
'

אחד החסדים היותר גדולים שנגמלים עם האדם הוא הזכות להיות 
מודע למצבו. לפעמים אדם יודע שרע לו אבל כל עוד הוא לא יודע 
שיכול להיות גם טוב – מצבו חסר מוצא. סבור הוא שטוב לו, דהיינו 
שאי אפשר אחרת וזהו גורל החיים, ממילא איננו מודע למחלתו, אינו 

מכיר בנגעו, סיכויו להחלים אפסיים.
כאבים וייסורים כל עוד אינם מלווים בהבנה שאפשר ורצוי גם אחרת 
 – כמשמעו  אהבה?  של  ייסורים  הם  מה  אהבה.  של  ייסורים  אינם   -
ייסורים שמקורם באהבה ותכליתם להביא לידי אהבה. נגע הצרעת 
קשור לכניסתנו לארץ ישראל, וכפי שדרשו חז"ל על הפסוק שבפרשה 
הבאה )ויקרא יד( 'כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם... ונתתי 
נגע צרעת בבית אחוזתכם', ובגמרא )הוריות י' ע"א( 'בשורה היא להם 

שנגעים באים עליהם'. מאי הבשורה?
        

אחת הבחינות המיוחדות לארץ ישראל היא 
אי  בה'.  אלוקיך  ה'  עיני  'תמיד  התמידיות, 
חיים,  שאינם  חיים  הזו  בארץ  לחיות  אפשר 
לפחות זאת מובטח לך – שאם דבר מה בחייך 
הפנימיים חורק, מזייף וכבר לא כל כך בריא, 
ייסורים  זאת. לא תדע מנוח. אלו הם  תחוש 
של אהבה, עליהם נאמר 'כי אתה אשר יאהב 

ה' יוכיח'. 
הכנותינו  עם  היטב  מתקשר  הזה  העניין 
בשבת  ממצרים.  הקרובה  יציאתנו  לקראת 
הקרובה יחול ראש חודש ניסן, מלבד שהוא 
חודש ראשון הנושא את סגולת ההתחדשות 

ובניסן  נגאלו  בניסן  לגאולה,  מוזמן  זמן  זהו  החדשות,  וההתחלות 
עתידים להיגאל. 

בגאולתנו  כבר  עוסקים  כלומר  להיגאל',  'עתידים  בגדר  כולנו  אנחנו 
ומכינים אותה, אבל ישנו שלב חשוב מאוד בגאולה והוא דווקא תלוי 

בנו – אנו אמורים להסכים להיגאל. בל נקל ראש בשלב הזה.
בליל יציאת מצרים הותירו אחריהם ישראל המונים-המונים מאחיהם 
שלא זכו לצאת ומתו בשלושת ימי החושך. הם לא זכו לצאת מפני 
מאות  ארבע  גזירת  מולאה  טרם  חישוביהם  לפי  לצאת,  חפצו  שלא 

שנות הגלות במלואה, והם התעקשו להתבוסס בה עוד. 

לא הסכימו להיגאל
דור  שבאותו  ישראל  מה  מפני  אותנו?  לגאול  נאפשר  שלא  מדוע 
תהליך  כל  כמו  גאולה  ולאבטיחים?  מצרים  לקישואי  מתגעגעים 
החולי,  סימני  חולי.  בתחושת  בהכרח  כרוכה  והחלמה,  ריפוי 
כמחלה,  אותן  מפרשים  שאנשים  תחושות  ושאר  החולשה 
לא הם החולי – אלו דווקא תהליך הניקיון. החולי האמיתי 
אלו הרעלים שהצטברו בפנים ואתה חי במחיצתם ימים 
ושנים. אדם נופל למשכב משגופו כרע קרס תחת 
הגיעה  כאן!  עד  אומר  והוא  הזיהומים  נטל 
השעה לטפל, לפלוט את הרעל 

ולהחלים. איש מאיתנו אינו אוהב את החוויה הזו. 
במצרים. הצעידה  להבין שהנני שרוי שם,  גם  היינו  לצאת ממצרים 
אל החירות עוברת דרך פקיחת העיניים וההכרה כי נטול חירות הנני, 
וכמאוויי  החופשיים  כרצונותיי  היום  עד  שהחשבתים  רבים  ודברים 
קשה  הגלותיות.  וחולשותיי  היצר  קלגסי  אלא  היו  לא  אדמות,  עלי 
לפקוח עיניים מול המחזה הזה, לא נוח לגלות נגע צרעת פושה בעור. 
אבל הנגע הזה לא הוא היה בעוכרינו – הפצע רק מנקז החוצה את 

הרעל שהצטבר בפנים. 
דברים  בשני  כרוכה  הנגעים  סוגיית  שכל  נמצא  הלא  לכשנבחין, 
עיקריים – ראשית, מציאת הנגע וזיהויו על ידי הכהן. שנית ההסגר 
החילוט וימי הספירה וההמתנה להחלמה. אומרים שידיעת המחלה 
וזיהוייה הם חצי רפואתה. הבעיה הכי חמורה של חולה, מי שעלולה 
לעלות לו בחייו, זו האפשרות שהוא אינו מודע 

למחלתו או לחומרת מצבו. 
נוכרח  אותנו  להפליא  עשוי  שהרעיון  כמה  עד 
באמת,  הטובים  הדברים   – באמיתותו  להודות 
ניתנו  חיינו,  של  והעמוקות  הגדולות  הישועות 
באפילה  ששרוי  אדם  בכפייה.  כמעט  לנו 
החושך  האור.  לטובת  ממנה  להיפרד  מתנגד 
מחשיך אבל האור מסנוור ומאמץ את העיניים 

שהסתגלו לאופל. 
נוח  אבל  ומעיק,  מגונה  עניין  הן  רעות  מידות 
קיומן.  על  לחשוב  ולא  מהן  לדעת  לא  יותר 
לא  אבל  נפש,  ומפסידת  מאמללת  העצבות 
הגדולים  הניסים  ממנה.  להתנתק  מתחשק 
שנוגעים לנפשנו פנימה באים עלינו כמו גזירה, ולמפרע אנו מודעים 

שהם מתנה גדולה. 

והובא אל הכהן
ה'  לעבודת  הכניסה  תהליך  את  ע"ט(  הר"ן,  )שיחות  ממשיל  רבינו 
נראו המים  ידי הרתחה. קודם להרתחה  בו מטהרים מים על  לאופן 
צלולים, למראית עין. תוך כדי הרתחה הם מעלים פסולת ומראיתם 

נעכרת. 
יטען הטוען – אל תעירו ואל תעוררו, מדוע הרתחת וקלקלת? אבל 
אנו בוודאי מבינים שהצלילות הקודמת היתה רק מראית עין, הטהרה 

מתחילה כאשר הפסולת צפה ואפשר להשליך אותה החוצה. 
כולנו עסוקים כעת בביעור חמץ, קודם לביעור החיפוש וממילא גם 
ומובער מכל פירור מחומץ,  כך  כל  נקי  דווקא כהכנה לחג  המציאה. 
נקנסה עלינו הגזירה לפגוש לגעת ולהיתקל בכל כך הרבה חמץ לכלוך 

וטינוף?! 
את התשובה לתמיהה התמוהה הזו יש להעתיק גם עבור שאלותינו 
וגמרנו  החלטנו  כאשר  דווקא  שעובר  מה  עלינו  עובר  ולמה  מדוע 

בדעתנו להיות טובים יותר. 
הימים ימי הכנה הם, וההכנה החיונית ביותר היא להסכים להירפא, 
- רופא הנפשות שבידיו כל הרפואות  דהיינו להיות מובא אל הכהן 

למעוניינים להירפא.

מתי שתסכים יהיה לך טוב

להגאל זה להסכים להכיר 
החירות  עבד,  בהיותי 
דרך  עוברים  והרפואה 
והעיקר  נגעים.  מסכת 
הכהן'.   אל  'והובא 
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תהליך היטהרות דומה להרתחת מים במטרה לקבל משקה צלול. כאשר הפסולת צפה – אתה בכיוון.

