
'

האדם הוא סיפור מאוד נוגע ללב, רוצה מאוד גבוה, ואנוס להיות מאוד 
נמוך. על פי הרוב הוא כמעט אף פעם איננו היכן שהוא נכסף להיות. 
הנשמה שייכת לשמים ודירתה בגוף עפר. האדם דומה למי שמצוי 
הרחק מביתו, מתכנן לשוב אליו ובדרך לא דרך מוצא את עצמו מאריך 

שוב ושוב את שהותו בנכר, ואת גלגוליו בדרכים הרחוקות.

בסיבות  מלופפים  אנחנו  המציאות,  והיא  לכולם  משותפת  הצרה 
ונסיבות מכריחות אותנו להימצא כאן, להשתהות עוד ועוד, להתבטל 
ולראות את הארץ המובטחת רק מרחוק. למציאות הזו קוראים כח 
וטובים  רבים  לרצוננו.  בניגוד  אותנו  שמכריח  הכח  דהיינו  המכריח. 
ניסו להילחם בו, בכח החזק ורב הוותק הלזה. מעטים יכלו לו - מתי 
מעט. כוח המכריח חזק מהאדם שאם לא כן היתה הנשמה פורחת 

מגופו מרוב כיסופים. 

        

העולם  לקיום  ונצרך  יעיל  אכן  המכריח  כוח 
ולקיומה של נשמה בגוף, אבל אל לנו לשכוח 
שהוא מקור כל ההפרעות וההסתות. מוכרח 
בפרשת  ניתן  והוא  פתרון  לכך  להימצא 

השבוע - המשכן.
כתשובה  לנו  ניתנה  המשכן  הקמת  מצוות 
של  תפקידו  אומר  הווי  העגל.  לחטא  ותיקון 

המשכן להבטיח שלא תשנה נפילה מעין זו. 
את  בוטה  היותר  בצורה  מתאר  העגל  חטא 
ההרס שמסוגל לחולל כח המכריח. בפיתויי 

של  עיניהם  את  להסית  דבר  הבעל  מצליח  שווא  ובחזיונות  דברים 
שואב  מתכות,  עשוי  גולם  זהב,  עגל  וממנהיגם.  מאלוקיהם  ישראל 
אליו את כל מעייניהם וגעגועיהם של אלו שהיו מוקדשים עד אמש 
נתנה  ומבקשים  המקום  מאחרי  שבים  הם  נביאו.  ולמשה  להשי"ת 

ראש ונשובה מצרימה, פחד. 

השוכן עימם
בתוך  מקומו  את  קובע  הקב"ה  ואילך  מעתה  משכון,  הוא  המשכן 
אבל  טומאתם.  בתוך  אפילו  מצב  בכל  עימם  שוכן  ישראל,  ובקרב 
'כוח  של  מוחשית  שגרירות  שזו  הוא  המשכן  של  הגדול  החידוש 
כוחות  כנגד  לעמוד  שמסוגל  והיחידי  הנגדי  הכוח   - המושך' 
מכריחים. המשכן הוא מגנט אלוקי רב עוצמה שתפקידו לשאוב 
אליו תמיד את כל נפשות ישראל ולהשאירן בקרבתו, גם כאשר 

הסביבה מלאה אילוצים וכוחות מכריחים. 
מאילו חומרים עשוי מגנט פלאי זה? צא ובדוק איזה חומרים 

שמשו ליציקת העגל המתעתע.  
חומרים  ומאותם  זהה  באופן  הוקם  המשכן 
גם  הזהב.  עגל  ליצירת  ה',  ירחם  ששמשו, 
שם היתה התנדבות רבתי, גם 

כאן מרימים תרומה ומתנדבים. שם הובאו זהב כסף ותכשיטים, וגם 
כאן מוזמנים כולם להביא 'זהב כסף ונחושת'. אכן כן, את כוח המושך 
מייצרים מהחומרים המשמשים את כוח המכריח. כי עבודת ה' אפשר 

לחלץ מכל מצב, אם רק מבססים אותה על יסוד העפר.
הכוח המכריח, דהיינו המציאות החומרית על שלל אילוציה חוקיה 
על  כאן  ששוכן  מה  כל  כלים.  שבירת  של  תוצאה  הינה  ושגרותיה, 
נפלו  בכלים  וחסרון  אור  ריבוי  ובעקבות  מלעילא,  בא  האדמה  פני 
האורות הגדולים והפכו לחבלי שווא וכבלי קסם הקושרים את הנפש 

בעבותות של חומר לקרקעית חייו. 
תרומה'  לי  ויקחו  ישראל  בני  אל  'דבר  רבינו:  למשה  השי"ת  אומר 
והכבדות,  כל הקשיים  'במקום להתעמת עם  - תאמר להם בבקשה 
פשוט קחו לי תרומה. קחו את כל מה שמאלץ, 
מכריח, ומדביק אתכם לאדמה, ותנו לי'. וראו זה 
פלא - המכריח יהפוך לפתע למושך. איך? איך 

מוסרים לה' את כל ההפרעות והבלבולים?

וייקחו לי  
ע'  בתורה  'וייקחו'.  בלשון  מוצפנת  התשובה 
קיומם  על  ז"ל  רבינו  מלמד  מוהר"ן,  שבליקוטי 
נאמר  והמושך.  המכריח  הכוחות,  שני  של 
אדמת  עפר של  בחינת  הוא  שכוח המושך  שם 
היקום,  כל  את  אליה  מושכת  האדמה  קודש. 
הכל מונח על האדמה, שם השורש. יסוד העפר 
בקדושה, זו מידת השפלות והענווה, זו מידתם 
של הצדיקים המופלגים שאין להם ישות, הם עפר ואפר, רגבים של 
אדמת קודש, ביטול. צדיק שכזה הופך מגנט לאור אלוקי, הוא מושך 

אליו אור עליון, צדיקים הם משכן של ה'.
כאשר מצווה הקב"ה למשה לבקש מישראל 'וייקחו', הוא לא אומר 
תן  רק  הארנק,  את  תוציא  אל  שלך,  מכיסך  נדיב  תהיה  אל  'ויתנו'. 
להשי"ת חתיכה של שפלות מעצמך. אל תיתן – קח, תזכור שכל מה 
שהינך נותן, לקוח מה'. אם הבנת זאת, הרי שמטת את הקרקע מתחת 

היסוד הבעייתי ביותר – יסוד היש, כוח המכריח. 
מאותן  קיומן  את  שואבות  וההכבדות  והמניעות  ההפרעות  כל 
משכיותך.  שבחדרי  הזהב  ממטילי  כיסך,  את  שממלאים  תכשיטים 
הכסף והזהב אינם בעיה, עשירות איננה עבירה, והחומריות היא לא 
באמת המניעה, הבעיה היא שאתה טרוד מאוד, ומאוד מפוחד, ודואג 
עד בלי די. ומי שגורם לך להיות טרוד כל כך הוא צירוף האותיות 'לי', 
המחשבות שלנו על עצמנו – הם הכוח שמכריח אותנו לשוטט זמן רב 

כל כך רחוק מהמקום אליו נכספה וגם כלתה רוחנו. 
ובכן, קח נא את אותו 'לי', ותנהו לי. נכון שכעת קל יותר?

המשכן,  את  להקים  כדי  עצמית.  המעטה  של  יצירה  הוא  המשכן 
הוויתורים  מכל  שנוצר  השטח  ועל  משהו,  מעצמו  החסיר  אחד  כל 

מתנוסס משכן שמושך את המוח והלב בכל מצב בחזרה לה'. 

