
השבוע נקראות שתי פרשיות, בהר בחוקותי. הפרשה הראשונה 
הוסרה  הזה  ההר  למרגלות  סיני,  מהר  ה'  דבר  את  אלינו  מביאה 
מעלינו קליפה קשה שליוותה את אבותינו עוד מחטא עץ הדעת, 
להשתעבד  עלינו  נאסר  רגע  ומאותו  הקדמוני,  נחש  קליפת 
למישהו מלבדו יתברך. הגויים שלא עמדו בסיני נשארו בקליפתם. 
העניין הזה יסביר לנו את ציווי התורה בנוגע להעסקת עבד עבר 
שאדונו מצווה לשמור על כבודו ונוחיותו עד שנדמה כאילו קנה 

אדון לעצמו.
        

נפש יהודית היא יצירה עדינה ורגישה, מאז הוסרה מעליה קליפת 
אפילו  קליפות  עול  לשאת  מסוגלת  איננה  היא  הקדמוני  נחש 

רגע. עוונות ופגמים וכל לכלוך מטריד את 
הזה  בעולם  אבל  עליה.  ומעיק  שלוותה 
ודאגות,  קשיים  יש  מעיקים,  מצבים  ישנם 
והסכנה הגדולה היא שהדוחק לא יחזיר את 

הנפש לקליפת נחש, למצב משועבד.

עבדי השם
במצבי דוחק אדם שרוי בסכנה, הוא עלול 
במצבים  כסף.  עבור  עצמו  את  לשעבד 
עצמו  למכור  עלול  הוא  מאוד  קיצוניים 
אליך  נקלע  שהוא  יתכן  הזה  בשלב  לעבד. 
הביתה, אתה קונה אותו, כעת מצפה ממך 
להמשיך  לו  תניח  ולא  שתעצור  התורה 

לסיפור  טוב  סוף  תעשה  עבד',  עבודת  בו  תעבוד  'לא  ולהידרדר, 
הגלותי הזה.

דווקא  נמצאת  באמת  הגדולה  הסכנה  התמודדות  של  סוג  בכל 
בתדמית – לא כמה קשה לך אלא מה הקושי מנסה לעשות ממך. 
אם הדחק הכלכלי עושה ממך עבד, אתה בסכנה. אדם נוטה מהר 
מדי לקבל את התוויות שמוצמדות לו, הוא משתכנע בקלות שמה 
אל  מחודשת  לצלילה  הדרך  קצרה  ומכאן  הוא,  זה  עליו  שעובר 

קליפת נחש הקדמוני.
עם  בעולם  מסתובב  וכשאדם  הנפש,  של  מעטפה  היא  הקליפה 
הרגשה של מסכן ואומלל ולא מסוגל, השתלטה עליו קליפת נחש 
הקדמוני. את הקליפה הזו צריכים להסיר ולפיכך מזהירה התורה 
את קונה העבד לנהוג בו כבוד, לא להניח לו להמשיך להידרדר. 
אם ראית יהודי שקשה לו, עזור לו להתרומם אל תיתן לקליפה 

להשתלט עליו.
יהודי משועבד לגורם אחד בלבד – להשי"ת, ומרגע שאתה 
מצוי תחת בעלות שמים, אין לך רשות לסחוב על הגב 
שום דבר אחר, וזה מה שעושה אותנו כל כך שונים 
שפולשת  הגויים  בתרבות  הגויים.  מכל 
לצערנו גם אלינו, השתעבדות 

ממון  אחרי  המרדף  ומתקבלת,  רגילה  התנהגות  נחשבת  לכסף 
טבעי הוא. הגוי לא נפרד אף פעם מקליפת נחש הקדמוני, הקליפה 
לא מכבידה עליו, היא העור שלו, חלק בלתי נפרד ממנו. הגוי נולד 
בתוך הקליפה והיא כל עולמו. יהודי לא יכול אף פעם לקבל את 
ההשתעבדות לכסף באופן טבעי, הנפש שלו לא סובלת עבדות. 
בזמנים של קושי ודוחק צריך להיזהר מאוד לא להפוך לעבד, לא 

להשתעבד ולא לאבד צלם אנוש גם כדי להרוויח כסף. 

לפחות תקשיב
ומכאן לנקודה של חיזוק מתוך הפרשה השנייה, בחוקתי. בפרשה 
זו התורה מציבה שתי אפשרויות זו לעומת זו. אם בחקותי תלכו 
ברכות  מניבה  הראשונה  הדרך  ח"ו.  לאו  ואם 
הפרשה  צרורות.  צרות  והשנייה  והשפעות 
רשימת  ולאחר  המבורכת  באפשרות  פותחת 
וראוי  האחרת  האפשרות  מופיעה  הברכות 
לשים לב למילים הפותחות 'ואם לא תשמעו 
תלויה  השמיעה   – תליא  בליבא  שמיעה  לי'. 
בלב ואינה דורשת מאמץ מיוחד, רק להקשיב. 
יתכן מאוד שכל הנפילות יכולות היו להיחסך 
ואנו  שיכולנו  פשוטה  מאוד  פעולה  ידי  על 
עדיין יכולים לעשותה גם באפס כוחות ובשפל 
המדרגה. התביעה הגדולה היא למה, למה לא 

אינך מוכן לתת לעצמך את ההזדמנות הזו.
ולנו  לאבותינו  שהיו  הגדולות  הנפילות  כל 
היה  אפשר  שכן  הקטנים  הדברים  והזנחת  ייאוש  מתוך  הגיעו 
לעשות. וכך כותב רבי נתן על דור החורבן: 'אף על פי שכבר עברו 
על עברות חמורות מאוד, אף על פי כן בפנימיות ליבם היה ליבם 
פנים  כל  על  להתגבר  צריכים  היו  כן  ועל  להשי"ת,  בוער  עדיין 
לחטוף איזה הלכות ללמוד על כל פנים מעט בכל יום... ולא עוד 
אלא ולא שמעו בקולי, היינו שעל כל פנים היו מחויבים לשמוע 
ולדבק עצמם בקול ה' הקורא בקול גדול בלב האדם, וצריך כל אדם 
להטות ליבו לשמוע בקול ה' שעל כל פנים יהיה לו רצונות חזקים 

וכיסופים גדולים להשם יתברך'. 
אבל  יודע  אינך  אולי  גרוע,  שמצבך  ומשוכנע  נופל  כשאתה  גם 
הלב שלך עדיין בוער. המנוע פועל במלא הקיטור ומפיק כמויות 
ורואה  עצמך  על  מסתכל  אתה  אבל  רוחנית.  אנרגיה  של  אדירות 
תבין,  נוספת.  לנפילה  ונגרר  מעצמך  מתייאש  חבוטה,  גרוטאה 
והוא אפילו מצוי בקשר חזק  נתן, הלב שלך עדיין ער  רבי  צועק 
לכסוף  להקשיב  לו  תן  לו,  הנח  שומע,  שלך  הלב  ה',  עם  מאוד 
להתגעגע. אין לך מושג כמה שווה געגוע של יהודי. כל הנפילות 
הגדולות מתחילות באטימת אוזניים. קשה לך? עד שתזכה, תן ללב 

להתגעגע. 
)ע"פ ליקו"ה שכירות פועלים ב', ופריקה וטעינה ד'(

אל תשתעבד לתווית

נפילות  לחסוך  נוכל 
נסכים  רק  אם  וצרות 
ללב,  להקשיב 
ולרצות  להתגעגע 
אם  גם  הטוב  את 
איך. יודעים  איננו 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
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הנפש היהודית עדינה ולא מסוגלת לשאת עול גלות, גם כשנקלעים למצבים דחוקים אסור להסכים להשתעבד למצב.

רוצה לנצח את המלחמה?
השתמש בכח הדיבור!

יֹום ד' ְרֵאה תקצ"ב.

