
'

מקבל  ישראל  עם  והדיכוי,  הגלות  מסכת  קיצה  אל  באה  בפרשתנו 
לא  המתפוררת.  מצרים  ממלתעות  מחולץ  ליל  ובעוד  חירותו  את 
יוצאים כגנבים בלילה, היציאה מקבלת את אישורו הרשמי של פרעה 
והאישור לא ניתן בקלות. כדי להשיג את הסכמתו נדרשה ההשגחה 

העליונה לחבוט בו היטב ובעמו ובארצו. 

במשך שנה ארוכה עם ישראל עד לעימות עיקש ובלתי מובן לכאורה, 
הקדוש ברוך הוא משגר אל פרעה דרישה אחת, תמיד אותה דרישה 
- לשלח את בני ישראל ממצרים ולאפשר להם לעבוד אותו במדבר. 
פרעה מסרב, מאוים ומוכה, מסכים, מתאושש, חוזר בו, מוזהר שוב 
ומוכה, מסכים, מתחרט. וכאן הבן שואל: מדוע? מי צריך את הסכמתו 

של פרעה?! הכה בו מכה אחת, וזהו.

        

הקושיה מתעצמת בפרשתנו. תקופה ארוכה 
לגאולה  וממתינים  לישועה  מצפים  שאנו 
כשהאות  כעת  והנה  מה,  משום  שמתעכבת 
ניתן וההמונים צועדים לחירות, מתברר בשל 
מי התעכבנו עד היום - פרעה, זה האיש. מן 
ליציאת  הסכמתו  את  להשיג  ניסו  השמים 
מצרים. ברגע שניאות, יצאנו לא לפני שהוא 
ספג את מלא מכסת המכות. גיוואלד, למה??

השי"ת  דופן,  יוצא  עימות  כעת  מתנהל  אכן 
שנאמרו  היחיד  האיש  לא  וזה  בפרעה  לוחם 
מוכרז  עמלק  גם  אלה,  מעין  דברים  עליו 

מדור  בעמלק  לה'  "מלחמה  שנאמר  עד  הקב"ה  של  האישי  כאויבו 
בין  להבין מציאות שכזו. מלחמה עשויה להתנהל  איך אפשר  דור". 
שולט  האחד  הצד  אם  יחסית.  מבחינה  לפחות  שקולים  צדדים  שני 
שלטון מוחלט על הצד השני – יש הכרעה, לא מלחמה. אכן נפלאות 

כוח הבחירה. 

כוח הבחירה
האם יש דבר שאפשר לומר עליו שהוא קשה אצל ה'? 

כל הכוחות ברשותו ית' ואין דבר נפלא מיכולתו, ובכל זאת דבר אחד 
בלבד כביכול קשה לו להשי"ת לנצח - את כוח הבחירה האנושי.  

בל נטעה, הבחירה היא בריאה של ה' השואבת בכל רגע את חיותה 
ממנו. וזו פליאה נשגבה - השי"ת נותן בידי האדם כוח לבחור כרצונו 
והכוח הזה חזק כל כך עד שהוא יתברך בעצמו צריך להילחם בו 

כדי לנצחו. 
הגדיר  רביז"ל  בחירה?  בעצם  מהי  להתבלבל,  נוטים  אנשים 
זאת בפשיטות: 'רוצה עושה, לא רוצה לא עושה' )ליקו"ת 
סימן ק"י(. לפני ואחרי כל ההבנות והעניינים, הבחירה 
לבחור  יכול  בנאדם  אתה   - כמשמעה  פשוטה 
לעשות או להימנע, ולכשתבחר יהיה 

בטוב.  ולבחור  בחשבון  זאת  לקחת  שעליך  רב  כה  תוקף  לבחירתך 
רשעים מנצלים זאת כדי לבחור ברע, וכשמדובר ברשע גדול במיוחד, 

השי"ת בכבודו ובעצמו נדרש כביכול להכריז עליו מלחמה. 
אבל אסור לשכוח את ההמשך, הוא החשוב לא פחות. ההמשך אומר 
שפרק הסיום שייך בלעדית לקדוש ברוך הוא. דהיינו - גם אם תבחר 
יובילוך כל בחירותיך לבחירה  ככל העולה על רוחך, בסופו של דבר 
האחת והיחידה של ה'. תזכה - תגשים בבחירתך את רצונו, לא תזכה 
- תגשים על כורחך את רצונו. נשאלת השאלה: מה התועלת? מדוע 
כך  כל  רעות  בחירות  לבחור  הרשעים  חבריו  ולכל  לפרעה  לאפשר 

ובחופשיות שכזו? 
ובכן, השטח הזה נתון כביכול לשליטתו הבלעדית של פרעה, הוא-

יוצקת  לתוכה  ביותר  היפה  המסגרת  הוא 
ההשגחה העליונה גילויי אלוקות. 

החלל הפנוי
כוח הבחירה של פרעה הוא חלל פנוי, והמקום 
הזה  מהמקום  וחנוק,  כבד  משחור,  שחור  הזה 
חלישות  כל  הרוחניות,  הנפילות  כל  נובעות 
הדעת וכל הניסיונות. החלל הפנוי מייצר את כל 
הקושיות שהיו על הנהגת ה', ואת כל הטענות 
אפשר  שם  ורק  שם  אבל  והגלויות.  הסמויות 
החופשית  הבחירה  בתוך  רק  עולם,  לברוא 
אפשר לעבוד את ה'. אם אין בחירה אין עבודה, 

אין נחת רוח, אין סיבה לברוא עולם. 
הבחירות של פרעה רעות מאוד, אבל דווקא בתוכן מצטיירים הניסים 
והנפלאות של ה'. לפיכך שומר השי"ת על פרעה ומאפשר לו לחיות 
שנים רבות כל כך ולשרוד את כל המכות, אפילו את קריעת ים סוף. 
של  המטונפות  הקרביים  בתוך  בקרבו",  אלה  אותותי  שיתי  "למען 
האיש הרע הזה מבקש הקב"ה להחדיר אותיות ואותות. כי ממנו ניקח 

לעבוד את ה'.
ידי  על  שנשלט  ענק  מתחם  בתוך  שבויים  כולנו  כלשהו  במקום 
פרעונים כאלה ואחרים. כוח הבחירה מאפשר לנו לשגות שוב ושוב, 
הבחירה  את  מבטל  הקב"ה  היה  רצה,  אילו  לעצמנו.  ולהרע  לטעות 
ועוקר אותה מיסודה. אילו רצו, היו הצדיקים תולשים מידינו את מקל 

הבחירה ומונעים מאיתנו לחולל עוד הרס וחורבן. 
מסוגלים  שיהיו  בחירה  בעלי  למטה  שיהיו  רוצים  מלמעלה  אבל 
לפיכך  ומציאותו.  ה'  כבוד  ביתר שאת  יתגלה  ידם  שעל  כדי  לשגות, 
לא יצאנו ממצרים ללא אישורו של פרעה, הוא היה מוכרח לשלחנו 

מבחירתו. 
ושגיאותיך  נפילותיך  ממצוקותיך  לצאת  תוכל  לא  יהודי  ר'  אתה  גם 
בהבזק אור, בנס חד פעמי, בהארת פתע. ישאירו אותך כאן, נים ולא 
נים, ער וגם ישן, ושווים לו לקב"ה כל שגיאותיך ומשובותיך, ולו עבור 

בחירה אחת אישית שלך, לעשות רצונך אלוקי חפצתי.   
)ע"פ ליקו"ה חו"מ מתנה ה', יו"ד חדש ד'(

יש בחירה או אין?

