
העולם מלא גורמי טומאה שהיא כדרכה מדבקת והולכת, מועתקת 
סוגים  לטומאה  ובהיסת.  במדרס  באוהל  במשא  במגע  לכאן,  מכאן 
שונים והתנהגויות שונות, והכלל שאדם עלול תמיד לקבל טומאה. 
חי, שלא באשמתו, עשוי להיות מושפע  גם אדם  המת מטמא אבל 
ובעודו בחיים הוא טמא טומאת מת. כמו שהעולם מלא  מטומאתו 
מלא  האוויר  רוחנית  מבחינה  גם  כך  מחלות  ובמפיצי  בחיידקים 
משרה  הטומאה  עליה.  ומעיקים  לנפש  שנדבקים  טומאה  בחיידקי 
על הנפש כבידות ועצלות, עייפות רוחנית וכל אותם דברים שהעולם 

הזה מעמיס עלינו שלא בטובתנו. זה חוק טבע.

        

חוק  חוקה,  לנו  ניתנה  הטבע  חוקות  כנגד 
מתרגם  נתן  רבי  אדומה.  פרה  ושמו  רוחני 
את סוד הפרה לסודה של הנקודה הטובה, 
נפלאים.  ריפוי  כוחות  בה  ויש  חוקה  זו  גם 
נתחיל בפרה, היא נקראת 'אדומה תמימה' 
מציינת  האדמומיות  נפלאה,  סתירה  וזו 
שכולו  חיים  בעל  ולפנינו  הדין  מידת  את 
דינים, גם בשמה הפר"ה רומזת לפ"ר דינים 
וגם בצבעה למידת הדין ולכל הצמצומים. 
מאידך היא תמימה ולא עלה עליה עול. על 
פי פנימיותם של דברים העובדה הזו שמן 
דעתנו,  את  עליה  נותנים  היינו  לא  הסתם 
מהתגלמות  הפרה  את  שהופכת  היא 

שאפרה  כך  כדי  עד  כמותה,  מאין  דינים  לממתיקת  הדין  מידת 
מדינים,  אדומה  היותה  למרות  לטהרה.  מטומאה  להעלות  נועד 
התמימות והעובדה שלא עליה עול, משנה לגמרי את מציאותה 

של הפרה ושל כל מי שיזו עליו ממימיה.

נקודה סודית
התמימות היא סוד גדול, סוד הנקודה הטובה, והוא קיים בכל אחד 
אלא  בו  ולהשתמש  הזה  הסוד  את  לקבל  אפשר  ואי  מצב.  ובכל 
בתמימות. וכך כותב רבי נתן: הנקודה הטובה שיש בכל אחד, אפילו 
לעולם,  יתברך  השם  עם  תמיד  דבוקה  היא  שבפחותים,  בהפחות 
בכל מקום שהיא, וכשהיא נופלת ח"ו בעמקי הקליפות המקיפין 
המדרגה',  בסתר  הסלע  בחגוי  'יונתי  בבחינת  צד  מכל  אותה 
בתכלית ההסתרה, אז השם יתברך אומר לה 'הראיני את מראיך 
השמיעני את קולך כי קולך ערב ומראך נאווה', כי אף על פי 
שאתה בסתר המדרגה אף על פי כן אתה בעצמך נאווה 
מאוד בבחינת 'שחורה אני ונאוה' ועל כן תגלה את 
עצמך ותראה את מראיך כי עדיין אתה נאה, 

כי הנקודה טובה נאוה תמיד...

אי אפשר להיות חסין מפני טומאות, מפני שהעולם מלא בסיבות 
ביותר  החשוב  הלימוד  ולכן  לעולם,  מועד  ואדם  ומשונות  שונות 
קטנות  ממצבי  יוצאים  איך  לטהרה,  מטומאה  עולים  איך  הוא 
ואיך שוברים את ההסתרה. הבעיה היא שעל פי רוב מי שנתפס 
בטומאה נופל גם תחת עול כבד כל כך שאין לו חשק וכוח לצאת 
אדומה  פרה  מצוות  לנו  נמסרה  הזו  מהסיבה  המדוכדך,  ממצבו 
בלשון חוקה, כדי שלא ננסה להבין רק נציית. כדי להיטהר צריך 
הטמא שיזו עליו מאפר הפרה, אל תעשה דבר, רק הנח לכהן להזות 
עליך מים טהורים, דעת אחרת, מחשבות אחרות. וכך עובדים עם 

נקודות טובות.

יונה תמה
ששתי  נאמר  בזוהר  אדומה,  פרה  סוד  וזה 
ותמימה,  אדומה  שבפרה,  הסותרות  הבחינות 
אדומה  כי  יחדיו את המתקת הדינים,  מבטאים 
רפיא.  דינא  דא  תמימה  ואילו  קשיא  דינא  דא 
עליך  מתגבר  כאשר  נתן,  רבי  מסביר  כלומר, 
והוא  הרע  את  מרגיש  אתה  דהיינו  קשה,  דין 
נקודות  ידי  מתגבר, צריך להרפות את הדין על 
היא  הטובה  הנקודה  בעצמך.  שתמצא  טובות 
יונה תמה, מעולם לא עלה עליה עול. גם בתוך 
אי  חורין,  ובת  נקייה  היא  והטומאה  ההסתרה 
ויהודי  וצורה.  אפשר לקלקל אותה בשום אופן 
מסוגלת  בלבד  שהיא  מפני  הזו  הטובה  הנקודה  את  להכיר  מוכרח 
להפוך את מצבו מטומאה לטהרה. אבל העבודה הזו עדינה ודקה עד 

