
פרשת השבוע עוסקת לכאורה בנושא זר ואפילו מוזר, רוב רובה 
במדינה  ישראל,  למחנה  מחוץ  שמתרחשים  לאירועים  מוקדש 
עוינת ושמה מואב. הפרשה מתארת את השפעות המלחמה של 
שנוחלים  הניסיים  הניצחונות  האויב.  מצד  ועוג  בסיחון  ישראל 
ישראל מול העמים החזקים מעוררים את פחדו של העם המואבי 
הרעה  פני  את  לקדם  וכדי  בלק,  את  עצמו  על  להמליך  שממהר 
לקלל  ממנו  ומבקש  בלעם  בשם  צעיר  גוי  לנביא  שלוחים  משגר 
המסע  ועל  לבטיו  על  בפרוטרוט  מספרת  התורה  ישראל.  את 
שהוא עושה עם אתונו והתקלות שהיא מסבה לו, ובסופו של דבר 
מוקדשים תיאורים רבים לפולחן האלילי שמתרחש אי שם בראש 
נבואה  דבר  להשיג  נואשים  וניסיונות  וקרבנות  מזבחות  צורים, 

מכוחות הטומאה. מה לנו ולכל זה.
        

במקורותינו  רגיל,  לא  רשע  הוא  בלעם 
ששוקלים  עד  רבה  חשיבות  לו  מייחסים 
אותו מול משה רבינו - לא קם נביא כמשה 
והוא  קם  העולם  באומות  אבל  בישראל 
בלעם הרשע. על משה רבינו ולהבדיל בלעם 
הרשע נאמר זה לעומת זה עשה האלוקים, 
רבן של כל הנביאים מול האישיות הטמאה 
לדעת.  מובהק  קשר  יש  לשניהם  ביותר. 
קרוי  דורו  וכל  בדעת  מושרש  רבינו  משה 
דעת  יודע  הוא  אף  הרשע  ובלעם  דעה  דור 
עליון. כאן מרוכז ההבדל הגדול בין הטהרה 

לטומאה. 

השימוש בדעת 
איך  לדעת  חשוב  יותר  עוד  אבל  וכביר  גדול  דבר  היא  הדעת 
להשתמש בה. מקובל להעריך בני אדם לפי מידת חכמתם ורוחב 
דעתם, אבל להבדלים הגדולים והיותר משמעותיים בין בני אדם 
אחראית דווקא צורת השימוש בדעת, ופרשתנו מוכיחה זו ביתר 

שאת.
לא כל הרשעים טיפשים ולא כל הצדיקים היו מוצלחים וחריפים, 
בלעם הוא ראש הנביאים של אומות העולם, קיבל מתנת שמים 
נדירה - דעת, לכאורה ולפי הכלים הרוחניים שעמדו לרשותו יכול 
היה להיות איש גדול, נביא ה', האישיות המקבילה של משה רבינו 
באומות העולם. בתפקידו יכול היה אף להגביה את קומתם של 
הגויים שהיו זוכים למנהיג בעל שיעור קומה, אבל בחירותיו 

השגויות ניצחו וסופו של בעלם ידוע לכולנו.
החכמה.  היא  הגדולים  הרשעים  של  העיקרי  הנשק 
גדולים  ופקחים  כחכמים  עצמם  את  מציגים  הם 
מתארים  הם  הטובים  והיהודים  הצדיקים  ואת 
כתמימים ובלתי מבינים. זהו טכסיס וותיק 
של היצר הרע שמציג את עצמו 

היצר הטוב  ואילו  את טובתך,  ומפוכח שדורש  כטיפוס מציאותי 
והרצונות הקדושים אינם שייכים למציאות, הם תמימים ופשוטים 
מדי. רבי נתן מציע דרך פשוטה לחשיפת התרמית - מי שמשכנע 
אותך שכדאי להאזין לו ולקבל את דעתו, הבט על חייו, ראה להיכן 

הובילו אותו חכמותיו. 
יש חכמות שמקנות לבעליהן את התואר 'חכמים הם להרע', רבי 
נתן מרבה לדבר על כך ולהאיר את הצדדים הראויים של החכמה 
על  בדוגמאות  עמוסה  ההיסטוריה  האפלות.  פינותיה  לעומת 
אנשים גדולים חכמים מופלגים שלמרות גאוניותם מסכת חייהם 

עצמה היתה טיפשית והסתיימה בתקלות מביכות וכואבות. 

