
ביום  פותחת  היא  ובאכילה,  בקדושה  רבות  עוסקת  השבוע  פרשת 

השמיני שהוא יום הקמת המשכן, עוסקת במצוות הכהונה, ובהמשך 

האופן  היא  אכילה  באכילה.  האסורים  הדברים  את  ופורטת  הולכת 

היא  יהודי  של  אכילה  אבל  ומתקיימים,  עצמם  מזינים  החיים  שבעלי 

עניין אחר לגמרי, יהודי אינו אוכל - יהודי מאכיל באמצעות מזונו את 

המזבח. 

ולכן יחד עם המשכן ההולך ונבנה מלמדת אותנו התורה הקדושה על 

המשכן שנמצא בתוכנו תמיד, ומורה לנו איך לנהוג בו כבוד, מה מותר 

מאכלים  הבריאה,  את  לרומם  כדי  אוכל  יהודי  אסור.  ומה  לאכול  לנו 

לעלות,  שבהם  לקדושות  לסייע  תוכל  שאכילתנו  אלו  הם  כשרים 

ולא  משוחררת  איננה  שבהם  שהקדושה  כאלו  הם  אסורים  מאכלים 

ובליעה  לעיסה  אין  באכילה.  להעלותה  נוכל 

של  המונית  מצרים  יציאת  בה  כרוכה  שלא 

כמה  לתיקונם.  שהמתינו  וקדושות  ניצוצות 

עצום, כמה אשרינו!

        

המינים  בין  התורה  מונה  הפרשה  בשלהי 

והרמשים,  השקצים  התולעים  את  האסורים 

נפלא.  לימוד  הזו  מהמחלקה  לומד  נתן  ורבי 

בכל  והרקב.  הקלקול  תוצר  היא  התולעת 

תולעים,  גם  רוחשים  קלקול  ששולט  מקום 

המטונף  המקום  בגלל  באכילה  אסורים  הם 

נבראים  התולעים  שלהם.  המהות  גם  שהוא 

מהרקב ולפיכך הם רחוקים מאוד מכבוד השם, 

עלינו להתרחק מדברים שאינם מגלים כבוד א-ל. אבל לא כל התולעים 

על  השורץ  השרץ  'כל  הכתוב  מלשון  זאת  מדייקים  וחז"ל  אסורות, 

התולעת  עוד  כל  מהפרי,  שפירשו  תולעים  על  חל  האיסור  הארץ', 

מצויה בפרי ולא נפרדה ממנו לא חל עליה איסור. פלא, וההסבר הפנימי 

מופלא עוד יותר.

הקדושה הנעלמת
העולם נברא עבור כבוד השם ובכל חלק מהעולם מאיר פן מסוים של 

בהם  למצוא  אפשר  אי  אופן  שבשום  מקומות  יש  אבל  אלוקי,  כבוד 

כבוד, הם מאוסים ובזויים. בין המקומות הללו נמצאים גם בתי עבודה 

והפוכים  וכל התחומים שמתנגדים  וריחוק  זרה, מקומות של כפירה 

מכבוד השם. למראית עין אין סיכוי למצוא שם קדושה ולכאורה אין 

להם מהיכן להתקיים, אבל באופן נסתר וסודי המקומות המטונפים 

כן מכילים קדושה - קדושה בלתי רגילה, כבוד של המאמר הסתום.

הקדושה הנעלמת מקיימת את כל הדברים הרחוקים וההפוכים 

יידע  בעצמו  שהרע  ובלי  נסתר  באופן  והטוב  מהקדושה 

אבל  מתקיימים  הרחוקים  המקומות  זה  באופן  כך,  על 

אל  הקדושה.  על  להתגבר  או  לינוק  בכוחם  אין 

להתחבר  אפשר  אי  הנעלמת  הקדושה 

צעקה  באמצעות  אלא 

של חיפוש, ויהודי שנקלע למצב נמוך ורחוק יוכל לגלות את הקדושה 

הנסתרת רק כאשר יחפש את השם בתוך מצבו, מתוך מרירותו בצעקה 

אמתית.

של  ולכלוך  טינוף  מתוך  אפילו  מצב,  ובכל  מקום  מכל  אפשר  לחפש 

פרשה  ולא  הפרי  בתוך  רוחשת  שהתולעת  בתנאי  זאת  כל  תולעת. 

לקרוא  היכולת  את  מיהודי  שמבטל  מצב  שום  אין  הארץ.  על  לרמוׂש 

ביותר  המאוסים  והמצבים  המקומות  גם  קרבתו,  את  ולחפש  להשם 

תניח  אל  מהפרי,  תפרוש  אל  רק  אלוקות,  לגילוי  רקע  להיות  יכולים 

למצבך לקבוע את מקומך בארץ, למטה.

המצבים הרקובים והמאוסים יונקים מקליפת נחש הקדמוני המתפלש 

ברקב, אבל אפילו שם אפשר למצוא את השם ולהפוך ירידה לעליה. 

בתוך  מגלה  והאריז"ל  עולת,  אותיות  תולע 

התמיד.  קרבן  סוד  את  הללו  האותיות  צירופי 

עולת התמיד היא היפוכה של קליפת התולעת, 

החיפוש  בעזרת  יהודי  מחולל  הזה  ההיפוך  ואת 

העיקש איה, איה. 

לחפש משם
לעולת  להפוך  יכולה  תולעת  שאפילו  לך  הרי 

והוא  הפיך  ובלתי  מסוכן  מצב  יש  אבל  תמיד, 

רבי  כאן  מלמד  הארץ.  על  הרוחשת  תולעת 

מתפתל  עדיין  אתה  עוד  כל  עצום:  לימוד  נתן 

השם  את  ומבקש  משם  ורוחש  הרקב  בתוך 

תהי  יהיה,  אשר  מצבך  יהי  תקוותך.  אפסה  לא 

נפילתך עמוקה ככל שתהיה, אינך מאוס – אתה חלק מהפרי. הטומאה 

סיבה  מצבו  את  להפוך  מחליט  שהוא  ברגע  האדם  על  משתלטת 

להתמקמות על הארץ. 

ה'  את  משם  'ובקשת  נאמר  ביותר  והמאוסים  הרחוקים  המצבים  על 

'משם'  נתן,  רבי  ומדייק  תחפש.  אם  שתמצאנו  מובטח  וגם  אלוקיך', 

תעשה  אל  מקומך,  את  תעזוב  אל  אבל  שלך  מהמקום  תבקש  דייקא, 

עלול  שיהודי  נמוך  ומצב  נפילה  או  ירידה  אין  בארץ.  מקום  לעצמך 

להידרדר אליו כמו ייאוש, הנפילה העמוקה ביותר תהפוך לעליה ברגע 

של חיפוש, אבל הייאוש הוא אויב אמתי, והסכנה הגדולה ביותר היא 

שהייאוש מזמין להתמקמות בארץ ולהפיכת המצב האומלל להגדרה 

קבועה ולנוסחא של לכתחילה, וזה מה שטורק את דלת הטהרה בפני 

התולעת. 

'תולעת יעקב' אומרים לנו חז"ל 'אין כוחה אלא בפה', התולעת חלשה 

אבל בפה שלה מרוכז כוח גדול, חרף מצבה השפל והמקומות המאוסים 

תכלית  עד  אותה  לרומם  מסוגל  התולעת  של  פיה  מבלה,  היא  בהם 

המעלה. במצבים השפלים של חייך בפיך מתעצם כוח נדיר. אומללות 

שלא הגיעה לכלל ייאוש מסוגלת לחלץ מאיתנו את הצעקות הטובות 

ביותר, וכשצועקים מוצאים. רק היזהר שלא להתנתק. אל תרים ידיים 

ואל תתמקם באדמה.
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מצבים שפלים ותחושות ריחוק אינם סתירה לחיפוש כבוד השם, אין תנאים באלוקות ויהודי יכול תמיד להפתיע.