מכתב ע'. מיום ד' שמיני תקצ"ב

מעינותיו  שיפוצו  יזכני,  השי"ת 

שכולם  העולם,  לכל  מטובו  להיטיב  חוצה, 

העולמות,  כל  אשר  מתורתו,  ליהנות  צריכים 

והשי"ת  וכו',  בו  תלוי  העולם,  זה  בפרט 

"תתן  ויקויים:  ישראל,  כל  ועל  עלינו  ירחם 

כי  בעולם,  האמת  שיתגלה  ליעקב",  אמת 

נעשה  אשר  המעשה  כל  הוא,  ריק  דבר  לא 

ספריו  בעניין  הזה  בדור  עתה  השמש  תחת 

הקדושים, ואי אפשר לשער ולבאר אפילו מה 

שנעלם  מה  שכן  וכל  שכן  מכל  בזה,  שבלבי 

ממני גם כן, כי מאד עמוק ועמוק העסק הזה.

אתם  כמה  מזה  תבין  למען  זאת,  וכתבתי 

יום מחדש,  צריכים להתחזק ולהתעורר בכל 

אחרי אשר זכינו לידע מעט מאמיתת האמת 

וכו', ברוך אלוקינו אשר עזרנו עד כה להאיר 

עיננו באור האורות כזה.

אף  העבר,  בפורים  השמחה  הגדלת  לא  ואם 

על פי כן תשמח נפשך מעתה בכל יום, בפרט 

ישועות  שהם  וניסן,  אדר  ימי  הללו,  בימים 

על  להכין  הרבה  במצוות  ועוסקים  ישראל, 

ההכנות  כל  לעשות  וחזק  חזק  הקדוש.  פסח 

זכינו  אשר  ועצומה,  רבה  בשמחה  לפסח 

לעשות  בפסח  מצה  לאכול  עצמנו  להכין 

רצונו יתברך, כי הוא חיינו וכו'.

נתן מברסלב



צדקה, אא

יציאת מצרים הנה ימים באים נאום ה', ימי חג החירות, בהם מתחיל לידת 
עם ישראל, ימי האביב, אותם הימים הקדושים בהם זירז 
הלב  את  לשוח  והיערים  לשדות  לצאת  הק'  רבינו  אותנו 
היהודי שלנו להשי"ת, מחמת ששיח השדה מתחיל לצמוח 

והם נותנים הכח באדם המתפלל לשיר ולזמר לפני ה'.

בין  ה'  עם  לשוח  לצאת  ירחא  האי  בריש  זכיתי  ואכן 
העשבים והדשאים, ובסייעתא דשמייא זכיתי למצוא כמה 
ניכר  שם  מאוד  נפלא  למקום  אותי  שלקחו  יקרים  חברים 
מאוד הלבלוב והצמיחה, מקום שגורם ליישוב הדעת נפלא 
ומיוחד, ולאחר שברכתי ברכת האילנות, יישבתי לבד לפני 
עצמי  לוחץ  איני  כלל  בדרך  אשר  בהתבודדות  וכדרכי  ה', 
בנייחא  מתיישב  אלא  הדעת,  יישוב  של  דיבורים  לדבר 
בלי  ה'  לפני  קטנות  ובקשות  דיבורים  זורק  ואז  ושותק, 
אני אומר בפה  כל מה שעולה בלב  שום סדר מכוון, אלא 
להשי"ת, מבקש על דא ועל הא, מספר לו כל מיני רגשות 
]וכך אני רואה  הלב שעולים לי בערבוביא בלי שום קשר, 
כי  הדעת,  ויישוב  סדר  ללא  ונרדף  מבולבל  הלב  כמה  עד 
כאשר אני מתיישב לדבר את רגשות ליבי, אני פתאום רואה 
עד כמה אין שם סדר וכו', ואיכהמל"ב[. וכך במשך זמן מה 
להתיישב  מתחיל  שאני  עד  הלב  רגשות  להם  מסתדרים 
ולעשות  שבלב,  פנימית  נקודה  לאיזה  להגיע  וזוכה  בדעת 

מזה שיחה שלמה.

כמובן[  השי"ת  ]עם  עצמי  עם  ישבתי  הזה  הפעם  והנה 
כשעה או יותר, ולא זכיתי כל כך להגיע לאיזה יישוב הדעת 
לי מתיקות  והיה  נייחא נפלא לנפש,  לי  מיוחד, אמנם היה 
שיחה  לאיזה  הגעתי  לא  אבל  ודיבור,  דיבור  בכל  נפלאה 

פנימית עם ה', אלא סתם מכלול של בקשות.

בהרים  הצמיחה  את  ורואה  סביבי  ומביט  יושב  אני  ואז 
וראו מי ברא אלה', ומנסה  – 'שאו למרום עיניכם  שסביבי 
להתבונן למה רבינו הק' כל כך זירז אותנו ללכת דווקא בימים 
אלו ליערים והשדות, זאת מחמת שהעשבים שרים שירה 
לשיר  הלב  לעורר  אלו,  ימים  של  העבודה  ממש  וזה  לה', 
ולזמר ולהכיר גדולת הבורא. לשנות את כל הדביקות שלנו 
בדיבורי הפסוקי דזמרה שאנו שרים לה', להתחיל להכניס 

ניגון וחיות אמיתי יותר בתוך הלימוד התורה וכו' וכו'.

וכך התבוננתי בעשבים, ואני אומר לעצמי, תביט ותראה את 
כל העשבים ששרים שירה לה', הם משוחררים לגמרי מכל 
תפוסות  אינן  הם  אותי,  שמלוות  ותחושות  הרגשות  מיני 
וכך  ובליבי,  בכל מיני קטנויות ובלבולים שמטיילים במוחי 
שום  ללא  פניות,  שום  ללא  לה',  נקי  שיר  לשיר  מצליחים 
מחשבות של רווח, הכל נקי כל כך לכבוד בורא עולם. ואם 
כן למה זה אנכי, עד מתי יהיה ליבי לב אבן וקשה, שחושב 
רק על עצמי, מתי אהיה כמו גדולי הצדיקים שהיו הולכים 
לה'  סופיים  אין  בכיסופים  בוער  וליבם  בשדות  ומטיילים 

יתברך.

על  יתברך  ה'  עם  ומדבר  יושב  כשאני  עכשו  אפילו  הרי 
אכנס  שלא  עצמי,  על  חושב  רק  אני  ובא,  הקרב  הפסח  חג 
לחובות חדשים, שאזכה להכין את הבית בזמן, שהכל יהיה 

בנחת ושלווה, שאזכה לאור של הפסח, שיהיה סדר מוצלח... 
וכו' וכו'.

היכן נקודת הלב היהודי שבי? אימתי אזכה לשבת ולשיר שיר 
אמת לה', הנה הולך וקרב ובא היום הגדול בו מתגלה ה' יתברך 

בעצמו, הולך להיות עלייה גדולה לשכינה הק'...???

וחסד ה' שהגדיל עלי, שלקראת הרגעים האחרונים של הישיבה בשדה, 
הקדושות  המילים  במוחי  הבזיק  הרכב,  לכיוון  מתקדם  שאני  כדי  תוך 

שאומרים בהגדה: "ויוציאנו ה' ממצרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא 
על ידי שליח. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו".

תורה,  מחפש  ה',  עובד  החברים  בין  נקרא  אולי  אתה  יענקל'ה,  תראה  לעצמי:  אמרתי 
מחפש קדושה, מחפש תפילה, מחפש אפילו את הפסח, אבל אתה קשור לה' רק דרך שליחים, 
דרך מלאכים שלו. אתה לוקח חיות רק כאשר מלאך גדול מתגלה אליך, הצלחת ללמוד ולהבין 
טוב איזה סוגיא, לחדש איזה חידוש, להתפלל איזה תפילה בהתלהבות, וזה טוב מאוד. אבל בגלל 

זה בעצמו גם אין לך לב שיוכל לשיר לה', כי עדיין לא ראית את ה' בעצמו.....

הנה מגיע ליל הסדר, השי"ת מוציא אותנו לחירות עולם, ומהו החירות? "ועברתי בארץ מצרים 
בלילה הזה, אני ולא מלאך..." 

תתחיל  והרגע...  עכשו  ממש  עמך  נמצא  בעצמו  השי"ת  הרי  בעצמו!!!  מהשי"ת  חיות  תיקח 
לנשום אותו... אל תחכה לאיזה משהו אחר. בוודאי שצריך את המלאכים והשליחים של ה', כי 
רק דרכם אפשר באמת להתקרב לה', אבל כשנמצאים במצרים, והדיבור בגלות, אין שירה, אנו 

עומדים עדיין לפני קבלת התורה, ואז צריך את הגילוי בעצמו.... אני ה'!!!!!

