
הילולת רשב"י מאספת אליה יהודים מכל הקצוות, והאחדות שוררת 
יאיר,  כיום  לילה  רוחש,  המקום  בעומר  ל"ג  יממת  כל  במשך  בכל. 
שכולה  הילולא  זו  ובפנימי  החיצוני,  ברובד  זאת  כל   - ערניים  כולם 
ראה  שלא  מי   - והשמחה  ויזע.  דמעות  נוטפת  המערה  התעוררות, 

שמחת רשב"י לא ראה שמחה יהודית טהורה מימיו...
לקיומו  להתכחש  אפשר  שאי  אחד  עניין  אחראי  הללו  הזויות  לכל 
המוחשי - הצדיק. אין פשר אחר לאירועי מירון, כדאי הוא רבי שמעון 

לסמוך עליו.

        

שבפתיחת  חזו'  'לכו  במאמר  שמתגלה  כפי  שמעון,  רבי  של  סודו 
'ע'יר  הפסוק  במילות  רמוז  מוהר"ן,  ליקוטי 
אלו  ד(.  )דניאל,  נ'חית'  מ'שמיא  ו'קדיש 
חלומות  את  המתאר  נבוכדנצר  של  מילותיו 
'עיר וקדיש' על  הביעותים שלו בפני דניאל. 
ער  שהוא  מלאך  הוא  רש"י  של  תרגומו  פי 
טמון  רשב"י  של  סודו  פלא,  וקדוש.  לעולם 
סודות  אכן  נבוכדנצר?!  של  שנתו  בהרהורי 
בגו. ל"ג בעומר הוא התנוצצות ממתן תורה, 
וכדי להבין את עניינו יש להסתכל לכיוון הר 

סיני ומתן תורה.

השינה והיקיצה
השינה  הם  העומר  וספירות  שבועות 

להיות  וכדי  ישן,  או  ער  או  האדם  בנפש,  מצבים  שני  אלו  והיקיצה. 
ער הוא מוכרח לישון. על אותו משקל התקופה שקודם מתן תורה 
היא שינה שתאפשר לנו להתעורר במתן תורה. הבה נבין: היום אנו 
לקבל  עתידים  שאנו  כיוון  תורה.  לקבלת  הכנה  וזו  לעומר,  סופרים 
תורה, משמע לעת עתה אין לנו תורה, ללא תורה אדם שרוי בשינה. 
בקולות  תורה  ניתנה  לפיכך  התעוררות,  לעולם  מביא  תורה  מתן 

וברקים. 
אבל השינה הכרחית, ובתורה ל"ה רבינו מלמד מדוע, הוא אומר שגם 
מי שמייגע את מוחו בלימוד מוכרח לעשות אתנחתא, המנוחה הזו 
תלויה לפי מדרגת הנח - יש מי שעיסוק בנגלות התורה נחשב לגביו 
במשא  שעיסוק  מי  ויש  והשגות,  בסודות  שוטטות  לעומת  נייחא 
ומתן וענייני העולם הזה הוא נייחא שלו, גם שינה לפי פשוטה היא 
נייחא. ספירת העומר, כותב רבי נתן, היא מעין תנומה של כלל 
ישראל לפני קבלת תורה. כביכול במקום לפלפל בעמקי סוגיות 

אנחנו סופרים, מין מצווה כזו של ספירה ומספרים. 
השינה, לאנשים כערכנו, נועדה לרענן כוחות, והתגלות 
אצל  מבחינתנו,  כך   - התעוררות  היא  התורה 
 - להיפך  בדיוק  התורה  מגלי  הצדיקים 
שלהם  ההתעוררות 

אינה מאפשרת גילוי תורה, משה עולה למרום ומקבל תורה, אך כדי 
להביא אותה אלינו הוא יורד. הירידה של משה היא העלייה הרוחנית 
שלנו. וכאן נקודה מפליאה – המצב היחידי שיאפשר את מפגשם של 

הצדיק והמון העם הוא כאשר הצדיק ישן וההמון ער. 
מטבעה  הערנות  וקדיש',  'עיר   - ערנות  של  צדיק  הוא  שמעון  רבי 
אינה סובלת את העולם, ואת העניין הזה ממחיש הסיפור המפורסם: 
יחד  הוחבא  הוא  העצומים  התורה  לגילויי  שמעון  רבי  זכה  בטרם 
עם רבי אלעזר בנו בתוך מערה למשך י"ב שנה, כשיצאו משם וראו 
מנחים  הייתכן,   - נחרדו  וזריעה  בחרישה  חייהם  את  מבלים  אנשים 
חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?! ושרפו אותם בעיניהם. ערנותם של 
הצדיקים אינה סובלת את ניחותא של עולם הזה. אבל הקדוש ברוך 
על  מצווה  הוא  ולפיכך  הזה,  עולם  רוצה  הוא 
רבי שמעון לשוב על עקבותיו ולהיכנס בשנית 
לשנה נוספת במערה. זוהי מעין הסתלקות, אבל 
חדשה,  תורה  בכנפיה  מביאה  הזו  ההסתלקות 
ידיעת  את  עימם  מביאים  הם  בשנית  כשיצאו 
מקום  כל  העליונים,  הרחמים  המשכת  סוד 
שעיניו של רבי אלעזר שורפות, עיניו של רשב"י 

משקמות ומרפאות. 

ניצוץ משבועות
התעוררות  היא  התורה  תורה,  למתן  מתכוננים 
יש  תורה  למתן  אבל  ערנות.  אומרת  וכולה 
וכדי לקיימה עליך להיות ער, כי  תכלית, והיא שאתה תקיים אותה, 
לנו  גורמת  הערנות  דווקא  פעמים  הרבה  במצוות.  שייך  אינו  הישן 
גילוי  נכנס  וכאן  שייכות,  חוסר  ותחושת  ייאוש  מתוך  ולישון  לחזור 
ואין  והסוד,  נקראת תורת הפנימיות  תורת הסוד. תורתו של רשב"י 
הכוונה רק לסודות קבלה ולשמות הקודש, הסוד הכמוס ביותר הוא 
מה שעובר עליך, השינה שלך, העצלות והעצבות – יש שם סוד עמוק, 
וזורע מנותק מה', רבי  יהודי שחורש  ה'. על פי פשט  גם שם נמצא 
שמעון הער אינו מסוגל לסבול יהודי שכזה. אבל בשנתו, כפי שמלמד 
המורדם  מצבם  אל  יורד  העולם,  אל  יותר  מתקרב  הצדיק  נתן,  רבי 

ואומר להם 'הקיצו ורננו שוכני עפר'. 
סודו של רבי שמעון, סודה של תורת הסוד, רמוז דווקא בתוך פטפוטיו 
של נבוכדנצר אודות חלומותיו, אפילו שם במעמקי החלום יש עיר 
וקדיש, כי גדלותו של הצדיק שהוא ער תמיד, אפילו בתוך חלומותיו 
של נבוכדנצר. ל"ג בעומר הוא הניצוץ הנסתר של קבלת התורה, ניצוץ 
לוהט שיוצא מתוך האש של הר סיני, ונתפס בלב שלנו תוך כדי שינה. 
כי תורתו של רשב"י ותורתם של כל יחידי הדורות, תורתו של רבינו 
הקדוש, אלו גילויי התעוררות שכוחם רב אפילו עבור אנשים כערכנו 

השקועים בתרדמה. 'הקיצו'. 
)ע"פ ליקו"ה נזיקין ג'(

שינה שכולה התעוררות

היא  הרשב"י  הילולת 
תורה,  ממתן  התנוצצות 
את  מקבלים  אנו  שאז 
תורת הסוד, הסוד של כל 
שלנו. הישנוניים  הרגעים 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
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ל"ג בעומר כולו התעוררות, ואת כל הערנות הזו מחולל הצדיק דווקא בשנתו שמעוררת ומקיצה את כל שוכני עפר.