שנאמר עליה שהיא בבחינת מטהרת טמאים וטמאת טהורים.
מצד אחד אל לאדם להחזיק עצמו צדיק ומושלם, אדרבה המזג הטוב 
ביותר לעבודת ה' מורכב מהכנעה וענווה. מאידך אין מצב חוסם שפע 
ואוטם לב כמו עצבות וחלישות הדעת, זו טומאה ממש. ולכן היציאה 
צריך  טובות  נקודות  עדינה.  מלאכה  היא  הטהרה  והשגת  מטומאה 
למצוא, דהיינו בד בבד אם היות האדם מודע לחסרונותיו ומרגיש את 
והנקיות  הטהורות  הנפלאות  הנקודות  את  לדלות  יודע  הוא  כאביו, 
נקודות  מציאת  שיעור.  לאין  ולייקרן  בהן  להכיר  בוודאי,  בו  שיש 
טובות איננה גאווה, אדרבה הגאווה חוסמת ולא מאפשרת גישה אל 

הנקודה הטובה. 
זו נקודה עדינה מאוד, היא לא שלמות אבל היא מושלמת. דהיינו, מי 
שחי חיי נקודות טובות לא מרגיש מושלם, אבל הוא חש בכל הרצינות 
ורפואה  ושיפור  תיקון  אצלו  שדרוש  מה  כל  למרות  איך  והתמימות 
דחופה, הרי שהוא מלא טוב אלוקי נצחי שאי אפשר לעמעם את אורו, 

ובלתי אפשרי לקלקלו.
חיים של נקודות טובות הם שילוב של ענווה ושמחה, הכנעה וזריזות. 

כך מרגיש אדם טהור. )ע"פ ליקו"ה או"ח השכמת הבוקר א( 

תמים זה טהור

טומאות  מפני  חסינות  אין 
להיטמא,  עלול  אדם  וכל 
ללמוד  חשוב  הכי  ולכן 
הזריזה  בדרך  לעלות  איך 
לטהרה. מטומאה  ביותר 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
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הנקודה הטובה היא יונה תמה, מעולם לא עלה עליה עול, אי אפשר לקלקל אותה. די שנכיר בה כדי לחולל שינוי נפלא לטובה.

אחי, אחוז עצמך
למען השם.

יום א' וישב תקצ"ד

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

ָׁשָעה, ְוֶאְרֶאה ְּבָכל ֵעת ְלַהִּסיַח ַּדְעִּתי ִמַּמה ֶׁשֲאִני ָצִריְך 

ַּתֲעֶׂשה  ְוַאל  ֵׁשב  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו  ָהִעָּקר  ְוֶזה  ִלְׁשּכַח, 

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

ַּכָּמה ָיִמים ְוֵכן ַּכָּמה ָׁשִנים. 

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

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

ְּבַחְסּדֹו ַהָּגדֹול ִיְתָּבַרְך.

נתן מברסלב



צדקה, אא

החיים האמיתיים
וכן בהר הכרמל כשקבץ את כל ישראל ואת נביאי הבעל ורצה 
הנביא  אליהו  ויגש  כתיב,  בישראל  אלהים  שיש  להם  לגלות 
ויאמר ה' אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלהים 

וכו' ענני ה' ענני. 

מערת אליהו
א[ מוהרנ"ת סיפר שבעת שדיבור עמו רביז"ל מענין מערת 
לו רביז"ל  אליהו שהיה שם בעת היות בארץ ישראל, אמר 
והשיח  אליהו  עמד  שכאן  איך  לעצמי  'ציירתי  הלשון:  בזה 
ליבו לפני השי"ת'. וכששמע זאת מוהרנ"ת נתלהב ונתחדש 
דבר  כל  על  ה'  לפני  שיחתו  לפרש  תמיד  לעסוק  ביותר 
אליהו  שאפילו  הקדושים,  מדבריו  אז  הבין  כי  ה'.  בעבודת 
שלא טעם טעם מיתה וקבורה, גם הוא לא זכה למדרגתו רק 

על ידי תפילה והתבודדות.

ונלמד ממעשה זה, את הפשיטות והתמימות שהיה לו, לא רק 
לשמוע הסיפור שאליהו התחבא במערת אליהו, אלא לצייר 
ולהתעורר  להתחזק  בשביל  אליהו,  תפילת  את  במחשבה 
ללכת בדרכיו. כי כח הציור גדול מאוד, כשאדם חוזר לאותו 
המקום של תפילת הצדיקים, ומצייר בכח המדמה שלו, איך 
התעוררות  להביא  יכול  זה  דבר  אשר  תפילתו,  נראה  היה 
נפלאה, בראותו שגם הצדיקים הגדולים ביותר, היו עומדים 

ומתפללים ומשיחים לבבם להשי"ת בתמימות גדולה.

