
הקריאה  לך',  'לך  האלוקית  בקריאה  מהדהדת  השבוע  פרשת 
מכוונת למחפש האמונה הכי וותיק בעולם, והיא מתגלגלת ובאה 
מדור לדור, לכל אחד מצאצאי אבינו אברהם. הניסיון של 'לך לך' 
תופס תיכף ומיד את תשומת ליבנו. פתאום אדם צריך לנטוש הכל, 
מאוד.  קשה  ניסיון  נודע,  הלא  אל  וללכת  ומשפחה  מולדת  ארץ 
אבל דווקא בהמשך, במעבה הפרשה, מסתתר ניסיון אחר לכאורה 

קשה עוד יותר.  
        

מסע ארוך ולא פשוט עושה אברהם אבינו מאור כשדים דרך חרן 
ועד ליעדו ארץ כנען. עוזבים את כל מה שבטוח ונראה בעיניים, 
הבטחות  רק  מרגישים,  ולא  רואים  שלא  מה  אל  לבד  והולכים 

במסעו  אברהם  לאבינו  מתלוות  והבטחות 
המפרך. 

חולפת  לא  כנען,  ארצה  באים  הכל  ככלות 
שנה ורעב נורא פוקד את הארץ המובטחת, 
מצרימה.  לרדת  אלא  ברירה  כל  נותרת  לא 
איך,  למה,  לכאן,  מתפרצות  שאלות  אלף 
והפקרת  המסירות  כל  אחרי  הייתכן? 
ההשגחה  שעורכת  הפנים  קבלת  זו  עצמו 

העליונה למאמין הראשון והבודד הזה. 

ויהי רעב 
ולצעוד  ארוכה  דרך  לעשות  מוכן  אדם 
קילומטרים לכבוד הקדושה ובמקביל הוא 

מטפח ציפייה שקטה - לזכות לקבלת פנים. כגודל המאמץ וכאורך 
פנינו,  את  שמקבילים  אוהבים  אנחנו  הציפייה.  גודל  כן  המסע 

ונראה לנו מתבקש שיעשו זאת לכבודנו.
זו נקודה מאוד רגישה. אדם רוקן את מלאי כוחותיו וויתר על הרבה 
דברים חשובים, הוא לא מבחין, אבל עמוק בלב הולכת ומצטברת 
לה ציפייה לקבל תמורה. לא בשכר עולם הבא, די לו שהקדושה 
 – תיאות לקבל אותו. אבל אז בא אחד הניסיונות הפחות צפויים 
רעב בארץ, הקדושה משאירה אותך כביכול רעב. מה רוצים ממני? 
שאלך החוצה, שאתעקש להישאר בפנים. איזו חידה צופן הניסיון 

הזה?
המדרש דן רבות בניסיון 'ויהי רעב בארץ' ומדבריו עולה שהניסיון 
כלל אינו אם ללכת אם להישאר, הניסיון האמתי מסתתר הרבה 
יותר קרוב – האם תתרגז. וכך כותב המדרש: מה כתיב באברהם? 
"ואברכך ואגדלה שמך", כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא קרא 
תגר ולא הקפיד אלא: "וירד אברם מצרימה לגור שם" )רבה, 

פרשה מ'(.
רבי נתן מסכם את המסקנה האישית שכדאי להסיק 
להיות  צריכים  אברהם:  אבינו  של  ממסעותיו 
עייל ונפיק ולהיות בקי בזה מאוד, ולבלי 
מזה  בדעתו  ליפול 

מכל שכן שלא להרהר אחר השם יתברך רק להאמין כי צדיק ה' 
וישר משפטיו וכל כוונתנו רק לטובה, כמו שהיה אצל אברהם אבינו 
ולהתאמץ  עמוק  לנשום  רבים,  ניסיונות  לצלוח  מסוגל  אדם  וכו', 
עוד קצת, לוותר על נוחות ולצאת לדרך ארוכה, אבל כמעט תמיד 
תגיע  שכאשר  צפוי,  הבלתי  הניסיון  את  בחשבון  לקחת  שוכחים 

יאמרו לך למה באת, לא שמעת שאין לך פה מה לחפש?!
של  עדינות  בהתחבטויות  טרודים  כלל  בדרך  אנחנו  כזה  במקרה 
הקדוש  'מה  של  בשאלות  ומסתבכים  להישאר,  או  ללכת  האם 
ברוך הוא רוצה ממני', והמדרש מצביע בפשיטות: אין כאן חידות 
למות  ממך  מצפים  לא  גם  אותך,  לבלבל  מנסים  ולא  מתעתעות 
ברעב, ואתה לא צריך להתאמץ כדי לתת פשט בשאלה איך יתכן 
הגיע רעב לארץ שההשגחה  שדווקא עכשיו 
העליונה כיוונה אותי אל שעריה. אתה אמור 
לנהוג כפי שהמציאות מחייבת, וכשאין בארץ 
שנושא  האיש  אבינו,  אברהם  אוכל,  ישראל 
בנוגע  ה'  של  אישית  הבטחה  באמתחתו 
לירושת הארץ, ובכן האיש הזה יורד מהארץ, 
קורא  יורד,  אתה  איך  לבדוק  מנסה  המבחן 
תגר וכועס או מקבל באהבה ולוקח עימך גם 

למצרים את יד ההשגחה.