אין הפרעות בעבודת ה' 

והמניעות  ההפרעות  כל 
'לי',  למילה  קשורות 
אזי  עליה,  וכשמוותרים 
יירתמו הקשיים והאילוצים 
לרחק. ולא  לקרב  כולם 

בלשוני  אין  חביבי.  בני,  אהובי,   

מדי  אך  עתה,  לך  לכתוב  מלה 

אחותי,  לבן  מעטים  דיבורים  איזה  כתבי 

תשוקתך  בעוצם  נזכרתי  נ"י,  אייזיק  רבי 

פריסת  לך  לכתוב  אמרתי  מכתבי;  לראות 

שלום.

היית  שלא  ממה  מאד  גדול  צערי  והנה 

נשבר  היה  ולבך  בביתי,  בהיותך  בשמחה 

אף  אך  לסבול,  לי  קשה  היה  אשר  ביותר 

על פי כן אני יודע ומאמין, כי עדיין רחמי 

לא  ובודאי  כולנו,  ועל  ועליך  עלי  השי"ת 

איך  שיהיה,  ואיך  לעולם,  אותך  יעזוב 

שיהיה, יהיה אחריתך לטוב בחסדו הגדול 

יתברך, כי יש לנו על מי לסמוך בעזהי"ת, 

על כוחו של זקן וכו'.

מצוה  אני  לאשר  בקולי  שמע  בני  ועתה 

דאפשר,  מה  בכל  עצמך  ותשמח  אותך, 

בפרט כי ימי אדר נכנסין, שצריכין להרבות 

בשמחה, וגם כל אנשי שלומנו, כולם חובה 

ידי  על  בשמחה,  להרגיל  עליהם  מוטלת 

בפורים  ובפרט  דשטותא,  מילי  מיני  כל 

פארט  טאקי  און  שמח,  אך  תהיה  בעצמו 

)ובכל  פארט  און  פארט  און  פארט  האפ, 

זאת רק שמחה, בכל זאת, בכל זאת(.

דברי אביך, נתן מברסלב
מכתבי מוהרנ"ת קי"ב
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צדקה, אא

פורים קטן – זה ה'קטן' 'גדול' הוא פרק כ"ח
וכן כלב כשראה שמשה לא התפלל עליו הלך והשתטח על 

קברי אבות להתפלל שלא יהיה ניסת בעצת מרגלים. 

הנמצא בסכנה אינו מסתכל על כלום
יתכן שכלב הלך  גדולה, איך  בזוהר הק' שאלה  א[ מובא 
להתפלל על קברי אבות, מאחר שהיה מקום סכנה, שהרי 
הק',  הזוהר  אומר  אלא  הענקים?  הסתובבו  בחברון  שם 
ומי  בחטא,  ח"ו  להכשל  גדולה  בסכנה  שהוא  ידע  שכלב 

שנמצא בסכנה אינו מסתכל על כלום.
לנו מזה שעיקר משמעות ההשתטחות  יש  גדול  ולימוד 
על קברי צדיקים הוא לא על בעיות גשמיות, אלא בעיקר 
אלו  המרגלים,  עצת  סכנת  שרויים,  אנו  בה  הסכנה  על 
העולם,  את  שמרגלים  האדם  של  והמח  הלב  העיניים, 
לתור אותה לראות האם כדאי הוא העולם להנות ממנו, 
ולבקש  לזעוק  הצדיקים,  קברי  על  לבוא  יש  הזה  ובאופן 
ישועה, כי הוא סכנה גדולה יותר מכל סכנה אחרת שיכול 

להיות בעולם, ולכן לא הרגיש שום פחד בזה.
צרה  בשעת  צדיקים  לקברי  לנסוע  בעולם  מקובל  ואם 
במשפחה, חולי או קושי פרנסה, יותר מכך צריך להרגיש 
שרוצים  המרגלים  עצת  של  התמידית  הצרה  כלפי 

להכשילנו ח"ו.

השתטחות בקברי צדיקים מצלת מהחטא 
ב[ והנה לאחר שיצאו המרגלים לארץ ישראל, וכלב ראה 
וכיון  את הילוך רוחם, והיה לו פחד שמא יכשל בחטאם, 
נון,  בן  יהושע  חבירו  כמו  משה  מפי  נתברך  שלא  שראה 
לכן הבין שהוא בסכנה גדולה, והלך במסירות נפש ממש 
אשר  הצדיקים  שכח  ידע  כי  אבות,  קברי  על  להשתטח 
בארץ המה, גדול עד מאוד, שיכולים להצילו מהחטא. ומי 
לשמשם  לצדיקים,  כראוי  להתקרב  זוכה  שאינו  שרואה 
מוכרח  שהוא  הרי  נון,  בן  יהושע  כמו  עצתם  דרכי  ולידע 
להשתטח על קברי הצדיקים שוכני עפר הק'. כי הוא הכח 
ל"ג(.   – ד'  נדרים  )ליקו"ה  צדיקים  בקברי  שיש  העיקרי 
הכח  את  להם  יש  הצדיקים  של  מיתתם  לאחר  ואדרבא 
)ליקו"ה  יותר מבחייהם  להמשיך את כל העולם להשי"ת 
חול המועד ד', קרחה וכתובת קעקע ג' ועוד(. ועל כך יש 
שיתפללו  רוחנית,  ישועה  לפעול  בעיקר  שם  להתעקש 
והלב  מח  העיינים,  היינו  המרגלים,  מעצת  שננצל  עלינו 

המרגלים את העולם ר"ל. 
הולכים  לצדיקים  המקושרים  שאלו  שרואים  מה  וזה  ג[ 
להשתטח על קברי צדיקים, ויש התמהים על כך ולועגים 
מבלים  הם  כאילו  וענינים,  סגולות  המחפשים  אלו  על 
ימיהם בעניינים טפלים ח"ו, אך האמת הוא שאין זה בגדר 
סגולות וקמיעות, אלא הוא מגיע מנקודה אמיתית שבלב, 
להתקרב  לזכות  הקדושה,  בהצלחת  עזרה  מחפשים  כי 

בכוונה להתאמץ בתורה להזדכך  להשי"ת כראוי, להתפלל 
מהתאוות רעות ולזכות לדביקות אמיתית בהשי"ת. 

כמה מעלות טובות שיש בקברי הצדיקים
נכונות  עצות  למצוא  ומתחננים  ומבקשים  עומדים  כן  וכמו  ד[ 

והבנות  עצות  לקבל  סגולה  יש  הצדיק  בקברי  כי  ה',  לעבודת 
בדרכי החיים )עיין פרפראות לחכמה ד'(. גם בקברי הצדיקים יכולים 

התכלית,  את  לזכור  בעולם,  כאן  עושים  אנו  מה  ולהבין  לראות  להתחיל 
ואז מתחילים לשמוע בלב את הדיבורים שהשאירו לנו בספריהם הקדושים 

)ליקו"ה חלב ודם ג'(. ועל כך עומדים שם בציון ומתעקשים לפעול ישועה, לעורר 
המרגלים,  מעצת  ויותר  יותר  להנצל  לזכות  רוחנית,  ישועה  בזה  ולפעול  בתשובה,  הלב 

כי על ישועה גשמית כמעט אי אפשר  ולהתחיל להבין בלב את דברי תורתם של הצדיקים. 
לבלות כל כך הרבה שעות בבכיות של דביקות בה'. 

