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אפשר לומר שהצורך החיוני ביותר של כל דבר חי הוא להיות מחובר 
לקרקע, ולא בכדי אחד הכוחות היסודיים בבריאה הוא כוח המשיכה, 
באוויר  הארץ,  על  מתרחשים  החיים  דבר.  לשום  קיום  אין  בלעדיו 

מרחפות הרוחות. הכל היה מן העפר והניתוק משמעותו מוות.
בהיותנו  תלויים  חיינו  אבל  חשיבות,  לכך  מייחסים  לא  אנחנו  אולי 
מחוברים וצועדים עם רגליים על הקרקע. זהו כושר מסוים – הכושר 
ששואב  הצמח  הזו,  ביכולת  התברך  חי  יצור  כל  השפעות.  למשוך 
את הלחות ממעבה האדמה, בעלי כנף זעירים המוצצים את מזונם 
מצמחים ופרחים, היונקים ושאר בעלי חיים המעכלים את מזונם – 
העיכול הוא כוח משיכה. כל רגע של חיים כרוך ביכולת חיונית לשאוף 

אוויר אל הריאות. כוח המשיכה הוא מעגל החיים, וגם ברוחניות.
        

ללמעלה,  אמנם  שייכים  ואלוקות  רוחניות 
אומר  כולו  'שאיפות'  המושג  אפילו  אבל 
לשאוב  משמע  לשאוף  והתחברות.  ירידה 
דהיינו  פנימה.  למעלה,  שמרחף  האוויר  את 
הרצון  ואת  האור  את  לקשור  לחבר,  להוריד, 
אליך,  קשור  לא  למעלה  שנשאר  מה  בלב. 
של  עיקרה  ולכן  אותך.  מחייה  ולא  מזין  לא 
רוחניות היא היכולת למשוך את גילוי מציאות 
ככל שכושר המשיכה חזק  לכאן.  כביכול  ה', 
יותר, הקדושה מתרבה והרוחניות מתעצמת.

רבינו,  משה  הוא  המושך  כוח  בעלי  גדול 
בכוחו העצום שאב אל העולם החומרי הזה 

את תורת ה', עד כדי כך עצום היה כוחו לינוק ולשאוב אלוקות, שהוא 
הביא ומסר בידינו את הרצון של השי"ת, לא לפני שנאבק בדרי מעלה 

והפקיע את הרוחניות הזו אפילו מידיהם של מלאכים. 

למשוך השפעות
עד כמה שרגילים לחשוב להפך, האמת היא שכדי להיות רוחניים יותר, 
הרוחניים  האנשים  הקרקע.  אל  אותנו  שיוריד  למישהו  זקוקים  אנו 
באמת הם אותם יחידים שמהלכים על פני האדמה, מחוברים ליישוב 
הדעת, והתורה מעוכלת ושוכנת בתוכם בבחינת 'ותורתך בתוך מעי'. 

כל השאר מרחפים, מעופפים ומתמסרים לדמיונות. 
לכך  כוונתם  הקרקע,  על  שרגליו  מישהו  על  אומרים  כשהעולם 
הוא  לקרקע  מחובר  טעות.  כאמור  וזו  בחומריותו,  מבוסס  שהוא 
מי שהצליח לקשור את הנשמה שלו, את הרצונות הטובים שלו 
ואת המחשבות והמידות אל המציאות, הוא חי ולא רק חולם 

שהוא חי. 
תורה  )ליקו"מ  רבינו  שמלמד  כפי  הזה,  החיוני  הכושר 
ע'( תלוי בענווה. ככל שאדם מסגל שפלות וענווה 
רב  משיכה  כוח  בעל  נעשה  הוא  יתרה, 
למשוך  בכוחו  יותר, 

אליו השפעות, חיות, ואור אלקי. זו הסיבה שמשה רבינו, היונק הגדול 
של הרוחניות, התייחד בענוותנותו דייקא. 

ישראל  עם  של  הגדול  היום  מתוך  אלינו  מדברת  השבוע  פרשת 
המפורסם בשמו 'היום השמיני', זהו יום הקמת המשכן ושמו מעיד 
על שבעת הימים שקדמו לו, שבעת ימי המילואים. זהו יום גורלי – 
האם נזכה להשראת שכינה? אם נתרגם את המשאלה למה שנוגע לנו 
היא תנוסח כך: האם נזכה להביא את ה' יתברך לתוך החיים שלנו. זהו 

תפקידו של המשכן, מלשון 'משכון' או 'מושך'. 
הכל,  יש  הזה  העולם  של  גובהו  מעל  מעט  חסרות,  לא  השפעות 
הרוחניות היא אינסופיות ושם יש שפע בלי גבול וקדושה בלי הפסק, 
וחיוניות שיספיקו עבור כל העולם  והצלחות שמחה  יש שם שובע 
ומיליארדי יצוריו. אלא מאי – מי יוריד את האור 
מהמדף, זו השאלה. המשכן נועד להביא את כל 
נקבע  השמיני  והיום  לכאן.  למטה,  הזה  הטוב 

כתאריך לכך.  

אש זרה
המאורעות  אחד  מוזכר  הפרשה  בשלהי 
לכלל  שאירעו  המוסר  עתירי  גם  אך  הכואבים 
זרה  אש  בהבאת  ואביהו  נדב  פגם   – ישראל 
ומיתתם בקודש הקודשים. המעשה אפוף כולו 
בסודות רמים הקשורים לסוד נשמתם הרוממה 
אירע  שהדבר  והעבודה  המעשה,  בעלי  של 
רק  והמקווה,  הגדול  היום  השמיני,  ביום  דווקא 

מוסיפה נופך של מוסר והשכל למאורע. 
לא  עצמם  שלהם  כפי  קדושה,  חסרה  לא  ואביהו  נדב  של  במעשה 
בכבודו  הוא  ברוך  הקדוש  ידי  על  תוארו  אלו  אישים  מעלות,  חסרו 
בעקבות  נשרפו  ה'  של  הקרובים  אקדש',  'בקרובי  כקרוביו,  ובעצמו 

הבאת אש זרה?! אכן פליאה נשגבה. 
היתה,  שזרה  אלא   - קדושה  חסרה  לא  כאמור  אהרון  בני  של  באש 
מנותקת ולא מחוברת. בזוהר נאמר שהפגם קשור לכך ש'לא אינסבו' 
כדכתיב 'ובנים לא היו להם', כמו כן מפני שנכנסו למקדש שתויי יין. 
רבי נתן מדבר רבות על סוד מות בני אהרון בקודש ועל אסון ריבוי 
העיקר:  היה  חסר  הללו  הקדושים  שני  את  שהרגה  בקטורת  האור, 

'קטורת' דהיינו קשר וחיבור בין כוח המושך לכוח המכריח. 
אליהו  נשמת  עם  נפלא  בסוד  קשורות  ואביהו  נדב  של  נשמותיהם 
כל  בו  ותלויות  לדור  מדור  הולך  הללו  הנשמות  של  תיקונם  הנביא, 
הישועות וההצלות של כל יהודי. במילה 'אנא' רמוזים השמות אליהו 
נדב אביהו, וכשיהודי צועק אנא ה' הושיע נא או אנא ה' הצליחה נא, 
וכל  הישועות  כל  )אריז"ל(.  הללו  הנשמות  של  בכוחן  מתאזר  הוא 
ההצלחות תלויות ביכולת שלנו למשוך אור אלקי לכאן, לחבר נשמה 

לגוף, להיות עם רגליים על הקרקע, באמת.
)על פי ליקו"ה חזקת מטלטלין ד( 

למי יש באמת רגליים על הקרקע?

אדם  הוא  רוחני  איש 
מה  כל  את  שהוריד 
שזה  חולמים  שאנשים 
והביא  למעלה,  נמצא 
הקרקע. על  למטה, 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
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'כוח המושך' הוא הכושר החיוני שמאפשר לנו להיות ניזונים ברוחניות וגשמיות, והוא מתעצם מתוך ענווה ושפלות.

שלום לאהובי בני חביבי.

תהילה לאל עברו ימי הפורים בשמחה.

ואיך  בפורים.  שמח  היה  אם  לי  ויכתוב 

שהיה, צריכין עתה לבקש ולהתפלל להשי”ת שיקבל 

שמחתנו של פורים עם כל המצוות של פורים, כאילו 

עי”ז  שנזכה  עד  וכו’,  פרטיהם  בכל  כראוי  קיימנום 

לקדושת וטהרת הפרה אדומה וכו’, לטהרנו מטומאת 

ולהיות  פסח,  לקרבן  טהורים  להיות  נזכה  למען  מת, 

בגשמיות  חמץ,  ממשהו  עי”ז  ונשמרים  נזהרים 

ורוחניות.

