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 – נושאת  היא עובדה מפליאה, במיוחד השם שהיא  פרשת השבוע 
יתרו. עם ישראל עשה כברת דרך משמעותית עד כה, בראשו מנהיג 

דגול, משה רבינו. 

מגיע  והנה  צדיקים.  ומאוד  נבונים  חכמים  כולם  דעה,  בדור  מדובר 
הרוחני,  העולם  של  מרוחקת  הכי  מהנקודה  אדם  פתאום  לפתע 
רצונך  ה'.  לנחלת  להסתפח  ומבקש  זרה,  עבודה  של  סוג  לכל  כומר 
להתגייר? בבקשה, אבל ליתרו יש בראש ובראשונה מה לשפר ולייעל. 
נערך לכבודו סיור  נלבבת, מן הסתם  זוכה לקבלת פנים  חותן משה 
במוסדות השונים במרחבי המחנה שבמדבר. תוך כדי סיור מוצא יתרו 
ליקויים וממהר להתריע בפני משה, יש לו גם הצעות והן מתקבלות 

תיכף ומיד. ולא זו בלבד שהפרשה קרויה על 
שמו – אף גם נקבע בה מעמד הר סיני ומתן 

תורה, עד כדי כך?

        

על  מפרשתנו  ללמוד  מה  הרבה  יש  אכן, 
הגדול  הלימוד  אבל  רחוקים,  וקירוב  ענווה 
שמתקבלת  יתרו  של  בהצעה  דווקא  מוצפן 
הבסיס  את  מכילה  היא  לאלתר.  ומיושמת 

לקבלת התורה. 
"דע  ז"ל:  רבינו  של  בשיחה  הדברים  יסוד 
וזה  עולמות,  באלף  מאיר  שהוא  אור  שיש 
האור אין אדם פשוט יכול לקבל מחמת גדלו. 

וצריך לזה חכם גדול שיוכל לחלק אלפים למאות. דהיינו שיוכל לחלק 
האור הגדול לחלקים קטנים כדי שיוכלו הקטנים במעלה לקבלו מעט 
מעט", לקראת סוף השיחה נאמר עוד "ומשיח יודע כל העניין הזה 

בשלימות" )שיחות מוהר"ן צג(.

אלף עולמות
הצרה הכי גדולה של האדם, שהוא לפעמים קטן ועדין מדי בשביל 
השפע שמקיף אותו. אין די במגורים לצד הררי שפע, כדי לחיות צריך 
להיות ניזון מהשפע, ולשם כך הוא צריך להיות מדויק וקטן מספיק 
"בשבתנו  במצרים,  חסר  היה  לא  שפע  ולהתעכל.  לפה  להיכנס  כדי 
על סיר הבשר", כן, ישבתם צמוד לסירי בשר, אבל שכחתם לספר 
גם  לצד הסיר הכרסתני. מבחינה מסוימת  שבטנכם צמקה מרעב 

ברוחניות אדם עשוי לשבת על סיר בשר, ולמות ברעב. 
יש אור, אומר רבינו, שמאיר באלף עולמות. המשימה הגדולה 
החלוש  וללב  הקטן  למוח  לכאן,  אותו  להביא  היא  ביותר 
נתן,  רבי  כותב  הקדושה,  התורה  עפר.  אדמת  שוכני  של 
למאות  מאלפים  אורות,  של  אינסופית  חלוקה  היא 
תיבות  סדרים  פרשיות  עשויה  היא  ולעשרות, 
ואותיות, כל אלו הם צמצומים וכלים 

נפלאים שנועדו לקלוט את האור. "אורייתא מחכמה עילאה נפקת" 
יורד הוא  )זהר בשלח ס"ב(, למעלה האור נקרא אלפים, ככל שהוא 

מתלבש בפרטים קטנים יותר, במאות ועשרות. 
ההכרח לצמצם את האור החל בעקבות חטא עץ הדעת. על המציאות 
שקדמה לכך נאמר "דבר ציווה לאלף דור", ביקש ה' יתברך ליתן את 
העולם  אבל  אלפים.  של  בדרגה  גדולים,  באורות  דור,  לאלף  התורה 
לכ"ו  התורה  את  נותן  והשי"ת  הגדול,  האור  את  לסבול  מסוגל  אינו 

דורות, האור מתפרט. 
כותנות  ולחווה  לאדם  נעשו  מלכתחילה  הלבשה,  היא  ההפרטה 
אור באל"ף, ובעקבות החטא הפכו לבושי האור לכותנות עור. זו גם 
שנה  אלף  שנים.  לאלף  הגיעה  שלא  אדם  של  חייו  לתוחלת  הסיבה 
יוצא  פועל  הם  והחיים  הקב"ה,  של  יומו  הוא 
שנה  אלף  אדם  חי  אילו  ומוחין,  השגה  של 
של  עצומה  בדרגה  ה'  את  להשיג  מוכרח  היה 
ליכולת  גרמה  הדעת  מעץ  האכילה  'אלפים', 
היה  שלא  וכיוון  להיעכר,  האנושית  ההשגה 
מסוגל להשיג את האור בבחינת אלפים, הוכרח 
אדם לחיות רק מאות שנים, ולקלוט את אור ה' 

בדרגה נמוכה יותר. 

אורות גבוהים
את  לתלות  מתפתים  אנחנו  עניין.  של  לגופו 
בעיותינו בחוסר יכולת וקוצר ידע, זו טעות. לא 
חסרים לנו אורות - חסרה תזונה. אנחנו מוקפים 
לקנות  וכדי  וגדולים,  עגולים  בסכומים  לפעמים  בא  הוא  אבל  בטוב 

במכולת צריך מטבעות של עשרה וחמשה שקלים.
יועץ  אינו  יתרו  הזה?  הנפלא  הרעיון  את  מביא  יתרו  דווקא  מדוע 
ובוודאי שלא מורה רוחני, כשמדובר בעצה לפעמים מי שמוצא אותה 
הוא דווקא זה שזקוק לה יותר מכל. יתרו הוא האיש הכי רחוק, האיש 
מסוף התור. הוא מרגיש בכל ישותו את הצורך שמישהו יוריד אליי 

את האורות הגדולים, אליי ממש. 
יתרו ממקומו מסתכל על עם ישראל ואומר: לאנשים האלה, לא חסר 
אור – יש להם משה רבינו, אור העולם, מוחין, השגות, מה חסר להם? 
חייבים  מדי,  גדולים  אורות  להם  יש  כאן,  בדיוק  נעוצה  הבעיה  אולי 
מאות  ושש  אלף  ושמונה  לשבעים  לפחות  רבינו  משה  את  לפרוט 
שופטים ומשפיעים שיורידו זה אחר זה את האור של משה אל האיש 

הקטן ואל בעיותיו וקטנות דעתו.
בחברותא, שניים מאפשרים  היא  היהודית  הלימוד  צורת  לחינם  לא 
האור.  חלוקת  הוא  התורה  לימוד  של  ביותר  הגדול  הייעוד  חלוקה. 
תתחלק עם חברך באור על ידי שתברר עימו בניחותא ובחברותא, מה 
רצון ה', אל מה יתכוונו הצדיקים בדבריהם. חלק את האור שוב ושוב, 

עד שתצליח ללעוס אותו ולשבוע ממנו, היום ולא רק לעתיד לבוא.
)ע"פ ליקו"ה חו"מ עדות ד'(

אתה באורות? תחלק אותם

יודע  פשוט  הכי  האדם 
אדם  להיות  כדי  מספיק 
לנו,  כשחשוך  מאוד.  גדול 
שאנחנו  הסיכויים  רוב 
מסונוורים מאורות גבוהים.

עצמך  תחזק  אם  בני  "אשריך 

ביותר  אך  שכתבת,  בדרך  לילך 

עצמך  ולחזק  עצמך  לזרז  צריך  אתה 

וחדוה,  בשמחה  ככולו  היום  רוב  להיות 

עצמך  לחזק  דעתך  לפקח  עצמך  לחזק 

בכל הדרכים ששמעת ממני, הן בהנקודות 

כזה,  מאור  לידע  שזכינו  במה  הן  טובות, 

במילי  והעיקר  גוי,  עשני  שלא  ובמה 

כי  בזה  להאריך  ואין  ובדיחותא,  דשטותא 

אל  ה'  למען  אך  הרבה,  בזה  שמעתם  כבר 

צריכים  כולם  כי  ממשנתכם,  דבר  תשכחו 

לכם מאד.

