
אובדן הוא בהחלט חוויה קשה לכל אדם, בפרט כשמדובר באיבודו 
אישיים  בדברים  כשמדובר  וחומר  קל  תחליף,  לו  שאין  דבר  של 
יותר - כישורים ויכולות, דעת וידע. אנחנו מתפללים אל תשליכנו 
לעת זקנה, וכל מי שביקר פעם בבית אבות או פגש אנשים שהגיל 
לכוון בבקשה  יודע מה צריכים  נעימים  לא  הביא אותם למצבים 
הזו. שנזכה להזדקן בלי לאבד חלקים מעצמנו. אבל עד שאנחנו 
אבידות  על  שנדבר  כדאי  אולי  ושיבה  זקנה  גילאי  על  מדברים 

שמתרחשות הרבה קודם לכן, אפילו עכשיו ממש.

        

בפרשת השבוע אנחנו פוגשים את אברהם אבינו השב מעקידת 
יצחק, הבן חי וקיים אבל הניסיון היה ניסיון 
ורישומיו עוד מלווים את אברהם אבינו גם 
אחרי  מיד  במדרשים.  כמבואר  מכן  לאחר 
העקדה קופצת עליו התאלמנות, שרה אמנו 
הצדקת מסתלקת מן העולם, והפסוק מזכיר 
זו  אבינו.  אברהם  של  ִזקנתו  את  לראשונה 

ִזקנה מסוג נדיר.
כותב  המדרש  בימים",  בא  זקן  "ואברהם 
לעולם,  הזקנה  את  הביא  אבינו  שאברהם 
הוא ביקש שוותק השנים יטביע את רישומו 
והוא  בעולם,  זקנים  שיהיו  האדם,  בצורת 
שהיה הזקן הראשון יכול ללמדנו לא רק איך 

מזדקנים אלא בעיקר איך 'באים בימים'.

לבוא עם הימים
אבינו  שאברהם  רבינו  כותב  בימים'  בא  זקן  'ואברהם  הפסוק  על 
הגיע אל הזקנה כשהוא מצויד בכל ימיו ורגעיו, ובמשמעות נוספת 
- אברהם אבינו הגיע להיכן שהגיע בזכות הימים שעברו עליו. רבי 
נתן מרחיב ומסביר שהימים יכולים להיות הסולם הטוב ביותר או 
המכשול הגדול. בדיוק כמו גרם מדרגות, אפשר לראות את המבנה 
הזה כמו רצף מכשולים או סולם עליה. אדם שואף ללכת במישור 
לשלוח רגל קדימה בלי להיתקל בשום מכשול, המדרגות בולמות 
אותו, מאלצות אותו להרים רגל להפעיל שרירים ולהתאמץ. אבל 

בלי מדרגות לעולם לא תגיע למעלה.
דיברנו על מצבי אובדן בגילאים מתקדמים, אברהם אבינו זכה 
הדברים  בכל  ומצויד  מבורך  אליה  הגיע  הוא  טובה,  לזקנה 
הטובים, והסיבה לכך היתה מפני שהוא בא בימים, דהיינו 
בגיל  מתחילה  לא  הטובה  הזקנה  הימים.  כל  עם  בא 
הזהב, היא קשורה הרבה יותר לגילאים צעירים 
לאבד  חוששים  פחות  בהן  ולשנים 
הללו  בשנים  חושים, 

אדם מאבד את רוב אבידותיו, הוא ירגיש בכך אולי כשׂשיבה תיזרק 
בשערותיו אבל הארנק נפל מהכיס הרבה שנים קודם לכן, אבידה 
מוציא  הוא  שבו  הגיל  עד  בכיסיו  ממשש  לא  אדם  מדעת.  שלא 
את החסכונות מהבנק כדי לכלכל את ׂשיבתו, בגיל הזה הוא אולי 
מהכיסים,  הזמן  ברוח  לו  שהתעופף  מה  כל  את  להרגיש  מתחיל 
הזמן שאבד על דברים של מה בכך, וההזדמנויות שהוחמצו בגלל 
סיבות זוטיות. כדי למנוע את חווית האובדן בגיל של 'אל תשלכינו' 

מוטב להתחיל לשמור על הנכסים בכל שאר הגילאים.
במחלקת  שכיחות  הכי  האבידות  בזמן.   - אמורים  דברים  במה 
האבידות של הנפש אלו אבדות שקשורות בזמן, והזמן נאבד בגלל 
נראה  תמיד  הזמן  נתן,  רבי  שכותב  כפי  בעצם,  והבלים.  שטויות 
לנו אבוד, רוב הימים מתחילים במין הצהרה 
התפילות  רוב  יקרה',  לא  הרי  זה  'היום  של 
קשה  כנראה  שהיום  הסכמה  עם  מתחילות 

מדי להתפלל, וכך גם שאר ההתמודדויות. 

להתחיל מהחלק הצר
אברהם אבינו עבר בחייו את כל סוגי התלאות 
המתאימות  הסיבות  כל  לו  היו  וההפרעות, 
להגיד על הרבה מאוד ימים שהם אבודים ולא 
יום  שאף  עליו  מעיד  הכתוב  אבל  מוצלחים, 
מרומז  אבינו  אברהם  של  הסוד  לו.  אבד  לא 
אברהם  את  ברך  "והשם  הפסוק  בהמשך 
בכל", אברהם אבינו ידע שלכל יום יש צינור שפע מיוחד, אין יום 
הזמן  רוב  ושפע.  ברכה  דבר  מכל  להשיג  יכול  אתה  מבורך,  בלתי 
יהיה', כשאדם מודאג  'מה  ומחשבות של  לנו על דאגות  מתבזבז 
הוא בדרך כלל הרבה פחות יעיל, וכשנדמה לו שמצבו גרוע הרי אין 

