
מתכונן  אבינו  יעקב  ישראל,  כלל  של  אבא  מאבא,  נפרדת  פרשתנו 

לקראת היאספו אל עמיו ומכנס את בניו סביב מיטתו, פרידה. ברגעיו 

איזו  ומתהווה.  ההולכת  בגלות  יעקב  צופה  אדמות  עלי  האחרונים 

צוואה משאיר יעקב לבניו בטרם ייאסף אל עמיו? יעקב אבינו משאיר 

לבניו עצות, חפשו עצות טובות, בכל מצב.

        

גלות וגאולה הם לא רק שמות של תקופות שונות, אלו מצבים משתנים 

שכל אדם נודד ביניהם. למעשה וכפי שמלמד אותנו רבינו, האדם נמצא 

בתוך גלות ומצווה לחפש גאולה. לכל חושך יש קץ 'קץ שם לחושך', 

למצוא  שנקרא  מה  זה  לחופשי,  ולצאת  הזה  הקץ  את  למצוא  ועליך 

עצה טובה.

והעולם מלא עצות, בלא שתבקש כל העולם 

מייעץ לך: עשה כך, אל תעשה כך. אתה חייב, 

אתה מוכרח, אסור לך, שלא תעז. עצות רעות 

עושות חושך, ועצה טובה מדליקה אור, ומה 

שעושה את האדם למואר הוא היותו מתייעץ. 

צועדים,  פשוט  מתייעצים,  לא  העולם  רוב 

עושים מה שנראה ומה שמקובל לעשות. 

הם כן מתייעצים, ללא ידיעה מקבלים כל הזמן 

עצות מהסביבה, עצות נבערות, עצת הנערים. 

המתייעץ הוא האיש שבוחר לקבל עצה טובה, 

לפני כל פעולה או מעשה הוא עוצר ומיישב 

אותו  ירחיק  הבא  שהצעד  כדי  עוצר  דעתו, 

מהחושך ויקרבנו אל האור.

יעקב וישראל
שני  לו  יש  אבינו,  יעקב  אותנו  מרגיש  הקדושים  האבות  מכל  יותר 

הוא  יעקב  וישראל.  יעקב   - העם  שכבות  כל  את  שמייצגים  שמות 

קרוי מאז נולד אחר אחיו עשיו, את שמו ישראל קיבל כאשר ניצח את 

מלאכו של עשיו. שני השמות מלווים את עם ישראל ומסמנים דורות 

ומצבים, הדורות הגדולים והאנשים הנעלים נקראים 'ישראל', הדורות 

מבין  העקב.  שם  על  'יעקב',  נקראים  החלשים  והאנשים  האחרונים 

שתי הבחינות מי שזקוק יותר מכל לעצה טובה הוא יעקב, בעקביים 

צריכים בכל רגע מחדש עצה, הכוונה, לאן ללכת ואנה לפנות. 

ורגל  יד  למצוא  יכולים  אינם  העקבתא,  דורות  האחרונים,  הדורות 

במבוך הגלות וכדי למצוא את קץ החושך מוכרחים להתייעץ. אל 

יעקב  מכוון  והנמוכים  המעוכבים  המצבים  ואל  הללו  הדורות 

אבינו את עיקר צוואתו, לפיכך הוא אומר 'הקבצו ושמעו בני 

יעקב ושמעו על ישראל אביכם', הקדים יעקב לישראל.

נובעות  גם  והם  עקב,  למצבי  נצרכות  העצות 

בתורה  יש  התורה.  של  מהעקביים 

ובינה ושכליים עליונים, אבל באלו אין די, בעולם הזה צריכים  חכמה 

עצה במילים ברורות. את הנקודה הזו לא הבינו המלאכים שהתנצחו 

'למצרים  ענה:  ומשה  בינינו',  אישה  לילוד  'מה  טענו  הם  משה,  עם 

ירדתם לפרעה נשתעבדתם, תורה למה תהא לכם?' 

להם  שאין  המלאכים  ידעו  לא  וכי  אמינא,  ההוה  על  שואל  נתן  רבי 

תורה  לעצמם  ביקשו  המלאכים  מסביר:  והוא  למצוות?!  שייכות 

כשכוונתם לחלק השכלי והעיוני שהחשיבוהו לעיקר, חידש להם משה 

רבינו שהחלק העיקרי בתורה הם העצות, ולעצות זקוק רק מי שמונח 

הזה  האיש  מצרים,  בגלות  ומיוסר  לפרעה  משועבד  בעקביים,  למטה 

זקוק נואשות לעצה טובה. הנואשות שלו מעדיפה אותו על פני מלאך.

גילוי הקץ
על פי פשוטו של מקרא באותו מעמד לא התגלה 

נתגלה  ולא  מיעקב  נסתלקה  שכינה  הקץ,  סוד 

לא  אמנם  הקץ  שסוד  מדגיש  נתן  רבי  הסוד. 

התגלה באופן המתוכנן, אבל הוא כן נרמז באותו 

לבניו  יעקב  אומר  'הקבצו'  אחרת.  בצורה  מעמד 

וכאן מונח המפתח לגאולה.

כלל  בדרך  ומרגישים  עצות  מחפשים  אנשים 

שהעצות  היא  והאמת  אונים,  וחסרי  נואשים 

מחולקות  שהן  אלא  תמיד  קיימות  הטובות 

ומפוצלות. אדם מרגיש מבולבל בתוך מבוך של 

שכדאי  משוכנע  הוא  ורצונות,  רעיונות  שברי 

הבניין.  כל  את  והורסת  הפוכה  סברה  מתעוררת  הנה  אבל  כך  לעשות 

ואפוד  חושן  והיה  גדול  כהן  היה  כאשר  פעם  גלות.  וזו  חלוקה  העצה 

התשובה  את  והקרינו  הבהיקו  החושן  אבני  ותומים,  באורים  שאלו 

המוחלטת, והיתה עצה. 

י"ב אבני החושן ייצגו את שנים עשר השבטים, כלומר העצות שהפיקו 

האורים והתומים יצאו מתוך התאספות כל י"ב השבטים. בטרם מותו 

אוסף יעקב אבינו את בניו סביב מיטתו, אל המיטה הוא אוסף גם את 

רגליו, הרגליים של יעקב הם הדורות האחרונים, אלו שעצה טובה היא 

עבורם סם חיים, ובכך הוא מרמז את צוואתו – היאספו, היקבצו. העצה 

קיימת אלא שהיא מפוזרת וכדי לטכס עצה צריכים להתאסף, האסיפה 

מאחדת גם את כל חלקי העצה הטובה שהיתה מפוזרת.

להיפך,  או  יהדות  ומוות,  חיים  של  עניין  היא  טובה  עצה  שלנו  בדור 

ישראל  ואבא של עם  נוסף במנהרות הגלות.  או חלילה סיבוב  גאולה 

מוריש לנו צוואה שאומרת, העצה אצלך, האור נמצא גם בתוך החידלון 

שסביבך,  הטובות  הנפשות  כל  בין  מפוזר  שהוא  אלא  העצה,  וחוסר 

את  יחד  ולטכס  זה  את  זה  לפגוש  להתכנס,  להתאסף,  עליכם  לפיכך 

העצה הטובה שתצעיד אתכם צעד נוסף של גאולה.  

)ע"פ ליקו"ה ת"ב ותעניות ד(

עצה טובה מאבא

בתוך  מתבוססים  כולנו 
וכללית  פרטית  גלות 
של  האישית  והמצווה 
להוציא  היא  יהודי  כל 
מהגלות. ושוב  שוב  עצמו 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
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אדם יודע מה עליו לעשות אלא שעצתו חלוקה, צריכים לאחות את שברי העצה ויעקב אבינו מסביר גם איך.

תתחיל כל יום מחדש 
כאילו נולדת היום

היטב  ולזכור  לחזור  וצריכין 

לא  כי  האמתיים  הק'  הדיבורים 

דבר ריק הוא מה שהשי"ת מפליא חסדו עמנו 

הצדיק  גדולת  בשבח  לדבר  לזכות  עת,  בכל 

ובנפלאות תורתו ושיחותיו ומעשיותיו  האמת 

ואמצו  חזקו  ואחיי  בניי  מאד,  הנוראים  הק' 

יאמר  ולאחיו  יעזורו  רעהו  את  איש  מאד  מאד 

ולזכור  לזה  זה  ולעורר  זה  זה את  חזק, להזכיר 

העבר  על  מודה  ולהיות  ונפלאותיו,  ה'  חסדי 

יום  בכל  א"ע  להתחזק  להבא  ולבקש  עת  בכל 

עד  באמת,  טובים  וכיסופין  ברצונות  מחדש 

שיכניס הכיסופים בתוך דיבורים לפורטם בפה 

אביו,  לפני  כבן  ית'  לפניו  שיחו  לשפוך  מלא 

ימנע  אל  שהוא  ואיך  האדם,  על  שעובר  ואיך 

תפילת  שומע  השי"ת  כי  הרחמים,  מן  עצמו 

ולתפילת  לתפילתך  גם  תמיד  ומתאוה  פה  כל 

כי שוועת עניים  ויזכור היום  ביותר,  הפחותים 

אתה תשמע וכו'.

