מה יש לעשות מהו העצה, ונדמה שזה אינו שייך לעשות וגם 
אינו עוזר, אבל כאשר האדם מבין שהוא חייב להתרפאות ועושה 
הוא  מבין  שאינו  ואע"פ  לו,  שייכת  העצה  ואיך  מה  להבין  הכל 
מתבטל למציאות העצה, ולמה שיש לו להיות בשמחה בזה - הרי 
זאת אמיתת מציאות אמונת חכמים, ואם יתמיד, בוודאי יזכה לראות 

שינוי, ואז במשך הזמן ימצא דרך חיים. 
ברבות  רק  מיד  נראה  שאינו  במה  באמונה  תלוי  האדם  רפואת  כי 

שיש  הדעת  התגלות  במציאות  שלימה  אמונה  ומתוך  הימים, 
עוד  לקבל  לבא  אח"כ  ולבקש  לחפש  עלינו  הקדושים  בדבריהם 
הארה של בירור דרכי העבודה בכל דבר, ע"י הבקשה והחיפוש, ולפי 
שלום  של  דרך  למצוא  יזכה  הרי  מתפלל  וגם  מבקש  שהאדם  מה 
מנוחת הנפש וקירבה להשי"ת בכל עת, כי זכה לקבל התורה מסיני 

וזכה לחיים.

אור הצדיק מרפא הכעס וכאב הלב
הכבד  במציאות  הוא  דקדושה  והמנוחה  השלום  היפך  עיקר  והנה 
כועס, היינו במה שאדם אינו יכול לקבל כל מה שעובר עליו שלא 
שמכעיס  מה  יש  וכאשר  נפש,  ועגמת  לב  כאב  מלא  והוא  כרצונו, 

אותו מאד, יש מציאות של כעס עצור ששולט עליו תמיד. 
ורדיפת  עזות  לא  הוא  כי  תמיד,  מהשי"ת  האדם  שמרחק  מה  וזה 
מה שצריך לפעול לבד, ורחוק מהשגחה ואמונה, ועי"ז נמשך אחר 
סיבת  עיקר  וזה  וכעס.  כאב  מחמת  הכל  ומחלוקת,  וקנאה  שנאה 
אריכת הגלות ושנאת חינם, ומזה נעשה מציאות הקטרוג והדין ר"ל 

וכל צער וגלות ח"ו. 
ואז יכול ליפול למציאות חסרון המנוחה, מה שבוער בו אש של כאב 
כמו אש הגיהנום, שהוא מבחי' מידת הדין אשר שולט על האדם 
כאשר אין בו קשר להתורה בכל עת ע"י אמונת חכמים למצוא המים 
שמכבים את האש לאור האמונה, עד  שמבולבל מאד ומלא קטנות 

הדעת כאב ופחד. 
התגלות  לאור  והריחוק  הכעס  לבטל  הוא  האדם  מלחמת  ועיקר 
של  כח  מתחדש  יום  ובכל  הצדיקים,  שבדברי  ואמונה  הדעת 
קדושה לפי מה שנמצא בעולם אמונת צדיקים, ומתחדשים לעסוק 
של  דרך  למצוא  הדעת  אור  ולהרכיב  לחדש  הקדושים,  בדבריהם 

קיום התורה לכל מה שעובר אז. 

התגלות אור הצדיקים הוא בשב"ק
התגלות אור התורה הוא בשבת, כי בששת ימי המעשה  והנה עיקר 
מעשיו  כל  שמקדש  ע"י  כועס,  הכבד  להכניע  לוחם  האדם 
ומתדבק בזכרון אמונה ואור הדעת, ומתגבר להאמין שבאמת זכה 
בכל מה  ויש שכר לפעולתו  ונקודה טובה,  כל התחלה  ע"י  לפעול 
מה  ככל  התאוות  לשבר  שעוסק  מה  ובכל  אכילה  לקדושת  שזכה 

