
של  בסיומה  שוב,  והשבוע  סיני,  הר  במעמד  נכחנו  הקודמת  בפרשה 

הפרשה אנו פוגשים את  המילים 'נעשה ונשמע' שמופיעות באיחור, 

ורש"י כבר מלמדנו שפרשה זו היא בבחינת אין מוקדם ומאוחר בתורה. 

המילים 'נעשה ונשמע' זריזות הן, כה זריזות עד שהן מקדימות זו את 

שתיהן  זאת  ובכל  האוזן,  שמיעת  את  ומקדימה  קופצת  העשייה  זו, 

גם יחד מתאחרות עד אחרי כל מצוות 'משפטים', ואולי זו רמיזה על 

ההזדרזות שלנו לגשת מיד לקיום המצוות המעשיות. 

        

שמוטבע  בטבע  מדובר  שלנו,  העם  של  בנפש  יסודי  מאוד  משהו  יש 

גרם  הזה  הטבע  לעיתים,  מתעמעם  שהוא  למרות  עולם  מימות  בנו 

שלנו  סבא  האחרים.  כל  לפני  הנכונים  במקומות  ולהיות  להקדים  לנו 

אברהם הכיר ראשון שיש אדון לבירה, שלושת 

אבותינו ייסדו ראשונים שלושה תפילות ביום. 

ולקבל  להתחייב  שהסכימו  ראשונים  היינו 

המילה  את  הקדמנו  ואפילו  תורה,  בתמורה 

את  לקבל  לנו  עמדה  הזריזות  לנשמע.  נעשה 

התורה. 

זריזות ותמימות
אבל צריך להבין עוד משהו, הזריזות שהייתה 

תנאי  להיות  ממשיכה  תורה,  לקבלת  תנאי 

להגשמת כל יעד אמתי בתורה, בעבודת ה' או 

כל רווח נצחי אמתי, ולכן אנשים שזכו לצאת 

גאונים  דווקא  לאו  זריזים,  כל  קודם  היו  ביד  משהו  עם  הזה  מהעולם 

על  גם  שמשפיע  היחיד  היתרון  היא  הזריזות  גדולים.  מוכשרים  או 

הנצחיות.

זריזותו  מודגשת  ז"ל  רבינו  אודות  וסיפורים  עובדות  מאוד  בהרבה 

המופלאה. רבינו היה זריז וציווה עלינו להיות זריזים. רבי נתן היה זריז, 

החכמות  לתמימות.  מאוד  קשורה  הזו  והזריזות  לזריזות.  חינך  הוא 

ואינן תורמות באמת להצלחתו  הן מכבידות  גורמת להאטה מיותרת, 

ולא  הטוב  את  לחטוף  לעניין,  ישר  לגשת  יודעת  התמימות  הנצחית. 

לחכמים  'לא  אדם  מכל  החכם  אמר  וכבר  אודותיו,  בלדבר  להסתפק 

לחם'. כאשר חז"ל מדברים בגנות מי שחכמתו מרובה ממעשיו הדומה 

לעץ ששורשיו קלושים וכל רוח עוקרתו, הם מלמדים אותנו שבעולם 

עושים  ההשרשה  ואת  עמוקים,  שורשים  כל  קודם  צריך  הזה 

המעשים, והתמימים חזקים מאוד בעשיית מעשים.  

עמל  את  שראה  אחד  מין  על  מספרת  פ"ח.(  )שבת  הגמרא 

התורה של רבא שמרוב מאמץ פצע את עצמו בלא שהרגיש, 

הוא ראה בכך נמהרות וטען 'עמא פזיזא' – עם פזיז אתם 

שהקדמתם פיכם לאוזנכם בנעשה ונשמע.

כדאי  לפזיזות?  זריזות  בין  באמת  מה 

של  לעדותו  להאזין 

'חידוש  הזריזות  בעניין  שהיה  רבינו  של  הזריזות  סגנון  על  נתן  רבי 

בעולם',  דוגמתו  היה  שלא  הזריזות  בתכלית  זריז  היה  כי  מאוד,  נפלא 

כמעט באותה שורה הוא משלב את ההמשך: 'ואף על פי כן היה מתון 

גדול, כשראה שאינו עולה בידו היה מתון מתון'. איך משלבים זריזות 

מופלאה עם מתינות מוחלטת? הנה הנוסחא: 'רק שצריכין להתגעגע 

ולכסוף להשם יתברך תמיד גם בעת שאין עולה בידו עבודת ה' כראוי, 

יכול  והוא  ולבל לייאש עצמו כלל משום דבר, ותיכף כשהשי"ת עוזר 

לחטוף איזה דבר שבקדושה, יעשהו מיד בזריזות גדול'. 

אולי הרעיון הזה עולה מהמשפט המפורסם של הרבי 'נכספתי מאוד 

אחד  כל  אצל  חיוב  שיהיה  דהיינו  העשייה,  אל  העולם  את  להמשיך 

ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא', והמשפט התובעני הזה, 

המאיץ והממריץ, פותח במילה 'נכספתי'!. 

לחטוף טוב
זו, אפשר לומר, תמצית משנת הזריזות של רבינו, 

מצד אחד צריך לחטוף הכל, משום שאי אפשר 

להוציא מהעולם הזה שום רווח אמתי בלי לחטוף 

אותו בזריזות. מצד שני מתון מתון, כי אי אפשר 

ברוך  שהקדוש  בלי  בקדושה  דבר  שום  לעשות 

שמתקבלת  דשמיא  סייעתא  ומבלי  יסכים,  הוא 

תמורת כיסופים והשתוקקות.

הפרשה שלנו נאמרת בזריזות, ולדעה אחת בחז"ל 

שמוזכרים  המעשים  כל  יהודה(  בר'  יוסי  )רבי 

בשתי פרשות אלו נעשו באותו יום. בזה אחר זה אנו מקבלים את כל 

החוקים התורות המשפטים והדינים, המון מעשים בהמון תחומים.

מתן תורה כרוך בהמתנה וספירה ממושכת שבעה שבועות המעצימה 

וזו  גדולה,  בזריזות  נעשית  עצמה  הקבלה  אבל  והגעגוע,  החשק  את 

בדיוק צורתה של עבודת הבורא – הרבה כיסופים והשתוקקות ונכונות 

לעמוד זמן לא מוגבל בהמתנה, אבל ברגע שמתאפשר לעשות משהו, 

עושים בזריזות, בחיות. 

לפעמים אנחנו גוזרים על עצמנו איך יראו כל העתידים שלנו עוד לפני 

שגם  מכך  וגוזרים  ועיכובים  בקשיים  נתקלים  אנחנו  אליהם,  שהגענו 

העתיד, גם לכשניוושע, יהיה הכל איטי ומה כבר נספיק. למען האמת 

עוזר  יתברך  וכשהשם  אחד,  ברגע  להופיע  יכולים  והגאולה  הפדות 

אפשר לעשות הרבה מאוד. רוחניות לא לוקחת זמן, צריך רק לחטוף 

אותה מתוך הזמן הדוהר.

ואמר רבינו ז"ל על עצמו: 'אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני 

מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי 

מחזקת  המשמעות  מאיתנו,  נשגבות  המילים  אם  גם  כולה',  בשנה 

מאוד, אם רק תדע מה יעשה ממך השם בסופו של דבר, בוודאי תהיה 

כבר היום זריז מאוד. 

המתן בזריזות

יש  לפזיזות  איטיות  בין 
שילוב  שהיא  זריזות 
הזדרזות  בין  נדיר 
כיסופים  להמתנה, 
והיחלצות לקראת מטרה.

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
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זריזות היא טבע יהודי שקשור לאמונה, בזכותה היינו לעם וגם היום היא תעשה אותנו תמיד  יהודיים יותר מאתמול.

מחפש עסק מוצלח? תדבר בכל 
יום עם חבר בעבודת ה'!

יום ג' יתרו, תרב, ברסלב
היצה"ר  של  ומתן  המשא  שכל  ...כמו 
האדם  צריך  כן  כמו  האדם,  עם  הוא 
לעשות כנגדו – שיהיה כל משאו ומתנו רק בתורה 
חבריו  עם  ושיחה  קונו,  לבין  בינו  ושיחה  ותפילה 

ועם רבו, ליתן ולישא רק בעסק זה. 

