
פרשת השבוע היא פרשתם של המיוחדים בעם, הכוהנים העומדים 
לשרת לפני ה'. על פי פשוטה הפרשה מפלה ומׂשגיבה את הכוהנים 
משאר המון העם, הזהרות מיוחדות ויוצאות מגדר הרגיל מוקדשות 
להם לבדם, אסור להם להיטמא, הם מצווים על קדושה יתרה, ושאר 
אל  הקפדה  הכוללת  'וקידשתו'  במצוות  כלפיהם  מחויבים  ישראל 
אותם  להפריש  והזהירות  המיוחד  מעמדם  והדגשת  הכוהנים  כבוד 

מכל טומאה. 
        

ההסתכלות הפשטנית מוצאת כאן הפלייה מובהקת – מייחדים חלק 
מיוחד,  כולם,  כמו  אינו  הוא  לאמור  השאר,  מכל  ומבדילים  העם  מן 
חשוב  דיוק  מופיע  הפרשה  בפתיחת  תיכף  אולם  הכלל.  מן  יוצא 

שמשנה את ההבנה. כתיב 'אמור אל הכהנים 
קי"ד  )יבמות  חז"ל  אליהם'  ואמרת  אהרן  בני 
הכפולים  הלשונות  את  מצמידים  ע"א( 
גדולים  'להזהיר  ודורשים  ואמרת'  'אמור 
הלשון  כפל  פשוטו  פי  על  הקטנים'.  על 
על  להשגיח  הגדולים  לכוהנים  להורות  בא 

הקטנים שיישמרו מטומאות וכיוצא.
שהגדולים  מלמד  ב'  בתורה  ז"ל  רבינו 
בעלי  הצדיקים  הם  הקטנים  על  המוזהרים 
על  דעתם  ולתת  להשגיח  שמצווים  המעלה 
ותורנית  הלכתית  מבחינה  הקטנים.  תיקון 
יכולתו  למידת  קשורה  וקטן'  'גדול  ההגדרה 
הוא  קטן  עצמו,  על  להשגיח  הגדול  של 

 – ולענייני הנפש  ה'  ובהיקש לעבודת  יודע לשמור עצמו,  מי שאינו 
'קטנים'  'גדולים' הם הצדיקים שיודעים להשגיח על נפשם היקרה, 
אלו ההמון שאינו יודע בין ימינו לשמאלו, אינו מודע לשגב נשמתו 

ומתגלגל בשלווה בענייני חולין ושיחות בטלות. 
את  עליהם  ליתן  הקטנים,  על  להשגיח  מצווים  בפרשתנו  הגדולים 
ליבם, להתחבר עימם. כלומר יש כאן עניין מהותי בצורת הקיום של 
כלל ישראל, שלעולם מוכרח לשרור קשר בין המדרגות, הגדול מחויב 

להשגיח על הקטן. 

מצוות 'וקידשתו'
תפקידם של הכוהנים ומעמדם מתאר למעשה את תפקידם ועניינם 
של הצדיקים. כהן הוא בעל תפקיד, שליח. תפקידו לשמש נקודת 
חיבור בין כלל ישראל לקדוש ברוך הוא, זה ייעודו של הצדיק. לאור 
זאת פרשתנו העוסקת בהדגשת ייחודיותם של הכוהנים, באותה 
מידה גם משייכת אותם לכלל העם. הגדולים בפרשתנו מצווים 
לתת דעתם על הקטנים, לחבור אליהם ולרומם אף אותם. 
תייקר   – 'וקידשתו'  במצוות  מחויבים  מצידם  והקטנים 
תטמא  ולא  בקדושתו  היזהר  'צדיק',  המושג  את 
אותו בהתייחסות של חולין. כי הצדיק והכהן 
הוא נקודת ההתקשרות שלך אל 

הקדושה ואל הנשמה.
מצבים  שני  המסמלות  פרשיות  משתי  השבוע  לפרשת  באים  אנו 
שונים מאוד בנפש – אחרי מות וקדושים. איש מאיתנו אינו מדויק, 
עיתים אנו בבחינת 'קדושים' ולפעמים 'אחרי מות'. הטומאה החמורה 
לגבולות  שמחוץ  לעניינם  הזדקקות  וכל  מת  טומאת  היא  ביותר 
את  מאבדים  לא  איך  השאלה  נשאלת  הם.  מוות  בחינת  הקדושה, 

קדושים גם אחרי מות? התשובה מצויה בפרשתנו, פרשת אמור. 
בעבודתם  כוהנים  רואה  לרגל,  עולה  היה  יהודי  המקדש  בית  בזמן 
ונאחז התלהבות וכלות הנפש. ככלות ימי הרגל הוא שב לביתו, לכרמו 
היכן  ימימה.  שמימים  בחולין  ומדשדש  בעיסוקיו  שוקע  ולזיתיו, 
הקשר שלו לבית המקדש בכל אותם סתם ימים של חול? התשובה 

היא – שבט לוי. 
גם לאחר שעזב היהודי את שערי ירושלים הוא 
כהן,   – נאמן  שומר  ה',  בבית  מאחוריו,  מפקיד 
עדיין,  הרי  המקדש  בבית  פועל  הכהן  עוד  וכל 
הוא  בחולין,  טרוד  הישראלי  היהודי  כאשר  גם 
מקושר בכל עת ורגע לקדושת המקדש. נקודת 
וזה  הכהן.  דרחמנא,  שלוחא  היא  שלו  החיבור 
תפקידו של הצדיק. בזמן שאני שרוי בין עליה 
לירידה ובין עסקי קודש לחול, הוא תמיד נמצא 
אצל ה'. לא ימוש לא יישן, תמיד ער, תמיד עובד 
את ה'. הוא, הצדיק, משמש נקודת חיבור עבור 
לב  לשימת  המקום  וזה  לה'.  ישראל  המון  כל 

מפני טעות גורלית:

התקשרות לצדיקים
כאשר חז"ל )סנהדרין צ"ט ע"ב( מבקשים להגדיר ולתאר את הכופר 
המגלה פנים בתורה, הם מצטטים אותו אומר 'מאי אהנו לן רבנן' – 
האמירה  וגורסים...  לומדים  שלעצמם  החכמים  לנו  מועילים  מה 
די  שלא  מפני  מדוע?  בתורה,  פנים  וגילוי  הכפירה  תמצית  היא  הזו 
שגויה  התורה  ללימוד  התייחסותו  כל  בתורה,  עוסק  אינו  זה  שאיש 
ומוטעית. הוא סבור שהתורה כשאר חכמות, שאם שכני לומד -דרך 
לי  תצמח  תועלת  איזו  וכי  והישגים,  תארים  וצובר  משפטים  משל- 
מכך. טעות נוראה היא ההסתכלות על הצדיקים כעל אנשים נעלים 
שהצדיק  מבין  אינך  אם  מנוכחותם.  לי  יש  תועלת  שאיזו  ורחוקים 
הוא תקוותך האישית, וצדקותו היא נקודת החיבור שלך עם ה' – לא 

הבינות מהו צדיק. 
של  נקודה  כל  ונעריץ  שנייקר   – 'וקידשתו'  מצוות  של  תוכנה  זהו 
הגדול  הכהן  הצדיק  של  רוחו  את  שנחפש  שמים,  ויראת  צדקות 
מאחיו, ושנבין שקדושתו שלו היא נקודת הקדושה שלי. ותחילתה 
שיש  ולקבל  להאמין  הפחות  לכל  היא  לצדיקים  התקשרות  של 
'איש  תטען  אל  כאלה',  דברים  'אין  תאמר  אל  ִצדקּות.  ויש  צדיקים 
אינו יכול', אדרבה 'וקידשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב', תקדש 
תייקר ותעריץ את קדושתו של הצדיק, כי עצם האמונה בצדקות היא 

החיבור שלך אל הקדושה ואל עבודת ה'.

הוא מקשר אותך לה'

'קדושים'  של  זמנים  יש 
רק  מות',  'אחרי  ושל 
פרשתם   - אמור  פרשת 
של הצדיקים והמקושרים 
ביניהם. מחברת  אליהם, 

גליון שבועי למבקשי 
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הכהן אינו רק קדוש לעצמו – הוא נקודת החיבור בין ישראל לאביהם שבשמים, וזה עניינו של הצדיק.

