ערב שבת קודש פרשת כי תשא
י"ט אדר ה'תש"ע
הפטרה :ויהי דבר ה'
גליון כט

על פרשת השבוע
בפרשתינו יש דבר פלא! כיצד יתכן שאחרי שזכו ישראל לקבל את התורה באותות
ובמופתים ,וכולם זכו לרוח הקודש ,ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן
בוזי במעשה מרכבה ,ואחרי כל אלה יעשו עגל?! ואף על פי שישראל לא עשו אלא
על ידי הערב רב ,ואחר כך הטעו מעט מישראל ,אם כן איך טעו אותם המעט?!
וגם על הערב רב קשה ,כי גם להם היתה דעת גדולה מאד ]כמובא בכתבי האריז"ל[,
וראו נִסֵי קריעת ים סוף ,מלחמת עמלק ועוד ...אם כן ,איך הגיעו לטעות כזאת
לעשות עגל?
מוהרנ"ת זי"ע מאיר עינינו בעניין זה )ליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ד( ,ונעתיק לשונו
הקדושה :מעניין זה יכול כל אדם להבין עד היכן כח הבחירה של האדם ,וכמה וכמה
מתגבר הבעל דבר ]היצר הרע[ על האדם בכל יום .כי כל הבריאה נבראה בשביל
האדם ,לא בשביל מלאך ולא בשביל שרף ,ועיקר היחוס והמעלה של האדם אשר
בשבילו כל הרעש הזה ,שהכל נברא בשבילו מראש ועד סוף .העיקר מה שהאדם
הוא בעל בחירה ,שעל ידי זה עבודתו חשובה מאד ,יותר מעבודת כל המלאכים
והשרפים ,מאחר שלהם אין בחירה ,והאדם הוא בעל בחירה ,ובשביל זה ברא ה'
יתברך הכל! נמצא ,שהכל נברא בשביל הבחירה .ולכן ,הבחירה יש לה כח גדול,
עד שכביכול ,ה' יתברך אין בידו לבטל הבחירה ,כי אם כן ,יתבטל העולם.
מגודל הכח של הבחירה ,שהכל נברא בשביל זה ,יש כח לבעל דבר להתגבר בכל
פעם מחדש בכמה מיני בלבולים והסתות חדשות ,עד שהיה לו כח להתגבר על ישראל
אחר מתן תורה ,שיעשו מעשה עגל .ואם כן ,מהי העצה להכניע את היצר הרע
המתגבר? העצה לזה ,היא רק על ידי כח הצדיק ,שהוא משה רבינו ע"ה – רק בכחו
אפשר להכניע .ולכן כל מעשה העגל ,שהשטן הראה להם מתתו של משה וכו',
היה דווקא כשמשה הסתלק מהם ועלה להר לקבל הלוחות ,אבל תיכף כשירד משה
מההר – הכניע ושבר וביטל את העגל ,וחזר לקבל לוחות אחרונות ,ואז חזר לחזק את
האמונה ,כי על ידי יסוד האמונה ,שהאמינו כלל ישראל במשה בשעת מתן תורה,
היה בכחו לברר להם את האמונה הקדושה.
נמצא ,שעיקר הכנעת היצר הרע ,והגברת האמונה ,הוא על ידי צדיק הדור,
בחינת משה ,שבכחו להכניע היצר ,ולהגדיל האמונה .על כן צריכים להשתדל
להתקרב לצדיק הדור ,דווקא כדי שיזכה לחזק אותו באמונה בכל פעם כפי היום
והשעה .ולכן עובד היצר הרע על זה לאורך ולרוחב להסתיר ולהעלים את צדיק
הדור ,ולהרבות עליו מחלוקות ,כדי שלא יתקרבו אליו ,חס ושלום ,מחמת שעיקר
האמונה שהיא עיקר קדושת ישראל ,תלויה בצדיק זה דווקא.
ה' יעזרינו להדבק בצדיקים אמיתיים ,ובצדיק הדור,
ולקבל ממנו האמונה הקדושה ,ושנזכה בכחו לנצח ולכבוש את הבעל דבר בכל
העניינים ,ובפרט בתאוות ממון שהיא בחינת "עגל" – עבודה זרה ,אמן ואמן.

