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בפרוטרוט  ומתארת  בהם  מדייקת  רבים,  פרטים  עשויה  פרשתנו 
את הכלים שישמשו במקום הנבחר בו יישרה הקדוש ברוך הוא את 
ללבוש  בנוגע  השי"ת  של  רצונו  את  מתארת  גם  הפרשה  שכינתו. 
שיעטו על עצמם משרתי ה', הכהנים הנכנסים לעבוד עבודה במשכן. 
דווקא בשל כך כה תמוהה העובדה שדווקא בפרשה כל כך חשובה 
ומרובת פרטים הושמט העיקר - שמו של משה רבנו שאינו מוזכר ולו 

פעם אחת בכל הפרשה. 

        

מקללת  מזכרת  זוהי  ידועים,  ע"א(  רמ"ו  )פנחס  הקדוש  הזהר  דברי 
חכם שאינה שבה ריקם, משה רבינו ביקש מהשי"ת למחול על חטא 

'ואם איין מחני נא'. הקב"ה סלח, אבל  העגל 
מפרשה  נמחה  שמו  לפיכך  נשארה,  הקללה 

אחת. 
רבי נתן מגלה כאן פנימיות נפלאה: משה לא 
מבקש סתם להימחק, וכי איזו תועלת תצמח 
על  בתקיפות  כאן  מצהיר  רבנו  משה  מכך? 
נכונותו להשיג את רחמי ה' העליונים ביותר 
עבור עם ישראל, ויהי מה. הוא גם רומז אלו 

רחמים בכוונתו להשיג: 
 - אופנים  בשני  בבריאה  נוכח  השי"ת 
ובגבולות  והנראית  הגלויה  בדרך  האחד 
מאמרות  תשעה  תחום  זהו  הנגלית,  התורה 
האופן  העולם.  בהם  שנברא  המפורשים 

השני הוא הנסתר, זו התורה הנעלמת שתתגלה רק לעתיד לבוא, וזהו 
מאמר הסתום הנשגב מתשעה מאמרות. המאמר הזה, כפי שמגלה 
המקומות  כל  את  ומקיים  מחייה  תניינא(,  )ליקוטי  י"ב  בתורה  רבינו 

הרחוקים והנידחים. 

המאמר הסתום
משה רבנו מתכוון לגשת לשם, אל המאמר הסתום, מפני שהוא יודע 
שכל האפשרויות המצויות בתשעה מאמרות מוצו, בדרך הרגילה ועל 
יודע  ר"ל. אבל משה  כליה  ישראל התחייב  פי התורה הקדושה עם 
תורת  זוהי  לבוא,  שלעתיד  תורה  נסתרת,  תורה  של   קיומה  על  גם 

החיפוש והבקשה, והיא מתכנסת בתוך תיבה אחת - 'איה', איפה. 
שמוסתר  במה  נמצאת  רבנו,  משה  ידע  ישראל,  עם  של  התקווה 

ובלתי גלוי, כי יש אצל השי"ת רחמים אינסופיים, בלתי נגמרים. 
של  ריבונו  הגלויים  ברחמיך  די  אין  אם  רבנו,  משה  אמר  ובכן, 
עולם, אלך לי אפוא אל המאמר העשירי, הסתום. ושם אכנס 
לי ואתעלם בתוך הצעקה העצומה 'איה', ואשאר בחיפוש 
וקץ  גבול  אין  הללו  הגדולים  לרחמים  כי  לעד,  הזה 
ולחפש  ולשוט  לנצח  שם  לחיות  ואפשר 

ולחיות את החיפוש ללא הרף.

ֶאְצלֹו  ַרֲחִמים  ֵיׁש  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְּבַדְעּתֹו  ָחָזק  ָהָיה  ִּכי  נתן:  וכפי שכותב רבי 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַרק  ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ַּגם  ָלֶהם  מֹוֵחל  ִיְהֶיה  ָיָדם  ֶׁשַעל  ִיְתָּבַרְך 
ֵליֵרד ְלתֹוְך ּתֶֹקף  ְמֻרֶּצה  ָאַמר ֶׁשהּוא  ֵּכן  ַעל  ַהַהֲעָלָמה...  ִמּגֶֹדל  ְלָמְצָאם 
ם  ַהַהֲעָלָמה ּוְלַבֵּקׁש ָׁשם ַרֲחָמיו ָּתִמיד... ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ִנְתַרָּצה לֹו ַהּׁשֵ
ִיְתָּבַרְך ְוִגָּלה לֹו ְׁשלׁש ֶעְשֵרה ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים ֶׁשָּזָכה ְלהֹוִציא ֵמַהֶהְעֵלם 
ֶאל ַהִּגּלּוי ַרֲחִמים ַרִּבים ָּכֵאֶּלה ֶׁשֵאיָנם ָּכִלים ְלעֹוָלם, ע"כ )ליקו"ה יו"ד, 
נפילת אפים ו(. המחילה הושגה אבל פרשת תצוה נותרה כמעין ציון 

דרך ורשימו ממושגי החיפוש של משה רבינו ע"ה.  
כדי  וזאת  כביכול,  נוכח  אינו  עצמו  הצדיק  זו,  בפרשה  דווקא  לפיכך 
לאפשר לנו לחפש. משה איננו מפני שהוא הלך לחפש - לחפש את 
רחמי ה' הבלתי נגמרים. בהיעלמותו מצווה לנו משה, נהגו כמוני, צאו 
אף אתם לחפש ולבקש. לחפש את רחמי ה' ואת 

רוחם של הצדיקים מבקשי פני ה'.

תצוה - צוותא
הדבר והיפוכו הזה מצוי גם בשמה של הפרשה 
מבטאת  היא  המדוברת  במשמעותה  תצוה.   -
ריחוק, ציווי מונחת בדרך כלל מגבוה. אבל כאן 
מלשון   - תצוה  אחר,  פירוש  המילה  נושאת 
'צוותא'. אומר השי"ת למשה רבינו: כדי שחטא 
העגל לא יחזור על עצמו אתה מוכרח להתחבר 
להם,  מצוי  להיות  מישראל,  ואחד  אחד  כל  עם 

להעניק להם צוותא. 
הפרשה  לנו  מעניקה  הצוותא  אפשרות  את 

מתוך הנושאים שמעסיקים אותה, דהיינו - כלים ולבושים. 
לא  אור,  מריבוי  כתוצאה  לנו  באה  העגל  בחטא  הנוראית  השגיאה 
יכולנו להמתין ולא היינו מסוגלים להשתהות עד שיורידו אלינו את 
התורה. ביקשנו קרבת ה', רצינו לגעת, לחוש, בסופו של דבר נותרנו 

עם עגל עשוי זהב ביד. 
אנחנו בעצם מחפשים אור, ואורות אי אפשר להשיג ללא כלים. לפיכך 
עסוקה פרשתנו בכלים ולבושים. כל יהודי מצווה על הדבקות בה', וכי 
אפשר לדבוק באש אוכלה? אלא הידבק בחכמים ותלמידיהם, הייה 
נעלים  הם,  מושגים  בלתי  אישים  הצדיקים  גם  אבל  לצדיקים.  צוות 

ומבודדים מתפיסת שכלנו. 
אכן, הקשר שלנו אל ה' עובר דרך כלים והקשר אל הצדיקים עובר 
דרך בגדים, בגדי כהונה שהם תנאי לכהונה )זבחים יז ע"ב(. שמונת 
בגדיו של הכהן הגדול מכפרים כל בגד על עניין מיוחד. הכהן לבוש 
בעצם בכל מה שעובר עלינו, באבנט שמכפר על הרהור הלב ובכותנת 
שמכפרת על הכעס והרציחה, במעיל שכנגד לשון הרע וכו', הקשר 
אותן  מתוך  דווקא  נוצר  ה'  משרתי  הצדיקים  ואל  המשכן  אל  שלנו 
נפילות שמריצות אותנו לבקש כפרה במשכן ולהיצמד למעילו של 
ה'  אור  ועצה טובה לקבל את  לבוש  לנו  ויעניק  הכהן שיכפר עלינו, 

מחדש ובתוך כלים. 

