
בית  שבין  בגלות  שנה.  שבעים  של  עמוקה  משינה  הקיצונו  עתה  זה 

נצח,  לשנת  הפכה  שכמעט  לתרדמה  נפל  ישראל  עם  לשני  ראשון 

המן ואחשוורוש ׂשיברו לנצל את השינה כדי להמית ח"ו את הנקודה 

הנקודה  ואסתר  מרדכי  צדיקיו  ובזכות  ה'  ובחסדי  לגמרי,  היהודית 

הטובה של כלל ישראל הקיצה וזכינו בגאולה שאורותיה מלווים אותנו 

עד היום.

        

אינסופית,  תכולתה  אבל  אפסי  גודלה  גדול.  סוד  היא  הטובה  הנקודה 

שאינו  באופן  פועלת  היא  ולפיכך  אלקי  אור  היא  הטובה  הנקודה 

הטובה  הנקודה  של  המימרא  המציאותי.  לגודלה  אופן  בשום  שווה 

היא 'שחורה אני ונאווה' - שחורה אני במעשה העגל ונאווה במעשה 

המשכן.

אל  אומרת:  הנקודה  דבריה,  את  נתרגם  אם 

כי  אותי,  להסתיר  וחושך  שחרות  לאף  תתנו 

מתחת לכל החושך של מעשה העגל עדיין אני 

נאווה. בעזרת הטיעון הזה הצליח משה רבינו 

חטא  לאחר  ישראל  כלל  עבור  מחילה  לפעול 

העגל. וכפי שמסביר רבי נתן: הקב"ה לא סתם 

כך סולח לישראל, קדמה לכך עבודתו של משה 

רבינו שחיפש עד שגילה את הנקודה הטובה, 

ומול  ישראל,  בכלל  עדיין  שנותרה  האלוקית, 

יכול  אינו  וקטרוג  רע  שום  גולמי,  אלוקי  טוב 

עוד להשפיע. 

שחורה ונאווה
מתגבר  עמלק  הזה.  בנושא  רבות  עסוקים  אנו  האחרונים  בשבועות 

החיצוני  הציור  אחשוורוש,  לבית  נלקחת  אסתר  הטובה,  הנקודה  על 

של המאורעות מציג כאילו הנקודה אבדה ונעלמה, ואז מתוך החושך 

בוקע הנס של פורים והנקודה מאירה ומנצחת דווקא מתוך השחרות 

בשושן  שהיה  אחד  יהודי  איש  בזכות  מתחוללת  המהפכה  והחושך. 

איש  הוא  שמרדכי  לומר  אפשר  רמיזה  בדרך  מרדכי.  ושמו  הבירה 

שרואה בכל אדם ומאורע אך ורק את נקודת היהודי, הנקודה הטובה, 

ובסופו של דבר היא המנצחת.

זה גם הנושא של פרשיות התורה האחרונות העוסקות במשכן וכליו. 

המשכן נבנה מהתרומה והשקלים שהם הטוב שכל יהודי הוציא מתוך 

המהומה האישית שלו, ומכל אותן נקודות נבנה משכן להשם. 

עכשיו  טובות,  נקודות  ידי  על  עמלק  את  שמחינו  לאחר  כעת, 

קוראים פרשת 'פרה'. הנקודה הטובה אוצרת בתוכה כוח עצום 

את  נכון.  באופן  הזה  בסוד  להשתמש  יש  כך  בשל  דווקא  אך 

הנוסחא המדויקת לשימוש ראוי בנקודות טובות מכילה 

כי  פרשת  עם  בצוותא  השבוע  שנקרא  פרה  פרשת 

תשא.

הפרה האדומה נקראת חוקה, לפי 

שטעמיה וענייניה סתומים, אחת הפלאות הגדולות של הפרה שהיא 

התוצאות  טהורים.  ומטמאת  טמאים  מטהרת   - קטבים  בשני  פועלת 

המנוגדות קשורות לעוצמת הטהרה הגנוזה באפר פרה, ומה שיקבע 

- מי אתה בשעת המגע עם  איזו תוצאה תתקבל היא נקודת המוצא 

מימי הפרה, אם טמא אתה המים יטהרוך, ואם טהור הינך אותם מים 

יטמאוך. פרה אדומה, כותב רבי נתן, היא הנקודה הטובה שההתמקדות 

לטהרה,  מטומאה  ביותר  הנמוך  האיש  את  אף  להעלות  יכולה  בה 

ומאידך אותה נקודה טובה עלולה להפסיד את טהרתו של הטהור. 

הטהרה הינה מצב עדין בנפש שמושג על ידי שמירת איזון תמידי בין 

שני קטבים שאין בן אדם שלא מתחבט ביניהם. שני הקטבים מרומזים 

בשני התארים ההפוכים 'אדומה תמימה', הזהר הקדוש )חוקת דף ק"פ 

ע"ב( כותב שהתואר 'אדומה' רומז לדינא קשיא 

ו'תמימה' על דינא רפיא. 

אדום או תמים
אדומה ותמימה הן שתי נקודות מוצא אפשריות, 

דהיינו  אדומה,  בבחינת  אם  אתה.  היכן  השאלה 

מתגברים עליך דינים קשים, מרגיש טמא ורחוק, 

'תמימה'.  בעזרת  הקשה  הדין  את  לרכך  עליך 

הנקודה הטובה היא ריכוז גבוה של טוב מוחלט, 

תמים ושלם, גוש של טוב היישר ממחצבי הטוב 

עול,  עליו  עלה  שלא  טוב  האינסופי,  האלוקי 

הזה.  בטוב  לפגום  עדיין  הספיק  לא  דבר  שום 

נצבעות  שהתחושות  וברגעים  שפופים  בזמנים 

באדמומיות של דינים, עליך לתפוס בנקודה הטובה, להתמקד רק בה 

את  ולכופף  קומתך  את  לקמט  שמבקשת  הטומאה  מרוח  ולהיחלץ 

רוחך. 

