
בשבועות האחרונים עסקו פרשיות התורה במלאכת המשכן, הקמתו 

היא  ויקרא  פרשת  הקרבנות.  לחומש  נכנסנו  השבוע  כליו,  ועשיית 

הפרשה הראשונה שנהוג ללמוד עם תינוקות של בית רבן כדי שיבואו 

טהורים ויתעסקו בטהרה. לילדים יש הבל פה נקי מחטא, הבעיה היא 

כלל  בדרך  מרגישים  מבוגרים  אנשים  מבוגר,  לאיש  הופך  ילד  שכל 

רחוקים מהטהרה של ימי הילדות. האם הטהרה נחלתם הבלעדית של 

ילדים?

        

הבל  ובוראים  טהרה  מייצרים  בו  מופלא  יוצר  בית  על  כותב  רבינו 

הם  אותו  שבונה  ומי  משכן,  קוראים  הזה  למקום  חטא,  בו  שאין  פה 

כל  שבדור  הצדיקים  שכל  'ודע  הצדיקים: 

אחד ואחד הוא בחינת רועה... וכל אחד ואחד 

שמשם  משכן  בחינת  עושה  הוא  בחינתו  לפי 

מקבלין התינוקות הבל פיהם'.

המשכן  בונה  משכן,  לבנות  יכול  אחד  כל  לא 

מוכרח להיות רועה נפשות, ואחת מסגולותיו 

ללמד  היכולת  היא  נאמן  רועה  של  היסודיות 

הטוב  את  ממנו  ולדלות  יהודי  כל  על  זכות 

הקבורה  טובה  אחת  נקודה  זו  אם  גם  הגנוז, 

בין תשע מאות תשעים ותשע חלקים של רע 

ופסולת.

הטוב הגנוז
הרועה הנאמן הוא אמן של ממש בזיהוי טוב גנוז, עד שהטוב נמשך 

לקראתו מאליו ומשתוקק לדבוק בו. משה רבינו הקים את המשכן לא 

שנשאבו  טובות  נקודות  של  עצום  מאוסף  אלא  ועורות  מקרשים  רק 

אליו מתוך רצונם הפנימי של רבבות התורמים שלא חדלו להרעיף את 

נדבת ליבם לתרומת המשכן עד שהכריחו אותם לחדול.

באתר  ומפוזרות  מוצנעות  שהיו  טובות  נקודות  מהמון  נבנה  המשכן 

ענק של פסולת. תרומת המשכן באה מיד לאחר חטא העגל, מצבו של 

עם ישראל היה אז בכי רע ולימוד חובה היה הפירוש הטבעי והמתבקש 

ביותר, אבל משה רבינו התעקש ללמד זכות ואפילו הפקיר עצמו עבור 

כך.

משה רבינו עמל על פי הכלל של 'אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני 

אלף'. כשאומרים אחד מאלף מתכוונים לפרט קטן שתופס מקום 

היה  הזה  הקטן  הפרט  ערוך,  לאין  ממנו  גדול  במרחב  אפסי 

לאחר חטא העגל הטוב שעוד נשאר בעם ישראל, והמרחב 

שבו אבד אותו פרט קטן היה עצום, ומשה רבינו יצא 

לחפש את האחד מני אלף הזה. חיפש ומצא. 

ואז בא הציווי להקים משכן, 

אמור  ממנו  החומר  ישראל,  עם  לתוך  פנימה  יתברך  השם  את  להביא 

הבית להיבנות היה אותו חומר שהציל את עם ישראל מכליה - נקודה 

טובה, ומשה רבינו ידע היכן ואיך מוצאים אותה. תיכף לאחר שהוקם 

המשכן הרועה הנאמן נקרא להתוועד עם ה', והאות שנבחרה לקרוא לו 

היתה אות קטנה, א' זעירה של 'ויקרא', מתוך האלף הקטנה זומן משה 

לשמוע את דבר ה'.

ֶאֶלף,  להיות  יכולה  היא  בתכלית,  שונים  ערכים  שני  סובלת  האלף 

ָאֶלף - אחת. בחטא העגל, כפי  ועלולה להיות הספרה הקטנה ביותר, 

שמלמדים אותנו חז"ל, אבדו לנו אלף אורות, אובדן רוחני שאיננו ניתן 

להערכה, ואחרי שאבדו  אלף אורות ועם ישראל כמעט איבד את קיומו 

הולך משה רבינו ומחפש דבר אחד - אלף זעירה, 

רועה  של  נדירה  גדלות  זו  אחת.  טובה  נקודה 

נאמן.

אנחנו מתקשים מאוד לשאת אובדן, לספוג ביזיון 

של נפילה רוחנית או להתחזק אחרי משבר קטן.   

רבינו  ומשה  אורות!  אלף  איבדו  העגל  חוטאי 

התחיל לחפש באותה התלהבות של אלף אורות 

נותרה בתוך הנפשות  את הנקודה האחת שעוד 

את  העת  בבוא  החזירה  הזו  הנקודה  החוטאות. 

הזעירה  האלף  מתוך  האבודים,  האורות  אלף 

שבנתה את המשכן קרא לו השם ודיבר אליו.

כף זכות
חובה  כף  של  האובדן  ממרחבי  יהודי  להחזיר  שכדי  ידע  רבינו  משה 

אל הקדושה שבתוך כף זכות צריכים לקרוא לו מתוך הנקודה הקטנה 

ביותר של הטוב שעוד נמצאת בו, הנקודה הטובה קטנה אמנם אבל היא 

השער היחידי דרכו אפשר להחזיר נפש אבודה ולהכניסה בכף זכות. 

שהוא  מפני  אליו  לב  שם  לא  שאיש  הטוב  מכל  משכן  בונה  הצדיק 

קטן ומוקף בפסולת, ובמשכן הזה מנשבת רוח אחרת, הבל פה שאין 

בו חטא. אנחנו חיים בתוך זיהום אוויר קיצוני, האנושות פולטת הבל 

פה רע, הרבה פסולת והרבה רעלים ואדם גדל לתוך האוויר הזה ומאבד 

כשהיה  פעם,  אותו  שליוותה  הטהרה  ואת  התמימות  את  הזמן  עם 

להצטרף   - לעשות  יודעים  העולם  שרוב  מה  את  לעשות  אפשר  ילד. 

להיכנס  ואפשר  חטא,  של  פה  הבל  עוד  ליקום  ולהוסיף  למקהלה 

לקבל  ולהתחיל  רבינו  משה  של  לכיתה  להצטרף  הצדיק,  של  ל'חידר' 

הבל פה חדש, שאין בו חטא.

טהרה איננה נחלתם הבלעדית של ילדים, כל אדם יכול להתחיל לנשום 

טהרה ולהיות למפיץ אור וטוב בתוכו פנימה ובסביבתו, צריך להתחבר 

למשכן בו מייצרים הבל פה טרי שאין בו חטא. 

)ע"פ ליקו"מ רפ"ב, וליקו"ה תחומין ו'(

דרוש בדחיפות אוויר נקי

קטנה  הטובה  הנקודה 
אבל היא השער היחידי 
מכף  אנשים  שמחזיר 
לא  זכות,  לכף  חובה 
הגודל קובע אל המהות.
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האוויר מזוהם מאוד וכל אחד שואף לקצת הבל פה שאין בו חטא. ניתן להשיג במשכן של רבינו.