תיזכר בכחו של הצדיק,
ותתאושש.

יום ה' שמיני תקצ"ט
מחדש,  אמרי  ושמע  אזנך  הט  ועתה 
ותדע שהיה זה סמוך צדיק גדול וקדוש 
בשביל  עת  בכל  נפשו  נתן  אשר  מאד,  מאד  ונורא 
למוטב  להחזירם  עליהם  לרחם  העיקריות  טובות 
בעצות נוראות ונפלאות וכו'. שזה עיקר הרחמנות 
והשגתו  בנפלאותיו  והוא  קדוש,  עם  ישראל  על 
ויחזק  יחיה  הישראלי  שאיש  לנו  הודיע  העצומה 
טובה  ונקודה  נקודה  כל  ידי  על  יום  בכל  עצמו 
שיחפש וימצא בעצמו עדיין, וביאר זאת בהפסוק 
ובפסוק אזמרה לאלקי  וכו'.  ואין רשע  ועוד מעט 
עסק  בשביל  נוסע  שהוא  אמר  ואח"כ  וכו'.  בעודי 
המשכן  בענין  נוראות  לנו  וגילה  ללמברג,  זה 
שהצדיקי אמת בונים בכל דור. עד שהאיר עיניים 
המביטים אל האמת בהמשנה החזן רואה וכו'. מי 

שמע כזאת וכו'. 
משכבי  על  בשכבי  שעות  כמה  זה  בעניי  ואני 
להשיבך  בשביל  בזה,  רק  חשבתי  שקמתי  קודם 
הזהירנו  כאשר  בזה  מחדש  ולהחיותך  להחלימך 
בידו הקדוש  והטה  זה,  לילך עם  ז"ל בפירוש  הוא 
כאשר  בזה  שנלך  חזק  שרצונו  נפלאה  בתשוקה 
שאי  בלבי  יש  מזה  ויותר  קצת.  לך  סיפרתי  כבר 
אני  רק  יודע,  אנכי  גם  מזה  ויותר  לבאר.  אפשר 
מאמין ומבין מרחוק מאד, שהוא דרך נפלא ונעים 

ונורא ואדיר ומתוקן וכו'. 
ממלאכים  גבוה  שהוא  האדם  מעלת  עיקר  זה  כי 
כאלה,  ובלבולים  כזה,  הרע  יצר  לו  שיש  מחמת 
והטעות  שקרים  שמלא  כזה  עולם  בתוך  והוא 
יקר  כן  על  וכו'.  וכו'  הפרנסה  וטרדות  ובלבולים 

בעניו ית' כל תנועה ותנועה טובה וכו'. 
ותקוותינו  חיותינו  כל  כולם  ועל  כולם  ועל 
הק',  שבזקנים  זקן  של  בכחו  הוא  ושמחתינו 
זאת  זכרו  לסמוך,  מי  על  לנו  ויש  יש  לאל  תהילה 
עמנו,  עשה  אשר  כל  את  והתחזקו  והתאוששו 
'אזמרה'  הזאת  התורה  אלא  לנו  גילה  לא  אלמלא 

דיינו.
דברי אביך ורבך
 נתן מברסלב



צדקה, אא

וספרתם לכם - לעצמכם
וכן חנה כאשר ה' סגר רחמה, 'ותתפלל אל ה' ובכה תבכה וכו' 
שכל  מכאן  במדרש,  חז"ל  ודרשו  להתפלל'.  הרבתה  כי  והיה 
המרבה בתפילה הוא נענה. וכן אמרו במסכת יומא: 'צדיקים כל 

זמן שמרבין בתפילה, תפילתם נשמעת'. 

וכו' אל הנער  'ואשפוך את נפשי לפני ה'  וכן כתיב אצל חנה: 
חז"ל:  ודרשו  וכו''.  ותאמר  חנה  ותתפלל  וכו',  התפללתי  הזה 

התחילה סודרת דברים עם ווידויים.

עקשנות גדולה בתפילה
הנה כל המעשה הזה של תפילת חנה ולידת שמואל, הוא 
סיפור מופלא ביותר, אשר רב המנונא אמר על זה )ברכות 
גדולות מתפילת  וכמה הלכות  לא:(, שאפשר ללמוד כמה 

חנה. 

והוא מפליא ביותר איך לומדים הלכות גדולות כאלו, מתוך 
להתעקש  שהחליטה  אחת,  עקשנית  עקרה  של  תפילה 

להרבות בתפילה. 

בעבור  רבות  מניעות  לה  היו  כי  תפילה,  סתם  זה  היה  ולא 
תפילה זו, גם מעצם הקושי והצער של העקרות, וגם לאחר 
אותה.  והחלישה  אותה,  וציערה  הכעיסה  צרתה,  שפנינה 
ובמקום להשבר ולהיחלש, חיזקה עצמה, ולקחה את הצער 

לתוך תפילות ותחנונים, 

הכהן  של  דעת  החלישות  לה  נוסף  עוד  זאת,  כל  ולאחר 
להניעה  ניסה  ובכך  לשיכורה,  שחשבה  הכהן,  עלי  גדול, 
מתפילתה, ובכל זאת היא מתעקשת בשלה, לחזק דעתה, 
מושפעת  היתה  חלילה  שאם  עד  גדול,  הכהן  מול  אפילו 
שמואל  את  לנו  היה  לא  הרי  מתפילתה,  ונחלשת  מדבריו 
הנביא, ואת כל מה שהשתלשל לעם ישראל בזכותו, מלכות 

בית דוד, בית המקדש, משיח.

הזהירות מחלישות הדעת בתפילה
את  להפיל  גדול  מומחה  הרע  שהיצר  לדעת  צריך  זאת  כי 
האדם, והוא חושב מחשבות איך להחלישו, ופעמים שבא 
ופעמים  הדעת,  חלישות  של  גדולים  כוחות  עם  האדם  על 
שבא דווקא באיזה חלישות הדעת קטן שכאילו בדרך אגב 
לב  שמים  ואין  וכמעט  קטנה,  מילה  איזה  לו  אומר  משיהו 
יכול  נגדו להחליש דעתו, ודבר זה  שיש כאן איזה מלחמה 

להפיל את האדם ולהפסידו חיי עולם.

וכמו שסיפר הרה"צ רי"מ שכטר שליט"א, על גודל הזהירות 
שלא להיחלש בדעתו. שהרי בתקופה שבנו את שכונת מאה 
שערים, היו אז חילוקי דעות האם לצאת מהחומות של עיר 
מאה  של  השטח  כל  את  שקנה  אחד  יהודי  והיה  העתיקה, 
ניגש  אחד  ויום  בבניה,  להתחיל  והתכונן  והסביבה,  שערים 
אליו איש אחד, והחלישו מאוד בדעתו בכמה טענות שונות 
כך,  כל  גדול  שטח  שקנה  הדעת  חלישות  ומרוב  ומשונות, 

הלך באותו היום ומכר חלק גדול לאתיופים, ועד היום רואים 
מקום  באמצע  שלהם,  תיפלות  ובתי  גויים  של  גדול  שטח 

כתוצאה  רק  והכל  וכשרים,  יראים  ומצוות  תורה  שומרי  של 
מחלישות הדעת של איש אחד.

להפסיד  יכול  אחת  מילה  של  דעת  שחלישות  לב  שם  אינו  ואדם 
לדורי דורות. וכאן עמדה חנה בעקשנות גדולה בעזות דקדושה, ולא 

בזכות  ישראל  לעם  גאולה  שפעלה  עד  בדעתה,  ליפול  לעצמה  נתנה 
תפילתה הפשוטה.

והפלא גדול ביותר, כאשר נתבונן על מה ביקשה חנה, כי לא ביקשה רק בן, אלא 
נבונים  חכמים,  אנשים  זרע  לה'',  לתיתו  ראוי  'שיהא  ומיוחד  וצדיק  חשוב  בן  ביקשה 

נביאים, זרע ששקול כמשה ואהרן.

