
ובטרם  לדרך  היציאה  לאחר  המדבר,  מפרשיות  היא  תרומה  פרשת 

הגעה ליעד. יש אנשים שנמצאים בדרך וכמוהם יש גם קדושות שאין 

להן מקום, קדושות של דרך. אדם מוצא את עצמו בדרכים בדרך כלל 

בחיפושיו אחר פרנסה. העבודה מאלצת אותו להיטלטל ולהיות לא על 

ריחוק  לתחושת  מאוד  מהר  נתפס  אתה  מקומך  על  וכשאינך  מקומו, 

וחוסר קשר. 

        

קביעות  כשאין  העגל.  לחטא  גם  אותנו  הביאו  והטלטלה  הנדודים 

מלא  והעולם  מדומה,  אחרת,  קביעות  לחפש  מתפתים  בקדושה 

פיתויים מהסוג הזה. מאחורי חטא העגל יש שאיפה לראות דבר קבוע, 

לדעת מראש מתי אזכה ואיך תיראה ההשגחה שתלווה אותי. להרגיש 

קרוב למשהו ולשאוב ממנו עידוד וכוח.

לא לעשות עגל
הדרך מעצם טבעה עשויה מהרבה פיסות של 

חוסר קביעות. היכן שהיית אתמול אינך נמצא 

בתוך  לגמרי.  אחר  במקום  תהיה  ומחר  היום, 

כאן  רוצה  הוא  סבלנות,  מאבד  אדם  המסע 

ועכשיו את הקדושה, ובדיוק מהסיבה הזו הוא 

עלול לעשות לעצמו עגל, עבודה זרה. דהיינו, 

לשקוע בהבלי עולם הזה ולראות בהם תכלית 

ועיקר. 

ממון  תאוות  מאחורי  שעומד  מה  גם  זה 

שמתלבשת לפעמים בשאיפה להיות מבוסס 

ומסודר, להתרחק מהעראיות המלווה את ההשגחה, ולהגשים את כל 

הציפיות למטבע מתכתי, שטר מרשרש, חשבון בנק מרופד בסכומים 

את  לגשם  בניסיון  טמונה  הסכנה  בכסף,  רע  כל  אין  שלווה.  מעניקי 

בקביעות  וניסים  השגחה  בעקבות  ההליכה  את  ולהמיר  ההשפעה, 

מדומה.

יהודי שואף אליו, אבל הקביעות האמתית  הקביעות היא היעד שכל 

לעשות  מוכרחים  אליה  להגיע  וכדי  ישראל  בארץ  נמצאת  בקדושה 

כברת דרך, לחצות מדבריות ולערוך מסעות. הנדודים מכריחים אותנו 

לחפש קדושה גבוהה יותר, קדושת 'איה'. לאחר חטא העגל והנפילה 

משכן.  להקים  הציווי  לנו  ניתן  הנוחות,  בגבולות  להתקבע  בשאיפה 

כתשובת  מגיע  נדודים,  ולמצב  למדבר  כך  כל  שמתאים  הזה  הבית 

המשקל וכתיקון מדויק לקלקול חטא העגל.

קדושה  למשוך  לו  שמאפשר  באופן  נבנה  טבעו  מעצם  המשכן 

גבוהה במיוחד, קדושה בלתי צפויה. במבנה קבע שרויה קדושה 

אין  במדבר  אבל  ובירושלים.  המקדש  בבית  כמו  קבועה, 

ובנדודים  נדידה,  קדושה קבועה, המדבר הוא מקום של 

את  ומפזרים  קדושתם  את  מאבדים  אנשים  הרבה 

אליו  שמושך  באופן  נבנה  המשכן  דעתם. 

קדושות תוך כדי נדודים. 

וכך אנו מוצאים דבר פלא. לאחר ימי הליכה מפרכים יורד הענן והמסע 

מחדש  מתחילה  ברגע  בו  מסעות,  מ"ב  של  מהתחנות  באחת  נעצר 

אותה  על  נמתחים,  וקלעים  נפרסות  יריעות  המשכן.  הקמת  מלאכת 

אדמה שהיתה אמש חול מדברי נודד ברוח, מוקם היום משכן, מקריבים 

להיכנס  מורשה  אדם  שאין  קודשים  קודש  אפילו  שם  ויש  קרבנות, 

לשם מלבד כהן גדול ביום הכיפורים. יתכן מאוד שכבר מחר יעלה הענן 

והמסע יימשך, או אז יקופלו היריעות ויוסרו המסכים והמשכן ימשיך 

בנדודיו, באותו מקום שאסור היה להכניס אליו זר או טמא מותר היום 

לכל אדם בעולם להיכנס, המסע המשיך והמדבר חזר להיות מדבר.

חיפוש מושך קדושה
לקדושה מהסוג הזה אין קביעות, אתמול היה פה 

יהיה שוב  אולי  יודע  מי  ומחר  והיום קודש,  חול 

חול. את הקדושה הבלתי קבועה שהיא קדושה 

החיפוש  כוח  וממשיך  מושך  במיוחד  גבוהה 

והבקשה 'איה'. החיפוש גם מתקן את חטא העגל 

שנבע מחוסר נכונות לחפש ומשאיפה להתקבע.

עבודה  בתחום  אחרות  שגיאות  כמו  הזהב  עגל 

ותאוות ממון הינו תוצר של חוסר סבלנות,  זרה 

זמן  תמיד  דורש  חיפוש  אמונה.  חוסר  שהוא 

לך  שידוע  מה  את  לחפש  אפשר  אי  וסבלנות, 

שתמצא, ואי אפשר אף פעם לדעת היכן תימצא 

להיות  בהסכמה  מותנה  אמתי  חיפוש  המציאה. 

הישועה  לפני  של  ברגע  גם  לדעת  ולא  מופתע, 

מאיין יבוא עזרי ואיך תיראה ישועתי. 

שנבראת  גבוהה  קדושה  שהיא  המשכן  קדושת  של  מהותה  זוהי 

הן  פסיעותיך  בעצמה.  והבקשה  החיפוש  מתוך  ופסיעה  פסיעה  בכל 

מלוות  תהיינה  תמיד  הן  ולכן  הניסים  ואת  ההשגחה  את  שמזמנות 

בפירוק ובנייה, פירוק ובנייה מחודשת. 

וודאות  וחוסר  אמש,  אותנו  שליוו  מהנופים  פרידה  תמיד  יש  במסע 

לקדושות  צוהר  משמש  הידיעה  אי  מחר.  שתעלה  הזריחה  לקראת 

עוד  ואתה  מקום,  עדיין  לך  כשאין  דווקא  להשיגן  שאפשר  גדולות 

מחפש.

המשכן נבנה במיוחד עבור תקופות מסע ולכל אדם יש בחייו תקופות 

במדבר  ההליכה  פרשיות  את  הללו  בשבתות  קוראים  אנחנו  שכאלה. 

עוד  מקום  לך  שאין  לך  ברור  כאשר  מתנהגים  איך  בעיקר  שמלמדות 

במצרים, אך לא נהיר לך עדיין היכן תתמקם בארץ ישראל. מצבים אלה 

ארוכים מטבע ברייתם, ומי ששרוי בהם צריך להישמר בעיקר מהפיתוי 

שמושגת  התבססות  מדומה.  לקביעות  להתמכר   - זהב  עגלי  לייצר 

באמצעים חומריים בלבד, על ידי כסף מעמד וכיוצא, מקבעת ותוקעת 

ואינה מובילה למנוחה ולנחלה. אל ארץ ישראל מובילים מסעות, וכדי 

לצלוח את המסע בשלום צריך לשאול הרבה פעמים 'איה מקום כבודו'.   

 )ע"פ ליקו"ה גביית חוב מיתומים ג'(

הנח לקדושה להפתיע

הקדושות  כל  מעל 
קדושה  יש  הקבועות 
בלתי  היא  יותר,  גבוהה 
צפויה ונמשכת לעולם רק 
ובקשה. חיפוש  ידי  על 

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

שיעורים קבועים
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העגל מסמל את תאוות ממון - הרצון להתבסס ולקבל הבטחות מראש, המשכן מחייב אותך לצפות כל יום לנס.

מרבים בשמחה:
לשמוח בכל מעט שאתה זוכה!

