
'

פרשתנו ממוקמת במקום נורא הוד, בין שני חלקיו של תיאור שמימי 
ממעמד הר סיני ומתן תורה, אבל היא כשלעצמה פשוטה, ולמראית 

אין כלל לא שמימית. 

על  לדבר  ומתחילה  התורה  עוצרת  סיני  הר  מעמד  של  בעיצומו 
נזקי  לחברו,  אדם  בין  של  מריבות  ופשוטים:  אנושיים  הכי  הדברים 
שכנים, הוציא מרפסת בלי רישיון, לקח לי, הרס לי, מגיע לי - איך כל 
זה נכנס בין 'וירד ה' על הר סיני' )יתרו י"ט, כ( לבין 'ויעל משה אל הר 

האלוקים' )משפטים כד, יג(?

 ובכן, כאן ממש מוצפנים סודות התורה והאור הגנוז.

        

לגשת  נפשו  שחשקה  מי  לעשות  צריך  מה 
הגנוז?  האור  מן  ולטעום  התורה  סודות  אל 
שבליקוטי  ט"ו  בתורה  מופיעות  ההוראות 
 - אחד  בסעיף  מסתכמים  והדברים  מוהר"ן 
להרבות בהתבודדות ולשפוט את עצמו בכל 
עת על כל מעשיו ועסקיו אם כך ראוי להתנהג 
)ליקוטי עצות - התבודדות(. זו הדרכה ברורה 
ולהתנהגות  ראויים,  יהודיים  לחיים  מאוד 
נאותה בין אדם לחברו, אבל איפה זורח כאן 

אור גנוז וסודות תורה שיתגלו לעתיד?

אור הגנוז
האור הגנוז הוא אורו של היום הראשון שזרח בעולם, והוצפן כדי לא 
לאפשר לרשעים להיות ניזונים ממנו ולנצלו לרעה. ההארה שמורה 
פי  על  הקדמון,  האור  של  סגולותיו  לבוא.  ולעתיד  הצדיקים  עבור 
סופו.  ועד  העולם  מסוף  ומביט  בו  צופה  שאדם  הן:  הגמרא  מאמר 
עוד  להשיג  אפשר  עכשיו  נהדר,  אומר:  הוא  מה  לו,  כשמאיר  רשע 
קצת גשמיות. אבל האור הגנוז נברא כדי לאפשר לאדם להביט אפילו 
דרך הגשמיות ולראות בכל מקום את ה', היינו לראות מסוף העולם – 
מקצה החומר והגשמיות, ועד סופו – עד החלק אלוק' ממעל שבאותו 

גוש עפר מעופר. 
התחום שעשוי להיראות הכי פחות רוחני ובוודאי שלא קשור לעתיד 
לבוא, הוא השטח שבין אדם לחברו כמו גם שאר סעיפיו של חלק 
חושן משפט שבשולחן ערוך. זו תורה של פרטים קטנים ולעיתים 
ומרמים  גונבים  תעלולים,  שמעוללים  קטנים  אנשים  של  גם 
ולוטשים עינם לממון חבריהם. אבל בדיוק בשטח הזה מוצפנים 

הסודות הכמוסים של האור הגנוז. 
ָּבֶהם  ֵיׁש  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַהִּמְצֹות  "ֲאִפּלּו  נתן:  כותב רבי 
ְוֵאין  סֹוף  ֵאין  ַעד  ְמאֹד  ְּגדֹוִלים  ְוָרִזין  ֲעֻמִּקים  סֹודֹות 
ְלַמַען  ָהַאֲחרֹון  ַהַּתְכִלית  ִּבְׁשִביל  ְוֻכָּלם  ַּתְכִלית, 
ְוטֹוב".  ָארְֹך  ֶׁשֻּכּלֹו  ְלעֹוָלם  ָלנּו  ֵייִטיב 

ההקדמות  פי  שעל  מוהרנ"ת  מציין  הלכות  לליקוטי  בהקדמתו 
ְּגֻדּלֹות  ֵמָרחֹוק  ּוְלַהְשִֹּכיל  ְלָהִבין  ָאָדם  ָּכל  "יּוַכל  בספריו  המבוארות 
נֹוְראֹות ְוִנְפְלאֹות ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ְוָכל ִּדין ְוִדין ִמְּפָרֵטי ַהִּמְצָוה, ַוֲאִפּלּו 
ַהִּדיִנים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַהְמבָֹאִרים ְּבחֶֹׁשן ִמְׁשָּפט, ֲאֶׁשר ֵאין ִאיׁש ָשֹם 

ַעל ֵלב ְלָהִבין ֵמֶהם ְרָמִזים ּוְדָרִכים ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתָּבַרְך".
חושן משפט הוא גם מה שבין האדם לעצמו. ההתבודדות היא מעלה 
עליונה וגדולה מן הכל, אבל היא נרקמת במקום שגרתי ופשוט עד 
מפרטים  עשויה   - משפט'  ל'חושן  מאוד  דומה  ההתבודדות  מאוד. 
עם  לדבר  זה  להתבודד;  יום-יום.  של  במעשים  ומפשפשת  קטנים 
השי"ת על מה שעבר עליי היום, בפשטות. איך התנהגתי ומה עשיתי, 

והיכן אני בעולם. היכן כאן הסוד?

סודות התורה
מדברים על סודות התורה, מהו הסוד הכי שמור 
בעולם? למען האמת נוכחותו של ה' כאן בעולם 
וגם  ידוע,  ובלתי  סודי  היותר  העניין  הוא  הזה, 

הנשמה שלך. 
ממש  דבר  בכל  נמצא  יתברך  שהשם  העובדה 
השגרתית  גם  ומציאות,  מצב  ובכל  רגע  ובכל 
האחרונים  המקומות  אחד  סוד.  היא   – ביותר 
שאנשים מצפים לגלות בו את ה', אלו העניינים 
עניין  'זה  לחברו:  אדם  שבין  כביכול  הקטנוניים 
הנה  גיוואלד  להשם?!'  הקשר  מה  איתו,  שלי 

הסוד הכי גנוז. 
יש  ממש  דבר  שבכל  נאמנה  ידע  אדם  בעולם,  הגנוז  האור  כשהאיר 
ה', אפילו בתוך ההרגשות היומיומיות והמחשבות שאני עצמי איני 
מסוף  ולראות  באור  להביט  היה  יכול  לפיכך  בהן,  להבחין  מצליח 
העולם ועד סופו. אבל האור הוצפן מפני הרשעים שאינם מחפשים 
את ה', והוא שמור לצדיקים ולמתבודדים שמחפשים אמונה ואלוקות 

בכל דבר. 
יורדת  השמיימה,  לעלייה  סיני  להר  עליה  בין  השבוע,  בפרשת 
גובה הוא מידת  התורה ומגלה היכן באמת השמים ואיפה הגבהים. 
נבחר מחמת  נמוך מכל ההרים סביבותיו, הוא  סיני  לה'. הר  הקרבה 
ענוותנותו, וענווה אמיתית היא ההסכמה להיות היכן שהשם יתברך 
הניח אותי ולחפש בפינצטה עוד רצון של ה' כדי למלא אותו בשמחה 

ובהתלהבות. 
"עד  נאמר  ומבוכה  ריב  כל  הדיינים  לפני  להגיש  למצווה  בנוגע 
בין אדם  גדולה  יבוא דבר שניהם", לומר לך שהבעיה הכי  האלוקים 
שכרגע,  העובדה  אלא  הדעות,  וחילוק  המריבה  עצם  לא  זו  לחברו 
מרוב התנצחות נלהבת עם החבר, אינך מצליח לראות ולמצוא כאן 
את ה'. ובכן, עד האלוקים יבוא דבר שניכם. הדיינים נקראים 'אלוקים' 
על שום שבאמצעותם אתה תגלה את האלוקות שניצבת שם, אצל 

הדיינים ואצלך ממש גם בתוקף הוויכוח והקטנות.

