
השבוע מופיעה אחת הפרשיות הכי שגורות, פרשת העקדה. היה 
זה ללא ספק ניסיון עצום, אבל רבי נתן מעלה שאלה נפוצה: ככלות 
אלוקית  ובהתגלות  האמונה  מגלה  אבינו  באברהם  מדובר  הכל 
היה  ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  אילו  פשוט  יהודי  אפילו  מפורשת, 

מצווה אותו לשחוט את בנו, לבטח היה מקיים את הציווי. 
אלא  העקידה,  הוראת  במילוי  היה  לא  הניסיון  נתן.  רבי  מסביר 

במלחמה הפנימית והבלתי נמנעת של ההיגיון מול ההיגיון.

        

אברהם אבינו מעפיל במעלה ההר ולצידו יצחק בנו, בכל פסיעה 
הוא  פסיעה  ובכל  השם,  רצון  למילוי  שמח  בלב  מתקדם  הוא 

את  ידיו  במו  יחסל  בו  המקום  אל  מתקרב 
ההבטחה 'כי ביצחק יקרא לך זרע'. אי אפשר 
השאלות  שכל  הזו  הצעידה  את  לדמיין 
אתה  איך  אותה.  לבלום  מנסות  שבעולם 
הולך? לאן? אולי לא הבנת נכון, הרי אין כאן 

שום היגיון. 
ההיגיון  שואל,  לא  אפילו  אבינו  אברהם 
התנפץ לאלפי רסיסים כמו האלילים שהוא 
היגיון,  אין  תרח.  אבא  של  בחנות  ניפץ 
אבינו  אברהם  של  המבהילה  והגדולה 
מאותה צעידה אל מרומי ההר היא העובדה 
בשתי  ומוחלט  שווה  באופן  שהאמין 
- האמין שעליו  יתברך  האמירות של השם 
שמהילד  והאמין  מחמדו,  בנו  את  לשחוט 

הזה ייצא עם ישראל. 

'וירא מרחוק'
את  רואים  שהם  הצדיקים  של  שגדולתם  לעיתים  סבורים  אנחנו 
וללא שאלות. האמת הפוכה, הצדיק  האמת המוחלטת בבהירות 
הוא גדול לא בגלל שהוא מבין את השם יותר טוב, אלא מפני שהוא 
יודע באמת שאיננו מבין את השם, והעובדה שהוא לא מבין לא 

פוגמת כהוא זה במסירותו המוחלטת למילויו רצונו.
מרחוק'.  המקום  את  'וירא  בתיאור  לכך  רומזת  העקדה  פרשת 
כשמבטיחים לנו הבטחות אנחנו אוהבים לראות בעיניים, מסמך 
ככל  ביד.  ממשי  משהו  לנו  שיהיה  מוקלטת,  הוכחה  חתום, 
שההבטחה גדולה הספק גדל בהתאם והציפייה להוכחה הופכת 
אלוקיות,  הבטחות  על  התקיימו  הקדושים  האבות  לתביעה. 
במציאות הם ידעו שהסיפור של עם ישראל עוד לא התחיל 
וצפו  הדרך  כל  על  דילגו  והם  להם,  ממתינה  ארוכה  ודרך 
במקום המובטח למרות היותו מרוחק ומאחורי כל הגלויות 
והתלאות שאנחנו בעיצומן.הגאולה היא סיפור ששייך 
יודע  לבדו  יתברך  השם  רק  זאת  ובכל  אחד  לכל 
היכן היא ואיך תופיע. כל יהודי מצווה צפות 
ועם  הגאולה,  את  ולקרב  לישועה 

זאת הופעתה נמצאת מחוץ להישג ידנו ותפיסת שכלנו. אנחנו לא 
יכולים לקבוע איך תבוא והיכן תתגלה הישועה, ובוודאי שאין לנו 
מושג מתי תתרחש הגאולה, אנחנו כן יכולים ומחויבים לעסוק כל 

הזמן בקירוב הגאולה.

'השם יראה'
הבעיה הכי גדולה בסוגית הגאולה הכללית והפרטית היא שניגשים 

אליה לפעמים מתוך היגיון 
התפלל  שהוא  למרות  מדוע  מבין  לא  אדם  ומצומצם.  צר  אנושי 
וביקש עדיין לא ירדה עליו משמיים הישועה לה הוא ייחל, והרי 
שהתפילה  הבטיחו  והצדיקים  תפילה  שומע  והשם  התפללתי 

מועילה, איפה הצ'ק?
ובאותו סגנון אנשים לא מבינים איפה משיח, 
כך  כל  צדיקים  היו  קודמים  בדורות  והרי 
להחשת  כבירות  השתדלויות  שעשו  גדולים 
שדוקא  נצפה  ואיך  בא  טרם  מדוע  הגאולה, 

היום הוא יבוא. 
המעניין  לשם  הסיבה  שזו  כותב  נתן  רבי 
שבחר אברהם אבינו להעניק למקום העקדה 
- 'השם יראה', המילים הללו מסכמות את כל 
מנסה  בעולם  הקטן  האדם  העקדה.  ניסיון 
לעשות טוב, סובל את הגלות ומחפש סימנים 
של גאולה, הוא משתדל כפי יכולתו אבל לא 
להביא  הולכות  שלו  הפעולות  איך  רואה 

באמת גאולה ממשית, אמתית. 
ברוך  הקדוש  איך  מבין  לא  הוא  גדולות,  שאלות  הזה  לאדם  יש 
הוא מתכוון להושיע אותו כשהמציאות מראה רק עוד ועוד גלות, 
ואברהם אבינו עומד שם בהר המוריה ואומר: הנה צעדתי עד כאן 
בעקבות הציווי של השם למרות שנראה היה כאילו אני רק הולך 
'השם  ומרחיק את הגאולה, והאמת היא שאת הגאולה השלימה 
יראה', רק הוא יתברך רואה את התמונה המלאה, רק הוא רואה את 
כל הפינות הקטנות שכל אחד מאיתנו ממלא בדרך אל הגאולה, 
ורק אצלו כל חלקי הגאולה שלמים ומאוחדים. אני לא רואה, לא 
ראיתי ולא יודע אם אראה, אבל די לי בכך שהשם רואה ואני מאמין 

בו וסומך עליו לגמרי.
יראה',  השם  בהר  היום  יאמר  'אשר  המשך  יש  הכל,  לא  זה  אבל 
רבי נתן מסביר על פי פירוש רש"י שהמשפט הזה מתייחס דווקא 
להווה, לכל אחד מהימים שמישהו יקרא את הפסוק הזה, אברהם 
יום. הוא אומר לו:  אבינו משאיר את הדיבור הזה לכל יהודי בכל 
נכון שאת הגאולה השלימה של עם ישראל ואת הישועה השלימה 
שלך רק השם יראה, אבל אין ספק שכל יום ממש מתנוצצת קצת 
תתרכז  אתה  הגלות,  בעיית  כל  את  לפתור  אמור  אינך  גאולה, 
בלעשות עכשיו קצת גאולה, שבור מעט את הגלות עם מחשבות 
של אמונה, שמח עצמך, התמקד בעשיית טוב ואל תדאג מי ירכיב 

מכל זה גאולה, כי את התמונה השלימה השם יראה. 
)ע"פ ליקו"ה מתנה ה'( 

האמונה לא מפחדת מההיגיון 

מחויב  יהודי  כל 
קצת  יום  כל  לעשות 
כבר  הקב"ה  גאולה, 
את  להפוך  איך  יודע 
שלימה. לגאולה  זה  כל 

גליון שבועי למבקשי 
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הצדיקים יודעים באמת שאינם מבינים את השם, ולכן יש להם כח להאמין בכל מצב בהשם

אם תתחזק מעט
השי"ת יחזק אותך הרבה

על  רבה  במדרש  ראיתי  ה'  ביום  והנה 

ואמצהו"  וחזקהו  יהושע  את  "וצו  פסוק: 

וז"ל: "לפי דרכנו למדנו, שאין מחזקין אלא למחוזקין, 

לדבר  הרבה  בזה  לי  ויש  למזורזין".  אלא  מזרזין  ואין 

בעזהי"ת.