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 
ְיַנַּצח  ְוַיֲעבר ָעָליו ָמה, ְּבַוַּדאי  ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה  ָּבֶזה 

ַהִּמְלָחָמה ְּבַחְסדֹו ַהָּגדֹול: 
ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב.



צדקה, אא

זכרון יציאת מצרים מראים  אנו  בהם  אלו  קדושים  בימים  לעמוד  אנו  זוכים  הנה 
להשי"ת שיש לנו רצון להתקרב אליו ולקבל את התורה הקדושה 

בחג השבועות. 
ואי אפשר לקבל את התורה אלא על ידי שאנו מתחזקים להאמין 
כל  על  ומסתכל  העולם,  על  משגיח  שהשי"ת  פרטית,  בהשגחה 
אחד ואחד, ורואה כל מצוה ומעשה טוב שעושה. וללא אמונה זו 
לא שייך כמעט לקיים את התורה אלא כמצוות אנשים מלומדה. 
אדם  כאשר  הוא  המצוות,  ובקיום  בתורה  שיש  החיות  עיקר  וכל 
מכוון את מחשבתו לזכור שכעת ברגע זה ממש השי"ת מסתכל 

ומשגיח עליו ונהנה ממנו.
וכשאדם חושב זאת בשעת קיום המצוה, שמתאחד עם השי"ת 
יחוד  עושה  זה  ידי  על  אזי  ממנו,  לו  שיש  רוח  מהנחת  לזכור 
גם  שהרי  היהדות.  כל  תכלית  שזה  ושכינתה,  הוא  בריך  קודשא 
הגויים מאמינים שהשי"ת ברא את העולם, אלא שאינם מאמינים 
בהשגחת ה' על העולם, ושיש לו איזה ענין עם הברואים, ולכן גם 
אינם חפצים בתורה. אבל עם ישראל מתחזקים להאמין בהשגחה 
מציאות  לבין  ה',  אור  בין  יחוד  לעשות  משתדלים  והם  פרטית, 
הנהגת העולם הזה, ומשרים אור שכינתו בעולם, על ידי שזוכרים 

שהוא מנהיג את העולם.
כל  לפני  ושכינתה'  הוא  בריך  קודשא  יחוד  'לשם  אומרים  ולכן 
אותו  משרים  אנו  זה  מעשה  ידי  שעל  הכוונה  לעורר  כדי  מצוה, 
עלינו ועל כל הבריאה. וזה תכלית כל קבלת התורה שמתחדשים 

אנו לקבלה בחג השבועות.
וכמה  כמה  אחת  על  אבל  ומצווה,  מצווה  כל  לגבי  נכון  זה  ודבר 
שצריך להתעורר כעת כשאנו באים לקיים מצוות ספירת העומר, 
התורה,  לקבלת  להשתוקק  עצמנו  את  לעורר  הוא  מהותה  שכל 
כי ספירת  יחוד',  'לשם  יתירה  כן בוודאי שראוי לומר בכוונה  ואם 
כל  את  לקיים  רוצים  אנו  ידה  על  אשר  כללית  מצוה  היא  העומר 

מצוות התורה.
כי כל הסיבה שצריך כל כך להתכונן לקבלת התורה, ולספור ספירת 
העומר, הוא מחמת שהאדם אינו מאמין שהתורה שייכת לו, ואינו 
רואה את עצמו ראוי לייחד שמו יתברך על העולם, וכל ענין 'לשם 
יחוד' נראה לו כדבר רחוק ממנו שאינו שייך לאנשים פשוטים, וזה 
בעצמו הסיבה שגם אינו מתעורר לעבודת ה', כי אינו יכול להאמין 
שיש לה' נחת רוח ממנו, ולכן צריכים להתכונן לקבלת התורה על 
ידי זה דייקא שאנו סופרים ספירת העומר, שאז היו מניפים את 
לעצמנו  ומזכירים  ולמטה,  למעלה  העולם,  רוחות  ד'  לכל  העומר 
שהשי"ת משגיח על כל פינה ופינה בעולם – וכמובן גם עלינו, ובזה 
אנו מעוררים השתוקקות להתייחד עם השי"ת ורוצים לקבל את 
ידי העומר שעורים אנו מקבלים משמעות חדשה  כי על  התורה, 

בכל מצוות התורה.
המצווה  על  יחוד'  'לשם  ואומרים  עתה  מתכוננים  אנו  כך  ועל 
הנפלאה הזו שאנו מזכירים לעצמנו שהשי"ת משגיח על העולם 
עוד  )ועיין  עושים.  שאנו  טוב  ומעשה  מצווה  מכל  לו  ואיכפת 

באריכות נפלאה בליקו"ה משא ומתן ד'  אות ח'(
וצריך להתחדש בזה בכל יום ויום של ספירת העומר, אפילו שכבר עברו 

כמה וכמה ימים מהספירה, ונראה כאילו המצווה הזו חוזרת על עצמה 
לזכור  שצריך  ההתעוררות  עיקר  זה  אדרבא,  אך  ימים,  ותשעה  ארבעים 

בספירת העומר, שכל יום ויום השי"ת משגיח על העולם, ונהנה מכל מצווה, 
והשגחה זו היא משהו אמיתי ומציאותי מאוד, כך שלא שייך להתיישן בדבר ולומר 

גם אתמול כבר ספרתי. כי כל ענין ההתיישנות בעבודת ה' שייך רק כאשר אדם שוכח 
את ההשגחה, ואז אכן במעטפת החיצונית של המצווה היא אותה דבר כמו אתמול, אותה 

עם  להתייחד  הולך  שכעת  זו,  במצוה  שיש  הפנימית  המשמעות  כשזוכר  אבל  נוסח,  ואותו  ברכה 
השי"ת, אזי אדרבא ככל שמתקרב לשבועות הוא מתעורר מחדש לספור ולהתגעגע. 

הנני מוכן
אחר שהתעוררנו לרצות לייחד שם ה' עלינו ועל כל הבריאה, אנו אומרים בפה מלא 'הנני מוכן ומזומן'. ויש 
להטות אזניו לדיבורים אלו, 'הנני' – אכן כן, אני הבשר המגושם והשפל שאינו מוצא שום קשר פנימי למה 
שאני עושה, בכל זאת 'הנני מוכן ומזומן' אני באמת רוצה להתחדש מעתה, לקיים את המצוה היסודית הזו 
של ספירת העומר, שבא להרים אותי האדם המגושם שאוכל מאכל בהמה, מאכל שעורים, להשי"ת מכל 

מקום בו אני עומד.
כמו שכתוב בתורה

יש ענין גדול להזכיר את הפסוק שנאמר בתורה, כאשר אנו אומרים 'לשם יחוד', ואין זה נוסח בעלמא, אלא 
להזכירנו שיש מצווה כזו בתורה שנאמר עלינו ממש, כי התורה מדברת אלינו, ועל ידי שאומרים הפסוק 

מתעוררים 

רוצה  שהשי"ת  מה  וזה  עלינו,  מסתכל  והשי"ת  הזו  המצווה  מקיימים  כעת  אנו  שאכן  להאמין  בכיסופים 

מאיתנו ברגע זה.

