
נכנסים  שם,  אותם  ופוגשים  מהבית  יוצאים  בבוקר  קמים  אנחנו 
ולעבודה,  ללימודים  יוצאים  נמצאים,  הם  שם  וגם  הכנסת  לבית 
העולם.  בבני  מוקפים  אנחנו  מקום  ובכל  פינה  בכל  שם.  גם  הם 
חשוב לנו מאוד שהם יחשבו עלינו דברים טובים, שיחשיבו אותנו, 
שיתרשמו מאיתנו, שיהיו משוכנעים שאנחנו שווים. מאוד מאוד 
דחוף לנו שהם יהנהנו בראשם לעומתנו כשנאמר רעיון כשנשמיע 

סברה. 
הלוואי שיתלהבו ממה שנספר, שיצחקו כשננסה להצחיק, ושלא 
ישכחו להעביר את חכמתנו גם לאחרים, בשמנו. רצוי גם שיסכימו 
עם דרך החיים שלנו, שיראו בנו אות ומופת, שיודו שדרכנו היא 
אבל  ספק,  כל  ללא  מאמינים  אנחנו  והישרה.  הנכונה  הדרך  היא 

מה טוב ונעים שהשכן יאשר את אמונתנו. 
שגם  נחמד  אבל  בדרכנו,  בטוחים  אנחנו 
והאמת  שלנו.  הקו  על  תחתום  הסביבה 
שכשזה לא קורה, קצת מביך להיות חריגים 

בנוף...

        

אותו  ברא  כך  חברתי,  יצור  הוא  האדם 
יאמרו  ובמה  בחברה  תלוי  הוא  וככזה  ה', 
הבריות. הוא בהחלט מספיק נבון כדי לדעת 
מה נכון, אבל כמה טוב ונעים כשגם סביבתו 
את  לחזק  יכולה  סביבה  עימו.  מסכימה 
יותר,  נכונה  לדרך  אותנו  ולהצמיד  האמונה 

אבל היא גם מסוגלת לבלבל עד כדי חוסר שפיות. 

אחד היה אברהם 
אנחנו בדור ערני מאוד לסביבתו, דור בעל כמיהה קיצונית לחברה 
אומרים  אנשים  הפסקה.  ללא  סביבתיים  ולאישורים  ושייכות 
מילים ומצהירים הצהרות רק כדי שהחברים יאהבו את מה שהם 
מהמשפט  התלהב  שמישהו  לגלות  אישור,  לקבל  כדי  רק  אמרו, 
שהצליחו לנסח. כשהסביבה מאשרת החיים ממש נהדרים, אנחנו 

מרגישים מצוין ומוכנים לדבר בגלוי על האמונה שלנו, ואם לא? 
הגיע  וגם  כך,  חי  אבינו  אברהם  אבל  שכזה,  מצב  לדמיין  קשה 
הכי  סביבה  בתוך  הדורות,  כל  לאורך  אמונתו  שהיא  לאמונתו 
לא חברתית שרק ניתן להעלות על הדעת. הוא היה איש בודד. 
הציבור כולו מאמין באלילים, סוגד לפסלים והממולחים עושים 
מזה גם עסקים לא רעים, ואברהם שאינו אלא נער קטן צועד 
המשמעות  את  ומחפש  מחפש  הוא  ההפוך.  לכיוון  הישר 
בתוך  מזמן  כבר  שהתקבע  בעולם  הפנימיות  ואת 
אמונות מפוסלות בעץ ואבן, ואברהם שובר צלמים 
והופך כל אבן בניסיון למצוא את מה שכולם 

אומרים שאין ומיותר לחפש. 

אותו  משליך  נמרוד  אותו.  להרוג  רוצה  העולם  מוצא,  וכשהוא 
והחברה  מוקיעה  השכונה  מתנכרת,  המשפחה  האש,  לכבשן 
אחד  מאף  אישור  קיבל  לא  אבינו  אברהם  כבוגד.  עליו  מצהירה 
למצוא את ה', אפילו לחפש אותו לא נתנו לו ברכת הדרך. הוא יצא 
השכינה,  כנפי  תחת  המונים  והכניס  לבד,  האמין  לבד,  מצא  לבד, 

לבד.

רק איש אחד
אברהם אבינו גילה לנו את האמונה, אבל הוא גילה לנו עוד דבר - 
הוא גילה איך בן אדם מאמין יכול להתקיים בכל מצב, גם בעולם 
ואפילו מזלזל בה. את הגישה הייחודית של  שלא מחפש אמונה 
אברהם אבינו עימה צלח את כל קשייו מגלה 
לנו רבינו במשפט קטן ורב תעצומות - 'אחד 

היה אברהם'. 
אחד  בודד,  אדם  להיות  עלול  האחד  האיש 
מאוד  קשה  וכך  הזרם,  נגד  אחד  רבים,  מיני 
מסוג  אחד  היה  אבינו  אברהם  אבל  לשרוד. 
אחר לגמרי, הוא היה אחד באמת, כלומר אחד 
שאין אף אחד חוץ ממנו. ממש כמו שהשם 
המאמין  האיש  גם  שני,  ואין  אחד  יתברך 

נדרש לעיתים להיות אחד בלי שני. 
מהספקות  שלנו,  מהחולשות  מאוד  הרבה 
שלנו,  האמונה  את  שתוקפות  והמבוכות 
נובעות מהניסיונות לקבל אישור מהסביבה. 
כשאתה מחכה לאישור, אתה בודד. גם אם יש בך אמונה, כל עוד 
והיא  אתה  הסביבה,  להבנת  אחרים,  של  להסכמה  מצפה  היא 
בודדים. הכמיהה שלנו לקבלת אישור מהסביבה מאשרת לסביבה 
חריגים,  או  רגילים  אנחנו  כמה  עד  לקבוע  ובעצם  אותנו  לשפוט 
וכשהסביבה קובעת מי אתה, כוחך הולך ודועך. אתה ממש אומלל.
אברהם אבינו, מלמד רבינו, חשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם. 
או  זכות  אין  אחד  לאף  כלומר  באמת,  בודד  אני  אז  בודד  אני  אם 
אפשרות לשפוט את אמונתי, להביע דעתו על שפיותי. לקבוע עד 

כמה תקוותי הגיונית ומתקבלת על הדעת.
עלולים  הם  לפעמים  אבל  טובים,  מאוד  באנשים  מלא  העולם 
ואם  לזלזל,  נוטים  הם  אבל  רעים  בהכרח  לא  אנשים  לבלבל. 
באמונה  גם  מזלזלת  יד  יניפו  בקלות  הם  חלשה  שלהם  האמונה 
שלך. וכשאתה מצפה לקבל מהם ציון לשבח, אתה מאשר להם גם 

לנפנף את כל תקוותיך ואמונתך לכל הרוחות.
אדם זקוק לחברה, אבל קודם לכן הוא מוכרח לדעת גם איך להיות 
אחד, להיות יחיד. בכל יהודי מאמין יש נקודה של יחיד ורק היא 
יחיד באמת, תוכל לקבל  מעניקה חיים ותוקף לאמונה. כשתהיה 

חיזוק ועידוד גם מהרבים.  
)ע"פ מאמר 'אחד היה אברהם' ליקו"ת, וליקו"ה פסח ט'(

בודד מסוג אחר

חברים זה נפלא ובעבודת 
השם אפשר להפיק מהם 
אבל  עצומה,  תועלת 
חייב  שאתה  מצבים  יש 
אחד איש  רק  להיות 

גליון שבועי למבקשי 
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האדם זקוק לחברה ולאישור מהסביבה, אבל אם הוא לא יהיה מספיק עצמאי וחזק באמונתו, החברה תאמלל אותו.

אתה מסובב בחושך? קשה 
להתפלל? תדבר את הדיבור באמת!

ָּברּוְך ַהֵּׁשם יֹום א' ַוֵּיָרא תר"א.

ְויֹוְצֵאי  ֶׁשִּיְחֶיה  ֲחִביִבי  ְּבִני  ַלֲאהּוִבי  ָׁשלֹום 

ֲחָלָציו ֶׁשִּיְחיּו.

