
'

ָּברּוְך ַהֵּׁשם יֹום ב' י"ב ִניָסן תקצ"ד לפ"ק. 

ִיְהיּו  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַעָּתה  אֹוֵחז  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשֵאיְך  ְוָהִעָּקר 

ּוְסִפיָרה  ֶּפַסח  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ָּכל  ַּכֲחָדִׁשים  ְּבֵעיֶניָך 

ֲחָדׁשֹות  ִנְפָלאֹות  ַנֲעִׂשין  ִיְהיּו  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ְוכּו' 

ְוַגם  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוש  ֶּבָחג  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ְלטֹוָבה 

ִמַּבַעל  ֵליַדע  זֹוִכין  ֶׁשָאנּו  ִּבְפָרט  ְּבַוַּדאי,  ִּבְכָלל  ַאָּתה 

ַהִּנְפָלאֹות ֲאֶׁשר ָּכל ְּדָבָריו ּוְדָרָכיו ַהְּתִמיִמים ְוָהֲעֻמִּקים 

ֶׁשִהְׁשִאיר ָלנּו ְירּוָׁשה טֹוָבה ֻּכָּלם ִנְפָלִאים ִּפְלֵאי ְּפָלאֹות 

ֵאיְך ֶׁשהּוא,  ַנְפְׁשָך  ְלַׂשֵּמַח  ָּבֶזה  ָּכֵעת  ְוַדי  ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד 

ִּפי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְוַחּיּות  ִׂשְמָחה  ׁשּום  ִלי  ֵאין  ָאנִכי  ְוַגם 

ִּדַּבְרנּו  ְּכָבר  ִּכי  ֵמַעְצְמָך  ָּתִבין  ִמֶּזה  ְוֶיֶתר  ַהַּנ"ל  ַהְּדָבִרים 

ְּבָכל  ֵמָחָדׁש  ְלָזְכָרם  ָהִעָּקר  ַאְך  ָּבֶזה,  ַהְרֵּבה  ָלֵאל  ְּתִהָּלה 

יֹום ִּבְפָרט ְּבִׁשּנּוי ַהְּזַמִּנים ַהְּקדֹוִׁשים ָּכֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמְצָוה 

ּוְבָכל  ּדֹור  ְּבָכל  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  ְלַהְרּבֹות  ָעֵלינּו 

ָׁשָנה ְוָׁשָנה.. 

ְוכּו'  ְלַׁשֵּבַח  ְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ֶזה  ַעל  ָיֵמינּו  ְלַבּלֹות  ָעֵלינּו 

ְּבָכל יֹום ָויֹום ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים 

ֶׁשִּמְצָוה  ְּבֶפַסח  ָּכזאת  ְּבֵעת  ִּבְפָרט  ַהֶּזה,  ַּבּדֹור  ָהֵאֶּלה 

ַהֵּׁשם  ִעָּמנּו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ִנְפָלאֹות  ְּבִסּפּור  ְלַהְרּבֹות 

ִיְתָּבַרְך ַוֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה ִעָּמנּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ְוַגם ַמה 

ֶּׁשֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך ַעָּתה הּוא ַּגם ֵּכן ִנְפְלאֹות ְּתִמים ֵּדִעים, 

עֹוֵבר  ַהּזאת  ַּבָּׁשָעה  ִלי  ֶׁשִּיְזַּדֵּמן  ַּדְעִּתי  ַעל  ָעָלה  לא  ִּכי 

ְּדַסְיָען  ַרֲחָמָנא  ְּבִריְך  ָהֵאֶּלה,  ַּכְּדָבִרים  ְלָך  ִלְכּתב  ָוָׁשב 

ַעד ָּכאן. 

ִּדְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצֶּפה ִלְׂשמַח ִּביׁשּוָעתֹו ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ֵעת, 

נתן מברסלב

מה עושה יהודי בשעת מצוקה, בשבי בחולי ובעוני? עושה 'ויצעקו', 
קורא לה'. ומה יעשה מי שאינו יודע לקרוא בשם ה'? צרה. 

לעם ישראל במצרים היתה בעיה קשה יותר, מפני שאז לא היה עדיין 
כביכול להקב"ה שם. באין שם איך תקרא ואיך תזמין את ה' למצבך, 

איככה תיגאל?

        

יציאת  של  והמופתים  האותות  הם  הגדול  שמו  את  לה'  שעשו  מי 
מצרים ומתן תורה שלאחר מכן, כדכתיב 'ותעש לך שם'. התורה כולה 

שמותיו של הקב"ה, אבל עד מתן תורה לא היה לו יתברך שם. 
השם הוא מטרת הבריאה, שכן הקב"ה ברא את עולמו כדי להיקרא 

כל  תכלית  וזו  שמות,  ושאר  וחנון  רחום 
מעשה שמים וארץ. מי שמגשים את היעוד 
שבבחירתו  היהודי  האיש  הוא  בעיקר  הזה 
עליו.  נקרא  ה'  ששם  עד  ה'  רצון  את  מקיים 
יהודי הוא שמו של ה'. דא עקא, קודם שיצאנו 
בידיו  אין  ליהודי תורה, ממילא  אין  ממצרים 
לקיים רצון ה', ואם כן אין לקב"ה שם - אנה 

יפנה היהודי שבגלות? באיזה שם יקרא?
בסנה:  להשי"ת  משה  שהקשה  שאלה  זו 
אליהם'?  אומר  מה  שמו,  מה  לי  'ואמרו 
לבני  תאמר  'כה  היא  לו  שניתנה  התשובה 
ישראל אהי"ה שלחני אליכם'. מה משמעותו 

של שם אהי"ה? הזהר הקדוש אומר 'אהי"ה דא אנא זמין למהווי' – 
הבריאה  העולם.  לבריאת  היסוד  הוא  הזה  השם  להיות.  מוכן  אני 
נועדה לגלות את שם ה', וכיוון שראה הקב"ה את הצדיקים שעתידים 
הבריאה  כלומר  הכל.  את  ברא  הארץ,  בכל  שמו  ולגלות  להיבראות 
אני  דהיינו  אהי"ה,  שם  זו  שמבטא  וכפי  לבוא,  העתיד  עבור  נבראה 

מקיים עולמי על שם מה שאהיה. 

שבת אגין עלוהי
הנהגה דומה מתקיימת גם כלפי האדם החוטא כדי לאפשר לו לשוב 
בתשובה. החוטא הרי פוגם בשם ה' ובכך שומט את הקרקע תחת 
בתשובה?  שישוב  עד  יחיה  מהיכן  להישען,  מה  על  לו  אין  רגליו, 
נס. תשובה קדמה לעולם, המבקש לשוב בתשובה מצוי  זהו  אכן 
בבחינת 'אנא זמין למהוי', על שם מה שהוא עתיד להיות, מקבלת 

אותו התשובה בכנפיה. 
רעיון זה מולבש גם בסדר טהרת המצורע שבפרשתנו. על 
למחנה,  מחוץ  המצורע  את  הכהן  מסגיר  שייטהר  מנת 
הוא מתרחק מחברת בני אדם 'וטמא טמא יקרא'. 
פי  ועל  המיטהר',  'האיש  קרוי  המצורע 
הבא  האיש  זהו  דרכנו 

להיטהר, בבחינת אנא זמין למהוי, ומכאן פתח הטהרה שלו.
דלעילא,  אתערותא  של  הארה  זו  אהי"ה  דברים  של  עומקם  פי  על 
פי  על  אף  האדם  ואת  העולם  את  לקיים  ה'  של  הבחירה   - דהיינו 
המצב  סמך  ועל  רוצה,  יתברך  הוא  שכך  מפני  רק  ראויים,  שאינם 

שלעתיד לבוא יתוקנו כל הקלקולים. 
אור מופלא זה מאיר מדי שבוע בשבת קודש. שבת נקראת 'תכלית 
מעשה שמים וארץ'.  השבת כביכול צופה מתוך שית אלפי שנין אל 
אותה  ועבור  מתוקנת,  מציאות  בה  משתקפת  ומשם  לבוא,  העתיד 
מציאות עתידית זוכה העולם שוב ושוב בקיומו, חרף כל הקלקולים. 

כמה  העולם  את  שהציל  דופן  יוצא  תיקון  כוח  כן  אם  טמון  בשבת 
פעמים. הפעם הראשונה אירעה בשבת בראשית. ביום שישי שקדם 
לה חטאו אדם וחווה בעץ הדעת, ובעקבות כך 

איבדו הם והעולם את זכות הקיום. 
התקדשה  מכן,  לאחר  ספורות  שעות  ואולם 
רוחני  לעולם  הגיעה  זו  שבת  בראשית.  שבת 
הרוס וחרוב עד היסוד, ובכל זאת, כפי שמלמדים 
חזר  שבת  שבאה  כיוון   - הקדושים  הספרים 
העולם בבת אחת למצב מתוקן כמעט לחלוטין, 
שרר  שבת  של  שעות  וארבע  עשרים  ובמשך 
נאמר  כך  על  תיקון.  של  גדול  אור  כולו  בעולם 
אדם  על  הגנה  ששבת  עלוהי'  אגין  'שבת  בזהר 
השבת  למחרת  גם  כולו.  העולם  ועל  הראשון 
מצבו  היה  עדיין  לשגרתו,  העולם  שב  כאשר 

מתוקן לאין ערוך מהמצב ששרר בו ביום שישי. 

