
מי אינו מוצא את עצמו מדי פעם מצפה לישועה, מייחל להצלחה? 
כל כך הרבה פעמים במהלך הציפייה היא מופיעה, הישועה, ונדמה 
נראה  והכל  מתבהרים  השמים  יד,  בהישג  כאן  כבר  היא  כאילו 
מתגשם והולך לטובה, אבל באותה פתאומיות הישועה מתרחקת, 
עד  הרפואה,  עד  ארוכה  דרך  נמתחת  ושוב  מתרחקת,  כביכול 

הרווחה, עד ההצלחה.  
        

ממתינים  ישועה  כל  אחרי  אבל  לישועה,  ציפיות  יש  אחד  לכל 
בסייעתא  אחת  בעיה  פתרנו  להסתדר.  שצריכים  נוספים  שלבים 
יותר.  גורלית  וזה מוביל אותנו לעמדת המתנה מול דלת  דשמיא 
המסע הזה לא ייפסק כאן בעולם משום שהתכלית רחוקה ושלימה 

מאוד, כל ישועה מקרבת ובאותה מידה גם 
כמה  עד  לנו  מגלה  שהיא  משום  מרחקת 
ילדים  על  מתפללים  לבקש.  עוד  צריכים 
והם יביאו איתם עוד סיבות רבות להתפלל 
שמים,  ביראת  כראוי  שיגדלו  ולבקש, 
להתפלל  הצורך  גדלים  וכשהם  שיצליחו, 
נזדקק עוד  לא  בו  היום  כן,  גם  גדל  עליהם 

לישועות לא יחול בתקופת חיינו. 

מבט משולב
יחד  למרחוק,  להביט  להתרגל  צריך  יהודי 
עם זאת עליו ללמוד להשפיל מבט ולמצוא 
את כל הטובות שפזורות כבר עכשיו סביבו. 

המבט המשולב הזה, לרחוק ולקרוב, מלווה את אברהם אבינו ע"ה 
לאורך כל הדרך. הישועות שהוא מייחל להן רחוקות מאוד, אברהם 
אבינו מצפה להעמיד עם שלם, הקדוש ברוך הוא הבטיח להרבות 
את זרעו ולתת לצאצאיו את הארץ, אבל בינתיים הוא מחכה לילד 
צריכים  נולד  שיצחק  ואחרי  ישראל,  עם  יתחיל  ממנו  הראשון 
כקרבן  אותו  להעלות  הציווי  מגיע  גדל  וכשהוא  הילד,  את  לגדל 
תקוותיו  כל  עם  אבינו  אברהם  יחדיו'  שניהם  'וילכו  המזבח,  על 
ותפילותיו ויצחק שבמקום להביא לעולם עם, יהיה לכאורה קרבן. 
ההליכה הזו עד לראש ההר ארוכה מאוד, ככל שעולים התקווה 
את  אבינו  אברהם  מגביה  ואז  נעלמת,  כמעט  ומתרחקת,  הולכת 
עיניו ונותן את אותו מבט שכדאי לכולנו להתאמן עליו 'וירא את 
המקום מרחוק', הישועה שנדמה היה שכבר באה מתרחקת? גם 
המבט של אברהם אבינו מתרחק והולך בעקבות ה' עד לאותו 

מקום עליו נאמר 'מרחוק ה' נראה לי'. 
משה  אחות  הנביאה  מרים  גם  השתמשה  דומה  מבט  עם 
מושיען  בלידת  הישועה  את  שצפתה  זו  היא  רבינו, 
העגומה  במציאות  שצפתה  זו  והיא  ישראל  של 
במצרים,  לחיות  יהודי  לילד  מאפשרת  שאינה 
וכשהישועה של כלל ישראל מוכנסת לתוך 
תיבה קטנה ומתרחקת על פני 

הנילוס, האחות הנביאה מביטה אחריה, 'ותתצב אחותו מרחוק'.
היכולת להביט רחוק היא כישרון יהודי הכרחי, נועדה לנו ישועה 
כשהיא  גם  לה  להניח  עלינו  אליה  להגיע  וכדי  מאוד,  שלימה 
מלמד  רק  הוא  התקווה  את  גונז  לא  המרחק  כביכול,  מתרחקת 
מוכרחים  זאת  עם  יחד  אך  נצחי.  שלם,  יותר  הרבה  שלך  שהיעד 
גם למצוא את הישועה הקרובה, את הנס של היום. אנחנו חייבים 
אברהם  גם  נוהג  וכך  הזה,  היום  של  הקטנה  לישועה  גם  לצפות 

אבינו.
וכבר  ישועה,  והנה  ניצל  הוא  באייל,  יצחק  מוחלף  האחרון  ברגע 
אברהם אביו כמו שמלמדים חז"ל, מהרהר למצוא לו שידוך הגון. 
לידתה באותו היום של רבקה  ישועה מיידית עם  ושוב מפציעה 
זוגו, אבל עדיין רחוקה הישועה יצחק בן  בת 
הקרוב  אחד,  יום  בת  והכלה  ושבע  שלושים 

והרחוק משמשים לסירוגין, כל הזמן.

לרחוק ולקרוב
בחיפוש  ובעיקר  גם  ניכרים  והריחוק  הקרבה 
אחרי ה', מצד אחד השי"ת קרוב אלינו קרבה 
חוויה  זו  רחוק.  כך  כל  הוא  מאידך  עצומה 
תמידית בעבודת ה', ככל שהינך מתקרב אתה 
התרחקת  ואם  המרחק,  הוא  גדול  מה  מגלה 
אכן,  ה'.  אליך  קרוב  כמה  עד  לגלות  תופתע 
קרבה  מושגי  לה'  בהתקרבות  מדובר  כאשר 
של  אינסופית  תנועה  בתוך  נמוגים  וריחוק 

קרוב-רחוק ורחוק-קרוב. 
הם  גדולים,  צדיקים  של  בחייהם  דווקא  ניכרת  הזו  המציאות 
כמה  עד  יודעים  הם  רק  קרובים,  מרגישים  תמיד  כאילו  שנראה 
הזה  המרחק  מתוך  זאת  ועם  ראוי,  ובלתי  רחוק  להרגיש  אפשר 
הם זוכים להיות כל כך קרובים, דבוקים ומאוחדים עם ה'. 'שלום 
שלום לרחוק ולקרוב' - כך מנוסחת דרישת שלום אלוקית, עבודת 
ה' אמתית עושה שלום בין הקירוב לריחוק, בתחילת ההתקרבות, 
רבינו, מראים לאדם התרחקות, אסור להירתע, התרחקת?  אומר 

עשה ממקומך שלום עם ה'. 
עלינו לזכור שהישועות האמתיות באות ממרחקים, גם קרבת ה' 
נובעת ממרחקים, זהו מרחק מוחלט ששורר בין אלוקות אינסופית 
לחומר מוגבל ומצומצם. ובכל זאת באופן ניסי קבע השי"ת ברחמיו 
את האפשרות  המציא  הוא  אלוקים',  'קרבת  והמציא את המושג 
שהאדם יהיה קרוב אליו, והוא גם ִאפשר לישועה להגיע אל האדם 

למרות המרחקים הבלתי נגמרים, ולהושיע אותו. 
קרוב  אתה  פעם  נתפס.  כבלתי  תמיד  יישאר  הזה  העניין  אבל 
ובאותה נשימה אתה רחוק, לרגע הישועה כאן ובמשנהו היא בכלל 
בעולם אחר, צריך ללמוד לחיות עם זה, לעלות בהר ולראות את 

המקום מרחוק.
)ליקו"ה יו"ד, שילוח הקן ה(

לראות רחוק

האמתיים  הדברים  כל 
ממרחקים  באים 
להתאזר  צריך  גדולים, 
גם  אבל  בסבלנות 
קרובות. ישועות  למצוא 
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התקווה כמעט נעלמת, ואז מגביה אברהם אבינו את עיניו ונותן את אותו מבט שכדאי לכולנו לקבל בירושה...

אם תתחזק מעט
השי"ת יחזק אותך הרבה

על  רבה  במדרש  ראיתי  ה'  ביום  והנה 

ואמצהו"  וחזקהו  יהושע  את  "וצו  פסוק: 

וז"ל: "לפי דרכנו למדנו, שאין מחזקין אלא למחוזקין, 

לדבר  הרבה  בזה  לי  ויש  למזורזין".  אלא  מזרזין  ואין 

בעזהי"ת.