לא להרפות
ועלייתו  למצרים  אבינו  אברהם  של  הירידה 
בחזרה, כותב רבי נתן, משוחזר אצל כל אדם 
באופן פרטי. ארץ ישראל היא המקום הקדוש שההשגחה מבטיחה 
לכל אחד, ובכל זאת תמיד מכריחים אותך לצאת, לרדת מצרימה. 
מצרים היא סמל של תאוות עוה"ז, והחיים מכריחים אותנו לערוך 
מסעות גלות בשווקים ובעיסוקים. לפעמים הניסיון הוא לא אם 
תרד או לא, אלא איך תרד. אברהם אבינו ירד ולא קרא תגר, לפיכך 

זכה גם לעלות.
חייבים לספר על ירידת מצרים בנשימה אחת עם העלייה ממנה, 
הפסוקים   – מכך  ויתרה  עולה,  וגם  יורד  אבינו  אברהם  בפרשתנו 
ָאֳהלֹו  ָׁשם  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ַעד  ְלַמָּסָעיו  'ַוֵּיֶלְך  לתאר  טורחים 
ַּבְּתִחיָלה... ֶאל ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָשֹה ָׁשם ָּבִראׁשֹוָנה, ַוִּיְקָרא ָׁשם 
ה' כמו  ורש"י מציין שגם עכשיו קרא שם בשם  ה'",  ְּבֵׁשם  ַאְבָרם 
בדרכו הראשונה. רבי נתן מדייק שכך היא דרכו של יהודי מאמין 
באמת, שכל מה שעובר עליו, עליות וירידות, דחיות וריחוקים, לא 

גורמים לא לנטוש או להרפות מדרכו. 
עובר עליך? דוחים אותך? חדל מלעסוק בזה, יתכן שהדרך לארץ 
מיידית  וירידה  הנחשק  במקום  קצר  ביקור  גם  מצריכה  ישראל 
לפעמים  והאחרונה.  האמתית  בפעם  שוב  לעלות  כדי  מצרימה 
הדרך אל הטוב והקדוש עוברת במחוזות לא צפויים. רק אל תכעס, 

ואל תפסיק לקרוא בשם ה'.
)ליקו"ה שבת ז'(

הניסיון הבלתי צפוי

ביותר  החיוני  האימון 
להיות  הוא  ה'  בעבודת 
בשוב,  ובקי  ברצוא  בקי 
לרדת  אפשר  כך  רק 
להתבלבל. בלי  ולעלות, 

גליון שבועי למבקשי 
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כבר היית קרוב כל כך וגרשו אותך? לפעמים כדי להגיע לארץ ישראל צריכים לרדת למצרים בלי לכעוס.

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

ָּברּוְך ַהֵּׁשם יֹום א' ַוֵּיָרא תר"א.

ָׁשלֹום ַלֲאהּוִבי ְּבִני ֲחִביִבי ֶׁשִּיְחֶיה ְויֹוְצֵאי 

ֲ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 על צרכיו פרק נד
וגם כשנשלך לגב האריות הרבה להתפלל להשם יתברך, כמו שאנו 

מתפללים מי שענה לדניאל בגב האריות וכו'.

חלון במקום תפילה

א[ במאמר הקודם התחזקנו להבין קצת את מסירות נפשו של 
ראה  מה  להבין  לנו  יש  אך  גזירה,  בשעת  גם  להתפלל  דניאל 

לפתוח החלונות לכיוון של ירושלים.

שיש  לד(,  לא,  )ברכות  זה  מפסוק  חז"ל  למדים  ובפשטות 
לשמים  שיביט  ידי  על  כי  חלונות,  בו  שיש  במקום  להתפלל 

וייזכר בצד של ירושלים, יקבל מורא והכנעה בתפילתו.

הבן  )לבעל  יהוידע  בן  בניהו  בספר  שמובא  מה  לציין  ומעניין 
איש חי(, שחלון גמטריא 'דחילו לו' – כלומר שהחלון מביא לו 
יראה. וכן 'חלון' הוא אותיות 'לו חן' והיינו שיסתכל ויאמין בחן 

שיש לו אצל השי"ת וזה אשר יעזור לו להתפלל.  

לפתוח חלון – להאמין שקיים במציאות אור אמת

ב[ והנה מוהרנ"ת )ליקו"ה דינים ג'( כדרכו לומד למעשה עצה 
גדולה ממעשה זה של דניאל שפתח החלון. כי כאשר מסבבים 
עצתו  אזי  להתפלל,  לו  מניחים  שאינם  בלבולים  האדם  את 
לפתוח חלון לצד האמת, ויזכיר לעצמו, שלאחר כל הבלבולים 
את  יודע  אני  סוף  סוף  הרי  דעתו,  את  המסבבים  והשגיונות 
האמת שיש רק השי"ת והוא עומד לנגדי ומקשיב לי, אפילו אם 
איני מרגיש זאת. וכי המציאות משתנית כאשר איני מרגישה?! 

והוא כלל גדול, לא להפוך את ההרגשות למחשבה שהוא אמת, 
לדעת ולהבדיל שיש אמת, ואני מונח בשקר. והעצה הזו נקראת 
מחמת  בתפילתו  עצמי  אור  לו  שאין  כיון  'חלון',  לפתוח  בשם 
הזדמנות  ונותן  חלון  פותח  הוא  אבל  בבלבוליו,  שקוע  שהוא 
והיינו שמתחזק להאמין שיש אמת  שיכנס אור חדש מבחוץ, 

אחרת, שהיא המציאות האמיתית של הבריאה. 