כי גדול שמי
הצרה  במצרים.  ישראל  עם  של  התקווה  פתח  מצוי  למעשה  כאן 
הצרורה שהעיבה על נשמות ישראל שבאותו הדור, היא שלא נמצאו 
תורה  היתה  לא  הגאולה.  נס  את  לעורר  שיספיקו  זכויות  די  בידיהם 
ולא היו מעשים טובים. מה עשה ה'? הפעיל עבורם כוח עצום ונפלא, 
התעוררות עליונה שאינה מתחשבת בזכויות או מעשים טובים, אלא 

פועלת ברצון ה' לבד, וכוח זה הוא שהוציא את ישראל ממצרים. 
ישראל  על  ממתנת  איננה  השבת  שכן  שבת,  קוראים  הזה  לכוח 
חלה  שבת  דין.  בבית  שתלויים  המועדות  שאר  כמו  אותה  שיקדשו 
שבת  הפסח  שקודם  שבת  קרויה  לפיכך  ה'.  ברצון  עצמה,  מצד 
אבותינו  יכלו  לא  היא  שאילולא  השבת  היא  פסח  של  הנס  הגדול. 
לצאת ממצרים. שום זכות לא עמדה להם אלא השבת שמשמעותה 
אתערותא דלעילא, רצון עליון. לכן קרויה השבת שבת הגדול - משום 
אומרים  אנו  וכן  שמי',  גדול  'כי  כדכתיב  'גדול'  ה'  של  שמו  ידו  שעל 

'בעבור שמו הגדול'.
)ע"פ ליקו"ה או"ח שבת ד'(

נס ושמו 'שבת'

מלאה  מצרים  גאולת 
הגדול  והמופת  ניסים, 
ביותר היא השבת שקדמה 
לא  השבת  שאילולא  לה, 
ממצרים.  לצאת  יכולנו 

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

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

הולך ומגיע פסח חדש
שלא היה מעולם!
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יש הנהגה מופלאה שאינה שופטת אותך כפי מי שאתה, אלא לפי מה שה' יודע שאתה תהיה לכשתיגאל, וזו הנהגה שבתית.

ָּברּוְך ַהֵּׁשם יֹום ב' י"ב ִניָסן תקצ"ד לפ"ק. 

ַעל  ַאף  ַעָּתה  אֹוֵחז  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשֵאיְך  ְוָהִעָּקר 

ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ָּכל  ַּכֲחָדִׁשים  ְּבֵעיֶניָך  ִיְהיּו  ֵכן  ִּפי 

ֶּפַסח ּוְסִפיָרה ְוכּו' ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְהיּו ַנֲעִׂשין ִנְפָלאֹות 

ֲחָדׁשֹות ְלטֹוָבה ִעם ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶּבָחג ַהָּקדֹוש ַהֶּזה 

ְוַגם ַאָּתה ִּבְכָלל ְּבַוַּדאי, ִּבְפָרט ֶׁשָאנּו זֹוִכין ֵליַדע ִמַּבַעל 

ַהִּנְפָלאֹות ֲאֶׁשר ָּכל ְּדָבָריו ּוְדָרָכיו ַהְּתִמיִמים ְוָהֲעֻמִּקים 

ֶׁשִהְׁשִאיר ָלנּו ְירּוָׁשה טֹוָבה ֻּכָּלם ִנְפָלִאים ִּפְלֵאי ְּפָלאֹות 

ֵאיְך ֶׁשהּוא,  ַנְפְׁשָך  ְלַׂשֵּמַח  ָּבֶזה  ָּכֵעת  ְוַדי  ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד 

ִּפי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְוַחּיּות  ִׂשְמָחה  ׁשּום  ִלי  ֵאין  ָאנִכי  ְוַגם 

ִּדַּבְרנּו  ְּכָבר  ִּכי  ֵמַעְצְמָך  ָּתִבין  ִמֶּזה  ְוֶיֶתר  ַהַּנ"ל  ַהְּדָבִרים 

ְּבָכל  ֵמָחָדׁש  ְלָזְכָרם  ָהִעָּקר  ַאְך  ָּבֶזה,  ַהְרֵּבה  ָלֵאל  ְּתִהָּלה 

יֹום ִּבְפָרט ְּבִׁשּנּוי ַהְּזַמִּנים ַהְּקדֹוִׁשים ָּכֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמְצָוה 

ּוְבָכל  ּדֹור  ְּבָכל  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  ְלַהְרּבֹות  ָעֵלינּו 

ָׁשָנה ְוָׁשָנה.. 

ְוכּו'  ְלַׁשֵּבַח  ְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ֶזה  ַעל  ָיֵמינּו  ְלַבּלֹות  ָעֵלינּו 

ְּבָכל יֹום ָויֹום ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים 

ֶׁשִּמְצָוה  ְּבֶפַסח  ָּכזאת  ְּבֵעת  ִּבְפָרט  ַהֶּזה,  ַּבּדֹור  ָהֵאֶּלה 

ַהֵּׁשם  ִעָּמנּו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ִנְפָלאֹות  ְּבִסּפּור  ְלַהְרּבֹות 

ִיְתָּבַרְך ַוֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה ִעָּמנּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ְוַגם ַמה 

ֶּׁשֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך ַעָּתה הּוא ַּגם ֵּכן ִנְפְלאֹות ְּתִמים ֵּדִעים, 

עֹוֵבר  ַהּזאת  ַּבָּׁשָעה  ִלי  ֶׁשִּיְזַּדֵּמן  ַּדְעִּתי  ַעל  ָעָלה  לא  ִּכי 

ְּדַסְיָען  ַרֲחָמָנא  ְּבִריְך  ָהֵאֶּלה,  ַּכְּדָבִרים  ְלָך  ִלְכּתב  ָוָׁשב 

ַעד ָּכאן. 

ִּדְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצֶּפה ִלְׂשמַח ִּביׁשּוָעתֹו ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ֵעת, 

נתן מברסלב



צדקה, אא

בשבילי נברא העולם אחי היקר

הנה ימים גדולים וקדושים באים לקראתנו, ימים נפלאים 
ביותר בהם אנו זוכים לבער כל החמץ מקרבנו. ואף שהיצר 
הרע מנסה מאוד לבלבל אותך על ידי טרדות החג, בכל זאת 

אל תשכח את העיקר.

זצ"ל  מבארדיטשוב  מהרה"ק  נאה,  מעשה  פעם  וראיתי 
שיצא  שלו,  לשמש  צווה  כיפור  יום  בערב  אחת  שפעם 
לרחוב העיר ויכריז בשמו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, 
וכך עשה שיצא בקול כרוז גדול, והעולם לא הבין מה היתה 
כוונתו בזה, שהרי בערב יום כיפור כולם עסוקים במצוות 
עד למעלה מראשם, והלכו ושאלו אותו על כך, ואמר להם, 
טובים,  ומעשים  בתשובה  עסוקים  כך  שכל  משום  דווקא 
ולא  לעולם,  בורא  שיש  לשכוח  אפשר  כך  משום  דווקא 
לשים לב מהי מטרת התשובה והחרטה, ולפני מי עושים 

כל זאת.

הטרדות  בתוך  פעם  מידי  ולעצור  לזכור  לך  יש  כן  וכמו 
זאת.  כל  עושה  אתה  מי  לשם  ולחשוב  להרגע  החג,  של 
עם  של  הפעולות  מכל  גדול  רוח  נחת  שנעשה  בוודאי  כי 

ישראל שעושים בשביל לזכות לקדושת ושמחת החג. 

אחת  שפעם  זצ"ל  ממעזריטש  מהמגיד  המשל  גם  וידוע 
באו  המלך  עבדי  וכל  המלך,  בארמון  זכוכית  כוס  נשבר 
נכנס  הנקיונות  כדי  ותוך  הזכוכיות,  שברי  לנקות  בריצה 
כלי  כל  את  מידיהם  השליכו  ומיד  שתיכף  כמובן  המלך, 
רגעים  כמה  אחר  ורק  המלך,  לכבוד  דום  ונעמדו  הכיבוד, 
המשיכו בעבודתם לכבוד המלך. כך גם אנו עוסקים לתקן 
וחוטפים  העולם,  בריאת  בעת  שנשברו  הכלים  שברי  את 
מצוות ומעשים טובים, אבל מידי פעם יש לשים לב שהמלך 
נכנס, ולעצור להזכר ולעורר הלב להרגיש כבודו, ואחר כך 

להמשיך.

והטרחות  הטרדות  כל  אף  על  יום  בכל  להקפיד  ראה  ולכן 
שיהיה  עדיף  והתבודדות.  הדעת  ליישוב  מה  זמן  לקבוע 
שעה,  תוכל  לא  אם  גם  אבל  רביז"ל,  כציווי  שעה  לפחות 
לשבת  שעה,  רבע  או  דקות  עשר  לפחות  לחטוף  תתאמץ 
בחדר שקט, לשוחח עם ה'. ומומלץ מאוד שיהיה בתחילת 
לך  נדמה  שיהיה  עד  מבלבלות  הטרדות  כך  אחר  כי  היום, 

שכבר אין לך רבע שעה פנויה.

****

מה  כפירה  של  המחשבות  הוא  החמץ  שעיקר  כיון  והנה 
הזה,  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  מכוחי  חושב  שאדם 
שזהו מקור כל הטרדות והדאגות, מה שאדם רוצה להספיק 
ולהצליח בכוחות עצמו לסדר את כל מה שצריך לסדר, ולכן 
בשביל לבער החמץ הזה, העצה היא לספר לו בתחילת כל 
יום מה אנו רוצים להספיק ולהצליח, ולבקש ממנו שיעזור 
האתמול,  ביום  שהצלחנו  מה  על  לו  להודות  וכן  בעדנו, 
כאילו  וההרגשה  הדאגות  את  מבטלת  בעצמה  זו  ופעולה 

הכל תלוי בנו ובמעשנו.