מפחדים ממך
שרוי  ישראל  עם  האחרונות  בפרשיות 
במדבר, נאבק באויביו ומנצח. השבוע התורה 
נדיר לשמוע  לנו באורח  הקדושה מאפשרת 
את הדי הקרב מהצד השני, מצד האויב. אתה 
מנהל מלחמות ומתמודד, חשוב שתדע איזה 
פחד המאבקים השקטים שלך מחוללים בצד 
השני. מואב אפוף חרדות, ממה הוא חושש, 
אכן,  ארצו?  את  לכבוש  רשות  לנו  אין  הרי 
הפחדים של מואב אינם בגין קרבות ארציים, 

מואב חושש מכיבוש רוחני. 
ברורה,  מטרה  עם  הזה  בעולם  הולך  יהודי 
יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו,  הוא 
וניסיונותיו.  הידיעה הזו מסוגלת לבטל את כל הבלי העולם הזה 
ככל שעם ישראל מתקרב למקומו, חש מואב את הקרקע נשמטת 
תחתיו, העם הזה יודע לאן הוא צועד. כמוצא אחרון הוא מחליט 
דעת,  בר  הוא  בלעם  הרשע.  בלעם   – הדין  יום  בנשק  להשתמש 
של  התקדמות  לבלום  שמסוגל  היחידי  הכוח  עניין.  ומבין  פיקח 

יהודי אלו דעות מדומות. ובלעם יודע להפיץ דעות מדומות. 
כל העולם מלא דעות וסברות ופיתויים. כל עוד אתה נצמד לדעת 
האמתית איש אינו יכול לבלום אותך, ולכן בלק משגר לקראתך את 
בלעם, האיש שיודע כל כך הרבה ולמרות זאת אפילו לדעת בהמתו 

לא הגיע.
מתוך  קנו  הם  דעתם  את  הצדיקים,  הם  האמתיים  הדעת  ברי 
יגיעה והרבה וויתור, דעתם היא השתקפות רצון השם. הרשעים 
מגונה,  ומידה  תאווה  שום  על  לוותר  מוכנים  אינם  זאת  לעומת 
הם שקועים היטב בהבלי העולם הזה, דעתם המלומדת מגששת 
דעת  אפילו  לפיכך  חומריות,  והנאות  לחיך  ערבים  טעמים  אחרי 
בהמתם אינם יודעים. אחרי שקוראים בפרשתנו את ההשתדלויות 
המופלגות שעושה בלק כדי לייבא את בלעם, מקבלים חשק חדש 
לגמרי לציית לצדיקים. תראה כמה אתה מפחיד את האויבים שלך 

כשאתה צועד לאור דעת הצדיקים.    
)ע"פ ליקו"ה ברכת השחר ה(

לדעת מה לדעת

כשאתה צועד לאור דעת 
יכול  אינו  איש  הצדיקים 
ואפילו  אותך,  לבלום 
בלעם  את  עליך  ישכרו 
נפש. בפחי  ישוב  בהוא 
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הרע תמיד נראה חכם והגיוני והטוב תמים מדי, לכן מספרת לנו התורה על בלעם ודעותיו המשובשות.

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

החכמה הגדולה להיות כבהמה 'הן עם לבדד ישכון'
אחי היקר!

העולם  מזה  תכלית  שום  שאין  היטב  אחד  כל  יודע  הלב,  בפנימיות 
ותאוותיו והבליו, ובפרט לב איש הישראלי שהוא מזרע אברהם יצחק 
גדולים  וכיסופים  נדיבי לב שבערו להשי"ת ברצונות  היו  ויעקב שהם 

ועצומים. 
ולכן כל לב של איש ישראלי בפנימיותו בוודאי הוא בוער תמיד להשי"ת 

ולתורתו הקדושה באמת, וזה אתה באמת, ותזכור זאת היטב. 
אלא שאף על פי כן מגודל כח הבחירה מתגבר בכל פעם השטן והיצר 
משני  ח"ו  להטרידו  ורוצה  שבאדם,  הטוב  נגד  רעות  והמחשבות  הרע 
הוא  כנגדו  ומתגבר  שחותר  מה  וכל  והבליו,  תאוותיו  ידי  על  עולמות 
מתגבר יותר, על כן היא מלחמה גדולה וארוכה מאוד. ואין לך מה להבהל 

מכיון שעל סיבה זו באת כאן לעולם. 
****

אבל אף על פי כן, אפילו שהיצר הרע מתגבר כל כך, בכל זאת היה יכול 
האדם להתגבר על הרע אילו היה יושב וחי לבדו. אך המניעה הגדולה 
ביותר, הם בני אדם החולקים על האמת, וכמו שאמר רביז"ל שבני אדם 

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

חיים כך.
שזהו  דוגמאות,  ועוד  עוד  יש  בוודאי  אבל  דוגמאות,  כמה  לך  והזכרתי 
בחייך  להתבונן  מאוד  לך  ראוי  ולכן  ה',  בעבודת  שלנו  המניעה  עיקר 

לראות היכן הבלבול שלך מאנשים.
****

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

לפני השי"ת, וכך יתחזק אצלך האמת של הבריאה.
וזהו מעלת עם ישראל, שיודעים לפעמים לשכון לבד ולפרוש בבני אדם 
מהשבחים  אחד  והוא  אחריו.  וללכת  האמת  את  לברר  דעתם  וליישב 
עם  שהם  ישכון'  לבדד  עם  'הן  ואמר:  ישראל  עם  את  בלעם  ששיבח 
קדוש כזה ששוכנים לבד, ומתבודדים בינם לבין קונם ושופכים שיחתם 
לפניו בכל פעם וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון, ועל ידי 
העולם,  זה  של  ההבלים  מכל  מחשבתם  לסלק  עוסקים  התבודדותם 

