
'

היא  הרף,  וללא  שעה  בכל  תמיד,  שמתקיימת  הרוחנית  המלחמה 
מלחמת המחשבות. לזירה זו תתאים המילה 'תמיד', תמיד מתרחשים 
מטרד  מכל  יותר  ולהתיש  להציק  יכולות  מחשבות  מאבקים.  שם 
יכול, לא עלינו, לעבוד עבודה  חיצוני, אולם הנורא מכל הוא שאדם 

זרה במחשבה. 
הרהור עבודה זרה נשמע כמו משהו ששייך לתקופה הצלבנית, כמו 
ולניסיונות  לנו  מה  ובכוש,  בהודו  המתגלגלים  יהודים  של  ניסיונות 

פרימיטיביים שכאלה?
        .

מה  'היינו  ממש:  יומיומי  כעניין  זרה  עבודה  הרהורי  מתאר  רבנו 
שמתחיל להתפלל בדבקות או מתבודד את עצמו, ובאמצע התפילה 

או ההתבודדות נופל ממדרגתו' )ליקו"מ סימן 
ק"ח(. הפסקת באמצע, הצטננה התלהבותך 
– זהירות, חשש עבודה זרה. כל נפילה, מבהיר 
וכשהאמונה  האמונה  בקלקול  מקורה  רבינו, 
התגבר.   שכנגד  הצד  משמע  מתקלקלת 
כשזו  האמונה,  של  צרתה  היא  זרה  עבודה 

קמה זו נופלת ולהיפך. 
צורר  על  שנה  כמדי  שומעים  אנו  במגילה 
היהודים המן הרשע ועל גחמותיו. מה ביקש 
המן האגגי? מה רצה מהיהודים שמהודו ועד 

כוש? 

לא יכרע
חז"ל מספרים שהמן עשה עצמו עבודה זרה 

שנקרא  היהודי  מרדכי  מלבד  לו,  ולהשתחוות   לכרוע  מכולם  ותבע 
כך על שם יהדותו המודגשת והמצעקת, איש ככל הנראה לא ההין 
להתייצב מולו. המן הרשע מזרע עמלק והאומה הזו נחשבת הסכנה 
הקיומית המאיימת ביותר על ישראל, המן יודע  מה הוא רוצה, הוא 
זרה.  עבודה  הרהור  בלבד-  אחד  דבר  ממך  להשיג  בניסיונו  ממוקד 
לשם כך הוא משוטט בחוצות שושן הבירה ודורש: תכירו בי, תאבדו 

עשתונות, תגיעו לידי התפעלות.
בשם  לכנות  סבורים  שהעולם  מה  הם  זרה  עבודה  של  הלב  הרהורי 
תפילה  של  מילים  כמה  אמרת  ה',  לעבודת  נכנסת  חולשה'.  'רגעי 
בהתלהבות, התחלת ללמוד מתוך תחושת שמחה ושייכות, והנה ענן 
בא. משב צונן פולש לירכתי מוחך, התלהבותך דועכת קמעא, אתה 
לועג לעצמך – נו, מה חשבת שאתה משה רבינו? שוב לעפרך. מה 
אירע? כנראה המן חלף על פניך. מאומה הוא לא דורש המן הרע 
הזה, אלא שתכרע לפניו ותשתחווה. אל תתאמץ לכרוע ולכוף 
כאגמון ראשך, די לו להמן בנפשך המשתופפת, המשתטחת, 
וכהני  להמן,  סוגדת  שלך  הדעת  חלישות  המתרפסת. 
העבודה זרה מקלסים ואומרים שלא היה מי שעבדּה 

לזו יפה מחלישות דעתך, שכך היא עבודתה.
שמזג  הרגע  הזה,  והציני  הצונן  ההרהור 
חודר  סגריר  אוויר 

לליבך הטהור – הוא הרגע בו אתה בן התקופה הנאורה ניצב לנוכח 
פולחן האישיות של המן הרשע ומסתכן בתואר 'עובד עבודה זרה'. 
קרירות  על  להתלונן  רגילים  אנשים  ונפוץ,  שכיח  הקרירות  חולי 
סתם  אומר  הווי  לו,  ותו  קרירות  שזו  בנפשך  תדמה  אל  ברוחניות, 
זרה.  עבודה  מחשבת  דהיינו  אמונה,  קלקול  היא  קרירות  התקררתי. 
למה כל כך חשוב לדעת זאת? מפני שכאן המפתח להתחממות. קודם 
הדעת  חלישות  אלא  חולשה  סתם  לא  הוא  הצונן  שהרגע  תבין  כל 
שרוצה  הרשע  המן  היהודים,  צורר  הוא  ישירות  עליו  שהאחראי 
אשריך,  הזדעזעת?  צלם.  זרה.  עבודה  זו  העולם.  מן  אותך  להעביר 

איש יהודי אתה.

לשרוף מחשבות
'צו' אלא לשון זירוז. הזריזות והעצלות הם  אין 
המקדש  שבבית  הכהנים  רוחני,  למצב  חום  מד 
הם.  זריזים  כהנים  יתרה,  בזריזות  הצטיינו 
הטומאה  הקדושה,  של  היפוכה  היא  עצלות 
עצלה היא ונסרכת על העפר, שפופה ועצובה. 
חיוניות,  שמחה  זריזות  מתוך  ניכרת  האמונה 
משפיעים  הדעת  וחלישות  קרירות  הרהורי 
באופן מובהק על התנועות החיצוניות שנעשות 

לאות וכבידות. 
מאי הרפואה לחולי הכבדות והעצלות? שריפה. 
וכיוון  וביטול,  בשריפה  זרה  עבודה  של  דינה 
שהעצלות והכבדות וחלישות הדעת הם תולדה 
של הרהורי עבודה זרה, הרפואה היא בשריפה. 
על  מכפר  שהוא  שסגולתו  העולה  קרבן  במצוות  פותחת  פרשתנו 
הרהור הלב. יש כאן פליאה: הפרשה פותחת במצוות קרבן העולה, 
אולם מיד בפסוק שלאחר מכן היא ממשיכה למצוות תרומת הדשן. 
הסתיימה  כאשר  העבודה,  גמר  אחרי  בסוף,  מתבצעת  הדשן  הרמת 
גבי  מעל  השרופים  השיריים  את  לפנות  וצריכים  הקרבנות  העלאת 
מדברת  היא  וכבר  העולה  במצוות  התורה  פתחה  לא  עוד  המזבח, 

מפינוי הדשן? אלא שלימוד גדול כאן:
בעבודת הקרבנות, אומרת לך התורה, העיקר להגיע אל הדשן השרוף. 
זה גם מה שמודד את מעלת הקרבן, ככל שחלקים רבים יותר מהקרבן 
מגיעים אל העפר ואפר, גדלה מעלתו. העולה היא קרבן של חסרון 
קרבן  לפיכך  תוקטר',  'כליל  בעליו,  בידי  מאום  מותיר  אינו  הוא  כיס, 
להבעיר  מצווים  אנו  המזבח  ועל  מזבח,  הוא  יהודי  לב  הוא.  משובח 
'אש תמיד', האש התמידית היא התשובה היחידה למלחמה התמידית 
- מלחמת המחשבות המתישות והמחלישות. איך מבעירים אש? עם 

חסרון כיס, וויתור, מסירות נפש. 
כל יהודי יכול למסור נפש גם מבלי להישרף בלהב אש. להתלהב זה 
הקרבן  את  הופכת  האש  מתלהב.  אתה  כאילו  תעשה  נפש,  למסור 
לריח ניחוח, וההתלהבות הופכת גם את הגשמיות שלנו לנחת רוח. 
העצבות והעצלות יכולות גם הן להפוך לקרבן עולה, כשנשרוף אותן 

באש של התלהבות.

