
כי רב הוא, בגודל פחדו הוא  בני ישראל  בלק מלך מואב חושש פני 
משגר שליחים אל בלעם שיבוא ויקלל את ישראל. לנו הקריאה הזו 
נראית מוזרה – להתמודד עם איום של אומה שלימה על ידי מקלל 

מקצועי?! 
יודע  כנראה  שבלק  מלמדת  דברים  של  בפנימיותם  התבוננות  אבל 
משהו על כוחה של הבטה וצורת הסתכלות. על סמך הידיעה הזו הוא 
מצהיר נחרצות 'כי ידעתי את אשר תאור יואר ואת אשר תברך יבורך', 
הקללה והברכה מצויות בפה, אבל מה שיעשה אותן קללה או ברכה 

היא העין, עינו הסתומה של בלעם.

        

'טוב'  התווית  את  להצמיד  רגילים  אנשים 
או 'רע' לכל דבר, וזו טעות מפני שבכל דבר 
יש כמובן מזה וגם מזה. בתוך המציאות הזו 
קללה  אפשרויות,  שתי  להתגשם  עשויות 
וברכה. מי שגורם להן לחול הוא האדם, ויש 
חלילה  או  מברך  להיות  אם  בחירה  תמיד 
מזמין  ומה  הברכה  את  עושה  מה  מקלל. 

קללה? העין.

טוב עין
היכן שתניח העין מבט, שם ייתן האדם את 
דעתו, וכל אחד יכול לבחור מה לראות ואיך. 
מחולל  ולא  הטוב  את  ממציא  לא  המברך 

כדי  לחול.  הברכה  את  מזמין  כלומר  ברכה,  ממשיך  הוא   - ברכה 
שתחול הברכה זקוקה משהו לשרות עליו. לומדים זאת מאלישע 
השואל את מבקשת השפע 'הגידי לי מה יש לכי בבית', ודי שיש 
שם אסוך שמן כדי להחיל עליו שפע נפלא. המברך מוכרח שיהיה 
קודם לכן רואה טוב, כדכתיב 'טוב עין הוא יבֹרך', ויש במשמעות 

הדברים גם שהוא ראוי לברך וגם שהוא עצמו מבורך. 
המברך רואה את הטוב, מצביע עליו ואומר 'אני רואה שיש בך טוב, 
אני מאמין בטוב הזה, ואני מברך אותך שיהיו לך הכוחות והסייעתא 
בטוב  מאמין  שאינו  מי  ונצורות'.  גדולות  זה  עם  לעשות  דשמיא 
שבחברו, לא יוכל לברך אותו מכל ליבו, ברכה אינה רק איחול, היא 

המשכה, ואי אפשר להמשיך ברכה על מקום ריקן.
ובדרך מליצה ורמז, המדרש מפרש את 'טוב עין הוא יברך' על 
והוא  אחת,  יד   – ידך'  'וסמכת  לו  אמר  שהקב"ה  רבינו,  משה 
ראש  על  ידיו  מניח  המברך  ידיו.  שתי  את  יהושע  על  סמך 
המתברך ומבטא בכך טוב עין, כביכול 'אני סומך על הטוב 
יכולה  ממילא  שבך',  הנפלאה  בנקודה  מאמין  שבך, 
ההיפך,  את  מעולל  המקלל  שתשרה.  הברכה 
לפני שהוא מקלל בוודאי הוא רע עין, 

דהיינו רואה רע, מצביע עליו ומדגיש את קיומו עד כדי כך שבכוחו 
לשכנע גם אותך בכך. המקלל אינו ממציא את הרע, רע יש בכל 

מקום והוא מדגיש אותו עד שהקללה ח"ו נמשכת ובאה מאליה. 
בלק מבקש את עזרתו של בלעם, עם ישראל הולך ומתקרב והוא 
כבר רואה בעיניו 'עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו', הוא מבחין 
ורואה שמדובר בעם מיוחד שמגרש מפניו נחש שרף ועקרב, יהודי 
לשורשה  הבריאה  כל  את  מעלה  הוא  נוכחותו,  בעצם  רע  מבטל 
וממשיך על כל דבר ברכה; בטרם יאכל יברך, גם קודם שיריח ריח 

טוב יברך, והוא עוד נחוץ ובהול להספיק מדי יום מאה ברכות. 
ה'(,  השחר,  ברכות  או"ח  ליקו"ה  )עי'  נתן  רבי  כותב  ובלעם,  בלק 
נקראים 'חיות רעות ודורסות', הם אבי אבות חכמת הטבע היפך 
הרצון, והיהודי כל כולו רצון ה', דווקא החיים 
בחלקו  ששמח  הזה  היהודי  של  הפשוטים 
ממלכת  שלום  על  מאיימים  בטוב,  ומאושר 

מואב.
מאנשים  חוששים  מאוד  הטבע  חכמי 
מסלקים  שכזו  ובפשיטות  בטוב,  שמאמינים 
עם  והשנאה  והקנאה  התאווה  ואת  הרע  את 
איזו ברכה קטנה. בלק יודע שהשור הזה לוחך 
ומעמו,  ממנו  הרעה  החיות  כל  את  ושואב 
כדרשת  דמו,  את  ללקק  מבקש  הוא  ולפיכך 
חז"ל. מה עושים? אם כוחו של יהודי בברכה, 

כוחו של בלעם בקללה. 

תאמין ותברך
למעשה אין צורך בפעולות עצומות כדי להביא קדושות נוראות, 
היהדות פשוטה ונגישה בכל שעה, צריך רק לדעת לברך וקודם לכן 
להאמין בטוב ולצפות לברכה, אבל הסכנה הגדולה של כל יהודי 
היא המקללים. יש בעולם אנשים מביאי קללה, והם אלו שגורמים 
לך לחשוב על הרע ולהאמין בו ומנגד להתעלם מהטוב ולזלזל בו. 
הם אינם בעלי כוחות נסתרים אבל הם סתומי עין, העין הממונה 
על ראיית הטוב סתומה ורק זו המבחינה בחסר ובמה שאין פקוחה 
לרווחה. צריך להיזהר מהם, ועוד יותר יש להיזהר שלא להיות אחד 

מהם. 
ומגנותה של הקללה צא ולמד על כוחה של ברכה. כל יהודי יכול 
די  להיות מאציל ברכות אף מבלי להיות מקובל או צדיק קדמון, 
שנשגיח בטוב שבנו ובזולתנו, די שנלמד להצביע עליו ולהדגיש 
מי  כל  וגם  אנחנו  גם  הטוב.  ברכות  את  להזמין  כדי  קיומו,  את 
שסביבנו מתמודדים עם עליות וירידות וטוב ורע, כולם מרגישים 
לפעמים טובים ולעיתים רעים ולא מוצלחים, לברך זה לומר שאני 
רואה את הטוב ומאמין בו וסומך על ה' שבוודאי נמצא כאן, והנה 

כבר המשכת ברכה. 

גם אתה יכול לחלק ברכות

יהודי עוסק כל היום בברכות, 

ועם  מברך  הוא  תמיד 

הוא  והאיחולים  הברכות 

ה'. לכבוד  העולם  את  כובש 

גליון שבועי למבקשי 
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כל יום השי"ת מקבל ממך התפארות 
חדש, ועבור כך הוא בורא את העולם.

יום א' פרשת בא ת"ר

רבים,  שינויים  נעשים  יום  בכל  כי 
לטובתנו  והכל  מאד,  ונוראים  נפלאים 
עמקו  מאד  ה',  מעשיך  גדלו  מה  הנצחית, 

מחשבותיך.

ובכל יום השי"ת מקבל התפארות חדש מכל אחד 
מישראל בפרט, ובפרטי הפרטיות מכל אבר ואבר, 
בכל  בראשית  מעשה  מחדש  יתברך  הוא  שעי"ז 
בשביל  הכל  היה  הבריאה  שבתחילת  כמו  כי  יום. 
בכל  עתה,  כן  כמו  וכו',  ובפרט  בכלל  ההתפארות 
יום ויום - הכל כפי ההתפארות שמקבל מישראל 

בכלל ובפרט וכו'. 

ועל כן תדע ותאמין, שבוודאי השי"ת מקבל ממך 
שמשם  ויום,  יום  בכל  בפרטיות  התפארות  ג"כ 
טובה  שפע  עליך  נמשך  יהיה  ועי"ז  העולם.  קיום 
וברכה וחיים ושלום וכל טוב בכל יום ויום. ותקיים 
ז"ל  רבותינו  שאמרו  וכמו  יום"  יום  השם  "ברוך 
שצריכין   - ברכותיו"  מעין  לו  תן  ויום  יום  "בכל 
לשום לב לכל הטובות והנפלאות, שהשי"ת עושה 

עם האדם בכל יום ויום. 

