
תזרח  שהשמש  ורוצים  מוארים  מקומות  מחפשים  אור,  רוצים  כולם 

עליהם. והיהודי מחפש יותר מכולם אור, אבל את מה שהוא מחפש אי 

אפשר להשיג, יהודי מחפש אור אין סוף. זה נשמע אמנם גבוה ורחוק, 

אבל מה לעשות שהדבר האמתי שכולנו מחפשים הוא אור אין סוף. 

ואיך יתכן שנשיג אור האין סוף?

        

ולא  לדעת  הוא  מושג  הבלתי  את  להשיג  שמאפשר  היחידי  האופן 

לדעת, זהו סגנון ייחודי של השגה שמשלבת ידיעה ואי ידיעה גם יחד, 

ובאופן הזה האיר הקדוש ברוך הוא את העולם מלכתחילה - הוא תלה 

השמש  והירח.  השמש  הגדולים,  המאורות  שני  את  השמים  ברקיע 

האירה את הידיעה וייצגה את השאיפה של הנבראים להשיג, הלבנה 

יודע ועדיין אין לי  האירה את ההבנה שאינני 

מושג, וההשגה האחרונה לא פחותה במעלתה 

מהראשונה. אלא שהלבנה לא השכילה להבין 

כולו  שכל  מי  לצד  הממושכת  העמידה  זאת, 

לידי  אותה  הביאה  חמה,  גלגל   – והבנה  אור 

'אי אפשר לשני  חלישות הדעת והיא קטרגה 

לה  היה  קשה  אחד',  בכתר  להשתמש  מלכים 

הכתוב  כאשר  בפרט  הידיעה,  אי  את  לסבול 

אבל  חז"ל  ואומרים  מבואו'  ידע  'שמש  אומר 

ירח לא ידע מבואו. להיות לא יודע כשלצידך 

מישהו יודע, זה קשה.

סוד העיבור
הפעם השנייה שניסיון דומה התרחש אירעה ימים ספורים לאחר מכן, 

ביום שישי לבריאה בחטא עץ הדעת טוב ורע. גם אדם הראשון, כפי 

שמסביר רבי נתן, נפל בחלישות הדעת ולא מסוגל היה לשאת את חוסר 

תיקונו,  על  בא  העולם  היה  ספורות  שעות  ממתין  היה  אילו  הידיעה. 

כיוון שביקש להבין תיכף ומיד את מה שהוא מופלא ומכוסה, נטרד מגן 

עדן ואיבד את רוב מדרגותיו. 

בשני המקרים התביעה לדעת גררה קטנות וחוסר ידיעה עמוק יותר. 

ללבנה נאמר 'לכי ומעטי עצמך', והאדם איבד את רוב השגותיו. 

על  להיות  נאלץ  העולם  הדעת,  ועץ  הלבנה  קטרוג  בצל  חיים  אנחנו 

אדם  כל  ועל  לילה,  בתוך  עובר  יממה  כל  של  חציה  יודע,  לא  רוב  פי 

עוברות תקופות של חושך ואי ידיעה, ובתוך המציאות הזו מוטלת 

עלינו השליחות למלאות פגימת הלבנה ולומר לה 'תתחדשי'. סביב 

המטרה העליונה הזו מתנהל כל סדר קביעת החודשים והזמנים 

עם  תיכף  בה  שנצטווינו  הראשונה  המצווה  ישראל.  בעם 

מאתיים  שנמשך  עמוק  לילה  לאחר  ממצרים,  יציאתנו 

החודש.  קידוש  מצוות  היתה  גלות,  שנות  ועשר 

החשוב  הסוד  את  מכילה  הזו  המצווה 

ישראל  עם  של  ביותר 

הידוע רק לגדולי גדולים שבצדיקים – סוד העיבור. 

סוד העיבור וקידוש חודשים היא החכמה שעל ידה עוסקים הצדיקים 

ויש לחכמה הזו משמעות אישית מאוד הנוגעת  במילוי פגם הלבנה, 

בזה,  זה  קשורים  והגאולה  לבנה  של  אורה  השלמת  ואחד.  אחד  לכל 

עלינו  העוברות  בגלויות  מתבטא  מהקטרוג  כתוצאה  שנגרם  החושך 

שני  ולפיכך  ונפש,  ובגוף  ובפרטיות  בכלליות  הנה,  ועד  ממצרים 

זמן  נקודת  באותה  תלויים  והגאולה  הלבנה  פגם  מילוי   - התיקונים  

בחצות  מתרחשת  מצרים  גאולת  לילה.  חצות  שעת  ומדויקת,  עדינה 

לילה כדברי השי"ת למשה 'כחצות אני יוצא', חצות הוא הרגע העמוק 

ביותר של החושך שהופך גם לרגע הראשון של התבטלות הלילה. גם 

קידוש החודש תלוי במולד הלבנה שהוא גם רגע 

ההעלמות וגם רגע ההתגלות המחודשת. 

נקודת חצות
בו  ויש  ללילה,  יום  בין  נדיר  מפגש  מכיל  חצות 

בחינה מסוימת של המצב שיתרחש לעתיד לבוא 

שמש  של  אורם  ויתאחד  יאיר  כיום  לילה  אזי 

שלא  הוא  זה  מופלא  מצב  של  משמעותו  וירח. 

ההשגה  ידיעה,  לאי  ידיעה  בין  חילוק  עוד  יהיה 

העתידית תהיה בלולה מידיעה ומהעדר הידיעה. 

ידיעה,  של  כזה  סוג  להבין  מסוגלים  איננו  היום 

להכיל  ומתקשים  ולהבין  לדעת  תובעים  אנחנו 

לעתיד  להתגלות.  בענווה  ולהמתין  ידיעה  חוסר 

אי  את  להכיל  ביכולת  מותנית  שהשגתו  סוף  אין  אור  להשיג  נזכה 

הידיעה ולראות גם במה שאיני יודע סוג גבוה יותר של ידיעה.

בראש  לגאולה,  מסוגל  והזמן  ולילה  יום  יחד  מתחברים  בחצות 

קידוש  בסוד  מעשי  באופן  שעסקו  צדיקים  הנפש.  גאולת  ובראשונה 

החודש הם אלו שעמלו לאחד את שתי התנועות שבנפש, את 'נדעה 

ונרדפה לדעת את השם' ואת ההתעכבות וההבנה שאיני יכול להשיג 

הכל. 

חכמה גדולה נדרשת כדי לעמוד על הנקודה העדינה שבין הרצון לדעת 

ולהשיג להסכמה להמתין ולקבל את קוצר השגתי, והאיחוד בין הידיעה 

לקוצר הידיעה הוא בחינת התאחדות אור חמה ולבנה. 

השבת אנו קוראים את פרשת החודש המכילה את סוד הגאולה ותיקון 

מתוך  ההפכים  שני  את  לסבול  היחידה  שהדרך  מלמד  רבינו  הלבנה. 

מתוך  להתנהל  מוכרחים  יהודיים  חיים  השמחה.  היא  הדעת  יישוב 

שמחה יהודית תמימה ופשוטה, השמחה היא הכלי שמאפשר להיות 

יודע ולא יודע. לרדוף לדעת את ה' וגם לקבל בענווה את קוצר הידיעה. 

מה שאיננו יודעים אסור שיפריע לנו להיות שמחים, ואדרבה - האיש 

השמח ביהדותו משיג באמת בחינת אור אין סוף.    

)ע"פ ליקו"ה, נפילת אפיים ה'(

יודע שאיני יודע
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הקלקולים הגדולים בהיסטוריה נבעו מהתביעה לדעת ולהבין כאן ועכשיו, והתיקון עובר דרך הרבה אי ידיעה.

הנה מגיע פסח חדש
שעוד לא היה מעולם!

יֹום ב' י"ב ִניָסן תקצ"ד לפ"ק. 