אשרינו מה טוב חלקינו
בהילולא דבר יוחאי

יום ו' עש"ק . תרכ"ט.
באתי  לאל  תהילה  ערב  לפנות  אתמול 
מה  שיחיו,  בניי  קדישא,  מההילולא 
אברך  הזה,  הדבר  יקרת  גודל  לכם  לשער  אוכל 
א  איז  סי'  עזרני,  כה  עד  אשר  להשי"ת  לבי  בכל 
נאה,  חתונה  ]-זאת  פארן  מעג  מען  חתונה  פיינע 
מותר וכדאי ליסוע[ מארבע פינות העולם לראות 
הענין הזה. וגודל תוקף האמונה קדושה שיש לכל 
ארצות  מקצה  אנשים  באים  בזה,  שיחיו  אחב"י 
מכובדים,  אנשים  כמה  היו  מטשערקעסיע  וגם 
ומפזרים הון רב, ואינם בוכים כלל רק שמחים כל 

הלילה.
הנסיעה  ענין  על  פה  היום  שהיה  המניעות  וגודל 
ימים  שני  הגשם  ירד  כי  מעולם,  היה  לא  הזאת 
רצופים וכו', וביום ל"ג בעומר בבוקר השכם בתוך 
שטף הגשם התחילו אנשי צפת ליסוע לשם. מה 
אומר לכם, לא האמנתי כי יסופר לי, אם לא ראיתי 
בעיני, נסעו אנשים נשים וטף והגשם שטף אותם, 
הדבר  חביבות  לגודל  שמחה  מלא  היה  הדרך  וכל 

הזה. 
והיה מקום לכנות בתוך המדרש, ומקודם אמר כל 
אחד כל מה שבלבו, ושפכו הרבה דמעות מקירות 
לשמים,  עד  השמחה  גדלה  בעזהי"ת  ואח"כ  לבם, 
והיה קלינעט ופאק ]קלרינט ותוף[  וכולם בפיהם 

מזמרים ניגונים נפלאים. 
והענין  חאלאקין,  פה  שקורין  מתגלחים  והילדים 
לזה  שירים  להם  יש  כי  נפלא,  דבר  הוא  הזה 
ממש  נפלאים.  בתנועות  הילדים  עם  ומרקדים 
כלתה נפשי בנועם הדבר הזה. והילדים דפה המה 
רבי  מעשי  כזאת,  נראה  לא  נפלאים  מחוכמים 

שמעון. 
זכיתי לעמוד אצל הציון ממש  ואנכי תהילה לאל 
תוקף  על  שנתייסדה  שלנו  הק'  התפילה  ואמרתי 
קדושתו, ונשאתי עיני למקום ונתתי שבח והודיה 
לפניו ית' אשר איש כערכי יזכה לעמוד ביום הזה 
לבי,  מקירות  שיחי  ופרשתי  הק'.  שלו  ציון  על 

בשמחת  הרבה  ב"ה  רקדתי  ואח"כ 
לבבי.

יצחק בן מוהרנ"ת



צדקה, אא

עמל התורה
בהמשך לתפילת חנה

חנה התפללה על ה'

א[ כפי שהרחבנו במאמרים קודמים שחז"ל למדו מתפילת 
לעיין  באמת  לנו  יש  ולכן  גדולות,  הלכות  וכמה  כמה  חנה 
ולדקדק בלשון של תפילתה בשביל ללמוד מתפילתה כמה 

עצות טובות לתפילה.

והנה, כתוב בפסוק 'ותתפלל חנה על ה'', ויש לדקדק מהו 
ודקדקו  ה''.  'אל  שהתפללה  כתוב  לא  למה  ה''  'על  הלשון 
אנו  יכולים  טובה  ועצה  אופנים.  בכמה  זה  על  המפרשים 
שחנה  תפילתה,  שמבאר  שלמה  התפארת  מדברי  ללמוד 
התפללה על ה', כלומר שבקשה בן לצורך התגלות כבוד ה' 

בעולם, ולכן נקרא התפילה שהתפללה על ה'.

כי צריך האדם שמבקש על צרכיו וחסרונותיו, לקשר הצער 
כשיוושע  שיתגדל  ה'  של  והכבוד  השכינה  של  הצער  עם 
במה שצריך. וזה אשר בקשה חנה 'על ה'' כי בקשה לו בן 

שיגלה כבוד ה' בעולם, ויהיה ממנו תועלת לשכינה הק'.

'ה'  של  בלשון  תפילתה  שפתחה  עוד,  שמצאנו  וכמו  ב[ 
צבאות' ודרשו חז"ל על פסוק זה )ברכות לב( שעד תפילת 
'צבאות', אלא שכך  חנה לא היה מי שקרא להקב"ה בשם 
אמרה לפניו: "רבונו של עולם, מכל צבאות שבראת בעולמך 
דומה,  הדבר  למה  ומשל  אחד?!"  בן  לי  לתת  בעיניך  קשה 
למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא עני אחד בפתח, 
וביקש שיתנו לו פרוסה אחת, ולא השגיחו בו, דחק עצמו 
ונכנס אל המלך בעצמו, ואמר לו, אדוני המלך, מכל הסעודה 
]והוא חיזוק  לי פרוסה אחת?!  שעשית קשה בעיניך ליתן 

נפלא איך לחדש טענות ואמתלאות[

אמרה  שחנה  זצ"ל,  מרופשיץ  נפתלי  ר'  הרה"ק  ומבאר 
להשי"ת כך: כשם שהצבאות הרבים שלך מגלים קדושתך 

בעולם, כך תן לי בן אחד שיגלה קדושתך בעולם.

לקשר הבקשה לצורך כבוד השכינה

ג[ והוא דרך נפלא מאוד לבקש מהשי"ת, לחבר כל בקשה 
ה'.  כבוד  יתגדל  הבקשה  מילוי  ידי  שעל  האמיתי,  לתכלית 
לצורך  רק  באמת  מבקש  שהוא  מרגיש  אדם  אם  ואפילו 
וכגון  הבקשה,  באותו  השכינה  צורך  מרגיש  ואינו  עצמו 
שרוצה הצלחה בפרנסתו, חינוך הילדים, שלום בית, בריאות 
ישתדל  הבקשה,  על  בדיבורים  כשירבה  זאת  בכל  וכדומה, 
בכל זאת לקשר את הבקשה לאיזה כבוד השכינה שיתגלה 
יוכל  וכך  וכו',  פרנסה  לו  ויהיה  בחינוך,  שיצליח  זה  ידי  על 
לרצות ולפייס את הקב"ה על התעלות כבוד השכינה שיהיה 

על ידי זה.

וכשאדם מקשר תפילתו לחסרון השכינה, אזי גם כשיזכה 
השכינה.  כבוד  ירבה  שהישועה  באמת  יזכה  הוא  לישועה, 
וכמו שמצאנו בתפילת חנה שזכתה בעקבות תפילתה לבן 
מלכות  את  וגילה  ישראל,  את  ששפט  הנביא  שמואל  כמו 

משיח וכו'.

שכאשר  חז"ל  מאמר  את  שלמה,  התפארת  מפרש  גם  וכך 
באים יסורים על האדם יפשפש במעשיו, ואם לא מצא, יתלה 

בביטול תורה, והיינו שיבקש מהשי"ת שירפא אותו מהיסורים 
כשיזכה  וכך  הדעת.  ביישוב  תורה  יותר  ללמוד  שיוכל  בשביל 

לצורך  היתה  בקשתו  כי  תורה,  ללמוד  ממילא  גם  יזכה  להבריא, 
ריבוי כבוד השכינה.

השכינה מספרת לאדם צערה

ד[ והאמת היא, שכל מה שעובר על האדם הוא באמת הצער של השכינה, 
חוץ מעצם הצער של יהודי שהוא גם צער לשכינה, כי השכינה מרמזת לאדם 

ואם  פ"ט(.  בליקו"מ  )ועיין  לשכינה  באמת  חסר  מה  שיבין  הצער,  הרגשת  ידי  על 
ישכיל להתבונן בזה, הרי שגם תפילתו תעלה מדרגה. ולדוגמא: כשמבקש מהשי"ת שימצא 

דירה, יחשוב בליבו שגם לשכינה חסר דירה, והחסרון שהוא מרגיש הוא בשביל שעל ידי זה יוכל 
להרגיש צער השכינה. 

ולכן בוודאי שיש לו להתחיל בפשטות לבקש מהשי"ת על דירה, אלא שכאמור לעיל, ישתדל 
לתורה  הילדים  ולחנך  השבתות  לכבד  יוכל  הדירה  ידי  שעל  השכינה,  לכבוד  התפילה  לקשר 
ולמצוות, וכתוצאה מכך יבוא כבוד לשכינה וכו' וכו' )כפי שר' נתן מרבה לבקש בתפילה על תורה 
רס"ו(. אך אם יזכה יוכל להעמיק תפילתו, כי מתוך צערו יוכל להרגיש התעוררות וצער על כך 

שאין לשכינה דירה להשרות שכינתו.