זקוקה  מצרים  יציאת 
פרעה,  של  לאישורו 
הנפש  ממצרי  יציאתך 
ה'  בעזרת  תיעשה 
בבחירתך ולא בהבזק אור. 

יום א' בא ת"ר

שאמרו  וכמו  יום"  יום  ה'  "ברוך  ...ותקיים 

ברכותיו",  מעין  לו  תן  ויום  יום  "בכל  ז"ל  רבותינו 

שהשי"ת  והנפלאות,  הטובות  לכל  לב  לשים  שצריכין 

עושה עם האדם בכל יום ויום.

מחמת  שכלו  בעיני  לראות  זוכים  אינם  לפעמים  ואם 

בזה היטב, כמו  גשמיות החומר, צריכין עכ"פ להאמין 

שאומרים שלשה פעמים בכל יום: "על ניסך שבכל יום 

עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת וכו'". 

והנסתרות,  הנגלות  והנפלאות,  הניסים  לולא  כי 

יום ובכל עת וכו' – לא היה  שהשי"ת עושה עמנו בכל 

טובות  הנקודות  דמעט  במעט  אפילו  להתקיים  אפשר 

שהשי"ת מזכנו בכל יום לחיותנו כהיום הזה.

לדבר,  מאד  הרבה  יש  זה  בכל  חביבי,  בני  לך  אומר  מה 

איך  הרבה  מזה  להבין  לך  וראוי  הרבה,  דברנו  כבר  אך 

להתחזק להתחדש בכל יום.

בכל  לחיות  להתחיל  שזכה  דקדושה,  הזקן  בכח  והכל 

פעם, גדולים מעשי ה', אשר זיכה אותנו בצוק העתים 

כזה, אשרינו  ולינוק מאור קדוש  ולידע  הללו להתקרב 

מה טוב חלקנו וכו'.

ויתר מזה אין פנאי להאריך, כי בקע אור השחר, ואורח 

צדיקים כאור נגה ילך ויאיר עליך שתזכה להבין דברינו 

תמיד, ולקבל מהם רמזים ועצות להתחדש בכל יום, כי 

טוב ה' כי לעולם חסדו.

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב

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

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

שים לב לנפלאות שהשי"ת עושה לך בכל יום! 
ואם אינך רואה – תאמין!
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לדרסא רסבקצהפג.ושבת

להרסג רסדקצופג:זא

לורסה רסוקצזפד.חב

לזרסז רסחקצחפד:טג

לחרסט רעקצטפה.יד

לטרעא רעברפה:יאה

מרעג רעדראפו.יבו

אילו רצו היו לוקחים מאיתנו את מקל הבחירה שעושה לא מעט צרות, אבל שווים לקב"ה כל שגיאותינו עבור בחירה אחת אישית, בטוב.



צדקה, אא

צעקת השובבי"ם פרק כ"ד
עד  עליהם  שהתפלל  מלמד  ויחל,  מהו  חדש  בזהר  וכתיב 

מן  עליהם  נפשו  שנתן  עד  אמרינן,  רבנן  חלחלה.  שאחזתו 

העולם הזה ומן העולם הבא דכתיב, ואם אין מחני נא, ועי' גם 

במסכת ברכות ל"ב.

תפקידי להמתיק הדין הזה ואיני רוצה עם אחר 

לי..  'ואניחה  למשה  השי"ת  אמר  העגל,  חטא  לאחר  א[ 

ואמר  התעקש  רבינו  משה  אך  גדול',  לגוי  אותך  ואעשה 

לה' 'ואם אין מחני נא' כי נתן נפשו עליהם במסירות נפש 

ממש, עד שאמר להשי"ת, שהוא מוכן שימחה אותו.

בספרים  הרבה  התבאר  נא'  'מחני  של  זה  פסוק  ואמנם 

הק'. אך בפשטות יש כאן לימוד עצום ביותר, שהרי לפני 

לו  אמר  גדול,  לגוי  אותו  שיעשה  לו  הבטיח  שהשי"ת 

'הניחה לי' אשר במילים אלו רמז לו שבאמת יש  השי"ת 

בכוחו לפעול בתפילתו. ומזה קיבל כח וחיזוק גדול, והבין 

אותך  לעשות  יכול  אני  נכון,  לו:  מרמז  השי"ת  שבעצם 

לעם גדול, ואפשר לבנות ממך עם חדש טוב ומתוקן יותר 

מהנוכחי, אבל באמת אתה הצדיק והמנהיג, ועליך מוטל 

השליחות לפעול ולגלות בעולם את מידות הרחמים, זהו 

תפקידך.

וכאשר משה רבינו הבין שזהו שליחותו, קיבל על עצמו 

אלא  חדש,  עם  ממנו  שיהיה  להסכים  ולא  לוותר  שלא 

תיכף, 'ויחל משה' – עמד ומסר נפשו בכמה וכמה תפילות, 

עד  כך  כל  והתחנן  ורגליו,  ידיו  על  במרום  והשתטח 

שאחזתו חלחלה. עד שלבסוף אמר להשי"ת 'ואם אין מחני 

נא', שכיון שכל התפקיד שלי בעולם הוא רק לגלות רחמים 

ולהמתיק דין מעל ישראל, ממילא אם אין זאת בכוחי, אז 

ולא  הבא,  ומהעולם  הזה  מהעולם  אותי  תמחוק  באמת 

יועיל לי מה שיהיה ממני עם חדש.

פעמים  הרבה  כי  זו.  מתפילה  אנו  למדים  גדול  ולימוד  ב[ 

אני  למה  ומרירות,  כבידות  ובליבו  בתפילתו,  עומד  אדם 

כזה, למה עובר עלי כך, אולי היה כדאי שאהיה סוג אדם 

חיים  במציאות  נולדתי  שלא  חבל  כיום,  שאני  ממה  אחר 

טובים יותר, עם מידות מתוקנות, משפחה אחרת וכו' וכו'. 

וזאת אדם אינו מבין שבאמת כל מה שהגיע לעולם הוא אך 

ורק בשביל לגלות את הרחמים של השי"ת בדיוק במקום 

שהוא עומד שם עכשיו.

החיים  של  המציאות  את  שיקבל  הרי  זאת,  כשיבין  וממילא 

בתפילה  להרבות  תפקידו  שכעת  שליחות  מתוך  בהבנה,  שלו 

ולהתייאש  לבכות  ולא  שם,  עומד  הוא  אשר  הזה  הדין  ולהמתיק 

ולומר הלוואי ויהיה לי סוג חיים אחרים. וכשיבין זאת, הרי שיכנס בו 

רוח של עזות דקדושה, וירוץ להתחנן לה', בעקשנות גדולה פעם אחר פעם, 

)עם הרבה סבלנות, אבל הרבה עקשנות(, כי מבין שזו השליחות שלו לגלות את 

הרחמים ולהמתיק את הדין הזה דייקא, ואם לא, אז באמת אין לו מה לעשות כאן בעולם 

)כמובן שאין אנו יכולים לומר לה', 'ואם אין מחני נא', אלא הכוונה לעמוד בעקשנות בתחנונים 

בלי חלישות הדעת, ובלי ספק אילו הייתי יכול הייתי רוצה להיות כמו השני, אלא להבין שזה 

בדיוק השליחות שלי, ולא רוצה להיות אדם עם בעיות האחרות, אלא אני מקבל את החבילה 

שלי, ומבין שעל זה בדיוק אני צריך להתפלל(. 