אל תתעצב מזה בעצמו 
שאינך בשמחה כראוי!

יֹום ג' י"ג ִניָסן תקצ"ג: 
ַהַהְׁשָּגָחה,  ֵמִעְנַין  ִּדַּבְרנּו  ֶהָעַבר  ..ּוְבַׁשַּבת 
ִּבְפָרט  ְוַהְּגֻאּלֹות,  ַהִּנִּסים  ָּכל  ּתֶקף  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ַעל  ְּבֶפַסח.  ֶׁשָהְיָתה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  ְּגֻאָּלה 
ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְּבָׁשָעה  רנ(  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ַהּתֹוָרה  ִּפי 
הּוא זֹוֵכר ֶאת ָּבָניו ְוכּו'. ּוִבְׁשִביל ֶזה קֹוִרין ַׁשָּבת ֶׁשְּלָפָניו 
ַׁשָּבת ַהָּגדֹול, ַעל ֵׁשם ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשִּנְמָׁשִכין ִמֵּקץ 
ָהַאֲחרֹון, ֶׁשהוא ְּבִחיַנת יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת, ִּבְבִחיַנת ֵקץ ָּבא 

ַהֵּקץ, ַּכְמבָאר ְּבַהּתֹוָרה, ַעֵּין ָׁשם. 
ֶאת  ִלי  ַסְּפָרה  ִּבְבִחיַנת  ַהָּגדֹול,  ַׁשָּבת  ִנְקָרא  ֵּכן  ְוַעל 
ּומֹוִריד  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ְוכּו',  ֱאִליָׁשע  ֶׁשָעָׂשה  ַהְּגדלֹות 
ֲעָזַרִני  ָּכְך  ְוַאַחר  ָׁשם.  ַעֵּין  ְוכּו'  ַהָּגדֹול  ַלָּים  ְּדָמעֹות  ְׁשֵני 
ְּבַעְצִמי  ֶׁשָרַקְדִּתי  ַהִּנְפָלִאים  ְּבַרֲחָמיו  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ
ּלא ָעָלה ַעל ַּדְעִּתי ְלַרֵּקד ָאז, ְוַהּכל  ַהְרֵּבה ִּפְתאם, ַמה ּׁשֶ
ִּביׁשּוָעתֹו ְוַהְׁשָּגָחתֹו ַהִּנְפָלָאה, ִּכי לא ָּדָבר ֵריק הּוא ַמה 
ִּבְפָרט  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ִעָּמנּו  ַּנֲעֶׂשה  ּׁשֶ
ִעּמֹו  ַּנֲעֶׂשה  ּׁשֶ ַמה  ֶאָחד  ְלָכל  ְיַסֵּפר  ּוָמִׁשיַח  ְוִעִּמי,  ִעְּמָך 

ְּבָכל יֹום.
ם  ּוְצִריִכין ִלְזּכר זאת ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְּבָכל יֹום, ַאְך ָּברּוְך ַהּׁשֵ
ַמה  ַלַּמָּכה,  ְרפּוָאה  ָלנּו  ִהְקִּדים  ְּכָבר  ַחי  ְלֵאל  ְּתִהָּלה 
לא  ֲאֶׁשר  ָּכֶזה  ִנְפָלא  ְוכּו'  ָהאֹורֹות  ֵמאֹור  יֹוְדִעים  ָאנּו  ּׁשֶ
ָהָיה ְלעֹוָלִמים ְוכּו' ְוכּו'. ְזכר ַאל ִּתְׁשַּכח ֶאת ָּכל ַהֲחָסִדים 
ְוֶנָחָמה  ֶזה, ֶׁשהּוא ֵּתרּוץ  ְּבִעְנָין  ִיְתָּבַרְך ִעָּמנּו  ֶׁשָעָׂשה ה' 
ֵמר ְלָך  עֹוֵבר ָעֶליָך ְּבָכל יֹום, ַרק ִהּׁשָ ּוְרפּוָאה ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ
ּוְׁשמר ַנְפְׁשָך ְמאד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֵני 
ַּדְעְּתָך  ַעל  ֶׁשָעַמְדָּת  ִמּיֹום  ָאְזֶניָך  ָׁשְמעּו  ַוֲאֶׁשר  ִׂשְכְלָך, 

ְּבִעְנָין ֶזה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.  
 ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְלַׂשֵּמַח ַעְצְמָך ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב קֶדׁש 
ַעְצבּות  ְלָך  ִיְהֶיה  ְוִהָּזֵהר ֶׁשּלא  ְוִהָּזֵהר  ְמָחה,  ַהּׂשִ ַּדְרֵכי  ְּבָכל 
ּוָמָרה ְׁשחֹוָרה ִמֶּזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵאיְנָך ָׂשֵמַח ָּכָראּוי, ְולא ִּתְהֶיה 
ָעֶליָך ִׂשְמַחת יֹום טֹוב ְלַמּׂשאֹוי, ַרק ַּתְרִּגיל ַעְצְמָך ִלְהיֹות 

ֶּבן חֹוִרין.
 ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב.



צדקה, אא

גאולת הדעת  אחי היקר!

ישיג  ואחד  אחד  שכל  רוצה  שהקב"ה  הוא  הבריאה  כל  תכלית  הנה,  א[ 

והיינו שיזכה למח קדוש שחושב על ה' וחי עמו. אבל  אלקותו יתברך, 

'חכמה עילאה' שהוא המח העליון של האדם אשר על  יש מח הנקרא 

ידו הוא מחכים ומתבונן בדברים, ויש מח הנקרא 'חכמה תתאה' שהוא 

המח הפשוט של האדם, אשר על ידם הוא מבין וחי את חייו, וכמו מלך 

שמצד אחד צריך להיות חכם להבין עמקות ההנהגה, אבל גם אחרי שיש 

לו החכמה, עדיין הוא צריך חכמת חיים, מעשית ופשוטה, אשר על ידה 

הוא יכול להנהיג למעשה את המדינה, כי לא די להבין את הרעיון, אלא 

בעיקר יש לו להבין איך החכמה הזו נכנסת לתוך המציאות של החיים.

וכמו כן יש מי שלומד, מחכים ומתבונן בגדולת הבורא ובידיעת אלקותו 

ידה  על  אשר  המח,  של  הפשוט  לחלק  יורד  זה  אין  עדיין  אבל  יתברך, 

הוא חי את חייו במשך היום, כי האדם חי את חייו ביום יום, על ידי המח 

הפשוט שלו שמנהיגו ואומר לו מה לעשות ואיך להתנהג, ולאותו חלק 

המח, צריך להוריד את ידיעת האלקות, לא רק בזמן שהוא מתרכז ללמוד 

ולהבין דברים עם המח העליון.

ב[ וזהו הנקרא 'השגת אלקות', כי צריך להשיג אלקות, והיינו שהידיעות 

שיודע מאלקותו יתברך, יהיו 'מושגים' אצלו, וכמו שמשתמשים בלשון 

ויודע רעיונות איך לעשות כסף, אבל  זה לענין הממון, כי יש מי שמבין 

כל זמן שלא 'השיג' את הכסף במזומן, עדיין אינו יכול לחיות עם הממון 

הזה, וכמו כן צריך שידיעת אלקותו יתברך יהיה 'מושג' אצלנו למעשה, 

להשתמש בו בחיי יום יום, לחשוב על פי אמונה, לאכול ולישון ולחיות את 

החיים על פי מה שיודע.

