
 חל˜ים

נותן התורהנותן התורה
מתנות  לו  שנתן  עשיר  אבא  היה  אחד  מתנות לילד  לו  שנתן  עשיר  אבא  היה  אחד  לילד 
רבות, אך אותו ילד היה 'חלשלוש', ובכל פעם רבות, אך אותו ילד היה 'חלשלוש', ובכל פעם 
שקיבל מאביו מתנה היו באים ילדים אחרים שקיבל מאביו מתנה היו באים ילדים אחרים 
גדולים ממנו וגם אלימים, ובכוח היו לוקחים גדולים ממנו וגם אלימים, ובכוח היו לוקחים 
והיה  מאביו  שקיבל  המתנות  את  והיה ממנו  מאביו  שקיבל  המתנות  את  ממנו 
מפייסו  ואביו  ובוכה  עצוב  לביתו  חוזר  מפייסו הילד  ואביו  ובוכה  עצוב  לביתו  חוזר  הילד 
כל  עצמו  על  הדבר  חזר  כך  בני',  תבכה  כל 'אל  עצמו  על  הדבר  חזר  כך  בני',  תבכה  'אל 
פעם, עד שפעם אחת בכה הילד ולא הסכים פעם, עד שפעם אחת בכה הילד ולא הסכים 
מתנה  לו  שיקנה  הבטיח  כשאביו  גם  מתנה להירגע  לו  שיקנה  הבטיח  כשאביו  גם  להירגע 
אחרת גדולה יותר ויקרה יותר, אך הילד בכה אחרת גדולה יותר ויקרה יותר, אך הילד בכה 
ובכה ללא הפסקה, כשניסה אביו להבין מדוע ובכה ללא הפסקה, כשניסה אביו להבין מדוע 
מתנה  כל  'הרי  הילד  ענה  מבכיו  חדל  מתנה אינו  כל  'הרי  הילד  ענה  מבכיו  חדל  אינו 
שתביא לי, יבואו הילדים הרעים ויקחו אותה שתביא לי, יבואו הילדים הרעים ויקחו אותה 
ממני, אז איך ארגע? אבל אם תתן לי מתנה ממני, אז איך ארגע? אבל אם תתן לי מתנה 
שאף אחד לא יוכל לקחתה ממני אז אפסיק שאף אחד לא יוכל לקחתה ממני אז אפסיק 

לבכות ואהיה שמח'!לבכות ואהיה שמח'!
נתן  שבו  תורה  מתן  חג  בערב  אנו  נתן עומדים  שבו  תורה  מתן  חג  בערב  אנו  עומדים 
מתנה  ביותר,  היקרה  המתנה  את  הקב"ה  מתנה לנו  ביותר,  היקרה  המתנה  את  הקב"ה  לנו 
ששום עם אינו יכול לקחתה מאתנו, ולמרות ששום עם אינו יכול לקחתה מאתנו, ולמרות 
שעם ישראל עבר במשך השנים כל כך הרבה שעם ישראל עבר במשך השנים כל כך הרבה 
הצליח  לא  הזו  המתנה  את  ורדיפות,  הצליח צרות  לא  הזו  המתנה  את  ורדיפות,  צרות 
עלינו  וכמה  מאתנו,  לקחתה  איש  יצליח  עלינו ולא  וכמה  מאתנו,  לקחתה  איש  יצליח  ולא 
לשמוח על כך שקיבלנו ממלכו של עולם את לשמוח על כך שקיבלנו ממלכו של עולם את 
המתנה היקרה ביותר, האם אנו מעריכים זאת המתנה היקרה ביותר, האם אנו מעריכים זאת 
במתנה  שמחים  באמת  אנחנו  האם  במתנה כראוי?  שמחים  באמת  אנחנו  האם  כראוי? 

שקיבלנו?שקיבלנו?
'אחת שאלתי מאת ד' שבתי בבית ד' כל ימי 'אחת שאלתי מאת ד' שבתי בבית ד' כל ימי 
דוד  של  הגדולה  שאיפתו  היתה  זאת  דוד חיי',  של  הגדולה  שאיפתו  היתה  זאת  חיי', 
המלך, אם כן כמה אנחנו צריכים לשמוח על המלך, אם כן כמה אנחנו צריכים לשמוח על 
ולהגות  ד'  בבית  לישב  זוכים  שאנו  רגע  ולהגות כל  ד'  בבית  לישב  זוכים  שאנו  רגע  כל 

בתורה הקדושה! כן, לשמוח!!בתורה הקדושה! כן, לשמוח!!
תורתינו,  מתן  זמן  הבעל"ט  השבועות  תורתינו, בחג  מתן  זמן  הבעל"ט  השבועות  בחג 
נכניס בליבנו שמחה על שזכינו להימנות בין נכניס בליבנו שמחה על שזכינו להימנות בין 
והגיענו  שהחיינו  וכשנברך  התורה,  והגיענו מקבלי  שהחיינו  וכשנברך  התורה,  מקבלי 
לרגע  להגיע  שזכינו  ממש  נשמח  הזה  לרגע לזמן  להגיע  שזכינו  ממש  נשמח  הזה  לזמן 
נאמר  ובשמחה  התורה,  קבלת  של  נאמר הגדול  ובשמחה  התורה,  קבלת  של  הגדול 
אתה בחרתנו מכל העמים, כן, מתוך מליארדי אתה בחרתנו מכל העמים, כן, מתוך מליארדי 
אנשים בעולם הוא בחר רק אותנו, ובשמחה אנשים בעולם הוא בחר רק אותנו, ובשמחה 
נברך על ההווה 'נותן התורה', בתפילה שנהיה נברך על ההווה 'נותן התורה', בתפילה שנהיה 

אנחנו 'מקבלים' ראויים.אנחנו 'מקבלים' ראויים.
 (עפ"י טיב המועדים-שבועות ) (עפ"י טיב המועדים-שבועות )
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י: (א, יב) (א, יב) ָ„ּ ַ ׁ̆ י ƒַעּמŒן ר ּב∆ ז∆ יע∆ ƒן ֲ‡ח„ָ י:ל¿ ָ„ּ ַ ׁ̆ י ƒַעּמŒן ר ּב∆ ז∆ יע∆ ƒן ֲ‡ח„ָ ל¿
הנה, ידוע מה שאיתא בספרים הקדושים ששמות הנבראים מורים הנה, ידוע מה שאיתא בספרים הקדושים ששמות הנבראים מורים 
אלו  פי  ועל  בשורשו,  תלוי  נברא  כל  מהות  כי  העליון,  שורשם  אלו על  פי  ועל  בשורשו,  תלוי  נברא  כל  מהות  כי  העליון,  שורשם  על 
מהותו  על  מורה  שמו  יחיד  שכל  כשם  כי  לומר  אפשר  מהותו הדברים  על  מורה  שמו  יחיד  שכל  כשם  כי  לומר  אפשר  הדברים 
הפרטי, כמו כן הוא באיש אשר ציבור מסוים תלוי בו ששמו מורה הפרטי, כמו כן הוא באיש אשר ציבור מסוים תלוי בו ששמו מורה 

על מהותו של אותו ציבור. על מהותו של אותו ציבור. 
כשמתבוננים אנו בשמו של אחיער בן עמישדי נשיא שבט דן, אכן כשמתבוננים אנו בשמו של אחיער בן עמישדי נשיא שבט דן, אכן 
רואים אנו כי שמו מורה על מהותו של שבטו, מהותו של זה השבט רואים אנו כי שמו מורה על מהותו של שבטו, מהותו של זה השבט 
דן  מחנה  דגל  'ונסע  כה)  (י,  בהעלותך  בפרשת  להלן  התורה  דן כתבה  מחנה  דגל  'ונסע  כה)  (י,  בהעלותך  בפרשת  להלן  התורה  כתבה 
מאסף לכל המחנות' וברש"י שם מבאר ענין ה'מאסף' מהו, והוא על מאסף לכל המחנות' וברש"י שם מבאר ענין ה'מאסף' מהו, והוא על 
פי דברי הירושלמי, וז"ל: לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין פי דברי הירושלמי, וז"ל: לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין 
היה נוסע באחרונה, וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו, עכ"ל. היה נוסע באחרונה, וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו, עכ"ל. 
האיך  ולבם  דעתם  הקדישו  השבט  אותו  בני  כי  מדבריו  האיך מבואר  ולבם  דעתם  הקדישו  השבט  אותו  בני  כי  מדבריו  מבואר 
להטיב עם אחיהם בני ישראל, ולכך שמו עיניהם לראות אם תוך כדי להטיב עם אחיהם בני ישראל, ולכך שמו עיניהם לראות אם תוך כדי 
הליכתם נאבד מהם דבר כדי להטיב עימהם בהחזרת אבידה לבעליה. הליכתם נאבד מהם דבר כדי להטיב עימהם בהחזרת אבידה לבעליה. 
[ויתכן  גם  אם  כי  הגשמי,  בתחום  בדוקא  היו  לא  אלו  [ויתכן אבידות  גם  אם  כי  הגשמי,  בתחום  בדוקא  היו  לא  אלו  אבידות 
ישראל  בני  שהלכו  המסעות  אלו  הלוא  הרוחני,  בתחום  ישראל שבעיקר]  בני  שהלכו  המסעות  אלו  הלוא  הרוחני,  בתחום  שבעיקר] 
במדבר לא היו כי אם רצף של נסיונות ותלאות, רואים אנו כמה וכמה במדבר לא היו כי אם רצף של נסיונות ותלאות, רואים אנו כמה וכמה 
דעתינו  בקוצר  אפשר  שאי  ואף  בהם,  נכשל  כולו  שהכלל  דעתינו חטאים  בקוצר  אפשר  שאי  ואף  בהם,  נכשל  כולו  שהכלל  חטאים 
עומק  על  לעמוד  אפשר  ואי  דיעה,  דור  אותו  של  כוונתם  עומק להשיג  על  לעמוד  אפשר  ואי  דיעה,  דור  אותו  של  כוונתם  להשיג 
דעתם וכוונת מעשיהם, מכל מקום הרי על פי פשטות התורה רואים דעתם וכוונת מעשיהם, מכל מקום הרי על פי פשטות התורה רואים 
כי הקב"ה החשיב מעשיהם לחטא, כי לרום מעלתם היה פגם בדקות כי הקב"ה החשיב מעשיהם לחטא, כי לרום מעלתם היה פגם בדקות 
נכשלו  יחידים  אשר  פעמים  וכמה  כמה  אנו  רואים  וכן  נכשלו במעשיהם,  יחידים  אשר  פעמים  וכמה  כמה  אנו  רואים  וכן  במעשיהם, 
אנשי  גם  עצים,  המקושש  ומעשה  המקלל,  מעשה  כעין  אנשי בעוונם,  גם  עצים,  המקושש  ומעשה  המקלל,  מעשה  כעין  בעוונם, 
מעשה וברי דיעה כקורח ועדתו נכשלו על אם הדרכים, כל זה מוכיח מעשה וברי דיעה כקורח ועדתו נכשלו על אם הדרכים, כל זה מוכיח 
וכיוון  אדם,  של  דעתו  לקוצר  וגורמים  סכנה  בחזקת  הם  הדרכים  וכיוון כי  אדם,  של  דעתו  לקוצר  וגורמים  סכנה  בחזקת  הם  הדרכים  כי 
שכן עלול רוח שטות להיכנס ולפעפע בקרבו, ולנתקו ממקור החיים שכן עלול רוח שטות להיכנס ולפעפע בקרבו, ולנתקו ממקור החיים 
ר"ל, ועל כן שמו בני שבט דן את עיניהם, לראות אם יש בין ישראל ר"ל, ועל כן שמו בני שבט דן את עיניהם, לראות אם יש בין ישראל 
נפשות אשר תלאות הדרך השפיעו עליהם להתנתק ממחצבתם, ולא נפשות אשר תלאות הדרך השפיעו עליהם להתנתק ממחצבתם, ולא 
נמנו עם שבטם לקיים דבר ה' בנסוע המחנות, ונשארו על עמדם כדי נמנו עם שבטם לקיים דבר ה' בנסוע המחנות, ונשארו על עמדם כדי 
להיות נפלט מתוך הענן, וכשהבחינו בני אותו השבט בנפשות טועות להיות נפלט מתוך הענן, וכשהבחינו בני אותו השבט בנפשות טועות 
אלו מיד דברו על ליבם כדי להחזירם למוטב, והמשיכו בהם רוח של אלו מיד דברו על ליבם כדי להחזירם למוטב, והמשיכו בהם רוח של 
תקוה, ושוב נספחו הללו לצור מחצבתם, וצרפו עצמם עם הכלל כולו תקוה, ושוב נספחו הללו לצור מחצבתם, וצרפו עצמם עם הכלל כולו 

להמשיך במסע הקודש על פי דבר השם. להמשיך במסע הקודש על פי דבר השם. 
את  מיחס  הכתוב  אין  המחנות'  לכל  'מאסף  בתיבות  נרמז  זה  את ענין  מיחס  הכתוב  אין  המחנות'  לכל  'מאסף  בתיבות  נרמז  זה  ענין 
האיסוף עבור אנשים פרטיים כי אם עבור המחנות, מאסף לכל בני האיסוף עבור אנשים פרטיים כי אם עבור המחנות, מאסף לכל בני 
ישראל לא כתיב, כי אם מאסף לכל 'המחנות', וכוונת הכתוב להורות ישראל לא כתיב, כי אם מאסף לכל 'המחנות', וכוונת הכתוב להורות 
כי עיקר האיסוף היה עבור כיתות השבטים, והן אלו הנפשות אשר כי עיקר האיסוף היה עבור כיתות השבטים, והן אלו הנפשות אשר 
בבחינת  היו  הללו  היצר,  של  המוקש  בפח  נפלו  הדרך  קוצר  בבחינת מחמת  היו  הללו  היצר,  של  המוקש  בפח  נפלו  הדרך  קוצר  מחמת 

'אבידות עבור המחנות' וזה השבט דאג להוציא יקר מזולל ולהחזירם 'אבידות עבור המחנות' וזה השבט דאג להוציא יקר מזולל ולהחזירם 
לשורשם ולמחצבתם לתוך המחנות כאמור.לשורשם ולמחצבתם לתוך המחנות כאמור.

ישראל  מאהבת  נבעה  ודאי  ישראל  בני  אחיהם  עבור  הכנה  ישראל דאגתם  מאהבת  נבעה  ודאי  ישראל  בני  אחיהם  עבור  הכנה  דאגתם 
בני  בתוך  השכינה  השראת  המשיכו  ובזה  בלבבם,  נטועה  בני שהיתה  בתוך  השכינה  השראת  המשיכו  ובזה  בלבבם,  נטועה  שהיתה 
ישראל כי עצם האהבה השוררת בין בני ישראל מהוה סיבה להמשיך ישראל כי עצם האהבה השוררת בין בני ישראל מהוה סיבה להמשיך 
השראתה, וכפי שנשא הרה"ק מרוזין זי"ע את משלו, לשני אוהבים השראתה, וכפי שנשא הרה"ק מרוזין זי"ע את משלו, לשני אוהבים 
שהיתה שוררת אהבה עזה ביניהם, לימים נתפס אחד מהם בקלקלתו שהיתה שוררת אהבה עזה ביניהם, לימים נתפס אחד מהם בקלקלתו 
כאשר עבר על אחד מחוקי השלטון, דבר זה היה נחשב לעוון חמור כאשר עבר על אחד מחוקי השלטון, דבר זה היה נחשב לעוון חמור 
מצד המלוכה, וכיוון שכן דנו אותו למיתה בתליה. דבר זה כאב מאוד מצד המלוכה, וכיוון שכן דנו אותו למיתה בתליה. דבר זה כאב מאוד 
לידידו אוהבו, ועד כדי כך הגיעו פני הדברים שמוכן היה למסור נפשו לידידו אוהבו, ועד כדי כך הגיעו פני הדברים שמוכן היה למסור נפשו 
את  לבצע  השלטון  אנשי  וכשבקשו  מענשו,  ידידו  את  להציל  את כדי  לבצע  השלטון  אנשי  וכשבקשו  מענשו,  ידידו  את  להציל  כדי 
אשר נגזר, הופיע הוא לפניהם והציג עצמו כהחוטא האמיתי בפרשת אשר נגזר, הופיע הוא לפניהם והציג עצמו כהחוטא האמיתי בפרשת 
חבירו, באמרו לפניהם כי בפועל היה הוא זה שעבר על החוק, ואנשי חבירו, באמרו לפניהם כי בפועל היה הוא זה שעבר על החוק, ואנשי 

המשטר טעו בהבחנתם בהיות חבירו סמוך אליו. המשטר טעו בהבחנתם בהיות חבירו סמוך אליו. 
היה  לא  הוא  גם  חבירו,  לדברי  התנגד  המתרחש  את  שראה  היה הנידון  לא  הוא  גם  חבירו,  לדברי  התנגד  המתרחש  את  שראה  הנידון 
אין  כי  וטען  מפשע,  חף  באמת  כשהוא  ובפרט  אהובו,  במיתת  אין חפץ  כי  וטען  מפשע,  חף  באמת  כשהוא  ובפרט  אהובו,  במיתת  חפץ 
דבריו נכונים ושאנשי המשטר אכן כוונו אל האמת בהבחנתם. ויהי דבריו נכונים ושאנשי המשטר אכן כוונו אל האמת בהבחנתם. ויהי 
הדבר לפלא בעיני אנשי השלטון בראותם כי כל אחד טוען כי הוא זה הדבר לפלא בעיני אנשי השלטון בראותם כי כל אחד טוען כי הוא זה 
שחייב לישא בעוון הפשע, וכיוון שלא היה ביכולתם להכריע בדבר, שחייב לישא בעוון הפשע, וכיוון שלא היה ביכולתם להכריע בדבר, 

הפנו את הכרעת הדברים לפני המלך בעצמו. הפנו את הכרעת הדברים לפני המלך בעצמו. 
וכשהופיעו  אליו,  להביאם  ציווה  הדברים  פלאי  את  בשמעו  וכשהופיעו המלך  אליו,  להביאם  ציווה  הדברים  פלאי  את  בשמעו  המלך 
כן  על  בדבר  אשם  מהם  מי  ברור  הדבר  שאין  מאחר  כי  אמר  כן לפניו  על  בדבר  אשם  מהם  מי  ברור  הדבר  שאין  מאחר  כי  אמר  לפניו 
אי אפשר להטיל עליהם העונש בפועל, אך זאת מבקש הוא מהם כי אי אפשר להטיל עליהם העונש בפועל, אך זאת מבקש הוא מהם כי 
יצרפו אותו לחבר שלישי ביניהם, כי רואה הוא עד כמה אהובים הם יצרפו אותו לחבר שלישי ביניהם, כי רואה הוא עד כמה אהובים הם 

אחד לזולתו, וחפץ גם הוא בידידים נאמנים כמותם. אחד לזולתו, וחפץ גם הוא בידידים נאמנים כמותם. 
על פי משלו הפטיר הרה"ק מרוזין ואמר, שזהו כוונת הכתוב (ויקרא על פי משלו הפטיר הרה"ק מרוזין ואמר, שזהו כוונת הכתוב (ויקרא 
יט, יח) ואהבת את ה' אלקיך אני ה', שהקב"ה מצוה שיהיו ישראל יט, יח) ואהבת את ה' אלקיך אני ה', שהקב"ה מצוה שיהיו ישראל 
באהבה זה עם זה, והוא מבקש מהם שאם באמת מקיימים זה הציווי באהבה זה עם זה, והוא מבקש מהם שאם באמת מקיימים זה הציווי 
ואוהבים הם זה לזה באהבה עזה, חפץ גם הוא להיות עמהם באחדות ואוהבים הם זה לזה באהבה עזה, חפץ גם הוא להיות עמהם באחדות 
ומייצג כביכול את עצמו בפניהם באמרו 'אני ה'' החפץ גם כן להיות ומייצג כביכול את עצמו בפניהם באמרו 'אני ה'' החפץ גם כן להיות 

שרוי ביניכם. שרוי ביניכם. 
על פי כל האמור יכולים אנו להבין משמעות שמו של נשיא שבט דן, על פי כל האמור יכולים אנו להבין משמעות שמו של נשיא שבט דן, 
'אחיעזר בן עמישדי' כי כאמור שמו מבטא מהותו של שבטו, שהיו 'אחיעזר בן עמישדי' כי כאמור שמו מבטא מהותו של שבטו, שהיו 
אומרים עלינו להיות לאחינו לעזר ומחוייבים אנו בזה מצד כי אלו הם אומרים עלינו להיות לאחינו לעזר ומחוייבים אנו בזה מצד כי אלו הם 
בטובתם,  לראות  רצונינו  ועז  לפנינו,  הם  אהובים  כן  על  עמינו,  בטובתם, מבני  לראות  רצונינו  ועז  לפנינו,  הם  אהובים  כן  על  עמינו,  מבני 
עצמו  מייצג  וכביכול  לזולתם  אהבתם  את  הקב"ה  רואה  שכן  עצמו וכיון  מייצג  וכביכול  לזולתם  אהבתם  את  הקב"ה  רואה  שכן  וכיון 
בתוכם,  שרוי  להיות  הוא  גם  חפץ  כי  באמרו  שד"י,  בשמו  בתוכם, לפניהם  שרוי  להיות  הוא  גם  חפץ  כי  באמרו  שד"י,  בשמו  לפניהם 
כי זה השם מורה על השראת השכינה, כי בזה השם ברא את עולמו כי זה השם מורה על השראת השכינה, כי בזה השם ברא את עולמו 
ונמצא שחיבורו יתב' עם בני העולם הוא מכח זה השם, על כן מורה ונמצא שחיבורו יתב' עם בני העולם הוא מכח זה השם, על כן מורה 

בהזכרת זה השם את רצונו להשרות שכינתו בינינו. בהזכרת זה השם את רצונו להשרות שכינתו בינינו. 

השראת השכינה מכח אהבת ישראלהשראת השכינה מכח אהבת ישראל
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תוספת יו"ט בחג השבועותתוספת יו"ט בחג השבועות
ערבית  להתפלל  אין  השבועות  חג  להתפלל ערבית בליל  אין  חג השבועות  בליל  א. א.  
קודם צאת הכוכבים, כדי שיהיו ימי הספירה קודם צאת הכוכבים, כדי שיהיו ימי הספירה 
תצ"ד  סי'  תצ"ד (מ"ב  סי'  (מ"ב  תמימות  ימים  ותשע  תמימות ארבעים  ימים  ותשע  ארבעים 
מבעוד  ג"כ  בו  לקדש  אין  זה  ומטעם  מבעוד .  ג"כ  בו  לקדש  אין  זה  ומטעם  סק"א)סק"א). 