הרגשתי  לרקוד,  התחלתי  שפשוט  בלב,  שמחה  כזו  התפשט  רגע  באותו  ידידי,  לך  אומר  מה 

פתאום 
משוחרר מכל הלחצים שאני מלחיץ את עצמי, כל הרצונות והיישות שלי, חזרתי הביתה, ישבתי 

ללמוד כמו שלא למדתי הרבה זמן, משהו אחר, נקי יותר....

זהו ממש הפשט של 'לחם עוני' שמצד אחד הוא 'לחם עני' ומצד שני הוא 'לחם שעונין עליו 
דברים הרבה' כי הוא לא עוני של דוחק ודאגה, אלא הוא הרגשה שאני לא צריך שום הצלחה 
תלבושות  בהרבה  תלויה  ששמחתם  העשירים  כדרך  לא  עצמי,  את  לשמח  בשביל  חיצונית 

חיצוניות, ורק כך אפשר לפתוח את הפה שיהיה 'עונין עליו דברים הרבה...'

והן ממון והצלחה  והוא מה שרבינו הק' אומר שפסח מסוגל לבטל תאוות ממון, הן ממון גשמי 
רוחנית, כי כשיש נקודת 'אני ולא שליח' כבר לא צריך שום לבוש חיצוני שיתן סיפוק וסיבה לחיות... 

מצפה לתשובה

איתא במסכת בכורות )דף ט:( במעשה של רבי יהושע בן 
חנניא שנסע לאתונא בירת יון על מנת להכניע חכמיהם 
ששאלוהו  החכמה  שאלות  בין  אתונא,  דבי  סבי  שכונו 
הוא  היכן   - היכא'  דעלמא  'אמצעיתא  השאלה  הייתה 
אמצע העולם, רבי יהושע זקף את אצבעו כלפי הקרקע 
ואמר להם, 'הכא' - כאן הוא אמצע העולם, אמרו ליה, 
אייתו אשלו  הוא, אמר,  כאן  יאמר שאכן  מי   - יימר  מי 

ומושחו - קחו חבלים למדוד ותווכחו בכך".
סדר  כל  את  מבאר  כט(   - כג  )סי'  מוהר"ן  בלקוטי  רביז"ל 
הויכוח של רבי יהושע בן חנניא - מי שעליו אמרו חז"ל 
 - אתונא  חכמי  ונגדו  ומחשבה,  עצה  בטלה  שמשמת 
ראשי חכמת הטבע והסטרא אחרא, בתורה כ"ד מבאר 
עבודת  על  שאלוהו  הם  זו,  שאלתם  עומק  את  רבינו 
הם  המצוות  תכלית  הלא  והמצוות  התורה  ישראל 
שממנו  שם  על  העולם  אמצע  )המכונה  סוף  אין  אור  להשיג 
שואבים הכל את חיותם( והרי הוא אין סוף כשמו, ואיך יוכל 

להשיגו אדם בעל שכל המצומצם במקום וגבול, ואם כן 
עבודתכם היא לשווא.

ידו,  את  בזקפו  ברמז  חנניא,  בן  יהושע  רבי  להם  ענה 
לידיים  האמונה  המשכת  ידי  על  היא  להשיגו  הדרך  כי 
עד  העולמות  עלית  סדר  את  באריכות  רביז"ל  שם  שמבאר  )כמו 

שבהמשכת האמונה לידיים זוכים להשיג את אור האין סוף, עיי"ש(, 

והוסיף ואמר 'הכא' )-כאן(, כאומר כי כבר זכינו לאמונה 
זו.

למען תמוצו והתענגתם
מארץ  בצאתם  ישראל  בני  זכו  לאמונה  כי  לבאר  ויש 
שהיא  דסט"א  מלכות  הרשע,  פרעה  יד  מתחת  מצרים 
הגלויות  כל  כי  עד  בחז"ל,  כמובא  הק'  השכינה  גלות 

קרויות על שם מצרים.
והמרה  מהעצבות  הייתה  פרעה  של  יניקתו  ועיקר 
שחורה )כמבואר שם במאמר(, וביותר מבחי' מלכות דעשיה 
שהיא השורה בין הקליפות, ולכן כשאמר לו משה רבינו 
כי הוא רוצה לצאת בנערינו ובזקנינו נלך, היינו שמלכות 
דעשיה שהיא השכינה הק' בהיותה בקטנות, שרויה בין 
לא  מעלה  מעלה  ותעלה  תלך  שהיא  ח"ו,  הקליפות 

הסכים כלל, שהלא היא עיקר יניקתו.
לנו  אסר  משם  לצאת  השי"ת  שעזרנו  אחר  לכן 
והמרה  העצבות  בחי'  שהם  והשאור  החמץ  את 
שחורה )מלשון כי יתחמץ לבבי, היינו שנעצב לבו שהוא 
וצווה  בלבי(,  שמחה  נתת  כש"כ  השמחה  מקום  עיקר 

עלינו לאכול רק מצה שהוא בחי' השמחה 
תמוצו  'למען  וכמש"כ  והעונג, 
והתענגתם מזיז כבודה', שהוא 

היפך הסט"א.

עד  ונתעלו  עלו  מצרים  מארץ  צאתם  בעת  אז  ולכן 
לדרגא של 'ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל 
בן בוזי', וזכו להשיג השגה גדולה כזו של אור אין סוף 
עד כי תינוקות שבהם הצביעו באצבע זה ואמרו 'זה אלי 

ואנווהו'.
זכינו  כבר  שהלא  חנניא,  בן  יהושע  רבי  שהשיבם  וזה 
לכך בעת שאמרו ישראל זה אלי ואנווהו, היינו שראינו 
ומצודות  הקליפות  מבין  לצאת  ליהודי  לו  שאפשר 
יזכה  כי  עד  לדרגא  מדרגא  ולעלות  אחרא,  הסטרא 
לאור אין סוף ממש, שהיא הצבעה על 'זה אלי ואנווהו' 

כביכול. 

מי יימר
יציאת  בימי  שאמנם  היינו  יימר',  'מי  השיבוהו  הם  אך 
זו,  גדול שכזה, אך עתה בגלותכם  זכיתם לאור  מצרים 
השגת  לבחי'  שוב  שיזכה  עד  זה  לגדר  להכנס  יכול  מי 
האור אין סוף כמו שזכו אז כל ישראל, הלא לשם עליכם 

להוציא ניצוצות מעמקי הקליפות.
ענה להם 'אייתו אשלו ומושחו', אמנם כעת אי אפשר לו 
לבן תמותה להשיג את אור אין סוף שכן אינו יכול לעלות 
חשכות וטומאה שכזו, אבל לעתיד לבוא תהיה שמחה 
הקליפות  מעמקי  אותם  תביאו  בעצמכם  שאתם  כזו 
)וקראם אשלי ע"ש חבל נחלתו, עיי"ש במאמר(, והשמחה תגדל 

על ידי זה עד כי ימלא שחוק פינו ולא יחשבו בעיננו ניסי 
יאמרו  ז( "ולא  כג,  )ירמיהו  יציאת מצרים כמאמר הכתוב 
עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי 
אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל 
וישבו  ומכל הארצות אשר הדחתים שם  מארץ צפונה 

על אדמתם".
נזכה  בהם  ימים  אותם  סמך  על  היא  עבודתנו  כל  ואף 
ידי  על  כעת,  עבודתנו  ידי  על  סוף  אין  אור  לראות 
התחזקותנו עכשיו בכל מדה נכונה, בכל מעשה טוב אנו 
מעלים עוד ועוד ניצוצות מעמקי הקליפות עד כי יבוא 
עת 'ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו, והיתה 
לה' המלוכה', או אז יעלו הגויים בעצמם את הניצוצות 
מכל  אחיכם  כל  את  'והביאו  לקליפות  בינות  הנותרים 
ובפרדים  ובצבים  וברכב  בסוסים  לה'  מנחה  הגוים 
ובכרכרות על הר קדשי ירושלם אמר ה' כאשר יביאו בני 

ישראל את המנחה בכלי טהור בית ה' )ישעיהו סו, כ('. 
אמר  כג(  בשלח  רבה  )שמות  במדרש  איתא  אלו  ימים  על 
לפני  אמרתם  בעוה"ז  לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  להם 
פעם אחת זה אלי, אבל לעתיד לבא אתם אומרים אותו 
אלהינו  הנה  ההוא  ביום  'ואמר  שנאמר  פעמים  ב'  דבר 
ונשמחה  נגילה  לו  קיוינו  ה'  זה  ויושיענו,  לו  קוינו  זה 

