שי ת
ברים

דיון שבועי
בתורת
רביה"ק
הננמ"ח

היכן יש להחמיר?
פרשת צו תשע"ג

מתוך 'הלוח של ברסלב'

[נתבקשתי לכתוב השבוע על הנושא של האינטרנט והמכשירים
שאינם כשרים ,אשר כל גדולי אנ"ש יצאו על כך בכרוז המופיע
בלוח .וגם הזמן גרמא ,לבער את החמץ והשאור מבתינו וסביבתנו,
ולצאת מגלות ערוות הארץ .ולכן סטיתי מהנושא שהתחלנו לשו־

ַאך ַפאר ְׁש ְּפ ֵרייט ֶמען,
ֶאל ַה ַּביִת ו ְָר ָאה זֹאתָ ,א ַמר ָל ּה" :נִ יט ִמיט ַאזוֹי ַא ז ְ
יש ֶטע מֹחוֹת וָואס ָדאס
אר ִמ ְׁ
ֶעל ֶכע ַפ ְ
אר ַהאנְ ְדן ַאז ְ
וָוארוּם ֶעס ִאיז ַהיינְ ט ַפ ְ
ֹיך ְמ ַב ְל ֵּבל" [= "לא מכסים עם דבר כזה ,מאחר שכיום ישנם
ִאיז זֵיי או ְ
מוחות מבולבלים כל כך ,שאפילו דבר כזה גם מבלבל אותם"]( .אבני"ה

ברזל ,ה).

חח עליו (לימוד הגמרא) והקדשתי מאמר לנושא בוער זה]
קראתם טוב?

פסח מגיע ,ואיתם יחד שלל ה”חומרות” הנהוגות בכל בית.
מטפחת יהודית אוקראינית של פעם ,שפרושה על שעון ,יכולה

כל ברסלב’ר יודע לצטט על כך שרבינו הקדוש לא אחז

לבלבל את המוחות של פעם!

מ”חומרות יתירות” הגורמות למרה
מה נאמר על "מטפחת" של דורנו ,עם

שחורה ועצבות – גם כשמדובר בפסח.
וכמפורש בשיחות הר”ן (שיחה רל”ה) וזה
לשונו:
ְתרוֹת ְּב ֶפ ַסח ,לֹא ָהיָה
ֻמרוֹת י ֵ
" ְוגַם ְּב ִענְ יַן ַהח ְ
ַמ ְס ִּכים ְּכ ָלל ַעל ַה ַּמ ְר ִּבים ְל ַד ְק ֵּדק יו ֵֹתר ִמ ַּדאי
ְה ֶא ִר ְיך
ָסים ְּב ָמ ָרה ְׁשחוֹרוֹת ְּגדוֹלוֹת .ו ֶ
וְנִ ְכנ ִ
ׁש ַאל לוֹ
ָשינ ּו ָ
ׁ
יש ֶא ָחד ֵמ ֲאנ ֵ
יחה זוֹ ָאזִּ ,כי ִא ׁ
ָׂ
ְּב ִש
ֻמ ָרה
זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכהְׁ ,ש ֵא ָלה ַא ַחת ְּב ִענְ יַן ֵאיזֶה ח ְ
ְאז ִה ְתלו ֵֹצץ ִמ ֶּמנּ ּו ְמאֹד,
ַהג ,ו ָ
ְּב ֶפ ַסח ֵא ְיך ְל ִה ְתנ ֵ
ׂ
ׁש ֵאין ְצ ִר ִיכין ְל ַח ֵּפש
ו ְִה ְר ָּבה ְל ַד ֵּבר ֵמ ִענְ יַן זֶה ֶ

מוחות של דורנו?...

אולי סוברים אותם מחזיקי
המכשירים ומבקרי השאול תחתיות,
שהם עוסקים בעבודת 'העלאת
ניצוצות' ובירידה לתוך צינור הרשע
להכניעו ...אם הם באמת חושבים
כך ,מדובר כבר בבעיה נפשית קשה,
הטעונה אשפוז...

