
אנו נמצאים כעת אחרי מצרים לאחר קריעת הים בדרך לארץ ישראל, 

השבוע,  פרשיות  מצרים.  משאריות  להתפטר  צריכים  לכן  קודם  אבל 

אחרי מות וקדושים, מלוות אותנו אל מוקמו של היהודי בעולם, וכדי 

הקדושה  התורה  אותנו  מצווה  הגלות  מעול  לחלוטין  אותנו  לשחרר 

'ובחוקותיהם לא תלכו'.

ידוע  אינו  שטעמו  חיוב  הוא  חוק  כתובים,  בלתי  חוקים  מלא  העולם 

מדוע.  יודעים  לא  אם  גם  לציית  חייבים  בספק,  מוטל  אינו  קיומו  אך 

חלק ממצוות התורה קרויות חוקה, כלומר הטעם נעלם, חוקי התורה 

אותו  לקיים  אפשר  אך  עליו  לעמוד  אפשר  שאי  עליון  שכל  צופנות 

מאחוריהן  שאין  מחויבויות  הינן  העכו"ם  חוקות  מנגד  פשוט.  בציות 

פשר או שכל, מוסכמה שהפכה חובה.  

        

בלתי  חוקים  עם  עלינו  סוגר  הזה  העולם 

מצליחים  דווקא  הם  המציאות  שאת  כתובים 

במיליארדי  ששולטות  התאוות  להכתיב. 

טעם.  או  היגיון  שכל  מאחוריהן  ואין  אנשים 

או דאגות שממלאת את כל העולם ואיש אינו 

כמו  אמירות  מדאיג.  זה  בעצם  מדוע  שואל 

'כדי לחיות טוב אני מוכרח שיהיה לי כך וכך'. 

מסיסמאות  מוטרד  מודאג  מונהג  שלם  עולם 

כאילו התקבלו הישר מן השמים,  שנשמעות 

כאשר למעשה אין בהם לא שכל ולא דעת, רק 

חוקות.

לקול  להאזין  רק  צריך  ובהלות  דאגות  מסבך  להשתחרר  כדי  לפעמים 

שהעולם  הפשוטה  האמת  את  מגלה  לבועה,  מחוץ  שמדבר  השפוי 

מנסה להסתיר מאיתנו. רבי נתן עושה זאת בדרכו הייחודית. הוא כותב 

בסגנונו של שלמה המלך, 'העולם הזה מלא חסרונות כעס ומכאובות 

יתרון  מה  סוף  כל  וסוף  העולם,  בזה  תאוותו  שישלים  אדם  שום  ואין 

לאדם בכל עמלו'. 

חוקות העמים
למוסכמות,  הכבילות  הוא  העולם  שהמציא  ביותר  המפרך  השעבוד 

צומחות  הללו  והקביעות  צריך.  שהעולם  קבע  שהעולם  מה  כלומר 

ועולות מדרגה לדרגה. ככל שהמושגים גדלים גם החסרונות גדלים 

בהתמדה; כיוון שהינך מרוויח כך וכך עליך להתאים את רמת חייך 

קשה  לעבוד  עליך  כן  ואם  הון  דורשת  שכזו  חיים  רמת  לרווחיך, 

תבין  נו,  חדשים,  מושגים  כמובן  תגלה  יותר  וכשתרוויח  יותר, 

שאי אפשר להמשיך כך לחיות בביתך הקודם, הריפוד יתחיל 

לאיש  אפשר  ואי  עשיר,  ואתה  זול  שהוא  לפי  להציק 

עשיר לדור בכפיפה אחת עם הפשוט והזול. 

רבי נתן מתאר כבקי את מושגי העושר 

ואת צרותיהם הגדולות של העשירים הגדולים, צרות שנתגדלו עימהם. 

קהלת,  במגילת  כותב  בחכמתו  המלך  ששלמה  מה  את  מוכיח  הוא 

שהעולם הזה אינו יכול להשביע אף אחד, ואין אדם שמילא ממנו את 

דלי תאוותיו או יצא ממנו מרוצה. העשירים הגדולים טרודים בהונם, 

הם  עבורה  בשלווה  נוגעים  לא  פעם  ואף  בדרכים  הזמן  רוב  מבלים 

עמלים. אדם רץ להעשיר ובינתיים דוחק ברגליו את חייו את שלוותו 

ואת השמחה שהוא מספר לכולם כמה הוא מוכן לשלם כדי להשיג. 

ואם בעלי הממון וההון יודעים זאת, הם הרי מכירים את עצמם ויודעים 

היטב ממה הם מוטרדים, מי אם כן מתחזק הלאה את ההשליה החלולה? 

כותב רבי נתן - העניים. המון העם, האנשים הפשוטים משוכנים ששם 

למעלה במגדלי השן יש כסף ויש שלווה יש שמחה ובטחון ואין בעיות 

במרירות  צוחקים  הגג  על  שם  אלו  רק  בכלל, 

ויודעים עד כמה רחוקים דמיונותיהם של העניים 

ממציאותם של העשירים.

אושר פשוט
היכן הוא כן נמצא, מה שכולם מחפשים? הרבה 

כל  מכילים  פשוטים  יהודיים  חיים  קרוב.  יותר 

ביותר  הגדול  שהעשיר  ואור  שמחה  הרבה  כך 

כספו  כל  יוציא  אם  גם  להשיג  מסוגל  אינו 

לעודד  לנחם  מסוגלת  הפשוטה  היהדות  וזהבו. 

העולם  שגויי  הנפש  חכמות  מכל  יותר  ולחזק 

שהשם  מה  'כל  כמו  ידיעה  בהם.  משתעשעים 

ללא  בה  מחזיקים  ופשוטים  תמימים  שיהודים  לטובה'  הכל  עושה 

עוררין, מסוגלת לרפד כאבים וסבל ששום תרופה לא תוכל לשכך. 

פרשיות השבוע מבדילות אותנו מאומות העולם לא רק באיסורי תורה 

גם במה שנחשב רשות כמו חוקי העמים שאינם דווקא דברים אסורים, 

יסוד  בני אנוש אל  כל  אבל החוקים הללו הם החבלים שקושרים את 

מהפחד.  מנוחה  ואין  לחיסרון  רפואה  ואין  והפחד.  הדאגנות  החיסרון 

הזה  החלל  את  שמזינים  וככל  חיות,  ששואב  חלל  הוא  הזה  העולם 

תאבונו גובר, החסרונות מתרחבים והצורך רק נעשה צורב יותר. 

להגיע  לא  אנשים  של  דורות  לדורות  גורמים  כתובים  הבלתי  החוקים 

לעולם אל הרוויה והאושר שמשיג יהודי בשולחן השבת הצנוע שלו, 

בתפילה שחרית, ברגע של מחשבת אמונה. החוקים הכובלים תופסים 

את האדם בחיצוניות - בסגנון הלבוש, בהרגלי חיים. החיצוניות עלולה 

להפיל בפח את הפנימיות, לא כדי לזלזל. הרבה מאוד אנשים כפותים 

אותם.  מרוקן  אותם,  סוחט  הסגנון  והיום  בחרו,  שהם  החיים  לסגנון 

התורה רוצה אותנו בני חורין, שנרשה לעצמנו לחשוב אמונה ולצחוק 

תיתן  אל  פשוט.  יהדות  של  קטנים  מרגעים  אושר  שנרווה  מהפחד. 

שישלטו בך, בחוקותיהם לא תלך. 

)ע"פ ליקו"ה יו"ד רבית ה', אה"ע פו"ר ג'(

זהירות, חוקים ממולכדים!

כתובים  בלתי  חוקים 
בחייהם  שולטים 
האדם,  בני  רוב  של 
אותנו  לחלץ  וכדי 
התורה  לנו  מורה 
'ובחוקתיהם לא תלכו'. 
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העולם הזה פועל כמלכודת ענק, אדם משוכנע שהוא הציד הלוכד והכובש, בשעה שהוא ניצוד נלכד ונכבש. 