שהצדיקים מלמדים. 
אבל חסר עוד בירור אור האמת והתעלות העבודה לראות אמיתת 
הנחת רוח שיש למעלה, אשר לאורה ישלים האמונה, שידע בבירור 
כי  הדעת,  שלימות  מתגלה  הרי  קודש  ובשבת  השם,  עבודת  דרכי 
שאין  מתגלה  בשבת  כי  צדיקים,  אמונת  בבחי'  הוא  השבת  עבודת 
ע"י  העיקר  אלא  עושים  שאנו  מה  וע"י  יגיעה  ע"י  עבודתנו  עיקר 
אהבה ורצון ומה שמתעלה נחת רוח לפני השם, כאשר מתגלה בענין 
גבוה,  קדושה  להיות  מתקדשים  שבת  שמאכלי  שבת  עונג  קדושת 
וכל היום הוא נחת רוח ומציאות שם השם יוד שלם למעלה למעלה.

התורה,  קיום  מציאות  מתגלה  שבו  היינו  תורה,  ניתנה  בשבת  כי 
שהוא מה שמתגלה ע"י הצדיקים – תורת שלום מנוחה ושמחה. 
ולכן אין שום בירור ומלאכה, כי הכל מתברר ע"י השבת, 
ואנו מקבלים השבת ע"י תפילה ודביקות בהשי"ת להעביר 
כל כעס יגון ואנחה להתדבק בהשגחה וחיות. ובו קוראים 
התורה, כי זאת עיקר מציאות קבלת התורה, מציאות של 

שלום ושלוה וחיות דקדושה בכל דבר. 
ובשבת חוזר אלינו אור השפע ע"י ענג שבת שמציאותו 
האבות  אור  התנוצצות  בבחי'  ויראה  אהבה  הארת 

שמאיר עלינו ע"י אמונת צדיקים, שהוא עיקר התגלות 
אור השבת, כי בשבת מתגלה האמונה שהשי"ת ברא 

התקרבות  ודרך  שלום  ויש  דבר,  בכל  ונמצא  הכל 
הצדיקים  אור  שהוא  השבת  באור  להשי"ת 

השלימים, כאשר בעת רצון בסעודה שלישית 
שנזכה  כדי  ורחמים  רצון  מתגלה 

לאמונת צדיקים תמיד.



בני הנעורים
אמונה בעצמו - עזות דקדושה

עלהו לא יבול

חיוב עניית אמן באמצע התפילה 
המברך  מאדם  או  בזה,  וכיוצא  הש"ץ  חזרת  אחר  ממנין  התפלה  באמצע  ששומעים  מצוי 
ברכות השחר וכדומה – האם צריך לענות אמן אם הוא במקום שמותר להפסיק לעניית אמן. 

א. אם שומעים את 'כל הברכה' מהמברך – הדין כך:

)א( אם ההפסק לעניית האמן לא יגרום לבלבל את התפלה, יש לענות אמן )כי הרי שלא בזמן 

התפלה 'חייבים' לענות אמן, וכמ"ש בשו"ע רטו ובביה"ל ד"ה שלא שמע(. אבל אם הדבר יכול לגרום 

לבלבל התפלה אפילו הוא רק בפסוקי דזמרא – אין לענות אמן )שבט הלוי ד ט ד"ה היוצא. וכ"מ 
בנשמת חיים כו. גם יש לסמוך על הרמ"ע מפאנו ותורת חיים המובאים להלן. גם לפי"ד הטור י"א שאין חיוב 

לענות אמן בכל אופן. אמנם דעת הנשמת כל חי א ד ד"ה א"נ, שחייבים לענות, ולכן כתב שירא שמים לא 

יתפלל במקום כזה(. 