לשרוף את הכבדות באש ההתלהבות

היא  המחשבות  מלחמת 
מלחמה תמידית, והתרופה 
תתלהב,  תמיד',  'אש  היא 
שורפת  ההתלהבות 
מחשבות רעות ומחלישות.

יום א' יא ניסן תקצז

וה' יחזק לבבכם לשמוח בשמחת 
החג הקדוש הבעל"ט. 

ממשמשין  עתה  כי  ולהאמין  להבין  ותזכה 
מעולם,  היה  לא  אשר  חדש  פסח  ימי  ובאין 

מחדש  תיקונים  עתה  יתתקנו  בוודאי  כי 
אינם  מעשינו  ואם  מעולם.  היו  לא  אשר 
עולים יפה, השי"ת עושה את שלו, וחסדי 
רבה  לבקרים  חדשים  וכו',  תמנו  לא  כי  ה' 

אמונתך. 
לרגלים,  ראש  שהוא  בפסח  בפרט 
לכל  המוחין  התחדשות  עיקר  שבהם 
והעיקר  קטן,  ועד  מגדול  מישראל  אחד 
כל  אשר  האמת,  נקודת  בצל  להחוסים 

עסקו לחדש שכלנו ומוחנו וכו'.
ויש בלבי הרבה לדבר בזה, והעיקר להאמין 
נפלאים  חסדים  יתחדשו  שבוודאי  זה,  בכל 

בכל  כי  לטובה.  עלינו  הבא  הזה  הפסח  בחג 

בפסח  שכן  מכל  החסדים,  מתחדשים  יום 
עצומות,  בנפלאות  ממצרים  יצאנו  שבו 
וכן  בראשית.  מעשה  כל  נתחדשו  ואז 
ונוראות  נפלאות  ושנה  שנה  בכל  נעשה 
מחדש, כי בכל דור ודור חייב אדם לראות 

את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
אך  כח,  בחלישת  הכותב  אביכם  דברי 
אלה  דברי  לכתוב  הכריחוני  תשוקתכם 
בה'  שמחו  הרבה,  המחזיקים  המועטים 
וגילו בכח הצדיקים האמיתיים והרנינו כל 

ישרי לב.
נתן מברסלב

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

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

אנו עומדים בפני פסח חדש שלא 
היה מעולם!!!

348בס"ד
גליון מס'
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כל מה שהמן רוצה זה להשיג ממך הרהור אחד של עבודה זרה, דהיינו רגע של חלישות הדעת והתקררות. ומרדכי לא יכרע.



צדקה, אא

בטחו בהשם פרק ל"ב
ויאסרוהו  עיניו,  את  פלשתים  כשנקרו  הגבור  שמשון  וכן 
בנחושתים ויקרא שמשון אל ה' ויאמר זכרני נא וחזקני נא 

אך הפעם וכו':

והתפילה  הגיבור  שמשון  בענין  שנתבונן  לפני  הנה 
מרביז"ל  תורה  נקדים  ידו,  על  שנתחדשה  הנפלאה 

בענין גבורת שמשון, וזלה"ק )ליקו"מ רמ"ט(:

מתיירא  ואינו  חזק  שלבו  מי  כי  בהלב,  הגבורה  "עיקר 
נוראות  גבורות  לעשות  יכול  דבר,  ומשום  אדם  משום 
שאינו  לבו  ותוקף  חוזק  ידי  על  המלחמות  ולכבש 
)אבות  וזה בחינת  ורץ לתוך תוקף המלחמה,  מתיירא, 
בחינת  וזה  יצרו',  את  הכובש  גבור  'איזהו  ד'(:  פרק 
רוח  "ותחל  י"ג(:  )שופטים  בו  שנאמר  שמשון  גבורות 
ה' לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן 
המקומות צלחה עליו רוח ה'. ולבש גבורה, דהינו שבא 
גבורות  עשה  זה  ידי  ועל  בלב,  גבורה  ותקף  חזק  לו 

נוראות:

עיקר הגבורה הוא בלב

א[ בתורה זו מגלה לנו רביז"ל אחד מהיסודות הגדולים 
בדרך עבודתו הקדושה. והוא שעיקר הגבורה של האדם 
לא נמדד לפי כוחותיו הגשמייים וכשרונותיו הברוכים, 
כי  בליבו.  עצמו  שמעורר  והאומץ  הגבורה  לפי  אלא 
יכול לעשות  ואינו מתיירא משום דבר,  מי שליבו חזק 
קשרי  עומק  לתוך  לרוץ  מפחד  ואינו  נוראות,  גבורות 

המלחמה.

ומובן הדבר שהכוונה הוא בעיקר למלחמת היצר, כמו 
שאמרו חז"ל 'איזהו גיבור הכובש את יצרו'.

ה'  רוח  'ותחל  שמשון  אצל  שכתוב  שמצאנו  מה  וזה 
שבאותן  אשתאול',  ובין  צרעה  בין  דן  במחנה  לפעמו 
המקומות צלחה עליו רוח ה', ובא לו חוזק בליבו לעשות 

גבורות נוראות.

כשאדם מחזק ליבו השי"ת מחזק גם את לבבו

אצל  שנאמר  הזה  מהפסוק  כי  לדייק,  יש  ולכאורה  ב[ 
מכח  שלא  מלמעלה  שבא  גבורה  שהוא  מובן  שמשון, 
הגבורה  שעיקר  כראיה  זאת  מביא  ורביז"ל  בחירתו, 
הוא האומץ שאדם אוזר בליבו. אלא שזה גופא הראיה 
השפיע  שהשי"ת  בפסוק  כתוב  לא  כי  רביז"ל,  שהזכיר 
ועל  ה',  רוח  עליו  שנחה  אלא  גופנית,  וגבורה  כח  עליו 
בליבו, הרי שעיקר הגבורה הוא בא  גבורה  זה לבש  ידי 
מהרוח, ובזה מתבאר כוונתו במה שאמר שעיקר הגבורה 
הוא בלב, שלא תאמר שהוא גבורה ואומץ בעלמא, אלא 
להוציא  יכול  ידו  שעל  האדם  על  שצולח  ה'  רוח  הוא 

את כל הגבורות הגדולות והנוראות שהיה אצל שמשון 
הגיבור.

אלא שלכאורה הכל תלוי בהתעוררות של האדם שמתעורר 
מעצמו בהחלטה של גבורה שהולך לכבוש, וכך זוכה שיחול 

עליו רוח ה' שמלבישה אותו ברוח גבורה גדולה מאוד. 

ג[ והוא חידוש עצום ונורא, כי בנביא מסופר על גבורות עצומות 
ילוד אשה,  ידי  ביותר שלא נשמע בעולם גבורות כאלו שנעשה על 

וכאן מחדש רביז"ל שכל זה נעשה על ידי גבורת הלב שהיה לו, לא גבורה 
של הגוף. 

יכול לכבוש את כל המלחמות,  וכך הוא למעשה בכל מלחמה של היצר, שכל אדם 
אפילו הגדולות ביותר, אם רק לא יפחד, ויחליט בנפשו שבוודאי יש ביכלתו לנצח, וכאשר 
ילביש אותו ברוח  יחל רוח ה' לפעמו, והשי"ת  יעורר בנפשו גבורה להאמין בעצמו, אזי 

גבורה גדול מאוד. ואזי ינצח בכח גבורתו.