תחזק נפשך בהשי"ת
ואל תחשוב ואל תדאג 

ולעת עתה בקשתי ממך בני מחמד 
לבך  תשים  שלא  נפשי  ידיד  עיני, 
לזה כלל. ותעביר מדעתך כל הדאגות 
בהשם  נפשך  תחזק  רק  שחורות,  והמרה 

יתברך. 
קוה לה' ויושע לך, כי אין לנו על מי להשען, 
כי אם על חסדיו המרובים, וכבר ידעת קצת, 
כעס  ימיו  וכל  יסורים,  מלא  הזה  שהעולם 
ומכאובות, ואין מקום לברוח ממנו כי אם אל 
ומשיבת  לב  המשמחת  התורה  ואל  השי"ת 

נפש.
גדולה,  באזהרה  אותך  מזהיר  אני  עתה  ולעת 
כלל  זה  בענין  תדאוג  ואל  תחשוב  אל  שמעתה 
והוא  השי"ת,  על  הכל  תשליך  רק  לא,  וכלל 
יגמור בעדך הכל לטובה. ואני בטוח בהשי"ת 
שכבר הכל על נכון, וכל המחשבות בענין זה 
שמזיקים  וחששות,  שחורות  מרה  רק  הכל 
וכל  שכן  מכל  דברים,  בשאר  אפילו  מאד 
והדאגות  שחורות  שהמרה  כזה,  בענין  שכן 
טראכטין(  איבער  )שקורין  והמחשבות 
מזיקים ופוגמים מאד, רח"ל, ואיך שהוא איך 
לחשוב  לא  אבל  בשעתה,  לצרה  דיה  שהוא 

מחשבות בזה ח"ו לפניו ולאחריו ח"ו.
מחשבות  על  ח"ו  רגע  איזה  לבלות  וכ"ש 
רק  וכיו"ב,  מהם  לך  חלילה  כאלה,  מגונות 
מה  בכל  נפשך  לשמח  ואמץ  חזק  אדרבה 
זה,  על  הרבה  הזהרתיך  כבר  כאשר  דאפשר, 
השי"ת  ורחמי  אותך,  יעזוב  לא  כי  בה'  ובטח 
מגיעים עליך בכל עת, כי השי"ת גדול מאד, והוא 

מלא רחמים וכל העולם מלא רחמים וכו'. 

נתן מברסלב



צדקה, אא

כי לא תשכח אחי היקר המשתוקק למצוא תרופה לנפשו בשפע כוחו דרשב"י בל"ג 

בעומר הבעל"ט. 

רביז"ל,  של  המחזקים  הדיבורים  נועם  מצוף  טעמת  כבר  בוודאי  הנה 

משיבי  בשבעה  הנפש  את  המשיבים  התחזקות  בדיבורי  מלא  אשר 

הוא  הדיבורים,  כל  עומד  שעליו  היסוד  אשר  לדעת  לך  ויש  טעם. 

פנימיות התורה שנתגלה בספר הזהר. 

ספר  כל  של  שהמכוון  גילו  הם  בזוה"ק  הנאמר  שהשיגו  הצדיקים  כי 

בכל  איך  אופנים,  וכמה  בכמה  האמת  מציאות  לגלות  הוא  הזוהר, 

גדולים  באורות  מלא  הבריאה  כל  כי  השי"ת.  חיות  נמצא  וענין  ענין 

המתלבשים ומסתתרים, והם הנקראים 'ניצוצות נפולים'. וכל השליחות 

והתפקיד שלנו הוא, לתקן ולהעלות החיות הפנימי הזה מתוך ההסתרה.

והדרכים המופלאים של חיזוקי הנפש המתגלים בספר 'משיבת נפש', 

לאחר  ונאבד   נשכח  אשר  הק',  התורה  של  הפנימי  האור  בעצם  הם 

החורבן, ונמשך עלינו על ידי רביז"ל שגילה שפע אור הזהר. ואם נשים 

לב כראוי, מה שמתגלה בדבריו, ונעביר מעלינו השכחה, ונקבע בליבנו 

האמת הזה, איך אנו מתקנים את הבריאה מתוך ההסתרה, הרי שאז נגיל 

ונשמח בעבודת השי"ת כל היום בחיות עצומה. 

ואז גם נצליח למצוא דרכי חיזוק לכל מה שעובר עלינו, דרכים המשיבים 

את הנפש, המביאים לתורה ועבודת השם בשמחה, בכל לב ונפש. ונזכה 

ונקודה טובה תחייה את נפשנו, בזכרנו מה נעשה על ידה  שכל מצוה 

זכינו  איך  רביז"ל,  בדברי  שמתגלים  הזהר  דרכי  יסוד  פי  על  למעלה, 

לעשות נחת רוח ותיקונים גדולים כאלה על ידי המצווה הפשוטה שלנו.

שנמשך  דרשב"י  כוחו  ומהו  בזהר,  המתגלה  כלל  מהו  לתאר  קשה  ג[ 

שפע  הוא  הזוה"ק,  שאור  הוא,  הענין  כלליות  אבל  רביז"ל.  ידי  על 

הקדושה המגלה איך ובמה יש להאמין. מהו אמונה, ומהו דעת – להכיר 

ית"ש,  ביראתו  או  ה'  בגדולת  ודביקות  מחשבה  מהו  השי"ת.  במציאות 

ואיך יש להתדבק ביראת העונש כראוי. להבין עניין הנחת רוח שנעשה 

יחודים  העולמות,  עליית  בשם  מכונה  הוא  בזוה"ק  אשר  השי"ת,  לפני 

ותיקונים. ושם מתגלה איך כל זה בוודאי נעשה גם על ידינו.

איך  העצה,  דרכי  ומבינים  כראוי  רביז"ל  דברי  מקבלים  אנו  וכאשר 

להסתכל קצת אחרת על כל דבר, באור הזהר, אזי אור הזוהר נעשה לאור 

זכרון המאיר לנו להתרומם משכחה. 

ד[ כאשר הכל נשכח, אזי האדם אינו יכול לדעת כמה יקר ההשתדלות 

שלו ללכת בדרך היראה באור הצדיקים. ואינו יכול לראות פנימיות שום 

ענין, בכדי שיהיה לו התעוררות וחיות בקיום מצוה לפני השי"ת. גם אינו 

יכול לדעת איך לעסוק באיזה דבר בקדושה. וממילא גם אין מתקבל בלבו 

דרכי ההתחזקות כראוי, כי חסר לו ידיעת יסוד הענין המיישב הדברים 

בליבו, ולכן אינו יודע איך להתחזק כאשר עובר עליו הריקנות והטרדות. 

אור  שכחת  של  ותולדה  טעות  שזה  האמת  להכיר  תתגבר  רק  אם  אבל 

מאד,  הנפש  להחיות  לך  ויואילו  רביז"ל  דברי  בליבך  תכניס  אז  התורה, 

עד שתזכה שכל  המוח והלב יתדבקו במחשבות טובות ושמחת המצות 

להתקרב לחשוב רק מכבוד ה'. כי בזה שאתה מתדבק באורו דרשב"י אתה 

יוצא מכלל גזירת הגלות המפילה את האדם לשכחה גדולה, בלא שיודע מה 

הוא מחפש, וממילא מתרחק מדרכי עבודת ה' באמת באהבה ויראה. 

שלו  הנפלא  בגילוי  לנו  מראה  שרביז"ל  מה  הוא  זאת,  לך   שכתבתי  מה  כל  ה[ 

בתחילת הספר הק' ליקוטי מוהר"ן, המתחיל בלשון זה: "לכו חזו מפעלות ה' מגדולת 

זכרונם לברכה שאור  יוחאי". שלאחר החורבן ראו חכמינו  התנא האלוקי רבי שמעון בר 

הקדושה שהאיר בזמן בית המקדש עתידה להשתכח, עד שבא רשב"י והבטיח שעל ידו ובזכות 

הזוהר הק' שיגלה, לא תשתכח תורה מישראל – כי לא תשכח מפי זרעו. 

