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ניתן  ת אחת את השנייה ובאופן כלליוסותר דיאטות שונות
, ספירת הרעבה, סבללעיתים טומנות בחובן הן לומר, כי 

, ויטמינים, והתנזרות ממאכלים מסויימים קלוריות מייגעת
ובדרך כלל  . על מנת להשיג ירידה במשקל אבקות וכל זה

ומשמינים שוב (לפעמים יש  את הדיאטה מרזים, מפסיקים
 לרבים עובדות לא דיאטות מדוע גם ניסים והצלחות).

מתי נוכל לחזור לאכול כמו בעבר. המחשבה היא כי  יתנו?מא
עדיף שלא תעשו דיאטות אם זו המחשבה. אין ברירה, צריך 
לשנות הרגלי אכילה לתמיד, ולא לזמן קצר בשביל להכנס 

ונושא זה צריך  לבגד שיתאים לאירוע המשפחתי הקרוב!!
ללמוד היטב, להפנים וליישם. כך זה עבד אצלי בלימודי 

פתיה. צריך להבין את הקשר בין מזון מזיק למחלות נטורו
הפוקדות אותנו ולא רק להסתכל על הרזייה, וצריך להבין כי 

בסופו  אלא, להתקפות זלילה, לא מביאות לבריאותדיאטות 
 מה כן, אם אז תפסיקו לעשות דיאטות!!. של דבר

להתחיל הליך של ניקוי הגוף כשהמטרה היא  ?לעשות  ניתן
ממחלות כולל השמנה ומהרגלי לא לרזות אלא להבריא 

אכילה מזיקים!! חשוב לאכול מזון בריא, מזין ומנקה בעיקר 
אנו רוצים ללכת ו בשעות האור ולא בשעות החשכה מאחר

עם הגוף ומחזוריו הטבעיים על מנת לשמור על רמת אנרגיה 
הגוף שואף תמיד לבריאות  .י והרזייהה שתעזור בריפוגבוה

(ללא עזרתכם) והוא משיג זאת בתנאי שהוא מנקה עצמו 
, רק אל תפריעו עם מזון מחומרי פסולת המצטברים בו

והבראה ממחלות כפי  לגוף יש כושר ניקוי עצמי מזיק.
שהקב"ה מחדש את עולמו כל רגע ורגע (כך גם 

המזון שלהם ואיכות כמות מיליוני אנשים חולים בגלל   .גופנו)
זו תורה שלמה  .או בגלל מה שהם מחסירים מעצמם במזון

שצריך ללמוד אותה, ליישם ולראות כי טוב. בספר שכתבתי 
'רזי התזונה' ניתן ללמוד רבות על תהליכים אלה שדובר כאן 

 התחלה בתור ולהתחיל לחיות חיים בריאים ושמחים יותר.
 :ביממה בגוף טבעיים םמחזורי 3 ישנם כי לדעת צריך

 עד המאוחר בוקרמה מתרחש זה שלב ועיכול: ילהאכ .1
 .אלה בשעות המזון מירב את לאכול רצוי  הערב.

 
 רצוי השחר. עלות עד מהערב קורה וניצולו: המזון תספיג .2

 הגוף כי ,מאוחרת לילית ארוחה ע"י יופרע לא זה שמחזור
 כי אף ויתכן כבדים בבוקר נרגיש אחרת בניקוי, להתחיל רוצה

 עדיין הניקוי שלב כי למחרת, הצהריים עד ברעב נחוש לא
 'אוטופאגיה'). על בגוגל (תקראו בעיצומו

 
שלב זה מתרחש מעלות השחר עד  ת:מפסול הגוף ניקוי .3

שלא יפריע לניקוי לכן רצוי מזון מנקה   .הבוקר המאוחר
פירות, שייקים או מיצי ירקות (פת בשעות האלה, בעיקר 

חשוב   .עפ"י הרמב"ם) –שחרית בהמשך עד חצות היום 
 מתפניםשתהליך זה לא יופרע כי עודפי משקל ופסולת 

  .בשעות אלה מהגוף
 

 פלץ) תוך הספר 'רזי התזונה' גב' ר. ל.(מ       
 
עשרות שיעורים  –קו 'רזי התזונה' בחינם  – לנשים בלבד

בנושא בריאות, תזונה וניקוי רעלים, מתכונים ועוד. הצטרפי 
 .להצטרפות 6לחצי  02-5018150 (אין צינטוקים) –עכשיו 