הוא  השכינה  גלות  שעיקר  ל'(  סי'  )ליקו"מ  אותנו  מלמד  ורביז"ל  ג[ 

שהחכמה תתאה, היינו המח התחתון שלנו נמצא בין הקליפות, ומנותק 

מהמח העליון אשר שם אנו יודעים הרבה ידיעות. ולשם כך צריך להתקרב 

לצדיק אשר הוא יכול לצמצם את כל הידיעות וההתבוננות למעשה בתוך 

לימוד  איזה  קטן  ללמד  שרוצה  מלמד  וכמו  התחתון.  המח  לתוך  החיים, 

להבין,  שזוכה  עד  הקדמות,  הרבה  עם  הלימוד  לו  מצמצם  שהוא  עמוק, 

כך הצדיק מצמצם ענינים גבוהים עד שיהיה 'מושג' אצל האדם למעשה.

ויותר מכך, כי על האדם עובר במשך ימי חייו  הרבה מיני מעברים אך ורק 

בשביל שעל ידי צמצומים אלו יהיה יכול להכיר את ה', אלא שצריך לשם 

כך את הצדיק שיפתח לו את השכל למצוא את האור בתוך צמצומים אלו.

ד[ ובאמת שכל התורה הקדושה היא צמצומים של מצוות ודרכי התקרבות לה', 

כי  מאוד.  ומזוהם  רחוק  הוא  אם  אפילו  לה'  קשור  להיות  יכול  יהיה  אחד  שכל  עד 

תכלית התורה הקדושה היא דביקות עצומה בבורא עולם, ומשה רבינו ע"ה לקח האור 

של התורה, וצמצם אותו לתוך מצוות מעשיות ופשוטות עד שכל יהודי באשר הוא,  שמקיים 

את אותם המצוות, יהיה יכול להתקרב לה' על ידי אותם המצוות.

ה[ אלא שעדיין צריכים להתקרב לצדיק שילמד איך באמת אפשר להתקרב לה' על ידי אותם המצוות, כיון שללא 

הצדיק אפשר לקיים את המצוות כמצוות אנשים מלומדה, ללא שום חיות ואור, וללא שום חיפוש להשיג את ה' על ידה, 

והצדיק מאיר דרכים ונתיבות שכל אחד יהיה יכול להבין ולהשיג את ה' על ידי אותם צמצומי התורה.

ו[ ועתה נוכל להבין את דברי בעל ההגדה, שאומר 'ברוך המקום ברוך הוא', וכאן מתחיל בלשון של 'ברוך המקום' כאומר: 

השי"ת הוא המקום של האדם, וכל אחד יכול להרגיש את עצמו קרוב להשי"ת, כיון שהוא נמצא בתוך המקום.

ועל כך ממשיך ואומר: 'כנגד ארבעה בנים דברה תורה' כי זהו יסוד הכל, שהתורה הקדושה מלמדת אותנו איך כל אחד 

ואחד, באיזה מצב שיהיה, תמיד יהיה יכול להתחבר לתורה הקדושה, כי התורה דיברה כנגד כל הסוגי בנים, שהם כלל 

סוגי הצמצומים. )עיין באריכות ליקו"מ סי' ל'(.

ולכן 

אחי היקר, הנה עתה שאנו כבר כה קרובים לחג הפסח הקדוש והנורא, ויכול להיות שנכנס לך הרגשה בלב כאילו אינך 

שייך לקדושת הפסח, זכור שהרגשה זו היא טעות גדולה, אמור לעצמך שהפסח שייך לכל אחד ואחד, והתורה דברה 

נגד כל הסוגי בנים, יהיו מי שיהיו.

ועתה איעצך עצה גדולה: תתפלל כל יום  כמה דקות עד פסח 'הטעימני טעם פסח' – 'הטעימני טעם מצה', והעיקר 

תבקש ממנו להרגיש שייך לפסח, וכך תזכה לאיזה שינוי בפסח.                               חזק ואמץ 

)מתוך הגדת 'שאל בני'(

ישראל  בני  ירידת  עניין  את  נו  בתו'  מבאר  רביה"ק 
למצרים ויציאתם משם ע"י משה רבינו, כי מצרים היא 
מקום הקליפות ושם מוסתר אור השי"ת, וכיון שהדעת 
אך  הקליפות,  בעמקי  שרויים  בנ"י  היו  בגלות  הייתה 
ביציאת מצריים נתגלה על ידי משה רבינו גילוי אלוקות 
כזה עד כי השי"ת עצמו התגלה כביכול בארץ מצרים, 

ונתקייים בישראל מאמר הכתוב 'וידעתם כי אני ה'. 
בס'  )עיין  מהבעש"ט  הרחבה  ביתר  מבואר  והעניין 
בעש"ט עה"ת פ' שמות מאות טז עד אות יט( שגלות 
שהיו  זה  היה  פרעה  יד  תחת  במצרים  ישראל  בני 
הכולל(  )עם  שהוא  פרעה  של  ל'דעת'  משועבדים 
'עורף',  הנקראת  הסט"א  דעת  היינו  עורף,  בגימטריא 
היפך הדעת האמתי, והוא מה שאמר 'לא ידעתי את ה''. 
ידע  שפרעה  ע"א(  קצה  בראשית  )זהר  מבואר  והנה 
'הויה'; כלומר את  ידע משם  'אלוקים' אבל לא  מהשם 
שם אלוקים שהוא בגימ' הטבע, בזאת ידע והכיר, היינו 
שהכיר שהשי"ת ברא את הטבע. אבל סבר שח"ו עזב ה' 
את הארץ, וממילא כפר בהשגחה פרטית, שהיא עניין 
ויהיה, עשה עושה ויעשה לכל  - היה הוה  שם "הויה" 

המעשים.
וישראל שהיו בגלות מצרים, היו במיצר תחת יד פרעה, 
ודעתו הרעה שלטה עליהם, והיו אצלו בכור הברזל עד 
שלא יכלו להעלות על דעתם שהשי"ת מלך ומושל בכל 
אין סוף. עד שבא  העולם בהשגחה פרטית מלאה עד 
משה שהוא הדעת דקדושה, היפך דעת פרעה )שאמר 
גילה  והמופתים  האותות  ידי  ועל  ה'(,  את  ידעתי  לא 
הפרטית  ההשגחה  היינו  הארץ",  בקרב  הוי"ה  אני  "כי 

הקבועה על הארץ.
ישראל במצרים,  זה שהמשיך משה לעם  ודעת אמתי 
היינו דעת האמונה בהשגחה פרטית היפך דעת פרעה - 
נשנה ונכפל כמה פעמים בלשונות התורה. כמו בשמות 
)ח' יח( 'למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ', וכן )ט' יד( 
'בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ', וכן )ט' טז( 'בעבור 
היינו  הארץ';  בכל  שמי  ספר  ולמען  כוחי  את  הראותך 
שכל עניין האותות והמופתים היה להראות את כח ה' 
פרעה  דעת  היפך  תמיד,  הארץ  בכל  ושולט  המשגיח 
שלא האמין בכך, ואמר לא ידעתי את ה', וכנ"ל, וכן כל 
סיפור יציאת מצרים בתורה סובב על 'וידעתם כי אני 

ה''.
ב'(  )שמות  שנאמר  שאחר  הבעש"ט  מדייק  וכן 
'וימת מלך מצרים', כתוב 'ומשה היה רועה'; היינו 
מיד  פרע"ה,  דהיינו  הער"ף  הכנעת  שאחר 
רעיא  משה  של  הדעת  נתגלה  מכן  לאחר 
מהימנא, והחלה התנוצצות הגאולה. כי 
והגלות  האמיתי  הדעת  העלמת 

הם עניין אחד ממש. 

