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מצב בלתי נסבל הוא מצב בלתי נהיר. אנו מחפשים בדרך כלל פירוש 
והאם  כאן  מעשיי  מה   - נקלענו  אליהם  למצבים  דעת  מניח  והסבר 
מצב  פה.  מהיותי  תועלת  איזו  תצמח  בארץ,  או  בשמים  למישהו, 
שאינו עונה על הדרישות הללו נקרא מן הסתם - בלבול. והיכן המקום 

היותר מועד לבלבולים? טלטולי דרך. 

מעשיו,  ומה  הוא  היכן  יותר  או  פחות  יודע  אדם  ובמקומו  בביתו 
בלבול  לידי  יותר  מהר  מביאות  בהן,  שכרוך  מה  כל  על  הדרכים, 

ומבוכה. על אחת כמה וכמה כשתועים בדרך.

        

זמן ארוך מאוד.  ולפרק  פרשת השבוע מכניסה אותנו למצב שכזה, 
לכאורה  והגלות  ממצרים  יצאנו  עתה  זה 
לא  אם  יודע  מי  ואויה,  אבוי  אך  מאחורינו, 
נפלנו מן הפח אל הפחת. "נבוכים הם בארץ, 
פרעה  של  בעדשה   - המדבר"  עליהם  סגר 
על  סבים  מאוד,  עד  מבולבלים  נצפים  אנו 

עקבותינו וחגים במעגל סגור מבלי יעד. 
בארבעים  אכסניה  לנו  לשמש  עתיד  המדבר 
בית  גם  זה  יהי  דור שלם  שנה הבאות, עבור 
מיני  בכל  ונטעה  פה  נשגה  עוד  קברות, 
טעויות, וכל זה אמור היה מלכתחילה להיות 
ארץ  לקראת  מהירה  צעידה  של  תחילתה 
אחריו  כשעוקבים  במדבר,  המסע  ישראל. 
זמן  כבזבוז  להיראות  עשוי  הבנה,  בחוסר 

משווע; כבר יצאת ממצרים, ובמקום להתנחל בארץ ישראל הקדושה 
הינך מכלה ארבעים שנה  - תוחלת חיים שלימה, במדבר. גוואלד, לא? 

הולכים ומתבררים
אנו יודעים שארבעים שנות המדבר באו כעונש על חטא המרגלים, 
אבל לעונש יש הרי מטרה, עונש הוא הזדמנות חוזרת ודרך חדשה 
מהדברים  אחד  היא  כידוע  ישראל  ארץ  שהתקלקל.  את  לתקן 
שההגעה  נתן,  רבי  כותב  הסיבה,  זו  בייסורים.  כרוכה  שהשגתם 
לארץ ישראל כרוכה בטלטולים רבים והתעכבויות שונות ומשונות, 
הייסורים הללו סוללים את הדרך לארץ ישראל. כאן מקומו של לימוד 
יסודי ביותר, במילים ספורות הוא מסתכם כך: תדע שהדרך ארוכה, 

וכך בדיוק היא אמורה להיות. 
מלמד  השני  החצי  הלימוד,  של  הראשון  חציו  רק  זה  אבל 
שהאריכות היא לא רק כורח המציאות ופועל יוצא של תוואי 
ישראל,  לארץ  הדרך  היא-היא  האריכות  דרך,  ותנאי  שטח 

לקדושה, לתכלית. 
כדי לבוא לארץ ישראל, כותב רבי נתן - וכוונתו גם לכל 
מוכרחים  להשיג,  מעוניינים  שאנו  טוב  דבר 
הכי  הסיבה  המדמה.  את  לברר 

מובהקת להיותנו כאן על פני האדמה היא - לברר ולהתברר. 
גדול מאוד בעבודת הבורא: שום דבר שנמצא כאן בעולם,  וזה כלל 
כמעט  השאלה  מבררים?  איך  לבירור.  זקוקים  כולם  מבורר,  אינו 

מיותרת, חשוב יותר לשאול איך לא מפריעים לזה לקרות. 
נסביר: העולם מתברר כל העת, וגם אתה. הבט סביבך, העולם מלא 
אתה  והתהוויות,  אירועים  אינספור  מוקפים  חייך  בהתרחשויות, 
מי  אינו  אמש  שהיית  מי  פרטית.  בהשגחה  מתנהל  שהכל  מאמין 
של  בקיומו  מאמין  הוא  עוד  כל  תמיד,  מתברר  אדם  היום.  שהינך 

תהליך בירור. 
בירור האמונה, מלמד רבינו, נעשה על ידי הליכה. איך מנפים קמח? 
הגרגירים  מרקידות,  הידיים  עוד  כל  ומרקידים,  בנפה  אותו  מטילים 
בכברה,  נתונים  אנו  אף  מאיליהם.  יתבררו 
מרקידים אותנו, מטלטלים ממקום למקום, מ"ב 
והטלטול  רגלינו  מסעות חולפים עוברים תחת 
והדמיון  מתבהרת  האמונה  בירור,  יוצר  עצמו 
נושר פיסות-פיסות. העיקר, אל תחדל מלרקוד.

מסע במדבר
אנחנו  במדבר,  שנה  ארבעים  הלכו  אבותינו 
עושים מ"ב מסעות בתוך הבית. פעמים שאדם 
עושה ביום אחד ועל כורסא אחת, כמה עשרות 
קילומטרים של תהיות וטלטולי נפש. אם אתה 
מאמין שאין זה מסע לחינם, הבלבולים עצמם 

הם-הם הבירורים. 
אדם מבולבל, אפשר לשער, מתקשה להבין מה הוא עושה והיכן הוא 
נמצא, וגם עובדה זו, שאינך יודע מה ולמה ולשם מה, איננה גורעת 
ממך להיות חלק מתהליך הבירור. וכפי שכותב רבי נתן: "כי בכל מקום 
שבאים לשם בעת שעוסקים בהדרך של ארץ ישראל, ושם בכל מקום 
תכלית  שפנימיות  מאחר  המדמה...  בלבול  של  בלבולים  יש  ומקום 
כוונתו שהולך בכל אלו המקומות הכל היא בשביל לבוא לארץ ישראל 
על ידי זה הוא מברר בכל מקום ומקום ניצוצי האמונה... ועל כן בכל 
פסיעה ופסיעה שהולך בשביל הנסיעה לארץ ישראל או לשאר דבר 
ופסיעה  פסיעה  בכל  אזי  אמתי,  לצדיק  להתקרב  ובפרט  שבקדושה 
הוא מברר המדמה בכל מקום שדורך שם, מאחר שכוונתו בשביל ארץ 
ישראל שמשם עיקר בירור המדמה.  ועל כן על פי רוב צריך לסבב 
כפי שורש נשמתו  לברר המדמה  כפי מה שצריך  הדרך הרבה, הכל 

וכפי מעשיו שעשה בגלגול זה ובגלגולים אחרים".
ממילא  התקרבות,  קדושה,  ישראל,  ארץ  היא  פניך  שמגמת  כיוון 
הזו  הפסיעה  אם  גם  לשם,  בדרך  עושה  שאתה  ופסיעה  פסיעה  כל 
כשלעצמה טועה אולי, ולמראית עין אף מרחיקה אותך מהיעד, למען 
האמת עצם העובדה שהינך פוסע ועושה עוד צעד, זוהי דרכך שלך 

לארץ ישראל.
 )ע"פ ליקו"ה או"ח ברכת הריח והודאה ד'(

אל תאמר בלבולים, תגיד בירורים

גם אם אתה סתם מבולבל 
שפנימיות  כיון  ותועה, 
ישראל,  ארץ  היא  כוונתך 
הוא  עליך  שעובר  מה  כל 
ישראל. לארץ  הדרך 

יום ו', ערב שש"פ, תקצ"ב

ֲאֶׁשר  ֶׁשִּתְׂשַמח  ֲחִביִבי,  ְּבִני  ִמְּמָך  ּוִבַּקְׁשִּתי 

ָזִכינּו ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָעָׂשה ָלנּו ִנִּסים ָּכֵאֶּלה, 