שכלו  בעיני  לראות  זוכים  אינם  לפעמים  ואם 
מחמת גשמיות החומר, צריכים עכ"פ להאמין בזה 
היטב, כמו שאומרים שלשה פעמים בכל יום "על 
וטובותיך  נפלאותיך  ועל  עמנו,  יום  שבכל  ניסיך 
הנגלות  והנפלאות  הנסים  לולא  כי  עת",  שבכל 
והנסתרות שהשי"ת עושה עמנו בכל יום ובכל עת 
וכו' - לא היה אפשר להתקיים אפילו במעט דמעט 
הנקודות טובות שהשי"ת מזכנו בכל יום לחיותנו 

כהיום הזה.

מאד  הרבה  יש  זה  בכל  חביבי,  בני  לך  אומר  מה 
מזה  להבין  לך  וראוי  הרבה,  דברנו  כבר  אך  לדבר, 
הרבה איך להתחזק להתחדש בכל יום, והכל בכח 
לחיות  להתחיל  שזכה  דקדושה,  שבזקנים  הזקן 
בכל פעם, גדולים מעשה ה' אשר זיכה אותנו בצוק 
העתים הללו להתקרב ולינוק מאור קדוש וכו' כזה. 

אשרנו מה טוב חלקנו וכו'!

נתן מברסלב



צדקה, אא

ותרועת מלך בו
וכן על כל הניסים שעשה אלישע, אמרו חז"ל, ואלישע כי עבד 

ברחמי הוא דעבד.

ספרה נא הגדולות
שעשה  ונוראים  גדולים  נסים  מסופר  בנביא  הנה  כי  א[ 
אלישע, ועל כך אמרו חז"ל דבר מפליא, שאלישע פעל את 
כמה  שם  שכתוב  כמו  תפילות,  ידי  על  רק  שעשה  מה  כל 
פסוקים כך המעידים על תפילתו כמו 'ויבא ויסגור הדלת וכו' 

ויתפלל אל ה'' ועוד. 

הבה נעיין קצת, במקורות בהם אמרו זאת חז"ל, בכדי שנוכל 
על ידי זה להבין הגדרה נפלאה במהותו של התפילה.

ב[ כי מובא בגמרא )מגילה כז.(, דרש בר קפרא, על הפסוק 
ואת  ירושלים,  בתי  כל  ואת  המלך  ואת  ה'  בית  את  'וישרוף 
ה'בית הגדול שנשרף' שהרי  גדול שרף באש'. מהו  בית  כל 
ר'  בזה  ונחלקו  המקדש?  בית  שנשרף  כן  לפני  נאמר  כבר 
יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר מקום שמגדלין בו תורה, 
והיינו שנשרף בית המדרש בו לומדים תורה הנקרא 'גדול', 
'יגדיל תורה ויאדיר'. וחד אמר מקום שמגדלין  וכמו שכתוב 
כי  בו,  שמתפללים  הכנסת  בית  שנשרף  והיינו  תפילה,  בו 
התפילה נקרא 'גדול', כמו שכתוב אצל אלישע, שהמלך שאל 
את גיחזי 'ספרה נא את הגדולות אשר עשה אלישע', ואלישע 
הרי עשה את המופתים שלו דרך תפילה, הרי שתפילה נקרא 

'גדול'.

ובירושלמי )מגילה כג.( מובא, שהבית הגדול הוא בית מדרשו 
של רבן יוחנן בן זכאי, ששם היו מתנין )לומדים( גדולותיו של 
הקב"ה, כמובא אצל אלישע 'ספרה נא את הגדולות שעשה 

אלישע'.

תפילה מגלה גדולת השי"ת
שניסים  אומרים  היינו  בפשטות  כי  נפלא,  חידוש  והוא  ג[ 
בפני  גדולה  פעולה  שהוא  מחמת  'גדולות',  בשם  נקראים 
שניסים  אנו,  למדים  שהזכרנו,  חז"ל  מדברי  אבל  עצמה. 
את  ומגלים  מספרים  שהניסים  מחמת  'גדולות'  נקראים 

גדולות ה' ונפלאותיו. 

וזהו למעשה כל מטרת התפילה, להגדיל אצלנו את ההכרה 
התפילה  לולא  כי  הבריאה,  על  המשגיח  הוא  שהשי"ת 
מאוד,  קטן  אצלנו  השי"ת  בתפילה,  פועלים  שאנו  והניסים 
ורק כשרואים ניסים אז נפתח עינינו לראות גדולת ה'. עד כדי 

כך שהנביא מכנה את התפילה בשם 'גדולות'.

כח התפילה מגלה גדולת עם ישראל
ד[ והנה, בדברי רביז"ל )ליקו"מ סי' ר"נ( מוצאים אנו חידוש 
נוסף בענין ה'גדולות'. כי הוא מייחס את הגדולה לעם ישראל, 
שהרי עם ישראל נקרא גם 'גדול', וכמו שכתוב 'כי מי גוי גדול 
קראינו  בכל  אלוקינו  כהשם  אליו,  קרובים  אלוקים  לו  אשר 
'גוי  אליו'. הרי שכל עיקר גדולתנו שעל שם זה אנו נקראים 
בכוחנו  ויש  בתפילה,  אלינו  קרוב  שה'  מחמת  רק  הוא  גדול' 
לשנות הטבע על ידי התפילה. והוא מה שנאמר אצל אלישע 
'ספרה נא הגדולות אשר עשה אלישע', שכל הגדולות נעשו 

בכח תפילתו, הרי שהמתפלל בעצמו נקרא 'גדול'.

לגשת  הדרך  כי  התפילה,  בענין  גדול  התחזקות  זה  לפי  נמצא 
 – חדש  בשם  התפילה  את  ונקרא  שנגדיר  באופן  הוא  לתפילה 

'גדול'! 

והיינו שנזכיר לעצמנו לפני התפילה, ובתוך התפילה, ואחר התפילה, 
לשנות  וביכולתו  בהשגחתו  העולם  מנהיג  שהוא  השי"ת  'גדול'  כמה 

הטבע. וכן נזכיר לעצמנו כמה אנו 'גדולים' וחשובים בכך שהוא קרוב אלינו, 
את  להגדיר  שנטיב  וככל  בתפילה.  אליו  נפנה  אם  הטבע  לשנות  בידינו  ויש 

התפילה בשם זה, כך באמת נקבל כוחות לעשות גדולות ונפלאות.

תפילת האדם מוציא לפועל את הגילוי של הצדיק
לפני  כי  ס"ו(.  סי'  )ליקו"מ  אלישע  תפילת  בענין  מרביז"ל  נורא  חידוש  נזכיר  זאת,  כל  ולאחר  ה[ 
שאליהו הנביא עלה למרום, ביקש ממנו אלישע תלמידו, שאליהו ישפיע אליו פי שניים מרוחו, וכך 
אכן נתקיים, שאלישע קיבל פי שניים מרוחו של אליהו. ונמצא שאלישע היה מתפלל בכוונה יותר 

מאליהו רבו, כי כל הניסים שעשה אלישע היה על ידי תפילה. 

ומגלה רביז"ל לפי זה, שאפשר שהתלמיד יהיה גדול מהרב, ובכל זאת הכל יהיה בכוחו של הרב. כי 
על ידי הרוח שהרב משפיע בתלמיד יכול התלמיד להתפלל בכוונה יותר מרבו.

ו[ ומאמר זה הוא אחד מהמאמרים היסודיים ביותר בליקו"מ, ולא ניכנס לבארו במסגרת זו. אך יסוד 
גדול יוצא משם והוא, שהצדיק פועל להכניס בעולם, את הרוח העליון של גילוי אלקות המתגלה 
למעלה. אבל למעשה מי שיכול להוציא לפועל את האור של הצדיק, הוא דווקא התלמיד. כי התלמיד 
נמצא למעשה בעולם התחתון, והוא נמצא במקום של הסתרה, ולכן רק הוא יכול לגלות אלקות במקום 
שהרב בעצמו לא יכול לגלות, אלא שכל כח התלמיד הוא כפי הדביקות ברבו, שכפי ההתקשרות אליו 

ך  כ
מקבל הוא מרוחו העליון.