ְוֶיֱעַרב ְלָך ִׂשְמַחת ֶהָחג ְוִתְזֶּכה ְלַקֵּבל 
ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּפַסח 
ְוָהִעָּקר ֶׁשֵאיְך ֶׁשַאָּתה אֹוֵחז  ֵלב,  ְּבִׂשְמָחה ְוטּוב 
ָּכל  ַּכֲחָדִׁשים  ְּבֵעיֶניָך  ִיְהיּו  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַעָּתה 
ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ֶּפַסח ּוְסִפיָרה ְוכּו' ִּכי ַאף ַעל 
ִעם  ְלטֹוָבה  ֲחָדׁשֹות  ִנְפָלאֹות  ַנֲעִׂשין  ִיְהיּו  ֵכן  ִּפי 
ַאָּתה  ְוַגם  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוש  ֶּבָחג  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל 
ִמַּבַעל  ֵליַדע  זֹוִכין  ֶׁשָאנּו  ִּבְפָרט  ְּבַוַּדאי,  ִּבְכָלל 
ַהְּתִמיִמים  ּוְדָרָכיו  ְּדָבָריו  ָּכל  ֲאֶׁשר  ַהִּנְפָלאֹות 
ֻּכָּלם  טֹוָבה  ְירּוָׁשה  ָלנּו  ֶׁשִהְׁשִאיר  ְוָהֲעֻמִּקים 
ָּכֵעת  ְוַדי  ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  ְּפָלאֹות  ִּפְלֵאי  ִנְפָלִאים 
ָּבֶזה ְלַׂשֵּמַח ַנְפְׁשָך ֵאיְך ֶׁשהּוא, ְוַגם ָאנִכי ֵאין ִלי 
ׁשּום ִׂשְמָחה ְוַחּיּות ִּכי ִאם ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ַהַּנ"ל.
ְּתִהָּלה  ִּדַּבְרנּו  ְּכָבר  ִּכי  ֵמַעְצְמָך  ָּתִבין  ִמֶּזה  ְוֶיֶתר 
ָלֵאל ַהְרֵּבה ָּבֶזה, ַאְך ָהִעָּקר ְלָזְכָרם ֵמָחָדׁש ְּבָכל 
ָּכֵאֶּלה  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהְּזַמִּנים  ְּבִׁשּנּוי  ִּבְפָרט  יֹום 
ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  ְלַהְרּבֹות  ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ֲאֶׁשר 

ִמְצַרִים ְּבָכל ּדֹור ּוְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה.
ִמי  ָהעֹוָלם  ְּבָכל  ֶׁשֵאין  ְמאד  יֹוַדַעת  ְוַנְפִׁשי 
ָזִכינּו  ַּכֲאֶׁשר  ָּכֵאֶּלה  ִנְפָלאֹות  ְוַיְרִּגיׁש  ֶׁשֵּיַדע 
ֲאַנְחנּו ְּבָעְנֵינּו, ֲאֶׁשר ִיְלֶאה ַהֶּפה ְלַדֵּבר ְוָהַרְעיֹון 
ִעָּמנּו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהִּנְפָלאֹות  עֶצם  ְלָהִכיל 
ֲעצּומֹות  אֹורֹות  ְלַקֵּבל  ִלְזּכֹות  ַהִּנְפָלאֹות  ֲאדֹון 
ְונֹוָראֹות ָּכֵאֶּלה ֵמאֹור ָהאֹורֹות ְוכּו' ְוכּו', ַעד ֵהָּנה 

ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ְוכּו'.
ְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ֶזה  ַעל  ָיֵמינּו  ְלַבּלֹות  ָעֵלינּו 
ְלַׁשֵּבַח ְוכּו' ְּבָכל יֹום ָויֹום ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו 
ִּבְפָרט  ַהֶּזה,  ַּבּדֹור  ָהֵאֶּלה  ַהִּנִּסים  ָּכל  ֶאת  ְוָלנּו 
ְּבִסּפּור  ְלַהְרּבֹות  ֶׁשִּמְצָוה  ְּבֶפַסח  ָּכזאת  ְּבֵעת 
ַוֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ִעָּמנּו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ִנְפָלאֹות 

הּוא עֹוֶׂשה ִעָּמנּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. 
 ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב



צדקה, אא

החודש הזה לכם ראש חדשים אחי היקר!

 הנה אנו מתכוננים לחג הפסח הקדוש, מנקים הבית ונזהרים ממשהו חמץ 

ומתכוננים לאכילת המצה הקדושה.

מהשי"ת  ולבקש  הפסח,  לחג  להתכונן  להתעורר  מאוד  לך  שראוי  לך  ודע 

שנזכה באמת לקדושת המצה.

אמונה  גילוי  של  נפלאים  מוחין  האדם  במח  מתגלה  המצה  באכילת  כי 

את  ומפיל  דינים  מעורר  זאת,  לעומת  החמץ  ואילו  עליו.  השי"ת  בהשגחת 

האדם לקטנות הדעת שישכח שהשי"ת משגיח עליו. וזהו שורש כל הדינים, 

שלנו  שהמח  מחמת  רק  הוא  בחיינו  מרגישים  שאנו  והצרות  הדינים  כל  כי 

טבע,  של  בעיניים  דבר  כל  על  מסתכלים  ואנו  הטבע,  חכמת  פי  על  חושב 

וכיון שאנו חיים בתוך עולם של  ושוכחים שיש אחד שמשגיח על העולם. 

טבע, לכן גם אנו מרגישים צער ויסורים.

כי הטבע מכניס לנו בלב קושיות גדולות על השי"ת, ועל שם זה נקרא החמץ 

בשם חמץ, על שם 'כי יתחמץ לבבי', שהלב שלנו מתחמץ מהקושיות שלא 

מסתדר לנו ההנהגה בה מתנהלת הבריאה. והקושיה הגדולה ביותר שמפילה 

אותנו לחשוב 'טבע', הוא השאלה למה נדמה כאילו הגויים מצליחים, ואילו 

עם ישראל נבזים ושפלים )ליקו"מ ר"נ(.

שזהו שאלה שיש לכל אחד בליבו, למה היצר הרע כאילו מצליח, ואינו כשאנו 

רוצים להתקרב להשי"ת כל כך קשה, והשאלה הקטנה הזו שמציקה בעומק 

להרגיש  מתחיל  אדם  ידה  ועל  ההשגחה,  אור  את  משכחת  אשר  היא  הלב, 

דמיונות של טבע, כאילו אין מי שמתסכל ומשגיח על עם ישראל.

ולכן כעת בפסח כאשר אנו רוצים להגאל מהגלות, אנו צריכים להזהר מאוד 

באמונת  דעת  של  עצום  כח  בנו  להכניס  בכוחה  שיש  מצה,  ולאכול  מחמץ 

השגחה פרטית.

****

וכמו  הק',  הסדר  באמצע  פעמים  כמה  המצה  על  אנו  מסתכלים  בפסח  ולכן 

עד  להחמיץ,  בצקם  הספיק  שלא  שם  על  מה,  שום  על  זו  'מצה  שאומרים 

שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם'.

והיה זה פעולה גדולה מצד עם ישראל, שהסכימו להשליך עצמם על השי"ת 

ולא לדאוג לפרנסתם, שהרי מי מוכן לצאת לדרך, למקום לא ידוע בלי לקחת 

איזה דבר מאכל מסודר, וכאן עם ישראל השליכו עצמם וחיזקו עצמם באמונה 

בהשגחה פרטית, והסכימו לצאת בחיפזון.

ומניין שאבו הכח לזה? אלא מחמת שהיה שם התגלות אלקות בתוך המצה, שזה 

נתן בהם הכח לצאת אחריו. ועל שם זה אנו אוכלים המצה, בשביל לעורר את כח 

ההשגחה פרטית שנמצא בתוך המצה הקדושה.

****

ועל כן יצאו בחיפזון, כי היציאה מהמחשבות של טבע הוא רק על ידי שאנו מתעלים לחשוב 'מעל 

הזמן', כי כל אחיזת הטבע הוא כאשר אנו חושבים על המקום והזמן, על אתמול ומחר.

וזו סיבת כל העצלות של האדם, מחמת שנפש האדם נמשכת אחר הטבע, ושוכח מהאמונה, ולכן נעשה כבד ועייף, אבל 

בפסח מתעוררים מהשינה, כי מתגלה אלקות, וכך נעשה בחינת 'חפזון' – זריזות, וכמו שרביז"ל אומר )ספר המידות( שזריזות 

הוא בחינת אמונה.

ולכן הלילה הקדוש הזה נקרא 'ליל שימורים' על שם שמשומר מן המזיקים, כי כל הצרות והיסורים הוא כאשר שוכחים את 

הדעת של ההשגחה, אבל בלילה קדוש זה מתבטלים כל החשכויות, ומתגלה אלקותו יתברך שמשגיח על כל העולם, על כן 

ממילא אנו שמורים מן המזיקים.

