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פרשת השבוע יורדת עם בני ישראל למצרים, בשעת מעשה יורדות 
שבעים הנפשות למצרים כדי לשבור אוכל ולשרוד, אבל מהר מאוד 
אינו מוכן להפסיד  וגלות. איש  הופכת הירידה למסכת השתעבדות 
את חירותו מרצונו החופשי, למצרים יורדים בשל עניינים נחוצים - 

פרנסות, רעב וצרכים שונים. 

ומפרך אבל בתחילתו הפרך הוא פה-רך,  'עבודת פרך', מושג מעיק 
העולם הזה מציע את עצמו בנחמדות, רק לאחר זמן הוא הופך את 

עורו. 

"ויקם מלך חדש במצרים", הוא   - השיטה עתיקה ומשומשת היטב 
מצליח  העולם  מתחדשות.  שגזרותיו  אלא  הישן  פרעה  להיות  יכול 

מפני  חירותנו  את  ולשלול  אותנו  לכבול 
דבר  של  ובסופו  חדש,  מישהו  הוא  שתמיד 
וכל  יום  כל  בפרך,  דאגותיו  את  עובד  אדם 
שעה מעבידה אותו דאגה חדשה לגמרי, מלך 

חדש במצרים. 

        

אותנו  שמלמדים  כפי  למצרים,  הירידה 
ספרי הצדיקים, היא סדר של תיקון, נשמות 
ישראל מוכנסות לכור הברזל כדי לחלץ אותן 
מפסולת וסיגים. הידיעה הזו כשלעצמה היא 
מקבל  אתה   - סובל  סתם  אינך  נחמה,  חצי 
מאוד  קשה  בעיה,  יש  עדיין  אבל  תיקון. 

להימצא במצב קשה מבלי לדעת כמה זמן הוא אמור להימשך, מה גם 
שאין מנוס מהמחשבות של ייאוש, אולי שכחו אותי? 

ארד עמך ואעלך
לשוב  כדאי  לכאורה,  מוצא  וחסר  מעיק  למצב  פתרון  כשמחפשים 
לתחילתו. ברגע הכניסה מסתתר גם רגע היציאה, על אף שבין שני 
הרגעים מפרידות בפועל מאתיים ועשר שנים, הם סמוכים זה לזה 
במשפט אחד שאומר השי"ת ליעקב אבינו, )בראשית מ"ו, ד'( "אנוכי 

ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלה", ולפיכך "אל תירא". 
אם הירידה נועדה למטרה מסוימת, יש לה בהכרח גם פתח יציאה 
הקצוות,  שני  את  כוללת  שהיא  בכך  פרשתנו  מיוחדת  ואכן  ועליה. 
מתוארים בה גם השעבוד הקשה וגם לידת משה ותחילת הגאולה. 
על  גם  כמו  והפרטית,  הכללית  הגלות,  נושא  כל  שעל  לך  לומר 
יש  בחיים,  קשים  ומעברים  ניסיונות  נפש  ייסורי  של  סוג  כל 
להסתכל בשתי עיניים שצופות על שתי תמונות – עין אחת 
לידת  על  משקיפה  שנייה  ועין  ושעבוד,  ירידה  רואה 

מושיען של ישראל והכנות לגאולה. 
שכל  המחזות  אחד  מתואר  הפרשה  בשלהי 
אחד מאיתנו צופה בו מדי יום. משה 

הר  עד  מגיע  הוא  המדבר,  אחר  צאנו  את  נוהג  הרחמן  הרועה  רבינו 
האלוקים ושם נראה אליו מלאך ה' בלבת אש. סנה בוער באש והסנה 
כשמשה  אבל  ותמוה,  אפשרי  בלתי  כשלעצמו  המחזה  אוכל.  איננו 

רבינו סר לראות מדוע לא יבער הסנה, הוא מוטרד מעניין אחר;
השיח הקוצני הזה, מלמד רבי נתן, הוא הקוץ המכאיב שנעוץ בבשר 
הנפש. זוהי הגלות הפרטית, הקליפות, מרת הנפש. הסנה בוער, אש 
של קדושה אופפת אותו ויוקדת בכל איבריו. יהודי עושה כל כך הרבה 
דברים טובים ומעשים קדושים, יהודי הוא לבת אש, מדוע זה ואיך זה 
שאחרי ככלות הכל לא יבער הסנה? שנים רבות כל כך, השתדלויות 
ומסירות נפש, לימוד תורה ומצוות מעשיות, תפילות והתבודדויות, 
ועדיין בבשר החי דוקר ללא הרף הקוץ המכאיב. יתכן שאלף נשמות 

לו?! 

הקוץ והאש
ברגעי ההתגלות הללו מדבר השי"ת עם מושיען 
העם  להוביל  איך  אותו  ומנחה  ישראל,  של 
בוחר  יתברך  והוא  גאולה,  לקראת  שבמצרים 
קוץ   - שכזה  מחזה  מתוך  השיחה  את  לנהל 
ודרדר שמייצגים את הקליפות והרע, ואש של 
את  לכלות  מצליחה  איננה  שכביכול  קדושה 

הרשע למרות התמדתה. 
חשובה  ידיעה  יחד  מעבירים  והאש  הסנה 
שאנחנו  הזה  הסיפור  מאיתנו:  אחד  לכל  מאוד 
בעיצומו, דהיינו כל מה שעובר על כלל ישראל, כל מה שעובר עליך, 
לא  והבטחת  מחדש  שהתחלת  אחרי  ונפלת  שניסית  הפעמים  כל 

ליפול. ובכן כל העניין הזה אמור להימשך זמן רב. 
לקטילת  ספריי  בעזרת  מסלקים  המכאיב  הקוץ  שאת  חשבת  אם 
להשי"ת  ויש  ושלם,  כללי  מאוד  עניין  הוא  התיקון  שגית.  חרקים, 
תוכנית ארוכה שלוקחת את הכל בחשבון, אבל זה ייקח זמן. ונותנים 

לך משמים את הזמן הזה.
יתכן, אומרת לנו לבת האש מתוך הסנה העיקש, יתכן מאוד שעניינך 
נמשך ונמשך עד שאתה אומר לעצמך שאצלך כלום בעצם לא קורה. 
אין התקדמות ואין תוצאות, אין ניצחונות ואין סימנים לכניעה מצד 
לדרך,  יוצאים  הגאולה  שצעדי  לפני  מלכתחילה,  כבר  ולכן  האויב. 
לוחשת לבת האש, שככה זה. הסנה בוער ואיננו אוכל. ולמרות זאת 

הגאולה מתרחשת כל העת. 
משה נשלח לגאול את ישראל יש בפיו בשורה, יש עימו נבואה, 'יש 
השגחה על כל מה שקורה לך'. אין זה מעניינך גורלו של הסנה. עשה 
את שלך, הבער את האש בעצמותיך כי משם יתגלה אליך מלאך ה'. 
מתוך ייסורי המאבק התמידי בין הקוץ לאש קודש, בין הרצון הטוב 

לנפילות המשפילות, משם תשמע דיבור של גאולה. 
)ע"פ ליקו"ה או"ח, הודאה ו'(

שתדעו: הסיום טוב וכבר כתוב מראש

המאבק  ייסורי  מתוך 
לאש  הקוץ  בין  התמידי 
הטוב  הרצון  בין  קודש, 
לנפילות המשפילות - משם 
תשמע את בשורת הגאולה.

יום א', ויחי, תקצ"ג

ֵעת  ְּבָכל  ּוְבַרח  ֶוֱאַמץ,  ֲחַזק  ַהֵּׁשם  ְלַמַען 

ַּתֲעֶׂשה,  ְוַאל  ֵׁשב  ְיֵדי  ַעל  ָזרֹות,  ִמַּמֲחָׁשבֹות 

ְוַאל ִּתְסַּתֵּכל ִאם ִיְתַּגְּברּו ָעֶליָך ֶאֶלף ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ַחס 

ְוָׁשלֹום, ַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶׁשְּלָך ִלְברַח ֵמֶהם ְּבָכל ַּפַעם. 