ִּבְׁשִביֵלנּו,  ַהּכל  ַהָּים  ֶאת  ָלנּו  ְוָקַרע  ִמִּמְצַרִים  ֶׁשהֹוִציָאנּו 

ְוָכל  ְוַאָּתה  ֲאִני  ֶׁשהּוא:  ַהֶּזה,  ַּבּדֹור  ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי 

ִיְׂשָרֵאל  ָעֵרי  ְוֶׁשְּבָכל  ְּבֶרְסֶלב  ָהֲאָנִׁשים ֶׁשְּבטּוְלְטִׁשין ּופה 

ְּבמֹוְׁשבֹוֵתיֶהם, ֶׁשֻּכָּלנּו ֵאֶּלה ֲאַנְחנּו ּפה ַהּיֹום ַחִּיים, ֻּכָּלנּו 

ִלְׂשמַח  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ָנַפל חֹוַבת  ְוָעֵלינּו  ַהֶּזה,  ַהּדֹור  ְּבֵני  ֵהם 

ֱאלהּותֹו  ִנְתַּגָּלה  ָאז  ֲאֶׁשר  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ְּבִׂשְמַחת 

ִיְתָּבַרְך  ָהָרצֹון  ַּבַעל  סֹוף  ָהֵאין  ֶׁשל  ּוֶמְמַׁשְלּתֹו  ְוַאְדנּותֹו 

ֲאֶׁשר  ַעד  ָּכמֹוהּו  ָהָיה  לא  ֲאֶׁשר  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ְּבִהְתַּגּלּות 

ֶזה  ָאְמרּו  ְויֹוְנִקים  ְועֹוְלִלים  ְוכּו'  ַהָּים  ַעל  ִׁשְפָחה  ָרֲאָתה 

ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו. 

ְׂשַמח ְּבִני ְּבִׂשְמָחה זאת, ֲאֶׁשר ָזִכיָת ְלַהֲאִמין ָּבֶזה ַעל ָּכל 

ִּבְׁשִביֵלנּו  ֲאֶׁשר  ַהִּנְבָחר  ַעם  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְכַלל  ְוִלְהיֹות  ָּפִנים, 

ַעל  ִמְסַּתֵּכל  ָהָיה  ּוְבִאם לא  ָהֵאֶּלה,  ַהִּנִּסים  ָּכל  ֶאת  ָעָׂשה 

ַהּטֹוב ֶׁשָּבנּו לא ָהָיה עֹוֶׂשה ָלנּו ִנִּסים ָּכֵאֶּלה. 

יֹום,  ְּבָכל  ָּתִמיד  ָׂשֵמַח  ַאְך  ִלְהיֹות  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ַהָּדָבר  ְּכַלל 

ְּבעֹוָׂשיו,  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  קמ"ט(  )ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ּוְכִתיב )ָׁשם יד( ָיֵגל ַיֲעקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ְּתִהָּלה ָלֵאל 

ִמָּכל ַעם  ָּבנּו  ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ִּבְפִׁשיטּות  ִלְׂשמַח  ַּבֶּמה  ָלנּו  ֵיׁש 

ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון ְוכּו', ּוִבְפָרט ֶׁשָּזִכינּו ַּבּדֹור ַהֶּזה ֶׁשֵאין 

ְמקֹור  ֶׁשהּוא  ָהֲאִמִּתי  ַהִּׂשְמָחה  ַּבַעל  ַעל  ִמְתַנְּגִדים  ָאנּו 

ַהַחִּיים  ְמקֹור  ָהֱאמּוָנה  ְמקֹור  ַהְּקֻדָּׁשה  ְמקֹור  ַהִּׂשְמָחה 

ֶׁשָּזִכינּו  ַאְׁשֵרינּו  ַהָחְכָמה,  ְמקֹור  ְוַהִּנְצִחִּיים  ָהֲאִמִּתִּיים 

ָלֶזה.

ֲאֶׁשר  ַהִּנְפָלא  ַהּטֹוב  ָּכל  ַעל  ַהּכל  ַלֲאדֹון  ְלַׁשֵּבַח  ָעֵלינּו 

ְיֻסַּפר ֶׁשֲאַנְחנּו  ְיֻאַּמן ִּכי  ִהְפִליא ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו, ֲאֶׁשר לא 

ְּבִׁשְפלּות ָּכֶזה ִנְזֶּכה ִלְׁשמַע ּוְלָהִבין ְּדָבִרים נֹוָרִאים ָּכֵאֶּלה 

ִּכי  ָלנּו  ָזַכר  "ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  ַהִּמְקָרא  ִנְתַקֵּיים  ּוָבנּו  ְוכּו',  ְוכּו' 

ְּבָכל  ּוְלַרֵּקד  ִלְׂשמַח  ְמֻחָּיִבים  ָאנּו  ֵּכן  ַעל  ַחְסּדֹו",  ְלעֹוָלם 

יֹום ָויֹום. 

ְׂשַמח ְּבִני ְוַאל ִּתְתַעֵּצב, ְוַׂשַּמח ַנְפְׁשָך ְּבָכל ְנֻקָּדה ּוְנֻקָּדה 

טֹוָבה, ּוְביֹוֵתר ְּבִמֵּלי ִּדְׁשטּוָתא ַּכָּידּוַע ְלָך. ְוֶיֶתר ִאי ֶאְפָׁשר 

ְלַהֲאִריְך, ּוֻמְבְטַחִני ְּבָך ֶׁשְּתַקֵּים ְּדָבַרי ֵאֶּלה. 

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
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מארסא רסברבפו:יגשבת

מברסג רסדרגפז.ידא

מגרסה רסורדפז:טוב

מדרסז רסחרהפח.טזג

מהרסט רערופח:יזד

מורעא רעברזפט.יחה

מזרעג רעדרחפט:יטו

אבותינו הלכו מ"ב מסעות במדבר, אנחנו עושים לפעמים ארבעים ושניים קילומטרים של טלטולי נפש מתוך הכורסא. 



צדקה, אא

ט"ו בשבט פרק כ"ה
וכן במרים כשנצטרעה כתיב, ויצעק משה אל ה' אל נא 

רפא נא לה.

לבקש מהשי"ת שהוא יעורר את הרחמים הגדולים
א[ בשעה שמרים הצטרעה, התחנן משה אל ה', ככתוב 

'ויצעק משה אל ה' – א-ל נא רפא נא לה'. ויש להבין למה 

כפל בתפילתו את הלשון 'נא – נא'?

לאדם  משל  מתבאר,  ק"ה(  סימן  )ליקו"מ  רביז"ל  ובדברי 

אחד  עשירים,  שני  בעיר  שם  והיו  לישועה,  צריך  שהיה 

עשיר קטן והשני עשיר גדול. והוא הייתה לו גישה לעשיר 

הקטן, אך לא לעשיר הגדול. אבל, העשיר הקטן לא היה 

מספיק עשיר כדי שיוכל להושיע אותו, אבל מחמת שבכל 

אופן הוא עשיר, הייתה לו גישה לעשיר הגדול. ולכן עצתו 

הוא, שילך לעשיר הקטן ויבקש ממנו רחמים, ויאמר לו: 

לעשיר  לילך  יכול  אתה  אבל  לי,  לעזור  יכול  אינך  אמנם 

הגדול לבקש ממנו למלאות צרכי, והוא כן יכול לעזור לי.

רחמים  ויש  פשוטים,  רחמים  יש  כביכול,  ממש  כן  כמו 

גדולים, ולנו אין היכולת תמיד להתפלל ולעורר הרחמים 

הפשוטים  לרחמים  להתחנן  אנו  יכולים  אבל  הגדולים, 

שהוא יעורר הרחמים הגדולים.

לפני  התפלל  רבינו  שמשה  רביז"ל,  מפרש  זה  פי  ועל 

את  לעורר  מעצמו  יבקש  כביכול  בעצמו  שהוא  השי"ת 

הרחמים הגדולים, וזה הפירוש 'א-ל נא' שביקש מהשי"ת 

שהוא יבקש מעצמו כביכול 'רפא נא'.