ותמיד מרגיש חסר בצמאון רע, שאינו  ה' שאינו מוצא את מקומו,  ובפרט למי שמבולבל מאוד בעבודת 

יודע מה הוא רוצה מעצמו, הרי שעיקר ישועתו לצמצם מחשבתו לאיזה מצוה פשוטה ולומר 'לשם יחוד', 

ולרכז מחשבתו שכעת ממש הוא מתחבר עם השי"ת, ומה שעושה כעת הוא ממש השלמות של הרגע הזה, 

ולכן מזכירים הפסוק של המצוה היכן שמוזכר בתורה, לעורר האמונה שזה ממש מצוות ה', שהרי כך כתוב 

בתורה שזה מה שצריך לעשות, ומה לי לחשוב מחשבות אחרות שצריך לעשות עוד דברים גדולים ורבים.

)מתוך שאל בני - ספירת העומר(.

הנעלה  ידידי  אהובי  מע"כ  אל  וכט"ס  וברכה  שלום 

המשתוקק וכוסף לעבודת השי"ת באמת ר'... נ"י, אשר זהו 

ומתגעגעין  שמשתוקקין  הספירה,  עניין  כל  וזהו  העיקר, 

קבלת  ציא  טאג  א  "נאנטער  התורה,  לקבלת  א'  יום  עוד 

מתי!  כאומר:  התורה(,  לקבלת  ביום  יותר  קרובים   =( התורה" 

תורתינו,  זמן  הקדוש  החמישים  יום  לקדושת  ונזכה  מתי! 

שאז נזכה להיות אדם, כי עד אז אנחנו כמו בהמה.

וזהו עומר שעורים בחינת מאכל בהמה, וזה בחינת אהיה, 

זמין  "אנא  להיות,  רוצה  אני   - "אהיה"  תשובה,  בחינת 

למיהוי", אני מכין עצמי להיות אדם, ע"י התורה הקדושה 

 - כ"ב  ]בגימטריא  חיטה  מקריבין  שאז  בשבועות,  שמקבלין 

כ"ב אותיות התורה[ מאכל אדם. 

והתורה היא בכל זמן ובכל אדם, וכל שנה נעשים התיקונים 

בפרט[,  אדם  כל  ]אצל  ובפרט  ישראל[  כל  אצל  ]היינו  בכלל 

שבימי הפסח הוא התעוררות מלמעלה על האדם, לקרוא 

שמראין  בזה  להשי"ת,  ולהתקרב  מטומאותיו  לצאת  אותו 

ותיכף  יקר  דבר  לתינוק  שמראין  ]כמו  אלוקות,  התנוצצות  לו 

לוקחין ממנו, כדי שישתוקק ויכסוף לזה[.

בעצמו  צריך  והוא  מלמעלה,  ההתנוצצות  לוקחין  ואח"כ 

הקדושה,  להתנוצצות  שלו  בהשתוקקות  ולטרוח  לחפש 

שזהו עניין הספירה, שסופר הספירה בפיו, שיזכור שהימים 

ספורים, וכל יום הוא חשבון גדול, שיש לו בזה העולם מה 

לעשות ולעבוד בו השי"ת, העיקר בכיסופיו והשתוקקותיו 

להתקרב להשי"ת, שזהו העיקר, אבל אין להספיק א"ע בזה 

ממש,  בפיו  וכיסופיו  השתוקקותיו  שידבר  צריך  וגם  לבד, 

הכיסופין  ולדבר  להשי"ת  לכסוף  ההתבודדות,  עניין  שזהו 

שמצטער  מלא,  בפה  הספירה  עניין  וזהו  מלא,  בפה 

כאשה  ולהתקדש,  להטהר  מאד  ומשתוקק  ומתגעגע 

המטהרת וסופרת ז' נקיים.

הספירה:  אחר  עולם'  של  בה'רבונו  מבקשים  שאנו  וכמו 

ספירת  ובזכות  וכו',  מזוהמתם  לטהרינו  כדי  וכו'  "לספור 

העומר וכו' ואטהר ואתקדש וכו' לתקן נפשותינו רוחותינו 

בקדושתך  ולקדשנו  לטהרנו  ופגם,  סיג  מכל  ונשמותינו 

הוא  שהעיקר  הק',  התורה  קדושת  שזהו   - העליונה" 

בחי'  האמתיים  הצדיקים  לה  שזכו  שבנסתר,  תורה 

ושאר  הק',  ורבינו  רשב"י,  כמו  משה,  כמו  משה, 

צדיקים האמתיים יחידי הדורות, ואנחנו צריכים 

להתקשר בהם באהבה והתקשרות, וכיסופין 

והכל  הנורא,  לקדושתם  והשתוקקות 

וכיסופין,  והתקשרות  באהבה 

והשתוקקותינו ודיבור בפה, בהתבודדות ובקשה להשי"ת. 

מרחוק  עצמו  על  ומקבל  ונטהר,  נתקדש  בעצמו  ובזה 

וכפי  מדרגתו,  כפי  אחד  כל  עליו,  העליונה  מקדושתם 

שלו,  דלתתא  האתערותא  וכפי  והשתוקקותיו,  כיסופיו 

עליו  שעובר  שרואה  בדעתו,  ליפול  מבלי  התחזקותו  וכפי 

כמו  רחוק  הוא  ועדיין  ומתגעגע,  ומשתוקק  ושנים,  ימים 

שהוא רחוק, ורוב העולם שרחוקים מהשי"ת - הוא רק מזה 

מהנפילה בדעתו.

כי הכל חפצים ליראה את שמך, אבל אין להם כח ההמתנה, 

להמתין ולחכות ימים ושנים, עד שיזכה לזה, אבל מי שהולך 

 - 'ספירה'  בבחינת  ימיו,  כל  ולכסוף  להשתוקק   - זה  בדרך 

מתי אזכה לקדושתי הראוי לי, ומתבייש בזה שהוא רחוק 

עדיין, ואינו מניח מקומו, ומצפה ומשתוקק, ובין כך עוזר 

השי"ת שחוטפין איזה קדושה והתנוצצות, בחינת שבועות 

- קבלת התורה, כפי מדרגתו, ואח"כ כוסף ומשתוקק הלאה, 

וכן עד יומו האחרון, סוף כל סוף יזכה לאחרית טוב לנצח, 

אכי"ר.

מנת  'על  רש"י:  פירוש  תלכו",  בחוקתי  "אם  בחינת  וזה 

ללמוד  התורה,  עם  לילך  היינו  בתורה',  עמלים  שתהיו 

התורה  נסתר,  שהוא  האמת  הצדיק  תורת  בפרט  תורה, 

על  ולבקש  לקיימה,  ולהשתוקק  עמה,  ולילך  שלעתיד, 

הן  עמה,  העבודות  כל  ולעשות  ותפילה,  בהתבודדות  זה 

אכילה  הן  שבחול,  העבודות  והן  שבקדושה,  העבודות 

ושתיה וכו', הכל יהא רק עפ"י התורה הזאת )וזהו כל עניין 

התורה הראשונה שאנחנו מדפיסים עם הפירושים, שזהו בחינת 

היינו,  וכו'"  וכו'  בעתם  גשמיכם  "ונתתי  עי"ז:  בעיון(  תורה 

נזכה לכל הברכות והיעודים, הן בעוה"ז והן בעוה"ב, אכי"ר.