החידוש בדרך של לפרש את הלב לפני ה'
והנה המלבי"ם מציין שם, שעלי לא חשד בה לחינם, כי היא התפללה תפילה שלא היו רגילים 
היינו  ידי אמצעי,  או שהיו מבקשים בקשה על  היו מתפללים בשני אופנים,  בזמנה  כי  אז.  עד 
שהיו מבקשים שתיעשה הבקשה על ידי המלאכים, שיליצו בעדו ויזכירו זכויותיו, ותפילה כזו 
היו מבקשים בקול רם מחמת שהמלאכים אינם קוראים מחשבות, ותפילה כזו היה צריך להיות 
לתלות  בלי  חינם  מתנת  של  בקשה  אבל  בעצמו  מהשי"ת  מבקשים  שהיו  או  גדולה.  באריכות 
כמו  בדברים  להרבות  בלא  מאוד  קצרה  בקשה  להיות  צריך  היה  זו  ובקשה  הטובים,  במעשיו 

שעומדים לפני מלך, באופן של: 'בי אדוני יעשה נא עמי חסד', ותו לא. 

וכך היו רגילים להתפלל בימי עלי הכהן, והנה כאן הוא רואה את חנה שהרבתה בתפילה בלחש, 
ועל כן חשד בה ששיכורה היא, מחמת שאם מתפללת היא בלחש, הרי בוודאי שהיא מדברת עם 

השי"ת, 
ותפילה כזו היא כמו שעומדים לפני מלך שאין להרבות בדיבורים, ועל כן ניסה למנוע ממנה את 

התפילה.

'כי מרת  'מרוב שיחי וכעסי',  אבל חנה התעקשה וענתה שהרבתה בבכי מחמת מרירות ליבה, 
נפש אנכי', כי בוודאי ה' יודע מחשבות ואיני צריכה להרבות בדיבורים בשביל לספר לו על צרתי, 
'אנכי' להרבות בדיבורים, ובכך להמשיך את ה' אלי.  אבל כיון שמרת נפש אנוכי, על כן צריכה 
וכמו שכתוב שם 'וחנה היא מדברת על ליבה' ודרשו חז"ל: 'על עסקי ליבה', היינו ששפכה את כל 
ליבה לפני ה' בשביל להמשיך חיזוק מעצם הקשר לה', והאמונה שה' נמצא עימי. וזה התחדש 
מתפילת חנה, הצורך הזה להרבות בדיבורים לפני ה' ולשפוך את כל הלב והטענות והמרירות 

שבתוכה, וכך להכניס שם את השי"ת.        ]ונרחיב בזה בעז"ה בשבוע הבא[     

תקופת "ספירת העומר" היא תקופה של היטהרות והתעלות 

לשער,  משער  עולים  ויום  יום  בכל  יודעים.  כולנו  זה  את   –

ומתקנים עוד משהו פגום, כשביום השבועות אנחנו אמורים 

להגיע מתוקנים לשער החמישים. נפלא ביותר!

הבעיה היא רק, שחלק גדול מאתנו מרגישים מחוץ לסיפור... 

סופרים, אבל בפנים מחלחלת לה הרגשה שגם השנה תחלוף 

סביב  והדיבורים  שעברה.  בשנה  שחלפה  כשם  זו  תקופה 

אכן,  מהמציאות...  כתלושים  נראים  לשער,  משער  העלייה 

נתן  רבי  בא  לולא  כנכונה,  להיחשב  יכולה  הייתה  זו  מחשבה 

והיה נותן לנו את הכיוון הנכון; "וספרתם לכם – לעצמכם".

ונבאר: כולנו מכירים את הפסוק – המופיע בפרשת השבוע – 

אשר בו נצטווינו לספור ספירת העומר: "וספרתם לכם ממחרת 

המילה  מהי  ולשאול:  לחשוב  פעם  עצרתם  האם  השבת". 

וכי לא היה די לכתוב "וספרתם ממחרת השבת". מה  "לכם"? 

ובכן, הזוהר הקדוש מתייחס  לנו?  כן בא ה"לכם" להוסיף  אם 

לכך, וכותב: "וספרתם לכם, לכם דייקא, כמה דאת אמר וספרה 

)זוהר  לכם לעצמכם"  אוף הכא  לה לעצמה,  ימים,  לה שבעת 

ח"ג צז ע"ב(.

ומוהרנ"ת בא ומסביר: את הספירה יש לספור בצורה אישית; 

לך  אסור  ולהשתנות,  להיטהר  בא  כשאתה  לעצמו.  אחד  כל 

אתה  אחרים.  של  למצבם  מצבך  את  ולהשוות  החוצה,  לפזול 

לספור  כך  ורק  שלך,  הרוחני  במקום  בעצמך,  להתמקד  חייב 

ולהתכונן לקבלת התורה.

ההשוואות  היא  האדם,  של  העיקריים  המונעים  אחד  שכן, 

ביחס  רק  עבודתו  את  ומעריך  אחרים,  לבין  בינו  עורך  שהוא 

הערכה  וחוסר  הדעת,  חלישות  לאדם  שגורם  דבר  לעבודתם. 

הנמוך  ממקומו  לזוז  מסוגל  שהוא  הרוחניות  התזוזות  לאלפי 

לעבר הקדושה.

אחד היה אברהם

המשפט "אחד היה אברהם" הוא פסוק ביחזקאל )לג, כד( אך 

הוא הפך להיות גם מושג ידוע בברסלב; מושג שאומר לנו לא 

ולהתנהג  ה',  מעבודת  אותנו  המונעים  אדם  לבני  להתייחס 

כ"יחידי" בעולם.

בני  על  כלל  הסתכל  "ולא  אחד  היה  שאברהם  כשם 

העולם, שסרים מאחרי ה' ומונעים אותו, ולא על אביו 

ושאר המונעים, רק כאילו הוא אחד בעולם", כך 

גם "כל הרוצה להיכנס בעבודת השם, אי 

אפשר לו להיכנס כי אם על ידי 

בחינה זו; שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, 

חותנו  או  ואמו  אביו  כגון  המונעו,  אדם  שום  על  יסתכל  ולא 

העולם,  בני  משאר  שיש  המניעות  או  וכיוצא,  ובניו  ואשתו 

שלא  וצריך  יתברך.  מעבודתו  ומונעים  ומסיתים  המלעיגים 

יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת 'אחד היה אברהם', 

כאילו הוא יחיד בעולם" )ליקוטי מוהר"ן ח"ב, השמטה(.

 אך, אם חשבנו עד היום שמושג זה מתייחס רק לגבי בני אדם 

ללכת  לנו  מפריעים  שהם  בכך  ה'  מעבודת  אותנו  המונעים 

בדרכנו הטובה. הרי שבא מוהרנ"ת ומגלה לנו שמושג זה נכון 

גם לגבי בני אדם צדיקים וטובים, שלא מפריעים לנו בעבודתנו 

כלל. אדרבא, הם כל כך טובים, עד שהם גורמים לנו חלישות 

הדעת כשאנו רואים עד כמה אנו רחוקים ממדרגתם, וגם ביחס 

אליהם, חייב האדם לשנן ולזכור: "אחד היה אברהם"; אני יחיד 

אינה  הדלה,  מעבודתי  להקב"ה  שיש  וההתפארות  בעולם, 

מתמעטת בכך שיש לו יהודים אחרים הטובים ממני...

כפי מה שהוא 

זהו אם כן משמעות הפסוק "וספרתם לכם, לעצמכם": "לכם 

לעצמכם דייקא, שכל אחד צריך לספור ספירת העומר לעצמו, 

כפי מה שהוא, ולא ייפול בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני 

גילו טובים ממנו הרבה. כי אף על פי שהוא מדה טובה להיות 

עניו ולהחזיק כל אדם טוב ממנו, אבל אם ייפול בדעתו על ידי 

זה חס ושלום, אין זה ענוה, אדרבא, זהו גדלות גדול, שאין נאה 

לו שיעבוד איזה עבודה להשם יתברך ועדיין הוא רחוק כל כך 

וחבריו כבר זכו למה שזכו" )ליקוטי הלכות, פסח ט, כב(.

