
החודש
וע"י  מקודם,  הסתר  כשיש  התחדשות  כל  כי 
שמקודם חרש הי' לבם נעשה אח"כ החודש הזה לכם.

]תרל"א, ד"ה אא"ז ז"ל[

כי הקב"ה מחדש בכל יום מעשה בראשית, ובנ"י 
ממשיכין  ועי"ז  ית',  ממנו  שהכל  זה  לברר  צריכין 

תמיד התחדשות מהשורש.
]תרל"ב, ד"ה במד'[

לכל  להאיר  בעוה"ז  האדם  נברא  זו  לכוונה  כי   
הנבראים, והוא עצמו למעלה מהזמן והטבע... ובאמת 
כל הדברים מעוה"ז שנראה בעיני האדם כי הם מונעים 
אותו מעבודת הבורא, ובאמת הם מקרבים להאדם כדי 
להעלותם, רק שצריך להתחזק שלא להימשך אחריהם... 

שנברא למשוך הכל אחריו להיות שליט עליהם.

]תרל"ה, ד"ה במד'[

כח  כל  לגרש  יכול  אמת  של  אחת  נקודה  כי 
הסט"א, וכשמעוררין איזה רצון אמת והוא למעלה 

מהטבע והזמן, אין הטבע עומדת בפניו.

]שם, ד"ה ובמדרש[

הישראלי  באיש  והגשמיות  הטבע  ביטול  וכפי 
בכל אחד לפי מה שהוא, כך נפתח לו שער הנסים 
כן  שבוודאי  הטבע...  שינוי  והתחדשות  ונפלאות 
צריך האדם להיות בזה הפחד ואומר אך חושך כו' 

ואח"כ נפתח לו שערי אורה... 
 ]תרמ"ו, ד"ה במדרש[

אבל תלה עבודתם ביציאת מצרים שזה תכלית 
הגוף  וחשכת  ממאסר  שיצאו  בעולם,  עבודתם 

והטבע, ויוכלו לעשות רצון קונם.
]תרס"ד[

ההתחדשות דרך גלות מצרים
ואל אהרן בארץ מצרים לאמר:  ויאמר ה' אל משה 
לחדשי  הוא  ראשון  חדשים  ראש  לכם  הזה  החודש 
פתח  )שמות יב א-ג(  השנה: דברו אל כל עדת ישראל וגו'. 

באמירה )ויאמר( וסיים בדבור )דברו אל(.

בו  יש  יתברך  חיותו  כי  אמת',  ה'שפת  לשון  וזה 
התחדשות תמיד כמ"ש 'מחדש בכל יום תמיד', ופרוש 
תמיד בכל יום, רק מי ששוכח והוא בתוך הטבע, כתוב 
'אין כל חדש תחת השמש' אבל מי שנדבק בפנימיות 

חיות השי"ת יש בו תמיד התחדשות.
)פר' בא תרל"א ד"ה החודש(

אמרו חז"ל באבות: בעשרה מאמרות נברא העולם. 
מביא השפת אמת, בשם זקינו בעל החידושי הרי"ם זי"ע 
כי אמנם כך היה עד שעת יציאת מצרים, אבל משעת 
ונעשו  מאמרות  עשרה  נהפכו  ואילך,  מצרים  יציאת 
מצרים  גלות  באמצעות  וזאת  דיברות,  עשרה  מהם 

ועשר המכות.

לדיבור  בין אמירה  כי ההפרש  מבאר  ה'שפת אמת' 
הוא  דיבור  נגלה.  הוא  דיבור  נסתר,  הוא  שמאמר  הוא, 
שפירושו  תחתינו',  עמים  'ידבר  כמו  הנהגה,  מלשון 
ישראל.  עם   – תחתינו  העמים  את  ינהיג  שהשי"ת 
הדיבור הוא להיות ניכר ומתגלה חיות הפנימיות, שאין 

שום חיות לשום הווה רק ממנו יתברך.

שאף  כזו  בצורה  בראו  העולם,  את  השי"ת  כשברא 
שעצם הבריאה מתקימת ע"י חיות השם שמהווה את 
ונעלם  נסתר  היה  עצמו  השי"ת  אולם  הנבראים,  כל 
בתוך הטבע. כך היה עד שיצאו בנ"י ממצרים. ומשיצאו 
ים  קריאת  המכות,  עשרת  ע"י  לפרסמו  זכו  ממצרים, 
השם  נתגלה  התורה  נתינת  שבשעת  עד  וכו'  וכו'  סוף 
'פנים  נגלית על עם קדשיך לדבר עמם'.  'אתה  ממש. 
בפנים דיבר השם עמכם', 'וכל העם רואים את הקולות', 
במדבר  ישראל  עם  של  מהלכו  על  זוהמתן',  'פסקה 
השם  אתה  נראה  בעין  עין  'אשר  רבינו  משה  התבטא 
המוסתרים  המאמרות  עשרת  עליהם',  עומד  ועננך 
'עשרת  של  מציאות  נתגלתה,  חדשה  מציאות  נתגלו, 

הדיברות' מלשון דבור והנהגה.

לדיבור  ולהפכו  המוסתר  השם  מאמר  לגילוי  הדרך 
גלוי, עוברת דרך גלות מצרים, שם, ע"י קושי השעבוד, 
גילוי  לידי  באו  הרשע,  פרעה  וצרות  מצרים,  חושך 

האלוקות המוסתרת בעצם הבריאה.