שהוא  שבזמן  עד  מוהרנ"ת  על  השפיע  כך  כל  זה  ודיבור 
אליהו,  למערת  להכנס  השתדל  ישראל,  לארץ  נסע  בעצמו 
והתאמץ מאוד על כך אף שהיו לו מניעות רבות על כך, כמובא 
בימי מוהרנ"ת בלשונו הק': 'ומשם הלכנו עד שבאנו למערת 
אליהו ולא רצו להניח אותנו לכנוס, והיה כמה מניעות על זה, 
והמערה  לשם,  כולנו  ונכנסו  אותם,  ונצחתי  עזרני  והשי"ת 
חידוש נפלא, ושמחנו שם מאוד, ואחר כך יצאנו עד שבאנו 
על פתח החצר של המערה, והתחילו לשיר ולזמר עד שבאנו 

לתוך שמחה גדולה, ורקדנו שם בעזרת השי"ת'.

מנחה – לגלות ה' בשעת הדין
אליהו  יצא  במערה,  עצמו  שהטמין  תקופה  כעבור  והנה  ב[ 
והוכיח את אחאב וביקש ממנו לכנס את כל נביאי הבעל, ובנו 
מזבח ולא הצליחו להוריד אש, ואחר כך עמד אליהו והקריב 
מן  אש  וירדה  תפילתו  ונענתה  להשי"ת,  והתפלל  קרבנותיו 

השמיים, והעם שב להשי"ת.

לעת  היה  ברבים,  ה'  שם  שהתקדש  הזה  הנפלא  הנס  והנה 
תפילת המנחה. ומכאן למדו חז"ל שצריך האדם להיות זהיר 
בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. 
הטירדות  באמצע  היום,  אמצע  של  זמן  הוא  המנחה  זמן  כי 
והעייפות, ואז יש קושי גדול להקפיד על תפילה ראויה, ולכן 

צריך זירוז מיוחד לעת הזאת.

מתחיל  אז  הזמן  הוא  המנחה  שזמן  מובא  סוד  פי  ועל 
להתעורר הצמצום של החושך והלילה, ואז הוא זמן של דין, 
ולכן כל כך קשה להתפלל אז, ומי שמתחזק דייקא בזמן הזה, 
לעמוד בתפילה אפילו שהוא בקטנות ועייפות, וממתיק הדין 
בשורשו, ומגלה את מציאות ה' בתוך תוקף מידת הדין, הוא 

לנו חז"ל  וכפי שמזכירים  ישועתו,  דייקא אז את  יכול לפעול 
שכל אחד יכול לפעול הישועה שלו כמו אליהו הנביא בשעתו. 

המנחה(,  תפילת  )בהלכות  מוהרנ"ת  בדברי  באריכות  ועיין  ג[ 
שתפילת מנחה מרמז לתקופת חיי האדם בעת שמתחיל להתבגר. 

כי יש את ימי הנעורים אז האדם מלא רצונות ושאיפות, והוא דומה 
לתפילת שחרית. אבל אחר כך מגיע זמן המנחה של חייו, שאז הוא 

מלא טרדות ובלבולים וקשה לו להתעורר לעבודת ה', ודייקא אז צריך 
הדין  נמתק  וכך  ה',  לפני  שיחו  ולפרש  להתפלל  ביותר,  גדולה  התחזקות 

בשורשו.

לבקש מה' שיתקדש שמו
ד[ ולאחר הקדמה זו, ננסה לשים לב קצת לתפילת אליהו, כי הוא עמד וזעק לה' 'ענני ה' ענני 

וידעו כי אתה ה' הוא האלוקים'. ומתפילה זו נלמד שלא התפלל סתם בדרך של תפילה, אלא התפלל 
על כך שיתקדש שם שמיים על ידי הישועה הזו, וכך זכה ונענתה תפילתו. 

והוא עצה גדולה. בעת שמבקש מהשי"ת, ובפרט תפילות הנוגעות לעבודת ה', שיאמר לה' שראוי 
לו לקרבו, כי על ידי כך יתקדש שם ה', ולאו דווקא קידוש ה' בפרסום גדול, אלא אפילו בלב הפרטי 

שלו. והוא טענה נפלאה ביותר לטעון כך לפני ה'. 

והוא תפילה מאוד מועלת לעיתות של צרה, לומר לה': 'רבש"ע אני מרגיש מיואש, תקדש שמך, 
תחזק אותי, הראה לי שלא עזבת אותי ואתה שומע אותי וכו''.

לבקש שהנס יקדש שם שמים
ה[ ויבקש על זה בעצמו, שבאמת יתקדש שם ה' על ידי הנס שהולך להעשות כאן. כי הרבה פעמים 
תפילת האדם נענית, והאדם אינו שם לב שהוא מחמת התפילה, ונראה לו הכל כדרך הטבע, ולכן 

יש לו לבקש מהשי"ת שיאיר את עיניו ויתקדש שמו הגדול על ידי הישועה.

ל  ע ו
כן ביקש אליהו ואמר פעמיים 'ענני', וכמו שדרשו חז"ל )ברכות ט:( ענני שתרד אש מן השמיים, 
יעלה סוג של  ולא  ה',  יתקדש שם  והיינו שביקש שבאמת  יאמרו מעשי כשפים הם.  וענני שלא 

מחשבה אולי הנס נעשה בדרך אחרת של טבע או כשפים.

לגשת לתפילה בבטחון בנס
ו[ דרך נוסף למדים אנו מתפילתו, שאליהו הנביא פתח תפילתו במילים של בטחון שבוודאי הולך 
לקרות כאן נס גדול, וכמו שכתוב: "ויגש אליהו ויאמר, ה' אלוקי... היום יוודע, שאתה האלוקים ואני 

עבדך וכו'", ורק אחר שנעמד בבטחון כזה, זעק את בקשתו 'ענני – ענני'.