ַּבֶּמה  ְמֹאד  אֹוִתי  ְוֶהֱחֵייָת  ַעָּתה.  ִקַּבְלִּתי  ִמְכָּתְבָך 

ֶזה  ִּכי  ַהְּקדֹוִׁשים.  ִּבְסָפָריו  עֹוֵסק  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשָּכַתְבָּת 

ְלַקֵּים  ֵליֵלְך  ֶׁשִּתְזֶּכה  ִעָּמנּו  ה'  ֵכן  ְיִהי  ְוכּו'.  ֶחְלִקי  ָּכל 

ִּדַּבְרנּו  ְוכּו'. ּוְבַׁשַּבת ֶהָעַבר  ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה  ָּכל 

ְּבַהּתֹוָרה ֹצַהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה ְּתִהָּלה ָלֵאל. ְוָהָיה ֶאְצֵלנּו 

ֶאת  ִלְמֹׁשְך  ַהֹחֶׁשְך  ְּבֹתֶקף  ֶׁשְּצִריִכין  ְוָהִעָּקר  ָחָדׁש. 

ִּבְפָרט ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה. ֶׁשָאז  ּוִבְפָרט  ַעְצמֹו ֶאל ָהֱאֶמת. 

ִלְראֹות  ְמֹאד  ִלָּזֵהר  ְצִריִכין  ְמֹאד  ְמֹאד  ְמַסֵּבב  ַהֹחֶׁשְך 

ם ִיְתָּבַרְך ְוכּו'.  ְלַדֵּבר ַהִּדּבּור ֶּבֱאֶמת. ְוָאז ָיִאיר לֹו ַהּׁשֵ

ָנא ְמֹאד ְּבִני ִהָּזֵהר ְוִהָּזֵהר ְלַקֵּים ָּכל ַהַּנ"ל ְּבֹאֶפן ֶׁשּתּוַכל 

ַלֲחֹטף ִמּתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה. ִּכי ָהֵעָצה ַהַּנ"ל 

ָּבדּוק ּוְמֻנֶּסה ֲאָלִפים ֲאָלִפים ְּפָעִמים. ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן 

ַהַּבַעל ָּדָבר ִמְתַּגֵּבר ְמֹאד ְמֹאד ְּבָכל ַּפַעם ְּבֹחֶׁשְך ָעצּום 

ְמֻבְלָּבלֹות  ְּבַמֲחָׁשבֹות  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ּוְמַסֵּבב  ְּתִפָּלה.  ְּבָכל 

ַּכָּמה  ְּתִפָּלה  ְּבָכל  ִלְזֹּכר  ּוְצִריִכין  ִׁשעּור.  ְּבִלי  ַהְרֵּבה 

ְוַהִּבְלּבּוִלים.  ֵמֹחֶׁשְך  ֹעֶרף  ִלְפנֹות  ַהַּנ"ל  ֵעָצה  ְּפָעִמים 

ְוָאז  הּוא.  ּׁשֶ ַמה  ְּכִפי  ֶּבֱאֶמת  ַהִּדּבּור  ְלַדֵּבר  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל 

ָּכל  ֶׁשְּיַקֵּים  ַעד  ְוכּו'.  ַהְּפָתִחים  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ לֹו  ָיִאיר 

ָהעֹוָלמֹות ִּבְתִפָּלתֹו. 

ְרֵאה ְּבִני ַוֲחַכם. ַהִחּלּוק ְּבֶרַגע ַאַחת ֵאֶצל ָהָאָדם. ִּכי ֹקֶדם 

ַעְצמֹו  ֶׁשִהְמִׁשיְך  ַקָּלה  ּוְבֶרַגע  ָּכְך  ָּכל  ַהֹחֶׁשְך  אֹותֹו  ִסֵּבב 

ָּכל  ֶזה  ִּכי  ָהעֹוָלמֹות.  ָּכל  ְלַקֵּים  ָזָכה  ֱאֶמת  ִּדּבּור  ְלַדֵּבר 

ֹּגֶדל  ַאְך  ֶרַגע.  ְּבָכל  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ֶׁשְּתלּוִיים ּבֹו  ָהָאָדם 

ְּכָבר  ַאְך  ִׁשעּור.  ְּבִלי  הּוא  ּבֹו  ֶׁשִּמְתָּגִרין  ַהִהְתָּגרּות 

ם ִיְתָּבַרְך ְרפּוָאה ַעל ְיֵדי ַצִּדיֵקי ֱאֶמת,  ִהְקִּדים ָלנּו ַהּׁשֵ

ָהָיה ַחס ְוָׁשלֹום. ַאְך  ִּכי לּוֵלא ֹּכָחם ְוכּו'. ְּכָבר ָהָיה ַמה ּׁשֶ

ְלַעֵּין  ָלנּו  ָראּוי  ֹזאת  ָּכל  ֶאת  ָלנּו  ֱאלִקים  ַאֲחֵרי הֹוִדיַע 

ְּבִדְבֵריֶהם ְוַלְחֹּתר ְּבָכל ֵעת ְלַקֵּים ִּדְבֵריֶהם ֶּבֱאֶמת. 

ִּדְבֵרי ָאִביָך ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב.



צדקה, אא

תפילה לא-ל חיי פרק יא

והיה המשרת מנער אותו, ולא היה נעור כלל.
עמו  שיצא  משרת  מהמלך  למלך  המשנה  ביקש  כזכור, 

למסע החיפוש, המשרת הוא השכל והדעת המשרת את 

האדם ומדריכו בדרכו. וכאשר המשנה למלך נרדם מחמת 

שנפל בנסיון של התפוח ביום האחרון, היה המשרת מנער 

אותו חזק, כי השכל של האדם כאשר הוא ישר, הוא מנסה 

בבחינת  שהוא  שלו  הפנימית  הנקודה  את  מאוד  לעורר 

השכל  כי  מלך.  הבת  את  לחפש  המתעקש  למלך  המשנה 

כאשר  אך  לה',  להתקרב  שצריך  ויודע  האמת,  את  זוכר 

הנקודה הפנימית מורדמת, לא יעזור שום שכליים לעורר 

אותה מתרדמתה.

היכן  להמשרת:  ושאל  משנתו  הקיץ  כך  אחר 
אני בעולם? 

אחר זמן מה, התעוררה הנקודה הפנימית – המשנה למלך 

הוא  שואל  שהוא  הראשונה  השאלה  ותיכף  התעורר, 

לה',  תמיד  בוערת  הפנימית  הנקודה  כי  בעולם',  אני  'היכן 

אלא שפעמים היא בתרדמה, אך תיכף כאשר הנקודה הזו 

מתעוררת, היא זועקת: היכן אני בעולם?! זו שאלה מאוד 

מעשית שצריך כל אדם לשאול את עצמו כאשר מתעורר 

גדול,  עולם  יש  קורה,  מה  החיים,  מתרדמת  רגעים  לכמה 

יש הרבה דברים נפלאים, אבל היכן אני בעולם?! היכן אני 

זה קרה,  ולמה  ממוקם בעולם, הוא גם לא שואל מה היה 

אלא למעשה, מה המציאות עכשו, בשביל שנוכל להתקדם 

ממנו.

וספר לו המעשה. )היינו המשרת ספר להשני למלך 
המעשה ואמר לו( שאתה ישן זמן מרובה מאד זה 

כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. 
אך  למלך,  המשנה  את  להעיר  יכול  המשרת  אין  אמנם  כי 

אני  'היכן  ומבקש  ושואל  מעצמו  מתעורר  הוא  כאשר 

הדעת,  את  לו  מחזיר  השכל  הוא  המשרת  אזי  בעולם', 

שנעשה,  המעשה  כל  לו  וסיפר  כאן,  קורה  מה  לו  ומספר 

ואמר לו שידע שהוא ישן זמן מרובה מאוד, כמה שנים בלי 

שימת לב, כי אחר שהשכל מספר מה הסיפור שנעשה כאן 

אפילו  לגמרי,  ישן  הוא  שבעצם  תופס  האדם  אזי  בעולם, 

בלא שידע ושם לב לכך.