יום ו' עש"ק פרשת ויקהל תקצ"ב

...ואין לנו במה להחיות עצמנו כי 
אין  כי  הקדושה,  התורה  ע"י  אם 
שום טוב בעולם אלא התורה, וכמו שכתב 
"לולא תורתך שעשועי אז  דוד המלך ע"ה 
אבדתי בעניי", וברוך השם אשר שם חלקך 

מיושבי בית המדרש בעזהי"ת.
ואם אינך לומד כראוי באמת כאשר נכסוף 
עתה  שלעת  הרבה  דברנו  כבר  נכספת, 
ותיבה  תיבה  בכל  עצמו  את  להחיות  צריכין 
נקודה  ובכל  הקדושה,  בהתורה  שלומדים 
ולהיות  יום,  בכל  טוב  איזה  שחוטפין  ונקודה 
יום,  בכל  רבה  בשמחה  העבר  על  מודה 
ישקיף  עד  גדול,  בקול  העתיד  על  ולצעוק 
בעצמם  הכיסופין  וגם  משמים,  ה'  וירא 

טובים מאד.
והעיקר שתרגיל עצמך לשמח נפשך בכל עוז 
בכל מיני דרכים ועצות ששמעת, בפרט במילי 
ובכוחו  בה'  ואבטח  ובדיחותא,  דשטותא 
הגדול והנשגב שאיך איך שיהיה – אחריתך 

יהיה טוב בוודאי בלי ספק, 
מהתגלות  לידע  שזכינו  מה  זכינו  וכבר 
נשמעו  שלא  כאלו  ומעשיות  תורות 
בחסדי  לנצח  לנו  נשאר  יהיה  וזה  מעולם, 
נעימת  נפלאות ענג  ובעולם הבא תדע  ה', 
עוצם  למפרע  נבין  ואז  האלו,  התורות 
שזכינו  יתברך  הוא  עמנו  שעשה  החסד 
א"א  מזה  ויתר  זה,  כל  העולם  בזה  לידע 

להרחיב בזה עתה.
הכל  כי  מאד,  נפשך  ושמח  ואמץ  חזק 
יתברך, ומחמת  יתהפך לטובה בעזר השם 

כבוד שבת אי אפשר להאריך יותר.
דברי אביך 
נתן מברסלב



צדקה, אא

ממשלה על המלאכים א[ אחי היקר הנה אנו עומדים כבר בפתחם של ימי הפורים הקדושים, וזה 

הזמן להתחזק בגעגועים גדולים לקבל את אורו של 'מרדכי הצדיק' שמושפע 

ביום זה באור גדול ועצום לכל אחד ואחד מישראל, גם מי שנדמה לו שאינו 

בענין  מהמגילה  לנו  שיוצא  מה  מילים  כמה  לכתוב  אמרתי  ולכן  לכך.  ראוי 

מרדכי הצדיק.

איש יהודי

פלא  וזהו   – יהודי'  'איש  בשם  הצדיק  מרדכי  את  משבחת  המגילה  הנה  כי 

נפלא, שזהו עיקר שבחו של מרדכי הצדיק, מה שלא מצינו דוגמתו בתנ"ך, 

וגם לא מצינו שבח כזה רשום על שום מצבה, השבח הפשוט הזה שיש לכל 

יהודי שהוא 'איש יהודי'. כי זה היה כל מהותו של מרדכי להיות חזק במושג 

דבוק בחן של היהדות,  ואיתן שאינו מפחד מכלום,  יהודי חזק  יהודי',  'איש 

מבזה את החן השקרי של העולם שהתפרסם על ידי אחשורוש. ובכל פעם 

כאשר רוצים להביא דוגמא של עזות דקדושה  ואמונה ביהדות, באופן שיתן 

הצדיק'.  'מרדכי  הוא  הדוגמא  אזי  הנסיונות,  בכל  חזק  לעמוד  לאדם  כוחות 

ורביז"ל מזכיר 'איש יהודי' שהיה חזק באמונה )עיין ליקו"מ סי' י"ז(.

ב[ כי כל מהותו של הפורים, והמלחמה מול עמלק והמן, הוא בעצם הנקודה 

כל  את  ולהרוג  להשמיד  היה  המן  קליפת  כל  כי  יהודי.  במושג  האמונה  הזו, 

היהודים, הוא רצה לעקור לגמרי את המושג 'עם ישראל', ולכן הוא הקליפה 

ששעבדו  העולם  אומות  שאר  לעומת  הקליפות,  כל  ראש  ביותר,  הקשה 

בגזרות  רק  התגברו  שהם  וכדומה,  והיונים  פרעה  כמו  תחתיהם  ישראל  את 

מסוימות, ואילו הוא רצה להשמיד להרוג ולאבד את המושג יהודי, שלא יהיה 

אפילו 'גוף' של יהודי. 

שלא עשני גוי

ולכן  יהודי.  המושג  כל  את  שמאבד  הזו  הקרירות   – בדרך'  קרך  'אשר  וזה  ג[ 

גוי'  עשני  'שלא  בכך  הגדולה  השמחה  את  לחזק  הרבה  עמנו  דיבר  רביז"ל 

לשמוח בעצם המושג שאני יהודי. וזהו כל ההתחלות מפורים, כי מכאן מתחיל 

נקודת היהדות, שאפשר על בסיס זה לבנות יותר את פסח וקבלת התורה. 

שהמשומד  אפילו  כי  ממשומד',  גרוע  נפול  'חסיד  רביז"ל  שאמר  מה  והוא 

שאת  הרי  מה',  הריחוק  מבחינת  אבל  עבירות,  מבחינת  גרוע  יותר  לכאורה 

המשומד אפשר לעורר בתשובה, לעומת החסיד נפול שמזלזל ואומר שכבר 

מכיר את הכל, הייתי שם פעם... לא מכיר את החן של היהדות, לא מכיר את 

דווקא  הוא  וצדקתו  בעזותו  מרדכי  של  שהשבח  מוכרח  ולכן  הזה.  המושג 

במילה זו: 'איש יהודי'! 

מצוות שבגוף

ד[ ומשום כך כל המצוות של פורים הם מצוות שבגוף ]לעומת חנוכה שעיקר 

המצות הוא להדליק אור הנשמה[, כי המן רצה להשמיד את הגוף, שלא יהיה 

יהודי, ולכן המצוות הם בגוף עד שבאים לידי שמחה וריקודים בגוף דייקא. ועל 

פי זה אפשר להבין מה שהדגיש רביז"ל 'כך אמרתי שכעת מתקרב פורים וצריך 

הדגיש  שרביז"ל  נפלא  חידוש  והוא  והרגליים'.  הידיים  עם  בפשיטות  לרקוד 

דווקא בענין הריקודים שצריך להיות בפשיטות, מה שלא הדגיש זאת בשום 

הגוף  בתוך  חיים  הרוח  את  להכניס  כאן  הכוונה  עיקר  כי  שגילה,  אחרת  עצה 

ממש, ולרקד עם הגוף הגשמי והבהמי, ולשמוח עמו ביהדות, לא רק במוח והלב, 

י' המדבר מענין הריקודים ותבין כל הענין של  ודו"ק )ועיין על פי זה ליקו"מ סי' 

גילוי אור ה' בתוך הבית וכו'(.

נקודות טובות

כי  בעצמו,  טובות'  'נקודות  למצוא  של  העצה  עמקות  קצת  להבין  גם  נוכל  זה  פי  ועל  ה[ 

הוא  יהודי  שכל  החיזוק  הוא  רביז"ל  אצל  וכן  הספה"ק  בכל  המתגלה  ההתחזקות  עיקר  לכאורה 

באמת נשמה חלק אלוק ממעל וכו', ולמה אם כן כל כך חשוב למצוא השמחה בנקודות טובות שעשה, 

למה לא די בזה שהוא נשמה אלוקית, אלא שכיון שעיקר מלחמת עמלק הוא על הגוף, לכן פעמים שהמן יכול 

גודל ריחוקו מהנשמה, ותולה את הנשמה על עץ גבוה  יהודית, אלא שהוא מראה לאדם את  להאמין שיש מושג נשמה 

חמישים אמה, ואומר לאדם שאין לו שום קשר לנשמתו, כי הנשמה גבוה מאוד ממנו, ולכן גילה רביז"ל העצה הנפלאה למצוא 

את הנקודות טובות שעשה עם הגוף ממש, כי כל מצוות התורה הם גילוי האור של הנשמה בתוך הגוף הבהמי, כי קיום המצוות 

תלוי בגוף, עם העיניים אזניים פה ידיים רגליים, והם לבושי הנשמה, ולכן כאשר רוצים לנצח את המן עמלק, יש להתחזק מאוד 

למצוא הנקודות טובות שבגוף, למצוא הקשר איך ה' נמצא עמו איתו ואצלו בתוך הגוף, )עיין עוד בליקו"ה השכמת הבוקר א', 

בענין ברכת מלביש ערומים ומצוות מחיית עמלק(.

