
החיים והמוות ניכרים היטב מבין פסוקי הפרשה הזו, היא פותחת 
במצוות פרה אדומה שהיא צורת הטהרה מטומאת מת, ובהמשך 
אליו  שההבטה  הנחושת  נחש  ועל  הנחשים  מגפת  על  מספרת 
לישראל  שעמדו  הרועים  שלושת  מבין  שניים  חיים.  מצילה 
נפטרים בה, ושלוש מלחמות מתקיימות לאורך הפרשה. אירועי 
הפרשה הזו נובעים מתוך הפרשה קודמת, פרשת קרח. ולא לחינם 
נסמכו הפרשיות זו אצל זו, מצוות פרה שבפרשתנו היא תשובה 

לקלקול שאירע במחלוקתו של קרח.
        

לחקור  יכולת  ובלי  טעם  בלי  כחוקה,  לנו  ניתנה  פרה  מצוות 
ולהתחקות אחר הטעם, וכאן מרוכז כח הטהרה שבפרה. החקירות 

והמחלוקות,  הפירודים  כל  ביסוד  עומדות 
שהוא  לפי  רבינו  משה  על  חולק  קרח 
מתעקש להבין, ומכאן גם הקושיות שלו - 
בית מלא ספרים מה צורך לו במזוזה, טלית 
שכולה תכלת מדוע תזדקק לפתיל תכלת. 
אבל  בעליה,  את  להחיות  יכולה  החכמה 
על  חז"ל  המליצו  וכבר  אותו,  להמית  גם 
דברי  את  פלת  בן  ואון  קרח  של  נשותיהם 
ביתה'  בנתה  נשים  'חכמת  המלך  שלמה 
בידיה  'ואולת  פלת  בן  און  של  אשתו  זו 

תהרסנו' זו אשתו של קרח. 

עושה שלום
השכל נועד להיות מקור חיים לגוף ולנפש - בתנאי שהוא מחבר 
עלול  השכל  כראוי,  בו  להשתמש  איך  יודעים  לא  אם  מפלג,  ולא 
מהות  את  לתאר  דרך  אין  ביותר.  הגדול  הפילוגים  גורם  להיות 
החיים אלא כקיום השלום בין הנשמה לגוף, כל עוד הנשמה שרויה 
המוות.  הוא  מגוף  נשמה  פירוד  ומפכים,  ממשיכים  החיים  בגוף, 
אבל לא מוכרחים למות כדי להיות מת, הרשעים בחייהם נקראים 
מתים והצדיקים גם לאחר מותם חיים, 'רק המוות יפריד' - המוות 

הוא הפירוד.
עשוי  כולו  והעולם  והחיצוניות,  הפנימיות  הם  והגוף  הנשמה 
וחיצוניות. האדם מוקף בעניינים חיצוניים, הוא מוכרח  פנימיות 
לעסוק בהם כדי להמשיך ולהתקיים, מצד שני אי אפשר לחיות 
בלי פנימיות, החיים אינם אוטומטיים, כדי להמשיך לחיות אנו 
שגורם  מה  כל  ידי  על  מופיע  הזה  והנס  תמידי,  לנס  נדרשים 
לנו לחבר פנימיות וחיצוניות, אם אחד מהצדדים הללו ינתק 

מחברו, יחדלו החיים. 
והגוף אי אפשר להבין  העניין הוא שאת חיבור הנשמה 
בשכל, על השידוך הזה אנו מברכים בברכת אשר יצר 

'ומפליא לעשות', זהו פלא. 
כמו שאי אפשר להבין את פלא החיים כך 
בלתי אפשרי להבין את פלא 

האמונה, אי ההבנה לא מפריע לאדם המאמין לחיות חיים טובים 
ומאושרים, אדרבה רק כך אפשר לחיות חיים מלאים וטובים. 

האמונה היא הצורה שהרוחניות הבלתי נתפסת מקימה לתחייה 
את הגשמיות המסורבלת. אי אפשר להבין, אפשר בהחלט לראות 
ומעודדת  מחזקת  רגילים,  לא  כוחות  מעניקה  האמונה  בחוש. 
בתוך  פועלת  היא  מופלאים,  דברים  לעשות  לאנשים  וגורמת 
הגשמיות אבל אינה נראית. האמונה אינה סתירה לחכמה, אדרבה 
היא מלאה חכמה ופנימיות - מלאה חכמה אבל לא מנסה להתחכם.
החקירה לעומת זאת מפרידה את הנשמה מהגוף, מנסה לתפוס 
לקיים,  אולי  כך  ואחר  להבין  הפשוט,  הלבוש  בלי  החכמה  את 
ובפרשה  המוות.  הוא  הפירוד  להסכים,  אולי  מכן  ולאחר  להוכיח 
ועל  עצמו  על  זו  בצורה  הביא  קרח  הקודמת 

עדתו מוות.

להישאר מחובר
נחלק  קרח לא חלק רק על משה, הוא עצמו 
כדכתיב 'ויקח קרח' ותרגומו 'ואתפליג' כלומר 
וגוף  אחד  בצד  נשמה  לשניים,  נחלק  הוא 
עמדה  קרח  של  מחלוקתו  ביסוד  השני.  בצד 
הפירוד  להפריד,  ובעצם  להבין  העקשנות 
מת.  בטומאת  מטמא  והמוות  מוות  מביא 
שהפנימיות  מפני  מטמאים?  מתים  מדוע 
התנתקות  מהגוף,  והתנתקה  למעלה  עלתה 
לטהר  נועדה  אדומה  פרה  טומאה.  היא 

מטומאת מת. 
חקירות וחכמות אינן רק צרתם של חכמים מדופלמים, כל מקום 
אדם  גם  בחקירה.  הסתם  מן  נגוע  שמחה,  וחוסר  דכדוך  בו  שיש 
והכל  עצמו,  על  ושאלות  חקירות   – בחקירות  ליפול  עלול  פשוט 
מתחיל מנגע הגאווה. אל תוך שריפת הפרה יש להשליך עץ ארז 
ואזוב ושני תולעת. יש כאן שני היפוכים, עץ ארז גבוה וזקוף ואזוב 

נמוך וכפוף, החיבור בין הגבוה לנמוך והפשוט - מייצר חיות.
חיות היא חומר רוחני עדין מאוד שקיים כל עוד לא פורמים את 
מחלוקת  עורר  קורח  ולארצי.  לפשוט  והרוחני  הגבוה  בין  הקשר 
מאתים  לצידו  עמדו  לקטנים,  הגדולים  בין  להפריד  שניסתה 
וחמישים ראשי ישיבות, ועם האנשים הגדולים הללו הוא ביקש 

להתנתק מהמון העם.
צריך להיזהר מאוד מניתוק פנימי בסגנון קרח. החיות לא מגיעה 
מי  חיבור,  של  תוצאה  היא  חיות  ושיאים,  מהצלחות  דווקא 
שהתנתקנו,  מאוד  יתכן  החיות,  לנו  התנדפה  אם  חי.  שמחובר, 

שהתרחקנו מהפשוט, שזנחנו את הרגיל. 
בכל אדם יש חוקר קטן שממרר לו את החיים עם שאלות וקושיות 
יותר, אבל החכמה האמתית  נראית מתוחכמת  וטענות, החקירה 
היא פשוט לחיות חיים טובים, ואת המוצר הזה לא משיגים בעזרת 

קושיות. פשוט להתחיל לחיות.
)ע"פ ליקו"ה פקדון וארבע שומרים ד(

לייצר חיּות

הפרה  שריפת  תוך  אל 
ארז  עץ  יחד  הושלכו 
לבטל  כדי  ואזוב, 
בין  המחלוקת  את 
הגדולים  הדברים 
הפעוטים. לפרטים 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
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חיות היא חומר רוחני עדין שמתקיים כל עוד לא פורמים אותו, חקירות ושאלות עלולות לפגוע בו אנושות.

אחי, אחוז עצמך
למען השם.