הרב  (שו"ע  הרב   (שו"ע  ערבית  תפלת  קודם  אפילו  ערביתיום  תפלת  קודם  אפילו  יום 
המג"א  דמדברי  כתב  ובמחהש"ק  המג"א .  דמדברי  כתב  ובמחהש"ק  ס"ב)ס"ב). 

קודם  אסור  היום  קידוש  דדוקא  קודם משמע  אסור  היום  קידוש  דדוקא  משמע 
צאת הכוכבים, משא"כ תפלת ערבית רשאי צאת הכוכבים, משא"כ תפלת ערבית רשאי 
להתפלל  אפילו מבעוד יום, וכ"כ הכף החיים להתפלל  אפילו מבעוד יום, וכ"כ הכף החיים 
רק  ליזהר  שיש  פוסקים  ועוד  השל"ה  רק בשם  ליזהר  שיש  פוסקים  ועוד  השל"ה  בשם 
אבל  תמימות,  משום  הלילה  קודם  אבל מלקדש  תמימות,  משום  הלילה  קודם  מלקדש 
אולם  הלילה,  קודם  אף  מותר  אולם להתפלל  הלילה,  קודם  אף  מותר  להתפלל 
כאמור דעת המ"ב ומקורו הט"ז והפמ"ג דגם כאמור דעת המ"ב ומקורו הט"ז והפמ"ג דגם 

תפילת ערבית צריך להיות בלילה. תפילת ערבית צריך להיות בלילה. 
הדבר  הדבר דטעם  דטעם  הסימן)  ריש  הסימן) (מ"ז  ריש  (מ"ז  הפמ"ג  הפמ"ג וכתב  וכתב  ב. ב. 
כיון שמזכירין בתפלה את יום חג השבועות כיון שמזכירין בתפלה את יום חג השבועות 
הזה, והרי לא תלה הכתוב את החג הזה אלא הזה, והרי לא תלה הכתוב את החג הזה אלא 
ולעולם  הספירה,  מתחילת  החמישים  ולעולם ליום  הספירה,  מתחילת  החמישים  ליום 
היה יכול להיות גם בה' סיון או בז' סיון, אלא היה יכול להיות גם בה' סיון או בז' סיון, אלא 
ואייר  מלא  שניסן  חשבונינו  לפי  ואייר שכהיום  מלא  שניסן  חשבונינו  לפי  שכהיום 
חסר נמצא שלעולם יחול החג ביום ו' בסיון, חסר נמצא שלעולם יחול החג ביום ו' בסיון, 
שהוריד  נמצא  צה"כ  קודם  יתפלל  אם  שהוריד וא"כ  נמצא  צה"כ  קודם  יתפלל  אם  וא"כ 

מיום המ"ט של הספירה וחיסר בתמימות.מיום המ"ט של הספירה וחיסר בתמימות.
ג.  ג.  ובספר העמק דבר כתב לחלוק ע"ז, וס"ל ובספר העמק דבר כתב לחלוק ע"ז, וס"ל 
דא"כ  תמימות,  דכתיב  משום  הטעם  דא"כ דאין  תמימות,  דכתיב  משום  הטעם  דאין 
ועוד  הספירה,  מימי  הלילות  שאר  בכל  ועוד ה"ה  הספירה,  מימי  הלילות  שאר  בכל  ה"ה 
שהרי לא נאמר תמימות אלא בשבועות ולא שהרי לא נאמר תמימות אלא בשבועות ולא 
ולכן  לימים,  אלא  שעות  מונין  ואין  ולכן בימים,  לימים,  אלא  שעות  מונין  ואין  בימים, 
מאי  דדרשי'  משום  בזה  הטעם  דעיקר  מאי כתב  דדרשי'  משום  בזה  הטעם  דעיקר  כתב 
למעוטי  הזה"  היום  בעצם  למעוטי דכתיב "וקראתם  הזה"  היום  בעצם  דכתיב "וקראתם 
תוספת יום טוב, ובא ללמדנו שלא לעשותו תוספת יום טוב, ובא ללמדנו שלא לעשותו 

מקרא קודש אלא בלילה ולא מבעוד יום.מקרא קודש אלא בלילה ולא מבעוד יום.
מש"כ  ע"פ  בזה  לחלק  דיש  י"א  אמנם  מש"כ   ע"פ  בזה  לחלק  דיש  י"א  אמנם  ד.ד. 
השו"ע הרב בסי' רס"א השו"ע הרב בסי' רס"א (בקו"א הערה ג') (בקו"א הערה ג') דיש שני דיש שני 
קבלת  הוא  הא'  ויו"ט,  שבת  בתוספת  קבלת דינים  הוא  הא'  ויו"ט,  שבת  בתוספת  דינים 
ממלאכה,  לפרישה  ויו"ט  שבת  ממלאכה, תוספת  לפרישה  ויו"ט  שבת  תוספת 
יום  של  עיצומו  קבלת  הוא  הב'  יום והחלק  של  עיצומו  קבלת  הוא  הב'  והחלק 
האדם  מקבל  וזה  ויו"ט,  השבת  האדם וקדושת  מקבל  וזה  ויו"ט,  השבת  וקדושת 
י"ל  ולפ"ז  ערבית.  תפילת  בשעת  עצמו  י"ל על  ולפ"ז  ערבית.  תפילת  בשעת  עצמו  על 
לעניננו ג"כ דכל מה שאמרו להימנע מלקבל לעניננו ג"כ דכל מה שאמרו להימנע מלקבל 
לענין  רק  היינו  שבועות,  בערב  החג  לענין תוספת  רק  היינו  שבועות,  בערב  החג  תוספת 
פרישה  תוספת  אבל  החג,  קדושת  פרישה קבלת  תוספת  אבל  החג,  קדושת  קבלת 
ה"ה  ויו"ט  שבת  ערב  בכל  הנוהג  ה"ה ממלאכה  ויו"ט  שבת  ערב  בכל  הנוהג  ממלאכה 

דנוהג ג"כ בערב שבועות.דנוהג ג"כ בערב שבועות.
הנשים  לענין  גם  זה  בכל  ונפק"מ  הנשים   לענין  גם  זה  בכל  ונפק"מ  ה.ה. 
ברכת  ומברכות  החג  נרות  ברכת שמדליקין  ומברכות  החג  נרות  שמדליקין 
עד  ידליקו  שלא  ההדלקה,  בשעת  עד שהחיינו  ידליקו  שלא  ההדלקה,  בשעת  שהחיינו 
ברכת  שע"י  מפני  הכוכבים,  צאת  ברכת לאחר  שע"י  מפני  הכוכבים,  צאת  לאחר 
אך  היום.  קדושת  ע"ע  מקבלות  אך שהחיינו  היום.  קדושת  ע"ע  מקבלות  שהחיינו 
מבע"י,  להדליק  יכולין  שהחיינו  ברכת  מבע"י, בלא  להדליק  יכולין  שהחיינו  ברכת  בלא 
ויכוונו בהדלקתן שלא לקבל ע"ע רק תוספת ויכוונו בהדלקתן שלא לקבל ע"ע רק תוספת 
(וכ"כ  (וכ"כ   החג  קדושת  ולא  ממלאכה  החגפרישה  קדושת  ולא  ממלאכה  פרישה 

למעשה בתשוה"נ ח"ד סי' קי"א).למעשה בתשוה"נ ח"ד סי' קי"א).

כתב כתב  ס"ב)  ס"ב) (פי"ב  (פי"ב  שלמה  הליכות  בספר  שלמה אבל  הליכות  בספר  אבל  ו. ו. 
שאפשר להדליק הנרות  אפילו מבעוד יום, שאפשר להדליק הנרות  אפילו מבעוד יום, 
להקדים  שלא  נזהרו  ותפילה  בקידוש  להקדים ורק  שלא  נזהרו  ותפילה  בקידוש  ורק 
סי'  סי' (ח"ד  (ח"ד  והנהגות  ובתשובות  צה"כ.  והנהגות לפני  ובתשובות  צה"כ.  לפני 
דחל  דחל כתב  כתב  קי"א) קי"א) 

ממלאכה,  השביתה  לענין  תוספת  דין  ממלאכה, בזה  השביתה  לענין  תוספת  דין  בזה 
בספר  כתב  וכעי"ז  גופא,  החג  קדושת  בספר ולא  כתב  וכעי"ז  גופא,  החג  קדושת  ולא 
הליכות אבן ישראל הליכות אבן ישראל (חג השבועות ס"א)(חג השבועות ס"א) דגם בחג  דגם בחג 
טוב,  יום  תוספת  של  מצוה  יש  טוב, השבועות  יום  תוספת  של  מצוה  יש  השבועות 
מפני שהתוספת אינו עוקר את היום שעבר, מפני שהתוספת אינו עוקר את היום שעבר, 
אלא הוא דבר נוסף על היום הבא, ולכן אינו אלא הוא דבר נוסף על היום הבא, ולכן אינו 

מחסר מן התמימות.מחסר מן התמימות.
שהקידוש  הוא,  להלכה  שהעיקר  שהקידוש וי"א  הוא,  להלכה  שהעיקר  וי"א  ז. ז. 
יש  בתפילה  אבל  הכוכבים,  צאת  אחר  יש יהיה  בתפילה  אבל  הכוכבים,  צאת  אחר  יהיה 

מקילים מקילים (מבית לוי).(מבית לוי).
קידושקידוש

הנרות,  בהדלקת  שהחיינו  שבירכו  נשים  הנרות,   בהדלקת  שהחיינו  שבירכו  נשים  ח.ח. 
של  שהחיינו  ברכת  על  אמן  תענינה  של לא  שהחיינו  ברכת  על  אמן  תענינה  לא 
ברכת  אחר  עונה  שהיא  דאמן  ברכת המקדש,  אחר  עונה  שהיא  דאמן  המקדש, 
קידוש  בין  הפסק  הוי  המקדש  של  קידוש שהחיינו  בין  הפסק  הוי  המקדש  של  שהחיינו 

לשתיה לשתיה (שבה"ל ח"ג סי' ס"ט).(שבה"ל ח"ג סי' ס"ט).
ט. ט. וי"א דצריכה לענות אמן, ואינו הפסק כי וי"א דצריכה לענות אמן, ואינו הפסק כי 

הוא חלק מהקידוש הוא חלק מהקידוש (אג"מ ח"ד סי' כ"א אות ט').(אג"מ ח"ד סי' כ"א אות ט').
תיקון ליל שבועותתיקון ליל שבועות

היו  הראשונים  שחסידים  בזוהר  היו איתא  הראשונים  שחסידים  בזוהר  איתא  י. י. 
וכבר  בתורה,  ועוסקים  הלילה  כל  וכבר נעורים  בתורה,  ועוסקים  הלילה  כל  נעורים 
ואיתא  כן,  לעשות  הלומדים  רוב  ואיתא נהגו  כן,  לעשות  הלומדים  רוב  נהגו 
בשו"ע האר"י ז"ל שכל מי שבלילה לא ישן בשו"ע האר"י ז"ל שכל מי שבלילה לא ישן 
לו  מובטח  בתורה,  עוסק  והיה  ועיקר  לו כלל  מובטח  בתורה,  עוסק  והיה  ועיקר  כלל 
שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק, והטעם שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק, והטעם 
כתב המ"א ע"פ פשוטו שישראל היו ישנים כתב המ"א ע"פ פשוטו שישראל היו ישנים 
להעיר  הוא  ברוך  הקדוש  והוצרך  הלילה  להעיר כל  הוא  ברוך  הקדוש  והוצרך  הלילה  כל 
אותם לקבל התורה [כדאיתא במדרש] לכך אותם לקבל התורה [כדאיתא במדרש] לכך 

אנו צריכין לתקן זה אנו צריכין לתקן זה (מ"ב שם סק"א).(מ"ב שם סק"א).
זו  בלילה  הלימוד  תיקון  מעלת  זו גודל  בלילה  הלימוד  תיקון  מעלת  גודל  יא. יא. 
המאמרים  נדפסו  וכבר  בזוה"ק,  המאמרים מבואר  נדפסו  וכבר  בזוה"ק,  מבואר 
מאד  האדם  יזהר  לכן  שבועות,  ליל  מאד בתיקון  האדם  יזהר  לכן  שבועות,  ליל  בתיקון 
שנדפס  כסדר  בלמוד  זו  לילה  בתיקון  שנדפס ומאד  כסדר  בלמוד  זו  לילה  בתיקון  ומאד 
התיבות  בדקדוק  ויזהר  שבועות,  ליל  התיבות בתקון  בדקדוק  ויזהר  שבועות,  ליל  בתקון 
ממש כמו בקריאת שמע כי טוב מעט בכוונהממש כמו בקריאת שמע כי טוב מעט בכוונה 

(יסושה"ע שער ט' פ"י).(יסושה"ע שער ט' פ"י).

יב.יב. וז"ל ספר שער הכונות  וז"ל ספר שער הכונות (דרושי חג השבועות דרוש (דרושי חג השבועות דרוש 
לישן  שלא  האדם  שצריך  אלא  עוד  ולא  לישן :  שלא  האדם  שצריך  אלא  עוד  ולא  א')א'): 

בלילה הזאת כלל, ולהיות כל הלילה נעורים בלילה הזאת כלל, ולהיות כל הלילה נעורים 
ספר  בהקדמת  באורך  כנז'  בתורה,  ספר ועוסקים  בהקדמת  באורך  כנז'  בתורה,  ועוסקים 
הזוהר בפ' בראשית ובפ' אמור. ודע כי כל מי הזוהר בפ' בראשית ובפ' אמור. ודע כי כל מי 
שלא ישן בלילה הזאת כלל  אפילו רגע אחד, שלא ישן בלילה הזאת כלל  אפילו רגע אחד, 
לו  מובטח  הלילה,  כל  בתורה  עוסק  לו ויהיה  מובטח  הלילה,  כל  בתורה  עוסק  ויהיה 
שישלים שנתו, ולא יארע לו שום נזק בשנה שישלים שנתו, ולא יארע לו שום נזק בשנה 
בראשית  בהקדמת  הרשב"י  וכמ"ש  בראשית ההיא,  בהקדמת  הרשב"י  וכמ"ש  ההיא, 
עיי"ש,  וכו'  בשלם  שתא  ההוא  דיפוק  עיי"ש, וז"ל:  וכו'  בשלם  שתא  ההוא  דיפוק  וז"ל: 
בשנה  האדם  חיי  שהוראת  אלא  עוד  בשנה ולא  האדם  חיי  שהוראת  אלא  עוד  ולא 
כלל  ישן  לא  אם  כי  זה,  בענין  תלויה  כלל ההיא  ישן  לא  אם  כי  זה,  בענין  תלויה  ההיא 
ולכן  בזה,  ודי  ההיא,  בשנה  ימות  שלא  ולכן ודאי  בזה,  ודי  ההיא,  בשנה  ימות  שלא  ודאי 
פשט המנהג הזה בישראל לעסוק בתורה כל פשט המנהג הזה בישראל לעסוק בתורה כל 

ליל חג השבועות.ליל חג השבועות.
יג. יג. ובספר בן איש חי ובספר בן איש חי (א' פרשת במדבר) (א' פרשת במדבר) כתב וז"ל: כתב וז"ל: 
הלילה,  כל  חולין  שיחת  לדבר  שלא  הלילה, יזהרו  כל  חולין  שיחת  לדבר  שלא  יזהרו 
זו,  בלילה  בזה  גדולה  שמירה  להם  זו, וצריך  בלילה  בזה  גדולה  שמירה  להם  וצריך 
הרבה,  מאנשים  אסיפה  שיש  עת  מפני דכל עת שיש אסיפה מאנשים הרבה, מפני דכל 
דברי  לדבר  להכשילם  הרע  יצר  של  דברי דרכו  לדבר  להכשילם  הרע  יצר  של  דרכו 
אסורים  לדברים  יבואו  לדבר  ומדבר  אסורים חול,  לדברים  יבואו  לדבר  ומדבר  חול, 
ללמוד  ויזהרו  הרע,  לשון  ושל  שחוק  ללמוד של  ויזהרו  הרע,  לשון  ושל  שחוק  של 
בחשק  הלילה,  זאת  של  הלימוד  סדר  בחשק כל  הלילה,  זאת  של  הלימוד  סדר  כל 

כי  הלב,  והתלהבות  רבה  ובשמחה  כי גדול  הלב,  והתלהבות  רבה  ובשמחה  גדול 
פרי  עושה  הלילה  לזאת  המתוקן  פרי הלימוד  עושה  הלילה  לזאת  המתוקן  הלימוד 
גדול למעלה, וממשיך לנפש האדם קדושה גדול למעלה, וממשיך לנפש האדם קדושה 
המשמר  על  לישב  כארי  ויתגבר  המשמר וטהרה,  על  לישב  כארי  ויתגבר  וטהרה, 
ולא  השינה,  את  לדחות  פקוחות  ולא בעינים  השינה,  את  לדחות  פקוחות  בעינים 
החמיר  ז"ל  האר"י  רבינו  כי  כלל,  החמיר יתנמנם  ז"ל  האר"י  רבינו  כי  כלל,  יתנמנם 
מליל  יותר  הלילה  בזאת  השינה  בענין  מליל מאד  יותר  הלילה  בזאת  השינה  בענין  מאד 
הושענא רבה, וכנזכר בשער הכוונות בדרוש הושענא רבה, וכנזכר בשער הכוונות בדרוש 

הלילה הזאת עכ"ל.הלילה הזאת עכ"ל.
יד. יד. כתב בספר של"ה כתב בספר של"ה (מס' שבועות פ' נר מצוה אות (מס' שבועות פ' נר מצוה אות 
שיהיה  ישתדלו  ה'  לדבר  החרדים  וז"ל:  שיהיה   ישתדלו  ה'  לדבר  החרדים  וז"ל:  ה')ה') 

שריא.  שכינה  עשרה  ביה  דכל  ביחד,  שריא. מנין  שכינה  עשרה  ביה  דכל  ביחד,  מנין 
וכתב שם עוד וכתב שם עוד (פ' דרך חיים תוכחת מוסר רס"ב)(פ' דרך חיים תוכחת מוסר רס"ב) וז"ל:  וז"ל: 
ומזה יתעורר האדם איך יעלה על מחשבתו ומזה יתעורר האדם איך יעלה על מחשבתו 
או  בטלים,  דברים  לדבר  מלימודו  או לבטל  בטלים,  דברים  לדבר  מלימודו  לבטל 
להיות יושב בטל, הלא לפעמים אסור לבטל להיות יושב בטל, הלא לפעמים אסור לבטל 
מלימודו אפילו בשביל מצוה כמבואר לעיל, מלימודו אפילו בשביל מצוה כמבואר לעיל, 
ואיך יבטל בשביל בטלה, אשרי שומע דברי ואיך יבטל בשביל בטלה, אשרי שומע דברי 
אלה ויתמלא חלחלה, להגות בתורת ה' יומם אלה ויתמלא חלחלה, להגות בתורת ה' יומם 

ולילה, ואז טוב לו סלה עכ"ל.ולילה, ואז טוב לו סלה עכ"ל.
כולם  מקום  בכל  נתפשט  הזה  כולם המנהג  מקום  בכל  נתפשט  הזה  המנהג  טו. טו. 

כאחד מגדולים ועד קטנים כאחד מגדולים ועד קטנים (של"ה שם אות ד').(של"ה שם אות ד').
תורה  תחילה  זו,  בלילה  הלימוד  סדר  תורה   תחילה  זו,  בלילה  הלימוד  סדר  טז.טז. 
נביאים וכתובים, ואחר כך המדרש, ואחר כך נביאים וכתובים, ואחר כך המדרש, ואחר כך 
הקדוש  בזוהר  מפורש  כן  כי  רבא,  הקדוש האידרא  בזוהר  מפורש  כן  כי  רבא,  האידרא 
ומנביאים  לנביאים  מתורה  באוריתא  ומנביאים למלעי  לנביאים  מתורה  באוריתא  למלעי 
דחכמתא,  וברזי  דקראי  ובדרשות  דחכמתא, לכתובים  וברזי  דקראי  ובדרשות  לכתובים 
יש  ואם  המדרש,  קודם  ילמדו  מצות  יש ותרי"ג  ואם  המדרש,  קודם  ילמדו  מצות  ותרי"ג 
והכל  כן,  גם  זוטא  האדרא  ילמדו  זמן  והכל להם  כן,  גם  זוטא  האדרא  ילמדו  זמן  להם 
שם  (בא"ח  שם   (בא"ח  שבועות  ליל  תיקון  בסדר  שבועותמודפס  ליל  תיקון  בסדר  מודפס 

ס"ד).ס"ד).

