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

ִיְהיּו  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַעָּתה  אֹוֵחז  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשֵאיְך  ְוָהִעָּקר 

ּוְסִפיָרה  ֶּפַסח  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ָּכל  ַּכֲחָדִׁשים  ְּבֵעיֶניָך 

ֲחָדׁשֹות  ִנְפָלאֹות  ַנֲעִׂשין  ִיְהיּו  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ְוכּו' 

ְוַגם  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוש  ֶּבָחג  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ְלטֹוָבה 

ִמַּבַעל  ֵליַדע  זֹוִכין  ֶׁשָאנּו  ִּבְפָרט  ְּבַוַּדאי,  ִּבְכָלל  ַאָּתה 

ַהִּנְפָלאֹות ֲאֶׁשר ָּכל ְּדָבָריו ּוְדָרָכיו ַהְּתִמיִמים ְוָהֲעֻמִּקים 

ֶׁשִהְׁשִאיר ָלנּו ְירּוָׁשה טֹוָבה ֻּכָּלם ִנְפָלִאים ִּפְלֵאי ְּפָלאֹות 

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

ִּפי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְוַחּיּות  ִׂשְמָחה  ׁשּום  ִלי  ֵאין  ָאנִכי  ְוַגם 

ִּדַּבְרנּו  ְּכָבר  ִּכי  ֵמַעְצְמָך  ָּתִבין  ִמֶּזה  ְוֶיֶתר  ַהַּנ"ל  ַהְּדָבִרים 

ְּבָכל  ֵמָחָדׁש  ְלָזְכָרם  ָהִעָּקר  ַאְך  ָּבֶזה,  ַהְרֵּבה  ָלֵאל  ְּתִהָּלה 

יֹום ִּבְפָרט ְּבִׁשּנּוי ַהְּזַמִּנים ַהְּקדֹוִׁשים ָּכֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִמְצָוה 

ּוְבָכל  ּדֹור  ְּבָכל  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  ְלַהְרּבֹות  ָעֵלינּו 

ָׁשָנה ְוָׁשָנה.. 

ְוכּו'  ְלַׁשֵּבַח  ְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ֶזה  ַעל  ָיֵמינּו  ְלַבּלֹות  ָעֵלינּו 

ְּבָכל יֹום ָויֹום ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים 

ֶׁשִּמְצָוה  ְּבֶפַסח  ָּכזאת  ְּבֵעת  ִּבְפָרט  ַהֶּזה,  ַּבּדֹור  ָהֵאֶּלה 

ַהֵּׁשם  ִעָּמנּו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ִנְפָלאֹות  ְּבִסּפּור  ְלַהְרּבֹות 

ִיְתָּבַרְך ַוֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה ִעָּמנּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ְוַגם ַמה 

ֶּׁשֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך ַעָּתה הּוא ַּגם ֵּכן ִנְפְלאֹות ְּתִמים ֵּדִעים, 

עֹוֵבר  ַהּזאת  ַּבָּׁשָעה  ִלי  ֶׁשִּיְזַּדֵּמן  ַּדְעִּתי  ַעל  ָעָלה  לא  ִּכי 

ְּדַסְיָען  ַרֲחָמָנא  ְּבִריְך  ָהֵאֶּלה,  ַּכְּדָבִרים  ְלָך  ִלְכּתב  ָוָׁשב 

ַעד ָּכאן. 

ִּדְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצֶּפה ִלְׂשמַח ִּביׁשּוָעתֹו ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ֵעת, 

נתן מברסלב

יהודי  חוכר  עליהם.  גדלנו  והפריץ,  מושק'ה  מסיפורי  שמע  לא  מי 
שהוא  המרזח  בית  עסקי  שכשלו  לאחר  בחובותיו  מסתבך  מסכן 
מנהל, הפריץ אדון הכפר דורש דמי חכירה עבור השנה האחרונה וזו 
שלפניה ואיין, ברוב חסדו הוא מתיר ליהודי להחזיק בעסק המפסיד 
שנה נוספת וזוקף את חובותיו במלווה עם ריבית מופלגת, כך שוקע 
ירחם  האחוזה.  שבפאתי  הבור   - ידוע  שסופו  היוון  בטיט  היהודי 

המרחם.
זו שיטת פעולה עתיקה של משעבדים ועושקי נפשות מדורי דורות, 
האומלל,  למשועבד  הנדיבה  עזרתו  את  פעם  אי  הציע  המשעבד 
להלוואה הוצמדה ריבית אימתנית וככל שישתדל העבד להחזיר את 
העבודות  ותקופת  חייב,  יישאר  שתמיד  ידאגו  הריבית  אחוזי  חובו, 

תימשך ללא קץ.
        

הרשע  פרעה  את  לנו  מזכיר  הזה  התיאור 
עמוק  לפרך  שהפכה  הרך  הפה  ושיטת 
העולם  כל  בעצם  פועל  זו  בשיטה  וטובעני. 
בעל  אדם  נעשה  אחד  ביום  לא  הזה. 
הדרך  על  דווקא  מצטברים  החובות  חוב, 
התחושה  סיפוקים.  ולמילוי  רווחה  לחיי 
גבוהה  בתדירות  אדם  בני  אצל  שמופיעה 
מכל, היא תחושת החוסר. תמיד חסר משהו, 

וכשיתמלא החיסרון יולד אחר תחתיו. 
קשורים  רבינו,  שמלמד  כפי  החסרונות,  כל 
החוסר,  תחושות  חיים.  רוח   - אחד  לעניין 
האכזבות והחללים הריקים, קשורים לחסרון 

חיות. 
אנחנו פוחדים מאוד מהחוסר, חוששים שלא יהיה או לא יהיה מספיק, 
ובינתיים אין חירות. כל הכוחות מנוצלים כדי להבטיח שחלילה לא 
והכי נשללת מאיתנו  וכל טוב, אלא שאדהכי  כבוד  זמן,  יחסר, כסף, 

לצמיתות החירות. 

הלוואה בריבית
גדל  הוא  אותו  למלא  משתדלים  שאנו  שככל  חמורה  היותר  הבעיה 
בהלוואה  החובות  את  לשלם  בוחרים  שאנו  מפני  מדוע?  החסר.   -

בריבית של מאה אחוז. במה דברים אמורים?
הזה  העולם  מקנייני  סיפוק  להשיג  הנסיונות  שכל  קובעים  חז"ל 
יש  בידו,  תאוותו  וחצי  מת  אדם  'אין  שכן  חרוץ,  לכישלון  נועדו 
ככל  אדרבה  סיכוי,  חסר  המרוץ  דהיינו  מאתיים'.  רוצה   - מנה  לו 
בסיפור  לעצמך.  בחובותיך  יותר  תשקע  מבוקשך,  את  שתשיג 

הזה ההישג הוא גופו של כישלון. 
מסביר רבי נתן: 'כשהאדם נופל בתאוות חס ושלום ונופל 
תחת המניין אי אפשר לו להשלים חסרונו לעולם, כי 
מאחד  נתרחק  ביותר  מתרבה  שהמניין  מה  כל 
ביותר,  השלמות  מן  נתרחק  ואזי  ביותר 
אם  כי  שלמות  אין  כי 

אצל השי"ת שהוא כביכול למעלה מן המניין'. מי שיש לו מנה רוצה 
כן חסרונו עדיין בגבולות המנה, אבל כשיושג הסכום  ואם  מאתיים 
המצופה, החיסרון הבא יהיה גדול פי כמה, נמצא שעל אף שהסכום 

הושג החוב רק צמח. 
המספר,  תחת  שהם  באמצעיים  חסרונות  השלמת  של  גורלה  זוהי 
מה  כל  ומספר.  בריבוי  נמדדת  שחשיבותם  חומריים  קניינים  דהיינו 
שתחת המספר עולם לא יוכל להשיג את המספר ולמלא את חסרונו. 
הדרך האחרת למילוי חסרונות, מסביר רבי נתן, היא באמצעות רוח 
חיים דקדושה. וכאן ההבדל המהותי בין צאצאי יעקב לבניו של עשיו, 

ובין יהודי למצרי: 
מילויי  את  משיג  מצרי  אנחה,  באמצעות  חסרונו  את  משלים  יהודי 
מאווייו באמצעות רוח סערה. עשיו קרוי 'איש 
שעיר' על שם סגנון חיותו - בסערה, הרשעים 
ממלאים את חסרונם על ידי תאוות ויצרים רעים, 
ודועכת  שעה  לפי  תקיפה  היא  סערה,  רוח  זו 
במהרה. ולמרות שהסערה אינה מאריכה ימים, 
תקיפה  היא  שבשעתה  אותנו  מזהירים  חכמים 
ויש להיזהר מפניה. המצרים שלטו עלינו ברוח 
הסערה שלהם, הם הצליחו לשעבד את נשמות 
ישראל לשגרת עבדות ארוכה בה נראה כל יום 
ודי,  הרשע  מאוויי  את  אמלא  רק  הנה-הנה  כי 
חובי,  את  ואשלם  היום  מכסת  את  אגמור  רק 
את  ואכסה  יומיים  יום  עוד  ואתרוצץ  ארוץ  רק 
חסרונותיי... וכך זה נמשך מאתיים ועשר שנים 

מרות כלענה. 