שמע בני מוסר אביך כי ידעתי כמה כבד עליך 

בזה  עצמך  תרגיל  אם  באמת  אבל  הזה,  הענין 

הוא נקל מאד, והעיקר שתשליך דעתך וחכמות 

שום  לך  אין  כאילו  עצמך  תבטל  רק  הבל  של 

פעם  בכל  ותאמר  היום,  נולדת  וכאילו  דעת 

ותסתכל בכל עת על  היום אתחיל לשפוך שיחי, 

האמת להוציא הדיבור באמת, כאשר דברנו בזה 

והפוך  בהם  הפוך  העבר  חנוכה  בשבת  הרבה 

שתזכה  עד  יום  בכל  לקיימם  שתזכה  עד  בהם 

אין פנאי  ויותר מזה  גדולה עי"ז,  לבא לשמחה 

להאריך 

                                                      נתן מברסלב



צדקה, אא

התקרבות לצדיק ע"י המניעות פרק  סא
וכן כל חכמינו זכרונו לברכה הקדושים, התנאים והאמוראים, הרבו 
תפלת  ברכות  במסכת  כמבואר  יתברך  השם  לפני  להתפלל  מאד 

התנאים שסדרו לעצמם להתפלל אחר תפלת שמנה עשרה. 

להוסיף בקשות לאחר שמונה עשרה
גם  נפסק  זה של להוסיף בקשות אחר התפילה  דבר  א[ הנה 
לרצון,  יהיו  לאחר  פרטיות  בקשות  לבקש  שאפשר  להלכה, 
כן  וכמו  עשרה.  השמונה  בתפילת  נכללו  לא  אשר  תפילות 
אפשר להוסיף בקשות פרטיות לאחר כל ברכה וברכה מענין 
בלימוד  הלב  פתיחת  על  לבקש  כגון  הברכה,  לאותו  השייך 
התורה לאחר השיבנו, רפואה לאחר רפאינו ופרנסה לאחר ברך 

עלינו וכו'. 
מאוד  ויכול  להשי"ת  הקשר  את  פותחים  מאוד  אלו  ותפילות 
לסייע לריכוז בתפילה כאשר מקשר נפשו לה' בלשון הפרטי 
ליבו,  הרגשי  לפי  שמבקש  בקשות  אחר  נמשך  הלב  כי  שלו, 
שתקנו  התיבות  בכוונת  להמשיך  יותר  בניקל  יוכל  כך  ומתוך 
ידי  על  ילדים  להרגיל  מאוד  טוב  והוא  הגדולה.  כנסת  אנשי 
וכעין  לתפילה.  ושייכות  להרגשה  להכניסם  בשביל  זו  עצה 
מה שרואים אצל התנאים והאמוראים שהיו מסדרים לעצמם 

בקשות לאחר התפילה.
אם לא התפלל בכוונה יאמר איזה בקשה

ב[ והנה, רביז"ל בשיחות הר"ן )שיחה עה(, מאריך מאוד לתאר 
באריכות נפלאה לעורר הלב עד כמה צריך להשקיע כוחותיו 
בתפילה בכל תיבה ותיבה שמוציא מפיו, )ומומלץ מאוד לעיין 
היוצאות משם(,  בעצות הנפלאות  ולדייק  זאת הרבה  בשיחה 
לחיזוק  לב  לשים  שצריך  חידוש  דבר  אומר  זאת  כל  ולאחר 

הנפלא הנמצא בחידוש הזה.
התפילה  בכל  זוכה  אינו  לפעמים  "ואם  הקדוש:  לשונו  וזה 
איזה  כך  אחר  לדבר  יוכל  יזכה  אם  לעשות,  מה  להתעוררות, 
רוצה  ובזה  בכונה".  אחרת  ותחנה  בקשה  או  תהלים  קפיטל 
רביז"ל לחזק את האדם שלא הצליח להתפלל בהתעוררות הלב, 

שיבקש מהשי"ת לאחר התפילה איזה בקשה. 
יש  קשר  איזה  כי  בזה,  שיש  העצה  מה  להבין  יש  ולכאורה  ג[ 
שלא  עצמה  התפילה  לבין  התפילה  לאחר  שיתפלל  לתפילה 

התפלל בכוונה.
אך בפשטות ניתן לומר, שהתפילה הוא הזמן בו אדם עוצר את 
היום שלו, ואת צורת ההסתכלות על העולם כעולם טבעי, ואת 
את  ומחדש  ה',  עם  ומתייחד  וכו',  המבלבלות  המחשבות  כל 
אמונתו והקשר שלו לבורא עולם. וזהו בעצם מטרת התפילה, 
באמצע  עצירות  שלשה  ויעקב  יצחק  אברהם  לנו  שתקנו  מה 

היום בהם מטעינים את הגוף באור הנשמה על ידי התפילה. 
התפילה  לאחר  אדם  רואה  אם  שגם  רביז"ל  אותנו  מחזק  ולכן 
זמן  זכה להתעורר להשי"ת, אזי לכל הפחות שינצל את  שלא 
העצירה הזו, ויבקש מעצמו איזה בקשה או יאמר איזה קפיטל 
כדי לחזק את הקשר להשי"ת, כי איך יוכל לחזור לשטפי החיים 

ללא שיתמלא בכמה רגעים של קרבה להשי"ת.
*****

כגון תפלת  ודבר,  כל דבר  לנו הרבה תפילות בפרטיות על  וכן סדרו 
הדרך. 

התבודדות תפילת הדרך
כי  הדרך',  'תפילת  בבחינת  היא  שהתבודדות  אחד,  המליץ  כבר  ד[ 

בכל יום השי"ת מחזיר הנשמה לאדם, והיא עושה דרך ארוכה במשך 
היום, עד שבלילה עולה חזרה למעלה, ולכן צריך בכל יום לקבוע זמן 

להתבודדות, שנזכה לחזור בשלום, כי הוא בגדר 'תפילת הדרך'. 
ואין זה בגדר מליצה, כי אם יתבונן האדם בבקשות המובאות בתפילת הדרך, 

למחוז  תגיענו   – לשלום'  'ותדריכנו  כמו:  נשמתו,  על  אלו  תיבות  לפרש  ויכוון 
יוכל להתעורר מאוד  וכו'',  ואורב  – תצילנו מכף כל אויב  – תחזירנו לשלום  חפצנו' 

קדושת  על  היום  באותו  כראוי  ולהתבודד  היום,  במשך  כראוי  נשמתו  על  לשמור  מאוד 
נשמתו.  

*****
)בבא  יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתשלח ברכה בכרי הזה  יאמר:  גרנו  וכן תיקנו כשנכנס האדם למוד את 
מציעא דף מ"ב(, וכשנכנס האדם למרחץ יאמר: יהי רצון מלפניך שתכניסני לשלום ותוציאני ותצילני מאור 
הזה וכיוצא בו לעתיד לבוא )ברכות דף ס(. וכן כשנכנס האדם להקיז דם יאמר: יהי רצון מלפניך שיהיה עסק זה 
לי לרפואה וכו' )שם(. וכן כשנכנס לכרך יאמר: יהי רצון מלפניך שתכניסני לכרך הזה לשלום )שם(, והחליטו 

ואמרו הלוואי שיתפלל האדם כל היום כולו.

הלוואי ויתפלל כל היום כולו
ה[ ידוע מה שפירשו אנ"ש, שהרי לא שייך במציאות שיעסוק האדם בתפילה 'כל היום' כפשוטו. ולכן 
מעבר לפירוש הפשוט של דברי ר' יוחנן שאמר 'הלוואי ויתפלל האדם כל היום כולו' שהאדם ירבה מאוד 
לעסוק בתפילה, יש גם משמעות נוספת בדבריו, והוא, שהאדם יהיה מונח כל היום תחת אוירה של תפילה, 
והיינו לפני כל דבר שעושה, באמצע כל דבר שעושה, ואחר כל דבר שעושה, שיודה על העבר ויבקש על 

העתיד, 
וכך נמצא שכל היום הוא מקושר לה' וחי בתוך עולם של תפילה. 