האור הגנוז אצלך

ביותר,  הגדולים  הסודות 
של  והתורה  הגנוז  האור 
מופיעים  לבוא,  לעתיד 
שיהודי  קטן  גילוי  בתוך 
יתברך  ה'  את  מגלה 
ואצלו. עימו  איתו 

 יום א' חיי שרה תקצ"א

"ומאד נפלאתי עליך, על שעולה 

על לבך פחד מעניין האטערעד, כי הוא רק 

מרה שחורה בחינם, השם יתברך ברחמיו 

מגזירה  מעתה  ויצילם  עמו,  על  יחוס 

להתפחד  לך  חלילה  אבל  הזאת.  המרה 

בחינם, ולבלבל עצמך מעסקך בעבודת ה', 

ישראל,  בצרות  להשתתף  רוצה  אתה  אם 

מרה  ולצעוק  להתפלל  לך  יפה  בודאי 

דרכים  פי  על  הכל  אבל  זאת,  גזירה  על 

לברכה,  זכרונו  הקדוש  מורנו  שלימדנו 

ביום לצעוק על צרות  לייחד שעה  דהיינו 

הזאת  צעקה  גם  בתוכו  יכלול  ואז  נפשו, 

אולי  כזאת,  מרה  גזרה  נגזרה  בימנו  אשר 

צריכין  עתה  גם  אבל  ירחם,  אולי  יחוס 

על  בשמחה,  היום  כל  להיות  עצמו  לחזק 

עדיין,  בנו  שנמצאים  טובות  הנקודות  כל 

הקיצותי ועודי עמך.

נא בני חביבי, אל תמשיך עליך חס ושלום 

לזוז  לך  וחלילה  בחינם,  שחורה  מרה 

תירא,  אל  לך  שלום  זה,  מחמת  ממקומך 

ומרה  שחורות  הדאגות  שארי  כן  וכמו 

שחורה כולם בחינם, ואינם מועילים כלל, 

ומזיקים הרבה רח"ל".   
]מכתבי מוהרנ"ת כ"ז[

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א
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האור הגנוז צפון לצדיקים ולמתבודדים. במקום שיהודי עורך לעצמו משפט ויורד לפרטיו הקטנים, גם האלקים ניצב שם, להאיר לו. 
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צדקה, אא

ואלה המשפטים פרק כ"ז
ביום  משה  שהתפלל  תפלות  כמה  במדרש  שם  ועין 

מעצת  יושיעך  יה  התפלל  יהושע  על  וכן  הסתלקותו. 

מרגלים:

א[ הנה יהושע בן נון תלמידו של משה, זכה יותר משאר 
המרגלים, שמשה רבינו התפלל עליו שינצל מהעצה של 
המרגלים. ועד כדי כך התפלל עליו משה רבו, עד ששמו 
מעצת  יושיעך  'יה   – הזו  התפילה  שם  על  נקרא  יהושע 

המרגלים'.

מאחורי  שיש  והדעת  מהעצה  להנצל  להתפלל   
החטא

התפלל  שהצדיק  הזה  למושג  לב  לשים  שנתעורר  לפני 
על תלמידו שלא יחטא, יש לנו להתעכב קצת לשים לב 
לצורת התפילה המעניינת הזו 'יושיעך מעצת המרגלים'. 
אלא  מהחטא',  'יושיעך  בפשיטות  התפלל  לא  למה  כי 
מכאן שעיקר התפילה להנצל מהחטא, צריך להיות באופן 

כזה, להנצל מהעצה שיש בתוך החטא.
כי לא די להתפלל להנצל מהחטא עצמו, אלא יש להתפלל 
שהרי  החטא.  מאחורי  שיש  המוטעית  מההבנה  להנצל 
שלולא  שטות,  רוח  בו  נכנס  כן  אם  אלא  חוטא  אדם  אין 
וכל  עבירה,  עושה  שאדם  מציאות  להבין  אפשר  אי  זאת 
סיבת החטא הוא רק בעקבות כך שנכנס בו הבנה וסברה 
או  מותר,  הוא  כאילו  העבירה,  על  מוטעית  והסתכלות 

כאילו יש לו כח ומציאות יותר מרצון הבורא ח"ו. 
של  הזו  התפילה  מצורת  נפלאה  עצה  ללמוד  נוכל  ולכן 
גם  שינצל  אלא  החטא,  עצם  על  רק  התפלל  שלא  משה, 
בדעתו, שיבין את הטעות שלהם, ולא יכנס בו אפילו שמץ 

של העצה וההשקפה שלהם. 
ב[ ועל פי זה מפרש הבן איש חי )בספרו בניהו בן יהודע 
חוץ  שמים  בידי  'הכל  חז"ל  שאמרו  שאפילו  לד:(  סוטה 
מיראת שמיים', ואם כן לכאורה קשה יותר לפעול תפילה 
כזו  תפילה  זאת  בכל  אך  לאדם,  בחירה  כי  מחטא,  להנצל 
פועלת ביותר אצל השי"ת, והיינו תפילה שהשי"ת יציל את 
האדם מההשקפה והדעת המוטעית שיכולה לגרום לידי 

חטא, וממילא מתוך כך יינצל מן החטא בפועל ממש.

העיניים והלב הם המרגלים של הנשמה
יהושע,  נקראת  שהנשמה  מבאר  עיניים  המאור  והנה  ג[ 
הארץ,  את  לתור  שבאים  המרגלים  הם  והלב  והעינים 
והם רוצים ללכלך ולהחטיא את הנשמה, ולכן לפני ביאת 
הנשמה )יהושע( לעולם, מברכין אותה 'יה יושיעך מעצת 

מההסתכלות  הנשמה  את  יציל  שהשי"ת  והיינו  המרגלים', 
העולם,  על  מסתכלים  שהם  איך  והלב  העיניים  של  הרעה 

ומבינים לא נכון את הבריאה. כי העייניים והלב תרים ומרגלים 
יש  כך  ועל  רעה,  אם  היא  הטובה  לראות  הזמן,  כל  העולם  את 

לבקש מה', להנצל מעצתם.
שיחתו  לפרש  איך  נפלאה  מליצה  של  לשון  לתפילה,  נפלא  דרך  והוא 

לפני ה', לבקש ממנו שיציל אותו מהמרגלים שמכניסים לו עצות והסתכלות 
לא נכונה על הבריאה – 'הצילני מעצת המרגלים – העיניים והלב'.

על ידי שימוש הצדיק ניצולים מהחטא
ד[ ועתה ניגש לשים לב לדבר הזה, שאף שיהושע היה בסכנה גדולה כל כך, בכל זאת היה בכח 
רבו להתפלל עליו שיינצל מהחטא. והוא דבר מבהיל, לראות עד היכן גדולה הזכות של יהושע 
שרק בגלל ששימש הרבה את משה רבינו, ולא מש מתוך אהלו, זכה לנס הצלה כזו להנצל 
אנו להתעורר מכך לשמש הרבה את הצדיקים  וכמה צריכים  מהחטא הנורא של המרגלים. 
שנזכה  תפילתם  בכח  ולבטוח  לסמוך  לנו  יש  אליהם  ההתקרבות  כפי  כי  בצילם,  להסתופף 
להנצל מעצת המרגלים, ולקבל דעת נכונה איך לקדש את העולם, ולבלי לטעות אחר הרגשי 

הלב. )ליקו"ה אישות ד'( 

לזעוק לה' 'הושע נא' שיאיר עלינו בחינת 'יהושע'
ה[ ובאמת כותב ר' נתן ז"ל שכל הצעקות והזעקות שלנו בסוכות ובפרט בהושענא רבא, שאנו 

צועקים 

כח  ואת  יהושע,  כח  את  לעורר  בשביל  הוא  נא',  'הושיעה   - נא'  'הושע  והערבות  הלולב  עם 

התפילה הנוראה הזו שרמוזה בשמו 'יהושע' - 'יה יושיעך מעצת המרגלים'. 