הוא  זה  ידי  על  כי  ירושלים,  לצד  יהיו  שהחלונות  צריך  ולכן 
נזכר באמת האמיתית, המכניעה את ליבו לפני ה' להחזיק חזק 

במחשבה של אמונה אפילו שאין לו הרגשה באמת הזו.  

תפילתו בגוב האריות

ג[ והנה דבר פלא, שלאחר שדניאל הושלך לגוב האריות, היה 
מסתבר לומר שניצל מחמת גודל קדושתו שהיה דבוק בהשי"ת, 
אך למעשה מוצאים אנו בבקשה שאומרים בסליחות 'מי שענה 
לדניאל בגוב האריות הוא יעננו', הרי שגם לאחר שהושלך לגוב 
האריות, לא סמך על רוב קדושתו שלא יגעו בו החיות הרעות, 
אלא שוב השליך עצמו על תפילה וזעק הרבה להשי"ת שיצילו 

מהם.

לשלוט על הטבע

ד[ בספר המידות מגלה רביז"ל )דעת אות א' – ב'(: שכאשר אדם 
יודע ובקי בתורה, ובטבעי העולם, אזי העולם נשתעבד תחתיו, ולכן 

היו האריות נכנעים תחת דניאל. כי דניאל היה בקי היה חכם גדול וכל 
רז לא אניס ליה, והיה יודע טבע האריה, והטבע מתנהגת בידיעת התורה, 

ולכן לא נגעו בו.

ופירוש הדבר, כי ידיעת הטבע אין הכוונה לדעת שיודע שהאריה כועס ומזיק, אלא 
לדעת את שורשו מהיכן הוא משתלשל, ודניאל שהיא בקי בחכמת וקדושת התורה, לכן 

היה יודע השורש של כל נברא עד שעל ידי ידיעה זו היה בא לביטול לאין סוף ברוך הוא, ועל ידי 
זה היה שולט על אותו נברא שלא יוכל להזיק לו.

ואף על פי שהיה יכול לשלוט על הטבע בכח ידיעתו בתורה, בכל זאת מבאר מוהרנ"ת )ליקו"ה מילה 
ה' – אות כ"ד – כ"ח(, שדניאל סמך רק על כח התפילה, וזעק להשי"ת שיצילו. כי עיקר הדרך והעצה 

למעשה לבוא לידי ביטול להשי"ת ולשלוט על הטבע שלא יוכל להזיק לו, הוא רק על ידי תפילה.

בכח התפילה אפשר לשלוט על הטבע

אנו   אין  ואחד, שאפילו שעדיין  נפלאה בדרך התפילה השייכת לכל אחד  ומזה למדים אנו הבנה  ה[ 
בקיאים בחכמת התורה ולא בטבעי העולם, אך בכל זאת על ידי שאדם מספר להשי"ת את מה שכואב 
לו ומפחיד אותו, וזועק להשי"ת שיצילו, בזה בעצמו הוא מקשר לאור אין סוף ברוך הוא את כח הטבעי 

שיש לאותו הדבר להכאיב ולצער, ומעתה באמת יזכה להנצל. 

כי 

עיקר הכח שיש לאיזה דבר בעולם להזיק לאדם, הוא רק כאשר האדם מקושר לאותו דבר באופן טבעי, 

אבל כאשר הוא מקשר מחשבתו לבורא השולט על אותו הטבע, אזי אין כח לטבע להזיקו ולנגוע בו. 

צדיקים  של  גבוה  דרגא  שהוא  לאדם  שנדמה  אלא  הקדושים,  הספרים  מכל  ידועים  אלו  ודברים  ו[ 

להתנתק מההתקשרות הטבעית, אך מדניאל למדים אנו שהדרך לזה למעשה שייך לכל אחד על ידי 

העצה של תפילה ושיחה בינו לבין קונו, שעל ידי פועלת התפילה הפשוטה של כל איש ישראל הוא 

וכפי  בדרך של טבע,  דרגתו קצת מההסתכלות על אותו הדבר  לפי  ומתנתק  מתחזק מאוד באמונה 

התחזקותו בשיחה עם הבורא על אותו הטבע, כך באמת יוצא יותר ויותר מהפחד מאותו הדבר, עד 

שניצול לגמרי ממנו.   

בתורה נה מביא רבינו מושגים נשגבים ומופשטים בסגולותיה 

בתפילה,  הגשמיות  התפשטות  כמו:  התפילה.  עבודת  של 

עשיית כסא לקדושה מהרע של הרשעים ע"י תפילה,  ועולה 

בתפילה:  גנוזים  האדומה  הפרה  תיקוני  סודות  כל  כולנה;  על 

שחיטה,  שריפה,  תולעת,  שני  אזוב,  ארז,  עץ  והאפר,  העפר 

אסיפה, שבעה שבעה, ביטול שלושת הקולות, התנוצצות אור 

שלושת האבות שהם שלושת רגלי הכסא )ויתכן לפרש שהם 

כנגד ג' הקולות שצריך לתקן בתפילה: א. 'כגובה ארזים גבהו', 

הגדול  האדם  מכונה  והוא  'גדולה',  החסד  מידת  אברהם  כנגד 

בענקים. ב. אזוב כנגד יצחק – "גבורה" צמצום. ג. שני תולעת, 

צמר צבוע - יעקב כלליות הגוונין, תולעת יעקב ואכמ"ל(.