כי צריכין ליזהר מאד לקיים מה שכתוב בתורה 
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" )ליקוטי מוהר"ן 
נקודות:  השלש  עצמו  על  להאיר  ל"ד(,  סימן 
הנקודה  להאיר  קונו,  לבין  בינו  לדבר  דהיינו 
חברו  עם  לדבר  וכן  וביה,  מיניה  שלו  הקדושה 
הנקודות  בזה  זה  שיאירו  כדי  שמים,  ביראת 
וכן  בחברו,  שאין  מה  אחד  בכל  שיש  הטובות 

לדבר עם רבו, לקבל הנקודה הכללית.
וצריכין לעסוק בזה הרבה בכל יום ויום, ושיהיה 
כל עיקר משאו ומתנו של כל אחד ואחד רק בזה. 
נידף  הבל  הבלים,  הבל  הבל,  הכל  מזה  חוץ  כי 

אין בו ממש.
באים  וכמה  כמה  וראה  היטב,  לבך  ושים 
השותפים שלכם בכל יום ויום לחקור בכל פרטי 
מהאבנים,  נפדה  כבר  אם  שלכם;  ומתן  המשא 
ואם כבר סילק, ואם האומנים עושים מלאכתם 
כראוי, ואם כבר עבדו כפי שכירותם, ושאר מיני 
פרטים רבים אשר כל היום חולף בזה, וכן הוא 
ומתן  המשא  עסקי  בכל  המקומות  ובכל  פה, 

שהוא רק חיי שעה.
וכמה  כמה  וחומר  קל  אלפים  נלמד  לא  ואיך 
חביריו  ועם  קונו  לבין  בינו  וליתן  לישא  צריכין 
וכו'  עצות  ולבקש  תחבולות  לחשוב  וכו', 
חיים  עולם,  חיי  ולמצוא  רע  מכל  להינצל  איך 
הבקשה  אשר  נצח,  בימינך  נעימות  נצחיים, 
בעצמו  בזה  ומתן  והמשא  בעצמו  והחיפוש 
כלל,  מוצאים  שאין  נדמה  אם  אפילו  מאד,  יקר 

ומתן.               משא  בשאר  משא"כ 
נתן מברסלב



צדקה, אא

ובריתי נאמנת לו על פי שיחות הר"ן סעיף ע"ו
פרק ד'

שלא  רביז"ל  של  הנפלאה  העצה  בענין  שיש  העצה  פשטות  נתבאר  הקודם  בפרק 
הלחץ  כי  מבין,  שאינו  רואה  אשר  כסדר  ילך  אלא  הלימוד,  בשעת  מדי  יותר  להתבלבל 

שמלחיץ עצמו להבין הוא בעצמו סותם לו המח מלהבין.
רבינו רוצה להכניס ולקשר את כולם לתורה

א[ והנה, רביז"ל רוצה בשיחה זו בעיקר לחזק אותנו )מעבר לעצה הפשוטה שיכול לסייע 
ביותר,  הנמוכים  עד  אפילו  שיורד  כדרכו  רביז"ל  כי  להשי"ת,  להתקרב  הרבה(  להספיק 

לאלו הנמצאים בשאול תחתיות, להרים אותם לידע שהשי"ת נמצא איתם עימם ואצלם. 
כי בכמה וכמה תורות מלמד רבינו שהתחלת העבודה לצאת ממקומות המטונפים 
ביותר, תלוי בהתקשרות ללימוד התורה, וכמובא בתורה א' שעל ידי לימוד התורה 
אפשר להתדבק לאור ה' גם במקומות חשוכים ואפלים, וכן בתורה נ"ו אומר רבינו 
הסתרות,  שבתוך  ההסתרות  לתוך  ה'  שם  את  ממשיכים  התורה  לימוד  ידי  שעל 
וכן בעוד כמה וכמה מקומות, וידוע אין ספור מאמרים של חז"ל בענין כח התורה 

להוציא האדם מהעוונות, ושהוא התבלין נגד היצר הרע. 
ואם כן בוודאי שבהכרח להנחיל דרך לימוד גם לאלו שאינם יודעים איך ללמוד כראוי, 
להתחיל  ממקומו  שיוכל  בכדי  התורה,  בתוך  עצמו  למצוא  יוכל  אחד  שכל  באופן 

להתחזק ולהדבק באור ה'. 
כי כל הנופלים למיניהם יהיה מי שיהיה, היו יכולים לצאת מהמציאות הרעה שלהם, 
אילו היו מתמידים בתורה, אך הבעיה היא, שדווקא אלו הנופלים הדבר הראשון שהם 
מתרחקים הוא מהתורה, ואינם מרגישים קשר לתורה. וכל זאת מחמת שמדברים על 
ולכן  ומוצלחים.  למוכשרים  רק  שייכת  שהתורה  להם  ונדמה  גבוהה,  גבוהה  התורה 

מוכרח להיות שיש עצה ודרך איך גם הם יכולים להתחבר לתורה בכל מצב.
התורה אינה דורשת שום תנאי בשביל ללומדה

ואינו דורש שום  ב[ ועל כן מגלה כאן רבינו שבלימוד התורה באמת לא צריך כלום, 
תנאי, ובזה יורד רבינו לכל אחד, ומחדד וזועק, להזהר לבלי להיות מחמיר כזה בלימוד 
התורה, ואפילו מי שכבר התחבר ללימוד כראוי, גם הוא, אם יבדוק בעצמו בעין אמת, 
יראה שרוב זמנו הולך לריק רק מחמת שמחפש את הזמן ללמוד באופן מסויים ובספר 
מסויים וכו', וגם כשיש לו כבר האפשרות, אזי כבר נגמר לו החשק לזה, ועל כן יראה 
לחבר עצמו תמיד לתורה בכל מקום וזמן בכל דרך שיהיה, וגם אם אין לו חשק לכלום 
אזי שיאמר כסדר מילה במילה בנחת וברוגע ובוודאי שיבין כמה דברים או אפילו את 

כלל הנושא המדובר, ובזה יוצא ידי חובת לימוד התורה לפי דרגתו בזמן זה. 
 ]וכן כאשר לומד ליקוטי מוהר"ן, אפילו שהעיקר הוא ללמוד בהבנה, כפי שכותב ר' 
אברהם ב"ר נחמן ז"ל בהקדמתו, בכל זאת כמה וכמה אנשים עומדים רחוקים ואינם 
שיש  קשה  ספר  שהוא  שיודעים  מחמת  רק  הזה,  הקדוש  הספר  לפתוח  מצליחים 
והתמידו  בתמימות,  לספר  שהתקרבו  אלו  את  יש  זאת  ולעומת  בו,  ולהבין  להעמיק 
הספר  עליהם  המושגים  הבינו  לפחות  זאת  בכל  הבינו,  שלא  ואפילו  בנחת,  באמירה 
נפלאה,  קדושה  בהם  נכנס  הלימוד  ובריבוי  וכו',  אמת  תפילה,  צדקה,  כמו  מדבר, 

ובהמשך על ידי ריבוי הלימוד גם התחברו קשרי הדברים[.
כזו  בדווקא להבין ברמה  רוצה  'אני  'איני מבין',  לומר  והעיקר להפסיק להיות עקשן  ג[ 
או אחרת', כי בוודאי אם יהיה אפשר לו, אזי צריך לעשות כן, אבל האדם צריך שיבדוק 
המציאות האמיתית שלו באותו עת, וכשישים עינו באמת יראה שאילו היה מחשיב גם 
לימוד שאינו מבין לגמרי, אזי היה לומד גם בהרבה זמנים שהיה נדמה לו שאי אפשר לו 
ללמוד אז, וכך היה זוכה בכח ההתקשרות לתורה הק' להאיר עליו אור ה' בתוך כל מצבי 
וזמני חייו, כי זה כל המכוון של לימוד התורה לא בכדי לידע וכו', אלא בכדי להתקשר לאור 
ה' אשר מונח באותיות התורה, והלוואי ונציית לדברי רביז"ל בפשטות וכך נחיה חיי עולם.

לבחון  צריך  ואדם  התורה,  בלימוד  כלל  בלבולים  צריך  שאין  דרך  כאן  פותח  רביז"ל  ד[ 
בעצמו, אחר שעובר שבוע שלם, שישאל את עצמו, מה למד השבוע, כמה הספיק לעבור 
על התורה הקדושה?! ותמיד יש תירוצים שהיה טרוד בשבוע זה, או שלא היה לו חברותא, 
או שאר סיבות שונות ומשונות, וכאן יש לפניו עצה פשוטה שתמיד אפשר להיות קשור 

לתורה הקדושה. כי לימוד תורה אינו דבר קשה, וצריך להכניס לראש, שלימוד תורה הוא 
דבר שבניקל אפשר ללמוד, וצריך להתרגל לחטוף תורה בכל עת מצוא ללא שום הכנה, ואין 

צריך לשבור שום מניעה ולקיים שום תנאי בשביל להתחבר לתורה. 
אותו  לבלבל  הבאים  לימודו  בתחילת  תיכף  במוחו  שעולים  ממחשבות  יתבלבל  ואל  ה[ 

להרהר אחר הלימוד, ואיזה תועלת יצא מהלימוד שלו, שהרי ממילא לא יהיה למדן ותלמיד 
ולהזכר  המבולבל  המח  את  לרפאות  הוא  הלימוד  מטרת  כל  כי  כעת,  שחוטף  מהלימוד  חכם 

וכמו שכבר  יהיה תועלת בלימודו.  יהיה איך שיהיה, סוף סוף,  ולכן איך שילמד,  במציאות השי"ת, 
דייקנו בתחילת השיחה שכל מכוון השיחה היא להדבק בהשי"ת, להבין הסוד של כל הלכה לראות איך 

להתקרב לה' מכל הלכה. וייתכן מאוד גם שעל ידי שירבה בלימוד, גם יתרפא מוחו הטרוד שיוכל בהמשך לימודו 
לתפוס ולהבין יותר בלימודו.