אותנו  מחזק  הגדול  בחסדו  שהשי"ת  פי  על  אף  כי 

שיעור,  בלי  נפלא  בהתחזקות  האמת  צדיק  ע"י  הרבה 

כי  הקדושים,  ברמזיו  פעם  בכל  לנו  ומרמז  לנו  ומראה 

עדיין ה' אתנו ועמנו וכו' ולא נירא ולא נחת ולא נפחד 

לקבל  אפשר  אי  אעפ"כ  תראום.  אל  אתנו  ה'  כי  כלל, 

בעצמו,  חזק  שהוא  מי  אם  כי  הזה  ההתחזקות  כל 

דהיינו שמתגבר לבלי להיות עצל ורפה ידיים, שקורין 

מחזקין  'אין  הנ"ל  המדרש  דברי  והוא  'שלימזלניק', 

אלא למחוזקין'.

בכפלי  השי"ת  מחזקו  יותר,  עצמו  שמחזק  מה  וכל 

כפליים, כי מדה טובה מרובה, וכן חוזר חלילה לטובה, 

עד שזוכין להתקרב אליו ית'.

ביום  פעמים  כמה  ולפעמים  יום,  בכל  אעפ"כ,  אבל 

מכל  הרשימות  ולזכור  מחדש,  להתחזק  צריכים  אחד, 

ההתחזקות הנ"ל, וה' יושיעו בכל פעם; רק חזק ואמץ.

ואי אפשר לבאר כל זה בפירוש, רק החפץ באמת יבין 

לבלי  שיזכה  עד  זה,  מכל  הרבה  טובים  רמזים  מאליו 

חיל  איש  להיות  רק  ושלום,  חס  שלימזלניק  להיות 

ומזורז וחזק ואמיץ בדעתו, שיהיה לו חלק בהממשלה 

דקדושה וכו'.

נתן מברסלב



צדקה, אא

אכילה באור פני מלך פרק נה
 וכן שווע וצעק לפני השם יתברך על חורבן ירושלים כמו שכתוב 
)דניאל ט'( ואתנה את פני אל אדני האלקים לבקש תפלה ותחנונים 
בצום ושק ואפר ואתפללה לה' אלהי ואתודה ואמרה אנא ה' וכו' 
הטה אלהי אזנך ושמע וכו' ועוד אני מדבר בתפלה וכו'. עיין שם 

כל תפילתו באריכות.

בטחון בגאולה אפילו אם מתעכבת

חשבון  וחישב  דניאל  התבונן  דריוש,  למלכות  אחת  בשנה  א[ 
יצא  חשבונו  ולפי  ראשון,  בית  חורבן  שלאחר  הגלות  שנות 
שכבר עברו שבעים שנה, ולא נגאלו, ולכן שם פניו להתפלל אל 

ה', שיזרז את בנין בית שני ויגאל את עם ישראל. 

לב  לשים  הראוי  מן  שלו,  התפילה  בצורת  שנרחיב  ולפני 
להתחזק מגודל בטחונו של דניאל בהבטחת הגאולה, ועל אף 
שכבר עברו לפי חשבונו מנין השנים, וכמו שאמרו חז"ל שכמה 
חשבו את חשבון השבעים שנה וטעו, ודניאל ביניהם, ועל זה 
התלבש המן לייאש את כלל ישראל מהגאולה, אך אף על פי כן 
לא התייאש דניאל, והיה חזק בבטחונו שבוודאי יהיה הגאולה.

ב[ ויש לזכור שבגלות הראשון עדיין לא ידעו שיש מושג של 
לבוא  העתידה  השלימה  בגאולה  שלנו  החיזוק  כל  כי  גאולה, 
בקרוב בעז"ה, הוא רק מכך שכבר ראינו שיש מושג של גאולה 
לאחר חורבן, אבל בזמן הגלות הראשון, היו חששות בלב שמא 
גרשנו השי"ת לעולמים ח"ו, מאחר שחטאו בבית ראשון. ומזה 
את  השי"ת  יגאל  שבוודאי  דניאל  של  בטחונו  גודל  את  נבין 

ישראל. 

שעיקרה  פרטית  גאולה  לכל  נכון  שהוא  ממילא  הדבר  ומובן 
'קרבה  ]כמו שפירש הבעש"ט את הפסוק  גאולת הנפש,  הוא 
יזכה  מתי  השנים,  את  תמיד  מחשב  והאדם  גאלה'[,  נפשי  אל 
לא  שבוודאי  גדול  חיזוק  צריך  כך  ועל  שלו,  הפרטית  לגאולה 

יזנח אותו השי"ת.

הבטחון הביא לתפילה

ג[ אבל עיקר הלימוד שבזה שצריכים אנו ללמוד מדניאל הוא, 
שירחם  ובקשה  תפילה  לידי  אותו  הביא  בהשי"ת  שהבטחון 
ה' על עמו ישראל. כי הרבה טועים בזה, כאילו הבטחון סותר 
לתפילה, והאמת היא להיפך, הבטחון הוא מחזק את התפילה, 
כי ללא בטחון בהשי"ת, אזי אי אפשר כלל להתחיל להתפלל, 
ה'  לפני  ליפול  כוחות  מקבל  אז  בה'  שבוטח  זה  ידי  על  ורק 

ולהתחנן לפניו שירחם. 

הצרות  סיבת  וכל  ישראל,  עמו  תפילות  את  אוהב  השי"ת  כי 
לפניו,  ונתפלל  ממנו  שהכל  שנכיר  בשביל  הוא  והחסרונות 
ולכן צריכים תמיד לבוא לתפילה, אפילו שהשי"ת הבטיח כבר 
לגאלנו, אלא שלזה צריך להקדים את עבודת הבטחון להאמין 
שבוודאי יש גאולה מוכנה לפניו, ומזה מתחזק לבקש ולהתחנן 

להשי"ת.

גאולה,  של  זמן  עוד  שיש  ידע  שדניאל  מפרש  והמלבי"ם  ד[ 
שתלוי  גאולה,  זמן  של  חשבון  עוד  שיש  ידע  חשבונו  לפי  אך 

במעשיהם של עם ישראל, שאם יזכו יקדים השי"ת גאולתם, ולכן 
עמד והתחנן להשי"ת לגאלם. 

ולפי פירוש זה החיזוק הוא כפול ומכופל, שהרי לכאורה היה יכול 
לומר לעצמו שעם ישראל לא זכו לפי מעשיהם שיוקדם זמן גאולתם, 

אך הוא עמד בשלו, והתחנן להשי"ת וביקש חסד חינם שעל אף שלא 
זכו מחמת מעשיהם, בכל זאת ירחם עליהם. והוא חיזוק נורא לכל אחד, 

שעל אף שאדם מחשב חשבון שלא מגיע לו גאולה פרטית מחמת מעשיו, 
דרגות  אפילו  מהשי"ת,  ויבקש  ויעמוד  חשבונות,  בעצמו  יעשה  לא  זאת  בכל 

שלכאורה הוא אמור להיות רחוק מהם.

 לבקש תפילה

ה[ ועתה נשים לב לכמה נקודות בתפילתו. כי דניאל מספר על עצמו איך התפלל: 'ואתנה פני אל ה' 
אלקים לבקש תפילה ותחנונים, ואתפללה אל ה' וכו''. ולכאורה כפל לשון 'לבקש תפילה' 'ואתפללה', 
ומפרש המלבי"ם, שכיון שרצה להתפלל על עם ישראל, לכן הקדים 'לבקש תפילה' מהשי"ת, שהוא 

יעזור לו להתפלל ולבקש מלפניו, בבחינת 'ה' שפתי תפתח'. 

והוא חידוש נפלא מאוד, כי לכאורה עמד להתפלל להקדים הגאולה על אף שלא היו ראויים לכך, ובכל 
ולבקש  לפייסו  שיוכל  בפיו  דיבורים  וישים  לו  יעזור  שהוא  מהשי"ת  לבקש  בנפשו,  אומץ  אזר  זאת 
להקדים הגאולה. וכמה חיזוק נורא יש בזה, שלפעמים האדם עושה חשבונות לעצמו האם יש תקווה 
לנפשו מאחר שהוא אשם בעצמו במעשיו על מה שנעשה עמו, ומדניאל למדים שלא רק שאפשר 

לבקש רחמים, אלא אפשר עוד לבקש מהשי"ת שיעזור לו לבקש רחמים. 

ו[ וכמו שמאריך בזה מוהרנ"ת בהלכות גזילה ה', שיש להתחיל את ההתבודדות בשתיקה מתוך כיסופים 
לה' שהוא ישים דבריו בפיו, שאזי הוא התבודדות אחר לגמרי, וכמו שאמר רביז"ל 'הלא כשהשי"ת עוזר 

לאדם 
לאדם  שאין  מהשי"ת  חסד  והוא  תנינא(.  ליקו"מ  )סוף  רעהו'  לא  איש  כדבר  הוא  ההתבודדות  אזי 

דיבורים, כי אז הוא באמת מחכה לישועת ה' שהוא יתן לו הדיבורים הראויים.