________________________________________ 
אנו בני אברהם אבינו שנאמר לו: צא  הערה חשובה:

ותלד לגיל מאה. ישועת ה' כהרף עין. יהודי,  –מאצטגנינות
להבדיל מגוי, הוא מעל הטבע ומושגח בהשגחה פרטית ויכול 

יחד עם זאת ה' יתברך  ךתמיד להתפלל ולשנות את גורלו, א
מנהיג את עולמו בדרך הטבע וכל אחד לא אמור לצפות 
שיעשו לו נס מעל הטבע וכל אחד צריך להשתדל בבחינת 
"ונשמרתם מאוד". חלק משמירה זו היא  לצבור ידע של מה 
מזיק ומה מועיל לבריאות גופנו. ההצעות במדור זה הם על 

י נרכש. אנו סמך פשטות הטבע בדור הזה וניסיון טיפול
מקווים שהידע המתחדש במדור זה יהיה לתועלת, ומאחלים 
לכם לעבוד את ה' מתוך בריאות שלמה וטובה תמיד לאורך 

 ימים.
 

 

בבחינת נשק יום הדין  ןלעולם הרבה סודות ועצות בעבודת השם ית', עצות שה גילה רבי נחמן מברסלב זצ"ל
המתמדת של הס"א נגד כל יהודי ויהודיה בדרך להשגת שלום נצחי וגאולת עולמים. אחת למלחמה העיקשת 

, עצה שרבינו הוא הראשון שמדבר אודותיה ההתחדשותמהעצות החזקות ביותר שנתן לנו רבי נחמן זצ"ל היא עניין 
 'העני והיהלום'מספר סיפור ובו מוסר מדהים. שם הסיפור הוא  באופן שניתן לה תהודה גדולה בעולם התורה. רבינו

(המעשה מובא בדף האחורי). לענייננו, במעשה הנ"ל לאחר שהעני איבד את היהלום, מחד, הוא חווה בתוכו ירידה 
עצומה, ומאידך כלפי חוץ הוא שומר על השמחה, ובזכות זה הוא ניצל ואף מרוויח יותר מיהלום. צא ולמד ממעשה 

ה כי בכל פעם שאנו בעצמנו בירידה מאירוע כלשהו, עלינו להתחדש לטובה ולשמחה! ואף שהשמחה יתכן ואינה ז
לשמה בתחילה, בכל זאת מתוך שלא לשמה היא תתהפך לשמחה לשמה. עצה זו היא כל כך חשובה ליישום שכן 

 איש הישראלי. היא נמצאת בצומת דרכים, אשר משם יונקת הסטרא אחרא חלק נכבד מכל חיותה, מה

ע"מ להבין במה דברים אמורים יש לעיין בתחילת המעשה 'משבעה בטלרס' (בספר 'סיפורי מעשיות), שם רבינו 
מספר מבן מלך שאביו מודיע לו שהוא רוצה לתת לו את המלוכה בחייו. כמו כן, מודיע לו אביו המלך שהוא בנו, 

לבנו שאף שהוא ירד מהמלוכה, הוא אביו יהיה בשמחה.  עתיד לרדת ולאבד את המלוכה. אביו המלך ממשיך ומספר
. ופה טמון סוד ענק לכל יהודי. סוד בשמחה יתרהואם בנו לאחר שירד מהמלוכה ישאר בשמחה אזי הוא המלך יהיה 

האדם הוא עולם שהוא אינו בגדר התחזקות, אלא הוא גילוי של ממש של יסוד ודרך בעולם. האר"י הקדוש אמר: "
, כפי שבעולם פעם יש כלמךהודי בחייו חווה ויחווה הרבה ירידות ועליות. פעם הוא מרגיש כמלך ופעם י.  קטן..."

בסתיו, כך היא דרכו של עולם. הבריאה היא ניגון, וכמו בכל ניגון אם לא יהיו בו עליות  הפריחה באביב ופעם יש נשיר
 וירידות אזי הוא לא יהיה ראוי להקרא יצירה. 

