
האמונה  בין  נצחי,  לפולמוס  שהפך  וויכוח  מתנהל  הפרשה  במרכז 

מצרים  חרטומי  מול  ואהרון  משה  שם  ניצבים  לכפירה.  התמימה 

התפעלות  בין  מיטלטל  מהצד  הצופה  פרעה.  ולנוכח  ומכשפיה, 

להתפעלות, לרגע מרגשים אותו אותותיו של משה שליח ה', ובמשנהו 

הוא מתבלבל להיווכח בתעלול מצרי שנראה שכפול מדויק של נס. 

הדבר קורה במופת הפיכת המטה לנחש, שאת חלקו הראשון לפחות 

מסוגלים גם חרטומי מצרים לבצע, ונשנה גם בשתי המכות הראשונות 

המכה,  היקף  את  להרחיב  מצליחים  מצרים  חרטומי  וצפרדע,  דם 

החרטומים  נבלמים  כינים  במכת  מסוגלים.  אינם  ארוכה  לה  להעלות 

וממלמלים 'אצבע אלוקים היא'.

        

מאבק  מסתתר  הזו  ההתנצחות  מאחורי 

באמת  שולט  מי   - מאוד  עד  משמעותי 

והטבע.  האדם  או  ההשגחה  במציאות, 

כתובות,  שתי  הכל  סך  מכירים  החרטומים 

משה  בכשפיו.  בטבע  השולט  והאדם  הטבע 

רבינו בצווי ה' מנחית על מצרים השגה חדשה 

ראש  על  נופלת  הזו  ההשגה  השגחה.  יש   -

פרעה וסגל חרטומיו כרעם. הכנסתו של גורם 

חדש, אלוקי, לתוך תבנית החשיבה המצרית, 

אמורה לפרוץ דרך לגאולת ישראל.

אותות ומופתים
מסוגל  אינו  עבד  קיבעון.  של  סוג  היא  גלות 

לחשוב מחוץ לאירועים שמקיפים אותו, הוא יודע מראש מה תהיינה 

תוצאות כל פעולה שלו; אם תעז לנוח, תקבל חבטה בראש. אם תנסה 

לברוח, תיהרג. אם לא תשלים מכסת עבודתך, רע ומר יהיה גורלך. כבר 

שנים שאינו מעיז להרים ראש ולראות תוצאות אחרות, אירועים של 

גאולה. ואז מופיע משה רבינו ומחולל ניסים, דברים לא הגיוניים. חומת 

הטבע נסדקת.

מזעזעים  הם  הגאולה,  תקופת  את  פותחים  והמופתים  האותות 

ליהודי  וניתנת  מראש,  וידוע  קבוע  שהיה  מה  כל  את  ומטלטלים 

המשועבד ההזדמנות להבין שהטבע הוא רק טבלה קטנה בתוך רקע 

אינסופי של השגחה וניסים. אצל השי"ת הכל אפשרי, צא מהחומות. 

אבל גם הגילוי הזה מלווה בתעתועים. החרטומים גם הם בלהטיהם 

מחוללים ניסים.

סיפורי צדיקים, אומר רבינו, צריך לדעת לספר, כי כנגד כל סיפור 

של צדיק יש כנגדו סיפור של רשע )ליקו"מ, סימן רל"ד(. הטבע 

שני  תמיד  שומע  ואדם  כמוה,  ועושה  האמונה  אחרי  עוקב 

קולות - קול של אמונה וקול של טבע. לפעמים הקולות 

ממש זהים, יש לסטרא אחרא יכולת חיקוי מעולה, 

אבל עדיין היא בגדר 'כקוף בפני אדם'. 

של  אמתיות  מחשבות 

אמונה הם דבר מטלטל ומעורר. האמונה לא מרשה לחשוב שיש דבר 

בלתי אפשרי, אם רק תרצה תאמין תצפה ותתפלל, יש להשי"ת מספיק 

שליחים להגשים כל רצון טוב. האמונה שוברת את חומות הגלות ולא 

שנשתנה  הגיוני  לא  וכמה  לנו  קשה  כמה  לספר  שנמשיך  מסכימה 

ולא להתייאש משום  לטובה, היא תובעת לא לחדול מרצונות טובים 

מדרגה שבקדושה.  

בחירה חופשית
חכמי הטבע מדברים בשפה זהה, כמעט. אם תרצה ואם תחליט ואם 

תקבע, יקרו לך כל הדברים הטובים. והניסים לפעמים גם מתגשמים 

כלומר  צלחה',  רשעים  'דרך  ומראות  מסתובבות  הסיבות  במציאות. 

אפשר להגשים את כל הרצונות לבד, עם הרצון 

ממכר,  הזה  הרעיון  כל-יכול.  כביכול  אני  כי  שלי 

עד הרגע שהוא הופך לסוג חדש של גלות, גלות 

הנפש ביד רצונותיה המוגבלים וברי חלוף. וכאן 

בדיוק מתנהלת הבחירה, הקדוש ברוך הוא מעלים 

את  מנהלים  אדם  בני  עין  ולמראית  רצונו  את 

ולהטוטים,  כישוף  ידי  על  עברו  בדורות  העולם, 

נפש.  ותעצומות  בחכמות  האחרונים  ובדורות 

להצליח  היא  האמתית  החופשית  הבחירה  אבל 

לבחור להגשים בחיי רצון אלוקי.

כפשוטו  היא  חופשית  בחירה  של  משמעותה 

- יש לך בחירה להיות צדיק וקרוב להשם תמיד 

ובכל מצב. יש לך בחירה לצאת מהגלות, לחדול 

מוכרח  שאינך  לפרעה,  עבד  עוד  שאינך  להחליט  רעות,  ממחשבות 

להגיע למקום הלא טוב שהגעת אליו אתמול. חכמי הטבע מסמלים את 

הרצון האישי, את המאווים החולפים ואת הצרכים האנושיים כפסגת 

מצביעה  האמונה  להתמסר.  האדם  את  מכוונים  הם  ולשם  הנשמה, 

הוא  ביותר  והחופשי  העֹצמתי  הנחשק  שהיעד  ומלמדת  מזה  הלאה 

להצליח להגשים בחיי הקטנים את רצון ה'. הגילוי של האמונה מדהים 

יום מחדש את רצונו  בעוצמתו, אתה בנאדם קטן מסוגל להגשים כל 

האינסופי של השם יתברך. הינך חופשי לעשות זאת ברגע זה ממש.

החופשית  הבחירה  כפיו.  ופורס  העיר  את  יוצא  מכה  כל  לפני  משה, 

דווקא  קיימים  גורסת  שהאמונה  כפי  מוגבלות  הלא  והאפשרויות 

אינם  זאת  לעומת  החרטומים  בתפילה.  וביטול,  שפלות  בהכנעה 

מתפללים, הם מבססים את כל כוח הבחירה על עצמם, ולפיכך אינם 

מסוגלים באמת להמציא דבר חדש, אם יש דם ביאור הם יוסיפו עוד 

ועוד צפרדעים.  יגרמו לה להפיץ עוד  דם, ואם הצפרדע שורצת שם, 

אכן  מסוגלים,  אינם  לזאת  חדשה,  בריה  כינים,  מעפר  להוציא  אבל 

שמסוגל  היחידי  הכוח  הם  והתפילה  האמונה  היא.  אלוקים  אצבע 

החירות  אמתית,  לחירות  לצאת  לנו  ולגרום  חדשות,  באמת  להמציא 

להגשים רצון אלוקי על ידי פעולות קטנות.  

)ע"פ ליקו"ה ברכת השחר ה'( 

תרגיש חופשי להיות כרצון השם

בחירה  של  משמעותה 
כפשוטו  היא  חופשית 
להיות  בחירה  לך  יש   -
להשם  וקרוב  צדיק 
מצב. ובכל  תמיד 

גליון שבועי למבקשי 
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גלות היא שיעבוד לאירועים קודמים, למה שהיה אתמול. האמונה מטלטלת את הטבע ומביאה מחשבות מחוץ לטבלה.