ו[ והיה מעשה באשה אחת שירדה מדרכה ועזבה את היהדות, ופעם אחת לקחו אותה חברותיה לשיעור של משפיע אחד מאנ"ש, 

וישבה כל השיעור מתוך זלזול לדבריו, ובאמצע השיעור הזכיר את המושג יהודי וגוי, וכאשר היא שמעה זאת, היא ניגשה לרב, 

ושאלה אותו האם באמת הוא חושב שיש הבדל בין יהודי לגוי, הרב שמע שאלה זו, ולפתע פרץ בבכי עז, ולא השיב לה כלום, רק 

בכה ובכה, וכאשר היא ראתה זאת התעוררה מאוד לראות את האמת הזה עד כמה יהודי הוא ענין אחר, וחזרה בתשובה והקימה 

ה  ח פ ש מ

לתפארת.

ז[ וזה עבודתנו כעת בפורים בעת קריאת המגילה לשים לב לכך לעורר את ידיעת האמת הזו שהיהודי הפשוט הוא ענין אחר 

יום  כל  מהיום  כבר  אלא  ואין צריך להמתין לפורים,  כף,  אל  כף  והמחאת  ריקודים  וכן להרבות בפשיטות  גוי.  מסתם  לגמרי 

כמה דקות לרקד בפשיטות, ולחשוב תוך כדי הריקוד על המושג יהודי, עד שבמשך כמה זמן תראה שיכנס בך שמחה פנימות 

שיתפשט לתוך האברים הגשמיים שלך, עד שתלך לעסקיך עם חיות ושמחה עצומה.   

                                  תבדוק ותנסה

ידידך ורעך למלחמה במלחמת עמלק

   )מתוך הקונטרס החדש 'שאל בני' – ביאור על מגילת אסתר(

תכלית זו מציב רבינו לנגד עינינו, אין די בתפילה בכוונה 
או בהתמדת התורה ואפילו לא בכפיית היצר, רצונו של 
השרת,  מלאכי  על  נשלוט  שבו  למצב  להביאנו  רבינו 
עלינו  זו  ולמטרה  נבראנו,  זו  לתכלית  כי  שאומר  עד 
לשאוף "כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על 
המלאכים, וזה התכלית והסוף של ישראל" )לקו"מ ח"ב א(.
כפי  השרת,  ממלאכי  למעלה  לדרגה  להתעלות  עלינו 
אשר ממשיך ומבאר "כמו שאמרו רז"ל 'עתידין צדיקים, 
כעת  שנאמר  השרת',  ממלאכי  לפנים  מחיצתן  שיהיה 
יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, שהמלאכים יצטרכו 

לשאול מישראל, כשירצו לידע מה פעל אל.
בטובו  השי"ת  מחדש  יום  בכל  שכידוע  הענין  וביאור 
מעשה בראשית ובורא את הבריאה כולה מחדש יש מאין, 
בריאה זו מכונה "מה פעל אל", כאשר 'מה' הוא כינוי לאור 
אין סוף אשר קודם הבריאה, ובכל יום מצמצמו השי"ת 
צמצום אחר צמצום עד אשר מגיע לעולמנו זה הגשמי 

המכונה "פעל", המרמז על ישות וגשמיות.
בכתבי  )כמבואר  יום  בכל  לעולם  הנשפע  זה  משפע 
הם  אשר  השרת  מלאכי  בראשונה  מקבלים  האריז"ל(, 
זכים ביותר ויכולים לקבל את אור השי"ת ביתר גילוי, 
ובהמשך ירידתו מצטמצם ומתגשם השפע ביותר, עד 
וכך  לבני אדם הגשמיים,  אשר משתלשל ממנו חיות 

מצטמצם יותר ויותר ומשפיע לכל חלקי הבריאה.
המלאכים  דרך  ההשפעה  את  מקבלים  שאנו  מאחר 
לחברו  המשפיע  מכונה  )בזוה"ק  עלינו  מושלים  הם  קרויים 
בשם מושל עליו(, ואנו מבקשים מהם ושואלים "מה פעל 
אל", היינו שמאחר שמדרגתם גבוהה היא ממדרגתנו, 
הרי כי הצמצום אשר בו מתצמצם אור השי"ת אצלם 

זך הוא יותר ולכן צמצום זה נסתר הוא מעמנו.
הרי  בשלמות,  נזדכך  אשר  עת  לבוא  לעתיד  אך 
והשגתנו  השרת,  ממלאכי  למעלה  תהיה  מחיצתנו 
"מה  לנו  הם  ישאלו  ושוב  מהשגתם,  גבוהה  תהיה 
הצמצום  את  ולהשיג  לדעת  שיכספו  היינו  אל",  פעל 

וההשגה בו אנו משיגים את השי"ת.
שהרי אם אמנם מלאכי השרת זכים הם ומזוככים יותר 
מבני אדם, שהרי לא פגמו כלל ולא טעמו כלל מהבלו 
של עולם עכור זה, אך בעת שהאדם מזכך את עצמו, 
מנקה את עצמו מכל סרך גשמיות, הרי הוא עולה על 

מלאכי השרת אשר לא התנסו מעולם בכגון דא.
אחד  כל  "וצריך  רביז"ל  אותנו  מוביל  זו  תכלית  אל 
על  ממשלה  לו  שיהיה  התכלית,  לזה  שיבוא  לראות, 
מלאכים" הוא דורש מאתנו להתנקות מכל דבר אשר 
הנאה  מכל  להזדכך  הזה,  עולם  של  ריח  ממנו  נודף 
מהנאות העולם, עד שנהיה לפנים ממלאכי השרת.

קנאת המלאכים
בשעה  מרובה,  סכנה  טמונה  זו  בעבודה  אך 
מגשמיות  עצמו  את  לזכך  מנסה  שהאדם 
"קנאת  נגדו  מתעוררת  אזי  הזה,  העולם 
המלאכים", קנאה זו - מבאר רבינו - אשר 
לפגוע  השרת  מלאכי  ביקשו  בה 
למרום  העולה  רבינו  במשה 
לקבל התורה בטענת 

"מה לילוד אשה בינינו", קנאה זו שבה ומתעוררת על 
כל הרוצה לעלות בהר ה', קנאה הנובעת מטענה 'אשר 
תנה הודך על השמים', מה לילוד אשה המגושם מטבע 

בריאתו בין מלאכי השרת המשמשים לפני קונם.
טענה זו טענו מלאכי השרת להשי"ת "אשר תנה הודך 
על השמים", תורה זו אשר היא חכמתו הטהורה של 
השי"ת זכה היא מכל זכות, אין לצמצמה צמצום כזה 
אמורה  אינה  היא  בגניבתו,  הנמכר  גנב  בדיני  העוסק 
סבים  ציריו  אשר  כזה  מגונה  מקום  עד  להשתלשל 
סביב רוצח ועובד עבודה זרה )כדאיתא בספר החיים שבכל 

עולם ציור מצוות התורה הוא באופן אחר(.

בטענה זו באים מלאכי השרת כלפי אותו בחור החפץ 
במותר  עצמו  לקדש  זה  עכור  עולם  מעל  להתעלות 
לו, להזדכך מעם תאוותיו, מה לילוד אשה אשר שכלו 

מגושם בהבלו של עולם – ולדבקות בהשי"ת.
החזר להם תשובה

בהתרגש על האדם מקנאה זו, הוא חש בודד במערכה, 
כוחותיו אשר עמדו לו בעת ההתעוררות גם הם אינם 
עמו, התאוות והמידות הרעות נראים לפניו כהר בלתי 
ניתן למעבר, והוא מהרהר בלבו 'איך אוכל לעמוד לפני 
כמהלך  חש  והוא  תכופים  הופכים  הנסיונות  זה',  יצר 

בענן וערפל )עיין לקו"מ סי' קטו(.
כך אמר לו הקב"ה למשה רבינו "החזר להם תשובה" 
הוא אינו מסלק את המניעות אלא מעמיד את האדם 
התחזק  קנית,  אשר  העצות  בעזרת  הלחם  במלחמה, 
בהתחזקות הרבה אשר בספרים הק', אך לעיני האדם 
)כמובן  במלחמה  המסייעו  השי"ת  את  רואה  אינו  הוא 
הקב"ה  ואלמלא  חז"ל  אמרו  כאשר  העין  למראית  אלא  אינו  שזה 
יכול לו( בכוחות לא לו עליו לעמוד על עמדו  עוזרו אינו 