מטרת  כל  הרי  הדברים,  בפשטות  כי  ביאור:  טעון  והדבר 

התפילה היא בקשה ומשאלה למילוי מחסור מסוים בגשמיות 

- שלימד רבינו את  או ברוחניות )כתפילה על כפתור שנפרם 

מוהרנ"ת, או על תקיעת מסמר כהלכה - שלימד מוהרנ"ת את 

וא"כ  רלג(.  אות  הר"ן  שיחות  וראה  ועוד,  מטולטשין  נחמן  ר' 

פשוט  כה  לדבר  הנ"ל  הנשגבות  ההשגות  כל  מתקשרים  איך  

כ"תפילה" שנראית כאמצעי למילוי משאלות.  

של  ברומו  עומדת  "תפילה  עם  אחד  בקנה  תעלה  היא  איך  וגם 

לתפילתן  הקב"ה  "נתאוה  של  הלשון  ועם  ו:(  )ברכות  עולם" 

הקרבנות"  מכל  ו"גדולה  קטז(   תהלים  )ילקוט  ישראל"  של 

נחשבת  שתפילה  נאמר  הטור  ובצוואת  א(.  וירא  )תנחומא 

לקטיפת הפירות, שהיא המעולה שבעבודות. 

ובכלל, "התפשטות הגשמיות" מצינו רק בתפילה )גם ע"פ ש"ע 

– או"ח סי' צח( או עם "ואני תפילה" שאמר דוד המלך, ורבינו 

הגדירה כ"גאר מיין זאך". ועל ההתבודדות אמר שהיא "המעלה 

העליונה הגדולה מהכל". והדבר אומר דרשני; האם היא אמצעי 

למילוי משאלה, או מטרה נשגבה העומדת ברומו של עולם 

שאין למעלה ממנה.

נפתולי אלקים

ולבאר העניין צריך לומר כי תרווייהו איתנייהו 

כי  להתעלם  לנו  אל  אמנם  ביה; 

התפילה  בפשיטות 

ברו"ג.  צריך  שהוא  דבר  כל  על  ית"ש  מהבורא  בקשה  היא 

אולם לאידך גיסא, בהתבוננות קלה במילה "תפילה" ופירושה 

ודבקות,  התחברות  פירושה  תפילה  הענין.  יתחוור  המילולי, 

)כלשון רבינו בלקו"ת פ"ד: "תפילה לשון התחברות" - 'נפתולי 

אלקים נפתלתי"(. כלומר  המילה "תפילה" אינה מבטאת כלל 

את אשר היא מצטיירת בעיני ההמון כבקשה בלבד, אלא מאי? 

"התחברות" -  כשאומרים 'תפילה' אומרים 'התחברות ודבקות' 

ותו לא )אלא שלמעשה היא נפעלת ע"י בקשה(.

לכן אין נ"מ על איזה דבר מבקש בתפילתו, כי לעניין ההתחברות 

יותר,  פשוטים  דברים  על  בבקשה  דאדרבה;  )וי"ל  שוה  הכל 

שדייקא  וכמובא  פחותים,  דברים  על  גם  הקב"ה  את  ממליך 

בתפילת האצילות שמו"ע, מבקשים על גשמיות( ורבינו פתר 

לכל  ה'  טוב   - לכל'  ה'  'טוב  יד(  תורה  )סוף  תיבות  בכמה  זאת 

הדברים, הן לרפואה וכו' -  שה' טוב לכל הדברים והמשאלות 

בשוה, כאמור שלענין הדבקות אין הבדל. 

ולכן נפעלים ממנה דברים נשגבים, כתיקוני הפרה והתנוצצות 

האבות  ועשיית מהרע כסא ומרכבה, וכמו שמפליג מוהרנ"ת 

ע"י  שנתתקנו  התיקונים  כל  נתקן  תפילתנו  "שע"י  בתפילתו 

הפרה האדומה ששרף משה במדבר". והמדובר גם בתפילה על 

דברים פשוטים ככפתור ומסמר )עיין ביאור הליקוטים אות ח', 

שרבינו מדבר בתורה זו על כל סוגי התפילות "מכל צרות הגוף 

והנפש של כל אחד". וכן משמע בפנים באות ד': "מתפלל על 

צרכיו"(. ומצינו בזה"ק )מקץ קצט:( בשבח רבי ייסי סבא, שהיה 

לו   "שינתנו  כדי  לו,  היה  שכבר  הלחם  על  גם  מהקב"ה  מבקש 

מבי מלכא".

וכדאי להביא לשון צוואת הטור )על התורה(:  "כל טורח שאתה 

וזריעה היא כדי להוציא ממנה פירות  טורח באדמה בחרישה 

– כן כל מה שאדם טורח בענייני גופו הוא כדי לקיים הנשמה, 

שהיא  כלומר  ע"כ.  התפילה",  עת   – היום  כל  מעשה  ופרי 

הכשר  שאינו  וברור  היום,  עבודות  כל  של  והמטרה  התכלית 

ואמצעי בלבד.  

ובתורה של התבודדות )ח"ב סי' כה( כתב רבינו: "צדיקים גדולים 

מפורסמים סיפרו שלא באו למדריגתם רק ע"י הנהגה זו. והמשכיל 

יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו העולה למעלה למעלה". 