כי יהושע הוא זכה בכח משה רבינו, להאיר את המקומות הנמוכים, להלחם בעמלק, ולהכניס 

את ישראל לארץ ישראל. ועל כך אנו זועקים תמיד 'הושע נא' בשביל שיאיר עלינו אורו של 

ולהיות כדוגמתו שלא מש מתוך  'יהושע', שנזכה לשמש כמוהו את הצדיק ולהתבטל אליו, 

אהלו, ולקבל עצות תמיד איך להאיר המקומות החשוכים. ואשר בזכות זה זכה לתפילת רבו 

שפעלה פעולה כזו, אשר לא רק שלא חטא, אלא גם זכה לקבל ממנו את כל התורה ולהנהיג 

את ישראל. )ליקו"ה שבת ז – ס"ב(

בפרשתנו עומדים בני ישראל סביב הר סיני, זה עתה שמעו 

ממדרגה  ונתעלו  עלו  הם  אש,  להב  מתוך  בוקע  ה'  קול  את 

הראשון  אדם  במדרגת  והיו   זוהמתן  פסקה  כי  עד  למדרגה 

קודם החטא, והנה כעת מתחיל משה רבינו למסור להם את 

מצוות התורה "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

הוא פותח את התורה בעבד עברי הנמכר בגניבתו, 'וכי ימכר 

איש את בתו לאמה', הציווי הבא הוא 'מכה איש ומת', 'וכי יזיד 

'וגנב איש  ואמו',  'ומכה אביו  איש על רעהו להרגו בערמה', 

יריבן אנשים והכה איש את  'וכי  'ומקלל אביו ואמו',  ומכרו', 

רעהו באבן או באגרף', 'וכי יכה איש את עבדו או את אמתו 

'וכי  שור',  יגח  'וכי  אנשים',  ינצו  'וכי  ידו',  תחת  ומת  בשבט 

יפתח איש בור'.

כאלו הם משפטי התורה שבפרשה זו, הפרשה עוסקת בחובל 

ומזיק ובארבעה אבות נזיקין, בשומר שגנבו ממנו את הפקדון 

התורה  חוזרת  בה  הפרשה  סוף  עד  וכך  בעצמו,  שגנבו  או 

התלהבות  ואת  התורה,  קבלת  סדר  השתלשלות  את  לספר 

בני ישראל לקבל את התורה עד שהקדימו "נעשה" ל"נשמע", 

והשי"ת כרת עמם ברית.

ישראל  בני  כאשר  תורה,  מתן  אחר  מיד  הכיצד  להבין,  ויש 

ה'  קול  את  וראו  שמעו  ונשגבות;  רמות  למדרגות  הגיעו 

 - ימים  כמה  זה  העולם,  הבלי  מכל  פרושים  והיו  במוחש, 

לגנבים,  השייכות  להלכות  נזקקים  היו  כזאת  במדרגה  האם 

או לפושעים החובלים בזולת? לכאורה לא היו צריכים אלא 

רמות  מעלות  עוד  לעלות  ממשיכים  כיצד  אותם  שילמדו 

בעבודת ה' ובהשגת תורתו!

אולם, כך היא המידה: אחרי קבלת התורה, אחרי המדרגות 

המופלאות שבהן זכו - מגיעות הירידות והנפילות. לכן זה 

הזמן ללמד אותם דינים של אנשים הנכשלים בעבירות, 

ודרכי משפט למזיקים ולחובלים.

ה'  אך  והותר,  די  להקב"ה  יש  מלאכים  שכן 

בהתחזקותנו  בעבודתנו-אנו;  רוצה 

דת  ו ב ע ב

ה', בירידתנו ונפילתנו, ושוב התחזקות בעבודה ושוב נפילה, 

וכך הרבה פעמים, עד שנזכה לבוא אל התכלית בשלימות.

השמיעיני את קולך

והשוועה  הצעקה  ירידה?  בזמני  להתחזק  העצה  אפוא  מהי 

לה' יתברך.

עם  אחד  בקנה  עולים  אינם  שמעשיו  רואה  האדם  כאשר 

בצעקה  קולו  ירים   - לה'  וכיסופיו  רצונותיו  ועם  התורה 

ובתחינה: "השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך!" 

בל ישלים עם מצבו הירוד; ייאנח על מכשוליו ויתחזק במה 

שביכולתו לעשות.

כמו שדרשו חז"ל במדרש שיר השירים על הפסוק: "השמעיני 

רצתה  וכאשר  אותה,  רודף  שהנץ  ליונה  משל  קולך":  את 

הבחינה  שם  אבל  הסלעים.  לנקיקי  נכנסה  ממנו,  להיסתר 

בנחש שאורב לה. מה אומר לה הקב"ה - "השמיעני את קולך, 

כי קולך ערב!"

זכית  'אכן  לו:  שאומר  ע"י  האדם  את  להפיל  רוצה  היצר 

למדריגות נשגבות, אולם מעתה הנך צריך להיות אדם שלם 

השלימות  במדרגת  באמת  אוחז  אינך  הלא  ברם,  בתכלית... 

תעשה  ואל  שב  המועטת?  בעבודתך  תועלת  מה  כן  אם   -

עדיף'...

נופל  שאתה  פי  על  אף   – להיפך  היא  שהאמת  בשעה  זאת 

חייב  אתה  עדיין  תקווה;  לך  יש  עדיין   - נופל  שאתה  להיכן 

לעשות כל שביכולתך. אפילו אם נכשלת בגניבה, הרי קיבלת 

 - והלכות  דינים  יש  לגנב  וגם   - סיני  את התורה במעמד הר 

ואף על פי שאינך יכול להגיע לכל, הרי אתה צועק אל השי"ת 

שירחם עליך ועל נפשך.

בסוף  ונשמע"  "נעשה  של  הענין  כתוב  מדוע  גם  נבין  בזה 

בא,  ללמדנו  אחריו.  מיד  או  תורה  מתן  לפני  ולא  הפרשה, 

להגיע  יזכה   - ומעבריו  מצביו  בכל  יתחזק  האדם  כאשר  כי 

את  להקדים   - ונשמע'  'נעשה  לומר  זו,  גבוהה  למדרגה 

ה"נעשה" ל"נשמע".

כוכבי אור
הרה"ח ר' נתן שפירא שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תרומם
מוהרנ"ת  דברי  לאור  משפטים  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
השבת  כח  מגלה  שבהם  ב',  הלכה  שבועות  בהלכות 
להתדבק  העולם,  של  השקר  מאחיזת  נפש  כל  להעלות 

בבירור האמת שהשי"ת רוצה מאד בעבודתנו. 

