יקים נִ ְתפַּ ְר ְס ִמים בָּ עוֹלָ ם ,ﬠַ ל-י ְֵדי זֶה נִ ְתחַ ְדּ ִשׁים נִ גּוּנִ ים בָּ עוֹלָ ם" )ספר המידות ,נגינה ,א'(
"כְּ ֶשׁהַ צַּ ִדּ ִ
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רבי נחמן מברסלב זצ"ל גילה לעולם הרבה סודות ועצות בעבודת השם ית' ,עצות שהן בבחינת נשק יום הדין
למלחמה העיקשת המתמדת של הס"א נגד כל יהודי ויהודיה בדרך להשגת שלום נצחי וגאולת עולמים .אחת
מהעצות החזקות ביותר שנתן לנו רבי נחמן זצ"ל היא עניין ההתחדשות ,עצה שרבינו הוא הראשון שמדבר אודותיה
באופן שניתן לה תהודה גדולה בעולם התורה .רבינו מספר סיפור ובו מוסר מדהים .שם הסיפור הוא 'העני והיהלום'
)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
זה כי בכל פעם שאנו בעצמנו בירידה מאירוע כלשהו ,עלינו להתחדש לטובה ולשמחה! ואף שהשמחה יתכן ואינה
לשמה בתחילה ,בכל זאת מתוך שלא לשמה היא תתהפך לשמחה לשמה .עצה זו היא כל כך חשובה ליישום שכן
היא נמצאת בצומת דרכים ,אשר משם יונקת הסטרא אחרא חלק נכבד מכל חיותה ,מהאיש הישראלי.
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,
עתיד לרדת ולאבד את המלוכה .אביו המלך ממשיך ומספר לבנו שאף שהוא ירד מהמלוכה ,הוא אביו יהיה בשמחה.
ואם בנו לאחר שירד מהמלוכה ישאר בשמחה אזי הוא המלך יהיה בשמחה יתרה .ופה טמון סוד ענק לכל יהודי .סוד
שהוא אינו בגדר התחזקות ,אלא הוא גילוי של ממש של יסוד ודרך בעולם .האר"י הקדוש אמר" :האדם הוא עולם
קטן ."...יהודי בחייו חווה ויחווה הרבה ירידות ועליות .פעם הוא מרגיש כמלך ופעם כלמך ,כפי שבעולם פעם יש
פריחה באביב ופעם יש נשירה בסתיו ,כך היא דרכו של עולם .הבריאה היא ניגון ,וכמו בכל ניגון אם לא יהיו בו עליות
וירידות אזי הוא לא יהיה ראוי להקרא יצירה.
בפרשת 'וישב' מסופר על תרי מלכים :יהודה ויוסף ,אשר שניהם חווים ירידה .כשנכנס יוסף לבית האסורים ,וכתוב
במדרש שהיה כפוז ,ז"א רוקד ,וכל משך שהותו בבית האסורים היה חזק ומחזק אחרים .וגם יהודה לא מתבלבל
במעשה תמר ומיד מודה כמו גיבור כי צדקה ממנו .דוגמא נוספת הם החשמונאים .לאחר חורבן בית המקדש )שאנו
אומרים בברכת 'על הניסים' בברכת המזון( ,לאחר הירידה הגדולה ביותר והחורבן הגדול של בית חיינו הם מיד
מתחילים מחדש ..." :ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ,ופינו את היכלך ,וטיהרו את מקדשך והדליקו נרות
בחצרות קודשיך ."...דגש על האחר כך ,אחר הירידה רואים כיצד הם מקיימים התחלה חדשה .רבינו נחמן זצ"ל
כותב בתורה רס"א ח"ב ב'ליקוטי מוהר"ן':
יוֹתר
עוֹרר ֵ
"כְּ ֶשׁנּוֹפֵ ל אָ ָדם ִמ ַמּ ְד ֵר ָגתוֹ ,י ֵַדע ֶשׁ ִמּן הַ ָשּׁ ַמיִם הוּא ,כִּ י ִה ְת ַרחֲ קוּת – ְתּ ִחלַּ ת ִה ְת ָק ְרבוּת ,ﬠַ ל כֵּן נָפַ לֶ ,שׁיִּ ְת ֵ
בוֹדת הַ ֵשּׁם ,כְּ ִאלּוּ ל ֹא ִה ְת ִחיל ﬠ ֲַדיִן כְּ לָ ל ֵמעוֹלָ םְ .וזֶה
ְל ִה ְת ָק ֵרב ְלהַ ֵשּׁם י ְִתבָּ ַר� .וַﬠֲ צָ תוֹ – ֶשׁיּ ְַת ִחיל מֵ חָ ָדשׁ ִל ָכּנֵס בַּ ֲﬠ ַ
בוֹדת הַ ֵשּׁםֶ ,שׁצְּ ִריכִ ין ַמ ָמּשׁ ְבּכָל יוֹם ְלהַ ְת ִחיל ֵמחָ ָדשׁ) :וְﬠַ יֵּן ﬠִ נְ יָן זֶה עוֹד ְבּכ ַָמּה ְמקוֹמוֹת ְבּ ִס ְפ ֵרי ַרבֵּ נוּ
כְּ לָ ל גָּדוֹל בַּ ﬠֲ ַ
בוֹדת הַ ֵשּׁם ו ְִל ְב ִלי ִלפֹּ ל ִמשּׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁבָּ עוֹלָ םַ ,רק ְלהַ ְת ִחיל ְבּכָל פַּ ﬠַ ם מֵ חָ ָדשׁ.