ובכן ,לא באנו לדבר כאן על מטפחות,
וגם לא על הצניעות המופלגת שנהגו
בהם בנותיו של רבינו [וכמסופר על בתו
ּעה
ְתה ְצנו ָ
"חיָה ַּבת ַר ֵּבנ ּו ָהי ָ
מרת חיהַ :
ׁש ְּלרֹב
ׁש ַמיִם ַעד ְמאֹדֶ ,
ֲלת י ְִר ַאת ָ
ְמאֹד ו ַּבע ַ
ְתה ְמ ַכ ֶּסה
ַה ְק ָּפ ָד ָת ּה ְּב ִמ ַּדת ַה ְּצנִ יעוּתָ ,הי ָ
ְתה הו ֶֹל ֶכת ָּב ְרחוֹב!" (שיש"ק ג,
ׁש ָהי ָ
ֶיה ְּכ ֶ
ָּפנ ָ

ְא ַמר
ְש ּגָעוֹן ו ִּב ְל ּבו ִּלים .ו ָ
ְתרוֹת ו ִׁ
ֻמרוֹת י ֵ
ַא ַחר ח ְ

רנד) דבר שבדורנו מצמידים לכך את הכינוי

ּע ְּב ִענְ יָן זֶה
ׁשקו ַ
ׁשהוּא ְּב ַע ְצמוֹ ּגַם ֵּכן ְּכ ָבר ָהיָה ָ
ֶ

'חיזבאללה']...

ׁשו הוּא
ֲבל ַע ְכ ָ
ְתרוֹת ְמאֹד ְמאֹד  ...א ָ
ֻמרוֹת י ֵ
ׁש ָהי ּו עו ִֹלים ַעל ַּד ְע ּתוֹ ח ְ
ְמאֹד ֶ

באנו לדבר על כך שבנושא של "קדושה" אין מקום לפשרות!

ֲפ ּל ּו ְּב ֶפ ַסח.
ְתרוֹת ,א ִ
ֻמרוֹת י ֵ
ׂ ַא ַחר ח ְ
ִמ ְתלו ֵֹצץ ִמ ּזֶהִּ ,כי ֵאין ְצ ִר ִיכין ְל ַח ֵּפש
ֱמת הוּא ְּת ִמימוּת
יחה זוֹ ַה ְר ֵּבה ָאזִּ ,כי ִע ַּקר ָהעֲבו ָֹדה ֶּבא ֶ
ָׂ
ֱר ְיך ְּב ִש
ְהא ִ
וֶ
ׂ ְל ַח ֵּדׁש
ׂים טו ִֹביםְּ ,ב ִלי ְל ַח ֵּפש
ּמ ֲע ִש
ו ְּפ ִׁשיטוּתְ ,ל ַה ְר ּבוֹת ְּבתו ָֹרה ו ְּת ִפ ָּלה ו ַ
יל ְך ְּב ֶד ֶר ְך אֲבו ֵֹתינ ּו ַה ַּק ְדמוֹנִ ים ְולֹא נִ ְּתנָה
ְתרוֹת ַרק ֵל ֵ
ֻמרוֹת י ֵ
ְקא ח ְ
ַּדו ָ
ׁש ֵרת".
ֲכי ַה ָּ
ַה ּתו ָֹרה ְל ַמ ְלא ֵ
אך ,שימו לב ,דבר מעניין:

גם אם בפסח אתה לא מקפיד על 'שרויה' ,ואפילו מקיל באכילת 'מצה
שאינה שמורה' (בשעת הדחק) – זה לא אומר שמותר לך להקל כהוא-
זה בשמירת הקדושה!
כי בעוד שלשני הקוּלות הנ"ל אפשר למצוא סימוכין בדברי רבינו (בקשר
ל"שרויה" ,ראה שיש"ק ב ,סט  -ג ,רפח .ובקשר ל"שמורה" ראה שיש"ק ב,לז),

הרי שבנושא הקדושה לא תמצא רמז קל לקולא כלשהיא...
יש דבר שבו החמיר רבינו עד מאד! דבר שבעינינו ,לא רק שהיא חומרא
יתירה ,אלא היא ‘חומרא יתרה שביתרות’ .אך בעיני רבינו הקדוש ,היה
הדבר פשוט וברור.
וכמה מפליא לגלות ,שהדבר אירע דווקא בערב פסח...