וכו'.  המרחץ  ולפני  גורנו,  את  למוד  שנכנס  לפני  אומרים  שהיו  חז"ל  תפילות  את  כאן  שרואים  וכמו 
וזהו הרגל נפלא שרביז"ל רצה להרגילנו חוץ מזמן ההתבודדות בו יושבים ביישוב הדעת עם השי"ת 
ומשוחחים על כאבי הלב והנפש, יש את השיחות הקצרות שצריך לעשות עם ה' במשך כל הילוכו, וכך 

נשמר שלא ליפול לכוחי ועוצם ידי, וליפול תחת אחיזת הטבע בכל הדברים שעושה.  
גן  'טעם  במדור  התפילה  מענין  מאמרים  של  ארוכה  סדרה  לסיים  כה  עד  בעדנו  שסייע  להשי"ת  בהודאה 
עדן', ובה נתבארו עצות רבות איך לשוחח עם השי"ת, על פי תפילת האבות הקדושים המוזכרות בהקדמת 
השתפכות הנפש. ובעזרת השי"ת אנו מתכוננים להוציא ספר, וכל המעוניין להשתתף בהוצאת הספר ולזכות 
את הרבים להכנס לעולם התפילה והקשר לבורא עולם, יתקשר למערכת העלון, וזכות זו יעמוד לו להוושע 

בכל מה שצריך שהרי אמרו חז"ל כל המתפלל על חבירו נענה תחילה, וק"ו מי שמזכה אחרים להתפלל. 

רבינו עסק רבות לבאר את היסוד של המשכת רוח הצדיק 

של  דרכו  עיקר  וזה  בהסתלקותו,  ובין  בחייו  בין  לתלמידיו, 

רביז"ל כידוע.

רבינו  מבאר  ותלמידיו  הצדיק  בין  ההתקשרות  עומק  את 

בלקוטי מוהר"ן )סי' סו( כי החיות של הצדיק היא שני רוחות 

הרוח  יורדת  מסתלק  וכשהצדיק  למטה,  ורוח  למעלה  רוח 

דלעילא למטה ומתאחדת עם הרוח שלמטה, וכיון שהרוח 

עמו  מושך  כן  על  העולם  את  לסבול  יכול  אינו  שלמעלה 

למעלה את הרוח שלמטה, וכך נסתלק הצדיק.

כמו  עצומה  בהתקשרות  לצדיק  שמקושרים  התלמיד  ולכן 

וירידות  כל עליות  בעצמו  'שהוא מרגיש  לאילן, עד  ענפים 

בכל  הצדיק  נפש  הסתלקות  בעת  כי  הרי  להצדיק'  שיש 

בחינה שהיא הוא מקבל את הרוח דלעילא היורדת לקבל את 

רוחו וזוכה לפי שניים ברוח הצדיק.

ואף מי שלא זכה להתקשרות גמורה שכזו ולכן אינו מקבל 

את רוחו בשלימות, מכל מקום כל אחד כפי כמה שמתקרב 

לצדיק, ועוסק בלימוד תורתו והשארת תורתו ודעתו, בוודאי 

זוכה לקבל פי שניים בין באתגליא בין באתכסיא.

וירץ אחרי אליהו

אלישע,  ותלמידו  הנביא  אליהו  אצל  זה  עניין  מצאנו  וכך 

הנביאים,  בני  חבריו  שאר  כל  ידעו  שלא  מה  ידע  שאלישע 

זכה  אלישע  ורק  מאליהו,  נמשך  שלהם  הנבואה  כח  שכל 

הרוח  את  ולחפש  לבקש  הרבה  התייגע  ולכן  מזה,  לדעת 

נבואה של אליהו הנביא, ובפרט בשעת הסתלקותו, שהבין 

שאז הוא יכול לזכות פי שניים.

אך אליהו הנביא, העמיד לו מניעות גדולות וחזקות, וניסה 

ג'  וניסה אותו  למנוע ממנו פעם אחר פעם מללכת אחריו, 

הג'  שבכל  שלו,  הכיסופים  גדול  שראה  אחר  ורק  פעמים, 

שלא  ש"נשבע"  כך  כדי  עד  אחריו,  לילך  התעקש  פעמים 

יעזבנו – אז השפיע לו רוחו הקדושה.

משום,  הוא  מניעות  כאלו  לו  לעשות  צריך  שהיה  והטעם 

שרק עי"ז היה יכול ליצור צינורות וכלים לקבל שפע הרוח 

של "פי שניים", ע"י שהגביר החשק שוב ושוב, ורק עי"ז 

קיבל השפע בלי קטרוגים, ובלי "ריבוי אור" רק באופן 

מאוזן שיכול לעמוד בזה. 

וכך הוא גם לעניין ההתקרבות לצדיק, כמבואר 

ג'(  הלכה  אונאה  )הלכות  הלכות  בליקוטי 

שסיפורי התנ"ך הם מדור לדור, ונוגע 

הגילוי  וזה  לדורנו,  גם 

לקבל  לכסוף  זוכה  אדם  כאשר  היום  שגם  רבינו  של  הגדול 

אורו של הצדיק, בפרט בשעת ההסתלקות, יכול לזכות לקבל 

"פי שניים", וזהו דווקא ע"י שיש לו מניעות גדולות, והצדיק 

בעצמו כביכול עושה לו מניעות ומראה לו התרחקות, והוא 

מתעקש ואינו עוזב בשום אופן, אלא אדרבה, מגביר החשק 

יותר, אזי הוא בונה כלים לקבל רוח הצדיק פי שניים, באופן 

ששייך לפי כוחותיו וכליו, בלי ריבוי אור.

להתקרבות  זוכה  זה  כל  שע"י  מוהרנ"ת  בדברי  ומבואר 

של  לאור  נפשות  עוד  לקרב  זה  מכח  שזוכה  עד  אמתית, 

הצדיק ולהמשכת דעתו בעולם, ולהעמיד תלמידים חדשים, 

כידוע שבתו של רבינו הגיעה למוהרנ"ת ואמרה לו "השולחן 

זה  שכל  לה  וענה  אבי"  של  משולחנו  יפה  יותר  כבר  שלך 

מכחו של רבינו.

במחשבה תחילה

)הלכות  הלכות  ובלקוטי  שם  רביז"ל  בדברי  מתבאר  אמנם 

והפועל  הכח  הם  אלו  רוחות  שני  שורש  כי  כלים(,  הכשר 

שהם המחשבה והמעשה, שמתחילה הם קשורים יחד הכח 

מתחילה  צריך  כי  למחשבה,  קשור  המעשה  וכך  והפועל, 

זוכה  אז  ורק  לבנות,  שרוצה  הבית  דמות  במחשבתו  לצייר 

להוציא מהכח אל הפועל. 

ולכן כאשר האדם פוגם ח"ו, הוא מפריד את הרוח דלתתא 

והוא  טומאה,  רוח  האדם  על  שולט  ואז  דלעילא,  מהרוח 

מקבל חיות דרך הס"א באותו זמן. 

ועיקר הפגם שנעשה הוא פגם האמונה, שאז נעלם מהאדם 

שה'פועל' נמשך מה'כח', ואינו זוכר ומכיר 'מי בראש', ולכן 

קשה לאדם במקומות הנמוכים - שאז הוא נמצא בהסתרת 

פנים - להכיר שגם שם נמצא השי"ת, וקשה לו לקשר עצמו 

מכל מקום להשי"ת.

צדיקי  ע"י  רק  אפשר  אי  לשרשו,  חזרה  להתחבר  כדי  ולכן 

אמת ותלמידיהם שזכו לפי שניים, כי מבואר כמה פעמים, 

שכשאדם מקלקל ופוגם ח"ו, א"א לו לתקן ע"י אותה בחינה 

יותר  גבוה  ממקום  תיקון  לקבל  מוכרח  הוא  רק  שפגם, 

מהמקום שפגם, ועי"ז הוא מתקן, שלכן תשובה גבוהה יותר 

מהתורה, ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים 

גמורים יכולים לעמוד. 

וע"כ אי אפשר לתקן אלא ע"י הצדיק הגדול האמתי, שהוא 

גבוה מעל הבחינה שקלקל, והוא יכול לתקנו.

