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צד  מכל   - בבריאה  מיותר  הכי  היצור  להיות  היה  עשוי  האדם 
באמונה  תפקידים  את  עושים  ושרפים  מלאכים  מלמעלה,  אפשרי: 
ובהתלהבות ואין בהם כל דופי. מלמטה, כל היצורים הנחותים ממנו, 
והאדם  לנפשם,  טיבותא  מחזיקים  ולא  באמונה  תפקידם  עושים 
בקושי משרך רגליים, ועד שהוא מבצע מטלה אחת הוא כבר דורש 

שכר בזה ובבא. 

אלא מאי -  האדם מסוגל לבחור להטיב או להרע, עד כדי כך מוחלטת 
יכולת זו, שאפילו ה' יתברך אין בידו כביכול לבטלה, 'לא בשמים היא', 

ו'הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים'. 

        

דהתורה לא בשמים היא, אכן - אבל משם היא 
באה, כדי לקבל תורה עלה משה השמיימה, 
וכדי לקיימה הוא ירד למטה. וכאן אירע מה 
יחד  אותנו  שמעסיק  העגל  חטא  שאירע. 
שהעיב  העגל  בחטא  המשכן.  פרשיות  עם 
הלימודים  אחד  מסתתר  התורה,  קבלת  על 

החשובים על מהותה של האמונה:
מצד אחד האמונה היא הכוח החזק והמוחלט 
שמסוגל לגרום לאיש פשוט לחולל נפלאות, 
ולהעפיל  יצרים  לכבוש  ניסים,  לראות 
האילנות  כל  את  הצמיחה  האמונה  לפסגות. 
כל  את  המשובחים,  והמעשים  הטובים 
מסירות  סוגי  כל  ואת  הטובות  ההתחלות 
ונוטה  לאבד,  נוחה  האמונה  מאידך,  הנפש. 

להיעלם. אמש האמנת, היום ירחם ה'. 
מתבררת.  היא   - נאבדת  לא  האמונה  רבינו,  שמלמד  כפי  למעשה, 
מקבל  אתה  ותיכף  התבררה,  שכבר  האמונה  זו  כביכול  שנעלם  מה 
שאיש  גולמית  אמונה  האמונה,  ממכרה  ישירות  חדשה,  אמונה  ליד 
לא הסיר את סיגיה ולא ליקט את פזוריה, ורק אתה תוכל להחיותה 

ולהקימה עד שתהיה לאותו כוח דוחף, חזק, ומרנין נפש.

בא שש
לקבל  למרום  עלה  רבינו  משה  העגל.  חטא  מאורע  של  פשרו  זה 
תורה, ובעלייתו ציווה לנו תאריך מתי ישוב וייראה על פני האדמה. 
'כי בושש  זרה החלו כאשר ראה העם  ועבודה  המחשבות על עגל 
משה', ודרשו חז"ל כי בא שש, הגיעה השעה השישית ומשה אמר 
היה,  המעונן  יום  יום,  שאותו  אלא  שישית,  שעה  קודם  שיבוא 
הראות הלקויה הטעתה את העם ותעלוליו של השטן הצליחו, 

העם נהה אחרי העגל. 
יתכן שאנשים שראו את ה'  העניין הזה תמוה מאוד, איך 
עין בעין ירחיקו לכת עד כדי כך בטעותם, רק בעקבות 

מזג אוויר ערפילי? 
מבהיר רבי נתן: היום המעונן הוא לא רק 
מזג  זהו  אוויר,  מזג 

האמונה. הענן הוא הדבר הזה שאתה צריך היום בדיוק לברר, העניין 
לקיומך  שנוגעת  החדשה  האמונה  נקודת  מסתתרת  שבתוכו  הזה 

היום הזה, ומיועדת להיכנס אל חייך במהלך השעות הבאות. 
אנחנו מרבים לחוות מזגי אוויר שונים, כל הזמן הם משתנים, פעם 
ולעיניך  הענן  הסתלק  ספורות  שעות  לפני  הנה  עכור.  ופעם  צלול 
נגלתה תמונה של השגחה פרטית, הכביש התיישר לקראתך כסרגל, 
ונתיבי התנועה הבהיקו בניקיונם, גם שלטי דרך מאירי עיניים בישרוך 
על התקדמותך לקראת יעדיך הנחשקים. והנה אבוי אללי לי, לפתע 
פתאום ירד הענן וכיסה את עין הארץ. האוויר התמלא סימני שאלה, 
'איך הגעתי לכאן'. מה אירע? הגיעה  ספקות, חרדות, מחשבות של 

אמונה חדשה, גולמית, היא באה בעב הענן. 
רבי  כותב  האמונה,  בירור  על  שאמונים  מי 
הדורות.  צדיקי  הגדולים,  הצדיקים  אלו  נתן, 
שייכותם  שום  על  הדורות  צדיקי  נקראים  הם 
בכל  דהיינו  דור,  בכל  לדורות.  עקרונית  המאוד 
שבידיו  צדיק  להימצא  חייב  דורות,  תקופת 
לברר ולהבהיר את האמונה בהתאם לאותו דור. 
עקא  דא  רבנו.  משה  זה  היה  משה  של  בדורו 
במרום,  משה  היה  מעורפלים  רגעים  שאותם 
העכיר  מאווירו  הרחק  הבחירה,  לתחומי  מעל 
איומה  הסכנה  איננו,  וכשמשה  הזה.  עולם  של 
ונוראה. העם שגה בעגל. נשאלת השאלה, מה 

הם היו אמורים לעשות?

שם האלוקים
ובכן, כשהעם מוותר על משה ובוחר בעגל הם אומרים 'ניתנה ראש 
ונשובה מצרימה'. הי, אתם בדרך לארץ ישראל, על מנהיג וויתרתם, 
וזה בדיוק העניין: כשאתה צועד ופתאום נקלע  כעת גם על היעד? 
לערפל, יש שאלות, והמון דברים לא מסתדרים, עדיין שום דבר רע לא 
אירע. הבעיה היא כשמצליחים לשכנע אותך במילה הבאה – 'סתם', 
הכל היה סתם ולחינם, בעצם אין כאן כלום, אין יעד אין מדריך, אין 

לי מה לחפש פה. 
את  צריכים  לא  למצרים  לחזור  כדי  למצרים.  לשוב  בוחר  העם  ולכן 
הללו  הרגעים  את  יש  קריב.  ובזמן  בעגלא  זאת  יעשה  עגל  משה, 
שאדם מחליט ליפול. כן, הוא בוחר ליפול. את הערפל הוא לא הזמין 

אבל את הנסיגה כן. 
לא  היקר,  אחי  היעד  יעד?  ולהמציא  פתרון  למצוא  ממך  ביקש  מי 
מסתיר  רק  הוא  כבישים  מוחק  לא  ערפל  הערפל.  למרות  השתנה 
אלו  כל  בעצמך,  האמונה  בצדיקים,  האמונה  בה',  האמונה  אותם. 
תלויים ועומדים בידיעה שהערפל אינו מסתיר קיר – הוא מסתיר את 
המשך הדרך, הווי אומר ההמשך, ההצלחה, הישועה, כל אלו בלולים 
לו להתפוגג עד  והנח  כאן, בערפל,  בערפל אשר שם האלוקים. שב 

שיבוא משה ותורת אמת.  
)ע"פ ליקו"ה ברכת הריח ד'(  

מה עושים ביום מעונן?

השאלות  מאחורי 
מסתתרים  לא  הקשות 
נחבאת   – מוקשים 
שתובילנו  הדרך  שם 
סבלנות,  קצת  רק  ליעד, 
להתפזר. לערפל  תנו 

בישועת  ותשיש  תגיל  ...ומעתה 

ה', אשר הפליא חסדו עמנו, אשר 

לא הייתה כזאת מימי קדם. מאת ה' הייתה 

אנשים  שיזכו  בעיננו,  נפלאת  היא  זאת 

מנפלאות  לידע  האלה,  בדורות  כאלה, 

נוראות כאלה, שהם סודות עמוקות מאד 

וקדוש  נורא  עליון,  ממקור  נמשכים  מאד, 

מאד, והם נעימים ומתוקים לאוזן שומעת, 

לאוזן מילין תבחן באמת וכו'.

מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי, בדרך זה 

יכולין להחיות את עצמו, לשמח את עצמו 

חס  מה,  עליו  יעבור  אם  אפילו  עת,  בכל 

ושלום.

את  לשמח  עצמו,  את  לחזק  צריכין  וגם 

בכל  לרקד  שצריכין  אמרתי,  וכבר  עצמו. 

חזרתי  ועתה  זאת,  שמעת  ובודאי  יום, 

הייסורים  עוצם  לפי  כי  בזה,  ודברתי 

והבלבולים וכו' העוברין על כל אחד עתה, 

אין עצה כי אם לשמח את עצמו בכל הנ"ל, 

ולרקד בכל יום בעובדא או במילולא לדבר 

עם חבריו מזה, או על כל פנים במחשבה, 

און פארט האפ )ובכל זאת רק שמחה( וכו'.
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חטא העגל והשלכותיו האיומות אירע בעקבות מזג אוויר, יום מעונן וטעויות בחישוב. אילו ידענו מה נחבא בענן, לא היינו טועים.



צדקה, אא

בשני יצריך פרק ל
ביום  משה  שהתפלל  תפילות  כמה  במדרש  שם  ועיין 

הסתלקותו.

הנה המדרש )מד"ר דברים י"א – י'(: מאריך מאוד לתאר 
התפילות  ואת  רבינו,  משה  של  ההסתלקות  סדר  את 
השי"ת,  עם  וטוען  מתפלל  רבינו  משה  שהיה  הנוראות 
לפני הסתלקותו. והיה מן הראוי לעיין שם בלשון הקדוש 
ותקפו  כוחו  של המדרש, לסבר קצת את האוזן מגדולת 
בכל  המלאכים  לכל  שיש  והרעד  הפחד  וגודל  משה,  של 
העולמות ממנו. ובוודאי שאין לנו שום השגה בהסתלקות 
זאת  בכל  רעווא איסתלק משה', אבל  'בהאי  משה, אשר 
כמה  משה,  של  התפילות  מסדר  ללמוד  אנו,  גם  נוכל 
נקודות של חיזוק, מדרכי תפילתו ושיחתו עם ה', איך גם 
אנו הקטני ערך ושפלי ברך נוכל להתחזק בדרכי התפילה 

הפשוטה.

להזהר שהבטחון לא יחליש התפילה
א[ ראשית דבר, נשים לב לדברי המדרש שאומר, שלפני 
דבר  היה  ישראל,  יכנס לארץ  שנגזר הדין על משה שלא 
גזירות  וכמה  כי אמר שכבר היו כמה  זה קל בעיני משה, 
על ישראל והוא פעל בתפילתו ועורר רחמים והמתיק את 
כולם, ואם כן בוודאי שגם עכשו השי"ת יצילהו, ורק לאחר 
שראה והבין שכבר נגזר הדין, אז התחיל לטעון ולהפציר 

עם השי"ת תקט"ו תפילות. 
זאת  ללמוד  נוכל  אך  בזה,  השגה  שום  לנו  שאין  ואף 
בשבילנו, שאף שמצד אחד צריך האדם להיות בטוח מאוד 
ברחמי השי"ת, ובחסדים שהשי"ת הראה לו עד כה, בכל 
זאת יש להזהר שהבטחון לא יביאהו לידי זחיחות הדעת 
וחולשה בתפילה, שהרי יש גזירה, אלא שהבטחון ברחמי 
ה' אמור להביא לאדם את הכח להתעורר לבקש ולהתפלל 

להמתיק הדין.
בענין  שמועות  שהתחילו  בזמן  רביז"ל  שאמר  מה  וידוע 
העם  את  הרגיעו  צדיקים  והרבה  הקנטוניסטים,  גזירות 
לפועל,  לצאת  כזו  לגזירה  יתן  שה'  ייתכן  שלא  באמרם 
ורביז"ל מאוד הקפיד על זה ואמר שכבר היו גזירות קשות 
לבורא,  ולהתחנן  לעמוד  הרבה  וצריך  לעולמים,  לישראל 
כי אדרבא הבטחון הוא בשביל להביא אותנו להתקרב לה' 

יותר על ידי התפילה, ולא שנעזוב התפילה על ידי זה.

להתעקש גם לאחר שנגזר הדין

ב[ והנה אחר שראה משה שכבר נגזר הגזירה ואין להשיבה, 
טענות  וטען  ולהתעקש,  ולבקש  להפציר  משה  התחיל 
נוראות להשי"ת. ואפילו שכבר אמר לו ה' שנגזר הגזירה, 
בכל זאת עמד ונלחם כי ידע את עומק מידת הרחמים, שכל 

הגזירה הוא בשביל שיעורר יותר ויותר רחמים, וידע והאמין 
שתמיד אפשר לפעול. ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו 

של אדם לא יתייאש מן הרחמים. 

לקבל הדין באהבה לאחר הגזירה
ג[ והפלא הגדול שאחרי כל התפילות הרבות, כשראה שאין שום 

בריה יכולה להצילו מהגזירה, כי השי"ת אמר לו 'רב לך', תיכף נכנע 
עוול  ואין  אמונה  אל  משפט,  דרכיו  כל  כי  פעלו  תמים  'הצור  ואמר: 

במשפטו, צדיק וישר הוא'. ומי שלומד שם בלשון המדרש יוכל להתעורר 
מאוד מהתפנית של משה, איך לאחר תפילות וטענות כאלו, כשראה שזהו רצון 

ה', בבת אחת התהפך והכניע עצמו והצדיק עליו את הדין. כי פעמים דווקא העקשנות 
בתפילה יכולה להפיל את האדם שלא יקבל עליו הרצון של השי"ת לאחר הדין ר"ל.

להתפלל שנקבל הדין כראוי
לגבריאל  השי"ת  אמר  השעה  ובאותו  המפורש,  שם  את  מגילה  על  כתב  משה,  עשה  מה  ד[ 
אמר  משה.  במות  לראות  יכול  שאינו  אמר  גבריאל  אבל  משה.  של  נשמתו  את  ויביא  שיצא 
השי"ת לס"מ שיביא נשמתו, מיד לבש כעס וחגר חרבו ונתעטף באכזריות, אך כיון שראה אותו 
כותב את שם המפורש וזוהר מראהו דומה לשמש, היה מתיירא לגשת אליו. ואחר כך נכנס 

עמו באופן מופלא בטוען ונטען, עד שגירש אותו במטהו עם השם המפורש, עד שנס מפניו.
ויצאה בת קול ואמרה, הגיע סוף מיתתך, תיכף מסר עצמו משה רבינו להשי"ת, אבל לא הניח 
תפילתו, אלא המשיך להתפלל וביקש מהשי"ת 'אל תמסרני לידי מלאך המוות' עד שהבטיח לו 

השי"ת שלא יתיירא, והוא יטפל בו ובקבורתו. 

וכאן 
ה',  רצון  שזהו  כשרואים  בתפילה,  שלו  העקשנות  כל  אחרי  שאפילו  עצומה,  נקודה  לומדים 
צריך תיכף להכנע ולמסור עצמו שיהיה כרצון ה', אבל להמשיך לעמוד ולהתחנן שאם כבר 
נגזר גזירה, שיהיה על כל פנים הגזירה מיד ה' לבד ולא דרך מידת הדין ומלאך המוות. כלומר לא 
לעזוב את התפילה לאחר הדין, אלא להמשיך להתפלל שנזכה להתחזק בזמן הקושי והצער, 
להבין שהוא רק ממנו, ולא נשבר וניפול ברוחנו וכו', שנקבל את הכל לא דרך מידת הדין, אלא 

רק ממנו.
***

נמצא למדים אנו: א[ שהבטחון לא יחליש התפילה. ב[ להתעקש אפילו שנגזר הדין. ג[ לקבל 
הדין באהבה. ד[ להתפלל לאחר גזר דין, שנזכה להבין שהכל ממנו יתברך. 