בישועתו', במהרה בימינו אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' אברהם נחמן שמחה וייצהנדלר זצ"ל

טעם גן עדן
איגרת השתוקקות לחודש ניסן 



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תחדש

ראובנ'ס.  לייבלי  נתן  רבי  המכונה  יהודה  ב״ר  נתן  רבי  היה  מוהרנ"ת  תלמידי  מגדולי 
משחר ימי נעוריו זכה להתאבק בעפרו הקדוש של מוהרנ"ת ולשמוע מפיו דיבורים 

קדושים מן הנחל נובע.
כשהגיע רבי נתן ב"ר לייבלי לגיל שבו חלה חובת גיוס לצבא הרוסי, היה נתון במיצר. 
שלא כשאר נערים שמצאו פתרון 'קל' בכך ששלחו יד בגופם, הטילו בעצמם מום ונפטרו 
מחובת השירות - הוא לא אבה בשום פנים לפגום בצלם אלוקים. חזקו עליו דברי מורו 
רבי נתן שהצטער מאוד על שיטה זו, ואמר כי מוטב 'לסמא את העיניים' על ידי קימת 

חצות לילה ובכיה לפני ה׳ יתברך להנצל מן הגזירה.
לאחר תפילה וזעקה לפני ה׳, החליט רבי נתן ב"ר לייבלי להימלט הרחק אל מחוץ לגבול 
המדינה. עם שקשה היתה עליו מנשוא הפרידה מרבו ומורו מוהרנ"ת ומבני משפחתו, ביום 
בהיר אחד נפרד מהם, ויחד עם עוד אחד מבני הנעורים ממקורבי מוהרנ"ת, רבי נחמן ב"ר 

יצחק לייב מטפליק, נמלט הרחק אל תוככי מדינת וואליחי - רומניה כיום. 
הם הגיעו לעיר יאסי שהיתה מליאה בתלמידי חכמים ויראים. חשקה נפשו של רבי 
והוא  רבינו,  רבי אורי מיאס, תלמיד  יאסי דר אז  נתן הצעיר לעבוד את בוראו. בעיר 
וחברו הסתופפו במחיצתו. רבי נתן ב"ר לייבלי ישב על התורה ועל העבודה, קם בעוד 
לילה ועסק בהתבודדות כאשר היה באמנה אתו, בימים שזכה להסתופף בצל הלב של 

העולם. אך הימים עוברים וטרם מצא שידוך. 
באחד הימים הגיע אל העיר יאסי ידידו וחברו רבי נחמן מטולטשין, משמש מוהרנ"ת, 

שבא בשליחותו להדפיס את ה'ליקוטי הלכות'. הבין רבי נחמן שיש למצוא שידוך הגון 
לידידו וחברו, השתדל בדבר, יגע ומצא; עלה בידו לשדכו עם בת טובים מכפר הסמוך 
ליאסי ושמה יכט שרה, ואף הצליח לבוא עם אבי הכלה לידי הסכמה בדבר 'קעסט', 

שהחתן הצעיר יהיה סמוך על שולחנו מספר שנים. 
חזר רבי נחמן מטולטשין בתום שליחותו לארצו וליבו מלא שמחה על שלבד מהזכייה 
להשיא  לפניו;  נזדמנה  מצוה  גם  הקדשים,  בקדשי  לעסוק  בה,  זוכה  שהוא  הגדולה 
לתלמיד חכם וחסיד אמיתי כרבי נתן ב״ר לייבלי ראובנ'ס שידוך ההגון לו. כשבא לפני 
מוהרנ"ת וסיפר לו את הדברים, נענה מוהרנ"ת: ״אילו היית מושיב את ר' נתן בעיר גדולה, 

כגון יאס, היה מקרב הרבה נפשות לעבודת השם בדרכו של רבינו!״.
לייבלי  ב״ר  נתן  רבי  השליך  נישואיו,  לאחר  ואף  וואליחי,  במדינת  שנים  באותן 
את נפשו מנגד פעם אחר פעם, ברוב געגועיו היה חוצה את הגבול ובא לשהות 

במחיצת רוח אפו רבי נתן ולקבל ממנו תורה ודעת. 
דברים מאלפים ראה אצל מורו ורבו, אשר היו נר לרגליו כל ימי חייו. באחד ממכתביו 
הקדושים שנדפסו בספר 'נתיב צדיק', הוא מבקש מאנשי שלומנו לדון לכף זכות את 
אחד החברים שהתנהג שלא כהוגן, בהוסיפו ״כי רבינו ז״ל אמר בפירוש: אין זה מלאכה 

שראה  עובדא  להם  מספר  והוא  האדם",  ולרומם  לקרב  מלאכה  זוהי  אדם,  להרחיק 
בעיניו, כדי שילמדו ממנה:

דן' באים  'בני  כי  ידיעות בכל העולם  היה זה בתקופה מסוימת, כאשר התפרסמו 
קיצין  לחישוב  מאוד  התנגד  תמיד  אשר  מוהרנ"ת,  להתגלות.  עומד  ומשיח 
ולשמועות שונות המתפרסמות מפעם לפעם כי בתאריך פלוני יבוא משיח – גם 

הפעם התבטא כי השמועות שקר הן ואין בהן ממש. 
בין אנ"ש, היה איש אחד שהיה אדוק באמונה זו, ומאחר ושמע שמוהרנ"ת אינו 
מסכים לכך והתבטא על העניין כי שקר הוא, כעס על מוהרנ"ת והוציא מפיו דברים 
קשים נגד כבודו. אנשי שלומנו הנאמנים למוהרנ"ת, בשמעם את דברי החירופין 
התרעמו מאוד על האיש המעז לדבר באופן בוטה כל כך על מוהרנ"ת, ורצו לסלקו. 
כשנודע הדבר למוהרנ"ת, התקומם נגד כוונתם ואמר להם שלא יהינו לרחק אותו, 
והוא עצמו עשה עצמו כאינו יודע כלל על הדברים הקשים שהתבטא הלה נגדו, 

והראה לו התקרבות, משל מאומה לא ארע.
ומעיד רבי נתן ב"ר לייבלי במכתבו: "והיה האיש הזה אחר כך איש כשר מאוד ועשה 
תשובה על הדבר הרע הזה שפגם בכבוד רבו, כי היו לו נקודות טובות", והוא מוסיף 
בגודל ענוותנותו ואמתתו: "על כן אין דעתי נוטה לזה, הגם שאתם ברוך ה' אנשים 
כשרים ויראים ומופלגים בתורה יותר ממני, רק אני הייתי משרת ועומד אצל מוהרנ״ת, 

וקיבלתי ממנו הלכה למעשה״.              )ע"פ נתיב צדיק מכתב לא(

לקרב ולא לרחק

דברי  לאור  החודש  שבת  תזריע  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
רבינו במאמר בחצוצרות )לקו"מ סי' ה'( וע"פ דברי מוהרנ"ת 
בהלכות פסח הלכה ח' שבהם מאיר ההתחדשות של חודש 
שלימה  בשמחה  העולם  נברא  בשבילי  לומר  לזכות  ניסן 

ובחירות של פסח. 

