
שם  על   – הידועים  הטעמים  ואחד  הגדול'  'שבת  קרויה  השבת 
הנס שאירע לאבותינו כשקשרו את השה אליל מצרים למרגלות 
המיטה, והמצרים ראו ולא היה לאל ידם לעשות מאומה. מצוות 
קרבן פסח קשורה עם מצוות המילה ויחדיו הן מהוות נקודת ציון 

מהותית בגאולת מצרים.
        

עץ  אכילת  פגם  את  לתקן  מנת  על  ישראל  בני  הורדו  למצרים 
הירידה  המוות.  אפשרות  נוצרה  שבעקבותיו  ורע,  טוב  הדעת 
למצרים נועדה לתקן פגם זה, כלומר לרפא מהמוות. מהי מיתה 
– פירוד, בבחינת 'רק המוות יפריד'. כאשר אכל אדם מעץ הדעת 
נענשו הגוף והנשמה בפירוד, על הגוף נקנסה מיתה ועל הנשמה 
דהיינו  הרע,  יצר  את  לעולם  הביא  –החטא  יותר  מייסר  עונש 

מהשם,  מנותק  חלילה  להיות  האפשרות 
שזו מהות הגלות. 

הדם הוא הנפש
וכדי  והנפש  הגוף  של  תיקונן  לצורך 
נצטווינו  ממצרים  יציאה  שתתאפשר 
פסח  דם   – לדם  הקשורות  מצוות  בשתי 
ודם מילה. הדם מסמל את החיים והמוות, 
הדם  ומאידך  בלעדיו  לחיות  אפשר  אי 
בדיוק  וזה  החיים.  אובדן  הוא  הנשפך 
מצבה של הנפש בגלות. כדי להחיות את 
הנפש נצטווינו בשתי מצוות הדמים, פסח 

ומילה, שעל ידן נעשה ההיפוך ממות לחיים. לשתי המצוות הללו 
– הסרת הרע. המילה מסירה את קליפת הערלה  עניין משותף 
מהגוף, קרבן פסח עושה זאת לגבי הנפש. בטרם צאתנו ממצרים 
נצטווינו לקחת שה. על פי פשוטו נועדה לקיחת השה וקשירתו 
לכרעי המיטה להכניע את המצרים הרואים את אלוהיהם עקוד 
מול  החולשה  אז  הוכנעה  ישראל  של  בליבם  גם  ומובס.  כנוע 

אלילי מצרים.
וכדברי  זה  את  עורר  שזה  מפני  יחד,  מעורבים  ומילה  פסח  דם 
המדרש )רבה, שמות( שבשעה שציווה הקב"ה על הפסח עדיין 
רבים מישראל היססו ונמנעו מקיום מצוות מילה עד יום ראשון 
של פסח. אמר הקב"ה למשה עשה את הפסח, ואז גזר הקב"ה 
וידבקו  שילכו  עדן  בגן  הנושבות  העולם  רוחות  ארבעה  על 
כל  נכנסו  יום.  ארבעים  מהלך  הולך  ריחו  והיה  הפסח,  בקרבן 
ישראל אצל משה לפי שהיו עייפים מהריח, וביקשו 'האכילנו 
מזבחך'. אמר להם: 'אם אתם נימולים אתם אוכלים, ואם לאו 
אין אתם אוכלים'. מיד נתנו עצמם למול והיה דם הפסח 

מתערב בדם המילה. 
פסח  לקרבן  השה  את  להביא  מצווים  ישראל  בני 
מפורסמת:  חז"ל  ודרשת  וקחו'  'משכו  בלשון 
צאן  וקחו  זרה  מעבודה  ידיכם  משכו 
הלשון  מצווה.  של 

יש  כאן  גם  נרוצה'.  אחריך  'משכני  עם  מיד  מתקשרת  'משכו' 
כפילות המורה על שתי בחינות 'משכני' ו'נרוצה'. 'משכו' על מנת 
להתנתק מאלילי מצרים 'וקחו' כדי לחבור לאמונה. ההתחברות 
אל הטוב רמוזה במילה צא"ן שמשמעותה ייחוד, שכן צאן הוא 
הוי"ה  השמות  שילוב  של  גימטרייה  שהם  צ"א  האותיות  חיבור 

ואדנות, האות נ' רומזת לנון שערי בינה. 

התנתקות והתחברות
והיבדלות  לניתוק  כולם  מכוונים  הפסח  מצוות  של  פרטיה  יתר 
מטומאת מצרים. את השה יש לקשור לכרעי המיטה. מיטה היא 
ראשונה מארבעת תיקוני השכינה, מיטה-מנורה-כיסא-ושולחן. 
כרעי המיטה הם רגלי האמונה, כידוע האופן הנכון לביטול הרע 
גם  השה,  עם  יחד  הטוב.  לפני  הכנעתו  הוא 
האמונה האלילית נעקדת למרגלות האמונה 
שוחטים  בניסן  בי"ד  מכן,  לאחר  הטהורה. 
טובלים  דמו.  את  ומוציאים  הפסח  את 
ומגיעים את הדם אל המשקוף  אזוב  אגודת 
מבטאת  הפסח  שחיטת  המזוזות.  שתי  ואל 
הוא  הדם  נגה.  קליפת  הקליפה,  הכנעת  את 
מקומו  לפיכך  הקליפה,  של  וחיותה  נפשה 
על מפתן הבית. לאמור: ביטלנו את הקליפה 
ולא הותרנו ממנה בבית מאומה, רק על סף 
הקדושה השארנוה לצורך הבחירה. המשקוף 
ושתי המזוזות הם קו הגבול החוצץ בין רשות 
)ע"פ  הקדושה  גבול  עובר  כאן  הרוחני  במובן  לפרהסיה,  היחיד 

רמח"ל – פרשת שמות(.
מהמרחב  יציאה  רק  היתה  לא  ממצרים  היציאה  שלמדנו,  כפי 
מהזוהמה  יציאה  בעיקר  אלא  מצרים,  ארץ  של  הגיאוגרפי 
הנחש  שהחדיר  זוהמה  אותה   - הקדמוני  הנחש  של  הקדומה 
זוהמת הנחש, כפי שמסביר  בנפשות ישראל בחטא עץ הדעת. 
זו  זוהמה  המדמה.  כוח  בלבולי  היא  מקומות,  בכמה  מוהרנ"ת 
עתידה להיפסק מעם ישראל באופן מלא במתן תורה, וההתחלה 
היתה ביציאה ממצרים. המצוות שניתנו לישראל בשעת יציאת 
אותם  לטהר  מכוונות  היו  מילה  ודם  פסח  דם  מצוות  ממצרים, 
מבלבולי המדמה. כי אחיזתו העיקרית של כוח המדמה היא בדם, 
ישראל  זכו  פסח,  וקרבן  מילה  במצוות  דמים,  שפיכות  ידי  ועל 
להכניע את זוהמת הנחש שהיא קליפת מצרים )ע"פ ליקו"ה ס"ת 

ד'(.
את  ומקבלים  מצרים,  מאחיזת  שוב  יוצאים  אנו  שנה  בכל 
ההזדמנות להיטהר מהקליפה החודרנית ביותר, קליפת בלבולי 
כוח המדמה. כדי לזכות בחירות ניתנו לנו ביציאת מצרים מצוות 
כשר  לפסח  להגיע  המאמצים  היום  וגם  דם,  בשפיכת  הכרוכות 
וראוי, והנכונות להתנתק מהטמא והמיותר, הם מעין שפיכת דם 
שאיננה מאבדת את החיים אלא אדרבה, מייצרת דם חדש, נקי 

טהור ורענן לעבודת הבורא ולחיים טובים.