זַ"ל ,כַּמָּ ה צָ ִרי� הָ אָ ָדם ְל ִה ְתחַ ֵזּק בַּ ֲﬠ ַ
יטב ְבּ ִﬠנְ יָן זֶהְ ,ויֶﬠֱ ַרב ְל� לָ ﬠַ ד."(.
ﬠַ יֵּן הֵ ֵ
מי שישים ליבו על הכתוב יראה ,כי בעצם הנפילה והירידה יכול שתהיה בכלל מחוייבת המציאות משמיים בשביל
לבדוק את האמונה שלנו ובשביל לחזק אותה ויותר מזה גם בשביל לעורר אותנו מהשינה וליצור בחיינו עליה חדשה
והתפתחות של הניגון והשיר של חיינו פה .כדי שיהיה שיר יפה ויצירה מעולה שממנה יצמח לאבינו שבשמיים
שמחה יתרה מכך שיראו בשמים כיצד אנו איננו מתייאשים למרות הכל ואין אנו עוזבים את הדרך ,אלא להיפך אנו
דווקא מתחזקים והריחוק שנוצר מהירידה גורם אצלנו לגעגועים שלא היו קודם לכן ,כי הירידה יצרה אצלנו רצונות
שהיו חבויים בתוכנו ולא ידענו מהם כלל! והנה נוצר לו ניגון טוב וערב לאוזן.
יעקב אבינו ששומע שהשבטים מסתבכים ונאלצים לרדת שוב למצריים ולשחרר את אחיהם שמעון ועוד לקחת גם
את בן הזקונים האהוב בנימין ,אזי יעקב מבין שהם חווים ירידה ,הוא מגלה להם את הסוד של הניגון של ארץ
ישראל ובמילים אחרות הוא אומר להם ,אל תתפחדו ואל תרגזו בדרך .זוהי דרך העולם ,כמו ניגון כך תהיו גם אתם.
להבדיל מצפירה שבה יש צליל קבוע .בניגון של ארץ ישראל יש ירידות ועליות ,ושוב אין מדובר בחיזוק כי אם בגילוי
על דרך העולם ועל דרך האדם האמור להשתלב בתוכו.
" ְוזֶהוּ ֶשׁאָ ַמר ְלבָ נָיוְ :קחוּ ִמזִּ ְמ ַרת הָ אָ ֶרץ ִבּכְ לֵ יכֶם; הַ יְנוּ ֶשׁיִּ ְקחוּ ְבּ ִחינַת הַ נִּ גּוּן הַ נַּ"לֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת זִ ְמ ַרת הָ אָ ֶרץ
וּשׁ ֵק ִדים – הֵ ם ְבּ ִחינַת
וּמﬠַ ט ְדּבַ שׁ ,נְ כ ֹאת וָ�ט ,בָּ ְטנִ ים ְ
ְהוֹרידוּ לָ ִאישׁ ִמנְ חָ הְ ,מﬠַ ט צ ֳִרי ְ
ַכּנַּ"ל ,בַּ כּ ִֵלים ֶשׁלָּ הֶ ם .ו ִ
וּמדּוֹת הַ נִּ גּוּן ,כִּ י הַ נִּ גּוּן נַﬠֲ ֶשׂה ִמגִּ דּוּלֵ י הָ אָ ֶרץ" )שם ח"ב ס"ג(.