להתפלל לפני נסיון על גבורת הלב

ד[ והנה, לפי זה נמצא שלאחר שגזזו את שערותיו של שמשון, ונחלש בכוחותיו, הכוונה 
שם  שהיו  הבנין  גג  את  להפיל  רצה  כאשר  כך  ואחר  שלו.  הגבורה  רוח  את  שאיבד  הוא, 
הפעם'.  אך  נא  וחזקני  נא,  'זכרני  להשי"ת  והתפלל  עמד  פלשתים,  אלפים  כשלשת 
ובפשטות הפירוש הוא שהתפלל להשי"ת שיתן בו כח וגבורה להפיל את העמודים. אך 
לפי מה שנתבאר שעיקר גבורתו היה רוח של גבורה, הרי שהתפלל וביקש מהשי"ת שיתן 

לו רוח חדשה של גבורה, להאמין בכוחותיו שיש בידו להפיל הבנין. 

 ] ה
ומזה נלמד חיזוק עצום למלחמת היצר, כי רביז"ל לימד אותנו שעיקר מלחמת היצר הוא 
על ידי תפילה ובקשה, להתפלל ולבקש הרבה שנזכה לנצח היצר, ועל פי זה מובן, שבנוסף 
על התפילה שה' יעזרנו במלחמה, יש לנו להתפלל ולבקש הרבה על זה בעצמו שהשי"ת 

יתן לנו גבורת הלב להאמין בעצמנו שנזכה לנצח היצר הרע. 

וישיח  הזה,  באופן  שמבקש  מי  שכל  והתבודדות,  התפילה  של  בדרך  נפלא  חידוש  והוא 
ליבו לפני ה' על הקושי שלו להאמין בעצמו שיש בכוחו לצאת מהתאוות, ולעמול בתורה, 
יכניס בו רוח של גבורה להאמין  ויבקש על זה בעצמו שהשי"ת  וכו',  ולהתייגע בתפילה 
בעצמו, אזי יוכל לראות ישועות ונפלאות איך זוכה להוציא לפועל גבורות גדולות ונוראות 

שלא העלה על דעתו שיש בכוחו לעשות, כמו שמשון הגיבור בשעתו. 

רוצים  כלל  בדרך  שכולנו  משהו  היא  כספים  הלוואת 
והשקפת  ההלכה  פי  )על  מקרה  בכל  ממנו.  להימנע 
ביכולתו  יש  אם  רק  זאת  לעשות  יכול  אדם  התורה(, 
את  או  התשלומים  את  כלומר  ההלוואה,  את  להחזיר 
כולה במועד שנקבע. הלוואה לא לוקחים אם לא יודעים 
איך להחזיר אותה, כמבואר בשולחן ערוך )חושן משפט 

סי' צז(.
ומן  שגויה,  אמונה  היא  לי",  יעזור  "השם  כמו  אמירה 
הסתם גם מראה היכן מונח אותו אדם מבחינה רוחנית 
היה  ובאמת  אמיתית,  אמונה  לו  הייתה  אם  כי  באמת, 
והאמצעים  התנאים  כל  עם  בחיים,  בחלקו  שמח 
לא  הוא  אז   – בהשם  בוטח  ובאמת  לרשותו,  העומדים 

יצטרך לקחת הלוואה בכלל.
אדם לא יכול לקחת משכנתא אם אין לא את האפשרות 
לשלם אותה. לצלול בכוונה לתוך ים של חובות זה כמו 

לקפוץ למים קפואים. 
שכן אדם שחייב לאנשים כסף משועבד להם. הוא הולך 
עם פחד סמוי תמידי בגלל 'מה יקרה' אם הוא לא יצליח 
לשלם את ההלוואה. כלא? רעב? לישון על ספסל בגן 
ציבורי? גובים כאלה ואחרים שלא נעים להיתקל בהם? 
היא  אלה  בגורמים  האמיתיים  והיראה  הפחד  החלפת 

אחד הסיבות לעוני ומחסור.
וכמאמר העולם, אם אתה מפחד מאחד, לא תפחד מאף 
אחד. ואם לא תפחד מאחד – השם יתברך, תפחד מכל 
אחד. לאדם כזה ישנם הרבה אדונים זרים ודברים לפחד 
מהם, כמו הלווים, מס הכנסה, הבוס, הפסדים כספיים, 

בעיות וגירעונות.
וכמו שאומר רבינו בשיחות הר"ן )שיחה קכב( שכל אלו 
צריכין  פרנסה  עניני  בכל  "כי  ביטחון,  מחוסר  נובעים 
להמתין עד שיבוא עתו כנזכר לעיל. כמו שכתוב: עיני 
כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו", עם 
לדאוג  או  לחשוש  צריך  לא  אדם  בה'  אמיתי  ביטחון 
וימשיך  סיפק  תמיד  שהשם  יודע  הוא  כי  דבר,  משום 
לספק לו את מה שהוא צריך בדיוק בזמן שיצטרך לו. 
אשר  הגבר  "ברוך  ז-ח(:  יז,  )ירמיה  הנביא  אומר  לכן 
יבטח בה', והיה ה' מבטחו. והיה כעץ שתול על מים ועל 
יובל ישלח שורשיו... ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש 

מעשות פרי".

לא אירא
מלא  ביטחון  להשגת  ההכרחיים  הדברים  אחד 
היא  והכוונה  ונכונה.  אמיתית  יראה  הוא  בהשם 
ליראת השם בלבד, ולא יראה ופחד משום דבר 
הרווח  הוא  כזו  ליראה  המדד  מלבדו.  אחד 
שמעיד על אדם שהוא מאמין שהכל, אבל 
הכל, מאת השם. אם הוא מאמין כך, 
הוא  אותו  והיחיד  האחד  אז 
הוא  ירא 

בורא עולם, השם יתברך. אם אדם מאמין בכל כוח אחר 
– בני אדם, מאמצים כאלה ואחרים בכל דרגה המסוגלים 
לשלוט על חייו, אז ברור שהפחד, היראה והביטחון הם 
לא מהסוג עליו דיברנו – יראת השם. הנביא מתייחס גם 
לנקודה זו: "אבטח ולא אפחד" )ישעיה יב, ב(, "באלוקים 
ה(.  נו,  )תהלים  לי"?  יעשה בשר  אירא, מה  לא  בטחתי 
אדם שחי על פי האמת הזו – לא מפחד מאף אחד. הוא 
לא מודאג, אפילו דאגה של כחוט השערה, מה הוא יאכל 

מחר.
מביא  הבא  היום  אמיתית,  מאמונה  הנובעת  יראה  בלי 
איך  ייגמר?  הזה  היום  "איך  של  הדאגה  את  איתו 
אתפרנס?"... ככל שאדם עובד קשה יותר ומרוויח יותר 
– וזאת הטעות הנפוצה הגורמת לאדם שכך הוא יפתור 
משום  ולחצים,  דאגות  יותר  לו  יש  כך   – בעיותיו  את 
העושר  על  לשמור  איך  לחשוב  הזמן  כל  צריך  שהוא 
)פרקי  מאלף  שיעור  אותנו  מלמדים  חז"ל  לו.  שיש 
אבות פרק ב(: "מרבה נכסים, מרבה דאגה". ושוב, הכאב 
והסבל הזה בא בעקבות היראה הלא נכונה שיש לאדם 

– לבטוח בכל דבר פרט לבורא עולם.
אדם עם ביטחון מלא בהשם לא חש דאגות או פחדים. 
השם הוא כל יכול והכל ממנו, וזה כולל הכל! אם השם 
בלי שום קשר  יהיה,  יהיה עשיר, אז הוא  רוצה שאדם 
למאמצים וההשתדלויות שלו. כל שעליו לעשות הוא 
למצוא עבודה, כך שהשם יוכל להעביר דרך צינור סמוי 
בו.  יורשה לפגוע  והעושר. אף אחד לא  זה את השפע 
חלילה  שירצו  האנשים  יהיו  נחושים  כמה  משנה  ולא 

לפגוע בו או בעושר שלו, הם לא יצליחו.
עוני  של  למצב  מגיעים  שאנשים  העיקרית  הסיבה 
תוצאה  הם  אלה  פחדים  נכונה.  לא  יראה  היא  ומחסור 
עולם  בורא  על  ולא  אחרים  מקורות  על  לסמוך  של 
ולא רק, ברגע  ולפרנס את האדם.  והיכולת שלו לעזור 
שאדם מוצא את עצמו במצב כזה, הוא חשוף לנפילה 
לבור שהוא בעצמו כרה אותו. והנפילה נעשית עמוקה 
עוד  מחפש  הלוואות,  עוד  לוקח  כשהוא  ויותר  יותר 
תחבולות, עוד הישענות על גורם זה או אחר, או דברים 
שלא שייכים או נכונים לו. והלחץ בו הוא נמצא, מיותר 

לציין, לא מרפה ממנו.