לרפא את המוות

בלבול,  היא  הגלות 
מתבלבל  הכי  והחלק 
חג  המדמה,  הוא 
ומצוותיו  הפסח 
להוציא  מסוגלים 
המדמה. מבלבולי 

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

ַעל  ַאף  ַעָּתה  אֹוֵחז  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשֵאיְך  ְוָהִעָּקר 

ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ָּכל  ַּכֲחָדִׁשים  ְּבֵעיֶניָך  ִיְהיּו  ֵכן  ִּפי 

ֶּפַסח ּוְסִפיָרה ְוכּו' ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְהיּו ַנֲעִׂשין ִנְפָלאֹות 

ֲחָדׁשֹות ְלטֹוָבה ִעם ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶּבָחג ַהָּקדֹוש ַהֶּזה 

ְוַגם ַאָּתה ִּבְכָלל ְּבַוַּדאי, ִּבְפָרט ֶׁשָאנּו זֹוִכין ֵליַדע ִמַּבַעל 

ַ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
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הדם הוא נוזל חיוני ביותר, אבל לפעמים דווקא כדי לחיות צריכים להסכים לשפוך ממנו, כדי לטהר ולרענן



אחי היקר!
כמעט  הקדושים,  הפורים  ימי  את  עכשו  עברנו  הנה 
שלא  להתאמץ  אנו  צריכים  אך  מזה,  שכחנו  וכבר 
לשכוח מימי הפורים, וכמו שכתוב במגילה 'וזכרם לא 

יסוף מזרעם'.
כלומר  שרטוט'  צריכה  'מגילה  חז"ל  אמרו  וכבר 
שאפילו אם אין זוכרים בדיוק את מהותו של הפורים, 
אבל בכל זאת צריך לראות שישאר על כל פנים איזה 
וכבר  לזכור שראינו כבר את האמת  שריטה ושרטוט, 
אי אפשר לבלבל אותנו מהאמת הזו – יהיה מה שיהיה 
– ובכח זה נוכל להמשיך בהתחדשות נפלאה לקראת 
פרשת החודש, כי מה'פורים' נעשה 'פרה' ומזה נעשה 

דרך והילוך אל הפסח )ליקו"מ תנינא סי' עד(.
אחי היקר!

אל יהיה הדבר קל בעיניך, לומר כבר עברו ימי הפורים 
הקדושים, וכל מה שאנו מדברים שצריכים לזכור את 
חלק  ולא  מציאותי  לא  אך  נפלא  רעיון  הוא  הרשימו 
מהחיים שלנו, כי באמת מדברים אנו על משהו מאוד 
לבד  לשבת   – להתבודדות  יום  בכל  זמן  לקבוע  מעשי, 
איזה זמן, ולהיזכר מהמציאות של הפורים, לזכור את 
מציאות ה' שהאיר לנו בימי הפורים הקדושים – ובכח 

זה לדבר עם ה' – בכח הזכרון של מציאות האמת הזה.
אחי היקר!

נפלא  אור  איזה  הרגשת  לא  הזה  שבפורים  תאמר  אל 
זכית  לא  אם  אפילו  כי  מחדש,  ה'  אור  השגת  של 
דע  זאת  בכל  רוצה,  שהיית  כפי  הפורים  אור  להרגיש 
לך, שפורים הוא אור נפלא שמאיר בכל אופן שיהיה, 
פעמים  ואדרבא  טעמת,  או  שהרגשת  למה  קשר  בלי 
כי  הפורים,  ימי  אחר  להאיר  יכול  הזה  הקדוש  החג 
הפורים,  ימי  של  האור  ריבוי  מחמת  שדווקא  פעמים 
שמסתכל  אחד  כמו  ולהרגיש,  לטעות  יכול  האדם  אין 
על השמש שאינו רואה כלום, והדרך להנות מהשמש 
הוא לא להסתכל עליו, אלא להסתכל על דברים אחרים 
לאור השמש, וכמו כן אדרבא, דווקא עכשו שעברו ימי 
הפורים יכול אתה להסתכל מה נעשה למעלה בפורים, 
יכול אתה להתבודד ולשבת לבד עם ה' ולחשוב ולהיזכר 

מהמציאות של ה' שהתגלה במגילה.
אחי היקר! 

בראותם  ושמחה  צהלה  יעקב  'שושנת  בפורים  אמרנו 
שכל  ונפלא,  עצום  פלא  והוא   – מרדכי'  תכלת  יחד 
השמחה הגדולה ששושנת יעקב ]כנסת ישראל[ צהלו 
ושמחו דייקא כאשר ראו את מרדכי לבוש בלבוש של 

תכלת, ולמה לא שמחו בעצם כך שתלו את המן או שראו 
את מרדכי מקבל את בית המן וכו'.

אלא שעיקר השמחה נעשה כאשר זוכים שהתגלה היופי 
והפאר והחן של הצדיק, כי מתחילה היה הפאר והחן אצל 

ידי שעשה סעודה  אחשורוש, והוא משך את כולם אליו על 
מפוארת 'חור כרפס ותכלת וכו'', ואילו הצדיק 'הוגלה מירושלים' 

תנינא(,  א'  סימן  בליקו"מ  )כמובא  ישראל  איש  כל  של  ליבו  זהו   –
אבל כאשר עם ישראל ראו את 'מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות 

יופי הצדיק ואת החן האמיתי שמאיר בעולם, חן  – אז ראו את  וכו''  תכלת 
שמבטל כל מיני יופי של אחשורוש.

אחי היקר!
החן האמיתי שהצדיק מאיר בעולם, הוא חן שמאיר את הגוונים האמיתיים של הבורא 
שברא את הבריאה הזו שהיא מלאה בגוונים – כי הדרך להתחבר להשם יתברך הוא על 
ידי שמתנוצץ במח והלב גדולת השם יתברך, וההתנוצצות הזו הוא כאשר ניכר גדולתו 

בריבוי גוונים – כי עיקר הגדולה והפאר הוא התגלות של גוונים )עיין ליקו"מ סימן כ"ה(.
וזה נעשה בעיקר על ידי התפילה, כאשר אדם עומד ומתפלל ומשבח את הבורא ומדבר 
מגדולתו, כי כל מילה בתפילה היא חסד נפלא שעל ידו אפשר להכיר את השם יתברך – 
וכאשר אדם מכניס כוחותיו ומחשבותיו בתיבות התפילה המדברים מגדולת הבורא, אזי 
נתמלא הלב בריבוי גוונים להכיר את הבורא – כי כל תיבה מדבר מענין אחר של גדולת הבורא, 
וכאשר מתפללים ומרבים לדבר מגדולת הברואה, אזי כולם יחדיו נעשים התכללות של 

גוונים 

עילאים.

וזהו עיקר אורו של פסח – אשר אז נפתח הדיבור להיות 'פה -סח' כי אחר שזכינו לאור 

בעולם,  יתברך  אלקותו  את  המגלה  הצדיק  של  אורו   – מרדכי'  'תכלת  ונתגלה  הפורים 

יכולים אנו להתכונן לצאת ממיצר הגרון, ולפתוח הפה ולצייר את גדולת ה' על ידי דיבורי 

התפילה בפה – סח.

בעומק  לעסוק  שנזכה  עד  מהגלות,  התפילה  את  לגאול  הצדיק,  של  ענינו  עיקר  זהו  כי 

התפילה ולהידבק בהשם יתברך על ידי כל תיבה ותיבה של התפילה.

חזק ואמץ

טעם גן עדן
אגרת הפסח ]א[

אנו עומדים לקראת היום הגדול והנורא בו "יצאו 

כל צבאות ה' מארץ מצרים", ואף לדורות נתקדשו 

אותם הימים ובראשם הלילה הקדוש ליל הסדר, 

להוציאם  לה'  הוא  שימורים  "ליל  שנאמר  כמו 

מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לה' שימורים לכל 

בני ישראל לדורותם" )שמות יב, מא(

ולא מגלות מצרים לבד אנו נגאלים באותו הלילה 

אלא מכל הגלויות, כמו שאמרו חז"ל 'כל המלכיות 

מצירות  שהם  שם  על  מצרים,  שם  על  נקראו 

לישראל' )בראשית רבה טז, ד(.

וביאור גלויות ישראל מבואר בליקוטי מוהר"ן )סי' 

ל( שהם ההסתרות הגדולות המחשיכים את כח 

הנשמה – שהוא חכמה תתאה, וממילא עובר על 

כל אחד הארבע גלויות בגלות הנפש.

להפריד  זוכה  שהאדם  היא  הגאולה  זאת  לעומת 

אחרא,  דסטרא  ממלכות  דקדושה  המלכות  את 

לו  המיוחדת  הנקודה  את  לגלות  זוכה  שהוא 

שבשבילה הוא בא לעולם הזה, וכשמפריד אותה 

מהם, אזי זוכה להארה אלוקית מהשכל עליון של 

הצדיק האמתי, שהוא 'שמחת עולם'.

דסטרא  ממלכות  דקדושה  מלכות  של  והפרדה 

אחרא נעשה ע"י חסד שבא מתוכחה של הצדיק 

שהוא  בזיון  של  באופן  בא  שלפעמים  האמתי, 

נעשה  דווקא  עי"ז  באמת  אבל  אותנו,  מבזה 

את  מפרידים  שעי"ז  הנ"ל,  החסד  התגלות 

המלכות דקדושה.