אדם שמכאיבים לו, אדם כאוב, מלא מחשבות וכו', 
צריך לדעת, שבתוך הכאב טמון אור גדול מן השמים, 
הכאב הינו חיות השי"ת המוסתרת בתוך מידת צערו. 
וע"י צערו,  לו מתוך  קורא  'עמו אנכי בצרה', הרבש"ע 
מאמר השי"ת מוסתר כאן. כיצד א"כ מגלים את האור 
תקום  'לא  התורה  מצוות  קיום  ע"י  זאת  בכאב,  הגנוז 
ולא תטור', 'ואהבת לרעך כמוך', 'לא תשנא את אחיך 
בלבבך', ולא יהיה כקורח ועדתו', וכו' וכו', התורה מכוונת 
את האדם להיאבק עם עצמו, לשמוע במוחו שאין זה 
החבר כלל, 'אלוקים אמר לו קלל', אמר דהע"ה בשעה 
רצון  כאן!  נמרצת, מאמר השם טמון  שקללוהו קללה 
ע"י  העשיה.  בעולם  להתגלות  רצונו  זה!  הוא  השי"ת 
עבודה והכנעה זו זוכה האדם להפשיט את המלבושים 
ומגלה  וכו',  והסביבה  החברים  כדמות  החיצוניים 
הפשוטה  האמונה  אור  את  הפנימי,  הגדול  האור  את 
עשיותיו  בכל   – והכנעתו  עבודתו  ע"י  שמתפרסם 
המכות  ע"י  י-ה,  קראתי   - המיצר  מן  ע"י  כי  בעולם, 
והיסורים שאדם עובר, דרכם רואה את אפסיותו, דרכם 

לומד להכיר את מציאות ה'אין' שלו.

את  יתברך  השם  משנה  זו,  הכרה  לידי  אדם  כשבא 
יציאת  בנס  שראינו  כשם  בשבילו,  הטבע  מערכות 
ים סוף, דרכם התגלה  וקריאת  מצרים, בעשר המכות 

ה'יש' של הנהגת השי"ת, וכן הוא כבל פרט.

למטרה זו נשלחו משה ואהרן, להחדיר בבני ישראל 
קול השם,  ניתן לשמוע את  כי כבל דבר  את האמונה, 
המוסתר  ה'מאמר'  את  להפוך  הנהגתו,  את  ולגלות 
ל'דיבור' – התגלות. ויאמר ה' אל משה ואל אהרון בארץ 
מצרים לאמור: החודש הזה לכם ראש חדשים, חדשים 
תפקיד  מוטל  ואהרן  משה  עליכם  התחדשות,  לשון 
לחדש בקרב העם את המאמר המוסתר בטבע לגלות 
שם את אור האמונה עד כי הפיכתו לדיבור, -"דברו אל 

כל עדת ישראל".

לזכר נשמת
הרה"ח ר' אהרן בן הרה"ח ר' משה יהודה ז"ל

נלב"ע א' ניסן תשל"ז

וזוג' מרת חנה בת הר"ר משה ז"ל

נלב"ע א' ניסן תשנ"א

פריי
ת. נ. צ. ב. ה.



"צריך האדם לבקש הרבה מהשי"ת שינחהו בדרך האמת ושיתן לו 
את השכל האמיתי איך להתנהג בזה העולם". 

איך  ערוך  ושולחן  ומצוות  תורה  יש  הרי  כוונתו  להבין  וצריך 
להתנהג ומה מקום לבקשה זו.

על  הגדול  ספרו  את  שכשגמר  מוולוזי'ן  הנצי"ב  על  מסופר 
למה  והסביר  עם  ברוב  גדולה  וסעודה  גדול  סיום  עשה  השאילתות 
הוא עושה כך. הוא סיפר שכשהיה ילד לא רצה ללמוד והוריו היו מאד 
מודאגים מכך ונסו כל מיני דרכים להביא אותו ללימודים ולא הצליחו. 
יום אחד הוא שמע את אביו מדבר עם אימו ואמר לה: תראי, הילד לא 
לומד אולי נוציא אותו מהחדר ונלמד אותו מקצוע חייטות או נגרות 
שלפחות לא יסתובב באפס מעש ויהיה לו פרנסה בחיים. זה כבר לא 
והלאה  שמהיום  מבטיח  אני  להם  ואמרתי  להורי  ניגשתי  לי  התאים 
אלמד טוב רק אל תשלחו אותי מהחדר לעבודה. אמנם הם לא כל כך 
האמינו לי אבל נתנו לי את ההזדמנות. התחלתי ללמוד וזכיתי לכתוב 
נהיה חייט, אזי אחרי מאה  ספר על השאילתות. תארו לכם שהייתי 
ועשרים היו דנים אותי בבית דין של מעלה ואומרים לי למה לא חיברת 
יכול לחבר  חייט  ואין  חייט  אני  הרי  עונה  הייתי  ספר על השאילתות 
כזה ספר. אז היו אומרים לי אבל היה בך את הכוחות לחבר כזה ספר- 
והראיה שבאמת חברתי - ולא היה לי פיתחון פה ולכן אני שמח שלא 

נעשיתי חייט וחברתי את הספר .