יכניס מוחו
בזה אפשר לאבד את  גם  כי  ובלחץ,  ולקרוא במהירות  רוצה להבין,  אינו  'שבדווקא'  לגרוס באופן  דהיינו  גם להיפך,  ואין הכוונה  ו[ 
מתיקות התורה וקרבת ה' השורה על אותיות התורה, אלא הכוונה לקרוא וללמוד יקרא בנחת ובשלווה, בשמחה ודביקות בכל תיבה 
שלומד, וינסה לשים ליבו לאותיות והתיבות שקורא, ולהבין מה שיכול, ורביז"ל אומר בפשטות, 'יכניס מוחו', להכניס המח, לא רק 

בפה, ויאמר כסדר דייקא ובזריזות וממילא יבין, ואם לא יבין מה בכך כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל. 
ופעמים שכל כך אי אפשר לעשות כלום, ואין לו 'שום' יישוב הדעת ללמוד, ובאמת ייתכן מאוד שעצתו להושיב עצמו בכח ולהתחיל לומר 
בפה תורה, אפילו בלא הבנה, רק בשביל לשייך אותו לתורה, ובוודאי לפי דרגתו נקרא לימוד, כי בלא זה ממילא לא יעשה כלום.  וכאמור 
לעיל, לא שייך להדריך בענין דרכי הלימוד, כי כל אחד לפי מוחו וידיעתו, כך הוא רגיל ללמוד, יש מי שאוהב לשמוע פלפול וליישר שכלו, ויש 
שנהנה דווקא משמיעת שיעור פשוט בדף היומי, ויש מי שגם זה קשה לו, ומתחזק בלימוד עין יעקב וכו', וכך היה היהדות במשך כל השנים.

'כל' חלקי התורה שייכים לכולם
ז[ ולסיכום הענין: רביז"ל רוצה שכולם יהיו שייכים ללימוד התורה, כי היצר הרע רוצח את האדם שירגיש שהוא לא שייך ללימוד התורה, והוא בשני 
פנים, כי יש מי שלא נתברך בכשרונות רבים, ולא מתחבר לעמקות הלימוד, ורביז"ל מרחם עליו שהרי בודאי התורה שייכת גם לו. וכן יש להיפך יש 
מי שעמל בתורה, אבל נשאר מצומצם כל ימי חייו סביב כמה נושאים, ואינו יודע שהתורה רחבה הרבה יותר, ויש בכוחו לכבוש שטחים נרחבים 

יותר 
בתורה, בכל נושא ובכל תחום, אם רק יכנס לדרך הלימוד הזה. כי התורה היא חיינו ובהם נהגה יומם ולילה, התורה הקדושה היא אויר לנשימתנו, 
ואין אדם בעולם שיכול לחיות ללא הזה, הקטן יבין שיש בכוחו להתחבר לתורה, והגדול יבין שיכול לקבל על עצמו עול תורה לעלות יותר 
מדרגא לדרגא. וכמו שר' נתן מוסיף מדיליה על שיחה זו ואומר שהיא דרך ועצה טובה, כי על ידי זה יכולים ללמוד הרבה מאוד ולסיים הרבה 

ספרים, ויזכה להבין דברים הרבה יותר מאשר היה לומד בדקדוק גדול, וכך יזכה לעבור על גמרא ופוסקים, הלכה וקבלה, ושאר ספרים כולם.
זמנם  רוב  בוודאי שצריכים להשקיע את  לימודם,  תשובה בתחילת  או בעלי  בישיבה  לנו להדגיש, שבוודאי בחורים  יש  ושוב  ח[ 
בלימוד איטי יותר כדי להבין איך להבין דף גמרא, חלק מהזמן ללמוד איך מעיינים בכמה שורות של גמרא רש"י ותוספות, להבין 
היטב את המתיקות שבכל אות שלהם, מה שנקרא 'סדר עיון'. וחלק מהזמן ללמוד איך מסתכלים על דף גמרא בשלמותו ברצף, מה 
שנקרא 'סדר בקיאות', כי אלו השנים הטובות בהם המח נפתח להתחבר בהבנת התורה. אבל גם הם, יש זמנים הרבה שמבטלים 
ממילא, ויכולים על ידי דרך זה, של הקריאה בנחת ובמתיקות, ולהמשיך כאשר אין מבינים, לעבור על ספרי היסוד שעליהם עומד 

היהדות, כמו תנ"ך, משניות שולחן ערוך ועוד, לקבל היקף גדול בכל חלקי התורה. 

ומשפטים  חוקים  אלהנו,  ה'  אהבתנו  עולם  אהבת 
אותנו למדת... אהבתו של השי"ת לישראל היא נוראה 
בזוה"ק  פעמים  הרבה  וכמובא  מאד,  עד  ועצומה 

ובמדרשים שמאריכים להפליג באהבה זו.
כשהאדם  ונחלשת,  נחסרת  זו  שאהבה  פעמים  אך 
לסילוק  גורם  הרי  השי"ת  כלפי  ח"ו  ופוגם  חוטא 
וכמובא  רח"ל,  זו  באהבה  ופוגם  מישראל  השכינה 
כמה פעמים בנביאים ובדברי חז"ל על חסרון האהבה 
והידידות בין ישראל לאביהם שבשמים כביכול, בזמן 

החורבן ועוד.
וכמו שאמר המן למלך אחשוורוש 'כל אותם הדברים 
היו כשהיה בית המקדש קיים והיה הקדוש ברוך הוא 
הוא  עכשיו  אבל  שקליהם,  מביאים  והיו  להם  רצוי 
כעוס עליהם' ואכן הייתה עת צרה לישראל מחמת כן 
ידו גורל ]ילקו"ש  עד כי רוח הקודש צווחת ועל עמי 

אסתר תתרנד[. 
פעמים  כי  אף  זו  אהבה  כי  לג,  בסי'  מאריך  רבינו  אך 
ממנה  פנימית  אהבה  יש  אך  כביכול,  נחלשת  והיא 

שהיא שרירה וקיימת בכל זמן.
שכן אנו מאמינים בני מאמינים כי מלא כל הארץ כבודו 
ואין מקום פנוי ממנו, ואף גם במקומות ומצבים שנראה 
שאין בהם השראת השכינה גם בהם נמצא השי"ת והוא 
האלקות  שהחיות  אלא  אלו,  ומצבים  מקומות  מחייה 
יתברך  שאלקותו  ככל  שכן  גדול,  בצמצום  הוא  שם 
משתלשל למטה יותר, אזי הוא מתלבש בלבושים רבים 

יותר, ולכן קשה למצוא אותו שם.
אך הדרך העיקרית לגלות את אור השי"ת היא כמובן ע"י 
שמכיוון  שעומד,  דרגא  בכל  והמצוות  התורה  שמירת 
ועל  השי"ת,  של  מידותיו  כולה  היא  הקדושה  שהתורה 
וכל  ויראה  האהבה  הרי  העולם,  את  השי"ת  ברא  ידה 
והמצוות,  התורה  בשמירת  תלויים  אדם  של  רוחניותו 
ושם שורה האהבה שבה אוהב השי"ת את ישראל וכפי 
שמקיים את התורה הרי יותר מתגלה עליו אהבת השי"ת.
ולכן כתבו חז"ל והנביאים כי בעת שבני ישראל פגמו 
ית'  שכינתו  נסתלקה  ח"ו  הרי  ובעוונות  בחטאים 
והמצוות  התורה  ע"י  אותה  המשכנו  לא  שכן  מעמנו 

שהם הכלים לגלותם בעולם הזה וכמו שנתבאר.

עדיין חביבותיה גבן 
כי  ובזוה"ק  במדרשים  חז"ל  האריכו  כבר  מנגד  אך 
עדיין  ה',  ברית  ועזבו  חטאו  ישראל  שבני  בעת  גם 
חביבותיה גבן, ואינו זז מאהבתו אותנו, וכלשון הנביא 
ישעיהו על עתים נוראים אלו, כי גם אם 'תשכח אשה 
עולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה ואנכי לא 
'כשם  זה  פסוק  על  חז"ל  שדרשו  וכמו  אשכחך', 
שאי אפשר לו לאדם לשכח כפות ידיו, כך גם אלה 

תשכחנה ואנכי לא אשכחך ]שהש"ר ח[.
שהשי"ת  אהבה  יש  שאמנם  העניין  וביאור 
אותה,  להסביר  שאפשר  יהודי,  כל  אוהב 
דהיינו כשיהודי עושה מצוות ומתנהג 
אותו,  אוהב  השי"ת  כשורה, 
אהבה זו מובנת לכל אדם, 

אבל יש אהבה שאי אפשר להסביר, שעניינה היא איך 
שהיהודי עדיין כביכול אחד עם הש"י בכל מצב.

