
הגלות  אל  אותנו  מכניסה  החדש  החומש  עם  יחד  השבוע  פרשת 

אנו  מצרים  יד  תחת  הנאנקים  ישראל  בני  צעקת  לצד  הממשית. 

מדווחים 'ומשה היה רועה', הרועה הנאמן כבר צועד עם צאנו, מכשיר 

עצמו לגאול את ישראל.

בין שני הקצוות הללו מתנהלת לה הפרשה - בין האכזריות של מצרים 

קץ  לה  שאין  אלוקית  רחמנות  של  עדין  שרטוט  לבין  הגלות,  וייסורי 

וגבול. במקביל להעמקת השעבוד במצרים, הקדוש ברוך הוא מחפש 

את האיש המתאים להניע את גלגל הגאולה, הוא מחפש רחמן אמתי, 

זהו תנאי למנהיגות.

        

משה נבחן בהתנהגותו עם צאנו, הוא נמצא רחמן ונבחר להיות גואל. 

רחמנות,  בלי  הגלות  את  לפתור  אפשר  אי 

וכדי להוציא את נשמות ישראל מבוץ הגלות 

של  רחמנות  דופן,  יוצאת  רחמנות  נדרשת 

משה רבינו. 

ואם  ושייכות,  הזדהות  לחוש  צריך  לרחם  כדי 

אינך מסוגל לזהות בתוך מצבו העגום של כל 

אדם את הנקודה הטובה שבו, לא תוכל לרחם 

במצרים  ישראל  בני  לגאול.  תוכל  לא  עליו. 

שער  סף  על  מאוד,  רגיש  במצב  שרויים 

חמישים של טומאה, אבל הרע שעוטף אותם 

כל כך מוחשי שקשה לזהות בתוכו את הטוב 

שצריך להוציא ולגאול.

רחמן אמיתי
אנחנו נתקלים לא פעם במצבים קשים ומייאשים של אנשים שהגלות 

לתחתיות,  אותם  הורידה  פניהם,  את  השחירה  שלהם  הפרטית 

המפגשים הללו מעוררים רגשות כמו סלידה או ביקורת, כעס ופחד, 

אבל רחמים מי מסוגל להרגיש. אם אינך מסוגל לראות את הטוב, לא 

תוכל לרחם. וזה קורה לנו גם עם עצמנו. כמה פעמים אנחנו מאוכזבים 

ממצבנו, כועסים על עצמנו, מיוסרים ממה שעובר עלינו. אבל הפתרון 

נמצא דווקא ברחמים. האם הצלחנו פעם לרחם על עצמנו, באמת?

כל הגאולה הגדולה תלויה בדבר אחד בלבד - התעוררותם של הרחמים 

על  מרחמת  השכינה  רחמנים:  הם  הגאולה  מקרבי  כל  גם  העליונים. 

בניה ובוכה עליהם, הצדיקים מרחמים עלינו ומתפללים, המנהיג כפי 

את  להושיע  שרוצה  אדם  רחמן.  להיות  צריך  רבינו  אותנו  שמלמד 

עצמו צריך להתחיל לרחם, על עצמו. 

הגלות  לגאולה.  גלות  בין  שיש  מה  כל  זה  ואכזריות  רחמנות 

מרירות,  ולהגביר  לרדוף  לייסר,  בצער,  להעמיס  מתאמצת 

והגאולה נובעת מתוך רחמים אין קץ. 

זה מה שמונח ביסודה של גזירת פרעה על השלכת 

זה בחינת  נתן,  בן, כותב רבי  הבנים ליאור. 

ושמחה,  הדעת  יישוב 

ופרעה מצווה להשליך את נקודת השמחה ליאור, להרוג כל התנוצצות 

של תקווה ואור. הבן הנולד עלול להיות הגואל, ופרעה לא יכול להרשות 

לזה לקרות. בסופו של דבר הילד הזה גדל בבית שלו. 

בסיפורי  העבריות  המיילדות  שתי  מופיעות  חושך  בתוך  אור  כמו 

נתן,  רבי  שכותב  כפי  המיילדות,  הילדים'.  את  'ותחיין  שמות,  פרשת 

שם  על  שפרה  פועה.  ולאחרת  שפרה  קוראים  לאחת  הצדיקים.  הם 

להרגיעו  ומצפצפת  שפועה  שם  על  ופועה  הוולד,  את  שמשפרת 

פעולות  ולא  תינוקות  עם  עבודה  זעירה,  פעילות  לכאורה  זו  ולנחמו. 

ודווקא כאן מתחולל אחד הניסים הגדולים  כבירות בראש כל חוצות, 

– ַוְּתַחֶין את הילדים. 

ילדים, מישהו מתחזק,  במקום שבו הכל חדל מלחיות מישהו מחייה 

לשקוע  לא  ומתעקש  חדשה  בהתחלה  מתמקד 

מלאכתן  הגאולה.  את  שעושה  מה  זה  בגלות, 

של המיילדות העבריות מתארת את עבודתו של 

הצדיק עם נשמות ישראל. הצדיקים מתעמתים 

עם הגלות שמצווה להשליך ליאור את הנקודות 

הצדיקים  לשקוע.  מישועה,  להתייאש  הטובות, 

פועים ומצפצפים ומשפרים ומייפים את הנפש 

וכאן  גלות,  כדי  ותוך  מצרים  בתוך  היהודית, 

מתחילה לצמוח גאולה. 

לראות טוב
אומר  וכך  שונה,  מסוג  בראיה  תלויה  הגאולה 

כדי  ומיוחדת.  שונה  הזו  הראיה  ַעִּמי',  ֳעִני  ֶאת  ָרִאיִתי  'ָראֹה  למשה  ה' 

הטוב  את  ורק  אך  לראות  הקב"ה  צריך  ממצרים  ישראל  את  להוציא 

וגואל אמתי.  שבהם, ולא את הרע. ראיה מסוג זה דרושה גם למנהיג 

אי אפשר לפתור את גלות הנפש כל עוד מתפעלים מהרע וממצבים 

עגומים, מנהיג וגואל אמיתי חייב להיות בעל יכולת אמונה מוחלטת 

בטוב וחוסר התפעלות בסיסית מהרע.

המסר הזה מכוון לכל אחד ואחד, לכל מי שמבקש לגאול את עצמו ואת 

קרוביו: זכור! את הגאולה מחוללת העקשנות שלא לציית לפרעה. אל 

תסכים לזרוק את הטוב שבך ליאור. אל תסכים לוותר על עצמך, רחם 

על עצמך, רחמנות על הטוב שבך. הייה כאותן מיילדות עבריות, החשב 

וייפה כל נקודה של טוב. תן חיים לילדים, לנקודות הטובות. התמקד 

ייפול מעצמו. אסור להתחשב ברע, אסור  בטוב והתעלם מהרע, הוא 

להאמין לו. אל תחשוב על מה שעובר עליך ואל תביט על הרע כי הוא 

בטוב,  ולהתמקד  להסתכל  צריך  מהגלות  לצאת  כדי  לבלוע.  מסוגל 

לרחם עליו, ולהסיר מבט מהרע ומכל מה שעובר עלי. 

בזמן שפרעה גוזר גזירות, המיילדות מחיות ילדים, הצדיקים עוסקים 

בהחייאת נשמות יהודיות. זו מלחמת האור בחושך, מאבק למען החיים 

הנצחיים. ואתה תשתדל להחיות את עצמך.

)ע"פ ליקו"ה הודאה ו' ותחומין ו'(

תחייה את עצמך במשהו

צריך  להאמין,  אסור  לרע 
הטוב  על  ממנו,  להתעלם 
ולהאמין  לרחם  צריכים 
תקפיד  רק  ואתה  בקיומו. 
עצמך. את  להחיות 

גליון שבועי למבקשי 
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המלחמה הזו מתנהלת כך: פרעה מגביר את החושך ואתה מגביר את האור, אם לא תתפעל מהחושך יהיה אור.

לכל עניין יש מענה בספרי רבינו 
אלא שעליך להבין דבר מתוך דבר

מוצ"ש פ' שמות, תקצ"ו נעמרוב.