"הזלזול שאתה מזלזל בתזוזות הרוחניות הקטנות שביכולתך 

לזוז ולהתקדם" – אומר לנו מוהרנ"ת – "אינם נובעים מענווה, 

הבודדת  המשנה  את  להעריך  לך  מתאים  לא  מגאווה!  אלא 

שביכולתך ללמוד, כשלצדך יושבים תלמידי חכמים מופלגים... 

לא מתאים לך להעריך את ההורדה הבודדת של העיניים ברחוב, 

כשיש לך חברים 'שומרי עיניים' מופלגים... ולכן אתה גם מגיע 

למסקנה שספירת העומר אינה בשבילך". אך האמת היא שאין 

בהשוואות אלו שמץ של אמת "כי אסור להרהר אחרי המקום, 

ומי יודע מאיזה מקום ]רוחני[ הוא ובאיזה מקומות נמשך על 

ידי מעשיו, כי אין אדם דומה לחברו כלל" – כל אחד עם התיק 

והתפקיד הרוחני המיוחד שלו – "ולכן כל אדם שרוצה לצאת 

לספור  צריך  העומר,  ספירת  בחינת  שזה  וזוהמתו,  מטומאתו 

הימים לעצמו דייקא ואל יפיל אותו חברו כלל, חס ושלום. וזהו 

'וספרתם לכם' - 'לכם' לעצמכם דייקא, והבן היטב" )שם(. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' שאול סירוטה שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

 פרק ל"ד



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תבייש

רבי  האלוקי  התנא  אל  ברסלב  חסידי  של  העצומה  חיבתם 

שמעון בר יוחאי, ציונו הקדוש, ומאמריו הקדושים, הינה מן 

המפורסמות שאינן צריכות ראיה.

דרכו,  על  האמונים  הקדוש,  רבינו  של  תורותיו  היכלי  באי  כל 

וקדיש' לעשות למען  ה'עיר  החל  כי את אשר  יודעים היטב, 

תיקון כל העולמות וקירוב הגאולה, המשיך ה'נחל נובע מקור 

חכמה'. חסידים הראשונים אף נתנו רמז לדבר: 'רבי שמעון בן 

יוחאי', כמספר 'רבי נחמן בן שמחה'.

חסידי  ששו  רשב"י  במערת  איש  כמעט  נכח  לא  בהן  בשנים 

תקופות  מבלים  והיו  רב,  שלל  כמוצאי  המקום  על  ברסלב 

רוויה  בהם  ומוצאים  ומערותיה,  יערותיה  על  במירון  ניכרות 

חזו  באקראי,  פעם,  לא  חי.  לא-ל  מכיסופין  הצמאה  לנפשם 

הקדשים,  קודש  במקום  שארעו  ונפלאות  בניסים  עיניהם 

בזכותיה דבר יוחאי.

***

היה זה באחד מימי חודש אלול. במערת רשב"י שהה החסיד 

תפילות  באמירת  כולו  כל  שקוע  ברסקי,  זאב  יעקב  רבי 

ותחנונים. לפתע, נכנסה אל המקום אשה נסערת שהחזיקה 

פניה  רחמים,  מעורר  היה  הילדה  מראה  הפעוטה,  בתה  את 

מצבה  על  עדים  כמאה  והעידו  מינן',  'בר  כפני  היו  הכחושות 

לדעת  כדי  ברפואה,  גדול  מבין  להיות  צריך  היה  לא  החמור. 

שהפעוטה עומדת על שערי מוות.

מייד בהכנסה, הוציאה האם מאמתחתה צרור בד, התירה את 

קישוריו, ומסרה לכמה מהמתפללים דמי פדיון - נפש, וביקשה 

בתחנונים: 'אנא אימרו 'מי שברך' לרפואת בתי!' נכמרו רחמי 

רבי יעקב זאב על האם האומללה ובתה, הוא הבין כי כל רגע 

סייע  ואף  לה,  יעץ  האלוקי!'  התנא  לכבוד  נר  'הדליקי  גורלי, 

ליצוק את השמן ולהיטיב את הפתילה. לאחר מכן המליץ לה 

הציון  אל  הקרוב  החלון  אדן  על  התינוקת  בתה  את  להשכיב 

חלפה  כך,  בתוך  כעצתו.  עשתה  האשה  החצר.  לעבר  הפונה 

מחשבה בראשו: 'כדאי שאסתלק מן המקום לבל אראה במות 

הילדה חלילה, הרי כהן אני ואיך אשהה באהל המת?'

וממחשבה למעשה: הוא קם, יצא אל החצר ישב בקרן זוית, 

והחל מתפלל ממעמקי לבו: ריבונו של עולם, עשה עם הילדה 

נס ופלא בזכות ה'עיר וקדיש מן שמיא נחית', מפעם לפעם, 

העיף מבטו לעבר החלון, שם שכבה הקטנה ללא ניע.

שפתיו של רבי יעקב זאב לא חדלו מלרחוש תחינה. כעבור זמן 

מה, הרים שוב עיניו אל עבר החלון, ואז, נתמלטה מפיו קריאת 

הפתעה. התינוקת פקחה את עיניה, וגוון של חיים החל ניכר 

בפניה, אחוז התרגשות מיהר כחץ מקשת אל האם שעמדה 

פכורת ידיים וחסרת אונים: מהרי והשקי את בתך! אותות חיים 

נראים אצלה בעליל!

הפעוטה שתתה מעט, ושקעה בשינה, כשאמה נשארת לצדה. 

למחרת התרחש הלא יאמן: הילדה שכבר נראתה על סף שערי 

מוות, חזרה לארץ החיים והחלה שבה בהדרגה לאיתנה, מול 

עיניהם הנדהמות של כל הנוכחים.

דבריו  הנסתרות,  כל  'ידע  הפיות:  מילוט  צפו  מאליהם,  כמו 

עושים פירות, ביטל כמה גזירות, אדוננו בר יוחאי' - - -

ביטל כמה גזירות

בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  אמור  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
ימי  לקדושת  לזכות  איך  מתגלה  שבהם  א',  הלכה  ספירה 

הספירה באור השבת קודש.

קיצור המבואר בתורה ו'
מובן מדברי רבנו במאמר קרא את יהושע )לקו"מ סי' ו'( 
שאדם צריך למעט בכבוד עצמו, שלא יבקש כבוד שהוא 
בבחי' כבוד מלכים, כי אז עובר על האדם שחוקרים עליו 

ודנים אותו, כי אינו בבחי' "אדם". 

בכבוד  שיכיר  אלקי,  לכבוד  שיזכה  הוא  האדם  עיקר  כי 
התורה  למצות  לזכות  אותו  כיבד  שהשי"ת  ובמה  השם, 
ע"י  רק  נמצא  אלקי  כבוד  ואור  'אדם',  דרגת  עיקר  שזה 
שמתעוררים תמיד בתשובה ועוסקים תמיד לתקן המדות. 

כי  וישתוק,  ידום  בזיונו  שישמע  הוא  התשובה  ועיקר 
מה  ע"י  שנעשה  כתר,  בחי'  הוא  האלקי  הכבוד  הארת 
עליו,  עובר  שעוד  אע"פ  להשם  לשוב  משתדל  שהאדם 
ברצוא  בקי  והוא  שיכול,  מה  עושה  רק  מתייאש,  ואינו 
וכך ממתין ומחכה לזכות למה שצריך, שזה  ובקי בשוב, 
מזמין  אני  אדם"  "אהיה  אומר  כי  אקי'ה,  שם  שפע  בחי' 
עצמי להיות, לבא לאור כתר הכבוד האלקי, ע"י ההמתנה 

שמקבל באהבה מה שעובר ושותק על הכל.

זוכה ללכת תמיד בדרכי התשובה שזה בחי' שבת,  ועי"ז 
וגו', כי מאיר עליו אור השבת בחי'  בחי' ושבת עד השם 
בחי'  אלקות  השגת  שכולו  הבא  עולם  בחי'  אלקי,  כבוד 

תשובה. 