****

לך  שיעזור  שלך  בטרדות  השי"ת  את  שתשתף  ולאחר 
להצליח בהם, אז תיישב דעתך גם בענין הביעור חמץ הפרטי, 

של  והמחשבות  הבלבולים  כל  את  לבער  הדעת  את  ליישב 
ואמונה  מצה  של  קדושות  מחשבות  ולהכניס  הלב,  חמיצות 

בעצמו  זה  על  מהשי"ת  ותבקש  ותתפלל  להשי"ת,  וביטול 
שיעזור לך לא להיות אדם דואג, עצוב וטרוד, אלא מיושב בדעתו 

שמח וטוב לב, וחי ברוח חיים אמיתי דקדושה.

וזהו עיקר מצוות בדיקת חמץ, מעבר לבדיקה והנקיון הפשוט של הבית, 
החמץ  לפנות  והלב.  המח  על  לעבוד  שצריך  לאופן  ורמז  משל  רק  זהו  כי 

מה'  ולבקש  מחשבתך,  את  מחמיץ  אתה  היכן  ולחפש  לבדוק  והלב,  מהמח 
שיעזור לך לבטלו.

אך הזהר מאוד שלא תשבר על ידי חשבון נפש זו לומר על עצמך שאתה כולך חמץ, כמו 
שיש כאלו שאין להם כח לנקות הבית ומוכרים כל הבית לגוי, כי העיקר הוא שתאמין בעצמך 
שאתה יכול לבער החמץ, ולכן צריך לבער החמץ באופן שתתחזק לדעת שאתה בעצמך נשמה 

ישראלית חלק אלוק ממעל, שרצונו לעשות רצון ה', אלא שאור שבעיסה מעכבך. 

וזהו הטעם שתקנו חז"ל לבדוק לאור הנר דייקא, היינו לאור נר נשמתו, כמו שכתוב נר ה' נשמת 
אדם. )נחת השולחן פסח(

אך היות וקשה באמת לבער כל החמץ בשלמות, על כן תקנו לנו חז"ל לבטל את החמץ ולהפקירו. 
כי גם אם אתה רואה שאינך מצליח לבער החמץ שבליבך ולבטל כל המחשבות המחמיצות את 
המח, רק מעט, גם זה טוב. והזהר מחומרות ודקדוקים, אולי אפשר יותר, שהרי חז"ל תקנו את 
הבדיקה עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו, והיינו שדי בזה אם תגלה דעתך לפני ה', 

שאינך חפץ בהם באמת, ואזי אין זה נחשב שלך ואינך עובר על איסור בל יראה.

והאמת שבביטול בעלמא סגי, לומר לפני ה' שאינך חפץ בכל הבלבולים, ואזי גם אינך צריך לבער 

בפועל. 
אלא שחז"ל תקנו שמא ימצא גלוסקא יפה ויאכלנה – שמא תהנה מהם ותהיה שמח שיש לך 
את החמץ, לכן תעשה מה שביכלתך באותו הזמן לבער החמץ שבליבך, והשאר תבטל ותפקיר 

לפני ה'.

ויש לזכור שחז"ל תקנו הברכה על ביעור חמץ על עצם הבדיקה, ולא על הביעור בפועל, כי עיקר 
המצוה היא על עצם הרצון שאתה רוצה ליישב דעתך לבער החמץ, גם אם בפועל אינך מוצא, כי 
בעצם מצוות הבדיקה, כבר מקיימים מצוות ביעור. )שם( ולכן ראה להיות חזק בדעתך למצוא זמן 

קבוע בכל יום דווקא בערבי פסחים לשבת מול השי"ת, אתה והוא, ויחד לחפש את החמץ ולבטלו.

ויהי רצון שנזכה להסב בשנה זו בחבורה אחת בבית המקדש, ולאכול מהפסחים והזבחים

חזק  ואמץ בעבודתך

עם ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב, אלו שעד לפני מאתיים 
עולם  עמודי  המשפחה  ראשי  עולם,  של  בכבודו  היו  שנים 
אלא  בלבם  שאין  י'ה  שבטי  ואחריהם  ויעקב,  יצחק  אברהם 
השי"ת לבדו )פסחים נו.(, והנה עברו השנים ובניהם ירדו מדרך 
ה', עצת פרעה הבה נתחכמה לו פעלה את פעולתה ובני בניהם 
של שבטי י'ה ירדו מדחי אל דחי, העבודה הנמרצת והיומיומית 
לא השאירה רגע למחשבה של אמונה, לתפילה ולהתחזקות, 
וכך התדרדרו בני ישראל עד כי תמורת היותם עבדי ה' הפכו 

לעובדי עבודה זרה.
הטומאה,  אבות  אבי  פרעה,  אל  רבינו  משה  מגיע  זה  במצב 
'בני בכורי ישראל', אתה רואה את אותו עבד נקלה  לו  ואומר 
כי  לך  דע  היומית,  הלבנים  מכסת  את  אם  כי  בראשו  לו  שאין 
הוא בני בכורי ובשבילו נברא העולם, פרעה אינו מקבל מציאות 
רשומים  העולם  אלילי  כל  רבים,  אלילים  מכיר  הוא  שכזו, 
בספריו )שמו"ר ה, יד(, כהניהם ומשרתיהם של אלו הם אנשים 
בעלי צורה המקדישים את חייהם לפסיליהם, אבל עבדים אלו, 
השקועים באותה עבודה זרה כמו שלנו, אלו שמלבד שלשה 
מצרי,  לכל  בינם  הבדל  אין  לכאורה  וחיצוניים  שוליים  דברים 
נברא  בשבילם  כי  אומר  הוא  שעליהם  עד  עבדיו  הם  אלו  וכי 

העולם?
עמי  את  'שלח  לו  ואומר  טענתו  את  מקבל  אינו  השי"ת  אך 
ברוחניות  ומעונה  השפל  עם  אותו  דווקא  כן,  ויעבדוני', 
ובגשמיות דווקא הוא זה בשבילו נברא העולם, דווקא הוא יוכל 

להביא את העולם אל תיקונו, ובשבילו בראתי אותו ואותך.
ואף לבני ישראל ציווה משה רבינו 'ועבדתם את העבודה הזאת', 
קבלו עליכם לעבוד את עבודת ה', 'משכו ידיכם מעבודת כוכבים 
וקחו לכם צאן, ושחטו אלהיהם של מצרים ועשו הפסח, שבכך 

הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם' )שמו"ר טז, ב(.
נוצרה מציאות בו האדם  נולד העם הנבחר, אז  וכך ביום הזה 
נברא  'בשבילי  כי  לדעת  העולם,  לתיקון  לה',  להשתעבד  יכול 
לו  יש  לעוה"ז,  ולא  לפרעה  עבד  אינו  שהוא  לדעת  העולם', 
תפקיד אחר לגמרי, עליו 'לראות ולעין בכל עת בתקון העולם 

ולמלאות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם' )לקו"מ ה(.
את  המבלבל  הרע  ליצר  משועבדים  אנו  הזה,  בזמן  גם  וכך 
דעתנו ללא רגע אחד של הפסקה, בכל רגע הוא שולח לראש 
מחשבה אחרת של בלבול האמונה, שהרי את האמת הפשוטה 
כל אחד יודע ואף קרא ושנה 'כי צריך כל אדם לומר כל העולם 
הוא  יהודי  כי  יודע  הוא  שם(,  )לקו"מ  בשבילי'  אלא  נברא  לא 
תכלית הבריאה וכי כל העולם לא נברא אלא לתורה ועבודת ה'.
אך השליחות שאליה נשלח גורמת לו שישכח ממצב זה, והוא 
לא מספיק לחשוב מכך שעליו נאמר בני בכורי ישראל, כי הוא 
הוא  העולם,  נברא  דווקא  בשבילו  העולם  מתיקון  חלק  הוא 
שוכח כי העולם לא נברא רק בשביל 'עובד' פלוני או 'מתמיד' 

זה, אלא דווקא בשבילו )מה שרבינו מכנה שם במאמר אחר גזר דין(.
לדבריו  לבם  את  שמו  שלא  משה,  בזמן  ישראל  בני  וכמו 
העבדות  מציאות  מחמת  לא  רבינו,  משה  של  וניחומיו 
אלא 'מקוצר רוח ומעבודה קשה', כך גם בדור הזה, אדם 
הטרוד בהבליו ואינו נותן לעצמו רגע אחד לחשוב על 
התכלית "רגע, אני הרי בן של אברהם יצחק ויעקב, 
הרי הצדיק אמר לי שבשבילי נברא העולם, אז מה 
אני נבהל מירידה או חשכות זו, הרי השי"ת 
הוא זה שהביא לי את הבלבול הזה, ואם 
כך אין עלי אלא לחפש מה היא 
בה  הדרך 

אוכל לעבוד אותו במצב זה ובטרדה זו". 
בימי הפסח אנו מקבלים את הכח לצאת ממצב זה, את חירות 
וגם  נברא העולם,  כי בשבילי  הנפש מעולו של פרעה, להזכר 
כי כעת אין שום תועלת במעשי,  וזמנים בהם נראה  במצבים 
אין זה אלא שהשי"ת שם בלבי מחשבות אלו כדי שאוכל לתקן 
מצב מסוים זה, להתחיל להאמין לצדיק האומר לך כי בשבילך 
לכל  בתיקונו, להאמין  זה העוסק  הוא  וכי אתה  נברא העולם, 
הספה"ק וכתבי האריז"ל המבארים אחת לאחת מה אתה פועל 
מעשי  עם  או  שחרית  תפילת  כל  עם  מצווה,  מעשה  כל  עם 

