
1 אורהגאולה

דארץ-ישראל’,  ‘אוירא  הזה,  בהקיבוץ  בפה,  מרגישים  באמת  ”כי 
כיסה  לשער; איך בהחושך הזה אשר  והפשיטות אי-אפשר  והתמימות 
את כל פני תבל יעשה לו הראש-בית עיגול כזה... ולא יניח השם-יתברך 
לשטפו ולהנהיג את ביתו בקדושה ובטהרה.
נוכחתי לדעת כי כל ימי עברו בהבל ממש, ובכל עסקי אשר עסקתי עד הנה, 
הייתי עובד עבודה-זרה בטהרה, והייתי מונח בפגם אמונה עצום מאוד.
ואיך אחר כל  נהיה כדבר הגדול הזה,  ואני מתמיה עלי בעצמי: “איך 
ההתקרבות של כל-כך זמנים הרבה, הייתי כל-כך רחוק מהאמת והאמונה?!”
יהי רצון שמעתה על-כל-פנים אתחיל לחיות חיות מיושבת על-פי דעת רבינו 
ז”ל, ולידע כי כל העולם הבל הבלים ממש, ואינו נשאר להאדם כי-אם מה 
שחטף בכל יום התבודדות ותורה ותפילה... להיות חולף ועובר בין בממון 
בין בלי ממון, והכל אחיזת עינא ממש לבלי לידע מהותו, אשר על המתקרבים 
לצדיק עומד כל העולם כולו ממש.”   )ר’ יצחק ברייטר הי”ד(
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3 אורהגאולה

'בת עין'

השנה מתחילה בחודש 'ניסן'1, על ניסן נאמר: 
הוא  "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון 
לכל  הראש  הוא  ופסח  השנה"2  לחודשי  לכם 
הרגלים3, ולפי ר' יהושע זה ממש 'ראש-השנה 

שבו נברא העולם'4, 

סוף  לקראת  זה  בשבט  עשר  שחמשה  יוצא 
השנה. 

כנגד  חלקים5,  לארבעה  מחולקת  השנה 
'אש  גדול'  'ענן  סערה'  'רוח  קליפות:  הארבעה 

מתלקחת' ו'נוגה'6. 

כי יש אדם שהוא 'אש מתלקחת' - הוא לוהט 

כמו 'אש', הוא מבייש את השני, כולו התלהבות... 

כמו  מהיר  הוא   - סערה'  'רוח  שהוא  אדם  ויש 
ה'רוח', הוא כולו סערה, כולו תנופה... 

הוא   - גדול'  'ענן  כמו  כבדים  שהם  כאלה  ויש 
אפור, הוא שחור כמו ה'ענן'. מדוכא תמיד, תמיד 
שיש  מיושב,  יותר  שהוא  חושב  והוא  בעצבות, 
לו יותר ישוב דעת. אבל זה לא ישוב דעת - זה 

עצבות ודכאון!

ולא זה מה שה' רוצה!!! "לא ברוח ה', ולא באש 
ה', כי אם בקול דממה דקה"7.

אחרי  השנה,  סוף   - בשבט'  עשר  'חמשה  וזהו 
והאש  גדול,  הענן  סערה,  הרוח  התברר  שכבר 

המתלקחת, אז זוכים ל'קול דממה דקה'... 

1. המאמר הזה עיקרו על-פי ליקוטי הלכות יו"ד – הלכות ערלה ה-ו.  

2. שמות י"ב-ב'.  

3. משניות ראש-השנה א'-א'.  

4. תלמוד-בבלי ראש-השנה י"א-א'  

5. בשנה יש ארבעה עונות, שכל עונה היא בת שלושה חודשים.

6. שלושת הקליפות: 'רוח סערה' 'ענן גדול' 'ואש מתלקחת' הם קליפות ממש - רע גמור, וכל-אחד במשך ימי חייו צריך 
לבררם ולהפרידם ממנו, ולצאת ממידות וטבעים רעים אלו. 

אחרי שהאדם זכה להכניע את אלו הקליפות, יש קליפה רביעית הנקראת 'נוגה' והיא הקשה מכולם, משום שיש לה אחיזה 
וכפי  לה,  לגמרי מהדרך שביררו את שלושת הקליפות שקדמו  לבררה שונה  לכן הדרך  'רע-וטוב',  והיא מעורבת  בטוב 

שיתברר בהרחבה במאמר זה.  

7. מלכים א' י"ט–י"א, י"ב.  

משעורי הגה"צ

ר' אליעזר ברלנד שליט"א
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הנקודה  מתגלית  בשבט  עשר  חמשה  מגיע 
- ה'בת עין'9 - שהיא ה'קול דממה  הפנימית8 

דקה'.

קול דממה דקה

הי"ב  כנגד  מכוונים  הם  השנה  חודשי  י"ב 
שבטים10, וכל חודש הוא כנגד שבט אחר11, וכל 
זה, כדי לברר ולהכניע את הקליפות: רוח סערה, 
מתלקחת,  אש  ואחר-כך  גדול,  ענן  ואחר-כך 
מעורבת  שהיא  נוגה  קליפת  את  יש  זה  ואחרי 
טוב ורע, עד שנזכה להגיע לקול דממה דקה...12

וזה: "ומתוכה כעין החשמל"13 - זה ה'קול דממה 
דקה'. 

'למה קוראים לזה חשמל? עיתים חשות עיתים 
ממללות!'14

הדיבור  לפני  שותקים,  מקודם  זה  'חשות' 
עלה  כך  'שתוק   – בשתיקה15  להקדים  צריכים 
וחושב  שותק  שהאדם  ברגע   - במחשבה'16 
ואולי  אולי  זה  אחרי  ומתעמק,  ומתבודד  והוגה 

הוא יוכל להוציא מילה אחת נכונה מהפה שלו.. 
פעם  נכונה,  אחת  מילה  רק  אולי  ואולי  ואולי 

אחת בחיים!! 17

ולזה יש לנו את י"ב חודשי השנה בשביל לברר 
את  גדול,  הענן  את  סערה,  הרוח  את  מתוכנו 
האש מתלקחת, ועל-ידי-זה אולי נזכה למילה 
נכונה  אחת  למילה  בשבט,  בט"ו  אמת  אחת 

בט"ו בשבט.

התלהבות אחת

ואחרי שהאדם מכניע את הארבעה קליפות הוא 
ועיתים  חשות  עיתים   - החשמל'  ל'כעין  זוכה 
ממללות13- הוא זוכה לדעת מתי לשתוק ומתי 
תשעים  לשתוק...  צריכים  החיים  ורוב  לדבר.. 

ותשע אחוז זה רק שתיקה.

אדם מתפלל שמונה עשרה שעה, ואחרי זה הוא 
לומד, והוא עושה תענית דיבור כשהוא לומד - 
שותק, לא מדבר עם אף אחד; ואולי אולי אחר-
נכונה מהפה במשך  מילה אחת  יוציא  הוא  כך 

היום, במשך החודש, במשך השנה!!

8. השנה מתחלקת ל4 חלקים, ובכל רבע שנה )3 חדשים( מבררים קליפה אחת. יוצא, שבחודשים: טבת שבט אדר מבררים 
את הקליפה האחרונה שזה 'נוגה'. וט"ו בשבט יוצא בדיוק באמצע של אלו ה3 חודשים שמבררים בהם את קליפת נוגה.  

9. 'בת-עין' היא הנקודה הפנימית של העין, והיא כנגד קליפת 'נוגה' ועיקרה נתקנת בט"ו בשבט שהיא האמצע של ה3 
חודשים, שבהם מכניעים את קליפת נוגה.

כי העין יש בו מסביב שלוש עיגולים בצבעים שונים ונקודה פנימית שחורה שדרכה רואים, )כמובא בתיקוני זוהר - תיקונא 
שבעין: 'תלת גוונין דעינא ובת עין'. כל ענין זה מבואר באריכות בליקוטי-מוהר"ן תורה ל', ע"ש.( ובכל פעם שמכניעים קליפה מתוך 

הארבע קליפות מתגלית עוד עיגול של העין, ובהכניע קליפת 'נוגה' שהיא הקליפה הרביעית אז מתגלה ה'בת עין', שמשם 
עיקר הראיה. )אגב, ידוע שהנקודה השחורה הפנימית זה לא עיגול, כי-אם חור המוביל למוח, ודרכו הראיה - לכן גם בנמשל כנגד ה'בת 

עין', יש קליפה שונה מכל שאר הקליפות.( 

10. עיין באריכות ספר קהלת יעקב ערך יב – י"ב חודשים.  

11. 'באר הנחל': 12 חודשי השנה הם כנגד 12 שבטי ק-ה, ולכן נקראים 'שבטים' - מלשון 'ענפים', שהם יוצאים מהאילן 
הקדוש אברהם יצחק ויעקב, שהם שלושת השורשים. ומה-12 שבטים, 12 ענפים גדולים, יוצאים 70 ענפים שהם ה-70 
נפש שבאו מצרימה, ועם ישראל כל הדורות זה אילן אחד, כמו שאומר הזוהר הקדוש )זוהר משפטים צ"ט.( שכל הנשמות: 

'מאילנא רברבא נפקא' - יש אילן גדול שמשם יוצאים כל הנשמות.

ר  בֵּ דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמשַׁ 12. כמבואר במלכים א' י"ט-י"א, י"ב: "ַוּיֹאֶמר ֵצא ְוָעַמְדתָּ ָבָהר ִלְפֵני ה' ְוִהנֵּה ה' עֵֹבר ְורּוַח גְּ
ָמָמה  ְסָלִעים ִלְפֵני ה' 1. לֹא ָברּוַח ה', ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש 2. לֹא ָבַרַעׁש ה' ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש 3. לֹא ָבֵאׁש ה' ְוַאַחר ָהֵאׁש קוֹל דְּ
ה." – אחר שהאדם מכניע את הג' קליפות, הוא צריך לברר ולהכניע את הקליפה הד' – נוגה, שהיא הנאחזת בקדושה  ַדקָּ

ומסתירה. ואחר שזוכים להכניעה, אזי מתגלה 'קול דממה דקה' ששם ה'.  