וזה היה כל מעלת גאולת יציאת מצרים, שמשה האיר 
אין  האלוקים  הוא  ה'  כי  להם  והראה  הדעת,  את  להם 
עוד מלבדו, ועל ידי זה יצאו ממצרים מתחת יד פרעה 

בפועל ממש. 
וכמו שעיקר הגלות הוא מחמת חסרון הדעת, כן הארת 
מי  'כל  לג(  )ברכות  כדאי'  מהגלות  היציאה  הוא  הדעת 
שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו', כי אם יש 
דעה אזי הוא אינו בגלות, וממילא הרי הוא כמו שנבנה 

בית המקדש בימיו.

חסרון הידיעה
הדעת,  חסרון  מחמת  הוא  הגלות  שעיקר  לזה  ודוגמא 
המפורט  ואחיו  דיוסף  במעשה  בהתבוננות  נראה 
הצער  וגודל  אחיו,  עם  התנהג  שיוסף  איך  בתוה"ק 
ומבקש  מתעולל  הוא  בהם  שרק  בראותם  שלהם 
תואנות שונות ומשונות, ולעומת זאת הוא מאיר פנים 
כלפי אחרים לכל אחד ואחד, שהרי מסר נפשו על עניין 

זה להחיות עם רב, ולבם היה מלא קושיות עליו. 
 - יוסף  שהוא  יודע  מביניהם  אחד  רק  היה  אילו  אבל 
הישועה  והנה  חי  יוסף  שעוד  שמחה,  מלא  ליבו  היה 
למרגלים,  שחושדם  זאת  שכל  יודע  והיה  עיניו,  לנגד 
ומעכב את שמעון שיהיה לו כמשכון שיחזרו אליו, וכל 
אליהם,  להתוודע  הכנה  אלא  אינה   - עמם  התנהגותו 
ואז  בכבוד.  ולפרנסם  ולכלכלם  אביו,  לפני  ולהתראות 
שכל  נמצא  בחכמה.  עמם  נהג  איך  מאד  מתפעל  היה 
צערם ועגמת נפשם לא היה אלא אך ורק מחמת חסרון 
אותה ידיעה כי זה שעומד לפניהם אינו אחר כי אם יוסף 

אחיהם.
שבתוך  בהסתרה  שגם  שם  מבאר  שרבינו  מה  וזה 
והדעת  התורה  ע"י  מלובש  השי"ת  נמצא  ההסתרה, 
בכל  השי"ת  את  למצוא  יכול  אחד  וכל  שם.  שנמצא 
מקום שהוא, ולגלות את התורה ואת הדעת הנסתרים 
שם, ולהפוך הכל לגילוי ולגאולה. וזה ממש פירוש הגמ' 
)ברכות לג( "כ מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש 

בימיו".
שאמר  שבשעה  שכשם  זי"ע  ראבר"נ  בשם  ושמעתי 
יוסף "אני יוסף אחיכם" - נעלמו מהם מיד כל הקושיות 
בטוב  הנהגתו  את  הבינו  ואז  הזמן,  כל  במוחם  שניקרו 
ורק  אך  הייתה  ההתרחקות  שכל  ואיך  ודעת,  טעם 
בימנו,  במהרה  העת  בבא  כן  כמו  ההתקרבות;  תכלית 
עלינו  שעבר  מה  שכל  ולהשכיל  להבין  כולנו  נזכה 
- היה הכל לטובותינו. ובעת שהישי"ת  באורך גלותינו 
וגו' אני  ישמיע ברחמיו לעיני כל חי "הן גאלתי אתכם 
ימי  יעלמו כל הקושיות המנקרות בכל   - ה' אלוקיכם" 
הגלות, ונשכיל ונבין היטב את סוד הגלות, כי זה היה אך 

ורק לטובתינו הנצחית.

כוכבי אור
הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א

טעם גן עדן
אגרת הכנה לפסח ]ב[



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'פסחנועם השבת

אנשי מעשה מבול האפיקורסות בדמות ה'השכלה' ששטף את אוקריינא לא פסח 
על אף עיר ועיירה. ותהי דרכם של ה'משכילים' - להפוך ללעג ולקלס 
את מצוות ומנהגי ישראל הקדושים. לשם כך הקימו בתי תיאטראות, 
בהם, למגינת לב, נהגו יהודים תועים להתלוצץ מחגי ומועדי ישראל, 
הקוראים ומגלים את רצון ה' בעולם - לקול שחוקם של המוני צופים. 
הם דאגו לבקר בכל עיר ועיר, ו'לזכות' את הקהל בהצגות משעשעות 

על חשבון תורתינו הקדושה.
***

שבת קודש של חול המועד פסח פרשה כנופיה על אומן העיר. בביתו, 
מיסב החסיד רבי לוי יצחק בנדר עם בני משפחתו לסעודת השבת, 
אנשים,  שני  נראים  בפתח,  הבית.  דלת  על  דפיקות  נשמעות  והנה, 
שמראה פניהם ולבושם מעידים כמאה עדים כי מן ה'חופשיים' הם, 
ברשת  מכמר,  כתוא  שנצודו  לאלפיהם,  ישראל  בני  מאחינו  כרבים 

ה'השכלה'.
עוד רבי לוי יצחק תוהה לפשר מבוקשם, פוצים השניים את פיהם 
ומשמיעים לא פחות מאשר את המשפט הבא: 'שמא תוכל לתת לנו 

מצות לחג?'
חושו של רבי לוי יצחק התעורר מייד.

חרש,  שוטרי  אלא  אינם  כתמימים,  הנראים  אלה  אנשים  שני  'ודאי 
בשמירת  אותי  להפליל  אלא  אינה  בואם,  מטרת  וכל  נ.ק.וו.ד.  סוכני 
יהדות, עלי להשמר בדבריי!' הוא העמיד פני תם, משל אינו יודע על 

מה הם מדברים: 'מצות?! על מה שחים הנכם? אין בביתי דבר כזה!'
שהבחינו  האנשים  שני  אולם  שבאו,  כלעומת  יסתלקו  כי  קיוה  הוא 
כהוויתם:  לו דברים  פניו, החליטו לספר  בהבעת חוסר האמון שעל 
'דע לך' אמרו 'כי מעולם לא נכשלנו באכילת חמץ בחג הפסח, אמנם 
- עשיית הצגת שחוק מהחג  באנו אל העיר למטרה מבישה ביותר 
ומצוותיו, אך בסתר, ללא ידיעת ה'במאים' והמארגנים - שומרים אנו 
על מצוות הפסח, באנו אליך מתוך ידיעה כי כאן נוכל להשיג מצות 

מהודרות'.
ובודאי לא תבקש מאיתנו תשלום  'הן שבת היום  והשניים הוסיפו: 
לך  ונשלם  נבוא  השבת  צאת  לאחר  לנו,  האמן  אולם  המצות,  עבור 