ברכות  כל  על  לענייה  להפסיק  צריך  אם  ]כגון  התפלה  את  לַאֵחר  יגרום  אם  הדין  וכן  )ב( 

השחר[ )שבה"ל שם(. 
)ג( י"א שהמתפלל במנין ושומע ברכה ממנין שני – אין צורך לענות אמן, כיון שניכר למה 

אינו עונה )ציץ אליעזר יא ג אות ד' וז'. וכ"מ בהליכות שלמה ו יב(. 
)ד( י"א אם כשצריך לענות אמן נמצאים באמירת דבר רע של איזה פסוק או תפילה, פטורים 

מלענות אמן, שלא יהיה כמקלל )מאורי אור ב"ש יג. כף החיים רטו י. וראה גם בבן איש חי א סו"פ 
כי תשא(. ומכל מקום אם אפשר, יש להקדים או לאחר את האמירה כדי שלא לבטל עניית 

אמן )כה"ח(.
ב. אם לא שומעים את כל הברכה, אבל שומעים 'הזכרת השם' ו'סוף הברכה' – נראה שדינו 

כאמור בסעיף הקודם )כי לרוב הפוסקים שלא שבזמן התפלה חייבים לענות, וכמ"ש ביה"ל שם(.
ג. אם שומעים רק את 'סוף הברכה' - המיקל שלא לענות יש על מי לסמוך, ובפרט אם הוא 

ותר"י שפטור מלענות כלל אפילו שלא בתפלה, ואע"פ  )כי דעת הרא"ש  בקריאת שמע או ברכותיה 
שרוב הפוסקים מחייבים, מ"מ יש לסמוך בזה על הרמ"ע מפאנו קב שמינית, שאין להפסיק בתפלתו ואפילו 

באמירת קרבנות, לעניית אמן אפילו שמעו הברכה, וכ"ד התורת חיים סו ח בעוסק בקר"ש וברכותיה(. ואם 

)כיון שיש עוד  יותר  ובזה אפשר להקל  א,  דינו כאמור בסעיף  יפריע לכוונת התפלה,  הדבר 
פוטרים(.

ד. אם לא שמעו כלל את הברכה, אבל שומעים שעונים אמן ויודעים על איזה ברכה עונים 

ד"ה  רטו  ביה"ל  וכמ"ש  שרשאי  אלא  כזה  באופן  לענות  כלל  חיוב  שאין  )כיון  אמן  לענות  צורך  אין   –
מתחילתה, וא"כ כ"ש בעניננו(.

ה. אם לא שמעו את הברכה וגם אין יודעים על מה עונים אמן – אין לענות אמן כלל )וכמ"ש 

בביה"ל קכד ח ד"ה ויש, שאין לענות אפילו שלא באמצע התפלה, וכ"ש בעניננו(. 

ו. בכל אופן שעונים אמן – יש להזהר שלא תהיה 'אמן יתומה', והיינו שעונים אמן לאחר זמן 
של 'תוך כדי דיבור' מהברכה. ואם קשה להזהר בזה, יש להשתמט מלשמוע הברכה )כי בשלמת 

חיים תקיג, משמע שעדיף לשתוק מלענות אמן יתומה, אך בפאת שדך ב סא מוכיח מהרמ"ע מפאנו שעדיף 

לענות. ועל כן נראה שעדיף להשמט, וכמ"ש בנשמת כל חי א בסו"ס ד בכעין זה(. ומי שבכל זאת ענה אמן 

יתומה בגלל שהיה עסוק בתפלתו, אינו נענש )פאת שדך שם(.
יצא  צריכים להזהר מאוד שלא   – בעניית אמן  לזכות  כדי  רם  בקול  ברכות  ז. מענין לענין, המברכים 

שכרם בהפסדם במה שהעונים מצטערים בבלבול והפסק תפלתם, או איחור זמנם כמצוי ביותר בברכות 
שהשומעים  לוודא  מבלי  כן  לעשות  אין  ולכן  חטופה.  או  יתומה  אמן  בעניית  מכשילים  ולפעמים  השחר. 

מסכימים לזה בלב שלם. ]אבל אין בזה למעט כלל בגודל הענין בעניית אמן על ברכה הן למברך והן לשומע[ 
)פשוט. וכ"כ בלקט הקמח החדש ד קכד יח(.