הצדיק איננו? הוא הלך לחפש לך רחמים

הצדיקים  אל  הקשר 
לבושים,  באמצעות  עובר 
שעובר  מה  דהיינו 
לחפש  לנו  וגורם  עלינו 
הצדיקים. אצל  רפואות 

בא  הוא  ברוך  הקדוש  אין 
בטרוניא עם בריותיו, ובודאי הכל 
ותזכור  תדע  היום  וגם  לטובה, 
מחדש כי השי"ת גדול מאד ועד הנה עזרנו 
רחמיו הרבה מאד, ותאמין כי חסדי ה' לא 
תמנו ולא כלו רחמיו לעולם, והכל יתהפך 

לטובה בקרוב בעזרת השי"ת.
כך,  כל  הצער  אחר  נמשך  תהיה  לא  רק 
ולהשכיח  דעתך  להסיח  עצמך  ותרגיל 
מלבך הצער שלך, בפרט הפחדים היתרים 
שעובר  ממה  לך  שיש  שחורה  והמרה 
והעיקר  וכסילות.  שטות  הכל  עליך, 
שוחקות  פנים  ולהראות  מלבך  להשכיחם 
שמח,  אתה  כאילו  עצמך  ולעשות  ויפות 

ועי"ז תבא באמת לשמחה. 
לחשוב  פנאי  לך  אין  השעות  שרוב  בפרט 
וללמוד  להתפלל  צריך  אתה  כי  כלל,  בזה 
כמה דברים, ולפרש שיחתך קצת, ולעסוק 
ולישון.  ולאכול  בעסקיך,  ומתן  במשא 
לחשוב  כלל  פנאי  לך  יהיה  שלא  ותשתדל 
ביד  והבחירה  כאלו.  ופחדים  שחורה  מרה 
ויסורים  מכאב  אפילו  דעתו,  להסיח  האדם 
ממש חס ושלום, מכל שכן מדברים כאלה 
נסתלקים  בהם,  ושוכח  דעתו  שכשמסיח 
ואין  בעצמך.  מבין  אתה  כאשר  לגמרי. 
דברים  לחזור  צריכין  אין  כי  בזה,  להאריך 
מדעתו  ולהעבירם  לדחותם  רק  כאלה, 
עליהם  להשגיח  ולבלי  לגמרי,  יד  כלאחד 

כלל. 
על  תחוש  אל  ממילא,  עמך  שנעשה  ומה 
זה כלל, ועל כחו של זקן דקדושה תסמוך 

ותשען, שהוא יכול להפוך הכל 
לטובה. )מכתב קכא(
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משה רבינו גילה את סוד החיפוש האינסופי אחר הרחמים הבלתי נגמרים, פרשתנו מצווה לצאת בעקבותיו לחיפושים.



צדקה, אא

רוח חיים פרק כ"ט
וכן אהרן בעת הנגף במעשה קרח, ויקח את המחתה, והרבה 
אז מאד להתפלל לפני השם יתברך כמו שאנו מתפללים מי 

שענה לאהרן במחתה וכו'.

לעמוד בעקשנות גם כשאין מה לדבר להשי"ת
'הרומו  ואהרן,  למשה  ה'  אמר  קורח  מחלוקת  לאחר  א[ 
מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע' – התרחקו מתוך 
ישראל  עם  על  מגיפה  להביא  הולך  שהנני  מכיון  העדה, 
 – תיכף  אלא  התרחקו,  לא  ואהרן,  משה  עשו  ומה  ר"ל. 
ומפרש  ה'.  לפני  בתפילה  השתטחו   – פניהם'  על  'ויפלו 
ואהרן  משה  הצליחו  לא  זה  שבמעמד  הטורים,  הבעל 
ולכן לא  יצא הקצף מלפני המקום,  כיון שכבר  להתפלל, 
של  בגזירה  זאת  לעומת  בפיהם.  שגורה  תפילתם  היתה 
נפלו משה  ועדתו, אז  נבלעו קרח  בו  פתיחת פי האדמה 
וטענו  להשי"ת,  בדיבורים  והתחננו  פניהם  על  ואהרן 

טענות לפניו טענות ואמתלאות.
ואהרן  זאת עמדו משה  בכל  יצא הקצף,  וכאן אף שכבר 
ואף  דיבור.  שום  לדבר  יכולת  בלי  גם  פניהם,  על  ונפלו 
שלכאורה תפילה זו לא נתקבלה, שהרי כבר פרץ המגיפה, 
לפעול  אהרן  יכול  היה  זו,  תפילה  צורת  בכח  זאת  בכל 
מתפללים  אנו  כך  ועל  הקטורת.  בכח  המגיפה  לעצור 
'מי שענה לאהרן בקומו מתוך העדה  ואומרים  בסליחות 

הוא יעננו'.
כי יש מצב בו נדמה שכבר יצא הקצף ר"ל ונגזרה הגזירה, 
עד שאי אפשר אפילו לדבר שום דיבור מרוב בלבול, ואין 
התפילה שגורה בפה, אך בכל זאת יש להתעקש בזמן זה 
לעמוד בעקשנות, בפעולה של השתוקקות בלב בבחינת 
'ויפלו על פניהם', כאומר: איני עוזב, אין לי לאן לברוח, רק 
אליך. ובעקשנות זו אפשר לקבל כח לעצור כל המגיפות 
שבעולם. והוא מפליא ממש הלימוד הנורא שלמדו אותנו 
בזה, איך יש להיות עקשן גדול בתפילה, שאפילו שהשי"ת 
והשתטחו  מקומם  על  עמדו  הם  שיתרחקו,  להם  אמר 

בתפילה ותחינה לפני ה'.

חיפוש אחר כבוד ה' גם כשאין מוצאים אותו
ב[ ומפרש ר' נתן ז"ל )הלכות נפילת אפיים ו'(: שהוא סוד 
חכמה  של  אור  גילוי  על  מרמז  הפנים  כי  אפיים.  נפילת 
וידיעת אלקותו. וכשיש ירידה גדולה, ועם ישראל נופלים 
על  נופלים  הגדולים  הצדיקים  אזי  ה',  אור  מהם  ונעלם 
אור  את  ומעלימים  פניהם',  על  'ויפלו  בבחינת  פניהם, 
מטונפים,  למקומות  כביכול  עצמם  ומורידים  חכמתם 
מקום שאין שם שום התגלות אלקותו, ומתוך המקום הזה 
מקום  'איה  וזועקים  השי"ת,  את  ומבקשים  מחפשים  הם 
כבודו', ובזה הם מאירים גם לישראל שנפלו למקומות אלו, 

שיזעקו ויחפשו אחר כבודו יתברך, ולבל יתייאשו. 
דיבור  שום  שאין  בזמן  גם  בתפילה,  העקשנות  סוד  והוא 
פניו,  על  ליפול  אלא  ולהיבדל,  לברוח  לא  ה'.  לפני  לדבר 

לעמוד בהשתוקקות הלב, לחפש ולנהום 'איה מקום כבודו' – 
היכן כבודך נעלם, והרי אתה בוודאי עמי כאן, כי אין מקום פנוי 

ממך, אז היכן אתה?!!!