ה  ִּדְקֻדּׁשָ ָזֵקן  ֶׁשל  ּכחֹו  ַעל  סֹוְמִכים  ָאנּו 
וכו'.  ה'  ִמְלֲחמֹות  ַּבֲעֵדנּו  לֹוֵחם  ֶׁשהּוא 
ַעל  הּוא  ַהִּזָּכרֹון  ִלְׁשמר  ָלֶזה  ַהְּפׁשּוָטה  ָהֵעָצה  ַאְך 
ְיֵדי ַהִּדּבּור ֶּפה, ִּכי ַהִּדּבּור ֵיׁש לֹו ּכַח ָּגדֹול ְמאד, ְוַעל 
ַהִּזָּכרֹון  ֶׁשְּלִעְנַין  ּוְכמֹו  ַהִּמְלָחמֹות,  ָּכל  ְמַנְּצִחין  ָידֹו 
ְּבִפיו  ִּפְרקֹו  ַלֲחזר  ְצִריִכין  ִלּמּודֹו  ִלְזּכר  ְּכגֹון  ַהָּפׁשּוט 
ְלִעְנַין  ֵכן  ְּכמֹו  ַּבחּוׁש,  ַּכָּידּוַע  ְּפָעִמים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָהִעָּקר, ְצִריִכין ַלֲחזר ְּבִפיו ַהִּזָּכרֹון 
ִּדְבֵרי מּוָסר  ְלַעְצמֹו  ְלַדֵּבר  ַעְצמֹו  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ֵהן  ַהֶּזה, 
ִּיְהֶיה  ּוַמה  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ַּתְכִליתֹו  ִּיְהֶיה  ַמה  יֹום  ְּבָכל 
סֹופֹו ָלֶנַצח ְוכּו', ְוֵכן ְלַדֵּבר ִעם ֲחֵברֹו ָּבֶזה, ִּכי ַהִּדּבּור 
ֵיׁש לֹו ּכַח ָּגדֹול ְלַהְזִּכיר ֶאת ָהָאָדם, ִּבְבִחיַנת ִּכי ִמֵּדי 

ַּדְּבִרי ּבֹו ָזכר ֶאְזְּכֶרּנּו.
ְוִעַּקר ִנְצחֹון ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל ֶזה ָהעֹוָלם ֶׁשִהיא ִמְלָחָמה 
ַעל  ַהִּנָּצחֹון הּוא  ִעַּקר  ִׁשעּור,  ְּבִלי  ְמאד  ְמאד  ֲאֻרָּכה 
ִּכי ֵאין ּכֵחנּו  ִיְׂשָרֵאל  ַזִין ֶׁשל  ְיֵדי ַהִּדּבּור ֶׁשהּוא ַהְּכִלי 
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך  ַלְמַנֵּצַח ֶׁשִהְתִחיל  ְוֶזה ְּבִחיַנת  ֶאָּלא ַּבֶּפה. 
"י  לֹום רב ַהִּמְזמֹוִרים ֶׁשַּבְּתִהִּלים, ּוֵפֵרׁש ַרּׁשִ ָעָליו ַהּׁשָ
ֶׁשֵהם  ֶׁשּיאְמרּוהּו  ַהְּלִוִּיים  ִּבְׁשִביל  ַהִּמְזמֹור  ֶׁשָעָׂשה 
ַּגם  ַהֵּפרּוׁש  ֶזה  ֵּפַרְׁשנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוכּו',  ְּבִׁשיר  ְמַנְּצִחים 
ֶׁשהּוא  ַלְמַנֵּצַח.  ִּבְפִׁשיטּות.  ּוֵפרּוׁשֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ַעל 
ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ַהִּמְלָחָמה  ְמַנֵּצַח  ִלְהיֹות  ֶׁשרֹוֶצה  ְלִמי 
ֵהיֵטב,  ְוָהֵבן  ְוכּו'  ַהִּמְזמֹור  ְוֶזה  ַהִּמְזמֹור  ֶזה  יאַמר 
ּוְכמֹו ֵכן הּוא ְלִעְנַין ִהְתּבֹוְדדּות ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת 

ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְּכמֹו ֶׁשְּמבָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
ּוְמַחֵּזק  א  ִּכְמַנּׂשֵ ַעְצמֹו  ַעל  ֶזה  ַלְמַנֵּצַח  ָאַמר  ָּדִוד  ַּגם 
ְלָדִוד  ַהְינּו  ְלָדִוד,  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  ְואֹוֵמר  ַעְצמֹו  ֶאת 
ֶׁשְּמַנֵּצַח ָּכל ַהִּמְלָחמֹות ַעל ְיֵדי ִּדּבּורֹו אֹוֵמר ַעָּתה ֶזה 
ֵפָלה  ַהִּמְזמֹור, ְוֵכן ָצִריְך ָּכל ָאָדם ֲאִפּלּו ְּבַמְדֵרָגתֹו ַהּׁשְ
ְיֵדי  ַעל  ַהְרֵּבה  ְמַנֵּצַח  הּוא  ֶׁשְּבַוַּדאי  ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע 
ִּכי  ֶׁשאֹוֵמר,  ְוִהְתּבֹוְדדּות  ִׂשיָחה  ֶׁשל  ְוִדּבּור  ִּדּבּור  ָּכל 
ֶזהּו ִנָּצחֹון ִנְצִחי ֶׁשִּנְׁשָאר ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים, 
ְוִאם ִיְהֶיה ָחָזק ָּבֶזה ֶׁשַעד ֶׁשֵּתֵצא ַנְפׁשֹו ַמָּמׁש ַיֲעֹסק 

ָּבֶזה ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ְוַיֲעבר ָעָליו ָמה, 
ְּבַוַּדאי ְיַנַּצח ַהִּמְלָחָמה ְּבַחְסדֹו ַהָּגדֹול: 

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב.



צדקה, אא

כאיש אחד בלב אחד אחי היקר!

לתקן  להתעורר  ומשתדלים  העומר,  ספירת  סופרים  אנו  הזה  השבוע 

ההתקשרות  את  לתקן  הוא  זה  שבוע  עבודת  עיקר  היסוד.  מידת  את 

להשי"ת. ועיקר הדבר הוא בענין תיקון המחשבה. 

ובענין זה יש חלק של סור מרע ויש חלק של 'עשה טוב', וכמעט שאי 

עצמו  את  מעורר  לא  אם  המחשבה,  קדושת  בענין  להצליח  אפשר 

בעשה טוב, להתרגל לחשוב מחשבות טובות של קרבת ה'.

כשהפליג  ז"ל  מוהרדנקא  נחמן  רבי  מסבו  מעשה  סיפר  רביז"ל  והנה 

באניה, ולא היה להם לחם לאכול כמה ימים, וכאשר באו לעיר אחת, לא 

היו שם יהודים, וישמעאלי אחד לקח אותו והביא לו לחם לאכול, וכיון 

שכבר לא אכל כמה ימים, נטל ידיו וברך המוציא, והנה נזכר במחשבתו 

רע  של  לחם  יאכל  שלא  כלומר   – עין"  רע  לחם  תלחם  "אל  מהפסוק 

עין. ולא ידע מה לעשות כיון שכבר בירך המוציא, אך בכל זאת כמעט 

שלא אכל, ואז בא על מחשבתו הפסוק "ואת העורבים צויתי לכלכלך" 

וייתכן שהפעם  – כלומר שפעמים ה' שולח את האוכל דרך העורבים, 

שלח דרך ישמעאלים, ואז אכל. )שיחות הר"ן ז'(

המחשבות  לעניין  להיות  צריך  שכך  אמר  רביז"ל  זאת  סיפר  וכאשר 

הבאות לאדם לבלבלו, שבתחילה בא מחשבה מבלבלת ומרחקת, ואחר 

כך ה' שולח לו מחשבה אחרת של התקרבות. כי שמירת המחשבה, היא 

לא רק להזהר מדמיונות, אלא היא שמירת קשר של נאמנות להשי"ת, 

על ידי שחושבים ממנו הרבה מחשבות. וזו עיקר המטרה של הזהירות 

ממחשבות אסורות, לשמור את קשר הברית להשי"ת. 

לחשוב  קדושות,  במחשבות  המחשבה  את  לדבק  שאפשר  זמנים  יש 

ממש מאלקותו ית' – מחשבות של גדולת ה' וכו'. אך יש דרגא פשוטה 

השייכת לכל עת, והיא, לשמור את המחשבה. לא לחשוב מכפירה וטבע, 

כעס ועצבות, אלא לתפוס את המחשבה, ולהסתכל על דברים שקורה 

לו, מקרים שרואה או שומע, בעיניים של אמונה. זהו שמירת המחשבה. 