, אשר שניהם חווים ירידה. כשנכנס יוסף לבית האסורים, וכתוב יהודה ויוסףופר על תרי מלכים:  בפרשת 'וישב' מס
, ז"א רוקד, וכל משך שהותו בבית האסורים היה חזק ומחזק אחרים. וגם יהודה לא מתבלבל במדרש שהיה כפוז

במעשה תמר ומיד מודה כמו גיבור כי צדקה ממנו. דוגמא נוספת הם החשמונאים. לאחר חורבן בית המקדש (שאנו 
ל בית חיינו הם מיד אומרים בברכת 'על הניסים' בברכת המזון), לאחר הירידה הגדולה ביותר והחורבן הגדול ש

באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, וטיהרו את מקדשך והדליקו נרות  ואחר כך"... מתחילים מחדש: 
התחלה חדשה. רבינו נחמן זצ"ל רואים כיצד הם מקיימים  ר הירידההאחר כך, אח. דגש על בחצרות קודשיך..."

 : 'ליקוטי מוהר"ן'בח"ב רה רס"א וכותב בת

ֵּכן ָנַפל, ֶׁשִּיְתעֹוֵרר יֹוֵתר  ְּתִחַּלת ִהְתָקְרבּות, ַעל –ֹוֵפל ָאָדם ִמַּמְדֵרָגתֹו, ֵיַדע ֶׁשִּמן ַהָּׁשַמִים הּוא, ִּכי ִהְתַרֲחקּות ְּכֶׁשּנ"
ְוֶזה ִלָּכֵנס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ְּכִאּלּו לֹא ִהְתִחיל ֲעַדִין ְּכָלל ֵמעֹוָלם.  ֶׁשַּיְתִחיל ֵמָחָדׁש –ַוֲעָצתֹו . ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�
: (ְוַעֵּין ִעְנָין ֶזה עֹוד ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש, ֶׁשְּצִריִכין ַמָּמׁש ְּבָכל יֹום ְּכָלל ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם

ֵמָחָדׁש. ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְוִלְבִלי ִלֹּפל ִמּׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ַרק ְלַהְתִחיל ְּבָכל ַּפַעם  ַז"ל, ַּכָּמה
 ".)ַעֵּין ֵהיֵטב ְּבִעְנָין ֶזה, ְוֶיֱעַרב ְל� ָלַעד.

לל מחוייבת המציאות משמיים בשביל כי בעצם הנפילה והירידה יכול שתהיה בכ ,מי שישים ליבו על הכתוב יראה
לבדוק את האמונה שלנו ובשביל לחזק אותה ויותר מזה גם בשביל לעורר אותנו מהשינה וליצור בחיינו עליה חדשה 

שיהיה שיר יפה ויצירה מעולה שממנה יצמח לאבינו שבשמיים כדי  .והתפתחות של הניגון והשיר של חיינו פה
היפך אנו לאלא  ,ואין אנו עוזבים את הדרךל יאשים למרות הכיכיצד אנו איננו מת בשמים מכך שיראו שמחה יתרה

רצונות  , כי הירידה יצרה אצלנורם אצלנו לגעגועים שלא היו קודם לכןודווקא מתחזקים והריחוק שנוצר מהירידה ג
 ניגון טוב וערב לאוזן.מהם כלל! והנה נוצר לו שהיו חבויים בתוכנו ולא ידענו 

גם ועוד לקחת  שמעוןשחרר את אחיהם ללמצריים ושוב ששומע שהשבטים מסתבכים ונאלצים לרדת  עקב אבינוי
הוא מגלה להם את הסוד של הניגון של ארץ יעקב מבין שהם חווים ירידה, , אזי בנימיןהאהוב בן הזקונים את 

כך תהיו גם אתם. כמו ניגון  ,ך העולםדר יהוז .ל תרגזו בדרךאל תתפחדו וא ,ישראל ובמילים אחרות הוא אומר להם
כי אם בגילוי חיזוק מדובר באין שוב בניגון של ארץ ישראל יש ירידות ועליות, ו .צליל קבועיש להבדיל מצפירה שבה 

 . האמור להשתלב בתוכו דרך האדםעל ועל דרך העולם 

ִחיַנת ִזְמַרת ָהָאֶרץ ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ְלָבָניו: ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם; ַהְינּו ֶׁשִּיְקחּו ְּבִחיַנת ַהִּנּגּון ַהַּנ"ל, ֶׁשהּוא ּבְ "
ֵהם ְּבִחיַנת  –ְטִנים ּוְׁשֵקִדים ַּכַּנ"ל, ַּבֵּכִלים ֶׁשָּלֶהם. ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה, ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש, ְנכֹאת ָו�ט, ּבָ 

