
העולם עשוי מחומרים שונים כל כך, בבסיסו ארבעה יסודות אש מים 
רוח ועפר, כל אחד סתירה מוחלטת לחברו, המים מכבים את האש, 
הרוח מרחפת בקלילות והעפר כבד קר ויבש. המרכיבים הללו קיימים 
פרשת  מחברו.  ומיוחד  שונה  אחד  כל  שעושים  והם  אדם  בבני  גם 
השבוע פותחת בברית השלום ומזכירה לנו את עניין השלום שנראה 
לפעמים רחוק כל כך ובלתי אפשרי כביכול. אבל על חסרון השלום 
איך  בנייתו.  את  מעכבת  עדיין  והמחלוקת  המקדש,  בית  לנו  נחרב 

אפשר באמת לאחד בין הפכים מהופכים שכאלה?
        

חיצונית, אין דרך לשדך ולהשכין שלום בין אש ומים, בפרט בשעה 
ושביבין  אש  כולו  זה   - שונות  דעות  בעלי  אדם  בבני  שמדובר 

דנורא, חברו מים שקטים זורמים, הוא רוח 
ויבש. את השלום  וההוא עפר קר  מרחפת 
תוכל להשכין רק הנקודה הפנימית, הגרעין 
והמזגים  הטבעים  כל  תחת  שמסתתר 

והדעות והפרצופים. 

הנקודה הטובה
הנקודה  היא  זאת  בכל  ביננו  שמחברת  מי 
למרות  שכן  'הנקודה',  בקצרה  או  הטובה, 
ה'  יראי  שלכל  הרי  והחילוקים  הדעות  כל 
נעים  שסביבה  נקודה  יש  שמו  וחושבי 
וסובבים על שאר הנתונים שעושים אותנו 
אינה  הנקודה  כך.  כל  ושונים  לזה  זה  זרים 

מכל,  ביקר  ממוקדת  היא  ולשם,  לפה  מסתעפת  ואיננה  רחבה 
בפתיל הרצון, ובנקודה הפנימית הרי כל נשמות ישראל מבקשות 
ממילא  הדבר.  אותו  אל  נכספים  ה'  יראי  כל  ובוודאי  אחד,  דבר 
כאשר הלבבות מתאספים, כל אחד לפי טעמו ומזגו, סביב אותה 

נקודה פנימית, תשרור האחדות.
לזהותה.  שקשה  עד  ונעלמת  מסתתרת  נקודה  אותה  עקא,  דא 
רוב הזמן עסוקים במה שמחוץ לה ומלבדה, עד שאדם מתקשה 
להאמין שיש בחברו נקודה קדושה שכל רצונה טוב ונקי, שאילו 
שונא  היה  לא  בוודאי  שבחברו,  יקרה  הנקודה  את   - אותה  ראה 
אותו. הבעיה העמוקה עוד יותר, שאין אדם מאמין אפילו לעצמו, 
כמעט אינו יודע על הנקודה היקרה שלו. מצב שכזה תוקן בעבר 
על ידי יהודי אחד, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שקינא את 
קנאת ה'. באופן מפליא דווקא פעולה קנאית ורחוקה ממראה 

מלבב ואחדותי הניבה ברית שלום. הדבר דורש הסבר:
האחדות, כפי שנאמר קודם לכן, אינה עניין חיצוני מפני 
בין  האחדה  לגישור.  ניתן  בלתי  הפירוד  שחיצונית 
הפנימית,  הנקודה  מתוך  נובעת  ישראל  נשמות 
בדברי רבינו היא נקראת 'אהבה הקדושה'. 
במעשהו פגע זמרי אנושות 

נגעה  בישראל  שבט  נשיא  שהיה  ומכיוון  יקרה,  נקודה  באותה 
וזוהי למעשה שארית השפעתו הרעה של  הפגיעה בכל ישראל, 

בלעם בביקורו מהפרשה הקודמת. 
ידוע ידע המכשף הגדול שכל החן והיופי השרוי על מחנה ישראל 
נקודה,  אותה  אל  אפוא  כוונה  עצתו  פנימית,  נקודה  מתוך  קורן 
נקודת  באותה  לפגוע  שעלול  דבר  אין  והרגישה,  הטובה  הנקודה 

קשר כמו פגם הקדושה. 
פנחס בן אלעזר לא נשא תפקיד, ודווקא בשל כך היה במקום הנכון 
היהודי  ונאבדה?  נפגמה  הקדושה  הנקודה  שעה.  לאותה  ביותר 
הפשוט ניזוק אנושות, מה ישייך אותו כעת אל ה', מה יחבר ויאחד 
בין כל אותם יהודים פשוטים, שרק נקודה פנימית נקייה ותמימה 
כוח  להם  ומעניקה  נשמותיהם  את  מאחדת 
להתייצב כנגד כל פיתויי היצר ובלבולי הדעת? 

קנאות ואבלות 
על חייה של אותה נקודה יצא פנחס להילחם. 
והוא היה איש פשוט, יהודי של נקודה טובה. 
שליווהו  הניסים  ובאו  הכוחות  נשאבו  מכאן 
ונגד  הסיכויים  כל  חרף  קנאותו  במעשה 
ההיגיון, כפי שחז"ל מפרטים. בקנאותו הקיץ 
הטובות,  הנקודות  כל  את  מתרדמתן  פנחס 
עורר  הפשוטים,  היהודים  כל  של  הסמויות, 
וניער את כל חלקי הטוב הנקי שיש בכל אחד 
האחדות  את  לתחייה  והקים  מישראל  ואחד 

המשותפת לכל יהודי באשר הוא. 
אנו נכנסים כעת לימי בין המצרים וענייני החורבן. רבי נתן מלמד 
האחדות.  להעדר  תמיד  קשורים  הגלות  מאורעות  וכל  שהחורבן 
בראש  קודש  אבני  'תשתפכנה  איכה  במגילת  מתוארת  הגלות 
המתגלגלות  ישראל  נשמות  אלו  רבינו  דברי  פי  ועל  חוצות',  כל 
בחוצות קריה וברשות הרבים, מאחר שרשות היחיד שהיא רשותו 
יודעים שיש  של הצדיק היחידי חרבה, ושמו אבד, והעולם אינם 
לעולם בעל בית. החוויה הקשה ביותר בגלות היא אובדן הזהות, 
ואם בעולם מתגוללים שברי יהודים אבודי זהות ומנותקי קשר עם 
נשמתם ועמם, הרי שגם כל אחד מאיתנו על פי מקומו ועניינו חש 
את הנתק והשכחה, אובדן הזהות וההזדהות עם הנשמה ועם כל 
אותם נכסים יקרים שהיו שייכים לו והתפזרו להם בתלאות הזמן. 

הרפואה לעת הזאת היא אבלות והתגעגעות. יש באבלות נקודה 
מאוד דומה למעשה פנחס שהתעורר מתוך העם ועל אף היותו 
אותה  של  בקיומה  אמונתו  מתוך  התקומם  פשוט,  איש  כביכול 
של  הטובות  הנקודות  כל  של  צעקתן  את  וצעק  פנימית  נקודה 
עם ישראל. במנהגי האבלות ובמיוחד בצעקת חצות, אנו מביעים 
את שייכותנו לנקודה הקדושה שישנה עוד בוודאי גם תחת לעיי 

חרבות ולמרות כל האבידות. 
)ע"פ ליקו"ה או"ח נשיאת כפיים ה', והלכות מצרנות ד'(

למצוא את ה'פינטאלע' )-הנקודה(

את  מסתיר  הקדושה  פגם 
הצעקה  הטובה,  הנקודה 
ושאגת 'איה מקום כבודו', 
אותנו,  לגאול  בכוחן 
אחדות. להביא  וגם 
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כמעט בלתי אפשרי לחבר בין אדם לחברו, האחד אש וחברו מים, את האחדות תיצור רק הנקודה הטובה שבכל אחד

אתה נולד מחדש בכל רגע,
תעשה מה שאפשר ברגע זה.