דֹול 3. ְוֵאׁש  פוֹן 2. ָעָנן גָּ ָאה ִמן ַהצָּ 13. המבואר ביחזקאל כשהיה לו גילוי שכינה. יחזקאל א'-ד': "ָוֵאֶרא ְוִהנֵּה 1. רּוַח ְסָעָרה בָּ
ַמל ִמּתוְֹך ָהֵאׁש." ֵעין ַהַחשְׁ ַחת 4. ְונַֹגּה לֹו ָסִביב ּוִמּתוָֹכּה כְּ ִמְתַלקַּ
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כמו שכתוב בתורה קי"ב: ש"המשכיל המבין יש 
ימי  ימיו, שיזכה פעם אחד כל  לו להתפלל כל 
חייו, לדבר דיבור אחד של אמת לפני ה' כראוי."

יודע שהוא כולו שקר,  'המשכיל המבין באמת' 
יודע שמה שהוא מדבר זה שקר, אז הוא  הוא 
מתפלל כל החיים לה' אולי ואולי הוא יזכה פעם 
אחת בחיים להוציא מילה אחת של אמת, מילה 
שמים...  לשם  אחת  מילה  מהפה,  נכונה  אחת 

וגם זה דבר גדול!!!

זה הכל שקר,  כי כל מה שאדם מוציא מהפה 
הכל גאוה, הכל זה 'רוח סערה ואש מתלקחת'.. 
הוא  באמת.  מתלהב  לא  הוא  מתלהב,  כשהוא 
יזכה  רוח סערה, הוא רוח נקדחת18, עד שהוא 

להתלהבות אמת.

הבעל שם טוב אמר: "אם אדם יזכה להתלהבות 
בן אדם  יתעלף על המקום"...  הוא  אחת אמת 
גם  הוא  תמרים,  אוהב  גם  והוא  ה',  את  אוהב 
גם  אולי  אוהב,  הוא  ה'  את  וגם  גלידה,  אוהב 

פחות מגלידה חס-ושלום.

אם אדם היה אוהב את ה' באמת 24 שעות, הוא 
היה מתעלף על המקום מרוב דביקות ואהבה--

שיזכה  ימיו  כל  מתפלל  הוא  המבין  והמשכיל 

פעם אחת כל ימי חייו – "אולי פעם אחת בחיים 
נזכה לדבר דיבור אחד של אמת לפני ה' כראוי, 
אולי ואולי נזכה פעם אחת לדיבור אמת..." וזה 
זוכים עכשיו בט"ו בשבט, בט"ו בשבט  אנחנו 

מתגלית נקודת האמת של השנה.

ארבעה מוחין

הארבע  כנגד  מכוונין  הם  קליפות  הארבע  אלו 
מוחין19, וכשמניעים אותם מקבלים את הארבעה 
מוחין. כי זה שאדם לא זוכה לתשובה, זה כי אין 
לו את הארבעה מוחין20, עוד אין לו את המוח... 
הוא עוד לא לומד גמרא כמו שצריך, מי שלא 

לומד כמו שצריך אז עדיין אין לו את המוח.

בפוסקים,  בש"ס,  המח  את  למלא  צריכים 
ברמב"ם, בשולחן-ערוך, בכל הפוסקים שבעולם, 

לדעת בעל-פה את כל הגמרות ישר והפוך.

פוסקים, מכל- יתמלא מכל-כך הרבה  שהמוח 
זמן  שום  יהיה  שלא  תורה,  דברי  הרבה  כך 
לאט  לאט  ועל-ידי-זה  טמאה,  מחשבה  לשום 
מעצמן,  תכלנה  מעצמן,  תגמרנה  המחשבות 

להיכנס  טמאה  למחשבה  מקום  יהיה  לא 

14. תלמוד בבלי חגיגה דף י"ג: "מאי חשמל? אמר רב יהודה חיות אש ממללות. במתניתא תנא: עתים חשות עתים ממללות. 
בשעה שהדיבור יוצא מפי הקדוש ברוך הוא חשות, ובשעה שאין הדיבור יוצא מפי הקדוש ברוך הוא ממללות."  

ִריִכים  צְּ יִפין שֶׁ י ֵיׁש ַמקִּ לֹות', כִּ ים ְמַמלְּ ים ָחׁשֹות ִעתִּ ַמל הּוא: 'ִעתִּ י ַחשְׁ 15. ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות ראשית הגז ג'-י': "כִּ
ִתיָקה. ְוָכל ֶזה ַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי  ִחיַנת שְׁ ְבִחיַנת 'ָח"ׁש' - בְּ ֵהם בִּ ים אֹוָתם. ְוֵיׁש שֶׁ ִרים ּוְמַגלִּ י ְמַדבְּ ּבּור, כִּ ְבִחיַנת דִּ ֵהם בִּ יָכם שֶׁ ְלַהְמשִׁ

ָבִנים ְוַתְלִמיִדים."   ַעת בְּ ִאיִרין ַהדַּ מְּ יֵקי ַהּדֹור שֶׁ ַהֲחָכִמים ַצדִּ

ר  ּתֹק, ַוֲאִפּלּו ִאם ְיַדבֵּ ָבה, ָצִריְך ִלשְׁ ֲחשָׁ ֵנס ֶאל עֹוַלם ַהמַּ רֹוֶצה ִלכָּ בֹוהַּ ְמאֹד, ּוִמי שֶׁ ָבה גָּ ֲחשָׁ 16. ליקוטי מוהר"ן - תורה רל"ד: "ַהמַּ
ִחיַנת )ְמָנחֹות כט(:  ּבּור ָהגּון ַמְפִסיָדּה, ְוֶזה בְּ ֲאִפּלּו דִּ בֹוהַּ ְמאֹד, שֶׁ ָבר גָּ ָבה הּוא דָּ ֲחשָׁ י ַהמַּ ָבה, כִּ ֲחשָׁ ּבּור ָהגּון, הּוא ַמְפִסיד ַהמַּ ָאז דִּ

ּתֹק."   ָבה ָצִריְך ִלשְׁ ֲחשָׁ ֲעלֹות ֶאל ַהמַּ לַּ ָבה', שֶׁ ַמֲחשָׁ ְך ָעָלה בְּ תֹק כָּ 'שְׁ

17. כמבואר בליקוטי מוהר"ן תורה קי"ב.

18. 'נקדחת' פירושו: מנוקבת, מחוררת.

ם  ּוִמשָּׁ מִֹחין.  ָעה  ָהַאְרבָּ ִכין  ִנְמשָׁ ם  שָּׁ מִּ שֶׁ ם  ַהשֵּׁ אֹוִתּיֹות  ע  ֵמַאְרבַּ יֹוְצִאים  ִחינֹות  בְּ ע  ָהַאְרבַּ ֵאּלּו  ה'-ו':"ְוָכל  ערלה  "ליקו"ה   .19

לֹׁש ְקִלּפֹות  ִחיַנת שָׁ ֵהם בְּ ע ְקִלּפֹות שֶׁ ִחיַנת ַאְרבַּ ה ֵהם בְּ ִלפָּ קְּ ם בַּ ֵעיָנא ּוַבת ַעִין ּוְכֶנְגדָּ ָוִניןדְּ ַלת גְּ ִחיַנת תְּ ֵהם בְּ ָעה ְיסֹודֹות שֶׁ ָהַאְרבָּ
ֵמאֹות ְונַֹגּה". ַהטְּ

ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל  א אֹתֹו רּוַח ֱאלִֹקים בְּ ִחיַנת: "ַוֲאַמלֵּ ָעה מִֹחין, בְּ ִחיַנת ַאְרבָּ 20. ליקוטי מוהר"ן - תורה ס"ז ח"ב: "בְּ
ָמה(" ַהְקדָּ ִתּקּוֵני זַֹהר ַדף יג: בְּ ּמּוָבא בְּ מֹו שֶׁ ָעה מִֹחין. )כְּ ִחיַנת ַאְרבָּ בּוָנה ְוַדַעת ְוָכל ְמָלאָכה' ֶזה בְּ ְמָלאָכה". 'ָחְכָמה, תְּ
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במח, כי המח יתמלא, כל ה'תלת חללי דמוחא 
ובתפילה,  בתורה  יתמלא  הכל  יתמלאו'21, 

במחשבות קדושות.

שמירת עינים

'תלת  שיש  העין  כנגד  הם  קליפות  הארבעה 
גווני דעינא והבת עין' – האישון. האישון שהיא 
שהיא  דקה'  דממה  ה'קול  שזה  שחורה22, 
שחורה בתכלית, שיא השחרות... אין אבר בכל 
כל-כך  שהוא  גידים  ושס"ה  איברים  הרמ"ח 
כח  שם  ודווקא  עין,  בת   - האישון  כמו  שחור 

הראיה!! דרך האישון - בת עין, האדם רואה.

דווקא במקום הכי שחור, הכי אפל, דווקא שם 
נקודת הראיה...

את  סוגר  כשהוא  העיניים,  את  שומר  כשהוא 
דרך  דווקא  לראות!!23  זוכה  הוא  אז  העיניים, 
הוא  לראות-- אבל אם  השחור שבעין אפשר 
לא סוגר את העיניים, הוא לא רואה שום דבר.

החוזה מלובלין כשהוא הגיע לר' מנחם מנדל 
ולא פתח  מניקלשבורג הוא ישב שם שנתיים 
עיניים  עם  הלך  הוא  שנתיים  העיניים,  את 
התחיל  הוא  שנתיים  אחרי  לגמרי...  סגורות 

לראות מסוף העולם ועד סופו--

ברגע שאדם סוגר את העיניים, הוא כבר רואה 
מסוף  ראה  החוזה  סופו!  ועד  העולם  מסוף 
את  יסגור  שנתיים  אדם  סופו,  ועד  העולם 
ועד  לראות מסוף העולם  יתחיל  הוא  העיניים 
סופו, כי העין רק מטשטשת את הראיה הנכונה.