כוכבי אור
הרה"ח ר' בצלאל פרידמן שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'גיל

תפילות מאחורי המחיצה להיות  בברסלב,  דירתו  את  לקבוע  מוהרנ"ת  רצה  הקדוש,  רבינו  בחיי 
סמוך תמיד אל רבינו, אך זוגתו לא הסכימה למעבר. אך מאת ה' יצא 
לשם.  שיעברו  רצתה  בעצמה  זוגתו  רבינו,  הסתלקות  שאחרי  הדבר 
היה זה בעקבות מאורע קשה שפקד את תושבי נמירוב עיר מגוריהם; 
ביום השני דחג השבועות, ז' בסיון תקע"א, פרצה דליקה גדולה במרכז 
בדרכה.  הנקרה  כל  את  ואכלה  מהר  חיש  התפשטה  השריפה  העיר, 
תוצאות קשות השאירה האש אחריה, רוב העיר היתה למאכולת אש, 
כולל פגיעות בנפש ר"ל. אם כי ביתו של מוהרנ"ת נותר לפליטה. אולם 
בבית אביו ר' נפתלי הירץ פגעה הרעה: ביתו, הונו וכמעט כל רכושו עלו 

בלהבות, והוא יצא כמעט נקי מנכסיו.
ביום ראשון שלאחר מכן, י' בסיון, פרצה שריפה גדולה נוספת בנמירוב, 
בית  הכנסת,  בית  גם  וכמוהו  כליל,  מוהרנ"ת  של  ביתו  נשרף  והפעם 
וכמעט כל הבתים שנותרו מהשריפה הקודמת. העיר הפכה  המדרש 

לתלי חרבות עשנים.
למחרת השריפה הקשה החלה אשת מוהרנ"ת לזעוק אליו "הבה נברח 
עכשיו ללא שהיות מכאן ונעבור לברסלב הסמוכה!". כך ארע שדווקא 
על ידי הצרה של השריפה סיבב ה' סיבות לטובה שמוהרנ"ת יעזוב את 
נמירוב ויקבע את דירתו בברסלב, שם המשיך בפועלו הגדול של רבינו. 
שם נפתחה לו סייעתא דשמיא מיוחדת והוא זכה לקרב הרבה נפשות 

ולחבר חיבורים קדושים ונוראים שהאירו פני תבל.

בתחילת התיישבותו בברסלב, עקב בהילות המעבר, לא היתה לו דירה 
מיוחדת, אלא דירת-חדר אצל נגר אחד. הרעש שבקע מהנגרייה היה 
מטריד מאוד, אך מוהרנ"ת לא התבטל משום כך מעבודתו הקדושה, 
את  עושה  ואני  מלאכתו,  את  עושה  "הנגר  בצחות:  אז  והתבטא 

מלאכתי...".
ולבוא אליו, מובן  אולם בהמשך, החלו להתקרב אנשים אל מוהרנ"ת 
והוא  להתוועדויות  נוחה  כך  כל  היתה  לא  דירת-חדר  שאותה  מאליו 
החל להתגעגע שתהיה לו דירה מיוחדת. ברבות הימים עזר לו ה' יתברך 
והוא עבר לדירה טובה יותר. אך 'תלמידי חכמים אין להם מנוחה' והוא 
נאלץ להיטלטל מדירה לדירה ובאחד בעיצומם של ימי החורף הוכרח 

להתפנות מביתו ולמצוא קורת גג חילופית.
כל העת השתוקק ל'חדר מיוחד' לעבודת ה', כדברי רבינו כי "טוב מאוד 
להאדם שיהיה לו חדר מיוחד לו לבדו לעסוק שם בעבודת ה' בתורה 
ותפילה, ובפרט התבודדות ושיחה בינו לבין קונו" )שיחות הר"ן רע"ד(. 
הדבר היה נחוץ לו מאוד. אמנם גם בנמירוב לא היה לו חדר משלו, אך 
בכל זאת כיוון שגר בביתו המרווח של אביו, מצא לו בדרך כלל פינה 

פרטית לעבודתו הקדושה, ועכשיו חסר לו הדבר. 

בתחילת שנת תקע"ד עזרו ה' יתברך ועלה בידו לקנות לו דירה משלו. 
עתה נכסף ביתר שאת ל'חדר מיוחד בעליה' כמובא בספר המידות )ערך 
בית ח"ב, א( שלדור בעלייה טוב לעבודת הבורא. בדעתו עלה לבנות לו 
'אויבער שטיבל' )חדר בעליית הגג(, אך לא היה לו את הממון לכך והוא 
חישב כמה זמן יצטרך לבלות על קיבוץ המעות והטרחה סביב הבנייה, 
דעם  צוליב  איך  דארף  תפילה  און  תורה  "וויפל  שח:  לישנא  ובהאי 

אנווערן" )כמה תורה ותפילה אצטרך לבזבז עבור זה(.
רבי נתן קיים "מזה ומזה אל תנח ידך". לעת עתה עשה לו במטבח ביתו 
"עכשיו  אמר:  ואז  מיוחד',  'חדר  כמין  נוצר  ומאחוריה  מעצים,  מחיצה 

יכול להיות שאהיה איש כשר!".
שנדפסו  הנוראות  תפילותיו  את  בדמעות  וכתב  ישב  'גומחה'  באותה 
בודדות  אמות  כמה  באותן  תפילות'.  'ליקוטי  הקדוש  בספרו  כך  אחר 
עשו  אשר  הקדושה,  של  הנו"ן  משער  הנמשכות  התפילות  נתחברו 