השנים  באותם  ומתפרנס  חי  הייתי  ממה  תשאל  ואם 

שישנת? אני הייתי מתפרנס מהפירות, כלומר אוכל ומחייה 

את עצמי עם המצוות והתורה באופן פשוט אפילו בלי שיש 

שם את נקודת השכינה – נקודת הבת מלך, כי בינתיים בשינת 

הגלות, או בזמנים של תרדמת הנפש, יש להמשיך להתפרנס, 

וכו',  פשוטות  עבודות  וקיום  בלימודים  המשרת,  את  להחיות 

ביום  זה  ובזכות  ישן.  למלך  שהמשנה  בטענה  להתבטל  ולא 

שיתעורר המשנה למלך הוא ימצא את המשרת שיהיה יכול לספר 

לו 'היכן הוא בעולם'.

והיה מצער עצמו מאד:
הגדול  ההפסד  על  בצער,  נתמלא  הוא  המשרת  מפי  זאת  כל  את  שמע  כאשר 

שהפסיד בעבור נסיון אחד שלא עמד בו. 

והלך לשם ומצא אותה. 
אך אפילו שהיה מצטער מאוד, בכל זאת לא הניח עצמו להשתהות בהרהורים מיותרים, אלא 

תיכף עמד וחזר לשם. והוא כח עצום של הנפש, שהרי אדם רגיל במצב כזה, או שלוקח לו כמה 

זמן להתאושש מההפסד עד שיחדש את החיפושים, או שהיה חוזר לביתו, כי איך יישא פניו 

אל הבת מלך כאשר הוא יודע שהיה לו הזדמנות נדירה להצליח להוציאה. אך הוא בשלו, עם כל 

הבזיון שלו הוא המשיך בשלו, וחשב תיכף ומיד, מה אפשר לעשות למעשה, וחזר לשם, ומצא 

אותה שם עדיין.

וכמה צריך להכניס הלימוד הזה בלב, כי כך הוא המעשה שבעולם שאדם מפסיד בידיו הרבה 

הזדמנויות שה' פותח לו בחייו, והאדם מרוב שאינו יכול לישא פנים לעצמו איך הוא 'שלומזל' כזה 

ד  ב א מ ש

את כל מה שנותנים לו, הוא מתייאש ונופל בדעתו, ובוודאי שקשה לו לחזור לפני ה', ולספר לו 

על הנפילה שנפל שוב ושוב, ולהעיז לבקש שוב דרך תכנית חדשה איך להוציאה. כי באמת ה' 

רחמן, ונותן תמיד דרכים להתחדש, אלא שהאדם אינו מגיע לפניו ללמוד הדרכים האלו מחמת 

שמתבייש.

וזהו עיקר העזות דקדושה שצריך האדם בעבודת ה', לא להסתכל ולחשוב יותר מדי, אלא תיכף 

שמבין היכן הוא בעולם, ויש כאן בת מלך שצריך להוציא, הוא הולך תיכף להוציאה, אף אם יקבל 

בזיונות היכן היית עד היום, ולמה הפסדת וכו'.

הן  ה'  מבקשי  מבין  רבים  מתקשים  התפילה  בענין 
והן בכלל ישראל,  שהנה כידוע  בין תלמידי הצדיק 
עיקר התפילה צריכה להיות בעיקר רק על עניינים 
רוחניים שיזכה לעבוד את השי"ת בשלימות, לשבר 
מהיצר  להנצל  תאוותיו,  ולבטל  הרעות  מידותיו 
ישפוך  זה  ועל  עולמות,  משני  אותו  לעקור  הרוצה 
שיחו כל היום ויפציר ויתחנן לפניו שיזכה להתקרב 
להצדיק האמת ולקיים עצותיו בפשיטות ותמימות, 
וכדאיתא בדברי רבינו )ליקו"מ סי' י"ד, ט( "לא ירצה 
לעסוק בשום עסק מעסקי עוה"ז רק בשביל נשמתו 
רפאנו  כגון  הגוף  לצורך  שהם  התפילות  אלו  ואפי' 
וברך עלינו לא יהיה כוונתו בשביל גופו, אלא בשביל 
ולרפואתה".  נשמתו  לפרנסת  מכוון  שיהיה  נשמתו 
וכן במ"א כתב "צריכין להתפלל במסי"נ שיבטל כל 
בשביל  יכוין  ולא  התפילה  בשעת  וגשמיותו  ישותו 
לתועלת  המתפללים  אלו  ועל  כלל,  עצמו  תועלת 
אשר  עוה"ז  וצרכי  מזונות  רק  המבקשים  עצמם 
הב  הב,  הב,  ככלבא  "דצווחין  בזוה"ק:  עליהם  כתוב 
לנא חיי הב לנא מזונא", מובא בדברי רבינו שזה בחי' 
הב  כמו  לתועלת  שיתפלל  האדם  את  שמסית  נחש 
לנו חיי ומזוני או שאר תועלת, וצריך להתגבר על זה 
תועלת  כוונת  שום  בלי  שיתפלל  לזכות  ולהשתדל 

עצמו כאילו אינו בעולם )ליקו"ת תפילה כ"ו(.
ברם מוצאים אנו גם בדברי רבינו שיש להתפלל על 
י"א(  )י"ד  כל הצרכים הגשמיים. וכדאיתא בליקו"מ 
צריך להרגיל א"ע להתפלל על כל מה שחסר לו בכל 
עת הן פרנסה או בנים או כשיש לו חולה ח"ו בביתו 
רק  עצתו  עיקר  היה  כולם  על  וכו',  רפואה  וצריך 

להתפלל להשי"ת.
כאן  שאין  אמת  דבר  על  משכיל  לכל  מובן  אכן 
והדבר  ויציב,  אמת  הדברים  ושני  סתירה  שום  ח"ו 
כי  אליה.  וכגישה  כהכנה  התפילה  באופן  תלוי 
באדם  מדובר  הספה"ק,  בכל  וכן  מגנה  שרבינו  מה 
ואינו רוצה לשוב אל ה',  שהולך בשרירות לבו הרע 
לפרנסתו  צורך  שמרגיש  בשעה  או  צרתו  בעת  ורק 
שלמעלה  ומתכוון  מזונותיו  ומבקש  צווח  הוא  אז 
יעזרו לו למלאות תאוותיו וצרכיו בחי' מה שאמרו 
)אם  קריא"  רחמנא  מחתרתא  אפום  "גנבא  חז"ל 
הדבר  אופן  בכל  אמונה,  של  ניצוץ  יש  בזה  גם  כי 
בכללותו מגונה(, אבל אם כל כוונתו בתפילותיו על 
צרכיו הגשמיים הוא שיוכל לעבוד את ה', שלא 
יחסרו לו מזונותיו ושיהיה בריא ושלם לעבודתו 
ומאמין בחי העולמים שהוא הוא הזן ומפרנס 
לכל, מצמיח ישועות ובורא רפואות, וע"כ 
פונה הוא אליו ומבקש שלא ימנע ממנו 
הטוב ויסייע לו שיוכל ללמוד תורה 
לו  יהיה  ולא  ולקיים מצוות 
מצד  מניעות 

חסרונות גשמיים בוודאי שהדבר משובח ומפואר.
גבוהה  במדריגה  הן  רוחניות  על  התפילות  כי  ואם 
יותר, לאו כל מוחא סביל דא ולא כל אחד יכול בנקל 
הגשמיים  עניניו  שכל  כזאת,  עליונה  לדרגה  להגיע 
ורק  כלל,  אותו  יבלבלו  ולא  אצלו  מקום  יתפסו  לא 
הצדיקים הגדולים במעלה שפרשו מכל עניני עוה"ז 
ידעו  הגדולים  הצדיקים  גם  ברם  כזאת,  בדרגה  היו 
על נכונה שיש להאיר לדרי מטה לאנשים הפחותים 
המלא,  והבטחון  בהשי"ת  האמונה  את  במעלה 
השי"ת,  בחסדי  מכל  בכל  תלויים  האדם  דרכי  שכל 
מכריזין  א"כ  אלא  למטה  אצבעו  נוקף  אדם  ואין 
הענינים  על  לתפילות  בנוסף  וע"כ  מלמעלה.  עליו 
הרוחניים הצרופים, למדו דעת לעם ועודדו להתחזק 
בתפילה על כל דבר גשמי כדי להגביר את האמונה 
ענינים  על  התפילה  לשלימות  להגיע  כך  ומתוך 

רוחניים.
על פי זה יתבארו דברי רבינו בלקו"מ סי' י, שם מבאר 
רבינו את ג' עליות התפילה, על ידי שלושת האבות 
הק', כי אצל אברהם אבינו הייתה התפילה במדרגת 
הר, אצל יצחק בדרגת שדה, ואצל יעקב כבר עלתה 
העניין  וביאור  בית,  מדרגת  שהיא  העליה  לתכלית 
- הר ה' - מרמז למדרגות  כי הנה הדרגה הראשונה 
גבוהות ברוחניות בלתי לה' לבדו מופשט מכל מיני 
גשמיות שהיא רק מדרגת הצדיקים הגבוהים, ועליה 
אברהם  הגיע  זו  למדרגה  ה''  בהר  יעלה  'מי  נאמר 
אחרי העקידה שהיה מוכן ומזומן להקריב בנו יחידו.