צריך להיות ערני מאוד לכך, כי האדם בקלות נתפס לחכמת הטבע, חושב 

מחשבות של כעס, מחשבות רעות על אחרים, מחשבות לא טובות על 

עצמו, זכרונות מהעבר וכו', ועל כן צריך לתפוס את המחשבה ולהכניס 

בכח מחשבות אחרות. זה לא רק עצות ועידוד בכדי שיהיה הכח להמשיך 

הלאה, אלא זהו בדיקת הנאמנות שלנו כלפי השי"ת, יש בזה בחירה, איך 

גדול  יש הבדל  ועל הקשר שלו עם השי"ת.  האדם מסתכל על השי"ת 

מאוד למעלה, האם המחשבות של הקשר שלו עם השי"ת, הם מחשבות 

של שמחה וחיות – מחשבות של קרבת ה', או להיפך.

לשמור  הזה  הזהירנו  כך  כל  שרביז"ל  התחזקות,  של  הסוד  עומק  זהו 

לחשוב  או  טובות,  נקודות  ולבקש  לחפש  הדעת,  מחלישות  עצמנו  את 

קראנו  כבר  השי"ת  הלא  "כי  כבן  עצמו  לעשות  התקרבות,  של  מחשבות 

בנים". 

וכאשר אדם חוגר עצמו למלחמה זו, אזי השי"ת עוזר לו ושולח לו מחשבות 

של התקרבות, וינחם אותו על ידי שיזכיר לו עוצם העושר הטמון בנקודה טובה 

שלו )עיין בליקו"ה השכמת הבוקר א', שהאדם צריך לחפש נקודות טובות, ועל ידי 

זה השי"ת בעצמו מנחם אותו(.

****

והנה היה פעם מעשה ברב אחד שהיה מיצר ומציק מאוד לאנשי רביז"ל. פעם אחת הורה רביז"ל לתלמיד 

חכם מאנשיו, שישב מחוץ לפתח ביתו של הרב, וכל מה שהרב פוסק יאמר הוא הפוך, בלי לבדוק, אם הוא צודק. וכך 

עשה, ששאל את היוצאים מבית הרב, מה פסק? ואמר להם תאמרו לרב שאני אמרתי הפוך, וכך חזרו ונכנסו שוב 

ואמרו לרב שיש בחוץ ת"ח שפסק הפוך, קם הרב ובדק וראה שאכן טעה בפסקו, וכך היה מספר פעמים עד שהרב 

יצא בבושה גדולה מהעיר.

ומוסר גדול יש במעשה זה. כי האדם רגיל מאוד מטבעו להלך אחר ההרגשים וההבנות שלו, כלומר יש לו 'רב' משלו. 

ולכן כדבר ראשון, צריך להיות מאוד אמיתי, ולא להיות משוחד: "מה לעשות שאני מרגיש כך...? מציאות...!". 

אלא יש לו להסתכל בעין אמת, בלי הרבה להתווכח עם עצמו. ובכל פעם בכל דבר שנעשה עמו, יחשוב: "מהו האמת 

לאמיתה...?" – "מהו דעת הצדיקים על מה שראיתי או שמעתי...?" – "מה כתוב בספרים על מקרה כזה...?" – "מה 

נעשה באמת בשמיים כאשר אני מתפלל...? לא מה אני מרגיש"

ה  ז

נקרא לנצח את המחשבות, ללכת עם האמת גם כאשר לא מרגיש את האמת. 

וכמו כן בכל מיני רמזים שאדם רואה כאילו מרמזים לו משמים שהוא רחוק, יש לו להתחזק ולהסתכל בשכל של כל 

דבר באופן שהשכל יאיר לו "איך להתקרב להשי"ת על ידי אותו הדבר" )ליקו"מ סי' א'(, כלומר כל מחשבה שמביאה 

וגם אם לא הצלחתי לשכנע  בוודאי הפוך ממנו.  אותי לראות איך אני רחוק מה' אני לא מתווכח איתו, אני פוסק 

את ההרגשים, בכל זאת אני יודע את האמת, ואני לא מאמין למה שאני מרגיש. כי עם השכל משתמשים רק לבוא 

למחשבות של התקרבות לה'- מחשבות מחזקות ומעודדות.

חזק ואמץ 

בשיחות הר"ן )שיחה צ"א( אומר רבינו הקדוש: "וכל אחד 

מישראל יש לו אות בתורה, כי שישים ריבוא אותיות התורה 

חסרון  וכשיש  ישראל.  נשמות  רבוא  שישים  כנגד  ]הם[ 

שורש  ששם  בהתורה  חסרון  שיש  נמצא  מישראל  באחד 

נשמות ישראל, ועל כן בוודאי אי אפשר לאהוב את התורה 

מ[ישראל  ]אדם  שום  על  מלדבר  כשיזהר  אבל  בשלימות. 

ולבלי למצוא שום חסרון בשום ]איש[ישראלי, נמצא שאין 

התורה  את  יאהוב  בוודאי  אזי  ומום,  חסרון  שום  בהתורה 

ה'  תורת  וזהו  האהבה,  מגודל  בלימודו  יתמיד  ואז  מאד 

תמימה משיבת נפש" וכו' עיי"ש. 

על מנת לנסות להבין ולהעמיק יותר בביאור ענין השישים 

ריבוא אותיות וששים ריבוא נשמות ישראל שכנגדם, נעיין 

"הרואה  הגמרא,  אומרת  שם  ע"א(,  נ"ח  )דף  ברכות  בגמ' 

אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים". ומבאר המהרש"א 

שם )ד"ה חכם הרזים(: למאי דמסיק דאין אוכלוסין פחות 

מחולקין,  דעות  ריבוא  ששים  ג"כ  בהן  יש  ריבוא,  מששים 

רבוא  לששים  תורה  נתנה  שע"כ  הדעות,  כל  כלל  והוא 

במדבר להיות התורה כלולה מכל דעה וחכמה ואין להוסיף 

עליה וכו', כי אי אפשר שיהיה עוד דעת אחרת על ששים 

רבוא".

רק  נבנית  הקדושה  התורה  קומת  שכל  למדים  נמצאנו 

וכפי  ריבוא,  ששים  שהם  ישראל  עם  של  קומתו  ידי  על 

שגילה לנו רבינו במאמר אזמרה )ליקו"מ ח"א, תורה רפ"ב( 

אותו  מורידים  ממש  בזה  חובה  לכף  האדם  את  שכשדנים 

ומוצאים חסרון באיש ישראלי,  לחובה, נמצא כשמדברים 

ידי זה מחסירים מ'קומת' עם ישראל  בזה מחסרים  שעל 

ממש ח"ו מקומתה הקדושה של התורה, כי רק ע"י ששים 

רבוא נבנית התורה.

אוכלוסין  אין  נקטינן  עולא  "אמר  שם:  הגמ'  ובהמשך   

בבבל". ולכאורה קשה להבין את מאמר עולא. מפני מה אין 

אוכלוסין בבבל?

ואפשר לבאר מאמר זה בדרך רמז, על פי המובא בליקו"מ 

הגמ'  על  ע"א(  תורה  ב,  )ליקו"מ  לי'  נפלו  'חבלים  במאמר 

"חבלים - אלו תלמידים שבבבל שחובלין זה לזה בהלכה", 

שנופלים  מה  רק  הוא  תיקונם  וכל  פגומים  מוחין  והם 

]"נפלו לי"[ ונכללים במוחין של ארץ ישראל שמנעימים 

זה לזה בהלכה. עולה, אם כן, מדברי רבינו ז"ל, שמוחין 

בשלימות הם רק מוחין של ארץ ישראל, שמנעימים 

וכו', ואין מוחין של חו"ל נקראים מוחין אלא בשם 

המושאל.