אבל יש גם את המצב הנגדי. בקוטב השני אדם חש טהרה, התרוממות 

ובאופן כללי הוא לא מזהה כרגע מומים, מרגיש תמים ובסדר יחסית. 

עצור, כאן הנקודה הטובה עלולה לטמא אותך. יתכן שתחושת הטהרה 

בתחושת  אותך  וממקמת  האלוקי  הטוב  מרחבי  את  ממך  מסתירה 

'אפילו כל עולם כולו אומרים  סיפוק מדומה ומרדימה. אומרים חז"ל 

לך צדיק אתה, היה בעינך כרשע', רבי נתן מדגיש שבוודאי אין סיכוי 

שחכמים מצווים עליך להרגיש רשע, ולכן הם מוסיפים את כ' הדמיון 

החיונית כל כך במשפט עמוק שכזה.

לפעמים, אומרים לך חז"ל, העולם כולו משדר לך 'צדיק אתה', תחושת 

הטהרה הזו איננה כל כך טהורה, היא מבלבלת ומשאירה אותך באותו 

טהרה  המדומה.  הטהרה  לסם  ומתמכר  מהחסרונות  מתעלם   - מקום 

מתוך  תמיד  תושג  הטהרה  הסביבה,  אישור  או  פידבק  איננה  אמתית 

בין  הדקיק  האיזון  ושמירת  טהרה  רוח  אחר  חיפוש  דהיינו  היטהרות, 

התגברות שלא ליפול לחלישות הדעת לזהירות שלא להחליק לזחיחות 

הדעת. שם שרויה הטהרה. 

)ע"פ ליקו"ה השכמת הבוקר א'(

שמור על שיווי משקל

עדין  איזון  היא  טהרה 
בין הדמיון של 'אני רע' 
לדמיון של 'אני מושלם', 
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משקל. שיווי  על 
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הנקודה הטובה גודלה אפסי אבל תכולתה אינסופית, בכל יהודי יש טוב אלוקי שיכול לנצח כל חושך.

תכתוב לי אם היית שמח
 בפורים, וגם אם לא...

שלום לאהובי בני חביבי.

תהילה לאל עברו ימי הפורים בשמחה.

ואיך  בפורים.  שמח  היה  אם  לי  ויכתוב 

שהיה, צריכין עתה לבקש ולהתפלל להשי”ת שיקבל 

שמחתנו של פורים עם כל המצוות של פורים, כאילו 

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

לקדושת וטהרת הפרה אדומה וכו’, לטהרנו מטומאת 

ולהיות  פסח,  לקרבן  טהורים  להיות  נזכה  למען  מת, 

בגשמיות  חמץ,  ממשהו  עי”ז  ונשמרים  נזהרים 

ורוחניות.

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

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

הלכות פסח קודם פסח, לפרש שיחתנו לפניו יתברך 

קדושת  ידי  על  אליו  ולהתקרב  לזכות  פסח,  קודם 

בהתורות  הרמוזים  עמוקות  העצות  ידי  ועל  פסח, 

הנ”ל המדברים מפסח, וכן בכל המועדים הקדושים.

נתן מברסלב

)מכתבי מוהרנ"ת ת"כ(



צדקה, אא

הדרך לפסח אחי היקר!

הנה זכינו ועבר עלינו ימי הפורים הקדושים, והשבת הזו אנו זוכים שהפור 

יהיה נעשה 'פרה', ונזכה בעזרת ה' לטהרת הפרה אדומה, איזה חסד ה', יש 

לנו פשוט להודות לה', שנותן לנו את האפשרות לטהר את עצמנו. 

מה  והברית,  המחשבה  קדושת  בענין  מילים  כמה  לך  לכתוב  אמרתי  ולכן 

שכתבת שאתה מלא צער מהבלבולים העוברים עליך במחשבתך. 

א[ ראשית דבר, יש לשמוח הרבה שיש לך עדיין צער מהבלבולים וההרהורים. 

ומהנסיון להלחם עם  נתייאשו מלעבוד על טהרת המחשבה,  כי הרבה כבר 

הבלבולים.

וכבר ידוע המעשה על אחד שאמר שהוא אין לו בלבולים, ואמר לו איזה צדיק 

'כמה עבירות עשית בכדי לבוא לדרגא זו...'?!

ב[ חשוב שתדע, שהמלחמה שיש לך במחשבתך, הוא עיקר הנחת רוח של 

אלו  הנלחמים  ושוורים  בחיות  לצפות  המתענגים  המלכים  וכמו  השי"ת. 

באלו, כך השי"ת רוצה לראות איך האדם עומד ונלחם עם החיות הלא טובות 

)ליקו"מ סי' רל"ג(.

אנשים  שיהיו  השי"ת  שצפה  בשביל  רק  היה  בראשית  מעשה  התהוות  וכל 

שיהיה להם יסורים בעניין האמונה הקדושה. )שיחות הר"ן סי' רכ"ב( וזאת יש 

לדעת, שמלחמות באמונה הם לאו דווקא כפירות גסות של הכחשת האמונה, 

אלא כל מיני מחשבות של טבע, דאגות ופחדים, כעס, עצבות וחלישות הדעת.