יום ב' חיי שרה תקפ"ב.
ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ְּכַנְפִׁשי.  ֲחִביִבי  ְּבִני  ָנא 
ֵהיֵטב.  ְּבִלּמּוְדָך  ְלַהְתִמיד  ּכחֹוֶתיָך  ְּבָכל 
על  א  ִיּׂשָ ִּכי  ְלֶגֶבר  טֹוב  ַּבַחִּיים.  ֶחְלְקָך  הּוא  ִּכי 
ְּבַכָּוָנה  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּביֹוֵתר  ִּתְתַאֵּמץ  ְוַגם  ִּבְנעּוָריו. 
ִּדּבּור  ָּכל  ְלתֹוְך  ַמְחְׁשבֹוֶתיָך  ָּכל  ֶׁשַּתְכִניס  ְּגדֹוָלה. 
ְּבָכל  ַהִּמּלֹות  ֵּפרּוׁש  ֶׁשְּתַכֵּון  ַהְּתִפָּלה.  ֶׁשל  ְוִדּבּור 
ׁשּום  ַלֲחׁשב  ִלְבִלי  ַמֲחְׁשבֶתָך  ְוֶתֱאֹחז  ַהְּתִפָּלה. 
ְלַהּטֹוָתּה  ָהָאָדם  ְּבַיד  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִּכי  חּוץ  ְּדַבר 
ִּכְרצֹונֹו. ּוְתַעֵּין ֵהיֵטב ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 
ְוָהִעָּקר  ִמֶּזה.  ְלִהָּנֵצל  ְוַתְחּבּולֹות  ֵעצֹות  ְוִתְמָצא 
ָּכַתְבִּתי ְלַמְעָלה, ֶׁשֵּתַדע ְוַתֲאִמין ַּבֶּמה  הּוא ַמה ּׁשֶ
ְּבַיד  ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר 

ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה ִּכְרצֹונֹו ְלָמקֹום ֶׁשהּוא רֹוֶצה. 
ְוָחִליָלה  ַחס  נֹוָטה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו  ְוָאַמר 
ְלָתְפָסּה  ָהָאָדם  ְּבַיד  ֵיׁש  ַהַּצד  ִמן  ִלְפָעִמים 
ִמן  ַהּנֹוֶטה  סּוס  ְּכמֹו  ָהָראּוי.  ִלְמקֹוָמּה  ְוַלֲהִׁשיָבּה 
ַהֶּדֶרְך ֶׁשְּיכֹוִלין ְלָתְפסֹו ְּבַאְפָסר ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ַהֶּדֶרְך 
ַּכְמבָאר  ַמָּמׁש,  ַהַּמֲחָׁשָבה  הּוא  ֵכן  ְּכמֹו  ַהָּיָׁשר 
ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ּוִבְפָרט ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ֶׁשָאז 
ִמְתַּגְּבִרין ְמאד ִּבְלּבּוֵלי ַמֲחָׁשבֹות ִּכי ָּכל ַהִּבְלּבּוִלים 
ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִלְפָעִמים ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, ֻּכָּלם ָּבִאים ֶאל 
ל'  ְּבִסיָמן  ַּכְמבָאר  ַדְיָקא  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ָהָאָדם 
ְלִהְתַּגֵּבר  ְצִריִכין  ֵּכן ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה  ַעֵּין ָׁשם. ַעל 

יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּכֶנֶגד ַהַּמֲחָׁשבֹות ָזרֹות.
ֶׁשּלא  ַּתֲעֶׂשה.  ְוַאל  ְּבֵׁשב  הּוא  ַהִהְתַּגְּברּות  ְוָהִעַּקר 
ִּדּבּוֵרי  ַּתֲחׁשב  ַרק  ְּכָלל  ֲעֵליֶהם  ִּתְסַּתֵּכל  ְולא  ַּתְׁשִּגיַח 

ַהְּתִפָּלה ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיָך ְוָאז ִמֵּמיָלא ִיְסַּתְּלקּו. 
יֹום  ְּבָכל  ָׁשָעה  ְלָך  ִלְבֹחר  ְמאד  ַעְצְמָך  ְּתָזֵרז  ַּגם 
ַּכָּמה  ָיַדְעָּת  ַּכֲאֶׁשר  קֹוְנָך  ִלְפֵני  ִׂשיָחְתָך  ְלָפֵרׁש 
ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ְּבֵׁשם  ִמֶּזה  ְלַדֵּבר  ִהְרֵּבינּו  ְוַכָּמה 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְּכָלִלּיּות  ֵעָצה  ְוֶׁשהּוא  ִלְבָרָכה. 

ת ִיְׂשָרֵאל.  ִלְזּכֹות ִלְקֻדּׁשַ
ַּגם ִּתְתַאֵּמץ ְמאד ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד. ּוַמה ְּמאד 
ְּבִׂשְמָחה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ִלי  ָּכַתְבִּתי  ֵמֲאֶׁשר  ֶנֱהֵניִתי 
ּתֹוָדה ָלֵאל, ִמי ִיֵּתן ֶׁשִּיְהֶיה ֶּבֱאֶמת ָּתִמיד ֶׁשִּתְהֶיה 

ַאְך ָׂשֵמַח ָּתִמיד.
ָנָתן ִמְּבֶרְסָלב

יש לך בלבולים בתפילה?
תתעלם!



צדקה, אא

שובבי"ם על פי שיחות הר"ן סעיף ע"ו
הקדמה

אי אפשר להתערב בסדר הלימוד של השני

לפני שנכנס לעצם השיחה בעניין סדר דרך הלימוד שרביז"ל 
שבאמת  נעורר  עמנו,  לדבר  והרבה  בזה  מאוד  אותנו  חיזק 
אי  אשר  קשה  דבר  הוא  השני  של  הלימוד  בסדרי  להתערב 
אפשר לעשותה וגם אינו מן הראוי, כי כפי שפרצופיהן שונות 
כן דעותיהן וטבעיהן של בני אדם שונה כל אחד מחבירו, ויש 
ויש אחד אשר אין ביכלתו  אחד אשר מוחו הוא עיוני ביותר, 
לעיין כל כך, ויש אשר ממש אינו יכול להבין דבר עמוק ונפשו 
מתחברת יותר לסדרי בקיאות, ויש אשר אין ביכלתו רק לקבוע 
בפני  ואחד  אחד  כל  אצל  ואפילו  וכו'.  וכו'  היומי  בדף  שיעור 
עצמו משתנים הזמנים והרוח כל אחד כפי פגעי הזמן והמקום 
אין  כי  לימודו  מדרך  לשנות  הוא  צריך  הזמנים  שבאותם  וכו', 
ביכלתו לעיין ולעסוק בתורה כפי הרגלו וכו', אשר מחמת זה 
חפץ',  שליבו  במקום  אלא  לומד  אדם  'אין  חז"ל  אמרו  באמת 
דרך  ולקבוע  אלו,  בענינים  להתערב  באמת  שייך  איך  כן  ואם 

מסויים של לימוד.

והמכוון  הכלל  עיקר  שבאמת  נראה  זו  בשיחה  שבעיון  אלא 
בדרך הלימוד של רביז"ל הוא, שבדרכי הלימוד אין שום כלל איך 
צריך ללמוד, ואין כלל מסויים שצריך ללמוד בדווקא לפי דרך 
פלונית ולא בדרך אחר, כי העיקר הוא להתחבר לאור התורה 
ולקבל משם חיות, להיות 'מחותן' עם התורה, ולא משנה איך 
ובאיזה אופן הוא לומד, עיון או בקיאות וכו'. וזה עיקר המודעה 
שרביז"ל מודיע לנו בשיחה זו, שאם אדם רואה שהוא מסתבך 
בדרכי הלימוד ועובר עליו ימים ושנים ללא תורה, זהו מחמת 
שנדמה לו שהלימוד הוא דווקא באופן מסויים ובמקום מסויים 
או דייקא על פי הכוונה של איזה גדול בתורה בשיטת העיון או 
על פי שיטת ישיבה זו וקהילה זו וכו' וכו', וזה עיקר מה שמסבך 
מסויים,  דרך  באיזה  תלוי  שנעשה  התורה  בלימוד  האדם  את 
וכאשר אין לו זה הדרך וההכוונה או החברותא המתאימה וכדו' 
ללא  הרבה  זמנים  שעובר  עד  לתורה,  להתחבר  יכול  אינו  אזי 

התחברות לאור התורה.

ועל זה צועק ר' נתן בשיחת הדרכה זו אשר שמע מרביז"ל כמה 
וכמה פעמים, שיש דרך אשר יש בכוחה להכניס את כולם בכל 
עת ובכל זמן להיות מחותן עם התורה הק', גם מי שעובר עליו 
לחצים ועצבים ונערווען בדרכי הלימוד, וגם מי שרואה שאינו 
נכנס לדרכי העיון וכן מי שיש לו טרדות הרבה שאין לו הפנאי 

ליישב עצמו ללימוד התורה וכו' וכו'.

תורה לשמה

או  למדן  איזה  להיות  בכדי  ללמוד  צריך  שלא  הוא  הכלל  כי 
לקבל תפקיד תורני וכיו"ב, שאז באמת היה צריך לקבוע איזה 
כך  מצטייר  וכשהלימוד  מסויים,  באופן  לימוד  של  ואופן  סדר 
אזי זה בעצמו סיבה גורמת להרבה בני אדם להתרשל מלימוד 
התורה, כי רואים שאין ביכולתם להיות ולבוא לדרגא של איזה 

למדן וכיוצא. וגם אלו שכבר כן רוצים להתחזק בלימוד כמה וכמה 
וחיפוש אחר דרך לימוד אמיתי  מהם מבלים שנותיהם בבלבולים 

ולבסוף לא עולה כלום בידיהם מחמת הבלבולים שנדמה להם שלא 
כך לומדים וכו' וכו'. 