מצוה  שבכל  עלינו,  תגמולוהי  כל  לה’  נשיב  מה 
ובכל  המקודשים,  הזמנים  בכל  ובפרט  ומצוה, 
דברים  לשמוע  זכינו  בכולם  הנוהגים,  המצוות 
כל  המחיין  כאלה,  ונשגבים  ונפלאים  נוראים 
כגון מעניין קדושת  ונפש בכל מקום שהוא,  נפש 
רגלים;  כל השלשה  בו הרבה, בכלל  פסח שמדבר 
והתורה  ל(,  )סימן  דסכינא”  “מישרא  בהתורה 
“ואת  ובהתורה  תנינא(,  א’  )סימן  א’”  “תקעו 
העורבים ציויתי לכלכלך” )סימן ד’ תנינא(. ומלבד 
“בחצוצרות”  זה מדבר מפסח; בהתורה המתחלת 
וכו’,  המח  חימוץ  זהירות  מעניין  ה’(,  )סימן 
קריאת  מעניין  כ’(  )סימן  תיקונין”  “ט’  ובהתורה 
וכו’,  כוסות  וארבע  הברית,  תיקון  שהוא  ההגדה 
הכנה  שפורים  תנינא(  ע”ד  )סימן  הנ”ל  ובהתורה 
קדושת  בעניין  וכן  מקומות,  בכמה  ועוד  לפסח, 
וכו’,  כיפור  ויום  השנה  וראש  ושבועות  סוכות 
וכן  ובפרט,  בכלל  פעמים  כמה  מכולם  מדבר 
הקדושים,  בספריו  לבקי  כמבואר  מצוות,  בשארי 

אשרינו מה טוב חלקנו וכו’.
מי יתן שנזכה לילך בהם ולעסוק בהם במועדו ובזמנו, 

הלכות פסח קודם פסח, לפרש שיחתנו לפניו יתברך 

קדושת  ידי  על  אליו  ולהתקרב  לזכות  פסח,  קודם 

בהתורות  הרמוזים  עמוקות  העצות  ידי  ועל  פסח, 

הנ”ל המדברים מפסח, וכן בכל המועדים הקדושים.

נתן מברסלב

)מכתבי מוהרנ"ת ת"כ(



צדקה, אא

אשכילה בדרך תמים פרק ל"ג
יהושע  'ויקרע  מישראל:  העי  אנשי  כשהכו  יהושע,  וכן 
שמלותיו, ויפול על פניו ארצה וכו' ויאמר: אהה, ה' אלקים וכו'. 

לא להרגיש שמגיע לו הכל
וזאת  צדיקים,  ל"ו  מתו  בעי,  יהושע  מלחמת  בעת  א[ 
מחמת שהשי"ת אמר שלא יקחו שלל, ועכן לקח, ולא 
ידעו מי לקח ולכן מתו. ואז נאמר אצל יהושע )יהושע 
ז'(, שנפל על פניו והתפלל "אהה אלקים... למה העברת" 
בירדן  ישראל  עם  את  העביר  למה  להשי"ת  טען  כי 

בשביל למות בארץ ישראל, ומה יאמרו הגויים וכו'.

נחמן אמר  ר'  )סנהדרין מד.(: אמר  ואומרת הגמרא  ב[ 
רב: מאי דכתיב 'תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה עזות', 
זה  עזות'  יענה  'ועשיר  משה,  זה  רש'  ידבר  'תחנונים 
יהושע, שטען להשי"ת שהיה לו להשאיר אותם מעבר 

הירדן, ולא להעבירם את הירדן ולמות בארץ ישראל.

ומבאר המהרש"א, שמשה נקרא עני ורש, כי לא ניתנה 
נקרא עשיר  יהושע  ואילו  הירדן,  לו רשות לכבוש את 
ולכן  ישראל,  ארץ  את  לכבוש  רשות  לו  שניתן  מחמת 
מוטב  הירדן,  את  אותנו  העברת  למה  בטענה  בא  היה 

היה אילו היית משאיר אותנו מעבר הירדן.

ג[ ונמצא שיהושע דיבר בלשון קשה, מחמת שהרגיש 
כמו עשיר, שהשי"ת נתן לו את הרשות לכבוש, ואם כן 
חשב שיש בידו לטעון טענות כלפי השי"ת. ומהגמרא 
ולא  השי"ת,  עם  לדבר  איך  להזהר  שיש  משמע  הזו 
לחשוב שמגיע לו לאדם הכל, כי פעמים דייקא כאשר 
את  לו  פותח  וכביכול  לו  עוזר  שהשי"ת  רואה  אדם 
הפשוטה  התפילה  את  לאבד  יכול  הוא  השערים, 

בתחנונים כמו עני.

העני והשפל, יש לו לעשות עצמו כעשיר ולטעון 
טענותיו

ד[ והנה הבניהו בן יהוידע מפרש פירוש מעניין, שמשה 
לא היה רש ועני לעומת יהושע, שהרי עליו נאמר שפניו 
אלא  לבנה,  כפני  משה  ופני  חמה,  כפני  מאירות  היה 
שמחמת שהיה עניו מכל האדם, היה מרגיש עצמו כמו 
עני ורש אפילו שבאמת היה עשיר. אבל יהושע היה כמו 
עני לעומת משה, שהרי פניו היו כפני לבנה, אלא שבא 

בתפילתו בטענות כמו עשיר.

ויש לרמז בזה חיזוק נפלא לענין התפילה. שכאשר אדם 
מרגיש עצמו כמו עשיר, שמגיע לו הכל בזכות מעשיו 
בתפילתו  ולטעון  עצמו  להשפיל  לו  יש  אזי  הטובים, 
כאשר  אבל  ורש.  עני  כמו  ותחנונים  רחמים  של  בדרך 
בנפשו  הכח  לו  ואין  ורש,  עני  שהוא  בנפשו  יודע  אדם 
לעמוד לבקש בקשתו ולטעון טענותיו, אזי צריך לחזק 
כבר  השי"ת  איך  ולראות  כעשיר,  עצמו  ולעשות  עצמו 
אומץ  לאזור  יוכל  וכך  ישראל,  ארץ  את  שכבש  לו  עזר 

בשביל שיוכל לדבר ולטעון מה שצריך.

אפשר להרגיש עשיר בכח הצדיק
ה[ ועוד אומר הבן איש חי, שאצל משה כתוב 'עניו' בלא 

אות י'. כי האות י' ניתנה ליהושע, שקראו לו יהושע. ולכן 
כפני  שפניו  ידע  שבאמת  אף  כי  עשיר,  כמו  עצמו  הרגיש 

ולכן בכח  י',  ידע שקיבל ממשה את האות  זאת  לבנה, בכל 
הצדיק הוא נחשב עשיר, וכך בא לטעון טענותיו.

רש  עצמו  מרגיש  אדם  כאשר  שדייקא  החיזוק,  מובן  ולענינינו 
ועני, יש לחזק את עצמו בכוחו של הצדיק, וכך מותר לו להרגיש 

כמו עשיר ולטעון טענותיו, לא מחמת זכות עצמו.

להזכיר בתפילתו את שם ה'
ו[ והנה יהושע בתפילתו טען להשי"ת ואמר: 'ומה תעשה לשמך הגדול', והיינו 

ששיתף שם ה' בתפילתו, ואמר להשי"ת מה יהיה עם שמו הגדול, אם ימותו בני ישראל, 
ואז השיב לו השי"ת 'קום לך' כי עמד לפניו הזכרה זו שהזכיר את שם ה'.

ואמר ריש לקיש בשם ינאי )ילקוט שמעוני(, משל למלך שהיה לו מפתחות, ואמר לעצמו 
שאם ישאיר את המפתח כמו שהוא, יכולה היא להאבד, לכן עשה שלשלת קטנה שיהא בה 
סימן שהיא של המלך. כך אמר השי"ת שאם יניח את עם ישראל כמו שהם, אזי יכולים הם 
להאבד בין האומות, ולכן רצה לשתף שמו בעם ישראל, כמו שכתוב בתפילת יהושע 'ומה 

תעשה לשמך הגדול' המשותף בעם ישראל, וכך עמד לו הזכרה זו, להושיע את ישראל.

והוא חיזוק נורא לענין התפילה, שכאשר אדם בא לטעון טענותיו לפני השי"ת שימשיך 
עליו הרחמים שלו, יש לו להזכיר את שם ה' המשותף בו, ולטעון להשי"ת שכדאי לו לעזור, 
לצורך פרסום שמו הגדול, כי מה יהיה עם שמו הגדול, אם לא יקרבהו לעבודתו, ולא יתן לו 
מבוקשו. והוא כעין התפילה של 'מה בצע בדמי וכו' היודך עפר, היגיד אמיתך', ותפילה כזו 

שמזכיר את שם ה' שיתפרסם, אם יושיע אותו, מתקבלת תיכף ומיד.