ַוֲאִפּלּו  ּטֹוב,  ַמה  ְּבַמֲחַׁשְבְּתָך  ֶׁשִּיְכְרכּו  ִמּקֶדם  ִּתְבַרח  ִאם 

ְוָׁשלֹום  ַחס  ַנֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ַעד  ִנְתַרֵּׁשל  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִאם 

ְוִתְזּכר  ַעְצְמָך,  ּוְתַבֵּטל  ִּפְתאם  ַּתֲעמד  ְּדַקְנָיא,  ְּכרּוְכָיא 

ְּבַׁשָּבת ֶׁשהּוא ַהַּתְכִלית. 

ַחד  ְלָכל  הּוא  ִּכי  ִּבְפָרִטּיּות.  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָהִעְנָין  ְוֶזה 

ֶאָחד.  ָּכל  ָיכֹול  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ְּבִלֵּבּה.  ִּדְמַׁשֵער  ַמה  ְּכפּום 

ְוַאָּתה ַּגם ַאָּתה ְלַבֵּטל ֶאת ַעְצְמָך ְּבָכל ַּפַעם. ְוָאז ִיְתַהֵּפְך 

ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּתְתעֹוֵרר  ְּכֵדי  ְלטֹוָבה,  ַהַּמֲחָׁשבֹות  ִהְתַּגְּברּות 

ָיָקר  ֶׁשהּוא  סֹוף,  ֵאין  ָהאֹור  ֶאל  ִּבּטּול  ִלְבִחיַנת  ַּדְיָקא  ֶזה 

ְמאד ְמאד. 

ְוָכל ָאָדם ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא. ֲאִפּלּו ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות ָצִריְך 

ַּתָּמן.  ְּתקּוִעין  ֵרעּוִתין  ְּדָכל  ַלֲאָתר  ָלֶזה,  ַעְצמֹו  ְלַהְמִׁשיְך 

ִּבְׁשאֹול  ֶׁשַּגם  ִהֶּנָּך",  ְׁשאֹול  "ְוַאִּציָעה  ְּבִחיַנת  ִעַּקר  ְוֶזה 

ַּתְחִּתּיֹות ְיכֹוִלין ְלַבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ָהאֹור ֵאין סֹוף, ֶׁשֶּזה 

ִעַּקר ַּתְכִלית ָהֲעבֹוָדה. 

ְלָך ִחּדּוִׁשים  ֶׁשֵאיִני ּכֹוֵתב  ְוַתֲאִמין,  ַהֵּׁשם ֶׁשֵּתַדע  ּוְלַמַען 

ָיָקר ְמאד,  ֶזה  ַּגם  ִּפי ֶׁשְּבַוַּדאי  ְּבָעְלָמא, ַאף ַעל  ּוְדרּוִׁשים 

ְוִתְׁשַּתֵּדל  ֶזה,  ָּכל  ִעם  ֶׁשֵּתֵלְך  ַרק  ָלֶזה.  ַּכָּוָנִתי  ֵאין  ֲאָבל 

ְוִתְתַּגֵּבר ְלַקֵּים ָּכל ֶזה. ִּכי ְּתִהָּלה ָלֵאל ֵיׁש ְּבָיְדָך ְלַקֵּים ָּכל 

ֶזה. 

ֶׁשָּכַתְבָּת  ַהֵּׁשם  ּוָברּוְך  ֶּׁשּתּוַכל.  ַמה  ְּבָכל  ַנְפְׁשָך  ְוַׂשַּמח 

ַעְצְמָך  ְמַחֶּיה  ֶּׁשַאָּתה  ַמה  ֱאֶמת,  ִּדְבֵרי  ַהְרֵּבה  ְּבִמְכָּתְבָך 

ֲאָבל  ְלָך,  ָיֶפה  ְוָכְך  ַהִּמָּדה,  הּוא  ְוֵכן  ִּדְקֻדָּׁשה,  ֻעְבָּדא  ְּבָכל 

ְּתנּוָעה  ְּבָכל  יֹוֵתר  ַעְצְמָך  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ָצִריְך  ַאָּתה  ֲעַדִין 

ְוִהְתַּגְּברּות  ַהְמָׁשָכה  ֶׁשָּכל  ּוְלַהֲאִמין  טֹוָבה,  ּוְתנּוָעה 

ָרעֹות,  ִמַּמֲחָׁשבֹות  ַעְצְמָך  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך  ִמְתַּגֵּבר  ֶׁשַאָּתה 

ָיָקר ְמאד ְמאד ְּבֵעיֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ּוְלִהְתַחֵּזק ָּבֶזה ִלְברַח 

ְיֵדי  ַעל  ַהִהְתַּגְּברּות  ִעַּקר  ִּכי  ָרעֹות,  ִמַּמֲחָׁשבֹות  ֵמַעָּתה 

ַהִהְתַחְּזקּות ְוַהִּׂשְמָחה. 

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

כל אחד יכול לזכות להיפטר ממחשבות 
רעות, ולזכות למחשבות קדושות!
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העינוי העיקרי הוא לא גופו של כאב כמו העובדה שלא רואים את סופו. לתחושה זו מצטרפת חרדה קמאית - אולי זה לא ייגמר לעולם? 
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צדקה, אא

ליטוש יהלומים פרק כ"ב
וכן משה רבנו עליו השלום, ידוע בדברי חכמינו זכרונם לברכה, 

כמה עסק כל ימיו בתפלה ותחנונים על עצמו ועל ישראל. 

השי"ת מרמז למשה שיש בכוחו לפעול
מאחר  אלעזר,  ר'  אמר  ל"ב.(:  )ברכות  בגמרא  מובא  א[ 

ע"ה,  רבינו  למשה  השי"ת  אמר  בעגל  ישראל  שחטאו 

'וידבר ה' אל משה לך רד', כלומר 'לך רד מגדולתך', כלום 

נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, ועתה למה לי הגדולה 

שלך? מיד תשש כוחו של משה ולא היה לו כח לדבר.

וכיון שאמר לו השי"ת 'הרף ממני ואשמידם' – עזוב אותי, 

שאעזוב  מבקש  הוא  למה  משה,  אמר  אלי.  תתפלל  ואל 

בתפילה,  ונתחזק  עמד  מיד  בי?  תלוי  זה  דבר  וכי  אותו, 

לו  הראה  ממני'  'הרף  שבתיבת  הבין  כי  רחמים.  וביקש 

)עיין  התפילה  ידי  על  למחול  בידו,  כח  כן  שיש  השי"ת 

רש"י שם(. 

והיה  גדולה,  והיה מכהו מכה  בנו,  משל למלך שכעס על 

המלך,  אמר  דבר.  לו  לומר  ומתיירא  לפניו  יושב  אוהבו 

האוהב,  אמר  הרגתיך.  לפני,  שיושב  זה  אוהבי  אלמלא 

משמע מדברי המלך שדבר זה תלוי בי, מיד עמד והצילו.

החלישות הדעת בשביל לחזק את התפילה
ונורא לענין התפילה, מה  ויש לנו ללמוד חיזוק עצום  ב[ 

ורוצה  דבר,  איזה  על  להתפלל  בא  אדם  פעמים  שהרבה 

לעורר רחמים, ותיכף כאשר בא להתחיל את התפילה, הוא 

מרגיש חלישות הדעת גדולה שמתיש את כוחו מלהתפלל. 

ה'  לו כאילו שומע איזה בחינה של קול  ופעמים שנדמה 

המדבר אליו ואומר לו, עזוב אותי, למה אתה מתפלל, מילא 

לא תוכל לפעול כלום. ובמצב הזה הרבה בני אדם נחלשים 

ועוזבים את העצה של תפילה ובקשה.