אלפי בירורים

נקודת ה'בת עין' משם כל 'הסתכלות הידיעה 
בעיני השכל'23, כי בחמשה עשר בשבט האדם 
דעינא  גוונין  'התלת  ע"י  הראיה  את  מקבל 

דנהורין לשם'23,

ואת זה צריכים לברר משך 12 חודשים, שלשה 
ניסן אייר סיון, מבררים את  חודשים ראשונים 
הרוח סערה. ואחרי זה תמוז אב אלול מבררים 
כסלו  חשון  בתשרי  זה  ואחרי  גדול.  הענן  את 
מבררים את האש המתלקחת. ואחרי זה  טבת 

שבט אדר - מבררים את קליפת נוגה.

ובחמשה עשר בשבט זה ממש 'כעין החשמל' 
- שבו מתגלה הנקודת החשמל, נקודת האור 
הפנימי9, ]ט"ו בשבט הוא היום האמצעי בחודש האמצעי של 
שלשת החדשים שבהם מתקנים את קליפת נוגה כנ"ל[ שהוא 

מאיר לאישון בת עין.

ובכל שנה מ-א' ניסן מבררים מחדש את הרוח 
סערה, את הענן גדול ואת האש מתלקחת,

כי עד שאדם מגיע לנקודת הבת עין - נקודה 
יזכה להגיע-- הוא  אחת של אמת. עד שהוא 
 - השנה  במשך  בירורים  אלפי  לעבור  צריך 
אכזבות,  אלפי  כשלונות,  אלפי  בירורים,  אלפי 
אלפי עלבונות. וכל העלבונות שהוא מקבל זה 
בגלל הרוח סערה שלו, האש המתלקחת שלו, 

הענן גדול שלו. 

או שהוא ענן גדול, או שהוא אש מתלקחת, או 
לו כל הבזיונות  ומזה באים  שהוא רוח סערה, 

והכשלונות והאכזבות.

ל ֶאָחד  כָּ ַלת מִֹחין, שֶׁ ְרִסי, ַהְינּו תְּ ָלָתא פַּ ִחינֹות תְּ ֲאָוה זֹו הּוא ַעל ְיֵדי בְּ ִמיָרה ִמתַּ ר ַהשְּׁ 21. ליקוטי מוהר"ן – תורה ח' ח"ב: "ְוִעקָּ
ֲאָוה זוֹ." ְפֵני תַּ רּוָסה בִּ ה פְּ ְוֶאָחד הּוא ְמִחצָּ

יל ְוכֹוֵלל  הּוא ְמַצְמֵצם ּוַמְגבִּ "ל, שֶׁ ֲחרּות ַהנַּ ִחיַנת ַהשַּׁ הּוא בְּ ַעִין, שֶׁ בָּ חֹר שֶׁ ַהְינּו ַהשָּׁ ת ַעִין' - דְּ 22. ליקוטי מוהר"ן - תורה ל': "'בַּ
ל ָהָהר  ל כָּ ַעִין, ֲאַזי ִנְגבָּ בָּ חֹר שֶׁ הּוא ַהשָּׁ ת ַעִין, שֶׁ עֹוֵמד ִלְפֵני ַהבַּ שֶׁ דֹול כְּ גוֹן ַהר גָּ דֹוִלים ָהעֹוְמִדים ְלֶנְגּדוֹ. כְּ ָבִרים ַהגְּ ל ַהדְּ ַעְצמֹו כָּ בְּ
תֹוכוֹ, ְוַעל ְיֵדי ֶזה רֹוִאין  דֹוִלים ְוִנְכָלִלין ְוִנְרִאין בְּ ָבִרים ַהגְּ ל ַהדְּ ַעִין הּוא ְמַצְמֵצם כָּ בָּ ֲחרּות שֶׁ י ַהשַּׁ רֹוֶאה אֹותוֹ. כִּ ת ַעִין שֶׁ תֹוְך ַהבַּ בְּ

רֹוִאין." ָבר שֶׁ ֹיִגין ַהדָּ ּוַמשִּ

ם." ִאיִרין ְלשָׁ ָוִנין ַהמְּ ַלת גְּ ֶכל ַעל ְיֵדי ַהתְּ ֵעיֵני ַהשֵּ לּות ְוַהְיִדיָעה בְּ כְּ ל ַהִהְסתַּ ם כָּ שָּׁ מִּ ת ַעִין שֶׁ ת ַהבַּ ר הּוא ְנֻקדַּ 23. ליקו"ה שם: "ְוִעקָּ



7 אורהגאולה

תמיד  צריך  האדם  שנה  עשרים  מאה  במשך 
יגיע  שניה  כל  הוא  וכך  ולברר...  ולברר  לברר 
מחדש לנקודה יותר ויותר פנימית של הבת עין.

אז ה' יאריך את ימיו ושנותיו עד מאה ועשרים 
- כי הוא רואה שבאמת הוא מברר, ובאמת הוא 
עושה בירורים, ובאמת הוא חי נכון, ובאמת הוא 

משתמש בחיים בצורה נכונה.

ה' נותן לנו את המאה ועשרים שנה שנשתמש 

נצא  סערה,  מהרוח  שנצא  נכונה,  בצורה  בהם 

בא  שזה  גדול,  מהענן  נצא  מתלקחת,  מהאש 

עד שנזכה לנקודה של  עקב חטא עץ הדעת. 

הבת עין שהיא מתגלית בחמשה עשר בשבט.

    אנא אב הרחמים, המגביה עץ שפל ומפריח עץ לח, זכני לסוד חמישה 
מארבעת  הרביעית  התקופה  של  עין  הבת  נקודת  שהוא  בשבט,  עשר 
תקופות השנה, שהיא הבת עין של שלשת התקופות הראשונות, שנועדו 

להכנעת שלשת הקליפות - רוח סערה, ענן גדול ואש מתלקחת.

זכנו בכוח צדיק האמת, בבחינת משה, להכניע גם את הקליפה הרביעית, 
ממדרגתנו,  למטה  עצמנו  בעיני  שפלים  שנהיה  עד  נוגה,  בחינת  שהיא 
בבחינת: "שבו איש תחתיו", כל שכן וכל שכן נחוש שפלותינו בפני כל יהודי 
ויהודי, אפילו בפני זה שנכשלנו וחשבנו עליו מה שחשבנו רחמנא ליצלן 

)תפילה לעני - ט"ו בשבט(

“והנה ענין שלג ]בימים האלו על-פי רוב השלגים מתרבים[ הוא גם-כן ענין התיקונים.
וזהו, כי שלג הוא ענין התשובה האמיתית. 

ותשובה עולה גם-כן עד  זללה”ה שאמר: שלג מונח תחת כסא הכבוד,  כמו ששמעתי ממורי 
הכסא. כמאמר רבותינו ז”ל ‘גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד’, שהוא בבחינת התשובה.

‘ישראל  ‘שלג’ שי”ן של ג’ ראשין, אות ברית, ואות שבת, ואות תפילין, שהוא התכללות  וזהו: 
ואורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד’.

ָנה ָאַמר  שָּׁ ָעִמים בַּ לֹׁש פְּ ְועֹוד שָׁ
ָהָיה  שֶׁ ַהְינּו  ְקִביעּות.  בִּ ּתֹוָרה 
ּוְלֶטיָראִויֶצע  עִרין  ִלְטשֶׁ נֹוֵסַע 
ם  שָׁ ב  ְוָישַׁ חֶֹרף  בַּ ַאַחת  ַעם  פַּ
י  תֵּ שְׁ ְוָאַמר  ְסֻעּדֹות  לֹׁש  ַהשָּׁ ַעל 
ת  בַּ שַׁ בְּ ַהְינּו  ּתֹוָרה,  ָעִמים  פְּ
ְוַגם  ת  בָּ שַׁ ֵאיֶזה  ְועֹוד  יָרה  שִׁ
ֲאָבל  ם  ְלשָׁ נֹוֵסַע  ָהָיה  ִיץ  קַּ בַּ
ַאַחת  ַעם  פַּ ַרק  ּתֹוָרה  ָאַמר  לֹא 

ת ַנֲחמּו: בַּ שַׁ עִרין בְּ ְטשֶׁ בִּ
)חיי מוהר”ן – קכ”ו( 

פעם אחת היה שכבוד קדושת זצ"ל מקראשנעוויץ ישב 
בסעודתו ביום ט"ו שבט בדאברין ואחד ביקש שיתן את 
ברכתו הקדושה שהיה חשוך בנים, כי כל הרופאים אמרו 

נואש על זה לאשר שבטבע הוא עקר. 

ואמר כבוד קדושת אבינו זצ"ל בלשונו הקדוש: "אם 
תקנה  הבנים,  אלו  פירות  לך  שיהיה  רוצה  אתה 
תיכף קערה מלא עם פירות לכבדנו, ואזי יהיה לך 
בנים." ואחר כך נתקיים אמרי פי צדיק ואשתו ילדה 

לתשעה חדשים בר של קיימא.

)שיח שרפי קודש - 
רבי חיים מקראשנאוויטץ( 

שובבי”ם
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בספר  שאמרו  כמו  צ’  באות  נוצר  שבט  חודש 
הפגם  לתיקון  מסוגל  זה  שחודש  והיינו  יצירה, 
בבחינת צדיק והאר”י הקדוש שחשב הזמן לתיקון 
בפרשת שובבי”ם ועיקר התיקון בשבתות שבהם 
קורין בתורה פרשת שובבי”ם שאז נקבע שיהיה 

כן לעולם. 
על  השירה שמורה  בו  זה שקורין  ובפרט בשבת 
שבט  בחדש  תמיד  חל  והוא  הברית,  פגם  תיקון 
שנוצר באות צ’ ולכן נקרא שבת שירה שבו גם כן 
הזמן לזכות להיות שבת שלם בב’ הקדושות וכמו 
השבתות שנקראו בפרט על שם הגאולה כאמור. 
ויזכו  מיד  נגאלין  שיהיו  לתקן  הזמן  כן  גם  ובו 
להיות  לזכות  והיינו  שירה  בחינת  ולהשיג  לומר 
ועמך כולם צדיקים ולהיות כל אחד ואחד מראה 

)פרי צדיק פרשת בשלח - אות ו’( באצבעו ‘זה קלי’.