כזה  דבר  ואין  כללים,  אין  שבלימוד  והוא,  גדול  כלל  רביז"ל  קובע  ובזה 
בלבולים בדרכי הלימוד, כי עיקר המכוון בלימוד התורה הוא אך ורק לזכות 

להיות 'יהודי כשר – ערליכער יוד', ועל כן אין משנה בדיוק איך הוא לומד, העיקר 
היא,  בשמיים  לא  התורה  עסק  כי   – התורה  ללימוד  ופנאי  עת  בכל  להתחבר  שיראה 

והרבה עצות ועיקריים גדולים בעבודת ה' תלוי בעסק לימוד התורה, שלשם כך צריך לבוא 
למצב שהתורה תהיה קלה כל כך עד שלא יהיה שום מניעה בזה, ושהלימוד לא יהיה תלוי בשום דבר 

ותמיד יוכל להתחבר לתורה לפי דרגתו באותו עת. 

ובוודאי אם יש באפשרותו לקבוע חברותא או שיש לו איזה מגיד שיעור שיכול על ידו לקנות איזה מסכת 
או איזה חלק בתורה שיעשה זאת, ואין כאן המכוון ח"ו לשלול זאת, אדרבא מה טוב כשיש לו סדר קבוע 
והדרכה ראויה וכו', אך האדם צריך לראות המציאות כמה זמנים עובר עליו ללא עסק התורה מחמת שאין 
ביכלתו למצוא חברותא מתאמת. ואפילו מי שעזר ה' בידו וזכה כבר למצוא מסגרת מתאמת בשבילו 
אך בכל זאת שיראה כמה עובר עליו ימים שלמים ואולי אף שבועות מחמת מניעות וטרדות וכדו' שאין 
ביכלתו ליישם החברותא וכדו', ועל כן בוודאי שראוי לשים על לב היטב לשיחה זו מה שהרבה רביז"ל 
לדבר עמנו איך יוכל תמיד בכל עת להתחבר לתורה הק' בכל אופן ומצב, ואיך יוכל כל אחד לעבור על 
כל חלקי התורה ויקבל חשק והתמדה בלימוד, על ידי קביעת שיעורים קבועים, שעל ידי זה יהיה רגיל 
תמיד לחטוף זמנים הרבה ללימוד התורה גם בעת טרדות ולחץ ובזמנים שאינו מיושב בדעתו לעיין 

ולהכנס 
לאיזה נושא וכו'.

הדרך  פי  על  התורה,  ללימוד  שיהיה,  אופן  ובאיזה  שיהיה  איך  להתחבר  האדם  יתמיד  אם  ובאמת 
שמתבאר בשיחה זו, אזי לבסוף בוודאי גם יזכה שאכן יתרפא המוח ויוכל להכנס יותר לפנימיות דרכי 
הלימוד ולמצאו דרך אמת בהבנת התורה לפי כלי השגתו, אך העיקר שיזכור שהלימוד הוא לא לשם 
לקבל סמיכה באיזה חלק בתורה הק' או שירגיש שקנה איזה נושא מסויים התורה, אלא עיקר חיפושו 

ויגיעתו יהיה איך להדבק בהשי"ת על ידי לימוד התורה, וזהו המדובר כאן בשיחה זו – תורה לשמה.

בעז"ה במאמרים הבאים נמשיך לבאר את השיחה הזו של דרך הלימוד לאורו של רביז"ל, וזאת למודעי, שאין 
בכוונתנו לקבוע מסמרות באופן דרך הלימוד, אלא לעורר באופן כללי הסתכלות איך כל אחד יכול להיות שייך 

ללימוד התורה.

אנו עומדים כעת בימי השובבי"ם, וידוע מנהג בישראל עוד 

ותיקון  בתשובה  לעיסוק  אלה  ימים  לייחד  האריז"ל  מימי 

למצרים  ישראל  ירידת  כל  כי  הק'  בדבריו  כמבואר  הברית, 

דור  מחטאי  שנפלו  הקדושה  ניצוצות  בירור  בסוד  הייתה 

המבול שנכשלו מאד בפגה"ב, בימים אלו הקריאה מעוררת 

את הזמן ומסוגלת עד מאד לתקן פגמים אלו אף בזמן הזה.

בימים אלה נוהגים אנשים רבים להרבות באמירת תהילים, 

השנה,  ימות  בשאר  שאומרים  מה  על  להוסיף  ואף 

מאוד  גבוה  זמן  זהו  כן,  כמו  מוסר.  בלימוד  ובהתחזקות 

תיקון,  הדרוש  את  ולתקן  במעשינו  לעומק  יותר  לפשפש 

לעשות תיקוני תשובה ידועים בימים שני וחמישי, כתעניות, 

תענית דיבור וכדומה.

מתחיל מעכשיו
אך התיקון העיקרי של ימים אלו הוא שינוי המעשה, אחרת 

לא יועילו התיקונים, אם אדם ממשיך לנהוג כפי שנהג ולא 

משנה את מעשיו, למשל לפגום בעיניו ח"ו, התיקון עצמו 

לא יעזור כל זמן שלא יקבל על עצמו לשמור את עיניו כראוי, 

כי פגמי העיניים, כפי שידוע לכל, הם מהעוונות החמורים 

ביותר שישנם, ומזיקים לאדם יותר מכל ייסורי העולם רח"ל.

וכמו שכותב רבי נחמן מברסלב )ליקוטי מוהר"ן ח"ב, תורה 

ז( כי אין דבר הגורם צער ומרירות לנפש האדם יותר ממה 

שהוא נופל לעוונות, וביותר הדברים אמורים לעניין שמירת 

העיניים, כאשר הוא נכשל בהסתכלות אסורה ואינו משתדל 

להנצל ולהשמר מזה, זה מזיק מאוד וגורם לו להיות בצער 

ובמרירות יותר מכל דבר אחר.

ועוד גורם עוון מר זה שמאבד לאדם את כל הרצון והחשק 

לכל דבר שבקדושה, משום שהרצון והחשק לתאווה הרעה, 

שורף את הרצון והחשק לצד הקדושה, הוא כבר לא מסוגל 

להתפלל, ללמוד, להתענג מהמצוות, ואפילו לא ממתיקות 

בגלל  יהדותם  כל  את  איבדו  רבים  אנשים  השבת,  נועם 

פגמים אלה, לכן צריך לדעת ולהבין עד כמה יש להיזהר 

טהרת  שמירת  הוא  מהם  שאחד  קדושה,  בענייני 

העיניים, המוח והלב, מפני האש הזרה שמצויה היום 

בכל מקום ובכל פינה, ואין רגע בלי פגע...

וכמו שמאריך רבי נתן מברסלב כמה וכמה 

שעיקר  הלכות  בליקוטי  פעמים 

ן  ו י ס י נ ה

והצירוף שבשבילו אדם בא לעולם הזה, הוא לעמוד בניסיון 

של תאווה זו, וכשאינו עומד בה כראוי הוא מאבד את העולם 

הזה ואת העולם הבא.

יט(  מוהר"ן,  )ליקוטי  מברסלב  נחמן  רבי  אומר  זה  וכעין 

של  התאוות  כל  כלליות  אומות,  שבעים  של  מדורה  שהיא 

כל האומות העולם, והיא שורפת כל חלקה טובה בחייו של 

יהודי.

תשובה מועילה להכל!
אך על כל אלו הזהירנו רבינו הקדוש כי אין שום ייאוש בעולם, 

ועל כל דבר מועילה התשובה! אין דבר העומד בפני התשובה. 

גם אם במהלך קריאת מאמר זה אדם יבין שהוא קלקל הרבה 

– אין להתייאש!!! אלא לדעת שאף אם עבר על מה שעבר, 

זאת,  הכל!  את  ותתקן  תועיל  שיעשה  התשובה  חלילה, 

כמובן, אם יקבל על עצמו לתקן מכאן ולהבא, דבר שיועיל 

לבורא  ותפילה  בתשובה  להתחזק  והעיקר,  העבר.  על  גם 

עולם שיעזור לו להתגבר על יצרו.

כי בכוח התפילה בהתבודדות אפשר להשתלט על תאווה זו 

ולרסנה, עד שאדם יתנקה ממנה לגמרי, ולא יישאר בו שום 

ריח של קלקול. כן, זה בהחלט אפשרי! בשעת ההתבודדות 

על  לשמור  לו  שיעזור  עולם  לבורא  ומתחנן  מבקש  אדם 

שהדמיונות  להבין  הנכון  הדעת  יישוב  את  לו  שייתן  עיניו, 

הם חלל ריק, כלום של ממש. שייתן לו את השכל והחכמה 

הקדושה להתנקות מתאווה זו.