לו פנאי לעשות את מה שצריך באמת לעשות.
אברהם אבינו הגיע לזקנה כשהוא מצויד בכל ימיו ורגעיו, מאומה 
גם  כלל  וזה  תום,  עד  הימים  בכל  השתמש  הוא  אדרבה  אבד,  לא 
את מה שעבר עליו בכל אחד מהימים הללו. אף אירוע או מקרה 
לא הפריע לו לחיות את היום הזה, לפי שהוא ידע שבדיוק בתוך 

המאורע הזה טמון כוחו של היום הזה.
וסוד נוסף של אברהם אבינו טמון במילה 'זקן', רבינו כותב שהיום 
ומתרחב  הראש  שבפאתי  הצר  בחלק  שמתחיל  ָזָקן  כמו  נראה 
והולך. כל הימים נראים כמו משהו בלי פתח, ורק כשמשתחלים 
יש  יום  בכל  ענק.  לאולם  אותם  להפוך  אפשר  הצר  החריץ  דרך 
איזה חריץ קטן, משהו שאפשר לפחות להתחיל לעשות, מאמץ 
של  מהקשיים  להירתע  אסור  פסיעות.  כמה  לפסוע  לפחות  קל, 
ההתחלה, הפרוזדורים הצרים מובילים לאולמות ענקיים, תתחיל 

לתפוס מהיום את כל מה שאפשר לתפוס, הוא עוד יתרחב. 
)ע"פ ליקו"מ תורה ס', ליקו"ה שכירות פועלים(

כל הימים מוצלחים

חוששים  שאנחנו  עד 
ותופעות  מהזקנה 
כדאי  ואובדן,  שכחה 
עכשיו  כבר  שנתחיל 
את  לאבד  לא  לדאוג 
הזמן. מכל,  היקר 
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לכל יום יש מספיק סיבות שיהפכו אותו ליום לא מוצלח, אבל כל הימים מוצלחים - אם נוותר על התירוצים.

הרפואות כבר נמצאים - אך צריך 
לחתור ולחפש ולבקש כדי למוצאם.

א' כסליו תקצ"ח
...ְוָהִעָּקר ְּכָבר ָיַדְעָּת ַאָּתה ְוַכּיֹוֵצא ְּבָך, ַוֲאִני 
מֹוִדיֲעֶכם עֹוד, לא ַאַחת ְולא ְׁשַּתִים ִּכי ִאם 
ְּפָעִמים ֵאין ִמְסָּפר, ֶׁשְּבַוַּדאי ָהֱאֶמת ַּכֲאֶׁשר 
ָּ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,  ַהּׁשָ ּוָבא  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְוָזַרח  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ַעד ַהּסֹוף.  ְּבדֹורֹו, 
ַהָּבא  ֶׁשל  ִׁשְמׁשֹו  ָזְרָחה  ֶזה,  ֶׁשל  ִׁשְמׁשֹו  ָׁשְקָעה  ֶׁשֹּלא  ַעד 
ַאֲחָריו, ְוִלְכאֹוָרה ֵאין ְּדָבִרים ֵאּלּו ַׁשָּיִכים ִלְתׁשּוַבת ְׁשֵאְלְתָך 
ָיַדְעִּתי  ָיַדְעִּתי.  ְּבִני  ָיַדְעִּתי  ַאְך  ְמֹאד.  ַהָּמָרה  ְוַצֲעָקְתָך 
ַמְכאֹוֶביָך יֹוֵתר ִמְּמָך. ּוְכַלל ַהָּדָבר ְלָך ּוְלָכל ַּכּיֹוֵצא ְּבָך, ֶׁשֵאין 
ֶּׁשַּיְחֹּתר  ַמה  ְּכִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַרק  ְּכָלל.  ַלֲהִׁשיְבֶכם  ְּבָיִדי 
ִויַבֵּקׁש ַאַחר ַהְּבֵארֹות ַמִים ַחִּיים ְקדֹוִׁשים ַהַּנ"ל, ְּבַוַּדאי ִיְמָצא 
ְּבַאְמַּתְחִּתי ַאְמַּתַחת ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון ַהִּנְרָּדף ְמֹאד ְמֹאד ִמָּכל 
ַצד, ֲאֶׁשר ֵמֲחַמת ֶזה ַאְמַּתְחּתֹו ְמֵלָאה ָעָפר ּוְצרֹורֹות ּוְבלּוֵאי 
ַהְּסָחבֹות ֲאֶׁשר ְמָלאּוָה ָזִרים ְלַהְסִּתיר ּוְלַהְעִלים ְּפִנֵּני ְּגָנָזיו. 
ִעם ָּכל ֶזה ַמִים ַרִּבים לא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה, ּוְנָהרֹות 
יּוַכל  ְוַהְסָּתרֹות ֶׁשָּבעֹוָלם לא  ֹחֶׁשְך  ִמיֵני  ְוָכל  ִיְׁשְטפּוָה,  לא 
ְּכָבר  ֲאֶׁשר  ָּכֵאֶּלה  ַחִּיים  אֹוְצרֹות  ַמְטמֹוֵני  אֹורֹות  ְלַהְעִלים 
ִזְכרֹונֹו  ַהְּקדֹוִׁשים  ִּבְסָפָריו  ֶׁשִּנְתַּגֶּלה  ַמה  ֵמֶהם  ִנְתַּגָּלה 
ֶאְצִלי  ַלְחֹּפר  ְיִגיעֹות  ְצִריִכים  ַאֶּתם  ֲעַדִין  ַוֲעַדִין  ִלְבָרָכה. 

ִּתְתַיְּגעו                           ִאם  ִּתְמְצאּו  ּוְבַוַּדאי  ְוָהֶאְביֹון.  ֶהָעִני 
נתן מברסלב



צדקה, אא

האמנתי כי אדבר פרק יג

הולך  מעין  וראה  לשם  הולך  היה  האחרון  ביום 
והמראה אדם והריח של יין. 