וכך צריך האדם לגשת לתפילה, באופן שהוא הולך לגלות בוודאי שה' הוא האלקים, והיינו לגלות 
שאין טבע, והשי"ת הוא שולט על הטבע.

מיוסרים.  לביתם  פונים  והם  הגולל  נסתם  עתה  זה 

באוויר,  מנסרים  עדיין  והשכול  השבר  זעקות  הדי 

הדמעות קולחות, הלב כאוב, פצוע ומדמם. יתמּות. 

אלמנּות. אבלות. ליד הכניסה של הבית מוכנים כלים 

הבאים  את  מטמא  הקברות  בית  כי  ידיים,  לנטילת 

ואין  כמעט  בימינו  להיטהר.  צריכים  והם  בשעריו, 

אנו מודעים להלכות טהרה וטומאה, אך בזמן הבית 

"אבי  הינו  המת  ביותר.  חמורה  המת  טומאת  היתה 

אבות הטומאה", הוא מטמא אם נמצאים איתו תחת 

גורם  גם  המת  בו,  שיגעו  מבלי  אף  אחת,  גג  קורת 

לנוגעים בנוגעים בו, ובנוגעים בהם - להיטמא.

מדוע חמורה טומאה זו מכל הטומאות?

מבאר מוהרנ"ת )ליקוטי הלכות הל' נפילת אפים, ד' 

גדולה  תעלומה  מהווה  המוות  כ"ג(  ד'  ופקדון  י"ט, 

המוות  וחידלון.  כאובדן  נראה  הוא  פניו  על  מאוד, 

לשוב  דרך  שאין  חורבן  מוחלט,  כייאוש  נתפס 

ולבנותו, הרס שבלתי אפשרי לשקמו, דרך אל-חזור 

עד לתחיית המתים. כל עוד האיש היה חולה ואפילו 

משיצאה   אך  לגביו,  התקווה  פיעמה  עדיין  גוסס, 

שמתו - רפו כל ידיים.

זו בלבד שאין כאן  כל זאת בעינינו. בעיני חז"ל, לא 

החיים  מתחילים  עתה  ורק  שעתה  אלא  ייאוש, 

במדרש  כתוב  המות"  זה   - מאד  "טוב  האמיתיים. 

הלכות'  ב'ליקוטי  נתן  רבי  כותב  וכך  פ"ט(,  )בר"ר 

אז  כי  גדולה,  טובה  "שהמיתה  כ"ג(:  ג'  )ברכה"ש 

כדי  לעתיד,  לזכות  שצריך  תיקונו  שלמות  מתחיל 

שיזכה האדם על ידי זה להכיר אותו יתברך".

למה אם כן המת מטמא כל כך?!

המוות  על  שמביטים  עיוורי-שכל,  שאנו  כיוון 

כעל חידלון מוחלט. הייאוש הזה – שמסתיר 

את נצחיות הנשמה, ומראה כלפי חוץ 

כאילו קיים חידלון אצל יהודי 

הוא   –

הוא שורש כל הטומאות, הוא אבי אבות הטומאה! 

כל הצלחתו של היצר להסית יהודי לעבירה היא על 

מסיתו  הוא  הנצחיים;  מהחיים  כמנותק  הצגתו  ידי 

להסתכל על עצמו כעל חי חיי שעה - ואזי כל מנעמי 

מאמין  אדם  היה  אם  בליבו.  מקום  מוצאים  העולם 

מתאוות  תאווה  שום  אז  כי  בנצחיותו,  בשלמות 

היה  הוא  לבו;  את  כובשת  היתה  לא  הזה  העולם 

מַחשב שכר כל הנאה רגעית - מול ההפסד הנצחי, 

ולא היה נגרר אחריהן )'ליקוטי מוהר"ן' ח"ב י'(.

המוות הפיזי משמש אפוא כמנוף עיקרי של היצר 

"ָאכול   - החולף  העולם  להנאות  האדם  את  לפתות 

ושתֹה כי מחר נמות". לפיכך, זהו מקור כל הטומאות, 

כי ככל שהאדם רואה במוות ייאוש וחידלון, כן מוצא 

לפחות  שיהנה  להטעותו  ללבבו,  מסילות  היצר 

עתה... פרה אדומה – מטהרת, מפני שכל מהותה היא 

תמימות ואמונה! אין אנו יודעים טעמה של מצווה 

זו - "חוקה חקקתי, גזירה גזרתי" - וזה עצמו הגורם 

לטהרה. כאשר אדם מוכן לבטל את צורת השקפתו 

ודרך הסתכלותו בכלל ולהיות תמים ומאמין, אזי הוא 

יכול להתרפא גם מאותה מכת מוות של  הסתכלות 

על סוף החיים כעל ייאוש אחד גדול.

בכוחה של מצווה זו – הנעשית בעץ ארז ואזוב וְשִני 

לאדם  לגרום   – הגאווה  לביטול  הרומזים  תולעת 

להסתכל גם על החורבן המוחלט ביותר כדבר שיש 

בעומק  שם  אדרבה,  כי  להאמין  שיתחיל  תקנה;  לו 

האבדון וההרס מפעמת תקווה חדשה, שם נרקמים 

חיים חדשים שיצמיחו את ה"טוב מאד".