ההזדמנות להתקרב
פשוט  היא  מחובות  הנובע  הלחץ  על  להתגבר  הדרך 
להתחזק באמונה, התחילו עם השיחה עם השם במשך 
שעה בכל יום, והמשיכו עם תודה והודאה לבורא עולם. 
מקבלים  אנו  עולם  לבורא  זקוקים  שאנו  פעם  בכל  כי 
הזדמנות להתקרב אליו. וברגע שאנו באמת מתקרבים 
מאף  תפחד  ולא  מאחד  תפחד  נעלמים.  החובות  אליו, 

אחד!
יהי רצון שהשם יזכה את כולנו בפרנסה בכבוד ובנחת, 

אמן.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שלום ארוש שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תגבר

מדבדיבקה  טשעהרין,  הערים  אל  בחורף  בשנה  שנה  מדי  לנסוע  הקדוש  רבינו  היה  רגיל 
ועוד, שם התגוררו אנשי שלומנו, להרוותם במימי תורתו הקדושה ולהחיות נפשם הצמאה.
גם בחורף דשנת תקס"ז, נסע רבינו כמנהגו לשבת-שירה לעיר טשעהרין, משם המשיך 
למדבדיבקה וממנה לקרימנטשוק, שם דרו בתו שר'קה וחתנו רבי יצחק-אייזיק. באותה 
עת עמדה בתו של רבינו שרק'ה לפני לידתה ורבינו נשאר להמתין בקרימנטשוק במשך 
כמה שבועות, עד שתלד. במשך כל אותו הזמן, לא הראה פנים שוחקות, ואף הקפיד 
כשנתנו לו יותר מתבשיל אחד בסעודה. הוא היה שרוי בצער גדול ועיניו היו כלות כל 

היום שתלד בתו בשלום. באותה עת הראו לו בחלום 'זכרים'.
כעבור זמן, באו והודיעוהו כי בתו ילדה בן זכר למזל-טוב. רבינו התמלא שמחה וציווה 
להדליק נרות ולהכין משקה הנקרא 'ָּפאנש' )יין מבושל עם פירות ותבלינים(. וכל אותה 
עת הבחינו בו כי הוא שרוי בחדוותא דלבא. ביום השמיני מל רבינו בעצמו את נכדו 
וקרא לו בשם 'ישראל'. לפני הברית, גילה חידושי-תורה נפלאים, ולאחר מכן אמר כי 
היה בדעתו לתת לרך הנולד את השם 'צדיק', אך מכיוון שהדבר אינו אפשרי, ואף גלוי 
מדי, לכן נתן לו את השם 'ישראל' שהוא בגימטריא 'צדיק' )דהיינו, הנעלם של 'צדיק', 

המילוי בהשמטת האותיות הראשונות, עולה עם הכולל כמספר 'ישראל'(  
במשך כל יום הברית, היה רבינו שרוי בשמחה עילאית, ואמר כי יש לו נחת ממה שאמרו 
כפי  שרה"  בן  "ישראל  הוא  הילד  שם  כי  הברית,  בשמחת  המשתתפים  מבין  אנשים 

שנקרא זקנו הבעל-שם-טוב.

ביום השלישי למילה, נחלשה לפתע בתו היולדת, לרבינו היה צער גדול מכך, עד כדי 
כך שברח בחופזה מהעיר, באמרו כי חיותו נפסקת מגודל הצער. כל כך היה רבינו בהול 
במנוסתו, שלא המתין אפילו למלווהו רבי שמואל מטפליק שהתעכב במקצת, אלא 

נסע מיד לבדו, ורבי שמואל היה צריך לשכור עגלה ולמהר בעקבותיו.
ומוהרנ"ת כותב על זה: "כי מה שעבר עליו בעניין בניו ויוצאי חלציו, שיחיו לאורך ימים 
ושנים, אי אפשר לספר, כי בניו ויוצאי חלציו הם סגולות יקרות מאוד מאוד, והעולם 
צריכים אותם מאוד מאוד; ואמר, שהם אילנות יקרים מאוד, ויגדלו מהם פירות נפלאים 

מאוד, והזהיר לכבדם מאוד, ואמר, שהגואל-צדק יצא מיוצאי חלציו".
ולימים  ונעלה,  נכדו של רבינו, בנה של שר'קה, הוכר בגדלותו כאדם קדוש  רבי ישראל 

נלקח לחתן על ידי הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל, בנו של הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל.
--- היה זה בראש השנה האחרון לחייו הקדושים של הרבי. קהל גדול מאוד, בתוכו 
מקרוב  יחדיו  התקבץ  עם,  פשוטי  וגם  הקודש,  ורוח  השגה  בעלי  התלמידים,  גדולי 
השלמה.  לרפואתו  וייחלו  הבריאות  בקו  אינו  הרבי  כי  ידעו  הכל  לאומן.  ומרחוק 
התפילות התקיימו ב'אמבאר' - האולם שבבית ר' נחמן-נתן רפפורט, בהתלהבות קודש, 
כדרכם של אנשי רבינו. גם ה'משכילים' הנודעים שבאומן שהפילו חתתם על ציבור 

היראים, ובמשך התקופה הקצרה שמאז בואו של רבינו לעיר, הספיקו להתקרב מעט 
אליו, התפללו בקיבוץ עמו ועם אנשיו. 

בין הבאים, היה גם חתנו של רבינו, רבי יצחק-אייזיק מקרימנטשוק, שהגיע עם בנו 
היניק והחכים ישראל בן השלוש. מחלת השחפת הכבידה מאוד על רבינו, ובראותו את 

נכדו הקטן, פנה אליו ואמר לו: "ישראל, התפלל להשם על סבא, שאשוב לבריאותי". 
)שעון(  הזייגערל  את  לי  תן  "סבא,  השלוש:  בין  ישראלק'ה  ענה  הנוכחים,  להפתעת 
שלך, ואתפלל עליך...". נענה רבינו: "הראיתם? הוא כבר גוטער-יוד )=רבי(, הוא מצווה 
ישראלק'ה  הקטן.  לנכדו  שעונו  את  מסר  רבינו  שיתפלל...".  בשביל  חפץ  לו  שאתן 
נטל את השעון, נעמד בפינת החדר ואמר בתמימות: "גאט! גאט! לאז דער זיידע זיין 

גיזונד!" )השם! השם! הנח לסבא שיבריא!(  
למשמע תפילתו התמימה, העלו כל הנוכחים חיוך על שפתותיהם. ענה רבינו ואמר: 

"כך צריכים לבקש מהשם יתברך! וכי איך מתפללים להשם יתברך באופן אחר?" 
הוא  מטשרנוביל.  אהרן  רבי  הרה"ק  של  בתו  את  לאישה  נשא  ישראל,  רבי  כשגדל 
התפרסם כאדם גדול ורבים באו אליו כדי שיתפלל עליהם, אז הבינו למפרע את דברי 

רבינו עליו בשעתו, עוד כשהיה ילד.
בהוסיפו  זו,  עובדא  הכתב  על  העלה  בעיניו,  היה  יקר  מרבינו  דיבור  שכל  מוהרנ"ת, 
בהדגשה שאכן כך ממש צריך להתפלל להשם יתברך, בפשיטות גמור כתינוק לפני 

אביו, בלי שום חכמות כלל, כאשר ידבר איש אל רעהו! 