בהמשך נבאר בעז"ה לענין ענייה באמצע התפלה על קדושה וקדיש ושאר דברים שבקדושה

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(

שקשה  מחמת  צרכי,  את  מה'  לבקש  להתרגל  לי  קשה 
אוכל באמת לפעול  ידי הבקשות שלי  לי להאמין שעל 

למעלה מה שאני צריך?
והנה דוד המלך ע"ה, מתחיל הרבה מזמורים של תהילים 
בלשון של 'למנצח לדוד', ואומרת הגמרא במסכת פסחים, 
'זמרו למי שמנצחין אותו והוא שמח'. כי למנצח הוא לשון 
של נצחון, ובתפילה האדם ניגש לשכנע את הקב"ה שיעזור 
לו, וכביכול הוא בא לטעון טענות ולהסביר למה הוא רוצה 
שה' יעזור, עד שכביכול הוא מנצח את הקב"ה, וזה הדבר 
שמשמח את הקב"ה, שאדם זוכה להתווכח כביכול ולנצח 
אותו, ולכן הקב"ה עושה לנו קשיים בחיים, כי הוא רוצה 
שנבוא אליו ונבקש ממנו ושננצח אותו. כמו אבא שמשחק 

עם ילד קטן וגורם בכוונה שהילד ינצח אותו.
תפילה  כל  לפני  ע"ה  המלך  דוד  שבאמת  נתן,  רבי  ואומר 
היה מרגיש חולשה גדולה בליבו, ומחשבות שבאו להפילו 
בספיקות, האם יש סיכוי שבתפילתו הפשוטה יוכל להפוך 
את מידת הדין, ויזכה לישועה. ובפרט דוד המלך שהיה אדם 
מלא בלב נשבר, והיה מבוזה בביתו ומשפחתו, וכמעט לא 
התפלל בגלל המחשבות האלו, ולכן מאוד חיזק את עצמו, 
אתה  להתפלל,  תתחזק  'דוד!  ואומר:  לעצמו  מדבר  והיה 
וזה היה מחזק אותו להתפלל,  הולך לנצח את המלחמה', 
ולכן התחיל הרבה מזמורים בלשון הזה של 'למנצח לדוד', 

כי דיבר לעצמו ואמר לעצמו שהוא הולך לנצח.
את  לחזק  צריך  ואחד,  אחד  שכל  לבנו  נתן  רבי  כותב  וכך 
תתחזק  יצחק!  לעצמו:  ולדבר  תפילה,  כל  לפני  עצמו 
לבקש על דבר פלוני, כי אתה בוודאי הולך לפעול ישועה', 
יוכל  באמת  אז  התפילה  לפני  עצמו  את  מחזק  וכשאדם 

לשפוך את ליבו לפני ה'.
ודבר זה צריך הרבה חיזוק בנפש, ועצה טובה, לא רק לחשוב 
על זה אלא גם לומר זאת בפה. והוא תרגיל מאוד טוב שכדאי 
לכל אחד לעשות לעצמו, פשוט לדבר לעצמו בהתבודדות, 
זה:  את  לו  אומר  אחר  מישהו  כאילו  הפרטי,  בשמו  ויקרא 
כי אי אפשר לנצח מלחמה בלי  'תתחזק אתה הולך לנצח'. 
שדואגים  בעולם  אנשים  הרבה  שאין  וכיון  נצחון,  של  רוח 

לחזק את חבריהם, לכן צריך האדם לחזק את עצמו.
בעצמו.  יאמין  שהאדם  גם  הוא  באמונה  עיקרי  חלק   
שאינם  אלא  יתברך,  בהשם  מאמינים  הגויים  גם  שהרי 
על  ומשגיח  עליהם  מסתכל  יתברך  שהשם  מאמינים 
שהשם  זה  את  לקבל  לגויים  קשה  ואחד.  אחד  כל 
איש  מאיזה  אותו  מעניין  והנורא  הגיבור  הגדול 
פשוט ועלוב, וכיון שאינם מאמינים בזה, על כן 
גם אינם יכולים להתפלל אליו על כל בעיה.