שכן כל יהודי הוא חלק אלוקי ממעל ממש, והוא אחד 
עם השי"ת. ובשורשו הוא כולו רק אלוקות, כמו שכתב 
בזוה"ק על "ויפח באפו נשמת חיים" - מאן דנפח מתוכו 
כל  של  בלבו  ממש  נמצא  כביכול,  יתברך  שהשם  נפח, 
יהודי, אלא שמחמת הלבושים, היינו הגוף, והמדמה, וכל 
מה שעובר על האדם - אי אפשר לראות האור העצום 
הזה שיש בלב של כל יהודי, אבל בעצם מצד השי"ת יש 
יתברך  השם  היינו:  ממש,  רגע  בכל  הזאת  האהבה  את 
אוהב כל יהודי – לא רק כי הוא עושה מצוות, אלא - כי 
אב  של  מאהבה  יותר  עוד  והוא  ממש!  ממנו  חלק  הוא 
לגמרי,  ודעת  מטעם  למעלה  שהוא  אהבה  הוא  כי  לבן, 

ונקרא 'אם חפץ ה' בנו' 'אשר המלך חפץ ביקרו'.
הלבושים,  כל  ירדו  שאז  לעתיד.  יתגלה  הזה  והאור 
ויראו עין בעין שיהודי הוא אך ורק חלק אלוקי ממעל, 

והוא כולו אלוקות ממש.

אם ילד שעשועים
ובפנימיות יותר כי אמנם כל הבריאה היא רק אותיות, 
האותיות  שמתגלה  מקומות  יש  דהיינו  לעיל,  כמובא 
יתברך,  חסדו  שרואים  השם  של  החסד  מדת  של 
היינו  תפארת  של  האותיות  שמתגלה  מקומות  ויש 

התפארות של השי"ת, וכן הלאה.
'אורייתא דעתיקא  אך יש גם אותיות של עתיק. וזהו 
בכל  לבא  לעתיד  יתגלו  הללו  והאותיות  סתימאה', 

יהודי, וזה נקרא אור 'אהבה שבדעת'.
השורש  הוא  באצילות,  גבוה  הכי  העולם  הוא  עתיק 
של עולם האצילות, ונקרא "עונג" )כמו שכתב האר"י 
"אין למעלה  יצירה  וכמו שכתוב בספר  בשער עתיק, 
יותר  עוד  גבוה  שהוא  התענוג,  עולם  היינו  מעונג"( 

מרצון, ונקרא 'פנימיות הרצון'.
'עתיק' הוא מלשון 'נעתק'. כי זה השגה שכולה נעתקת 
בספרי  )כמובאר  היום  להשיגה  אפשר  כי  מהאדם, 
שמתגלה  כזה  נפלא  תענוג  הוא  זה  עולם  הרמ"ק(. 
שבעצם היהדות, הוא כולו רק רצון הפנימי והתענוג 

הפנימי של הש"י.
פנימיות הרצון של השי"ת היא ישראל, היינו כל הסיבה 
שהשי"ת ברא את כל העולמות, וכל סדר השתלשלות, 
הכל בכל מכל כל הוא אך ורק בשביל ישראל ]כדאיתא 
גודל  לפניו  עלה  כי  ג[,  ג,  בראשית  תנחומא  במדרש 
ירידתם  ע"י  ישראל  מכלל  לו  שיהיה  השעשועים 
כן  ועל  ומצוות,  בתורה  ועלייתם  הזה,  לעולם  למטה 

ברא הכל. זהו 'עתיק'.
והתענוג הזה אמנם יתגלה רק לעתיד, אבל הוא קיים כבר 

היום! השי"ת מתענג מאתנו כבר היום בכל רגע ורגע.
אך הצדיקים מגלים את זה כבר היום, ומחמת שהם הם 
התורה הזאת, והם המוח וה'דעת' של ישראל - על כן 
כל  יכול  נמצאים הצדיקים בעולם,  אחרי שכבר  היום 

אחד לטעום טעם האהבה הזאת!
יזכנו השי"ת לטעום טעם אהבה זו אהבה שבדעת ונדע 

כי עדיין חביבותיה גבן בכל זמן ועת, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' פינחס בונקר שליט"א

טעם גן עדן
לימוד התורה



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'שפוטנועם השבת

אנשי מעשה בימי הבעל שם טוב הקדוש, חי צדיק נשגב, רבי יוסף "ספרווידליווער" 
היה כינויו – ובלשון רוסיה: "איש אמת", יען כי נודע במידת האמת 
הכינוי  את  שקר.  דבר  שום  מפיו  להוציא  שלא  הרבה  וזהירותו  שלו 
"ספרווידליווער" נתנו לו גויי הכפר, שרחשו לו יראת כבוד. על זהירותו 
המופלגת במצוות 'מדבר שקר תרחק' ודביקותו ָבאמת, יסופר בסיפור 

הבא:  
באחד הימים הגיע אל ביתו של רבי יוסף איש אמת, אדם אחוז בהלה, 
והתחנן אליו: "יש לי כאן סחורה מוברחת, שוטרים מחפשים אחריי, 
אצלך בוודאי לא יבואו לחפש, אנא תסתיר אצלך את הסחורה... הרי 
בהברחת  יחשדוך  ולא  משקר  שאינו  אמיתי  כאדם  מפורסם  אתה 
יוסף  רבי  אולם  ומצפות.  מתחננות  עיניים  בו  תלה  האיש  סחורות". 
האיש  אולם  אלו.  כגון  בדברים  לסייע  רצה  ולא  היה  דרך  ישר  סרב. 
גדול,  נזק  לי  מסב  הנך  בסירובך  ממך,  "בבקשה  לו:  ואמר  בו  הפציר 

השוטרים רודפים אחריי ואם יתפסוני רע ומר יהיה גורלי!"
עומד  לפניו  עצמו.  לבין  בינו  נתהרהר  יוסף  רבי  עושים?...  מה  ובכן, 
יהודי הנתון בסכנה, מאידך, הלא חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, 
סחורה  בביתו  יש  האם  וישאלו  השוטרים  לכאן  וייכנסו  יקרה  אם 

אסורה, הרי יהיה מוכרח לומר להם את האמת!
"כמה שווה סחורתך המוברחת?" שאל רבי יוסף את האיש. "חמישים 

רובל" השיב הלה. ורבי יוסף ממשיך ושואל: "האם תמכור לי אותה?". 
"בוודאי" נענה הסוחר ברצון.

הלך רבי יוסף אל שכניו, לווה מהם את הסכום הדרוש, וקנה מהאיש 
על  שבע-רצון  לדרכו  הסתלק  הסוחר  מלא!  בכסף  הסחורה  את 
שהרוויח את שלו ואף ניצל מן הסכנה הגדולה שהיה נתון בה. לאחר 
שהסתלק האיש, הלך רבי יוסף, נטל את הסחורה ושרף אותה באש 
- - - כל זאת מחשש שמא יבואו לחפש בביתו ויאלץ חלילה להוציא 

שקר מפיו. 
סיפרו, כי שנים ארוכות עמל רבי יוסף להחזיר את החוב הגדול שנטל 

על עצמו עבור אותה סחורה מוברחת! 
עבירה  לך  אין  שהלא  שקר,  מדבר  התרחקותו  היתה  גדולה  כך  כל 
בחינם  ולא  שקר.  מדבר  כמו  "תרחק"  הכתוב  מזהיר  שעליה  בתורה 

נקרא 'רבי יוסף איש אמת'. 
השרף רבי אורי מסטרליסק, העיד כי במשך כמה דורות לא פסקה רוח 

הקודש מצאצאיו של רבי יוסף איש אמת! 
זכה רבי יוסף לבן ולבת צדיקים ובעלי מדרגה, הבן הלא הוא הרה"ק 

רבי יצחק מדרוהוביטש, מבני היכלו של הבעל-שם-טוב. לרבי יצחק 
הייתה אחות צדקת ויראת שמים, שלימים התאלמנה מבעלה, מבלי 
שזכתה לילדים. במותו, הותיר לה בעלה העשיר, נכסים רבים. שדכנים 
רבים הציעו בפניה הצעות שידוכין, מיוחסים, גבירים  וחשובים, אך 
לאדם  להינשא  לזכות  משאלתה:  היתה  אחת  לשמוע;  מאנה  היא 