יום א' וישב תקצ"ד

ָּכַתְבָּת ֵאינֹו  ְוַיֲאִמין ִלי ֶּבֱאֶמת ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ
ָעַבר  ַמָּמׁש  ָּכֵאֶּלה  ִּכי  ְּכָלל,  ֶאְצִלי  ִחּדּוׁש 
ֶׁשִּנְדֶמה  ַהְרֵּבה,  ְזַמִּנים  ְוִנְמָׁשְך  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה  ָעַלי 
ַאַחת,  ַוֲאִפּלּו ָׁשָעה  ֶאָחד  ִלְחיֹות יֹום  ֶאְפָׁשר  ִלי ֶׁשִאי 
ְּבָכל  ַעְצִמי  ֶאת  ֲאַנֶּסה  ֲאִני  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵאיְך  ִנְתַיַּׁשְבִּתי  ַאְך 

ָׁשָעה, ְוֶאְרֶאה ְּבָכל ֵעת ְלַהִּסיַח ַּדְעִּתי ִמַּמה ֶׁשֲאִני ָצִריְך 

ַּתֲעֶׂשה  ְוַאל  ֵׁשב  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו  ָהִעָּקר  ְוֶזה  ִלְׁשּכַח, 

ֵאיֶזה  ִלְפָעִמים  ַלֲחטף  אּוַכל  ּׁשֶ ּוַמה  ָּפִנים,  ָּכל  ַעל 
ֶׁשאּוַכל  ַּכָּמה  ַהּיֹום  ְלַבּלֹות  ְוָהִעָּקר  ּטֹוב,  ַמה  טֹוב, 
ִלְצעק  עֹוד  ֻהְכַרְחִּתי  ֶזה  ַעל  ְוַגם  ַּתֲעֶׂשה,  ְוַאל  ְּבֵׁשב 
ם ִיְתָּבַרְך, ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּכָּמה ְּתִפּלֹות,  ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ְלַהּׁשֵ
ִּדְׁשטּוָתא  ִמֵּלי  ְּבַכָּמה  ְלַבּלֹות  ֻהְכַרְחִּתי  ְוַכָּמה ָׁשעֹות 
ָׁשעֹות  ַּכָּמה  ָלַמְדִּתי  ְּבַוַּדאי  ַהְּסָתם  ּוִמן  ּוְבִדיחּוָתא, 
עּוִרים ַהְּקבּוִעים, ְּבתֹוְך ָּכְך ָעַבר ַהּיֹום ְוֵכן  ִּבְפָרט ַהּׁשִ

ַּכָּמה ָיִמים ְוֵכן ַּכָּמה ָׁשִנים. 

ִאם ָאַמְרִּתי ֲאַסְּפָרה ְלָך ְּבִני ֲחִביִבי ֶאֶפס ָקֵצהּו ִמֶּזה, 
לא ַיְסִּפיקּו ֲהמֹון ְיִריעֹות, ִּכי ְּבַוַּדאי ֵאין ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם 
ָׁשִוין ַמָּמׁש, ּוְבַוַּדאי ִּבְפָרִטּיּות ֵיׁש ִׁשּנּוִיים ַהְרֵּבה, ַאְך 
ָּכֵאֶּלה  ָעַלי  ָעַבר  ַאָּתה ּכֹוֵתב  ּׁשֶ ָּכל ַמה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ּכֹוֵתב  ַאָּתה  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  ם  ַהּׁשֵ ּוָברּוְך  ַמָּמׁש,  ְוָכֵאֶּלה 
ַאְך  ְוכּו',  ְוָיָׁשר  ְוָנכֹון  טֹוב  הּוא  ַעְצְמָך  ְמַחֶּיה  ֶׁשַאָּתה 
ְּכִגּבֹור  ָנא  ֱאזר  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ָּבֶזה  ֶׁשִּתְתַחֵּזק  ְרצֹוִני 
ְּבעז  ַוֲחגר  ַלָּמרֹום  ֵעיֶניָך  ַּדּלּו  ֲחִביִבי,  ְּבִני  ֲחָלֶציָך 
הֹוֵלְך  הּוא  ִּכי  ה  ִּדְקֻדּׁשָ ָזֵקן  ֶׁשל  ְּבכחֹו  ּוְבַטח  ָמְתֶניָך, 
ְּברּוֶדער  ַהֵּׁשם  ּוְלַמַען  ּוַבָּבא.  ָּבֶזה  ֵעת  ְּבָכל  ְלָפֵנינּו 
ַהאְלט ִזיְך, ]אחי, אחוז עצמך[  ּוְכָבר ָאַמר הּוא ִזְכרֹונֹו 

ִלְבָרָכה ֶׁשֲאִפּלּו ְלחֹוֶלה ַהּמּוָטל ַעל ֶעֶרׂש ְּדַוי ְוָחלּוׁש 
לֹו  אֹוְמִרים  ְּבָחְליֹו,  ֶנְהַּפְך  ִמְׁשָּכבֹו  ָּכל  ֲאֶׁשר  ְמאד 
ִזיְך ְפִריֶׁשער, ]אל  ִניט ָאּפ, ַמאְך  ֶׁשִּיְתַחֵּזק, ָלאז ִּדיְך 
תרפה, תתרענן[ ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ְוִאם הּוא ַצָּית ּוְמַחֵּזק 
ְוָיׁשּוב ְלֵאיָתנֹו ַעל  ַעְצמֹו מֹוִעיל לֹו ַהְרֵּבה ֶׁשִּיְתַרֵּפא 
ֵען  ְלִהּׁשָ ִמי  ַעל  ְלָך  ֵיׁש  ָלֵאל  ֶׁשְּתִהָּלה  ִּבְפָרט  ֶזה,  ְיֵדי 

ְּבַחְסּדֹו ַהָּגדֹול ִיְתָּבַרְך.

נתן מברסלב



צדקה, אא

טהרה מטומאת מת אחי היקר!

ידוע אשר באומן היו כאלו שעבדו את ה' לבד בקימת חצות, התבודדות 

וכו', לעומתם היו כאלו שהיו חיים בחבורות, מתאספים ולומדים ספרי 

רביז"ל בצוותא, ועוד כמה ענינים שבקדושה שהיו עושים יחד, ולאורך 

לעומת  חזקים  יותר  הם  לבד  שעובדים  שאלו  נראה  היה  השנים  כל 

החבורות שהיו יחד בכל דבר.

אך בזמן הגזרות של שלטון הקומוניסטי, כאשר לא היה אפשר להתקבץ 

יחד, אז התברר שדווקא אלו שהיו רגילים להיות יחד, הם אלו שהחזיקו 

מעמד כאשר לא יכלו להתקבץ, יותר מאלו שהיו לבד כל השנים )מפי 

הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א(.

תועלת  מביאה  אינה  שהחבורה  נראה  אם  שאף  הרבים  כח  לנו  הרי 

מיידית, ופעמים אף נראה שאולי היה אפשר בזמן הזה לעשות מצוות 

אחרים, בכל זאת כח הרבים היא לאין ערוך.  

וכמו שר' נתן כותב "אין ערך לעבודה שיעבוד האדם בעצמו אפילו כל 

היום, אם הוא חלוק מיראי ה' האמיתיים, לנקודה טובה אחת שעושה 

כשמצטרף ומתחבר לקיבוץ היראים באמת" )נזקי שכנים ד' – י"א(.

ולבתי  כנסיות  לבתי  עין  כהרף  כוחו  בכל  לרוץ  צריכין  וכמה  "וכמה 

מדרשות ולכל מקום שאומרים שם דבר שבקדושה כדי שיזכה להיות 

שכן ולהצטרף לקיבוץ הקדוש של ישראל" )שם(.

****

אחד  ואין  שלו,  הדעת  והיישוב  הגבול  את  יש  דבר  שלכל  הדבר  פשוט 

דומה לחבירו בענין זה. אבל בכלליות צריך לדעת שכאשר החברים עמם 

אני חי ומתחזק בבית מדרש, ישיבה, בסביבה הקרובה אלי, מתאספים 

יחד, ללימוד משותף או אסיפה של חיזוק בעבודת ה', על זה נאמר 'חבר 

אני לכל אשר יראוך' ומחוייב אני להשתתף עמהם.

שבקדושה  דבר  שלכל  חז"ל,  שדרשו  "כמו  נתן:  ר'  מדברי  שמובן  וכמו 

שנמנו חבריו, נתחבר אליהם כדי שיתגדל ויתרבו בניני הבתים הקדושים 

עד אין חקר, כי אפילו אם יעשה המצוה לבדו אף על פי שגם זה טוב 

מאוד, אף על פי כן אינו דומה מועטים המקיימים את התורה למרובים" 

)שם(.