מחמת  בזיון,  בדרך  התוכחה  מגיע  ומדוע 

אל  מגיעים   – בלבולים  שמלאים   – שתפילותינו 

הצדיק, שהוא בחינת משיח שמקבל כל התפילות, 

לו צער, ע"כ התוכחה נעשית בדרך  גורמים  והם 

מתגלה  ידו  שעל  הדרך  גופא  זהו  כאמור,  אך  זו, 

החסד, ומתתקנת המלכות דקדושה.

נובע  כולו  הצדיק  של  תוכחה  שהרי  לבאר,  ויש 

מרחמנות, ומכניס בנו ריח טוב, כמבואר בליקו"מ 

)ח"ב סימן ח(, ומדוע צריך הצדיק הקדמת צער 

אליו?  המגיעים  שלנו  הבלבולים  מכל  גדול 

ה'הקפדות'  ע"י  שדוקא  בליקו"ה,  מבואר  אך 

וה'גבורות' של הצדיק - מתגלה החסד )בחינת 

רואים  שאנו  וכמו  ימינו"(,  ישע  "בגבורות 

בברכת יעקב לשבטים; שראובן ושמעון ולוי 

יהודה  משבט  אח"כ  ורק  תוכחה,  קיבלו 

של  )ובסופו  הברכות   התגלה  והלאה 

הברכות  כל  השבטים  כל  קיבלו  דבר 

רואים  אנו  וכן  ברש"י(.  כמש"כ 

בין  שדווקא  בנביאים; 

הפסוקים 

של תוכחה, נמצא פסוקים של נחמה ותקווה. 

ולכן דווקא ע"י השטותים והבלבולים הגורם צער 

גדול והקפדה של הצדיק עלינו - מתגלה התוכחה 

הנראה כמבייש, אבל באמת כולו אהבה ורחמנות. 

ומילה  מילה  שכל  האהוב  המוכיח  כרבינו  ומי 

מרעיף טל של תחייה עידוד ותקווה.

והנה מבואר בשיחות הר"ן ובליקוטי הלכות בכמה 

צעירים,  הרבה  של  דעת  חלישות  על  מקומות 

הבלבולים  רוב  כשרואים  בדעתם,  מאד  שנפלו 

ונראה  העוברים עליהם, ובפרט בשעת התפילה, 

שנולדים  או  קדושים  יותר  היו  שאילו  לדעתם, 

במקום אחר, היה המצב נראה אחרת. 

שעל  במאמר,  שם  מתבאר  לאמיתו  האמת  אבל 

בשעת  ובפרט  אלו,  בלבולים  עוברים  אחד  כל 

התפילה, וצריכים הרבה עזות דקדושה כדי שלא 

כל  אליו  באים  בחנם  שלא  לדעת  אלא  להרפות 

ולהתפלל  לעמוד  אפשר  ושאי  הבלבולים,  אלו 

והסיבה  דקדושה'.  'עזות  ע"י  אם  כי  להשי"ת 

הראשונה שבאים דווקא בשעת התפילה הוא כדי 

לתקנם!

ע"י  ולכן  הרצון,  פנימיות  את  מגלה  התפילה  כי 

ומתברר  האמת,  רצון  מתגלה  ביגיעה,  התפילה 

עליו  שעוברים  ושטותים  הבלבולים  באלו  שגם 

בבחינת  או  אלוקים;  כבוד  מוסתר   - היום  במשך 

טוב,  משהו  בהם  שיש  בעודי'  לאלוקי  'אזמרה 

איזה נקודה טובה, או בבחינת 'איה מקום כבודו', 

נמצאים  כרחך  על  טובות,  הלא  במחשבות  שגם 

וע"י  המחשבות.  אותם  המחייה  מוסתר  ה'  כבוד 

הוא  כבודו',  מקום  'איה  צעקת  בבחינת  התפילה 

מתגלה, כמש"כ בליקו"ה.

באמת  הם  באים  שהבלבולים   - השניה  הסיבה 

דקדושה'  ה'עזות  אעפ"כ  אך  מפחיתותו,  מחמת 

ְתַכֵלם – ומאן דקטיל חויא בישא יהבינן ליה ברתא 

דמלכא )תיקו"ז(. 

והנה אנו רואים שוב שתי דברים הנראים נוגדים 

שמתאחדים כאחד. כי יסוד התפילה הוא הבושה 

וההכנעה, ומאידך אי אפשר לבוא להתפלל כי אם 

ע"י עזות דקדושה הנראה כנוגד למדה של בושה, 

דקדושה'  ש'עזות  כ"ב  בתורה  מבואר  באמת  אך 

על  אבינו  אברהם  בתפילת  ]גם  מבושת  נמשך 

בבחינת  ל'מלחמה'  שניגש  רואים  אנו  סדום, 

עזות דקדושה, ועם כל זה פתח ואמר "אנוכי עפר 

ואפר"[, כי יש בושה פסולה שמביאה האדם לידי 

ייאוש וחוסר אונים, ויש בושה דקדושה המוליד 

וכוחו  נשמתו  ערך  רום  לדעת  דקדושה,  עזות 

הגדול לשנות הטבע ע"י תפילתו. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' יעקב שלמה מוזסון שליט''א

תפילה בעזות דקדושה



נועם השבת 

אנשי מעשה

ש'בת ב'כחו ת'גאל

ממסעותיו  לאחד  הקדוש  רבינו  יצא  תקס"ח,  שנת  סוכות  באסרו-חג 
בשמה  הידועה  הרחוקה,  ֶלמֶבּרג  העיר  הוא  היעד  כשהפעם  הנעלמים, 
של  היד  כתב  תכריך  את  מידו  ולקח  למוהרנ"ת  קרא  הוא  'לבוב'.  הרוסי 
התורות שלו, בתוך כך, הבין מוהרנ"ת שרבינו נוסע עכשיו לזמן לא ידוע, 

ויתכן ותעבור תקופה ארוכה מבלי שיזכה לראותו.
עלה רבי נתן על עגלה והחל נוסע בעקבות רבינו ולו רק כדי לזכות להשביע 
עיניו בזיו פניו הקדושות עוד פעם אחת, כשהשיג את רבינו באכסניה על 
אם הדרך, אמר לו "הייתי סבור, שלא אראה אתכם עוד היום והנה זכיתי 
לראות  בוודאי  צריכים  "אנחנו  ואמר:  רבינו  ענה  עמכם"  ולדבר  לראותכם 
עצמנו ועוד אנו עתידין לראות עצמנו זה עם זה עוד הפעם ועוד הפעם". 
שיזכה  מבטיחו  רבינו  שהרי  הדברים,  על  רב  שלל  כמוצא  שמח  נתן  רבי 

להתראות עמו פנים בפנים עוד כמה וכמה פעמים.
מיד  ונסע  אדם  שום  עם  עוד  לדבר  רצה  ולא  בזריזות  רבינו  קם  בבוקר, 
מהאכסניה לדרכו, רבי נתן החל לרדוף אחר העגלה, למרות שהיתה רתומה 
לסוסים אבירים ולא היה סיכוי להשיגה ברגל, בכל זאת רץ אחריה כברת-
דרך, כשהגיעה העגלה להר, החלה לרדת בנסיעה איטית ועברה על גשר, 

אחד מחסידי רבינו הקדים עוד קודם לכן והמתין שם כדי לזכות לחזות באור 
פניו של הרבי. רבינו התעכב מעט עם אותו חסיד, וכך הצליח רבי נתן בריצת 

רגליו להגיע אף הוא למקום, ושוב עמד לפני הדרת רבינו הקדוש.
חברו רבי נפתלי, שראה את רבי נתן רץ, רץ גם הוא בעקבותיו, וכך עמדו 
עתה שלשות התלמידים לפני רבינו, רבינו הסביר להם פנים ושאל: "מה 
אתם רוצים, שאברך אתכם או שאומר לכם תורה?" ענה התלמיד הגדול רבי 
נתן: "ברכה תברכו אותנו, אם ירצה השם, כשתחזרו לביתכם, עכשיו רוצים 

אנו לשמוע תורה" 
ענה רבינו: "אספר לכם בשביל מה אני נוסע" ואז פתח ואמר "כל צדיק בונה 
שהשמיע  בעודי'  לאלוקי  'אזמרה  התורה  המשך  את  גילה  ואז  משכן..." 
בשמיני-עצרת העבר, וסיים במילים אלו: "באמת אמרו, החזן רואה היכן 
התינוקות קורין..." זהו המשכו של המאמר 'אזמרה': "ודע שיש בכל דור 
ודור רועה והוא בחינות משה, שהוא רעיא מהימנא, וזה הרועה הוא עושה 

משכן. ודע שתינוקות של בית רבן מקבלים הבל פיהם שאין בו חטא - מזה 

המשכן..."

