
לדורותיה,  האנושות  של  סיפורה  את  מספרת  השבוע  פרשת 
מעשה גדולת האדם וחשיבותו, וסיפור נפילתו וצלילתו לתהומות. 
בפרשתנו  והאדם  הבריאה,  נזר  הוא  הקודמת,  בפרשה  האדם, 
וההפלגה  המבול  דור  שואה.  עצמו  על  וממיט  דרך  משחית  הוא 
מספרים על כוח הרסני שאוכל את האדם מבפנים, התורה מסכמת 

זאת במילים 'יצר לב האדם רע מנעוריו'.  
        

כל האירועים הללו מציבים את הנברא באור לא פשוט בכלל: 'ַוַּיְרא 
ה' ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל ַהּיֹום', 

תגלית מדכאת, 'רק רע כל היום', מה יהיה?
מאמרים רבים בגמרא ובדברי קדמוננו יוצאים בעקבות הפסוקים 

הללו ודנים בטיבו של אותו יצר רע - אימתי 
נכנס באדם. חז"ל )קידושין ל, ב( מוסיפים 
יצר  אותו  הוא  רע  כמה  עד  לנו  ומודיעים 
שאפילו בוראו קראו רע, עוד הם מבשרים 
שהיצר מתחדש עלינו כל יום ושאי אפשר 

לעמוד בפניו אילולא ישועת ה'.
רבינו הקדוש רופא הנפשות ידע היטב את 
טיבו של היצר ואפילו התבטא פעם ואמר: 
היו  אילו  שלכם,  הרע  היצר  ידעתי  'אני 
לוקחים מכם היצר הרע היו הולכין ומקלחין 
מלא  היה  העולם  וכל  דם,  מלאים  צינורות 
צריך  כשרים  אנשים  כשתהיו  אפילו  דם. 
היצר הרע  גדולה שתדעו עוצם  זכיה  לכם 

שלכם שהיה לכם, רק אני ידעתי אותו...' )חיי מוהר"ן, שא(. כל זה 
לא בא לשבור אותנו, אדרבה יש כאן חיזוק עצום, וכדלהלן.

הוא  שהוא  מלהבין  מנוס  אין  אבל  ומטריד,  מציק  הרע  היצר 
אומרת  לחינם  לא  ה'.  בעבודת  שלנו  ביותר  הקרוב  החברותא 
ודורשים  מוסיפים  וחז"ל  מנעורינו,  בנו  דבוק  שהיצר  התורה 
'מנעוריו – משננער לצאת', כל התעוררות טובה גוררת בעקבותיה 
את  גם  מעורר  שמתחיל  טוב  משהו  כל  רע,  יצר  של  התעוררות 

מהומת היצר, אין מנוס.

שורש היצר הרע
מלמדים  הצדיקים  העולם.  בריאת  ביסוד  נעוץ  הזה  העניין 
הצמצום,  במידת  השתמש  השי"ת  העולם  את  לברוא  שכדי 
רעים  היצרים  כל  נבראו  הגבורות  ומסיגי  מהשתלשלות 
המפריעים לעבודת הבורא. כל אדם הוא עולם קטן שלידתו 
היא מעין בריאת העולם, וכל רצון טוב והתחלה טובה גם 
הם בריאה חדשה, בכל מקום שנברא טוב מתעוררת 

גם מידת הדין, ומשם היצרים הרעים.
התעוררותו של יצר רע היא אם כן איתות 
ורמז שכאן מתחיל משהו טוב, 

נולד רצון חדש, באה התעוררות קדושה. חז"ל מדווחים לנו שהיצר 
כרוך דווקא אחרי נשמות ישראל וביניהן הוא מחפש את הגדולים 
תן  עולה  שאתה  ככל  א'  חשובות:  ידיעות  שתי  כאן  יש  במעלה. 
מטריד  הרע  אם  ב'  לצידך.  עולה  יותר  משוכלל  רע  שיצר  דעתך 

אותך סימן שעבודתך חשובה למעלה.
מסקנות  שמסיקים  איפה  הגדולות?  הנפילות  מתחילות  היכן 
שגויות. אין אדם שאינו נתקל במצבים של 'אוי לי מיוצרי ואוי לי 
מיצרי', חיים של עבודת ה' מלאים בהתמודדויות, והקשות מביניהן 
סיכוי,  'אין  לעצמו  לומר  אז  עלול  אדם  והמבוכות.  הספקות  אלו 
אני חלש, לא יודע מה רוצים מהחיים שלי'. הוא מרגיש כאילו אין 
מצפה  שהקדושה  למה  לו  מעולל  שהיצר  מה  בין  תיאום  חלילה 

ממנו, ואז באות הטרוניות ומצטבר הייאוש. 
הפרשה אומרת לנו מפורשות שהקדוש ברוך 
שלנו,  היצר  של  טיבו  את  היטב  יודע  הוא 
מלאי  את  לבזבז  חבל  יצרנו'.  ידע  הוא  'כי 
'מדוע  בסגנון  התמרמרות  על  הנפש  כוחות 
מלכתחילה,  אותך  מעדכנים  עליי'.  עובר 
עבר  שככה  עוד  ותדע  עליך  שיעבור  תדע 
הרע  היצר  הצדיקים.  כל  ועל  העולם  כל  על 
חי  אתה  שלך,  הבעיה  אינם  והניסיונות 
תנועה  כל  וסיגים,  פסולת  מוקפת  במציאות 
טובה שלך תגרור תגובת נגד מצד היצר. איך 

המידע הזה אמור להועיל לנו?

להתייאש זה מיותר!
ובכן, קודם כל אל ייאוש! דווקא הידיעה הזו אמורה לעודד אותנו 
ולהניח את דעתנו. הרבה התמוטטויות קשורות לקוצר רוח. אדם 
הדרך  גם  אזי  הטוב  לכיוון  הוא  שלו  הנסיעה  יעד  שאם  משוכנע 
לשם חייבת לחלוף בטוב ובמוצלח, וההיסטוריה מספרת שכל דבר 
טוב הושג אחרי הרבה ניסיונות כושלים, מעברים וגלגולים. אדם 
מסיק שאם היום עובר עליו והוא נכשל ושוגה, סימן שממנו כבר 
שום דבר אמתי לא ייצא, אבל עיון בקורות חייו של ראש שושלת 
כל הצדיקים, אדם הראשון שממנו נולדו כל האבות הקדושים וכל 
צדיקים הדורות, בטרם זכה להביא לעולם משפחתו הקדושה דרך 
בנו השלישי 'שת', עברו עליו כהנה וכהנה נפילות וירידות נוראות 
מאה  אחרי  זאת,  ובכל  ובמדרשים.  חז"ל  בדברי  ומפורט  כמבואר 
שלושים שנות מעברים וייסורי נפש זכה להוציא מחלציו שושלת 

נצחית ולהוביל את העולם אל ייעודו. 
הפרשה הזו מציידת אותנו במידע חיוני ביותר, היא מלמדת לחדול 
'הירגעו,  מקוצר רוח, לנשום עמוק ולהודיע לכל היצרים הרעים: 
אני לא מתכוון לוותר בשום שלב, ידוע לי שהמסע ארוך והצטיידתי 
בהתאם. אני אהיה כאן בעז"ה גם אחרי שמאה כמותכם יסיימו את 
עבודתם וילכו להם. הסיפור שלי עוד ארוך והוא יסתיים הכי טוב'. 
)ע"פ ליקו"ה הלכות פסח, ט' ובש"מ(

בשביל מה יש יצר רע?

נגרמות  גדולות  נפילות 
מסקנות  של  בעטיין 
אם  כאילו  שגויות, 
סימן  הולך  לא  משהו 
טוב. לא  שהכיוון 
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היצר מחפש דווקא אנשים טובים ורצונות קדושים, אם עובר עליך סימן שאתה פעיל, אל ייאוש!