אדר
כ' -ר' יואל סרקיש )הב"ח( ,ר' שלמה זלמן אויערבך
כ"א -ר' אלימלך מליז'נסק )הנעם אלימלך( ,ר' חנניה שאול
כ"ג -ר' יאשיהו פינטו ,ר' יצחק מאיר מגור
כ"ד -ר' סלמן חוגי עבודי ,ר' אליהו הכהן )שבט מוסר(
כ"ה -ר' יצחק אביחצירא ,ר' אברהם גרשון מקיטוב

בע"ה בתפילת שחרית של שבת ,בקריאת התורה ,נקרא
גם את פרשת פרה ,ועל כן שבת זו נקראת שבת פרה.
תפקידה של מצוות 'פרה אדומה' הוא לטהר את הטמאים
]טמאי מתים[ ,כדי שיוכלו לקיים מצוות שאין
באפשרותם לקיימן בעודם טמאים ,כגון ביאה אל
המקדש והקרבת קרבנות .אחד הקרבנות החשובים
שחובת הבאתו מוטלת על כל אחד ואחד מישראל,
הוא קרבן פסח ,אותו מביאים כל ישראל ב-י"ד ניסן בין
הערביים ,בעלייה לרגל במועד חג המצות.
כיון שהיו כל ישראל מחוייבים בהבאת קרבן פסח
ובאכילתו ,היו ידי הכהנים ]בבית המקדש[ בפרוס
הפסח ,מלאות בעבודת הטהרה עם אפר הפרה האדומה,
כדי לטהר את המוני בני ישראל העולים לרגל,
כדי שיהיו ראויים להקרבת קרבן הגאולה בזמנו,
בערב חג החירות.
עתה ,שבעוונותינו הרבים חרבה עירנו ושמם מקדשינו,
ואין לנו לא כהן בעבודתו ,ולא לוי בדוכנו ,ולא ישראל
במעמדו ,ואיו אנו יכולים לעלות ולהראות ולהתשחוות
לפני האדון בהיכלו ,ולא להקריב קרבן שיכפר בעדינו –
תיקנו לנו חכמינו ז"ל על סמך הפסוק )הושע יד ג(:
"ונשלמה פרים שפתינו" ,לקרוא את פרשיות הקרבנות
בעתם ובזמנם ,ובקריאת הפרשיות הללו ,נחשב לנו
כאילו הקרבנו הקרבנות בזמנם באמת .וכך אמרו
חכמינו ז"ל )מס' מנחות קי( :אמר רבי יצחק :מאי דכתיב
"זאת תורת החטאת זאת תורת האשם" – כל העוסק
בתורת חטאת כאילו הקריב קרבן חטאת ,וכל העוסק
בתורת אשם כאילו הקריב קרבן אשם.
ה' יזכינו לעלות ולהראות ולהשתחוות
בבית מקדשינו במהרה בימינו,
ולהקריב הקרבנות בזמנם ובעתם ,אמן ואמן.
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דברי מוהרנ"ת זצ"ל
"לא ימוש מתוך האוהל" – עיקר ההתקרבות וההתקשרות
של התלמידים והכשרים הדבוקים בצדיק האמת שהוא רבם
האמיתי ,הוא שיהיה בבחינת 'ויהושע בן נון נער לא ימוש
מתוך האוהל' .לכאורה ,לא מובן ,כי היה צריך לאכול
ולשתות ולעסוק גם בצרכי הגוף ,וכל שכן שבדורות הללו
אי אפשר לקיים זאת ,מחמת החלישות והתגברות היצר.
אבל כשזוכים לאמונת חכמים בשלימות ,היינו שמאמין שכל
דברי רבו ומעשיו הם מלאים סודות נפלאים ,על ידי זה,
אפילו בזמן שאינו אצל רבו ,הוא גם כן בבחינת 'לא ימוש
מתוך האוהל' .כי בכל מה שמתנהג ,הוא מוצא בו דברי רבו
ורמזיו הקדושים ,נזכר בו תמיד ומחקה את מעשיו ודיבוריו,
ועל ידי זה הוא תמיד מקושר לרבו .תלמידים כאלה הם
בבחינת 'אתרוג פרי עץ הדר' ,ודרשו רבותינו ז"ל:
"הדר באילנו משנה לשנה" ,היינו שמקשורים באילנא רבא
ויקירא ,שהוא רבם הקדוש תמיד משנה לשנה .ועל ידי
תלמידים כשרים כאלה דווקא ,מתגלה הדרת קדושת רבם,
והדר כבוד מלכותו של ה' יתברך בעצמו לכל באי עולם,
שזה בחינת הידור האתרוג.
)על פי ליקוטי הלכות הל' חזקת מטלטלין ה(