'לב  של  בכנס  שדיבר  שליט"א,  הדור  מגדולי  מאחר  ושמעתי 
לאחים' והיו שם הרבה מגדולי הדור והוא עצמו היה הדובר האחרון 
ודיבר רק דקה אחת, הוא אמר - אני הדובר האחרון כבר אמרו הכל 
ואין לי מה להוסיף אגיד רק דבר אחד כל אדם צריך לדעת מה הוא, 
ומה הוא עושה, כלומר רוב האנשים אינם מנצלים את הכוחות שיש 
להם לכן אדם צריך להכיר מה הם הכוחות שלו עצמו, ולעשות חשבון 
האם הוא מנצל אותם, ומי שיעשה חשבון זה, הוא יהיה מאושר ויהיה 

טוב לעולם וטוב לו.

וזה מה שר' אשר כותב כאן שאדם צריך לדעת מה תפקידו בעולם 
וזה צריך לבקש מהקב"ה שינחהו בדרך האמת,  ולשם מה בא לכאן 

דרך האמת שלו, הפרטית שלו.

וכל זה ע"י תפילה בהכרה אמיתית שאני לא יכול ורק ע"י בקשה 
מהקב"ה שיתן לי את הדרך אני יכול להשיג את זה.

כי אם אני מכיר  וכדי להגיע להכרה הזאת צריך שיהיה אחדות 
שאני לא עושה כלום ושאני כלום א"כ למה שלא אהיה באחדות עם 
החבר, רק אם אני באמת באחדות עם החבר דרך ההכרה הזאת שהכל 
זה הבורא ואין חבר ואין אני, אז זה שלמות של ביטול לקב"ה ואז אני 

מתפלל תפילה אמיתית שמתקבלת.

אליכם  וירא  תעשו  השם  ציוה  אשר  הדבר  "זה  פסוק  ועל 
כבוד השם" )ויקרא ט ו( כותב המכילתא וז"ל "אותו היצה"ר תעבירו 
שהוא  כשם  המקום  לפני  לשרת  אחת  בעצה  ותהיו  מלבכם 
יחידי בעולם כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו. עשיתם כך, 

וירא אליכם כבוד השם", עכ"ל.

וזה הכוונה בדבריו של ר' אשר שכתב "ושכולנו נתאחד 
לעבדו בלבב שלם מתוך הכרת ערכנו האמיתי ש "מה אנו 

ומה חיינו" וכו'".

דלת הרכב נטרקה על אחת מאצבעות 
מוחי.  את  פילח  ומהמם  חד  כאב  ידי.  כף 
השעות  במהלך  לתפקד  הצלחתי  בס"ד 
לתפילה.  קמתי  בבקר  למחרת  הקרובות. 
התפשט  הפגועה  האצבע  לציפורן  מתחת 
הציק.  והכאב  דם  שטף  של  כחול  כתם 
אני  כאשר  וכדרכי,  הכנסת,  לבית  הלכתי 
רוב  בעמידה  מתפלל  אני  לתפילה,  מאחר 
התפילה. הכאב הציק, אך יכולתי להתרכז 
שמונה  תפילת  במהלך  התפילה.  במילות 
עשרה הכאב לבש אופי חד שהזכיר לי כאב 
פריצת דיסק , שחוויתי לפני כתשע שנים. 
זהו כאב לא חזק בעוצמתו, אך חד ומכרסם. 
שהדם  הרגשתי  להתערפל,  החלה  ראייתי 
בקושי.  אותי  נושאות  ורגלי  מראשי  אוזל 
שליטה.  איבוד  פחד  שמעורר  מצב  זהו 
האצתי את קצב התפילה, סיימתי וצנחתי 
זרועי.  על  שמוט  ראשי  כאשר  הכסא,  על 
הצלחתי לקום לקדושה ומיד צנחתי חזרה. 
חבר שראה את התנוחה המוזרה שלי על 
את  בקיצור  לו  הסברתי  אלי.  נגש  הכסא, 
נשים,  לעזרת  לעלות  לי  עזר  הוא  מצבי. 
שכבתי  עליו.  לשכב  ספסל,  לי  סידר  ושם 
על הספסל כאשר רגלי כפופות, כפי שאני 
מכיר מנוהל החייאה. אחרי שלגמתי מכוס 
קפה שהכין לי אותו חבר, רוחי החלה לשוב 
אלי. בעודי שוכב על הספסל, כעין בת קול 
דברה במוחי "בני היקר חשבת שאתה יכול 
בידי.  שאתה  לך  דע  ובכן  מעמד  להחזיק 
לך  מותר  שחרר.  שחרר,  אותך.  נושא  אני 
ליפול. מותר לך לנוח. אני תומך בך. יש לי 
לי לנהל  זאת. תן  מספיק שליחים לעשות 

את העולם". 

השתלשלות  את  לכם  סיפרתי  מדוע 
הוא  שליטה  איבוד  פחד  ובכן  המעשה? 
קשה  ביותר.  הנפוצים  הפחדים  אחד 
)פחד  ממנו  שפוחדים  מפני  אותו,  לזהות 

מפני הפחד(.