ִמ ְשׁקוֹלוֹת ִ
בתורה מ' ח"ב ב'ליקוטי מוהר"ן' מסביר רבינו הק' אודות אוירא של ארץ ישראל שהוא מחכים אבל לא חלילה
בחוכמות חיצוניות או של הבל ,אלא חוכמה של ארץ ישראל היא החוכמה האמיתית והווה אומר חוכמה שמעל
לשכל ,חוכמה שמגדילה את האמונה ,ארץ ישראל – שהיא ארץ מרחקים ,כאשר חלילה השכינה הק' צועקת על
יהודי שהתרחק "קלני מראשי קלני מזרועי" אותו יהודי צריך ואמור להתעורר כנגדה ולהרגיש מיד את המרחקים
והגעגועים שנוצרו ובזכות הניגון הזה של א"י הוא בעצם הופך את הירידה וההתרחקות לשיא הקירוב כי דווקא אותה
ירידה היא שגרמה לו להתחדשות כזו ולרצון כזה לעבודת השם ית' ביתר שאת ויתר עוז ,וזה הוא שנאמר על
הירידה שהיא תכלית העליה.
ידוע על רבי ישראל בר אודסר זצ"ל שאמר" :אני אוהב בעל עברה שמח" והדיוק הוא כמובן לא על עשיית העבירה,
אלא על אלו שגם שהם יורדים הם עדיין שמחים .ידוע אף על החוזה מלובלין שהיה מקרב בעל עבירה שהיה עם
הרבה חיות ושמחה ולבסוף התקרב לגמרי לעבודה ,לעומתו היה לחוזה תלמיד למדן אך קפדן ועצוב שלא היה
מקרבו כל כך וסופו שירד לגמרי .חברים יקרים ,בואו נשמור חזק את עיצת ההתחדשות כמו המדרש על מלך
העופות נשר בן-אלמוות שנוסק עצמו עד לאטמוספרה ששם נשרפים נוצותיו והוא נופל חזרה לקרקע ומצמיח נוצות
חדשים" .המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי" )תהילים קג' ,ה(

דיאטות שונות סותרות אחת את השנייה ובאופן כללי ניתן
לומר ,כי הן טומנות בחובן לעיתים הרעבה ,סבל ,ספירת
קלוריות מייגעת והתנזרות ממאכלים מסויימים ,ויטמינים,
אבקות וכל זה על מנת להשיג ירידה במשקל .ובדרך כלל
מרזים ,מפסיקים את הדיאטה ומשמינים שוב )לפעמים יש
גם ניסים והצלחות( .מדוע דיאטות לא עובדות לרבים
מאיתנו? כי המחשבה היא מתי נוכל לחזור לאכול כמו בעבר.
עדיף שלא תעשו דיאטות אם זו המחשבה .אין ברירה ,צריך
לשנות הרגלי אכילה לתמיד ,ולא לזמן קצר בשביל להכנס
לבגד שיתאים לאירוע המשפחתי הקרוב!! ונושא זה צריך
ללמוד היטב ,להפנים וליישם .כך זה עבד אצלי בלימודי
נטורופתיה .צריך להבין את הקשר בין מזון מזיק למחלות
הפוקדות אותנו ולא רק להסתכל על הרזייה ,וצריך להבין כי
דיאטות לא מביאות לבריאות ,אלא ,להתקפות זלילה בסופו
של דבר .אז תפסיקו לעשות דיאטות!! אם כן ,מה
ניתן לעשות? להתחיל הליך של ניקוי הגוף כשהמטרה היא
לא לרזות אלא להבריא ממחלות כולל השמנה ומהרגלי
אכילה מזיקים!! חשוב לאכול מזון בריא ,מזין ומנקה בעיקר
בשעות האור ולא בשעות החשכה מאחר ואנו רוצים ללכת
עם הגוף ומחזוריו הטבעיים על מנת לשמור על רמת אנרגיה
גבוהה שתעזור בריפוי והרזייה .הגוף שואף תמיד לבריאות
והוא משיג זאת בתנאי שהוא מנקה עצמו )ללא עזרתכם(
מחומרי פסולת המצטברים בו ,רק אל תפריעו עם מזון
מזיק .לגוף יש כושר ניקוי עצמי והבראה ממחלות כפי
שהקב"ה מחדש את עולמו כל רגע ורגע )כך גם
גופנו( .מיליוני אנשים חולים בגלל כמות ואיכות המזון שלהם
או בגלל מה שהם מחסירים מעצמם במזון .זו תורה שלמה
שצריך ללמוד אותה ,ליישם ולראות כי טוב .בספר שכתבתי
'רזי התזונה' ניתן ללמוד רבות על תהליכים אלה שדובר כאן
ולהתחיל לחיות חיים בריאים ושמחים יותר .בתור התחלה
צריך לדעת כי ישנם  3מחזורים טבעיים בגוף ביממה:
 .1אכילה ועיכול :שלב זה מתרחש מהבוקר המאוחר עד
הערב .רצוי לאכול את מירב המזון בשעות אלה.