****

צריך  ראשית,  מכך,  תועלת  תקבל  שלא  זמן  באותו  לך  נראה  אם  וגם 

לבדוק מנין ההחלטה שלא תקבל תועלת?! כי תמיד אפשר לקבל מהחבר 

איזה נקודה ]כמובן אם האסיפה היא לשם שמיים מתוך רצון להתחזק, 

בלי לצנות ודברים בטלים[. אבל גם אם נדמה שבאמת אין מה להתחזק 

שם, יש לזכור מה שאמר רביז"ל לאחד: "תמה אני איך משליכים חבורה 

אהובה וחביבה כזו, ממה נפשך, אם באותן השנים לא הלכת בדרכי ה' כראוי, 

בוודאי הפסדת מה שהפסדת. ואם היית עובד ה' כראוי, הלא טוב היה אם היית 

מטיל העבדות והיהדות שלך גם כן לתוך השותפות של החברים האהובים, והיו 

אחרים יכולין להרחיב ידיהם ולהצליח על ידי העובדות שלך". 

****

וכן כאשר יש חבורה, ואחד מהחברים מדבר, ברור הדבר שהיצר הרע מרמה מאוד את האדם כאילו 

אין מה לקבל מהחבר, בפרט אם מכירים אותו, כי על כך למדונו רביז"ל שיש לכל אחד נקודה שצריך לקבל 

ממנו, וצריך לזה הרבה ביטול ללכת לשמוע ולהקשיב מה החבר מדבר. כי אם השי"ת גלגל בהשגחה פרטית שבבית 

מדרש שלי עם החברים שלי, אותו אחד מדבר, הרי שזה בדיוק הפירוש: "חבר אני לכל אשר יראוך" – כל מקום שנמנו 

חבריו. ובוודאי השי"ת רוצה שנשמע ונקבל ממנו ההתחדשות בנקודה שלו.

כי באמת יש לכל אחד מה לקבל מהשני, אלא שבדרך כלל כאשר האדם רואה את הדובר, הוא כבר מצייר לעצמו בכל 

מילה שהוא כבר יודע את מה שהוא אומר ואין לו מה לחדש. או להיפוך, בכל תיבה שמוציא מפיו, הוא מתעורר לבדוק 

אם יש אמת בדבריו או שאין זה דיבור מדוייק ואמיתי.

ועל זה בדיוק חיזק אותנו רביז"ל, להקשיב לחבר, כי כל אחד יש לו נקודה שיכול לחדש אותנו בזה, הגם שיש גם בדבריו 

עניינים לא מבוררים, אבל אפשר תמיד בהקשבה אמיתית להתחזק ולהתחדש, מתוך אמונה בהשגחה פרטית שמסתמא 

יש 

חידוש בדבריו הנצרך לנו לאותו הזמן. 

ומי שהולך בתמימות יכול לראות זאת ממש, איך מכל דיבור שנאמר ברבים מביא להתחדשות וחיזוק גדול.

****

וכן בענין סעודה שלישית, צריך לדעת שיש בזה חשיבות גדולה מאוד, להתאסף בצוותא, לשיר הזמירות יחד, וללמוד 

איזה דבר מתורת הצדיקים בזמן סעודה שלישית, שאז הוא זמן אמירת תורה של הצדיקים. ואפשר להמשיך את 

קדושת הצדיק על ידי הלימוד בספריו בצוותא ובדיבוק חברים, כמו שנהגו והקפידו כל הדורות.

אחי, חזק ואמץ בענין זה ותראה תועלת גדולה בעבודת ה', חוץ ממידת ההכנעה והביטול שתזכה על ידי זה. 

אשר  וכל  האהל  אל  הבא  כל  באהל  ימות  כי  אדם 
באהל יטמא שבעת ימים )במדבר יט, יד(.

'והמתים  הפסוק  על  דורשים  יח:(  )ברכות  חז"ל 
אינם יודעים מאומה' - אלו רשעים שבחייהן קרויין 
מתים, הרי שגם בעודם בחייהם הם קרוים מתים, כי 
אכן הם מתים אמיתיים, כי האדם שהוא ריק ומרוקן 
אינם  חייו  כל  ממש,  מת  הוא  הרי  אלוקית,  מחיות 
שווים במאומה, ואף גם לא יישאר מהם כלום, הוא 
סובב והולך ב'צל העובר' הזה כמה עשרות שנים, 
ואח"כ הופך לנבילה המטמא במגע ובמשא ובאהל, 
ולמעשה לא הפסיד כלום במותו, כי בלא אור אלקי 

לא היה חי כלל. 
החטא  שלפני  הראשון,  אדם  אצל  כבר  מצינו  וכן 
ז(,  ב,  )בראשית  חיה"  לנפש  האדם  "ויהי  נאמר 
די  פון  לעבן  )דער  הבריאה  כל  של  החיים  היה  כי 
הדורות  שבכל  הצדיקים  נשמות  שכל  בריאה(, 
נאחזו בו ובכל אבריו, והיה גבוה עד השמים, ולאחר 
חטא עץ הדעת הפסיד הכל; אבריו נשרו, הנשמות 
פרחו ממנו והפך למת, ככתוב "כי ביום אכלך ממנו 
מות תמות" - שלאחר החטא נחשב ל'אדם הראשון 
כבר  הוא  הראשון(,  אדם  געשטארבענער  )א  מת' 
לא היה אותו אדם הראשון הגבוה עד השמים, וכבר 
לא היה דר בעולם הזה ובעולם הבא כבבית ועליה 

)אוה"ח הק'(. 
האמיתיים  מהחיים  שמת  החטא,  לאחר  אמנם 
בלבד,  עלמא  דהאי  חכם  נשאר  עדיין  הנצחיים, 
פילוסוף, שהשכיל לדעת איך להוציא אש מאבנים 
וכדו'. הקב"ה אמנם נתן לו בינה דהאי עלמא, אבל 
במהותו כבר היה מת )ועיין לקו"ה הל' פורים הל' ה' 

שמקשר עניין המיתה באדה"ר לתורה זו(.
כי למעשה, גם בגשמיות, כל ניתוק ממקור חיותו, 
הוא בגדר של מיתה, גם אם ניתק עלה מאילן ונופל, 
זה נקרא מיתה, גם אם הוא מציאות, ויש בו טעם 
כן האדם המנותק ח"ו  וריח, אבל הוא מכונה מת, 

ממקור חיותו, הבורא ית"ש.
ואילו בעל האמונה, הכופר בע"ז ובאפיקורסות, חי 
חיים אמיתיים, כמו שדרשו חז"ל )ברכות שם( על 
תחילת הפסוק 'כי החיים יודעים שימותו' - אלו 
שאמר  וכמו  חיים,  נקראו  שבמיתתן  צדיקים 
הנביא )חבקוק ב, ד(: "וצדיק באמונתו יחיה", 
יז(:  )קיט,  בתהלים  המלך  דוד  אמר  וכן 
"גמול על עבדך אחיה ואשמרה דבריך", 
המצוות  קיום  לי  תן  חיים,  לי  תן 
ואמונה, ואז, רק אז, אחיה, 
רק  כי 

זה חיים, כי רק באמונתו יחיה הצדיק. 
וע"ז התפלל דוד: "לא אמות כי אחיה" )תהלים קיז(. 
כי כאשר האדם אינו רוצה להיות מת, ומתחנן לחיים 
אמות  "לא  לחיים,  משיבו  כבר  עצמו  זה  אמיתיים, 
נקראת  היא  אימתי  י-ה!"  מעשי  ואספר  אחיה  כי 
מיתה אמיתית – כאשר הוא רוצה להיות מת, כמו 
טובים  חיים  הם  כאלו  שחיים  החושבים  הרשעים 
ונעימים – רק הם מתים אמיתיים. אבל כאשר הוא 

נאבק, ואינו רוצה להיות מת, זה כבר לחיים ייקרא.
בקלות  מתפשטת  אפיקורסות  של  זו  טומאה 
'כל   ) יט,  )במדבר  תורה  שאמרה  כמו  ובמהירות, 
טמא  פתוח...  כלי  'וכל  יטמא',  האהל...  אל  הבא 
יגע על פני השדה... יטמא שבעת  'וכל אשר  הוא', 
ובקלות,  במהירות  מתפשטת  זו  טומאה  כי  ימים', 
הטומאה  התפשטות  את  היום  רואים  שאנו  כמו 