לב  על  לשים  ונתעורר  שנדע  אותנו,  מעורר  בזה  כי  מוהר"ן,  לליקוטי  כהקדמה  הגילוי,  זה  רביז"ל  הקדים  ולמה 

ששולט בעולם שכחה גדולה, עד שכלל אין מודעים לכך שקיימת שכחה ועייפות הנפש בקיום התורה והמצוות, 

ונשכח מאיתנו אפילו מה שצריך לחפש. ובזה מכוון אותנו רביז"ל שנדע מה יש לנו לחפש בספרים שלו, איך להיות 

תמיד קרוב לה', הן בעליה והן בירידה, אשר זהו התמצית וכלליות אור הזוה"ק.

לחפש בכל יום מחדש חיזוק אמיתי לנפש – בבחינת "ע'יר ו'קדיש מ'ן ש'מיא נ'חית" – ר"ת 'שמעון', לחפש דרכי 

הקדושה בעירנות ופרישקייט. ובזה יקויים בנו 'בזוהר דא יפקון מגלותא' ]בזה הזוהר יצאו מהגלות[ – שנצא מגלות 

הנפש המסובך ומסובב בנסיונות ובלבולים.

ו[ מעתה תוכל להבין למה יש שמחה גדולה כזו ביום ל"ג בעומר, כי לולא כוחו הגדול לפעול על ידו מידת הרחמים, דרך 

שידחה את השכחה, בהארת אור הזהר, היכן היינו כיום. היינו משנים את דרכי התורה, בלא לבקש כלל דרכי יראת השם, 

והיינו מתפשרים בכל ענין וכו'. מה שאין כן כיום,  אנו יודעים לפחות איך לרצות האמת, כמו שמתגלה בספרי תלמידי 
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בלא שום שינוי. ואנו יודעים איך להתחזק בידיעה שהשי"ת רואה איך אנו משתדלים ומתחזקים לילך בעצת רביז"ל. 

וכעת שזכינו ליום הקדוש ל"ג בעומר, יש לנו לקחת את אור ר' שמעון, ולבוא עם זה לשמחה אין קץ. כי מעתה ברור 

לי מה אני מחפש בחיים. לקחת את מידות הרחמים שמאיר לנו ר' שמעון, ולצאת עם זה מכל הירידות, למצוא דרכי 

עבודת השם ולהתחדש ביהדותנו ולשמוח עמה, כי רבי שמעון הוא טוב לכל ועי"ז גם אני יכול...

ידידך למלחמה

חזק ואמץ 

)מתוך שאל בני - ל"ג בעומר( 

אודות  בארוכה  הגמרא  מספרת  כז:(  )דף  ברכות  במסכת 

סערה שקמה בבית מדרשו של רבן גמליאל, בעקבות ויכוח 

ששאל  שאלות  כמה  על  בתשובה  יהושע  רבי  לבין  בינו 

תלמיד אחד, עד שלבסוף הורידו את רבן גמליאל מנשיאותו 

והושיבו תחתיו את רבי אלעזר בן עזריה, אותו התלמיד היה 

רבי שמעון בר יוחאי.

ביטל  ישראל  לנשיא  עזריה  בן  אלעזר  רבי  שנתמנה  ביום 

בית  בפתח  גמליאל  בן  שמעון  רבן  שהעמיד  השומר  את 

המדרש, אותו שומר תפקידו היה שלא להניח לתלמידים 

חובשי  התנאים  בין  ולהתערב  להיכנס  כברם  תוכם  שאין 

בית המדרש, באותו היום נוספו ארבע מאות או שבע מאות 

ספסלי תלמידים בבית המדרש.

על  שעתו  חלש  גמליאל  בן  שמעון  רבן  כך  משראה 

כדים  השמים  מן  הראוהו  מישראל,לפיכך  תורה  שמנע 

לבנים מלאים אפר שחור, כך רמזו לו שתלמידים אלו אף 

כברם,  תוכם  אין  מקום  מכל  כצדיקים  לבן  בגדי  שלבושים 

הוא  דעתיה  ליתובי  ההיא  היא,  ולא   - הגמ'  מסיימת  אך 

דאחזו ליה, לא הראו לו חלום זה אלא להרגיע את רוחו אך 

באמת היה הצדק עם רבי אלעזר בן עזריה שהניח כל תלמיד 

להכנס לבית המדרש. 

רבן  שגם  לומר  אפשר  המחלוקת,  פנימיות  את  להבין  כדי 

גמליאל וגם רבי אלעזר בן עזריה שניהם סברו כי מי שאין 

תוכו כברו ואין רצונותיו כמעשיו אין לו מקום בבית המדרש, 

כל עוד האדם לא השלים עצמו  כי  גמליאל  רבן  סבר  ולכן 

ואז  לשלימות,  שיזכה  עד  בחוץ  יישאר  כברו  תוכו  שיהא 

יכנס להסתופף בצל התנאים הק', לעומתו סבר רבי אלעזר 

בן עזריה כי על ידי שייכנס לתוך בית המדרש ויסתופף עם 

הזמן  במשך  אזי  עצמם  להשלים  זכו  שכבר  התלמידים 

עמו  שהסכימו  תחילתו  על  הוכיח  וסופו  הוא,  אף  יזכה 

מן השמים.

רשב"י  כי  כאמור,  רשב"י  ידי  על  שנתגלגל  מה  זה 

כוחו  מגיע  היכן  עד  לנו  מגלים  אמת  והצדיקי 

של רצון טוב, וכל מי שרוצה ללמוד תורה 

יבוא וילמוד, וע"י שיסתופף בבית 
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גבוהות  יותר  למדרגות  ויתעלה  יזדכך  הצדיק  אנשי  של 

ונעלות.

כמו שמבאר מוהרנ"ת בליקוטי הלכות )נטילת ידיים, ו( כי 

יש שלשה מדרגות בלימוד התורה: מדרגה ראשונה: לימוד 

התורה בכלליות, כלומר אפילו פלפול בעלמא שאינו נוגע 

לא להלכה ולא למעשה. מדרגה שניה והיא גדולה הימנה: 

להגיע ע"י הלימוד לפסיקת הלכה למעשה.

ידי זה  אולם עיקר הלימוד צריך שיהיה באופן, שיבוא על 

השפל,  העולם  לזה  נשמתו  ירדה  מדוע  לדעת  לבו  לעורר 

לרוחני  הזה  העולם  עניני  כל  להעלות  ישכיל  זה  ידי  ועל 

וגבוה יותר.

כדי לזכות לזה יש לבוא אל ביהמ"ד של הצדיק ולהסתופף 

בין תלמידי הצדיק, כי הם עוסקים כל העת בבירור דבר זה 

היום  את  לנצל  כיצד  ולהפנים  בעולם,  התכלית  מה  לידע 

מעוררים  האמיתיים  שהצדיקים  ידי  על  וזאת  ה'.  לעבודת 

אותנו ללמוד פנימיות התורה, ועל ידי זה זוכים ליחד לבבנו 

לאהבה וליראה את שמו הגדול.

הוא  כי  ומדגיש  חוזר  מרשב"י,  כשמדבר  בספריו  מוהרנ"ת 

המגלה אשר תכלית ביאת האדם לזה העולם להשלים את 

התיקונים הנצרכים לפי שורש נשמתו, והעיקר הוא לקדש 

את גשמיות העולם הזה, וכמו שאמר רבינו כי בכל תנועה 

שהאדם עושה מעורר כל העולמות, וכל הזוהר הקדוש מלא 

מזה שהעיקר הוא להמשיך השגות אלוקות לזה העולם.

ולפי מה שמבאר מוהרנ"ת )הלכות נזיקין, ד( על פי המבואר 

אפשר  אי  אלוקות  השגות  כי  ל(  )תורה  מוהר"ן  בליקוטי 

אחרי  יכול  אשר  ונורא,  גדול  צדיק  ידי  על  אם  כי  להבינם 

אנשים  לתוך  אלוקות  השגות  להמשיך  גדולים  צמצומים 

פשוטים, לכן יש להתקרב לצדיק הגדול במעלה ביותר.