כל  ההתבודדות.  שעת  של  העיקרית  העבודה  בעצם  זו 

לומד  שאדם  מה  כל  ההתעוררויות,  כל  והאזהרות,  העצות 

בגנות העבירות ובשבח המצוות – שום דבר לא יכול לעזור 

ובפרט  כל הלימוד הזה לתפילה,  הופך את  לא  הוא  לו, אם 

– לעשות  זו, וכמו שרבי נחמן מברסלב אמר  בעניין תאווה 

מהתורות )מכל מה שאדם לומד( תפילות! להתפלל על כל 

מה שהוא לומד, לבקש מבורא עולם להפוך את הלימוד הזה 

לחלק בלתי נפרד ממנו. ובפרט בימים אלה, ימי השובבי"ם, 

המסוגלים מאוד להשגת מטרה חשובה ועליונה זו, לשמור 

על העיניים ולצאת מכל ההבל והרוח שטות שתופסים את 

האדם.

כל  את  ולברר  הפגמים  כל  את  לתקן  שנזכה  רצון  ויהי 

הניצוצות הקדושים שלנו, ונזכה כולנו להיות נקיים וקדושים 

להשי"ת, ותבוא הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שלום ארוש שליט"א

טעם גן עדן
לימוד התורה



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'רצהנועם השבת

אנשי מעשה אברך צעיר היה החסיד ר' נפתלי דובינסקי, כשהוגלה לערבות סיביר הקפואה. 
עשר שנות עבודת-פרך נגזרו עליו. וכל זאת משום שהשפיע על קרוב משפחתו 

לשמור שבת. 
היתה  הקרח  בגיהינום  נפתלי.  ר'  סיפר   - הפה"  רק  דבר,  שום  היה  לא  "בסיביר 
אומן,  ביערות  כמו  היחיד.  הצלתו  לקרש  הקדוש  רבינו  של  ה'התבודדות'  עצת 
ובקעו את  זלגו על השלג הקפוא  גם בערבות סיביר הדהדו זעקותיו, דמעותיו 
שבעת הרקיעים. בזכות ההתבודדות זכה לראות נסי ניסים על כל צעד ושעל. 
בעת שמאות אסירים נפלו שדודים מימינו ומשמאלו, ונותרו מוטלים כדומן על 
פני מרחבי השלג, דווקא הוא, שחלוש היה מטבעו, שרד באופן על-טבעי, לספר 

נפלאות ה' ולהודיע לבני האדם גבורותיו. 
לסף  שהגיעו  יהודים  של  נפשם  את  נפתלי  ר'  השיב  הגדולה,  ההסתרה  ובתוך 
יאוש. הוא חיזק אותם באמונה ובתקוה, כי עוד יזכו לצאת מכאן ולראות עין בעין 
בחסדי ה' הגדולים. אחד מאותם אסירים, היה ר' יצחק הדר )פומרנץ(, חסיד גור 
שהיטלטל מפולין לרוסיה ומצא את עצמו במחנה בסיביר, נתון למשיסה תחת 

יד הסובייטים הארורים.
באחד הימים, בעודו ממתין בתור הארוך לחלוקת הלחם, חש ר' יצחק בטפיחה 
קלה על גבו. הוא סובב את ראשו וראה יהודי עטור זקן וחיוך רחב מאיר את פניו; 

"שמי נפתלי דובינסקי, אני חסיד ברסלב" אמר. 
יום  בכל  לא  רעהו.  לקראת  איש  שמחים  כשהם  ביניהם,  נקשרה  ערה  שיחה 

בידיהם,  הלחם  כשפרוסות  ופאות.  בזקן  עטור  שעדיין  ביהודי  במחנה  פוגשים 
זכה  שלא  שנים  שכבר  יצחק,  ר'  מנתם.  את  בצוותא  ואכלו  זווית,  לקרן  פרשו 
נרגש עד  וביראת שמיים, היה  וחסידות, במוסר  לארוחה מתובלת בדברי תורה 

עמקי נשמתו.
"איך הגעת לכאן?" שאל את בן שיחו. ור' נפתלי סיפר: "דנו אותי לעשר שנות 
עבודת פרך, על שהעזתי להשפיע על אחד מקרוביי לשמור שבת. ועכשיו, אני 
עובד במחנה כחייט, עבודה קלה שאינה דורשת הרבה. אתה יודע מה? בכל פעם 
שאעמוד בתור לחלוקה, אקח גם את מנת הלחם שלך ונאכל תמיד ביחד. זכור, 

אני גר בצריף מספר 581..."
מאז, מדי ערב, לאחר יום העבודה המפרך, היה ר' יצחק צועד לצריפו של ר' נפתלי, 
שם נטלו שניהם ידיהם ואכלו יחד, כשהם מתבלים את הלחם היבש בדברי תורה. 
הגיע ראש השנה תש"ב. בהיותם במחנה ללא מחזור ושופר, ישבו שניהם יחדיו 

וחזרו על פי הזיכרון על פיוטי יום הדין. כך עשו גם ביום-כיפור.
בשמחת-תורה, הוכרח ר' יצחק בעל כורחו לצאת לחטוב עצים ביער, כל העת 
חלפו מחשבות עגומות בראשו, על כך שבמקום לרקוד עם התורה, עליו להניף 
את הגרזן אלפי פעמים על גזעי העצים. בסופו של יום, כאשר הגיע לצריפו של 

ידידו, פרצו מעיניו דמעות רותחות: "הבט ר' נפתלי וראה.. וכי זו שמחת תורה? 
עבודה מעלות השחר עד לצאת הכוכבים... בלי תפילה, בלי שמחה, בלי קידוש 

ובלי דבר תורה...", הדמעות זלגו מעיניו וכתפיו רעדו מבכי. 
"אתה יודע מתי זמנה של הגאולה?" ליטף ר' נפתלי את ידידו השבור והנדכא, 
"בשיא חשכת הגלות, כאשר כבר אי אפשר לסבול יותר את צער הגלות - אז מביא 

הקדוש ברוך הוא פדות והצלה. ישועת השם כהרף עין". 
"אין לי כוח יותר" יבב ר' יצחק, "עד עתה עוד יכולתי לסבול, אבל עכשיו אני חש 

שזהו, נגמר כוח הסבל שלי..."
"כך כתוב בתורה" לחש ר' נפתלי, "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריים; כאשר 

לא תוכלו לסבול יותר את קושי השעבוד - אז אוציא ואגאל אתכם". 
באותו לילה, כאשר נשכב ר' יצחק על הדרגש הקר, הרגיש רגוע יותר ואפילו צלו 
של חיוך ריחף על שפתיו. דברי חברו נסכו בלבו תקווה ונחמה שעוד יצא מהאפלה.

למחרת, שמע לפתע קול קורא: "יש כאן אסירים ששם משפחתם מתחיל בפ'?" 
הוא הרים ראשו לראות מיהו הדובר, היה זה פקיד המחנה שהכריז: "כל אלו ששם 
משפחתם מתחיל בפ' נקראים למשרד לשחרור!". כמה אסירים התרוממו ורצו 

אל המשרד. ר' יצחק היה המום כולו. רגליו נשאוהו לצריפו של ידידו הטוב.
"ר' נפתלי! ר' נפתלי!" קרא בהתרגשות ועיניו זולגות דמעות, "נתקיימו דבריך - 

ישועת השם כהרף עין!"
זכו שניהם להישאר בחיים ולהיפגש בארץ הקודש.

מתחת סבלות מצרים

ג'  וארא לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות ערב הלכה  נבא לקבל שבת פרשת 
שבהם נזכה לטעום טעם הארת הרצון ביום שבת קודש, לזכות לתשובה 

שלמה ולהארת הרצון.