והזוהמה בכל מיני אופנים.
את העצה לכך להטהר מהטומאה ומהאפיקורסות 
למדנו על ידי הזאת מי פרה אדומה, ומבאר רביה"ק 
כשהאדם  התפילה,  ידי  על  שזה  נה(  תו'  )לקו"מ 
של  באופן  היא  תפילתו  אז  ראוי  באופן  מתפלל 
עפר ואפר כמו שאמר אברהם אבינו ע"ה בתפילתו 
)בראשית י"ח(, 'הנה נא הואלתי לדבר אל ה' ואנכי 

עפר ואפר'.
ואפר הנאמר בפרה,  כנגד עפר  זה הוא  ואפר  עפר 
שאמר  שבשכר  טז:(  )סוטה  חז"ל  שאמרו  כמו 
אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לאפר פרה, 
כי על ידי התפילה מכניע את כל הרע שבישראל הן 
הרע שבנפשו והן הרע שבפושעי ישראל את הכל 

הוא מבטל וממתיק.
באמירת  כגון  בתפילה,  תמיד  לבטא  צריך  זה  ואת 
ובהתבודדות:  תפילות  ליקוטי  באמירת  או  תהלים 
לא אמות כי אחיה, 'לא! אינני רוצה למות, איני רוצה 
שהאפיקורסות והתאוות המרות יצודו אותי ויכרתו 
אותי מבוראי וינתקו אותי ממקור חיותי, כי הרי אין 
לך אומלל וגלמוד יותר מזה שהוא נכרת מהשי"ת 

ח"ו, ממקור החיים'.
עבודת  שהיא  רביז"ל  שם  מבאר  עבודה  עוד 
שאמרו  כמו  מתים  קבורת  שעבודתם  הצדיקים 
לטהר  היא  עבודתם  אלו  צדיקים  כד:(,  )נדה  חז"ל 
שהם  שבשעה  היינו  מאפיקורסות,  העולם  את 
עוסקים בתורה ובתפילה ובעבודותיו הנוראות, הם 
קוברים את המתים ומכלים ומכניעים את הרהורי 

האפיקורסות ובלבולי הדעת והרע של הרשעים.
יהי רצון שנזכה להתדבק בדרכם ולהיטהר מטומאת 

מת ומכל הטומאות שבעולם, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א

טעם גן עדן
              כח הרבים



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תנוצץנועם השבת

אנשי מעשה על ספסל אחד הם ישבו, שניהם צורבים מופלגים, האחד היה רבי נתן שטרנהארץ 
אשר כונה "העילוי מנמירוב", וחברו רבי ראובן הארטנשטיין, מנכדי ה'תוספות יום 

טוב', מי שהתפרסם לימים כ"רבי ראוב'לה אודסער" רבה של אודסה.
רבי נתן נלקח אחר כבוד לחתן על ידי הגאון רבי דוד צבי אוירבאך ראב"ד שאריגראד, 
קרמיניץ, מוהילוב והגלילות, שהיה מגדולי פוסקי ההלכה בדורו והסכמותיו הופיעו 

בספרים שיצאו לאור בזמנו. 
בעיר  חותנו  של  מדרשו  בבית  בלימודו  לשקוד  נתן  רבי  המשיך  נישואיו,  לאחר 
רחבות  ידיעות  ורוכש  התורה  ללימוד  פנוי  רגע  כל  מנצל  כשהוא  שאריגראד, 
ומעמיקות בש"ס ובכל הפוסקים, ראשונים ואחרונים. בפרט התפרסמה בקיאותו 

המפליאה ב'תוספות' שבש"ס.
אלא שכאותו בן הרב מהסיפורי מעשיות, לא היה מרגיש טעם בלימודו ועבודתו, 
מוהר"ן  הקדוש  לרבינו  להתקרב  שזכה  עד  נפשו,  שאהבה  את  לחפש  והחל 

ולהסתופף בצל כנפיו לנצח.
*

ב'  שבת פרשת כי תשא תקפ"ב, מוהרנ"ת שובת בעיר ניקולייב. לאחר מכן, ביום 
ויקהל פקודי הוא עוזב את העיר לכיוון עיר הנמל אודסה, נקודת המוצא  פרשת 
של כל הנוסעים לארץ ישראל. נוסע הוא לשם לאחר שנות כיסופין רבות, לזכות 

ולהתאבק בעפר הקדוש ו"להיות יהודי באמת" כלשונו של הרבי.
בערב שבת קודש ויקהל פקודי, מגיע מוהרנ"ת לעיר הנמל אודסה, צומת הדרכים 

הולדתו  עיר  מנמירוב  שהכיר  אנשים  כמה  פגש  באודסה  ישראל.  לארץ  מרוסיה 
ומעיירות אחרות. כמו כן הגיעו לשם כמה מאנשי שלומינו ששמחו מאוד לקראתו, 

ואף הגישו יין לכבודו. 
בסעודה שלישית של אותה שבת, שבת פרה, דיבר מוהרנ"ת על הקשר שבין פרה 
רבינו באחת מתורותיו. בקהילת אודסה היתה  אדומה לארץ ישראל כפי שמגלה 
התנגדות על רבינו, ומוהרנ"ת שמח עד מאוד על שזכה לדבר בעיר זו מתורתו של 

רבינו. 
מיד לאחר שבת, החל מוהרנ"ת להתכונן הלכה למעשה לנסיעה הגדולה שאליה 
נכסף זה ימים ושנים. ביום ראשון נפגש עם סוכן הנסיעות ובירר על מחיר כרטיס 
ההפלגה לארץ ישראל. הלה דרש מחיר גבוה ומוהרנ"ת התמקח עמו, משלא הגיעו 
לעמק השווה, המתין מוהרנ"ת עד ליום ה', שאז התפשר עמו על 65 רובל, ונתן לו 

מקדמה של  50 רובל.
בינתיים, ישב מוהרנ"ת וכתב מכתב לר' יהודה אליעזר, האיש שבו בחר כבן לוויה 
ומבקשו  ישראל  לארץ  לנסוע  ומתכונן  באודסה  נמצא  שהוא  לו  והודיע  למסע, 

להצטרף אליו ויחד להתארגן לקראת הנסיעה. 
בעוד מוהרנ"ת ממתין למסמכים לנסיעה, ולתשובתו של ר' יהודה אליעזר, פגש את 
ידידו מנוער, רבה של העיר הגאון רבי ראוב'לה, ששנה קודם לכן העתיק את מגוריו 

מזיטומיר, שם כיהן כרב העיר, ובא לכהן פאר ברבנות אודסה. השניים שמחו מאוד 
איש לקראת רעהו. 

אתם  זוכרים  האם  לחסיד,  שנהפכתם  "שמעתי  למוהרנ"ת:  הרב  אמר  בפגישתם, 
עדיין את הלימוד?..." 

מוהרנ"ת הנהן בראשו לאות הן. "אם כן" – נענה רבי ראוב'לה – "הבה אציע בפניכם 
קושיה חמורה המנקרת במוחי זה זמן כביר, בט"ז שבהלכות תחומין", וכאן פירט 

את קושייתו. 
וכשיצא, הציע בפני הרב  מוהרנ"ת נסגר לשעה קלה בחדר, עיין בט"ז המוקשה, 

פירוש חדש לדברי הט"ז, לפיו סרה הקושיה והדברים נהירים כשמש. 
רבי ראוב'לה יצא מגדרו מן התירוץ הנפלא המעיד על גדולת אומרו, וקרא: 

"אילו היו לי מעות – הייתי מדפיס את הפירוש שפירשתם על ה'טורי זהב' באותיות 
של זהב!" 

עוד מסופר, כי רבי ראובל'ה – בהיותו מגדולי דורו – הגיעו אליו שאלות רבות בענין 
עגונות, והיות והכיר בגדולת מוהרנ"ת, טען כלפיו "רבי נתן, מדוע אינכם מקדישים 
חשובה  תרומה  לתרום  תוכלו  שבכך  הנגלה,  בתורת  גם  חידושים  לכתוב  מזמנכם 

בתחום ההלכה ובפרט בעניין התרת עגונות".
אולם מורנו רבי נתן ידע כי ההשגחה העליונה הועידה לו את השליחות הנשגבה; 
'לאמור  והיאוש,  היצר  בכבלי  העגונים  האחרונים,  הדורות  נפשות  את  להתיר 

לאסורים צאו, לאשר בחושך הגלו', ועבור שליחות זו הקדיש את כל ימי חייו.

גאון וחסיד

נבא לקבל שבת פרשת חוקת לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות ערלה 
הלכה ב', שבהם מגלה איך לבא להתנוצצות המח ולקבל השבת 

בהתחדשות.