כך  נקראים  שאוכלוסין  שביארנו  לפי  ולכן   

כאשר הם כלולים יחד מדעות משונות 

ולמרות זאת הם מהווים חטיבה 

ת  ח א

העובדה  דווקא  ואדרבה  שלמה,  אחת  וקומה  שלמה 

התורה,  שהיא  החכמה,  יופי  כל  היא  שונות,  שדיעותיהם 

'חכם  הברכה  באה  אלה  כל  ועל  הרבה,  מגוונים  שכלולה 

בארץ  רק  זאת  כל  שייך  לכן  במהרש"א,  וכמבואר  הרזים' 

הקומה  נבנית  כך  ידי  ועל  לזה,  זה  שמנעימים  ישראל, 

וכו', שעל כן יש  דקדושה, לעומת חו"ל ש'חובלין זה לזה' 

צורך לתקנם על ידי מוחין של ארץ ישראל.

ועתה יתבאר לנו על פי האמור מאמר עולא 'אין אוכלוסין 

הקדושים,  והאמוראים  כל התנאים  אף שאמנם  כי  בבבל': 

הלא  תורתנו  שיור  עיקר  וכל  מבבל  כולם  היו  עולם,  יסודי 

הוא התלמוד הבבלי דווקא, אולם היא היא הנותנת, כי כל 

מוחם ודעתם הגדולים והקדושים של התנאים והאמוראים 

הקדושים נמשך מארץ ישראל, וכל כוחם ותורתם הם מוח 

בכמה  ז"ל  רבינו  בדברי  כמבואר  ישראל,  ארץ  של  ותורה 

עם  ישראל  אותו  שמקדשים  בחו"ל  מקום  שכל  מקומות 

כי  ישראל,  ארץ  בקדושת  אותו  מקדשים  הם  הרי  קדוש, 

אוכלוסין  'אין  וזהו  ישראל.  ארץ  קדושת  לשם  ממשיכים 

בבבל' - מצד עצמה, כי אם מה שמקבלת וממשכת מארץ 

ישראל.

הוא  עצמו(  )בפני  סיני  הר  מעמד  מעלת  גודל  עיקר  והנה 

כפי  ישראל,  עם  בין  שם  ששררה  המופלאה  האחדות 

בלב  אחד  "כאיש   – ישראל"  שם  "ויחן  התורה  שמעידה 

המובא  על  המפורסמת  השאלה  את  שתירצו  וכפי  אחד", 

לנו  נתן  ולא  סיני  הר  לפני  קירבנו  "אילו  פסח  של  בהגדה 

אילו  מאליה:  זועקת  השאלה  שהלא  דיינו".   – התורה  את 

קרבנו להר סיני ולא קיבלנו התורה – הלא לא קיבלנו כלום, 

ואין עמינו עם אלא בתורתו. ואיך אם כן מביא בעל ההגדה 

"דיינו"?

זו תשובות רבות. שאחת מהן, אותה תירצו רבים  לשאלה 

מהמפרשים, היא הנוגעת לענייננו: מעלת קרבתינו הר סיני 

בפני עצמה, כפי שאמרנו, היא האחדות, אותו "כאיש אחד 

בלב אחד", ובזה לבד, באותה אחדות, כבר "פסקה זוהמתן" 

של ישראל, למרות שעדיין טרם קיבלו את התורה.

שיהיו  הכלי,  ועשיית  הכנה  היתה  התקבצותם  ענין  כל  כי 

ששים  של  האחדות  ע"י  שנעשית  התורה  לקבלת  מוכנים 

המבואר  וכפי  הנ"ל,  במהרש"א  כמבואר  ישראל,  רבוא 

בליקו"ה נתתקנו אז בחינת מוחין של חו"ל ונכללו במוחין 

של ארץ ישראל, כי נשפע אז שפע עליון במדה מרובה ובאו 

על תיקונם כל המוחין של חו"ל.

על פי זה, נבין את הלשון 'כאיש אחד בלב אחד', כי על ידי 

שלום  ונעשה  ה'נעימים'  של  במוחין  ה'חובלין'  שנכללו 

ידי כך היתה קבלת התורה. כי כל זמן  ואחדות אמיתי, על 

בשלמות  ההתקבצות  אין  אמיתיים,  ושלום  אחדות  שאין 

ח"ו ואין התורה נקנית אלא בקיבוץ.

כוכבי אור
הרה"ח ר' אפרים נחמן אנשין שליט"א

טעם גן עדן
              אגרת לשבוע של מדת היסוד



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'שמחנועם השבת

אנשי מעשה )לימים  אהרן  ר'  והרב  מעדוועדיווקע,  בעיר  רבינו  התגורר  כאשר  זה  היה 

גר  היה  הוא  שאף   - אביו  של  גיסו   - דודו  ע"י  נקרא  ברסלב(  העיר  של  רבה 

במעדוועדיווקע, כדי לדון בדין תורה מסובך. על אף שר' אהרן היה עדיין אברך 

צעיר רך בשנים, אולם שמו נודע בסביבותיו כמו רב זקן בשנים וחכם גדול, 

עוד  'קארסין'  העיר  ברבנות  משה  ר'  אביו  מקום  ממלא  היה  בצעירותו  וכבר 

בחייו אביו. כי זה הרב הר' אהרן, היה מפורסם במדרגותיו הנעלות, ובעמקותו 

הנפלאה בתורה הק'.

ציוה  ותיכף  ברוח קדשו,  רבינו  זאת  ראה  דודו,  לבית  אהרן  ר'  אך הגיע  והנה 

למשרתו שילך ויקרא לו שיבוא אליו. ר' אהרן שכבר שמע את שמע רבינו לא 

סירב, ובא מיד לבית רבינו. 

בהיכנסו, נתן לו רבינו 'שלום' ורבינו ז"ל תפס את ידו, ושוחח אתו כמה רגעים. 

בתוך כך הגיע זמן תפילת מעריב, ורבינו נכנס לחדרו המיוחד להתפלל, ולר' 

אהרן אמר שיתפלל גם כן מעריב בחדר הגדול. 

נענה  לסרב  ומיראתו  בצוותא,  עמו  לסעוד  רבינו  הזמינו  התפילה  סיום  עם 

להזמנה מכובדת זו ונשאר לאכול שם את סועדת הערב. ורבינו הקדוש פתח 

השאר  בין  שכלל  קדושה,  בשיחה  תחיה  טל  עליו  והרעיף  בחכמה,  פיו  את 

ועוד עניינים עמוקים בדברים העומדים  הדרכה בענייני הרבנות בה החזיק, 

ברומו של עולם, שכבשו את לבו.

בתוך הדברים גילה רבינו לפניו את המאמר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" 

"מלאפום  שם  המובא  ענין  רבינו  לו  וכשאמר  מוהר"ן(,  בליקוטי  ל"ד  )תורה 

הוא אותיות 'מלא-פום', להורות שכלי השפע היינו הפה של הצדיק הוא מלא 

מאלקות של השי"ת" )ראה בפנים( הבחין ר' אהרן בלהב אש שיצאה מתוך פין 

של רבינו, ונתחרד ונתיירא בפחד גדול, וקם מכסאו... ובאותה אוירה מרוממת 

ועילאית שחפפה עליהם, ובחרדת הקדוש שאחז בו בר' אהרן, נמשכה השיחה 

במשך כל הלילה עד סמוך לעלות השחר.

בהזדמנות זאת אמר לרבינו: "איך בעט אייך אז איך זאל זוכה זיין בעולם הבא צו 

פארשטיין אייערע שיחות חולין" )אני מבקש מכם שאזכה בעולם הבא להבין 

את השיחות חולין שלכם(.

*

כאשר נכדו הר"ר נחמן מטשעהרין היה מספר סיפור זה, הוסיף, כי שמע את 

אותה  על  בהתבטאו  בהתרגשות  מסיים  והיה  פעמים,  כמה  מזקנו  הסיפור 

הלילה: "אלמלא לא באתי לעולם רק בעבור לילה זו היה די לי!", מרוב עוצם 

ומני  ידע באיזה עולם הוא נמצא.  הרגשתו הנוראה שאפפה אותו עד שלא 

כל  ביתו  ובני  הוא  חסו  ובצלו  עוז  בכל  בו  דבק  רבינו  עם  זו  ראשונה  היכרות 

הימים.                               )טובות זכרונות ז(

ומראה אש לילה

בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  בה"ב  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
לספור  עלינו  איך  מתגלה  שבהם  ב'  הלכה  העומר  ספירת 
לקבל  הגדול,  ליובל  לזכות  הספירה,  בימי  שבועות  שבעה 
התורה מחדש ע"י שמחה וחיות חדש שיאיר עלינו ע"י מצות 

ספירת העומר. 