צדיק וקדוש, כמו אחיה הדגול רבי יצחק מדרוהוביטש.   
מהורודנקה,  נחמן  רבי  הרה"ק  אשת  לעולמה  נסתלקה  עת,  באותה 
שהיתה בתו של הגאון רבי אריה לייב אוירבך מסטניסלאב המכונה 
'רבי לייב חריף'. גם לפני רבי נחמן הוצעו שידוכים רבים, אולם הוא 

לא ניאות לשום הצעה.
ויהי היום, ואחותו של רבי יצחק מדרוהוביטש באה לפני הבעל שם 
טוב ובקשתה בפיה: "רבי, חפצה אני בשידוך הגון, איני זקוקה שיהיה 
המיועד עשיר, כי ברכני ה' בעשירות, רוצה אני לזכות להינשא לאחד 
מבני החבריא שלכם!". ובכן, קרא הבעל שם טוב לתלמידו רבי נחמן 
מהורודנקה ושידך לו את אותה צדקת, בתו של רבי יוסף איש אמת, 

וקם השידוך והיה.
ומהשידוך הקדוש הזה נולד רבי שמחה אביו של רבינו הקדוש 'צדיק 

האמת', רבי נחמן מברסלב זיע"א - - - 

בשכר הדביקות בהאמת

לימי  לב  ולהכין  שקלים  משפטים-שבת  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
הפורים לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות  פריקה וטעינה הלכה ד', שבהם 

נמצא הכח ללחום בעמלק בכח קדושת השבת. 

תמצית המבואר בתורה ב' תניינא
מבואר בדברי רבינו )לקו"ת סי' ב'( שעיקר שעשוע עולם הבא הוא 
שעי"ז  יתברך,  אותו  ולהכיר  יתברך  הגדול  לשמו  ולהלל  להודות 
סמוכים וקרובים אליו ית', כי כל מה שיודעין ומכירין אותו יתברך 
ביותר, סמוכים אליו ביותר. כי שאר כל הדברים יתבטלו לעתיד, 
מלאה  "כי  כמ"ש  תודה",  מקרבן  חוץ  בטלין  הקרבנות  "כל  בבחי' 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". 
וע"י 'הלכה' נולד אור של אמת, וזה מאיר בכל אחד מכל 'ארבעה 
חלקי הדיבור', ונעשה 'שלימות הדיבור' שזה בחי' שבת, שבו עולה 

כל הבריאה ל'לשון הקודש' היינו שמתאחד בהקדושה. 
בימי  שעושין  המצוות  ואפילו  'עצבות',  בחינת  הם  החול  ימי  כי 
אבל  'עבד',  בחי'  מט"ט,  בחי'  שולט  כי  עצבות,  בחינת  הם  החול 
"נייחא  ואז  הקדושה,  עצמיות  הנהגת  'בן'-  בחינת  הוא  שבת 
לעלאין ותתאין", ומתעורר שמחה, ואזי מתרוממים ומתעלים כל 
המצוות של ששת ימי החול מן העצבות, ונמשך עליהם מנוחה 
"ויקרא  שבת,  בחי'  היינו  בן"  "ויולד  בפסוק  מרומז  וזה  ושמחה, 
שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו", כי שבת שהיא 
בחינת 'בן' הוא נייחא דעלאין ותתאין, והוא מנחם ומשמח הכל מן 
העצבות. וכאשר ממשיכים קדושת שבת לתוך ימות החול, נעשה 
'פעולות  מתוך  הפשוט  אחדות  שמתגלה   - מהכל  הגדול  הדבר 

המשתנות', שזה יקר מאד לפני השי"ת.
מלחמת עמלק מתחדש בכל דור

הזמן אינו עומד, העולם מתקדם שנה אחר שנה, דור הולך ודור 
בעמלק,  שלנו  המלחמה  הוא  בירושה  שעובר  מה  ועיקר  בא, 
כמ"ש "מלחמה להשם בעמלק מדור דור", כי בכל דור ועת יש 
מלחמה חדשה ודרך אחרת שעומד עמלק בערמומיותו לכסות 
שלא  העולם  ולבלבל  להרחיק  השי"ת,  מציאות  את  ולהעלים 
יהיה בהם אמונה וקרבה להשי"ת, למרר לב האדם ולהרחיקו 
ובכל  דור  בכל  ועלינו מונח תמיד  לפני השם,  והודאה  מתודה 
למענינו,  לא   - זו  העלמה  נגד  מחדש  ללחום  היום  חובת  יום 
השי"ת  מצות  קיום  שהוא  העולם,  בריאת  תכלית  למען  אלא 

והתגלות כבוד השם, שנעשה בתפילה תודה והודאה.
וזה מ"ש "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" שנשבע 
הקב"ה שאין שמו וכסאו שלם עד שימחה זכר עמלק. כי עמלק 
ולהעלים  האמונה,  לבלבל  תמיד  שמתגבר  הכפירה  כח  הוא 
וכל  ההשגחה;  וידיעת  השי"ת  אחדות  של  הדעת  מציאות  כל 
ישועתנו הוא ע"י תפילה והתגלות אחדותו, שזהו אור הדעת 
שמתגלה ע"י הצדיקים, ואנו צריכים לזכות להתקשר לאמיתת 
האמת, ולגלות בכל דור ובכל יום כל זאת מחדש, כאשר כל דור 
ויום הוא חדש והוא משונה מהשנה שעבר, כדי לגלות אחדות 
הפשוט גם עכשיו כמו שאנו אומרים במזמור לתודה "הריעו 

להשם, עבדו את השם וגו'", ומסיימים "ועד דור ודור אמונתו".
מחדש,  מתגבר  שהמלחמה  מה  לפי  דור  בכל  להתחדש  יש  כי 
בכללות  הן  חדשה,  גדולה  ושליחות  תפקיד  לנו  שיש  ולדעת 
הדור, והן כל אדם בפרטיות יש לו תפקיד מיוחד בשבילו, להודיע 

ביום ודור זה אמונתו ית"ש, שע"ז הוא עיקר מלחמת עמלק. 

עבודתנו – להשלים את ה"כסא"
"כסא  על  הוא  המלחמה  כי  דור,  מדור  הוא  שהמלחמה  ומה 
מציאות  המרכבה,  מציאות  להשלים  יש  יום  ובכל  השם", 
עליו  שעוברים  המשונים  הדברים  כל  ע"י  השם,  מלכות  כסא 
ולהעלים  כל מה שיכול לכסות  שזה מציאות הכסא, להעביר 

וגו',  שימחה  עד  שלם  הכסא  אין  כי  כבוד,  כסא  מזה  ולעשות 
היינו עד שנתגבר לדעת מאחדות הפשוט, ונודה להשי"ת כמה 
פעמים ביום גם מתוך הצער והבלבול. כי זהו עיקר השליחות 
שלנו - להושיב את הקדושה על הכסא, היינו להמשיך אמונה 
ודעת בתוך כל מה שנעשה איתנו, שבזה מתיישב כסא מלכותו. 
ועיקר תיקון הכסא בשלימות הוא ע"י מה שמהפכים כל צער 
ומתחדש  וישועה,  הרחבה  כל  על  להודות  ובאים  להשגחה, 
אחדות  התגלות  בחי'  שזה  להשי"ת,  וההתקרבות  התפילה 
חדש  ודור  חדש  יום  מתוך  משתנות,  פעולות  מתוך  הפשוט 
ומעברים וסיפורים חדשים, שזה בחי' מ"ש "וכסאך לדור ודור", 
ועי"ז יתקיים מ"ש "והשם לעולם ישב כונן למשפט כסאו". כי 
דעת  ושיקול  משפט  שם  שאדם  למשפט",  "כסאות  בחי'  ע"י 
נכון, שזה בחי' "אלה המשפטים אשר תשים", כי שוקל כל דבר 
ושופט איך יבטל שם את ההסתרה את כח המזיק והדין שהוא 

בחי' עמלק שלוחם בו, עי"ז יהיה השם שלם וכסאו שלם. 
עמלק מכניס קטנות וספיקות

של  מציאות  הוא  עלינו,  שעובר  מה  המלחמה  כבידות  ועיקר 
וישוב  משפט  לעורר  האדם  בכח  שאין  הדעת,  וקטנות  הערמה 
הדעת בליבו, אלא נופל ומתבטל לפני הקטנות כאלו זה חזק ממנו, 
ונמשך אחר הפחד והבלבול, עד שאינו יכול להתפלל וליבו טרוד 
באיזה חלישות דעת וצער, ואצלו זה כל חייו ממש וכל מציאותו 
אבל  כלל,  לו  להזיק  כח  בו  ואין  שולי  ענין  שזה  אע"פ  בזה,  תלוי 
זאת כוחו של עמלק, להטיל חלישות דעת וספק ובלבול האדם, 
כאשר נעשה ע"י כל מה שעובר על האדם בגוף וממון וכל צרכיו 
שמעכירים את רוח הלב, ומכבידים כאלו לא ראה שום ישועה אף 