אותנו  מחזק  הגדול  בחסדו  שהשי"ת  פי  על  אף  כי 

שיעור,  בלי  נפלא  בהתחזקות  האמת  צדיק  ע"י  הרבה 

כי  הקדושים,  ברמזיו  פעם  בכל  לנו  ומרמז  לנו  ומראה 

עדיין ה' אתנו ועמנו וכו' ולא נירא ולא נחת ולא נפחד 

לקבל  אפשר  אי  אעפ"כ  תראום.  אל  אתנו  ה'  כי  כלל, 

בעצמו,  חזק  שהוא  מי  אם  כי  הזה  ההתחזקות  כל 

דהיינו שמתגבר לבלי להיות עצל ורפה ידיים, שקורין 

מחזקין  'אין  הנ"ל  המדרש  דברי  והוא  'שלימזלניק', 

אלא למחוזקין'.

בכפלי  השי"ת  מחזקו  יותר,  עצמו  שמחזק  מה  וכל 

כפליים, כי מדה טובה מרובה, וכן חוזר חלילה לטובה, 

עד שזוכין להתקרב אליו ית'.

ביום  פעמים  כמה  ולפעמים  יום,  בכל  אעפ"כ,  אבל 

מכל  הרשימות  ולזכור  מחדש,  להתחזק  צריכים  אחד, 

ההתחזקות הנ"ל, וה' יושיעו בכל פעם; רק חזק ואמץ.

ואי אפשר לבאר כל זה בפירוש, רק החפץ באמת יבין 

לבלי  שיזכה  עד  זה,  מכל  הרבה  טובים  רמזים  מאליו 

חיל  איש  להיות  רק  ושלום,  חס  שלימזלניק  להיות 

ומזורז וחזק ואמיץ בדעתו, שיהיה לו חלק בהממשלה 

דקדושה וכו'.

נתן מברסלב



צדקה, אא

הנני פרק יב

והיתה מצטערת לפניו מאד, כי אילו באת באותו היום, 
היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד אבדת. 

למלך,  המשנה  לפני  הגדול  צערה  את  גילתה  מלך  הבת 

כי היה לך הזדמנות, אחר שכל כך התאמצת שנה שלמה 

להתגעגע אחרי, וברגע אחד אבדת את הכל. לכאורה היה 

אפשר לומר שהדיבור הזה של הבת מלך יכולה לשבור את 

המשנה למלך, ומה תועלת לספר לו על צערה הגדול, אחרי 

שהוא התחזק לבוא בכל זאת לארמון ולהוציאה. 

המחזקת  היא  מלך  הבת  של  זה  שדיבור  היא  האמת  אך 

כי  ולחפש.  לשוב  הדחיפה  את  לו  הנותנת  והיא  ביותר 

התגלות  את  יש  השכינה.  התגלות  של  אופנים  שני  יש 

מצליח  הוא  בו  הזמן  הגאולה,  בזמן  שתהיה  השלמה 

להוציאה מקליפת ה'לא טוב'. אבל יש עוד דרך של התגלות 

בו  הזמן  והוא  עצמו,  הגלות  בזמן  לשכינה  והתקרבות 

כל  את  הפסיד  שהוא  ורואה  מחייו,  מתייאש  כמעט  אדם 

את  לפגוש  מגיע  הוא  זאת  ובכל  לו,  שנתנו  ההזדמנויות 

השכינה, אפילו שייתכן שיהיו לו בזיונות מכך, ואם הוא בכל 

זאת מגיע לפגוש אותה, הוא יכול לשמוע בעומק ליבו, איך 

השכינה בעצמו בוכה ומייללת בגעגועים עזים אליו, למה 

והבכיה הזו של השכינה היא  שכחת אותי, אני חיכית לך. 

החיזוק הגדול ביותר של האדם כאשר יודע שצריכים אותו, 

, אדם  וכל גאולת השכינה תלויה בו, דווקא באדם שנרדם 

שלימזל שמפסיד את כל מה שבא לידיו. וזה נותן את הכח 

לשוב ולחפש איך להוציאה.

אדם  בו  הזמן  חצות,  תיקון  או  ההתבודדות,  פעולת  והוא 

חוזר לה', ואינו בורח ומתחמק, אדרבא מנסה לבוא ולבקש 

כל  את  הרס  בעצמו  שהוא  אפילו  השכינה,  גאולת  על 

איך  בליבו  לשמוע  הוא  יכול  ואז  כביכול,  לגאולה  התקוות 

השכינה מספרת לו צערה הגדול, כמה היא מחכה לו, ועל 

כך נאמר 'כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחה' לא 

נאמר יזכה ויראה, אלא זוכה כבר בגלות להרגיש את הקרבה 

לשכינה בזה שהיא מתאוננת לפניו שהיא מצפה לו, וזה מה 

שנותן לו התקווה.

ואז אמרה לו:

אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאד, בפרט 
ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאד. )היינו שהבת 
מלך אמרה לו, שעתה תקל עליו האזהרה ולא יהיה מוזהר שלא לאכול, כי הוא דבר 

קשה לעמוד בו וכו'(.
ולכאורה יש להבין למה היא מוותרת לו כעת על ענין התענית, 

והרי אם בשביל להוציא אותה צריך תענית, הרי אדרבא אחרי 

שהפסיד את ההזדמנות יש להחמיר עליו ולהעמיד אותו בנסיון 

קשה יותר.

אך באמת בזה בעצמו היא מחזקת אותה ואומרת לו, נכון שהפסדת 

את ההזדמנות להוציאני, אבל אל תחשוב שהפסדת את כל המאמצים 

שעשית במשך השנה שהתגעגעת להוציאני, זה לא הלך לאיבוד, ונכון שיש 

לך עוד להתאמץ מחדש עוד שנה, אבל הפעם כבר יותר קל, כיון שהמאמצים שלך 

עשו פרי והתקדמת בזה הרבה מאוד.

והוא ידיעה נצרכת מאד בחיי האדם, כאשר הוא מפסיד איזה הזדמנות כאשר עמד כבר סמוך 

לפתח הקדושה, והוא צריך להתחיל מסלול חדש, שלא יטעה ח"ו לחשוב בליבו כאילו הפסיד 

לו במשך הזמן הזה, עלה היכן  דיבור ומעשה שהיה  וכל  רצון, כל מחשבה  כל  בוודאי  כי  הכל, 

שעלה ופעל מה שפעל.

בכן תשוב לבחור לך מקום, ותשב גם כן שנה, כנ"ל, וביום האחרון תהיה רשאי 
לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. 

והלך ועשה כן:
ובכן, ההוראה החדשה היא שתבין שעיקר ההזהרה היא על השינה, כי אתה צריך להיות תמיד 

עירני לחפש, לא לישון את הימים, ומזה תזהר ביותר, ולכן יש להזהר גם משתיית יין שהוא מבלבל 

את 

הדעת, כלומר תזהר מכל דבר שיסיח את דעתך מהחיפוש אחרי, כל דור עם היין שלו שמבלבל 

את דעתו.

וכיון שהעיקר הוא השינה, לכן עתה מותר לך כבר לאכול, כיון שכבר תקנת את ענין התעניות. 

יודע איך לאכול באופן  כי כל סיבת התענית הוא לא שיש איסור בעצם האכילה, אלא שאינך 

שנה  כבר  שהתאמצת  כיון  אבל  ושינה,  לתרדמה  אותך  מפיל  האוכל  ולכן  לאכול,  צריך  שאדם 

שלא לאכול, הרי שכבר הצלחת להתנתק מהמשיכה החיצונית לאכילה, ועתה יכול הנך לאכול 

בקדושה וטהרה בברכות בכוונה, ובזכרון בהשם יתברך וכו', בלא להמשך אחר החיצוניות הדמיון 

שיש במאכל.

