
עלי מרפא
רבי נתן מדבר אליך!

חק ולא יעבור
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בס״ד

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

חוצים את הגשר הצר עם ניגון
אנשים שואפים להצלחה, אך לא תמיד מוכנים מספיק כדי להחזיק בה 

לאורך זמן. אחרי הפסגה אורב המדרון, יש להתכונן לקראתו כראוי.
לאחר  מעידה  מכישלון?  יותר  גרוע  להיות  יכול  מה 
הצלחה גרועה הרבה יותר!  מי שחווה תקופת ציפייה 
להצלחה כלשהי, כשיגיע לבסוף אל הפסגה הנחשקת, 
הכנה  בלי  הירידה.   – פשוטה  לא  סכנה  שם  לו  אורבת 
עצמות.  בריסוק  להסתיים  עלול  זה  מראש,  ראויה 
מעידה שבאה לאחר הצלחה, עלולה לערער בבת אחת 
את כל הבניין שנבנה בעמל, אדם עלול לחשוב כאילו 

אין סיכוי להחזיק בהצלחה לאורך זמן.
של  סוג  כל  לאחר  להופיע  עשויים  שכאלו  מצבים 
הצלחה, ברוחניות או בגשמיות. אדם יגע וטרח בעבודה 
עצמית, זכה והתחיל לראות פירות בעמלו, החל לכבוש 
מידה ולרכוש הרגל טוב. אך כעת, אם רצונו להגיע אל 
היעד ואל השלמות, הוא מוכרח להתכונן לכך שלפתע 
פתאום עלולים לבצבץ מחדש ניסיונות וקשיים שנדמה 

כאילו נעלמו זה מכבר. 
מחדש  ולעורר  שוב  להופיע  עלולים  הללו  הניסיונות 
מחשבות ורעיונות של רפיון וייאוש. וכך עלול לעבור יום 
ושוכח להמשיך  עוזב התחלות טובות,  יום. אדם  ועוד 
ולהשקיע במה שנבנה בעמל. האם זה מוכרח להתנהל 
להתמיד  שניתן  מאמינים  אם  שלא!  בוודאי  כך? 
ולהצליח, ומכינים את הדרך מראש, ניתן לעבור גם גשר 

צר בשלום. איך עושים זאת?

על שפת הים
היו דברים מעולם. עברנו מסלול שכזה ביציאת מצרים. 
גאולה,  עת  הגיעה  פרך,  ועבודות  גלות  שנות  לאחר 
מופלאים.  ומופתים  באותות  לחירות  מעבדות  יצאנו 
והנה אך חלפו להם מספר ימי חירות, ולפתע הופיע שוב 
ניסיון קשה של אמונה. בני ישראל על שפת הים רואים 
לפתע את מצרים רודף אחריהם. נקל לצייר את הפחד, 
וחירות,  את השבר. דווקא כעת לאחר שטעמו גאולה 
הפחדים והזוועות מן העבר מבצבצים שוב, ומאיימים 

להפיל את הנפש מאיגרא רמא לזרועות הייאוש. 
הפחד,  ובצל  הים  שפת  על  שם,  דווקא  פלא.  והנה 
הופיעה עלינו יד השם ביתר שאת. נבקע הים, ולרגלינו 
נסללה דרך חדשה, לימוד עצום לדורות איך לעבור את 
לבנו,  את  להכין  כדי  אלא  בא  לא  הפחד  הצר.  הגשר 
פחד  ללא  צר  גשר  בשלום  לעבור  איך  אותנו  וללמד 

ומורא.
העם  אל  "דבר  העצה  את  שמענו  הים  שפת  על  שם 
נאמר   – תחרישון"  ואתם  לכם  ילחם  "השם  ויסעו" 
לתוך  להיכנס  אמונה,  של  בכוחה  וללכת  לציית  לנו 
ובעניין  והודיה.  אמונה  של  ולשיר  פנימה  לקפוץ  הים, 

המחשבות והפחדים? פשוט לשתוק, תחרישון, לבטל 
מאיימים,  רודפים,  מצרים  כאילו  נראה  השכל.  את 
ציווי  ורק  אך  כלום.  כאן  אין  פתאום,  מה   - לוחמים 
שמימי להיכנס אל הים ולצאת בשלום מצידו השני עם 

שירה חדשה. 

בזיכרון  היטב  לחרוט  לדורות.  זאת  לזכור  התבקשנו 
שמי שגאלנו ממצרים באותות ומופתים, הוא זה שגם 
בהלת  בנו  ולזרות  אחרינו  לדלוק  נפשנו  לשונאי  הניח 
מוות, מדוע? משום שהוא רוצה לשמוע מאיתנו ניגון 
ולהעביר  בים  דרך  להבקיע  המסוגל  אמונה  של  ושיר 

אותנו גם על גשר צר.

קפיצה לתוך האמונה
כל אדם במצבים שכאלו מוכרח לזכור זאת; מי שעזר 
בתוך  להתחבא  רק  עליך  ממך.  שכח  לא  הלום,  עד  לך 
עליך  עבדו.  ובמשה  בהשם  אמונה  פשוטה.  אמונה 
הודיה  ותפילה  לתורה  פנימה,  הים  אל  ולקפוץ  לציית 

ותקווה - משום שכך תגרום לבקיעתו. 
את הקפיצה הזו לתוך המלחמה ולנוכח האיום המוחשי, 
יש לעשות מתוך אמונה וידיעה ברורה שהמלחמה הזו 
להשם ולא לנו! ואם כן מה לך נבהל מהופעות חוזרות 
בורא עולם,  יצר הרע. את המלחמה עורך  ונשנות של 
יתקיים  זה  וכל  לבא.  שקרובה  נעלמת  תכלית  לה  יש 
כשננהג באופן של  "ואתם תחרישון" – תחריש לפחדים 
ותשתוק, רק קפוץ לים האמונה והניצחון קרוב לבא. כך 
תעבור הכל ותגיע אל הפסגה האמיתית, לנצח ולכבוש 

ולהחזיק בהצלחה נצחית. 
להצליח זה טוב ונפלא, אך המכה בפטיש זה להתמיד 
עלינו  נכשלנו.  כאילו  כשנראה  גם  בעקשנות  ולדבוק 
השעה  את  הזה,  היום  את  חלילה  לאבד  ולא  להתגבר 
האמונה,  ניגון  לתוך  לקפוץ  להמשיך,  רק  הזו,  היקרה 
לזכור את החסדים שהיו ומה שעוד יהיה ולעבור הכל 
את  קנה  הזה,  הרעיון  את  להבין  שזכה  מי  בשלום. 

חירותו הנצחית. .

עלי מרפא   ''דברינו חדשים ומתחדשים'  
שער הגיליון  לעבור את הגשר הצר - - -  
יין הונגרי מהם ה'מופתים' של רבינו?   
למעשה  קריעת ים סוף ופרשת המן 
בני היכלא 'בקשה אחרונה' של ברסלב'ר חסיד   

      התורה הזמנית:
דרכי נועם       תורת הצדיק שמאירה הכי נמוך  
טעם גן עדן       קדושת שבת קודש ע"פ תורה ל"ג  
  נפלאות קריעת ים סוף     י                        כוכבי אור
עומק הפרשה  צעקה בזמן 'קטנות'  
חנוך לנער  "אמונה זה סדר זרעים"   

 אכילת פירות ט''ו בשבט, בפנימיות            שאל בני
 הלכות הנוגעות לחמישה עשר בשבט הלכה פסוקה

 

להצליח זה טוב ונפלא, אך 
המכה בפטיש זה להתמיד 

ולדבוק בעקשנות גם כשנראה 
כאילו נכשלנו.

תסתכל על ישועות ה', ותמצא 
בעצמך ניסים יותר מקריעת ים סוף.

ב"ה יֹום א' י"א תשרי תקצ"ב

ר  ָתב ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ  ...וֵּמֲחַמת ְנִחיַצת מֹוֵסר ּכְ
ָך  ַנְפׁשְ ְלַהֲחיֹות  י  ּדַ ה  ַעּתָ וְּלֵעת  ָראוּי.  ּכָ ְלַהֲאִריְך 

ֵנרֹו  ֶאְפַרִים  י  ְלַרּבִ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ּבוִּרים  ַהּדִ ְמַעט  ּבִ

ם  ּלָ ּכֻ ָבֵרינוּ  ּדְ ל  ּכָ י  ּכִ ים.  ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוִיְהיוּ  ָיִאיר 

יֹוְצִאים  י  ּכִ ֵעת.  ָכל  ּבְ ים  ׁשִ וִּמְתַחּדְ ים  ֲחָדׁשִ ֵהם 

ֶלא  ּפֶ ים,  ִחּדוּׁשִ ּבַ ׁשֶ ֵמִחּדוּׁש  ַהְיׁשוָּעה  ַעְיֵני  ִמּמַ

ִאי  ֶ ּשׁ ַמה  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ ָלאֹות  ַהּפְ ָכל  ּבְ ׁשֶ

ָקרֹוב  ּבְ ׁשֶ ַלה'  יִתי  ְוִקּוִ ְוכוּ'.  ר  ְלַדּבֵ ה  ַלּפֶ ר  ֶאְפׁשָ

לֹום  ׁשְ ֲאִריכוּת ְקָצת, ְוִתְפרֹס ּבִ ֶאְכּתֹב ְלָך עֹוד ּבַ

ְבֶרְסֶלב:  ּבִ ֵני ֵביִתי ׁשֶ ל ּבְ ּכָ

א  יָרה ַהּבָ ת ׁשִ ּבַ ׁשַ מַֹח ּבְ נוּ ִלשְֹ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ   ַהּשׁ

יׁש ְיִציַאת ִמְצַרִים וְּקִריַעת  ָעֵלינוּ ְלטֹוָבה, ְלַהְרּגִ

רֹון  ָכל יֹום ִזּכָ ֱאֶמת ּבְ ם ּבֶ ַים סוּף ֵמָחָדׁש, ְלַקּיֵ

ִאּלוּ הוּא  ָכל יֹום ּכְ ב, ְוִלְראֹות ּבְ ּלֵ ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ

ָכל  תוּב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ְצַרִים, ְועֹוֵבר ַעל ַהּיָ ָיָצא ִמּמִ

ִאּלוּ הוּא  ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ּדֹור ָודֹור ַחּיָ

ל ְמַעט ַעל ְיׁשוַּעת ה' רֹוֶאה  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ְוכוּ'. וִּמי ׁשֶ

ִריַעת  לוּת יֹוֵתר ִמּקְ עֶֹמק ַהּגָ ים ִנְפָלִאים ּבְ ִנּסִ

ָאְמרּו  ה ְסָפִרים. וְּכמֹו ׁשֶ ַכּמָ ְמבָֹאר ּבְ ַים סוּף ּכַ

בוּרֹוָתיו ֵהן ֵהן  ַרּבֹוֵתינוּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵהן ֵהן ּגְ

נֹוְראֹוָתיו ְוכוּ'. וָּבֶזה ְיכֹוִלים ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו 

י לא ִיּטֹׁש ה' ְוכוּ':  ָכל ֵעת ּכִ ּבְ

נתן מברסלב

התורה הזמנית: ליקוטי מוהר״ן קמא, סימן ל"ג עיון
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למעשה

נצור לשונך

יין הונגרי

הלכות לשון הרע
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שיחות ומנהגיםהליכות

ה ּיָ יְך ָהעֹוָלם ֶאל ָהֲעׂשִ המדריך לחיים      ְלַהְמׁשִ

שעות יקרות
הנפקא מינה ממה שאנו מדברים כאן, שנדע שיש לנו כזה רבי 
מבקש  והוא  רחמן,  מנהיג  רחמן,  ישראל,  אוהב  שהוא  גדול, 
מאיתנו רק 'תצייתו לי!... תצייתו לי למה שאני אומר לכם, הרי 

אני לא אומר לכם דברים קשים'.