מאור  יודע  האדם  אין  אז  לתשובה,  שמתגברים  לפני  כי 
הכבוד האלקי, ועיקר תיקונו ע"י מה שעובר עליו בושה 
ובוזי יקלו, שזה בחי' אחורי בחי' אקיה שהוא בגי'  בבחי' 
ד"ם, היינו שיש לו בזיון ושפיכת דמים, ואינו יכול להתחזק 
ומקיים  ששותק  מה  ע"י  אבל  השם,  לעבודת  ולהתעורר 
לפני  ונכנע מאד  עי"ז,  דום להשם, שמקבל הכל באהבה 
השם, וליבו נשבר רק ממעשיו ולא מעצם צער הבזיון, כי 
עוסק בתשובה ותיקון מדותיו, ולזה אינו מסתכל כלל על 
מה שמבזין אותו, וגם כאשר מרחקים אותו מעבודת השם 
וכו' שזה בזיון וריחוק, הוא יושב וממתין ומקבל באהבה, 
כאשר אמרו חז"ל הבא לטהר מסייעין אותו, אבל אומרם 
לו המתן - עי"ז יזכה לאור הכבוד האלקי, לבחי' כתר שהוא 

לשון המתנה כמ"ש כתר לי וגו'.

 ספירת העומר – לתקן המדות
כדי  הימים  סופרים  שאנו  הוא  העומר  ספירת  ענין  והנה 
לזכות לקבלת התורה, שזהו יסוד תיקון האדם. כי כאשר 
ממ"ט  שיצאנו  מצרים  יציאת  של  הגדולים  הניסים  היו 
שערי טומאה, הרי השי"ת היה יכול להעלותנו למ"ט שערי 
טהרה ולתת לנו מיד את התורה, אבל אז התגלה שהעיקר 
כי  נמצא,  שהוא  מהמקום  להטהר  יתעורר  שהאדם  הוא 
יש להמתין ולחכות מתוך רצון וכיסופין לזכות לתורה, כי 

עיקר תיקון האדם והטהרה הוא ע"י בחי' המתן. 

ולשוב  המדות  לתקן  העומר,  ספירת  לספור  עלינו  ולכן 
עליונה,  בקדושה  ולהתקדש  להטהר  יום,  בכל  בתשובה 
בחי'  ע"י  הוא  יום  בכל  ממשיכים  שאנו  הטהרה  ועיקר 

ישמע בזיונו ידום. 

כי בכל יום של הספירה אנו עומדים לפני השי"ת ומצפים 
הוי"ה  לנו  שיהיה  אלקי  לכבוד  היינו  התורה  לאור  לזכות 
השי"ת  כאשר  התורה",  "קבלת  בעצם  שזהו   - בעולם 

רצונו,  לעשות  הזה  הנורא  הכבוד  שהוא  התורה  לנו  נתן 
בכל  שמים  כבוד  מציאות  להכיר  לזה  לזכות  רוצים  ואנו 
מצוה שזה עיקר קבלת התורה ובחי' מ"ש מנחה חדשה, 
שכל מצוה יהיה כמביא מנחה חדשה למלך מתוך יראה 
התגלות  לראות  זכינו  והרי  האלקי,  הכבוד  והתעוררות 
הכבוד ביציאת מצרים שהשי"ת הראה ידו החזקה וכבודו 
לזכות  תמיד  זאת  לזכור  לזכות  מצפים  אנו  וע"כ  הגדול, 

לאמונה ולקיים התורה כראוי.

אבל אז אנו רואים מצב הנפש ועוצם השכחה שמתגבר 
עלינו, כי כמעט ששכחנו את הפסח ומציאות הניסים של 
שהמדות  מחמת  וזאת  השם,  כבוד  וזכרון  מצרים  יציאת 
הרעות עוד נמצאים בנו, ואנו נמשכים אחרי בחי' מעשי 
ומדות  הכבוד  בקשת  נפולות,  ואהבות  יראות   - בהמה 
שאינם מבוררות, עד שעי"ז כמעט שאין בנו התעוררות 

לצפות לקבלת התורה לספור הספירה כראוי. 

ולכן בעת ספירת העומר אנו מתגברים בתשובה להעלות 
על הלב את עוצם בשתינו וכלימתנו, שבזה אנו מקיימים 
של  הבושה  את  בלב  היטב  שומעים  שאנו  בזיונו,  ישמע 
אנו  שעי"ז  והקרירות,  השכחה  ועצם  ודרכינו  מעשינו 
רחוקים מכל מידה טובה מאד, ובזה אנו זוכים לפתוח שער 
של תשובה, כי מתעורר בחי' אור הכבוד האלקי שמאיר 
המדות  כל  שורש  שהוא  הדמים  כח  לבטל  היום,  באותו 

רעות שעוברים עלינו. 

בבחי'  היום  באותו  מיד  להתחזק  מתחדשים  אנו  ועי"ז 
בקי בשוב, לדעת שהשי"ת מקבל נחת רוח מאתנו, וכבוד 
השם מתעלה על ידינו גם עכשיו ע"י הטוב שזכינו, שזה 
בבחי'  בו  שיש  הטוב  ורואה  שסופר  היום,  ספירת  בחי' 
וספרתם לכם וגו', שסופר לעצמו הנקודות טובות שיש בו, 
ואינו נופל בדעתו כלל ממה שעוד חסר, כי מבין שלהגיע 
לטהרה יש להתגבר הרבה יום אחר יום ולא ליפול באמצע 
ממה שאינו רואה איך יצליח וכו' שזה בחי 'המתן', כי נכנע 
ומבין שמוכרח להמתין ולא להסתכל כלל על מה שעוד 

לא זכה רק להתחדש לעשות מה שיכול. 

יום  בכל  יזכה להתגבר בדרכי הבקי ברצוא, להתחיל  וכך 
מחדש במה שיכול להרבות בתורה ועבודת השם ולהיכנס 
לדרכי טהרה, ובזה נהיה אדם, ע"י מצות ספירת העומר כי 

נבלעו הדמים כאשר נמשך אור הכבוד למקומו. 

הספירה – לשמוע בזיונו ולשתוק
וכל זה נעשה כאשר מתעורר מאד בעת מצות הספירה, 
וכו', והוא  לזכור בהויותו ית"ש, ומה שהשי"ת גדול מאד 
בבושה  השם  לפני  ועומד  רחוק,  הוא  כמה  האמת  רואה 
וכלימה, שזה בושה של אמת שאינו נשבר מזה ואינו בורח 
מזה, רק אדרבה מתחזק עי"ז לשוב לפי מדרגתו, כי עיקר 
לו המתן  זו, שאומרים  ותיקון האדם הוא בושה  הטהרה 
ותמיד  הרבה,  ולהמתין  שיכול,  מה  לעשות  מרוצה  והוא 
ואינו  השם,  לפני  ובושה  הכנעה  לו  שמביא  מה  לזכור 

מתייאש או מתגאה וכו'. 

דרכו  לשנות   - למעשה  הוא  התשובה  שעיקר  ואע"פ 
ולהרבות בתפילה ובקשה ובווידוי לשפוט את עצמו לתקן 
מעשיו, הרי באמת הכל תלוי על בחי' ישמע בזיונו, היינו 
מצות  כלל  שזהו  ומתבייש,  השי"ת  לפני  שעומד  מה  על 
הספירה לספור שבעה שבועות כדי שילך בכל יום מדרגא 
והכל ע"י  ולטהר עצמו לתקן כל הפגמים,  לדרגא לקדש 
מה שעומד בכל יום בעת הספירה להיכנס להאמת למה 

אז  ומוכן  אלקי,  לכבוד  לזכות  שלו  המדות  לתקן  שיש 
לסבול צער הבושה לתקן מה שפגם, שבכל יום מתקן בחי' 
הדמים שבאים מבחינת אחורי אקי"ק, שהם גורמים הצער 
והבזיון וכו', וזאת ע"י הבושה על מה שהוא מלא יראות 
יזכה  איך  יודע  אינו  שעוד  ואע"פ  וכו'  נפולות  ואהבות 
בחי'  שזה  מתייאש  ואינו  בבושה  עומד  הוא  מזה,  לצאת 

דמימה והשתיקה. 