שליטה,  איבוד  אונים,  חוסר  הרגשת 
בעוצמות  ובאה  שונות  צורות  לובשת 
על  החלקה  התעלפות,  סף  על  שונות: 
היפגעות  במבחן,  כישלון  בננה,  קליפת 
ילדים,  על  יתר  חסות  מפלוני,  רגשית 
מהלך  על  שליטה  לאבד  מפחד  שנובעת 
כל אלו הם מצבים  בריאותם,  ועל  חייהם, 

של איבוד שליטה.

חרדה  או  פחד  הוא  שליטה  איבוד 
חשים  שונים  חיים  בעלי  גם  הישרדותית. 
אותו, כאשר הם בסכנה. הפחד הזה דוחף 
יכחדו.  שלא  כדי  אחיזה,  למצוא  אותם 
כדי  שליטה,  איבוד  מפני  פוחד  אדם  גם 
שיעשה משהו להבטחת קיומו. אולם רבים 
הם  אדם,  של  שליטה  איבוד  פחד  ממצבי 
נפגע  אדם  של  כבודו  כאשר  הדמיון.  פרי 
מפלוני, חוסר אונים מאיים עליו ולכן הוא 
או  אחיזה:  למצוא  דרך  זוהי  מיד.  מגיב 
שהוא מטיח מילים בפלוני, או שהוא יורד 

על עצמו.

כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי
יש לאדם בחירה, לראות בפלוני סיבה 
קלל",  לו  אמר  "ה'  בבורא,  להתקשרות 
)ע"ז(  למציאות,  פלוני  את  להפוך  או 
כרוך,  במבחן,  כישלון  לה.  להגיב  שצריך 
מכים  תירוצים,  מחפשים  בבושה.  בד"כ 
לקול  להקשיב  הזדמנות  זוהי  חטא.  על 
שתבין,  כדי  נכשלת,  היקר,  "בני  הפנימי: 
שגם ההצלחה לא ממך היא". אדם מחליק 
על  מרוח  עצמו  ומוצא  בננה  קליפת  על 
הקרקע. התגובה הטבעית היא, לבחון מי 
ראה אותו, להצטדק, לצחוק או להאדים 
מבושה. גם זוהי הזדמנות, להקשיב לקול 
הפנימי: "בני היקר, אני הפלתי אותך, כדי 
שתכיר מי נושא אותך, באמת". גם בשלום 
את  מקלקל  שליטה,  לאבד  הפחד  בית, 
על  לסמוך  נכונות  משבש  הוא  השורה. 
השתחרר  מלא.  אמון  בו  ולתת  השני 

מייצר הנצחנות, זהו סוד ההכנעה.

תינוק  בין  בקשר  בחר  ע"ה  המלך  דוד 
אדם   בין  הנכסף  לקשר  כסמל  לאמו, 
תינוק  טוב".  לי  אלק'  "קרבת  לבוראו: 
ללא  אונים,  חוסר  מתוך  לאמו,  קשור 
בחירה. דהע"ה שאף להגיע לקשר בורא, 
היינו, תלות מוחלטת  מתוך חוסר אונים, 
בבוראו, ע"י בחירה. ז"א מצב חוסר אונים, 
היינו, ויתור על שליטה, שאנו כה פוחדים 

ממנו, הוא התנאי לדבקות בורא.

חוסר אונים, הוא מצב שכולנו פוחדים 
אחיזה  מחפשים  ממנו.  ובורחים  ממנו 
שתהיה  ובלבד  רצוץ  קנה  של  ואפילו 
להביא  שיכול  המצב  זה  ודווקא  אחיזה. 
הזדמנות  זוהי  ביותר.  הגדולה  ה'  לקרבת 
יש  ומיוחד.  היחיד  האחד  אל  להתבטל 
בפחד  שכרוכים  בחיינו  רבים  ניסיונות 
בבחירתנו.  אינם  והם  שליטה,  איבוד 
תכליתם להרים אותנו, כפי שר' אשר היה 
שנכתב  כפי  להתנוסס.  נס  בבחי'  אומר, 
חשוב  הפחד,  על  הקודמים,  במאמרים 
הפחד.  מן  ואפילו  לפחד  שמותר  לדעת 
אתו  לחיות  אפשר  הפחד.  מן  מתים  ולא 

ולהפוך אותו לסיבת התקשרות בורא.

חסר  הקרשים,  על  שוכב  אתה  כאשר 
אתה  אותך.  ומלפף  אופף  הפחד  אונים, 
לך אחיזה בשום דבר. סיפוק  קולט שאין 

ומאיים  באוזניך  נושף  המסכנות 
הייאוש.  בזרועות  אותך  להניח 

להישמע  בין  בחירה,  של  רגע  זהו 
להישמע  ובין  המסכנות  סיפוק  לקול 

היקר  "בני  באוזניך,  הלוחשת  הקול  לבת 
אתך  אני  פעם.  מאי  יותר  אליך  קרוב  אני 
ועמך ממש. אחוז בידי, כמו שטובע אוחז 
ביד המציל. כמו שתינוק אחוז בחיק אמו".

ר' אשר היה אומר ...בחינת תינוק – שאין 
לו מעצמו כלום וכל קיומו בדבקות באמו.

...כאשר מכיר אדם שאין לו שום אחיזה 
מבלעדי מציאות האמונה הפשוטה, הוא 

בבחינת תינוק בחיק אמו.