במגן אברהם )או”ח סימן שכ”ד סק”ז( כתב יש נוהגין 
שאין  נכון  ואין  עופות  לפני  שירה  בשבת  חיטין  לתת 
דאפשר  כתב  )סקי”ז(  שבת  ובתוספות  עליך,  מזונותן 
כיון שנהגו כן לשם מצוה, דמרגלא בפומייהו שעופות 

אמרו שירה בים אין להקפיד.
)פרדס יוסף שמות טז - כז(

]חיטים[ לצפרים  זורקים קאשע  אמר: מפני מה 
זולת  שישיר  הברואים  בכל  אין  כי  שירה,  בשבת 
אדם, רק צפרים, מפני שהצפרים שולטים באויר 
רק  מנגן  אינו  זמר  כלי  וכן  מהאויר,  בא  והזמר 
מהאויר, וכן אדם מי שיש לו ריאה גדולה יודע לנגן 
אריח  נכתבה  השירה  וכן  אויר,  מלאה  הריאה  כי 

ע”ג לבנה שיהיה אויר באמצע.
)אמרי פנחס – שבת ומועדים(

בשלח,  בפרשת  בתורה  בה  שקוראים  שבת 
הים  שירת  שם  על  שירה’,  ‘שבת  נקראת 
שאמרו בני ישראל אחר קריעת ים סוף, והיא 
יש  בלבד  הים  שירת  לא  זו.  בפרשה  כתובה 
יציאת  ענינים:  הרבה  עוד  אלא  זו,  בפרשה 
מצרים, קריעת ים סוף, חוק ומשפט, מן, באר 

ומלחמת עמלק; 
לשבת  שם  ישראל  יחדו  לא  כן  פי  על  אף 
זו  שירה  כי  בלבד,  השירה  שם  על  אלא  זו, 
אמרוה.  עכשו  כאילו  הדורות  בכל  לישראל 

ולמה כן? 
- שכל דברי התורה - הקדוש ברוך הוא מדבר 
דברו  ישראל   - זו  ופרשה  שומעים,  וישראל 
והקב”ה וכל פמליותיו מאזינים למוצא פיהם. 
ישראל  נפשות  נתרוממו  שעה  באותה  כי 
למדרגה עליונה שאין למעלה הימנה, ונעשו 
לבותיהם מעינות שופעים תורה, וקול דיבורם 

- כקול ש ד י;
שנבעה  זו  תורה  שקדמה  אלא  עוד,  ולא 
בהר  הגבורה  מפי  ששמעו  לתורה  מתוכם, 
סיני. וכל כך למה? לפי: שבכח השירה הזאת 
שאמרו אז, נטעו שירה ושמחה בלב כל זרע 
ובכל עת שהם  ישראל עד סוף כל הדורות, 
נושעים מאויביהם ומתרוחים מצרותיהם, ירון 
תהילות  ולא  מושיעם,  לאל  ושבח  שיר  לבם 
‘ויאמרו  זו:  בשירה  כתוב  וכן  יספרו;  עצמם 
פעלה  אז,  שאמרו  השירה  כלומר,  לאמר’,   -

‘לאמר’ בכל הדורות; 
האמונה  שלמות  מתוך  אמרו  זו  ששירה 
ולא מתוך התפעלות הנפש למראה הנסים 
אבל  עוברת,  ההתפעלות  כי  והנפלאות. 
האמונה נקבעת בלב וקימת לעד; ולא אמרו 
ישראל שירה עד שנתאמן בלבם שכל מה 
שעבר עליהם עד עתה מן השעבוד והעוני 
וכל מה שעתיד לעבור עליהם עוד, מן הנסיון 
והצרוף - הכל מחסד ה’ עליהם מעולם ועד 
ואין להם חיים  ואין לישראל שמחה  עולם; 

אלא באמונה בלבד שהם מאמינים בה’.
)ספר התודעה(
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חובת השמחה
______________________ ...ואפשר גם להשלים

ְלִהְתעֹוֵרר  ִלְבִלי  ה  ְמֻרצֶּ ְוָהִייִתי 
ָהֶעֶרב,  ת  ְסֻעדַּ ֶלֱאכֹל  ָנִתי  ִמשְּׁ
ָהֶעֶרב  ת  ְסֻעדַּ קֶֹדם  י  ַקְמתִּ ַאְך 
ִאם  י  כִּ ֶלֱאכֹל  ָרִציִתי  לא  ֲאָבל 
י  ְרתִּ ִנְזכַּ ְך  כָּ ְוַאַחר  ְמַעט,  דִּ ְמַעט 
ָבט  שְׁ ה ָעָשֹר בִּ ָעַבר יוֹם ֲחִמשָּׁ שֶׁ
י  ְוִהְתַחְלתִּ ָראּוי  כָּ ִשְֹמָחה  ִלי  בְּ
י  ַרבִּ ם  שָׁ ְוָהָיה  ַעְצִמי  ַח  ְלַשֹמֵּ
ֶאָחד  עְרַקאס  ִמְטשֶׁ ְעָיה  ְישַׁ
י אוֹתוֹ  לוֵֹמנּו, ְוָחַטְפתִּ י שְׁ ֵמַאְנשֵׁ
ִעּמוֹ  י  ְוָרַקְדתִּ ְמָחה  ַהשִּ ְלתוְֹך 
ָהָיה  לא  ה  ּוִבְתִחלָּ ְרחוֹ  כָּ ַעל  בְּ
י  ִהְכַרְחתִּ ֲאִני  ֲאָבל  ָלל  כְּ ה  ְמֻרצֶּ
ָיכֹול  ָהָיה  ְולא  ה  ַהְרבֵּ אֹותֹו 
ְך  ּנֹות ְרצֹוִני, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמשָׁ ְלשַׁ
ֱאֶמת,  בֶּ ְך  כָּ ַאַחר  ִשְֹמָחה  ָעָליו 
ה  ִחלָּ תְּ מִּ ִמזֶּה שֶׁ ֶאְצֵלנּו  ְוַכְמבָֹאר 
ְלִשְֹמָחה,  ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח  ְצִריִכין 
ֱאֶמת  בֶּ ְמָחה  ַהשִּ א  בָּ ְך  כָּ ְוַאַחר 
דֹוׁש  ַהקָּ יו  ִמפִּ י  ַמְעתִּ שָּׁ שֶׁ מֹו  כְּ

ְנָיָנא כ”ג(  ֵפרּוׁש )ִלּקּוֵטי תִּ בְּ
ְמָחה  ְוַהשִּ ַהִרּקּוִדין  ְמַעט  ְוֵאּלּו 
ֵעיַני  בְּ ָיָקר  ָהָיה  ְיָלה  ַהלַּ אֹותֹו  בְּ
י  כִּ ִניִנים,  ּוִמפְּ ז  ִמפָּ ְמאֹד 
אֹותֹו  בְּ ְשֹמַֹח  ִמלִּ י  תִּ ִנְתָיַאשְׁ
ם  ְוַהשֵּׁ י,  ְמתִּ ִנְרדַּ ָבר  כְּ י  כִּ ָהֵעת, 
ָאז  ְלִשְֹמָחה  ָלבֹוא  ֶעְזִרי  בְּ ָהָיה 
ל  כָּ י  כִּ דֹול  גָּ ָבר  דָּ ֶאְצִלי  הּוא  שֶׁ
ִשְֹמָחה,  ֲאִני זוֶֹכה ִלְהיוֹת בְּ ְזַמן שֶׁ
ָיָקר  ֶאְצִלי  הּוא  חֹל,  בְּ ֲאִפּלּו 
נּו  ַרבֵּ י  כִּ דוָֹלה  גְּ ּוִמְצָוה  ְמאֹד 
ְמאֹד  ִהְזִהיַרִני  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ 
ִמיד,  תָּ ָשֵֹמַח  ַאְך  ִלְהיוֹת  ְמאֹד 
ַהּכֹחוֹת  ָכל  בְּ ַעְצֵמנּו  ּוְלַהְכִריַח 
ר  ְוָהִעקָּ ִמיד  תָּ ִשְֹמָחה  בְּ ִלְהיוֹת 
י  ִמלֵּ ְיֵדי  ַעל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ַח  ְלַשֹמֵּ
ְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו  ְיָקא כַּ טּוָתא דַּ שְׁ דִּ

ם כ”ד(  ָעִמים )שָׁ ה פְּ מָּ כַּ
”ל,  ַהנַּ ַהּזֹאת  ְמָחה  ַהשִּ ְיֵדי  ְוַעל 
ַאַחר  ִלְשֹמַֹח  ָזִכינּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 

ְיֵדי  י ַעל  ת קֶֹדׁש, כִּ בַּ שַׁ ם בְּ ְך גַּ כָּ
”ל  ְעָיה ַהנַּ י ְישַׁ י ֶאת ַרבִּ ְדתִּ ֶזה ִלמַּ
ת  בַּ שַׁ בְּ ְוִרּקּוִדין  ִשְֹמָחה  בְּ ִלְהיֹות 

קֶֹדׁש.
)ימי מוהרנ”ת - ח”ב - ל”ז( 

מסובים על השולחן
______________________ אשר לפני ה’

ַלֲאהּוִבי  טּוב  ְוָכל  ים  ְוַחיִּ לֹום  “שָׁ
ִני ְוכּו’ מֹוֵרנּו ָהַרב  ִני ֲחִביִבי ָהַרבָּ בְּ
י  ְלתִּ ִקבַּ ְבָך  ִמְכתָּ ְחֶיה.  יִּ שֶׁ ִיְצָחק 
ַעל  ים  ְמֻסבִּ ְהיוֵֹתינּו  בִּ ה  ַעתָּ
ֶזה ַהּיוֹם  ר ִלְפֵני ה’ בָּ ְלָחן ֲאשֶׁ ַהשֻּׁ
ה  ּוְתִהלָּ ָבט,  שְׁ בִּ ָעָשֹר  ה  ֲחִמשָּׁ
ֶאְצֵלנּו  אֹוְרִחים  ְקָצת  ֵיׁש  ָלֵאל 
ת  בַּ ִמשַּׁ ֲארּו  ִנשְׁ ּוְקָצת  ה  ַעתָּ

ְבָך.” ִמְכתָּ ֶהָעַבר, ְוָשַֹמְחנּו בְּ
)עלים לתרופה - מכתב שמ”ט(

______________________יום שמחה ויום טוב

ואמרו  מעוזכם,  ה’  חדות 
הקב”ה  אמר  כז”ל  חכמינו 
שיעלה  כדי  עליכם  המליכוני 
הנה  כי  לטובה  לפני  זכרוניכם 
חמשה  אפילו  ראש-השנה  יום 
ראש  שהוא  בשבט  עשר 
מכל- אילנות  לחניטת  השנה 
מקום הוא יום שמחה ויום טוב 
ע”ש,(  ר”ה  הל’  ריש  מיי’  הגה’  )כ”כ 

יום  כעין  שהוא  נותן  והסברה 
כתר מלוכה, שבו חוזר תחלת 
האילנות  שחנטו  הבריאה 
בפעם הראשון בבריאת עולם, 

והוא כיום גנוסיא של מלכי’.
לכ”ז  דרוש   - לחת”ס  משה  )תורת 
אלול תקצ”ה(

______________________ הצדיק ממשיך רחמים וחסדים

בספר  דאיתא  מה  ונקדים 
חמשה  ‘מה  הקודש  מחברת 
ריעו  עליו  יגיד  בשבט,  עשר 
חמשה עשר באב,’ ודברים אלו 

צריכים ביאור. 