תמצית המבואר בתורה ע"ב
ע"ב(  סי'  )לקו"ת  נצחיים  חיים  במאמר  רבינו  מדברי  מובן 
אור  ע"י  שנעשה  המוח  התנוצצות  ע"י  הוא  החיים  שעיקר 

הצדיק. 
שאנו  מחמת  הוא  ונפש,  בגוף  האדם  על  שעובר  מה  כל  כי 
ששם  שלנו,  והמציאות  המקום  גבול  בתוך  תמיד  נמצאים 
נמצא צער וחסרון חיות, אבל באמת כל זה אינו שייך לנפש 
עולה  הוא  בתשובה,  מתעורר  האדם  כאשר  כי  מישראל, 
למקומו האמתי לחיות חיים טובים, בבחי' חיים נצחיים, אשר 

שם אין הגבול והצמצום שולט עליו. 
כי בכל אדם יש דעת לפי מדרגתו, וכשהדעת בקטנות אין זה 
מאיר עליו להוציאו מה'גבול'. אך כאשר רואים את עצמו עם 
הצדיק שממנו נמשך התנוצצות המוחין, יכול כל אדם לבא 

לאור הדעת והמוחין שזה עיקר החיות. 
כי עיקר החיים הוא לעסוק תמיד להגדיל הדעת והמוחין לפי 
מדרגתו, שזה בחי' בנין בית המקדש, ובזה נמצא עיקר עצת 
האדם להחיות נפשו לצאת ממה שהגבול שלו גורם לו, כי ע"י 
התנוצצות הדעת זוכים לתשובה ולבושה. כי עיקר התשובה 
הוא הבושה לפני השי"ת, שזה עיקר החיים כמ"ש והשיבו 
במציאות  האדם  מבין  המוחין  התנוצצות  ולפי  וגו'.  וחיו 
השם  את  לזכור  ועלי  וכו',  מאד  רחוק  אני  ואיך  השי"ת, 
עיקר  שזה  השם,  לפני  ולהתבייש  להיכנע  לבא  מעשי  בכל 
התשובה והחיים, וממילא לפי מציאות הבושה כך מציאות 

התשובה, אשר עי"ז קם לתחיה בבחי' תחיית המתים. 
ביטול  של  מציאות  בו  יש  האדם  של  ואבר  אבר  בכל  כי 
להשי"ת, אבל כח זה ישן בבחי' מיתה, ולכן עובר מה שעובר. 
אבל כאשר באים לבושה לפני השם ע"י התנוצצות המוחין, 
קם ונחיה קדושת הענוה של משה רבינו שנחקק בכל אבר 
 - רבינו  משה  של  וענוה  השפלות  כח  אצלו  ומתגלה  ואבר, 
כח של ביטול להשם, והחיות בכל אבר מקבלת הגדלות של 

מלכות שמים, שזה עיקר החיים טובים. 
ועי"ז מתחיל לחיות חיים נצחיים, כי בא לבחי' ביטול הצמצום 
מחמת  ענינו  שכל  החיות,  מחסרון  יוצא  שעי"ז  והגבול, 
ואין מתבטל לרצון השם, שזה  וכו',  שרוצה במשהו מסוים 

בחי' עולם הבא חיים נצחיים. 
שאנו  משום  הוא  עכשיו,  לנו  מושג  אינו  שהעוה"ב  מה  כי 
מהגבול  יוצאים  הדעת  התנוצצות  ע"י  אך  וצמצום,  בגבול 
לטעום מעין עוה"ב, שזה בחי' שבת אשר טועמיה חיים זכו, 
כי בשבת טועמים טעם מעין עוה"ב, כי בו יוצאים מהמצר 
מעין  שהוא  מצרים  בלי  נחלה  הוא  שבת  כי  לביטול,  ובאים 
עוה"ב, וזוכים לטעם עוה"ב שהוא בלי גבול, דבר שאי אפשר 
לקבלו ולציירו בהגוף מחמת שהוא בגבול, אבל כאשר זוכים 
 - רבינו  משה  של  הענוה  ונחיה  ממש,  'אין'  להיות  לביטול- 

טועמים טעם של חיים. 
וזאת ע"י התשובה, שהוא הבושה בכל מעשה, שרואה עצמו 
אשר  ומעשה  דיבור  מחשבה  בכל  וכו'  רם  מלך  לפני  עומד 
עושה, ורוצה להיות כרצון השם, וגם כאשר בא לעשות מצוה 
יש להתבייש בבושה עמוקה, לפני מי הולך לעמוד להתפלל, 
ולפני מי מניח תפילין, ועיקר הבושה מתגלה בעת הסעודה, 
חפר  "משם  מש"כ  בבחי'  לפיו,  המאכל  להושיט  שמתבייש 

אוכל'", בחי' החרפה והבושה שיש להתעטף בה בעת האוכל, 
בבחי' "מאן דאכיל דלאו דיליה, בהית לאסתכולא באפיה". 

אנו  גם  התורה,  שרי  ע"י  שמתגלה  התורה  אור  באר  וע"י 
יכולים לזכות לחרפה ובושה זו, שזה מ"ש )בפרשת חוקת( 
"באר חפרוה שרים", כי השרים היינו הצדיקים מגלים באר 
אור התורה, וזה מגלה בלב האדם חרפה ובושה, שע"י זוכים 
לתשובה ולחיים שזה בחי' "נדיבי עם", שמתנדבים לתשובה, 

וזוכים ל"משענותם" בחי' חיים ארוכים.
ובאר אור התורה נמשך עלינו ע"י בחי' הסתכלות פני הצדיק 
ואור תורתו, ואנו יכולים לקבל מהמנהיג הכולל שהוא חכם 
הכולל-רוח הכולל שהוא "איש אשר רוח אלקים בו" - הארת 
ל"א(  )שמות  בחינת  בחינת התנוצצות המוחין,  אלקים  רוח 
ואז מאיר  וגו'",  ובתבונה  רוח אלקים בחכמה  "ואמלא אותו 
מלכות,  בחינת  גדולה  לקבל  וזוכה  המוח,  ומתנוצץ  הדעת 
זו  ליראה  ובא  מדריגתו,  לפי  לו  כראוי  בתורה  לחדש  ויכול 

הבושה כמו בשעת מתן תורה, שזה התשובה.

מה הם חיים טובים
חיים  לחיות  הרצון  לחיות.  שלו  הרצון  הוא  האדם  מציאות 
כדי  שצריכים  במה  לעסוק  אותנו  מביאים  בטובה,  נוחים 
לחיות – פרנסה, ומעמד, לאכול, ולהיטיב הלב, וגם להוסיף 
וכך  החיים,  בין  למעמד  שמוכרח  וחשיבות  גדולה  לעצמינו 
האדם נגרר לדאוג לכל מה שצריך, ונמשך לתוך כמה מצבים 
של לחץ וצער, בפרט כשחסר לו דבר מה, ונמשך אחר כלל 
עצם  על  הדאגה  דמיון  לתוך  למשוך  שמתגברים  הדאגות 
החיים והשלום, וכל מה שנראה כמציאות החים טובים שלו. 
ואכן בוודאי יש מה שהאדם צריך לעשות ולסדר שיהיה על 
צד היותר טוב, אבל מציאות הרצון לכל דבר ודבר שצריכים 
ורוצים – זהו ממש גזירת כליון על האדם, כי אינו משיג שום 
מה  השיג  לא  כאשר  ומכ"ש  והכבוד,  העשירות  מכל  אושר 
שצריך, וממילא חייו מלאים צער ובושה, דאגות ומכאובים, 
והצער  החיות  חוסר  ממאסר  לצאת  יזכה  איפה  יודע  ואינו 

שמסבב בכל צד. 
באמת  שהם  אחרים  חיים  שיש  יודע  יהודי  כל  הרי  ובאמת 
חיים - חיים של עסק התורה וקיום המצות, שמרימים הנפש 
מכל צער לתוך מציאות של מעשים טובים שעל ידם יזכה 
לחיי עוה"ב ולמתיקות אור התורה, חיים שבהם מכיר שעיקר 
הנועם והחיות אינו משום דבר שאדם נהנה או משיג בגשמי 

או מהערכה וכבוד. 