לכל אחד יש שליחות נפלאה
כל יום מימי חיי היהודי שומר תורה ומצות הם באמת 
כי  העולם.  בריאת  מכוון  עיקר  הם  כי  מאד,  יקרים 
השי"ת עשה שהעולם יתנהג בדרך של טבע שמכסה 
על האמת, ונדמה שהעולם עומד סתם, יום בא והולך 
וכו', והאדם עסוק במה שטרוד, כי השי"ת רצה שיהיה 
ולכל  בחירה,  בו  שיש  עולם  ונסיון,  חושך  של  עולם 
לגלות   - הזו  גדולה  והעבודה  השליחות  ניתן  יהודי 
בו כיסוי  האמת, להמליך את המלך בתוך עולם שיש 

גדול כזה. 
גדולה  שליחות  יום,  בכל  מאד  גדול  אוצר  יש  ולכן 
וחשובה, כאשר שם השם מתגדל רק ע"י האדם, ועלינו 
להתחדש מחדש בכל יום, ולהתגבר נגד כל מה שמרחק 
ומקרר את הנפש, כי האדם נמצא בעולם כזה ובמצב 
כזה שעובר עליו מאד בגוף נפש וממון וכו', ועיקר רצון 

השי"ת שנתגבר דייקא ממה שעובר עלינו. 
וכבודו מאיר מאד  ונורא מאד,  גדול  כי באמת השי"ת 
קץ,  אין  עד  ועצומים  נוראים  העליונים  בעולמות 
כבוד  ויודעים  מכירים  הקודש  וחיות  המלאכים  וגם 
השם, והם רבוא רבבות רבבות משרתי מעלה גדולים 
בשירה  פיהם  את  ופותחים  מפארים  כולם  ועצומים, 
וכו', מה נורא ונהדר התגלות כבוד השי"ת שנעשה בכל 
עת בעבודת כל העולמות ומשרתי מעלה. אבל עיקר 
הנחת רוח של השי"ת הוא מעולם הזה, היינו מעניין 
התגלות כבוד השם בדרך כזה - התגלות האמת מתוך 
השקר, ע"י האדם, שמתגבר לקבל התורה מתוך אמונה 

ואור האמת שזכה לקבל.

עיקר גדולת ה' מתגלה דייקא מתוך 
ההסתרה

ההסתרה  מתוך  דייקא  מתגלה  השם  גדולת  עיקר  כי 
שבעולם הזה, ועיקר השיר והשבח הוא רק ע"י היהודי 
שמתחזק לקיים התורה, לברך ולהתפלל, עד שהנחת 
בעלמא  לו  שמסתובב  פשוט  הכי  מהיהודי  שעולה 
הרבה  להבין  כלל  זכה  לא  ועוד  הזה,  בעולם  דשקרא 
וכו', עולה למעלה, והוא תכלית הבריאה, וכל זה דייקא 
מחמת שקשה לנו מאד לזכות לדעת בשביל מה נברא 

העולם, ואעפ"כ הוא מתדבק בהאמת כפי יכלתו.
כי העולם הזה מפיל על האדם קושיות ותמיהות, והכל 
משכיח מהאדם מה שהוא מרוויח, ומה יש לו לזכות 
- הכל נעלם בתוך בליל רעש ונהמת רדיפת התאוות 
וריבוי  המחלוקת  בלבול  ובתוך  והכבוד,  הפרנסה 
הדעות, וע"כ כל נקודה של יהדות שמריח מתוך חושך 
השקר של כל הגוים, הוא גדול מאד, וזה עיקר הנחת 

רוח לפני יתברך.
יותר  ועיקר הנחת הרי מתגלה, כאשר האדם מתחזק 
שליחותו  מה  באמת  להבחין  ז"ל,  רבינו  אור  ומחפש 
ותפילה  בתורה  ולהרבות  להשם,  לשוב  איך  בעולם, 
ואיך לקדש כל מעשיו, ולהתחזק מכל מה שעובר עליו, 

לבא להבין דרכי חיים, איך לברר האמת מתוך השקר 
בכל מה שעושה, לברר הניצוצות שהם מציאות כבוד 
השם, שנמצא ממש בתוך כל חושך של כל דבר גשמי, 
ע"י שזוכר מציאות השי"ת ומתדבק בתפילה ורצונות 

להשי"ת.

עיקר הכח להתגבר – הוא ע"י הבנת האמת
והרי עיקר הכח להתגבר, הוא לפי מה שהאמת מתברר 
בלב האדם, והוא מבין עוצם מעלת בירור האמת מתוך 
הוא  כמה  האמונה  אור  לו  מאיר  שאין  השקר  נסיון 
מרוויח ע"י העמידה בכל נסיון. שהרי זה האמת נעלם 
מאד, איך כל העולם נברא רק בשביל זה שיעמוד נגד 
אדם  כל  וכל  וטבע,  סתם  שהכל  ונדמה  הזה,  הנסיון 
שעושה  למה  משמעות  שאין  וחושב  לקרירות  נופל 
וכו', ועי"ז מתגברים הנסיונות והריחוק. וכאשר האדם 
רואה את עצמו בתוך חושך השכחה ומשיכת התאוות, 
ועובר עליו הדאגות וצער העולם, אין לו הכח להתגבר 

לתורה ועבודה. 
עיקר  זאת  שאדרבה  להבין  להתעורר  העיקר  לכן, 
שיכול,  מה  לחטוף  יתעורר  דייקא  שמשם  גדולתו, 
רצון  עיקר  אינו  אור  של  במצב  האמת  גילוי  ואילו 
עליו,  שעובר  מה  ממש  הוא  העיקר  כי  בעולם,  השם 
להתחדש שם דייקא נגד כל קרירות וחסרון המשמעות 
שטבע העולם מפילה עלינו, ולהבין שכל זה הוא רק 
כדי שנתעורר משם דייקא, ואז נבין שבאמת בכל דבר 
ולראות  ונורא,  גדול  תיקון  ולגרום  לתקן  מה  יש  ודבר 
שאדרבה, עיקר גדול מתיקון חייו הוא דייקא בדבר זניח 

זה, להתגבר בתפילה ולשוב להשם. 
אמת  עד  להיות  האמת,  למצוא  הוא  העיקר  וכאשר 
על מציאות מלכות שמים, ממילא הכל עומד על מה 
שהאדם הוא עד אמת על מציאות החכמים והצדיקים 
האמיתים, ומבין עוצם מעלת חידושי תורה אמיתיים 
ודרכי עבודת השם שמתגלים לאור הצדיקים, שלאורם 
שיש  השקר  לתקן  הוא  שליחותנו  שמציאות  נבין 
בעולם, הקרירות הדינים והמשפטים, להבין איך שם 
השם נמצא בכל דבר, ולזכות לעבודת השם של שליח 

מלך רם ונישא.
כוחות,  ויקבל  חשיבותו  לדעת  אדם  כל  יוכל  ועי"ז 
 - למעלה  שיש  רוח  הנחת  נוראות  לפי  באמת  כאשר 
להגות  יכול  שבקושי  שבישראל,  הפחות  אפילו  הרי 
תיבות התפילה, ובקושי נח בשבת מיגיעו - הוא גורם 
נחת ושמחה למעלה וזוכה לשכר נצחי נורא, והוא גדול 
יותר מכל מה שהשר והעשיר וגם  לאין ערך ומרוויח 
המלך הכי גדול בעולם כולם יחד יכולים להרוויח בכל 
וזאת רק בשביל מצוה  יחד,  ימי חייהם  כל  תענוגיהם 
בעולם  פשוט  איש  של  כפשוטו  אחת  ותפילה  אחת 

השקר הזה, שעי"ז עשה מקום לשכינה בתחתונים. 
לו  כדאי  הכל  הרי   - ומכאובים  צער  ימיו  כל  אם  וגם 
אלף מונים לפי מה שיזכה לנצח נצחים, כאשר באמת 
אפילו היהודי הפשוט יכול להבין גם בחייו, שכל צערו 
חי  כבר  והוא  לכלום,  בעיניו  נחשבים  אינם  ומכאוביו 
חיים טובים ומאושרים, לפי מה שמבין קדושת ישראל 
ושלא עשני גוי, ותופס שלפי עוצם השקר של העולם 

הרי הוא זוכה לתכלית הטוב.