לאחר שהמשנה למלך קיבל הזדמנות חדשה להוציא את 

בהתחדשות,  ההוראות  לקיים  חזר  מהשבי,  מלכה  הבת 

שלמה,  שנה  להתגעגע  היא  העקרית  ההוראה  כאשר 

והעיקר שביום האחרון יזהר שלא לישון, וכן לא לשתות יין 

שהוא מאבד את הדעת ויכול להפילו לשינה.

והנה סוף סוף הגיע היום האחרון והוא כבר הולך להוציא 

אותה, והפעם הוא מוכן שלא להכשל כמו בנסיון הקודם, 

שאז ראה דבר תאווה – תפוח ועמד ואכל, אך הנה הוא הולך 

לכיוון הארמון של ה'לא טוב' והנה הוא רואה מעיין שאמור 

להיות בו מים צלולים, אך זה דבר פלא שהמראה שלו אדום 

והריח הוא כמו ריח של יין.

ושאל את המשרת: הראית שזה מעין, וראוי שיהיה בו 
מים והמראה אדמומית והריח של יין? 

וכיון שהיה זה תמוה בעיניו, שאל את המשרת הרומז לשכל 

]כפי שבארנו בפרקים קודמים[, מה זה הדבר הזה, האם אכן 

אתה רואה מעיין שראוי להיות בו מים, והמראה שלו אדום 

ומריח כמו יין?!

רואה  היה  שאם  כיון  הגדולה,  הסכנה  היא  הזו  והשאלה 

יין ממש בוודאי שלא היה נכשל, שהרי כבר למד מהנסיון 

הקודם להזהר מדברים נוצצים המושכים את העין שבאים 

להפסיד לו את העולם הזה והעולם הבא, אבל כאן הוא ראה 

דבר תמוה, שהוא היה מוכרח לשתף בתמיהה זו את השכל 

– המשרת, בכדי להבין מה קורה כאן, וכי ייתכן שהמראה יין 

והריח יין, למרות שזה מעיין שאמור להיות בו מים.

הוא  דבר  שהבעל  פשוטה.  בצורה  זאת  נבאר  וראשית 

ערמומי מאוד, בהתחלה הוא מנסה בפשטות להתחיל עם 

נופל  אדם  כאשר  אך  הרע,  אחר  להימשך  לפתותו  האדם, 

פעם ופעמיים, וכבר נזהר מהרע ממש, אזי הבעל דבר נותן 

לו חיזוק דקדושה, שירגיש בליבו הנה הפעם אני חזק, ואז 

בהיסח הדעת הוא מעמיד לפניו איזה דבר שהוא רוצה רק 

להבין מהו הדבר הזה, איך זה עובד, לא ח"ו לשתות בפועל 

מהיין, רק להתקרב לנסות לראות ולהבין מה קורה כאן.

כל  זה  כי  בעצמו,  היין  הוא  הוא  להבין,  שרוצה  הזה  והיצר 

היישוב  את  ולבלבל  הדעת  את  להסיח  שבא  היין  פעולת 

הבת  את  להוציא  בדרך  עכשו  אתה  שהרי  החזק,  הדעת 

מלך אחרי שנה של כיסופין, מה מעניין אותך להבין דברים 

אחרים...

שיוצא  אלוקי  שפע  הוא  שהמעיין  להבין,  נוכל  יותר  ובעומק 

מלמעלה, שפע של חכמה, שפע של דעת ]כידוע המים נקראים 

בשם דעת[, והנה כאן למטה הוא נעשה אדום, גבורות, לא רואים בזה 

ריח שמבלבל את  ריח משכר,  גם  לו  ויש  את השפע אלוקי של המים, 

הדעת. 

וכאן צריך להזהר מאוד, כי דווקא כאשר האדם בעלייה, וכבר חזר בתשובה, והבין 

את הטעויות שעשה בפעם הקודמת, כעת הוא אומר לעצמו אני חזק מאוד בדעתי שלא 

להתפתות לשום דבר, ואז דווקא עולים לו שאלות שרוצה להבין מה קורה כאן בעולם הזה, הרי 

כל כך התברר לו שה' הוא המלך ואין עוד מלבדו, כל כך התחזק להתגעגע לאמת, והנה הוא רואה 

שהעולם מלא נסיונות, מלא דינים, צרות דאגות וענינים המבלבלים את הדעת, וכאן הוא שואל 

את השכל המשרת שלו, מה קורה כאן בעולם, הרי העולם אמור להיות מעיין של דעת, והנה הוא 

אדום ומריח יין?! 

והשאלה הזו היא מפילה את כל מי שרוצה ללכת להוציא את הבת מלך, 

והלך וטעם מהמעין. ונפל וישן מיד כמה שנים עד שבעים שנה, 
כי האמת היא שצריך לדעת שהעולם הוא באמת מעיין של מים, אבל בכל זאת השם יתברך עשה 

הסתרה ונסיון, ואסור לשאול ולנסות להבין איך יש כאן אדמומית ודינים, כי זה גופא הנסיון.

אבל 

כיון שלא התכונן לנסיון כזה, אלא באופן כללי שלא ללכת אחר יין המבלבל את הדעת, על כן נפל 

בזה לשינה עמוקה מאוד.

שינה גדולה יותר מהנפילה הקודמת שהיתה רק נפילה בדבר תאווה, כי כאן נפל לתרדמה גדולה 

ששכח לגמרי שיש בת מלך שצריך להוציא, כיון שעלה לו תמיהה על יסוד הבנת העולם, למה 

יש כאן אדמומית בעולם, ולא הסתדר לו להאמין בפשטות שאפילו שהוא נראה כיין, בכל זאת 

השורש הוא מעיין של שפע אלוקי.

ומשום כך נפל לשינה של שבעים שנה, שהוא רומז על העלמת השבעים פנים לתורה, העלמת 

כל התגלות אמיתית באור ה'.