שאתה  שכתבת  במה  החייתני  מאד  וגם 

בכל  לימוד  מעט  מעט  בחלישותך  חוטף 

להרגיל  לך  יפה  וכך  המידה,  הוא  כך  יום, 

תורה  מדברי  עצמך  לפטור  לבלי  עצמך 

חס ושלום, אפי' בעת החלישות והטירדא, 

יכולים  תמיד  כי  ח"ו,  בלבולים  מיני  ובכל 

לחטוף איזה טוב על פי הדרכים ששמעת 

ז"ל  רבותינו  שאמרו  מה  ותקיים  ממני, 

עליך  יהיו  לא  תורה  דברי  צט:(  )מנחות 

חובה, ואין לך רשות לפטור מהם, חכם בני 

'אם  בך  שיקויים  ה'  אל  ועיני  לבי,  ושמח 

חכם בני ישמח לבי גם אני'.
]מכתבי מוהרנ"ת כ"ז[

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

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

גם כשאתה טרוד, חלוש,  ומבולבל
תחטוף מעט לימוד!
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האומנות העדינה והחיונית ביותר היא יכולת הצמצום. אורות ושפע יש, השאלה הגורלית היא - כמה אתה מסוגל לעכל. 
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צדקה, אא

החיים שלפני מתן תורה פרק כ"ו
וכן כשנגזר עליו שלא יכנס לארץ כתיב, ואתחנן אל ה'. 

תקט"ו  שהתפלל  ברכה(  פרשת  רבה  )במדרש  חז"ל,  ואמרו 

עוד  מתפלל  היה  שאם  ואיתא,  ואתחנן.  כמנין  תפלות 

תפלה אחת היה נענה.

לכל בקשה יש מספר תפילות שצריך להתפלל 
א[ ידוע אמרתו של ר' נתן ז"ל: בכל מקום שאני רואה איזה 
חסרון, הוא מחמת אחת משני סיבות, או שלא התפללו 

על זה, או שלא התפללו על זה מספיק. 
כמה  תעלומות,  ליודע  רק  שידוע  סוד  זה  בענין  יש  כי 
לכל  כי  ודבר,  דבר  כל  על  לבקש  אחד  כל  צריך  תפילות 
דבר ישועה יש מניין של תפילות שצריך להתפלל עליו. 
ואילו היה האדם יודע מספר התפילות שצריך לבקש, אזי 
לא היה שום בחירה בענין התפילה. וגם, אילו היה יודע, 
כמו אחד  היה  כי  כוונת הלב,  בכל  לא היתה תפילתו  אזי 
ולכן  התפילות.  מניין  להשלים  חובתו,  ידי  לצאת  שרוצה 
והמניין,  המספר  יידע  שלא  מהאדם  זאת  השי"ת  העלים 
ובכך מנסה אותו שיזעק אליו בכל ליבו, על ידי שיחשוב 
כאילו זו התפילה האחרונה שיוכל להשפיע הישועה שלו.
כי כל תפילה ותפילה, היא מבחן מיוחד, בו מתגלה מידת 
ביותר  שמתעקש  וככל  האדם,  של  והבטחון  האמונה 
בכל  כי  יותר,  גדול  בטחון  מתגלה  כך  ולהתחנן,  להתפלל 
כוחות חדשים של  נושע, הוא מאמץ  תפילה שעדיין לא 
בטחון וגילוי מלכות ה', בשביל שלא יתייאש ויהיה בכוחו 

להמשיך לבקש.

בכל בקשה נבנה משכן פרטי
ב[ ופנימיות העניין, יש לבאר ע"פ המובא בליקוטי מוהר"ן 
)סימן ב'(: שיש הרבה מעמנו בני ישראל שטועים וחושבים 
המקדש  בניין  על  מתפללים  שאנו  התפילות  כל  כאילו 
וגאולת ישראל הולכים לריק ח"ו, ובאמת זו טעות גדולה 
מאוד, כי יש מניין תפילות לכל דבר, כי כל תפילה ותפילה 
והצדיקים  הקדושה,  לשכינה  חדש  אבר  של  בניין  היא 
לוקחים כל תפילה ותפילה ובונים קומת השכינה, וכאשר 

יושלם שיעור קומתה אז יבוא משיח.
פרטית  וישועה  צרה  כל  על  גם  נאמר  שהוא  הדבר  ומובן 
קשיים  לאדם  מזמין  שהשי"ת  הסיבה  כי  מבקש.  שאדם 
ועגמת נפש, הוא רק בשביל שהאדם יתפלל אליו וימליך 
אותו על ידי שיכיר שרק הוא יכול לעזור לו ולהושיע אותו. 
ג[ ולפי זה מבואר העניין היטב. שמטרת התפילה, שהשי"ת 
בית  ויבנה  הישועה,  ידי  על  אליו  יתקרב  שהאדם  רוצה 
המקדש פרטי בלבבו, מקום של גילוי שכינה. ובכל תפילה 
ותפילה יש בחינת בנין משכן פרטי המיוחד לאותו ישועה 
בכל  אשר  תפילות,  ומספר  מנין  יש  כך  ומשום  שמבקש. 
ובניין  אמונה  של  חדשים  כוחות  האדם  מכניס  מהם  אחד 

להוושע,  יזכה  יחד  התפילות  כל  ובצירוף  בליבו,  ה'  מלכות 
כפי מנין הקרשים של המשכן הפרטי שלו, וכפי מניין אברי 

קומת השכינה שצריך להבנות בכח תפילותיו.
האמונה  במידת  תלוי  הישועה  שעיקר  מכך,  מובן  וממילא 

והבטחון ובנין משכן ה' שבונה בלבבו, בזמן תפילתו.

רק שלא יהיה טיפש
ג'(: "אם  ד[ ונצטט  לשון מעניין של ר' נתן ז"ל בליקוטי עצות )תפילה 

אדם מרבה בתפילה והתבודדות ימים ושנים הרבה, ואף על פי כן, הוא רואה 
בעצמו שעדיין הוא רחוק מאוד מהשי"ת, ונדמה לו שהשי"ת כמסתיר פנים ממנו 

ח"ו, אל יטעה ח"ו שהשי"ת אינו שומע תפילותיו ושיחותיו כלל, רק יאמין באמונה שלמה 
שהשי"ת שומע ומאזין ומקשיב לכל דיבור ודיבור של כל תפילה ותחינה ושיחה, ואין שום 
דיבור נאבד ח"ו, רק כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה מעט מעט, ומעורר רחמיו יתברך 
בכל פעם, אך עדיין לא נגמר בנין הקדושה שהוא צריך לכנוס בו, וברבות הימים והשנים אם 
לא יהיה טיפש ולא יפול בדעתו בשום אופן שבעולם ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפילה יותר 
ויותר, עזי על ידי ריבוי התפילות יכמרו רחמיו יתברך, עד שהוא יתברך יפנה אליו ויאיר לו 

פניו וימלא חפצו ורצונו"
ולשון זה הוא לשון שאינו רגיל בכתביו הקדושים, לכתוב המילה 'טיפש', וכנראה שבאמת הוא 
הגדרה המעוררת רחמנות על האדם, באשר שהתפלל כל כך הרבה והתחנן והפציר, והצדיקים 
עומדים למעלה ורואים שהנה הנה עוד מעט תפילות והישועה באה, ואז רגע לפני, האדם עוזב 

ומתייאש, ועל כך לא נותר אלא להזהירו לבל יהיה טיפש.

להתפלל בין בשעת דביקות ובין שלא בשעת דביקות
האדם  שצריך  צ"ט(:  )סימן  ה''  אל  'ואתחנן  של  הפסוק  בענין  מוהר"ן  בליקוטי  מובא  ה[עוד 

להתחזק בתפילה אפילו בשעה שאינו זוכה להתפלל בדביקות, ואין תפילתו שגורה על פיו, כי 

בעת שיזכה להתפלל בדביקות, אזי יעלו כל התפילות שהתפלל עד כה.