 .2ספיגת המזון וניצולו :קורה מהערב עד עלות השחר .רצוי
שמחזור זה לא יופרע ע"י ארוחה לילית מאוחרת ,כי הגוף
רוצה להתחיל בניקוי ,אחרת נרגיש בבוקר כבדים ויתכן אף כי
לא נחוש ברעב עד הצהריים למחרת ,כי שלב הניקוי עדיין
בעיצומו )תקראו בגוגל על 'אוטופאגיה'(.
 .3ניקוי הגוף מפסולת :שלב זה מתרחש מעלות השחר עד
הבוקר המאוחר .לכן רצוי מזון מנקה שלא יפריע לניקוי
בשעות האלה ,בעיקר פירות ,שייקים או מיצי ירקות )פת
שחרית בהמשך עד חצות היום – עפ"י הרמב"ם( .חשוב
שתהליך זה לא יופרע כי עודפי משקל ופסולת מתפנים
בשעות אלה מהגוף.
)מתוך הספר 'רזי התזונה' גב' ר .ל .פלץ(
לנשים בלבד – קו 'רזי התזונה' בחינם – עשרות שיעורים
בנושא בריאות ,תזונה וניקוי רעלים ,מתכונים ועוד .הצטרפי
עכשיו – )אין צינטוקים(  02-5018150לחצי  6להצטרפות.
________________________________________
הערה חשובה :אנו בני אברהם אבינו שנאמר לו :צא
מאצטגנינות– ותלד לגיל מאה .ישועת ה' כהרף עין .יהודי,
להבדיל מגוי ,הוא מעל הטבע ומושגח בהשגחה פרטית ויכול
תמיד להתפלל ולשנות את גורלו ,אך יחד עם זאת ה' יתברך
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
סמך פשטות הטבע בדור הזה וניסיון טיפולי נרכש .אנו
מקווים שהידע המתחדש במדור זה יהיה לתועלת ,ומאחלים
לכם לעבוד את ה' מתוך בריאות שלמה וטובה תמיד לאורך
ימים.

ראוי לקרוא לפני השבת
ֲשׂה בֶּ ﬠָ נִי אֶ חָ ד ֶשׁ ִה ְתפַּ ְרנֵס ﬠַ צְ מוֹ ֵמחֲ ִפ ַירת ִטיט ִל ְמכֹּר .פַּ ﬠַ ם אַ חַ ת חָ פַ ר ִטיט ,וּמָ צָ א
ֲשׂה ֶשׁ ִסּפֵּ ר ַרבֵּ נוּ זַ"לַ .מﬠ ֶ
מַ ﬠ ֶ
אוֹתהּ ְבּ ָשׁוְיוֹ ,וְﬠָ נָה לוֹ ֶשׁאֵ ין
ָ
בַּ מָּ קוֹם ֶשׁחָ פַ ר אֶ בֶ ן טוֹב ֶשׁ ָהיָה ָשׁוְיוֹ הוֹן ַרב ְמאוֹד ,וְל ֹא י ַָדע ָשׁוְיוֹ .וְהָ לַ � ְלאֻ ָמּן ֶשׁיַּאֲ ִמיד
ְבּזֶה הַ ְמּ ִדינָה ֶשׁיּוּכַל ְל ַשׁלֵּ ם ָשׁוְיוֹ ,וְצָ ִרי� ִלסַּ ע ְללוֹנְ דּוֹן ְל ִﬠיר הַ ְמּלוּכָה .אֲ בָ ל הוּא הָ יָה ﬠָ נִי ְול ֹא הָ יָה לוֹ כֶּסֶ ף ִלסַּ ע.