רצונות וכיסופים
מהעשרה  הקשה  לניסיון  נצטווה  אבינו  אברהם 

את  נסה  "והאלוקים  יצחק  עקידת  ניסיון  ניסיונות, 

הא  "ואמר  אונקלוס  ובתרגום  הנני".  ויאמר  אברהם 

וכדברי רבינו  )זוהר פנחס(  זמין למהוי"  אנא" "אנא 

ע"כ )ליקו"מ ו'( רוצה אני, יש בי את התשוקה והרצון 

ניסיון  גם  ולקים  לעמוד  רוצה  הנני  רצונך,  לעשות 

קשה זה. ...כי צריך האדם לבטל את רצונו שלא יהיה 

לו ממון  לו רצון רק כמו שרוצה השי"ת, הן שיהיה 

ובנים הן לאו ח"ו רק כמו שרוצה השי"ת, ואזי ממליך 

מלכותיה יתברך לבד. )לקו"מ ע"ב( 

כממון  גשמיים  דברים  האדם  של  רצונותיו  כל  כלל 

ואף גם בדברים תכליתיים כבנים - יש לו לבטל את 

רצונו ומאווייו הוא לפני השי"ת, ואדרבה אז דייקא 

ממליך מלכותו יתברך. 

ההשתוקקות  ע"י  הוא  הנפש  התהוות  "עיקר 

והכיסופין והרצונות הטובים של איש הישראלי אחר 

השי"ת. כל אחד לפי מדרגתו שהוא נכסף ומשתוקק 

ע"י  ממנה  למעלה  מדרגה  אל  להגיע  ומתגעגע 

הכיסופים האלו נעשה נפש קדושה" )ליקו"מ ל"א(.  

"לעשות רצונך א' חפצתי" החפץ והכלי נעשה ע"י 

האדם,  לעבודת  רוחני  קיבול  בית  שמהווה  הרצון 

מעשה אבות סימן לבנים - וזאת ביטא אברהם אבינו 

בשעת הניסיון - אנא זמין למהוי... הנני, רוצה אני, 

רצון ותשוקה לדבר מצוה. 

כלי הדיבור 
הנני"  "ויאמר  הדיבור,  את  יש  לרצון  כהמשך  אולם 

עמל  עיקר  כי  הבל.  הכל  קהלת  אמר  הבלים  הבל 

ועומדים  תלויים  זוהר  בתיקוני  מובא  האדם  וקניין 

בדיבור הבל פיו, "כל עמל אדם לפיהו". 

צריך  כי  לבד,  בלב  בהשתוקקות  די  שלא  "ודע 

סדר  נסדר  זה  ועל  כיסופיו,  בשפתיו  להוציא  האדם 

נפש  נעשה  בלב  השתוקקות  ע"י  כי  התפילות, 

אזי  בפיו,  תשוקתו  את  וכשמוציא  בכוח,  ונקודות 

הוא  הנפש  מוצא  עיקר  כי  בפועל,  הנפש  נעשה 

מפיו בבחינת נפשי יצאה בדברו" )ליקו"מ ל''א(. 

והכיסופים  הרצונות  את  אנו  מבטאים  בדיבור 

ר'  הרה"ח  של  שיחתו  הייתה  וכה  הפנימיים, 

"ע"י  א(  אמונה  )דיבורי  זצ"ל  בנדר  יצחק  לוי 

הדיבור הטוב יכולים להרוויח הרבה מאוד. 

ואף שלמעשה רחוקים עדיין מהעובדא 

זאת  כל  עם  מדברים,  עליה  טבא 

טוב  הוא  הדיבור  עצם 

ומועיל 

ביותר... כיון שע"י הדיבורים הוא מבטא שרוצה את 

לדבר  הוא  רשאי  אליו  מתנגד  ואינו  בו  וחפץ  הדבר 

ממנו, וטוב שידבר ממנו, אף על פי שלמעשה רחוק 

הוא מאוד מקיום הדבר ההוא עליו הוא מדבר בפועל 

ממעשיו  מרובה  שחכמתו  במשנה:  אמרו  שעליה 

אינו מעלה, אלא שכיון שהוא חפץ ורוצה את הדבר 

ההוא מותר לו לדבר ממנו... יש לנו אוצרות כאלו אך 

אין אנו משתמשים בהם, כמו שרבינו מביא בסיפורי 

שרבינו  וכמו  עניים"  מלהיות  לכם  "חדלו  מעשיות 

הארץ",  מיטן  און  פיסק  "מיטן  רצ"ה(  )חיי"מ  אמר 

"בפיך ובלבבך"... מתחיל בפה ואח"כ נכנס ללב.

"הנני" כך הוא עניתם של החסידים מסביר ומפרש 

רש"י, "הנני" רוצה אני ומביע את רצוני לעמוד בנסיון 

- בדיבור דקדושה, כי הרי הדיבור הוא הכלי לכל דבר 

שבקדושה ומבטל את כל החרפות והאהבות רעות... 

)ליקו"מ  תבונות  לבי  והגות  חכמות  ידבר  פי  בחינת 

ל"ד(. הדיבור מגלה איפה הרצון הפנימי של האדם.

מוכן ומזומן 
הנני לשון 'זימון' בפרש"י ובמדרשי התורה.

מצווה  כל  קודם  אומרים  שאנו  מה  בחינת  "וזה 

כי  וכיוצא,  תפילין  מצוות  לקיים  ומזומן  מוכן  הריני 

זה בחינת רצון שאנו מודיעים ומגלים בפינו רצוננו 

)ליקו"ה  יתברך...  מצוותיו  לקיים  החזק  וכיסופינו 

מוהרנ"ת  מבאר  א'  קידושין  ובהלכות  ד'(.  בהמ"ז 

מהמובא בכוונות הטעם שבכל דבר שבקדושה צריך 

שיהיה זימון בפה שלא יהיה לס"א חלק בכך וימשיך 

רק את הקדושה. 

)ספר  והזמנה"  הכנה  צריך  שבקדושה  דבר  "לכל 

המידות תפילה(. "היכון לקראת א' ישראל". אכן כן 

הנני לשון זימון, מוכן ומזומן לקיום המצוה. 

במדרש  הוא  וכן  רש"י  דברי  ע"פ  להסמיך  ואפשר 

מה  ע"ד  הוא,  חסידים  לשון  ש"הנני"   - תנחומא 

שאמרו חז"ל שחסידים הראשונים היו שוהים שעה 

אחת ומתפללים - הכנה לדבר מצווה. 

נוקרתם  בור  ואל-מקבת  חוצבתם,  אל-צור  "הביטו 

סימן  אבות  מעשה  אביכם..."  אל-אברהם  הביטו    -

לבנים - לא בכדי נקרא אברהם בשם: אברהם 'אבינו' 

הבאים  הדורות  לכלל  הכוחות  מושפע  בזכותו  כי 

אחריו כמובא בספרים הק'. 

את  נבטא  ומבורך  טוב  ומעשה  מצווה  דבר  בכל 

והכנה  מלא,  בפה  דיבור  והרצון,  התשוקה  ה"הנני" 

הכוחות  בידינו  יהיה  אז  או  ומזומן,  מוכן   - ראויה 

כראוי  בשלמות  בניסיונות  ולעמוד  המצוות  לקיים 

וכיאות. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך 



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'שיש נועם השבת

אנשי מעשה שנת תרצ"ג, רבי בנימין זאב חשין, ממשפחת 'פרושים' מיקירי קרתא ירושלים 

זוכה להתקרב לאורו של הנחל נובע, לאחר שהוא פוגש חסידים נלהבים אשר 

דבוקים בבוראם ביראה ובשמחה, הלה המה רבי שמואל הורביץ ורבי משה 

רוזנטל.

הוא לומד מהם דרכי ההתבודדות, לפרש שיחתו לפני הבורא יתברך בלשון 

בלילה  בהידור,  עצה  לקיים  יוכל  ואפוא  איה  מחפש  ולפיכך  בו,  שמדברים 

ומחוץ לישוב. 

לייב ליפל מאומן, שם  באותה תקופה עלה ארצה החסיד הנלהב רבי הירש 

עבד את ה' ברשפי שלהבת קה, הוא קבע משכנו בירושלים. בהיותו מדרי עיר 

העתיקה, מצא לו רבי הירש לייב מקומות שונים בסביבת מגוריו, לקיים בהם 

את דברי רבינו לפרש שיחתנו בכל יום לפני ה', כאשר היה באמנה אתו באומן.