תמצית המבואר בתורה ה'
כלל הנאמר במאמר בחצוצרות וגו' הוא, שהעיקר לשמור 
עם  מריבה  ולעשות  לגעור  יש  ולכן  יחמיץ,  שלא  המוח 
לרחק  היינו  מהמוח,  החמץ  לפנות  זרות,  המחשבות 
החכמות חיצוניות והמחשבות זרות, שלא יחמיץ חכמתו 

במחשבות ובתאוות. 
ומלחמה זו הוא בחי' מצה, היינו לעשות מצותא ומריבה, 
לגעור בכל מחשבה שבא לאטום המוח, ובזה משבר רגל 
הח' של חמץ לעשות ממנו מצה, כי אין בין האותיות של 
חמץ לשל מצה רק משהו, לשבר רגל הח' בבחי' גער חי"ת 
קנה לעשות ה' מצה, לגעור ולעשות מלחמה נגד החמץ 
חכמה  קנה  כמ"ש  חכמה  ולקנות  דמותא,  סטרא  שהוא 

קנה בינה. 
וכאשר האדם מפנה החמץ, ולוחם נגד כל יראה חיצונה 
ופחד שנכנס במחשבתו, ומרחק כל בלבול שנעשה ממה 
יהיה  אז  הצדיקים,  שבין  ומריבה  מחלוקת  לו  שנשמע 
בכוחו להוציא דיבורי התפילה כראוי, להוציא קול שפוגע 
בבחי'  הדעת  התעוררות  של  רעם  שעושה  קול  במוחו, 

רעמים. 
והרי לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב, כי 
הלב  נתיישר  עי"ז  רעם,  כמו  ומעורר  פוגע  שהקול  עי"ז 
מכל מה שנתעקם, ועי"ז יכול לבא לחיות ושמחה לשמוח 
בהשי"ת ובמצוות, בדרך שהצדיקים מגלים, היינו שמחה 
שהלב  ע"י  כי  שכר,  קיבול  של  מחשבה  בלי  בהשי"ת 
נתיישר ע"י רעם גבורותיו, עי"ז בא שמחה כמ"ש ולישרי 

לב שמחה. 
ובזה נתדבק בהשמחה שיש במה שתמיד אומר בשבילי 
עת  בכל  העולם  בתיקון  לעסוק  ויזכה  העולם,  נברא 
- ע"י השמחה  דין  גזר  וגם כאשר נמצאים מניעות בחי' 
השלימה הנ"ל שהוא בחי' אספלקריא המאירה, שמחה 
עם השי"ת עד שאינו רוצה כלל רק לזכות לעשות עוד 
מצוה - עי"ז ימצא דרך לבטל הדין ולעסוק בתיקון העולם 

להשלים מה שהעולם נברא בשבילו. 

כשאדם מכיר בשליחותו – מתמלא 
שמחה גדולה

כי עיקר החיים הוא חיים שיש בה תכלית ושמחה, וכאשר 
כבוד  מלא  ליבו  גדול,  מלך  של  שליח  שהוא  מכיר  אדם 
הדקדוק  בתכלית  שליחותו  וממלא  פועל  והוא  וגדולה, 
דוגמתה  שאין  גדולה  וחיות  שמחה  מתוך  והזריזות 
שמקיף כל ישותו, כי הוא נבחר להיות שליח המלך, לגלות 
כבוד השם במקום שאין מי שיכול לעשות זאת כלל, והכל 
ובזה  נברא רק בשביל הנפש מישראל שישלים העולם, 
הרי זכה שכל הטובות וגדולות שבעולם הם שלו, וכך הוא 

חי חיים טובים, כשזה האושר ממלא תמיד כל ישותו.
וכאשר האדם מכיר בשליחות גדולה זו 'שבשבילי נברא 
שהשי"ת  מה  להשלים  שצריך  זה  אני  יום  ובכל  העולם' 
ומדבר  שעושה  מה  ובכל  העולם,  בבריאת  היום  רוצה 
וחושב, הוא פועל ועושה תיקון העולם, וזוכה ע"י לשכר 
נצחי בעוה"ב, אשר כל זה כאין נחשב נגד השמחה ונחת 
רוח שפועל לפני השי"ת - כאשר זכרון זה נמצא בליבו, 

וידייק  יזדרז לעסוק בתורה ומצות לתקן העולם,  בוודאי 
לתקן מעשיו ולעסוק בתשובה ובתפילה, ולבקש להשלים 

שליחותו, כאשר יראת עול מלכות ממלא הלב. 
והרי בזה מתגלה בלב האדם שמחה אמתית, והוא רואה 
תכלית ברור ואמתי - חיות של חיים אמיתיים, חיות של 
בעולם.  דוגמתו  שאין  כזה  ונורא  גדול  ותכלית  שליחות 
ולפי מה שמבין בגדולת השי"ת וגודל אמיתת השליחות 
שלו ומה שפועל ועושה, כך זוכה לחיים טובים של שמחה 
לשמוח  בעולם,  השמחה  מציאות  עיקר  שזאת  אמיתית 
בהשי"ת, כאשר עוז וחדוה הם במקומו, במקום שעומדים 
עיקר  וזאת  רוח,  ונחת  רצון  לעשות  וזוכים  המלך  לפני 
לעשות  העולם,  בתיקון  לעסוק  לזכות   - אדם  כל  תקות 
רצון השי"ת, ולזכות להכיר בגדולת שליחות זה עד שיהיה 

מוקף בישות של חיות ושמחה גדולה בזה ובבא לנצח.

דין משכיח מהאדם השמחה  הגזר 
בעולם  לעבור  גם  הוא  האדם  ששליחות  עתים  יש  אבל 
מניעות  נמצאים  ידו  שעל  מצב  דין",  "גזר  של  מצב  הזה 
רבות נגד כל מה שעליו להשלים ולתקן העולם, עד שאינו 
יכול לעשות מה שצריך, וגם נעלם ממנו זכרון השליחות 
והשמחה, כי נשכח מהלב גודל השליחות אשר בשביל זה 

נברא האדם והעולם. 

ולפי מה שמתגבר הדין על האדם, כך נעשה טרוד ונקטן 
אין  ואז  העולם,  נברא  שבשבילו  האמת  מלהבין  שכלו 
לאדם חיות, ומזה נמשך התגברות היצר, כי נמשך להחיות 
עצמו עם עסקי העולם מידותיו ותאוותיו, למצוא שמחה 

חולפת ממה שנדמה שהרוויח משהו. 
כי באמת האדם שאינו רואה אמיתת שליחות ותכלית חייו, 
אין שייך אצלו שמחה, וזה כלל מציאות גלות הנפש, וזה 
כלל ענין הירידה לגלות במצרים, אשר שם נאמר וימררו 
נמצא  ותכלית  משמעות  אין  כאשר  כי  וכו',  חייהם  את 
מרירות וגלות כי מרגיש רחוק מהשי"ת ומתפילה, ואין לו 

לאן לפנות ובמה להחיות נפשו, וחי חיים ללא תכלית.
מלך  פרעה  אצל  והגלות  האדם  נפש  גלות  מציאות  וזה 
שאנחנו  האבות  עם  הברית  כריתת  אחרי  שגם  מצרים, 
עמו וצאן ידו, היה עלינו לרדת למצרים לעמוד נגד שכחת 
נגד כל מה שמכסה ומעלים את מה שהשי"ת  התכלית, 
כרת עם אברהם אבינו וכו', וכך נעשה תמיד, שגם כאשר 
קושי  מציאות  אח"כ  עליו  עובר  לעלות,  מתחיל  האדם 
השעבוד והעבדות, ע"י טרדות ומניעות, כי  האדם מוכרח 
לרדת לבחי' גלות מצרים מקום השעבוד והשכחה, וזאת 
היו  למצרים  שבירידה  כמו  לתקן,  שיש  מה  לתקן  כדי 

צריכים לתקן. 
ומציאות הגלות הזה קשה וכבד כי אין לאדם במה להחיות 
נפשו, כאשר ענין תכליתו ושליחותו נעלם ממנו ע"י קושי 
על  מכסים  אשר  קושיות  הרבה  ומתגברים  השעבוד, 
בהירות  כי  בעולם.  שליחותו  זכרון  של  האושר  שמחת 

האמת הזה מתכסה ונעלם מהדעת.

בחודש ניסן מתחדש שליחותנו
ישראל  להתקרבות  וראשון  ראש  בא,  ניסן  חודש  והנה 
להשי"ת, ובו התגלה בעולם שהשי"ת רוצה בעמו ישראל 
ובמופתים  באותות  גוי  מקרב  גוי  לקחת  שבא  עד  מאד, 
וכו', ולפרעה הזהיר שלח את עמי וכו', כי לנו יש תפקיד 
ושליחות לעבוד את השי"ת בתורה ומצות, ואנו נקראים 
בני בכורי ישראל וגו', כי השי"ת משגיח עלינו כרחם אב 

על בנו יחידו. 
היינו  ממצרים,  יצאנו  אנו  כאלו  שנה  בכל  לראות  ועלינו 

שיש השגחה ועין של רחמים לעזור לנו להושיענו תמיד, 
לזכות  כדי שנוכל  גדולים  ורחמים  בחסד  כי הכל מתנהג 

לעבודת השם כפי מה שאנו צריכים לזכות. 
חדשי  תיקון  שהוא  ויום,  יום  כל  תיקון  הוא  חיינו  וכלל 
הירח, היינו להעלות השכינה, כי אנו למעלה מזמן עוה"ז, 
בחודש  שנה  בכל  ולכן  לגמרי,  אחר  לשליחות  ושייכים 
-לראות החסד  זו  נוראה  ניסן עלינו להתחדש לשליחות 
טוב  יום  של  לשמחה  ולבא  אלינו,  השי"ת  של  והאהבה 
פסח אשר בו יצאנו מעבדות לחירות להשלים שליחותנו, 
כי יוצאים אנחנו מלהיות עבדים לפרעה, רק אנו עבדים 

של השי"ת, ואנו מתחילים מחדש בעבודת השם. 