וְהָ לַ � וּמָ כַר כָּל אֲ ֶשׁר לוֹ ,וְהָ לַ � ִמבַּ יִת ְלבַ יִת ִבּ ְשׁ ִביל הַ נְּ ָדבוֹת ,ﬠַ ד ֶשׁ ִה ְס ִפּיק לוֹ ִלסַּ ע ﬠַ ד הַ יָּם .ו ְָרצָ ה לַ ﬠֲלוֹת ﬠַ ל
יטן ﬠַ ל
)ל ַרב הַ חוֹבֵ ל( וְהֶ ְראָ ה לוֹ הַ ַמּ ְרגּ ִָליּוֹת .וְלָ ַקח אוֹתוֹ ֵתּכֶף הַ ַקּ ִפּ ַ
הַ ְסּ ִפינָה וְל ֹא ָהיָה לוֹ ָמעוֹת ,וְהָ לַ � ְל ַה ַקּ ִפּיטַ ן ְ
וּבכָל
)מ ְחלָ ָקה ִראשׁוֹנָה( ְ
הַ ְסּפִ ינָה ְבּ ָכּבוֹד גָּדוֹל וְאָ ַמר לוֹ אַ ָתּה בָּ טוּחַ גָּדוֹלְ .ונ ַָתן לוֹ חֶ ֶדר ְמיֻחָ ד ﬠֶ ְר ְשׁטֶ ע ְקלַ אס ַ
וּמ ַשׂ ֵמּ ַח
דוֹלים .וְהַ חֶ ֶדר ֶשׁלּוֹ הָ יָה לוֹ חַ לּוֹן ְלתוֹ� הַ יָּם ,וְהוּא הָ יָה ָתּ ִמיד ִמ ְתﬠַ לֵּ ס ְ
הַ ַתּﬠֲנוּגִ ים כְּ אֶ חָ ד מֵ הַ נְּ גִ ִידים הַ גְּ ִ
וּב ְפ ָרט ְבּﬠֵ ת הָ אֲ כִ ילָ הֶ ,שׁﬠַ ל־י ְֵדי הַ ִשּׂ ְמחָ ה וְהַ ְרחָ בַ ת הַ לֵּ ב טוֹב ְוּרפוּאָ ה ֶשׁיִּ ְתﬠַ כֵּל
)היַּהֲ לוֹם(ִ ,
נַפְ שׁוֹ ﬠִ ם הַ ִדּימֶ ענְ ט ַ
ימענְ ט הָ יָה מֻ נָּח ﬠַ ל הַ שֻּׁ ְלחָ ן ְל ִה ְתﬠַ לֵּ ס בּוֹ ְוי ָָשׁן.
הַ מַּ אֲ כָל ְבּנ ֵָקל .וּפַ ﬠַ ם אַ חַ ת י ַָשׁב לֶ אֱ כֹל וְהַ ִדּ ֶ
ימענְ ט ו ְִה ְשׁ ִלי� הַ כֹּל לַ יָּם .וּכְ ֶשׁהֵ ִקיץ ֵמהַ ֵשּׁנָה וְהֵ ִבין כָּל
רוּרים וְל ֹא י ַָדע ֵמהַ ִדּ ֶ
בֵּ ינְ ַתיִם בָּ א הַ ְמּ ָשׁ ֵרת וְלָ ַקח הַ ַמּפָּ ה ו ְַהפֵּ ִ
ֲשׂה ,וְהַ ַקּ ִפּיטַ ן הוּא גַּזְ לָ ן ֶשׁיַּהֲ רֹג אוֹתוֹ ְבּﬠַ ד ְמ ִחיר נְ ִסיﬠַ ת
וּמה ַיﬠ ֶ
זֶה הָ יָה לוֹ לְ צַ ﬠַ ר גָּדוֹל ,כִּ ְמﬠַ ט ֶשׁיָּצָ א ֵמהַ ַדּﬠַ ת ַ
הַ ְסּפִ ינָה .ﬠַ ל־כֵּן ﬠָ ָשׂה אֶ ת ﬠַ צְ מוֹ ָשׂ ֵמחַ כְּ ִאלּוּ ל ֹא י ַָדע .ו ְֶד ֶר� הַ ַקּפִּ יטַ אן הָ יָה ְבּכָל יוֹם לְ ַדבֵּ ר ִאתּוֹ אֵ יזֶה ָשׁעוֹתְ ,וכֵן
בָּ א בַּ יּוֹם הַ זֶּ ה וְהוּא ﬠָ ָשׂה אֶ ת ﬠַ צְ מוֹ ָשׂ ֵמחַ ﬠַ ד ֶשׁלּ ֹא ִהכִּ יר בּוֹ שׁוּם ִשׁנּוּי.