ולבטל רצונם אליו יתברך. 
'ובגויים לא יתחשב' – כי אינם מתערבים בנימוסי הגויים, אחר ריבוי כלי בית 

וכלי כסף וכו', ושאר דברים המרבים הבל שלהם, רק מסלקים כל מחשבתם 
מכל זה, ומתבודדים ושופכים שיחם ברצונות טובים וכיסופים חזקים וגעגועים 

נמרצים אליו יתברך. 
כי זהו עיקר ההתבודדות שצריך להתבודד ולחשוב עם עצמו, היכן הוא בעולם? להיכן 

נתפזר דעתו ומחשבתו ורצונו? להיכן נשלך ונתעה על ידי מעשיו ומחשבותיו? עד שעל 
פי רוב רואה האדם בעצמו שאין לו מקום ורוח לברוח בתוך ארבע רוחות העולם, ולהתחבא שם 

מפגעי העולם בגשמיות ורוחניות בגוף, נפש וממון, ועל כך זעק דוד המלך ע"ה 'אנה אלך ברוחך' – 'אשא 
עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי' – 'הבט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני'.

****
ואפילו שאחר שאדם זוכה לכמה דקות יישוב הדעת הוא מתבלבל, אל ייבהל מכך, כי כמו שכבר הזכרתי לך למעלה, 
צריך שתדע שכך הוא המציאות 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, 
כך לאט לאט במשך הזמן, יתגבש אצלך האמת יותר ויותר, עד שתזכה לדעת חזקה ומוצקה, ששום רוח בעולם לא 

יוכל להזיז אותך מזה. אבל צריך לזה סבלנות.  
וכל מי שזוכה להתחזק בזה להיות רצונו חזק תמיד אל האמת ולא ירפה את הרצון הטוב אפילו אם יעבור עליו מה 

שיעבור, בוודאי סוף כל סוף יהיה אחריתו טוב. 
ואפילו בלעם כאשר ראה את המידה הנפלאה הזו שיש לישראל, שהם יכולים לשבת בדד, איחל זאת לעצמו, ואמר: 

'תמות 

כזה  שהוא  שאפילו  ואמר  עצמו,  של  והזוהמה  הקלקול  את  ידע  הוא  כי  כמוהו',  אחריתי  ותהי  ישרים  מות  נפשי 

מזוהם ומלוכלך ולכאורה קשה לו להשתנות, אף על פי כן הלוואי והייתי זוכה אפילו אני, לילך בדרך הזה, לשבת 

בדד, ולהתחזק מעתה ברצונות טובים ולפרש שיחתי לפני ה', ולשפוט את עצמי בכל עת, כי אולי בסוף הייתי זוכה 

גם כן לאחרית טוב!

אחי היקר, חזק ואמץ, והרגל עצמך ללכת בדרך הזו, תתחיל למעשה כבר היום כמה דקות, אל תפחד לשבת לבד, כי 

זהו אחד מהשבחים של עם ישראל 'הן עם לבדד ישכון'.

מאחיך למלחמה

)ע"פ ליקו"ה ברכת השחר ה' אות צב(

להיות 'בהמה' לא מומלץ, אבל להיות 'אדם' שיודע 
כבהמה  תמים  ולהיות  בצד  השכל  את  להניח  מתי 
כך  שכן  לישועה,  סגולה  גם  זוהי  ביותר.  מומלץ   -
תושיע  ובהמה  "אדם  הפסוק:  את  חכמינו  פירשו 
ה'" – אלו בני אדם שערומין בדעת כאדם, ומשימין 
עצמן כבהמה" )חולין ה ע"ב(. כלומר, יש להם שכל, 

אלא שהם יודעים גם מתי לשים עצמם כבהמה.
זוהי אכן חכמה גדולה! לא כל מי שהוא חכם יודע 
כיצד ומתי לשים את עצמו כבהמה; וכבר אמר על 
גדולה  ומלאכה  חכמה  "שהוא  הקדוש:  רבינו  כך 
להיות כמו בהמה" )שיחות הר"ן, טו(. שכן, האדם 
ומצבים  במקומות  גם  להבין,  תמיד  אוהב  מטבעו 

שבהם "מותר האדם מן הבהמה ָא ִי ן".
רק מי שחכם באמת, מבין בחכמתו עד כמה ראוי 
לו לשים עצמו כבהמה; וכפי שאכן נהג רבינו עצמו 
בימי נעוריו: "שהיה עובד את השם יתברך בכל מיני 