 (שם ח"ב ס"ג). "ִמְׁשקֹולֹות ּוִמּדֹות ַהִּנּגּון, ִּכי ַהִּנּגּון ַנֲעֶׂשה ִמִּגּדּוֵלי ָהָאֶרץ

שהוא מחכים אבל לא חלילה  אוירא של ארץ ישראלמסביר רבינו הק' אודות  'ליקוטי מוהר"ן'בתורה מ' ח"ב ב
מעל וה אומר חוכמה שוא חוכמה של ארץ ישראל היא החוכמה האמיתית והאל או של הבל,חיצוניות בחוכמות 

צועקת על  הק'  השכינהכאשר חלילה  ,היא ארץ מרחקיםש –ה שמגדילה את האמונה, ארץ ישראל לשכל, חוכמ
להתעורר כנגדה ולהרגיש מיד את המרחקים ואמור אותו יהודי צריך  "לני מזרועיקלני מראשי "קיהודי שהתרחק 

הופך את הירידה וההתרחקות לשיא הקירוב כי דווקא אותה בעצם הניגון הזה של א"י הוא  תובזכושנוצרו והגעגועים 
הוא שנאמר על זה ו ,השם ית' ביתר שאת ויתר עוז תלרצון כזה לעבודוכזו  להתחדשותגרמה לו היא שירידה 

 .הירידה שהיא תכלית העליה

 ,רהיעבעשיית הלא על כמובן שאמר: "אני אוהב בעל עברה שמח" והדיוק הוא  רבי ישראל בר אודסר זצ"לידוע על 
 עםרה שהיה יקרב בעל עבמשהיה  החוזה מלובליןעל אף ידוע  .ן שמחיםיאלא על אלו שגם שהם יורדים הם עדי

תלמיד למדן אך קפדן ועצוב שלא היה חוזה לעומתו היה ל ,ולבסוף התקרב לגמרי לעבודה ושמחה הרבה חיות
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 " (תהילים קג', ה)  המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכיחדשים. "

 



 

 

ר ִטיט, ּוָמָצא ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּסֵּפר ַרֵּבנּו ַז"ל. ַמֲעֶׂשה ֶּבָעִני ֶאָחד ֶׁשִהְתַּפְרֵנס ַעְצמֹו ֵמֲחִפיַרת ִטיט ִלְמֹּכר. ַּפַעם ַאַחת ָחפַ 
ִמיד אֹוָתּה ְּבָׁשְויֹו, ְוָעָנה לֹו ֶׁשֵאין ַּבָּמקֹום ֶׁשָחַפר ֶאֶבן טֹוב ֶׁשָהָיה ָׁשְויֹו הֹון ַרב ְמאֹוד, ְולֹא ָיַדע ָׁשְויֹו. ְוָהַל� ְלֻאָּמן ֶׁשַּיאֲ 

 לֹא ָהָיה לֹו ֶּכֶסף ִלַּסע. ְּבֶזה ַהְּמִדיָנה ֶׁשּיּוַכל ְלַׁשֵּלם ָׁשְויֹו, ְוָצִרי� ִלַּסע ְללֹוְנּדֹון ְלִעיר ַהְּמלּוָכה. ֲאָבל הּוא ָהָיה ָעִני וְ 
ִית ִּבְׁשִביל ַהְּנָדבֹות, ַעד ֶׁשִהְסִּפיק לֹו ִלַּסע ַעד ַהָּים. ְוָרָצה ַלֲעלֹות ַעל ְוָהַל� ּוָמַכר ָּכל ֲאֶׁשר לֹו, ְוָהַל� ִמַּבִית ְלבַ 

ֵּתֶכף ַהַּקִּפיַטן ַעל ַהְּסִפיָנה ְולֹא ָהָיה לֹו ָמעֹות, ְוָהַל� ְלַהַּקִּפיַטן (ְלַרב ַהחֹוֵבל) ְוֶהְרָאה לֹו ַהַּמְרָּגִלּיֹות. ְוָלַקח אֹותֹו 
 בֹוד ָּגדֹול ְוָאַמר לֹו ַאָּתה ָּבטּוַח ָּגדֹול. ְוָנַתן לֹו ֶחֶדר ְמיָֻחד ֶעְרְׁשֶטע ְקַלאס (ַמְחָלָקה ִראׁשֹוָנה) ּוְבָכלַהְּסִפיָנה ְּבּכָ 