עיקר קבלת התורה – לשמוח בתפקידנו
השבועות  בחג  התורה  לקבלת  מישראל  נפש  כל  הכנת 
הוא ע"י ספירת העומר, שעי"ז עלינו לזכות להביא מנחה 
חדשה להשם, היינו לזכות לשמחה גדולה בעבודת השם, 
בעינינו,  מאד  ונכבד  חשוב  יהיה  שבקדושה  דבר  שכל 
רב  שלל  שמצא  מי  כמו  ושמחה  לחיות  לבבנו  ולעורר 
כל  תלוי  שבזה  להשיג,  לרצות  שיכולים  מה  כל  והשיג 
קבלת  ועיקר  התורה  קיום  דרך  יסוד  וזה  האדם,  קדושת 
זוכים  שאנו  מה  האמונה  באור  לראות  כראוי,  התורה 
להביא ולפעול על ידי כל מצוה ומעשה טוב, וע"י כל לימוד 
לפני  רוח  הנחת  מציאות  ולהרגיש  בתורה,  והתדבקות 
השם, עד שזה יגביה אותנו שיהיה בנו חיות מהקדושה, 
לפני  חדשה  מנחה  הבאת  בבחי'  הוא  זאת  הכרה  אשר 

השם, שהוא השלימות שאנו זוכים ביום קבלת התורה. 

העולם,  נברא  בשבילי  תמיד  לומר  לזכות  הוא  העיקר  כי 
)לקו"מ סי ה'(, היינו לזכות  כמבואר במאמר בחצוצורות 
המלכים  מלכי  ממלך  השליחות  של  זו  נוראה  לשמחה 
הבורא,  בעבודת  דבר  כל  במעלת  ולהכיר  העולם,  לתקן 
שהנחת רוח הזה שנעשה על ידינו - לזה נברא הכל, ועי"ז 

להתגבר לעיין במעשיו יותר, לתקן, ולהתפלל וכו'. 

אלא שיש התגברות הגזר דין שמפיל מזיכרון זה, ועל ידו 
נמצא מניעות וכו', ועלינו להתגבר נגד שכחה זו שמכסה 
האמיתי  חיות  מחסרון  כי  השם,  עבודת  של  החיות  על 
חיות  בו  אין  כי  והנסיונות,  היצר  כלל משיכת  נמצא  הזה 
ואז  ונברא,  חי  מה  בשביל  יודע  ואינו  להשי"ת  מהקרבה 
נמשך לחפש חיות מדומה של עוה"ז, ואינו יכול להתעורר 

ליראת השם ולתפילה, כי חסר החיות של האמונה. 

רק  שאינו  כזו  שמחה  מאד,  גדולה  שמחה  מוכרח  ולזה 
במה שיזכה לעוה"ב, כי כאשר מציאות השמחה שהאדם 
יודע ממנה הוא רק בענין שמחה עם עוה"ב, אע"פ שזה 
וספיקות  לבלבולים  מקום  יש  הרי  האמיתי,  התכלית 
שממעט השמחה, כי הרי יקח הרבה שנים עד שיהיה שם 
וכו', והיצר בא עם מה שבא עכשיו ומצער עכשיו, ואז אין 

בכוחו להתדבק בהשמחה של בשבילי נברא העולם.

לזכות לשמחה זו – צריך ליישר הלב
נ'ושא  ב'רנה  י'בא  ר"ת  נבי"א,  בחי  הוא  השמחה  והנה 
כי רואה הרווח הגדול.  א'לומותיו - ששמח במה שזוכה, 
שאינה  באספקלריא  נביא  בחי'  הוא  הפשוטה  השמחה 
מבלבל  מניעה  כל  אז  אשר  וגו',  אמר  כה  בחי'  מאירה, 
עלינו,  ממשיכים  שהצדיקים  שמחה  יש  אבל  השמחה, 
אנו  שעי"ז  המאירה,   באספקלריא  נביא  בחי'  שהיא 
מתגברים נגד כל מניעה, כי רואה רק השמחה עם השי"ת, 

ואין שום דבר יכול לבלבל האמונה והשמחה הזו. 

אנו  הצדיקים  באור  הרי  גדולה,  מדרגה  שזה  ואע"פ 
נסחפים גם לתוך רוח החיות האמיתי הזה, כי זה כלל מה 
יהודי  בכל  ושמחה  חיות  של  רוח   - הכניסו  שהצדיקים 
תמיד, ובזה נמצא עיקר תקוות האדם לזכות לזכור שמחת 

בשבילי נברא תמיד. 

הלב,  עקמומיות  ליישר  עלינו  זו,  לשמחה  לזכות   וכדי 

היינו  רעמים,  בבחי'  להשי"ת  וצעקה  תפילה  ע"י  שזאת 
לפני  תפילה  של  הדיבור  אור  גודל  הלב  בתוך  שנשמע 
בבחי'  נורא  כרעם  השם  יראת  מעורר  דיבור  וכל  השם, 
ותפילה  דיבור של ברכה  ובכל  יתבונן,  גבורותיו מי  ורעם 
שאומר,  למה  ולכוון  לשמוע  השם  ליראת  מתעורר  הוא 

שעי"ז נעשה בחי' רעם גבורותיו ומיישר הלב. 

נגד  מתגבר  כאשר  רק  באדם  נמצא  הלב  לישר  והכח 
המחשבות הזרות, ועומד נגד הפחדים והיראות נפולות, כי 
מכשול המחשבות הרעות והזרות מטמטם הלב, וכאשר 
האדם מפחד מאיזה דבר הרי אין בו כח של קול ויראה לפני 
השם, ואיך יזכה לישרות לב, לכן רק כאשר מתגבר להוציא 
עת  בכל  נגדם  ולוחם  והפחדים,  זרות  המחשבות  החמץ, 
בבחי' מצה היינו מחלוקת ומצותא - אז יזכה לישרות לב. 

פסח וספירת העומר
והנה בחג הפסח, ע"י מצות ביעור חמץ וכו' זכינו לצאת 
שהם  טומאה,  שערי  מ"ט  של  והריחוק  הדין  מתוקף 
לו  שאין  ומרגיש  האדם,  על  כבידות  שמפיל  הדמיון  כח 
שליחות ועבודה לפני השם שיכול להביא לו חיות ושמחה, 
שאינו  ודמיונות  בקשיות  הנפש  סיבב  הטומאה  רוח  כי 
שייך לזכות וכו', אבל בפסח זכינו לצאת מזה, לקבל אמונה 
גדולת  ונתגלה עוצם רוממות  בנו,  רוצה  לדעת שהשי"ת 
שהוא  אמיתית,  שמחה  של  טעם  טעמנו  ובזה  השי"ת, 
הזכות לעשות נחת רוח לאבינו שבשמים שהוא החירות 
והשמחה האמיתית, כי זוכה למה שנפשו רוצה באמת, כי 

בשביל זה נברא. 