ובכן ,גם בנושא הקדושה יש המון על מה לדבר ,וביניהם דברים שאינם
מתאימים לליבון במסגרת הלוח .אך על של עתה באנו ,על הנושא
הבוער של :שלל המכשירים הטמאים ,ובראשם הסמ"ך מ"ם בעצמו,

וכך היה מעשה:
ּק"ל ִּב ְב ֶר ְס ֶלב,
ַּפ ַעם ַא ַחת ק ֶֹדם ֶּפ ַסחָ ,הי ּו ְמ ַס ּי ְִדין ְּב ִסיד ֶאת ֵּבית ַר ֵּבנ ּו זְ צו ַ

ושמו 'אינטרנט'!
המשחית החדש של אחרית הימים...

ְעל ַה ֵּכ ִלים ַה ִּנְׁש ָא ִרים ָהי ּו
יאים ֶאת ָּכל ְּכ ֵלי ַה ַּביִת ַלחוּץַּ ,כנָהוּג ,ו ַ
ְהי ּו מו ִֹצ ִ
וָ
ׂה ַּבת ַר ֵּבנ ּו זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכהָ ,מ ַרת
ׁש ּלֹא י ְִת ַל ְכ ְלכוּ ,ו ֵּפ ְר ָש
ִוילאוֹת ֶ
ׂים ו ָ
ּפו ְֹר ִש
ּק"ל
ׁש ָּבא ַר ֵּבנ ּו זְ צו ַ
יכל'ְּ .כ ֶ
אפין ִט ְ
'ק ִּ
ֹאש' ָ
ׁשעוֹן'ִ ,מ ְט ַּפ ַחת ר ׁ
ָא ִּדלַ ,על ַה ָּ

המשחית שהוא לא רק 'אבי אבות הטומאה ,טומאת מת' – הוא המוות
בעצמו! אפשר לראות את זה על פניהם של אלו שנפלו בתוכו; פנים
עצובות וקודרות ,אדומות מאש זרה ,וחלולות מכל זיק חיות דקדושה.

הלא בו – באותו אינטרנט ארור ושלל פלאפוניו ואייפוניו – מתקיים

ֻר ָסםַּ .ב ֶּמה נְ ַק ֵּדם ה'
ָמיו ַּכ ְמפ ְ
ׁש ִּנ ְד ֶחה ְּבסוֹף י ָ
אל ִפיר וְכוּ' ֶ
ֵא ַרע ִעם ָה ַרב ִמ ַּב ְ

ׁשם ַא ֵחר,
"צ ִר ִיכין ִל ְקרֹא לוֹ ו ְּל ַכנּ וֹת לוֹ ֵ
דיבורו של רבינו הקדוש שאמרְ :

יבה ֱאל ִֹקים ַאל
ָצל ִמ ּזֶהְ ,וגַם ַעד זִ ְקנָה ְו ֵשֹ ָ
ׁש ּז ִָכינ ּו ְל ִה ּנ ֵ
ֲשר ְּג ָמ ָלנ ּו ֶ
ׁ
ְּכ ַעל ָּכל א ֶ

ׁש ּלֹא
ׁשם ַא ֵחרְּ ,ד ַהיְנ ּו ֶ
ֵצר ָה ָרע ְצ ִר ִיכין ִל ְקרוֹת אוֹתוֹ ְּב ֵ
ְה ּי ֶ
ַהיְנ ּו ְל ַה ַּב ַעל ָּד ָבר ו ַ

ֲמ ִּת ּיִים
ידים ָהא ִ
ֲס ִ
ׁש ֵּת ֵצא נ ְַפׁשו ֵֹתינ ּו ֵּבין ְּב ֶר ְס ְל ֶבר ח ִ
ַעזְ ֵבנ ּו ַעד ַא ִּגיד וְכוּ'ַ ,עד ֶ
יַ