ב[ ולמעשה מובן מזה, שכידוע כפי מידת התדבקות האדם 

במידת רחמיו של השי"ת, כך זוכה באמת לעוררו, וכך זוכה 

לפעול ישועתו. אמנם בשעת דין קשה לזכור את הרחמים 

ולהדבק בו, ועיקר המתקת הדין הוא שאדם יתעקש לדבק 

הדין  ימתיק  כך  ברחמים  הביטחון  וכפי  ברחמים,  עצמו 

לגמרי מעצמו.

אך מה לעשות שבפועל מידת רחמיו של השי"ת מוסתרות, 

וקשה להדבק ולהזכר בהם, והוא בבחינת מצורע שמגורש 

בהשי"ת  להתדבק  יכול  שאינו  שרואה  המחנה,  פני  מעל 

בשעת תפילתו. ועל כך לימד אותנו משה רבינו איך לצעוק 

לה', ולומר לו, בבקשה ממך תבקש אתה בעצמך מהרחמים 

העליונים; כלומר, אני איני יכול לדבק עצמי במידת רחמיך, 

אבל אתה כן יודע ומכיר את אותו עוצם גדולת רחמיך שהם 

למדני  או  בעצמך,  אתה  אותם  תעורר  אנא  גבול,  שום  ללא 

אתה איך לעורר את הרחמים, ושים דברים בפי שאוכל באמת 

לעורר אותם הרחמים הגדולים והעליונים.

לכוון בתפילתו גם על חסרון השכינה
דרכי  עוד  מזה  ללמוד  שנוכל  נאה  רמז  מצינו  שלמה  בתפארת  והנה  ג[ 

שכנגדה  אחר  חסרון  כנגד  מכוון  בעולם,  שיש  חסרון  כל  שהרי  התפילה. 

'רפא  נא',  'אל  והתפלל על מרים  וכיון שראה משה את צרעת מרים, עמד  למעלה. 

נא לה' כלומר שעל ידי שתרפא את מרים יהיה רפואה גם 'לה' היינו לשכינה. או להיפך שעל 

ידי שתתרפא השכינה מהפגם של הלשון הרע, על ידי זה ממילא תתרפא גם מרים. ולכן כפל 

לשונו פעמיים 'נא'.

ומזה למדים אנו, איך להשתדל לכוון בתפילה על חסרון השכינה. ואם אמנם הצדיקים מכוונים 

רק לחסרון השכינה, ואילו אנו מכוונים לצרכנו, אבל בכל זאת אפשר להתפלל ולכוון תוך כדי 

תפילתו על חסרונותיו, גם על חסרון השכינה. כי כל חסרון פרנסה מכוון כנגד חסרון פרנסת 

הנפש, וממילא יש צער מזה לשכינה. וכל חסרון וקושי בענין הבית והזיווג מורה על קושי וצער 

עם החיבור שלנו לה', וממילא גורמת צער לשכינה.

ד[ ותפילה כזו, מתקנת את חסרונותיו בשורשו. והיא סוג של תפילה שיש בכוחה לעורר אצל 

האדם 

חיבור אמיתי להשי"ת מתוך הצרות שלו, להסתכל על מה שעובר עליו ב'גדלות הדעת', וזה 

יביא אותו לעשות חשבון הנפש, ולבדוק מה אפשר לעשות בשביל לתקן החסרון בשורש, וכך 

אפשר לפתוח שיחה עם השי"ת ולחדש דיבורים נפלאים בתפילתו. 

זו עצה נפלאה השווה לכל נפש, לאחר שמדבר על חסרונותיו, להיכנס לעוד דיבורים על צער 

השכינה הרומזת לאותו ענין. ואף שיכול להדמות לאדם כאילו שתפילה על השכינה היא דרגות 

השייכות לצדיקים, אבל ההיפך הוא הנכון, כי אם יש חסרון לשכינה בשעה שיש לנו חסרון, הרי 

זה בעצמו מוכיח שאנו חלק מהשכינה, וכשיתתקן למעלה ממילא יתתקן למטה כאן בעוה"ז.

בתחילת מסכת ראש השנה קבעו חז"ל את ימי ראש השנה 
לבהמות  אדם,  ולבני  למלכים  הבריאה,  מחלקי  חלק  לכל 
ט"ו  יום  את  אף  חז"ל  קבעו  שם  ולירקות,  לנטיעות  ולמים, 

בשבט כראש השנה לאילנות.
ולכאורה הדבר תמוה, שהלא אם נעקוב אחר ימי האילן, נראה 
כי חודש זה הוא התקופה הקשה שבחיי האילן, בעוד שמשך 
נהנים  והכל  בעלים  מעוטר  פירות  מוציא  הוא  השנה  ימות 
ממנו, הוא כולו קורן ומראה כי 'לא חסר בעולמו כלום, וברא 
ימי  אלו  בימים  אך  אדם',  בני  בהם  להנות  טובות  אילנות  בו 
שבט ימי הקור והרוחות, ימים אפורים וחשוכים, ימיו הקשים 

של העץ בהם הוא עומד ערום ושפל בלי פירות ובלי עלים.
הוא  בהם  אלו  בימים  צמיחתו,  מתחילה  אז  אלו  בימים  וכי 
עומד נטול פאר והדר, בימים בהם פירותיו נקטפו ועליו נשרו, 

וכי בהם הוא הזמן בו הוא יום הולדתו וצמיחתו.
אך מבואר בחז"ל )ר"ה יד.( כי דווקא בימים אלו בהם הוא ערום 
כל  את  ומפילות  בעוז  בו  מנשבות  הרוחות  בהם  ימים  וקר, 
פירותיו, באותם ימים ריקים וחשוכים דווקא בהם מתחילה 
צמיחתו, בימים אלו בהם הוא חונט, השרף הפנימי עולה בו, 

והוא הבסיס לצמיחת פירותיו המרהיבים.

כימי העץ ימי עמי
אף האדם משול לעץ השדה ולתהלוכותיו, כלשון הכתוב "כי 
האדם עץ השדה", וכמו שדרשו חז"ל )מדרש תנחומא ועוד( 
כי התורה המשילה את חיי האדם לחיי העץ, וכלשון הפסוק 
)ישעיה סה כב( 'כימי העץ ימי עמי', שאף האדם עתים לח, עתים 

יבש מכל לחלוחית, עתים מוציא פירותיו ועתים הוא ריק מכל 
פרי.

בעת  הצדיק,  בתורת  עסקו  בעת  עצמו  על  יסתכל  ואם 
שהצדיק מטיל עליו טללי תחיה ומודיע לו ללא הרף כי בכל 
מעשה שלו הוא מעורר יחודים נוראים למעלה ועולה מדרגא 
יתמלא פליאה,  ועל מצבו הוא  יתבונן על עצמו  לדרגא, אם 
וכי כעת הוא עולה מדרגא לדרגא, וכי כעת הוא עושה יחודים 

ושעשועים לפני השי"ת "הן אני עץ יבש" )ישעיהו נו ג(.
ה',  בעבודת  התקדמות  רואה  אני  בהם  בשעות  בשלמא 
בתפילה  בתורה  אש,  בלהב  לה'  בוער  אני  בה  בשעות 
ובמעשים טובים, זמן זה נקרא צמיחה ופרי, אך כעת, בזמן 
בו אני בחשכות השכל ובדכדוך גמור, ואף תורתי ותפילתי 
נראים כך, וכי כעת נעשה יחודים על ידי )וכמבואר באריז"ל 
שהוא  איל"ן,  בשם  מכונה  ושכינתיה  הוא  בריך  קודשא  שיחוד 

גימטריא של שם הוי"ה אדנ"י(.  