המשכת האור של תשרי
ע"י שעושה מתורות תפילות

יֹום א' ֹנַח תר"ג ְּבֶרְסֶלב
ְּבָׁשלֹום  ֶהָחג  ְיֵמי  ָעְברּו  ָלֵאל  ...ּוְתִהָּלה 
ִיֵּתן  ִמי  ִיְתָּבַרְך,  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  ּוְבִׂשְמָחה 
ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְמִׁשיְך ָעֵלינּו ְקֻדַּׁשת ִּתְׁשֵרי ֶּבֱאֶמת 
ָּבֶהם  עֹוְסִקין  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ַהִּתּקּוִנים  ְלָכל  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָּתִמיד, 
ָּזִכינּו  ּׁשֶ ַמה  ְּכִפי  ּוִבְפָרט  ִּתְׁשֵרי,  ָהֵאיָתִנים ֶׁשהּוא  ְּבֶיַרח 
ַהְּקדֹוִׁשים  ִּבְסָפָריו  ֹנַעם  ִאְמֵרי  ְּדַבׁש  צּוף  ְמַעט  ִלְטֹעם 
ִמְצַות  ת  ּוְקֻדּׁשַ ָנה  ַהּׁשָ ֹראׁש  ת  ְקֻדּׁשַ נֹוְראֹות  ֵמִעְנַין 
ׁשֹוָפר ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְויֹום ִּכּפּור ְוֻסּכֹות ְוהֹוַׁשְעָנא 

ַרָּבה ּוְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ְוִׂשְמַחת ּתֹוָרה. 
ֶׁשָּזִכינּו  ָּתִמיד  יֹום  ְּבָכל  ֵלב  ְּבָכל  ַלה'  ְלהֹודֹות  טֹוב 
ִלְׁשֹמַע ָּכל ֵאֶּלה. ִמי ִיֵּתן ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲעֹסק ָּכל ָיֵמינּו ִּבְדָבָריו 
ְוִנְזֶּכה ִלְלֹמד  ַהְּקדֹוִׁשים ּוְלַקֵּים ֲהֹפְך ָּבּה ַוֲהֹפְך ָּבּה ְוכּו', 
ְוֵעצֹוָתיו  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּדָבָריו  ְלַקֵּים  ַלֲעׂשֹות,  ְמָנת  ַעל 
ְלָכל  ַהְמֻסָּגִלים  ְמֹאד  ַהְּתִמימֹות  ְמֹאד  ְמֹאד  ָהֲעֻמּקֹות 
ּוִביִריָדה ח"ו  ַּבֲעִלָּיה  ְוַדְרָּגא  ַּדְרָּגא  ְּבָכל  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָאָדם 

ְּבִטיבֹו ּוְבָעקּו ח"ו. 
יֹום  ְּבָכל  ְלַבֵּקׁש  ְּתִפּלֹות,  ֵמַהּתֹורֹות  ַלֲעׂשֹות  ְוָהִעָּקר 
ּתֹוָרה  ֵאיֶזה  ִּפי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו  ִׂשיָחתֹו  ּוְלָפֵרׁש 
ֶׁשִּיְלֹמד ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשְּבֻכָּלם ְיכֹוִלים ִלְמֹצא ֶאת 
ָיֵמינּו  ָּכל  ִּכי  ָלֶזה,  ִנְזֶּכה  ָמַתי  ה'  ֲאָהּה  יֹום.  ְּבָכל  ַעְצמֹו 
ּפֹוְרִחים ְוהֹוְלִכים ְּכֵצל עֹוֵבר ּוְכָעָנן ָּכֶלה ּוְכרּוַח נֹוֶׁשֶבת 
ּוְלַהֲחִזיָקם  ְלָתְפָסם  ַּבֶּמה  ָלנּו  ְוֵאין  ְוכּו',  ָיעּוף  ְוַכֲחלֹום 
ִאם  ִּכי  ָלֶנַצח  ָּבֶהם  ֶׁשִּנְחֶיה  ָלנּו  ַקָּיִמים  ִנְׁשָאִרים  ֶׁשִּיְהיּו 
ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּדֶרְך  ִּפי  ַעל  ְוָהִעָּקר  ְוַתֲחנּוִנים,  ְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל 
ְוָחָדׁש ְמֹאד - ֶׁשהּוא ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות  ָיָׁשן  ַהֶּזה, ֶׁשהּוא 
ּוֶבֱאֶמת  ִמֶּזה,  ַעְצמֹו  ְּבֵעיֵני  ָרחֹוק  ֶאָחד  ְוָכל  ַּכַּנ"ל.  ְּתִפּלֹות 
ֵאינֹו ֵּכן, ִּכי ָקרֹוב ֶאֶליָך ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹותֹו. 
ְּכָלל,  ְלַדֵּבר  ְלַהְתִחיל  ְיכֹוִלים  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוִאם 
ֲאִמִּתּיֹות  ְּבֵעצֹות  ַהְרֵּבה  ִּדַּבְרנּו  ִמֶּזה  ַּגם  ְּכָבר  ֲהלא 
ָלנּו  הֹוִעיל  ֶׁשְּכַבר  ּוְמֻנִּסים  ְּבדּוִקים  ֶׁשֵהם  ּוְתִמימֹות 
ם ִיְתָּבַרְך ְלַדֵּבר ְּבֹראׁש  ָעַזר ָלנּו ַהּׁשֵ ַהְרֵּבה, ּוִבְפָרט ַמה ּׁשֶ
ֶׁשַּגם  ְלעֹוָלה"  ה  ַהּׂשֶ "ְוַאֵּיה  ַהּתֹוָרה  ַעל  ֶהָעַבר  ָנה  ַהּׁשָ
ָרעֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהְּמֻטָּנִפים  ַּבְּמקֹומֹות 
ְלַחֵּפׂש  ְיכֹוִלין  ָׁשם  ַּגם  ְוכּו'.  ְמֻגִּנים  ְוִהְרהּוִרים  ְמֹאד 
ַהְיִריָדה  ֶׁשַּיֲהֹפְך  ַעד  ָּתִמיד  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש 
ַמֲאָמר ָסתּום  ְּבֵראִׁשית  ִלְבִחיַנת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּגדֹוָלה  ַלֲעִלָּיה 
ְּבִעְנַין  ַהְרֵּבה  עֹוד  ָּבֶזה  ִּדַּבְרנּו  ָלֵקל  ְותֹוָדה  ְוכּו',  ְוכּו' 
י  ּׁשִ ֻסּכֹות ְוכּו'. ּוְמֹצָרף ָלֶזה ַהַּמֲעֶׂשה נֹוָרָאה ֶׁשל יֹום ַהּׁשִ

ְוכּו'. ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשֹמַע ָּכל ֶזה ְוַלֲעֹסק ָּבֶזה ְקָצת. 
ְּדָרָכיו,  ְּבָכל  ְוָלֶלֶכת  ֶּבֱאֶמת  ְרצֹונֹו  ְלַקֵּים  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִיֵּתן  ִמי 

ִלְׂשֹמַח ְּבָכל יֹום ּוְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ְוִלְצֹעק 
ֵמֵאיֶזה  ֵמָחָדׁש  יֹום  ְּבָכל  ּוְלַהְתִחיל  ַלה' 
ְנֻקָּדה ֶׁשַּיְתִחיל..                     נתן מברסלב



צדקה, אא

פרישות פרק נג
אלהים  כל  מן  שיתפלל  איש  כל  אשר  המלך  דריוש  גזר  וכאשר 

ודניאל על  יושלך לגב האריות כתיב שם,  ימים  ואנשים עד חדש 

לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם וזמנין תלתא ביומא 

הוא מצלא ומודא קדם אלהה. 

מעשה של דניאל בגוב האריות

מאה  לעצמו  לקח  המלכות,  כס  על  דרויש  עלה  כאשר  א[ 
ומעליהם  מלכותו,  תיכון  ידם  שעל  יועצים  שרים  ועשרים 
מינה שלש שרים כשדניאל אחד מהם. ואותם השרים קנאו בו 
ועל  ביותר למלכות,  להיות מהקרובים  אותו  מאוד על שמינו 
בכדי לחזק  גזירה  לגזור  ויעצו למלך  כן חיפשו עצה לדחותו, 
ולבקש כלום מאלוקים  והוא, שיהיה אסור להתפלל  מלכותו, 
למשך שלשים יום, וכל דבר ומשאלה שאיזה אדם ירצה יהיה 
שתתחזק  דריוש,  את  שכנעו  ובכך  מהמלך,  רק  לבקש  עליו 
מלכותו כאשר ידעו כולם שהוא המשפיע השפע ח"ו. וכוונתם 

היתה להפיל את דניאל כיון שידעו שלא יוותר על תפילתו.