מריבוי  תבהל  אל  ולכן  השי"ת,  של  התענוג  שזהו  היטב,  זאת  זכור  ולכן 

המחשבות המבלבלות. כי כל מחשבה שחולפת במוח איננה סתם מחשבה, 

אלא היא נשלחה מהשמיים בשביל הבחירה, והשי"ת רוצה שתנצח אותה.

ג[ יש לדעת ולהאמין, אשר כל מלחמה בעניין המחשבה פועל הרבה למעלה. 

בעולם  חיים  שאנו  מחמת  כי  זאת.  להעלים  כך  כל  מתגבר  דבר  הבעל  ולכן 

סתם  הם  שהמחשבות  לנו  נדמה  והצלחות,  הספקים  של  עולם  העשייה, 

מחשבות פורחות בראש ללא כל משמעות, ועל זה יש להלחם ולהתחזק מאוד 

להבין, שמחשבה של יהודי מגיע למרחקים גדולים, והיא בעיקר אשר מניעה 

את העולמות העליונים, לטוב או למוטב ח"ו "כי בכל אדם יש בו חלק מכללות 

כל העולמות והצירופים, ובכל מה שהוא מדבק עצמו, לשם הוא מקשר חלקו" 

)ליקו"מ סי' ק"ה(. 

האדם,  מוח  בתוך  לשכון  רוצה  השכינה  כי  השכינה,  גלות  של  מציאות  והוא 

וכאשר שם מחשבות אחרות ר"ל אזי השכינה נעשית כציפור נודדת על קינה. 

 – לשכינה  מדור  עושה  אזי  טובה,  מחשבה  של  בהתחזקות  זאת  לעומת  אך 

בבחינת 'מלך אסור ברהטים' – רהיטי מוחין דילך )עיין ליקו"מ תנינא סי' פ"ב(. 

ואם תזכור זאת שבכל חיזוק במחשבה, אתה פועל למעלה, אזי יהיה לך כח 

ריבוי  כי כל המלחמה כאן הוא שאתה מרגיש חלש מול  ולהלחם,  רב לעמוד 

המחשבות, אבל כאשר תדע שבכל קצת אתה פועל ממש למעלה, אזי תקבל 

כח חזק להמשיך עוד ועוד.

ד[ אל תפחד מריבוי המחשבות בכלל, כל עיקר כוחם זה הפחד שיש לך מהם, 

כי הם באים בכמות של צרורות, מכל מיני כיוונים, ובזה הם תופסים את האדם עד 

שנדמה לו שממש אינו יכול להפטר מהם.

אך לזה צריך שתדע סוד גדול, שפעמים נדמה כאילו יש כאן איזה מחשבה גדולה שיש 

קטנות,  מחשבות  מלא  של  מהיר  רצף  בעצם  הוא  המחשבה  כח  כל  באמת  אך  בו,  להלחם 

אלא שהם נדמים למחשבה אחת גדולה וארוכה. וכיון שכך, הרי שיש לך להפסיק בבת אחת את 

המחשבה, ולהכניס מחשבה קטנה של קדושה, ועל כל פנים מחשבה קטנה של סתם היסח הדעת, שיחה 

עם חבר, סידור ענין כלשהוא, קריאה בספר, מילי דשטותא וכדו', שבזה בעצמו כבר הפסקת וחתכת את כח הרע, 

חצית אותו לשניים, הפרדת אותו. 

ואפילו שאחר כך הם יכולים לחזור, בכל זאת,  תמשיך בשלך, תנסה להסיח דעת, לא באופן של ויכוח עם המחשבה המבלבלת, 

על  להחזירו  ומנסה  במושכות  אותו  שתופס  הסוס  על  הרוכב  כאדם  תהיה  בראש.  אחר  משהו  להכניס  לברוח,  פשוט  אלא 

המסלול הנכון, גם כאשר הסוס משתולל. זכור! אין שני מחשבות יכולות להיות ביחד, הם פשוט באים כל כך מהר לכן נדמה 

שהם משתלטים עליך, יש לדעת ולזכור שהם בעצם הרבה מחשבות קטנות, וכל מחשבה טובה היא בעצם במקום מחשבה 

אחת לא טובה.

אל תפחד, אתה יכול! דע לך, רביז"ל היה חידוש גדול בעניין המלחמה במחשבה, הרבה מאוד נכתב על זה בספרי רביה"ק, הן 

בחלק של הסור מרע, עצות איך לברוח מבלבולים, או מסתם מחשבות חולמניות, ובעיקר בעשה טוב, לזכות להכניס מחשבות 

קדושות באופן מיושב בלא בלבולים וחכמות יתירות.

אלא 

שיש לך לדעת שמלחמה זו היא ארוכה, ויש להתחיל בזה אלפים של התחלות, בהתחדשות גדולה, לתפוס עוד ועוד רגעים של 

מחשבות טובות, אפילו מחשבות דקות, כחוט השערה.

זהו זמן של הזדככות, ולכן אל תבהל בראותך התגברות של בלבולים דייקא כאשר הנך רוצה להתקרב לה', כי כך הוא הדרך לזכך 

את המחשבה, על ידי הרבה מחשבות קדושות קטנות.