עליו  היה  קשה  מכן  לאחר  רב.  שלל  כמוצא  הדברים  על  שש  מוהרנ"ת 

להיפרד שוב מרבינו לפרק זמן בלתי ידוע, דווקא השהות במחיצת רבינו, 

והמשך ה'תורה' ששמע מפיו, הגביר בקרבו את הגעגועים העזים אליו.

החסיד הנוסף, זה שעמד והמתין באותו מקום בתחילה, נטל רשות מרבינו 

ונשק את ידו, לאחר מכן נטל רבי נתן רשות פרידה ונשקו בידו וכמוהו עשה 

גם חברו רבי נפתלי. רבינו סימן לעגלון לצאת לדרך וזה הדהיר את הסוסים 

הלאה בכיוון העיר למברג... רבי נתן ורבי נפתלי החלו פותחים בריצה... לא 

רגליהם רצו, כי אם לבם הגדול שנמשך בעבותות אהבה לרבינו, הוא שנשא 

את רגליהם, כך רצו עד שנעלמה העגלה מעיניהם - - -

מתנת  אותה  על  יתברך  להשם  והודיה  שבח  מוהרנ"ת  נתן  חייו  ימי  וכל 

פרידה שהעניק להם רבינו לפני נסיעתו זו, הלא הוא המשכה של התורה 

'אזמרה' עליה הזהיר רבינו כל כך ללכת עמה, ולדון לכף זכות את עצמנו 

ואת חברנו, שעל ידי כך יכולים להשיב את העולם כולו למוטב. 

גילוי התורה 'אזמרה'

וביום  במאמר  רבינו  דברי  לאור  מצורע,  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
הביכורים )לקו"מ סי' נ"ו( וע"פ המתבאר בהלכות ר"ח הלכה ג', נוראת 
גדולת השבת לבטל ההסתרה, ואיך נמשך אורה עלינו בחודש ניסן 

וע"י הסדר של פסח.

קיצור המתבאר בתורה נ"ו
מאד  נתרחק  האדם  כאשר  שגם  הוא,  רבינו  מדברי  המובן 
מהשי"ת כי עבר ושנה והכל נעשה לו כהיתר, ומציאות השי"ת 
נסתר ממנו מאד, והוא רואה ומבין רק עביות וגשמיות הטבע, 
ונעלם ממנו לגמרי, בכל זאת יש בכח הצדיקים  והאמת נסתר 
להוציא אותו משם ולשבר ההסתרה, ואפילו כאשר האדם נפל 
יותר מזה עד כדי כך שנשכח ונעלם ממנו שיש משהו שנסתר 
בחי'  האמת,  לו  שחסרה  יודע  ואינו  לגמרי  נסתר  הכל  כי  ממנו 
הדעת  מתגלה  הצדיקים  בכח  הרי  הסתרה',  שבתוך  'הסתרה 
התורה  באור  כי  שם.  גם  השי"ת  את  למצוא  עליו  גם  שמאיר 
השכחה  הכבידות  תוך  גם  כי  להשי"ת,  לחזור  השער  נפתח 
וההסתרה, הרי השי"ת באמת נמצא שם, ויכולים למצוא ולראות 

זאת ולהתקרב להשי"ת באור הצדיקים. 
ואז, לפי מה האדם מתגבר לשבר השכחה באור התורה, מתבטל 
ההסתרה ונתהפך ההסתרה לדעת, שאותו הדבר שהיה מסתיר 
ממנו מאד את הקדושה לא רק שלא ירחק, רק אדרבה ימצא בה 
פלא של התקרבות להשי"ת בהארת אור הדעת הגדול שמאיר 
עליו ע"י שבירת ההסתרה, וידע איך להיות קרוב להשי"ת בכל 
מקום, שזה עיקר הארת התשובה, דרך הדעת שמבטל כל ריחוק 
ומגלה דרכי עבודת השם שנמשכים מפנימיות התורה, שעי"ז 
ואלו דברי  ויכולים להבין שאלו  וכל ריחוק,  מתבטל כל קושיא 
אלקים חיים, ואין שום מחלוקת בין ההסתרה להדעת וכו', רק 

שניהם דרכי השם. 
גדול  דעת   - מצה  בחי'  ע"י  הקושיות,  מכל  האדם  יוצא  ובזה 
שמאיר גם לתוך בחי' מחלוקת, היינו הקושיות שהם בחי' מצה 
בחי' מצותא, ועי"ז יצא מכל קושיא שהיה מרחק אותו רק יטעום 
ידה  שעל  הדעת,  גדלות  מתיקות  מן  טעם  היינו  מצה  טעם 
מתגלה הדיבור של תורה ותפילה, ומתרפא המחשבה והדעת, 
השליחות  אדם,  כל  שעל  הנוראה  בשליחות  האמונה  באור 

לרומם מלכות השם. 

שבירת ההסתרה בחודש ניסן
נשמות  על  האמונה  אור  ולהאיר  ההסתרה  לשבר  הכח  עיקר 
החמץ,  את  בודקים  עשר  לארבעה  ובאור  בפסח,  הוא  ישראל 
וביטול  גאולה  של  באור  בפסח  חיינו  את  לחדש  לב  ומכינים 
ימין  והתגלות  חסד  של  הנהגה  למצוא  ההסתרה,  כבידות 

ההשגחה שבאורו נולד הדעת. 
כי בחושך הגלות, נופלים תחת כח ההסתרה ושוכחים החסדים 
נפלאות  זכרון  ממנו  ונעלם  עמנו,  עושה  שהשי"ת  הגדולים 
הבריאה וגדולת הבורא, עד שיכולים לשכוח לגמרי שיש לזכור 
גדולת השם ומציאות ההשגחה התמידית על ישראל, כי נמצא 
ונחסר  והיראה,  האמונה  נחלש  ועי"ז  הסתרה,  שבתוך  הסתרה 

הזהירות שנצרך לקיום התורה.
מאיר  שבו  שיגיע,  השנה  בכל  מחכים  אנו  שעליו  זמן  יש  אבל 
נוראת אור הגאולה והכח לבטל ההסתרה, שיחיינו ויקימנו לזכות 
לזמן הזה – חודש ניסן ויו"ט של פסח, כי בימים אלו שבהם אנו 
שמחזירים  החסדים  מאירים  בהם  הפסח,  חג  במצות  עוסקים 
יציאת  של  והנפלאות  הניסים  למציאות  האמת  אל  אותנו 
באותות  העולם  על  וממשלתו  מלכותו  גילה  שהשי"ת  מצרים, 
נוראים, לגאול אותנו ולקחת אותנו להיות עמו וצאן  ומופתים 
מרעיתו, אשר כל זכרון ביציאת מצרים יש בה הכח לשבר כח 
ההסתרה. ועיקר אור זה מאיר עלינו בימי הפסח, שבו מתגלה 
השגחה  של  עולם  ומתגלה  ההסתרה  תוקף  שמשבר  הדעת 

ויראת השם. 
מתגלה  הקדושים,  ניסן  ימי  מופיעים  כאשר  ושנה  שנה  ובכל 

ימין החסד להראותנו פלאות אור הדעת, שמשבר כח ההסתרה 
באמת,  השי"ת  ממציאות  לדעת  האמת  הכרת  ומתגלה 

ולהתעורר לחשוב מגדולת השם ונפלאותיו הנוראים. 
כי בימי ניסן הקדושים מתעורר קדושת ראש חודש, היינו הכח 
בחי'  שזה  השם,  רצון  משורש  העולם  התחדשות  להמשיך 
המשכת אור הדעת שמאיר בשבת לתוך ימות החול, כי עיקר כח 
ההסתרה הוא קטנות ופגם השכינה בחי' מיעוט הירח, ששולט 
בששת ימי המעשה, אבל בראש חודש ניסן נתגלה בחי' תיקון 
ומלוי הירח, שזה המשכת אור השבת לכל יום, וזה מאיר בכל יום 

ויום מחודש ניסן ומשם נמשך לכל ראשי החדשים של השנה. 
כי כח ראש חודש הוא התחדשות הדעת בכל חודש, שזה עיקר 
נפש מישראל, להתחדש לבטל ההסתרה שבכל  כל  החיות של 
יום מאותו החודש, וזה נמשך מהחודש הראשון חודש ניסן, שבו 
להתקרב  לדעת,   - וההסתרות  הנפילות  כל  להפך  הכח  מתגלה 
להשי"ת, לצאת מהחמץ שהוא תוקף כח ההסתרה ולזכות למצה 
נפשנו  שמקשר  דמהימנותא",  "מיכלא  האמונה  מאכל  שהוא 