רבי הירש לייב בוער כאש, בעיניו החדות הוא תר אחר סוג הדבקים בצדיק 

האמת שהכיר וראה באומן שנותרה מאחורי המסך. בחיפושיו אחר מקום ראוי 

לדבקה בו יתברך ולהתבודד עמו, מצא לו אף הוא מקום מובחר.  

יוצא רבי הירש לייב למערב העיר, יורד בלאט אל פתחה המוסתר מעין רואים 

של 'מערת צדקיהו', מערה עתיקת יומין שלפי המסורת נמלט דרכה צדקיהו 

המלך. ענקית ומסועפת היא המערה, ולפי המקובל פתחה מגיע עד ליריחו. 

מקום זה ייעד לשפוך שיחתו לפני בוראו. 

בבואו לשם, מבחין הוא באברך החומק-יורד למעמקי המערה ונבלע בתוכה, 

ולאחר מכן מהדהדות זעקותיו ומפלחות את דממת הליל. היה זה לא אחר 

מרבי בנימין זאב חשין, רבי וועלוול, כפי שכינוהו בחיבה, שזעק שם שעות 

ארוכות בכלות הנפש ובבכייה עצומה. רבי הירש לייב התפעל עד עמקי נפשו 

וולוול, שהזכירה לו באחת את חבריו הקדושים באומן. אז  מבכייתו של רבי 

ידע כי אשו הקדושה של רבינו לא כבתה, אלא יוקדת ביתר שאת, עד ביאת 

המשיח.

ובתקופה  לייב,  הירש  לרבי  גדולה  הערכה  רחש  מצדו  חשין  וועלוול  רבי 

מאוחרת יותר, כשהשיא את בנו, ביקש מרבי הירש לייב כי יקדיש מזמנו כדי 

ללמוד עם בנו בספר הקדוש 'ליקוטי הלכות'. רבי הירש לייב הסכים בחפץ לב 

ומאז נקבע ביניהם לימוד משותף.

תקופה ניכרת היה רבי וועלוול יוצא יחד עם עוד מאנשי שלומנו דרי שכונת 

ורבי  יום טוב זלוטניק, רבי העשל פרנקל  'שערי חסד' הירושלמית, כמו רבי 

שומע  לפני  שיח  לשפוך  לשכונה,  שמחוץ  השדות  אל  פרידמן,  משה'לה 

תפילה. 

וועלוול מספרים, כי פעם אחת יצא לקיים את העצה הקדושה של  על רבי 

לשדה  כניסתם  עם  עמו,  שנלוו  נעורים  בני  חבורת  עם  יחד  בלילה'  'הנעור 

הפתיעם נחש רחב ממדים שהחל מתקרב ומזדקר לנגד עיניהם המפוחדות 

של הצעירים שבחבורה.

בלא שמץ של מורא, ניגש רבי וועלוול אל ארור זה, כשהוא סמוך על כוחו של 

רבינו הקדוש, הרימו ותפסו בצווארו, תוך כדי שהוא קורא אל הסובבים לבל 

יחששו, אלא יכנסו אל השדה להתבודד כרגיל. 

את  לגלות  הופתעו  שוב,  כולם  נקבצו  החבורה  ובני  השעה  שחלפה  לאחר 

הנחש מוטל ליד רבי וועלוול, כשהוא מת.

ייחס  לא  וועלוול  רבי  אך  הגלוי',  ה'מופת  מן  התפעלות  מלאי  היו  הצעירים 

שום חשיבות לענין, "אך שטות היא להתיירא מדברים כאלו", אמר, "כשרבינו 

הקדוש עומד ומבטיח לכל מי שיעסוק בעצה קדושה זו, כי לא יאונה לו כל נזק, 

כי אם יש דין למטה אין דין למעלה!".

כיושב סתר לחלות פני מלך

ג'  הלכה  פו"ר  בהל'  מוהרנ"ת  דברי  לאור  וירא  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
שבהם מתבאר דרך חיים איך לחיות בשמחה תמיד.

להפוך היגון ואנחה - לשמחה
הכלל שצריך האדם להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר בשמחה כל כך, 
עד שיחטוף את היגון והאנחה - שהם כל המרה שחורה והעצבות - 
יחטוף אותם ויכניסם לתוך השמחה בעל כרחם, עד שיהפוך היגון 

ואנחה לשמחה. 
ומרה  ואנחה  יגון  בלבו  מכניס  דבר  שהבעל  מה  ידי  על  דייקא  כי 
שחורה, על ידי זה דייקא יהיה שמח מאד, כי יאמר בלבו: 'אף על פי 
שאני רחוק כל כך מהשם יתברך, אף על פי כן אני מזרע ישראל, ולא 
עשני גוי, ואני זוכה בכל יום לקיים כמה מצוות; ציצית, ותפילין, וכמה 
ברכות, ודיבורים קדושים בתפילה ובתורה שאני זוכה לומר בכל יום 
ויום, ואדרבא, זהו עיקר שמחתי, שמרוחק כמוני יזכה גם כן להניח 
תפילין בכל יום שהם כתרי דמלכא וכו', וכיוצא בזה בשאר המצוות 

שכל ישראל מקיימין בכל יום'. 
ומי שמתגבר את עצמו עד שבא לשמחה כזאת, עד שמהפך כל היגון 
לשמחה - הוא דבר גדול מאוד, ורק זהו עיקר מצוות השמחה, להיות 
שמח כל כך עד שיהפוך היגון ואנחה לשמחה, ומזה נעשה ייחודים 
גדולים ושעשועים גדולים מאד מאד למעלה למעלה בכל העולמות, 
כאשר היה מובן מתוך דברי רבינו ז"ל בשעה שזכינו לשמוע החידוש 
כשזוכין  הבחינה,  זאת  מעלת  הפלגת  גודל  הזה,  והנורא  הנפלא 
לשמחה כזאת עד שמהפך המרה שחורה וכל היגון ואנחה לשמחה 

וכו'.
וזהו בחינת "ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה" )כמבואר לקו"ת 
סי' כ"ג(, שהששון ושמחה משיגים ומגיעים וחוטפים היגון ואנחה 
לתוך השמחה בעל כרחם, כי על האדם להכריח עצמו בכל הכוחות 
להיות אך שמח תמיד, ועיקר כוחנו לזכות לקדושה וכו' הוא על ידי 

שמחה. 

מעלת המצוה כפי השמחה שבה 
אשרי מי שזוכה להתעורר לעבודת השם; לעסוק בתורה, ולהתפלל 
זה עיקר  כי  כרצון השי"ת.  להיות  בכל מעשיו  להיזהר  וגם  בכוונה, 
עבודת האדם - לקבל עול עבודת השם, ולקדש כל מחשבותיו וכל 
שזוכה  מה  מכל  תמיד  בשמחה  להיות  שזוכה  מי  ואשרי  מעשיו. 

לעסוק בתורה ועבודה. 
וגם כאשר אינו מצליח שהכל יעלה ויהיה כרצונו, גם אז יהיה מלא 
שמחה. כי עיקר השלימות של כל מצוה הוא השמחה בהשי"ת, וכל 
מצוה ועבודה אשר אין בה חיות ושמחה - הוא חסר כח ואור אשר 
בשמחה,  להיות  הוא  מצוה  כל  של  גדול  חלק  כי  לעלות,  לה  נצרך 
להרגיש סיפוק וחיות גדולה מכל מצוה ומכל נקודה של יהדות. כי 
כל מה שעשיית מצוה וכל קבלת עול עבודת הבורא - הם בכלל דרך 
החיים – הוא רק כאשר האדם שרוי בתוקף התרוממות הנפש וסיפוק 
ושמחה ממה שזכה ללכת בדרכי הקדושה, וכל חשבון נפש ובדיקה 
עצמית נעשה רק כדי לתקן ולרומם בזמן מוגבל בשעת התבודדות 
וחשבון נפש, אבל שאר כל היום הוא רק בשמחה, אז יש שלימות 

לעבודתו. 
כי מעשה מצוה שחסרה בו שמחה - הרי העיקר חסר, כי חסרה בו 
אמונה למה עשה המצוה, ומתעורר עליו דין למה יש לו חיות מאיזה 
השי"ת,  לפני  לעבוד  שזכה  ממה  חיות  בו  ואין  מדומה  ורווח  כבוד 
הרי פקודי השם צריכים לשמח ולהחיות הלב, וכל מעשה ומחשבה 
נחת  לעשות  שזכה  מה  האמונה  באור  עליו  להאיר  צריכים  טובה 
רוח להשי"ת, שאין דבר בעולם חשוב ושלם יותר מזה, ובזה נמצא 

השלמת המצוה ותכלית המשכת אורו בעולם. 