להתעורר  מחדש,  השמחה  לבנות  עלינו  פסח  אחרי  אבל 
לבנות החיות האמיתי גם מתוך מה שעובר עליו משיכת 
המידות רעות וההסתרה, שמכסה ומעלים החיות ומשרה 
עד  והשמחה,  האמונה  אור  אמיתת  על  ובלבולים  קטנות 
שנדמה שאפס תקווה ואין שייך לחיות באור התורה כראוי. 
ספירת  מצות  ע"י  מחדש  יום  בכל  להתעורר  עלינו  וע"כ 
העומר, שבכל יום אנו מעוררים רעם של דיבור הספירה 
אשר מזכיר לאדם 'הנה עברו כך ימים שכבר זכית לטעום 
שבשבילך נברא, והנה אתה רחוק כל כך', ובזה מעורר הלב 
לצאת מכל מדה שמבלבל מחשבתו ביראה רעה ובמשיכת 
אהבה נפולה, ומטהר הלב עי"ז, כי נעשה רעם גבורות של 
כי  שעורים,  עומר  בחי'  שזה  הלב,  שמטהר  השם  יראת 
שערה גי' תקע"ה, ב' פעמים מנצפ"ך שזה בחי' הגבורות 
והדינים שאנו ממתיקים ע"י בחי' רעמים, היינו קול שופר 
בחי' קול של קבלת התורה שאנו ממשיכים בכל יום של 
היראות  כל  ומרימים  מניפין  אנו  כי  הלב,  לישר  הספירה 
במחשבות  שנאחז  מהדין  ויוצאים  לשרשם,  הנפולות 

משיכת התאוות. 

הספירה – התחלה חדשה בכל יום
מוחו  לשמור  להתגבר  הספירה,  ימי  עבודת  עיקר  זה  כי 
השם  יראת  שמכניס  הוא  וההתחלה  כנ"ל,  הדעת  לטהר 
בליבו, לבא לזכור באהבת השם, כי עיקר בירור הדעת הוא 
מסטרא  שכתוב  כמו  חסד,  בחינת  אהבה  בחינת  ידי  על 
דימינא מוחא חוורא ככספא, אבל יראה קודמת לאהבה, 
שמוליד  רעם  קול  ממשיכין  הימים  שסופרים  יום  ובכל 
יראה בלב, וממילא מתגלה אהבה, כי ע"י היראה ממילא 

יכולים לבא לזכור אהבת השם ולכלל האמונה והדעת. 
הדעת,  מצרים-מפגם  מטומאת  שיוצאין  הטהרה  ועיקר 
לטהרת וקדושת הדעת - הוא בימי הספירה, כאשר האדם 
שבלב,  המחשבות  נגד  ומלחמה  מצותא  לעשות  מתגבר 

יתבלבל  ולא  השם,  יראת  שיזכור  להשי"ת  הרבה  וצועק 
רק  נפש,  ועגמת  ליאוש  יפול  ולא  מכל מה שעובר עליו, 
ידחה מעליו כל עול של יראה נפולה, ויתגבר לזכור השגחת 
 - מצה  טעם  בפסח  לטעום  זכה  וכאשר  ויראתו,  השי"ת 
טעם של השמחה בהשי"ת - יתגבר נגד כל דבר שמחמיץ 
המחשבה והדעת בתוך משיכת העביות של הגשמיות, כי 
כל מה שהאדם מחמיץ הדעת במה שיש בו משיכת הגשמי 
ונגה  בהשי"ת,  הלב  שמחת  ומקלקל  נוגס  בזה  מדי,  יותר 
השכחה מכסה עליו, אבל אם רק עומד ללחום, כמה שיכול 

ואיך שיכול, בזה מטהר הלב ויבא לשמחה. 

ובזה כל עסקינו בימי הספירה - להתחיל בכל יום מחדש 
ממש, אע"פ שעובר מה שעובר בבחי' 'אחרי גזר דין' וכבר 
שכח הכל וכו' אעפ"כ מתחיל מחדש ובתמימות בכל יום, 
בחי'  הרעם  קול  בחי'  לשמוע  היום  באותו  כבר  ומתגבר 
תקיעה, שמגלה לו שבשביל זה נברא - ללחום למען לטהר 
העולם, גם כאשר נופל כל כך, וגם כאשר כל התחלה היא 
קטנה בחי' ספירת היום, אעפ"כ מאמין שבזה נעשה תיקון 
העולם. ואז נמשך עליו כבר הארת השמחה בבחי' ספיר 

ויהלום- אור הדעת שנמשך בכל יום של הספירה. 

קבלת התורה – לשמוח בעבודתנו
והרי הארת השמחה השלימה הוא בחי' שבת, שבו מתגלה 
והאדם  עוה"ב,  מעין  שבת  כי  אדם.  בכל  הזו  השמחה 
זוכה לשמוח בו במה שמעיד שהשי"ת ברא הכל בששת 
ימי המעשה, היינו שברא את העולם בשבילו, כי בשבת 
מתגלה הדעת שהעולם נברא בשביל שהאדם יתקן הכל, 
קודש  בשבת  ששובת  במה  בעצם  הוא  התיקון  ועיקר 

ומתקן העולם.
וזה מ"ש בענין הספירה "שבע שבתות", כי כלל השמחה 
הוא בחי' שבת, בבחי' ביומו תתן שכרו ר"ת שבת, כי עלינו 
שבתות  שבע  בכלל  להיות  הספירה  של  יום  כל  לחבר 
תמימות, כי בכל יום אנו מעוררים במצות ספירת העומר 
שמחה  עלינו  ומאירים  הלב  שמיישרים  הרעמים  בחי' 
שמחת  בחי  שבת,  בבחי'  נכלל  ועי"ז  בהשם,  אמיתית 
עוה"ב, אשר זכינו לטעום אורה בפסח, ואנו מצפים לקבל 

כח זה בשלימות בשבועות ממחרת השבת השביעית.
נבואה  רוח  בחי'  שהוא  התורה,  קבלת  אור  נמשך  ועי"ז 
באספקלריא המאירה גם לתוך כל יום, ומתגלה נוראת כח 
המתקת הדין שצריכים בימי העומר, כי בהתגלות השמחה 
נמצא הכח לידע איך להמתיק הגזר דין, ועי"ז אנו יכולים 
לחדש ימינו לזכות לקבלת התורה בשבועות, שאז נמשך 
נברא  בשבילי  של  הדעת  התורה  קיום  כח  עיקר  עלינו 
העולם, שעי"ז נזכה באמת לקיים התורה כראוי בשמחה 
וחיות, כי כל העולם היה תלוי ועומד עד השישי בסיון, ואז 

כאשר אנו מקבלים התורה נתבשם ונברא העולם. 
וזה עיקר קבלת התורה מחדש בכל שנה - לזכות לשמחה 
זו, וכל ישראל במעמד הר סיני זכו לזה בעת קבלת התורה, 
פנים  דבר השם עמכם",  בפנים  "פנים  למ"ש  זכינו  אז  כי 
רואה  שהאדם  המאירה.  אספקלריא  בחינת  זה  בפנים 
זו,  והלכה  מצוה  לקיים  ממנו  מבקש  ממש  שהשי"ת 

ולהאמין אנכי השם וגו'. 
ולכן היו צריכים למנות מ"ט יום, כדי שנוכל לקבל הארת 
נבואת משה אספקלריא  הדעת ממשה רבינו בחי' דרגת 
המאירה, ועי"ז זכו כל ישראל גם כן בשעת קבלת התורה 
בעצמה  שהמצוה  האמונה  אור  שהוא  זו  נבואה  לבחינת 
של  והשמחה  היראה  אור  גדול  שזהו  שלי,  העוה"ב  הוא 

שבועות, כמובא בדברי חז"ל גודל השמחה של שבועות 
יום  כי אחרי שאנו סופרים מ"ט  וכו'[,  יוסף  ]כמובא ברב 
בשבועות אנו יכולים לקבל התורה באמת, לזכות לשמחה 
אמיתית - שמחה של השי"ת - השמחה מהמצוה בעצמה, 

שזה עיקר רפואת נפשנו. 

בחי'  זה  אשר  לנשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו  מה  וזה 
אור השמחה הגדולה שהתגלה אז כמ"ש "ושמחת עולם 
על ראשם" לענין הכתרים שזכה כל אחד מישראל אז, כי 
רק ע"י גודל הדעת והשמחה שכלל לא רצו בשום שכר 
מצוה  בשכר  אחרת  מצוה  יתברך  השם  להם  שיזמין  רק 
זאת, אמרו "נעשה ונשמע" היינו שיעשו כל אשר ידבר ה' 
מתוך מה שכל מגמתם וקיבול שכרם הוא ונשמע, שיזכו 

לשמוע מצוה אחרת. 