אינו  לאילנות'  השנה  ש'ראש  גילו  חז"ל  אך 
דווקא  אלא  סיון,  או  אייר  בימי  נעשה 
בימים אלו כשנדמה שאין כלום 
העץ  אז 

שבו,  הפרי  את  לראות  אפשר  שאי  אף  על  וגדל,  צומח 
וכשבודק את עצמו כמה ענפים נשרו ממנו היום או אתמול 
ולא מעלה על דעתו שיש לו תקווה להתחיל מחדש, דווקא 

אז הוא זמן ראש השנה לאילנות.
של  חדש  שפע  מתגלה  בו  החנטה,  חידוש  מתחיל  זה  ביום 
להעלותו  שנוכל  בקרוב  מוכן  שיהיה  השי"ת  כבוד  חלקי 
ולתקנו, ביום זה נהגו ישראל ליטול את הפירות ולברך עליהם 
רוצה  והוא  זה  פרי  ברא  שהשי"ת  מכוונים  העץ',  פרי  'בורא 
טעם,  בו  הטביע  זו,  מסוימת  ומתיקות  זה  טעם  שאטעם 
מראה וריח אלו דווקא, בכוונה תחילה, כפי שידוע לו ית' יודע 
תעלומות, במחשבות אלו אני מעלה את הניצוצות לקדושה.

כח הצדיק
גבול  קצה  הוא  שבט,  חודש  זה  חודש  כי  העניין,  ופנימיות 
ב'ארץ  ט'בעו  בפסוק  וכמרומז  בספה"ק,  כמבואר  הקדושה 
ש'עריה, הוא מרמז על גלות הדעת בפי הסט"א, הוא בולע את 
דעת האדם ויונק ממנו עד שנשאר בקטנות הדעת, ונדמה לו 
שאין לו שום קשר להעלאת הנצוצות, וההתחלה לחזור לאור 
נגאלו אבותינו ממצרים, ובפורים  הדעת הוא בחג הפסח בו 

שאז מתקנים את כל הנפילות.
כל  את  מהסט"א  להוציא  שאפשר  מרומז  בשבט  בט"ו  אך 
בהסתרה  אפי'  והמח,  הדעת  בקטנות  בעודנו  הקדושות 
סימן  בו  אין  האילן,  על  כלום  רואים  כשלא  שבט  חודש  של 
ע"י  התחדשות  סוד  שיש  מאמין  אך  ולצמיחה,  להתחדשות 
הצדיק המכונה עץ )כדאיתא בזוה"ק פנחס רלו. ובב"ב טו.(, שהצדיק 
מייחד יחוד עליון וממשיך את רחמי השי"ת, ונשברת הקטנות 

ויוצאת מהגלות.
ומבאר רביה"ק )לקו"ב ח"ב סי' ח( שזהו ענין קריעת ים סוף, בעת 
בה היו ישראל בקטנות נוראה, עת עליה קרא דוד "אבותינו 
במצרים לא השכילו נפלאותיך לא זכרו את רב חסדיך וימרו 
השרת  שמלאכי  בשעה  ז(,  קו  )תהלים  סוף"  בים  ים  על 
מקטרגים "הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, 
דמים,  שופכי  הללו  עריות,  מגלי  והללו  עריות,  מגלי  הללו 
והללו שופכי דמים, מפני מה הללו יורדין לגיהנם, והללו אין 

יורדין". 
אינו  העבודה  כעת  אלי'  תצעק  'מה  השי"ת  ציווה  זו  בשעה 
כסדרה, כעת צריך יחוד נורא התלוי בגדולי הצדיקים )וכלשון 
הזוה"ק מה תצעק אלי - בעתיקא תליא מילתא, וכמבואר באריכות בכתבי 

האריז"ל בסוד הנחש עד כי אף האריז"ל חשש לגלותו(, הפועלים ישועה 

עליונה בשעה של קטנות נוראה כ"כ, ומגלים מידת הרחמים 
שיוכל האדם להתעלות מעומק בליעת הסט"א , עד כי ראתה 
אלי  'זה  כי  בוזי,  בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה 

ואנווהו', אכי"ר.
)נערך מתוך שיחה ע"פ הבנת השומע(

כוכבי אור
הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו תחתם
נבא לקבל שבת פרשת בשלח, “שבת שירה”, לאור דברי 
כח  נוראות  מתגלה  שבהם  ה"ד,  ע"ת  בהלכות  מוהרנ”ת 
השבת, לחדש כח החותם לחיים, ולהכניס כל ישראל לתוך 

אור חותם התורה, במנוחה ושמחה.

 קיצור מאמר 'חותם בתוך חותם'
במאמר  ז"ל  רבינו  דברי  על  מיוסדת  זו  הלכה 
חותם בתוך חותם )לקו"מ סי' כ"ב(. ונבאר תמצית 

המבואר שם:

הנה ידוע, שכל הנעשה בעולם, אצל עם ישראל 
בכלל, ואצל כל אדם בפרט, הכל הוא בהשגחה, 
ובתחילת השנה בראש השנה ויום הכיפורים אנו 
עוסקים ע"י עבודתנו ותפילתנו לפעול המתקה, 
בחינת  לכ"א  להמשיך  הוא  ההמתקה  ועניין 
"חותם", והיינו שהוא חתום ושמור מכל דין ונזק, 
במנוחה  לחיות  יכול  וממילא  עליו,  ישרה  שלא 
לחיים,  להחתם  שזוכים  מה  וכפי  והצלחה. 
דקדושה,  שלום  נמשך  כך  רחמים,  של  בחותם 

ששומר על האדם בגשמיות ורוחניות.

חותם הפנימי – אור תורת הצדיק
להכנס  הוא  הזה,  החותם  בחינת  עיקר  ובאמת, 
ולהיות  לתורה  להתקשר  התורה,  באור  לחיות 
חתום בה, ולהכנס לחיים של קדושה, ע"י שלומד 
כך  ובשביל  ה',  עבודת  בדרכי  והולך  ומקיים, 
מוכרחים את כח הצדיקים, שרק ע"י אור הדעת 
שהם מאירים אפשר לזכות ליראת שמים ולקיום 
המבוארים  העובדה  דרכי  כפי  באמת,  התורה 
להחזיק  אפשר  עי"ז  שרק  וספה"ק,  בזוה"ק 
מעמד בעבודת ה' בכל מצב, וזהו בחינת החותם 
שעלינו לזכות; להחתם לחיים, להתקרב ולהכלל 
בתוך הדעת של רביה"ק, ולקבל דרכי עבודת ה', 

ללמוד לשמור ולעשות.

והצדיקים הם בחינת 'רגלין', כמש"כ: "העם אשר 
אור  עלינו  ממשיכים  שהם  משום  וגו'",  ברגליך 
ומבטלים  הדינים,  מעלינו  וממתיקים  התורה, 
מאור  ח"ו  אותנו  לרחק  שיכול  מה  כל  מאתנו 
התורה והאמונה. וזאת ע"י שני דרכים: א. כלפי 
שאמר  וכמו  זכות,  עלינו  מלמדים  הם  מעלה 
וגו'",  בעמך  אפך  יחרה  "למה  ע"ה:  רבינו  משה 
וממשיכים עלינו מידת הרחמים, ועי"ז מתגלים 
דרכים ועצות של התחזקות. ב. כלפינו הם פונים 
חטאתם  "אתם  כמ"ש:  התעוררות,  של  בדרך  גם 
אותנו  שמעוררים  היינו  וגו'",  גדולה  חטאה 
בתורה  כראוי  לעסוק  ה',  עבודת  לדרכי  להיכנס 
דרכי  ולחפש  להשי"ת  לשוב  ולהתגבר  ותפילה, 
וכפי מה שזוכים להכנס לשני דרכים  וכו'.  חיים 
אלו, ההתחזקות וההתעוררות שבדברי רביה"ק, 
הרי אנו נכנסים לתוך החותם דקדושה שקבלנו 

ומנוחה,  בשלום  לחיות  נוכל  ועי"כ  ביוהכ"פ, 
בגשמיות ורוחניות.