ומשום כך יסוד האמונה הוא לא רק 
להאמין שהשם הוא ברא את 

העולם, אלא בעיקר להאמין שה' צריך אותנו ורוצה שנהיה 
מאוד  להתחזק  האדם  צריך  זה  ובשביל  אליו,  קשורים 

באמונה בעצמו, לדעת כמה הוא יקר. 
כי בשביל להיות חבר של מישהו, לא מספיק לאהוב ולהאמין 
שהאדם  גם  צריך  אלא  אליו,  להתחבר  שרוצה  אחד  באותו 

יאמין בעצמו, שאותו חבר רוצה להתחבר אליו בחזרה. 
ה', אנו  ליצור קשר עם  כן, כשאנחנו רוצים להתחיל  וכמו 
מוכרחים בתחילה, מאוד מאוד לחזק את עצמנו, להאמין 

בעצמנו שה' מאוד מאוד רוצה לשמוע כל מילה שלנו. 
או  ה',  עובדי  אנחנו  כמה  כלל  תלוי  אינו  בעצמו  ואמונה 
מתמידים בתורה, כי בכל מקרה השי"ת אוהב אותנו, ומחכה 
ומצפה לשמוע כל מילה שלנו ממש. וזה יסוד היסודות לפני 
שניגשים להתפלל ולדבר עם ה', קצת בטחון עצמי. וזה דבר 
חייב מאוד לחזק את  וכל אחד  שצריך לחשוב מזה הרבה. 
אחרים  כי  אותו,  יחזקו  שאחרים  לחכות  ולא  בזה,  עצמו 
בדרך כלל רק שוברים את האדם. ולכן מוכרח כל אחד לחזק 
את עצמו ולומר לעצמו שה' מאוד אוהב אותו וכל תפילה 

שלו, אפילו תפילה קטנה פועלת מאוד בשמיים.
וכמו  דקדושה',  'עזות  היא  התפילה  בעבודת  גדול  יסוד 
שצריך עזות נגד המלעיגים עליו, כמו כן צריך שיהיה עזות 
דקדושה לאדם נגד עצמו, כי מי שהכי לועג על האדם, הוא 
האדם בעצמו שלועג על עצמו, עם מחשבות של חלישות 
הדעת ועצבות. סוג מחשבות של – מי אתה בכלל? בחור לא 
מוצלח, לא צדיק, לא עובד ה'! וכי אתה חושב שאם תכוון כמה 

שאם  לך  נראה  לך?  ישמע  ה'  עשרה  שמונה  בתפילת  מילים 

'חננו מאיתך חכמה' אז באמת תזכה לדעת? אם תבקש  תגיד 

לך  נראה  משהו?  יעזור  זה  הלב  מכל  לתורתך'  אבינו  'השיבנו 

באמת  אתה  בתפילתך?  גזירות  לשנות  יכול  שאתה  באמת 

חושב שאתה יכול להשתנות?

על  להסתכל  ולא  דקדושה'  'עזות  לו  שיהיה  צריך  והאדם 
כל המחשבות המחלישות דעת האלו, אלא להתחזק מאוד 
ולומר לעצמו שבוודאי הוא יכול להצליח ללא שום ספק. כי 
העיקר הוא שהאדם יאמין בעצמו שה' שומע את תפילתו, 

ובכח זה יוכל לכבוש כל מלחמה שהיא על ידי תפילה.
לו  שנדמה  ואמר  לביתו  אחד  יום  שבא  אחד  על  מסופר 
שהשכן שומע את כל מה שמדברים בבית, ולכן צריך לשים 
בידוד בין הקירות, אמרו לו בני ביתו שלא יתכן כדבר הזה 
האם  להתווכח  התחילו  וכך  לקיר,  מבעד  שומע  ששכן 
השכן  דופק  הויכוח  כדי  תוך  והנה  לא,  או  שומע  השכן 
בדלת, ופורץ פנימה בזעקה ואומר: אני יכול להבטיח לכם 

שאיני שומע כלום מה מדברים בביתכם... 
באמצע  שנכנס  בעצמו  שזה  בספרים,  מובא  כן  וכמו 
מאמין  לא  שהאדם  הדעת  חלישות  של  מחשבה  התפילה 
תפילת  שומע  שהקב"ה  ביותר  הגדולה  הראיה  זו  בעצמו, 
כל פה, שאם לא כן, מה איכפת ליצר הרע שהאדם יתפלל... 
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אולי אתה תביא אותנו לשם?
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