לקום  אז  אפשר  ארוך,  לילה  יש  הלא  קשה?  דבר  זה  האם 
ולעשות דברים טובים בזמן הזה. 

החצות הרי נמשך לו שעתיים, אומר רבינו - מאז שנהיה לילה 
בצאת הכוכבים עד שש שעות אחר כך מתחיל חצות, ונמשך 
ולעשות  ער  להיות  צריכים  האלו  שעתיים  נו  שעתיים.  לו 
דברים טובים, וזה התקרבות נוראה להשי"ת הדבר הזה, יסוד 

נורא ביהדות הדבר הזה.

תדבר קצת דיבורים להשי"ת, ותזהר לשמור את זמן קריאת 
עדן  הגן  את  לך  יש  ואז  בצדקה,  ותרבה  תפילה,  וזמן  שמע 
בעולם הזה, זהו הגן עדן של העולם הזה, וזהו הרבי! זה רוצה 
ממך  רוצה  לא  הוא  דברים,  יותר  ממך  רוצה  לא  הוא  רבינו! 
אצל  זה  תיתי...  מהיכי  ממנו...  ומעשיות  מופתים  שתספר 
רבינו מהיכי תיתי... זה המופת הגדול שלוקחים בן אדם שהוא 

כמו שהוא, והוא נהיה בעל תשובה, זהו מופת גדול.

כך אמר רבי נחמן טולטשינר: 'מופת - זה אני, מופת - זה אני'.

הקדוש,  מהבעש"ט  הקדושים  הספרים  שכל  רואים  הרי 
כולם  מדברים  הקדושים  הספרים  כל  ממעזריטש,  מהמגיד 
מ'חצות' ומ'התבודדות', זוהי הרי הדרך של הבעש"ט הק', וכן 

כולם מדברים משמירת זמן קריאת שמע. 

רבי הערשל'ע זידיטשויבער, הוא הרי היה בדור מאוחר יותר, 
וכשהוא מדבר מחצות זה אש, אש, וכן כשהוא מדבר מזמן 
תפילה וזמן ק"ש, הרי זה דיבורים של אש, וכו', הרי בלי ספק 

שהתכוון גם להיום, ולא רק לדורות הקודמים...

נקודות הדרכה בפרשה
 בשלח – פרשה זו היא עם הניסים הגדולים 

ביותר, קריעת ים סוף, מי מרה, פרשת המן, 

זאת  ולעומת  עמלק,  ומלחמת  מריבה  מי 

עם  של  ביותר  הרבות  התלונות  עם  היא 

תלונה.  יש  למשנהו,  אחת  נס  בין  ישראל, 

כי כך הוא דרכו של השי"ת, שהוא מתגלה 

ושוב  מתגלה  ושוב  עצמו  את  ומסתיר 

שברגע  הבריאה,  מפלאי  והוא  מסתיר, 

שוכחים  רגע  ולאחר  אותו,  רואים  אחד 

כאילו לא ראהו מעולם )ליקוטי הלכות(.

הרבים  הניסים  עם  זו  פרשה   – בשלח 

כי  ביותר, ומאידך התלונות הרבות ביותר, 

כאשר אין האדם בוטח ומאמין שהשי"ת 

רוצה לעזור לו, גם אם יהיה ניסים גדולים, 

ויראה עין בעין את הרחמים הגדולים של 

השי"ת, הוא תמיד יחשוש שמא בהמשך 

השי"ת ירע ויצר לו, כי הייתכן שה' עושה 

לו  שיש  בלי  לחינם  כאלו  גדולים  חסדים 

נסיון  וזהו  חשבון?!  עמי  לעשות  מטרה 

באוצר  בבטחון  הלב  למלאות  מאוד,  גדול 

רחמנות,  מלא  שהשי"ת  חינם,  מתנת 

ורוצה לרחם ולהשפיע טוב בחינם, מחמת 

אהבתו את ישראל. 

אנו  למדים  זו  בפרשה   – סוף  ים  קריעת 

מידת הבטחון, כי הים לא נבקע בבת אחת 

בכל  מפניהם  נס  הים  אלא  ארוך,  כשביל 

זאת  וכל  הילוכם,  בדרך  מעט  מעט  פעם 

בשביל להרגיל את נפשם במידת הבטחון, 

שבכל פסיעה יגדל החשש שמא בפסיעה 

מהים  יצאו  וכך  הים,  יבקע  לא  הבאה 

הבטחון  מידת  קניין  כי   – בבטחון  מלאים 

הוא רק בחיי האדם בפועל, )רבינו בחיי(.

שבזמן  אומר,  הזוה"ק   – סוף  ים  קריעת 

על  סוף  ים  קריעת  היה  מצרים  יציאת 

סוף  ים  קריעת  אבל  משה,  של  מקלו  ידי 

כלומר  הקולמוס,  ידי  על  יהיה  האחרון 

)ליקו"ה  הצדיקים.  תורת  כתיבת  ידי  על 

נשיאת כפיים ה'(

פרשת המן – בפרשה זו למדים אנו מצוות 

בטחון בה' בעת ירידת המן. כי בכל יום ויום 

היה נסיון חדש האם גם היום ישלח לנו ה' 

מן. היה זה מבחן מדוייק של בטחון, כמה 

צריך להרחיק לכת ללקט את המן.

פרשת המן – רביז"ל אמר 'נאר בטחון' ]רק 

במדבר,  קשה  נסיון  זה  היה  כמה  בטחון[! 

אפילו שאדם ראה ל"ח שנה יורד מן בפתח 

ביתו, היה לו נסיון שמא מחר לא ישלח לו 

ה'.

פרשת המן – מהמרחק שלנו מדור המדבר, 

בזה,  יש  נסיון  איזה  להבין  יכולים  איננו 

כאשר רואים בחוש שיורד מן מהשמיים, 

יום מחדש, אך  למה היה להם חשש בכל 

כשפותחים את העיניים באופן שה' מנהיג 

שלנו  החיים  שגם  להבין  אפשר  אותנו, 

ומפרנס  זן  ה'  המדבר,  דור  כדוגמת  הם 

מלא  האדם  ועדיין  וברחמים,  וחסד  בחן 

בתירוצים  פעם  כל  וחששות,  בשאלות 

שונים, שהפעם הדבר שונה.

 טעימות דברי אמת מפי מעתיקי השמועה 
החסיד רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל

מאד  העשוי  דבר  זה  אם  חכם,  מתלמיד  הרע  לשון  לקבל  מותר 
שאם  קרוב,  במקום  אנשים  הרבה  לפני  שנעשה  כגון  להתגלות, 
הוא משקר, יכולים להכחיש אותו בקלות, או כשאומר דבר בשם 
אדם אחר והוא עדיין חי, ויכול להכחישו. אבל סתם לשה"ר שאינו 
עשוי כ"כ להתגלות, כגון לומר על עני שאינו עני כ"כ ושלא יתנו לו 

צדקה, זאת אסור לקבל אפילו מת"ח.

אדם המוחזק לרשע בעיני אנשי מקומו, כגון שיצא עליו שמועות 
כמה פעמים שעבר עבירה שנתפרסם איסורן בישראל. והשמועות 
ומקור השמועות ממקום שאינו עלול  יותר.  וחצי או  יום  נמשכו 
וגם אין לאדם שונא בעיר המעונין להפיץ עליו שמועות  לשקר, 
כנתברר  נחשב  זה  כי  לשה"ר,  עליו  לקבל  מותר  אזי  שקר,  של 
כגון  נאמן  אינו  השמועה  מקור  אם  אבל  'עמיתך'.   מכלל  שיצא 

שיש לו שונא וכדו', אסור להוציאו מכלל 'עמיתך'. )קיצור הל' ל"ה ח, 

ִניְׁשט, ָדאס ֵהייְסט  ָוואס  ָוואס ָיא אּון  ֶעְסן  ִאין  ְּפִריֶּבעְנִדיֶווען 
ֶזה  ֹּלא,  ּוַמה  ֵּכן  ַמה  ָּבאֶֹכל,  ּוְלַדְקֵּדק  "ְלָבֵרר   - ֲאִכיָלה"  ַּתֲאַות 

ִנְקָרא ַּתֲאַות ֲאִכיָלה": 

ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר: "ַאז ֶמען ֶעְסט פּון ַווייֶטער ָדאס ִאיז אֹויְך 
ְוֹלא  ֶּׁשַאֲחָריו,  ִמַּמה  אֹוֵכל  ֶׁשָהָאָדם  "ֶזה   - ֲאִכיָלה"  ַּתֲאַות 
ָּצִריְך  ִּכי  ֲאִכיָלה".  ַּתֲאַות  ִּנְקָרא  ֶזה  ַּגם  ְלָפָניו,  ְוַהֻּמָּגׁש  ֵמַהֻּמָּנח 
ָהָאָדם ֶלֱאכֹול ִּבְמִתינּות ּוְבַנַחת ֵמַהֻּמָּנח ָקרֹוב ְוָסמּוְך לֹו - "ֶעְסן 

