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פרשת נשא  -שבועות תשע"ד
"מתן תורה"
מגיע מתן תורה ,מגיע חג השבועות כולם הולכים לשמוע את עשרת הדברות! כולם
הולכים לשמוע את כל הקולות! היו צדיקים ששמעו כל דקה את עשרת הדברות ,בפרט
במתן תורה בפרט בחג השבועות .הרב'ה שמע את כל הקולות של מתן תורה! בחג
השבועות הרב'ה הלך בבוקר למקוה והוא שמע את כל עשרת הדברות! הוא שמע את כל
הקולות! הוא היה בטוח שכולם גם שומעים! הוא היה בטוח שכולם שומעים את עשרת
הדברות ,את כל הקולות הברקים והרעמים של מתן תורה ,הוא שאל את המלווה שלו
בכל פעם אתה שומע? אתה שומע את הקולות? אתה שומע קולות? מה אתה לא שומע!?
איך אפשר לא לשמוע? מה פירוש אתה לא שומע? הנה! עשרת הדברות! קולות! ברקים!
העולמות מתפוצצים! תשמע איזה פיצוצים ברקים רעמים בכל העולמות! אתה לא
שומע? הרב'ה היה בכזה שפלות בכזה ענווה הוא היה בטוח שהוא פחות מכל יהודי,
שהוא יותר גרוע מכל יהודי ויהודי בעולם! ואז אם הוא שומע את הקולות של מתן
תורה,אז בוודאי כולם שומעים! עכשיו זה שבוע אחרון למתן תורה ,צריך להכין כלים
למתן תורה ,אדם צריך להכין את עצמו להשיג חכמה עילאה ,חכמה תתאה ,עדן עילאה
עדן תתאה ,אדם צריך להכין את עצמו שהוא יתחיל להבין את הגמרא הקדושה ,שהוא יזכה לדעת שחוץ מהגמרא ,חוץ מהתורה וספרי הקודש ,הוא לא ידע כלום
בעולם .צריך לא לדעת שום דבר בעולם הזה ,לא לדעת פוליטיקה ,לא לדעת כמה נשק יש למצרים ,לא לדעת כלום! אוזן ששמעה את עשרת הדברות בהר סיני ,אוזן
שהולכת לשמוע בחג השבועות את עשרת הדברות ,אוזן ששומעת "אנכי ה' אלוקיך...אשר הוצאתיך מבית עבדים" ,מבית עבדים! הולכת להיות עבד עבדים?! הולכת
לשמוע רדיו ,לשמוע מה קורה בעיתונים ,לשמוע שטיות ,הבלים .אדם לא צריך לדעת בעולם כלום חוץ מהתורה מהגמרא מספרי הקודש ,כל הצדיקים הגדולים לא
הוציאו את הראש מהגמרא! לא הרימו את הראש מהלימוד! לא התיישרו אף פעם! לא הזדקפו אף פעם! זה הנעשה ונשמע!! זה הנעשה ונשמע!! זה מתן תורה!! שחוץ
מהגמרא הקדושה חוץ מהתורה הקדושה לא מעניין אותי שום דבר.
אומרת הגמרא בנדרים פא' "מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים?...כי לא ברכו בתורה תחילה" אדם הולך ללמוד תורה הוא אומר – מה יש...
למה לא ללמוד תורה?! הרי זה כיף! מה אני מפסיד ! הרי נותנים לי  500דולר! מה יכול לקרות?! מה הפסדתי! גם הרוחתי  500דולר ,גם למדתי קצת ,גם העברתי
את הזמן ,מה רע בזה!? מה ...אני אלך עכשיו לעבוד באיזה נגריה באיזה דפוס? מכאלה מחשבות מכאלה כוונות לא יצא שום דבר! כי אדם צריך ללמוד תורה עם
כוונה בדחילו ורחימו לשם שמים להאמין שבכל אות ואות שהוא אומר הוא מזעזע נשמות! ,בכל אות הוא מזעזע רבבות נשמות!! על ידי כל אות שהוא אומר אנשים
מתעוררים וחוזרים בתשובה .הרבי אומר בתורה יד' מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים? "מפני שלא ברכו בתורה תחילה .שצריך כל אדם
ובפרט תלמיד חכם לברך ולהאיר בלימוד תורתו בשורש הנשמות כי שם שורשנו נמצא ...אבל כשאין מאיר ומברך את התחילה על ידי לימודו ...מפני
זה לא יהיה בנו תלמיד חכם" .אדם צריך לדעת שכל האותיות שהוא אומר הם כנגד נשמות! ובלימודו הוא צריך להאיר בשורש הנשמות ,ואת זה הוא חייב לכוון
בלימוד התורה! לפני שהוא פותח את הגמרא את השולחן ערוך את היורה דעה הוא חייב להגיד " -אני מכוון שעל ידי כל אות ואות שאני יוציא עכשיו מהפה
שלי ,אותם האותיות ,אותה האות שאני יגיד תלך לאותה נשמה שקשורה לאותה אות ,ותעורר אותה בתשובה ,אותה הנשמה שקשורה לאותה האות
תקבל התנוצצות " – וזה נקרא שהוא מברך בתורה תחילה ,שהוא מכוון בלימודו לברך ולהאיר בכל הנשמות.