ויאנחו
יוכלו לשלם את הריבית  ידעו היהודים שבמצרים שלעולם לא  ולא 
מאמץ  בשום  להשקיט  אפשר  אי  הסערה  את  כי  הזו,  האכזרית 
אנושי. עד שכלו כל הקיצים 'ויאנחו' - האנחה המשיכה אל הנפשות 
לגבולות  מעבר  המניין,  מן  למעלה  חיים  רוח  אחר,  אוויר  הרצוצות 
ומחוץ לתחרות האינסופית של תאוות העולם הזה, אז החלה הגאולה.

זה מה שמבדיל בין חמץ למצה. החמץ עולה בנפיחה, טעמו וצורתו 
הם תוצר של נפיחה, דהיינו רוח של עולם הזה. החמץ הוא סוג מזון 
שמבוסס על רוח העולם הזה, וכשהרוח הזו אינה מבוררת היא עלולה 

להיות רוח סערה. המצה היא מאכל שמימי, הרוח אינה פעילה שם. 
חיות יהודית מושגת לאו דווקא ברעש ובסערה, דווקא המצה הדקה 
כשיהודי  והתענגתם'.  תמוצו  'למען  של  הגדול  התענוג  את  מכילה 
חש בחסרון הוא נאנח ומתחבר לצינור שפע אחר, בלתי מוגבל ולא 
כפוף להישגים והספקים. השפע, למראית עין, מצה דקיקה. דף צפוף 
רקידה.  שקטה.  התבודדות  קדושות.  מילים  כמה  אותיות.  ברישומי 
מחשבה של התחזקות ותנועה חדשה באמונה. זהו מזון שלא נגע בו 
העולם הזה. לכשנהיה רגילים בו שבעה ימים, נוכל לחזור ולאכול גם 

לחם רגיל.
)ע"פ ליקו"מ סימן ח', ליקו"ה פסח ג'(

להתפטר מחובות בלי ריבית

את  ממלא  יהודי 
סיפוק  ומשיג  חסרונותיו 
אחרת,  רוח  אחר,  ממזון 
בנפיחה  עלתה  שלא  מצה 
ויש בה את תמצית העונג.

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א
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אדם בעל חוב לעצמו, רץ כל ימיו כעבד, מבועת מהשוט המתנופף, ואינו משגיח שהוא עצמו אוחז בשוט, מצליף ורודה.

ְׁשִביִעי  ֶעֶרב  ו'  יֹום  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת 
ֶׁשל ֶּפַסח תקצ"ב: 

ִלְכּתב  ִאְּלַצִני  ַאֲהָבְתָך  ֲחִביִבי,  ְּבִני  ֲאהּוִבי 
ֶּפַסח  ֶׁשל  ּוְׁשִביִעי  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ַהּמֹוֵעד  ְּבֹחל  ַעָּתה 
ּוְׁשָאר  אֹוְרִחים  ְּכבֹוד  ֵמֲחַמת  ְּכָלל  ְּפַנאי  ִלי  ֵאין  ְוַגם 
ִעְנָיִנים, ּוִבַּקְׁשִּתי ִמְּמָך ְּבִני ֲחִביִבי ֶׁשִּתְׂשַמח ְּבִׂשְמַחת 
ָלנּו  ָעָׂשה  ִיְתָּבַרְך  ם  ֶׁשַהּׁשֵ ָזִכינּו  ֲאֶׁשר  ַהָּקדֹוש  ֶהָחג 
ִנִּסים ָּכֵאֶּלה ֶׁשהֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים 
ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַּבּדֹור  ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ִּבְׁשִביֵלנּו,  ַהּכל 
ְּבֶרְסֶלב  ּופה  ֶׁשְּבטּוְלְטִׁשין  ָהֲאָנִׁשים  ְוָכל  ְוַאָּתה  ֲאִני 
ֵאֶּלה  ֶׁשֻּכָּלנּו  ְּבמֹוְׁשבֹוֵתיֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ָעֵרי  ְוֶׁשְּבָכל 
ֲאַנְחנּו ּפה ַהּיֹום ַחִּיים, ֻּכָּלנּו ֵהם ְּבֵני ַהּדֹור ַהֶּזה, ְוָעֵלינּו 
ַים  ְקִריַעת  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַח  ַהֶּזה  ַהּיֹום  חֹוַבת  ָנַפל 
ּוֶמְמַׁשְלּתֹו  ְוַאְדנּותֹו  ֱאלהּותֹו  ִנְתַּגָּלה  ָאז  ֲאֶׁשר  סּוף, 
ִנְפָלא  ְּבִהְתַּגּלּות  ִיְתָּבַרְך  ָהָרצֹון  ַּבַעל  סֹוף  ָהֵאין  ֶׁשל 
ְונֹוָרא ֲאֶׁשר לא ָהָיה ָּכמֹוהּו ַעד ֲאֶׁשר ָרֲאָתה ִׁשְפָחה 
ַעל ַהָּים ְוכּו' ְועֹוְלִלים ְויֹוְנִקים ָאְמרּו ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו. 
ָּבֶזה  ְלַהֲאִמין  ָזִכיָת  ֲאֶׁשר  זאת,  ְּבִׂשְמָחה  ְּבִני  ְׂשַמח 
ַעל ָּכל ָּפִנים ְוִלְהיֹות ִּבְכַלל ִיְׂשָרֵאל ַעם ַהִּנְבָחר ֲאֶׁשר 
ִּבְׁשִביֵלנּו ָעָׂשה ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאֶּלה, ּוְבִאם לא ָהָיה 
ִנִּסים  ָלנּו  עֹוֶׂשה  ָהָיה  לא  ֶׁשָּבנּו  ַהּטֹוב  ַעל  ִמְסַּתֵּכל 
ָּכֵאֶּלה, ְּכַלל ַהָּדָבר ֲחַזק ֶוֱאַמץ ִלְהיֹות ַאְך ָׂשֵמַח ָּתִמיד 
ְּבָכל יֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעֹוָׂשיו, ּוְכִתיב 
ָיֵגל ַיֲעקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְפָרט ְּביֹום טֹוב קֶדׁש יֹום 
ְקִריַעת ַים סּוף, ִּכי ְּתִהָּלה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ַּבֶּמה ִלְׂשמַח 
ִמָּכל  ְורֹוְמָמנּו  ַעם  ִמָּכל  ָּבנּו  ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ִּבְפִׁשיטּות 
ְּבָכל  ּוְלַרֵּקד  ִלְׂשמַח  ְמֻחָּיִבים  ָאנּו  ֵּכן  ַעל  ְוכּו',  ָלׁשֹון 
עֹוֵבר ָעֵלינּו ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן  יֹום ָויֹום ְבָכל ַמה ּׁשֶ

ְּביֹום טֹוב קֶדׁש.
ְמָחה ִּבְמעֹונֹו ִיְׁשַלח ָעֵלינּו ִׂשְמָחה ֶׁשִּנְזֶּכה  ּוִמי ֶׁשַהּׂשִ
ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהֶּזה  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּקדֹוש  ָּבֶרֶגל  ִלְׂשמַח 
קֶדׁש  טֹוב  ְויֹום  קֶדׁש  ַׁשַּבת  ֶׁשהּוא  ִּבְפָרט  ְלטֹוָבה, 

ְּבַיַחד ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתֹו ָאֵמן: 
ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב.

השי"ת קרע את הים בשבילנו
כי הסתכל על הטוב שבנו



צדקה, אא

ליל התקדש חג לזמן הזה, לשבת מסובים  והגיענו  וקיימנו  ברוך שהחיינו 
שזיכנו  הנפלאות  המצוות  את  ולקיים  הסדר,  שולחן  על 
השי"ת להם בחג הפסח. שני מצוות דאורייתא של מצות 
סיפור יציאת מצרים, ואכילת מצה. ועוד מצווה דרבנן של 

שתיית ד' כוסות יין. 

כי  נתן,  ר'  מדברי  מילים  כמה  לך  לכתוב  רציתי  כך  ועל 
סודות  הרבה  חז"ל  לנו  שתקנו  הזו  במצווה  שיש  בוודאי 
גדולים ונוראים. אבל כדרכו של ר' נתן ז"ל שביאר את כל 
והקפיד  אחד,  לכל  שנוגע  למעשה  עבודה  בדרך  הסודות 
שביאר,  הביאור  את  המצווה  קיום  בעת  שיכוונו  מאוד 
באופן שנשתה את הד' כוסות בהתעוררות הלב וכיסופים 

נפלאים.

גאולה,  של  לשונות  לד'  רומזים  כוסות  שהד'  ידוע  והנה, 
רמז  סתם  זה  ואין  ולקחתי".  וגאלתי  והצלתי  "והוצאתי 
מכריז  שהפסח  הבטחה  של  לשונות  ד'  הם  אלא  בעלמא, 
ומגלה בכל שנה ושנה, שהנה מעתה אנו הולכים להיגאל 
מגלות הכפירה של פרעה לגאולה של אמונה. כי פרה אינו 
רוצה שנתחזק להאמין בה' ושלא נרצה לילך אחריו, ועיקר 

הגאולה הוא האמונה שאנו מתחזקים להאמין בהשי"ת. 

הגלות  שעיקר  'דע  ז'(:  סי'  )ליקו"מ  רביז"ל  שאמר  וכמו 
הוא מחמת חסרון אמונה'. והדברים אמורים הן על הגלות 
והן בגלות הפרטית של כל אחד,  הכללית של עם ישראל, 

שהוא רק מחמת חסרון אמונה.