המדרגה השניה של ויצא יצחק לשוח בשדה גם היא 
מופשטת, אבל קשורה היא במדה מסויימת בבריאה, 
בהתבוננות בדשאים ואילנות, ולהכיר חסדי ה' וטובו 

במעשה בראשית, הדר הבריאה ויופי תפארתה.
וזה ענין בקר דאברהם, שמיד שמתעורר בבוקר מיד 
על  לו  ומודה  שחרית  בתפילת  הקב"ה  עם  מתקשר 
חסדיו וטובו, ויצחק שמרמז לתפילת מנחה שמנתק 
ויודע  להקב"ה  עצמו  ומקשר  המעשה  מחיי  עצמו 
ורק  מלאכתו.  גמר  לא  עדיין  אבל  ית'  מאתו  שהכל 
לרמז  בא  ערבית,  תפילת   - בית  בחי'  שהוא  יעקב 
בחי'  ונסתר  מכוסה  שהכל  הלילה  בחשכת  שאפילו 
להאמין  באמונה  הוא  מתחזק  בלילות',  'ואמונתך 
צדיקי  של  הכח  והוא  ית',  מאתו  שהכל  ולדעת 
להכיר  שלימתא  מיעקב  כוחם  היונקים  הדורות 
צריך  ירידה  בעת  והגלות  החשכות  בתוקף  שאפילו 
ואפשר  צריך  הדרגה  זאת  לה'.  ולהתפלל  להתקשר 
להאיר גם לגוים שמלכותו בכל משלה, כי המדרגות 
העליונות והמופשטות של אברהם ויצחק אין לגוים 
כלל השגה מזה, רק זאת הדרגה של בית ההשגחה 
הם  ישראל  כלל  על  משגיח  שהקב"ה  הפרטית 
משיגים, וזה יהיה להם בעת הגאולה על ידי שיאירו 

בהם הצדיקים האמיתיים, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' יצחק אנגל שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך 



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'שמח נועם השבת

אנשי מעשה "שבר  על  מאומה  בישרו  לא  בהם,  שייטו  קלים  שעבים  התכולים  השמיים 

הענן" העתיד להתרחש בהם בעוד שעות ספורות בלבד.

בשעת צהריים מאוחרת יצאו את העיר טבריה, החסיד רבי ישראל קרדונר, 

כשאליו נלווה תלמידו הצעיר רבי ישראל דוב אודסר, הם עשו את דרכם אל 

המושבות שבגליל התחתון, כדי לאסוף צדקה עבור הכנסת כלה, ובדרך דיברו 

יחדיו דיבורים חמים ונלבבים מן הנחל נובע.

היה זה בעודם פוסעים בשבילים המתפתלים בין המושבות 'יבניאל' ו'מגדל', 

כשלפתע שינו השמיים את טבעם בקיצוניות, עננים אפורים כיסו בתוך דקות 

ספורות את כל רוחב האופק ונראה היה כי הלילה ירד בן רגע.

כאילו לפי צו בהול, הדהד רעם מחריש אוזניים ולאחריו החל ניתך ארצה מטר 

עז. הגשם הלך והתחזק מרגע לרגע עד שהפך לנהר שוצף וגועש. השניים 

מצאו את עצמם בתוך סחף אדיר של מים ובוץ, ובאותו רגע, הדבר היחידי 

שייחלו לו, היה קורת גג.

ורק לאחר שעות מרובות תחת  אלא שעקב הבוץ הטובעני התקשו לצעוד 

גשמי זעף הבחינו באור הבוקע באופק.

הראשון שנקרה בדרכם,  הבית  של  פתחו  רגליהם אל  הצליחו לשרך  בקושי 

שמזוזה היתה קבועה בו.

פניו  על  נצטיירה  תדהמה  והבעת  הבית  בעל  פתח  אחדות,  נקישות  לאחר 

נוכח שתי הדמויות החיוורות והקפואות שמולו. הוא מיהר להכניסם פנימה 

במים  מוצף  חדר  גילה  בידיו,  תה  כוסות  עם  כשחזר  מים,  עבורם  ולהרתיח 

שנטפו ממעיליהם ובגדיהם של אורחיו.

הם נעמדו להתפלל ערבית ולאחריה הרהר רבי ישראל דוב בלבו: "כעת אני 

זו  מחשבה  בעוד  עליה".  עצמותיי  להניח  למיטה  אחד,  לדבר  ורק  אך  זקוק 

חולפת בו, פוצח בעל הבית את פיו: "שמא תרצו ללון בביתי ומחר תמשיכו 

בדרככם?".

*   *   *

חצות לילה. רבי ישראל דוב הצעיר נתון בתנומה עמוקה, אך לפתע הוא נע 

על משכבו, קול זך וטהור הוא שומע, עיניו נפקחות לרווחה וכולו השתוממות 

ממראה עיניו: רבו, רבי ישראל יושב ואומר תיקון חצות במתיקות והתעוררות 

המים  בין  שעות  גבי  על  שעות  מכבר  לא  שניהם  בוססו  לא  משל  כזאת, 

והרוחות העזות. הכיצד יתכן כזאת?!

כך עסק בעבודת ה' עד כי החל השחר עולה. רבי ישראל עורך הכנות ופותח 

יצאו  היוסדה. אנשי הכפר  ידעה המושבה מיום  לא  בתפילת שחרית, כמוה 

מביתם לעבודתם בשדות, בלולים וברפתות. אך בשמעם את תפילתו של רבי 

ישראל נמשכו אל הבית בו התפלל כמו בעבותות.

"אני זוכר איך רבי ישראל התפלל" שח תלמידו ברטט של געגוע, "הוא הגיע 

וקיים  חי  א-ל  למלך  יתנו,  נעימות  ברוך  לא-ל   – שמע  קריאת  של  לברכות 

זמירות יאמרו ותשבחות ישמעו כי הוא לבדו מרום וקדוש פועל גבורות עושה 

חדשות...." כל דיבור הכניס בי אור כזה, ואני עמדתי על יד הדלת, נפל עלי יראה 

ופחד גדול, החזקתי בדלת ואמרתי: ברגע שארגיש שנשמתי הולכת לפרוח 

מגודל המתיקות העצומה, אז אני אספיק לצאת..."

אדם  של  תפילתו  "אין   : ח'(  )תענית,  חז"ל  למאמר  מוחשי  פירוש  זה  היה 

נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו..."