עבודות פשוטות לגמרי, בלי שום חכמות כלל.
אף על פי שבאמת היה חכם גדול ומופלג בחכמה 
מאד מאד גם בימי קטנותו ובימי נעוריו, כאשר היה 
השתמש  לא  כן  פי  על  אף   - מכיריו  לכל  מפורסם 
נוהג  היה  רק  השם,  בעבודת  כלל  חכמה  בשום 
דהיינו:  שבעולם.  הפשוטות  העבודות  כל  לעשות 
לימוד התורה הרבה, מצוות מעשיות, וריבוי תפלות 
ולפרש  לדבר  מאד,  התבודדות  וריבוי  ובקשות, 
שיחתו לפניו יתברך, "וזה היה עיקר חכמתו הגדולה 
מאד. כי מעוצם הפלגת חכמתו, זכה תיכף לחכמה 
זו: שאין צריכים שום חכמה כלל בעבודת השם. כי 
זה עיקר החכמה הגדולה מן הכל, שלא להיות שום 
חכם בעבודת השם, רק בתמימות ובפשיטות, בלי 

שום חכמות כלל" )שבחי הר"ן, יג(.
ב"תורה" הראשונה בליקוטי מוהר"ן, מלמד אותנו 
רבינו הקדוש: "מחמת שאור השכל גדול מאד, אי 
אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון, שהיא 
גדול  כך  כל  הבורא,  חכמת  אור  מלכות";  בחינת 
באמצעות  לקבלו  אפשרות  שאין  עד  ואינסופי, 
השכל גרידא, ורק מי שמשים את עצמו כבהמה 

תמימה, הוא זה שמשיג את האור הגדול.
היינו  מאד,  יקרה  הבחינה  זאת  בקדושה,  "כי 
בחינת 'בהמה', היינו לעשות עצמו כבהמה, 
כאילו אין בו שום דעת כלל, כמו שאמר 
ולא אדע בהמות  'ואני בער  אסף: 
שכתב  וכמו  עמך';  הייתי 
ו  נ נ ו ד א

מורנו ורבנו זכרונו לברכה על פסוק: 'כל אשר נתן 
לעשות  גדולה  חכמה  שהיא   - בהמה'  חכמה  ה' 
הדעת  קבלת  עיקר  זה  ידי  על  כי  כבהמה.  עצמו 
והשכל האמת, כי זהו בחינת צמצום המח, בחינת 
וצמצום.  מידה  בחינת  שהוא  נו"ן,  בחינת  מלכות, 
היינו, שאי אפשר לקבל שום דעת ושכל אמתי כי 
אם כשמשים עצמו כבהמה, כאילו אינו יודע כלל, 
התורה  'אין  לברכה:  זכרונם  רבותינו  שאמרו  כמו 
 – יודע'  כאינו  עצמו  שמשים  במי  אלא  מתקיימת 
ואז, על ידי זה דייקא זוכה לקבל את השכל והמח 

בהדרגה ובמידה" )ליקוטי הלכות, פקדון ד, ד(.
בצלאל  "ועשה  המשכן  במלאכת  שנאמר  וכמו 
חכמה  ה'  נתן  אשר  לב  חכם  איש  וכל  ואהליאב 
מלאכת  כל  את  לעשות  לדעת  ה  ָּמ  ֵה  ָּב  ותבונה 
רבינו  ובא  ה'",  ציווה  אשר  לכל  הקודש  עבודת 
הקדוש ודורש את המילה "ָּב ֵה ָּמ ה", ומנקד אותה 
המתאימים  החכמים  הם  מי  לאמור:  ה".  ָמ  ֵה  "ְּב 
למלאכת עבודת הקודש? אלה שנתן להם ה' חכמה 
מהם  שילמד  ומי  כבהמה!  להתנהג  ומתי  כיצד 
אומנות זו, יהיה גם הוא מאותם המאושרים שזוכים 

לעבוד את ה', בלי להתבלבל אף פעם.
היכולת  מחוסר  נובעים  שלנו  הבלבולים  כל  שכן, 
וכך  הכל...  את  להבין  רוצים  אנחנו  כבהמה.  להיות 
]הוא  אדם  כל  של  הבלבולים  "כל  מוהרנ"ת:  כותב 
מחמת[ שמתאווה לכל התאוות, ואף על פי כן רוצה 
לידע ולהבין הכל בשכלו המגושם; ובכל פעם קשה 
לו כמה קושיות על השם יתברך ועל הצדיקים וכו'. 
ואפילו אם קשה לו קושיות על עצמו, גם זה אינו 
טוב, כי גם זה מעשי בעל דבר, שמחליש דעתו על 
ידי הקושיות שקשה לו על עצמו; 'איך אתה רוצה 
להתפלל בכוונה והתלהבות, והלא בשעה הקודמת 
בלי  הרבה  בלבולים  בזה  וכיוצא  וכך',  כך  עשית 
שמבלבל  הנחש,  מזוהמת  נמשך  זה  וכל  שיעור. 
דעת האדם, שרוצה להבין הכל. כי באמת אין אנו 
השלום,  עליו  המלך,  שלמה  ואפילו  כלל.  יודעים 
וכן  לי';  אדם  בינת  ולא  מאיש  אנכי  בער  'כי  אמר: 
הייתי  בהמות  אדע  ולא  בער  'ואני  אמר:  בתהלים 
עמך'. מכל שכן אלף אלפים וריבירבבות קלוחומר 
אנשים פשוטים, בפרט בדורות הללו! והכלל, שאין 
האדם יודע כלל, רק צריך להתחיל בכל פעם מחדש 
בעבודת השם, ו'כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך 
תגיע  סוף  כל  וסוף  לעולם,  לך  טוב  ואז   - עשה' 
לתכלית הטוב והנצחי בזה ובבא" )משיבת נפש, ס(.