מחשבות  האדם  בלב  עולות  התפילה  שבשעת  מאד  מצוי 
שמקורם  נראה  שלכאורה  מחשבות  ושפלות,  ענווה  של 
מהיצר הטוב, בהם הוא חושב על עצמו 'מי אני, בריה שפלה 

וחשוכה שאתפלל לפני מלך רם ונישא'.
על מחשבות אלו כותב הרב הקדוש רבי יעקב יוסף מפולנאה 
בספרו "תולדות יעקב יוסף" בשם רבו רבי ישראל בעל שם 
שאומר  האדם,  של  ענוותנותו  שברוב  'פעמים  זי"ע:  טוב 
הוא  ישועה,  ואפעל  תפילתי  שתתקבל  חיי  ומה  אני  מה 
מתרחק מעבודת השם יתברך, כי מצד שפלותו אינו מאמין 
שהאדם הקטן ביותר גורם בתפילתו לשפע לכל העולמות 
וגם המלאכים ניזונים בזכות תפילתו, ואילו היה מאמין בכל 
זה כמה היה עובד את השם בשמחה וביראה מרוב כל, והיה 

נזהר בכל אות ותנועה לומר אותה כראוי'. עכ"ל.
מלהתפלל  האדם  את  למנוע  רק  הוא  רצונו  כל  הרע,  היצר 
ועל זה עיקר מלחמתו עם האדם. לכן הוא מתלבש בענווה 
פסולה הגורמת לאדם להיחלש מהתפילה. ובאמת, אין זה 
ענווה  אדרבה,  ומיואש.  עצוב  להיות  כלל  הענווה  מדרכי 
לשמחה  ויותר  יותר  האדם  את  להביא  צריכה  אמיתית 
לי  מגיע  ולא  כלום,  אני  'אמנם  יודע:  הוא  כאשר  ואמונה, 
כלום, ודווקא זה מה שמזרז ומעורר אותי לבקש הכל מהשם 
ברחמים ובתחנונים, שייתן לי מבוקשי במתנת חינם, כי אם 
יתברך...'  ממנו  לבד  לקבל  ממי  לי  שאין  ברור  אז  כלום  אני 
לעומת זאת, אדם שחושב שהוא משהו, ממילא הוא סומך 
על הדמיון שיש בידו ובכוחו להסתדר בלי השם ולכן הוא לא 

מתפלל.
זו   – מלהתפלל  האדם  את  שמונעת  מחשבה  כל  המסקנה: 

גאווה!
ראיה לכך אנו מוצאים אצל משה רבינו ע"ה, שעליו נאמר 
)במדבר יב, ג(: "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על 
פני האדמה". משה רבינו בודאי החזיק עצמו לאין ולאפס, 
שרצה  דבר  וכל  סוף,  בלי  התפלל  הוא   – כשהתפלל  אבל 
האריך בתפילה עד שקיבל אותו. זאת, משום שביקש תמיד 
רק מתנת חינם: 'ריבונו של עולם, רחם עלי ותן לי במתנת 

חינם'...

ענווה שהיא תכלית הגאווה
להחלישו  באדם  שמתלבשת  "ענווה"  אותה  למעשה, 
מהתפילה היא כולה גאווה. כי למה ייחלש מהתפילה בגלל 
פחיתותו? הוא הרי עני ואין לו כלום, האם לא נאה לו לבקש 
מה  אז  לכלום,  עצמו  את  מחזיק  באמת  הוא  אם  מהשם? 
מונע אותו מלבקש מהשם מתנת חינם? אלא, שהתרוץ 
'לא מגיע לי', ולכן הוא לא מבקש, זה מרמז שהוא  של 
רואה פחיתות כבוד. כלומר, הוא יהיה מוכן לבקש רק 
אם מגיע לו, ואין נאה לו לפי "מעלתו" לבקש אם לא 
לו ענווה אמיתית, היה  לו. אך אילו הייתה  מגיע 
יודע שאף פעם לא מגיע לאדם כלום! כי לפי 
ערך גדולת הבורא אין שום מלאך או שרף 
שיכול לומר שהוא עובד את השם. 
שבכל  מכיוון  לכן, 

מקרה צריך לבקש מתנת חינם, אז מה השתנה עכשיו?
להפסיק  לך  ויגרום  אותך  יטעה  לא  הרע  שהיצר  כדי 
ומה  אני  "מי  אומר:  כשאתה  בידך:  זה  כלל  נקוט  להתפלל, 
פסולה  ענווה  שזוהי  דע   – בתפילה  אותך  מחליש  וזה  חיי" 
והיא תכלית הגאווה. אבל אם אתה אומר: "מי אני ומה חיי" 
אבל בכל זאת מבקש מתנת חינם ומרבה בתפילה כמה שרק 

צריך – זו ענווה אמיתית.
על  טוב",  שם  הבעל  "שבחי  בספר  המובא  המעשה  ידוע 
עיניו  לנגד  ראה  להתפלל  שעמד  פעם  שבכל  חסיד  אותו 
חשב  בתחילה  בתאוות.  שקוע  הוא  וכמה  גשמיותו  את 
החסיד שזו מחשבה נכונה להחזיק בה - לדעת את שפלותו 
עד  בתפילתו.  מאוד  נחלש  הוא  למעשה  אך  ופחיתותו, 
של  הללו  המחשבות  'מדוע  בדעתו:  עלה  אחת  שפעם 
ולא  מתפלל  שאני  בזמן  דווקא  ליבי  על  עולות  "ענווה" 
כשאני אוכל ושותה?' מיד הבין שזה מעשה הבעל דבר שבא 
להחלישו בתפילתו. לכן, חזר להתפלל בהתלהבות ובשמחה.