לצד  החלונות  את  ופתח  לביתו  נכנס  דניאל  היה,  כך  ואכן 
ירושלים, והיה מתפלל משבח ומודה לה' שלש פעמים ביום, 
הציל  ושם  האריות,  לגוב  אותו  השליכו  כך  אותו  שראו  וכיון 
אותו ה', עד שדריוש בעצמו הודה לגדולת ה', והוציאו לחירות, 

והשליך את המלשינים ומשפחותיהם לגוב האריות.

איך היה יכול דניאל למסור נפשו בעד התפילה

ב[ ויש להתבונן במעשה זה, איך מסר נפשו על זה והרי לכאורה 
אין התפילה מהשלוש עבירות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור, 

ועוד למה היה צריך לפתוח החלונות ולהתפלל בפרסום גדול.

בתפילה,  כלום  לבקש  שלא  היתה  שהגזירה  מבאר,  והמלבי"ם 
שמדוייק  כמו  להשם,  ולהודות  לשבח  רק  נעמד  דניאל  ואילו 

בפסוק 'מצלא ומודא קדם אלהה', ובכך חשב להנצל מהגזירה.

והרי  האריות  לגוב  דריוש  השליכו  למה  להבין,  יש  זה  לפי  אך 
כל  כי  מזה,  אנו  למדים  גדול  שלימוד  אלא  גזירתו,  היפר  לא 
בעלמא,  דברים  סיפורי  אינם  בתנ"ך  הכתובות  המעשיות 

ובוודאי יש בהם רמזים ודרכי עבודה בשבילנו. 

ג[ והענין הוא כך, כי בכל פעם שאדם מרגיש שמסבבים אותו 
ולדבר עם השי"ת,  מחשבות וטרדות המונעות אותו להתפלל 
הוא צריך לידע שאין זה סתם קושי, אלא יש כאן עצה ומחשבה 
עמוקה של המקטרגים והיועצים של המלך זקן וכסיל, שרוצים 
את  ברא  שהשי"ת  ידע  שלא  מהאמונה,  ולהטרידו  להפילו 

העולם והוא מנהיג את הכל. 

ולכן גוזרים גזירה משונה כזו, שלא נשמע בעולם דוגמתו, לא 
סתם ביטול מצוות תפילה, אלא ביטול האמונה הבסיסית שכל 

יהודי מאמין שהשי"ת מנהיג את הכל, ואין הנהגה של טבע. ולכן 
ידי ששום אדם לא  גזירה בכדי לחזק את מלכות הטבע, על  גזרו 

יבקש מהשי"ת רק יבקש ויקבל כל השפעתו דרך המלכות של הטבע.

וכיון שהגזירה נוגעת בנקודה של אמונה, לכך אמר דניאל שעל דבר זה 
מוכרחים למסור את הנפש, כי אין זה גזירה בעלמא, אלא הוא גזירה שבא 

להפיל אותו מאמונתו. ומשום כך גם פתח את החלונות והתפלל בפרסום גדול 
שלא ליתן שום תוקף למלכות של טבע.

העצה לתפילה להזכר שמוכן למסור נפשו

ד[ ולימוד גדול יש בזה, כי היצר הרע מומחה לבלבל את האדם ולתרץ לו בכמה מיני תירוצים, למה 
אינו יכול להתפלל, ולמה לא לסמוך על ה' שיושיעו, והאדם אינו מבין שמאחורי כל התירוצים האלו 
יש כוונה עמוקה של הסטרא אחרא, להכחיש את מציאות ה' ולחזק בליבו את המחשבה של האמונה 
בטבע וההשתדלות. ואם אדם היה תופס את זה, אזי היה מקבל כוחות עצומים להתחזק ולהתאמץ 

לפתוח פיו בתפילה ובקשה לבורא עולם.

ה[ ועל פי זה נוכל להבין את העצה הנפלאה המוזכרת בליקוטי מוהר"ן סי' פ', שכאשר אדם יזכיר לעצמו 
לפני התפילה שהוא מוכן למסור נפשו על קידוש השם, הרי זה יעורר בליבו כוחות להתפלל בכוונה. 
ועל פי דברינו יובן מאוד עצה זו, כי החולשה מתפילה אינה סתם גזירה לבטלנו ממצות התפילה, אלא 
היא נובעת מכוונה עמוקה של היצר הרע להפילנו מאמונה. וכשאדם יזכור זאת, הרי בוודאי יהיה מוכן 

למסור נפשו להשי"ת, ויאזור חלציו לפנות ראשית רק אל השי"ת ולא יפנה להשתדלות של טבע. 

 

לשיר ולהודות להשם

ו[ ומעתה נוכל להבין גם עצה נפלאה לכך, שכאשר אדם רואה שאינו יכול לפתוח פיו לבקש צרכיו 

מחמת שמלכות הטבע אינו מנחת לו להאמין שהכל מאת ה', יעשה כמו דניאל, שמצא עצה לנפשו, 

כאשר ראה שאין נותנים לו לבקש מה', על ידי שפתח פיו לומר שיר הודאה ושבח לה', כי על ידי זה הוא 

עוקף את הגזירה והדין, ומתקרב להשי"ת בדרך של שיר ושבח.

אבל באמת גם זה חרה לדריוש, כיון שההודאה והשבח לבורא עולם מחזק מאוד את מלכות ה' בעולם, 

אפילו שאין זה בקשה, וזה בעצמו מבטל כל מלכות של טבע.

'רבים אומרים מי יראנו טוב', אין לך אדם שאינו חפץ להתקרב 
אש  בלהביות  מטבעו  בוער  הוא  הרי  יהודי  של  לבו  להשי"ת, 
להתקרב להשי"ת )כדאיתא בלקו"מ תו' מט( רוצה בכל מאודו 

לזכות לעוד ועוד מסחורה זו ששמה "תורה ועבודה".
בתורה לו מגלה רבינו את דרך קנינה של סחורה זו, "שכל נפש 
מנסין  אזי  ובעבודה,  בתורה  התגלות  לה  שיש  קדם  מישראל 
ומצרפים את הנפש, בגלות של שבעים לשון, הינו בתאוותיהן".
ואין  נגף אותו יש להסיר  ואבן  התאוות הם אינם עוד מכשול 
עוד  להשיג  דרך  אלא  אינם  הם  עמו,  להתמודד  אלא  ברירה 
איזו התגלות בתורה ועבודה, עוד דרגה בעבודת השי"ת ועוד 

הרגשה בתורה הק'.
ולעלות  והתפילה, להתקדם  דרך להשיג את התורה  לך  שאין 
מעלה מעלה בהר ה' אלא על ידי שבירת התאוות, להתגבר על 
עוד תאווה שוב ושוב, להמנע מעוד טעם של גשמיות ו'עולם 

הזה', וכך לטעום טעם של 'התגלות בתורה ובעבודה'.
יקום  'מי  וביותר  ה''  בהר  יעלה  'מי  כן  אם  שואל,  הבן  כאן  אך 
במקום קדשו', מי יכול לשבור את כל תאוותיו ומידותיו שאינם 
עולם  של  מגשמיותו  בעולמו  לו  שאין  לומר  יכול  ומי  כראוי, 
וכולו לה' לבדו? ואם כן, הרי הוא שקוע עמוק בגלות שבעים 

האומות ואיך יוכל לזכות להתגלות תורה ועבודה?
אך גם טענה זו מטענותיו של יצר הם, שבטענות כגול אלו הרי 
הוא מרפה ידיו של אדם מעבודת המידות והתאוות שהרי בין 

כה וכה לא יכול להזדכך מהתאוות והגיע לעבודת השי"ת.
החל  לה,  רבות  דרגות  זו  מגלות  היציאה  האמת  לפי  שכן 
מפרישה מדבר איסור ממאכל שאינו כשר, מפגה"ב וכדו' ועד 
להזככות גמורה מכל תאוותיו של עולם, כל פרישה ולו הקלה 
ביותר מתאווה הן בהיתר והן בשמירת האיסור הרי היא יציאה 

ומשיעבוד שבעים האומות.
וכפי היציאה כך היא התגלות התורה יש אדם שיזכה להתגלות 
של  רגע  לעוד  שיזכה  אדם  לך  ויש  ותפילה,  בתורה  עצומה 
כוונה בתפילה ולעוד רגע של התמדה, הכל כפי הפרישה וכפי 

השתדלותו בה. 
על כגון זה אמר רבינו הק' "רייסן זיך צו די העכסטע מדריגה 
למדריגה  )לחתור  נידריגסטע"  די  פון  פאלן  אראפ  נישט  און 
מצד  דהיינו  ביותר(,  מהנמוכה  ליפול  ולא  ביותר  הגבוהה 
השלימות  לתכלית  להגיע  חייבים  שאנו  לדעת  עלינו  אחד 
בשבירת התאוות, להתנקות מכל סרך של גשמיות, ולכך 
ולהאמין  לדעת  עלינו  מאידך  אך  תמיד,  לשאוף  עלינו 
אל נכון עד כמה שגבה וגדלה כל נקודה טובה אצלנו 

וכל תזוזה קטנה לצד הקדושה.
הגורם  מן  משהו  בה  אין  זו  שבעצה  כך 
ליאוש, גדולת מעלתה ושכרה 

בשבירת  טובה  נקודה  כל  של  פרישות,  של  פסיעה  כל  של 

התאוות הרי היא גדולה ועצומה, על כל צעד קל של התנתקות 

מהבלי העולם זוכה האדם לעוד ועוד טעם בהתגלות התורה. 