וכי איך מתפללים?

מוהרנ"ת  דברי  לאור  צו  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
בהלכות יין נסך הלכה ה', הדברים שכתב בעת שנרדף 
אותנו  לקרב  נפשו  מסירת  על  וכו'  מביתו  וגורש 
נפש  למסור  יש  איך  לדורות  מודיע  ובהם  להשי"ת, 
בליצנות  המונעים  וכל  עול,  פורקי  נגד  התורה  על 
וקרירות, ואיך בכח קדושת השבת נזכה לעמוד איתן 

נגד כולם.
מבואר בדברי רבינו )לקו"מ סי' ל"ו( שכל נפש מישראל 
מצרימה,  שבאו  יעקב  לבית  נפש  בשבעים  מושרש 

שהם השבעים פנים של תורה ע"ש. 
כי כל אדם צריך לדעת שבאמת הוא המשך של מעשה 
האבות אברהם יצחק ויעקב שגילו את השי"ת בעולם 
והעמידו י"ב שבטים ושבעים נפש, ואנחנו ממשיכים 
בדורנו את אותו השליחות הגדולה והנוראה שהתחילו 

אבותינו. 
ועיקר עבודת האדם לגלות מלכות שמים הוא ללחום 
השבעים  עניין  שהם  והתאוות  רעות  המידות  נגד 
אומות - שבעים לשון, שהם מציאות השקר והמדמה, 
האדם  נפש  המסבב  מדה  איזה  נמשך  אומה  ומכל 
מכל צד לבלבל דעתו וחוזק האמונה שבלבו, ולמשוך 
אותו לרע ח"ו ולמידות רעות ומגונות. וכל כוחנו הוא 
כשאנו זוכים לקבל איזה הארה מפנים של תורה, היינו 
עלינו  שנמשך  הדעת,  ומתיקות  האמונה  ממציאות 
לסור  איך  לנו  ומודיע  שמאיר  דקדושה  ושכל  הבנה 
מרע ואיך להתנהג כראוי בכל דבר, ולהתגבר על הע' 
מידות רעות. וזה הפנים של תורה הוא כל חיות נפשנו 

להמשיך השליחות מהאבות הקדושים. 

המלחמה בע' אומות ע"י ע' פנים של תורה
מבין  אינו  כי  מאד,  בדעתו  נופל  שהאדם  יש  והנה 
שמתרחק  ויש  הקדושה,  המשך  חובת  נפל  שעליו 
נגדו מהמונעים  מאד כשרואה עוצם המלחמה שיש 
נסיונות  עליו  שעובר  ממה  ובעיקר  עליו,  והחולקים 
בו  ונכנסים  מאד  חלש  קדושתו  שכח  ויש  ונפילות, 

מחשבות ומשיכה לרע ר"ל, ומרגיש מרוחק מאד.
ובאמת זהו עצם השליחות, וכל זה מוכרח לעבור על 
כל אדם לפני שיזכה לאור התורה, כי מוכרח לעבור על 
האדם נסיונות ובחינות, וכל הרוצה לאכול הפרי עליו 
לעבור הקליפה שקדמה לפרי, היינו שמוכרח שיתגבר 
נגד המידות רעות ובלבול המדמה וכו', שזה בחי' גלות 
מצרים, שעי"ז נגאלים וזוכים להארת הפנים של אור 

התורה למצוא עצה להיכנס לעבודת השם באמת. 
והרי כאשר רק יתחיל האדם להתגבר וכו', יראה מיד 
איך זכה להרוויח רווח נורא של קנין הדעת והצלחת 
נפשו, כי יתגלה אליו הכח להבין שזה בחי' הפנים של 
ויתגבר  ובקשה,  בתפילה  שיתחזק  מה  ולפי  תורה, 
יותר לשבר העצלות ומשיכת התאוות, יתרומם יותר 
עד שיאיר בליבו עוד ועוד דרכי פנים של תורה, עוד 
לזכור  עצה  ולמצוא  דבר  כל  לברר  איך  והבנה  עצה 
חדתין  נשמתין  לבחי'  שיזכה  עד  תמיד,  השי"ת  את 
הוא  שעי"ז  והתגברות,  כח  שמביא  לב  הבנת  היינו 
יוצא לגמרי ממקום הנסיון ומשיכת כבידות היצר, כי 
ודעת  אמונה  של  כח  היינו  חדשה,  בנשמה  התחדש 

שיש בו ע' פנים של תורה. 

כשמתגבר הנסיון יקבל עול מלכות שמים
והנה בשעת הירידה קשה מאד להתגבר נגד משיכת 
מהכעס  להזהר  וקשה  בהם,  שהתרגל  התאוות 
בטלים  ודברים  הליצנות  ומהבטלה  והקנאה, 
שמושכים אותו מדרכי התורה, עד שיש שהאדם נופל 
מאד למדות ומחשבות רעות והוא רחוק מאד, ונדמה 

לו שאין שייך לתקן ולעלות משם. 
אבל באמת יש עצה שעל ידה מתבטל כבידות היצר, 
ישראל  שמע  ולומר  שמים  מלכות  עול  לקבל  והוא 
וגו' וברוך שם, היינו להתקשר למצות ק"ש של אותו 
להתדבק  נפש,  במסירות  שמים  מלכות  ולקבל  היום, 
שזה  ובהאמונה  השם,  כבוד  למען  שלו  בהשליחות 
כל תפקידו וחיותו, ולצייר בליבו איך הוא מוכן ומזומן 
למסור הנפש. וכשיתדבק בזה עד שגם יזכה להתעורר 
בבכיה שמדחה כח הדמים העכורים כח הרע שנמצא 
בו, עי"ז יתבטל ממנו המחשבות ומשיכת הרע, ויקבל 
כח להתגבר ללחום נגד כל נסיון ומשיכה, ותבא מהרה 
ע'  באור  להתעוררות  הלב  לפתיחת  לזכות  ישועתו 
ומתחדש  והלב  המוח  בו  שמאיר  תורה,  של  פנים 
האמונה, כי זכה לנשמה חדשה. ואז יזכה לאור התורה 
ובע'  כראוי,  הצדיק  בדברי  להבין  שיוכל  היינו  באמת, 

פנים של תורה שיאירו בכל דרכיו. 