עליית השכינה ע"י שמחה
מה  ולפי  מגלותה,  השכינה  מתעלה  המצות  שמחת  ע"י  רק  כי 

עי"ז   - ולהעלות  לתקן  זכה  מה  לראות  תמיד  מתעורר  שהאדם 
מתעלה הקדושה יותר להמשיך שפע ברכה ואור השכל והאמונה 
למצות  זכה  אבינו  אברהם  וכאשר  ע"ש(.  כ"ד  סי  לקו"מ  )כמבואר 
ורץ  קם  בזריזות  כאשר  השמחה,  עוצם  בעולם  התגלה  אז  מילה, 
א"ס,  לאור  גדול  לביטול  אז  ובא  בשמחה,  האהל  מפתח  לקראתם 
וריחוק  גלות  מכל  היציאה  עיקר  כי  וכו'".  ארצה  "וישתחו  כמ"ש 
מהשי"ת הוא ע"י שמחת המצות, כמ"ש "כי בשמחה תצאו", ולהיפך 
כמ"ש  החיות  וחסרון  העצבות  הוא  וצערה  השכינה  גלות  עיקר 

"ויתעצב אל ליבו".

עצת היצר לראות החסרונות
לכן יש להזהר מאד להיות תמיד בשמחה, וכל מי שנכנס בעבודת 
השם ודרכי חשבון הנפש צריך להזהר מאד שכל עבודתו יהיה בה 
חיות של אמונה, שידע שעומד לפני השי"ת וזוכה לעשות ולפעול 
נחת רוח. ולעניין מה שיודע החסרונות שלו, שבאמת בקושי לומד 
ובקושי מתפלל, וכל מה שיודע שבאמת הוא מונח במקום נמוך ואינו 
יודע אם שייך לצאת לעלות משם וכו' - עליו להזהר מאד מאד, כי יש 
בזה תכסיס ותחבולה של היצר הרע להפילו ולהמעיט אור כל לימוד 
התורה שלו ולהעיב הארת כל מצוה, כדי להפילו, ודייקא עי"ז הוא 

רחוק ואין בו כח לשבר היצר הרע כי אינו בשמחה. 
כי עיקר הכח דקדושה נמצא בכח החיות והעליצות, ועיקר הרגשת 
הדעת וההתקרבות להשי"ת הוא ע"י הגילה והשמחה באור התורה 
ולעניין מה שזכה להיות אדם רציני ומצטער על  וקדושת ישראל, 
הירידות שלו, עליו להבין שאדרבה - מזה בעצמו שזכה עכשיו להבין 
שהוא רחוק כזה וצריך לשוב בתשובה - מזה דייקא צריך לשמוח 
ולדעת  לראות  להתעורר  שזוכים  האנשים  הם  מעטים  כי  מאד, 
החסרונות שלו, ואם הוא זכה להכיר - אשרי חלקו, ואם יתחזק - הרי 

בוודאי יזכה לתשובה, וגם לתקן הכל ולבא לשלימות המעשים. 
ג"כ, שאדרבה אם אני כזה רחוק,  והכל ע"י שיחזק עצמו בכלליות 
ואני  עול,  מקבלים  ואינם  להתפלל  באים  אינם  כאלה  אנשים  הרי 
זכיתי להתחיל בכל פעם התחלה חדשה, שזה נחת רוח גדול מאד 
משיכת  כל  שבאמת  יראה  ואז  כלל.  מתייאש  ואינני  השי"ת  אצל 
העצבות שבו הוא 'איפכא מסתברא'- שקר ותחבולה של היצה"ר, 
כי באמת יש לו במה לשמוח, וראוי לו להגדיל הששון מאד על מה 
שמניח ציצית ותפילין לבד, על מה ששומר שבת לבד. וכל ענין של 
התעוררות להתעלות ולתקן הוא טוב רק כאשר יש בו חיות של עבד 
נזהר  הוא  כאשר  ורק  בשמחה,  ונישא  רם  מלך  לפני  משרת  נאמן 

מהעצבות ומכל מה שמושך לחשוב מעצמו וממה שעובר עליו. 
וכן בכל מה שנופל עליו צער ועצבות מחמת הצרות ודוחק בפרנסה, 
הרי   - וכו'  מסתדרים  דברים  ואין  מלחמות  עליו  שעוברים  מה  וכל 
באמת גם בזה טועה מאד, כי באמת השי"ת מתנהג איתו ברחמים 
גדולים מאד, ממש בניסי ניסים, ובאמת יש לך מה להודות להשי"ת, 
ערב  יום  בכל  היטב  לראות  אתה  יכול  אשר  הרחבות  הרבה  יש  כי 
יצר  מעשה  שיש  אלא  לי",  הרחבת  "בצר  שבאמת  וצהרים  ובוקר 
ניחוח,  לריח  להעלות  יכול  שאתה  והתשבחות  מהשירות  שמפחד 
בזה  ותדקדק  לך,  שחסר  מה  רק  שתראה  כוחותיו  בכל  פועל  והוא 
ונחרב ומר מאד, ותבא  מאד עד שידמה לך שכל העולם כבר חרב 
לבכות על גורל המר וכו', והכל אינו אמת כי גורלך טוב, ויש לך הרבה 
וברכה שלא היו לדורות שקדמוך, אלא שנפלת לעצת היצר  שפע 
ובגשמי  ברוחני  יש  שבאמת  מה  כל  על  להודות  נזהרת  לא  כאשר 

לזכור שהשי"ת טוב לכל תמיד.

עיקר התשובה לקבל כל מצב בשמחה
וגם מי שבא לעסוק בתשובה, ועובר עליו מה שעובר, שנופל עוד 
דבר  מכל  כאלו  מניעות  עליו  עובר  שעוד  ממה  דעתו  ונחלש  וכו', 
שבקדושה, כאשר באמת כל סדר תיקון האדם הוא בדרך זה, שימים 
ושנים עברים עליו מניעות וחלישות דעת וחסרון כוחות, וזה עיקר 

גורם שנחלש הדעת עד עפר, כאשר  זה  וכל  סדר תיקון התשובה, 
ימים ושנים נמנע ממנו להגיע למה שצריך ורוצה כל כך - הרי באמת 

זהו בעצמו עיקר התשובה כאשר מקבל כל זה בשמחה וברצון. 
הבעל  כי  גמורים,  מצדיקים  גדולה  שהיא  התשובה  מעלת  זהו  כי 
"אדאג  בחינת  ואנחה'  'יגון  בחינת  שהם  מעוונותיו  ששב  תשובה 
מחטאתי" בבחינת "ויתעצב אל לבו" - הרי ע"י מה שמתחזק לשוב, 
מתהפך היגון והאנחה לששון ושמחה, אשר זאת עיקר הנחת רוח 

למעלה, ועל כן מעלתם לעתיד גדולה מאד, כי יגדל שכרם  מאד. 
כי עיקר השכר הוא בחינת המחול והשמחה שלעתיד, שיהיה נעשה 
רצון  עיקר  כאשר  לשמחה,  ואנחה  היגון  התהפכות  ידי  על  דייקא 
השי"ת הוא שהאדם יקח אשה ועול של בית ופרנסה וטרדות רבים, 
ועיקר רצונו ית' הוא במה שעובר על כל אדם שצריך לרדת לעולם 
הזה כדי לברר ולתקן להפך היגון והאנחה לשמחה, שזה בחי' הקטרת 
קטורת ומעשה הקרבנות, לעלות מבהמה לריח ניחוח, ונדב ואביהו 