לדעת ולהאמין בהשי"ת ולהתחיל מחדש ללכת בדרך התורה. 
ולכן בראש חודש ניסן הוקם המשכן, ונתגלה השראת השכינה 
בתחתונים גם אחרי חטא העגל, ובי"ב הימים הראשנים של ניסן 
היה חנוכת המזבח ע"י הנשיאים, שזה בחי' התחדשות הדעת 
בי"ב  המרומזים  האדם  וטבעי  הדרכים  כל  אצל  השם  בעבודת 
והמדה  הטבע  שבאותו  ההסתרה  מבטלים  יום  שבכל  שבטים, 
שלא להתנהג בו בלי להתעורר להשי"ת, ובחודש ניסן מתחדש 
כוחנו שהדיבור והראיה וכן הכל יהיה לשם עבודת הבורא, להפך 

ההסתרה שיש בהם לדעת לדרכי עבודת השם. 
נמשך  ניסן,  בימי  השכחה  לדחות  מתחדשים  שאנו  מה  ולפי 
עלינו התעוררות רחמים רבים שהוא כח הגאולה, בחי' י"ג מידות 
הרחמים שבאורם יצאנו ממצרים, ולצאת באור לארבעה עשר 
מכח ההסתרה כח החמץ שהוא ריבוי הקושיות והשהיות שיש 
בתפילה,  פה  לפתוח  יכול  אינו  שעי"ז  ההסתרה,  מחמת  לאדם 
אנו  לי"ד  באור  אך  השי"ת,  עם  ולהתבודד  לבקש  יכול  ואינו 
ביעור  בסגולת  זה  חימוץ  ולהוציא  לבדוק  הדעת  אור  מקבלים 
חמץ, לבטל ההסתרה בבחי' ביטול חמץ כעפרא דארעא, שלא 
יהיה חשוב כלל ולא יכסה כבוד שמים מאתנו, רק נזכה לפה-סח, 

לכח הדיבור להודות להשם ולהתפלל בכל לב. 
ואנו זוכים אח"כ להתחדש בערב פסח לחזור לבטל החמץ גם מה 
שלא ראינו, כמ"ש "דלא חזיתיה ודלא בערתיה וכו'", כי מתגלה 
לאמיתת  להתעורר  כדי  ויותר,  יותר  ההסתרה  להעביר  הדרך 
הדעת, ועי"ז נשרף הרע ונאכל באש ]שהוא שורש כח ההסתרה[ 
התעוררות  שנה  בכל  עלינו  נמשך  ואזי  חמץ,  ושריפת  בביעור 

הרצון והרחמים של הגאולה להוציאנו מעבדות לחירות. 

אור הדעת של ה"מצה"
בצאת ישראל ממצרים לא הספיק בצקם להחמיץ, וזכינו למצה 
ולספר  ומרורים,  במצות  הסדר  לערוך  באים  ואנו  המצות,  בחג 
וברכת  בהלל  כוסות,  ארבעה  שתיית  סדר  על  מצרים  ביציאת 

השיר, לפי הסדר, קדש ורחץ כרפס וכו'. 
כי עיקר גאולת האדם מכח ההסתרה הוא ע"י דעת גדול שהוא 
השערה  כחוט  רק  למצה  חמץ  אותיות  בין  אין  כי  מצה,  בחי' 
חוט  שבירת  ע"י  נעשה  מצה  שבחי'  הרי  ה',  לאות  ח'  אות  בין 
ההסתרה, כי כך השי"ת רוצה - שבעולם הזה יהיה בחי' הסתרה 
ההשגחה  באמונת  שנתדבק  רוצה  זאת  ובכל  וטרדות,  קושיות 
ויראת השם תמיד, ונשבר ההסתרה הזו, ועלינו לשבר רק משהו, 
היינו רק לשבר אותו ענין של שכחה וריחוק בנקודה אחת של 
אמונה, במעשה מצוה ואור תורה של הלכה אחת, ובזה משבר 
שבאורם  והאמונה  הדעת  מאיר  כי  להשגחה,  ונכנס  השכחה 
מתעלה מהטבע לתוך השגחה, לזכות לתורה ולחירות של פסח, 
לשמחה של הלל והודיה שירות ותשבחות והתדבקות בהשי"ת. 
ונקודת הדעת הזה הוא עיקר אור דברי רבינו ז"ל שמאיר עלינו 
רצון  לגלות  שבכוחו  גדול  דעת  של  אור  תורה,  סתרי  פנימיות 
כל  להפך  מהרע  לצאת  איך  לראות  וענין,  מצב  בכל  והשגחה 

התקרבות  דרכי  למצוא  ועי"ז  למצה,  מחמץ  לדעת,  הסתרה 
להשי"ת בכל צער וצרה ע"י שיהיה לו בטחון שהשי"ת רואה את 
למאוס  וגם  בהטוב,  ולהתדבק  המצוה,  לקיים  שלו  ההתגברות 
הרע בכל מעשה שעושה, ובכל דבר שעושה שיהיה לשם שמים 
- שבזה מהפך ההסתרה לדעת, וכך מגלה איך כל מה שעבר עליו 

הוא לתיקון ולטובה גדולה. 
כדי  בהשגחה,  זה  גם  באמת  ומטרידים,  שמונעים  מה  כל  כי 
וצמצום  כלי  הירידה  נעשה  ועי"ז  שנוכל,  במה  שם  שנתגבר 
להתקרבות ודעת גדול, להבין יותר בדרכי עבודת השם ולתקן 
כל מה שעליו לתקן, כי זה סדר העולם - שיש לתקן ההסתרה 
והירידה כדי לתקן כלי לאור האמת שהוא צריך לזכות בה, שלא 
סדר  בשעבוד  בעולם  האדם  נמצא  ולכן  וכו',  אור  ריבוי  יהיה 
וכל  נמצא,  השי"ת  באמת  אבל  אותו,  שמסבבים  הרשות  דברי 
מה שהאדם צריך הוא לשבר החימוץ והקושיות בנקודה אחת, 
שזה בחי' מחלוקת, היינו מצה ומריבה, לעורר מחלוקת נגד כח 
המדמה שמפילו כאילו הוא רחוק מהשם ואין בו שום טוב ושום 
מה  למצוא  מאד  ולהתעורר  ללחום  להשם,  והתקרבות  עבודה 

ששייך לו להפך אותו המצב לתשובה ותיקון.

אור הדעת מתגלה בליל הסדר
ועיקר אור הדעת מתגלה בליל הסדר שאז אנו מתחילים קדש, 
היינו שמקדשים דווקא על היין שבו נאחז השכחה וההסתרה 
ובלבול הדעת, ואנו מגלים שהשי"ת בחר בנו מכל עם ורוממנו 
הוציאנו  שהשי"ת  'דעת',  להיות  מתהפך  והיין  וכו',  לשון  מכל 
בניסים גדולים מכל בלבול והסתרה, ומתעורר שמחת הלב מכח 
צמצום מתיקות הדעת של בחי' יין, ומתגלה אור הבינה, להבין 
התורה,  סודות  בחי'  גבוה  קדושה  מלובש  הסתרות  כל  שבתוך 
ע"י  הדעת  להמשיך  ממהרים  ואנו  סוד,  יצא  יין  נכנס  וכמ"ש 
נטילת ידים בורחץ לתקן הידיים שבהם עיקר אחיזת המעשה 

וההסתרה, לרחוץ באור החסד, במים שממשיך דעת. 
כרפס, כדי לעורר יותר בחי' תיקון ההסתרה, כי  ואח"כ לוקחים 
כרפס בחי' ס' פרך, שבו מתעורר הקושיא מה שיש בעולם גלות 
מר כזה, שכל העולם חיים בשלוה וס' רבוא נשמות ישראל עבדו 
שהוא  דקטנות  מוחין  ובחי'  צער  מתעורר  שעי"ז  פרך,  עבודת 
הכל  להמתיק  מתחזקים  ואנו  וההסתרה,  הדינים  יניקת  שורש 
טבילה  בחינת  שהוא  מלח  במי  הכרפס  שמטבילין  הטיבול  ע"י 
לבטל  הקטנות  לתוך  שמאיר  להדעת  ביטול  היינו  במקוה, 
ביציאת  שבאמת  כמו  גדול,  לתיקון  הכל  שבוודאי  הקושיות, 
מצרים התגלה שהירידה היה כדי לגלות את השי"ת בעולמו ע"י 