פעולה של ביטול עצמו וסמיכה מוחלטת רק על השי"ת
ג[ והנה רבינו בחיי מבאר שבנפילת אפיים יש שלש כוונות: א. פעולה 

ההשי"ת  כוך  וחרטה,  והכנעה  צער  של  פעולה  ב.  שכינה.  מורא  של 
חושיו  כל  וקשירת  אסירת  של  פעולה  ג.  ראוי.  כשאינו  גם  תפילתו  מקבל 

וביטול הרגשותיו. "והוא כי הנופל על פניו מכסה עיניו וסותם פיו, והוא מסכים 
במחשבתו שאינו רואה נזקו ותועלתו, ואינו יודע דרכו ועניניו, ואין בידו להפיק רצונו 

אם אין הקב"ה מסכים על ידו".
והוא פעולה שיכול כל אדם לעשות, גם בזמן שאין לו שום דיבורים, ורואה שהכל סתום לנגד 
עיניו, אזי יאסור חושיו כמו באזיקים, כאומר, אני מבטל עצמי לגמרי אליך ואיני יודע לעשות 

כלום, כי הכל בידך לבד, ואתה עמי בוודאי להושיעני.
ד[ וכך מפרש גם סוד עמידת הרגליים מכוונות זו כנגד זו בתפילת העמידה, שבפשטות הוא פעולה 

של הכנעה ומורא שכינה. אך יש בזה כוונה גם של ביטול כח ההליכה, והסמיכה רק על השי"ת.
ומובן הדבר שעיקר בזה הוא כוונת הלב, ולא דווקא הפעולה החיצונית של נפילת אפיים. כי 
וזה בכח  דווקא מעומק החשיכה.  ביטול  בו אדם מגיע לסוג של  בנפש,  פנימית  הוא תנועה 

הצדיקים שנופלים על פניהם, ומרמזים  לנו איך להתפלל בזמן שיש מגיפה.

בתפילה כזו מגלה סוד הקטורת
ו[ ורק לאחר תפילה כזו, נזכר אהרן בסוד של הקטורת, שהוא יכול להציל ממגיפה, כי הקטורת 

ז  מ ר מ
על כח לברר המקומות החשוכים ביותר, ולהעלות את החלבנה, שהוא מקום הקליפות, ]שהרי 
הוא מספר י"א, שהוא מחוץ למנין העשר ספירות[, ולקשור אותם למעלה בעולמות העליונים, 

שעל שם זה נקרא 'קטורת' לשון קשר. 
החושך,  מעמקי  להתעלות  הכח  מתגלה  אפיים,  נפילת  בחינת  של  הזו  התפילה  לאחר  כי 

ובתפילה זו מתהפך הירידה לעלייה גדולה.
ז[ וגם מסופר אצל רביז"ל, שסמוך להסתלקותו כאשר כבר היה באומן, נכנס אצלו הבעל הבית 
בפתע, וראה אותו שוכב בפישוט ידיים ורגליים על הארץ, אף על פי שהיה חלוש מאוד, וכמעט 
שנגווע בכל עת, ובכל זאת לא עזב את דרכו להשליך עצמו לגמרי על ה'. כי הצדיקים הקדושים 

נופלים על פניהם ובכח זה יכולים אנו להשליך על עצמנו על ה' בכל עת ובכל מצב.

כמו  זרה,  העבודה  שהיא  הגאוה  לבטל  היעוצה  והעצה 

שכתוב "תועבת ה' כל גבה לב", העיקר הוא על ידי התקרבות 

לצדיקים, כמובא בתיקונים 'בתרועה דאיהו רוחא, אתעביר 

אל אחר'; וצדיק הוא בחינת רוחא, כמו שכתוב "איש אשר 

ידו נכנע רוח גבוה, אל אחר, ונעשה מאחר,  רוח בו", ועל  

אחד, כי הוא קוצא דאות ד' )תקון כא נ"ה:(, שממנו ארבע 

רוחות, כמו שכתוב "כה אמר ה' מארבע רוחות באי הרוח". 

י"ח  )תקון  ברזל"  בשבט  "תרועם  לשון  תרועה,  לשון  וזה 

כפירות..'  אחר,  אל  גבוה,  רוח  משבר  הוא  כי  כ"א(,  ותקון 

)ליקוטי מוהר"ן י(

יש לבאר קוצא זה מהו, שהנה בכל אות ה"קוצא" הוא 

המשלימה  הנקודה  ד',  כגון  לאות,  המשלימה  הנקודה 

מר' לד' היא קוץ, שאם יחסר זה הקוץ האות תראה כר' 

ל-י'  מ-ו'  ל-ב'  מ-כ'  כגון  האותיות  בשאר  וכן  כד',  ולא 

וכדו'.   הרי לנו דקוץ הוא המשלים העניין ובחסרו יחסר 

לנו כל העניין.

בהגדרה  ולהגדירו  לבארו  שא"א  הצדיק  כח  עניין  וזה 

ברורה אלא כרוח, וכעין שאמר רביז"ל )שיחות הר"ן א( 

המלך  דוד  אלקים,  מכל  ואדונינו  ה'  גדול  כי  ידעתי  אני  'כי 

כי  דייקא,  ידעתי  אני  ידעתי",  אני  "כי  אמר  השלום,  עליו 

גדולת הבורא יתברך אי אפשר לומר לחברו, ואפילו לעצמו 

ומתנוצץ  לו  שמזריח  מה  לפי  ליום  מיום  לספר  אפשר  אי 

הזריחה  שני  ליום  לעצמו  לספר  יכול  אינו  היום,  באותו  לו 

כן  ועל  אתמול.  לו  שהיה  יתברך  גדולתו  של  וההתנוצצות 

אמר: "כי אני ידעתי", אני ידעתי דייקא. כי אי אפשר לספר 

כלל' עכלה"ק.

אחר שאמר רביז"ל את המאמר בסי' ח' שבו מבאר את 

לאנשיו,  אמר  מהצדיק,  שמקבלים  חיים  הרוח  עניין 

אם ישאלו אתכם מה קיבלתם ממני, תענו "רוח".

הרי שאם נרצה להגדיר את תורת הצדיק על רגל 

אחת, הרי היא "רוח חיים".

'אך  ח(  מוהר"ן  )ליקוטי  רביז"ל  וכמאמר 

דע,  חיים,   הרוח  מקבלין  מאין 

ר  ק י ע ש

רוח  עיקר  כי  שבדור,  והרב  מהצדיק  מקבלין  חיים  הרוח 

מרחפת  אלהים  "ורוח  שכתוב  כמו  בהתורה,  הוא  החיים 

ועל  בתורה,  דבקים  והצדיקים  התורה,  הוא  המים"  פני  על 

להצדיק  מקושר  וכשהוא  אצלם.  הוא  חיים  הרוח  עיקר  כן 

רוח  ממשיך  רוחיה,  ומאריך  מתאנח  כשהוא  שבדור,  והרב 

שם  אשר  בהתורה  דבוק  שהוא  שבדור,  מהצדיק  החיים 

הרוח' עכלה"ק.

ורוח זו היא כקוצא דאות ד', שאין לה קיום ויחוד בפני 

אותו  הופכת  היא  ל-ר'  אותה  כשמצרפים  אבל  עצמה 

היפך,  אל  מהיפך  שינוי  שזהו  אחד"  ל"אל  אחר"  מ"אל 

אף שאם תרצה להתבונן על השינוי לא תוכל לחוש בו 

כמעט, אבל באמת הוא שינוי עצום.