אם אדם יזכה לשמוע בקול הצדיקים ולהאמין בחכמים שאומרים שעל ידי כל אות ואות אנשים חוזרים בתשובה ,והוא ילמד תורה לא כי זה כיף ,לא כי אין מה לעשות,
לא כי זה במקום לעבוד ,לא כי זה להעביר את הזמן ,לא כי הוא חרדי וחייב ללמוד תורה ,לא כי הוא עם פיאות וזקן וזה דבר מכובד ,היום אדם דתי הוא יותר מכובד
מאדם חופשי זה המצב היום בגשמיות .אלא באמת הוא ילמד תורה לשם שמים לעורר את שורשי הנשמות ,על ידי כל אות שיוציא מפיו הוא יכוון להאיר בשורשי
הנשמות הוא יזעזע את שורשי הנשמות ,הוא יזעזע את כל הנשמות שעוד לא יתפקרו ויחזיר אותם בתשובה .על ידי כל אות הוא יעורר נשמות נידחות ואבודות ,על
ידי כל אות הוא ממש ימשיך נשמה חדשה לאותם הנשמות האבודות ויחזיר אותם בתשובה.
מדוע החופשיים לא שומרים שבת? מדוע המרצניקים לא חוזרים בתשובה? למה אדם לא שומר שבת? כי אין לו נשמה!! הוא עכשיו חי כמו גוי! הוא חי כמו בהמה!
כמו כבש! תגיד לו לשמור שבת הוא לא מבין מה אתה מדבר אליו! הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו! הוא איבד את הנשמה! מרוב פגמי הברית הוא איבד את הנשמה!
ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך לו נשמה חדשה ,צריכים להמשיך לכל המרצניקים לכל הרשעים נשמות חדשות! וזה עושים על ידי שאנחנו מכוונים בלימוד התורה
שכל אות ואות שאנחנו אומרים תלך ותאיר באותה הנשמה האבודה שקשורה לאותה האות ותעורר אותה בתשובה ,וזה אומר רבינו מפני מה תלמידי חכמים אין
בניהם תלמידי חכמים כי לא ברכו בתורה תחילה! כי הם לא מכוונים! הם לא מכוונים להאיר בשורשי הנשמות! הם לא לומדים בדחילו ורחימו! הם לא מאמינים
שעל ידי כל אות הם מזעזעים נשמות! הם לא מאמינים שעל ידי כל אות שהם אומרים אנשים עכשיו מתעוררים וחוזרים בתשובה! ולכן העונש הוא מאוד גדול "אין
בניהם תלמידי חכמים" הם מקבלים ילדים שלא רוצים ללמוד ,לא רוצים להתפלל ,לא רוצים ללכת לחיידר ,לא רוצים ללכת לישיבה ,בורחים מהישיבה! מעבירים
את הזמן .הרבי אומר בתורה יד' הילדים האלה מקבלים נשמות ישנות מבחינת "אני ישנה" הבן רוצה הרבה לישון ,הרבה לאכול ,הוא כבד תנועה ,הוא לא יכול לקום
מוקדם בבוקר ,הוא עושה טובה שהוא שומר שבת ,האבא צריך להתייסר עד שהוא מביא אותו לחופה ,אלף ייסורים אלף מומחים אין סוף ייסורים! וכל זה עובר על
האבא שלא בירך בתורה תחילה ,שהוא לא כיוון בכל אות ואות שהוא למד להאיר בשורשי הנשמות ,בפרט תלמידי חכמים שהם צריכים יותר להיזהר להאיר בשורשי

אנא ה' ,עושה
נפלאות גדולות לבדך,
אתה גילית לנו על ידי
צדיקיך ,כי על ידי כל
אות ואות של לימוד
תורה לשמה בקדושה
ובטהרה ,חוזרות
נשמות בתשובה.