עליהם טבין ותקילין!'
דברי האנשים ניכרים היו כדברי אמת, ר' לוי יצחק השתכנע בכנות 

כוונותיהם והחליט למלא את בקשתם. 'המתינו רגעים אחדים' אמר 
להם. הוא פנה אל חדרו, נטל עשר מצות, עטף אותם וחזר אל השניים 
כשהוא מגיש להם את המצות. זיק של שמחה האיר את עיניהם והם 

הודו לו מקרב ליבם ונפרדו ממנו לשלום.
לו על  ואכן, במוצאי שבת קודש הופיעו שני היהודים שוב, שילמו 
המצות שנתן להם ואמרו: 'אין בפינו מילים להודות לך עד שנתת בנו 
לשאול:  נפשינו  את  יש  עתה  זו!',  גדולה  במצוה  אותנו  וזיכית  אמון 

האם נוכל לקנות אצלך מצות נוספות לכל שאר ימות הפסח?!
רבי לוי יצחק צייד אותם במצות לכל החג והאנשים עזבו את ביתו, 

משאירים אותו אחוז התרגשות קודש.
את  לדעת  אפשר  אי  'לעולם  בהתפעלות  שפתיו  רחשו  'לעולם' 
שכל  נראה  חוץ  כלפי  כאשר  גם  מישראל,  איש  של  נפשו  פנימיות 

מטרתו להתלוצץ ולבזות את המצוות!'
וכבר אמר רבי נתן: 'אפילו אם שומע אני אדם מישראל מדבר דיבורי 

כפירה, אינני מאמין כי יוצאים הם מפנימיות לבבו! - - - 
פירוש,  לומר  אני  יכול  ביותר  הקשה  שיף  המהר"ם  'על  אמר:  ועוד 

אולם על יהודי - אינני יכול לומר פירוש' - - -

פנימיותו של יהודי

נבוא לקבל שבת ויקרא, לאור דברי מוהרנ"ת בהל' ר"ח ה"ג, בהם 

מתגלה מעלת ימי חודש ניסן, וכיצד בהם מתגלה נוראות כח 

קדושת השבת. 

להצטמצם למצוא את ה' בכל מצבי החיים
ולגלות  השי"ת,  מגדולת  לדעת  הוא,  האדם  עבודת  עיקר 

מה  בכל  דרכיו  שיחשב  תורה,  עול  קבלת  ע"י  מלכותו 

אור  קבלת  עיקר  כי  השם.  כרצון  שיהיו  ועושה  שחושב 

הדעת נמצא בתוך חייו, בתוך כל מחשבה ומעשה, ובתוך 

הצמצום של כל מה שעובר עליו -  ע"י שמתחזק גם בעת 

של מניעות ונפילות, למצוא שם מה שהשי"ת רוצה ממנו, 

וזה  שיהיה.  איך  יהיה  יכולתו  כפי  להשי"ת  קרוב  ולהיות 

הן   - ואמונה  דעת  ולמצוא  ההסתרה,  להעביר  תפקידנו: 

גדולה,  הסתרה  מצבי  לתוך  בירידה  והן  ומצוות,  בתורה 

וההסתרה,  החושך  את  דייקא  שם  ולהעביר  ומניעות, 

ולמצוא התגלות גדול של התקרבות ותיקון. 

כל הסתרה הוא כלי אל האור

כי בלי הצמצום, אין האדם יכול לקבל אור, מאחר שהוא 

קבלת  כל  ולכך  לקבל,  הכלי  שחסר  אור',  'ריבוי  בבחינת 

אור הוא רק ע"י ההתרחקות שיש לפניו, שהוא הכלי אל 

השם  כבוד  והתגלות  העולם  תיקון  שעיקר  וכמו  האור, 

היה ביציאת מצרים אחרי הסתרה גדולה של ירידה וגלות 

מצרים, כך כל הסתרה העוברת עלינו היא כלי להתגלות 

הדעת. 

ולכך פרשת 'החודש הזה לכם' נאמרה ביציאת מצרים, כי 

שיתגלה  בכדי  אורה,  ונתמעט  חודש,  בכל  נקטנת  הלבנה 

הלילה,  חושך  את  להאיר  כוחה,  וגדלות  חידושה  אח"כ 

ולגלות  והחושך,  ההסתרה  העברת  בחי'  הוא  ר"ח  כי 

התחדשות, שהוא ההבנה שהריחוק הוא למען התחדשות 

והתקרבות, שזהו שורש כח הגאולה ויצי"מ. 

מעלת ימי חודש ניסן
והנה ניסן הוא ראשון לראשי חדשים, כי בו התגלה הדרך 

דייקא  עי"ז  ולגלות  מצרים,  גלות  בחי'  ההסתרה  להעביר 

שעובר  מה  וכל  לבד,  הכל  מנהיג  שהשי"ת  הדעת,  את 

הוא סדר של תיקון. וכך יקבל עול עבודת השם בכל עת. 

כי  גדול',  'דעת  נקראת  האדם  בלב  הזאת  הידיעה  והארת 

זהו הכח להעביר כל הסתרה וקטנות, ולמצוא אמיתת דרכי 

ההתחזקות בכל עת, ונוראות דרכי עבודת השי"ת בכל דבר 

חודש  על  ולכך  התורה,  ולקיים  לעבוד  שנוכל  כדי  ועניין, 

ניסן נאמר 'ראשון לחדשי השנה', כי הוא שורש התגלות 

הדעת בעולם. 

ולכך, כל ימי ניסן הם כולם בבחינת ר"ח, וממנו נמשך כח 

לכל אחד מחדשי השנה, להמשיך אור להעביר ההסתרה 

בכל חודש וחודש, למלאות פגם הלבנה, לעשות מהמיעוט 

'כלי' להתגלות השגחה ורחמי השם בכל חודש. 

חנוכת  הנשיאים  הקריבו  ניסן  של  הראשונים  ימים  ובי"ב 

המזבח, להאיר מאור חודש ניסן לכל חודש וחודש, ולכל 

ועניין שעובר בכל השנה כולה אצל כל אדם, לחנך  עניין 

דרכי התגלות השי"ת בעולם בכל השנה כולה. 

ואח"כ ביום הי"ג, בו מאיר שפע הרחמים שמגלה הדעת, 

בכח בחי' י"ג מידות הרחמים, שהם הכח למצוא את השי"ת 

ונצא  להשי"ת,  להתקרב  נתעורר  אנחנו  שגם  הכח  תמיד, 

מהטבע והשינה, להתעורר לשמחת המצוות ודרכי עבודת 

השם. 

ביעור החמץ - העברת ההסתרה
ועי"ז אנו מקבלים הכח לבער החמץ, כמ"ש אור לארבעה 

ימי  י"ג  להארת  שזכינו  אחרי  כי  החמץ,  את  בודקין  עשר 

ניסן, שהם בחינת 'דעת גדול ורחמים גדולים', בבחינת זקן 

י"ג תקונא דיקנא, עי"ז יכולים  בישוב הדעת, היינו בחינת 

לגלות ההסתרה שזה בחינת ביעור חמץ. 

והשבתת  ביעור  ע"י  עלינו  נמשך  פסח,  קדושת  עיקר  כי 

שמחמיץ  מה  ההסתרה  שורש  העברת  היינו  החמץ, 

מזה  ועושה  הסתרה  שרואה  הטבע,  במציאות  מחשבתו 

ועיקר ההכנה לפסח  מציאות כאילו הוא רחוק מהשי"ת. 