סיבת הרודפים את החפצים באמת
והנה כל לב יהודי יכול להבין שהתורה דורשת מאיתנו 
מצותיו  לשמור  השם  את  ליראה  להשי"ת,  להתקרב 
תמיד,  בתורה  לעסוק  ומחשבה,  חטא  מכל  ולהטהר 
ולעבוד את השם בכל לב, כי זה עיקר חיי האדם, ויבין 
ההכרח,  מחמת  רק  הוא  רשות  בדברי  הטרדות  שכל 

אבל עיקר החיים הוא התורה וחוץ מזה הכל הבל.
ובכל זאת יש בעוו"ה שמשנים מדרכי תורה ומפרשים 
דרישה  בו  שאין  אנושי,  שכל  של  בדרך  התורה 
ערבוב  מחמת  והכל  התורה,  למען  נפש  למסירות 
הדעות, כי הפשע גורם שאין להם כלי נכון להבין רצון 
השם ותכלית האדם, וכאשר נתייאשו מלחפש אמיתת 
רצון השי"ת, ומה שדרוש באמת לעשות לפי התורה 
מעקמים  הם   - מחוכמים  החכמים  אבותינו  ומסורת 
הלכה  דקדוק  מחייבים  שאינם  לדרכים  התורה 
למנוע  גם  עומדים  הם  ואז  ישראל,  קדושת  ושמירת 
וגוזרים  רודפים  והם  התורה,  בדרך  מללכת  אחרים 
המוח  כלי  כי  השם,  ויראת  תורה  דרכי  לבטל  גזירות 
והדעת שלהם אינו יכול להבין מציאות קדושת ישראל 

והשליחות שלנו בעולם. 
ולהבדיל אלף הבדלות, הרי גם אצל ישראל הכשרים, 
יש שעוד לא זכה לכלי המוחין מחמת מה שעבר עליו 
וכו', ועי"ז אינו מצייר אור התורה כראוי. שהרי באמת 
התורה מחיה את האדם ומאירה לו האמת שהוא עבד 
מתעלה  השי"ת  וכבוד  גדולה,  שליחות  לו  ויש  השם 
בכל מה שלומד ולוחם ביצרו. וכ"ש כשמתדבק בדברי 
שמרים  באופן  העבודה  דרכי  מבין  כראוי  הצדיקים 
אלא   – מצוה.  בכל  חיות  למצוא  רוחו,  ומשמח  כוחו 
שמכיון שאין לו כל המוחין לקבל אור תורה כראוי, לכן 
וכל התעוררות  הוא נמשך להבין הכל בצורה אחרת, 
ואינו מבין החיות והשמחה שבתורה  מייאשת אותו, 
עול  לפריקת  ליפול  ח"ו  שיוכל  עד  ומתייאש,  ונופל 
אחרים  למנוע  השם  למבקשי  ורדיפה  צער  ולגרום 
מדרכי העבודה התמימה להתפלל בכוונה ולזכור את 
לעשות,  מה  לאחרים  להורות  דוחפו  ויצרו  השי"ת. 
ונמשך לליצנות וחוסר אחריות והבחנה מה הוא גורם 
כי  ומזיק,  כשיכור  מתנהג  כי  והקנאה,  המחלוקת  ע"י 
רבינו  דברי  לקבל  המוחין  כלי  לו  אין  כי  ליאוש,  נפל 
מחלוקת  ע"י  הגלות  אריכות  סיבת  עיקר  וזה  כראוי, 
אינו  להשי"ת  לשוב  הרוצה  כל  גם  ואז  חינם.  ושנאת 
ולא  להתחזק  וחברים  בכוונה  להתפלל  מקום  מוצא 
עוד אלא שחולקים עליו ומונעים אותו מדרך החיים. 
הע'  בירור  במלחמת  לעמוד  בנפשותנו  כח  אין  ועי"ז 
הכח  בהם  ואין  כראוי,  אינם  ההבנה  כלי  כי  מידות, 

לעמוד נגד כל דרכי הליצנות והרדיפות שהם נצרכים 
לעבור, ועי"ז אנו רחוקים מהגאולה ומאור הצדיקים.

מוהרנ"ת גילה איך להתגבר כנגד המונעים
והנה מורינו הרב נתן ז"ל פותח לנו שער איך שייך שגם 
בתשובה  לעסוק  השם,  לעבודת  להיכנס  נוכל  אנחנו 
בכל יום, ולהזהר בתפילה ומלחמת היצר, ללכת בדרכי 
התמימות שקבלנו מאבותינו, ולזכות להתקשר וללכת 
בעצת רבינו שנותן הארת הע' פנים של תורה, ומתקן 
ונכסוף לעבודת  אצלינו הכלים, שנבין התורה כראוי, 
והקרירות,  הליצנות  היאוש  דרכי  מכל  ונזהר  השם, 
כל  לברכה שזה  אור התורה  ציור  ז"ל מצייר  רבינו  כי 
ישר  לשכל  נזכה  אנחנו  שגם  שייך  ועי"ז  תקוותינו, 
כראוי, אע"פ שאנחנו רחוקים מלזכות  להבין התורה 
לרבינו,  ע"י ההתקרבות  זאת  בכל  כראוי,  לכלי הדעת 
אור  לקבל  זוכים  אנו  רבינו,  בדברי  וחיפוש  ובקשה 

מצויר לברכה שמתקן הדעת.

ובנוסף הוא מגלה לנו איך לעמוד נגד כל מה שמבלבל 
להתקשר  הנפש  למסור  שנזהר  כדי  אותנו,  ומרחק 
והבלבולים,  הליצנות  נגד  מאד  ולהתגבר  רבינו,  באור 
ולצעוק להשי"ת ולהתגבר לקבל כל זה בלי להתבלבל, 
לזכור  שיתגבר  היינו  שמע,  קריאת  בחי'  ע"י  וזאת 
אמת  בעין  ולהסתכל  שמים,  מלכות  לקבל  האמת, 
המוח  כלי  שמיישר  כח  מהם  לקבל  הצדיקים,  בדברי 
יתגבר  ועי"ז  התורה,  דרך  אמיתת  מהו  להבין  והדעת 

במסירות נפש ממש. 

כי כמו שעל פשטות קיום התורה בעת הגזירה והשמד 
נפש  במסירות  האש  אל  לקפוץ  מאד  להתגבר  יש 
אור  להסתיר  כשרוצים  כן  כמו  קטן,  דבר  על  אפילו 
הצדיקים, לבלבלו מלחפש אמיתות דרכי עבודת השם 
- ההכרח למסור נפש ממש אפילו על דבר קטן, שלא 
מהתורה,  המונעים  עול  פורקי  דרכי  לכל  כלל  לחוש 
ולכל מי שמונע מלהתקרב לרבינו ולקבל אמיתת אור 
דבה"ק, וללכת בדרך התמימות עם השי"ת בלי ליצנות 
וחכמות, רק לעיין בדבריו הקדושים, ולקיים כל דבריו.

ועי"ז יזכה לאור הקדושה כשהוא מצוייר לטובה, ויבין 
בדברי רבינו כראוי למצוא חיות ושמחה תמיד ולצאת 
לעבודת  להתעורר  הכח  ויקבל  ונפילה,  יאוש  מכל 
עצה  להבין  תורה  של  פנים  ע'  הארת  לקבל  השם, 

השייכת לנפשו, באופן שמחדש הנשמה.

עיקר הנסיון הוא הריחוק מהצדיק
ע'  אור   - השבת  לאור  לזכות  האדם  כח  עיקר  והנה 
ימי  בששת  שמתגבר  מה  לפי  הוא   - תורה  של  פנים 
המעשה לשבר משיכת התאוות והמידות רעות, לאור 
ללכת  יכולים  אנחנו  גם  איך  לנו  שמראה  רבינו  דברי 
שמבלבל  מה  נגד  מאד  להתגבר  ויש  תמים.  בדרך 
מהאמת, כי היצר הרע אינו בא בפירוש להחטיא, רק 
עיקר כוחו הוא לפתות שמה שהצדיקים מגלים אינו 
כל כך מוכרח, ואין צורך להתאמץ כל כך נגד כל מידה 
שייך  ואין  מאד,  קשים  הנסיונות  כי  שמתעורר,  רעה 
לך לזכות להתגבר, וגם יש אחרים שאינם עושים מזה 

עסק כזה, וכל כיו"ב. 
של  הנסיון  עיקר  זהו  הצדיקים,  מדברי  הריחוק  כי 
ששת ימי המעשה, שחושבים שאין צורך לברר דברי 
אמונה  ע"י  מהרע  הטוב  בירור  של  דרך  ואין  הרשות, 
מבוארים  אלו  דברים  אין  כאילו  טובות,  ומחשבות 
לזכור  ליאוש  האדם  מפיל  וכך  הצדיקים,  כל  בספרי 
העבר, ולחשוב שאינו יכול לזכות לשום דבר, ולהפילו 
בו  ושיש  השמחה  אור  יקבל  שלא  ועצבות  לכבדות 

עלינו  לשפוך  מרבה  מוהרנ"ת  כאשר  טובות,  נקודות 
דרך  בכל  לוחם  היצר  אבל  להחיותנו,  חדשה  נשמה 
כאילו אין זה שייך לך, ואינו האמת, רק יש משהו אחר 

שאתה צריך וכו'. 