העולם מסתיר את גודל הרווח שלנו
אבל כל התחלה קשה. כי עיקר הנסיון של האדם הוא, 
לו  ויש  תכליתו,  מה  כלל  להבין  יכול  אינו  שבתחילה 
קושיות, ועובר עליו קרירות ומחלוקת, עד שקשה לו 
כי  וכו',  הקדושים  בדבריו  ולהבין  הצדיק  אור  למצוא 

אינו מבין מה האמת, ואינו יודע מה הוא יכול לזכות. 
ועבודה,  תורה  לעול  להכנס  להתגבר  קשה  ועי"ז 
והחיות  השמחה  ממנו  מעלים  העולם  נסיון  וכבדות 
במה שזוכה, ועי"ז חסר בו הכח להוציא לפועל לעמוד 
ולהצליח  הרעים,  מידותיו  משיכת  לשבר  נסיון,  בכל 

להתמיד בתורה ולהכניס מחשבתו בתפילה. 
וכל זאת כי העולם מרמה ומעלים ממנו האמת, והרי 
אם האדם היה יודע כמה יזכה אם ילך בעצת הצדיק - 
לא הייה שום נסיון, כמו התינוק שבורח מבית הספר, 
אם היה יודע עוצם המעלה שרוצים אביו ורבו לזכותו 
ידיו  על  להחדר  רץ  היה  בודאי  עמו,  שלומדים  במה 
ועל רגליו, אך מחמת שלפי דעתו אינו רואה אמיתת 
המעלה שיזכה על ידי הלימוד, על כן הוא בורח, וע"ז 
תענוגי  בעיניו  רואה  היה  אם   - יותר  הגדול  גם  הדרך 
עולם הבא, מה שיזכה על ידי עזיבת העבירה ועל ידי 
בתורה  לעסוק  לקום  שמתגבר  ומה  המצוה,  עשיית 
ומכניס מחשבתו בתפילה ומתגבר בתשובה - ודאי היו 

הכל בורחים מן העבירה ורצים לקבל עצת רבינו ז"ל. 
ואפילו עצם התאוה שבא על ידי רתיחת הדמים היה 
מתענוגי  מאלף  חלק  בעיניו  רואה  היה  אם  מתבטל, 
ושעשועי עולם הבא, כי גם בעולם הזה רואים בחוש 
מתבטלת  גדולה  הכי  אפילי  ומשיכה  תאוה  שכל 
כשרואה תאוה גדולה מזה, כגון למשל, אם היה רואה 
האדם שהנה הוא יכול עכשיו לקבל ולחטוף סכום כסף 
גדול, הרי אפילו אם היה אוחז באיזה תאוה, וודאי היה 
משליך הדבר מיד, ורץ בזריזות בכל כוחו לחטוף הון רב 
כזה, מכל שכן אם היה רואה הון עתק, מכל שכן וכל 
שכן אם היה זוכה לשמע חלק אחד מאלף ורבבה מקול 
עבודת  עיקר  זאת  ]כאשר  וכו',  לעתיד  שיתער  הניגון 
להשי"ת,  לעבוד  הזכות  של  להמתיקות  לזכות  האדם 
בחי'  התגלות  שזה  שמו,  כבוד  שמתגלה  איך  ולהבין 
השיר בלב האדם[, אלא שעיקר הנסיון הוא מה שאין 
מאד  להתעורר  העיקר  ולכן  בתחילתו,  האמת  רואים 
קבלנו  כבר  כי  עלינו,  שעובר  ומניעה  חושך  כל  מתוך 
להתגבר  הוא  עבודתינו  שעיקר  מכירים  ואנו  התורה, 

מתוך המניעות והחושך דייקא.

הכח למצוא האמת בתוך השקר – הוא 
ע"י השבת

והנה כל כוחנו  למצוא אור האמת בתוך החושך הוא על 
ידי קדושת השבת, כי בלי יום השבת אין בעולם הזה 
מציאות של התגלות הקדושה, וכולו חושך וגשמי, אבל 
ע"י נפשות ישראל ששומרים שבת, ומעידים שהשי"ת 
ברא הכל, וזוכרים שתכלית האדם הוא מנוחה וענג של 
קדושה מעין עוה"ב זהו יסוד ושורש הקדושה, המדחה 

את השקר וכח הרע שיש בעולם. 
וכאשר אנו טועמים בשבת את האמת שהשי"ת רוצה 

בעולם,  לתקן  עלינו  מה  האמת  מציאות  מתגלה  בנו, 
של  בהתקרבות  להשי"ת  קרוב  להיות  כדי  שהכל 
קדושת השבת שהוא שמא דקב"ה,, ועי"ז נמצא בנו כח 
לבטל כל חושך והעלמה, להתגבר תמיד לדעת שעיקר 
שומרים  שאנו  ממה  מעוה"ז,  הוא  השי"ת  של  הנחת 

שבת בתוך עולם של טבע וכפירה. 
ולכן מתבטלים כל העבודות והעשיות, להראות שאין 
זה תכלית האדם לבנות ולעשות, כי התכלית הוא רק 
טובים,  ומעשים  מצות  לעשות  להשי"ת  להתקרב 
בו,  רוצה  שהשי"ת  לדעת  השי"ת,  בכבוד  ולהכלל 
ולהרגיש נועם שבת בכל מצוה. כי שבת הוא אות בינו 
ועיקר  וכו',  לעובדי פסילים  ניתן  ולא  ישראל  בני  ובין 
בששה  לעבוד  שעלינו  ממה  דייקא  מתגלה  קדושתו 
שעיקר  היינו  וגו'",  תעשה  ימים  "ששת  כמ"ש  ימים 
לברר  צורך  בעולם  שיש  מחמת  הוא  האדם  מעלת 
וזה עיקר מעלתו  והטרדות,  ולרדת למקום ההסתרה 
ושבחו, שמתחזק לבטל השקר של מעשה האדם ע"י 
להבין  קרנינו  ומרומם  ימים,  הששה  שמתקן  השבת 
יום, בכח התגלות האמת  בכל  שאנו מתקנים העולם 
שם  ומתעלה  שמים,  מלכות  מתגלה  שבו  שבת,  של 
השם, ועם ישראל דומים למלכים במנוחה וענג, כאשר 

באמת מגיע למי שהוא עיקר הבריאה, עיקר העולם. 

פרטי עבודת השבת
יגון  כל  להעביר  לו  יש  שבת,  לקבל  בא  אדם  וכאשר 
מאד  שישמח  ע"י  ומבלבל,  שמצער  מה  וכל  ואנחה, 
שידמה  מהחושך,  האור  יתרון  יראה  כאשר  בהשבת, 
בדעתו איך נראה האדם העייף והיגע ממלאכה, שזה 
שהוא  מה  ויראה  הגויים,  וגשמיות  עביות  מציאות 
זכה לתכלית הטוב מנוחה ושמחה בהשם. ובזה יוכל 
שלא  מחמת  זאת  אם  שמבלבל;  מה  מכל  להתעלות 
הכין לב כראוי לקבל שבת, או מה שרוצה דרגא יותר 
השמחה  ע"י  הרי   - וכו'  השבת  אור  בהרגשת  גדולה 
השבת  שערי  בפניו  יפתחו  בפשיטות  וההודאה 

והשמחה בהשם. 
כי עיקר הרגשת קדושת שבת, הוא לפי מה שמרגיש 
ההיפך- היגיעה וחושך החול, וזוכר שאנו זכינו ללכת 
להשי"ת,  ולזמר  שבת,  בשולחן  לשבת  חיים,  בדרך 

לגלות מלכותו שמתרומם ע"י שמירת השבת. 
היינו  וגו',  נרננה  לכו  במ"ש  הוא  השבת  קבלת  ועיקר 
שניצלנו  מה  על  לרנן  השם,  שם  לגלות  באים  שאנו 
משקר עולם הזה, שעי"ז מתגלה עוצם השמחה, ואנו 
מאכלי  שכל  שבת,  בעונג  ומרבים  היין  על  מקדשים 
העולם הזה ובחי' היין שבו עיקר אחיזת חסרון הדעת 
והחטא - אנו מראים איך בכח השבת הכל חוזר להיות 
הקדושה  ולהעלות  לתקן  בכוחנו  ויש  ושירה,  שבח 
כבוד  התגלות  ממשיכים  אנו  בשבת  כי  דבר,  מכל 

השם ע"י ענג שבת. 
ועל זה נודה בנשמת כל חי, עד עלות המנחה בעת 

רצון, בו נמשך ונתגלה מקור הרצון, שהשי"ת 
את  מחדש  ולזה  ישראל,  בעם  רוצה  מאד 

עולמו לעוד ששת ימים, כדי שנתקן 
הכל בכח השבת.