חטאו במרגלים ויתפלל משה, במתאוננים ויצעק משה וכו',

לזרוק המשא על ה'

הגמרא בברכות אומרת 'אמר ר' אלעזר, משה הטיח דברים כלפי מעלה שנאמר 'ויתפלל משה 

אל ה', אל תקרי אל ה' אלא על ה'' כי האות א' מתחלף באות ע'. פירש רש"י 'הטיח' לשון זריקה, 

והיינו 

שמשה זרק התפילה על ה'.

ושואל הצל"ח מה הכוונה 'הטיח דברים' שהרי לא מצאנו שדיבר קשות, ופירש הכוונה, שזרק 

המשא שעם ישראל התלונן אליו, על ה'.

והוא לימוד נפלא ביותר, לזרוק על ה' את כל מה שזורקים על האדם. כי פעמים שמאשימים 

איזה אדם, או שמאשים את עצמו, או בכלל מבקשים ממנו שיעשה דברים, והעצה היא להטיח 

ולזרוק את כל צרכיהם וכל ההאשמות על ה', ולספר לו באופן שאומר איני יכול, קח אתה את 

האחריות עליהם - בבחינת 'ויתפלל משה על ה'.   

נכנסנו לתקופת ה"שובבים", תקופה שתימשך השנה, שהיא 

לאחר  עד  'שמות'  מפרשת  שבועות;  שמונה  מעוברת,  שנה 

פרשת 'תצוה'. תקופה זו מסוגלת ביותר לתיקון פגמי הברית.

שמה:  את  נבדוק  הבה  הזאת?  התקופה  של  טיבה  מה 

אך  ילדותנו...  מימי  מכירים  אנו  הזאת  המילה  את  שובבי"ם. 

יש  עדיין  כשהתבגרנו,  היום,  גם  שובבים;  היינו  אז  רק  לא 

בנו משהו 'שובב' שצריך לבוא על תיקונו. שכן שובבות היא 

על  ציון  )מצודות  הבחנה"  מבלי  הלב  בדרכי  והליכה  "מרד, 

ישעיה מז, י(; הולכים אחרי הלב, עושים מה שמתחשק, גם 

כשיודעים שזה ממש לא טוב.

כדי  עד  להתדרדר  עלולה  היא  השובבות,  אחר  וכשנמשכים 

שיגעון. שכן מהו משוגע? אדם שמשתובב ללא הגבלה ואינו 

אחר  שהולך  מי  גם  כך  ההיגיון.  במבחן  פעולה  שום  מעביר 

כמו שאמרו  "הוא משוגע,  יצרו  וממלא תאוות  לבו  שרירות 

רבותינו זכרונם לברכה )סוטה ג ע"א(: 'אין אדם עובר עבירה 

אלא אם כן נכנס בו רוח שטות'" )ליקוטי מוהר"ן, א(.

אחר  וללכת  להתמרד,  להשתובב,  אפוא  לנו  גורם  הרע  יצר 

משיכת הלב, וכך הוא הופך אותנו למשוגעים, שמוותרים על 

תענוג נצחי, תמורת נזיד עדשים של תאווה חולפת. וכי יש 

שגעון גדול מזה? ומנגד, "היש שמחה ומתיקות ונועם וטוב 

האין  יתברך?  בהשם  וההתאחדות  הדביקות  כתענוג  ותענוג 

כדאי להמתין על זה כל ימי חיי העולם הזה הפורחים כרגע 

כצל עוף הפורח ממש? היש שגעון כשגעון הבלתי מתרצה 

הוא  החביות,  צואת  בחמדת  זה  כל  ומחליף  הזאת  להמתנה 

וסירחון"  ושיקוצים  ותולעים  וטינוף  צואה  המלא  הגוף, 

)כוכבי אור, ששון ושמחה, תפילה ה(.

מוחלט,  שיגעון  היא  התאוות  אחרי  שההימשכות  רק  לא 

ככל  שכן,  שיגעון.  לאדם  גורמת  עצמה  זו  הימשכות  אלא 

הזה,  העולם  תאוות  של  השטות  רוח  אחר  נמשך  שהאדם 

כך הוא הולך ומשתגע. כי הרי "אין אדם עובר עבירה אלא 

אם כן נכנס בו רוח שטות. על כן, כל אחד כפי העבירות 

ממש.  משוגע  הוא  כן  כמו  ופגם,  שעבר  והפגמים 

אדם"  בני  ברוב  שגעון  מיני  כמה  נמצאים  כן  על 

)ליקוטי עצות, תלמוד תורה ד(.

שנמצאין  העוונות  ריבוי  ו"כפי 

בה  ר ה ב

בני אדם כידוע, היה ראוי שיהיו נעשים כולם משוגעים ממש. 

ייצאו  שלא  דעתם  ומקיים  הבריות,  על  מרחם  יתברך  ה'  אך 

מדעתם לגמרי" )ליקוטי הלכות, נטילת ידיים ו, לז(.

גם אדם הנראה כבעל שכל מבריק, אם הוא הולך בשובבות 

"כי  מטופש,  טיפש  אלא  חכם,  אינו  הוא  לבו,  שרירות  אחר 

מן  גרוע  הוא  אדרבא,  כלל;  דעת  אינו  וכזב  שקר  של  דעת 

ונתעה  בעיניו  חכם  שהוא  מאחר  והמשוגע,  והפתי  הכסיל 

בחכמתו לבאר שחת" )ליקוטי הלכות, ברכת השחר ה, כח(.

ובכן, זה הזמן לצאת מהשיגעון. בתקופה זו, בה אנו קוראים 

על יציאת מצרים, שהתחוללה על ידי זעקה, כמסופר בפרשת 

ותעל  ויזעקו,  העבודה  מן  ישראל  בני  "וייאנחו  השבוע: 

שוועתם אל האלקים" – זה גם הזמן שלנו לזעוק; להכיר בכך 

שאנו דומים למשוגעים, ולצעוק על כך אל ה' יתברך.

להתענות  הכשרים  נוהגים  שבהם  שובבי"ם,  בחינת  "וזה 

ולצעוק לה' יתברך בתפילות וסליחות. כי באלו הימים קורין 

צעקה,  ידי  על  שהיה  וגאולתם  מצרים  גלות  בעניין  בתורה 

וכמו כן צריכין עתה בגלות הזה.   וזהו 'שובו בנים שובבים', 

שעיקר כל הצרות והגלויות, רחמנא ליצלן, הם על ידי חסרון 

כמו  בעולם  הולך  אחד  שכל  'שובבים',  בחינת  שזהו  הדעת, 

לבו'.  בדרך  שובב  'וילך  שנאמר  כמו  ממש,  ושובב  משוגע 

וכשיבין האדם בעצמו כל זאת, איך הוא שובב ומשוגע ממש, 

כי הולך אחרי שרירות לבו ואינו מסתכל על תכליתו הנצחי 

– בוודאי יחוס על עצמו ויצעק הרבה לה' יתברך. ועל ידי זה 

יזכה, לפי בחינתו, להוליד המוחין והדעת, שעל ידי זה עיקר 

הלכות,  )ליקוטי  זמן"  ובכל  אדם  בכל  ובפרט  בכלל  הגאולה 

גילוח ד, ח(.

גם היום כמו לפני גאולת מצריים – אם נזעק אל ה' בחוזקה, 

יתגלה גם לנו הגואל, שירפא אותנו מהשיגעון הרוחני.