והתורה ניתנה בקול שופר, כמ"ש "בקולות וברקים עליהם 
נגלית ובקול שופר עליהם הופעת", כי אז מתגלה כח ימי 
הגדולה  היראה  לגלות  רעמים,  בחי'  שהמשכנו  הספירה 
הלב  שמתישר  התורה,  קבלת  שהוא  האהבה  והתגלות 
בשמחה  בוער  בלב  ולקבלה  בהתורה,  לשמוח  וזוכים 
הגדול  השופר  וקול  הרעמים  כי  מחדש,  יום  בכל  גדולה, 
של מתן תורה שומר ומגין עלינו תמיד לפשט עקמימיות 

שבלב ולזכות לשמחה. 

כי  יום,  נאמר מ"ט  ולא  יום"  וזה בחינת "תספרו חמשים 
יום  של  השמחה  לקבל  הכח  לבנות  הוא  הספירה  עיקר 
החמשים שהוא בחינת יובל הגדול בחינת עולם הבא, כי 
שזה  רחמים,  מלא  כזקן  השי"ת  עלינו  נתגלה  בשביעות 
בכח  אשר  החמישים,  שער  בחי'  הרחמים  מידת  בחי' 
הרחמים שייך שגם אנחנו נזכה להבין ולראות אמיתת אור 
השמחה השלימה, וזאת עיקר אור קבלת התורה שעלינו 

לזכות בכל שנה מחדש. 

שבע שבתות – להמשיך השבת לכל יום
וזה מה שסופרין שבע שבתות, כי העיקר לזכות לשמחה 

גדולה ועצומה זו שהוא בחי' שבת. 
גדולת  נתגלה  שבו  מפסח  היינו   - השבת  ממחרת  ולכן 
ושמחת ישראל - אנו סופרין עד ממחרת השבת השביעית, 
כי התחלנו להבין טעם שבת, ואז אנו סופרים כל שבוע נגד 
יום של שבעת ימי בראשית שבהם נברא העולם, לגלות 
בהם השמחה של 'מחרת השבת השביעית', שכל יום של 
איך  יהיה  העולם  נברא  בשבילי  שמחת  בו  יש  הבריאה 
שיהיה, וכל יום ויום משבעת ימי בראשית, כל מצוה ודבר 
טוב - יהיה נכלל בבחי' שבת, להרגיש בחינת שבת שהוא 

עולם הבא בכל מעשי המצוות. 
ונמצא שיש ז' שבתות, לקדש כל מידה בקדושת השבת, 
צריכין  קודש  שבת  בעצמו  שהוא  השביעי  יום  ואפילו 
קודם מתן תורה גם כן לספור כנגדו שבוע אחד, כדי שיהיה 

נכלל ביום שכולו שבת. 
כי אמנם שבת הוא מעין עולם הבא, אבל אף על פי כן 
בשביל  הכוונה  יהיה  השבת  ביום  שאפילו  להיות  יכול 
יזכה להארת השמחה השלימה  ולא  עולם הבא,  שכר 
של שער הנון, וע"כ עלינו לזכך כל הימים, להאיר הארת 

כדי  הספירה,  בימי  השבת  לתוך  גם  התורה  קבלת 
להמשיך עליהם בחינת עולם הבא יום שכולו שבת.

ואז נזכה לקבל השבת כראוי, לזכות למנוחה 
ושמחה, שיהיה בנו חיות ושמחה במצות 

קיום  עיקר  הוא  אשר  השבת 
התורה. 



בני הנעורים
קדושת המחשבה

עלהו לא יבול

המשך הלכות הנוגעות למתפללים מעריב 
בער"ש מבעוד יום

תפלת ערבית
א. זמנה: )א( אין להתחיל להתפלל תפלת ערבית לפני זמן פלג המנחה. והמתפלל לפני 
זמן זה, לא יצא ידי חובתו כלל )משנ"ב רלג י( )ב( המזמורים של 'קבלת שבת', לכתחילה יש 
לאומרם לאחר פלג המנחה )ג( זמן פלג המנחה, הוא שעה ורבע זמנית לפני השקיעה, 
ולהתפלל  להחמיר  יש  ולכתחילה  הכוכבים.  צאת  לפני  זמנית  ורבע  שעה  שהוא  וי"א 
מעריב רק לאחר זמן פלג המנחה המאוחר יותר )משנ"ב שם( )ד( אם התפללו מנחה לאחר 
פלג המנחה, ראה במאמרנו הקודם אימתי אפשר להתפלל ערבית )ה( בליל שבועות, יש 

להתפלל ערבית לאחר צאת הכוכבים דייקא, משום 'תמימות' )משנ"ב תצד א(.
ב. קריאת שמע: )א( זמן קריאת שמע הוא רק לאחר 'צאת הכוכבים', ואי אפשר לצאת ידי 
חובת קר"ש קודם זמן זה )ב( ולפיכך: מתפללים ערבית עם קר"ש וברכותיה, ולכתחילה 
יש לכוין שלא לצאת אז ידי חובת קר"ש, וכשיגיע זמן צאת הכוכבים חוזרים וקוראים 
לחזור  אין  וכן  הברכות,  את  שוב  אומרים  אין  אבל  חובה,  ידי  בה  לצאת  בכוונה  קר"ש 
ולהתפלל ערבית )ג( אין לסמוך על מה שיקרא אחר כן קריאת שמע שעל המיטה )שו"ע 

רלה א ובמשנ"ב(.  

לאחר  שספר  מי  ובדיעבד  דייקא.  הכוכבים  צאת  אחרי  לספור  יש  העומר:  ספירת  ג. 
שקיעת החמה, יצא ידי חובתו, אבל יחזור ויספור לאחר צאת הכוכבים בלי ברכה. במקום 
שחוששים שאם לא יספרו בציבור, ישכחו לגמרי לספור, אפשר להקל להם לספור מזמן 
פלג המנחה. אמנם ירא שמים יספור עם הציבור ויכוין 'שאם אזכור לספור בלילה איני 

רוצה לצאת בספירה זו' )שו"ע תפט ב ובמשנ"ב(. 
זמן קידוש וסעודת שבת

א. לכתחילה טוב להמתין עם הקידוש והסעודה, עד לאחר צאת הכוכבים )ביה"ל רעא ד"ה 
מיד(. ואם קשה להמתין עד אז, אפשר לקדש ולאכול מזמן פלג המנחה. אך ישתדל לאכול 

'כזית פת' לאחר צאת הכוכבים )משנ"ב רסז, ה(. 
ליל  דייקא:  ולאכול לאחר צאת הכוכבים  קידוש  ימים שמחויבים לעשות  יש  אמנם  ב. 
הסדר )שו"ע תעב א(, ליל ראשון של סוכות )רמ"א תרלט ג ומג"א יא(, שבועות )מג"א ר"ס תצד(. וכן 
גם: ליל שני של ראש השנה, ליל יו"ט שני של גלויות, ליל יו"ט שהוא מוצאי שבת. אמנם 

באלו, יש מקילים בשעת הדחק )ראה שש"כ מז כג(. 
ג. ודע, שבכל מקום שאמרנו שיש לאכול אחר צאת הכוכבים, אזי יש לקרוא קר"ש קודם. 
וכן אסור לאכול או לטעום לפני קידוש אפילו שעדיין היום גדול, כיון שכבר קבל שבת 

או יו"ט.  
ד. אם כי אמרנו שאפשר לקדש ולאכול מזמן פלג המנחה, מכל מקום תלוי מתי מתחילים 

)א( יש להזהר להתחיל לאכול לפני שיגיע הזמן של חצי שעה לפני  ו(:  לאכול )משנ"ב רסז 
צאת הכוכבים. ומי שאכן התחיל לפני הזמן, אין צריך להפסיק באמצע סעודתו כדי לקרוא 

צאת  עד  להמתין  יש   - לאכול  התחילו  לא  ועדיין  האמור  הזמן  כבר  הגיע  ואם  )ב(  שמע 
הכוכבים כדי לקרוא קר"ש, ורק אחרי קר"ש אפשר לאכול )ג( ומי שבכל זאת מתחיל לאכול 

בזמן האמור, אין למחות בידו )ד( אמנם בימי הספירה, אין להקל כלל בזה ויש להמתין עד צאת 
הכוכבים ואז לקרוא קר"ש וספירה ואחר כך אפשר לאכול )רמ"א תפט ד(.  