חותם החיצון – אמונה בדברי הצדיקים
ביוהכ"פ,  שמקבלים  הזה,  החותם  מלבד  והנה 
לגבי כשרות שצריכים  וכמו  צריכים עוד חותם, 
חותם  עוד  צריכה  הנפש  גם  כך  חותמות,  ב' 
שלא  הראשון  החותם  על  לשמור  בכדי  חיצוני, 

יתקלקל, ואת זה מקבלים בהושענא רבא.

הראשון,  החותם  שישמר  בכדי  העניין:  וביאור 
יום,  בכל  וטהרה  בקדושה  לחיות  אפשר  ויהיה 
דרכי  א'  מצד  לקבל  הנ"ל;  הדרכים  שני  ע"י 
בעבודת  לעסוק  מאידך  ולהתעורר  ההתחזקות, 
שהוא  נוסף,  חותם  לזה  צריך  כראוי,  השי"ת 
שהוא  והיינו  'ידין',  בחינת  והוא  האמונה,  אור 
רוצה לקבל מוסר ואור הדעת מהצדיקים משום 
כח,  נותן  וזה  לקבל.  'יד'  ופושט  בזה,  ש'מאמין' 
שגם כשהנפש נחלשת ואין בה כח לקבל דרכים 
של התעוררות והתחזקות, עכ"פ נשאר בו רצון 
ויכול  ולחפש,  להשתוקק  ממשיך  והוא  ואמונה, 
השלום,  של  החותם  בתוך  להיות  להמשיך 

ולהנצל מכל דין וגזירה.

הארת השבעה רועים
וכח האמונה הזאת הוא 'הארת השבעה רועים', 
היינו יסודות הדעת שקבלנו מהאבות הקדושים, 
וע"כ במשך שבעת ימי חג הסוכות, אנו מקבלים 
קדישין,  אושפיזין  מהשבעה  האמונה  הארת 
ומקבלים  נשלמת,  היא  רבה,  בהושענא  ואח"כ 

החותם השני, חותם האמונה.

וא"כ אנו צריכים להמשיך הארת הדעת והאמונה 
לאהבה  להתעורר  והיינו  רועים,  השבעה  של 
בהשבעה  המרומזים  העניינים  ושאר  ויראה 
אשר  הצדיקים,  ע"י  אלינו  נמשך  וזה  רועים, 

מקבלים וממשיכים אורם ודרכם.

והדרך לקבל את החותם הזה החיצון, היינו אור 
האמונה, הוא ע"י תקיפות ועזות למען הקדושה. 
ע"י  הגוף,  עזות  את  לשבר  הוא  העזות  ועיקר 
ומבקש  הלב,  מעומק  בקול  להשי"ת  שצועק 
לשוב. שהרי הגוף הוא מגושם ועז, וצריך לרחם 
עליו, שיוכל ליהנות מתענוג רוחני, היינו להגיע 
למצב שתענוג גופו יהיה מתורה ועבודה, וממה 
וזה  ה',  בעבודת  ומתחזק  מעשיו  כל  שמקדש 
עיקר ההארה שמאירים בנו הצדיקים, שנותנים 
לנו רצון ודעת, איך להתקרב לה', ולהתחיל בכל 
כמה  ולהתרחק  לעזוב  להתגבר  מחדש,  פעם 
הנשמה,  אור  ולהאיר  הגוף,  ממשיכת  שיכולים 

וצריכים לזה הרבה עזות.

'קולות דקדושה' ו'קול הברה'
ואת הכח לזה מקבלים ע"י קולות דקדושה. ולכך 
ובכל  שופר,  בקול  תוקעים  אנו  השנה  בראש 
השנה אנו ממשיכים זאת ע"י קול תורה ותפילה 
של  בקול  ואפי'  חיזוק,  דברי  ובקול  והתבודדות, 

המטבעות המקשקשים כשאוספים צדקה.

והיינו  הברה',  'קול  מבחינת  להזהר  וצריך 
שבכל קול של שופר, ובכל התחלה של קדושה 
שמתחיל, יכול להיות ח"ו שזה עצמו יפיל אותו 
מיד  מתעוררים  שעוונותיו  משום  ויבלבלו, 
עז  להיות  וצריך  וכו',  ראוי  שאינו  לו  וצועקים 
אני  לעצמו  לומר  רק  לזה,  לשמוע  שלא  ותקיף 
בכל  ולהתחזק  לו  לציית  ועלי  הצדיק,  אצל  חתום 
החותם  הוא  וזה  מחדש,  להתחיל  להתגבר  דרך, 
אכן  ועי"ז  הפנימי,  החותם  על  ששומר  החיצון 
"בשר  לבחינת  ולזכות  הגוף,  עזות  לבטל  יזכה 
היינו  אתן",  מבשר  "ולירושלים  בחינת  הנימול", 
נקראים  ]ועש"ז  האמונה.  באור  חזק  שיהיה 

'חסידי ברשל"ב', שרוצים לב בשר[.

לשמש את רביז"ל
שאדם  מה  לפי  מקבלים,  האמונה  כח  ועיקר 
משמש ומוסר עצמו בשביל אור רבינו ז"ל, ומשמש 
לקבל אור הצדיק, שעי"ז הוא מקבל כח של עזות 
כנ"ל, וגם ניצול עי"ז מכל דרכי עזות שמסתירים 
שבכדי  משום  הצדיק,  אור  את  ומעלימים 
דקדושה,  עזות  מוכרח  אמת,  לצדיקי  להתקרב 
להשאר  החיצון,  החותם  לקבל  זוכה  שעי"ז 
זכה ממש לחותם  קיים באמונה, גם כשעוד לא 

הפנימי, שהוא דרכי עבודת ה' בפועל.

עבודת ה'נעשה' ו'נשמע'
והכח של עזות דקדושה, נמשך בשרשו מקבלת 
התורה, שאז אמרו ישראל נעשה ונשמע, וירדו 
כתרים  ועל  ראשם,  על  עטרות  ונתנו  מלאכים 
ומבואר  ראשם",  על  עולם  "ושמחת  נאמר:  אלו 
"כי  נאמר:  שמחה  ועל  שמחה,  הוא  שעניינם 
חדוות ה' היא מעוזכם", נמצא שמזה מגיע עיקר 
הכח לעזות דקדושה, ונמצא כי עיקר העוז הוא 
לשמח  האדם  חייב  וע"כ  והחדווה,  השמחה 
נפשו להיות בשמחה תמיד, כדי שיהיה בו עזות 

דקדושה, וממילא יזכה לאמונה.

ומאיפה יקח האדם הכח להיות בשמחה. מהדרך 
התורה,  בקבלת  שנתגלה  ונשמע"  "נעשה  של 
בחותם  ונכלל  שנכנס  למי  היום,  גם  שייך  שזה 

הצדיק.

אדם  כל  ההתקדמות  בסדר  הדבר:  וביאור 

לעשות  שיכול  דבר  איזה  יש  לעולם  בעבודתו, 
כבר עכשיו לפי דרגתו ומצבו, איזה מעשה טוב, 
נקרא  וזה  תשובה,  של  ועניין  שיפור  איזה  או 
צריך  ובזה  לעשות.  יכול  זה  את  כי  "נעשה", 
עקשנות לעשות את מה שבאמת יכול לעשות, 
זאת,  ממנו  למנוע  והיאוש  לכבדות  להניח  ולא 
כח  לו  יש  שעי"ז  דקדושה,  החותם  ע"י  וזאת 
גם  וזה  שיכול,  מה  ולעשות  לחטוף  להתעורר 
מאיר לו להתקדם עוד, להתעורר למה שיכול עוד 
עוד להתחזק,  ולהתחזק במה שיכול  להתעורר, 
עדיין  יודע  שאינו  מה  וכן  'נשמע'.  בחינת  שזה 
איך לקיים מה שלמד, ומה יש לעשות, או שאינו 
והשתוקקות  ותפילה  רצון  מעורר  והוא  יכול, 
"נעשה  מקיים  וממילא  "נשמע",  נקרא  זה  לזה, 
ונשמע". ואז יכול להיות בשמחה וחיות תמיד, כי 
לעולם יש לו את מה שיכול לעשות, ובנוסף יש 
לו רצונות ודברי תורה לנגד עיניו מה שצריך עוד 
לזכות, ובזה מתקרב יותר ויותר אל הקדושה, כי 
כח השמחה מביא כח ועוז של אמונה, וממילא 
יש לו החותם החיצון, ואז ממילא נשמר החותם 

הפנימי, ומצליח לעלות כפי יכלתו. 