תפילה של כלות-נפש

נבא לקבל שבת פרשת לך לך לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות פו"ר 
ואישות הלכה ג', שבהם מתגלה איך נזכה להתחיל מחדש ללכת 
בדכי החיות והשמחה, כאשר נקבל השבת כראוי, להגדיל בו את 

האמונה והדביקות בהשי"ת בשמחה וגיל. 
תמצית ענין "ששון ושמחה ישיגו"

תמיד.  בשמחה  להיות  שצריכים  מאד  הזהיר  ז"ל  רבינו 
'ששון  שנאמר  מה  ע"פ  כ"ג(  סי'  )לקו"ת  בדבה"ק  ומבואר 
ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה', שעיקר השמחה הוא כאשר 
זוכים להתגבר כל כך במידת השמחה עד שחוטף גם את 
'היגון והאנחה' – היינו כל מה שעובר עליו ומקטין השמחה 
והחדוה בהשי"ת - גם זה חוטף ומכניס בתוך השמחה. ועי"ז 
נגדל השמחה מאד, ורק זה הוא עיקר השמחה - שמרים כל 

מה שיש בליבו יגון ואנחה - לתוך השמחה. 
מעיבים  הם  הרי  ויגון,  דאגה  איזה  בלב  יש  כאשר  כי 
יהודי,  כל  בלב  להיות  שצריך  השמחה  אמיתת  ומחשיכים 
ולכן בעת שזוכה האדם לחזור לעצמו-לשמחת אור התורה, 
אז יש 'לרדוף ולהשיג' את היגון והאנחה הזה, לתפוס בהם, 
ושמחה  הששון  כי  ושמחה',  ל'ששון  כרחם  בעל  ולהפכם 
יחוד  נעשה  ומזה  ואנחה.  היגון  את  ולתפוס  להשיג  צריכים 
לזכות  שיכולים  עד  ויותר,  יותר  השמחה  ונגדל  מאד,  גדול 

להיות בשמחה תמיד.

התחלת תיקונו של אדם – לך לך
לך  "לך  לאברם  אמר  שהשי"ת  במה  התחיל  העולם  תיקון 
אראך",  אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך 
גם התיקון של  )הודאה ה"ה( מבואר שזה  ובדברי מוהרנ"ת 
כל אדם, שעיקר ההתחלה הוא שהאדם יתחיל ללכת 'לעצמו', 
היינו לחזק נפשו שזה עיקר עצמיותו, כי על האדם להתעורר 
ללכת 'לעשות בשביל נפשו' - להוציאה מהעצבות והדאגות, 
שאינו  מי  את  מסבבים  אשר  המחשבות,  וריבוי  מהצער 
המצות,  ושמחת  האמונה  אור  שהוא  הצדיק  באור  מתדבק 

השמחה בהשי"ת ובאור התורה. 
ולכן אומרים לכל אדם 'לך לך', שילך לבנות נפשו להוציאה 
מהעצבות, 'מארצך' - היינו מכבידות בחי' העפר והארציות, 
כי הכבידות העצבות והדאגות מכבידים עליך מאוד. ומוסיף 
לומר שילך גם 'ממולדתך' - גם אם נולדת עם טבע של עצב 
ודאגה, לך מזה, כי בוודאי אפשר לזכות לצאת מהרגל הטבע 
הקשה הזה גם אם הוא רגיל בזה ימים ושנים, וגם 'מבית אביך' 
גורמים  אותך  המסבבים  וכל  והמשפחה  שהבית  מה  מכל   -
דאגה וצער, כאשר דרכם להעציב ולשבר לב האדם בטענות 
ומענות ובשמועות קשות, ומעמיסים על האדם עול הדאגות 
ובהילות טרדת ההכרחיות, 'לך לך' מכל זה לראות איך אפשר 
להיות בבחי' "הארץ אשר אראך" - ארציות העולם בדרך שיש 

בה שמחה ואמונה. 
כי אע"פ שבתחילה אין מראים לאדם איך שייך לצאת מכל 
דרכי הכבדות האלה, אך אם יתחיל ויתגבר בזה יזכה להגיע, כי 
בוודאי יכולים להגיע לקדושת ארץ ישראל שזה בחי' 'הארץ 
עם  הזה  הגשמי  הארץ  על  חיים  של  מציאות  אראך',  אשר 
שמחה וחיות, כי התורה מראה ומגלה לנו איך יכולים להיות 
ו'בית  'מולדתך'  'ארצך'  בחי'  עם  מסובב  הזה-בארץ,  בעולם 
אחרת-ארץ  בארץ  שרוי  להיות  זאת  ובכל  הנ"ל,  ככל  אביך' 
החיים, במקום אשר יש שם חיים של שמחת המצות, חיות 
גדול בתורה ובאור האמונה, אשר מתגברים כל כך עד שיש 
בכוחם להפוך את כל היגון של הארציות והדאגות ומציאות 

הבית וכו' לששון ולשמחה גדולה.  

ע"י החתונה נתהפך היגון ואנחה לשמחה
שחורה  והמרה  העצבות  מאחיזת  שהרבה  ידוע  זאת  כי 
מתעורר על האדם מתוך מה שעליו לבנות ולנהל את הבית 
שלו, להשיג פרנסה וכל מה שבית צריך ברוחני ובגשמי, כי ע"י 
צרכי הבית ומה שיש לעשות כל מלאכה בבחי' ל"ט מלאכות 
שעליהם נאמר 'בעצבון תאכלנה' - האדם יוכל לטבוע בתוך 
בחי'  הבית  צרכי  מבחי'  כי  לב,  וטרדת  דאגה  של  מערבולת 
'אשה' היינו להקים משפחה בבחי' 'בית אביך' הנ"ל - משם יש 

אחיזת העצבות שהוא תוקפא דדינא. 
את  שונא  והקב"ה  בעצמו,  הסט"א  הרי  הוא  העצבות  כי 
העצבות שהוא סטרא דמותא והוא עיקר הריחוק מהשי"ת. 
תאכלנה",  "בעצבון  מ"ש  ע"י  הוא  הזה  בעולם  אחיזתה  וכל 
שזה נאחז בבחי' אשה בחי' חוה שגרמה חטא עץ הדעת, ועי"ז 
יש אחיזה לתוקף הדין באדם, שזה בחי' מ"ש "ומוצא אני מר 

ממות את האשה", כי משם נמשך המרירות. 
אבל באמת עיקר קדושת ישראל - השמחה והחן של מלכות 
שמים - הוא דייקא הקמת בית ומשפחה, ושם יש כל מה שיש 
להודות להשי"ת על הישועות הניסים והנפלאות שעוזר בכל 
יום ויום בתוך מציאות הטבע של העולם הזה, ודייקא מחמת 
שיש לו עול של בית והשי"ת עוזר ומרוויח לו תמיד, דייקא 
מחמת שיש לו טרדות אלו ומה שצריך לרדת לתוך מציאות 
שמחה  נמצא  מזה  דייקא   - בית  להקים  כדי  הרע  אחיזת 
בכל מה שזוכים, ומתעורר רצון והצלחה יותר גדולה לזכות 

לשמחה ולהתקרב להשי"ת באמת. 
וכן אי' בזה"ק שכל הפגם של נדב ואביהו אשר הקריבו אש 
לרדת  רצו  שלא  אנסיבו'-  'דלא  היה  המשכן,  בהקמת  זרה 
ולכן הכהן הגדול שצריך  בית,  לבנות  למציאות העולם הזה 
'ביתו',  על  לכפר  צריך  ולפנים  לפני  כיפורים  ביום  להיכנס 
שיהיה לו בית, ובמניין המצות שהשי"ת נתן לנו - מצות זאת 
נמצאת ראשונה לפני הכל, והתורה מתחיל מבריאת האדם 

ובנין הצלע לחוה שמשם התחלת העולם.
כי אע"פ שעיקר בריאת האדם הוא כדי שיזכה לתקן העולם 
גדולה  שמחה  ומתוך  הדעת,  ישוב  מתוך  ועבודה  תורה  ע"י 
וחיות של עבודת השם, הרי עיקר רצון השם הוא שהאדם 
במקום  להיות  בית,  בחי'  לתוך  הזה,  העולם  למציאות  ירד 
ששם אחיזת ה'יגון והאנחה' כדי שיתקן ויהפוך הכל ל'ששון 
בתוך  דייקא  מצוה  איזה  לחטוף  שזוכה  מה  ע"י  ולשמחה', 
טרדות כאלה, ולהשתוקק ולקוות להשי"ת דייקא מתוך חושך 
חסרונות וכאבים כאלה, בחי' "ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון 
כל  מתבררים  שעי"ז  ושמחה,  לחיות  הכל  להפוך  ואנחה" 
הניצוצות ונעשים כל התיקונים. וכדברי חז"ל שאמרו 'השרוי 
של  לשמחה  שלימות  אין  כי  שמחה',  בלא  שרוי  אשה  בלא 
ה'איש' - השמחה לפני השי"ת בעבודת השם - כאשר האדם 
יגון ואנחה  כי אין שלמות להשמחה כי אם כשמהפך  לבדו, 