ַעֵּלס ּוְמַׂשֵּמַח ִמְת  ַהַּתֲענּוִגים ְּכֶאָחד ֵמַהְּנִגיִדים ַהְּגדֹוִלים. ְוַהֶחֶדר ֶׁשּלֹו ָהָיה לֹו ַחּלֹון ְלתֹו� ַהָּים, ְוהּוא ָהָיה ָּתִמיד
ּוָאה ֶׁשִּיְתַעֵּכל ַנְפׁשֹו ִעם ַהִּדיֶמעְנט (ַהַּיֲהלֹום),  ּוִבְפָרט ְּבֵעת ָהֲאִכיָלה, ֶׁשַעל־ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה ְוַהְרָחַבת ַהֵּלב טֹוב ּוְרפ

 ָחן ְלִהְתַעֵּלס ּבֹו ְוָיָׁשן. ַהַּמֲאָכל ְּבָנֵקל. ּוַפַעם ַאַחת ָיַׁשב ֶלֱאֹכל ְוַהִּדיֶמעְנט ָהָיה ֻמָּנח ַעל ַהֻּׁשלְ 
ִקיץ ֵמַהֵּׁשָנה ְוֵהִבין ָּכל ֵּביְנַתִים ָּבא ַהְּמָׁשֵרת ְוָלַקח ַהַּמָּפה ְוַהֵּפרּוִרים ְולֹא ָיַדע ֵמַהִּדיֶמעְנט ְוִהְׁשִלי� ַהֹּכל ַלָּים. ּוְכֶׁשהֵ 

ַיֲעֶׂשה, ְוַהַּקִּפיַטן הּוא ַּגְזָלן ֶׁשַּיֲהֹרג אֹותֹו ְּבַעד ְמִחיר ְנִסיַעת  ֶזה ָהָיה לֹו ְלַצַער ָּגדֹול, ִּכְמַעט ֶׁשָּיָצא ֵמַהַּדַעת ּוַמה
 ֵאיֶזה ָׁשעֹות, ְוֵכן ַהְּסִפיָנה. ַעל־ֵּכן ָעָׂשה ֶאת ַעְצמֹו ָׂשֵמַח ְּכִאּלּו לֹא ָיַדע. ְוֶדֶר� ַהַּקִּפיַטאן ָהָיה ְּבָכל יֹום ְלַדֵּבר ִאּתֹו

 א ָעָׂשה ֶאת ַעְצמֹו ָׂשֵמַח ַעד ֶׁשּלֹא ִהִּכיר ּבֹו ׁשּום ִׁשּנּוי. ָּבא ַּבּיֹום ַהֶּזה ְוהּו
ר ְּבלֹוְנּדֹון, ְואּוַכל ְוָאַמר לֹו ַהַּקִּפיַטן, ַהּלֹא ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ָחָכם ְוָיָׁשר ֵלב, ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְקנֹות ַהְרֵּבה ְּתבּוָאה ִלְמּכֹ 

ֵרא ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו ֶׁשֲאִני ּגֹוֵנב ֵמאֹוָצר ַהֶּמֶל�, ַעל־ֵּכן ִיְהֶיה ַהִּקְנָין ַעל ִׁשְמ�, ַוֲאִני ֲאַׁשֵּלם ְל� ְלַהְרִויַח ַהְרֵּבה, ַוֲאִני יָ 
, ְוָהָיה ֶּכֶפל ִּכְפַלִים ָהִאיׁש ְּבֵּמיָטב. ְוהּוַטב ְּבֵעיָניו ְוָעׂשּו ֵּכן. ֵּתֶכף ְּכֶׁשָּבאּו ְללֹוְנּדֹון, ֵמת ַהָּקִּפיָטן ְוִנְׁשַאר ַהֹּכל ֵאֶצל ֶזה

ּו. ַהְּתבּוָאה  ָהָיה ֶׁשּלֹו, ֵמַהִּׁשְויֹון ֶׁשל ַהִּדיֶמעְנט. ְוִסֵּים ַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשַהִּדיֶמעְנט  לֹא ָהָיה ֶׁשּלֹו, ְוָהא ְרָאָיה ֶׁשֶּנֱאַבד ִמֶּמּנ
 צּו  ַזיין  ַזא� ִאיז ָנאר ַווְיל ֶער ָהאט  ִזי�  ֶּדער  ַהאְלְטיןְוָהא ְרָאָיה ֶׁשִּנְׁשַאר ֶאְצלֹו. אּון ָוואס ֶער ִאיז  ֶּגעקּוֶמען  