הוא, להתגבר בכח ימי ניסן להתחדש להבין, שכל זה הוא 

נסיון ו'כלי' לגלות הדעת, אם נקדים להאמין שבאמת הכל 

בהשגחת השי"ת, ויש לבקש ולהתפלל ולהתחזק תמיד. 

הכלים  'שבירת  בחי'  הוא  בעולם  שנעשה  מה  כלל  כי 

הדבר  לתקן  אדרבה  אלא  עי"ז,  להתרחק  ואין  והסתרה', 

פעם  בכל  יש  התגלות  כל  לפני  ולכך  הדעת,  דרכי  לגלות 

כי זאת מלכותנו ועבודתנו לשבר ההסתרה, ע"י  הסתרה, 

ביעור חמץ והזהירות ממשהו חמץ, כי חימוץ העיסה הוא 

בחי' הסתרה, שנכנס אויר העולם לתוכה לתפוח - להיות 

הלחם,  על  לחיות  הטבע  חיוב  הוא  כאילו  והסתרה  'יש' 

שזה מסתיר את הדעת האמת, שעיקר החיים הוא על דבר 

השם וכו'. 

ולכך מבערים החמץ מביתנו, לקבל כח להעביר זאת מלבנו 

ועי"ז  והטבע,  החושך  וביטול  לגאולה  ולצפות  ונפשנו, 

מתגלה הדעת של יו"ט, שעניינו הוא, שיש יום שמתגלה 

מתהפך  וההסתרה  החול,  ימות  בתוך  גם  הטוב  תכלית 

לדעת. 

פרטי עבודת בדיקת חמץ
יפה  הנר  'אור  ואחז"ל  הנר',  'לאור  החמץ  בודקים  ולכן 

לבדיקה', כמ"ש 'נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן', 

כי העברת ההסתרה והריחוק מהשי"ת, הוא ע"י 'אור הנר', 

היינו אור של הדעת שהוא בחי' נר השם נשמת אדם, ודיקא 

אור,  בריבוי  ולא  בצמצום  היינו   - באבוקה  ולא  נר'  ב'אור 

בבחי' חיפוש דקדוק ובקשה להבין חדרי בטן, איך להיטיב 

מעשיו, ולבוא לאמונה ושמחה למעשה, ולהתחזק לקיום 

התורה. 

ולכך, בדיקת החמץ הוא בחורין ובסדקין ובכל המקומות 

בתוך  השם  מציאות  מתגלה  ניסן  ימי  בכח  כי  הנסתרים, 

שערי  מ"ט  ועל  פרעה  על  להתגבר  ההסתרה,  צמצום 

השם,  לעבודת  להתחדש  והס"א,  הרשע  לבער  טומאה, 

ולחזור בתשובה בכל דבר ממש. 

וע"כ בדיקת חמץ הוא בלילה, ונקרא אור לארבעה עשר, 

אור',  כוכב"י  כל  'הללוהו  שם  על  אור,  נקרא  שהלילה 

ככוכבי"ם',  הרבים  'ומצדיקי  כמ"ש  הצדיקים,  כח  היינו 

החושך  ולהאיר  ההסתרה,  להעביר  הדעת  מאירים  שהם 

לקבל  ל'כלי'  להפכו  ההסתרה,  כח  שהוא  דייקא,  והלילה 

אור  נתגלה  החמץ,  מעבירים  כאשר  כי  והתחדשות,  דעת 

הדעת והגאולה, ועי"ז יכולים לקבל אור חג הפסח כראוי, 

התגלות  לקבל  להתעלות,  דרך  הוא  ניסן  מימי  יום  וכל 

ולהתעורר  הפסח,  חג  של  הגדול  והחסד  החירות  הדעת 

ולזמר  ולשיר  ותפילה,  ובתורה  בהשי"ת  להתדבק  מחדש 

לתשובה  מחדש  נכנס  כאשר  נפשנו,  ופדות  הגאולה  על 

וצמצום המעשים כראוי. 

ועושים קרבן פסח, לפסוח ולדלג על כל מה שעבר, מאחר 

שהוא מתהפך לדעת, שזה בחי' כל הקרבנות שמגלים דרך 

רוח  בכלל  להיות  לחזור  בהמה  בחי'  להפך  לאדם,  תיקון 

מקבלים  ואנו  וכו',  ניחוח  לריח  נתהפך  הירידה  כי  האדם, 

ימי פסח, שהוא התגלות ממ"ה הקב"ה בתוך  נוראות כח 

עולמו בחסד ואהבה גדולה. 

אכילת חמץ כל השנה
ואע"פ שבכל השנה מותר לאכול חמץ, והוא עיקר מאכל 

לגלות  הוא  האדם  שליחות  שעיקר  מחמת  זהו  האדם, 

שעובר  מה  מתוך   - 'חמץ'  בחי'  מתוך  דייקא  ית'  מלכותו 

ולתשובה,  לתורה  להתעורר  והסתרה,  טבע  של  מצב 

כלל  כי  עליו,  עובר  כאשר  גם  ובטחון  בתפילה  ולהתחזק 

תיקון העולם ע"י האדם, הוא בכל עניין של הסתרה לתקן 

ה'שבירת כלים', והכל ע"י שיודע שהשי"ת מנהיג כך את 

זה  שדרך  כטבע,  שנראה  בדרך  מתנהג  שהכל   - העולם 

מסתיר ומעלים וגורם מניעות גדולות. 

וזה עושים בכל ימות השנה, אבל קבלת הכח לזה להתגבר 

על ההסתרה, הוא ע"י שמשביתים החמץ בפסח, ומקבלים 

אור 'הדעת הגדול', שעי"ז יכולים במשך כל השנה להעביר 

ההסתרה גם בתוך בחי' חמץ, ולמצוא האמונה, וזה נקרא 

ע"י  שנתגלה  הדעת  שהוא  שמים",  לשם  "מחלוקת  בחי' 

עלינו  כי  הלל[,  שמאי  מחלוקת  ר"ת  ]מש"ה  רבינו,  משה 

שאין  להבין  הפכים  שני  הסובל  דעת  של  לכח  לזכות 

הנהגות  בשתי  העולם  מנהיג  השי"ת  כי  כלל,  סתירה 

רוצה  השי"ת  כי  אחד,  הם  באמת  אבל  נפרדים  שנראים 

מאד שיתגלה מלכותו, ומאידך עושה כרצונו ומקים כח של 

הסתרה, וזה נראה כסתירה, אבל באמת זה בחי' "מחלוקת 

זו מתגלה שם  ע"י סתירת מחלוקת  רק  כי  לשם שמים", 

שמים, כי התשובה היאף שהוא רוצה בעבודתנו, שאנחנו 

נתקן הניצוצות ושבירת הכלים, ולכך רצה שנרד למצרים, 

ושהעולם יתנהג בדרך הטבע וחמץ, אע"פ שרוצה בגילוי 

ההשגחה ובדרך של השגחה וניסים, ואע"פ שא"א להבין 

מצרים  ביציאת  שמתגלה  הגדול  הדעת  בכח  אך  זאת, 

ומאמינים  מבינים  אנו  עי"ז  הפסח,  בחג  עלינו  ונמשך 

שמים',  'לשם  הוא  ההנהגות  שתי  בין  הזה  שה'מחלוקת' 

כדי שאנחנו נזכה לעבוד את השם לגלות ההסתרה ולהפכו 

להאמין  ולהתגבר  חמץ,  השנה  בכל  לאכול  דהיינו  לדעת, 

שגם בחי' המחלוקת וההסתרה שבו הכל בהשגחה, אבל 

הכל בכח השבתת החמץ בפסח שבו אנו מתדבקים לגמרי 

לשבר  הטבע,  וביטול  ההשגחה  אור  הגדול,  הדעת  באור 

פני  ולגלות  הפנים,  הסתרת  היינו  עור"ף  בחי  פרע"ה  כח 

ההשגחה השיר והניגון של פסח. 