כבר  צעקתך,  על  להשיבך  והנה 
ע"י  למכה  רפואה  השי"ת  לנו  הקדים 
ריבוי הדיבורים הקדושים שסיפרתי לך מרבינו 
הקדוש והנורא ז"ל, בכתב ובעל פה, שכולם הם 
שבעה משיבי טעם להחיות גם אותי, גם את כל 

העולם כולו, גם אותך, כמו שהוא עתה.
כי אין עניין בעולם שאינו כולל בדבריו הקדושים 
הרבה  ממני  שמעת  כבר  לא-ל  ותהלה  ז"ל, 
הקדושים,  בספריו  הרבה  וראית  הרבה  והבנת 
בדבריו  לחדש  ה'  חנני  אשר  ובהספרים 
מדעתך  להבין  לך  ראוי  ובוודאי  הקדושים, 

להחיות נפשך גם עתה.
כי זה כלל גדול, וכבר דברנו מזה כמה פעמים, 
אמת  דברי  וכהנה  כהנה  הרבה  נדבר  אם  שאפילו 
אחד  כל  צריך  זה  כל  עם  הנפש,  את  המשיבין 
להבין מהם דבר מתוך דבר להחיות נפשו במקומו 
מלא  פינו  אילו  כי  שהוא;  מה  כפי  ובשעתו 
דיבורים אמתיים וכו', לא יוכל איש לדבר לחברו 
ותלמידו בפרטי פרטיות לרפאות מכאובי נפשו 
מה  כל  על  פרטיות  בפרטי  ולאמצו  ולחזקו 
שעובר עליו ביום אחד, מכל שכן בשבוע, מכל 

שכן בחודש ובשנה, מכל שכן כל ימי חייו. 
הקדושים  מהדיבורים  מעצמו  להבין  והעיקר 
שמדברים עמכם לקבל מהם התחזקות ועצות 
חס  וצוקה  צרה  מעוף  בתוך  נפשו  לשמח 

ושלום, להפוך כל מיני יגון ואנחה לשמחה. 
ובפרט, שתהילה לא-ל כבר יש לנו יסוד מוסד 
לשמח נפשנו ולהחיות עצמנו בכל מקום שהוא 
שזיכנו  ידי  על  אחד,  כל  על  שעובר  מה  בכל 
ועכ"פ  וכו',  כזה  לאור  ולהתקרב  לידע  השי"ת 
חביבי,  בני  והאמן  ודע  עליו.  מתנגדים  אנו  אין 
כי לא דבר ריק הוא ממנו, ובכל יום ובכל שעה 

אתה צריך להחיות עצמך בזה.
נתן מברסלב



צדקה, אא

חותמו של מלך אחי היקר!

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שזכינו לפגוש שוב 
את הימים הקדושים של שבועות אלו – 'ימי השובבי"ם. 

ידי  על  לנו  שגילה  השי"ת,  עמנו  שעשה  נפלא  חסד  הוא  כי 
הקדמונים, את הסוד המיוחד שיש בימים אלו, הנקראים בשם 
"שובבי"ם", על שם הפסוק "שובו בנים שובבים". והוא ראשי 
תיבות של שמות הפרשיות שקוראים בשבועות אלו – ש'מות, 
ו'ארא, ב'א, ב'שלח, י'תרו, מ'שפטים. בימים אלו יש אור גדול 
בשלמות  ולתקן  לקבץ  להעלות  לנו  המאפשר  רחמים  של 
ובעיקר  העוונות,  מחמת  שנפלו  הקדושים  הניצוצות  כל  את 

בענייני קדושה.

בשבועות אלו אנו קוראים בפרשה על ירידת עם ישראל לגלות 
עמם,  שנעשה  הניסים  בגלות,  שם  שעברו  הזיכוך  מצרים, 
לה,  זכו  שכולם  האלקי  וההתגלות  סוף  ים  קריעת  היציאה, 
העמידה בהר סיני והרפואה השלימה לכל עם ישראל, קבלת 
התורה והמצוות. וכל המעשיות הקדושות האלו שאנו קוראים 
בשבועות אלו, לא נעשו רק פעם אחת לפני הרבה שנים, אלא 

כל המהלך הזה מתחדש בכל פעם אצל האדם בפרטיות. 

כי הוא כלל גדול ביהדות, שכל המעשים הכתובים בתורה אינם 
רק חלקת העבר, אלא הם מתחדשים בכל שנה בפרטיות אצל 
כל אחד ואחד. ונמצא שבפרשיות אלו מתעורר רחמים גדולים 
על כל אחד, שהוא יוכל לצאת מכל הגלות מצרים שלו, לתקן כל 

העוונות, ולהתחדש בקבלת התורה וכו'.

****

והנה זאת יש לדעת שעם ישראל לא היו במצרים מחמת עונש, 
שמצרפים  כשם  להזדכך,  צריכים  שהיו  זיכוך  היה  הוא  אלא 
ומבררים את הזהב, ומפרידים ממנה כל הסיגים והקליפות. כך 
גם בפרטיות כל אדם יש לו לזכור תמיד, שכל הנסיונות ובלבולי 
בשביל  ירידות  או  עונש  סתם  אינם  עליו  העוברים  המחשבה 
לרחקו, אלא הם שלבים של זיכוך ובירור שבהכרח לעבור אותם. 

את  בנו  לטעת  אלו,  בשבועות  המתגלה  המיוחד  האור  והוא 
אמונת התקווה, שבוודאי נצא לבסוף לאור עולם, להתקרבות 
מתוך  בשלמות  התורה  וקבלת  אלוקי,  התגלות  של  אמיתית 

רפואת הנפש. 

****

בימים  למעשה  לעשות  לנו  יש  מה  ששאלת  במה  ולמעשה 
אלו, הנה כבר גילו לנו הקדמונים תיקונים מיוחדים של תעניות 
ויש שנהגו לא לאכול דבר היוצא מן  וסיגופים לשבועות אלו. 
כך  שנהגו  ויש  אלו,  בימים  וכיוצא(  ביצים  חלב,  )בשר,  החי 

לפחות יום אחד בשבוע.

אך זה ברור שהתיקון הפנימי של התענית הוא להתחזק מאוד 
לתקן את צורת האכילה, לאכול בדרך ארץ, במתינות וביישוב 
צם  אינך  אם  גם  ולכן  בכוונה,  ולברך  מאמונה,  לחשוב  הדעת, 

ומתענה לכל הפחות התחזק בענין זה.

של  לימוד  לשמור  דיבור,  של  תעניות  של  תיקון  שכתבו  ויש 
כפי  אחד  כל  לקדושה,  נפלא  תיקון  הוא  אשר  רצופות,  שעות 
כוחו. ואל ימתין בדווקא שיהיה לו הרבה 'רצופות' כי יש לזכור 
שכל התגברות קטנה של הימנעות בדיבור הוא תיקון גדול בפני 

עצמו. 

וישנם עוד כמה וכמה תיקונים לעניני קדושה המובאים בספרים 
הק', התקשרות לצדיקים, אמירת תיקון הכללי, קריאת שמע שעל 

המיטה בכוונה, אשר בכוחה להשחית כל המזיקים שנבראו באותו 
היום ר"ל וכו'.

*****

אך לאחר כל זאת יש לזכור שעיקר העבודה בימים אלו הוא להתחזק מאוד 
בהתחזקות עצומה, התחזקות במחשבה, להאמין שבוודאי אפשר לצאת מהכל, 
בוודאי שייך תיקון, בוודאי אפשר להתקרב מחדש לנועם האמיתי של הקדושה.

ובכל פעם שעובר על האדם איזה חלישות הדעת או עצבות, יש לאזור כוחות גדולים של 
תקווה. ויש לו לדעת שבכל מחשבה של התחזקות, הוא מתקן את כל מה שפגם בקדושה.

כי עיקר העונש על העוונות של פגם הברית הוא על ידי שמכניסים באדם מחשבות של יאוש ועצבות, 
מחשבות של ריחוק וחוסר שייכות לקדושה, עד שלפעמים שולחים לו מן השמיים גם ראיות וסברות 
לכך על ידי שרואה מאמרי חז"ל או שומע מוכיחים ומגידים המסבירים לו את גודל עוון הפגם והעונשים 

המגיעים לו וכמה קשה לתקן, ומה שהפסיד על ידי כך וכו', עד שנופל בדעתו ומתייאש לגמרי.

וזהו למעשה הנסיון שלו לתקן כל העבר, אם רק יהיה חזק בדעתו, שלא ליפול לשום חלישות הדעת, 
בהתחדשות  ויתחיל  הקדושה,  מצד  בא  הוא  אם  אפילו  אותו,  ששובר  ועניין  דבר  מכל  דעתו  ויסיח 
לחטוף איזה דבר מצוה או דבר תורה וכיוצא )עיין באריכות נפלאה בליקוטי הלכות תפילין ד'(. וכמו 
שרביז"ל סיפר עד כמה יש להיות חזק בדעתו, שאפילו כאשר בא אדם מעולם העליון לשבור אותו 

ולהראות לו כמה הוא רחוק, אמר לו "לך לך", )חיי מוהר"ן(. 