ן  כ ו
בימי השופטים כשחטאו ישראל, ויחר אף ה' בישראל ונתנם ביד אויביהם. מה עשו בני ישראל, ויזעקו 

אל ה' עד שריחם עליהם והעמיד עליהם שופט והצילם, וכן היה בכל שופט ושופט.

עזות דקדושה בתפילה
ומתחנן  ומבקש  ישראל עושה תשובה,  איך עם  רואים דבר פלא,  בימי השופטים,  וכן  ז[ 
על נפשו, והשי"ת מרחם עליהם ומעמיד עליהם שופט, ושוב נופלים ר"ל, ושוב מתחזקים 
לבקש. והוא הכח הנפלא שיש לעם ישראל, לבוא בטענות לפני השי"ת, אפילו אחר שכבר 

הבטיחו כמה וכמה פעמים שישובו למוטב.
אל  אבוא  איך  לעצמו,  לומר  ולא  דקדושה,  עזות  לאדם  שצריך  רביז"ל  אותנו  לימד  וכך 
השי"ת אחר שכבר הבטחתי לו כמה וכמה פעמים שלא אפול, אלא יבוא בכל פעם מחדש 

ויתוודה, והשי"ת בטובו וברחמיו יעזרהו ויושיענו.  

פרה  של  ופרשה  עמדתי,  אלה  כל  על  שלמה  "אמר 
אחכמה  ואמרתי  ופשפשתי,  ושאלתי  חקרתי  אדומה 

והיא רחוקה ממני" )מדרש תנחומא חקת טו(.
על תמימות זו מביא רביז"ל )לקו"מ קכג( כי בה נשתבחו 
ישראל בעת שקיבלו התורה, בראותם יחד את האמת, 
ידי  ועל  עבדו,  ובמשה  בה'  והאמינו  החכמות  והשליכו 
זה קבלו התורה, וכמו שתרגם אונקלוס )דברים לב( על 
הפסוק "עם נבל ולא חכם", 'עמא דקבילו אוריתא ולא 
חכימו'. כי עיקר קבלת התורה היה על ידי ולא חכימו, 

הינו על ידי שהשליכו מאתם כל החכמות.
זו נשתבחו ישראל כדאיתא במדרש  ואכן על תמימות 
שוחר טוב )סי' קיט( בתמימות קבלו ישראל את התורה, 
אמר להם כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו, ולא אמר 
אל  תבאו  וכי  להם,  אמר  עליהם,  קבלו  אלא  למה  להם 
הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו 
וגו', ולא אמר להם למה אלא קבלו עליהם, ואף משקבלו 

עליהם לא אמרו לו מה שכרו שנעשה אותם.
ולכן גם כשהשי"ת ביקש לכרות ברית עם אברהם אבינו 
פתח תחילה בבקשה זו 'התהלך לפני והיה תמים', ובזה 
מסר לו את סוד הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים, 
התמימות, וכלשון הספרי )שופטים קעג(  'כשאתה תם 

חלקך עם ה' אלהיך'.

חכמת הבהמה
כי  עד  נוראות  בדרגות  אבינו  אברהם  עלה  כאשר  ואף 
ויועצות  אותו  מבינות  והיו  חכמים  כשני  כליותיו  שתי 
פל"ג(,  באדר"נ  )כדאיתא  חכמה  אותו  ומלמדות  אותו 
מחדש  הוא  ברוך  הקדוש  שאין  ויום  יום  כל  לך  ו'אין 
אברהם  היה  הלכה  אותה  אפילו  העליון,  בב"ד  הלכה 
מזרח  מלכי  שכל  עד  פב(,  וירא  שמעוני  )ילקוט  יודע' 
ומערב משכימין לפתחו )כדאיתא בב"ב טז:(, על אף כל 

זאת לא זז מדרכי התמימות.
וכמו שמדוייק מלשון הכתוב, שאמר לו השי"ת 'התהלך 
לפני', כלומר גם כשתהיה במדרגת התהלך לפני בהארת 
פנים נוראה כנ"ל, עם כל זה 'והיה תמים', שאעפ"כ לא 

יעזבנה מידו ולא יניח מתמימותו.
'אדם  הפסוק  על  טו(  )סי'  הר"ן  בשיחות  וכדאיתא 
ובהמה תושיע ה' ודרשו חז"ל אלו בני אדם שערומים 
בדעת ומשימין עצמן כבהמה, כי הוא חכמה ומלאכה 
גדולה להיות כמו בהמה, היינו שצריך לבטל כל ישותו 
ומהותו לפני השי" עד שישים עצמו כבהמה שאינה 
אחר  לילך  שצריכה  זאת  את  אם  כי  כלום  יודעת 

בעליה, לשמוע בקול דברו ולקיימם בתום.
וזאת הייתה לנו בישראל מדור דור קיים המצוות 
ולא  חק  הלימוד  סדרי  ופשיטות,  בתמימות 
שאין  בשעה  אף  המצוות  קיום  יעבור, 
לבו בוער בלהבת אש קודש, הנהגות 
ודרכי  כראוי,  שיהיו  הבית 
בין  הנהגה 

אדם לחברו, וביותר במנהגי ישראל לקיימם בתמימות 
כאשר הנחילונו אבותינו מדור דור.

וזו היא הצלחת ישראל מימות עולם, כדאיתא במסכת 
'אנן  התורה  בקבלת  בנ"י  תמימות  על  פח:(  )דף  שבת 
כל  תנחם',  ישרים  תמת  בן  כתיב  בשלימותא  דסגינן 
יהדותינו תלויה בזה, כל הצלחתינו ברוחניות ובגשמיות 
התמימות  בדרכי  הנלך  זה,  יסוד  על  ועומדות  תלויות 

והפשיטות או להיפך ח"ו.

להתלהב בתמימות
וכן בעניין עבודת השי"ת, פעמים שהאדם בגשתו לאיזו 
עבודה לבו קר כקרח ויבש מכל טיפת חיות, כגון קודם 
התפילה חבלי שינה עודם על עיניו לבו בל עמו ואין לו 
שום חשק להתפלל בהתלהבות הלב, ובכך דרכו של יצר 
להפילו מכל עבודה שבלב זו תפילה, שמראה לו שאין 
קרה  תפילתו  את  שעושה  עד  בכוונה  להתפלל  בכוחו 

כקרח.
שכשאינו  התמימות,  מדרכי  את  מלמדנו  רביה"ק  אך 
מצליח להתלהב בתפילתו יפעל בעצמו את התלהבות 
אף  התלהבות  של  חיצוניות  פעולות  בעשיית  הלב, 
שאינו אוחז בזה עדיין, עד שיזכה להתלהבות אמיתית, 
עצמו  שיעשה  השמחה...  בענין  "וכן  רביז"ל  ומסיים 
כאלו הוא שמח, ואף על פי שבתחילה עדין אין השמחה 
כאלו  עצמו  שעושה  ידי  על  כן  פי  על  אף  בלב,  באמת 
הוא שמח על ידי זה יזכה אחר כך באמת לשמחה, ועצה 
זאת היא עצה גדולה מאד גם בכל הדברים שבקדושה, 
אחר  להוט  הוא  כאלו  עצמו  לעשות  צריכין  שבתחלה 
אותו הדבר שבקדושה ואחר כך זוכין באמת לזה. והבן 

מאד". 

אחזתיו ולא ארפנו
ועיקר התמימות שלא יתעקש האדם לבקש שיהיה לו 
בדווקא חיות בעבודת ה', כי זה מדרכי היצר להכשילו 
שמחת  אשר  בימינו  ובפרט  מאד,  הרבה  ולהפסידו 
האדם  מבקש  וכאשר  גדולה  וההסתרה  נעדרה  החיים 
הוא  עלול  רחוקה  שהיא  ורואה  השי"ת  בעבודת  חיות 

להרפות ולנטוש אותה לגמרי ולהתרחק ממנו ית' ח"ו.
אשר ע"כ חייב הוא להחזיק במידת התמימות ולאמור 
לנפשו "הנני מוכן ומזומן לעבוד את בוראי כאש ציווני, 
ארפה  לא  העבודה  בחיות  להרגיש  אזכה  לא  אם  ואף 
בוראי  מצוות  לקיים  הזכייה  נפלה  בחלקי  כי  ממנה, 
הלא  כי  וההרגשה",  החיות  בחסרון  יגרע  לא  ומאומה 
חיות ושמחה אינם אלא מתנת אלוקים ולא יוכל האדם 
"נתת  ע"ה  המלך  דוד  שאמר  וכמו  לעצמו,  להביאם 

שמחה בלבי" שהודה להשי"ת על המתנה שהעניק לו.
יעזרנו השי"ת בכח עצת הצדיק 'אמונה אומן', להתחזק 
נתנשי מינך  ולא  'דלא תתנשי מינן  בעבודת התמימות 

לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי' אכי"ר.
)נערך מתוך שיעור ע"פ הבנת הכותב(

כוכבי אור
הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'טהר

דרכו של מורנו רבי נתן היתה ללמד את שומעי לקחו לעסוק בהתבודדות ותפילה 
וחשבון נפש על כל דבר ודבר. בין בטיבו, ובפרט בעת צרה חלילה. ולא כדרך העולם 
שבעת שמתרגשת עליהם צרה הם מחפשים סגולות דווקא כדי לצאת מן המיצר, 

ושוכחים כי מאת ה' היתה זאת, לרמוז להם לתקן את הצריך תיקון.
        