 , ב)הספר כוכבי אור סיפורים נפלאים(        (ְוָכל ַמה ֶׁשִהִּגיַע ְלִעְנָינֹו, הּוא ַרק ִּכי ֶהְחִזיק ַמֲעָמד) ְוכּו'. 
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ָהְרִדיפֹות ְוַהַהָּסתֹות ְוַהִהְתָּגרּות ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ְוֵחילֹוָתיו ִמְתָּגִרים ְּבָכל  ָּכל
ָאָדם ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ַהֹּכל ִנְמָׁש� ִמְּבִחיַנת ְקִלַּפת ָלָבן ְוֵעָׂשו ּוִמְצַרִים 

ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוַאְרַּבע ַמְלֻכּיֹות, ֶׁשֻּכָּלם עֹוְמִדים ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַעל
ְלַכּלֹותֹו ַחס ְוָׁשלֹום. ְוֵאין ׁשּום ֵעָצה ְלִהָּנֵצל ֵמֶהם ִּכי ִאם ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה 
ְׁשֵלָמה ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְתַחְּדׁשּות ִּדְקֻדָּׁשה ְּבִחיַנת ֲחָדִׁשים 

ֶׁשֵּיַדע ָהָאָדם ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכָלל, ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת�. ַהְינּו 
ְּכָלל ְּכָלל לֹא. ַרק ִיְתַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ָּבֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִּקַּבְלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו 

נּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ְוַאל ְיַבְלֵּבל אֹותֹו ׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּכי ֵאין אָ 
יֹוְדִעים ְּכָלל ַרק ְּכִפי ֶׁשהֹורּו אֹוָתנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ִּכי ֵהם ָאְמרּו 
ְוֵהם ָאְמרּו, ֵהם ָאְמרּו ֶׁשְּצִריִכין ִלְׁשֹּבר ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ָּכל ַהַּתֲאוֹות 

יָנּה ִּכְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר� ֶׁשָּבעֹוָלם ַוֲאִפּלּו ֵמֵאיֶזה ְּתנּוָעה ְּבָעְלָמא, ֶׁשאֵ 
ְצִריִכין ִלְבֹרַח ּוְלִהְתַרֵחק ִמֶּמָּנה ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק, ִּכי הּוא ּפֹוֵגם ְמֹאד ְּבֶנֶפׁש 

 ַהִּיְׂשְרֵאִלי ּוְבָכל ָהעֹוָלמֹות ַהְּתלּוִיים ּבֹו. 
ּו ִאם ָעַבר ָהָאָדם ַעל ְוֵהם ָאְמרּו ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ָעַבר ָהָאָדם ַמה ֶּׁשָעַבר ֲאִפּל

ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ֲאָלִפים ְּפָעִמים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש 
ְלעֹוָלם ְּכָלל ְוָצִרי� ְלַהְתִחיל ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. ִּכי 

נּוג ְוַׁשֲעׁשּוִעים ֵמַהָּגרּוַע ֶׁשַּבְּגרּוִעים, ַאְּדַרָּבא, ֶזהּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְמַקֵּבל ַּתעֲ 
ִעַּקר ְּגֻדָּלתֹו ִיְתָּבַר� ְּכֶׁשָהְרחֹוִקים ְמֹאד ִמְתָקְרִבים ֵאָליו ּומֹוִדים ּבֹו ִיְתָּבַר� 

� ֶׁשְּבָכל יֹום ּוִמְתַחְּזִקים ֶּבֱאמּוָנה ּומֹוִדים ּוְמַׁשְּבִחים אֹותֹו ִיְתָּבַר�, ַעל ַחְסְּד 
ִעָּמנּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי� ֶׁשְּבָכל ֵעת ְוכּו'. ְוִעַּקר ְּבִריַאת ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ָהָיה ַרק 
ִּבְׁשִביל ֶזה ֶׁשַּיְתִחיל ָהָאָדם ְּבָכל ַּפַעם ֵמֵראִׁשית ְּכִאּלּו נֹוָלד ַהּיֹום ּוְכִאּלּו 