הן על כל אלה יש ללמוד הרבה ספרי רשב"י יחד עם העצות 

הקדוש  בזוהר  העצות  כי  דבריו,  פי  על  רביה"ק  שגילה 

אולם   - פשוטים  דברים  הרבה  יש  אכן   - מאד  עמוקים 

הקדוש  רבינו  ספרי  ידי  ועל  מאד,  עמוקים  הינם  בכלליות 

ותלמידיו הסובבים סביב הגילויים של ספר הזוהר הקדוש 

הרי הם מאירים באורות נפלאים להאיר את הנפש באור זך 

ונשגב.

כוכבי אור
הרה"ח ר' יצחק פריעדמאן שליט"א

טעם גן עדן
אגרת ל"ג בעומר
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                       ש'בת ב'ו ת'שכילנועם השבת

אנשי מעשה החסיד הקדוש רבי ישראל קרדונר היילפרין, לאחר שעלה ארצה במסירות 

נפש והתיישב בצפת, דבק בכל לבו ונפשו לציון הקדוש של התנא האלוקי 

באתרא  ושנותיו  ימיו  רוב  את  בילה  ומאז  במירון,  יוחאי  בר  שמעון  רבי 

קדישא הדין.

באותה תקופה היה היכל הרשב"י שומם כמעט לחלוטין. לבד מימי ל"ג 

בעומר שאז היו תושבי הארץ מגיעים בהמוניהם, הרי שבמשך שאר ימות 

השנה רק יחידי סגולה היו נוהגים לפקוד את המקום, בפרט בערבי ראש 

חודש ושאר ימי רצון.

היה החסיד רבי ישראל יושב בגפו ליד מצבת הרשב"י בהתבודדות שכל-

כך היתה חשובה אצלו, ועוסק בתורה ובתפילה ללא שום מפריע. כמו כן 

היה יוצא רבות להתבודדות בבקעה מסויימת למרגלות ההר שבו שוכן ציון 

שמאי הזקן ומתבודד מחוץ ליישוב כעצת-העצות של רבינו הקדוש.

לביתו  חוזר  היה  שבת  לקראת  ואילו  השבוע,  ימות  בכל  נוהג  היה  כך 

שבצפת, כאשר מיד בחצות לילה של מוצאי שבת היה חוזר למירון כאוות 

נפשו הטהורה.

באחד הימים בעת שבתו בהיכל התנא רשב"י הופרעה השלוה והרגיעה; 

משפחה ערבית מאיזור לבנון הגיעה למקום...

בימים ההם ידוע היה גם אצל גויי הארץ כי מקום ציון הרשב"י הינו מסוגל 

הדרוזים  גם  כמו  הגליל,  ערביי  את  לראות  נפרץ  חזון  זה  היה  לישועות, 

והצ'רקסים, מגיעים רבות לחצר הרשב"י. גם בל"ג בעומר הם היו בולטים 

בין אלפי החוגגים שהגיעו להשתתף בהילולת הרשב"י, ועד היום עדיין 

מושרים ניגונים רבים שהללו הביאו ממקומות מושבותיהם... הגויים היו 

מאמינים  כשהם  המקום  מקדושת  וחרדה  הכבוד  יראת  מתוך  מופיעים 

שזכות הצדיק יעמוד גם להם להוושע בכל משאלות לבם.

ובכן, המשפחה הלבנונית שלא נפקדו בילדים זה עידן ועידנים, הגיעו כעת 

רבי  את  ההיכל  בפינת  ראו  וכאשר  קיימא...  של  זרע  לפעול  בכדי  למירון 

ישראל יושב ועוסק בספרי-קודש, ניגשו אליו בהכנעה בבקשה שיעתיר 

בעבורם אצל הצדיק.

רבי ישראל ידע שרק אם הם יעשו איזה פעולה טובה לטובת היהודים באי 

המקום, אולי יוכלו לפעול איזה ישועה, אי לכך הוא הבטיח להם שאם הם 

יתקינו משהו גדול לכבודו של הצדיק, אזי יתפלל בעבורם שיפקדו בבן-

זכר.

בנו,  אלעזר  ורבי  יוחאי  בר  רבי שמעון  הוא הצביע להם על הציונים של 

כבוד  למען  והידור  כבוד  לתוספת  וזקוקים  הגדול  בהיכל  המתנוססים 

הצדיקים. לאחר דין ודברים החליט הערבי להתקין על חשבונו סורגי ברזל 

מתוך  וגדולה,  יקר  ויוסיפו  ומצבה  מצבה  כל  שיקיפו  ביופיים  מרהיבים 

שמירה יתירה על כבוד התנאים הקדושים.

לא עזבה המשפחה הערבית את מירון עד שהותקנו הסורגים ברוב פאר 

והדר, והם הם סורגי הברזל הקיימים עד היום הזה מסביב לקבר הרשב"י 

ורבי אלעזר בנו.

והפעם  למירון,  המשפחה  הגיעה  השנה  לתקופת  הגיעה,  אכן  והישועה 

בתוספת עם כל בני המשפחה המורחבת כאות תודה לרבי שמעון שבזכותו 

נולד להם בן לאחר שנות צפיה ארוכים.

וביקשו  המחכימה,  עצתו  על  לו  להודות  ישראל  רבי  את  חיפשו  גם  הם 

לכבדו כראוי לו, אולם הוא כמנהגו בקודש שהה אז בהתבודדות בבקעה 

שבין ההרים הגבוהים - - -

סורגי הברזל במירון

בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  אחו"ק  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
להאיר  השבת  קדושת  כח  מתגלה  שבהם  ד',  הלכה  פקדון 
לדרכי  אנו  גם  ניכנס  שעי"ז  והחכמה,  השכל  באור  עינינו 
הצדיקים להסתכל בפנימיות כל דבר ע"י צמצום ולבוש השכל 
להיות  התורה  לקבל  לזכות  כדי  וצמצום,  במידה  הגדלתה  וגם 

קדושים באור השכל שמקרב הכל השי"ת. 

תמצית המבואר בתורה א'
שאיש  מבואר  א'(  סי'  )לקו"מ  דרך  תמימי  אשרי  במאמר 
הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל שבכל דבר כדי שיאיר 
לו השכל להתקרב להשי"ת ע"י אותו הדבר, כי השכל הוא 

אור גדול, והוא בחי' חי"ת, בחי' חיות, כי החכמה תחיה. 
אך מחמת שאור השכל גדול, יש לזכות לזה ע"י בחי' נון, בחי' 
לבנה, שהוא מלכות דקדושה, בחי' צמצום השכל, שעל ידו 
מקבלים השכל בהדרגה ובמידה, שבזה עיקר החיות והדרך 

להגיע לתכלית הטוב. 
כי כל אחד צריך להסתכל בפנימיות ושכל, שלא יהיה בבחי' 
עשיו שביזה את הבכורה היינו השכל, שזה עיקר היצה"ר 
אם  כי  בתבונה  כסיל  יחפוץ  "לא  בבחי'  הרשעה,  מלכות 
בהתגלות לבו". כי עיקר האחיזה בדרך היצר טוב הוא ע"י 

הסתכלות בחכמה ושכל. 
ע"י  וזה  תמיד,  הרע  היצר  על  טוב  היצר  להגביר  וצריכים 
השכל  בחי'  ן'  בחי'  מלכות,  לבחי'  כח  שנותן  התורה  לימוד 
מתחבר  שגם  עד  השכל  צמצום  נתגדל  ואז  המצומצם, 
דהיינו  ח"ן,  ונעשה  ומידה,  בהדרגה  החכמה  אור  לקבל 
התעלות החן האמיתי, וכח של שכל, שעי"ז זוכים לדברי חן 
ומתקבלים התפילות והבקשות ונעשה נח"ת, שזוכים לקבלת 

התפילות ולכח להסתכל בשכל כל דבר. 
כי היצה"ר מטעה את האדם ומתלבש במצות, ובכל עבירה 
של  כח  הוא  התורה  אבל  ושיגעון,  שטות  רוח  שולט  עליו 
מקלות ושמות, ובה הכח לרפא ולגרש השטות ע"י קבלת 
צמצום  לתוך  האדם  להביא  טעות,  מכל  ולהציל  מלכות, 
השכל והגדלתה מדרגה לדרגה, לזכות להיות קרוב להשי"ת 

תמיד גם במקום אפל וחושך, כי השכל הוא אור גדול מאד.