ֶנעְבּן ִזיְך": 

ֵיׁש  ְקִלָּפָתם,  ִעם  ְלָאְכָלם  ֶׁשֶאְפָׁשר  ְיָרקֹות  "ִמיֵני  ָאַמר:  ַרֵּבנּו 
ִהיא  ְקִלָּפָתם  ִּכי  ְלַגְמֵרי.  ְקִלָּפָתם  ִלּטֹל  ְּכֶׁשְּמַקְּלָפם, ֹלא  ְלִהָּזֵהר 

ְקִלַּפת נַֹגּה, ּוְצִריִכין ְלָבֵרר ִמֶּמּנּו ֶאת ַהּטֹוב":

ַאייֶעֶרע  אֹויְסַהאְלְטן  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ֶקען  "ִאיְך  ַּפַעם:  ָאַמר  ַרֵּבנּו 
טֹוִבים  ַהָּיִמים  ֶאת  ִלְסּבֹל  ְּכָבר  ָיכֹול  "ֵאיִני   - ְּפַראְזִניֶקעס" 
ֶׁשָּלֶכם". ַהְינּו ַמה ֶּׁשָהיּו עֹוִׂשים ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ָּכל ַּפַעם ְמִסָּבה 

ַאֶחֶרת: 

ֵאֶצל  ַהָּנהּוג  ָׂשָרף  ֵיין  ְׁשִתַּית  ִעְנַין  "ַהְתָחַלת  ָאַמר:  מֹוַהְרַנ"ְּת 
ַהַּצִּדיִקים ִמַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם  ַהֲחִסיִדים ִהְתִחיל ִמֶּזה, ֶׁשָראּו 

ְוֻהְכְרחּו  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ּוְלַדֵּבר  ַיַחד  ְלִהְתַקֵּבץ  ֶׁשּטֹוב  טֹוב 
אּוָלם  ַהְּלָבבֹות.  ְלָקֵרב  ְּכֵדי  ָׂשָרף  ֵיין  ְמַעט  ְלַחֵּלק  ָּכְך  ִמּׁשּום 
ְוַהֵיין  ַהִּמְתַקְּבִצים  ֶׁשל  ְוַהִּדּבּוִרים  ַהְּלָבבֹות,  ִהְתַמֲעטּו  ָּכְך  ַאַחר 
ַהְּׁשִתָּיה.  ִעְנַין  ַרק  ַהִהְתַקְּבצּות  ִמָּכל  ְוִנְׁשַאר  ִהְתַרָּבה,  ָׂשָרף 
ִיְהֶיה  ֲאַנ"ׁש  ֶׁשֵאֶצל  ְוָרָצה  ֶזה,  ְּבִמְנָהג  ּוָמַאס  ָקץ  ַהָּקדֹוׁש  ְוַרֵּבנּו 

ַהִהְתַקְּבצּות ַרק ְּבִעְנַין ֲעבֹוַדת ה' ִיְתָּבַרְך": 

ַּפַעם ִּבֵּקׁש ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְלמֹוַהְרַנ"ְּת ְוַרִּבי ַנְפָּתִלי ֶׁשָּיבֹואּו ֶאְצלֹו 
ִלְסעּוָדה, ְוִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ָמַזג ָלֶהם ַרֵּבנּו ֵמַּבְקּבּוק ָקָטן ַּכָּמה 
"ֶעְטִליֶכע   - ּוְמֻחֶּדֶדת  ְקַטָּנה  ְּבכֹוס  ַיי"ׁש  ֶׁשל  ּבֹוְדדֹות  ִטּפֹות 
ְגֶלעְזל",  ְׁשִּפיִציג  ְקֵליין  ַא  ִאין  ֶלעק,  ַא  ַמָּמׁש  ָגאר  ְטָראְּפן'ס 
ָלֶכם  "ְקחּו   - צּוִּביְסַלאְך"  "ֶנעְמט  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ִלְפֵניֶהם  ּוְנָתָנּה 

ֶזה ַהְּמַעט".

ְוֶנֶעְמדּו מֹוַהְרַנ"ְּת ְוַרִּבי ַנְפָּתִלי ִּבְתִמיָהה, ִּכי ִּכְמַעט ֲאֶׁשר ֹלא ָהָיה 
ַיי"ׁש ִלַּקח ִמָּׁשם, ְוִכי איך ַיְסִּפיק ִלְׁשֵניֶהם ֶזה ַהְמַעט?!' ְוִהְפִטיר 
מֹוַהְרַנ"ְּת ְּבַעְצמֹו ְוָאַמר: "נּו, ַא ַקאַּפאֶלע ִאיז אֹויְך גּוט" - "נּו, 
ְמַעט ַּגם הּוא טֹוב". ְּכֶׁשָּׁשַמע זֹאת ַרֵּבנּו ַנֲעָנה ְוָאַמר: "ְּבָראְנְפן! 
ָנאר ַא ַקאַּפאֶלע ִאיז גּוט!" - "ַיי"ׁש! ַרק ְמַעט רבי הּוא טֹוב!": 

ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ הּוא  מֹוָך"  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  ן  ּכֵ ְוַעל 
ּיּום  ְוַהּקִ ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ִלְכלֹל  ֵדי  ּכְ

ִריָאה: ל ַהּבְ ל ּכָ ּקּון ׁשֶ ְוַהּתִ
ליקוטי הלכות, ברכות הראיה וב"פ ד, ד

אכילה
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דרכי נועם

לעידוד ההתבוננות בספרי רבינו ז"ל

ומקבלין דין מן דין

שני צדדים למטבע
עצי  בין  הדהד  וועלוול  משה  ר'  של  בכיו 
היער. הוא התפלל כפי שלא התפלל מעודו. 
כל ימי חייו, מילדותו ועד הלום, חלפו לנגד 
את  יסיים  שכך  פילל  מי  במהירות.  עיניו 
חייו, כאן ביער נידח זה הרחק ממקום ישוב, 

מבלי לזכות אפילו לקבר ישראל. 
שמו  בנמירוב.  העליה  מבני  היה  ליפא  ר' 
מוכר היטב בדברי ימי חסידות ברסלב כמי 
שהיה לו יד וחלק בהתקרבותו של מורנו רבי 
נתן אל רבינו הקדוש בחודש אלול תקס"ב.

מוהרנ"ת  בעוד  אך 
ליפא  ר'  הבורא,  לעבודת  חייו  את  הקדיש 
כל-כולו  טבע  הוא  המסחר.  בעולם  שקע 
לידי  הדברים  והגיעו  הממון.  ובים  במטבע 
כך, שפעם, בעיצומה של סעודה-שלישית 
רבינו הקדוש אומר תורה  בעוד  של שבת, 
מעמיתיו  אחד  נכנס  שלומו,  אנשי  בפני 
הסוחרים של ר' ליפא אל בית המדרש וקרא 
בענייני  עמו  לשוחח  כדי  החוצה  שייצא  לו 
ליפא  ר'  בדבש.  שלהם  המשותף  המסחר 
שהבחין כי כבר יצאה השבת, יצא בעקבות 
את  אחריו  משאיר  כשהוא  הסוחר,  ידידו 
דברותיו  ואת  הרבי  של  הטהור  שולחנו 

הקדושים והמתוקים מדבש ונופת צופים.
תמיהה.  הורגשה  המדרש  בית  בחלל 
ולצאת  חיים  דברי אלוקים  לעזוב  היתכן?! 
ולדבר בענייני חולין?! וכי אי אפשר להמתין 
ואז  הסעודה-שלישית,  סיום  לאחר  עד 

לצאת מן הקודש אל החול?!
אמר  לא  הוא  מכך.  צער  היה  לרבינו 
מפורשות מאומה לר' ליפא באותו מעמד. 
רמזים  בדבריו  כלל  הקדושה  כדרכו  אולם 
ואשר  פה  ישנו  אשר  אחד,  לכל  השייכים 
מאמר  את  הזכיר  תורתו  ובתוך  פה,  איננו 
ה'תיקוני זוהר' המובא בתורה 'ציווית צדק' 
בהון  "חייכית  מוהר"ן  בליקוטי  כ"ג  בסימן 
לון  קטילת  ולבתר  עלמא,  בהאי  בעותרא 
בזה  בעשירותם  בהם  משחקת  הקליפה   –

העולם, ולבסוף הורגת אותם".
דברים אלו היו מכוונים אל הסכנה הטמונה 
אל  כפופה  איננה  כאשר  בעשירות, 

הקדושה. 
ודבריו של הרבי, הלא הולכים מסוף העולם 
משה  ר'  אל  מגיעים  אנו  וכאן  סופו.  ועד 
וועלוול, נכדו של ר' ליפא, שבו פתחנו את 
וועלוול, כסבו, היה סוחר  ר' משה  סיפורנו. 
מופלג, אשר תחת ידיו מתגלגלים סכומים 
מפולפלים. ויהי היום, ור' משה וועלוול נוסע 
בכרכרתו עם עגלונו הגוי, כפי שנוסעים הם 
השוק,  היריד,  אל  בדרכם  רבות,  שנים  זה 

וכל יעד אחר.
אולם למרבה תמיהתו של ר' משה וועלוול, 
הראשית  מהדרך  העגלון  לפתע  סוטה 
בתוך  צר  שביל  אל  הכרכרה  את  ומפנה 
להביע  בידו  סיפק  היה  טרם  העבות,  היער 
העצומה  ולתדהמתו  בקול,  תמיהתו  את 
בסכינו  למולו  ומנופף  ממושבו  העגלון  קם 
מפיו  נפלטו  זאת?!"  "מ...מה  הממורטת. 
המילים. אך מהר מאוד הבין כי עגלונו נתן 
להמיתו  עמו  וגמור  מנוי  וכי  ברכושו  עיניו 

כאן בחשרת היער ולשדוד את כספו.
ר' משה וועלוול הוא ברסלבר חסיד. וככזה, 
חמום  מעגלונו  האחרונה  בקשתו  היתה 
להתפלל  לי  תן  ממך,  "בבקשה  המוח: 

תפילת מנחה לפני מיתתי".
משה  ר'  מעבידו.  להפצרת  הסכים  הגוי 
ונשמתו,  לבו  בכל  והתפלל  נעמד  וועלוול 
נוראות  בבכיות  מפיו  יצאה  מילה  כל 
נרגשת  כה  יתברך.  לה'  נפש  ובהשתפכות 
התחרט  הגוי  שהעגלון  תפילתו,  היתה 
מלבצע את זממו וכשסיים להתפלל, ביקש 