****

ומשום כך יש מצוה גדולה לעורר בלילה זו את התינוקות שישאלו 'מה נשתנה' ]ובעצם הכוונה גם לתינוקות והקטנות שלנו[, 

י  כ

מעוררים את השאלה, בשביל לומר את התשובה של 'עבדים היינו' שהשי"ת עשה עמנו ניסים ונפלאות, וגילה השגחתו יתברך 

בעולם, ועל ידי קושיא זו מתרצים את כל הקושיות שיש לנו על השגחת השי"ת. 

על כל פנים אחי היקר, חזק ואמץ להשתוקק לקדושת המצה, ואל תיפול לקטנות שיכול ליפול כעת בערב פסח מחמת ריבוי 

הטרדות, כי כל הקטנויות האלו הם מחשבות שטבע, העיקר תתחזק להאמין בהשגחה ותזכור לקראת מה אתה הולך, וזה יתן 

חזק ואמץ בך הכח להחזיק בהשגחה.      

)על פי ליקוטי הלכות נטילת ידיים ב'( 

קידוש  מצוות  היא  ישראל  לכלל  הראשונה  המצווה 

הלבנה, כי ישראל תלויים בלבנה, שעתידים להתחדש 

כמותה, וכל הירידות והעליות שלנו הם בחינת הלבנה 

במיעוטה והשלמתה. 

על  מלך",  בת  "אבידת  בסיפור  מספר  הקדוש  רבינו 

בת המלך שנפלה אל "הלא טוב", שהוא כלל הירידות 

והעליות של כלל ישראל, שהם כנגד השכינה הקדושה 

ושל כל נשמה ונשמה בפרטיות. לכן המצווה הראשונה 

שנצטוו כלל ישראל היא קידוש הלבנה. ואמר הקב"ה 

למשה: "כזה ראה וקדש", אף על פי שכזה ראה - שאתה 

בירידה, "קדש" – ועל ידי זה תצליח לעלות. 

ב"ליקוטי הלכות" מסביר רבי נתן, כי השמש היא השכל 

והיא כנגד האמת, והלבנה היא הלב והאמונה. וכנגד זה 

 - יש איש ואשה. האיש - הוא השכל והאמת, והאשה 

היא בחי' לב ואמונה. וצריך לחבר תמיד את השכל והלב 

עם האמת והאמונה. 

האיש, שמחוייב בתלמוד תורה, מברר את האמת ולכן 

ידו.  בירור האמת הוא בעיקר על  כי  הוא בחינת אמת, 

להאמין  צריכה  ולב,  אמונה  בחינת  שהיא  והאישה, 

בדרכו של בעלה וללכת אחרי דרך האמת שהוא מטווה 

לה, וצריך להאיר לה את הדרך שהולך בה, כמו שכותב 

להאיר  צריך  שהאיש  ח"ב(:  פז,  )תורה  הקדוש  רבינו 

בבת-זוגו את הדרך אשר הוא הולך בה, בבחינת "הנותן 

בים דרך", שצריך להאיר בה את הדרך שהוא הולך בה 

ידי שמאיר בה את האמת  ותהיה נוטה אחר רצונו על 

דרכו  ושזאת  השם-יתברך,  את  עובד  הוא  שבה  שלו, 

היא  גם  אזי  נשמתו,  שורש  לפי  השם-יתברך  בעבודת 

תלך בדרך הזו ותאמין לאמת שלו. וכשתראה שזו הדרך 

המשותפת שלהם - על ידי זה תתחבר האמת באמונה. 

מכיון  אפשרי  בלתי  דבר  זה  אמונה  בלי  לבד  אמת 

הדעת  שאין  ובמקום  דבר,  כל  תופסת  לא  שהדעת 

מגיעה צריך אמונה. לכן צריך לחזק את האמת תמיד 

הדעת,  את  מחזקת  האמונה  כי  האמונה,  ידי  על 

להאמין באמת גם כשלא מבינים כל דבר, ובפרט 

כשהאדם לא מבין את כל מה שעובר עליו, 

אמיתית,  היא  שדרכו  שיודע  ואפילו 

אף על פי כן לא תמיד מבין את 

מה  כל 

בדרך  תמיד  להאמין  להמשיך  צריך  לכן  עליו.  שעובר 

שרואה  למרות  הדרך,  מן  לסטות  ולא  בה  הולך  שהוא 

לו  ליפול  ושלום,  חס  יכולים,  אז  כי  קשים,  שהנסיונות 

האלה  הנסיונות  שאת  לדעת  וצריך  באמת.  ספיקות 

עקשן  הוא  האם   - לנסותו  כדי  השם-יתברך  לו  שולח 

באמת  מאמין  האם  וכן  האמת,  בדרך  באמת  ורוצה 

שהקב"ה עמו ואצלו. 

נתנסה  האמת,  בדרך  שהלך  ע"ה,  אבינו  אברהם  גם 

במצרים  ישראל  עם  וכן  נסיונות,  בעשרה  ונצטרף 

באחריתך".  להיטיבך  נסותך  למען  ככתוב:  ובמדבר, 

לכן שולחים לאדם נסיונות לצרפו ולחזקו באמונה, כי 

מידת  את  תמיד  צריך  האמת  בדרך  שהולך  פי  על  אף 

לחזקו  בת-זוגו  תפקיד  לכן,  בדרכו.  להתחזק  האמונה, 

בירידה  נמצא  הוא  כאשר  בדרכו  ולחזקו  באמונה 

יותר  בה  נמצא  האמונה  כוח  כי  האמונה,  ובנסיונות 

מאשר בו. 

אפשרית,  בלתי  היא  גם  אמת  בלי  לבד  אמונה  מאידך, 

רצון  פי  ועל  האמת  פי  על  להיות  צריכה  האמונה  כי 

השם-יתברך באמת. ולא מספיק רק להאמין, אלא צריך 

הוא  האמונה  וקיום  האמונה.  את  לקיים  כיצד  לדעת 

על ידי האמת שמבררת לו את הדרך כיצד להתנהג עם 

האמונה. 

נמצא, שמצוות קידוש הלבנה באה לחנך אותנו במידת 

מה   – בפרטיות  הן  הלבנה,  ובמיעוט  בירידות  האמונה 

שעובר על כל אחד ואחד, והן בכלליות. 

כי  וקדש",  ראה  "כזה  למשה  הקב"ה  אומר  כן  על 

כשהלבנה במיעוטה ואין רואים אותה, אף על פי כן את 

הנקודה הקטנה שיש בה, שבקושי רואים - "קדש", כי 

על ידי האמונה, שאדם מאמין בעצמו שיכול לעבוד את 

ואפילו  בו  בנקודה הטובה שיש  ומתחזק  השם-יתברך 

בנקודת יהדותו בלבד, בכוח אותה האמונה, יכול לזכות 

להגיע ולעלות חזרה ולהתחבר עם האמת, שהיא אור 

השכל, אור החמה. אזי נעשה אור הלבנה כאור החמה, 

שיתחזק  כדי  בלבד  קטנה  נקודה  בו  כשנשארת  אפילו 

השם-יתברך  אל  להתקרב  יוכל  זה  ידי  ועל  באמונה, 

יחוד  בבחינת:  האמת  עם  האמונה  את  לחבר  ויזכה 

במהרה  שלימה  בגאולה  ושכינתיה,  קודשא-בריך-הוא 

בימינו אמן.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שמואל שטרן שליט"א

טעם גן עדן
אגרת הכנה לפסח ]א[



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'שמחנועם השבת

אנשי מעשה בשנת תקנ"ט הגיע רבינו הקדוש במסעו הנשגב לארץ ישראל, אל עיר 
הקודש טבריה. הוא התקבל בכבוד עצום וחיבה גדולה על ידי גדולי 
הצדיקים ראשי קהילת החסידים בעיר. כששמע הרה"ק רבי אברהם 
מקאליסק על בואו, שלח אליו שליח לאמור לו כי מכיוון שהיום הוא 
יום הקזת דם אצלו, לכן עקב חולשתו אין באפשרותו לבוא לתת לו 
שלום. רבינו השיב על דברי השליח, כי גם בלאו הכי התכוון ללכת אליו 
בעצמו. ואכן הגיע אל ביתו של רבי אברהם, שקיבל את פניו בכבוד 

גדול ובאהבה יתירה, יוצאת מגדר הרגיל.
פרשת  שבת  לטבריה,  לבואו  הראשונה  בשבת  אצלו  היה  רבינו 
בליל שבת-קודש, בעת שישבו שני הצדיקים בצוותא באהבה  'נח'. 
ובידידות גדולה, כופף רבינו את ראשו לפני רבי אברהם מקאליסק כדי 
שיברך אותו, באותו רגע קפץ רבי אברהם מרחק ארבע אמות לאחוריו 
כשכולו אחוז חיל ורעדה, הוא דיבר בהתלהבות גדולה עד שלא היה 
ניתן להבין את דבריו, אך בסוף, שמעוהו אומר: "איך אנו מתביישים 
בפני זרע הבעל שם טוב!" ולא הסכים לברך את רבינו, אלא רק את 

משמשו.
גם הרה"ק רבי יעקב שמשון משפיטובקה, קיבל את פני רבינו בכבוד 

גדול וערך לכבודו סעודה גדולה. והם המתיקו סוד יחדיו שעה ארוכה.