ואל יהיה קל בעיניך איזה התגברות של חוט השערה, כי בכל התגברות שכזו, הנך מעורר את מידות הרחמים, וממשיך לתוך 

עולם הקטנות והדינים, שערות של דיקנא קדישא – שפע של מידות הרחמים. )עיין באריכות בליקוטי הלכות סוף תפילין ו'(

חזק ואמץ כי ה' עמך

מטשערין  הרב  של  משמו  מאנ"ש  שמקובל  מה  ידוע 
החג"  ש"עבר  לומר  אין  חג,  איזה  שעבר  שאחר  זצ"ל, 
וכוונתו הייתה גם שכשעובר החג  אלא ש"נכנס החג". 
התעוררות  ולהמשיך  החג,  הארת  עם  להישאר  צריך 
עכשיו,  ובפרט  הזאת.  ההארה  ברושם  ה'  בעבודת 
ודרך לפסח צריך לראות להמשיך  שפורים הוא הילוך 
הפסח  לחג  להתכונן  באמת  שנוכל  כדי  פורים  הארת 

הבא עלינו.
בספר חסד לאברהם )הובא בפל"ח( מובא: שלשים יום 
להוציא  הקב"ה  מתחיל  פורים[  הוא  ]ואז  הפסח  לפני 
באופן  מעט,  מעט  הטומאה  מהיכלות  ישראל  נפשות 
בפתח  עומדים  ישראל  פושעי  כל  חמץ  ביעור  שבליל 
'משנכנס  ע"א(  כ"ט  )דף  תענית  בגמ'  ועיין  הקדושה. 
 – לישראל  היו  נסים  ימי  פרש"י:  בשמחה'  מרבים  אדר 
פורים ופסח. וכן בגמ' מגילה )דף י' ע"ב( סומך גאולה 
מזה  מבואר  פסח.  לגאולת  פורים  גאולת  לגאולה, 
דפורים ופסח כחדא חשיבי, ופורים הוא הכנה לגאולת 
פסח. ואם כן כל אלו הימים שאנו עומדים בהם כעת, 
שמבואר  כמו  לפסח,  הכנה  הם  בפורים  שתחילתם 
הילוך  הוא  שפורים  ח"ב(  ע"ד  )תורה  מוהר"ן  בליקוטי 
ודרך לפסח, ואחר פורים קורין פרשת פרה שהיא הכנה 
לפסח, כי פרשת פרה קורין כדי שיהיו טהורים לעשות 
הפסח, ובתחילה הוא בחי' פור, כי פורים על שם הפר 

ואחר כך נעשה פרה עיי"ש.
ליקוטי  )עיין  העוונות  כל  תלויים  העגל  בחטא  והנה, 
פרה  פרשת  קראנו  לזה  ותיכף  ז'(  תורה  ח"ב  מוהר"ן 
)הובא  חז"ל  שאמרו  וכמו  העגל  לחטא  התיקון  שהוא 
ברש"י פרשת חוקת בסוף ענין פרה אדומה( משל לבן 
שפחה שטינף פלטרין של מלך, אמרו תבוא אמו ותקנח 

צואת בנה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל.
שאמרו  וכמו  הקדושה,  בענין  הוא  העגל  פגם  ועיקר   
חז"ל על מה שכתוב: 'ויקומו לצחק', "לא עבדו ישראל 
פרה  וכן  עריות".  להם  להתיר  כדי  אלא  זרה  עבודה 
המת  מטומאת  מטהרת  העגל,  תיקון  שהיא  אדומה, 
הטהרה  בחינת  שהיא  הטומאה,  אבות  אבי  שהיא 
תפילות  בליקוטי  שם  מוהרנ"ת  )כ"ש  ניאוף  מתאוות 
ובעוד מקומות(. והנה בתורה נ"ה ח"א מגלה לנו רבינו 
בטהרת הפרה אדומה שהיא בחינת התפילה, על שם 
היא תיקון  ופרה אדומה הרי  ונשלמה פרים שפתינו, 
על חטא העגל כנ"ל, נמצא שהתפילה שהיא בחינת 
הפרה האדומה, הוא התיקון על פגם הברית, שהוא 
מרומז  שזה  לומר  ויש  כנ"ל.  העגל  חטא  בחינת 
במה שאמר הקב"ה למשה בחטא העגל, "ועתה 
הניחה לי", ודרשו חז"ל )מדרש רבה על שמות( 
שבזה הודיע למשה שהדבר תלוי בתפילתו. 
ולפי דרכינו יובן שהודיע הקב"ה למשה 
שתיקון החטא שהוא פגם הברית 

תלוי בתיקון התפילה.

בענין פרה אדומה אמרו חז"ל שכתוב בה 'חוקה', לומר 
ש'גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה', ואין 
למעלה  שהוא  אדומה  פרה  וסיבת  בטעם  השגה  לנו 
מהשגת האדם, ואפשר לומר שתפילה שהיא בבחינת 
פרה אדומה כנ"ל, היא גם כן למעלה מהטבע והנהגת 

השכל כי תפילה היא שינוי הטבע.
והנה טהרת פרה אדומה נמשך מפורים כמו שכתב רבינו 
אפשר  דרכינו  ולפי  ע"ד(.  תורה  )ח"ב  מוהר"ן  בליקוטי 
מההשגה  למעלה  היא  פורים  שהארת  שכמו  לבאר 
הספרים,  בכל  וכמבואר  ידע,  דלא  עד  בבחינת  והדעת, 
כן טהרת פרה אדומה שנמשכת מפורים אף היא  כמו 
כך, שהיא למעלה מהדעת וההשגה. וכמו שאמרו חז"ל 
להרהר  רשות  לך  ואין  חקקתי  'חוקה  אדומה  פרה  על 