שם ּ'כ ַֹח ַה ְמ ַד ֶּמה'!" (ליקוטי מוהר"ן ,כה).
ׁ
ֵצר ָה ָרע'ַ ,רק ְּב ֵ
ׁשם 'י ֶ
ִל ְקרוֹתוֹ עוֹד ְּב ֵ

שמוֹ ַה ָּקדוֹש זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה" (עלים לתרופה ,מכתב
ַה ְמק ָֹר ִבים ו ְּקׁשו ִּרים ִּב ְׁ

כי הרי מה יש באותם מכשירים? דמיון תלת מימדי! ותו לא מידי...
פעם היו תאוות ממשיות ,היום כל התאוות רק מרצדות על המסכים...

מליל מוצש"ק בשלח תקצ"ה).

אולי סוברים – אותם מחזיקי המכשירים ומבקרי השאול תחתיות – שהם
עוסקים בעבודת 'העלאת ניצוצות' ,ובירידה לתוך צינור הרשע להכניעו

התאוות של פעם ,היה מתאים להם הכינוי 'יצר הרע' .אך התאוות

(כמבואר בליקוטי מוהר"ן תורה ח')...

הבהמיות של היום ,הם סך הכל "מדמה"...
אם הם באמת חושבים כך ,מדובר כבר בבעיה נפשית קשה ,הטעונה
הביטו נא אל אותו אומלל היושב מול המסך של המחשב או המכשיר;

אשפוז...

הוא יכול לבלות שעות על גבי שעות מול המכשיר ,בלי להרגיש איך
השעון חולף[ ...ממש כמו המתמידים והעובדים של פעם ,שלא הרגישו
איך הלילה חולף והשמש זורחת ...להבדיל אין-סוף הבדלות] .כשבמשך

והפתרון לכל אותם המסכנים – שעדיין ממשיכים להחזיק את המכשירים

הזמן הזה הוא מספיק לבקר בכל שבעת מדורי גיהנם ...וכשהוא מכבה

ולבקר באינטרנט ,ומתרצים את עצמם בתירוצים מתירוצים שונים – הוא

את אותו המכשיר ,מה קורה? המסך מתרוקן ונחשך ,וחוץ מחתיכת

אחד ויחיד:

פלסטיק לא נשאר כלום...
כמו כן; שלל התמונות הבהמיות המתנוססות בראש כל חוצות ,האם יש
בהם משהו? מעט ספריי שחור [כמנהג אנ"ש הוותיקים] יוכיח שאין בהם
כלום ,מלבד דמיון...

לציית לחכמים האמתיים ,שמזהירים אותם לאמר 'אל תתחכמו'!
ֲכ ִמים
ׁש ֵאינוֹ ׁשו ֵֹמ ַע ו ְּמ ַצ ּיֵת ְל ִד ְב ֵרי ח ָ
"מי ֶ
וכשיחתו של רבינו הקדושִ :
ָעים הוּא ַרק
ׁש ּג ִ
ׁשל ָּכל ַה ְמ ֻ
ֵעִּ ,כי ִע ַּקר ִׁש ּגָעוֹן ֶ
ֲמ ִּת ּיִים הוּא יָכוֹל ְל ִה ְׁש ַּת ּג ַ
אִ
ׁש ּגָע ִאם ָהיָה
ׂ ֶכלִּ .כי ַה ְמ ֻ
ֲלי ֵש
ְשו ֵֹמ ַע ְל ִד ְב ֵרי ַה ַּבע ֵ
ׁשהוּא ֵאינוֹ ְמ ַצ ּיֵת וׁ
ֲמת ֶ
ֵמח ַ
ׁש ּגָע ְּכ ָלל.
ַדאי לֹא ָהיָה ְמ ֻ
ׂ ֶכלְּ ,בו ַּ
ֲלי ֵש
ׁש ֵהם ַה ַּבע ֵ
ֲח ִרים ֶ
ׁשו ֵֹמ ַע ו ְַצ ּיָת ְל ִד ְב ֵרי א ֵ

כמדומני שאין טעם וריח וגם לא צורך ,להאריך בדברים שהשתיקה
והשריפה יפה להם .אך מה נעשה שישנם – גם בינינו – כאלה שסובלים
מ'בטחון עצמי מופרז' ...הם בטוחים בעצמם שהם יכולים לאחוז את
הנחש ביד ,ולהיזהר מנשיכתו...