בושה
צריך האדם להתבייש לפני ה' יתברך ,שלא לעשות נגד
רצונו ,חס ושלום ,מכל שכן שלא לעשות איזה חטא ועוון,
חס ושלום .והבושה היא מעלה גדולה מאד ,כי עיקר היראה
היא הבושה ,ואם לא ימשיך עליו בושה של קדושה בעולם
הזה – יתבייש בעולם הבא ,שזה קשה מכל העונשים ,כי
צער הבושה לעתיד לבוא קשה מאד מאד ,והוא קשה יותר
אפילו מגיהנם המר ,ואפילו כל צדיק יתבייש בפני חברו
הגדול ממנו במעלה .ועל זה אמרו רבותינו ז"ל :אוי לאותה
בושה ,אוי לאותה כלימה .מכל שכן וכל שכן איך יתביישו
החוטאים ,חס ושלום ,שאי אפשר לשער בעולם הזה את
גודל הצער והמרירות של הבושה הזאת בעולם הבא,
רחמנא ליצלן .וכשזוכה לבושה של קדושה שלא יחטא,
כנ"ל ,על ידי זה זוכה לתפילה ולשמחה ולעזות דקדושה,
ולהתקרב ולהכלל בצדיקי אמת ,ולקבל מהם אמונה
בתכלית השלימות) .ליקוטי מוהר"ן כב(

"ארך אפים ורב חסד" – לפעמים מתיגע העובד ה',
מחמת שכבר סבל כמה יסורים וכו' ,ועל ידי זה יכול ליפול
לבחינת זיקנה של סיטרא אחרא ויאוש ,חס ושלום,
על כן צריך להתחזק מאד במִדת ארך אפים ,להאריך אפו
ורוחו על כל היגיעות והכבדות ולהתחיל בכל פעם מחדש,
וזה בחינת 'ארך אפים לצדיקים' .וכן גם הרשעים,
חס ושלום ,גם הם צריכים להתחזק במדה זו של ארך אפים,
שלא יבלבל אותם רשעותם מלשוב ל-ה' יתברך,
ושלא יתרכך לבבם ולא יחלש דעתם מריבוי העוונות שלהם
ומהנפילות ,שכבר התחילו כמה פעמים בעבודת ה' ונפלו,
אף על פי כן יבטחו בחסדו הגדול ,ויאריכו אפם ורוחם על
מה שעובר עליהם ,ויתחזקו בכל פעם להתחיל מחדש –
אולי יזכה מעתה לרחם על עצמו לעזוב דרכו ומחשבותיו
הרעות .ולא יהיה זקן וחלוש כח בעיני עצמו לעולם.
וזה בחינת 'ארך אפים לרשעים' ,ושאר כל המדריגות ממילא
כלולות בהם.

)על פי ליקוטי הלכות הל' תפילין ח(

עשרה דברים צריך אדם לעשות בסעודה :אחד –
נטילת ידים .שני – להכין שתי ככרות .שלישי –
לאכול שלוש סעודות ,ולהוסיף מהחול על הקודש .רביעי –
להאיר את השולחן בנר ,כמו שאמרו ,ששולחן בצפון
ומנורה בדרום .חמישי – כוס של 'ויכולו' .שישי –
דברי תורה על השולחן .שביעי – להשאיר מקום בשולחן
לעניים .שמיני – נטיל ידים של מים אחרונים .תשיעי –
ברכת המזון .עשירי – כוס של ברכה.
~~.
בשבת ,בכל דרכיו צריך להוסיף מחול על קודש,
בין במאכליו ומשקיו ,בין בלבושיו ,בין בהסבתו,
שצריך להסב בכמה כרים וכסתות מרוקמים מכל שיש
בביתו ,כמו שמכין חופה לכלה ,שהרי שבת מלכה,
והיא כלה .ולכן היו יוצאים בעלי המשנה בערב שבת לקדם
את האורחת ,והיו אומרים" :בואי כלה ,בואי כלה".
וצריכים לעורר שירה וחדוה על השולחן בשבת,
לכבוד שבת המלכה ,הכלה.