קיום התורה ע"י אור השכל
ע"י  טומאה  שערי  ממ"ט  ממצרים  לצאת  שזכינו  אחרי 
וימין  והחזקה,  הגדולה  היד  והמופתים  האותות  התגלות 
השם האיר לנו אור שלימות הדעת והשכל, גם בלתי הכנה 
מתחילים  אנו  עכשיו  מלמעלה,  גדולים  ברחמים  רק  שלנו 
בכל שנה מחדש להתעורר ולהכין הכנה רבה לזכות לקבלת 
התורה, היינו לזכות לאור החכמה השכל והמוחין דקדושה 

שזה עיקר קבלת התורה. 
כי עיקר קיום התורה הוא כאשר יש בנו כח של שכל ודעת 
שבתורה, אור דברי הצדיקים שמאירים עלינו שכל ודעת, 
לראות בפנימיות ושכל כל דבר, שעי"ז יכולים להתגבר נגד 
היצה"ר, לצאת מזהמת מצרים ולהיות תמיד קרוב להשי"ת 

בקיום כל מצוה ודרכי עבודת הבורא בכל דבר שעושים. 
כדי  לכבודו,  אלא  בראו  לא  בעולם  השי"ת  שברא  מה  כל  כי 
ההשגחה,  ומציאות  השי"ת  גדולת  להכרת  נזכה  שאנחנו 
ע"י  כי  כל הדברים שבעולם,  ולעבדו עם  את השי"ת  להכיר 
השכל והפנימיות שיש בכל דבר יכולים לעבוד את השם בכל 
דבר ולהיות קרוב להשי"ת יותר ויותר ע"י אותו הדבר, ועלינו 

לזכות לקבל התורה ואור השכל הזה מחדש בכל שנה. 

קבלת השכל תלוי בכח הצמצום
עול  וקבלת  צמצום  ע"י  רק  הוא  השכל  אור  קבלת  אבל 

התמימות, כי כאשר האדם מתחיל לצאת מזוהמת מעשיו 
הרעים זוהמת מצרים, אינו יכול להבין דרכי השכל או ללכת 
לאורם וגם יכול לטעות מאד, ולכן עיקר ההתחלה הוא ע"י 
ומתקדם  וכיסופין  רצון  מתוך  בסבלנות  ומחכה  שממתין 

לאט לאט לבא לקנין דרכי השכל באמת. 
במידה  השכל  מאיר  שבה  לבנה,  בחי'  מלכות,  בחי'  וזה 
וצמצום להאיר לתוך הלילה, כאשר תמיד יודע שעוד אין בו 
שכל ישר ואמיתי ויודע שאינו יודע כלל, ולכן תופס באור 
האמונה ודרכי התמימות וקבלת עול, ואז מתגבר לקבל בכל 
באור  נפשו  להחיות  והשכל  החיות  הארת  של  נקודה  עת 
השכל והשמש תמיד, בתוך דרכי הצמצום והתמימות שלו, 

להיות בבחי' לבנה שמאיר כאור החמה. 
יצי"מ,  יום  למחרת  שמניפים  שעורים  העומר  מצות  וזה 
ומתחילים לספור ספירת העומר, היינו מה שמצמצם עצמו 
עת  באותו  לעשות  שיכול  במה  שמים  מלכות  עול  לקבל 
ומצב, ובכל יום כוסף לקבל הארה של מוח מופלא שמאיר 
להחיות את הצמצום של אותו היום בחיות חדש שמעלה 

ומרים את אותה המידה והגבול. 
והמלכות  התמימות  של  הצמצום  דרכי  ן'  לבנין  זוכה  וכך 
וממשיך מ"ט  והשכל,  לאור הדעת  דקדושה, שהם הכלים 
אורות של מוח, עד שנשלמים ן' דרכי הצמצום באור שער 
הן' שמשם קבלנו התורה בהר סיני ביום החמישים משער 
חמישים, ואז נתרפא ונתחדש כל אדם, כי יכול כבר לזכות 
שעושה  מה  בתוך  להסתכל  כראוי,  והשכל  החכמה  לאור 
שיהיה בו התקרבות להשי"ת, כי זוכה להבין דרכי החכמה 
והשכל האמיתיים שמתאחדים בתמימות המעשה וקבלת 
העול בפשטות, שזה מציאות אור קבלת התורה שזוכים ע"י 

ההמתנה והספירה. 

דרך חיבור השכל עם התמימות
האדם  את  להטעות  השכל  יכול  וצמצום,  המתנה  בלי  כי 
כי  מאד,  להטעות  יכול  העול  ופשטות  הצמצום  וגם  מאד, 
לדעת  לבא  והסתרה  מחושך  לצאת  לזכות  נברא  האדם 
בפנימיות  ולראות  השי"ת,  במציאות  להכיר  ולאמונה 
בכל  שיש  וההשגחה  הניסים  מציאות  הבריאה,  מציאות 
דבר, ולברך ולהתפלל להודות לשם השם, ועי"ז לקדש כל 
מעשיו להיות מציאות של פנימיות, כי אין דבר ריק, ובכל 
מצוה מתקן ופועל כי יש בה פנימיות גדולה מאד. וכך בכל 
שמסתכל  בכוונה  עושה  אם  ועושה,  מסתכל  שהאדם  מה 
בפנימיות הדבר, הרי יכול לעבוד את השי"ת גם במשא מתן 

ואכילה, כי יכולים לעבוד את השי"ת בכל דבר. 
את  פעם  בכל  להקדים  האדם  צריך  לזה  לזכות  כדי  אבל 
שמים,  מלכות  עול  בפשטות  לקבל  והפשטות,  התמימות 
ולעסוק בתורה ולימוד ספרי הצדיקים, וכך בכל פעם שמגיע 
לאור השכל צריך להתחיל מחדש ללכת בדרכי התמימות 
לקבל עול מלכות ולשמוח מאד שזוכה לאמונה בהשם, וכך 
להזדרז לעסוק בתורה, לשמור מאד את הזמן ועבודת אותו 
היום שלא ידחה למחר, ולא יאבד החיות והשמחה מחמת 
שאינו מאיר לו ואין בכוחו להבין ולהשכיל, רק יזהר לקבל 
של  דיבור  ובכל  טובה  מחשבה  ובכל  נמצא,  שהשי"ת  עול 

תורה ותפילה זוכה לעשות רצון השם.
לא  פעם,  בכל  ולהתחדש  שמח  ולהיות  בזה,  להכיר  ויש 
רק  שכלו,  וכח  רוחו  מצב  על  או  העבר  על  כלל  להסתכל 
השיעורים  את  ללמוד  טובים,  מעשים  ולעשות  לעשות 
שקבע, לבא לתפילה ולומר התיבות בתמימות, ליטול ידים 
ולברך ולשמוח בכל מה שזוכה לשמור על כשרות המאכל 
ולברך ברכת המזון, וכך לעסוק בתורה ותפילה והעלאת החן 

והיופי של מציאות קדושת ישראל, ותמיד לחטוף נקודות 
טוב  של  נקודה  כל  בתוך  לנפשו  חיות  ולהמשיך  טובות 
להמשיך קצת שכל וחיות בכל מה שעושה, כי מחיה עצמו 