יוצא ליאסי הרחוקה  נתן,  רבי  ביתו של  רבי נחמן מטולטשין, נאמן  שנת תר"ג. 
להדפיס את ה'ליקוטי הלכות', גן העדן של ה' יתברך. הוא התמסר כל כולו, בגוף 
ונפש וממון כדי שההלכות הקדושות של התלמיד הנאמן לא יישארו בכתבי-יד 

בעליית-גג, אלא יגיעו אל שולחנם של בני א-ל חי.
ההדפסה נמשכה לא מעט זמן, ונעשתה גם מתוך מסירות גדולה מצד רבי יצחק 
בן מוהרנ"ת, רבי אברהם-בער נכד רבינו, ועוד מהחסידים שהוזילו מכספם עבור 

הפצת המעיינות חוצה.
כי  לו  נתחוור  אז  אולם  רוסיה,  לכיוון  לדרכו  ויצא  הספרים,  את  נטל  נחמן  ר' 
ה'מניעות' עוד לא תמו. באותם ימים, ביוזמת המשכילים, אסרה ממשלת רוסיה 
גם  לאסור  השלטונות  את  לשכנע  הצליחו  המשכילים  חסידות.  ספרי  הדפסת 
בעצמם  לשמש  התנדבו  ואף  המדינה,  לגבולות  מחוץ  חסידות  ספרי  הבאת 

כשוטרי הגבול ולבדוק את הספרים המובאים לתוככי רוסיה.
וכך, בעודו עושה את הדרך אל הגבול, הדבר נודע לר' נחמן מטולטשין והוא מצא 
את עצמו במיצר. האם לאחר שכה רבות עמל ויגע עד שזכה לראות את הספרים 

מודפסים וכרוכים, הם יוחרמו חלילה?
מרוב צער ופחד הוא הסתובב וחזר על עקבותיו. כה גדול היה פחדו מפני שוטרי 

הגבול, שהוא נסע מרחק של כשלושים קילומטרים ללא כל עצירה באמצע. 
הנסיבות אילצו אותו לשבות בעיר אחת בחבל מולדוביה. 

בשבת הזמין אותו אחד התושבים המקומיים, תלמיד חכם ובר אוריין, לסעוד בביתו. 
בעודו סועד על שולחנו, פנה אליו בעל הבית: "שמא תאמרו איזה דבר-תורה". 

פתח ר' נחמן את פיו וחזר על כמה 'הלכות' של מוהרנ"ת המחיים כל חי. 
"היכן  מעודו,  שמע  לא  עדיין  כמוהם  החידושים  מן  מאוד  התפעל  הבית  בעל 

שמעתם דברים אלו?" שאל.
ליקוטי  של  טרי  כרך  מתוכו  והוציא  שבקרן-זווית,  הארגז  אל  ניגש  נחמן,  ר'  קם 
הלכות, "מהספר הזה הבאתי את הדברים היקרים ששמעת". "מה הנך שח" התלהב 

בעל הבית, "עם ספרים כאלה הייתי עובר את הגבול אפילו באמצע היום!". 
ר' נחמן מטולטשין הופתע. הוא לא ציפה לשמוע דברים כאלו מפי מארחו. דבריו 
עודדו את רוחו והוא ראה בהם סימן משמים. לאחר השבת הוא יצא לכיוון הגבול, 

ואמנם סיעתא דשמיא ליוותה אותו והוא עבר את הגבול בשלום. 
ובהתלהבות  בשמחה  התקבל  ראשון,  חלק  הלכות  הליקוטי  כרכי  עם  כשהגיע 
גדולה על ידי חסידי ברסלב ומוהרנ"ת בפרט, כמה מאנ"ש אמרו כי מעתה ראוי 

לנהוג בו כבוד, כי בזכותו יצאו הספרים לאור.
מוהרנ"ת, שרצה להגן על תלמידו מפני פגיעתו הרעה של הכבוד-המדומה, נענה 

להם: "כבוד חפצים אתם לנהוג בו?! קחוהו והלקו אותו...".
לאחר מכן, ישב ר' נחמן וסיפר למוהרנ"ת את הקורות אותו ביאסי, בין השאר סיפר 
כי בשבת אחת פגש שם רב אחד, וכששאלו הרב מאין הוא, פחד לומר 'מברסלב', 

ואמר לו 'מטולטשין'. "היכן היא?" שאל הרב. "סמוך לברסלב", השיב לו. 
"ככה?" התפעם הרב, "ושמא מכירים הנכם את נתל'ה ברסלבר חסיד?" הבין ר' נחמן 

שאינו מתנגד וסיפר לו שהוא תלמידו ובא הנה בשליחותו להדפיס את ספריו. 
פתח הרב וסיפר לו מנין הוא מכירו:  "אבי היה רב בלמברג )לבוב(, וגרנו בשכנות 
לאכסניה של הרבי ר' נחמן כשבא לעירנו, פעם אחת בסעודה שלישית של שבת 
הנפש.  לכלות  עד  עצומה  לדביקות  והגיע  ישראל,  מארץ  מעשה  הרבי  סיפר 
באותה עת שרר חושך, אני הרגשתי שקרוב ליציאת נשמתו והבאתי נר, ונפסקה 

דביקותו והוא שב לחיותו. 
לי  יש  )איי,  נתל'ה!  א  איך  האב  'איי  והוסיף:  כך  על  הרבי  לי  הודה  מכן  "לאחר 

נתל'ה!( אם תיסע אלי לברסלב אעשה ממך חידוש כמו נתל'ה'. 
"אבל גשמיות וחשכת העולם הזה גברו עלי ושכחתי מלנסוע. מה אומר לך, חיצים 

חיצים דוקרים את לבי על כך שעוד לא הייתי עדיין אצל ציונו הקדוש!". 
הרב מיאסי הביט בספר ליקוטי הלכות, שהיה בידי ר' נחמן, ונענה: 'זהו המוח של 
הרבי והפה של רבי נתן!". כשסיים ר' נחמן מטולטשין לספר זאת, נענה מוהרנ"ת 

ואמר: "גם אני אומר כך - המוח של הרבי והפה שלי".