כ'יערן' האחראי על  ר' דוב'שע, מחסידי ברסלב בעיר טשעהרין, עבד לפרנסתו 
מסחר העצים. מן המשרה ביער היתה לו פרנסה בשפע, הוא בא בקשרי מסחר עם 
האצילים והדוכסים ונחשב לאחד מעשירי דמתא. ברם, המסחר והעשירות גרמו 

לו להתבטל מלימודו ועברו עליו ימים ארוכים כשכל כולו שקוע בענייני הממון.
רוסיה  קיסר  עת  באותה  דוב'שע.  ר'  על  גדולה  צרה  התרגשה  הימים  מן  ביום 
שנודע כעריץ וכרודן שדעתו אינה סדורה עליו, החל במלחמת חורמה באצילים 
והדוכסים. הוא שלח את שליחיו שתפסו אותם, הוציאו אותם להורג והחרימו את 

רכושם. הדוכסים נתייראו לנפשם ונמלטו מאימתו של הקיסר העריץ. 
ר' דוב'שע מצא עצמו במיצר. שכן באותם ימים ניהל עסק עם דוכס נודע, ואת 
עקבות,  להותיר  מבלי  יברח  שהדוכס  מאוד  פחד  הוא  אצלו.  הניח  ממונו  כל 
והוא יפסיד את ממונו. בצר לו, קם ונסע לברסלב. שם פעמיו אל בית מוהרנ"ת, 
ובבואו אליו מסר לו צרור מעות ובו סכום נכבד עבור פדיון, כשהוא מספר לו 
את צרתו הגדולה ומבקש שיתפלל עבורו ויוציאו מצרתו. ר' דוב'שה היה נחפז 

יעשה את מה שיודע לעשות בעבורו. אך  ללכת, בסמכו על מוהרנ"ת שכבר 
מוהרנ"ת סרב לקבל את הפדיון ממנו, וכה אמר לו: 

"ראה נא, השם יתברך שלח לך את הצרה הזאת בשביל לעוררך משנתך, שתשוב 
אליו מעט ותעשה תשובה. האם זוכר אתה את הצרה שהתרגשה עליך בשעתו, 
והבטחת להשם יתברך שכשיושיע אותך תתחיל לעבדו? והנה עזרך השם יתברך 

וניצלת מהצרה, אבל את הבטחתך שכחת".
עליו  שהתרגשו  והמצוקות  ההרפקתאות  כל  את  בפניו  ומנה  מוהרנ"ת  הלך  כך 
במשך השנים; "ובכל פעם הבטחת להשם שאם יעזור לך, תהיה איש כשר. אך 
שוב  עכשיו  והנה,  צרתך.  בעת  שאמרת  את  שכחת  לטובה,  לך  התהפך  כשהכל 
אליך,  משמיים  ומתכוונים  בסכנה,  עומד  וממונך  זו  צרה  יתברך  השם  לך  שלח 
ואילו אתה רוצה להשכיר אותי כ'שכיר יום', שאני אקח זאת ממך?! הלא אם השם 
יתברך שלח לך את הצרה הזאת, רוצה הוא אם כן ממך משהו! על כן תפשפש 
במעשיך ותתקנם, ותתעורר בתשובה ותבקש מהשם יתברך, וכשתעשה כך - גם 

אני אסייע לך בתפילה, והשם יתברך יעזור לך".
דברי מוהרנ"ת נכנסו בלבו של ר' דוב'שע. הוא קיבל עליו מעתה להיות איש כשר 

באמת, ללכת בדרך הישר ולקבוע עתים לתורה ותפילה.
והשם יתברך שדרכו לרחם תמיד, לא איחר להושיעו. הדוכס, למרות שהחליט 
לרדת למחתרת ולברוח, לא שכח את היהודי שתמיד נהג עמו ביושר והגינות. הוא 
הגיע אליו בהיחבא ואמר לו: "דוב'שה, אני עכשיו בורח על נפשי, אך לא שכחתי 
את החוב שאני חב לך, ומכיוון שתמיד נהגת עמי ביושר ונאמנות, באתי להחזיר 

לך את המגיע לך", ובו במקום ספר לידיו את מלוא הסכום!
אך הנס האמיתי לא היה הצלת ממונו של ר' דובש'ה, אלא השינוי הגדול שנעשה 

בו מאותו יום, בזכות דבריו הקדושים של מוהרנ"ת.
        

בכפר  מהפריץ  פונדק  חוכר   - 'ארענדער'  שהיה  מאנ"ש  באחד  מעשה  שוב 
דייטשל  "הגיע  רבה.  בקובלנא  מוהרנ"ת  אל  בא  הימים  באחד  בו.  שהתגורר 
כדמי  לו  נותן  שאני  מזה  גבוה  יותר  סכום  לו  והציע  הפריץ,  אל  אחד  )גרמני( 

חכירה, ובכוונתו להוציא מידי את הפונדק!" - תינה במר לבו.
יתברך  לו: "מה הנך רוצה, שאהרוג אותו? תבקש מהשם  ענה מוהרנ"ת ואמר 

שלא יוכל הדייטשל להרע לך, וגם אני אסייע לך בתפילה על זה". 
וכן הווה. בתפילתם פעלו שלא יוכל הגוי להרע לו ולדחות אותו מחכירת הפונדק. 
כך היה מלמד מוהרנ"ת את כל מי שהיטה אוזנו לדבריו: לא בתחבולות, אלא 

בתפילה והתבודדות יוצאים מאפילה לאורה!

ה' יתברך רוצה ממך משהו!

נבא לקבל שבת פרשת שמיני שבת פרה לאור דברי מוהרנ"ת 
בהלכות בכור בהמה טהורה הלכה ד' שבהם מתגלה כח השבת 
וצער  פחד  מכל  שניטהר  כדי  הפורים  ימי  המתקת  להמשיך 

לבא ליראת השם טהורה. 

המבואר בתורה קפ"ה
מבואר בדברי רבינו )לקו"מ סי' קפ"ה( שעיקר השלמות 
כ"א  מעמך  שואל  אלקיך  השם  "מה  כמ"ש  היראה  הוא 
ליראה וכו'", וכ"ש "סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא 

וגו'" כי היראה הוא שלימות כל הדברים. 
ויש שני מיני יראות, יש מי שזוכה להשכל של התבוננות 
ברוממות וגדולת השם ובא לירא את השם בגין דאיהו רב 
ושליט ית"ש, ועי"ז נשלם שמא דקוב"ה בבחי' צירוף אות 
אל"ף. כי עיקר עבודת האד"ם הוא להשלים שם השם ע"י 
היראה שבלב, ויש יראה למטה ממנה, היינו שבא ליראה 
ע"י יראות תחתונות, שע"י שמתיירא מחיה או משר  הוא 
אתערותא  בחי'  שזהו  השם,  ליראה  ובא  ונזכר  מתעורר 
דלתתא ליראה, ועי"ז נעשה צירוף א"ד בחי אד יעלה וגו', 

ועי"ז נמשך השפעות בעולם וכו'. 
הכלים  ועיקר  כלי,  הכין  שהאדם  מה  לפי  הוא  שפע  וכל 
נעשין ע"י שבירת המניעות לבא אל הצדיק, שאז יש כלי 
שבה יכול לקבל שפע היראה והדעת וכל טוב, ועי"ז זוכים 
להיות בחי אד"ם, צירוף א"ד עם הכלי שהוא בחי' ם', וזה 
היראה  היינו  לעיניים'  'יראה  שע"י  לעיניים"  יראה  "אדם 
התחתונה וכו' עי"ז נעשה בחי' אד"ם, "והשם יראה ללבב", 
ע"י יראה העליונה שבלב, נשלם שם השם, בחי' אשתלים 

שמא דקוב"ה. 