]ועל ידי זה יכול לבוא לשמחה גדולה ולחידוש המוחין, כאשר יבין בליבו שהצער שהוא מרגיש 
הוא בעצם סיפור צערה של השכינה, שהיא יורדת ומספרת לו )עיי"ש בליקו"מ סי' פ"ט([

ה[ ועוד דוגמא, שמענו מאחד מאנ"ש שהיה מבקש לעיתים שרוצה בגד נקי וחדש, ומתחילה 
היה מתבייש לבקש על כך, עד שהתחזק להבין שהעיקר בתפילה הוא לספר מה שמרגיש חסרון 

בליבו, 
וכך התחיל לבקש בפשטות על חולצה נקייה, מתחילה ביקש בפשטות מה שרוצה, ומתוך כך 
התחיל לקשר הדבר שהוא גם כבוד השכינה שיהודי צריך לילך בכסות נקי, ושיהיה קידוש ה' וכו', 
ומתוך כך נכנס לדיבורים יותר, איך הגוף שלו שהוא הכסות של הנשמה, והוא מלוכלך והוא רוצה 

לזכות לזככו ולנקותו וכו'.

להשקיט הכעס על ידי שיחה עם ה'

ו[ ולסיום שלושת המאמרים בענין הפרשה של חנה, נעתיק מהרלב"ג מה שאמרה חנה לעלי 
להתפלל  צרכי  רוב  בסיבת  אלא  השכרות,  בסיבת  דברתי  לא  'כי  לשיכורה:  יחשבה  שלא  הכהן 
להשי"ת, ולסיבת הכעס שמכעסת אותי צרתי, דברתי עד הנה, להשיג רצוני מהשי"ת, ולהשקיט 
המיית לבבי מהכעס, כי כבר ישקוט הכעס באופן מה, מהסיפור וההגדה בו, כאמרם ז"ל, דאגה 

בלב איש ישיחנה, ישיחנה לאחרים, ובזה האופן היה מנוח לה מרגזה ומעצבה'.  

ם בחקתי תלכו - יכול זה קיום המצות, כשהוא אומר 
ואת מצותי תשמרו, הרי קיום המצות אמור, הא מה 
אני מקיים אם בחקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה 

)רש"י ויקרא כו ג(.
היינו כי הוקשה לרש"י, שהלא אי אפשר לפרש את 
'אם בחוקותי תלכו' על קיום המצוות, שכן  הפסוק 
'ואת מצוותי תשמרו', על  זהו בכלל המשך הפסוק 

כרחך כי זה הולך על עמל התורה.
מותנה  שזה  לרש"י  מנין  קשה,  עדיין  ולכאורה 
התורה  בלימוד  די  אין  ולמה  דווקא,  התורה  בעמל 
בשטחיות, ועוד קשה והלא מצוות תלמוד תורה היא 
מצוה מכלל תרי"ג מצוות, ולמה אינה נכללת בפסוק 

'ואת מצווי תשמרו'.
אלא קושייה אחת מתורצת בחברתה, לימוד התורה 
זה נכלל באם מצוותי תשמרו, אך 'עמל התורה', זה 
חלק בפני עצמו, זה אינו נכלל במצוות תלמוד תורה, 

זה עניין אחר הכלול בפסוק 'אם בחוקותי תלכו'.
המאמץ  עצם  פירושו  זה  'עמל'  אם  מזה,  ויותר 
ללמוד  שיוכל  כדי  שנצרך  דבר  או  בתורה,  להתמיד 
גרועה  לא  שהרי  תשמרו,  מצוותי  בכלל  זה  גם  הרי 
לעשות  האדם  שעל  עשה,  מצוות  מכל  זו  מצווה 

לעשות כל מאמץ כדי להשיגם, כלולב וכסוכה.
של  המצווה  את  שכן  המח,  את  לייגע  הכוונה  אלא 
לימוד התורה מקיים האדם אף אם יחזור שוב ושוב 
על  להתייגע  יצטרך  ולא  שניים  או  אחד  פסוק  על 
לקיים  ויוכל  ונוחה  קלילה  בישיבה  לו  די  הבנתם, 

מצוות תלמוד תורה בלא מאמץ.
על  לעמול  עצמו,  בפני  עניין  הוא  התורה  עמל  אך 
הוא  הסוגיא  את  ומבין  שלומד  בעת  תורה,  דברי 
את  הבין  רש"י  איך  כאן,  כתוב  מה  לדעת  מתאמץ 
הבינה  הגמ'  איך  אותה,  הבינו  התוס'  ואיך  הסוגיא 
את המשנה בהוה אמינא ואיך במסקנא, ויותר ויותר 
איש כפי חלקו וכפי דרכו, איש על מחנהו ואיש על 

דגלו.
איך  התורה,  מחלקי  חלק  וכל  מוהר"ן  בלקוטי  וכן 
מתקשר  זה  ואיך  שמביא  מהפסוק  מוכיח  רבינו 
לקטע הקודם, מה רבינו רוצה לומר לי כאן ואיך זה 
כאן  כתוב  מה  הר"ן  בשיחות  או  בפסוק,  מתיישב 

ומה רבינו רצה לומר לי בשיחה זו.
הוא  אחר,  זמן  בכל  או  בדרך  בלכתו  כך  אחר 
מחשב שוב את הסוגיא, מה היא ההוה אמינא 
ומה הכריח את הגמ'  ומה מסקנת הסוגיא, 
להבין כך ולא כך, אז יכול לראות אם הבין 
לו  ולכשמתאפשר  לאו,  או  כראוי 

בודק בגמ' אם הבין כראוי.
וכן בלימוד ההלכה, 

כוונת  ומה  ההלכה  מסקנת  מהי  מוחו  את  לייגע 
השולחן ערוך לומר כאן, ואיך עלי לנהוג למעשה.

 תורה בכח
וכן יש לבאר בתורה א', שם מבאר רבינו כי העלאת 
ומפרש  בכח,  התורה  לימוד  ע"י  הוא  והנ'  הח' 
בפרפאות לחכמה בשם אביו שהכוונה היא על עמל 

התורה כמו שפירש רש"י כאן.
ויש לבאר שהנה יש שני חלקים במאמר זה, הח' והנ', 
שהוא  מלכות  הוא  והנ'  דבר  שבכל  השכל  הוא  הח' 
כשהאדם  ולכן  רבינו,  בדברי  הרבה  כמובא  הדיבור 
לומד בפיו את התורה הק' כדי להבין, זה הוא חיבור 

הח' והנ'.
וכשלא  עצלן,  הוא  המוח  שכן  חיזוק,  צריך  זה  דבר 
האדם  וכך  בשטחיות  לומד  הוא  אותו  מכריחים 
מתרגל אט אט ללמוד בשטחיות יתרה, ומפסיד את 

עמל התורה.
ועוד תועלת יש בה שכן הרבה מחלקי יומו של אדם 
הוא אינו יושב לפני הספר, ואז הוא בסכנה גדולה של 
שמירת המחשבה, שכן כשהמח לא עסוק במחשבת 
תורה כל מרעין בישין ומחשבות העולם הזה נכנסים 
מים  בו  אין  ריק  'הבור  חכמים  אמרו  שכבר  בראשו, 
עוסק  כשהוא  אבל  בו',  יש  ועקרבים  נחשים  אבל   -
להפך  יכול  הוא  במחשבתו  מסודרת  והיא  בסוגיא 
בה שוב ושוב בלכתו בדרך בשכבו ובקומו, בכל עת 

מצוא, וכך מחשבתו שמורה בכל זמן ועת.