יראה ופחד מהו עד  יראת שמים, שא"א להסביר  וכמו 

וסכינו  רוצח אשר עומד עליו להרגו  יעמוד לפני  אשר 

שלופה בידו, אזי יבין פחד מהו. כך הוא רוח החיים, שלא 

יוכל האדם להבין בו כלל עד אשר יתקרב לצדיק האמת 

וילך בדרכיו וכמאמר רביז"ל )שיחות הר"ן יד( 'אני מקנא 

מאד איש כשר )שקורין ערליכר יהודי(, כי נדמה שהולך בן 

אדם עם דקין וכרכשות ואברים כשאר כל העולם, ואף על 

מאד  יקר  כשר  איש  כי  לגמרי,  אחר  ענין  הוא  באמת  כן  פי 

אשרי לו'. 

הוא  הדברים  כל  חיות  עיקר  'כי  ח'(  )תו'  רביז"ל  וכמאמר 

בבחינת רוח, וכשיש חסרון באיזה דבר, עיקר החסרון הוא 

בבחינת החיות של אותו הדבר, שהוא בחינת הרוח חיים של 

אותו הדבר, לאשר הרוח הוא המקיים הדבר'. עכ"ל, ואע"פ 

שזה הרוח אינו נרגש בחוש כלל, אעפ"כ הוא המחייה 

את כל הבריאה 'וכמו שאמרו חכמים אם תחסר הנשימה 

תחסר החיים' )שם(.

ואסתר,  מרדכי  ענין  שזה  רביז"ל  מבאר  הנ"ל  י'  בתורה 

ה"קוצא  את  זו,  חיים  רוח  עלינו  להמשיך  שבכוחם 

דאות ד'" ולבטל עבודת אלילים של המן שהוא אל אחר 

ישראל  קבלו  בימיהם  זה  "ובשביל  אחד"  ל"אל  ולהפכו 

התורה מחדש, כמאמר חז"ל "קימו וקבלו" קימו מה שקבלו 

כבר" )שם(.

כוכבי אור
הרה"ח ר' מאיר קרליבך שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'הלל
ע"י  שבת  לקדושת  להיכנס  והפתח  השער  למצוא  נבא 
הודאה  ברכות  בהל'  מוהרנ"ת  דברי  ע"פ  והודאה  שמחה 
שזכינו  במה  וההודאה  השמחה  איך  מתגלה  שבהם  ה"א 
מעין  השבת  נועם  דרכי  לנו  פותחים  השבת  לקדושת 

עוה"ב.

כלל המתגלה 
עיקר תכלית העבודה הוא לזכות לאמונה כראוי לדעת 
לבד  שהוא  הבורא  במציאות  תמיד  להכיר  מהשי"ת, 
וכאשר  בעבודתנו,  ורוצה  בכל  משגיח  עולמו  מחדש 
האדם זוכה להתגבר בתורה ותפילה הרי יבא בכל יום 
להכנס  יצליח  שעי"ז  להשי"ת  ההתקרבות  להרגשת 
ההתקרבות  עיקר  והנה  באמת,  העבודה  לשערי 
לבבו  לעורר  האדם  זוכה  כאשר  מתגלה  והדביקות 
מציאות  לדעת  השי"ת  חסדי  גדולת  להרגיש  באמת 
איתו,  נעשה  שתמיד  והטובות  הפרטית  ההשגחה 
וכאשר הלב הומה בהכרת הטוב והדיבור פוצה בדברי 
תודה והודאה, בזה מתגלה אחדות השי"ת, האור שהוא 
בבחי' מעין עוה"ב, כי בזה האדם קרוב וסמוך להשי"ת 
מעין מה שיהיה לעתיד כמ"ש ומלאה הארץ דעה וגו', 
וכמובן שהתעוררות זה מגביה את הנפש לתוך זכרון 
דקדושה לזכות ליראת שמים וזריזות גדולה בעבודת 

הבורא.

להפוך יום של צער ליום של הודאה
והנה ידוע שמה שעובר על האדם גורם לו להיות רחוק 
נושע  השם  בחסדי  כאשר  ואפילו  שלם,  בלב  מתודה 
בישועה גדולה בגשמי וברוחני, הלב סתום, וגם כאשר 
בפיו יודה לאל חי, הלב רחוק מההתחדשות שהוא יכול 
לזכות אז, והרי בכל יום יש על מה להודות ולהלל ועלינו 
לשבח ולברך ליוצר בראשית לקיים הודו להשם קראו 
בשמו להודיע בעמים עלילותיו וכו', ובכל יום מתגבר 
מתפילה  מהודאה,  מאד  ומונע  והחושך  הכבידות 
בכוונה, וממה שהתפילה וההודאה יכולים להגביה את 
וחשש,  ימים של פחד  יש  ומכ"ש כאשר  וחיינו,  ימינו 
ימים של דאגה ואי ודאות, ימי צער, שאז מתגבר הלב 
בדפיקות גדולות ונמצא בלחץ ודחק, בחי' ריבוי הדמים 
וריחוק  הדעת  קטנות  גורם  שזה  הלב,  על  השוטפים 
דמים  אנשי  כמ"ש  והרחמים,  החסדים  מהכרת  גדול 
ישנאו תם וגו' כי מתגבר בלב סלידה מתמימות האמת 

של האמונה הטהורה מחמת ריבוי הדחק והדמים. 
שבכח  מתגלה  ב'(  סי'  )לקו"ת  ז"ל  רבינו  בדברי  והרי 
הודאה פשוטה מאד נגיע לאמיתת הרגשת ההודאה, 
קיום  ע"י  היינו  הקדושה,  התורה  של  ההלכות  ע"י  כי 
הודאה,  של  פשוט  כח  האדם  ימצא  התורה,  פשטות 
החסדים  ליבו  על  משים  האדם  שכאשר  כמובן 
הגדולים שהשי"ת עשה איתו שזכה לקדושת ישראל 
ותפילין,  ציצית  שבת  הלכות  ולקיים  ללמוד  והתגבר 
למעלה  שאין  הזאת  הטובה  על  תודה  מתמלא  ליבו 
לקיים  מנת  על  שלומדים  הלכה  בכל  וכך  כלל,  ממנה 

נמצא  ולקיים  לעשות  לשמור  זוכים  כאשר  ומכ"ש 
הכח להתחיל ללכת בדרכי ההתדבקות בהשי"ת לאור 
הפשיטות  בדרכי  נתדבק  אם  עוה"ב,  מעין  ההודאה 
גדולה  בשמחה  להתעורר  הצדיקים  של  והתמימות 
שמונעים  עמלק  מבחי'  הגאווה  מדרכי  ולהזהר 
משמחה ע"י שהאדם דורש מעצמו מה שאין בו )עי' 
לקו"מ סי' י'(, ואזי מתהפך יום של לחץ וצער ליום של 

הודאה.