עמי
במחיצתי

היה  שנה  שמדי  ביהודי  מעשה 
מדי  עובר  היה  ובדרכו  ליריד  נוסע 
ונכנס  פרימישלאן  העיר  דרך  שנה 
לקבל שלום וברכת הצלחה מהרה"ק 
כיוון  זי"ע.  מפרימישלאן  מאיר'ל  רבי 
העיר  דרך  עובר  האיש  היה  שבדרכו 
לו  מוסר  מאירל  רבי  היה  רימינוב, 
הירש  צבי  לרבי  שלום  פריסת  גם 
היריד  לאחר  שנה  ובכל  מרימינוב. 
אצל  לרימינוב  הזה  האיש  נכנס  היה 
פריסת  את  לו  ומוסר  הירש  רבי 

השלום מפרימישלאן.

חסידי  בין  מחלוקת  גבהה  פעם 
וגבה  פרמישלאן,  לחסידי  רימינוב 
היהודי  הצדיקים.  שני  בין  טורא 
עבר  מכך  ידע  שלא  התמים  הכפרי 
הפעם  פרימישלאן.  דרך  כרגיל 
בשלום  מאיר'ל  רבי  דרש  לא  הזאת 
שלא  הזה  האיש  ואולם  הירש,  רבי 
ידע מאומה, לא שם לב לכך שבפעם 
פריסת  מאיר  רבי  מסר  לא  הזאת 

שלום לרבי הירש.

עבר  וכרגיל  ליריד  המשיך  הוא 
דרך ביתו של רבי הירש. ומסר פריסת 
שהיה  משום  מאיר'ל,  מרבי  שלום 
מסר  כן  מאירל  שרבי  בטעות  סבור 

פריסת שלום. 

השלום,  ברכת  את  מסר  כאשר 
אני  כן,  אם  ואמר,  הירש  רבי  נענה 
שהיית  השנים  בכל  ספק  מטיל  כבר 
מוסר לי פריסת שלום ממנו, חוששני 
ממוחך,  בדוי  אלא  היה  לא  שהכל 
עבורי  מסר  לא  בודאי  עתה  שהרי 

פריסת שלום.

אבל האיש התעקש, וטען בחום 
פריסת  מסר  כן  מאיר'ל  שרבי  לבו 
ומשוכנע  בכך  בטוח  היה  הוא  שלום. 
להדגיש  שברצותו  עד  עמוק,  כה 
הירש  לרבי  אמר  דבריו,  כנות  את 
שאני  מבטיח  אני  "רבי,  בהתלהבות, 
אני  משקר,  אני  ואם  אמת,  אומר 
את  להפסיד  עצמי  על  לקבל  מוכן 
וגם  הזה,  העולם  גם  העולמות.  שני 

העולם הבא!"

שנאמרו  הללו  הדברים 
גרמו  לב,  ובתום  רבה  בהתלהבות 
הירש  רבי  אצל  מחשבתי  למהפך 
פרוס  כך,  אם  אמר:  והוא  מרימינוב, 
מאיר'ל,  רבי  בשלום  בחזרה  בגיני 
ידידותנו  תהיה  מעתה  כי  לו  ואמור 
עזה וחזקה הרבה יותר מכפי שהיתה 

מקודם.

בדרך  ובהיותו  לדרכו  האיש  נסע 
זכרונו  החל  פתאום  מעשה  לאחר 
שאכן  לו  היה  נדמה  וכעת  מתעורר 
מסר  לא  מאיר'ל  ורבי  הירש,  רבי  צדק 
שום  השנים,  לכל  בניגוד  השנה, 
הירש  צבי  רבי  עבור  שלום  פריסת 
שטעה  והבין  לבו,  נקפו  מרימינוב. 
טעות קשה ומרה. הטעה את הצדיק 
יותר  שגרוע  מה  אבל  שקרים  ואמר 
שקר  שאם  התחייב  כי  היה,  מכל 
שני  את  להפסיד  הוא  מוכן  דובר,  הוא 

העולמות.

עבר  נפש  ייסורי  אלו  לתאר  קשה 
קרח  אחת  בבת  שנעשה  יהודי,  אותו 
בחייו,  בטוח  איננו  כעת  עולמו.  מכל 

וגם אחרי שימות, יירש גהינום!...

לרבי  לנסוע  החליט  נפשו  במר 
מה  לו  ולספר  מפרימישלאן  מאיר'ל 

שעבר עליו וכיצד התגלגלו הדברים.

הקודש  לחצר  הגיע  כאשר 
אל  להיכנס  ובעומדו  בפרימישלאן, 

את  מאיר'ל  רבי  פתח  פנימה,  הקודש 
דלת חדרו ולפני שפצה את פיו אמר לו 

כהאי לישנא:
העולם  על  מפחד  שאתה  מה 
הזה שלך, מאיר'ל מבטיח לך עשירות 

גדולה ואריכות ימים.
ומה שאתה חושש מהעולם הבא, 
על זה מאירל אומר לך, עמי במחיצתי! 