רושם  עושה  והטהרה  הקדושה  לכיוון  קלה  תזוזה  כל  שהרי 

נורא בעולמות העליונים, וכאותו שיחה המובאת בסוף 'סיפורי 

הנמשכים  בקווים  האדם  עבודת  את  הממשילה  מעשיות' 

שבנקודת  שלמרות  החיצון  היקפו  לכיוון  עיגול  של  ממרכזו 

ככל  אולם  מאד,  קטן  ביניהם  המרחק  העיגול  במרכז  מוצאם 

שהם מתרחקים מהמרכז המרחק ביניהם גדל.

שלמרות  הקדושה,  לצד  אדם  של  קלה  תזוזה  בכל  הדבר  כן 

שכאן, בעולם הגשמי, לדעתנו האנושית הקצרה, עדיין קרוב 

אדם זה מאד לצד הטומאה ח"ו כי עשה רק שינוי קטן ביותר 

וכמה  כמה  נתרחק  עליונים  בעולמות  שם  זה,  כל  "על  לטובה 

אלפים עולמות ופרסאות"!!! )שם(.

כל נסיון קטן המזדמן לאדם נשלח לו במיוחד מן השמים אחרי 

לעוד  להביאו  כדי  בכך,  לנסותו  פסקו  מעלה  של  דין  שבבית 

התגלות בתורה ועבודה, וכשהאדם עומד בניסיון זה, אין לשער 

עד כמה גרם לנחת רוח בכל העולמות העליונים הנתקנים על 

ידי כך.

אך לצאת יציאה של ממש מתאוות העולם הזה אין אלא דרך 

אחת - 'שבעין קלין', לצעוק שוב ושוב להשי"ת וכלשון   קדשו 

נפשי  חלצה  יהוה  "קומה  לו(  תפילות  )לקוטי  מוהרנ"ת  של 

ותאוותיהם  מידותיהם  שהם  אמות,  שבעין  של  המר  מגלות 

הרעות, ובפרט מתאווה הזאת שהיא תאווה הכלליות שלהם, 

של  הזה  בגלות  אותנו  והכנסת  לטובתנו.  הייתה  כוונתך  כי 

תאוותיהן ומידותיהן הרעות, כדי לנסות ולצרף נפשנו על ידי 

פקדת  לבי  "בחנת  כי  אדבר,  מה  אומר  מה  אבל  הזה...  הגלות 

לילה, צרפתני בל תמצא, זמתי בל יעבר פי". והנה באתי בעמק 

הגלות, ולא די שלא זכיתי לשבר הקלפה הקודמת לפרי, ולאכל 

ידי  הפרי אחר כך, לזכות להתגלות התורה, אף גם פגמתי על 

זה מאד עד אשר "כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי 

ועצמי עששו"...

אך גם בלב נשבר שכזה אין מוהרנ"ת מרפה ולו מעט מתקוותו 

וזועק אל אביו שבשמיים בקול תקווה ואמונה  "אבל אני ידעתי 

גואלי חי. 'ואחרון על עפר יקום', ועדין יש לי תקוה גם עכשיו. 

ואין שום יאוש בעולם כלל, על כן כל עוד נפשי בי אצעק אליך, 

כל עוד רוחי בקרבי אצפצף לרחמיך כל זמן שהנשמה בקרבי 

אצפה ואקווה ואיחל לתשועתך...

במעט  ולו  להתנתק  יוכל  לא  עצמו  בכוחות  האדם  אמנם 

מאחיזתו של עולם אך לצעוק לישועת אביו שבשמים את זה 

יוכל גם יוכל עד כי יזכה לסייעתא דשמיא ועזרו מעם ה' עושה 

שמים וארץ, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'שמח

רבי ישראל 'מת'
הסתלקותו  לאחר  עבר  הקדוש,  הבעל-שם-טוב  עולם  אור  של  ביתו 
יחיאל  רבי  ובעלה  אדל  מרת  הצדקת  היחידה,  בתו  לרשות  למרומים 

שהיה נקרא בפי כל 'דער דייטשל' )= הגרמני(.
הם זכו להעמיד צדיקים גדולים, הלא הם הרה"ק רבי ברוך ממז'יבוז', 
אפרים',  מחנה  'דגל  בעל  מסדילקוב  אפרים  חיים  משה  רבי  הרה"ק 
ואחותם הצדקת מרת פייגא שכונתה בפי שני אחיה 'פייגא'לה הנביאה', 

על שרוח הקודש היתה מפעמת בקרבה.
מרת פייגא נישאה לרבי שמחה, בנו של הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא, 
נאמן ביתו של הבעל-שם-טוב. הם זכו לשלושה בנים ובת אחת; הבן 
הבכור נקרא 'ישראל', על שם סבו הגדול הבעל שם טוב הקדוש. הבן 
השני נקרא 'יחיאל צבי', על שם זקנו רבי יחיאל. והבן השלישי, הלא הוא 
רבינו הקדוש אור האורות רבי נחמן מברסלב, שנקרא על שם אבי אביו 

רבי נחמן מהורדנקא. 
בעת נישואי רבי שמחה ומרת פייגא העניקה להם מרת אדל את הבית 
המיוחס, ביתו של הבעל-שם-טוב, בתור נדוניה. בבית קדוש זה נולדו 
וטהרה  קדושה  חופניים  מלוא  סופגים  הם  כאשר  גדלו,  ושם  ילדיהם 
ויראה ואהבה במחיצת הצדיקים הקדושים תלמידי הבעש"ט והמגיד 
ממזריטש שנהגו להתוועד בביתם לפרקים, לשוחח בעבודת ה' ולספר 

סיפורי צדיקים מרבם והחבריא קדישא. רבינו הקדוש העיד שאת עיקר 
התעוררותו לעבודת ה' קיבל על ידי סיפורי הצדיקים ששמע אז בימי 

ילדותו.
באחיו הבכור של רבינו, רבי ישראל, דבק מנעוריו הכינוי 'רבי ישראל מת' 
– על שום פניו שהזכירו מראה פני אדם מת. מעשה נפלא קשור בכינוי 

הזה, וכך היה מעשה:
ילד רך בשנים היה כאשר חלה מאוד והחל לגווע. )לפי גרסה אחרת, הוא 
היה ילד שהרבה להשתובב, ופעם אחת כשהלכה אמו לשוק, עלה לגג 
הבית, ונפל ומת(. ראתה אמו מרת פייגא שעומדת היא לאבד את בנה 
מחמדה, נטלה אותו על זרועותיה ורצה כל עוד רוחה בה אל ציון סבה 

הבעש"ט הקדוש, שם רגילה היתה לשפוך צקון לחשה.
בבואה אל הציון פתחה בזעקות שבר ובבכיות נוראות. לאחר מכן הניחה 
את הילד על הציון, באמרה: "הא לך המתנה שנתת לי!" וחזרה בגפה 

לביתה מתוך ציפייה לנס. 
כעבור זמן, שמע לפתע שמש בית הקברות בכי של ילד, הוא התפלא 
מאוד והלך לראות במה המדובר. בהתקרבו אל ציון הבעש"ט והנה ילד 

קטן, הלא הוא בנו של רבי שמחה. הוא נטלו בזרועותיו והחזיר אותו 
נס  כי  והבינו  ושלם  בריא  אותו  כשראו  שמחה  התמלאו  הוריו  לביתו. 