כוכבי אור
הרה"ח ר שאול סירוטה שליט"א

טעם גן עדן
              אגרת התבודדות



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תבטלנועם השבת

אנשי מעשה לקרוא  יודע  בקושי  שאך  מתורה  הרחוק  מסחר,  של  איש  בצעירותו  היה  הירשל 
מילים עבריות.

הימים הם ימי מלחמת העולם הראשונה, מעצמות נלחמות זו בזו ואלפים נהרגים 
מידי יום ביומו, וממשלת רוסיה מחליטה על גיוס כללי. הירשל לא היה חסון בגופו, 
ההיפך, הוא היה חלש מטבעו, אך עובדה זו לא מנעה מהשלטונות לגייס גם אותו 

למאמץ המלחמתי.
הוא מצא עצמו, יהודי כמעט בודד, בשדה הקרב. אם לא די בחולשתו, הוא חלה גם 
בדלקת ריאות קשה. יום אחד הטיל עליו המפקד משימה בלתי אפשרית: לסחוב על 

גבו הרופף שקי קמח גדולים וכבדי משקל. 
גופו החלש לא היה מסוגל לעמוד בנטל הקשה, ובשלב כלשהו הרגיש שעוד רגע 
הוא מתמוטט תחתיו ונופח את נשמתו. באותה שעה התקיים בו בר' הירשל "בצר 
לך... ושבת עד ה' אלוקיך", בפתע התעוררה בו הנקודה היהודית, ותפילה חמה יצאה 
מלבו השבור: "קלי שבמרומים, מבטיח אני לך כי אם תעשה לי נס ואנצל, אחזור 

בתשובה שלמה ואהיה יהודי טוב".
תפילתו שיצאה מלב נשבר, לא שבה ריקם; באורח פלא שרד ואף שוחרר מוקדם 
מצוות  לקיים  בתשובה,  ולשוב  הבטחתו  את  לקיים  החל  הוא  הצבא.  מן  מהצפוי 

ולהתרחק מקריאת כתבי-עת של גויים וכדומה.
כיון שעת מלחמה היתה זו, הוא נדד מעיר לעיר, עד שהגיע לאומן. בבואו אל העיר, 
העולמית,  מהמלחמה  בחדשות  ושחים  עומדים  אנשים  חבורות  ראה  מקום  בכל 

שהגיע  עד  בדרכו,  המשיך  הירשל  העת.  בכתבי  שקרא  מה  מספר  אחד  כשכל 
ומדברים.  יושבים  אנשים  חבורות  מצא  שם  וגם  ברסלב,  חסידי  של  ה'קלויז'  אל 
תורה  ענייני  על  מדברים  אותם  לשמוע  התפלא  אחת,  חבורה  אל  כשהתקרב 
היטה  הוא  חסידים,  מספר  עוד  ישבו  המדרש  בבית  אחרת  בפינה  השם.  ועבודת 
אוזנו לשיחתם, והנה שומע הוא כי גם הם משוחחים אך ורק על יראת ה׳ והתכלית 

האמיתית. 

מהקרבות  יודעים  אינם  וכי  אלו?  מיושבים  אנשים  ׳האם  לעצמו:  חשב  בתחילה 
העקובים מדם המתחוללים בעולם?!׳. אך ככל ששהה במחיצתם וראה את עבודתם 
מהנעשה  יודעים  שאינם  לא  אלו,  יהודים  כי  הבין  ובאמת,  בתמימות  הבורא  את 
בעולם, אלא שחיים הם חיי אמונה וקרבת ה׳ ובצלו מוצאים מחסה בעתות קשים 
אלו. הוא התפעם עד עמקי נפשו מאשר ראו עיניו, ובעקבות זאת התחזק בשמירת 

מצוות והתקרב לרבינו הקדוש ודבק בעצותיו.

לימים עבר להתגורר בעיר פולנאה, שם הקים תלמוד-תורה מחתרתי שבו חינך את 
ילדי ישראל בדרך התורה והאמונה במסירות נפש, תחת אפו של הנ.ק.וו.ד. 