הרשות. 
אתם  'היום  המכריז  הצדיק  לתוכחת  אוזן  להטות  עלינו  לזה 
יוצאים', בכל שנה הצדיק מוכיח אותנו מחדש, היום יש לכם 
את האפשרות לצאת ממצרי הנפש, ה' נגלה לכל אחד ואומר לו 

'בני בכורי ישראל', בשבילך בראתי העולם.
העבדה  את  'ועבדת  היום  עבודות  את  השי"ת  ציוה  כך  לשם 
לך  יראה  ולא  מצות...  תאכל  ימים  שבעת  הזה',  בחדש  הזאת 
חמץ', מציאותו של פרעה היא החמץ, שכן חלק מתיקון העולם 
תיקון  כפי  איש   - מסוים  למקום  אותנו  מוריד  שהשי"ת  הוא 
לו מעשים ומחשבות אותם עליו להעלות,  נפשו, ושם שולח 
אך לא כדי שישקע בהם, פעמים ועליו לעסוק במסחר אך אין 
לו להיות סוחר על כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, פעמים שעליו 
לעסוק בבניין במשך כל היום אך הוא אינו חייב להפוך לעבד 
משום כך, פעמים והשי"ת שולח לאדם מחשבות של עצבות 
ומרה שחורה אך אין לו להפוך לאדם עצוב ומיואש משום כך, 
נמוכה  דרגה  לבעל  להפוך  לו  אין  ירידות  לו  כששולח  גם  וכך 

יותר משום כך.
המוחין  את  לפנות  'צריך  כי  האומר  הצדיק,  תוכחת  היא  זו 
מחכמות חיצוניות וממחשבות זרות, מחמץ, שלא יחמיץ את 
כל  את  בזה  תכניס  אל  ובתאוות',  חיצוניות  בחכמות  חכמתו 
אלו  מדברים  השמר  העולם,  נברא  שבשבילך  תזכור  הראש, 

המכניסים את הראש בהבלי מצרים המכחישים עיקר זה. 
את  מלבו  להוציא  מנסה  אינו  שהאדם  העובדה  הוא  חמץ 
ושוקע  ראשו,  את  בהם  מחמיץ  הוא  אלא  והטרדות  הדאגות 
בהם, הוא אינו עוסק במסחר אלא סוחר, הוא אינו מנסה לצאת 
מזה אלא הופך את הטרדה לחלק מנפשו, בהיותו בטוח כי אין 

דרך לצאת משם.
בימים אלו על האדם לפרוש מחמץ זה, ולפנותו מהמח והלב, 
'לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך', וגם אם אינו 
את  להסיח  מצליח  ואינו  זה,  מחמץ  מוחו  את  לפנות  מצליח 
דעתו ממנו, והוא עדיין חושב בעל כרחו מחשבות של 'פרעה', 
מכל מקום אל ישהה מחשבה זו בלבו 'ועיקר לשמור מוחו שלא 
חשבת  בראשך,  זו  מחשבה  תשהה  אל  שם(,  )לקו"מ  יחמיץ' 
רגע מחשבה של חמץ, סלק אותה מיד שלא תספיק להחמיץ, 
התחדשות,  ושל  שמחה  של  אמונה,  של  מחשבה  מיד  חשוב 
כעת  ובהתבודדות,  בחצות  תפרוק  העבר  את  כלל,  עבר  אין 
היה משועבד למלך מלכי המלכים בלבד, הטה אזנך לקריאת 
מלך מלכי המלכים האומר לך בני בכורי ישראל 'עבדי הם, ולא 
נרפים,  'נרפים אתם  באזנך  לוחש  עבדים לעבדים', אם פרעה 
שיניו  את  הקהה  אתה  אף  ממלאכתי'  תרפה  ואל  אתה  עבדי 
והסח דעתך למחשבת אמונה והתחזקות, מחשבה של בשבילי 

נברא העולם.
וכך נשמור לילה זה עד אשר יבוא הלילה 'ליל שמורים הוא לה' 
להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה' שבו עתידין להגאל', 

אכי"ר בב"א. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א

טעם גן עדן
    בדיקת חמץ   



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'כחו ת'גאל

יושב מורנו רבי נתן תלמידו הגדול של רבינו הקדוש בעליית גג ביתו, המקום המיוחד 

שבו עובד הוא את ה' וכותב את הלכותיו, איגרותיו ותפילותיו הקדושות והנוראות, 

כולו אחוז בהשגותיו הנשגבות ובהשתוקקות נוראה לקדושת חג הפסח הממשמש 

ובא. מחר, לעת ערב, יתקדש החג והארה עצומה, הארה של גאולה, תרד לעולם.

"ויערב לכם שמחת החג הקדוש" הוא כותב במכתבו לאנ"ש, "ותזכו להיזהר ממשהו 

חמץ בגשמיות ורוחניות, ולהרגיש שמחת ודביקות ההלל הקדוש של פסח ונשגבות 

נעימת קדושת הסדר של פסח, נגילה ונשמחה בישועתו".

אך בעוד שעשיר הוא מוהרנ"ת באוצרי דעת וקדושה, ביתו ריקן מכל בגשמיות. לא 

יאומן כי יסופר. יום לפני ערב פסח ועדיין אין מאומה בביתו. בשאר בתי העיר ברסלב 

וכל  והדגים  הבשר  ואת  האווז  שומן  כד  את  מעמידים  ה'חרוסת',  את  רוקחים  כבר 

המטעמים, ובביתו שלו אין זכר לכל אלו.

רגיל מוהרנ"ת לשאת עיניו למרום. מאז עמדו על דעתו הוא מאוכלי המן הנזקקים 

דבר יום ביומו לקבל ישירות מידו של הקדוש ברוך הוא. זוגתו הצדקנית בזיווג שני, 

מרת דישל, יודעת כי בביתם שלהם אין טבע, לא אחת ולא שתיים ראתה בהתקיימות 

אל  להסב  כבר  הם  צריכים  שמחר  לפי  אך  יסובבנו".  חסד   – בהשם  "הבוטח  הכתוב 

שולחן הסדר, מתגנבת דאגה ללבה.

לפנות  בנפשה  עוז  מרהיבה  אינה  הגדול,  לבעלה  היא  שרוחשת  הדרך-ארץ  מפאת 

ראשון,  מזיווג  מוהרנ"ת  של  בתו  צירל,  חנה  למרת  היא  פונה  כן  על  אליו,  בעצמה 

שתיגש אל אביה ותעורר את תשומת לבו: "אבא יקר, ערב פסח בפתח ואין לנו כלום 

מצרכי הפסח!"

עלתה הבת במדרגות העליה, ניגשה ביראת כבוד אל דלת חדרו המיוחד של אביה, 

נקשה פעם ופעמיים ומסרה לו את דברי זוגתו. הרים מוהרנ"ת את עיניו הטהורות, 

"השם יעזור", השיב בקצרה. וכשמוהרנ"ת אומר "השם יעזור", הוא מתכוון שהישועה 

ההחלטית  תשובתו  את  דישל  למרת  ומסרה  הבת  ירדה  ספק.  וללא  בוודאי  תבוא 

והבטוחה של אביה.

שהיה  חם,  לב  בעל  פשוט  כפרי  יהודי  התגורר  טשערוויץ,  לברסלב,  הסמוך  ובכפר 

מקורב למוהרנ"ת. באותה עת ממש, בעודו עוסק בהכנת צרכי הפסח, עלתה לפתע 

שרויים  ביתו  ובני  החג  צרכי  את  בביתו  אין  אולי  נתן?  רבי  עם  "מה  בלבו:  מחשבה 

בדאגה?" עד מהרה התעשת ועבר ממחשבה למעשה; הוא הטעין כמה סלי נצרים 

גדולים מכל טוב תנובת הכפר: תפוחי אדמה, תפוחי עץ, תרנגולים, דגים, שומן אווז 

לטיגון ולבישול, ועוד, את הכל העלה על עגלתו ויצא בעצמו ולא על ידי שליח להוביל 

את כל השפע לבית רבי נתן.

נקישות על דלת הבית בברסלב. בפתח עומד היהודי הטשערוויצאי. ללא אומר ודברים 

יתרים פורק הוא את תכולת העגלה אל תוך הבית, מאחל "פסח כשר ושמח" לרבי נתן 

ופונה והולך לו. לבה של הצדקנית חנה צירל מתמלא שמחה, בהתרגשות מטפסת היא 

ועולה אל חדר אביה: "אבא, אכן השם עזר!" קראה לעומתו, וסיפרה לו על מעשהו 

הנאצל של האיכר הטוב מהכפר הסמוך.

"האמיני לי", השיב לה רבי נתן בשלווה ובישוב הדעת, "כאשר אמרתי שהשם יעזור, 

לא היה בדעתי כלל היהודי היקר הזה מטשערוויץ, סמוך ובטוח הייתי שהשם יעזור 

בלי שום ספק, ללא לחשוב מהיכן ועל ידי מי. זאת אנו רואים עין בעין, שכשבוטחים 

בהשם באמת, הוא עוזר בדרכיו הנפלאים, ושלוחים רבים לו למקום".

הישועה תבוא, ללא ספק

וביום  במאמר  רבינו  דברי  לאור  מצורע,  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
ג',  הלכה  ר"ח  בהלכות  המתבאר  וע"פ  נ"ו(  סי'  )לקו"מ  הביכורים 
נוראת גדולת השבת לבטל ההסתרה, ואיך נמשך אורה עלינו בחודש 

ניסן וע"י הסדר של פסח.