בנים אתם להשם אלוקיכם
סגולת כוח התפילה היא להתקבל, אפילו מרשע. לפעמים, 
אדם נחלש מהתפילה מכיוון שרואה שהוא עדיין לא עשה 
להסיר  עליו  לכן,  תפילתו?  תתקבל  כיצד  כן,  ואם  תשובה, 
הקב"ה  שהרי  אביו,  אל  כבן  ולהתפלל  מליבו  זו  מחשבה 
בעצמו קרא לנו בנים, כמו שכתוב )דברים יד(: "בנים אתם 

לה' אלוקיכם".
ואם תאמר, שמא אנו נקראים בנים רק כאשר אנו מתנהגים 
כבנים? על זה אמר רבי מאיר )קידושין לו(: "בין כך ובין כך 
אתם קרויים בנים, שנאמר )ירמיה ד(: "בנים סכלים המה", 
וכן )דברים לב(: "בנים לא אמון בם", וכן )ישעיהו א(: "זרע 
מרעים בנים משחיתים", וכן )הושע ב(: "והיה במקום אשר 

יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל-חי..."
אפילו  התחיל  לא  ועדיין  רשע  הוא  אדם  אם  אפילו  לכן, 
מאוד  טוב  מסוימת,  בעיה  לו  יש  אבל  תשובה,  לעשות 
יחזור בתשובה. כאשר  גם  כך הוא  כי מתוך  שיתפלל עליה 
הוא יצעק מעומק הלב אל בוראו ויאמר: 'ריבונו של עולם! 
יש לי בעיה ואני יודע שאני רשע, אבל אני לומד קל וחומר 
ביקש  קדשים,  קודש  שהיה  רבינו  משה  מה  רבינו:  ממשה 
מתנת חינם, ואני - שאני רשע, ואפילו רשע מרושע, ודאי 

שאני צריך לבקש אך ורק מתנת חינם'...
וכך יאריך בתפילתו ויבקש מהקב"ה שיעזור לו וירחם עליו 
שלו  שהישועה  כדי  באמונה,  ויתחזק  להיוושע  שיזכה  עד 
תהיה כפולה – גם יקבל את הישועה עצמה שהוא צריך וגם 

יתחזק באמונה שהשם יתברך שומע תפילה כל פה!
רחמן  הבורא  כי  אותו.  יושיע  בודאי  הבורא  כך,  יעשה  אם 
ואינו חפץ במות הרשע, כי אם בתשובתו. וממילא כשהרשע 
רואה  אדם  אותו  כאשר  וכמובן  לו.  עוזר  הוא  אליו  פונה 
שפעל ישועה בתפילה דבר זה מחזק אותו מאוד באמונה, 
מהשם  לבקש  יכול  הוא  שבתפילה  דעתו  על  עולה  גם  ואז 
שייתן בליבו לעזוב את דרכו הרעה ושיעורר אותו לתשובה 

ויטהר את ליבו מערלת העוונות, וכך ישוב באמת.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שלום ארוש שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך 



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'נוח נועם השבת

אנשי מעשה לודז'  נולד בעיר  לייב ליפל, הוא  מגדולי חסידי ברסלב בדור העבר היה רבי הירש 
נער צעיר היה  רבי אהרן בצלאל, שנמנה על חסידות ראדומסק.  הפולנית, לאביו 
ר' הירש לייב, כשבאחד הימים ראה את אביו יושב והוגה בספר כלשהוא ומעיניו 

יורדים פלגי נחלי דמעות, שהרטיבו את פאותיו וזקנו.
"מה יכול להביא את אבא לבכייה כזאת?" הרהר הירש לייב, שבכיו של אביו חלחל 
אל מעמקי נשמתו, ובליבו החליט: "אסורה נא ואראה במו עיניי, מהו הספר הפלאי 

הזה. אלא שכשסיים אביו ללמוד בספר, החביאו במקום נסתר". 
לאחר שקם רבי אהרן בצלאל מבכיו והלך לו, הביט בנו הצעיר כה וכה וירא כי אין 
איש הרואה במעשהו, החל לחפש בסקרנות גוברת והולכת אחר הספר המופלא. 

יגע ומצא; לעיניו נגלה הספר ושמו 'משיבת נפש'. 
הוא פתח אותו בסקרנות והחל מעיין בין דפיו הקדושים, והנה, בסופו רואה הוא 
חיבור הקרוי בשם 'תיקון הכללי'. ליד עמוד השער נכתבו שורות אשר גרמו להירש 
לייב הצעיר להפתעה; צדיק קדוש יש, ושמו רבי נחמן מברסלב, נין ונכד לבעל שם 
טוב הקדוש, אשר הבטיח לאמור, כי כל מי שיבוא לציונו הקדוש, ויאמר את עשרת 
המזמורים המצוינים שם, אזי הוא מתחייב להושיעו ולתקנו אפילו אם עבר עליו 
מה שעבר... עודו משתאה על ההבטחה המופלאה הכתובה מול עיניו, ולצד עמוד 
נישט  אייך  זייט  "גיוואלד!  המילים:  את  לבנה  קידוש  באותיות  הוא  רואה  השער 

מייאש!!!  
כיון שהיה עדיין צעיר לימים, השתומם ושאל בלא קול: "איזו סיבה יש לו לאדם 
להתייאש, שצריך להזהירו כל כך לבל יתייאש?" תשובה לשאלתו לא קיבל, אבל 

והוא  מבין השורות האיר בנפשו,  ליבו, האור הגדול הזורח  את  דברי הספר כבשו 
החליט לעיין בו כדי לרדת למעמקיו. 