 העיקר הוא היראה
עיקר בריאת העולם היה כי השי"ת רצה שיתגלה יראתו 
האדם  כאשר  והסתרה,  בחירה  של  עולם  בתוך  ומלכותו 
ולהכיר  לבקש  ובוחר  שמים  מלכות  עול  לקבל  מתגבר 

יראת השם. 
וכך עלינו להתחיל מחדש בכל יום להכנס למלכות שמים, 
ללכת בדרכי התורה וההלכה בפשטות מתוך זיכרון יראת 
שאנו  מה  כל  ומשעבד,  שמטריד  מה  כל  ולעזוב  השם, 
השי"ת,  לפני  עומדים  שאנו  לזכור  רק  ורוצים,  צריכים 

ועלינו לזכור מה השם שואל מאתנו איך לירא את השם. 
ועי"ז יתחזק זיכרון היראה ויוכל להתגבר נגד משיכת הטבע 
והמידות רעות, לבא לחשבון נפש ותשובה באמת, וכאשר 
הצדיקים  בדברי  להבין  נבא  וגו',  השם  שויתי  לזכור  נזכה 
שמלמדים דרכי היראה ובושה מלפני השי"ת, ולהבין אור 

תורה שע"י נגדל יראת הרוממות וכח הדביקות בהשי"ת. 
וככל שאנו מתדבקין במלכות שמים, אז נכנסים למתיקות 
יתגלה השמחה  ומצוה  לימוד  דרכי עבודת השם, שבכל 
עם השי"ת שאנו עומדים לפניו וזוכים לעשות רצונו, כי 
להשי"ת,  והקרבה  היראה  ע"י  הוא  השמחה  מציאות  כל 

שמעוצם רוממותו רוצה בנו וכו'. 

הדעת אינו קבוע - העיקר הוא  הרשימו 
וידיעת  אלוקות  השגות  לדרכי  האדם  נמשך  כאשר  וגם 
הבורא ית', אין דרך לתפוס כראוי שום חכמה או עמקות 
- רק ע"י היראה, בבחי' 'כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו 
חכמתו מתקיימת וכו'', כי הש"י מרומם ומנושא למעלה 
בשום  לתופסו  שא"א  עד  והמחשבות  החכמות  מכל 
מחשבה וידיעה כלל. רק בחסדו הגדול חמל עלינו ונתן בנו 
כח לקבל פחדו ומוראו ואימתו עלינו, אבל רק ע"י יראה 

אנו יודעין ממנו ית'. 
כי השגת אלקותו ית' אין נמשך על האדם בקביעות, אלא 
יש זמן שמאיר ויש הרבה זמן שזה נעלם ומתכסה, ועיקר 
קיום הדעת הוא ע"י שהאדם זוכר מה שזכה להכניס בליבו 

יראת השם ונשאר בו השארה של יראה, כי זה הרשימו 
הוא מציאות כח הדעת כח התשובה וגם השמחה. 

וכאשר מאיר אור הצדיק, והאדם והלב נכנס לתוך האמונה 
עד שבא לביטול לאור א"ס, אזי לפי מה שהאדם מתדבק 
יכול להתבטל  הוא   - הצדיק  ובדברי  היראה  בזכרון  יותר 
רשימו  נשאר  ואז  הצדיק,  דברי  באור  א"ס  אור  להארת 
שמאיר מאד התנוצצות אורו ית', ועי"ז נופל פחד ויראה 
ואימה גדולה אמיתית לפני השי"ת בתפילה ובהתבודדות, 

ואח"כ ישאר לו רשימת היראה לכל היום.
כי מציאות השי"ת נסתר מאתנו בעו"ה, ולכן אע"פ שהשי"ת 
שהיא  הבריאה  ורואים  יתב"ש  לפניו  עומדים  ואנו  נמצא 
מתכסה  המלך  אעפ"כ  ותפארתו,  עוזו  גדולותו  נוראות 
כרצונו, אלא שעלינו לזכור היראה, כמו כשמלך גדול ואדיר 
עובר במדינה ובקושי ראה משהו, בכל זאת נופל עליו פחדו 
ויראתו ואימתו הגדולה שהיא בחי' מוראה של מלכות, ובזה 
עלינו להתגבר תמיד לקבל עול היראה בתמימות ולהגדיל 
רשימת אורה, כי יראת השם לחיים ורק באורה נמצא חיים 

ומתיקות בידיעת והשגת אלקותו ית'.

 הריחוק מהיראה – ע"י הנפילות
ומה שמונע כל דרכי היראה הוא בוודאי מציאות הירידות, 
היראה,  אור  ומרחיקים  משכיחים  והנפילה  החטא  כי 
והפשע מכניס כפירה וריחוק מהשי"ת, ואז גם אם רוצה 
לחזור לחיים, הרי קשה מאד להתחיל מחדש, כי נדמה לו 
שאינו יכול להצליח, כי בכל עת נמשך אחרי עוד ירידה, 
הרי  לרמותו:  האדם  של  והאמת  היושר  מתעורר  ובזה 
קצת  רק  השם  את  ליראה  שייך  איך  רחוק,  אתה  באמת 
על  מעניש  שהשי"ת  מה  האדם  ראש  על  נופל  ואז  וכו'. 
היראות  היינו  בתשובה,  להחזירנו  כדי  היראה  חסרון 
והפחדים שנוחתים על האדם, שהוא השעבוד לפרנסה 
ודאגת המחר ומה שיש לו לסדר ולעשות לפרנסה ולכל 
מה שהוא לכבודו ולצרכיו, וכל זה מסבב הנפש במצב של 

יראות נפולות דאגות ומלחמות. 
כך  שמים,  מלכות  מזיכרון  מתרחק  שהאדם  מה  לפי  כי 
נעלם ממנו האמונה והבטחון, ועי"ז נופל עליו יראת עוה"ז, 

ותמיד נמצא בו פחד מפני מה שיכול להזיקו ולנצחו. 
אמת  רבי  ז"ל  לרבינו  להתקרב  זוכים  אנו  כאשר  אבל 
הפורים  ימי  בכח  ובפרט  השם,  יראת  שערי  לנו  שפותח 
לצאת  והשער  היראה,  המתקת  נמצא  שבהם  הקדושים 
אנו  עי"ז   – ולשמחה  לאמונה  ולבא  ופחד,  יראה  מכל 
יכולים בכל יום לעשות התחלה חדשה, שגם כאשר עובר 
על האדם מה שעובר, יעורר היראה כמה שיכול, ויאמין 
במה שרבינו מלמד שזאת עיקר עצתו, לדעת שהשי"ת 
נמצא ורואה מה שהוא לוחם לחיזוק היראה, וזהו בעצמו 
עיקר היראה - שלא להתייאש, רק לעשות את שלו, לחזור 
לדרך התורה בזכרון היראה, ולהמשיך אמונה ובטחון ע"י 

תפילה והתבודדות. 

עיקר הנפילה ע"י היראה בעצמה
ועיקר הנסיון בזה הוא כי נדמה לאדם שיראת השם מרחק 
וחלישות  עצבות  אחרי  נמשך  כי  עצבות,  לו  וגורם  אותו 
לו  ומזכיר  בו  שמתעורר  היראה  מחמת  דייקא  הדעת 
האמת וכו', והוא הרי כל כך מסובך ורחוק מזה, ואז אדרבה, 
כל מה שלומד ונזכר בהיראה יכול להרחיקו לגמרי, כי נופל 
בדעתו מחמת העונש והצרות, כאשר כבר רואה מה עובר 

עליו. 
עול  לקבל  לחזור  לו  קשה  ונפילתו,  האדם  ריחוק  ולפי 
להחליש  עליו  שנופל  רעה  היראה  מחמת  השם  יראת 
דעתו ולהעציב רוחו, לבטל את טיפת השמחה ע"י ליצנות 
הזה  'הענין'  כל  ממנו  משכיחים  הטרדות  וכך  והוללות, 

שנדמה כבלתי אפשרי עכשיו. 

בעת  שמתגבר  עמלק,  מלחמת  עיקר  זאת  באמת  והרי 
שנופלים מהיראה בחי' "ואתה עייף ויגע ולא ירא", ומראה 
האלו  הנפולות  היראות  להעלות  אפשר  שאי  סברות 
לשורשן, ומעורר ספקות בלבו: איך מעלים דבר לשורש, 
ויראות  הפחדים  ממרירות  לצאת  העצה  נמצא  איך 
הדין  מידת  להגביר  עמלק  התגברות  עיקר  וזה  נפולות, 
ורוח הטומאה, ולהשכיח ולהעלים מהאדם זכרון השי"ת. 