הקריבו 'אש זרה' כאשר לא אינסבו ולא ירדו כדי לעלות. 
כי אדרבה זהו עיקר הנחת למעלה, וכל מה שעובר על האדם ימים 
ושנים בסדר תיקון התשובה, עיקר מעלתו הוא כאשר מתגבר להיות 
שמח שזכה לצאת משאול כזה, ומתגבר לתקן. כי ע"י השמחה יזכה 
כי עיקר תיקון התשובה הוא אור  יותר  ובמהירות  לתקן בשלימות 
נגינה', בבחי' העשרה מזמורים של  מיני  'עשרה  השמחה, בבחינת 
תיקון הכללי, שעי"ז נשלם אור האמונה )לקו"ת סי ח'(. כי דייקא זה 
שהיה שרחוק מעבודת השם והוא מתחיל מחדש - כמה הוא צריך 
להתחזק לשמח את עצמו בכל מה דאפשר, בכל מה שמוצא בעצמו 
איזה נקודה טובה עדיין, כי באמת זה עיקר תיקונו, ועל ידי זה נכנס 
יום ועולה להקדושה, הכל לפי מה שמקיים  באמת לכף זכות בכל 

אזמרה וכו' )לקו"מ סי' רפ"ב(. 
ובכח עצת רבינו נזכה לשמחה, כאשר רמז במ"ש שהוא מרפא את 
הבת מלכה, כי יכול להוציא את כל העשרה חיצים הארסיים היינו 
מהז'  במעשה  מעשיות  בסיפורי  )כמבואר  וכו',  העצבות  כוחות 
בעטלר'ס( לפי מה שנתגבר מעכשיו להיות בשמחה, כי בזה תלוי כל 

רפואות הנפש והגוף ממש. 

כח הניגון להפוך העצבות לשמחה
וזהו ענין חיוב שמחת הניגון והכלי זמר של החתונה, וחיוב האדם 
את  להביא  כח  נמצא  ניגון  בקול  כי  ניגון,  איזה  עם  נפשו  להחיות 
האדם לתוך שמחה גם מתוקף הדאגה והעצבות, והוא דבר מפליא: 
מהיכן יש כח כזה בקולות הבוקעים מפי אדם וכלי זמר, כאשר באמת 

לפעמים הקולות מפריעים ואין משמחים הנפש כלל. 
אלא שיש ענין עמוק בזה, כי באמת הנגינה הוא מסטרא דלוי, היינו 
מבחי' הגבורות, ואין הדין נמתק אלא בשרשו, ובאמת קול הניגון הוא 
בחי' קול העצבות אשר חוזר לעלות  להיות נחת רוח לפני השם. כי 
הניגון הוא בבחינת עולה ויורד, בחינת מי עלה שמים וירד וכו', שהוא 
כלל עניין המשכת אור הדעת בעולם )עיין לקו"מ סי' סימן נ"ד( ע"י 
בירור הרוח טובה מהרוח נכאה, שמהפך היגון ואנחה לשמחה, וצריך 
שהוא  רעה  הרוח  לתוקף  בניגונו  לירד  השמחה  הממשיך  המנגן 
עצבות מרה שחורה, בחינת יגון ואנחה, ומהר לחזור לבררו ולעלות 
להוציא אור של רוח הטוב-רוח השמחה, כי רק זה שלימות השמחה. 
וזה עיקר מעלת נעימות הניגון על פי מידותיו, אשר יש בזה סודות 
בעניין מדות הניגון וערכי וצרופי קולות של הניגון וההמתנה שיש 
בין ירידה לעליה, שיש להם כח ולהמשיך הלב להשם יתברך מאד 
מאד, כי הניגון יש לו כח גדול להמשיך את לב האדם להשם יתברך 
כידוע, ולכן אמר רבינו, שטוב מאד שהאדם יראה להחיות את עצמו 

עם איזה ניגון. 
הקול  שהוא  פשוט',  'קול  בכלליות:  קול  סוגי  שלשה  יש  בניגון  כי 
שיוצא במקום שאין מחיצות שמחזירים אותו, ויש 'קול חוזר' שהוא 
נעשה ע"י המחיצות, כאשר רואים זאת בעניין הד קול ההברה בין 

ההרים וכו', ויש קול שלישי שהוא הקול המורכב משניהם, כאשר 
הוא בולט בעניין כלי נגינה שבו הקול היוצא דחוק ופוגע מיד בהקול 
משני  ונעשה  הישר  קול  עם  מיד  נכלל  החוזר  שקול  עד  החוזר, 
בחינת  חזק'  'קול  בחי'  שזה  שלישי,  קול  שהוא  אחד  קול  הקולות 
הן יתן בקולו קול עוז וגו'. ובאלו הג' קולות כלולים כל מיני קולות 
שבעולם, ועל פי ערכי הקולות האלו וצירופיהם נתייסדו ונתחברו 

כל מיני ניגונים שבעולם. 
וזה עיקר בחי' הנגינה, שיש 'קול הפשוט' שהאדם מוציא - שהוא 
הרצון להיות כרצון השי"ת, אבל יש מנגד זה 'קול חוזר' - קול של 
עצב ורוח נכאה שמבלבל ביגון ואנחה, אבל כאשר ממשיך להכות 

בקול- לרדת ולעלות, אז נתחבר קול החוזר בקול הישר. 
מציאות  באור  הצער  המתקת  הוא  כי  הנפש,  משמח  הניגון  ולכן 
תמיד,  עליו  שמאיר  הגדול  החסד  ואור  להשי"ת,  שיש  רוח  הנחת 
כאשר  חיינו,  מציאות  כל  זה  כי  כך,  כל  הנפש  מחיה  הניגון  ולכן 
האדם מתעורר בתשובה בבחי' 'קול ישר', ותיכף מתעוררים כנגדו 
הקליפות שנבראו על ידי עוונותיו ומתחילים לצעוק כנגדו וכו' שזה 
היצרים  כל  אחיזת  משתלשל  שממנו  הדין  מידת  בחי'  חוזר',  'קול 
והעוונות, ולכן זה קול העוונות ממש, שהאדם צועק בעצב על צערו, 
)לקו"מ  מניגונים שיש בהם משיכת עצבות  להיזהר מאד  יש  ולכן 
סי' רכ"ו(, וכאשר האדם מתחזק באמונה לשיר ניגון אמיתי שיש בו 
אור של הצדיקים ואור השמחה והחיות שמכניסים בליבנו - שפע 
זכרון הדביקות וצמאון הנפש להשי"ת בשמחה, אז נכללים יחד קול 
החוזר בקול הישר, ואז נעשה כח הנורא של ניגון, שהוא היה עיקר 
תיקון הקרבן בבית המקדש, והוא עיקר העצה לזכות לשמחה, כי 
בזה דייקא עיקר השלימות שמתגלה להפוך את היגון וכל הטרדות 

והצער לששון ושמחה.

הניגון דקדושה נמשך משבת קודש
ועיקר הכח לכלול כל הבריאה חזרה לשורשו – לבחי' 'קול ישר', היינו 
למציאות דבר השם שמחיה הכל, אשר שם כל שמחתנו וחיותינו - 

כל זאת בכח קדושת השבת. 
"בעצבון   - החוזר'  'קול  למציאות  יורדים  אנו  ימים  בששת  כי 
תאכלנה" לברר הבירורים ולהפוך היגון ואנחה לששון ושמחה, ע"י 
שבת  קדושת  ע"י  נעשה  וזאת  הכל,  שמאחד  הקול  בחי'  המשכת 

שהוא קדושה קביעא וקיימא בחי' קול הראשון. 
כי בכל רגע של שביתה ומנוחה בשבת, מגלה האדם קול האמונה, 
וכל הבריאה נכלל חזרה לשורשו- לקול הראשון, שהוא ההשגחה. 
ולכן כל מלאכה אסורה, כי מתגלה עצם השמחה 'מעין עולם הבא' 
שהוא תכלית שובע שמחות את פניך, ועולין כל השירות והניגונים 
ונכללים בשרשן, בבחינת קול הישר שהוא בחינת שבת- שיר החיות 
והשמחה, כמ"ש "טוב להודות ולזמר וגו'", בבחי' "שיר השירים אשר 
לשלמה" בחי'' מלך שהשלום שלו'. כי שבת הוא בחינת שיר העליון 
על כל השירים, כי עכשיו כל השירים הם להרים הנפש, ומתחילים 
מבחינת לוי להכלל לששון ושמחה, ואי אפשר לשמוע השיר והניגון 
הנמשך מבחינת קול הישר בעצמו, שהוא השיר של בית המקדש, 

אבל בשבת הוא מתגלה. 
לקראת כלה  לכה דודי  ידו  ולכן מקבלים השבת בניגון ושיר, שעל 
וכל המצות שלנו  ושיר,  כי עולה המלכות מהגלות בשמחה  וכו', 
עולים להיות פאר ותענוג אצל השי"ת, והשי"ת מתענג עם עולמו 

ועם המצוות של כל אחד, ומעונג זה נמשך עונג ושמחה של 
אז  ולהרבות  בשמחה  השם  בנועם  להתענג  השבת  סעודות 

בשיר, עד שבשלש סעודות עולים לשורש הרצון, להתדבק 
בהשי"ת בניגון של התעוררות וכיסופים, אשר מאירים 

שמהם  ורחמים,  רצון  למצוא  השבת,  ביום  הנפש 
לששון  היגון  כל  ולהרים  לכלול  כוחנו  כל 

ולשמחה.