הציות  הוא,  שלנו  הרוחני  לשיגעון  האמיתית  הרפואה  שכן, 

"כי  משיח:  בבחינת  שהוא  הצדיק  של  להדרכותיו  המוחלט 

עיקר שגעון של כל המשוגעים, הוא רק מחמת שהוא אינו 

מציית ושומע לדברי הבעלי שכל. כי המשוגע, אם היה שומע 

היה  לא  בוודאי  שכל,  הבעלי  שהם  אחרים  לדברי  ומציית 

שהוא  מחמת  רק  הוא  השגעון  שעיקר  נמצא,  כלל.  משוגע 

והבן הדבר היטב"  ולציית לדברי חכמים,  אינו רוצה לשמוע 

)שיחות הר"ן, סז(.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שאול סירוטה שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תעורר
מוהרנ"ת  דברי  לאור  בא  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
בהלכות יין נסך הלכה ב', שבהם מתגלה איך להתעורר 
הנתגלה  הפנים  מאור  חדש  חיות  ולקבל  משנתינו 
בשבת. ובזה נגאל מאחיזת שקר החן ונזכה לעשירות 

דקדושה. 

אור הדעת מעורר האדם
מדברי רבינו במאמר פתח רבי שמעון וכו' )לקו"מ סי' 
ס'( מתבאר, שעיקר כח האדם לזכות לחיים אמיתיים 
ע"י  הוא  לעשירות,  וגם  השי"ת,  ועבודת  לתורה 
בתורה  ההתבוננות  כח  מהצדיק,  הדעת  אור  שמקבל 
שהוא העשירות האמיתי. וכל אדם יכול לקבל כח של 
התבוננות והבנה מדברי רבינו ז"ל, ועי"ז להתעורר מאד 
מהשינה, להבין איך לשוב באמת, ואיך לעשות הרבה 

טוב בכל יום. 
אור  אין  אזי  ורדומים,  ישנים  והלב  המוח  כאשר  כי 
האמונה מאיר על האדם, ובכל מה שעובר עליו יש לו 
דאגות ויסורים, ואין הוא מקשר כל מה שנעשה איתו 
לעבודת השם. וכן קשה לו להבין במה שלומד בתורה, 
וגם קשה מאד להתפלל לדעת לפני מי הוא עומד, וכן 
וחיות  וכל מה שעושה הוא בלי התעוררות  כל מצוה 
רק כאיש אשר נפל עליו תרדמה וזקנה, והוא ישן. אבל 
וחיות  כל אדם לקבל התחזקות  יכול  רבינו  דברי  בכח 
בו  רוצה  שהשי"ת  ולהבין  להתבונן  דרך  ולקבל  חדש, 
אח"כ  יבא  ועי"ז  מעבודתו,  רוח  נחת  מקבל  ובאמת 
מה  לפי  ובאמונה  בתורה  הלב  והתבוננות  לדביקות 

ששייך לו. 
ובאמת זהו עיקר חיות הנפש, כי החיים של כל יהודי 
מי  וכל  תורה,  של  הפנים  אור  של  הארה  מאיזה  הוא 
מאיר  השם,  ביראת  והולך  התורה  לאור  יותר  שזוכה 
עליו יותר הארת הפנים, להיות ער וחי בעבודת השי"ת, 
ואינו נזקן מכבידות העולם ומעבריו, רק אדרבה כל יום 
הוא מציאות של חיות חדש, שליחות חדשה שעוד לא 
היה כלל מעולם, ועי"ז מאיר בלב האדם אמונה ובטחון 

ותכלית ברור בחייו. 
וזהו שלימות כח הנפש, וכלל תיקון האדם ויציאת נפשו 
מגלות מצרים שהוא גלות הדעת. כי עיקר הגאולה הוא 
על  להתגבר  שיוכל  הפנים,  אור  הדעת,  לאור  לזכות 
יבא  ועי"ז  השם.  בעבודת  חי  להיות  והשינה  השכחה 
השי"ת,  מלפני  היראה  זכרון  שהוא  הקדושה,  לעיקר 
שעי"ז מתבטל משיכת שקר החן והבל וגו' והלב דבוק 
בדרכי היראה, וזוכה להתגבר לזכור את השי"ת בכל מה 
שעושה כעומד לפני מלך גדול וכו' ומקיים שויתי השם 
לנגדי תמיד, ויבא להתגבר לשילוש דרכי היראה )ע"ש 

לקו"מ סי' ס'( המתבארים בדברי הצדיקים. 

ע"י החטאים נופלים לשינה
אלא שהחטא מאבד כל זאת, וגורם חיים של כבידות 
ומשברים שונים ומשונים, כי אינו חי באור הדעת, ואינו 
יכול לזכור אמונה ויראה, כי נעלם הדעת בתוך בלבול 
של מחשבות ושינה, ועי"ז גם אם לומד ומתפלל, אבל 

הוא ישן מזכרון האמונה, ועובר עליו מה שעובר.
בכוחם  ואין  ימיהם,  את  שישנים  אדם  בני  יש   כי 

משיכת  ע"י  הפנים  ומאבדים  באמונה,  להתדבק 
שנפלו  יש  הדעת.  בהסתלקות  וחיים  התאוות, 
דרכי  לזכור  ולהתגבר  להתעורר  יכולים  ואינם  קצת, 
ההתחזקות וכו', אבל יש שנופל לשינה גדולה, שמאבד 
מה  האדם  עם  נעשה  ואז  הדעת,  לדרכי  קשר  כל 

שנעשה, וגם בא למחלוקת והתנגדות וכו'. 
וסיפר  נפלאות,  נוראות  הק'  רבינו  עשה  לזאת  והנה 
יש  בהם  כי  מעשיות,  סיפורי  שבספר  המעשיות 
בהמעשיות  כי  הזאת,  והשינה  מהגלות  לצאת  כח 
פני  כלי  בתוך  המוחין  משורש  הדעת  פני  הארת  יש 
הלומד, שעי"ז שייך להתעורר מהשינה. כי יש סיפורי 
הגדול  הכח  דהיינו  שנים'  'בקרב  בחי'  שהם  מעשיות 
להבין  להתעורר  המחשבה  לטהר  סיפור  בכל  שיש 
ענין כללי ועמוק בפשטות, אבל החזרת כלליות הקשר 
'שנים  של  מעשיות  צריך  לזה  וההתבוננות,  להדעת 
קדמוניות', שזה ענין הסיפורים של רבינו, שבהם נמצא 
עם  בהבריאה,  השם  רצון  כלליות  של  התבוננות  אור 
כלליות כח אור המוחין, שעי"ז נמשך לכל אדם למקומו 
אור הדעת והאמת ששייך לו אז, כאשר רואה הדעת 

והפנים שלו, ונפתח הלב. 