ולכן על אף שאליהו עמד וגילה לעם ישראל 'ה' הוא האלקים', בכל זאת מי שהוציא לפועל וגילה 
יתברך  דווקא אלישע תלמידו, שגילה אלקותו  למעשה בעולם העשייה, שה' הוא האלקים, היה 

בתוך חיי המעשה על ידי כח תפילתו, שקיבל מרבו.

ומזה נוכל אנו ללמוד פלאות בענין התפילה, כי צריך כל אחד להאמין שבכוחו לגלות גדולת ה', 
באופן שאפילו הצדיק הגדול אינו יכול לגלות. והיינו בעת שעובר על יהודי איזה מקרה קשה, והוא 
מתחזק להאמין בגדולת עצמו, שיש בכוחו לשנות הטבע ולגלות גדולת ה', הרי שבאותו הרגע הוא 
מוציא לפועל למעשה את הרוח שהצדיקים השפיעו בעולם. כי הצדיקים גילו את ה', אבל מי שיכול 

להוציא לפועל הגילוי שלהם, הוא דווקא אנו בעת התפילה בתוך חיי המעשה.  

ה’  בישראל,  עמל  ראה  ולא  ביעקב  און  הביט  לא 
אלקיו עמו ותרועת מלך בו” )במדבר כג, כב(, ה' אלהיו 
עמו - אפילו מכעיסין וממרים לפניו אינו זז מתוכן, 
ותרועת מלך בו - לשון חבה ורעות כמו רעה דוד... 

וכן תרגם אונקלוס ושכינת מלכהון ביניהון )רש"י(.

אהבת  עומק  את  בלעם,  גילה  זה  בפסוק  כי  הרי 
סר  לא  אשר  כאוהב  הוא  כי  ישראל,  לעמו  השי"ת 
רעים  לעולם, אף שמתלכלך במעשים  מעם אהובו 
ונשאר  בו',  מלך  'תרועת  הרי  זה  כל  עם  ומטונפים 
ברעותו כרע טוב וידיד נאמן, שחיבתו קבועה בלבו 

תמיד.

הזהיר  כאשר  מרחק,  לשמור  יש  שבודאי  ואע"פ 
הסנה,  במראה  לראות  בהתקרבו  משה  את  השי"ת 
עומד  אתה  אשר  המקום  כי  רגליך  מעל  נעליך  'של 
כי אף  ג, ה(, הרי  עליו אדמת קדש הוא' )שמות פרק 
בעת הגילוי הנורא שהשי"ת מתגלה לאדם בקרבה 
ברתת  וביראה  באימה  לעמוד  צריך  עדיין  נוראה, 
מקום  מכל  ועזות,  מחוצפה  להזהר  וכ"ש  ובזיע, 
הבחינה של ידיד ואוהב ורע חיה וקיימת, ועל האדם 

לזכור זאת בכל עת. 

כדבר איש אל רעהו
בספרי  שמצאנו  כמו  ההתבודדות,  בעת  הוא  וכך 
אחד  כל  שצריך  ז"ל  מברסלב  מוהר"ן  הקדוש  רבינו 
להתבודד כל יום, ולפרש שיחתו לפני השי"ת כדבר 
איש אל רעהו, ויספר לו כל אשר עובר עליו, ויתחנן 

לפניו שיקרבהו לעבודתו.

וכן מצאנו )כוכבי אור, אנשי מוהר"ן, אות ד( שבתחילת 
התקרבות מוהרנ"ת ז"ל לרבינו הקדוש ז"ל, באמצע 
סביב  הקדושות  בידיו  ז"ל  אדמו"ר  לקחו  השיחה 
סע  ווייטער  אין  הלשון:  בזה  לו  ואמר  וענה  כתפיו, 
פאר  הארץ  דאס  אויס   זיך  רעט  מע  אז  גיט,  זייער 
ה' יתברך, היינו אזוי ווי מע רעט  זיך  אויס פאר אין 
אמת'ן גיטן פריינד )טוב מאד אם משתפך כל לבבו לפני 

השי"ת, כאדם המשתפך לבבו לפני ידיד טוב אמיתי(.

ֵרַע,  נקרא  שהשי"ת  ובחז"ל  בפסוק  מצאנו  וכן 
כדאיתא במדרש )שמו"ר ריש פר' יתרו ובספרי פר' 
'ויאמר  הפסוק  על  עח(  פיסקה  י-כט  בהעלותך 

בן רעואל המדיני חותן משה',  משה לחובב 
היה  רעואל  אומר  יוסי  בר'  ישמעאל  רבי 
רעואל?  שמו  נקרא  ולמה  שמו, 
)משלי  שנאמר  לא-ל  שריעה 
כז-י( ריעך וֵרַע אביך 

– אל תעזוב, רעך- זה הקב"ה, כמה דאת אמר )תהלים 
אברהם,  זה  אביך-  וֵרע  ורעי,  אחי  למען  קכב-ח( 

שנאמר )ישעיה מא-ח( זרע אברהם אוהבי. אל תעזוב. 

שאמר  זה  א(  ו,  פרשה  )ריש  רבה  בויקרא  אמרו  וכן 
הכתוב )משלי כד, כח( אל תהי עד חינם ברעך, אל תהי 
עד חינם – אלו ישראל, ברעך – זה הקדוש ברוך הוא.

ח-פסקא  מזמור  )תהלים,  טוב  שוחר  במדרש  ואמרו 
ג( מפי עוללים ויונקים יסדת עוז. זה שאמר הכתוב 

כפיך.  לזר  תקעת  לרעך,  ערבת  אם  בני  ו-א(  )משלי 

בתלמידי חכמים הכתוב מדבר, בשעה שהזקן נתמנה 
– אומר לו הקב"ה עד שלא נתמנית לא היית ערב על 
הציבור, משנתמנית נעשית ערב, שנאמר אם ערבת 
לרעך – זה הקדוש ברוך הוא שנאמר )שה"ש ה-טו( זה 
ורע אביך אל  כז-י( רעך  ואומר )משלי  וזה רעי,  דודי 

תעזוב, וכן )תהלים קכב-ח( למען אחי ורעי.

ואיתא בזוה"ק )פ' בשלח, דף נה:( ר' חזקיה פתח בהא 
קרא, דכתיב )משלי יז( בכל עת אוהב הרע ואח לצרה 
יולד. בכל עת אוהב הרע – דא הקב"ה, ואח לצרה יולד 
– בשעתא דיעקון לך שנאך )בשעה ששונאיך מצרים 

לך(.

וכן בפר' אחרי מות )דף עז:( תנינן רחימותא  דקב"ה, 
אחי  'למען  שנאמר  ורעים,  אחים  לישראל  דקרא 
אחים  שקראם  לעמו  השי"ת  אהבת  את  )למדנו  ורעי' 
ורעים, שנאמר למען אחי ורעי(, א"ר יהודה אי אחי למה 

רעי, ואי רעי למה אחי? אלא תמצא ההיא מילה דלא 
יהודה,  ר'  )הקשה  עיי"ש  ֵרַע,  אקרי   – לעלמין  אתעדי 
שאינו  מי  הוא  רע  לשון  אלא  ורעי,  אחי  הלשון  כפל  מהו 

נפרד מאהובו לעולם(.

ואהבת לרעך כמוך
ובזה יש לבאר את מצוות 'ואהבת לרעך כמוך', שכן 
אילו רעך - שהוא אדם כמותך היה עושה עמך תמיד 
לך  ראוי  היה  הלא  לך,  עושה  שה'  הטובות  כל  את 
לאהוב אותו אהבת נפש, כך ואהבת לרעך הנצחי – 
שהוא השי"ת - כאמור במדרשים הנ"ל, שעושה לך 
טובות בכל יום עת בוקר צהריים וערב, וטובותיו הם 

לנצח.

לו  יש  כי  רגע,  כך בכל  יהודי לחשוב על  כל  לכן על 
ממנו  סר  ואינו  היום  כל  עליו  שחושב  נאמן  אוהב 
בשום מצב, ולא עוד אלא שאזנו כרויה תמיד לשמוע 
את בקשותיו, ואין לו אלא לשפוך לבו לפניו בכל עת.