לשבח את ה' בדיבורי בטחון בו

ז[ ולאחר כל זאת, נוכל לשים לב לאופן התפילה שלו, כי דניאל פתח ואמר 'האל הגדול והנורא שומר 
הברית', ובזה חיזק את עצמו, שלא יחשוש שמא אין יכולת בידי ה' להושיע, שהרי הוא 'גדול ונורא', 

ועל החשש שמא אין השי"ת רוצה לגאול אמר שהוא 'שומר הברית' וההבטחה ולא ישנה הבטחתו.

הבורא  שבח  לא  אבל  הבורא,  בשבח  להתחיל  השי"ת,  לפני  שיחה  של  נפלאה  צורה  מזה  ולמדים  ז[ 
ובידו  יכול  כל  הוא  שבוודאי  להשי"ת  לומר  לבקש,  שעומד  למה  בהקשר  בפרטיות  אלא  בכלליות, 

להושיע ובוודאי רוצה הוא בטובתן של ישראל וכו'. 

והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו )בראשית יח ח(.

הם  האחד  באכילה,  כוונות  מיני  שני  יש  כי  בספה"ק  מבואר 

כוונות נמוכות יותר שמכונות 'כוונות מנוח', בהם אנו עוסקים 

יותר  גבוהות  כוונת  גם  ויש  הניצוצות,  בהעלאת  בעיקר 

בהורדת  בעיקר  עוסקים  בהם  אבינו'  אברהם  'כוונת  המכונות 

שפע מעולמות העליונים לכאן לתוך האכילה ושתיה.

עם  פשוטי  לנו  שייכים  שאינם  נשגבים  עניינים  הם  לכאורה 

שאין לנו עסק בנסתרות, ולא בכוונות האכילה, אך אם נתבונן 

בדברי רביה"ק נראה פתח נפלא ונורא האיך שייכים כוונתו אלו 

לכל אחד מישראל.

שכן רבינו הק' מבאר בתו' לא, כי הזוכה לשמירת הברית באופן 

החסד  עי"ז  שיתגלה  זוכה  אברהם,  המכונה  עילאה  ברית  של 

שהוא האהבה והשתוקקות להשי"ת, ו'אזי בוודאי כל אכילותיו 

וסעודותיו בבחינת לחם הפנים. בבחינת התהלך לפני, התהלך 

– זה בחינת רגלין בחינת פרנסתו... וממונו של אדם... שנעשה 

מהם בחינת פנים'.

במשך  כי  בחבית,  וסיים  בכד  פתח  שכן  תמוה  הוא  ולכאורה 

שהכוכבים  ומבאר  הפרנסה,  עניין  על  רבינו  מדבר  התורה  כל 

ומזלות נכנעים למי שהוא בעל נפש להביא לו פרנסתו, וכאן 

מדבר לעניין אכילה, )ואמנם עיקר הפרנסה הוא כדי שיהיה לו 

מה לאכול, אבל לפי מה שמבאר רבינו שבחינת 'פנים' פירשו 

זה   - אבינו  אברהם  שהוא  לחמה,  מתבטלים  המזלות  שכל 

לכאורה שייך רק בפרנסה ולא באכילה עצמו(.

ובכלל, מה פנימיות העניין שכל אכילותיו בסוד 'לחם הפנים'.

שאנו  מה  שכל  פו"ח(  שער  )ע"ח  מהאר"י  ידוע  שהנה  אלא 

כן על  גם  ידי התפילה, אנו צריכים לתקן  יום על  כל  מתקנים 

ידי אכילה ומשא ומתן. כלומר, כל יום יש את אותם הבירורים 

ע"י  בין  הוא  אותם  שמבררים  והאופן  יום,  לאותו  ששייכים 

התפילה בין ע"י האכילה ושתיה ומשא ומתן. אלא שהאכילה 

והמשא ומתן הוא לתקן את ה'חיצוניות', והתפילה הוא לתקן 

את ה'פנימיות'. )כמבואר כל זה היטב בדברי רבינו בתורות כ"ה 

ל"ה ר"פ ועוד ועיין בלקוטי הלכות הרבה בזה(.

והנה בעבודת התפילה יש שני חלקים: א. "מוחין דאחור" ב. 

דאחור'  ל'מוחין  דפנים'  'מוחין  בין  וההבדל  דפנים".  "מוחין 

הוא מובן לכל אחד, היינו: 'מוחין דאחור' הוא שהמוחין הם 

רק כדי חיונו בצמצום, מחמת הכרח קיום העולם ותו לא, 

ו'מוחין דפנים' הוא מוחין בשפע והארת פנים.

נסתפקו  ומתן,  ומשא  האכילה  בעבודת  אך 

לשני  זוכים  בזה  גם  האם  המקובלים,  בזה 

ומוחין  דאחור  מוחין   – הדברים 

או  דפנים, 

לא. וקבעו הלכה למעשה שבאכילה ומשא ומתן ממשיכים רק 

מוחין דאחור ולא פנים.

ובאמת בעניין האכילה מצאנו שני מיני כוונות )עיין בשעה"כ 

פרשת  המצוות  ובשער  ובמבו"ש,  כיפור,  יום  של  ב'  דרוש 

'אברהם  כוונת  נקרא  ואחד  'מנוח',  כוונת  נקרא  אחד  עקב(, 

אבינו'. ויש בזה שני פלאים: א. שלא מצינו עוד כוונות, שהם 

על שם המכוון הראשון שלהם, רק בעניין האכילה, שהכוונות 

הם  הכוונות של מנוח ואברהם אבינו ממש, ודבר זה אומר לנו 

דרשיני. ב. שבכוונת 'מנוח' עוסקים בעיקר בהעלאת הניצוצות, 

מעולמות  שפע  בהורדת  רק  עוסקים  אבינו'  'אברהם  ובכוונת 

העליונים לכאן לתוך האכילה ושתיה.

)בשער  האריה"ק  בדברי  מבואר  שהנה  הוא,  העניין  וביאור 

עיקר  הוא  שם  דאחור'  שב'מוחין  הניקודים(  ובשער  הכוונות 

אבל  וכו',  הברורים  עליות  של  הקשה  העבודה  ששם  הטורח, 

ב'מוחין דפנים' אין טורח, והוא כמעט נעשה ממילא.

חידוש  כאן  מגלה  רבנו  ופלא:  הפלא  העניין  ביאור  ונמצא 

נפלא, שיש בעניין האכילה שני בחינות. יש הבחינה הפשוטה, 

שנתבארה לעיל, שבעבודת האכילה זוכים רק ל'מוחין דאחור', 

שזהו כוונת 'מנוח', שעליו אמרו חז"ל "מנוח עם הארץ היה", 

וע"כ אין לו כח להכניע המלאכים תחתיו )כמו שמבאר רבינו 

בתורה זו, שמט"ט )שהוא כידוע המלאך שכלול מכל המלאכים 

דיצירה ששם האכילה, כמבואר שם בפרשת עקב( הוא בחינת 

יש  אך  להעלותו(.  יכול  לא  הארץ  עם  כן  ועל  ו'למדן',  'צדיק' 

בחינה נוספת, שהיא כוונת 'אברהם אבינו', שעל ידה כן זוכים 

כל  נכנעים  וע"כ  הארץ,  עם  היה  לא  הוא  )כי  דפנים',  ל'מוחין 

המלאכים והגלגלים אליו(, וממשיך שפע מעולמות העליונים.

ולכן אצל אברהם אבינו אכלו המלאכים איתו, ואצל מנוח לא 

רצו לאכול איתו, אלא עלו דרך הקרבן שלו חזרה למקומן. 

אלא  אבינו'  אברהם  'כוונת  לכוון  סתם  שאינו  רבינו  ומבאר 

אברהם  במדרגת  באמת  שמי  לגלות  ממש,  'אברהם'  מכוונים 

אבינו, שהוא במדרגת שמירת הברית, וע"כ יש לו את הכיסופים 

האמיתיים להשם יתברך - הוא יכול להמשיך אור הפנים ממש 

גם באכילתו ובמשא ומתן )שגם שם יש ממש ייחוד גדול )ולא 

רק אור בצמצום לקיום העולמות( כמבואר לקמן בתורה ס"ב(.