עיקר עבודת האדם להתגבר על השינה
לזכות  האדם  והצלחת  הנפש  גאולת  שעיקר  הרי 
כח  על  הזכרון,  על  לשמור  להתגבר  הוא,  לתשובה 
האמונה  לעורר  בתורה,  ההתבוננות  של  העירנות 
והדעת שהצדיקים מאירים עלינו, ולהתגבר נגד שכחה 

ושינה. 
שמירת  הוא  האדם  הצלחת  עיקר  בפשטות  גם  והרי 
רבינו  כאשר  והבטלה,  השינה  ריבוי  על  להתגבר  הזמן, 
הזהיר הרבה על שמירת הזמן, וזאת יסוד עבודת האדם 
שלא  להשי"ת,  ורצונות  תפילה  לתורה  הזמן  לשמור 
לבטל הזמן היקר מהכל, כי העולם רץ וטס כעוף הפורח, 
ואין לאדם רק מה שחוטף מהזמן ע"י ההתגברות להיות 

ער וזריז לעבודת השם. 
כל אדם מבין כמה עליו להיזהר מריבוי  וכמו שבוודאי 
השינה ומהמאכלים שגורמים כבידות ושינה, כך עיקר 
והדיבורים  המעשיות  סיפורי  ריבוי  הוא  הזמן  ביטול 
הבטלים שלנו, כי שיחה בטילה הוא עיקר כח הבלבול 
וכל  הדעת,  ומרדים  המחשבה  שמבלבל  סערה  ורוח 
לספר  כזה  הבל  על  ימיו  מאבד  הוא  זה,  אחרי  הנמשך 

ולדבר וכו' ועי"ז יושן את ימיו.
ועיקר התשובה הוא שמירת הדיבור, להישמר מדיבור 
השמועות  והמעשיות  ומהסיפורים  צורך,  בו  שאין 
ולא  והדעת  המחשבה  יתבלבל  שלא  כדי  והחדשות, 
יאבד הפנים והמחשבה, בפרט כאשר העניין המדובר 
רוצה  שהוא  ומה  ומעמדו  לפרנסתו  להאדם  נוגע 
לפעול, כי שם עיקר השכחה והנפילה, ויש להתגבר אז 
להתקשר להדעת, שכל דבריו יהיו לשם שמים בכוונה 
נכונה, שעי"ז לא יאבד הפנים והזכרון, רק אדרבה יזכור 
שהשי"ת מנהיג הכל ויעזור ויושיע וכו', וינצל מתפיסת 
ומחשבות  וטכסיסים  והשתדלויות  לדאגה  המחשבה 

שונות. 
כי יש להתגבר מאד ולהזהר מאד שלא ליפול למיתת 

הלב ע"י המשיכה למחשבות אלו, רק לבקש מהשי"ת, 
ולהתגבר לגעור בהם, ולחשוב מיד בתורה ובמה שהוא 
אמיתי ולא מכח המדמה, כי ההכרח ליזהר שלא יגע בו 

משיכת התרדמה. 
וזאת כענין איסור יין נסך, שהיין שנגע בו עכו"ם נאסר 
צריכין  וע"כ  בחוש.  כנראה  שינה  מביא  היין  כי  מיד, 
הם  העכו"ם  כי  עכו"ם.  ממגע  ביותר  היין  את  לשמור 
בחי' אנפין חשוכין, היפך אנפין נהירין שהם הע' פנים 
וע"כ  הדעת,  בלבול  נמשך  בהם  נוגע  רק  ואם  לתורה, 
וגו' רוח  יין נסך, שהוא בחי' שינה בחי' "כי נסך  נקרא 
תרדימה", ועיקר הנגיעה הוא במגע הידיים שהוא בחי' 
עשיה, שעי"ז מתגברת ח"ו השינה שהיא בחינת עשיה, 
כמ"ש ט' קבין שינה נטלו עבדים היינו מעשי עבדות 
שעל  העולם  של  המעשיות  עשיה,  בחי'  שזה  עוה"ז, 

ידם נופל שינה גדולה. 

היציאה מהשינה ע"י סיפורי מעשיות
ולזאת עיקר ישועתנו להתעלות מכח השינה הוא ע"י 
ומעשי  מצרים  יציאת  סיפור  ע"י  המעשיות,  שורש 
ורבינו  בשרשו,  אלא  נמתק  הדין  אין  כי  וכו',   האבות 
המשיך עלינו הכח לזכות להתעורר בכל מעשה כראוי 
שסיפר,  הקדושות  המעשיות  ע"י  נפשינו  לגאולת 
הזה  העולם  מעשי  כל  של  הפנים  אמיתת  שבהם 
מתאחדים בשורש אמיתת מכוון עניינם ושרשי החיות 

ומידות הרחמים.

עיקר הכח לשמור הזכרון – ע"י שבת
הזכרון  לשמירת  להתעורר  לזכות  כוחנו  עיקר  והנה 
וההתבוננות, ועי"ז לזכות לעשירות מופלגת - הוא ע"י 

קדושת השבת. 
כי בששת ימי החול מתגבר הטרדות ומעשי העולם שהם 
מפילים שכחה ושינה, ואנו מתגברים לברר הדעת מתוך 
השינה, לחזור תמיד לכח ההתבוננות ע"י תורה ותפילה 
לשמור  לזכות  ומתפללים  והדעת,  האמונה  והתחזקות 
הדעת, לבנות השכינה, לתקן מה יש לתקן בימות החול, 
לכסילות  משיכה  מכל  לעלות  וההתגברות  הירידה  ע"י 
מאור  כח  לקבל  מחדש  פעם  בכל  מתעוררים  כי  ושינה, 

רבינו ז"ל.  
אבל בשבת זוכה כל נפש מישראל להתבוננות האמונה, 
ומוחין  דעת  בחינת  הוא  שבת  כי  מהשינה,  ומתעורר 
כידוע, ולזאת נמשך על האדם יראה ודעת, ואפילו עם 
הארץ ירא לשקר בשבת, והיראה הוא עם דעת והבנה 
של  המנוחה  אדם  כל  על  ונמשך  השי"ת,  במציאות 
ונייחא היפך בחי'  זכרון האמונה, כי שורה בו שביתה 
עבדות ושינה. וע"י הדעת הזה, בא לשמחה וחיות, כ"ש 

"לדעת כי אני השם מקדשכם".
תרגום,  ואחד  מקרא  שניים  קורים  אנו  שבת  ובערב 
בחי'  התרגום  ולברר  בתורה  לההתבוננות  להתקשר 
הקרירות  מעבירים  וטבילה  חמין  רחיצת  וע"י  תרדמה, 

ולכלוך הריחוק, ומקבלים אור הדעת בחי' מקוה. 
עיקר  שבהם  במזמורים  שבת  לקבל  ניגשים  ואח"כ 
ובמ"ש  וגו',  נרננה  לכו   - השי"ת  גדולת  התבוננות 
שמעוררים  קולות  לשמוע   וגו',  המים  על  השם  קול 

עורי עורי  התעוררי התעוררי וכו'  מהשינה, וכן אומרים 
שיר דברי וכו', וכלל מ"ש לכה דודי לקראת כלה, שכל 
אלו דברי התעוררות להתחיל מחדש, לצאת מכל שינה 
אמונה  היינו  'כלה'  שנקרא  האמונה  לאור  להתעורר 
ששייכת לי, ועי"ז נמשך כח עליית העולמות - שהוא 
המשכת הדעת לבטל בחי' השינה שיש בטבע הבריאה 

- דרגא אחרי דרגא. 
מקדשים  וכאשר בשבת מאירין הע' פנים לתורה, אנו 
ע',  בגימטריא  יין  בחי'  הבלבול  כח  להכניע  היין  על 
מעשיות  סיפורי  לבחי'  להפכו  השינה,  אחיזת  שבו 
דקדושה, סיפור מה שברא הש"י כל הבריאה בששת 
ימי המעשה, ושבת בשבת, ועי"ז מעלין ומקשרין כל 
הבריאה של כל ששת ימי המעשה לבחי' שבת, והכל 

עולה ונכלל באור המוחין והדעת. 
כי סיפור זה הוא המוח והחיות של מעשה בראשית, 
מקשרין  ואנו  השינה,  התעוררות  בחינת  עיקר  שזהו 
סיפור האמונה על כוס יין לקשר בחי' העשיה שבכל 
מעשה בראשית בחי' יין ושינה אל הדעת, כי החומר 
והעשיה נתהפך ונתבטל לבחי' הענג והרוחניות, שהוא 