הלילה  כל  ניעור  להיות  לו  שא"א  הלילה מי  כל  ניעור  להיות  לו  שא"א  מי  יז. יז. 
כדי  התנ"ך  ילמוד  לפחות  סיבה,  כדי מאיזה  התנ"ך  ילמוד  לפחות  סיבה,  מאיזה 

להשלים התיקון להשלים התיקון (כה"ח סי' תצ"ד סק"ח)(כה"ח סי' תצ"ד סק"ח).
ל"א)  ל"א) (פרק  (פרק  להחיד"א  דוד  לב  בספר  להחיד"א וכתב  דוד  לב  בספר  וכתב  יח. יח. 
המשנים  האלה  האנשים  על  ותימה  המשנים וז"ל:  האלה  האנשים  על  ותימה  וז"ל: 
מנהג כל ישראל, דמי שאמר לקרות הלילה מנהג כל ישראל, דמי שאמר לקרות הלילה 
קדישין  וחברוהי  רשב"י  שהם  בחבורה  קדישין הזו  וחברוהי  רשב"י  שהם  בחבורה  הזו 
והאר"י זצ"ל הן הם אמרו שילמדו תנ"ך וכו', והאר"י זצ"ל הן הם אמרו שילמדו תנ"ך וכו', 
מאנו  מדוע  דבריהם  לקיים  דנחתי  מאנו ומאחר  מדוע  דבריהם  לקיים  דנחתי  ומאחר 
לקבל הסדר דתקון רבנן, ואשרי הנזהר בהם לקבל הסדר דתקון רבנן, ואשרי הנזהר בהם 
תתערב  אל  שונים  ועם  רב  עקב  תתערב בשומרם  אל  שונים  ועם  רב  עקב  בשומרם 

עכ"ל.עכ"ל.
דיעות  ישנם  המשניות  לימוד  דיעות בענין  ישנם  המשניות  לימוד  בענין  יט. יט. 
כי  כתב  כי   כתב  ק"פ)  דף  שבועות  ק"פ)(במס'  דף  שבועות  (במס'  השל"ה  השל"ה שונות,  שונות, 
והביא  וכו',  ומשנה  מקרא  לקרות  א"י  והביא מנהג  וכו',  ומשנה  מקרא  לקרות  א"י  מנהג 
שבועות  בליל  בזה  שהיה  נורא  מעשה  שבועות שם  בליל  בזה  שהיה  נורא  מעשה  שם 
למרן ז"ל ומהר"ש אלקב"ץ ז"ל שנגלה להם למרן ז"ל ומהר"ש אלקב"ץ ז"ל שנגלה להם 
מיהו  יעו"ש,  עמהם  ודברה  השכינה  מיהו אור  יעו"ש,  עמהם  ודברה  השכינה  אור 
הגאון חיד"א בס' לב דודהגאון חיד"א בס' לב דוד (פרק ל"א) (פרק ל"א) כתב בשם  כתב בשם 
משנה  ללמוד  נכון  שאין  ברקת  טור  משנה הרב  ללמוד  נכון  שאין  ברקת  טור  הרב 
בליל שבועות, וכן נתפשטט המנהג בעיה"ק בליל שבועות, וכן נתפשטט המנהג בעיה"ק 
אמת  לדוד  ובספרו  יעו"ש,  וחברון  אמת ירושת"ו  לדוד  ובספרו  יעו"ש,  וחברון  ירושת"ו 
בעיה"ק  גם  כי  כתב  בעיה"ק   גם  כי  כתב  כ"א)  סי'  השלמים  תורת  כ"א)(בקו'  סי'  השלמים  תורת  (בקו' 

בירושת"ו  כן  שנהגו  מעת  כן  נהגו  ת"ו  בירושת"ו צפת  כן  שנהגו  מעת  כן  נהגו  ת"ו  צפת 
וחברון ת"ו יעו"ש, וכ"מ מדברי הזוהר והאר"י וחברון ת"ו יעו"ש, וכ"מ מדברי הזוהר והאר"י 
משנה  ללמוד  שא"צ  לעיל  שכתבנו  משנה ז"ל  ללמוד  שא"צ  לעיל  שכתבנו  ז"ל 
ד'). .  במדבר  ד')(פ'  במדבר  (פ'  חי  איש  הבן  וכ"כ  הזאת,  חי בלילה  איש  הבן  וכ"כ  הזאת,  בלילה 
על  משניות  ללמוד  שדרכו  מי  נראה  על ומ"מ  משניות  ללמוד  שדרכו  מי  נראה  ומ"מ 

אין  הסעודה,  בתוך  ד"ת  ללמוד  כדי  אין השלחן  הסעודה,  בתוך  ד"ת  ללמוד  כדי  השלחן 
לבטל משום זה, כי יש לסמוך על המתירים לבטל משום זה, כי יש לסמוך על המתירים 

(כה"ח סי' תצ"ד סק"ט)(כה"ח סי' תצ"ד סק"ט).

כ. כ. נהגו כל ישראל לומר סדר התרי"ג מצוות נהגו כל ישראל לומר סדר התרי"ג מצוות 
יש  הדברות  דבעשרת  משום  יש בשבועות,  הדברות  דבעשרת  משום  בשבועות, 
דאורייתא  מצוות  תרי"ג  כנגד  אותיות  דאורייתא תר"כ  מצוות  תרי"ג  כנגד  אותיות  תר"כ 
ושבע דרבנן, כי הכל מרומזים בהלוחות, מה ושבע דרבנן, כי הכל מרומזים בהלוחות, מה 
שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע 

(ערוה"ש ס"ד).(ערוה"ש ס"ד).

אור  בס'  מצות  התרי"ג  ללמוד  אור וראוי  בס'  מצות  התרי"ג  ללמוד  וראוי  כא. כא. 
וכו'  יחוד  לשם  יאמר  למודו  וקודם  וכו' השנים,  יחוד  לשם  יאמר  למודו  וקודם  השנים, 
שציוה  מצוות  תרי"ג  ללמוד  רוצה  שציוה והריני  מצוות  תרי"ג  ללמוד  רוצה  והריני 
לידע  כדי  וכוונתי  ויתעלה,  ית"ש  הבורא  לידע לי  כדי  וכוונתי  ויתעלה,  ית"ש  הבורא  לי 
אותם,  ולעשות  ולשמור  בהם  אותם, להזהר  ולעשות  ולשמור  בהם  להזהר 
הזה  בזמן  הנוהגין  מצות  לאותם  הזה וכשיגיע  בזמן  הנוהגין  מצות  לאותם  וכשיגיע 
עצומה  בשמחה  במחשבתו  עצמו  על  עצומה יקבל  בשמחה  במחשבתו  עצמו  על  יקבל 
בקבלה אמתית לקיימם, כי זה עיקר ושורש בקבלה אמתית לקיימם, כי זה עיקר ושורש 

הלימוד הלימוד (יסושה"ע שם).(יסושה"ע שם).
צאת  בזמן  בדאורייתא  להחמיר  הנוהגין  צאת   בזמן  בדאורייתא  להחמיר  הנוהגין  כב.כב. 
שמע  קריאת  על  וסומכין  דר"ת,  שמע הכוכבים  קריאת  על  וסומכין  דר"ת,  הכוכבים 
שבועות  בליל  ליזהר  להם  יש  המטה,  שבועות שעל  בליל  ליזהר  להם  יש  המטה,  שעל 
(תשוה"נ  (תשוה"נ   הלימוד  קודם  שמע  הקריאת  הלימודלקרוא  קודם  שמע  הקריאת  לקרוא 

לחג השבועות).לחג השבועות).

חג  ליל  של  הלימוד  אומרות  אין  הנשים  חג   ליל  של  הלימוד  אומרות  אין  הנשים  כג.כג. 
מפני  לילה,  כבכל  ישנות  אלא  מפני השבועות  לילה,  כבכל  ישנות  אלא  השבועות 
יאות  לא  השבועות  חג  ליל  של  יאות שהלימוד  לא  השבועות  חג  ליל  של  שהלימוד 
התחילו  שהם  משום  חדא  לזכרים,  התחילו אלא  שהם  משום  חדא  לזכרים,  אלא 
והנשים  העומר,  בספירת  בתחילתו  והנשים בתיקון  העומר,  בספירת  בתחילתו  בתיקון 
לא נתערבו בתיקון זה של הספירה, והשנית לא נתערבו בתיקון זה של הספירה, והשנית 
ליל  של  הזה  הקדוש  הלימוד  הלומדים  ליל כי  של  הזה  הקדוש  הלימוד  הלומדים  כי 
שושבינין  ונקראים  נחשבין  השבועות  שושבינין חג  ונקראים  נחשבין  השבועות  חג 
דמטרוניתא, ואין ראוי להשתמש במעלה זו דמטרוניתא, ואין ראוי להשתמש במעלה זו 
את  ליטול  הרוצה  כל  ולא  הזכרים,  רק  את אלא  ליטול  הרוצה  כל  ולא  הזכרים,  רק  אלא 
רשב"י  אמר  לכך  ונראה  ויטול.  יבא  רשב"י השם  אמר  לכך  ונראה  ויטול.  יבא  השם 
לחברייא על ליל חג השבועות לחברייא על ליל חג השבועות (בזוהר בראשית דף (בזוהר בראשית דף 
ח')ח') זכאה חולקכון בגין דלמחר לא תיעול כלה  זכאה חולקכון בגין דלמחר לא תיעול כלה 

הזכרים  רק  כי  עיי"ש,  בהדייכו  אלא  הזכרים לחופה  רק  כי  עיי"ש,  בהדייכו  אלא  לחופה 
יהיו שושבינין דמטרוניתאיהיו שושבינין דמטרוניתא (עוד יוסף חי פ' וישלח). (עוד יוסף חי פ' וישלח).
לימודו,  בעת  לצמאונו  ששותה  לימודו, מי  בעת  לצמאונו  ששותה  מי  כד. כד. 
במשך  פעמים  כמה  עוד  לשתות  במשך ובדעתו  פעמים  כמה  עוד  לשתות  ובדעתו 
הלילה, אם כיון בברכת שהכל לפטור בה כל הלילה, אם כיון בברכת שהכל לפטור בה כל 
(מ"ב (מ"ב  שנית  מברך  אינו  שלאחריה,  שנית השתיות  מברך  אינו  שלאחריה,  השתיות 
בורא  שיברך  טפי  עדיף  בורא ומ"מ  שיברך  טפי  עדיף  ומ"מ  סקי"ז).  קפ"ד  סקי"ז). סי'  קפ"ד  סי' 

שתיה  כל  על  שהכל  ויברך  ויחזור  שתיה נפשות  כל  על  שהכל  ויברך  ויחזור  נפשות 
ושתיה ושתיה (הלי"ש פי"ב ס"ג).(הלי"ש פי"ב ס"ג).

שיעור  כדי  שיעבור  חשש  יש  שיעור ואם  כדי  שיעבור  חשש  יש  ואם  כה. כה. 
עיכול בין כוס לכוס, נכון מאד שיברך ברכה עיכול בין כוס לכוס, נכון מאד שיברך ברכה 
ח"ה  (מנח"י  ח"ה   (מנח"י  וכוס  כוס  כל  על  ואחרונה  וכוסראשונה  כוס  כל  על  ואחרונה  ראשונה 

סי' ק"ב).סי' ק"ב).

עלות  קודם  הבוקר  אשמורת  עת  בהגיע  עלות   קודם  הבוקר  אשמורת  עת  בהגיע  כו.כו. 
אנו  כן  וע"י  במקוה,  לטבול  יש  מעט  אנו השחר  כן  וע"י  במקוה,  לטבול  יש  מעט  השחר 

מקבלים תוספת קדושהמקבלים תוספת קדושה (שער הכונות שם). (שער הכונות שם).
עליית  קודם  היום  לאור  סמוך  וזמנו  עליית   קודם  היום  לאור  סמוך  וזמנו  כז.כז. 
חצי  כמו  הרקיע  פני  שמשחיר  בעת  חצי השחר  כמו  הרקיע  פני  שמשחיר  בעת  השחר 

שעה שעה (סידור האריז"ל הר"ר שבתי ז"ל).(סידור האריז"ל הר"ר שבתי ז"ל).
הצלחה  על  זה  ביום  להתפלל  מותר  הצלחה   על  זה  ביום  להתפלל  מותר  כח.כח. 
רוחנײם  ענינים  על  דבקשה  התורה,  רוחנײם בלימוד  ענינים  על  דבקשה  התורה,  בלימוד 
לא הוי בכלל בקשת צרכיו האסורות בשבת לא הוי בכלל בקשת צרכיו האסורות בשבת 

ויו"ט ויו"ט (ע"פ שו"ע הרב סי' רפ"ח ס"ח).(ע"פ שו"ע הרב סי' רפ"ח ס"ח).

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡טיב ‰‰לכ‰
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב
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‰˘בח ו‰‰ו„י‰ על ˜בל˙ ‰˙ור‰‰˘בח ו‰‰ו„י‰ על ˜בל˙ ‰˙ור‰
ונתן  התועים,  מן  והבדילנו  לכבודו,  שבראנו  אלוקינו  ונתן 'ברוך  התועים,  מן  והבדילנו  לכבודו,  שבראנו  אלוקינו  'ברוך 
זה  מיוחד  שבח  זה   מיוחד  שבח  בתוכנו'.  נטע  עולם  וחיי  אמת,  תורת  בתוכנו'.לנו  נטע  עולם  וחיי  אמת,  תורת  לנו 
נותנים אנו מידי יום ביומו לנותן התורה על אשר הבדילנו נותנים אנו מידי יום ביומו לנותן התורה על אשר הבדילנו 
היא  כי  הקדושה,  תורתינו  דת  את  לנו  והנחיל  התועים,  היא מן  כי  הקדושה,  תורתינו  דת  את  לנו  והנחיל  התועים,  מן 
תלויה  האדם  של  טובתו  וכל  בה,  להמחזיקים  חיים  תלויה עץ  האדם  של  טובתו  וכל  בה,  להמחזיקים  חיים  עץ 
בשכבך  אתך  תנחה  'בהתהלכך  אתך בשכבך   תנחה  'בהתהלכך  כב)  ו,  כב)(משלי  ו,  (משלי  שנאמר  כמו  שנאמר בה,  כמו  בה, 
תשמֹר עליך והקיצות היא תשיחך' ונאמר תשֹמר עליך והקיצות היא תשיחך' ונאמר (משלי ט, יא) (משלי ט, יא) 'כי בי 'כי בי 

ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים'. ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים'. 

‰˙עלו˙ו ˘ל ‰‡„ם ב‰˙„ב˜ו ‰˙עלו˙ו ˘ל ‰‡„ם ב‰˙„ב˜ו 
ב˙ור˙ ‰˘םב˙ור˙ ‰˘ם

בעמדינו לפני יום הגדול שבו נתנה תורה לישראל, מן בעמדינו לפני יום הגדול שבו נתנה תורה לישראל, מן 
הראוי שנתבונן בכוחה הגדול של קבלת עול תורה, וכן הראוי שנתבונן בכוחה הגדול של קבלת עול תורה, וכן 
בזה  מקום  של  טובתו  בענין  המכוסה  מן  טפח  בזה לגלות  מקום  של  טובתו  בענין  המכוסה  מן  טפח  לגלות 
גנוזה  חמדה  לנו  והוריד  עם,  מכל  לרוממנו  בנו  גנוזה שבחר  חמדה  לנו  והוריד  עם,  מכל  לרוממנו  בנו  שבחר 
היא התורה הקדושה אשר על ידה זוכים אנו להדבק בו היא התורה הקדושה אשר על ידה זוכים אנו להדבק בו 

ולהיות לו לעם סגולה.ולהיות לו לעם סגולה.
הנה, על זה היום שבו נתנה תורה אמר רב יוסףהנה, על זה היום שבו נתנה תורה אמר רב יוסף (פסחים  (פסחים 
איכא  יוסף  כמה  גרים  דקא  יומא  האי  לאו  איכא 'אי  יוסף  כמה  גרים  דקא  יומא  האי  לאו  'אי  סח:)סח:) 

שאלמלא  הם,  פשוטו  פי  על  דבריו  כוונת  שאלמלא ,  הם,  פשוטו  פי  על  דבריו  כוונת  בשוקא'בשוקא', 
קבלנו את התורה ישנם כמה וכמה בני אדם הנקראים קבלנו את התורה ישנם כמה וכמה בני אדם הנקראים 
כמוני יוסף ולא היה שום הבדל ביני לבינם, ורק בזכות כמוני יוסף ולא היה שום הבדל ביני לבינם, ורק בזכות 
התורה זכיתי להיות מורם מעם, והנני מודה ומשבח על התורה זכיתי להיות מורם מעם, והנני מודה ומשבח על 

כך את בוראי. כך את בוראי. 
והנה כל אשר לו דעת ותבונה ודאי ישאג מנהמת לבו והנה כל אשר לו דעת ותבונה ודאי ישאג מנהמת לבו 
האיך יתכן כזאת שצדיק גדול כרב יוסף יתפאר כל כך האיך יתכן כזאת שצדיק גדול כרב יוסף יתפאר כל כך 
לו  שהותרה  שבשמינית  השמינית  זוהי  וכי  לו בתורתו,  שהותרה  שבשמינית  השמינית  זוהי  וכי  בתורתו, 
של  כתרה  ליטול  לאדם  לו  מותר  וכי  חכם?  של לתלמיד  כתרה  ליטול  לאדם  לו  מותר  וכי  חכם?  לתלמיד 
לא  אשר  אלו  את  באמצעיתה  ולהשפיל  לעצמו  לא תורה  אשר  אלו  את  באמצעיתה  ולהשפיל  לעצמו  תורה 

זכו בכך?זכו בכך?
להתפאר  צדיק  אותו  כיוון  לא  דבר  של  לאמיתו  להתפאר אך  צדיק  אותו  כיוון  לא  דבר  של  לאמיתו  אך 
אלו  את  לזכות  רצה  הצדיק  זה  אדרבה,  בתורתו,  אלו ח"ו  את  לזכות  רצה  הצדיק  זה  אדרבה,  בתורתו,  ח"ו 
בזיווה  כמותו  הם  גם  ויזכו  הם  גם  שיתעלו  בזיווה ההמונים  כמותו  הם  גם  ויזכו  הם  גם  שיתעלו  ההמונים 
של תורה, וכך אמר להם: שמא סבורים אתם כי מבטן של תורה, וכך אמר להם: שמא סבורים אתם כי מבטן 
בי,  הניכרים  הנאצלות  המעלות  לאלו  זכיתי  בי, ומלידה  הניכרים  הנאצלות  המעלות  לאלו  זכיתי  ומלידה 
וכיון שכן מבינים אתם כי אין הדבר נחלת הכלל כולו, וכיון שכן מבינים אתם כי אין הדבר נחלת הכלל כולו, 
ומה לכם כי תתאוו לכך, על כן אגלה לכם כי לא כך הם ומה לכם כי תתאוו לכך, על כן אגלה לכם כי לא כך הם 
פני הדברים, אלא כמוני כמוכם, כשם שזכיתי אני לכל פני הדברים, אלא כמוני כמוכם, כשם שזכיתי אני לכל 
המעלות והמדרגות כמו כן אתם ביכולתכם לזכות לכל המעלות והמדרגות כמו כן אתם ביכולתכם לזכות לכל 
בזכות  אלא  זה,  לכל  זכיתי  ומלידה  מבטן  לא  כי  בזכות זאת,  אלא  זה,  לכל  זכיתי  ומלידה  מבטן  לא  כי  זאת, 
שטעמתי מתבלין של תורה, שטעמתי מתבלין של תורה, והאי יומא הוא דקא גרים והאי יומא הוא דקא גרים 
זאתזאת, ולולא זאת הרי , ולולא זאת הרי כמה יוסף איכא בשוקאכמה יוסף איכא בשוקא ולא היה  ולא היה 
גם  כי  לדעת  עליכם  שכן  וכיון  לבינם.  ביני  הבדל  גם שום  כי  לדעת  עליכם  שכן  וכיון  לבינם.  ביני  הבדל  שום 
בידכם הדבר, כי התורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה בידכם הדבר, כי התורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה 

לטלה יבוא ויטלה. לטלה יבוא ויטלה. 

עביו˙ ‰חומר מעכב מלזכו˙ בכ˙ר‰ עביו˙ ‰חומר מעכב מלזכו˙ בכ˙ר‰ 
˘ל ˙ור‰˘ל ˙ור‰

לאור האמור נמצאו דברי רב יוסף מאירים ומשמחים לכל לאור האמור נמצאו דברי רב יוסף מאירים ומשמחים לכל 
אשר בשם ישראל יכונה, אך זאת עלינו לדעת כי ענוותנותו אשר בשם ישראל יכונה, אך זאת עלינו לדעת כי ענוותנותו 
רב  הקדוש  האמורא  מכאן,  למידים  אנו  צדיק  אותו  רב של  הקדוש  האמורא  מכאן,  למידים  אנו  צדיק  אותו  של 
יוסף השווה את עצמו עם כל המוני בית ישראל, ודעתו כי יוסף השווה את עצמו עם כל המוני בית ישראל, ודעתו כי 
כשם שנתלקחה אורה של תורה בעצמו כאש לנעורת כמו כשם שנתלקחה אורה של תורה בעצמו כאש לנעורת כמו 
כן יהיה בכל אשר בשם ישראל יכונה, על כן היה מעודדם כן יהיה בכל אשר בשם ישראל יכונה, על כן היה מעודדם 
כדי  זווית  קרן  לאותו  ניגשים  שיהיו  ליבם  על  ודיבר  כדי לכך,  זווית  קרן  לאותו  ניגשים  שיהיו  ליבם  על  ודיבר  לכך, 

להתבשם מאורה של תורה. להתבשם מאורה של תורה. 
אך אנו הלוא מכירים בערכינו, על כן יודעים ומאמינים אנו אך אנו הלוא מכירים בערכינו, על כן יודעים ומאמינים אנו 
ויותר  שבעתיים  ומזוקק  מזוכך  היה  יוסף  רב  של  נפשו  ויותר כי  שבעתיים  ומזוקק  מזוכך  היה  יוסף  רב  של  נפשו  כי 
מהמוני העם, ועל כן אכן זכה לכתרה של תורה, לא כן אלו מהמוני העם, ועל כן אכן זכה לכתרה של תורה, לא כן אלו 
פתילות  בגדר  הם  הללו  העולם,  בהבלי  שקועים  פתילות שעדיין  בגדר  הם  הללו  העולם,  בהבלי  שקועים  שעדיין 
שאין מדליקים בהם בשבת, ואין האור נאחז בהם יפה, וכפי שאין מדליקים בהם בשבת, ואין האור נאחז בהם יפה, וכפי 
שרואים אנו במ"ח קניני התורה שכמה וכמה מהם נכללים שרואים אנו במ"ח קניני התורה שכמה וכמה מהם נכללים 
בזיכוך הנפש, וברור הוא כשמש שהחומר שנפשו של אדם בזיכוך הנפש, וברור הוא כשמש שהחומר שנפשו של אדם 
מעורה בתוכו הוא בעוכריו, והוא המעכבו מלזכות בכתרה מעורה בתוכו הוא בעוכריו, והוא המעכבו מלזכות בכתרה 
של תורה. והרי לכך לא זכו ישראל לקבל את התורה תיכף של תורה. והרי לכך לא זכו ישראל לקבל את התורה תיכף 
ומיד אחר צאתם ממצרים והוכרחו לספור שבעה שבועות ומיד אחר צאתם ממצרים והוכרחו לספור שבעה שבועות 
בו  נשתקעו  אשר  החומר  מזוהמת  כליל  להיטהר  בו כדי  נשתקעו  אשר  החומר  מזוהמת  כליל  להיטהר  כדי 

במצרים. במצרים. 
לאור האמור נמצאינו למדים, כי עדיין רחוקים אנו מאורה לאור האמור נמצאינו למדים, כי עדיין רחוקים אנו מאורה 
זו תורה, הן אמת כי אחר שנזכה להזדכך בזיכוך אחר זיכוך זו תורה, הן אמת כי אחר שנזכה להזדכך בזיכוך אחר זיכוך 
אנו  שקועים  אשר  עוד  כל  אך  באורה,  לאור  אנו  גם  אנו נזכה  שקועים  אשר  עוד  כל  אך  באורה,  לאור  אנו  גם  נזכה 
האמורא  מדברי  נוחם  מוצאים  אנו  אין  העולם  הבלי  האמורא בתוך  מדברי  נוחם  מוצאים  אנו  אין  העולם  הבלי  בתוך 

רב יוסף שהיה כל כולו קודש לה'.רב יוסף שהיה כל כולו קודש לה'.