תמצית המבואר במאמר "ואת העורבים"
מבואר במאמר "ואת העורבים" )לקו"ת סי' ד'( שכשם שהשי"ת ברא 
הכל בחסדו לבד, כך הוא יכול לקיים את הכל ולהשפיע שפע לכל אדם 
ה'כלי'  חסרון  מחמת  רק  הוא  והשפע  החסד  עיכוב  וכל  לבד,  בחסדו 
נעשה  עי"ז  'רצון',  ע"י  נעשה  שזה  השי"ת  מלפני  יראה  וע"י  לקבל. 
ונשלם הכלי. וה'רצון' מתגלה ע"י הימים-טובים 'מקראי קודש' שהם 
מגלים הרצון, וזאת ע"י ה'חכם דקדושה' שמגלה את הרצון ומקשר כל 

הרצונות לשורש הרצון. 
וכל מה שצריכים לעסוק בל"ט מלאכות, וכל קושי הפרנסה - הוא רק 
מחמת התגברות הקושיות והכפירה שהוא חסרון הרצון, שעי"ז נעשה 
'זקנה', ומזה נמשך יניקת שורש הכפירה, שהוא היפך התיקון שנעשה 

בכח החכם שהוא שורש הרצון. 
ועיקר ההתחלה לתקן את ה'זקנה' הוא ע"י צדקה, ולהתגבר ברצונות 
חזקים להשי"ת, כי העיקר הוא הרצון, וצריך האדם להרגיל את עצמו 
לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת להשי"ת, ולתורתו ולמצותיו, 

שיהיו לו רצונות טובים חזקים דקדושה. 
באותו עת שרבינו ז"ל אמר מאמר זה, אמר ג"כ את השיחה )שיחות 
הר"ן סי' נ"א( "העוה"ז אינו כלום, רק העיקר הוא הרצון למשוך עצמו 
אל התכלית הנצחי, ואין להסתכל אם יהיה לו מעות וכו', וגם מי הוא 
הרצון,  הוא  העבודה  עיקר  ולכן  כראוי,  השם  את  שעובד  לומר  שיוכל 
שהכל  ואע"פ  יתברך,  אליו  להתקרב  תמיד  ותקיף  חזק  רצונו  להיות 
חפצים וכו', אין כל הרצונות שווים, העיקר הוא הרצון והכסופין שיהיה 
ועושין  ולומדין  מתפללין  כך  ובתוך  יתברך,  אליו  מאד  תמיד  כוסף 
הרצון  רק  הוא  שהעיקר  לשונות  בכמה  מזה  דיבר  וכן  ע"ש,  מצוות 
ואם אעפ"כ אינו זוכה למה שרצה, מה לעשות, העיקר להתגבר לבלי 
להפסיק ולבטל הרצון ח"ו, רק להמשיך בהרצון, ולרצות יותר ברצונות 

חזקים יותר, כי העיקר הוא הרצון".  

עיקר ההצלחה הוא ה"רצון"
האדם יכול להדמות ולחשוב שיש ימים שהצליח בהם מאד, שאז הוא 
מרגיש כמו מי שעשה הרבה, כמו מלך גדול שניצח מלחמות, סידר 
ימים  ויש  וגם הרוויח רווחים עצומים;  ובנה,  כל המדינה שלו, הקים 
שנדמה שלא עשה כלום, שום דבר לא עלה בידו לפעול, רק להיפך 

- הסתבך ונפל מאד. 
ובאמת כל זה אינו נכון והכל דמיון גדול, כי כל הגדולות והרווחים האלו 
אינם כלום, כי מה שחשוב ואמיתי הוא מה שמרוויחים בו דבר שיש בו 
כבוד השי"ת לעשות רצונו בלבב שלם. ולכן גם ביום שנדמה שאין בו 
כלום, הרי באמת כל יהודי הרוויח בו רווחים עצומים יותר מכל מלכי 
ותפילין  בציצית  התלבש  רק  אם  ורבבות,  אלפים  פי  יחד  ארץ  ורוזני 

והתפלל, ומכ"ש שבוודאי חטף עוד הרבה מצות, שזה הרווח הנצחי.
שהרוויח  האמתי,  הרווח  גודל  את  ולהעריך  לשמוח  שיש  וכמה 
דבר שקיים ועומד בפאר והדר לנצח, - עוד יותר יש לשמוח ולהבין 
שעיקר הרווח הוא בכל רגע ורגע שמתגברים בו ברצון להשי"ת, שיודע 
רצונו  לעשות  מאד  ורוצה  ית"ש,  גדולתו  ונוראות  השי"ת  ממציאות 
לעבדו בלבב שלם לעשות נחת רוח ורצון, אשר כל נקודה של רצון 
כזה, היא עיקר פעולת האדם, ובכל נקודה של רצון בונה ופועל יותר 

מכל המלחמות והגדולות של העולם. 
לרצון  כי העיקר הוא האמונה שמביא  כל מצוה.  והוא עיקר פעולת 
להשי"ת, ובזה פועלים נוראות ונשגבות, וזה עיקר עבודת הצדיקים, 
כל  לקשר  הוא   - ותנועה  מעשה  ובכל  ותפילה  בתורה  יגיעתם  שכל 
רצון לשורש הרצון, כאשר בזה יש להגיע לשלימות גדול יותר ויותר, 
עד השלימות של משה רבינו ע"ה שהסתלק ברצון שברצונות 'רעוא 
דרעוין', שהיא תכלית שלימות המעלה שאדם צריך להגיע, ולכן משה 

תרי"ג כי הוא כולל כל המצות, מחמת שזכה להגיע  רבינו בגימטריא 
לשורש הרצון שהוא השלמות. 

ואע"פ שזאת שלימות עליון ונורא, הרי ענין הרצון הזה נמצא אצל כל 
אדם ישראל, שגם אצל מי שכל הרצון שלו להשי"ת הוא התעוררות 
זאת  הרי  וכו',  מוחין  שלימות  בו  שאין  קטן  ברצון  שמתעורר  הנפש 
עיקר שלימותו לפני השי"ת להתגבר ברצון זה,  ולחטוף תורה ומצות 
מתוך לב מלא רצון להשי"ת, שבזה פועל ועושה מאד, גם כאשר נדמה 
לו שלא עשה כלום, כי מה שנדמה לו שלא זכה כלום היא טעות עצום, 
מי  הרי  בעבודתו,  שלימות  ואין  שעובר  מה  עליו  עובר  כאשר  גם  כי 
יכול לאמר שכן יש שלימות שמעשיו, אלא השי"ת רוצה את המנחה 
הטהורה שהוא התעוררות הרצון לעבוד לפני השי"ת ולהתחזק כמה 
יהיה איך שיהיה, שזה עיקר  יעשה מה שיכול לעשות  ועי"ז  שיכול, 

שלימות נפש כל אדם מישראל. 

באנו לעוה"ז כדי לגלות ה"רצון"
רק  הוא  והשפל  העכור  העולם  לזה  הנשמה  ירידת  עיקר  באמת  כי 
אדם  שכל  והנוראה  הגדולה  והפעולה  החידוש  וזה  הרצון,  בשביל 
כי  להשי"ת,  גדול  ברצון  מתחזק  כאשר  מאין,  יש  ובורא  ופועל  מחדש 
בתוך  הזה  ההתחזקות  של  המציאות  בעולם;  היה  לא  עוד  הזה  הרצון 
גוף עכור וטרדות רבות ומחלוקות ובלבולים מכל צד, והוא עוזב הכל 
לתוך  פעם  עוד  יורד  ואח"כ  מנחה,  להתפלל  שרוצה  להשי"ת  ובורח 
מה שצריך להיות עסוק ומשתוקק לתורה עד שחוטף השיעור וכו', 
זהו החידוש ועיקר הפעולה שעל זה נברא העולם, שהאדם יחדש ויברא 

רצונות חזקים להשי"ת. 
גשמי,  בגוף  להתלבש  לירד  הוכרחה  שהנשמה  מה  גדול  פלא  זה  והרי 
מה  וכל  מצרים,  כגלות  הנשמה  בשביל  גדול  גלות  שהוא  עב  בחומר 
ובירור  תיקון  של  העבודה  וכל  הגוף  חומר  מחמת  האדם  על  שעובר 
הניצוצות שנעשה בכל מה שעובר על האדם מכל צד, שהוא גלות נורא - 
שיורד לתוך עולם העשיה רחוק ממקומו ושרשו, והוא כמו ירידת ישראל 

להיות עבד לעבדים ולפרעה מלך מצרים, ועל מה כל זה? 
אך כל זאת רק כדי שכח הנשמה יתגלה בתוך חושך כבד הזה, שיראה 
בעולם  עליו  שעובר  מה  מתוך  להשי"ת,  ורצון  בחן  מאירים  פנים 
השם  כבוד  מתעלה  ועי"ז  והקושי.  השעבוד  מציאות  ומתוך  השפל 
זוכה  והאדם  לתקן,  יכול  שרף  או  מלאך  שאין  מה  הבריאה  ונתתקן 
לקנות ולזכות לחיים נצחיים, הכל בזכות הרצונות שמגלה מתוך היאוש 

והמניעות וקושי העצום שמפסיק ומבטל ומרחק מכל רצון טוב. 
נדמה שאין ממש בכל מה שעושה, שהרי אינו מצליח  כי לכל אחד 
יכול  ואינו  ואסור,  קשור  עבד  הרי  והוא  לפועל,  להוציא  יכול  ואינו 
ותפילה,  מתורה  מניעות  אחד  לכל  יש  כי  רוצה,  שהיה  מה  לעשות 
וכל מיני קשיים שיש מהמידות והתאוות שמפילים ומחשיכים אור 
הנשמה, וכן מכל מה שמסובב האדם במחלוקת ורוצים לטרוף אותו 

חי, ומה יכול לעשות.
אך באמת כל שלימות הנפש מה שהשי"ת רוצה הוא שיתגבר לרצות 
מאד לעשות המצוה, וירצה מאד לזכור את השי"ת ולחשוב מאמונה 
ובטחון, אע"פ שעוד אינו נכנס ומתיישב בלבו, אעפ"כ הוא מתחיל עוד 
ועוד פעם לזכור ולחשוב מאמונה ורצון לתורה ועבודה, עד שמתגבר 
הרצון יותר, ואז רואה להתגבר לרצון עליון וחזק יותר שיש בו קצת 
דעת ולב, וגם שם אינו עוזב הרצון לרצות באמת להיות כרצון השי"ת. 