נעשה לו בזכות זקנו הקדוש.
לאחר מכן הופיע הבעש"ט בחלום לנכדתו מרת פיגא ואמר לה: "בתי, 
מדוע הטרחת אותי כל כך? וכי אם היית באה לבדך על קברי לא הייתי 
יכול לעזור לך?! כי כל זמן שלא לקחת את בנך מהבית - עדיין הנשמה 
ריחפה מעליו, אבל כשלקחת אותו משם, פרחה נשמתו והתערבה בין 
רבי-רבבות נשמות, ומחמת שבאת אלי בקול רעש גדול, לא השגחתי 

איזו נשמה נותן אני לו, ונטלתי איזו נשמה ושמתי בתוך גופו" – – –
רבי ישראל נשאר חי ובריא, לימים נעשה חתן בנו של הרה"ק רבי משה 
אותו  למן  אך  מבורכים.  דורות  והעמיד  הבעש"ט  מתלמידי  מקיטוב 
מעשה שארע בילדותו, היה גוון פניו כשל בר-מינן עד שבלכתו ברחוב 
היו האנשים נבהלים למראהו ודבק בו הכינוי: "ר' ישראל מת". אדם גדול 
היה, ואחרי פטירת רבי נח מלכוביץ' רצו חסידיו למנות את רבי ישראל 

לממלא מקומו, אך הוא סרב.
המילים:  נחקקו  הבעש"ט,  סבו  לציון  סמוך  במז'יבוז'  קברו  מצבת  על 
"פה נטמן רבי ישראל מת" זכר לנס המופלא שארע לו בילדותו בזכות 

זקנו הגדול.

פו"ר  בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  נח  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
ואישות הלכה ג', שבהם מתגלה איך להיכנס לתיבת נח, מקום 
המנוחה והשמחה שהוא אור ליהודים ביום שבת קודש, להינצל 
ולהמשיך עי"ז כח הששון והשמחה של  ואנחה,  ממבול היגון 

זמן שמחתנו שמחת התורה על כל השנה כולה.

השמחה  להמשיך  רבינו  אזהרת 
לתוך היגון ואנחה

ידוע שרבנו ז"ל הזהיר מאד שצריכים להיות בשמחה תמיד, 
כ"ג( ע"פ מה שנאמר "ששון  )לקו"ת סי'  ומבואר בדבה"ק 
כך  כל  ואנחה", שצריכים להתגבר  יגון  ונסו  ישיגו  ושמחה 
במידת השמחה עד שיחטוף גם את 'היגון והאנחה' - שהם 
שבאים  והעצבות  שחורה  המרה  כל  לו,  שיש  הצער  כל 
להכביד עליו - לחטוף אותם ולהכניסם לתוך השמחה בעל 
כרחם. וזאת ע"י שיגביר בלבו מה שמשמח ומרים אותו, עד 
שכל מה שיכול לגרום יגון ייחלש כוחו וייכלל ג"כ בהשמחה, 
ובזה יהפוך היגון ואנחה ל'ששון שמחה', כי הששון ושמחה 
שהם  מה  כל  לבטל  ואנחה,  היגון  את  גם  ויתפסו  ישיגו 

מסתירים ממנו את השי"ת ושמחת המצות.
זוכים  כי כשם שיש להגדיל השמחה והחיות שיש כאשר 
לב",  משמחי  ישרים  השם  "פקודי  כמ"ש  התורה  ללימוד 
שרואה  מה  ובכל  התפילה,  בכח  להתרומם  שיכול  וכשם 
וברכה  הצלחה  יש  השם  ובחסדי  ומושיע  עוזר  שהשי"ת 
- הרי לפי מה שנעשה עם כל אדם, באמת ההכרח לקבל 
כלי זיין ללחום נגד היגון ואנחה, לזכות לשמוח עם קדושת 
יהדותו ועם הנחת רוח שעושה לפני השי"ת, כי בזה עיקר 
המצות  עם  ששמח  שמים  כבוד  לגלות  יהודי  כל  עבודת 
ומקבל מה שעובר עליו באהבה, שעי"ז דעתו פנוי לעבודת 

השם, להתפלל בחשק, ולהבין בדברי תורה ויראת שמים. 
ע"י  הוא  בזה  לזכות  והכח  השמחה,  הוא  הקדושה  עיקר 

רבינו
כי חסרון שלימות הלב מתוך איזה נקודה של שמחה - הוא 
עיקר הסתרה מלכות השם, והוא מציאות הקליפות והרע, 
כי העצבות והיגון הוא הסט"א ממש, והוא עונש כל חטא 
והמחשבה  הקדושה  שמירת  הברית  שמירת  ועיקר  ועון, 
ובעכ"מ(  קע"ט  סי  לקו"מ  )עי'  השמחה  התעוררות  הוא   -
וכל הכח להתעורר  נסיון,  כל  כי בזה כל הכח להתגבר על 

לעבודת השם. 
החיות  לאור  לחזור  ללחום   - הוא  התשובה  יסוד  ולכן 
רבינו  בכח  לזכות  יכולים  זאת  כאשר  דקדושה,  והשמחה 
ז"ל שמעורר בחי' עשרה מיני נגינה, לתקן נפשינו, להחזיר 
זכרון  לבנות  ולשוב  מבקש,  כל  ללב  השמחה  התעוררות 
האמונה שהוא השמחה. ובאמת זהו עיקר גדול בהתגלות 
השמחה  עבודת  על  מאד  שהזהירו  הצדיקים,  כל  דברי 
מתוך  שמחה  של  זר  תערובת  בלי  אמונה  של  האמיתית 

הוללות ליצנות ונפיחת הצלחות עוה"ז וכו'.
ומשמח  שמחיה  רבינו,  של  העצות  נוראת  לקבל  יש  ולכן 
כל נפש בשמחה האמתית - גם כאשר קשה לו מאד בכל 

לעלות  רוצה  כאשר  וגם  וברוחניות,  בגשמיות  שצריך  מה 
להנקודה, ואז הרי רואה אמיתת החסרנות ויש לו מלחמה 
נגינה  מיני  כל  אחד  כל  ימצא  רבינו  דברי  באור   - גדולה 
מתוקה שמחיה נפש כל חי ללכת בדרכי חיות וחיים טובים 

אמיתיים.
וכאשר יאחז עצמו באמונה ויחזיק בעצת רבינו, הרי אז כל 
מה שהבעל דבר מכניס בליבו זכרונות ומחשבות שמביאים 
יגון ואנחה ומרה שחורה - יהיה בו כח להפוך זאת, שאדרבה 
יהיה שמח מאד ויבא לחירות המוחין, כי שמחה הוא עיקר 
חירות המח כמבואר בדבה"ק )לקו"ת סי' י'( ע"פ מ"ש "כי 
ושיעבוד  מהגלות  יוצאים  שמחה  שע"י  תצאו",  בשמחה 

המוח והדעת לקטנות וכו'. 
ולכן יתגבר בליבו בכל עת של קטנות וחסרון הצלחה ברוחני 
וגשמי - שאף על פי שנעשה איתי מה שנעשה במחשבה 
וכו' ועובר כך וכך וכו', אדרבה, אף על פי כן אינני גוי ואני 
מזרע ישראל, ואזכה לחיים נצחיים, ואני שומר שבת קודש 
שמזה מתגלה מציאות השם בעולם על ידי, ובכל יום אני 
בכל זאת מקיים כמה מצוות קריאת שמע ציצית ותפילין, 
ולפעמים  ותפילות,  ברכות  כמה  לומר  זוכה  גם  ואני 
שמחתי  עיקר  זהו  ואדרבה  ולתשובה,  להשי"ת  משתוקק 
שהם  יום  בכל  תפילין  להניח  כן  גם  יזכה  כמוני  שמרוחק 

כתרא דמלכא וכו'.
שמבטל  מה  כל  ועל  הליצנות,  כל  על  להתגבר  שנזהר  ומי 
כי נדמה שזה שייך אנשים  דרכי עבודת העמדת השמחה, 
הרי   - וכו'  ולימוד  עבודה  במקום  שמסודר  לי  ולא  שנפלו 
להודות  ויזכה  ועבודה,  בתורה  אמיתית  לשמחה  יזכה  הוא 
להשם מאד על כל החסדים שהשי"ת עושה איתו בכל יום 
שזהו  וחסד,  ישועה  כל  ע"י  בהשי"ת  ודבוק  קרוב  להיות 
עיקר שעשוע עוה"ב )עי' לקו"ת סי' ב(, כי יהיה בידו דרך של 
אמונה להתגבר על הצער שמקונן בליבו באמת וכו', כי יהפוך 
היגון והאנחה לששון ולשמחה, ועי"ז יזכה לאמונה וחירות 

המוחין ויהיה בו כח להדבק בדרכי עבודת השם כראוי.