יזכנו השי"ת להתקרב לצדיקי אמת, ולקבל את רוחם ודעתם 

הקדושה בשלמות, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' זושא שטיצר שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'חיהנועם השבת

אנשי מעשה מפשעדבוז'  קראקובסקי  צבי  אפרים  רבי  הצדיק  הגאון  של  התקרבותו 
פשעדבוז'  סביבת  בכל  בתדהמה  התקבלה   – ברסלב  לחסידות  שבפולין 
עיירת מגוריו וגם בעיירות הסמוכות ראדומסק וראדושיץ, בהן יצא טבעו 

ושמו הטוב כאחד הגדולים אשר בארץ.
רבי אפרימל, כפי שכונה בפי כל, היה מיוחס, נין ונכד לרבי דוד'ל מלעלוב 
תלמיד ה'חוזה', הוא נודע כגאון מופלג וכצדיק וקדוש שברכותיו אינן שבות 
ריקם. בתור תלמידם המובהק של צדיקי פולין וכצדיק נודע בזכות עצמו – 
ראו בו הכל את אחד מאדמו"רי פולין של הדור הבא. אי לכך השתאו ונדהמו 
כולם לשמוע כי בחר לשים חלקו דווקא עם 'חסידי אומן' ה'טויטע חסידים' 

- כפי שכונו אז חסידי ברסלב.
על  הבריות  דעת  מהי  המידה  על  יתר  התעניין  לא  עצמו  אפרימ'ל  רבי 
וכאחד  לבבו  בכל  בו  דבק  נפשו,  שביקשה  האור  את  משמצא  תהלוכותיו, 
מאנשי הנחל נובע ברח בכל מאודו מן הכבוד והפרסום. ויאמרו מה שיאמרו.
אחד הדברים היקרים שהיו בו ברבי אפרימ'ל, היתה אהבתו העמוקה לכל 
ישראלקי  ר׳  ומקורבו  ידידו  לזולתו.  לתת  מוכן  היה  לו  אשר  כל  את  יהודי, 
מגוריו  מקום  את  העתיק  הראשונה  העולם  מלחמת  שלאחר  מיכאליץ, 
אפריימ׳ל  רבי  לרשות  המרווח  ביתו  את  והעמיד  ללודז'  מפשעדבוז' 
ומשפחתו, היה מדי פעם בפעם בא לבקרו ולדרוש בשלומו ולשמוע ממנו 

דיבורי יראת שמים. באחד מביקוריו, ראה שמעילו החורפי של רבי אפריימ׳ל 
כבר דהה מעט משימוש, הוא החליט שאין זה לפי כבודו של תלמיד חכם, 
נמסרה  החבילה  האביזרים,  כל  עם  ביותר  משובח  אריג  לקנות  שלח  ומיד 
דשופרא,  שופרא  מעיל  יצא  ידיו  ומתחת  היפ  שלמה  ר׳  המומחה  לחייט 

מעשי ידיו להתפאר. 
בני  הכללי.  והכיבוד  הניקוי  ואיתם  הפסח  ימי  התקרבו  החורף,  ימי  חלפו 
הבית מוציאים את הבגדים מן הארונות, והמעיל איננו. מחפשים פה ושם, 
איננו. נעלם כלא היה. "ר׳ אפריימ׳ל, שמא יודעים הנכם היכן המעיל?" ורבי 
תשובה,  קיבלו  ומשלא  ושואלים,  חוזרים  הבית  בני  משיב.  אינו  אפרימ'ל 
החלו לחשוד שמשהו ארע עם המעיל, אך הבינו שאין טעם לשאול יותר 

ויש להמתין להזדמנות כלשהי.
היעלמות  על  לו  הוגד  לפשעדבוז',  ישראלקי  ר׳  כשהגיע  הפסח,  חג  אחרי 
מיני  בכל  אפרימ'ל  רבי  את  לחקור  החל  הוא  לו.  שתפר  המשובח  המעיל 
אופנים, ובראותו כי אינו עונה, אזר עוז, ואמר לו בתרעומת-מה: "ר׳ אפרימ׳ל, 

אני שלחתי לכם את האריג כמתנה וזכותי לדעת מה קרה עם המעיל...". 
ורבי אפרימ׳ל מתחייך ואומר: ״למען האמת ועל פי דין, אינני חייב לענות 

לכם על שאלתכם, הרי בעצמכם אמרתם כי שלחתם לי את האריג כמתנה, 
ובכן מאחר וכך הוא נהפך כבר לקניין שלי ומופקע מרשותכם... אך יהודי 
הלא צריך להתנהג לפנים משורת-הדין. להווי ידוע לכם, כי את המעיל נתתי 
לעשות?  יכולתי  מה  וכי  במנסרה.  לילה'  כ'שומר  לעבוד  שהתחיל  לנחמן, 
הורדתי  מעיל,  לו  שאין  לי  ואמר  מקור,  רועד  דק,  ב'חלאטל'  הולך  ראיתיו 
את מעילי ונתתי לו, הוא באמת זקוק לו יותר ממני, כי בגלל עבודתו עליו 

להסתובב בלילות בקור, ואני מה?...".
הוא אמר זאת בכזו פשטות, כדבר המובן מאליו. אך בכך לא תם הסיפור. 
כשהלכו לחפש את אותו עני ואת המעיל, מצאו אמנם את האיש, אך המעיל 
כבר לא היה אצלו, כי מכר אותו למישהו אחר... כששמע זאת רבי אפריימ׳ל, 

כלל לא כעס, אלא אמר: ״רחמנות עליו, בוודאי היה מאוד זקוק לכסף...״.
זוגתו  נזקק.  ליהודי  והעניקו  מעילו  שפשט  היחידה  הפעם  זו  היתה  לא 
ומתמיד,  מאז  חלש  היה  אפרימ'ל  רבי  כי  סיפרה  ע"ה  חנה  מרת  הרבנית 
ובפולין שרר בחורף קור נורא. הלכה וקנתה לו מעיל חם שיגן עליו מהקור. 
למחרת בבוקר, הוא שב מבית הכנסת ללא המעיל. עני הקופא מקור ניקרה 

בדרכו, לא יכל לראות בסבלו, הוא פשט את מעילו ונתנו לו במתנה...
ליום היא"צ של רבי אפרים צבי ב"ר אלטר בן ציון מפשעדבוז' – ט"ז טבת תש"ו

)מתוך הספר 'אש תמיד תוקד'  על חסידי ברסלב בפולין, העומד לראות אור בעזהי"ת בקרוב(

מעשה במעיל

בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  ויחי  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
העושה שליח לגבות חוב הלכה ב', שבהם מתגלה איך נזכה בכל 
שבת להתחדש להרגיש החיות והשמחה בנועם חלקנו וגורלנו.

תמצית המבואר במאמר "בחצוצרות"
כל  שצריך  מבואר  ה'(  סי  )לקו"מ  וגו'  בחצוצרות  במאמר 
אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ועל כן אני צריך 
בין  וכו', וצריכים לידע  לראות ולעיין תמיד בתיקון העולם 
זוכים ע"י שעושים  וזה  וכו'  ובין לאחר גזר דין  קודם גזר דין 
המצות בשמחה גדולה עד שאינו רוצה כלל בשום שכר רק 
שהיה  רבינו  משה  נבואת  בחי'  שזה  בעצמה,  המצוה  את 
של  השמחה  ראיית  כי  באספלקריא מאירה.  
המצוה הוא בחי' נבי"א, ר"ת י'בא ב'רינה נ'ושא א'לומותיו, 
זה  שכר,  בשביל  מצוה  עושה  וכאשר  וכו'.  השכר  שרואה 
השכר  רואה  שאדם  כמו  מאירה,  שאינה  אספקלריא  בחי' 
השמחה  רואה  כאשר  אבל  וכו',  לו  קשה  ועכשיו  מרחוק 
של השי"ת בהמצוה, זה בחי' אספקלריא המאירה בחי' נביא, 

שרואה השמחה מקרוב עד שממאס בכל שכר וכו'. 
וכאשר זוכה לשמחה בהמצוה בעצמה, אז יודע מתי לאחר 
גזר דין וכו', ויודע איך יכול גם אז לומר בשבילי נברא העולם, 
כי נכנס בכל מצוה בהשמחה של השי"ת בחי' "ישמח השם 
במעשיו" ששמח עם מעשה המצוה, ואנו שמחים בהשי"ת 
בבחי' "ישמח ישראל בעושיו", וממילא אין שום דין ומניעה. 
שבלב,  העקמומיות  לפשט  צריכים  זו  לשמחה  לזכות  וכדי 
וזאת ע"י בחי' 'רעמים', היינו דיבור התפילה שמוציא בכח, 
עד ש"פוגע בעבי מטרא ואשתמע" ע"ש. וזה ע"י שמפנה 
המוח מכל חמץ של מחשבות זרות, ומכל יראה חיצונה. שאז 
מתעורר בחי'  'בוקר דאברהם', בחי' אהבה שמוציא לפועל. 
עיקר חיות האדם הוא ע"י הכרת חשיבות שליחותו