זיכוך ‰חומר מכח ˜בל˙ ‰˙ור‰ זיכוך ‰חומר מכח ˜בל˙ ‰˙ור‰ 
אכן נכונים הדברים, הדרך עדיין ארוכה היא לפנינו, ושומה אכן נכונים הדברים, הדרך עדיין ארוכה היא לפנינו, ושומה 
עלינו עבודה רבה לזכך את נפשותינו בזיכוך אחר זיכוך, אך עלינו עבודה רבה לזכך את נפשותינו בזיכוך אחר זיכוך, אך 
זכו  אשר  אבותינו  אלו  ההרים  אל  עינינו  את  לשאת  זכו עלינו  אשר  אבותינו  אלו  ההרים  אל  עינינו  את  לשאת  עלינו 
חיים,  אורחות  מהם  וללמוד  התורה,  את  לקבל  חיים, לראשונה  אורחות  מהם  וללמוד  התורה,  את  לקבל  לראשונה 
האיך נזכה גם אנו במצבינו העכשוי בכתרה של תורה, ובל האיך נזכה גם אנו במצבינו העכשוי בכתרה של תורה, ובל 
נאמר כי זה היום שבו נתנה תורה רק צדיקים יבואו בו, חס נאמר כי זה היום שבו נתנה תורה רק צדיקים יבואו בו, חס 
מלהזכיר כזאת, הלוא כל אשר בשם ישראל יכונה נתחייב מלהזכיר כזאת, הלוא כל אשר בשם ישראל יכונה נתחייב 
בדת של תורה, ואם כן בודאי ניתנת גם לו דרך ומבוא האיך בדת של תורה, ואם כן בודאי ניתנת גם לו דרך ומבוא האיך 

לזכות ולהנות מזיווה. לזכות ולהנות מזיווה. 
לנשמע'  לנשמע' 'נעשה  'נעשה  הקדימו  הלוא  הקדושים  אבותינו  הקדימו דהנה  הלוא  הקדושים  אבותינו  דהנה 
וידוע הוא על פי משנת חכמינו ז"ל כי דבר זה נחשב להם וידוע הוא על פי משנת חכמינו ז"ל כי דבר זה נחשב להם 
לבוראם  ואהבתם  השתוקקותם  גילו  בזה  כי  לבוראם למעליותא,  ואהבתם  השתוקקותם  גילו  בזה  כי  למעליותא, 
'נשמע' כדי לדעת אם  'נשמע' כדי לדעת אם ולתורתו, כי שאר האומות הקדימו  ולתורתו, כי שאר האומות הקדימו 
אכן מסוגלים הם לקיים 'נעשה' לא כן האומה הישראלית, אכן מסוגלים הם לקיים 'נעשה' לא כן האומה הישראלית, 
כי  גילו  בזה  ל'נשמע'  זכו  בטרם  עוד  'נעשה'  הקדימו  כי הם  גילו  בזה  ל'נשמע'  זכו  בטרם  עוד  'נעשה'  הקדימו  הם 
מוכנים הם לקבל את התורה במסירות נפש. אך מן הראוי מוכנים הם לקבל את התורה במסירות נפש. אך מן הראוי 
להבין על מה ולמה הוצרכו לכך, הן אמת שעז היה רצונם להבין על מה ולמה הוצרכו לכך, הן אמת שעז היה רצונם 

הכרח  להם  היה  מדוע  אך  מצב,  בכל  התורה  את  הכרח לקבל  להם  היה  מדוע  אך  מצב,  בכל  התורה  את  לקבל 
לגלות זאת? ואפשר לומר, כי מאחר שראו שזה קרוב לז' לגלות זאת? ואפשר לומר, כי מאחר שראו שזה קרוב לז' 
שבועות שנבצר מאתם לקבל את התורה, וידעו כי הנטיה שבועות שנבצר מאתם לקבל את התורה, וידעו כי הנטיה 
אל החומר היא בעוכריהם, על כן נתחכמו על יצרם, והודיעו אל החומר היא בעוכריהם, על כן נתחכמו על יצרם, והודיעו 
כי מעתה מבטלים הם את כל ישותם, ומעתה אף אם רצונם כי מעתה מבטלים הם את כל ישותם, ומעתה אף אם רצונם 
שונה מרצון בוראם מחמת נטיותם אל החומר, מכל מקום שונה מרצון בוראם מחמת נטיותם אל החומר, מכל מקום 
מוכנים הם לבטל את רצונם מפני רצון בוראם, ובכך פעלו מוכנים הם לבטל את רצונם מפני רצון בוראם, ובכך פעלו 
זיכוך גדול גדול בנפשם, ע"י שהעתיקו את לבבם מלהיות זיכוך גדול גדול בנפשם, ע"י שהעתיקו את לבבם מלהיות 

מסור לרצונם. מסור לרצונם. 
וזה היה כוונתם בהקדימם 'נעשה' כי על ידי זה גילו דעתם וזה היה כוונתם בהקדימם 'נעשה' כי על ידי זה גילו דעתם 
מעמנו  דורש  השם  מה  יודעים  אנו  אין  עדיין  אם  גם  מעמנו כי  דורש  השם  מה  יודעים  אנו  אין  עדיין  אם  גם  כי 
מקבלים אנו עלינו עול תורתו, כי מוכנים אנו לכך בכל אופן, מקבלים אנו עלינו עול תורתו, כי מוכנים אנו לכך בכל אופן, 
גם כאשר אין הדברים עולים בקנה אחד עם רצונינו הגשמי, גם כאשר אין הדברים עולים בקנה אחד עם רצונינו הגשמי, 
כדי  'נשמע'  אומרים  הננו  ישותינו  את  שבטלנו  אחר  כדי ורק  'נשמע'  אומרים  הננו  ישותינו  את  שבטלנו  אחר  ורק 

לדעת את המעשה אשר נעשה. לדעת את המעשה אשר נעשה. 
זוהי העצה גם עבורינו, עלינו לדעת כי עצם קבלת התורה זוהי העצה גם עבורינו, עלינו לדעת כי עצם קבלת התורה 
מביא את האדם לידי זיכוך גדול, ובזה עצמו מסגל הוא את מביא את האדם לידי זיכוך גדול, ובזה עצמו מסגל הוא את 
נפשו לזכות באורה של תורה, כי כאמור המקבל עליו עול נפשו לזכות באורה של תורה, כי כאמור המקבל עליו עול 
יצרו  מצד  שהרי  ישותו,  כל  את  בזה  הוא  מבטל  הרי  יצרו תורה  מצד  שהרי  כל ישותו,  את  בזה  הוא  מבטל  הרי  תורה 
הוא  כך  לא  כי  ביודעו  ורק  לבו,  בשרירות  ללכת  הוא  כך הוא רוצה  לא  כי  ורק ביודעו  רוצה הוא ללכת בשרירות לבו, 
רצון בוראו מוכן הוא להשבית את רצונו, ואין לך זיכוך גדול רצון בוראו מוכן הוא להשבית את רצונו, ואין לך זיכוך גדול 
יותר מזה הביטול, וללא ספק עושה זה הדבר רושם גדול יותר מזה הביטול, וללא ספק עושה זה הדבר רושם גדול 

בנפשו של אדם ומכשירו לאור באור התורה. בנפשו של אדם ומכשירו לאור באור התורה. 
אך זאת עלינו לדעת כי הזיכוך הגדול הזה אינו מכח קבלה אך זאת עלינו לדעת כי הזיכוך הגדול הזה אינו מכח קבלה 
מן השפה ולחוץ, וכדי לזכות באור התורה מוטל על האדם מן השפה ולחוץ, וכדי לזכות באור התורה מוטל על האדם 
יסוג  לא  שוב  כי  נחושה,  החלטה  מתוך  התורה  את  יסוג לקבל  לא  שוב  כי  נחושה,  החלטה  מתוך  התורה  את  לקבל 
אחור מדרכה של תורה, ולא ידלג עליה גם כאשר יפתיהו אחור מדרכה של תורה, ולא ידלג עליה גם כאשר יפתיהו 
סובלתו,  התורה  רוח  אין  אשר  בדברים  להשתעשע  סובלתו, יצרו  התורה  רוח  אין  אשר  בדברים  להשתעשע  יצרו 
ורק כשזוכה הוא להחלטה נחושה זו מובטח הוא להתעלות ורק כשזוכה הוא להחלטה נחושה זו מובטח הוא להתעלות 

מכוחה בכתרה של תורה. מכוחה בכתרה של תורה. 

בכח ˜בל˙ ‰˙ור‰ ל‰פוך ‚ם עמל˜י בכח ˜בל˙ ‰˙ור‰ ל‰פוך ‚ם עמל˜י 
לי‰ו„ילי‰ו„י

ועד כדי כך מגעת השפעתה של קבלת עול תורה עד שיש ועד כדי כך מגעת השפעתה של קבלת עול תורה עד שיש 
דבר  ישראל,  לבר  מיתה  החייב  גמור  גוי  להפוך  גם  דבר בכוחה  ישראל,  לבר  מיתה  החייב  גמור  גוי  להפוך  גם  בכוחה 
זה למדים אנו ממה שאיתא בגמראזה למדים אנו ממה שאיתא בגמרא (גיטין נז:) (גיטין נז:): 'מבני בניו של : 'מבני בניו של 
המן, למדו תורה בבני ברק'. בני בניו של המן הלוא בני כליה המן, למדו תורה בבני ברק'. בני בניו של המן הלוא בני כליה 
ושיסוף היו מתחילה, ועליהם היה הכתוב אומר ושיסוף היו מתחילה, ועליהם היה הכתוב אומר (דברים כה, יט) (דברים כה, יט) 
'תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח', שאפילו 'תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח', שאפילו 
זה  כל  אולם  בעולם.  להשאיר  אסור  מעמלק  בעלמא  זה זכר  כל  אולם  בעולם.  להשאיר  אסור  מעמלק  בעלמא  זכר 
אמור רק בהיותו גוי עמלקי, אבל אם נתגייר ונעשה ישראל אמור רק בהיותו גוי עמלקי, אבל אם נתגייר ונעשה ישראל 
שנולד  כקטן  ונעשה  עמלק,  מזרע  מפקיעתו  שגירותו  שנולד הרי  כקטן  ונעשה  עמלק,  מזרע  מפקיעתו  שגירותו  הרי 
חייב  ההורגו  ומעתה  מעמלק,  בעלמא  זכר  לא  אף  בו  חייב ואין  ההורגו  ומעתה  מעמלק,  בעלמא  זכר  לא  אף  בו  ואין 
מיתה כדין רוצח. – ומספרת לנו הגמרא, שאמנם היו כאלו מיתה כדין רוצח. – ומספרת לנו הגמרא, שאמנם היו כאלו 
ולמדו  שהתגיירו  הרשע  המן  של  בניו  מבני  עמלק  ולמדו מזרע  שהתגיירו  הרשע  המן  של  בניו  מבני  עמלק  מזרע 

תורה.תורה.

ז‰ ‰מ‡מר י„בר מענין זיכוך ‰נפ˘ מכח ˜בל˙ עול ˙ור‰, ובכמ‰ ז‰ ‰מ‡מר י„בר מענין זיכוך ‰נפ˘ מכח ˜בל˙ עול ˙ור‰, ובכמ‰ 
מעלו˙ ˘זוכ‰ ‰‡„ם ‰מ˜„˘ עˆמו ע"י י‚יע˙ו ב˙ור‰.מעלו˙ ˘זוכ‰ ‰‡„ם ‰מ˜„˘ עˆמו ע"י י‚יע˙ו ב˙ור‰.

מאמר קבלת התורהמאמר קבלת התורה

ח‚ ‰˘בועו˙
ו' סיון ˙˘ע"ז
‚ליון 354



‰‚בל ‡˙ ‰‰ר ו˜„˘˙ו
סיני,  הר  ההר,  למרגלות  רגלינו  ניצבים  כבר  סיני, ועתה  הר  ההר,  למרגלות  רגלינו  ניצבים  כבר  ועתה 
ככתוב בתורת משה ככתוב בתורת משה (שמות יט)(שמות יט), "בחודש השלישי לצאת , "בחודש השלישי לצאת 
סיני,  מדבר  באו  הזה  ביום  מצרים,  מארץ  ישראל  סיני, בני  מדבר  באו  הזה  ביום  מצרים,  מארץ  ישראל  בני 
ויחן  במדבר,  ויחנו  סיני  מדבר  ויבאו  מרפידים  ויחן ויסעו  במדבר,  ויחנו  סיני  מדבר  ויבאו  מרפידים  ויסעו 
שם ישראל נגד ההר". וכעת הוא כבר הזמן המוכשר שם ישראל נגד ההר". וכעת הוא כבר הזמן המוכשר 
האלו,  הנעלים  הימים  במשמעות  להתבונן  האלו, ביותר  הנעלים  הימים  במשמעות  להתבונן  ביותר 
הגבלה,  ימי  ושלשת  המיוחס  יום  סיון,  חודש  הגבלה, ראש  ימי  ושלשת  המיוחס  יום  סיון,  חודש  ראש 
אשר המה ההכנה והבסיס לקבל את השפעות ימי חג אשר המה ההכנה והבסיס לקבל את השפעות ימי חג 
השבועות, וממנו יתד וממנו פנה להעמיד את הכלים השבועות, וממנו יתד וממנו פנה להעמיד את הכלים 
וההשגות  האורות  את  בקרבם  לאצור  מוכנים  וההשגות שיהיו  האורות  את  בקרבם  לאצור  מוכנים  שיהיו 

שיורקו עלינו ממרום.שיורקו עלינו ממרום.
בספרו  זי"ע  מברדיטשוב  הרה"ק  דברי  לכל  בספרו וידועים  זי"ע  מברדיטשוב  הרה"ק  דברי  לכל  וידועים 
פי  על  לפרש  שכתב  פי ,  על  לפרש  שכתב  לשבועות),  (דרוש  לשבועות)  (דרוש  לוי'  'קדושת  לוי'הק'  'קדושת  הק' 
דברי הרמב"ן שפירש על פסוקדברי הרמב"ן שפירש על פסוק (שיה"ש ב, ז) (שיה"ש ב, ז): 'מה תעירו : 'מה תעירו 
ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ', שכאשר מגיעה ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ', שכאשר מגיעה 
לאדם איזו התעוררות של יראה ואהבה להשי"ת, אזי לאדם איזו התעוררות של יראה ואהבה להשי"ת, אזי 
תיכף ומיד יראה לעשות לה כלי. כלומר, היינו שיעשה תיכף ומיד יראה לעשות לה כלי. כלומר, היינו שיעשה 
ללמוד  ישב  או  צדקה  נתינת  כגון:  מצוה,  איזה  ללמוד תיכף  ישב  או  צדקה  נתינת  כגון:  מצוה,  איזה  תיכף 
האדם  אל  הבאה  שההתעוררות  שידוע  מפני  האדם וכדו',  אל  הבאה  שההתעוררות  שידוע  מפני  וכדו', 
בפתע פתאום, היא אור הנשפע על האדם מלמעלה, בפתע פתאום, היא אור הנשפע על האדם מלמעלה, 
להלבישה  האדם  צריך  ולכן  'נשמה'.  בחינת  להלבישה ונקרא  האדם  צריך  ולכן  'נשמה'.  בחינת  ונקרא 
בגוף, כדי שיהיה לה חיזוק ובסיס. וזה פירוש הפסוק: בגוף, כדי שיהיה לה חיזוק ובסיס. וזה פירוש הפסוק: 
'מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ', כי 'מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ', כי 
ההיא  ההתעוררות  דהיינו,  'כלי'.  מלשון  הוא  ההיא 'חפץ'  ההתעוררות  דהיינו,  'כלי'.  מלשון  הוא  'חפץ' 
שבאה אל האדם זקוקה מיד ל'כלי'. עד כאן פירושו שבאה אל האדם זקוקה מיד ל'כלי'. עד כאן פירושו 

של הרמב"ן.של הרמב"ן.
הוסיף שם ב'קדושת לוי', וזה לשון קדשו: והנה בשעת הוסיף שם ב'קדושת לוי', וזה לשון קדשו: והנה בשעת 
מתן תורה, שהיה בוודאי לישראל אז התעוררות גדולה, מתן תורה, שהיה בוודאי לישראל אז התעוררות גדולה, 
להתעוררות  לעשות  מצוה  שום  עדיין  להם  היה  להתעוררות ולא  לעשות  מצוה  שום  עדיין  להם  היה  ולא 
כלי, מוכרח לומר שהיו מקיימים מצות הגבלה, שהזהיר כלי, מוכרח לומר שהיו מקיימים מצות הגבלה, שהזהיר 
משה רבינו ע"ה שלא ליגע בהר, והם היו נעצרים מליגע, משה רבינו ע"ה שלא ליגע בהר, והם היו נעצרים מליגע, 
וממצוה הזאת היו עושים כלי להתעוררות, ועל שם זה וממצוה הזאת היו עושים כלי להתעוררות, ועל שם זה 

נקרא בשם 'עצרת'. עד כאן דבריו הק'.נקרא בשם 'עצרת'. עד כאן דבריו הק'.

אין התורה מתקיימת אין התורה מתקיימת 
אלא במי שמשים עצמו הפקר כמדבראלא במי שמשים עצמו הפקר כמדבר

ובשים לב למקום בו בחר השי"ת להנחיל את התורה ובשים לב למקום בו בחר השי"ת להנחיל את התורה 
לעמו ישראל, ניווכח לראות שאין זה דבר של מה בכך, לעמו ישראל, ניווכח לראות שאין זה דבר של מה בכך, 
בארץ  תורתו  את  השי"ת  לנו  מסר  מכוון  בכוונת  בארץ אלא  תורתו  את  השי"ת  לנו  מסר  מכוון  בכוונת  אלא 
ציה ושממה, מדבר עיף, והלא דבר הוא, שהרי היה יכול ציה ושממה, מדבר עיף, והלא דבר הוא, שהרי היה יכול 
למסור התורה בארץ נחלי מים אשר לא תחסר כל בה.למסור התורה בארץ נחלי מים אשר לא תחסר כל בה.

במדרש  אמרו  ז"ל  שרבותינו  כמו  לך,  לומר  במדרש אלא  אמרו  ז"ל  שרבותינו  כמו  לך,  לומר  אלא 
עצמו  עושה  שאינו  מי  כל  עצמו :  עושה  שאינו  מי  כל  א):  רבה,  א)(במדבר  רבה,  (במדבר  בפרשתנו בפרשתנו 
כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החכמה והתורה, כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החכמה והתורה, 

לכך נאמר 'במדבר סיני'.לכך נאמר 'במדבר סיני'.
מי  כך  לכל,  הפקר  היה  סיני  שמדבר  כשם  מי היינו  כך  לכל,  הפקר  היה  סיני  שמדבר  כשם  היינו 
שרוצה לזכות לקנין התורה, צריך להיות הפקר אצלו שרוצה לזכות לקנין התורה, צריך להיות הפקר אצלו 
להתנהג  צריך  בעצמו  הוא  וגם  שבעולם,  הדברים  להתנהג כל  צריך  בעצמו  הוא  וגם  שבעולם,  הדברים  כל 
ב'הר  הטמון  הרמז  וזה  הזה.  כמדבר  רוח,  ב'הר בשפלות  הטמון  הרמז  וזה  הזה.  כמדבר  רוח,  בשפלות 
המצוות  שבכל  ללמד  שבהרים.  הנמוך  שהוא  המצוות סיני'  שבכל  ללמד  שבהרים.  הנמוך  שהוא  סיני' 
הפקר,  כמדבר  רוח,  בשפלות  לעשותן  יש  הפקר, שבתורה  כמדבר  רוח,  בשפלות  לעשותן  יש  שבתורה 

וכהר סיני הנמוך מכל ההרים.וכהר סיני הנמוך מכל ההרים.
וכל אדם צריך להגיע לזו המדרגה, להתנהג בשפלות וכל אדם צריך להגיע לזו המדרגה, להתנהג בשפלות 
גדולה בכל המצוות, ולדעת בבירור שהוא אינו כלום גדולה בכל המצוות, ולדעת בבירור שהוא אינו כלום 
אפילו כשעושה את המצוות. וכמו שבמצות השמיטה אפילו כשעושה את המצוות. וכמו שבמצות השמיטה 
חזקה  אמונה  משיג  כי  לשפלות,  בגינה  האדם  חזקה בא  אמונה  משיג  כי  לשפלות,  בגינה  האדם  בא 
של 'כי לי כל הארץ', כך הוא בכל המצוות שבתורה, של 'כי לי כל הארץ', כך הוא בכל המצוות שבתורה, 

צריכות כל המצוות להביא אותו לבחינת שפלות זו.צריכות כל המצוות להביא אותו לבחינת שפלות זו.
וזכור נזכור מה שאמרה התורה הק' וזכור נזכור מה שאמרה התורה הק' (דברים ז, ז)(דברים ז, ז): כי לא : כי לא 
מכל  בכם  ויבחר  בכם  ה'  חשק  העמים  מכל  מכל מרובכם  בכם  ויבחר  בכם  ה'  חשק  העמים  מכל  מרובכם 
העמים כי אתם המעט מכל העמים, שלא על ידי ריבוי העמים כי אתם המעט מכל העמים, שלא על ידי ריבוי 
המעשים אנו זוכים לברכה, אלא רק בזכות השפלות, המעשים אנו זוכים לברכה, אלא רק בזכות השפלות, 

שגם משום כך נבחרנו לעם סגולה.שגם משום כך נבחרנו לעם סגולה.
כללותיה  התורה,  את  להבין  רוצה  האדם  אם  כללותיה ולכך  התורה,  את  להבין  רוצה  האדם  אם  ולכך 
ופרטותיה, וכן להשיג כל מצוה ומצוה שבתורה, הרי ופרטותיה, וכן להשיג כל מצוה ומצוה שבתורה, הרי 
הוא צריך להגיע לשפלות, שהיא בחינת 'הר סיני', ורק הוא צריך להגיע לשפלות, שהיא בחינת 'הר סיני', ורק 
לקנות  מנסה  האדם  ואם  לתורה.  לזכות  יכולים  לקנות בכך  מנסה  האדם  ואם  לתורה.  לזכות  יכולים  בכך 
לעצמו מידה זו ונכשל פעם אחר פעם, עליו להשתדל לעצמו מידה זו ונכשל פעם אחר פעם, עליו להשתדל 

עוד ועוד, וגם לבקש הרבה מהבורא על זאת.עוד ועוד, וגם לבקש הרבה מהבורא על זאת.