מגפת  לעיר  הגיעה  אז,  אך  בטבריה.  רבינו  שהה  חודשים  כחמישה 

'ֶדֶבר' )המכונה 'עיפוש'(. נגיף זה הפיל את חיתתו על הבריות מאחר 

והפיל חללים רבים. וכשכמה אנשים בקרבת הבית בו התאכסן רבינו, 

נדבקו במחלה, נאלץ רבינו לעבור לאכסניה אחרת. וכשנוכח לראות 

שגם לשם הגיע הנגיף, לא היתה לו ברירה אלא להימלט אל מחוץ 

לעיר. אלא שהדבר היה בלתי אפשרי; מחשש שהמגפה תופץ בכל 

האזור, נעלו את שערי העיר כאשר אין יוצא ואין בא. רבינו ברח אפוא 

דרך מנהרה ויצא מעברה השני, קרוב לחומה העתיקה. הוא טיפס על 

החומה והחל יורד מעברה השני, אלא שאז הבחין כי למטה אין כלל 

קרקע מוצקה, אלא ימת הכינרת אשר גליה לוחכים את קיר החומה 

 - - -

רבינו הקדוש נשאר תלוי על החומה, בין שמיים למים, כשבכל רגע 

עלול הוא חלילה ליפול היישר למצולות-ים. באותם רגעים נשא את 

לבו לה' יתברך וצעק במעמקי ליבו אליו. וה' שמע את תפילתו והוא 
ניצל והצליח לצאת אל מעבר לחומת העיר. 

*   *   *
כשדיבר פעם רבינו הקדוש עם אנשיו, עד כמה צריך לצעוק מעומק 
הלב לה' יתברך, סיפר על הפעם ההיא כשזעק מקירות ליבו אל ה', 

וכך כותב רבי נתן: 
"וכן כשהיה תלוי בידיו על החומה בטבריה, כשרצה לברוח מהעיפוש 
שיפול  כמעט  וכמעט  כינרת  הים  תחתיו  וראה  וכו'  לצלן  רחמנא 
)כמבואר במקום אחר בסיפור הנסיעה שלו לארץ-ישראל(, אז גם כן 
צעק בלבו להשם יתברך כראוי. והיה רגיל לספר זאת ורצה להכניס 
בלבנו שכך צריך כל אחד ואחד לצעוק להשם יתברך ולישא לבו אליו 
יתברך כאילו הוא באמצע הים, תלוי על חוט השערה והרוח סערה 
סוער עד לב השמיים עד שאין יודעין מה לעשות וכמעט אין פנאי 
לישא  אם  כי  ומנוס,  עצה  לו  אין  בוודאי  באמת  אבל  לצעוק,  אפילו 
עיניו ולבו להשם יתברך, וכך צריכין בכל עת להתבודד ולצעוק להשם 
אחד  כל  יודע  כאשר  העולם  בזה  גדולה  בסכנה  האדם  כי  יתברך. 

בנפשו, והבן הדברים היטב" )שיחות הר"ן קי"ז(

איך צריכים לצעוק

של  יו"ט  לקודשת  ולהתכונן  הפורים  כח  להמשיך  ויק"פ  פר  שבת  לקבל  נבוא 
פסח, לאור דברי מוהרנ"ת בהל' פסח ה"ב, בהם מתגלה שמפסח נמשך שפע 
השמחה וכח עשרה מיני נגינה על כל השנה, ועי"ז נזכה להיות אך שמח ביום 

טוב הבעל"ט. 
מבואר בדברי רבינו )לקו"מ סי' כ"ד( שכל יציאה מגלות הוא ע"י שמחה 
כמ"ש כי בשמחה תצאו וגו', ורבינו ז"ל הזהיר מאד שמצוה גדולה להיות 
שהיה  מצרים  גלות  שמציאות  ומבואר  כ"ד(  סי'  )לקו""ת  תמיד  בשמחה 
על חטא פגם הדעת פגם הברית הוא התגברות העצבות והיללה, אשר זה 
בחי' מ"ט שערי טומאה. וביציאת מצרים יצאו צבאות השם לחירות מיגון 
לשמחה וליום טוב, כי, ובזה עיקר התגלות האמונה בהשי"ת שמחייבת את 
האדם לקבל עול תורה ולהיזכר תמיד ביראת השם, ולאור האמונה האדם 
משים על ליבו להזדרז לתורה ולמצוות ולעסוק בתשובה ומעשים טובים. 
דהיינו  נוספת  גדולה  במצוה  האדם  את  מחייבת  האמונה  באמת  והנה 
בהחיות  להתדבק  האדם  שזוכה  מה  ולפי  ובמצוותיו,  בהשי"ת  לשמוח 
וגם  בהשי"ת  ולהתדבק  זכה  יותר  לאמונה  לבוא  יכול  הוא  כך  והשמחה, 
למצוא הכח להתגבר לקיום התורה כראוי, ומאידך כפי מה שחסרה החיות, 
כך מתגברים המניעות יותר ויותר, ונחסר לנפש מציאות שפע אור התורה 
שצריך להאיר עליה, ואף גם היראה והמצות שכבר כן זוכה, חסרה בהם 

שלימותם שהוא הכוונה הנכונה והתגלות כבוד השי"ת. 

אור שמחה וחיות
גדלותו  אמיתת  ועוצם  השי"ת  מציאות  ליבו  על  האדם  משים  כאשר  כי 
בליבו  ומקובל  נכון  אם  וכו',  וקדשנו  עם  מכל  בנו  בחר  ואשר  ורוממותו 
האמונה הזו להיותה אמת ויציב ונכון, מזה נולד שמחה וחיות, ולא יתכן 
שיישאר אדיש וישן, כי בוודאי נשמת החיים אשר באפו תתעורר לראות 
יתמלא  וליבו  המלכים,  מלכי  למלך  ויקר  כבוד  לעשות  הנורא  באושרו 
רגשות של חיות ושמחה, ולפי מה שזוכר ויודע השמחה יתגבר ויתפשט 
יותר בכל מציאותו עד שיבין היטב כי גם לענין קבלת היראה ועול העבודה 
- השמחה והצהלה בהשי"ת הם עצם לבבו ומציאותו, ושום דחק ולחץ לא 
ממש  בהשי"ת  האמונה  עצם  זה  כי  והאושר,  החיות  שפע  ממנו  ישכיחו 
הלא  ליבו,  על  להשתלט  רוחו  על  שמעיב  וחסרון  צער  לאיזה  ייתן  ואיך 
בזה נתן מקום להשכחה להסתיר ממנו את אור האמונה והדעת, ובוודאי 
עליו לעמוד ללחום בכל עוז שלא ייפול בזה כי האמונה מחייבת שמחה 

וחיות בהשי"ת. 