 רצון השי"ת
אך, פעמים רבות שלב האדם מטה אותו אחר עבודה 
לעסוק  אם  אחרת,  עבודה  להזניח  לו  וגורם  אחת 

בתורה לבד או בתפילה לבד.
ובשיש"ק  רפז,  הר"ן  )שיחות  רבינו  הזהירנו  לזאת 
ח"ב סי' ב,פז( כי אין דרכו בתפילה לבד ולא בתורה 
און  )דאווינין  ולהתפלל  ללמוד  להתפלל  אלא  לבד 

לערנין און דאווינין(.
ואינו  לבדה  בתפילה  העוסק  אדם,  לך  יש  כי  היינו 
בכל  בתורה  עמל  שהוא  או  בתורה,  מאמץ  משקיע 
אלא  התפילה  בעבודת  מתאמץ  אינו  אך  כוחותיו 
כיוצא ידי חובה, זה וזה אינם מכוונים כראוי לתכלית.
שייך  ואיך  השי"ת,  רצון  לעשות  היא  התכלית  שכן 
החלק  ולא  העיקר  אצלי  זה  ולומר  ביניהם  לחלק 
השני, שניהם הם רצון ה', ואם מפריד ביניהם נראה 

שהוא עוסק ברצון אחר ח"ו.
ולילה,  יומם  לשמה  בתורה  לעמול  שנזכה  רצון  יהי 
'ונתתי גשמיכם בעתם...  ויקויים בנו המשך הפסוק 
בריתי  את  והקימתי  בארצכם...  לבטח  וישבתם 
אתכם... ונתתי משכני בתוככם... ואשבר מטת עלכם 

ואולך אתכם קוממיות', אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

 פרק ל"ו



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'שמח

בסביבות שנת התק"ן, כשהיה רבינו הקדוש מוהר"ן זיע"א כבן 
בעיירה  אפרים  רבי  חמיו  בית  את  עזב  שנים,  שמונה-עשרה 
בעיר  לדור  ועבר  כה,  עד  סמוך  היה  שולחנו  שעל  אוסיאטין, 
מדוודיווקה הסמוכה. הסיבה למעבר קשורה לנישואיו השניים 
של חמיו לאחר שהתאלמן מזוגתו הראשונה. לרבינו היה בבית 
חמיו חדר מיוחד שבו היה יושב ועוסק בעבודתו הקדושה, אך 
לאחר נישואי חותנו, בנסיבות שונות, נלקח ממנו חדר מיוחד 

זה, לכן החליט רבינו להעתיק את מגוריו למדוודיווקה. 
חשוב  גורם  היתה  המגורים  העתקת  ה'.  דרכי  נפלאים  אך 
בהתגלותו בעולם, שכן שם, במדוודיווקה הגדולה, נהרו אליו 
מכל הסביבה המוני יהודים, בתוכם רבני ערים ומנהיגי קהילות, 
אשר התבטלו בפני הדרת קדושתו והפכו לתלמידיו. בעיר זו 
כמותו  מאין  מופלא  ומורה-דרך  קדוש  כצדיק  התפרסם  הוא 
והן לפשוטי העם. במדוודיווקה  ה', הן לגדולי תורה  בעבודת 
שינה רבינו מן ההנהגה שנהג בה עד כה להסתתר מן הבריות. 
אך בן שמונה-עשרה שנים הוא, אולם מן השמיים חפצים כי 
קרני אורו יאירו בעולם. בעיר זו החלה הנהגתו המופלאה כרבי 
לחסידים ושמו התפרסם כ"רבי נחמן ממדוודיווקה" נינו של 

הבעל-שם-טוב. 

כמותו  צדיק  בבוא  ששמחו  במדוודיווקה,  הקהל  ראשי 
להתגורר בעיר, קיבלו על עצמם לדאוג לפרנסתו. מדי שבוע, 
העניקו לו 'רענדל' כדי שיוכל לעסוק בעבודתו הקדושה ללא 
שלמים  ימים  מבלה  רבינו  היה  מאז,  כדרכו  פרנסה.  טרדות 
בשדות וביערים אשר סביבות העיר, בתפילה ובהתבודדות בינו 
ונשגבות  עצומות  במעלות  יום  בכל  עולה  כשהוא  קונו,  לבין 

אשר עין לא ראתה.
ממנו  וביקשו  יהודים  ועוד  עוד  אליו  התקרבו  הזמן,  במשך 
נתמלא  אליו  להתקרב  שזכה  מי  וכל  הישרה,  בדרך  שידריכם 

יראת ה' טהורה והתלהבות בעבודת ה'.
בימי מגוריו של רבינו במדוודיווקה, בא אליו אברך אחד וקבל 
לפניו: "רבי, איני יודע אם תפילתי מקובלת, מפני שאנשי עירי 
לועגים לי על שאני מאריך בתפילתי, ואני חושש שמא בכלל 

אין תפילתי רצויה לפניו יתברך". 
השיב לו רבינו: "לאחר התפילה, תלמד תיכף משניות, גמרא, 
או לימוד אחר, ואז אתה מובטח שתפילתך תתקבל ותמצא חן 

בעיני אלוקים ואדם".
שאינו  על  צערו  ותינה  לרבינו  שוב  האברך  הגיע  זמן,  כעבור 
ה'  בעבודת  לו  שיאיר  מלימודו  גמור  בירור  בשכלו  לברר  יכול 
כשמש. ענה לו רבינו: "הלוואי שהתורה תאיר לך מקודם על 
כל פנים כמו הלבנה, ואחר כך תאיר לך כשמש. אך כדי שתזכה 
לכך, תלמד בכוח ויהיה לך חיות ונחת מהלימוד, והעיקר, תלמד 
את  לעשות  הרוצה  היצר-הרע,  את  להכניע  כדי   - בתמימות 

האדם למשוגע ממש".
לימים, חזר האברך וסיפר לרבינו בשמחה רבה שהעצות שנתן 
לו מאירות לו את דרכו. לאחר מכן, גילה רבינו את התורה 'אשרי 
תמימי דרך' - התורה הראשונה הנדפסת בספר הקדוש 'ליקוטי 
תורה  לומדים  שכאשר  אלו;  עניינים  כלולים  שבה  מוהר"ן', 
ונתיבות  דרכים  ולמצוא  הרע  היצר  את  להכניע  כוונה  מתוך 
התפילות  כל  ושיתקבלו  חן  לנשיאת  זוכים  ה',  אל  להתקרב 

והבקשות.
ואז אמר רבינו: 

ללמוד  להתפלל,  הזה?  בעולם  לעשות  לאדם  יש  "מה 
ולהתפלל!". 

)ע"פ טובות זכרונות א(

להתפלל, ללמוד ולהתפלל

נבוא לקבל שבת פרשת בחוקותי, לאור דברי מוהרנ"ת בהל' 
ספירת העומר ה"ב, שבהם נתעורר לשוב בתשובה לעבוד את 
הש"י בשמחה, ולהמתיק כל דין, ולזכות להכין לב לקבל את 

החיות והיראה הגדולה של חג השבועות. 

פתיחה - קיצור מאמר 'בחצוצרות'
כל  שחייב  ה'(,  סי'  )לקו"מ  'בחצוצרות'  במאמר  מבואר 
אדם לומר 'בשבילי נברא העולם', וע"כ צריך לראות ולעיין 
בתיקון העולם וכו' ולהתפלל בעבורם. והתפילה היא בשני 
פנים, היינו קודם גזר דין מתפללין כסדר התפילה וכו', אבל 

לאחר גזר דין צריך להלביש התפילה וכו'. 
ולידע בין קודם גז"ד ולאחר גז"ד, הוא ע"י המצוות שאנו 
עד  כ"כ  גדולה  בשמחה  המצוות  כשעושין  ודוקא  עושין, 
שאין רוצה בשום שכר עוה"ב, אלא הוא רוצה שיזמין לו 
מצוה  ששכר  כמשחז"ל  מצוה,  בשכר  אחרת  מצוה  הש"י 
אספקלריא  בחי'  משה,  נבואת  בחינת  וזה  וכו'.  מצוה 
המאירה וכו'. - וזשארז"ל בשבת, זכרהו מאחד בשבת, היינו 
ירגיש בששת  שמחת ותענוג עוה"ב, שהוא בחינת שבת, 
נבראו  שבהם  המצוות  מעשה  בחינת  שהן  המעשה,  ימי 
'רעמים',  ע"י  הוא  לשמחה  ולבוא  וכו'.  נפש  שנה,  עולם, 
ו'רעמים' הוא בחינת הקול שאדם מוצא בכח גדול בתפלתו. 
אבל צריך לפנות המח מחכמות חיצוניות וממחשבות זרות 
מחמץ, שלא יחמיץ את חכמתו בחכמות חיצוניות ובתאוות 
וכו'. גם ישמור יראתו שממנו תוצאות הקול שלא יהיה לו 
יראה חיצוניות, ועיקר לשמור מוחו שלא יחמיץ במחשבות 
זרות ורעות, שהם בחינת חמץ סטרא דמותא. וגם לשמור 
מוחו  כששומר  ואזי  חיצוניות,  ליראות  יפול  שלא  היראה 
זוכה  ועי"ז  רעמים,  בבחינת  קולו  נעשה  עי"ז  ויראתו, 

לשמחה, ויזכה לומר תמיד 'בשבילי נברא העולם'.