בין  ה',  אל  תמיד  ואתחנן  היינו  לאמר'.  ההיא  בעת  ה'  אל  'ואתחנן  של  הפסוק  מפרש  ובזה 

בדביקות ובין שלא בדביקות, כי 'בעת ההיא לאמר' שבעת שתפילתי תהיה שגורה בפי ויהיו 

גדולה  אמונה  לזה  שצריך  וכמובן  יחד.  התפילות  כל  יעלו  ההיא  בעת  אזי  ומרוצים,  נאמרים 

ששום דיבור לא נאבד ונעלם ח"ו, כי השי"ת שומע כל דיבור.

כדין  וכו',  ה'  גדול  כי  ידעתי  עתה  כי  ואמר,  יתרו  אתא  כד 

אתייקר ואתעלא שמא עלאה, ועל דא אתרשים פרשתא דא 

דף  יתרו  )זוה"ק  ביתרו  ביה  הוה  דפרשתא  ושירותא  באורייתא 

ס"ט. ובלקו"מ סי' י(.

יש לבאר את עניין התפארות השי"ת דווקא בביאת יתרו, ועל 

מה נכתבה דווקא בפרשה זו פרשת מתן תורה, כמובא בזוה"ק 

שם.

דהנה רביה"ק )לקו"מ ח"ב סי' עח( מאריך לבאר את סוד התורה 

שלפני מתן תורה ואיך היא שייכת אף בזמנינו, שכן לכאורה 

אי אפשר להפסיק מהתורה ולו לרגע קל, שכן 'עיקר החיים 

וכדאיתא  ימיך'  ואורך  חייך  הוא  כי  שכתוב  כמו  התורה  היא 

בזוה"ק )לך לך צד( כי כל הפורש מן התורה כפורש מן החיים, 

ובפרט  כן מה נעשה אנחנו הפורשים ממנה מדי פעם,  ואם 

ברדתנו לטרדת על המחיה ועל הכלכלה.

ומבאר כי הצדיק מחיה את עצמו בעת הזאת מהתורה שלפני 

מאוצר  השי"ת,  בחסד  התקיים  שהעולם  בעת  תורה,  מתן 

'כי לעולם חסדו' שבתהילים נאמרו  כ"ו  כי  )וכמבואר בחז"ל  מתנת חנם 

הייתה  התורה  פנימיות  שכן  תורה(,  מתן  שקודם  דורות  כ"ו  כנגד 

בהעלם  מונחת  שהייתה  אלא  תורה,  מתן  לפני  עוד  בעולם 

ובהסתר, שכן עשרת הדברות היו כלולים בעשרה מאמרות 

'אוצר  אותו  ובכח  כא(,  בפסיקתא  )כדאיתא  העולם  נברא  שבהם 

מתנת חינם' פועלים הצדיקים שאף אנחנו נקבל את חיותינו 

המאמרות  מעשרת  העולם  בחיי  עוסקים  אנו  בהם  בשעות 

המחיים את המעשה אותו אנו עושים כעת, "בכל הדיבורים 

עצים  שחוטב  מי  הן  והעשיות,  העובדות  ובכל  העולם  של 

נברא  הכל  כי  תורה,  נעלם  בכולם   - שיהיה  עובדה  איזה  או 

קודם  ונסתרה  נעלמה  התורה  שם  אשר  מאמרות  בעשרה 

מתן תורה", עכת"ד.

וביאור הענין דהנה מצינו בחז"ל שאף הדברים שכבר קיימו 

האבות, כגון מילה, פריה ורביה, וגיד הנשה, כיון שניתנו בסיני 

קבלו מהות ופנים חדשות, דעצם הנתינה כחלק מתורת משה 

העמיד את הדברים בצביון השייך רק לישראל שהם חד עם 

אורייתא )וכמבואר ברמב"ם פ"ח מלכים הל' יא ועוד(.

דהיינו שכיון שכל התורה אינה יכולה לרדת לעולם כי אם 

'תורת  בשם  קרואה  היא  שמו  שעל  עד  רבינו  משה  בכח 

מנותקים  יהיו  לה  שקדמו  שהדורות  אפשר  אי  משה', 

הגלוי  הביטוי  את  התורה  קיבלה  ששם  תורה,  ממתן 

שלה בעולם, ואם נתינת התורה לא היתה מתחילה 

אלא במתן תורה שאחרי יציאת מצרים, לא היה 

לדבר על קישור הדורות שקדמו. אך  ענין 

שקדמו  בדורות  אף  וכנ"ל  מאחר 

ודאי שהיתה תורה 

נעלמת בכל דבר ועשיה, אי אפשר שאותה תורה לא תצטרף 

למתן תורה שהוא שורש כל גילויי האלוקות בבחינותיהם.

ובזאת מבואר עניין יתרו, שזהו סוד הגרים בכלל וסוד יתרו 

לו  היתה  ודאי  וכנ"ל  דמאחר  בפרט,  הגרים  שורש  שהוא 

שייכות נעלמת מעיקרא עם ישראל, הרי שבהיותו גוי שעבד 

את כל העבודות זרות בעולם וירד לכל ההסתרות, כלל הוא 

כל  את  מאמרות,  בעשרה  הנעלמת  התורה  כל  את  בעצמו 

הצפון באותם כ"ו דורות של חסד חנם - ואת זה הביא עמו 

זהו שיתרו הגיע  וממילא  כיהודי.  להצטרף לקדושת ישראל 

להתגייר דיקא בפרשה של מתן תורה, שבזה נעשה בעומק 

והחיבור  שקדמו,  הדורות  של  הנעלמת  התורה  של  הגילוי 

בפנים חדשות לתורת משה הניתנת לישראל.

ואהבתם את הגר
ביתרו  מפציר  רבינו  כשמשה  בהמשך  מוצאים  אנו  וכך 

כי  אתנו  תעזב  נא  אל  "ויאמר  ישראל  לארץ  עמם  שיתלווה 

לא(,  י  )במדבר  לעינים"  לנו  והיית  במדבר  חנתנו  ידעת  כן  על 

ומפרש רש"י "שתהא חביב עלינו כגלגל עינינו, שנאמר )דברים 

י, יט( ואהבתם את הגר", שלכאורה הוא קצת תמוה, וכי יקחו 

עמהם את יתרו כאפשרות לקיים מצוה מסוימת של "ואהבת 

את הגר".

אך ע"פ הנ"ל נראה לבאר, כי הנה יש לכל אחד בחייו חלקים 

מהם הוא מעדיף להתעלם והיה רוצה לדלג עליהם, טרדות 

היום יום, אכילה ושתיה וכו' וכו', אך מה יעשה שכבר אמרו 

חז"ל 'על כרחך אתה חי' והוא מבין כי הוא חייב לרדת לשם, 

הוא  בזה  גם  וכי  לטובה,  הכל  כי  באמונה  מתחזק  הוא  ולכן 

מתקן בירורים וכו' וכו' כמבואר בכל הספה"ק.

האדם  על  כי  התוה"ק  מגלה  הגר',  את  'ואהבתם  במצות  אך 

לאהוב זמנים אלו בחייו, את הזמנים שנראים כמחוץ לגבול 

מולבשת  תורה  של  חיות  יש  כי  ולהאמין  לדעת  הקדושה, 

למקום  להתחבר  עליו  שכך  ומכיון  דווקא,  אלו  במצבים 

כך  כדי  עד  תורה,  ודאי  בו  שיש  באמונה  עכשיו  בו  שעומד 

וכך  ומקומו,  שהביטוי המעשי הוא שיוכל לאהוב את מצבו 

גויים לגביו ומכניסם  כשהוא מקרב את המצבים שהם כעין 

תחת כנפי הקדושה הם נעשים חלק מחלקי הקדושה לגמרי.

תורה  מתן  אחר  בבחינת  כבר  )שהיא  ישראל  לארץ  בכניסתם  לכן 

כמבואר שם במאמר(, ביקש משה רבינו מיתרו שישאר עמם כדי 

דהיינו  הגר',  את  'ואהבתם  מצוות  את  לקיים  בזאת  שיוכלו 

לקחת עמם את כל חלקי הקדושה של יתרו החלקים שהכניס 

הם  אך  עצמם  שבהם  החלקים  את  ובכללם  לקדושה,  מחוץ 

של  באופן  הקדושה  אל  יחד  להכניסם  וכך  לקדושה,  מחוץ 

'ואהבתם את הגר'.