עבודת השמחה בעת קטנות הדעת
וגם בזמן שקשה להיות בשמחה ועמלק מתגבר בכבידות ועצבות, עלינו 
ללחום לגרש רוח הכבידות ולהבין עניין קושי מלחמה זו, ע"פ דברי רבינו 
)לקו"ת סי' כ"ג( על הפסוק 'ששון ושמחה ישיגו ונס' וגו', שדרך האדם הוא 
שכאשר הוא זוכה לשמחה, אז נשכח ממנו כל מה שגורם לו צער ויסורים 
ונסתלק להצד, ואח"כ כאשר נחלש התעוררות השמחה, שוב חוזר אליו 
כל הצער ומפילו מאד ומשכיח ממנו כל החיות והשמחה, ולכן יש לקיים 
השמחה  לתוך  היגון  עניני  את  שיחטפו  וגו'  ישיגו'  ושמחה  'ששון  מ"ש 
אל  מרכבה  יהיו  אדרבה  אלא  יחזרו  שלא  איך  ודרך  עצה  בהם  להאיר 
השמחה, והמתבונן בענין זה יבין עד כמה מוכרחים להיזהר בזה, כי בוודאי 
יש זמנים שזוכים להתעורר למצות השמחה ורוח טובה שורה על האדם 
והוא מתחיל לחיות, אבל גם אחרי שזכה להתרומם ולקבוע בליבו האמונה 
והשמחה בהשי"ת, יש שנופל עליו כבידות ועצבות בכמה דרכים, בפרט 
רואה  והוא  לזכות  שרצה  מה  ומכל  מתורה  אותו  בטלו  המניעות  כאשר 
שלא זכה למה שרצה, ולפעמים האדם רואה שהוא רחוק מאד וכו', והרי 
גם יש מה שעובר חולשות וייסורים והטרדות הקשות והאמונה נשכחת 
מהלב, והאדם נופל לתוך עוביות ומרירות ומבקש נקודה של חיות ושמחה 
לחזק נפשו וקשה לו להגיע לזה, נמצא אם כן שיש למצוא איך להכין עצות 
ודרכים לכל עת וזמן, לכל מה שעובר עליו לפי טבעו ודרכו, שיוכל לעורר 

השמחה ולהאיר כח האמונה תמיד. 
וע"י  רבינו,  ספרי  לימוד  ע"י  זה  בענין  לעסוק  יש  כללי  באופן  והנה 
התבודדות, לבנות הנפש, ולקנות דרכי ההתחזקות, ולקבוע בליבו אוצרות 
של שובע שיהיו מוכנים גם בעת הרעב והקטנות, להכניס עניין השמחה 
לתוך כלל קבלת עול תורה ועבודה, שגם יראת העונש והיגיעה יהיו עם 

לרוח השמחה  ולמצוא דרכים להתרומם  חיות אמיתי של הכרת האמת, 
מאד,  האדם  על  נופל  הנכאה  שרוח  הקשים  בהעתים  גם  אף  עת,  בכל 
ובפרט מי שטבעו קשה בזה והוא באמת רחוק מטוב וטרוד וכו', עד שיזכה 
גם להתדבק בדרכי אור האמונה והדעת לזכות לחיות ושמחה גדולה של 
גדלות הדעת, ויהיה בידו להאיר משם על כל העתים יותר ויותר, ולהיות 

קבוע בתורה ועבודת השמחה שהוא האמונה הזכה. 

התחדשות השמחה ביום טוב
והנה אע"פ שיש בזה עבודה רבה ויש להתפלל ולבקש הרבה על זה ולבקש 
להכניע  איך  עליו,  שעובר  וענין  ענין  לכל  שיעור  בלי  ודרכים  עצות  מאד 
אחיזת עמלק שהוא העצבות ולבא לאמונה ולשמחה, הרי בוודאי יש זמן 
לבנות  כח  שואבים  שממנו  הבאר  ושם  השמחה  התחדשות  עיקר  ששם 
הימים טובים, כי הלא ביו"ט  מציאות האמונה כראוי, והוא קדושת הארת 
צריכים להיות אך שמח, והיה עלינו לעלות לרגל לשמוח לפני השם, ויש 
לכבד הרגל ולהרבות בשמחה, ואין הוא עניין של זכר לשמחה, אלא שבו 
נמצא הכח לבנות ולחדש את האמונה הזכה למצוא כוחות חדשים והארת 
הדעת איך להתעורר לקבל כח חדש לזכות למצוא דרך הארת אור השמחה 
בכל ענין ודרך, כאשר באמת אור היו"ט הוא עיקר הכנעת אחיזת עמלק 
)כמבואר בלקו"מ סי' ל'(, ובו הוא עיקר הארת אור הפנים המשמח את הלב 

עם כל המצות שזכה, וכל החסדים והטובות אשר עשה השי"ת עימנו.
וביו"ט של פסח שם באמת נמצא עיקר שורש בנין האמונה והשמחה, כאשר 
הדעת והאמונה בהשי"ת נתגלו ביציאת מצרים, ולפי מה שמתגלה גדולת 
השם ונוראות ההשגחה, הרי משם שורה אור האמת אור החיות והשמחה 
בהשי"ת, ובפרט שכלל ענין פסח שהוא זמן חרותנו ופדות נפשינו, הוא העת 
שבו זוכים לצאת ממרירות וצער ולבוא לשמחה וחירות, אשר בזה מושרש 

הדרך לדחות העצבות והמרירות, לקרב לנפשו גאולתו וחירותו. 
ומאחר שבחג הפסח מתגלה עלינו כלל כח השמחה, אם כן עלינו למצוא 
דרכי המשכת אור הפנים ע"י פרטי מצות החג, כי הרי בימים אלו יש להרבות 
במצוות הנוראות שהם עיקר קדושת ישראל, לבער החמץ, לספר ביציאת 
מצרים, וכלל מצוות ליל הסדר בארבעה הכוסות ואכילת מצה, אשר ידוע 
שבזה נמשך עלינו הארת הדעת ושפע הנוראות של יציאת מצרים בכל 
שנה ושנה וחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ובכל ענין 
ומצוה יש בה עוד דרך של קבלת שורש הכח לצאת מעבדות לחירות ומיגון 

ודאגה לאמונה ודביקות בחיות ושמחה. 
שחורה  במרה  בנו  שמשעבדים  הרע  כוחות  עיקר  הם  ומצרים  פרעה  כי 
נוראות  באותות  משם  הוציאנו  השי"ת  אבל  ה',  מעבודת  אותנו  ומונעים 
ושירה  וחירות,  שמחה  נתעוררו  שעי"ז  מאד,  גדולים  וניסים  ובמופתים 
לזה  קודם  שהיה  מצער  היציאה  ע"י  דייקא  כאשר  גאולים  שבחו  חדשה 
גדולת  וגילוי  בדרך של השגחה  נעשתה  הנוראות שהישועה  ע"י  ודייקא 
ישראל גדולת האדם, עי"ז בא לחיות ושמחה, ואז מבין איך לשיר ולהלל 
ועי"ז  האמונה,  אור  שהוא  החיסרון  למילוי  חיים  לרוח  בא  כי  חדש,  שיר 
נכנס לגדלות הדעת שהוא שלימות האמונה, לטעום מה שנתגלה ביציאת 
מצרים דהיינו מציאות השי"ת ועוצם יד הגדולה החזקה והרמה ומציאות 
האמונה  כלל  ונוראת  השי"ת,  גדולת  עוצם  התגלה  כי  הטבע,  ביטול 
הקדושה היה נראה וגלוי לעין הכל, ובהארת אור האמונה בהשי"ת יצאנו 
מעצבות הריקנות, וידענו מה התכלית שלנו, להיות עבדי השם שבשבילנו 

נברא הכל וכו'.
ומבואר שתכלית הירידה למצרים היה לתקן התגברות טומאת העצבות 
שנתפשט בעולם ע"י מה שהיה אחרי חטא אדם הראשון בעץ הדעת, ואז 
גם נאמר בעצבון תאכלנה, שנגזר על העולם גזירה כזו של טעות ודמיון של 
עצבות, ועי"ז נמצא הסתרה גדולה והתגברות הכבידות ואין יודעים מאור 
האמונה, אך ע"י הגאולה התגלה בעולם אור האמת שהוא השמחה והחיות 
בהשי"ת, ולכן באמת בכלל המצוות של פסח נכללים דרכי המלחמה לדחות 

דרכי העצבות לחדש ימינו לחיים אמיתיים של שמחה וחיות.