צויתך  אשר  כל  את  ועשו  חכמה  נתתי  לב  חכם  כל  ובלב 

חז"ל דורשים על הפסוק "ואהבת את ה'  ו(  )שמות לא, 

אלקיך בכל לבבך" - בשני יצריך, זה יצר טוב ויצר הרע, 

היינו כי יש לעבוד את השי"ת עם שני חלקי הלב, הן עם 

עם  והן  ומצוות,  לתורה  האדם  את  המעורר  טוב  היצר 

היצר הרע שבחלל השמאלי שבלב המעורר את האדם 

את  לעבוד  צריך  תכונותיו  עם  גם  הזה,  העולם  להבלי 

השי"ת.

ויהנה  שילך  האדם  את  מפתה  היצר  ח"ו  אם  כגון, 

מהעולם הזה; ראה כמה אפשר לטייל, ליהנות. אף אתה 

אמור לו וכי מה הנאה יש בדבר עובר וכלה, הבה נהנה 

מתורה ועבודת ה' אשר הם נצחיים וזכותם עומדת לעד.

הלב  את  לטהר  שנזכה  הרבה  לצעוק  יש  זה  על 

זך  לבנו  שיהיה  גשמית,  להנאה  והתאווה  מהתשוקה 

ונקי לאהוב את ה' ולעבוד אותו בכל לבבנו.

איכה נחרב האולם

שכותב  כמו  לילה,  בחצות  הוא  לזה  המסוגל  והעת 

מוהרנ"ת )שיחות הר"ן רסח( כי פעם אחת ציטט רבינו 

לפניו את התפילות הנאמרים בסדר תיקון חצות: "איכה 

נחרב האולם" וכו'. ורמז עלי כמה אני צריך לצעוק זאת 

לפניו יתברך, ותפס לדוגמא איך הם מעוררים הלב ואמר 

אותם בניגון חצות בקול נעים עמוק מאד.

כך אמר רבינו: "שע"י אמירת תיקון חצות יכולים לפרש 

שיחתו את כל אשר עם לבבו כמו ע"י התבודדות. כי 

מסתמא אין אומרים חצות על העבר, ועיקר אמירת 

האדם,  עם  עכשיו  שנעשה  מה  על  הוא  חצות 

וכשיאמר חצות בבחינה זו, יכולין למצוא כל 

חצות"  אמירת  בתוך  לבבו  עם  אשר 

)ליקוטי מוהר"ן ח"ב קא(.

כן האדם מכונה 'עולם קטן', כי כל מה שיש בעולם יש 

הרבה  לצעוק  יש  ולכן  הלב,  על  מרמז  והאולם  באדם. 

לפני השי"ת על טהרת הלב.

פני  נוכח  וכשנמצאים  ה',  פני  נוכח  עומדים  בחצות 

בהתעוררות  משתפך  והנפש  הלב  נפתח  בודאי  ה' 

הנך  אתה  רבש"ע  התפילה:  עולה  ומעצמו  וגעגועים, 

שומע תפילתי ויודע את האמת מה שנעשה עמי, והרי 

אני מונח במקום שאני מונח, אולם אף על פי כן אני זורק 

את הכל ואיני רוצה כי אם אותך לבד!.

עיקר  זוהי  כי  ואמר  חצות,  על  מאד  רבינו  הזהיר  לכן 

אפשר  ה'  עבודת  בשאר  כי  הישראלי,  איש  עבודת 

והתנשאות;  גאוה  מחשבות  של  פניות  בהם  שמעורב 

אבל  וכדומה,  ה'  את  עובד  אני  כמה  אדם  בני  שיראו 

יוצא  או  בביתו  לבדו  משנתו  קם  האדם  ליל  בחצות 

כמים  הלב  נשפך  ואז  אותו,  רואה  ומי  בחשיכה  לשדה 

נוכח פני ה'.

ורבינו לא תפס תפילות אלו כי אם לדוגמא בלבד, אבל 

ובקשות.  בתפילות  מלא  חצות  תיקון  סדר  כל  באמת 

וכמו שכותב שם מוהרנ"ת בהמשך: "גם מהחרוז "דודי 

ירד לגנֹו" סיפר, ושבחו מאד, כי הוא מדבר מויכוח של 

כנסת ישראל עם השם יתברך ומעורר הלב מאד".

הקודמים,  בדורות  אנ"ש  של  העבודות  את  זכורני  עוד 

בשום  אין  ברסלב  חסידי  בין  שיש  הנפש  השתפכות 

מקום אחר. שאלתי פעם אחד מחברי האם ניסית פעם 

להיכנס לחדר ולשפוך הנפש לפני השי"ת כבן המתחטא 

כמו  התפילות  נוסח  את  אומרים  כולם  אביו?!  לפני 

שכתוב, אולם ההשתוקקות והגעגועים אין בשום מקום 

אחר.

 זהו הכח של רבינו שמלמד אותנו מהי עבודת ה', מהי 

התעוררות וגעגועים, מהו השתפכות הנפש.

כוכבי אור
הרה"ח ר' נחמן ישראל בורשטיין זצ"ל

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'צדקה ת'קבל
נבא לקבל שבת פרשת כי תשא לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות צדקה 
וכיסופין  לרצון  השבת  באור  נזכה  איך  מתגלה  שבהם  א',  הלכה 

דקדושה.

כח הרצון גדול מאד
שגם  ל"א(  סי'  )לקו"מ  בירא  לן  אית  במאמר  רבינו  מדברי  מובן 
אנו  כאשר  וגם  השם,  לעבודת  לפנים  להכנס  לזכות  יכולים  אנו 
נמצאים בחוץ וטרודים בעסקי העולם אנו יכולים למצוא לבבנו 
מלא ברצון להשי"ת, ועי"ז יהיה בנו הכח להכניס לפנים גם את כל 
צרכי הגוף וכל מעשינו שהם דברי רשות ומחוץ לקדושה, ונזכה 
למצוא עצמינו תמיד בתוך מציאות דרכי עבודת הבורא, אשר זהו 
עיקר התשובה וההתקרבות להשי"ת - מה שהאדם נכנס לתורה 
ועבודה, וגם עומד נגד משיכת התאוות להרחיק כל רע ולהתגבר 
יותר לעשות כל דברי הרשות בקדושה, היינו להכניס מה שבחוץ 
דבר  בכל  מתקדש  כאשר  התורה,  קיום  דרכי  כלל  לתוך  לפנים, 

באור האמונה ודרכי העבודה. 
כי יש כח גדול מאד בלב האדם - והוא כח הרצון וההשתוקקות 
ותפילה,  התבודדות  דברי  לתוך  נמשך  זה  וכאשר  להשי"ת, 
מתעורר כח גדול לזכות להיכנס בפנים. ולכן עיקר עבודת האדם 
להתייגע   – בהתבודדות  לעסוק  ביום  כשעה  לעצמו  שיקבע 
לעורר הרצונות הטובות שבו, מה שבאמת רוצה להתמיד בתורה, 
ירא שמים באמת,  יהודי  ולהתפלל בכוונה, ובאמת רוצה להיות 
בדכי הצדיקים  ללכת  וכל חפצו  והבטלה,   ולשבר משיכת הרע 
שלאורם  השם,  עבודת  ודרכי  זכה  באמונה  בהשי"ת  להתדבק   -