פעם והכל מתמוטט וכו'. 
וכן בענין מה שצריכים לזכות לעבודת השם, הוא מכניס מציאות 
של חשבונות רבים וספיקות גדולות, להראות שלא התחיל שום 
דבר, ושאין לו דרך לזכות כלל לשום מעלה דקדושה, ועי"ז שובר 
הלב ומפיל את האדם למה שמפילו, כי אינו יכול לעלות בדעתו 
בו  ויש  טוב,  להרבה  זכה  כן  ובאמת  איתו,  נמצא  שהשי"ת  כלל 
נקודות של טוב מופלאות שהם שלו לנצח וכמה מצות ומעשים 
טובים, והשי"ת רואה כל התחלה וכל יגיעה ומסירת נפש לתורה 

ושומע כל תפילה ואנחה, והכל פועל ועולה למעלה. 
נמצאים,  אנו  שבו  המקום  מציאות  הוא  עמלק  מלחמת  אבל 
ובמלחמה אין זורקים סתם אבנים, אלא גפרית ואש, ואנו נמצאים 
בערפל הקרב הנורא ואין שום שיקול דעת, איך למצוא את השי"ת, 
כי אין רואה כלום רק הסתרה וקושיות הטבע וגלות, ואז מתגבר 
מרירות  מאד,  גדול  קטנות  של  והלחץ  הלב  על  הדמים  שטיפת 

וצער גדול שמהם כל הצרות בגוף ונפש וממון. 
כי עיקר הצרות הם ההתגברות הדמים והמרירות על הלב, שמשם 
ומביאים  יותר,  האדם  חיי  שממררין  רעות  ומדות  התאוות  כל 
אותו למה שמביאין ח"ו, שמשם מתגברים יותר כל היסורים בגוף 
בסעודת  נכשלו  כי  הבירה,  בשושן  היה  כאשר  וכו'.  ובנים  וממון 
לבקש  הפשוט  מאחדות  ההתרחקות  מציאות  שזה  אחשוורוש, 
איזה חיות בתוך מעשה עוה"ז מחמת הייאוש, ועי"ז נעשה מעשה 

המן ואנו בצרה גדולה.

בכח ימי הפורים אפשר להתגבר עליו
בתכלית  גם  לגאלנו,  תמיד  אתנו  נמצא  באמת  השי"ת  אבל 
מרדכי  ע"י  הזה  בזמן  ההם  בימים  עשה  כאשר  ההסתרה, 
ואסתר, ולכן עיקר ההתחלה להיכנס להקדושה הוא בכח ימי 
הפורים האלה בדור זה וזמן זה מחדש. כי בפורים נמשך הכח 
לנצח המלחמה בשלימות למחות שמו וזכרו, ע"י מרדכי הצדיק, 
שהוא המשכת אור התורה מחדש בבחי' קיימו וקבלו וגו', הכח 
לקבל  והיאוש,  הקטנות  בתוך  גם  דעת  קצת  לקבל  שיכולים 

כח של שיקול דעת, שזה בחי' שבת שקלים כח משקל השכל 
וישועה,  אור  קצת  ולראות  להבחין  יכולים  שלאורו  והדעת, 
להבחין שבאמת יש מה להודות להשי"ת, ובאמת השי"ת עזר 

הרבה מאד ויעזור עוד ועוד.
ומרגישים  מאד  שקשה  אע"פ  להתפלל,  יכולים  כן  בוודאי  כי 
הלב  ודוחק  והפחד  האימה  מחמת  מתפילה  מאד  רחוק 
השם  באחדות  אמונה  של  כח  להכניס  אפשר  כי  והטרדות, 
להרים  הריחוק,  ותכלית  בשאול  גם  מטה  למטה  עד  הפשוט 
את פניו להשי"ת גם משם, וזה יסוד ישועת כל אדם בכלליות, 
וזה מה שיש להאדם לעשות כמה וכמה פעמים ביום בכל מה 

שעובר עליו, להפך כל מה שנעשה לעבודת השם.
הדעת-בנין  לבנין  נותן  כי  השקל,  מחצית  לבחי'  זוכה  ואזי 
בחי'  ומתעורר  שלם,  דבר  שאינו  אע"פ  שיכול  מה  ביהמ"ק 
נוראת  למצא  להשי"ת,  קרוב  שהוא  לראות  בו  שיש  הנקודה 
אור מתיקות הדעת, ולזכות למשקל הדעת יותר חזק, כי זה כח 
מרדכי להמשיך עלינו שפע הרחמים שמאיר בנו אור הדעת של 
אחדות השם, דלית אתר פנוי מיניה, עד שאין מבחינים בין בחי' 

'ארור המן' ל'ברוך מרדכי' מרוב אמונת ההשגחה.
מרדכי – מעורר הריח הטוב

וזו הארה מופלאה מאד שהוא הכח ללחום בעמלק, נקודת האמת 
שהוא  הצדיק  בכח  שנמצא,  מקום  בכל  בה  להתדבק  לאדם  שש 
בחי' 'מר דרור'- מרי דכיא, שמרמז על מרדכי, והוא 'בשמים ראש' 
של שמן המשחה שבו נמשח כל המשכן וכליו, כי כל עבודת אהרן 
משתנות  הפעולות  כל  לכלול  הי'  הכל   - ובביהמ"ק  במשכן  ובניו 
באחד הפשוט, להרים ע"י הקרבן את כל מה שנתקלקל ולהחזיר 
הכל למקומו- לכח אחדות שזה עיקר תיקון החוטא, וכל קדושת 
דקדושה  טוב  ריח  שהוא  המשחה,  משמן  נמשך  וכליו  המשכן 
כל  את  לקדש  כח  לו  שיש  מאד,  מאד  גבוה  מקדושה  הנמשך 
שעיקר  לקודש,  מחול  ולהכניסם  להעלותם  וכו'  וכליו  המשכן 
הקדושה הוא שנכללין באחדות הפשוט ששם כל שורש של כל 

הקדושות.
הרי ששמן המשחה שעשה משה הי' לו כח נפלא כזה להעלות 
כל המשכן וכליו שנעשה מזהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן וכו' 
וכו', שהי' בו ריבוי שינויים וגוונין הרבה שיש בכסף וזהב וכו', וכלל 
בחי' מחצית השקל שכל אחד הביא מאיזה מקום נמוך שהיה אבל 
כח  בתוך  לשם  שנפל  והשינוי  מהפירוש  עצמו  להוציא  התגבר 
המדמה החזק שהוא עמלק, וע"י שמן המשחה נתקדש המשכן 
באחד  נכללין  שיהיו  הרבים  והשינויים  הגונין  כל  הכל,  ונתעלה 
הפשוט ששם כל הקדושות, שעי"ז הי' כח במשכן לכפר על בני 
ישראל, לטהרם מכל הטומאות שכולם הם בחי' כפירות הנמשכין 

מבחי' פירוד הנ"ל, שמפרידין ח"ו הפעולות משתנות וכו' כנ"ל. 
כי עיקר התיקון ע"י בחי' ריח טוב שהוא המשכת מציאות מידות 
הרחמים ושפע החכמה והחיות דקדושה להתגלות במקום נמוך 
מאד, בדרך שמבטל כל דין וכל כוחות עמלק, כי מתגלה אחדות 
הפשוט גם בתוך הפעולות המשונות שהוא פלא ומעורר תמיהה 
צחוק ושמחה, שזה בחי' שמן המשחה וקטורת הסמים שנעשו 
שנעשה בתיקונים נשגבים כאלה שיש להם  כח להמשיך ריח טוב 

לכל הרחוקים מהקדושה, שא"א להחיותם כ"א בבחי' ריח טוב. 
כבר  הגלות,  מרירות  בתוקף  עתה  חלישותנו  בעוצם  בעו"ה,  כי 
נחלש כוחנו כ"כ, עד שאין אנו מרגישין נועם מתיקות צוף דבש 
טהורות  באמרות  אותנו  המחיים  אמת  הצדיקי  של  נועם  אמרי 
שרוצים  מה  בכל  שממאס  עד  מאד  האדם  על  עובר  כי  כאלה, 
להחיותו, בבחי' כל אוכל תתעב נפשם וכו'. ולכן חיותינו עכשיו ע"י 
שאנו מריחין מרחוק מעט הריח הטוב הקדוש והנורא של חידושי 
תורתם הקדושה, בחי' הריח של שמן המשחה, שבו נתקדש הכל 

ונכנס מחוץ לפנים, שזה נמשך בעולם אז בסוף הגלות הראשון. 

