
פשוטים  אנשים  גם  מאוד,  עד  עסוקים  כולם  עסוק.  דור  אנחנו 
וותיקים.  כעסקנים  טרודים  יותר,  רגועים  אולי  היו  אחר  שבדור 
כשאתה עסוק אינך זמין, גם לא לעצמך, אתה אולי קצת מנותק 

וזה סוג של גלות.
חונים  נוסעים  במדבר,  שנה  ארבעים  נסענו  לארץ  שנכנסנו  לפני 
ונוסעים מאתר לאתר. המסעות הם משל לכל העיסוקים והטרדות 
ממסעות  מורכבים  החיים  לטרדה.  מדאגה  אותנו  שמובילים 

ונדודים, והסכנה הגדולה היא שלא נתנתק. 
        

'במדבר',  ספר  את  החותמות  ומסעי  מטות  השבוע,  בפרשיות 
במיוחד  ונצרכים  לזה  זה  הקשורים  נושאים  שני  למצוא  אפשר 

חסרי  אנשים   – שכמונו  מדבר  להולכי 
אך  דברים  הרבה  כך  לכל  שמחוברים  מנוח 
מטות  הנפש.  משלוות  לפעמים  מנותקים 
על  מדבר  ומסעי  הנדרים  בפרשת  פותחת 
לניתוק  סיבות  שתי  אלו  במדבר.  מסעות 

ופיזור הנפש – ענייני חולין, והתרוצצויות.

פלאות הנדר
להפוך  מחליט  אדם  פלא.  דבר  הם  הנדרים 
הוא  תורנית,  למצווה  חולין  של  פעולה 
שהתורה  בדבר  עצמו  את  מחייב  או  אוסר 
כוחו  על  מעידה  הזו  האפשרות  חייבה.  לא 
למדרגה  להתרומם  יהודי  כל  של  המיוחד 

אמש  הארציים.  חפציו  או  עסקיו  את  עימו  יחד  ולהגביה  גבוהה 
רבי  מדאורייתא.  מצווה  הוא  והיום  רשות  דבר  הזה  העיסוק  היה 
נתן כותב שמכאן רואים בחוש את גודל כח הבחירה, האדם הנודר 
את  לקדש  בוחר  החופשי  רצונו  פנימי,  חשק  מתוך  זאת  עושה 

עצמו ולהתרומם. זו פעולה על טבעית. 
בדרך כלל אנשים עסוקים בעצמם, משתדלים לעשות מה שצריך 
ולהימנע ממה שאסור, וכך קורה שעם הזמן אדם מתרגל לצאת 
ידי חובה היכן שמוכרחים ולהשאיר את כל התחביבים והעניינים 
דיברה  לא  כביכול  שהתורה  אחרים  באזורים  פנויים  האישיים 
עליהם. המחסן הזה שבו מצטברים כל העיסוקים המותרים הופך 
הנדרים  פרשת  באה  והנה  מתנתקים,  אנחנו  שבו  המקום  להיות 
בכוח  שניחן  היהודי  האדם  רוח  של  הכביר  כוחה  על  ומלמדת 
ההרגלים  ממאסרים  ולצאת  עצמו  להגביה  לבחור   – הבחירה 

והקיבעונות. 
האדם  מחיי  גדול  שחלק  בתחום  מתייחסת  מסעי  פרשת 

מתכלה שם - המסעות.
בזמן  הדעת,  מישוב  רחוק  אדם  של  מצבו  כך  גם  אם 
מלאים  והחיים  וכמה,  כמה  אחת  על  נסיעה 
בנסיעות ומסעות. רבי נתן העיד על עצמו 
שהוא מסוגל לתת דין וחשבון גם 

על כל ימי נסיעה וטלטול, מעלה נדירה. והוא אמר זאת על נסיעות 
בנוסח הימים ההם, מסעות שנמשכו ימים על גבי עגלה מקפצת.

איזה  השאלה  עובדה,  וזו  מחיינו  נפרד  בלתי  חלק  הן  הנסיעות 
פירוש אתה מעניק לנסיעתך. רבינו הקדוש מלמד )ליקו"מ סימן 
בני  מסעי  'אלה  אמונה,  פגם  לתיקון  מסוגלת  שהנסיעות  מ'( 

ישראל' נאמר, כנגד 'אלה אלקיך ישראל', אלה כנגד אלה. 
ותהפוך  לפחות  בוא  אז  תיסע,  וכה  כה  בין  נתן,  רבי  כותב  אתה, 
את הנסיעה לסיפור של אמונה. ואם הרעיון נשמע לך מוזר - מה 
הקשר בין הנסיעות שלי באוטובוס והסיבובים המיגעים שעשיתי 
היום בעיר לתורה הקדושה, הרי לך פרשת מסעי. משה רבינו יושב 
וכותב תורה מפי עליון, 'ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על 

פי ה', ואלה מסעיהם למוצאיהם'. 
בנסיעות כמעט תמיד יש את תחושת הבזבוז, 
בכיוון,  לטעות  או  משהו  להחמיץ  מאוד  קל 
את  ולמצוא  מיותר  עניין  בשביל  להתעכב 
ומחוץ  היעד  לפני  יומינו  את  מכלים  עצמנו 
לבית. כשאדם נמצא בדרך, הכל הרבה פחות 
אנחנו מרגישים סתם  רוב  פי  וכאן על  צפוי, 
כי  לכפירה,  קרובה  הזו  ההרגשה  זמן.  בזבוז 
ובלי  כשאתה משוכנע שדברים קורים סתם 

מטרה אינך מחובר להשגחה, אבוי. 

איני מבוזבז
יכול  במדבר  שנה  ארבעים  שצועד  היהודי 
לפני  כבר  המובטחת  בארץ  להיות  אמור  הייתי  הרי  לעצמו  לומר 
ארבעים שנה! כמה מפתה להתמרמר על הטעות שעשינו ולשנן 
שוב ושוב חבל שאני מבזבז כעת את הזמן... אבל משה רבינו יושב 
וכותב את 'מוצאיהם למסעיהם' - כל יציאה למסע הופכת בפרשת 

השבוע לעוד פסוק בתורה.
אם אתה מוצא את עצמך בנסיעה ובחוץ, זה הזמן להתחיל ללמוד 
וכך תמשיך לחיות עד  זו המציאות שלך  את החיים שלך אחרת, 
אמונה.  בפגם  תיפול  נא  אל  בינתיים  אבל  אחרת,  יגזור  שהקב"ה 
יתרה מזו - הנסיעה עצמה נבראה כדי ללמד אותך פרקים באמונה.
אין דבר מיותר, כל עיכוב או בזבוז נובע ממשהו, בא לתקן טעות 
ולהחזיר אבידה של אמונה. בכל הנסיעות, כפי שמלמד רבינו, יש 
המסע  אל  נגיע  כאשר  אלא  להשיג  אפשר  שאי  אמונה  של  סוד 
המסוים ברגע ובמצב שנקבע עבורנו בהשגחה. הנסיעות יזדמנו 
ולפיכך  אמונה.  לרכישת  זאת  לנצל  שלנו  הבחירה  וכה,  כה  בין 
הפסוק מתהפך בסופו 'ואלה מסעיהם למוצאיהם' - לאחר שיצאת 
למסע שלא בבחירתך, המטרה שלך היא לנצל את היציאה לתיקון 
האמונה, ואם אתה עושה כן אשריך, כי כעת מתברר שהמסע הוא 
תשובה ליציאה. דרך המסע בעצמו תיקנת את הגלות שהוציאה 

אותך ממקומך.
)ע"פ ליקו"ה ברכת השחר ה', והלכות פקדון וד' שומרים ה'(

המסע התחיל, הגעת ליעד!

אוהב  לא  אחד  אף 
החוצה,  אותו  שדוחפים 
אבל אם כבר דחפו כדאי 
אולי  לחפש,  שתתחיל 
פנימה. שנדחפת  תגלה 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א
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אנחנו מחוברים לכל כך הרבה דברים שמנתקים אותנו משלוות הנפש, המצרך הכי נחוץ הוא – חיבור.

מחפש חיזוק ונחמה?
 תזכיר לעצמך את גדולת הצדיק.

מכתב קעג

ודיבור,  דיבור  כל  היטב  זכרו 

וכל  ותפילה,  תפילה  וכל  ותורה,  תורה  וכל 

הנפלא,  העמקות  גודל   – ושיחה  שיחה 

יתברך,  הבורא  וגדולת  אלוקות,  והתנוצצות 

צדיקי  וגדולת  והמצוות,  התורה  וגדולת 

והעצות  וההתעוררות,  וההתחזקות,  אמת, 

אחד  בכל  שיש  וכו',  והפשיטות  התמימות 

קיום  ממשיך  נפלאותיו  בדרכי  ואיך  ואחד, 

ועד  מגדול  מישראל,  ואיש  איש  בכל  התורה 

מחיה  נרדמים,  מקיץ  ישנים,  מעורר  קטן, 

ישראל  נפשות  למעלה  מגביה  ממש,  מתים 

לתחיה,  לנטותם  ומתחתיו,  תחתיות  משאול 

לזכותם לחיים נצחיים.