יגיעת  וכל  ולשמחה,  לחיות  לזכות  חפץ  בעולם  אדם  כל 
שיהיה  כדי  הוא   - וכח  כבוד  הון  ולהשיג  להצליח  האדם 
של  ברוח  החיים  מציאות  למעשה,  אבל  וחיות.  שמחה  לו 
חיות וסיפוק, שייך רק למי שיודע על מה ולמה נברא, ומה 

השליחות והתפקיד שלו בעולם. 
איך  ולהאמין  להבין  מחדש,  ויום  יום  בכל  היא  זו  וידיעה 
שתמיד פועל ועושה דברים גדולים ועצומים מאד, כי רואה 
משמעות ותכלית מופלא בכל מה שפועל, והשכר העצום 

שיגיע לו מאיר מול פניו לתת בליבו שמחה מופלאה. 
וזאת באמת חלקו של כל יהודי בחיים, שיודע שכל העולם 
נברא בשבילו, כי כל איש ישראל הוא עולם מלא, וכל העולם 
מצפה ועומד על מעשה המצות שיעשה באותו היום, לחדש 
כל הבריאה להיות מציאות של מלכות השי"ת, וכל מחשבה 
דיבור ומעשה שיש בו רצון השם - עולה למעלה לנחת רוח 

להשי"ת, וכל מה שהעולם קיים הוא רק בשביל זה. 
וכאשר האדם מכיר ויודע שבשבילו נברא העולם, כל חייו 
טעם  מרגיש  דבר  ובכל  מופלא.  ותכלית  משמעות  מלאים 
מתוק נועם השם, כאשר מבין שהשי"ת מתעלה ומתפאר 
וכל מה  נורא,  ותיקון  יחוד  גרם  ומכיר האמת שהוא  איתו, 
שעושה נשאר לנצח, ובכוחה ממשיך עליו חיים נצחיים של 

נועם זיו השכינה עין לא ראתה. 
כל זאת הוא מציאות קיימת אשר כל מאמין חי לאורה, ומזה 
מושך חיות ושמחה, כי השמחה הוא מציאות התגלות נועם 
האמונה, ולכן "מצוה גדול להיות בשמחה תמיד" )תורה כ"ד 

תניינא(, היינו להיות מלא חיות ומשמעות. 
לחיות  לזכות   - הנפש  ותיקון  האדם  עבודת  עיקר  וזאת 
עם  היום  ולמלאות  הברורה,  האמונה  שמחת  במציאות 

מצות ומעשים טובים, שמקרבים הנפש להיכלל בהשי"ת, 
 - תורה  ועול  שמים  מלכות  אור  קבלת  פשטות  היא  וזאת 
לעסוק בתורה ומצות מתוך הכרת נוראת ערכה ומציאות 
הרווח הנורא שפועל, מתוך שיודע שרק לזאת קיים העולם, 
ומבין שעליו נפל חובת היום, ואין מי שיכול לעשותו תחתיו, 

כי רק בשבילו מצפים ומחכים. 
הגזר דין גורם לאדם להיות רחוק מהכרה זו

והנה אמנם כולם חפצים בזה - לזכות לשמחה וחיות כזה, 
אלא שהרבה פעמים החיות המופלא הזה רחוק מאד מלב 
נאבד  וכך  לגמרי,  ונשכח  מהלב,  ונעלם  מתכסה  כי  האדם, 

ממנו החיות והשמחה עד שנתרחק ממנו מאד. 
מחיות  והריחוק  הדין  עונש  תחת  שנפל  מחמת  זה  וכל 
ושמחה, ואז החסרונות ופגעי הזמן והמקרים המתחדשים 
מפריעים ומצערים, וממילא כל דבר שרוצה לזכות לעשות 
אינו עולה לו, כי יש מניעות עצומות שמעכבים ומרחיקים 
ממנו כל הצלחה וכל שמחה, ועי"ז נמצא בחושך גדול כי אין  
ואינו  לו,  ודבר שיש  לו שום חיות והערכה על שום מצוה 

יכול להכיר שבשבילו נברא העולם וצריכים אותו מאד.
שאינו  שגורמים  והחסרונות  המניעות  מציאות  כל  וזה 
ועבודה,  לימוד  ושום  מצוה  שום  לפועל  להוציא  מצליח 
ועבר עליו ירידות וכו' עד שהאדם מלא מניעות ועיכובים, 
ואינו יכול לעשות כלום. ובאמת כל זאת נמשך ממה שעצם 

ערך רוח האמונה אינו מאיר על נפשו.
 הכרה שמצוותיו מגיעים לידי השי"ת ממש

ובהכרח נמצא דרך לבטל הדין וכל המניעות, לקום מחדש 
לעבודת השם בחיות ושמחה גדולה. והרי באמת בשביל זה 
נברא האדם, שימתיק כל דין והסתרה ויגלה רחמי השי"ת, גם 
כאשר נחסם לפניו כל דרך של הצלחה, ולהתגבר בכל זאת 
בשליחות  שיש  הגדולה  השמחה  את  נפשו  על  להמשיך 
של 'בשבילי נברא העולם', וזאת ע"י השמחה שיש לו בעצם 
בלי שום תערובת של שכר וכו', כי בשמחה גדולה  המצוה 
הזו נמצא הדרך לעבור כל מחסום, להתחיל מחדש ותמיד 

להמשיך בעבודתו כי אין מה שיכול למנוע.
ולזכות  קשה,  ומעבר  חסימה  כל  לעבור  לזכות  כוחנו  וכל 
לשמחה אמיתית בבחי' 'אספקלריא מאירה', הוא ע"י הכרה 
רוח  נחת  ומקבל  בנו  שרוצה  השי"ת  במציאות  אמתית 
והתפארות מאתנו, וע"י האמונה שהמצות עולים למעלה 
החזרת הדבר לשורשו, כמו  ופועלים מה שצריך, שזה בחי' 
מגיע  והוא  מצות  שעושה  היינו  ממש,  לידיו  חוב  שמחזיר 

כביכול להשי"ת ממש. 
כי הנה כל מצוה צריכה לעלות למעלה, אלא שאם יש חסרון 
בהם  כשאין  הוא  והחסרון  לעלות.  יכולה  אינה   – במצוה 
אהבה ויראה, כמבואר בזוה"ק שרק עם אהבה ויראה פרחת 
לעילא, והיינו כשמכיר בכך שעושה המצוה בשביל השי"ת 
ואז  התורה,  קיום  שלימות  שזה  ממש,  לידיו  שיגיע  וכדי 
ממילא נעשה מציאות השמחה השלמה בבחי' אספקלריא 
מאירה, שיש כח בשמחה זו לבטל הדין, ולהביא את האדם 
לתוך עבודת השם, לשבר כל מניעה ולהרבות בתורה ומצות 
בחיות גדול, כי אין מה שימנע אותו כלל מגודל שמחת ליבו, 
לעסוק  תמיד  שיוכל  לו,  לעזור  ההשגחה  רחמי  והתגלות 

בתיקון העולם בלי מונע.
הכח לזה הוא ע"י ההתקשרות לצדיק

וכל כוחנו לזכות לזה הוא מה שאנו מתקשרים לאור רבינו 
ז"ל, שמגלה אמיתת מציאות קיום התורה בחיות של קרבה 
זאת עיקר התגלות הדעת באור  ודביקות בהשי"ת, כאשר 

הצדיקים, ומציאות השמחה והריקודים שנעשה עי"ז. 
וכו', ואנו  כי הצדיקים רואים עוצם השמחה שיש למעלה 
זוכים על ידי ההתקשרות לאורם לטעום נועם אור זה, עד 
שנדע שהשי"ת משגיח ורואה ומקבל נחת מאתנו ממש, ואנו 
שהצדיקים  מה  ככל  מופלא  והתיקון  התפארות  גורמים 
מגלים. ועי"ז נזכה לשמחה בהמצוה בעצמה במה שהשי"ת 
שמח בנו, ואז בכל מה שאנו עוסקים במעשה מצוה ובכל 
 - מצוה  של  דהכנה  והכנה  קלה  מצוה  כל   - ישראל  מנהג 
נזכה לשמחה וחדווה גדולה שהשי"ת שמח במעשיו שעלו 
שיעור  כל  משנה,  כל  בתורה,  לימוד  בכל  ואז  להקדושה.  
נתעורר   - שלומד  שיעור  איזה  של  מציאות  ובכל  גמרא, 
להרגיש מה שנעשה מזה התחדשות של שלימות, שבשביל 
זה נברא העולם, וכבר מצפים ומחכים לזה אלפי שנה וכו', 
ומכל שכן כאשר האדם מתעורר בהתעוררות הלב לאמונה 