אחריה'.
בחינת  שהיא  אדומה  פרה  טהרת  כי  ראינו  כן,  כי  הנה 
הוא  זה  וכל  התפילה,  ידי  על  היא  כנ"ל,  הברית  תיקון 
אדומה  פרה  בחינת  ידי  על  ולכן  לפסח.  והדרך  ההכנה 
יוצא  שהתפילה  פה-סח,  שהוא  לפסח,  כך  אחר  זוכים 
לו  ונמשך  התפילה,  דיבורי  לו  שיאירו  וזוכה  מהגלות, 
והתפילה  הפרה  בחי  ]שזהו  מהטבע  למעלה  השגחה 
כנ"ל[ וכמו שהיה ביציאת מצרים שהיה שידוד הטבע 

וגילוי ההשגחה לעין כל.
ואפשר לבאר שזו כוונת מאמר חז"ל שאמרו על הפסוק 
'ואת ערום ועריה וגו' ואומר לך בדמייך חיי' שבזכות שני 

דמים נגאלו: דם פסח ודם מילה.
כי פסח מרמז על תפילה כמו שדרשוהו: פה-סח, ומילה 
הם  הברית  ותיקון  תפילה  כי  הברית.  תיקון  על  מרמז 

הדרך וההכנה לפסח ולגאולת מצרים.
שאכן,  נראה  ע"ד  בתורה  שם  רבינו  בדברי  וכשנדייק 
זו  כי  וההכנה לפסח.  שני הדברים האלו הם הם הדרך 
לשונו שם: "וזה בחינת שפתותיו שושנים נוטפות מור 
עובר, 'שפתותיו' זה בחינת פה סח כמובא, 'שושנה' היא 
בחינת  זה  עובר'  מור  'נוטפות  בזוה"ק(  )כמובא  אסתר 
מרדכי מר דרור לשון חירות, בחינת חירות של פסח" עד 

כאן דבריו.
וכך יתבארו הדברים: 'שפתותיו שושנים' שהוא בחינת 
אסתר בחינת מלכות פה, תפילה, שהיא בחינת פה סח; 
ו'מור עובר', מר דרור, שהוא מרדכי הוא בחינת החירות 
של פסח שהוא בחינת תיקון הברית, כי כל החירות הוא 
בענין זה, וכמו שכתוב גם 'בדם בריתך שלחתי אסיריך 
ראה  זה  ענין  )בביאור  בברית,  תלוי  שהחירות  מבור', 

ליקוטי מוהר"ן תורה ל"א וכן בחלק ב תורה פ"ג(.
וכל זה, תיקון הברית בשלימות ותיקון התפילה המביא 
להיטהר  וההכנה  הדרך  הוא  רע,  מכל  המטהרת  אליו, 
בטהרה,  קדושתו  ואת  הפסח  את  לקבל  ולהתקדש 
טומאה  של  שערים  מארבעים-ותשעה  אפילו  לצאת 
אל הקדושה המוחלטת, ויהי רצון שנזכה להלך בדרך זו 

ונזכה לגאולה שלימה במהרה.

כוכבי אור
הרה"ח ר' נחמן נתן וויינשטוק שליט"א

טעם גן עדן
אגרת טהרת המחשבה



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'טהרנועם השבת

אנשי מעשה הירושלמית  הקצביה  מן  יוצא  טחובער  מרדכי  ר'  קודש.  שבת  ערב 
ביתו  אל  מגיע  הוא  שבת,  לכבוד  שקנה  העוף  בחצי  אוחזת  כשידו 
ומניחה במטבח, כבר מתכונן לפנות לעסוק בשאר ההכנות לקראת 
התחובה  מחט  לפתע  עינו  צדה  הרבה,  לתדהמתו  שאז,  אלא  שבת, 
בקורקבנו של העוף... "אבוי" נפלטה הקריאה מפיו, "שאלה התעוררה 

בעוף!" 
הוא נטל את העוף בידו ונחפז אל בית הרב, כששאלתו בפיו: "הכשר 
"העוף  ופסק:  ביסודיות  בדקו  בקורקבן,  הרב  התבונן  טרף?"  או  זה 

טרף!" 
אנשי  של  נחלתם  שהיו  והמחסור  העוני  בימי  מתרחש  סיפורנו 
ירושלים, משפחה שהיה באפשרותה להשיג חצי עוף לשבת נחשבה 
קניית  את  ביניהם  חלקו  קונים  ושני  היות  דנן,  במקרה  לברת-מזל. 
העוף, ממילא דינה של המחצית האחת היה כמו של זו השניה. הדבר 
היכה כברק במוחו של ר' מרדכי: "חייבים לברר איזו משפחה קנתה 

את חציו השני של העוף, כדי להצילה מאכילת טריפה!"   
הוא יצא את בית הרב, ומיהר כל עוד נפשו בו אל הקצבייה, "אמור 
לי" פנה אל הקצב, "האם זוכר אתה מי קנה את חציו השני של העוף 
שקניתי אני?" למרבה הנס, זכר הקצב היטב מי היה הקונה השני, "כן, 

משפחת בורשטיין משכונת קטמון"

במטבח בית משפחת בורשטיין בקטמון, בעבע הסיר על גבי הכירה 
ובתוכו העוף... עקרת הבית השאירה את הסיר על האש ויצאה את 

הבית. 
בביתו של רבי משה בורשטיין, התגורר בימים ההם החסיד המובהק 
תלמידי  מגדולי  ולעוד  למוהרנ"ת  ונכד  נין  שטרנהארץ,  אברהם  רבי 
הקדוש  ברבינו  הדביקות  באור  סביבתו  את  האיר  כאבוקה  רבינו. 
ובדרכיו, ועד זקנה ושיבה יקדה בקרבו האש כבימי בחוריו בטשעהרין 
במחיצת תלמידי מוהרנ"ת. גדול היה כוחו של רבי אברהם גם בתורת 
יושבי  רבנים  ממאה  למעלה  ידי  על  להוראה  הוסמך  והוא  הנגלה 
אליו  מפנים  היו  ברסלב,  בעיר  צעיר,  אברך  בהיותו  עוד  מדין.  על 
שאלות מורכבות ועל הכל היה משיב בבהירות. וכשחלה זקנו הרב 
מטשעהרין, מינה אותו להשיב במקומו לשואלים בדבר הלכה. לימים, 
לשאלות  העיקרית  הכתובת  הוא  היה  קרימנטשוק,  הגדולה  בעיר 

באיסור והיתר, ממונות וכיוצא.
היתכן שדווקא בבית קדוש כזה יכשלו חס ושלום באכילת טריפה?