יקדש כל מעשיו שיהיו לשם שמים באמת. 
כי יש כח גדול מאד בהרצון והכיסופין להקדושה, כח ממשי אדיר 
וחזק יותר מכל מה שעובר על האדם ומבלבלו, יותר ממה שתופס 
טרדותיו  מכל  יותר  במצבו,  בתפיסה  אותו  ואוסר  נפשו  ומסבב 
ומניעותיו העצומות כקיר ברזל, כי כח הרצון חזק הרבה מאד יותר 
מכל מה שמונע ומרחק, ולכן יש להתגבר לזכור הרצון האמיתי 
להשי"ת בכלל ובפרט, ולעורר התשוקה וההשתוקקות האמיתי 
לקבוע  לפועל  להוציאו  להתגבר  שעליו  דבר  לכל  וגם  להשי"ת, 
עת הלימוד והתפילה וכו' - יש לעורר זכרון הרצון, ולהכניס הדבר 
בעומק ליבו ולהוציא זאת לפני השי"ת בדיבור פה, שזהו עיקר 

גדול בעבודת ההתבודדות. 
כי רק כאשר מתגברים מאד למצוא את אותה הנקודה של רצון 
ואת אותה הארה של אמונה, ומתגברים להוציא הדבר בפה לפני 
השי"ת שזה מה שבאמת רוצה ומבקש איך יזכה וכו' - אז נבנה כח 
הרצון הזה, ומתגבר הלב לראות אור קדושת הרצונות דקדושה 
יותר, ומתחיל להבין איך שייך שיזכה להוציא הדבר לפועל, ועי"ז 
מתגבר לרצות באמת יותר ויותר עד שעי"ז יזכה לבקש יותר, ובזה 
לפועל,  להוציא  שנצרך  העצמית  ושליטה  ההחלטה  לכח  לבא 
מונע,  וכל  הטבע  משיכת  נגד  להתגבר  ותקיף  חזק  הלב  כאשר 

שזה עיקר רפואת הנפש, ומציאות החיות והשמחה של האדם. 
כי כל זה הוא אור התורה בחינת ה"נקודות" שמאירים להאותיות, 
וכל מציאות האדם עומד על התגברות כח הרצון הזה. כי גם מי 
להזהר  יתחיל  אם   - מניעות  ומלא  שטרוד  מי  וגם  מאד,  שנפל 
הכח  בה  שיהיה  נפשו  להחיות  כח  ימצא  התבודדות,  בהשעה 
הבורא,  עבודת  דרכי  בתוך  בפנים  עסקיו  וכל  חייו  כל  להכניס 
לזכות לקיים מה שאנו זוכים ללמוד ולדעת מדרכי עבודת השי"ת 
של  הרצון  כח  בנין  על  עומד  הכל  כי  למעשה,  ז"ל  רבינו  מדברי 
דיבור התפילה והתבודדות, שבהם שופכים לב כמים לפני השי"ת, 

ובונים הרצון לקיים הדברים באמת, ולכן יש להזהר מאד בהנהגת 
ההתבודדות שזה עולה על הכל. 

כח הרצון נבנה ע"י אמונה
כח  לפי  היינו  'אמונה',  ע"י  נבנה  האדם  שבלב  הרצון  כח  ועיקר 
האמונה שמתעורר בלב כל אחד ע"י קדושת השבת. כי מציאות 
זכרון האמונה בהשי"ת אנו מקבלים משבת, אשר השי"ת נותן בו 
ברכה וקדושה כמ"ש ויברך וגו', ועיקר כח ה"ברכה" הוא שנכנס 
שובתים  וכשאנו  השלימה.  הברכה  שזוהי  האמונה  אור  בליבנו 
וקוראים  מחדש  ורגע  רגע  בכל  מעידים  אנו  בשבת  ממלאכה 
עת  בכל  ומחדש  הכל  ברא  לבד  הוא  אחד,  שהשם  גדול  בקול 
הכל, הוא משגיח בכל ושולט על הכל, וגם הטבע והמזלות וכל 
מה שנדמה שהוא בחוץ אין בו ממש כלל, כי באמת הכל תחת 
שבת  שמירת  וע"י  השם.  ברצון  רק  ומתנהג  הקדושה  שלטון 
אנו יוצאים מכל צד שלטון הטבע, ועי"ז מתעורר הלב להשי"ת 

באמונה שלימה.
ע"י  ברית,  בחינת  ע"י  הוא  האדם  אצל  האמונה  אור  קיום  אבל 
מה שנזהר מהחטא. כי רק ע"י הקדושה שייך שיהיה הלב פנוי 
בדרכי  ומתדבק  עומד  האדם  וכאשר  הקדושה,  ולאור  לאמונה 
הקדושה אז מתגלה בליבו כח השבת - כח האמונה, ועי"ז נמצא 
בו הכח להשתוקק ולרצות מאד את השי"ת, ולהכיר מה שצריך 

לעשות, ולבקש על כל פרט ופרט. 
וכאשר יתגבר בהתבודדות, בוודאי יוכל למצוא אור הפנים חזק 
כשמש בצהרים - אור של דעת שהוא בחי' "לחם הפנים" שהוא 
חמימות דקדושה של אהבת השם, בחי' מידתו של אברהם אבינו 
שמתגלה בלב כל אדם ברצון והשתוקקות, שזהו הכח להתגבר 
על כל טרדה ומניעה, ועל כח משיכת הטבע וכל בלבול, ולהכניס 
המחשבה והלב בפנים, וכך להכניס כל מה שעושה שיהיה לשם 
השם- בפנים בתוך הקדושה, ללכת באור רבינו, באור דרכי עבודת 

השי"ת באמת. 

הכח לקבל האמונה והשבת - ע"י צדקה
ועיקר הכח לקבל השבת כראוי כדי לזכות לאמונה - הוא במצות 
הצדקה, במה שהאדם מעורר ליבו לעשות חסד ולפעול ברחמים, 
שבקדושה  דבר  לכל  להתמסר  טובים,  מעשים  ולעשות  לעזור 

שיש לפעול בו -  כך יזכה לקבל שבת ולהאיר האמונה בלב. 
בימות  עלינו  שמתגברים  והמזלות  הטבע  הנהגת  עניין  כל  כי 
של  הצורך  וכלל  והכבידות,  הקושי  כל  נמשכים  שממנו  החול, 
שמחשיך  צל  ובחי'  המניעות,  כל  שמזה  עוה"ז  טרדות  יגיעת 
מעלינו אור כח הרצון ונדמה לנו שהכל טבע, שזה גורם קרירות 
וריחוק מהשי"ת, והוא התגברות בחי' עמלק שעומד ללחום בנו 
לקרר הלב בעבודת השי"ת – כל זה הוא בחי' שלטון הטבע, בחי' 

המזלות שמסתירים אמיתת ההשגחה.
הטבע  ביטול  כח  ועיקר  מעלינו,  הטבע  לבטל  בכוחנו  יש  אבל 
הוא במעשה הצדקה, היינו המצוה לעשות מעשים טובים בתוך 
מציאות הטבע. כי כמו שהאדם טרוד תמיד בעסקי העולם הזה, 
כך יש להיות טרוד במעשה כזה שהוא עסק קדוש ועליון, שכל 
היינו  ביתו,  וכל  חסרונותיו  כל  עי"ז  ולתקן  להתעורר  יכול  אדם 
מעשה הצדקה שמבטל כל גזירה רעה, וכל מה שנגזר על האדם 
שלטון  מבטל  הוא  כי  המזלות,  על  לשלוט  בכוחו  כי  משתנה, 

הטבע. 

וזהו השער והפתח שעל ידו נכנסים לאמונה, כמו שעיקר החיבור 
של כלל ישראל לאור התורה הוא ע"י הצדקה שנותנים, כך עיקר 
הכח להיכנס לזכרון אור האמונה הוא ע"י צדקה, אשר כל פרוטה 
ומתנה לעני הגון - פועל ופותח שערי האמונה, וכל מעשה של 

חסד ועזרה לזולת, יש בו הכח לפתוח שערי ישועה. 