בפסח נמשך שמחה שמכניע הדין 
שאז  הפסח,  בחג  מאיר  והקדושה  הדעת  שפע  ועיקר 
מתגלה מציאות השמחה במה שהשי"ת בחר בנו, כי ע"י 
בהשי"ת,  אמיתי  לשמחה  לזכות  יכולים  אנו  חמץ  ביעור 
אשר בו הכח לעבור על כל המניעות כולם, שגם כאשר 
יש גזר דין וירידה נבין איך לעסוק בתפילה ולמצוא עצה 

אמיתית שלא ליפול כלל מזכרון שמחת השליחות
כי כל מה שבחי' הדין והמניעות יכולים לכסות ולהשכיח 
לקיים  יכול  שאינו  לגרום  דקדושה,  השליחות  שמחת 
וגם  ועי"ז לבטל החיות והשמחה  זה נברא  מה שבשביל 
הרווח  בהרגשת  חסר  כי  זאת  כל   - ועצב  צער  להגביר 
והשמחה, כי גם כאשר האדם מרגיש חיות בעסק התורה, 
רווח  של  מציאות  איזה  תלוי על  פעמים שהסיפוק הזה 
ושכר, ולכן המניעות מעלימים אורה, וע"כ מוכרח שנזכה 
לשמחה אחרת שלימה גם כן - שמחה בהשי"ת ובעצם 

הנחת רוח שעושה לפני השי"ת בכל מצוה. 
וזה כל מה שרבינו הכניס בעולם להרבות בשירה ובריקוד, 
השמחה  עם  התורה  קיום  של  האמת  נקודת  זאת  כי 
שמחה  שטועם  ומי  העולם,  נברא  בשבילי  של  השלמה 
זו - שום מניעה אינו יכול לבלבלו, כי לא יסתכל כלל על 
מה שקשה ומה שאינו יכול וכו', רק ימצא עצה ודרך איך 
להמשיך בעבודת השם, ואיך להמשיך בחיות התקרבות 

להשי"ת, ולא יתבלבל כלל, כי העיקר לעשות מה שיכול.
והרי מציאות שמחה זו הוא אור המוחין והדעת שנמשכים 
גדולה מאד שהוא בבחי' שלא  עלינו בליל הסדר, הארה 
כסדר כי אנו רחוקים מזה, אבל באורה אנו מקבלים נשמה 
בשמחה  הנוראה  בשליחותינו  ומאמין  שמכיר  דקדושה 

נוראה ושלימה. 

ביעור חמץ ואכילת מצה
ועיקר הכח לזכות לזה הוא ע"י מצות ביעור חמץ, ואכילת 
מצה, כי סיבת העלמת זיכרון השמחה ומה שאדם נופל 
למרירות גלות מצרים - הוא מחמת שהלב מלא בלבולים 

וקושיות. 
כי עיקר האדם הוא לקבל אור הצדיקים וליישב דעתו איך 
הוא  כי העיקר  כראוי,  לזכור התכלית  וכו'  בתורה  יעסוק 
וקושיות  עקמומיות  יהיה  שלא  לב  וישרות  הדעת  ישוב 
בליבו שלא יהיה מבולבל, ורק עי"ז שייך להבין מציאות 
השמחה של בשבילי נברא העולם, והרי קשה מאד לזכות 
ללב ישר בכל עת, ובוודאי כאשר אנו נופלים בגלות מוכרח 

עצה שעי"ז נזכה לישרות לב. 
שבתוך   - רבינו  בדברי  שמתגלה  נוראה  עצה  יש  ובאמת 
לישר  הכח  נמצא  שם  להשי"ת  והזעקה  התפילה  עבודת 
הלב, כי כאשר זוכים להוציא דיבור לפני השם, וזה נשמע 
לליבו היטב, זה נקרא בחי' רעמים וכמ"ש "ורעם גבורותיו 
מי יתבונן" שאז נפתח הכח להתבונן וליישב הלב, וכך בכל 

ברכה ודיבור של התבודדות כאשר האדם מוציא דיבור 
עם זכרון של יראה לפני השם - גם כאשר זה נשכח מיד - 
הרי כל דיבור שנאמר ביראה וזכרון הוא כח אדיר כמו רעם 

גדול, וזה מפשיט כל עקמומית וקושיות שעל הלב. 
אבל כדי שנזכה לבחי' רעם זה, עלינו להתחיל בבנין המוח 
כי מציאות המחשבות  היינו לפנות אותם מחמץ,  והלב, 
בחכמות חיצוניות ומחשבות זרות מקלקל הלב ואין מקום 
והפחד  הדאגה  מציאות  כאשר  הדעת,  אור  בו  שיפגע 
מפסיד כל אפשרות להוציא דיבור עם יראה, ולכן העיקר 

הוא לנקות הדעת מחמץ. 
ובוודאי זאת עבודה קשה מאד, אך עיקרה שלא נתייאש, 
רק נתחיל בכל עת מחדש לנקות ולהוציא לבטל ולעזוב 
תורה  של  במתחשבות  להתדבק  ולמהר  המחשבות,  כל 
לגעור  קנה",  חי"ת  "גער  מ"ש  לקיים  העיקר  כי  ותפילה, 
במה שעולה במחשבתו, לרחק צד הרע שבדבר, ולמצוא 
איך יכול לחשוב בעניין זה באמונה, וגם כאשר אנו רחוקים 
מלזכות לזה - העיקר להתחיל בכל יום כמה וכמה פעמים 
ולעשות את שלו, ובסוף יסתלקו ממנו המחשבות, ויזכה 

לחירות משעבודם הקשה. 
ופעם אחת בשנה בפסח, אנו עוסקים בפשטות במצוה 
לבער  כח  מקבלים  אנו  בזה  כי  הגשמי,  החמץ  לבער  זו 
ניסן  בימי  ממשיכים  אנו  זה  וכל  מהמחשבות,  החמץ 
הקדושים ממה שמתחילים בראש חודש להתחדש לחזור 
להשמחה של בשבילי נברא העולם, ואנו מתחדשים בכל 
יום בבחי' י"ב הנשיאים שהביאו חנוכת המזבח, להביא כח 

של התחדשות בכל מידותינו. 
ועי"ז נזכה לבחי' "אור לארבעה עשר" שהוא הכח לזכות 
להתגבר לגעור בהמחשבות ולבררם, לעסוק בזה תמיד, 
ולהבין שכמו שבביעור חמץ העיקר לעשות כמה שיכול 
קנה  חית  גער  לקיים  העיקר  כך  בליבו,  מבטלו  והשאר 
כלל  רואה  אינו  אם  גם  שיכול  כמה  החמץ  עם  ללחום   -
שפעל בזה, כי כך דרך המחשבות שהם  חוזרים ללחום 
עוד פעם, אך באמת בכל גערה ובכל התחלה שמבערים 
לבחי'  וזוכה  הרבה  פועל  אחרת  מחשבה  כל  ומוצאים 
דיבור  כל  של  רעם  כח  לקבל  יכול  שעי"ז  חמץ,  ביעור 
שמדבר לפני השי"ת, לישר ליבו לזכות לאור של שמחה 

וחיות שעיקר מתגלה בחודש ניסן בחג הפסח.
וכלל  הנוראה,  השמחה  הארת  לקבל  הכח  בנו  יש  ועי"ז 
התחזקות השליחות שהוא בחי' מצה, הכח ללחום תמיד 
לברר המחשבות, למצוא מה שבו יש ענג והשמחה של 
ההתקרבות להשי"ת שזה בחי מצה, כמ"ש למען 'תמצו' 
והתענגתם )עי לקו"מ סי נ"ז(, וללחום נגד כל בלבול, רק 
להתדבק באמונה בתמימות וישרות בחי' מצה, ובזה אנו 
כאשר  ריחוק,  של  מצב  כל  לתוך  גם  זה  כח  ממשיכים 
מצת מצוה הוא בפרוסה, היינו בכל קצת שאנו מתחילים 
אפילו פרוסה וחלק של התחלה לגעור בכל מה שמבלבל, 
וכמ"ש "שעונים דברים הרבה", היינו כי לפי מה שנענה 
דיבורי תפילה ויראה, נזכה לקבל החירות של פסח לחזור 

להשמחה של בשבילי נברא וכו'. 