אנא זכני שעל ידי
לימודי לשם שמים,
בלתי לה' לבדו,
יתעוררו כל עם
ישראל בתשובה
שלימה ,ועל ידי כל
אות ואות,שאומר
בקדושה ובטהרה
לשם שמים באמת,
על ידי כל אות ואות
תתעורר בתשובה
הנפש ששורשה
באותה אות ,ויתגלה
לה אור ה' ,אור
האלוהים המחייה את
כל העולמות ,תזכה
גם היא לשמוע את
קול עשרת הדיברות,
עד שתבקע את כל
המסכים והמחשכים
ותעלה לאור באור
החיים

המשך בעמוד הבא

לאור בקשת מורנו הרב שליט"א להפיץ את העלון בארץ ובעולם
באלפי עותקים דרושים תורמים רציניים שיזכו לקחת על עצמם את הפצת העלון
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המשך דברי הרב "מתן תורה"
הנשמות .ולהיפך זה שמכוון באותיות התורה ,זה שמכוון להאיר בשורשי הנשמות ,הוא וודאי לו כסף ,ועכשיו הוא בעולם חדש שיש לו כבר כסף! כי נהיה כבר עולם חדש לגמרי! כי כל רגע אדם
זוכה להמשיך נשמה זכה ובהירה לבנו ,זה מידה כנגד מידה ! כמו שהוא כיוון באותיות התורה בורא עולמות חדשים ,אם אדם לומד תורה אז הוא בורא כל שניה עולמות חדשים.
להמשיך נשמה לכל הרשעים ,לכל הנשמות האבודות ,אז ה' נותן לו מתנה נשמה בהירה וזכה אדם צריך לדעת שברסלב וגמרא זה דבר אחד! הנקודה בברסלב היא שהולכים על פי מה
לבנו שרק תרצה ללמוד ,שרק תרצה לקום מוקדם בבוקר,
שכתוב! ולא על פי הרגשות ודעות ולא לפי מה שנוח
ועוד תקום לפני האבא! האבא יקום בחמש בבוקר הנשמה
"צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותייך על משכנות
הזאת תקום בשלוש בבוקר! בנו יקבל נשמה זכה ובהירה
הרועים" צריך לשמוע בקול הרועים! צריך לשמוע בקול
שנמשכת רק לקדושה.
הצדיקים! צריך לשמוע בקול ליקוטי מוהר"ן ! בתורה
הרבי אומר בתורה קא' אם אדם לא לומד תורה בעיון,
הראשונה בליקוטי מוהר"ן כתוב שאדם צריך שיהיה לו
לא לומד גמרא אז זה נקרא סם המוות זה אנפין חשוכין
שכל! אדם צריך ללמוד גמרא! ורק זה נקרא תמימות.
"במחשכים הושיבני כמתי עולם" הוא הולך עם פנים
צריך לדעת שחסידות ברסלב לא באה לבטל ח"ו שום
קוצו של י'! שום מנהג של עם ישראל! שום דבר שמקובל
חשוכות ,החיוך שלו זה סתם חיוך ,סתם חיוך כמו של גוי,
בעם ישראל! היא רק באה להוסיף! להוסיף עוד יראת
זה לא חיוך של יהודי – חיוך של יהודי זה שהוא מלא בתורה
שמיים ,עוד תפילה בכוונה ,עוד יותר שמירת עיניים.