כוכבי אור
הרה"ח ר' אברהם צבי קלוגר שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תחבר
נבא לקבל שבת פרשת יתרו לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות 
לאחד  נזכה  השבת  ע"י  איך  מגלה  שבהם  ד'  הלכה  גילוח 

האמונה באור האמת.
בקבלת התורה נתגלה לנו מהו תפקיד האדם בעוה"ז. 
וזה הגילוי זכינו לקבל ממשה רבינו, נביא השם. ועלינו 
אמת  נביא  לסמוך,  מי  על  לנו  שיש  להשי"ת  להודות 
שזכינו לקבל ממנו האמת ולהאמין בו בלי שום חקירה. 
וכפי האמונה שהאדם מאמין במשה רבינו ובצדיקים 
לזכור  הדעת,  פני  אור  לקבל  יוכל  כך  האמיתיים, 
מציאות השי"ת ולהתקרב אליו, ולמצוא חיות אלקות 
הוא  השי"ת  רק  איך  תמיד  ולזכור  דבר,  כל  שמחיה 
עיקרא ושרשא דכל עלמין, ולהתדבק ביראתו ואהבתו 
שאנו  מה  הברור  האמת  מציאות  ולראות  לב.  בכל 
זוכים לעשות תורה  פועלים ומתקנים בכל מה שאנו 
הצדיקים  בלא  כי  בקדושה.  רשות  דבר  וכל  ומצות 
שוכחים זה התכלית, ונופלים לאנפין חשוכין ללא אור 
חיות ושמחה דקדושה, כמ"ש רביה"ק בלקו"מ סי' כ"ג 
מנפילת  לצאת  זוכים  לצדיק  ההתקשרות  ע"י  שרק 
נהירין,  אנפין  הפנים,  לאור  ולבא  והעצבות,  הדאגות 

שמחה וחיות אמיתית. 

העיקר לגלות פני ה'
וכל אדם צריך לבקש תמיד פני ה' כמ"ש: "בקשו פניו 
תמיד", וכתיב: "לך אמר לבי בקשו פני וכו'", וכתיב: "זה 
הוא  האמת  כי  סלה"  יעקב  פניך  מבקשי  דורשיו  דור 
בחינת "פני השם", כי מי שזוכה לידע האמת על בוריו 
יש מאין, ומחיה  כמו שהאמת הוא שהש"י ברא הכל 
ומקיים הכל ברצונו, ומשגיח על הכל בהשגחה פרטית 
- זאת הידיעה האמתית היא בחינת הארת פני ה', וזה 
מה שעלינו לזכות ע"י קיום מצות התורה באור דברי 

הצדיקים. 
נסתר  שהמלך  זמן  כל  כי  ההסתרה,  לבטל  העיקר  כי 
בחדריו ואין זוכין לראותו הוא בבחינת "הסתרת פנים", 
ומזה שורש כח היצר הרע וכל מה שעובר על האדם 
המאירות  פניו  מגלה  המלך  כאשר  אבל  ודאגה,  צער 
לאנשיו ורואין אותו, זה בחינת "הארת פנים" שמראה 

להם פנים שהיה נסתר מהם עד הנה. 
כמו"כ להבדיל בהשי"ת ממ"ה הקב"ה - שא"א לראותו 
חד  כל  אם  כי  השכל,  בעיני  ואפילו  גשמיים.  בעיניים 
עוזר  הש"י  כאשר  אבל  בליביה.  דמשער  מה  כפום 
להאדם ומתנוצץ בדעתו ידיעת אמתתו, שמבין בדברי 
הצדיקים ויכול להיזכר במציאות השי"ת, להיות קרוב 
אנו  וע"ז  פנים.  הארת  בחינת  זה   - בהשי"ת  ודבוק 
מבקשים תמיד: "יאר פניו אתנו סלה", "האירה פניך על 
עבדך", "פניך האר בעבדך". והכהנים נצטוו לברך את 
ישראל בברכה זאת, כמ"ש: "יאר ה' פניו אליך". כי זה 
העיקר- שזוכים להארת פני ה', דהיינו שיאיר בדעתו 

אמיתת אלוקותו. 
זכינו  שאז  התורה,  בקבלת  קבלנו  לזה  לזכות  והכח 
עלה  רבינו  ומשה  החמישים,  שער  להארת  לעלות 
הנשמה,  כח  לנו  ומסר  מסיני  תורה  וקיבל  ונתעלה 
שכל יהודי יכול לקבל הארת פני התורה באימה ויראה 
בהתעוררות הדעת והאמונה השלימה. כי כאשר קבלנו 

התורה בהר סיני ביום החמישים, אז זכינו לקבל תורת 
אמת, להבין מה התורה באמת, וקבלנו אור הפנים איך 

להיות קרוב להשי"ת. 
הקושי להחזיק באור הזכרון

מאד  קשה  הנסיונות,  מציאות  כבידות  מחמת  והנה 
לזכות להחזיק מעמד בזכרון אמת פשוט זה - לדעת 
מהשי"ת. כי החטא גורם מה שגורם, ומכסה על האמת 
ומבלבל הדעת ומרבה טרדות ולחץ ודחק, ומפיל עלינו 
פחד וחושך דאגת הממון, עד שהאדם נופל ומתרחק 
מאד מהזיכרון האמתי בהשי"ת, ויש שנופלים לתכלית 
ההיפך - לאנפין חשוכין, היינו לדאגות ומחשבות לצער 

ובלבול, שצריך פרנסה מיד, וטרדו לסדר ענייניו.
וכאשר האדם אינו מבין כלל מציאות העולם בענייני 
אור הדעת אור הפנים, אין לו דרך להתרומם מהצער 
דוחקים  החיים  וצרכי  והפרנסה  הנפש,  גלות  ועוצם 
הראש  על  כבד  כמשא  ומונחים  עליו,  ולוחצים 
יכול  ואינו  מצרים,  גלות  במרירות  והוא  והכתפיים, 
לקבל הארת אור קבלת התורה, ואז הוא רחוק מאמונה 
מציאות  לעשות  זרה,  עבודה  לבחינת  ליפול  ויכול 
ולהרגיש  האמיתי,  מהתכלית  ולשכוח  והכסף  מהזהב 
רחוק מאד מהקדושה כאילו אי אפשר לו לחזור למצוא 

חיים. 
וכך נעשה שהמון העם רחוקים מאד מלשים לב לאור 
בהשי"ת  לזכור  לנו  וקשה  הצדיקים,  שבדברי  האמת 
לקבל כח הקדושה מהר סיני. איך שייך לצאת מצער 
הדעת  וחושך  הדאגות  מכל  להתרומם  שייך  איך  זה? 

שמרחיק אותנו מהתכלית?

העצה הוא להזכר בקבלת התורה
הרי באמת עיקר העצה הוא במה שאנו מתעוררים בכל 
שנה מחדש להזכר במעמד הר סיני- בקבלת התורה, 
בעניין  כלל  אינו  שתכליתי  לי  גילה  הרי  רבינו  שמשה 
ממון ועסקי עוה"ז, אלא העיקר זה "אנכי השם" ו"לא 
יהיה לך", הרי שלי יש סחורה אחרת, סחורה שמחכה לי 

תמיד, ואין מי שיכול לגזול אותה ממני. 
וכאשר נזכה להאמין במה שמשה רבינו גילה לנו ומה 
שהצדיקים אומרים לעשות, ונבין שאור האמת והדעת 
יבא ממילא אח"כ, עלינו להזדרז מיד לתפוס מה שהוא 
סיכום האמת כפשוטו - לחטוף לימוד התורה ותפילה 
בלב  לצייר  מאד  ולהתגבר  להתחזק  להשי"ת,  וצעקה 

כלל האמונה שקבלנו, כי עי"ז נוכל לחזור אל האמת. 