מצוות ביעור חמץ - ביעור העצבות
להשבית ולבער החמץ, זאת בעצמו  בל יראה ובל ימצא שיש  כי כלל מצות 
הוא מלחמת עמלק, כי אנו מעבירים שלטון העצבות שהוא חימוץ הלב, 
כי עיקר העצבות הוא ע"י עקמומיות הלב שנובע מזה שאין האדם שומר 

מחשבתו  להחמיץ  ונמשך  והרעות,  זרות  המחשבות  מריבוי  מחשבתו 
הרשות  דברי  שמסבבים  ההסתרה,  מחשבות  כוחות  עביות  בתוך  בליבו 
של העולם הזה, ומושכים להרע להחמיץ הדעת במה שהוא היפך האמונה 
והדעת, וכך יש שהאדם נופל בפחדים וחששות ומחמיץ דעתו בתוך הפחד 
והאימה שמסתיר אור האמונה, עד שגם מחמיץ הלב עם קושיות ודמיונות 
וכו', וכל זאת הוא עיקר בחי' חמץ שמשהה דעתו במה שעלינו להזדרז ולא 

להשהות שם. 
בנפשנו,  הרע  אחיזת  מעיקר  נטהרים  אנו  חמץ  ביעור  מצות  בכח  והנה 
וכמה מוטל עלינו לשמוח בעצם קדושת מצוה זו, ואע"פ שבוודאי כאשר 
מעלינו,  הרע  לגרש  אז  עומדים  כי  כבידה,  מלחמה  שייך  בזה,  עוסקים 
להחיות נפשינו שהחיינו לעסוק בביעור החמץ, אמנם הרי איסור חמץ הוא 
זכר להחפזון של יציאת מצרים, בכדי להראות לנו שכאשר אנו מתחילים 
המחשבות  מכל  להתרחק  מאד  למהר  עלינו  לאמונה,  להיכנס  מחדש 
העלולים לגרום לנו צער ועצבות, אם זאת מחמת מה שעובר ברוחני או 
בגשמי, אם זאת מחמת קושיא, אלא לברוח מהר אפילו ממשהו של דאגה 
ואיך  ולדאוג,  לחשוב  האדם  שדרך  שידוע  ואע"פ  וכו',  המחשבה  וחימוץ 
תאמר לו לברוח מזה וכו', הרי לכך בא מצות הפסח כדי למצוא את הכח 
טעות  הוא  חימוץ  של  ענין  שכל  להבין  והאמונה,  הדעת  התגלות  לאור 
ודמיון, ועלינו לקבל הכח ממצות ביעור חמץ לעמוד נגד כל מחשבה כזו, 
ולהבין שאין בו ממש, כי הוא שטות ואינו נכון ואין לחשוב בכיוון כזה כלל, 
כי באמת יש מה להודות ולהיות בשמחה תמיד, והעצבות הוא טעות מר 
מיסודו שיש להזהר ממנה מאד, ויש כן בכוחנו לדחות החמץ והעצבות, 
כאשר זכינו ליצי"מ וביעור חמץ, וכלל התחלה הוא להיבדל לגמרי אפילו 
יכול לעיין  כן  ידע האדם במה  ורק אחרי שנקבע השמחה בלב,  ממשהו, 

ולחשוב ובאיזה דרך באור התורה. 

פרטי עבודת חג הפסח - עבודת השמחה
וההתחלה  העבר,  על  הדילוג  בחי'  שהוא  הפסח  קרבן  הקרבת  ענין  וזהו 
החדשה לצאת מבהמיות לחזור להחיות והשמחה, לפסוח על העבר, וכל 
מה שהיה, לצאת מהצער ולקפוץ לתוך השמחה, כי יש להתחיל מיד בלי 
לשהות ולחשוב רק לקפוץ לתוך אמונה מחדש, להיכלל בכלל ישראל שהם 

העם הנבחר לעבודת המלך. 
ובערב פסח הוא עיקר ביעור רוח הטומאה מן הארץ ביטול עמלק כמבואר 
וגו', שבי"ד וט"ו פסח אז עיקר מחיית  'יד' על כס  בתיקונים ע"פ מ"ש כי 

עמלק והעמדת כסא המלוכה. 
ובזה אנו נכנסים לקדושת הפסח להודות ולהלל על גאולתנו ופדות נפשנו, 
ולבא  רמה,  ביד  יוצאים  ממש  אנחנו  כאילו  מצרים  ביציאת  היטב  לזכור 
לאמונה שלימה והולדת הדעת שהוא מאיר חיות ושמחה ומכניס הנפש 
בעולם החירות, לזכות לעבודת השי"ת להתפלל בכוונה ולנגן לפני השי"ת 
שירות ותשבחות שמגדלים האמונה הברורה, כאשר פותחים בזה בתפילת 

ערבית והלל להתקשר להדעת ולהתודה והודאה.
וכאשר באים לקדש על כוס ראשון, עלינו להתעורר מאד לקבל נוראת השפע 
ע"י  עלינו  שמאירים  לנפשינו,  וגם  העולמות  בכל  שמים  כבוד  התגלות  של 
מצוות הסדר, והרי בקידוש אנו מזכירים עיקר כלל הגדלת השמחה כמ"ש 
אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, ועלינו לשמוע זאת היטב ולהכניס 
ואהבה  ביראה  בהשי"ת  בהדביקות  שיש  הנוראה  והגדלות  החיות  את  ללב 
בבטחון ואמונה לדעת מעוצם החסד וההשגחה שנמצא תמיד, וזהו ענין מ"ש 
והוצאתי והצלתי וגו' שהד' כוסות הם נגד ד' לשונות אלו של גאולה שהם ד' 
מינו נגינה, כי היין הוא בחי' אחיזת העצבות של העוה"ז בלבול הדעת, ומה 
שיש שבורחים מהמציאות מחמת צער וכו', ואנו מקבלים הכח של 'והוצאתי' 
וגו' כי אז מאיר אור הנורא של יציאת מצרים ויוצאים, כי מקבלים הכח לקפוץ 
על הכל, לרומם הנפש מבחי' יין ודמיון העצבות לתוך הגדלת הדעת שמחייב 

שמחה נוראה, ועלינו לברך שהחיינו וכו'. 
והנה אז בוודאי העיקר לראות להמשיך אור זה לתוך מציאות מה שעובר, לתוך 
מה שהאדם נתלכלך ועובר עליו הקטנות, ולקיים בחי' 'ששון ושמחה ישיגו' 
ו'רחצה'  'ורחץ'  בחי'  שזה  אמונה,  עליו  ולהאיר  שמתחבר  הצער  אחרי  לרדוף 
דרכי  כלל  למצוא  יכולים  אנו  ואז  וריחוק.  דאגה  כל  ולבער  הנפש  לרחוץ   -
'כרפס' - שזה בחי' העבודת  ההתחזקות גם בעת הקטנות, שזה מרומז בענין 
פרך שעובר על הס' על שישים ריבוא שזה בחי' ששת המידות שנקטנים ע"י 

הדאגות והעצבות. ונוהגים לטבול במי מלח - היינו שכאשר יש צער יש לבטל 
הדעת לקבל הלימוד של הצדיק ודרכי ההתחזקות, שזה בחי' טבילה וביטול 
לקבל דעת, ובזה נתתקן בחי' 'מוחין דקטנות' שלא יצא בחוץ להיות חמץ, אלא 

אדרבה להיות אור של תמימות ושמחת נפש, במצות השם. 
והנה עיקר הארת הדעת ורפואת הנפש נמשך עלינו ע"י אכילת מצה, שהוא 
הרי  עי"ז,  העולם  תיקון  שנמשך  כמו  ובוודאי  והרפואה,  האמונה  מאכל 
לנפשינו מתגלה הכח לעמוד ללחום נגד העצבות ומשיכות התאוות להיות 
בבחי'  להתדבק  לבא  רק  והעצב,  הרע  נגד  ומחלוקת  מצותא  בבחי'  יהודי, 
מצה דקדושה שהוא שמחה אמיתית של עונג שבת בבחי' למען 'תמוצו' 
כי במצה נמשך הביטול להשי"ת, ביטול  נ"ו(,  )עיין לקו"מ סי'  והתענגתם 
כל דאגה, והתגלות שפע הדעת. וכדי שנזכה לקבל שפע זה, עלינו להקדים 
להשלים בחי' לחם עוני שאומרים עליו דברים הרבה. ובתחילה אנו מניחים 
שוברים  אנו  וב'יחץ'  חדש.  ולב  מוח  מקבלים  שאנו  להראות  שלש המצות 
והגלות,  הדין  בחי'  לתוך  גם  שנמשך  דעת  של  אור  שיש  להראות  מצה 
לתוך העצבות לרפאות הנפש, אלא שיש להבין לבקש ולחפש דעת זה, כי 
בתחילה אין רואים מציאותה, ויכול להתעורר קושיא, אבל אחרי שמבקשים 