ְּבִחיַנת: "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא�ִקים" ְוכּו',  ַהּיֹום הּוא ֵראִׁשית ַהְתָחָלתֹו ֶׁשֶּזה
"ְּבֵראִׁשית" ַּדְיָקא ִּבְׁשִביל ְּבִחיַנת ֵראִׁשית ַהַּנ"ל. ְוֵכן ַעד ַעָּתה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� 
ְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית. ְוַהֹּכל ַרק ִּבְׁשִביל ֶזה 

ַחְּדׁשּות ַהַּנ"ל, ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו ַיְתִחיל ְּבָכל יֹום ִּבְׁשִביל ַהִהְת 
ֵמָחָדׁש ִלְכֹנס ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר� ַּכַּנ"ל. ְוֶזה ְּבִחיַנת ִעְנַין ִמְצַות ִּבּכּוִרים ּוִוּדּוי 

 (ספר משיבת נפש, סא)        " ִּבּכּוִרים ַּכְמֹבָאר ִּבְפִנים
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 כפית מלח 1/2

 .מעט שמן זית, שמן קוקוס או חמאה לטיגון הראשוני
 : הכנה

דקות.   5-10 -יחד ונותנים לבלילה לנוח כ מערבבים הכל
 .הצעד הזה חשוב כי הבלילה מתאחדת לה בזמן הזה

פשוט תצא קשה  האם מדלגים על השלב הזה הטורטי
ומתפוררת קצת. הזמן שבו הבלילה נחה הוא בלתי מוגבל, 

 .אפשר לתת לה לנוח אפילו כמה שעות

 .מחממים מחבת כבדה וממיסים בה מעט שמן

גדושה על המחבת החמה ועם גב הכף משטחים  מוזגים כף
את הבלילה בעדינות כך שתכסה את המחבת. הבלילה 

 .צריכה להיות בעובי של כחצי סנטימטר

מחכים שהפיתה תשנה את צבעה מלבן לצהוב בהיר כאילו 
 .שקוף. הופכים ומחכים עוד חצי דקה

חוזרים על התהליך שוב עם כל הבלילה רק שלא צריך 
 .בת אחרי הפעם הראשונהלשמן את המח

 
 
 

 הטייס מודיע: "המטוס הולך להתרסק!!! 
 אפשרויות:  2יש 

 או למות מטביעה או לשחות לאיזה אי 
 ששם אף פעם לא ימצאו אתכם". 

 אחד הנוסעים שואל את אשתו: 
 "את התרומה שהטחתי לבית הכנסת 

 כבר תרמנו?". "לא". היא השיבה. 
 "והתרומה שהבטחתי לגמ"ח כבר תרמנו?"

 "לא" היא השיבה.
 "טוב, אם כך אנחנו נשחה לאי.  

 אותנו.הם יחפשו אותנו עד שימצאו 
-------------- 

 שתי דקות בא והולך. =  מה הקיצור של שטיבלך? 
 
 

 ֶהָאָרה לֹו ִנְמָׁש� ֵּכן , ַּבּתֹוָרה ְמַחֵּדׁש ֶּׁשָאָדם ַהִחּדּוׁש ְלִפי•
 .(א"י) .ִיְׂשָרֵאל-ֶאֶרץ ִמְּקֻדַּׁשת

 (דין) ָחָדׁש, ֲאַזי ַהִּדין ִנְתעֹוֵרר.ְּכֶׁשָּקם ֶמֶל� ָחָדׁש ָּבֻאּמֹות אֹו ַׂשר •
ְּכֶׁשַּתֲחֹׁשב ֵאיֶזה ּתֹוָרה ֶׁשִחַּדְׁשָּת, הּוא ְסגָֻּלה ְלַבֵּטל ַהַּמֲחָׁשבֹות •

 (הרהורים) ָזרֹות.
ְּכֶׁשֵאיֶזה ָרָׁשע ִנְתַּגֵּדל, ֲאַזי ָקֶׁשה ְלַחֵּדׁש ֵאיֶזהּו ְסָבָרה •

-ם ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים ְּבָאְזֵני ַהַּבֲעֵליַּבּפֹוְסִקים. ַּגם ִּדְבֵרי ַהַּדָּיִני
 (התנשאות) ִדיִנים.

 