כוחו של
מעשה קטן

חנוך  הרה"ג  מאחי  שמעתי 
מרדכי  מהרב  ששמע  שליט"א  חיים 
ובשנותיו  לאחרונה  שנפטר  ויספיש 
הוא  באשדוד.  התגורר  האחרונות 
הירושלמי  הצדיק  על  בספר  אז  עסק 
רבי צבי מיכל שפירא ועלה לביתו של 
רבי מרדכי לשמוע ממנו סיפורים על 
אותו צדיק. בתוך הדברים נענה ואמר 
לו רבי מרדכי: אינך יודע איזה ערך יש 
למילה כתובה, ואיזה ערך יש לפעולה 

קטנה שאדם עושה. אספר לך סיפור 
שהתרחש לפני שנים רבות )השיחה 
בחורף  שנים   9 לפני  התנהלה  הנ"ל 

שנת תשס"ז(.

)או  שהתגורר  ביהודי  מעשה 
חילונית,  ברובה  אחת  בעיר  התארח( 
הלך  ובשבת  חרדי  יהודי  הוא  אבל 
רחוק  קצת  שנמצא  הכנסת  לבית 
ללבוש  הנהגה  לו  הייתה  מהבית. 
לבית  כך  וללכת  בבית  הטלית  את 
העירוב.  על  סמך  לא  אולי  הכנסת. 
לאותה  נקלע  רק  הוא  אולי  וכאמור, 

עיר כאורח. 

הכנסת,  לבית  הלך  שבת  באותה 
כדרכו עם הטלית. ראתה אותו ילדה 
כבת 13 שמעולם לא ראתה דבר כזה. 
הבגד  פשר  מה  הוריה  את  שאלה 
בלא  לה  ענו  הם  לובש.  שהאיש  הזה 
בגד  שזה  בקרירות  ומאד  התלהבות, 

של תפילה. 

היא שמעה לראשונה בחייה את 
מושג תפילה. 

מה זה תפילה? שאלה הילדה.

אבל ההורים פחדו, לענות, ושמא 
היו בורים ולא ידעו כלום.

מה  בעצמה  לברר  החלה  היא 
פשר המושג תפילה ומה הם יהודים 
דתיים, והגיעה אל אנשים מסורתיים 
וגם  טלית  זו  מה  לה  נודע  ואצלם 

שמעה מושג שנקרא 'אוכל כשר'. 

ובקשה  הביתה  הילדה  חזרה 
הם  אבל  כשר  רק  שיאכלו  מהוריה 
הציצה  כבר  היא  אך  לשמוע.  רצו  לא 
צעירה  אמנם  הייתה  היא  ונפגעה... 
ומאד  באישיותה  בוגרת  אבל  בגילה 
דת  על  לקרוא  החלה  דעתנית. 
על  לחשוב  לאט  החלה  וכך  יהודית 
הודיעה  דבר  של  בסופו  ברצינות.  זה 
אוכל  מכניסים  לא  הם  שאם  להוריה 
הבית.  את  עוזבת  היא  הביתה  כשר 
הם צחקו כי חשבו שזה רק איום. אבל 
הנערה הנ"ל מימשה את האיום ועזבה 
לירושלים  הגיעה  היא  הבית.  את 
וכאן  תשובה  בעלות  של  לפנימייה 
עד  ויותר  יותר  דתית  ונעשתה  הלכה 
גור  חסיד  לבחור  נישאה  היום  שבבוא 
וילדה לו 12 ילדים. בניה הם חסידי גור 

מובהקים לכל דבר. 

את  לי  סיפרה  עצמה  "היא 
ויספיש  מרדכי  רבי  אמר  הסיפור" 
של  כוחו  מהו  תבין  "ועכשיו  לאחי. 
שאותו  לעצמך  תאר  קטן!  מעשה 
גרם  הוא  מה  יודע  לא  אפילו   - יהודי 
של  ברחובה  ללכת  שהתעקש  בזה 
של  כוחו  מה  בטלית.  עטוף  עיר 

מעשה קטן!   

אין מקום לכעוס
סיפר ר' שמואל טכובר: פעם במוצאי שב"ק לאחר תפילת ערבית 

בביתו של ר' אשר התכוננו הקהל לצאת ולקדש את הלבנה, ובהיות 

שבחצר היה חשוך היה לצורך כך מנורת חרום שבו השתמשו להאיר 

את הסידור, אחד הבחורים התכוון להוציא את המנורה לחצר אך לפתע 

פתאום מבלי משים ובחוסר זהירות התנגש הפנס בחפץ כלשהו ונשבר, 

ר"א לא הגיב באותה העת כלום, לאחמ"כ נכנס ר"א לביתו להבדלה, 

אחר הבדלה נעמד לשוחח עם ר' גדליה סגל ובין הדברים אמר כך: אדם 

לו  והנה מגיע אדם ושובר  לו,  וזה שייך  יקר ערך  חושב שיש לו פנס 

אותו אז יש לו כעס עליו, אך האמת היא שהפנס כלל לא שייך לו זה של 

הבורא כל עולמים, והאדם ששבר את הפנס אינו אלא שליח של בורא 

העולם ששבר אותו, א"כ שהרבש"ע שבר את הפנס שלו עצמו אין כלל 

מקום לכעוס, כי אין לכך כל קשר אליו.

תמצית העבודה
ולא  החבר,  על  לכעוס  לא  עצמו,  על  לכעוס  לא  ר"א:  פעם  אמר 

לכעוס על ה', זהו תמצית כל העבודה.