יום ה' במדבר תקצ"א

ְוַהִּנְׂשָּגב  ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוש  ִּכי  ְּבִני ֲחִביִבי  ַּדע 

ַּיֲעבר  ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ָיַדע ָּכל ַמה ּׁשֶ

נֹוָראֹות  ְרפּואֹות  ִהְקִּדים  ּוְכָבר  ַהּסֹוף,  ַעד  ָעֶליָך 

ְלַמּכֹוֵתינּו ָהֲאנּוׁשֹות, ַעל ְיֵדי ָּכל ַהּתֹורֹות ְוַהַּמֲעִׂשּיֹות 

ְּבַדְעֵּתנּו,  ֶׁשֵהִאיר  ֱאלקּות  ְוַהִהְתַּגּלּות  יחֹות  ְוַהּׂשִ

ְלָך  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ַּבֶּמה  ֶׁשֵּתֵלְך  ְוָהִעָּקר  ֲחַזק,  ְּבִני  ֲחַזק 

ּוָבֶזה  ְלַגְמֵרי,  ְּכׁשֹוֵכַח  ַעְצְמָך  ַּתֲעֶׂשה  ֵעת  ֶׁשְּבָכל  ְּכָבר, 

ֵּתֵצא ְלֵחרּות ְּבָכל ַּפַעם ִמָּגלּות ִאְׁשְּתָך ֶׁשֻּמָּנח ָעֶליָך 

מֹוֲחָך  ַעל  ֶׁשֻּמָּנִחין  ְוִׁשְעּבּוד  ָּגֻלּיֹות  ִמיֵני  ָאר  ּוִמּׁשְ

ּוֶבֱאֶמת  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ְּבָיָדם  אֹוְתָך  אֹוֲחִזים  ְּכִאּלּו 

ְלַהּטֹוָתּה  ָהָאָדם  ְּבַיד  ְוַהַּמֲחָׁשָבה  ָחְפִׁשית  ַהְּבִחיָרה 

ַרק  ְּכָלל,  ַלֲחׁשב  ְלַהְתִחיל  ִלְבִלי  ְוָהִעָּקר  ִּכְרצֹונֹו, 

ָהָיה  ְּכִאּלּו ַעָּתה נֹוַלְדָּת, ּוְכִאּלּו ֵאיְנָך יֹוֵדַע ְּכָלל ַמה ּׁשֶ

ְּבָכל  ַעְצְמָך  ְּתַׂשַּמח  ָעה  ַהּׁשָ ּוְבאֹותֹו  ִּיְהֶיה,  ּׁשֶ ּוַמה 

ְּבִמֵּלי  ֵהן  ַּכַּנ"ל  ְוכּו'  ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹות  ֵהן  ּתּוַכל,  ּׁשֶ ַמה 

ּתּוַכל  ָּכְך  ִמּתֹוְך  ְוִאם  ְוַכּיֹוֵצא,  ּוְבִדיחּוָתא  ִּדְׁשטּוָתא 

ְוִאם  ּטֹוב,  ַמה  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ְלתֹוְך  ַעְצְמָך  ַלֲחטף 

ּוְבַצִּדיָקיו  ּוְבתֹוָרתֹו  ַּבה'  ִּתְׂשַמח  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ָלאו 

ּבֹוא  ַעד  ְוַתְמִּתין  ַהַּנ"ל,  ַהְּדָרִכים  ִּפי  ַעל  ָהֲאִמִּתִּיים 

ַּתֲחטף  ָהֵעת ַהּטֹוָבה ֶׁשּתּוַכל ַלֲחטף טֹוב ֶוֱאֶמת ַמה ּׁשֶ

ְיִגיָעה  ְּבלא  ִּכי  ְקָצת,  ְיִגיָעה  ְיֵדי  ַעל  ַהָּגדֹול  ְּבַחְסדֹו 

ְּכָלל ִאי ֶאְפָׁשר, ִּכי ֲאִפּלּו ַהְיִגיָעה ְוַהִּטְרָחא ַּבֲעבֹוַדת ה' 

ְיֵדי ִׂשְמָחה  ְיכֹוִלין ְלַקֵּבל ּוְלַהְמִׁשיְך ַעל ַעְצמֹו יֹוֵתר ַעל 

ְוֵחרּות, ְוֶיֶתר ִמֶּזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך ִּבְכָתב ּוֻמְבְטַחִני 

ֶׁשָּתִבין ֵמַעְצְמָך ֵאיְך ְלַהְכִניס ְּדָבַרי ֵאֶּלה ְּבִלְּבָך ְּבאֶפן 

ֶׁשְּתַנֵחם ּוְתַׂשַּמח ַעְצְמָך ַוֲאֵחִרים ְוִתְזֶּכה ְלַקֵּים ִּדְבֵרי 

ִּבְדָרָכיו  ְוֵליֵלְך  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו 

ַהְּקדֹוִׁשים ְלַמַען ִייַטב ְלָך ָלֶנַצח.

נתן מברסלב



צדקה, אא

כל רודפיה השיגוה
תפילת יונה

וכן ביונה הנביא כתיב ויתפלל יונה ממעי הדגה וכו'.

השי"ת דוחק את האדם בכדי שיתפלל
אנו  יכולים  התפילה,  צורת  בענין  נפלאות  עצות  הרבה  א[ 
והתפילה  יונה,  הנביא  עם  שהיה  הנורא  מהמעשה  ללמוד 
המופלאה שהתפלל מתוך מעי הדגה, תפילת 'מבטן שאול'. 

כי הנה אמרו חז"ל )ילקוט שמעוני ועוד( שבתחילה היה יונה 
בתוך מעי דג זכר, ועמד שם ברווח, ולא נתן דעתו להתפלל, 
דגה  פי  אל  והקיאו  אותו,  שיקיא  לדג  השי"ת  רימז  כן  ועל 
נקיבה, ושם עמד בדוחק מחמת העוברים שבתוך מעיה, וכך 

התעורר לזעוק להשי"ת.

יונה,  ואופן התפילה שהתפלל  ולפני שנשים לב למהות  ב[ 
דגה,  מעי  לתוך  אותו  דחק  שהשי"ת  מהדרך  להתחזק  נוכל 
ומתחילה השי"ת שם אותו  רק בשביל שיתעורר להתפלל. 
מתפלל  היה  ואילו  זכר,  דג  מעי  בתוך  יותר,  מרווח  במקום 
נתעורר  שלא  כיון  אך  הדחק,  לידי  לבוא  צריך  היה  לא  אז, 
השי"ת,  אותו  דחק  לכן  רווחה,  קצת  הרגיש  כי  להתפלל, 
לזעוק  אותו  לעורר  בשביל  אלא  יותר,  להענישו  בשביל  לא 
האדם,  עם  מתנהג  השי"ת  גם  וכך  שאול'.  'מבטן  זעקת  את 
שמתחילה רוצה שיזעק אליו, אך כאשר רואה שאין האדם 
מתעורר לזעוק הוא דוחק אותו יותר, ובמקום שהאדם יפול 
בדעתו על הדחקות, הוא צריך לזכור את האמת שהדחק הוא 

רק בשביל לעורר את האדם להתפלל יותר.

כל דחק מדוקדק מאוד מלמעלה
יונה, אמר ה'  ג[ והדבר מופלא ביותר, שלאחר התפילה של 
לדגה הנקיבה שתקיא אותו שוב בחזרה לתוך מעי הדג זכר, 
כדי שיהיה לו יותר מרווח עד שיגיע ליבשה. ומזה רואים עד 
כמה כל דחק מכוון ומדוקדק כל כך מן השמיים, כי מתחילה 
שהתפלל,  וכיון  התפילה,  בשביל  הדוחק  את  השי"ת  הגביר 
הרי שעוד לפני שזכה לישועה השלימה, כבר הקיל השי"ת 

מעליו את הדוחק.

יונה רומז לנשמה 
ד[ והנה מובא בזוהר הקדוש )ח"ב דף קצ"ט.(, שהמעשה של 
יונה שירד לאניה, רומז לנשמה של האדם שיורדת לתוך הגוף, 
והגוף חושב לברוח מהשי"ת, ואז הגוף מטלטל ברוח סערה 
גדולה עד שחישבה להשבר, ואז מנסה להרדם ולהעלים עין, 
וזועק לו  – היצר טוב, מעורר את האדם  אלא שהרב החובל 
'מה לך נרדם קום קרא לאלקיך', ואז מבין האדם שאינו יכול 
לברוח מהשי"ת משום מקום, עיי"ש. וכן מביא ר' נתן )ליקו"ה 
לבלוע  שמנסים  קדישא,  יונה  הם  ישראל  שכנסת  ג'(:  פסח 

אותה בגלות, בבחינת יונה במעי הדגה. 

ועל פי זה באמת צריכים אנו לדייק ולשים לב לאופן התפילה 
בה התפלל יונה הנביא, כי תפילה זו מדבר על תפילת הנשמה 
'דרך'(:  )ערך  המידות  בספר  שמובא  ובפרט  בעצמנו.  שלנו 
'תפילת יונה הנביא היא סגולה לומר על הים'. ומובן שבוודאי 
כוונתו בעיקר על הסערה של גלי הים הרוחני, ולכן מן הראוי 
להבין את תפילת יונה, על פי הביאורים של רביז"ל ומוהרנ"ת.