בחי' החיות והמוחין שנמשך עליו. 
וזה בחינת עליית העולמות בערב שבת ובשבת בבוקר 
למעלה,  ועולין  מתעוררין  כולן  העולמות  שכל  וכו', 
להיות סיפור יותר עליון, ע"י בחי' התעוררות השינה 
עיקר  שעי"ז  החיות,  שהוא  ומוחין  דעת  בחי'  שהוא 
אנו  כי  בפה,  הקידוש  וע"כ  הדברים.  כל  של  העליה 
מבחי'  בראשית  מעשה  כל  ומעלים  מעשה  מספרים 

שינה ועשיה לבחי' הדעת שהוא בחי' החיות. 
קודש,  כולו  שבת  ואכילת  שבת  לעונג  זוכים  ועי"ז 
של  לכח  שינה  שמביא  המאכל  מבחי'  מתעלה  כי 
השינה  גם  ואז  השי"ת,  בגדולת  והכרה  התעוררות 
נכלל בקדושה כמ"ש שינה בשבת תענוג, כי השינה של 
שבת הוא בחי' התעוררות השינה בחי' המתקת הדין 

בשרשו. 
ובשבת אנו מקבלים התורה כי בו עיקר קריאת התורה 
בשבת  זוכה  ואחד  אחד  וכל  תורה,  ניתנה  בו  כאשר 
להארת פנים. כ"ש ויברך אלקים את יום השביעי ברכו 
לשל  דומה  בחול  אדם  של  פניו  אין  פנים.  בקלסתר 
שבת. כי בשבת הוא בחי' הארת פנים, ועפי"ז יובן מנהג 

אנ"ש ללמוד בספר סיפורי מעשיות בשבת.
וכל עבודת האדם הוא במ"ש "ואנפהא נהירין בנהירו 
עילאה וכו'" היינו בחי' הארת פנים וכו', לזכור במשך כל 
היום לקיים זכור את יום השבת כפשוטו, לזכור תיבות 
והתבוננות,  תורה  לקבל  שזוכה  ומה  וכו'  הקידוש 

לימוד  ובכל  בשינה  וגם  שבת  בענג  גם  זאת  לזכור 
ומחשבה. 

ואז בעת סעודה שלישית מתעלה כלל בחי' שורש 
שנים קדמוניות, כח הרחמים, שבו נמצא גאולת 

ופדות נפשנו, שלא לישון ימינו, רק לקשר 
עיקר  שזה  והאמונה  הדעת  אל  הכל 

התשובה השלמה.

מ'אנשי המשא ומתן' שבתלמידי רבינו הקדוש, היה רבי שמואל שפילבאנד 
לקרימנטשוק,  תקס"ז  בשנת  בנסיעתו  למלווהו  בו  בחר  רבינו  מטפליק. 
תקס"ח  בשנת  הממושכת  בנסיעתו  גם  וזסלב.  אוסטרהא  נאווריטש, 

ללמברג, נסע עמו רבי שמואל ושימשו.
שלושה בנים היו לו לרבי שמואל מטפליק: ר' מרדכי, ר' אהרן ור' נחמן.

הבן ר' נחמן היה חתנו של ר' נתנאל הכהן מטפליק, אף הוא מ'אנשי המשא 
ומתן' שבתלמידי רבינו ואצלו נהג מוהרנ"ת להתאכסן בכל פעם שהיה בא 
את  וקיבל  בניסיון  עמד  תקצ"ה-תקצ"ט  המחלוקת  בשנות  ואף  לטפליק 

מוהרנ"ת בביתו בכבוד גדול למרות איומי המתנגדים.
א'  מיום  במכתבו  מוהרנ"ת.  של  מובהק  תלמיד  היה  שפילבאנד  נחמן  ר' 
קדושים תקצ"ה, מספר מוהרנ"ת על התלאות והייסורים שעברו עליו לאחר 
שנודע לו כי רוצים לגרשו מהעיר ברסלב בעיצומה של השבת, "ברוך הנותן 
ליעף כוח שסבלתי כל זה. וה' היה לי בעזרי שחיזקתי עצמי בתמימות במה 
הקדושים  ספריו  לכתוב  זכיתי  וגם  כזה,  אמת  על  מתנגד  להיות  שניצלתי 
כי באו כמה מאנ"ש אליו  – בתוך כך מספר מוהרנ"ת  הנוראים האמתיים" 
לשבת קודש, ביניהם גם ר' נחמן מטפליק דנן, "ותהילה לאל היה לנו שבת 

יפה וגם רקדו קצת. טוב להודות לה' אשר עזרנו עד כה".
"והנה אנשי טעפליק הלא הם ידידיי ר' מאיר ור' נחמן חתן ר' נתנאל נשארו פה 

אמר  מאיר  ור'  הרבה.  דיברנו  הסתם  ומן  אתמול,  עד  ונתעכבו  העבר  שבת  על 
שנתעורר מאוד להשם יתברך על ידי המחלוקת הזאת, וכך הוא האמת, כי תהילה 
לאל נתחדש לטובה בכמה בחינות ותהילה לאל החייתיו בדבוריי, וגם הוא וחבריו 

החיו אותי מאוד. ובזה אנו רואים נפלאות ה' כי נרו לא תכבה לעולם ועד".
לימים השתדך ר' נחמן עם בית מוהרנ"ת, כשהשיא את בנו ר' נתן עם בתו של 

ר' דוד צבי בן ר' יצחק בן מוהרנ"ת.
***

שמחת-תורה בעיר ברסלב, אל בית המדרש של אנשי שלומנו התכנסו ובאו 
תלמידי מוהרנ"ת לשמוח יחד עמו עם התורה הקדושה ונותנה, ביניהם נראה 

גם ר' נחמן, שהגיע מטפליק לשמוע דיבורי אמת מפי קדשו של מוהרנ"ת.
עם  הפעם  הגיע  נאים,  רווחים  הרוויח  ולאחרונה  במסחר  שעסק  נחמן,  ר' 
מומחה  חייט  אצל  שהזמינו  לאחר  'פיטער',  הנקרא  מהודר  חורפי  מעיל 
שהתקינו על פי מידותיו. לפי בקשתו תפר החייט על גבי המעיל אריג משי 

משובח, כדרך הנגידים, וכך נכנס ובא בליל החג אל בית המדרש של אנ"ש. 
בעיניו.  חן  מוצא  אינו  והדבר  הנגידי,  ובלבושו  נחמן  בר'  מבחין  מוהרנ"ת 

בעיניו הטהורות הוא רואה לא רק מעיל מהודר, אלא הרבה יותר מכך.  
לאחר מכן, כשפגש את ר' נחמן בארבע עיניים, פנה אליו בחכמתו ואמר לו בניחותא: 
"ר' נחמן, המעיל היפה הזה לא מתאים שתתלה אותו בארון הבגדים הישן 
נו, ואם תחליף את  שיש לך, אם כן צריך אתה להחליף את הארון בחדש. 
הארון, צריך אתה הרי להחליף גם את כל רהיטי ביתך, כי אין זה מתאים שרק 

ארון הבגדים יהיה יפה ומהודר ושאר הרהיטים יהיו מיושנים. 
"ולאחר שתחליף את רהיטי ביתך, לא יתאימו הרהיטים החדשים לבית הישן 
ובכן  גר, כי אין זה מתאים שיהיו רהיטים חדשים בדירה ישנה,  שבו אתה 

תצטרך להחליף את דירתך הישנה בדירה חדשה ויפה יותר. 
"והלא אין בידיך כל כך הרבה ממון כדי לקנות את כל אלו, ואם כן, מה לך 

ולצרה זו? בשביל מה לך מעיל כזה שיהפוך אותך לחסר כל כך?".
בספרו הקדוש 'ליקוטי הלכות' חוזר מוהרנ"ת על המסר הזה: "ותיכף שיש 
כך  ואחר  נאים  מלבושים  לו  שיהיו  ומסתכל  מתאווה  הוא  מלבוש  גם  לו 
ולכלים נאים ואחר כך לכלי כסף ותכשיטין ואחר כך  מתאווה לדירה נאה 
לתכשיטין יקרים. ובכל פעם דאגתו וחסרונו יותר גדול וכו'. על כן מי שרוצה 
לחיות שיהיה לו חיים בעולם הזה ובעולם הבא צריך להתחזק באמונה יתרה 
ולהיות שמח בחלקו, ויאמין כי הכל לטובתו, ויסתפק במה שיש לו ולא ידחק 

את השעה, רק ימתין לישועת ה'..." )ליקוטי הלכות חזקת מטלטלין ג( 

למה לך מלבושי כבוד?