"האם  בורשטיין.  ונקש על דלת משפחת  רץ כחץ מקשת  ר' מרדכי 

אחד ההורים בבית?" שאל את הילדים שפתחו לו, כשדחיפות מרובה 
"ובכן"  בדעתו,  רגעים  מספר  חכך  הוא  הילדים.  השיבו  "לא"  בקולו. 
אמר להם, "מיסרו את החבילה הזו למי מההורים מיד כשיבוא הביתה, 

העניין חשוב ביותר!"
הילדים נטלו את החבילה והניחו אותה בקרן זווית. בפנים, היה מונח 
הקורקבן עם המחט וצורף אליו פתק ובו נכתב: "העוף שקניתם אצל 
הקצב הינו טרף, קניתי את חציו השני ומצאתי בו את הקורקבן הנקוב 
הזה, הלכתי עמו לרב והוא פסק שהעוף טריפה, באתי אליכם להביא 
את הדבר לידיעתכם כדי להצילכם מאכילת טריפה. מרדכי טחובער"

לחבילה,  המצורף  בפתק  הכתוב  את  וקראו  לבית  ההורים  כששבו 
יתברך  להשם  מודים  כשהם  לאשפה,  התבשיל  את  להשליך  מיהרו 

שהציל אותם מלהיכשל במאכלות אסורות.
לימים, סיפר החסיד רבי נחמן ישראל בורשטיין ז"ל את הסיפור הזה 
אשר ארע בבית אביו, לחסיד המובהק רבי שמואל שפירא ז"ל, שאלו 
מיד רבי שמואל: "האם הדבר ארע בזמן שרבי אברהם היה אצלכם 

בבית?" השיב רבי נחמן בורשטיין: "אכן". 
'אין  כי  מטריפות,  ניצלתם  אברהם  רבי  "בזכות  שמואל:  רבי  נענה 

הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים'".

לא יאונה לצדיק כל און

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

השם טהורה. 

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

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

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

שמא דקוב"ה. 

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

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

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

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

שמעוצם רוממותו רוצה בנו וכו'. 

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

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

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

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

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

ומתיקות בידיעת והשגת אלקותו ית'.

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

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

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

תפילה והתבודדות. 

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

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

שנדמה כבלתי אפשרי עכשיו. 

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

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

פורים שבכוחה נמצא המתקת כל דין ויראה.

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

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

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

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

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

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

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

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

המניעה מעבודת השי"ת.

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

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

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

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

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

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

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

נמשך  שבכוחה  דרעוין  רעוא  רצון  בעת 
השם  יראת  וזיכרון  טהרה  עלינו 

תמיד.



בני הנעורים
ַאַחר ּפּוִרים קֹוִרין ָּפָרַׁשת ָּפָרה

עלהו לא יבול

הכנת הבית לפסח
מצוות ביעור ובדיקת חמץ

א. מן התורה די אם מנקים את הבית מהחמץ, אבל חז"ל חייבו גם 'לבדוק' כל מקום 
שעלול להיות שם חמץ.  

אפילו  ישארו  שלא  לב  בשימת  ניקו  אם  אבל  מבדיקה,  פוטר  אינו  נקיון  סתם  ב. 
פירורים, אזי מועיל נקיון זה כבדיקה. לכן: מקומות 'ַחָלִקים' שבנקיון יסודי לא יתכן 
שישארו שם אפילו פירורים - די בזה ואין צורך לבדוק שם. אבל ב'חורים וסדקים' 
כגון פינות הארון, סביב המסילות של המגירות והצירים, אין הנקיון מועיל ועדיין 
חייבים לבדוק שם. אמנם גם שם אם ינקו עם דבר חד שמגיע לכל השטח, הרי זה 
אזי אם הוא   - כל שהם  ניקוי  ניקו שם עם חומרי  אם  וכן  צורך לבדוק.  ואין  מועיל 
ארון שאין מאחסנים שם מזון או כלים לפסח, אין צורך לבדוק שם. מה שאין כן אם 

מאחסנים שם את הנ"ל לפסח, צריך לבדוק. 
חורים  שיש  מקום  בכל  אופן  בכל  לבדוק  שיש  הפוסקים  גדולי  כתבו  זאת  בכל  אך 

וסדקים ותבוא עליו ברכה. 
ג. כל מקום שניקו אותו לפסח, אפשר לבדוק כבר מהיום! ושוב אין צורך כלל לבדוק 
הנעשות  שהבדיקות  ודע  חמץ.  שם  להכניס  לא  שיזהרו  בתנאי  אבל  י"ד,  בליל  שם 

לפני 'ליל בדיקת חמץ', אפשר וכן רצוי לעשות עם 'פנס' ולא עם נר.
ארונות בשאר חדרי הבית שלא במטבח

א. אפילו כשאין מאחסנים שם מאכלים וכלים של חמץ - חייבים לנקות ולבדוק שם. 
כי חששו חז"ל שמא היו צריכים לאיזה דבר בשעת האכילה והשאירו שם חמץ, או 
דבר  שהוא  'מגבות',  שם  שיש  בארון  הדבר  שייך  ובפרט  פירור.  איזה  ממנו  נתפרר 
הנצרך לפעמים בעת האוכל. ארון של 'בגדי תינוקות', שמצוי שצריך להחליפם בעת 

האוכל. 'ארון ספרים'. 
ב. אמנם אם מקפידים לנקות את הידים לפני שניגשים לארון, אין צריך לא נקיון ולא 
וכן אם צריך סולם או כסא על מנת להגיע לשם - נראה שאין צורך לנקות  בדיקה. 