ע"י האמונה הפשוטה זוכה אח"כ לאמת
אמיתת  ידיעת  דהיינו  האמת,  שהוא  הפנים  עצם  כי 
אלוקותו יתברך א"א לקבל תמיד, ואם היה מתגלה לעין 
כל אמיתתו באתגליא היה העולם מתבטל במציאות. כי 
אפי' אור השמש אי אפשר לבני אדם להסתכל באורו 
מחמת ריבוי האור, מכ"ש וכ"ש אור הגדול והנורא הזה. 
אבל כן אפשר לקבל אורו הגדול בתוך זיכרון האמונה, 
היינו במה שהשי"ת ברחמיו צמצם והסתיר אור האמת 
בתוך דברים פשוטים - ידיעות כלליות ומצוות השם. 
נפלאה בתוך צמצומים  כי צמצם את האמת בחכמה 

ונוראים,  נפלאים  בדרכים  התורה,  של  ושונים  רבים 
בדברי תורה ודברי הצדיקים, אשר בהם נמצא כל דרכי 

האמונה שעלינו לקבל. 
נלך  וכאשר  האמת.  כלל  שוכן  האמונה  אור  ובתוך 
 - האמת  לזכור  השתוקקות  מתוך  האמונה  בדרכי 
מאיר האמונה בליבנו את מציאות האמת, ועי"ז נזכה 
ודרכי  הדבקות  עיקר  שבה  הפנים,  אור  לה'דעת'- 

עבודת השי"ת. 
כבר  שורה  האמונה,  באור  מתדבק  האדם  כאשר  כי 
יש  ועי"ז  יתברך,  אלקותו  מאמיתת  רשימה  בנשמתו 
לו כח להאמין בהאמת אע"פ שאינו רואה האמת עדיין 
וכבר  האמת,  כלל  להבין  מתחיל  כבר  בזה  כי  בדעתו. 
חשוכין  אנפין  הדאגות,  חושך  כל  לגרש  בכוחו  נמצא 
הנורא  הרווח  להבין  להתעורר  ויכול  הרע.  היצר  וכל 
שיש  דבר  ובכל  תפילה  ובכל  תורה  לימוד  בכל  שיש 
בו חן היהדות, ולהבין הנחת רוח הגדול שיש למעלה 
ע"י מה שבוטח בהשם, ואיך השי"ת מסתכל ורואה בו 
ישועה  יעזור  ובוודאי  שמתחזק,  במה  ורוצה  עכשיו, 

שלימה. 
ועי"ז חוזר האדם לזכור כלל אור האמת לפי מה שזכה, 
ויכול לחיות באור הפנים, כי זכה ל'דם הברית', שמוציא 
עיקר  שהוא  הממון  ודאגת  רדיפת  של  החושך  מבור 
לאור הפנים  ועולה  והבית סוהר של עוה"ז,  התפיסה 
הדביקות  עיקר  כי  באמונה",  לי  "וארשתיך  כמ"ש 

בהשי"ת הוא ע"י אמונה שמביא לאמת. 

הכל תלוי באמונת צדיקים
והכל מחמת שסומך על מה שהצדיקים מודיעים לנו 
כמה עניין זה פועל ועניין זה מתקן וכו', ואנו סומכים 

עליהם בוודאות. 
וכמו בפשטות קיום העולם הוא רק ע"י אמונה, כי רק 
לידע  רוצה  אחד  וכאשר  מה,  דבר  לעשות  יכולים  כך 
המקח מאיזה סחורה במרחקים כגון המקח של חיטה 
ויחשוב  לו  שמודיעים  למה  יאמין  לא  אם  באודסה, 
הכל.  ויפסיד  העסק  של  ההזדמנות  יעבור  מחשבות, 
והעיקר שיבקש איש נאמן שיהיה ראוי לו לסמוך עליו, 
שיודיע לו וימהר לעשות, אחרת יפספס כל הזדמנות 
מה  ויראה  יצליח  וכאשר  והמחשבות.  החקירות  ע"י 

הרוויח, אז הרי יבין יותר מה האמת. 
וכך על האדם להבין שיש לסמוך על משה אמת ותורתו 
דבר  כל  כמה  מודיעים;  שהצדיקים  מה  ועל  אמת, 
יקר, וכמה כל מחשבה ורצון פועל, וכל דיבור ממתיק 
הדין, ובכל עניין יש תיקון ניצוצות וכו'. וכאשר סומך 
האדם על מה שהצדיקים מודיעים לנו שאנו פועלים 
ומתקנים הרבה – עי"ז מזדרז מאד לחטוף תורה ומצות, 
ולחתור להתדבק באור הפנים, אור הדבקות בהשי"ת - 

בלי להתמהמה. 
נתגבר לעבודת השם מתוך אמונה ברורה  ואז כאשר 
במציאות השי"ת, והאמונה שיש ניצוצות וכבוד השם 
שמתעלה ומתתקן בכל דבר, ושעלינו לתקן ע"י הצער 
ומתאחד.  האמונה  מתחזקת  אז   - שעובר  והלחץ 
בהאמת, ומתגלה הדעת שממש ברור בלב מציאות השם 
ושכל העולמות מתתקנים, ואנו ממש רואים זאת בעיני 

אמונה כמו שהדבר באמת, הכל ברור כשמש בצהרים, 
שזה עיקר בחינת קבלת התורה משער החמישים. 

שתופס  חשוכין  האנפין  מחושך  להנצל  נזכה  ועי"ז 
עצבות  מכל  ולהנצל  והפרנסה,  הממון  בעניין  האדם 
שרואים  במה   - גדולה  ושמחה  לחיות  ולבא  וכבדות, 
כל מה  כי  ממש התעלות כבוד השם בהארת הדעת. 
שהאדם נופל לתוך מחשבות בענייני הפרנסה ונדמה 
העצה  כי  הדעת',  'קטנות  מחמת  הוא  עצה,  שאין  לו 
באמת הוא "השלך על השם יהבך"- להתקרב להדעת 
יודע האמת עכשיו  הייתי  ולהבין מיד שאם  אמונה,  ע"י 
ועלי  טעות,  הוא  הדאגות  כל  ולכן  צער,  שום  לי  היה  לא 
עלי  להמשיך  יכול  שהאמונה  להמחשבה  להתקשר 
עכשיו, ועוד אגיע לדעת זה שמעביר כל דאגה וצער, 

להבין שהכל לטובה. 
והכח לזכות לזה הוא ע"י ההתקרבות לאור רבינו, לאור 
להשי"ת,  בינינו  עולם"  "ברית  בחינת  שהם  הצדיקים 
ולזה זוכים לפי מה שהאדם מתחזק בתשובה ותיקון 

השובבים. 

ע"י השבת זוכים לאמונה ואמת
וזה עיקר קדושת השבת. כי בו מתגלה אור האמת של 
הכל  ברא  שהשי"ת  הדעת  והארת  השי"ת,  מציאות 
ואנחנו לא עושים כלל וכו'. אבל עיקר המשכת הדעת 

והמוחין של שבת הם לתוך צמצום האמונה. 
נקודה של  כל  אנו מקימים האמונה, לחבר  כי בשבת 
כי עיקר שמירת השבת  לנוראות אור האמת.  אמונה 
וזה  אסור  זה  האדם;  מעשה  כל  שמקיף  צמצום  הוא 
מלכות-  בחינת  השביעי  יום  הוא  ושבת  וכו',  מוקצה 
רחוקים  שאנו  שאע"פ  האמת,  קבלנו  וגם  אמונה, 
אנו   - האמת  ואור  המוחין  מהו  שבת  מהו  מלהבין 
מלאכה,  מכל  ולשבות  לשבת,  מעדנים  להכין  יודעים 
אמונה שבה כלול  ולעסוק בענג ושמחה, שזה בחינת 

הכל. 
ובזה אנו יוצאים מחושך תאוות הממון וטרדות העולם, 
כי בשבת אין ל"ט מלאכות, ואסור לחשוב משום עסק 
מתוך  בשבת  זאת  מקיימים  אנו  וכאשר  חול.  ודברי 
האמת,  לאור  האמונה  מחבר  השבת  כח  אזי  אמונה, 
להמשיך עלינו מנוחת הנפש מעצם הדעת שבששת 
שפע  של  רוחני  בענג  ולהכלל  וגו',  השם  עשה  ימים 
כי  האמת,  עם  להתחבר  ועי"ז  השם,  חסדי  מתיקות 

שבת הוא "ברית עולם" לחבר האמת והאמונה. 
מזוהמת  לצאת  וטובלים  מתרחצים  שבת  בערב  ולכן 
בחינת  שבת  במלבושי  ומתלבשים  והדאגות,  הממון 
לקבל  ויוצאים  המלך  מגיע  שהנה  האמונה,  צמצום 
ובליל שבת אומרים אשת  המלכה כאלו רואים ממש, 
חיל וגו', היינו בחינת אמונה שהוא האשת חיל, בחינת 

"ממרחק תביא לחמה" שזה הסחורה היקרה שאנו 
מתקנים בששת ימי המעשה, וזהו עסקינו לזכות 

"נודע בשערים בעלה" לבא לאמת, עד  למ"ש 
לשורש  שלישית  בסעודה  רצון  בעת  שנזכה 

הרחמים, להבין בדברי הצדיקים, לַאֵחד 
אמת ואמונה.