את סליחתו.
וועלוול  משה  ר'  אמר  לביתם,  כששבו 
שנכמרו  על  מאוד  לך  אני  "מודה  לעגלונו: 
לא אוכל להעסיק אותך  רחמיך עלי, אולם 

יותר אצלי".
החסידים הוותיקים, שידעו מהמעשה עם 
נכדו  עם  הקורות  את  והכירו  ליפא  ר'  הסב 
שלא  יכלו  לא  ימיו,  בסוף  וועלוול  משה  ר' 
להיזכר בדברי קדשו של הרבי, אז באותה 
סעודה שלישית לפני שנים רבות, והבינו כי 
דבריו כוונו להצלת הגוף, לא פחות מהצלת 

הנפש.
ספרי  מערכת   – קודש  שרפי  שיח  )ע"פ 
רבינו, תורה כ"ג(        

עם מה אדם צריך 
לשמוח בודאי, 

אפילו כשהוא מונח 
בבוץ בגשמיות 

וברוחניות? ל"ל 

תשובה לחידה הקודמת: 
איזה מתנה צריכים להשתדל לקבלה באהבה 

ובשמחה עצומה?    שבת קודש!!
ליקוטי הלכות, שבת ז, ד

הזוכה: יעקב צבי פריימן בית שמש
זכה בשובר זיכוי ע"ס 100 ש"ח עבור ספרי רבינו

חיפוש אור הצדיק בתורתו הקדושה
ביאורים על תורה ל"ג מאמר י'

ע"פ שיעורי הגה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א
ֶהם  ּבָ ׁשֹוָרה  ִמים,  ַהּיָ ַהְינּו  ּדֹות,  ַהּמִ ַהְינּו  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ָידּוַע,  ְוֶזה  ]ד[ 
ית  ֵראׁשִ ָלק קצ"א:, ּבְ דֹוׁש )ּבָ ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ מֹו. ּכְ ַרְך ׁשְ ַאֲהָבתֹו ִיְתּבָ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַהֶחֶסד ַהְינּו ָהַאֲהָבה, ּכְ ה ה' ַחְסּדֹו", ׁשֶ מ"ו.( "יֹוָמם ְיַצּוֶ

יְך ָחֶסד[ ְוכּו',  ְכּתִ ן ְמׁשַ יְך" ]ַעל ּכֵ )ִיְרְמָיה ל"א(: "ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ

ֵהם  ּדֹות  ַהּמִ י  ּכִ ּדֹות.  ַהּמִ ַהְינּו  יֹוִמין,  הֹו  ּלְ ּכֻ ִעם  ָאֵזל  ּדְ יֹוָמא  הּוא 
ִמּדֹוָתיו,  ְיֵדי  ַעל  אֹותֹו  ֹיג  ְלַהּשִ ּנּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶלֱאלֹקּותֹו,  ִצְמצּוִמים 
מֹוְדִעין  ּתְ ִיׁשְ ּדְ ִגין  'ּבְ מ"ב: (:  ּבֹא  ת  ָרׁשַ )ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָהַאֲהָבה  ּוֵמֲחַמת  אֹותֹו.  ֹיג  ְלַהּשִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִמּדֹוָתיו  לֹא  ּבְ י  ּכִ ֵלּה', 
ה  ִמּזֶ ִעּמֹו  אֹותֹו  ְויֹאֲהבּו  ּבֹו  קּו  ְדּבְ ּיִ ׁשֶ ְוָרָצה  ִיְשָֹרֵאל,  ֶאת  ָאַהב  ׁשֶ

ִמּדֹות ַהּתֹוָרה:  יׁש ֶאת ֱאלֹקּותֹו ּבְ ִמי, ִהְלּבִ ׁשְ ָהעֹוָלם ַהּגַ
ַדְעּתֹו  ּבְ ֵער  ׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ִמְצוֹות,  ְרַי"ג  ּתַ ל  ׁשֶ ִחינֹות  ּבְ ְוֶזה 
ִצְמֵצם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  אֹותֹו,  ֹיג  ְלַהּשִ נּוַכל  ַהּזֹאת  ְצָוה  ַהּמִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
ַדְעּתֹו  ֵער ּבְ ִ ּשׁ ל ׁשֶ ְרַי"ג ִמְצוֹות. ְלָמׁשָ ֵאּלּו ַהּתַ ְוָקא ּבְ ֶאת ֱאלֹקּותֹו ּדַ
ע  ַאְרּבַ ַהְינּו  ְך,  ּכָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהּזֹאת  ְצָוה  ַהּמִ ׁשֶ ין,  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות 
ְך  י ּכָ ל עֹור. ּכִ תּוִבים ּוְרצּועֹות ׁשֶ ל עֹור ּכְ ים ׁשֶ ּתִ ע ּבָ ּיֹות ְוַאְרּבַ ָרׁשִ ּפָ
ֹיג אֹותֹו ּוְלָעְבדֹו,  ה נּוַכל ְלַהּשִ ְמצּום ַהּזֶ ַעל ְיֵדי ַהּצִ ַדְעּתֹו, ׁשֶ ֵער ּבְ ׁשִ
ֵער  ׁשִ ן  ּכֵ י  ּכִ ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ ים  ּתִ ּבָ ע  ַאְרּבַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ִצּוָ לֹא  ְוָלֵכן 
ָאַהב ֶאת ִיְשָֹרֵאל,  ַעל ְיֵדי ַאֲהָבתֹו ׁשֶ ּוָמַדד ַעל ְיֵדי ַאֲהָבתֹו. ִנְמָצא ׁשֶ
ֵיׁש  ה  ּוִמּדָ ה  ִמּדָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ִנְמָצא  ַהּתֹוָרה.  ִמּדֹות  ּבְ ַעְצמֹו  יׁש ֶאת  ִהְלּבִ
ִיְשָֹרֵאל:  ִעם  ַעְצמֹו  ֶאת  אֹוֵהב  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַאֲהָבה,  ם  ׁשָ
ת  ִפּיַ ִלּפֹות, ַעל ְיֵדי ּכְ י ַהּקְ בּוׁשֵ יט ֶאת ַהּתֹוָרה ִמּלְ ְפׁשִ ּמַ ִנְמָצא ִמי ׁשֶ
תּוב: "ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה  ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָ ֶצר, ֲאַזי הּוא ְמֹקָרב ֶאל ַהּשׁ ַהּיֵ

לֹום":  ׁשָ
ר.  ִנְסּתָ ּוְבִחינֹות  ִנְגֶלה,  ִחינֹות  ּבְ ִחינֹות.  ּבְ ֵני  ׁשְ ּה  ּבָ ֵיׁש  ְוַהּתֹוָרה, 
ְלָיא  ֲעִתיָדא ְלִאְתּגַ יָקא ְסִתיָמָאה ּדַ ַעּתִ ה, הּוא אֹוַרְיָתא ּדְ ר ַהּזֶ ְסּתָ ְוַהּנִ
ְסִתיָמָאה,  יָקא  ַעּתִ ּדְ ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ּכְ ְוָאז  ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד 
ְעָיה י"א(: "ְוָגר ְזֵאב  תּוב )ְיׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוָלם. ּכְ לֹום ִנְפָלא ּבָ ָ ֲאַזי ִיְהֶיה ַהּשׁ
י,  ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ ִדי ְוכּו', לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיׁשְ ֶבשֹ ְוָנֵמר ִעם ּגְ ִעם ּכֶ

ַדְעּתֹו:  ּבְ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ י ֲאַזי ִיְתּגַ ָעה ֶאת ה'", ּכִ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ּכִ

יומא דאזיל עם כולהו יומין
רבינו ממשיך לבאר את דרך בירור המידות ע"י התורה, ומדגיש שאין 
בזה  עבודתנו  עיקר  וזה  מדותיו,  ע"י  אלא  השי"ת  את  להשיג  דרך  לנו 
העולם להשיג ולהכיר את השי"ת כמובא בזוה"ק שעיקר הבריאה היא 
בגין דישתמודעין ליה, ולכן זה עיקר בקשת השלום, לראות בכל דבר את 
השי"ת ע"י בחינת המידות שיש בכל דבר, היינו חסדו יתברך, או עוצם 
גבורותיו ונפלאותיו, ועל דרך זה בשאר המדות, אבל העיקר הוא מידת 
החסד שהיא בחינת האהבה, כי החסד הוא נמצא בכל מדה ומדה, בבחינת 
יומא דאזיל עם כולהו יומין, ולכן העיקר הוא עניין זה של לראות את חסד 
ה' בכל דבר ודבר, הן בטיבו והן בעקו, כי "ביום טובה היה בטוב", שצריך 
לקבל את הטוב ולהודות להשי"ת על זה באהבה ובשמחה, "וביום רעה 
ראה", שגם בימים שהם בחינת ימי רעה יש בהם גם כן חסד ה' ואהבתו 
מלובשת דייקא במצב הזה ובמקום הזה, וצריך תמיד לחפש את הטוב 
והחסד בבחינת "בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר", וכפי מה שהאדם 
עוסק בעניין זה של הודאה לשי"ת והתבוננות בחסדו יתברך בכל דבר, כן 
יוכל להתקרב להשי"ת בכל מקום ובכל מצב, וכך גם יוכל לברר את שאר 

המדות ולמצוא בהם את השי"ת, כי בכולם כלול עניין החסד והאהבה. 

נגלה ונסתר
ועיקר הדרך לזה הוא דייקא ע"י התורה, וכפי שמדגיש רבינו שהתורה יש 
בה נגלה ונסתר, כי יש את האהבה הפשוטה שבמצוות התורה בפשטות, 
שעצם המצוה שצוונו השי"ת הוא מחמת אהבתו יתברך לישראל, ששיער 
בדעתו שדייקא ע"י המצוה הזו בפרטיה ודקדוקיה שבפשטות ההלכות, 

יער

מנחה אחרונה 
במעבה היער



טעם גן עדן

נקודות דעת שאתם חידשתםאור החוזר
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מוגש כאן לראשונה באדיבות מכון מאירת עיניים – פרויקט התורות הקצר – ביאורים.
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התורה הזמנית - ליקוטי מוהר"ן תורה ל"גומקבלין דין מן דין

עי"ז נוכל להתקרב אליו יתברך ולהיות דבוקים בו יתברך ולאהוב אותו 

יתברך מזה העולם, ואדם צריך להתרגל להתבונן בפשטות בכל דבר על 

ההלכות והמצוות שיש בזה, הן בקיום מצוות ממש כמו ציצית ותפילין, 

קרי"ש ותפילה וכדומה, והן את ההלכות שיש בכל דבר כגון משא ומתן 

שכל  וכדומה,  כראוי  והברכות  המאכלים  בכשרות  וזהירות  באמונה, 

זה הוא עיקר הדרך לברר את המדות בפועל, וזה עיקר בקשת השלום 

שאדם צריך תמיד לחפש ולבקש מה הם אותיות התורה שמאירים כאן 

את הדרך להתקרב להשי"ת, וההתחלה היא מנגלות התורה.