ויחן שם ישראל נגד ההר - כאיש אחד בלב אחדויחן שם ישראל נגד ההר - כאיש אחד בלב אחד
אך תנאי נוסף יש לקבלת התורה, כמו שפירש רש"י: אך תנאי נוסף יש לקבלת התורה, כמו שפירש רש"י: 
ויחן שם ישראל - כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר ויחן שם ישראל - כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר 

כל החניות בתרעומת ובמחלוקת.כל החניות בתרעומת ובמחלוקת.
באמת,  תורה  שלקבל  הק',  התורה  כאן  לנו  באמת, מגלה  תורה  שלקבל  הק',  התורה  כאן  לנו  מגלה 
אחד  כאיש  שלימה,  באחדות  כשנמצאים  רק  אחד ניתן  כאיש  שלימה,  באחדות  כשנמצאים  רק  ניתן 
בלב אחד, והיינו שכל אחד אינו רואה רק את עצמו, בלב אחד, והיינו שכל אחד אינו רואה רק את עצמו, 
אחד  כאיש  כולם  אלא  קהילתו,  ואת  משפחתו  אחד את  כאיש  כולם  אלא  קהילתו,  ואת  משפחתו  את 
בלב אחד, שהרי אחדות זו - היא היתה עיקר ההכנה בלב אחד, שהרי אחדות זו - היא היתה עיקר ההכנה 

והיסוד לקבלת התורה.והיסוד לקבלת התורה.
ולא  העניינים,  לכל  התיכון  הבריח  היא  ולא האחדות  העניינים,  לכל  התיכון  הבריח  היא  האחדות 
התפילה:  לפני  יום  כל  לומר  ז"ל  האר"י  יסד  התפילה: בחינם  לפני  יום  כל  לומר  ז"ל  האר"י  יסד  בחינם 
וז"ל  כמוך",  לרעך  ואהבת  מצות  עלי  מקבל  וז"ל"הריני  כמוך",  לרעך  ואהבת  מצות  עלי  מקבל  "הריני 
יסדר  שהאדם  "קודם  יסדר :  שהאדם  "קודם  השחר):  ברכת  דרושי  הכוונות  השחר)(שער  ברכת  דרושי  הכוונות  (שער 

תפילתו בבית הכנסת, מפרשת העקידה ואילך, צריך תפילתו בבית הכנסת, מפרשת העקידה ואילך, צריך 
י"ח),  י"ט,  י"ח),(ויקרא  י"ט,  (ויקרא  כמוך  לרעך  ואהבת  מצות  עליו  כמוך שיקבל  לרעך  ואהבת  מצות  עליו  שיקבל 
על  כי  כנפשו,  ישראל  מבני  אחד  כל  לאהוב  על ויכוין  כי  כנפשו,  ישראל  מבני  אחד  כל  לאהוב  ויכוין 
ישראל,  תפילות  מכל  כלולה  תפילתו  תעלה  זה  ישראל, ידי  תפילות  מכל  כלולה  תפילתו  תעלה  זה  ידי 

ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי", עכ"ל.ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי", עכ"ל.
אחד,  בלב  אחד  כאיש  להיות  הענין  שזהו  לנו,  אחד, הרי  בלב  אחד  כאיש  להיות  הענין  שזהו  לנו,  הרי 
בשלימות  תפילה  להתפלל  יכולים  זה  ידי  על  רק  בשלימות כי  תפילה  להתפלל  יכולים  זה  ידי  על  רק  כי 
הלב, וכשם שנאמרהלב, וכשם שנאמר (דברים ו' ה')  (דברים ו' ה') "ואהבת את ה' אלקיך "ואהבת את ה' אלקיך 
כתוב  התורה  באותה  כך  נפשך",  ובכל  לבבך  כתוב בכל  התורה  באותה  כך  נפשך",  ובכל  לבבך  בכל 
מאותו  בא  הכל  כמוך",  לרעך  "ואהבת  מאותו   בא  הכל  כמוך",  לרעך  "ואהבת  י"ח)  י"ט  י"ח)(ויקרא  י"ט  (ויקרא 

בורא, והתורה כולה היא דבר אחד.בורא, והתורה כולה היא דבר אחד.
ומצוה  מצוה  בכל  אלא  התפילה,  במצות  רק  ומצוה ולא  מצוה  בכל  אלא  התפילה,  במצות  רק  ולא 
צריך  אדם  הקדושה,  התורה  בלימוד  וכן  צריך שבתורה,  אדם  הקדושה,  התורה  בלימוד  וכן  שבתורה, 
ללמוד, אבל לפני כן עליו לדעת שאין בעולם 'שלי' ללמוד, אבל לפני כן עליו לדעת שאין בעולם 'שלי' 

ו'שלך', הכל הוא דבר אחד.ו'שלך', הכל הוא דבר אחד.
יחיה  אם  ורק  יחד,  כולם  על  לחשוב  צריך  אחד  יחיה כל  אם  ורק  יחד,  כולם  על  לחשוב  צריך  אחד  כל 
האדם כך יזכה שלא יבוא לידי מחלוקת, ויקבל עליו האדם כך יזכה שלא יבוא לידי מחלוקת, ויקבל עליו 

לקיים את כל המצוות באמת ובתמים.לקיים את כל המצוות באמת ובתמים.

מ„ארטיב ‰‰˙חז˜ו˙   ˘ פ

‰מ˙˜„˘ ב˙ור‰ נע˘‰ ˘ו˙ף ‰מ˙˜„˘ ב˙ור‰ נע˘‰ ˘ו˙ף 
במע˘‰ בר‡˘י˙במע˘‰ בר‡˘י˙

קבלת  בכח  שיש  ההתהפכות  כח  עוצם  מכאן  קבלת ולמדנו  בכח  שיש  ההתהפכות  כח  עוצם  מכאן  ולמדנו 
גוי  אם  ומה  וחומר,  קל  אנו  למדים  ולענינינו  תורה,  גוי עול  אם  ומה  וחומר,  קל  אנו  למדים  ולענינינו  תורה,  עול 
וכל  בעלמא,  זכר  אף  ממנו  להשאיר  אסור  שהיה  וכל עמלקי  בעלמא,  זכר  אף  ממנו  להשאיר  אסור  שהיה  עמלקי 
עול  עליו  שקיבל  מכיון  לשספו,  עליו  מצוה  אותו  עול הרואה  עליו  שקיבל  מכיון  לשספו,  עליו  מצוה  אותו  הרואה 
וכמה  כמה  אחת  על  עמלקיותו.  כל  ממנו  פקעא  וכמה תורה  כמה  אחת  על  עמלקיותו.  כל  ממנו  פקעא  תורה 
על  להתהפך  ישראל  איש  שיכול  ומכופלת,  כפולה  על טובה  להתהפך  ישראל  איש  שיכול  ומכופלת,  כפולה  טובה 
נעשה  ומצוות  תורה  עול  ובקבלת  לגמרי,  אחר  לאיש  נעשה ידה  ומצוות  תורה  עול  ובקבלת  לגמרי,  אחר  לאיש  ידה 
הוא  זוכה  ומעתה  חומר,  מכל  המזוככת  חדשה,  הוא כבריה  זוכה  ומעתה  חומר,  מכל  המזוככת  חדשה,  כבריה 
על  ולהתעלות  תורה,  של  בזיווה  לזכות  המסוגלת  על לנפש  ולהתעלות  תורה,  של  בזיווה  לזכות  המסוגלת  לנפש 
ידה במעלות העבודה והקדושה. כפי ביאורינו על מאמרו ידה במעלות העבודה והקדושה. כפי ביאורינו על מאמרו 

של רב יוסף הנ"ל.של רב יוסף הנ"ל.
זוכה  התורה,  בקדושת  עצמו  לקדש  האדם  כשזוכה  זוכה ואז  התורה,  בקדושת  עצמו  לקדש  האדם  כשזוכה  ואז 
של  וכמאמרו  בראשית,  במעשה  שותף  בבחי'  להיות  של הוא  וכמאמרו  בראשית,  במעשה  שותף  בבחי'  להיות  הוא 
ריש לקיש שאמר: ריש לקיש שאמר: (שבת פח.) (שבת פח.) מאי דכתיב 'ויהי ערב ויהי בקר מאי דכתיב 'ויהי ערב ויהי בקר 
יום הששי', ה' יתירה למה לי - מלמד שהתנה הקדוש ברוך יום הששי', ה' יתירה למה לי - מלמד שהתנה הקדוש ברוך 
הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם: אם ישראל מקבלים הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם: אם ישראל מקבלים 
אתכם  מחזיר  אני   - לאו  ואם  מתקיימין,  אתם   - אתכם התורה  מחזיר  אני   - לאו  ואם  מתקיימין,  אתם   - התורה 
לתוהו ובוהו", ע"כ. ונמצא כי בכח התורה נותן האדם קיום לתוהו ובוהו", ע"כ. ונמצא כי בכח התורה נותן האדם קיום 
בבריאת  ממש  שותף  בגדר  הוא  הרי  שכן  וכיון  בבריאת להעולם,  ממש  שותף  בגדר  הוא  הרי  שכן  וכיון  להעולם, 

העולם. העולם. 

‰ˆ„י˜ ל‰מ˘יך ‰ˆ„י˜ ל‰מ˘יך כח כח 

טוב‰ בזכו˙ ‰˙ור‰טוב‰ בזכו˙ ‰˙ור‰
מה  תורתם  בכח  גוזרים  שהיו  הצדיקים  של  הכח  היה  מה וזה  תורתם  בכח  גוזרים  שהיו  הצדיקים  של  הכח  היה  וזה 
בהם  ונתקיים  לטובה,  ידה  על  ישראל  שיזכו  לנכון  בהם שראו  ונתקיים  לטובה,  ידה  על  ישראל  שיזכו  לנכון  שראו 
העולם  את  שקיימו  מאחר  כי  מקיים'  והקב''ה  גוזר  העולם 'צדיק  את  שקיימו  מאחר  כי  מקיים'  והקב''ה  גוזר  'צדיק 
בכח תורתם על כן היה בכוחם להגות דיעה בעניני ההנהגה, בכח תורתם על כן היה בכוחם להגות דיעה בעניני ההנהגה, 
פעמים  שהרבה  זצוק"ל,  מלובלין  בחוזה  המעשה  פעמים וידוע  שהרבה  זצוק"ל,  מלובלין  בחוזה  המעשה  וידוע 
בעת שקיבל קהל לברכה, עשה הפסקה לזמן מה, ולאחריה בעת שקיבל קהל לברכה, עשה הפסקה לזמן מה, ולאחריה 
עד  כך,  הוא  נוהג  טעם  מה  ידעו  ולא  קהל,  לקבל  עד המשיך  כך,  הוא  נוהג  טעם  מה  ידעו  ולא  קהל,  לקבל  המשיך 
מה  לראות  בחדרו  מתלמידיו  אחד  התחבא  אחת  מה שפעם  לראות  בחדרו  מתלמידיו  אחד  התחבא  אחת  שפעם 
ויושב  גמרא  שלוקח  וראה  ההפסקה,  בזמן  הוא  ויושב עושה  גמרא  שלוקח  וראה  ההפסקה,  בזמן  הוא  עושה 
ללמוד. והיה הדבר קשה בעיני התלמיד, כי קהל גדול צבאו ללמוד. והיה הדבר קשה בעיני התלמיד, כי קהל גדול צבאו 
לנכון  הרבי  ראה  זו  בשעה  ודוקא  הבית,  פתח  על  לנכון מבחוץ  הרבי  ראה  זו  בשעה  ודוקא  הבית,  פתח  על  מבחוץ 
להניחם לעמוד על עמדם, ולשבת ספון בחדרו ולהתעמק להניחם לעמוד על עמדם, ולשבת ספון בחדרו ולהתעמק 
על  רבו  את  שאל  בדיבורו,  כח  עצר  לא  שכן  כיוון  על בתורה,  רבו  את  שאל  בדיבורו,  כח  עצר  לא  שכן  כיוון  בתורה, 
פשר מעשיו. על מה ולמה ראה לנכון לעשות כזאת, וגורם פשר מעשיו. על מה ולמה ראה לנכון לעשות כזאת, וגורם 
טרחה מרובה על העומדים בחוץ, בשלמא אם היה מתפלל טרחה מרובה על העומדים בחוץ, בשלמא אם היה מתפלל 
עכשיו על מאן דהו היה הדבר מובן, אבל ללמוד הרי יכול עכשיו על מאן דהו היה הדבר מובן, אבל ללמוד הרי יכול 

הוא גם יותר מאוחר!הוא גם יותר מאוחר!
בידו  שיש  הכח  כל  כי  לתלמידו,  והסביר  החוזה  בידו נענה  שיש  הכח  כל  כי  לתלמידו,  והסביר  החוזה  נענה 
הברכות  וכל  הישועות  שכל  משום  הוא  ישראל  את  הברכות לברך  וכל  הישועות  שכל  משום  הוא  ישראל  את  לברך 
שבעולם נמצאות אך ורק בתורה הקדושה, ולכן לפעמים, שבעולם נמצאות אך ורק בתורה הקדושה, ולכן לפעמים, 
כשמרגיש הוא שנחסר לו מעט כח התורה ואין בידו הכח כשמרגיש הוא שנחסר לו מעט כח התורה ואין בידו הכח 
הנדרש לברכה - מיד מתיישב הוא ללמוד, כדי לקבל חיות הנדרש לברכה - מיד מתיישב הוא ללמוד, כדי לקבל חיות 

חדשה מהתורה, שעל ידה יוכל להמשיך ולברך...חדשה מהתורה, שעל ידה יוכל להמשיך ולברך...

בכח  העולם  את  צדיק  אותו  שקיים  מאחר  כי  אומר  בכח הוי  העולם  את  צדיק  אותו  שקיים  מאחר  כי  אומר  הוי 
תורתו, על כן ניתן לו הכח לגזור טובות וישועות לישראל. תורתו, על כן ניתן לו הכח לגזור טובות וישועות לישראל. 

‰יכול˙ לכל בר י˘ר‡ל ל‰טיב בכח ‰יכול˙ לכל בר י˘ר‡ל ל‰טיב בכח 
˙ור˙ו˙ור˙ו

בשם  אשר  איש  כל  אלא  לצדיק,  דוקא  ניתן  לא  זה  בשם כח  אשר  איש  כל  אלא  לצדיק,  דוקא  ניתן  לא  זה  כח 
יש  בתורה,  כשהוגה  לשמים  הוא  מכוון  אם  יכונה  יש ישראל  בתורה,  כשהוגה  לשמים  הוא  מכוון  אם  יכונה  ישראל 
נרמז  והדבר  בעולם,  וברכה  טובה  להמשיך  תורתו  נרמז בכח  והדבר  בעולם,  וברכה  טובה  להמשיך  תורתו  בכח 
במאמר הכתוב במאמר הכתוב (בראשית מח, כ)(בראשית מח, כ) 'בך יברך ישראל', כי תיבת ב"ך  'בך יברך ישראל', כי תיבת ב"ך 
מורה על כ"ב אותיות שבתורה שבזכותם 'יברך ישראל' – מורה על כ"ב אותיות שבתורה שבזכותם 'יברך ישראל' – 
יש בכך כל אשר בשם ישראל יכונה לברך ולהמשיך שפע יש בכך כל אשר בשם ישראל יכונה לברך ולהמשיך שפע 

טובה וברכה. טובה וברכה. 

בכח לימו„ ‰˙ור‰ בור‡ ‰‡„ם בכח לימו„ ‰˙ור‰ בור‡ ‰‡„ם 
עולמו˙ רוחנייםעולמו˙ רוחניים

ידה  על  ומתקדש  בתורה  ההוגה  כי  לדעת  עלינו  זאת  ידה גם  על  ומתקדש  בתורה  ההוגה  כי  לדעת  עלינו  זאת  גם 
עולם  הוא  האדם  שהרי  לבוראו,  כביכול  הוא  עולם מתדמה  הוא  האדם  שהרי  לבוראו,  כביכול  הוא  מתדמה 
שהעולם  וכיון  בפרט,  גם  יש  בכלל  שיש  מה  וכל  שהעולם קטן,  וכיון  בפרט,  גם  יש  בכלל  שיש  מה  וכל  קטן, 
הוגי  זוכים  כן  כמו  פיו,  במאמר  הקב,ה  ע"י  נברא  הוגי הכללי  זוכים  כן  כמו  פיו,  במאמר  הקב,ה  ע"י  נברא  הכללי 
הדיבורים  אלו  מכח  היוצא  בהבל  העולמות  לברוא  אלו הדיבורים התורה  מכח  היוצא  בהבל  העולמות  לברוא  התורה 
הקדושים, ובאלו העולמות מתלבשת הנשמה לאחר בואה הקדושים, ובאלו העולמות מתלבשת הנשמה לאחר בואה 

בעולם העליון, ומתענגת היא על ידם מזיו השכינה. בעולם העליון, ומתענגת היא על ידם מזיו השכינה. 
ישותינו  את  לבטל  כולנו  שנזכה  בעזרינו  יהיה  ישותינו השי"ת  את  לבטל  כולנו  שנזכה  בעזרינו  יהיה  השי"ת 
להתקדש  בזכותה  ונזכה  כדבעי,  תורה  עול  קבלת  להתקדש מתוך  בזכותה  ונזכה  כדבעי,  תורה  עול  קבלת  מתוך 

ולהתעלות מכח קדושת התורה. ולהתעלות מכח קדושת התורה. 

|  המשך בעמוד ג'  |

ד



ˆבי ו‡˙רעי בן ומסר לן ‡וריי˙‡
ם.  ּמָ ƒע ר  ַ„ּב≈ ל¿ ָך  ¿ ׁ̆ ¿„ ָ̃ ַעם  ַעל  ָך  ∆„ בו… ּכ¿ ֲעַנן  ּבַ  ָ̇ י ל≈ ¿‚ ƒנ  ‰ ָּ̇ ם. ַ‡ ּמָ ƒע ר  ַ„ּב≈ ל¿ ָך  ¿ ׁ̆ ¿„ ָ̃ ַעם  ַעל  ָך  ∆„ בו… ּכ¿ ֲעַנן  ּבַ  ָ̇ י ל≈ ¿‚ ƒנ  ‰ ָּ̇ ‡ַ
י  ּל≈ ּפ¿ ַער¿ ּב¿ ם  י‰∆ ֲעל≈  ָ̇ י ל≈ ¿‚ ƒנ ו¿ ָך,  ל∆ ם ˜ו… ָּ̇ ַמע¿ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ם  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ן  ƒי מ ּל≈ ּפ¿ ַער¿ ּב¿ ם  י‰∆ ֲעל≈  ָ̇ י ל≈ ¿‚ ƒנ ו¿ ָך,  ל∆ ם ˜ו… ָּ̇ ַמע¿ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ם  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ן  ƒמ
י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ˙ ּב¿ ּיו… ƒר יָך, ּוב¿ נ∆ ּפָ ƒּלו… ָחל מ ָלם ּכֻ ל ָ‰עו… ם ּכָ י˙ ט…ַ‰ר. ּ‚ַ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ˙ ּב¿ ּיו… ƒר יָך, ּוב¿ נ∆ ּפָ ƒּלו… ָחל מ ָלם ּכֻ ל ָ‰עו… ם ּכָ ט…ַ‰ר. ּ‚ַ

יַני. ƒנּו ַעל ַ‰ר ס ּכ≈ ָך ַמל¿ ¿̇ לו… ָ‚ּ ƒ‰ , ּב¿ ּךָ ּמ∆ ƒּו מ„ יַני.ָחר¿ ƒנּו ַעל ַ‰ר ס ּכ≈ ָך ַמל¿ ¿̇ לו… ָ‚ּ ƒ‰ , ּב¿ ּךָ ּמ∆ ƒּו מ„ ָחר¿
ָך,  ל∆ „ ˜ו… ˙ ‰ו… ם ‡∆ יע≈ ƒמ ¿ ׁ̆ ַּ̇ ˙. ַו וו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ו… ּ̇ ָך  ַעּמ¿ „ ל¿ ַלּמ≈ ָך, ל¿ ל∆ „ ˜ו… ˙ ‰ו… ם ‡∆ יע≈ ƒמ ¿ ׁ̆ ַּ̇ ˙. ַו וו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ו… ּ̇ ָך  ַעּמ¿ „ ל¿ ַלּמ≈ ל¿
ם  י‰∆ ים ֲעל≈ ƒ̃ ָר ˙ ּוב¿ לו… ˜ו… . ּב¿ ׁ̆ ≈‡ ˙ ֲ‰בו… ּלַ ƒָך מ ¿ ׁ̆ ¿„ ָ̃  ˙ רו… ּב¿ ƒ„ ם ו¿ י‰∆ ים ֲעל≈ ƒ̃ ָר ˙ ּוב¿ לו… ˜ו… . ּב¿ ׁ̆ ≈‡ ˙ ֲ‰בו… ּלַ ƒָך מ ¿ ׁ̆ ¿„ ָ̃  ˙ רו… ּב¿ ƒ„ ו¿
ָך,  ∆̇ ָר ˙ו… ˙ּוב ּב¿ ּכָ . ּכַ ָּ̇ ָפע¿ ם ‰ו… י‰∆ ָפר ֲעל≈ ו… ׁ̆ ל  ˜ו… , ּוב¿ ָ̇ י ל≈ ¿‚ ƒָך, נ ∆̇ ָר ˙ו… ˙ּוב ּב¿ ּכָ . ּכַ ָּ̇ ָפע¿ ם ‰ו… י‰∆ ָפר ֲעל≈ ו… ׁ̆ ל  ˜ו… , ּוב¿ ָ̇ י ל≈ ¿‚ ƒנ
ים  ƒ̃ ָר ˙ ּוב¿ לו… י ˜ו… ƒ‰ ר, ַוי¿ ∆̃ ˙ ַ‰ּב… יו… ¿‰ ƒי ּב ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ ּ̆ ם ַ‰ י ַבּיו… ƒ‰ ים ַוי¿ ƒ̃ ָר ˙ ּוב¿ לו… י ˜ו… ƒ‰ ר, ַוי¿ ∆̃ ˙ ַ‰ּב… יו… ¿‰ ƒי ּב ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ ּ̆ ם ַ‰ י ַבּיו… ƒ‰ ַוי¿
ל  ּכָ ַר„  ח¡ ַוּי∆  ,„…‡ מ¿ ָחָז˜  ָפר  ו… ׁ̆ ל  ˜ו… ו¿ ָ‰ָ‰ר,  ַעל   „ ב≈ ּכָ ָעָנן  ל ו¿ ּכָ ַר„  ח¡ ַוּי∆  ,„…‡ מ¿ ָחָז˜  ָפר  ו… ׁ̆ ל  ˜ו… ו¿ ָ‰ָ‰ר,  ַעל   „ ב≈ ּכָ ָעָנן  ו¿