אך מי שמתבונן בדעתו, וחושב לרגע, למה השי"ת שם לו 

מחשבות כאלו בליבו. והרי ממה נפשך, אם ח"ו התפילה 

שיפסיק  דואג  כך  כל  הרע  היצר  למה  פועלת,  אינה 

אינו  ממילא  והרי  לריק,  מתפלל  שהוא  ושיידע  להתפלל, 

פועל כלום בתפילתו, ולמה כל כך רוצה להחליש את דעתו 

סתם  שיוציא  לו  איכפת  מה  וכי  בתפילתו,  שיפסיק  בכדי 

מילות תפילה לריק?!

לו בהרגשות אלו,  אלא על כרחך, שהשי"ת בעצמו מרמז 

ולא  לבבו,  את  ויאמץ  יחזק  ואם  בו,  תלוי  הדבר  שבאמת 

הרי  להרגשותיו,  יאמין  ולא  הדעת,  החלישות  אחר  ילך 

לפעול  ויוכל  הרקיעים,  כל  את  ותבקע  תעלה  שתפילתו 

ישועות גדולות ועצומות בדיבורי תפילתו הפשוטים.

איזה  לו  שבא  פעם  שבכל  ברור,  כסימן  זה  כלל  לקחת  ויש 

חלישות הדעת ידע בוודאי שהשי"ת מרמז לו בזה שיש בכוחו 

לפעול.

השי"ת משאיר תמיד את הבחירה
ג[ ולמה השי"ת עושה לו כך, ואינו מחזק אותו בדרך ברורה ופשוטה לומר 

לו שיש לו כח בתפילתו? כי אם יחזק אותו בצורה ישירה, ויאיר לו בליבו עד כמה 

הוא מצפה לתפילתו, הרי שיתבטל הבחירה. וכל סוד התפילה עומד על כך שיש כאן 

התחזקות באמונה.

וכיון שהשי"ת רוצה להשאיר לו את הבחירה, לכן הוא מחזק אותו בדרך זה, שמכניס לו בלבבו 

מחשבות של חלישות הדעת, כדי לרמז לו שבאמת הוא כן מצפה שיבקש, כי יש בכוחו לפעול.

השי"ת שמח שננצח את החלישות הדעת
ד[ ידוע מה שדרשו חז"ל )פסחים קי"ט.(, על הפסוק "למנצח" ]שעם זה דוד המלך ע"ה פותח 

והוא  אותו  למי שמנצחין  'זמרו  זה  על  ודרשו  נצחון,  לשון  בתהילים[ שהוא  הרבה מזמורים 

ויעוררו את  כביכול  אותו  בזה שינצחו  ושמח  רוצה  לזכור שהשי"ת  צריך  כי בתפילה  שמח'. 

רחמיו.

אך  האדם.  את  להושיע  רחמיו  שיתעורר  עד  מלפניו  ולהתחנן  להתפלל  הכוונה,  ובפשטות 

אפשר 

כי השי"ת מכניס מחשבות של  יותר.  לבאר זאת באופן אחר, שהנצחון הוא בבחינה עמוקה 

חלישות הדעת לאדם, שיחשוב שאין הוא רוצה לקרב אותו לעבודתו יתברך מחמת רוב פגמיו, 

והאדם צריך לנצח אותו כביכול, ולהתחזק לומר להשי"ת שאף על פי כן הוא רוצה להיות איש 

כשר. וההתחזקות הזו היא הנצחון שהשי"ת שמח בו )ועיין בשיחות הר"ן ס"ט(.

הם  הדעת,  והחלישות  זרות  שהמחשבות  לומר,  מקובל  בפשטות  כי  עצום,  חידוש  לנו  הרי 

מניעות לתפילה. אך מתפילתו של משה התברר לנו, שלא רק שהמחשבות הם לא מניעות, 

אדרבא, הם באים מהשי"ת בעצמו לחזק אותנו דייקא להתעקש ולהתפלל – כי יש כח עצום 

בידינו.       

מיוחדים  ימים  הינם  כעת  עומדים  אנו  בהם  השובבי"ם  ימי 

לתקון הטוב שנבלע בשבי הטומאה והחזרתו אל הקדושה.

כדי  זיכוך  אחר  זיכוך  עוברת  הבריאה  כי  הוא  העניין  וביאור 

כמובא  יתברך  בבורא  הדביקות  שהיא  לתכליתה  להביאה 

בליקוטי מוהר"ן )קמא י"ח( "ודע שהתכלית של הבריאה הוא 

שעשוע עולם הבא".

שלבי הזיכוך של הבריאה תלויים בזיכוך של עם ישראל, כי 

כאשר עם ישראל יזכו לזיכוך השלם תבוא כל הבריאה כולה 

לתיקונה ותכליתה.

על כן אנו עוברים במשך כל הדורות זיכוך בלתי פוסק ובלתי 

כדי  ליטוש  אחר  ליטוש  כיהלומים  אותנו  ומלטשים  נדלה 

שנזכה לבסוף להיות "יהלומים בכתרו של הקדוש ברוך הוא" 

יושבים  "צדיקים  שנאמר  כמו  לכתר  נזכה  אנחנו  גם  ובזה 

עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה".

מעצמה,  תאיר  טובה  שהאבן  הזה  למצב  שנגיע  כדי  אבל 

כי היא עדיין מכוסה  צריכים להוריד ממנה אין ספור סיגים 

ברפש וטיט.

שתדע  צריך  ז"ל:  פסח(   - )שעה"כ  הקדוש  האר"י  וכדברי 

האדמה,  בבטן  הנוצר  הזהב  כעניין  הם  הנשמות  עניין  כי 

לא  אשר  דבר  וסיגים,  טינוף  מלא  הוא  אותו,  וכשמוציאים 

ישוער, ולא תואר זהב לו, ולא הדר, עד יתחכם הצורף להגות 

סיגים מכסף - פעם אחר פעם  - זיכוך אחר זיכוך - לא ראי 

זה כראי זה.

ובכל זיכוך, מזדכך לאט לאט, עד אשר כל הסיגים נפרדים מן 

הזהב, ואחר כך ניכר היותו זהב עכ"ל.

אדם  של  בחטאו  נפלו  ישראל  נשמות  כי  עוד  שם  ומבואר 

ולכן  לתקנם,  בירור  אחר  בירור  וצריכים  הרע  אל  הראשון 

ההיתוך,  כור  אל  הגלות,  אל  למצרים  ישראל  עם  ירדו 

להזדכך בקושי שעבוד מצריים כדי לצאת משם - זהב 

בלי סיגים - ולזכות למתן תורה ולארץ ישראל.

עד  שלנו  והקשה  הארוכה  הגלות  סיבת  וזו 

היום, כדי שנזדכך זיכוך אחר זיכוך.

כיצד  אבל 

שורדים ועוברים את הגלות הארוכה הזו שבה יש הסתלקות 

הדעת והחשיכה?

הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו ושלח לנו בדורות אלו את רבינו 

הקדוש להוציא אותנו מן המצרים של הדור הזה כפי ששלח 

לבני ישראל את משה רבנו עליו השלום שיוציאם ממצרים.

עבודתו העיקרית של הצדיק היא לגאול ולהוציא את הטוב 

שלנו הבלוע בטומאה. ועל כן גילה רבנו הקדוש את ה"תיקון 

הכובלים  הכבלים  מן  אותנו  לשחרר  עניינו  אשר  הכללי", 

המשוחים  חיצים  מיני  העשרה  את  מאתנו  ולהוציא  אותנו, 

כי  האכזר.  המלך  בנו  שירה  רעילים,  סמים  מיני  בעשרה 

יקר  ולהוציא  למקומו  הטוב  את  להחזיר  הצדיק  של  בכוחו 

לומר עשרה מזמורי תהילים שיש  ציווה אותנו  ולכן  מזולל, 

ובכוחם להחזיר את הטוב לקדמותו  נגינה  מיני  בהם עשרה 

ולשורשו.