הארת ג' קוי האמת בארבעה חלקי הדיבור 
חסרה  כאשר  כי  תמיד,  יום  בכל  עבודתנו  עיקר  וזה 
התגלות  ואין  השקר  כיסוי  מתגבר  ההודאה  מציאות 
של אמיתת מציאות אחדותו ית' מתוך עולם המעשה 
הזה, וזה מה שמונע ומבלבל את האדם מלהיות קרוב 
ודבוק להשי"ת, ואז מתגברים מחשבות צדדיות רבות 
מטוב,  הנפש  שמרחקים  מחיצות  בונה  הדמיון  וכח 
ומפילים אותו לתוך צער, וגם כאשר יש ישועה וסיבה 
טובה להיות שמח, השמחה ממנו והלאה, ופתיחת הלב 
להודות לה' רחוק ממנו מאד, כי אז שולטים עליו כח 
כי כמו  והדין שיש בארבעה חלקי הדיבור,  הבלבולים 
ומדבר  וכל מה ששומע  והטרדות  שכלל עסקי הבית 
ומטריד,  ומבלבל  באמונה  מאיר  אינו  לעשות  ומורה 
כי עוד לא מצא דרך איך לאחד הכל לשם שמים וכל 
בחי' דיבור מבלבל ואינו מאיר, וכ"ש הדיבור של שרים 
ומרחק  מבלבל  שזה  וכח  שליטה  עם  אדם  כשמאיים 
יש  וכך  וכו',  ממשלה  או  חוב  מבעלי  פחד  וכן  ביותר 
בחי' הרוחניות של הדיבור בחי' מלכות שמים, כשאין 
בדיבורי  האחדות  וגם  הרוחניות  לו  מאיר  ואין  זוכים 
היינו  תשובה,  של  הדיבור  גם  ואז  והברכות,  התפילה 
דיבורי התחנונים ותשובה שבהם היה יכול למצוא כח 
רחוק  והוא  ית'  אחדותו  שם  מצא  לא  עוד  להתחדש, 

מאד.
כח  מגביר  בהודאה  להתחיל  האדם  זוכה  כאשר  אבל 
הילוך האמת, שהוא שלשה כוחות, כח לימוד התורה 
וכח התפילה, וכח עבודת האדם לאחד כל דבר לשורשו 
דברים  שני  התאחדות  למצוא  שידוכים  בחי'  שזה 
ושמות  אורות  שלשה  בחי'  שזה  מזה,  זה  שנאבדו 
דקדושה, שהם מאירים ומקימים הדיבור, והאדם ניצול 
מכל הבלבולים הנ"ל ועולה לאמונה ולתודה והודאה. 
שעלינו  מה  בחי'  ההודאה  כח  עוצם  מתגלה  גם  ואז 
שאז  היינו  דברים,  ארבעה  על  הגומל  לברך  להודות 
יכולים להודות ולהלל ברבים בכל לב כראוי, כי האמת 
מאיר להודיע ללב האדם שהיה לו נס והשגחה מאת 
השם והישועה לא היה באופן טבעי ומקרי. וזהו ענין 
בעת  בתורה  כשקוראים  הס"ת  על  הגומל  שמברכים 

התפילה, כדי לגלות אחדות השי"ת בבחי' שידוך.
ד'  כנגד  שהם  בחינות  ד'  על  הוא  הגומל  ברכת  ועיקר 
שעמד  מה  על  הגומל  שמברך  מה  כי  הדיבור.  חלקי 
כי רק עי"ז  מחוליו, הוא העלאת הדיבור של תשובה, 
א"כ  מחוליו אלא  אין אדם עומד  כמ"ש  מחוליו,  עמד 

מוחלין לו על עוונותיו, ושב ורפא לו, הרי שאז מתקרב 
להשי"ת באמת לדיבור של תשובה. וכאשר מודה על 
וכו' ורואה רחמי  יורדי הים  מה שניצל בנסיעה בבחי' 
השי"ת וניסים ששייך לעבור הים בשלום, אז מתגלה 
והשי"ת  בחיים  דבר  בכל  נמצא  שהשי"ת  האמונה 
נותן דרך בים החיים לעבור ומתגלה דיבור של צדקה, 
למצוא אמונה בכל מה שמדבר בבית ובטרדותיו. ומי 
שמברך על מה שהיה בפחד וכו' חבוש שיוצא מבית 
האסורים, אז מתגלה הכח לא לפחד כלל מבחי' דיבור 
של שרים. וברכת הגומל על ההילוך בדרך בחי' עוברי 
ולברך  להתפלל  השם  מלכות  להכיר  בא  המדבר, 
לשמרו  מקום  בכל  נמצא  השי"ת  מלכות  כי  בכוונה, 

אפילו בדרך מדבר ומקום סכנה. 

פתיחת הלב להודאה ביום השבת
והנה עיקר התגלות אור ההודאה וההתקרבות להשי"ת 
הצער  מתבטל  שאז  השבת  ביום  הוא  עוה"ב  מעין 
באחדות  האמונה  מתגלה  כי  ושמחה,  מנוחה  ונמשך 
המעשה  ימי  בששת  שנברא  מה  כל  שגם  השי"ת, 
מורה  הכל  באמת  כנפרדים,  שנראים  שונים  דברים 
ומגלה רק דבר אחד את גדולת השי"ת ומה שהוא לבד 
זה  והרי  מחדש ברצונו מעשי בראשית ומשגיח בכל, 
מתוך  הפשוט  האחדות  לגלות  האדם  עבודת  תכלית 
כל הפעולות המשתנות, וע"י תורה ותפילה והעלאת 
העולם בחי' שידוכים כנ"ל, נעשה זאת ביום השבת, ואז 
זוכה האדם למנוחה ולשמחה נוראה ביום השבת, ויכול 
להמשיך כח השבת לתוך ששת ימי המעשה, למצוא 
האחדות גם בימות החול להעביר הבלבולים הנ"ל ע"י 

שהתחדש ביום השבת.
ע"י  הוא  להודאה  לזכות  העצה  עיקר  כאשר  והנה 
ההלכות שמקיים בכל יום מימות החול, כך יש לעורר 
כח הלכות שבת כדי להכנס לקדושת השבת, ולזה יש 
כשנשמר  ועי"ז  כמובא,  שבת  בהלכות  ולעיין  ללמוד 
מכל מלאכה ביום השבת מתגלה השמחה של ההלכות 
להאיר לו אור השבת גם כשהוא רחוק מאורה מחמת 
שאז  השבת  כניסת  בעת  ולזה  וכו',  עליו  שעובר  מה 
למנוחה  להכנס  החול  ימות  מבלבול  לצאת  עלינו 
ושמחה, המנהג מימי הבעש"ט זי"ע לומר מזמור הודו 
וגו' ובו מזכירים ד' פעמים יודו וגו', כי באמת עי"ז נשלם 
הדיבור ונמשך הכח להכנס בקדושת השבת ולהמשיך 
כוחה לימות החול, כי הנס של אלו הצריכין להודות זהו 
בעצמו בחינת המשכת הקדושה של שבת לששת ימי 

החול. 

פרטי עבודת השבת
בשמחה  לקבלה  להתגבר  יש  מלכתא  שבת  לקראת 
האדם  ראוי  תמיד  לא  והרי  ואנחה,  יגון  כל  ולהעביר 
והכיסוי  ההעלמה  התגברות  ויש  השבת,  לאור  לזכות 
עלינו  לזאת  השבת,  אור  את  ממנו  להעלים  שרוצה 
להזהר לקבל שבת בכל פעם מחדש ע"י הודאה, שזוכה 