הצדיקים יורדים על קבריהם להקשיב לתחינתנו
ה[ ויש לדעת שהצדיקים שוכני עפר, מצפים לכך שנבוא אליהם להתחנן על נפשנו בענינים 
שברוחניות, כי זה כל התענוג שיש לצדיק לאחר הסתלקותו. כיון שנשמת הצדיק רוצה לעלות 
למעלה למעלה בעולמות העליונים בכל עת ורגע, ולהכלל יותר ויותר בשורש אלקותו יתברך.

בעולם  למטה  עלינו  יתברך  אלקותו  ויותר  יותר  להאיר  בשביל  רק  הוא  למעלה  עלייתם  וכל 
העשייה, כי זה כל התכלית של הצדיק להשאיר רוח התשובה כאן למטה, ולא רק לעלות למעלה, 
שהרי זהו תכלית הבריאה לאחד את העולמות, ולהאיר כאן מה שיש למעלה. אלא שהצדיקים 
אין יכולים לעלות אלא אם כן יש להם לפני כן ירידה, כי זהו כלל גדול שאי אפשר לעלות ללא 

ירידה. 
ומעורר  גמור,  בפשיטות  קברו  על  להשתטח  בא  ישראלי  איש  כאשר  שלהם?  הירידה  ומהו 
עצמו לתשובה, ומתחנן שיזכה לחזור בתשובה, אזי נדבק רוחו ברוח הצדיק, שזהו עיקר כוונות 
ההשתטחות על קברי צדיקים, להדבק רוח ברוחו עמו. ויש בזה סודות וכוונות עצומות של 
והזעקה  הצעקה  עצם  השתטחות,  כוונות  יודע  שאינו  מי  אפילו  אבל  ברוח,  רוח  התקשרות 
בקבריהם הק', היא אשר מדבקת את רוח האדם ברוחו, ואזי יורד הצדיק כביכול על קברו, וזהו 
הירידה שגורמת לו לדחוף ולעלות מעלה מעלה, לעזור ולסייע בעד האדם )שם ברכת הריח ג'(.

העולם  כל  את  להחזיר  היה  עסקו  כל  כי  מקברו,  גדול  עסק  עשה  שרביז"ל  שרואים  וכמו 
יגדל לאחר הסתלקותו, להושיע את  וכפי שהעיד בעצמו שכוחו  ואמיתית,  בתשובה שלמה 

נשמות ישראל ולהביאם על תיקונם הנצחית, להחזירם בתשובה שלמה.

בימים אלו נכנסנו ברוך ד', לימי שמחת חודש אדר א' – 

בחודש זה גם יחול 'פורים קטן' דפרזין ודמוקפין.

מבואר  חסידות,  וספרי  הלכה  ספרי  וגמרא,  במשנה 

הדבר )על פי הגמרא במגילה ה: ו(, שאת מצוות היום של 

לאדר  דוחים  אכן  לאביונים'  ו'מתנות  המגילה'  'קריאת 

ב', מטעם להסמיך את שמחת הגאולה של חודש אדר 

לשמחת הגאולה של חודש ניסן. אבל בשאר העניינים 

העליונים  ואורות  ומשתה  כשמחה  זה,  ליום  הנוגעים 

הנמשכים על ידיהם - כל זה נעשה גם בחודש אדר א'.

)אורח  סיום השולחן ערוך  גם מסיים הרמ"א את  ובכך 

בסעודה  להרבות  תמיד  משתה  לב  טוב  תרצ"ז(:  חיים 

בני  יוצאים  שבזה  אומרים  )ויש  קטן  בפורים  גם  ושמחה 

המוקפים גם ביום יד' כבני הפרזים(.

בכמה מספרי המקובלים מתבאר ביתר שאת, בין היתר 

מגילה  למסכת  )בהגהותיו  סופר'  ה'חתם  דברי  פי  על  גם 

דף ו(, שבפורים קטן של חודש אדר א' נמשכים אורות 

ואורות  בהם,  השמח  האדם  נפש  על  גבוהים  רוחניים 

הללו עוד גבוהים המה יותר, בבחינה מסוימות, מאורות 

הפורים של חודש אדר ב'...

א'  אדר  בחודש  פורים  של  היום  שמחת  בקיום  כי 

מקיימים בזה את החיוב של זכירת מעשה הנס, וקיום 

וחומר  קל  מכוח  זאת  ולומדים  מדאורייתא!  חיובו  זה 

חייבים  לחירות  מעבדות  שאם  יד(  מגילה  )במסכת 

תיקנו  ולכן  לחיים.  ממות  שכן  כל  והלל  בהודאה 

בכדי  ותענית,  בהספד  ביום  בו  שאסור  חכמים 

לזכור את מעשה הנס - ובכך מקיימים את 

החיוב מדאורייתא לשמוח כבר 

בחודש הראשון, על פי הכלל הידוע ש'זריזים מקדמים 

למצוות' ו'אין מעבירין על המצות'.

מקומות  בכל  ישראל  בני  לכל  אמורים  הדברים  ואם 

מושבותיהם, הרי שכחסידי ברסלב הדברים מתחייבים 

בכפלי כפליים, כי אם רבנו הקדוש בא להזהיר, תמידים 

כסדרן, גדולים על הקטנים, גם במשך כל ימות השנה, 

שמח  אך  להיות  מאוד  ולהישמר  להיזהר  שצריכים 

תמיד, ורק שעה אחת ביום לקבוע לעצמו לקיים בו את 

העניין הגדול של לב נשבר - אבל שאר כל היום יהיה רק 

בשמחה... הרי ק"ו ובן בנו של ק"ו כאשר נמצאים אנחנו 

ב'  ואדר  א'  ימי השמחה של חודשי אדר  כעת בששים 

מתבטלים  השלילים  העניינים  שכל  צדיקים,  בשם  )וכידוע 

בכוח הששים ימי השמחה, כעניין האיסור המתבטל בשישים 

של היתר שכנגדו...(.

ובוודאי, כאשר נזכה להיכנס בימים אלו גם לימי יד' וטו' 

לחודש אדר' א', שבהם עוד משולש הדבר לחזק בתוכנו 

את מידת הששון והשמחה, עד כדי מנהג וחיוב להרבות 

גם במשתה ושמחה )ויש אומרים גם במשלוח מנות איש 

ותעצומות  עוז  בכל  אנו  צריכים  וכמה  כמה  לרעהו...(, 

ימי  את  לחטוף  ופשיטות,  בתמימות  עצמנו,  לחזק 

נוכל לשאוב מעיינות של  בכדי שמהם  השמחה הללו, 

ששון ושמחה לכל שאר ימות השנה, כפי הכלל הידוע 

הגדול,  הצינור  הראשי,  ה'שיבר'  הם  המועדים  שימי 

שדרכו ממשיכם אורותיו לכל ימות השנה.

ויהי רצון, שנזכה שימי השמחה של חודשי אדר, ובפרט 

ימי יד' וטו' של אדר א', ישמשו לנו להיות לצינורות של 

שפע ששון ושמחה לכל שאר ימות השנה, ובכן צדיקים 

יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו.

כוכבי אור
הרה"ח ר' ברוך מרדכי פראנק שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'נעם
מוהרנ"ת  דברי  לאור  תרומה  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
בהלכות כיבוד אב ואם הלכה ב' שבהם מתגלה איך השבת 
היא נועם הנשמות, לפתוח שערי רצון, לזכות למוח ודעת 

דקדושה, שזה יסוד האדם וכוחו לחזות בנועם השם.