רבי מרדכי שרעבי זי"ע
שבת קודש
השבת ...בסופו של דבר ,אכן נשאר הבחור הצעיר לשהות
מסופר על הצדיק המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ"ל ,שבאחת
בביתו של הרב עד לצאת השבת ,ואז אמר לו הרב:
השבתות יצא מבית הכנסת בליווי קהל חסידיו לכיוון ביתו.
והנה לפתע ,יצא מן הסִמטה רוכב אופנוע צעיר הצדיק המקובל ר' מרדכי שרעבי זצ"ל כעת אתה רשאי ללכת לאן שתרצה,
שוב למקום שהנחת את האופנוע ,ותראה
ופזיז ,וכשראה את החבורה שמלוה את הרב,
שהכל בסדר ,אך תדע לך ,שמשבת זו והלאה
החליט להתנכל ולהפריע להם בדרכם – בתחילה
– האופנוע שלך ישבות בשבת!!
הפעיל את הצופר שהרעיש בקולו ,ולאחר מכן
התניע את האופנוע בקול רעש גדול ,והחל לנסוע
הלך הבחור הצעיר אל המקום שהניח שם את
בין המלוים ובין הרב .תלמידיו של הרב כעסו על
האופנוע ,וכשניסה להתניעו ,ראה שאכן הוא
התנהגו של הצעיר ,ורצו להתקוטט עמו ,אך הרב
פועל ללא שום מאמץ ,התישב עליו ונסע
הרגיע אותם ודן אותו לכף זכות ואמר :הניחו לו,
לדרכו בשמחה .ומאז ,בכל ימות השבוע,
הוא לא אשם ,האופנוע שלו אשם ,ולכן תניחו לו
פעל האופנוע ללא כל בעיה .אולם,
לנפשו ...הלכו התלמידים עד לבית הרב,
ביום שישי לעת ערב ,כשנכנסה שבת
ושם נפרדו ממנו בברכת שבת שלום.
המלכה ,נדם המנוע ,וכמה שניסה הצעיר
להתניעו – לא הצליח כלל .הדבר היה מוזר
אחד המלוים שחזר לביתו ,ראה את אותו בחור
צעיר עומד באמצע הכביש ומנסה להפעיל את
בעיניו ,עד שנזכר במה שקרה לו בשבוע
האופנוע .הוא ניסה שוב ושוב אך ללא הצלחה,
שעבר ,והחליט ללכת שוב אל בית הרב
ולשאול מה עליו לעשות .כשראה אותו הרב,
המנוע דמם לחלוטין .הבין המלוה שלרב יש יד
אמר לו :שבת שלום! אמרתי לך כבר בשבוע שעבר,
בדבר ,ולכן פנה אל הצעיר ואמר :חבל שאתה מתאמץ
שהאופנוע שלך שומר שבת ,ולכן הוא נח ביום המנוחה ולא
להפעיל את האופנוע ,הוא לא יסע ,אתה פגעת בכבוד הרב
נוסע ...הבחין הרב בתדהמתו של הצעיר ,ואמר לו:
בכך שנסעת בחוצפה לידו ,ועליך לבקש ממנו מחילה
בני ,תפסיק את מעשה הפשע ,שב פה במחציתינו ותעשה
וסליחה .כשראה הצעיר שאין לו ברירה ,החליט ללכת אל
תשובה ...אם אופנוע מבין שלא נוסעים בשבת ,אדם בעל
בית הרב .בבושת פנים דפק על דלת ביתו של הרב,
שכל כמוך ודאי שצריך להבין זאת!! ואכן ,חזר הצעיר
וכשנפתחה הדלת ,התנצל בפני הרב על המעשה שעשה,
לאט לאט אל המקורות ,עד שנעשה בעל תשובה .ברוך ה'!
וביקש את סליחתו ואת ברכתו לאופנוע הדומם .חייך הרב
למשמע בקשתו המשונה של הצעיר ,ופנה אליו בבקשה
שישב ויאכל עמו סעודת שחרית .מבוכתו של הצעיר גברה,
בפרשתינו מוצאים אנו את הפסוק" :ושמרו בני ישראל את
ולא הבין מדוע מכבדו הרב שישב עמו בסעודה ,ושאל:
השבת לעשות את השבת לדֹרֹתם ברית עולם ,ביני ובין
האם לאחר הסעודה שאוכל פה ישוב האופנוע לנסוע כרגיל?
בני ישראל אות היא לעולם" .כתוב ב'פרקי דרבי אליעזר',
השיב לו הרב :בודאי! העיקר שתשב עמנו.
שאמר הקדוש ברוך הוא :השבת נתתי להם לישראל,
אות היא ביני לבינם ,בששת ימי המעשה בראתי את העולם,
ישב הבחור הצעיר ליד שולחנו של הרב ,ובתום הסעודה
ובשבת נחתי ,לפיכך ננתי להם לישראל את ששת ימי
רצה ללכת לדרכו ,אך עיכב אותו הרב ,ואמר לו שאין לו
לאן למהר ,עוד מעט מגיע זמן תפילת מנחה ,וברצונו שילך
המעשה ,ובשבת יום מנוחה וקדושה לי ולהם ,על כן נאמר:
"ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" .השבת היא היסוד
עמו לבית הכנסת .התרגז הצעיר ואמר לרב :תפילת מנחה?
העיקרי של עם ישראל ,וכשאין את היסוד ,אז כל מה
מה לי ולתפילה?! לא נירגש הרב מתמיהתו ,אלא אמר לו
שמנסה האדם לבנות ,אינו יכול להתקיים.
בפירוש ,שהאופנוע שלו יתחיל לעבוד רק לאחר צאת
)דרשה לישראל(