בעקשנות, עד אשר יזכה לעלות יותר ויותר בהר ה'.
פורים

היהודים  בהם  נחו  אשר  "כימים  הם  הפורים  ימי 
היהודים  נחו  בהם  אשר  אלו  ימים  מאויביהם", 
ולאבד  להרוג  להשמיד  ביקש  אשר  עמלק  ממלחמת 
את ישראל, ביום זה נשפע אור משער החמישים אור 
אשר בכוחו נלחמו בני ישראל בעמלק אשר הוא שורש 
הרע, כמאמר הכתוב  "ראשית גוים עמלק", אי אפשר 
אור  השי"ת  עליהם  שהשפיע  ע"י  אלא  לכלותו  להם 
משער החמישים אור של לעתיד לבוא שבו יעביר רוח 

הטומאה מן הארץ, ממנו נשפע ביום זה לבני ישראל.
אור זה חוזר ונשפע בכל שנה ושנה, ובכוחו לרומם את 
טומאה  שערי  למ"ט  מחוץ  אל  ולהעלותו  האדם  נפש 
בהם הוא שרוי ולהטילו אל למעלה מדרגת המלאכים, 
האדם יכול להתעלות ביום זה אל מחוץ לתאוות העולם 

הזה ולהזדכך מהנאותיו בתכלית, ולעלות בהר ה'.
אך מנגד מקנאים בו מלאכי השרת, לצורך עליה זו על האדם 
בקשרי  להחזיק  שיוכל  המלך,  לפני  הרבה  ולהתחנן  לבקש 
המלחמה ו"להשיב להם תשובה".  ביום זה אשר הוא עת רצון, 
אם בליל הפורים ואם בימים אשר לפניו, לא יחשוך האדם כל 
מאמץ מליפול לרגלי המלך ולהתחנן לפניו למען יוכל לעלות 
בהר ה' ואף לקום במקום קדשו. יעזרנו השי"ת לקבל את ימי 
הפורים "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם". 

כוכבי אור
הרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א

טעם גן עדן
אגרת הפורים )א(



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תפללנועם השבת

אנשי מעשה
ר' שבתי ברסלבר מאומן היה יהודי שכולו לב ותמימות. לב 
גדול ורחב היה לו לבורא ולבריות. לא פעם הזיל דמעות כמים 
בברכת "אהבת עולם", פעם שאלו מישהו מדוע הוא כל כך 
בוכה, השיב בתמימות: "ראיתי את רבי נחמן מטולטשין בוכה 

בברכה זו, כנראה יש על מה לבכות שם".
מטולטשין,  נחמן  רבי  פעם  אמר  שבתי",  ברבי  אני  "מקנא 
"שאינו דר בברסלב, ולמרות זאת בפי כל מכונה הוא 'ברסלבר', 
שמונה- בברסלב  שהתגוררתי  אני  לו  זכיתי  שלא  יקר  כינוי 

עשרה שנים".
מעייניו של רבי שבתי נתונים היו תדיר אל העניים והרעבים, 
בעיר,  לו  הייתה  חנות  ללבוש.  ובגד  לאכול  לחם  להם  שאין 
שהיתה לו למעמד פרנסה, אבל למרות שהיתה לו פת בסלו, 
קבע  של  ומנהג  ליום.  בלבד  אחת  ארוחה  לאכול  היה  נוהג 
עשה לו, הוא לא היה מתיישב לאכול, ללא אורח שהביא עמו 

מה'קלויז' דבר יום ביומו.
בעיר, הכירו הכל את "ר' שבתי החנווני". כי את עבודת הבורא 
שלו עשה בצנעה. ולא ידעו הבריות שחנווני זה קם בחצות-

בעוד  ועוסק  הלב,  בהשתפכות  תיקון-חצות  ואומר  לילה 
עבודות קדושות, שרק הוא וקונו יודעים עליהם. 

היה  מיוחד,  נוהג  לו  לעשות  שבתי  רבי  החל  זקנותו,  בימי 
רותם את עצמו לעגלה, עובר מבית לבית ושואל: "אולי יש 
לכם לחם עבור עניים?" את השלל שקיבץ, היה אוסף לעגלה 

וממשיך אל הבית הבא... 
פעם העיר לו בנו כי מנהגו זה מסב לו בזיון, מאחר ואנשים 
יכולים לחשוב שהוא אוסף לחם בשביל עצמו, משום שהוא, 
בנו, אינו מפרנסו לעת זקנתו. רבי שבתי, שרחוק היה כרחוק 
מזרח ממערב מ"מה יאמרו הבריות" השיב לבנו בתמימות: 
"בוודאי! בשביל מי? בשביל מי אוסף אני את הלחם, אם לא 
עם  עושה  שהוא  הגדול  החסד  על  בהתכוונו  עצמי?"  עבור 

נשמתו במצווה גדולה זו.
באחד מימי החורף הקשים, עשה רבי שבתי סיבוב כדי לאסוף 

נפט עבור האביונים שביתם קפוא, כי אין ידם משגת מצרך 
חיוני זה ולחמם את ביתם. והנה, בהגיעו אל אחד הבתים, ראה 
בעל הבית מיהו העומד לפניו, הציע לו עסקה: "הקשב נא, 

אם תרקוד לָפני כמו ברסלבר, אתן לך נפט".
ר' שבתי לא היסס כלל ומיד פתח בריקוד נלהב... 

אחרי שסיים לרקוד, קיים הלה את הבטחתו והביא לו כמה 
ור' שבתי לא ידע את נפשו מרוב  בקבוקי נפט לעניי העיר, 

שמחה וחדוה...
*   *   *

לעולם  העראי,  העולם  מן  ללכת  יומו  הגיע  כאשר  ויהי 
האמיתי והנצחי, היה זה בערב-שבת, כשהרגיש כי עוד קט 
ישיב נשמתו ליוצרה, פנה אל חבריו שבאו לבקרו ואמר להם: 

"ריקוד!..." 
הם עשו כבקשתו, בתוך כך הצטרף גם הוא לריקודים, כשתוך 
כדי ריקוד הוא אומר: "ברוך ה'! הולך אני לעולם שכולו טוב!"

נשמתו  את  שבתי  ר'  השיב  שמחה,  של  ריקוד  מתוך  וכך 
הטהורה לבוראו.

ללכת מן העולם בריקוד

נבא לקבל שבת פרשת תרומה לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות נחלות 
הלכה ד' שבהם מתגלה איך עלינו להתחדש לעבודת התפלה ע"י 
נראה  הפורים  בימי  כאשר  ישועות,  לראות  כבר  זכינו  איך  שנראה 
גם  ולפעול  בתפילה  להתחדש  ונזכה  ההם,  בימים  שהיה  הניסים 

במן הזה. 

תמצית המבואר בתורה ב'
ב'( שהתפילה  )לקו"מ סי  מבואר במאמר "אמור אל הכהנים" 
וכל  שיעשה  המלחמות  וכל  משיח,  של  זיינו  כלי  עיקר  היא 
הכבישות שיכבוש הכל משם וכו'. ומבואר שם שיוסף ששמר 
הברית זכה לבכורה שהוא בחי' עבודת התפילה, כי הבכור נוטל 
של  שבחו  סידור  בה  יש  כי  שנים  פי  הוא  והתפילה  שנים,  פי 

מקום וגם בקשת צרכיו. 
תפילותנו  וכל  פנים,  בהסתרת  הקב"ה  כביכול  בגלותנו  והנה 
ובקשתנו הוא על זה עשפנה עורף אלינו, שיחזיר את פניו כ"ש 
אנחנו  יום  ובכל  הגלות,  אורך  רואים  וכשאנו  וכו'".  אלי  "פנה 
צועקים אליו ואינם נושעים, יש מעמינו בני ישראל שטועים 
התפלות  כל  באמת  אבל  לריק.  הם  התפלות  שכל  בלבם  ח"ו 
אותם,  ומקימים  אותם  מעלים  הם  ודור  דור  שבכל  הצדיקים 
ושייפא  שייפא  כל  ומעיילין  המשכן"  את  משה  "ויקם  כ"ש 
שישתלם  עד  מעט,  מעט  השכינה  של  קומת  ובונין  לדוכתה, 
ויקים  וישלים אותה  יבא משיח-דא משה,  שיעור קומתה, אז 

אותה בשלימות. 
היינו שהתפלות  הוא',  יבשתא  'סברינן  רבב"ח  וזה מה שאמר 
ואפינן  'סלקינן  אלא  כן,  אינו  באמת  אבל  פירות,  עושים  אינם 
שמרבין  מה  וכל  ועולין,  סלקינן  התפלות  כל  היינו  ובשלינן' 
של  קומה  וכשישתלם  וכו'.  ביותר  השכינה  נבנה  בתפלה 
מדת  ויתהפך  רחמיו,  יכמרו  התפילות  רוב  ע"י  היינו  השכינה, 

הדין למדת הרחמים, וזהו 'כד חם גביה אתהפך' וכו'.