קיצור המתבאר בתורה נ"ו
מאד  נתרחק  האדם  כאשר  שגם  הוא,  רבינו  מדברי  המובן 
מהשי"ת כי עבר ושנה והכל נעשה לו כהיתר, ומציאות השי"ת 
נסתר ממנו מאד, והוא רואה ומבין רק עביות וגשמיות הטבע, 
והאמת נסתר ונעלם ממנו לגמרי, בכל זאת יש בכח הצדיקים 
להוציא אותו משם ולשבר ההסתרה, ואפילו כאשר האדם נפל 
יותר מזה עד כדי כך שנשכח ונעלם ממנו שיש משהו שנסתר 
לו האמת, בחי'  יודע שחסרה  ואינו  כי הכל נסתר לגמרי  ממנו 
הדעת  מתגלה  הצדיקים  בכח  הרי  הסתרה',  שבתוך  'הסתרה 
התורה  באור  כי  שם.  גם  השי"ת  את  למצוא  עליו  גם  שמאיר 
השכחה  הכבידות  תוך  גם  כי  להשי"ת,  לחזור  השער  נפתח 
וההסתרה, הרי השי"ת באמת נמצא שם, ויכולים למצוא ולראות 

זאת ולהתקרב להשי"ת באור הצדיקים. 
ואז, לפי מה האדם מתגבר לשבר השכחה באור התורה, מתבטל 
ההסתרה ונתהפך ההסתרה לדעת, שאותו הדבר שהיה מסתיר 
ממנו מאד את הקדושה לא רק שלא ירחק, רק אדרבה ימצא בה 
פלא של התקרבות להשי"ת בהארת אור הדעת הגדול שמאיר 
עליו ע"י שבירת ההסתרה, וידע איך להיות קרוב להשי"ת בכל 
מקום, שזה עיקר הארת התשובה, דרך הדעת שמבטל כל ריחוק 
ומגלה דרכי עבודת השם שנמשכים מפנימיות התורה, שעי"ז 
ויכולים להבין שאלו ואלו דברי  מתבטל כל קושיא וכל ריחוק, 
אלקים חיים, ואין שום מחלוקת בין ההסתרה להדעת וכו', רק 

שניהם דרכי השם. 
גדול  דעת   - מצה  בחי'  ע"י  הקושיות,  מכל  האדם  יוצא  ובזה 
שמאיר גם לתוך בחי' מחלוקת, היינו הקושיות שהם בחי' מצה 
רק  אותו  מרחק  שהיה  קושיא  מכל  יצא  ועי"ז  מצותא,  בחי' 
יטעום טעם מצה היינו טעם מן מתיקות גדלות הדעת, שעל ידה 
מתגלה הדיבור של תורה ותפילה, ומתרפא המחשבה והדעת, 
השליחות  אדם,  כל  שעל  הנוראה  בשליחות  האמונה  באור 

לרומם מלכות השם. 

שבירת ההסתרה בחודש ניסן
נשמות  על  האמונה  אור  ולהאיר  ההסתרה  לשבר  הכח  עיקר 
החמץ,  את  בודקים  עשר  לארבעה  ובאור  בפסח,  הוא  ישראל 
וביטול  גאולה  של  באור  בפסח  חיינו  את  לחדש  לב  ומכינים 
ימין  והתגלות  חסד  של  הנהגה  למצוא  ההסתרה,  כבידות 

ההשגחה שבאורו נולד הדעת. 
כי בחושך הגלות, נופלים תחת כח ההסתרה ושוכחים החסדים 
נפלאות  זכרון  ממנו  ונעלם  עמנו,  עושה  שהשי"ת  הגדולים 
הבריאה וגדולת הבורא, עד שיכולים לשכוח לגמרי שיש לזכור 
גדולת השם ומציאות ההשגחה התמידית על ישראל, כי נמצא 
ונחסר  והיראה,  ועי"ז נחלש האמונה  הסתרה שבתוך הסתרה, 

הזהירות שנצרך לקיום התורה.
מאיר  שבו  שיגיע,  השנה  בכל  מחכים  אנו  שעליו  זמן  יש  אבל 
ויקימנו  שיחיינו  ההסתרה,  לבטל  והכח  הגאולה  אור  נוראת 
אלו  בימים  כי  פסח,  של  ויו"ט  ניסן  חודש   – הזה  לזמן  לזכות 
החסדים  מאירים  בהם  הפסח,  חג  במצות  עוסקים  אנו  שבהם 
של  והנפלאות  הניסים  למציאות  האמת  אל  אותנו  שמחזירים 
העולם  על  וממשלתו  מלכותו  גילה  שהשי"ת  מצרים,  יציאת 
להיות  אותנו  ולקחת  אותנו  לגאול  נוראים,  ומופתים  באותות 
עמו וצאן מרעיתו, אשר כל זכרון ביציאת מצרים יש בה הכח 
הפסח,  בימי  עלינו  מאיר  זה  אור  ועיקר  ההסתרה.  כח  לשבר 
שבו מתגלה הדעת שמשבר תוקף ההסתרה ומתגלה עולם של 

השגחה ויראת השם. 
ובכל שנה ושנה כאשר מופיעים ימי ניסן הקדושים, מתגלה 

ימין החסד להראותנו פלאות אור הדעת, שמשבר כח ההסתרה 
באמת,  השי"ת  ממציאות  לדעת  האמת  הכרת  ומתגלה 

ולהתעורר לחשוב מגדולת השם ונפלאותיו הנוראים. 
כי בימי ניסן הקדושים מתעורר קדושת ראש חודש, היינו הכח 
בחי'  שזה  השם,  רצון  משורש  העולם  התחדשות  להמשיך 
המשכת אור הדעת שמאיר בשבת לתוך ימות החול, כי עיקר כח 
ההסתרה הוא קטנות ופגם השכינה בחי' מיעוט הירח, ששולט 
בששת ימי המעשה, אבל בראש חודש ניסן נתגלה בחי' תיקון 
ומלוי הירח, שזה המשכת אור השבת לכל יום, וזה מאיר בכל יום 

ויום מחודש ניסן ומשם נמשך לכל ראשי החדשים של השנה. 
כי כח ראש חודש הוא התחדשות הדעת בכל חודש, שזה עיקר 
נפש מישראל, להתחדש לבטל ההסתרה שבכל  כל  החיות של 
יום מאותו החודש, וזה נמשך מהחודש הראשון חודש ניסן, שבו 
להתקרב  לדעת,   - וההסתרות  הנפילות  כל  להפך  הכח  מתגלה 
להשי"ת, לצאת מהחמץ שהוא תוקף כח ההסתרה ולזכות למצה 
נפשנו  שמקשר  דמהימנותא",  "מיכלא  האמונה  מאכל  שהוא 

לדעת ולהאמין בהשי"ת ולהתחיל מחדש ללכת בדרך התורה. 
ולכן בראש חודש ניסן הוקם המשכן, ונתגלה השראת השכינה 
בתחתונים גם אחרי חטא העגל, ובי"ב הימים הראשנים של ניסן 
היה חנוכת המזבח ע"י הנשיאים, שזה בחי' התחדשות הדעת 
בי"ב  המרומזים  האדם  וטבעי  הדרכים  כל  אצל  השם  בעבודת 
והמדה  הטבע  שבאותו  ההסתרה  מבטלים  יום  שבכל  שבטים, 
שלא להתנהג בו בלי להתעורר להשי"ת, ובחודש ניסן מתחדש 
כוחנו שהדיבור והראיה וכן הכל יהיה לשם עבודת הבורא, להפך 

ההסתרה שיש בהם לדעת לדרכי עבודת השם. 
נמשך  ניסן,  בימי  השכחה  לדחות  מתחדשים  שאנו  מה  ולפי 
עלינו התעוררות רחמים רבים שהוא כח הגאולה, בחי' י"ג מידות 
הרחמים שבאורם יצאנו ממצרים, ולצאת באור לארבעה עשר 
מכח ההסתרה כח החמץ שהוא ריבוי הקושיות והשהיות שיש 
בתפילה,  פה  לפתוח  יכול  אינו  שעי"ז  ההסתרה,  מחמת  לאדם 
אנו  לי"ד  באור  אך  השי"ת,  עם  ולהתבודד  לבקש  יכול  ואינו 
ביעור  בסגולת  זה  חימוץ  ולהוציא  לבדוק  הדעת  אור  מקבלים 
חמץ, לבטל ההסתרה בבחי' ביטול חמץ כעפרא דארעא, שלא 
יהיה חשוב כלל ולא יכסה כבוד שמים מאתנו, רק נזכה לפה-סח, 

לכח הדיבור להודות להשם ולהתפלל בכל לב. 
ואנו זוכים אח"כ להתחדש בערב פסח לחזור לבטל החמץ גם מה 
שלא ראינו, כמ"ש "דלא חזיתיה ודלא בערתיה וכו'", כי מתגלה 
לאמיתת  להתעורר  כדי  ויותר,  יותר  ההסתרה  להעביר  הדרך 
הדעת, ועי"ז נשרף הרע ונאכל באש ]שהוא שורש כח ההסתרה[ 
התעוררות  שנה  בכל  עלינו  נמשך  ואזי  חמץ,  ושריפת  בביעור 

הרצון והרחמים של הגאולה להוציאנו מעבדות לחירות. 