אבל ע"י רבינו ז"ל נמצא הכח להיטהר מטומאה זו, לחזור 
לבא  עלינו  שעובר  מה  מכל  להתעורר  אד"ם,  להיות 
הנפולות  היראות  שכל  יודעים  אנו  כאשר  השם,  ליראת 
והפחדים הכל מהש"י, כי השי"ת נותן לנו מצבים כאלה 
כדי שנתעורר לאמונה ובהשגחה פרטית, כי בנקל יכולים 
מחדש  שמתחילים  ע"י  הצדיק,  בכח  היראה  להעלות 
לקבל עול דרכי התורה ביראה, ועי"ז כבר יכולים לחשוב 
עוד  מתגבר  וכך  הכל,  שממנו  מהש"י  רק  מתיירא  שאני 
פעם ועוד פעם, ואע"פ שלא הגיע בעצמו לדרכי היראה 
יכולים  אנו  רבינו  בכח  הרי  הצדיקים,  בדברי  שמתגלה 
להתחיל, וכל נקודה מצטרף לחשבון גדול, ואם יעשה את 
שלו - יתבטלו כל היראות נפולות ויחזור ליראת השם, ואז 
אדרבה - יראה איזה טובה גדולה הביאו לו אלו היראות 
הנפולות, ועי"ז יתגבר בעוז כח של שמחה גדולה והבנה 
עמוקה בנוראת דרכי השי"ת, אשר זהו בחי' השמחה של 

פורים שבכוחה נמצא המתקת כל דין ויראה.

ההתחלה הוא מפורים שהוא הכנה לפסח
ועיקר עבודתנו - ליטהר מטומאת היראות נפולות, שזה 
שקוראים פרשת פרה אחרי פורים )ע' לקו"ת סי'  בחי' מה 
בסברות  הלב  ומעקם  חטא,  לכל  מפיל  עמלק  כי  ע"ד(, 
רבות שאי אפשר לשוב ליראה וכו'. ודייקא בכל ענין של 
לראות  הנפולות  ויראות  העצבות  מתגבר  השם  עבודת 
תמיד באור בהיר רק מה שלא הצליח, ומה שלא עלה לו 
היראה  עול  לקבל  שמפחד  עד  ועבודה,  בתורה  כרצונו 
ובאים  רבות,  בו מיד מחשבות  נכנסים  כי  כמפחד מאש, 
עליו דמיונות ופחדים וקושיות על השי"ת ועל עצמו, שזה 
מ"ש "ויזנב בך כל הנחשלים וכו' ולא ירא אלקים" שעיקר 
שידמה  אלקים,  מיראת  הנכשלים  לרחק  התגברותו 
היראות  להעלות  מהפחד  לצאת  להם  אפשר  שאי  להם 

הנפולות להש"י. 
עוצם  לראות  יכולים  אנו  הפורים  ימי  בכח  באמת  אבל 
כח  כי  וכו'",  יצא  "ומרדכי  מ"ש  בבחי'  ז"ל  רבינו  גדולת 
הצדיק גדול מאד להמתיק מעלינו כל דין כמ"ש "כאשר 
ירים משה ידו וגבר ישראל", כי מרים הדעת להסתכל כלפי 

מעלה היינו להעלות כל היראות להתחדש ביראת השם. 
ועיקר ההתחלה הוא ע"י ימי הפורים שבהם זכינו להמתיק 
הדין וכל פחד ואימה, ולהכניע את אחשוורוש והמן שהם 
וגאוה של עושר  מציאות של מורא מלכות של רשעות, 
וכבוד מדומה, הוללות וליצנות וטרדות עוה"ז, אשר עי"ז 
עיקר ריחוק ההמון מדרכי היראה, והם מתגברים לתפוס 
גם את בחי' אסתר לבית אחשוורוש, היינו גם מי שרוצה 

לשוב להשי"ת. 
אבל בכח מרדכי הצדיק שמאיר ומעורר מידות הרחמים 
לקבל  לתשובה  להתעורר  זכינו  עילאה  יראה  בכח  וגם 
התורה מחדש, ועי"ז אנו מתחילים להכין לב לקבל ראש 
היראה  עיקר  מתגלה  בו  אשר  הפסח,  ימי  המועדים  לכל 

והדביקות בהשי"ת. 
כי כל הנסים והנפלאות והאותות הנוראות שעשה הש"י 
במצרים ועל הים וכו' הכל הי' כדי לגלות יראתו ומלכותו 
"למען ספר שמי  וכתיב  לה' הארץ"  כי  "למען תדע  כ"ש 
על  הקב"ה  שהביא  והיסורין  המכות  וכל  הארץ",  בכל 
שהם  אלא  מהשי"ת,  לפחד  שיתחילו  כדי  היה  המצרים 

מגודל רוח הטומאה לא יכלו להבין כלל, אבל ישראל זכו 
ובזכרנו  ליראה.  ולבא  ומכה להתרפאות  כל מכה  ע"י  אז 
כל מכה של מצרים אנו מתעוררים ליראת השם לראות 

ממשלתו על כל הבריאה ממש. 
ובזה אנו יוצאים מבחינת חמץ, שהוא יראה רעה כמ"ש 
"כי יתחמץ לבבי וגו'", כי חימוץ הדעת ביראות נפולות הוא 
עיקר החמץ )ע' לקו"מ סי' ה'( ועי"ז אנו מתחילים לבנות 
התחלות  של  ימים  לספור  העומר,  ספירת  בימי  היראה 
מתגלה  ואז  השם,  יראת  של  נקודה  ועוד  בעוד  חדשות 
בקולות  תורה  במתן  סיני  הר  מעמד  שהוא  היראה  עיקר 
וברקים ומורא גדול, כי אז זכינו לקבל התורה היינו יראה 
פניכם  על  יראתו  תהי'  "ובעבור  כ"ש  דקדושה  עצומה 

לבלתי תחטאו". 
כי עיקר ההתחלה הוא מפורים לבא לקבלת התורה ע"י 
שפורים  כמ"ש  הבא,  כיפור  יום  עד  נמשך  וזה  הספירה, 
בחטא  היראה  שנתקלקל  אחרי  כי  כיפורים,  ליום  מרמז 
והכל  ויוכ"פ,  ר"ה  אלול  ע"י  היראה  מתקנים  אנו  העגל 
מתחיל מפורים שהוא המתקת היראה רעה, שזה עיקר 

המניעה מעבודת השי"ת.

פרשת פרה – לטהר מטומאת היראות נפולות
טהרה  להמשיך  פרה  פרשת  קוראים  פורים  אחרי  ולכן 
על נפשנו, לצאת מכל מה שמרחק אותנו לדמות ריחוק 
עצום מהשי"ת עד שאי אפשר לבא להתפלל כלל, שזה 
בחי' מה שאסתר אמרה "ואני לא נקראתי לבא אל המלך", 
היינו שאין יכול להתפלל לפני המלך כלל, אלא שיש בחי' 
שרביט של המלך שמושיטים לאדם לקרבו, וזה מתגלה 
בפורים, ואנו ממשיכים כח זה מה שהשי"ת מושיט לנו 

שער של יראה להתחיל בעצת הצדיק. 
בפרה  שמרומז  הטהרה  כח  להמשיך  ממהרים  אנו  ולכן 
אדומה היינו בחי' פ"ר דינים בחי' יראה שהוא כולו אדום 
וכו' אבל ממנה הטהרה, כאשר נעשה בחי' "תמימה", כי 
פחד  מכל  ולצאת  ביראה  להתדבק  הטהרה  עיקר  זאת 
הפחדים  להעלות  ופחד  צער  של  מחשבות  לבטל  אחר, 
לשורשם לזכות ביראת השם. כי היראה הנפולה הוא רוח 
באור  מיד  להטהר  ויש  מלהבין,  הלב  שאוטם  הטומאה 
להמשך  שלא  הכח  לקבל  בפורים  שהתגלה  ההשגחה 
השם  באחדות  להתדבק  רק  וריחוק,  בלבול  שום  אחרי 

שבכל מקום נמצא טהרה כמ"ש 'מי יתן טהור וכו' אחד'. 