הכללי"  ה"תיקון  מקבל  השובבי"ם  ימי  של  אלו  בימים 

השובבי"ם  שבימי  משום  וזאת  מיוחדים  ואור  משמעות 

ישראל  עם  שבהם  והשעבוד  הגלות  פרשיות  את  קוראים 

נפלו בשעבוד המלך האכזר הוא פרעה, הוא יצר הרע, היורה 

בנו את העשרה מיני חיצים הנ"ל. ומובא בספרים הקדושים 

השבוע,  באותו  המתרחש  על  משפיעות  השבוע  שפרשיות 

יניקת   - מצרים  לגלות  חוזרים  אנו  בהם  אלו  בימים  ולכן 

הקליפות - גלות הדעת - זהו זמן מיוחד שאפשר וצריך לזכך 

בו את נפשותינו היקרות כדי להוציאם מתוך הטיט והרפש 

היא הגלות בה אנו נמצאים.

יקרות  באור  הכללי"  ה"תיקון  מאיר  אלו  בימים  דווקא  ולכן 

בשאר  ובין  באמירתו  בין  המיוחדים,  גווניו  כל  על  מיוחד, 

ההתקדשויות הנדרשות מאיתנו. כי באופן הזה הצדיק האמת 

אותנו  ומרפא  לנפשותינו,  והתיקון  החיות  את  לנו  ממשיך 

המסוגלים  אלו  בימים  במיוחד  נגינה,  מיני  העשרה  בכוח 

ארפא  שובבים  בנים  "שובו  שנאמר  כפי  הנפש  לרפואת 

הקדוש  רבנו  שאמר  וכפי  ג,כב(".  פרק  )ירמיה  משובותיכם 

"ואני רופא אותה", בהתקדשות, בתיקון הכללי, ובעשרה מיני 

נגינה באורם ותיקונם המיוחד המאיר בימי השובבי"ם.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שמואל שטרן שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תקשר
נבא לקבל שבת פרשת שמות לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות 
השבת  קדושת  כח  מגלה  שבהם  ד',  הלכה  כלים  הכשר 
להמשיך עלינו הרוח דלעילא, שעל ידו אנו יכולים לזכות 

לתקן הכל בימי השובבי"ם.
והוא להשלים  גדולה על האדם  יש שליחות  יום  בכל 
בריאת העולם, כי אע"פ שהשמים והארץ עומדים ויש 
אויר לנשום ולחם לאכול וכו', הרי כל דבר בעולם עוד 
לא הגיע להיות הבריאה אשר השי"ת רוצה שזה יהיה, 
זה  ואת  העולם,  מכוון  נשלם  לא  אדה"ר  חטא  ע"י  כי 

עלינו להשלים בכל יום ויום. 
יום  וכאשר אנו מאמינים בהשי"ת שהוא מחדש בכל 
מעשה בראשית, ואנו מברכים וקוראים קריאת שמע 
מתעלה  דבר  שכל  משלימים  אנו  עי"ז  ומתפללים, 

להיות דבר שלם, דבר שמגלה כבוד השי"ת. 
עניין  שבכל  מעשיו,  מתקן  שהאדם  מה  לפי  וכמו"כ, 
פועל באמונה וזיכרון השי"ת – עי"ז הוא משלים יותר 

העולם, ונחשב שהוציא את הבריאה מכח אל הפועל. 

עיקר הבריאה כדי להכיר השי"ת בכל דבר
ליה',  דישתמודעין  'בגין  הוא  הבריאה  סיבת  עיקר  כי 
השמים  מקיים  שהוא  השי"ת  מציאות  שנכיר  היינו 
שאנו  דבר  ומכל  עליה,  אשר  וכל  והארץ  צבאם  וכל 
השם  בחסדי  יותר  להיזכר  נבא  ורואים  משתמשים 

ונוראות גדולתו. 
וזהו עיקר עבודת כל אדם בכל יום, בכלליות להתעורר 
לאמונה - לזכור בהשי"ת, ובפרטיות להזכיר שם השם 
על כל דבר בעולם ע"י הברכות והתפילות, ולקבל עול 
מלכותו בלימוד התורה, ולבטוח בהשי"ת ולסמוך עליו, 
ולהחזיר כל דבר למציאות ההשגחה, שכל זה משלים 
והתגלות  השגחה  של  עולם  להיות  הבריאה  מציאות 

כבוד שמים. 
וכל זמן שאין אדם מתגבר באמונה להכיר את השי"ת 
הסתרה  של  כח  שולט  הרי  העולם,  מציאות  מתוך 
אור  לחפש  ועלינו  ובוהו,  לתוהו  הבריאה  כל  ונחשב 
'אדם'  להיות  לחזור  הדעת  בנו  שיאירו  הצדיקים 
בראה  תהו  'לא  נאמר  זה  ועל  שליחותנו,  ולהשלים 
לשבת יצרה', שיהיה העולם מיושב מבני דעה היודעים 
המצות  ע"י  הבריאה,  פרטי  בכל  רבונם  את  ומכירים 
זוכים  שעי"ז  באמונה,  שמתגברים  וע"י  שמקיימים, 
להוציא עוד ועוד חלקים מהבריאה מהכח אל הפועל. 

הקדושה  כפי  אזי  ציצית,  מצות  כשמקיים  ולמשל, 
ע"י  שממשיך  יתברך  אלוקותו  וידיעת  והטהרה 
מהבריאה,  חלק  מתקן  הוא  כך  ציצית,  מצות  קדושת 
מכח  מהבריאה  החלק  זה  הוציא  עתה  כאלו  ונחשב 
אל הפועל, וכן בשאר כל המצות ובכל מעשה שעושה 
בהשי"ת,  לזכור  שמתעורר  מה  לפי  שמים,  לשם 
הדין  מעביר  בזה  הדבר,  מאותו  השם  מציאות  ומכיר 

וההסתרה ומשלים הבריאה. 
'מוציא מכח אל הפועל' הוא להוציא  כי עיקר בחינת 
הדעת והשכל דקדושה מכח אל הפועל, לגלות אלקותו 
'כולם  כי  וקיומו.  הבריאה  תיקון  עיקר  שזה  בעולם, 
בחכמה עשית', ועיקר שלימות כל פעולה הוא, שידע 
מי פעלו ועשאו, כמ"ש 'וידע כל פעול כי אתה פעלתו', 

וכמ"ש 'מי פעל ועשה קורא הדורות מראש'.

צריך לייחד הכח' עם ה'פועל'
של  דלעילא'  ה'רוח  בכח  הוא  לזה  לזכות  הכח  וכל 
וממשיכים  השם  עבודת  דרכי  שמגלים  הצדיקים, 
נזכה  אנו  שגם  כדי  הדעת,  ושורש  הרחמים  מידות 
רבינו  בדברי  כמבואר  עבודתנו,  להשלים  כח  לקבל 
)לקו"מ סי ס"ו המאמר שנאמר אחרי חנוכה(, כי עיקר 
רצון השם הוא בבחינת 'פותח את ידיך', היינו שיפתחו 
הידיים, ויתגלה בעולם הזה השפע שהוא למעלה בדרך 
שיהיה אותו הכח דקדושה והתגלות הדעת גם למטה, 
ע"ש, וגם כאשר מתגלה הבריאה בכל יום, ומתגלה כח 
ה'רוח דלתתא' כי יצא מכח אל הפועל - יהיה ניכר בו 
כח  עם  השורש  וכח  דלעילא',  ה'רוח  ההשגחה-  כח 
בתכלית  ומאוחדים  קשורים  יהיו  הדבר  של  החיות 
בכל  חיות  ומקבל  מושך  דלתתא  הרוח  שיהי'  הייחוד, 
הדבר  השלים  שהאדם  מה  ע"י  דלעילא,  מהרוח  רגע 
וקיומו  והכניס בו שפע דקדושה כשיודע שכל חיותו 
מהרוח דלעילא, שעי"ז נמשך שפע ברכה בבחי' מ"ש 
חיות  פעם  בכל  עליו  נמשך  וכך  וגו',  ידיך  את  פותח 
ויוכל להוציא דברים מכח לפועל, כי  מהרוח דלעילא, 