קדושת הפסח נמשך משבת הגדול
ובאמת עיקר שורש הקדושה נמשך מקדושת השבת, שבו 

מתבטל ההסתרה לגמרי, והוא עצם אור הדעת והמוחין, 

לתוך  הדעת  להאיר  שבוע,  בכל  מתחדשים  אנו  ובכוחה 

הסתרת ימות החול. אבל התגלות נוראות כח השבת הוא 

בפסח, כי רק ע"י פסח אנו יודעים עוצם כח השבת להאיר 

עלינו הדעת, ועי"ז שבים לקבל שבת בשמחה וחיות כראוי. 

כי פסח מצרים מקחו היה מבעשור לחודש, דהיינו משבת 

הגדול, שאז המשכנו כח השבת לגלות ההסתרה להעלות 

כי  זה,  נס  לזכר  הגדול  שבת  נקבע  ולדורות  המלכות, 

לגלות  החול,  לתוך  השבת  אור  שנמשך  הוא  הנס  עיקר 

מציאות של אור יו"ט שהוא כח הגאולה והפדות, ולהפך 

ההסתרה לדעת, ועי"ז מתגלה שהכח לבטל ההסתרה 

זכר  גם  שהוא  השבת,  מקדושת  תמיד  נמשך 

ליצי"מ, כי בכח יצי"מ אנו יודעים משבת, ועי"ז 

פדות  למצוא  לחירות  מעבדות  יוצאים 

נפשנו. 



בני הנעורים
איסור חמץ

עלהו לא יבול

הכנת הבית לפסח - המשך
ארונות המטבח

כלשהו.  פירור  אפילו  ישאר  שלא  היטב  ולנקות  משם  התכולה  כל  את  להוציא  יש  א. 
כי יש לחשוש שיפול לתוך  ניקוי,  וכן יש לבדוק שם כהוגן, ואפילו כשניקו עם חומרי 
שם  להיות  ]עלול  ובצירים  בפינות  היא  הבדיקה  ועיקר  בפסח.  הכלים  או  המאכלים 

אטריה או שקד מרק[ וסביב המסילות. 
אך יש לבדוק כל זה לפני שמניחים שם את הכלים ומצרכי מזון של פסח! כי אחר כך 
י"ד ואז כבר כל הארון מלא  אי אפשר לבדוק. ורבים נכשלים בזה שבאים לבדוק בליל 
וקשה לטרוח להוציא הכל, ועל כן אין בודקים כלל, או שמעיינים שם כה וכה, וזו אינה 

בדיקה כלל. 
כל זה אמור גם לגבי ארונות ומדפים עליונים, גם כאלו שצריך כסא או סולם בכדי להגיע 
אליהם. )כי כל המטבח נחשב כ'מקום שמכניסים שם חמץ', מה שאין כן בשאר ארונות 

הבית שאמרנו שאז אין צורך לנקות ולבדוק(.
ב. יש נוהגים לצפות את פנים הארון עם נייר. ולמעשה אם הוא מצופה עם 'פורמייקה' 
כהוגן, אין צורך לצפות עם נייר, כי מנהג זה נובע מזמנים קודמים שהארונות היו עשוים 
כן כיום  וגם לא היתה אפשרות לנקותם היטב, מה שאין  והיו בו חורים וסדקים,  מעץ 
זאת  כשבכל  או  היטב  ניקו  כשלא  אכן  כלל.  וסדקים  חורים  בהם  ואין  היטב  שמתנקים 
אין  ובפרט אם מניחים שם דברים חמים, אך  זה.  יש מקום למנהג  וסדקים,  יש חורים 

זה מצוי. 
ג. המגירות - דינם כנ"ל, אך באלו צריך משנה זהירות לנקות כל הפינות וסביב המסילות. 
אבל אין צורך להוציא בכוח מה שנמצא בין המסילה לגוף המגירה. ואחרי שניקו את 
סביב  ובפרט  דבר,  שום  נשאר  לא  אכן  אם  בה  לעיין  והיינו  לבודקה,  צריך   – המגירה 
המסילות. ]ועדיף לעשות זאת כשהיא יבשה כבר, כי אז יוצאים וניכרים כל הפירורים[. 
וכשיש אור יום מספיק, אפשר לקחתה ליד החלון, או בלילה תחת מנורת החשמל שיש 

בחדר, ואין צורך לבודקה עם פנס או נר. 
נייר.  ואם הכל דבוק כהוגן ואין מרווחים בין חלקי המגירה - אין צורך כלל לצפות עם 
ניקוי  חומר  קצת  לשם  להתיז  אפשר  בחריצים,  שנכנס  למה  חושש  זאת  שבכל  ומי 
או  נייר'  'דבק  עם  הפינות  את  להדביק  או  וכדומה[.  לחלונות,  תרסיס  ]אקונומיקה, 

סלוטייפ.
ד. מגירת לחם – אף שניקו אותה כראוי, מנהג נכון שלא להשתמש עמה כלל בפסח, או 
לפחות להדביק כל הפינות עם דבק נייר. וכיון שמצוי שנשארים פירורים בין המסילה 
לגוף המגירה, ויש לחשוש שבמשך הפסח יצא פירור משם ויפול למגירות שתחתיה – 
על כן יש להדר להתיז לשם קצת 'אקונומיקה' וכדומה, כדי שלא יהיה ראוי אף לאכילת 

כלב, ואז אף אם יכנס למאכלים בפסח אינו אוסר אותו. 
ה. ארון שקשה לנקותו ואין צורך להשתמש בו בפסח, וכן ארון שמשאירים שם כלים או 
מצרכים של חמץ – צריך למכרו במכירת חמץ, ואז אין צריך לא נקיון ולא בדיקה, אלא 

יש לסגור אותו ולהדביק עליו סימון שהוא מכור לגוי, ואין להשתמש עמו בפסח כלל.
 הקרמיקה/חרסינה

חייבים לנקותה היטב היטב. והואיל והיא ספוגה מחמץ על ידי האדים העולים מן המאכלים 
של חמץ וגם לפעמים ניתז עליה חמץ חם, ואם כן אם יקרבו בפסח סיר רותח אל הקרמיקה, 

יבלע טעם חמץ. ובפרט אלו הקרובים לכיריים, שבודאי ספגו הרבה חמץ, וגם בפסח יש לחוש 
לאדים שיעלו אליה ויחזרו לסיר או לגז. וכל שכן בכירים המונחים תחת ארון, שכל חששות הנ"ל 

מתחזקים יותר. והוא הדין אם הכיריים עומדים ליד חלון, שבודאי ספג הרבה חמץ. 
דבר  איזה  שם  להניח  בהכרח  כן  על  הגעלה,  מועיל  שאינו  חרס'  כ'כלי  נחשבת  והיא  הואיל  ולמעשה: 

המפסיק. ואפשר לצפות בקלות על ידי פריסת נייר כסף דק, ואז אין צורך לערות עליה מים חמים.
וכן הדין לגבי ארון שמעל הכיריים - שחייבים! לצפות עם נייר כסף את תחתית הארון בצד הפונה לכיריים )כי 

מקום זה מלוכלך וספוג עם הרבה חמץ, ובעת הבישול בפסח יתכן מאוד שהאדים היוצאים מהתבשילים יקלטו את טעם החמץ שיש 
בו, והאדים הללו יספגו שוב בסיר(. 