ולבדוק. 
ג. אבל בבית שיש בו ילדים קטנים - אזי כל מקום עד היכן שידם מגעת לשם, נחשב 
משחקים  בו  שיש  ארון  ובפרט  ובדיקה.  נקיון  וחייב  חמץ,  בהם  שמכניסים  למקום 

לילדים.
 למעשה בארונות כאלו שאמרנו שצריכים לנקותם:

א. יש להוציא את כל תכולת הארון, את המדפים הנשלפים והמגירות, ולנקותם. וכן 
יש לנקות את כל פנים הארון, ובפרט באיזור הצירים והמסילות. ורצוי מאוד לנקות 
'נפגם'  ידי זה אף אם יישאר איזה פירור חמץ, הוא  ניקוי כלשהם, שעל  עם חומרי 

ואין חיוב לבערו. 
הקבועים  המדפים  אבל  לבדוק.  צריך  אין  ולנקותם,  להוציאם  שאפשר  המדפים  ב. 
ותחתית הארון, אף אחרי הניקיון יש לבדוק את כל הפינות. אבל את הצד הָחָלק של 

הארון, אין צורך לבדוק. 
ג. המגירות, אם ניקו אותם היטב עם חומר ניקוי - אין להם חיוב בדיקה מעיקר הדין, 

אך למעשה רצוי לבדוק אותם. אך אין צורך לבדוק אותם עם נר או פנס, אלא כשיש אור 
יום, אפשר לקחת את המגירה ליד החלון ולעיין בה אם יש בה חמץ, וכן אפשר לעשות 

מוצאים איזה פירור שיש להסתפק עליו אם  ואם  בלילה תחת מנורת חשמל שיש בחדר. 
הוא אוכל, אין צריך לדקדק כל כך על זה, כי בודאי לא יבואו לאכלו וגם מסתמא נפגם על ידי 

חומרי הניקוי. 
ד. הצירים והמסילות וסביבותיהם, יש חיוב לבדוק. אך אם ניקו אותם היטב עם חומרי ניקוי, אין 

צורך לדקדק כל כך בבדיקתם, ובודאי שאין להתייחס לאבק או פירורים בעלמא, אלא די בכך כשאין 
רואים בעין פירור חמץ. 

ה. ארון או חלק מהארון המחויב נקיון, וקשה לנקותו מאיזה סיבה שהיא - אפשר למכרו כך ב'מכירת חמץ'. ואז יש 
לסגור אותו לפני פסח ולהדביק עליו סימן שהוא 'מכור לגוי', ובפסח אסור להשתמש שם. 

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(

או  אדומה,  לפרה  זכר  רק  הוא  האם  פרה,  פרשת  קוראים  השבוע 

שמשהו קורה השבת הזה, ואם כן מה אני אמור לעשות בשביל כך?

 אכן משהו גדול קורה השבת הזו, אין זה סתם זכר בעלמא.

השי"ת נתן לנו חק של פרה אדומה, שעל ידה ניטהר כל מי 

להטהר  יכולים  אנו  אין  וכיום  והיות  מת.  בטומאת  שנטמא 

נחשב  הפרשה,  את  קוראים  שאנו  ידי  על  לכן  זו,  מטומאה 

וכמו  הזו,  הקדושה  המצווה  את  לקיים  זכינו  כאילו  הדבר 

שכתוב 'ונשלמה פרים שפתינו'.

אלא שכדאי לפני כן שנברר לעצמנו, מהי 'טומאת מת' ואיזה 

שייכות יש לנו לדבר זו, ואז נוכל להבין איך נוכל לטהר את 

עצמנו מאותו טומאה נוראית שיש לה כח לדבק.

'טומאה' הוא דבר שמנותק מהשי"ת, ויש כמה וכמה ענינים 

של טומאות שיכולים לנתק מהשי"ת, אך הגדול מכולם הוא 

שבכולם,  והקשה  הגדולה  הטומאה  שהיא  מת',  'טומאת 

לגוף,  מחוברת  אינה  הנשמה  בה  חיות,  חוסר  של  טומאה 

שהוא הניתוק הגדול ביותר מהקדושה.

ניתוקים מהשי"ת אבל הניתוק  וכמה סוגים של  ישנם כמה 

חיבור  מרגיש  לא  שאדם  הוא,  שבכולם  והמרכזי  הגדול 

שהוא  מחמת  וזה  מת,  כמו  מתהלך  חי,  לא  הוא  לנשמתו, 

ואינו מנסה להתעלות לקבל חיות  מודע רק לרגשות הגוף, 

מנשמתו.

וזהו שורש כל הטומאות, כי מחמת שאין לו חיות מנשמתו, 

כך  כל  נופל  הוא  לכן  להשי"ת,  ומהקרבה  מהמצות,  חיות 

טובים,  לא  רצונות  ובטלה,  שעמום  שחורה,  ומרה  לעצבות 

שגיונות ומחשבות מטורפות.