מוחין דארץ ישראל ומוחין דחו"ל
בנעימים  לי  נפלו  "חבלים  במאמר  רבינו  מדברי  מובן 
וגו'" )לקו"ת סי ע"א( שהעיקר לזכות להרגיש הנעימות 
שיש בתורה, כי יש מוחין דארץ ישראל שהם נקראים 
עיקר  שבזה  השי"ת,  כבוד  התגלות  הם  כי  'נעימים', 
המח והחכמה והנעימות שבתורה, אבל כאשר האדם 
מתרחק מלדעת מכבוד השם הוא נופל למוחין דחוץ 
לארץ, בחי' 'חובלים', דהיינו ששולט עליו הבנה כזאת 
בכח  אין  כי  ולמחלוקת,  השם,  כבוד  לשכחת  שמביא 
לבא  יכול  ואינו  השני,  עם  דעתו  להשוות  אז  האדם 

לנעימות התורה. 
לה  לעשות  יש  אבל  תמיד,  מאיר  הנועם  שפע  והנה 
'כלי' לקבל אורה, וכאשר האדם עושה חסד וצדקה הוא 
פועל כלי לקבל נועם זה, ולזאת תרומ"ה היינו צדקה, 
הוא ס"ת: לחזו'ת בנוע'ם ה'שם ולבק'ר בהיכל'ו, כי ע"י 

התרומה מתגלה הנועם ונמשך עיקר התגלותו. 
ועיקר התגלות הכבוד, הוא בעצם הולדת האדם שהוא 
תכלית הבריאה, וככל שהאדם מתגבר לעבודת השם 
ומגדיל דעתו - נגדל יותר כבוד השם. וזה עניין מצות 
כיבוד אב ואם, כי בכבוד זה מגלה כבוד נועם העליון, 
ולכן אצל  כבוד השם,  לגלות  כדי  נולד האדם  שמשם 

אביו ואמו יש להראות גילוי כבוד. 
דחו"ל  הפגומים  המוחים  הרי   - הנועם  מאיר  וכאשר 
שנקראים  דחו"ל  המוחין  כי  תיקון,  למצוא  יכולים 
לתקנם  ויכולים  ומזיקים,  חובלים  הם  כי  "חובלים" 
כאשר יפלו לתוך אור הדעת, למצוא אור של אמונה, 
סדר  זה  כי  וגו'",  בנעימים  לי  נפלו  "חבלים  מ"ש  וזה 

תיקון הדעת. 
עוד  הם  ואדרבה,  מתתקנים,  אינם  שלפעמים  אלא 
ולכן  מאיר,  אינו  דא"י  המוח  גם  ואז  הדעת,  מבלבלים 
יש מחלוקת גם בארץ ישראל, וגם בתוך הקדושה, אבל 
בוודאי ע"י שיגביר כח הנועם, נזכה לעורר המוחין דא"י 

לחזות בנועם התורה. ע"כ המתגלה בדברי רבינו.

הכח להתנהג בנועם – מוחין דארץ ישראל
והנה הרי בוודאי אנו רחוקים מאד מלהבין מה הוא ענין 
מוחין וכו' ואיך שייך לנו ענין של מוחין של ארץ ישראל 
וגו'. אבל לאור דברי מוהרנ"ת מובן הענין, שהוא עניין 
כל המרירות שעובר על האדם מחמת קטנות הדעת, 
וכל מה שיש עתים קשים שהאדם אינו יכול להחיות 
מה  אותו,  שמצערים  דברים  רק  אז  מבין  כי  נפשו, 
שהכל אינו הולך כסדר ומונעים אותו מאד, וכל ענייני 
הצער ממה שחסר לו בפרנסה וכו' דוחקים על ליבו עד 
שמרגיש שאין בכוחו להתחזק, כי מוחו נמשך להבין 
ושכל  אמונה  של  לאור  להתבטל  מסוגל  ואינו  צערו 

צער  הוא  מהותו  כל  ועי"ז  הנפש,  את  המחיה  אמתי 
ומחלוקת שנאה ומרירות. שכל זה הוא כלל עניין מוחין 

של חוץ לארץ. 
אבל כאשר האדם זוכה, הרי מאיר לו הדעת, ויש בכוחו 
ויש בליבו  ולהכניס אורם בליבו,  לשמוע דברי אמונה 
יסוד של מוח אמת להבין מציאות כבוד השי"ת, ומה 
שאנחנו עמו וצאן מרעיתו, ואנו מתקנים ומגלים כבודו 
משום  להצטער  ואין  ומצות,  תורה  ע"י  מעשינו  בכל 

דבר, ועי"ז יש כח לחזק הלב לבא לשמחה ונעימות. 
וגם כאשר עובר עליו - הוא חוזר לנקודת המוח והדעת 
באהבה,  הכל  ולקבל  לטובה,  שהכל  להאמין  האמיתי, 
ומכניס כל כוחותיו בתפילה ולימוד התורה להתקשר 
מה  על  להתגבר  דקדושה,  והדעת  המוח  לאור  יותר 
שעובר עליו ולא להגרר אחרי צער ומרירות, רק לזכור 
ולזכור את האמת שכל  ובהשגחה הפרטית,  בהשי"ת 
חייו הוא רק שליחות לעשות רצון השי"ת, לשוב תמיד 
בתשובה על מה שצריך לתקן, ולהרבות בתורה ומצות, 
וכל שאר הדברים שעובר עליו אינם שייכים לו ואינן 
יש מה שהוא השתדלות של  גם בהם  רק  חייו,  עיקר 

דבר מצוה, אך השי"ת מנהיג הכל. 
ועי"ז זוכה להתדבק בהנעימות שיש בתורה, להרגיש 
נועם השם שהוא השראת השכינה, בבחי' בנין המשכן- 
הקדושה.  ונועם  האמת  מאיר  שמשם  הקדושה,  בנין 
שהוא  תרומה"  לי  "ויקחו  נאמר  המשכן  בבנין  כאשר 
ס"ת לחזות בנועם וכו', ועי"ז האדם אוהב שלום ורודף 
שלום, ויש בליבו הרחבת הדעת ודרך של השתוות לכל 
מי שחפץ בשלום, ובכוחו ללכת בדרך התורה להתפלל 

בכוונה, להרים שיר ונעימות זמירות ישראל. 
ועי"ז יבא להתדבק בנעימות אור הדעת של הצדיקים, 
בכלליות  ה'  כבוד  התגלות  לראות  איך  שמגלים 
בכל  השכינה  זיו  לנועם  לזכות  דבר,  בכל  ובפרטיות 
דבר, כאשר יזכה להבין ענין נפילת עשרה בחינות אור 
כבוד  מתגלה  ידו  על  ואיך  המידות,  כלל  היינו  הכבוד, 
כמבואר  השם  נועם  בדרכי  ודבר,  עניין  בכל  השי"ת 
לזכות   - השם  עבודת  מציאות  עיקר  שזהו  בספה"ק, 
כבוד  רק  רואים  דבר  בכל  אשר  המלך,  בהיכל  להיות 
השי"ת, וזוכים להיזהר מהגאווה והישות, רק כולו אומר 

כבוד השם. 