ליראה ולהכיר ולדעת מהשי"ת - הרי השי"ת נמצא שם. 
השליחות  לתכלית  להקדושה  לעלות  זוכים  אנו  ובזה 
שבשביל זה נברא - לעשות מצות השי"ת לכבוד השי"ת לבד 
למעלה,  למעלה  ועולה  פורח  המצוה  שאז  ואהבה,  ביראה 
ואז הרי האדם שמח עם השי"ת בכל מצוה, ונכלל בשמחת 
השי"ת בתיקון העולם, והוא נמשך לתוך קדושת השמחה 
יותר  וחזקה  נוראה  שמחה  בעושיו"  ישראל  "ישמח  של 
לעבור  כח  בו  יש  ועי"ז  מכל מחסום ועיכוב.  
כל מניעה, ולמצוא תמיד אמיתת העצה איך כן יכול לזכות 
לתורה ולעבודה גם כאשר יש מניעות רבות מאד, ואז יש 
של  שיעור  ובכל  שזוכה,  תפילה  בכל  גדול  ומתיקות  טעם 
לימוד, ובכל מצוה - ששש ושמח מאד ומרגיש שיש בזה 
משמעות וטעם, שזאת עיקר מציאות קיום התורה, אשר 
ומגיש את זה להשי"ת  הצדיקים מראים לנו שעושה מצוה 
ממש, כי עולה למעשה כמו מעשה המצות של הצדיקים 
ז  " י ע ו ותפילותם הזכות שאין עליהם מקטרג ומונע. 
יכול לבטל כל הסתרה וכל בלבול, כי זה עיקר ההתקרבות 
להשי"ת ועיקר האמונה, והוא בחי' 'תשובה עלאה' שמועיל 
לתקן כל חטא גם מה שקשה לחזור בתשובה, כי המחשבה 

השלימה שהוא היראה והאהבה לפני השם מתקן הכל. 
ובזה עיקר השינוי של חיי האדם, שטועם טעם אור הצדיק 
בכל  השם  קרבת  של  מציאות  להיות  משתנה  מציאותו  וכל 
עיכוב  מכל  לצאת  נכונה  עצה  למצוא  השער  וזה  מצוה, 
ומניעה, להוציא לפועל מה שלא היה יכול לפני זה, כי מבטל 
לשמוח  מאד  שרוצה  דלתתא  האתערותא  ע"י  דין  גזר  כל 
ויכול לומר  בהשי"ת, שבזה מוליד אור המוח בחי' תפילין, 
תמיד בשבילי נברא העולם.   כי מכיר שיש בחי' דין שרוצה 
חסר  עושה  שהוא  שהמצות  מחמת  שזה  ומבין  למנוע, 
בהם התעוררות, וכל חייו הם בבחי' 'מקבל', בחי' דין וחסרון 
'משפיע',  בחי'  להיות  כוחותיו  בכל  מתגבר  ולכן  תכלית, 
לגרום נחת רוח להשי"ת ממקומו, ע"י מה שחותר לשמוח 
עם כל עבודה, ומתחזק להוליד המוח ע"י שמטהר מחשבתו 
מהמחשבות רעות וזרות ומכל יראה ופחד, רק מתגבר בעוז 
לזכות ליראת השם ע"י תפילה בכח גדול, עד שהדיבור בכח 

של רעם יפגע לעורר המוח לבחי' חיים. 
ואז יתיישר הלב להבין מציאות השמחה הנוראה שמתגלה 
רווח  של  ענין  שום  בלי  בהשי"ת  השמחה  הצדיקים,  ע"י 
רק  אשר  אלקים.  בקרבת  השמחה  עצם  אלא  ושכר, 
מה  האמת  את  יודעים  כי  באמת,  מזה  יודעים  הצדיקים 
יכולים  לב  ישרי  אשר  השמחה  וכו',  מתתקן  ומה  נעשה 
לקבל ע"י ההתקשרות לאור הצדיקים - לקבל חיים ולזכות 

ערך  נוראת  ולהכיר  העולם",  נברא  ש"בשבילי  לראות 
בנו  יש  שעי"ז  דקדושה,  מחשבה  וכל  מצות  כל  ושלימות 
הכח להמתיק ולבטל הדין לזכות לעבוד תמיד לפני השי"ת 

בתמימות ובחיות עצומה.
ביטול כח הדין ע"י שבת קודש

והנה בששת ימי המעשה העולם נמצא בבחי' גזר דין, ולכן 
טרודים בל"ט מלאכות המונעים ומכבידים להסתיר החיות 
והשמחה, ואז באמת קשה לנו לעלות להשמחה השלימה 
ולכן  בהשי"ת,  ישראל  שמחת  הצדיקים-  ע"י  שמתגלה 
אנו מתגברים לאחוז בתורה ומצות ע"פ פשטות האמונה 
שנזכה לשכר הרבה וכו', ועי"ז עוד אין עליה שלימה למצות  

וממילא מתגברים מניעות. 
לעלות,  העולמות  מתחילים  אז  קודש  שבת  בערב  אבל 
היינו שהמצות מתחילים לבא לשלימותם. כי עיקר הייחוד 
והפעולה של כל מצותינו - נכלל בעליית העולמות שנעשה 
בשבת, שאז כל העולמות עולים לשרשם היינו שחוזרים 
השי"ת  של  וחיות  שמחה  מתגלה  ובשבת  להשי"ת.     
בעולמו, אשר ברא אלקים לעשות לתקן ע"י המצות, והנה 
נעשה בשלימות. לכן שבת הוא מעין עוה"ב תכלית החיות 
השמחה  בחי'  ומתגלה  עולים,  המצות  אז  כי  והשמחה, 

בהשי"ת, שהוא תכלית הנחת. 
ועי"ז הרי מתגלה שורש המוחין והקדושה של שבת קודש, 
ימשך שפע  נברא העולם, שע"י מעשינו  זה  אשר בשביל 
חדש ממקור המוחין, שזה בחי' זכור ושמור בדבר אחד, כי 
השמירה לקיים  מעשה המצות בפשטות הוא בחי' 'שמור', 
ואנו מאחדים את האמונה לאור הדעת-לאור הזכרון בחי' 
יום השבת", שנזכור שהשי"ת  "זכור את  וזה מצות  'זכור', 
ובשמירת השבת אנו משלימים כל הבריאה  ברא העולם, 
כי בשביל שבת נברא העולם, ובמנוחה שלנו נשלם העולם 

ונעשה שלימות הנחת רוח לפני השי"ת. 
שבא  העולם  עם  ומשתעשע  מתענג  השי"ת  בשבת  כי 
דבר  עם  ששמח  כביכול  מלאכה  בעל  כמו  לשלימותו, 
והשלימות,  הפאר  בתכלית  לפועל  ויצא  והתייגע  שעמל 
השי"ת.  לפני  הזאת  השמחה  גורמים  שבת  בשמירת  ואנו 
ועלינו לזכור זאת כל יום השבת, כי גם המעשה הפשוט של 
נשלם  'שמור'  בחי'  שהוא  שלימות,  בו  שאין  החול  ימות 
ועולה, כי כל העולמות עולים, היינו שמגיעים לפני השם, 
המוחין,  שפע  ותיקון  ההתפארות  שמכירים  למקום  היינו 
שזה בחי' המצוה שמוסרין להשי"ת לבד, כי עולה לשורש 
המצות  מעלים  הצדיקים  כאשר  לעלות,  שצריך  המקום 
השמחה  לזכור  ועלינו  בשבת,  לזה  זוכים  ואנו  זה,  למקום 

וחדוה לפני השי"ת. 
ולכן שבת הוא מנוחה וענג, כי אין צריכים לעשות כלום, רק 
להבין: בשבילך נברא העולם וזכית להשלים זאת. כי אין דין 
להתענג  להשי"ת,  קרובים  להיות  ויכולים  בשבת,  ומניעה 
מעין עוה"ב בבחי' ב'יומו ת'תן ש'כרו ר"ת שבת, שכבר יש 
לנו שמחה ונועם ממה שאנו זוכרים התענוג שיש להשי"ת 
עונג שבת  ע"י השבת שלנו, ותענוג זה משתלשל להיות 
הארת  סעודות  מהשלשה  אחד  בכל  ממשיכים  שאנו 

העונג והשמחה שיש עם השי"ת. וזה ע"י כל תפילה, 
שאז מתגלים הרעמים של התפילה שמוליד הדעת 

בשבת, עד שבזמן רעוא דרעוין נמשך רצון, שיודע 
שהשי"ת רוצה בנו מאד, ועי"ז יכול לזכות בכל 

יום ליישר הלב להתעורר למציאות החיות 
בכל מצוה לחיות חיים טובים.