עיקר הצדקה – לקרב נפשות לאור הצדיק
אבל כמו שידוע עוצם מעלת הצדקה לתורה, שיהיה מציאות של 
וקהילות  כנסיות  בתי  בבנין  כראוי,  השם  ועבודת  התורה  לימוד 
הקודש בבתי מדרשיות, ותמיכה לעבדי השם העוסקים בתורה 
כך  הרי  והיראה,  התורה  דרך  וקיום  לחינוך  קביעות  לעשות   -
והצדקה  החסד  שעיקר  לבאר  מקומות  בכמה  מאריך  מוהרנ"ת 
השם,  לעבודת  נפשות  לעורר  ועושה  פועל  שהאדם  במה  הוא 
לעזור  שצריכים  מה  בכל  ועוסק  שיכול,  מי  עם  ומדבר  שלומד 
להפצת אור רבינו ז"ל, לפעול להכניס תורה ודעת אמת בעולם 

ולבנות קביעות של קדושה. 
כי במה שהאדם מתמסר להפצה ולקיים אור התורה והדעת - בזה 
נמצא ה'צדקה' שמתחבר עם אור ה'אמונה', שבו עיקר כח החסד, 
כי יסוד הקדושה בעולם הוא רק ע"י אלו שעוסקים בצרכי הרבים 
לתורה  מקום  לבנות  היינו  דור,  באותו  לתקן  שצריכים  מה  כפי 
ולעסוק  השם,  עבודת  ודרכי  התורה  אור  קבלת  ודרך  ועבודה 
בהפצת אור רבינו ז"ל כדי שימצא כל אדם באר מים חיים, דרכי 
עבודת השם ועצה נכונה להחיות נפשו לשוב להשי"ת, אשר זהו 

עיקר המזון והפרנסה שיש לפרנס כל עני משווע לדעת וחיות. 
וכמו שצריך לתת צדקה בכל יום לכל עניין ולכל מי שצריך לפי 
מה שיכול - הרי העיקר להתמסר בקביעות לעשות ולפעול לקיום 
רעבים  להעניים  רבינו  ואור  תורה  אור  להפיץ  והדעת,  התורה 
והצמאים אשר נפשם כמעט יוצא מחסרון העצה ואור האמונה 
והכח לבנות הרצון, ונפשות רבות הם, ובניהם ובני בניהם תלויים 

בזה, להצילם ממשיכת הריחוק והיאוש וכו'. 
וגדול  זו,  לצדקה  לעשות  תמיד  להתאמץ  אחד  כל  צריך  ולכן 
יכול לתת ולעשות, הרי  וגם מי שאינו  יותר מהעושה,  המעשה 
יש לעשות חסד ללמוד וללמד, ולמצוא דרך לעזור לאלו שעושים 
החסד והצדקה שהוא גבוה על הכל, שהוא בנין והפצת הדעת, 
הפצת אור רבינו, אשר זאת הצדקה שמתקשר ממש באור השבת. 
וכל המתייגעים לפעול ולעשות לשם שמים בהפצת אור הדעת, 
עליהם להתחזק מאד להבין גודל עשייתם, שהם מאירים בזה אור 
האמונה בעולם ומביאים קדושת השבת, ועליהם להתחזק לקבל 

שבת כראוי להבין איך להשלים כח הצדקה ביום השבת. 
כי עיקר ההתחלה ונשיאת הראש של כל אדם לאור האמונה הוא 
וגו'", כי רק  ונתנו  וגו'  ע"י צדקה בבחי' מ"ש "כי תשא את ראש 
עי"ז יכולים לפתוח פתח האמונה, לזכות לקדושת השבת לקבל 
כח האמונה כראוי, כי שבת וצדקה משלימים זה את זה, ורק ע"י 
כי ע"י הצדקה מתחיל עניין היציאה  השבת נשלם כח הצדקה, 
אמונה  מתחיל  הצדקה  ע"י  השבת,  באור  נשלם  והוא  מטבע 
שמחסר כוחותיו ממנו כי מאמין שהשי"ת יתן לו, ולא יחסר לו 
ועיקר האמונה מתגלה בשבת, שאנו שובתים לגמרי מכל  כלל. 
מעשה, להראות שרק השי"ת עושה ופועל הכל, ולזאת רק בכח 
השבת יש כח בהצדקה לפעול פעולתו הנורא, אבל הכלי והכח 
אנו  כאשר  רק  זהו   - ומניעות  מהטבע  להתרומם  צריכים  שאנו 
עוסקים גם בצדקה וחסד, כי בלי זה חסר הכח לבטל הטבע שהוא 

מונע הרצון. 

עיקר ה"עשייה" בעולם הזה הוא הצדקה
ובכח  צדקה,  ע"י  הוא  השבת  לקדושת  ההכנה  שעיקר  והרי 
יזכה  עי"ז  צדקה,  ונותן  רבים  בצרכי  ופועל  עושה  שהאדם  מה 
יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי  נאמר  זה  ועל  השבת.  לקדושת 
המעשה  עיקר  שזה  צדקה  לעשות  שטרח  היינו  בשבת", 
והטרחה. ולכן פתיחת מסכת שבת הוא בעניין "פשט העני וכו'" 
כי קבלת השבת הוא ע"י צדקה כראוי שנכלל בקדושת השבת. 
כמו  המעשה,  ימי  ששת  שעוברים  אחר  לשבת  זוכים  אנו  ולכן 
עושים  כאשר  היינו  וכו'",  ועשית  תעבוד  ימים  "ששת  שכתוב 
צדקה ועובדים את ה' בששת ימים, עי"ז נמשך החסד מלמעלה 

ומתקדש העולם בקדושת השבת. 
ועבודתינו בימות הוא להתגבר לאמונה ולרצונות דקדושה יחד 
עם הצדקה, ועי"ז נזכה לקדושת השבת. כי עיקר המעשה הוא 
'עשיה'  ששם  למוהרנ"ת  רביה"ק  שאמר  כמו  הצדקה,  מעשה 
טובים  מעשים  לעשות  שיש  מאד  הזהיר  ורבינו  צדקה.  היא 
)לקו"ת  צדקה  ע"י  הוא  דקדושה  התחלה  וכל  וכו',  צדקה  היינו 
סי' ד'(, וכל מצוה שאין בו ממון אינו בשלימות )לקו"מ סי' כ"ג( 
וזה עיקר תיקון מעשי עוה"ז. כי עיקר הבריאה הוא על ידי חסד, 
נמשך  שעושה,  חסד  ע"י  וע"כ  יבנה".  חסד  "עולם  שכתוב  כמו 
שזה  הטבע,  לבטל  הכח  ומתגלה  בראשית  מעשה  של  החסד 
מתגלה בשבת, והרי שהצדקה מקיים את העולם. וכאילו עשה 

את השמים ואת הארץ. 