בשבת נשלמים כלי המוחין
להתדבק  זו,  במלחמה  מתגבר  שהאדם  מה  ולפי 
ולא  יחלוק  לא  עליו  עובר  כאשר  וגם  רבינו,  בדברי 
רחוק  הוא  כאשר  גם  ידם  יחזק  רק  מאחרים,  ימנע 
מאד, כך יזכה האדם לקדושת השבת. כי בשבת זוכה 
כל אדם לתיקון כלי הדעת להבין אמיתת דרך התורה, 
וכלל  והרע  הטוב  וערבוב  בלבול  אחיזת  מתבטל  כי 
חילוקי הדעות, ומתגלה אור נועם ע' פנים של תורה, 
שהוא אור הצדיק הנקרא 'שבת דכולהו יומין', ולכן אנו 
קוראים בתורה עם ז' עולים לקבל אור התורה מחדש, 
מתבטל  כי  בהשי"ת,  והזכרון  האמונה  אור  נמצא  ובו 

הרע של חטא אדה"ר הרע של הע' מידות. 

ולכן מקדשים על היין, כי עיקר בלבול הדעת וקלקול 
ליישב  יכול  שאינו  שכרות  בחי'  הוא  המוח,  כלי 
דרכי  את  ישרה  בדרך  מבין  ואינו  תכליתו,  מה  דעתו 
הצדיקים,  שבדברי  ההתחזקות  ודרכי  ההתעוררות 
וכן  כי בשבת מתתקן הדעת.  ולכן מקדשים על היין, 
ע"י הקידוש מכניעים כל בלבול הדעת של מי שגורם 
שכרות,  בבחי'  ולבלבלו  עליו  לחלוק  ובא  לאדם  צער 
שמחמת  היין',  על  למאחרים  וכו'  מדנים  'למי  כמ"ש 
על  לחלוק  ולהתיר  להתחצף  באים  הדעת  בלבול 
ההולך בדרך תמים, ואינם זוכרים מהי ירושת אבותינו, 
ושגם הם היו צריכים לעשות כמו זה שזוכה להתחזק, 
ועליהם לבלום עצמם ממחלוקת, אבל יש לדונם לכף 
זכות כי הם כמו שיכור שאינו מבין כלל, וע"י הקידוש 
מכל  לחשוש  לא  הדעת  לברר  זוכים  אנו  שבת  של 

החולקים ומונעים. 

'שבעין  בחי'  תורה,  של  פנים  הע'  אור  לנו  מאיר  ואז 
קידוש,  של  תיבות  ובע'  ביי"ן  שמתגלים  עיטורין' 
בנו,  ורצה  במצותיו  קדשנו  שהשי"ת  זוכרים  שבהם 
מה  היטב  מבינים  ואז  ורצון,  באהבה  תורה  לנו  ונתן 

עלינו להתגבר בכל יום. 

עקתין  אף  צוחין  מזכירים  סעודתא"  "אתקינו  ובזמר 
כי  חדתין  ורוחין  נשמתין  למעבד   - ושביתין  בטילין 
דרכי  אמיתות  עוצם  ומתגלה  הנשמה,  כח  מתגלה 
הצדיקים שמגלים אור הדעת ודרכי ע' פנים של תורה 
איך ללחום נגד כל התאוות והמידות רעות, ועי"ז מבין 
היטב שעליו למסור נפשו להתקרב ולהתקשר לרבינו 

באמת, ולחפש דבריו באמת.

לנו  שפותח  והרצון,  הרחמים  מידת  מתגלה  ובמנחה 
ואני  ואומרים  באמת,  להצדיק  להתקרב  לזכות  שער 
תפילתי וגו' לזכות לרצון אמיתי לבקש האמת כראוי, 
ואז עיקר ביטול כל הדינים לגמרי שמהם כל הבלבול 
חילי  חזו  לי  "קריבו  אומרים  ולכן  והמחלוקת,  הדעת 
כלבין  הני  עאלין  ולא  נטלין  ו"לבר  דתקיפין"  דינין  דלית 
הדינים  כל  לבטל  רצון  עת  ממשיכין  כי  דחציפין", 
כל  כל שותי שכר, שמהם  נמשך הרע של  שמהם 

נמתק  הכל  כי  והמחלוקת.  והקטרוגים  הדינים 
ונתבטל ע"י ריבוי החסד הנמשך בעת רצון שהוא 

ויוסף  רבינו  משה  נסתלק  שאז  שבת,  מנחת 
ודוד, כי ריבוי ועוצם המחלוקת שלהם א"א 

להמתיק ולבטל כ"א בכח גדולי הצדיקי 
בעת  רצון,  בעת  שנסתלקו  אמת 

רעוא דרעוין. 



בני הנעורים
תדבר לעצמך

עלהו לא יבול

מוקצה הנמצא בשבת בכיס של בגד
לתשומת לב בשבת זו שיתכן ונשאר מוקצה בבגדים!

כללי ההלכה
א. חפץ של היתר שהיה מונח עליו דבר מוקצה כל זמן 'בין השמשות' 

כמו המוקצה עצמו.  ודינו  נאסר בטלטול בשבת,   - של ערב שבת 
איסור זה נקרא 'בסיס לדבר האסור'. 

'בסיס לדבר  - נעשה הכיס  בגד  זה: מוקצה הנמצא בכיס של  לפי 
אסור  כן  ואם  למוקצה.  בסיס  נעשה  עצמו  הבגד  וגם  המוקצה', 

ללבשו, וכל שכן שאסור להכניס את היד לכיס.
כמין  העשוי  כיס  והיינו:  הכיסים,  סוגי  בין  להבדיל  יש  אמנם  ב. 
 - וכזה הוא בדרך כלל במכנסיים ובחליפות  שקית התפורה לבגד, 
אף שהכיס עצמו נעשה 'בסיס', מכל מקום אין הבגד נעשה 'בסיס', 
כיון שהמוקצה מונח רק בדבר שהוא טפל לבגד. מה שאין כן בכיס 
שהבגד עצמו משמש כדופן לכיס, וכמו כיס החולצה ולפעמים גם 

באפודה - שאז נעשה כל הבגד 'בסיס לדבר האסור'.
ג. אכן בכדי שייחשב 'בסיס' – הוא דווקא כאשר הניחו את המוקצה 

'בכונה' שיהיה מונח עליו בשבת, אבל 'אם שכחו' את המוקצה על 
דבר ההיתר - אינו נעשה בסיס לדבר האסור.