ועושים הרבה בעלי תשובה בעולם.
בהמשך, זימן לו ה' יהודי שהתנדב לעניין, והוא זכה לשאיפתו בשלמות, 
לחדר מיוחד בעלית הגג, שם עסק בעבודותיו הקדושות וחיבר את רוב 
חיבוריו הקדושים. "ואז ראיתי בחוש", כותב רבי נתן, "כמה וכמה צריכין 
שרואין  פי  על  אף  דבר  בשום  מישועתו  להתייאש  ולבלי  לה'  לקוות 
שעוברין ימים ושנים הרבה והישועה רחוקה, אף על פי כן צריכין לקוות 

ולחזר ולקוות עד ישקיף וירא ה' משמים" )ימי מוהרנ"ת צ"ד(

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
ההתבודדות הוא לא רק תפילה ובקשה

עלהו לא יבול

חיוב עניית אמן ודבר שבקדושה )ב( 
אמן של קדיש ויהא שמיה רבא

וזאת  רבא.  שמיה  ויהא  אמן  לענות  חייב  קדיש,  שאומרים  במקום  הנמצא  א. 
א  נא  שו"ע  )ראה  יום  בכל  לשמוע  המחויבים  הקדישים  את  כבר  שמע  כבר  אפילו 

ומשנ"ב שם. ובמשנ"ב קט ה, שאין קצבה ]לחיוב[ שמיעת קדיש. ודלא כמאורי אור באר שבע כו:(.

ב. אבל הנמצא בחדר אחר או העובר ברחוב ושומע קדיש – אם כבר שמע כבר 
יום או עתיד לשמוע אותם, אינו מחויב  את הקדישים המחויבים לשמוע בכל 
לענות אמן, אבל טוב לענות. וזאת אפילו אם שומעים את האומר קדיש ולא רק 
מהציבור )ראה: שו"ע נה כ, 'שיכול' לענות אמן, ומשמע שאינו מחויב. וכמ"ש בפתחא זוטא א ה ו. הליכות 
וי"א שחייב  שלמה ט דבר הלכה ח ובפ"ו ד"ה יט. תשובות והנהגות ב עד. אשי ישראל כד הערה סב(. 

לענות אמן )בערוך השלחן נה יז, כתב שצריך. הגרח"ק בשם החזו"א באש"י שם. 
וכ"מ בתבואות שור שמ"ח יט י(. וכל זה אפילו יש דבר מטונף בין האומר הקדיש 

לבין השומע, אם הוא במקום שמותר לומר שם דבר שבקדושה )משנ"ב נה סב(.
ג. אם אין שומעים את האומר קדיש, אלא רק שומעים שהציבור עונים אמן – 
אזי אם יודעים על מה עונים עתה אמן – אפשר לענות אמן ]אבל לא מחויבים, 
וכמ"ש במאמרנו הקודם לגבי ברכה[. אבל מי שאינו יודע על מה הם עונים אמן 

- אין לענות אמן )אגרות משה יו"ד ד סא טז(.
ד. בכל אופן שעונים אמן, יש להזהר לענות אמן תוך כדי דיבור מהאומר קדיש, או 
לפחות כל עוד שרוב הציבור עדיין אומרים אמן. אבל אחרי זה, אסור לענות אמן. 

ה. אמנם לגבי אמן יהא שמיה רבא, הדין כך: )א( כל עוד שרוב הציבור אוחזים 
כבר  אם  אבל  )ב(  וכו'.  יהא  אמן  לומר  אפשר  רבא',  שמיה  יהא  'אמן  בתיבות 
אוחזים בתיבות 'מברך וכו', אי אפשר לענות כבר אמן, אך אפשר להתחיל 'יהא 
שמיה רבא'. )ג( ואם רוב הציבור כבר גמרו אמן יהא שמיה רבא ורק יש מיעוט 
לד  קכד  ובסימן  ט  נו  )משנ"ב  וכנ"ל  אמן  בלי  וכו'  יהא  לומר  אפשר   - אומרים  שעדיין 

וביה"ל בסי"א(. 

ו. גם יש להזהר שלא לענות אמן ויהא שמיה רבא כשיש בסביבה טינוף או דבר 
ערוה, וכמ"ש פרטי דיניהם בסימנים עה-עט.

קדושה
כבר  אפילו  הקדושה  עמהם  לומר  חייב  קדושה,  שאומרים  במקום  הנמצא  א. 
ודלא  ג פט, שהוא חיוב.  ובאגר"מ או"ח  ועונה עמהם.  )ברמ"א סו"ס קכה, חוזר  ואמר קדושה  שמע 
כמאורי אור הנ"ל(. ]ופשוט דהיינו רק בקדושה של חזרת הש"ץ, ולא בקדושה של 

ברכת יוצר ושל ובא לציון[.
– אזי  אבל הנמצא במקום אחר או העובר ברחוב ושומע שאומרים קדושה  ב. 
אם כבר שמע או עתיד לשמוע קדושה, אינו מחויב לומר קדושה )פת"ז שם. הלי"ש 
ט ד"ה ח. אש"י כד כז ובתפלה כהלכתה יג הערה קיט, מעוד פוסקים(. וי"א שחייב )חזו"א וכ"מ בתבו"ש(. 

וכל זה אפילו יש דבר מטונף בין הציבור האומרים קדושה לבין השומע, אם הוא 
במקום שמותר לומר שם דבר שבקדושה )משנ"ב נה סב(.