.‰ ֲחנ∆ ּמַ ר ּבַ ∆ ׁ̆ ‰.ָ‰ָעם ֲ‡ ֲחנ∆ ּמַ ר ּבַ ∆ ׁ̆ ָ‰ָעם ֲ‡
(מתוך מוסף לראש השנה)(מתוך מוסף לראש השנה)

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, היום בו חשק ובחר זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, היום בו חשק ובחר 
ונתן  סגולה,  לעם  לו  להיות  העמים  מכל  השי"ת  ונתן בנו  סגולה,  לעם  לו  להיות  העמים  מכל  השי"ת  בנו 
לנו את תורתו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, עת לנו את תורתו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, עת 
הופיע עלינו הקדוש ברוך הוא בהדרו, ומסיני בא וזרח הופיע עלינו הקדוש ברוך הוא בהדרו, ומסיני בא וזרח 
קודש,  מרבבות  ואתה  פארן  מהר  הופיע  למו,  קודש, משעיר  מרבבות  ואתה  פארן  מהר  הופיע  למו,  משעיר 
כגיגית,  חופתו  את  עלינו  פרס  אזי  למו,  אשדת  כגיגית, מימינו  חופתו  את  עלינו  פרס  אזי  למו,  אשדת  מימינו 
חופה  ידי  על  קרויה  כלה  ישראל  כנסת  אותנו  חופה וקידש  ידי  על  קרויה  כלה  ישראל  כנסת  אותנו  וקידש 
וקידושין וקידושין (ע"פ חידושי ההפלאה כתובות ז.)(ע"פ חידושי ההפלאה כתובות ז.), ומסר לנו את התורה , ומסר לנו את התורה 

הקדושה שהיא 'חמדה גנוזה' ושעשועו של הקב"ה.הקדושה שהיא 'חמדה גנוזה' ושעשועו של הקב"ה.
היינו  ובמה  נראים  היינו  היאך  זה,  נשגב  יום  היינו ואילולא  ובמה  נראים  היינו  היאך  זה,  נשגב  יום  ואילולא 
שונים משאר כל בריות שבעולם, כמובא בגמרא שונים משאר כל בריות שבעולם, כמובא בגמרא (פסחים (פסחים 
דקא  יומא  האי  לאו  דקא "אי  יומא  האי  לאו  "אי  סח:),  סח:),(פסחים  (פסחים  יוסף  רב  אמר  יוסף ,  רב  אמר  סח:)סח:), 

את  קבלנו  שאלמלא  את ,  קבלנו  שאלמלא  בשוקא",  איכא  יוסף  כמה  בשוקא"גרים,  איכא  יוסף  כמה  גרים, 
תורה,  לומדים  שלא  בשוק,  יוסף  הרבה  ישנם  תורה, התורה  לומדים  שלא  בשוק,  יוסף  הרבה  ישנם  התורה 
רק  זה  מהם,  להתגדל  שזכיתי  מה  וכל  כלום,  בהם  רק ואין  זה  מהם,  להתגדל  שזכיתי  מה  וכל  כלום,  בהם  ואין 
שלשמה  לתכלית  הגעתי  התורה  עם  כי  התורה,  שלשמה בזכות  לתכלית  הגעתי  התורה  עם  כי  התורה,  בזכות 

נבראתי.נבראתי.
גאולת ישראל - כדי שיקבלו את התורה בסיניגאולת ישראל - כדי שיקבלו את התורה בסיני

הבט נא וראה מה שכתב בספר הבט נא וראה מה שכתב בספר החינוךהחינוך במצות 'ספירת  במצות 'ספירת 
הפשט,  צד  על  המצוה  משרשי  וז"ל:  הפשט,   צד  על  המצוה  משרשי  וז"ל:  שו)  שו)(מצוה  (מצוה  העומר' העומר' 
ומפני  ומפני   התורה,  אלא  אינו  ישראל  של  עיקרן  התורה,כל  אלא  אינו  ישראל  של  עיקרן  שכל  שלפי  לפי 
(ירמיה (ירמיה  שכתוב  וכמו  וישראל,  וארץ  שמים  נבראו  שכתוב התורה  וכמו  וישראל,  וארץ  שמים  נבראו  התורה 
לג, כה)לג, כה) "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא  "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא 

ממצרים,  ויצאו  שנגאלו  והסיבה  העיקר  והיא  ממצרים, שמתי",  ויצאו  שנגאלו  והסיבה  העיקר  והיא  שמתי", 
כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה.כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה.

וכמו שאמר ה' למשה וכמו שאמר ה' למשה (שמות ג, יב)(שמות ג, יב) "וזה לך האות כי אנכי  "וזה לך האות כי אנכי 
את  תעבדון  ממצרים  העם  את  בהוציאך  את שלחתיך,  תעבדון  ממצרים  העם  את  בהוציאך  שלחתיך, 
האלוקים על ההר הזה", ופירוש הפסוק כלומר, הוציאך האלוקים על ההר הזה", ופירוש הפסוק כלומר, הוציאך 
האלוקים  את  שתעבדון  אות  לך  יהיה  ממצרים  האלוקים אותם  את  שתעבדון  אות  לך  יהיה  ממצרים  אותם 
העיקר  שהיא  התורה  שתקבלו  כלומר  הזה,  ההר  העיקר על  שהיא  התורה  שתקבלו  כלומר  הזה,  ההר  על 
הטובה  תכלית  והיא  נגאלים  הם  זה  שבשביל  הטובה הגדול  תכלית  והיא  נגאלים  הם  זה  שבשביל  הגדול 
שלהם, וענין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות. שלהם, וענין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות. 
ולכן יעשה השם למשה אות בצאתם מעבדות לקבלת ולכן יעשה השם למשה אות בצאתם מעבדות לקבלת 

התורה כי הטפל עושין אותו אות לעולם אל העיקר.התורה כי הטפל עושין אותו אות לעולם אל העיקר.
ומפני כן כי היא כל עיקרן של ישראל, ובעבורה נגאלו ומפני כן כי היא כל עיקרן של ישראל, ובעבורה נגאלו 
ועלו לכל הגדולה שעלו אליה, נצטווינו למנות ממחרת ועלו לכל הגדולה שעלו אליה, נצטווינו למנות ממחרת 
להראות  התורה,  נתינת  יום  עד  פסח  של  טוב  להראות יום  התורה,  נתינת  יום  עד  פסח  של  טוב  יום 
לליבנו.  הנכסף  הנכבד  היום  אל  הגדול  החפץ  לליבנו. בנפשנו  הנכסף  הנכבד  היום  אל  הגדול  החפץ  בנפשנו 
הנכסף  העת  יבוא  מתי  תמיד  וימנה  צל,  ישאף  הנכסף כעבד  העת  יבוא  מתי  תמיד  וימנה  צל,  ישאף  כעבד 
ישעו  כל  כי  לאדם  מראה  המנין  כי  לחרות,  שיצא  ישעו אליו  כל  כי  לאדם  מראה  המנין  כי  לחרות,  שיצא  אליו 

וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא, עכ"ל.וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא, עכ"ל.
ביום הזה הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק ושמחו ביום הזה הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק ושמחו 

שמים וארץשמים וארץ
והא לך לשונו המתוק והנפלא של והא לך לשונו המתוק והנפלא של האור החייםהאור החיים הקדוש  הקדוש 
(שמות (שמות  סיני"  מדבר  ויבאו  מרפידים  "ויסעו  הפסוק  סיני" על  מדבר  ויבאו  מרפידים  "ויסעו  הפסוק  על 
כי  המוקדם,  איחר  למה  קשה  מרפידים,  ויסעו  כי :  המוקדם,  איחר  למה  קשה  מרפידים,  ויסעו  ב):  ב)יט,  יט, 

שאמר  שלפניו  פסוק  קודם  להקדים  לו  היה  זה  שאמר פסוק  שלפניו  פסוק  קודם  להקדים  לו  היה  זה  פסוק 
באו מדבר סיני. ואולי שהוא על דרך אומרם באו מדבר סיני. ואולי שהוא על דרך אומרם (סנהדרין קה:) (סנהדרין קה:) 
אהבה מקלקלת השורה, להקדים המאוחר, שלהיות כי אהבה מקלקלת השורה, להקדים המאוחר, שלהיות כי 
לעליונים,  לעולם,  לתורה,  לבורא,  המקווה  יום  זה  לעליונים, הוא  לעולם,  לתורה,  לבורא,  המקווה  יום  זה  הוא 

ומצפים  יושבים  הם  הבריאה  ומיום  ולתחתונים, 
שמה  כשהגיעו  לזה  סיני,  מדבר  ישראל  בני  יבואו  שמה מתי  כשהגיעו  לזה  סיני,  מדבר  ישראל  בני  יבואו  מתי 
ההודעה,  קדמה  ותכף  הדבר  סדר  לספר  כח  עצרו  ההודעה, לא  קדמה  ותכף  הדבר  סדר  לספר  כח  עצרו  לא 
באומרו ביום הזה באו וגו', הגיע חשוק ונחשק לחושק באומרו ביום הזה באו וגו', הגיע חשוק ונחשק לחושק 
הבריאה  תכלית  זה  כי  וארץ,  שמים  ושמחו  הבריאה וחשוק,  תכלית  זה  כי  וארץ,  שמים  ושמחו  וחשוק, 
ותקוותה, ותקוותה, ואח"כ חזר הכתוב להודיע פרטן של דברים, ואח"כ חזר הכתוב להודיע פרטן של דברים, 

עד כאן לשונו הקדוש.עד כאן לשונו הקדוש.
למדנו מכאן שאפילו התורה עצמה מבטאת את הציפיה למדנו מכאן שאפילו התורה עצמה מבטאת את הציפיה 
שכלל  הנכסף  לרגע  הברואים  וכל  ית"ש  הבורא  שכלל של  הנכסף  לרגע  הברואים  וכל  ית"ש  הבורא  של 
ישראל  שכלל  מכך,  ויתירה  התורה.  את  יקבלו  ישראל ישראל  שכלל  מכך,  ויתירה  התורה.  את  יקבלו  ישראל 

עצמו לא מגיע לשום תכלית בלי התורה הקדושה.עצמו לא מגיע לשום תכלית בלי התורה הקדושה.
נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עוז ואורהנגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עוז ואורה

ובהיות אשר חבלים נפלו לנו בנעימים, ונחלתנו שפרה ובהיות אשר חבלים נפלו לנו בנעימים, ונחלתנו שפרה 
בדברי  ונשמח  שנשיש  הרי  ולשון,  עם  מכל  בדברי עלינו  ונשמח  שנשיש  הרי  ולשון,  עם  מכל  עלינו 
התורה, בכל מאודנו וחשקנו נתייגע בה, ומבין שורותיה התורה, בכל מאודנו וחשקנו נתייגע בה, ומבין שורותיה 
ונופת צופה נשאב את כל תענוגינו וסיפוקנו, כמו שכבר ונופת צופה נשאב את כל תענוגינו וסיפוקנו, כמו שכבר 
בהקדמתו  זצוק"ל  בהקדמתו   זצוק"ל  משמואל'  משמואל''שם  ה'שם  הגה"ק  בזה  ההרחיב  הגה"ק  בזה  הרחיב 
זכור  דברי  ומדי  לשונו:  וזה  זכור   דברי  ומדי  לשונו:  וזה  טל',  טל','אגלי  'אגלי  לספרו  לספרו הידועה  הידועה 
אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל 
ומחדש  הלומד  כי  ואמרו  הקדושה,  תורה  לימוד  ומחדש בענין  הלומד  כי  ואמרו  הקדושה,  תורה  לימוד  בענין 
חידושים ושמח ומתענג בלימודו אין זה לימוד התורה חידושים ושמח ומתענג בלימודו אין זה לימוד התורה 
כל כך לשמה וכו', ובאמת זה טעות מפורסם, ואדרבה, כל כך לשמה וכו', ובאמת זה טעות מפורסם, ואדרבה, 
ושמח  שש  להיות  התורה  לימוד  מצות  עיקר  זהו  ושמח כי  שש  להיות  התורה  לימוד  מצות  עיקר  זהו  כי 
ומאחר  בדמו,  נבלעין  תורה  דברי  ואז  בלימודו  ומאחר ומתענג  בדמו,  נבלעין  תורה  דברי  ואז  בלימודו  ומתענג 
שנהנה בדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה וכו', אבל שנהנה בדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה וכו', אבל 
לימוד  זה  הרי  בלימודו  ומתענג  מצוה  לשם  לימוד הלומד  זה  הרי  בלימודו  ומתענג  מצוה  לשם  הלומד 

לשמה וכולו קודש, כי גם התענוג מצוה, ע"כ.לשמה וכולו קודש, כי גם התענוג מצוה, ע"כ.
שעיקר  ונחוץ,  גדול  יסוד  הקדושים  מדבריו  אנו  שעיקר רואים  ונחוץ,  גדול  יסוד  הקדושים  מדבריו  אנו  רואים 
הלימוד הוא כששמח ומתענג בלימוד, וזה נקרא לימוד הלימוד הוא כששמח ומתענג בלימוד, וזה נקרא לימוד 
תענוג  של  זה  שבענין  ברור  והדבר  קודש,  וכולו  תענוג לשמה  של  זה  שבענין  ברור  והדבר  קודש,  וכולו  לשמה 
בלי  מדריגות  בזה  יש  בה  ולשמוח  התורה  בלי בלימוד  מדריגות  בזה  יש  בה  ולשמוח  התורה  בלימוד 
שיעור, ויש אחד שמתענג מסברא מחמת השכל שבו, שיעור, ויש אחד שמתענג מסברא מחמת השכל שבו, 
דהיינו  הלימוד,  מפנימיות  ומתענגים  ששמחים  דהיינו ויש  הלימוד,  מפנימיות  ומתענגים  ששמחים  ויש 

שעל ידי הלימוד מרגישים קרבת אלוקים.שעל ידי הלימוד מרגישים קרבת אלוקים.
ובאמת צריך כל אחד לשאוף לשמחה הפנימית ולתענוג ובאמת צריך כל אחד לשאוף לשמחה הפנימית ולתענוג 
הפנימי שיש בתורה, אבל גם כשמתענג מעצם הלימוד הפנימי שיש בתורה, אבל גם כשמתענג מעצם הלימוד 
אחר  לימוד  או  הגמרא  דברי  את  שמבין  סיפוק  לו  אחר ויש  לימוד  או  הגמרא  דברי  את  שמבין  סיפוק  לו  ויש 
שלומד, גם כן אין לו לזלזל בזה, ואדרבה יש לו לשמוח שלומד, גם כן אין לו לזלזל בזה, ואדרבה יש לו לשמוח 
בזה שזכה להבין את דברי התורה הקדושה אשר עליה בזה שזכה להבין את דברי התורה הקדושה אשר עליה 
כתוב כתוב (תהילים יט)(תהילים יט) "פקודי ה' ישרים משמחי לב", וכן כתוב  "פקודי ה' ישרים משמחי לב", וכן כתוב 

(שם)(שם) "ומתוקים מדבש ונופת צופים". "ומתוקים מדבש ונופת צופים".

מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפימה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי
ד), ,  ב,  ד)(שיה"ש  ב,  (שיה"ש  אהבה"  עלי  ודגלו  היין  בית  אל  אהבה" "הביאני  עלי  ודגלו  היין  בית  אל  "הביאני 
הביאני  ישראל  כנסת  אמרה  היין,  בית  אל  הביאני  הביאני מהו  ישראל  כנסת  אמרה  היין,  בית  אל  הביאני  מהו 
דגלי  שם  לי  ונתן  סיני,  זה  יין  של  גדול  למרתף  דגלי הקב"ה  שם  לי  ונתן  סיני,  זה  יין  של  גדול  למרתף  הקב"ה 
קבלתי  גדולה  ובאהבה  טובים,  ומעשים  ומצות  קבלתי תורה  גדולה  ובאהבה  טובים,  ומעשים  ומצות  תורה 
האדם  יזכה  אכן  וכאשר  האדם .  יזכה  אכן  וכאשר  טו).  ב,  השירים  שיר  טו)(מדרש  ב,  השירים  שיר  (מדרש  אותם אותם 
טעמה  את  קצהו  באפס  ולהשיג  דבשה,  ממתק  טעמה לרדות  את  קצהו  באפס  ולהשיג  דבשה,  ממתק  לרדות 
תכסוף  שמאליו  הרי  הקדושה,  התורה  של  תכסוף ומתיקותה  שמאליו  הרי  הקדושה,  התורה  של  ומתיקותה 
של  יינה  היין,  בית  אל  האהבה  כחולת  נפשו  תכלה  של וגם  יינה  אל בית היין,  וגם תכלה נפשו כחולת האהבה 

תורה, ולא ימיש מתוך האוהל יומם ולילה.תורה, ולא ימיש מתוך האוהל יומם ולילה.
ותן עיניך ולבך בפלאות לשונו של ותן עיניך ולבך בפלאות לשונו של ה'אור החיים' ה'אור החיים' הקדוש הקדוש 
על הפסוק "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך על הפסוק "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך 
במאמר  ירמוז  גם  כותב:  הוא  וכך  במאמר ,  ירמוז  גם  כותב:  הוא  וכך  יא),  כו,  יא)(דברים  כו,  (דברים  ולביתך" ולביתך" 
"ואין  "ואין   ה.)  ה.)(ברכות  (ברכות  ז"ל,  כאומרם  התורה  אל  הטוב"-  ז"ל, "בכל  כאומרם  התורה  אל  הטוב"-  "בכל 
טוב אלא תורה", טוב אלא תורה", שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות 
ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, 
כי  למאומה,  וזהב  כסף  עולם  מלא  בעיניהם  יחשב  כי ולא  למאומה,  וזהב  כסף  עולם  מלא  בעיניהם  יחשב  ולא 
התורה כוללת כל הטובות שבעולם.התורה כוללת כל הטובות שבעולם. ואומרו: "ולביתך"- ואומרו: "ולביתך"-
הנשמה,  לבית  גם  אלא  הטוב,  יגיע  לבד  לנשמה  לא  הנשמה, כי  לבית  גם  אלא  הטוב,  יגיע  לבד  לנשמה  לא  כי 
יתעדן  אחד  כל  הנשמה,  משכן  שהם  ונפש,  רוח  יתעדן שהיא  אחד  כל  הנשמה,  משכן  שהם  ונפש,  רוח  שהיא 

כפי יכולתו.כפי יכולתו.
וּו ָא ¿ ׁ̆ ƒיָך ל…‡ י ∆̂ ָ ָכ ֲח ים ו¿ ƒינ ƒנ ּפ¿ ƒי‡ מ ƒ‰ ‰ ָ ָ̃ וּו ָאי¿ ¿ ׁ̆ ƒיָך ל…‡ י ∆̂ ָ ָכ ֲח ים ו¿ ƒינ ƒנ ּפ¿ ƒי‡ מ ƒ‰ ‰ ָ ָ̃ י¿

 (משלי ג, טו) (משלי ג, טו)

ול

ועוטיב ‰‰˙חז˜ו˙ ˘   ‚

'עסקת חליפין''עסקת חליפין'
להילולת  בצוותא  שיעור  המגיד  עם  השיעור  חברי  להילולת נסענו  בצוותא  שיעור  המגיד  עם  השיעור  חברי  נסענו 
בית  דרך  לעבור  שיעור  המגיד  ביקש  בדרך  כאשר  בית הרשב''י  דרך  לעבור  שיעור  המגיד  ביקש  בדרך  כאשר  הרשב''י 
בל''ג  שנפטרו  בחורים  שני  על  קדיש  להגיד  מסויים  בל''ג קברות  שנפטרו  בחורים  שני  על  קדיש  להגיד  מסויים  קברות 
בעומר, אמרנו לו כי אנו רק שמונה במספר ואיך יגיד קדיש? בעומר, אמרנו לו כי אנו רק שמונה במספר ואיך יגיד קדיש? 
אבל אם הרב ביקש אז הנהג סטה ממסלולו לכיוון אותו עיר. אבל אם הרב ביקש אז הנהג סטה ממסלולו לכיוון אותו עיר. 
הגענו לבית החיים ומצאנו את הקברים אמרנו משניות אבל הגענו לבית החיים ומצאנו את הקברים אמרנו משניות אבל 
הרב:  אמר  מניין.  להשלמת  כולו  באזור  חיה  נפש  הייתה  הרב: לא  אמר  מניין.  להשלמת  כולו  באזור  חיה  נפש  הייתה  לא 
אנו עושים את שלנו וה' יעשה את שלו...   לפתע נעצר רכב אנו עושים את שלנו וה' יעשה את שלו...   לפתע נעצר רכב 
מתוכו יצאו שתי אנשים, האחד פנה לעברנו וביקש כי זה יום מתוכו יצאו שתי אנשים, האחד פנה לעברנו וביקש כי זה יום 
השנה לאבא שלהם והם רוצים להגיד קדיש ובקשו  אם נוכל השנה לאבא שלהם והם רוצים להגיד קדיש ובקשו  אם נוכל 

להצטרף למניין...להצטרף למניין...
כמובן שעשינו עסקה שהם יענו לנו ואנו ענינו להם... כמובן שעשינו עסקה שהם יענו לנו ואנו ענינו להם... 

בעל המעשה: מ.ש.בעל המעשה: מ.ש.