לשמחה שזהו עיקר שלימות השמחה. 
בחתונה,  שעושים  הגדולה  השמחה  ענין  מה  יובן  ועפי"ז 
וחז"ל מפליגים מאד  וכלה,  גדולה לבא לשמח חתן  שמצוה 
בגודל מצוה זו. כי עיקר הקדושה והתגלות כבוד השם, עיקר 
היגון  להפוך  שזוכים  בזה  הוא   - הברית  תיקון  האדם  תיקון 
כאשר  בחתונה,  נמצא  הזה  הכח  ושורש  לשמחה,  ואנחה 
אז מקבל האדם על עצמו עול של בית וכו', והוא מקבל על 
עצמו לרדת למציאות כל דרכי העולם הזה והנסיונות שבו, 
והכל רק כדי לעשות רצון השי"ת - לברר את המקום הנמוך 
הזה, את מקום היגון והאנחה, מקום כל החטאים והעוונות 

- ע"י שמתנהג בקדושה ומתדבק בהתורה, אשר עי"ז נעשה 
הבריאה  תכלית  עיקר  זאת  כי  למעלה,  מאד  גדולה  שמחה 
עצמו  את  משמח  שהאדם  עת  בכל  ואם  זאת.  ולתקן  לברר 
יחוד  עי"ז  נעשה  ולאמונה,  לשמחה  והדאגה  היגון  ומהפך 
גדול כמובא בדברי רבינו, כש"כ אז בעת החתונה, שאז נעשה 
היחוד הגדול הזה בשלימות, ומתגלה הכח להפך היגון ואנחה 
שלימות  עיקר  זה  כי  מאד.  מאד  השמחה  ומתגדל  לשמחה, 
השמחה כשמתהפך יגון ואנחה לשמחה שזהו בחינת היחוד 
מחדש  להתחיל  הכח  אז  לקבל  יכול  אדם  וכל  החתונה,  של 

ולהתחזק לזכות להיות בשמחה תמיד. 
עיקר שמחת האדם – כשזוכה להכיר את השי"ת מתוך מה 
שעובר עליו, כי זאת עיקר עבודת האדם - להתדבק בהשי"ת 
תמיד ברוח של חיות ושמחה, כמ"ש "לשמוע בקולו ולדבקה 
בתורה  שיש  השמחה  אור  ניגון  בקול  לשמוע  היינו  בו", 
ומצוות, ולהתדבק תמיד להשי"ת, שע"ז נאמר "כי הוא חייך 

וארך ימיך", כי זה עיקר מציאות החיים וקיום כל העולמות. 
לזכור  עלינו  רוחנו,  ומעציב  עלינו  שמכביד  מה  כל  ולעניין 
שבאמת אין שום שמחה בעולם כי אם כשזוכין להאמין ולידע 
צריך  שהאדם  מה  וכל  ית"ש,  במצותיו  ולעסוק  יתברך  ממנו 
פרנסה ובריאות, ומצפה שכבר יראה ישועה באיזה ענין שמכביד 
ומדאיג - הרי באמת גם בישועה והרחבה הזאת כשלעצמה אין 
וחיות אמיתי בכל מה שאדם  שום שמחה, כאשר אין שום חן 
יכול להרוויח ולהשיג בעולם הזה, כל הממון הכבוד והתענוגים 

שבעולם, כי הכל הבל וגורם לחושך ועצב יותר גדולים.
במה  האמתי,  ברווח  רק  הוא  השמחה  מציאות  שבאמת  אלא 
שזוכה לעשות רצון השי"ת ע"י תורה ומצות מתוך חושך עולם 
הזה, ממה שמברר את המקום אשר לשם נשלח באותו עת, ע"י 
ומתעורר  הדעת,  וישוב  חיות  קצת  לו  שיתן  להשי"ת  שצועק 
למצוא בעצמו איזה נקודה טובה שבאמת יש בו טוב, כי הוא 
יהודי וזוכה לעשות הרבה מצות וכו', ועי"ז חוזר לאור השמחה 
מהשי"ת  לדעת  שהוא:  השמחה,  לעיקר  וזוכה  התורה  של 
ולקיים מצותיו יתברך באור של אמונה ודעת, אור השגת הדעת 
בדברי הצדיקים האמתיים, כל אחד כפום מה דמשער בלביה, 

שזהו עיקר החיים האמתיים, וזאת עיקר השמחה.
ואז גם כאשר עובר עליו דאגות וצער רב, והפרנסה דוחקת, 
ויש לו עצבות מהעבר, וממה שגם עכשיו ממעט מאד בתורה 
וכו', הרי אדרבה מתגבר למצוא את הדבר שעל ידו הוא עושה 
"לך-לך" – לך לעצמך, ואינו מסתכל על כל זה, רק מכוון דעתו 
בו  ולשמוח  במקומו,  השי"ת  את  למצוא  יכול  שהוא  למה 
הקליפות,  אחיזת  כל  מתבטל  שעי"ז  זכה,  שכן  במה  יתברך 
והוא עולה לאמונה ודביקות בהשי"ת, שזאת עיקר השמחה 

- להתדבק בהשי"ת אשר 'עוז וחדוה במקומו'. 

כל אחד יכול לזכות לשמחה זו
וכל נקודה של התעוררות לב שיש בכל אדם לשוב להשי"ת 
ולחדש ימיו, הוא בבחי' "נודע בשערים בעלה" – כל חד כפום 
מה דמשער בליביה, כל אחד בדרך ושער אחר, ובדרך חדשה 
בכל  לברר  שיש  הבירורים  מציאות  ענין  שזה  פעם,  בכל 
יום מעומק היגון והאנחה - בכל פעם בדרך חדשה - מתוך 
המקום שנפל לשם ולהפוך זאת לששון ושמחה, אשר בוודאי 
אי אפשר לבאר כלל, לא בפה ולא בכתב, כל מה שהאדם צריך 
אז להתגבר ומה שהוא פועל עי"ז, כי זה עיקר עבודת האדם. 

וכל אחד מישראל ממש, יש לו עת שזוכה לזה, כל אחד לפי 
מה שהשי"ת פותח לו אור כסדק שידע מהו אמיתת החיים, 
נעימות  עריבות  מעט  להרגיש  השמחה,  נועם  לו  ומטעים 

מתיקות השמחה האמתית הזאת, שזוכה לעשות רצון מלך 
מלכי המלכים, והוא מכלל ישראל העם הנבחר, ויש לו תכלית 
נצחי וכו', שמזה כבר יכול לבטל כל היגון, ע"י שמבין היטב 
שאין שום שמחה אחרת חוץ מזה, ועי"ז יכול לעזוב כל הצער 
ויגון וכל מה שמטריד אותו - להתגבר להפוך כל דאגה ועצב 
לששון ולשמחה, לנקודה של התחלה חדשה של התדבקות 
באור האמונה, לראות ההרחבה שהשי"ת הרחיב לו, ולהודות 
העבודה,  עיקר  שזה  לעליה  ירידה  כל  להפוך  ועי"ז  זה,  על 

בבחי' השמחה של החתונה. 
זוכים  שאין  הפשוטים  הכשרים  ישראל  עם  המון  אפילו  כי 
 - וכו'  עליו  שעובר  מי  כל  וגם  הנ"ל,  ככל  דביקות  להרגיש 
הרי למעשה כל שמחתו הוא מאיזה דבר טוב שזוכה, כי כל 
ישראל הכשרים משתוקקים לשמחה זאת, כאשר זה מתגלה 
בשבתות וימים טובים ובחתונה וכיוצא בזה, כי השמחה של 
הדביקות בו יתברך נמשך על כל ישראל, ואע"פ שאינם זוכים 
חזי  לא  דאיהו  אע"פ  כראוי,  באמת  דביקות  לבחינת  עדיין 
-הוא אינו רואה ממש- אבל  מזליה חזי, כי בשורש נשמתו 
מרגיש עריבות נעימות השמחה הזאת, ועי"ז נמשך עליהם 
גם למטה שמחה גדולה בעת שזוכים לשמוח בהשם באיזה 