ה. אם ביום שישי הוא 'ראש חודש', ובשבת כבר אינו ראש חודש – צריך לומר בברכת המזון 'רצה' ואין 
אומרים 'יעלה ויבוא' )ראה משנ"ב תכד ב(.

לענין מניין 'מאה ברכות' שחייבים לברך בכל יום - יש אומרים שהברכות שמברכים לפני צאת הכוכבים,  ו. 
יש להשתדל  כן  ועל  יום, חסר להם עוד כמה ברכות,  והאוכלים מבעוד  זה המקדשים  ולפי  ליום שישי.  נחשבות 

להשלים את המניין במשך יום השבת )הליכות שלמה כב כג. בצל החכמה ד קנה. אמנם בשרגא המאיר ה מג, שעולה ליום השבת(.

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(

מה אני עושה למעשה, כאשר המחשבות לופתים אותי חזק?

דבר ראשון אל תפחד מהם בכלל, כל עיקר כוחם זה הפחד שיש לך 

הם  ובזה  כיוונים,  מיני  מכל  צרורות,  של  בכמות  באים  הם  כי  מהם, 

תופסים את האדם עד שנדמה לו שממש אינו יכול להפטר מהם.

אך לזה צריך שתדע סוד גדול, שפעמים נדמה כאילו יש כאן איזה 

הוא  המחשבה  כח  כל  באמת  אך  בו,  להלחם  שיש  גדולה  מחשבה 

נדמים  שהם  אלא  קטנות,  מחשבות  מלא  של  מהיר  רצף  בעצם 

למחשבה אחת גדולה וארוכה. וכיון שכך, הרי שיש לך להפסיק בבת 

כל  ועל  קדושה,  של  קטנה  מחשבה  ולהכניס  המחשבה,  את  אחת 

פנים מחשבה קטנה של סתם היסח הדעת, שיחה עם חבר, סידור 

ענין כלשהוא, קריאה בספר, מילי דשטותא וכדו', שבזה בעצמו כבר 

הפסקת וחתכת את כח הרע, חצית אותו לשניים, הפרדת אותו. 

ואפילו שאחר כך הם יכולים לחזור, בכל זאת, תמשיך בשלך, תנסה 

אלא  המבלבלת,  המחשבה  עם  ויכוח  של  באופן  לא  דעת,  להסיח 

על  הרוכב  כאדם  תהיה  בראש.  אחר  משהו  להכניס  לברוח,  פשוט 

הסוס שתופס אותו במושכות ומנסה להחזירו על המסלול הנכון, גם 

כאשר הסוס משתולל. זכור! אין שני מחשבות יכולות להיות ביחד, 

יש  עליך,  משתלטים  שהם  נדמה  לכן  מהר  כך  כל  באים  פשוט  הם 

לדעת ולזכור שהם בעצם הרבה מחשבות קטנות, וכל מחשבה טובה 

היא בעצם במקום מחשבה אחת לא טובה.

בעניין  גדול  חידוש  היה  רביז"ל  לך,  דע  יכול!  אתה  תפחד,  אל 

הן  רביה"ק,  בספרי  זה  על  נכתב  מאוד  הרבה  במחשבה,  המלחמה 

מסתם  או  מבלבולים,  לברוח  איך  עצות  מרע,  הסור  של  בחלק 

להכניס  לזכות  טוב,  בעשה  ובעיקר  חולמניות,  מחשבות 

וחכמות  בלבולים  בלא  מיושב  באופן  קדושות  מחשבות 

יתירות.

היא  זו  שמלחמה  לדעת  לך  שיש  אלא 

ארוכה, ויש להתחיל 

בזה אלפים של התחלות, בהתחדשות גדולה, לתפוס עוד ועוד רגעים 

של מחשבות טובות, אפילו מחשבות דקות, כחוט השערה.

וזהו הטעם של ספירת העומר לפני קבלת התורה, כי לפני שזוכים 

את  שיזככו  אמיתיים,  תורה  חידושי  של  התגלות  קדושים,  למוחין 

את  אנו  צריכים  בהשי"ת,  תמידית  בדביקות  להיות  שלנו  המחשבה 

ימי הספירה, בהם בונים את המוח לאט לאט, עוד ועוד חוטים דקים 

של מחשבות קדושות המפסיקות את רצף הבלבולים.

זהו זמן של הזדככות, ולכן אל תבהל בראותך התגברות של בלבולים 

את  לזכך  הדרך  הוא  כך  כי  לה',  להתקרב  רוצה  הנך  כאשר  דייקא 

המחשבה, על ידי הרבה מחשבות קדושות קטנות.

בכל  כי  השערה,  חוט  של  התגברות  איזה  בעיניך  קל  יהיה  ואל 

לתוך  וממשיך  הרחמים,  מידות  את  מעורר  הנך  שכזו,  התגברות 

עולם הקטנות והדינים, שערות של דיקנא קדישא – שפע של מידות 

הרחמים.

)עיין באריכות בליקוטי הלכות סוף תפילין ו'(

למה כל כך קשה להלחם עם המחשבות?

לצפות  המתענגים  המלכים  וכמו  השי"ת.  של  רוח  הנחת  עיקר  זהו 

איך  לראות  רוצה  השי"ת  כך  באלו,  אלו  הנלחמים  ושוורים  בחיות 

האדם עומד ונלחם עם החיות הלא טובות )ליקו"מ סי' רל"ג(.

רק בשביל שצפה השי"ת שיהיו  היה  וכל התהוות מעשה בראשית 

יסורים בעניין האמונה הקדושה. )שיחות הר"ן  אנשים שיהיה להם 

סי' רכ"ב( וזאת יש לדעת, שמלחמות באמונה הם לאו דווקא כפירות 

גסות של הכחשת האמונה, אלא כל מיני מחשבות של טבע, דאגות 

ופחדים, כעס, עצבות וחלישות הדעת.

מריבוי  להבהל  ולא  השי"ת,  של  התענוג  שזהו  זאת,  לזכור  יש  ולכן 

סתם  איננה  במוח  שחולפת  מחשבה  כל  כי  המבלבלות.  המחשבות 

מחשבה, אלא היא נשלחה מהשמיים בשביל הבחירה, והשי"ת רוצה 

שהאדם ינצח אותה.
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הר"ר נחמן אלי  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אריה לייב אפשטיין  הי"ו  - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יואל בריזל  הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

נא להתפלל ולהעתיר בבקשת רחמים ותחנונים 
לרפואת הילד מאנ"ש 

מאיר בן חנה
בזכות  רביה"'ק יזכה לרפואה שלימה במהרה

הר"ר אהרן בוימל  הי"ו - גבעת זאב
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן הי"ו

ומחותנו
הר"ר נח שטיינברג  הי"ו  

ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

אוצר בלום של עבודת ה', ידיעות בחסידות, ועושר רוחני מרומם.
כל מה שביקשת לשאול, כל מה שהשתוקקת לשמוע.

על חג השבועות
להשיג בחנויות המובחרות ובמרכזי ברסלב.

לפרטים:
058-328-8729

oradaat@gmail.com :לקבלה בדוא"ל

הופיע!!!
שאל בני
על חג

השבועות

Shlomo Meshi

S
hlom

o M
eshi

הר"ר בנימין זאב זינגר  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ב"ר נתן הירש  הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן דן הורוביץ  הי"ו  - אייוואה
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל אליעזר רוזנר  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אליהו יהודה גלבך הי"ו  - צפת
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר לוי יצחק ב"ר גדליה רייס  הי"ו  - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר גדעון רודה הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נפתלי הי"ו

ומחותנו
הר"ר גבריאל חכם - קליגר  הי"ו  

ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן גטר  הי"ו  - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נפתלי ב"ר משה גבאי  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יחיאל ווילבושביץ  הי"ו - מנשסתר
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נתן שמחה הי"ו

ומחותנו
הר"ר גבריאל חכם - קליגר  הי"ו  

בית שמש
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לעפולה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב פרדס חנה

אולי אתה תביא אותנו לשם?
0548418146

עפולה