ואם כבר ידעתם כל זה, צריכים עתה בכל יום 

חברו  ועם  עצמו  לבין  בינו  ובפה  בלב  לחזור 

זה, כל חד כפום מה  ויותר מכל  זאת,  את כל 

בפה  לבאר  אפשר  אי  כי  בליביה,  דמשער 

עתה,  גם  עצמכם  לחזק  שתוכלו  כדי  ובכתב, 

ואין  ממש,  פורח  כאבק  עובר,  כצל  ימינו  כי 

שום זמן כלל.

כי מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין 

וקיום  חיות  לנו  ואין  מחברו,  מרובה  קללתו 

על  והעיקר  הקדושה,  התורה  ידי  על  אם  כי 

ידי מה שמחדשין בה הצדיקי אמת, ואלמלא 

הוה  לא  האמת,  הצדיק  אור  שהוא  מלחא, 

אי  מזה  ויותר  מרירותא,  למסבל  יכיל  עלמא 

אפשר לבאר.

נתן מברסלב



צדקה, אא

תקוות האבלות  פרק א'
ענה ואמר: בדרך ספרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה,   

היה לו הרהור תשובה. וזו היא:
רביז"ל סיפר מעשה בדרך, שכל מי שהיה שומע המעשה הזה היה לו 

הרהור תשובה. כי כל הרהור תשובה הוא יקר עד מאוד למעלה, והוא 

תכלית הבריאה. והסיבה שאין בני אדם מהרהרים בתשובה בכיסופים 

הזה  המעשה  אשר  הזה,  המעשה  שומעים  שאין  מחמת  הוא  לבורא, 

מספר מעשה נורא, שבהכרח שיהיה הסתרה על הבריאה, והשי"ת ברא 

את העולם בהעלם גדול, בשביל שנתעורר לחפשו. ועל שם זה נקרא 

'מעשה מאבידת בת מלך' כי הוא המעשה של העולם, שנאבדה הבת 

אזי  התכלית  זה  מבינים  וכאשר  לחפשו,  להתעורר  צריכים  ואנו  מלך, 

יוצאים מהיאוש ומהרהרים בתשובה.

והדגיש רביז"ל לומר, 'הרהור תשובה' – בלשון יחיד, בשביל שנבין עד 

כמה יקר להבין המעשה של כל הבריאה, ששווה להשי"ת להחזיק עולם 

כזה, שהוא מעשה שלם, רק בשביל שיהיה אפילו הרהור תשובה אחד.

אלא שבשביל לזכות להרהור תשובה הזה, צריך 'לשמוע' המעשה, שכן 

תליא,  בליבא  ושמיעה  תשובה',  הרהור  לו  היה  שומעה  שהיה  מי  'כל 

לשמוע ולהפנים לשים לב למעשה הנורא הזה, לכל פרט שבו, למהות 

האבידה, ולעקשנות שצריך בשביל כך, ולא לשאול שאלות למה נאבדה.

בעבודת  נורא  חידוש  חידש  רביז"ל  כי  דייקא,  'בדרך'  זה  מעשה  וסיפר 

התשובה, שכל עסק העבודת ה' מכונה בשם 'דרך התשובה', כי 'תשובה' 

להתחיל  ואז  תשובה  לעשות  להתעורר  שצריך  ה',  בעבודת  פרט  אינו 

לעבוד את ה', ההיפך הוא הנכון, כל מה שאנו עושים בעבודת ה' הוא 

צריך  הוא  מת  שהוא  עד  נולד  שאדם  מאז  כי  התשובה',  'עבודת  נקרא 

לעסוק ב'דרך התשובה' היינו לחפש לחזור להכיר בכבוד ה'. 

משמעותו  תשובה  וגומרים.  שעושים  פעולה  איזה  אינו  'תשובה'  כי 

שאדם מתעורר לחפש כבוד ה', וכל זמן שהוא בחיפוש הרי הוא עוסק 

בתשובה – לשוב לה'. ולכן גם אם הוא בירידה, הוא צריך להתעורר ללכת 

להתעורר  צריך  הוא  בעלייה  הוא  אם  וכן  להתייאש,  ולא  ה'  את  לחפש 

לחפש יותר את כבוד ה', ולא לומר לעצמו שהגיע כבר לאיזה דרגא. 

ועיקר העבודה הוא להיות 'בקי' מאוד בשני דרכים אלו, בקי לחפש בזמן 

של עלייה, ובקי לחפש בזמן של ירידה, להיות תמיד על הכביש והדרך 

של החיפוש. ולכן פעמיים בק"י, גמטריא דר"ך, )כמובא באריז"ל בכוונות 

'אבידת  של  הזה  והמעשה  ו'(,  סימן  בליקו"מ  באריכות  ומתבאר  אלול, 

בת מלך' הוא הוא סיפור שאפשר לשמוע רק מי שמרגיש עצמו שאוחז 

באמצע הדר"ך, ואינו מתייאש לעצור בזמן נפילה, ואינו מפסיק לחפש 

בזמן עלייה.

מעשה במלך אחד, שהיו לו ששה בנים ובת אחת. 
אחד  כל  ובפרטיות  בכלליות  הבריאה  כל  של  המעשה  הוא  זה  מעשה 

ואחד, ולכן יש להתעורר לחזור ולשים לב, איך התחיל כל הסיפור הזה בו 

אנו נמצאים, והוא: ש'פעם' היה מלך 'אחד', היה זמן שרק הוא היה מלך – 

'אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא'. 

ואותו מלך היו לו 'ששה בנים', כי המלך הזה היה מתגלה על ידי הששה מידות, 

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, והם מכונים 'ששה בנים', על שם כח ההשפעה 

ויראה  אהבה  אלו,  מידות  שש  ידי  על  הוא  הבורא  התגלות  של  השפע  כל  כי  שלהם, 

של  והיופי  ההוד  החן  אחר  ולהמשך  הרע,  את  לנצח  התעוררות  הבורא,  מגדולת  התפעלות 

הקדושה, ולהתענג על ה' בהתקשרות עמוקה עמו.

אבל למלך היה גם 'בת אחת' שהיא מידת המלכות, שאין לה אור מעצמה, והוא מידת האמונה. כי בעולם של 

ההסתרה שם אי אפשר להשיג ולהרגיש את הששה מידות דקדושה – ששה בנים, אלא על ידי הבת, על ידי 'מידת 

וליראה  לאהבה  ולהתעורר  ה'  את  לדעת  יכול  כך  האמונה  חיזוק  וכפי  הבורא,  במציאות  ואמונה  ביטול   – המלכות' 

אותו וכו'. 
ואותה הבת היתה חשובה בעיניו מאד, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאד:

על אף שאנו לכאורה מחבבים יותר את הששה בנים, כח של השפעה והארה בהכרת והשגת הבורא, בכל זאת אותו 

המלך היה מחשיב ביותר את הבת, כי לשם כך ברא את העולם – 'ה' משמיים השקיף לראות היש משכיל דורש את 

אלקים', לראות מי מתחזק להאמין ולהמליך אותו מתוך החושך, ועל כן היה מחבבה ביותר. 

שאנו  שלנו,  'הבת'  רגעי  את  דווקא  מחבב  השי"ת  איך  הזה,  למעשה  לב  לשים  מהשינה  להתעורר  מאוד  וצריך 

מתעוררים להמליכו ולהכיר אותו בביטול גמור אליו. כי בוודאי שהוא חיבוב תמידי, מעצם כך שהיא בתו, אבל החיבוב 

הזה 

מתעורר בחדש בכל פעם שהבת באה לפניו, בכל פעם שאנו מתעוררים להמליכו במחשבה, לדבר דיבורי אמונה, 

תורה ותפילה וכו', או לעשות איזה מצוה.

אך נוסף על החיבוב היה גם משעשע עמה מאוד, כי שעשוע הוא הנאה, תענוג וקירוב דעת, הנעשה דייקא על ידי 

שני בני אדם, שאחד מענג את חבירו בשיחה, וחבירו משיב לו עונג, כמו שאומרים 'היו משתעשעים בדברי תורה', 

אחד שואל והשני משיב וחוזר חלילה. וכך השי"ת משעשע עם כל אחד כפי מידת התחזקותו להמליך את ה', אך 

השעשוע הזה הוא דייקא כאשר הוא בשני צדדים, שהוא משתעשע עמה, והיא משתעשעת עמו, מתענגת מכך 

שהוא משעשע עמה ושמח בה, וזהו עומק משמעות ה'יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה' שאנו פועלים בכל מצווה. 

היינו לא רק להמליך את ה', אלא להכנס לשעשוע הזה עם המלך 'ביחד'.