תיקון הבלבולים – מוחין דחוץ לארץ
שהם  דחו"ל",  ה"מוחין  של  הכוחות  מתקנים  ובזה 
נופלים בתוך אור הדעת ומתעלים, היינו כאשר האדם 
ליבו  תאוות  אחר  שנמשך  ממה  ויוצא  להשי"ת,  שב 
ואחר המחשבות הרבות, אלא הוא מתגבר באור הדעת 
להפיל כל מה שיש בליבו העקום לתוך המוח והדעת 
דקדושה, שיתבטל המחשבה זרה והבלבול שזה בחי' 
"חבלים נפלו לי בנעימים וגו'", עי"ז מתקן הבנת הלב 
ומתתקן המוח לזכות לנעימות של התורה, למוחין של 

ארץ ישראל. 
והצער  שהמחשבות  ורואה  מאד,  שנפל  מי  גם  כי 

מרחקים אותו מדרך הדעת, ומושכים אותו למרירות, 
דרכי  להבין  היכולת  ולחסרון  וקנאה,  לשנאה 
ההתחזקות, דרכי התגלות כבוד השם, ועוצם הנעימות 
דקדושה,  הנועם  כח  להגביר  יתגבר  אם   - בזה  שיש 
יזכה   - הנועם  לאור  כלי  לעשות  וחסד  בצדקה  וירבה 

להתגבר לתפוס המחשבות ולתקן הדעת. 
- עיקר  נושע עדיין בזרע של קיימא  וכמו שמי שלא 
הנועם  לאור  כלי  לעשות  הצדקה  ריבוי  ע"י  ישועתו 
לזכות להולדה, כך גם עיקר תיקון האדם לזכות לחזור 

להשי"ת הוא ע"י תרומה, ע"י צדקה וחסד. 

הרגשת הנעימות תלויה בתיקון הברית 
והתחזקות

ברית  פגם  ע"י  הוא  המוחין  לפגם  הנפילה  עיקר  כי 
כבוד  שמגדל  האדם  הוא  הבריאה  תכלית  כי  קודש. 
ואם  השם,  כבוד  נועם  הטוב  אמיתת  ומגלה  השם, 
כח  כל  הרי  הברית,  בקדושת  נפשו  שומר  אינו  האדם 
נועם כבוד השם שהוא הנשמות שמוליד, נעשה מזה 
כוחות של רוע וקליפות, שהם מכסים ומעלימים כבוד 
השם, וגורמים שאין מוח ודעת להבין כלל את האמת. 

וכלל תיקון הברית הוא לשוב לתקן הדעת, ע"י צדקה 
ואור הצדיקים שמרימים האדם לנועם הדעת האמיתי, 
שזכינו  נקודה  מכל  בשמחה  להיות  אותנו  ומחזקים 
בקיום התורה, כי בכל זאת זכינו לעשות רצון השי"ת 
לגלות הכבוד, ולפי מה שמתגבר האדם למצוא בעצמו 
בית  בנין  בחי'  שזה  המוח,  מתקן  הרי  הטוב,  נקודות 
אחד  שכל  תרומ"ה,  ע"י  נבנה  המשכן  שהרי  הקדש, 
הביא את מה שהיה יכול, כך על כל אדם להתחזק בכל 
מציאות  בליבו  לגלות  לו,  שיש  ודעת  מוח  של  נקודה 

ההתקרבות להשי"ת, ועי"ז לבנות הקדושה. 
כמו  האמת,  נועם  להרגיש  מאד  קשה  בתחילה  כי 
נפלאות  עלינו  האיר  כאשר  רק  מצרים  שביציאת 
לצאת  האמת,  להבין  שייך  היה  יצי"מ  של  הגדולות 
הדעת  פגם  המוחין-  פגם  של  הקטנות  ממרירות 
וצער,  חימוץ  מכל  להיזהר  עלינו  ואז  במצרים,  שהיה 
ולהגדיל כח הנועם, ורק אחרי פסח שייך לתקן החבלים 

שנופלים בנעימים ולאכול גם חמץ. 
וכמו כן עלינו לקבל אור הנועם משפע בית המקדש, 
היינו מאור רבינו ז"ל - להתחזק מאד, ולהגביר כח כל 
נקודה טובה, להגדיל אורה, לראות התגלות כבוד השם 
הנפש  שמשמח  במה  ולהתדבק  זוכים,  בוודאי  שאנו 
ומביא שמחה ונועם, ואז להתעורר מאד לעסוק בתורה 
בנעימות ובלב שמח, ולהבין בתורה ובדברי הצדיקים, 
שעי"ז יגביר כח הנעימות של הקרבה להשי"ת, וירפא 
שמושך  מה  נגד  לעמוד  בכוחו  שיהיה  והדעת,  המוח 
לחוץ, לתוך היגון ואנחה ודרכי העסקים ומחלוקת, וכל 
ובאים  מתלבשים  הם  כאשר  גם  עוה"ז,  ורווחי  ענייני 
יהיה בכוחו לתקן הדעת,  כי  וכו',  עליו ע"י דבר מצוה 
ומביא  להשי"ת,  האדם  שמקרב  אמיתי,  למוח  לזכות 

מנוחה וחיות.

כח תיקון הדעת ע"י שבת קודש
נועם   - הישר  הדעת  אור  להארת  לזכות  כוחנו  וכל 
- הוא ע"י שבת קודש, שבו  המוחין של ארץ ישראל 

מתגלה נועם השם. 
תופס  הזה  העולם  שעסקי  ומה  הבלבולים  כלל  כי 
המחשבה, ומפיל מרירות על האדם - זהו בחי' הנפילה 
שהם  החול,  ימות  של  מלאכות  הל"ט  קללת  לתוך 
משכיחים מזיכרון כבוד השם, והם זוהמת פגם המוחין, 
אשר יש לתקן בששת ימי המעשה, וכמעט שהאדם 

נשקע בזה, וזה נעשה כל מהותו ודעתו.
המוח  כח  לחדש  הדעת,  לחדש  בא  קודש  שבת  אבל 
אדם  על  מגן  היה  ששבת  חז"ל,  כמ"ש  האמיתי, 
הראשון, אחרי חטא עץ הדעת, כי שבת מגין על פגם 
ובלבול הנפש, ומחזיר לנו האמת, שהשי"ת לבד ברא 
הכל, וכל מהות דעתנו הוא רק לחזות בנועם השם ע"י 
השם,  כבוד  התגלות  בנפשנו  ולראות  ומצות,  תורה 

שזאת מתגלה על נפש האדם ביום השבת.
זיו השכינה, שאנו  נעימות   - והוא "מעין עולם הבא" 
מעידים על מציאות השם בכלל, ומגלים כי ששת ימים 
עשה וגו', היינו שאנו מגלים פרטי דרכי התגלות הכבוד 
ע"י כל מצוה, ודרכי הדעת של עבודת השם שמאירים 
עלינו ביום השבת, להבין בדברי הצדיקים איך לזכות 
להחזיר כל מאמר וכל כבוד לשרשו, לגלות כ"ח מעשיו 
ולהתדבק  השבת,  קדושת  בכח  העולם  ולחדש  וגו', 
זכור  בנועם אורה מעין עולם הבא, שזה עיקר מצות 
השביתה,  מציאות  תמיד  לזכור  וגו',  השבת  יום  את 
מציאות הנועם והמנוחה באור השגחה באור האמונה 

בהשי"ת. 
כדי להפיל  ונועם,  ענג  מיני  בכל  וצריך לקדש השבת 
אכילה  של  עוה"ז  נעימות  דרכי  כל   - החובלים  כל 
התגברות  שהוא  דקדושה  אכילה  לתוך   - ושתיה 
ה"נעימים", בחי' "למען תמצו והתענגתם מזיו כבודי", 
כמו שבאכילת מצה בליל פסח אנו זוכים לשורש כח 
לשון  תמצ"ו"  "למען   – "מצה"  בחי'  שזה  הקדושה, 
מציצת וקבלת אור האמת, כך אנו ממשיכים זאת על 

נפשנו בכל שבת. 