ע"י שפותחים בהודאה – אפשר להתפלל
שבחר  מקום  של  בשבחו  פותחים  אנו  התפילה,  בתחילת 
באבותנו אברהם יצחק ויעקב, והוא הגדול הגיבור והנורא גומל 
בניהם,  לבני  גואל  מביא  אשר  וכו'  הכל  וקונה  טובים  חסדים 

ומתוך זה באים לבקש כל צרכינו. 
כי  השער לעבודת התפילה הוא ע"י שבח והודאה להשי"ת על 
כל הניסים והישועות שכבר זכינו, כ"ש "אלקים באזנינו שמענו 
לספר  מתחילים  כי  וכו'".  יעקב  ישועות  "צוה  וממילא  וכו'" 
ולכן  אבותינו,  בימי  ההם  בימים  ונחמות  ישועות  שפעל  מה 

מבקשים 'צוה ישועות יעקב' גם עתה. 
שהמתפלל  כדי  הוא  והודיה,  בשבח  להתחיל  שצריכים  ומה 
יכול לקבל רב טוב חסדי  ידה  יכנס לאמונה, שזהו הכלי שעל 
השם, כי השי"ת מלא רחמים וחסד עד אין סוף, ורוצה תמיד 
הוא  החסרון  וכל  נפילה,  מכל  האדם  ולהרים  ולהושיע,  לעזור 
או  קטרוג  איזה  מחמת  הדבר,  שמעכב  מה  שיש  מחמת  רק 
שעובר  מה  לעבור  צריך  כי  לרעתו  להיות  יכול  ההוא  שהטוב 

לתיקונו וכו'.
אך באמת גם בזה יכולים לפעול שהשי"ת יחוס ויקל מעלינו כל 
כי ע"י התמדה בתפילה יכולים לפעול כל מה  מה שצריך לעבור, 
שצריכים, אם האדם חזק ויודע שבאמת הכל בידו ית' והשי"ת 
רוצה לעזור לעשות לו ניסים ונפלאות, אבל מוכרח שיהיה כח 
התפילה,  כח  והוא  הזה,  השפע  להמשיך  שיכול  קדושה  של 
שעל ידה נמשכים כל ההשפעות כולם. ואין שום שפע שבא 

לעולם בלי תפילת הצדיקים ומה שגם אנו מתחזקים לבקש. 
לאדם  שאין  מחמת  הוא  הגזירות,  את  לבטל  שקשה  מה  וכל 
אמונה שתפילתו יכול לפעול, שזה בחי' מלחמת עמלק שלוחם 
שבוודאי  בדעתו  חזק  שאינו  ע"י  מתפילה,  למונעו  אדם  בכל 

השי"ת שומע תפילתו ויעשה כל מה שצריך, ועי"ז סובלים מאד 
השתדלות,  אחר  בהשתדלות  יום  בכל  עוסקים  ורק  יום,  בכל 
ולבסוף נשאר ריק וחסר ישועה, כיון שהישועה הוא ע"י תפילה, 
אבל אינו יכול להתפלל כי עמלק סותם ממנו האמונה שהוא 

הכלי לקבלת התפילה.
ולכן עיקר התחלת התפילה הוא ע"י שנזכר בכל הישועות שהשי"ת 
כבר עזר לו, ומפנים לנפשו שבאמת רק השם נתן לו כל מה שיש 
ולבא  ועי"ז יש בו כח לדחות כח עמלק ולהתגבר לאמונה  לו, 

לתפילה. 

כח התפילה – לפי מה שמאמין בה
כי א"א לאדם לפעול בתפילתו כ"א כשמתחזק בדעתו שהשי"ת 
שומע ורוצה בתפילתו, ושבוודאי יש כח בידינו לפעול בתפילתנו 
כל מה שצריכים, כי  רק עי"ז עושה כלי לקבל השפע. כי כמו 
שצריך שיהי' לו אמונה בכלליות, צריך שיהיה לו אמונה בעצמו 
שומע  שהש"י  שלימה  באמונה  להאמין  שלו,  התפילה  ובכח 
ומאזין ומקשיב כל דבור ודבור של כ"א מישראל אפילו מהגרוע 
שבגרועים, כי הוא ית' שומע תפילת כל פה, ויש כח בכל אחד 
מישראל לפעול בקשתו ברחמים אצלו ית' אם יתפלל באמת 
אליו ית', כ"ש "קרוב ה' לכל קוראיו וכו'". וכל זמן שאין לו אמונה 
בעצמו שיש גם לו כח להמשיך השפע בתפלתו, עדיין אין לו 
כלי לקבל השפע, כי אין לו מקום וכלי בלבו לקבל השפע, מאחר 
שלפי דעתו הוא רחוק מלקבל השפע ולהמשיך השפע מאחר 

שאינו מאמין בעצמו שתפלתו עושה רושם. 
ועלינו להתעורר לקבל את החרב והכח ללחום כל מלחמותינו, 
זיין מופלא זה, הוא ע"י שלימות האמונה  וכל כוחנו לקבל כלי 
שמאמין בהש"י שהוא כל יכול שליט ומושל ומנהיג כרצונו, והוא 
חנון ורחום ושומע תפלת כל פה, והוא יכול לפעול ע"י תפילותיו 

איך שיהיה אם רק יתמיד ויתגבר לעסוק בתפילות כראוי. 
ולכן בתחילת כל תפילה צריכין לסדר שבחו של מקום להודות 
שבחו  סידור  ע"י  כי  צרכיו,  לשאול  ואח"כ  הכל,  על  להשי"ת 
כבר  עזר  השי"ת  שבאמת  כשיבין  האמונה,  יתחזק  מקום  של 
הרבה ע"י מה שזכה אז לבקש, כי הוא ית' גומל חסדים טובים 
תמיד ועשה חסדים גדולים עם אבותינו ושמע תפלתם תמיד, 
ובכוחם וזכותם אנו מתחזקים שישמע גם את תפלתנו וימלא 
להתפלל  לבינו  לחזק  יכולים  עי"ז  כי  ברחמים,  משאלותינו 
בלב שלם אליו ית' על צרכינו, כי עי"ז נתחזק אצלינו האמונה 
בעצמינו שירחם גם עלינו וישמע תפלתנו וישפיע לנו כל טוב, 
ועי"ז  וכנ"ל,  עליהם  שמו  וייחד  אבותינו  תפילת  שמע  כאשר 

נעשה לנו כלי לקבל השפע. 

עמלק מקרר האמונה בכח התפילה
נחלש  הוא  האדם,  נגד  עמלק  מלחמת  מתגבר  כאשר  והנה 
מאד מעבודת התפילה. כאשר יודע כ"א בעצמו, שאינו מצפה 
כראוי לעת התפילה לזכות למה שצריך לזכות בשחרית מנחה 
מחשבות  הרבה  מתוך  בחטף  ולהתפלל  לאחר  ויכול  וערבית, 
זרות, וגם להיות עסוק אז במה שעסוק, כי ממש אין לו זמן על 
תפילה, ואפילו כאשר מוצא זמן ללימוד התורה, אך נגד התפילה יש 
מניעות גדולות מאד, בפרט נגד התבודדות שילך למקום שאין 
מה  על  ויבקש  השי"ת,  לפני  שיחתו  כל  ויפרש  לו,  מפריעים 
שצריך, כי השי"ת רב להושיע ובוודאי יש לו מה שצריך עבורו 
יכול לעשות זאת כלל מחמת כמה  ברוחני ובגשמי, אבל אינו 

מניעות בכל יום, ואין פנאי וכח ומח וכו'. 
שעת  את  מאד  צריך  והוא  מאד,  מאד  עליו  עובר  כאשר  וגם 
התפילה לישועת נפשו, וכל חיותו ושמחתו נמצא בתפילה זו, 
בכל זאת יש פלא גדול כזה, שבכל זאת אינו יכול לגשת לתפילה 

והוא הדבר האחרון ברשימת השיעורים והטרדות שלו. 