2828 שניות =  שניות = 4040 ברכות ברכות
הספירה  את  בלילה  לספור  יכולתי  לא  לעומר  התשיעי  הספירה ביום  את  בלילה  לספור  יכולתי  לא  לעומר  התשיעי  ביום 
ועשיתי לי סימן לתזכורת לספור בהמשך אך למרבה הצער ועשיתי לי סימן לתזכורת לספור בהמשך אך למרבה הצער 

התזכורת לא עבדה ושכחתי מהענין.התזכורת לא עבדה ושכחתי מהענין.
במבואת  ערבית,  ולהתפלל  ללמוד  הכנסת  לבית  במבואת הלכתי  ערבית,  ולהתפלל  ללמוד  הכנסת  לבית  הלכתי 
הכניסה לבית המדרש פנה אלי אברך הצעיר ממני בהכניסה לבית המדרש פנה אלי אברך הצעיר ממני ב4545 שנה  שנה 
ודרש בשלומי, בדרך כלל מניד הוא את ראשו לעברי לשלום ודרש בשלומי, בדרך כלל מניד הוא את ראשו לעברי לשלום 
ורק אם יש לו שאלה או עניין ללבן פותח בשיחה, הפעם חרג ורק אם יש לו שאלה או עניין ללבן פותח בשיחה, הפעם חרג 
ממנהגו ודרש בשלומי, השבתי לו בשלום ודרשתי בשלומו, ממנהגו ודרש בשלומי, השבתי לו בשלום ודרשתי בשלומו, 
בחטף  כך  השיחה  את  לסיים  לא  כדי  עייף,  שהוא  ענה  בחטף הוא  כך  השיחה  את  לסיים  לא  כדי  עייף,  שהוא  ענה  הוא 
שאלתיו אם נשאר לתפילת ערבית, הוא ענה כי התפלל אך שאלתיו אם נשאר לתפילת ערבית, הוא ענה כי התפלל אך 

עדיין לא ספר ספירת העומר...  עדיין לא ספר ספירת העומר...  
תיכף נדלקו לי הנורות במוח על כך שלא ספרתי עומר... מבט תיכף נדלקו לי הנורות במוח על כך שלא ספרתי עומר... מבט 

חטוף לרקיע אמר ברורות כי הפסדתי את הזמן. חטוף לרקיע אמר ברורות כי הפסדתי את הזמן. 
אוכל  לא  שוב  זו  בשנה  כי  הבנתי  כאשר  בקרבי  נפל  אוכל ליבי  לא  שוב  זו  בשנה  כי  הבנתי  כאשר  בקרבי  נפל  ליבי 

לספור בברכה...לספור בברכה...
כדי  משהו  ללמוד  מנת  על  המדרש  לבית  נכנסתי  כבד  כדי בלב  משהו  ללמוד  מנת  על  המדרש  לבית  נכנסתי  כבד  בלב 
להמתיק את הכאב, כאשר לפתע נזכרתי שזמן ר''ת במוצאי להמתיק את הכאב, כאשר לפתע נזכרתי שזמן ר''ת במוצאי 
ייתכן  כי  הראה  שעוני  על  חטוף  מבט  מאוד  מאוחר  היה  ייתכן חג  כי  הראה  שעוני  על  חטוף  מבט  מאוד  מאוחר  היה  חג 
ועדיין אפשר לספור לשיטת ר''ת. וכך, מבלי להתמהמה יותר ועדיין אפשר לספור לשיטת ר''ת. וכך, מבלי להתמהמה יותר 
מדי ספרתי ללא ברכה והסתכלתי על השעון, השעון הראה מדי ספרתי ללא ברכה והסתכלתי על השעון, השעון הראה 
כי סיימתי לספור בשעה כי סיימתי לספור בשעה 20:52:1820:52:18 (שמונה חמישים ושתיים  (שמונה חמישים ושתיים 
המדרש  בבית  התולה  ללוח  ניגשתי  שניות)  עשרה  המדרש ושמונה  בבית  התולה  ללוח  ניגשתי  שניות)  עשרה  ושמונה 
ומצאתי כי צאת הכוכבים בשעה ומצאתי כי צאת הכוכבים בשעה 20:5320:53 עתה לא ידעתי אם  עתה לא ידעתי אם 
לא.  או  לספירה  נחשב  הכוכבים  לצאת  סמוך  כך  כל  לא. לספור  או  לספירה  נחשב  הכוכבים  לצאת  סמוך  כך  כל  לספור 
תיכף ניגשתי למורה הוראה שידיו רב לו  בהלכות, הוא בדק תיכף ניגשתי למורה הוראה שידיו רב לו  בהלכות, הוא בדק 
ומצא כי צאת הכוכבים בברוקלין היה בשעה ומצא כי צאת הכוכבים בברוקלין היה בשעה 20:52:4620:52:46 ופסק  ופסק 
לי מכיוון שאני נוהג לעולם לפי שיטת ר''ת לחומרא, דכן הוא לי מכיוון שאני נוהג לעולם לפי שיטת ר''ת לחומרא, דכן הוא 
ולספור  להמשיך  אוכל  בחו"ל,  מקומות  בכמה  שם  ולספור המנהג  להמשיך  אוכל  בחו"ל,  מקומות  בכמה  שם  המנהג 
והמנחת  שלמה  הבית  וכן  ומשיב  השואל  כשיטת  והמנחת בברכה  שלמה  הבית  וכן  ומשיב  השואל  כשיטת  בברכה 

יצחק. יצחק. 
רבות  שנים  מזה  ששעוני  כיוון  רק  לי  התאפשר  הנ''ל  רבות כל  שנים  מזה  ששעוני  כיוון  רק  לי  התאפשר  הנ''ל  כל 
מותאם לזמן המדויק של השעון האטומי, מותאם לזמן המדויק של השעון האטומי, 2828 שניות אפשרו  שניות אפשרו 

לי לי 4040 ברכות נוספות. ברכות נוספות.
בעל המעשה:מ.ש. בעל המעשה:מ.ש. 

נ.ב. לעניין הלכה למעשה על כל אחד להתייעץ עם מורה הוראה ואין ללמוד מהסיפורים נ.ב. לעניין הלכה למעשה על כל אחד להתייעץ עם מורה הוראה ואין ללמוד מהסיפורים 
הלכה למעשה כלל.הלכה למעשה כלל.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ה



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ונ˙ן לנו ˙ור˙ ‡מ˙ – וחיי עולם נטע ב˙וכנו!

את אחיואחיו", שתיזהר מאוד בממון חבירך, כמי שהיה של 
אחיך עצמך ובשרך!

[טיב התורה, פרשא דידן] 

• ~ • ~ •
לחג לחג  הכנה  שבת  הדין,  קדישא  שבתא  לקראת 
השבועותהשבועות הבעל"ט, זמן מתן תורתנו. – כאשר נפסקה 
ועצרו"  "מנו  ס"ד):  תכח  סי'  (או"ח  ערוך  ערוךבשולחן  בשולחן  הלכתא 
חג  לקראת  נבואה  השבת  זו  הכנת  שמתוך  עי"ש, 
פתיחת  עם  ואומר  צווח  עצמו  הכתוב  הרי  העצרת. – 
א-ב):  (א,  דנן  החדש  החומש  ופתיחת  דידן,  פרשה 
ֶאת  ְׂשאּו  ֵלאֹמר.  וגו'  ִסיַני  ְּבִמְדַּבר  מֶׁשה  ֶאל  ד'  ֶאת "ַוְיַדֵּבר  ְׂשאּו  ֵלאמֹר.  וגו'  ִסיַני  ְּבִמְדַּבר  מֶׁשה  ֶאל  ד'  "ַוְיַדֵּבר 
רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וגו'"ֹראׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וגו'". להגביה ולרומם ראש 
סיני,  הר  מעמד  לקראת  מישראל,  ואיש  איש  כל 
[כמבואר במדרשים שנרמזו כאן התנאים הנצרכים לתורה מסיני]. כאשר 

מתחדש ובא עלינו מעמד מתן תורתנו בשנה זו כבכל 
שנה. להבדילנו מכל תועים שבתוכנו, ולתת לנו תורת 
אמת, "אמירה נעימה כתיבה יהיבה" (שבת קה.), ולנטוע 
שמחה  מלאה  נטיעה  בתוכנו,  עולם"  עולם""חיי  "חיי  נטיעת 

ואושר וסיפוק פנימי בלב ונפש פנימה!
להביאנו  שבשמים,  אבינו  קדם  בצלותא  נא  נפתחה 
ונקדמה  הזה.  והמרומם  הקדוש  החג  אל  לשלום 
וחתניו  לבניו  שליט"א,  הרב  שליט"אמורנו  הרב  מורנו  למע"כ  בברכתא 
והמסייעים  העומדים  כל  ושאר  שליט"א,  החשובים 

במלאכת הקודש במסירות נפלאה תמיד. 
לכל בני הקהילה הק', ולכל הקוראים הנאמנים, ולכל 

בית ישראל:
ברכת חג שמח!ברכת חג שמח!

וכייעודה של תורה, בשתי ידיים מלאות ברכהוכייעודה של תורה, בשתי ידיים מלאות ברכה (משלי 
ג, טז): "אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד" –  "אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד" – 

אמן.אמן.
• ~ • ~ •

כתב בסה"ק אגלי טל זצוק"ל בסה"ק אגלי טל זצוק"ל בהקדמת ספרו, וזל"ק: 
"מדי דברי, זכור אזכור, מה ששמעתי קצת בני אדם 
הקדושה.  תורה  לימוד  בענין  השכל,  מדרך  טועין 
ומתענג  ושמח  חידושים,  ומחדש  הלומד  כי  ואמרו: 
וכו'.  לשמה  כך  כל  התורה  לימוד  זה  אין  בלימודו, 
עיקר  עיקר זהו  זהו  כי  ואדרבה!  מפורסם!  טעות  זה  ובאמת   –
ומתענג  ושמח  שש  להיות  התורה,  לימוד  ומתענג מצות  ושמח  שש  להיות  התורה,  לימוד  מצות 
בלימודו!בלימודו! ואז דברי תורה נבלעין בדמו! ומאחר שנהנה 
הלומד  וכו'.  לתורה  דבוק  נעשה  הוא  תורה  בדברי 
לשמה  לימוד  זה  הרי  בלימודו,  ומתענג  מצוה  לשם 
וכולו קודש, כי גם התענוג מצוה" ע"כ העתקת לשון 

קדשו אות באות.
של  דעת  דקדושה,  הדעת  אל  עצמנו  נקרב  נא  הבה 
תורה, ולא נהיה 'טועים מדרך השכל' ח"ו. נתבדל מן 
אל  היטב  ונחדיר  עולם,  הבלי  תענוגות  אחר  התועים 
בחקיקה  הק'  בתורה  לומדים  שאנו  מילה  כל  ליבנו 

פנימית שבנפש! 
תורה  חיים,  חייםבתורת  בתורת  הטהורה  נשמתנו  את  נא  נמלא 
ועמל  יגיעה  של  עצום,  נפשי  וסיפוק  חיות  בה  שיש 

לומדים להבנתלהבנת  שאנו  התורה  לימוד 

לפי  הפרטית  תורתו  בעסק  ואחד  אחד  כל  היטב, 
דרגתו. שאין לך איש בישראל שנפטר מתלמוד תורה 
בכל מצב שהוא! כמו שנפסק להדיא ברמב"םברמב"ם (פ"א מהל' 
שתמלא  עד   – ס"א).  רמו  סי'  (יו"ד  ערוך  ערוךובשולחן  ובשולחן  ה"ח)  ת"ת 

אותנו תורת אמת זו בנטיעת חיי עולם בתוכנו! להיות 
תורה  דברי  שיהיו  כדי  בלימודו,  ומתענג  ושמח  שש 
נבלעים בדמנו! בדבקות אורייתא קוב"ה וישראל חד! 

(זוה"ק ח"ג עג.) אמן כן יהי רצון.

[ע"פ "טיב המועדים – שבועות", פרק פקודי ה' ישרים משמחי לב 

וכו' עי"ש עוד]

• ~ • ~ •
שח לי אחד מבניו של מחו' הגאון הצדיק רבי אלעזר הגאון הצדיק רבי אלעזר 
השבועות  בחג  ילדותו,  ימי  מזיכרונות  זצ"ל,  זצ"לבריזל  בריזל 
בירושלים  קארלין,  קארליןדחסידי  דחסידי  העתיק  הכנסת  שבבית 
קרתא דשופריא, שהיה מלא בתלמידי חכמים אנשי 

מעלה מנקיי הדעת שבירושלים.
יראת  של  אווירה  שררה  פנימה  הכנסת  בית  בתוככי 
פינה.  כל  מלאה  ושמחתו  החג  קדושת  הרוממות, 
הומה  המדרש  בית  היה  החג  שעות  כל  במשך 
עם  זקנים  כשהיו  הרבה,  התורה  בלימוד  כמרקחה, 
נערים מתמידים ושוקדים בתורתם בלהב אש קודש. 
כדרכם  מתפללים  שהיו  החג,  בתפילות  ובעיקר 
עצומה,  בהתלהבות  דקרלין,  קמאי  חסידי  של  היפה 
ולוהטים בקול נעים ורנן, מהיכל הנגינה עתיקת היומין 

של בית קרלין.
בסיום תפילת החג הארוכה בשעות הצהריים של חג 
כבר  היו  לביתם,  הכנסת  מבית  כשחזרו  השבועות, 
הילדים רעבים וצמאים כהוגן! לאחר לילה שלם של 
והמתינו  החג.  תפילות  עבודת  ולאחר  רצוף,  לימוד 
של  חבר  אשת   – האימא  גם  שתשוב  רוח  בקוצר 
במחצית  לפתוח  כדי  התפילה,  מבית  הנ"ל,  הגה"צ 
השנית של החג, בדין "חציו לכם!", שהכל מודים בו 
בעצרת (פסחים סח:)... ולטעום מן המטעמים המיוחדים 
המסורה  האם  שהכינה  החלב,  מאכלי  של  והנפלאים 

ל"קידוש חג השבועות"!"קידוש חג השבועות"!
והנה לאחר המתנה מועטת, הגיעה האימא הצדקנית 
של  עילאה  ושמחה  מאושר  קורנות  כשפניה  הביתה, 
קדושת החג! וכראותה את ילדיה, בניה חביביה, אחר 
תפילתם הנלהבת שבבית הכנסת, פנתה אליהם ברוב 

רגש, ואמרה:
אחר  לי!  נא  האמינו  היקרים],  [בני  טייערע!  טייערע! קינדערלאך  קינדערלאך 
במו  לשמוע  שזכינו  ואחר  שכזו,  מתוקה  תפילה 
הניגון  עם  העליונה,  'אקדמות''אקדמות'  שירת  את  אוזנינו 
הנפלא, מתוק מדבש! – אינני צריכה כשלעצמי לאכול 
הגבינה  עוגות  הללו,  המיוחדים  המאכלים  כל  עוד! 
כלל  מגיעים  אינם  החלב,  מעדני  ושאר  המשובחים, 
מיר!  גלייבט   – הזה!  הק'  החג  של  המשובח  לטעמו 
ממתיקות  היטב  שבעתי  כבר  אני  לי],  נא  [האמינו 

ה'אקדמות'!...ה'אקדמות'!...
לא ניתן לתאר, מסיים בנה הח' שליט"א, מה שחוללה 
הילדים!  בלב  גלויות  דקות  באותם  הגדולה  האמא 

מאירות  כשפניה  הצדקת,  האמא  את  כראותם 
וזורחות באושר ושמחה עילאה! – לאחר ששמעו את 
העוגות  מן  שכחו  כמעט  כבר  הם  הנלהבים,  דבריה 
בלבם  ונשרש  עליהם...  הממתינות  המשובחות 
הק'  ולתורה  הק'  לחג  עצומה  אהבה  מעמד  באותו 
תשוקה  בלבם  האם  כשהציתה  ית"ש.  התורה  ולנותן 
אותו  ונשאר  ובשמחה!  באהבה  השי"ת  לעבדות  עזה 

מעמד חרוט בלוח לב הילדים לשנים רבות!
ובזה אמרתי בזמנו, להבין דרשה דספריובזה אמרתי בזמנו, להבין דרשה דספרי (דברים פיסקא לב): 
הבריות"  על  אהבהו  הבריות"   על  אהבהו  ה),  ו,  (דברים  אלקיך  ה'  את  אלקיך"ואהבת  ה'  את  "ואהבת 
עכ"ל. – מי הם הבריות הקרובות ביותר אלינו? – הלא עכ"ל. – מי הם הבריות הקרובות ביותר אלינו? – הלא 
הם ילדינו היקרים, בנים חביבים ואהובים להשי"ת ולנו הם ילדינו היקרים, בנים חביבים ואהובים להשי"ת ולנו 

עד מאוד! עד מאוד! 
השם  את  להאהיב  זו,  עובדא  מטיב  ללמוד  עלינו  השם כמה  את  להאהיב  זו,  עובדא  מטיב  ללמוד  עלינו  כמה 
ילדינו,  של  והטהור  הרך  בלבם  תורתו  ואת  ילדינו, יתברך  של  והטהור  הרך  בלבם  תורתו  ואת  יתברך 
להמחיש בפניהם ולקרבם לתחושת: "הנחמדים מזהב להמחיש בפניהם ולקרבם לתחושת: "הנחמדים מזהב 

ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים"!ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים"!
[קונטרס "טיב המעשיות" ח"ט]

• ~ • ~ •
ללמוד  שזכו  הרבות,  החברותות  מן  אחד  לי  סיפר 
בתורה בצוותא חדא עם מורנו מחו' הגה"צ רבי זונדל הגה"צ רבי זונדל 
קרוזר זצוק"ל, קרוזר זצוק"ל, בעל "אור החמה""אור החמה". כידוע היה סדר יומו 
מקומות  בהרבה  תורה,  ושיעורי  לימוד  סדרי  מלא 

שהיה מרביץ תורה לעדרים.
בשבוע  אחת  לפעם  קבועה  היתה  דנן  זו  חברותא 
בשקידתו  זונדל  כשר'  זה  היה   – מעט...  משונה  בזמן 
של  הקידוש  שבין  שהזמן  לבו,  אל  שם  המפורסמת 
שבת בבוקר, אחר תפילת וותיקין כמנהגו תמיד, עד 
על  וחבל  כדבעי...  מנוצל  איננו  שבת,  של  הסעודה 
הדקות הללו... לפיכך עמד וסידר 'חברותא' מיוחדת 
לאותו זמן מועט של ההפסקה בין קידוש לסעודה... 
לימוד  באותו  ומלואו,  עולם  להם  קנו  שנים  ובמשך 

קצר וקבוע של פעם בשבוע.
הסדר ביניהם היה, שלאחר התפילה נכנסים כל אחד 
לביתו לעריכת קידושא רבא דצפרא דשבתא, ולאחר 
ר'  של  קודש  נאווה  לביתו  החברותא  נכנס  הקידוש 

זונדל, ללימוד השיעור הקבוע.
והנה בחג השבועותבחג השבועות שחרית, עם סיום תפילת וותיקין, 
ניגשו  כנהוג,  הלילה  כל  נעורים  שהיו  הלימוד  אחר 
וחג  טוב'  יום  'גוט  בברכת  הצדיק  זונדל  לר'  הקהל 
שמח, והלכו כל אחד לביתו לקידוש של חג, לסעודה 
אל  ניגש  הקבועה  החברותא  מיודענו  גם  ולמנוחה. 
הצדיק בברכת החג, והנה מפתיעו ר' זונדל, כששאל-
פני  על  נסוך  חן  ענוות  של  כשחיוך  בפשיטות,  קבע 
קדשו: "דו קומסט לערנען נאכ'ן קידוש, יא!?""דו קומסט לערנען נאכ'ן קידוש, יא!?" [אתה מגיע 

ללימוד לאחר הקידוש, נכון!?]. 

החברותא התפלא מאוד, הוא לא העלה בדעתו כלל 
שקביעות החברותא שביניהם, כוללת גם את שבועות 
עייפותו  על  בעדינות  להתנצל  החל  הוא  בבוקר... 
הרבה, לאחר לילה שלם של לימוד, וריצה אל המקווה 
לפנות בוקר, וממנה תיכף לתפילה אריכתא של החג, 

"ברוך אלקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. – הוא יפתח ליבנו "ברוך אלקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. – הוא יפתח ליבנו 
בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם" בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם" (קדושא דסדרא)(קדושא דסדרא)

ו



עם כל מגילת רות... – אולי יותר מאוחר? ניסה לרכך 
ללימוד  להגיע  עלי  יקשה  עתה  הקושי...  את  קצת 

הקבוע שלאחר הקידוש!
און יוספ'ן קענסטו? [ואת 'יוסף' מכיר אתה?] – החזיר לו ר' 

זונדל בשאלה.
ומה  האיש,  תמה   – כאן?]  יוסף  [איזה  דא?  יוסף  וועלכער 

זה קשור עתה?
בעל  [יוסף  דא!  'מכולת'  די  פון  יוסף  זונדל,  ר'  אמר  נו, 

המכולת השכונתית פה!]

אבער  גוט!  גאר  איהם  כ'קען  האיש,  ענה  א'וודאי! 
מה  אבל  היטב,  אותו  אני  מכיר  [וודאי  א'עהר?  דאס  האט  וואס 

כל זה שייך לכאן?]