כלל ישראל. 
הייתה',  ירקרוקת  'אסתר  בחי'  על  לרמז  לכרפס  ירק  ולוקחים 
לתקן  יכולים  שזה  בגלותנו,  עלינו  שעובר  ההסתרה  בחי'  היינו 
ע"י בחי ירק, היינו להתחזק בבחי' וירק את חניכיו וגו', להתגבר 

בתשובה לבטל ההסתרה בזכרון האמונה.
כי אנו  ד',  ואזי נעשים  יחץ, משברין האמצעית לשנים  ובסימן 
צריכים לשבר אור הדעת השלם להכניס אורו לתוך ההסתרה, 
אור  המצה  אור  ושבירת  הסתרה  בחי'  לעורר  מקדימים  ולזה 
האמצעית  ושוברים  ד',  בבחי'  בגלות  שאנחנו  להראות  הדעת, 
נמתקים,  ושם  מתערין  דינין  דמינה  בינה  שהוא  לוי,  בחי' 
הדין  המתקת  מצרים  יציאת  בחי'  לגלות  כח  מעוררים  ובזה 

והתהפכותה לדעת גדול.
ופותחים ההגדה במ"ש 'ה"א לחמא עניא ד"י' לרמז מה שבחי' 
י', שזה  מלכות אות ה' נהיה ד' ויש להאיר בה אור הדעת בחי' 
זכינו ביציאת מצרים, שנתגלה שגם כאשר יורדים לדלות, יתהפך 
הכל להתגלות כבוד השם, ולכן כל דצריך יתי וכו' שהכל יתחזקו, 

שאע"פ שעכשיו אנו בגלות לשנה הבא בני חורין.
וכאן הבן שואל מה נשתנה וכו', כי אע"פ שיש מצוה להזכיר יצי"מ 
יום הכח לגלות אור האמונה שנוכל  לנו בכל  יום, הרי אין  בכל 
להוציא כל אדם מקושיותיו וכבידות ליבו ע"י ההסתרה, מחמת 
חימוץ הקושיות הרבות שמבלבלין הדעת ומסתירים האמונה, 
וכו'"  העבודה  "מה  לשאול  ליבו  שמקשה  רשע  בן  בחי'  ויש 

מרוב הנפילה לכח ההסתרה, ויש שאינו יודע כלל לשאול, כי יש 
הסתרה בתוך הסתרה ואינו יודע כלל, והבן תם הולך בתמימות, 
אבל עוד לא זכה לאור הדעת שירים אותו לחיות התגלות כבוד 
שמים, ומעוצם ההסתרה גם כאשר מתגלה הדעת שואל 'מה 
גם עליו עובר  חכם  והבן  ויכול להרימו,  לו  זה שייך  זאת', האם 
כלל ההסתרה ומה שיש ירידה לפני כל עליה, ושואל איך נזכה 

להתחזק ע"י העדות החוקים והמשפטים לעבור ההסתרה. 
ובפסח אנו מעוררים הקושיות שזה בחי' התעוררות בחי' מצה 
בחי' מחלוקת לשם שמים, אדרבה שישאל, ועי"ז יקבל אור ליל 
הסדר בחי' הדעת הגדול של מחלוקת דקדושה, שהוא הנהגת 
השי"ת אחר הבריאה בדרך הטבע אע"פ שבאמת אין טבע, כי 
בסיפור  אדם  לכל  הדעת  התגלות  להמשיך  בכוחנו  יש  בפסח 
יציאת מצרים בלילה הזה, לבטל כל קושיא והסתרה, שכל אחד 
יבין שעבדים היינו וכו' והשי"ת בחר בנו ועשה ניסים, ובזה ימשך 
ליבו אחרי אור הדעת שזה בחי מגיד לשון המשכה, כי בפסח 
נמשך הלב ונתגלה הדעת בדיבור על יציאת מצרים, ומקבלים 
עבדים  שהיינו  האמת  לב  בכל  ומתקבל  בהדיבור,  הדעת  אור 
לפרעה וכו' והשי"ת הוציאנו בניסים, והיה הסתרה גדולה, אבל 
נשבר ההסתרה ונתגלה קדושת עם ישראל ואור התורה שהוא 

חיינו ואורך ימינו. 
ואחרי כוס שני, אנו באים לרחצה ליטול ידיים לקבל בחי' מקוה 
בחי' דעת גדול של יצי"מ, מציאות התגלות השי"ת כמ"ש אני 
וכו', ביטול כל טבע וכל מערכת ההסתרה, לגלות  ולא השליח 
האמת שהשי"ת אדון על הכל ורוצה בנו, וזאת באכילת מצה, 
כי  ההסתרה,  לשבר  הכח  הקדושה,  כח  נוראת  נמצא  שבו 
כל  לרפאות  מצה  מצות  ע"י  פסח  בליל  אלינו  מתגלה  השי"ת 
נפש מישראל, שיעלה מאחיזת ההסתרה מכל מה ששובר ליבו, 
ויתגבר מאיזה מקום שנפל לשם - לפרוח ולעלות מחמץ וריחוק 
לתוך בחי' מצה, תענוג של אמונה והבנה בידיעת השי"ת לפי 

מה ששייך לו. 
ההסתרה  לתוך  המצה  כח  להכניס  כדי  מרור  אוכלים  אנו  ומיד 
ולהפכה לדעת, שהשי"ת נותן בנו הכח להבין איך כל מה שעובר 
עלינו בחי' עוני וצער מחמת הסתר פנים וכו', הוא לטובה ותיקון 
'לחם עוני',  ולכן האור הגדול של מצה בא בתוך  וכלי להדעת, 
ואנו כורכים יחד להראות שאין שום קושיא, והכל נתהפך לדעת 

גדול שבה מתגלה איך הכל כרוך ומאוחד ברצון השם. 
ובזמן שביהמ"ק הייה קיים אכלנו את הפסח, לקבל כח של דיבור 
המאיר מבחי' ידים כנ"ל, הכח לתרץ כל קושיא לעבור לפסוח 
ולדלג על ההסתרה תמיד בנקל, אבל היום ממשיכים כל זה ע"י 
שולחן עורך שמגלים החירות שיכולים לאכול בקדושה ואכילת 
שיתגלה  הגדול  הדעת  והגנוז,  הצפון  אור  להמשיך  אפיקומן 
עלינו כאשר נגאל מגלותנו, ונזכה לאותו אור המצה של יציאת 
מצרים כמ"ש "טעמו בו טעם מ"ן", בחי המתיקות של אור הדעת 

שאנו 'מוצצים' ומקבלים הדעת שמבטל כל הסתרה. 
ואז מתחדשים לקיים כראוי מצות ברכת המזון כי מתגלה הדעת 
ומתחדשים להבין גדולת כל מצוה ומה שסחים בפה, ומברכים 
ד' ברכות, ד' רגלי כסא כבוד שמים, ומתגלה כח הפה-סח, הכח 
לשיר ולומר הודיה והלל בברכת השיר לשמוח תמיד עם השי"ת 

על חירותנו ופדות נפשנו.

שבת הגדול
ואת השבת לפני פסח קוראים שבת הגדול, כי עיקר הכח לבטל 
ובכל שבת ושבת  יום השבת,  הסתרה נמצא בהמנוחה של 

אנו זוכים להתעלות מכח הסתרה להאיר על נפשנו מנוחה 
ההסתרה,  ממקום  מתעלים  בשבת  כי  ואמונה,  רצון  של 

השם  גדולת  מתגלה  שבו  השבת  גדולת  עיקר  וזאת 
ואור הדעת שהוא גדול יותר מכל הסתרה. ומציאות 

שבהם  הימים  כל  לתוך  השבת  אור  המשכת 
ניסן  בחודש  הוא   - ההסתרה  מתגבר 

ובקדושת ימי חג הפסח.
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בני הנעורים
פסח וביעור חמץ

הגעלת וטבילת כלים
הגעלת כלים חדשים

כלי חדש אינו אמור להיות טרף, ולפיכך לא היה צריך הגעלה. אמנם בזמן הזה 
להיות  העלול  בשומן  יצורם  בשעת  אותם  מושחים  ממתכת,  העשוים  הכלים 
טריפה, ולכן דעת הרבה פוסקים שיש להגעיל כל כלי חדש העשוי מחומרים הנ"ל. 
ולמעשה, כלי העשוי מנירוסטה או אלומיניום, ירא שמים יש לו להגעיל אותו. וכן 
הוא בתבניות חד פעמי מאלומיניום, אך באלו ניתן להשיג עם הכשר מהודר. אבל 
כלים חדשים של: טפלון, קרמי, שיש, אמייל, כלי כסף, אינם צריכים הגעלה. ובכל 