ׁשהוּא
ׁש ּלוֹ נִ ְד ֶמה לוֹ ְּב ֵברוּר ּגָמוּר ֶ
ְש ּגָעוֹן ֶ
ּח ְׁשטוּת ו ִׁ
ׁש ְּל ִפי רו ַ
ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶ
ְש ּגָעוֹן,
ּע ו ְּל ִה ְת ּג ְַל ּגֵל ָּב ַא ְׁש ָּפה ו ְַכ ּיו ֵֹצא ָּבזֶה ִמ ַּד ְר ֵכי ַה ְּׁשטוּת ו ִׁ
יל ְך ָקרו ַ
ָצ ִר ְיך ֵל ֵ
ׂוֹת ֵּכן -
ׁש ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך ַל ֲעש
ׁש ַה ּגָדוֹל ִמ ֶּמנּ ּו או ֵֹמר לוֹ ֶ
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵמ ַא ַחר ֶ
ַדאי ָהיָה ִמ ְת ַּב ֵּטל
ִאם ָהיָה ְמ ַב ֵּטל ַּד ְע ּתוֹ ֶנגֶד ַּד ַעת ַה ּגָדוֹל ִמ ֶּמנּ ּו ְּב ָח ְכ ָמהְּ ,בו ַּ
ׁשהוּא ֵאינוֹ רו ֶֹצה
ֲמת ֶ
ׁש ִע ַּקר ַה ִּׁש ּגָעוֹן הוּא ַרק ֵמח ַ
ׁש ּלוֹ .נִ ְמ ָצא ֶ
ָּכל ַה ִּׁש ּגָעוֹן ֶ

הם סבורים שבכוחם להחזיק מכשירים לא כשרים ,ואפילו לטבול את

יטב!" (שיחות הר"ן ,סז).
ְה ֵבן ַה ָּד ָבר ֵה ֵ
ֲכ ִמים .ו ָ
ִל ְׁשמ ַֹע ו ְּל ַצ ּיֵת ְל ִד ְב ֵרי ח ָ

ראשם ורובם ברפש המצחין של האינטרנט ,ולהישאר זך ונקי...
ולעניינינו:
ה"בטחון עצמי" הזה ,הוא לא רק 'מופרז' ,אלא גם 'טפשי ושקרי'!
ּח
ׁש ְּל ִפי רו ַ
"אף ַעל ִּפי ֶ
אותו מסכן שמחזיק במכשיר לא-כשר וכיו"ב ַ
כמה מתאים להם לאותם טיפשים ,לשונו של רבי אברהם ב"ר נחמן
"עזְ ֵרנִ י ִלזְ ּכֹר
שאומר בתפילתו להשם יתברך (כוכבי אור ,ששון ושמחה) ָ :
ְשלוֹם"...
ׁ
ׁש ֵאינִ י ַמ ְט ֶעה ָּבזֶה ִּכי ִאם ֶאת ַע ְצ ִמי ְולֹא או ְֹת ָך ַחס ו ָ
ְולֹא ִלְׁש ּכ ַֹח ֶ
האמת היא ,שה"בטחון עצמי" שלהם הוא לא רק 'מופרז' ולא רק 'טפשי
ושקרי' ,אלא גם 'כפרני'!