הבהיר  מבין?]  אינך  [מדוע  נישט?  פארשטייסטו  וואס 
אתה  כשזקוק  החמה:  כאור  קורנות  ופניו  זונדל,  ר' 
כסף  בידך  ואין  במכולת,  וחלב  לחם  של  לקנייה 
מזומן, הלא מנהגו של ר' יוסף ידידינו, לרשום על גבי 
הכרטיס את סך החוב... כך הנך קונה בהקפה, ולאחר 
תקופה מסוימת כשהמעות מצויים בידך, נכנס אתה 

יום אחד למכולת ופורע את חובך!
- כך גם בענייננו, קח לך בהקפה את כל שעות השינה 
בשינה  החוב  את  תפרע  ובהזדמנות  לך...  החסרים 
אין  החברותא  קביעות  את  אבל   – ומתוקה!  טובה 
ידלג  לא  המכולת  בעל  יוסף  שר'  כפי  לעולם!  לבטל 
אף יום במלאכתו, ובכל בוקר בקור ובחום יפתח את 
במלאכתנו,  אנו  נגרע  ולא  בבוקר!  השכם  המכולת 

מלאכת יגיעת התורה הקדושה!
טיב לקח מוסר צדדי, הוצאתי לנפשי מעובדא נאה זו, טיב לקח מוסר צדדי, הוצאתי לנפשי מעובדא נאה זו, 
שהיה  איך   – עצמו!  בעד  המדבר  המעשה  עצם  שהיה מלבד  איך   – עצמו!  בעד  המדבר  המעשה  עצם  מלבד 
לו  הנצרך  את  בעולם  שרואה  דבר  מכל  למד  לו הצדיק  הנצרך  את  בעולם  שרואה  דבר  מכל  למד  הצדיק 
לעבודת השם. מכל דבר שהתרחש עמו בעולמו, הפיק לעבודת השם. מכל דבר שהתרחש עמו בעולמו, הפיק 
המכירה  מן  גם   – לשמים.  הנצרכים  ולימודים  המכירה לקחים  מן  גם   – לשמים.  הנצרכים  ולימודים  לקחים 
בהקפה שבמכולת של ר' יוסף, למד את הלימוד הנצרך בהקפה שבמכולת של ר' יוסף, למד את הלימוד הנצרך 

לתורה ולתעודה!לתורה ולתעודה!
["פרטיות" קובץ מס' 130312]

• ~ • ~ •
סיפר לי הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר שליט"אהגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר שליט"א, מזקני 
הרבנים דחסידי בעלזא, פה עיה"ק ת"ו. ששמע מפי 
קדשו של מרן האדמו"ר הקוה"ט מבעלז זי"עהאדמו"ר הקוה"ט מבעלז זי"ע. שסיפר 
על 'בעל עגלה' אחד, יהודי פשוט ותמים, שבמסגרת 
של  גדולה  קבוצה  להסיע  'הזמנה'  קיבל  מלאכתו 
חסידי בעלז, שכמו הרבה חסידים מכל קצות הארץ, 
ערכו 'נסיעה'נסיעה' לכבוד חג השבועותחג השבועות לבעלזא. להסתופף 
בצילו של צדיק, ה"ה זקנו הרה"ק רבי יהושע זצוק"להרה"ק רבי יהושע זצוק"ל, 

האדמו"ר האמצעי [דער מיטאלער רב] מבעלז.
קבוצת  את  שבועות  בערב  שהביא  אחר  והנה 
כדי  בבעלז,  החג  את  לחוג  הוא  גם  נשאר  החסידים, 

להשלים את מלאכתו בהחזרתם לביתם בצאת החג.
אף  נכנס  לאלקים,  הגדולה  בעיר  החג  בימי  בהיותו 
הוא בתוך הקהל הקדוש לתפילות החג בבית הכנסת 
הרבה  התבונן  שמה  היותו  בעת  והנה  שבעיר.  הגדול 
אנשי  כידוע  שהיו  וה'יושבים',  החסידים  בתהלוכות 
בכל  בעיניו.  חן  מאוד  ונשאו  ושלמים,  יראים  מעלה 
השתוממות!  מלא  התהלך  המרומם  החג  אותו 
חג  לילי  ובלימוד  ובטיש'ען  בתפילות  השתתף  הוא 
כולם  המחוברים  החסידים  את  וכראותו  השבועות. 
והטהור,  הקדוש  רבם  עם  אחד  בלב  אחד  כאיש 
מצא   – והדרו.  זיוו  בנועם  עליהם  קדשו  והשפעת 
החג  תפילות  כל  במשך  בעיניו!  חן  מאוד  המקום 
קודש,  רגשי  בדמעות  לחות  עיניו  היו  הקדוש, 
רוצה  הוא  שגם  השי"ת,  לפני  לבו  מעומק  והתפלל 
כאן  הצובאים  החסידים  כל  כמו  ה'  בבית  להסתופף 
על דלתי תורה ותפילה ויראת שמים גדושה! וכי למה 
בשוטטות  יקרים,  חיים  שנות  להעביר  חלקו,  ייגרע 
הסוס  עם  חדא  בצוותא  והדרכים,  השווקים  בחוצות 

שבאורווה?!...

כל  את  שהחזיר  ולאחר  החג,  ימי  עבור  לאחר  והנה 
לעזוב  איתנה!  החלטה  בלבו  גמלה  לביתם,  הנוסעים 
ולהקדיש  שבעגלונות,  הזו  הבזויה  המלאכה  כל  את 

את זמנו מעתה לתורה ועבודה!
ומהחלטה למעשה, הוא מכר את הסוס ואת העגלה, 
ברוב  עצמו  התיישב  שם  לבעלז,  שוב  פעמיו  ושם 
וסיפר  הגדול,  המדרש  בית  בהיכל  והתלהבות  חשק 

לחסידים שהחליט גם הוא להיות כאן "יושב"!...
מתחילה הביטו עליו ברחמנות, וכי מה לו לבעל עגלה 
פשוט זה וליושבים הנעלים?... כשאינו יודע בין ימינו 
בחסידות!  ולא  בעבודה,  ולא  בתורה  לא  לשמאלו, 
 – מעולם!  שנה  ולא  קרא  שלא  הארץ!  ועם  בור  איש 
ותשוקתו  ורצונו  כברזל,  נחושה  היתה  החלטתו  אך 
לימוד  מתחילת  ממש  החל  הוא  ועצומים!  חזקים 
אחד  מלימוד  קץ  אין  בסבלנות  כך  ועבר  החומש, 
לבקש  התבייש  לא  הוא  נואש!  אמר  ולא  למשנהו, 
או  חומש,  מעט  עמו  ללמוד  היושבים  מן  אחד  מכל 

מעט משניות וגמרא... 
השנים,  שברבות  עד  רב,  זמן  בעקביות  התמיד  כך 
המופלגים  הרבנים  בחבר  מופלג,  חכם  תלמיד  נעשה 
שזכה  נפלא,  ספר  חיבר  ואף  הקודש.  חצר  יושבי 
אצלי  גם  בכבוד  מונח  הק'  וספרו   – בתורה.  לחדש 

בארון הספרים!...
מעגלון  כשהתהפך   – זכה  הנפלאה  המעלה  זאת  מעגלון לכל  כשהתהפך   – זכה  הנפלאה  המעלה  זאת  לכל 
'חג  בזכות   – נעלה.  וחסיד  לגאון  וריק,  בור  'חג פשוט  בזכות   – נעלה.  וחסיד  לגאון  וריק,  בור  פשוט 

שבועות' אחד שהסתופף בצלו של צדיק!שבועות' אחד שהסתופף בצלו של צדיק!
["פרטיות" קובץ מס' 130928-2]

• ~ • ~ •
הגה"צ הגה"צ  של  החשובים  הרבנים  מבניו  מאחד  שמעתי 
האדמו"ר מערלוי זצוק"להאדמו"ר מערלוי זצוק"ל, על מקרה אחד שראה בבית 

אביו הק', ונחרט מאוד בזיכרונו.
בימי  עוד  בהיותו  בשנים,  עשרות  לפני  זה  היה 
בחרותו, כשבאחד הימים ראה את אביו מתהלך בבית 
בהתרגשות עצומה, כשכולו מלא שמחה גדולה, ולבו 

מתרונן בהודי'ה לקל חי!
מיומיים?  יום  מה  אביו,  לפני  לתומו  הבחור  כששאל 
עידן  שזה  הרב,  לו  ענה   – עושה?  זו  מה  ולשמחה 
שהוא מתהלך נבוך בקושיא אחת שהציקה לו מאוד 
בלימוד הסוגיא! רבות ישב על מדוכה זו, ולא הצליח 
להעלות דבר ברור בידו. והנה זה היום בשבתו רכון על 
תלמודו, מתחבט שוב ושוב בבירור עומקה של הלכה, 
נתחדש בשכלו, במתנת חונן הדעת נותן התורה ב"ה, 
חידוש עצום ונפלא, המיישר את כל ההדורים, ושופך 
מאירה  היא  הרי  שמעתה  הסוגיא,  בכל  מופלא  אור 

ובהירה! 
הלימוד,  לשולחן  בנו  עם  הגדול  האב  התיישב  תיכף 
והחל להרצות בפניו את חידושו הנאה, מפרק הוויות 
ומשבר סלעים, עד שהכל על מקומו בא בשלום, והיו 

הדברים שמחים כנתינתן מסיני!
שאת  הח',  לבנו  הרבי  הפטיר  לימודם,  את  משסיימו 
של  במחיר  לא  אף  לעולם,  מוכר  אינו  הזה  החידוש 

שבעים מיליון דולר!!! [שבעים מיליון דולר!!! [70,000,000$70,000,000$] ] 
חידושים?  לאבא  חסרים  וכי  ותמה,  הבן  התפלא 
כמעיין  חידושים  כאן  'נשפכים'  ביומו  יום  מדי  הרי 
המתגבר בתורה, והספרים הרבים יעידון יגידון! וכי אי 
מיליון  שבעים  בשביל  פחות...  אחד  בחידוש  אפשר 
רבות  לשנים  הקדושה  השיבה  החזקת  לצורך  דולר! 
רגלי  את  לכתת  האבא  יצטרך  שלא  כדי  וארוכות, 
בנין  בשביל  וחודשים  שבועות  תבל  ברחבי  קדשו 

והחזקת המוסדות הקדושים?
גם  הרי  הרבי,  אמר   – מבין!]  [אינך  נישט!  שטייסט  נישט! פאר  שטייסט  פאר 
אם היה מגיע כאן אתמול להיכל הישיבה הק' אחד מן 
בהצעת  המוסדות,  ומחזיקי  הישיבה  תומכי  הנגידים 
תרומה הגונה של שבעים מיליון דולר טבין ותקילין! 
שבעים  באלו  טפי?  בעית  במאי  ממני,  שואלים  והיו 

כל  את  מיישב  אשר  כזה  אחד  בחידוש  או  המיליון, 
הסוגיא הנלמדת. – הלא פשיטא שהייתי קופץ לבחור 
בחידוש נאה זה, העולההעולה בערכו פי כמה וכמה מאלפי 

זהב וכסף!!!  
 [קלטת מספר 500009]

• ~ • ~ •
בע˙  ל מרן ‡ור̆  בע˙ לכבו„ ‰‡י יומ‡ „‰ילול‡ רב‡,̆  ל מרן ‡ור̆  לכבו„ ‰‡י יומ‡ „‰ילול‡ רב‡,̆ 
טוב  רבי ‡ליעזר ‰בעל ˘ם  בן  י˘ר‡ל  רבי  טוב ‰ימים,  רבי ‡ליעזר ‰בעל ˘ם  בן  י˘ר‡ל  רבי  ‰ימים, 
‰ננו  ‰„ין,  ‰˘בועו˙  בח‚  ‰חל  זˆו˜"ל,  ‰ננו ‰˜„ו˘  ‰„ין,  ‰˘בועו˙  בח‚  ‰חל  זˆו˜"ל,  ‰˜„ו˘ 
ליט"‡ ב‰ז„מנו˙  ליט"‡ ב‰ז„מנו˙ בטיב ‰מע˘‰ ‡˘ר סיפר רבינו̆  בטיב ‰מע˘‰ ‡˘ר סיפר רבינו̆ 

‡ח˙, ‡ו„ו˙ בעל ‰‰ילול‡ זˆו˜"ל.‡ח˙, ‡ו„ו˙ בעל ‰‰ילול‡ זˆו˜"ל.
• ~ • ~ •

בתו של הרה"ק רבי זאב וואלף קיצעס זצוק"להרה"ק רבי זאב וואלף קיצעס זצוק"ל, מגדולי 
'בתולה  פרק  לפרקה,  הגיעה  הבעש"ט,  תלמידי 
נישאת'. אך לרש אין כל, כדי שתהא 'האשה נקנית' 
עם 'נדן' הראוי, כפי שהתחייב עבורה, אף לא בפרוטה 

ובשוה פרוטה... 
לא  ועדיין  לנישואין,  המיועד  זמן  בהתקרב  והנה 
המחותן  שלח  המובטח,  הנדן  מן  כלום  וולף  ר'  סילק 
אין  שאם  נחרצת,  'התראה'  'התראה'   ובו  בהול,  מכתב  הנכבד 
שבועות,  שלשה  שבועותבתוך  שלשה  בתוך  נפרעת  הכספית  ההתחייבות 
את  לקרוע  הוא  ויכול  ומבוטל,  בטל  השידוך  כל  הרי 

שטר התנאים לגזרים! 
בלית ברירה, כראותו בגודל צער המשפחה, ובכיותיה 
הק',  הבעש"ט  לרבו  וולף  ר'  נכנס  הכלה,  בתו  של 

ונאלץ להטרידו בענייני כספים... 
האהוב:  לתלמידו  אמר  המדובר,  הבעש"ט  כששמע 
הסר נא דאגה מליבך! הרי ישנם עוד שלשה שבועות 
שלמים ותמימים! השלך יהבך על ד', בביטחון איתן 
בצור עולמים ב"ה, שבוודאי ישלח לך עזרתו מקודש!
מבית  נוסף  מכתב  מקבל  וולף  ור'  נוסף,  שבוע  חלף 
בנחרצות:  ושואל  מאוד,  דואג  אשר  הדגול,  המחותן 

מה עם הכסף?
גם  לפניו  והראה  הרבי,  אל  שוב  וולף  ר'  אפוא  נכנס 
שוב  לו  עונה  הק'  הבעש"ט  אך   – השני.  המכתב  את 
באומרו:  שלם!  וביטחון  שלווה  מלאה  נימה,  באותה 
יש  מקום  ומה  שלמים!  שבועיים  עוד  לפנינו  הרי 
כאן לדאגה? שים בטחונך בקונך, שבוודאי ישלח לך 

הממון הנצרך!
כל  הסיר  רבו,  למצוות  בנאמנות  התלמיד  ציית  ואכן, 
דאגה מלבו ומלב משפחתו, ומלב בתו הכלה, וחיזקם 
בעת  ישראל  איש  המחייבת  הביטחון,  במידת  מאוד 
כדבר  ורחמים,  ישועה  בדבר  בהשי"ת  לבטוח  צרה, 

איש האלקים!
והנה הגיע ובא היום האחרון לתשלום הסכום הגדול, 
ועדיין לא נראה שום פרוטה אחת באופק! אך ר' וולף 
כחסיד נאמן אינו מניח שום דאגה להזדחל חלילה אל 

הלב.
בו  פוגש  שחרית,  תפילת  אחר  הכנסת  מבית  בצאתו 
יהודי לא מוכר, ניכר היה בו שאינו מתושבי מעז'בוז' 
והגלילות... ושואלו אם יודע הוא אולי היכן הוא כאן 
ביתו של הבעש"ט? ברכו ר' וולף בברכת שלום בסבר 

פנים יפות, וליווהו להיכלו הקדוש של הבעש"ט.
בקודש  וולף  ר'  עמו  נכנס  הזר,  האורח  של  לבקשתו 
פנימה, הציגו בפני הרב, ואמר שזה עתה פגש ביהודי 
זה בדרכו, אשר הגיע במיוחד אל הרבי בענין הנצרך 

לו.
בטרם פנה ר' וולף לצאת מן החדר, כדי שיוכל היהודי 
לשוח בהשקט את כל אשר על לבו, ביקשו הבעש"ט 
'מעשה'  בפניהם  לספר  ברצונו  כי  קמעא,  להמתין 

אחד!
והטו  האורח,  היהודי  עם  וולף  ר'  יחדיו  אפוא  עמדו 

אוזנם לסיפורו היפה של הבעש"ט הק'.
יהודי  היה  בסיפורו,  הבעש"ט  פתח  שנים,  כמה  לפני 
היער  בתוככי  פעם  שעמד  וותיק,  יערות  סוחר  אחד 

ז



העצים,  כורתי  הפועלים  עבודת  על  לפקח  כדי  הענק 
עמו  שהביא  גדול,  כסף  סכום  החזיק  באמתחתו 
של הפועלים ביער. והנה בעמדו כך  לתשלום שכרם 
הגיחו לפתע מאחוריו שני שודדים, ובאיומים קשים 

דרשו לאלתר את כל הכסף שיש ברשותו!
ביניהם  נדברו  בידיהם,  שללם  כל  כבר  שהיה  לאחר 
האיש,  מזה  'להתפטר'  יותר  עדיף  שעתה  הערלים, 
עליהם  למסור  הוא  עלול  בחיים,  ישאירוהו  אם  שכן 
פלוגת  לשלוח  ימהרו  שבוודאי  השלטונות,  אצל 
והחליטו  לתופסם!  כדי  היער,  מעבה  אל  חיילים 

ביניהם 'לחסל' את השבוי, רחמנא ליצלן.
את  שמע  הצד,  מן  כפות  שעמד  הסוחר,  היהודי 
בצר  נורא.  פחד  התמלאה  ונפשו  הנוראים,  דיבוריהם 
לו, כשהבין היטב את גודל צרתו, ביקש מן השודדים 
נענו  והם  מועט.  לזמן  קונו  לפני  להתפלל  לו  להניח 
לבקשתו  להיענות  העולם  בכל  כמקובל  לבקשתו, 

האחרונה של הנידון למוות.
שופך  החל  דנן  והסוחר  הצידה,  השודדים  אפוא  זזו 
את לבו בתפילה נרגשת לאלקיו. וכה אמר בתפילתו, 

ממשיך הבעש"ט בסיפורו הנאה: 
ריבונו של עולם! מבטיח אני לך בהן צדקי, שאם תציל 
אתחיל  הללו,  הזידונים  של  הארורים  מידיהם  אותי 

להפריש 'מעשר כספים'  'מעשר כספים' מכל רווחי העסקיים!
והנה תיכף כשסיים לפרש את נדרו בעת צרתו, הגיחו 

לפתע שומרי היער המזוינים, הפתיעו את השודדים, 
היהודי,  את  שיחררו  הסוהר,  בית  אל  היישר  וכפתום 

והשיבו לו את כל כספו!
שכח  נדרו  את  אך  שמח,  בלב  לביתו  הסוחר  חזר 
פירות  להניב  העצים  סחר  עסקי  וכשהחלו  לגמרי... 
ימימה,  כמימים  לסורו  האיש  חזר  נאים,  רווחים  של 

ולא הפריש מעשר כספים כלום!
והנה נודע מאמר הגמראהגמרא (כתובות עב. וש"נ): "בעוון נדרים 
בנים מתים, שנאמר (קהלת ה, ה) 'אל תתן את פיך לחטיא 
את בשרך וגו' וחיבל את מעשי ידיך'. ואיזו הן מעשה 
ידיו של אדם, הוי אומר בניו ובנותיו" ע"כ. – והנה היו 
לו לסוחר דנן בן ובת, הבן נפל תיכף למשכב ומת מיד 
בחוליו ל"ע. ומשעדיין לא תפס האיש את אשר לפניו, 
ולא התעורר לשוב בתשובה ולהשלים את נדרו, נגעה 
כעת  היא  והנה  לו.  שנשארה  היחידה  בבתו  גם  ה'  יד 
סיים   – ליצלן!  רחמנא  נפש,  פיקוח  של  במצב  חיה 

הבעש"ט לספר את טיב המעשה.
ויהי אך סיים הבעש"ט הק' את דברו, והנה נפל היהודי 
מעלפונו  שעוררוהו  לאחר   – תחתיו!  מתעלף  ארצה 
החל בוכה ומתייפח, ואמר בקול גדול: הנה אנכי הוא 
נדר  מאותו  לגמרי  שכחתי  ואכן  יהודי!  סוחר  אותו 
שנדרתי ביער בעת הצרה, שמשום מה נשכח לגמרי 
מליבי! – והרי על כך באתי הנה, לבקש תעלה ורפואה 
התייאשו  כי  דווי!  ערש  על  השוכבת  החולנית  לבתי 

הרופאים מלמצוא מזור למחלתה הקשה! והנני מוכן 
לסלק על אתר את כל החובות שהתחייבתי למעשר 

כספים!
חשבונותיו  פנקס  את  פתח  תיכף,  התיישב  הוא 
האישי, וערך חשבון מדוקדק על כל הרווחים שנכנסו 
מיום הצלתו ביער ועד עתה. והוציא מיד את כל סכום 

המעשר שהתחייב לצדקה, עד פרוטה אחרונה!
שאל  הממון,  את  הבעש"ט  של  לידו  משהגיש 
האיש  וכשנקב  מדובר?  סכום  באיזה  הבעש"ט, 
בסכום, התברר שזהו בדיוק הסכום הנצרך לר' וולף, 
ותשלומי  בתו,  נישואי  בהוצאות  שהתחייב  כפי 

הנדוניה. 
שליווה  זה  יהודי  לסוחר,  הבעש"ט  אמר  לפניך,  הנה 
עבור  זה  לסכום  בדיוק  כעת  נצרך  הוא  הנה,  אותך 
בזכות  ובעז"ה  לידו,  הצדקה  נא  השלש  בתו!  נישואי 
לאורך  לבתך,  שלמה  ורפואה  ארוכה  תעלה  המצוה 

ימים ושנים טובות!
בזמנה,  בדיוק  שהגיעה  ה',  ישועת  על  וולף  ר'  שמח 
סילק את כל חובו שהתחייב למחותן, וניגש בשמחה 
לנישואי בתו הכלה! שהתקיימו בעיתם ובזמנם ברוב 
הק'  טוב  שום  הק' הבעל  טוב  שום  הבעל  רבו  כשברכת  וצהלה,  שמחה 
כל  ועל  עלינו  תגן  הק'  כל זכותו  ועל  עלינו  תגן  הק'  זכותו   – תמיד.  אותם  מלווה 

ישראל, אמן.ישראל, אמן.
[מתוך שיחת קדוש אודות רבינו הבעש"ט זי"ע]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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הכוונות דרושי השחר וברכת אבותהכוונות דרושי השחר וברכת אבות

לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

לע"נ ר' 
ישראל נתןישראל נתן נטענטע ב"ר 

דוד צבי הכהן דוד צבי הכהן ז"ל
דודדוד ב"ר

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי 
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

לע"נ הרב חיים נתןחיים נתן בן 
יבחלט"א ר' יצחק הלוי סגליצחק הלוי סגל
ר' אברהם יצחק אברהם יצחק בן ר' צבי  צבי 

דוד הכהןדוד הכהן
הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי

~ הכל בשקל ~~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן רח' בר אילן 4343 י-ם י-ם
טל' טל' 052-7619268052-7619268

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177 לרפואת לרפואת 

בועז בן בועז בן 
מירהמירה

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם
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