טיפול  צריך  מהשי"ת  וניתוק  טומאה  סוג של  שכל  ובאמת 

באופן נפרד, ולכן לאחר פסח אנו סופרים ספירת העומר, 

מכל  אותנו  שיטהר  לה',  ולצעוק  להתפלל  ומשתדלים 

המידות הלא טובים. אבל דבר ראשון לפני פסח, צריך 

להתחיל לחיות, להיות בן אדם.

להתחיל  נוכל  'איש',  לפנינו  שיעמוד  אחרי 

לראות איך לסדר את המידות שלו, אבל 

כל זמן שהוא מתהלך כמו מת 

בלי חיות, אי אפשר להתחיל לדבר עמו על תיקון המידות.

הגמרא אומרת )מגילה יד.( שבפסח יצאנו מעבדות לחירות, 

ואילו בפורים יצאנו ממות לחיים. ולכן רביז"ל אומר שעכשו 

בטומאת  טמאים  כולנו  שעכשו  כיון  מפסח,  ההתחלות  כל 

מת, ומשום כך צריך לפני כן להתחיל לחיות ולנשום, ואז נוכל 

במ"ט  עצמנו  את  ולטהר  ממצרים  לצאת  להתקדם  בהמשך 

שערים של ספירת העומר עד לקבלת התורה. 

זכינו לקבל חיים ושמחה,  בו  ומשום כך תיכף לאחר פורים, 

כעת אנו מבקשים מהשי"ת, שבאמת נטהר מטומאה נוראה 

זו של 'טומאת מת'.

 ****

של  מלמעלה  גדולה  השפעה  יורד  בה  זו  קודש  בשבת  ולכן 

טהרה מטומאת מת, יש לנו להתחזק מאוד לבקש מהשי"ת 

דקדושה.  חיות  בנו  שיהיה  לחיות,  שנתחיל  לפניו  להתחנן 

רוצים  אנו  זאת  בכל  מתוקנים,  אנו  אין  עדיין  אם  ואפילו 

להתחיל לחיות, להרגיש חיים, שיהיה לנו סיבה לקום בבוקר.

בכל  פרה,  פרשת  בקריאת  גדול  כח  יש  שבאמת  אפילו  כי 

זאת כדאי מאוד לבקש מהשי"ת, כי העיקר לעורר הרצונות 

הרבה  פועלת  תפילה  שכל  להאמין  ויש  לכך,  והכיסופים 

כך, נתחיל באמת לחיות  וככל שנרבה להתפלל על  למעלה, 

ולהיות מחוברים לאור נשמתנו הקדושה.

רחוב,  בקרן  מוטל  הנמצא  מת  אדם  על  נאה  במשל  ונסיים 

עברו לידו כמה "חכמים" ניסו להעירו, להזיזו אך ללא הועיל, 

עמדו וחקרו מדוע אדם זה אינו יכול לזוז, הביטו בו מכל כיוון 

בהתפעלות,  קרא  מהם  שאחד  עד  בעיון  ובדקו  מצח  קמטו 

וכדי להוכיח זאת הוא מעביר  שימו לב, אדם זה אינו רואה, 

שזו  כנראה  ותגובה,  עפעוף  כל  אין  ואכן  עיניו,  מעל  משהו 

אם כן הסיבה למותו. קפץ מיד "חכם" אחר, דפק בחזקה את 

רגליו על הארץ ליד אוזנו של המת, מחה כפיו בקולניות סמוך 

ואכן לא נראתה כל תגובה אצל המת, רואים אתם,  לאוזניו, 

אלא  להאמין,  נטו  כמעט  כבר  שומע!  לא  הוא  היא,  הסיבה 

שאז קם "חכם" נוסף וטען כי המת אינו מסוגל לדבר, החלו 

להתווכח מי מהם הצודק עד שעבר שם פיקח הכניס ראשו 

ביניהם ואמר: האינכם רואים שאין בו רוח חיים....?!

לתרומות והנצחות: | 054-8418146 | 053-3175211 | ת.ד. החיד"א 3/2 בית שמש | פקס: 0765102516 | להצטרפות למנויים בדוא"ל: subscribe@haleb.org | לרכישת מניה בעסק הנצחי הפקד את מעשרותיך לבנק פאג"י סניף 179 מ-ח: 584924 ע"ש מכון עלה לתרופה

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לרחובות

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

 054-8418146 

הר"ר  נחמן משה דוד שפירא הי"ו - מודיעין עיליתרחובות
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  נחמן ניימן הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  מיכאל נתן סבג הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

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

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  ראובן שיף הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הבר מצוה נחמן נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  יהושע אורלנציק הי"ו - צפת
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

לעילוי נשמת 
ר' אלישע בן חיים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר  ראובן יוסף בולטין הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד נחמן אנשין   הי"ו  
לרגל שמחת הולדת הבן 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישי דוד   הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שלום מאיר איפרגן  הי"ו  - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה דוד כהן הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם אהרן רייס  הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר זאב ב"ר חיים ליברמנש הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעון ]בר"נ בר"א[ אנשין הי"ו 
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יששכר משה ראטה הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים נס  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן בן אלעזר הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף שמיר הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת אירוסי בנו הר"ר יונתן הי"ו

ומחותנו 
בת הר"ר ברק מדר הי"ו - צפת
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אסף חן הי"ו  

ירושלים

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו הבה"ח נתן נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