עבודה  כל  הלכה,  כל  קיום  ועל  שבת  שומר  להיות 
כו'.  השבת  יום  של  וענין  ומלבוש,  מאכל  וכל  ומנהג, 
ובזה יש להתעורר בעת אמירת הודו כתקנת הבעש"ט, 
על  להודות  איך  לדעת  וריחוקו  מנפילתו  שיעלה  כדי 
בד'  ולעלות  ית',  אליו  וסמוך  קרוב  להיות  כדי  חסדו 
שזה  מובן  והרי  ואנחה.  יגון  מכל  לצאת  הודאה  בחי' 
ענין עליית העולמות שנעשה בקבלת שבת, להתקרב 
להשם גם מתוך פחד העשיה עד שיכלול באחדות, ואז 
לכו  השבוע שהוא  של  ההודאה  דרך  פותחים בעיקר 
וערבית  ומזמור טוב להודות,  דודי,  ואח"כ לכה  נרננה 
שהם ד' בחי' של הודאה, ובזה נכנסים לקדושת השבת 
שכידוע יש בה ג' זמנים, כנגד ג' השמות בחי' תפילה 
וכו', כי בליל שבת מתחילין ע"י תפילה להכנס  תורה 
בחי'  להפוך  היין  על  בקידוש  וממשיך  קודש,  לשבת 
שבת  ענג  ונעשה  לאחדות,  הדעת  ובלבול  הפירוד 
שמחה ונחמה והתקרבות, ובליל שבת העיקר להכניס 
ההלכות  ע"י  וגם  האחדות,  תמיד  לראות  איך  הדעת 
של שמירות שבת, הליכותיה מסיני ואני זוכה לקיימם, 
הלכות  ע"י  השי"ת  קרבת  מציאות  שורש  זה  והרי 
שמאחד  המחשבה  היינו  ושידוכים  תפילה,  התורה, 
דברים לשורשן ע"י הנקודות של אחדות, עד שבבוקר 
יש להבין שמתעורר בחי' תורה, כי מאיר האמת לומר 
בתורה  וקוראים  ונשמת,  הים  שירת  מזמורים,  יותר 
שניתנה בשבת, והכל עולים לברך ולהודות על התורה, 
וכן במשך יום השבת להתחדש בלימוד התורה ולחדש 
מתגלה  שלישית  בסעודה  דרעוין  שברעוא  עד  בה, 
הכל  לאחד  שידוכים  בחי'  למצוא  איך  האמת  כלליות 
לאחד באמת, לחזור לאמונה ברורה, למצוא בכל דבר 
את השכל שבכל דבר, לראות את הניסים והנפלאות 
שרואים  כמו  נפלאות,  דבר  בכל  מזמין  שהשי"ת 
יש  ואזי  שידוך,  בענין  שיש  והנפלאות  הניסים  ענין 
החסד  למצוא  עוה"ב,  מעין  והודאה  להלל  להתעורר 
שלעתיד  ההשגחה  וממשיך  דין  כל  שממתיק  הגדול 
עלינו ברוחני ובגשמי בכל פעם מחדש. ואע"פ שאינו 
מכיר בניסו יתעורר להבין שהכל ע"י הרצון והרחמים, 
כי מצד הדין אינו ראוי כלל להודות או להוושע, והרי 
בעת  מושרש  זה  וכל  רחמים,  של  דרך  מוצא  השי"ת 
שיהיה  שגורם  הדין  של  הקשה  שלטון  לבטל  רצון, 
כאילו פירוד, ולמצוא המתקה במידת הרחמים, והכל 
נקודה  כל  על  להודות  שרוצה  ההתחלה  נקודת  ע"י 
וזה שורש הרצון שיש לקבל אז, להתגבר  של הלכה, 
עם רצונות להחיות הנפש תמיד ע"י הלכה גם בבחי' 
מנחה עת הדין והמניעות, ושורש ההמתקה במנחה 
הל' ברכת  )עי'  יש הכח לחדש הרצון  של שבת שאז 

הריח ה'( לרצות ברצון גדול וחזק שעי"ז יוכל לבטל 
כל מניעה, וזה נצרך מאד להאדם שתמיד יתגבר 

לחדש ההודאה ע"י ההלכות, לזכות לאור השבת 
ולהמשיך קדושתו לכל יום ויום, להפוך כל יום 

ולהיות  להשי"ת  והודאה  חיים  של  ליום 
קרובים וסמוכין אליו ית' תמיד.

בימים שישב רבינו הקדוש בעיר מדבדיבקה, התקרבו אליו יהודים רבים מקרוב 
ומרחוק, בהם גדולי תורה ומופלגים ביראה שבאו אליו והפכו לחסידיו בלב ובנפש, 
ביניהם היה אברך בשם רבי חיי'קל, שהתברך בקול ערב ובכישרון נגינה. לימים 

שימש כחזן במניינו של הרבי וכ'בעל מנגן' בשולחנו. 

רבי חיי'קל זכה לשמש את רבינו עוד בצעירותו של רבינו והיה עד לדברים נוראים, 
אשר לימים סיפרם לאנשי שלומנו. אחד מהם הוא הסיפור הבא: 

בימי צעירותו, נהג רבינו לצום שמונה-עשרה פעמים בשנה משבת לשבת, הוא 
לא טעם מאומה מצאת-השבת ועד לסעודת ליל-שבת הבאה. הרבי הקפיד מאוד 
להסתיר תעניות אלו מעין כל, גם מהאנשים הקרובים אליו. אפילו אשתו לא ידעה 

על כך מאומה, מכיוון שהיטיב להעלים זאת. 

האדם היחידי שידע על התעניות הממושכות האלו, היה משמשו, שאותו הזהיר 
הרבי בהזהרה חמורה לא לגלות זאת לאיש. המשמש, לפי הוראת רבינו, היה נוהג 
את  אוכל  שהרבי  סבורים  היו  המשפחה  ובני  בעצמו,  ולאכלה  מנתו  את  לקחת 

ארוחותיו כרגיל. 

ושוהה  למרחץ  שישי  ביום  הולך  הרבי  היה  הממושכת,  התענית  שבוע  בגמר 
שעתיים רצופות במי המקווה שהיו קרים מאוד, דבר שגם אדם בריא אינו מסוגל 

בליל-שבת  אוכל  היה  לא  תעניותיו,  את  להסתיר  שהתאמץ  ומכיוון  לעשות. 

מאכלים מיוחדים לסוף התענית, אלא את האוכל הרגיל שהוגש לכולם. 

בשבוע אחד של תענית משבת לשבת, בליל יום רביעי, נכנס רבי חיי'קל אל חדרו 

של הרבי, מיד בהיכנסו, נדהם לראות מחזה מבהיל; הרבי שכב באפיסת-כוחות על 

המיטה, כשעיניו ואוזניו שותתים דם מרוב חולשה. 

מכיוון שידע על תעניותיו, נבהל מאוד והחל מתחנן: "רבי! אנא יטעם איזה מאכל 

כלשהו!". אך רבינו לא אבה לשבור את תעניתו. כשראה רבי חיי'קל שהרבי מסרב 

ובנפשו הדבר, אמר: "רבי! אם לא תאכלו, אפרסם את עניין  להפצרותיו לאכול 

התעניות ברבים!". 

ידעו  אם  כי  מאכל.  עבורו  שיכין  ברירה  בלית  רבינו  הסכים  אלו,  דבריו  למשמע 

הבריות על תעניותיו, שוב לא יוכל לפעול בהן מה שרוצה לפעול.

נטל רבי חיי'קל תרנגול ורץ כל עוד רוחו בו אל השוחט, גם בדרכו חזרה רץ תוך כדי 

שהוא מורט את הנוצות, בבואו לבית, הכשיר בזריזות את העוף ובישל ממנו מרק. 

לאחר מכן נכנס לחדרו של הרבי עם צלחת המרק. 
בהיכנסו, ראה את הרבי עומד כשרגלו האחת על הרצפה והשנייה על הספסל. 
"חיי'קל" פנה אליו הרבי, "זמר לי את 'ניגון היראה'!" )'דער פרומער ניגון' - ניגון 

הדביקות הידוע המושר במילים 'מעין עולם הבא'(. 
רבי חיי'קל הניח את צלחת המרק על השולחן, והחל שר בקולו הנעים והערב, 

הניגון הנפלא התנגן בחדר, והרבי מאזין ברוב קשב. 
כשסיים רבי חיי'קל את הניגון, רמז לו הרבי בידו שיחזור עליו שוב. הוא החל לנגן 
בשנית. וכך חזר הדבר על עצמו כל הלילה; רבי חיי'קל שר שוב ושוב בהתעוררות 

גדולה כדרכו והרבי עומד ומאזין ולא נוגע במאכל שעל השולחן.
לאחר מכן, אמר לו הרבי: "הסתכל בשעון ואמור לי מה השעה". רבי חיי'קל הופתע 
לראות שהלילה חמק עבר לו וכבר הגיע זמן קריאת-שמע של שחרית. כיון שכך, 

כבר לא אכל רבינו מהמרק והמשיך בתעניתו עד שבת. 
לאחר מכן, אמר רבינו שאילו לא היה יודע אף אחד על תעניתו, לא היה מגיע לידי 

סכנה כזו.
לימים אמר רבינו הקדוש: "אילו הייתי יודע בצעירותי מה כוחה של ההתבודדות 

– לא הייתי מתענה כל כך!". 