הנה  כי  בזה  לרמוז  ויראה 
עד  קשה  תחילתו  אב  החודש 
נחמו  ובשבת  באב,  ט’  אחר 
לו,  והלך  הגם שהחשכות חלף 
להתנוצץ  אין מתחילין  האורות 
והצירוף של חודש  בו.  ט”ו  עד 
ישראל  ושמע  “הסכת  הוא  אב 
חצי  י”ה,  ה”ו  שהוא   - היום” 
כסדר,  וחציו  למפרע  השם 
חודש  של  חציו  שעד  שמורה 
בו  ובט”ו  הדינין  התגברות  הוא 
מתעוררין הרחמים. וצריכין אנו 
להמשיך אורות העליונים מעט 
כמה  במערה  כמי שישב  מעט 
מן  יצא  פתאום  באם  זמנים, 
המערה לאור השמש בצהרים, 
יוכל  שלא  עיניו  מאור  ישחית 
רק  יהל,  כי  האור  את  לסבול 
מעט  עצמו  את  להרגיל  צריך 

מעט עם האור. 
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והצירוף של חודש שבט הוא “המר ימירנו והיה הוא” - ה”י ו”ה, גם השם 
הזה אינו כסדר רק אותיות ו”ה מפני שגם החודש טבת וחצי שבט הוא 
התגברות הדינין ובחמשה עשר בו מתחילין האורות להתנוצץ. והצדיק 
ידי  על  ישראל  הכנסת  על  וחסדים  רחמים  באב  בט”ו  להמשיך  יכול 
ונמצא  לי”ה של צירוף חודש אב  ו”ה של צירוף חודש שבט  שמצרף 

שם הוי”ה כסדר. 
וכן בט”ו בשבט ממשיך רחמים על כנסת ישראל על ידי שמצרף י”ה 
של חודש אב לו”ה של חודש שבט שיהיה השם כסדר. וזהו פירוש 
דברי ספר מחברת הקודש הנ”ל, מה ט”ו בשבט יגיד עליו ריעו חמשה 
על  רחמים  להמשיך  בכדי  לזה  זה  של  צירוף  באב שמצרפים  עשר 

כנסת ישראל.                                        
)מאור ושמש - פרשת ואתחנן( 

ֶרְך פַּ דֶּ ב בַּ ַעם ֶאָחד ָנַסע ְלֶמעְדֶוועִדיְווֶקע ְוִנְתַעכֵּ
ְכַפר  בִּ ּבֹות  ִלשְׁ ְוֻהְכַרח  ת  בָּ שַׁ ַעל  יַע  ִהגִּ ְולֹא 
ַהּסּוִסים  י  ַהאַלאְווִקיּוֶקא ָסמּוְך ְלֶמעְדֶוועִדיְווֶקע. כִּ
א  בָּ שֶׁ ַעד  ְוִנְתַאֵחר  ֵליֵלְך  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְולֹא  עּו  ִנְתַיגְּ
ְוַאַחר  "ל.  ַהנַּ ָפר  ַלכְּ ׁש  ַממָּ ֵנרֹות  ְלַהְדָלַקת  ָסמּוְך 
ֲעֶשֹה  ל ַהמַּ ְלָפֵנינּו כָּ ר  ְלָכאן ִספֵּ ְלֵביתֹו  א  בָּ שֶׁ ְך כְּ כָּ

דֹול: ֲאִריכּות גָּ ַהּזֹאת בַּ

ָהְלכּו ַהּסּוִסים ָסמּוְך ָלֶעֶרב ְוהּוא  ֵעת שֶׁ בְּ ְוָאַמר: שֶׁ
דֹול, ֲאָבל ֵהם לֹא ָרצּו  ְמִהירּות גָּ יָּרּוצּו בִּ ָהָיה רֹוֶצה שֶׁ
ֲחלֹום,  בַּ ּבֹוְרִחין  שֶׁ מֹו  כְּ ּדֹוֶמה  ָהָיה  שֶׁ ְוָאַמר:  ֵליֵלְך. 
לֹו  ר  ֶאְפשָׁ ְוִאי  ִלְברַֹח,  ִריְך  צָּ שֶׁ ְלָהָאָדם  ְדֶמה  נִּ שֶׁ
ֶרְך ַהֲחלֹום.  ְך דֶּ כָּ חּוׁש שֶׁ יָּדּוַע בְּ ׁשּום אֶֹפן, כַּ ִלְברַֹח בְּ
ּלֹא ָיבֹוא  דֹול ְמאֹד שֶׁ ְך ָהָיה לֹו ָאז, ְוָהָיה לֹו ַצַער גָּ כָּ
ַעת  שְׁ בִּ לוֹ  ְוִנְדָמה  לֹום.  ְושָׁ ַחס  ת  בָּ שַׁ ִחּלּול  ִליֵדי 
ָאז  יִהנָּם שֶׁ ּמוִֹליִכין ֶאת ָהָאָדם ַלגֵּ מוֹ שֶׁ ְנִסיָעתוֹ כְּ
ַחד ֶזה  ׁש פַּ ן ַממָּ דוֹל ַעד ֵאין סוֹף, כֵּ ַחד גָּ אי ַהפַּ ַודַּ בְּ

לוֹם. ת ַחס ְושָׁ בָּ ׁש ִחּלּול שַׁ ָהָיה ָעָליו ֵמֲחשַׁ

ַחד  ַהפַּ עֶֹצם  ׁשֹונֹו  ִמלְּ ְקָצת  י  ֵהַבְנתִּ ָבָריו  דְּ ַלל  ּוִמכְּ
ַחס  יִהנָּם  ַלגֵּ אֹותֹו  ּמֹוִליִכין  שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ ָהָאָדם  ל  שֶׁ
ָבָריו  ַפל דְּ י כָּ ְכָתב, כִּ ר ְלַציֵּר זֹאת בִּ לֹום. ְוִאי ֶאְפשָׁ ְושָׁ
ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהגָּ ַחד  ַהפַּ ֵמעֶֹצם  ְוִהְפִליג  ֲעַמִים,  פַּ
ֵעת  ּנֹוֵפל ַעל ָהָאָדם בְּ ְכִלית שֶׁ ְוֵאין תַּ ַעד ֵאין סֹוף 
ַחד ֶזה  ׁש פַּ לֹום. ּוַממָּ יִהנָּם ַחס ְושָׁ ּמֹוִליִכין אֹותֹו ַלגֵּ שֶׁ
ּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי  ָהָיה ִמְתָיֵרא שֶׁ ָהָיה ָעָליו ָאז ֵמֲחַמת שֶׁ
ָהְיָתה  ַהּזֹאת  ֲעֶשֹה  ְוַהמַּ לֹום,  ְושָׁ ַחס  ת  בָּ שַׁ ִחּלּול 

יָרה. ת שִׁ בַּ חֶֹרף קֶֹדם שַׁ בַּ

ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ִעּכּוב  י  כִּ ֵלם.  שָׁ ִסּפּור  ֶזה  בָּ ְוֵיׁש 

ַסע  נָּ שֶׁ ֵעת  בְּ ְפָרט  בִּ ֵריק  ָבר  דָּ ָהָיה  לֹא  ִלְבָרָכה 
ם  שָׁ ִצים  ְמֻקבָּ יו  ֲאָנשָׁ ָהיּו  ּוְכָבר  יָרה,  שִׁ ת  בַּ שַׁ ַעל 
דֹוׁש  ה ֲעָירֹות ְוהּוא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר ּתֹוָרתֹו ַהקָּ מָּ ִמכַּ
עֹוֶשֹה  ָהָיה  שֶּׁ ַמה  ן  ּוְלַתקֵּ ְוַלֲעשֹֹות  ְמאֹד  ְוַהּנֹוָרָאה 

יו.  ה ְוִעְסקֹו ִעם ֲאָנשָׁ דֹושָׁ תֹוָרתֹו ַהקְּ ן בְּ ּוְמַתקֵּ

הּוא ָצִריְך לֹוַמר ּתֹוָרה  ּבּוץ שֶׁ ָכל ֵעת ַהקִּ בְּ ְוָאַמר: שֶׁ
ַעל  יֵּׁש  שֶׁ ַחד  ְוַהפַּ ָהַרַעׁש  ׁש  ַממָּ ֲאַזי  יו,  ֲאָנשָׁ ִלְפֵני 
ֵעת  בְּ ֶעֶרב  ְלֵעת  ּפּור  כִּ יֹום  ֶעֶרב  בְּ ִיְשָֹרֵאל  ַלל  כְּ
ַחד ְוַרַעׁש ֶזה נֹוֵפל  ׁש פַּ ֶנֶסת, ַממָּ הֹוְלִכין ְלֵבית ַהכְּ שֶׁ
הּוא ָצִריְך לֹוַמר  ת אֹו יֹום טֹוב שֶׁ בָּ אֹותֹו ַהשַּׁ ָעָליו בְּ