מצווה זו היא גם הוראת דרך בכל מצב של עצבות 

אשר  חורבן  שאין   – דמותא"  ב"סטרא  שמקורה   –

בפנימיותו לא גנוז כח צמיחה מחודש ויפה יותר! אין 

חושך שלא טמון בו אור חדש ועצום יותר! אין ירידה 

שלא יכולה להביא לעליה מופלאה פי כמה! תלוי רק 

בצורת ההסתכלות. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' שאול סירוטה שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

פרק מא



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תנוצץ

עשה בזכות אבות
הרה"ק רבי נחמן מהורדנקה מגדולי תלמידי הבעש"ט הקדוש, השתוקק 
לעלות לארץ ישראל, אך בחיי הבעש"ט, מחמת דביקותו אליו, נמנע ממנו 
להשתקע בה. גם לאחר הסתלקות רבו, נמנע מלעלות, משום שנוהג היה 
להשתטח על ציונו ולשוחח עמו כבחיים חיותו, ולא רצה לעלות ארצה, 

בטרם יקבל את רשותו.
בשנת תקכ"ד השתטח רבי נחמן על קבר הבעש"ט יחד עם חברו רבי יוסף 
מקמינקא, ובשובו שמח שמחה גדולה ואמר: "עתה ציוה עלי הבעש"ט 
לעלות לארץ-הקודש!" באותה שנה, ביום כ"ג בתמוז, יצא יחד עם עוד 
כמה גדולים וחסידים, ביניהם רבי מנדל מפרימישלן, אל ארץ האבות דרך 
נמל איסטנבול. הספינה עברה מים מרמרה לים הגאי דרך מיצר הדרדנלים, 

משם לאי 'חיוס' ומשם לאי 'רודוס' שהיה אז בשליטת הטורקים. 
לאחר הפלגה ארוכה, הם הגיעו לנמל יפו בערב ראש השנה תקכ"ה וספינתם 
נשארה לעגון שם עד לצום גדליה - שאז הפליגה לעכו הרחוקה משם שש 
שעות הפלגה. הנוסעים ראו כבר בעיני רוחם את סוף טלטולי הדרך, עוד 
מעט תדרוך כף רגלם על היבשה ויגיעו אל מחוז חפצם. אבל לא כן היה. אך 
הפליגה האניה ורוח סערה עזה פקדה את הים, ״יעלו שמים ירדו תהומות״ 

גלים ענקיים התרוממו לנגד עיניהם והאניה היטלטלה כקליפת אגוז. 
במקום  בתוהו.  עלו  האניה,  על  מעט  להשתלט  החובל  רב  ניסיונות  כל 
הגיעו  פעמים  וכמה  דרומה  האניה  שטה  עכו,  לכוון  צפונה  להתקדם 

אפילו עד לעזה, אבל מבלי אפשרות להגיע אל החוף. הם כבר נמצאים 
כמה ימים על הים והים ממשיך לסעור יום ולילה מאין הפוגות. מצוקתם 

גוברת והולכת מבלי שיראו את קצה נסיעתם. 
באין  בשכיבה  אפילו  או  בישיבה  להתפלל  הוכרחו  כפור״  ״יום  בהגיע 
שום אפשרות להישאר בעמידה מפאת טלטוליה התכופים של האניה. 
בינתיים החל גם המזון לאזול מכליהם וגם המים, כי מי חשב שנסיעה של 

שש שעות לא תגמר בשמונה ימים.
ביום התשיעי לנסיעתם המטורפת בים - יום שני י״ב בתשרי - ראה רבי 
באוניה,  פזורים  שהיו  יהודים  מניין  אסף  חלילה,  הרעה  שכלתה  נחמן 
חלילה  נגזר  "אם  ואמר:  מעט,  בלחש  והתפלל  בזרועו  תורה  ספר  נטל 
בבית-דין של מעלה שנאבד מן העולם - אנו בית דין עדה קדושה הזאת 
בצירוף קודשא בריך הוא ושכינתיה, איננו מסכימים לגזירה זו ויהי רצון 
שתתבטל". כל הנוכחים ענו אמן, רבי נחמן הורה להם לומר תהילים, וכל 

אחד הלך לפינתו לאמירתו. 
והישועה לא אחרה לבוא. אט אט הלך הים ונרגע מזעפו, וסמוך לשקיעת 
החמה בי״ב תשרי הגיעו לנמל עכו. למחרת הבוקר ביום שלישי י״ג תשרי 

תקכ״ה יצאו רבי נחמן ורבי מנדל על גמלים וחמורים לטבריה הנמצאת 
מהלך יום אחד מעכו. בי"ד תשרי תקכ"ה הגיעו לטבריה והתיישבו בה.