אחר כך, עבר ר' הירשל לגור בעיר טפליק ושם עבד כחייט. באחד הימים הגיע לבקר 
בעיר הריי"צ מליובאוויטש זצוק"ל. רבים מבני העיר באו לקבל את פניו, נכנס אף 

הוא והתבקש על ידי הגבאי לכתוב קוויטל. אך ר' הירשל שלא זכה ללמוד בנעוריו, 
את  לקרוא  יוכל  שהריי"צ  כדי  לעזרתו,  נחלץ  והגבאי  הפתקה,  בכתיבת  התקשה 

הכתוב.
כשקרא הריי"צ את הקוויטל שלו, התמלא התפעלות ואמר: "בימים קשים כאלו, 
כשצרות מקיפות מכל עבר, מבקש יהודי אך ורק בקשה אחת, לזכות לאמונה ויראת 

שמים!..."
״לאיזה חסידות אתה משתייך?״ - שאלו הריי"צ, וכשהשיב לו ר' הירשל ״מחסידי 
אולם  בביתו,  רבים  ספרים  יש  אחד  לכל  "הנה,  הריי״צ:  לו  אמר  אני״,  ברסלב 
בהם  שלומדים  ביותר,  הנחוצים  הספרים  את  רק  לוקחים   - בדרכים  כשנוסעים 
בקביעות, הנה זה אחד מהספרים שלוקח אני עמי", ומדי דברו הראה לו את הספר 

׳ליקוטי מוהר״ן׳ הנמצא עמו.  
לימים נשא ר' הירשל לאשה את בתו של הרה"ח רבי אברהם שטרנהארץ, ועבר לגור 

באומן, וגם שם עסק בהפצת יהדות. 
היה  הקשה,  האוויר  מזג  עקב  תרפ"ח.  שנת  בחורף  למרומים  נסתלק  הירשל  ר' 
המקווה קפוא לגמרי, וכדי לטבלו היה צריך לשבור את הקרח. ולא נמצא מי שיתנדב 

למלאכה הקשה. 
קם ר' יענקל ז'יטמיר, שבר את הקרח, ואז לקח את ר' הירשל על כתפו וטבל יחד 
על  ומה ראית  חייך,  סיכנת את  "איך  החסידים  אחד  מכן שאל אותו  לאחר  איתו. 

ככה?" ענה לו ר' יענקל: "הלא אתה יודע מי היה ר' הירשל!".

בקשה אחת

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
זמירות שבת

עלהו לא יבול

דיני צירוף בצק ומאפה לשיעור חלה )ז(
במאמרנו הקודמים ביארנו שבצקים או מאפים שאין בכל אחד מהם שיעור 

חלה המונחים בכלי אחד, יכולים להצטרף ולהתחייב בחלה. אך אם הם מונחים 
בכלים נפרדים או בשקיות נפרדות, אזי אף שכולם מונחים בכלי גדול, יתכן ואינם 

מצטרפים. כמו כן ארון וכדומה המחובר לקרקע או לריצפה, או כשהוא בגודל 
של 'ארבעים סאה' ]והיינו שהוא בגודל לפחות: 48 ס"מ על 48 ס"מ על 144 ס"מ. 

שהוא נפח של 332 ליטר[, אינו ברור אם יכול לצרף המונח בתוכו. - ולפי זה יש 
לדון האם מאפים המונחים במקפיא/פריזער מצטרפים לשיעור חלה וכדלהלן.

כלל  בדרך  הוא  ]וכן  סאה  ארבעים  של  בגודל  שהוא  מקפיא 
ברוב המקפיאים והמקררים[

א. אם המאפים מונחים כמות שהם שלא בתוך כלים או שקיות, ומונחים במדף 
אחד ]לא במגירה![, ויש שיעור חלה בין כולם: )א( יש להחמיר ולהפריש חלה, אבל 
בלי ברכה. ואם לא הפרישו, והוא שבת ויו"ט בארץ ישראל שאי אפשר להפריש, 
אם הוא לצורך סעודת שבת, יתכן ואפשר להקל לאכול בלי הפרשת חלה )כי רבו 
הפוסקים החוששים לדעה שאינו מצרף, וע"כ בודאי לכתחילה צריך להפריש אבל קשה לאסור 

בלי הפרשה. גם י"א שצריך כונה לצרף, ובדר"כ אין כונה כזו ואדרבה יש כונה הפכית(.

)ב( ואם החמירו והפרישו חלה, ואחרי זה נזדמן שנצטרפו לכל הדעות – נראה 
לא הפרישו שוב  ואם  )כי אינו ברור כלל שנפטר מקודם(.  שחייבים להפריש שוב 
לאחר שנצטרף כהוגן, והוא שבת או יו"ט בארץ ישראל שאי אפשר להפריש, 
יתכן שאפשר להקל בשעת הדחק גדול )כי יש מחייבים אף בכלי גדול, וא"כ הפרשה 

הראשונה עלתה לו(.

 – כולם  בין  חלה  שיעור  שם  ויש  במקפיא  שיש  במגירה  מונחים  הם  אם  ב. 
חייבים להפריש חלה בברכה )כי סו"ס המגירה עצמה היא כלי הגון, ואין שום חסרון 
במה שהיא מונחת במקום שאין נחשב כלי, ולא גרע מכלי המונח בבית. וקשה לומר שהואיל 

וייצרו וקנו המגירה הזאת רק לשם שימוש בכלי גדול, פקע ממנה שם כלי(.