יהי רצון שישם בלבנו אהבתו ויראתו לעולם ואהבתך 
אל תסיר ממנו לעולמים, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שמעון יוסף ויזנפלד שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

פרק מב



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תבטל

גדולתינו ותפארתנו
'ליפאוויץ', עשתה עגלה רתומה לסוס את  על אם הדרך, בואכה העיר 
דרכה. בתוכה ישבו מורנו רבי נתן, תלמידו המובהק של רבינו, עם עוד 
מחסידי ברסלב, וביניהם החתן נחמן, בנו של מוהרנ"ת. נוסעים הם עתה 

לליפאויץ, לרגל שמחת חתונתו האמורה להתקיים שם. 
יקרים  דיבורים  החסידים  ושאר  בנו  עם  נתן  רבי  נסיעה מדבר  כדי  תוך 

וקדושים הנובעים ממקור החכמה, ממעיינו הטהור של רבינו.
מבוא  אל  ומשפחתו  מליפאוויץ  ישראל  רבי  המחותן,  יוצאים  בינתיים, 
העיר וממתינים שם לבוא החתן ומלוויו, מנהג נהוג הוא, ללוות את החתן 

מן הכניסה לעיר עד למקום אכסנייתו, בשירה וזמרה, שמחה וחדווה.
מתושבי  כמה  עוד  היו  לוויתו,  ובני  ישראל  רבי  המחותן  שמלבד  אלא, 
ריקים  אנשים  קומץ  אלה  היו  מוהרנ"ת,  של  בואו  על  ששמעו  העיר 

ופוחזים, שנמנו על עדת מתנגדיו. 
באותה תקופה קידשו מלחמה נגדו ודומה היה, כי אין 'מצוה' שעבורה מוכנים 

היו למסור את נפשם כמו מצוות המחלוקת ורדיפת מוהרנ"ת ותלמידיו. 
מרגע ששמעו הללו כי עתיד רבי נתן להגיע לליפאוויץ, התמלאו עזות 
מצח שאין לתארה, פה אחד החליטו לצאת לשערי העיר ולהקדים את 
המחותן רבי ישראל, ולקבל את פני רבי נתן בקבלת פנים מסוג אחר לגמרי.

***
נראו באופק, הנה, מאחורי  העגלה התקרבה לעיר, הבתים הראשונים כבר 

העיקול הבא עומדים וממתינים רבי ישראל ומשפחתו ועוד קט ויפגשו בהם. 
ואז ארע הדבר, בפתע פתאום, ללא כל הודעה מוקדמת, ניתך מאי שם 
מטר של אבנים אל העגלה ונוסעיה, והאבנים, גודלן יש בו כדי להמית! 
ובעוד  להם  הנשקפת  העצומה  הנפשות  בסכנת  מיד  חשו  הנוסעים 

האבנים מתעופפות מעל ראשיהם, זינקו מתוך העגלה וברחו לכל עבר.
המחותן רבי ישראל שעמד בקרבת מקום, נחרד למראה עיניו, הוא מיהר 
לקרוא לשוטרי העיר כדי שהללו יעשו סדר ויאלפו את המתפרעים בינה.

השוטרים הגיעו למקום, בתחילה לא הבינו בדיוק את העילה למתקפת 
האבנים, וכי מה מבינים הם בחסידים ומתנגדיהם? אלא שכיון שתפקידם 
לשמור על הסדר הטוב, ביצעו מלאכתם נאמנה וכעבור שעה קלה שב 

השקט לשרור במקום.
או אז, החלו הנמלטים לשוב בזה אחר זה אל העגלה, כשפיהם ממלמל 
מילות הודאה לה' שהצילם ממוות. רבי נחמן מטולטשין, משמשו ונאמן 
ביתו של מוהרנ"ת, מבחין כי כולם חזרו פרט לאחד; הלא הוא מורנו רבי 

נתן. רק הוא נעדר.
רבי נחמן לא נזקק להתחבט בשאלה: היכן מצוי רבי נתן, הוא הבין מייד 

להיכן נשא את רגליו בעת  צרה שכזאת: ליער...

ותר אחד הלב של  והחל מחפש  נכנס לתוכו  ליער הקרוב,  מיהר איפה 
העולם, שכל כך נרדף על צווארו. בעוד הוא מדלג בין העצים והשיחים, 
הגיע לאוזניו קול שירה נעימה ונפלאה, הוא זיהה מייד את קולו של מורו 

ורבו ומיהר בעקבותיו.
ושר  העצים,  למרגלות  נתן  רבי  יושב  המראה:  לעיניו  נגלה  ולפתע, 
בדבקות נפלאה: 'אונזער גרויסקייט און אונזער שיינקייט וועט מען זעהן 
ווען משיח וועט קומען' )- גדולתינו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו( - - - 

כך חזר שוב ושוב על המילים, בניגון 'אשת חיל', ופתאום שומע רבי נחמן 
כיצד מפסיק הוא לשיר ופונה בדברים היוצאים מן הלב אל מי שאמר 
והיה העולם:  'רבונו של עולם! וכי למי יש קבלת פנים כמו שלי? הלא 
אפילו שואב מים פשוט שמשיא את בנו לא מקבלים את פניו כך. אלא 
מאי, כל זאת רק מסיבה אחת; כיון שאני מדבר מרבינו ומגלה ומפרסם 

את גדולתו ותפארתו בעולם!'  - - -
וחזר לשיר בדבקות נפלאה: 'גדולתינו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו!' - - - 
את המראה הנשגב שראו עיניו, סיפר לאחר מכן רבי נחמן מטולטשין, 
כשהוא חוזר ושר את אותם המילים. ומאז היה השיר הזה למקור חיזוק 
ותעצומות נפש לכל מבקש ה' הדבק בדרכו של צדיק ורואה בעיניו עד 
גדולתינו  כך:  אכן  כי  ימאסו,  חטא  ויראי  ארצה  מושלכת  האמת  כמה 

ותפארתנו - יגלה משיח צדקנו  - - -

נבא לקבל שבת פרשת בלק לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות כלאי 
הכרם הלכה ב', שבהם מתגלה כח השבת להביא נפשנו להכנעה 

ולביטול שעל ידם נזכה לדעת שכל מאורעותנו לטובה. 

תמצית המבואר בתורה ד'
מובן מדברי רבינו במאמר אנכי וגו' )לקו"מ סי' ד'( שכאשר 
עולם  מעין  זאת  לטובתו  הם  מאורעותיו  שכל  יודע  האדם 

הבא. 
כי עיקר הדעת הוא בבחי' מ"ש "בהשם אהלל דבר באלקים 
שעושה  והטובות  החסדים  על  להשי"ת  להלל  דבר",  אהלל 
ח"ו עובר על  ואם  הוי"ה,  בחי' שם  ברוב רחמיו שזה  עימנו 
ולהלל  גם אז רק להודות  האדם מה שנמשך משם אלקים, 
ובוודאי השי"ת  והבנה עמוקה שהכל לטובה,  מתוך אמונה 
כי  נזכה לשלמות הדעת הזה,  ולעתיד לבא אז  ויעזור.  עוזר 
אז יהיה שם השם וכו' אחדות אחד, ועלינו להמשיך מציאות 
האמונה על נפשנו גם היום, לזכות להארת הדעת עד שגם 
לטובה,  שהכל  הדעת  שהוא  שלימה  לאמונה  נזכה  עכשיו 
ומקרה כלל, אלא כבוד השם מלא כל מציאות  כי אין טבע 
הבריאה וגם כל מחשבות אנשים ותחבולותם, ורק הוא ית"ש 

פועל ומנהל הכל כי מלא כל הארץ כבודו. 
קץ,  אין  עד  רבים  רחמים  מלא  שהשי"ת  הדעת,  יסוד  וזהו 
וממילא  טוב,  רב  שפע  ולהשפיע  להטיב  רק  יתברך  ורצונו 
אין לנו לחלק ולבדוק בכל מה שעובר עלינו, רק להבין שהכל 
מתנהג בהשגחה, ובוודאי השי"ת רוצה לרחם ולהושיע, ואין 
שום ספק שאנו יכולים לזכות לפעול כל מה שצריכים כאשר 
נתגבר באמונה ותפילה כראוי, ובהשם נבטח תמיד עד שנדע 
חיים  של  במציאות  ונחיה  לטובה,  הכל  שנעשה  מה  שכל 
שהם מעין עוה"ב להיות קרובים וסמוכים ובטוחים בהשי"ת.