כלל העבודה היוצא למעשה - דרך השמחה
כלל המובן למעשה הוא, שעיקר השמחה והחיות של כל 
יהודי הוא, כאשר זוכה לזכור מיהו, ומה שליחותו בעולם, 
כי בשבילו נברא העולם, והשי"ת מקבל נחת ושעשועים 
יזכה  זו  ובכח שמחה  והוא פועל ומתקן תמיד,  ממעשיו, 
להרבות במצוות ובמעשים טובים תמיד, ולהתפלל לתקן 
כל דבר, ובא באמת להשלים רצון השי"ת, ובזה מתגדלת 

השמחה וההתקרבות להשי"ת, 
והענין המובא בדבריו הק' שיש בחי' 'קודם גזר דין' וכו', ומה 
שיש לדעת האם הוא קודם גז"ד או לאחר וכו' - גם זה שייך 
לכל אדם, כי ידיעה זאת היא ענין הכח להתחזק בעבודת 
שמאבדים  מה  הוא  דין'  ה'גזר  עיקר  כי  בשמחה,  השי"ת 
ומתגבר הדאגה  ח"ו,  נגרם הדין  ועי"ז  ונופלים  את החיות 
בעולם,  שליחותו  את  להשלים  האדם  בכח  ואין  והעצב, 

מחמת המניעות והבלבולים ומציאות הדין. 
המתגלה  השמחה  לאור  נזכה  כאשר  הוא  לזה  והתיקון 
'אספקלריא  בבחי'  שהיא  שמחה  הצדיקים,  בספרי 
המאירה', כי הנה הלא מובן שעיקר היהדות הוא להאמין 
שיש שכר עוה"ב, וזה יכול להחיות ולשמח את הלב, וגם 
יש זמנים שהאדם שמח על מה שזכה והרויח בגשמי וגם 
רק  זו היא  ומתעורר שמחה, אבל שמחה  ברוחני הצליח 
בחי' ראיית העתיד הרחוק והעמום, שזה נקרא אספקלריא 
שאינו ברור ומאיר, והשמחה הזו הרי נופלת לגמרי כאשר 

אין הצלחה וכן כשיש דאגה ודין ח"ו. 
לימות  שבת  קדושת  המשכת  לבחי'  זוכים  כאשר  אבל 
החיות  דרך  שהוא  בשבת',  מאחד  'זכרהו  בבחי'  החול, 

והשמחה שהתגלה ע"י הצדיקים - לשמוח ולרקוד על עצם 
היותו יהודי, ועל כל מצוה, ולא מחמת הרווח שלו או ענין 
ששמח  מחמת  אלא  וכו',  שהצליח  שמרגיש  עוה"ב  של 
נברא  'בשבילי  של  השמחה  מגלה  מצוה  ובכל  בהשי"ת, 
העולם' והרי הנה זכיתי לעשות נחת, ואין לו שום חשבון 
אחר שמעיב על שמחתו, מאחר ששמח רק בכבוד השי"ת 
שנתעלה ע"י מעשיו הטובים, הרי בזה נמתק הדין וחוזרים 
מצוה  באמת  כך  ומשום  העולם',  נברא  'בשבילי  לדרגת 

גדולה להיות בשמחה ובפרט בשמחת המצוות בדרגא זו. 
תפילה ב'רעמים' לטהר הלב לשמחה

ולהתדבק  מלהבין  האדם  את  שמרחק  מה  שיש  אלא 
המחשבה  את  שומרים  אין  כאשר  כי  זו,  בשמחה 
וכאשר  ההבנה,  ונסתם  נאטם  ורעות,  זרות  ממחשבות 
ואינו מתחזק בבטחון  האדם נמשך אחרי היראה והפחד 
ודעתו  ובמוחו  השמחה,  כח  לו  אין  הרי  השם,  ויראת 
בבחי'  להתחיל  ועלינו  חיותו,  ומעכב  שננעץ  דבר  נמצא 
והפחדים  המחשבות  כל  את  מהלב  להוציא  חמץ  ביעור 
כפי יכולתנו, ואז להתגבר להתפלל בכוונה ובכח, שישמע 
וירעשו בנפשו כרעם  ודעתו את דיבורי התפילה,  במוחו 

בגבורתו להוליד בליבו יראה. 
קשה  שלפעמים  מה  הוא  בתפילה,  שלנו  היגיעה  וכלל 
דיבורי  שמדבר  'סיפור'  בבחי'  התפילה  ואזי  הלב,  לעורר 
מלביש  שבזה  איתו,  ונעשה  עובר  מה  ומספר  התפילה 
תפילתו במאמר, וכך יבא להתעורר ליראה ואז יוכל לדבר 
מכל  הלב  שמטהר  רעמים  בבחי'  הוא  וכ"ז  וכו',  בדעת 
עקמומיות וזוכים לבחי' ולישרי לב שמחה, ואז הצדיקים 
ממתיקין מעלינו הדינים בבחי' תפילה ע"י 'סיפור', שהוא 
זוכים  ואנו  בשלימות,  להשי"ת  הבריאה  כל  לקשר  הדרך 
עי"ז לזכור ש'בשבילי נברא העולם' וגם להתעורר לאהבת 
מצוה  כל  לפועל  להוציא  גדולה,  לשמחה  ולבוא  השם, 

מתורתנו הקדושה.
בבחי'  המוח  תיקון  שסדר  מגלה  בדבה"ק  ומוהרנ"ת 
'רעמים', זה נעשה בימי הספירה, כי עיקר הרעמים והרעש 
שנוכל  כדי  אבל  התורה,  בקבלת  מתגלה  היראה  ונוראת 
לקבל את הכח לקיים את התורה בחיות, ולבוא להשמחה 
בדרגא זו שהוא ה'אספקלריא המאירה' שזה עיקר קבלת 

התורה, בשביל זה יש לספור, כדי לזכות לזה. 

מדברי מוהרנ"ת לענין שבת וספירה
כי  בשבת',  מאחד  'זכרהו  בבחי'  לשמחה  לזכות  "העיקר 
השלימה,  והשמחה  העונג  בחי'  עוה"ב,  מעין  הוא  שבת 
שנתעורר  עכשיו,  כבר  זו  ושמחה  לחיות  לזכות  ועלינו 
בשמחה גדולה בכל מצוה, וזה עיקר ההכנה לשבת, כי עי"ז 

נזכה להשמחה של שבת. 
ממחרת  שבתות  שבע  שסופרין  העומר  ספירת  ענין  וזה 
השבת עד ממחרת השבת, כדי להמשיך בחינת שבת על 
כל ימי הספירה, כדי לזכות לבוא לשמחה של חג השבועות, 
כי שבע שבתות הם כנגד ז' ימי בראשית בהם נברא העולם, 
ובהם אנו מקיימים המצוות, ואנו צריכין להמשיך השמחה 
ויום,  יום  בכל  העוה"ב,  שהוא  שבת  בחינת  להרגיש  כדי 
דהיינו בעשיית המצוות, שהם קיום שבעת ימי בראשית. 

ועי"ז באים לשמחת השבת שהוא מעין עוה"ב. 
וע"כ צריכין לספור שבע שבתות כדי שכל יום ויום משבעת 
יש  שבועות  בשבעה  כי  בשבת,  נכלל  יהיה  בראשית  ימי 
בראשית  ימי  משבעת  יום  כל  נכלל  ואזי  שבתים,  שבע 
בשבת, ובספירה אנו מחכים כל שבעת ימי בראשית ואפילו 

ביום שבת קדש, מתי נזכה להמשיך עליהם בחינת עוה"ב, 
ימי  לזכות להרגיש בעוה"ב בכל שבעת  יום שכולו שבת, 
בראשית, דהיינו בכל מעשה המצוות, עד שלא ירצה שום 
עוה"ב כלל, רק יהיה שמחתו מהמצוה בעצמה, אשר זהו 

עיקר קבלת התורה בשבועות".