ומגלה רביז"ל ואומר שהתחזקות האמונה עד לגאולה הוא 
ארץ  ד[  ניסים.  ג[  תפילה.  ב[  אמונה.  א[  בחינות.  בארבעה 

ישראל.

עוסק  הוא  ממילא  אזי  מאמונה,  חושב  אדם  כאשר  כי 
בתפילה ובדיבור עם ה', וכן להיפך כאשר אדם עוסק בדיבור 

עם ה' ממילא הוא מתחזק באמונה.

אבל עדיין צריך לראות להגדיל את האמונה, עד שיתעלה 
אצלו להרגשה של 'ניסים', והיינו שיצא מכלל הרגשות של 
טבע וכוחי ועוצם ידי, אלא יראה בכל דבר שבעולם ניסים 
כאשר  מתפעל  שאדם  וכמו  הנפש.  בהתפעלות  ונפלאות 
נעשה נס למעלה מהטבע, כך יזכה להתפעל מכל דבר טבעי 
דבר באמונה.  כל  לראות  שעוסק בתמידות  בעולם, מחמת 
ואזי ממילא עוסק יותר בתפילה ומתחזק יותר באמונה, וכך 

נעשה הדבר כגלגל החוזר, אמונה, תפילה, ניסים.

ולאחר מכן יש עוד דרגא באמונה שנקרא 'ארץ ישראל'. כי 
גשמיות  בין  החיבור  מתגלה  כאשר  הוא  האמונה  שלמות 
כמו  גשמיים,  בעסקים  אפילו  שעושה  מה  וכל  ורוחניות, 
רואה  הוא  הבית,  עסקי  ושאר  שינה  ומתן  ומשא  אכילה 
בכל  ה'  את  לעבוד  ויודע  לרוחניות,  מושלם  חיבור  שם 
ישראל,  ארץ  בקדושת  מתגלה  השלמה  האמונה  וזה  דבר. 
ששם מתגלה איך הארציות קשורה לאלקותו יתברך, ]ולכן 

המרגלים לא רצו להכנס לארץ ישראל, מחמת שידוע שבארץ 
ישראל יהיה צריך לעבוד עבודת האדמה, והם לא רצו לעבוד 

את ה' מתוך הגשמיות[.  

ועתה בחג הפסח הוא הזמן להתחזק להגאל, ועל כן אנו שותים ד' 
כוסות של גאולה, דייקא ממשקה יין, ודייקא בסימנים בהם עוסקים 

בכח הדיבור, כדי לרומם את הדעת ולשמוע את הדיבורים קדושים של 
כוונה  כי כאשר שותים את היין מתוך  והלל.  ומגיד, ברכת המזון  קידוש, 

לחזק את האמונה והקשר עם השם, אז אפשר לזכות לשמוע היטב בלב ד' 
הבטחות של גאולת האמונה.

ויש בזה ארבעה דרגות של אמונה המתגלה בלילה זה. 

א[ קדש – אמונה: בקידוש זוכים לעצם מדת האמונה שיש בורא לעולם ואנו זכינו להיות עמו 
הממליכים אותו – אשר בחר בנו מכל עם וכו'.

 ב[ מגיד – ניסים: בסיפור יציאת מצרים אנו מגדילים יותר את האמונה, לא רק להאמין במציאות 
השם, אלא גם לצאת לגמרי מהסתכלות טבעית על העולם, ולעורר התפעלות הנפש מהניסים 

שעושה בשביל עמו ישראל.

 ג[ ברכת המזון – ארץ ישראל: קדושת ארץ ישראל היא דרגא נוספת באמונה, כי היא מגלה שיש 
חיבור בין גשמיות לרוחניות, ושאפשר לעבוד את השם בכל דבר, כי יש מצוות התלויות בארץ 
ישראל,  ארץ  את  לנו  שנתן  להשם  מודים  אנו  אז  המזון,  בברכת  מתגלה  וזה  אדמה.  ובעבודת 
ומגלים האמונה איך השי"ת מנהיג גם את כל הגשמיות והמאכלים שאכלנו ושהכל שייך אליו. 

ועל כך אמר רביז"ל 'על ידי ברכת המזון נתוודע השי"ת בעולם'.

ד[ הלל – תפילה: שלמות האמונה היא שמביאה את האדם לפתוח את הפה, להתפלל ולשבח את 

השי"ת.

ולד' דרגות אלו זוכים על ידי היין אז מתגלה ד' לשונות של גאולה מהטבע, להתחדש באמונה על 
כל דרגותיו. )ע"פ ליקו"מ ז' – ליקו"ה פסח ז' – י"ד(

אחי היקר, תקח לך את הסוד הזה של הד' לשונות של גאולה, ותתבודד ותשיח ליבך לפני השי"ת 
שתזכה באמת משנה זו, להכנס לד' דרגות האלו וכך תזכה לגאולתך השלמה, כי בזה תלוי כל 

הגאולה.

פסח כשר ושמח 

חירותנו,  זמן  מכונה  הוא  מחד  הסדר,  בליל  מצינו  תמוה  ענין 
שותים בו ארבע כוסות של יין בהסבה בבגדי לבן, כלי כסף וזהב 
לעם  להיות  ממצרים  היוצא  לעם  כראוי  השולחן  על  מונחים 
הנבחר בניו של מלך מלכי המלכים.    אך בד בבד אנו אוכלים 
חייהם,  את  לוימררו  זכר  מרור-  פרך,  לעבודת  זכר   – כרפס 
כל  וכאן הבן שואל הלא  זכר לטיט,  מטבילים אותו בחרוסת- 
אלו סימני עבדות, מה עניין הזכרת העבדות בלילה של חרות 

הנפש והדעת, בליל שימורים המשומר מן המזיקים למיניהם.
פריקה  ובהלכות  ו'  נט"י  בהלכות  באריכות  מבאר  מוהרנ"ת 
והחסדים  הרחמים  ורבוי  גודל  מחמת  שאדרבה  וטעינה, 
דייקא,  כן  על  סוף,  בלי  ממש  רחמים  הזאת,  בלילה  הנמשכים 
הזמן  עכשיו  בשורשו.  הדין  את  ולהמתיק  לחזור  הזמן  עכשיו 
לחזור ולראות שבעצם כל מידת הדין הוא כל כולי גם כן לטובתי, 
ובזה שהאדם מאמין בזה ומקבל את זה, זה בעצמו – מבטל את 

הדינים וממתיקם וגורם שיתנהגו איתו רק בחסדים ורחמים.
וביאור העניין שכן השי"ת הוא תכלית הטוב, בעוד שהדינים 
והיצר הרע הם משורש התהוות העולם וההסתרה, ולכן ככל 
שאדם שוקע בענייני עולם הזה, כך הוא כורך את עצמו ואת 
גורלו עם הדינים, אך אם אמנם בעולמינו נחשבים הדין והחסד 
לשתי קצוות רחוקות בתכלית, אולם למעלה, בשורשם העליון, 
מאחדותו  שניהם  שופעים  הדין  וגם  החסד  להם,  אחד  מקור 
הפשוט של הבורא הקדמון, רק כאן לאחר השתלשלויות רבות 
במציאות  כאן  וסותרים, אלא שדווקא  רחוקים  כה  נראים  הם 
והדין,  החסד  בין  שלום  לעשות  היא  שלנו  העבודה  הגשמית 
כשהדין  הסכמה.  ביניהם  ליצור  מפגש,  לנקודת  אותם  להביא 

והחסד נפגשים נולדת ביניהם מידה שלישית, רחמים. 
משל למה הדבר דומה לילד הרוצה לצאת לחצר, אם יבקש את 
רשות אמו, התשובה תהיה שלילית, כאם מסורה היא תחשוש 
להתיר לו את היציאה החוצה, אך אם ישאל את אביו פעמים 
ויקבל תשובה חיובית. אמא אוסרת, אבא מתיר. ויש גם את דרך 
האמצע, יתכן שאבא ואמא יחליטו יחד להתיר לו את היציאה 

החוצה לזמן מוגבל ותחת פיקוח אחראי.
לשלומו,  חרדה  היא  בנה.  טובת  את  מבקשת  מסורה  אם  שכן 
רוצה  שהוא  בעת  ולכן  וחוששת.  דואגת  היא  הדברים  מטבע 
היא  וכדו',  הסואן  הכביש  את  רק  עיניה  לנגד  רואה  היא  לצאת 
מתוך  ולא  החוצה,  היציאה  את  לחלוטין  עליו  לאסור  עשויה 
כנה לשלומו, אך האב שגם הוא  אכזריות, אדרבה, מתוך דאגה 
יאמר  הוא  החוצה,  לצאת  יבקש  וכשזה  הקטן,  בנו  את  מחבב 
לו, כן. הרצון להיטיב, לספק את מאווייו ולעשות אותו מאושר, 
יגרום לאבא להסכים. אבא לא בהכרח מחבב את בנו יותר מאמא. 