יוֹדﬠַ ֶשׁאַ ָתּה חָ כָם ְוי ָָשׁר לֵ ב ,וַאֲ נִ י רוֹצֶ ה לִ ְקנוֹת הַ ְרבֵּ ה ְתּבוּאָ ה לִ ְמ ֹכּר ְבּלוֹנְ דּוֹן ,וְאוּכַל
וְאָ מַ ר לוֹ הַ ַקּ ִפּיטַ ן ,הַ לּ ֹא אֲ נִ י ֵ
ֹאמרוּ ֶשׁאֲ נִ י גּוֹנֵב ֵמאוֹצָ ר הַ ֶמּלֶ � ,ﬠַ ל־כֵּן י ְִהיֶה הַ ִקּנְ יָן ﬠַ ל ִשׁ ְמ� ,וַאֲ נִ י אֲ ַשׁלֵּ ם ְל�
לְ הַ ְרוִיחַ הַ ְרבֵּ ה ,וַאֲ נִי ָי ֵרא ֶשׁלּ ֹא י ְ
ְבּמֵּ יטָ ב .וְהוּטַ ב ְבּﬠֵ ינָיו וְﬠָ שׂוּ כֵּןֵ .תּכֶף כְּ ֶשׁבָּ אוּ ְללוֹנְ דּוֹןֵ ,מת הַ ָקּ ִפּיטָ ן וְנִ ְשׁאַ ר הַ כֹּל אֵ צֶ ל זֶה הָ ִאישׁ ,וְהָ יָה כֶּפֶ ל כִּ פְ לַ יִם
ימענְ ט ל ֹא הָ יָה ֶשׁלּוֹ ,וְהָ א ְראָ יָה ֶשׁנֶּאֱ בַ ד ִמ ֶמּנּוַּ .ה ְתּבוּאָ ה הָ יָה ֶשׁלּוֹ,
מֵ הַ ִשּׁוְיוֹן ֶשׁל הַ ִדּימֶ ענְ ט .ו ְִסיֵּם ַרבֵּ נוּ זַ"ל ֶשׁהַ ִדּ ֶ
אל ְטין
ֶעקוּמען צוּ זַיין זַא� ִאיז נָאר וַויְל ﬠֶ ר ָהאט זִ י� ֶדּער הַ ְ
ֶ
וְהָ א ְראָ יָה ֶשׁנִּ ְשׁאַ ר אֶ צְ לוֹ .אוּן וָואס ﬠֶ ר ִאיז גּ
) ְוכָל מַ ה ֶשׁ ִהגִּ יﬠַ לְ ﬠִ נְ יָנוֹ ,הוּא ַרק כִּ י ֶה ְחזִ יק ַמﬠ ֲָמד( וְכוּ'.

)הספר כוכבי אור סיפורים נפלאים ,ב(

כוס קוואקר דק
 3/4כוס מים חמימים
1/2כפית מלח
מעט שמן זית ,שמן קוקוס או חמאה לטיגון הראשוני.

הכנה :
מערבבים הכל יחד ונותנים לבלילה לנוח כ 5-10 -דקות.
הצעד הזה חשוב כי הבלילה מתאחדת לה בזמן הזה.
אם מדלגים על השלב הזה הטורטיה פשוט תצא קשה
ומתפוררת קצת .הזמן שבו הבלילה נחה הוא בלתי מוגבל,
אפשר לתת לה לנוח אפילו כמה שעות.
מחממים מחבת כבדה וממיסים בה מעט שמן.

מוזגים כף גדושה על המחבת החמה ועם גב הכף משטחים
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
לשמן את המחבת אחרי הפעם הראשונה.