ג. בכל אופן אין מחויבים לומר רק את עיקר הקדושה, והיינו הפסוקים: קדוש 
וכו' ברוך וכו', וי"א גם ימלוך וכו'. אבל שאר הדברים וכן מה שמוסיפים בשבת 

ואין חיוב לאמרם כששומעים ממנין שאין מתפללים  - אינם מעיקר הקדושה 
אתם )ראה משנ"ב קכה א. אש"י כד כב(. אבל מי שמתפלל באותו מנין, אזי אם אינו במקום 

הקדושה.  נוסח  כל  את  מלומר  להשתמט  שאין  ודאי  זה,  בשביל  להפסיק  שאסור 
להפסיק  צריך  אם  דינים  חילוקי  יש  שאז  אחר,  ממנין  לשמוע  שעתיד  מי  זולת 

במקומות שונים בתפילה )פשוט(.
ד. אם הציבור אוחזים באמצע קדושה, יש להתחיל היכן שנמצאים )אש"י כד הערה פח מהגרח"ק(. 

ה. מי שאינו שומע את הש"ץ אלא רק את הציבור האומרים קדושה – אזי כל עוד שלא סיימו רוב 
הציבור את הפסוק, אפשר לומר עמהם. אבל אם רק מיעוט עדיין אומרים, אינו ברור אם יכול לומר עמהם 

)ראה משנ"ב נו ט וביה"ל קכה א ד"ה אלא, וכמ"ש בקכד מו וביה"ל ד"ה וקודם(.

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(

לבקש  די  לא  וכי  להתבודדות,  זמן  לקבוע  יש  מדוע 
בקשות פרטיות בתפילת שמע קולנו? 

לא  כן  אם  כי  ובקשות,  תפילה  רק  לא  הוא  התבודדות  א[ 
זמן  הוא  ההתבודדות  אלא  'התבודדות'.  לזה  קוראים  היו 
ולזה  יתברך,  השם  עם  האדם  של  אישי  קשר  יצירת  של 
עם  ומדבר  לבד  האדם  יושב  בו  הדעת  היישוב  את  צריך 
הבורא, או בתפילה ובקשה, או בסתם כך סיפור דברים על 
דברים שכואבים בלי לבקש על זה, או בשבח והודאה וכו', 
או אפילו בשתיקה וגעגוע בלב בלי לעשות שום דבר אחר 

באמצע.  
הענין  הוא  ההתבודדות,  של  הנפלאים  מהדברים  אחד  ב[ 
– כלומר, להתייעץ עם  'ותקנינו בעצה טובה מלפניך'  של 
הבורא על כל ספיקותיו ועל כל הענינים שאינו יודע כלום 
מתוך  שקט,  במקום  לשבת  פשוט  בהם.  להתקדם  איך 
מחשבה שכעת הוא יושב לבד עם הבורא, ואז לומר את כל 

צדדי הספק, ולבקש מה' שיאיר לו את העצה המדוייקת. 
לבטיו  את  ומשיח  בעקביות  יום  אחר  יום  כך  שיושב  מי 
יוכל לראות איך תוך זמן קצר הוא מתחיל  להשם יתברך, 
מהתפילות  אחד  כי  ענין.  באותו  הדעת  יישוב  לקבל 
המתקבלות במהרה יותר משאר תפילות, הוא תפילה על 
קבלת עצה נכונה. ולזה צריך את היישוב הדעת, כי תוך כדי 
השיחה במשך זמן של כמה ימים, השי"ת מאיר לאדם את 
הכיוון המדוייק ]כמובן בלי לדחוק את השעה, שיבזיק לו 

בבת אחת הארה מן השמיים[.
אדם  שכאשר  ההתבודדות,  בענין  ועיקרי  נוסף  דבר  ג[ 
הרצונות  אזי  הבורא,  עם  הדעת  ביישוב  ליבו  את  משיח 
מה  יותר  ברור  לו  ונהיה  ומתחדדים,  מתבררים  שלו 
השיחה  במשך  כי  בחיים,  שלו  האמיתית  התכלית  הוא 
הלב,  בתוך  החבויים  הפנימיים  הרצונות  מתחזקים 
והרצונות הקדושים והטהורים, שכבר מזמן התייאש מהם, 
פורצות החוצה, ואז בניקל יותר להתפלל ולבקש עליהם. 

דבר שבתפילה רגילה לא היה קורה.
הבקשות  כל  את  לו  אומר  ה',  עם  לדבר  מתיישב  אני 

בכמה דקות ספורות, מה עוד אפשר לומר?
להשתדל  אלא  לבקש,  רק  לא  הוא  הענין  שאמרנו,  כפי 
לפתח שיחה באותו ענין, בצורה שהוא מספר להשי"ת 
את הדברים כמו שהם. בדיוק כמו שהיה מספר לחבר 

טוב אמיתי.
לדבר  התקרבותו,  בזמן  נתן  לר'  רביז"ל  אמר  כך 
 – 'חבר טוב אמיתי'  להשי"ת כמו שמדברים עם 
'אן אמת'ן גוטע פריינד'. חבר טוב אמיתי, הוא 
אותו,  מכיר  לא  העולם  שרוב  נדיר  דבר 
מלובש  חבר  עם  שיחה  כל  כי 
תחפושות  הרבה  עם 