מתוך הדחק פתח בהודאה
ה[ כי בתחילה חשב יונה לברוח מהשי"ת וכיון שראה שנעשה רוח 

סערה בגללו, והשליכו אותו לים, כבר התייאש מהחיים, ועל אף הכל 
הצילו השי"ת והזמין לו דג, וכיון שלא התפלל עדיין, הקיא אותו הדג, 

וכבר התייאש פעם שניה מחייו, עד שהשי"ת הזמין לו דגה והציל אותו 
פעם שניה, ולכן אפילו שהיה בדחק גדול במעיה, בכל זאת התחזק להודות 

לה' על כך שהציל אותו שני פעמים. ורק מתוך כך פתח בהודיה 'קראתי מצרה 
לי את ה' ויענני' ומתוך הודיה זו התחיל בזעקה 'מבטן שאול שוועתי', )ליקו"ה נחלות 

ד' – ז'(.

והוא הלימוד הראשון בתפילת יונה )תפילת הנשמה(, לפתוח העיניים ולראות איך ה' מציל אותו 
פעם אחר פעם אפילו שהוא עדיין במציאות של דחק. 

מבטן שאול שועתי
ו[ אחר שיונה הודה לה', פתח בזעקה 'מבטן שאול שועתי'. ורביז"ל הפליג מאוד בתפילה זו, וכמו 
שאמר: 'אפילו מי שנפל למקום שנפל ר"ל, אף על פי כן, מאחר שמחזק את עצמו במה שהוא, עדיין 
יש לו תקוה לשוב ולחזור אליו יתברך, והעיקר 'מבטן שאול שועתי', כי גם צעקה משאול תחתיות 
אינה נאבדת לעולם' ויצעק ויצעק ויצעק ולא יתייאש עצמו מן הצעקה לעולם, רק יצעק ויתחנן 

לפני השי"ת תמיד יהיה מה שיהיה, עד יצעק ה' וירא ה' מן השמים )ליקו"מ תנינא סי' ע"ח(.

ז[ ועוד כותב לנו מוהרנ"ת, שהשי"ת בכוונה התעה את יונה הנביא בכדי שיחפש ויבקש עד שישיג 
את גדולת רחמי השי"ת, שרוצה בתשובת הרשעים, ואפילו שהם מאומות העולם. ולכן היה צריך 
לבוא לתוך הדג ולבוא לידי זעקה של 'מבטן שאול שועתי' כדי לגלות שגם בשאול תחתית יש רחמים 

גדולים 
של השי"ת למי שזועק משם )ליקו"ה נפילת אפיים ו' – ח'(. 

וזעקה זו אי אפשר רק על ידי תמימות ופשיטות לזרוק השכל לגמרי כאילו אינו יודע כלום ולזעוק 
'מבטן שאול שועתי' ורק כך אפשר לעלות למדרגה גבוה יותר )ליקו"ה בית הכנסת ה' – כ"ד(.

לדבק עצמו בהשי"ת גם בשאול
עלי  'בהתעטף  ואמר:  עצמו  את  וחיזק  הבורא,  ושבח  בהודאה  יונה  המשיך  זו  זעקה  ולאחר  ח[ 
נפשי, את ה' זכרתי', כי בכל מה שעובר על האדם, הוא צריך להזכיר את עצמו בהשי"ת, ולדבק את 
עצמו בהשי"ת בכל מקום שהוא, כי אפילו בשאול תחתיות יכולין להיות סמוכין להשי"ת, כמו יונה 
שאפילו שכביכול ברח מהשי"ת בכל זאת חיזק את עצמו לזכור את ה' גם משם – בבחינת 'את ה' 

זכרתי' )ליקו"ה קרי"ש ה' – ה'(.  

ימי בין המצרים הם ימי אבילות ובכיה על חורבן בית 

המקדש, לכאורה הם ימי ריחוק ונידוי, ימים בהם אנו 

עוונותינו  בגלל  מהשי"ת  ההתרחקות  את  מציינים 

מלשכון  עוזו  שכינת  את  והגלו  ביתו  את  שהחריבו 

אתנו.

אך מובא בספה"ק )בעש"ט איכה ב, ועוד( כי אדרבא, 

כמו  לה'.  יותר  להתקרב  אפשר  אלו  בימים  דווקא 

בעבודת  )הובא  ממעזריטש  הק'  המגיד  שפירש 

ישראל פר' מסעי( את הפסוק "כל רודפיה השיגוה 

אותו  להשיג  יכול  י-ה  רודף  כל  כי   – המצרים"  בין 

יושב  כשהמלך  כיון  המצרים.  בין  של  אלו  בימים 

בארמונו קשה מאד לבא אליו, אבל כשהמלך נמצא 

בגלות יותר קל לגשת אליו.

)סי'  פי המובא בלקו"מ  לומר על  יש  וביאור העניין 

- שהאדם  'רצוא'  ה':  כי יש שני אופנים בעבודת  ו( 

האדם  כאשר   – ו'שוב'  ה'.  את  ומשיג  ומתעלה  רץ 

שב מהעליה. ואז אין משיגים את ה' מתוך עבודות 

אפילו  כי  הירידות,  מתוך  להיפך  אם  כי  נשגבות 

'ואציעה שאול – הנך'.

שעיקר  ה"ז(  שבת  הל'  )לקו"ה  מוהרנ"ת  ומוסיף 

'שוב'.  בבחינת  ה'  את  לעבוד  היא  כהיום  עבודתנו 

שכן אמנם האדם חייב לעבוד את ה' בכל עת ורגע, 

אבל העבודה היותר גדולה היא דווקא כשלא הולך 

לו  והוא נפול ושבור, דוקא אז כשהוא מאמין כי ה' 

ואינו  בעבודתו  וחפץ  אותו  ומחיה  כאן  אצלו  נמצא 

רוצה שיתרחק ממנו ח"ו אפילו לרגע, אז הוא עושה 

שעושה  עבודה  מכל  יותר  רוח  נחת  השי"ת  לפני 

בזמנים של 'רצוא'.

מסוגל  השכינה  גלות  על  שבוכים  אלו  בימים  לכן 

בגלל  בגלות  השכינה  שכן  ה',  אל  להתקרב  יותר 

זה  הרי  בתשובה  שבנו  שלא  עוד  וכל  עוונותינו, 

כאילו שאנחנו החרבנו את בית המקדש. והצדיק 

השכינה  גלות  את  גורמים  אנחנו  אכן  כי  מגלה 

על  אף  אבל  סז(,  סי'  ח"ב  בלקו"מ  )כמבואר 

 - בגלות  יחד אתנו  נמצאת  כן השכינה  פי 

כמאמר הכתוב 'עמו אנכי בצרה'.

יתבונן  האדם  כאשר  ולכן 

ויחשוב: 'אמת 

אני יודע כמה קלקלתי ופגמתי, אבל אני גם יודע כי 

ה' לא עזבני ועדיין חפץ בי, ואדרבא כמה שאני רחוק 

יותר איני יכול מבלעדיו, גם במקום שנראה שגירש 

אותי לגמרי גם שם הוא נמצא ומחכה עלי שאשוב 

י-ה', שהוא רודף  'רודף  בתשובה', או אז הוא נקרא 

לכזה  שיגיע  עד  אותו  להשיג  ויזכה  ה'.  את  ומבקש 

ה',  קרבת  של  דרגא  ולכזה  ה'  אהבת  של  תחושה 

שירגיש באמת; אין לי כלום אבל יש לי את אור ה', 

אמנם אני גרמתי את הכל בעוונותי, אבל אף על פי כן 

יש לי אבא גדול שעדיין אוהב אותי ורוצה בי.

זכרו תורת משה

מוהר"ן  )ליקוטי  אומר  להבין מה שרבינו  בזה אפשר 

"זכרו תורת משה ר"ת תמז חסר ו', כי אז בתמוז  ח"א רי"ז( 
צריכים להמשיך הזכרון לתקן השכחה, כי אז נתהוה השכחה, 

השכחה,  נתהוה  תמוז  בחודש  שנשתברו  הלוחות  ע"י  כי 

כשרז"ל )עירובין נ"ד( אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות 

לא נשתכחה תורה מישראל, וע"כ חסר ו' מתמז כנ"ל, כי מאחר 

שנשתברו הלוחות נסתלק הו', כי הלוחות הם בחי' ו', כשרז"ל 

)ב"ב יד( הלוחות ארכן ו' ורחבן ו'"

ולכאורא יש להבין, מדוע מרמז רבינו ענין של זכרון 

הלא אז נמשכה השכחה, כי השורש של בין המצרים 

הוא מחמת חטא העגל שחטאו אז ישראל, וכאשר 

משה רבינו ירד מהר סיני ביום שבעה עשר בתמוז 

וראה אותם עם העגל שבר את הלוחות, ואם כן האיך 

אפשר להמשיך זכרון בחודש זה.