יושבים היו אנשי שלומנו בסעודה שלישית בשעת רעוא דרעוין, בבית המדרש 
הברסלבי בשכונת תל-ארזה בירושלים.

החסיד הישיש מלא חכמה, רבי אלחנן ספקטור, המתגורר בקרבת מקום, הגיע אף 
הוא לסעודה שלישית בבית המדרש. על אף שכלי מלא הוא בנגלה ובנסתר, אי 

אפשר לבית המדרש של אנשי שלומנו בלא חידוש מן הנהר המטהר.
אט אט הצטרפו עוד יהודים אל השולחן לאחר שנטלו ידיהם.

בחוץ השתובבו הילדים כדרכם. מקפצים ומלקקים מהממתקים שקיבלו זה עתה 
מה'חברת תהילים' ומדי פעם נכנסים לבקר בבית הכנסת. 

אחד מן היושבים על יד השולחן קירב את הצלוחית עם סלט ה'טחינה' לעבר רבי 
אלחנן, שישב שקוע בשרעפיו.

הלבנה  חולצתו  ומתנשף,  מתנשם  הילדים,  אחד  במרוצה  פנימה  נכנס  כך  בתוך 
מוכתמת בכתמי ממתקי השבת, וכולו סקרנות וענין. הוא ניגש אל השולחן, תר בעיניו 

אחר המאכלים הנחים עליו, ובראותו את צלוחית הטחינה החליט לטעום ממנה.
ללא מחשבה או גינונים יתרים, שלח את אצבעו הקטנטנה המוכתמת מן הממתק 

שזה עתה סיים ללקק, וטבל אותה בטחינה כדי לעמוד על טעמה.
רבי אלחנן, שכל כולו אצילות ועדינות נפש, התקשה לעמוד מול מעשה המשובה של 

הילד, הוא הושיט ידו והסיט קלות את אצבעו הנוטפת של הילד מצלוחית הטחינה.
הילד נשא את רגליו ונמלט מן המקום, והסעודה השלישית המשיכה.

אדם רגיל היה שוכח מכל המאורע. אך לא כן רבי אלחנן. המחשבה על הילד הקטן 
שאולי נפגע בגינו, לא הרפתה ממנו.

וחנויות  השבת  לקניות  נחפזים  יהודים  בעוד  מכן,  שלאחר  בשבוע  שישי  ביום 
המזון שוקקות מהמוני אדם, נראה בין הקונים הרבים, החסיד הישיש רבי אלחנן 

ספקטור.
העומד מן הצד, יכול היה להתפלא למראהו של רבי אלחנן התר ומחפש בין מדפי 
הממתקים, וממלא שקית בסוכריות צבעוניות. לאחר ששילם, עשה דרכו לעבר ביתו.

גדולים חסידים אמתיים, שאינם יכולים לחיות בשלווה, אם למישהו אולי 
ושמא נגרם צער בגינם.

שעת אחר הצהרים של שבת קודש. רבי אלחנן ספקטור מתקרב לאיטו אל בית 
הכנסת דאנ"ש בתל-ארזה. מבטו בוחן סביבותיו, כמי שמחפש דבר מה.

קבוצת  עוקב אחרי  בית המדרש, אלא נשאר לעמוד, כשהוא  נכנס אל  לא  הוא 
הילדים המשחקים לא הרחק ממקום עמדו. 

כעבור דקות אחדות, ניתק רבי אלחנן ממקומו ונכנס אל בית המדרש והתיישב 
במקומו הקבוע. אבל הוא לא היה רגוע. מדי פעם הביט סביבו, וכל אימת שהדלת 

נעה על צירה ומישהו נכנס, היטיב את משקפיו והסתכל נכחו.
השולחן כבר ערוך לסעודה שלישית, הציבור נוטל ידיו, ורבי אלחנן דרוך כולו, כל 

העת מביט לכל עבר. לפתע קם ממקומו וניגש לאחד האברכים מיודעיו ומכריו.
"שמא תוכל לעזור לי. בשבת שעברה נהגתי שלא כשורה באחד הילדים שנדחף 
לשולחן וטבל אצבעו בטחינה. הילד בוודאי נעלב ועלי לפייסו, אך איני מכירו ואיני 

מצליח למצאו בין הילדים, אולי תוכל לסייע לי?"...
האברך השתומם למשמע הדברים. רבי אלחנן הגאון והמקובל הישיש, מבקש 
לפייס ילד שאולי נפגע על ידו... הוא העביר מול עיני רוחו את ילדי המתפללים 

הרגילים לבוא לסעודה שלישית, ולפתע עיניו אורו בחיוך: " כנראה זה הוא..."
"יענקלה" - קרא לאחד הילדים ששיחק לא הרחק כשחולצתו המוכתמת מעידה 

בו כמאה עדים כי הוא הילד שמחפש רבי אלחנן - "קרב הנה".
יינזף שוב  וברבי אלחנן חליפות, הוא חשש להתקרב, שמא  הילד הביט באברך 
על ידי ה'ישיש'... אבל רבי אלחנן כבר זיהה בו את הילד אותו הוא מבקש... הוא 
שקית  את  מכיסו  ושולף  רחב  חיוך  עם  לעברו  מתכופף  כשהוא  לקראתו,  פסע 

הממתקים: "הא לך, ילדי, בשבת שעברה פגעתי בך, האם אתה סולח לי?"
הילד היה מעט נבוך. אבל שקית הממתקים המושטת גברה על מבוכתו. הוא הנהן 

בראשו. נטל את המתת, ורץ בשמחה החוצה...
ורבי אלחנן הרגיש שאבן נגולה מעל לבו. 

גם ילד הוא בן-אדם



בני הנעורים
אין מחזקין אלא למחוזקין

עלהו לא יבול

קריעת אריזה בשבת שכתוב עליה אותיות או ציורים
א. כלל הדין – אריזה שיש עליה אותיות או ציורים, יש בקריעתה בשבת חשש 'איסור 
מוחק', ולכן יש לפתוח לפני שבת כל אריזה של מוצרי אוכל וממתקים. ]וזאת בנוסף 
לחשש 'איסור עשיית או סתירת כלי', שאף לדברי המתירים בזה, כתבו שנכון לפתוח 
אותם לפני שבת[. ואם לא פתחו את האריזה לפני שבת, יש להשתדל ולפתחה בשבת 
לחשש  עתה  נתייחס  לא  ]אך  להלן  וכמ"ש  הלכתית,  מבחינה  מותר  היותר  באופן 

עשיית כלי וכו'[.
ב. אם קורעים רק בין האותיות - לכתחילה יש לפתחה לפני שבת )כי י"א שיש בזה משום 
רי(. ואם לא פתחו לפני שבת,  נזר או"ח  וכ"מ באבני  ו.  ד, מג"א  'מוחק': פשטות דברי הלבוש שמ 
אפשר לכתחילה לפתוח את האריזה ולקרוע בין האותיות באופן שגוף האותיות לא 
יפגעו )וכדעת: רמ"א בתשובה סימן קיט. מהר"ש הלוי כו. ט"ז שמ ב. כנסת הגדולה שמ בהגב"י. מאמר מרדכי 
שמ ה. שו"ע הרב שמ ד. וכן י"א שבאופן כזה מותר אף לאוסרים הנ"ל: הר צבי טל הרים כותב ד. אגרות משה 
או"ח א קלה וביו"ד ב עה. בצל החכמה א מ ד. וזאת בנוסף לדעת המתירים לקרוע בכל אופן וכדלהלן בסעיף ד(. 