ותפילה כמו שכתוב "חכמת אדם תאיר פניו" .אדם מגיע
הביתה ישר פותח ספר! לוקח את הגמרא ,לומד את הגמרא,
הרב'ה אמר "רציתי שהענין שלי יתפשט בליבות אנשים
לוקח את הרמב"ם ,לוקח את השולחן ערוך ,את הטור ,אז
(המתמידים בעבודתם) כיהודי ליטא" (שיח שרפי קודש
היום לבנות את בית המקדש זה פשוט רק ללמוד ש"ס
האשה רואה שהוא מתייגע היא רואה שהוא לומד! היא
ב -רנז') הרב'ה אומר תהיו ליטאים! תתחילו ללמוד! אצל
תעמוד בצד נפעמת ,היא לא תיגש אליו ולא תדרוש ממנו שום דבר ,אבל שהיא רואה שהוא הרב'ה אין חדשות! הרב'ה אמר "אני הולך בדרך ישן שכולו חדש" בתורה קא' הרב'ה אומר "כל
מדבר שטויות ,אוכל פיצות ,אוכל עוגות ,שותה קולה ,ועוד הוא אומר לה תעשי עוד עוגה ועוד המקבל עליו על תורה ...היינו תורה בעיון .עול תורה זה גמרא ופוסקים!! אין לנו חוץ מרבינו
עוגה ,אז היא מפטמת אותו והוא שוקע בתאוות יותר ויותר .אבל אם היא תראה שהוא קודש כלום! אם אדם רוצה דברים חדשים ,ליקוטי מוהר"ן חדש אז בסדר ..שיכתוב ליקוטי מוהר"ן
קדשים ,שהוא לומד תורה ,שהוא אש להבה ,שהוא לומד גמרא ,שהוא מתייגע ,שהוא כולו פנים חדש! שיעשה ברסלב חדש! אנחנו הולכים עם ברסלב הישנה ,עם מה שכתוב! ברסלב הישנה זה
מאירים והשכינה שורה עליו ,אז היא תעמוד בצד ולא תדרוש ממנו שום דבר! היא רק תשבע ללמוד תורה בעיון ,ללמוד גמרא ופוסקים,הרב'ה אומר עול תורה זה לימוד בעיון! אם יש מישהו
מלהתסכל עליו! היא תראה את השכינה הקדושה שורה עליו.
שיש לו ליקוטי מוהר"ן חדש או שיטה אחרת אז אדרבה ואדרבה אולי הוא גילה דברים חדשים!
הרבי אומר שהעבודה הכי קשה ברוחניות שזה עמל התורה ,היא יותר קלה מהעבודה הכי קלה אבל הרב'ה אומר שאין לו דברים חדשים! הרב'ה כולו ישן ואף על פי כן חדש לגמרי! אנשים
בגשמיות! אנשים לא מבינים ,טועים ,לא יודעים שללמוד תורה ולעמול בתורה זה יותר קל באים! פה מחלקים מטבעות לסגולה ,פה מחלקים מצות מבורכות ,כל מיני חידושים! כן ירבו
מהעבודה הכי קלה בגשמיות ,כל כך קשה להם ללמוד עד שהם הולכים לסחוב משאות ומשלוחים החידושים ! אבל אין לזה שייכות לברסלב! הרב'ה אמר אין אצלי חדשות! אני הולך בדרך שכולו
וארגזים ,רצים מקצה הארץ לקצה הארץ ,ממטולה ועד אילת ,נוסעים כמה שעות העיקר לא ישן! צריכים ללכת בעקבי הצאן ! תראה איך החזון איש למד! תראה איך הסטייפלר למד! תהיה
ללמוד! אם אדם ישב וילמד יבוא לו כל השפע! כי כל אות זה מכרה של זהב! כל אות זה מעיינות ברסלב! אין פה שום דבר חדש.
נפט של מיליוני חביות! תשב תלמד תראה איזה שפע יהיה לך! גם לא תצטרך לעבוד! אבל היצר השכל האמיתי זה רק לימוד הש"ס חוץ מזה אין שום שכל בעולם ,מה שמאיר לאדם ומכוון אותו
הרע הוא כזה גדול שעושה את האדם משוגע ממש ,הוא נהיה פשוט משוגע ,זה כמו שהוא דופק את זה רק השכל! אדם צריך לראות שהשכל יאיר וילך ,יאיר ויגדל ,כמו שכתוב "הולך ואור עד נכון
הראש בקיר! למה אתה דופק את הראש בקיר ! סוחב משאות ,ארגזים ,מה אתה מענה את עצמך? היום" ,כל עבודת האדם זה רק להגדיל את השכל ,וכפי מה שמגדיל את שכלו ולומד ש"ס ,כך
מה אתה סוחב? שב בכולל תלמד תורה תהנה מהחיים ,תשב ליד איזה מעיין ,ליד איזה שדה ,תראה הוא בונה את בית המקדש ,אם אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש ,להחיש את הגאולה ,צריך
את הפרחים היפים ,מה אתה סוחב על עצמך משאות? כשהאדם לומד תורה בעיון ,לומד גמרא ,להגדיל את השכל ,להגדיל את הדעת ,כמו שאמרו חז"ל "כל מי שיש בו דעת כאילו נבנה בית
והוא מכניס את השכל בתורה ,אז הוא בורא עולמות חדשים! הוא בורא מציאות חדשה! פתאום המקדש בימיו" וכפי מה שאדם מגדיל את הדעת ,את השכל ,כך הוא בונה את בית המקדש!