נשלם הכח ושפע הפרנסה. 
ועי"ז יכול לזכות ל'אמת'. להינצל מכל הפניות, ולעשות 
הכל לכבוד השי"ת, ולא עם שקר שאינו מכיר שבאמת 
חושב רק על הערכה מבני אדם ואינו יכול אפילו לברך 
ברכת המזון באמת מחמת שהוא נצרך לבריות. אבל ע"י 
ההתקשרות לאור הצדיקים, ומה שמקבל רוח דלעילא, 
ויודע מה השליחות שלו, יכול לזכות לאמת, ולא יהיה 

נצרך רק להשי"ת לבד ויעשה הכל לשם שמים.
עובר  כשח"ו  כי  התשובה.  דרך  עיקר  מהו  יובן  ובזה 
דקדושה- החיות  למעלה  וחוזר  נסתלק  אזי  עבירה, 

ה'כח דלעילא' מהפועל, ונעלם הארתה מה'כח דלתתא' 
שנשאר כמת בלי חיות דקדושה, כי הוא נמצא במקום 
הטומאה  רוח  עליו  שורה  ואזי  וההסתרה,  הקליפות 
ואור  בעולם,  שליחותו  מה  כלל  יודע  אינו  ואז  ח"ו, 
מצרים'  'גלות  ענין  וזהו  לגמרי.  ממנו  נעלם  האמנה 
יכול  ואינו  ומתייגע  עמל  שאדם  מה  נעשה  עי"ז  כי 
פרנסה  לו  וחסר  בהצלחה,  דבר  שום  לפועל  להוציא 
וכח האמת, ומתגברים בו הדאגות הצער והמרירות. כי 
לפי מה שפגם וגרם בחי' פירוד בין העולם לבין השי"ת, 
בבחינת 'ונרגן מפריד אלוף', נסתלק החיות, ואין היו"ד 
שלמטה יכולה לקבל חיות דקדושה מהיו"ד שלמעלה, 
ואז נשאר ה'פועל' נפרד משורשו שהוא ה'כח דלעילא', 
ושורה עליו רוח החיצונים, ומקבל חיות דרך הסט"א, 
שאינו זוכר מי בראש, מיהו הרוח העליון שמחיה הכל. 
יכול  שאינו  האמונה,  פגם  הוא  והפגם  הפירוד  ועיקר 
ולקבל  משליחותו,  ולדעת  בהשי"ת,  להאמין  להתגבר 
דברי הצדיקים - כי ע"י כל עבירה נמשך פגם האמונה, 
דלעילא',  מה'כח  נמשך  שה'פועל'  האמונה  ונעלם 
וממילא רואה רק טבע, ושוכח מה שהיה בראשית, ואיך 
השי"ת נמצא ומנהיג הכל, ורוצה ממנו שישלים העולם.

עיקר התשובה ע"י התקרבות לצדיקים
וכשרואה האדם את עומק נפילתו, יתעורר בתשובה, 
בפרט על עיקר הפגם שגורם שהאדם רחוק מאמונה 
ואינו רואה מקומו בעולם והוא בגלות מר מאד, כאשר 

ב'כח  שפגם  מה  לתקן  השובבי"ם  בימי  להתעורר  יש 
הרוח דלעילא', שלכן אינו יכול להוציא ל'פועל'. ועיקר 
התשובה הוא התקרבות לאור הצדיקים שמאירים על 
פי  בבחי'  כח  לו  ונותנים  דלעילא,  רוח  של  כח  האדם 
שניים, שעי"ז יתעורר לומר 'אלכה ואשובה אל אישי 
שפגם  הפגמים  כל  אחר  גם  לזכור  שיוכל  הראשון', 
עליו  יש  שבאמת  האמונה  את  המרובים,  בעוונותיו 
שליחות והשי"ת נמצא עמו כי בכל מקומות ממשלתו. 
ובכל מקום שנדחה ונפל לשם, גם שם מקבל חיות רק 

מהש"י, ויקשר את עצמו בכל מקום שהוא להשי"ת.
ולכן עיקר התשובה אי אפשר לזכות  כ"א ע"י הצדיקי 
בחי'  הינו  שנים,  פי'  לבחי'  שזכו  ותלמידיהם  אמת 
הכח שאליהו הנביא המשיך על אלישע שעי"ז עשה 
נפלאות פי שנים, שזהו בחי' הכח שרבינו ממשיך על 
כל מי שמתחזק להתקשר באור תורתו ומחפש רוחו 
רחמים  של  רוח  נמשך  ואז  האמת,  אור  בו  שיתגלה 
ודעת, שעי"ז יכול לחזור בתשובה, לצאת מגלותו המר 

ולבא להשלים שליחותו בעולם. 

התקרבות לצדיקים אחר הסתלקותן
מאד,  ורחוק  מאד  במעלה  וקטן  נמוך  שהוא  מי  וגם 
ויודע בעצמו שאין בו נקודה כטיפה מן הים מקדושת 
ללמוד  רגיל  יהיה  אם  אעפ"כ  רבו,  והשגת  ומעלת 
ולחפש בדברי רבינו באמת, אז נפשו מקבלת בהעלם 
רבינו,  באור  עליו  שנמשך  שנים  פי  בחי'  ובאתכסיא 
גדול  הש"י  כי  ולהתתקן,  להתקיים  כח  לו  יש  ועי"ז 
מאד ולגדולתו אין חקר, והוא יתברך חושב מחשבות 
ומתייגע  חותר  שהאדם  מה  וכל  נדח.  ממנו  ידח  לבל 
למצוא דרך לשוב להש"י, אע"פ שאינו עולה בידו, אין 
שום יגיעה נאבדת ח"ו, כי 'לית רעותא טבא דאתאביד', 
כי  ואנשיהם,  אמת  לצדיקי  התקרבות  הוא  והעיקר 
על  עומד  שאינו  הוא  האמת  הצדיק  שלימות  עיקר 
לדרגא  מדרגא  עולה  הוא  פעם  בכל  רק  אחת  מדרגה 
שזה בחי' הסתלקות, ועיקר כח זה נמצא דייקא אחרי 
גם  חדש  כח  יש  שעי"ז  למעלה,  הצדיק  הסתלקות 
יחפשו  שאם  מאד,  והרחוקים  הנפולים  כל  בשביל 
ויבקשו אורו, אין שום קלקול ופגם שלא יוכל להתתקן, 
בכל  ח"ו  לעולם  יתרחק מהצדיק  העיקר שלא  ולזאת 

מה שיעבור עליו.
והצדיק  מבחייהם.  יותר  במיתתן  צדיקים  גדולים  כי 
ימיו ביגיעות עצומות מאד בשביל  הגדול מתייגע כל 
תקנות ישראל להשיבם כולם לאביהם שבשמים, אבל 
הבעל דבר מתגרה מאד מאד בנפשות ישראל, בפרט 
בסוף הגלות הארוך המר הזה, ומחטיא אותם בכל פעם 
ועולה  מקומו,  את  מניח  אינו  הזה  הצדיק  אבל  יותר, 
בכל פעם למדרגה גבוהה ועצומה יותר ויותר, ומשיג 
וממשיך חסדים גדולים ורחמים רבים יותר ויותר בכל 
האלו,  והקלקולים  הפגמים  גם  לתקן  שיכול  עד  פעם 
כי כל מה שעולה למדרגה גבוהה יותר, ומשיג גדולת 
וטובו  ורחמיו  חסדו  משיג  הוא   - יותר  יתברך  הבורא 
יותר, כי עיקר גדולתו ית' הוא רחמיו וחסדיו יתברך, כי 
'חסד' נקרא 'גדולה' כ"ש "לך ה' הגדולה" זה חסד כידוע. 
לעלות  כדי  להסתלק  הצדיק  הוצרך  שבעווה"ר  והגם 
ע"י  מ"מ  תיקון,  לנו  להמשיך  גבוהה  יותר  למדרגה 