בתפילות  וזמרה  בשירה  מאד  מרבים  אנו  ולכן 
להשם  להודות  "טוב  שבת  בקבלת  כמ"ש  ובזמירות, 
האמתית,  הדעת  מתגלה  כי  וגו'",  לשמך  ולזמר 
שהעיקר להתדבק בהשי"ת בשירה וזמרה, לזכור יום 

כאשר  ואמיתיים,  ישרים  מוחין  בו  ולקבל  השבת, 
שלאורו  הרצון,  מצח  מתגלה  דרעוין  רעוא  בעת 

יצאנו ממצרים, ונמצא בנו הכח להתגבר על כל 
בימות  לתקן  שעלינו  מה  כל  ועל  החובלים, 

החול, ולכן בצאת השבת אנו מתפללים 
מיד "ויהי נועם השם עלינו", אמן. 

הרבה תלאות עברו רבי יצחק גלבך זצ"ל וזוגתו תבדל לחיים טובים, עד שהגיעו 
והתיישבו בארץ הקודש. שניהם איבדו קרובי משפחה בשואה האיומה ואך בנס 
ניצלו מחרב הגרמנים והקומוניסטים. רבי יצחק ריצה שנים ארוכות בעבודת-פרך 
רבינו,  מצאצאי  וזוגתו,  הוא  נישאו  שם  לאומן,  והגיע  שרד  ניסים  בנסי  בסיביר, 

והקימו בית נאמן בישראל. 
רבי יצחק, שראה כי מצב היהדות בברית-המועצות בשפל גדול, החליט לעלות 
לארץ ישראל. זוגתו חששה מאוד, אך כשראתה שאצלו מנוי וגמור לעזוב בכל 
מחיר, הלכה לציון הקדוש ושפכה את לבה, ביקשה מסבה הקדוש שלא יאונה כל 
רע לאמה האלמנה ולה, אף נטלה אבן אחת ממצבת הציון הקדוש כסגולה, וביחד 

יצאו לדרך הארוכה.
שבגרמניה.  העקורים  למחנות  מיוחדות  ברכבות  הגיעו  יהודים,  אלפי  עם  יחד 
כשאר הפליטים, ייחלו בני הזוג להגיע לארץ ישראל ולבנות בה את ביתם. אלא, 
שהשלטון האנגלי ששלט אז בארץ מנע את קליטת אלפי הניצולים, ובלית ברירה 
יצחק לפני פרוץ  רבי  'קמניץ', בה למד  בוגרי  בני ישיבה  עברו ביחד עם קבוצת 
המלחמה, לצרפת.    רק לאחר שנה זכו לנשק את עפר הארץ, לאחר שהגיעו אליה 
בדרך הים. הם שוכנו על ידי הסוכנות במושבה 'זרנוגא' שליד רחובות. לשאלתם, 
ענו להם הפקידים, כי זהו ישוב דתי. אך עד מהרה נתחוור להם כי המקום אינו  

מתאים למי שרוצה לחיות חיי תורה, אולם מקום מגורים אחר, הם לא מצאו.

שנה וחצי התייסר רבי יצחק באותה מושבה, עד שקיבל החלטה. הוא עזב את 
המושבה עם בני ביתו ועלה לירושלים להשתקע בה, ללא שום מוצא של פרנסה 
ומתוך מסירות נפש ותלות מוחלטת במי שאמר והיה העולם. מלכתחילה, ניסה 
להתקבל לאחד הכוללים הנודעים, אך נתקל בסירוב. הארץ היתר מוצפת בפליטי 

מלחמה, והיה קשה למנהלים להכפיל את מספר הנתמכים.
בתקופה הראשונה סבלו הוא ובני ביתו עוני ומחסור. באותן שנים, כשהמחסור 
שלט בארץ, היו רבים מיהודי אמריקה שולחים חבילות מזון ובגדים לעניי ארץ 
ישראל ששמותיהם הופיעו אצלם, ואף רבי יצחק היה מקבל מידי פעם חבילה 
כל שהיא, שאת תוכנה היה לרוב מוכר, והפרוטות שקיבל סייעו לו בפרנסת ביתו. 
באחד הימים נודע לו על חבילה גדולה במיוחד שהגיעה אליו. הוא ובני ביתו שמחו 

כי יוכלו להרוויח ממנה מעט למחייתם.
"כמה עלי לשלם דמי דואר?" בירר רבי יצחק. שתים עשרה לירות", ענו לו.

היה זה סכום נכבד, שלא היה מצוי בכיסו, אך נאמר לו כי היות והחבילה גדולה, גם 
דמי המשלוח בהתאם. 

הלך רבי יצחק אל אחד מידידיו ולווה ממנו שתים עשרה לירות, בתקווה כי בכסף 

שיקבל תמורת הפריטים שבחבילה, יפרע את חובו ואף ישתכר למחייתו. 
לאחר שהובאה החבילה הביתה ונפתחה, גילתה זוגתו כי אינה מכילה אפילו דבר 
אחד הראוי למכירה, כל כולה לא הייתה אלא ערימת 'שמאטעס' ופריטי לבוש 
שאי פעם היו בגדים. אפילו לא בגד אחד ראוי ללבישה.     ליבה נשבר בקרבה 

מגודל האכזבה ומהחוב של שתים עשרה הלירות שנוסף לדלותם. 
באותה שעה ביקר בביתם ידיד אחד מחסידי ברסלב, לאוזניו הגיע הסיפור והוא 

השתתף בצערם. לפתע הבזיק רעיון במוחו: רבי יונה לבל!
החסיד רבי יונה לבל איש החסד, הלא עוסק במכירת 'יד שניה'. הוא הלך וסיפר 
לו את המקרה. רבי יונה מצא כאן הזדמנות לסייע בידי צאצאי רבינו הקדוש. הוא 

מיהר ובא לביתם שבשכונת 'גבעת שאול', נקש על הדלת ושאל מעשה סוחר:
״שמא יש לכם דבר מה למכור? אולי הגיע משהו מחוץ לארץ?״

הראתה לו בעלת הבית את אותה חבילת סמרטוטים, ורבי יונה שאל, כאילו עוסק 
הוא בסחורה משובחת שנפלה לידיו: ״כמה אתם רוצים תמורת חבילה זו כולה?" 

"שתים עשרה לירות, דמי המשלוח שלווינו", השיבה בעלת-הבית.
״מציאה גמורה היא עיסקה זו, ובלבד שלא תתחרטו", הפטיר רבי יונה בהתלהבות 
מעושה. הוא ספר על השולחן שתים עשרה לירות טבין ותקילין ועזב את הבית, 
כשה'מציאה' מתלווה עמו עד לפח האשפה הראשון, שם הניחה במקומה הראוי 

וחזר לביתו שב'בתי אונגרין', שש ושמח על המצווה שנפלה בחלקו.