בני הנעורים
התבודדות - נפשנו חיכתה לה'

עלהו לא יבול

הלכות הפרשת חלה )א(
אכילה ושתיה בליל התענית

בצק או מאפה העשוי מקמח - אסור מן התורה לאכול ממנו לפני שהפרישו מזה חלה, אך בזמן 
הזה חיובו רק מדרבנן אפילו בארץ ישראל. ובדרך כלל אין חילוק בין ארץ ישראל לחו"ל, אלא אם 
כן יצוין אחרת )שו"ע יו"ד שכב ב(. אכן חיוב הפרשת חלה תלוי: בסוג הקמח, סוג הבצק והמאפה 

אשר עתיד להאפות ממנו, כמות הקמח והיינו 'שיעור חלה' – כאשר יתבאר בעז"ה להלן.
סוגי הקמח החייבים בהפרשת חלה

רק בצק העשוי מקמח של 'חמשת מיני דגן', והם: חיטה, כוסמין ]לא כוסמת![, שבולת שועל, 
שיפון, שעורים – חייב בהפרשת חלה. ואין הבדל בין קמח רגיל או קמח מלא, אך יתכנו שינויים 
כגון  דברים,  שאר  או  מקטניות  העשוי  בצק  אבל  חלה.  הפרשת  לחיוב  הנצרך  הקמח  בכמות 

קמח: תפוח אדמה, תירס, סויה, אורז, שקדים – אינו חייב בהפרשת חלה כלל )שו"ע שכד א(.
בצק העשוי מכמה סוגי קמח

א. אם הם מהמינים המחויבים בחלה האמורים לעיל, חייב בהפרשת חלה אפילו כשאין בכל סוג 
קמח לבדו שיעור חלה, אלא יש שיעור חלה רק בצירוף כל סוגי הקמח הנמצאים בבצק )שם ב(.

ב. אך כל זה כשעירבו סוגי קמח שונים ביחד, אבל אם יש כמה סוגי בצק שכל אחד הוא 
ממין אחר של חמשת מיני דגן האמורים – יש לשאול לרב אם הבצקות מצטרפים זה 
לזה לשיעור חלה, ובפרט אם עירבו את סוגי הבצק ממש ביחד. וכן אם יכולים להפריש 

מבצק זה על זה )ראה שו"ע שם. ט"ז ב. לקט העומר פ"ג ג-ד(.
הקמח  בסוג  אם  אזי  מחלה,  שפטור  קמח  עם  בחלה  המחויב  קמח  עירבו  אם  אבל  ג. 
המחויב בחלה יש 'שיעור חלה', והוא גם ה'רוב' המרכיב בבצק – חייב בחלה. אבל אם 
אין בו שיעור חלה או אינו הרוב, יש בזה כמה חילוקי דינים, ויש לשאול לרב )שו"ע שם 

ט, ט"ז ט, ש"ך יז. לק"ה שם י-יא(.

סוגי בצק המחויב בחלה
בצק החייב בהפרשת חלה הוא כשיהיו בו תנאים אלו: )א( מיועד לאפיה ולא לבישול 
או טיגון. )ב( שיהיה בו מים או שאר נוזלים משבעה משקים האמורים בחז"ל, אבל לא 
כשעשוי רק עם 'מי פירות'. )ג( שרוב המרכיבים שיש בבצק יהיה קמח, אבל לא כשרוב 
]בלילה  נוזלי  ולא  עבה[  ]בלילה  גושיי  בצק  שיהיה  )ד(  אחרים.  דברים  הם  המרכיבים 
רכה[. )ה( שיהיה בו 'תואר לחם'.– ואם חסר אחד מתנאים אלו, אזי יש שפטור לגמרי 
מהפרשת חלה, ויש שמפרישים אבל לא מברכים, כאשר יבואר להלן )שו"ע בכל סימן שכט 

והנו"כ שם. לק"ה פ"ד. ויש עוד תנאים הנצרכים לחיוב חלה, אך אינם מצוים(. 

דיני בצק המיועד לאפיה בישול וטיגון
א. בצק המיועד לאפיית לחם ושאר מאפה שמרים, עוגיות, מציות וכל הדומה לזה, חייב 

בהפרשת חלה )כי הבצק הוא גושי ומיועד לאפיה ואכן אפוהו(. 
צריך  לצ'אלינט[,  קישקע  או  סופגניות  ]כגון  טיגון  או  לבישול  המיועד  בצק  אבל  ב. 
להפריש חלה אבל בלי ברכה )בשו"ע שכט ב נפסק שא"צ להפריש כלל, אך הש"ך סק"ד חושש 
לדעת המחייבים, ולכן יש להפריש בלי ברכה. לק"ה ד ה ועוד פוסקים(. אמנם תערובת נוזלית שיש 

בה קמח שמטגנים או מבשלים, פטורה לכל הדעות )שו"ע שם(.
בצק שמבשלים או מטגנים ואחר כך אופים אותו, אזי אם לא היה ראוי לאכילה לפני  ג. 

האפיה, חייבים להפריש חלה )שו"ע שכט ח. ולק"ה הערה ח בשם מקדש מעט. ונראה ממש"כ ממשנה 
ראשונה שאפילו היה ראוי קודם, חייב(.

ד. גדר אפיה טיגון ובישול: )א( אפיה היא לאו דוקא בתבנית בתנור, אלא גם: בסיר פלא. בסיר 
בתנור. במחבת בלי שמן )לק"ה ד ב ובהערות שם(. ונראה שהוא הדין 'במיקרוגל'.  )ב( טיגון האמור 

הוא 'בשמן עמוק' או אפילו בפחות מזה כל שהשמן מבעבע תחת המאפה. אבל 'מעט שמן' כדי שלא 
לי  נראה  כן  מבעבע,  שאם  ומש"כ  שמן.  מעט  לענין  ח,  א  חלה  חמודות  )דברי  כאפיה  נחשב  למחבת,  ידבק  או  ישרף 

שפחות מזה אין השמן פועל בו אלא רק חום המחבת(. ודע שטיגון הוא לאו דוקא בשמן אלא גם 'בדבש' )שו"ע א(. )ג( 
תבשיל העשוי מקמח שמשהים על האש עד שמתייבשים כל המים או שמן שבו, ואפילו אם נשרף קצת, דינו 

כמבושל או כמטוגן )לק"ה ד הערה ו בשם חלת לחם(. )ד( אפיה בתנור עם אדים, יתכן שנחשב כבישול, ועל כן חייבים 
להפריש אבל בלי ברכה )חלה כהלכתה ג ז, מהאחרונים(.

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(

איך זוכים להיות 'בעל נפש'? האם גם אני אדם פשוט ומגושם יכול 

להתחיל להרגיש הרגש רוחני, גם אם עדיין איני 'עובד ה''?

שווה  אינו  הגוף  הנפש  לולא  כי  'נפש',  לו  יש  אדם  שכל  היא  האמת 

ובלי  לזוז  בלי  מקומו  על  שמוטל  דומם  חפץ  כל  כמו  והוא  כלום, 

רואים אותה  להרגיש. הנפש הוא החיות הפנימית של האדם, שאין 

ואי אפשר לזהות אותה, אך מי שפותח את עיניו לחשוב רגע איך הוא 

חי וזז, הוא יבין שיש לו נפש. אך הזמן בו אדם מזהה את ה'נפש' שלו 

והשתוקקות  רצונות  אצלו  מתעוררים  כאשר  הוא,  להרגישו  ויכול 

לדבר מה, כי הנפש הם הרצונות של האדם. 

וכמו שאדם אינו מרגיש כל הזמן שיש לו אצבעות, אלא כאשר כואבת 

לו האצבע, או כאשר לוחץ עליהם, על אחת וכמה וכמה שאין האדם 

או  לו,  כואבת  היא  כאשר  רק  שלו,  הנפש  מציאות  את  להרגיש  יכול 

או  משהו  לרצות  מתעורר  הוא  כאשר  כלומר  עליה,  לוחץ  כאשר 

שמצטער מאכזבה על רצון מסויים שרצה ושלא קיבל.