מנחת העומר – הבושה לפני ה'
שהוא  שעורים  העומר  הנפת  ליום  סופרים  אנו  כן  ועל 
הספירה  עבודת  כל  וזה  אדם,  מאכל  ולא  בהמה  מאכל 
שמתבייש לפניו יתברך ועושה עצמו כבהמה, מתוך מה 
שמבין אמיתת מצבו, אבל בכל זאת מנסה להרים העומר 
וזה בחי' מ"ש שהעומר עשירית  להרים עצמו לתשובה, 
עליית  היינו  איה-פה,  בחי'  שזה  בזה"ק  ומבואר  האיפה, 
הספירה  לעבודת  מרמז  שזה  מלכות,  בחי'  הדיבור  בחי' 
שהוא לעמוד לפני השי"ת בבושה שאין לו פה לדבר ולא 
האדם  שכאשר  בזה"ק  כמבואר  בושה,  מחמת  וכו'  מצח 
ועושה עצמו  וכו' מחמת בושה  לי פה להשיב  אומר אין 

כבהמה זה נחשב ממש לקרבן וזהו עיקר התשובה.
לדבר,  פה  לנו  יתן  שהשי"ת  מבקשים  אנו  זו  בושה  ואחרי 
שזה בחי' מ"ש עומר התנופה שזה מרמז על תנו-פה, שנזכה 
הספירה  מצות  ע"י  כי  ותשובה,  תפילה  לדיבורי  להתגבר 
נמשך בחי פ"ה לאלם, כי השי"ת עוזר בבחי' פתח פיך לאלם, 
לפתוח לנו אור של דעת למצוא דרכי תשובה, שזה בחינת 
מ"ש מי שם פה לאדם או מי ישום אלם. אלם דייקא, היינו 
למי שמשים עצמו כאלם, כי על ידי השתיקה והבושה עי"ז 
נעשה בחינת אדם וגדר האדם הוא שהוא 'מדבר', והדיבור 
בא מהדעת, כי נולד הדעת בכל יום של הספירה ומבין דרך 
לתקן המדות, שזה בחי' מי שם פה וגו' שבחי' מ"י - היינו 
בחי' בינה כידוע, אשר אנו ממשיכים עלינו מ"ט שערי אור 
זה בכל יום מהספירה - זה משים פה לאדם, לקבל דעת וכח 

להתעורר לדרכי עבודת השם באמת. 

ב' מיני שתיקות
יכול  כי יש שני מיני שתיקות, יש שתיקה מחמת שאינו 
לדבר  פה  לו  שאין  מחטאיו  בושה  מחמת  דהיינו  לדבר 
כנ"ל, ואף שזה תיקונו כנ"ל, עם כל זה, עיקר תיקונו הוא 
לדבר,  פה  לו  שיהיה  זוכה  זה  ידי  שעל  דהיינו  הדיבור, 
שהוא מביא להשגת הדעת, שגם היא נקרא שתיקה כנ"ל, 
רק  ח"ו,  בשתיקה  האדם  שישאר  מעלה  אינו  בוודאי  כי 
עיקר תיקונו שיזכה לדבר בתורה ותפלה. וזהו כלל מצות 
ספירת העומר, שבכל יום אנו ממשיכים בחי' אור הכבוד 
האלקי, בחי' שתיקה של השגת הדעת שהוא בחי' שבת, 
שבועות  שבעה  סופרים  וכאשר  העליונה,  שתיקה  בחי' 
יכולים לקבל בחי' השתיקה העליונה בשלימות, בחי'  אז 
כי  "עצרת",  שנקרא  התורה  קבלת  של  הנון  שער  הארת 
נקרא  וע"כ  האלקי,  הכבוד  אור  תורה  סתרי  אור  מתגלה 
מן  שלמעלה  שתיקה  בחי'  וגו'  במלין  עצור  בחי'  עצרת 
הדיבור, שעי"ז יכול האדם לקיים התורה, מצד אחד לשבר 
ליבו לפני השי"ת, ומצד שני להיות מלא חיות והתחזקות, 

בבחי' בקי ברצוא ובקי בשוב.
כי בפסח זכינו להתגלות הדעת הגדול בחי' מצה, ונתגלה 
פה ס"ח שאנו יכולים לספר נפלאות השם כי הדיבור תלוי 
בדעת וכאשר מאיר הדעת יש דיבורים דקדושה, וכל זה 
היה כדי להוציאנו ממצרים באתערותא דלעילא ברחמים 
שזהו  הדעת,  לתקן  זכינו  החמץ  השבתת  וע"י  גדולים, 

תחילת התשובה להתגבר שלא להחמיץ המוח במחשבות 
וכאב  הכבוד  מחשבות  חימוץ  נגד  גם  ולהתגבר  רעות, 
הבזיון שמחמיץ ליבו, לברוח משם ע"י מצותא ומחלוקת 
נגד כל מה שעולה בדעתו, שזהו סיוע דלעילא בכח המצה. 
אבל אחר כך אנו חוזרים לבחי' שתיקה, ועלינו להמתין כי 
יש לתקן ע"י ההתעוררות בכח גדול בהתחזקות עצומה 
שמתעורר ורוצה לשבר המדות ומתבייש ושותק, ומחפש 
מתגלה  שזה  מעשיו,  לתקן  דרך  בו  שיאיר  התורה  אור 
בשבועות, כי באור הכבוד האלקי שמאיר בקבלת התורה 
מהרע  הטוב  לברר  איך  החיים  ודרכי  העצות  מאירים 
שיש בו בחי' דיבור ושתיקה דקדושה שהוא אור הדעת, 
רבינו  בדברי  להבין  התורה  לקיים  ולהתפלל  לבקש  איך 
למעשה, למצוא עצה לתשובה, ולכן מקריבים בשבועות 
בקדושה  המוח  להחמיץ  זוכים  שבו  מחמץ,  הלחם  שתי 

בתורה באור דברי הצדיקים.

שבת – כח הכבוד האלקי
ומכיון שכל כח התשובה עומד על קדושת השבת, בבחי' 
אנו  לכן  האלקי.  הכבוד  מאיר  ובו  אלהיך',  ה'  עד  'ושבת 
על  תשובה  בחי'  שבע  תמימות',  שבתות  'שבע  סופרים 
תשובה, כי בקדושת השבת אנו זוכים לשתיקה העליונה 
הזו, לדעת כי השי"ת קידש השבת, כי כבודו מלא עולם. 
הבקיאות  מהו  להבין  התשובה  לדרכי  זוכים  אנו  ובשבת 
והשתיקה  הדיבור  בחי'  הדעת,  אור  בחי'  מהו  ברצוא, 
דרכי  גם  מאירים  ובו  השם,  עבודת  שבדרכי  דקדושה 

ההתחזקות בחי' בקי בשוב, לדעת שה' עמנו תמיד.

בחי'  הוא  כי  המעשה,  ימי  ששת  כל  מתקן  השבת  ואור 
התשובה  בדרכי  תמיד  ללכת  יכולים  אנו  ועי"ז  תשובה, 
הבקיאות  התגלות  באור  תשובה  על  תשובה  ולעשות 
אחרי  להטהר  מתחילים  אנו  כאשר  ולכן  השבת.  ביום 
יציאת מצרים, עלינו להתעורר לזכות לכח השבת, לאור 
הכבוד האלקי, ומה שיש לשוב עוד ועוד פעם תמיד, ולזה 
סופרים שבע פעמים שבת בחי' תשובה אחר תשובה, עד 
שזוכין ביום הז' של שבוע הספירה לבחי' אור הכתר אור 
בכוחינו  יש  ועי"ז  השבוע,  באותו  שמאיר  האלקי  הכבוד 

לצאת מהזוהמה להשיג אור יום השבת קודש.

וכאשר שבים בתשובה ז' שבועות של תשובה על תשובה, 
כח  ולהמשיך  להתבייש  מחדש  יום  בכל  שמתחילים 
הדיבור, עי"ז מתגלה לנו כח השבת, שזה מה שכלל מצות 
הספירה נסמך ללשון שבת כמ"ש 'וספרתם לכם ממחרת 
השבת' 'עד ממחרת השבת תספרו', כי ע"י ספירה זוכים 

לאור הכתר בחי' שבת.