אזי  אלו,  חותמות  לשני  האדם  זוכה  וכאשר 
זוכה  שאינו  או  ירידה,  של  זמן  יש  כאשר  גם 
להתקדם מחמת שנפל וכו', יכול לזכות שתהיה 
להאמין  בכוחו  ויש  העלייה,  לתכלית  הירידה 
ולדעת עניין זה, אף שהוא עניין עמוק, והוא כלל 
דייקא  שעי"ז  למצרים,  הירידה  בעניין  הלימוד 
היה העלייה ובירור הניצוצות וכו', וממילא יכול 
ולחזור  מהירידה,  מהר  ולצאת  מעמד  להחזיק 
דקדושה,  ולעזות  וחיות  לשמחה  למקומו: 
ולאור האמונה, שזהו חותם החיצון, ולחיים של 
קדושה ועבודת ה', שזהו החותם הפנימי, ונמצא 

שהוא שמור לעולם בהקדושה לחיים ולשלום. 

הכנה לט"ו בשבט
ובנוסף, יש להתעורר מהירידה של ימות החורף 
ולהתחיל  ואילן,  עץ  בכל  החיות  וחסרון  והקור, 
עליה,  בשביל  שזה  ולהבין,  להאמין  מחדש 
עלינו  וכעת  מתוק,  פרי  להניץ  לבלוב  להוציא 
לקחת הפירות ולברך בשמחה, להודות להשי"ת 
כי הירידה הוא תכלית העליה, כאשר ט"ו בשבט 
הוא בחי' ראש השנה לאילנות, היינו הזמן שיש 
לחדש כח החותם החיצון שעניינו אמונה, ובזה 
ימי  של  ועוז  לשמחה  להתעורר  מתחילים 

הפורים, ולקבל עזות דקדושה, וכח קדושת 
עלינו,  וחותמים  שמגינים  הצדיקים 

בבחינת מרדכי ואסתר, להיכלל באורם, 
הניסים  ולראות  להאמין  ולזכות 

והנפלאות של כח החותם.

ערב שבת קודש בעיר טולטשין, יהודים ממהרים אל המקוה לטבול לכבוד שבת-
קודש. בימים כאלו, לאחר שהשלטונות הקומוניסטים סגרו את רוב המקוואות 
ופיאותיהם לחות מן  באזור, טבילת מקוה אינה דבר המובן מאליו. כאשר חזרו 
הטבילה, הופתעו לראות את הכריכייה של  רבי אהרן-יוסף גרשונוב, פתוחה, והוא 

יושב רכון על שולחן מלאכתו ותופר בריכוז רב את אחד הספרים. 
"מה ארע לו לרבי אהרן-יוסף הישיש?" הציצו בו בתמיהה, "וכי משפחה גדולה לו 
לפרנס? לא די לו שבכל השבוע הוא עמל על כריכת הספרים, שגם בערבי שבתות 
הוא צריך לעבוד?" אלא בשעה כזו של ערב שבת אין פנאי למחשבות מיותרות, 

והם נחפזו לבתיהם להכנות לקראת שבת. 
רבי אהרן-יוסף כורך הספרים הזקן שהגיע מטפליק, אהוב היה על כל מכריו. תחת 
ידיו המבורכות קיבלו ספרים בלים וקרועים פנים חדשות. כל ספר שנטה להיקרע או 
שכריכתו בלתה, הובא אליו והוא טיפל בו ביד אמן, השקיע עמל ויזע, עד שהחזירו 

לצורתו והבטיח את השתמרותו לאורך ימים ושנים טובות, לשביעות רצון הלקוח.
ודווקא  ונפש.  לב  בכל  השם  ועובד  שמים  כירא  אהרן-יוסף  רבי  את  הכירו  הכל 
משום כך, התפלאו על מנהגו התמוה להשקיע שעות רבות מדי יום על מלאכת 
הכריכה, כשהוא מקדיש לכך אפילו שעות-לא-שעות, כמו ערבי שבתות וימים 
טובים, בהם כמעט כל בעלי המלאכה שובתים ממלאכתם ומכינים עצמם לשבת 

קודש או ליום טוב.

והיו  אהרן-יוסף,  רבי  של  התמוה  למנהגו  טולטשין  אנשי  הורגלו  הזמן  ברבות 
כאלו שהלעיגו עליו: "הביטו וראוהו, איך אינו יכול להיפרד מן המספריים, החוט 
עוד  שהכירוהו  ברסלב,  חסידי  חבריו  בעיני  מנהגו  היה  נפלא  במיוחד  והמחט..." 
מהימים בהם התגורר בעיר טפליק, כאשר ימיו ולילותיו היו קודש לעבודת השם, 
ורק לשעות בודדות ביום היה פותח את חנות הבדים שהיתה בבעלותו. "מה ארע 
לו לרבי אהרן-יוסף" תהו, "וכי חסיד מופלג כמותו שרוב שנותיו היה פרוש מהבלי 

העולם הזה – נפל לתאוות הממון לעת זקנה?"
רבי אהרן-יוסף היה חסיד ברסלב אמיתי, כזה שעובד את ה' בכל נפשו ומאודו 
ואינו עושה חשבונות של "מה יאמרו". איש לא עמד על סודו, וגם הוא מצדו לא 

התעניין יתר על המידה מה חושבים עליו תושבי העיר. 
יוום אחד עברה בטולטשין השמועה כי הכורך הישיש חולה מאוד. כאשר הבין רבי 
אהרן יוסף כי שעתו הולכת ומתקרבת, ביקש לקרוא לידידו החסיד הנודע רבי נשק'ע 
טולטשינער. בצעדים מהירים נכנס רבי נשק'ע לבית, בלב חרד התקרב אל מראשותיו 

של החולה, כולו פליאה מהי הסיבה שרבי אהרן יוסף מצא לנכון להזמינו אליו.
"חברי היקר, רצוני לשתף אותך בסוד". רבי נאשקע רכן לעבר מיטתו ועשה אוזנו 

כאפרכסת. רבי אהרן-יוסף דיבר מתוך מאמץ ניכר: "רצוני לספר לך מדוע עבדתי 
קשה כל כך בכריכת הספרים, מנהג שרבים מאנשי העיר התפלאו עליו. דע לך, כי 
לא עשיתי זאת כדי להתפרנס, משום שחסכתי במשך ימי חיי ממון מרווחי החנות 

שהיתה לי בטפליק, ומחסכונות אלו התפרנסתי אני ובני ביתי עד היום הזה".
רבי נאשקע שומע ושתי תמיהות הולכות וגוברות בקרבו: מדוע אם כן עבד חברו 
קשה כל כך? ובכלל לשם מה הוא מספר לו את כל זאת, הרי רבי אהרן-יוסף אינו 

מאותם הנוהגים לערוך חשבונותיהם לבשר-ודם?
ורבי אהרן-יוסף ממשיך: "לא נהניתי מעבודת כריכת הספרים אפילו לא בפרוטה אחת, 

את כל הכסף שהרווחתי מ'עסק' זה נתתי למשפחות עניות מקרב תושבי העיר..." 
הוא הבחין בסימני השאלה שעל פני חברו, והמשיך: "מכיוון שהכרתי הרבה מקרים 
של מצוקה ועוני בעיר, לא יכולתי לעמוד מנגד. לכן עבדתי גם בשעות לא מקובלות 

כמו בערב שבת ויום טוב, וכי יכולתי לנוח על חשבון העניים?", הוסיף כמצטדק. 
הם  מנהגי,  פשר  את  העיר  תושבי  יידעו  לא  אם  כי  וחשבתי  התבוננתי  "ידידי, 

עלולים לרנן עלי אחר פטירתי ואיני רוצה שייכשלו חלילה בעוון לשון הרע". 
רבי נאשקע נותר נדהם מגדולת נפשו של חברו, ששקל היטב במאזני-שכלו והגיע 
למסקנה כי "מתן בסתר" מול חשש "לשון הרע", הרי שהאחרון מכריע. הוא מעדיף 
שום  ללא  בסתר  וחסד  צדקה  שעשה  למי  השמורות  הגדולות  הזכויות  על  לוותר 

קבלת תמורה - ובלבד שלא יכשל אפילו יהודי אחד בלשון-הרע חלילה.