אבל יש בחינת נסתר שהוא פנימיות התורה שבה מתגלה עוצם הנחת רוח 

שיש מכל מצוה ומכל הלכה, ועוצם התיקונים הנוראים בכל העולמות 

שנעשים מכל תנועה שעושה האדם בכל דבר שבקדושה שעושה האדם 

התגלות  עיקר  ששם  הצדיקים  שמגלים  התורה  וזה  השי"ת,  בשביל 

הארת  את  לקבל  יכול  כך  בתורתם,  עוסק  שהאדם  מה  וכפי  האהבה, 

להשי"ת  ההתקרבות  דרכי  כל  שהם  מקום,  בכל  שיש  התורה  אותיות 

שמגלים הצדיקים השלימים שהם בונים את התורה עד שנמשך עליה 

אור רב מלמעלה, ועי"ז הם יכולים להחיות כל אחד ואחד גם בתכלית 

ידע את האמת  גדול שברומי  וההתרחקות, עד שאפילו בכרך  החושך 

לאמיתו שאין שום מקום שאי אפשר להתקרב להשי"ת, ובוודאי יש גם 

כאן אותיות התורה שהם דרכי ועצות תורה שאפשר גם כאן להתקרב 

להשי"ת, והם כל העניינים שמתבארים בליקוטי הלכות שכולם סובבים 

והולכים על עניין זה שהם אותיות התורה שמאירים לאדם את השלום 

בכל מקום. 

ואם רק יבקש את השלום ויתעורר באתערותא דלתתא של כפיית היצר, 

יוכל להאיר לו אותיות התורה שנמצאים במקום הזה שיוכל להתקרב 

עי"ז להשי"ת, אבל על האדם מוטל לבקש את השלום, שהם אותיות 

בנגלות  הן  יכולים להתקרב להשי"ת,  ידם  התורה שבמקום הזה שעל 

התורה, שהוא פשטות ההלכות והמצוות שיכול לקיים במקומו ובמצבו, 

ובן פנימיות התורה שבהם מתבארים דרכי התורה בכל דבר ובכל מצב 

איך יוכל האדם להתחזק ולידע תמיד שהשי"ת אוהבו בתכלית האהבה, 

ועי"ז יוכל האדם ג"כ להתעורר באהבה להשי"ת ולעשות מה שבכוחו, 

]ושני דרכים אלו תלויים זה בזה כפי שמבאר רבינו בהמשך המאמר שזה 

בחינת אהבה שבדעת ואהבה שבימים, ועיקר האהבה שמתגלה בפועל 

היא אהבה שבימים, אבל שרשה הוא מאהבה שבדעת ולכן כדי שיאיר 

האהבה שבימים שהוא בחינת נגלות התורה, מוכרחים לעורר את שורש 

האהבה שבדעת שהוא בחינת פנימיות התורה[. 

תפילין של עור 
בכל  רבינו שהוא  כפי שהזכיר  התורה  מצוות  בכל  הוא  זה  עניין  והנה 

התרי"ג מצוות, ובכל זאת נקט רבינו דוגמא ממצוות תפילין שהם ארבע 

פרשיות של עור בבתים של עור דייקא ולא בבתים של זהב וכסף כי כך 

שיערה חכמתו יתברך, ובפשטות מובן שהוא משום שבמצוות תפילין 

מאיר בפרטות עניין זה של מלא כל הארץ כבודו וכפי שהביא רבינו לעיל 

שזהו עניין לטטפת שאמרו חז"ל טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים, 

שבא ללמדנו שבכל לשונות העכו"ם יש שם אלקותו יתברך, אבל יש 

להוסיף בזה שנקט דווקא עניין זה שהתפילין הם של עור ולא של זהב 

הלבושים  מתוך  דייקא  היא  להשי"ת  להתקרב  שהדרך  שמרמז  וכסף, 

והוא שחור,  ולכן התפילין הוא מעור בהמה,  וההסתרות,  והצמצומים 

עי"ז  ורק  וההסתרה,  החושך  תכלית  על  מרמז  שהוא  וזהב,  כסף  ולא 

מתגלה הדרך להתקרב להשי"ת מכל מקום, ע"י שהאדם מתאמץ לחפש 

את השלום ולאהוב את השלום, ועי"ז זוכה שיאיר לו אותיות התורה בכל 

מקום להתקרב להשי"ת.

שבת על פי תורה ל"ג - 'וברכתו מכל הימים'
 – הימים'  מכל  'וברכתו  נאמר  בשבת  א[ 
שאינה  גדולה  אהבה  מתגלה  בשבת  כלומר 
מימות  יום  בכל  כי  הימים.  בעבודת  תלויה 
הבירור  וכפי  לרע,  טוב  בין  בירור  יש  החול 
כך  הרע,  בתוך  היטב  ומסתכל  רואה  שאדם 
שמתלבש  ה'  אהבת  עוד  לגלות  זוכה  הוא 
יום.  באותו  שעושה  והתורה  המצוות  בתוך 
האהבה  קשר  יותר  מתגלה  מצוה  בכל  כי 

שביניהם.
הוא  ואז  הימים,  מכל  מבורך  שבת  אך  ב[ 
למעלה מהטוב והרע, כי שם הכל טוב גמור, 
ואז אפשר להתעלות לטעום מאור האהבה 
שבדעת – אהבה גדולה של התקשרות בה' 
כמו לפני הבריאה, שלא קשור ותלוי בימים 

שלו.
ג[ שבת הוא יום שמסוגל ביותר לטעום טעם 
של אור הצדיקים הקדושים, בלימוד תורתם 
השגה  נפתח  שבשבת  כידוע  הקדושה, 
והרגש פנימי יותר בדעתם הקדושה – כי כל 
תורתם מגלה את הקדושה הנפלאה הזו של 
ושיתגלה  הבריאה  שלפני  שבדעת  האהבה 

לעתיד לבוא.
במאמר,  שהתבאר  מה  כפי  שני,  מצד  ד[ 
שאור האהבה הגדולה של ה' היא גדולה עד 
אותה  ולטעום  להשיגה  מאוד  וקשה  מאוד, 
לנו  הלביש  ולכן  הזה.  בעולם  עוד  כשאנחנו 

התורה,  של  המצוות  בתוך  אהבתו  את  ה' 
שעל ידי שאנו מקיימים את המצוות, יכולים 
שלו,  האהבה  את  להרגיש  להתעורר  אנו 
לא רק האהבה שבימים – האהבה שתלויה 
בימים, אלא האהבה הגדולה המתלבש בתוך 

המצוות.

ה[ כמשל אב שאוהב את בנו באהבה גדולה 
שאינה תלויה במעשיו ובמתנות וכדומה, אך 
הגדולה  האהבה  את  לגלות  בשביל  פעמים 
המעשה  של  הצמצום  את  דווקא  צריך 
והמתנה, אשר שם מתלבש ומתגלה האהבה 

גדולה ופנימית יותר.

וכך גם דייקא על ידי העבודה של ימות החול 
שם מתגלה האהבה שבימים, אפשר בשבת 
כי  שבדעת,  האהבה  להרגיש  להתעלות 
בשבת המצוות שעשה בימות החול עולות 
האהבה  להרגיש  ואפשר  למעלה,  ונתעלות 
שעשה  המצוות  מתוך  דייקא  יותר  גדולה 

בימות החול.

'ברכתו  של  בתפילה  פירושים  שני  נמצא 
מכל הימים': א[ שבת נתעלה בגילוי האהבה 
מהאהבה של כל הימים. ב[ הגילוי של שבת 
מתוך  היינו  הימים',  'מכל  דייקא  מתגלה 
האהבה שבימים שהתגלה במצוות שעשה 

בחול.

לתרופה,  עלה  מערכת  לכבוד 
עלון  קוראי  את  לשתף  רציתי 
העולם  את  המקרב  זה  קדוש 
אפשר  כיצד  ועצות  אמת  לדעת 
להכיר ולאהוב את השי"ת מתוך 

העולם הגשמי,

לפעול  ניתן  היאך  חשבתי 
ישועות בגשמי ורוחני ע"פ תורה 
לג', ואקדים כמה יסודות בתורה 

זו.

רוצים  שאם  בתורה  מגלה  רבינו 
למצוא שלום בין ישראל, ובטיבו 
הנקראת  התורה  ע"י  זה  ועקו, 
נתיבותיה  'וכל  כמ"ש  שלום, 

שלום'

שנתיבות  בתורה  ומתבאר 
הנגלה  נתיב  הינם  התורה 
מידות  שבתוך  אהבה  שמבטא 
וזמן, וממנה נמשך כל החילוקים 
חוטא  כשהאדם  וכן  והלבושים, 
וחוסר  ריחוק  תחושת  נמשך 

שלום,

שעניינו  הנסתר  נתיב  לבין 
מכל  שלמעלה  שבדעת,  אהבה 
ללא  הינה  ה'  ואהבת  החילוקים, 

תנאים,

השלום  את  לגלות  זה  והתכלית 
שבתוך  להכיר  היינו  שביניהם, 
התורה הנגלית גנוז אור האהבה 

התורה  את  ולקשר  שבדעת, 
הנגלית לגנוזה,

עניין  לפעול  שכדי  מגלה  ורבינו 
זה צריך האדם לכפות את היצר 
כל  של  המרחב  שהוא  שבלב 
לאור  לכפותו  וצריך  החילוקים, 

האהבה שבדעת,

וענין כפיית היצר הוא שבאהבה 
ללא  הטוב  כל  נמצא  שבדעת 
מתנתק  שרק  ואדם  גבולות, 
יצליח  לא  זו  להארה  ועולה 
לפעול ישועה בתוך העולם, מפני 
שמצד האהבה שבדעת שקודם 
הכל  והכאב  החולי  גם  הבריאה 
שזה  סיבה  אין  ולכן  לטובה,  זה 

ישתנה,

הארה  להמשיך  חייבים  ולכן 
של  העולם  כלי  לתוך  משם 
שזהו  והצמצומים,  המידות 

עשיית השלום,

כיצד  השאלה  מתבקשת  וכאן 
גבול  לאין  הגבול  בין  לחבר  ניתן 
סתירה  הינם  בפשטות  הרי 

גמורה,

אך רבינו מגלה שישנו חלון אחד 
ויחיד בין הגבול לאין גבול, ושמו 

'תורה',

מתאחדים  והנסתר  הנגלה  בה 
וזה  להשיג,  שא"א  פלא  באורח 

בכח 'שכך גזרה חכמתו יתברך'

שרוצה  מי  שכל  מובן  וממילא 
עליו  מלמעלה,  ישועה  להמשיך 
הנגלית  התורה  ע"פ  להתנהג 

שבה השער לאור הגנוז,

היצר-שהאדם  כפיית  עניין  וזה 
לפי  והלב  המידות  בתוך  מתנהג 
שבדעת  האהבה  אור  הנהגת 
שזה  הצמצום,  בתוך  שמתגלה 

התורה הנגלית,

רוצה  שכשאדם  המנהג  ולכן 
הישועה  הארת  עליו  להמשיך 
בכל עניין, הוא מקבל ע"ע קבלה 

שיש בה כפיית היצר,

הקב"ה,  רצה  הים  בקריעת 
להאיר ניסים מופלאים שלמעלה 

מהזמן והמידות,

הזמן  בתוך  יתגלה  איך  אך 
והמקום?