ים. ַרבִּ ּתֹוָרה בָּ

ָבר ָהָיה מּוָכן ָלבֹוא ַעל  כְּ דֹול ַהזֶּה שֶׁ ְוַאַחר ָהַרַעׁש ַהגָּ
ב  ִנְתַעכֵּ ּוִפְתאֹום  ִנים  שָׁ ה  מָּ ִמכַּ ַדְרּכֹו  כְּ יָרה  שִׁ ת  בַּ שַׁ
ְקָצת  ְועֹוד  ִעּמוֹ,  ְסעּו  נָּ יו שֶׁ ַוֲאָנשָׁ הּוא  ָפר  כְּ בַּ ַבת  ְושָׁ
ּבֹת  ִלשְׁ ֻהְכְרחּו  ם  כֻּלָּ ִלְקָראתוֹ,  אּו  בָּ ָבר  כְּ שֶׁ ים  ֲאָנשִׁ
ּתֹות,  ְוִלשְׁ ֱאכֹל  לֶּ ַמה  ָלֶהם  ָהָיה  ְולֹא  "ל.  ַהנַּ ָפר  כְּ בַּ
י  ה. כִּ ׁש ַעל ַהַחלָּ ָגן ּוְלַקדֵּ ל דָּ ה שֶׁ ְוֻהְכְרחּו ֶלֱאכֹל ַחלָּ
ין  ׁש ַעל ַהיֵּין ָשָֹרף, ַוֲאִפּלּו ַסכִּ ם ּכֹוס ְלַקדֵּ לֹא ָהָיה שָׁ
ֵלי ֲאִכיָלה לֹא ָהיּו ָלֶהם. ְוהּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְוׁשּום כְּ
ֲאִריכּות. ם בַּ ָהָיה שָׁ ת שֶׁ בָּ ל ֵסֶדר ַהשַּׁ ְך כָּ ר ַאַחר כָּ ִספֵּ

ָהָיה  ִני  שֵׁ ּוְביוֹם  ְלֶמעְדֶוועִדיְווֶקע,  ָנַסע  ת  בָּ שַׁ ַאַחר 
ִעם  ָאז  ב  ְוָישַׁ ְסעּוָדה  ְוָעשֹּו  ָבט  שְׁ בִּ ָעָשֹר  ה  ֲחִמשָּׁ
ָהָיה ָצִריְך לוַֹמר ִלְפֵניֶהם.  יו ְוָאַמר ָאז ַהּתוָֹרה שֶׁ ֲאָנשָׁ
נּו  ָעַבר ַעל ַרבֵּ ה שֶּׁ ָבר ֶאָחד ִממַּ ֵרי ַהּזוֶֹכה ֵליַדע דָּ ַאשְׁ
ָהיּו  ְמאְֹרעוָֹתיו  ָכל  בְּ י  כִּ ַעם,  פַּ ָכל  בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ 

סוֹדוֹת נוָֹראוֹת ִנְפָלאוֹת ַוֲעצּומוֹת ְמאֹד.
)חיי מוהר"ן – קכ"ז( 
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וץ מן הגוף המגושם, יש לכל אחד גם נפש, ח
בפועל,  אולם  ויחידה.--  חיה  נשמה,  רוח, 
חתיכת  על  רק  וחושב  קשוב,  מחובר,  האדם 

הבשר... הנקרא ‘גוף’. 

ומה עם ‘עצם האדם’ – שזוהי הנשמה הקדושה1 
שהגוף  לאחר  גם  וקיימת  עומדת  הנשארת   -
מתרקב ונאכל בתוך האדמה? וכי אותה נשמה, 

תמה ונקיה2, לא מגיע לה קצת יחס???

. . .
כך   - לנשמתו  יותר  ויתקרב  ילך  שהאדם  ככל 
העור  כך  רוחנית,  ויותר  ליותר  תהפוך  היא 
יתהפך  וגופו  צורה,  יקבל  הוא  ל’אור’.  יתהפך 
וישנא  ימאס  מעצמו  שהוא  כך  ומאיר,  לקדוש 
את העולם הזה על כל שלל תאוותיו ודמיונותיו.

אך לכך נדרשת עבודה אינטנסיבית של ‘חיפוש 
את  לגלות  לראוי  יהפוך  שהוא  כך  מעמיק’ 
נשמתו. – שיזכה להבין שיש כאן על הכדור עוד 
שיש  להבין  התאוות,  מטירוף  חוץ  משהו  איזה 
אין  יותר, משהו שהוא פי  משהו ששווה הרבה 

סוף מכל תענוגי העולם הזה.3

ואמיתי  כנה  רצון  ידי  על  בעיקר  קורה  וזה 
שצריך  ופנימית  אמיתית  הבנה   - להשתנות! 
להשתחרר מהריבוע ולבקוע את קורי-העכביש 

הרבים שתווינו בעוונותינו.

היא  כאן  ז”ל  רבינו  של  העיקרית  “העצה 

אתם  אין  “מדוע  רבינו  שאמר  וכמו  החיפוש! 
בליקוטי  גם-כן  וכמבואר  אותי?!”  מחפשים 
ועיקר  החיפוש,  הוא  שהעיקר  ח”ב  מוהר”ן 
החיפוש הוא על-ידי הרצון והרצון, להתגעגע, 
רואה  יתברך  וכשהשם  ולקוות...  לרצות 
הוא  למצוא,  לבבו  בכל  באמת  רוצה  שהאדם 

עוזרו למצוא את האבידה ולהחזירה.”4

. . .
על  מחזר  אבידה  בעל  מי?  על  חוזר  מי 

אבידתו!!5

כפשוטו!  אותה,  לחפש  וצריך  נאבדה  הנשמה 
חיפוש...  של  שעה  צריך  ותפילה,  מתורה  חוץ 
פשוט, בוחרים מקום, יושבים שם ובמשך שעה 
וממלאים  כיסופים,  געגועים,  רצונות,  לוקחים 
בזה את כל חלל הלב. מתגעגעים, ומתגעגעים, 

ומתגעגעים: 

ההצגה  מתוך  אצא  כבר  מתי  “מ-ת-י-??? 
ואתחיל  בה,  מונח  שאני  הגדולה  והחיצוניות 
יגיע הרגע בו  לעבוד את ה’ באמת? מתי כבר 
אגלה את מה שנאבד לי? מתי אמצא כבר את 
הבת מלך האבודה - שזה מרמז על הפנימיות 
שלי, שכשאגלה אותה לא ארצה שום דבר חוץ 

ממנו יתברך?“

כל  גם  אלא  ביום,  שעה  רק  לא  הוא  החיפוש 
שאר היום האדם צריך להיות מלא בכיסופים 

“ושאל אותה: איך אני יכול להוציא אותך? 

ואמרה לו: שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה 
בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה 
תתגעגע אחרי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, 

תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי.”

)מעשה א' - מאבדת בת מלך(

געגועים
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כדי  תוך  גם  אמיתי,  וחיפוש 
ה’  עבודת  כל  והתפילה,  הלימוד 
במשך כל היום צריכה להיעשות 
וכיסופים  מתוך אין סוף געגועים 
לה’ יתברך. אך השעה הוא כולה 

קודש רק לעבודת ה’חיפוש’.

– מאבידת בת מלך  “כמו שמובא במעשה א’ 
שפקדה עליו שאי-אפשר לו להוציאה כי-אם 
שיבחר מקום מיוחד ויכסוף וישתוקק להוציאה 
ואימתי  “ביינקין”.  רק  וכו’  ישתוקק  וכל השנה 
- שזה הבת  וכו’ ע”ש  זמן ישתוקק  לו  שיהיה 
מלך הוא נפש רוח ונשמה של איש הישראלי 

וכל העולמות התלויים בו וכו’.”6

איך  שלו?  לנשמה  מגיע  אדם  איך  “השאלה 
הוא יוצר את הקשר עם הנשמה שלו? איך הוא 
מחפש  אדם  בת-המלך???  אבידת  את  ימצא 
יגלה את הנשמה  את הנשמה שלו? איך הוא 
שלו? איזה דברים הוא צריך לעשות כדי לגלות 

את הנשמה שלו?

דבר ראשון זה הבכיות, הבכיות שאדם בוכה יום 
נשמה  לי  יש  “בטח  ואומר:  יתברך,  לה’  ולילה 
נפלאה והיא נאבדה ממני... הבת מלך נאבדה 
אגלה  איך  ממני.  נאבדה  שלי  הנשמה  ממני. 

אותה???”7
. . .

ר  דוֹל ִאי ֶאְפשָׁ טֹן ְוַעד גָּ קָּ מִּ ָאַמר, שֶׁ רּו ִלי שֶׁ “ִספְּ
ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  כִּ ֱאֶמת,  בֶּ ר  שֵׁ כָּ ִאיׁש  ִלְהיוֹת 
יִקים  ַצדִּ ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ יר  ַמְזכִּ ְוָהָיה  ִהְתּבוְֹדדּות. 
אּו  בָּ לֹא  ם  כֻּלָּ שֶׁ ְוָאַמר,  ים  יִּ ֲאִמתִּ ְמֻפְרָסִמים 

י ִאם ַעל ְיֵדי ִהְתּבוְֹדדּות.  ְלַמְדֵרָגָתם כִּ

ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ְכֵדי  ִמנֶּ ׁשּוט  פָּ ֶאָחד  ִאיׁש  ַפס  תָּ ְוַגם 
יָחתוֹ  ם ֶזה ְמָפֵרׁש שִֹ טוֹב, ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ְוָאַמר: גַּ

דוָֹלה.”8 ְבִכיָּה גְּ ַרְך בִּ ם ִיְתבָּ ַעם ִלְפֵני ַהשֵּׁ ָכל פַּ בְּ

ה’  לפני  עומדים  שבה  שעה   – “התבודדות” 
נזכרים  מתביישים,  לה’,  ה-כ-ל  את  ומקשרים 
מחפשים  לא  מ-ח-פ-ש-י-ם,  והעיקר  בתכלית, 
ההיפך,  אלא  ומכובדים,  יותר  חשובים  להיות 
והעולם- הכבוד  מכבלי  לצאת  איך  מחפשים 
מאותה  להינצל  מחפשים  בו.  שנדבק  הזה 
מיני  בכל  באה  פעם  שבכל  סטרא-אחרא, 
דמויות ודמיונות שונים ומשונים על מנת לשבור 

ולהרחיק, ואת המעט שכבר כן זוכים, היא טורפת 
בכפה והופכת לאנכיות ואינטרסים שונים.