ספירת העומר - לזכות לדעת ומוח נקי וזך
עיקר גלות מצרים היה שהדעת היה בגלות כמובא, שזהו 
הדעת,  להתגלות  זכינו  מצרים  וביציאת  חמץ,  בחינת 
נגד  להתגבר  החמץ,  ולהוציא  לבער  הכח  את  וקיבלנו 
המחשבות זרות, ולחשוב מאמונה וגדולת חסדי השי"ת, 
ולבוא  רע,  מכל  מאד  המוח  לשמור  במלחמה  להתחזק 
למחשבות של יראת השם, ובזה להתעורר לדחות הפחדים 
והדאגות, ומשום כך במ"ט ימי הספירה העיקר להיטהר 
ולקדש הדעת מטומאת מצרים, מבחי' חמץ שעוד רודף 
ומחשבות  מהרהורים  וזך  נקי  למח  ולזכות  ר"ל,  להכשיל 
זרות, וזאת כדי לזכות לישרות לב, שלאורו יתגלה השמחה 

שהוא בחי' קול הרעמים של קבלת התורה. 
וזהו בחינת עומר "שעורים" שמניפין ממחרת הפסח, כי 
איתא בכתבים ש'שערה' הוא בחי' יראה וגבורה )כי הוא 
גבורות(,  בחי'  שהם  הסופיות  האותיות  ב"פ  תקע"ה  בגי' 
הפחדים  מבלבולי  לצאת  יכולין  מצרים  ביציאת  אז  כי 
בחינת  וזהו  ודאגה,  עיכוב  מכל  תמיד  עלינו  שנופלים 
תיקון היראה, שהיא בחינת תקיעות 'שופר' )'שערה" עם 
הכולל בגי' תקע"ו( התגלות הרעמים, ואז מתחילים לספור 
ועיקר  מיראה,  הוא  ההתחלה  עיקר  כי  העומר,  ספירת 
ויראה  חסד,  בחינת  אהבה,  בחינת  ע"י  הוא  הדעת  בירור 
קודמת לאהבה, ובימי העומר עלינו להתדבק בעול מלכות 
שמים וברצונות חזקים לזכות לקיים בשבילי נברא העולם 
ולהרעים בקול גדול להתעורר נגד שכחת היראה ונגד מה 
ודאגות ומחשבות רבות של אובדן  שהמוח מלא פחדים 

שוויון הנפש מחמת מה ששומע ורואה וכו'. 
משיכה  כל  מליבו  לרחק  להתגבר  יום  בכל  יבא  ועי"ז 
אשר  השי"ת  אהבת  זכרון  ולעורר  כראוי,  שאינו  ואהבה 
וכאשר  וכו',  רבים  חסדים  ועושה  בשבילו  העולם  ברא 
מעורר הרעמים ומתחזק בכל יום להעלות המידה שנפל 
אצלו לשורשו, ומתפלל וצועק שיזכה לטהר המידה שזה 
בחי' תפילה שמלובש בסיפור, שהוא ענין קשר והעלאת 
בשבילנו  נבראו  המידות  שכל  לגלות  למעלה,  המידות 
ולקדשנו  לטהרנו  הספירה  בכח  הרי  ולטהרם,  להעלותם 
לזכות לטהר הדעת והלב למצוא ישרות לב, הרי עי"ז נזכה 

לקבל התורה כראוי.

 התגלות הרעמים ושלימות השמחה
שופר  הקול  התגלות  בחי'  הוא  התורה  קבלת  ועיקר 
זכרון  האדם  בלב  מתגלה  שעי"ז  בשלימות,  והרעמים 
שני  בבחי'  מתלהב  והוא  העולם,  נברא  שבשבילו  הדעת 
העדיים שני הכתרים שזכינו בקבלת התורה, שבהם נאמר 
ושמחת עולם על ראשם, כי זוכה לראות הנחת והשמחה 
שיש למעלה בבחי' אספקלריא המאירה, ומרגיש שמחה 
קדושת  לבחי'  שבא  מאחר  שבקדושה,  דבר  בכל  נוראה 
עונג שבת - שמתענג מאד לעשות רצון השי"ת יותר מכל 

הצלחה ומכל מה שהיה רוצה בעולם הזה או בעוה"ב.
ועי"ז נמתקים כל הדינים, והוא יכול לתקן העולם כאשר קיבל 
לעסוק  באמת  יכול  ועי"ז  שמחה,  של  הכח  עם  התורה  את 
בתיקון העולם כראוי, וזאת בשבועות בשישי בסיוון שהוא 
העולם  שכל  בראשית,  במעשה  שנאמר  השישי  יום  בחי' 

בסיון  השישי  ביום  התורה  שנקבל  תלוי  היה  אבל  נברא 
ואז נתבסס העולם שהיה תלוי עד ששה בסיון, הרי שעי"ז 

שקבלנו התורה אז יכולים לומר 'בשבילי נברא העולם'. 
לזה השלימות, לעשות  לזכות  זאת עיקר קבלת התורה  כי 
המצוות בשמחה גדולה כ"כ עד שלא ירצה בשום שכר רק 
שירצה זכות למצוה אחרת בשכר מצוה זאת, כי העוה"ב שלו 
הוא מהמצוה בעצמה, ואז במעמד הר סיני זכינו לשלימות 
זו שהיא בחי' "פנים בפנים דבר ה' עמכם". 'פנים בפנים' זה 
בחינת אספקלריא המאירה, ועל כן קבלו התורה ע"י משה 
רבינו דייקא, כי הוא זה שזכה להאספקלריא המאירה, ועל 
שזהו  המאירה,  אספקלריא  לבחי'  ג"כ  ישראל  כל  זכו  ידו 
בחינת שמחה של המצוה בעצמה, כי עיקר השמחה נמשך 
וכלל  הדעת,  לתקן  הכח  עלינו  שממשיכים  הצדיקים  בכח 

החיות והשמחה מזכרון מה ש'בשבילי נברא הכל'. 

נעשה ונשמע - שלימות שמחת המצוות
וזה ענין מה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, שקשה איך 
אפשר להקדים עשיה לשמיעה, ובפרט שמקרא מלא דבר 
הוא  שהעשיה  ונשמע".  נעשה  ה'  דבר  אשר  "כל  הכתוב, 
לשמיעה.  עשיה  הקדימו  איך  כן  ואם  השם  שידבר  אחר 
אך הענין ע"פ הנ"ל, כי כאשר זכו לשלימות השמחה, כמו 
שדרשו חז"ל ענין שהקדימו וכו' דייקא על מ"ש ושמחת 
עולם על ראשם, אז באמת זכו לשלימות זו שהוא בנוסף 
לפשטות התורה שבה צריכים לשמוע מה דיבר השם, הרי 
כאשר נשלם השמחה ורוצים רק את הנחת רוח שלמעלה 
ולא שום שכר וענין, הרי זוכים לרצות רק לזכות לעוד מצוה 
אחרת בשכר מצוה זאת, וזהו נעשה ונשמע, היינו שיעשו 
כל אשר ידבר ה', ועיקר מגמתם וקבול שכרם הוא 'ונשמע' 

שיזכו לשמוע מצוה אחרת בשכר עשית מצוה זאת.
ולבוא לשמחה זו, הוא ע"י רעמים כמ"ש "בקולות וברקים 
עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת", היינו ע"י מה 
שנבנה היראה והדעת בבחי' רעם שנשמע ללב, שנעשה 
של  השלימות  עלינו  להמשיך  זכינו  כי  הספירה,  בימי 
התייגענו  אז  כי  הספירה,  מימי  יום  לכל  התורה  קבלת 
לדחות החמץ והפחדים ולהמשיך השמחה, ועכשיו מאיר 
השמחה לתוך כל מה שהתייגענו וזכינו להבין ולהשלים 