ואם כן עלינו מאמינים בני מאמינים להתקשר לצדיקים שזכו 

לקדושה זו קדושת ברית עילאה וברית תתאה, ואף להשתדל 

להמשיך  נוכל  זה  ובכוחם  דרגתו,  כפי  אחד  כל  בה  להתקדש 

חולת  כי  בבחינת  להשי"ת  שכאלו  נוראים  ורצונות  כיסופים 

החיצוניות  כל  גם  וכך  רבינו,  שם  שמבאר  כמו  אני,  אהבה 

והמשא ומתן שאנו עושים כולו יהיה כלי להמשיך עלינו את 

אור הפנים.

כוכבי אור
הרה"ח ר' פינחס בונקר שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'שיש

התער נשבר ואנחנו נמלטנו
מגדולי  דמו,  יקום  ה'  ברייטער  יצחק  רבי  החסיד  היה  אמונה  מאנשי 
ניסיונות וקשיים  מפיצי אור רבינו בפולין של טרם השואה. לא מעט 
מיושב  והיה  מאוד  טובים  היו  חייו  זאת  כל  עם  אך  בחייו,  עליו  עברו 

בדעתו לרוב התבודדותו ותפילתו על כל דבר ודבר הקורה עמו.
יצחק  לרבי  לו  היתה  ללובלין,  הסמוכה  נליינצ'וב  בעיירה  מגוריו  בימי 
עסק  שותף  אותו  אחד.  אדם  עם  בעסק  שותפות  מסוימת  תקופה 
בביתו ב'הכנסה מן הצד' בייצור יי"ש לא חוקי, דבר שהיה איסור חמור 
מטעם הממשלה הפולנית. ביום מן הימים הוא נתפס על ידי השוטרים 
שרבי  והיות  למעצר,  נלקח  הוא  המפלילה.  הי"ש  מבשלת  כשבביתו 
יצחק היה שותפו - למרות שלא היתה לו שום שייכות לעניין היי"ש, 
חשדו בו השלטונות כי גם הוא קשור לעניין והוא נלקח אף הוא למעצר. 
כשהוכנס רבי יצחק ברייטר לתא בתחנת המשטרה, מצא את השותף 
שלו יושב שם ופניו נפולות מרוב עצבות על גורלו. הוא ניחם וחיזק אותו 
בדיבורי אמונה כדי לרומם את רוחו, וכשמאוחר יותר הובילו את שניהם 
באזיקים ברחוב, והמעמד היה משפיל עד מאוד, נענה רבי יצחק ואמר 

לשותפו: "אפשר שהאזיקים של זהב המה... לא צריכים להתעצב...".

לאחר מכן הושם רבי יצחק בבית הסוהר. לפי הנוהג, היו מגלחים את כל 
האסירים, באותה שעה נתיירא רבי יצחק שמא ייטלו ממנו את הדיקנא 
קדישא ומלבו נזעקה תפילה חרישית לבורא כל העולמים "אנא רחום, 

רחם עלי לבל יגלחו את זקני". 
הסוהר עבר על פני האסירים כשהתער בידו, וגילח אותם אחד לאחד, 
בהגיע  בידו...  שהרחמים  למי  תפילה  לוחשות  יצחק  רבי  של  ושפתיו 
הסוהר אליו, התרחש לפתע דבר לא טבעי והתער נשבר - - - כיוון שכך, 
כבר לא גילחו את זקנו. בראותו את הנס הגלוי שארע לו, נתן רבי יצחק 

שבח והודיה לה' על שגם כאן בגלותו לא עזבו.
אחרי תקופת מאסר, נערך לו משפט והשופט פסק לו כמה שנים בבית 
סוהר. כשאך יצא פסק הדין מפי השופט – ברך רבי יצחק באמונה זכה 

בשם ומלכות "ברוך דיין האמת!".
פלשו  האחרונים  אלו  הרוסים,  עם  הפולנים  מלחמת  בעת  זה  היה 
ללובלין,  בהגיעם  לאחור,  הפולנים  החיילים  את  והדפו  פולין  לתוככי 

פרצו החיילים הרוסים את שערי בית הכלא וכל האסירים יצאו לחופשי, 
ביניהם גם רבי יצחק שרק בשלו היה כל זאת... 

כך זכה רבי יצחק איש האמונה לראות בהשגחתו הפרטית של הבורא 
הסוככת עליו, גם בתוככי ההסתרה. אבל גם בזמני אפלה וניסיון, כשאין 
רואים ואין מרגישים בחסדי ה', התחזק באמונה בה' בבחינת 'ואמונתך 
בלילות'. וכשפעם פרצה שריפה בביתו וכילתה את כל אשר בו, החל 
לרקד באמרו "עכשיו אני צריך להיות בשמחה". כאלה היו חייו, חיים 

טובים של אמונה.
את  יעתיק  יצחק  שרבי  יתברך  השגחתו  סובבה  האלה,  הדברים  אחר 
ההשגחה  לו  הועידה  שם  הבירה,  לוורשא  נליינצ'וב,  מהעיירה  מגוריו 
רבינו  של  הטהורה  ודעתו  אורו  את  להבעיר  החשובה  השליחות  את 
הקדוש בקרב לבבות צמאים ולקרב המוני נפשות אל מעיינות האמונה 
והתפילה של הנחל נובע. וכעדות תלמידו רבי מרדכי יגלניק ז"ל, כשהגיע 
רבי יצחק לוורשא, מנו אנשי שלומנו כשלושים איש, ואחרי בואו קירב 
כל כך הרבה נפשות, עד שלפני פרוץ השואה היה מספר אנשי שלומינו 
בוורשא לבדה כמה מאות איש, זאת מלבד אלו שהתקרבו על ידו בשאר 

ערי פולין.

ג'  הלכה  פו"ר  בהל'  מוהרנ"ת  דברי  לאור  וירא  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
שבהם מתבאר דרך חיים איך לחיות בשמחה תמיד.

להפוך היגון ואנחה - לשמחה
הכלל שצריך האדם להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר בשמחה כל כך, 
עד שיחטוף את היגון והאנחה - שהם כל המרה שחורה והעצבות - 
יחטוף אותם ויכניסם לתוך השמחה בעל כרחם, עד שיהפוך היגון 

ואנחה לשמחה. 
ומרה  ואנחה  יגון  בלבו  מכניס  דבר  שהבעל  מה  ידי  על  דייקא  כי 
שחורה, על ידי זה דייקא יהיה שמח מאד, כי יאמר בלבו: 'אף על פי 
שאני רחוק כל כך מהשם יתברך, אף על פי כן אני מזרע ישראל, ולא 
עשני גוי, ואני זוכה בכל יום לקיים כמה מצוות; ציצית, ותפילין, וכמה 
ברכות, ודיבורים קדושים בתפילה ובתורה שאני זוכה לומר בכל יום 
ויום, ואדרבא, זהו עיקר שמחתי, שמרוחק כמוני יזכה גם כן להניח 
תפילין בכל יום שהם כתרי דמלכא וכו', וכיוצא בזה בשאר המצוות 

שכל ישראל מקיימין בכל יום'. 
ומי שמתגבר את עצמו עד שבא לשמחה כזאת, עד שמהפך כל היגון 
לשמחה - הוא דבר גדול מאוד, ורק זהו עיקר מצוות השמחה, להיות 
שמח כל כך עד שיהפוך היגון ואנחה לשמחה, ומזה נעשה ייחודים 
גדולים ושעשועים גדולים מאד מאד למעלה למעלה בכל העולמות, 
כאשר היה מובן מתוך דברי רבינו ז"ל בשעה שזכינו לשמוע החידוש 
כשזוכין  הבחינה,  זאת  מעלת  הפלגת  גודל  הזה,  והנורא  הנפלא 
לשמחה כזאת עד שמהפך המרה שחורה וכל היגון ואנחה לשמחה 

וכו'.
וזהו בחינת "ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה" )כמבואר לקו"ת 
סי' כ"ג(, שהששון ושמחה משיגים ומגיעים וחוטפים היגון ואנחה 
לתוך השמחה בעל כרחם, כי על האדם להכריח עצמו בכל הכוחות 
להיות אך שמח תמיד, ועיקר כוחנו לזכות לקדושה וכו' הוא על ידי 

שמחה. 

מעלת המצוה כפי השמחה שבה 
אשרי מי שזוכה להתעורר לעבודת השם; לעסוק בתורה, ולהתפלל 
זה עיקר  כי  כרצון השי"ת.  להיות  בכל מעשיו  להיזהר  וגם  בכוונה, 
עבודת האדם - לקבל עול עבודת השם, ולקדש כל מחשבותיו וכל 
שזוכה  מה  מכל  תמיד  בשמחה  להיות  שזוכה  מי  ואשרי  מעשיו. 