אלא רבינו מגלה לנו את התיקון על שבירת הלוחות, 

כיצד זוכים להמשיך את כח הלוחות שהיו  בבחינת 

'חרות' - חירות ממלאך המות, כי בכח הלוחות היו כל 

בני ישראל מתחברים להיות כאחד עם התורה בלי 

וגידים  לשכוח שום דבר, כל הרמ"ח ושס"ה אברים 

היו מורכבים יחד עם המצוות? ע"י שנמשיך זכרון.

להתחבר  שמתגברים  ע"י  זכרון,  ממשיכים  איך 

ע"י  ירידה  כל  מתוך  להתעלות  מצב,  בכל  להשי"ת 

האמונה שה' נמצא אתי אפילו במצב הכי גרוע. זוהי 

העבודה שלנו לא לשכוח מהשי"ת בשום מצב, רק 

אותי  אוהב  שהוא  אתי,  נמצא  ה'  כי  עת  בכל  לזכור 

והוא חפץ ומשתוקק לעבודתי.

כוכבי אור
הרה"ח ר' פינחס דוד בונקר שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

פרק מג



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'אחד

כשנזכרים בזעקות מהציון
לרבינו  התקרב  כאשר  ליברמנטש  זאב  רבי  החסיד  היה  לימים  צעיר 
עירו.  בני  ברסלב  חסידי  ידי  על  שבפולין,  לודז׳  מולדתו  בעיר  הקדוש 

בלודז' התקרבו אז מאות לאורו של רבינו.
ימים  באותם  השנה.  לראש  לאומן  לנסוע  השתוקק  התקרבותו,  לאחר 
 - ויתר על רצונו  כבר נסגרו הגבולות בין פולין ואוקראינה, אך הוא לא 

ובחברת עוד כמה בחורים צעירים, יצא לדרך הארוכה והפתלתלה.
בסייעתא דשמיא עצומה, הצליחו להבריח את הגבול בלילה חשוך אחד, 

ולעבור אל הצד האוקראיני.
לברדיטשוב,  בהגיעם  אולם  נפשם,  משאת  אל  להתקדם  המשיכו  הם 
גילו כי כספם אזל לאחר ששילמו למבריחים ועבור הוצאות הדרך. ובכן, 
כיצד ימשיכו לאומן? בירור קצר אף גילה, כי הרכבת הבאה היא האחרונה 

שלפני ראש-השנה... 
הרימו בני החבורה מפולין עיניים למרום והתחננו לבוראם שישלח להם 

כסף, כי אזלה הפרוטה מכיסם.
זמן רב הפצירו בתפילה - ופתאום הכריז אחד מן החבורה בהתרגשות: 
"מצאתי!" כולם התאספו אליו לראות במה המדובר, ונדהמו לראות בידיו 
שטרי כסף שמצא על הארץ. לפליאתם לא היה קץ בראותם שהסכום 

מספיק עבור כרטיסי נסיעה ברכבת לכולם!
- אך  נפעמים מן הנס הגלוי שהתרחש להם, מיהרו אל תחנת הרכבת 

אכזבה עצומה אחזה בהם כשהתברר להם כי הרכבת עזבה לא מזמן את 
התחנה - - - 

צער רב מילא את ליבם על שהחמיצו את הרכבת האחרונה. לימים היה ר׳ 
זאב אומר: "מדוע ביקשנו מהשם כסף? לא ממון היה עלינו לבקש – אלא 

לזכות להגיע לאומן"...
בראש השנה הם שהו בברדיטשוב והתפללו בבית הכנסת המקומי, ואילו 

לאומן הגיעו רק ליום הכיפורים.
שתקן מטבעו היה ר׳ זאב, אך נסיעה זו הייתה מהדברים היחידים עליהם 

סיפר:
ספסל  על  ארוכים  שבועות  ושכבתי  מאוד,  חליתי  לאומן,  בואי  "לאחר 
ב׳קלויז׳. מדי לילה הגיע רבי משה צ׳נסטכובר להעיר את הישנים בחצות, אך 
עלי הוא פסח, בראותו את מצבי הקשה. אולם, כיון שהתעורר רחש במקום, 
התעוררתי גם אני משנתי - ואז הגיעו לאוזניי זעקות של השתוקקות מציון 

רבינו הקדוש, ומילאו את ליבי בהתעוררות גדולה לה' יתברך״.
לאחר תקופה ניכרת באומן, שב ר' זאב ללודז׳ עירו, וכעבור תקופה קצרה 
הצטרף לחבורת חסידי ברסלב שעלתה לארץ ישראל כדי להשתקע בה. 

בכך ניצל מגורלם הנורא של חבריו בפולין בשואה האיומה.

לנרות  מפעל  פתח  שם  בתל-אביב,  והתיישב  משפחה  הקים  זאב  רבי 
שממנו התפרנס שנים ארוכות. בהיותו בן חמישים, הצליח למצוא שותף 
למפעליו. אחד מהתנאים שהתנה עמו היה, שהשותף יהיה נוכח במפעל 
כששאל  למקום.   - זאב  ר'   – הוא  יבוא  ובחצות  לילה,   חצות  שעת  עד 
אותו בנו: "איך זה שיהודי בגילך מחליט פתאום להתחיל לקום כל לילה 

בחצות?" 
רבינו  מציון  באומן  ששמעתי  ההן,  הנשגבות  "הזעקות  האב:  לו  ענה 
וכשאני שומע אותן באוזני  היום;  הקדוש, עדיין מהדהדות באוזניי עד 

רוחי – איך אוכל לא לרצות לקום בחצות?".
מאוחר יותר עבר לגור בבני ברק, שם התגוררו כמה מחסידי ברסלב שהיו 
׳בעלי-בתים׳ העוסקים במלאכות שונות לפרנסתם. אולם, צא ולמד אלו 
׳בעלי בתים׳ יש לו לרבינו הקדוש... ר׳ זאב וחברו ר׳ יעקב זעליג אורלנצ׳יק 
שעבד לפרנסתו כ׳חלבן׳, היו קמים בכל שבת לפני הנץ החמה ואומרים 

את כל התהילים מתחילתו עד סופו.
מבחין  היה  הכנסת,  לבית  השכם  מגיע  שכשהיה  מספר  מאנ"ש  אחד 
שאינו  ומעיד  לחָים,  על  ובדמעות  במתיקות  תהילים  אומרים  בשניהם 

יכול לשכוח את המראה הזה.
הנחת  כמו  חיוב  יום,  בכל  התבודדות  קיום  היה  אלו,  בתים׳  ׳בעלי  אצל 

תפילין. אלה וכאלה הם ה'בעלי בתים' של הרבי!

נבא לקבל שבת פרשת פינחס לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות כלאי 
בהמה הלכה ב', שבהם מתגלה כח השבת להאיר אור הכבוד בכל 

אמירה ודיבור של תורה, כדי לזכות עי"ז לתבונות התורה.

תמצית המבואר בתורה י"א
כלל המובן מתוך דברי רבינו ז"ל במאמר אני השם וכבודי וגו' 
)לקו"מ סי י"א( שכל אחד מישראל צריך שיהיה נעשה על 
ידי עבודתו בחי' יחודא תתאה ובחי' יחודא עילאה, ועי"ז יבא 

לתבונות התורה לעומקה. 
כי אע"פ שהאדם במדרגה פחותה, ואינו יכול להבין עניינים 
שהם  לעומקה,  התורה  תבונות  דרכי  לאור  לחיות  כאלה, 
מאירים   כאשר  הצדיקים,  בספרי  שנמצא  הדעת  התגלות 
בלב המתקשרים לאורם למצוא דרכי עבודת השם בכל מה 
שעושים בעומק התעוררות הלב, הרי כל אחד צריך לזכות 
לזה לפי מה שכן שייך לו. כי זהו יסוד האמונה והכח לזכות 

לקיום התורה. 
כי גם מי שרחוק מאוד וכו', באמצעות הדיבור הוא יכול לזכות 
לתבונות התורה, כי  הדיבור יכול להאיר לאדם לכל המקומות 
מאיר  שהדיבור  ופעם  פעם  ובכל  תשובה,  לעשות  שצריך 
עוד  ועולה  מתקדם  האדם  דבריך",  ויאירו  פיך  "פתח  בבחי' 

ועוד מדרגה. 
והוא מאיר  גדול מאד,  הוא  והאמירה בתורה  כח הדיבור  כי 
שיזכה  שצריך,  למה  לבא  לדרגה,  מדרגה  כולם  את  לקדם 
עבודת  דרכי  לו  שפותח  עמוקה  ולהבנה  שלימה  לתשובה 
השם, כי ע"י הדיבור ממשיך חיים בבחי' מ"ש "כי חיים הם 

למוצאיהם", אשר מאיר לתשובה.