את  שם  הכניסו  שכאשר  חול',  של  'בגד  בין  להבדיל  יש  זה:  ולפי 
המוקצה היה בכונה שישאר שם. ואף אם הכניסו 'בסתמא' גם כן 
שבת',  'של  בבגד  כן  שאין  מה  מקומו.  ששם  מכיון  בסיס,  נעשה 
שבודאי לא הכניסו את המוקצה בכיס על מנת שישאר שם בשבת, 
וכאמור שאם 'שכח' את המוקצה לא נעשה בסיס. אכן עדיין יתכן 

שחייב או ראוי לנער את המוקצה מן הכיס.
 למעשה

או  מכנסיים  של  כיס  הוא  אם  חול:  של  בבגד  הנמצא  מוקצה  א. 
צריך  והיינו  מהכיס,  המוקצה  את  לנער  יש  לכתחילה   - חליפה 
לאחוז את הבגד וינערו עד שהמוקצה יפול ממנו, אבל אסור לאחוז 
מי  או  לנער את המוקצה,  אי אפשר  ואם  ולנערו.  את הכיס עצמו 
שאינו יכול לנערו במקום שהוא נמצא, מחשש שיגנבוהו או ינזק, או 
שמתבייש לפשוט את הבגד שם - מותר ללבוש את הבגד, וכשיגיע 

למקום שיוכל לנערו, יש לעשות זאת. 
אבל אם הוא כיס של חולצה, והניחו שם את המוקצה על מנת שישאר 

שם  כלל מניחים  ובדרך  בסתמא  שם  הניחו  אפילו  או  בשבת,  אף  שם 
את המוקצה הזה - אסור לטלטל את הבגד אפילו לאחר שיפול המוקצה 

משם.
ב. מוקצה הנמצא בבגד של שבת או בבגד של חול שהיה בכונה להסירו משם 

הדין  מעיקר  מותר  ולפיכך  'בסיס'.  נעשו  לא  הכיס  וגם  הבגד  אזי   - שבת  לפני 
אך  במוקצה.  נוגעים  שאין  באופן  לכיס  היד  את  להכניס  מותר  וכן  הבגד,  ללבוש 

לכתחילה אם אפשר, יש לנער את המוקצה מהכיס, ובזה מותר אף לאחוז בכיס עצמו 
על מנת לנער את המוקצה, בתנאי שלא יגע במוקצה עצמו. 

לכבוד העלון

יישר כח על המכתב הקודם, מאוד חיזק אותי הענין הזה 

את  להחשיב  עצמי,  על  ההסתכלות  את  לשנות  שצריך 

עצמי כאחד ששייך לעבודת ה', ובאמת התחלתי לבקש 

לאדם  קשה  מאוד  כפי שכתבתם,  אבל  מהשי"ת,  זה  על 

כל  גדל  אדם  כאשר  בפרט  עצמו,  על  הסתכלות  לשנות 

החיים בסביבה באופן שלא קיבל את ההסתכלות הזו?

        

משניות  שיעור  לו  שהיה  ברסלב  חסיד  יהודי  פעם  היה  א[ 

בכל יום, והיה מדליק נר נשמה בשעת הלימוד, ולא היה רוצה 

לספר לכבוד איזה נשמה הוא לומד את המשניות, עד שפעם 

אחת גילה לבניו, שהוא לומד לעילוי נשמתו שלו בעצמו, 'וכי 

למה לי לחכות שאתם תלמדו לעילוי נשמתי אחר פטירתי, 

אני לומד היום לתועלת נשמתי...'

את  ולהאשים  החיים  כל  להסתובב  יכול  אתה  היקר,   אחי 

הסביבה שלך למה לא חיזקו אותך ותמכו בך, אבל למה אתה 

ותדאג  גיבור  תהיה  נשמתך,  בעילוי  יטפלו  שאחרים  מחכה 

לעצמך. מה שלא עשו לך את זה עד היום, זה אולי בעיה, אבל 

אל תחכה שיעשו לך את זה, תעשה את זה לעצמך.

אל תהיה כמו אותו בחור שבא הביתה רעב, וראה שלא הכינו 

לו.  כך שלא דאגו  לישון רעב, מתוך כעס על  והלך  לו אוכל 

כי בסוף מי שיסבול זה רק אותו בחור שנשאר רעב. אבל מי 

שלא בטלן ורואה שלא הכינו לו אוכל, הולך ודואג לעצמו...

לכן תחזק את עצמך הרבה, ותתן לעצמך הרבה עידוד. הרי 

איך  חיזוק  דרכי  לנו  שנותן  רביז"ל  את  לנו  יש  זה  בשביל 

הספר  את  הרבה  תלמד  עצמו.  על  להסתכל  אמור  יהודי 

שתתחיל  באופן  סעיף  בכל  ותתבונן  נפש,  משיבת 

אומר  סעיף  שאותו  חשיבה  צורת  באותה  לחשוב 

לחשוב.

הרי במגילת אסתר קראנו על 'מחשבת 

המן האגגי' – המן מכניס 

ואנחנו צריכים לקלקל את  בעולם צורת מחשבה מסויימת, 

חשיבה  כיוון  לעצמנו  ולבנות  עצתו,  את  להפר  מחשבתו, 

שונה מהחשיבה בה התרגלנו.

****

ב[ ועתה אתן לך תרגיל, אמנם זה ייראה לך קצת מוזר, אבל 

זו עצה של רביז"ל. 

שלך,  לאברים  ותדבר  עצמך,  עם  דקות  כמה  יום  כל  תשב 

קדושים  דיבורים  יוצא  ממך  הרי  הנך,  קדוש  איזה  פה,  'פה 

תפילה  ידי  על  בעולם  ה'  את  שממליכים  דיבורים  להשי"ת, 

וזמירות, דיבורים של תורה... אתה היכל המלך שממך יוצא 

אתם,  טהורות  כמה  עיניים,  'עיניים,   - לעולם...'  קדוש  אויר 

להסתכל,  שמותר  מה  על  מסתכלים  תמיד  לא  אתה  אמנם 

רואים צדיקים  רואים אותיות קדושות,  זאת אתם  בכל  אבל 

עובדי ה'...' – 'יד יד, כמה קדוש אתה, אתה מניח תפילין בכל 

בוקר, אתה מחזיק ספרי קודש...' וכן על זה הדרך, כמה דקות 

בכל יום תדבר לעצמך דיבורים קדושים של חיזוק כמה קדוש 

הגוף שלך. 

ועיקר העצה בזה הוא שתדבר זאת בפה שלך, לא במחשבה, 

זה  הדברים,  עם  הזדהות  להרגיש  בלי  אפילו  בפה  לדבר  רק 

נראה מוזר, אבל תעשה את זה. הדיבורים האלו יש להם כח 

תוכל  ארוכה  תקופה  תתמיד  ואם  הנפש,  על  להשפיע  גדול 

שאתה  מחשבתך  הילוך  בכל  עצום  שינוי  להרגיש  להתחיל 

מסתכל על עצמך אדם מיותר ולא מוצלח. 

וכן לפני שאתה הולך להתפלל על דבר מסויים, וכן בזמן שיש 

לך נסיון וכו', תחזק את עצמך ותאמר לעצמך דיבורים כאלו 

כמו: 'משה משה, אתה עכשו הולך לנצח ולהצליח במלחמה, 

אתה גיבור גדול, אתה לא חלש כזה כמו שאתה חושב'. 

כך גם דוד המלך ע"ה היה מדבר לעצמו תמיד דברי חיזוק, כי 

שלו,  מהמשפחה  חיזוק  קיבל  שלא  נסיונות  לו  היה  הוא  גם 

ולכן תמיד היה מתחיל המזמורים בלשון של: 'למנצח לדוד' 

כי היה מחזק את עצמו, ואומר לעצמו: דוד, אתה הולך לנצח 

את המלחמה, וזה מה שחיזק אותו להכנס למלחמה. 
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