לעסוק בתורה ועבודה. 
וגם כאשר אינו מצליח שהכל יעלה ויהיה כרצונו, גם אז יהיה מלא 
שמחה. כי עיקר השלימות של כל מצוה הוא השמחה בהשי"ת, וכל 
מצוה ועבודה אשר אין בה חיות ושמחה - הוא חסר כח ואור אשר 
בשמחה,  להיות  הוא  מצוה  כל  של  גדול  חלק  כי  לעלות,  לה  נצרך 
להרגיש סיפוק וחיות גדולה מכל מצוה ומכל נקודה של יהדות. כי 
כל מה שעשיית מצוה וכל קבלת עול עבודת הבורא - הם בכלל דרך 
החיים – הוא רק כאשר האדם שרוי בתוקף התרוממות הנפש וסיפוק 
ושמחה ממה שזכה ללכת בדרכי הקדושה, וכל חשבון נפש ובדיקה 
עצמית נעשה רק כדי לתקן ולרומם בזמן מוגבל בשעת התבודדות 
וחשבון נפש, אבל שאר כל היום הוא רק בשמחה, אז יש שלימות 

לעבודתו. 
כי מעשה מצוה שחסרה בו שמחה - הרי העיקר חסר, כי חסרה בו 
אמונה למה עשה המצוה, ומתעורר עליו דין למה יש לו חיות מאיזה 
השי"ת,  לפני  לעבוד  שזכה  ממה  חיות  בו  ואין  מדומה  ורווח  כבוד 
הרי פקודי השם צריכים לשמח ולהחיות הלב, וכל מעשה ומחשבה 
נחת  לעשות  שזכה  מה  האמונה  באור  עליו  להאיר  צריכים  טובה 
רוח להשי"ת, שאין דבר בעולם חשוב ושלם יותר מזה, ובזה נמצא 

השלמת המצוה ותכלית המשכת אורו בעולם. 

עליית השכינה ע"י שמחה
מה  ולפי  מגלותה,  השכינה  מתעלה  המצות  שמחת  ע"י  רק  כי 

עי"ז   - ולהעלות  לתקן  זכה  מה  לראות  תמיד  מתעורר  שהאדם 
מתעלה הקדושה יותר להמשיך שפע ברכה ואור השכל והאמונה 
למצות  זכה  אבינו  אברהם  וכאשר  ע"ש(.  כ"ד  סי  לקו"מ  )כמבואר 
ורץ  קם  בזריזות  כאשר  השמחה,  עוצם  בעולם  התגלה  אז  מילה, 
א"ס,  לאור  גדול  לביטול  אז  ובא  בשמחה,  האהל  מפתח  לקראתם 
וריחוק  גלות  מכל  היציאה  עיקר  כי  וכו'".  ארצה  "וישתחו  כמ"ש 
מהשי"ת הוא ע"י שמחת המצות, כמ"ש "כי בשמחה תצאו", ולהיפך 
כמ"ש  החיות  וחסרון  העצבות  הוא  וצערה  השכינה  גלות  עיקר 

"ויתעצב אל ליבו".

עצת היצר לראות החסרונות
לכן יש להזהר מאד להיות תמיד בשמחה, וכל מי שנכנס בעבודת 
השם ודרכי חשבון הנפש צריך להזהר מאד שכל עבודתו יהיה בה 
חיות של אמונה, שידע שעומד לפני השי"ת וזוכה לעשות ולפעול 
נחת רוח. ולעניין מה שיודע החסרונות שלו, שבאמת בקושי לומד 
ובקושי מתפלל, וכל מה שיודע שבאמת הוא מונח במקום נמוך ואינו 
יודע אם שייך לצאת לעלות משם וכו' - עליו להזהר מאד מאד, כי יש 
בזה תכסיס ותחבולה של היצר הרע להפילו ולהמעיט אור כל לימוד 
התורה שלו ולהעיב הארת כל מצוה, כדי להפילו, ודייקא עי"ז הוא 

רחוק ואין בו כח לשבר היצר הרע כי אינו בשמחה. 
כי עיקר הכח דקדושה נמצא בכח החיות והעליצות, ועיקר הרגשת 
הדעת וההתקרבות להשי"ת הוא ע"י הגילה והשמחה באור התורה 
ולעניין מה שזכה להיות אדם רציני ומצטער על  וקדושת ישראל, 
הירידות שלו, עליו להבין שאדרבה - מזה בעצמו שזכה עכשיו להבין 
שהוא רחוק כזה וצריך לשוב בתשובה - מזה דייקא צריך לשמוח 
ולדעת  לראות  להתעורר  שזוכים  האנשים  הם  מעטים  כי  מאד, 
החסרונות שלו, ואם הוא זכה להכיר - אשרי חלקו, ואם יתחזק - הרי 

בוודאי יזכה לתשובה, וגם לתקן הכל ולבא לשלימות המעשים. 
ג"כ, שאדרבה אם אני כזה רחוק,  והכל ע"י שיחזק עצמו בכלליות 
ואני  עול,  מקבלים  ואינם  להתפלל  באים  אינם  כאלה  אנשים  הרי 
זכיתי להתחיל בכל פעם התחלה חדשה, שזה נחת רוח גדול מאד 
משיכת  כל  שבאמת  יראה  ואז  כלל.  מתייאש  ואינני  השי"ת  אצל 
העצבות שבו הוא 'איפכא מסתברא'- שקר ותחבולה של היצה"ר, 
כי באמת יש לו במה לשמוח, וראוי לו להגדיל הששון מאד על מה 
שמניח ציצית ותפילין לבד, על מה ששומר שבת לבד. וכל ענין של 
התעוררות להתעלות ולתקן הוא טוב רק כאשר יש בו חיות של עבד 
נזהר  הוא  כאשר  ורק  בשמחה,  ונישא  רם  מלך  לפני  משרת  נאמן 

מהעצבות ומכל מה שמושך לחשוב מעצמו וממה שעובר עליו. 
וכן בכל מה שנופל עליו צער ועצבות מחמת הצרות ודוחק בפרנסה, 
הרי   - וכו'  מסתדרים  דברים  ואין  מלחמות  עליו  שעוברים  מה  וכל 
באמת גם בזה טועה מאד, כי באמת השי"ת מתנהג איתו ברחמים 
גדולים מאד, ממש בניסי ניסים, ובאמת יש לך מה להודות להשי"ת, 
ערב  יום  בכל  היטב  לראות  אתה  יכול  אשר  הרחבות  הרבה  יש  כי 
יצר  מעשה  שיש  אלא  לי",  הרחבת  "בצר  שבאמת  וצהרים  ובוקר 
ניחוח,  לריח  להעלות  יכול  שאתה  והתשבחות  מהשירות  שמפחד 
בזה  ותדקדק  לך,  שחסר  מה  רק  שתראה  כוחותיו  בכל  פועל  והוא 
ונחרב ומר מאד, ותבא  מאד עד שידמה לך שכל העולם כבר חרב 
לבכות על גורל המר וכו', והכל אינו אמת כי גורלך טוב, ויש לך הרבה 
וברכה שלא היו לדורות שקדמוך, אלא שנפלת לעצת היצר  שפע 
ובגשמי  ברוחני  יש  שבאמת  מה  כל  על  להודות  נזהרת  לא  כאשר 

לזכור שהשי"ת טוב לכל תמיד.