בני הנעורים
לימוד ענייני הפרשה

עלהו לא יבול

  שאלת שלום לאשה
מקור הדין

בפרשת שבוע זה כתוב: ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָבֹאֶהל. ובגמרא )ב"מ 
פז.(, למה נקוד על איו שבאליו, לימדה תורה דרך ארץ שישאל אדם באכסניא שלו. 

והאמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל, ]ומשיבה הגמרא[ על ידי בעלה שאני. 
ל'ילתא'  ]נשלח דרישת שלום  לילתא  ליה מר שלמא  ע.(: נשדר  )קידושין  עוד בגמרא 
אשת רב נחמן[, אמר להו הכי אמר שמואל קול באשה ערוה. ]ושואלת הגמרא האם[ 
אפשר על ידי שליח, ]ומשיבה[ אמר שמואל אין שואלים בשלום אשה. ]ומה הדין[ 
וכן  ליה הכי אמר שמואל אין שואלים בשלום אשה כלל, ע"כ.  ידי בעלה, אמר  על 

נפסק בהלכה: ברמב"ם )א"ב פכ"א ה(. שו"ע )אבן העזר כא ו(, ושאר פוסקים.
תוקף האיסור

א. איסור זה כולל כל אשה זרה, ואפילו היא פנויה )שו"ת באר שבע, באר מים חיים, ג. וכן 
משמע משאר פוסקים(.     

ב. אפילו אשה שבעלה עמה או נמצא בעיר. או כשהיא בין אנשים רבים )עזר מקודש 
סו"ס כא. אהלך באמיתך פכ"ב יב(. 

ג. אף על פי שיש מצוה לשאול בשלום כל אדם, מכל מקום בין איש לאשה שאינה אשתו, 
אין שום מצוה שיהיה שלום ביניהם, ואדרבה עבירה היא )ראה: שו"ע מהר"א הקטן, הנהגת אדם 

עם חבירו דף יז ס"ה. ספר היראה, ד"ה ויצא מבית. הגהות רמ"ן דף לח אות מג. ספר הצניעות והישועה, פכ"ד, ה(. 

ד. אפילו חסיד גדול כשהוא מכיר בעצמו שיצרו נכנע לו וכפוף לו, אין לשאול 
בשלום אשה )בריטב"א סוף קידושין ד"ה אסיקנא, מתיר מעיקר הדין אלא שאין ראוי להקל. ועכ"פ בזמן 

הזה בודאי אין להקל - אהלך באמיתך פ"ח הערה יט, ועוד פוסקים(.

יש נשים שהתירו לשאול בשלומה, וכן מותרת היא לשאול בשלומו:
אב לבתו, ואפילו נשואה. כלתו. בת בנו, או בת בתו, ואפילו הן נשואות. הבן  א. 
וכן הבן לאמו הנשואה  לאמו, או לאם אביו, או לאם אמו, ולכל שלמעלה מהן. 
לאביו חורגו. האח לאחותו, ואפילו נשואה. כל איש בשלום קטנה )ראה: עזר מקודש, 

שם סוף ס"ו ד"ה נראה. ערוך השלחן אבהע"ז כא ח. אהלך באמיתך שם סי"ד וסט"ו(.

ב. איש ואשה שבאו ביחד לביתו, ואומר שלום לשניהם ביחד: דעת האלשיך )עיני 
משה, רות ב( נראה שאסר. אבל האחרונים כתבו שמותר )בן יהוידע, קדושין ע. ד"ה הכי. אפי 

זוטרי, סימן כא אות א"ך. רביד הזהב, גרגרי כסף, מלכים ב, ד, כו. אהלך באמיתך שם הערה כ(.

סוגי דרישת שלום
שמים,  ברכות  שו"ת  שם.  ועז"מ,  )ערוה"ש  שמותר  י"א  בזה:  וכיוצא  טוב'  'בוקר  אמירת  א. 
כל  מתיר  תשי(,  )סימן  חיים  שלמת  ובשו"ת  יב(.  מח,  ח"ה  החכמה,  בצל  שו"ת  ד.  לח  או"ח 

ושגם היא תדע שאינו עושה  זה להתקרבות,  ידי  יבוא על  שיודע בעצמו שלא 
להתקרבות. ויש מצדדים לאסור: )שו"ת מנחת יצחק ח"ח קכו. שו"ת שבט הלוי ח"ד קסח. ובח"ה, 
קצח. ספר הצניעות והישועה, פכ"ד(. ובשו"ת שמע ישראל )סאמעט, קכב( כתב: ממידת 

חסידות בודאי שנכון להרחיק מזה במקום שאפשר.
ב. אמירת 'שלום' לחוד: הר"י עמדין )בסידורו, בית נתיבות כח, נוה שלום ב(, מתיר ]ואסר רק 

כשדורשים בשלומה, כגון מה שלומך? וכיוצא בזה[. ובשו"ת בצל החכמה )שם אות 
טו-טז( מצדד להקל, ולכן בעל חנות שאומר 'שלום' רק בכדי שלא יפסיד לקוחותיו, 

מותר לשאול בשלומה במלת שלום בלבד. ויש אוסרים: בשו"ת מנחת יצחק )ח, קסח ד"ה 
והנראה( כתב, אפשר ללמד זכות על המקילים בזה, אבל למעשה אין להתיר. וכן משמע 

בשו"ת שבט הלוי ובספר הצניעות והישועה )שם(.  
ג. אשה ההולכת לדרכה: נראה שמותר לומר לה 'לכי לשלום' או 'סעי לשלום' )אהלך באמיתך, ח 

ט"ז והערה יט(. אשה הבאה מהדרך, אסור לומר לה 'שלום עליכם' )מנח"י, ח קכו. אהלך באמיתך שם סי"ב. שו"ת 

בצה"ח שם אות א, יב(. אבל מותר לומר לה 'ברוכה הבאה' )הר"י עמדין שם, א. אהלך באמיתך שם(. 

ד. מותר לשאול לה על בריאותה )עזר מקודש, שם. אבני משפט, סימן כא סק"ג. נתיבות השלום, אישות, נ"ח כ, ובנתיב ים, מה(. אמנם 
'מזל טוב'  וכן מותר לברך אותה בברכת  זה.  יצחק אות פב( מפקפק על היתר  ובבאר  )אהע"ז, כא ס"ו,  בטהרת ישראל 

וכדומה )הר"י עמדין ועז"מ שם. ערוה"ש יו"ד רסה לז(.

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(

השייכים  ענינים  צדיקים  בספרי  בשבת  ללמוד  העניין  מהו 

לפרשת השבוע?

הן  ומשונים.  שונים  מעברים  הרבה  האדם  על  עובר  שבוע  כל 

ענינים המטרידים ומצערים את הלב, כמו כשלונות, בזיונות, וכל 

מיני עגמת נפש המחלישים את הדעת. והן מצד התגברות היצר, 

נסיונות בכמה וכמה אופנים.