מוח הרבי ופיו של רבי נתן



בני הנעורים
עזות דקדושה

עלהו לא יבול

דיני מחיקה וכתיבה בשבת המצויים )ב(
לפי מה שנתבאר במאמרנו הקודם ]לפרשת משפטים[ כשקורעים אריזה וכדומה עם 

כיתוב, יתכן בזה איסור 'מוחק'. ונבאר בעז"ה עוד אופני מחיקה המצוים בכגון זה.
חיתוך המדבקה שעל הלחם או הפרי

הפרי  שעל  מדבקה  או  וכדומה,  המאפיה  שם  עם  מדבקה  עליה  שיש  חלה/לחם  א. 
]מצוי ביותר בפירות הדר[ – אם חותכים בשבת את המדבקה, קיים חשש של 'איסור 
מכל  להתיר,  שאפשר  אופנים  שישנם  שאף  הקודם  במאמרנו  האמור  ולפי  מוחק'. 
מקום לכתחילה בכל אופן יש להזהר שלא לפגוע בכיתוב. והואיל וקל מאוד להזהר 
כי הרי אפשר להסיר את המדבקה בשלימותה כמות שהיא או לחתוך במקום  בזה, 

אחר - ולכן אין להתיר לכתחילה לחתוך באופן שהכיתוב יפגע.  
ב. כשמסירים את המדבקה בשבת - לכתחילה יש להסיר אותה עם חלק ניכר מהחלה 
משמשת  החלה  אם  ואז  ס(.  ג  כהלכתה  שבת  בשמירת  הגרשז"א  דברי  ראה  בורר.  איסור  )מחשש 

ל'לחם משנה', יש להסירה רק אחרי בציעת החלה, כדי שתהא החלה שלימה בשעת 
הברכה )שש"כ מהדו"ת יא ט(. ויש מקילים להסיר אותה גם בלי חלק ניכר מהחלה, ואז 
שם  )שש"כ  לסעודה  סמוך  רק  אותה  להסיר  יש  אך  משנה,  לחם  לגבי  חסרון  בזה  אין 

בשם אורחות חיים(.

קילוף ביצה שיש עליה אותיות או מספרים
 - יורד מהבישול, אך אם עדיין הוא קריא  בהרבה מן המקרים הכיתוב שעל הביצה 
לכתחילה יש להזהר שלא לפגוע בכיתוב )ראה כף החיים שמ לד בשם הלב חיים ב קעח(. כי 
אינו קשה להזהר לקלף באופן שהכיתוב לא יתקלקל. אכן מי שהשתדל שלא לפגוע 
לכל  מוחק  איסור  על  עבר  לא   - הכתב  במקום  הקליפה  נסדקה  כונה  ובלא  בכיתוב 

הדיעות )קצות השלחן קמד בבדה"ש סוף אות ו(.
פתיחת בקבוק עם כיתוב

א. מצוי הדבר כאשר רוצים לפתוח בקבוק בשבת, וכדי להימנע מחשש עשיית כלי, 
יש עצה בניקוב הפקק לפני פתיחתו, וישנם פקקים שיש עליהם ציור או כיתובים. 
את  לנקב  לכתחילה  להתיר  אין  לכן  בהם,  לפגוע  שלא  להזהר  קשה  שאינו  ומכיון 
הפקק באופן שהכיתוב יפגע. ואם הוא באופן שקשה להזהר בזה - המיקל יש לו על 
מי לסמוך )ראה ביעב"ץ ב קמ, מקו"ח שיג ח. ובמאמרנו הקודם שיש מתירים אפילו בנתקלקל לגמרי בכל 
אופן. והכא עדיף כי אפשר לדחוק שוב את הנקב ויהיה קריא כמעט כבתחילה, ואז יש עוד מתירים וכמ"ש 

שם. אך יל"ע לשו"ע הרב אם נחשב 'קירובן קל'(.

ב. כיתובים שיש על הפלסטיק הדבוק על ראש הבקבוק, והוא עשוי מהפלסטיק עצמו 
– מותר לקרוע אותו אף על פי שהכיתוב נשחת )קצוה"ש קמד בבדה"ש סוף אות ג. וכמ"ש היתר 

זה בהמשך לגבי עוגה עם כיתובים(.

קילוף אגוז עם כיתוב 
בו, תבוא עליו  והנזהר שלא לפגוע   - כיתוב של המפעל  'אגוז מלך' שיש עליו  קיים סוג 

ברכה, אך מי שקשה עליו הדבר וקולף כדרכו, יש לו על מי לסמוך )ראה: אז נדברו י ח, שמתיר 
לצורך. ודעת המתירים בכגון זה במאמרנו הקודם בסעיף ג-ד(.

טיטול שהכיתוב שעליו נמחק כשנרטב
טיטול שיש עליו ציורים הנמחקים כשהחיתול נרטב, ובכך יודעים שצריך להחליף – מותר להשתמש 

בו בשבת )הגרשז"א והגריש"א באורחות שבת טו נב, מכמה טעמים. אור לציון ב מ ג. אך בנשמת שבת ז קלו, מצדד להחמיר. ונראה 
שמי שאין לו תועלת במחיקה זו, א"צ להחמיר כלל(.

לרבים השואלים: מותר לשחק בשבת עם 'קוביה הונגרית'. 

לכבוד העלון המיוחד 'עלה לתרופה' מדור בני הנעורים.
שלום רב.

אני נחשב לבחור די מרכזי ומוביל בחברה, אבל לצערי 
מסוגל  מרגיש  אני  הישיבה,  של  הטובה  בחברה  לא 
לקום  והאומץ  הכח  את  לי  שאין  רק  יותר,  להרבה 
לי  נראה  וגם לעצמי  יגיבו החברים,  איך  כי  ולהשתנות, 
מוזר, פתאום להתחיל להתפלל בכוונה ולהתחיל ללמוד, 

להמנע ללכת עם  החברים וכו'.
ברוך ו.
הזועק לישועה

**** 
לכבוד הבה"ח המחפש לשתות מי התורה ולהתקרב להשי"ת

 – 'עזות דקדושה'  דע לך שעיקר היהדות עומד על דבר אחד 
מסירות נפש! וכבר אמר אחד מהצדיקים: 'בחור טוב הוא מי 

שיש לו עזות דקדושה'. 
וכעת אבאר לך למעשה מהו כוונת ה'עזות דקדושה', ואיך גם 

אתה יכול לזכות לזה. כי יש בזה כמה וכמה ענינים.
עזות דקדושה כלפי החברים

א[ כל בחור רוצה להיות מקובל ואהוב בחברה שלו. אבל מה 

לעשות שלא תמיד החברה היא החברה שהיא הרצויה בעיני 
בעצמך,  חזק  להיות  חייב  שאתה  פעמים  ולכן  עולם,  בורא 
אף  כי  העזות.  מידת  את  לעצמך  לקנות  תרגילים  לעשות 
שאסור להיות עז פנים, ותמיד יש להיות נח ונחמד לבריות, 
תעשה  אל  להשי"ת,  שלך  הקשר  חשבון  על  הוא  אם  אבל 
חשבון לאף בחור, ותהיה חזק בדעתך ללכת רק אחרי רצון 
יהיה זה על חשבון המעמד שלך בחברה, אל  ה', אפילו אם 
החברה  אליך  יתחברו  קצר  זמן  תוך  לבד,  תהיה  לא  תבהל! 
ברחת  הכל  סך  לבד,  לא  אתה  תזכור  לא,  אם  וגם  הטובה. 
להיות יחד עם בורא עולם, והוא איתך ומתענג מכל רגע על 

המסירות נפש שלך.
מאידך  אבל  בגלוי,  נגדם  לצאת  ולא  אותם,  לבייש  צריך  לא 
תעשה את האמת בלי להבהל מהלעג שלהם, ואם לדוגמא 
לעשות  או  ראויים,  לא  למקומות  אותך  למשוך  הם  רוצים 
מעשים אשר לא ייעשו, תהיה אתה חזק בדעתך מאוד מאוד, 
שאם  לך,  אגלה  ]ובסוד  צדקותך.  על  שילעגו  תבהל  ואל 
תהיה חזק בדעתך, חבריך ינסו אותך כמה פעמים, וילעגו 

לך, אבל בהמשך הם יעריכו אותך מאוד[.
לא  להזהר   – מרע'  'סור  של  בענינים  גם  הוא  זה  ודבר 
להגרר אחר חברים רעים שיכולים לגרור למעשים לא 
לפתוח  תתבייש  אל  טוב',  'עשה  בענין  וכן  טובים. 
ספר ליד חברים שלא לומדים, או בבין הסדרים, 
אל  בלימוד,  הקול  את  להרים  תתבייש  אל 
תמנע להתפלל בקול רם ולהתנענע וכו' 
בזמן שאתה חושב שזה יעזור לך 
להתפלל בכוונה יותר. 