זהו איזה  "בוודאי  'אומן',  כי שם העיר בה טמון הרבי הוא  גילה בספר  לאחר מכן 
שם קדוש" חשב בתום ליבו, היות ומעולם לא שמע על עיר בשם זה. מכאן ואילך, 
עמדה לנגד עיניו של הנער צמא הנפש מטרה אחת: לפגוש בחסידי ברסלב, כאלו 
המקושרים לאותו רבי קדוש ומופלא. אמנם, זה מכבר שמע מחבריו על חסידים אלו 

המרבים לרקד ולמחות כף אל כף, אם כי היכן ניתן למצאם, לא ידע. 
השתוקק  הוא  חיל,  לייב  הירש  עשה  לודז'  מולדתו  שבעיירת  בישיבה  בלימודיו 
הקודש,  אל  להתקרב  הרוצים  כל  וכדרך  שמיים,  ויראת  תורה  לקנות  מאודו  בכל 
עבר עליות ומורדות ואין ספור ניסיונות. או אז החל להבין על מה התכוון המחבר 
הקדוש, דברי ההתחזקות שבספר קטן הכמות ורב האיכות היו לו לטל של תחיה 

ויקרו בעיניו כפנינים. 
ישיבה  הבירה,  שבוורשה  הגדולות  הישיבות  באחת  ללמוד  נכנס  תקופה,  כעבור 
שהיתה תחת נשיאותו של ה'חפץ חיים' זצ"ל. לפרקים היה הכהן הגדול מראדין בא 
לבקר בישיבה, הזדמנויות אלה ניצל הירש לייב, מבקש התורה והיראה, כדי לשוחח 

עמו ולשטוח לפניו את אשר עם לבבו. 
ובוורשה הגדולה, לא הרחק, שוכן בית מדרשם של חסידי ברסלב, הלא הוא בית 

החסידים הנודע ברחוב נובוליפיע, בו יקדו להבות אישו של הנחל נובע והפיצו אורו 
למרחקים. 

לייב על אותו בית מדרש, בצימאונו הגדול לעבודת  ביום מן הימים שומע הירש 
השם ובזכרו את רוח החיים שהפיח בנשמתו הספר הקדוש 'משיבת נפש', הוליכוהו 
רגליו אל בית החסידים הברסלבי, שם מצא בחורים בני גילו שלמדו בישיבת 'תורת 
אמת ואמונה' שהיתה במקום. בחורים אלו למדו בהתמדה גמרא ופוסקים, הגו מידי 

יום ביומו בדבקות בספרי רבינו הקדוש, ובשעות הפנויות עסקו בהתבודדות. 
הירש לייב שהיה מבקש ה', נקשר מיד בעבותות אהבה לחסידים הצעירים הספוגים 
אמונה עזה ברבינו, ועד מהרה ניצתה האש הקדושה בנשמתו. בשבתות היה סועד 
ציגלמאן.  לייב  אהרן  רבי  בבית  ולחילופין  ברייטר,  יצחק  רבי  של  בביתו  לעיתים 
וכוחו  בסעודות השבת היו משיחים על שולחנם אנשי אמונה אלו בגדולת הרבי 
הנצחי, ודיבורי התחזקות המחיים את הלב, הנמשכים מאותו מעיין טהור שממנו 
כבר הספיק לטעום בספר הקדוש שמצא בבית אביו, והיה הנער שותה בערגה את 

הדיבורים שהיו לו למשיב נפש.
עמו  שוחח  חיים',  ה'חפץ  בישיבתו  ביקר  כאשר  התקרבותו,  ראשית  מימי  באחד 
לו על התקרבותו לחסידות ברסלב, כששמע ה'חפץ חיים' את  וסיפר  לייב  הירש 
דבריו עודדו להמשיך בדרכו, כשהוא משבח את חסידי ברסלב, השמים דגש על 

לימוד הלכה תמידי, ואינם סרים מסעיף קטן שבשולחן ערוך.
לימים, כאשר יספר על התקרבותו, יפטיר רבי הירש לייב בצחות: "החפץ חיים - הוא 

שפסק לי להתקרב לחסידות ברסלב..." )ע"פ הספר 'בצילו של הרבי'(

הפסק של ה'חפץ חיים'

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
התחדשות

עלהו לא יבול

  שאלת שלום לאשה )המשך(
שלום לאשה בטלפון

בשו"ת בצל החכמה )ה מט( העלה כך: א. כשמכירה, אסור לשאול בשלומה אפילו בטלפון, 
שהרי אסרו אף על ידי שליח. ב. כשלא מכירים אותה, תלוי בכוונת השיחה איתה, שאם 
הוא בשביל כדי לבוא איתה בקשרי מסחר או משפחה וכדומה, אסור. ג. אבל אם כוונת 
השיחה היא לא בכדי לבוא איתה בקשרי מסחר וכדומה, כמו שמצוי שמתקשרים לאיזה 
משרד ואשה עונה לטלפון - אין איסור לשאול בשלומה אז, כיון שאין יודעים כלל עם מי 
מדברים. והנלע"ד, שמכל מקום אם יש אפשרות להשתמט מלומר שלום, אלא רק בוקר 

טוב וכדומה - נכון יותר לומר כך, הואיל ואז הדבר קל יותר וכמ"ש במאמרנו הקודם.
 לשאול בשלומה במכתב

א. לדרוש בשלומה, אסור. ב. אבל מותר לשאול על שלומה על ידי בעלה, והיינו שכותבים 
'זוגתי  מותר לכתוב: 'מזוגתי לזוגתך שלום' או  וכן  'ועל שלום זוגתך'.  בתחילת המכתב 
פורסת שלום לזוגתך'. אך אסור לכתוב: 'ותאמר שלום לזוגתך' או 'פריסת שלום לזוגתך'. 

ג. אם היא חולה, מותר לכתוב 'תודיעני משלום אשתך'.
לשאול בשלום אשה ע"י בעלה או ע"י שליח

א. לשלוח לה דברי שלומים על ידי בעלה, אסור לכל הדעות. ואפילו כשהוא שלא בפניה )הגהת 
שו"ת שער אפרים מבן המחבר, סימן קטז(. ב. אבל מותר לשאול לבעלה איך שלומה. אך אסור לשאול 

את בעלה על שלומה בפני האשה )שו"ת שער אפרים שם(. ג. לשאול את בעלה על שלומה כשהיא 
שומעת: יש מי שמתיר )סם חיי בסוף הספר, וירא עה"פ ויאמרו אליו(. ויש שאוסר )באר משה ד קיג סוף אות ד(. ד. 
לשלוח שליח לשאול בשלומה, אסור. ואפילו כשאין מכירה. ה. לשאול לאחר מה שלומה, יש 
מתירים ויש אוסרים. )וראה עוד מקורות בכל זה: בקדושין ע ע"א ובראשונים שם, ובשו"ע אבהע"ז כו ו, והפוסקים שם(.