עיקר התשובה לקבל כל מצב בשמחה
וגם מי שבא לעסוק בתשובה, ועובר עליו מה שעובר, שנופל עוד 
דבר  מכל  כאלו  מניעות  עליו  עובר  שעוד  ממה  דעתו  ונחלש  וכו', 
שבקדושה, כאשר באמת כל סדר תיקון האדם הוא בדרך זה, שימים 
ושנים עברים עליו מניעות וחלישות דעת וחסרון כוחות, וזה עיקר 

גורם שנחלש הדעת עד עפר, כאשר  זה  וכל  סדר תיקון התשובה, 
ימים ושנים נמנע ממנו להגיע למה שצריך ורוצה כל כך - הרי באמת 

זהו בעצמו עיקר התשובה כאשר מקבל כל זה בשמחה וברצון. 
הבעל  כי  גמורים,  מצדיקים  גדולה  שהיא  התשובה  מעלת  זהו  כי 
"אדאג  בחינת  ואנחה'  'יגון  בחינת  שהם  מעוונותיו  ששב  תשובה 
מחטאתי" בבחינת "ויתעצב אל לבו" - הרי ע"י מה שמתחזק לשוב, 
מתהפך היגון והאנחה לששון ושמחה, אשר זאת עיקר הנחת רוח 

למעלה, ועל כן מעלתם לעתיד גדולה מאד, כי יגדל שכרם  מאד. 
כי עיקר השכר הוא בחינת המחול והשמחה שלעתיד, שיהיה נעשה 
רצון  עיקר  כאשר  לשמחה,  ואנחה  היגון  התהפכות  ידי  על  דייקא 
השי"ת הוא שהאדם יקח אשה ועול של בית ופרנסה וטרדות רבים, 
ועיקר רצונו ית' הוא במה שעובר על כל אדם שצריך לרדת לעולם 
הזה כדי לברר ולתקן להפך היגון והאנחה לשמחה, שזה בחי' הקטרת 
קטורת ומעשה הקרבנות, לעלות מבהמה לריח ניחוח, ונדב ואביהו 

הקריבו 'אש זרה' כאשר לא אינסבו ולא ירדו כדי לעלות. 
כי אדרבה זהו עיקר הנחת למעלה, וכל מה שעובר על האדם ימים 
ושנים בסדר תיקון התשובה, עיקר מעלתו הוא כאשר מתגבר להיות 
שמח שזכה לצאת משאול כזה, ומתגבר לתקן. כי ע"י השמחה יזכה 
כי עיקר תיקון התשובה הוא אור  יותר  ובמהירות  לתקן בשלימות 
נגינה', בבחי' העשרה מזמורים של  מיני  'עשרה  השמחה, בבחינת 
תיקון הכללי, שעי"ז נשלם אור האמונה )לקו"ת סי ח'(. כי דייקא זה 
שהיה שרחוק מעבודת השם והוא מתחיל מחדש - כמה הוא צריך 
להתחזק לשמח את עצמו בכל מה דאפשר, בכל מה שמוצא בעצמו 
איזה נקודה טובה עדיין, כי באמת זה עיקר תיקונו, ועל ידי זה נכנס 
יום ועולה להקדושה, הכל לפי מה שמקיים  באמת לכף זכות בכל 

אזמרה וכו' )לקו"מ סי' רפ"ב(. 
ובכח עצת רבינו נזכה לשמחה, כאשר רמז במ"ש שהוא מרפא את 
הבת מלכה, כי יכול להוציא את כל העשרה חיצים הארסיים היינו 
מהז'  במעשה  מעשיות  בסיפורי  )כמבואר  וכו',  העצבות  כוחות 
בעטלר'ס( לפי מה שנתגבר מעכשיו להיות בשמחה, כי בזה תלוי כל 

רפואות הנפש והגוף ממש. 

כח הניגון להפוך העצבות לשמחה
וזהו ענין חיוב שמחת הניגון והכלי זמר של החתונה, וחיוב האדם 
את  להביא  כח  נמצא  ניגון  בקול  כי  ניגון,  איזה  עם  נפשו  להחיות 
האדם לתוך שמחה גם מתוקף הדאגה והעצבות, והוא דבר מפליא: 
מהיכן יש כח כזה בקולות הבוקעים מפי אדם וכלי זמר, כאשר באמת 

לפעמים הקולות מפריעים ואין משמחים הנפש כלל. 
אלא שיש ענין עמוק בזה, כי באמת הנגינה הוא מסטרא דלוי, היינו 
מבחי' הגבורות, ואין הדין נמתק אלא בשרשו, ובאמת קול הניגון הוא 
בחי' קול העצבות אשר חוזר לעלות  להיות נחת רוח לפני השם. כי 
הניגון הוא בבחינת עולה ויורד, בחינת מי עלה שמים וירד וכו', שהוא 
כלל עניין המשכת אור הדעת בעולם )עיין לקו"מ סי' סימן נ"ד( ע"י 
בירור הרוח טובה מהרוח נכאה, שמהפך היגון ואנחה לשמחה, וצריך 
שהוא  רעה  הרוח  לתוקף  בניגונו  לירד  השמחה  הממשיך  המנגן 
עצבות מרה שחורה, בחינת יגון ואנחה, ומהר לחזור לבררו ולעלות 
להוציא אור של רוח הטוב-רוח השמחה, כי רק זה שלימות השמחה. 
וזה עיקר מעלת נעימות הניגון על פי מידותיו, אשר יש בזה סודות 
בעניין מדות הניגון וערכי וצרופי קולות של הניגון וההמתנה שיש 
בין ירידה לעליה, שיש להם כח ולהמשיך הלב להשם יתברך מאד 
מאד, כי הניגון יש לו כח גדול להמשיך את לב האדם להשם יתברך 
כידוע, ולכן אמר רבינו, שטוב מאד שהאדם יראה להחיות את עצמו 

עם איזה ניגון. 
הקול  שהוא  פשוט',  'קול  בכלליות:  קול  סוגי  שלשה  יש  בניגון  כי 
שיוצא במקום שאין מחיצות שמחזירים אותו, ויש 'קול חוזר' שהוא 
נעשה ע"י המחיצות, כאשר רואים זאת בעניין הד קול ההברה בין 

ההרים וכו', ויש קול שלישי שהוא הקול המורכב משניהם, כאשר 
הוא בולט בעניין כלי נגינה שבו הקול היוצא דחוק ופוגע מיד בהקול 
משני  ונעשה  הישר  קול  עם  מיד  נכלל  החוזר  שקול  עד  החוזר, 
בחינת  חזק'  'קול  בחי'  שזה  שלישי,  קול  שהוא  אחד  קול  הקולות 
הן יתן בקולו קול עוז וגו'. ובאלו הג' קולות כלולים כל מיני קולות 
שבעולם, ועל פי ערכי הקולות האלו וצירופיהם נתייסדו ונתחברו 

כל מיני ניגונים שבעולם. 
וזה עיקר בחי' הנגינה, שיש 'קול הפשוט' שהאדם מוציא - שהוא 
הרצון להיות כרצון השי"ת, אבל יש מנגד זה 'קול חוזר' - קול של 
עצב ורוח נכאה שמבלבל ביגון ואנחה, אבל כאשר ממשיך להכות 

בקול- לרדת ולעלות, אז נתחבר קול החוזר בקול הישר. 
מציאות  באור  הצער  המתקת  הוא  כי  הנפש,  משמח  הניגון  ולכן 
תמיד,  עליו  שמאיר  הגדול  החסד  ואור  להשי"ת,  שיש  רוח  הנחת 
כאשר  חיינו,  מציאות  כל  זה  כי  כך,  כל  הנפש  מחיה  הניגון  ולכן 
האדם מתעורר בתשובה בבחי' 'קול ישר', ותיכף מתעוררים כנגדו 
הקליפות שנבראו על ידי עוונותיו ומתחילים לצעוק כנגדו וכו' שזה 
היצרים  כל  אחיזת  משתלשל  שממנו  הדין  מידת  בחי'  חוזר',  'קול 
והעוונות, ולכן זה קול העוונות ממש, שהאדם צועק בעצב על צערו, 
)לקו"מ  מניגונים שיש בהם משיכת עצבות  להיזהר מאד  יש  ולכן 
סי' רכ"ו(, וכאשר האדם מתחזק באמונה לשיר ניגון אמיתי שיש בו 
אור של הצדיקים ואור השמחה והחיות שמכניסים בליבנו - שפע 
זכרון הדביקות וצמאון הנפש להשי"ת בשמחה, אז נכללים יחד קול 
החוזר בקול הישר, ואז נעשה כח הנורא של ניגון, שהוא היה עיקר 
תיקון הקרבן בבית המקדש, והוא עיקר העצה לזכות לשמחה, כי 
בזה דייקא עיקר השלימות שמתגלה להפוך את היגון וכל הטרדות 

והצער לששון ושמחה.