אור הדעת של ה"מצה"
בצאת ישראל ממצרים לא הספיק בצקם להחמיץ, וזכינו למצה 
ולספר  ומרורים,  במצות  הסדר  לערוך  באים  ואנו  המצות,  בחג 
וברכת  בהלל  כוסות,  ארבעה  שתיית  סדר  על  מצרים  ביציאת 

השיר, לפי הסדר, קדש ורחץ כרפס וכו'. 
כי עיקר גאולת האדם מכח ההסתרה הוא ע"י דעת גדול שהוא 
השערה  כחוט  רק  למצה  חמץ  אותיות  בין  אין  כי  מצה,  בחי' 
חוט  שבירת  ע"י  נעשה  מצה  שבחי'  הרי  ה',  לאות  ח'  אות  בין 
ההסתרה, כי כך השי"ת רוצה - שבעולם הזה יהיה בחי' הסתרה 
ההשגחה  באמונת  שנתדבק  רוצה  זאת  ובכל  וטרדות,  קושיות 
ויראת השם תמיד, ונשבר ההסתרה הזו, ועלינו לשבר רק משהו, 
היינו רק לשבר אותו ענין של שכחה וריחוק בנקודה אחת של 
אמונה, במעשה מצוה ואור תורה של הלכה אחת, ובזה משבר 
שבאורם  והאמונה  הדעת  מאיר  כי  להשגחה,  ונכנס  השכחה 
מתעלה מהטבע לתוך השגחה, לזכות לתורה ולחירות של פסח, 
לשמחה של הלל והודיה שירות ותשבחות והתדבקות בהשי"ת. 
ונקודת הדעת הזה הוא עיקר אור דברי רבינו ז"ל שמאיר עלינו 
רצון  לגלות  שבכוחו  גדול  דעת  של  אור  תורה,  סתרי  פנימיות 
כל  להפך  מהרע  לצאת  איך  לראות  וענין,  מצב  בכל  והשגחה 

התקרבות  דרכי  למצוא  ועי"ז  למצה,  מחמץ  לדעת,  הסתרה 
להשי"ת בכל צער וצרה ע"י שיהיה לו בטחון שהשי"ת רואה את 
למאוס  וגם  בהטוב,  ולהתדבק  המצוה,  לקיים  שלו  ההתגברות 
הרע בכל מעשה שעושה, ובכל דבר שעושה שיהיה לשם שמים 
- שבזה מהפך ההסתרה לדעת, וכך מגלה איך כל מה שעבר עליו 

הוא לתיקון ולטובה גדולה. 
כדי  בהשגחה,  זה  גם  באמת  ומטרידים,  שמונעים  מה  כל  כי 
וצמצום  כלי  הירידה  נעשה  ועי"ז  שנוכל,  במה  שם  שנתגבר 
להתקרבות ודעת גדול, להבין יותר בדרכי עבודת השם ולתקן 
כל מה שעליו לתקן, כי זה סדר העולם - שיש לתקן ההסתרה 
והירידה כדי לתקן כלי לאור האמת שהוא צריך לזכות בה, שלא 
סדר  בשעבוד  בעולם  האדם  נמצא  ולכן  וכו',  אור  ריבוי  יהיה 
וכל  נמצא,  השי"ת  באמת  אבל  אותו,  שמסבבים  הרשות  דברי 
מה שהאדם צריך הוא לשבר החימוץ והקושיות בנקודה אחת, 
שזה בחי' מחלוקת, היינו מצה ומריבה, לעורר מחלוקת נגד כח 
המדמה שמפילו כאילו הוא רחוק מהשם ואין בו שום טוב ושום 
מה  למצוא  מאד  ולהתעורר  ללחום  להשם,  והתקרבות  עבודה 

ששייך לו להפך אותו המצב לתשובה ותיקון.

אור הדעת מתגלה בליל הסדר
ועיקר אור הדעת מתגלה בליל הסדר שאז אנו מתחילים קדש, 
היינו שמקדשים דווקא על היין שבו נאחז השכחה וההסתרה 
ובלבול הדעת, ואנו מגלים שהשי"ת בחר בנו מכל עם ורוממנו 
הוציאנו  שהשי"ת  'דעת',  להיות  מתהפך  והיין  וכו',  לשון  מכל 
בניסים גדולים מכל בלבול והסתרה, ומתעורר שמחת הלב מכח 
צמצום מתיקות הדעת של בחי' יין, ומתגלה אור הבינה, להבין 
התורה,  סודות  בחי'  גבוה  קדושה  מלובש  הסתרות  כל  שבתוך 
ע"י  הדעת  להמשיך  ממהרים  ואנו  סוד,  יצא  יין  נכנס  וכמ"ש 
נטילת ידים בורחץ לתקן הידיים שבהם עיקר אחיזת המעשה 

וההסתרה, לרחוץ באור החסד, במים שממשיך דעת. 
כרפס, כדי לעורר יותר בחי' תיקון ההסתרה, כי  ואח"כ לוקחים 
כרפס בחי' ס' פרך, שבו מתעורר הקושיא מה שיש בעולם גלות 
מר כזה, שכל העולם חיים בשלוה וס' רבוא נשמות ישראל עבדו 
שהוא  דקטנות  מוחין  ובחי'  צער  מתעורר  שעי"ז  פרך,  עבודת 
הכל  להמתיק  מתחזקים  ואנו  וההסתרה,  הדינים  יניקת  שורש 
טבילה  בחינת  שהוא  מלח  במי  הכרפס  שמטבילין  הטיבול  ע"י 
לבטל  הקטנות  לתוך  שמאיר  להדעת  ביטול  היינו  במקוה, 
ביציאת  שבאמת  כמו  גדול,  לתיקון  הכל  שבוודאי  הקושיות, 
מצרים התגלה שהירידה היה כדי לגלות את השי"ת בעולמו ע"י 

כלל ישראל. 
הייתה',  ירקרוקת  'אסתר  בחי'  על  לרמז  לכרפס  ירק  ולוקחים 
לתקן  יכולים  שזה  בגלותנו,  עלינו  שעובר  ההסתרה  בחי'  היינו 
ע"י בחי ירק, היינו להתחזק בבחי' וירק את חניכיו וגו', להתגבר 

בתשובה לבטל ההסתרה בזכרון האמונה.
כי אנו  ד',  ואזי נעשים  יחץ, משברין האמצעית לשנים  ובסימן 
צריכים לשבר אור הדעת השלם להכניס אורו לתוך ההסתרה, 
אור  המצה  אור  ושבירת  הסתרה  בחי'  לעורר  מקדימים  ולזה 
האמצעית  ושוברים  ד',  בבחי'  בגלות  שאנחנו  להראות  הדעת, 
נמתקים,  ושם  מתערין  דינין  דמינה  בינה  שהוא  לוי,  בחי' 
הדין  המתקת  מצרים  יציאת  בחי'  לגלות  כח  מעוררים  ובזה 

והתהפכותה לדעת גדול.
ופותחים ההגדה במ"ש 'ה"א לחמא עניא ד"י' לרמז מה שבחי' 
י', שזה  מלכות אות ה' נהיה ד' ויש להאיר בה אור הדעת בחי' 
זכינו ביציאת מצרים, שנתגלה שגם כאשר יורדים לדלות, יתהפך 
הכל להתגלות כבוד השם, ולכן כל דצריך יתי וכו' שהכל יתחזקו, 

שאע"פ שעכשיו אנו בגלות לשנה הבא בני חורין.
וכאן הבן שואל מה נשתנה וכו', כי אע"פ שיש מצוה להזכיר יצי"מ 
יום הכח לגלות אור האמונה שנוכל  לנו בכל  יום, הרי אין  בכל 
להוציא כל אדם מקושיותיו וכבידות ליבו ע"י ההסתרה, מחמת 
חימוץ הקושיות הרבות שמבלבלין הדעת ומסתירים האמונה, 
ויש בחי' בן רשע שמקשה ליבו לשאול "מה העבודה וכו'" מרוב 

יש  כי  לשאול,  כלל  יודע  שאינו  ויש  ההסתרה,  לכח  הנפילה 
הסתרה בתוך הסתרה ואינו יודע כלל, והבן תם הולך בתמימות, 
אבל עוד לא זכה לאור הדעת שירים אותו לחיות התגלות כבוד 
שמים, ומעוצם ההסתרה גם כאשר מתגלה הדעת שואל 'מה 
גם עליו עובר  חכם  והבן  ויכול להרימו,  לו  זה שייך  זאת', האם 
כלל ההסתרה ומה שיש ירידה לפני כל עליה, ושואל איך נזכה 

להתחזק ע"י העדות החוקים והמשפטים לעבור ההסתרה. 
ובפסח אנו מעוררים הקושיות שזה בחי' התעוררות בחי' מצה 
בחי' מחלוקת לשם שמים, אדרבה שישאל, ועי"ז יקבל אור ליל 
הסדר בחי' הדעת הגדול של מחלוקת דקדושה, שהוא הנהגת 
השי"ת אחר הבריאה בדרך הטבע אע"פ שבאמת אין טבע, כי 
בסיפור  אדם  לכל  הדעת  התגלות  להמשיך  בכוחנו  יש  בפסח 
יציאת מצרים בלילה הזה, לבטל כל קושיא והסתרה, שכל אחד 
יבין שעבדים היינו וכו' והשי"ת בחר בנו ועשה ניסים, ובזה ימשך 
ליבו אחרי אור הדעת שזה בחי מגיד לשון המשכה, כי בפסח 
נמשך הלב ונתגלה הדעת בדיבור על יציאת מצרים, ומקבלים 
עבדים  שהיינו  האמת  לב  בכל  ומתקבל  בהדיבור,  הדעת  אור 
לפרעה וכו' והשי"ת הוציאנו בניסים, והיה הסתרה גדולה, אבל 
נשבר ההסתרה ונתגלה קדושת עם ישראל ואור התורה שהוא 