והמחמיר תבוא עליו ברכה )לחוש להנ"ל. והגרשז"א בשש"כ ט הערה נא, שטוב  להימנע(.
שיוכלו  באופן  החתיכות  את  כך  אחר  לקרב  שניתן  אלא  נפגע,  הכתב  הקריעה  ע"י  אם  ג. 

לקרוא:
)א( לכתחילה יש להזהר שלא לקרוע באופן כזה )כי בזה יש עוד אוסרים: הט"ז להבנת האליה 
רבה שמ ז. מהר"א אזולאי בלבוש שמ ז. חוות יאיר טז. מאמר מרדכי. וכ"מ באגר"מ או"ח ד מ כב וביו"ד 
שם(. והמיקל לקרוע, יש לו על מי לסמוך )והיינו על: הרמ"א. מהר"ש הלוי. פשטות דברי הט"ז, 
בכל  בנוסף למתירים  'בקלות'.  ובשו"ע הרב התיר אם אפשר לקרב אותם  כנה"ג.  וכמ"ש בכמה פוסקים. 
ענין וכדלהלן בסעיף ד(. אך נכון לעשות זאת ביד שמאל )שי"א שאז הדבר קל יותר:א "ר שמ יא. 
פני מבין או"ח סז. לבושי מרדכי מהדו"ק או"ח נט(. )ב( אם יש רק 'ציורים' ולא אותיות, הדבר 
ז, כתב  ובמשנ"ב שמ  ו.  דוד במג"א  ו. ברכת  אין איסור מחיקה: תורת שבת שמ  י"א שאז  )כי  יותר  קל 
יש ציור  ובע"ח שאסור(. אבל אם  בין פרח שמותר  ובא"א מחלק  ולא הכריע לאיסור.  'יש מחמירים' 
שאין לו שום משמעות כמו קוים וכדומה, אין להחמיר כלל )הגרשז"א שם. אמרי דוד בילקוט 
מפרשים(. )ג( קטן הרוצה לפתוח אריזה באופן האמור בכל סעיף זה, אין להחמיר עליו 

)וכדלהלן ס"ד שלגביו קל יותר בענין זה(.  

כך את החתיכות  או אם אי אפשר לקרב אחר  ד. אם ע"י הקריעה נתקלקל הכתב לגמרי, 
באופן שיוכלו לקרוא:

)א( יש להזהר שלא לעשות כן, כי להרבה פוסקים יש בזה איסור מחיקה )רמ"א וט"ז שם. 
נשמת אדם לז ב. ובנוסף לכל האוסרים הנ"ל בסעיף ב-ג(.  

)ב( אבל אם יש צורך הגון לזה לצורך שבת, המיקל יש לו על מי לסמוך )כי יש מתירים אף 
בנפסד לגמרי: כ"מ במהר"ש הלוי, כנה"ג, יעב"ץ ב קמ, מקו"ח שיג ח. ויש מתירים כיון שאינו מתכוין למחוק 
והוא פסיק רישא בתרי דרבנן וכלאחר יד, ראה: דגול מרבבה במג"א ו. תורת שבת. נזירות שמשון במג"א ו. וכ"מ 
במשנ"ב שמ יז. וכן מצדד בערוך השלחן שמ כג. אז נדברו א עט המוחק. דבר יהושע ב קלה. ובחזו"א או"ח סא א, 
לא הכריע לאיסור(. אמנם יש להשתדל לעשות זאת ביד שמאל )וכמ"ש לעיל ס"ג(. וגם להשתדל 

כפי האפשר לקרוע באופן שלא יתקלקלו האותיות, ואז אם בכל זאת נפגעו לגמרי, לא עבר 
על איסור מחיקה )קצות השלחן קמד בבדה"ש ג(.]במציצת 'איגלו' שאין אפשרות להזהר בהנ"ל, 

מ"מ יש בזה היתר נוסף המוזכר בפוסקים הנ"ל, כיון שהוא 'בדרך אכילה'[.
)ג( אם יש רק 'ציורים' הדבר קל יותר )אע"פ שדעת הרבה פוסקים שאין הבדל בין ציור לאות: פשטות 

מג"א. מחצה"ש. דג"מ. מקו"ח. ערוה"ש. חזו"א. קצוה"ש. אך מ"מ יש מתירים וכנ"ל בסעיף ג(. אמנם ציור שאין 
לו שום משמעות כמו קוים וכדומה, אין להחמיר כלל )כנ"ל בס"ג(.

)ד( וכל זה לגדול, אבל 'קטן' הרוצה לפתוח ממתק וכדומה הארוז עם כיתובים – לכתחילה יש ללמדו 
למחות  אין  לשבת  הגון  צורך  בזה  אין  אפילו  אזי  נזהר,  אינו  אם  אבל  וכנ"ל.  לו  המותר  באופן  לפתוח 

בידו )ראה: חוו"י. תוספות שבת שמ ח-ט. שו"ע הרב. וגם אין ברור איסורו וכמ"ש לעיל. גם יש לצרף דעת הרשב"א והר"ן המובאים 
בביה"ל שמג, שמתירים בכל איסור דרבנן כשהוא לצורך הקטן(. אך אם בודאי לא יזהר, רצוי שלא לתת בידו של הקטן אלא 

להניחו לפניו ויקחנו מעצמו )כי י"א שאין היתר בקטן יותר מגדול(. ואז עדיף שלא 'ההורים' יתנו לקטן אלא אדם זר )וכמ"ש 
בסימן שמג שאז קל יותר(.

לכבוד העלון הנכבד.
אני  אבל  בישיבה,  מסוים  משבר  עלי  עובר  לאחרונה 
להתייחס  ממשיכים  אותי.  מבין  לא  אחד  שאף  מרגיש 
ניסיתי  ולא מבינים שמשהו קורה אצלי.  אלי כמו פעם, 
חיזק  רק  וזה  הישיבה,  מרבני  כמה  עם  כך  על  לשוחח 
אצלי את ההרגשה יותר שבאמת לא מסוגלים להבין מה 

עובר אצלי בנפש.
פ. מ.

****
לכבוד הבה"ח ... שיחיה.

תמיד  להתלונן  בחורים,  הרבה  אצל  נטייה  של  סוג  יש  א[ 
שקשה להם, ועובר עליהם, והם בחורים לא מוצלחים ועוד 
טוב  ותירוץ  הרגשה  להם  שנותנים  דיבורים  וכהנה  כהנה 

להתנהגותם.
אבל בעצם זה סוג של תאווה, לחיות בצל הרגשה 'אני מסכן'. 
כי כל אחד אוהב להרגיש מיוחד במשהו, אבל כאשר נדמה 
לו שהוא לא מיוחד בכלום, אז הוא ממסגר את עצמו בתוך 
כמה  עד  עצמו  את  מבין  הוא  ו'רק  'מסכן',  של  סוהר  בית 
הוא מסכן', 'כולם לא מבינים אותו', ובתירוץ הזה, הוא נותן 
למחשבותיו והרהורי ליבו להפליג במחשבות והרהורים של 

המסכנות והמשברים. 
ייתכן מאוד שבעומק הנפש הוא היה רוצה לחיות אחרת, להיות 
מלא רוח חיים, התקשרות עצומה לבורא עולם, מלא סיפוק של 
יצירה ועשייה, כמו התמדה בתורה, תפילה בכח, מידות טובות 
ומתוקנות וכו' וכו', אבל כיון שלא הולך לו הציור הנחמד הזה, 

הוא מעדיף לתת לעצמו ליפול ולהרגיש  חלש ומסכן!!!
ב[ אבל דע לך בחור יקר, אם לא תעזור לעצמך, באמת אף 
ישראל  עם  מצרים  בגלות  לך.  לעזור  יוכל  לא  בעולם  אחד 
על  להשי"ת  והתאנחו  וזעקו  צעקו  הם  דומה,  תהליך  עברו 
אריכות הגלות, והנה פלא, כאשר מגיע משה רבינו בבשורת 
לצאת  רוצים  חמישית  רק  ישראל,  את  לגאול  הגאולה 
שנים  צועקים  הם  והרי  זאת?  להבין  יכול  אתה  ממצרים. 