 10 אבל  הספר,  על   40$ הסך  עם  וגם  מכתבכם,  קבלתי 

ובעזהי"ת  עדיין,  קבלתי  לא  הספר  על  חייב  שנשארתם 

אדפיס מזה גליון, מלבד שני גליונות שלי שנשארתי חייב, 

וב"ה הספר עשה קצת רושם, שנפקדו כמה וכמה עקרות 

ישנות, כמו שמביא רבינו ז"ל בספר המידות אות ספר סימן 

ז', שע"י ספר גדול שיוצא לעולם נפקדין עקרות, ע"ש.

"שבועות העיקר דאס אויף זיין דיא נאכט" )= העיקר להיות 

ערים בלילה(, ולומר ה'ליל שבועות' שאומרים בשמחה כמו 

על חתונה, כמובא בזוהר שאומרים אז, ולקבל היו"ט קודש 

נורא הזה בשמחה והשתוקקות, וקבלה בלב לקיים התורה, 

ולעמול בה כפי היכולת.

ידידו מאחלו כט"ס

שמואל הורוויץ 

)מכתב יח(

כוכבי אור
הרה"ח ר' שמואל הורוויץ זצ"ל

טעם גן עדן
איגרת' לשם יחוד'



צדקה, אא

                       ש'בת ב'כוחו ת'ספרנועם השבת

אנשי מעשה רבי חיים סטאלער )-הנגר( מאומן, היה איש תם וישר, עבודתו את ה' 
היתה בפשיטות ובתמימות ללא שום חכמות כלל, כפי שרצה רבינו 
הקדוש. הרבה נגרים היו באומן וסביבותיה, אך מי כרבי חיים, הרטיב 

את שולחן עבודתו בדמעותיו בחצות הלילה?
רק קרא התרנגול את קריאותיו הראשונות, ורבי חיים קם ממיטתו, 
נוטל את ידיו ומתיישב לערוך 'תיקון חצות' בתמימות טהורה. בסיום 
התיקון, פונה הוא אל בית מלאכתו שבצריף הסמוך ומתחיל בעבודתו, 
תוך כדי שיחה היוצאת מן הלב עם אביו שבשמיים. תופס רבי חיים 
לקורות,  אותו  מנסר  הגדול  ובמסורו  קליפתו  את  מסיר  העץ,  בגזע 
למלאכה.  ראויים  שיהיו  ומלטשן  אותן  מחליק  הוא  מכן  כשלאחר 
תוך כדי העבודה, מתבודד רבי חיים ושופך לבו נוכח פני ה': 'ראה אבי 
ומיפה  אותו  מלטש  צורה,  חסר  עץ  בול  אני  לוקח  כיצד  שבשמיים, 
אותו, עד שהוא יוצא מתחת ידי נאה ומתוקן. אבי היקר, זכני ללטש 

כך וליפות את נשמתי!'...
אותו  הוא  'הרי  חיים:  רבי  של  בשבחו  מוהרנ"ת  התבטא  בחינם  לא 

'תמים ופשוט' שרבינו התכווין, ואשר כה הפליג בשבחו'.
תמימותו וטוהר לבו של רבי חיים, שבו אפילו את לב שכנו, שהיה רב 
חשוב מקהילת מתנגדי חסידות ברסלב. פעם, כשנשאל אותו רב על 

ידי חבריו בשטיבל: 'נו, מה עושה אתה כדי לקיים את מצוות 'להומם 
ולרודפם' בשכנך הברסלבר?' ענה הרב: 'את האמת אומר ולא אכחד, 
בכל לילה בחצות שומע אני את שכני הנגר בוכה מעומק לבו באמירת 
תיקון החצות, בכיו הנורא כה מעורר אותי שאיני מסוגל לחזור לישון. 

סבורים אתם שלמחרת מסוגל אני להשליך אבן על חלונו?!'
שנים רבות חלפו מנישואיו של רבי חיים ועדיין לא זכה להפקד בבנים. 
'רבים הולכים אל מורנו רבי נתן להתברך  פנתה אליו זוגתו בטענה: 
מפיו ומדוע אתה אינך הולך אליו? ענה לה רבי חיים: 'רבי נתן יודע את 
מצוקתנו גם בלי שאספר לו. אם חפצה את בברכה ממנו - לכי בעצמך 

לבקש את ברכתו'.
פרצה  חדרו  לדלת  סמוך  ובהגיעה  מוהרנ"ת  בית  אל  האשה  הלכה 
בכיה,  למשמע  בקרבה.  ועלה  צץ  הנורא  צערה  כל  תמרורים,  בבכי 
שאל מוהרנ"ת: 'מי שם?'. נכנסה האשה ושפכה את כאבה הגדול על 
שנות הערירות הארוכות. מוהרנ"ת, מתוך אמונה יוקדת בכוחו הגדול 
של רבינו, ובפרט בראש השנה, אמר לה: 'קבלו עליכם לארח בביתכם 

בראש השנה מהבאים לקיבוץ הקדוש ולהאכיל אותם. יהא זה אפילו 
חלות ואבטיחים בלבד.

לה  הבהיר  מוהרנ"ת  אך  'בודאי!'  הכריזה:  והיא  בלבה  נצתה  תקוה 
שעליה לשאול את פי בעלה. כששמע רבי חיים את דברי מוהרנ"ת, 

אמר לזוגתו בהתרגשות: ''אמרו לו שניתן לאורחינו גם בשר ודגים!'.
כשחזרה האשה עם תשובתו נענה רבי נתן: 'כשתזכו בעזרת ה' לבן, 

קיראו לו 'לוי יצחק', על שם הרב הקדוש מברדיטשוב.
לתקופת הזמן עברה הרינה בקרב החסידים באומן: בן נולד לרבי חיים 
וזוגתו! בברית המילה נקרא שמו 'לוי יצחק'. אחריו נולדו להם עוד בן 
ובת. הבן השני שנקרא 'ישראל' על שם הבעש"ט הקדוש, היה החסיד 
הנלהב רבי ישראל טיראוויצר, עובד ה' מופלג שבכל שנה היה מסיים 
את הש"ס, הזוהר, השולחן ערוך, מדרשים ועוד, כדברי רבינו בשיחות 
יהודה  הר"ן סי' ע"ו. לימים היה רבי ישראל לחתנו של רבי נתן ב"ר 

תלמיד מוהרנ"ת.
הבת נישאה לרבי שבתי וודאוואז המכונה ר' שבתי ברסלבר, שכחמיו, 

עבד את ה' בתמימות שאין לשערה.
שעשו  בזכות  וזוגתו  חיים  רבי  זכו  ה',  בגן  האלו  הנפלאות  לנטיעות 

כדברי מוהרנ"ת וקיימו מצוות הכנסת אורחים באומן בראש השנה.

בשכר הכנסת אורחים

לאור  שמיני,  פרשת  שבת  קדושת  לקבל  נבוא 
דברי מוהרנ"ת בהל' ר"ח ה"ג, בהם מראה לנו כיצד 

לעשות כלים לאור השבת, ע"י ספירת העומר.