כח הדיבור בתורה גדול מאד
מהאדם  ומונעים  מרחיקים  הרי  וטרדותיו  העולם  מציאות 
לזכות לתבונת התורה, ובכל מה שהעולם מוסיף לגזול זמן 
וכוחות, יורד ומתרחק האדם מכח הדעת ותבונות התורה, עד 
נופל  ובדרכי עבודת השם, וכאשר  לו להבין בתורה  שקשה 
וכו'  נסתם מממנו מתיקות כח הדעת והכרת מציאות האמת. 
אבל השי"ת בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורת אמת וחיי 
ובכח התורה נמצא עיקר עצתנו לזכות לדעת אמת,  עולם, 
ע"י  היינו  אינשי",  "אמרי  בחי'  ע"י  וזאת  תבונה,  ולמצוא 
האמירות והדיבור של איש הישראלי, כי בזה נמצא דרך וסדר 
כי לפי מה שמתחיל בכל פעם  כל אדם.  הגדלת הדעת של 
דקדושה,  השכל  נגדל  בתורה,  מתמיד  וגם  וממשיך  מחדש, 
עד שגם הוא יבא לתבונות התורה באור דברי הצדיקים. וזאת 
אם ישתדל שדברי תורה יאירו על הלב להביא לתשובה, יום 
יום, עד שיכולים לבא לישוב הדעת להתגבר בכל מה  אחר 

שצריכים, ולקנות תבונה להיכנס לדרכי חיים. 

התנאי לזה - שמכוון לחפש כבוד  ה'
לימוד  בכל  תורה  בדברי  נמצא  זה  נורא  שכח  אע"פ  והנה 
ודרגא של תורה, הרי כח הדיבור מאיר רק כאשר בלב האדם 
יש הכרה של מציאות כבוד השם, וכל רצונו הוא שיזכה ע"י 
וע"י  בליבו  שיתגלה  השם,  רצון  לעשות  לתשובה  התורה 
מעשיו מציאות קבלת עול מלכות שמים, והוא מבטל כבודו 
ורצונו לפני השי"ת בכל מה שעושה וחושב - אז נמצא כח 

נפלא להצעיד האדם לתוך הקדושה. 
הקדושה,  בנין  כל  עומד  שעליו  הזה  היסוד  חסר  כאשר  כי 
שהוא כבוד ה', אין הדיבור מאיר לבא לתבונה, להבין מציאות 
שבפיו  הדיבור  כי  לו,  שייך  זה  ואיך  ותתאה  עילאה  יחודא 
נחשך בבחי' מ"ש "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך", כי נעשה 
בבחי' ישות, בחי' "וימש חושך", ואנו מצווים 'לא ימוש וכו'' 

להזהר שלא נחשיך אור התורה. 
והרי כל מה שחסר לאדם חשק התעוררות ורצון לתורה, ומה 
שהלימוד אינו מרפא את הנפש ומושך לתוך חיי אור התורה, 

הוא מחמת שעסק בלימוד בלי הרצון להתבטל לאור התורה 
נמצא  כאשר  רק  כי  השם,  רצון  לפני  רצונו  לבטל  שלמד, 
הכנעה ויראה לפני השם, יש בידינו נוראת כח התורה אשר 

השי"ת נתן לנו. 

יסוד האדם – להיות בטל לכבוד ה'
עיקר  הוא  השי"ת  לפני  תמיד  בטל  להיות  הזה  הרצון  וכלל 
האדם  כאשר  הוא  הכבוד  עיקר  כי  האדם,  ויסוד  הקדושה 
חיותו  שכל  עד  מעשיו,  בכל  ונזהר  השם  ממציאות  חושב 
שהוא  הברית  לקדושת  זכה  כי  וכו',  ומצוות  תורה  הוא 
ההכרה במציאות כבוד השם, בעונג וחיות, עד שליבו נמשך 
למתיקות עונג הקדושה, ורוצה שכל הנאה שלו יהיה מקושר 
להקדושה, בבחי' מ"ש חז"ל "שדי באלקותו לכל בריה", שיש 
לי די עונג חיות  ושמחה רק באלקותו ית', ואיני נמשך וצריך 
דבר אחר, וכל רצונו הוא להפרד מכל משיכה של תענוג אחר, 
מעביות מיאוס הגשמי כמה שיכול, להתדבק בעונג הדעת 

בתורה ועבודת השם. 
והרי זאת עיקר קדושת הברית וכלל עבודת האדם, לסור מרע 
מהשי"ת,  ומרחק  שמגשם  מחשבה  ומכל  חטא  מכל  להזהר 
להיות בתוך משיכת יסוד הקדושה, וכך עלינו להמשך אחרי 
לכבוד  ולב  מחשבה  עם  לעשות   - שעושה  מה  בכל  השי"ת 
לזכור  שמתגבר  לעומקה,  התורה  תבונות  ע"י  זה  וכל  השם. 
בדברי הצדיקים ענין הנחת רוח שעושה לפני השם בכל דבר, 
וגם כאשר מרגיש  וענין מציאות כבוד השם שיש בכל דבר, 
רחוק מאד מזה, מתחזק לזכור בכבוד השי"ת שנמצא איתו גם 
אז תמיד, כי בוודאי יש בו טוב וכו', וכבוד השם מתעלה על 
ידו גם אז, ועי"ז יאיר הדיבור לבא להבין בדרכי תבונות התורה.

יחודא עילאה ויחודא תתאה
וכלל דרכי תבונות התורה, הוא אור הדעת שמתגלה בדברי 
הצדיקים, איך בכל מצוה יש תיקון העולמות, גבוה מעל גבוה, 
ואיך בכל דבר שבעולם יש בירורים ותיקונים נוראים, ואיך גם 
ודבר רשות ומציאות העולם, נמצא מציאות של  בכל עסק 
יסוד מכוון בריאת העולם  ובירור הטוב שהוא  הכנעת הרע 
ולוקח  משתמש  שהאדם  מה  ע"י  הכל  ולהעלות  לאחד   -

מהעוה"ז להחיות נפשו. 
הבירורים  דרכי  נוראות  מתגלים  הק'  הזהר  בדברי  והרי 
התיקונים והעליות, אשר זהו בחי' "השתחוו להשם בהדרת 
עילאה  יחודא  דרכי  פרטי  נמצא  שבזה  קבל"ה,  ר"ת  קודש" 
בחי' יחוד קוב"ה ושכינתיה, ודרכי יחודא תתאה בחי' "הריעו 
להשם כל הארץ" ר"ת הלכה, כי אמיתת ענייני התעלות כבוד 
ובכתבי  בזהר  מתגלה  דבר,  בכל  שנעשה  רוח  והנחת  השם 

האר"י, ושם נקראים בשם בחי' יחודא עלאה ותתאה. 
ואע"פ שעיקר היחוד וכו' נעשה ע"י הצדיקים השלימים שזכו 
דעת  מתגלה  לאורם  הרי  וכו',  העולמות  לייחד  זו,  לקדושה 
ותבונה איך כל זה שייך גם לנו, כי גם עלינו לעשות מעין יחודא 
עילאה, שאצלנו זאת עבודת קדושת המחשבה באור האמונה 
עומק  שמתעורר  עד  הצדיק,  בדברי  שמתגלה  ובמה  והדעת 
הלב להבין בדברי התפילה, ולהתעורר בכל מצוה, ולהתדבק 
זכה  אמונה  מתוך  בהשי"ת,  ודביקות  יראה  של  במחשבות 
יחוד  ועושים  פועלים  אנו  גם  הצדיקים  שבכח  וברורה 

העולמות  ע"י כל מחשבה ולימוד והתעוררות להתדבק בה'.
ואע"פ שאין בידינו להשלים היחוד וכו', הרי בכח רבינו ז"ל 
יש לנו חלק גדול בכל יחוד. ולכן עלינו לעשות הרבה - ללמוד 
ודברי  התורה  ולאור  להשי"ת  המחשבה  ולדבק  ולהתפלל 
והצדיקים  וכו',  נחת  מתעלה  ועי"ז  דרגתו,  לפי  הצדיקים 

משלימים ומעלים יותר ויותר.
אע"פ  תתאה.  יחודא  להעשות  צריך  גם  ידינו  על  והרי 
שמציאות הייחוד וכו' גם זאת עבודת הצדיק, אבל לנו יש חלק 
גדול, ולכן נשלחנו לתוך עולם הזה, למקום שההכרח לאכול 

ולעשות ולהיות טרוד כל אחד כפי מה שעובר עליו, היינו לפי 
מה שבאותו יום שלחו אותו בכוונה לשם, למצב זה של טרדת 
אין  באמת  אשר  וריקנות,  העביות  ומשיכת  והמחשבה  הלב 
שום דבר ריק, כי יש עבודה ותיקון בכל דבר אם נתגבר להפריד 
נפשנו מצד המכסה ונימשך אחרי ענג הקדושה גם אז. כי בכל 
דבר בעולם ממש, יש עבודה של יחודא תתאה, שנעשה ע"י 
קיום בחי' מ"ש "הריעו להשם כל הארץ", כאשר זאת עיקר 
עבודתנו בכל עת ממש, להתדבק באור מעשה קיום ההלכה 

שיש תמיד, ולהמשיך הרצון לגלות כבוד ה' בכל דבר. 