למה  היטב  לב  לשים  שובבים",  בנים  "שובו  מלמעלה  היוצא  קול  לבת  להאמין  יש  ויותר  יותר  כי 
שקוראים בפרשיות אלו, שבוודאי שיש גלות מצרים, אך הוא לא בשביל לדחות את עם ישראל, ההיפך 

א  ו ה
וניסים נפלאים, לגלות להם  הנכון, כל הגלות וכל הירידות הם רק בשביל להצמיחם מחדש לגאולה 

בסוף כמה השי"ת אוהב אותם ורוצה לקרבם אליו בהתחדשות עצומה. 

וזהו עיקר התיקון. כי המהות של הפגם הוא בזה ששוכח מהברית שיש לו עם השי"ת, וכאשר מתחזק 
להתחדש לזכור שיש לו קשר עם השי"ת, בזה בעצמו הוא מתקן.

ויש לזכור זאת מאוד, כי זהו עיקר מלחמת כל הקליפות באדם ]בפרט למזיקים שברא בעוונותיו[, אשר 
ניתן להם הכח להשכיח ממנו טעם של התקשרות להשי"ת. ולכן ייזהר מאוד לא לזלזל בכלל בגודל יקר 
מחשבה אחת של התחזקות באמונה ושייכות להשי"ת, כי בזה תלוי כל יהדותו, כמה אדם מחשיב את 

עצמו כבן של השי"ת.

חזק ואמץ

ממרירותו,  מר  לך  ואין  עולם  של  ממתיקותו  מתוק  לך  אין 

הנועם  כי  עולם,  של  מלכו  שער  באי  כל  יגידון  יעידון  זאת 

העליון אותו חש כל הבא בשערי עבודת השי"ת יש בכוחו 

לבטל כל תאווה ומשיכה לחיי שעה המרים ממות, אך דרכו 

של יצר להשכיח את זה הנועם ולהעלימו מדעתו ומוחו של 

אדם וכך להטעותו בהבלי העולם בדמותו שיש בהם איזה 

עונג ומתיקות קלושה ומזוייפת.

נועם  אותו  להשכיח  ורב  כוחו  גדול  אשר  הדברים  אחד 

העליון הוא פגם הברית, אותו פגם אשר פוגם נשמתו של 

של  ומתיקותה  עבודה  של  ערבותה  ממנו  מחשיך  אדם, 

כולו  המוקף  כלענה  מר  שפל  עולם  בתוך  ומותירו  דבקות, 

בטרדות ותאוות, עד שנקרא בלשון הכתוב )בראשית לח ז( 

"רע בעיני ה'".

טוב  נקרא  הוא  הרי  קדושתו  על  השומר  זאת  ולעומת 

כדאיתא בזוה"ק )שמות יא:( עה"פ ותרא אותו כי טוב הוא 

"דאתיליד מהול  בגין דרזא דברית טוב אקרי, דכתיב אמרו 

צדיק כי טוב".

בעיני ה'

ויש להתבונן על מה חטא זה דווקא קרוי רע 'בעיני' ה' וכי יש 

דבר אשר אינו לעיני ה' אשר "עיניו משוטטות בכל הארץ".

השי"ת  שנאת  לגודל  אשר  הפגם  גודל  נראה  מכאן  אלא 

לחטא זה, כמאמר חז"ל אלוהיהם של אלו שונא זימה, הרי 

כל הפוגם בו הוא כמורד במלך בתוך היכלו לנגד עיניו ממש, 

שאינו דומה המורד במלך לנגד עיניו למורד בו באחת מערי 

דנטיר  "מאן  סה:(  זוהר  )תקוני  בזוה"ק  וכדאיתא  הספר, 

בהאי  דמשקר  ומאן  קדישא,  שמא  נטיר  כאילו  רשימו  האי 

רשימו כאילו משקר בשמא קדישא, דהאי איתקרי חותמא 

דגושפנקא דמלכא".

ח"ג  בזוה"ק  )כמבואר  בשלמות  בריתו  את  ששמר  נח  ולכן 

קסה: עיי"ש( נאמר בו ונח מצא חן 'בעיני' ה', וכלשון קדשו 

של רבנו הרמח"ל )דרך עץ חיים ד"ה ונבאר התמימות( "כי 

מי שהטומאה רחוקה ממנו, חוט של חסד משוך עליו מצד 

נח  וזה ענין  וחנו מוטל על העליונים ותחתונים  הקדושה, 

ונח מצא חן בעיני ה', כי השאר לא היו מוצאים חן מפני 

הטומאה שהיתה מחשכת אותם, אך הוא היה מוכן לקבל 

אור הקדושה".

בחנני נא ונסני

השובבי"ם  בימי  כי  הרי  כך  ימים  בשאר  אם 

עלינו  שומה  זה,  פגם  לתקן  המסוגלים 

לתת את הדעת כפליים לתושיה 

איך להנצל 

מרשת שונאנו מחד ואיך לתקן את אשר כבר פגמנו מאידך.

אחד התיקונים אשר כבר נזכר בדברי חז"ל )ויקרא רבה כא 

ה( הוא "תשובת המשקל", שבה חוזרים משמיא ומעמידים 

אותו בנסיון כעין זה, כדי שיכוף את יצרו וימליכנו ית', ובזה 

יכופר חטאו ולפעמים יתגבר הנסיון יותר ויהיה קשה וחזק 

מאד עד שאם יעמוד בו האדם יתכפרו לו כל עוונותיו. 

הרי כי אדרבה גם כאשר מתנסה הוא בנסיון אחר נסיון, זה 

איננו לרפות ידיו ולהחליש דעתו אלא קריאה משמי שמים 

"המליכני!", אין זה אלא עת רצון להמליך את השי"ת אף על 

מקום זה בו נכשל ונפל בעבר.

כך  יותר  סתום  והמח  יותר  גדול  שהנסיון  ככל  ואדרבה 

על  התיקון  הם  הם  אלו  נסיונות  יותר,  מועילה  בו  העמידה 

העבר.

אך על זה גופא צריך האדם לקיים "קרא בגרון אל תחשוך", 

מלפני  לבקש  קונו  לבין  בינו  ותחנונים  בתפילה  להרבות 

המלך ולהתחנן לפניו לזכות ליישוב הדעת, עד כי גם בעת 

גם  יצרו  את  ולכוף  דעתו  את  להגביר  יוכל  הרע  התגברות 

כשמוחו ולבו אטומים ומטומטמים.

איה מקום כבודו

את  האדם  לפני  בהראות  היא  יצר  של  התגברותו  עיקר  אך 

נתרחק  אשר  הרייחוק  עוצם  ואת  פגם  אשר  הפגמים  גודל 

ותועלתו  נצחו  אבד  שכבר  עד  שבשמים  אביו  שולחן  מעל 

כאשר  ובפרט  ונבזה,  שפל  הוא  כמה  ועד  ח"ו,  מהשי"ת 

ויותר  יותר  גדול  שברו  שאז  וטוהר  עדינות  אחר  נוטה  לבו 

בהראות לו שאין לו שייכות לקדושה וטהרה כלל, ומרחיקו 

מכל שמץ השתדלות ונסיון לזכך ולטהר נפשו.

על זה מרעיף עלינו רביז"ל טללי תחיה ומלמדנו דרך חיים 

להאמין ולדעת שכל זמן שהאדם שואל ומבקש אחר כבוד 

וכל  מקום  כל  מחייה  והוא  כבודו  הארץ  כל  שמלא  השי"ת 

אדם באשר הוא שם, הרי הוא חוזר ועולה אל שורש הבריאה 

כל  את  המחייה  סתום  המאמר  שהוא  הכתר  אור  הוא  הלא 

כבוד  את  שם  לגלות  אפשר  אי  אשר  המטונפים  המקומות 

השי"ת בגלוי, גילוי אלוקות זה אינו מתגלה אלא לאותו מר 

נפש השרוי בעמקי שאול - כל אחד כפי השאול אשר לו - 

כבודו אשר הוא  ומבקש אחר  לבבו  גונח הוא מעמקי  ושם 

בוודאי ישנו פה ומחפש האיך יוכל לחזור אליו ית' )כדאיתא 

כ"ז בלקו"מ ח"ב יב(.

ויהי רצון שבמהרה יקויים בנו מאמר דוד המלך ע"ה "אוהבי 

שמחו  שמחה,  לב  ולישרי  לצדיק  זרוע  אור  רע...  שנאו  ה' 

צדיקים בה' והודו לזכר קדשו" אכי"ר.