כל  עם  לבורא  להיפתח  הוא  הענין  ועיקר  שקר,  של  וחן 
יושב  ושכעת  היום,  שקרה  סיפור  לספר  שבלב,  האמת 
כל  עם  הסיפור,  וצדדי  הפרטים  כל  את  ולפתוח  הלב,  על 
ההרגשות הנלוות לאותו סיפור, אפילו דברים לא נעימים 
את  צריך  בדיוק  זה  ובשביל  זר.  לאדם  לספר  שמתביישים 
כי  קולינו.  שמע  של  הרגילה  התפילה  ולא  ההתבודדות 
בפעולה הזו מתחיל האדם להרגיש קשר אמיתי עם הבורא, 
קשר שיפתח לאדם את כל העבודת ה' בצורה אחרת לגמרי.
כמובן שמי שלא רגיל לכך, יהיה לו קשה לספר הכל לבורא 
בבת אחת. ולכן מומלץ לעשות תרגיל, לקחת רק דבר אחד 
הזה  הדבר  את  לספר  היום  ולהחליט  נעים,  ולא  שכואב 
להשם, רק בשביל להתרגל להוציא החוצה בפה את הכאב. 
לבקש  צריך  שנים,  הרבה  להתבודד  כבר  שזכה  מי  וגם 
אלא  אצלו,  ישן  הדבר  יהיה  שלא  יתברך,  מהשם  הרבה 
שירגיש התחדשות בשיחה עם השי"ת, כמו שהוא מרגיש 
התחדשות בכל מה שעובר עליו, אפילו שעברו עליו אותם 

דברים בעבר. 
ישנם בעיות בחיים שאינם ניתנים לשינוי, קשה להאמין 

שעל ידי תפילה יקרה משהו.
לו  ליתן  לנו  ואל  דרכים,  הרבה  יש  להשי"ת  ראשון,  דבר 
עצות, יש לספר לה' ואת הכאב כמה שיותר, ולה' הישועה. 
לכן  אדרבא,  הרי  ישתנה,  שמשהו  סיכוי  אין  אם  גם  אבל 
דווקא צריך את ההתבודדות, כי גם אם בתפילה אי אפשר 
אחר  ענין  הוא  ההתבודדות  אבל  המציאות,  את  לשנות 
איש  בלב  'דאגה  בבחינת  שיחה  הוא  ההתבודדות  לגמרי, 
בכך  נחמה  מוצא  אדם  בו  זמן  הוא  ההתבודדות  ישיחנה', 
ה'  לפני  ליבו  את  וכששופך  הלב,  את  לפרוק  למי  לו  שיש 
כמו לחבר טוב, אז יכול להכנס בו נחמה עמוקה בלב, הוא 
יקבל כוחות להתמודד מול הקושי והכאב, ופעמים שימצא 
בעיה,  אותה  עם  אחרת  בצורה  לחיות  איך  חדשות  עצות 

עצות שכלל לא חשב שקיימות בעולם.
של  הנפלאה  לדרך  שהתקרב  חשוב  יהודי  שאמר  וכמו 
אלא  צרכיו,  את  מה'  מבקש  היה  שתמיד  ההתבודדות, 
הישועה,  את  לקבל  ואמצעי  כלי  היתה  התפילה  שתמיד 
כלום.  קרה  שלא  הרי  הישועה,  את  קיבל  שלא  זמן  וכל 
גם  איך  להבין  התחיל  הוא  להתבודד,  התחיל  כאשר  אבל 
מתהליך  חלק  הוא  לישועה,  מחכה  הוא  בו  ההמתנה  זמני 
אז  לצמוח,  האדם  יכול  הקושי,  מתוך  דווקא  כי  הישועה, 
חיזוק  בלב  מאיר  אז  החיים,  על  חדשות  עצות  מבין  הוא 
ואיך  הצער,  בתוך  עמו  נמצא  השי"ת  איך  באמונה  עצום 
הכל לטובה וכו' וכו', דרגות של קרבת ה' שמגיעות רק בגלל 
ידי  על  רק  לבוא,  אפשר  אי  האלו  ולתובנות  שעובר.  מה 
שאדם יושב ומשיח את ליבו ומייחד את עצמו עם השי"ת 

איזה זמן בכל יום, בקביעות חוק ולא יעבור. 
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הר"ר שמעון סלמנוביץ הי"ו - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שלמה קורנהויזר הי"ו 
בית שמש

לרגל שמחת נשואי בנו 
ומחותנו

הרה"ח ר'  יעקב משה סלמנוביץ שליט"א
לרגל שמחת נשואי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן בן הרוש הי"ו  - טבריה

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

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

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה שווארץ הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר יעקב יוסף הי"ו

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם יצחק סיגל  הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מנחם דייטש  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  בנימין שטרנפלד הי"ו 
בית שמש

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

הרה"ח ר'  יואל משי זהב שליט"א - ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף דוויק הי"ו  - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

 ברכה לראש משביר
בהדרת כבוד אשגר ברכותי הנאמנות
למקים אוהלה של תורה וחסידות 
איש רב פעלים בנאמנה ובמסירות

 ע"ש רביה"ק הנחל נובע מקור חכמה זי"ע 
הרה"ח ר' נסים כלפא שליט"א
יו"ר מוסדות "ברסלב אהבת משה" 
לעת תת ה' שמחה במעונו 

בשמחת נישואי בנו במזל- טוב
יהא רעווא שירווה נחת מלא חפנים

דורות ישרים ומבורכים 
סייעתא דשמיא ממרומים 

לאורך ימים ושנות חיים
 המברך ומאחל בידידות נאמנה

 יהודה צבי שפירא 

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

הר"ר יצחק ברוינר  הי"ו - אשדוד
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד בר"נ רובינשטיין  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  מנחם מנדל הנפלינג הי"ו 
מודיעין עילית

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחום נ"י
ומחותנו

הר"ר  נתן גודלבסקי הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת אירוסי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יהודה מלכה הי"ו  - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