אבא אינו חושש, אינו רואה סכנה, הוא אינו ער דיו לחשש. 
לחיבה  הילד,  לשלום  החרדה  בין  מפגש  יתרחש  אם  רק 
האבהית. יתכן יהיה ליצור נוסחה מושלמת שתאפשר להורים 
לעשות את בנם מאושר ולאשר לו את היציאה החוצה, מבלי 
לגרוע במאומה משימת הלב לשלומו. זוהי רחמנות, לרחם 
עלול  גבולות  נעדר  חסד  הנכון,  בגבול  חסד  להעניק  זה 
להסתיים באסון. גם צמצום וגבורה ללא המתקה, עלולים 
וגבורה,  חסד  חיבור  של  תוצאה  הם  הרחמים  לחנוק. 
ולכן, כל גילוי של רחמים נובע תמיד מהרצון לשתף 
יחדיו את שתי הנטיות השונות, את הרצון להיטיב 
הסיכון.  מפני  להצטמצם  הנטייה  עם  יחד 
והדין  שהחסד  בעצם,  מגלים  הרחמים 
הנראים סותרים כל כך, שופעים 
בעצם ממקור אחד 

ומאוחד. הא ראיה, הם הרו גם הולידו בריה משותפת, רחמים.
הרי  ודין.  חסד  המידות,  בשורשי  נתבונן  אם  בנמשל,  גם  וכך 
שהנטייה להתחסד היא רצון להשפיע ולהעניק, כהורה מחבב 
הוא  הדין  נטיית  שורש  אך  עימו,  להיטיב  ומבקש  ילדו  את 
במצבים  החידלון,  והבעת  החסר  צעקת  זוהי  ההעדר,  ביטוי 
לך  אין  ולהתקצף,  לצעוק  לכעוס,  עלולים  אנשים  מסוימים 
אדם כועס המשוכנע שהכעס מידה נאה היא, אין אדם צועק 
זאת  ובכל  עצמו,  להבעת  הנאותה  הדרך  שזוהי  הסבור  וזועם 
אנשים כועסים, מדוע? משום שכעת, נוכח עוולה כמו זו, אין 
דרך – כך סבורים הם, אלא 'לשבור את הכלים'. לצעוק, ולהביע 
את הזעזוע והכאב גם בדרך שאינה נאותה וגם אם אין בכך כל 
תועלת ממשית, צעקה של זעם זו הבעת כאב ספונטנית, לא 

כדי להשיג משהו, ולא מתוך כוונה בדווקא. 
עבודת  כל  איך  נבין  ודין,  חסד  המידות,  של  לעומקם  נרד  אם 
האדם וכל תכלית קיום העולם היא עשיית השידוך הנכסף בין 
החסד והדין, לצורך גילוי הרחמים. אז נבין גם, שהדין מעולם 
השורש  הוא  אדרבה,   , העולם  את  לכלות  מגמתו  היתה  לא 

והיסוד לקיום העולם, רק לשם כך חייבים להמתיק אותו.
זה הוא סוד ליל הסדר, ונבאר זאת במשל נוסף, יש לי מריבה עם 
השכן על איפוא לשים את הפח הזבל הוא אומר שזה אמור להיות 
אצלי בגלל שלי יש יותר ילדים ואני אומר שזה אמור להיות אצלו 
כי אצלו יש שטח ריק בדיוק בשביל הפח, הזמן המובחר ביותר בו 

אפשר לפעול להפסיק את הסכסוך הוא בעת גדלות.
הדבר יתרחש יום אחד בו אני רואה אותו שכן בלבוש חגיגי, הוא 
עדיך  אז  ומאושרים,  שמחים  כולם  החשוב  בנו  את  לחתן  הולך 
לגשת אליו בברכת מזל טוב ושאר ברכות ובין השיחה להעלות את 
ידידי  עניין פח הזבל, והנה ראו זה פלא! הוא מסתכל אלי ואומר 

היקר מה זה משנה שים את הפח אצלי העיקר שתהיה מבסוט.
שכן כעת בזמן שהוא שמח וכולו רחמים וחסדים אז אין מקום 
לתוך  להיכנס  מסוגל  והוא  ומכאוב,  כעס  של  רגשות  לאותם 
בלי להתקע שם,  והצמצום של איפוא לשים הפח, אבל  הדין 

הוא הסתכל רק על הנקודה נטו ועל כן נמתק כולו.
המצה,  כמו  ומים  קמח  אותו  שהוא  החמץ  סוד  מבאר  המהר"ל 
ועוד, עד  גודל ומתנפח עוד  זמן להחמיץ אז הוא  נתנו לא  אבל 
רק  כלום  שאינו  האמת  אבל  וענקית,  גדולה  עיסה  נהיה  שהוא 
מים וקמח בדיוק כמו המצה, הידוע הזאת שכל הניפוח והצעקות 
אחיזת  רק  הוא  כלום,  אינו  בעצם  הדין  מידת  של  והבלאגאן 
עיניים, הנקודה הוא נקודה הכי פשוטה שבעולם, רוצים לקרב 
אותך להשם זהו זה לא יותר ולא פחות, אין פה שום וכלום רק 

צעקה יענקלע יוסעלע מוישאלע בואו תתקרבו אלי!!
רבינו בלקוטי מוהר"ן תורה ה' מבאר את ההבדל הזה בין החמץ 
והמצה, שלא יחמיץ את מוחו אל תתן להמוח לבנות בניינים 
של דמיונות והפחדות ותסכולים יש רק בורא עולם אחד שהוא 
מנהל את כל הבריאה כולו מראשית עד תכלית וכל מה שקורה 
בעולם הוא עושה, ורק הוא לבד, אני ולא מלאך אני ולא שליח 
אני הוא ולא אחר!!!      כל מה שהוא רוצה גם עם מידת הדין וגם 

עם מידת החסד הוא : לקרב אותי אליו.
ריבוי החסדים נותנים את הכוח לראות שכל הדין הוא גם כן רק 

לטובתינו הדין רק מגיע לעזור לנו לבנות את עצמינו.
זה סוד המרור , זה סוד הכרפס, זה סוד החרוסת!

כמו אמא של מושי שרק רוצה טובתו ככה נבין שכל מה שהשם 
יתברך עשה אתנו במצרים ושאר הגליות עד היום הוא אך ורק 
התמונה  כל  את  שרואים  אמיתית  חירות  נהיה  ואז  לטובתינו 

רואים שהכל טוב ומטיב, וגם חשכת לילה כולו אור יום.

כוכבי אור
הרה"ח ר' פינחס בונקר שליט"א

טעם גן עדן
    אגרת ד' כוסות   



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'חגוג

נער צעיר היה החסיד הנלהב רבי הירש לייב ליפל כשהגיע מלודז' שבפולין, לאומן, 
לאחר שהתקרב לאורו של רבינו. יחד עם עוד כמה מחבריו הבריח את הגבול בין פולין 

לרוסיה, שאותו לא ניתן היה לעבור בצורה לגאלית.
שם באומן, זכה והתעלה בעבודת ה' והיה ללפיד אש ממש בתבערת לבבו לה' והליכתו 
בדרכו של הבעל-תפילה הקדוש, בהתבודדות בשדות וביערים וקיום תורת 'הנעור בלילה'.
הוא זכה ונשא את בתו של החסיד המתבודד הגדול רבי אהרן מקיבליטש וקבע משכנו 

באומן, סמוך ונראה לציון רבינו הקדוש.
לכבות  ואמרו  היהדות,  רדיפת  את  הגבירו  הארורים  הקומוניסטים  השנים,  חלפו 
חלילה את הגחלת הבוערת באומן. רבי הירש לייב, שלפי שיטת הקומוניסטים נחשב 
כ'קונטרוילוצ'ר' – אויב המהפכה, היות ולא עבד לפרנסתו כיתר ה'אזרחים ההגונים' 
להישאר  עבורו  מסוכן  כי  הרגיש  השם,  לעבודת  ה'מסיתים'  כאחד  ידוע  היה  ואף 

ברוסיה וכדאי עבורו לברוח מגבולותיה, ויפה שעה אחת קודם.
ולהיכן יש לו לברוח? רק לארץ ישראל! הוא ניסה מספר פעמים להבריח את הגבול 
בדרכים שונות, אך חזר על עקבותיו. באותם ימים גם פעל במלוא אונו למען ידידו 
החסיד רבי שמואל הורביץ שהושם במאסר לאחר שניסה להבריח את הגבול מאומן, 
הממשל  משרדי  בין  לייב  הירש  רבי  התרוצץ  כך,  לשם  ישראל.  לארץ  חזרה  בדרכו 

במוסקבה, ולבסוף שמח לשמוע כי חברו שוחרר ונשלח ארצה.
כיליד פולין, ניסה רבי הירש לייב לצאת את רוסיה לכוון פולין, ומשם להמשיך לארץ 

ישראל, אך הדבר לא עלה בידו, משום שהגבולות היו חסומים, אין יוצא ואין בא.
זהים היו לסיכוייו של אסיר להימלט  רוסיה,  בימים ההם הסיכויים לצאת מגבולות 
מבית האסורים. כל משרדי הממשל המטפלים בענייני חוץ סגורים היו רוב הזמן על 
מסגר ובריח, ומי שביקש לקבל אשרת יציאה, נתקל בדלתיים נעולות.  אך רבי הירש 
לייב, ברוב תפילותיו ודמעותיו, זכה למה שלא זכו אחרים; הוא קיבל אשרות יציאה 

מבריה"מ וכן אשרות עליה לארץ ישראל, שנקראה אז פלשתינה, לו ולבני ביתו.
חודש ניסן תרצ"ד. כשבידיו הרישיונות לנסיעה, עם בני משפחתו לעבר עיר הנמל 
אודסה. הם קיוו להפליג באנייה שהיתה אמורה לצאת לדרכה ביום ה׳ י"ג בניסן, אולם 

זו התעכבה והפליגה רק בעיצומו של חול המועד פסח.
בשעה שעלו הוא ומשפחתו על הסיפון, לא העלו על קצה דעתם מה מתרחש ברגעים 
אלו ממש באומן. המלחים הרימו עוגן והאנייה החלה מתרחקת ללב ים, כשלבו של 
רבי הירש לייב גואה בקרבו מאושר, הנה, לאחר מניעות כה רבות ועצומות מספור, 
וכל כך הרבה דמעות, נוסע הוא לחונן את ארץ נחלת האבות! תפילת ה'הלל' של פסח 
נאמרה על ידו על סיפון האוניה בהתעוררות מיוחדת. הנה כי כן, כמו אבותינו שיצאו 

ממצרים, אף הוא זוכה לצאת מגלות הקומוניסטים!