 )נערך ע"פ שיחה לפי הבנת הכותב(

כוכבי אור
הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'בטחנועם השבת

אנשי מעשה של  מדעתו  מש  לא  השכינה,  וגלות  ותפארתנו,  מקדשנו  בית  חורבן  זכרון 

בחצות,  מתעורר  היה  לילה,  אחרי  לילה  זצ"ל.  שפירא  שמואל  רבי  החסיד 

לאונן ולקונן; "על אלה אני בוכיה, עיני עיני ירדה מים, כי רחק ממני מנחם 

משיב נפשי..." ולא פעם היו עיניו זולגות דמעות כנחל, על העלמת הפאר 

והיופי והחן של כל העולם כולו. היה מוצא עצמו בתוך המזמורים והפיוטים, 

בהשתפכות נפש חרישית, היוצאת מעמקי עמקים שבלב, מתוך כיסופים 

וגעגועים עצומים לבורא יתברך.

רגלו  את  שבר  שמואל  ורבי  פעם  "ארע  מספר:  משפחתו  מקרובי  אחד 

ושכב זמן מה בביה"ח כשרגלו מגובסת. באותה תקופה, היתה אמי בביה"ח 

זו, הייתי סר מפעם  ובלילות באתי לבקר אותה ולשבת לצידה. בהזדמנות 

לפעם אל חדרו של רבי שמואל, והנה אני רואה כי גם בתוקף ייסוריו ואי 

הנוחות שבה הוא נתון, אינו משנה ממנהגו הקבוע, בכל לילה, כשהגיעה 

שעת חצות, היה מתעורר ומבקש מים לנטילה, לאחר מכן אמר את סדר 

הברכות ואת ה'תיקון חצות', בנעימות ומתיקות שאין כמוה".

בחצות  לקום  לזכות  שרוצה  מי  בראשו",  עיניו  "החכם  לומר:  היה  רגיל 

ולהתגבר על הקשיים והמניעות שיש על כך; עיניו ב"ראשו"; שכבר בראש 

ותחילת הלילה ילך לישון מיד, ויתפלל אז לפני ה', שיזכהו לקום".

הרה"ח רבי נחמן בורשטיין זצ"ל מספר, כי בצעירותו ביקש מרבי שמואל 

חמיו  בסוכת  אז  ישן  נחמן  ר'  בחצות.  להעירו  ויבוא  טובה  עימו  שיעשה 

רבי יחזקאל מרגליות זצ"ל, והנה, בחצות לילה, מופיע רבי שמואל בלאט 

ובלחישה כמעט בלתי נשמעת קרא לו בשמו, וכל זאת כדי לא לגרום חלילה 

צער למאן דהו.

בספרי  בחצות  בצוותא  שלמדו  לאחר  פעם  ולא  רבות,  פעמים  נהג  כך 

רבינו, היה רבי שמואל אומר לו: "כעת עלי לשוב הביתה, לשמור על ילדיי 

הקטנים, כדי שזוגתי תוכל לישון כראוי לאחר שעמלה קשה לטפל בהם". 

הוא אף התבטא בבדיחותא: "הכתוב אומר: 'ויחלק עליהם לילה' – המחצית 

הראשונה של הלילה שלה, והמחצית השניה שלי".

אך טרם הגענו אל העיקר. מן הסיפור הבא נלמד, עד היכן הגיעו טוב ליבו 

ורחמנותו של חסיד אמיתי זה. מספר אחד מיקירי אנ"ש:

בצעירותי, נכספתי פעם מאוד לשמוע את אמירת ה'תיקון חצות' של רבי 

שרבי  ידעתי  ה'.  את  ולאהבה  ליראה  ליבי  שיתעורר  כדי  שפירא,  שמאל 

שמואל מגיע אל בית הכנסת, מוודא שהוא ריק מאדם, ורק לאחר מכן פותח 
באמירת חצות. הוא היה מצניע לכת עם אלוקיו ולא חפץ שידעו על עבודתו.

מה עשיתי? הקדמתי לבוא אל בית הכנסת שאליו היה רגיל להגיע, זמן קצר 
לפני חצות, נשכבתי על ספסל צדדי והעמדתי פני ישן:

ברבי  והבחנתי  הצצתי  נפתחת.  הדלת  את  אני  שומע  חצות,  עת  בהגיע 
שמואל הנכנס, אולם ראיתי כי הוא נעמד על עמדו כמהרהר. לאחר מכן, סב 

על עקבותיו ויצא מבית-הכנסת.

האם הבחין בי? תהיתי ביני לבין עצמי. בינתיים אני שומע את פסיעותיו 
המתרחקות, ולאחר מכן דלתות נפתחות ונסגרות, ובעוד אני תוהה לפשר 
מעשיו, נפתחת הדלת בשנית, רבי שמואל מופיע ובידו שמיכה עבה, הוא 

התקרב אלי וכיסה אותי בשמיכה - - - 

רק אז ירדתי לסוף דעתו ונוהגו: הדבר פשוט מאד, רבי שמואל הגיע אל בית 
הכנסת והבחין באדם הישן על ספסל במזג אויר סגרירי ללא כל שמיכה, על 
אתר חזר על עקבותיו כדי להביא לו שמיכה שתחמם אותו, לבל יסבול מן 

הקור.

עליו  והשפיע  ימיו,  לכל  הצעיר  המקורב  של  בליבו  נחקק  זה  המאורע 
עמוקות, אולי אף יותר מכל "עבודה" אחרת.

מה חיפש ר' שמואל בחצות?

לרגל ימי השובבי"ם, נתחדש לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות הרשאה 
סיגופים  ע"י  לא  הכל,  לתקן  לזכות  כיצד  נלמד  שבהם  ג',  הלכה 

ותעניות, אלא בדרך השוה לכל נפש, בחיות ובהתחדשות.  
מבואר במאמר "ואתם תהיו לי" )ליקוטי מוהר"ן סי' ט"ו( שעל האדם 

לשפוט את עצמו בכל יום אם כך ראוי לו להתנהג. 
האדם,  את  שופטים  אז  עצמו  את  שופט  האדם  אין  כאשר  כי 
והדין מתלבש בכל הדברים, וכל הדברים נעשים שלוחים למקום 
לעשות בזה האיש משפט צער ופחד. אבל ע"י משפט שהאדם 
דרכיו  ומחשב  קונו  לבין  בינו  שמתבודד  היינו  עצמו,  את  שופט 
ודבר  דבר  כל  על  עצמו  את  ודן  ושופט  במעשיו,  ומפשפש 
 - ימיו במעשים כאלה  ולבלות  לו לעשות  כך ראוי  שעושה אם 
ז  " י ע ו עי"ז מתבטל הדין. כי אם יש דין למטה אין דין למעלה.  
מעלה את ה'יראות הנפולות' לשרשן, ואין היראה והדין מתלבש 
בשום דבר לעורר את האדם, כי הוא בעצמו התעורר. כי מתחילה 
הייתה היראה מתלבשת בקליפות, שזה גורם לאדם לפחד מכל 
מהקליפות,  עולה  היראה   - ומשפט  התבודדות  ע"י  אבל  דבר; 
ואין הדין והיראה מתלבש בשום דבר, ואז עולה היראה הנפולה 
יראת השם  יודע שיש  - שהאדם  היינו אל ה'דעת'   - ל'שורשה' 
יתגבר  וכאשר  ל'תורה שבנגלה',  זוכה  ועי"ז  שהיא עיקר הדעת, 
שבנסתר',  ל'תורה  יזכה  נפש  ומסירת  בכוונה  להתפלל  עי"ז 

לטעום טעם של אור הגנוז, הטעם של אור תורת הצדיק.  
שעת 'התבודדות' – השער לחיים טובים

ויראה  צער  הרבה  עליו  שעובר  מה  על  מתפלא  אדם  לפעמים 
וכבידות מכל כך הרבה דברים, ונראה לו שממררים את חייו כמו 
שולח  השי"ת  כי  השם,  בהשגחת  זה  כל  ובאמת  מצרים.  בגלות 
הרבה דברים לצער וללחוץ על האדם רק כדי שהאדם יחזור לעשות 
שעה התבודדות; השעה שיש בה באמת את הכח לזכות לתשובה 
שלימה, וגם לתקן כל התיקונים אשר נפשו רוחו ונשמתו צועקים 
לזכות לתקן; והשעה שיש בה הכח לבטל כל דין ופחד, ולזכות 
אחת  שעה  ישיבת  ע"י  כי  חיים.  שנקרא  וחיים  ובטחון  לאמונה 
אוצר  את  מקבל  האדם   - הנפש  וחשבון  בתפילה  השי"ת  לפני 