בכל דבר שבקדושה. 
כל  לעצמו  לספור  שצריך  לכם"  "וספרתם  מ"ש  בחי'  וזה 
יום איך שיהיה, וגם לספור לעצמו, שלא יסתכל על אחרים 
שהם זוכים יותר וכו' או על מה שאינו מאיר לו ואינו מבין 
מה שזכה להבין מקודם. ואפילו אם מתבלבל קצת ועובר 
בספירת  יאחוז  ומבלבל,  לוחם  השטות  שרוח  שעובר,  מה 
יום חדש לעסוק בעבודת השם  העומר שלו, שיש לו עוד 
ללמוד  שיכול  מה  שלו,  העבודה  את  לעשות  בפשיטות 
אם  וגם  בתמימות,  שיכול  ודרגא  דרך  באיזה  ולהתפלל 
אינו יכול ללמוד, צריך לשמור את עבודת היום - להתפלל, 
ולחטוף תפילות ובקשות, לחשוב מהשי"ת, להודות תמיד 

להשם, ולזכור האמונה בתמימות. 
שלו  את  עושה  ושיפור,  הטבה  שום  רואה  שאינו  ואע"פ 
וסופר את היום, שבוודאי גם היום זכיתי לאיזה התקרבות 
וצועק  מהבהמיות,  לצאת  בהרצון  מחזיק  אני  כי  ושיפור, 
השטות  רוח  אם  ואפילו  יכול,  שאני  מה  ועושה  להשי"ת 
וקופץ  לספור,  וממשיך  שלי,  את  עושה  אני  מאד  לוחם 
המעבר  בתוך  וגם  יום,  ובכל  ותפילות  תורה  לחטוף 
והמלחמה ממשיך איזה הארה של חיות ושכל מאור דברי 
שנמצא  השכל  באור  שלומד  במה  נפשו  ומחיה  ז"ל,  רבינו 
של  יום  שבכל  המוחין  המשכת  בחי'  שזה  הצדיק,  בדברי 
ומתקדם  תמיד,  שכל  של  הארה  איזה  שממשיך  הספירה, 

לקנות אור שכל ע"י לימוד התורה ודברי הצדיקים. 

כמה טעויות בעניין השכל
ודרכי  התורה,  פנימיות  אור  לקנות  זוכים  כאשר  גם  והנה 
שמים,  לשם  שיהיה  שעושים  דבר  בכל  למעשה  הקיום 
אור  ע"י  החיצוניות,  חושך  מזוהמת  ולצאת  היצר  לשבר 
התגברות השכל - הרי גם אז יש להבין ולדעת שעוד אינו 
ולא יעמיד שום דבר על השכל למעשה רק כדי  ידע כלל, 
לאבדו  וקל  גדול  הוא  השכל  אור  כי  להשי"ת,  קרוב  להיות 
לשכוח ולהתבלבל, וע"כ יש להתגבר נגד משיכת התאוות 
גם בלי אור השכל, ע"י האמונה שמאמין שבוודאי השי"ת 
מצפה שישבר התאוות שלו, כי יש ניצוצות בכל דבר, ויש 
לתקן גם כאשר אינו מבין ואין בו תבערת לב, כי יש להאמין 

תמיד באמונה שלימה, ולקיים המצות בתמימות. 
החשכות  שזמני  להיזהר  צריך  השכל  לאור  שזכה  מי  כי 
וחיות  התורה  מקיום  להתבטל  לו  יגרמו  לא  והקטנות 
השמחה התמידית, רק ישמור תמיד את השיעור והזריזות 
לקיום התורה, ולא ימעט שמחת ליבו בהתמעט כח השכל, 
כי בוודאי בתחילה רחוק האדם משכל אלא שמקבל נקודות 
של עצות והארת הדעת, ולפעמים נשכח ממנו אור השכל, 
וגם כאשר נכנס לאורה צריך לעבור עתים שאינו מאיר לו, 
ומאמין  באמונה  שמתגבר  מה  ע"י  האדם  תיקון  עיקר  ואז 
בכל דרכי השכל שנתגלו בעולם באור הזה"ק ומצומצמים 
שלא  תמיד  נזהר  הוא  ועי"ז  ז"ל.  ורבינו  הבעש"ט  בדברי 
קדושים  ישראל  מנהגי  ודרכי  ההלכה,  משמירת  לשנות 
שרחוקים מדרכי העכו"ם ומכל מה שאין בו חן יהודי, כי יודע 
שאין להעמיד דבר על החכמה והשכל, רק על הלכה ואור 

תורה מצומצם כראוי. 
צריך  התכלית,  עיקר  שזה  דקדושה  לשכל  שזוכה  מי  וגם 
להיזהר שלא יחשוב שיודע כבר, ולא יעמוד עצמו לפסוק 
שאין  מה  לרצות  יודע,  שאינו  במה  לעיין  או  וכו'  ולקבוע 
בכוחו לזכות, כי על האדם להכיר מקומו תמיד לדעת שאינו 

ולכן  להשי"ת,  קרוב  להיות  כדי  השכל  אור  קונה  רק  יודע, 
מתחדש לזכות לשכל אמת בעבודת השם שהוא הלבשת 
אור שכל לתוך המעשה של הסתכלות בשכל כל מצוה וכל 

מה שעושה וחושב וכו'.

אמיתת דרך רביה"ק
ובחי'  וצמצום, שהם הלבוש  דרכי שכל  ז"ל תיקן  רבינו  כי 
הלבנה שבה יכול כל אדם להיכנס לתוך מציאות של שמחה 
להרבות  ולבא  פשוט,  בשכל  להשם  קרוב  להיות  וחיות, 
לתורה  לזכות  ועי"ז  ופשיטות,  בתמימות  מעשים  בהרבה 
שיכנס  כדי  ישראל,  של  האמיתי  החן  והתעלות  ולתפילה 
לתוך הקדושה ולעמוד ללחום נגד הבהמיות שלו ברצון חזק 
ועקשנות גדולה, בבחי' ספירת העומר לעשות את שלו בכל 
יום מחדש, כדי לזכות להתקרב להשי"ת לבא לנקודת אור 
השכל והדעת ששייך לו כדי שיתעורר להתקרב להשי"ת, 
ולא יחפוץ בתאות הלב רק באור השכל, כאשר הולך לאור 
כח  ומקבל  לדרגה,  מדרגה  המלכות  קבלת  דרכי  צמצומי 
של חכמה ושכל, והסתכלות פנימיות בכל דבר ע"י שלומד 
בספרי הצדיקים וקונה דרכי הדעת והשכל, שאחר תקופה 
לקיים  ויזכה  שלמד  במה  ולראות  להבין  יבא  המתנה  של 
דברי רבינו, להתדבק בעבודת השם, כאשר מתחיל בכל עת 
מחדש, כי יודע שאין עצם החכמה מציאות השכל והדעת 
רק כאשר הוא מלובש לתוך המעשה ועבודת השם, ועי"ז 
בהשי"ת  גדול  והדביקות  לתפילה  השכל  באור  ליבו  מאיר 
תמיד, למצוא לב בוער לאהבת השם ויראתו, באור התורה 

ושלימות הדעת.