הסתלקותו יתקן הכל, כל מי שירצה להתקרב לתורתו 
הקדושה שהשאיר ע"י ספריו הק' ותלמידיו הכשרים 
קטנים  שהם  אע"פ  שנים,  פי  בחי'  ממנו  שקיבלו 
במעלה וכנ"ל, אעפ"כ הארת בחי' פי שנים שהוא בחי' 
כל  על  נמשך  הרחמים  ומדות  דלעילא  הרוח  הארת 
המבקשים באמת, עד שנזכה לצאת מעומק בור גלות 
נפשינו ונחזור לאור האמונה, ע"י שנתגבר לבקש אורם 
בתוך ספריהם הקדושים, ובתפילה ותחנונים על מקום 
צריך  שהאדם  מה  כל  וע"י  הקדושים,  קבריהם  ציון 
כח  נפשו  על  להמשיך  כדי  ועבודה  בתורה  להתייגע 

הרוח דלעילא בימי השובבי"ם. 

עיקר ההתקרבות ע"י שבירת מניעות
ועיקר התשובה הוא ע"י שבירת מניעות. שכל מי שבא 
לקבל רוח הדעת שהוא הצלת נפשו, מוכרח שיעבור 
ולבלבלו  הצדיק  מאור  להרחיקו  רבות  מניעות  עליו 
מאד, שלא יראה כלל איך שייך למצוא מה שמחפש, 
שבא  השקר  והתגברות  המניעות  של  הגלות  מעוצם 
למנוע אותו, וכל זה מחמת שאור ה'רוח דלעילא' נמשך 
ע"י הרצון החזק שהאדם זוכה דווקא ע"י מניעות אלו, 
ועי"ז  יותר,  הרצון  שיתגבר  כדי  הוא  המניעות  כל  כי 

יושלם כח הדיבור לזכות לרוח דלעילא. 
והרי שעיקר התשובה הוא להתדבק מאד בהתבודדות 
טוב,  לכל  לזכות  שייך  שבוודאי  ובקשה,  רצון  ודברי 
ולא יפול ולא יתייאש מלזכות לחזור להשליחות שלו 

להוציא הבריאה לפועל, ועי"ז נזכה לתשובה באמת.

כח השבת
שהוא  העולם  על  הרחמים  מידת  כח  נמשך  בשבת 
עיקר ה'רוח דלעילא', בחי' אהבה ורצון רעוא דרעוין, 
להוציא  נעסוק  שאנחנו  צורך  ואין  מתוקן,  הכל  ועי"ז 
להתענג  עלינו  רק  ועסק,  מלאכה  ע"י  לפועל  מכח 
הרוח  בתוך  דלעילא  הרוח  התגלות  אור  מנועם 
לעניין  בחז"ל  כמבואר  העולם,  ומתקדש  דלתתא, 
קידוש שנעשה שותף למעשה בראשית, כי בזה שאנו 
מקבלים השבת בשירות ותשבחות, ומודים ומשבחים 
על הבריאה ומקדשים על היין, מתגלה הבריאה כמו 

שהוא ברצון למעלה. 
אמיץ  בקשר  העולם  חיות  רוח  נתחבר  בשבת  כי 
ואנו  הדיבור,  ונשלם  התורה  נשלם  ואז  השורש,  עם 
יכולים לקרות בתורה בטעמים ונקודות. כי בחול עיקר 
ועלינו  מניעות,  ונמצאים  הבריאה,  לברר  עבודתנו 
לכסוף לזכות לקבל שבת קודש. ולפי מה שמתעורר 
לפני השבת, כך זוכה לקבל כח הרוח דלעילא של שבת, 
ונועם כח השבת הוא שורש כח הרצון של כל ימות 
החול, לחזור לאמת זה שהשי"ת רוצה בנו  שנשלים 

כל דבר ע"י אמונה.
כח  ומגלה  מראה  שהדבר  שבת,  בענג  מתגלה  וזה 

הרוח דלעילא, ועי"ז יש כח לכסוף להשי"ת לעמוד 
כח  נמשך  דרעוין  וברעוא  המניעות,  כל  נגד 

כדי  הבריאה,  שורש  שהוא  הרחמים  מידות 
ולעמוד  בהצדיק,  להתדבק  כח  בנו  לתת 

לתשובה  ולזכות  המניעות  כל  נגד 
תמיד.

את  החיש  הוא  אחריו.  עקב  לא  איש  בזהירות.  אחורנית  הביט  יהושע 
פסיעותיו במהירות, בנין הישיבה הגדולה בה הוא לומד בעיר התורה בני-
ברק, ימתין לו עד לשובו. הלילה הוא הולך לנסות דרך חדשה בחיפוש קרבת 

ה'. אמנם היא ישנה מאוד, אבל חדשה לגמרי.
זה תקופה ארוכה שהוא מרגיש איזה חיסרון בלתי מוסבר, הוא נמנה דווקא 
עם אלו השומרים בקפידה על סדרי הישיבה, אבל משהו בתוכו צועק, צמא, 
יוצא  לילה  בכל  כי  ששמע  חבר  לו  בזמן האחרון סיפר  ללא מנוחה. ממש 
טנדר מישיבת ברסלב אל הפרדסים שמחוץ לעיר להתבודדות, ומי שרוצה 

להצטרף, מוזמן.
הוא  הישיבה.  לבנין  מחוץ  הממתינים  הבחורים  בחבורת  הוא  מבחין  הנה, 
עולה יחד איתם אל הטנדר שהחל נע אל מחוץ ליישוב. הבחורים פוצחים 
בצוותא בשירת-כיסופין, ויהושע, הנער הליטאי, מרגיש התעוררות כלשהי 

בלבו. געגועים, כיסופים, אלו דברים שמדברים לנשמתו.
ברם, אף אחד לא הכין אותו לקראת מה שמצפה לו בהגעה אל מחוץ לישוב. 
לתומו חשב כי הבחורים נוסעים לפרדס, שם הם "מתבודדים" יחדיו, יושבים 
בגורן עגולה ומנגנים בצוותא, מה שקרוי בפי עולם הישיבות 'קומזיץ'. הוא 

לא שיער בדעתו שעוד מעט הוא עומד למצוא את עצמו לבד, בדד לגמרי.