ג. אם הם מונחים במדפים או מגירות, ואין בכל מדף או מגירה שיעור חלה, רק בצירוף 
ואם  ברכה.  בלי  חלה  ולהפריש  להחמיר  נכון   – המגירות  או  מהמדפים  חלק  או  כל 
קשה  כך,  אחר  הפרישו  לא  ואם  ברכה.  בלי  להפריש  חייבים  כהוגן,  כך  אחר  נצטרף 
מאוד להקל )כי נחלקו הפוסקים אם מצרף כשיש מחיצות מפסיקות, ואחרוני זמנינו לא הכריעו 
בדבר. וא"כ נכון להחמיר ולהפריש, אבל קשה להקל בלי הפרשה כשנצטרף אח"ז כהוגן, הואיל וי"א 

שלא היה צירוף כלל מקודם והוי טבל ודאי. בנוסף לדעת הפוטרים לעיל אות א בכל מקפיא(.

או  והאריזות  סגורים,  נפרדים  כלים  או  סגורות  בשקיות  מונחים  המאפים  אם  ד. 
בין  חלה  שיעור  ויש  אחת,  מגירה  או  במדף  כולם  ומונחים  בזה,  זה  נוגעים  הכלים 
כולם – המיקל שלא להפריש יש לו על מי לסמוך )כי אז לרוב הפוסקים אינם מצטרפים.  גם 
י"א שהמקפיא אינו מצרף בכל אופן וכנ"ל(. ואם החמירו והפרישו ואחרי זה נצטרף כהוגן, 

חייבים להפריש שוב בלי ברכה )כיון שההפרשה הראשונה לא הועילה לרוב הפוסקים(.
ה. כנ"ל, אבל הכלים פתוחים ]בשקיות בדרך כלל אינו מצוי[ – נכון להחמיר ולהפריש. 

ואם הפרישו ושוב נצטרף לכל הדעות, אזי אם הוא שבת ויו"ט שאי אפשר להפריש 
שוב, יש מקום להקל בשעת הדחק )כי לדעת המשנ"ב אין הפסק כלים פתוחים מעכבים לצירוף. 

בפרט במונח במגירה אחת, שאז אין לפטור מחמת המקפיא וכנ"ל(.

ו. אם הכלים או האריזות אינם נוגעים זה בזה – אפשר להקל שלא להפריש )כי אז רבו 
הפוסקים שאינם מצטרפים(.

ז. אם המאפים מונחים בשקיות במדפים או מגירות של המקפיא, ואין במדף או מגירה 
אחת שיעור חלה אלא בצירוף עוד מדף או מגירה, והכלים או השקיות נוגעים אבל אינם 

פתוחים – אפשר להקל שלא להפריש.  ודע, שכל האמור לגבי מונחים בשקיות ואריזות, אזי 
אם הניחו אותם שם רק לשם טריות המזון או כדי שלא ילכלך את מקומם - נחשב כאילו מונחים 

בלי שקית ואריזה )וכמ"ש במאמרנו הקודם(. עוד ראוי שתדע, שכל דברינו אמורים בגדול ארבעים סאה, 
אבל אם הוא קטן מזה, הדינים משתנים לחומרא בהרבה. 

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

להכנס  זוכים  איך  קודש,  שבת  של  שמחה  על  הרבה  מדברים 

ולהרגיש את השמחה הזו?

ראשית כל, היה מן הראוי לברר את מהות השמחה בעצמה, על מה 

ולמה יש לשמוח, אך מאידך מי שלא מבין מהו השבת בעצמה לא 

יועיל התיאורים במעלת השמחה של שבת, והדבר דומה לחתן, שאם 

הוא מבקש הסבר על מה ולמה צריך לשמוח, סימן שהוא כלל אינו 

מבין מהו חתונה, ולכן העצה היא לא להסביר לו למה שמחים, אלא 

וכמו  ואז השמחה באה ממילא.  לו מה משמעות החתונה,  להסביר 

כן בענין שבת קדוש, רביז"ל אמר בפירוש שבשביל לשמוח בשבת 

קודש, יש ללמוד הראשית חכמה בשער הקדושה פרק ב', שם מבואר 

בכל קטע וקטע איזה ענין חדש על השבת קודש. ומי שילמד זאת 

חסידות  ספרי  ללמוד  יש  כן  וכמו  גדולה.  שמחה  עליו  יבוא  ממילא 

וספרי רביז"ל ומוהרנ"ת בענין השבת.

אך גם מי שלמד ויודע הרבה דברים מענין השבת, וגם מי שלא למד 

ואינו יודע כלום על פנימיות האור שמאיר בשבת קודש, צריך לראות 

למעשה להכנס לשמחה, ולזה יש עצה פשוטה מאוד, השייכת לכל 

אחד ואחד, וצריך רק להתחיל לקיים זאת באופן מעשי.

והוא: 'לשיר זמירות שבת'. 

לקדושת  האדם  את  להכניס  ונפלא  עצום  כח  בו  יש  שבת  זמירות 

נוסח(,  באיזה  הבדל  )ואין  לידיים  זמירות  לקחת  פשוט  השבת. 