וכל זאת מחמת שבעומק הלב נדמה שאינו פועל ח"ו, משא"כ 
וכן ע"י שמשתדל במה  ע"י לימוד התורה פועל ומקבל חיות, 
שיכול מזיז דברים סחור סחור ונדמה שמתקדם, ואפילו כשכבר 
מתחיל להתחזק להתפלל בכונה, כאשר עובר כמה ימים הוא 
רואה שהפסיד כל כך הרבה זמן על זה ולא פעל כלום, ושום 
פעולה לא נעשה ע"י תפלתו, כאשר קליפת עמלק מתגבר בכל 
נכשל  האדם  ואז  בוודאות,  השכל  בעיני  לצייר  הדמיון  כוחות 
לומר בפיו שהנה לא פעל, וצועק למה וכו', ועי"ז מפסיד יותר 
ואין לומר בשום  כח האמונה והכלי, כי הדיבור יש בו כח גדול, 
אופן דיבור של ריחוק וכפירה בפרט נגד הנהגת השי"ת אתנו בעת 

שמתחילים להתפלל קצת. 

לעיין בישועות שכבר פעל בתפילתו
ללחום,  להתחיל  חייו  מציאות  כל  לשנות  שרוצה  מי  ולכן 
ולזכות לחיות באור עבודת התפילה, הוא צריך להתבונן הרבה 
במציאות גדולת השם ומה שעשה אתנו ניסים בכל דור ודור, 
עזר לו הרבה  ולעורר נפשו מאד לראות במה שהשי"ת באמת 
מאד בפשטות, כי יש לו זה וזה, מה שלאחרים קשה מאד בזה, 
וברוחני יש לו כמה הרחבות ונקודות טובות, ויש להרים ולהבליט 
לו,  עזר  שהשי"ת  מה  בעצמו  שיראה  עד  הישועות  מציאות 
ולא לראות כלל מציאות מה שעובר עליו  ולהודות ע"ז מאד, 
מציאות הטבע, רק לראות כמה שהשי"ת עזר ולהאמין שיעזור 
יתחיל  כאשר  הוא  לזה,  לזכות  הכח  ועיקר  תמיד בשלימות.  
כגון  בתפילתו,  לפעול  וזכה  שהתפלל  מה  בדבר  היטיב  לזכור 
שהתפלל על איזה דבר ונענה, אזי הוא מתחזק בזה להאמין גם 
בעצמו שיש לו כח לפעול בתפלתו, מאחר שרואה שכבר שמע 

הש"י גם תפלתו ונענה, ואז נעשה אצלו כלי לקבל השפע. 
ועי"ז יכין עצמו לעת התפילה, וימצא זמן ומקום להתבודדות, 
כי יתעורר מאד להבין איך כל חיותו היא התפילה, וזה כל כוחו 
בכל מה שצריך ברוחני וגשמי, ועי"ז יתחיל לברך ברכה בכוונה 
יבא  וגם כאשר  ובכוונה כראוי,  ויבא להתפלל בכח  ובמתינות, 
קליפת עמלק לומר לו: 'איך איש גרוע כמוך שעובר עליו כך וכך, 
ולא היה לך שום ישועה וכו', איך אפשר שתפעול בתפילתך'. אז 
יתגבר להכיר השקר שבזה, כי באמת ברור לו שהשי"ת כך עזר 
ועשה ישועות ונפלאות, וזה היה דייקא על ידי תפילתו, כי מתוך 
מה שזוכר היטב שכבר פעל לפעמים איזה דבר בתפילתו, אז 
נתחזק לבו להאמין בהאמת שגם תפילתו שומע הש"י, מאחר 

שראה שכבר שמע הש"י את תפלתו כנ"ל. 

ע"י התפילה מתגלה ה' בעולם ונבנה המשכן
ע"י  המשכן  להקים  מיוחדת  שליחות  לו  יש  מישראל  ואדם 
שיכול  הצדיק  בכח  לרצון,  למעלה  שמתעלים  שלו  התפילות 
להקים את המשכן לעלות כל שייפא וחלק של תפילה למקומו, 
שיפעל התענוג והנחת רוח התיקון והייחוד ששייך בו, וימשך 

עי"ז חיים חן וחסד. 
וכל ישראל חונים  סביב למשכן, כי המשכן הוא בחי' כלל תפילת 
ישראל, ויש לכל אחד חלק בה, כי יש בו: קרשים וקרסים, בריחים 
ועמודים ואדנים, לולאות ומיתרים, יריעות עליונות ותחתונות, 
וקלעי החצר וכו'. וכל כלי המשכן שולחן ומנורה ומזבחות וכו', 
של  הקדושה  הקמת  של  חלק  ממש  הוא  שלנו  תפילה  כל  כי 
כמה  יש  ובקשתינו,  תפילותינו  הם  חלקיה  וכל  המשכן,  כלי 
וכמה תפילות ישראל שמתחברין יחד ונעשה מהם בחי' קרש 
למשכן. ויש שנעשה מהם בחי' אדן למשכן וכו'. ויש שנעשה 
כפתור או פרח של המנורה, ואין שום תפילה שאינו פועל, אלא 
כל תפילה הוא בחי' כלי של המשכן, והוא צינור להמשיך שפע, 
כי אין שייך שימשך שום שפע רק ע"י תפילה, וצריכים צינורות 
רבים ככל מה ששיך לכל ענין, וכל צינור מתחלק אח"כ לכמה 

וכמה צינורות, וכן להלן יותר, וכל מה שנתתקנים צנורות רבים 
יותר, נמשכת השפע בריבוי גדול ביותר, וכל תפילה נצרך מאד. 
אבל עמלק רוצה להתגבר על האדם כאילו כל התפילות הם 
ועי"ז רוצה למעט השפע ולעשות הסתרה, ועלינו  לריק ח"ו. 
להתגבר מאד לדעת שבאמת אינו כן, כי אין שום דיבור נאבד 
כלל, רק כל תפלה ושיחה עושה רושם גדול, והצדיקים אמתיים 
מלקטים כל אלו התפלות והשיחות ובונים מהם בנינים נפלאים 
בחי' משכן, וצריך כ"א להתחזק הרבה בתפלה ושיחה תמיד יהי' 
איך שיהי', עד אשר ע"י ריבוי התפלות יהי' נשלם הבניין של 
הצדיקים העוסקים בזה ללקט ולחבר ולהעלות אלו התפלות, 

ואז יכמרו רחמיו ית' וישוב אליו וירחמהו.

עיקר התגלות כח התפילה - בפורים
ועיקר התגלות כח התפילה מחדש בכל שנה ושנה הוא בימי 
הפורים, כי עמלק לוחם מאד להטעות, ומראה שזה ימים ושנים 
והגזירות  הרע  התגברות  הוא  ימ"ש  הרשע  והמן  נושע,  שלא 
שמתגברים לגמרי על האדם בסוף הגלות לעכב הגאולה, ע"י 
מה שמחליש לבנו מלהרבות בתפילה מחמת הטעות שרואים 
שכבר עבר הזמן שהבטיחו אותם לגאלם לסוף שבעים שנה 

ועדיין לא נגאלו, ועי"ז מכניס בלב  כאלו אין עוד תקוה ח"ו. 
ולכן אמר "ישנו עם אחד" ודרז"ל 'אלקיהם ישן הוא'. כי כל זמן 
הגלות - כל זמן שאין הש"י עונה לעמו ישראל לגאלם - נקרא 
כישן  "ויקץ  וכתיב  ה'"  תישן  למה  "עורה  כ"ש  כביכול,  'ישן' 
השם", אבל באמת אין שינה לפניו ית' ח"ו, כ"ש "הנה לא ינום 
ולא יישן שומר ישראל", רק שמחמת מדת הדין הוא ית' כביכול 
וכאשר מתגבר המן  מסתיר פנים מאתנו עד שנדמה כישן ח"ו, 
המלחמה  בתוקף  כי  דוגמתה,  שאין  הצרה  עת  עיקר  זה  עמלק 

לוקחים וחוטפים את הכלי זיין ונשאר האדם  בצרה גדולה. 
אבל השי"ת עשה נס ופלא, שבכח מרדכי הצדיק נכנס בנו הארה 
נוראה וגדולה מאד להבין מרחוק שבאמת השי"ת שומע אתנו, 
והשי"ת רוצה מאד בתפילתנו. וזיכרון של הנס הגדול שהשי"ת 
להתעורר  השער  עיקר  הוא   - ההם  בימים  לאבותינו  עשה 