החיים, לזכות לתכלית הטוב.
אלא שמחמת גזירת הגלות מונח על עבודת התפילה והתבודדות 
כל מיני כבדות וקושיות ומניעות שבעולם, כי באמת צריכים זכות 
ושפע של רחמים רבים לזכות להתמיד בזה, כי זהו מציאות של 
כח  על  ההסתרה  הוא  הגלות  מציאות  ועיקר  והרחמים,  גאולה 

התפילה.
למצוא את השער  אותנו  ומקדם  דוחף  רחמיו  ברוב  אבל השי"ת 
של הרחמים. וכל מה שעובר עלינו הוא כדי להביא אותנו לשוב 
במה  הנפש  חשבון  נחשוב  ואז  בתפילה;  השי"ת  לפני  לשבת 
ואז  ולהתחרט;  למאוס  יש  ובמה  ולהתחדש,  להתגבר  צריכים 
נתגבר לבקש לזכות לתשובה ונבקש לקבל כח להזהר ולהתגבר 

על מה שצריך. 
כח  לקבל  השם,  את  ליראה  הדעת  אור  לפנינו  נפתח  הרי  ואז 
ועוז להיכנס אל הקדושה ולזכות לאמונה אמתית, לדעת שהכל 
לשמוח  רק  כלל;  לדאוג  או  לירא  ממה  ואין  פרטית  בהשגחה 
השי"ת  גדולת  זכרון  עלינו  שיאיר  עד  היום,  כל  התורה  בקיום 
ונוראות גדולתו ית"ש, ולהרבות בתודה והודאה על כל החסדים 
וההרחבות והטובות שאנו רואים בכל עת תמיד, ולבטוח בהשי"ת 
והדעת,  היראה  הביטחון  שמתחזק  מה  ולפי  תמיד.  
בתשובה  ולשוב  שצריכים  מה  בכל  להתגבר  כח  יקבל  כך 
שלימה, לזכות לתורה ולתפילה בכוונה, ולבלות כל היום בחיות 
וגורלנו, שזה עיקר  של שמחת המצות, חיות של אושר חלקינו 

קדושת הנפש. 

מדת הדין מרחיקה מהטוב האמיתי
ממציאות  ונופלים  שמתרחקים   - בעולם  שנעשה  מה  כל  והנה 
במה  נכשל  שהאדם  מה  מחמת  הוא   – האלה  הטובים  החיים 
הוא  העונש  ועיקר  להרחיקו.  הדין  מתגבר  ועי"ז  שנכשל, 
של  שרשרת  ומתחיל  והביטחון,  האמונה  את  ממנו  שלוקחים 
חושך ענן וערפל, דאגה ומחשבות רבות, עד שאינו יודע כלל מה 
נעשה אתו; ואינו מבין שכל היראות והפחדים שמסובבים אותו 
הם רק חסרון אמונה, אלא הוא רואה ריחוק וטרדות שמבלבלים 

ומונעים אותו. 
חטאים,  ביותר  ח"ו  מסתבך  והוא  גוברות  שהנפילות  וככל 
של  ומשא  ותפילה,  מתורה  מניעות  עליו  להערים  מתחילים 
הרים גבוהים מלאים טרדת הלב ודאגות, עד שאין מקום לזיכרון 
האמונה, והוא מתרחק והולך עד שאינו יודע כלל איך מתחילים 
- להרים הר גבוה כזה של הרגשת ריחוק מהשי"ת,  לצאת מזה 
עד  ראשו,  על  הסתרה  של  ומשא  טרדות  וגם  וירידות,  נסיונות 
שנדמה שאי אפשר להוציא את הראש מעומק הקבר הזה לנשום 

אור של חיות, כי השתרגו ועלו עליו הבלבולים ומניעות. 
ע"י  נפשו  לטהר  להתגבר  וירצה  עצה,  יחפש  כאשר  גם  ואז 
כי  התיקון,  דרך  ממנו  נאבד   - וסיגופים  בתעניות  נפש  מסירות 
שדרך  מאחר  הדאגות,  וטרדות  הריחוק  תמיד  עליו  ונופל  חוזר 
גאולת הנפש לא נפתחה לפניו, ואין בכוחו להוציא לפועל שום דרך 

של תיקון, כי הכל רחוק ממנו ואינו אפשרי כלל.
הרגשת  ותפילה,  מתורה  מניעות  של:  גלגל  בתוך  נמצא  וכך 
הפרנסה;  דאגת  ועול  אמתית,  שמחה  ומכל  מהקדושה  ריחוק 
שהוא  חיצונית  ביראה  מלא  והוא  אותו,  ומדאיג  מכביד  והכל 
חסרון אמונה, עד שגם כאשר בא לעשות דבר שבקדושה אינו 
יכול לעשות הדבר כראוי, כי גם שם נמצא לחץ ודחק וספיקות, 
וגם שם נמצא יראה ובלבולים ממה שלא הולך כסדר וכו', ואינו 
יכול להיות קרוב להשי"ת גם בדבר מצוה, ונמצא בגלגל של גלות 

ומרירות הגלות. 
כשישפוט את עצמו ינצל מהדינים

אבל באמת כל זה בא רק כדי לעורר לחזור מיד להשי"ת - למה 
שכן יכולים לעשות - היינו לתפילה; לשבת לפני השי"ת ולחשוב 
מרע  לסור  יום  בכל  מחדש  ולהתחיל  לשנות,  צריך  מה  באמת 
מחדש  יום  בכל  להתגבר  וכך  אז,  שיכול  מה  כפי  טוב  ולעשות 

למאוס ברע ולהתעורר לתורה ועבודת השם. 
וזוהי עבודת ההתבודדות שהיא עולה על הכל, כי בה יש באמת 
קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול תורה, ובה נמצא כל הכח 
יום, לחשבון  יתמיד בזה בכל  - אם  לזכות להיכנס אל הקדושה 
נפש עמוק ואמיתי ולדבר דיבורי תפילה מעומק הלב, כי בזה חוזר 

להשי"ת ועולה מכל ריחוק ודין. 
כי כאשר האדם יושב לפני השי"ת, ועושה בעצמו חשבון ודין על 
מה שעושה - אז מתבטל כל דין וכל ריחוק, וזה נחשב לו כאלו 
הקריב כל הקרבנות ועשה כל התיקונים והסיגופים וכל מה שיכול 
לעשות כדי להיכנס לקדושה, כי זאת עיקר התשובה וסדר תיקון 
ולבקש על  לבא לפני המלך להתחנן   - ופגם  העונות לתקן כל רע 

נפשו, לחזור לאחדות ולטוב. 
ודאגה,  ויראה  דין  ולכן הסתבך ברע של  'רע',  כי כל החטא הוא 
היינו  אחד  אלא  טוב  אין  כי  'טוב',  להיות  חוזר  בתפילה  אבל 
ע"י  רק  זו  לאחדות  להיכנס  דרך  ואין  השם,  אחדות  מציאות 
התבודדות ותפילה באמת. כי כל פגם הרע שיש על הנפש מחמת 
החטא, הוא בחי' 'פירוד', שהוא הריחוק מאחד, הריחוק מהשי"ת 
ומהטוב; אבל כאשר האדם יושב לפני השי"ת ומגלה דיבורי אמת 
שבליבו לפני השם, בזה מתגלה אחדות וטוב. כי כל אחיזת הפגם 

מחמת  הוא  והיראות,  הפחדים  התלבשות  נעשה  שמזה  והרע 
הריחוק מאחד, שזה מציאות אחיזת החיצונים והקליפות שהוא 
פגם הנפש, ועיקר המקום שיש לחזור לשם הוא – לחזור לאחדות 
השם; לאמונה, להודאה, ושמחה של מצוה, אשר שם מתבטלים 

הקליפות וכל הפגמים. 
הצדיקים מגלים איך להתקרב לה'