עיקר היראה מתגלה בשבת קודש
ועיקר היראה מתגלה בשבת קודש, כי כל הכח שיש לנו 
שהיראה תהיה עם דעת ולא עם כסילות הריחוק – הוא 
ע"י קדושת השבת, כי בשבת אנו מעידים שהשי"ת ברא 
באור  כי  יראה,  עלינו  נופל  ועי"ז  וכו',  תמיד  ונמצא  הכל 
היראה,  ע"י  מתקרבים  אנו  שבת  של  והקדושה  הטהרה 
למצוא אורה בתוך ענג שבת - אכילה עם זיכרון ביראת 
וריח,  והטעם  נפלאותיו שברא כל המראה  וזיכרון  השם 

להתענג בנועם היראה אשר שם כל השמחה והענג. 
ובכח השבת אין אנו מפחדים מלעשות התחלה חדשה, 
מלהכנס  מאד  שמפחיד  הטומאה  מרוח  ניצולים  ואנו 
בעבודת השם, וגם כשיש איזה קושי בעבודת השם, אנו 
מבינים שלא להצטער מזה, רק להבין שעלינו להמשיך 

בדרכי היראה ומתיקות ענג שבת ולא ליפול מזה כלל. 
לא  איך  חדשה  התחלה  נמצא  שבת  של  זמן  ובכל 

בלי  רק להתחיל מחדש  להסתכל על מה שעבר 
שום צער ויראה, רק בנועם השבת לבד, ובפרט 

נמשך  שבכוחה  דרעוין  רעוא  רצון  בעת 
השם  יראת  וזיכרון  טהרה  עלינו 

תמיד.



בני הנעורים
פרשת פרה - קדושת המחשבה

עלהו לא יבול

מצות העדפת יהודי על גוי, בקניה מכירה ושכירות
מתרבות  והמכירות  הקניות  כאשר  הבעל"ט  הפסח  חג  לקראת  לב  לתשומת 

והעסקת פועל מצויה, יתכן מאוד לבוא לקיום מצוה זו!
א. הדין. בספרא )בהר ג(: מנין כשהוא מוכר לא תהיה מוכר אלא לעמיתך, 
תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך. ומנין כשהוא קונה לא תהיה 
קונה אלא מיד עמיתך, תלמוד לומר או קנה מיד עמיתך. ולהלכה: דעת 
הרמ"א )בשו"ת ס"י ד"ה היסוד הגדול הג'( ורוב הפוסקים, שאם יש אפשרות 
להעדיף את היהודי - 'חייבים מן התורה' להקדים את היהודי. ולדעת 
החתם סופר, אפשר לאכוף על זה ]ודעת הלבוש שהוא רק מדרבנן[. 
אך י"א שהוא רק 'עצה טובה'. אבל אם היהודי הוא עני - לכל הדיעות 

יש חיוב או מצוה להעדיף אותו על הגוי.
לקנות  לגבי  הן  אמור  זה  דין  היהודי?  את  להעדיף  צריך  דבר  באיזה  ב. 
בית.  עוזרת  או  מלאכה  בעל  בשכירות  והן  ליהודי,  למכור  או  מיהודי 
ובאהבת חסד )להחפץ חיים א ה ו, ובח"ב כא ד( כתב: תוכחת מגולה לאותם 
כשצריכים איזה פועל או עגלה לנסוע, אינם מדקדקים לשכור דוקא 
יהודי לזה. ובפרט שבדרך כלל אלו אינם עשירים, ומקיים בהם מצות 
יתן לו השם יתברך  ידי זה  ויש לאדם לבטוח בה' שעל  בו'.  'והחזקת 

הצלחה בבית שבונה או בנסיעה שנוסע בה, מלבד שכרו הרב.
ג. אם יש הפסד כאשר מעדיפים את היהודי – יש מחלוקת הפוסקים:

היהודי  את  להעדיף  שחייבים  פוסקים,  קצת  ועוד  הרמ"א  דעת 
אפילו כשמפסידים הרבה. ושיעור ההפסד לשיטתם אינה ברורה, 
דעת  אמנם  מהקרן.  משישית  ביותר  אפילו  הוא  פנים  כל  על  אך 
את  להעדיף  חייבים  אינם  גדול  הפסד  יש  שאם  פוסקים,  הרבה 
היהודי, אלא רק כשמפסידים קצת. ודעת מקצת פוסקים, שחייבים 
רק  אם  אבל  במחיר.  שווים  כששניהם  רק  היהודי  את  להעדיף 

צריכים לטרוח בגלל זה, חייבים בכל אופן. 
אפילו  היהודי  את  יעדיף  לו,  שאפשר  מי  שבודאי  נראה  ולמעשה 
לו  שקשה  מי  אבל  התורה.  מן  הוא  חיובו  כאמור  כי  גדול,  בהפסד 
לו על מי לסמוך. אך קשה  יש  רב,  הגוי כשיש הפסד  ומעדיף את 

להקל ולהעדיף את היהודי רק כששניהם שווים.
המוכר  היהודי  אם  )א(  היהודי:  את  להעדיף  חיוב  שאין  אופנים  יש  ד. 
ממה  יותר  כשמייקר  והיינו  להעדיפו.  חיוב  אין  משוויו,  יותר  מייקר 
שקבעו חז"ל בהלכות אונאה. אמנם אם יש ליהודי הוצאה גדולה יותר 
אם היהודי מוכר כפי שוויו  מהגוי ולכן מייקר, חייבים להעדיפו. אבל 
אלא שהגוי מוזיל, חייבים להעדיף את היהודי. )ב( בדבר שיש לו מחיר 
אתרוגי  )ג(  לו.  למכור  מחויבים  אין  שיוזיל,  רוצה  הקונה  ויהודי  ידוע 

הגוי בהכשר יותר טוב, אין צורך להעדיף של היהודי. אמנם אם אתרוגו 
היהודי.  את  להעדיף  חייב  אם  הפוסקים  נחלקו  מהודר,  יותר  הגוי  של 

)ד( י"א שכל זה אמור רק לגבי יחיד הרוצה לקנות או למכור או לשכור, 
אבל לא נאמר בסוחר על מנת להשתכר. אמנם משאר פוסקים נראה שלא 

חילקו בזה, ולכן למעשה נכון שהסוחר ישאל חכם כדת מה לעשות.   
)חתם  הגוי  על  צריך להעדיפו  אין   - ומצוות  שומר תורה  אינו  היהודי  אם  ה. 

סופר חו"מ סו"ס קלד. מחנה חיים חו"מ, ב כד. שרגא המאיר, ה לו, אפילו ביהודי שנחשב תינוק 
שנשבה. תשובות והנהגות, א תתה. באר משה, ב קכ(. אמנם אם על ידי זה יתקרב לה', י"א 

שיש להעדיפו )ים הגדול צב. קנין תורה, ד קמט(.
ו. שני יהודים שאחד שומר תורה ומצוות והשני אינו שומר תורה ומצוות - יש להעדיף את 

השומר תורה ומצוות )עשירית האיפה תו"כ פרשה ג א. מנחת יצחק, ג קכט(. וכן יש להעדיף פועל 
צדיק על פועל רשע )ספר חסידים תתרב. יעלזו חסידים, אלף ל(.

לכבוד העלון
יש לי הרבה בלבולים והרהורים שאינם צריכים להיות 

במחשבה, ואיני מצליח להפטר מהם?
        

צער  עדיין  לך  שיש  הרבה  לשמוח  יש  דבר,  ראשית 
מהבלבולים וההרהורים. כי הרבה כבר נתייאשו מלעבוד על 

טהרת המחשבה, ומהנסיון להלחם עם הבלבולים.
וכבר ידוע המעשה על אחד שאמר שהוא אין לו בלבולים, ואמר 

לו איזה צדיק 'כמה עבירות עשית בכדי לבוא לדרגא זו...'?!
לתפוס  המחשבה,  שמירת  הוא  היהדות  יסוד  באמת  כי 
אלא  ונכונות,  קדושות  למחשבות  ולכוונם  המחשבות  את 
שהבעל דבר מעלים כל כך את הדבר הזה, עד שהאדם אינו 
שבכל  הוא  המח  טבע  ומהרהר.  חושב  שהוא  בכלל  תופס 
דרגות  וכמה  בכמה  והרהורים,  מחשבות  אלפי  חושב  רגע 
ורמות של חשיבה, בלי משים לב, ותוכל לבדוק זאת, על ידי 
אתה  'מה  אותו,  ותשאל  עצמך[  את  ]או  אדם  בן  שתעצור 
לעצמו  לחזור  רגעים  כמה  לו  שיקח  תראה  עכשיו'?  חושב 
לשים לב באמת על מה הרהר באותו רגע. לכן צריך האדם 