ומתחילים  ה'פעלד'  אל  ממנו  יורדים  והבחורים  בשוליים,  עוצר  הטנדר 
יהושע את הבחור שצועד קרוב  "לאן הולכים?" שואל  להתפזר לכל עבר, 
יראהו, ומדברים עם ה'  "כל אחד הולך לפינה רחוקה שאף אחד לא  אליו. 
ענה   - לטנדר"  ועולים  כאן  מתאספים  שעה  בעוד  ובתמימות,  בפשיטות 

הבחור בעודו הולך ונבלע אל תוך הלילה.  
יהושע לא התכונן כלל לכך. לפתע מצא את עצמו בפעם הראשונה בחייו 
לבדו, בלבו של פרדס, אי-שם, מוקף חשיכה עבותה. מעודו לא היה במצב 
כזה. פחד החל לופת את לבו, רשרושים שנשמעו מבין השיחים הרעידו את 

כל כולו, והוא כבר התחרט על ה'הרפתקה'. 
מרגע לרגע הלך פחדו וגבר, ואז עלתה בו המחשבה: הרי אני אמור לדבר 
עם ה', לשתף אותו, ופתאום, הוא עצמו לא ידע מאיפה וכיצד, יצאו מפיו 
המילים הפשוטות: "ריבונו של עולם, אני מפחד כאן במקום הזה, אנא עשה 

שהשעה הבאה תעבור מהר!".
הדיבור הזה היה דיבור של אמת. בפעם הראשונה הוא אמר לה' באמת את 

אמיתי  דיבור  מוהר"ן,  בליקוטי  ט'  בתורה  מגלה  שרבינו  וכמו  שבלבו.  מה 
היוצא מן הלב בכוחו לבקוע את החושך, וכאילו סכר שסגר על לבו זה זמן רב 
נפרץ. דמעות החלו זולגות מעיניו. הוא כבר לא חש בשום פחד, במקום זאת 
הוא דיבר ודיבר על הכל. על צימאון נפשו, על החיפוש אחרי קרבת ה', על 

הניסיונות, הקשיים, על הכל.
התפילה שלו התקבלה. הוא כלל לא הרגיש איך עברה השעה, משום שזו 
היתה חוויה כל כך עמוקה ומטהרת. השיחה עם ה' היתה הדבר הטוב ביותר 

שקרה לו בחייו. 
שנים חלפו מאז, אך את טעם ההתבודדות ההיא, ה'דיבור של אמת' הראשון 
שכח.  לא  הוא  המחיצות,  כל  את  והבקיע  עטיפות  שום  ללא  מפיו  שיצא 
מכוח ההתבודדות ההיא המשיך והתבודד ימים רבים. הוא למד לתרגם את 
מחשבותיו ותחושותיו למילים. גם אם זה לא נשמע 'מכובד' באוזני העולם. 

אך מי בכלל שומע את המתבודד חוץ מהריבונו של עולם?
והוא הרי רוצה לשמוע את האמת, ורק את האמת. איך שהיא.

סיפור קטן, אבל גדול. כוחו של דיבור אמיתי.
)מפי אחד ממשפיעי אנ"ש שיחי'(

כוחו של דיבור אמת



בני הנעורים
נועם התשובה

עלהו לא יבול

שימוש במיקרוגל לבשר וחלב
כללי הדין

סיר  כמו  'בשרי'  נעשה  המיקרוגל   – בשרי'  'מאכל  כשמבשלים  או  כשמחממים  א. 
יוצאים אדים  או הבישול  כי בעת החימום  )א(  וזאת משתי סיבות:  דבר!  לכל  בשרי 
הם  חמים,  הם  אלו  ואדים  והואיל  ממש,  בשר  כמו  נחשבים  אלו  ו'אדים'  מהמאכל, 
)ב(  בשרי'.  'סיר  של  דין  המיקרוגל  לדפנות  יש  ולפיכך  המיקרוגל,  בדפנות  נספגים 
הרבה פעמים ניתז מהמאכל על דפנות וגג המיקרוגל, וכיון שהם חמים הם נספגים 

בו. והרי זה כסיר שבישלו בו בשר.
בו  וכל שכן לבשל  – אסור לחמם  וכיון שאמרנו שהמיקרוגל הוא בשרי לכל דבר  ב. 
יוצאים  נקי. כי בשעת חימום או בישול המאכל החלבי  'מאכל חלבי' אפילו כשהוא 
אדים חמים, אשר יש בכוחם לשאוב מטעם הבשר הספוג בדפנות המיקרוגל. ובפרט 
אם יש שאריות ממאכל בשרי על המיקרוגל, אזי האדים קולטים טעם בשרי. וכאשר 
יש באדים הללו טעם של בשר, הם חוזרים ונותנים את הטעם הבשרי שלהם בתוך 

המאכל החלבי, ואז נעשה המאכל והמיקרוגל טריפה. 
ג. באופן עקרוני קיימת אפשרות למנוע כל זאת, על ידי כיסוי המאכל המתבשל בו 
'הרמטי'  להיות  צריך  כזה  כיסוי  אמנם  התבשיל.  והתזת  אדים  יציאת  למנוע  בכדי 

ממש! שאם לא כן, הנסיון הוכיח שהאדים מתפרצים ממנו.
למעשה

חלביים.  למאכלים  והן  בשריים  למאכלים  הן  אחד  במיקרוגל  להשתמש  אסור  א. 
ואפילו לחימום בלבד. 

ב. לכתחילה אין להשתמש בו בתדירות פעם לבשר ופעם לחלב באופן שיכסו כל פעם 
לא  שמא  לחשוש  ויש  ממש,  הרמטי  באופן  לכסותו  חייבים  כאמור  כי  המאכל.  את 
יכסוהו היטב או שישכחו לכסות. ומתוך נסיון ראינו ושמענו שהרבה תקלות חמורות 

קרו בשימוש במיקרוגל באופן כזה. 
להיפך  או  בשרי,  במיקרוגל  חלבי  מאכל  לחמם  להתיר  אפשר  ארעי  באופן  אמנם  ג. 
הקבועה  הצלחת  את  היטב  לנקות  )א(  אלו:  בתנאים  חלבי,  במיקרוגל  בשרי  מאכל 
במיקרוגל, ולהניח איזה דבר המפסיק ]אפילו רק צלחת חד פעמית[ בין הצלחת של 
המיקרוגל לכלי עם המאכל. ואם קשה לנקותה, די בהנחת איזה דבר המפסיק ביניהם. 
)ב( לא לחמם את המאכל כמו שהוא במיקרוגל, אלא להניחו בכלי סגור היטב באופן 
יש אפשרות לסגור את המאכל בתוך שקית  וכן  כלל.  יצאו ממנו אדים  לא  שבודאי 
ניילון קשורה היטב, ואת השקית הזאת להניח בתוך שקית שניה ולסגרה היטב. )ג( כל 
זה מועיל רק לחימום קל בלבד. מה שאין כן בחימום הגון ובפרט בבישול, בדרך כלל 
הכלי או השקית מתמלאת עם אדים והם פורצים החוצה, ולפעמים גם ניתז מהמאכל, 

וכאמור שאז הכל נעשה טריפה.
גם בחימום 'מאכל פרווה' במיקרוגל בשרי כדי לאכלו עם מאכל חלבי, או להיפך  ד. 
– יש לעשות כאמור בסעיף הקודם. אך בדיעבד אם חיממו שלא באופן המותר, יתכן 

ואין המאכל נאסר, ויש לשאול לרב מה דין המאכל.
ה. מיקרוגל שחיממו בו בשרי וחלבי בלא הקפדה האמורה לעיל, כך שנעשה טריפה – יש 

אומרים שאין מועיל לו הכשרה/הגעלה. ויש מתירים להכשירו כך: )א( לנקות היטב היטב 
את כל המיקרוגל. )ב( להמתין 24 שעות מעת שנעשה טריפה. )ג( אחרי כל זאת להניח על 

הצלחת הקבועה של המיקרוגל כוס ]חסין חום[ מלא מים, ולחמם את המיקרוגל למשך כמה 
דקות עד שהמים ירתחו ויגלשו מהכוס והמיקרוגל יתמלא אדים חזקים.

ו. אבל אין להכשיר מיקרוגל בשרי כדי להשתמש בו לחלבי, או להיפך. ואם כי אז יש יותר פוסקים 
וכמו שכתבו  כן מטעם אחר  אין לעשות  לעיל מועילה, מכל מקום  הסוברים שההגעלה האמורה 

הפוסקים שאין להגעיל/להכשיר כלי בשרי כדי לעשותו חלבי או להיפך. וכל שכן שאסור להשתמש 
באופן קבוע בכלי אחד על ידי הכשרה/הגעלה בין שימוש במין אחד לשימוש במין השני. ובמקום הפסד 

וכדומה, יש לעשות שאלת חכם.
ז. מכל האמור, יש להתריע על המכשלה הקיימת בהרבה מקומות אירוח, שהמיקרוגל הנמצא שם הוא בחזקת טריפה.     