ייחוד השמחה
ובאמת עי"ז נעשה יחוד גדול מאד, כאשר כל עבודת האדם 
התגברות  וממילא,  ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד  לגרום  הוא 
האדם לחזור למחשבות טובות של אמונה איננה רק עצה 
השם  עבודת  זהו  אלא  נכאה,  מרוח  הנפש  חיזוק  בשביל 
האדם  עבודת  כלל  שורש  נמצא  ובזה  כשלעצמה,  ממש 
הנסיון  מציאות  כי  הזה,  העולם  ממציאות  בירורים  לברר 
על  שמתגבר  הרע  נגה  מציאות  הם  התאוות  והתגברות 
האדם להעציב רוחו להסתיר מחשבות השמחה בהשם, וכל 
מה שהאדם לוחם ומתגבר לחזור לאמונה - בזה הוא מברר 
אשיחה  לבבי  "עם  מ"ש  בבחי'  נכאה  מהרוח  טובה  הרוח 
ויחפש רוחי" )עי' לקו"מ סי' נ"ד( שזה עיקר בירור האמונה, 

בירור הטוב מהרע. 
גורם  חטא  כל  כי  העונות.  תיקון  מציאות  נמצא  ובזה 
התגברות הכבדות וכח ההסתרה, והתעוררות המלחמה נגד 

כבידות ההסתרה - הוא עיקר תיקון החטא ויסוד התשובה 
הבירור  מציאות  עיקר  שזה  השם,  כבוד  לחיות  לחזור 
והתיקון, והפרדת הרע מהטוב, שמחשבות של אמונה יעלו 
ויתגלו והמחשבות של כבידות ודאגה יפלו ויתבטלו כי הם 

בחי' ידיעת הרע ויש לברר הטוב מהרע. 
ולכן עיקר התעוררות האדם בכל עת הוא - להיזהר להפוך 
השם  עבודת  דרכי  יסוד  זה  כי  לשמחה.  ודאגה  כבדות  כל 
מאד.  ויקר  גדול  ודבר  עבודה  וזה  הצדיקים,  ע"י  שנתגלו 
שמחת  לעורר  זוכים  כאשר  רק  הוא  השמחה  ומציאות 
האמונה ועי"ז להיות שמח כל כך עד שיהפוך היגון ואנחה 
לשמחה, שמזה נעשה ייחודים גדולים ושעשועים גדולים 
מאד מאד למעלה למעלה בכל העולמות, כאשר היה מובן 
החידוש  לשמוע  שזכינו  בעת  אז  ז"ל  רבינו  דברי  מתוך 
הנפלא והנורא הזה, שענין זה הוא גדול מאד, ושיש מעלה 
עד  כזאת  לשמחה  שמתגברים  זו  בעבודה  מאד  גדולה 
שמהפך המרה שחורה וכל היגון ואנחה לשמחה, שהששון 
לתוך  ואנחה  היגון  וחוטפים  ומגיעים  משיגים  ושמחה 

השמחה בעל כרחם. 

כל חיי האדם – תלויים בשמחה
ובאמת הרי בזה תלוי כל חיי האדם ממש, כמבואר בדבה"ק 
)לקו"ת סי' כ"ד( שמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ובזה 
נמצא עיקר כח הרפואה לגוף ולנפש, כי כל מיני התחלואים 
וכל  והשמחה,  החיים  רוח  בחסרון  שורשם  והמכאובים, 
יכול לעשות מה שצריך מחמת חולשה  מה שהאדם אינו 
וכו' ומה שעובר על נפשו - הוא מחמת ערבוב רוח הטובה 
בהרוח נכאה, ואינו מתגבר למצוא כח האמונה וההתקרבות 

להשי"ת לגלות אורה ולבא לשמחה. 
כל  גם  תקות  עיקר  זהו  השם,  לעבודת  העיקר  שזהו  וכמו 
מי שנתרחק ונפל וכו', שכאשר בא להתקרב - עליו להגביר 
לקדושת  שזוכה  הלב  מהתעוררות  שבא  אמיתית,  שמחה 
השמחה  מאד  ולהגדיל  התחזק,  זאת  שבכל  מה  ישראל 
כאשר זוכה לאיזה דבר שבקדושה, כי בזה נמצא התגלות 
עיקר  כי  הקדושה.  לתוך  נפשו  את  שירים  הדעת  אור 
הרפואות בגוף ונפש הם בבחי' עשרה דפיקין, והתעוררות 
השמחה האמתית הוא בחי' עשרה מיני נגינה, ולכן נמצא 
הזהרה על ענין זה, כי רבינו הזהיר שנתגבר בכל עוז להיות 
בשמחה תמיד, וכפל להזהיר על זה בכמה לשונות שיכריח 

האדם את עצמו בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד.

מקור השמחה - שבת קודש
בו  קודש,  שבת  יום  הוא  ושמחה  מנוחה  כל  מקור  והנה 
ימצא כל אחד מנוחה אורה ושמחה. כי בששת ימי המעשה 
מתגברים הטרדות ורדיפת הצטרכות האדם, וקשה ליישב 
שגורמים  ושמועות  מקרים  מתחדשים  עת  ובכל  דעתו, 
מניעה  להיות  יכול  לעשות  שיש  מה  בכל  כי  וצער,  דאגה 
לדאוג  מקדים  כאשר  ומכאוב  דעת  מוסיף  והאדם  וצער, 
והצטער מכל רמז ושמיעה בעלמא, וכאשר עוד עובר על 
הנפש שרואה שלא יצא חובת היום בעסק התורה ותפילה 

תוקף  מתבלבל  עי"ז  הרי  שנכשל,  במה  נכשל  ויש  כראוי, 
הדעת ואור האמונה. 

איזה  לו  מאיר  ששם  התורה,  תיבת  לתוך  יכנס  שלא  ומי 
של  מבול  נגדו  מתגברים  עי"ז  הרי  אמת,  נקודת  של  צהר 
כבידות דאגה וצער להטביע אותו ביון העצב ברוח נכאה, 
אבל יש כח להתגבר לברוח לתוך תיבת הקדושה, וכל אדם 
יכול להתעורר לראות מרחוק אור נרות השבת שמאירים 
לתוך חושך רוחו הכבידה, לזכור השבת, ולהעיר כל נקודה 
של טוב שבו, וכך לעורר בו זכרון דרכי הדעת ואור התורה 

להשיב נפשו. 
הבירורים  בחי'  מציאות  הוא  בזה  האדם  עבודת  וכלל 
בכל  מהרע  הטוב  לברר  המעשה  ימי  בששת  שנעשים 
מלאכה ומעשה, כי בהם יש אחיזת ההסתרה והצער, ועל 
האדם ללחום לקום משם ולחזור לחיזוק ולאור התורה. וכל 
אין  שבו  השבת  קדושת  באור  הוא  להתגבר  לזכות  כוחנו 
בירור, כי מתבטלים הל"ט מלאכות, ובכל דבר מאיר כבוד 
השם ע"י מה שאנו שומרים שבת, ומגלים שם השם בעולם 

בשמחה. 
ולכן עיקר מצות זכרון יום השבת הוא לזכור שהיום שבת 
סי'  )לקו"מ  בדבה"ק  כמבואר  מאד,  בזה  שמח  ולהיות 
כי  וטוב לב בשבת,  י"ז( שצריכים לזהר מאד להיות שמח 
מעלות וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, ויש פרטים יקרים 
מקדושת ומעלות שבת אשר יש לשמוח בכל אחד ואחד 