על  ונהי  אבל  לימי  הראשונים  ידי  על  נתקנו  אלו  שבועות  שלשה 
ה"ה(,  פ"ד  )תענית  בירושלמי  שדרשו  כמו  המקדש,  בית  חורבן 
הזה  הלוז  מה  רואה',  אני  שקד  'מקל  ירמיהו  נבואת  על  וסמכוהו 
כך  יום  כ"א  פירותיו  את  גומר  שהוא  ועד  ניצו  את  מוציא  משהוא 
מיום שהובקעה העיר ועד יום שחרב הבית כ"א יום, וכמו שמובא 

מהאריז"ל להתאבל בימים אלו על חורבן בית המקדש.
ומה התועלת שבה,  מה טעם אבלות שלשה שבועות אלו  ולבאר 
סמכום  למה  וביותר  חרב,  שכבר  דבר  על  כך  כל  מתאבלים  ולמה 
לבישול פירות הלוז, מבאר רבינו בלקוטי מוהר"ן )ח"ב תו' פה( כי 
שלשה שבועות אלו, הם אינם אבלות לכשעצמה כאדם במקונן על 
מתו שמת, על ביתו שחרב ועל ממונו שאבד, אלא שלשה שבועות 

שבהם אנו בונים את הנחמה ואת התיקון.
שכן עיקר האבלות היא על השראת השכינה שזכינו לה בזמן שבית 
ישראל,  בני  בתוך  הק'  השכינה  השראת  על  קיים,  היה  המקדש 
נחרב  זה  שכל  מישראל,  ואחד  אחד  כל  של  לבו  בתוך  ובעיקר 

והסתלק בחורבן הבית.
והנחמה  האבלות  עניין  את  רבינו  מבאר  ועמוק  קצר  במאמר 
החלק  שהיא  'לאה',  דרגת  ידי  על  היא  הנחמה  כי  אלו,  שבימים 
הגבוה יותר של מידת המלכות, והיא מכונה לוז, וכשם שעצם הלוז 
שאמרו  כמו  ושנותיו  ימיו  מלאת  אחר  האדם  מגוף  הנשארת  היא 
חז"ל, כך על ידי בחינת 'לאה' שהיא הדרגא שבה נשארת השכינה 
להשראת  להגיע  אפשר  ידה  על  המקדש,  בית  שיבנה  עד  הק' 

השכינה ולבניין בית המקדש המכונה רחל.
וביאור הענין שכן תכלית המצוות היא אמונה, כמו שאמרו חז"ל 
)מכות כד.( שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה... בא 

חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה.
אך בניין האמונה ונטיעתה בלב האדם אינה עניין של מה בכך, כל 
אדם יודע כמה קשה להחזיק באמונה וכמה כל דבר בעולם מסתיר 
אותה, כל עגמת נפש, כל עושק, כל טרדה שהיא, כל אלו מסתירים 
בית  שחרב  אחר  בימינו  ובפרט  האמונה,  אור  את  מהאדם  מאד 

המקדש שנחרב אור האמונה והסתלק מהעולם.
אמונה  לאה,  והשניה  רחל  מכונה  האחת  באמונה  דרגות  שני  יש  כי 
המכונה רחל היא אמונה פשוטה, בהירה ותמימה, חיים שבהם האדם 
רואה את מציאות מלכות השי"ת ואת קרבתו אליו, הוא אינו דואג על 

פרנסה ולבו נקי מכל טרדה, הוא חי חיים עם השי"ת, חיים של כל טוב.
וכמו שמספרים על הבעש"ט שביקש מתלמידיו עם צאת השבת 
מעות לקנות מי דבש, כדבר מובן מאליו הכניסו את ידיהם לכיסם 
והוציאו את הסך הדרוש על אף שזה עתה יצאה שבת קודש ומנין 
להם מעות באמתחתם, למרות זאת לא היססו אלא הושיטו את 
ידם כדבר פשוט מרב אמונתם הבהירה בו ית', כך מצינו עוד הרבה 

עובדות בחז"ל ובצדיקים שבכל דור.
חיים אלו מכונים רחל, חיים של אדם שיודע ומרגיש שהשי"ת 
נמצא אתו עמו ואצלו, חיים של בן מלך בארמון אביו,  חיים 
מבוכות  ומכל  צער  מכל  האדם  על  המכסה  אמונה  בעלי 
אותה  המחמם  צמר  העטופה  כבשה  כמו  הזה,  העולם 

מהקור ומצינת החורף.
כמו  זה,  באופן  ה'  מלכות  האירה  המקדש  בבית 
שדרשו חז"ל )חגיגה ב.( על הפסוק שלש 
פעמים בשנה יראה כל זכורך את 
האדון  פני 

ה', כדרך שבא ֵלָראֹות לפני המקום כך בא ִלְראֹות את השי"ת כביכול, 
בכל פעם שבאו לבית המקדש ראו את השי"ת עין בעין כביכול, עד 
שאמרו שהסומא פטור מעליה לרגל שכן אינו רואה כביכול את פני 

האדון ה'.
וכמו שאמרו חז"ל שבכל רגל 'מגביהין אותו לעולי רגלים, ואומרים 
להם ראו חיבתכם לפני המקום, שסילוקו כסידורו' )יומא כא:(, וכן 
כחיבת  המקום  לפני  חיבתכם  ראו  להם  'ואמרו  כרובים  להם  הראו 
איש ואשתו' )יומא נד. עיי"ש(, ודי היה בכך כדי לעורר את אהבת 

ישראל לאביהם שבשמים.
אבל יש מצב המכונה כרחל לפני גוזזיה, כמו שאמר הכתוב )ישעיהו 
יובל  לטבח  'כשה  של  בבחינה  הם  שישראל  הגלות  עת  על  ז(  נג 
וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו', בעווה"ר הפלנו את מצב 
השכינה והאמונה למקום שהיא אינה מגינה על האדם היא בקטנות 

כזו שאין לנו מה להתכסות בחורף ובקור.
וזה המצב של הגלות שבו אין לנו בית המקדש, והשי"ת מסתיר פניו 
מתנהג  שהעולם  לנו  שנראה  עד  הסתרה  שבתוך  בהסתרה  מאיתנו 
אבל  אמונה  מדברים  שאנחנו  כמובן  בהשתדלות,  תלוי  והכל  מאליו 
ההשתדלות  אחר  נמשך  לבנו  כמה  נפשו  מרת  יודע  לב  במציאות 
והרדיפה, שכן כשבני ישראל לא מתנהגים כראוי זה פוגע בעיקר במידת 

המלכות, בחלק המכונה רחל והאמונה נפגמת הלוך וחסור רח"ל.
מצב זה קשה מאד על האדם, ובפרט על אחד שכבר טעם את טעמה 
הנפלא של האמונה, הוא מרגיש כי איבד את טעם החיים את עריבות 
והנעימות שבעבודת ה' וכל עבודתו הופכת לנטל, החיים קשים עליו 
והוא  בו,   חפץ  ואינו  ממנו  הסתלק  כביכול  השי"ת  כי  מרגיש  והוא 

חי את חייו ובפרט את עבדות ה' כאדם המתנהל לאיטו בקושי רב.
המקדש  הבית  בניין  כי  לכך,  התיקון  את  רבינו  מבאר  זה  במאמר 
באופן  האמונה  מידת  היא  לאה  לאה,  בחינת  ידי  על  הוא  והתיקון 
של שכל וידיעה, האמונה הזו היא על ידי שבעת שהאדם במצב של 
סילוק האמונה, בזמן שבו הוא אינו חש את קרבת ה' אליו בזמן כזה 
בו אמונתו לאה ועייפה, אז משנן לעצמו שוב ושוב כי השי"ת אתו 
עמו ואצלו, השי"ת עשה בריאה זו ומצב כזה, כך משנן לעצמו שוב 
ושוב באמונה ומאיר לעצמו את מה שלא זכה לאורו אלא יודע אותה 
בשכלו לבד, הוא מאיר את הכל אל לבו לבנות ממנו את אור האמונה.

מת  של  בבחינה  הוא  רחל  של  באופן  אמונה  לו  שאין  האדם  שכן 
כביכול, וכך גם לגבי כל חלק אמונה וכל דרגא של אמונה שחסרה לו 
הוא בבחינה של מת רח"ל, אך האמונה בבחינת לאה אינה מסתלקת 
לעולם אלא היא כעצם הלוז שאינו מסתלק מהאדם לעולם, תמיד 
ידע באמיתות שכלו כי השי"ת מנהיג את כל העולם ואותו בפרט, 
לעולם השי"ת מניח לו להביט בספרי הצדיקים ולקבל מהם ידיעות 

ושכל ביסודות האמונה אותה הנחילו לנו.
ואם האדם לא ירפה מעבודת ה' בימים אלו ולא יתייאש מלקבל את 
ויתגעגע אחריה, יתאבל שלשה שבועות  אור האמונה, אלא ימשיך 
אלו ובכל השנה כולה על הסתלקות האמונה, ובעיקר יתבונן בכל זמן 
איך להמשיך אותה על עצמו וינסה בכל זאת להאיר בלבו את הידיעות 
אותם הוא יודע, כי באמת על אף שאין לבו חש ומרגיש את קרבת ה' 
אבל הצדיקים למדו אותנו כי 'הוא ית' עמך ואצלך וקרוב לך ממש כי 
מלא כל הארץ כבודו', ו'באמת אפילו בכל ההסתרות, ואפי' בההסתרה 
דיבורי  כל  וכך  השי"ת',  מלובש  שם  גם  בוודאי  הסתרה,  שבתוך 
הצדיקים, הרי בוודאי יזכה לבנות מחדש את אור האמונה, ויזכה מה 
שאמרו חז"ל כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'שתעשענועם השבת