והוא בחי' קדושת מרדכי ואסתר, כח קדושת מרדכי כנ"ל שהוא 
מכניע קליפת המן עמלק שרוצה להטיל פגם בראשית הישועה 
כל  יודע  ומרדכי  כלל.  להושיע  עדיין  הש"י  התחיל  לא  כאילו 
כאשר  גם  בישראל  הקדושה  האמונה  את  בחכמתו  ומכניס  זה 
האדם,  בלב  ומאיר  אסתר  בחי'  שהם  גדולה  בהסתרה  נמצאים 
ומזכירו בכל עת כל הטובות והנסים והנפלאות שכבר עשה הש"י 
באיזה  דקדושה  זכרון,  בו  לעורר  וכו',  ובפרטיות  בכלליות  עמנו 
להודות  להתעורר,  שיכול  מה  השקל  מחצית  בחי'  שזה  נקודה 

להשם בבחי' "ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו וכו'".  
ואז מאיר בו חיות, עד שיכול לבא אל המלך להתחנן גם כאשר 
אל  לבא  נקראתי  "לא  כמ"ש  רחוק,  והוא  לתפילה  כלל  זכה  לא 
המלך וגו', הרי מכניס כח בכל ישראל לצעוק ולהתחנן לפני הש"י 
שיושיענו גם עתה וכנ"ל, ומעלה תפילתנו לרצון, לפעול צמיחת 
קרן הישועה תמיד בכל דור ודור, כאשר מוציא אותנו מכל עגמת 
והתפילות  לתפילה  זוכים  שעי"ז  אמונה  בנו  ומאיר  וצער,  נפש 

מתקבלים. 

ימי הפורים האלו לא יעברו
עמלק,  המן  ונפל  שנכנע  פורים,  של  הנס  תוקף  הי'  ועי"ז 
ונתהפך  מחשבתו,  את  וקלקל  עצתו  את  הפיר  ית'  וברחמיו 
הכל לטובה מהיפך אל היפך כ"ש "ונהפוך הוא אשר ישלטו 
היהודים וכו'". וקבעו ימי הפורים האלה שמחה ומשתה 
עזבנו  לא  בעבדותנו  שגם  להודיע  לדורות,  טוב  ויום 
מכל  גדול  פורים  ולכן  אלקנו, שזה יסוד האמונה. 
המועדים, ולא יעברו מתוך היהודים וגו', כי נתגלה יסוד 
כל כוחנו ללחום בעמלק, שגם בעבדותנו בתוקף הגלות 
- הש"י משגיח כ"כ בהשגחה נפלאה וסבב סיבות לטובה 
מתחילה ועד סוף, והשי"ת איתנו תמיד בכל יום ועת, ואין 
שום פירוד ומקום לעגמת נפש וצער כי הכל בהשגחה,  
כאשר רואים נפלאות כאלו מתחילה ועד סוף, שדייקא 
ע"י המן נהרגה ושתי המרשעת, ועי"ז בעצמו היה תוקף 

הנס שתלו את המן ע"י אסתר.
ועלינו לשים לב לשמוע היטב היטב כל זה מחדש, ולהבין 
שכך נעשה גם איתנו בכל יום, "נזכרים ונעשין וגו' בכל 
יום ממש", עד שיבין שהוא דואג בחינם ומצער עצמו על 
כלום, וכל מה שמבלבל ומונע אינו קיים כלל, רק הוא היה 
דמיון מלחמת עמלק שנראה קשה וכבד, אבל ע"י חיזוק 
ואמונה נתבטל ונהפוך הכל לטוב, ועי"ז לא יסתכל כלל 
על מה שיכול להדאיג ולפחד רק יסתכל על ההרחבות 
ולהתחזק,  השם  על  לסמוך   , ישועה  קרן  צמיחת  ועל 
הלב  לבנות  הדעת,  ושיקול  משפט  לשכל  יזכה  ועי"ז 
שגם כאשר העצבות מתגבר מאד ונדמה שאפס תקוה 
כי מרחיקים אותו מכל צד וצד צדדים לגמרי לגמרי, יבין 
שאדרבה זה הישועה, ובוודאי זה סיפור כמו המגילה וכו'. 

הכל נמשך מכח השבת
וכל זה בכח קדושת השבת, שבו מתגלה מציאות ביטול 
"ודובר  בבחי'  האמת,  אור  מתגלה  בשבת  כי  הטבע, 
התגלות  נמשך  מישראל  אחד  ולכל  זרעו",  לכל  אמת 

טוב  של  נקודות  לו  יש  שהוא  איך  הוא  שגם  הדעת 
בחי' מחצית השקל, אשר הוא חלק של בית מקדש, 

שומר  כי  השם,  כבוד  כסא  בנין  מציאות  שהוא 
שבת קודש, וממשיך אור האמת משורש הרצון 

בניסים  לראות  לזכות  ורעוא,  רצון  למצוא 
אתנו  עושה  שהשי"ת  והנפלאות 

תמיד גם בזמן הזה. 



בני הנעורים
פרשת שקלים

עלהו לא יבול

דיני צירוף בצק ומאפה לשיעור חלה )א(
'שיעור חלה' ]כלומר שאין בו שיעור קמח  כבר נתבאר שבצק או מאפה שאין בו   
להפריש  צריך  אין  הקודם[,  במאמרנו  זה  דין  פרטי  וכמ"ש  חלה  להפריש  המצריך 

ממנו חלה.
אבל אם יש כמה בצקים קטנים או מאפים שאין בהם שיעור חלה – אם הם נמצאים 
'במקום אחד' ]וכמו שיתבאר להלן מה נחשב מקום אחד[ - הרי הם יכולים להצטרף 
יחד לשיעור חלה ומתחייבים בהפרשת חלה. וכמו כן אם יש בצק או מאפה שיש בו 
שיעור חלה ועדיין לא הופרש ממנו חלה - הרי זה יכול לצרף עמו בצק קטן או מאפה 

שאין בו שיעור חלה ויתחייב גם הבצק או המאפה הקטן בהפרשת חלה. 
אכן בכדי שיוכלו להצטרף – הוא רק כשהבצק והמאפה הם מאותו סוג ממש, אבל 

כשאינם מאותו סוג ממש, בדרך כלל אינם מצטרפים. ולכן:
ואפילו  חלה,  לשיעור  מצטרפים  אינם  כלל  בדרך   – שונה  הרכב  עם  בצקים  שני  א. 
כשהם נוגעים אחד בשני והם בכלי אחד, כיון שאינו רצוי לאדם שיתערבבו הבצקים, 
וזאת אפילו אם אין מקפידים שיגעו זה בזה )ראה: שו"ע שכו ו. חלת לחם ה ז. לקט העומר ו הערה 

ל. משפטי אמת ב 61(. 

כגון: בצק אחד עם סוכר והשני בלי סוכר, או אחד עם תבלינים או משקה מסוג אחד 
והשני מסוג אחר ]כגון קקאו, קנמון, ביצים, נוזלים בטעמים שונים[. או בצק מסוג זה 
עם בצק מסוג אחר ]כגון שמרים, עלים, פריך, טורט[. וכן בצק מסוג קמח כזה והשני 

מסוג אחר ]כגון קמח מלא עם קמח רגיל, קמח חיטה עם כוסמין[, וכל כיוצא בזה. 
ב. בצקים שרק המילוי שלהם שונה או רק עם ציפוי שונה – נראה שאינם מצטרפים 
וכן  מצטרפים.  אינם  ג,  קצח  יו"ד  בחזו"א  לפמ"ש  אבל  מדוע.  ביאר  ולא  שמצטרפים,  כתב  כט,  הערה  ו  )בלק"ה 

מסתבר, ובפרט למש"כ להלן מהגרשז"א(.   

ג. במה דברים אמורים בשני בצקים שונים. אבל 'בצק אחד שיש בו שיעור חלה', אך 
מיועד לחלקו בעודו בצק לשני סוגי מאפים שבכל אחד מהם לא יהיה שיעור חלה 
– יש להפריש חלה אבל בלי ברכה )בחזו"א יו"ד קצח ג, כתב שפטור שהרי זה כעל מנת לחלק. וכ"מ 
במנחת יצחק ח קט שמסכים עמו. אמנם למעשה כתבו להפריש בלי ברכה: קובץ מבית לוי חלה עמוד שנז אות 

ֵחֶלק  טו. דרך אמונה בכורים ו ציה"ל שפח. ובפרט לפמ"ש בלק"ה לגבי מילוי שונה, כ"ש בזה(. – כגון: )א( 

מהבצק יעשו ממנו עוגת שמרים, וֵחֶלק חלות. 
)ב( חלק מהבצק 'ימרחו' עליו סוכר, ביצים, בצל, והשני בלי אלו או עם סוג אחר. 

)ג( חלק בצק 'ימלאו' עם מילוי כזה, והשני עם מילוי אחר. 
)ד( או אפילו לא יהיה שינוי בבצק עצמו אלא עם 'צורה שונה' כגון: חלק יעשו חלות 

וחלק לחמניות, או חלק עוגת שמרים וחלק רוגלך.
השינויים  אותם  עם  שונים'  'מאפים  אבל  שונים,  בבצקים  אמורים  דברים  במה  ד. 