חיינו ואורך ימינו. 
ואחרי כוס שני, אנו באים לרחצה ליטול ידיים לקבל בחי' מקוה 
בחי' דעת גדול של יצי"מ, מציאות התגלות השי"ת כמ"ש אני 
וכו', ביטול כל טבע וכל מערכת ההסתרה, לגלות  ולא השליח 
האמת שהשי"ת אדון על הכל ורוצה בנו, וזאת באכילת מצה, 
כי  ההסתרה,  לשבר  הכח  הקדושה,  כח  נוראת  נמצא  שבו 
כל  לרפאות  מצה  מצות  ע"י  פסח  בליל  אלינו  מתגלה  השי"ת 
נפש מישראל, שיעלה מאחיזת ההסתרה מכל מה ששובר ליבו, 
ויתגבר מאיזה מקום שנפל לשם - לפרוח ולעלות מחמץ וריחוק 
לתוך בחי' מצה, תענוג של אמונה והבנה בידיעת השי"ת לפי 

מה ששייך לו. 
ההסתרה  לתוך  המצה  כח  להכניס  כדי  מרור  אוכלים  אנו  ומיד 
ולהפכה לדעת, שהשי"ת נותן בנו הכח להבין איך כל מה שעובר 
עלינו בחי' עוני וצער מחמת הסתר פנים וכו', הוא לטובה ותיקון 
'לחם עוני',  ולכן האור הגדול של מצה בא בתוך  וכלי להדעת, 
ואנו כורכים יחד להראות שאין שום קושיא, והכל נתהפך לדעת 

גדול שבה מתגלה איך הכל כרוך ומאוחד ברצון השם. 
ובזמן שביהמ"ק הייה קיים אכלנו את הפסח, לקבל כח של דיבור 
המאיר מבחי' ידים כנ"ל, הכח לתרץ כל קושיא לעבור לפסוח 
ולדלג על ההסתרה תמיד בנקל, אבל היום ממשיכים כל זה ע"י 
שולחן עורך שמגלים החירות שיכולים לאכול בקדושה ואכילת 
שיתגלה  הגדול  הדעת  והגנוז,  הצפון  אור  להמשיך  אפיקומן 
עלינו כאשר נגאל מגלותנו, ונזכה לאותו אור המצה של יציאת 
מצרים כמ"ש "טעמו בו טעם מ"ן", בחי המתיקות של אור הדעת 

שאנו 'מוצצים' ומקבלים הדעת שמבטל כל הסתרה. 
ואז מתחדשים לקיים כראוי מצות ברכת המזון כי מתגלה הדעת 
ומתחדשים להבין גדולת כל מצוה ומה שסחים בפה, ומברכים 
ד' ברכות, ד' רגלי כסא כבוד שמים, ומתגלה כח הפה-סח, הכח 
לשיר ולומר הודיה והלל בברכת השיר לשמוח תמיד עם השי"ת 

על חירותנו ופדות נפשנו.

שבת הגדול
ואת השבת לפני פסח קוראים שבת הגדול, כי עיקר הכח לבטל 
ובכל שבת ושבת  יום השבת,  הסתרה נמצא בהמנוחה של 

אנו זוכים להתעלות מכח הסתרה להאיר על נפשנו מנוחה 
ההסתרה,  ממקום  מתעלים  בשבת  כי  ואמונה,  רצון  של 

השם  גדולת  מתגלה  שבו  השבת  גדולת  עיקר  וזאת 
ואור הדעת שהוא גדול יותר מכל הסתרה. ומציאות 

שבהם  הימים  כל  לתוך  השבת  אור  המשכת 
ניסן  בחודש  הוא   - ההסתרה  מתגבר 

ובקדושת ימי חג הפסח.



בני הנעורים
הכנה לפסח

עלהו לא יבול

מוצרים כשרים לפסח
א. נייר, יש בו חששות שונים כיון שיש בו עמילן העשוי מחמץ או מקטניות. ולמעשה, 

מותר להשתמש עם כל סוגי הנייר )כי הוא פסול מאכילת כלב(. חוץ ממה שמשתמשים 
עמו בדבר חם, שצריך שיהיה כשר לפסח. כגון: 'נייר מגבת' שמניחים עליו מיני טיגון 
בנייר,  שיש  החמץ  את  סופג  המאכל  )שבאלו  אפיה'  'נייר  וכן  השמן,  לספוג  מנת  על 

שאסור לעשות כן אפילו כשהוא פסול מאכילת כלב(.
ב. כלים חד פעמי ושקיות מפלסטיק - אין צורך שיהיו כשרים לפסח, כי נעשים מנפט ואין 

בהם שום חשש תערובת חמץ. אכן יש החוששים שבעת האריזה אכלו הפועלים חמץ 
ונפלו לתוכם פירורים, ועל כן קונים דוקא עם הכשר המעיד שאכן נזהרו בזה ]אם כי 

הוא חשש רחוק מאוד, כי אין דבר זה מצוי במפעלים[.
כגון: כוסות, תבניות אפיה, מנג'טים - מכיון שמשתמשים  ג. אבל כלים העשוים מנייר, 

עמהם לדברים חמים, צריך שיהיו כשרים לפסח וכאמור מקודם.
כי יש לחשוש  וכלי אחסון: אם נקנים בתפזורת יש לשטפם לפני שימושם,  ד. תבניות 

הבאים  אלו  אבל  חמץ.  עם  מלוכלכות  ידים  עם  בהם  נגעו  או  חמץ  עם  במגע  שבאו 
עם  לקנות  יש   - כסף'  'נייר  וכן  אלומיניום'  'תבניות  אמנם  לזה.  לחשוש  אין  עטופים, 

הכשר, בגלל השומן המרוח עליו שצריך הכשר כל השנה וכל שכן בפסח.
ה. כפפות לטקס עם אבקה, יש חששות שונים. ולפיכך אם משתמשים עמהם לשטיפת 

הכלים ובפרט בהכנת האוכל - יש להקפיד שהכפפות יהיו עם הכשר לפסח. אבל אם 
משתמשים בהם רק בעת נקיון הבית - נראה שאין צורך להקפיד על כך.

- כדאי  ניקוי: אינם צריכים הכשר לפסח. אבל אלו המיועדים לשטיפת כלים  ו. חומרי 

להחמיר לקנות רק עם הכשר לפסח. אכן אין צורך להחמיר בזה בשטיפת כלים הנעשים 
לפני פסח או במוצאי פסח.

ז. סבון/שמפו: מעיקר הדין מותר להשתמש בו כי הוא פסול מאכילת כלב, ויש שחששו 

בכל זאת לתערובת חמץ שיתכן ויש בו. ולמעשה המיקל יש לו על מי לסמוך בהחלט, 
'הידור בעלמא', אין להורות איסור  ומכיון שהוא רק  והרוצה להדר תבוא עליו ברכה. 
שאינם  במה  להשתמש  עליהם  כבד  הם  אם  הבית  בני  על  להחמיר  אין  וכן  לאחרים 

רגילים.   
קשה  יותר  כלל  בדרך  שבזה  אלא  סבון.  לגבי  האמור  ככל  דינם  קוסמטיקה:  מוצרי  ח. 

לתוך  באלו שיתכן שיכנסו  אמנם  להחמיר עליהם.  אין  כן  ועל  לשנות ממה שרגילים, 
הפה ]כגון מה שנותנים על השפתיים או על הפנים סמוך לפה וכן 'קרם ידיים'[ – באלו 

יש מקום להחמיר שיהיו כשרים לפסח.
ט. מגבונים/ממחטות לחות - דינם כדין הסבון. ואם משתמשים עמהם לניגוב הפנים, יש 

מקום להחמיר, הואיל ועלול להיכנס לתוך הפה.
י. משחת שיניים - רצוי מאוד שיהיה עם הכשר לפסח. 

בפרט  בבית,  בפסח  אותם  להשאיר  אפילו  ואסור  לשימוש  שאסורים  יש  תרופות:  יא. 

'ויטמינים' 'תרופות ממותקות' 'סירופים' – שבאלו יתכנו בהם חששות גדולות של חמץ. ויש 
שמותר להשאירם אבל אין להשתמש בהם, ויש אשר מותר אפילו להשתמש בהם גם אם יש 

בהם חמץ.  
מאלו  חוץ  חמץ,  במכירת  לגוי  נמכר  אשר  במקום  ולהניחם  התרופות  כל  את  לארוז  יש  ולמעשה: 

שיתכן ויצטרכו להם בפסח ואז יש לברר אם היא כשרה. וכיום ישנם רשימות מפורטות מה שאפשר 
להשתמש ללא חשש, ואם לא נמצא שם, ניתן לברר אצל 'ועדי הכשרות' האם ניתן להשתמש בהם בדיעבד 

או אם יש להם תחליף הכשר לפסח. אבל 'טיפות': עיניים/אזניים/אף – מותרים לשימוש בכל ענין. וכן הדין לגבי 
'משחות', אכן אם מורחים על הידיים, יש להזהר שלא יגיע לפה.

לכל  שייך  בספרים  שכתוב  מה  האם  הפסח,  חג  מגיע  הנה 
להרגיש  להתחיל  יכולים  צעירים  בחורים  גם  האם  אחד, 
ששמעתי  והאמת  זה?  ביום  המושפע  האור  את  בפסח 
ומנהגי  הלכות  את  בפשיטות  לקיים  הוא  שלנו  שהתפקיד 
הפסח, ולא לנסות להרגיש ולהתלהב, כי זה רק יכול להפיל, 

ואם כן באיזה אופן צריך להלהיב את הלב לשמחת החג?
        