בשבת נשלם כח הצדקה
ששת  אחר  השבת  עיקר  כי  שבת,  קדושת  בא  כך  אחר  כן  ועל 
שפע  נשפע  מהשבת  כי  הצדקה.  כח  נשלם  שאז  המעשה,  ימי 
כח  מתגלה  שבו  המעשה,  ימי  לששת  ושלמות  וחיות  קדושה 
ביטול אחיזת הטבע, ועי"ז נכנס האדם לתוך זכרון האמונה, והוא 
למעלה מאחיזת הדין והטבע, ונמצא במקום שמתבטל הגזירה 

והמניעות של כוחות הטבע ועי"ז יתדבק באמונה וכח הרצון.
יש להתעורר בשבת לקבל אור האמונה להשלים הצדקה  ולכן 
עולים  אז  שבת  בערב  כאשר  השבת,  לפני  והתייגע  טרח  שבה 
כל המצות ונשלמים הרגלין והשמחה של המצוה )לקו"מ רע"ז(, 
ובקבלת שבת אנו מעוררים לרנן ולהריע על מה שזכינו להתמסר 
לגלות האמונה בכל ששת ימי המעשה ע"י צדקה, ואנו מקבלים 

שבת בכח החסד כמ"ש להגיד בבוקר חסדך ואמונתך וגו'. 
ובקידוש אנו משלימים "אשר ברא וגו' לעשות", ועי"ז מתקדש 
לפרנס  שיש  אומר  היה  שהלל  כמו  צדקה,  בחי'  שזה  האכילה, 
להחיות  הצדקה  עיקר  הוא  שבת  אכילת  והרי  העלוב,  הגוף 
לפרנס  צדקה  לעשות  יש  ולכן  מצדקה,  כוחה  ועיקר  הנשמה, 
אורח לשבת, כי בשבת אנו מעוררים המעשים טובים שעשינו - 
להשלים כוחם, כדי שיהיה לנו אמונה שלמה בכח השבת, אמונה 
הכל  להכניס  יכולים  שעי"ז  גדול,  תיקון  נמצא  מעשה  שבכל 
לפנים, בבחי' אכילת שבת, בבחי' לחם הפנים, היינו שהגשמי 
נהיה רוחני, כעניין טרדות הצדקה, שנהיה מזה תורה ואמונה 

ממש. 
 - צדקה  לעשות  יחד  מתקבצין  אנו  דרעוין  רעוא  ובעת 

לדבר בעבודת השם, למצוא קביעות קדושת השבת, 
להמשיך אור השבת- אור האמונה, שיתגלה רצון 

חזק להשי"ת שעי"ז ניכנס מחדש לעבודת 
השם.

מעייניו של התלמיד הנאמן רבי נתן נתונים היו להפצת מעיינותיו של הרבי חוצה. 
הוא נכסף להדפיס את ספריו הקדושים בבחינת קב ונקי, ללא טעויות דפוס כפי 
שארע בבתי הדפוס בהם נדפסו הספרים במהדורות הראשונות. בליבו התנוצץ 

הרעיון: הוא ייסד בביתו בית דפוס.
ברם, כאשר דיבר עם כמה אנשים על רעיונו, ניסו להניאו מכך, משום שהפעלת 
העת  כשבאותה  בפרט  רבה,  הסתכנות  בה  יש  ממשלתי  רישיון  ללא  דפוס  בית 
ספרים  הדפסת  לאסור  החלה  כבר  המשכילים,  בהכוונת  הממשלתית,  הצנזורה 
בית  על  להם  כשייוודע  מנגד  ישבו  לא  בוודאי  והמתנגדים  מסוימים,  יהודיים 
הדפוס הלא חוקי שבביתו. על כל המניעות האלו נוספה מניעת הממון, שהרי 

הקמת בית-דפוס אינה ענין זול. 
אך מוהרנ"ת, ברוב מסירות נפשו ובהשגתו את חשיבות הדבר, לא שת לבו לכל 

אלו והחליט להוציא את תכניתו לפועל ויהי מה.
וכך קם הדבר והיה. הוא קנה מכבש ואותיות והחל בעבודת הקודש. כדי שהענין 
ידי  יישמר בסוד בבחינת 'אם תעירו ואם תעוררו', נעשתה כל המלאכה רק על 

מוהרנ"ת בעצמו ואנשי סודו הנאמנים.
כך הדפיס בביתו את הספרים הקדושים 'ליקוטי מוהר"ן', 'ליקוטי מוהר"ן תנינא', 

ו'ספר המידות'.

במלאכת  בביתו.  תפילות'  ה'ליקוטי  הדפסת  החלה  תקפ"ב,  בשנת  מכן,  לאחר 
הקודש עסק בנו בכורו ר' שכנא, אך בגלל חסרון בידיים עובדות ובממון לקניית 
אמצע  עד  תפילות,  ושתים  עשרים  אלא  להדפיס  בידו  עלה  לא  להדפסה,  נייר 

החורף של אותה שנה.
הדפסת ה'ליקוטי תפילות' נפסקה גם עקב נסיעת מוהרנ"ת לארץ ישראל באותה 
שנה, ורק כעבור שנתיים, בתחילת חורף תקפ"ד נמשכה שוב, כשנוטלים בה חלק 

בני הנעורים המקורבים למוהרנ"ת.
ביום הפורים של אותה שנה, נפל דבר בברסלב. מחלוקת קשה התעוררה בעיר, 
ונתגלגל הדבר שנמצאו 'מוסרים' והלשינו על מוהרנ"ת בפני השלטונות, שוטרים 

באו בפתאומיות לביתו וגילו את בית הדפוס הבלתי חוקי...
בעקבות הפשיטה שנערכה, בי"ט אדר ב' סגרו השלטונות וחתמו את החדר שבו 

פעל הדפוס על כל כליו.
מוהרנ"ת היה שרוי בפחד גדול מפני הבאות. הוא חשש מפני אפשרות של מאסר 

או הגליה, והוכרח להוציא ממון רב עבור שוחד לאנשי השלטון. 

חמשה חודשים עברו עליו מתוך חרדה, עד שבקיץ של אותה שנה, דווקא ביום 
בית  מושב  מקום  מקמניץ-פודולסק,  מכתב  הגיע  חצות,  לאחר  באב,  תשעה 
בית  את  להפעיל  איסור  עליו  חל  כי...  נאמר  ובו  פודוליה,  של  המחוזי  המשפט 

הדפוס שלו, עד שיקבל רישיון מוילנא. 
מוהרנ"ת ראה עין בעין את ישועת ה', היאומן כי יסופר שבמקום עונש מאסר 

יסתפקו השלטונות בצו איסור גרידא להפעלת הדפוס ותו לא?
הוא נתן הודיה לה' יתברך על חסדו הגדול, וייחל שיגיע הרישיון מוילנא להפעלת 

הדפוס.
נגמרה  לבסוף  ניתן.  לא  מעולם  מוהרנ"ת,  של  לדפוס  מוילנא  רישיון  למעשה, 
הדפסת התפילות בדפוס אחר. גמר ההדפסה היה בערב פסח שנת תקפ"ז, כמובא 

בסוף חלק שני מהמהדורה ההיא של ליקוטי תפילות: 
"ברוך נותן ליעף כוח ולאין אונים עצמה ירבה, עד הנה עזרונו רחמיו וחסדיו  הרבה 
הרבה. כן יוסיף ה' ידו הגדולה ושלומו עלינו ירבה, עד כי יבוא שילה והמשרה על 
שכמו ירבה. ותשלם המלאכה בחדש האביב, אשר בו הוקם המשכן החביב. ביום 
ארבעה עשר לחדשינו, זמן הקרבת קרבן פסחינו. בזכות זה יבוא משיח צדקינו, 
ומארבע כנפות יקבצינו ויבנה לנו בית מקדשינו, ושם נהללנו בכל לבבינו כאמור 

והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי, אמן".

צרה בפורים וישועה בתשעה באב



בני הנעורים
חלוקא דרבנן

עלהו לא יבול

הסרת לכלוך, דיו, צבע, מהיד בשבת
מלאכת 'מוחק' לא נאמרה רק כשמוחקים אותיות או ציור, אלא גם אם מכינים את 
אותו  ומסירים  מקום,  איזה  על  צבע  או  דיו  של  כתם  יש  אם  כגון  לכתיבה,  המקום 
בשבת, אזי גם זה נכלל במלאכת מוחק. ולפי זה דנו הפוסקים כשיש לכלוך ובפרט 
כתם של דיו וכדומה על היד, וכל שכן אם כתוב שם איזה דבר - האם מותר לנקותו 

בשבת או לגרום שיוסר הכתם או הכתיבה. ולהלן נבאר בעז"ה למעשה.
א. לכלוך או צבע שיורד בקלות ברחיצה ובשפשוף קל.