בסוף ימצא, ואז יש לחטוף אורה כענין מה שחוטפין האפיקומן וכו'. 
ההגדה  אומרים  אנו  לשמחה,  היין  להפך  הכח  שהוא  שני'  'כוס  על  ואז 
וצועקים בקול להשלים הדעת לזכור ביציאת מצרים ולהתעורר ע"י הזיכרון 
כאלו הוא יצא, לבוא לחיות ושמחה, וראשית דבר פותחים בהד' קושיות, 
כי עיקר העצבות נאחז בהקושיות, ועלינו לקבל שפע הפסח שמבטל מה 
שהרשע טועה מאד, וגם למצוא איך לשאול כחכם ולקבל מה שאין מפטירין 

וכו' - כי אין להעביר טעם שמחת מצוות רק להמשיכה תמיד. 
זוכים להכניס בלב זכר יציאת מצרים, ועוצם הנוראות שהשי"ת  וכאשר 
עשה לגאול אותנו, ומברכים אשר גאלנו בשמחה וכו', ועלינו לשמוח מאד 
צבא  כל  על  השי"ת  מלכות  מתחדש  עי"ז  כאשר  ההגדה,  לקרא  שזכינו 
מרום וכולם עונים שירה וכו', אז עלינו לקבל עיקר הגדלת הדעת, שהוא 
אויר העוה"ז,  בו  נצחי הנמשך ב'אכילת מצה', מאכל שאין  וחיות  שמחה 
ובו  ביציאת מצרים,  זכר הוא למה שנתגלה  בו מציאות העצב, אלא  אין 
נמשך עלינו הדעת והאמונה, ועלינו להכניס בלב היטב שהשי"ת בחר בנו 
ורוצה בעבודתינו, ויש לנו מוח ולב להבין בגדולת השי"ת, ואיך שכל מצות 
השם הם אושר וחיות של דביקות במלך חי וקיים, ובכוחנו ללחום לעשות 

'מצותא' נגד היצר וכל המחשבות ועצבות הנפש. 
והנה מיד אחרי אכילת מצה, עלינו לזכור מה עוד יכול לעבור עלינו למנוע 
מכל הנ"ל, והוא בחי' המרירות של חסרון אמונה וכו', ולזאת מיד אוכלים 
ולהבין  מרירות,  להמתיק  דרך  שיש  להראות   - בחרוסת  וטובלים  'מרור' 
שהכל ברחמים וכו', והנה בזה נתעורר עלינו רחמים רבים וכח שפע המצה 
ואז  בידינו להמתיק המרירות,  גבוה מאד, לתת כח  נמשך עלינו משורש 
אנו מקבלים אור הדעת איך לכלול יחד מציאות השמחה והחיות בכל מה 
יו"ט  'כורך', ובזה באים ל'שולחן עורך' לסעודת  שנעשה בעולם שזה בחי 
- להגדיל השמחה ע"י אכילה, להראות שאנו יכולים לאכול בשמחה, כי 
אכילת ישראל בברכה וכו' הוא כולו שמחה ועבודת הבורא, ובזה נתחדש 
'נרצה',  להשי"ת  מרוצים  ולהיות  ותשבחות,  שירות  ולאמר  לברך  כוחנו 
כאשר מאיר על נפשינו הארת הרצון והשמחה האמיתית, שעוד יתגלה 

בשלמות, כאשר נהיה בשנה הבאה בירושלים הבנויה.

שבת הגדול - כח היו"ט מקדושת השבת
והנה כלל המשכת הכח לבטל קללת העצבות, ולזכות להמשיך שפע מצוות 
ליל הסדר, הוא מקדושת השבת שהוא בחי' ביטול להשי"ת ושמחה במלכותו 
ית"ש, אבל עלינו להכניס שמחה זאת לתוך מה שעובר בעוה"ז, שזה בחי' 
יו"ט שנמשך כח הזמנים שהשי"ת התגלה בעוה"ז בתוך ההסתרה, להעביר 
הכח  אבל  עת,  לכל  השמחה  כח  והתפשטות  האמונה  ולגלות  כיסוי  כל 

לזכות לזה נמשך משמירת השבת, ועלינו להודיע זאת שכל מה שזכינו 
שמירת  בכח  הוא  הכל  החג,  למצות  ולבא  פסח  לקרבן  השה  לקחת 

שבת, ולזה קוראים שבת זה בשם 'שבת הגדול', לגלות ששבת הוא 
יום הגדול ועלינו לקבלו תמיד מתוך שמחה והרחבת הלב, כי 

בשלשה  ועי"ז  והקדושות,  הברכות  כל  נמשכים  ממנו 
הרגלים אנו מקבלים שפע הגאולה לדחות עמלק 

ולזכות לשמחה תמיד.



בני הנעורים
קידוש החודש

עלהו לא יבול

הכנת הבית לפסח - המשך
חדרי הבית

א. כל חדרי הבית – נחשבים כמקום שמכניסים בהם חמץ, כי לפעמים נכנסים שם באמצע 
חולה  יש  ב'חדרי שינה', שלפעמים  ובפרט  ויתכן שנשאר שם ממאכלי החמץ.  האוכל 

ואוכל ליד מיטתו. וכל שכן במקום שאוכלים שם כגון: המטבח, פינת אוכל, הסלון. 
לחשוש  יש  כי  המיטות,  תחת  גם  מקום.  בכל  החדרים  כל  לנקות  צריכים  כן  ועל 
שהחמץ נתגלגל לשם. וכן בחלל שיש מתחת לארונות, אם אפשר להגיע לשם עם 
היד. וכן אם יש מגירות בתחתית הארון והם נשלפות. אבל כשאין נשלפות, אין צורך 

לטרוח ולנקות מתחתיהם וגם אין צורך לבדוק שם. 
ב. אך כל זה לגבי הנקיון, אבל לגבי 'חובת בדיקת חמץ' – יש להבדיל בין אמצע החדר 
ובין פינותיו: אחרי השטיפה וההדחה וכל שכן אם ניקו עם חומרי ניקוי - אזי 'אמצע' 
וסדקים'  כ'חורים  נחשבים  החדר'  'פינות  אבל  כלל.  חמץ  בדיקת  צריך  אינו  החדר, 
שצריכים בדיקה, אך מכיון שמה שנשאר שם בודאי נתטנף, ואין מי שיבוא לאכלו או 
יתכן שאפילו פסול מאכילת כלב - אם כן מעיקר הדין אין חיוב לבדוק, אך למעשה 

נראה שיש לבדוק שם לפחות באופן שטחי. 
ג. המסילות של החלונות: מעיקר הדין צריכים לבדוק אם יש שם חמץ. אמנם אם ניקו 
שם היטב על ידי זרימת מים - יש להקל שאין צריך שם בדיקה. וכל שכן אם בשעת 
הנקיון עיינו היטב שלא ישאר שם שום דבר, ובדרך כלל נעשה נגד אור טוב, ואם כן 

זהו בדיקתו. ובלבד שמאז יזהרו שלא יסתובבו שם עם חמץ.
אמבטיה

בדרך כלל צריך נקיון ובדיקה כנ"ל, כיון שלפעמים נכנסים שם באמצע האוכל. ומצוי 
ביותר בערב פסח שנוטלים שם ידים לאכילה או מנקים שם את הידים אחרי האוכל. 

בית הכסא/שירותים
כשיש ילדים בבית, צריך בדיקה כנ"ל. ]ומשום מה יש נוהגים לא לבדוק שם, ואין שום 
סמך למנהג זה. ואם משום שרוצים לבדוק בטהרה, הרי יכולים לבדוק שם בסוף[. אבל 
כשאין ילדים בבית, בדרך כלל אין צורך לבדוק שם, כיון שלא נכנסים שם עם דבר אוכל.

חדר שירות
א. גוף החדר - בודאי צריך נקיון ובדיקה כשאר חדרי הבית, כיון שיש הרבה דברים 
הגורמים לאדם להיכנס לשם באמצע האכילה, וכל שכן אם מאחסנים שם מוצרים 

המשמשים לסעודה.
ב. תחת מכונת הכביסה – לכתחילה רצוי מאוד להזיז אותה למקום אחר בעת הנקיון, 
ואז נחשב מקום זה כשאר שטח החדר. ואם לא הזיזו אותה - המיקל שלא לבדוק 

שם, יש לו על מה לסמוך. 
 מרפסת

בין 'סגורה' ובין 'פתוחה' – יש לנקותה ודינה כחדר רגיל. אבל אם לא ניקו אותה או 
ויש לשאול לרב איך  - יש בזה קצת חילוקי דינים,  קשה לנקותה - אם היא פתוחה 

להתנהג. וכן הדין לגבי 'גינה' או 'חצר'.
 אינטרסול/בוידים וכן מחסן

לשאר  רק  משמש  אם  אבל  ובדיקה.  בנקיון  חייב   - אוכל  מוצרי  לאחסנת  שם  משתמשים  אם 
דברים, אין צורך לנקותו ולבדקו. ובכל אופן אפשר לסגור אותו למשך החג ולמכרו במכירת חמץ.