בני הנעורים
שבוע טוב

עלהו לא יבול

דיני פירות ואתרוג של שמיטה
]שנת  השמינית  בשנה  קיימים  עוד  והם  השמיטה  בשנת  שגדלו  וירקות  פירות  א. 
תשע"ו[, מותר לאכלם רק כל עוד מין הפרי או הירק הזה עדיין נמצא בשדה, ואחר 
מה  לפי  לו,  רק  המיוחד  ביעור'  'זמן  יש  וירק  פרי  מין  ובכל  לבערם'.  'חייבים  זה  זמן 
שחז"ל או הפוסקים קבעו את זמנו. ]ניתן לבררם אצל גופי הכשרויות[. ובאתרוג זמן 

הביעור הוא בסוף חודש שבט.
משלוש  'יותר  של  כמות  זה  ירק  או  פרי  ממין  כשיש  אלא  לבער  חייבו  לא  אמנם  ב. 
סעודות' לכל אחד מבני הבית, והיינו כמות כזו של פרי או ירק שאדם קובע סעודתו 
לאכול רק עם פרי או ירק זה. והדבר מצוי ביותר בשימורים או יין ושמן וכיוצא בזה 
השיעור הוא שני אתרוגים לכל  ובאתרוג  שיש מהם בבית בכמות המחויבת בביעור. 
ואין צורך  אבל בפחות מהכמות האמורה אינם חייבים לבער כלל,  אחד מבני הבית. 

לאכלם דוקא ביום הביעור. אך כמובן שצריך להמשיך לנהוג בהם קדושת שביעית. 
ג. כל זה אמור לגבי: )א( פירות שקטף בעל העץ בעצמו. )ב( מה שקטפו אחרים מעץ 
הפקר. )ג( פירות שקיבלו לפני זמן הביעור מ'אוצר בית דין'. אבל מה שמקבלים מהם 
לאחר זמן הביעור, אין צורך לבערם. )ד( 'פירות של גוים', לדעת המחמירים שיש בהם 
קדושת שביעית, נחלקו הפוסקים אם חייבים בביעור, ודעת החזו"א שצריך לבערם. 

אבל מי שאינו נוהג להחמיר קדושת שביעית בפירות גוים, אינו חייב לבערם כלל. 
ד. וכן הדין אמור גם לגבי: קליפות וגרעינים ]אם הם ראוים לאכילת אדם או בהמה[. 
תבשילים שעירבו בהם פרי או ירק כאלו. אמנם הכלים שנתבשלו בהם פירות וירקות 
קדושים, אין צריך לעשות בהם כלום. אם הפרי או הירק אינו ראוי כבר לאכילת אדם 
או בעלי חיים, אינם חייבים לבערם. ולכן אתרוג שהיה מונח בגלוי ]כלומר לא עטוף 

בניילון או בכלי[ מסוכות עד עתה, בדרך כלל נתייבש כבר לגמרי ואינו חייב בביעור.
מקום  ]כלומר  ברחוב  ביעור  הטעון  את  להוציא  יש  לכתחילה  )א(  מבערים?  איך  ה. 
השייך לרבים, אבל לא בחדר המדרגות[ בפני שלושה אנשים זרים ]כלומר לא כאלו 
לעשות  לתכנן  ואפשר  לכולם'.  הפקר  הם  אלו  'פירות  להם  ולומר  ביתו[  מבני  שהם 
זאת אפילו 'לפני שלושה אנשים ידידים' כאלו שבודאי ימנעו לקחתם ממנו. ונראה 
שבשעת הדחק אפשר להקל ששלושה אלו הם 'אשתו ובניו'. )ב( אם קשה להפקירם 
בפני שלושה, אפשר להקל ורק להוציאם לחוץ ואחר כך להכניסם לבית. )ג( ואם גם 
]אך  ולהפקירם בפני שלושה כשהם נמצאים בביתו  זה קשה לעשות, אפשר להקל 

נראה שאז יש להפקירם בפני ג' זרים דייקא[. 
לאחר שהפקירו כדין ואף אחד לא לקחם, אפשר להכניסם לבית ולאכלם בכל כמות 

וזמן שירצו ובקדושת שביעית.
ו. אם אין ידוע בדיוק זמן הביעור, או מי שחושש לאיזה שיטה שכבר הגיע זמן הביעור - 

אפשר להפקיר כנ"ל בסעיף ה, אך כשמכניסים שוב לבית צריך לכוין שאינו רוצה לזכות 
לבוא  שיכולים  זרים  אנשים  שלושה  בפני  לומר  צריך  וגם  הביעור,  זמן  שיגיע  עד  בהם 

זמן  ואם בהגיע  כמו עד עתה.  ואז אפשר להשתמש בהם  לקחתם מביתו אימתי שירצו, 
הביעור בוודאות עדיין יש מפירות אלו, אין צורך להפקירם שוב.

ז. עבר זמן הביעור ולא ביערו אותם כדין, נאסרו באכילה ובהנאה. וגם צריך לשרפם או לאבדם 
מן העולם. אמנם אם הדבר נעשה בשוגג וכל שכן באונס, יש דיעות שונות בענין, ולפיכך יש לשאול 

לרב מה לעשות בהם. ולפי האמור יש להזהר מלקבל פירות וירקות שיש בהם קדושת שביעית, מאדם 
שחשוד שלא נהג בדיני הביעור כדין ]גם אם סמך על היתר מכירה[. ולגבי 'פירות נכרים' לאלו שמחמירים 

שיש בהם קדושת שביעית, אזי אף שהנכרי לא ביערם, מכל מקום מותר לקנותם ממנו אך צריך לבערם ביום 
הקניה וכמבואר בסעיף ה.

לכבוד מדור בני הנעורים
חוזר  אני  שבוע  תחילת  בכל  מאוד.  לי  שמציק  דבר  יש 
משהו  איזה  קורה  תמיד  אבל  בהתחדשות,  לישיבה 
שמפיל אותי, ומייאש אותי מהשבוע הזה, ובכל פעם אני 
האחרונה  בשבת  ולדוגמא,  הבא.  משבוע  לעצמי  אומר 
התחזקתי מאוד, וקבלתי על עצמי להשקיע השבוע חזק 
בלימוד. באתי לישיבה ביום ראשון בהתלהבות גדולה, 
רק הגעתי לישיבה, ובחור אחד פגע בי, ודבר זה החליש 
אותי מאוד והוציא לי את כל ההתלהבות, ושוב אני כבר 

מחכה לשבוע הבא.
תודה רבה
ובהזדמנות זו אודה לכם על האפשרות לשלוח שאלות

**** 
לך  היה  פעמים  וכמה  כמה  שכבר  מתאר  שהנך  מה  לפי 

משהו  קרה  ותמיד  השבוע,  בתחילת  גדולה  התלהבות 

שהפיל אותך מיד, זה מעיד על כך שאתה בחור עקשן שאינו 

מתייאש, והראיה שאפילו שבכל שבוע אתה נופל, עדיין יש 

וזו  החדש,  מהשבוע  להתחדש  כיסופים  הבאה  בשבת  לך 

מידה מיוחדת מאוד, כמו שרביז"ל אומר )ליקו"מ תנינא מ"ח( 

שצריך להיות עקשן גדול בעבודת ה'. הרבה בחורים נופלים 

דווקא בגלל זה, שניסו כמה וכמה פעמים, וכיון שלא הצליחו, 

התייאשו.