 אם האשה הקדימה ושאלה בשלומו, האם מותר להשיבנה?
)ה מח יא(. וכשבא מן הדרך ונתנה לו שלום, טוב  דעת שו"ת בצל החכמה שמותר להשיב לה 
שישיב לה 'ברוכה הנמצאה' )הנ"ל באהלך באמיתך כב טז(. אמנם בשו"ת ברכות שמים, אסר )או"ח לח 

אות ד(. ובנשמת ישראל, נסתפק בזה )סימן כ דף דש(.

האם אשה מותרת לשאול בשלום איש?
שלום  אומרת  כשאינה  ב.  לאיש.  שלום  להקדים  אשה  אסורה  א.  כך:  העלה  נ(  )ה  החכמה  בצל  בשו"ת 
עליכם או שלום עליך רק 'שלום' בלבד, יש מקום להקל )והיינו לשיטתו שמקיל בזה אף לאיש, אבל למ"ד שאוסר באיש 
יש להחמיר גם באשה(. ג. באמירת בוקר טוב או ערב טוב, אין שום קפידה )והטעם כנ"ל(. ד. מותרת אשה לשאול 

אסורה להשיב לו.  בשלום איש על ידי שליח אפילו בלשון שלום עליכם. ה. איש ששאל בשלום אשה, 
ומכל מקום יכולה להשיב לו 'ברוך הנמצא' וכיוצא בזה )בצה"ח, מט אות ד – ו, ובסימן נ, א. ובאהלך באמיתך כב יג(.

אורח
דרך ארץ הוא שישאל לבעל הבית על שלום אשתו, באופנים המותרים המבוארים מקודם. 
וכמו כן דרך ארץ הוא שישאל לאשה על שלום בעלה )הסכמת רוב הפוסקים לפמ"ש בגמרא ב"מ פז.(. 

וראה בזוהר הקדוש )פרשת נח, עא.( שדרך ארץ שהאורח יתן מתנה לאכסניה.
נתינת מתנה לאשה או אשה לאיש

כשבאים  מאד  ומצוי  זרה.  לאשה  האסורה  שלום  דרישת  כמו  שהוא  הפוסקים  משמעות 
לבקר קרובים וכדומה )ראה שו"ת בצל החכמה ה נא. ועוד(.

מענין לענין השתמשות עם אשה
א. אסור לאשה זרה בין פנויה בין אשת איש, להגיש משקה או מאכל, לאיש זר )בשו"ע אבהע"ז כא ה, 

אסר רק מזיגת הכוס. אמנם בפיה"מ להרמב"ם סנהדרין ז ד, אסר להדיא. וכן נראה מדברי הפוסקים כל שיש בזה התקרבות וכו'(.  ב. 

י"א שאם עושה זאת מעצמה, הדבר מותר )המקנה קדושין ע.( וי"א שאין הבדל אם עושה זאת מעצמה 
'דרך שירות', כלומר שהיא  זאת  ג. אם עושה  ר(.  ה  )האלף לך שלמה אעה"ז קיא. שבט הלוי  או שביקשו ממנה 

חייבת לעשות כן מחמת ציווי אדונה וכדומה: דעת הערוך השלחן )אבהע"ז כא ט( שמותר. ובשו"ת שבט הלוי 
)שם( מפקפק על היתר זה. ומכל מקום ממידת חסידות יש לאסור )תולדות האדם וכמ"ש בכל החיים מערכת כף דין ד'(.ד. 

בעלת הבית או אכסניא המגישה לפני האורחים: י"א שמותר )ערוה"ש. וכ"מ משלמת חיים, תשיב(. וי"א שמותר רק אם גם 
אשתו שם או כשיש שם עוד הרבה אנשים )עזר מקודש אבעה"ז שם. שבט הלוי(. ה. לגבי מזכירה המגישה אוכל או משקה – יש 

לשאול שאלת חכם איך להתנהג )כי הדין תלוי בכל פרטי הענין המובא לעיל, ובזה חמור יותר כיון שמביא לידי קירוב הדעת וכו' ולפעמים אכן כונתה לזה(.

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(

ה'(  תפילין  )ליקו"ה  נתן  מר'  מובא  שרה,  חיי  פרשת  לקראת 

לחיות  בהתחדשות,  מלאה  היתה  אמנו  ששרה  גדולה,  אריכות 

בכל רגע חיים חדשים כאילו נולד מעתה, עד שהתורה אומרת 

ז', ועל כן הפרשה  עליה, שהיתה בת מאה כבת כ', ובת כ' כבת 

נקרא בשם חיי שרה, כי עיקר החיים הוא מי שמתחדש בכל רגע.

שאלה:

קשה לי להתחדש ולשכוח מהעבר, כי זה נראה כאילו רוצים 

רק לחזק ולפתות אותי בכדי שאתקדם ולא אשקע בעצבות 

על מעשי בעבר?