לתפילה גם היום. 
ולכן צריכים לשמוע מקרא מגילה, לפרסומא ניסא, שכל אחד 
אי  כאילו  אתנו  להטעות  רצה  המן  איך  היטיב  מחדש  ישמע 
שמרגישים  ההסתרה  למציאות  נפלנו  ועי"ז  לפעול,  אפשר 
שהיו  אז  היה  כאשר  להתפלל,  אפשר  ואי  מתפילה  רחוק 
לבית  נלקחה  אסתר  שגם  וראו  מהשי"ת,  מאד  מאד  רחוקים 
אחשוורוש, ולא היה שום דרך לקבל כח לצעוק ולפעול ישועה, 
וכמעט אבדה תקותינו, אבל מרדכי הצדיק הכניס בנו ריח טוב, 
והיה בכוחו להעלות  ריח,  כח של קדושת הברית שהוא בחי' 

כל התפילות לשורש בניין המשכן עד שורש מידות הרחמים. 
התעורר  אז  להצדיק,  ונתקשרנו  עצתו  קיבלה  אסתר  וכאשר 
עבודת התפילה, כמ"ש "לך כנוס את כל היהודים", וסביב לעניין 
זה נעשה כל הנס של פורים, שהוא הנס הגדול שבכל הניסים, 
ועי"ז נפל ונבתטל המן וכל הגזירות בטלו, וזכינו לקיים מחדש 
אסתר  תענית  עניין  זה  תמיד,  בתפילה  להתגבר  עלינו  לקבל 
שעושים לפני פורים, שהוא התחלת עבודת התפילה מחדש, 
נזכה לשמוע היטיב מקרא מגילה, נראה בנפלאות  כי כאשר 
גם  לתפילה  ונתעורר  ההם,  בימים  עשה  שהשי"ת  הניסים 

היום. 
מתגלה שורש הרצון  רעוא דרעוין  ובשבת קודש בעת 

הזה, שממנה מציאות המנוחה והברית בין השי"ת 
לישראל, שעי"ז יכול לאדם להתחדש בכל שבת 

לפעול  כראוי,  להתפלל  מחדש  להיכנס 
רצון ורחמים.



בני הנעורים
הצילני מהמן עמלק

עלהו לא יבול

דיני צירוף בצק ומאפה לשיעור חלה )ב(
ה. המשך ממאמרנו הקודם שבו נתבאר: ששני בצקים או מאפים שאין בכל אחד מהם 
שיעור חלה, יכולים להצטרף יחד ולהתחייב בהפרשת חלה, אבל בתנאי שלא איכפת 
שיתערבבו הבצקים או המאפים, וכמו שנתבאר שם פרטי דין זה. אך כל זה הוא רק 

למי שאכן אינו רצוי לו שיתערבבו הבצקים או המאפים. 
אבל מי שלא מקפיד כלל שיתערבבו הבצקים או המאפים – אזי מצטרפים הבצקים או 
המאפים לשיעור חלה לכל הדעות, כפי התנאים שיתבארו בהמשך בעז"ה )שו"ע שכו א(. 
זה תלוי רק בדעת למי ששייך לו הבצק או המאפה, ואינו תלוי כלל מה דעת  ודבר 

שאר האנשים בעולם, או במי שאוכל זאת כשהוא עדיין שייך לבעל המאפה )פשוט(.
אם שייכים  והמאפים שייכים לאיש אחד. אבל  במה דברים אמורים כשהבצקים  ו. 
מצטרפים.  אינם  כלל  בדרך  ממש,  אחד  מסוג  הם  אם  אפילו  אזי   – אנשים  לשני 
ולמעשה יש לשאול לרב כי יש בזה כמה פרטים )שו"ע שם. כי צריך לברר אם הם מקפידים על 

תערובתם. וגם לפעמים הוא על מנת לחלק, וכמ"ש להלן(.

ז. ודע שיש אופנים שאי אפשר לצרף בשום אופן אפילו כשהם של איש אחד ואינו 
מקפיד שיתערבבו:

)א( בצקים שהם עשוים משני סוגי קמח של חמשת מיני דגן - ישנם כאלו שאינם 
מצטרפים בשום אופן, ויש לשאול לרב איזה סוגים מצטרפים.  

ו יא. דרך  )ב( י"א שבצק אינו יכול להצטרף עם מאפה אפילו מאותו הסוג )לקט העומר 
אמונה ו קלה(. ונראה שיש להפריש בלי ברכה. ]אמנם כל זה לענין לצרפם, אבל בצק 

חייבים   - ממנו  חלק  אפו  וכבר  ממנו,  הפרישו  לא  ועדיין  חלה  שיעור  בו  שהיה 
שם.  )לק"ה  להיפך  או  האפוי  על  הנשאר  מהבצק  להפריש  אפשר  ואז  חלה,  להפריש 
אמנם מביא שם כמה פוסקים שחולקים וסיים בצ"ע. ולפי"ז נכון להפריש מהבצק בפני עצמו ומן האפוי בפנ"ע([.

)ג( בצק או מאפה שכבר הופרש ממנו חלה - אינו יכול לצרף עמו עוד בצק או מאפה 
כדי לחייבו בהפרשת חלה )דרך אמונה קלז(. 

ועתה נבאר האיך מצטרפים הבצקים או המאפים
הנקרא  ]והוא  לזה  זה  שנצמדו  בצקים  א.  הצטרפויות:  סוגי  שני  יש  כללי  באופן 
מאפים  או  בצקים  ב.  במאפים.  ולא  בבצק  רק  שייך  זה  ודבר  'נשיכה'[,  בפוסקים 

המונחים במקום אחד ]והוא הנקרא בפוסקים 'צירוף סל'[.
תשאר  אותם  יפרידו  שאם  כך  כדי  עד  בחזקה  לזה  זה  שנצמדו  בצקים  נצמדו.  א. 
בשעת  אחר  בצק  ליד  המונח  בבצק  שמצוי  ]וכמו  השני  בבצק  אחד  מבצק  חתיכה 
ההתפחה או האפיה[ – חייבים בהפרשת חלה עם ברכה. וזאת אפילו אינם מונחים 
במקום שנחשב 'מקום אחד' )שו"ע שכה א. ט"ז א. ומש"כ בשעת האפיה, אע"פ שי"א שנשיכה באפיה 

אינה מצרפת, מ"מ למעשה מצטרפים מחמת התבנית(. 

וזאת אפילו כשנצמדו מאליהם בלי כונה להצמידם )לק"ה ו הערה ב והערה ד ומשפ"א ב ז(. וגם 
יפרידו אותם אחר כך )לק"ה הערה ד(. 

אכן מי שאינו רצוי לו שהבצקים יצמדו זה לזה – אינם מצטרפים בהצמדה זו )לק"ה 
ו הערה ב. ונראה לי לפי"ז שחלות או עוגות שנצמדו זה לזה באופן שהצורה שלהם מתקלקלת בגלל זה – אינם 

מצטרפים. ובמשפ"א הערה 15 מסתפק בזה(.

ב. נוגעים. וכל זה כשנצמדו כנ"ל, אבל אם רק נוגעים זה בזה – עדיין אינם חייבים בהפרשת 
חלה, אלא אם יהיו מונחים 'במקום אחד' שיש בו את הכוח לצרפם, וכמ"ש להלן בגדר מקום 

אחד )לק"ה ו א, ממשנ"ב תנז ז ושעה"צ יד. אבל בכף החיים תנז לח, שי"א שמצטרף בנגיעה וע"כ באר"י לא יאכל עד שיצרפם 
בכלי ויפריש(.

ג. מעורבבים. שני בצקים שאין בכל אחד מהם שיעור חלה שערבבו אותם ממש יחד, ועכשיו יש 
בבצק שיעור חלה – חייב בהפרשת חלה. וזאת אפילו אם היו מקודם שני סוגי בצק שונים )פשוט שהרי 

אינו מקפיד(. אמנם בצקים של שני בני אדם, יתכן ופטור )ראה בלק"ה ו הערה כג(. 

אבל אם ערבבו בצק ממין דגן כזה עם בצק מקמח של מין דגן אחר – יש לשאול לרב אם אפשר לברך על זה 
)כי יש סוגים שיש בהם מחלוקת הפוסקים אם מצטרפים, ולכאורה אין לברך על זה – ראה: לקט העומר ג הערה ג. משפטי ארץ ב סוף יא. ואינו דומה 

לדין שעירבו סוגי קמח שונים לבצק אחד(.           בעז"ה בהמשך נבאר מה נחשב 'מקום אחד' כדי לצרף בצקים או מאפים

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

מה  עמלק',  המן  מקליפת  'הצילני  לזעוק  גדול  ענין  שיש  שמעתי 
משמעות זעקה זו?