סוחר בחסד



בני הנעורים
השי"ת איתך

עלהו לא יבול

דיני מחיקה וכתיבה המצויים בשבת )ג(
נייר טואלט ומפיון שכתובים עליו אותיות או ציורים

לפי מה שנתבאר במאמרנו הקודמים, נייר שכתוב עליו אותיות או ציורים וקורעים 
אותו, וכן אם מכסים את הכתב בדבר הנדבק עליו - יש בזה משום 'איסור מוחק', אך 
נייר  הדין תלוי אם נתקלקל הכתב לגמרי או רק קצת. – ולפי זה כשמשתמשים עם 
טואלט או מפיון שכתוב עליו אותיות או ציורים, בדרך כלל הכתב והציור נשחת, או 
ע"י כיסוי הכתב עם הלכלוך, או ע"י קריעת הנייר בעת השתמשות, או כאשר זורקים 

אותו למים שאז הוא נשחת לגמרי. ולהלן נבאר למעשה:
א. אם יש בו רק ציורים שאין להם שום משמעות – מותר להשתמש בו כרגיל )וכמ"ש שם 
מהגרשז"א(. וכל הנדון להלן הוא רק כשיש עליו אותיות, ואין הבדל אם הוא כתב שלנו 

או לועזי. או יש עליו ציור שיש לו משמעות.
ב. ציור או כתיבה שהם מגוף הנייר עצמו ]בולט או שוקע. מצוי גם בנייר מגבת[ – דינו 
ממש"כ  ]וצ"ע  קמט  בצד  ד"ה  קמד  לסימן  בהערות  )קצוה"ש  מודפסים  ציורים  או  אותיות  כדין 
יד הערה 39. אמנם  בבדה"ש סוף אות ג להתיר בכה"ג[. ארחות שבת טו הערה לו. וכ"מ בהלכות שב"ש 

בנשמת שבת ז קעד, מתיר(. 

ג. אם הכתב או הציור לא נתקלקל אלא שרק הלכלוך מכסה אותו, ואין זורקים אותו אחר 
השימוש למים: 

)א( אין להשתמש עם נייר טואלט או מפיון כזה )כיון שי"א שנחשב כמוחק: הגר"ח מוולזין 
הובא בתולדות הגר"י מסלאנט עמוד קיג. יד הלוי או"ח סד. שש"כ כג יט. וכן י"א שאין לסמוך על ההיתרים 

דלהלן אות ב(. 

)ב( אמנם אם אין נייר טואלט אחר – אפשר להשתמש עמו )שי"א שכיסוי הכתב אינו נחשב 
וי"א שאת"ל שהוא מוחק, מ"מ אין בו איסור מחיקה מכמה טעמים: אינו מתכוין, ואע"פ שהוא  כמוחק. 

פסיק רישא, מ"מ הוא בתרי דרבנן שי"א שמותר. כלאחר יד. מקלקל. אינו מכין מקום לכתיבה. בנוסף לזה 

יש בזה משום 'כבוד הבריות'. ראה: מהרש"ג ג מא. לבושי מרדכי או"ח מהדו"ת יז ב. תולדות שמואל ג ע י. 

תפארת אדם או"ח לא ד"ה והנה. ובאז נדברו המוחק קכט, מתיר דלא הוי פס"ר(. 

)ג( אכן לגבי 'מפיון' כזה, הדין שונה: אם יש בזה משום 'כבוד הבריות', כגון: שצריך 
לנגב השולחן ונמצאים אורחים. או המתעטש או המצונן או שידיו מלוכלכות ונמצא 
בחברת עוד אנשים – מותר להשתמש בו. אבל באופן שאין בזה משום כבוד הבריות 
– לכתחילה לא ישתמש בו, והמיקל יש לו על מי לסמוך )כיון שיש בזה שאר טעמי ההיתר 

הנ"ל(. ובפרט אם הוא רק ציור ולא כתיבת אות )שי"א שאין איסור מוחק בציור(.

)ד( אך כל זה שאין זורקים אותו למים, אבל אם זורקים למים – דינו כאמור להלן סעיף 
ה לגבי נתקלקל לגמרי.

ד. אם לא מתכסה הכיתוב ע"י הלכלוך, אך הנייר נקרע, אבל באופן שעדיין ניתן לקרב את 
חלקי הנייר ויוכלו לקרוא הכיתוב או הציור - לכתחילה אין להשתמש עמו, אך המיקל יש 

לו על מי לסמוך, ובפרט אם יש בזה משום כבוד הבריות )שי"א שאין זה בכלל מוחק, ובפרט 
כשיש רק ציור ולא אותיות(. 

ה. אם הנייר נקרע והכיתוב נפגע לגמרי, או אפילו לא נפגע אלא שזורקים אותו למים.

אין להשתמש עמו באופן האמור. אך אם אין נייר טואלט אחר, המיקל יש לו על מי לסמוך. 
הדין במפיון אם הוא באופן שיש בזה משום כבוד הבריות, אבל אם אינו בכלל האמור, יש  וכן 

להחמיר )כי יש אוסרים לגמרי להשתמש באופן כזה: דעת תורה שמ ג. משיב שלום שסא. מנוחה נכונה לג עמוד נח. וכן 
לפי הנ"ל בס"ב אות א, כ"ש בזה. וי"א שמותר, ראה: מהרש"ג. תפארת אדם. אז נדברו. חיי הלוי או"ח מא ב. באר שרים ב קפא 

ה. וכן הוא לפי המתירים שהבאנו במאמרנו לפרשת יתרו ס"ד אות ב. ויש שהכריעו להתיר אם אין לו נייר אחר ויש בזה משום כבוד 

הבריות: לבושי מרדכי. תולדות שמואל. נשמת שבת. הלכות שבת בשבתו נח יג(. אם יש נייר חלק אך צריך לקרוע אותו - עדיף 

להשתמש עם נייר עם כיתוב שאין צורך לקרוע )שש"כ שם בהערה נט(. 

לכבוד מערכת העלון המיוחד 'עלה לתרופה'.
בעצמי  ונפול  הדעת  חלישות  מרגיש  אני  פעמים  הרבה 
שאני לא כזה בחור טוב, ואז אני מאבד את כל החשק, 
שצריך  מה  על  שומר  ופחות  הזמן  את  יותר  ושורף 
לשמור. ולדוגמא, אם כבר דברתי כמה שעות, איזה חשק 
האחרונות  הדקות  את  לחטוף  בשביל  להיות  יכול  כבר 
של הסדר?! ואם אני כבר מילא לא מרגיש בחור קדוש 
הבוער לה', למה שאשמור את העיניים?! ובזמנים האלה 
אני מרגיש סוג של הפקרות פנימי בלי רוח של מלחמה 

ומעשי גבורה.
תודה רבה על ההתייחסות

ג. ל. 
**** 

לכבוד הבה"ח הזועק מעמקי ליבו שרוצה להתקרב להשי"ת.

דע לך, שאין לך מושג כלל מי אתה באמת, נדמה לך שאתה 

לך  דע  אבל  אותך.  מכירים  אנשים  הרבה  שלא  קטן  בחור 

שבעולמות העליונים אתה מוכר מאוד, וכולם רוצים ומצפים 

אליך שתעשה עוד איזה מצווה, ותעמוד בעוד איזה נסיון. כי 

השי"ת ברא את העולם בשביל שהוא רצה שיהיה לו משכן 

כל  ידי  על  אתה,  רק  המשכן,  את  שיבנה  מי  לו  ואין  למטה, 

רגע אחד שאתה מתחזק. ואפילו שנראה לך שלא קורה כלום 

מהנסיון שעמדת בו, ואף אחד לא ידע מזה, ולא קבלת שום 

תשומת לב מיוחדת מאותה המצוה, ואף אחד גם לא יחמיא 

לך, בכל זאת דע לך שלמעלה רואים את הכל ואתה הופך את 

כל העולמות לגמרי מההתחזקות שלך.