וזהו עיקר התגלות אור הצדיקים, שהם מגלים שכלל תיקון האדם 
הוא ע"י אמונה ושמחה של מצוה, וכפי שרבינו ז"ל מגלה עוצם 
כח התפילה והתבודדות שזה עולה על הכל, ושבזה יש את כל הכח 
לחזור להשי"ת, ובזה יש את עיקר הכח להוריד כל שכבות אחיזת 
צרה  מכל  להנצל  וממילא  שיהיה,  איך  יהיה  מהנפש,  הקליפות 
צער ודאגה, והוא ע"י שמתמיד יום יום לשמור על השעה שמפרש 
שיחתו לפני השי"ת, ומתחרט על כל מה שפגם ומבקש שפע של 
רחמים לחזור להתקרב להשי"ת, להרים השכינה ולנקותה מכל 
א"ע  שופט  כאשר  ואז  יניקה, לבטל כל כוחות הרע.  
ותחנונים שיקל מעליו  ומבקש מהשי"ת רחמים  קונו,  לבין  בינו 
ואומר  ומודה על האמת  ודיניו ומצדיק עליו את הדין,  משפטיו 
'ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית וכו' לך ה' הצדקה 
מלפניו  ומבקש  ומשתטח  בזה,  וכיוצא  וכו''  הפנים  בושת  ולנו 
שלמעלה  הדין  אין  אזי   - הדין  משורת  לפנים  עמו  שיעשה  ית' 
מתלבש  בשאר דברים, ומתבטל כח היניקה של הקליפות, כי אז 

חזר להיות קרוב להשי"ת. 
כי שורש הדין הוא כאשר הוא רחוק מהקדושה, שאז יש בתי דין 
אל  מתקרב  כאשר  הוא  הישועה  שורש  אבל  אותו,  ששופטים 
הקדושה ולכל מה שהצדיקים מייחדים ומתקנים, שאז מתקיים 
הש"י  בו "מלפניך משפטינו יצא, עיניך תחזינה מישרים", כי אז 
בעצמו שופט אותו, וכאשר זוכים שהמשפט יוצא מלפני השם - 
אז יש רחמים חמלה וחנינה, והשי"ת מוחל וסולח לו לגמרי, כי 

הש"י חנון ורחום ומרבה להטיב. 
וכל ענייני התעניות והסיגופים והכוונות וכל דרכי התיקון - הם 
האדם,  את  שמרחיקים  והדין  הקטנות  מכוחות  האדם  להוציא 
אבל באור רבינו ז"ל אפשר לזכות לזה ע"י התפילה וההתבודדות 
שעי"ז מאיר בכל יום שפע של רחמים וקירבה לפני השם, אשר 
שם מציאות החסד והרחמים, שמתקנים כח החטאים ומביאים 

אותנו לאמונה, להתחדש לבא לעבודת הבורא בשמחה וחיות. 
כי אע"פ שבוודאי תענית וסיגוף עוזר לשבר עזות הגוף, ומכניס 
בליבו הבנה שיש לו מה לתקן, וגם לימוד התורה ברציפות ובכח 
ואמירת תהלים - מאיר מתיקות אור התורה והתפילה על האדם 
כדי שיתקרב  רק  זה  כל  נמצא איתו; הרי  להבין שבאמת השי"ת 
עיקר  שבזה  השם  לפני  נפשו  לקרב  והתבודדות  בתפילה  לעסוק 
רצון  מעורר  עי"ז  כי  וניחוחים,  אישה  קרבן  כמו  האדם,  תיקון 
לצאת  הדאגות,  בסבך  השובבי"ם  כל  לב  לתקן  וסליחה  מחילה 
ממאסר הרע ולהיטהר לפי השם באור הדעת והאמונה, למצוא 

רחמים  חיים ושלום.
ביטול הדין ע"י שבת קודש

מהשי"ת  ומרחיק  שמטריד  מה  מכל  לצאת  לזכות  כוחנו  ועיקר 
קדושת השבת.   כי בששת ימי המעשה מתעוררים  - הוא בכח 
'רשות  בחי'  הם  אלו  שכל  הנפולות,  והיראות  הדאגות  הדינים 
וצריך  הרבים,  ברשות  מהשי"ת  רחוק  נמצא  שהאדם  הרבים' 
להתגבר מאד לחזור ל'רשות היחיד'-לאחדות האמונה. ולכן צריך 
מצד אחד לרדת למקום היראה והדאגה - לעסוק בפרנסה ובמה 
ליראה  וביטחון  באמונה  שם  להתגבר  מאידך  אבל  לסדר,  שיש 
את השם ולא לפחד משום דבר כלל, רק להרים היראה הנפולה 
בכל דבר לחזור למציאות יראת השם ולהשגחתו יתב"ש שנמצא 

רחמים  נמשך  שבת  שמירת  ע"י  בשבת  אבל  תמיד.  
ופגם  הצער  וכל  העוונות  כל  מתבטלים  ואז  בעולם,  וחסד 
הנהגת  הוא  אשר  רחמים,  של  ושפע  שמחה  ונמשך  השכינה, 
ואסור  מלאכות  הל"ט  כל  אסורים  ולכן  הבטחון.  החסד-מקור 
להוציא לרשות הרבים, כי אנו מתקרבים להשי"ת ל'רשות היחיד'.

ולכן עיקר ההתקרבות לתפילה הוא בתפילת השבת שמקבלים 
שהוא  השם,  לאחדות  מחדש  מתקרבים  כי  בהתעוררות,  שבת 
אור השבת והיראה לפני השי"ת לבד; כי בשבת מפשיט כביכול 
המוחין  מתגלה  רק  רשות,  בשום  מתלבש  ואינו  דחול',  'לבושין 
והדעת- מציאות רשות השם והנהגתו ברצון ורחמים, בלי שום 
התלבשות בשום רשות אחר כלל. והכל חוזר לרשותו - היראה 
יראה  בליבנו  ומתגלה  עולם,  של  יחידו  לרשות  לשרשה  עולה 

אמיתית שאין לירא כלל כי אם ממנו לבדו יתברך.  
יצחק, וסעודת הלילה היא בחי'  ובליל שבת נמשך היראה בבחי' 
פחד יצחק, שבזה מקימים האמונה מחדש למצוא כח לבטל כל 
בבחי'  הדינין.  כל  ונתבטלין  נמתקין  בשבת  כי  דאגה,  וכל  יראה 
מינה,  ואתעברו  ערקין  כולהו  דדינין  ומארי  רוגזין  שולטני  "וכל 
ולית שולטנא אחרא בכולהו עלמין", ואנו זוכים לדעת שאין שום 
שלטון של טבע ואין לירא משום מקרה או פחד, שזה עיקר קבלת 
שבת מנוחה ושמחה שמוסרים הכל להשגחת השם, להשגחה, 

כי היראה עולה להיות יראת השם ומתגלה הדעת. 
ואז מקדשים על היין, כי כוס יין זה בחי' יראה, בחי' מלכות, 'כוס' 
היראות.  כל  לבטל  הדעת  ממשיכים  שבזה  'אלקים',  בגימטריא 
וע"כ צריכין לקבל הכוס בשתי ידיו, לגלות כח המשפט דקדושה, 
ואוחזין  ידי".  במשפט  "ותאחז  בחי'  הכל  מנהיג  השי"ת  שרק 
הכוס נגד הלב כי שם עיקר היראה, לבטל כל הבלבולים ולהאיר 
ההשגחה שהשי"ת ברא הכל וקדשנו במצותיו ונתן לנו מנוחת 
רשות  לקחת  היינו  וכו',  מרנן  סברי  לומר  ונוהגים  ורצון.  אהבה 
כדי לבטל כל בחי' ה'רשויות' החלוקות שיכול להיות בין אנשים 
רשותם  שיבטלו  'סברי'  אומר  ולכן  דאגה,  נמשך  שמזה  אחרים 

לבחי' רשות היחיד - יחידו של עולם. 
בתפילה  כי  "שביעי",  ג"פ  שם  שמוזכר  "ויכולו"  אומרים  ואח"כ 
זכינו להעלות היראה בחי' 'שביעי' מבחי' הדאגה של ימות החול; 
ממש  דקדושה  ויראה  לאהבה  לזכות  היראה  מרימים  ועכשיו 
שזה בחי' קידוש, אור הקדושה, ועי"ז מתגלה הדעת ונמשך הכח 
לזכות לתורה ותפילה בכוונה שזה בחי' אור הגנוז, שהוא מתיקות 
אור התורה אשר מתגלה ע"י עונג שבת, שמתענגים בכל דבר לפני 

השם, כי נתגלה הדעת, שהוא מעין עוה"ב. 
אברהם,  בחי'  הרחמים  מידות  שורש  בחי'  מתגלה  בבוקר  ואז 
לזכות  ורחמים  חסד  השי"ת  אצל  שיש  לדעת  זוכה  שהאדם 
למה שצריך ולהצליח בכל דבר בשפע עתיקא קדישא;  ובסעודה 
שלישית מתגלה בחי' יעקב-שלימות הדעת, ועי"ז זוכים להתחדש 
קריאת התורה במנחה, ומתחדש כח  בהתמדת התורה שזה בחי' 
התפילה בכוונה בבחי' תפילתי וגו' עת רצון, ומתגלה כח המסירת 
נפש כמ"ש "ועל מנוחתם יקדישו את שמך", ונמשך אור רבינו 

על נפשינו מחדש, אור הגנוז, שבו עיקר התיקון. 
ואז 'כד רעווא דרעווין אשתכח', מתגלה הכח לשפוט את עצמו 
בכל יום ויום שזה בחי' יעקב, להבין שבאמת יכול להעלות כל 

להיות  לחזור  הדאגה  לבטל  לשרשם,  הדינים  וכל  היראות 
קרוב להשי"ת, כי השי"ת מלא רחמים ורצון, ויש דרך לתקן 

כח  וכלל  להשי"ת,  הקירבה  למצוא  חטא  וכל  עון  כל 
תיקון הנפש נחלה בלי מצרים שהוא בחי' השגת 

סתרי אורייתא שהם בחי' 'אין' בחי' 'עתיק' 
שעולים לשם בסעודה שלישית.