סודו של הכורך



בני הנעורים
'ואני קרבת אלקים לי טוב'

עלהו לא יבול

הלכות והליכות הנוגעים לט"ו בשבט 
פירות האדמה. בכל המקורות העוסקים במנהג אכילת פירות בט"ו בשבט, לא הוזכר 
כלל שיש ענין לאכול/לברך על דבר שמברכים עליו 'בורא פרי האדמה'. זולת בספר 
'מועד לכל חי' סימן ל, שכותב שיש נוהגים שמברכים על פירות האדמה אבל רובם 
אין עושים כן. ולפיכך פשוט הדבר שאין להוציא הוצאות על זה. אכן יש ענין לברך על: 

בננה, אננס, פאפיה, כיון שהם ספק אם הם פרי עץ או פרי האדמה. 
פירות מיובשים. יש מפזרים כסף על אכילת הפירות היבשים דייקא. ואינו נכון, כי על 
הראויה,  ברכתם  את  עליהם  לברך  אפשר  ובקושי  כלל,  הפרי  טעם  להם  אין  רוב  פי 

ולמה לא יודו וישבחו להשי"ת על הפרי הטרי המצוי בזול.   
פירות משבעת המינים ופירות ארץ ישראל. אם כי במקורות הראשונים לא הוזכר ענין 
וכן השתדלו הרבה  זה.  יותר הוזכר ענין  זה, אך במקורות המאוחרים  ביום  אכילתם 

מהצדיקים זיע"א לברך עליהם. 
ברכת שהחיינו: )א( לא הוזכר במקורות שיש ענין לברך שהחיינו ביום זה, אלא שכך 
ישראל  בארץ   – חרובים  קוקוס,  אגוז  ערמונים,  על:  )ב(  זיע"א.   צדיקים  כמה  נהגו 
)כי הערמונים ואגוז הקוקוס  זו.  אפשר לברך שהחיינו, והיינו מי שעדיין לא אכלם בשנה 
גדלים רק פעם אחת בשנה בתקופה זו, ואף במקום גידולם לא נמצאים כבר ראוים לאכילה מהפרי הישן, 

ואלו המגיעים אצלנו כעת הם פירות חדשים לגמרי. גם החרובים הם חדשים, והם חשובים כי כיום עושים 

מהם מאכלים לבני אדם. - כל זה הוא לאחר בירור עם מומחים בשטח זה(.

אין לברך 'שהחיינו' על פרי מיובש או משומר )כיון שנמצאים כל השנה וגם אין ניכר בו  )ג( 
חידושו, וכמ"ש בשו"ע רכה ו ומשנ"ב שם(.  )ד( אין לברך 'שהחיינו' על אתרוג מרוקח. וכמה 

טעמים נאמרו בדבר )ראה משנ"ב רכה טז, כתב סופר כג, ועוד(.
ברכות על פירות שונים:

אתרוג. אתרוג מרוקח בסוכר, ברכתו בורא פרי העץ. והוא הדין לגבי 'קליפות אתרוג' 
בדיני  אר"י  באתרוגי  להזהר  יש  זו  ]בשנה  פוסקים(.  מהרבה  נה  רב  החיים  )כף  מרוקחים 

קדושת שביעית. וזמן ביעורו הוא בסוף חודש שבט[. 
ֶלֶדר, ברכתו שהכל, כי נעשה מפרי מרוסק )וכרמ"א סימן רב ז(. 

דובדבן מסּוכר, יש לברך 'שהכל'. הואיל ועובר תהליך המוציא ממנו כל טעמו וריחו, 
ונאכל רק בגלל הוספת סוכר ותמציות )הליכות אב"י נ יא, וכמבואר בספר מרבה חיים י(. 

ערמונים קלוים, ברכתו בורא פרי העץ )ראה בטור וב"י סימן רב יב וכה"ח רב פח. וכמדומה שכיום 
אינם נאכלים חיים(.

אגוז קוקוס, ברכתו בורא בורא פרי העץ. המים שבתוך האגוז קוקוס, ברכתם שהכל. אבל 
אם שותים המים לאחר אכילת הפרי, אין צריך לברך עליהם )בן איש חי פנחס ט. כה"ח רב סב(.  
אם  ספק  הם  כי  יצא.  'העץ'  שבירך  ומי  האדמה',  פרי  'בורא  לברך  יש  אננס,  פפאיה, 
נחשבים כפרי העץ או האדמה )ראה דברי הפוסקים בזה בספר וזאת הברכה בלוח הברכות ובשערי 

הברכה כג בערכי פירות אלו(.   

בערכי  שם  )ראה  האדמה  או  העץ  ברכתם  האם  ברור  אינו   - חמוציות  פסיפלורה/שעונית, 
פירות אלו(. ועל כן נראה שראוי לברך על פרי אחר בורא פרי העץ ועל דבר אחר בורא פרי 

האדמה, ולפטור את הפרי הזה. ]אגב, יש להחמיר ולהחשיב את הפסיפלורה כ'פרי' לגבי 
דיני ערלה. ומצוי בו אחוזים גדולים של ערלה, ועל כן אין לאכול אלא עם השגחה, או ממי 

שגדל בגינתו ויודע שכבר עברו שנות הערלה[.
שלוה: אם היא נעשית מ'חיטה תפוחה', ברכתה בורא פרי האדמה. אמנם יש ספק מהי הברכה 

האחרונה שלה, ולכן נכון למנוע מלאכול שיעור המחייב ברכה אחרונה, או לאכול רק בתוך סעודה 
ד(. שלוה הנעשית מ'תירס תפוח',  )וכמ"ש בשו"ע רח  נפשות'  'בורא  יברך  בזה,  נזהר  ומי שלא  של לחם. 

ברכתה בורא פרי האדמה )פשוט(. אבל אם נעשית מ'קמח תירס', ברכתה שהכל. ]אפשר לברר זאת מהכיתוב 
שעל גבי האריזה[. ובכל אופן הברכה האחרונה היא 'בורא נפשות' לכל הדעות. 

בל תשחית – אסור לעשות קישוטים מירקות או פירות אם בגלל זה לא יאכלו אותם )בן איש חי, בחוקותי א טז. ועוד פוסקים(.

לכבוד מערכת העלון
ראשית כל אודה לכם מאוד על העלון המיוחד שממש 
מיני  לכל  וחיזוק  והדרכות  עצות  לי  ונותן  אותי  מחזק 

מצבים.
דשמייא,  בסייעתא  כי  לי,  מציק  שמאוד  אחד  דבר  יש 
מה  כל  ועושה  ומתפלל  שלומד  טוב  לבחור  נחשב  אני 
ולא מחובר בפנימיות  שצריך, אך עדיין מרגיש מנותק, 
ליבי להשי"ת. יש אצלנו בחור בישיבה, שמרגישים עליו 
שהוא מחובר ונושם את ה', הוא חי במציאות יותר נעלית 

ומרוממת, חי ושמח ונהנה מיהדותו, 
אחד אמר לי שזו נטייה של נשמות שהם יותר רוחניות, 
בדביקות  להיות  יכול  אחד  שכל  או  כך,  אכן  האם 

בהשי"ת, להיות יותר מחובר גם בפנימיות לבבו לה'?
תודה

**** 
לכבוד הבחור החשוב.

הזה  בדור  בחורים  לראות  הנפש  את  ומחייה  מרענן  ממש 

שמחפשים את ה'. אך לפני שאשיב לך על שאלתך, אומר לך 

שזה בעצמו שאתה מחפש דביקות בה', זה נקרא שאתה כבר 

דבוק בו. כי באמת בשביל להדבק בהשי"ת צריך לחפש אותו, 

והחיפוש הוא בעצמו מוכיח על כך שאתה בדביקות פנימית 

עם השי"ת, ואתה רק מחפש לגלותו החוצה.