אור השכל והחכמה נמשך משבת
ועיקר ההתחלה להיכנס לדרכי השכל הוא מקדושת השבת, 
שהוא התחדשות כח יציאת מצרים, שהשי"ת האיר עלינו 
אז הדעת ונתגלה גדולת השם שאין טבע והשי"ת רוצה בנו 
מאד, ואז נתגלו הארת המוחין שמשם יודע כל נפש כל מה 

שיש לדעת בחכמה, כי יצא ממצרים. 
שבת  נקרא  פסח  כי  שבת,  בכל  מחדש  עלינו  נמשך  וזה 
זכר  הוא  שגם  שבת  בכל  וכך  וגו',  השבת  ממחרת  כמ"ש 
בלב שומרי  והחכמה  אור השכל  ליציאת מצרים מתחדש 
שבת, אשר ישמחו במלכות שמים ויקראו ענג וקדושה, כי 
מעידים על אחדות השי"ת שברא את הכל ומחדש עולמו 
בכל עת בנפלאות גדולות, כי יש אור של חכמה ושכל בכל 
דבר והוא מתגלה בכח השבת, שאז יכולים ללמוד ולהבין 
ולדעת  להכיר  בכוונה,  לתפילה  ולזכות  הצדיקים,  בדברי 

מציאות השי"ת ולזכות לעיקר הדעת והקרבה להשי"ת. 
מתבטלים  כי  הקדושה,  וענג  הדעת  מתגלה  בשבת  כי 
הקליפות וזוהמת חטא אדם הראשון, ואז נמצא מנוחה של 
עונג, ומתגלה שיש עבודה גדולה באכילת שבת, כי העונג 
פנימיות  זאת  לברר במלאכה כאשר  ואין  תכלית המנוחה, 
לעלות  זוכים  ואז  המעשה,  ימי  בששת  המלאכה  הנהגת 
ומתקבלין  דרעוין,  רעוא  בעת  והרצון  הרחמים  לשורש 

התפילות בנח"ת. 
כי בכל שבת אנו מתקשרים להפנימיות, לאמיתת מכוון 

בראת העולם, שעלינו לפעול ולתקן בכח השכל ועת 
מהשכחה  לצאת  כח  עלינו  נמשך  ומזה  ונחת,  רצון 

למצוא  הזה,  העולם  ותאות  כבידות  והעבדות 
מנוחה לקום בכל עת לקבל עול מלכות להזדרז 

לספור כל יום של ימי חיינו שהוא חלק של 
מלכות השם יהיה איך שיהיה.



בני הנעורים
מחשבות זרות בתפילה

עלהו לא יבול

הלכות הנוגעות למתפללים מעריב בערב שבת 
מבעוד יום

מנחה

א. הרוצה להתפלל תפלת ערבית מבעוד יום ]פלג המנחה[, יש לו להזהר להתפלל תפלת 
מנחה 'לפני זמן פלג המנחה' ולא לַאֵחר אותה אחר זמן זה )שו"ע, רלג, א. משנ"ב, יא(. 

כן,  'יחיד' שעשה  הוא  )א( אם  כך:  זמן פלג המנחה, הדין  ב. מי שהתפלל מנחה לאחר 
אסור לו להתפלל 'תפלת ערבית' מבעוד יום, אלא עליו להמתין עד זמן צאת הכוכבים 
לאחר  ערבית  לתפלת  מנין  שיש  כנסת  בית  עוד  שם  יש  ואם  )ב(  ערבית  להתפלל  ואז 
בצאתה  ערבית  לתפלת  מנין  שם  אין  אם  אבל  שם.  להתפלל  צריך  הכוכבים,  צאת 
בשעת הדחק, כגון מי שהוא  )ג(  הכוכבים - יתפלל ביחידות בהגיע זמן צאת הכוכבים 
רעב מאוד או בני ביתו אינם יכולים להמתין, יעשה שאלת חכם )ד( וכל זה ביחיד. אבל 
'ציבור' שהתפללו מנחה לאחר זמן פלג המנחה – אם קשה להם מאוד להמתין עד צאת 
הכוכבים, לפחות ימתינו עד 'שקיעת החמה' ואז יתפללו תפלת ערבית. אבל לפני זה, 
לא יתפללו ערבית. ואם בגלל זה לא יתפללו כלל בציבור, יכולים להתפלל ערבית אפילו 
לפני השקיעה )ה( וכל זה הוא בערב שבת. אבל בימות החול, חייבים להמתין עד צאת 
הכוכבים. ולא התירו לעשות כן אלא כשלא יתפללו אח"כ בציבור כלל )משנ"ב רסז, ג. 

וביה"ל ד"ה ובפלג. ובסימן רלג, יא, יג. שעה"צ, רלה, טז. שו"ת אג"מ, ב, ס(.
להתפלל  ורוצה  שבת',  'קבלת  התחילו  כבר  והציבור  הכנסת,  לבית  לבוא  שאיחר  מי  ג. 
שם מנחה, הדין כך: )א( אם יכול לסיים תפלת מנחה לפני שיגיעו ל'בואי בשלום', יתפלל 
תיכף מנחה שם )ב( אבל אם יתחילו הציבור 'בואי בשלום' בעוד שהוא מתפלל מנחה, 
לכתחילה יצא מחוץ לבית הכנסת להתפלל. ואם קשה לו, יתפלל שם )ג( אם כבר אמרו 
'ברכו', אזי אם  אם אמרו כבר  זו )ד(  'בואי בשלום', לא יתפלל מנחה בתוך בית הכנסת 
דינו כאמור לעיל לענין בואי בשלום. אבל אם הוא ענה עמהם, אסור  לא ענה עמהם, 
לו להתפלל מנחה, ויתפלל תפלת ערבית פעמיים, הראשונה לשם תפלת שבת והשניה 
שיכול  י"א  ברכו,  בעניית  שבת  לקבל  שלא  מתכוין  ]ואם  מנחה.  לתפלת  לתשלומין 
ודע שכל  )ה(  להתפלל מנחה )אג"מ ח"ג, לז([. )שו"ע סימן רסג, טו, טז. ומשנ"ב שם(. 
האמור בסעיף זה, אינו דוקא למתפללים מבעוד יום, אלא הוא הדין למתפללים קבלת 

שבת ותפלת ערבית בזמנה. 
איסור מלאכה

מי שקיבל עליו שבת, נאסר בעשיית מלאכה. ו'קבלת שבת' יכולה להיעשות בכמה  א. 
אופנים: הדלקת נרות שבת. אמירה בפה שמקבל שבת. אמירת 'בואי בשלום' או 'מזמור 
שיר ליום השבת', או אמירת 'ברכו' של תפלת ערבית. ולכן כל שאמרו בואי בשלום או 
מזמור שיר או ברכו – אסורים בעשיית מלאכה כמו בשבת עצמה. ואפילו שאמרו זאת 
כשעדיין הוא יום ]אכן אם אמרו זאת 'לפני פלג המנחה', אין זה נחשב קבלת שבת כלל[. 

ואינו מועיל בזה שום 'תנאי' שלא לקבל שבת )ראה כ"ז בסימן רסג, יא-יג(
ב. מי שמתפלל בבית הכנסת כשכבר קבלו שבת, אפילו אם הוא עדיין לא קיבל שבת, נאסר 

במלאכה כמו הציבור. אמנם מי שלא נמצא בבית הכנסת, יעשה שאלת חכם אם נגרר אחר 
הציבור שקיבל כבר שבת.

ג. אשה המדליקה נרות שבת, אין שאר בני הבית נגררים אחריה, וכל עוד שלא הגיע זמן כניסת 
השבת וגם לא קיבלו שבת, מותרים בעשיית מלאכה. אבל אם הבעל/האבא קיבל שבת, וכל שכן 

אחריו,  נגררים  הבית  בני  וכל  שאשתו  פוסקים  הרבה  דעת   – שבת  כבר  שקיבלו  בציבור  כשהתפלל 
ואסורים בעשיית מלאכה כמותו. ויש מקילים בזה באופנים שונים. 

שהבעל  הכנסת  בבית  בשלום'  'בואי  אמרו  לא  שעדיין  בזמן  שבת  נרות  להדליק  האשה  תזהר  למעשה  ולכן 
מתפלל שם. וכן שאר בני הבית לא יעשו מלאכה מאז. ובשעת הדחק, המקילה בזה אין למחות בידה. אבל בשום 

אופן אין להדליק נרות שבת לפני זמן פלג המנחה.  

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(

כמעט בכל פעם שאני מתחיל להתפלל, אני נזכר תוך כדי התפילה 

צריך  שאני  ולטלפונים  שלי,  לחברים  לומר  צריך  שאני  בדברים 

והם באים כרשימה ארוכה, כמו שעומדים בתור, וקשה  להתקשר, 

לי להסיח דעת מהם כי אני חושש שמא אשכח אחר התפילה מכל 

הדברים שאני צריך לומר לאחרים?

בעצם  הם  בתפילה  הבאות  המחשבות  שכל  מהאריז"ל  מובא 

באמצע  באות  והם  היום,  במשך  בהם  טרודים  שאנו  המחשבות 

התפילה בכדי לקבל תיקון מאיתנו.