תיקון החטא ע"י הרצון
ומורידים  משליכים  כאשר  ועון,  חטא  כל  תיקון  עיקר  באמת  וזהו 
אותו, ושם מתגבר חושך יותר גדול בחי' עבודת פרך, ומתגברים עליו 
הקושיות איך יתכן שעובר עליו כך, הרי כבר זכה ועלה וכו', ואז נדמה 
לו שאינו יכול לפעול כלל שזה שורש הכפירה, ומתחיל לחשוב שכל 
פיתום ורעמסס, שזה  ולבנות  מה שיש לעשות בעולם הוא רק ממון 
גם תבן אין  עיקר נפילת הרצון והיאוש מעבודת השם, בפרט כאשר 
נותנים לו, היינו שאין לו שום כח להבין מה נעשה איתו, וקשה לו "למה 

הרעותה וגו'" ולמה בכלל התחיל וכו'. 
עיקר  זה  שאדרבה  אמיתית,  תשובה  בעולם  המשיך  רבינו  משה  אך 
התיקון, כי דייקא כאשר יורד למצב זה, שם עיקר התיקון הנפש ותיקון 
הכפירה  כוחות  כל  עלמא,  ומזיקי  הרוחות  כל  שעוקר  החטאים,  כל 
שעובר  מזה  שאדרבה,  באמונה  משם  מתגבר  כאשר  וזאת  וההסתרה. 
עלי רוצה השי"ת שאני אתחיל מחדש, אזי מזה דווקא מתגלה הדעת 
מתוך  להשי"ת  והכיסופין  הרצון  התגברות  ע"י  הכל  התיקון,  ותכלית 
השכחה, ומתוך מה שמתגבר על כל קוצר רוח ועבודה קשה שעובר עליו, 
לקבל מחדש עיקר האמונה לדעת ממציאות השי"ת, ומתעורר לחשוב 
ולרצות להיות קרוב להשי"ת, ולזכות לאיזה מחשבה של ממש, או איזה 
דיבור או מעשה טוב, ומעריך זאת ויודע שזאת עיקר בנין העולם יותר 
מכל בנין ופאר, כי בזה מתכבד ומתעלה שם השי"ת, והא יודע שבוודאי 

השי"ת יעזור לי, כמ"ש "והוצאתי והצלתי וגאלתי וכו'". 
וע"כ הוכרחה הנשמה לירד ממקומה הגבוה מאד, ועובר על כל אדם 
וצריך לעסוק בכל  מה שעובר,  והאדם מונח בתוך מציאות העולם, 
הל"ט מלאכות, אשר שם יש רצון לממון וחילוקי הרצונות בין אדם 
לתאוות  רצונות  בהם  שיש  מעניינים  מלא  העולם  ובנוסף,  לחברו, 
אלו  כי  מאד,  ומרחיקים  שמטמאים  מהקדושה  רחוקים  ודברים 
רצונות  הם  ה'תאוות'  כי  דקדושה.  רצון  כנגד  מתנגדים  הם  הרצונות 
שהוא  לדבר  ורצון  חמדה  בחי'  שהוא  תאוות  נקראים  וע"כ  נפולים, 
 - חטא  בכל  הנפש  פגם  עיקר  וזה  להשי"ת,  והרצון  החמדה  היפך 
שמאבד הרצון, כי נפגם כח הרצון לרצות, ובכל חטא יש כח אחר של 
הסתרת הרצון ומאסר האדם ברצונות חשוכים, שמשכיחים מתיקות 

אמיתת רצון הנפש מלכסוף ולהשתוקק להש"י. 

הרצון הקטן והחזק מהפך הכל לקדושה
וכל זה ברא השי"ת רק כדי לזכות את ישראל, כדי שנעלה חזרה את 
הניצוצות שיש בכל דבר, שהם חלקי הרצון שנפלו, והם מתעוררים 
בהברכה  בהשי"ת  לזכור  מתגבר  ואם  בהדבר,  שעוסק  בעת  בהאדם 
נעשה  עי"ז  באמונה  ולהתחזק  השי"ת  את  לרצות  ומתגבר  שעושה, 

תיקון הרצונות הנפולים, היינו הנצוצות שנפלו. 
מלובש  העולם  שבזה  התאוות  בכל  כי  למטה,  האדם  נשלח  ולזה 
בהם רצונות עליונים, ניצוצות קדושות עליונות שהם נמשכין מרצון 
העליון, ואנו מחזירים אותם בכל יום ויום לרצון השי"ת, ועי"ז נעשה 
עיקר תיקון האכילה  תיקון הנפש, שהוא הארת הרצון דקדושה, שזה 
ועיקר התיקון של כל המקומות שצריכים לרדת לשם - ששוכח לגמרי 

את המקום הנמוך מרוב רצון וכיסופים להשי"ת. 
וכך הוא תיקון כל נפש, גם כאשר נפל מאד ועובר עליו וכו', לפי מה 
לשורש  אתו  שמקשר  ז"ל  מרבינו  הרצון  אור  הארת  לקבל  שיזכה 
ועל  עצמו  על  לו  שיש  הקושיות  כל  על  להתגבר  יכול  עי"ז  הרצון, 
שיבין  ע"י  עליו,  שעובר  מה  ועל  וגשמי,  ברוחני  שלו  החולשות 
להתגבר ברצון לאמונה, ולחטוף מה שיכול, ולידע שזה חשוב בתכלית 
החשיבות.    כי ע"י רצון חזק זה, יכול לעבור כל הדברים שמרחיקים 
יתהפכו העוונות  עי"ז  ודייקא  וכו',  ואומרים שאי אפשר לשוב  אותו 
הרצון,  להארת  יעלה  כי  העליה,  לתכלית  תתהפך  והירידה  לזכיות, 
כי  עלאה;  תשובה  בחי'  שזה  ודביקות  ברצון  באמת  השם  ולעבודת 
רצון  של  מציאות  בעולם  מחדש  הוא  עליו,  שעובר  מה  מחמת  דייקא 
כזה שעוד לא היה מעולם וזה גדול יותר מהכל.     ולכן "אין שום ייאוש 
בעולם כלל", אע"פ שזה כמה אשר הוא כוסף לשוב אליו ית' ועדיין לא 
זכה לתשובה, אדרבא פגם יותר והוסיף חטא על פשע ח"ו, אעפ"כ אם 
יחזק עצמו בהרצון יותר ויותר, להתחדש בכל פעם לכסוף ולהשתוקק 
למאוס ברע, לצאת מהעבדות הגדולה שלו ולחטוף תורה ומצוות - 
בוודאי יזכה לצאת משטויותיו ומכל מה שנדמה לו שקשה מאד לצאת, 

כי העיקר הוא הרצון.
וגם מי שרחוק מכל חטא, ואפילו איש כשר באמת, עיקר הנחת רוח 
הוא כאשר  אינו מניח עצמו להיות זקן, רק מתחדש ברצון להשי"ת לבא 

להארת הרצון יותר, כי כל אדם - בין מי שזוכה לתורה ועבודה ובין 
הקטנים במעלה מאד - עיקר עבודתם לחדש הרצון שבלב להשי"ת 
באיזה בחי' שיהיה, ולהמשיך למצוא רצון עליון יותר, לזכות בכל פעם 

להארת הרצון ותיקון הדעת. 
וזאת עיקר העצה והצלת האדם בכל עת, כי על כל מה שהיצר בא 
לרמות בכל יום ולמנוע, זאת עיקר הדרך להנצל מהטעות של הגאוה 
והתאוה וכו', ע"י שרוצה מאד להיות קרוב להשי"ת ולא לעשות עיקר 
דבר.     שבכל  הנפולים  הרצונות  ע"י  מהשי"ת  להיפרד  ולא  עב,  מדבר 
וגם כאשר עובר עליו מאד ואינו יכול לעשות מה שרוצה, עד שממש 
אינו יכול לעשות כלום, הרי באמת יש מה שכן יכול לעשות, מה שהוא 
גדול מהכל, היינו להתגבר ברצון חזק להשי"ת, שאת זה אין שום דבר 
בעולם שיכול למנוע זאת ממנו, וכאשר יודע זאת ומעריך כח הרצון, אז 

יש בכוחו הכח לעבור כל מה שצריכין לעבוד ויזכה לגאולת הנפש.
כי כל גלות מצרים הוא פגם הרצון שנפלו בדעתם מאד וחשבו שהם 
עבדים וכו' והסתפקו האם השי"ת רוצה בהם, וכלל הגאולה היה ע"י 
שלא שינו שמם, לשונם ולבושם, ולא עבדו ע"ז, כי התגברו ברצון באיזה 
נקודה אע"פ שהיו משוקעים במ"ט שערי טומאה, ועי"ז נגאלו, ולכן 
בעולם,  הרצון  התגלות  קודש'-  'מקרא  התגלות  עיקר  הוא  בפסח 

כאשר הגאולה היה בהארת הרצון. 