ניגון היראה



בני הנעורים
עבודת ההתחזקות

עלהו לא יבול

מאפה או מאכל שיש עליו אותיות או ציורים
או  שוברים  או  כשחותכים  והרי  ציורים,  או  אותיות  עליו  שכתוב  מאכל  או  מאפה 
אוכלים את המאכל, נמחקים האותיות או הציור, ואם כן בשבת יש לחשוש לאיסור 

מחיקה. אמנם הדין תלוי 'ממה' ו'איך' נכתבו האותיות והציור, וכמ"ש להלן.
מאפה/עוגה/מאכל שהכיתוב נעשה ממנו בעצמו

גדולי  דעת   – תרופה  סוכריות,  החלה,  תחתית  עוגיות,  ביסקויט,  על:  שיש  כמו 
הפוסקים שאין בזה 'איסור מחיקה', ומותר לשבור אותו וכל שכן לאכלו )משנ"ב שמ טו, 
שהסכמת האחרונים כמהר"ש הלוי סימן כו, המובא במג"א ו. וכן הוא לחזו"א או"ח סא א, וכמ"ש בשבט 
הלוי ט כה. ומש"כ במשנ"ב תעח מז, יישבו בשבה"ל ט עז. וכן אפשר לומר גם בשו"ע הרב תנח ח(. ואין 
לפני  אם  הדין  שהוא  ונראה  בתוכו.  שקוע/חקוק  שהוא  או  בולט  הכיתוב  אם  הבדל 
האפיה הדביקו עליו בצק באיזה אות או צורה שהיא ]כמו ב'חלה עם מפתח' שנוהגים 

לאפות בשבת שאחרי פסח[.
אם הכיתוב או הציור נעשה מחומר אחר שלא ממין המאכל או המאפה, אלא 

עם ממרח כלשהו ]קרם, שוקלד[ או בסידור סוכריות קטנות, וכיוצא בזה.
עוגה  ]כגון  שיהיה  כתב  באיזה  באותיות  הוא  להלן  הנדון  כל  והציור.  הכתב  סוג  א. 
משמעות,  לו  כשיש  דוקא  הוא  בציורים  אבל  מספרים.  או  טוב[.  מזל  עליה  שכתוב 
אך אם אין לציור משמעות מיוחדת, כגון קווים, עיגולים, ריבועים בעלמא – אין בזה 
חשש מחיקה לכל הדעות ובכל אופן שיהיה )הגרשז"א בשש"כ ט הערה נא. אמרי דוד בילקוט 
מפרשים סימן שמ(. ונראה שהצורות הרגילות שעושים עם מזלף ]צנטר[, נחשבים כמי 
שאין להם משמעות מיוחדת. מה שאין כן 'כוכבים' וכיוצא בזה, שהם ציורים גמורים. 
ב. אכילה בלי חיתוך. מותר לאכול את המאכל מבלי לחתוך או לשבור אותו, אף על פי 
שבנגיסת המאכל האותיות והציורים נמחקים )משנ"ב שמ יז. ועוד פוסקים(. והרוצה להחמיר 

תבוא עליו ברכה )כי משו"ע הרב שמג י משמע שאסור. ובחזו"א סא א, שהיתר זה אינו מוכרע(.  
ג. חיתוך העוגה/המאכל – הדין כך:

)א( אם חותכים רק 'בין' האותיות והציורים, הדבר מותר )כ"ד הרבה פוסקים וכמ"ש במאמרנו 
לפרשת יתרו ס"ב. והכא עדיף טפי וכמ"ש בהלכות שב"ש יד 94(. ואחרי זה אפשר להוציא פרוסה 

כזו ולנגוס בה וכמ"ש בסעיף ב.
)ב( אבל חיתוך המאכל 'בתוך' האותיות או הציור, אין לעשות כן בשבת ויום טוב )רמ"א 

שמ ג ומשנ"ב שם ועוד פוסקים(. 

)ג( אך אם הוא לצורך הגון לעונג שבת, אזי יש לפרוס את העוגה בזהירות באופן שיש 
אפשרות לקרב את הפרוסות ושוב יוכלו לקרוא את הכתב )כי י"א שאז אין זה נחשב כמחיקה 

כלל. ראה במאמרנו לפרשת יתרו(. 

)ד( וכשאי אפשר להזהר בזה ובכל זאת חותך, אין למחות בידו )כי י"א שגם הנעשה ממין 
מאכל אחר דינו כנעשה ממנו: חיי אדם לח ד. ערוך השלחן כג. וכ"מ בפרמ"ג א"א ה. וגם י"א שאין איסור 
שמאל  ביד  לחתוך  להשתדל  יש  אך  שם(.  במאמרנו  וכמ"ש  אכילה  לצורך  בחיתוך  כלל  מחיקה 

)שי"א שאז אין זה דרך מחיקה וכמ"ש שם(. 

)ה( ואם הוא רק ציור ולא אותיות, ניתן להקל יותר בכל ענין זה )כי י"א שאין מחיקה בציור(
תחתית  'עד  לפרוסות  העוגה/המאכל  את  חתכו  שבת  לפני  אם  שבת.  לפני  חיתוך  ד. 

העוגה', אך לא הפרידו את הפרוסות באופן שהכיתוב נראים בשלימותם – מותר להוציא 
אפשר  כך  ואחר  שלם,  ציור  או  שלימה  אות  זה  ידי  על  שמתפרק  למרות  בשבת,  פרוסה 

לאכלה כמ"ש בסעיף ב )שש"כ יא ז מהגרשז"א ושכ"מ מהקצוה"ש קמד בבהד"ש ד. הלכות שב"ש יד כ(. אבל 
אם לא חתכו עד תחתית העוגה, דינו כעוגה שלימה )שם(. 

ה. הסרתם בשלימות. מותר לכל הדיעות להסיר את השכבה העליונה מהמאכל מבלי לפגוע בכיתוב. 
ומי שנזהר לעשות כך, ובלי כוונה נתקלקל אות או ציור, לא עבר על איסור מוחק )קצוה"ש שם סוף אות ג( 

ו. קטן. מותר לתת לקטן לפני גיל בר מצוה מאכל שיש עליו כיתוב אף על פי שבודאי ישברנו או יחתוך אותו 
)משנ"ב יד. ויש מחמירים שלא יתנהו לידו וגם אדם אחר ולא אביו יתן לו. ונראה שאין להחמיר כיון שיש כמה צדדי היתר אפילו לגדול(.  

ז. מאפה העשוי בעצמו בצורת אות או איזה ציור ]דג, פרח, וכדומה[ – מותר לשבור או לאכלו )שש"כ יא ח. תולדות שמואל 
המוחק ח. שבה"ל ט כה. וכ"מ מהחזו"א שם(.