לו  יש  שבוודאי  עליו,  שעובר  מה  בכל  לדעת,  צריך  ראשון  ככלל 

ולהיות  דייקא מאותו מצב,  ולהתגבר לשוב לה'  את הכח לעמוד 

באיזה  שהוא,  מקום  ובכל  וזמן  עת  בכל  בוודאי  "כי  אליו.  קרוב 

טובה  נקודה  בחינת  איזה  יש  תמיד,  שהוא,  ענין  ובאיזה  מדרגה 

הזאת  בעת  ללבו  השייך  ההיא  לנקודה  עצמו  את  לדבק  שיכול 

דייקא" )ליקו"ה מלמדים ד'(. כי הוא כלל גדול שתמיד, בכל מקום, 

יש נקודה קדושה בעומק הלב שנשארת דבוקה בהשי"ת, וכאשר 

האדם מתחבר לאותה נקודה אזי יש לו את הכח לקום ולהתנער 

מכל הקטנות, ולהתחדש לגמרי כגיבור חיל בעבודת ה'. )כמובא 

באריכות בליקו"מ סי' ל"ד(

שיש  וכמו  להתחזק.  שצריך  אחרת  עבודה  דרך  יש  פעם  בכל  כי 

חילוק בין יום השבת לבין יום חול, ובין יום שזוכה לשבת בבית 

צריך  יום  בכל  בפרטיות,  גם  כך  נסיעות.  של  יום  לבין  המדרש, 

למצוא הדרך השייכת לו לפי מה שעובר עליו באותו העת.

ואיך זוכים לעורר הנקודה של אותו הזמן, כי לפי מה שעובר על 

האדם כל כך הרבה בלבולים, כמעט שאין יכול לבוא לרגע אחת 

להתחזק,  להתחיל  מהיכן  יודע  אינו  כי  הראוי,  הדעת  יישוב  של 

שיצליח  מבלי  מבולבל  הולך  וכך  זמן,  באותו  ממנו  רוצה  ה'  ומה 

למצוא את עצמו.

אליו,  קרוב  כך  כל  הפתרון  שבאמת  ליבו  אל  משים  אינו  וזאת 

הסידרא  "כי  השבוע".  "פרשת  ללמוד  עצמו  את  לצמצם  והוא 

מקבלין  השבוע  ימות  וכל  השבוע,  כל  מנהגת  שבוע  שבכל 

הסידרא,  אותו  קריאת  ידי  על  בהם  שמאירה  מהנקודה  חיות 

וכפי הנקודה שצריכין לקבל באותו השבוע כן היא הסדרא 

שהולכת באותו השבוע" )ליקו"ה נשיאת כפיים ה'(.

המבוארים  המעשיות  שכל  הזוה"ק  הזהרת  ידוע 

בהם  יש  כי  כפשוטו,  רק  לא  הם  הק',  בתורה 

זו  ובדרך  קץ.  אין  עד  רבים  סודות 

הלכו כל צדיקי 

דרכים  ממנה  להוציא  עבודה,  בדרך  הפרשה  את  לבאר  הדורות 

ישרות, דרכי התעוררות והתחזקות. כי התורה בוודאי שייכת לכל 

של  המצוות  כל  והן  התורה,  של  המעשיות  הן  מקום,  ולכל  זמן 

התורה, גם כאשר אין שייך לקיים את פשטות המצווה.

להתחבר  יכול  הוא  דרכה  אחרת  נקודה  לו  יש  אחד  שכל  כמובן 

להשי"ת מחדש, אך בכלליות הכל מונח בפרשת השבוע. ולכן נהגו 

הצדיקים לומר תורה בשבת דייקא על פי הפרשה. כך גם נוהגים 

אנ"ש בדרך כלל, ללמוד בסעודה שלישית תורה מליקוטי מוהר"ן 

השייכת לפרשה, או על כל פנים לקשר העניין לפרשה.

***

האבות  של  בפרשיות  עוסקים  בהם  אלו  בשבועות  ובפרט 

הקדושים, אפשר אפילו בצורה פשוטה להתעורר ללבב את הלב 

וכו'.  יצחק  כמו  ליראה  הלב  את  לעורר  אבינו,  כאברהם  באהבה 

רק לשים לב למה שכתוב בפרשה, ולמצוא את הקשר והשייכות 

שיוכל  מלעילא  סייעתא  יש  הסדרא  של  שבוע  באותו  כי  לדבר. 

להתחזק באותו העניין. 

ולכן מן הראוי, להתחזק מאוד בעניין זה ללמוד את הפרשה. ומה 

טוב אם יוכל ללומדה עם מפרשים כמו רש"י, רמב"ן וכו', וכן ספרי 

צדיקים כמו אור החיים הק' ושאר ספרי חסידות, ]וכמו שהעיד ר' 

לוי  וקדושת  אלימלך  נועם  לומדים  היו  באומן  שאנ"ש  יצחק  לוי 

מאור עינים ועוד ספרי חסידות[. 

אך יש לזכור שהעיקר הוא למעשה, לא רק לחפש פשטים והגיגים 

איזה  לעצמו  לצמצם  צדיקים,  בספרי  למצוא  אלא  הפרשה,  על 

עניין או נושא של הפרשה, מה ששייך לו ]היום יש ב"ה מפתחות 

בסוף כל ספר, גם בליקוטי הלכות, המקל על המעיין למצוא עניין 

כן אפשר לנסות לחדש לבד דברי  וכמו  השייך לפרשת השבוע[, 

מסודרים,  מהלכים  דווקא  צריך  לא  מהפרשה,  ה'  לעבודת  חיזוק 

שיודע  ההקדמות  פי  על  בפרשה,  פשוטה  התבוננות  רק  אלא 

מרביז"ל וכו', ובפרט בשבת קודש שאז יש השפעה מיוחדת של 

חידושי תורה )ליקו"מ סימן נ"ח(. 

אכן, לא תמיד אפשר למצוא קשר ישיר בין מה שלומד על הפרשה, 

לבין מה שעובר עליו. אך זהו הכלל, שכל מה שעובר עליו במשך 

השבוע הוא כפי הסדרא של השבוע, ובוודאי הפתרון נמצא שם, 

אם רק יתחזק לקחת איזה עניין מהפרשה, כי הוא מסוגל ביותר 

לעורר את הנקודה הקדושה שבעומק ליבו.
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הר"ר אברהם יואל צייטלין  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן טרייסמן הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יהודה ברקמן הי"ו - בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם סולרש הי"ו - בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מרדכי אהרן רוטנברג הי"ו - בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה יצחק כהן - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן רוזנפלד  הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יהודה נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר א. מ. מנדל פיין הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן משה כרמל הי"ו - תפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מנחם לור הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת אירוסי בנו הר"ר זאב הי"ו

ומחותנו
הר"ר יחזקאל מנדלאיל הי"ו

ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יואל פוקס הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  שלום פוקס הי"ו -  ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם רובינפלד  הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר בן ציון קליגר הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן יואל הי"ו

ומחותנו
הר"ר יעקב שלמה תפילינסקי הי"ו 

צפת
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יצחק יעקב זילבר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר זאב הי"ו

ומחותנו
הר"ר נחמן הירש הי"ו

ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר מרדכי אליהו גולומבק הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר יוסף שלמה הי"ו

ומחותנו
הר"ר ניסים פרץ הי"ו

צפת
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית שגורה בזאת לדידינו 
הנכבד, המסור בכל לב ונפש להפצת דעתו ואורו של 

רבינו הקדוש.
איש אשר רוח בו, מהיר במלאכתו מלאכת שמים, מסופרי 

המכון החשובים ורותם עצמו בכל עת לטובת העלון
ה"ה הרב רפאל ברלב הי"ו

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת הןת
יהי רצון שיזכו הוא ובני ביתו לגדלו לתורה לחופה 

ולמעשים טובים בדרך רבינו הקדוש, וירוו ממנו ומכל 
יוצאי חלציהם רוב נחת דקדושה.

מערכת עלה לתרופה

הר"ר אברהם אלחנן ווייסשטיין  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

שבת חנוכה באומן
החלה ההרשמה!

02-54-10-100בציון הקדוש של רבינו נחמן מברסלב זיע״א

ים
מינ

הא
  נוסעים עם הוותיקים ו

יון  שירות  אמינות  
נס

  
 

להאיר את הנשמה באור גדול