כל מה שדברנו הוא נכון גם לגוי, שגם הוא יש לו נפש, שהיא מחייה 

הנפש  ולכן  וגשמית,  בהמית  נפש  היא  שלו  שהנפש  אלא  הגוף.  את 

שלו רוצה דברים שהגוף תאב להם, ומשום כך גם אינו מבין איך שייך 

שאדם ירצה דברים  רוחניים.

הקשורה  רוחנית  נפש  אלוקית,  נפש  לו  יש  יהודי,  זאת  לעומת  אבל 

היא  והנפש  הכבוד.  כסא  מתחת  החצובה  ועליונה  קדושה  לנשמה 

החלק התחתון של הנשמה שהיא קשורה לגוף, ועל ידה יכול גם הגוף 

המגושם להרגיש אור נשמתו, ולטעום טעמים רוחניים.

***

אלא שכאן יש מלחמה גדולה בין הגוף והנפש הבהמית לבין הנפש 

האלקית שקשורה לנשמה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וכך ברא ה' 

את האדם באופן כזה שמטבעו הוא מרגיש את הנפש הבהמית ואת 

הרצונות שיש בה. אלא שמתחת הנפש הבהמית הזו, מתחבאת לה 

מה  ואת  הנשמה  את  להרגיש  רוצה  שהיא  וקדושה,  אלוקית  נפש 

שנעשה למעלה.

ובוודאי מי שזוכה לשעבד את גופו ולשלוט עליה, הוא ממילא 

זוכה להרגיש את הנפש הרוחנית שלו, אבל רביז"ל גילה עצה 

נפשו  את  להוליד  ואחד  אחד  כל  יוכל  ידה  שעל  נוראה 

ויוכל  הפועל,  אל  הכח  מן  אותה  להוציא  הרוחנית, 

להרגיש אותה ולטעום טעמים רוחניים, גם 

אם הוא עדיין נמצא במקומות 

הנמוכים ביותר בקדושה. ועצה זו היא עצת העצות של רביז"ל הנקרא 

'התבודדות'! - 'לדבר עם ה' את הרצונות שיש לו בעומק הלב'.

וענין זה הוא הנקודה המרכזית של ההתבודדות. כי אפילו שיש כמה 

מדורים(,  וכמה  בכמה  שהרחבנו  )כפי  התבודדות  של  סוגים  וכמה 

כמו הענין של השיחה עם ה' על כאביו כדבר איש אל רעהו, הודאה, 

'התבודדות' הוא  וכו', בכל זאת הרעיון העיקרי של  תחינות ובקשות 

הרצונות  את  שלו,  בפה  לה'  שמספר  ידי  על  'נפש'  להוליד  הזה  ענין 

שיש לו בלב.

***

בלי  בקלילות  למעשה  ליישמו  רק  שצריך  בתכלית  פשוטה  עצה  וזו 

לחץ, אך בהתחייבות קבועה. לשבת במקום שקט לבד, לחשוב כמה 

לכל  מעבר  רוצה  באמת  שהוא  הפנימיים  הרצונות  הם  מה  רגעים, 

קדושה  של  טוב  דבר  באיזה  ייזכר  ואז  לו,  שיש  והצרכים  הכאבים 

שהיה רוצה, ותיכף יתפוס את הרצון הזה, ויאמר אותה בפה להשי"ת 

'אני רוצה כך וכך', ואז יחשוב עוד קצת ויגלה עוד סוג של רצון טוב 

שמונחת לה בעומק הלב, וכבר מזמן שכח שהוא רוצה את אותו הדבר, 

ויאמר זאת בפה להשי"ת, 'אני רוצה גם את זה'. 

וכך ימשיך הלאה מרצון לרצון, ואפילו שאינו מרגיש תשוקה עצומה 

לאותו הדבר. וגם אם אלו דברים שהתייאש מהם מזמן, ואינו רואה כל 

סיכוי שהוא יהיה שייך לאותם דרגות קדושות, בכל זאת כיון שגילה 

שיש לו איזה רצון קטן לאותו הדבר, תיכף יאמרם בפה.

הנפש  'נולדת  לאט  לאט  אזי  הרצונות,  את  מהפה  מוציאים  וכאשר 

החוצה  לצאת  מתחילה  הרוחנית  והנפש  הפועל',  אל  מהכח  ויוצאת 

הרצונות  את  רק  תמיד  שמרגיש  הגוף  על  שליטה  קצת  ולקבל 

הגשמיים. כי הרגשת הרצון הזה, היא הרגשת ה'נפש'! 

ומי שמתמיד בזה, אזי לאט לאט הנפש הרוחנית שלו נעשית ערנית 

השתוקקות  עם  הולך  כבר  הוא  היום  במשך  גם  וכך  ויותר,  יותר 

להשי"ת, עד שיכול להיות שגם כאשר הוא יושב עם בני אדם יתמלא 

ליבו בהשתוקקות ויאמר כמה דיבורים לה' ויתאנח על מצבו.

על  חושב  לבד,  בשקט  יושב  הוא  כאשר  יום  בכל  שההתחלה  אלא 

עד  הגשמיים,  הרצונות  את  מזהים  ומתחילה  בלב,  לו  שיש  הרצונות 

שמתיישב בדעתו ומגלה את הרצונות האמיתיים החבויים מתחת כל 

הרצונות והשאיפות הלא טובות שלו, ומוציא אותם החוצה בפה.

וזו הדרגא הגבוהה ביותר, לחיות תמיד בהשתוקקות להשי"ת, ועל ידי 

עצה פשוטה זו יכול כל אחד לזכות לזה.

לתרומות והנצחות: | 054-8591148 | 057-3175211 | ת.ד. החיד"א 3/2 בית שמש | פקס: 03-5214707 | להצטרפות למנויים בדוא"ל: subscribe@haleb.org | לרכישת מניה בעסק הנצחי הפקד את מעשרותיך לבנק פאג"י סניף 179 מ-ח: 584924 ע"ש מכון עלה לתרופה

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לשלומי

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

054-8441059 

שלומי

הר"ר משה מייער  הי"ו 
חתן הרה"ח רבי אלימלך זילביגער שליט"א

מנשסתר
לרגל שמחת אירוסי הבת / הנכדה

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן אליעזר שפירא  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן בר"נ בר"מ שפירא  הי"ו - י-ם
לרגל שמחת הולדת הבן

הר"ר יעקב מרדכי בר"י פרידמאן  הי"ו  - מנשסתרבזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  שלמה חיים רביע  הי"ו - עמנואל
לרגל שמחת הולדת הבן

הר"ר  שמעון א. דורפמן  הי"ו - בית שמשבזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים יהושע הכהן ראטה הי"ו 
בית שמש

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נתן צבי הי"ו
ומחותנו

הר"ר נפתלי אנשין הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה 

הר"ר דוד שטייף הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת נשואיו בשעטו"מ
וחותנו

הר"ר יצחק אלון קפלן  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה 

הר"ר מאיר רובינשטיין הי"ו - ביתר 
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו שמעון נ"י
הר"ר נתן בלאט  הי"ו - מודיעין עיליתבזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

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

הר"ר נחמן רז  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעלקא פרידמאן הי"ו - וויליאמסבורג
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שלמה זלמן משי זהב הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה מרדכי שפירא  הי"ו - בית שחש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נפתלי חיים ברי"ג סופר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן בן יוסף הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף צבי קעניג  הי"ו 

בן הרה"ח רבי אלעזר מרדכי קעניג שליט"א

בית שמש

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו דב בער נ"י

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

לזכות מרדכי בן אורלי 

כמוהל הבטחתי סכום צדקה

ל'עלה לתרופה' על כל ברית

והשפע החל לזרום

ישמח לב מבקשי ה'

ניתן לשמוע שיעורים 
בתורת רביה”ק 

במערכת 'אוצרות ברסלב'
02-9950000

שמעו ותחי נפשכם

 בס“ד

מהרו להרשם:
 052-7116592
מהרו להרשם:

 052-7116592

ימים אחרונים לרישום

ימים אחרונים לרישום

סודיות
בטחת

סודיותמו
בטחת

מו

שידוכים
לאלמנים/ות
וגרושים/ות

מיזם חדשני ומהפכני למציאת השידוך
המתאים בדרך הקלה והמהירה ביותר.
מיזם חדשני ומהפכני למציאת השידוך
המתאים בדרך הקלה והמהירה ביותר.

שעות מענה טלפוני: ימים א'-ה'  
בוקר- 10:00-12:00 ערב- 16:00-21:00

שעות מענה טלפוני: ימים א'-ה'  
בוקר- 10:00-12:00 ערב- 16:00-21:00