ילוֹתיו ִמ ְתגּ ִָרים ְבּכָל
ָ
כָּל הָ ְר ִדיפוֹת וְהַ הַ סָּ תוֹת וְהַ ִה ְתגָּרוּת ֶשׁהַ יֵּצֶ ר הָ ָרע וְחֵ
וּמצְ ַריִם
וּבכָל ﬠֵ ת ,הַ כֹּל נִ ְמ ָשׁ� ִמ ְבּ ִחינַת ְק ִלפַּ ת לָ בָ ן וְﬠֵ ָשׂו ִ
אָ ָדם ְבּכָל יוֹם ְ
עוֹמ ִדים ְבּכָל דּוֹר וָדוֹר ﬠַ ל כָּל אֶ חָ ד ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל
ְ
וְאַ ְרבַּ ע ַמ ְלכֻיּוֹתֶ ,שׁכֻּלָּ ם
ְשׁלוֹם .וְאֵ ין שׁוּם ﬠֵ צָ ה לְ ִהנָּצֵ ל מֵ הֶ ם כִּ י ִאם ﬠַ ל־י ְֵדי אֱ מוּנָה
לְ כַלּוֹתוֹ חַ ס ו ָ
ְשׁלֵ מָ ה ְבּהַ ֵשּׁם י ְִתבָּ ַר�ֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַת ִה ְתחַ ְדּשׁוּת ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ְבּ ִחינַת חֲ ָד ִשׁים
יוֹדﬠַ כְּ לָ ל,
לַ ְבּ ָק ִרים ַרבָּ ה אֱ מוּנ ֶָת� .הַ יְנוּ ֶשׁיּ ֵַדע ָהאָ ָדם הָ אֱ ֶמת לַ אֲ ִמתּוֹ ֶשׁאֵ ינוֹ ֵ
בוֹתינוּ
דוֹשׁה ֶשׁ ִקּבַּ ְלנוּ ֵמאֲ ֵ
כְּ לָ ל כְּ לָ ל ל ֹאַ .רק י ְִתחַ זֵּ ק אֶ ת ﬠַ צְ מוֹ בָּ אֱ מוּנָה הַ ְקּ ָ
דוֹשׁים ,וְאַ ל יְבַ ְלבֵּ ל אוֹתוֹ שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁבָּ עוֹלָ ם ,כִּ י אֵ ין אָ נוּ
בּוֹתינוּ הַ ְקּ ִ
ו ְַר ֵ
בּוֹתינוּ זִ כְ רוֹנָם ִל ְב ָרכָה .כִּ י הֵ ם אָ ְמרוּ
אוֹתנוּ ַר ֵ
ָ
יוֹד ִﬠים כְּ לָ ל ַרק כְּ פִ י ֶשׁהוֹרוּ
ְ
וְהֵ ם אָ ְמרוּ ,הֵ ם אָ ְמרוּ ֶשׁצְּ ִריכִ ין ִל ְשׁבֹּר ְבּ ַתכְ ִלית הַ ְשּׁלֵ מוּת כָּל הַ ַתּאֲ ווֹת
בּוֹרא י ְִתבָּ ַר�
ֶשׁבָּ עוֹלָ ם וַאֲ ִפלּוּ ֵמאֵ יזֶה ְתּנוּﬠָ ה ְבּﬠָ ְל ָמאֶ ,שׁאֵ ינָהּ כִּ ְרצוֹן הַ ֵ
צְ ִריכִ ין לִ ְברֹחַ וּלְ ִה ְת ַרחֵ ק ִמ ֶמּנָּה ְבּ ַתכְ ִלית הָ ִרחוּק ,כִּ י הוּא פּוֹגֵם ְמאֹ ד ְבּנֶפֶ שׁ
וּבכָל הָ עוֹלָ מוֹת הַ ְתּלוּיִים בּוֹ.
הַ יִּ ְשׂ ְראֵ לִ י ְ
וְהֵ ם אָ ְמרוּ ֶשׁאֲ פִ לּוּ ִאם ﬠָ בַ ר הָ אָ ָדם ַמה ֶשּׁﬠָ בַ ר אֲ ִפלּוּ ִאם ﬠָ בַ ר הָ אָ ָדם ﬠַ ל
ל־פּי־כֵן אֵ ין שׁוּם יֵאוּשׁ
תּוֹרה כֻּלָּ הּ אֲ לָ פִ ים ְפּﬠָ ִמים ַרחֲ ָמנָא ִלצְ לָ ן ,אַ ף־ﬠַ ִ
כָּל הַ ָ
ֲבוֹדת הַ ֵשּׁם .כִּ י
לְ עוֹלָ ם כְּ לָ ל וְצָ ִרי� לְ הַ ְת ִחיל ְבּכָל פַּ ﬠַ ם ֵמחָ ָדשׁ ְל ִה ְתחַ זֵּ ק בַּ ﬠ ַ
רוּﬠים ,אַ ְדּ ַרבָּ א ,זֶהוּ
שׁוּﬠים ֵמהַ גָּרוּﬠַ ֶשׁבַּ גְּ ִ
ְשׁﬠֲ ִ