מובא מספר המדות

המשך סיפורה של שרה נראלה מהגליון הקודם
הוא אמר לי" :אני ר' נחמן מברסלב וקברי באומן שבאוקראינה,
בואי אל קברי ותתפללי שם ,וארפא את בנך !...והוסיף:
זה יהיה לך לסימן שאני דיברתי איתך – כאשר תגיעי
לקברי באומן ,תראי איך שמניחים מצבה חדשה ובונים בית
הכנסת ליד קברי" .התעוררתי מהחלום בבהלה נוראית,
ומיד ביררתי אודות אומן ומתי יש נסיעות לשם,
ובע"ה קניתי כרטיס והמראתי לאומן .ישר כשהגעתי
למקום ,ראיתי את התגשמות החלום :פועלים רבים עוסקים
במרץ בהצבת מצבה חדשה על הציון ,ומלאכת בניין בית
הכנסת בעיצומה .ניגשתי לציון ,אמרתי את התיקון הכללי,
ובדמעות חמות שפכתי תפילות על בני ישי.
כשנחתתי בארץ ,תיכף ומיד קיבלתי טלפון בהול מרופא
המחלקה של טיפול נמרץ" :אנחנו מחפשים אותך בכל
מקום .מגיע לך 'מזל טוב'! קיבלת בן חדש!! אנחנו פשוט
המומים ולא מבינים איך זה קרה ,באופן פתאומי בנך
התעורר אתמול ושב להכרה ,ומצבו הולך ומשתפר בצעדי
ענק מפתיעים" .ואכן ,בחסדי ה' ,בזכות רבינו נחמן
מברסלב ,הוא בריא לחלוטין ,כיום הוא חי כאחד האדם!

לצערינו ,לא יכלנו להביא בגליון את שאלת
השבוע ,עקב סיבות שונות .עמכם הסליחה!

כל שאלה,
בנושא הלכה,
פרשת השבוע,
ליקוטי מוהר"ן,
ליקוטי הלכות,
הנהגות אנ"ש,
ובכל נושא אחר,
תתקבל בברכה!

לשמיעת שיעורי ברסלב בשפות שונות 02-9950000 .................
גמ"ח קונטרסים ודיסקים 052-3476706 ..................................
גמ"ח לימוד לעילוי נשמת 052-3635951 .................................
גמ"ח תפילין 054-7280433 ...................................................
מוהל מוסמך ירא שמים 052-6713201 ....................................
שידוכים לשם שמים 02-5810010 ..........................................
מוקד הישועות 1-800-255-522 ..............................................

רבי אהרון מבעלזא אמר:
"מעלתו של ספר זה ]ליקו"מ[ גבוה עד מאד...
הם ]חסידי ברסלב[ יהודים כשרים".

כל הרוצה להצטרף להאדרת התורה
לזיכוי הרבים ולהפצת האור של רבינו
ע"י הפצת הגליון בכל רחבי הארץ ואף בעולם
נשמח לארח כל אחד ואחת במערכת ההפצה
אנא פנו אלינו בהקדם האפשרי

ברוכים תהיו!

הקדשות לע"נ ,הצלחה ,רפואה וכדומה
ניתן לשלוח למערכת ,וכן חסויות
ברכות ואיחולים ,הצעות ותגובות
תתקבלנה בברכה!
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