אנשי מעשה יחיאל  רבי  בתו היחידה של מרן הבעש"ט הקדוש, מרת אדל, היתה מופלגת בצדקותה. בעלה, 
מיכל, זקנו של רבינו הקדוש מוהר"ן מברסלב, צדיק נסתר היה, וכה מסופר עליו:

אביו רבי ברוך, ממדינת אשכנז, תלמיד חכם וירא ה' מרבים היה וגם בעושר ברכו ה'. ובניו, כמוהו, 
יודעי ספר מובהקים היו. כאשר גדלו, קרא להם באחד הימים ואמר: "רואה אני כי כבר בגרתם 
מקום  לכם  בחרו  שתחפצו,  מקום  לכל  תפנו  ממון,  סכום  מכם  אחד  לכל  אתן  אתם,  דעת  וברי 
של  בגורלו  עלה  מה  שאראה  כדי  לכאן  שובו  שנים  חמש  ובעוד  בישראל,  בתים  ובנו  למגורים 

כל אחד מכם".
נפרדו הבנים מאביהם ופנו איש לדרכו. רבי יחיאל, שם פעמיו אל מדינת פולין, שם דבק בו הכינוי 
"דייטשל" )אשכנזי( על שם אשכנז-גרמניה ארץ מוצאו. דורש אלוקים היה, הוא עבד את בוראו 

בסתר ואיש לא ידע את גדולתו. 
הרחק, בעיירה מז'יבוז', ישב הבעש"ט הקדוש, אשר עיניו צופיות למרחקים. באחד הימים קרא 
לאחד מבחירי תלמידיו, רבי אריה לייב 'המוכיח' מפולנאה, והורה לו לנסוע אל מקום מושבו של 

האיש הנקרא 'ר' יחיאל דער דייטשל' ולתהות על קנקנו. 
בו  ראית  "מה  רבו:  שאלו  וכששב,  רבו.  עליו  שהטיל  השליחות  את  לייב  אריה  רבי  מילא 
בדייטשל?". השיב התלמיד, כי כשבא לבחון את המדובר בלימודו, אמר לו כדברים האלה: "לא 

ידעתי, איני יודע, ולא אדע!...". 
תשובתו של רבי יחיאל מצאה חן בעיני הבעש"ט, הוא ירד לעומק דבריו והחליט על אתר לקחתו 

לחתן לבתו הצדקת אדל, המפורסמת בצדקותה. 
תורת  תורתו,  ממעיין  בצמא  ושתה  הקדוש  חותנו  בצל  יחיאל  רבי  הסתופף  נישואיו,  לאחר 
החסידות. והנה, קרבו ובאו לסיומן חמש השנים מאז שנפרד מאביו. עליו לשוב להיראות לפניו. 

הוא נפרד מחותנו הבעש"ט הקדוש לשלום ויצא לדרכו. ביום המיועד התייצב לפני אביו יחד עם 
שאר אחיו. לשמחתו של האב לא היה גבול, הוא ערך סעודה ראויה לשמה לכבוד בואם של בניו 

וזימן אליה את חשובי תלמידי החכמים בעיר.
בשעה שהכל הטיבו ליבם בסעודה, נעמד רבי ברוך והזמין את בנו הבכור לשאת דרשה בפני קהל 
הנאספים. קם הבן ודרש שעה ארוכה בדברי תורה עמוקים להתפעלות כל הנוכחים. אך למרבה 
שלפניו,  במאכלים  ורובו  ראשו  יחיאל  רבי  האח  שקוע  הדרשה  זמן  כל  כי  כולם  הבחינו  הפלא, 

נראה היה כי דברי הדרשה אינם חודרים כלל לאוזניו.
כשסיים הבכור את דרשתו, קרא האב לבנו השני שישא אף הוא מדברותיו לפני הקהל הנכבד. 
גם הבן השני לא אכזב; הוא הרצה את דברי תורתו בפלפול ובעמקות כשהכול מאזינים לדבריו 
ושוב הוא  לפניו... שוב  אינו מפסיק לאכול מן המאכלים המונחים  יחיאל  רבי  ואילו  רב.  בקשב 
מגיש את הכף המלאה אל פיו, כשאינו מחונן את אחיו הדורש אפילו במבט קל. משל כל מעייניו 
דברים, קרא אביו שהכירו היטב  ואז, בהגיע תורו הוא לשאת  ושתייה.  ורק לאכילה  נתונים אך 
כגאון מופלג: "יקום בני רבי יחיאל וינעים לציבור בדברי תורה!".  אותו רגע, קם רבי יחיאל והכריז 

בקול: "אין לי מה לומר או לדרוש!" ומיד התיישב בחזרה והמשיך לאכול...
דבריו הדהימו את כל הנוכחים מקטן ואת גדול, ואביו לא ידע היכן להטמין עצמו מפני הבושה.

שאר האחים נשאו אף הם דרשות בזה אחר זה. בתום הסעודה ברכו האורחים ופנו איש לדרכו. 
כאשר עזב אחרון הסועדים את הבית, נקרא רבי יחיאל על ידי אביו אל חדר צדדי ושם, בהיותם 

לבדם, שאלו אביו כשדמעות בעיניו: "בני! כיצד יכולת להמיט עלי חרפה שכזו?! האמנם חלילה 
שכחת את כל התורה שלמדת בנעוריך, הפכת לבור ועם הארץ ועוד לרעבתן וגרגרן שכזה!?" 

התורה,  לימוד  את  נטשתי  כי  בי  לחשוד  לך  חלילה  היקר!  "אבי  לליבו:  נגעו  אביו  של  דמעותיו 
אדרבה, עשה מחר שוב סעודה גדולה, הזמן אליה את חשובי העיר ואני אשא את דבריי לפניהם".
עשה האב כדברי בנו ולמחרת שלח לקרוא בשנית לתלמידי החכמים לסעודה. גם הפעם התכבד 
הבן הבכור לדרוש בדברי תורה כשהוא מרתק את הקהל בפלפולו העמוק. אולם אז, ארע לפתע 
דבר שהיכה את כל הנוכחים בתדהמה; בעודו עומד ודורש, קם רבי יחיאל, פסע אל מקום עמדו 
הרגע  באותו  מעשהו.  על  בפליאה  מביט  כשהקהל  עיניו,  מול  ידו  את  והעביר  הגדול  אחיו  של 

פסק האח מדרשתו ובמקום להמשיך במשאו, החל מונה באוזני הקהל את חטאיו ועוונותיו...
תדהמה אחזה בקהל. איש מבין היושבים בסעודה לא הבין מה פשר המתחולל מול עיניהם. אך 
כאשר נשנה הדבר גם עם האח השני, חדרה בכולם ההכרה, כי רבי יחיאל אינו אדם פשוט כלל 
להסבר  ומתחננות  שואלות  עיניים  בו  תלו  הם  אמש.  שסברו  כפי  רעבתן  שלא  ובוודאי  ועיקר 

לפשר המחזה המופלא שהיו עדים לו.
גלגלה  בדרכים,  ונדדתי  אבא  בית  את  שעזבתי  "לאחר  יחיאל,  רבי  להם  שח  אתם"  "היודעים 
ההשגחה העליונה וזכיתי להתוודע אל מאורם של ישראל, רבינו ישראל בעל-שם-טוב וברבות 
הזמן אף זכיתי להיות לחתנו. אצלו למדתי כיצד לעבדו יתברך ולדבקה בו באמת, ומה הם לימוד 

תורה ותפילה אמתיים".
כששמעו את דבריו, הפצירו בו שילמד אותם מתורת רבו הבעש"ט. נשאר רבי יחיאל במחיצתם 
פרק זמן ודלה להם מבאר החסידות של רבו וחותנו הגדול. זכה רבי יחיאל ומחלציו יצא מנחם 

ישראל - רבינו הקדוש מוהר"ן מברסלב זיע"א.

חתן הבעש"ט

נבא לקבל שבת פרשת מטות - מסעי לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות 
תודה  נחמה  של  הכח  איך  מתגלה  שבהם  ד',  הלכה  בהמה  כלאי 

והודאה נמשך מקדושת השבת.