מעשה אבות סימן לבנים. מפליא מאוד, כי נכדו הלא הוא רבינו הקדוש 
רבי נחמן מברסלב, בנסיעתו לארצנו הקדושה, הגיע גם כן לחופי הארץ 

בערב ראש השנה – שנת תקנ"ט.
אף בנסיעת רבינו פקדה סערה קשה את האוניה, גם בדרכו חזרה פרצה 
סערה עזה, ובאותה שעה אמר רבינו: "השם יתברך יודע שכל ימי חיי 
עדיין לא השתמשתי מעולם בזכות אבות, אבל מחמת ההכרח מוכרח אני 
לבקש מהשם יתברך שיעשה זאת למען זכות זקני רבי ישראל בעל-שם-
טוב זכרונו לברכה, וזכות זקנתי אדל, וזכות זקני רבי נחמן מהורודנקה" 

- ויותר מזה לא הזכיר עוד. 
כחץ  הספינה  את  להריץ  החלה  חזקה  ורוח  מועט  זמן  אלא  חלף  לא 
מקשת והם עברו את אזור הסכנה בשלום. ישועתם המשיכה להופיע 
במפתיע; פתאום האיר ה' את עיני הספנים והם הצליחו לאתר את החור 
שדרכו חדרו המים הרבים לספינה, הם שחטו תיש שהיה עמם, פשטו 

את עורו וסתמו בו את הפתח. הם ניצלו בנס מן הסכנה הגדולה.
ורבינו אמר את מזמור ק"ז בתהילים מתוך  זה בערב שבת-קודש,  היה 
שמחה עילאית: "יורדי הים באניות עושי מלאכה במים רבים. המה ראו 

מעשי ה' ונפלאותיו במצולה!

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

בהתחדשות.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הבושה כמו בשעת מתן תורה, שזה התשובה.

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

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

או מהערכה וכבוד. 

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

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

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

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

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

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

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

התנוצצות הדעת האמיתי.

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

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

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

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

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

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

ועי"ז יכולים להתרומם מכל גבול וצמצום. 

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

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

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

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

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

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

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



בני הנעורים
חידושי תורה

עלהו לא יבול

שתיה לפני סעודה
אם שותים לפני הסעודה – הדין תלוי מה הסיבה ששותים

לתשומת לב להלכות אלו כשמתכבדים מה'בר' לפני סעודת ברית או חתונה!
אם צמאים מאוד עד כדי כך שאין תאבים לאכול, ושותים דוקא לפני הסעודה  א. 
בכדי שיהיה תאבון לאכול – אין לברך ברכת 'בורא נפשות' על מה ששתו )ביה"ל קעד 
ו ד"ה ואפילו, דהוי כגורר(. אך לכתחילה טוב להזהר לשתות רק פחות מרביעית )שעה"צ 

קעו ט, וכמ"ש בביה"ל קעד ו ד"ה ואפילו, שהוא רביעית ולא חשש לכזית. וכ"מ בקעד לז. ומש"כ 

בביה"ל קעד ד"ה וכן, לא בא למנוע שתיה בכזית(. ומכל מקום מי שלא נזהר ושתה רביעית 

– נראה שאין לברך בורא נפשות )כי המשנ"ב כתב רק 'לכתחילה טוב' ולא לומר שחייב לברך, 
מה גם שבסימן קעד שהוא מקור הדין לא חשש לזה. ובפרט אם שותים גם בתוך הסעודה(. אמנם 

כל זה דוקא כשאכלו סמוך לסעודה ממש, שאם לא כן, צריך לברך ברכה אחרונה על 
זה אפילו אחר ברכת המזון )משנ"ב קעד כד(.

ב. וכן הדין אם שותים משקה חריף בכדי לעורר התאבון )ביה"ל קעד שם(.
ג. אם שותים סתם לתענוג – צריך לברך 'בורא נפשות' לפני הסעודה. וכן אם שותים 
לצמאו סתם ואין הכונה בכדי שיוכלו לאכול אחר כך )משנ"ב קעד כה(. ואם לא בירכו 
לפני הסעודה, צריך לברך בתוך הסעודה. ואפילו אם נזכרו לאחר ברכת המזון, צריך 
לברך בורא נפשות )שו"ע הרב קעד ו(. אמנם מי שיודע שישתה איזה משקה גם בתוך 
הסעודה – לכתחילה יש להזהר לשתות לפני הסעודה רק פחות מרביעית )ביה"ל קעד 
ו סוד"ה ואפילו, מהמג"א(. ומי שלא נזהר או למי שקשה להזהר – נראה שצריך לברך 

בורא נפשות לפני הסעודה )כי בשעה"צ קעו ה ואות ח, מצדד שלא כהמג"א. וכן 
דעת שו"ע הרב קעד ו דלא כמג"א. גם אנו נוהגים כסברא ראשונה, וכמ"ש ברמ"א 

קעד ז, וא"כ אינו יכול לפטור זא"ז(.
יין של קידוש

י,  ערב  סימן  )שו"ע  אחרונה  ברכה  מברכים  אין  קידוש,  של  ענבים  מיץ  או  יין  על  א. 
כיון שהוא לצורך הסעודה(. ומכל מקום לכתחילה נכון לשתות רק 'כמלוא לוגמיו', ואם 

שתה יותר, נכון לכוין בברכת המזון לפטור את היין של קידוש )ביה"ל קעד ו ד"ה וכן, 
כיון שיש חולקים על השו"ע(. וכמדומה שלא נהגו להזהר בזה. 

ב. מי שיצא כבר חובת קידוש, ומקדש רק בכדי להוציא את בני ביתו – מכל מקום 
דינו ככל האמור לעיל )שבט הלוי ט מ. ונראה להוסיף, שמי שיצא יד"ח קידוש הראשון במקום 
סעודה רק באכילת מיני מזונות, א"כ יש לקידוש הזה קצת צורך גם לעצמו, כי י"א שצריך לקדש 

לפני סעודת פת דייקא. ובפרט אם הקידוש הראשון היה לפני מוסף, שי"א שמחויב שוב לקדש. 

וראה בתשובות והנהגות ה פ ד"ה ומיהו(. 