לכתחילה יש לנקות זאת לפני שבת )כיון שי"א שאסור לנקותו בשבת: טל אורות המוחק עמוד 
שלב בנדמ"ח. ויען אברהם או"ח לא. ובפרי הארץ ב ד ממהר"ש גרמיזאן שמסתפק בדבר. ]אמנם משאר 

פוסקים דלהלן ס"ב, אין הכרח שיאסרו בדבר שאין לו קיום ואינו כתיבה[. וגם משום כבוד השבת(. אך אם 

לא ניקו לפני שבת או שנתלכלך בשבת, מותר לנקותו )כי י"א שמותר להסיר בכל אופן: שו"ת 
קול גדול נא. פתחי תשובה קסא. ילקוט הגרשוני קסא. שו"ת מנחת יהודה או"ח ב. וכ"מ מהכף החיים קסא 

כז. הגרשז"א בשמירת שבת כהלכתה יד הערה פד. וי"א שאף האוסרים, לא אסרו בדבר שאין לו קיום כדיו: 

דעת תורה שמ ג. נשמת שבת ז קכג(. ובפרט אם יש חשש חציצה לנטילת ידים או מתביישים 

סד.  ה  המאיר  שרגא  י.  בבדה"ש  קמד  השלחן  קצות  קצט.  פ  שבת  מנחת  שם.  דע"ת  )ראה:  קצת  בזה 
מלאכת שבת צובע(. 

ב. אבל אם הוא דבר שאינו יורד בקלות, כמו דיו או צבע עמיד:

)א( אם אין צורך הגון לנקות זאת בשבת – אין לנקותו בשבת )כיון שי"א שיש בזה משום 
איסור מחיקה: כף החיים פאלג'י לא נז. חיי אדם כלל מ ח. מנחת שבת שם. בן איש חי פקודי ב א. בנוסף 

לאלו דלעיל ס"א(. ומכל מקום אי אפשר למחות במי שמנקה גם ללא צורך הגון )כיון שי"א 

שמותר בכל ענין וכנ"ל ס"א. וגם כתבו שנהגו העולם לנקות ואין מוחים בידם(. 

ידים או  )ב( אבל אם יש צורך לנקותו, כגון: שיש בזה משום חשש חציצה לנטילת 
שמתביישים קצת בזה – המיקל לנקותו יש לו על מי לסמוך )שי"א שאין בזה מחיקה וגם י"א 
שבאופן כזה נהגו להקל, וכנ"ל בסק"א(. וכל ירא ה' יראה לבדוק את ידיו ולנקותם לפני שבת 

כדי שלא יבוא לידי כך ]מצוי מצחצוח נעליים[ )כה"ח פאלאג'י שם. מנחת שבת שם. אז נדברו 
ז לח(. והרוצה להחמיר וצריך ליטול ידיו לסעודה והוא באופן שיש בזה משום 'חציצה' 

– צריך ללבוש כפפה או לעטוף את היד עם ניילון או בד )כ"כ האוסרים בענין זה: טל אורות 
שם. כה"ח שם. מנחת שבת שם(. 

מבלי  לסעודה,  או  בבוקר  הידים  ליטול  וכן  סתם  הידים  לרחוץ  מותר  אמנם  )ג( 
לשפשפם היטב ברחיצה או בניגוב, כיון שאז בדרך כלל אין הדיו וכדומה מתנקה בזה. 
]ואם הידים עדיין רטובות מנטילת ידים לסעודה, לכתחילה יש להמתין עד שיתייבשו 
מאליהם או לעמוד בשמש או ברוח[ )ראה: פרי הארץ שם. חיי"א שם. כף החיים שמ כה. אור לציון 

ב מ ד. הלכות שבת בשבתו נח ט(.  

ג. במה דברים אמורים בכתם או קשקוש בעלמא, אבל אם רשום על היד אות או מספר או 
ציור - אסור לנקות זאת בשבת )שבזה הרבה אוסרים להדיא משום מוחק: פרי הארץ. ברכי יוסף שמ 

ילקוט הגרשוני,  גדול, פת"ש,  וכ"מ מדע"ת. ואף המתירים: קול  יהודה. קצות השלחן. נשמ"ש.  ב. כה"ח. מנחת 

מתביישים בזה ביותר, המיקל בזה אין למחות בידו  לא התירו בכה"ג. בנוסף לאוסרים דלעיל(. ואם 

)לפמ"ש בשו"ת קול גדול שאינו נחשב כמלאכה כלל, י"ל שה"ה בכה"ג. ובמנח"ש משמע שמתיר גם בכתיבה משום 

כבוד הבריות. וכ"מ בדע"ת שמלמד זכות מטעם זה(. אך מותר לרחוץ את הידים מבלי לשפשף ולנגב באופן 

שודאי ימחקו )כנ"ל ס"ב סק"ג(. ואם יש חשש חציצה, יש לעשות כנ"ל סעיף ב סק"ב. 
ד. לכלוך, אותיות, ציור על הקיר או השולחן – דינו כמו על היד )קצות השלחן שם. ובנשמת שבת ז קכה, מחמיר על 

הקיר(. מי שעלה על כסא ועל ידי זה נרשמו אותיות או ציורים מהאבק של הנעל, מותר לנקותו )הגרשז"א במכתבים 

למאור השבת ד נב(.

לכבוד המערכת של הגליון 'עלה לתרופה'
רציתי לשאול שאלה שמציקה לי. בישיבה שלנו מאוד 
מקפידים על הלבוש, יש תקנון מסודר על הביגוד שלא 
וכו'.  בפנים  חולצה  ברחוב,  וכובע  חליפה  מודרני,  יהיה 
גדול  עסק  עושים  למה  לקיים,  מאוד  לי  קשה  זה  ודבר 

מזה? 
לכבוד הבחור החשוב

להעלות  האם  והסתפקנו  במקצת,  רגיש  שהנושא  האמת 
זאת על הכתב ולפרסמו על פני הגליון, אבל אם כבר נשאלה 
לעוד  מציקה  זו  ששאלה  ובוודאי  המדרש,  בבית  זו  שאלה 

בחורים, אמרנו נרוצה דברינו ויהי מה.
ואמנם הנושא הוא ארוך ולא על רגל אחת, אך נזכיר מספר 

נקודות בראשי פרקים.
ישראל  עם  מצרים,  יציאת  שבזמן  אמרו  חז"ל  הנה  א[ 
קשה  שהיה  כך  כדי  עד  ברוחניותם,  מאוד  ירוד  במצב  היו 
השי"ת  זאת  בכל  אבל  למצרי,  יהודי  בין  להבדיל  למלאכים 
ולבושם.  לשונם  שמם,  שינו  שלא  על  ממצרים,  הוציאם 
אבל  מה',  רחוקים  הם  היו  בפנימיותם  אחרות,  ובמילים 
מחמת  כיהודים,  ומסומנים  מצויינים  הם  היו  בחיצוניות 
ולכן  מהגויים.  נבדל  שהוא  ולשון  שם  לבוש,  על  ששמרו 
איזה  הבינו  לא  פנימיות,  רק  שרואים   - המלאכים  באמת 
הם  שבחיצוניות  להם  אכפת  מה  כי  להגאל,  להם  יש  זכות 
נראים יהודים, אם בפנימיות לבבם הם רחוקים מה', - וכמו 
שלדאבוננו הרבה שואלים שאלה זו גם כיום. ואם כן יש לנו 
להבין למה באמת השי"ת כן הוציא את עם ישראל על סמך 

הסממנים החיצוניים האלו, של ביגוד, שם ושפה. 
בוחר  אדם  שאם  יודע  והוא  לבבות  בוחן  שהשי"ת  אלא 
שבזה  הרי  והכשרים,  היראים  כמו  להיראות  'בחיצוניותו' 
מהפנימית  יותר  העמוקה  'הפנימית  דעתו  את  מגלה  הוא 
רוצה  היה  כן  הוא  לבבו  שבפנימיות  רואים',  שהמלאכים 
עדיין  לו  קשה  שבפועל  אפילו  וצדיק,  כשר  איש  להיות 