הכניסה לבנין וחדר מדרגות
א.  יש חיוב על כל דייר! לנקות שם וגם לבדוק את החמץ. אך אין מחויבים בזה בכל השטח, אלא 

כל אחד מלמטה רק עד הקומה שהוא גר שם. 
ב. אכן אפשר למנות שליח שהוא יבדוק את הכל. אבל אין לסמוך סתם על 'ועד הבית' או שכן אחד 

יסמוך על השני שהוא יעשה זאת.
ולנקותה שוב  ג. אחרי בדיקת חמץ יש להזהר מאוד שלא לאכול שם, או לפחות להתרכז בפינה מצומצמת 

לפני שריפת חמץ.

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(

האם יכולים אנו ללמוד משהו מפרשת החודש, לעובדא למעשה?
א[ לפני חג הפסח תקנו לנו חז"ל לקרוא פרשת החודש, בה 

מתגלה המצוה המופלאה של מצוות קידוש החודש, לגלות 

נקודת מולד הלבנה, ולקדש החודש.

בהתבוננות במצוה זו אפשר ללמוד עומק העצה איך להגאל 

רחמי  שצריכים  בוודאי  כי  מצרים.  של  הטומאות  משערי 

נדרשת  מתחילה  אבל  עולם,  גאולת  להגאל  מרובים  שמים 

מהאדם עבודה קטנה של חיפוש נקודת המולד.

זו של קידוש החודש הוא פלא גדול, שהרי אפילו  כי מצוה 

לו  ואמר  לו  הראה  בעצמו  שהקב"ה  עד  בה,  נתקשה  משה 

'כזה ראה וקדש', והיא החכמה שנמסרה לרבותינו ז"ל במשך 

הדורות, עד שכל חכמי אומות העולם מודים שהיא החכמה 

לעיני  ובינתכם  חכמתם  היא  'כי   – ישראל  לעם  רק  שיש 

העמים'.

וכמה וכמה הלכות יש בענין זה, פוק חזי מסכת ראש השנה, 

שהיוונים  המצוה  גם  והיא  החודש.  קידוש  עניני  פרטי  בכל 

רצו לבטל ועל כך מסרו נפשם החשמונאים. ולכאורה על מה 

מאליה,  החודש  תתקדש  שלא  למה  הזה,  הגדול  הרעש  כל 

כשם שקדושת השבת נשפעת מאליה בכל ששה ימים?

ב[ אלא שהדבר ידוע, שבמצות קידוש החודש טמון כל סוד 

עבודת עם ישראל, שלכן גם היא המצוה הראשונה, שהתורה 

היתה צריכה לפתוח עמה.

בריאת  ומעת  'לבנה',  בשם  נקראת  הק'  השכינה  גם  כי 

העולם, שנתמעטו המאורות, אז נחלש כח האמונה בידיעת 

על  השכינה  אור  להשלים  הוא  עבודתנו  וכל  ה'.  אור  השגת 

העוונות,  על  והחרטה  התשובה  עסק  ידי  ועל  עבודתנו,  ידי 

שלא  הלבנה  גדלות  כדוגמת  מגדלות,  באים  העוונות  שכל 

רצתה שני מלכים בכתר אחד. ולכן מוכרח שהשלמת ותיקון 

הלבנה יהיה דווקא מלמטה, מצד ישראל, כי למטרה זו נבראו 

עולמות  של  ההסתרה  בחושך  הלבנה,  אור  להאיר  ישראל, 

התחתונים. ומשום כך ישראל מונין החדשים ללבנה דייקא. 

בזה  בבורא,  להדבק  ומתחזק  תשובה  עושה  אדם  וכאשר 

שנתגדל  והיינו  השכינה,  אור  את  ומאיר  הלבנה,  מתקן 

ונתקן כח האמונה בידיעת ה'.

ג[ והנה, עיקר מצות קידוש החודש, הוא לא באמצע 

הודה  במלוא  הלבנה  שנתגלית  בעת  החודש, 

ותפארתה. אדרבא, המצווה היא לחפש ולדרוש 

ההתחלה  נקודת  על  היטב,  ולהסתכל 

כשהיא  דייקא  הלבנה,  מולד  של 

קטנותה.  בתוקף 

וכשזוכים למצוא אותה מלמטה, אז נתקדש החודש, ועל פי 

קידוש זה קובעים גם את החגים והמועדים שלאחריהם.

כך  כל  שרביז"ל  העצה  מעומק  קצת  להבין  נוכל  זה  פי  ועל 

אנו  צריכים  למה  ולכאורה  טובות  נקודות  לחפש  הזהרנו 

שכל  אלא  מעצמו,  זאת  יודע  השי"ת  והרי  ולמצוא,  לחפש 

ונמצא  דייקא נחפש  עבודתנו בהשראת השכינה הוא שאנו 

קשר לה', על ידי שאנו יודעים את המצות שעשינו, ולכן יש 

לא  להתחזק  בשביל  רק  לא  טובות,  נקודות  לחפש  עבודה 

יהודי  כאשר  השכינה,  השראת  עיקר  זה  כי  אלא  להתייאש, 

ואור  הלבנה  מאירה  וכך  לה',  לו  שיש  הקשר  את  מעורר 

השכינה. 

ד[ אלא שלכאורה השלמת ותיקון השכינה היא כאשר אדם 

בהתגלות  האמונה  אור  בהארת  בשלמות,  בה'  לדבק  זוכה 

גדולה, כבאמצע החודש. אך לא, קידוש החודש מלמד אותנו, 

נקודה  איזה  ולבקש  לחפש  מלמטה  מתעורר  אדם  שכאשר 

זו  בפעולה  הרי  הסתרה,  של  בזמן  דייקא  ה'  עם  חיבור  של 

דייקא נשלמת הלבנה מפגימתה.

ה[ ולכן כהכנה ליציאת מצרים, תקנו חז"ל לקרוא פרשה זו, 

כי בוודאי שהשי"ת יודע את הטוב של עם ישראל בלי שאדם 

השכינה  השראת  להשלים  בשביל  אך  מלמטה,  זאת  יגלה 

להמתין  ולא  ולבקש,  לחפש  דייקא  האדם  מוכרח  אצלו, 

קירבה  נקודת  איזה  שמצא  הרגע  ובאותו  מאליה,  שתתגלה 

ה'  אור  ונתגלה  מפגימתה  ונתתקנת  הלבנה  נשלם  אז  לה', 

בעולם.

היו  ישראל  שכל  כשם  זאת,  לקיים  להשתוקק  וצריך 

משתוקקים לזכות לקיים זאת, לרוץ על ההרים ולעלות על 

הגגות, פן אולי ואולי יזכו הם להיות אלו שמצאו את נקודת 

לחפש  אחד  כל  צריך  כך  בעולם,  השכינה  השראת  התחלת 

ולבקש נקודת קשר וקרבה לה', בכדי לתקן השכינה - לבנה.

שיש  הקשר  לעורר  טוב,  לחפש  זו,  בשבת  עבודתנו  וזה  ו[ 

לנו עם ה' דווקא מתוך חושך, ויש להאמין בזה מאוד, שבכל 

פעם שאנו מסתכלים על נקודת טוב נקודה של קשר לה', אנו 

ממש עושים השראת השכינה בעולם, ויש להתאמץ על זה, 

ולבקש מהשי"ת שיעזור לנו להאמין בנקודת המולד שלנו.

ז[ וזהו הדרגא הרביעית כהכנה לפסח. כי אחרי שנתן צדקה 

ועל  הטוב,  למצוא  וזכה  ]שקלים[  חסד  כלפי  נפשו  והיטה 

ולהתחיל  הרע,  את  לעזוב  עמלק,  במלחמת  להתחיל  זה  ידי 

להתנהג כיהודי ]זכור[, ומשם זכה להתחיל גם לתקן ולקנח 

זוכה  אז  ]פרה[,  עוונותיו  מכל  להטהר  שלו  העבר  כל  את 

להתחדש ולתקן השכינה ממש בפרשת החודש.
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