כח הרצון נמשך משבת קודש
קבלת שבת ברצון ואהבה. כי בימות  עיקר כוחינו לבא לרצון הוא ע"י 
הרצונות  כל  את  ולתקן  לעבוד  מלאכות,  לל"ט  לרדת  ההכרח  החול 
שבעומק  הרצונות  מעלים  ואנו  שבעולם,  דבר  בכל  שיש  הנפולים 
הקליפות, ובשבת עולים רצונות אלו ומאירים כמרגליות מלאים חן 
לפני השם.    ואז מתגלה בכל הבריאה השמחה והרצון שיש להשי"ת 
הרצון  כח  ע"י  בנפשנו  שמתגלה  מנוחה  מוצאים  אנו  ועי"ז  בעולמו, 

להשי"ת, כמ"ש "ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו". 
ובליל שבת מתגלה יראה, והאדם זוכה להתעורר לתשובה, ומתחרט 
ורוצה  וכיסופין  רצון  בו  מתעורר  כי  מהשי"ת,  שהתרחק  מה  כל  על 
מאד את השם, שזה עיקר התשובה ותיקון האדם, בחי' רצון דקדושה 
שמתחזק ביותר אחר שחטא להתחדש ברצון. ולכן עיקר כח התשובה 
הוא הרצון החדש והחזק שזוכה בשבת ע"י התפילה והזמירות.   וזה 
וכח הרצון שהוא  היינו שיודע ערך  בלי מצרים,  לנחלה  מה שזוכים 
הסט"א  ביטול  שהוא  השבת  ובכח  ומניעות.  מצרים  בו  שאין  הדבר 
וביטול כל כח חטא עץ הדעת - זוכים נשמות ישראל למה שאין לכל 
גויי הארצות, כי ע"י שבת זוכים לנשמה-לרצון שעי"ז יכולים לדעת 
מהשי"ת, ועי"ז מתבטל כל מלאכה.   ומכח השבת נשפע שפע ברכה, 
כי כל ההשפעות באים ממה שהאדם מתחדש בשבת ליראה ולרצון 
בתפילה  והזמרה  השירה  הרצון  התעוררות  עיקר  ובשבת  להשי"ת. 

באריכות ומתיקות. 
ומקדשים על היין שמשם אחיזת הרצון המבולבל והשיכור של חושך 
ענג שבת שהוא  הגוף, וכעת מתהפך לרצון דקדושה; ואח"כ מתגלה 
הארת הרצון להשי"ת בעת האכילה כי רוצה את השי"ת שברא הכל, 
ויודע שע"י הרצון הזה הוא ממשיך כל ההשפעות, כי מהפך הרצון 
של המאכל לרצון שהוא כלי לכל שפע הברכה. ואז נגאל הנפש מכל 
שיעבוד, וזוכה לחירות בחי' הגאולה ויציאת מצרים, שהרי שבת הוא 
זכר ליצי"מ, עד שגם בו מתגלה הרצון העליון של קבלת התורה. ולכן 
קוראים התורה  דייקא ביום השבת שבו אין עושים בו כלום וכו', בו 

בשלימות כי ניתנה לנו ברצון של שער החמישים.
ועיקר הארת השבת מתגלה בעת רעוא דרעוין, ולכן אומרים אז 

"צדקתך" שזה בחי' הצדקה שבו עיקר התחלת הרצון, בפרט 
הרצון,  הארת  נמשך  שעי"ז  הצדיק,  אור  לגלות  הצדקה 

לשלימות  שזכו  הצדיקים  בכח  נכללים  אנו  גם  ועי"ז 
הרצון בעת רעוא דרעוין שבו יכולים להתחדש 

ברצונות חזקים להשי"ת בכל עת. 



בני הנעורים
שובבי"ם - אנחה וזעקה

עלהו לא יבול

הלכות הפרשת חלה )ג(
במאמרנו הקודמים נתבאר שאחד מתנאי חיוב הפרשת חלה הוא 'שיהיה 
ובפוסקים אין הגדרה ברורה מה נחשב לתואר לחם.  למאפה תואר לחם'. 
אך זה ברור שמאפה דק מאוד, נחשב שאין לו תואר לחם )שו"ע יו"ד שכט ה(. 

וכן י"א ש'אטריות' אין להם תואר לחם )ראה דרכי משה שכט ב, וברמ"א או"ח קסח יג(.

מאפים  סוגי  בעז"ה  נפרט  ולהלן  חלה,  הפרשת  חיוב  תנאי  לבאר  סיימנו  ובזה 

בלי  מפרישים  או  לגמרי  פטור  ואיזה  חלה  בהפרשת  חייב  מהם  איזה  המצוים 

ברכה )יתכנו כאלו שכבר הוזכרו, אך נעתיקם שוב כדי לרכז כולם ברשימה אחת(:

– כל אלו חייבים  לחם, פיתה, מאפה שמרים, עוגה מבצק פריך, עוגיות מבצק רגיל 

נבוט'(.  'לחם  דין  נבאר  ובהמשך  ונאפים.  מוצק/עבה  מבצק  נעשים  )כי  ברכה  עם  חלה  בהפרשת 
]חוץ:  שמן  פירות,  מיצי  ביצים,  טהרת  על  רק  מים  בלי  נעשה  הבצק  אם  אמנם 

מיין, חלב, שמן זית[ – צריך להפריש חלה בלי ברכה )וכמ"ש פרטי דין זה במאמרנו הקודם(.

האפיה  לאחר  ברכה  עם  להפריש  צריך   – דלילה/נוזלית  מתערובת  שנעשה  טורט 

או  הקמח,  לא  הוא  המרכיבים  רוב  אם  אך  זה.  לפני  ההפרשה  מועיל  ואין  דוקא 
אפילו אם רוב המרכיב של הטורט הוא קמח אך נעשה על טהרת הביצים או מיץ 

פירות וכאמור לעיל - צריך להפריש בלי ברכה )וכמ"ש שם(.

ועוד  הש"ך  )וכמ"ש  ברכה  בלי  מהבצק  חלה  להפריש  יש   – בשמן  המטוגנת  סופגניה 

פוסקים להחמיר בעיסה עבה שנתבשלה(.

לביבה והיינו תערובת נוזלית הנעשית מקמח וכו' ושופכים לתוך שמן רותח או 

מים רותחים – אין צריך להפריש חלה )וכמ"ש שם שבזה לכו"ע פטור(.

קישקע והיא תערובת של קמח וכו' המיועדת לבישול בחמין/צ'אלינט - יש להפריש בלי ברכה 

)וכנ"ל בסופגניה. ואם אופים אותה קודם, חייב בהפרשת חלה לכל הדעות(. ]ואם כי אינו מצוי בבית להכין כמות 

גדולה המחייבת בחלה – מכל מקום יתכן כזאת לעת שמחה, וכן במוסדות ובעלי קייטרינג[.

או  מהלחם  חלה  הופרש  שכבר  לחם  פירורי  או  מצה  מקמח  נעשו  אם  קניידלאך/כופתאות: 

המצה, אין צורך להפריש שוב לכל הדיעות )משפטי ארץ א 25(. ונראה שאף אם נעשו מקמח ממש, 
אין חיוב להפריש חלה )כי בשו"ע הרב בלוח ברכה"נ ח יב ובסדר ברכ"ה ב יב, כתב שאין להם תואר לחם. ולפי"ד פטורים 
מחלה. גם י"ל שפטור לכו"ע, כיון שאינם נעשים בדרך לישה אלא בבחישת החומרים, ראה: מאירי פסחים לז, בדעת הרמב"ן, 

תשב"ץ ב רצא ב, רבינו יונה ברכות לז, רבינו דוד פסחים לז. ועוד שהרי להרבה הפוסקים כל שמתבשל פטור מחלה(.

קרעפלאך/כיסנים – חייבים בהפרשת חלה )רמ"א קסח יג. אמנם בשו"ע הרב קסח יז, כתב שאם נתבשלו אין 

עליהם תואר לחם. ולפי"ד פטור מחלה(.

לאחר  חלה  להפריש  צורך  אין  הגון,  הכשר  עם  ממפעל  הם  האטריות  אם   – אטריות  קוגל 

אפיית הקוגל )כי מועיל הפרשת חלה מהאטריות במפעל מכמה טעמים, ראה: מנחת יצחק ח קח. קובץ מבית לוי יו"ד 
חלה עמוד שנד. שו"ת אבן ישראל ז מב. לקט העומר ד הערה טז. שש"כ ח"ג הוספה לפנ"ד סה, מהגרשז"א. אור לציון ב יב ו(.