האמורים לעיל לגבי בצק, הדין כך:
)א( אם אינו רצוי שיגעו זה בזה, אזי אפילו כשבכל זאת נגעו זה בזה ונמצאים בכלי 

אחד – אינם מצטרפים )ראה לק"ה ו הערה ל, שבזה הוא לכו"ע. וכ"ש למ"ד להלן שאינו מצטרף בנוגעים(.
)ב( אבל למי שלא איכפת אם נוגעים זה בזה – נחלקו הפוסקים אם מצטרפים. ולמעשה 

מי שאינו מפריש חלה אפילו כשהם נמצאים בכלי אחד ונוגעים זה בזה, יש לו על מי 
לסמוך. והרוצה להחמיר ולהפריש חלה, מכל מקום לא יברך על זה )י"א שמצטרף: מלוא העומר 

שכו ב. אבן ישראל ט קה ובהליכות אב"י פסח עמוד נג ס"ט. וכ"מ: פרמ"ג תנז מ"ז א. מקור חיים תנז סוסק"א. וי"א שאינו 

מצטרף: חלת לחם ה יד וט"ו. ישועות יעקב שכו א ובתנז א ד"ה ובזה. ציץ הקודש א יט ממהרי"ל דיסקין. וכ"מ ביד אפרים תקו 

על המג"א. שבט הלוי ח קיז, ובקמב"ל מועדים פרק סט ח-י. וראה: לק"ה שם. מנחת יצחק ח קט ובח"ז כח. גם בדר"כ אינם מונחים 

לשם צירוף, ואז דעת האדר"ת במקראי קדש פסח ב יט ב, שאינם מצטרפים(.

)ג( ודעת הגרשז"א )שש"כ מב הערה מג, ובהלי"ש מועדים יט יט ובדה"ל לא(: שאפילו כשאין מקפידים בהגשת מיני 
המאפה יחד על צלחת אחת, או להניחם מעורבבים בכלי אחד – מכל מקום כל שצורותיהם שונות וגם 

יש בהם הבדלים קטנים בטעמם – אינם מצטרפים. כי מה שמניחים אותם יחדיו, הוא לא בגלל שלא איכפת 
לערבבם, אלא שסומכים על זה שניכרים שהם מאפים שונים. 

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(

בעוד כחודש וחצי בעז"ה אנו עתידים לצאת ממצרים, ומכל 

השעבוד שאנו משועבדים כעבדים לפרעה. 

שייכים  להרגיש  ה',  על  לחשוב  זמן  לנו  נותן  לא  פרעה 

הרגשות  בנו  מכניס  הוא  נכון,  הוא  ההיפך  אליו,  ומקושרים 

זאת  מרגישים  ואנו  מהבורא.  ניתוק  של  חזקות  פנימיות 

עם  ולדבר  להתפלל  הפה  את  לפתוח  לנו  שקשה  בתפילה, 

הבורא יתברך.

לקרוא  חז"ל  לנו  תקנו  הפסח,  בחג  מצרים  לגאולת  וכהכנה 

ד' פרשיות, שקלים, זכור, פרה והחודש. ד' פרשיות אלו הם 

ד' דרגות של התבוננות בהם אפשר להבין הדרך והעצה איך 

לצאת מזוהמת וטומאת מצרים, ולהגאל גאולת עולם, לחיות 

חיים של ידיעת וקרבת ה', ולקבל התורה בהתחדשות.

כי עיקר גלות ושעבוד מצרים הוא הרגשת הריחוק מהשי"ת, 

וממילא מובן שגאולה הוא לגלות את הקרבה והקשר שלנו 

להשם יתברך, על ידי שמעוררים ומגלים את האור האלוקי 

כי  ועושים.  חוטפים  שאנו  טובה  ונקודה  נקודה  בכל  שיש 

את  מרגישים  אנו  שאין  אלא  כרימון,  מצוות  מלאים  כולנו 

גדול ערכם בשמיים.

וכל הסיבה שה' הוציא אותנו ממצרים למרות הקטרוגים של 

הוא  טומאה,  שערי  במ"ט  שקועים  שאנו  כך  על  המלאכים 

שמם  שינו  'לא  של  טובות  נקודות  בנו  מצא  שהשי"ת  בכך 

שהם  כאלו,  טובות  נקודות  אפילו  כלומר  ולבושם',  לשונם 

חיצוני,  יהודי  מראה  על  שמרו  הכל  שסך  לגמרי,  חיצוניות 

ואפילו  בזכותם,  אותנו  וגאל  בזה  התפאר  השי"ת  זאת  בכל 

שקועים  היינו  בה  הרקובה  הפנימיות  את  ראו  שהמלאכים 

במ"ט שערי טומאה.

שלנו  הטוב  לעורר  התחלה  של  כח  לקבל  אנו  נוכל  ומהיכן 

מוקף  והטוב  מצרים,  של  כזה  בגלות  מונחים  אנו  כאשר 

בנפשו  שמתגלה  אלקות  הגילוי  לעורר  וקשה  רע,  בהרבה 

תקנו  לזאת  עושים.  שאנו  טובה  ונקודה  מצוה  כל  אחרי 

לנו חז"ל לפני פסח לקרוא פרשת שקלים, שם מתגלה 

הקרבה  את  ולגלות  הגאולה,  את  לעורר  איך  העצה 

שיש לנו להשי"ת.

ולהתרגל  צדקה  לתת  היא,  העצה  ותחילת 

עזרה  של  חסד  של  פעולות  לעשות 

ועשייה למען אחרים, או בכסף 

כי על ידי פעולות  או במילים טובות ומפייסות לסובבים אותו. 

אלו, מטה אדם את עצמו כלפי מידת החסד, ואזי כשמעורר 

הוא  אזי  לו,  שקשה  אפילו  ולהשפיע  להעניק  זו,  מידה 

גם  טובה  נקודה  כל  על  השוכן  האלקות  לראות  לזכות  יכול 

במקומות הנמוכים כשהוא מוקף בהרבה רע. כי הכח לראות 

טוב ולגלות אלקות הוא רק על ידי שחי בתוך מידת החסד.

ומגלה  והוא מדתו של אברהם אבינו ע"ה, שהוא היה הולך 

הצדקה  כח  בזכות  רק  רגלו,  כף  מדרך  מקום  בכל  אלקות 

אלקות  לגלות  הכח  בידו  היה  זה  ידי  ועל  שעשה,  והחסד 

במקומות הנמוכים, בחינת הרגלין. וכמו שכתוב על אברהם 

לרגלו',  יקראהו  צדק  ממזרח,  העיר  'מי  מ"א(  )ישעיה  אבינו 

בזוה"ק שבזכות מידת החסד של אברהם אבינו היה  ומובא 

והיינו  הרגלין,  של  במקומות  הקדושה  ולגלות  לקרוא  יכול 

לקרוא את הטוב שמונח במדרגה התחתונה.

****

ולכן המשכן שם היה מתגלה השראת השכינה, נבנה רק על 

ידי שישראל הביאו ותרמו מעצמם. כי רק על ידי מידת החסד 

דירה  להיות  הנמוכים,  במקומות  השכינה  מתגלה  והצדקה 

בתחתונים, במקומות ומצבים של ריחוק.

כל  להביא  ישראל  נצטוו  ציבור  קרבנות  הבאת  לענין  וכן 

להביא  אפשר  צדקה  ידי  על  דייקא  כי  השקל,  מחצית  אחד 

בין  להפריד  הוא  הקרבנות  של  מהותו  כל  שהרי  הקרבנות. 

רוח הבהמה לרוח האדם, היינו להפריד בין הטוב ובין הרע, 

להראות ולגלות הגילוי אלקות של הטוב אפילו שהוא מעורב 

בהרבה רע. ולזה צריכים להביא צדקה וחסד.

ומשום כך כהכנה לגאולת מצרים, יש לקרוא פרשה זו כי הוא 

הדרך לגאולה, לעסוק הרבה בצדקה וחסדים, ועל ידי פעולות 

במקומות  גם  שיש  האלוקי  הטוב  לגלות  לזכות  אפשר  אלו 

נמוכים.

ועל דרך זה אפשר אולי לבאר הפסוק 'העשיר לא ירבה והדל 

לא ימעיט', היינו שהעשיר במצוות ומעשים טובים, לא ירבה 

בגאווה לחשוב שיש לו שלמות, וידע שהוא סך הכל חצי, אך 

לעומת זאת שהדל במצוות ומעשים טובים, יתאמץ להביא 

צדקה, ולא ימנע את עצמו להביא חצי כאשר רואה שאין לו 

שלמות, ולא ימעיט בערכו של חצי. 

)על פי ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א' – י"ב(
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