על  מסתכל  לא  אשר  גדול,  עקשן  שאתה  בגלל  דווקא  אבל 

העבר, ופותח לעצמו בכל שבוע חלון הזדמנויות חדש, חבל 

מאוד, שדווקא אתה נופל ומתייאש מכל דבר קטן.

כי זהו דרכו של היצר הרע, אשר הוא גם עקשן גדול, והוא 

חדשים  רעיונות  מחדש,  שבוע  בכל  תבונתו  ברוב  ממציא 

לבלבל אותך ולהחליש אותך, וחבל מאוד שאתה הולך אחריו 

ומתרגש מכל בלבול קטן.

כאשר אתה יוצא להלחם, אתה חייב להכיר את השטח ואת 

תחבולות האויב. כי יש  ליצר הרע כמה וכמה דרכים להפיל 

אותך. פעמים שהוא בא אליך עם תותחים כבדים, ומפציץ 

אותך בנסיונות ותאוות רחמנא ליצלן. ופעמים שהוא בא 

הוא  הוא.  שזה  לב  שם  לא  אפילו  שאתה  הפוכה  בצורה 

בא דווקא עם משהו קטן, איזה מילה קטנה שמישהו 

ובזה  לך, או חלישות הדעת מאיזה דבר קטן,  אומר 

מורינו  כותב  כך  ועל  שלם.  שבוע  לך  גומר  הוא 

רבי נתן ז"ל לבנו: "אל תהיה כמו בני הנעורים 

שמבלים ימיהם על דברים של מה כך".

***

הרבה פעמים, מתעורר לבחור חשק להיות כרצון ה', והחשק 

מתעורר כל כך חזק, עד שנדמה כאילו כבר אין לו יצר הרע, 

וכבר התבטלו אצלו כל הנסיונות. ואז כאשר מתחיל למעשה 

ללמוד, פתאום קורה לו משהו קטן והוא נבהל.

וזו טעות גדולה, כי אתה צריך להתכונן ולדעת שהיצר הרע 

מחדש בכל יום תחבולות מיוחדות ופשוטות בשביל להסיח 

את דעתך ולהחליש אותך. אל תבהל, כך עובד העולם, אתה 

מנסה  ותמיד  לרגע,  לישון  הולך  לא  הרע  היצר  במלחמה, 

להפתיע אותך. אבל אל תבהל, כי אתה יכול לנצח אותו, אם 

רק תבין שכך הוא סדר המלחמה.

אחרים,  להאשים  אוהבים  בחורים  שתמיד  היא  הבעיה 

המגיד שיעור, משגיח, חברותא, חבר חדר וכו', הרבה סיבות 

להתחיל  רצית  אתה  לו,  ואומרים  אותו  מרגיעים  שכביכול 

שבוע, והנה מישהו הרס לך את השבוע...

מכל  שיסבול  שהיחיד  להבין,  מוכרח  אתה  יקר,  בחור  אבל 

ייתכן מאוד שכולם אשמים, אבל  ההאשמות הוא רק אתה. 

מה זה עוזר לך למעשה, כאשר אתה רואה עוד שבוע ועוד 

שבוע, תמיד יש סיבות שמאבדים לך את החיים הטובים.

לך,  שמפריעים  שבעולם  הסיבות  כל  את  להאשים  במקום 

תתחיל להבין שיש כאן יצר הרע אחד שהוא רוצה להפריע 

לך, והוא גורם לכך שבכל שבוע יהיו כל מיני סיבות חדשות 

שיפריעו לך את החיים.

תחזק את עצמך, תיקח את החשבון של החיים לעצמך, בלי 

תחכה  אל  אותך,  מכבד  ואינו  בך  שפוגע  מי  מכל  להתבלבל 

שישימו לב שאתה הולך ומשתנה, תכניס לך אמונה בראש, 

איך  רק  מעניין  ואותך  והשי"ת,  אתה  רק  בעולם  כאן  שיש 

עושים רצונו, ואיך גורמים לו עוד ועוד נחת רוח. 

ויום  יום  בכל  ותתחדש  להתחדש,  שלך  הכח  עם  תמשיך 

נופל  רואה שאתה  וגם אם אתה  וכמה פעמים,  מחדש כמה 

בדעתך, תתחדש תיכף ותעשה עוד משהו לכבוד השי"ת, בלי 

לקבור שבועות שלמים בגלל שמישהו פגע בך.

בספר  לימוד  סדר  יום  בכל  להשקיע  איעצך,  טובה  ועצה 

וייכנס  לנפשך,  מרגוע  תמצא  שם  נפש',  'משיבת  הקדוש 

ולא  השי"ת,  את  באמת  לחפש  מאוד  גדולה  התחזקות  לך 

להתייאש ולהשבר מכל דבר.
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לישוב נחם

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לקיסריה

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
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ישוב נחם

הר"ר שלמה מאיר הנדלר הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן שמעון בר"ד קרליבך  הי"ו
מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל טיקולסקי הי"ו
מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל מדינה הי"ו
מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמשון שורץ הי"ו
מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אהרן זיידה הי"ו
ביתר

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אלתר שמואל שפיצר הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן חיים ישראל נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד אביטן הי"ו
צפת

לרגל שמחת נשואי בנו ר' מנחם חיים הי"ו
ומחותנו

הר"ר עמוס לוי  הי"ו
צפת

לרגל שמחת נשואי  הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם אלבז הי"ו

ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נחמן נ"י

עב"ג הר"ר שמחה בנדרסקי ז"ל

ביתר 

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אליקים ג.נ. ביננשטוק הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף נחמן טוטיאן הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

לעילוי נשמת הרה"ח 
ר' נחמן זאב הכהן אנגל זצ"ל

  
נלב"ע ב' שבט תשע"ו ת.נ.צ.ב.ה.

לרפואת האשה
מרים הדסה באבע בת ברכה תחי'

בזכות רביה"ק תזכה במהרה
לרפואת הגוף והנפש

הר"ר חנן גנון הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יצחק נפתלי היילפרין הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת 
נלב"ע כ"א טבת ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר יונה לייב הורוויץ הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו ר' מאיר הי"ו
ומחותנו

הר"ר אבנר בנימין מלמד  הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת נשואי  הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יהושע מאיר דויטש הי"ו
ראש כולל חצות ביתר עילית 

לרגל שמחת הכנסת ספר תורה להיכל 
הכולל חצות, ביום ראשון ז' שבט הבעל"ט  

התהלוכה לכבודה של תורה תצא מביתו 
רח' דרכי איש 27 ביתר, בשעה 5 בדיוק

בקול שירה וזמרה וריקודים לעבר ביהמ"ד 
רחו' מוצפי 45 ביתר עילית

הציבור מוזמן