אופן מאכל שנתבשל בכלי חדש שלא הגעילו אותו כלל, מותר לאכלו.
חובת טבילת כלים

א. כלי שהיה שייך לגוי אפילו שלא נשתמש בהם כלל, יש חיוב מן התורה! להטבילו 
במקוה כשירה. ולכן כלי שנעשה במפעל השייך לגוי או אפילו שיש בו שותף גוי, 
אפילו כשהפועלים הם יהודים, חייבים לטבלו. וזאת אפילו כשקונים אותו אצל 

יהודי. וכן להיפך, אפילו נעשו אצל יהודי, אך קנו אותו אצל גוי, חייבים להטבילו. 
ב. כלי החייב בטבילה, אסור להשתמש עמו בלא טבילה אפילו פעם אחת! אמנם 

אף אם עברו והשתמשו בלא טבילה, לא נאסר המאכל. 
חובת הטבילה משתנה לפי החומר שממנו נעשה הכלי

מן  בטבילה  חייב  וזהב,  כסף  נחושת,  אלומיניום,  נירוסטה,  ברזל,  ממתכת:  כלי  א. 
התורה ב. כלי זכוכית, חייב בטבילה מדרבנן ]ויש טועים שאין חיוב כלל להטבילו 
או חושבים שאין צריך לברך על זה[ ג. כלי פורצלן, אמייל, טפלון, יש להטביל אבל 
בלי ברכה. ד. כלי פלסטיק מכל סוגי הפלסטיק והניילון, יש מחייבים ויש פוטרים 
והמחמיר לטובלו תבוא עליו ברכה, אך אין לברך על טבילה זו. ה. כלים העשוים: 

עץ, אבן, חרס, קרמיקה, נייר, פטורים מטבילה. 
איזה כלי חייב בטבילה?

א. כל כלי המיועד לצורכי אכילה או שתיה, חייב בטבילה. ואין הבדל אם משתמשים 
בהם בחמים או בצוננים. אך דוקא כשהשימוש הוא באופן שהמאכל או המשקה 
בו, אזי פטור  נוגע  נוגע בכלי עצמו, אבל אם דרך השימוש בהם כשאין המאכל 
מטבילה. לכן: 'תנור' 'טוסטר אובן' 'כיריים' עם כל חלקיו, 'פותחן בקבוקים', פטורים 

מטבילה. אבל תבניות של תנור, יש להטביל. 
ב. כלי חד פעמי אפילו עשוי ממתכת, אין צריך להטבילו. אמנם כל זה כשאכן לאחר 
השימוש הראשון זורקים אותו, אבל אם חושבים להשתמש בו עוד הפעם, אזי 
אם עשוי ממתכת ]כמו תבניות אפיה מאלומיניום[, יש להטבילו תיכף בשימוש 

הראשון. אבל העשוי מפלסטיק, אין חיוב להטבילו בכל אופן. 
ג. בקבוק, צנצנת וכדומה, המכילים מוצרי אוכל או שתיה, והכלי נעשה או היה שייך לגוי, 
נהגו להקל להשתמש בהם כך בלא טבילה, והיינו: שאין מוציאים את כל התכולה ממנו 
וטובלים אותו, אלא מוציאים בכל פעם כמה שצריך. ואם יש צורך להחזיר, מחזירים 
לכלי. אמנם לאחר שהוציאו הכל ממנו ורוצים להשתמש עם הכלי לצרכי אכילה ושתיה, 

יש להחמיר ולהטבילו. ויש להזהר בזה בבקבוקי היין וצנצנות הבאים מחו"ל. 
ד. כלי חשמל: 

)א( אם עשוים מחומר החייב בטבילה, חייבים לטובלם! והמיקל בזה ואינו חושש לאיסור 
דאורייתא, אין לו על מה לסמוך. ולכן יש להטביל: מיחם, קומקום, טוסטר, מצנם, וכיוצא 

בהם. ]קומקום למרות שעשוי מפלסטיק, מכל מקום גוף החימום או התחתית עשוי ממתכת[. 
)ב( צריך להטביל את כל הכלי במים, כולל החוט והתקע. אמנם אם עשוי באופן שמפרקים 

החלק  את  להטביל  צורך  אין  נשלף,  קומקום  מקצף,  בלנדר,  מיקסר,  כגון:  פעם,  בכל  אותו 
החשמלי שבו, אלא רק את החלקים הבאים במגע עם האוכל או המשקה. 

)ג( כאמור שצריך להטבילו כולו במים, ושומר מצוה לא ידע דבר רע, ולא יתקלקלו על ידי הטבילה. 
ואם אי אפשר להטבילו כי חוששים שיתקלקל ]מצוי כשיש להם חלקים דיגיטליים[, יש לתת אותו 

לטכנאי שומר תורה ומצוות על מנת שיפרק את הכלי באופן שלא יהיה ראוי לשימוש, וירכיבהו שוב, ואזי 
נחשב כאילו עשהו יהודי. אבל פירוק חלק או בורג שהרבה יודעים לעשות, אינו מועיל. 

הטרדות וההכנות מכבידים כל כך על הלב, אין פנאי לחשוב 

חדשה  התחלה  שנתחיל  לגאולה,  והשתוקקות  הכנה  על 

"ולא  במצרים  שכתוב  כמו  והוא  וגדולתו.  ה'  חסדי  להכיר 

שמעו אלי מקוצר רוח ועבודה קשה".

ישנם כמה דרגות בכיסופים. יש כיסופים גדולים שבכיסופים 

עצמם יש אור ותענוג גדול, והוא התעוררות של חשק ואהבה 

להשי"ת, כדוגמת מה שהתגלה ביציאת מצרים – סוג תשוקה 

של חיבור. אבל יש כיסופים פשוטים ששייך לכל דרגא ולכל 

זמן, והוא הכיסופים שהיה לעם ישראל במצרים עצמו, בעת 

בעצם  תענוג  הרגישו  שלא  ממצרים,  לצאת  שהשתוקקו 

הכיסופים, אלא פשוט רצו לצאת מהמקום בו הם נמצאים, הם 

רצו להפסיק לסבול. ואלו כיסופים וגעגועים שאפשר לעורר 

לזכור  פשוט  הדעת,  יישוב  אין  בהם  בזמנים  דווקא  אותם 

שהולך לבוא ליל הסדר ובו השי"ת מתגלה לכל יהודי, הוא ולא 

מלאך, הוא ולא שליח, ואת זה אני מאוד רוצה. 

להיזכר מה מטרת הטרדות  היום  אפשר כמה פעמים במשך 

רגע  ובכל  אליו.  ולהשתוקק  המטרה  את  ולמקד  וההכנות, 

את  באמת  לקבל  ביותר  נפלאים  כלים  בונים  אנו  שכזה, 

ההתקרבות הזו בפסח. 

איך בודקים ומבערים למעשה את החמץ שבלב?

א[ כדאי למצוא זמן שבו יושבים לפני ה', ולדבר עמו ולספר לו 

את מה שעובר עליו ואיך היצר הרע גונב ומרמה אותו, והוא 

אינו מצליח להתגבר וכו', ובזה הוא מקיים בדיקת וביעור חמץ.

ב[ חז"ל תיקנו לנו שהבדיקה צריכה להיות לאור הנר, ולמדו 

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

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

בחשבון  לבוא  לא  כלומר  פסח(.  הל'  השולחן  )נחת 

נפש, באופן של מוסר שישבור אותו, אלא אדרבא, 

שהוא  לעצמו  ולהזכיר  נשמה'   – 'נר  להדליק 

יהודי, ויש ה' בעולם, ואנו בניו אהוביו 

בו  הדבוקים 

מונע  מה  לראות  להתעורר  אפשר  כך  ומתוך  נשמתנו,  מצד 

והעוונות,  החטאים  על  ולהתוודות  אותו,  לעבוד  מאיתנו 

ולספר לו על המניעות והקשיים. הוא יסוד גדול אצל רביז"ל 

שהוידוי יבוא מתוך חיזוק גדול בנפש וחיבור להשי"ת.

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 

כל הרע.

לחשוב  למעשה,  לעשותו  צריך  כי  יפה',  'ווארט  זה  ואין 

מחשבות של התחזקות, ולעורר שמחה והרגשת שייכות לחג 

הפסח, ומתוך יוכל לבוא בניקל לתשובה.

האם שייך לבער כל החמץ מהלב ולנקותו?