בדעת הצדיק טועמים חיים טובים
כי עיקר החים הוא בלב ומוח האדם, כאשר דבוק באור התורה 
ויראת שמים. שעי"ז בוודאי יכולים בכל עת להתרומם מכל 

עסק, ולהתדבק באור הדעת שהוא עיקר החיים. 
אלא שכל לב יודע מרת נפשו, כמה קשה לו להתרומם באור 
המידות  של  וצמצום  הגבול  מאחיזת  לצאת  לזכות  התורה, 
רעות ומשיכת הגוף, וכמה קשה לזכות להתדבק באור הדעת 
שיש בתורה. וע"כ כל החפץ בחיים, יתעורר עי"ז לבקש את 

אור הצדיק שיכול להטעימו טעם של חיים. 
באר  נמצא  תורתו  שבאור  ז"ל,  רבינו  כח  נפלאות  זהו  והרי 
מים חיים בבחי' רוח אלקים וגו', שהוא מעורר נקודת הדעת 
ואין בכוחו  וקטנות  שנמצא באדם, אשר שורה עליה שינה 
לבא למחשבות של אמונה וזכרון הבושה לפני השם, לחשב 
האדם  כאשר  אך  חיים.  של  טעם  מהו  להבין  בחיים  דרכו 
בתורתו  שנמצא  הצדיק  פני  באר  למצוא  להבין  מבקש 

ועצותיו, ימצא רוח חיים של התנוצצות הדעת בדרכי עבודת 
ולמצוא  להתחזק  יכול  הוא  איך  להבין  מדריגתו,  לפי  השם 

דרכו בעבודת השם. 
ואז יבין היטיב שכל הנאות העולם הזה וכל מה שנצרך לקיום 
חיי האדם בעולם הזה, אין בהם כלל מציאות של חיים טובים, 
כי אדרבה, כמה שרחוקים יותר מהגבול והצמצום של דברי 

העולם הזה, זוכים לחיים יותר טובים. 
כי לפי מה שהאדם עוסק בתורה ובדברי הצדיקים, מתגדל 
כי  שלימה,  בתשובה  לשוב  וזוכים  המוח  ומתנוצץ  הדעת 
מתקשר הלב למציאות היראה והבושה לפני השם עד שאין 
לו כלל רצון לגדולה ומעמד, ומתבייש מכל מציאות גשמיותו 
ועביותו, שעי"ז יכול להתנהג בקדושה בכל דבר, כדי לרומם 
שמגדיל  התורה  בעסק  להתדבק  לזכות  והשכל  הדעת  כח 
הדעת, ולבא לתפילה שבונה השגת הקרבה להשי"ת, ולקבל 
בדרכי  דבר  בכל  ולהתנהג  באורם,  לחיות  רבינו,  דברי  בלב 

עבודת השם, ואז להתחיל לחיות באמת. 
הגבול  בתוך  המר  מגלותו  לצאת  אדם  לכל  שייך  מאד  כי 
והצמצום, לזכות לחיים אמתיים של תורה ויראת שמים, שזה 
החיים באמת נקרא חיים. וגם כשהאדם טרוד ונופל בכל פעם 
בקטנות וכו', הרי יש רוח החיים של רבינו ז"ל באור תורתו, 
כי  הדעת,  והתנוצצות  חדש  חיות  מקבלים  אנו  משם  אשר 
הצדיק מאיר הדעת לכל אדם לכל אחד לפי ערכו, שכל אחד 
מקבל את הארת הדעת שצריך, אם זאת בדרכי עבודת השם 
- זכרון האמונה והדעת, או בדרכי ההתחזקות וההתדבקות 
עומק  מאיר  שבו  ותמימות  פשיטות  של  מתוקים  בחיים 

התנוצצות הדעת האמיתי.

הדעת עומד נגד עביות עוה"ז
וכאשר האדם טועם טעם החיים, ורוצה להחזיק את עצמו 
ומוציא  שמתנוצץ,  הדעת  אור  שהוא  אורה,  מתיקות  בדרך 
אותנו מהגבול וצמצום של העולם הזה - אז יראה, שכל דבר 
עב ומגושם מפיל אותו מאור הדעת. כי אור הדעת הוא בחי' 
'אין', שהרי באמת אי אפשר להשיג ולהבין אותו יתברך באור 
עיקר  כי  השפלות,  לתכלית  כשזוכה  כ"א  והדעת,  האמונה 
לפני  אבר  בכל  שיש  וההכנעה  הענוה  תחיית  הוא  החיים 
הבושה  הרגש  מבטל  עושה,  שהאדם  דבר  כל  ולכן  השי"ת. 
לפני השם, כי יש בו כח להשכיח את השפלות וההכנעה לפי 
גדולת השם, וזה יכול להפיל האדם מאור הדעת חזרה לתוך 

ביצת הצער של עוה"ז, ולסתום ליבו ודעתו. 
יום  בכל  להתגבר  ויש  תשובה.  ע"י  הוא  החיות  עיקר  ולכן 
בתשובה על כל מה שנכשל וכו', ועל כל מה שנפל וכו' שעי"ז 
נסתם הלב כו', וכפי מה שהאדם עוסק בתשובה יכול לקבל 
התנוצצות אור דברי הצדיק, ואז יתעורר לאור הבושה, שעי"ז 
יהיה בו הכח לבטל כח העביות שיש בכל דברי העולם הזה 

בבחי' 'נוגה'- ערבוב הטוב והרע. 
שעיקר  בזה  להזכיר  דייק  שרבינו  מה  להבין  יבא  גם  ועי"ז 
המשכת הבושה הוא בזמן האכילה, כי באמת באכילה נמצא 
עיקר כח החומר והישות, שהוא מכסה על בחי' האין שהוא 
בחי' שפלות, וזה מש"כ "פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת 
את השם", כי אז מתגבר כח הישות נגד בחי' הביטול, כאשר 
האכילה הוא בחי' עץ הדעת טו"ר, שהוא פגם אדה"ר שנאמר 
"ביום אכלך ממנו מות תמות", היינו שנופל מאור החיים  בו 

האמיתיים. 
כח   - ו'אין'  ביטול  של  כח  להמשיך  צריכים  אז  דייקא  ולכן 
הדעת  אור  ע"י  והגסות  העביות  לבטל  השם,  לפני  הבושה 

לשכוח  ולא  השם  ממציאות  לחשוב  אז,  בו  שמתגבר 
זוכים  ידו  ועל  בקדושה,  הוא  האכילה  שעי"ז  מהשי"ת, 
של  אמתיים  חיים  לחיות  ונפש  בגוף  כח  להוסיף  לשפלות, 
אור הדעת, ומעתה יש בכוחו להתרומם מכל מרירות הגבול 

והצמצום שלו, כי קידש את עת האוכל בזכרון השי"ת. 
וכל זה יכול לזכות בכח אור הצדיק שמאיר התנוצצות הלב, 
ועי"ז מתעורר האדם לעסוק בבנין הדעת בחי' בנין ביהמ"ק, 
שהוא  הכולל,  השתיה-שכל  אבן  בחי'  באור  מתדבק  כי 
הסתכלות אור פני רבינו באור תורתו, שזה מ"ש "סלע ישכון 
ויתלונן, משם חפר אוכל", 'סלע' הוא בחי' האבן שתיה שהוא 
בחי' שפלות, וכאשר האדם 'שוכן' שם, אז 'משם חפר אוכל', 
לשון "וחפרה הלבנה" שאור התנוצצות הדעת מזכה אותנו 
לאכול עם בושה, כי מתבייש אפילו להושיט המאכל לפיו, 

ועי"ז יכולים להתרומם מכל גבול וצמצום. 