בתום ימי הפלגה ארוכים, ירד רבי הירש לייב עם בני ביתו מהסיפון ועמדו רגליו על 
אדמת הארץ הקדושה, אליה לא חדל לכסוף ולהתגעגע.  הוא עלה לירושלים, והתיישב 

בעיר העתיקה ב"רבי ישראל שוחט׳ס חצר", לא הרחק מבית המדרש דחסידי ברסלב.
כדבעי  להתאקלם  הספיק  טרם  לייב  הירש  רבי  בואו,  מאז  חולפים  ספורים  ימים 
בסביבתו החדשה, והנה מכתב מגיע אליו מחבריו באומן. למקרא התוכן הכתוב בו, 
חולפת בו צמרמורת, הוא מתמלא רגשות הודיה עצומים לבוראו, ומתחיל להבין את 

גודל הנס שעשה עמו בורא עולמים מבלי שיכיר בנסו. וכך נאמר במכתב:
"רבי הירש לייב! ראוי שתעשה ׳קידוש׳ גדול, יען כי באו להזמינך לחתונה".

המילה "חתונה" הוקפה מכל צדדיה בנקודות... לא קשה היה לרבי הירש לייב, שחי 
שנים ארוכות בכור ההיתוך הקומוניסטי, להבין את פשרו של המכתב, ומה טיבה של 

אותה "חתונה". מאוחר יותר נודעו לו כל הפרטים:
לאחר שעזב את אומן, בהיותו באודסה, עוד בטרם הספיק לעזוב את אדמת רוסיה, פשטו 
מלאכי החבלה - שליחי השלטון על ביתו על מנת לאסרו, אך לגודל הפתעתם מצאו הללו 
בית ריק מיושביו. חבריו בכותבם "חתונה", לא התכוונו אלא אל אותה ארץ גזרה, אליה 

נשלחו במקרה הטוב, אלו ששרדו את מסלול החקירות הבולשביקי האכזר. 
עמדו לו לרבי הירש לייב רחמי ה׳ והוא ניצל מגורלם הנמהר של רבים מיהודי רוסיה 
מאומן  שעלו  ברסלב  שבחסידי  מהראשונים  להיות  זכה  הוא  היקרים.  חבריו  ובהם 

לארץ הקודש, ואף פעל להעלאתם של אחרים.

ואותנו הוציא משם

מוהרנ"ת  מדברי  המובן  לאור  פסח  טוב  יום  שבת  לקבל  נבא 
בהלכות שילוח הקן הלכה ד' ובכ"מ, שמראה לנו איך לזכות לקדושת 
נפלאות  בכח  הספירה  ימי  לתוך  הפסח  אור  להמשיך  המחשבה 

הגדולות של קריעת ים סוף. 

קיצור המבואר בתורה ע"ב
מובן מדברי רבינו )לקו"מ סי' ע"ב( שצריכין להתחזק בכל פעם 
ההתגברות  ועיקר  חדש,  יצר  יש  פעם  בכל  כי  הרע,  היצר  כנגד 
הדעת  בלבול  כי  והבלבולים,  המחשבות  בעניין  הוא  שצריכים 
ועיקר  להקדושה,  מלהיכנס  המניעה  עיקר  הוא  שמתעורר 
בתורה  ודביקותה  המחשבה  שמירת  הוא  היצר  על  ההתגברות 
יש מלחמה  ובזה  שמבלבל.  וזהירות מכל מה  ואמונה,  בתפילה 
לסלקם  רוצה  שהוא  ככל  והבלבולים  הרעיונים  כי  גדולה, 
ולהעבירם מדעתו וזורק ראשו אנה ואנה אינו מועיל לו, אדרבא, 
הם מתגברים יותר, כי זה טבע של אלו היצרים רעים המזוהמים, 
הם  ויותר  יותר  המחשבות,  אלו  על  להתגבר  שרוצים  מה  שכל 
להשגיח  שלא  האדם  שצריך  הוא  העצה  כן  על  וכו'.  מתגברים 
עליהם כלל, ושלא איכפת ליה מה שעומדים לפניו, ורק יעשה 
את שלו במה שהוא עוסק בתורה או תפילה או משא ומתן ולא 
לקדש  לזכות  והעיקר  שעה,  לפי  עצה  זהו  כלל,  עליהם  ישגיח 

ולטהר עצמו וכו' עד שיזכה להטהר ולהזדכך מכל בלבול ודמיון.
הארת הדעת בליל הסדר

בליל הסדר חייב כל אדם לראות כאילו הוא יצא ממצרים, לראות 
היינו  המחשבה,  לקדושת  ולהכנס  השי"ת  גדולת  במציאות  אז 
הדביקות במתיקות הדעת של אור האמונה והדעת, שמאיר על 
האדם בהירות בכל מה שלומד ומתפלל, בהירות שנותן בידו כח 

לזכור את השי"ת ולעבדו בלב שלם.
אבל בהירות נפלאה זו, הרי גם הוא מסתלק, ועלינו לחזור לבנות 
עלינו  כי  הפסח,  בימי  אסור  החמץ  ולכן  מחדש,  המחשבה  כח 
להתגבר  הכח  בידינו  יש  ועי"ז  המחשבה,  מלהחמיץ  להזהר 
אור  להמשיך  והמחשבה,  הלב  לטהר  הימים  לספור  להתחיל 

הדעת של יציאת מצרים לתוך עומק ליבנו. 

הסתלקות הדעת והתגברות המלחמה 
אבל בזה אנו נכנסים למציאות המלחמה הגדולה שיש לכל אדם 
כשראו  שגם  הטהרה  סדר  לנו  מראה  השי"ת  כי  להטהר,  שבא 
סיבב  והשי"ת  הים,  לפני  עמדו  אח"כ  ביצי"מ,  נוראות  אותות 
שיהיה פחד ואימה גדולה לפני שנעשה הנס הנורא של קריעת 
ים סוף, אשר אז זכינו לגאולה שלימה ונאבדו המצרים שרדפו 
כי  להשי"ת,  לחזור  שבא  האדם  עם  תמיד  מתנהג  וכך  אחרינו. 
יש עת שזוכים להתעורר לצאת מכל מקום שנפל לשם, והאדם 
מתחיל לעלות, אבל אז עיקר הנסיון, כי דייקא אז מתגבר היצר 
שמפילו  לשוב,  הרוצה  על  שעובר  מה  עיקר  וזהו  ויותר,  יותר 
וקשה לו מאד להכנס למה שבאמת רוצה לשוב להשי"ת. כי דבר 
זה מפליא מאד, הרי הוא התעורר כבר וגם התחיל להשתנות, איך 
יכול להיות שנופל כך וכך וכו', אבל באמת זהו סדר הטהרה, וצריך 
ללמוד זאת מסדר יציאת מצרים וקריעת ים סוף, שכך עובר גם 
בוודאי  הוא  אמיתי,  הוא  להשי"ת  לשוב  רצונו  ואם  האדם,  על 
כי  זאת בשלום,  ולהצליח לעבור  זה  לכל  כח להיות מוכן  ימצא 
ההכרח שיעברו כמה מיני מלחמות בלי שיעור, ובכל עת שרוצה 
מניעות  נגדו  יתעוררו  אז  השם  בעבודת  ולהתחזק  להתעורר 
ובלבולים והרבה דמיונות ונסיונות, כי הסט"א אשר ינק ממנו וכו' 

יש לו רשות להתגרות, ועל האדם להתחזק אז מאד. 
ועול  מחלוקת  גם  עליו  להכביד  מאד  עליו  יעמוד  שהיצר  ויש 
הפרנסה ומשיכת התאוות, שהוא  בחי' רדיפת מצרים אחרינו עד 
הים, ששם היה צרה גדולה מאין כמוהו, כי לא ראו לאן ללכת 

כלל, וכך נעשה עם האדם שנדמה לו שאי אפשר לו לזוז ממקומו 
לשוב להשי"ת, אבל כמו שאז בקריעת ים סוף נתגלה הנהגה של 
ימות המשיח, הנס הנורא מכל הניסים, כך השי"ת עוזר לכל אדם, 
אם יתפוס אמנות אבותיו לצעוק להשם ולקום מחדש מכל נפילה 