שעיקר  הרי  חמץ",  ביעור  "על  הברכה  את  תיקנו  חז"ל  א[ 

בעיקר  זמן  למצוא  והבדיקה,  החיפוש  עצם  על  הוא  הביעור 

בערב פסח, לשבת לפני ה' ולעשות 'קצת' תשובה, וזה בעצמו 

נחשב לביעור חמץ אפילו שלא מצא הכל, כי פעולת ההתחלת 

הבדיקה והחיפוש, כבר נחשבת לביעור חמץ )שם(. 

מגעת  שידו  היכן  "עד  הוא  חמץ  שבדיקת  חז"ל  אמרו  גם  ב[ 

והשאר מבטלו בליבו" כי מדאורייתא די שיבטלו בליבו, אלא 

שחז"ל חששו שמא ימצא גלוסקא יפה ויאכלנה. הרי שעיקר 

מצוות ביעור חמץ הוא לבטל החמץ, כלומר להתעורר ברצונות 

וכיסופים להשי"ת, ולומר לו: "אותך אני רוצה, ואיני רוצה שום 

אין  האמיתי,  רצוני  לא  זה  נופל,  תמיד  שאני  ומה  אחר,  דבר 

נחשב  וזה בעצמו  בו".  אני מגלה דעתי שאיני חפץ  זה ממני, 

חשש  יש  זאת  שבכל  אלא  התשובה.  ולעבודת  חמץ  לביעור 

לבדוק  יש  לכן  בה,  ויחפוץ  תאווה  איזה  ימצא  שמא  עדיין 

פרטיים  ענינים  על  תשובה  לעשות  ולהשתדל  בפרטיות  גם 

שרואה שנופל בהם, אבל גם זה, רק עד היכן שידו מגעת, ללא 

בלב  לבטל  אפשר  השאר  את  כי  יתירות,  וחומרות  בלבולים 

שורף  הוא  בעצמו  ובזה  להשי"ת,  מחדש  להתעורר  בכלליות, 

את כל החמץ ומוציאו מרשותו )שם( 

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

 מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

         

הר"ר לוי יצחק בר"א צוקר הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ברגר הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר ישראל נחמן ב"ר שמחה אנשין הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר דניאל נחמן בכר  הי"ו
הוד השרון

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר שמעון בריינס הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר שמעון זילבר  הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר נתן גודלבסקי הי"ו
בני ברק

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר נחום רוזנבלט הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר אהרן ברוין  הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר שמואל ב"ר עמרם הורביץ הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת ארוסי הבן
הבה"ח אריה לייב ני"ו

עב"ג
הר”ר שמואל אטינגר הי"ו

ירושלים
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר”ר מרדכי שלום רוזנפלד הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה”ק יזכה לרוב נחת דקדושה

02-6645547
לרכישת מנוי:

למידע והזמנות, תרומות או הקדשת כרך - ניתן לפנות למשרד
טל: 02-6645547 | דוא"ל: office@meirat.org | פקס: 0773182144

לאיש הפשוט
ללמדן המופלג

ולחסידישער איד
ליקוטי הלכות אחד

להבין
דיבור של ר' נתן



בס"ד, ניסן תשע"ט

של  מאורו  בעולם  ואמונה  דעת  הרבה  מכניס  לתרופה"  "עלה  הקדוש  הגליון 
רבינו הקדוש ומוהרנ"ת, כאשר ידעתי אישית כמה חיזוק עצום זה פועל לנפשות 
המבקשים באמת להתקרב להשי"ת בתמימות, ובדור שלנו עיקבתא דמשיחא 
וסילופים, צריכים לחזק מאד את העלון הזה  ושיבושים  נוראים  ניסיונות  שיש 
שיו"ל על ידי כמה מתלמידיו של ידיד נפשי ממעתיקי השמועה, הגאון הצדיק רבי 
ניסן דוד קיוואק שליט"א, שמוסר נפשו להנחיל את הדרך הקדוש והאמת שקיבל 
מזקני אנ"ש בדור הקודם, בשיעוריו ובספריו, ובתלמידיו המשפיעים החשובים 
שמאירים את העולם, וכעת יוצאים למגבית לרגל הדפסת הגליון החמש מאות, 
מוהרנ"ת  צוואת  את  כאן  לקיים  בעיניו  יקר  רביה"ק  אחד שכבוד  מכל  אבקש 
להיות חזק ברצון בממון ובטירחה, וכל התורמים בהוראת קבע להמשיך ההפצה 
לזיכוי הרבים יזכה מידה כנגד מידה לבנים צדיקים, כי הגליון עלה לתרופה הוא 
גליון נפלא וזה מחזק מאוד, הן בדברי רבינו הקדוש והן ההלכות ושאר הדברים, 
ומי שישתתף בהחזקת הגליון יזכה בע"ה בזכות זיכוי הרבים לישועות גדולות. 

שמעון שפירא

הרה"צ ר' שמעון שפירא שליט"א 
במכתב נדיר בכת"י קדשו:

כל התורם הו"ק לעלה לתרופה 
יזכה לישועות גדולות.

ָממֹון ּוְבָרצֹון ּוְבִטְרָחא ְהיּו ֲחָזִקים ּבְ ּתִ "ׁשֶ
"



    
 
 
 

 חשבון פנימי:
050-60203-1-1 

 
 

 ת אמצעי התשלום הרצוילמלא אא נ
 

 _________טלפון___ כתובת_______________ ת.ז_______________ שם__________________

 תוקף____/____ מס' כרטיס____________________________________ סוג ____________

 ______ימה________חתלחודש       5//5//5מועד החיוב:  מס' חיובים_______  ₪ סכום חיוב חודשי_______ 

 
 בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

 

 
          ינה כוללת הגבלות.הרשאה כללית, שא 

 הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:         -או
 ש"ח.    -תקרת סכום החיוב      ביום  -מועד פקיעת תוקף ההרשאה.___/___/___ 

 .לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות
 

 

קוד המוסד, בכפוף למגבלות  תע"י המוטב באמצעו שיומצאו לכם מדי פעם מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל )"החשבון"( הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים
 שסומנו לעיל )ככל שסומנו(.

 
 כמו כן יחולו ההוראות הבאות: ./
 עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון. .א
יום עסקים אחד לאחר  שתכנס לתוקף ,תנו לבנקניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מא הרשאה זו .ב

 מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
 3 -נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ולבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ .ג

ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה 
 ת הביטול.בערך יום מתן הודע

נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת  .ד
 התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.

 בנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.ה .ה
 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה. 2/הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  .ו
אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם  .ז

 שבינינו לבין הבנק.
ל הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו ע .ח

 כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.

 

        חתימת הלקוח                                      אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור הבנק

 

 
 והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם,

 ית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראות ביטול בכתב ע"י בעל/י רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוק
 אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם. לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדרהחשבון, או כל עוד 

 בכבוד רב,
                                 ___ ______________________בנק                                                                  תאריך_______________                                  

 _________________________סניף
 חתימה וחותמת הסניף                                                                                                                                                                                                         

 :מוסדי עולם מבצעת גביה עבור                      בס"ד
 
 

 עלה לתרופה

 פרטי הגביה:
 סכום:

 

  ₪ $  
 :תאריך גביה

 

 1  11  01 
  מס' חיובים:

  החל מ:

 מספר מזהה )אסמכתא( קוד המוסד

63502  
 מוסדי עולם :מוסדשם ה

 לכבוד 

 בע"מ בנק _______________________

 סניף_______________  מס' סניף______

 כתובת הסניף______________________

 קוד מסלקה סוג חש' מס' חשבון בנק
 בנק סניף  

    
                 

 

 שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                    
 

 ספרות כולל ספרת בקורת( 9ת.ז. ) שם משפחה שם פרטי  . אני/ו הח"מ1

             
 

     
 טלפון מיקוד ישוב דירה בית רחוב 

            כתובת

 קוד מסלקה סוג חש' מס' חשבון בנק
 בנק סניף  

    

                 
 

 אישי          -אסמכתא           קוד המוסד

63502 - 

 לכבוד 
 מוסדי עולם

 2/54ת.ד. 
 9/9/9מודיעין עילית 

 אות מ:קבלנו הור 050-60203-1-1

ניתן להעביר את טופס הוראת הקבע:
לפקס: 0765102516, או לאימייל: ale@breslev.us, או במכשירי "קהילות"

וכן בבית המדרש הגדול דחסידי ברסלב במאה שערים לידי הרה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א