בעשרת  במ"ש  מרומזת  הזו,  והאמתית  המזוככת  והאמונה 
בין  'אנכי'  שהכל  שנדע  היינו  אלקיך"  השם  "אנכי  הדברות 
בחי' שם השם, בין בחי' אלקיך, עי"ז "אשר הוצאתיך מארץ 
מיצר  מכל  מצרים,  מארץ  לצאת  נזכה  עי"ז  היינו  מצרים", 
כי כדי לזכות לקיום התורה, עלינו להזהר ממציאות  וגלות. 
משיכת הדאגה ולחץ הצער, רק מוכרח החירות והשמחה של 
יכול האדם לעבוד עבודה תמה,  אמונה ובטחון, כי רק עי"ז 
קרוב  להיות  לזכות  יכול  אז  ורק  בתורה,  ולעסוק  להתפלל 
מקרה  מכל  מוטרד  להיות  ולא  לשכוח  לא  בהשי"ת  ודבוק 
מתחדש, כדי לקיים התורה בחיות ושמחה בלב מלא אמונה 

ומחשבה נקיה ומיושבת. 
הצדיקים,  ע"י  עלינו  נמשך  הזה  הדעת  שאור  אע"פ  והנה 
שמאירים עלינו הארת הדעת מאור הביטול להשי"ת, ובכח 
קדושת השבת שהוא מעין עוה"ב, אך כדי שנזכה להתדבק 
מלכות  בחי'  להעלות  עלינו  עת,  בכל  והדעת  אמונה  באור 
חכם,  התלמיד  לפני  דברים  ווידוי  ע"י  נעשה  וזה  מהגלות, 
דהיינו לעסוק בתשובה ותיקון דרכינו לאור דברי הצדיק, כי 
כאשר האדם מתחיל לעסוק בתשובה להתחרט ולהתוודות, 
הרי רק באור הצדיק הוא יכול לדעת למה צריך לזכות ואיך 
להמשיך  ולזכות  תמיד  להתחזק  התשובה  בדרכי  לעמוד 
וכו',  הגוף  משיכת  לביטול  לבא  השם  עבודת  בדרכי  ללכת 
וקשה להמשיך תמיד בדרכי תשובה ולהתוודות עוד ועוד וכו' 
הדעת,  בדרך  אותנו  לכוון  הצדיקים  אור  הארת  חסר  כאשר 
כאשר אז גם נמשך האדם לעצב ובלבולים, או לגאוה ודמיון 
כו', כי עיקר התשובה הוא רק לפני התלמיד חכם, היינו לאור 
'דעתו' שמאיר עלינו לשוב להשם כדי להעלות כבוד מלכות 

השם לזכות לאמונה לבא לביטול וכו'. 
בתשובה  לעסוק  ועי"ז  הצדיק,  לראות  שזוכה  ע"י  וזאת 
עצלות  היינו  וצומח  מדומם  שנמשכים  רעות  המידות  על 
בדרכי  לעסוק  יזכה  שעי"ז  להצדיק  ממון  ונותן  ועצבות, 
דברים  היינו  ומדבר  חי  בבחי'  שהם  המידות  על  התשובה 

בטלים וגאוה, ואז יזכה לקבל דרך ישר לפי שורש נשמתו. 
להיכלל  באים  אנו  התשובה,  בדרכי  נכללים  שאנו  מה  ולפי 
של  הדעת  אור  עלינו  שמאיר  הצדיק  של  הביטול  באור 
לבחי'  הדעת  את  ומרים  וכו',  זרקא  בבחי'  להשי"ת  הביטול 
ביטול לאור א"ס בחי' רצון שברצונות, לראות באור הביטול 
את אמיתת רחמי השם ומציאות ההשגחה ונוראת אמיתת 
רצונו  לפי  הן  הרצונות  וכל  ברצון  מתנהג  הכל  איך  האמת, 
ית' שכולו רצון ורחמים, ובכל פעם יזכה עי"ז לראות ולדעת 
ומזה הרי ישאר השארה שיאיר לדעתו כמ"ש  מטוב השם, 
אתה הראתה לדעת וגו', כי זה יאיר עליו תמיד את אמיתת 

האמונה לזכות לבחי' מעין עוה"ב. 

תכלית האדם לגלות מלכות ה' בעולם
כאשר נברא אדם הראשון, לקח אותו השי"ת לתוך הגן עדן 
לגלות  כדי  נברא  האדם  כי  עוה"ב,  מעין  הזה  בעולם  להיות 
מציאות  על  המלכות  להרים  השי"ת,  מלכות  את  בעוה"ז 
העולם הזה, עד שמציאות העולם נהיה מרכבה להקדושה, 

ומתעלה להיות בחי' עוה"ב שפע רב טוב וחסדים מגולים. 
ואדה"ר היה בכוחו אז להיכלל חזרה בהשי"ת, להתדבק לגמרי 
באור הדעת בתכלית הביטול, כי לא ידע כלל ממציאות הרע 
גם  הרי  להשי"ת,  מתבטל  האדם  וכאשר  ומבלבל.  שמפריד 
מציאות ההסתרה שיש בעוה"ז מתבטל, כי מתעלה המלכות 
על כל העולם כולו, ומאיר הדעת ונכלל באור הרצון העליון 

להיות מעין עוה"ב. 
אכל  כי  עדן,  מהגן  נתגרש  הראשון  אדם  שחטא  אחרי  אבל 
מעץ הדעת טוב ורע, ונפגם כח הדעת, כי התחיל לדעת שיש 
איך  לדעת  בכוחו  היה  לא  כבר  שעי"ז  רע,  שהוא  דבר  איזה 
ברצון  רק  ומתנהג  הביטול,  בתכלית  השם  לרצון  בטל  הכל 

שמושרש בשורש הרצון. 
ממלכות  ולדעת  להאמין  כח  שאין  זה  מציאות  התחיל  ואז 
לדבר  כטובה  שנראה  דבר  בין  מחלק  והאדם  לבד,  השם 
יותר  הדעת  מאור  האדם  דרגת  נפלה  ועי"ז  כרעה,  שנראה 
ויותר, והבריאה ירדה ממעלתה לבחי' קללה, כמ"ש "ארורה 
ביגיעה  נמצא  שהאדם  היינו  תאכל",  אפך  "בזעת  האדמה" 
וצער גדול תמיד, ע"י חטא עץ הדעת טוב ורע, שתמיד יודע 
מהרע והצער ומחלק בין טוב לרע, וטרדות ל"ט המלאכות 
מקשה ומבלבל מאד, כאשר כל מה שעובר שלא כסדר מיצר 
להתבטל  כח  ואין  גדול,  וקושי  בדאגה  בא  והכל  הנפש,  את 

לפני מחשבות של אמונה ודעת אמיתי. 
ועי"ז גם כאשר זכינו לקבל התורה וכו', הרי אנו בגלות גדול 
וקשה, ואין בידינו הכח לזכות לעסוק בתורה בישוב הדעת 
מאתנו,  ומתכסה  נעלם  האמונה  ואור  לב,  בכל  ולהתפלל 
כי המלכות בקטנות וכו', ואי אפשר לאדם להתבטל באמת 

להשי"ת. 

 – הצדיק  באור  דברים  וידוי  ע"י 
מתקן נפילת המלכות

והנה אע"פ שרק כאשר יבא משיח צדקנו אז נזכה להתגלות 
כי  אחד",  ושמו  אחד  השם  יהיה  ההוא  ו"ביום  הדעת,  אור 
יהיה אחדות אחד בין כל מה שנעשה, שלא נחלק כלל כי נדע 
בבירור את מציאות ההשגחה ועוצם הטובה בחוש ממש - 
הרי בכח הצדיקים נמשך עלינו הארת אור הדעת גם היום, 
והגלות  הצער  ממיצר  לצאת  לזכות  יכולים  שאנו  דרך  ויש 
השם  לעבודת  עי"ז  ולזכות  עוה"ב,  מעין  של  טעם  לטעום 
בחיות ושמחה לעבוד עבודה תמה, לקבל הארת הדעת ע"י 

אמונה. 
וזאת ע"י וידוי דברים לפני התלמיד חכם, כי בזה יש כח לתקן 
מה שגורם לנו לאבד האמונה, כי כל חטא ופגם גורם העלמת 

אור המלכות והסתרת הדעת, כי כאשר האדם מקיים התורה 
- אותיות התורה שמקיים הם בחי' מציאות התגלות המלכות, 
 - טובים  הלא  מעשינו  ע"י  אלו  אותיות  נופלים  כאשר  אבל 
עי"ז נחקקים בעצמותיו צירופי אותיות התורה שלא כסדרן, 
הוא  ועי"ז  הדעת,  אור  ממנו  להסתיר  לרע,  שנתהפך  צירוף 
"תמותת  מ"ש  בבחי'  עליו  שעובר  ממה  מאד  ונבהל  רגיש 