תמצית המבואר בתורה ב'
במאמר  ימי הודאה וכו' )לקו"ת סי' ב'( מתגלה שהדבר הכי יקר 
אצל השי"ת הוא כשהאדם זוכה לגלות אחדות הפשוט מתוך 
פעולות משתנות, כי כשמתגבר למצוא אחדות שם השם גם 

במה שקשה לו לראות ולהבין, זהו דבר יקר מאד למעלה. 
וכדי לזכות לזה צריכים להמשיך כח הקדושה של יום השבת, 
 - הקודש  לשון  בחי'  הדיבור  ושלמות  ושמחה  מנוחה  שהוא 
לתוך ימות החול, לגרש העצבות והשינויים של עובדין דחול 
למצוא  יכולים  ועי"ז  הקודש,  לשון  שלימות  התגלות  בכח 
אמונה גם בכל מה שמסתיר האמונה מחמת השינויים הרבים. 
ולקדושת לשה"ק זוכים ע"י תודה והודאה להשי"ת שזה בחי' 
שעשועי עוה"ב, להיות סמוכים וקרובים להשי"ת, ע"י שמכיר 

ויודע ומודה להשי"ת תמיד שזהו בחי' שעשועי העוה"ב. 
יום של צער - אשר  ולכן, האדם צריך להפך ליום הודאה גם 
צרתו דוחק ומסכן הלב, ומריץ הילוך הדמים, והנפש בסכנה, 
אור  לראות  יכול  אינו  שאז  תם",  ישנאו  דמים  "אנשי  בבחי' 
האמת לזכות לתודה והודאה בחי' קדושת לשה"ק ואור האמת. 
ללמוד  שזוכה  והלכה  הלכה  כל  אור  להדליק  זוכה  וכאשר 
ולקיים, ימצא איך לצאת מכל צער, להוליד כח הליכה בדרכי 

עבודת השם, שבו יאיר אור האמת לזכות לתודה והודאה. 
תפילה  תורה  בבחי'  וכו',  שמות  שלשה  שהוא  האמת  ואור 
שלימות  נעשה  ועי"ז  הדיבור,  ריבוע  לתוך  מאיר   - ושידוכין 
על  להכיר  דבר  כל  שמחבר  הקודש,  לשון  דיבור  בחי'  הדיבור 
ידו גדולת השם, לבא למנוחה ולשמחה של שבת בחי' נייחא 
לעילאין ותתאין, בחי' "זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו", כי 
שבת מנחם ומשמח הכל מן העצבות, וגם להמשיך הקדושה 
אחדות  לגלות  יכולים  שעי"ז  החול  ימי  לששת  שבת  של 

הפשוט גם בכל פעולות המשתנות. 
כי ששת ימי החול הם בחי' פעולות משתנות אשר מסתירים 
הפשוט  מאחד  מתנהג  שהכל  ההכרה  אמיתת  האדם  משכל 
ע"י  אבל  כראוי,  זאת  להבין  א"א  האנושי  בשכל  כי  יתב"ש, 
אמונה יכולים לראות ולהבין, ובשבת אנו זוכין לאור האמונה, 
שעי"ז נתגלה אחדות הפשוט, כי שבת מורה על אמונת היחוד 
הפשוט  מאחד  הם  משתנות  הפעולות  שכל  מאמינים  שאנו 
ית"ש, שברא כולם בששת ימי החול ושבת בשבת.    וכאשר 
אנו מגלים אחדות הפשוט מתוך השינויים, זהו דבר יקר מאד 
אפילו אצלו יתברך, כי כשנתגלה בחי' אחדות הפשוט למטה 
נתגלה גם למעלה אחדות הפשוט ית', בבחי' "אתה אחד ושמך 

אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".
להכיר את השי"ת מתוך העולם

ולאשתמודע  להכיר  יזכה  שהאדם  כדי  הבריאה  תכלית 
השי"ת  חסדי  ונפלאות  בראשית  מעשי  מתוך  השם  מציאות 
בתורה  לעסוק  מתגבר  האדם  וכאשר  יום.  בכל  שמתחדשים 
ובתפילה כראוי, הוא זוכה לדבר היקר הזה, להתדבק בהדעת 
ואור האמונה המזוככת של ראיית כל דבר של העולם בעיני 

האמונה, וזכרון נוראות הניסים שיש בכל דבר בעולם. 
גדול בעבודת השם אשר מתגלה בדברי הצדיקים,  וזהו עיקר 
הבריאה,  מציאות  מתוך  בהשי"ת  לזכור  הוא  התורה  שתכלית 
גם  ז"ל  רבינו  בכח  אשר  וכו',  ועושה  פעל  שהשי"ת  מה  מתוך 
פרטי  מתוך  ולהתעורר  בזה,  דבקים  להיות  לזכות  יכולים  אנו 
ולהתדבק  וגו',  השם  מעשיך  רבו  מה  ולהודות  לשיר  הבריאה 
בפרטי דרכי התגלות הדעת שמבוארים בספרי הצדיקים. וכל זה 
ע"י שנתעורר להכיר שבכל מחשבה שלנו שיש בו התעוררות 
אור האמונה הזו - עי"ז נעשה דבר יקר מאד למעלה בבחי' אתה 
אחד וכו', שהוא שלימות כלליות הכל למצח הרצון בשבת קודש 

בעת רעוא דרעוין, שלימות יחוד ועליות העולמות.

וגם כאשר יבאו לפנינו דבר שמתרבים בו השינויים, כמציאות 
מרירות הגלות ומעשה אנשים רעים אשר מכחישים ומסתירים 
צער  בלבו  ומתעורר  בקושיא,  המחשבה  ונתפס  ההשגחה, 
וכוחות השכחה, ונמשך אחרי התאוות ומציאות דמיון הטבע, 
ולחץ הצער דופק על ליבו, עד שבא לבחי' "אנשי דמים ישנאו 
תם", ומה לו אז לעניין נפלאות הבריאה וכו' – אך כשנבין עוצם 
השעשועים שיש למעלה ממה שאנו עוסקים במחשבות של 
אמונה והכרה במציאות השי"ת בתוך כל דבר - אז נמצא הכח 
שיעורר גם אז את הלב לזכרון אמיתת אחדות הפשוט, לראות 
בפרטיות  וגם  בכלליות  האחדות  והתגלות  ההשגחה  תמיד 
להיות  הבא  עולם  שעשועי  שזה  הצדיקים,  בדברי  כמבואר 

קרובים ודבוקים בהשי"ת תמיד אשר זה עיקר עבודת האדם. 
כי כל הדברים האחרים יתבטלו לעתיד וכו', ויישאר רק עבודה 
ז"ל, אשר מגלה  זו אשר עלינו להתדבק בה תמיד בכח רבינו 
שדבר זה הוא יקר מאד אצל השי"ת והוא עיקר גדול בעבודתנו.
אדם  בני  של  כזאת  בצורה  העולם  את  השי"ת  ברא  ולכן 
בחי'  שהוא  העולם  טבעי  וכל  ומשונים,  שונים  שדעותיהם 
ומפריע,  שמזיק  אדמה  רמש  וכל  עלמא,  מזיקי  וחמור  שור 
בנוסף לקושי הגלות הפרנסה והמנוחה, שעי"ז מתקטן הנפש 
מאד ורחוקה מהדעת, ומסובב במידות רעות ונסיונות, ועביות 
מציאות השכחה שמסתיר הכרת מציאות ההשגחה, ונפלאות 
עפר  על  ומים  אש  שכולל  ברוח  העולם  העמדת  של  הניסים 
ארץ, וכלל הנהגת העולם בדרך הטבע, וכ"ז כדי שהאדם יברר 

וימצא את השי"ת בכל מקום לפי מה שיכול.
כי  באמת הכל כאשר לכל, נברא וגם מתחדש בכל יום, וכל מה 
שנעשה גם ע"י בני בחירה ומזיקי עלמא, הכל מושגח ומנוהל 
ברצון העליון לצורך גדול מאד, ורק בשביל זה נברא העולם - 
אמונה  של  למחשבות  ויתקשר  ויתפלל  יברך  שהאדם  בשביל 
הכל  נרים  שאנחנו  בשביל  רק  במקומו,  השם  השגחת  למצוא 
להשי"ת, דבר אחר דבר, ענין אחרי ענין, לפי מה שמזדמן לפני 
האדם, ועובר עליו מה שעובר במחשבה דיבור ומעשה, כי זה 
עיקר עבודת האדם, וזה הדבר היקר מהכל, שצריך להעשות על 

ידינו נחת רוח לפני השי"ת ע"י הכרת ליבנו באחדותו הפשוט. 
ע"י ה"הלכה" אפשר להכירו יתברך בכל דבר
שהוא  התורה,  הלכות  לימוד  ע"י  לזה  לזכות  יכולים  ואנו 
אור  למצוא  וכן  מקום,  בכל  השם  ואחדות  מלכות  מציאות 
ההלכה שיש בדרכי ההליכה בעבודת השי"ת, שמתגלים בדברי 

רבינו ז"ל, שעי"ז נדלק אור כל הלכה לקרב נפשנו להשי"ת. 
כי בכח ההלכות יכולים לבא לקרבת השם תמיד, גם בעת של 
שכחה והסתרה, ועי"ז יכולים לצאת מהצער ומשיכת השכחה, 
וגו',  דמים  אנשי  בבחי'  מהאמת  ומרחיק  שמלחיץ  מה  ומכל 
לתודה  עי"ז  ולבא  הלכה  איזה  באור  מהשי"ת  הריחוק  לבטל 
והודאה, ועי"ז לחזור למציאות האמת שהוא הארת הדעת גם 
בתוך מציאות השינויים של העולם הזה, עד שהאמת הזה יאיר 
לכל ד' חלקי הדיבור לבטל כח ההסתרה שבהם, לעשותם בחי' 
לראות  שבת,  של  המנוחה  אור  שהוא  הקודש  לשון  קדושת 
העולם באור האחדות השמחה והמנוחה שמאחד הכל ליוצר 