קדושת כל המועדים נמשך משבת
אשר  ה'  מועדי  'אלה  נאמר  המועדים  בפרשת 
תעשה  ימים  ששת  קדש,  מקראי  אותם  תקראו 
מקדימה  התורה  שבת'.  השביעי  וביום  מלאכה 
מפרש  אח"כ  ורק  השבת',  'שביתת  מצות  לפרש 
שאר המועדים, כי אע"פ שמועדי ה' המה הזמנים 
שבהם התגלה בעולם מציאות הקדושה, שהשי"ת 
ומלכותו עלינו,  וגילה השגחתו  בנו מכל עם,  בחר 
ולאור הדעת שנתגלה ביו"ט מקרא קודש, נשברה 
 - העוה"ז  וסדר  מהטבע  הנובעת  ההסתרה  תוקף 
כי עיקר  זאת מקדימה התורה מצות השבת,  בכל 
באור   - ושבוע  שבוע  בכל  הוא  ההסתרה  שבירת 
השבת, וכל המועדים מקבלים קדושתם משבת, כי 
השבת מגלה ומזכיר שהשי"ת עשה וברא הכל, וכל 
דבר מתנהל ברצון ובהשגחה, ואנו נחים ושובתים 
להראות שאין בכוחנו לעשות כלל, רק מקבלים כל 
שפע חיינו ע"י השביתה וקבלת עול מלכות שמים 

של שבת באהבה ורצון. 

עבודת יום השבת
ההסתרה,  ומתבטל  הדעת  מתגלה  בשבת  כי 
העליה,  בתכלית  המלכות  בחי'  שמתעלה  מאחר 
ועבודתו היא,  ולכך אע"פ שעיקר שליחות האדם 
להעלות המלכות ע"י תורה תפילה וקיום התורה, 
נפשו  על  ולהמשיך  ההסתרה  לשבר  ולהתגבר 
אמונה ודעת אמת, הרי בשבת כל זה כבר נעשה, 
ואנו שמחים עם שלימות השמחה והנחת שנמצא 
חפצינו  כל  זאת  אשר  השבת,  ביום  השי"ת  לפני 
להמשיך  השבת  בשמחת  לשמוח  ועלינו  וחיינו, 
ואור  מאמונה  לחשוב  נפשנו,  על  זה  שלימות 
הדעת, לקיים 'זכור את יום השבת' לזכור מציאות 
בכוונה  ומקיים הכל, להתפלל  השי"ת שברא הכל 
של  התפילה  דיבורי  של  האמונה  אור  נועם  לקבל 
שבת, ולעסוק בתורה לקבל על ידה קבלת מלכות 
שמים, מנוחת שלום ושלוה שהוא אמיתת הדעת 
והאמונה המתגלה בשבת ומעביר כל הסתרה, ועי"ז 
מתרומם כל שומר שבת מכלל ההסתרה שנמצא 
ויש בו הכח לקבל  וזוכה לאמונה שלימה,  בעולם, 

עול מלכות שמים, ולהתדבק בעבודת השי"ת. 
ויש להיזהר מאד מכל עצב ומחשבה של טבע, רק 
לזכור השבת אשר אין שום ירידה ופגם נוגע בו, כי 
שבת הוא שמא דקוב"ה, שמא דאיהו שלים מכל 

סטרוי, ובו מתעלה המלכות ומתבטל ההסתרה, כי 
נתגלה חיות מחי החיים, כי בעצם הקדושה כביכול, 
'דאיהו  בזה"ק  כמ"ש  כידוע,  לשם  מגיע  פגם  אין 
לא אישתני בכל אתר', כלומר השי"ת ברא העולם, 
ולא השתנה  והוא נמצא אחר הבריאה כמו קודם, 
כלום, אשר דעת זה נמשך עלינו בשבת, ואין שום 
ירידה או פגם שיכול לשנות אורה, ועבודת השבת 
היא, להיזכר ולהיכלל בתוך שלימות זה, ע"י שמחה 
וזכרון תורה ותפילה בנועם יום השבת, ולזכות עי"ז 

לאמונה והתגלות הדעת. 
המשכת השבת לימוה"ח - ע"י ר"ח 

ויו"ט
החול,  לתוך  השבת  קדושת  להמשיך  עלינו  ולכך 
והרצון  ההשגחה  ומציאות  האמונה  אור  להמשיך 
ימי  ששת  ניסיונות  ולכל  טרדותינו  כל  לתוך 

המעשה. 
השבת  קדושת  להמשיך  לזכות  הכח  עיקר  והנה 
לתוך החול, הוא ע"י קדושת ר"ח ויו"ט, וכמ"ש 'אלה 
מועדי השם אשר תקראו אותם' - ודרשו חז"ל אל 
טובים  שהימים  היינו  "אתם",  אלא  "אותם"  תקרי 
בחי'  וזהו  החודש.  קידוש  ע"י  בישראל  תלויים 
'מקראי קודש' שצריך לקרות לתוכם את הקודש, 
דהיינו החיות והדעת שמתגלה בשבת, כדי לגלות 
ההסתרה, וכל זה נעשה ע"י 'ששת ימים וכו' וביום 
לתוכם.  הקדושה  קורין  משבת  כי  שבת',  השביעי 
'וביום  קוראים  ר"ח  של  התורה  בקריאת  ולכך 

השבת' וגו'. 
שכולו  ניסן,  בחודש  מתגלה  ר"ח  קדושת  ועיקר 
בחי' ר"ח, ובו מתגלה הדעת בימי חג הפסח, וכל יום 
מימיו הקדושים, יש בו כח ר"ח - להתחדש להעביר 
השכחה וההסתרה גם בימות החול, כי השי"ת נתן 
לנו ברחמים מועדים וזמנים, שבת קודש אחרי כל 
טובים,  וימים  חדשים  וראשי  מעשה,  ימי  ששת 
וגם בכל חודש שאין בו יו"ט, אנו זוכים בעת 'ברכת 
של  יו"ט  בבחי'  הדעת  התחדשות  לקבל  הלבנה' 
כאשר  אלו,  וזמנים  מועדים  ובכח  החודש,  אותו 
נשפע  כראוי,  והתעוררות  בזכרון  אותם  מקבלים 
הכח לבטל תוקף ההסתרה, ולקבל הארת האמונה. 
אבל בכל פעם עלינו לרדת חזרה לימות החול, לתקן 
מציאות ההסתרה ממש, כאשר גם ביו"ט ישנם ימי 
מתגלה  הדעת  שעיקר  אע"פ  כי  המועד,  של  חול 
ביו"ט, עכ"ז הרי מציאות עבודת האדם וכלל צמצום 
הדעת הוא דייקא ע"י בחי' ההסתרה של ימות החול 
ע"י שמהפך ההסתרה לדעת, כאשר כלל מציאות 
ועוסקים  טרודים  שאנו  מה  וכל  העוה"ז  הנהגת 

בעולם, זהו עיקר עבודתנו, והוא הדרך לעשות נחת 
מה  בכל  האמונה  את  שזוכרים  ע"י  להשי"ת,  רוח 

שעושים ומהפכים ההסתרה לדעת. 
שהוא  מאחר  הדעת,  אור  עצם  לקבל  לנו  א"א  כי 
משום  ההסתרה,  התגברות  הגורם  אור  ריבוי  בחי' 
כך עיקר האמונה הוא דייקא ע"י דרכי החיים של 
העוה"ז, שהם הכלי והצמצום הנכון לזכות לאמונה, 
ולהשיג הדעת, לעשות רצון השי"ת. כי באמת כלל 
ההסתרה והירידה של ימות החול, הוא עיקר הכלי 

להדעת ועיקר שליחותינו לעוה"ז. 