ולהמשיך לנסוע. 
וכל אדם יכול לראות איך נעשה אצלו כל זה לפי בחינתו וערכו, 
איך שעוברים עליו כמה עליות וירידות כמה וכמה פעמים, ולכן 
לוקח ימים ושנים לזכות למה שצריך להגיע, אבל אם יתחדש בכל 
פעם בוודאי יגיע, כי יש בכל פעם אצל כל אדם בחי' נס של קריעת 
הים, שעי"ז הוא ניצול ממה שמרחק או מבלבל אותו, ונמשך עליו 
אמונה  של  וכח  אז,  צריך  שהוא  מה  לפי  הדעת  התגלות  חסד 

להתחדש מחדש להתקרב להשי"ת. 
התעוררות  ומסתלק  זה,  זיכרון  להתכסות  מתחיל  כאשר  אבל 
שהתחיל  במה  שימשיך  שייך  איך  מאד  מתפלא  אז  הרי  הלב, 
להתקרב להשי"ת, הרי מוכרח לו הארת הבהירות הזה ואיפה זה 

הלך, בפרט כשלפעמים גם בליל הסדר עצמו יכול לעבור וכו'. 
שזכה,  מה  לפי  אצלו  נמצא  כבר  הדעת  הארת  באמת  אך 
יכול להתעורר מאד  וכל אחד  ד' בנים דברה תורה,  ובודאי כנגד 
הוא  המניעה  שעיקר  אלא  וכו',  בו  רוצה  השי"ת  כמה  לראות 
הרעיונים  מכל  מאד  להזהר  ויש  מחדש,  היצר  שמתגבר  ממה 
והמחשבות וממה שהיצר מתחיל למשוך, כי גם עם נקודת הדעת 
הכי קטן שבעולם יש מספיק כח לעמוד נגד היצר וכל מה שמושך 

ומבלבל. 
ממנו  שנעלם  מה  על  כלל  יסתכל  שלא  מאד  להתגבר  והעיקר 
יום,  יום, יום אחרי  האור וכו', רק יעשה את שלו, ולהתגבר בכל 
והתבודדות,  בתפילה  ולהרבות  רבינו,  ובספרי  בתורה  לעסוק 
שעי"ז בוודאי יאיר לו בחי' קריעת ים סוף לתת לו הארת הדעת 

להנצל מרדיפת חילות היצר, וכל בלבול ודמיון שבא להפילו. 
וזה הרי עיקר עבודתנו בימי הספירה, לספור כל יום ולהחשיבו 
מאד לראות הטוב שזכינו בו, להמשיך כח יציאת מצרים, הארה 
השי"ת  מציאות  התגלות  שהוא  סוף  ים  קריעת  וכח  הראשונה, 
בתוך הקטנות להעלותנו לאור הדעת שנצרך לנו להינצל, אשר 
עול  לקבל  להתקרב  לזכות  בתשובה  ההצלחה  עיקר  תלוי  בזה 

תורה באמת. 

הארת כח הבינה
כי כלל עבודת האדם הוא בהארת הדעת שמתגלה בליל הסדר, 
בחי' הארת המוחין, שעי"ז טועם טעם של מחשבה בחי' בינה, 
שבזה מתעורר הבנה זו שהאדם מתדבק בהשי"ת, ומתעורר כמה 
שיכול לזכות להבין בדברי הצדיקים, שבכל דבר יש שפע של י' 
מידות שבהם השי"ת מנהיג העולם מראש ועד סוף, ובכל דבר 
וענין יש לעורר קדושת המידה להכיר בגדולת השם, כשמעביר 
מה שמסתיר מציאות החיות דקדושה לגלות שהשי"ת מחיה את 

הדבר, ומתגבר נגד משיכת הטבע וכו'.
לדבר, צריך  או  דבר שבא לעשות  כי עיקר העבודה הוא שבכל 
שיהיה לו מתחילה מחשבה לזה, מחשבה של קבלת עול מלכות 
שמים והבנת לב במציאות כבוד השי"ת שיכול להתעלות במה 
וכאשר  הקדושה,  וניצוצות  המידה  לברר  אז,  לעשות  שצריך 
מעורר בחי' בינה ומתבונן במחשבתו אם לעשות הדבר או לא, 
נגמר בדעתו  בזה, אזי כאשר  וכיוצא  ולדבר  ולדייק איך לעשות 
העניין ההוא ואחר כך מוציאו מכח אל הפועל ממחשבה למעשה, 
יכול לעשות הדבר כראוי בקדושה ולקיים כל מצוה כראוי, והכל 

בכח הבינה שנתפש בלב אדם. 
סתם  ושל  בכך,  מה  של  בדברים  גם  ודבר,  דבר  בכל  שגם  וברור 
אלו  כל  - עוברים  גדול  ישוב הדעת  צריכים  שאין  גם במה  וכו', 

הבחינות במהירות נפלא מאד מאד עד שאין מבחינים בהם כלל, 
ובזה עיקר העבודה, רק שבעסק גדול או בנסיון, ובמה שהאדם 
מתחיל להתגבר לברר הטוב מהרע בכל דבר רשות - יכול האדם 
להבחין היטב איך שעוברים עליו כל אלו הבחינות, ועליו להוליד 

כח ההבנה והמחשבה שישלוט על כל מה שעושה. 
כשנולד  כך  ואחר  ראשונות,  ג'  בחי'  הוא  שבמחשבה  מה  וכל 
ונתגלה הדיבור והמעשה זה בחינת שבעת המידות שהם בחינת 
שבעת ימי הבניין, אשר אנו עוסקים לטהר בימי הספירה, לזכות 
לקבל אור תורה להחזיק בזה תמיד, וזה עיקר הולדת הדעת שאנו 
המחשבה  להגביר  הדרך  שנולד  מצרים,  ביציאת  בפסח  זוכים 
לברר המידות דקדושה ע"י תורה ומצוות, כל אחד כערכו, ולזכות 
לקדושת המחשבה שהאדם יבין ערכו וכוחו ומה ששייך לו, ולא 

יתבלבל כלל משום דבר.
אבל בליל הפסח מתגלה עלינו גם אור של דעת גדול יותר, גדלות 
לשורש  דבר  כל  מעלים  שהם  במה  לצדיקים  ששייך  הדעת 
להאיר  המידות  אור  יותר  לגדל  שיש  מה  כמבואר  וכו',  המידות 
זוכים  שהצדיקים  ומה  ויותר,  יותר  דקדושה  ההתבוננות  אור 
בזה, ובהארת אור המוחין אנו טועמים נוראות אור שלהבת לב 
זה וטועמים אמיתת טעם מתיקות עבודת השם, כי נולד ונתגלה 
יותר  הדעת הגדול איך בכח האדם לגלות אור המידה דקדושה 
בהמדה  דבוקה  ההתבוננות  כח  כי  והתבוננות,  המחשבה  ע"י 
שמתגלה, כי האדם צריך לזכות לכח של הבנה אחר שיצא לפועל, 
לזה,  לזכות  יכול  כאשר  ויותר,  יותר  בשלמות  ולהשלימו  לגדלו 
כדרך האם שמתחלה מתגדל הולד אצלה כל ימי ההריון. ואחר 
כך כשמגיע זמן הלידה והיא מולדת הולד, עדיין גם אחר כך היא 
כרוכה אחר הולד להניקו ולגדלו ולהשלימו, שזה שלימות גדול 

של דרכי עבודת השם בהתעוררות גדולה.

ההארה מתגלה ונעלמת
והנה דייקא בעניין זה יש עיקר גדול אשר מתגלה בדברי רבינו, 
בדברי  כשרואה  האדם  שמטעה  מה  נמצא  בזה  דייקא  כאשר 
הצדיקים ענייני התעוררות גדולה וכו', והוא זוכה לרצון עז לזכות 
לזה, וכאשר אח"כ נעלם האור אינו יכול להבין מה להמשיך, ואינו 

יודע מה שייך לו ומה יש לו להזהר לקבל רק מה שהוא יכול. 
לכן  הרי  ומפיל,  מטעה  שהיצר  ממה  להנצל  יזכה  איך  ובאמת, 
האריך מוהרנ"ת להראות פרטי ענין זה, שנבין שכאשר מסתלק 
פשטות  להמשיך  תמיד  לנו  שייך  אז  בפסח,  שזכינו  הדעת  אור 
ספרי  לימוד  בכח  שנזכה  ולמה  ולתפילה  לתורה  ההתבוננות 
הצדיק, כאשר נזהר להתחדש בכל יום נגד מה שגם אור זה נעלם 
מאתנו, אבל אם נתגבר בספירת העומר, להתחדש לראות אור כל 
מידה טובה וכל נקודה קדושה של אמונה ודעת, נוכל להתגבר על 
כל המחשבות השוטפות לזכות לבחי' קבלת התורה לטהרה מכל 
דרכי הבלבולים, אבל כל זה הוא רק כאשר נבין להזהר בעניין אור 
הגדלות כראוי שאע"פ שאור זה נמשך עלינו בפסח ובכלל דברי 
הצדיקים, הרי עלינו להזהר מכל בלבול שמתהווה אצלנו עי"ז, כי 
זה עיקר האור שמסתלק אחרי ליל הסדר, ואם נרצה בדווקא את 

מציאותו, עי"ז מתגברים מאד הבלבולים. 