הדעת בימי הספירה. 
וזה מ"ש 'תספרו חמישים יום', ולא נאמר מ"ט יום, כי עיקר 
הספירה בשביל יום החמישים, שהוא בחינת יובל הגדול, 
בחינת עוה"ב, קול השופר שמתגלה בשלימות, כי נמשך 
בחינת יום החמישים על כל מ"ט ימי הספירה, ועי"ז זוכים 
לקבל התורה לחיות באורה תמיד, להרגיש העוה"ב שכולו 
שבת שהוא בחינת יום החמישים, בכל השבעה שבועות, 
בכל מעשה המצות שיעשה תמיד, שזה בחי' כלל עבודת 
האדם לקבל שבת שהוא מעין עוה"ב כדי לזכות לשמחה 
נוראה זו, כאשר בשבת נמצא תיקון המוחין והדעת בבחי' 
שער החמישים, ויכולים להתעורר לזכור שבשבילי נברא 
וכו', ואז יכולים להמשיך שמחה זו על כל יום ויום, להיות 
בכל  ולהתדבק תמיד בשמחת המצות  בשמחה תמיד, 

בימות  מתגבר  כאשר  אמת,  ולב  ובפשיטות  הכוחות 
לזכות  הלב  ולטהר  פחד  וכל  החמץ  לדחות  החול 

לשמחה, ואז יזכה לקבל שבת כראוי להמשיך עליו 
יותר נוראת אור השבת, לזכות לשמחת עולם, 

שנאמר  השבת  יום  את  זכור  כראוי  לקיים 
השמחה  שזוכר  ע"י  התורה,  בקבלת 

מאחד בשבת.



בני הנעורים
תורה בעיון

עלהו לא יבול

משחק  וטלטול גלעיני משמש )אג'ואים/גוגואים( בשבת
האם מותר לשחק בהם בשבת?

)א( אם משחקים בהם 'זוג או פרד' או במשחק אחר באופן שאחד מרויח והשני מפסיד 
- אסור לשחק בהם בשבת )רמ"א שלח ה(. אבל אם אינם מרויחים אלא כל אחד מקבל את 
שלו אחר כך, אין בזה משום איסור האמור, אך יתכן בהם איסור מוקצה וכמו שיתבאר 

להלן.
)ב( אבא וי"א שהוא הדין האמא הרואה את הקטנים משחקים באופן האסור - חייבים 
למנוע אותם מלשחק בהם. אך אם 'בודאי' לא ישמעו לקול ההורים, אין למחות בהם כי 
מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים )שו"ע שמג א ומשנ"ב ב-ג, רמ"א שלח ה. ובמשנ"ב תרח ג כתב 
יאמרו להם  כי בדרך כלל אם  שכיום חייבים למחות,  ונראה  שבספק אם ישמעו חייב למחות(. 

שזהו חילול שבת, ישמעו. ועל כל פנים הוא בגדר ספק שחייבים למחות )גם כי בשו"ע הרב 
)שלח ו( משמע שבכל אופן צריך למחות על משחק זה(.

)ג( אבל אדם אחר הרואה אותם משחקים, אינו חייב למחות בהם )שמג שם(. אך אם הוא 
בפרהסיא, חייב כל אחד למנוע אותם )מג"א ר"ס שמג, וחנוך לנער ז ב(. 

האם הם מוקצה?
)א( עצמות וקליפות וגרעינים שאינם ראוים למאכל אדם או בעל חי, הם מוקצה כמו 
אבנים וכדומה שאסורים בטלטול לגמרי. ואין חילוק אם הוציאו אותם מהפרי בערב 
שבת או בשבת עצמה. אבל אם הם ראוים למאכל איזה בעל חי, והחיה הזאת מצויה 
במקומו, אפילו אם לעצמו אין חיה כזו, מכל מקום אינם מוקצה. אבל אם אינה מצויה 

שם, הם מוקצה )סימן שח כז ומשנ"ב קיד(.
)ב( גלעיני המשמש, למרות שאינם ראוים למאכל אדם ובעלי חיים, מכל מקום נראה 
והם מצוים בכל מקום, הרי  כיון שהקטנים משחקים בהם  שבדרך כלל אינם מוקצה. 
זה כמקום שמצויה שם חיה האוכלת דבר זה. ואכן במקום שאין שם קטנים כאלו כלל, 

הרי זה מוקצה.    
כמה  ידי  על  לו,  והדומה  מאבן  אפילו  המוקצה  איסור  את  לבטל  אפשרות  קיימת  )ג( 
דרכים: 'יחוד' כלומר אם מייעדים אותו לפני שבת על מנת להשתמש בו תמיד לצורך 
שימוש כלשהו, ואם הוא דבר שרגילים לייעד אותו לשימוש כזה, אזי די אם מייעדים 
אותו לשימוש לשבת אחת. אך אין קטן יכול לעשות יעוד זה. 'תיקון' כלומר אם עושים 
במוקצה איזה דבר שיהיה ראוי להשתמש בו. 'מעשה' והיינו אם השתמשו לפני שבת 
בדבר המוקצה בשימוש כל שהוא. וזה יכול לעשות אפילו קטן. )המשחק בהם נחשב כשימוש, 

ראה ברמ"א שח סעיף מה בכדור וסימן שלח ס"ה בעצמות(.  

'ככלי  נחשבים  הם  זה  ולפי  להרויח,  בכדי  בשבת  בהם  לשחק  שאסור  כאמור  )ד( 
אין  אבל  המשחק,  לצורך  אלא  לטלטלם  שלא  להזהר  יש  כן  ועל  לאיסור'.  שמלאכתו 
לאסוף אותם אחרי המשחק כדי לשמרם, וכן אם הוציאו עתה מהפרי אסור להניחו בצד 

כדי לשמרו. אך יש לומר שמכיון שחלק גדול מהמשחקים הוא לאו דוקא בכדי להרויח, 
וגם אצל הקטן עצם האיסוף והגדלת האוסף הם אצלו דבר חשוב מאוד, אם כן הוא כדבר 

שמלאכתו להיתר ולאיסור שמותר בטלטול.        
אם הקטן כבר שיחק בהם לפני שבת, או אפילו רק הוציאום מהפרי לפני שבת  )ה( למעשה: 

ואדם גדול הניח אותם בצד או ניקה אותם לצורך הקטנים, אינם מוקצה )וכמ"ש באות ג(. וכן אפילו 
הוציאו אותם מהפרי בשבת, והוא במקום שיש קטנים המשחקים בהם, וכל שכן למי שיש לו קטנים 

כאלו בביתו, אינם מוקצה )וכמ"ש באות ב(. אמנם כיון שיתכן שנחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור, לכן נראה 
שיש להחמיר שאדם גדול לא יטלטל אותם אלא לצורך 'גופו או מקומו'. אך לקטן בעצמו נראה שאין להחמיר 

עליו. אך כל זה בשבת, אבל אם הוציאו את הגלעין 'ביום טוב', הרי זה נחשב כ'נולד' שאסור בטלטול לגמרי. ]בארץ 
ישראל אינו מצוי דבר זה, רק בחג השבועות[.

שמעון: מלימוד תורה בעיון

משה: מה שלומך, ר' דן, כבר הרבה זמן לא נפגשנו, רציתי לומר 

לך שמאז השיחה האחרונה אחרי פסח, התחזקתי מאוד בהתמדת 

בתורה,  להתמיד  יכול  שאני  לי  והוכחת  חיזקתני  מאוד  התורה. 

וברוך ה' דבריך עושים פירות.

ר' דוד: אני מאוד שמח לשמוע, זכור! רביז"ל אמר: 'הרגל הלימוד 

לך  שיעזור  פעולה  כל  לעשות  מאוד,  תשקיע  הכל'.  על  עולה 

להתרגל להיות בקשר אמיץ עם התורה הקדושה.

נו... ספר לי בבקשה איך התחיל הזמן, מה הסדר יום שלך?!

אני  לתפילה,  כהכנה  לימוד  סדר  לעצמי  קבעתי  תראה,  משה: 

ללמוד  כלל  בדרך  לי  יוצא  מקוה,  אחרי  מדרש  לבית  לבוא  מזדרז 

בין שעה לשעה וחצי, התחלתי מסכת שבת, והלימוד הזה מאוד 

ממריץ אותי, לעוד שיעורים בתורה הקדושה. אחר התפילה ופת 

שחרית, יש לי חברותא טובה, אנו עושים תענית דיבור, ולומדים 

כמה דפי גמרא במסכת גיטין, וב"ה רואים הצלחה נפלאה.