'ספירת העומר' - כל יום לעצמו
יום ראשון של פסח, שבו מתגלה  ולכך מיד אחרי 
לספור  אנו  מתחילים  העולם,  לתוך  הדעת  הארת 
היינו   - וכו'  יום  היום  ואומרים:  העומר,  ספירת 
שעושים כלי מאותו היום, שיהיה מנוי לעצמו, כמו 
שימי האדם ומעשיו מנויים וספורים, שבכל פעם 
פועל ועושה דבר אחד, ואח"כ טרוד בענין שני, וכן 
וכל  דבר  שכל  התורה,  ולימוד  מצוה  מעשה  בכל 
מעשה הוא מסוים ומדוד בנפרד, כי זוהי מציאות 
לקבל  ומדות  הימים  הכלים  שהם  האדם,  מעשי 
האור במידה, בבחי' 'ומדת ימי מה היא', וכך בתורה 

יש פרשיות וסדר של לימוד באותו יום וכו'. 
בחינת  שהיא  דקוב"ה,  שמא  בחי'  היא  התורה  כי 
השמן  ריבוי  יהיה  שלא  האור,  לקבל  ומדות  כלים 
גורם כבוי הנר, רק עוד הלכה ועוד ידיעה, צעד אחרי 
והגדרה,  גבול  לה  ולא הארה של דעת שאין  צעד, 
ורק עי"ז מתבטל ההסתרה, כי ההסתרה היא בחינת 
כלים  משבירת  שיניקתם  הרשעה  מלכות  אחיזת 
שהם באים ע"י ריבוי אור, ועיקר תיקון האדם הוא 
לעשות כלים ומדות ע"י תורה ומעש"ט בפשטות, 

כדי לקבל האור במידה. 
בימי  הוא  טומאותינו,  מכל  הטהרה  עיקר  ולזאת 
הספירה, שבו אנו סופרים הימים, ומתגברים לתקן 
לחזור  ודרכינו,  מעשינו  לתקן  בפרטיות,  מידה  כל 
לצמצום דרכי התורה, ועי"ז יש בכח האדם למצוא 
אמונה וביטול ההסתרה בכל יום ויום, בתוך התורה 
והמצות שעוסק בהם, ועי"ז מתעלה מכח ההסתרה 
והטומאה אשר עיקר אחיזתה היא מבחי' שבירת 
כלים שבא ע"י רבוי אור, שרוצים הארת דעת בלי 
ונופל  טועה  האדם  ועי"ז  מוגדרת,  ומצוה  תורה 
לגמרי לקושיות וכו', כי אינו יכול להעביר ההסתרה 

והבלבולים. 
דקדושה,  והמידות  בכלים  מתדבק  כאשר  אבל 
בדברי תורה ותיקון כל מעשה שעושה, שהכל יהיה 
ימצא  עי"ז  שמים,  מלכות  ובקבלת  נכונה,  במידה 

את השי"ת בתוך הכלי, ויהיה בכוחו להמשיך אור 
כל  לתוך  נכונה  במידה  שיאיר  הדעת  אור  השבת 

תפילה ולימוד וכדו'. 
ולכך א"א לקבל התורה מיד אחרי פסח, רק צריך 
הדעת  אור  לצמצם  שבועות,  עד  הימים  לספור 
ע"י ספירת הימים, דהיינו שיהיו ספורים ומדודים 
שלא ייכנס אחד בגבול חברו, רק בכל יום עוסקים 
במה שזוכים באותו יום בפשטות, ואין מסתכלים 
על מה שרוצים כבר לזכות לעלות לקבל שלימות 
התורה, וכן אין מסתכלים על מה שהיה, רק סופרים 
ההתקרבות  למצוא  היום,  אותו  של  המעשים 
ימעט  לא  לעלות  והרצון  דייקא,  ידם  על  להשי"ת 
אור כח לימוד ומעשה פשוט, שלא יהיה בבחינת 
שבירת כלים שהוא שבירת הימים, רק יהיו בבחינת 
התיקון, שכל אחד ואחד הוא כלי ומדה בפני עצמו, 

וכל אחד נמנה לעצמו כדי לקבל האור במידה. 
תיקון  שעיקר  הבריאה,  בתחילת  שהיה  וכמו 
לעצמו,  יום  כל  ונמנה  שנמדד  ע"י  היה  הבריאה 
יום  בקר  ויהי  ערב  'ויהי  בראשית  במעשה  כמ"ש 
יום  כל  סופרים  אנו  כך  ויום,  יום  בכל  וכן  אחד' 

לעצמו, כדי שיהיה בבחינת מדות וכלים. 
וצריכים לספור שבעה שבועות דייקא, כי יש בהם 
כלי  שיהיה  ומידה  מידה  כל  לתקן  שבתות  שבע 
'שבע  הספירה  ימי  על  נאמר  ולכך  השבת,  לאור 
הכלי  הכנת  ע"י  כי  תהיינה',  תמימות  שבתות 
והצמצום של תיקון המידות בימי הספירה, מאיר 
להכין  ע"י שזכינו  ושלם  ונהיה תמים  אור השבת, 

לו כלים. 
ולכך בתחילת הספירה נאמר 'ממחרת השבת', כי 
הרי  החול,  ימות  לתוך  הדעת  אור  המשכת  לענין 
שהדעת  מחמת  שבת,  בחי'  הנקרא  הוא  היו"ט 
המתגלה ביו"ט הוא הדרך לזכות לקדש ימות החול, 

לצמצם הדעת לקדש כל מידה ומידה. 
כי כאשר האדם מתעורר באור סיפור יציאת מצרים, 
ומבין שעבדים היינו לפרעה ועכשיו קרבנו השי"ת 
לעבודתו להיות עבדים לכבוד שמו ית', ומתעורר 
והשי"ת  והמעלה,  האושר  תכלית  שזהו  להבין 
רוצה בו מאד, כאשר גאל אותנו באהבה וחוזק יד, 
להיות לו לעם המייחדים שמו, עי"ז נמצא הכח 
להשיג הדעת בכל יום כראוי, לתקן כל מידה וכל 

מעשה, כדי שימשיך עליו תמיד הזכרון, שאור 
לו במידה  יאיר  היו"ט אור התגלות הדעת 

התורה  לקבל  זוכים  ועי"ז  ובצמצום, 
כראוי בחג השבועות.



בני הנעורים
כל יום צמצום מיוחד של דביקות

עלהו לא יבול

חמץ שעבר עליו הפסח
כללי ההלכה

או  בשוגג  כן  כשהיה  אפילו  אותו,  ביערו  ולא  באיסור  בפסח  אותו  שהשאירו  חמץ  א. 
באונס, קנסו אותו חז"ל ואסרו אותו באכילה ובהנאה לאחר הפסח. אבל 'חמץ של גוי' 

שעבר עליו הפסח, מותר לאכלו לאחר הפסח.  
מכמה  זה  על  שפקפקו  פוסקים  מקצת  יש  כיום,  הנהוגה  לגוי  חמץ'  'מכירת  לגבי  ב. 
טעמים, ויש שהתירו לעשות כן רק למי שיש לו חמץ הרבה ]כמפעלים וחנויות[. אמנם 
לדעת  גם  ממש.  לכתחילה  כן  לעשות  והתירו  זה  על  סמכו  הפוסקים  ובנין  מנין  רוב 

המפקפקים, הרי המכירה הנעשית כיום טובה בהרבה ממה שהיה בזמניהם.
ג. אך כל זה במי שרוצה למכור חמץ שלו, שהאיסור להשאירו בבית הוא חמור מאוד, 
ומגודל היראה שלא לעבור עליו איסור בל יראה ובל ימצא לא רצו לסמוך על המכירה. 
אמנם כשמדובר לענין לאכול 'לאחר הפסח' מה שנמכר במכירת חמץ, הרי שאז אפילו 
כל  ולכן  מדרבנן',  'קנס  רק  שהוא  וכאמור  בהרבה  קל  הוא  האיסור  כלל,  נמכר  לא  אם 
שנמכר במכירת חמץ - כדאי הם הפוסקים לסמוך עליהם בשופי. ולו יהא שאין המכירה 
תקפה, מכל מקום כיון שאיסור זה הוא רק מטעם 'קנס', לכן כאשר המוכר עשה את מה 