לכבוד מדור בני הנעורים. 
יישר כח על דברי החיזוק, בכל שבוע אני ממש מתענג 

בליל שבת מקריאת )לימוד( העלון המיוחד הזה.
לאחרונה  לי.  מפריע  שמאוד  דבר  לשאול  רציתי  אך 
וראיתי הרבה  נפשי בספרי ברסלב,  התחלתי לחזק את 
ה',  בעבודת  פעמים  הרבה  להתחדש  שצריך  העצה  את 
ולא להסתכל כלל על העבר. ואמנם בתחילה התחזקתי 
מאוד מעצה זו, אבל כעבור תקופה, נשברתי, כי כמה כבר 
אפשר להתחדש ולשכוח מהעבר, מתי אזכה כבר לעלות 

על דרך המלך.
****

לכבוד הבחור החשוב.
ניכר מדבריך, גודל רצונך להתקרב להשי"ת, אלא שנדמה לך 
תמיד שאתה עומד באותו המקום ולא מתקדם, וכבר קשה 
והפחד מהנפילה הבאה  כך הרבה פעמים,  כל  לך להתחדש 

אינו מניח לך להתחדש. 
אחי היקר, שאלה זו היא המניעה והסיבה העיקרית שהרבה 
להתחדש  הכח  את  להם  שאין  מחמת  מהשי"ת,  מתרחקים 
כל כך הרבה פעמים. ואמנם יש הרבה צדק בדבריהם. כי כל 
אדם מן היישוב אמור להתייאש כאשר מנסה לעשות משהו 
מוכשר  לא  שהוא  סימן  גם  זה  ואולי  מצליח,  שאינו  ורואה 
שגם  ]אף  בגשמיות  אולי  נכון  זה  כל  אבל  הדבר.  לאותו 
בגשמיות אין שום יאוש בעולם כלל[, אבל ברוחניות ההיפך 
תפקידך  מה  מבין  שאינך  מכך  נובעת  שאלתך  הנכון.  הוא 

בעולם. 
כי דע לך שהשי"ת ברא את העולם בשבילך דייקא, כי הוא 
רצה מאוד שאתה תעשה לו נחת רוח. ועיקר הנחת רוח שיש 
לו ממך, הוא דווקא בגלל שעובר עליך כאלו נפילות, ואתה 

לא נשבר, ומתעקש להתחדש בכל פעם לעבדו יתברך. 
שכל  עת  בכל  לחשוב  עצמך  את  להרגיל  צריך  אתה  ולכן 
להשי"ת.  רוח  נחת  עוד  לעשות  רק  הוא  הזה,  בעולם  רצונך 
ממילא  אזי  הזה,  מהסוג  מחשבות  לחשוב  תתרגל  וכאשר 
תמצא את עצמך חוטף עוד ועוד דפי גמרא, פרקי משניות, 
יותר כוחות  ועוד רגעים קדושים של לימוד תורה, ותכניס 
גם  וממילא  תהילים,  ובאמירת  בתפילה,  והריכוז  הכוונה 

יהיה בכוחך לשבור תאוות ומידות רעות.
ודע עוד, שאפילו שמכל פעולה ופעולה נעשה נחת רוח 
ביותר,  הגדולה  ההתפארות  זאת  בכל  למעלה,  עצום 
להשי"ת.  חדש  אדם  מתקרב  כאשר  דווקא  הוא 
אשר משום כך השי"ת מייקר ביותר את הבעלי 
תשובה, כמו שכל אדם מתפאר כאשר מקבל 
בגד חדש )ועיין באריכות מזה בליקו"ה ברכת 
הכוונה  ואין  י"א(.   – ד'  המזון 

הכוונה  אלא  ופיאות,  כיפה  ללא  שבא  תשובה'  'בעל  דווקא 
לכל אחד אשר מחליט ברגע זה להפסיק את הבטלה, ומחדש 
עצמו לאיזה מצוה. ולכן אם תרגיל עצמך לחשוב רק מהנחת 
רוח של השי"ת, אזי גם אם תיפול ויהיה לך ירידות והפסקות 
לב  שבירת  לך  יהיה  לא  כבר  השי"ת,  את  שם  עובד  שאינך 
להתחדש  רב  וחשק  כח  לך  יהיה  אדרבא,  הדעת,  ובלבול 
מחדש לעבוד את ה', מאחר שאתה יודע שעיקר הנחת רוח 

של השי"ת הוא דווקא ברגע הזה, ההתחדשות בעבודת ה'.
והוא אחד מהיסודות שרביז"ל לימד אותנו, להתחדש אפילו 
השמחה  עיקר  היא  הזו  וההתחדשות  ביום,  פעמים  אלפי 
שהרי  להתחדש,  בשביל  ליפול  דוקא  צריך  ואין  למעלה. 
זו, שבכל עת  עיקר עבודת הצדיקים היה גם כן תמיד בדרך 
התחדשו מחדש לעבוד את ה', כאילו לא עבדו אותו מעולם. 
כך,  מרגישים  באמת  הצדיקים  אלא  מליצה,  בגדר  זה  ואין 
יותר  מרגישים  פעם  ובכל  ה',  גדולת  את  יודעים  הם  כאשר 
מחדש  מתניהם  חוגרים  הם  זאת  ובכל  ממנו,  רחוקים  ויותר 

לעשות עוד נחת רוח להשי"ת.
רוח  נחת  עוד  לעשות  איך  רק  מחפשים  שהצדיקים  וכיון 
לא  כאילו  לגמרי  להתחדש  יודעים  הם  כך  משום  להשי"ת, 
עבדו את ה' מעולם, ולכן גם אין הם צריכים נפילות וירידות. 
כל  חושבים  אנו  ואין  להצליח,  רק  מחפשים  שאנו  כיון  אבל 
כך איך לעשות נחת רוח להשי"ת ולשמח אותו, לכן בהכרח 
ונתייאש,  שניפול  בשביל  ח"ו  לא  אבל  נפילות.  לנו  שיהיה 
אלא בשביל שנתעורר להתחדש מחדש, וכמו שאמר רביז"ל: 
"כשנופל אדם ממדרגתו, ידע שמן השמים הוא, כי התרחקות 
הוא תחילת ההתקרבות, על כן נפל שיתעורר יותר להתקרב 
להשי"ת, ועצתו שיתחיל מחדש לכנס בעבודת ה', כאילו לא 

התחיל מעולם" )ליקו"מ סי' רס"א(.
וקח כלל זה עמך, ושנן אותו שוב ושוב, שכל מטרתך הוא רק 
לעשות נחת רוח להשי"ת. ומהיום הזה אתה מפסיק לשאול 
עד מתי תצטרך להתחדש, כי כל מטרתך הוא להתחיל באמת 

התחלה חדשה בכל יום, ובכל רגע.
בכל  לשבת  תתאמץ  לנשמתך,  טובה  תעשה  הנך,  חכם  ואם 
שיקרב  עמו  ותדבר  שקט,  במקום  השי"ת  עם  זמן  קצת  יום 
אני מתחיל לעבוד אותך'!  'מהיום  לו:  כך אמור  ואחר  אותך. 
'לעבוד  הזה,  האמת  בליבך  שיכנס  עד  ועוד,  עוד  זאת  ושנן 
אותך'. וכן בכל בוקר, תיכף כשאתה קם ומתעורר ונוטל ידיך, 
היום  מתחיל  אני  להשי"ת,  שוב  זאת  אמור  אני,  מודה  אחר 
מחדש לגמרי לעבוד אותך. וככל שתרגיל עצמך לילך בדרך 
יותר  כל מעשיך מזדככים  איך  בחייך,  גדול  תראה שינוי  זה, 
ונעשים יותר לשם שמיים, וממילא יהיה לך כח לחיות חיים 

מחודשים בכל רגע ממש, ללא שום חלישות הדעת.
רק היה חזק בנפשך.
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