ויסעו'- בנ"י  אל  'דבר  אמר  לכן 
ההסתר  ואת  היצר  את  תכפו 
הנגלה, לאור אהבתי אתכם, אפי' 

שאתם עובדי ע"ז,

בנ"י  כל  ואחריו  וכשנחשון 
והאמינו  ה'  לאהבת  התמסרו 
בתוך  יצרו  את  וכפה  בקיומה, 

הצמצום לדעת זו, נבקע הים. 

חיים יעקב בן הרוש

תורה ל"ג ]ט[
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ט"ו בשבט ]א[
האם אפשר לתכנן את החינוך?

לקראת ט"ו בשבט נתבונן קצת בענין עבודת הזריעה 
בשדה, ונלמד ממנו כמה דרכי החינוך

כל   – זרעים'  סדר  זה  'אמונה  לא(  )שבת  חז"ל  אמרו 
פעולה  היא  הקצירה  ועד  מהזריעה  הצמיחה,  פעולת 
שם(.  )תוספות  עולמים  בחי  אמונה  דורשת  שבהכרח 
מכל  יותר  ביותר  מורגש  הדבר  השדה  עבודת  בענין 
לטעות  האדם  שיכול  בעולם  ומתן  משא  של  פעולה 
כי  הזה'.  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  'כוחי  כאילו 
האיכר המעבד שדות בהכרח שיבוא לאמונה, כי אפילו 
הוא  שלבסוף  הרי  שבעולם,  השתדלות  כל  יעשה  אם 
צריך את רצון ה' שיביא גשם – אין מציאות שאפשר 
להשתדל בה לגמרי בכוחי ועוצם ידי, נמצא ש'אמונה 

הוא סדר זרעים'.
הזורע שדה צריך לבוא לאמונה, עד כדי כך שכל הסוגיות 
הקשורות ל'זרעים' מכונים בשם 'אמונה' – כלומר אי 
אך  עולם.  בבורא  מוחלטת  אמונה  ללא  לזרוע  אפשר 
מצד שני ברור הדבר שגם לאחר האמונה והבטחון צריך 
את פעולת הזריעה עצמה, שהיא ההשתדלות בה אדם 
משכים קום, מזיע חורש, זורע, מעבד אדמתו, שומרו 
מפני קוצים ודרדרים ושאר מיני מזיקים, קוצר, וכו' וכו'.
אך על פי ש'הזריעה' היא פעולה של השתדלות בכל 
זאת פעולה זו עצמה מכונה בשם פעולה של 'אמונה' – 
כי אילולא היה לאדם אמונה בחי עולמים שיוריד גשם, 
לא היה כלל ניגש לכתחילה לפעולת ההשתדלות של 
עדיין  האמונה,  חיזוק  אחר  גם  מאידך  הזריעה.  עצם 

צריך הוא להשתדלות של הזריעה בעצמה.

        

החינוך  ענין  את  הדורות  חכמי  המשילו  לחינם  לא 
להדגים  יותר  טוב  משל  אין  כי  וזריעה,  לחרישה 
שום  יועיל  לא  אחד,  מצד  אשר  החינוך,  עבודת  את 
השתדלות בחינוך, אילולא עזרת ה' וסייעתא דשמיא, 
אך מאידך דרוש מאיתנו את פעולת החרישה והזריעה 

וליווי מתמיד של כל תקופת הצמיחה.
בכל  בקי  המוצלח  המחנך  שהוא  האדם  יחשוב  אל 
השיטות, יודע להלוך נגד רוחו של כל תלמיד ותלמיד 
זה  'זרעים'  כי  וגבורתו,  חכמתו  ברוב  להצליח  שיכול 
'אמונה' – בהכרח להרים את העיניים למעלה ולצפות 

לישועת ה'.

        

המליץ אחד הצדיקים ושאל: למה אנשי כנסת הגדולה 
לא תקנו באחד מברכות תפילת השמונה עשרה ברכה 
ותפילה על חינוך הבנים, והרי הם סדרו לנו תפילות על 
כל עיקרי הבקשות שיהודי צריך? והשיב: אנשי כנסת 
הגדולה לא רצו שהורים יחשבו ויעלו על דעתם שהם 
כבר התפללו היום על חינוך הילדים, כמו בזרעים, שבכל 
יום של ירידת גשמים, בעלי השדה שמחים, אך בד בבד 
ומחרתיים  מחר  שגם  בבטחון  למעלה  צופיות  עיניהם 

ירדו גשמים.
כפי  בחינוך,  רבות  להשקיע  מאיתנו  נדרשת  מאידך, 
שחז"ל העבירו לנו מדור לדור הוראות רבות סביב לענין 
החינוך, ויש לעבור תקופת חרישה, זריעה, מעקב צמוד 
אחר כל מיני מזיקים הבאים לקלקל את הצמח וכו' וכו'.

וקרע לנו את הים
איתא בירושלמי )ברכות יא:( שיש דין הזכרה של קריעת ים 
סוף בכל בוקר כמו שצריך לזכור את יציאת מצרים, ואכן 

ומחמת כן תיקנו לומר אמת ויציב בשחרית ואמת ואמו
או״ח סי' סו( משום שבהם מוו )נה בערבית כמבואר בטור 
זכר מכת בכורות וקריעת ים סוף, וע״ע בשועה״ר )שם( 
שג״כ כתב שכל מי שלא הזכיר את קריעת ים סוף הרי 

שלא קיים את מצוות זכירת יציאת מצרים בשלימות.
שלא  עוד  שכל  שמכיון  במפרשים  מבואר  ובפשטות 
הוטבעו המצריים בים סוף, לא נשלמה עדיין יציאתן של 
ישראל בשלימות כיון דעדיין היה פרעה רודף אחריהם, 

וא״כ נמצא ששלימות הזכרת יצי״מ נעשית רק ע״י הזכ
רת קרי״ס, אולם כד נעיין נראה שבקריעת י״ס ישנו אופן 
צריך  וממילא  ישראל,  לעמו  ה'  אהבת  גילוי  של  חדש 

לזכור נס זה בפני עצמו.
ויש לבאר שהנה כל עוד היו ישראל במצרים עדיין לא 
נולדו להיות לעם ונמצא שכל המכות והעונשים שבאו 

ועל פרעה היה בכדי שיוציאם, משא״כ ברגע שיצאו יש
ונעשו לעם בפני עצמו או אז יצא פרעה  ראל ממצרים 
ממקומו ורץ אחריהם ברכבו ובפרשיו להילחם בהם ובזה 
השי״ת  עם  ישראל  עם  'מלחמה'  לראשונה  כאן  נעשה 
פרעה  בא  וכעת  לעם,  ימים  כמה  לפני  נעשה  שבקושי 

לרא מצינו  כאן  ולכן  בהם,  ונלחם  למצרים  מחוץ  ווחילו 
שונה שנתגלה הקב״ה כגבור ואיש מלחמה )עיין לשון רש״י 
שמות כ ב( להילחם לישראל עם המצריים שבאו עליהם, 

ואילו עד כאן לא מצינו שום ביטוי בפסוקים בלשון הזה 

כי כל עוד שהיו במצרים לא היתה מלח 'מלחמה'  ושל 
כי ישראל לא היו עדיין לבר  ובין ישראל,  מה בין פרעה 
פלוגתא עם פרעה כי היו מיושבי ארצו לבלתי היות להם 
בפני  שיצאו  לאחר  משא״כ  כלל,  עצמם  בפני  מציאות 

עצמם או אז בא פרעה ויצא ממקומו להילחם עימהם.
מצ שביציאת  והוא:  חדש,  יסוד  בזה  נבין  שכן  ווכיון 

ובזה נשלמה צורת  רים ומתן תורה נעשו ישראל לעם, 
יב(  ג  וכמ״ש השי״ת )שמות  האומה הישראלית בשלימות 
על  האלהים  את  תעבדון  ממצרים  העם  את  'בהוציאך 

וההר הזה', משא״כ בקריעת ים סוף התחילו אומות העו
לם להילחם בישראל וענין זה עדיין לא נשלם עד ביאת 
משיח צדקינו שאז יעלו לציון מושיעים לשפוט את הר 
עשו )עובדיה א כא(, ולכן כל המלחמות שיש לישראל בכל 

והדורות, הינם המשך אחד לנס של קרי״ס שזה היה המ
לחמה הראשונה על עם ישראל.