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(

מהו המושג חמץ בעבודת הנפש?

שבזה  העולם,  באויר  שהייה  הוא  חמץ  המושג  משמעות 

לבער  שצריך  הוא,  ברוחניות  והמשמעות  הבצק.  מחמיץ 

את החמץ שבמח והלב, שהוא מה שמשהה את מוחו וליבו 

במחשבות והרגשות יתר על המידה. 

ונזכיר כמה דוגמאות למחשבות של חמץ המוזכרים בספרי 

רבינו: מחשבות הרהורים של תאוות )ליקו"מ סי' ה'(, פחדים 

ודאגות )שם(, חכמות חיצוניות )שם(. מחשבות של חכמות 

הטבע )ליקו"ה נט"י ב'( מחשבות של גאווה )שם תפילין ו'( 

נ"ז(  סי'  )ליקו"מ  כעס  )שם(  הדעת  חלישות  של  מחשבות 

להרהר אחר תלמידי חכמים שבדור לומר זה נאה וזה לא נאה 

)שם סי' פ"ג תנינא(, לחשוב ממחלוקת צדיקים )שם סי' ה'( 

הרצון להשיג למעלה ממדרגתו )ליקו"ה נפילת אפיים ו'(

מקבלים  אנו  אז  הפסח  בחג  לבער  יש  האלו  המחשבות  כל 

הבורא  ממציאות  רק  לחשוב  וטהורים,  קדושים  מוחין 

ומאהבתו אותנו.

וחז"ל קבעו השיעור של חימוץ ח"י דקות, כי צריך לבדוק כל 

מחשבה שחולף במח, אם הוא מחשבה שמאבד את הח"יות, 

אזי גם אם הוא מחשבה אמיתית, יש לבערו. )ליקו"ה פסח 

א'(

איך זוכים לבער החמץ שבלב?

א. על ידי שריפת החמץ בגשמיות, שלוקחים הלחם והמזונות 

כל  כי  המיותרות,  המחשבות  כל  לבער  גם  זוכים  ושורפים, 

מזה  ]כמובא  שאוכל  המאכלים  כפי  הם  האדם  מחשבות 

על  ה',  לכבוד  המאכלים  מבער  וכאשר  בליקו"ה[,  הרבה 

ידי זה פועל לבער גם המחשבות. ולכן יש לעורר הלב 

בשעת שרפת חמץ לזכור שכעת הוא עומד ושורף 

המאכלים לכבוד ה', ולעורר כיסופים אמיתיים 

לזכות לאכילה דקדושה – מצה, שעל ידי 

זה יזכה למחשבות קדושות.

של  העמוס  ביום  גם  בדעתו  להתיישב  יש  זה  על  נוסף  ב. 

ערב בדיקת חמץ, לפנות קצת זמן, לשבת עם ה', ולספר לו 

כל ליבו, לפנות החמץ מהמח והלב, לבדוק ולחפש היכן הוא 

מחמיץ את מחשבתו ולבקש מה' שיעזור לבטלו.

ג. חז"ל תיקנו לנו שהבדיקה צריכה להיות לאור הנר, ולמדו 

זאת מהפסוק 'נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן' )פסחים 

ז:(. הרי לנו שעיקר החיפוש צריך להיות לאור הנשמה. כלומר 

לא לבוא בחשבון נפש, באופן של מוסר שישבור אותו, אלא 

יהודי,  שהוא  לעצמו  ולהזכיר  נשמה'   – 'נר  להדליק  אדרבא, 

בו מצד נשמתנו,  בניו אהוביו הדבוקים  ואנו  ה' בעולם,  ויש 

ומתוך כך אפשר להתעורר לראות מה מונע מאיתנו לעבוד 

על  לו  ולספר  והעוונות,  החטאים  על  ולהתוודות  אותו, 

המניעות והקשיים. הוא יסוד גדול אצל רביז"ל שהוידוי יבוא 

מתוך חיזוק גדול בנפש וחיבור להשי"ת )נחת השולחן פסח(.

חמץ,  בדיקת  בליל  שאמר  אנ"ש  מגדולי  אחד  על  וכמסופר 

שהיום ישב חמש שעות עד שהצליח להתחזק בנקודה טובה, 

ולהרגיש שייכות להשי"ת, שעל ידי כך אפשר לבדוק ולשרוף 

למעשה,  לעשותו  צריך  כי  יפה',  'ווארט  זה  ואין  הרע.  כל 

והרגשת  שמחה  ולעורר  התחזקות,  של  מחשבות  לחשוב 

שייכות לחג הפסח, ומתוך יוכל לבוא בניקל לתשובה.

לא נראה לי שיש סיכוי שאצליח למצוא את כל החמץ שבקרבי?

שאין  בעצמו,  אמונה  מחוסר  וחששות  לבלבולים  יכנס  אל 

את  תיקנו  חז"ל  שהרי  שלו,  מהנפש  החמץ  לבער  בכוחו 

הברכה "על ביעור חמץ", הרי שעיקר הביעור הוא על עצם 

לשבת  פסח,  בערב  בעיקר  זמן  למצוא  והבדיקה,  החיפוש 

לביעור  נחשב  בעצמו  וזה  תשובה,  'קצת'  ולעשות  ה'  לפני 

הבדיקה  ההתחלת  פעולת  כי  הכל,  מצא  שלא  אפילו  חמץ 

מאוד  יתחזק  ולכן  חמץ,  לביעור  נחשבת  כבר  והחיפוש, 

להאמין במצוה קדושה זו, )שם(. 

)מתוך הגדת 'שאל בני'(
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לקרית ים

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

 054-8418146 

קרית ים

הר"ר יעקב גודס הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת נשאוי בנו הבה"ח שמואל אייזיק הי"ו
ומחותנו

הר"ר יוסף בסירדמן הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה 

הר"ר רחמים אלישע הי"ו 
בני ברק

לרגל שמחת נשאוי בנו הבה"ח שלמה נחמן הי"ו
ומחותנו

הר"ר יהודה חרר הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה 

הר"ר נתן גלינסקי  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה בן רבי מנשה קיניג הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חגי קרבי  הי"ו  

הוד השרון

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

יצא לאור!
הקונטרס הנפלא

"שאל בני - הגדה של פסח"
שם תמצא מרגוע לנפשך השוקקת

להשיג במרכזי ברסלב
לפרטים: 058-328-8729

oradaat@gmail.com :לקבלה בדוא"ל
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בני חוריןהלילה הזה

טעמו וראו כי טוב ה'

חיים טובים וחזקים באהבה וברצון

קול המייחלים לה'
077-22-50-883