לא לגנוב לעצמו
סיפר ר' גדליה סגל: פעם דיבר ר"א על עצמו ואמר שאין לו במה 

לבוא לעולם העליון וכי הוא ריק לגמרי, שאלו ר' גדליה מדוע תאמר 

אתה  אומר  א"כ  מדוע  ש"ח,  מיליון  לפחות  לצדקה  נתת  הלא  כך 

שכולך ריק, ענה לו ר"א: 'אם בורא העולם עשה אותי לצינור והעביר 

זה  דרכי מיליון ש"ח לצדקה, אהיה אני גנב ואקח זאת לעצמי, הרי 

כלל לא שלי'!          



"החדש הזה לכם", מבאר השפת אמת זיע"א דמהו החדש הזה לכם, הרי הלבנה 
ניתן  התחדשות  של  דהכח  אמת  השפת  ומסביר  לכם,  ומהו  כולו  העולם  לכל  זורחת 
נפלו  מיד  אחרת  או  מדינית  מכה  איזה  קבלו  אם  ואומה  גוי  דכל  בלבד,  ישראל  לעם 
ישראל  כלל, חוץ מעם  ונעלמו מהאופק  עיי מפולת ההסטוריה  ונשארו קבורים תחת 
שלהם נתן השי"ת כח התחדשות שנקרא בפי העובדי השי"ת "שבע יפול צדיק וקם", 

אף שכבר נפל מ"מ מתעורר מחדש לעבוד את השי"ת ולא אכפת לו מהנפילה 
של אתמול, ומתחיל הכל מחדש, ומי נתן כח זה, זה מתנה שהשי"ת נותן לנו, 

אשרינו ומה טוב חלקינו.

הראשון  החדש  הוא  החדש  שזה  החדשים,  ראש  הוא  ניסן  וא' 
של חדשי השנה, ולמאי נפק"מ, הנפק"מ שאנו צריכים להתעורר משינת 

החורף ומהתרדמה שאחזה בנו ולהתחדש כנשר נעורינו, כמו שאנו רואים 
לצמוח  מתחיל  והכל  אלו,  בימים  לחיים  מתעוררת  כולה  הבריאה  שכל 
הגשמים  מתמוטט,  שהכל  נראה  היה  החורף  כל  שבמשך  אף  וללבלב, 
והרוחות ובתוספת השלג והברד הורסים כל חלקה טובה וכל פני האדמה 

היו שקועים בבוץ ובטיט, מ"מ עתה מתחיל הכל לפרוח ולצמוח, כמו"כ אדם אף אם 
ח"ו עבר עליו הזמן בשינה רוחנית וכדומה, צריך להתחיל לפרוח מחדש וללבלב את לבו 
לאביו שבשמים, ויותר מכך כמו האדמה כן האדם אף אם הוא מלא ברפש וטיט ובוץ 
רוחני, מזה צריך לקחת כחות לעבודת השי"ת, כמו שהאדמה יונקת כחה מהבוץ והטיט 
הספוגים במים, כמו"כ האדם מזה שרואה מצבו צריך לזעוק להשי"ת עד שמזה 
יצא צמח חדש שהוא יהיה בריאה חדשה לעבודתו יתברך, וזהו ראשון הוא 
לכם לחדשי השנה, שהרי ניסן זה הכח התחדשות שיש בעולם יותר מכל 
החדשים שבמשך השנה, ולמה? כי המצב הכי שפל שיש בבריאה זה באדר, 
שכבר חצי שנה כמעט שיורדים הגשמים והשלגים והכל מכוסה בעלפון, 
וזו השפלה נוראה של כל הבריאה, אבל מתוך צרה המציאם פדות ורוחה 
האור  יתרון  בא אח"כ  יותר חשך  כמה שזה  כל  דהיינו  עזרי,  יבוא  מ"אין" 
בכפל כפלים, ממילא האור של ההתחדשות ניכר ונראה ביותר בחדש ניסן 
וזהו ה"ראשון הוא לכם לחדשי ]להתחדשות[ השנה", שאין להם כל כך 
חשך כלפני הראש חדש הזה.                                             )מתוך הספר "הר ציון"(

במאמר הקודם נתבאר שכל דבר שאדם עושה ע"י הקשיים שיש 
כתוצאה  רק  היא  שלו  העשיה  שכל  להכרה  להגיע  יכול  הוא  בזה,  לו 

מהסיבות שה' שולח לו.

ובענין זה נצטט מלשונו של ר' אשר זיע"א: "הטעם מדוע לא הולך 
בקלות הוא כדי שנחיה עם ה' שאין לנו שום חלק בכל העבודה ואפילו 
לא כגרגיר אבק, וברגע שזה יהיה לנו קל נחשוב: איזה יפה 'אני עשיתי' 
אני ואני, אבל בזמן שאני רואה שאני לא יכול אז אני מבין שבלעדיו אין 

לי שום חיות ושום אחיזה ממילא אני חי עמו." עכ"ל.