אור הדעת מקבלים משבת קודש
והכל בכח קדושת השבת. כי בששת ימי המעשה נמצא בחי' 
ערבוב הטוב והרע בכל דבר, ואנו עוסקים במלחמה זו - לבטל 
ויום,  יום  בכל  לחיים  לזכות  ה'אין',  ולעורר  דבר  שבכל  הרע 
אבל כל כוחנו ע"י קדושת השבת, שאז יש שביתה ומנוחה 
מתדבקים  אנו  ואז  העוה"ז,  של  והישות  הגאוה  מהתגברות 
ואז  'אין',  בחי'  שהוא  עוה"ב  מעין  בבחי'  העונג  במציאות 
טועמים טעם של חיים אמיתיים למעלה מגבול ימות החול, 
להבין  הדעת,  יסוד  שהוא  השבת,  בנועם  חיים  של  טעם 
מציאות מעלת הדעת ואור התורה, שהוא עיקר החיים, שעי"ז 
יכולים לבטל כל משיכה לכוחות הגאוה והעביות, כי "טועמיה 
חיים זכו", וכבר יודע טעם של חיים ואי אפשר לרמותו כבר, כי 

כל חיותו נמשך אחרי החיות שהאיר עליו בשבת. 
ולכן בערב שבת קוראים שנים מקרא ואחד תרגום, כדי לבטל 
לביטול בתוך  לבא  וטובלים במקוה  בחי' תרגום,  הישות של 
מימי הדעת, ומקבלים שבת ע"י התנוצצות אור המוחין של 
תפילת קבלת השבת, שעל ידה עולה מציאות העולם הזה 
לתוך  השבת,  יום  של  שיר  לתוך  והגבול  מהמקום  למעלה 
הבריאה  של  הישות  וכל  לבש,  גאות  מלך  שהשם  אמונה 
נעשה רק כדי לגלות מלכותו ית' ע"י התנוצצות המוחין של 
שבת, שאז כלה המלאכה ושבת ביום השביעי מכל ישות, ויש 

בה ברכה וקדושה, היינו התנוצצות הדעת. 
של  והבלבול  הגאוה  בחי'  שהוא  היין  על  שמקדשים  ואחרי 
שפע  ממשיכים  אז  לקדושה,  שנתהפך  והגשמיות  העביות 
הקדושה והדעת ע"י ענג שבת שהוא אכילה בבושה של אור 
"נר  השבת, שהנרות שבת מאירים עלינו אור החיים, כמ"ש 
ה' נשמת אדם", ואנו מתביישים לפני השם, וזוכים לאכילה 
שהוא למעלה מהגבול וכולו קודש, והמשכת אור התנוצצות 
הדעת ושפע הקדושה, כי על ידה זוכים מיד לחיים נצחיים 

של עוה"ב. 
בלי  נחלה  מהגבול,  למעלה  עוה"ב-  מעין  הוא  שבת  כי 
מצרים, ואז טועמים טעם של חיים, כמ"ש טועמיה חיים 
זכו, ומקבל כח של בושה ותשובה, שעל ידה יתחזק לזכור 

את יום השבת ע"י לימוד ספרי רבינו ז"ל להבין ולהתנוצץ 
ולזכות להתפלל בכוונה מזמורי תפילת השבת  באורם, 

התורה  קבלת  בחי'  שהוא  התורה  קריאת  ולשמוע 
בבושה ויראה, לזכות לעת רצון ברעוא דרעוין שאז 

נוכל  שעי"ז  לאין,  הביטול  כלל  עלינו  מאיר 
לזכור את השבת בכל יום ויום תמיד.



בני הנעורים
יֹום ֶזה ְלִיְׂשָרֵאל אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ַׁשָּבת ְמנּוָחה

עלהו לא יבול

דיני צירוף בצק ומאפה לשיעור חלה )ו(
במאמרנו הקודמים ביארנו שבצקים או מאפים שאין בכל אחד מהם שיעור 
חלה, אם הם מונחים בכלי אחד, יכולים להצטרף ולהתחייב בחלה. אך ישנם 

סוגי כלים שאין ברור אם יכולים לצרף את המונח בתוכם, וכדלהלן.
כלי המחובר לקיר או לריצפה

א. נחלקו הפוסקים בזה: י"א שאינו מצרף )חלת לחם ד ו. מעדני שמואל פסח סו"ס קטו בשם 
סמא דחיי. מקדש מעט שכה ה. מלוא העומר שכה א ד"ה ומכל. מגן האלף תנז א. קנין תורה ב עד ז(. ויש 

שנסתפקו בדבר )תורת הארץ ד צח. דעת תורה תנז א ד"ה ובאמת. מנחת יצחק ח קט ד"ה והנה עוד 
דן. חקר הלכה חלה ד עמוד תנט. פתחא זוטא שכה ד. מבית לוי חלה עמוד שנט. אך דע שיש מהם שכתבו 

להדיא שהוא ספק, ויש שנטיית דבריהם אינו ניתן להכרעה(. י"א שהוא הדין בארון כבד שאינו 

עומד להזזה )משפטי ארץ ב טז. מחזה אליהו סו"ס קיב. וכ"מ בקנין תורה(.
לכתחילה אין לצרפם באופן כזה. ואם בכל זאת הונחו בארון או כלי  ב. ולמעשה: 
כזה, יש להפריש חלה בלי ברכה. ואם הפרישו באופן כזה, ושוב נזדמן שמונחים 
במקום שמתחייב בוודאות - צריך להפריש שוב בלי ברכה )כנלע"ד כיון שרבוותא טובא 
אמנם כשיש עוד  לא הכריעו בדבר, ואף הפוטרים י"ל דמיירי רק לחומרא שלא לצרף ולא להקל(. 

]וכמ"ש  נפרדות  שקיות  או  מחולקים  במדפים  מונחים  אם  כגון:  בדבר,  ספיקות 
במאמרנו הקודמים[, או שהארון או הכלי גדולים 'ארבעים סאה' ]וכמ"ש להלן[ – 
אפשר להקל ולא להפריש חלה. ומאידך אם הונחו אחר כך במקום שמתחייבים 
בוודאות, חייבים להפריש חלה )ראה בדברי המנח"י בכעין זה. ובקמב"ל והגריש"א ומחזה אליהו, 

להלן בדין המקפיא(.

נחשב  אם  לדון  יש   - לריצפה  או  לקיר  מחובר  אינו  אבל  לחשמל,  המחובר  כלי  ג. 
כמחובר, כיון שפועל רק ע"י חיבורו לשקע בקיר )במנח"י שם, שאינו כמחובר. מב"ל שם, 
שלא ניחא ליה בסברא זו. הגריש"א. אמנם הגרשז"א בשש"כ מב הערה לט, שאפשר דחשיב מחובר. בדרך 

ולמעשה  ובמחזה אליהו סימן קיב, פשיטא ליה שנחשב כמחובר(.  ואין, שיל"ע בזה.  ו ביה"ל  אמונה 

נראה, שאינו נחשב כמחובר ומצרף את המונח בתוכו )הואיל וכמעט ואין פוטר להדיא(. 
הפרישו  ואם  לא הפסיד.  ומכל מקום המברך  יש לחשוש קצת,  ברכה  לענין  אכן 

ונצטרף אחרי זה כהוגן, אין חיוב להפריש שוב אלא בדרך חומרא בעלמא.
תנור

א. י"א שאינו מצרף בכל אופן אפילו כשניתן לטלטלו )הגר"א שכה ג. תורת הארץ שם. שבט הלוי 
ואם  מצרף  שאינו  הצדדים  לשני  להקל  הוא  תורה,  הדעת  שלפי"ד  שם  ובמנח"י  א.  קצב  ובח"י  בסופו,  קעז  ז 

הפרישו מועיל(. וי"א דוקא תנור בנוי או מחובר לקיר או לריצפה )וכנ"ל. חלת לחם שם. מקדש מעט. 

מלוא העומר שם. וראה פתחא זוטא שם(. וי"א שמצרף לחומרא )שלמת חיים תקפ-ג. כף החיים תנז כב, 

בארץ ישראל אין לאכול מבלי לצרפם כהוגן והפרשת חלה. וכ"מ בדעת קדושים בתנורים שלנו שיש להם דלת(. 

ב. ולמעשה: אם הוא מחובר, אפשר להקל אפילו בארץ ישראל )כיון שרבו הפוסקים בכה"ג 
שפטור(. ואפילו בנייד, המיקל שאינו מצרף, יש על מי לסמוך. והמחמיר תבוא עליו ברכה 

יש להקל  נפרדות[,  ]מצוי כשמונח בתבניות  בפרט בארץ ישראל. ובהצטרף עוד ספק 
בפשיטות. ]וראה בדרך אמונה, שאם משאירים המאפים לשם איחסון אפילו לזמן קצר, 

י"ל שמצרף[. אכן בדרך כלל אינו מצוי בתנור ביתי רגיל שיכיל מאפים כשיעור חלה.
כלי שגדול 'ארבעים סאה'

והיינו שהוא לפחות בנפח של 332 ליטר, שהוא בגודל 48 על 48 ס"מ על 144 ס"מ. ומחשבים 
עם הדפנות, אבל אין מחשיבים את הרגליים והמסגרות שאינם מעצם הכלי.