לו אור  אין  ואפילו אם  יודע כלום,  אינו  ואפילו אם  ולהתחיל לשיר. 

פנימי או שהוא עייף ובלי חשק גדול, אדרבא, זהו העצה, להסתכל 

בתוך ספר הזמירות, ולצמצם את המחשבה למילים של הזמירות, 

לניגון  פשוטה  בצורה  להתחבר  ולנסות  המילות,  פירוש  לכוון 

שמחה  להרגיש  עצמו  את  לדחוק  בלי  המילים,  את  שמלווה 

יכול  וכך  בפיו,  שמוציא  למה  לב  לשים  רק  וכו',  ואורות 

להתעורר לאט לאט הרגש דק ופנימי בקדושת השבת.

העבודות  את  מאד  אוהב  "היה  רביז"ל 

 - בני  סתם  של  הפשוטות 

כמה  אותנו  ומוכיח  מזהיר  והיה  הכשרים,  הפשוטים  האנשים  אדם, 

פעמים, לזמר זמירות בשבת, והיה מקפיד וכועס מאד על מי שהוא 

ואינו מתאמץ לזמר זמירות בשבת ובמוצאי - שבת או  חכם בעיניו 

ובתמימות  בפשיטות  הוא  היהדות  עיקר  כי  פשוטות,  עבודות  שאר 

הוא  וגם  פעמים.  כמה  כבר  אצלנו  כמבואר  חכמות,  שום  בלי  גמור, 

בעצמו זכרונו לברכה, קודם שהגיע לו החולאת הכבד שנסתלק על 

ושבת  שבת  בכל  הרבה  זמירות  מזמר  היה  ימיו  כל  לזה,  קודם  ידו, 

ובמוצאי שבת" )ליקו"מ תנינא סימן קד(.

וצריך להכנס לזה בתמימות נפלאה, לשיר באמת לכבוד השי"ת, לא 

לצפות לאוירה מתאימה, ולא לתלות את הזמירות בשום אדם היושב 

בקרבתו, לא בילדים ולא בבני אדם מבוגרים שישתתפו עמו, כי אף 

חלק  הוא  כי  בזמירות,  הבית  בני  את  לשתף  להשקיע  צריך  שמאוד 

והוא  יחד,  שרים  אדם  בני  שהרבה  נחמד  מאד  וגם  חינוך,  ממצוות 

בהם,  תלויים  יהיו  שלו  שהזמירות  לא  אבל  הלב,  את  מעורר  מאוד 

אלא יכנס לזה בתמימות אמיתית לזמר ולכבד את ה' עם הזמירות.

"גם הוכיח אותנו אז לזמר זמירות בשבת הרבה, ולבלי להסתכל על 

שאין  לו  שנדמה  השולחן  על  היושבים  אדם  בני  מאיזה  מונע  שום 

רצונם בזה, רק להתחזק לזמר זמירות בשמחה, ולהנהיג השולחן כל 

)שיחות  בשבת"  השמחה  הוא  עיקר  כי  גדולה,  בשמחה  השבת  יום 

הר"ן סימן קנה(.

של  הקדושות  לתיבות  עצמו  לצמצם  ביותר,  נפלאה  עצה  והוא 

יכול  ומאוד  להשי"ת,  גדולים  שבחים  כלולים  בהם  אשר  הזמירות, 

להמשיך את הלב להשי"ת בכיסופים גדולים, אם רק ייצמד למילים 

בשביל  בחפזון  )לא  הדעת  וביישוב  נעימה  שירה  ידי  על  בפשיטות, 

לסיים את סדר הזמירות, כי טוב מעט בכוונה מהרבות בכוונה(. וכן 

שבחים במעלת קדושת השבת, כי ישנם פיוטים המדברים לקדושת 

את שבת המלכה'.   – ידידות מנוחתך  'מה  כמו  'נוכח',  השבת בלשון 

ומי שמסתכל על המילים ואומר אותם בתמימות בפשיטות הלב יכול 

מאוד להמשך ולהתעורר לקדושת השבת.
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  הר"ר מאיר רביבו  הי"ו - ירושלים
  לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר שמואל נ"י

ומחותנו
 הר"ר אייל פוליטי הי"ו - צפת

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

הר"ר משה מיכאל קזוקין  הי"ו  - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

 הר"ר אהרן זיידה  הי"ו - אלעד
  לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן נ"י

ומחותנו
 הר"ר משה אייזנבאך הי"ו - ירושלים

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

לעילוי נשמת האשה החשובה 
חיה בת אליעזר משה לייב ע"ה

נלב"ע יא תמוז
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת האשה החשובה
רחל בת דליה דבורה ע"ה

 נלב"ע יא אב תשע"ו
 ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר יעקב שלום קורנהויזר  הי"ו  - מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אורי זילברמן הי"ו  -  בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם בר"צ צוקר  הי"ו  -  ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר צבי עקיבא שלזינגר הי"ו  -  ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד ב"ר אהרן בורשטיין הי"ו  -  ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