ר' דוד: למה אינך לומד סדר עיון, וכי אתה גם לא נכנס לשיעור?

תראה, אני כבר בישיבה גדולה, אני חושב שאני יכול כבר  משה: 

לי  ללמוד לבד. ראיתי שקשה לי סדר עיון, ובפרט בשיעור קשה 

מאוד להקשיב, אני חולם הרבה, ולפעמים המגיד שיעור מתעכב 

סתם על כמה מילים יותר מידי, לכן החלטתי שאני לומד לבד, וכך 

אני מספיק יותר, והלימוד יותר רצוף.

שלך  היפות  השנים  אלו  טועה,  ממש  שאתה  לי  נראה  דוד:  ר' 

יודע מתי  בישיבה, בהם יש לך ממי ללמוד את דרכי הלימוד. מי 

תהיה לך הזדמנות ללמוד את הדרך איך ללמוד ואיך לחשוב תורה.

התורה,  חלקי  על  הרבה  לעבור  אותנו  חיזק  מאוד  רביז"ל  אמנם 

הש"ס  את  להתחיל  היום,  סדר  את  להשקיע  מאוד  צריך  ובכך 

גמרא,  דפי  כמה  יום  בכל  מסכת,  אחר  מסכת  ולעבור  מתחילתה, 

וכמו שרביז"ל כותב מכתב לחתנו, ומתעניין כמה דפי גמרא הוא 

וכן ר' נתן כותב לבנו שחסיד ברסלב צריך ללמוד  יום,  לומד בכל 

כמה דפים ביום. ובאמת כל בחור צריך להאמין בעצמו שהוא יכול 

להספיק לסיים ש"ס או לעבור על חלקים גדולים ממנה. ודבר זה 

יכול  אתה  זאת,  בכל  אבל  ה'.  לעבודת  ומרץ  וזריזות  חיות  נותן 

של  אחרות  בשעות  גמרא  הדפי  את  לחטוף  להספיק  עדיין 

היום, חבל שאתה מפסיד את הלימוד בעיון.

משה: למה זה כל כך חשוב?

ומתגבש,  נבנה  שלך  המח  אלו,  בשנים  כעת  דוד:  ר' 

להכיר  החיים,  את  ולהכיר  לחשוב  לומד  אתה 

עכשו  וכו'.  היהדות  את  להכיר  העולם,  את 

מתגבש אצלך הצורה איך לחשוב. 

מי שלא מתרגל את המח שלו לחשוב בצורה תורנית, המח שלו 

חושב ומעמיק בחיים על פי צורת חשיבה שטחית ומאוד כפרנית, 

לא על פי הדעת של השי"ת.

המח של האדם הוא כמו מכשיר 'נגן' שאדם קונה אותו ריק, ואיך 

שממלאים אותו כך הוא חושב ומנגן. כל דעת וסברה שאתה שומע 

בנושאים  גם  מסויימת  חשיבה  וצורת  דעת  אצלך  בונה  ממישהו, 

פוליטיקאים,  של  ודעות  חדשות  לשמוע  רגיל  אתה  אם  אחרים, 

אזי חוץ מהדעה שלהם באותו נושא, מעבר לכך נכנס לך גם חלק 

מהמח שלהם, וכך בלי משים לב אתה חושב באותו צורה גם על 

דברים אחרים שלא שמעת את דעתם, וזהו אחד מהסיבות שהלב 

נמשך אחרי תאוות ואחרי הנהנתנות של העולם הזה.

לעומת זאת כשאתה לומד איזה דבר מהתורה הקדושה, אז נכנס 

והאמוראים,  התנאים  של  השכל  צורת  בך  נחקק  אלוקי,  מח  לך 

להעמיק  מנסה  וכשאתה  הק'.  הצדיקים  וכל  ואחרונים  ראשונים 

סברה  איזה  בשכלך  להבין  שלהם,  הקדוש  למח  ולהכנס  קצת, 

שלהם, לא רק לצטט את דבריהם, אלא לעיין בקושיא שלהם, עד 

שיתפס לך במח הבנת השאלה שגם לך יהיה קשה את אותו שאלה 

שלהם, או את התירוץ שלהם, באותו רגע נכנס בך טיפת מח ושכל 

על  ההסתכלות  בכל  מתיישר  שלך  הדעת  ממילא  גם  ואז  קדוש, 

העולם.

וזהו אחד מהמעלות של הלימוד בעיון, איני מדבר על חידוד המח 

בפלפולים, אלא בעיקר לנסות להכנס לשאלה של הגמרא או של 

התוספות, לתוך ההבנה, שגם המח שלך יחשוב על פי השכל של 

וכו'. וכך אתה בונה את שכלך  התנא או האמורא, רש"י מהרש"א 

בקדושה.

משה: מה אתה רוצה שאני ילמד כל היום עיון?

ר' דוד: לא אמרתי ללמוד כל היום, אבל כדאי מאוד דווקא עכשו 

בשנים אלו של הבחרות, להשקיע  איזה זמן כל יום בעיון.

אבל  עיון,  קצת  יום  כל  ללמוד  מתחיל  אני  מה,  יודע  אתה  משה: 

בשביל מה אני צריך את השיעור?

יש ענין מיוחד ללמוד מאחרים, ללמוד טעם של סברה,  דוד:  ר' 

זה  תמיד  וכו'.  מדייקים  ואיך  נכונה,  בצורה  חושבים  איך  לשמוע 

דבר טוב ללמוד מאחרים, אבל בשנים אלו של הבחרות במיוחד, 

חובה לקבל מאחרים.

משה: ייתכן מאוד שאתה צודק, אבל אין לי כח וחשק לכל זה?

ורצון  כוונה  מתוך  תלמד  שדברנו,  במה  תתבונן  אם  דוד:  ר' 

להתקדש יותר, ותתפלל, אז תבין שכל סברה שנכנס לך במח, נכנס 

לך שם שכל אלוקי, שכל קדוש וטהור, שכל שיכול להכיר את ה' 

אזי יהיה לך חשק גדול יותר לנסות להבין, וכך גם תשמח בכל קצת 

שתבין, גם אם לא תבין הכל.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

לתרומות והנצחות: | 054-8418146 | 053-3175211 | ת.ד. החיד"א 3/2 בית שמש | פקס: 03-5214707 | להצטרפות למנויים בדוא"ל: subscribe@haleb.org | לרכישת מניה בעסק הנצחי הפקד את מעשרותיך לבנק פאגי סניף 179 מ-ח: 584924 ע"ש מכון עלה לתרופה

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 4 אחה"צ(

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לאלון ברכה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגעיע גם
ליצהר

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8441059

אלון ברכה

הר"ר אברהם יצחק ווייספיש הי"ו
בית שמש

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

הר"ר פינחס נחמן קנפלמכר הי"ו
ירושלים

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

500 גליונות נתרמו 
לרפואת

 עמרם רופוס בן רחל ברברה
בזכות רביה"ק יזכה לרפואה שלמה בקרוב

הר"ר גרשון אליהו  הי"ו
ביתר

לעילוי נשמת שרה כרמלה בת ר' שלום ע"ה
 נלב"ע י"ב אייר תשס"ד  ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר נתן גדליה שטיצר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר ראובן נח דויטשר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר ישראל דב הורוביץ הי"ו
צפת

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

הר"ר חיים יהושע הכהן ראטה הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נתן צבי הי"ו
ומחותנו

הר"ר נפתלי שמואל אנשין הי"ו
בית שמש

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

לקיים בנו חכמי ישראל
1000 גליונות 'עלה לתרופה'
נתרמו לרפאותו השלמה 

 להרה"ג ר' נפתלי הירצקא בן הינדא שליט"א
חבר הבד"ץ העדה החרדית

בזכות רביה"ק ירפאהו ה' במהרה
בבריות גופא ונהורא מעליא

בתוך שאר חולי ישראל

מזלא טבא וגדא יאי
לידידנו היקר ספרא רבא

הזוכה לעסוק בהפצת אור הצדיק בעולם 
הרה"ח ר' דוד גבירצמן שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בתו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

מערכת עלה לתרופה

הר"ר שמואל  ב"ר נחום דב שפירא הי"ו 
ירושלים

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

הר"ר ישראל שמואל יפת הי"ו 
מודיעין עילית

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