מהם יותר ויותר. 
ולכן יש להתעורר מאד ולהתלהב לבו לקבל שבת בשמחה 
גדולה ועצומה כראוי, וצריכים לנהוג שמחה גדולה בשבת-
ודאגה כלל, רק להתענג  ולבלי להניח שום עצבות  קודש, 
על ה' ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג - הן אכילה 
ושתיה, הן מלבושים, כפי מה שיכול. כי אכילת שבת היא 

כולה רוחניות, כולו קדש, ועולה למקום אחר לגמרי. 
וע"י השמחה ביום השבת, אז מתגלה אמיתת היראה לפני 
השם, כי בחול אפשר שיהיה היראה עם כסילות, בבחינת 
)איוב ד(: "הלא יראתך כסלתך", שזה מחמת השעבוד שיש 
בחול, כי ע"י השעבוד אין הדעת שלם, אבל בשבת אז הוא 
חירות, וכשיש חירות ואין שעבוד וגלות - אז הדעת שלם, 
בחינת  שבת,  של  והשמחה  התענוג  החירות  עיקר  שזה 
)ישעיה נ"ח(: "אז תתענג על השם". ועי"ז מתבטל כל גלות 
יוצאין  שמחה  שעל-ידי  תצאו",  בשמחה  "כי  מ"ש  בבחי' 
לחירות וזוכים לבחי' "ירא שבת", כי אז היראה בלי כסילות 

שיש בימי החול.
וכאשר נזכה לאור הדעת בקדושת השבת, עי"ז יהיה 

בנו כח לזכור תמיד בדרכי הדעת שיכולים להוציאנו 
ממימי  להנצל  כדי  יום,  בכל  ולשמחה  לחירות 

המבול, מהתגברות הדאגה והצער, למצוא אור 
התיבות  לתוך  אותנו  שמכניסים  הצדיקים 

מנוחה  ולמצוא  ותפילה  תורה  של 
ושמחה תמיד.



בני הנעורים
סדר ההתבודדות

עלהו לא יבול

חיוב עניית אמן על ברכה
א. אם שומעים את 'כל' הברכה – חייבים לענות אמן )שו"ע רטו ב. משנ"ב קצח ה 
ושעה"צ ה, ושלא כמ"ש בטור שהוא רשות. ושלא כדעת האלף לך שלמה צה, דברכות המצות 

חיוב וברכות הנהנין רשות(. 

'הזכרת השם'  ֵחֶלק מהברכה, אזי אם שמעו לפחות  אמנם אם שומעים רק  ב. 
וגם 'סוף הברכה' – חייבים לענות אמן )ראה ביה"ל רטו ד"ה שלא שמע, שכן הוא לכל 
הפוסקים ודלא כהטור. ומש"כ בביה"ל ד"ה חייב, הוא רק ביאור בדברי הטור אבל אינו להלכה 

והטור  הב"י  דברי  ליישב  רק  שהוא  י"ל  קצח,  חיים  בשלמת  מש"כ  גם  מקודם.  וכמ"ש  כלל 

אבל  אמן  מלענות  שפטורים  י"א   – הברכה  סוף  רק  שמעו  אם  אבל  לשיטתם(. 

מותר לענות )רא"ש ותר"י לתי' שני בביה"ל שם(. אבל דעת רוב הפוסקים שחייבים 
)ראה שו"ע ומשנ"ב וביה"ל שם. ובשונה הלכות רטו ב, לא הביא כלל דעת הפוטרים(. ברכות 

שבנוסח הברכה אין בהם הזכרת השם, יש אופנים שאינו חיוב לענות. ואכמ"ל.
ג. אם לא שמעו כלל הברכה רק יודעים איזה ברכה בירכו – נחלקו הפוסקים אם 
חייבים לענות אמן )ראה שעה"צ רטו ז וביה"ל ד"ה שלא שמע(. אך לכל הדעות מותר 
לענות אמן )ביה"ל ד"ה מתחילתה וכמ"ש בסימן קכד ח(. אך יש להזהר שלא תהיה 'אמן 
יתומה' והיינו לא לענות לאחר תוך כדי דיבור מסיום הברכה. אכן אם שומעים 
שציבור עונים אמן ויודעים על מה עונים - אזי כל עוד שלא גמרו רוב הציבור 

לענות אמן, אפשר לענות אמן )משנ"ב קכד לד ובסי"א שם(.
ד. אם שומעים שאחרים עונים אמן ולא ידוע כלל איזה ברכה בירכו – אין לענות 
אמן )כי י"א שמותר וי"א שאסור שנחשב כאמן יתומה. והכרעת הביה"ל קכד ח ד"ה ויש, שאין 

לענות(. 

ולפיכך יש להזהר ביותר בחזרת הש"ץ לשמוע היטב כל הברכה ולפחות לדעת 
כשיודעים  ואפילו  לענות.  אסור  כאמור  הרי  לא,  אם  כי  בירכו,  ברכה  איזה  על 
יש  מהש"ץ,  הברכה  סיום  שמעו  לא  אם  מקום  מכל  עתה,  עונים  ברכה  באיזה 
אוסרים לענות, אמנם בדיעבד יש לענות בכהאי גונא )ראה משנ"ב קכד לג. והגרח"ק 

בסוף אש"י עמוד רה(. 

ידי חובה בזה, אבל אם יש  במה דברים אמורים, בברכות שאין צריך לצאת  ה. 
צורך לצאת ידי חובה בשמיעת ברכה זו ]כמו קידוש והבדלה[ – חייבים לשמוע 
כל הברכה. ואם לא שמעו חלק מהברכה, אסור לענות אמן, והעונה הרי זה אמן 
יתומה )משנ"ב רטו ז, וכמ"ש בשו"ע ריג ג, קכד ח(. ]אך לענין אם יוצאים ידי חובה בזה, 

הדבר תלוי איזה מילים לא שמעו – ראה בסימן ריג ס"ג ומשנ"ב ושעה"צ שם[. 
מברך  או  דבר  מתפלל  אחד  כששומע  ט(:  )רטו  במשנ"ב  כתב  לענין,  מענין  ו. 
ישראל אפילו בלא הזכרת השם, חייב לענות אמן. ולכן המנהג לענות אמן אחר 

הרחמן בברכת המזון. ]ונראה שהוא הדין לגבי עניית אמן לאחר 'מי שבירך'[.
מחויבים  אזי   – ברכה  שמיעת  לאחר  אמן  לענות  שחייבים  שאמרנו  באופנים  ז. 

לענות אמן אף כשנמצאים ברחוב או בבית הסמוך לזה. וזאת אפילו כשיש דבר 
)כן  בין המברך לשומע, אם הוא באופן שמותר לומר שם דבר שבקדושה  מטונף 

נראה הכרעת המשנ"ב נה סב כהחיי"א(.

ח. שמיעת ברכה 'מרמקול' – הדין כך: אם היא ברכה שמחויבים לשומעה, אי אפשר 
לצאת בזה ידי חובה ]אם בלי הרמקול אי אפשר לשמוע[. אבל אם אין צורך לצאת בה – 

אזי העומד קרוב לבית הכנסת שמברכים, מותר לענות אמן )שאז נכלל עם הציבור( אבל אינו 
מחויב )שנחשב כאילו לא שמע הברכה רק יודע וכנ"ל(. אבל העומד רחוק, אין לענות כלל. מטלפון 

אי אפשר לצאת ידי חובת ברכה, וגם אין לענות אמן אפילו כשאין צורך לצאת בזה )הליכות שלמה 
תפלה כב טו(. אסור לענות אמן בשמיעת ברכה מוקלטת )פשוט(. 

ענייה על אמן של קדיש ויהא שמיה רבא, קדושה, ברכו, מודים, י"ג מדות – דינם שונה ויתבארו בעז"ה בהמשך. 
וכמו"כ יתבאר מה דין כל הנ"ל במי שעוסק בתפלתו או בלימוד.

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 4 אחה"צ(

חלקים  וכמה  כמה  שיש  הבנתי  רביז"ל  ספרי  מתוך 
בהתבודדות, רציתי להבין מהו בעצם 'התבודדות'.

כפי שאמרת, אכן מצאנו בספרי רביז"ל כמה וכמה הגדרות 

להתבודדות, ורואי להאריך בכל אחד מהם בנפרד, ונזכירם 

הנפש',  'השתפכות  בספר  עיין  מהם  ויותר  בקיצור,  רק 

ובספר 'אוצר היראה' ערך 'התבודדות'.