יל ְך ~ עם מכשיר
ׁשהוּא ָצ ִר ְיך ֵל ֵ
ׁש ּלוֹ נִ ְד ֶמה לוֹ ְּב ֵברוּר ּגָמוּר ֶ
ְש ּגָעוֹן ֶ
ְׁשטוּת ו ִׁ
לא כשר ~ ו ְּל ִה ְת ּג ְַל ּגֵל ָּב ַא ְׁש ָּפה ~ של האינטרנט ~ ו ְַכ ּיו ֵֹצא ָּבזֶה" ,ויש לו על
כך הסברים ארוכים ומנומקים.
ׂוֹת ֵּכן ִ -אם
ׁש ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך ַל ֲעש
ׁש ַה ּגָדוֹל ִמ ֶּמנּ ּו או ֵֹמר לוֹ ֶ
"אף ַעל ִּפי ֵכן ֵמ ַא ַחר ֶ
ַ
ַדאי ָהיָה ִמ ְת ַּב ֵּטל ָּכל
ָהיָה ְמ ַב ֵּטל ַּד ְע ּתוֹ ֶנגֶד ַּד ַעת ַה ּגָדוֹל ִמ ֶּמנּ ּו ְּב ָח ְכ ָמהְּ ,בו ַּ

כן כן ,הבטחון העצמי הזה – 'לי זה לא יקרה ,לי זה לא מזיק ,אני יודע

ׁש ּלוֹ" .ולא היה נופל לאחר מכן בשוחה העמוקה של פגם הברית
ַה ִּׁש ּגָעוֹן ֶ

לשמור את עצמי' – הוא כפרני! מחשבות אלו הם כפירה בדבר ה'!

המכלה כל חלקה טובה בנשמה...

ֹש ִמן ַה ִּצ ּבוּר,
"ה ֵּלל או ֵֹמרַ ,אל ִּת ְפרוׁ
שהרי כך דיבר ה' אלינו על ידי חכמיוִ :

ׁשהוּא ֵאינוֹ רו ֶֹצה ִל ְׁשמ ַֹע ו ְּל ַצ ּיֵת
ֲמת ֶ
ׁש ִע ַּקר ַה ִּׁש ּגָעוֹן הוּא ַרק ֵמח ַ
"נִ ְמ ָצא ֶ

"כי ֵאין ָא ָדם יו ֵֹד ַע ַמה
ֲמין ְּב ַע ְצ ְמ ָך ַעד יוֹם מו ָֹת ְך" (אבות ב ,ד)ִּ .
ְאל ַּתא ִ
וַ

יטב!"...
ְה ֵבן ַה ָּד ָבר ֵה ֵ
ֲכ ִמים .ו ָ
ְל ִד ְב ֵרי ח ָ

ֹשב וְאו ֵֹרב ָע ָליו ְּב ָכל יוֹם ו ְּב ָכל ֵעתְּ ,כמוֹ
ׁ
ָמיוִּ ,כי ָהאו ֵֹרב יו ֵ
ׁשַּי ֲעבֹר ָע ָליו ָּכל י ָ
ֶּ
ְאל
ׁש ָא ְמר ּו ַר ּבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה 'ו ַ
ׁש ָּכתוּב 'ֶי ֱארֹב ַּב ִּמ ְס ָּתר' וְכוּ' ,ו ְּכמוֹ ֶ
ֶ

יטב...
יטב ֵה ֵ
ֵה ֵ

ְשֹיחוֹת נִ ְפ ָלאוֹת
ֲמין ְּב ַע ְצ ְמ ָך ַעד יוֹם מו ְֹתךָ' ,ו ְַכ ְּמב ָֹאר ֶא ְצ ֵלנ ּו ַּכ ָּמה ּתוֹרוֹת ו ִ
ַּתא ִ
ֲמ ִּת ּיוֹת ְּב ִענְ יַן זֶה" (ליקוטי הלכות ,שבת ו ,יב).
אִ
ׁש ָא ְמר ּו ַר ּבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה
"ו ְּכ ָבר ָהי ּו ְלעו ָֹל ִמים ַמ ֲע ִשֹ ּיוֹת ָּכ ֵא ֶּלהְּ ,כמוֹ ֶ
ָמינ ּו
ֲרי' וְכוּ'ְ ,וגַם ָסמו ְּך ְלי ֵ
ׁשה ֵ
ֲמין ְּב ַע ְצ ְמ ָך ַעד יוֹם מו ְֹת ָך ֶ
'אל ַּתא ִ
ַעל ַה ִּמ ְׁשנָה ַ
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