שציוו אותו על פי דין, שוב לא שייך לקנוס אותו, כיון עשה את המוטל עליו.
 למעשה

א. המוכר בערב פסח חמץ גמור במכירת חמץ הנהוגה, יש לו על מי לסמוך לכתחילה. 
ומכל מקום יש מחמירים שלא למכור חמץ גמור, אבל דבר שהוא בגדר 'תערובת חמץ' 

בדרך כלל סומכים על המכירה.
שלא  הפוסקים  החמירו  לא  מעולם  הפסח,  עליו  שעבר  לגוי  שנמכר  חמץ  לגבי  אך  ב. 
לאכלו אף למהדרין. וכל שכן כשמדובר במפעל או חנות, שאז כמעט וכולם התירו לו 
למכור. אכן היו כמה מגדולי ישראל שהחמירו על עצמם שלא לאכלו, אך לא אסרו אותו 
לאחרים. ויש מהדרים ללכת בדרכיהם, אך חלילה לעשות מזה 'איסור' או 'חומרא' כאשר 
הוא בסך הכל 'הידור בעלמא'. וכל זה לגבי חמץ גמור, אבל לגבי תערובת חמץ, כמדומה 

שלא הידרו שלא להשתמש בו.

ורבים  הפסח,  לאחר  שנוצרו  עליהם  שכתוב  חמץ  מוצרי  מכירת  כיום  שנפוץ  מה  ג. 
משתדלים לקנות דוקא את אלו - הוא חוכא ואיטלולא. ראשית, אין על דבר זה השגחה 
כי אכן הוא אמת. שנית, כל המפעלים עובדים כרגיל עד סמוך לפסח ממש, ותוצרת זו 
הם משווקים כאשר השוק נרגע מאימת חמץ שעבר עליו הפסח. ויש המקפידים לקנות 
דוקא כאשר 'קוד הייצור' מעיד שנוצר אחר הפסח ]בשנה זו הוא:8017[, אך אין זו עדות 
ברורה כלל שנוצר אחר הפסח, אלא פעמים רבות בא רק להעיד שנארז אז אף שהייצור 

קדם לו בהרבה. 
ד. אך בזה יש להזהר מאוד! שלא לקנות שום מוצר שיש בו חשש חמץ מבלי לברר אם נמכר 

במכירת חמץ. וביותר יש להזהר כשקונים בקיוסקים ובמסעדות שעל הדרך, שלפעמים רבות 
לא מכרו כלל את חמצם.

אפילו  מותרים  האופנים  ברוב  בדיעבד  טחינתם,  קודם  במים  שהושרו  חיטים   - קמח  ה. 
'להשהותם  שמותר  פוסקים  הרבה  דעת  אופן  ובכל  לפסח.  מצות  לאפיית  בהם  להשתמש 

בפסח'. וכל זה כאשר אכן הושרו החיטים במים, אבל הקמח הנעשה כיום, אין החיטים עוברים 
לכל  בפסח  להשהותו  ומותר  חימוץ,  לידי  כלל  באו  לא  ואזי  מים,  של  'זילוף'  אלא  כלל  שרייה 

הדיעות.
ולמעשה: מי שיש לו קמח רגיל בביתו, בכל זאת נכון למכרו במכירת חמץ. אבל לאחר הפסח, בין שנמכר 

לגוי ובין שלא נמכר לגוי – אין בו איסור כלל וכלל. ואף שיש שהחמירו שלא להשתמש בו, המדובר הוא 
בחיטים שהושרו במים, מה שאין כיום שלא הושרו כלל, וכל שכן כשנמכר במכירת חמץ שאין על זה שום 

פיקפוק אף למהדרין מן המהדרין, ואין צורך כלל להדר בקמח שנטחן לאחר הפסח או שלא נרחץ במים. והעושים 
מזה 'איסור' או 'חומרא' – הם מפסידים ממונם של ישראל על לא דבר!

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(

היה ליל הסדר, ועוד שבוע שלם של פסח, לשם מה התכוננו כל כך 
הרבה לפסח, אחרי שהיא חולפת לה במהירות גדולה כל כך, ובפרט 

שלא זכור לי מליל הסדר איזה אור של התחזקות בהשם יתברך.
אני מתאר לעצמי שתכתבו לי, שאפילו אם לא הרגשתי כלום בכל 
זאת צריך להאמין שבוודאי היה ליל הסדר שהשפיע אור גדול על 
הנשמה גם אם לא רואים. אני אולי מאמין, אבל למעשה, עובר עוד 

שנה ועוד שנה, מה התכלית?
טעות לומר כך. הרגעים הקטנים בהם התעוררת לה' בחג הפסח, אלו 
השפעות רוחניות מאוד גבוהות שנשלחו אליך ממרום. לא היו אלו 
רגעים סתם, תסתכל בספרי הקבלה ותראה אלו הארות יורדים בחג 

הפסח. אצלך זה הצטייר ברגעים קטנים של אמונה וקרבת ה'.
כעת העבודה שלך לקחת את זה ולשמר אותם, כי אלו היו הארות 
שנשלחו כמתנה מן השמים, הבזקים של קרבת ה', כדי שתראה 
חשק  לקבל  יכול  אתה  זה  ומתוך  אחרת,  קצת  שתחיה  ששייך 
להתחיל לעבוד על עצמך שתתחיל באמת לחיות כך הרבה יותר 

זמן מכמה רגעים קטנים.
שזה  להבין  עליך  ראשון  דבר  אבל  עבודה,  ממך  דורש  כמובן  זה 
כי כבר הראו לך שאתה  דורש עבודה עצמית, אבל אל תתייאש, 

מסוגל לזכות לזה, כי לא הראו לך דבר שאינך יכול להגיע לשם. 
אנו בטבענו אנשים עצלנים, כולנו היינו חולמים להתקרב לאיזה 
צדיק קדוש שבבת אחת יוציא אותנו למקום אחר, וישפיע וירעיף 
עלינו תמיד הארותיו וחיזוקיו ללא שום נסיונות ומעידות, אבל אין 
זה רצון ה', כי ה' רוצה שנעבוד ונברר את עצמנו מתוך כל החשכות 
התגברות  והרבה  נסונות,  לעבור  מוכרח  ולכן  הזה,  העולם  של 

מצדינו עד שנזכה.
ועיקר העבודה שנדרשת מאתנו היא באמת החיפוש וההמתנה שלא 
נתייאש אלא נצפה ונצפה עד שנזכה, כי באמת ללא סיוע מלמעלה 
לא שייך לזכות, אך מצד שני מלמעלה מחכים שאנו גם נעשה משהו, 
להשתוקק  והרצון  ההמתנה  של  החלק  הוא  עבודתנו  עיקר  ולכן 

ולהתפלל ולצפות, כך נזכה שבאמת ה' יעלה וירים אותנו.
וזה בעצם עבודת ספירת העומר, להמתין ולצפות לישועה שלמה, 
עד  יכולים  שאנו  מה  את  ולעשות  להשתוקק  ולספור,  לחכות 