הניגון דקדושה נמשך משבת קודש
ועיקר הכח לכלול כל הבריאה חזרה לשורשו – לבחי' 'קול ישר', היינו 
למציאות דבר השם שמחיה הכל, אשר שם כל שמחתנו וחיותינו - 

כל זאת בכח קדושת השבת. 
"בעצבון   - החוזר'  'קול  למציאות  יורדים  אנו  ימים  בששת  כי 
תאכלנה" לברר הבירורים ולהפוך היגון ואנחה לששון ושמחה, ע"י 
שבת  קדושת  ע"י  נעשה  וזאת  הכל,  שמאחד  הקול  בחי'  המשכת 

שהוא קדושה קביעא וקיימא בחי' קול הראשון. 
כי בכל רגע של שביתה ומנוחה בשבת, מגלה האדם קול האמונה, 
וכל הבריאה נכלל חזרה לשורשו- לקול הראשון, שהוא ההשגחה. 
ולכן כל מלאכה אסורה, כי מתגלה עצם השמחה 'מעין עולם הבא' 
שהוא תכלית שובע שמחות את פניך, ועולין כל השירות והניגונים 
ונכללים בשרשן, בבחינת קול הישר שהוא בחינת שבת- שיר החיות 
והשמחה, כמ"ש "טוב להודות ולזמר וגו'", בבחי' "שיר השירים אשר 
לשלמה" בחי'' מלך שהשלום שלו'. כי שבת הוא בחינת שיר העליון 
על כל השירים, כי עכשיו כל השירים הם להרים הנפש, ומתחילים 
מבחינת לוי להכלל לששון ושמחה, ואי אפשר לשמוע השיר והניגון 
הנמשך מבחינת קול הישר בעצמו, שהוא השיר של בית המקדש, 

אבל בשבת הוא מתגלה. 
לקראת כלה  לכה דודי  ידו  ולכן מקבלים השבת בניגון ושיר, שעל 
וכל המצות שלנו  ושיר,  כי עולה המלכות מהגלות בשמחה  וכו', 
עולים להיות פאר ותענוג אצל השי"ת, והשי"ת מתענג עם עולמו 

ועם המצוות של כל אחד, ומעונג זה נמשך עונג ושמחה של 
אז  ולהרבות  בשמחה  השם  בנועם  להתענג  השבת  סעודות 

בשיר, עד שבשלש סעודות עולים לשורש הרצון, להתדבק 
בהשי"ת בניגון של התעוררות וכיסופים, אשר מאירים 

שמהם  ורחמים,  רצון  למצוא  השבת,  ביום  הנפש 
לששון  היגון  כל  ולהרים  לכלול  כוחנו  כל 

ולשמחה.



בני הנעורים
לדבר עם ה' כל היום

עלהו לא יבול

חיוב עניית אמן ודבר שבקדושה )ג( 
ברכו

הנמצא במקום שהציבור אומרים ברכו, יענה עמהם אף כשאין מתפלל אתם )אש"י טז ל  א. 
מהגרח"ק(. אך אינו חיוב גמור אלא מדרך ארץ )כנ"ל שם. אך ראה תורת חיים סו ח, שנראה שס"ל שהוא חיוב(. 

ב. מי שלא שמע את הש"ץ שאומר ברכו, רק מהציבור, יענה עמהם. אבל מי ששומע 
מהש"ץ רק מה שחוזר ואומר ברכו, יענה רק אמן )משנ"ב נז ב. ויל"ע מה הדין כשרוב הציבור גמרו(. 
ברכו  האומר  בין  אם  אבל  סא(.  נה  )משנ"ב  לענות  יכול  אחר,  ממקום  ברכו  השומע  ג. 
לבין השומע מפסיק: טינוף ]צואה וכדומה, אבל לא 'מי רגלים'[ או עבודה זרה, לא 
יענה, כיון שאלו מפסיקים בינו לבין השכינה )משנ"ב נה סב וביה"ל ד"ה וי"א(. וי"א שגם 'גוי' 
נחשב כמפסיק )כף החיים נה צב מהרבה פוסקים(. וכל זה אפילו הנ"ל מרוחקים מן השומע 

ארבע אמות, וכן אין מועיל החזרת פנים אפילו כשאין מגיע ריח רע )משנ"ב שם סד(.
מודים דרבנן

שלא  עמהם,  לענות  צריך   - מודים  אומרים  כשהציבור  הכנסת  בבית  הנמצא 
יראה ככופר )אשי ישראל כד מב, וכדמוכח להדיא משו"ע קט א ומשנ"ב ה-ז. וכ"מ בכה"ח קכז סוסק"ב(. 
ואפילו שמע כבר כמה פעמים )אש"י לג הערה ט(. אבל השומע זאת ממקום אחר או 

ברחוב - אינו חייב לומר מודים )אש"י שם הערה קכז, אפילו לחזו"א(.
שמע ישראל

ראשון,  פסוק  עמהם  לקרות  צריך   - שמע  קריאת  שאומרים  ציבור  המוצא  א. 
שלא יראה כאילו אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים עם חביריו )שו"ע סה ב(. וכן 
כל  עמהם  לומר  צריך  הגר"א  ולדעת  י(.  )משנ"ב  וכו'  כבוד  שם  ברוך  לומר  צריך 
קריאת שמע )שם. ובערוה"ש ז כתב שלא נוהגים כמותו(. אך כל זה אינו חיוב אלא מדרך 

ארץ )משנ"ב ט. ובאגר"מ ג או"ח פט, מבאר מדוע אינו חיוב(. 
יום  מוסף,  של  בקדושה  בשבת,  הס"ת  הוצאת  של:  ישראל  שמע  באמירת  ב. 
ובתפלה  שפטור.  מהגרח"ק  קכז,  הערה  כ  )באש"י  פוטרים  ויש  מחייבים  יש   – קטן  כיפור 
כהלכתה יג הערה קיט, מהגריש"א שחייב. וראה בהלי"ש תפלה ו י, שבאמצע פסוד"ז א"צ לומר שמע ישראל 

של לפני התפילה ושל מוסף, כיון שאינו לשם קבלת מלכות שמים(.

ג. אבל השומע ממקום אחר, אינו מחויב כלל )פשוט שלא שייך טעם דרך ארץ(.
עלינו

הנמצא במקום שהציבור אומר 'עלינו' – צריך לומר עמהם, שכן הוא דרך ארץ )משנ"ב סה 
)ראה הלי"ש תפלה  נזהרים בזה, מכל מקום יש לאמרו עם הציבור  כי העולם אינם  ט(. ואם 

משתתף  שאינו  עצמו  את  ַירֶאה  לא  לפחות  להקל,  שרוצה  שמי  ונראה   .)72 הלכה  ארחות  ו 

וכל  אחר  ענין  מתפללים  אם  בקול  להשמיע  לא  וגם  אז  לעמוד  צריך  ולכן  הציבור,  עם 
שכן שלא לדבר אז. אבל השומע ממקום אחר, אינו מחויב כלל )פשוט שלא שייך טעם דרך ארץ(.

אשרי
ארץ  דרך  הוא  שכן  עמהם,  לומר  צריך   – 'אשרי'  אומר  שהציבור  במקום  הנמצא 

נראה שהורה לאמרו,  וכ"כ בהלי"ש שם, אך למעשה  ו.  סו  )ערוך השלחן  כן  נהגו  לא  אך  )משנ"ב סה ט(. 

כי מקורו הוא בתניא ושב"ל בשם גאון(. אבל השומע ממקום אחר, אינו מחויב כלל )פשוט שלא 

שייך טעם ד"א(.

י"ג מדות
מי שאינו מתפלל עם ציבור זה, ושומע י"ג מדות, אינו חייב לומר עמהם )שו"ת האלף לך 

שלמה או"ח מד. צי"א יא ג ו. וראה בתהלה לדוד סו ז. קנין תורה ד ט(. אך המנהג לומר עמהם, והוא בכדי 

להטיב לציבור כי ביותר מתפללים יש להם יותר זכות )אגר"מ או"ח ג פט(. ולפי זה כששומעים 
זאת ממקום אחר, פשוט שאין שום חיוב לומר עמהם.  
בריך שמיה

הנמצא במקום שהציבור אומרים 'בריך שמיה' בהוצאת הס"ת – י"א שצריך לאמרו עמהם ובפרט 
בשבת, שהוא כמזלזל קצת בכבוד התורה )פרי השדה ג קיב(. וי"א שמי שכבר שמע או עתיד לשמוע קריאת 

התורה ולאמרו, אין חיוב לאמרו עתה )מהרש"ג א נב ב(.

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(

את  לעבור  אפשר  ידו  שעל  הק'  רבינו  של  העצה  עיקר 
השם  אל  'לדבר  של  הנפלאה  העצה  הוא  הזה  העולם 

יתברך כמו אל חבר טוב אמיתי'.
השי"ת  עם  יום  בכל  להתבודד  להתרגל  מתחילים  איך 
להיות  מוכרח  זה  והאם  בליבי,  שיש  מה  כל  לו  ולספר 

דווקא בשדה או במקום שקט?
אפשר הרבה להרחיב בענין העצה הנפלאה הזו הנקראת 
שהוא  יסודי,  בדבר  כאן  נתמקד  אנו  אך  'התבודדות', 
הלב  את  להשיח  של  המיוחדת  העצה  לקיום  הבסיס 
במילה  עכשו  משתמשים  אנו  אין  ובכוונה  יתברך.  להשם 
ולגרום  לפעמים  להפחיד  יכולה  זו  מילה  כי  'התבודדות', 
לחשוב שהתבודדות היא עבודה של עובדי ה' גדולים, ולא 
ולכן נשתמש במילה הפשוטה  לאנשים פשוטים כמוהם. 