עיקר האמונה – שבכל דבר נעשה יחוד
כי זהו יסוד האמונה - להאמין שבכל דבר יש תיקון ובירור, 
עליות  ויש  נמצא  שהשי"ת  האמת  בתמימות  ולהתדבק 
רצוננו  וכל  תמיד,  נעשה  אשר  וכו'  יחוד  בבחי'  העולמות 
התורה  תבונות  באור  הדביקות  ע"י  זה  יחוד  להשלים  הוא 
ז"ל, אע"פ שאנו רחוקים מעצם הדבר,  רבינו  ע"י  שמתגלה 
הרי רק זה הוא מציאות האמת, ואנו מאמינים ויודעים שזה 
לזכות  ויותר  יותר  להתקדם  נזכה  עוד  התורה  וע"י  האמת, 

לדרגת תבונות התורה ששיך לנו. 
מצוה  בכל  מאיר  הדעת  ואור  האמונה  מציאות  עי"ז  והרי 
ותפילה ובכל מחשבה, עד שנעשה מזה נחת רוח גדול בכל 
יום, ועי"ז יש בכוחנו גם לשנות כל מציאות טרדות העולם. 
גם  ותיקון,  בירור  כי כאשר האדם מאמין שיש בכל מעשה 
בכל מעשה רשות, אכילה וטרדות הפרנסה וכל התחבולות 
ויש בזה ממש עבודת השם אם מתדבק בצד התבונה  וכו', 
וזכרון כבוד השם שנעשה עי"ז, כאשר אמיתת ענינים אלה 
לשנות  הלב  על  ומתיישבים  מוהרנ"ת  בדברי  מתבארים 
מציאות כל דבר, עד שעי"ז יכול כל נפש למצוא מה ששייך 
לו לדבק במחשבתו בדרכי יחודא עילאה, שהוא כל עבודת 
שהוא  תתאה  יחודא  ובדרכי  בהשי"ת,  והדבקות  המחשבה 
מה שעלינו להתחזק מאד מכל נפילה וירידה, לחזור להחיות 
זכרון  ע"י  ממש  דבר  בכל  שנעשה  הבירור  ומציאות  הנפש, 
אור הכבוד ודברי הצדיקים שמבאר איך כל דבר מתעלה וכו'.

בתוך כל מצב – צריך למצוא הייחוד
והנה כדי לזכות שיהיה קיום ועמידה בתוך הקדושה, ההכרח 
למצוא דרכי יחוד וכו' גם בתוך מציאות המצב שלנו ממש, גם 
בתוך מרירות וחסרון ישוב הדעת, וכל מה שמבלבל במשיכת 
תמיד  שמטרידים  ההכרחיות  ועול  והגוף,  הפרנסה  צרכי 

חדשים לבקרים. 
כי אע"פ שכלל צרכי האדם נראים דברים גשמיים, ויש מהם 
שמאד מכבידים וגוזלים הזמן, וגם מסבבים האדם עם דאגות 
ופחדים, הרי באמת כל מציאות העולם - הבית והעיר והקשר 
עם בני אדם - בכל דבר יש דבר שעלינו לתקן, ואין שום דבר 
רבינו  בדברי  מתגלים  אלה  עניינים  נוראות  כאשר  כלל,  ריק 
אינו  ובאמת מציאות העולם  דבר,  בכל  נמצא  ז"ל שהשי"ת 
רע, רק הוא קיים ברצון השם כדי שאנחנו נתקן את החיות 

והניצוצות שבכל דבר. 
כי בכל דבר שהאדם משתמש בו יש מה לתקן, ותיקון זה הוא 
ע"י מציאות ההלכה ששייכת לאותו ענין, וכח הברכה והתפילה 
להשי"ת  המציאות  את  ולייחד  לאחד  בהשי"ת,  לזכור  והרצון 
ע"י הדברים שמזדמנים לו, ואע"פ שבזה אינו מאיר עצם אור 
הדעת, רק במציאות של אמונה שבוודאי אין עוד מלבדו, ויש 
להאמין, ויש להתחזק וכו', הרי בוודאי יש תיקון על ידי זה בכל 
דבר כאשר מתדבקים באור רבינו ז"ל שמקשר גם אותנו לדרכי 
גם מתוך  היום  כל  ביראת השם  דבוק  להיות  תבונות התורה, 
מציאות מה שעובר על האדם יהיה איך שיהיה, כי אנו מאחדים 
החיות שלנו וכל מה שאנו עוסקים - חזרה להשי"ת, ואין אנחנו 
כגויי הארצות שמפרידים העולם מהשי"ת, רק אנו מתפללים 

ומברכים ומאחדים הכל לכבוד השם. 

וזהו מציאות הכניסה לעבודת השי"ת, שנדע שבכח רביה"ק 
נעשה יחודא תתאה ע"י כל דבר אם מתעוררים לזה כראוי, 
וגם בכל  משיכה לעביות וגשמיות במה שהאדם צריך לעסוק, 
אלקותו  עונג  לזכור  מאד  ומבקשים  ברצונות  מתגברים  אנו 
היצר,  ולכפות  הטבע  ממשיכת  דעת  להסיח  ועי"ז  יתברך, 
ובזה מתגלים ה'ימי טוב' ואור כבוד השם. עד שגם נזכה לדבק 

המחשבה באור דברי רבינו למה ששייך לנו ביחודא עלאה.

יישוב הדעת – לא לעשות ערבוב
ולהכנס לעבודת  לזכות לאור התבונה  והנה כלל כח האדם 
השם בכל דבר שעושה - עומד על שמירת הדעת, כח ישוב 
הדעת שזוכה האדם ע"י שמירת המחשבה וקדושת הברית, 
כי מציאות חסרון ישוב הדעת נעשה ממה שאין האדם לוקח 
ענין  בשביל  זאת  שעושה  תבונה  קצת  עם  בעולם  דבר  כל 
זה וצורך זה, ועל פי התורה ע"פ הלכה זו, ולאור מה שיודע 

בדברי הצדיקים. 
כי כאשר אין מפרידים כל מעשה נעשה בחי' עירבוב, ועיקר 
לו עניני  יש  "למינהו", שכל אדם  הקדושה הוא בבחי' מ"ש 
עוה"ז 'למינהו' - מה ששייך לו, כי זהו תיקונו, ולא בחי' "פגה" 

שהוא עירוב המינים כמעשה המבול. 
כאשר  שגם  יום,  בכל  האדם  קיום  עיקר  הוא  זה  עניין  והרי 
ויש שמפריעים בכל  וצריך לסדר הרבה דברים,  טרוד מאד 
יש  הרי   - מתבלבל  והכל  הסדר  שמקלקלים  דרכים  מיני 
ואין  בהשגחה  הכל  שבאמת  באמונה,  אז  ולהתדבק  לעמוד 
עוד מלבדו, ולהפריד בין הדברים, בבחי' איסור בשר בחלב, 
כלאים ושעטנ"ז, ומה שאין לחרוש בשור וחמור יחד,  ולכן יש 
להפסיק ללמוד קצת, לומר כמה תפילות, להפסיק קצת עם 
דברי תורה, כי עי"ז חוזר לבחי' יחודא תתאה לזכור ההלכה 
להתדבק  יזכה  ועי"ז  אז,  ששיך  האמונה  תבונת  ומציאות 

בהשי"ת בכל דבר ממש.
ישכיחו  שלא  שעושה  המלאכות  את  לקדש  צריך  האדם  כי 
ממנו כבוד השם, רק אדרבה ע"י ההתדבקות בזכרון האמת 
הוא מעלה ומתקן כל מה שעושה לצאת מל"ט קללות ל"ט 
מלקות - לזכות להמשיך לתוך כל העתים והטרדות אור של 
ט"ל אורות של זכרון נועם אלקותו יתברך והשגחה פרטית גם 
לכל מלאכה ותחבולה, וכל דאגה ובלבול שיש בין אדם לחבירו 

וכו', עד שהכל מתעלה להיות בבחי' בנין והקמת המשכן.