שנזכה יותר ויותר להתקרב לה'.
שזה  אולי  חשבת  בהשי"ת',  'דביקות  המושג  על  שמעת  בוודאי 
יכול  אתה  גם  הזה,  הסדר  שמליל  לך,  דע  אך  ה',  לעובדי  שייך 
דביקות  גדול:  כלל  לדעת  אתה  שצריך  אלא  בהשי"ת.  להדבק 
דבקות,  של  קטנים  חלקים  המון  של  אוסף  הוא  בהשי"ת 
אוסף של הרבה רגעים קטנים של זכרון בהשי"ת. לאט לאט 
הרגעים מצטרפים עד שהם נדבקים יחד וכך נעשים רגעים 
קצת  להרגיש  שאפשר  עד  דביקות  של  יותר  גדולים 
מוכרחת  ההתחלה  אבל  הלב.  בעומק  שונה  הרגשה 

להיות בחלקים קטנים.
של  אור  איזה  הרגשת  לא  שאולי  הסיבה 
קרבת ה' בליל הסדר, הוא לא בגלל 
שלא הושפע עליך, 

שהרי בוודאי היה גילוי שכינה אצלך על השולחן )ולא משנה היכן 
ועם מי חגגת את הסדר(, אלא דווקא שקבלת בבת אחת דביקות 
גדולה ונוראה בהשי"ת, ולא היו לך כלים לקבלו. אבל צריך שתדע 

שמה שהושפע עליך בחג הם אורות השייכים לנשמתך ממש.
שים בחדרון צר וקטן את כל הפרוג'קטורים הנמצאים בהר מירון 
לא  שהאור  אומר  זה  ואין  כלום.  כלום,  תראה  לא  בעומר,  בל"ג 
קיים, אלא אם אתה רוצה לראות, אתה מוכרח לחלק את האורות 
בהשי"ת  זכרון  של  קטנים  ורגעים  דביקויות  של  קטנים  לחלקים 

בכמה וכמה אופנים.
כל  לוקח  אתה  שבו  העומר,  ספירת  של  העבודה  למעשה  וזהו 
שאמורים  המוחין  חלק  את  יום  באותו  ומוצא  עצמו  בפני  יום 

להצטמצם ולהתגלות בתוך מה שאתה עושה היום.
כי המושג דביקות אצלנו הוא מושג מאוד מופשט של "דביקות", 
אך הכוונה היא פשוטה מאוד. כמו שאש שורפת, ובשביל לבשל 
מאכל צריך לווסת את החום של האש לפי המידה הרצויה, כך צריך 

בכל יום מחדש לחשוב ולחפש עצות, איך היום הזה נזכור את ה'.
נסיעה,  של  יום  הוא  פעם  רבים,  שינויים  עוברים  יום  בכל  כי 
שלמים  ושנחזור  תצליח,  שהנסיעה  דשמיא  סייעתא  צריך  ואז 
ברוחניות עם עיניים קדושות, רגועים ושלווים בלי כעס ועייפות 
הנפש. ויום אחד עובר איזה בזיון מחבר קרוב, ואז צריך דעת איך 
לקבל את הבזיון באמונה, ויום אחר, מתגבר איזה תאווה, ואז צריך 
למצוא עצה איך להתגבר על הנסיון לברוח ממנו, ובהמשך למאוס 
איך  חדשות  עצות  צריך  ויום  יום  ובכל  שטות.  שהוא  ולהבין  בה 
לחטוף תורה, ואיך להתגבר בתפילה בכוונה, והדוגמאות הן רבות 
לאין שיעור, כי כל יום מספירת העומר מתנהג על פי מידה אחרת, 

ולפי אותו המידה כך עובר על האדם שינויים רבים.
נזכור  הזה  היום  איך  קטנות,  עצות  לחפש  מחדש  יום  בכל  וצריך 
את  סופרים  יום  תחילת  בכל  ולכן  השי"ת.  את  טוב  יותר  'קצת' 
העומר ואומרים 'היום... ימים לעומר', ועיקר הכוונה בפשטות הוא 
לזעוק אז הרבה ולכוון היטב במילה 'היום', להכניס בראש בתחילת 
כל יום, שהיום הזה אנו מקבלים על עצמנו להיות עם השי"ת גם 
במה שעתיד להיות עמנו באותו היום, ואז לזעוק בתפילה שלאחר 

הספירה שבאמת השי"ת יזכנו להטהר באותו היום.
ומניין באמת נקבל כוחות לחפש בכל יום דביקות קטנה לפי אותו 
היום? לזה היה לנו ליל הסדר לפני הספירה, שאז קבלנו כח גדול 
של מוחין אדירים של יציאת מצרים. וגם אם לא הרגשנו זאת, אבל 
יום למעשה איזה אור קטנטנן של  עכשו אפשר לקחת משם כל 
זכרון של קרבת אלקים לפי מה שנעשה עמנו באותו היום. ואפילו 
אם לא נצליח בשלמות, על כל פנים שיהיה משהו אור ה' בכל יום. 
ולכן גם סופרים את הספירה לליל הסדר, ולא לפי חג השבועות, 
כי אנו בעצם ממשיכים על עצמנו בכל יום חלק קטן מהאור של 

ליל הסדר.
וזכור כלל זה, כי כל הצדיקים שאתה יודע עליהם שהיו בדביקות 
של  קטנות  דביקויות  הרבה  שהרבו  ידי  על  רק  לכך  זכו  גדולה, 

רגעים של קרבת אלקים.
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לכפר שמריהו

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

 054-8418146 

כפר שמריהו

הרה"ח רבי  יעקב מאיר שכטער  שליט"א
לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו נחמן שמחה נ"י

בן בנו הר"ר יוסף חיים שכטער הי"ו 
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם אייזנבאך הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה יחזקאל יהודה נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר תומר בסיס הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  שמעון שפיגל הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל בן רבי אריה לייב שפירא  הי"ו  י-ם
לרגל שמחת הולדת הבן 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אהרן חשין הי"ו  - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן דוד נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל ברי"ל שפירא  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד שמעון קלצקין הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אהרן קניגסברג הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אביגדור ברנשטיין הי"ו  - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מאיר רביבו הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי בנו הר"ר שמואל הי"ו
עב"ג בת הר"ר אייל פוליטי הי"ו - צפת

לרגל שמחת אירוסי הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נועם יהודה ברנד  הי"ו   - בית שמש
לרגל שמחת הכנס בנו לעול המצוות

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה נפתלי טייטלבוים הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נתן נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל צוקר  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יצחק ברש"א ז"ל הלפרין הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נתן נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר צבי מילשטיין הי"ו  - ביתר
לרגל שמחת הכנס בנו לעול המצוות

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר פינחס איינהורן  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

יצא לאור!
הקונטרס הנפלא

"שאל בני - ספירת העומר"
שם תמצא מרגוע לנפשך השוקקת

להשיג במרכזי ברסלב ובחנויות הספרים
לפרטים: 058-328-8729

oradaat@gmail.com :לקבלה בדוא"ל

אתה תספור בין כה וכה, השאלה איך.

בימים אלה יצא לאור קונטרס 'שאל בני על ספירת 
העומר', מתוך  הסדרה כובשת הלבבות. 

הספר מאיר את עבודת ימי הספירה הקדושים באור 
חדש, ומעניק במבט פשוט אל פנימיותם של דברים, 

ואל הספירות שמאחורי המספרים.

השנה תספור וגם תדע.

לספור?אתה יודע