הזו 'להשיח את הלב להשי"ת כמו לחבר טוב אמיתי'.
'חבר טוב אמיתי' הוא מושג שכמעט לא מכירים, חבר טוב 
הוא מי שאפשר לבוא אליו ולספר לו הכל בלי להתבייש, 
והוא מקשיב ומחזק ואומר את המילים הנכונות כשצריך. 
איך יוצרים קשר של חבר טוב? ומתי מתבטא הקשר הזה 
איתו  לצאת  שיכולים  אחד  הוא  טוב  חבר  ובכן,  בפועל? 
איתו  לדבר  ואפשר  רגוע,  במקום  לטייל  הדעת  ביישוב 
דברים עמוקים שיש בלב. אך מצד שני, חבר טוב כזה לא 
יוצרים ברגע אחד, אלא דבר זה נוצר מאליו, אחרי שדברו 
זה  שלום  אומרים  בהתחלה  כי  קצרות.  שיחות  מלא  יחד 
כך  ואחר  מחבירו,  קטנה  טובה  מבקש  אחד  כך  אחר  לזה, 
הזמן  במשך  לאט  שלאט  עד  קטן,  דיבור  איזה  אומרים 

נפתחים ונעשה שיחת נפש ביישוב הדעת.
ליצור  פירושו  התבודדות  כי  זאת,  להדגיש  מאוד  וחשוב 
קשר עם השם, וקשר עם השי"ת פירושו, לעשות תרגילים 
לדבר עם השי"ת בשיחות קצרצרות, של בקשות קטנות... 

זה לא מסובך בכלל, כל יהודי וכל נער, יכול לעשות זאת, כי 
כל אחד יש לו כל מיני צרכים במשך היום, צרכים גדולים 
וצרכים קטנים. וצריך פשוט להתרגל לומר אותם להשי"ת.

לפני כל דבר, לבקש מהשי"ת שנצליח, ואחרי אותו הדבר, 
וכך כמה פעמים  להודות להשי"ת על הקצת שהצלחנו, 
ביום, עד נעשים קרוב אל ה'. אולי כדאי לעשות תרגילים 
קטנים, למי שלא התרגל לכך עדיין, שיקבל על עצמו 
מהשי"ת  מבקש  שהוא  ללא  יום  עליו  יעבור  שלא 
שלש בקשות אישיות, לא בהתבודדות, אלא סתם 
כך תוך כדי החיים השוטפים. ומי שכבר כן קצת 
הוא  מה  לב  לשים  שיתחדש  לכך,  התרגל 
בורא  עם  מדבר  פשוט  הוא  עושה, 
העולם, וכך לאט לאט להתרגל 
לב  לשים 

שבמשך  עד  השי"ת,  עם  מדבר  שהוא  עושה,  שהוא  למה 
הזמן יכנס לו הרגשה פנימית בלב שהוא ממש קשור לה', 
וכך יהיה לו קל יותר לדבר עם השי"ת שיחות ארוכות יותר 

בהתבודדות, שעליהם נדבר בהמשך השיחות.
שיחות  ה'  עם  לדבר  שמתרגל  זאת,  עושה  שלא  מי  אבל 
לא  בשדה,  להתבודד  יבוא  הוא  אם  אפילו  אז  קצרצרות, 
עם  אישי  קשר  עדיין  לו  אין  כי  לדבר,  מה  כך  כל  לו  יהיה 
השי"ת, או שיעשה זאת מתוך כפייה, לא מתוך חיבור כמו 
ליבו  להשיח  מאוד  להתרגל  צריך  לכן  אמיתי.  טוב  לחבר 
לפני ה', בכמה הזדמנויות במשך היום, עד שזה יהיה הרגל 
של בחור, שכל דבר שהוא צריך, דבר ראשון הוא פונה לה', 

כך מתחילים להיות יהודים מאמינים. 
יום,  כל  קביעות  לקבוע  מזה  חוץ  צריך  שבוודאי  ואפילו 
הוא  שם  אשר  מקום  למצוא  בכוחותיו,  שיש  היכולת  לפי 
עם  יחד  זאת  בכל  כך(,  על  נדבר  )ועוד  התבודדות  עושה 
הוא  שאז  יום,  כל  במשך  הרבה  תרגילים  לעשות  יש  זאת 
דבר  זה  אין  מהשי"ת.  קטנטנים  דברים  מיני  כל  מבקש 
הזמן  הוא  הנעורים  ימי  של  כזה  בגיל  דווקא  אבל  קשה, 
לזה כל  רגיל  'אני לא  לומר,  ולא  להתרגל הרגלים חדשים, 
כך' – 'לעולם לא דברתי עם השי"ת', כי בדיוק בשביל זה אנו 
יכול להיות קרוב  באים לשמוע, להראות לכל אחד שהוא 

לה' בכל מצב.
מי שקנה את ההרגל הזה, שתמיד הוא מדבר עם ה', וזה לא 
לוקח הרבה זמן להתרגל לזה, אזי אפילו עם יעבור עליו מה 
תמיד  הוא  טבעי  באופן  כי  לה',  יחזור  תמיד  הוא  שיעבור, 
הוא  וכך עם הזמן  ירידות,  בזמנים של  ה' אפילו  ידבר עם 
והתפילה  האמונה  כי  הדברים.  בשאר  להתחזק  גם  יזכה 
הבסיס  היא  יומיומיות,  קצרות  בשיחות  לה',  הפשוטה 

הפשוט לכל היהדות.
ונסיים במעשה, על יהודי אחד מאנ"ש שטיפס על בנין בן 
ארבע קומות לתקן איזה דוד שמש, ובטעות מעד ונפל, תוך 
הזה,  היהודי  שניות,  עשה  כחמשה  שלוקחת  הנפילה  כדי 
זעק: 'אבא' – 'אבא' – 'אבא' !!!! ואז נחבט על הרצפה, וקם 

והלך לדרכו כמו שלא קרה לו כלום.
שנעשה  הנס  מעוצמת  מתפעל  הסיפור  את  ששומע  מי 
הוא  כאן  שהנס  מבין  קצת  שמתבונן  מי  אבל  רגע.  באותו 
שנופל  לאדם  שיהיה  ייתכן  איך  כי  לגמרי,  אחר  משהו 
יישוב הדעת לצעוק 'אבא – אבא', מוכרח להיות שזה הרגל 
שהתרגל במשך שנים, שכל בעיה שיש לו הוא פונה דבר 
ראשון לה'. לא בהתבודדות, אלא תיכף ומיד הוא פותח את 
הפה, כי ה' עומד לידו. וזה המבחן הפשוט של יהודי מאמין, 
צער  איזה  לו  שקורה  מאז  לה'  לפנות  לו  לוקח  זמן  כמה 

וכאב. ועי"ז הוא יוצא מצרה לרווחה בעגלא ובזמן קריב.
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לראשון לציון

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

054-8441059 

ראשון לציון

הר"ר יוסף דוד שכטר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים רייכר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יחיאל מאיר פראנק הי"ו 
ירושלים

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

הר"ר ישראל דגן הי"ו  - צפת
לרגל שמחת אירוסי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב גודס הי"ו 

ירושלים

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח שמואל אייזיק נ"י

 בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן הירש הי"ו  - ירושלים

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

הר"ר נפתלי ב"ר אסף כהן הי"ו  - בני ברק

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

הר"ר  שגיא לוי  הי"ו

בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נתן נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף דייטש הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו ירוחם יצחק נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שרגא פייבל פראנק הי"ו - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

יוחאי בן שרה להצלחה, רפואה, ופרנסה טובה

הר"ר דוד איגל הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ב"ר יוסף צוקר הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אלעזר שמעון ויצהנדלר  הי"ו - י-ם
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  נחמן ישראל פיש הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הבה"ח אברהם צבי נ"י
ומחותנו

הר"ר  בנימין ויצהנדלר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר  אלימלך גולדבלט הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי בנו
ומחותנו

הר"ר נחמן בר"א רוזנפלד הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם לנדא הי"ו  - אומן
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מנחם מנדל ויזל הי"ו  - קרית גת
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד אנשין  הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יצחק וועבערמאן הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו אברהם נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ב"ר יעקב צוקר הי"ו 
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  ישראל קיפניס  הי"ו 
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נתן דוד נ"י
ומחותנו

הר"ר  אריה מרדכי כהן הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת אירוסי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר מרדכי רוזנטל הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו שמואל נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