שבת החודש
והרי עיקר ישרות הלב ואור השמחה מאיר בשבת 

קודש, ובו עלינו להמשיך אמיתת השמחה וכל 
ההתחדשות של חודש ניסן בקריאת פרשת 

לתוך  השבת  אור  להמשיך  החודש 
כל ימות השנה. 



בני הנעורים
הכנה לפסח

עלהו לא יבול

ברכת האילנות
סדר גידול האילן הוא כך: בחורף נופלים כל העלים, ובסוף החורף מתחילים לצאת 'עלים', 
אחר כך יוצא כמין גבעול קטן שמזה מתפתח 'פרח', וזהו הנקרא 'אילן מלבלב', ומתוך פרח זה 
מתחיל לגדול 'פרי', ומתחילה אין הפרי ניכר כלל אך כל שגדל יותר הוא ניכר ואז נופל הפרח. 

אימתי אפשר לברך
א. הברכה היא בזמן שיש באילן רק ה'פרח' הנ"ל והפרי עדיין אינו ניכר כלל. אבל אילן 

שיש בו עדיין רק 'עלים', אי אפשר לברך עליו כלל. 
ב. אם ה'פרי' כבר ניכר, אך עדיין הוא קטן שאינו ראוי לאכילה - אזי מי שכבר ראה בשנה 
זו 'אילן מלבלב עם פרחים', אי אפשר לברך על אילן כזה. אבל אם עדיין לא ראה אילן 

מלבלב, דעת המשנ"ב )רכו ד( שאפשר לברך, וי"א שיברך בלא 'שם ומלכות' )כף החיים ט(. 
ג. אם הפרי גדל כבר כל צרכו, בכל אופן אי אפשר לברך על זה. 

ד. אילן שיש בו ענפים שיש בהם כבר פירות, וענפים שעדיין יש רק הפרח בלי פרי, 
אפשר לברך עליו )חוט שני שבת ב קובץ ענינים ט(.

ה. מי שכבר ראה אילן עם פרחים ומשום מה עדיין לא בירך עליו - אפשר לברך כשרואה 
שוב. אכן אם כבר מוציא פרי, ראה דינו לעיל ס"ב.

על איזה אילן מברכים
א. יש לברך רק על אילן המגדל פירות, אבל על 'אילן סרק' אין לברך )משנ"ב ב(. ומי שטעה 

ובירך עליו, יברך שוב על אילן המגדל פירות בלא 'שם ומלכות' )שבט הלוי ו נג ד(. 
ב. 'אילן ערלה', נחלקו הפוסקים אם אפשר לברך. ובסתמא אין לחשוש לזה, כי בדרך כלל 

אינו מוציא פירות בשנות הערלה. 
ג. 'אילן כלאים', אין ראוי לברך עליו. אמנם דוקא כשעשו איסור בנטיעת אילן זה, אבל אם גדל 

מגרעין של פרי כלאים, אין בזה פקפוק. ולכן אין לחשוש לרוב האילנות בזמנינו.
ד. מותר לברך על אילן שנעבד בשנת השמיטה )הליכות שלמה תפלה כג ל. מבית לוי נח ו(. 

ה. על פרחי ירקות וזרעוני גינה, אין מברכים ברכת האילנות )פרמ"ג א"א א. ערוך השלחן א(.
ו. אפשר לברך על אילן הנטוע בעציץ, הן נקוב והן שאינו נקוב. )מב"ל ד. הליכות אב"י ה(.

שני  שם  שיהיו  להקפיד  נכון  לכתחילה  אך  יחידי'.  'אילן  על  לברך  אפשר  הדין  מעיקר  ז. 
אילנות, אבל אין צורך שיהיו משני מינים ודי בשתי אילנות ממין אחד.

באיזה זמן מברכים
וזריזים מקדימים למצוות ומברכים  ניסן' דייקא.  'בחודש  א. לכתחילה יש להשתדל לברך 
הפסח.  בחג  פרחים  כבר  יהיו  שלא  שיתכן  מעוברת  בשנה  ובפרט  ניסן.  חודש  בראש  מיד 
אפשר  פרי,  להוציא  העומדים  פרחים  בו  שיש  אילן  שרואים  זמן  בכל  הדין  מעיקר  אבל 
לברך. ובפרט במקום שזמן לבלוב האילנות הוא בחודשים אחרים. אמנם אין לברך על 'אילן 

שקדים' שמלבלב כבר בחודש שבט, אלא יש להמתין עד חודש ניסן.
ב. אפשר לברך גם בלילה, ובתנאי שרואים היטב את הפרח.

ג. אפשר לברך בשבת ויו"ט. וכן נהגו כמה מגדולי ישראל )ראה: באר משה ג מג. בצל החכמה ו לז. הל"ש 
שם ארחות הלכה 121. הליכות אב"י ב. תשובות והנהגות א קצא(. וי"א שאין לברך אז )כה"ח ד. מב"ל א(. 

ד. מברכים רק פעם אחת בשנה אפילו כשרואים עוד אילנות. ומי שכבר בירך ומגיע למקום 
שאז זמן לבלוב האילנות, אין לו לברך שוב. 

סדר הברכה:  א. קודם הברכה יש לראות היטב את הפרח שעל האילן. 
ב. נוסח הברכה: בא"י אמ"ה שלא חיסר בעולמו 'כלום' וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם 

בני אדם. ויש שהדפיסו הנוסח 'בעולמו דבר', ואינו הנוסח הנכון )פתח הדביר רכו ה. מנח"י י סו"ס טז. מב"ל ז(. והכונה 
לה'  להודות  או  מג:(.  ברכות  )שיטמ"ק  הקב"ה  שהפריחם  יבשים  עצים  על  מברך  שאדם  מחודש  ענין  שהוא  לפי 

יתברך שברא בשביל האדם אפילו דברים שאין בהם הכרח לחיי האדם כמו פרי האילן )ערוה"ש א(. 
ג. יש להשתדל מאוד לברך ברכה זו. והמברך, עליו נאמרו הברכות שבפסוקים 'ראה בני כריח השדה אשר ברכו ה', ויתן לך וגו'. 

ד. נשים מברכות ברכה זו. אך אין זה מהצניעות שתלך לחפש אחרי זה, אלא שאם ראתה אילן תברך. וכן תברך בצינעה ולא 
בהמון עם )ראה: צי"א יב כא ה. הליכות אב"י ד. תשוה"נ קצ. אהלך באמיתך יז א אות ה(. 

לכבוד העלון הנכבד  'עלה לתרופה'
 אחרי שפורים עבר כזה מהר, הבנתי שלא התכוננתי מספיק 
הזה  הזמנים  בבין  מאוד  התעוררתי  ולכן  לפורים,  טוב 
להתכונן כראוי לחג הפסח. אך אני כבר יודע שתיכף שאני 
בא הביתה סוחבים אותי לעבודות והניקיונות של פסח, וזה 

ממש מפריע לי להתכונן לחג.
        