שמחה של מצוה.
התקרבות  של  ותפילות  פסוקים  לזמר  שזוכים  בעת  ולכן 
התעוררות  כולם  אצל  מתגלה   - שבשמים  לאביהם  ישראל 
השמחה והחיות, ומתחדש אצל כולם מציאות הארת השמחה 
לתוך   - נמצאים  שהם  המקום  אל  שמאיר  עד  האמיתית, 
כבידות עול עולם הזה - להחיות נפשם, ולהשיבם אל מציאות 

החיים הטובים גם שם, כי טועמים הטעם של שמחה. 
הכל  את  למשוך  שיכול  והשירה,  הנגינה  מעלת  היא  וזאת 
מחדש  שהנגינה  זוכים  כאשר  לשמחה,  היגון  ולהפוך  השי"ת, 
האדם להפוך היגון ולצאת מכל מה שמעציב, לזכות להבין מהו 
להתחדש  יכול  אחד  כל  כי  בה,  ולהתדבק  האמתית  השמחה 
תמיד בעיקר שמחתנו, להכיר שהשי"ת בחר בנו מכל עם, כמו 
שאנו אומרים בכל יום 'אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו', 
כי שמחה זאת נמצא בלב כל ישראל ממה שאנו יודעים מהבורא 

הכל יתברך שמו לנצח, ואנו מתדבקים באמונה. 
איך  יהיה   - האדם  מציאות  כל  לשנות  יכול  זאת  ושמחה 
הקדושה  חיות  בו  שיהיה   - שיהיה  מקום  ובאיזה  שיהיה, 
ותפילה  תורה  הרבה  יחטוף  שגם  עד  חטא,  מכל  וזהירות 
כראוי, ואז יוכל לבא לעיקר השמחה בהשי"ת, באור התורה 

והתגלות הדעת של ספרי הצדיקים.

השמחה השלמה מתגלה בשבת קודש
וכלל אור השמחה הזאת שיהיה לעתיד מתגלה בכל שבת, ולכן 
בשבת "טוב להודות להשם ולזמר וגו'", כי בו מתבטל אחיזת 
וכל  השבוע,  בכל  זוכים  שאנו  המצות  כל  ואפילו  העצבות. 
הבירורים שזכינו - אין להם שלימות רק ע"י שעולים בשבת 
להאיר בבחי' מרגלאין מאירים ומתנוצצים בהתחדשות של 
המצוה  עיקר  ולכן  בעולם.   היה  לא  שעוד  חדשה  שמחה 
לזכור את יום השבת - הוא לשמוח מאד בכל רגע שבו זוכה 
לשמור שבת ובכל לבוש ומאכל של שבת, כי בו מתעלה 

העולם למקום של שמחה וגיל, וכל אדם יכול להתדבק 
בהשי"ת ולזכות לעיקר השמחה- לטעום טעם של ענג 

השבת  ביום  ולעלות  בהשי"ת,  ולשמוח  דקדושה 
מדרגא לדרגא, לבא לאור השמחה אשר יש בה 

כח להאיר לתוך ימות החול, להפוך הכל 
לששון ושמחה. 



בני הנעורים
התבודדות

עלהו לא יבול

  דיני 'ותן טל ומטר לברכה'
השוכח לומר ותן טל ומטר

א. נזכר כשעדיין עומד בברכת 'ברך עלינו', לפני שאמר את השם של סיום הברכה 
- יחזור ל'ותן טל ומטר', ויגמור כסדר. ואם אמרו היכן שנזכר, יצא.

ב. נזכר לאחר שכבר אמר ברוך אתה ה' - יסיים את הברכה ויאמר "ותן טל ומטר 
וי"א  שומע'.  אתה  'כי  תיבות  קודם  קולנו'  שמע  הרחמן  'אב  בברכת  לברכה" 

שיאמר אז 'ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה'.
ג. נזכר רק לאחר שכבר סיים ברכת ברך עלינו - יאמרו בברכת 'שמע קולנו' וכנ"ל. 
ואם חושש שמא ישכח מלאומרו בברכת שמע קולנו, יכול לאמרו לפני שמתחיל 

ברכת 'תקע בשופר'.
ד. נזכר בברכת שמע קולנו כשאמר 'ברוך אתה ה' - יסיים 'למדני חוקיך', ויחזור 

ויאמר "ותן טל ומטר לברכה כי אתה שומע" וכו'.
'רצה',  קולנו', אם הוא קודם שהתחיל ברכת  'שמע  נזכר לאחר שגמר ברכת  ה. 

יאמרנו שם. 
ו. נזכר לאחר שכבר התחיל 'רצה', כל עוד שלא אמר 'יהיו לרצון' - יחזור לברכת 
'ברך עלינו'. והנוהג לאמרו שני פעמים, אזי אם הוא לפני שאמר את השני, יחזור 

לברך עלינו. 
יחזור   - פסיעות  השלוש  את  עדיין  פסע  שלא  אף  לרצון  יהיו  אמר  כבר  אם  ז. 

ויתפלל מתחילת שמונה עשרה.
ח. השוכח לומר ותן טל מטר במנחה של ערב שבת - אין להתפלל בערבית של שבת 

פעמיים.
 המסתפק אם אמר ותן טל ומטר

א. מי שברור לו שהיה בדעתו 'לפני התפלה' לומר ותן טל ומטר - אזי אם נתעורר 
לו הספק 'מיד אחר התפלה', יש לו לחזור ולהתפלל. אבל אם נתעורר לו הספק 

'לאחר זמן מופלג' מהתפלה, אין צריך לחזור ולהתפלל. 
אם לפני התפלה לא היה בדעתו לזה, וגם לא זכר מזה בתוך התפלה - צריך  ב. 

לחזור ולהתפלל אפילו נזכר מזה לאחר זמן מופלג.
אפילו  אזי   – ומטר  טל  ותן  לומר  בדעתו  היה  עלינו'  'ברך  לברכת  סמוך  אם  ג. 

נתעורר לו הספק 'מיד אחר התפלה', גם כן אינו צריך לחזור )הליכות שלמה ח יב(.
ד. מיום ז' כסליו, אף המסתפק לגמרי אם אמרו, אין צריך לחזור ולהתפלל.

ה. י"א שמי שברור לו שדעתו יפה ואף לפני שלושים יום אינו רגיל לטעות - יכול 
ונראה שבצירוף עוד איזה סניף  ולהתפלל בכל אופן.  ולא לחזור  זה  לסמוך על 

להקל, אפשר לסמוך על זה. 
הזכרת 'טל ומטר' לבן ארץ ישראל הנוסע לחו"ל

הואיל ובני חו"ל מתחילים להזכיר 'ותן טל ומטר' רק ביום השישים אחר תקופת 
תשרי, נחלקו הפוסקים מה דין בן ארץ ישראל המגיע לחו"ל בימים אלו. ולמעשה 

נראה שיעשה כדלהלן:
א. היוצא מארץ ישראל 'לפני ז' חשון', כיון שעדיין לא התחיל להזכירו בתפלתו, לא יאמרנו 

בברכת 'ברך עלינו', אלא בברכת 'שומע תפלה'. ואם שכח לאמרו שם, אין צריך לחזור.
- דעת הרבה  'ברך עלינו'  כיון שכבר התחיל לאמרו בברכת  ז' חשון',  'לאחר  היוצא  ב. 

פוסקים שימשיך לאמרו בברכת 'ברך עלינו' גם בהיותו בחו"ל. והרוצה לצאת כל הדיעות, 
מוטב שיאמרנו בברכת 'שומע תפלה'. ובכל אופן אם שכח לאמרו, אינו צריך לחזור.

ג. במה דברים אמורים, בנוסע לתקופה קצרה ובני ביתו נשארים בארץ ישראל. אבל הנוסע עם בני ביתו לשנה, 
יאמר כבני חו"ל. ואם נוסע לשנה אבל בני ביתו נשארים בארץ ישראל, יזכירנו רק בשומע תפלה.