תשובה:

ודווקא  'התחדשות',  של  הנושא  כל  על  מוטעית  הסתכלות  זוהי 

מעשה  בשעת  כי  להתחדש,  באמת  קשה  זו  מחשבה  בגלל 

כמה  לפני  התנהג  הוא  איך  וזוכר  הדעת  בחלישות  האדם  כאשר 

דקות, קשה לו מאד להאמין בעצה זו, להשליך את כל העבר, כי 

שבאמת  להבין  מאוד  חשוב  ולכן  בזה.  אותו  שמרמים  לו  נראה 

עיקר  הוא  אלא  נפילות,  לזמני  'רק'  לא  הוא  ההתחדשות  ענין 

כמו  בהתחדשות  מצוות  יעשה  תמיד  שהאדם  החסידות,  אור 

 , שהוא הפעם הראשונה שלו, וכאילו לא עשה מצווה זו לעולם 

ההתלהבות של הפעם הראשונה.

בכל  חז"ל  ודרשו  היום"  מצווך  אנכי  "אשר  בתורה  כתוב  גם  וכך 

מנדל  מנחם  ר'  הרה"ק  שאמר  וכמו  כחדשים.  בעיניך  יהיו  יום 

מוויטעפסק זיע"א שכל שבת צריך לחשוב כאילו עד שבת זו לא 

היה שום שבת בעולם, וכן לא יהיה שום שבת אחרת.

ועל דבר זה זעק רביז"ל 'אסור להיות זקן', כי יכול להיות שאדם 

מקיים מצוות אבל בלי חיות והתהלבות וזאת משום שנעשה בזה 

כאילו הוא זקן ורגיל.

מתחיל  הילד  את  רואה  הוא  כאשר  להורה  יש  נחת  כמה  והרי 

ללמוד חומש, באיזו כיסופים וגאווה דקדושה הוא בא לתלמוד 

הילד  וכאשר  וכו',  חומש,  ללמוד  מתחילים  אנו  הנה  תורה, 

בא בהתהלבות כזו ליבו פתוח לקבל, וקל יותר ללמדו, אלא 

החש,  אצלו  ונאבד  בזה,  רגיל  נעשה  כבר  הוא  שבהמשך 

ואפילו אם הוא ילד שלומד ומקשיב אבל אין זה אותו 

דבר כמו ההתחלה.

תפילה,  לכל  שניגש  רביז"ל  מלמדנו  וכך 

לימוד תורה, שבת וכו'. ופוק חזי 

לולב,  שופר,  תקיעות  כמו  נדירות  מצוות  לנו  מזדמן  כאשר  איך 

מצה וכו' באיזו התחדשות אנו מקבלים אותה, ועוד מתכוננים לזה 

וכי משום  וכו',  כן ללמוד על פנימיות אותה המצווה  הרבה לפני 

יותר  לקיימם  שנוכל  מצוות  לנו  נתן  רחמנותו  ברוב  שהשי"ת 

העשייה  בעולם  כי  ערכם.  ירד  וכו',  ותורה  תפילה  כמו  בתדירות, 

שכל  לזכור  במצוות   אבל  יותר,  יקר  הוא  יותר  נדיר  שהדבר  ככל 

הזכות  לנו  נתן  הוא  הגדול  שבטובו  אלא  מאוד,  יקר  הוא  מצוה 

להרבות בזה.

אך  הראשונה,  הפעם  של  ההתלהבות  ענין  על  דברנו  עכשו  עד 

להתחדש  רגיל  אינו  שהאדם  שאילולא  הדבר,  מובן  מזה  יותר 

אזי יכול ליפול לשינה עמוקה, ובוודאי שלא להתקדם עוד ולילך 

שנים  הרבה  והשגתו  מקומו  על  להשאר  ויכול  לדרגא,  מדרגא 

זו להתחדש  בלא להתקדם. אך כאשר אדם לוקח עצמו לעבודה 

יכול  והוא  לשינה,  נופל  לא  הוא  אזי  יום,  בכל  מחדש  ה'  בעבודת 

אפשר  איך  מחפש  תמיד  כי  לדרגא,  מדרגא  וללכת  להתקדם 

הזמן,  בשמירת  להרבות  הן  ה',  בעבודת  עוד  להתחדש  להוסיף 

ולחטוף עוד מצוות ומעשים טובים, והן בפנימיות הכוונה של כל 

מצוה, לעשותה יותר בכוונת בלב והתקשרות לאורה הפנימי.

וכמו שרביז"ל היה חידוש נפלא בזה שהיה חי חיות חדש בכל רגע, 

וכמו שמעיד מוהרנ"ת ששמע ממנו כמה פעמים אומר 'אני חייתי 

הרבה  ראה  וכן  כאלו".  חיים  מעולם  חייתי  לא  כאלו  חיים  היום 

ונוראות, ואחר כך בשעה  פעמים שהה מתפאר בעצמו בגדולות 

יהודי"  להיות  זוכים  "איך  גדול  בצער  שרוי  אותו  ראה  שאחריה 

והיה נראה כמו מי שלא הריח מעולם ריח עבודת ה'. וכך היה הולך 

מדרגא לדרגא. )ועיין באריכות נפלאה בליקוטי הלכות תפילין ה'(  

כפי  כי  סי' ס"ב שהכל הולך אחר ההתחלה,  בליקו"מ  ועוד מובא 

ועל  בעבודתו,  ומתנהג  הולך  כן  ההתחלה  של  וההתלהבות  הכח 

היתה  לא  ואולי  פן  פעם  בכל  חדשה  התחלה  להתחיל  צריך  כן 

לצדיק  ההתקרבות  לענין  זה  כל  שכתב  ]ועיי"ש  כראוי.  התחלתו 

שצריך להיות בהתחדשות[

ולכן מובן שגם אחרי נפילה או זמן שלא הלך כסדר, יש להתחדש, 

להתחדש  ה',  עבודת  עיקר  הוא  כך  אלא  דברים,  פתויי  זה  ואין 

)ליקו"מ  אומר  רביז"ל  ואדרבא  בירידה,  ובין  בעלייה  בין  תמיד, 

יותר  שיתעורר   – הוא  השמים  שמן  ידע  נופל  "כשאדם  רס"א( 

להתקרב להשי"ת".

ועיין עוד באריכות בליקו"ה תפילין הלכה ה'.
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