בדביקות  להיות  יכול  אחד  כל  האם  לשאלה,  ניגש  וכעת 

בהשי"ת, לרומם את דעתו ומוחו למקום נעלה יותר? 

שייך  שלא  וברור  דרגות,  וכמה  כמה  בזה  שיש  הדבר  ברור 

להיות כל הזמן עם מח מרוכז בגדלות, כי גם אצל הצדיקים 

הגדולים יש הרבה שינויים, כי אין המוחין קבועים תמיד.

אבל זה בוודאי שיש איזה עצה שעל ידה יוכל כל אחד להיות 

ליחידים,  שייך  שהשי"ת  לך  נדמה  וכי  מצב,  בכל  בה'  דבוק 

הרי השי"ת ברא את העולם בכדי ש'כולם' ממש יכירו אותו 

ויחיו אותו.

ולכן אפילו שיש הרבה דרגות בדביקות בהשי"ת, בכל זאת 

עם  ואמיתי  פשוט  קשר  על  להתבסס  חייבת  הדביקות 

ה'. 

ומשום כך, דבר ראשון יש לך להזהר שלא להסתכל 

כלל על אחרים, כי ככל שתסתכל על אחרים 

אתה  איתם,  פנימית  לתחרות  ותכנס 

הדביקות  מנקודת  תתרחק 

עם ה'. כי אתה צריך לחפש כל הזמן איך אתה מהמקום שלך 

עכשיו, תהיה קשור לה'. וככל שתחפש להיות עם ה' באמת 

אמיתית, כך תתחיל לאט לאט להתחבר עם ה'.  

דבר שני, הנה רביז"ל גילה דרך פשוטה מאוד, שעל ידי זה גם 

עם  שמדברים  ידי  'על  אמר:  וכה  בהשי"ת,  להדבק  יכול  אתה 

השי"ת על כל דבר ודבר על ידי זה מתקרבין ומתדבקין בו יתברך' 

)ליקוטי מוהר"ן סימן ק"כ(

לכאורה איני מחדש לך כלום, כי בוודאי שמעת על כך הרבה 

פעמים, שיש להתרגל לבקש מהשי"ת מה שצריך.

אבל באמת מונח בדבריי אלו חידוש עצום, שאם תיקח אותו 

לתשומת ליבך, כל חייך יתהפכו לטובה בע"ה, כי ייתכן מאוד 

שאתה כבר מדבר עם ה' ומבקש ממנו בקשות, אבל אינך שם 

במציאות  תבחין  לב,  תשים  אם  כי  עושה.  שאתה  למה  לב 

בלתי הגיונית לחלוטין, שאתה איש בשר ודם, עומד ומשוחח 

על דבר שמפריע לך ומדאיג ומעציב אותך - עם ה'! וכי אתה 

מבין מה משמעות הדבר, שיש לך אפשרות להכנס בכל זמן 

שאתה רוצה, ולדבר עם המלך?!

יום, תאמר לה'  ולכן תתרגל לעצמך תרגילים פשוטים, בכל 

כמה בקשות אישיות מה שיוצא לך בפיך ובלבבך. וכך תרגיל 

את עצמך יותר ויותר בכל פעם לשתף את ה' בכל מה שעובר 

תעורר  משהו,  מה'  שבקשת  שאחרי  הוא,  העיקר  אבל  עליך. 

שהנה  אחת  מחשבה  להשי"ת,  בלב  קטן  חיבור  איזה  בעצמך 

עכשיו דברתי באמת עם בורא עולם, לאו דווקא התרגשות גדולה, 

רק שימת לב קטנה שכעת היית עם ה'.

וכך, ככל שתתרגל לדבר עם ה', תתחיל להיות מחובר למשהו 

אמונה  של  מחשבות  יחשבו  יותר  שלך  המחשבות  אחר. 

וקרבת אלוקים, פעולותיך יהיו פחות עם לחץ, ובכלל כל חייך 

יהיו יותר עם חיבור להשי"ת.

בדביקות  להיות  תוכל  איך  ביותר,  ופשוטה  נפלאה  עצה  זו 

בהשי"ת, לא משנה מי אתה ומה העבר שלך ואלו טבעים יש 

לך, כי 'טוב ה' לכל' השי"ת שייך לכל העולם והוא טוב לכולם. 

וכל אחד יכול להדבק אליו בכל מצב. )תורה סב(

כי יש דרך של דביקות בהשי"ת - להתבונן ולהיות מרוכז כל 

מלבדו',  עוד  'אין  לרגע  לשכוח  ולא  השי"ת  במציאות  הזמן 

אבל יש עצה פשוטה יותר, פשוט לשוחח עם ה' כמה פעמים 

ביום, ועל ידי זה ממילא המח והלב מתרוממים טפח מעל חיי 

הטבע הנושנים והקרירים. אם רק מעוררים שימת לב קטנה 

בכל פעם שמדברים עם ה'.

בהצלחה רבה

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לקיסריה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לתל אביב - דרום
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קיסריה

הר"ר יצחק מאיר סוכות הי"ו
ביתר

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

הר"ר אהרן בוימל  הי"ו
גבעת זאב

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

הר"ר שלום דוידוביץ הי"ו
ביתר

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

הר"ר ח. מרדכי ד. גודלבסקי הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נתן בר"א גרינבוים הי"ו
צפת

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

הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הנכדה
וחתנו הר"ר בצלאל קליין הי"ו

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

ברכת מזל טוב שגורה בזאת
לראש מוסדות צמאה נפשי המוסר נפשו 
להפצת דעת רבינו הק' בכל רחבי העולם

הר"ר ירוחם גאלדוואסער שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה 
תלמידי הישיבות וצוות הר"מים

שמואל צוקר    שמשון רפאל ערלאנגער   צבי רייך

 ברכת מזל טוב לכבוד אחינו אהובנו רע דבק מאח 
אוצר תורה וחסידות מלא מדע וחכמה 

הגה"ח רבי יואל משי זהב שליט"א
ר"מ במתיבתא דחסידי ברסלב ירושלים
לרגל אירוסי בתו החשובה תחי' 

עב"ג החתן המופלג הבה"ח יהודה בר"ב שטרנפלד נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה ולהפיץ 

מעינות החסידות חוצה עד כי אתי מר בקרוב אכי"ר
באהבה רבה - חבורת מאירת עיניים הר"ר משה דוד כהן הי"ו

בית שמש
לרגל שמחת הולדת הנכדה

ובנו הר"ר נחום אביגדור כהן הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן ווייספיש הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יחיאל צבי נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

לרפואת האשה
אסתר בת שרה מרגורית 
בזכות רביה"ק תזכה במהרה

לרפואת הגוף והנפש

הר"ר אביתר עוזרי הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו שמואל נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעון ישראל אלחדד הי"ו
ביתר

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

הר"ר יצחק נפתלי היילפרין הי"ו
ירושלים

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

 הר"ר חיים ווייס הי"ו
וויליאמסבורג

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר שלמה זלמן הי"ו
ומחותנו

הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא שליט"א
ירושלים

לרגל שמחת נשואי  הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה 

ברכת מזל טוב לאחינו האהוב מזכה הרבים 
ומקרב לבן של ישראל לאבינו שבשמים 

מפיץ אור הצדיק בכל רחבי תבל בחכמה ובתבונה 
הרה"ח רבי ירוחם גאלדוואסער שליט"א

ראש ישיבת צמאה נפשי
לרגל הולדת הבת בשעטומ"צ למזל טוב

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה, וחפץ ה' בידו 
יצליח במפעליו הברוכים עד ביאת גוא"צ בב"א
באהבה רבה - חבורת מאירת עיניים