בלינצ'ס: )א( אם נעשית מתערובת דלילה של קמח וכו' ששופכים לתוך מחבת או על גבי מתקן 

בלינצ'ע  ונעשית  היטב  תתפשט  שהתערובת  ובמטרה  בלינצ'ס,  לעשיית  מתקן  בתוך  או  חשמלי 
דקה – אינה חייבת בהפרשת חלה )למרות שדבר זה נחשב כאפייה, אך אין לה תואר לחם. והמתקן הנ"ל אינו מחשיבו ל'גומא' 

המחייבת, כי הדרך לפשט שם את התערובת(. )ב( אבל אם היא בלינצ'ע עבה קצת, וכן 'פנקייק', צריך להפריש חלה 

בלי ברכה לאחר העלה של הבלינצ'ע )כי יתכן שיש בזה תואר לחם(. )ג( אם שופכים את הבלילה לתוך שקע/גומה ]כדי 
שתתקבץ ותקבל עובי מסוים[, צריך להפריש חלה עם ברכה )שו"ע שכט ה(.

עוגה מקמח מצה שנעשה ממצה שכבר הפרישו ממנה חלה – אין צורך להפריש חלה עוד הפעם מהעוגה )משפטי ארץ א 25(.

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(

א[ התורה מספרת לנו שבני ישראל במצרים 'נאנחו וזעקו' – 'ויאנחו 

גילה  רביז"ל  אשר  ויקרות  נפלאות  עצות  שני  הם  ולמעשה  ויזעקו'. 

והרחיב בגודל מעלתם, ואשר הם כלי נפלא איך לפתוח שיח  השי"ת. 

כי פעמים בשעת צרה ומצוקה, קשה לאדם לפתוח את הפה להתפלל 

ותסבוכות  קשות  מועקות  ובפרט  השי"ת,  לפני  ליבו  את  ולפרש 

מסובכות אשר אין האדם מאמין שיש עצה למציאות הזו, ואינו מוצא 

פתח מהיכן להתחיל להתפלל ולבקש על כך. 

והעצה היא, להתאנח מעומק הלב, אנחה אחר אנחה, כמה דקות של 

אנחה, אחד אחרי השני, כפשוטו ממש. אבל שיהיה באופן שמאמין 

ממש  יכולים  זו  ובאנחה  אותו.  שומע  והשי"ת  השי"ת  לפני  שיושב 

להוציא את כל מה שיושב על הלב, ויש בכוחו לחדש את האדם ולנסוך 

בו כוחות מחודשים שלא הכיר כלל שהם קיימים אצלו. וכמובא בספר 

המידות )תשובה(: 'על ידי אנחה שנאנח נעשה בריה חדשה'. 

ב[ ומה טוב שיהיה במקום שקט בו אפשר להתבודד עם השי"ת, שאזי 

יוכל תוך כדי האנחות ליישב דעתו, ולסדר מחשבותיו. והאמת שעצה 

זו היא קלה מאוד ליישום, שהרי המציאות היא שהאדם כבר ממילא 

זו מול השי"ת,  יודע שאפשר לעשות  מתאנח על מצבו, אלא שאינו 

ומי שאינו רגיל לכך יכול להיות שהדבר נראה אצלו קצת מוזר, אבל 

ויכניס  ויום להתאנח לפני השי"ת,  יום  אם יתחיל להרגיל עצמו בכל 

ענינים  הן  בלב,  שיש  והקשיים  הכבידות  כל  את  האנחות  באותם 

גשמיים, והן ענינים רוחניים, אזי יזכה לראות איך הוא מתחדש ממש. 

אך כאמור שיעשה זאת מול השי"ת, וידע ויאמין שכל אנחה כזו היא 

התחילו  כשישראל  רק  מצרים  גלות  בזמן  וכמו  למעלה,  מאוד  יקרה 

להתאנח אז התחיל להתנוצץ הגאולה.

ופעמים קשה להתחיל מיד אנחות מעומק הלב, ואז יתחיל להתאנח 

לעומק  להכנס  יוכל  ולאט  לאט  הרגש  בלי  הלב,  מחיצוניות  אפילו 

האנחה.

ג[ ויש עוד עצה נפלאה שהוא 'זעקה' להשי"ת. וגם זה עצה כפשוטו, 

אלו  ובזעקות  דיבור,  ללא  בזעקה  השי"ת,  לפני  הקול  את  להרים 

אפשר להכניס את כל מה שיושב על הלב.

הזעקה  בקול  זו,  עצה  במעלת  הרחיב  רביז"ל  כמה  וידוע 

להשי"ת. ואמר: כאשר אדם נופל לבוץ מה אפשר לעשות, 

לצעוק ולצעוק ולצעוק..." – "און וואס טוס מען אז מען 

ריין, מען שרייט און מען  פאלט אין די בלאטע 

שרייט און מען שרייט". כי בימים עברו 

ר  ש א כ

עגלה היתה טובעת בביצה בעומק היער, לא היה מה לעשות כלל, רק 

לזעוק ולצעוק, עד שאולי מישהו יעבור וישמע ויעזור. 

כך בזמן שאדם מוצא את עצמו מסובך בתוך ִביצה גשמית או רוחנית, 

יהיה מה שיהיה, אפילו שנפל והסתבך למקומות שנדמה שאי אפשר 

לצאת משם, אם יתייאש, הוא רק ימשיך לטבוע, והעצה היחידה היא 

מכל  יברח  אז  זאת,  וכשיבין  מלצעוק,  חוץ  לעשות  מה  שאין  להבין 

זעקות  מקרבו  ויצא  לשמיים,  עיניו  את  ויתלה  השתדלות,  של  נסיון 

וצעקות גדולות להשי"ת.

"וכן כשהיה תלוי בידיו על החומה  וכן מובא )שיחות הר"ן קי"ז(:  ד[ 

בטבריה כשרצה לברוח מהעיפוש רחמנא לצלן וכו', וראה תחתיו הים 

כנרת וכמעט כמעט שיפול, אז גם כן צעק בלבו להשם יתברך כראוי. 

ואחד  אחד  כל  צריך  שכך  בלבנו  להכניס  ורצה  זאת  לספר  רגיל  והיה 

לצעוק להשם יתברך ולישא לבו אליו יתברך, כאילו הוא באמצע הים 

שאין  עד  השמים  לב  עד  סוער  סערה  והרוח  השערה,  חוט  על  תלוי 

יודעין מה לעשות, וכמעט אין פנאי אפילו לצעוק. אבל באמת בוודאי 

אין לו עצה ומנוס כי אם לישא עיניו ולבו להשם יתברך. וכך צריכין 

בכל עת להתבודד ולצעוק להשם יתברך. כי האדם בסכנה גדולה בזה 

העולם, כאשר יודע כל אחד בנפשו".

ונפלאה ביותר, אך מי שלא רגיל בכך,  ה[ ובאמת שגם זה עצה קלה 

יהיה לו קשה מאוד להתחיל בכך, כי הוא נראה דבר משונה. אבל אם 

ישבור את הבושה הזו שמתבייש מעצמו, ויצייר לעצמו שהוא עומד 

לפני ה', ואין לו שום עצה רק לזעוק אליו, ויתחיל להרים קול זעקה 

אחר זעקה, יזכה לראות בזה ישועות גדולות ונפלאות. 

ו[ וגם כאשר נמצא בין בני אדם במקום שאינו יכול להרים את הקול, 

דקה  דממה  בקול  לצעוק  "שיכולין  ט"ז(:  )שם  רביז"ל  לנו  גילה  כבר 

בצעקה גדולה מאד, ולא ישמע שום אדם כלל, כי אינו מוציא שום קול 

כלל רק הצעקה היא בקול דממה דקה, וזה יוכל כל אדם. דהיינו שיצייר 

במחשבתו הצעקה, ויכנוס קול הצעקה במחשבה ויצייר בדעתו קול 

הצעקה ממש, עם הניגון כדרך שצועקין. ויכנוס בזה עד שיצעק ממש 

בבחינת קול דממה דקה ושום אדם לא ישמע כלל".   

ז[ והוא מה שמצינו במצרים, שאז היה גלות הדיבור, ולא היה יישוב 

רק  היה  לעשות  שנשאר  ומה  השי"ת,  לפני  הלב  את  להשיח  הדעת 

לפני  דיבורים  כמה  להוציא  שיוכל  עד  להשי"ת,  ולזעוק  להתאנח 

שלמים,  דיבורים  לו  שיצאו  שיזכה  עד  לאנחה,  זעקה  בין  השי"ת, 

ויפרש כל שיחתו לפני השי"ת. 
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