שילוח הקן – לסלק המחשבות 
לכן אע"פ שאנו רוצים בזה האור, הרי יש כח של דין שכרוך במה 
ולכן עלינו  זכינו לזה,  שרוצים לזכות אז בזה, כי באמת עוד לא 
לפעמים לשלח הדבר להעביר זאת מדעתו, בבחי' מצות שילוח 

הקן שמשלחים בחי' אם ולוקחים רק את הבנים.  
יכול להתדבק בפנימיות הדעת  בוודאי מי שזוכה  כי 
לזה  זכו  אשר  הצדיקים  דברי  באור  דעתו  להגדיל 
ידינו  על  גם  נעשה  לרבינו  התקשרות  ובכח  באמת, 

וכו',  מקשר  הריני  לומר  עלינו  ולכן  שנעשה,  מה 
אבל כאשר האדם יודע בנפשו מה שעוד עובר עליו, 
שבאים עליו במחשבתו מחשבות זרות ורעיונים רעים 
ובלבולים, ויש לו רצון לעלות וכו' אבל דעתו מתבלבל 
באיזה ענין צדדי, הרי בזה יסוד הדעת הוא שכאשר 
רואה שמתגברים עליו הבלבולים תקנתו שיניח את 
המחשבות ולא יעמוד כנגדם כלל, ולא יסתכל לאחריו 
כלל, רק יעשה את שלו בתמימות ופשיטות לעסוק 
ולשמוח  וכו'  ותפלה  בתורה  מצוה  באיזה  בפשטות 
בזה, וכך להמשיך ללמוד בספרי רבינו עד שיתעורר 
יעזור  השי"ת  בוודאי  כאשר  להתעורר,  שיכול  במה 
לו אם רק יהיה חזק ואמיץ בדעתו מאד מאד לעמוד 
על עמדו להכניס מחשבתו בהדיבורים שהוא מדבר 
המבלבלות  המחשבות  על  כלל  לאחריו  יסתכל  ולא 
כלל להעלותם ולהבין בהם וכו', רק יסלקם ממנו, ואזי 
יזכה בוודאי שיסתלקו ממנו, ואפילו אם יבאו אחר כך 
עוד הפעם, גם כן לא יסתכל עליהם כלל, ואזי בוודאי 

יסתלקו.
ואם יעשה כך, הרי בוודאי כאשר יתגבר לשפוך שיחו 
לבחינת  יזכה  הצדיק,  בדברי  ויעסוק  השי"ת  לפי 
הגדולים,  הרחמים  שפע  שבאור  סוף,  ים  קריעת 
מתגלה מה שיאיר לו איזה הארה של דעת ומחשבה 
שהוא שייך לו אז, שרק בזה נמצא עיקר רפואת נפשו 
ובנין כח המחשבה, ורק עי"ז יכול ללכת ביבשה לעבור 
כל ים של בלבולים ומה שהיצר מגביר עליו מחשבות 

רבות שאינם שייכים לו.
וכאשר ימשיך בבחי' ספירת עומר שעורים, בחי' גבול 
המחשבות  על  יסתכל  ולא  הפשוטה,  להמחשבה 
כי  מיכלתו  יותר  להבין  רוצה  כאשר  אצלו  שנאחזו 
לא יסתכל כלל ללחום עמהם, רק יבטלם לגמרי פעם 
ועוד פעם, עי"ז יקבל הכח לצאת מכל צער ועצבות, 
בכוונה  בתפילה  לעסוק  בתורה  להבין  הכח  ויקבל 
ולהבין בדברי רבינו, שעי"ז יזכה בכח הצדיקים לקנות 

הבנת לב, לפי מה שיזכה להתקשר לאורם באמת.

הכח שמקבלים בקריעת ים סוף 
וכלל הכח לזכות ללכת בדרך זו הוא ע"י מצות הפסח 
וקריעת ים סוף, שבו נפתחים שערי מידות הרחמים 
להצילנו מיד כל שונא ורודף, וגם כאשר מים הזדונים 
שהיה  מה  עליו  ועובר  וחוזר  ושלום,  חס  מתגברים 
 - החירות  פי  לפני  ויחנו  וישבו  מ"ש  בבחי'  מקודם 
שחוזר לכל הבלבולים, ואין לו מקום לברוח לא לפנים 
ולא לאחור ולא משום צד, השי"ת יאיר לו הכח של 
ולא  קדימה  ולנסוע  להשי"ת  רק  לצעוק  רבינו  עצת 
אורח  לרוץ  כגבור  להזדרז  רק  זה,  כל  על  להסתכל 
בדרך  ולילך  והבלבולים  המחשבות  כל  על  לעבור 
יסתכל  ולא  וכו',  ותפלה  בתורה  בו  עוסק  שהוא 

כנ"ל, רק יעשה את שלו, שזה בחי'  לאחוריו כלל 
דבר אל בני ישראל ויסעו, שילכו לדרכם ויקפצו 

לאחוריהם  יסתכלו  ולא  יחשבו  ולא  הים  לתוך 
כלל, ועי"ז יקרע הים וכאשר זאת עיקר הצלת 

ישראל, כך נמצא בזה הצלת נפשנו לזכות 
התורה  לקבל  העומר  לספירת 

מחדש.



בני הנעורים
חג הפסח

עלהו לא יבול

חובת אכילת מצה
בליל הסדר חייבים מן התורה לאכול רק 'כזית' אחד של מצה, אך למעשה יש לאכול 
'שני כזיתים', כי אחד הוא מה'לחם משנה' והשני לחובת אכילת מצה. אמנם כל זה אמור 
למי שיש לפניו שלוש מצות ומברך המוציא על 'לחם משנה', אבל שאר המסובים שאין 
לפניהם שלוש מצות ויוצאים ידי חובת לחם משנה מן הבעל הבית - אינם מחויבים כלל 
באכילת 'שני כזיתים', ודי להם לאכול רק כזית אחד! )ראה: הלכות חג בחג עמוד שיג בשם 

החזו"א. הליכות שלמה ט מ. ועוד. אך יש שנוהגים שבכל זאת אוכלים שני כזיתי מצה(.

וכזית זה, עדיף שיהיה ממצה הפרוסה שחצו אותה ב'יחץ', אך אין קפידה בזה, ואפשר 
לתת לפניהם כזית מצה מהיכן שהיא ]בדרך כלל אין במצת הבעל הבית כל כך כזיתים 
ידים  שנוטלים  לפני  זאת  להם  לחלק  יש  ולכן  מהפרוסה,  כזית  אחד  לכל  לחלק  כדי 
עליה  שעשו  העליונה  השלימה  ממצה  קצת  גם  להם  לתת  יש  לזה,  בנוסף  ב'רחצה'[. 

לחם משנה, וככל שבת ויו"ט שמצוה להטעים ממנה לכל המסובים. 

כיצד מברכים על מצה בראק/בריי? ]שברי מצה מטוגנים בשמן וביצים[
א. אם יש בכל חתיכת מצה כזית, או אפילו כשיש רק באחת מהם כזית ואוכל את כולם 

- ברכתה המוציא וברכת המזון.

ב. אם אין בכל חתיכה כזית, וכמו שהוא בדרך כלל שמפוררים אותה לחתיכות קטנות 

ב'שמן  טיגנוה  אם   – גדולה  חתיכה  ונהיה  הטיגון  בעת  שנדבקו  אף  מכזית,  פחותות 
עמוק' ברכתה מזונות ועל המחיה )שו"ע הרב בסדר ברכה"נ ב יב. ועוד(.

'נכון' לאכלה רק תוך  כנ"ל, וטיגנוה בשמן שאינו עמוק אבל אינו מועט – לכתחלה  ג. 

הסעודה. ומי שאינו רוצה להיות מן ה'נכונים', או שקשה עליו לאכלה תוך הסעודה, וכן 
לקטנים – צריך לברך מזונות ועל המחיה. ואין להתחסד ולברך עליה המוציא וברכת 
לברך  פסק  לא  נג-נז(  )קסח  המשנ"ב  )כי  לבטלה!  שברכתו  הדבר  קרוב  כן  והעושה  המזון, 
המוציא אלא רק 'שנכון לאכול תוך הסעודה'. ובערוך השלחן )לז( הוכיח שאין שום דיעה הסוברת לברך 

המוציא, וכתב שנוהגים בכל מדינתו לברך מזונות על מצה כזו. ועוד, כי המצה מתבשלת ע"י הביצים 

שנרתחים מהשמן, וא"כ הרי היא מצה מבושלת ולא מטוגנת שלכל הדיעות ברכתה מזונות(.   

ד. אם טיגנוה בשמן מועט מאוד רק בכדי שלא תשרף, מכל מקום יש לאכלה רק תוך 
הסעודה )אם כי אז נחשב כאפיה וברכתה המוציא, אך כיון שהשמן מרתיח את הביצים והמצה, יתכן 

שנחשב כשבישול אף בשמן מועט כזה, וא"כ מספק אי אפשר לברך המוציא ולא מזונות(.