שאפי'  רואה  אדם  שלפעמים  גדול  חיזוק  לקחת  אפשר  ומכאן 
פעולות פשוטות שהוא רוצה לעשות יש לו בזה הרבה מניעות וקשיים 
רק  בזה  יציבות  לו  אין  טובה  קבלה  איזהו  עצמו  על  מקבל  כשהוא  וגם 
להתחזק  רק  מזה  להשבר  לא  לדעת  צריך  לכן  לרוב,  ועליות  ירידות 
שכל  ההכרה  עם  שיחיה  כדי  לטובתו  מה'  סיבה  הוא  זה  שכל  באמונה 

פעולה וכל נשימה היא רק ברחמי ה'.

והנה בתהליך הזה של הקושי שיש בעשיה זהו ג"כ מה שאדם עובר 
"כאשר  וז"ל:  השיחות  באחת  אשר  ר'  שמבאר  כפי  וניסיון,  ניסיון  בכל 
הרבש"ע מגרה את הגנב לגנוב למשל, הוא שולח לו סיבה של אדם 
מהרבש"ע,  הוא  זה  וכל  הגנב,  של  בליבו  רתת  עובר  ואז  שם  שעובר 
האדם  את  לו  שולח  גם  והוא  לגנוב,  התאוה  את  לו  ששולח  זה  הוא 
שיעבור שם באותו רגע דווקא, וכל זה הוא כדי שיכיר שמעצמו אין לו 
את הכוח להמנע מתאוותו וכך יוכל למצוא את הרבש"ע לחיות איתו 

ולהדבק בו." עכ"ל.

אולם לכאורה ישאל השואל אם כך שכל עשיה וכל התגברות הכל 
של  חלקו  מהו  א"כ  ויוזמתו,  האדם  מכוח  ולא  מה'  הסיבות  בכוח  רק 
האדם בכל עמלו ומה נדרש ממנו וגם אם כפי שנתבאר שעיקר נקודת 
העבודה היא עצם ההכרה שיכיר שהכל מה', השאלה היא במה זה בא 

לידי ביטוי ומה זה דורש מהאדם.

מהי  "לכאורה  וז"ל:  אשר  ר'  בדברי  מוצאים  אנו  לדבר  התייחסות 
לעמוד  יכול  אינו  מצידו  אם  ניסיון  לאדם  שולח  שהרבש"ע  המטרה 
בזה לולי הסיבה שה' שולח לו, אלא התכלית בזה היא שבאמצעות 

הניסיון האדם יכיר את פחיתות ערכו שהוא לא יכול לעמוד בנסיונות 
ויבין שהוא נמצא כל הזמן בסכנה ועליו לפחד ללא הרף שמא יכשל, 
ויבין שהוא מוכרח להגיע למסבב הסיבות שישלח לו את הסיבות כדי 

לשומרו". עכ"ל.

נמצא מדבריו שכאשר אדם חי באמת עם הכרה שהכל זה סיבות 
עם  חי  הוא  אזי  בניסיון,  לעמוד  יכול  לא  עצמו  מצד  ושהוא  ה'  מאת 
הרגשה שהוא בסכנה כל רגע וזה מביא אותו לתפילה וקשר תמידי עם 

ה' שלא יעזוב אותו וישלח לו את הסיבות לשמור עליו ולהציל אותו.

תמידית  מלחמה  פירושה:  הסיבות"  עם  "לחיות  הזו  העבודה  א"כ 
במוח ובלב לא להשבר מכל הנסיונות ומהמעברים שעוברים עלי אלא 
להתחזק באמונה שזה סיבות מאת ה' כדי ללמוד מזה את גודל הסכנה 
מצד המציאות האפסית שלי, וכמו"כ לאחר ההתגברות וההצלחה לא 
להכנס לגאווה ולא לשכוח שלולי הסיבה לא הייתי מסוגל להתגבר כלל.

האדם  עבודת  ביטוי  לידי  באה  שבזה  המעשי  שהחלק  יובן  לפ"ז 
הוא ה'תפילה' שמתוך שחי את הסכנה שלו שאין בכוחו לעזור לעצמו 
ולהתגבר על יצרו, וגם זה עצמו מה שנדרש ממנו להתחזק באמונה ולא 
להשבר ג"כ אין בכוחו לעמוד בזה, ממילא הוא נכנס למצב של תפילה 

תמידית כמו שאומר דוד המע"ה "אליך אקרא כל היום".

"עיקר  הנפש(:  )השתפכות  זי"ע  מברסלב  נחמן  רבי  בשם  שהובא  וכמו 
הן  לכבוש  האדם  שצריך  המלחמות  וכל  ישראלי  איש  של  זיין  הכלי 
במלחמת היצר, והן בשאר מלחמות הכל ע"י תפילה, על כן מי שרוצה 
ותחנונים  בתפילות  להרבות  צריך  באמת  ישראל  לקדושת  לזכות 

ושיחות בינו לבין קונו כי זה עיקר הכלי זיין לנצח במלחמה...".

"צריך כל אדם לצעוק להשי"ת ולישא ליבו אליו יתברך כאילו הוא 
באמצע הים תלוי על חוט השערה ורוח סערה סוער עד לב השמים 
עד שאינו יודע מה לעשות, וכמעט שאין לו פנאי אפי' לצעוק, אבל 

באמת אין לו עצה ומנוס כי אם לישא עיניו ולבו להשי"ת...".

האדם  כי  השי"ת  אל  ולצעוק  להתבודד  עת  בכל  צריכים  "וכן 
בסכנה גדולה מאוד בזה העולם כאשר כל אחד יודע בנפשו...".