ואחרי מ"ט יום זוכים לקבלת התורה שהוא שלימות אור 
התשובה, ובשבת נתנה תורה, ולזאת תיכף אחר השבוע 
נצטוו,  במרה  שבת  כי  השבת  למצות  זכינו  הראשון 
כי  השבת,  על  ומצוה  חוזרת  התורה  הדברות  ובעשרת 
שבת הראשון נעשה מז' ימים היינו התשובה הראשונה, 
שמתחיל האדם להבין אור השבת ודרכי התשובה, וכך 
בז' שבועות עד שזוכים לתכלית ההשגה  נבנה הדעת 

שהאדם צריך שהיא תכלית התשובה ביום החמישים, 
באור  האדם  תיקון  ועיקר  החירות,  ששם  יובל  בחי' 

אנכי  בבחי'  וכו'  דעה  הארץ  ומלאה  כמ"ש  הדעת 
השם אלקיך וגו' בחי' רצוא ושוב, כי ע"י הספירה 

אור  נמשך  ועי"ז  השבת,  לאור  זוכים  אנו 
הדעת על האדם תמיד לזכות ללכת 

בדרכי התשובה. 



בני הנעורים
רווח העולם הזה

עלהו לא יבול

דיני ספירת העומר
אכילה ומלאכה לפני ספירת העומר

א. אסור לאכול לפני ספירת העומר. והיינו אפילו למי שהתפלל כבר ערבית, שהרי אם 
לא התפללו עדיין ערבית - אסור כל האמור להלן בלאו הכי. 

הדין  שהוא  אומרים  ויש  'כביצה'.  משיעור  יותר  לחם  היינו:  אז,  האסורה  אכילה  ב. 
אינו  אם  דגן'  מיני  ה'  של  'תבשילים  לאכול  מותר  אבל  הנ"ל.  כשיעור  'עוגה'  באכילת 
קובעים סעודה על זה. וכן תבשילי בשר וירקות באיזה כמות שירצה. אמנם מי שאוכל 

אותם כ'ארוחת ערב' קבועה, ובפרט אם סועדים כמה ביחד, נראה שנכון למנוע מזה. 
ג. זמן האיסור מתחיל מחצי שעה לפני צאת הכוכבים. ומי שהתחיל לאכול לפני החצי 
שעה האמורה, אינו צריך להפסיק לאכול בהגיע הזמן. אבל המתחיל לאכול בתוך החצי 

שעה הסמוכה לצאת הכוכבים – בהגיע הזמן צריך להפסיק ולספור.
אפילו  לאכול  להתחיל  מותר  האכילה,  לאחר  לספור  להזכיר  שיכול  דבר  יש  אם  ד. 

כשהגיע כבר זמן ספירת העומר ואפילו עדיין לא התפללו ערבית, וכדלהלן:
)א( אם מבקשים מאדם אחר שיזכירנו לספור לאחר האכילה, מותר לאכול גם לאחר 
צאת הכוכבים. והמחמיר שלא לסמוך על זה אלא רק בכדי לאכול בחצי שעה שלפני 

הזמן, תבוא עליו ברכה. אך אין לשנות סדרי הישיבות בגלל זה. 
)ב( 'שומר' זה יכולה להיות אשתו וכן קטן בר דעת להזכיר. אך דע שאינו מועיל שומר 

להזכירו אם גם כן אוכל אז. 
תיכף  לאכול  להפסיק  צריך  אך  האכילה.  אחרי  שיצלצל  שעון  העמדת  מועיל  וכן  )ג( 
היד  על  השעון  הנחת  או  פתק  הנחת  מועיל  אינו  אבל  השעון.   או  השומר  בהזכרת 

השניה. 
)ד( מי שרגיל להתפלל במנין קבוע – אם יש צורך הגון אפשר להקל לאכול לפני תפלת 

ערבית הקבועה וספירת העומר. 
)ה( הנמצא במקום שיקימו אותו בשעה מסוימת שישאר עוד זמן להתפלל, כגון באולם 
יניחוהו  וכל שכן שלא  זמן תפלה  יניחוהו להתעכב שם עד שיעבור  או מסעדה שלא 

לישון – מותר לו לאכול לפני ערבית וספירה.
)ו( במקום שיש הרבה שלא התפללו עדיין, נראה שאפשר לאכול לפני התפילה וספירה.

)ז( אך דע שלא התירו כל זה בסעודה גדולה שעלולה להימשך עד שיעבור הזמן לגמרי 
או שעלולים להשתכר. 

ה. כמו כן בזמן האמור, אסור להתעסק במלאכה כזו הנמשכת זמן רב וקשה להפסיק 
באמצע. אך יועיל כל ההיתרים האמורים לעיל לגבי אכילה.

קידוש בשבת למתפללים ב'פלג המנחה'
א. אם כי אפשר לקדש ולאכול מזמן פלג המנחה - מכל מקום יש להזהר להתחיל לאכול 
לפני שיגיע הזמן של ספירת העומר, שהוא חצי שעה לפני צאת הכוכבים. ומי שהתחיל 

אז, מותר לו להמשיך לאכול אף על פי שהגיע כבר זמן צאת הכוכבים ואינו צריך להפסיק 
לספירת העומר. ונראה שמי שרגיל להתפלל בפלג המנחה, ראוי לו לעשות איזה זמן קבוע 

שאז סופרים, כי אחרת עלולים מאוד לשכוח מלספור. 
כדי  הכוכבים  צאת  עד  להמתין  יש  לאכול,  התחילו  לא  ועדיין  האמור  הזמן  כבר  הגיע  ואם  ב. 

לקרוא קריאת שמע וספירת העומר, ורק אחרי קריאת שמע וספירה, אפשר לאכול. 
ג. ומי שבכל זאת התחיל לאכול בתוך החצי שעה שלפני צאת הכוכבים - יש להפסיק ולהמתין עד 

ידיו  רק עשה קידוש, נראה שיטול  ואם  יאכל.  ואז יקרא קריאת שמע וספירה ואחר כך  צאת הכוכבים 
ויאכל רק 'כזית' ויפסיק סעודתו וימתין עד צאת הכוכבים ויספור וימשיך סעודתו.

ד. לפי האמור לעיל שמועיל מינוי שומר להזכירו אך אין מועיל אם גם אוכל אז - ולכן בסעודת השבת, לא יועיל 
מינוי שומר מאחד מבני הבית המשתתף בסעודה. 

גדול  עניין  עושים  ברסלב  של  מדרשות  שבבתי  ראיתי 
הספירה  את  גדולים  בקולות  וזועקים  העומר,  מספירת 
ואת התפילה שלאחר מכן, רציתי להבין מה מיוחד כל כך 
בספירת העומר שכל כך משקיעים בתפילה זו, ובעיקר מוזר 

בעיני מה יש כל כך לצעוק בברכה ובספירה עצמה?
        

דע לך אחי היקר! עיקר המצוה של ספירת העומר הוא עצם 
אמירת המספר בפה, ואם תבין מה שטמון בזה, תוכל לקבל 
גם חשק לספור זאת בכוונה גדולה מאוד, מתוך השתוקקות 

גדולה להשי"ת.
בסוד  הטמונים  העצומות  הכוונות  על  איתך  מדבר  איני 
להחיות  הנך  שיכול  מה  בפשטות  לך  אבאר  אלא  הספירה. 