הקדושים,  הפסח  לימי  כבר  ומתקרבים  הולכים  אנו  הנה 
בהכנות  מראשם  למעלה  עד  ועסוקים  טרודים  ישראל  עם 
לגאולה, אך דא עקא שפרעה רואה את עם ישראל מתכונן 
בעיניו.  לצנינים  והדבר  ובציפייה,  בשמחה  ממצרים  לצאת 
אני  לפחות  ממצרים  יוצאים  כבר  אם  לעצמו,  אומר  פרעה 

יהרוס להם את השמחה.
לכן הזהר מזה מאוד, ותעזור כל מה שצריך בבית לכבוד פסח 
מתוך שמחה וחיות, בביטול והכנעה לבני המשפחה, ותאמין 
מה  לשם  תשכח  ואל  למעלה,  גדול  רוח  נחת  בזה  שנעשה 
מנקים – לכבוד הפסח. תזכיר לעצמך זאת בפה מלא: "לכבוד 
חשק  דיבורי  הרבה  לזרוק  גם  אפשר  פסח".  "לכבוד  פסח" 
הבעש"ט  של  בתו  אדל  על  ידוע  עבודה.  כדי  תוך  להשי"ת 
הק', שפעמים מרוב כיסופים וגעגועים, היתה נושאת עיניה 
להשי"ת, עם המטאטא ביד, עוצרת באמצע שהיתה מכבדת 
נחת  איזה  עוד  להשי"ת  עושים  "איך  ואומרת  הבית,  את 

רוח"?!
ובכל מקום בו תנקה מקום שבאמת צריך שם לבער החמץ, 
מהמוח  החמץ  את  ממש  מבער  הנך  שבזה  ליבך  תעורר 
וכעסים  קנאֹות  מריבות,  דאגות,  הדמיונות,  כל  ומהלב, 

וכדומה.
וכל  וכדו'  וקניות  נקיון  לפסח,  הפשוטות  ההכנות  כל  זכור! 
הכלים  את  לנו  בונים  אשר  אלו  הם  הנלוות  המצוות  שאר 
שמחה  מתוך  זאת  לעשות  יש  ולכן  החג,  קדושת  את  לקבל 
בעצמו  זה  לחג,  כך  כל  טורחים  ישראל  שעם  מה  כי  וחיות. 
מבטא כמה משתוקקים הם בעומק ליבם להתקרב להשי"ת 
בחג. אלא שפעמים היצר הרע טורח גם מצידו שנשכח את 
ההשתוקקות להשי"ת, והוא דואג שיכנס איזה לחץ או כעס 

בבית, ולא נזכור בכלל מה המטרה שלשמה טורחים. 
הוא  ההכנה  שעיקר  לך,  לומר  רציתי  חשובה  נקודה  עוד 
מרגיש  שאתה  כמה  ולכן  לחג.  והכיסופים  ההשתוקקות 
זה  שאדרבא,  תדע  לחג.  שייך  לא  יותר  רחוק,  יותר 
השתוקקות,  לך  תביא  בעצמה  זו  הרגשה  כי  לטובתך, 
להשי"ת,  אמיתית  בזעקה  מתעורר  הלב  כך  רק  כי 
אי'ה  לגאולה,  שייך  להיות  רוצה  אני  רבש"ע 
קדושת הפסח?! הטעימני טעם מצה, וכו' וכו', 

אין לי כלום... זה בעצמו ההכנה... 
ולכן יש להרבות בתפילות וזעקות 
להתבודד,  להשי"ת, 

ולבער החמץ שבלב, או על כל פנים לבטלו ולהפקירו, ולומר 
היישוב  את  לו  שאין  רואה  אם  וגם  בהם.  חפץ  שאינו  לה' 
עבודה,  כדי  תוך  גם  אפשר  ה',  עם  לדבר  להתיישב  הדעת 

לעורר את הלב להשי"ת ולזרוק מילים של תפילה אליו. 
עוד זאת יש לך לדעת, שחלק מההכנה הוא להתעורר לדעת 
צריך  מה  שם,  עושים  מה  פסח,  של  האור  מהו  בפרטיות 
ולהתפלל על  יותר להשתוקק  לחשוב בליל הסדר, כך תוכל 
תורה  איזה  ללמוד  זמן  קצת  שתחטוף  כדאי  כך  לשם  זה. 
יש  היום  ואוצר היראה.  ליקוטי הלכות,  או  מליקוטי מוהר"ן 
מספרי  הנושאים  עיקרי  את  המלקטים  ליקוטים  ספרי  ב"ה 
רביז"ל על פסח. לא צריך דווקא תורה שלימה, גם אם אין לך 
זמן, תתמקד באיזה נקודה אחת, להבין מהו גלות מצרים, מהו 
חמץ, מהו הגאולה הפרטית, מהו מצה וכדומה. תנסה להבינו 
תתבייש.  אל  החברים,  עם  זה  על  תדבר  מסוגל.  שהנך  כמה 
הצדיקים  מה  מזה,  לחשוב  ותתחיל  בראש,  הרעיון  את  קח 
אומרים לי בדיבור זה, מה זה שייך אלי. כמה שיותר תחשוב 

מזה, כך תזכה להתעורר מעט לקדושת החג.
הכנת  הוא  ההכנה,  שעיקר  לדעת  יש  זאת,  כל  לאחר  גם  אך 
אני   – הפסח  חג  בא  הנה  הנה  חדשה,  לתקווה  לעוררו  הלב, 
'גאולה', יש מציאות שכל המוח  הולך להגאל, יש מושג של 
לחפש  אתחיל  הזה  ומהפסח  להשתנות,  הולכים  שלי  והלב 

את ה' באמת.
כי זה היה עיקר גלות מצרים, שפרעה שעבד אותם כל כך עד 
שקצרה רוחם והתייאשו מגאולה. והפלא הגדול היה שאפילו 
אחרי שצעקו להשי"ת וזעקו מתוך העבודה, בכל זאת כאשר 
ליבם  פג  הגאולה,  בשורת  את  להם  לבשר  משה  הופיע 
מלהאמין לו שבאמת ה' שמע את זעקתם והוא רוצה לגאול 

אותם – "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה". 
וגלות זו של פרעה מתגבר עלינו גם עתה, שכובש את האדם 
תחתיו, ומטריד אותו בכמה וכמה אופנים, העיקר שלא יהיה 
לו זמן לחשוב, ולכן אפילו שצריך ללמוד על מהות החג, וגם 
להתפלל, אבל בכל זאת ייתכן שאדם ילמד רעיונות ומאמרים 
לחג הפסח, אבל הכל נשאר אצלו בתור 'ווארטים לליל הסדר'. 
או ייתכן גם שאדם יתפלל להשי"ת שיגאל אותו בפסח, אבל 
בפנים הוא כל כך מיואש. לאו דוקא יאוש מהחיים, אלא שלא 
של  חיים  לחיות  ששייך  לגמרי,  אחר  מצב  שייתכן  מאמין 
אמונה ושמחה, סיפוק מכל מצוה, ודביקות תמידית בהשי"ת.
צריך  ה'  שבודאי  כגיבור  עצמו  את  לחזק  האדם  צריך  לכן 
שמצאנו  וכמו  עד.  לעולמי  בגלות  אותי  ישאיר  ולא  אותי, 
שמשה היה צריך לבשר לישראל על גאולתם, ולכאורה למה 
לא בא תיכף וגאל אותם, מה היה איכפת לו שאין מאמינים 
לו. אלא שקשה לגאול, אם האדם בעצמו אין לו את הנכונות 
לכך, וכמו שאכן במצרים נשארו אלו שלא רצו לצאת, ורק מי 
שהאמין והשתוקק לצאת, זכה לצאת, כך גם אנו נזכה לאחוז 
נזכה  עדי  נפשינו,  מגאולת  להתייאש  ולא  בצדיק  עצמינו 

לגאולה פרטית וכללית במהרה אמן.

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 ליפו

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לרחובות

אולי אתה תביא אותנו לשם?
054-8418146 

יפו

הבה"ח שלמה קופצ'וב הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת אירוסיו בשעה טובה ומוצלחת
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף זמיר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר נחמן ב"ר יחיאל נתן הכהן ראטה  הי"ו
ירושלים

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

הר"ר משה בנימין ב"ר שמחה אנשין הי"ו
ירושלים

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

הר"ר יוסף אריה גפנר הי"ו
אלעד

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

הר"ר דוד חיים מלכא הי"ו
אשדוד

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

הר"ר אפרים פורטנוי הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר ישי בן הרה"ח ר' משה מנחם קלוגר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר נפתלי ב"ר פסח שפירא הי"ו
יבניאל

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

הר"ר אברהם שפיצר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אברהם דוד הללי הי"ו
ירושלים

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

הבה"ח משה בן הרה"ח ר' זוהר ברנע הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת אירוסיו בשעה טובה ומוצלחת
ומחותנו

 הר"ר אבנר וועג הי"ו
בני ברק

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

לאור הפניות הציבור הרבות
מכון עלה לתרופה מאפשר לכם 
לקבל בדואר בס"ד מדי חודש 

את הקונטרסים 'שאל בני',
 ועוד חוברות ומאמרים

מהוצאת מכון עלה לתרופה 
ziserrebe@gmail.com :ניתן להרשם בדוא"ל

או במס' טלפון:  0533110924

הר"ר יעקב שמחה גלבך הי"ו
בני ברק

לרגל שמחת אירוסי בנו הר"ר שמואל שמעלקא הי"ו
ומחותנו

 הר"ר אריה צבי וולך הי"ו
בני ברק

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