בני הנעורים
כל אחד יכול לקדש אכילתו

עלהו לא יבול

הלכות הפרשת חלה )ב(
המשך בדיני בצק המיועד לבישול וטיגון

אבל  חלה,  להפריש  מחויבים  לאפיה  מיועד  הבצק  אם  שרק  נתבאר  הקודם  במאמרנו  ה. 
ובישול  אפיה  גדרי  גם  ]ובארנו  ברכה  בלי  לחומרא  להפריש  יש  טיגון  או  לבישול  כשמיועד 
טיגנו  או  בישלו  ואכן  לזה  מיועד  רק כחשבו בעשיית הבצק שיהיה  הוא  זה  כל  אך   – וטיגון[ 
את כל הבצק. וכן גם אם חשבו לבשל ובסוף טיגנו או להיפך. אבל אם ֵחֶלק מהבצק אפו, או 
לבשלה  חשבו  שמתחילה  או  טיגנוהו,  או  בישלוהו  ולמעשה  אותו  לאפות  חשבו  שמתחילה 
ולמעשה אפו אותו, או שחשבו מתחילה לבשל חלק ולאפות חלק ]מצוי שמכינים בצק שחלק 
מזה אופים עוגה וחלק לטיגון סופגניות[ – בכל אלו בדרך כלל חייב בהפרשת חלה מן הדין, אך 
מכיון שיש בזה כמה פרטי דינים יש לשאול לרב איך ואימתי להפריש את החלה )ראה שו"ע יו"ד 

שכט ג-ד ובלקט העומר פ"ד ד-ו(.

כשאחר  אפילו  אזי  וכנ"ל[,  לחומרא  ]והיינו  לבישול  מיועד  שהיה  מבצק  חלה  הפרישו  אם  ו. 
כך נשתנה מעמדו ונתחייב בחלה לכל הדיעות, אין צורך להפריש שוב )מנחת יצחק ח קח. לק"ה 

הערה טז(.

דין בצק שלשו אותו עם מים או נוזלים אחרים
דבש  ענבים.  מיץ  או  יין  עם:  או  מים  עם  כשעשוי  רק  הוא  חלה,  בהפרשת  המחויב  בצק  א. 
טומאה,  לקבל  המכשירים  משקים  ז'  )והיינו  שנימוחה  חמאה  שמנת,  לבן,  חלב,  זית.  שמן  דבורים. 
אבל בצק העשוי עם 'מי פירות', כגון מיץ פירות  וכמ"ש בשו"ע או"ח קנח ד ובאה"ט ט ומשנ"ב טז(. 
יש  )כי  ברכה  בלי  חלה  להפריש  צריך   – וכדומה  זית  משמן  חוץ  אחרים  שמנים  ביצים,  טבעי, 
מחלוקת הפוסקים אם חייב או פטור, שו"ע שכט ט. מש"כ בשו"ע להזהר לא לעשות עם מי פירות בלבד, אינו 
שייך בזמה"ז ששוטפים את החיטים במים, וכמ"ש בפת"ש ג. וראה בלק"ה הערה כד, מה שדן אם דינם כמים 
העוברים  משקים  אחר.  תהליך  או  בישול  ע"י  הנעשים  מים[  ]עם  מיצים  מים.  בישול  עם  הנעשה  סוכר  לגבי: 

תסיסה עצמית(.

ק הנוזלים שבו הם מהמחייבים בהפרשת חלה וֵחֶלק עם נוזלים שמפרישים רק  בצק שֵחלֶֶ ב. 
'רוב מרכיב הנוזלים' בבצק הם מהמשקים המחייבים, צריך  – אזי אם  וכמ"ש מקודם  מספק 
יש  מים,  קצת  רק  יש  אם  אמנם  ברכה.  בלי  להפריש  יש  מזה  ובפחות  ברכה,  עם  להפריש 

מחייבים בכל אופן )ראה בלק"ה הערה כד(.
מאפה שעשוי עם מעט קמח

וכיוצא  סוכר  שמן  ביצים  כגון  אחרים  דברים  אלא  קמח  אינו  שלו  המרכיבים  שרוב  מאפה 
בזה – י"א שפטור מהפרשת חלה, בפרט אם אינו ניכר טעם הקמח שבו. ועל כן למעשה אם 
'רק  בו  ניתן  הקמח  ואם  ברכה.  בלי  אבל  חלה  להפריש  צריך  חלה,  כשיעור  קמח  במאפה  יש 
בכדי לייצב את המאפה' ולא לתת בו טעם - נראה שפטור לגמרי מהפרשת חלה. אך כל זה 
רגיל שמילאוהו עם סוכר  כשהמרכיבים הנ"ל מעורבבים בתוך הבצק או הבלילה, אבל בצק 

וכדומה ]כמו עוגת שמרים[, חייב בהפרשת חלה )ראה כ"ז בלק"ה הערה כג. מנח"י ח קט(.
מאפה העשוי מתערובת נוזלית ]טורט וכדומה[

רק  להפריש  צריך  אך  ב(.  שכט  )שו"ע  חלה  בהפרשת  חייב  נוזלית  מתערובת  העשוי  מאפה  א. 
לאחר האפיה, ושלא כמאפה מבצק רגיל שצריך לכתחילה להפריש לפני האפיה )לק"ה הערה יב. 

להורות נתן ז פב ה. ועוד פוסקים. אמנם בשו"ת שארית ישראל יו"ד מ, שאפשר להפריש קודם האפיה. וכן ראה 
בשו"ת אבני נזר יו"ד א תיג. ובלהורות נתן שם, שבמפעל שקשה לצרף אח"כ כל המאפים וגם לפעמים ישכחו, אפשר 

להפריש עם תנאי שיחול לאחר אפיה(. ואם הפרישו חלה לפני האפיה, צריך להפריש שוב לאחר האפיה 
)לק"ה הערה ז מתורת הארץ אות צד, ומשמע שצריך לברך(. 

ב. אכן מצוי ש'טורט' אינו מחויב בהפרשת חלה או צריך להפריש בלי ברכה:
)א( בדרך כלל באפיה ביתית אין בתבנית אחת של טורט כמות קמח עם 'שיעור חלה', ואז אין צורך להפריש 

כלל. זולת כשאופים כמה תבניות טורט מסוג אחד ומונחים במקום אחד או ארון ומקפיא, שאז אם יש בכולם קמח 
כשיעור חלה, מצטרפים כל התבניות לחיוב הפרשת חלה, כאשר יבואר בעז"ה בהמשך פרטי דין צירוף מאפים שונים.

)ב( בדרך כלל הביצים ושאר החומרים הם 'רוב' המרכיבים של הטורט ולא הקמח, ואז יש להפריש בלי ברכה אפילו 
כשיש שיעור חלה בקמח לבדו, וכמ"ש לעיל. 

)ג( לפעמים אין בטורט מים או משקים הנחשבים כמים לעניננו אלא 'מי פירות', ואז יש להפריש בלי ברכה, וכמ"ש לעיל. 

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(

איך זוכים להתחזק באמונה שהכל בהשגחה פרטית?

ולראות  חזקה  באמונה  להתחזק  האדם  יכול  התפילה,  עסק  ידי  על 

קושי  לאדם  יש  כאשר  כי  פרטית.  בהשגחה  מונהגת  הבריאה  שכל 

והוא פונה להשי"ת ומבקש ממנו, אזי על ידי פעולה זו נחקק בליבו 

ידי  על  וכן  פרטית,  בהשגחה  העולם  את  מנהיג  שהשי"ת  ההרגשה 

שמודה לה' על הטובות שעשה עמו, על ידי זה נכנס בליבו האמונה 

בבורא, וכפי כמה שזוכה להכניס כוחות המחשבה בדיבורי התפילה 

מעריב,  מנחה  שחרית  בתפילות  שאומר  למה  לב  לשים  שמתפלל, 

תהילים, שיחות אישיות עם ה', כך נחקק יותר ויותר האמת הזו בליבו.