יין של הבדלה
א. על יין או מיץ ענבים של הבדלה, צריך לברך 'על הגפן'. 

ב. אמנם אם עושים הבדלה סמוך לסעודה, הדין כך: )א( אם לא ישתו יין בסעודה וגם 
לא יברכו ברכת המזון על הכוס - צריך לברך על הגפן. ואם שכחו לברך על הגפן לפני 

הסעודה – אין לברך על הגפן על היין, רק יש לכוין בברכת המזון לפטור את היין של 
הבדלה )משנ"ב קעד כז ובסימן רצט כט(.

יין – אין לברך על  )ב( אם עושים הבדלה סמוך לסעודה וגם יברכו ברכת המזון על כוס 
הגפן על יין הבדלה )משנ"ב רצט כז(. 

)ג( אם עושים הבדלה סמוך ממש לסעודה עם לחם, וגם הסעודה תהיה באותו חדר שעושים 
הבדלה, ולא ישתו כוס יין בברכת המזון אבל ישתו יין בתוך הסעודה – יש ספק אם צריך לברך 

על הגפן על יין ההבדלה, ועל כן: יש לכוין בהבדלה שלא לפטור את היין שבסעודה, ואז אפשר לברך 
על הגפן על יין ההבדלה. ואם לא כוונו כך, אין לברך על הגפן על יין ההבדלה ולא 'פרי הגפן' על היין 

אבל אם הסעודה לא תהיה תיכף או שלא באותו חדר  שבסעודה )שו"ע קעד ד ומשנ"ב שם ובסימן רצט כד, כו(. 
שמבדילים, דינו כאמור באות א. 

האם כל אחד צריך לחדש בתורה?
כל אחד מישראל צריך להמשיך חידושי תורה בכל יום, כמו שאנו 
'נותן  יום בבוקר את ברכת התורה בלשון הווה של  מברכים בכל 
התורה' ולא מברכים בלשון עבר 'נתן התורה'. ומשמע מזה שבכל 
יום השי"ת נותן לנו את התורה, ואנו צריכים להמשיך על עצמנו 
להיות עץ  ולא  חידושים,  בה  ולחדש  יום מחדש את התורה  בכל 

יבש שאינו מוציא פירות חדשים.
כל  על  צריך  ממש,  תורה  חידושי  להמשיך  בכוחו  שאין  מי  וגם 
פנים להשתדל ללמוד בכל יום בחשק חדש, כי לימוד תורה בחשק 
חדש הוא גם נחשב כחידושי תורה. ובפרט שתוך כדי הלימוד הרי 
שממילא  כך  שלומד,  דבר  איזה  ולבאר  לפרש  שיצטרך  בהכרח 
הוא מוכרח להמשיך על עצמו איזה חידוש חדש בתורה הקדושה 
חידושים  דווקא  לאו  הוא  תורה  שחידושי  לדעת  צריך  זאת  ]כי 
מיוחדים אשר כל מי שישמע אותם יתלהב ויאמר ברקאי, אלא כל 
הבנה חדשה, אפילו שהיא הבנה פשוטה, אבל אם בשביל הלומד 

היא הבנה חדשה, אזי היא נחשבת לחידושי תורה[.
איך זוכים להמשיך חידושי תורה?

כן צריך לדעת  ימשיך תורה חדשה, על  כיון שבהכרח שכל אחד 
חמים  דיבורים  לעצמו  שימשיך  הוא  הלימוד  שלמות  שעיקר 
וכך  דקדושה,  והתלהבות  חמימות  עם  שילמד  והיינו  אש,  כגחלי 
שיבין  או  חדשים,  תורה  חידושי  יומשך  לימודו  כדי  שתוך  יזכה 
כל  על  או  אמיתיים,  צדיקים  המשיכו  שכבר  תורה  חידושי  היטב 

פנים יזכה להתחדשות בתורה.
לפני  יתברך  השם  ה'  לפני  כמים  ליבו  לשפוך  צריך  שלזה  אלא 
דיבורים  העליון  מהלב  עצמו  על  להמשיך  שיזכה  עד  לימודו, 
מאותו  תורה  ביאורי  עליו  יומשך  זה  ידי  שעל  אש,  כגחלי  חמים 
לב העליון. כי יש לב עליון, אשר משם מושפעים כל המידות של 
ביאורי  כל  מתגלים  העליון  הלב  באותו  ושם  העליונים,  הרחמים 
התורה השייכים לכל יהודי ויהודי, ולכן צריך לשפוך ליבו בתפילה 
לפני ה', להתחנן ולהפציר וינסה לעורר רחמיו הגדולים אשר בלב 
העליון, וכך יזכה להמשיך על עצמו ביאורי תורה חדשים מאותו 
הלב עליון. ]והכח להתפלל יבוא על ידי שיזכור שיש כזה לב עליון, 