רשע רעה". 
אבל אפשר לתקן זאת ע"י שנתגבר לשוב להשם, להתחיל 
בכל פעם מחדש, לעשות חשבון הנפש ולתקן מעשינו ע"י 
יהיה איך  יתקן הכל  בוודאי  ווידוי דברים, שעי"ז  וגם  חרטה 
לזכות  ויכולים  המלכות  מתרומם  תשובה  ע"י  כי  שיהיה, 

לחזור למחשבות של אמונה ודעת. 
ועיקר הווידוי הוא לפני התלמיד חכם, כי כאשר האדם רוצה 
להתמיד בדרכי התשובה עליו להבין לאן הוא רוצה להגיע, כי 
עוסק בתיקון דרכיו כדי להיות כרצון השי"ת, כדי לזכות לבטל 
שיאיר  האמונה  לאור  בטל  ולהיות  להשי"ת,  העצמי  הרצון 
בליבו תמיד כדי לזכות לביטול יותר עליון בכח אור הדעת, כי 
זהו יסוד דרכי עבודת השם שמתגלים ע"י הצדיקים, שכלל 
התורה  לקיום  לבא  להשם,  קרוב  להיות  הוא  האדם  עבודת 
כראוי, אשר רק עי"ז שייך להתמיד בעבודת השם ולא ליפול 
אור  של  ושמחה  לחיות  להתקדם  רק  וכו',  ועצב  לבלבול 

הדעת. 
וגם  בתשובה  ועוסק  הצדיק,  באור  מתדבק  האדם  וכאשר 
מה  כל  אז  הצדיק,  לימודי  לקבל  רצון  מתוך  תמיד,  ווידוי 
שמתוודה פועל תיקון המלכות, כי צירופי האותיות שנחקקו 
בעצמותיו להסתיר ממנו הדעת - יוצאים ממנו, וגם עולים 
ומתקנים, ובאים לבחי' ביטול, בכח מידות הרחמים שנעשה 

מעוצם ביטול הצדיק לבחי' 'אין' ביטול להשי"ת. 

ע"י ראיית פני הצדיק וצדקה לצדיק 
- מבטל המידות רעות

שאנו  מה  ע"י  בווידוי  לעסוק  להתחיל  עלינו  בתחילה  והרי 
לראות אור פני הצדיק, לטעום מתיקות  מתחדשים להתקרב 
אור הדעת, שעי"ז נמשך עלינו ראשית כח הביטול להשי"ת 
שאנו מבטלים רצון הגוף מפני השם, לשוב בתשובה - לבטל 
ולקום  השם,  בעבודת  להזדרז  להתעורר  ה'עצלות'  מעצמו 
והארת  באמונה  להתדבק  רק  מה'עצבות',  להיזהר  לתחיה 
השמחה, ועי"ז יכולים להתגבר לבטל משיכת התאוות, לבטל 

רצונו ומשיכת הטבע בכל דבר שעושה. 
הצדיק  פני  ראיית  ע"י  שזכה  והביטול  הדעת  באור  כי 
ותשובה  בווידוי  לעסוק  יכול  הרי  תורתו,  באור  והתדבקות 
לבטל רצונו להשי"ת, כי זכה ללמוד ולקבל מתיקות אור רבינו 
ז"ל כדבש וחלב, ועי"ז התעורר לעזוב כל מה שרוצה וחושב, 

ולרוץ אחר האמת. 
יותר לפני אור רבינו,  ואז הרי עלינו להמשך להיות קרובים 
לבטל מעצמינו מציאות העצמיות של ה'דברים בטלים', וכל 
שנקבל  עד  העצמי,  הרצון  מציאות  עצמיות  שהם  הדברים 
עול מלכות שמים להבין עוצם פגם הדברים בטלים הגאוה 

והכעס, שזהו עיקר ריחוק האדם מעבודת השם. 
כי מקודם אין דרך להבין עוצם הטעות וההפסד, ומה שנפרד 
עד  להצדיק,  מאד  שמתקרב  מה  ע"י  אבל  מהשי"ת,  עי"ז 
עי"ז  אורו,  להתגלות  ולעזור  ממון  ולתת  לשמשו  איך  שחושב 
מתבטל כל מהותו לאור האמת, ועי"ז יכול לשוב ולהתוודות 
גם על המידות שנמשכים מבחי' חי מדבר, בנוסף למה שכבר 
מבחי'  שנמשכים  המידות  ומתקן  התשובה  בעיקר  עוסק 

דומם צומח. 
ויכול לקבל הארת הדעת להבין  ועי"ז הרי בא לפני הצדיק, 
דרכי עבודת השם, ולהשכיל מציאות  הביטול ששייך לו לפי 

שיש  ההתחדשות  כח  לעיקר  יבא  הרי  ואז  נשמתו,  שורש 
בעולם, שהוא מציאות הביטול לאור א"ס ב"ה, כאשר נכלל 
באור הצדיק שעולה ונכלל תמיד באור א"ס ברצוא ושוב. כי 
להצדיק יש כלים ושלימות להיות נכלל במקם גבוה הזה, אבל 
אנו רחוקים מאד מזה, ובכל זאת עיקר אור האמונה מתגלה 
כאשר האדם נכלל בביטול זה, ואז בא לדעת אמיתת מציאות 
השם ורב טובו וחסדו, עד שממש יודע בבירור מה שיש לו 
לדעת באופן הכי ברור ובהיר, אשר זה פותח עיני הדעת, כי 

ראה והבין מציאות השם וכו'. 
ואז לפי מה שמתחזק להמשיך זכרון והשארת אור הביטול 
לתוך הדעת, להכניע עצמו וכל מעשיו לפני השם, ולעסוק 
והדעת,  האמונה  אור  בלבנו  מתיישב  ועי"ז  מדותיו,  בתיקון 
ונוכל לצאת מעוצם משיכת הצער ודאגות ורדיפת המידות 
רעות וכו' לזכות לישוב הדעת ולטעום טעם של עבודה תמה 

והתקרבות להשי"ת. 
דברים,  ווידוי  וגם  בתשובה,  יום  בכל  להרבות  עלינו  ולכן 
והכל יחד עם אור רבינו, וכמה שאנו מתחילים ומתקדמים 
לדרכי הביטול לרצון השם, כדי לזכות לפעמים לבחי' הארת 
הדעת, ביטול לאור א"ס בכח הצדיק. כי הגם שהאדם יכול 
לצייר בנפשו תמיד מציאות הביטול לפני א"ס ב"ה, ולעורר 
זכרון הדעת שהכל לטובה כאשר מתדבק באמונה תמימה, 
אבל לפי מה שעובר על האדם בעוה"ז, הרי עיקר קנין הדעת 
הוא לפי מה שאור הביטול לאור א"ס הוא ע"י הקדמת ביטול 

המידות רעות ע"י תשובה. 
הביטול  שלמות  שע"י  הצדיקים  מעלת  נפלאת  זאת  והרי 
להשי"ת בכל מציאותם, יש להם הכח לקבל הארת הדעת, 
כלים,  לתוך  זאת  להמשיך  וגם  א"ס,  לאור  הביטול  ובחי' 
שרק בזה נמצא בחי' תיקון העולם, כי חסרון הכלי הוא בחי' 
ריבוי אור וכו' שיכול לגרום בלבול הדעת ולא ישוב הדעת, 
אמיתי  ביטול  בכח  נמצא  נפשינו  ישועת  כל  זאת  בכל  אבל 
הזה, וזאת ע"י ההתקרבות לאור פני הצדיק ומה שעוסקים 
הכלים  בנו  נמצא  ועי"ז  ומידה,  מידה  כל  לבטל  בתשובה 
לקבל אור הביטול של רבינו לתוך נפשנו כראוי, ועי"ז נזכה 
לטובה  שהכל  ולדעת  להאמין  הדעת  להתרוממות  באמת 
וכו', והרי באמת דייקא עי"ז נמשך שפע רב טוב ושייך לפעול 
והתפשטות  ביטול  ע"י  הוא  התפילה  עיקר  כי  ישועה,  כל 
הגשמיות, ולפי מה שאנו מתבטלים להשי"ת בכל תיבה של 

התפילה כך נמשך שפע התגלות החסד וכל טוב. 