עזות כלפי עצמך
מרגיש  שאתה  עצמך,  נגד  הוא  העזות  שעיקר  והאמת  ב[ 
כמו  למלחמה  ותיגש  עזות  קח  מהיום  אז  חלש,  לפעמים 
מלחמה.  כל  לנצח  בוודאי  יכול  שאתה  תחושה  מתוך  גיבור, 
ברגע  ה'  לעובד  מתהפך  עצמך  את  רואה  אינך  אם  ואפילו 
אחד, בכל זאת אל תפחד לחטוף דברים קטנים למען הבורא, 
כי הוא שם לב לכל תזוזה קטנה שלך. ולכן אפילו אם אתה 
מוצא את עצמך יושב ומדבר לשון הרע הם חברים, אל תבהל 
היצר  שבוודאי  אפילו  השיחה,  את  ולעזוב  באמצע  לעצור 
תהיה  לכך  בפנים,  ממילא  כבר  שאתה  לך  ויאמר  יבוא  הרע 
רוצה  אתה  יתברך,  הבורא  שלכבוד  לו  ואמור  נגדו  פנים  עז 
להמנע לא לחטוא עוד. וכן לדוגמא עובר עליך רוב הסדר בלי 
לימוד, אל תפחד לחטוף את הרגעים האחרונים, והיה חזק, 
עם החברותא או בלי, תחטוף מה שאתה יכול לכבוד הבורא, 
כי אצל השי"ת כל  גמור מעכשו,  אפילו אם לא תהיה צדיק 
לא  עצמך  נגד  גדולה  עזות  צריך  ולזה  מאוד.  יקר  קטן  דבר 
להבהל מהמחשבות של חלישות הדעת, כי היצר הרע אוהב 

להחליש וללעוג עליך.
וכן בענין 'סור מרע' – אתה רואה שהיצר הרע מתגבר עליך, 
אל תכנס איתו לוויכוחים והסברים, אלא תקפוץ לאש לכבודו 
יתברך, בלי הסברים, עוד שמירת עיניים, עוד שמירת הידיים, 
נפלת,  כבר  אם  וגם  האברים.  על  תשלוט  הפה,  שמירת  עוד 
זה עכשו, תהיה חזק בדעתך, שאתה עושה  אל תחשוב על 
ובלי  הסברים,  בלי  אמר,  ה'  כך  כי  שיהיה,  מה  יהיה  ה',  רצון 
צדיק,  נהיה  אני  פתאום  איך  כדוגמת:  יתירות,  מחשבות 
'עזות  תראה איזה עבירות עשיתי?! לא משנה כלום, עכשו 
דקדושה' – אני עושה רצון ה'. כך עם ישראל קיבל את התורה 

– נעשה ונשמע! 
לחיות  להתרגל  אותנו,  לימד  שרביז"ל  מהסודות  אחד  וזהו 
חיים של מסירות נפש למען הבורא, והמסירות נפש לא חייב 
להיות בקולות וברקים, כי בעיקר הוא בינך לבין קונך, ללחום 
התחזקות  וכל  קטנה,  פעולה  כל  רואה  הוא  כי  ה',  מלחמת 

קטנה בלב.
עזות בתפילה

ג[ וכאן אגלה לך סוד נפלא שבזה תלוי כל המפתח להצלחתך 
ולהצלחת השכינה הקדושה. והוא, תתחיל להתפלל ולהתחנן 
להשי"ת שיקרב אותך אליו, ואל תהסס לבקש לו את הדברים 
הכי גדולים בעבודת ה'. אל תאמר לעצמך: מי אני שאבקש 
למה  מתנהג?!  כשר  שיהודי  כמו  לא  מתנהג  אני  הרי  מה'?! 
בשקט  לוחש  שאני  מילים  בכמה  איך  בקולי?!  ישמע  שה' 
השי"ת ישנה את הטבע?! כי לזה אתה צריך עזות דקדושה, 
לא להתבייש, השי"ת מחכה שתתפלל אליו ותבקש ממנו מה 

שאתה רוצה.
תתמיד  חייך.  מציאות  כל  את  לשנות  יכול  אתה  בתפילתך 

להתחנן ולבקש בכל מצב, בלי קשר למצב האישי שלך.
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 למושב חדיד

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לכפר טורמן

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8418146

מושב חדיד

הר"ר יהודה סאפרין הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אברהם נחמן אייזנבך  הי"ו
ירושלים

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

הר"ר ישראל אסולין הי"ו
בית שמש

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

הר"ר אשר מאיר סטל הי"ו
בית שמש

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

הר"ר שניאור זלמן קניג הי"ו
מודיעין עילית

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

הרה"ח ר' שלום פאלאק שליט"א
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הנכדה
ובנו הר"ר אהרן פאלאק הי"ו

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

הר"ר משה קוסטנטינר הי"ו
ירושלים

לרגל נשואי בנו הר"ר יצחק נתנאל הי"ו
ומחותנו

הר"ר שלום מייקוף הי"ו
בני ברק

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

הרה"ח ר'  אהרן יוסף רובינסון שליט"א
מאנסי

ובנו הר"ר פינחס רובינסון הי"ו
לייקווד

לרגל שמחת פדיון הבן לנכדו / לבנו
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הרה"ח ר' יצחק אנשין  שליט"א
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי הנכדה
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

לעילוי נשמת 
האשה ארנונה בת שלמה ע"ה

נלב"ע כ"ו שבט  תשס"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר מרדכי שוקר הי"ו
זכרון יעקב

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

ישיבת ברסלב "שערי חסד"
ברכת מזל טוב חמה ולבבית 

שלוחה בזאת להאי גברא, המוסר נפשו ימים 
ולילות, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, 

הרה"ח ר' נחמן ישראל פיש שליט"א
  ראש ישיבתינו 

לרגל אירוסי בנו הבה"ח אברהם צבי ני"ו 
עב"ג  בת הרה"ח ר' בנימין וויצהנדלר 

שליט"א 
ויהי רצון שיעלה הזיווג יפה ויהיה בנין עדי עד 
דורות ישרים ומבורכים והרבה נחת מכל יוצ"ח

מברכים ומאחלים 
הנהלת הישיבה               ותלמידי הישיבה

ברכת מזל טוב שגורה בזאת 
מעומקא דלבא לאחינו האהוב מזכה הרבים 

הר"ר  אריה מרדכי כהן שליט"א
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נחמן נ"י 

עב"ג בת הר"ר  גדליה ריס שליט"א 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

באהבה רבה - חבורת מאירת עיניים

"כי כל העולם תלוי בזה..."
של  בשמחה  יחד  מתלכדים  שמש  בית  תושבי 
רבבות  הגדולה של התקבצות  הזכיה  על  מצוה 
אלפי ישראל על ציון רבינו הקדוש מוהר"ן זיע"א 

בקיבוץ הגדול בראש השנה
גם מי שהיה, וגם מי שלא, כי לב אחד לכולם 

 בסעודת מלוה מלכה מלכותית
 עם ניגונים וריקודים,  שמחה וכיסופים

אדר  חודש  מברכים  משפטים  פרשת  במוצ"ש 
שמש  בית  יהושע  רבי  רחוב  דושינסקי  באולמי 

בשעה 9.00
בהשתתפות הרה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א

והרה"ח רבי אליהו גודלבסקי שליט"א 