ושם יש מלא רחמים עליו[
בצורה  רק  ולא  כזו,  בצורה  תורה  חידושי  להמשיך  למה 

פשוטה של לאמץ את השכל?
ברור שבשעת הלימוד צריך לאמץ את השכל להבין ולחדש, אבל 
שיושפע  שלו  התורה  את  לעורר  לראות  כן  לפני  שצריך  בוודאי 
התחדשותו  או  תורתו,  שחידושי  כשיזכה  כי  עליון,  לב  מאותו 
אמיתי  לדביקות  יזכה  אזי  העליון,  מהלב  יומשכו  בתורה 
חידושים  שהם  כיון  וחידושיו,  לימודו  ידי  על  בהשי"ת 
שנמשכו מהלב העליון של השי"ת כביכול, ושם התורה 
היא אש, כי הלב הוא מקום חם כמו שכתוב 'חם ליבי 
תורה  דיבורי  יהיה  תורתו  דברי  כל  ואזי  בקרבי'. 
האדם  את  להפוך  שיכולים  אש,  כגחלי 
ולהוציאו מכל תבערת האש של 

התאוות והמידות רעות ולחיות חיים של התלהבות דקדושה.
הרבה פעמים אדם מתפלל ולא רואה שהוא מצליח לחדש 

ולהתחדש בתורה?
צריך  לכן  העליון,  שבלב  מהרחמים  היא  התורה  שהמשכת  כיון 
להזהר מאוד בשעת תפילתו ושפיכת שיחתו ותחנוניו לבלי לדחוק 
ובלי  לו,  לתת  שצריך  לחשוב  בלי  רחמים,  לבקש  רק  השעה,  את 
השי"ת  יתן  שאם  עצמו,  את  שיכין  והיינו  עצמו.  בזכות  שיתלה 
טרוניות  שום  לו  יהיה  ולא  לאו.  לאו,  ואם  טוב,  מה  מבוקשו  את 
וכעס בליבו, כי יידע שלא מגיע לו שהשי"ת יתן לו תיכף ומיד את 

מבוקשו.
אם אדם יחשוב שלא מגיע לו כלום, אז מה יתן לו את הכח 

להתמיד ולהתעקש בתפילה?
האדם  מוכרח  תורה,  חידושי  להמשיך  להתפלל  להתחיל  בשביל 
לעצמו  ולהזכיר  עצמו,  של  בכוחות  האמונה  את  בעצמו  לעורר 
הגרוע  אפילו  מישראל  אחד  כל  כי  לו,  שיש  טובות  הנקודות  את 
טובות,  ונקודות  טובים  מעשים  איזה  לו  יש  בוודאי  שבגרועים 
כשרוצה  ולכן  תורה.  חידושי  להמשיך  להצליח  שיכול  בוודאי 
להתפלל  או  טובים  ומעשים  בתורה  לעסוק  הקודש  אל  לגשת 
ולשפוך שיחו על זה, אזי בא הבעל דבר ורוצה להפילו ולהחליש 
דעתו מחמת ריבוי קלקוליו ואומר לו מי אתה שתעסוק בתורה או 
שתרצה עוד לבאר איזה ביאור אמת בתורה או להבין היטב על כל 

פנים דברי התורה אחר שקלקלת ופגמת כל כך.
והיינו  שלו,  עוז  והמטה  הכח  עם  ולהשתמש  לעורר  צריך  ואז 
וכמו  עדיין,  טובות  נקודות  איזה  בעצמו  ולמצוא  לבקש  שצריך 
כן ישתמש במטה עוז של הצדיקי אמת שהוא חוסה בהם, ויזכיר 
הפחות  מהמקום  אפילו  להשי"ת  לקרבו  הגדול  כוחם  את  לעצמו 
שלו, ועל ידי זה יהיה בכוחו להתעורר בכוחות מחודשים להכניע 

את הרע שלו, ולהתחדש בלימוד התורה.
צריך  בתורה  חיפושו  שהתחלת  בהכרח  אחד  שמצד  אפילו  אלא 
להיות על ידי שהוא משתמש במטה עוז והאמונה בעצמו שהוא 
יכול להצליח, בכל זאת כשעומד לפני השי"ת להתפלל שיבאר לו 
ויזכה להבין היטב מה שלומד, אז צריך להתפלל רק  את התורה, 
את  ידחוק  ולא  עצמו  זכות  בשום  יתלה  ולא  ותחנונים,  ברחמים 

השעה כלל.
****

וזהו מה שאנו יכולים ללמוד מהמעשה של הכאת הסלע של משה 
רבינו. כי הוא רצה להמשיך לעם ישראל את מי התורה, והשי"ת אמר 
לו לדבר אל הסלע בנחת, כלומר שיתפלל ברחמים ותחנונים אל הלב 
העליון. אלא שהוא השתמש במטה עוזו והכה בסלע בכח פעמיים, 
עד שיצא מים, ועל כך נענש שלא נכנס לארץ ישראל. כי אף על פי 
תורה,  להמשיך  ויכולתו  כוחותיו  את  לעצמו  להזכיר  האדם  שצריך 
ולקחת את המטה עוז )כמו שהשי"ת בעצמו אמר לו 'קח את מטך'(, 
אבל כל זה הוא בשביל לקבל כח להתפלל, אבל בתפילה עצמה אסור 
ויתעקש  עצמו,  זכות  בלי  רחמים  יבקש  אלא  השעה,  את  לדחוק 
להתפלל עוד ועוד, וימתין הרבה, עד שיזכה להמשיך חידושי תורה. 
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ירושלים

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

לעילוי נשמת
מרת גילה מנשה ז"ל

בת גבריאל ושפרה ז"ל
נלב"ע כ"ט סיון תשע"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר חיים שלום וויינשטוק הי"ו
ירושלים

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

הר"ר יצחק רוזברגר הי"ו
ירושלים
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בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים יהושע יגלניק הי"ו
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