הַ ֵשּׁם י ְִתבָּ ַר� ְמ ַקבֵּ ל ַתּ ֲﬠנוּג ו ַ
וּמוֹדים בּוֹ י ְִתבָּ ַר�
ִ
חוֹקים ְמאֹ ד ִמ ְת ָק ְר ִבים אֵ לָ יו
ﬠִ ַקּר גְּ דֻ לָּ תוֹ י ְִתבָּ ַר� כְּ ֶשׁהָ ְר ִ
וּמ ַשׁ ְבּ ִחים אוֹתוֹ י ְִתבָּ ַר� ,ﬠַ ל חַ ְס ְדּ� ֶשׁ ְבּכָל יוֹם
וּמוֹדים ְ
ִ
וּמ ְתחַ זְּ ִקים בֶּ אֱ מוּנָה
ִ
אוֹתי� ֶשׁ ְבּכָל ﬠֵ ת וְכוּ' .ו ְִﬠ ַקּר ְבּ ִריאַ ת ָשׁ ַמיִם וָאָ ֶרץ הָ יָה ַרק
ִﬠ ָמּנוּ וְﬠַ ל נִ פְ ְל ֶ
אשׁית כְּ ִאלּוּ נוֹלָ ד הַ יּוֹם וּכְ ִאלּוּ
ִבּ ְשׁ ִביל זֶה ֶשׁיּ ְַת ִחיל הָ אָ ָדם ְבּכָל פַּ ﬠַ ם מֵ ֵר ִ
�קים" וְכוּ',
אשׁית בָּ ָרא אֱ ִ
"בּ ֵר ִ
אשׁית הַ ְתחָ לָ תוֹ ֶשׁזֶּ ה ְבּ ִחינַתְ :
הַ יּוֹם הוּא ֵר ִ
אשׁית הַ נַּ"לְ .וכֵן ﬠַ ד ﬠַ ָתּה הַ ֵשּׁם י ְִתבָּ ַר�
אשׁית" ַדּי ְָקא ִבּ ְשׁ ִביל ְבּ ִחינַת ֵר ִ
"בּ ֵר ִ
ְ
אשׁית .וְהַ כֹּל ַרק ִבּ ְשׁ ִביל זֶה
ְמחַ ֵדּשׁ ְבּטוּבוֹ ְבּכָל יוֹם ָתּ ִמיד ַמ ֲﬠ ֵשׂה ְבּ ֵר ִ
ִבּ ְשׁ ִביל הַ ִה ְתחַ ְדּשׁוּת הַ נַּ"לֶ ,שׁכָּל אֶ חָ ד וְאֶ חָ ד כְּ פִ י מַ ְד ֵרגָתוֹ י ְַת ִחיל ְבּכָל יוֹם
כּוּרים וּוִדּוּי
ֲבוֹדתוֹ י ְִתבָּ ַר� ַכּנַּ"לְ .וזֶה ְבּ ִחינַת ִﬠנְ יַן ִמצְ וַת ִבּ ִ
מֵ חָ ָדשׁ לִ כְ נֹס בַּ ﬠ ָ
)ספר משיבת נפש ,סא(
כּוּרים כּ ְַמבֹאָ ר ִבּ ְפנִים"
ִבּ ִ

•
•
•
•

תּוֹרה ,כֵּן נ ְִמשָׁ � לוֹ ֶה ָא ָרה
לְפִ י הַ ִחדּוּשׁ שֶּׁ ָאדָ ם ְמחַ דֵּ שׁ בַּ ָ
ִמ ְקּ ֻדשַּׁ ת ֶא ֶרץִ -י ְשׂ ָר ֵאל) .א"י(.
עוֹרר) .דין(
כְּ שֶׁ ָקּם מֶ לֶ� חָ דָ שׁ בָּ אֻ מּוֹת אוֹ שַׂ ר חָ ָדשׁ ,אֲ זַי הַ ִדּין נ ְִת ֵ
תּוֹרה שֶׁ ִחדַּ ְשׁ ָתּ ,הוּא ְסגֻלָּה לְ בַ טֵּ ל ַהמַּ חֲ שָׁ בוֹת
כְּ שֶׁ ַתּחֲ שֹׁב ֵאיזֶה ָ
זָרוֹת) .הרהורים(
כְּ שֶׁ ֵאיזֶה ָרשָׁ ע נ ְִתגַּדֵּ ל ,אֲ זַי ָקשֶׁ ה ְל ַחדֵּ שׁ ֵאי ֶזהוּ ְסבָ ָרה
פּוֹס ִקים .גַּם ִדּבְ ֵרי הַ דַּ ָיּנִים ֵאינָם נִ ְשׁמָ עִ ים בְּ ָאזְ נֵי ַהבַּ ֲעלֵי-
בַּ ְ
ִדינִים) .התנשאות(
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הטייס מודיע" :המטוס הולך להתרסק!!!
יש  2אפשרויות:
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.
הם יחפשו אותנו עד שימצאו אותנו.
-------------מה הקיצור של שטיבלך? = שתי דקות בא והולך.
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