והראיה הגדולה ביותר שאני צודק הוא, זה שאתה עדיין חי 

ונושם. כי יש לנו כלל, שהשי"ת לא בורא סתם דברים בעולם, 

חי  עדיין  אתה  ואם  בבריאה,  מיותר  שהוא  אחד  דבר  אין 

ונושם, סימן שהשי"ת צריך אותך מאוד, ומצפה לך שתעשה 

בשבילו משהו.

צריך  שהשי"ת  זאת  רואה  שאינך  מתלונן  שאתה  זה  אבל 

אותך, מחמת שמתגברים עליך נסיונות, דע לך שלהיפך,  

משהו,  שווה  אתה  מולך,  שעומדים  הנסיונות  בגלל  רק 

ואילולא לא היו לך נסיונות והיה הולך לך הכל חלק בלי 

שום קושי, אזי באמת השי"ת לא היה צריך אותך.

ודברים אלו שכתבתי לך עכשיו, הוא סוד עצום 

ונסתר, שאפילו שאני כותב לך ומגלה לך 

סוד זה, בכל זאת הוא נשאר סוד, 

רק  ידוע  והוא 

כי  פשוט.  ישראל  מאיש  שעולה  רוח  הנחת  גודל  לצדיקים, 

איך אפשר להבין זאת שהשי"ת צריך אותך, ואת ההתגברות 

הקטנה שלך. אין זה מתקבל כלל על הדעת וההגיון הישר. 

ודווקא בגלל שאינך מבין זאת, לכן באמת קשה לך להתגבר 

על הנסיונות, כי למה שתוריד את העיניים ברחוב, סתם כך 

כשאף אחד לא רואה?! והרי בעקבות כך לא תקבל מעמד של 

עובד  של  רוח  יותר  תרגיש  לא  לעצמך  וגם  יותר.  טוב  בחור 

ליפול  לעצמך  ונותן  בעצמך  מזלזל  שאתה  הסיבה  וזוהי  ה', 

ולהיחלש.

ודע לך כלל גדול, שבשעת חלישות הדעת ועגמת נפש, היצר 

הרע מתעורר ביותר להשתולל על האדם, ואדרבא אז צריך 

משהו  עכשיו  דייקא  ולעשות  חלציך,  כגיבור  לאזור  אתה 

לכבוד ה', לחטוף את הדקות האחרונות של הסדר רק לכבוד 

ה', כי כבוד לעצמך כבר לא תקבל.

לפי  מודדים  אנו  דבר  שכל  כזו,  בצורה  עובד  שלנו  המח  כי 

הפסד ורווח, ולכן בכל נסיון אנו בודקים, האם עכשיו משתלם 

רק  עובדים  אנו  כי  חמורה,  טעות  וזוהי  לא.  או  להתאמץ  לי 

ידי שאנו מקבלים עלינו עול  ועושים רצונו, על  את השי"ת 

מלכותו עלינו, יהיה מה שיהיה.

ורק כך אפשר להיות יהודי כשר וצדיק. ואפילו יהודי פשוט 

ועיקר  שלו.  הרווחים  על  רק  שחושב  מי  כך  להיות  יכול  לא 

האנוכיות,  את  קצת  להרים  הוא  למעשה  היהדות  הצלחת 

יותר  יביא  מה  לחשוב  ותתחיל  מעצמך,  לחשוב  תפסיק 

תועלת להשי"ת, ולמסור הנפש בעד זה.

וזהו עיקר הנחת רוח של השי"ת – המסירויות נפש הקטנות 

האלו, שרק ה' יודע בכמה דמים זה עלה לך.

ורביז"ל אמר שמשיח יעשה ספר מכל אחד ואחד. ובפשטות 

גיבורי  שואה,  ניצולי  על  גבורה  סיפורי  שיש  שכמו  הכוונה, 

סיביר וכדומה, ששמרו את השבת במצר וגלות, והדליקו נרות 

חנוכה, לבשו ציצית וכו', כך משיח יעשה ספר מכל הנסיונות 

והמסירות נפש שיש לכל אחד. כי אם אמנם כעת בעולם הזה 

הספר הזה נראה משעמם ולא מעניין, כי מה יכתבו שהלכת 

ברחוב וכמעט שלא התאפקת עד שהורדת את העיניים?! אך 

לעתיד לבוא כשיראו איזה נחת הנסיון הקטן עשה למעלה, 

יוכלו לכתוב ספר שלם כמה התאמצת לחטוף עוד רבע  אז 

בספר  העניין  עיקר  כי  וכו',  משניות  פרק  ועוד  לימוד  שעה 

הוא דווקא כשהוא מותח עם נסיונות ומסירות נפש עילאית.

חזק ואמץ תפוס את עצמך ותכניס בעצמך תמיד, רוח כאילו 

אתה עובד ה'.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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יפוצו מעיינותך חוצה
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כפר טורמן

הר"ר שמואל ב"ר אלתר הורוביץ הי"ו
ירושלים

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

הר"ר דוד נחמן שנעק הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר נתן  ב"ר יונה לייב הורוביץ הי"ו
פוסטוויל - ארה"ב

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

הר"ר ישראל בנימין נהרי הי"ו
בני ברק

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נתן שמעון נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מנחם לנדסמן  הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר דוד הי"ו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אריה גורודצקי הי"ו
צפת

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

הר"ר נחמן ב"ר יהודה צבי שפירא  הי"ו
צפת

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

הר"ר בנימין הרשלר  הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שלום פוקס הי"ו
ירושלים

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

הר"ר יהונתן אלברט הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר משה דוד כהן הי"ו
בית שמש

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

הר"ר נתנאל עובד הי"ו
צפת

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

הר"ר יהודה צבי ברוין הי"ו
בית שמש

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

הר"ר ישראל כרמל הי"ו
בני ברק

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

הרה"ח ר' אלימלך זילביגר שליט"א
מנטשסתר

וחתנו הר"ר נתן שלמה פראנק הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו/בנו
נחמן ברוך מרדכי פראנק נ"י

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן זיתוני  הי"ו
בני ברק

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

לעילוי נשמת 
דוברא הענא טובה בת ר' ישראל אלתר ע"ה

נלב"ע ד' אדר א' ת.נ.צ.ב.ה.
אסתר בת שרה מרגורית 

הר"ר שמואל ב"ר נחמן זאב פראנק הי"ו
ירושלים

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

ברכת מזל טוב
לכבוד ידיד נפשנו המוסר נפשו ולבו

להאיר עיני ישראל ולהחיות נפשות צמאות
הרה"ח ר' מנחם לנדסמן שליט"א

לרגל נישואי בנו החתן המופלג בתוי"ש חו"ב 
כמר דוד נ"י

בשעה טובה ומוצלחת
בזכות רביה"ק, ובזכות פעולותיו הכבירות

להגדיל תורה, יזכה לרוב נחת דקדושה
בשם כל הידידים

י. אשר זעליג מרגליות                  יהודה דייטש