כמו  לא  הם  ישראל  עם  של  המועדים  שכל  מאמינים  אנו 
מעשיות  הם  אלא  בעבר,  שהיו  למעשיות  זכר  הגויים  אצל 
שנעשים עמנו עכשו בכל דור ודור. ולכן יש לדעת שעמלק 
מציאות  שהיא  לזכור  שצריכים  ביותר  קשה  קליפה  הוא 
אותנו  ולהרחיק  הלב  את  להחליש  באה  והיא  קיימת, 
מלהרגיש קשורים לה'. ויש לה הרבה תכסיסים לכך, שהצד 
ולאבד  להרוג  להשמיד  לקרר,  באה  שהיא  שבהם  השווה 

בצורה אכזרית ולא אכפתית.
ואם יש הרבה קליפות וטומאות בעולם הבאים להפיל אותנו 
מיהדותינו, אבל הם באים עם תאוות, כפירות וחכמות באופן 
של התגברות נסיונות, ואז יש מלחמה מי ינצח. לעומת זאת 
עמלק, חודר לתוך הלב, מחליש ומקרר, בלי טענות שאפשר 
להתווכח, רק לצנן את הרצון ואת הכח, ובכל להשמידנו ח"ו.

שיציל  לה'  להתחנן  וזעקה,  צעקה  רק  היא  העצה  כך  ועל 
אותנו ממנו, ובאותו הזמן שהתחלנו לצעוק על כך לה', הרי 
בזה בעצמו כבר נצחנו, והוכחנו לו שאנו חזקים בדעתנו כן 
להיות קשורים לה'. ולכן הנס של פורים היה על ידי תפילה 
רק  לא  להתפלל.  כולם  את  עורר  הצדיק  שמרדכי  דייקא, 
בגלל שהתפילה יש לה כח להושיע, אלא בעיקר בגלל שכל 
ולהתפלל  לרצות  שנפסיק  בעצמו  זה  על  היא  המלחמה 
התפילה  פעולת  עצם  הוא  הנצחון  ולכן  לישועה,  ולצפות 
והתחינה מה' שיציל אותנו, ובזה בעצמו, כבר מנצחים אפילו 

שעדיין לא נושענו מקליפתו )עיין ליקו"ה שבת ז' – נחלות ד' ועוד(.
פורים,  שלפני  בימים  יום  בכל  להיות  צריך  בפועל  והזעקה 
לה',  זאת  לומר  פורים,  לבוא  שעתיד  שנזכרים  עת  בכל 
מרדכי  לקדושת  וזכני  עמלק  המן  מקליפת  הצלני  'רבש"ע 
יזכה  פורים  לפני  זאת  שיזעק  שמי  אמר  נתן  ור'  ואסתר'. 
להרגיש  יזכה  כלומר  במגילה,  ואסתר  מרדכי  את  לראות 
תפילה  שבכל  להאמין  וצריך  ה'.   קרבת  של  חדשה  קדושה 

כזה מקיימים מצות מחיית עמלק.
****

יותר מהותו של  זו, כדי לפרט  ובשביל להרגיש קשר לזעקה 
עמלק, מה שכל אחד יודע את מרת נפשו מה שמרחיק אותו. 
והבאנו להצעה בעלמא כמה רעיונות לכך, ובודאי שהעיקר 
לא  הוא  כאן  העיקר  כי  להשי"ת,  ולפרט  להוסיף  הוא 
האמירה של הנוסח הזה של ר' נתן, אלא בעיקר לעורר את 

הלב לזכור שיש עמלק בלב שאנו רוצים למחות אותו:
בהרגשות  אותי  המקרר  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

וזכני לקדושת מרדכי  שאני לא יכול להתקרב לה' 
יכול  שאני  להאמין  אותי  שמחזקים  ואסתר 

להתקרב לה'.
עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

לי  נותן  שלא 

להאמין שהתפילות שלי פועלות וזכני לקדושת מרדכי ואסתר 
שמחזקים אותי להאמין שכל תפילה שלי נשמעת.

הצילני מקליפת המן עמלק שמכניס לי כפירות וזכני לקדושת 

מרדכי ואסתר שמחזקים אותי באמונה

לי  יש  למה  שאלות  שמכניס  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

אותי  שמחזקים  ואסתר  מרדכי  לקדושת  וזכני  בחיים  קשיים 
להאמין שהכל לטובה.

התורה  בלימוד  אותי  המחליש  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

וזכני לקדושת מרדכי ואסתר שמחזקים אותי בהתמדת התורה.

וזכני  רע  כולי  שאני  לי  המראה  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

לקדושת מרדכי ואסתר המראים לי שיש בי הרבה טוב.

וזכני  הצילני מקליפת המן עמלק שמכניס בי עצבות וכבידות 

לקדושת מרדכי ואסתר המחזקים אותי עם הרבה שמחה.

לה'  שייך  לא  להרגיש  לי  שנותן  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

שאני  בהרגשה  אותי  המחזקים  ואסתר  מרדכי  לקדושת  וזכני 

ממש שייך לה'.
וזכני  גאווה  המון  בי  שמכניס  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

לקדושת מרדכי ואסתר שמכניסים בי שפלות אמיתית לדעת 

שהכל מה'.
רעים  בבלבולים  אותי  המבלבל  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

עם  ללכת  אותי  המחזקים  ואסתר  מרדכי  לקדושת  וזכני 

מחשבות טהורות.
הצילני מקליפת המן עמלק המייאש אותי וזכני לקדושת מרדכי 

ואסתר המחזקים אותי להאמין בתקווה טובה

וזכני  מת  לטומאת  אותי  המפיל  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

לקדושת מרדכי ואסתר המחדירים בי חיות פנימית.

וזכני לקדושת  הצילני מקליפת המן עמלק שרוצה שאהיה גוי 

מרדכי ואסתר המזכירים לי מהו יהודי.

זרות  במחשבות  אותי  המבלבל  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

בתפילה וזכני לקדושת מרדכי ואסתר שמלמדים להתפלל בכוונה.
הברית  בפגם  להפילנו  שמנסה  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

המזכירים לי  וזכני לקדושת מרדכי ואסתר  והקשר עם הבורא 
את הקדושה האמיתית והרצון להיות קשור לבורא.

שאני  טובות  בנקודות  שמזלזל  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

נקודה  כל  וזכני לקדושת מרדכי ואסתר שמחשיבים  בי  מוצא 
טובה אפילו הקטנה ביותר.

וזכני  לה'  לכסוף  לי  נותן  שלא  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

בכיסופים  ליבי  את  הממלאים  ואסתר  מרדכי  לקדושת 

וגעגועים לה'.
עצות  את  לקיים  לי  נותן  שלא  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

לקדושת  וזכני  לקיימם  קשה  כאילו  מחשבות  ידי  על  הצדיק 
מרדכי ואסתר המחזקים אותי לקיים את עצות הצדיק.

יכול  שאני  להרגיש  לי  שנותן  עמלק  המן  מקליפת  הצילני 

וזכני לקדושת מרדכי ואסתר שמלמדים  להסתדר לבד בלי ה' 
אותי לדבר לה' על כל דבר ודבר בחיי.
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לדימונה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם לשדות ים
אולי אתה תביא אותנו לשם?

 054-8418146 

דימונה
לעילוי נשמת 

ר' אלישע בן חיים ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר דוד קלמן רוט הי"ו - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  יצחק ביבי הי"ו - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ראובן כהן  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מרדכי עוז הי"ו  - צפת
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אלישע טולידנו  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אשר דב גולדבלט הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר צבי שמעון כהן הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ב"ר אריה מרדכי כהן הי"ו  - צפת
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל נחמן רוזנבלט הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הר"ר יעקב הי"ו
עב"ג בת הר"ר שלמה אפרים גודלבסקי  הי"ו 

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

הרה"ח  ר'  אברהם יצחק קלוגר שליט"א 
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח מנחם מנדל הי"ו

ומחותנו
הר"ר   ישראל מאיר גומבו  הי"ו

ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר מאיר נחמן אלחדד הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי בנו הר"ר נפתלי הי"ו

ומחותנו
הר"ר יוסף דווק הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יהודה גבירצמן הי"ו
 בית שמש

לעילוי נשמת דאברע הענא טובה 
בת ר' ישראל אלתר ע"ה

נלב"ע ד' אדר תשמ"ד
ת.נ.צ.ב.ה. 

הר"ר אברהם ישעיהו מאליק הי"ו  

קרית יואל  מאנארא

לרגל שמחת נשואי הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

יצא לאור!
הקונטרס הנפלא

"שאל בני - התבודדות"
שם תמצא מרגוע לנפשך השוקקת

להשיג במרכזי ברסלב
לפרטים: 058-328-8729

oradaat@gmail.com :לקבלה בדוא"ל

mשל רבינו!בדרך הכבושה
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