אם  אפילו  היום,  במשך  איתם  שהתעסקנו  ההתעסקויות  כל  כי 

כיון  תיקון,  צריכים  הם  זאת  בכל  לסדר,  צריכים  שהיינו  ענינים  הם 

שעשינו אותם בלי לזכור מה', וכביכול נוצרו בעולם דברים שנפרדים 

מהשי"ת כביכול.

התפילה הוא הזמן בו אנו עוצרים את היום, ונזכרים בהשי"ת, ולכן 

דווקא בזמן זה, כל הפעולות והטרדות חוזרות ועולות לנו במחשבה, 

בכדי לקבל תיקון ולחזור להיות אצל ה'.

והתיקון הוא בכמה אופנים: 

א[ על ידי הסחת הדעת, כלומר לברוח מאותם מחשבות, ולשים את 

המחשבה בתוך המילים שאומר, ויטה אוזן למה שאומר, ועל ידי זה 

ממילא מגלה האדם שה' הוא המלך עליו, וכעת הוא מתייחד עמו, 

שצריך  דברים  עוד  לו  שיש  אפילו  אחרים,  בדברים  מתעסק  ואינו 

הדברים  כל  גם  לנחת,  למעלה  נתעלה  ובזה  עליהם.  ולחשוב  לסדר 

והעסקים שלא היה בהם התגלות מלכות ה'.

ב[ לפעמים אי אפשר לברוח מהמחשבות והם מציקות מאוד, אפשר 

כן לחשוב עליהם ולהיות חכם איך להכניסם בתוך התפילה והשיחה 

ולדבר על זה עם ה'. ואם האדם טרוד מאיזה ענין שצריך לסדר, ואם 

זה בשמונה עשרה, הוא יכול להעלות אותו לקדושה ולגילוי אמונה, 

על ידי שיצרפה לאותו הברכה שאוחז בה, וכגון שאוחז בברכת 'אתה 

חונן לאדם דעת', הרי שיכול לספר לה' את הטרדה ויבקש ממנו דעת 

לתורתך',  אבינו  'השיבנו  בברכת  ואם  הדבר,  באותו  להסתדר  איך 

יספר לה' שרוצה לחזור לתורה, אלא שיש דבר שמפריע לו וכו' 

וכו'. אבל כל זה כמובן, אם אוחז במקום שיכול לבקש על צרכיו 

וכו'. ]ואם זה בדיבורים של שבח הבורא, אפשר להיות חכם 

ולשבח את ה' מתוך הטרדות האלו וכו'[.

ג[ ויש דבר שלישי, האמת היא שהמחשבות האלו 

הם רמזים מאת השי"ת איך להתחבר אליו 

יותר ולהתפלל יותר בכוונה, 

וצריך להיות חכם בזה.

*****

באמצע  בדיוק  נזכר  שאתה  שהזכרת:  המחשבות  לדוגמא  ניקח 

והם  אנשים,  מיני  לכל  לומר  צריך  שאתה  הדברים  כל  את  התפילה 

תחושה חזקה שאתה מוכרח לומר לפלוני כך וכך, ולאלמוני כך וכך. 

דברים  להם  לומר  צורך  של  חזקה  הרגשה  מרגיש  כשאתה  ועכשו 

שהם מוכרחים לדעת, תקח עכשו את ההרגשה הזו, ותסתכל בתוך 

אתה  לו  שגם  עולם,  בורא  שיש  ותיזכר  אוחז,  שאתה  היכן  הסידור 

מוכרח לומר 'בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס' – 'הרופא לשבורי 

וחדש  נפלא  ואז תוכל להרגיש אור  וכו',  וכו'  ומחפש לעצבותם'  לב 

ועכשו  מילים,  אומר  סתם  שאתה  חשבת  כן  לפני  כי  בתפלתך, 

התעוררת לשים לב שכל מילה בתפילה ]אפילו שאפשר שמילה זו 

לא בדיוק מעניינת אותך ח"ו[, היא מילה שנחוץ מאוד לומר לבורא 

היא  כי  ודו"ק,  להשי"ת...  בדחיפות  להיאמר  חייבת  זו  ומילה  עולם, 

עצה נפלאה.

*****

אם  ארוך  ויכוח  באיזה  נמצא  אדם  פעמים  הרבה  דוגמא:  עוד  נזכיר 

אדם, שבכל פעם שהוא פוגש אותו הוא ממשיך לדבר באותו נושא 

ומקשיב  מוותר  אינו  הנצחון  מידת  כלל  ובדרך  במחלוקת,  שנוי 

הבא  בפעם  איך  מחשבות,  וחושב  הזמן  כל  הולך  האדם  אלא  לשני, 

שיפגוש אותו יתן לו טענה מנצחת, ובדרך כלל מי שיש לו סוגיא כזו, 

אזי דווקא באמצע התפילה עולות לו טענות חזקות שמעוררות בו 

את מידת הנצח שבו. או שיסיח דעתו ממנו בכח גדול, או שיתחזק 

מאוד מההרגשה החזקה הזו של הרצון לנצח, ויעתיק את ההרגשה 

הזו לנצח כביכול בתפילתו את השי"ת, שהרי כל תפילה היא בעצם 

למי  זמרו  בפסחים,  בגמרא  כמובא  השי"ת,  עם  כביכול  מלחמה 

שמנצחין אותו והוא שמח, וממילא אפשר לקחת הרגשה זו ולחשוב 

יכול לומר  ויחפש איזה טענה  ישועה מהשי"ת,  מאיזה דבר שרוצה 

להשי"ת, שכדאי שיעזור לו, וכך יתעורר לתפילה ביתר שאת ויפעל 

בעז"ה מה שצריך.

****

כבוד  של  מחשבות  עולים  התפילה  באמצע  דוגמא:  עוד  נזכיר 

והתפארות שמסתכלים עליו איך הוא מתפלל, ]מה שנקרא 'פניות'[, 

והוא נושא ארוך שצריך להרחיב עליו הדיבור בפעם אחרת, אבל מי 

שחכם יכול לקחת הרגשה זו, ולומר לעצמו כמה נעים שמסתכלים 

עלי ונהנים ממני, אבל באמת השי"ת גם מסתכל עלי, כדאי לי להנות 

ממה שהוא מסתכל עלי מאשר להנות מאיזה בשר ודם וכו'. 
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ברכת מזל טוב
לאחינו ורעינו האהוב אוצר תורה וחסידות 

נשוא פנים וחכם חרשים
הרה"ח רבי פינחס שפירא שליט"א

חתן מו"ר הגה"ח רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נחמן ישראל נ"י

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה
באהבת חברים: 

חבורת מאירת עינים

הר"ר אפרים כתריאל בריל הי"ו 

וויליאמסבורג

ובנו הר"ר נחמן אליהו בריל הי"ו

לרגל שמחת הולדת הנכד

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

מלכנו את  לראות  רצוננו 

יוחאי דבר  בהילולא 

תורתו מגן לנו היא מאירת עיננו 

שרשב"י  האור  שפע  את  לקבל  כדי  נפלאים  כלים  להכין  זוכים  השנה 
יוחאי,  דבר  קדישא  בהילולא  לשמוח  הבאים  על  משפיע  הקדוש 

להתחיל לחיות חיים טובים אמיתיים.
הופיע האוצר הבלום מאוצרות הנחל נובע מקור חכמה על גדולת 
ועצות  קדישא,  דהילולא  יומא  סגולת  רשב"י,  האלוקי  התנא 

מעשיות כיצד לקבל את הישועה האמיתית אצל רשב"י. 
קונטרס נוסף מסידרת "שאל בני" שאלפים מעידים כי האירה 

את חייהם להתחיל מחדש לטעום את מתיקות נועם ה'!!!
להשיג במרכזי ברסלב ובחנויות הספרים המובחרות

לפרטים: 058-328-8729
oradaat@gmail.com :לקבלה בדוא"ל
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