ולכן לא נבהלו האומות בני יציאת מצרים אלא בקריעת 
ים סוף כמו שמעיד הכתוב בשירת הים )שמות טו טו( וכמו 
שאמרה רחב למרגלים )יהושע ב י(, וכן יתרו שמע שמועה 
זו של קריעת הים ומלחמת עמלק ובא שנסים אלו יש 
בהם גילוי חדש והוא שלאחר היות ישראל לאומה בפני 

עצמה עדיין ה' לוחם להם מלחמותיהם.
שהקב״ה  והוא  הים,  בקריעת  מצינו  נפלא  חידוש  עוד 
היו  לא  שהם  עליון  כזה  באופן  במצרים  לישראל  נלחם 
יד(  יד  )שמות  הכתוב  כלשון  ממש,  כלום  לעשות  צריכין 
״ואתם תחרישון״ אלא הכל נעשה על ידי הקב״ה, ודבר 
זה כמעט שלא מצינו דוגמתו, ולכן כתב הזוה״ק )ח״ב מח.( 
השי"ת  יעזרנו  מילתא״,  תליא  ״בעתיקא  הינו  זה  שנס 

ויקיים בנו במהרה ה' ילחם לכם ואתם תחרישון אכי"ר.

קריעת ים סוף ב'קטנות'
ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו:

זה עתה יצאו ישראל ממצרים, אך הנה לא עברו מספר 
בני  ואכן  אחריהם,  לרדוף  וזרים  מצרים  והנה  ימים, 
ישראל חוששים לנפשם, הרהורי חרטה עולים בליבם, 
מתעוררים  מלמעלה  ואף  ממצרים,  יצאנו  מה  על 
אלו  מאלו,  אלו  נשתנו  'מה  ואומרים  המקטרגים 
עובדים עבודה זרה ואלו עובדים עבודה זרה', באותה 
ועל זה  שעה היה קשה לפניו לעבוד על שורת הדין, 

אמרו קשין וכו' כקריעת ים סוף' )זוה"ק תרומה קע:(.
הלא  כי  מוהרנ"ת,  מבאר  למעשה  הענין  עומק  את 
נעימות עצומה אלא שמחמת  היא באמת  ה'  עבודת 
להרגיש  יכול  אינו  בעוונותיו  בו  נפל  שהאדם  החושך 
שעת  כשהגיעה  אבל  להשי"ת,  ולחזור  זו  מתיקות 
נועם  את  במקומו  השי"ת  לו  מאיר  להגאל  האדם 
ואת  העבודה  מתיקות  את  הטבע,  מדרך  למעלה  ה' 
מאיסותו של עולם, ועל ידי התעוררות זו יכול האדם 
העולם,  הבלי  ואת  התאוות  כל  את  מעצמו  להסיר 
ובאותה שעה הוא בטוח בלבו כי הנה הוא שב להשי"ת 

בכל לבו, והוא עומד להיות דבוק בו ללא הרף.
למצבו  חזר  כביכול  והנה  רבים  ימים  עוברים  לא  אך 
הראשון, הירידות חוזרות על עצמם, התאוות בוערות 
לא  עליה  אותה  שגם  סבור  הוא  ומשכך  מחדש,  בו 
ערב  דמיון  אלא  הייתה  לא  ממש,  של  עליה  הייתה 
וחלום מתוק, הוא מתייאש מלנסות שוב ולחזור לאותו 
המצב.   אך באמת סיבת הנפילה היא דווקא מרחמי 
צריך  ה'  נועם  את  לחוש  בשביל  באמת  כי  השי"ת, 

האדם להיות זך ונקי, ואכן תכלית האדם היא להתענג 
על ה' אך כל זמן שלא תיקן את אותם מקומות נמוכים 

שקלקל בחטאיו אינו יכול להתענג על ה' כראוי. 
אחד  הוא  זה  נסיון  כי  בצדו,  צרתו  זה  תיקון  אך 
כי הלא הוא עדיין  המכשולות המפילים את השבים, 
ומגלותו  יצא ממצרים  זה עתה  בתחילת עבודתו, אך 
הפרטית, לבו עדיין אינו בשל לעמוד בנסיונות, דעתו 
ואיך  מתמשך,  חושך  עם  להתמודד  מכדי  חלושה 

יעמוד בנסיון זה, ואכן רבים מאד נופלים בנקודה זו.
ואכן הוקשה עד מאד לפני השי"ת לעשות נס זה, כי 
ימי ספירת העומר הם עבודת האדם לברר את המקום 
באתערותא  להיעשות  צריך  זה  דבר  אליו,  שירד 
כעת,  בה  אוחז  שהאדם  המרירות  מתוך  דלתתא, 
עליון,  לנועם  ראויים  ישראל  יהיו  לא  שעדיין  ומאחר 
ביציאת  להם  כמו שהייתה  ועבודה  למתיקות בתורה 
ראויים  ישראל  היו  לא  דלעילא,  באתערותא  מצרים 

לעמוד בנסיון זה.
להתברר  עליו  זה  שזמן  ואע"פ  ה',  רחמי  רבים  אך 
אותה  את  לוקח  הוא  אעפ"כ  דלתתא,  באתערותא 
התעוררות מועטת שיש ביד האדם, ברחמיו הגדולים 
כי  והוא מזהיר את האדם  זה מראש,  הוא מכין מצב 
בכל עת יקח עמו 'את עצמות יוסף', את ההתקשרות 
לצדיק, את כח הצדיק שאמר מה לכם לדאוג מאחר 
ראה  'הים  ואזי  כוחי',  על  סמכו  לפניכם,  הולך  שאני 
וינוס' 'ראה ארונו של יוסף', בכח הצדיק נמשכים רחמי 
הכל  את  ולתקן  אלו  מעשים  במעט  להוציאו  השי"ת 

ולהביאו למעמד ה' סיני. )ע"פ ליקו"ה כיבוד או"א ב, ועוד(

הרה"ח ר' אברהם צבי קלוגר שליט"א
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יהלום

החיזוק השבועי

 יו"ל ע"י מכון עלה לתרופה
בכל עניין או להצטרפות למנויים בדוא״ל: 

A028080148@GMAIL.COM

פקס או הודעה קולית:  02-8080148

במקרים מיוחדים:
 054-8591148 | 053-3175211

המערכת נסגרת מידי יום ראשון בשעה 19:00

מתחדשים
רמזים  נכתבו  בו  ותבונה",  "חכמה  הספר  הופיע!    
החסיד  מאת  מעשיות,  סיפורי  הספה"ק  על  נוראים 
רבי אברהם ב"ר נחמן זצ"ל. מדור מיוחד בסוף הספר: 
דרושיו הנפלאים של החסיד ר' נתן צבי קעניג זצ"ל על 
הספה"ק סיפורי מעשיות. יוצא לאור במהדורה חדשה 
ע"י מכון 'תורת נתן'. ניתן להשיג בכל נקודות ההפצה 

בריכוזי חסידי ברסלב. הפצה ראשית: 0527176905.
השיעורים  כרטיס  חדשים:  שיעורים  עם  הופיע    
מופיעים  בו  שליט"א,  טייכנר  שמעון  ר'  הרה"ח  של 
ושיעורים  כסדר,  מוהר"ן  ליקוטי  על  שיעוריו  כל 
של  בגודל  מופיע  הזיכרון  כרטיס  המועדים.  על 
להשיג:  'אונקי'.  כרטיס  נשלף  ממנו  מגנטי,  כרטיס 

.0527645243
בני  ברסלב  ישיבת  הנהלת  מאת  משמחת  הודעה    
בוגרים  בטאון  לאור  יצא  בס"ד  בוגריה:  לאלפי  ברק, 
חודשי מרתק ומיוחד: "הבאר", הכולל דיבורים נלהבים 
בעבודת ה', יחד עם קטעי היסטוריה משובבים מס"ג 
לקבלת  להרשם  ניתן  הק'.  הישיבה  של  קיומה  שנות 

המגזין ב'קו הישיבה': 025089594.
  שוב ניתן להשיג: החוברת הנפלאה "נסיונות הזמן" 
להשיג  שליט"א.  שכטר  מאיר  יעקב  ר'  הגה"ח  מאת 
בנקודות ההפצה בריכוזי חסידי ברסלב. הפצה ראשית: 

.0722590400
  פרויקט השיעורים: שיעוריו הקבועים של הרה"ח 
ר' דוד גבירצמן שליט"א: א. מדי יום רביעי, בשעה 8:30 
ס''ה(,  בתורה  אוחזים  )כעת  תורה'  עם  'ללכת  בערב, 
שלום,  הר   22 שמידמן  רח'  מרגלית,  משפחת  בבית 
בני ברק. ב. מדי ליל שישי בשעה 9:30 בערב, בספה"ק 
סיפורי מעשיות, בעז"נ דביהכנ"ס איתן הנחל רמב"ש 

ג1. שמעו ותחי נפשכם!

ְהֶיה לֹו  ִיּ ר ֶשׁ ָלל ְוָהִעָקּ ַהְכּ
ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּוְלִהָזֵּהר 

ְכבֹוָדם ְוִלירֹא ֵמֶהם  ִבּ
ְמאֹד: 

 ליקוטי עצות, צדיק נ'

ר ָהֱאמּוָנה ִהיא ַעל-ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים,  ְוִעּקַ
י ִאי  ה ַעְבּדֹו", ּכִ ה' ּוְבמֹשֶׁ ֲאִמינּו ַבּ ִחיַנת "ַוּיַ ּבְ
ֲאִמיִנין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ה'  ַבּ ְלַהֲאִמין  ר  ֶאְפׁשָ
י  ּכִ ֲחָכִמים.  ֱאמּוַנת  הּוא  ׁשֶ ַעְבּדֹו,  ה  מֹשֶׁ ּבְ
ְמרָֹמם  ַרְך  ִיְתּבָ ְוהּוא  ֵחֶקר,  ֵאין  תֹו  ִלְגֻדּלָ
ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  נּו.  ְעּתֵ ִמּדַ ְמאֹד  א  ְוִנּשָׂ ְוַנֲעָלּה 
י ִאם ַעל-ְיֵדי  ה, ּכִ דֹוׁשָ יג ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ְלַהּשִׂ
נּו  ּבָ ַמְכִניִסין  ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ְלַהֲאִמין  ָאנּו  ּוְצִריִכין  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 
מֹאל.  ְבֵריֶהם ָיִמין ּוׂשְ ֶהם ְוִלְבִלי ָלסּור ִמּדִ ּבָ
ָהיּו  ׁשֶ ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְלקּול  ַהּקִ ְוָכל 
ֵהם ּדֹור  ן ּתֹוָרה, ׁשֶ ַמְכִעיִסין ּוָבִאין קֶֹדם ַמּתַ
ַגם  ָלָגה, ַהּכֹל ָהָיה ַעל-ְיֵדי ּפְ ּבּול ְודֹור ֲהּפַ ַהּמַ

ֱאמּוַנת ֲחָכִמים: ליקוטי הלכות, פסח ז, א

בט"ו  הפירות  באכילת  פנימית  כוונה  איזה  יש  האם 
בשבט?