שלמות הייחוד בשבת קודש
וכל זה בכח השבת שנקרא בזהר "שמא דקוב"ה" היינו שם 
השם, כי רק בשבת נמצא שלימות היחוד קוב"ה ושכינתיה, 
ולכן מתבטל כל מלאכה, והאדם מוצא מנוחה וקדושה שהוא 
את  לנו  ונתן  בנו  רוצה  שהשי"ת  והזכרון  הכבוד,  התגלות 
המנוחה  במציאות  להתדבק  ועלינו  מלכותו.  לגלות  השבת 
והישוב הדעת של זכרון האמונה וביטול העירוב, אשר זאת 
אות לעולם עם בני ישראל - שיש לנו כח לצאת מכבידות 

טרדת המחשבה והלב לחזור לאמונה ביום השבת. 
יחודא  בבחי'  ויותר  יותר  העולמות  עליות  נעשה  ובשבת 
ז"ל,  רבינו  דברי  אור  מנועם  לטעום  יכולים  אנו  וגם  עלאה, 
לזכות ליסוד תבונות התורה, לדבק המחשבה בדברי הצדיק 
"ברא  בבחי'  הכל  ברא  שה'  להאמונה  ולחזור  שיכול,  במה 
כל  כי  ריק  דבר  ואין  הכל,  נתקן  שאנחנו  לעשות"  אלקים 

מעשינו רק לתקן.
להמשיך  הרחמים,  לשורש  חזרה  הכל  עולה  ובשבת 

רחמים ורצון, שהוא עיקר שלימות הנחת רוח שנעשה 
בכל שבוע, ועי"ז נמשך עלינו רצון בעת רצון, לזכות 

לקשר המחשבה לה' בבחי' יחודא עילאה, ולזכות 
הטרדות,  וכל  מלאכות  להל"ט  גם  לרדת 

ימות  כל  לקדש  השבת  אור  להמשיך 
החול.



בני הנעורים
בין המצרים )א(

עלהו לא יבול

הלכות ומנהגי בין המיצרים
י"ז בתמוז

מעיקר הדין מותר להתרחץ ביום התענית. אך 'בעל נפש' יחמיר שלא להתרחץ  א. 
כל גופו במים חמים, אבל מותר להתרחץ כל גופו במים צוננים או פניו ידיו ורגליו 
בחמים. וכן נכון לכל אדם שלא להתרחץ במים חמים וכל שכן בסבון, ובפרט אם הוא 
לשם תענוג בלבד. אך מותר לטבול במקוה חמה, אם אין שוהים במים לתענוג )ראה: 

משנ"ב תקנא ו ושעה"צ ח. באר משה ג עז. קנין תורה ז מג. מבית לוי מועדים פרק פד ג ובהערה ג(. 

ב. מותר לתפור ולכבס ולשטוף את הריצפה ביום התענית )הליכות אבן ישראל, י"ז תמוז א. ומש"כ 
בביה"ל )תקנא ד"ה מר"ח( בשם הא"ר שדינו כמו תשעת הימים, ידוע שהוא טעות במקור הדין וכמ"ש בהרבה פוסקים(.

קטנים וקטנות עד גיל בר מצוה, אין להם להתענות כלל אפילו רק כמה שעות, ויאכלו  ג. 
כדרכם אך צריך להימנע מאכילת ממתקים )ראה: משנ"ב שם ה. הליכות שלמה מועדים פי"ג ג. מב"ל שם ה(.
ד. מעוברות ומניקות אין להם להתענות ויאכלו כדרכם, אך יש להן להימנע מאכילת 

בשר )ראה: סימן תקן א. ערוה"ש תקן א. הליכות אב"י ג' צומות ח(.
ריקודים ונגינה מי"ז תמוז עד ר"ח אב 

כף החיים טל,  טז,  י, משנ"ב  )מג"א תקנא  ריקודים  בימים אלו אסור לעשות  זמר.  וכלי  ריקודים 
ושאר פוסקים(. וכן אסור לנגן או לשמוע כלי זמר )ראה במנחת יצחק א קיא ג, יחוה דעת לו ד, מהרבה 

פוסקים(. וכן אסרו גם כלי זמר המוקלטים בדיסק/נגן וכדומה )שלמת חיים כט. הלי"ש יד בד"ה ד. 

שבט הלוי ח קכז ב. ציץ אליעזר טו לג ב. יחוה דעת שם(. ואפילו הם ניגוני התעוררות )מקדש ישראל יט(.

ווקאלי, והם שירים בפה הנשמעים בערך הדומה לכלי זמר - אם הם ניגונים המביאים לידי 
שמחה, אסורים כמו כלי זמר, והמתיר לעצמו הרי זה 'נבל ברשות התורה' )ראה: צי"א שם. מב"ל 
פה ו. מקד"י בפסקי הלכות לביהמ"צ ט(. אמנם אם הם ניגוני דבקות והתעוררות - הזקוק לכך ואכן 

שומעם בכדי להתעורר וכו', אפשר שיש להתיר לו בצנעה )ובהלי"ש שם, שגם מזה נכון להימנע(.
פרקי חזנות מוקלטים בלא ליווי כלי זמר - אפשר להתיר למי שזקוק לזה, אך לא יעשה כן 

בפרהסיא )ראה בהלי"ש שם כנ"ל. ובמקד"י כא מתיר אפילו שמלווה בקצת כלי זמר, אבל מהראוי להימנע מזה(.
שירה בפה – אין לאסור. אך אם מביא לידי שמחה יתירה וכל שכן בהתאספות כמה 
תרא,  אומץ  יוסף  יושר,  בלקט  ראה:  וכן  אסרו.  סט,  א  דוד  ויען  א,  תקנא  )במקו"ח  להחמיר  יש  אנשים, 
לידי  שמביא  דוקא  ובהלי"ש  יג.  אב"י  הליכות  י,  א  ביהמ"צ  אס"ד  חמד  שדי  מתירים:  יש  ומאידך  מא.  החיים  כף 

אין להחמיר בזה באופנים דלהלן: בשבת. בעת הלימוד. ניגוני התעוררות  אך  ריקוד(. 

בין ביחיד ובין כשמתוועדים להתחזק בעבודת ה' וכיוצא בזה. נהג החושש שירדם.
לערוך  מותר   – מסכת  סיום  מצוה,  בר  מילה,  ברית  אירוסין,  ברכות,  שבע  מצוה:  סעודות 
בימים אלו בשירה וזמרה, אך בלי ריקודים וכלי זמר )ראה: מב"ל פה ג-ד. הלי"ש שם(. אמנם בשבע 
ברכות, גדולי הפוסקים  מתירים אף את הריקודים )הגר"מ פיינשטיין, הגריש"א, וכ"מ בהלי"ש, ועוד. 
ובשבה"ל אסר(. ויש קצת מתירים אפילו כלי זמר, ובזה נראה להחמיר בפרט אם נשמע בחוץ.

קטנים. דיסקים המיועדים לקטנים, אזי אם התוכן שלהם הוא רק שירה וזימרה, אסור 
או  להרגיעם  א"א  שאם  כב,  ובמקד"י  ד.  כא  ד  או"ח  משה  )אגרות  לשומעם  לחינוך  שהגיעו  לקטנים 

אגב  ובדרך  וכדומה  סיפורים  הוא  תוכנם  עיקר  אם  אבל  להקל(.  לצדד  יש  בזה,  רק  להשכיבם 

נשמע גם איזה כלי זמר, יש לצדד להתיר להם )מקד"י כב א(. ואם לא הגיעו לחינוך, נראה 
שמותר להם לשמוע אף דיסק/נגן של כלי זמר )שם(.

גן ילדים שהגיעו לחינוך - אסור לנגן להם בכלי זמר, אף אם יש להם קביעות לזה בכל יום 
או שבוע. ומי שפרנסתו בכך ויהיה לו הפסד אם לא ינגן, יעשה שאלת חכם.