להתנהג במעשיו כמו איש כשר.
כאשר  נתן,  שר'  עד  למעלה,  חשוב  דבר  היה  כך  כדי  ועד 
רוצה להביא דוגמא של 'נקודות טובות', שבהם האדם יכול 
הוא  מה',  רחוק  שהוא  רואה  שהוא  בזמן  עצמו  את  לשמח 
הבוקר  השכמת  )הלכות  לבושם'  שינו  'לא  של  דוגמא  מביא 
הטומאות  בכל  שקועים  היו  ישראל  שכשעם  י"ב(,   – א' 

בגלל  רק  ממצרים  אותם  הוציא  השי"ת  מצרים,  של 
חיצונית  שהיא  שאפילו  הזו,  החיצונית  טובה  הנקודה 
לגמרי, ואינה מעידה על הפנימיות, אבל היא מעידה 
אדם  יושב  לכאורה,  הרקובה  הפנימיות  שמתחת 
שרוצה להיות צדיק, וזה מספיק סיבה להשי"ת 
זוהי עצה טובה  כן  ואם  להוציאו ממצרים, 

לכל אדם שיוכל לשמח את עצמו.
הוא  הזדהות,  הוא  הבגד  ב[ 

יוצר השתייכות, והשי"ת בוחן לבבות לראות למי אתה רוצה 
וכדו',  אוטובוסים  בחברות  אפילו  ידוע  והדבר  להשתייך. 
ושלא  מסויים,  בלבוש  שילכו  הנהגים  על  מאוד  שמקפידים 
להם  ויש  וכדומה,  בחוץ  חולצה  עם  מבוזה,  בצורה  ילכו 
סוכנים סמויים לעקוב אחר נהגים שכאלו ולקנוס אותם על 

כך. כי הבגד יוצר השתייכות והזדהות פנימית.
להתקרר  מתחיל  שאדם  שברגע  בחוש,  רואים  זה  ודבר 
וכו',  ופיאות  זקן  בלבוש,  תיכף  מתבטא  הדבר  ה',  מעבודת 
יפה מה שהוא לבש  לא  ולמה, האם פתאום הוא הבין שזה 
עד היום?! לא ולא! אין דבר כזה בגד יפה ולא יפה, זה הכל 
יפה,  נקרא  אחר  דבר  חברה  בכל  כי  חברתי,  הרגל  של  ענין 
שייך  להרגיש  לו  קשה  מהיהדות,  שמתקרר  שבזמן  אלא 
לחברה הזו, הוא רוצה להרגיש שייך לחברה אחרת. והראיה 
הגדולה ביותר, שכל כך קשה לך להקפיד על תקנון זה, ואם 
להרגיש  רוצה  שאתה  בגלל  רק  שזה  תראה  טוב,  תבדוק 
יותר  שמעודכנים  יותר,  הרחוביים  ה'חברמנים'  עם  מזוהה 
ביותר להקפיד  וזו בעצמו הסיבה החשובה  בענייני העולם. 
אחר  משהו  לייצג  שבאים  מאלו  להתרחק  כדי  הלבוש,  על 
מקדושת החיים. ולכן אם תהיה חזק בדעתך שתמיד תשאר 
כל ההקפדות, אפילו שבפועל אינך מרגיש  בלבוש הזה עם 
שייך  להיות  שתתחיל  הזמן  עם  תראה  זאת  בכל  לזה,  שייך 
יותר, והלבוש ישמור עליך הרבה שלא תוכל ללכת לכל מיני 

מקומות, ולא תוכל להתחבר לכל מיני אנשים.
ג[ ולצורך חשיבות הענין אעתיק לך קצת מלשונו הקדוש של 
ר' נתן ז"ל:  "ועל כן גזרה עלינו התורה שלא ללכת בחקותיהם 
להם  כשמתדמין  כן  ועל  דבר,  בשום  להם  להתדמות  ושלא 
בשום דבר, על ידי זה מתגבר כח המדמה חס ושלום, ויכולין 
לבוא ח"ו עי"ז לידי דעותיהם, כמו שכתוב, "ויתערבו בגויים 
וילמדו ממעשיהם". רק צריכין להתדמות בכל הדברים ובכל 
כי עקר החן  ובכל המלבושים לישראל עם קדוש,  המנהגים 
וההתפארות והחשיבות האמיתי הוא רק אצל ישראל, בחינת 
ישראל אשר בך אתפאר. כי על ידי שמדמין עצמם במעשיהם 
זוכין  זה  ידי  על  האמתיים,  הכשרים  לדרכי  ובהנהגותיהם 

להכלל בהם. ולסוף יהיה באמת כמותם".
וזה שהזהירה התורה, "ולא תחנם", לא תתן להם חן, שאסור 
בשום  אותם  לפאר  אסור  כי  וכו'  זה  עכו"ם  נאה  כמה  לומר 
עוד  )ועיין  ישראל"  אצל  רק  הוא  ההתפארות  עיקר  כי  דבר, 

באריכות בליקו"ה חוקות העכו"ם ב'(.

ובהמשך מאריך ר' נתן ז"ל לבאר שזהו השמחה הגדולה של 
פורים שאנו זוכים להתקרב ליראים וכשרים ולהתדמות להם, 
שבזה אנו מגלים שרצוננו להיות כמותם, וזהו הנצחון הגדול 
כנגד המן – עמלק. לכן תרחם על נפשך, ועל נפש משפחתך 
שצאצאיך  באופן  הכל  שיהיה  בעז"ה,  להקים  רוצה  שהנך 
והתחל  והיראים,  הכשרים  לאנשים  שייכים  להרגיש  יוכלו 
מעכשיו להקפיד על הלבוש שיהיה עם חן יהודי שורשי, ולא 
חן השקר המשתולל בראש כל חוצות.                     חזק ואמץ

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לאור הגנוז

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לבר יוחאי

אולי אתה תביא אותנו לשם?
054-8418146 

אור הגנוז

הר"ר אהרן שושן  הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אברהם דוד סלומון הי"ו
ירושלים

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

הר"ר  נפתלי הירץ רוזנפלד הי"ו
בית שמש

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

הר"ר יהודה צוקר הי"ו
ביתר

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

הרה"ח ר' יואל משי זהב  שליט"א
ירושלים

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

הר"ר בנימין זאב אנשין  הי"ו
בית שמש

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

הר"ר חגי הלוי הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נחמן לנדסמן הי"ו
מאנסי

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

להצלחת הנדיב הדגול
הר"ר אסף שרייבר הי"ו

שזכה להרים תרומת ה' להוצאת העלון
בזכות רביה"ק יזכה להשראת השכינה בכל מעשיו

הר"ר יצחק אלון קפלן הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח שמעון נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר עמוס ארביב הי"ו
תל אביב

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יצחק נ"י
ומחותנו

 הרה"ח ר' מיכאל גול שליט"א
ירושלים

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

הר"ר דוד ישי הי"ו 
אשדוד

 ומחתונו הר"ר זכריה לוי  הי"ו 
צפת

לרגל שמחת הולדת הנכדה
אצל בנו / חתנו

הר"ר אליהו פינחס ישי הי"ו
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם מרדכי ויינמן הי"ו
ירושלים

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

בשורה טובה תדשן עצם
נפתח קו חם לחסידי ברסלב 'קול הצדיק'

בלשון הקודש ובאידיש
0772268810

להצלחת הנדיב הדגול
הר"ר עמרם  נתן בן ברכה באשע הי"ו
שזכה להרים תרומת ה' להוצאת העלון

בזכות רביה"ק יזכה להשראת השכינה בכל מעשיו