א[ שיחה בינו לבין קונו – להשיח מה שיש בלב, כדבר איש 

)ליקו"מ סי'  אל רעהו מהנקודה השייכת לליבו באותו העת 

ל"ד ועוד(. 

ב[ תפילה ובקשה – לבקש ממנו כל צרכיו גשמיות ורוחניות. 

ולשכנע  טענות  לטעון   – ופיוס  ריצוי  ואמתלאות  טענות  ג[ 

לך  ולתת  עליך,  לרחם  לו  ראוי  למה  הבורא  את  כביכול 

אפילו שלא מגיע לך.

ג[ הודאה – להודות להשי"ת בפרטיות על החסדים שעשה 

עמו, כדבר איש אל רעהו. 

ית'  בגדולתו  ולזמר  לשיר  ולספר,  לדבר   – הבורא  שבח  ד[ 

וכו'  העולם  בבריאת  נפלאותיו  וכל  מלבדו  עוד  שאין 

כדוגמת פסוקי דזמרה. 

עצמו  לבין  בינו  דעתו  ליישב   – הנפש  וחשבון  משפט  ה[ 

מידותיו,  בכלליות  ודרכיו,  מעשיו  על  עצמו  ולשפוט 

ובפרטיות איך עבר עליו היום. 

הנפש,  והחשבון  המשפט  לו  לספר   – דברים  וידוי  ו[ 

שעשה  במשפט  האמת,  על  ולהודות  לפניו  להתוודות 

לעצמו )ליקו"מ סי' ט"ו ועוד הרבה(. 

כאדם  ליבו  מעומק  לה'  ולזעוק  לצעוק   – וזעקה  צעקה  ז[ 

הנמצא ברוח סערה בעומק לב הים שצועק לעזרה )שיחות 

הר"ן(. 

ח[ אנחה – להתאנח לפני ה' אנחות עמוקות מעומק ליבו 

על מצבו )ליקו"מ סי' ח' ועוד הרבה(. 

ט[ רצונות וכיסופים - לספר לה' ולפרט לו בפרטיות על כל 

הרצונות והכיסופים שנמצאים בעומק הלב, אפילו שאינו 

רואה איך אפשר ליישם אותם בפועל )ליקו"מ סי' ל"א ועוד(. 

י[ שתיקה ¬– לישב לפני ה' בשתיקה ודמימה מתוך בושה 

על שאינו יכול לפתוח פיו )ליקוטי הלכות גזילה ה' ועוד(. 

ולישא  ה'  לפני  לישב   – ה'  לפני  העיניים  להרים  י"א[ 

העיניים לפניו בכיסופים לדבר עמו ולהתקרב אליו 

)ליקו"מ סי' כ"ה תנינא ועוד(. 

י"ב[ נקודות טובות – למצוא בעצמו נקודות 

טובות )ליקו"מ סי' נ"ד(. 

דברי  לאברים  לדבר  י"ג[ 

מוסר )השתפכות הנפש מ"ח(. 

י"ד[ לדבר לאברים דברי התחזקות )שם(. 

ט"ו[ עצה – להתייעץ עם השי"ת על כל ספיקותיו ולבטיו, 

שיאיר בדעתו עצה נכונה. 

שיזכה  שלמד,  התורות  על  לבקש   – תפילות  תורות  ט"ז[ 

לקיימם )ליקו"מ סי' כ"ה תנינא, ליקו"ה ראש חודש ה'(.    

האם צריך להתבודד בסדר מסודר של כל הרשימה הזו 
של ההתבודדות?

כל הרעיון של ההתבודדות הוא בכך שהוא שיחה פרטית 

סדר  לקבוע  שייך  לא  ולכן  קבוע,  בסדר  לא  הבורא,  עם 

כמה  הזכרנו  לדבר.  יש  ומה  איך  לומר  ולא  בהתבודדות, 

וכמה דרכים בהתבודדות, רק לדוגמא של כמה סוגי קשר 

עם הבורא, ובכל יום השיחה מנתבת עצמה למקום אחר.

כל  שהרי  ה'.  עם  אמיתי  קשר  בניית  הוא  ההתבודדות  כי 

כל  שמחמת  אלא  לה',  ומחובר  קשור  בעצם  הוא  יהודי 

עיסוקיו,  ודאגות,  טרדות  היום,  במשך  עליו  שעובר  מה 

שמבלבלים  אלו  הם  עמם,  שמסתובב  אדם  ובני  והחברים 

צריך  ולכן  לה',  שלו  החיבור  את  שישכח  וליבו  דעתו  את 

לפנות זמן מה שישב בשקט לבד, וישיח ליבו עם ה', לפי 

האמת האמיתי שיש לו בלב. בכל פעם באופן אחר.

כמו שני חברים, שכאשר יש קשר אמיתי ביניהם, לא שייך 

תמיד לתכנן את השיחה, אלא בכל פעם יוצא שיחה אחרת, 

היא  השיחה  פעם  קשר.  יצירת   – ברורה  המטרה  כאשר 

עבר  איך  מעשיות  סתם  פעם  הקשיים,  על  הלב  שפיכת 

ומודה  עליו היום, פעם מבקש ממנו עזרה, ופעם מחמיא 

לו, ולפעמים גם אין מה לדבר, ויושבים יחד בנסיעה ונהנים 

מתיחות,  או  נעימות  אי  איזה  ביניהם  יש  ואם  מהקרבה. 

בלי לפחד  ואימון הדדי,  ביחד בשלווה  פותחים את הענין 

להתנצל.

בוודאי שאין מרגישים בכל יום אותו סוג של קרבה וקשר, 

שצריך  מבין  ויפוג,  יתחמק  לא  שהקשר  שרוצה  מי  אך 

נושא  אין  אם  גם  נפגשים,  בו  קבועים  מפגש  זמני  לקבוע 

דחוף לדבר.

להתבודד,  צריך  איך  ולקבוע  להגיד  שייך  לא  כך,  משום 

הכלל הוא שצריך את הזמן השקט, בו אנו מתחילים לחיות 

עם ה'. ואז ממילא כבר מוצאים על מה לדבר. כי זאת יש 

לזכור בכל פעם שהולכים להתבודד, שההתבודדות הוא לא 

ישיבה לבד עם עצמו, אלא ישיבה ביחד עם השי"ת, וכפי 

מקורית  שיחה  יום  בכל  תתפתח  כך  ברור,  יהיה  זה  שדבר 

ומעניינת לפי האמת שיש בלב באותו זמן.
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לאור עקיבא

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם לראשון לציון
אולי אתה תביא אותנו לשם?

054-8441059 

אור עקיבא

הר"ר ישראל מדינה הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו  שלמה נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מיכל לוינזון  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ברי"א אנשין  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אלימלך פקשר הי"ו 
ביתר

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נחמן גדליהו נ"י
ומחותנו

הר"ר  נחמן פלברבוים הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת נשואי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר גדליהו אהרן שפירא הי"ו  - מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן אורלנציק הי"ו  - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נריה הלוי הי"ו  - מודיעין עילית
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר לוי יצחק ריס הי"ו - מודעין עילית
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו אריה לייב נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ינתן ב"ר יצחק וייצהנדלר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נחמן נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מרדכי דב ב"ר מנשה קיניג  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו שמעון נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר עמרם פוקסברומר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחום אנשין  הי"ו 
בית שמש

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נתן נ"י
ומחותנו

הר"ר  פינחס צ'צ'יק הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אהרן בוימל הי"ו  - גבעת זאב
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו אברהם נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

שידוכים לבעלי
התמודדות

כל סוגי ההתמודדות:
רפואי, נפשי, ועוד.

מגוון רמות התמודדות:
קל מאוד-קל-בינוני-קשה

כל סוגי ההתמודדות:
רפואי, נפשי, ועוד.

מגוון רמות התמודדות:
קל מאוד-קל-בינוני-קשה

 בס“ד

מיזם חדשני ומהפכני למציאת השידוך
המתאים בדרך הקלה והמהירה ביותר.
מיזם חדשני ומהפכני למציאת השידוך
המתאים בדרך הקלה והמהירה ביותר.

מהרו להרשם:
 052-7116592
מהרו להרשם:

 052-7116592

ימים אחרונים לרישוםימים אחרונים לרישום

סודיות
מובטחת
סודיות
מובטחת

הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק  שליט"א 
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר בנימין זאב  נ"י 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