לכבוד מערכת 'עלה לתרופה' מדור 'בני הנעורים'
של  הימים  מענין  גדול  עסק  עושים  שלי  בישיבה 
השובבי"ם שמסוגלים לתקן את כל הפגמים, מקדישים 
הרבה שיחות בגודל קדושת הימים האלו, אבל מה אני 
להתעורר  מצליח  לא  ומנותק,  רחוק  קר  שליבי  עושה 
לעשות תשובה, לא יודע מה צריך לעשות תשובה, ואיך 

בפועל חוזרים תשובה? 
לכבוד הבחור החשוב המחפש להדבק באור ה'.

שהרי  תשובה,  לעשות  לך  שיש  הרצון  גודל  ניכר  מדבריך 
הימים,  קדושת  את  ברצינות  ולוקח  לשיחות  מקשיב  אתה 
ולכן אתה מתלונן שאינך מרגיש התעוררות לתשובה ולדעת 

בפועל איך עושים תשובה.
זכית למידה נפלאה, של חיפוש למעשה. כי רוב העולם אינו 
של  דיבורים  כמה  ששומעים  להם  מספיק  למעשה,  מחפש 
ור'  שהתעוררו.  מרגישים  וכבר  תשובה,  לעשות  התעוררות 
התעוררות  דברי  שאומר  מי  בין  גדול  הבדל  שיש  כותב  נתן 
ומוסר, לבין מי שנותן עצות למעשה. כי העיקר הוא חיפוש 

למעשה ממש.
ודע לך שזה בעצמו הפסיעה הראשונה של 'תשובה', לעצור 
את המחשבה ואת הרגלי החיים, ולחפש את ה', איך למעשה 

אני מתקרב לה' וחוזר אליו בתשובה שלמה.
שאי  לומר  תתייאש  ואל  הזה,  בחיפוש  מאוד  עקשן  ותהיה 
אפשר לך לחזור בתשובה כאילו לא מדברים אליך, כי בוודאי 
אבל  אחד,  ביום  לזה  תזכה  לא  ואמנם  תזכה.  תחפש,  אם 
אם תחפש, תזכה למצוא בכל פעם עוד עצה ועוד עצה. כי 
עבודת התשובה היא עבודה של כל החיים, לחפש ולחפש. 
כך  ועל  אותו,  מחפש  מי  לראות  השי"ת  של  התענוג  וזהו 
את  דורש  משכיל  היש  לראות  השקיף  משמים  "ה'  נאמר 

אלקים".
****

ועתה אכתוב לך יסוד גדול מאוד בענין התשובה, כי באמת מי 
שרוצה לזכות לשוב לה', הוא מוכרח לסיוע גדול מלמעלה. 
כי תשובה הוא לא רק פעולה לתיקון המעשים, אלא הוא 
ולהאיר  אלינו  לשוב  יסכים  שהוא  להשי"ת  ריצוי  פעולת 
לנו את פניו, להראות לנו חיבתו, להאיר בדעתנו ומוחנו 
את  בליבנו  גם  שנרגיש  עד  יתברך,  אלקותו  אור  את 

אהבתו ויראתו והשמחה הגדולה להיות דבוקים בו.
אנו  כך  ועל  אלינו,  ישוב  שהוא  אנו  צריכים  ולכן 
אליך  ה'  'השיבנו  ומתפללים,  מבקשים 
ונשובה'. כלומר, התחל אתה להשיבנו 

אליך, ואז נשוב אנו מצידנו.

'שובו  לשון:  משקל  באותו  כן  גם  אלינו  אומר  השי"ת  אבל 

אלי ואשובה אליכם', כלומר תתחילו אתם לשוב אלי, ואז אני 

אשוב אליכם. והמדרש אומר שהוא ויכוח בין השי"ת לכנסת 

ישראל, מי יתחיל ראשון לשוב בתשובה.

)הלכות  לנו  מגלה  ז"ל  נתן  שר'  נפלא  סוד  לך  אגלה  וכאן 

קריאת שמע ה'(: שבאמת אין ויכוח, כי בלי שהשי"ת יעזור 

הבחירה  בתשובה.  לשוב  להתחיל  סיכוי  שום  לנו  אין  לנו, 

ישיב אותנו  שלנו היא, שאנו נתחזק לבקש מהשי"ת שהוא 

אליו 'השיבנו ה' אליך ונשובה'...

הבנת את העומק שבדיבור זה...? אתה רוצה לעשות תשובה? 

תתחנן  להשי"ת,  להתפלל  תתחיל  מהשי"ת,  לבקש  תתחיל 

אליו שיאיר פניו אליך ויעזור לך לעשות תשובה. וזהו עיקר 

החלק שלך בעבודת התשובה, לבקש ממנו שהוא ישוב אליך.

אתה מתפלל ב"ה, אז מהיום תתעכב עוד כמה שניות בתיבות 

אב  'אבינו  בתורתך',  'שתרגילנו  לתורתך',  אבינו  'השיבנו 

שבאמת  להשי"ת  לזעוק  בהם,  לכוון  תשתדל  וכו',  הרחמן' 

יקרב אותך אליו.

וכן במשך היום, בכל פעם שאתה נזכר שאתה רוצה להיות 

יהודי כשר, תפתח את הפה ותאמר איזה דיבור להשי"ת, בלי 

'רבונו של עולם,  ישים לב, פשוט תאמר בשקט:  שאף אחד 

אני רוצה לשוב אליך, אני רוצה להיות קרוב אליך וכו' וכו''. וכן 

על זה הדרך תזרוק דיבורים של גילוי הרצון שלך לשוב אליו, 

וזה בעצמו עבודת התשובה.

****

היה  בעולם,  הזו  התשובה  דרך  שגילה  שהראשון  לך  ודע 

דוד המלך, שהוא הורה לכל העולם, איך כל יחיד יכול לשוב 

להשי"ת, בדרך של תפילה וזעקה לה'. והוא הכניס כח גדול 

ועצום בספר התהילים שחיבר, שכל מי שיאמר זאת, יתעורר 

וגם  גם איך לשוב בתשובה,  ויידע  לה',  ליבו לשוב בתשובה 

יזכה בפועל לשוב בתשובה. ובעיקר אם ישתדל לומר קצת 

בכוונה את המזמורים הקדושים של התהילים.

תוכל  ע"ה,  המלך  דוד  של  המתוקות  במילים  תתבונן  ואם 

להרגיש שם קצת איך ה' שב אליך ומאיר אליך את פניו. כי 

שם בפסוקים הקדושים, טמונים מילים של השי"ת שקורא 

רק  ורוצה  עליך  מגן  הוא  כמה  ועד  גדולה,  באהבה  אליך 

בטובותיך. ולכן אם תהיה עקשן לילך בדרכו של דוד המלך, 

יקרב  שהשי"ת  בעצמך  תפילות  לחדש  וגם  תהילים,  לומר 

אותך, אזי תזכה בעזרת ה', לשוב לאט לאט להשי"ת.

העיקר תהיה חזק בדעתך, ואמיץ בליבך, להיות עיקש גדול 

להיות שייך להשי"ת.

חזק ואמץ

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א
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לרגל שמחת אירוסי הבת תחי'
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

אנשין  בר"א[  ]בר"י  שמואל  הר"ר 
הי"ו

ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

הר"ר מנחם שרייבר הי"ו
מודיעין עילית

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

לעילוי נשמת חוה בת פנינה ע"ה
נלב"ע כ"א טבת ת.נ.צ.ב.ה.
ולע"נ פנינה בת חוה ע"ה

נלב"ע כ"ב טבת  ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת האשה החשובה
 מרת גילה בת שפרה 

תנצב"ה