עיקר תיקון הדעת בשבת קודש
ועיקר מציאות תיקון הדעת הוא בשבת, שהוא מעין עוה"ב, 
מאור  שמפריד  מה  ומכל  מלאכות  מל"ט  יוצאים  אנו  ובו 
שמתגלה  שברצונות  הרצון  באור  ומתדבקים  האמונה, 
מיד  זאת  ממשיכים  אנו  אבל  דרעוין,  רעוא  בעת  בשלימות 
ושבת  הכל  ברא  שהשי"ת  לאמונה  להכנס  השבת,  בכניסת 

בשבת, ואנו בטילים מכל מעשה וסומכים רק על השם. 
שבהם  והתשבחות  הזמירות  בנעימות  השבת  ומקבלים 
נוצר הכח לבא לביטול לאור הדעת שמאיר בשבת, וכאשר 
הגבוה  הדעת  בחי'  הביטול  לבחי'  עולים  היין  על  מקדשים 
שזוכים  עד  הקידוש,  אור  בנו  ומאיר  יין,  ע"י  שמתעורר 
לאכילה שהוא כולו ביטול לאור א"ס, שעל ידו נמשך שפע 

רב. 
ויכולים  יום השבת, אנו מתבטלים להשי"ת  זכרון  וע"י 

לזכור תמיד באור הדעת והאמונה, ובמוצ"ש מבדילים 
כראוי  הזה  הביטול  רשימת  להמשיך  כדי  היין,  על 

אנו  שאז  החול,  ימות  עבודת  של  הכלים  לתוך 
עוסקים בתשובה כדי שתמיד נזכה לדעת 

שהכל לטובה בבחי' מעין עוה"ב.



בני הנעורים
הן עם לבדד ישכון

עלהו לא יבול

כשרות תרופות וויטמינים
בהרבה תרופות וויטמינים יש מרכיבים שיש בהם חששות כשרויות שונות, ואם כן דין תרופות 
אלו הם 'לכאורה' כמו מאכל של איסור, שאסור לאכול או לבלוע אותם. בפרט כשיש לתרופה 
טעם טוב וכל שכן בטבליות ללעיסה או למציצה או סירופ, שאז הדבר חמור בהרבה. אכן מאידך 
בגלל  או  וכדומה,  טעם  נותן  שאינו  האסור  המרכיב  עצם  בגלל  זה  אם  שונים,  היתר  צדדי  יש 
מצב האדם שהתירו לו ליטול תרופה אף שיש בה חששות שונות. – וכל זה להוציא מלב ההמון 

שחושבים שאין שום הגבלה בשאר ימות השנה בנטילת תרופות ובפרט בויטמינים. 
כל האמור הוא רק לשאר ימות השנה ולא לפסח!

להלן המרכיבים המצוים בתרופות שיש בהם חששות שונות
חומר הריפוי המצוי בתרופות - בדרך כלל הוא כשר, זולת בתרופות טבעיות וכדלהלן.  
גליצרין. הוא חומר הנמצא בכל סוגי הסירופ, תרחיף, טיפות לבליעה. אמנם בתרופות 
המיוצרות בארץ ישראל, בדרך כלל הגליצרין עשוי מן הצומח או סינטטי. אבל בתרופות 

מחו"ל, עלול להיות עשוי משומן מן החי ]נבילות או חיות טריפות[ האסור מן התורה. 
– נמצאים בכל סירופ שיש בו טעם ובטבליות העשוים למציצה.  חומרי טעם וריח 
כשרות,  גופי  מהרבה  הנאמר  ]לפי  כשרות.  מבחינת  בעייתים  מחומרים  הם  כלל  ובדרך 

הרי נקל לתת הכשר על בשר וכדומה, מאשר על סוכריה מחמת המורכבות של תמציות הטעם[

לקטוז עשוי מחלב, ויש בו חשש רציני ל'חלב עכו"ם'. בנוסף לזה, הואיל והוא חומר 
זה הוא 'חלבי', אם כן יש בעיה  בנטילת התרופה עם מאכל בשרי או אחרי אכילת 
מאכל בשרי. ולפעמים אם יש בה גם שומן מן החי, יש לחשוש גם לאיסור הנאה 

מבשר בחלב. – חומר זה נמצא בהרבה תרופות ובפרט בטבליות למציצה. 
חומר ציפוי של התרופה, עשוי לפעמים משומן טריפות. או מ'שלאק' המופק משרצים. 
אין  אם  וכיום  טבליות.  במעט  נמצא  וכן  מג'לטין.  עשויה  כמוסה/קפסולה  ג'לטין. 
)כי בזמנים הקודמים היה עשוי מעצמות  הכשר על הג'לטין, הרי זה אסור לכל הדיעות 

שמקצת פוסקים התירו, משא"כ כיום עשוי מעורות שאין בהם היתר(. 

העשוי  אדום  צבע  כמו  אסורים.  מדברים  עשוי  לפעמים  צבע,  עם  תרופה  צבע. 
משרצים, או צבע כחול סגול העלול לבוא מקליפות ענבים שיש בו חשש יין נסך. 

מגנזיום סטארט – ישנן כמוסות שמושחים אותם בחומר זה, והוא עלול להיות מופק 
מן החי של נבלות או חיות טריפות. 

חומצת יין ]טרטר[ יש בו חשש יין נסך. מצוי בטבליות למציצה או הנמסות המים.
להלן החששות המצויות בויטמינים ומרפאים טבעיים

ויטמינים  ישנם  אך  כשרות.  חשש  בהם  אין  כלל  בדרך   – בויטמינים  הריפוי  חומרי 
כאלו שמוסיפים להם שומנים מן החי. או מוסיפים 'ג'לטין' וכאמור לעיל הוא דבר 

האסור. או ציפוי חיצוני עם חשש איסור. 
אומגה 3 – אם היא מדגים, כמובן שעלול מאוד להיות מדגים טמאים שאסורים. אך 
'אומגה מצמח המרווה', אין בה חשש כשרות, אך יש חשש כשרות על הקפסולה 

שמקורה בג'לטין, וכאמור לעיל. 
אצידופילוס - הם חיידקים שמגדלים אותם על 'מצע גידול', ובדרך כלל 'המצע' הוא 

עצמו.  האיסור  כדבר  נדון  ולכן  החי,  מן  ושומן  עכו"ם  חלב  כמו  האסורים  דברים  של 
ב'אבקת אצידופילוס', יש תוספת של לקטוז בחשש חלב עכו"ם. 

תרופות טבעיות - יתכנו בהם חומרים העשוים מן החי האסור באכילה, או יין של גוים. גם 
יש לחשוש שעשוים במערכת קיטור משותפת לבישול דברים האסורים. 

החי.  מן  העשוים  כאלו  ישנם  אך  הצומח,  מן  הוא  כלל  בדרך  הריפוי  חומרי  הומאופטיות.  תרופות 
בנוסף לזה יש בו 'כוהל' שיש חשש שעשוי מיין של גוים שאסור משום יין נסך, או מכוהל המאוחסן 

בחביות יין בחשש הנ"ל. 'גרגרים' הספוגים בחומר הומאופטי – מכיל 'לקטוז' שיש בו חשש חלב עכו"ם, 
וכן יש להחשיבו כחלבי וכאמור לעיל. פרחי באך – ממצים את הפרחים ביין, העלול מאוד להיות יין נסך. 

 בהמשך נבאר בעז"ה איזה מהם אפשר לקחת לכתחילה או בדיעבד לכל אדם או לחולה בדרגות שונות.   מאמר זה 
וההמשך מבוסס על הספר החשוב 'ועלהו לתרופה' העוסק בענין זה.

אני לא מבין מי אני, כי פעם ליבי בוער לה', ופעם ליבי בוער 
להבלי העולם?

ברכת  הלכות  )ליקוטי  מוהרנ"ת  של  המתוקים  לדיבוריו  לב  שים 
השחר ה' אות צ"ב(: בפנימיות הלב, יודע כל אחד היטב שאין שום 
הישראלי  איש  לב  ובפרט  והבליו,  ותאוותיו  העולם  מזה  תכלית 
שבערו  לב  נדיבי  היו  שהם  ויעקב  יצחק  אברהם  מזרע  שהוא 

להשי"ת ברצונות וכיסופים גדולים ועצומים. 
בוער תמיד  בוודאי הוא  ישראלי בפנימיותו  כל לב של איש  ולכן 
וזה אתה באמת, ותזכור זאת  להשי"ת ולתורתו הקדושה באמת, 
כן מגודל כח הבחירה מתגבר בכל פעם  פי  היטב. אלא שאף על 
ורוצה  שבאדם,  הטוב  נגד  רעות  והמחשבות  הרע  והיצר  השטן 
מה  וכל  והבליו,  תאוותיו  ידי  על  עולמות  משני  ח"ו  להטרידו 
שחותר ומתגבר כנגדו הוא מתגבר יותר, על כן היא מלחמה גדולה 
זו באת כאן  ואין לך מה להבהל מכיון שעל סיבה  וארוכה מאוד. 