א. י"א שאינו מצרף )הגר"א מדאברימיל, המובא בחקר הלכה חלה ד עמוד תנט. וי"א שכן דעת הגרי"ז מבריסק, 
שרק  שדעתו  ויתכן  מסתפק,  שהיה  מביאים  בריסק  בית  שבהגדת  מעיר  אך  לדוד,  זכור  עת  בכתב  וכן  במב"ל.  הובא 

לחומרא אינו מצרף. ובקנין תורה ב עד ז, כתב שמחמת כובדו אין מזיזים אותו. ולפי"ד י"ל בנייד מצרף(. וי"א שמצרף 

)שו"ת מהר"ש ענגיל ח צד(. ויש שלא הכריעו )חקר הלכה שם. פתחא זוטא. מנח"י. מב"ל עמוד שנט. הגריש"א בהליכות 

שדה 133 עמוד 17. לק"ה ו ו. דרך אמונה קלח(.

ב. ולמעשה: נראה שיש להחמיר לשני הצדדים, והיינו שאם הונחו בכלי כזה, יש להפריש חלה בלי ברכה. 
ואם אחרי זה הונחו במקום שמתחייבים בוודאות, יש להפריש שוב בלי ברכה.

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(

בשבת אני מנסה מאוד לשמוח ולהרגיש קדושת שבת, ומרוב שאני 

מנסה ורוצה, אני רק נלחץ יותר ולא מצליח לשמוח?

מוכרח  הוא  שבשבת  כך  על  ז"ל  נתן  ר'  את  הוכיח  שרביז"ל  אחר 

במרה  להיות  סיבה  לך  יהיה  'עתה  רביז"ל:  לו  אמר  בשמחה,  להיות 

שחורה, כי מאחר שהוכיח אותו הרבה להיות בשמחה בשבת, יכול 

לשמחה  זוכה  שאינו  מחמת  עצבות,  לו  יהיה  בעצמו  שמזה  להיות 

של השבת'.

ומסיים ר' נתן ז"ל ואומר, שהדיבורים האלו שרביז"ל כיוון מחשבתו, 

עצמו  לשמח  יכול  שאינו  מכך  בעצבות  להיות  לא  שיזהר  לו  ואמר 

בשבת, זה בעצמו חיזק וניחם אותו מאוד, לשים לב, שגם אם אינו 

זוכה עדיין לשמחה, שייזהר על כל פנים לא להיות בעצבות מחמת 

החובה שצריך לשמוח בשבת.

***

כי בענין הזה של השמחה בשבת, צריך חכמה גדולה, כי יכול להיתפס 

בזה ריבוי אור, שאדם רוצה שמחה גדולה כפי שהוא שומע סיפורים 

על צדיקים ועובדי ה', שהיו רואים אצלם שמחה גדולה שהיו רואים 

עליהם בשבת שהם כמו אנשים אחרים לגמרי. 

והאמת שכך ראוי להיות, כי באמת השבת הוא שמחה גדולה ביותר 

מה  קצת  בדעתו  משער  היה  אדם  ואם  העליונים,  העולמות  בכל 

שמחה  מכל  יותר  עצומה  לשמחה  לבוא  יכול  היה  למעלה  שנעשה 

אחרת שיש בעולם, ]וכפי שרביז"ל אמר ללמוד בראשית חכמה שער 

קודש  בשבת  למעלה  נעשה  מה  קצת  מובא  שם  ב',  פרק  קדושה 

הפשוט שלנו[.

שנעשה  בשמחה  השגה  לנו  אין  מוגשמים,  קצת  שאנו  שכיון  אלא 

הזה  בעולם  שמחה  להרגיש  נוכל  כן  אם  ואיך  העליונים,  בעולמות 

זה  מה  בדיוק  יודעים  איננו  הזה  בעולם  אפילו  כי  קודש.  בשבת 

שכביכול  בחתונה  גם  והרי  פנימי,  ואושר  אמיתית  שמחה  להרגיש 

ובאים  שמחים,  לא  שם  האנשים  רוב  משמח,  אירוע  להיות  אמור 

כמו  ממש  הקרובים  ורק  סיבות,  שאר  או  והחובה  הנימוס  מחמת 

הורי ואחי החתן שמחים. ולכן בדרך כלל כאשר אנו שומעים את 

ורחוק  דמיוני  מאוד  משהו  נשמע  זה  בשבת,  ב'שמחה'  המושג 

מהמציאות.

יש  דרגות.  ישנם הרבה  צריך לדעת שבמושג שמחה  אך 

אכן שמחה בו הלב מתמלא על גדותיו באושר פנימי 

התבשר  שאדם  בזמן  כמו  ריקודים  כדי  עד 

רב,  זמן  לה  שציפה  טובה  בשורה 

ולא  'ששון'  בחינת  זהו  אושר.  מרוב  שיכור  כמו  מתהלך  הוא  שאז 

'שמחה', השמחה היא שמחה פשוטה, לא בדרגא שהלב מוצף באושר 

ושמחה, היא מציאות בו אדם מסלק מעליו כל טרדה, ופשוט עושה 

לעצמו הרגשה טובה כאילו הכל מסודר, הרגשה רגועה ושלווה. וזה 

גם חלק מהשמחה של שבת שכל אחד יכול לזכות.

עצמו  את  ידחוק  לא  רק  אם  אליו,  להכנס  יכול  אחד  שכל  דרגא  וזה 

להכנס לשמחה גדולה, אלא יצמצם את עצמו לשאיפה להיות שליו 

ורגוע בשבת.

ובשביל זה יש לנו את העצות הנפלאות של רביז"ל איך לשמח את 

עצמו, והעצה הראשונה הוא לעשות עצמו כאילו הוא שמח, ויעשה 

פנים שוחקות אפילו אם בלב הוא מרגיש כועס או דואג מאוד, וינהיג 

וישיר  השבת,  לסדרי  עצמו  את  ויצמצם  ובחיות,  בשמחה  השולחן 

שעובר  מה  לכל  להתייחס  בלי  הזמירות,  את  ותמימות  בפשיטות 

עליו, ובלי לבדוק האם כבר זכה לשמחה ולהרגשת קדושות השבת, 

בעצמה  שהיא  הנפש,  מנוחת  של  רגעים  לו  יכנס  לאט  לאט  וכך 

יוכל  ממילא  אז  בחירות  מוחו  וכשיהיה  השבת.  של  מהשמחה  חלק 

בקדושת  התבוננות  של  יותר  ופנימית  גדולה  לשמחה  להתעלות 

השבת. 

זוכה  שלא  מכך  בעצבות  להיות  לא  להזהר  שיש  מובן  בוודאי  ולכן 

יסיר כל  כי יש להזהר מאוד לא לדחוק את השמחה, אלא  לשמחה, 

המחשבות  שבתפילה  אמר  שרביז"ל  וכמו  מעליו,  חיצונית  מחשבה 

עצמם שרוצה לבכות הוא מחשבה זרה, כך גם המחשבה התמידית בו 

בודק את עצמו האם הוא שמח הוא בעצמו מחשבה חיצונית.

שהרי  יום,  בכל  להיות  שצריך  השמחה  לענין  גם  אמורים  ]הדברים 

אלא  אור,  בריבוי  להתחיל  לא  תמיד,  בשמחה  להיות  גדולה  מצוה 

יכול  יהיה  וכך  הנפש,  מנוחת  של  פשוטה  בשמחה  להשתדל 

להתעלות לשמחה פנימית יותר של קרבת ה', אלא שכתבנו הדברים 

וכפי  מהשבת,  מתחיל  השמחה  שמקור  כיון  השבת,  שמחת  לענין 

שאדם משמח עצמו בשבת כך הוא זוכה לשמחה בכל ימות השבוע, 

על ידי שממשיך השמחה של שבת לימות החול[

***

גם, לאחר שרביז"ל דיבר עמו על שמחת השבת, אמר לו ר' נתן ז"ל: 

ואמר  רביז"ל  ענה  בשבת'!  בשמחה  להיות  מאוד  ורוצה  חפץ  'אני 

לסובבים אותו: ' השמעתם מה הוא אומר? היטב אשר דיבר!

כי העיקר הוא רצון וכיסופין וכיון שאדם משתוקק לשמחה בשבת 

מבין  שאדם  השבת  מכבוד  הוא  כי  ה',  את  מאוד  משמח  הוא  אזי 

שצריך לכבד את השבת בשמחה. 
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