אך יש נקודה נוספת המסתירה מאוד את האמונה, והוא ההתקדשות 

כזה  דבר  ברא  שהשי"ת  פלא  דבר  הוא  האכילה  ענין  כל  כי  באכילה. 

הוא  שהאמת  פי  על  אף  גופו,  את  לחזק  בכדי  לאכול  יצטרך  שאדם 

ורעב,  חלש  מרגיש  אדם  בו  מצב  היה  ואילו  אותו.  מחייה  שהשי"ת 

וכאשר ירים את עיניו לשמיים ירגיש שננסכים בו כוחות מחודשים 

מלמעלה, אזי בוודאי היה חי תמיד עם השי"ת, כי היה רואה שהשי"ת 

לפיו  גשמי  מאכל  דבר  שמכניס  זה  שעצם  נמצא  חיותו.  לו  משפיע 

זה  מחודשים,  כוחות  מקבל  האכילה  פעולת  ידי  שעל  בחוש  ורואה 

בעצמו חוקק בו הרגשה חזקה שהוא חי על פי טבע. 

ולכן כשאינו אוכל  והוא מההסתרות הקשות על האמונה בהשגחה. 

נופל לחכמת הטבע, ומסתכל על העולם באופן  זה  ידי  בקדושה על 

נעשית  זו  והסתרה  העולם.  את  ברא  שהוא  מהשי"ת  ושוכח  טבעי, 

עצם  ידי  על  רק  אליו,  לב  משים  שאדם  בלי  האכילה  בשעת  מאליה 

פעולת האכילה. 

לב  לשים  בקדושה,  לאכול  להתרגל  להתחיל  ונצרך  חשוב  כה  ולכן 

באיזה אופן הוא אוכל, ומה הוא חושב בשעת האכילה, שעל ידי זה, 

לא רק שלא יפול מהאמונה, אלא אדרבא עוד יתחזק ביותר באמונה 

והטבעי  הגשמי  האוכל  את  לקשר  ישכיל  כאשר  פרטית  בהשגחה 

להשי"ת.

'פן תאכל ושבעת, ואמרת בלבבך כוחי  והוא מה שכתוב בתורה 

באמונה  ההתחזקות  כי  הזה',  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם 

ידי,  ועוצם  והזהירות מפני המחשבה שהכל נעשה בכוחי 

אכילה  בשעת  כי  בקדושה.  האכילה  בזהירות  תלוי 

לו  מתגבר מאוד השכחה, לשכוח מהיכן הגיע 

דבר מאכל זה שאוכל עתה. ועל כן 

צריכים ישראל לקדש אכילתם. 

ושיעור  התאווה,  שבירת  של  מהחלק  לדבר  עתה  נכנסים  אנו  ואין 

כמות האכילה וההסתפקות במועט, שהרי אפילו אם אוכל מעט מאוד 

על  לנפשו  חיות  ממשיך  שהוא  מרגיש  הוא  עדיין  חיותו,  צורך  כדי 

ידי פעולה טבעית, וכך נסתר ממנו האמונה שהכל מאת ה'. ולכן אין 

אנו עוסקים עתה לברר הדרך של שבירת התאווה, ועוד חזון למועד 

להקדיש לזה מאמרים נפרדים, והנושא במאמר זה הוא הן למי שלא 

שבר עדיין התאווה, והן למי שממעט באכילתו, איך בכל זאת יתרגל 

לאכול באופן קדוש, בצורה כזו שלא יסתיר את האמונה בבורא עולם. 

האכילה,  לפני  מחשבה  קצת  לעורר  מאוד,  פשוט  הוא  לזה  והעצה 

לזכור מי שלח לו את המאכל הזה, ומי באמת מחייה אותו. כי בוודאי 

כל יהודי מאמין שהמאכל הזה שאוכל נשלח לו על ידי השי"ת בדרך 

בשעת  לעצמו  זאת  מזכיר  שאינו  כיון  אך  מופלאה,  השגחה  של 

האכילה, ואוכל כמתוך הרגל, לכן המאכל הזה מסתיר לו את האמונה. 

אך כשיעצור לרגע ויזכיר לעצמו את האמת, על ידי מחשבה פשוטה 

שהמאכל  וגורם  המאכל,  את  מקדש  הוא  זה  ידי  על  אמונה,  של  זו 

שנכנס לפיו מקרב אותו יותר ויותר לאמונה.

וכן  ומשתה,  במאכל  התלויים  מצוות  כמה  השי"ת  לנו  נתן  ולכן 

שהכל  לידע  להתחזק  נוכל  הנהנין  ברכות  ידי  שעל  כדי  לברכו,  צוונו 

של  לתיבות  לב  לשים  להתחזק  יש  כך  ומשום  יתברך.  בהשגחתו 

הברכות ולברך בכוונה, להודות לה' על הדבר מאכל. 

בהשגחה  להאמין  מתחזק  אדם  שכאשר  ולהאמין  לדעת  וצריך 

פרטית, ומצייר לעצמו בעת אכילתו, שמאכל זה נשלח לו מן השמיים 

בהשגחה מיוחדת לו, על ידי זה, אכילתו הוא כדוגמת קדושת אכילת 

המן במדבר, כי זהו הקרבת ה' שזכו ישראל להרגיש בעת אכילת המן, 

זו  באכילה  ויש  השמיים.  מן  לחם  להם  שולח  שהשי"ת  ראו  כאשר 

דוגמת קדושת אכילת המצה בפסח, שעל ידי אותו אכילה נתגלה בלב 

קדושת אמונת ההשגחה. 

וצריך מאוד לזכור זאת בכל עת שאוכל. כי לרוב שהוא עצה פשוטה 

ומעשית, שוכח האדם לקיים זאת, כי נדמה לו שהתקדשות באכילה 

הוא עבודה קשה שבמקדש, ותיכף שמדברים על אכילה, מיד מתקשר 

לשבור  איך  יודע  שאינו  וכיון  התאוות,  שבירת  של  המושג  לאדם 

התאווה, לכן גם אוכל כמו שאוכל, בעוד שעל ידי מחשבה פשוטה של 

לו אמונה  לסוג אכילה שמביאה  כל אכילתו  יכול להפוך  הוא  אמונה 

בהירה בבורא עולם. )ליקוטי הלכות נטילת ידיים ב' אות ט"ו(
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לשלומי

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם לנוה זיו
אולי אתה תביא אותנו לשם?

054-8441059 

שלומי

הר"ר משה מייער  הי"ו 
חתן הרה"ח רבי אלימלך זילביגער שליט"א

מנשסתר
לרגל שמחת הולדת הבת / הנכדה

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן דוד בן הרה"ח ר' שאול סירוטה  הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבן נתנאל נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

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

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שלמה בן שושן הי"ו  - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אהרן שווארץ  הי"ו  - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יחיאל מאיר פראנק הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

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

נא להתפלל לרפואת אברהם יעקב בן גיזלה טובה 

הר"ר  מיכאל גלהר  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח ארי הי"ו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  אברהם שמואל קלצקין  הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  שמואל מאיר חשין  הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר אלעזר מרדכי הי"ו
ומחותנו

הר"ר שלמה אפרים גודלבסקי הי"ו 
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן רודה  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל בן ציון פילמר  הי"ו - לונדון
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו חיים טודרוס נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן אור אשד  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם לנדא  הי"ו
אומן

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח אפרים הי"ו
ומחותנו

הרה"ח ר' פינחס בונקר שליט"א 
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הרה"ג רבי יצחק מאיר ברלב שליט"א
בני ברק

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח צבי הי"ו
ומחותנו

הר"ר מרדכי נחמן בן הרה"ח ר' שלמה אהרן גוטליב הי"ו 
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

מסע קסום לקברות צדיקים באוקראינה
עם הרב דוד גבירצמן כותב מאמר השער ב'עלה לתרופה'
עוברים בברדיטשוב | לילה במז'יבוז' | ביקור בברסלב | לילה באומן

הלוך: ראשון (כ"ג שבט) | חזור: שלישי (כ"ה שבט)
לפרטים והרשמה: דוד קליגמן 052-7172-452

מוגבל!המקומות מספר 
077-222-4336

להתחזק. להתחדש. להתרומם.

-קו כיסופים-
שיחות קצרות של דעת ולב 

מאת הרב דוד גבירצמן