עצמך עם המצווה הקדושה והנעימה הזו. 
כי הנה רביז"ל אומר לנו 'דיבור' שכדאי לך מאוד לשנן אותו 
ולחזור עליו כמה וכמה פעמים ביום, עד שיהיה שגור בפיך 
ובלבבך, כי הדיבור הזה יכול להפוך לך את כל החיים ואת כל 

היחס שלך לעצמך ולכל מה שנעשה איתך. 
שאדם  מה  דהיינו  לשער,  אין  הזה  העולם  "רווח  הוא:  הדיבור 
רק  משלו,  הוצאות  זה  על  צריך  ואין  העולם,  בזה  להרוויח  יכול 

ממה שהכין לפניו הבורא יתברך, יכול להרחיב ידו ולהרויח הרבה 

מאוד"

לך, אתה  אתה מבין מה עוצמת הדיבור הזה? רביז"ל אומר 
עסקאות  לידך  מתגלגל  עצום,  עשיר  אתה  גדול,  מליונר 
עד  סביבך  שקורה  למה  מודע  לא  פשוט  ואתה  ענקיות, 
דברים  מחפש  והנבזות,  העניות  בתוך  מתבוסס  אתה  שלכן 
מעניינים שיספקו אותך, בוכה על חסרונותיך, ולא מתכופף 

קצת להרים את היהלומים הנמצאים למרגלותיך.
להשקיע  צריך  בחיים,  להצליח  בשביל  כאילו  לך  נדמה 
ולהזיע  ולהתאמץ  מופלג  ה'  עובד  להיות  גדולות,  השקעות 
הרע,  היצר  של  השקר  וזה  הצלחה.  איזה  תראה  שאולי  עד 
כי עבודת ה' הוא דבר נעים, ואפשר בקלות להרוויח רווחים 

נפלאים על ידי כל מיני פעולות קטנות.
אותם?  מוצאים  איפה  הרווחים,  הם  היכן  תשאל,  שמא 
התשובה היא: בתוך מה שעובר עליך כל יום, בכל רגע נתון. 
פשוט מאוד, תשים לב מה קורה איתך היום, ושם תתחזק 
להכניס את ה' באיזה צורה שהיא, על ידי שתתחזק לחשוב 
תתחזק  לשמוח,  שתתחזק  ידי  על  אמונה,  של  מחשבה 
לה'.  לימוד תורה, תפילה קטנה  לחטוף כמה דקות של 
כי על ידי כל פעולה קטנה שאתה עושה וחוטף דווקא 
בתוך הנסיונות שהשי"ת מזמין לידך, אתה מרוויח 
לבוא  לעתיד  ורק  שיעור,  להם  שאין  רווחים 
תראה איזה רווחים הרווחת על ידי הפעולות 

הקטנות שלך.
הבעיה היא שתמיד היצר הרע 
לך  גונב 

את היום ואת הרגע, ואומר לך, שהיום הזה הוא יום גרוע ח"ו, 
יום לא מוצלח, יום בו רק מפסידים, יום בו אי אפשר להרוויח, 

מחמת כל מיני מצבי רוח שמוציאים אתך מהיישוב הדעת.
להתחיל  בשביל  תנאים  כמה  שיהיו  צריך  כאילו  לך  נדמה 
'אין צריך על זה הוצאות  לעבוד את ה', ועל כך אומר רביז"ל, 

משלו – רק ממה שהכין לפניו הבורא'.

כי כל מצב רוח שעובר עליך, כל קושי וכל טירדה וכל נסיון 
הוא בעצם הזדמנות שהשי"ת גלגל לידך בשביל שתרוויח בו 

רווח שאין לתאר ואין לשער.
זכור משפט זה היטב: 'רווח העולם הזה אין לשער'!

שאתה  מה  לאזנך  והשמע  לעצמך,  ושוב  ושוב  אותו  שנן 
מוציא מפיך.

על זה עיקר המלחמה עליך, שהגנב הגדול רוצה לגנוב ולאבד 
לך את היום הזה. נכון אתה מאמין בהשם יתברך, אתה מאמין 
בתורה הקדושה, אבל דבר אחד אתה לא מבין שמדובר עליך 
ממש, מדובר על הרגע הזה ממש, לעשות ברגע הזה משהו 
ה' למקום הזה באיזו היא צורה,  ה', להכניס את  טוב לכבוד 
והעיקר תזכור, שאחרי שעשית משהו קטן, תחזק את עצמך 

באמונה, הנה עכשו הרווחתי!!!
לשם כך צריך ספירת העומר. ספירת העומר פירושו, לספור 
'היום  את הימים, ולכן בתחילת כל יום סופרים בפה דווקא: 

יום ... לעומר'. 
שרואים  כמו  בפה,  אותו  סופרים  חשוב  שהוא  דבר  כי 
במהירות,  זאת  עושים  שהם  אפילו  שטרות,  שכשסופרים 
הם סופרים זאת בפה. לעומת מטבעות ששמים על המשקל 

ושוקלים כמה מטבעות יש שם.
אומר  הוא  ומוגזם,  מאוד  גבוה  סך  על  צ'ק  מקבל  וכשאדם 
לעצמו את הסכום בקול ובהתרגשות גדולה לאט לאט, פעם 

אחר פעם, בשביל להפנים את הסכום הגדול שמחזיק בידיו.
משננים  אנו  יום,  כל  בתחילת  בפשטות,  המצוה  סוד  זהו 
כעת  לנו  נותן  השי"ת  שהנה  מלא,  בפה  רם,  בקול  לעצמנו 

עסקה גדולה וענקית ביום שהולך לפנינו.
ולכן זועקים אז בקול גדול, לאט לאט, עד שנשמיע לעצמנו 
בעומק הלב: ה-י-ו-ם ......כי זה עיקר מצות הספירה, שנכניס 
שהולך  הזה  שהיום  יום,  בכל  הזו  האמונה  את  לעצמנו 
לפנינו הוא יום מלא הזדמנויות, ובזה אנו מכינים את עצמנו 
ומחזקים את הלב בכיסופים ובאמונה בעצמנו, שאנו מוכנים 
לכל תרחיש שיקרה, להכניס שם את השם יתברך, להפוך את 

היום הזה שלפנינו ל'רווח העולם הזה אין לשער'.
לקבל  פירוש  מה  כי  התורה,  את  לקבל  הראויה  ההכנה  וזהו 
תוך  הזה,  היום  בתוך  מצוות?  מקיימים  היכן  התורה?  את 
הנסיונות שיעברו עליו היום. נמצא שרק כך אפשר להתכונן 
לקבל את התורה, אחרי שאנו מתחילים להחשיב את היום, 
שהולך  שלנו  המצוות  של  האמיתי  והחשיבות  החן  ואת 

להתגלות היום הזה. )עיין באריכות ליקו"ה פקדון ד'( 

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 4 אחה"צ(

ברכת מזל טוב שגורה בזאת
לידידנו הרה"ח ר'  מנחם לנדסמן שליט"א

לרגל שמחת אירוסי בנו 
הבה"ח המופלג נתן חיים נ"י

עב"ג בת הר"ר עזרא חיים רוזנטל הי"ו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

 ויזכו לבנות בית נאמן בישראל
מאחלים בברכה

יהודה דייטש          אשר זעליג מרגליות

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע ליבנה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגעיע גם
להר ברכה

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8441059

יבנה

הר"ר רפאל ויסקי הי"ו
ירושלים

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

ההפצה בעיר יבנה נתרמה
 לעילוי נשמת ר' אהרן שמחה

 בן יבלחט"א ר' רפאל דוד שליט"א
נלב"ע ט' אייר ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר ברוך זילבר הי"ו
מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה"ק יזכה להצלחה בכל העניינים

 טעות לעולם חוזרת
בגליון הקודם התפרסם בטעות

 מאמר במדור 'כוכבי אור' 
בשם הרה"ח ר' יצחק טשינגל  שליט"א,

מאמר זה נכתב ע"י 
הרה"ח ר' נתן אנשין שליט"א,

 ופורסם ב'מבועי הנחל' גליון 41 - ניסן תשמ"א
ועמו הסליחה

המערכת

הר"ר שמעון נתן ברי"ל שפירא הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה"ק יזכה להצלחה בכל העניינים

הר"ר דוד דגן הי"ו
צפת

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

הר"ר יונה לייב הורוביץ הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל סולרש הי"ו 
בית שמש

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו אברהם נחמן נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

ברכת מזל טוב
לידידנו החשוב העומד לימיננו בכל עת

בהפצת המעיינות
הר"ר אברהם יעקב רוזנברג הי"ו

אלעד
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו שלמה צבי נ"י 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה
מברכים בכל לב

חברי מערכת עלה לתרופה

הרה"ח ר' יהודה דייטש שליט"א
ירושלים

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו חיים יקותיאל נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

----------------------------------------------------------

הברמ"צ תתקיים בע"ה ביום ב' הבעל"ט 
באולם בית יעקב הישן ירושלים

היות שההזמנות כמעט ולא הגיעו
 נא ראו כאן הזמנה אישית

הר"ר שמואל אייזיק צמח הי"ו 
ירושלים

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

הר"ר שמואל יוסף חיים שטרן הי"ו
צפת

לרגל שמחת הולדת הבת
בזכות רביה"ק יזכה להצלחה בכל העניינים