לעולם. 
את  ומבין  רואה  אני  הדעת  יישוב  קצת  לי  יש  כאשר  אכן 

האמת, אז מהו הגורם העיקרי שמבלבל אותי כל כך?
בא ותסתכל בהמשך דבריו של מוהרנ"ת )שם אות פ"ז(: אבל אף 
יכול  היה  זאת  בכל  כך,  כל  מתגבר  הרע  שהיצר  אפילו  כן,  פי  על 
המניעה  אך  לבדו.  וחי  יושב  היה  אילו  הרע  על  להתגבר  האדם 
שאמר  וכמו  האמת,  על  החולקים  אדם  בני  הם  ביותר,  הגדולה 

רביז"ל שבני אדם הם המונעים הגדולים ביותר מהיצר הרע.
מרחיקים  שממש  אדם  בני  יש  כי  אופנים,  וכמה  כמה  בזה  ויש 
ומההתקרבות  ה'  מעבודת  ליצנות  ידי  על  האמת,  מן  ישירות 
ויש  ר"ל,  עבירה  לדבר  מסיתים  אשר  חברים  לפעמים  ויש  אליו, 
סתם בני אדם אשר אפילו בלי לדבר שום דיבור, אלא רק החיים 
ההתקרבות  אחר  מהחיפוש  קרירות  מכניסה  בסביבותיהם 
להשי"ת, מעצם זה שרואים אותם כביכול חיים את חייהם סתם 
הצלחות  אחר  ולרדוף  הגויים  כנימוסי  להתנהג  ומחפשים  כך, 

העולם הזה, ונדמה שזוהי צורת חיים, שהרי רוב העולם חיים כך.
והזכרתי לך כמה דוגמאות, אבל בוודאי יש עוד ועוד דוגמאות, כי 
ר' נתן ז"ל זועק כאן שזהו עיקר המניעה שלנו בעבודת ה', ולכן 
ראוי לך מאוד להתבונן בחייך לראות היכן הבלבול שלך מאנשים.

את  לעצמי  להזכיר  אוכל  ידו  שעל  העצה  כן  אם  מהו 
השי"ת בכל פעם?

עיקר העצה לכך הוא התבודדות, למצוא מקום שקט בכל 
יום בו תשב אתה והשי"ת לבד, ותשיח ליבך אליו, וגלה 
ואפילו  ליבך.  בעומק  החבויים  רצונותיך  את  לו 
מעשיים  אינם  הטובים  שהרצונות  לך  שנדמה 
בכל  שלך,  החיים  של  המציאות  לפי 
בפיך  אותם  תוציא  זאת, 

לפני השי"ת, וכך יתחזק אצלך האמת של הבריאה.

ישראל,  עם  מעלת  וזהו  )שם(:  לנו  וכותב  מוהרנ"ת  ממשיך  וכך 

דעתם  וליישב  אדם  בבני  ולפרוש  לבד  לשכון  לפעמים  שיודעים 

ששיבח  מהשבחים  אחד  והוא  אחריו.  וללכת  האמת  את  לברר 

בלעם את עם ישראל ואמר: 'הן עם לבדד ישכון' שהם עם קדוש 

כזה ששוכנים לבד, ומתבודדים בינם לבין קונם ושופכים שיחתם 

לפניו בכל פעם וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון, ועל 

זה  של  ההבלים  מכל  מחשבתם  לסלק  עוסקים  התבודדותם  ידי 

העולם, ולבטל רצונם אליו יתברך. 

אחר  הגויים,  בנימוסי  מתערבים  אינם  כי   – יתחשב'  לא  'ובגויים 

שלהם,  הבל  המרבים  דברים  ושאר  וכו',  כסף  וכלי  בית  כלי  ריבוי 

שיחם  ושופכים  ומתבודדים  זה,  מכל  מחשבתם  כל  מסלקים  רק 

ברצונות טובים וכיסופים חזקים וגעגועים נמרצים אליו יתברך. 

כי זהו עיקר ההתבודדות שצריך להתבודד ולחשוב עם עצמו, היכן 

נשלך  להיכן  ורצונו?  ומחשבתו  דעתו  נתפזר  להיכן  בעולם?  הוא 

ידי מעשיו ומחשבותיו? עד שעל פי רוב רואה האדם  ונתעה על 

העולם,  רוחות  ארבע  בתוך  לברוח  ורוח  מקום  לו  שאין  בעצמו 

נפש  בגוף,  ורוחניות  בגשמיות  העולם  מפגעי  שם  ולהתחבא 

וממון, ועל כך זעק דוד המלך ע"ה 'אנה אלך ברוחך' – 'אשא עיני 

אבד  מכיר  לי  ואין  וראה  ימין  'הבט   – עזרי'  יבוא  מאין  ההרים  אל 

מנוס ממני'.

מתפזרת  הדעת  הדעת,  היישוב  לאחר  גם  למעשה  אבל 
ונעלמת לאחר כמה רגעים?

המציאות  הוא  שכך  שתדע  צריך  למעלה,  לך  הזכרתי  שכבר  כמו 

של העולם, שגם כאשר תגיע ליישוב הדעת, תיכף העולם יבלבל 

אותך, ולא שייך לברוח מזה. אבל בכל זאת, אם תהיה חזק בעצה 

זו, לברר אצלך את האמת, ולמנוע מעצמך את עיקר סיבת הבלבול, 

עד  ויותר,  יותר  האמת  אצלך  יתגבש  הזמן,  במשך  לאט  לאט  כך 

להזיז  יוכל  לא  בעולם  רוח  ששום  ומוצקה,  חזקה  לדעת  שתזכה 

אותך מזה. אבל צריך לזה סבלנות.  

וכמו שכותב לנו מוהרנ"ת )שם(: כל מי שזוכה להתחזק בזה להיות 

רצונו חזק תמיד אל האמת ולא ירפה את הרצון הטוב אפילו אם 

טוב.  אחריתו  יהיה  סוף  כל  סוף  בוודאי  שיעבור,  מה  עליו  יעבור 

ואפילו בלעם כאשר ראה את המידה הנפלאה הזו שיש לישראל, 

נפשי  'תמות  ואמר:  לעצמו,  זאת  איחל  בדד,  לשבת  יכולים  שהם 

מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו', כי הוא ידע את הקלקול והזוהמה 

ולכאורה  ומלוכלך  מזוהם  כזה  שהוא  שאפילו  ואמר  עצמו,  של 

אני,  זוכה אפילו  והייתי  כן הלוואי  פי  לו להשתנות, אף על  קשה 

טובים  ברצונות  מעתה  ולהתחזק  בדד,  לשבת  הזה,  בדרך  לילך 

ולפרש שיחתי לפני ה', ולשפוט את עצמי בכל עת, כי אולי בסוף 

הייתי זוכה גם כן לאחרית טוב! 

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 

לרמה ג'

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגעיע גם
לנחשונים

אולי אתה תביא אותנו לשם?
054-8441059 

רמה ג'

הר"ר אברהם נוסנצווייג  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נפתלי גלינסקי  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה ברנע  הי"ו
לרגל שמחת נשואיו בשעטו"מ

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן דב בער היילפרין  הי"ו -בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן פראנק הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חנוך אורלנציק הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אליעזר ש. טרייסמן הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר צבי ארול הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

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

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אהרן פוקסברומר הי"ו - בית שמש 
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעון בנשעיה הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל מאיר פוקסברומר הי"ו - ב"ב
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

בית המדרש ברסלב רחוב יחזקאל 10 ירושלים
ברכת מזל טוב

שלוחה לראש משביר ידידנו הנכבד מאד נעלה 
כש"ת הגה"ח רבי אלכסנר חיים קנפלר שליט"א

לרגל נשואי  בנו החתן היקר אוצר תוי"ש
מוה"ר יואל שלמה  ני"ו

עב"ג בת ידידנו הר"ר אברהם יעקב שפירא  הי"ו
זכות רביה"ק יגן בעדם 

לבנות בית נאמן בישראל מתוך שמחה ונחת 
אושר ועושר והרחבת הדעת

המאחלים:  לומדי ומתפללי בית המדרש