בראשית שהוא אמר ויהי וכו'.
כי לכל ענין בעולם יש הלכה ודין שמבאר איך הדבר מותר או 
הדבר,  אותו  ע"י  לעשות  יכולים  ועבודה  מצוה  ואיזה  אסור, 
מגלה  השם  עבודת  בדרכי  שמבואר  ענין  וכל  הלכה  כל  אשר 
שכל ודרך אור הדעת ששייך לאותו העניין והדבר, ואיך ולמה 
יש לעלותו, ממילא כאשר אנו מקיימים ההלכה וגם מתקשרים 
להצדיק ללכת בדרכי הלכה של עבודת השם המיוחדים לאותו 
דבר, כאשר כ"ז מתגלה בדברי מוהרנ"ת בכל ענין, עי"ז יכול כל 
אדם לקשר כל מעשיו להשי"ת, כי הרי אני עושה ע"פ הלכה 
ומברך וכו' ושומר כל מצוה וכו'. ואז בכל דבר ממעשה שמים 
וארץ יכול לזכור בהשי"ת: זה בחי' דומם, וזה בחי' צומח, בזה 
יש ענין של 'יראה' שצריך להיזכר ביראת השם, ובזה ענין של 

כי  והודאה.  לתודה  או  וכו'  השם  לאהבת  שמביא  'התפעלות' 
כשמאיר הדעת יכולים לקשר כל דבר להשי"ת, ואז יזכה למצוא 

איך להתגבר על מה שמסתיר כל זה.
זהירות מבלבול וערבוב הדעת – בחי' כלאיים
מאד  האדם  נזהר  כאשר  שייך  הפשוט  אחדות  התגלות  והנה 
מכל מה שמבלבל השכל, בדרך שאינו יכול לראות איך השינוי 
שיש בו מושרש במה שהשי"ת ברצונו עושה ופועל דרכי שינוי 
זה, כי כאשר מתרבים השינויים יותר מדי, נעשה ערבוב וחסרון 
ולזכור בהשי"ת, שזה בחי' איסור כלאים  הכח שנצרך להכיר 
ואיסור כלאי בהמה שאסור לעשות מלאכה בשני מיני בהמה 
מתוך  השי"ת  את  להכיר  מלזכות  המניעה  עיקר  וזאת  וחיה, 
הבריאה, שעי"ז מתרחק האדם מכל זה, עד שנהיה בחי' "ישנאו 

תם", שחולק על דרכי הצדיקים וכלל עבודת האמונה.
לזכות  גדול  וחשק  ברצון  להתגבר  האדם  נזהר  כאשר  אבל 
רבינו  ובספרי  ובהלכה  בתורה  ועוסק  להשי"ת,  קרוב  להיות 
ז"ל, אז יקבל הכח להפריד בין חבילות הדברים שנופלים עליו, 
משיכת  בו  ויש  טוב  מרגיש  ואינו  בקטנות  כשהוא  שאפילו 
וגם צריך לרוץ  התאוות, ופתאום שומע דבר שמבלבל דעתו 
ע"י  להשי"ת  עצמו  לקשר  איך  ימצא  אעפ"כ  וכו',  לעבודתו 
לראות  ויבא  בהם,  שזוכה  הטוב  ונקודות  שמקיים,  ההלכות 
לדביקות  ויבא  הדעת  שיתגדל  עד  והחסדים,  ההרחבות 
ולאמונה גם אז, ויבין איך להזהר מבלבול הדעת, רק לזכור מה 
שהשי"ת רוצה עכשיו - קיום ההלכה הזו וענין זה, התגברות 

על צער זה ומחשבה זו וכו'.
וזה עיקר עמידת האדם באור האמונה, שבוודאי השי"ת נמצא 
גם בכל הדברים שמושרשים בהנהגות ומינים המשונים זה מזה 
אשר אצלנו מערבבים הדעת לגמרי, כי בוודאי גם הם נמשכין 
מאחד הפשוט ית"ש במכוון גדול של נפלאות הבריאה, יחד עם 
מה שהאדם צריך לתקן מחמת חטאיו ולעבור קושי הגלות הזה 
לצורך עליון ולטובתו הנצחית.        והרי עי"ז יכול האדם להמשיך 
הקדושה של שבת - היינו כח זכרון האחדות - גם לתוך ימות 
החול, לתוך כל מה שעובר עליו וגורם לו להתבלבל מאד ולהיות 
מהל"ט  מלאכה  איזה  כשעושה  שאפי'  מכוחותיו,  יותר  טרוד 
מלאכות ועוסק עם בני אדם וריבוי השינויים והדעות, יזהר ממה 

שמבלבל הדעת ומשכיח מציאות השם. 
ספק  בכל  וגם  להודות,  מה  יש  הדאגה  בעת  גם  בוודאי  כי 
ואדרבה  גדול,  ובירור  ההשגחה  ניסי  של  מציאות  יש  ועביות 
גבורותיו  לראות  יכולים  שם  והשינויים  הלחץ  ממקום  דייקא 
מתנהג  הכל  ואיך  הרחבה,  שנמצא  חקר,  אין  עד  ונפלאותיו 
בנוראות כוחות שונים כאלה של חסד ודין ונכללים יחד, שלכן 
תיקון האדם הוא דייקא ע"י המלאכות והטרדות וגם מציאות 
יכולים  זאת  אבל  השלימה.      לגאולה  לבא  כדי  הכל  הגלות 
לזכות רק כאשר שומרים סדר הבריאה שיהי' כל מין ומין לבדו, 
באמצע  להזכר  ועסק,  הסתרה  ודבר  דאגה  כל  בין  ומפרידים 
בהשגחת השם וכו'. כי עיקר אחיזת הקליפות והנפילה הוא רק 
מבחי' תערובות וכלאים, שהוא בחי' עץ הדעת טוב ורע. שאין 
מפרידים ביניהם, בפרט כאשר מתערב בחי' שור וחמור יחדיו 
וכו' חו"ג נפולין, שזה גלות הצרות יחד עם גלות הנפש וירידות 
באחדות  ויוכלל  שיחזור  משונה  פעולה  לשום  א"א  ואז  וכו', 
הפשוט, כי מתבלבל דרך השביל והצינור של הדעת והאמונה 
שנמשך דרך שם משרשו מאחד הפשוט. ובתוקף הגלות מרוב 
הטרדות והצער יכול האדם להתרחק מאד מחמת שנדמה לו 
שעובר עליו כזה צער בלי הפוגה ומנוחה וכו', ואינו מוצא במה 
להתנחם, אבל כאשר האדם צועק להשי"ת על הגלות, ומבקש 
למצוא אור בית המקדש בחי' אור הדעת שמפריד ומברר הכל 

ימצא  הדרך לאחד הכל לפעול הדבר היקר מהכל. 
בניין בית המקדש – הכח להודות להשם

ומה שאי אפשר למצוא אור האמונה,  כי עיקר תוקף הגלות 
הוא מחמת שהאדם בטבעו מערבב ומחבר הצרות שעוברים 

כמו  לסבול,  שא"א  כבד  כמשא  שמכבידים  עד  יחד,  עליו 
כאילו  עליו",  נפל  העולם  כל  "כאלו  לומר  העולם  שרגילין 
השי"ת שכח אותו וכל הצרות באו עליו ח"ו בלי הרחבה, וגם 
ברוחניות אין רוצים בו ואין שומעים תפילתו ואבדה תקותו, 
עד  מהש"י  הלב  שמעקם  למה  שנופל  הפירוד,  עיקר  שזה 
ההכרח  ולכן  בתפילה.  ולצעוק  לבקש  להתחזק  יכול  שאינו 
לצעוק ולהתאבל על כל צרה בנפרד להבין איך זה צער השכינה, 
כי עי"ז מתעורר כח הבית המקדש להאיר עליו אור הדעת. כי 
היינו  שם  אשר  המקדש,  בית  שנחרב  מחמת  הוא  הפירוד  כל 
הפשוט  לאחדות  הכל  ולקשר  להעלות  הקרבנות  מקריבים 
וכו', ועכשיו בגלותנו נעלם הדעת  ולהמשיך הקרבה להשי"ת 
ומציאות דרכי ההלכה בעבודת הבורא, וכל תקותנו ע"י ריבוי 
נמצא  שבוודאי  להשי"ת,  צועק  רק  מתייאש  שאינו  הצעקה, 