עכשיו אני עומד לפני ה’, ומוסר את כל כולי אליו 
לבד. נכון, אני רחוק מזה מאוד, אבל אני כוסף 
כיסופים,  לי  אין  מילים,  לי  אין  אם  אפילו  לזה. 
הלב מאובן, אטום ומוקף בחומות ברזל... אז אני 
שאני  על   - בושה  מתבייש.  ופשוט  שעה  יושב 
הרגשה  שום  כיסופים,  שום  לי  שאין  שחקן,  
עצמי!  את  ארמה  שלא  לפחות  בה’,  אמיתית 
רבינו הקדוש הזהיר אותנו "איר זאלט זיך נישט 

לאזן נארן"- אל תתנו לרמות את עצמכם!

להשבר,  אסור  העצום  הריחוק  למרות  אבל 
וחלילה לא להרפות, כמו שהצדיקים הקדושים 

לימדונו בחמלתם:

ימים  והתבודדות  בתפלה  מרבה  האדם  “ואם 
ושנים הרבה ואף על פי כן הוא רואה בעצמו 
ונדמה  יתברך  מהשם  מאד  רחוק  הוא  שעדין 
חס  ממנו,  פנים  כמסתיר  יתברך  שהשם  לו 
יתברך  שהשם  ושלום,  חס  יטעה,  אל  ושלום, 
אינו שומע תפילותיו ושיחותיו כלל, רק יאמין 
ומאזין  שומע  יתברך  שהשם  שלמה,  באמונה 
ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל תפילה ותחינה 
ושיחה ואין שום דיבור נאבד, חס ושלום, רק כל 
דיבור ודיבור עושה רושם למעלה מעט ומעורר 
רחמיו יתברך בכל פעם. אך עדין לא נגמר בנין 

הקדושה שהוא צריך ליכנס בו. 

וברבות הימים והשנים אם לא יהיה טיפש 
ולא יפול בדעתו בשום אופן בעולם, ויתגבר 
אז  ויותר,  יותר  בתפילה  ויתאמץ  ויתחזק 
על ידי ריבוי התפלות יכמרו רחמיו יתברך, 
עד שהשם יתברך יפנה אליו ויאיר לו פניו 
וימלא חפצו ורצונו בכח הצדיקים האמתיים 

ויקרבהו ברחמים ובחמלה גדולה.”9
____________________________

1. ליקו”מ תורה כ”ב.
2. לשון פזמון ‘אודה לאל’ – זמירות הבוקר. 

רּוַח  קֹוַרת  ל  שֶׁ ַאַחת  ָעה  שָׁ “ְוָיָפה  ד-י”ז:  אבות  מסכת   .3
ל ַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהזֶּה.”  א, ִמכָּ עֹוָלם ַהבָּ בָּ

4. לוית חן – ר’ לוי יצחק בנדר. 
5. מסכת קידושין דף ב – ב.

6. הקדמת הקדמת התיקון הכללי לר’ שמואל הורביץ. 
7. באר הנחל. 

8. ליקוטי מוהר”ן תורה ק’ ח”ב. 
9. השתפכות הנפש – מ”ט.
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היה  ז"ל  שרבינו  בעת  מעשה  היה  אחד  ופעם 
מתענה  והיה  במעדוודוועקא,  בנעוריו  עדיין 
תעניות הרבה, כמובא בשיחות הר"ן, והיה מתענה 

משבת לשבת.

השבוע  באמצע  תעניתו,  באמצע  אחד  ופעם 
בליל ג', )או ד'( נחלש מאוד רבינו ז"ל, ויצא ממנו 
דם הרבה מחוטמו ופיו וכו'. ור' חייקיל ביקש אותו 

שיפסיק תעניתו, עד שהוכרח, והסכים לו.

והלך  אחד  עוף  ולקח  חייקיל  ר'  תיכף  והלך 
לשחטו, ותיכף אחר השחיטה על כל הדרך מרט 
לאכילה.  במהירות  מוכן  שיהיה  כדי  הנוצות  את 
ז"ל  לרבינו  המרק  את  והביא  ובישלו  והכשירו 

לאכול.

ורבינו ז"ל לקח כבר בידו את הכלי לנטילת ידים, 
ובעודו אוחז בידו הכלי ליטול ידיו אמר לר' חייקיל: 
"נא, נגן 'מעין עולם הבא'." )זה הזמר הוא בליל 
שבת קודש, בסוף הזמר המתחיל מה ידידות וכו' 
ויש אצלנו הניגון של רבינו ז"ל על החרוז הזה של 

"מעין עולם הבא"(

וניגן, ורבינו ז"ל התעמק בזה ושכח בהאכילה, ור' 
ידיו  ירחץ  ז"ל  שרבינו  כבר  ורוצה  עומד  חייקיל 

לאכול.

עולם  'מעין  פעם  עוד  "נגן  לו:  אמר  ז"ל  ורבינו 
הבא'." והוא התעמק בזה, וכן היה כל הלילה עד 
שהאיר הבוקר, ולא הפסיק תעניתו עד ליל שבת 

קודש כמו תמיד.
 ...................................................................................

וזה הר' חייקיל ביקש פעם אחת על הציון רבינו 
אין  כי  מכבודכם  אני שמעתי  "רבי,  ז"ל:  הקדוש 
לאיש צלם אלקים אם לא גומרין ש"ס, )היינו כל 
כולם  חלצי  שיוצאי  מכם  מבקש  אני  הגמרות( 

יגמרו ש"ס וכו'."

]"רבי, איך האב גהערט פין אייך אז מען האט ניט 
דעם צלם אלוקים, ביז מען קינצט ניט ש"ס."[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

וגם נראה שר' חייקיל לא היה בשמחה בשלימות, 
ז"ל "שמי  כי בסוף המעשה מהלחם אמר רבינו 
אותו,  יאהב  לזר, אף-על-פי-כן  שיספר המעשה 
 – בשמחה"  חייקיל  שר'  כמו  יהיה  אהבה  אבל 

כאומר ששמחתו אינה שמחה וכו'.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עשה  חייקיל  שר'  מעשה  היה  אחד  פעם  וכן 
לרבינו ז"ל קורת רוח, כי רבינו ז"ל עשה נישואין 
והוא  וכו'.  ומחלק  הסדרן  היה  חייקיל  ור'  לביתו, 
מרוצה.  יצא  שכל-אחד  עד  כזה,  בחכמה  עשה 
ז"ל, ואמר לר' חייקיל, שיבקש  ונהנה מזה רבינו 
ממני איזה דבר, וביקש ממנו שיראה לו מת וכו' 
נפלאים  בסיפורים  אור,  כוכבי  בספר  )כמובא 

המעשה מהמת, אבל זה ההתחלה אינו שם.(

............................................
פעם אחד בתחילת התקרבותו של ר' נפתלי 
ויכוח עם  ז"ל, היה לו פעם אחד איזה  לרבינו 
ור'  דבר,  איזה  אמר  ז"ל  שרבינו  ז"ל.  רבינו 
ואמר: שהוא רואה את  נפתלי נתפלפל איתו, 

הענין לא כן. 

והשיב לו רבינו ז"ל: "הלא אינך רואה בטוב."

העיניים.  על  וסבל  הראיה,  ממנו  נסתלק  ותיכף 
והבין שזה עונש מרבינו ז"ל. והתחיל בהשתדלות 
לבקש מרבינו ז"ל שיהיה לו רפואה על העיניים. 

ז"ל:  רבינו  לו  אמר  ז"ל,  רבינו  אצל  כשהיה  ואז 
שילך להמגדל שלו ]לארון[ ויקח זה הספר, והוא 
ותיכף  הוא,  כן  כדבריו  כי  הספר  בתוך  לו  יראה 
ורבינו  הספר,  ליקח  וראה  עיניו,  ונתפתחו  הלך 

הראה לו כנ"ל. 

ואף-על-פי-כן בסוף ימיו סבל על העינים, ורצה 
לעסוק ברפואות, ומוהרנ"ת ז"ל כתב לו דברי 
)שהפליג  בדברו  כיוון  ז"ל  רבינו  כי  תוכחה, 

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה
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לדבר נגד רפואות( גם על העיניים וכו', כמובא בספר 
עלים לתרופה.

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הצדיק  הרב  אצל  כנ"ל  מעשה  אחד  פעם  היה  וכן 
שהיה  בעת  מוולעדניק  שהרב  ז"ל,  מבארדיטשוב 
עדיין ילד היה אצל הרב מברדיטשוב ז"ל, ובחן אותו 
בלימודו, והתפלפל עם הצדיק מברדיטשוב ז"ל, ולא 

רצה להודות על האמת.

ואמר לו הרב מברדיטשוב ז"ל: "הלא עדיין אתה נער, 
ואין לך שכל". ורחמנא ליצלן יצא מהשכל.

ז"ל  מטשרנביל  מרדכי  הר'  כשהיה  כך  ואחר 
טובה.  לו  שיעשה  אצלו  איתו  והלכו  בברדיטשוב, 
אותו על חתיכת  והעמיד  כל העולם,  בין  אותו  לקח 
עץ מאילן שעמד שם, ואמר לו שיזמר לו איזה זמר 
של הרב הצדיק מברדישטוב ז"ל. )כי הרב מוולעדניק 
ז"ל,  מברדישטוב  הרה"צ  אצל  הרבה  היה  בילדותו 

וידע לנגן היטב כל הניגונים והזמירות שלו וכו'.(

וזמר איזה זמר, עד שפנים שלו נעשה עם זיעה, והר' 
במטפחת,  פניו  את  קינח  ז"ל  מטשערנביל  מרדכי 
ואמר בזה הלשון: "ברדיטשובר רב, האט אוף איהם 
רחמנות..." ]"הרב מברדיטשוב רחמו עליו..."[ )כי אז 

היה כבר אחר פטירתו של הרב מבראדישטוב ז"ל.(

וכן אמר לו שינגן עוד איזה ניגון של הרב מבארדישטוב 
ז"ל, והיה גם-כן כנ"ל שקינח את פניו מזיעתו, ואמר: 
"ברדיטשובער רב רחמו עליו...". וכן היה כמה פעמים, 

ואחר-כך נתרפא.