נהיה לו חוקים חדשים! יש לו כסף לנסוע לאומן! פתאום יש לו שפע ברוחניות ,שפע בגשמיות! כי מה שלא נבנה בית המקדש מכיוון שלא לומדים ש"ס בעיון ,בעומק ,היום לבנות את בית
וכל זה למה? כי על ידי הלימוד הוא ברא עולם חדש! לפני זה הוא היה בעולם שאין לו שפע ,שאין המקדש זה פשוט רק ללמוד תורה ללמוד ש"ס.

"דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל"

"וזאת תורת הנזיר"...

בשנת תרצ״ג ( )1933הוכתר רבי יצחק קוסובסקי כרב ראשי בקהילת יוהנסבורג שבדרום אפריקה.
כעבור זמן מה הוברר לרב ,שיהודים רבים בקהילה מחללים שבת בפרהסיה(לעיני-כל) ,אוכלים
מאכלות אסורים ,ונכשלים גם באיסורי תורה אחרים .כמה מהם ,שהיו כוהנים ,היו באים לבית הכנסת
בשבתות ובחגים ,והיו עולים לדוכן לברך את המתפללים "ברכת כהנים" ,כמצוות התורה .פנה הרב
קוסובסקי אל גיסו ,רבי חיים עוזר גרודזנסקי בשאלה ,כיצד עליו לנהוג במחללי השבת בפרהסיה,
הבאים לבית הכנסת ,ועולים לדוכן עם שאר הכוהנים :האם ראוי למנוע מהם לברך את הקהל? שהרי
קבעו הפוסקים שמומר לחלל שבת בפרהסיה הוא כמו מומר לעבודה זרה ,ולא ישא כפיו עם הכוהנים.
או שמא ראוי להקל כאן ,משום שעוברי עבירה אלה עושים זאת מחוסר ידיעה על גודל האיסור ,והם
בבחינת "תינוקות שנשבו"? השיב רבי חיים עוזר לגיסו ,ואמר לו :לפי הדין ,וודאי שהכוהנים המחללים
שבת בפרהסיה אינם ראויים לעלות לדוכן ,ולברך את קהל המתפללים .אולם ,בכל זאת אני מורה היתר
שלא לדחות אותם .שכן ,רבים מהם עלולים לשכוח שהם כוהנים ,ויבואו חלילה לשאת נשים ,הפסולות
לכהונה ,ואף להיטמא למתים .ועוד אמר רבי חיים לגיסו ,הרב קוסובסקי :כאשר הכוהנים עולים לדוכן,
ומברכים את העם ב"ברכת כהנים" ,חודרת בלבם ההכרה שהם מזרע אהרן הכהן ,ואפשר שהכרה זו
תביא אותם בעתיד לתשובה שלימה...

חסיד אחד שחכמתו הייתה קטנה מיראתו ,התפאר פעם באזני הצדיק רבי
ישראל מרוז'ין ,שהוא מסגף עצמו בסיגופים קשים עד מאד כדי לזכות
לגילוי אליהו הנביא .כשראה שאין הצדיק מגיב לדבריו ,החל החסיד
לתאר בהתרגשות רבה את מנת הסיגופים שהוא נטל על עצמו :שום
משקה אינו בא אל פיו ,כי אם מים! בנעליו נעוצים מסמרים ,הדוקרים את
כפות רגליו; ובעתות החורף  -המשיך ואמר  -אני מקיים מדי יום "גלגול
שלג"(־מתגלגל ערום על השלג ,כדי לסגף את גופו) ובכל בקר אני סופג
על גבי ארבעים מלקות .נתחייך הצדיק רבי ישראל מרוז׳ין ,ורמז לחסיד,
שיתקרב לחלון החדר .עתה הושיט הצדיק את אצבעו לעבר החצר ,שם
עמדה מרכבה רתומה לסוס גדול ,ואמר לו :הנה ,בעל־חיים זה ,שעומד
שם בחצר ,אף הוא אינו טועם שום משקה ,אלא מים ,ו"בנעליו"'(פרסותיו)
נעוצים מסמרים ,והוא סובל מ"גלגולי שלג" בחורף ,וסופג מדי יום על
גבו יותר מארבעים מלקות ־ ובכל זאת לא נשתנה כהוא זה :היה סוס
ונשאר סוס...
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