ארוכות, איך זה שאינם רוצים לצאת?!
אלא כמו שאמרנו, ישנו סוג תאווה של אדם שרוצה להיות 
להיות  רוצה  שהוא  ולהחליט  לקום  נפשי  כח  לו  אין  מסכן, 
במקום אחר. הוא מעדיף אפילו לומר לעצמו שהוא מתפלל, 

אבל באמת אינו רוצה לעשות כלום. 
ותוכיח  תכעס  זו,  אגרת  תקרא  שכאשר  מאוד  ייתכן 
במה  ומזלזלים  אותך  מבינים  לא  ששוב  לעצמך 
רוצה לצאת, אבל  כן  בוודאי שאתה  כי  שעובר עליך. 
אותך  ישים  אחת  ובבת  גואל,  שיבוא  מחכה  אתה 
במציאות אחרת. ולכן בכל פעם שאתה מתייעץ 
איזה  שיבוא  מצפה  הנך  ליבך,  את  ומשוחח 
גואל ויגלה את סוד הקסם של החיים, 
חיים  למציאות  אותך  ויעיף 

חדשה.

אבל זה לא יקרה!!! כי השי"ת שלח לך אתגר כדי שתתמודד 
איתו! והוא לא שוכח אותך, אלא דואג תמיד שיהיה לך את 
הכלים להתחזק, אבל הוא מצפה ממך שתוכיח רצון ותקווה, 
להיות מוכן להתאמץ קצת. מספיק רק שתחליט שאתה מוכן 
להתחזק, וכבר תראה איך שיש לך כוחות. ועל כך אמרו חז"ל 
'אין מחזקין אלא למחוזקין' כי אפילו את החלש ביותר אפשר 

לחזק, בתנאי שמחליט להיות חזק.
האדם  את  תמצא  כאשר  תבוא  שלך  שהישועה  אמר  מי  ג[ 
אדם  אין  נפשך?  נבכי  בכל  לגמרי  אותך  שיבין  הזה  המיוחד 
כזה בעולם! אם אתה רוצה להתנחם שמישהו מרגיש אותך 
בכל  אותו  ושתף  לו  ספר  איתו,  ודבר  להשי"ת,  תרוץ  קרוב, 

מצוקותיך, והוא בוודאי יבין אותך לגמרי!
ולחפש חיזוק, אבל אם תמצא את  בוודאי שצריך להתייעץ 
הנחמה אצל השי"ת, כבר לא תחפש ליפול על אנשים שיבינו 
אותך לגמרי. די אם יבינו קצת שקשה לך, ויתנו לך עצות איך 

להתחזק ומה לעשות בשביל להשתנות.
תשובה.  יש  שאלה  לכל  כמעט  כי  אותך!  לחזק  אפשר  ד[ 
השאלה היא איך אתה ניגש לשאול, אם אתה בא לרב ומפיל 
באמת  אז  כח,  לך  ואין  לך  שקשה  במילים  עליו,  עצמך  את 
אתה  שאלה,  שואל  לא  אתה  בעצם  כי  לך,  לומר  מה  לו  אין 
בצורה  תיגש  אם  כן  שאין  מה  עובדה.  וקובע  תשובה  אומר 
של שאלה אמיתית מתוך הבעת רצון לצאת ולהתחדש, אז 
תוכל למצוא אצל כל רב שידבר עמך, איזה עצה טובה, וכן גם 
מכל ספר שתלמד, תוכל להוציא עצות. נכון, לא תשתנה ביום 

אחד, אבל לאט לאט תרגיש שדברים מתחילים להשתנות.
לך  עוזרים  שלא  העולם  כל  את  שתאשים  יעזור  לא  ה[ 
מספיק, כי מי שיסבול מזה הוא רק אתה בעצמך. לכן, הכלל 
בהשי"ת,  והבטחון  האמונה  בכח  החלטה  שתחליט  הוא 
שאתה לוקח אחריות על החיים שלך. אתה הולך מעכשו על 
בדעתך,  חזק  תהיה  ואם  להצליח.  הולך  שאתה  חדשה  דרך 
ספרי  לומד  לה',  ליבך  ומשיח  מתפלל  עצמך  את  תמצא  אז 
צדיקים, מחפש עצות ומשוחח עם רבנים ומשפיעים ומנסה 
בכל  נידף  כעלה  נשבר  ולא  והתחזקות,  עצות  תמיד  למצוא 

כשלון קטן ובכל מצב רוח רופף. 
לכן למעשה איעצך עצה: תפסיק לחשוב מה היה עד היום, 
נותן  ולא  בנפשך,  חזק  להיות  הולך  שאתה  מעכשיו  תחליט 
קטנה  מעשית,  הנהגה  איזה  לעצמך  תיקח  להשבר.  לעצמך 
אך יציבה, כגון: סדר לימוד קבוע כל יום, קבלה בעניני שמירת 
הקדושה וכדומה, ותרים את עצמך שמהרגע הזה אתה נהיה 

אדם אחר.
וזהו קבלת התורה שצריך לקבל בכל יום מחדש! עם ישראל 
אני  ההחלטה  את  צריך  כי  'נשמע',  לפני  'נעשה'  אמרו 
אפשר  אי  בפרנסה,  כגון  בגשמיות,  ואפילו  להתחיל!  מוכן 
להתפרנס, עד שלא לוקחים החלטה של אחריות, אני הולך 

להביא פרנסה!!! )עיין ליקו"מ תנינא סי' ז' אות י'(
חזק ואמץ כי ה' עמך

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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תל אביב - דרום

הר"ר נחמן ]ברש"א ז"ל[ הלפרין הי"ו
ירושלים

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

הר"ר יעקב אבוחצירה ביטון  הי"ו
ירושלים

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

הר"ר שמעון ]בר"י[ קניג הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר אורי זילברמן הי"ו
צפת

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

הר"ר נפתלי בר"צ צוקר הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר הערשל פסטג הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הנכד
ובנו הר"ר שמואל נחמן פסטג הי"ו

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

הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא שליט"א
ירושלים

ר"מ ישיבת אהבת משה 
לרגל שמחת הולדת הנכדות

בנו הר"ר מתתיהו שפירא הי"ו
ובנו הר"ר נתן שפירא הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבנות

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה 

הרה"ח ר' יונה לייב לעבל שליט"א
ראש מוסדות עטרת צדיקים
לרגל שמחת הולדת הנכדה

אצל חתנו הר"ר מתתיהו שפירא הי"ו
בן הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא שליט"א

ר"מ ישיבת אהבת משה 
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה 

הרה"ח ר'  אברהם צבי קלוגר שליט"א
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הנכדה
ובנו הר"ר משה נחמן קלוגר הי"ו

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

הר"ר יחזקאל ראטמאן הי"ו
ירושלים

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

לעילוי נשמת שלמה אלכסנדר 
בן דוד ז"ל

נלב"ע כ"א שבט 
ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר ישי שידלובסקי הי"ו
בני ברק

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

הר"ר יהונתן בדיחי הי"ו
ירושלים

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

הר"ר צבי נחמן מנדלאיל הי"ו
בני ברק

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

ברכת מזל טוב שגורה בזאת מעומק הלב
לידיד נפשי

הר"ר חיים ווייס הי"ו
וויליאמסבורג

לרגל שמחת נשואי בנו 
החתן המופלג הר"ר שלמה זלמן הי"ו

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה
משה יעקב הורוויץ

ברכת מזל טוב שגורה בזאת 
מעומקא דלבא לאחינו האהוב מזכה הרבים 

הר"ר  אהרן ג'וזף שליט"א
ירושלים

לרגל שמחת הבר מצוה לנו 
הבה"ח אריה שלום נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה
באהבה רבה - חבורת מאירת עיניים