ד. אם הוא שליח ציבור, בכל אופן לא יזכירנו כלל בחזרת הש"ץ. אבל בתפלתו בלחש, יזכיר כפי האמור לעיל.

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(

איך אפשר להתחזק יותר בשיחה בינו לבין קונו?

רביז"ל מאוד רצה שנקבע לעצמנו חוק קבוע שלא יעבור עלינו 

יום ללא שנשיח עם השם יתברך. אלא שכאשר אדם מתרגל לדבר 

יום, אזי הדבר נעשה אצלו כמצוות אנשים מלומדה,  יום  ה'  עם 

להפטר  כבר  שחפצים  כבד  למשא  נהפכת  שהיא  אף  ופעמים 

ממנה.

ויש להזהר מזה מאוד, כי עיקר הרעיון של השיחה בינו לבין קונו 

אישי  קשר  ליום,  מיום  המתחדשת  חדשה  תפילה  להיות  אמור 

הזמן  במשך  שהאדם  עד  לעומק,  יותר  יותר  ומתחזק  שהולך 

משתנה במהותו. ואם הוא מתמיד לדבר עם ה' יום יום, הוא נהפך 

לאדם מאמין ובוטח, אדם רגוע מלא ביישוב הדעת ושמחת חיים, 

ראשו  שקוע  קונו,  רצון  לעשות  מזדרז  ה',  ויראת  באהבת  מלא 

ה', עומד בנסיונות, התפילות הקבועות  ורובו בעסק התורה של 

שחרית מנחה מעריב מקבלות משמעות עמוקה יותר, הוא מברך 

ברכות הנהנין בכוונה ובדביקות, והכל מחמת שהוא קשור בקשר 

ה', והשיחה היומית שלו עם ה' מלווה אותו בתחושה  אישי עם 

של קשר לכל היום.

למטרד  הזו,  הפשוטה  העצה  את  גם  הופך  דבר  שהבעל  אלא 

שחפצים כבר להפטר ממנה, וזאת מחמת שהעצה הזו מתיישנת 

בלב האדם, ולכן צריך למצוא תחבולות לחדש את הקשר ולהכניס 

בה חיות עם משמעות פנימית יותר.

****

מה  בבחינת  בקול,  לה'  לדבר  זה,  בענין  להתחדש  כדאי  ולכן 

תיקח  מפיך',  מוציא  שאתה  מה  לאזניך  'השמע  חז"ל  שאמרו 

איזה דיבור פשוט ותאמר זאת בקול רם לפני ה', גם אם אתה 

אדם שמתבייש להרים את הקול בתפילה, או שאתה מתבייש 

אפילו לשמוע את עצמך, בכל זאת תתגבר עכשו, כאשר 

אתה יושב לבד באיזה חדר או בשדה או אפילו מתחת 

את  ותאמר  וכו',  השמיכה  תחת  או  הטלית 

אבל  בצעקות,  לא  בקול,  הבקשה 

באופן שתשמע את מה שאתה מוציא מהפה, ואמור את המילים 

והעיקר  אומר,  שאתה  למה  תקשיב  במילה,  מילה  לאט,  לאט 

שיהיה מתוך אמונה שה' עומד מולך ושומע תפילתך.

בהתרגשות  דווקא  ]לאו  רציני  דקות  כמה  זאת  עושה  וכשאדם 

הלב, אבל מתוך מחשבה רצינית, שיודע מה דיבר[, וכמובן מתוך 

הוא  לו,  יקרה  שמשהו  בוודאי  אותו,  שומע  שה'  ואמונה  זכרון 

מתחיל להשתנות, הוא מתחיל להיות מחובר לה'.

הרצונות והגעגועים הפנימיים שיש לכל יהודי בעומק עומק ליבו 

כי  בחיים,  רוצה  הוא  מה  כבר  לו  ברור  ומתגלות,  החוצה  יוצאות 

כאשר אדם אומר בפה מלא לה' מתוך הקשבה, את הרצון הפנימי 

'אני רוצה ללמודתורה' – שוב ושוב, הרי שבוודאי  שלו, לדוגמא: 

מתחדדים אצלו הרצונות, גם אם בתחילה לא הרגיש את הרצונות 

האלו בהתעוררות של חשק. 

לאט,  לאט  ושוב,  שוב  הבקשה  על  תחזור  דיבורים,  אין  אם  וגם 

אני  עולם  של  רבונו   – תורה'  ללמוד  רוצה  אני   – עולם  של  'רבונו 

רוצה ללמוד תורה', וכך תאמר אותה שוב ושוב, ותשתדל להתרכז 

או  בתפילה  ריכוז  של  כח  לך  אין  אם  ואפילו  אומר.  שאתה  במה 

של  דיבור  אומר  אתה  כי  להתרכז  יותר  יכול  אתה  כאן  בלימוד, 

עצמך, והרבה יותר קל להתרכז כך. 

לאט  לאט  פעמים  כמה  הזה  הפשוט  הדיבור  לומר  תתמיד  ואם 

אתה  דיבור  איזה  רגע,  תחשוב  עולם,  בורא  לפני  הקשבה,  מתוך 

יכול להוסיף, לא הרבה דיבורים, ולא שיחה שלמה כדבר איש אל 

רעהו, אלא עוד דיבור קטן באותו נושא עליו דברת, כגון: 'קשה לי 

ושוב, עד  זאת שוב  לומר  ואז תתחיל  לי ללמוד',  'קשה   – ללמוד' 

שיתחדש לך עוד דיבור  'תרחם עלי תקרב אותי לתורה' – 'תרחם 

בלי  לאט  לאט  תמשיך  זו,  דרך  על  וכך  לתורה',  אותי  תקרב  עלי 

להלחץ בדווקא לדבר שיחות שלמות, אלא תוציא כמה דיבורים 

בחמימות, בהתלהבות של אש לפי כוחך. עד שבמשך הזמן אולי 

גם יתפתח שיחה ארוכה ופנימית יותר. 

זאת  בכל  הזה,  באופן  ובפרט  שעה,  להתבודד  קשה  אם  וגם 

תשתדל להקדיש כמה דקות מההתבודדות שיהיו יותר איכותיות.
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הר"ר יהודה ברנע  הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יחיאל מתתיהו דאווידוביץ הי"ו - ב"ש
לרגל שמחת הולדת בנו יוסף דב נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן ב"ר נחמן קלצקי הי"ו 

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעון קפלן הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל רוזוב הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן גהצי - ירושלים
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 נתן ועקנין הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן בזנסון הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נפתלי הערץ הי"ו

ומחותנו
הר"ר יוסף שור הי"ו

ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר זאב רכטשפר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יום טוב ב"ר משה פרידמן הי"ו 
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן בלאט  הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נתן נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף רז הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח ברוך מנחם הי"ו

ומחותנו
הר"ר מאיר נחמן אלחדד הי"ו 

ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר שרגא מייקוף הי"ו - ביתר
לרגל שמחת ארוסי בנו הבה"ח ישראל נ"י

ומחותנו
הרה"ח ר' אליעזר דייטש  שליט"א 

בית שמש
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

ברסלב'ר חסיד!
 הצטרף גם אתה לרשימת התפוצה המובילה 
של ברסלב -'ברסלב גלובל' המביא מידי שבוע 

עדכונים, מידע, חדשות, תמונות, מאמרים, 
גליונות, ספרים חדשים, ומהנעשה ונשמע 

אצל אנשי שלומינו ברחבי העולם. 
להצטרפות:

info@breslevglobal.com 

ברכת מזל טוב חמה ולבבית משוגרת בזאת לידידינו 
הנכבד, המסור בכל לב ונפש לענייני רבינו הקדוש.

חלוץ נלהב לכל דבר שבקדושה, הרותם עצמו 
בכל עת לטובת העלון והפצתו בקרב ישראל

ה"ה הרב בנימין לוי הי"ו
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת הבת

יהי רצון שיזכו הוא ובני ביתו לגדלה לחופה ולמעשים טובים 
בדרך רבינו הקדוש, וירוו ממנה ומכל יוצאי חלציהם רוב 

נחת דקדושה.

מערכת עלה לתרופה

הר"ר משה קרמר  הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יעקב נ"י
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