גדול  אחר-כך  כשהיה  כי  אצלו,  נשאר  רשימו  אבל 
היה  גדול,  אדם  והיה  בוולעדניק,  ואדמו"ר  רב  והיה 

פרוש מאוד, ולא היה יכול לסבול ריח אשה כלל.

כשהגיע  קודש  שבת  בליל  מוולעדניק  והאדמו"ר 
ל'שקר החן והבל היופי' שבזמר אשת חיל, זרק את 

כסא הרבנות עד הפתח וכו'.

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ומאנשיו,  חבירו  היה  מאנ"ש  מוולעדניק  גרשון  והר' 
והיה ישן עימו בחדרו, והיה אצלו ממש כל חיותו, כי 
חיבב אותו יותר מכל אנשיו. והר' גרשון היה מאנ"ש 

הנלהבים, והיה נוסע על ראש-השנה לאומן.

 ושאלו אותו פעם אחד: "מה הייתם עושים אם לא 
היה מניח אתכם לנסוע על ראש-השנה?"

המשך שרפי-מעלה

בשמחה  להיות  תמיד  צריך  י"ג( 
וזה  לייאוש.  ליפול חס-ושלום  ולא 
רבינו ע"ה בשעת  היה פחד משה 
חס-ושלום  יפלו  שלא  העגל, 
האר"י  מדרגת  היה  וזה  לייאוש. 
בשמחה  להיות  הצדיקים  וכל  ז"ל 

תמיד.

וזה הרי ברור שימי שמחה הם יותר 
גבוהים מימי אבל. כגון, שבת ויום-

טוב נגד תשעה באב.

ללמד  לראות  מאוד  צריכים  י"ד( 
בדברי  כמובא  אדם,  כל  על  זכות 

רבינו ז"ל.

לדבר  להרבות  מאוד  צריך  ט"ו( 
מקרב  זה  כי  הצדיק,  בשבח 

להצדיק.

צריכים  משה,  בחינת  צדיק  ט"ז( 
לבטל דעתו לגמרי לפניו, ובזה יגיע 
לכל המדרגות, וזה היה אהרן הכהן, 
שביטל דעתו הכל לגבי משה. וזה 
היו עדת קורח שחלקו על  להיפך 

משה.

בכוחו  משה  בחינת  צדיק  י"ז( 
הנשמות,  מעולם  אפילו  להציל 
כמו  הוא  בעולם-הזה  ותפילתו 
תפילת משה רבינו ע"ה, וזה שאמר 
יהודה",  קול  ה'  "שמע  רבינו  משה 
שהועיל יותר מתפילת יעקב אבינו. 

)עיין ליקו"מ תורה ד'(

זה  נקרא  לצדיק  התקשרות  י"ח( 
יותר  וזה  הצדיק,  שם  עליו  שנותן 
דברי  יקיים  שאחד  מזה  חשוב 
הצדיק.  משם  וייתביש  הצדיק 
התורה,  כל  יקיים  שאחד  כמו  וזה 

וייתבייש משם יהודי, והבן.

)ר' שמואל טוקצינסקי, מה ששמע
מר' שמואל הורביץ ז"ל(

השקפה
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ר’ פיוויש איוועריבערן זצ”ל

חסיד המפורסם מוה”ר ר’ פיוויש איוועריבערן ה
זי”ע,  מלובלין  מהחוזה  תלמיד  היה  זצ”ל 
זי”ע  מרופשיץ  והרב  להבה,  אש  היה  פיוויש  ור’ 

המשיך את ר’ פיוויש אחר-כך אליו.

פעם היה ישן ר’ פיוויש בלילה על הספסל, אמר: 
לכם  ואראה  “בואו  להמקורבים  מרופשיץ  הרב 
ר’  עצמו  יזרוק  לילה,  חצות  כשיהיה  יפה,  דבר 

פיוויש מהספסל...” 

וכך הווה, כשהגיע חצות לילה זרק עצמו ר’ פיוויש 
מהספסל וצעק: “מאמע איך  ווער פארברענט...” 

]“אמא אני נשרף...”[ והתחיל לומר חצות.

OOO

וכאמור היה אש להבה והיה עלול לגווע  ולהסתלק 
מרוב דבקות בה’, והרב מרופשיץ שמר עליו. 

להרב  שבת-קודש  על  פיוויש  ר’  נסע  פעם 
מאפטא זי”ע בעל ‘אוהב ישראל’, וכשזימר הרב 
מאפטא את הניגון “פאר וכבוד” גווע ונסתלק ר’ 

פיוויש מגודל הדבקות והמתיקות.

 OOO

מלווה-מלכה  בסעודת  פיוויש  ר’  ישב  פעם 
בבית-המדרש של הרבי מלובלין זי”ע וכשזימר 

ויצא  פיוויש  ר’  העולמים’ התלהב  ‘ריבון  הזמר 
ברקידה נלהבה.

והחוזה היה קם לומר חצות, “אבער עס זאגט זאך 
יכול לומר”[ ושלח החוזה  נישט” ]“אבל לא היה 
את המשמש לראות מה מתרחש בבית-המדרש, 

ועושה  נתלהב  פיוויש  שר’  ואמר:  להחוזה  וחזר 
רקידה ב’ריבון העולמים’. 

שלח החוזה לומר שיפסיק הרקידה.

ור’ פיוויש היה במוחין דגדלות ואמר: “אונז דינען 
נישט קיין רעבין, אונז כביכול דעם אייבערשטיין 
אליין”... ]“אנחנו לא עובדים להרבי, אנחנו עובדין 

כביכול רק להשם יתברך לבדו...”[

ואחר שאמר אלו הדיבורים, התבונן למי אמר אלו 
הדיבורים.. נגד החוזה מלובלין... והפסיק לרקוד, 

ונעשה בשברון לב, והתחיל לומר תהילים.

בבית- החוזה  סיבב  התפילה  קודם  למחרת 
המדרש לראות את מי לשלוח לפני העמוד, ור’ 
אותו,  יראה  לא  שהחוזה  עצמו  החביא  פיוויש 
והחוזה חיפש אותו ואמר: “פיוויש מתפלל היום”.

אחר התפילה אמר החוזה: “פיוויש אמר שלא 
עובד להרבי, )אבל( כביכול השם יתברך לבדו 
והקדוש-ברוך- גוזר  ‘צדיק  לרבי,  גם-כן  צריך 

הוא מקיים’”.

המשך שרפי-מעלה
והשיב: "פנים יפות היה לו אצלי אם היה מצווה 
היה  הוא  שאילו  נהור,  סגי  כזאת".)בלשון  לי 
חולק, הוא כלל כלל לא היה יכול להסתכל עליו 

ולהיות בקשר איתו.( 

]"א שיין פנים וואלט ער בא מיר גיהאט ווען ער 
הייסט מיר ניט פארין קיין אומן"[ 

...................................................................................
מל"ו  שהוא  הנ"ל,  גרשון  ר'  על  אמרו  ואנ"ש 

צדיקים שבדור.
...................................................................................
וסתימין'  'רשימין  החרוז  פירוש  אמר  והוא 

שבת  בליל  שאומרים  בשבחין'  'אזמר  )שבזמר 
קודש( "רשימין וסתימין בגוי כל עלמין" – שענין 
חסידות רבינו ז"ל סתום ונעלם מכל העולמות. 
רק   – בטישין"  בטיש  הלא  יומין  עתיק  "ברם 
אצל השם יתברך בעצמו "קלאפט דאס, אן עס 
להשם  שאבל  ]הכוונה,  קלאפט"  קלאפט  איז 
יתברך, יש נחת רוח גדול מאוד ממעשיהם של 
חסידי ברסלב, ושם זה דופק ודופק, שזה בטיש 
העבודות  כל  יתברך  שאצלו  כלומר,  בטישין, 

עושים רושם.[
)מתוך כתבי יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

עבדי ה' חסידי בברסלב ועובדי ה'  במרוצת הדורות



'תפילה לעני' - תפילות לכל החגים
התפילות שיעשו לכם חג אחר! להרגיש ולטעום גם מ'הנשמה' 
של החג, מהפנימיות, ומהנועם העליון של היום טוב הקדוש.    

קו המידע והשיעורים 058-328-7777

בס"ד בר"ה

כשדיבר פעם רבינו הק' מענין בני אדם בעלי הבחירה שקשה לתקנם מאחר שהבחירה חופשית ביד האדם 
אם יעשה אם לאו, התנחם באלו שכבר אינם בין החיים ואמר: 'בהם אני כבר בטוח ויודע מקומם האמיתי'. 

והמשיל משל לחלבן
החולב את הפרה,

שלפעמים אחר שכבר יגע 
וטרח' עד שמילא ממנה

כד חלב, הרי לא פעם 

לפתע הפרה בועטת
בכד החלב המלא

והכל הולך לטמיון,

ואין הפרה מבינה כלום
כמה קלקלה.

כמו כן-
יש שהצדיק מתיגע ומשתדל לדלות 

הטוב שיש בכל אחד המקורבים ועמל 
ויגע להעלותו עוד ועוד ממדרגה 

למדרגה, ויש חלילה כאלו שאף אחר 
כל זאת בועטים בכלהטוב ברגע 

אחד והכל הולך לאיבוד, וצריך 
הצדיק לחזור שוב על פעולתו 

ולהתחיל הכל מהתחלה.

)שיש"ק ז' ל"ח(

לתרומות והנצחות להחזקת העלון

 פלא': 050-418-0673  
 shuvubonim.com :ניתן לראות את העלון ב 

להצלחת הרב ר' אליעזר בן עטיא שליט"א להשיג: 0533-11-20-11

 'הכל תלוי בהכנה' - ובכל רגע ורגע
מימי החג צריכים הכנה לקבל קדושת החג,

ששופעת כל ימי החג בלי הפסק."
)שם משמואל - פרשת צו( 

הספר הנדיר "יחוס הגדולים" 
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל  

להשיג: 0533-155-466