אי  כן  בעירה,  חומרי  ללא  מדורה  להדליק  אפשר  שאי  כמו 
אפשר כמעט להדליק הלב ללא חומר של דעת, ובשביל זה 

צריך להתקרב לצדיקים, וללמוד העצות שלהם.
זו  הידיים  את  לחכך  חיצונית,  בהתלהבות  סתם  מדובר  אין  כי 
בזו, ולומר 'פסח' 'פסח' 'פסח'. אם כי שפעמים צריכים להתחיל 

דווקא מפעולות חיצוניות, אבל זה רק בשביל ההתחלה. 
ועל כן אסדר לך בעז"ה כמה כללים יסודיים, ואף שאי אפשר לכלול 
פשוטים,  יסודות  כמה  לך  אכתוב  זאת  בכל  אבל  זה,  במדור  הכל 

באופן שגם בחור צעיר יוכל להכנס קצת לפנימיות הענין. 
א[ ראשית דבר, יש ללמוד בספרי הצדיקים, את הדעת והשכל 
הפנימי של חג הפסח, ללמוד מהו חג הפסח בכלליות, ובפרטיות 
מהו מצה, מרור, קדש ורחץ וכו'. וכך מתחילים להסתכל בשכל 
הפנימי שיש בשולחן הסדר, מעבר למראה החיצוני של הסדר, 

ומעבר לרצון שיהיה הכל מאורגן יפה ומסודר.
ומטרת הלימוד הוא לא להוסיף ידיעות ורעיונות ורמזים שיש 
בענין הפסח, אלא באמת ללמוד מתוך אמונה, שהצדיקים מגלים 

לנו מה נעשה ונפעל בשמיים ובארץ על ידי אכילת המצה שלנו. 

של  הסודות  כל  את  ולהבין  לדעת  מתיימרים  אנו  אין  ב[ 
לנוגע  התחלנו  לא  ונעמיק,  שנלמד  כמה  שהרי  המצוות, 
דבר.  בכל  הכלולים  דרזין  והרזין  הסודות  של  קצהו  באפס 
קצת  לנו  גילו  שהצדיקים  מה  לומדים  אנו  שאעפי"כ  אלא 
אותו  לקדושת  להתחבר  שנוכל  באופן  המצוה,  מפנימיות 

המצוה, על ידי שנלמד להבין קצת מה ששייך אלינו.
אך  ומתרגש,  מתלהב  הלב  הלימוד  כדי  שתוך  פעמים  והנה  ג[ 
זו  כי אין  זה כלל,  ואין להסתכל על  פעמים שאין הלב מתלהב. 
אף  כי  הלימוד,  מעצם  חיצונית  בהתלהבות  להתלהב  המטרה 
שבוודאי יש כח אדיר של קדושה בספרי הצדיקים, שיכול לטהר 
למעשה  העיקר  אבל  הלימוד,  מעצם  אותו  ולהלהיב  הלב  את 
שלמדנו  להשגה  באמת  להכנס  הלימוד,  אחר  העבודה  הוא 
מתוך הספר, על ידי שאנו נדליק את האש, כי מה שלמדנו הם 

רק כמשל הקרשים והעצים, שיוכל לקיים את המדורה.
לחשוב  המחשבה,  את  לנענע  להתחיל  יש  למעשה  ולכן 
וכיסופים  רצונות  בנו  שיעורר  באופן  שלמדנו,  מה  על 
לזכות  אנו  שיכולים  בעצמנו  אמונה  והרבה 

להשיג באמת את מה שלמדנו.
ואין צריך לזה שום כשרון, כי אפילו המח 
איזה  להבין  יכול  ביותר  הפשוט 
רעיון קטן פנימי המלמד 

ביום.  פעמים  כמה  מזה  לחשוב  ולהתחיל  החג,  קדושת  את 
של  הנענוע  כי  הלב,  להתלהבות  לבוא  אפשר  זה  ידי  ועל 

המחשבה מביא לידי חמימות )ליקו"מ סי' קנ"ו(.
איזה  שחושבים  באופן  לא  להיות  צריכות  המחשבות  ד[ 
האמיתי  המציאות  ממש  שזה  אמונה  מתוך  אלא  'ווארט', 
שנעשה ונפעל בפסח, ואם למדנו משהו שמבאר את המצה, 
המצה  ממש  שזה  מוחשית,  אמונה  מתוך  לחשוב  שיש  הרי 

שאנו מחזיקים ביד.
הלב  את  ולהשיח  ולדבר  להתפלל  הוא  העבודה,  עיקר  ד[ 
להשי"ת, לזכות להכנס לאותו הקדושה. אלא שעתה התפילה 
היא לא רק בדרך כללית, כי יש לנו כבר יותר פרטים של שכל 
השי"ת,  לפני  לפרט  קצת  ואפשר  להתפלל,  מה  על  ודעת 
על  השי"ת  עם  הדיבור  ידי  ועל  בפסח.  שלנו  הרצונות  מהם 
יותר  גדולים  ברצונות  הלב  נתעורר  זה  ידי  על  שלמדנו  מה 

ובאמונה גדולה יותר בקדושת החג.
ולעורר  ללמוד,  הפסח,  לחג  ההכנה  מצד  דברנו  זה  כל  ה[ 
הלב ברצונות, להתפלל ולבקש על כך. אבל למעשה כאשר 
אנו יושבים בשולחן הסדר, אזי יש להשתדל לרכז את המח 
ואת הלב, במה שלמדנו, ולהכניס אמונה חזקה בלב שכל מה 

שלמדנו קורה ונעשה עכשו ממש בפועל.
ו[ ובענין זה יש מלחמה גדולה של היצר הרע, כי הרבה פעמים 
אין ריכוז המחשבה, ושוכחים את הכל, או שמאבדים לגמרי 
אמונה  וחוסר  ושאלות  ספיקות  שיש  או  והרצון,  החשק  את 

בעצמנו, או שיש הפרעות מן הצד מבני המשפחה וכדומה.
ואין להבהל מזה כלל וכלל, כי צריך להבין שבאמת יש עלינו 
גדולה  אמונה  צריך  וכאן  החג.  לקדושת  נכנס  שלא  מלחמה 
יהיה,  שלא  שאיך  ולהאמין,  לדעת  ופשיטות,  בתמימות 
בעולם  ונתתקנים  נעשים  החג  של  הקדושות  כל  בוודאי 
בזכות הצדיקים, על ידי המצוות והמנהגים הפשוטים שאנו 
מקיימים בלילה הזה. ובין אם נצליח לכוון ולהתלהב, ובין אם 
לאו, הרי שעצם פעולת המצווה הוא גדול מן הכל. ולכן יש 
מעשינו  שבוודאי  האמונה  בפשטות  גדולה  בשמחה  להיות 

מרוצים למעלה.
לחשוב  המח  את  קצת  לעורר  ונשתדל  ננסה  זאת  שבכל  אלא 
לחץ  ובלי  עצמנו,  את  שנרדוף  בלי  שלמדנו,  מה  את  ולזכור 
אלא  שלמדנו.  ממה  ולהתרגש  לכוון  בדווקא,  השעה  ודחיקת 
בעדינות לנסות להלחם להכניס רגע אחד של פנימיות המחשבה. 
רגעים,  לכמה  פעם  מידי  העיניים  את  לעצום  תהסס  ואל 
העיניים  כי  בשמיים.  למעלה  עכשו  שנעשה  במה  להתרכז 
על  מסתכלים  אנו  כאשר  אותנו,  מטעות  מאוד  הגשמיות 
החיצוניות הגשמית של הסדר. וכך תזכה להכניס כמה רגעים 
מאוד,  בזה  ותשמח  הפסח,  בענין  קדושות  מחשבות  של 
להחזיק  גדולה  זכות  צריך  כי  מזה,  נופל  תיכף  אתה  אם  אף 
המח הרבה זמן, וכך מתחילים להתרגל להכנס לתוך קדושה 
השי"ת,  שזיכנו  והנעימות  הנפלאות  המצוות  של  פנימית 

לאט לאט, פסיעה אחר פסיעה. 

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 לרחובות

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לשדרות

אולי אתה תביא אותנו לשם?
054-8418146 

רחובות

הר"ר אברהם מרדכי רובינוף הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת נשואיו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אהרן ברנשטיין הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אפרים כתריאל ברילל הי"ו
וויליאמסבורג

לרגל נשואי בנו הר"ר נחמן אליהו הי"ו
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

הר"ר אהרן זיידה הי"ו
אלעד

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח אברהם יצחק נ"י
ומחותנו

 הר"ר נתן הלר הי"ו
ירושלים

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

ברכת מזל טוב  לבבית
להבה"ח  אברהם יצחק זיידה נ"י

לרגל שמחת אירוסיו בשעה טובה ומוצלחת
בזכות רביה"ק יזכה לבנות בית נאמן 

בישראל ודורות ישרים מבורכים
מאחלים בכל לב

חבורת הבחורים דחסידי ברסלב
בישיבת חכמי לובלין -  בני ברק

כלי שולחן והגשה יוקרתיים 
שיתנו לכם אוירה מלכותית.

בריליאנט.
מותג אירופאי לכלי יוקרה.

רח' חסד לאברהם 3 טל' 02-626-1295
פתוח א'-ה': בוקר 11:00-14:00, צהרים: 16:00-20:30

יום ו': 10:30-12:30

רח' דברי חיים 21, טל': 02-6500-369
פתוח א'-ה': בוקר 11:00-13:30, ערב: 20:00-22:00

יום ו': 11:00-12:30

פסח
כבני מלכים

השנה אתה לא מרשה 
לעצמך להחמיץ את זה...

לקבלת החוברת לדוא"ל נא שילחו
אימייל בתוספת שם ומספר טלפון
oradaat@gmail.com :לכתובת

"שאל בני" - פסח
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