ורוצה בנו, שזה בחי' אבילות על החורבן. 
ועי"ז מתבטל הערבוב ומתגלה הדעת, שבאמת השי"ת משגיח 
הצרות  בתוך  גם  וההרחבות  הניסים  את  ורואה  עוזר,  וגם 
ומתגלה  קצ"ה(,  סי'  )לקו"מ  לי"  הרחבת  "בצר  בבחי'  בעצמו, 
גם  שבאמת  האמת,  אור  למצוא  היינו  להשי"ת  להודות  הכח 
בתוך כל מה שעובר יש אחדות השם כי שומר ומציל, וזוכים 
לשלימות התודה וההודאה שהוא בחי' בניין המקדש, שהוא 
כל  על  להש"י  ולהלל  להודות  הודאה,  תודה  של  החיים  דרך 
הנסים והנפלאות שעשה עם אבותינו ועמנו מימות עולם עד 
הנה בכלליות ובפרטיות. לזכור היטב מה שזוכים להיות מזרע 
אשר  והלכה,  הלכה  כל  ומקיימים  בתורה  ועוסקים  ישראל 
מרוויחים בזה חיים נצחיים, וגם בכל מה שעובר הרי יש מה 

להודות כי יש הרחבה וחסדי השם שצריכים לזכור.  
ובזה מתגלה עיקר החסד, שהוא התגלות הדעת והכח לעסוק 
להשי"ת,  וקירבה  בהכרה  ולהתחדש  והתבודדות,  בתפילה 
יכול  כי מקודם לא היה  וכל מה שצריכים,  לפעול כל ישועה 
לפתוח פה מרוב צער, כי לא מצא האחדות וכו', אבל עכשיו 
מתגלה כח השבת והמנוחה, לתת לב להסתכל ולהתבונן היטב 
על חסדי השם  וטובותיו שעשה עמו עד הנה. עד שיהיה לבו 
נכון בטוח שגם עתה השי"ת יעזור ולא יסיר חסדו וטובו מאתו. 

הכח לזכות לזה נמשך משבת קודש
וכל כוחנו לזכות לזה הוא ע"י התגלות אור האמונה שנעשה 
בשבת קודש, שהוא מנוחה  של אהבה ורצון ושמחה בהשי"ת 
ערבוב  וריבוי  מלאכה  כל  מתבטל  ובו  ורינה,  תודה  בקול 
וחמורך",  שורך  ינוח  "למען  הפסוק  מדייק  כאשר  השינויים, 
השבת,  לזכור  הוא  העיקר  ולזאת,  הערבוב.  תוקף  שמתבטל 
הכח  ולמצוא  הכל,  ברא  שהשי"ת  וממה  מהבריאה  לחשוב 
לצאת מכל בלבול, להכיר שעיקר העבודה והדבר היקר מהכל 
הוא להכיר את השי"ת מהבריאה, שזה בחי' הדביקות של שבת 
ועבודת יום השבת, בחי' שעשועי עוה"ב, להיות קרוב וסמוך 
ודבוק בהשי"ת ע"י תפילה והודאה.   ולכן הכח לקבל השבת 
הוא במזמור "הודו להשם כי טוב וגו'", כי רק ע"י הודאה על מה 
להכנס  יכולים  השבת  והליכות  שבת  הלכות  לקיים  שזוכים 
נפלאים  והודאות  בזמירות  מרבים  ובשבת  השבת,  לקדושת 

ונוראים, כמ"ש "טוב להודות להשם ולזמר וגו'". 
ומקדשים על היין שבו כח ערבוב הדעת, לקדשו להכיר גם בו 
את האחדות הפשוט, עד שמתקדש האכילה להיות ענג של 
מנוחת הנפש וקדושה גבוהה ועבודה יקרה מאד, עד שנזכה 
אחדות  לשורש  וכו'",  אחד  "אתה  לבחי'  שלישית  בסעודה 

הפשוט, שמשם נמצא עיקר התקרבות להשי"ת ברחמים 
גדולים, כדי שנמשיך קדושת השבת על  ימי בין המצרים 

לבטל מהם העצב והיגון, ע"י ההלכות והליכות עצת 
לזכות  כדי   , ולקיים,  ללמוד  זוכים  שאנו  ז"ל  רבינו 

ית'  האחדותו  לגלות  מהכל,  היקר  להדבר 
תמיד ולהיות קרובים וסמוכים להשי"ת 

תמיד.



בני הנעורים
אמירת 'הודו' במנחה בערב שבת

עלהו לא יבול

 הלבישת בגדים מכובסים מראש חודש אב

א. מראש חודש אב אסור ללבוש בגד מכובס )שו"ע תקנא ג ומשנ"ב כה-כו(. וכן בגדים שלובשים 
בעת השינה. אבל 'סינר', נראה שמותר ללבוש מכובס, ובפרט אם הקודם מלוכלך מאוד. 
ב. איסור זה כולל גם את הבגדים התחתונים והגרביים! ולא התירו להחליף אותם 
אלא כשיש ריח מהם באופן שמפריע לאחרים, או כשהם מלאים זיעה או לכלוך 
הגורמים לגירוי בעור וכיוצא בזה. או באופן שאסור להתפלל עמהם. וכן לצורך 
כז.  ד  קארפ  ביהמ"צ  ומנהגי  הלכות  פט.  ישראל  מקדש  ויא.  א  הימים  תשעת  אב"י  הליכות  ]שלא[.  שיא  חיים  )שלמת  מצוה 
הגרב"צ ואזנר באור ישראל קובץ מ. וכ"מ במנח"י י מד. ובשו"ת רב פעלים ד סו"ס כט, אוסר אפילו בנתמלא זיעה. גם אלו לא התירו 

אלא לצורך הגון: הליכות שלמה יד יב, מבית לוי פז ב, אבני ישפה ג נח, רבבות אפרים ג שמ(. ולכן כיון שקשה לשער 

אם הגיע למצב הנ"ל, על כן יש להכין אותם לפני ראש חודש וכמבואר להלן.
ג. מי שהתלכלכו מאוד כל בגדיו באופן שמתבייש לצאת כך, מותר לו ללבוש בגד 
מכובס )הלי"א ז. ומבית לוי פז ג, מתיר גם לכבס, אך בשבוע שחל בו ת"ב, יש לקנות חדש מאשר לכבס(. 

ומכל מקום יש לעשות כמ"ש להלן סעיף ו.
עצה  הפוסקים  נתנו  השנה,  ימות  בשאר  כדרכו  בגדים  להחליף  זאת  בכל  שרוצה  מי  ד. 
מהם  שינטל  באופן  זמן  איזה  אותם  לובשים  אם  והיינו  חודש,  ראש  מלפני  'להכין' 
'טריותם'. ולפי האמור מקודם, יש להכין גם את הבגדים התחתונים והגרביים. זמן לבישת 
אויר,  מיזוג  עם  ובפרט  מקומו  על  היושב  כי  ברור.  גדר  בזה  אין   - הכנתם  לשם  הבגדים 
פשוט הדבר שיצטרך הרבה זמן עד שיפוג טריות הבגד. וההולך ברחוב, די לו בזמן מועט 
יותר. ללבוש כמה בגדים ביחד, אינו מועיל אלא לבגד התחתון בלבד )הלי"א ד. מבית לוי פז הערה 
ה(. אמנם אם הולכים עמהם ברחוב זמן מרובה, בדרך כלל מועיל לכל הבגדים שלובשים.  

ה. לזרוק על הרצפה, אף שמובא היתר כזה בפוסקים, הוא אמור רק לגבי רצפה של 
עפר, ולא בריצפות שלנו שאינו מועיל דבר זה כלל וכלל! זולת אם דורסים אותם 

היטב ברגלים )כן הוא במקור הדין במענה לשון המובא בלחם הפנים יו"ד שעו. ובהל"ש שם. הלי"א ה(.
'להכין הבגד' אם מניחים  ידי לבישה, אפשר  מי שלא הספיק להכין בגדים על  ו. 
את הבגד בעת השינה תחת הגוף ממש, כיון שאז מתבטל ממנו טריותו. אבל אינו 

מועיל אם מניחים תחת הראש או תחת הכר או המזרן.
ז. מצעים: אסור להשתמש עם מצעים מכובסים שעדיין לא ישנו עליהם )שו"ע תקנא 
ג ומשנ"ב לג(. ועל כן במה שמזדרזים בערב ראש חודש להציע מצעים מכובסים, יש 

כן, נמצא שישנים  יעשו  כי אם לא  להזהר לישון עליהם קצת לפני ראש חודש. 
בלילה על מצעים שאסור לשכב עליהם. לגבי אורח שצריך להציע לו מכובסים, 
וכן מי שבא למקום שהציעו לו כבר מצעים מכובסים. וכן הבאים להתארח אצל 

הוריהם בשבת, יעשו שאלת חכם מה יעשו עם המצעים. 
י"א  'הכנת מגבת',  )שו"ע שם(. לגבי  ח. מגבות: אסור להשתמש עם מגבת מכובסת 
שמספיק אם מנגבים בה את הידים פעם אחת לפני תשעת הימים )הלי"א ח(. מגבת 
חובה על כל אחד להביא מגבת מביתו ולהשתמש בה בכל יום, ולא לקחת  מקוה, 
זיע"א בקובץ אור ישראל, מ עמוד ס, שאין שום היתר בזה(.  )הגר"ש ואזנר  מגבת מכובסת מהמקוה 

ואין להחליפה במכובסת, רק אם יש בה ריח באופן שמאוס להשתמש עמה.
ט. בגדי קטנים: 'עד שבוע שחל בו תשעה באב', המיקל לכבס ולהחליף עבור קטנים 

עד גיל בר מצוה, יש לו על מי לסמוך. אבל 'משבוע שחל בו ת"ב': )א( עד 'גיל שלוש', 
אפשר לכבס ולהחליף כרגיל. )ב( מגיל 'שלוש עד שש', אפשר להחליף כשיש צורך קצת 

]ובדרך כלל הוא כן[. וכן אם נגמרו כבר כל המלבושים, מותר לכבס אותם. )ג(  מגיל 'שש עד 
תשע', הדין כנ"ל. אך יש להקפיד יותר שלא יבואו לזה. )ד( 'מתשע עד בר מצוה', לכתחילה 

ינהגו כמו הגדולים. אך אם התלכלכו מאוד, אפשר להקל להם להחליף בגדיהם לפי הצורך. ]אך 
נראה שעדיף שלא לצוותם שילבשו, אלא להניחם לפניהם שילבשו מעצמם[.