ה. אך דע ש'תוך הסעודה' שאמרנו, היינו כשאכן קובעים סעודה על מצה רגילה ואחר 
כך אוכלים את זו, אבל האוכל רק מעט מצה כשכל מטרתו הוא רק לפטור את המצה 

למי  זה  נראה שכל  ג(. אך  )משנ"ב קעז  נחשב כאוכל תוך הסעודה  – ספק אם  המטוגנת 
ואז הוא  ואוכל רק לתענוג או לשבוע קצת, אבל הבא לאכלה כשהוא רעב  שאינו רעב 

תאב אף למצה גרידא, די כשאוכל תחילה אפילו רק כזית מצה ומה שאוכל אח"כ נחשב 
כתוך הסעודה.   

בענין שרויה
במוצרי החלב של 'תנובה' בהכשר העדה החרדית, ישנם מוצרים שאין בהם מים! ואלו הם: חלב, 

לבן/אשד, שמנת, חמאה, באדי. )זולת מה ששוטפים את המכונות, וגם זה בדרך כלל אינו נכנס למוצר הקנוי, ואם 
בכל זאת לפעמים נשארים איזה טיפות מים, אין להחמיר בזה כלל(. אבל באלו יש מים: גבינה רכה, קוטג', גבינה 

צהובה, גבינת חרמון ופיראוס.

לתשומת לב, דבר זה נכון רק לשנת תשע"ו, ויש לוודא בכל שנה אם אין שינויים. וכן דוקא למוצרי תנובה בהכשר 
העדה החרדית, ולא למוצרים דומים ממפעלים או עם הכשרים אחרים.

הבנתי שעיקר ענין הפסח הוא שנפתח כח הדיבור, כי פסח 
לדבר  להתחיל  יכול  שאדם  והיינו  סח',   – 'פה  נוטריקון 
ולשוח בנפלאות השי"ת. רציתי להבין משמעות הענין, מה 
של  הענין  כל  ולמה  לדבר,  להתחיל  שאפשר  בפסח  קורה 
והרי  ה',  בנפלאות  הדיבור  נושא  סביב  הוא  מצרים  גאולת 

יש עוד הרבה גלויות קשות בגשמיות וברוחניות?
        

אם יש לך סבלנות אקדים לך הקדמה קצרה, וכשתבין אותה, 
אז תבין מה קורה בפסח, ולמה באמת כל גאולת הנפש תלוי 

בזה.
כי הנה בוודאי שכל יהודי יש לו אמונה בשורשו, בתוך עומק 
של  שעבוד  בתוך  שנמצא  שמחמת  אלא  נפשו,  פנימיות 
זה  וגם  שכלית,  בידיעה  רק  היא  אצלו  האמונה  לכן  פרעה, 
אותו  שואלים  כאשר  ורק  וישנוני,  רדום  במצב  אצלו  נמצא 
'מי ברא את העולם' אז הוא נזכר במשהו הנמצא באיזה תא 
במוחו, שהשי"ת ברא את העולם. אבל כשאינו נמצא במצב 
של שאלה, הוא שוכח ידיעה זו, וחי רק על פי ההרגשים שיש 

לו בליבו.
זה  האמת?  של  הזו  הידיעה  את  האדם  שוכח  באמת  ולמה 
כח  שהוא  המדמה',  'כח  שנקרא  כח  אחד,  לכל  שיש  מחמת 
תאוות  של  ותמונות  תיאורים  ומצייר  ומדמיין  בלב  שעומד 
ומשיכות רעות, ודמיונות וציורים של דאגות ופחדים. וידוע 
כח הציור והתיאור שיש בידו לתפוס את הלב והמח ולשקוע 
בו בהרגשות עמוקות. והכח הזה הוא כשרון שמאוד מפותח 
איזה  רואה  או  שומע  אדם  שכאשר  הדמיון,  כח  הזה,  בדור 
חצי מילה, תיכף הולך ומתפתח אצלו ציור ותיאור של הדבר, 
קשורים  להיות  שיכולים  דברים  ועוד  עוד  בליבו  ומדמיין 
וציור  תמונה  באותו  ודבוק  וחושב  חי  וכך  הענין,  לאותו 

שמצטייר בליבו, וזה מה שמשגע את העולם.
ונמצא למעשה, שמצד אחד יש לאדם הבנה פשוטה וידיעה 
קרה בשכלו, שהשי"ת הוא בורא העולם. אך מאידך יש בליבו 
תיאורים חיים של דמיונות, הרגשות המצטיירות, כמו חלום 
ערבוב  תוך  רוח,  בהרבה  אותם  ומנפח  מושגים  שמערבב 

המציאות לחלוטין.
כח  הוא  באדם  שיש  הדמיון  כח  האם  אותך,  אשאל  ועתה 
חיובי או שלילי? אני מתאר לעצמי שתאמר תיכף, שדמיון 
הוא הדבר הכי שלילי שיש בעולם, ובעולם לועגים לאדם 

מדומיין.
אך דע לך אחי, שכח המדמה הוא כח חיובי שהשי"ת 
ברא באדם, כי האמת היא שלולא כח דמיון מפותח 
אי אפשר לראות  אין שייך מידת האמונה, שהרי 
ואפילו  המדמה.  כח  ידי  על  אלא  ה',  את 
בגשמיות לא שייך להבין דברים ללא כח 
מדמה, כי איך אפשר להבין סיפור 
אילולא שהאדם מצייר 

זאת בדמיונו איך היה המעשה. וכשאדם קורא או לומד משהו 
הוא מוכרח את כח המדמה שלו בשביל לצייר הנידון בליבו.

שלילי,  כח  גם  בו  שיש  אלא  חיובי,  כח  הוא  שדמיון  נמצא 
והדבר תלוי אם משעבד את המדמה שלו לכח השכלי שלו, 
שאזי מדמה בדעתו דברים שמבין בשכלו בהם ראוי להאמין, 
דמיון  שהוא  חלום  כמו  שטות  של  דמיונות  שמדמיין  או 
'ביטול  לא  המדמה',  'בירור  הנקרא  מושג  וזה  מציאותי.  לא 

המדמה', אלא 'בירור המדמה', לבררו, שיהיה כח חיובי.
ולמה זה כל כך נקודה חשובה ועיקרית. כי בגלל שלא עבדנו 
לפתח את כח המדמה בצד הקדושה שלו, לכן אנחנו חולמים 
כי  ולא מתחברים למילות המתוקות של התפילה.  בתפילה, 
את  שמביא  הכח  והוא  דקדושה,  המדמה  כח  הוא  התפילה 

האמונה לידי ציור מוחשי בלב. 
בפיו  ואומר  התפילה  לתיבות  להתחבר  זוכה  אדם  שכאשר 
'אשר יצר את האדם בחכמה', ומצייר את האמונה והידיעה 
הזו בכח הדמיון שלו, מה הכוונה שה' יוצר את האדם בחכמה. 
'הא-ל הגדול הגיבור והנורא' – מה זה גדול, מה זה גיבור, מה 
זה נורא. הרי שככל שזוכה לצייר ולדמות זאת בליבו, כך הוא 
זוכה לצאת מכל הבעיות והטרדות, פחדים ודאגות, משיכות 

ותאוות רעות ר"ל.
המילות  פירוש  לדמות  וזוכה  לאכול,  מתיישב  הוא  כאשר 
'שהכל נהיה בדברו' הרי שממילא מתמעט אצלו כח המשיכה 
לאכילה. וכמובן שיש בזה אין ספור דרגות, אך בוודאי שיש 
לעורר  אפשר  אי  כי  לזה,  לזכות  יכול  אחד  שכל  דרגא  בזה 
אומרים  כאשר  בפשטות  לכוון  אפשר  אבל  בכח,  התלהבות 
התפילה  של  מילה  באיזה  פעם  מידי  ולעצור  המילים,  את 
הפשוט  הפירוש  את  ולדמות  לצייר  ולנסות  אותו,  שתופס 
של המילה הזו, כשם שהוא מצייר ומדמה דמיונות של הבל 
בעצמו  וזה  ר"ל.  טוב  לא  מראה  איזה  רואה  כאשר  ושטות 

מביאו לדביקות נפלאה בהשי"ת.
דקדושה,  מדמה  לידי  ובאה  יורדת  האמונה  שכאשר  נמצא 
כי  הדיבור,  כח  הוא  לזה  והמבחן  נפשו.  גאולת  שזהו  הרי 
הדיבור יש לו כח גדול להוריד את הידיעה ללב. ועל זה לחם 
 – 'פה  ולהיות  פרעה בכל כוחו, למנוע את הדיבור דקדושה, 

רע', במקום 'פה – סח'.
ולכן עיקר עבודת היום של פסח הוא לספר ביציאת מצרים, 
להרבות בדיבורים ובציורים של יציאת מצרים, כי אף שאנו 
מצרים,  יציאת  של  והמדרשים  המעשיות  מכל  כבר  יודעים 
בכל זאת עיקר עבודת היום להרבות בציורים ותיאורים עד 
שיתעורר הלב ויתברר המדמה, כי לא די בעצם הידיעה, אלא 

העיקר הוא שנעלה את כח הדמיון שלנו לצד הקדושה.
שאלת  ידי  על  דייקא  הוא  הסיפור,  מצוות  התחלת  גם  ולכן 
'מה נשתנה' כי השאלה הזו היא מעוררת את הלב בתמיהה 

שיטה אזני ליבו, לשים לב להתגלות המדמה הקדוש.
והלל  בשיר  ליבנו  שיפתח  באמת  שנזכה  השי"ת  יזכנו 

להשי"ת, עד שנזכה לגאולת הנפש במהרה בימינו.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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