להיות ערני תמיד, לראות: 'מה אני חושב כרגע?!'. 
אין זה תוספת עבודה של חסידות, אלא הוא מיסודי היהדות, 
ח"ו  לחשוב  שלא  מרע,  בסור  הן  המחשבה,  את  לתפוס 
איסור  ממש  היא  כזו  מחשבה  כל  אשר  אסורות,  מחשבות 
גמור, וכן בזהירות ממחשבות של עצבות או דאגות. ובעיקר 
הבורא,  וגדלות  אמונה  של  מחשבות  לחשוב  טוב,  בעשה 
מחשבות של תורה, רעיונות של צדיקים, פסוקים מהתהילים 
וכו', אשר זה תלוי בזה, ככל שתשים מחשבות קדושות, כמו 
כן בנקל יותר ייעלמו הנחשים והעקרבים – בלבולי המחשבה.    
יש לדעת ולהאמין, אשר כל מלחמה בעניין המחשבה פועל 
זאת.  כך להעלים  כל  ולכן הבעל דבר מתגבר  הרבה למעלה. 
הספקים  של  עולם  העשייה,  בעולם  חיים  שאנו  מחמת  כי 
והצלחות, נדמה לנו שהמחשבות הם סתם מחשבות פורחות 
ולהתחזק  להלחם  יש  זה  ועל  משמעות,  כל  ללא  בראש 
גדולים,  למרחקים  מגיע  יהודי  של  שמחשבה  להבין,  מאוד 
או  לטוב  העליונים,  העולמות  את  מניעה  אשר  בעיקר  והיא 
יש בו חלק מכללות כל העולמות  "כי בכל אדם  למוטב ח"ו 
והצירופים, ובכל מה שהוא מדבק עצמו, לשם הוא מקשר 

חלקו" )ליקו"מ סי' ק"ה(. 
והוא מציאות של גלות השכינה, כי השכינה רוצה לשכון 
בתוך מוח האדם, וכאשר שם מחשבות אחרות ר"ל אזי 
לעומת  אך  קינה.  על  נודדת  כציפור  נעשית  השכינה 
עושה  אזי  טובה,  מחשבה  של  בהתחזקות  זאת 
מדור לשכינה – בבחינת 'מלך אסור ברהטים' – 

רהיטי מוחין דילך )עיין ליקו"מ תנינא סי' פ"ב(. 
טובה  לא  מחשבה  על  התגברות  וכל 
נקרא בשם 'שמירת הברית'.

כי כאשר השי"ת הוריד אותנו לעולם הוא חתם בנו את חותמו 
אות ברית קודש, אשר הוא אות וסימן של התקשרות בינינו 
והשתוקקות  באהבה  יחדיו  מקושרים  נהיה  שתמיד  לבינו. 
ליבנו  שנסיח  המצפים  הקליפות  יתגברו  אם  גם  לשני,  אחד 
לענינים  ר"ל  ונשתוקק  להשי"ת,  וכיסופים  מהשתוקקות 
אחרים. כי הם מתקנאים בנו מאוד, בגושי עפר וקרוצי חומר 

הזוכים להתקשר בברית עם השי"ת.
שניסו  אחרי  גם  מחובר  להשאר   – הברית"  "שמירת  פירוש  וזה 
הלב,  הרהורי  לשמור  ובתוקף  בעוז  ולעמוד  הקשר,  את  לנתק 
לחמוד ולהשתוקק רק להשי"ת. ולכן דרוש לזה מסירות נפש 
שהרי  חיצונית,  והצלחה  לכבוד  רצון  שום  ללא  האדם,  מצד 
אף אחד אינו יודע מה שנעשה במוחו של חבירו. כי שמירת 
קדושת המחשבה הוא דבר אמיתי בינו להשי"ת בלבד, פשוט 
והשי"ת  הוא  שרק  במקום  השי"ת,  עם  ברית  שכרת  לזכור 

יודעים כמה חזק הקשר. 
קשר  מתחזק  כך  מהשי"ת,  לזכור  וחוזר  בנסיונות,  שעומד  וככל 
הברית בינו להשי"ת, ויש בכוחו גם להרגיש בשעת התפילה את 
השי"ת  שבאמת  אף  כי  אליו.  להשי"ת  שיש  הגדולה  התשוקה 
שומר בריתו לישראל, לרצות אותנו ואת עבודתנו, תמיד בכל 
מאבד  אליו,  מצידנו  הלב  ותשוקת  הברית  באבדן  אך  מצב. 
להתלהב  עליו  וקשה  דקדושה,  והריח  ההרגש  את  האדם 
הגדולים  הרחמים  של  המתיקות  טעם  ולטעום  בתפילה, 

שהשי"ת מנשב עליו תמיד.
* * *

לעמוד  הכח  תלוי  הברית",  "שמירת  במהות  זו,  ובהבנה 
שמירת  שיש  לדעת,  צריך  כי  הנסיונות.  כל  על  ולהתגבר 
מדברים  בפשיטות  עצמו  לשמור  שהוא  התחתון,  הברית 
מאוסים ומטונפים. אבל עיקר הכח לזה הוא על ידי שיעבוד 
ההשתוקקות  את  לשמור  העליון,  הברית  בשמירת  וישתדל 
יסתלק  טוב  בעשה  כי  להשי"ת,  רק  תמיד  שיהיו  והרצונות 

הרע )עיין ליקו"מ סי' ל"א(. 
גדולי תלמידי רביז"ל בכל הדורות, שהיו  רואים את  וכך היו 
בכדי  ותפילות,  בהתבודדות  רבות  שעות  להשי"ת  זועקים 
לזכות לקדושת הברית. ובוודאי שהיו רחוקים מעניני מיאוס 
את  לאבד  לא  היתה  ובקשתם  תפילתם  עיקר  אך  ושטות. 
חמימות הלב להשי"ת שיש בפנימיות כל יהודי, ולהשתוקק 
רק להשי"ת ולא לשום עניין אחר, שבזה יש אין ספור דרגות.
נמצא אם כן, שגם כאשר נכשל ונפל ח"ו, יזהר מאוד לא ליפול 
לקרירות, ויתחזק לחזור לרצונות וכיסופים להשי"ת, שעל זה 
וכמליצתו  תראה"  רשעים  ושלומת  תביט  בעיניך  "רק  כתוב 
עין  וקריצת  הצצה  רק  אויג"  מיט'ן  פינט'ל  "ַא  רביז"ל  של 

להשי"ת, וכבר יראה במפלת הקליפות ודמיון הריחוק.
ולכן קריאת שמע הוא תיקון גדול להרהורים )כמובא בליקו"מ 
סי' ל"ו(, כי היא מעוררת בו שוב את ההשתוקקות להשי"ת. 
כנודע  והתעוררות,  בכוונה  המיטה  על  שמע  קריאת  ובפרט 

מהאריז"ל שהוא תיקון גדול לפגם.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 4 אחה"צ(

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לרמת השרון

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
ליפו

אולי אתה תביא אותנו לשם?
054-8418146 

רמת השרון

הרה"ח ר' שלמה אהרן גוטליב שליט"א
ובנו הר"ר יצחק גוטליב הי"ו

לרגל שמחת הבר מצוה ל נכדו - בנו נחמן נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אסף יחזקאל הי"ו
המפיץ של 'עלה לתרופה' בעיר חולון

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

הר"ר אברהם משה ברדוגו הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר שמואל מאיר אנשין הי"ו
בית שמש

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

הר"ר בנימין זאב חשין הי"ו
בית שמש

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

הר"ר נחמן ברא"ח כהן הי"ו
ירושלים

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

הר"ר שמואל מרדכי בורשטיין הי"ו
בני ברק

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

הר"ר נחמן  בהרה"ח ר' שמואל שטרן הי"ו
ירושלים

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

הר"ר מרדכי רוזנבוים הי"ו
אומן - ירושלים

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

הנדיב החפץ בעילום שמו
תרם 1000 עלונים

להצלחת וישועת עם ישראל בכלל

ולהצלחת בית החינוך לבנות

 'בנות שרה' בעיר אלעד

בזכות רביה"ק יזכו לרוב הצלחה דקדושה

נודה ונהלל להשי"ת שהחיינו וקיימנו והגיענו
ליום הכנס בנינו היקרים

שמעון ני"ו
אריה לייב ני"ו

לעול תורה ומצוות
נשמח לראותכם משתתפים בשמחת הבר מצוה 

שתתקיים אי"ה ביום רביעי אור לכ"ח אדר ב' תשע"ו 
באולם 'שערי מלכות' רח' רבי עקיבא 23 מודיעין עילית 

 ישראל קניג

לאור התגובות הנלהבות הרבות שקבלנו 
על הקונטרס שאל בני על חג הפורים, 

אנו מתעתדים בס"ד להוציא לאור לקראת חג 
הפסח שאל בני  על חג הפסח, ובו אוצר נפלא 

לכל מבקש ה' איך לגשת לחג בישוב הדעת.
 המעוניין ליטול חלק בזכות עצומה זו

 יתקשר ל: 0527601831

הר"ר אלימלך גולדבלט הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר אשר דב הי"ו
ומחותנו

 הר"ר מרדכי זאב גודלבסקי הי"ו
ירושלים

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