אך דע, שמה שהתירו לכבס ולהחליף בשבילם, הוא רק באופן שבאמת זקוקים לזה, והיינו שאכן הבגד 
מלוכלך, אבל אין היתר להחליף או לכבס אף כשאינו מלוכלך, באיזה גיל שהוא. 

עוד תדע, שבכל אופן אסור להוסיף בגדי גדולים לכביסת בגדי הקטנים.

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(

או  וייגע,  עייף  טרדות,  מלא  שבוע  אחר  לשבת  מגיע  אני  לפעמים 

אפילו יום שישי עמוס, איך אפשר ברגע אחד לעבור מיום חול לתוך 

השבת?

אומר  השי"ת  השבת,  לכבוד  להתכונן  הראוי  מן  כך  בשביל  אכן 

והודיעם  לך  שמה,  ושבת  גנזי  בבית  לי  יש  מתנה  רבינו,  למשה 

לישראל, כי צריך ההכנה לקבל.

אבל לא תמיד אפשר להתכונן כראוי, וגם אם יש כמה כמה דקות 

מטרדות  המעבר  קל  תמיד  לא  עדיין  להתכונן,  הדעת  יישוב  של 

ימות החול לתוך אור השבת.

עם  התפילה  לפתוח  במנחה  שבת  בערב  נוהגים  כך  משום  אך 

מכל  מדבר  זה  מזמור  אשר  טוב',  כי  לה'  'הודו  של  המזמור 

בגשמיות  הנפש  צרות  כל  החול,  ימי  ששת  במשך  שעבר  מה 

וברוחניות בעניני עבודת ה', כל הטלטולים, שעברו עליו, מדבר, 

בית האסורים, חולה ויורדי הים.

כי יש מי שעבר עליו שבוע, שהלך במדבר, מקום ציה ויבש בלי 

מים וחיות, הלך כתועה ונבוך בלי לדעת את הדרך, לאן הוא רוצה 

עיר  דרך  בישימון  במדבר  'תעו   – מעצמו  רוצה  הוא  ומה  להגיע 

מושב לא מצאו'.

ויש מי שכבר ידע הדרך שלו, אבל עבר עליו שבוע שהרגיש כמו 

יושב בבית האסורים שידיו אזוקות ואינו יכול להוציא לפועל מה 

שרוצה – 'יושבי חושך וצלמות אסירי עני וברזל'.

ויש מי שכבר התחיל בעבודתו, אבל עבר עליו שבוע של חלישות 

עד  ויגיעו  נפשם  תתעב  אוכל  ש'כל  עד  וירידות  נפילות  הדעת 

שערי מוות'.

ויש מי שכבר הרגיש ברי והלך בדרך שצריך, הצליח קצת ליישב 

קדושות  במחשבות  ולהתהלך  ה',  עבודת  דרכי  לדעת  דעתו, 

של  שבוע  עליו  עבר  החכמה  בים  שם  אבל  הבורא,  ודביקות 

ירדו  שמים  'יעלו  בבחינת  דעתו  את  שהטריפו  סערה  רוחות 

תהומות' )עיין ליקוטי הלכות ברכות הריח א(. 

האדם  על  שעובר  מה  כל  כוללים  דברים  הארבע  שאלו 

)עיין  וגשמיות,  ברוחניות  השבוע  ימות  במשך 

ליקוטי מוהר"ן סימן קסג(.

ולכן כעת לעת כניסת השבת, הזמן 

שבו אנו מתחזקים מחדש להתקשר להשי"ת, אנו צריכים להעלות 

לומר  נוהגים  כך  ומשום  השבוע.  כל  עלינו  שעבר  מה  כל  את 

המזמור הנפלא הזה, ומי שחכם וישמר אלה, ישים ליבו לתיבות 

שמוציא מפיו, לאמרו במתינות, להזדהות ולמצוא את עצמו בתוך 

שרביז"ל  וכמו  ע"ה,  המלך  דוד  מפי  שיצאו  הקדושות  התיבות 

לבו  לשבר  יכולים  במנחה  שבת  בערב  שאומרים  ש"בהודו  אמר, 

מאד ולפרש כל שיחתו שם, כי שם מדבר מענין צרות הנפש מאד, 

ומענין צעקה על כל דבר והוא מובן לכל", )שיחון הר"ן סימן ער(.

והו עצה נפלאה ביותר, להצליח להכנס לשבת קודש אחר שבוע 

סוער. כי אפילו שבשבת קודש צריך להסיח דעת מכל מה שעבר 

כאילו  לחשוב  שצריך  חז"ל  שאמרו  וכמו  השבוע,  בימות  עליו 

אנו להמשיך את קדושת  זאת, צריכים  בכל  כל מלאכתך עשויה, 

עלינו  ששלט  והריחוק  הפירוד  את  ולקשר  החול,  לימות  השבת 

זעקה,  בקול  זה  במזמור  מתחילים  ולכן  להשי"ת,  השבוע  בימות 

על כל צרות הנפש, לזעוק את כל מה שעבר עלינו במשך השבוע 

להשי"ת דייקא, להבין שרק הוא מנהיג אותנו, ושום השתדלות לא 

יעזור ללא הזעקה והתפילה.

צרות  הארבעה  כל  את  וזועק  צועק  שהוא  זאת  עם  יחד  אבל 

המנויים שם, ישים לבו להודות לה', על החסדים שעזר לו דייקא 

ימות  בכל  עמו  היה  השי"ת  בוודאי  שהרי  עליו,  שעבר  מה  בתוך 

על  להסתכל  ליבו  שם  ולא  בעניניו  טרוד  היה  שהוא  אלא  החול, 

החסדים ועל ההרחבות שהשי"ת שלח לו להראות לו שהוא נמצא 

עם  יחד  ולכן  ים.  חולה,  האסורים,  בית  במדבר,  שם,  ואצלו  עמו 

מה שזועק את כל ליבו שם, יראה ויתבונן בעצמו איך השי"ת כן 

עזר לו והדריכו בדרך ישרה קצת, והשביע נפשו השוקקה, ושלח 

להשי"ת,  ליבו  בכל  ויודה  לדממה,  סערה  והקים  לרפאותו,  דברו 

וכך נמצא שמעלה את כל השבוע ומקדשו בקדושת השבת, ויהיה 

יכול לעבור מימות החול לתוך קדושת יום השביעי. 

לבטל  קשה  כי  החול,  לימות  השבת  את  להמשיך  העצה  זהו  כי 

היה  בפועל  שהרי  אלוקי,  אור  רק  שהכל  ולומר  החול  את  לגמרי 

ידי  על  הבלבולים,  בתוך  ה'  את  למצוא  שצריך  אלא  בהסתרה, 

שיודה ויראה איך ה' שמר את צעדיו גם בתוך הקשיים של ימות 

החול.

)ליקוטי הלכות הודאה א, כלאי בהמה ד אות ז(
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הר"ר יהושע מנחם קניג הי"ו 
אוסטרליה 

לרגל יום השלושים לאביו 
המוהל הר"ר יהודה יצחק שלמה 

ב"ר יוסף הלל קניג ז"ל
נלב"ע ו' סיון תשע''ז

 ת.נ.צ.ב.ה.

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע נצרת

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב הר יונה

אולי אתה תביא אותנו לשם?
0548418146

נצרת

 הרה"ח ר' אהרן דוד ברזבסקי שליט"א - בית שמש
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יעקב נתן הי"ו

ומחותנו
 הר"ר יצחק מנחם גולדשטיין  הי"ו - צפת

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

הר"ר אברהם גוטסמן  הי"ו  -  מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד ארליכמן  הי"ו  -  ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן מייקוף  הי"ו
ביתר

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

הר"ר נפתלי ביק הי"ו  -  ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם שמואל דרדיק  הי"ו  -  בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ה"ח ר' יוסף צבי קניג שליט"א - בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח ישראל הי"ו

ומחותנו
 הר"ר נפתלי יעקבוביץ  הי"ו - בית שמש

  לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף שמחה גווירץ הי"ו  -  ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