שירה בעל כרחו, כגון: שירים וכלי זמר המושמעים ע"י הנהג, בהמתנה לקו טלפון, וכן מנגינה 
בעל  אכן  מהם.  ליהנות  יתכוין  שלא  בתנאי  אך  איסור  אין  אלו  בכל   - מסלולארי  המושמעת 

הטלפון בעצמו נכון שישנה את המערכת שלא תשמיע כלי שיר. 
התעמלות. שירה או כלי זמר המושמעים בעת ההתעמלות, יעשו שאלת חכם. 

לימוד על כלי זמר – נראה שכל עוד שאין מנגן ניגון שלם או קטע שלם שנהנה ממנו, אפשר להתיר לצורך, 
אך בתנאי שלא ישמע בחוץ.

לתשומת לב, מר"ח אב יש הרבה שינוים בהלכות אלו!

למה כל כך קשה להתגבר על נסיונות?
ברור שהעולם הזה מביא לידי נסיונות, אבל עיקר הכח להתגבר 
הוא על ידי שהאדם עובד על עצמו ועושה פעולות להזכיר לעצמו 
את האמת שיתגלה בעולם הבא, וזה יכול לתת לו כח להתגבר מול 

שקר עובר.
כעס  ימיו  וכל  כלה,  וענן  עובר  צל  וריק,  הבל  הזה  העולם  כי 
ומכאובות, ולא נשאר לאדם כלום מכל עמלו, ולא בא לעולם הזה 
ויצטרף  רק בשביל התכלית הנצחי של עולם הבא, כדי שיתנקה 
נמצא שעיקר  נצחיים בעולם הבא.  לחיים  יזכה  וכך  הזה,  בעולם 
תמיד  מחשבתו  שידבק  הזכרון,  על  לעבוד  הוא  האדם  עבודת 

בעולם הבא.
את  שעה  ובכל  עת  ובכל  יום  בכל  היטב  לזכור  האדם  צריך  כי 
לזכור  הבא.  בעולם  מחשבתו  את  תמיד  ולדבק  הנצחית,  תכליתו 
שכרגע בעולם הזה לא רואים את ה', אבל יבוא יום אשר אז יוכל 
להזכיר בפה מלא את שמו הגדול, בהתגלות נפלא ונורא. ועל ידי 
ששם ליבו לזכור מה יהיה בעולם הבא, על ידי זה יוכל לעבור את 

העולם הזה כראוי.
כולנו מאמינים שיש עולם הבא, אבל למה קשה לזכור זאת?
צריך לדעת שהשי"ת מצמצם את עצמו בכל יום בתוך המחשבות 
של האדם, ובתוך הדיבורים שמדבר, ובכל המעשים שעושה, והוא 
מסבב עם האדם בכל יום סיבובים שונים הכל בשביל שיבין את 
ובאמת  הבא.  העולם  את  לעצמו  ושיזכיר  הזה,  העולם  אפסיות 
ואת  הבא  העולם  את  לזכור  מקום  ובכל  יום  בכל  יכול  אדם  כל 
למה  היטב  ליבו  ישים  רק  אם  אז,  שיתגלה  האמיתית  ההתגלות 

שנעשה עמו, ולא יטעה את עצמו.
כי יש מניעה גדולה לזה, שהיא גורמת את השכחה מהעולם הבא, 
והיא מידה רעה הנקראת 'רע עין' שהיא מתגברת מאוד על האדם 
מביאה  זו  רעה  ומידה  ממנו,  יותר  שמצליח  אחר  באדם  שיקנא 
הזכרון  את  מליבו  שמשכיח  ההרגשות  כל  ומיתת  הלב  למיתת 
האמיתי הזו של עולם הבא, מחמת שהעין רעה מפיל את האדם 
לחיות את עצמו ולחשוב מעצמו, באופן שלא יהיה מסוגל להרים 

המח לחשוב מהאמת האמיתי של הבריאה.
בנפש  שמוטבע  מה  הנצחון  מתאוות  לברוח  הוא  בזה  והעיקר 
האדם שרוצה לנצח את חבירו, וכמו שאמר רביז"ל )ספר המידות 
ערך 'מריבה' אות י"ג(: 'מי שהוא נצחן בא לידי שכחה', כי שוכח 

על ידי זה מהעולם הבא. 
כל  את  אוהב  והוא  טובה,  עין  לאדם  כשיש  כן  שאין  מה 
ישראל ורוצה בהצלחת כל אחד ואחד, יוכל בנקל לזכור 

בעולם הבא והתכלית.
הזו  הרעה  המידה  את  לנצח  אפשר  איך 

להסתכל רע על החבר?
בשביל זה צריך לדעת היטב מהו 

של  הזכרון  ושורש  שורש,  לו  יש  דבר  כל  כי  טובה,  לעין  השורש 
ירושלים  ומקדושת  ישראל  ארץ  מקדושת  נמשך  הבא,  העולם 
יכולים  ומקדושת בית המקדש, ושם עיקר התגלות אלקות, ושם 
להזכיר את עצמו ביותר בעולם הבא, כי בבית המקדש ניתן רשות 
להזכיר את שמו הגדול יתברך )כמובא בפירש"י שמות כ' – כ"א(. 
ומשם נשתלשל הקדושה לכל המקומות שבעולם ולכל בני העולם 
ובכל  יום  בכל  עצמו  את  להזכיר  האדם  שיוכל  השנה,  ימות  ולכל 
ועל  יתברך.  רצונו  ולעשות  להשי"ת  ולשוב  הרמזים  להבין  מקום 
מתקנים  שם  כי  שם'  וליבי  עיני  'והיו  המקדש  הבית  על  נאמר  כן 
ולהחיות את הלב  עין'  'טוב  להיות  עין',  'רע  את המידה רעה של 

בחיות אמיתי.
הזו,  רעה  המידה  מאוד  התגבר  המקדש  בית  חורבן  לפני  אבל 
והתגבר להפיל שכחה עד אשר שכחו להסתכל על תכליתם וחטאו, 
עוונותינו,  מריבוי  וחרב  עומד  ועדיין  מקדשנו  בית  שנחרב  עד 
מחמת שהמידה רעה הזו אינה מניחה לנו להזכיר לעצמנו היטב 

היטב בעולם הבא, ולשוב אליו יתברך.
ועל כן צריכים לבכות מאוד בבין המצרים, כמו שכתוב 'עיני עיני 
יורדה מים' כדי להכניע על ידי הדמעות של העינים, את הארס של 
הרע עין. כי על ידי הדמעות מכניעים את הרע עין שממנו השכחה, 

ואז זוכים לזכרון.
לקונן  לפחות  אבל  דמעות,  להוריד  ממש  אפשר  תמיד  שלא  ואף 
היה  איך  לעצמו  לצייר  המקדש,  הבית  של  המציאות  את  ולזכור 
ידי זה יתעורר בלב ההרגשה  נראה האמת של בית המקדש, ועל 
על  להשי"ת  לספר  להתחיל  נוכל  וכך  שם',  וליבי  עיני  'והיו  של 
בעצמו  וזה  קדושה,  לאותו  והגעגועים  שלנו  הרצון  ועל  הגלות 
כבר פעולה של זכרון בעולם הבא, שיש בכוחו לתת לנו לעבור את 

העולם הזה.
רק  לא  הם  המצרים  ובבין  באב  בתשעה  הקינות  עיקר  כלל  ולכן 
בכיה ואבילות, אלא הוא קינה שמקוננים על כך שקשה לנו לזכות 
לתשובה, וכמו שמסיים במגילת איכה 'השיבנו ה' אליך', כי עיקר 
הכוונה בבכייתנו הוא לעורר רחמיו יתברך שישיבנו אליו באמת, 
עד  השכחה  את  ולבטל  עין,  הרע  להכניע  הדמעות  ידי  על  ונזכה 
בכלליות  יום,  בכל  דאתי  בעלמא  היטב  לזכור  לזכרון,  שנזכה 

ובפרטיות, שעל ידי זה נשוב אליו. 
למה התחיל החורבן דייקא בי"ז בתמוז?

החורבן התחיל בשבעה עשר בתמוז, כי בי"ז תמוז נשתברו הלוחות 
שעל ידם בא שכחה לעולם,  כמובא בחז"ל ששכחת התורה באה 
עיקר  כי  זה,  ביום  החורבן  התחיל  ולכן  הלוחות.  שבירת  ידי  על 
החורבן התגבר על ידי ששכחו את העולם הבא, מחמת העין רעה, 
לכן צריך לראות להתאבל על החורבן בעיקר בי"ז בתמוז בשביל 
שם  המקדש,  למקום  בלב  געגוע  שנעורר  ידי  על  השכחה  לתקן 

אפשר לזכור בהשי"ת.
)מתוך לשונו המתוק של מוהרנ"ת בליקוטי הלכות ברכת הראייה הלכה ה'( 

הלכה פסוקה
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