הצמיחה,  מתחדשת  לאילנות,  שרף  נכנס  בשבט  בט"ו 
ונכנס המתיקות לפירות. יש לזכור שכל המיני מתיקויות 
והנעימות  המתיקות  מהשתלשלות  הכל  בעולם,  שיש 
 – יתברך  ממנו  בא  שבעולם  הטוב  כל  כי  למעלה.  שיש 

טעמו וראו כי טוב ה'.

נאחז  הוא  אזי  האמיתית,  מהנעימות  שוכח  אדם  כאשר 
הטעם  את  ומפסיד  הפירות,  נעימות  של  בחיצוניות  רק 
של  המתיקות  את  לטעום  פשוטה  דרך  ויש  האמיתי. 
שיתבונן  ידי  על  הפירות,  אכילת  דרך  דייקא  השי"ת, 
במתיקות של הפירות, ויברך עליהם ברכת הנהנין בכוונה 
גדולה, כך יוכל לזכות בפשטות בגשמיות להרגיש נעימות 

ה' בפירות.

גוף האדם הוא מגושם ומרגיש מתיקות גשמית, אך אם 
מהשי"ת,  בא  הגשמית  שהמתיקות  וזוכר  בברכה  מכוון 
ולא נעשה מאליו, ממילא מתעורר להרגיש נועם ה'. ויוכל 
מתוך הברכה הזו להתעורר לכסוף להיכלל במתיקות של 
ה', ולהבין מרחוק מהו טעמה המתוק והנעים שיש בתורה.

כי עיקר המתיקות של ה' מתעורר דייקא על ידי הברכות 
הנהנין בכוונה, וכמו שכותב ר' נתן )ברכת הפירות ה'(: "כי 
לה'  ותשבחות  ותהילות  זמירות  בחינת  הם  הברכות  כל 
יתברך, שעל ידי זה עיקר ההתקשרות לנועם העליון של 

ה'".

בהם  שנשתבחה  בפירות  הוא  ה'  נועם  קדושת  עיקר 
ארץ ישראל, שם הוא עיקר הנועם הגדול. ועל כן התורה 
שבאכילת  מחמת  ישראל,  ארץ  מפירות  הרבה  מדברת 
פירותיה בקדושה אפשר לזכות להתעלות לנועם אמיתי 
המחיה  על  בברכת  שמבקשים  וכמו  בה'.  דביקות  של 
ומטיב  טוב  ה'  אתה  כי   – וטהרה  בקדושה  עליה  'ונברכך 

לכל'.

בט"ו בשבט נהגו להרבות במיני פירות, ודייקא ריבוי מיני 
הטעמים של המתיקות שבפירות יכול לעורר את האדם 
למתיקות אמיתית בה'. כי בפירות יש טעם אמיתי של ה' 

שלא נגעה בהם יד אדם.

הנהנין  ברכת  לברך  ולהתחזק  להתעורר  הזמן  זה  כן  ועל 
הקודש  לרוח  שזכה  האריז"ל  דברי  לזכור  ויש  בכוונה, 

מחמת שבירך ברכות הנהנין בכוונה.

הלכות והליכות הנוגעים לט"ו בשבט
המקורות  בכל  האדמה.  פירות 
העוסקים במנהג אכילת פירות בט"ו 
ענין  שיש  כלל  הוזכר  לא  בשבט, 
לאכול/לברך על דבר שמברכים עליו 
'בורא פרי האדמה'. זולת בספר מועד 
לכל חי סימן ל, שכותב שיש נוהגים 
אבל  האדמה  פירות  על  שמברכים 
פשוט  ולפיכך  כן.  עושים  אין  רובם 
הדבר שאין להוציא הוצאות על זה. 
אננס,  בננה,  על:  לברך  ענין  יש  אכן 
כיון שהם ספק אם הם פרי  פאפיה, 

עץ או פרי האדמה. 
כסף  מפזרים  יש  מיובשים.  פירות 
דייקא.  היבשים  הפירות  אכילת  על 
להם  אין  רוב  פי  על  כי  נכון,  ואינו 
טעם הפרי כלל, ובקושי אפשר לברך 
עליהם את ברכתם הראויה, ולמה לא 
יודו וישבחו להשי"ת על הפרי הטרי 

המצוי בזול.   
פירות משבעת המינים ופירות ארץ 
אם כי במקורות הראשונים  ישראל. 
לא הוזכר ענין אכילתם ביום זה, אך 
במקורות המאוחרים יותר הוזכר ענין 
מהצדיקים  הרבה  השתדלו  וכן  זה. 

זיע"א לברך עליהם. 
ברכת שהחיינו

ענין  שיש  במקורות  הוזכר  לא  א. 
שכך  אלא  זה,  ביום  שהחיינו  לברך 

נהגו כמה צדיקים זיע"א. 
קוקוס,  אגוז  ערמונים,  על:  ב. 
חרובים – בארץ ישראל אפשר לברך 
שהחיינו, והיינו מי שעדיין לא אכלם 
הקוקוס  ואגוז  הערמונים  )כי  זו  בשנה 
זו,  בתקופה  בשנה  אחת  פעם  רק  גדלים 
ראוים  כבר  נמצאים  לא  גידולם  במקום  ואף 
אצלנו  המגיעים  ואלו  הישן,  מהפרי  לאכילה 
כעת הם פירות חדשים לגמרי. גם החרובים 
בכדי  מספיק  'חשובים'  והם  חדשים,  הם 
כיום עושים מהם  כי  לברך עליהם שהחיינו, 

מאכלים לבני אדם. - כל זה הוא לאחר בירור 
עם מומחים בשטח זה(.

ג. אין לברך 'שהחיינו' על פרי מיובש 
וגם  )כיון שנמצאים כל השנה  או משומר 
ו  רכה  בשו"ע  וכמ"ש  חידושו,  בו  ניכר  אין 

ומשנ"ב שם(.

אתרוג  על  'שהחיינו'  לברך  אין  ד. 
בדבר  נאמרו  טעמים  וכמה  מרוקח. 

)ראה משנ"ב רכה טז, כתב סופר כג, ועוד(.

הענבים  על  שהחיינו  לברך  אין  ה. 
שאף  )כנלע"ד,  בחנויות  היום  שיש 
גידולם,  והם מהעונה החדשה בארץ  שיתכן 
השמחה  על  נתקנה  שהחיינו  ברכת  מ"מ 
החדש  הגידול  זמן  בהגיע  לחיות  שזכינו 
שמביאים  במה  ולא  שם,  שדרים  במקום 
רא,  א  והנהגות  בתשובות  וכמ"ש  במקרה. 

ב קנא(.

ברכות על פירות שונים
אתרוג. אתרוג מרוקח בסוכר, ברכתו 
לגבי  הדין  והוא  העץ.  פרי  בורא 
החיים  )כף  מרוקחים  אתרוג'  'קליפות 

רב נה מהרבה פוסקים(.  

מפרי  נעשה  כי  שהכל,  ברכתו  ֶלֶדר, 
מרוסק )וכרמ"א סימן רב ז(. 

'שהכל'.  לברך  יש  מסּוכר,  דובדבן 
הואיל ועובר תהליך המוציא ממנו כל 
טעמו וריחו, ונאכל רק בגלל הוספת 
יא,  נ  אב"י  )הליכות  ותמציות  סוכר 

וכמבואר בספר מרבה חיים י(. 

פרי  בורא  ברכתו  קלוים,  ערמונים 
העץ )ראה בטור וב"י סימן רב יב וכה"ח רב 

פח. וכמדומה שכיום אינם נאכלים חיים(.

פרי  בורא  בורא  ברכתו  קוקוס,  אגוז 
קוקוס,  האגוז  שבתוך  המים  העץ. 
שותים  אם  אבל  שהכל.  ברכתם 
צריך  אין  הפרי,  אכילת  לאחר  המים 
כה"ח  ט.  פנחס  חי  איש  )בן  עליהם  לברך 

רב סב(.  

פרי  'בורא  לברך  יש  אננס,  פפאיה, 
כי  יצא.  'העץ'  שבירך  ומי  האדמה', 
הם ספק אם נחשבים כפרי העץ או 
בספר  בזה  הפוסקים  דברי  )ראה  האדמה 
ובשערי הברכה  וזאת הברכה בלוח הברכות 

כג בערכי פירות אלו(.   

פסיפלורה/שעונית - אינו ברור האם 
ברכתו העץ או האדמה )ראה שם בערכי 
פירות אלו(. ועל כן נראה שראוי לברך 
על פרי אחר בורא פרי העץ ועל דבר 
אחר בורא פרי האדמה, ולפטור את 
הפרי הזה. ]אגב, יש להחמיר ולהחשיב את 
הפסיפלורה כ'פרי' לגבי דיני ערלה. ומצוי בו 
אחוזים גדולים של ערלה, ועל כן אין לאכול 
אלא עם השגחה, או ממי שגדל בגינתו ויודע 

שכבר עברו שנות הערלה[.

חמוציות ברכתם בורא פרי העץ )ומה 
שנמצא בספרים שברכתם 'האדמה', הרי לפי 
לפי  אזי  בדבר,  המומחים  עם  שביררתי  מה 

דרך גידולם כיום ברכתם העץ לכל הדעות(.

מ'חיטה  נעשית  היא  אם  שלוה: 
האדמה.  פרי  בורא  ברכתה  תפוחה', 
אמנם יש ספק מהי הברכה האחרונה 
שלה, ולכן נכון למנוע מלאכול שיעור 
לאכול  או  אחרונה,  ברכה  המחייב 
רק בתוך סעודה של לחם. ומי שלא 
נזהר בזה, יברך 'בורא נפשות' )וכמ"ש 
הנעשית מ'תירס  שלוה  ד(.  בשו"ע רח 
האדמה  פרי  בורא  ברכתה  תפוח', 
מ'קמח  נעשית  אם  אבל  )פשוט(. 
לברר  ]אפשר  שהכל.  ברכתה  תירס', 
ובכל  האריזה[.  גבי  שעל  מהכיתוב  זאת 
'בורא  היא  האחרונה  הברכה  אופן 

נפשות' לכל הדעות. 
לעשות  אסור  תשחית.  בל 
אם  פירות  או  מירקות  קישוטים 
בגלל זה לא יאכלו אותם )בן איש חי, 

בחוקותי א טז. ועוד פוסקים(.

ט"ו בשבט


