
פרשתנו מפורסמת בשאלה מה עניין שמיטה אצל הר סיני, ותשובת 
חז"ל היא - מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני 
אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני )רש"י(. הסמיכות שבין הר 
סיני למצוות השמיטה מלמד יסוד חשוב בתורה ביהדות ובעבודת ה'. 
בכל דבר יש כלל ופרט, והם עלולים לבוא זה על חשבון זה. הכלל גדול 
ומרחיב דעת, והפרט דקדקני עד כדי צמצום המוחין. מי שמסתפק 
בראיה כללית, לעולם לא יידע את טיבם של הפרטים הקטנים, ממילא 

אין בידו לקיים מאומה. 
של  דקים  מחוטים  אותה  יוצרים  אבל  נאה,  הדור  דבר  היא  יהדות 
יתרה  שקיעה  מאידך  מסוימות.  המאוד  והלכותיהן  רבות  מצוות 
בפרטי פרטים עלולה ליטול את הטעם ולהשכיח את התכלית, את 

היהדות. 

        

שמלווה  לעניין  גם  מאוד  קשור  הזה  הרעיון 
אותנו בתקופה זו - מות עשרים וארבע אלף 
תלמידי רבי עקיבא מפני שלא נהגו כבוד זה 

בזה. 
גדולים  אנשים  היו  עקיבא  רבי  תלמידי 
הם   - מאוד  עד  גדולה  למטרה  ונועדו  מאוד, 
עשרים  התורה.  ממשיכי  להיות  אמורים  היו 
התורה.  המשכת  של  צינורות  אלף  וארבעה 
אבל הדור הזה נגדע כולו והיה העולם שומם 
שבדרום  רבותינו  אצל  עקיבא  רבי  שבא  עד 

ומשם הוא העמיד והסמיך חמשה תלמידים ודרכם המשיכה התורה 
תורה  ממשיכי  חמשה  ע"ב(.  ס"ב  )יבמות  הבאים  לדורות  והונחלה 
חוט  על  תלויה  התורה  כל  כביכול  אלף!  וארבעה  עשרים  במקום 
השערה. החוט הדקיק הזה מכיל סוד יסודי מאוד בהמשכיותה של 
התורה, במיוחד בדורותינו אנו, ומי שגילה אותו הוא אחד והמיוחד 

שבחמשת תלמידי רבי עקיבא, הלא הוא רבי שמעון בר יוחאי.

סוד הצמצום
רבי שמעון בזוהר הקדוש מגלה לנו את סוד האורות והכלים. שפע 
דורש כלי קיבול, אין אור בלי כלי, הכלי הוא צמצום ואוי ואבוי לנו 
אילולא אותו צמצום, שכן הכלי הופך את האור למזון ולחיים, ללא 

כלי, האור הוא רוח סערה שתוצאותיה ריקנות ומפח נפש.
די  אין  וכפית.  מזון  וכלים,  מאורות  מורכבים  כן  אם  הרחמים 
לשיטפון  תהפוך  צמצום  נטולת  שהשפעה  מכיוון  בלהשפיע, 
של  בכליו  בהתחשבות  כרוכה  רחמים  של  השפעה  ולאסון, 
ככל  לו.  שאין  למי  נוספים  כלים  בהמצאת  או  המושפע 
שהאורות גדולים יותר, נדרשים להכלתם כלים רבים 
יותר, עד שלהמשכתם של הרחמים העליונים 
מאוד נדרשים המון כלים, וזה סוד 

השערות - שערות הדיקנא קדישא שבאמצעותן עובר ים הרחמים 
של ה' לכל העולמות התחתונים. 

רבי נתן מדבר על הסוד הזה ומקיש אותו לעניין קבלת התורה. התורה 
היא אור עצום וכדי להכיל אותו יש צורך בכלים רבים, ולשם כך נבראו 
בעולמו.  ה'  התגלות  ואת  העליון  האור  את  שיכילו  ישראל  נשמות 
לפיכך במתן תורה הוכרחו כל נשמות ישראל להתייצב בתחתית ההר 
כאיש אחד בלבד אחד - אם יחסר אחד מהם, לא תוכל התורה להינתן.

תלמידי רבי עקיבא נועדו להמשיך את התורה, אבל הם לא ידעו את 
סוד השערות ולא הצליחו לייקר כל אחד את חבירו, ממילא תורה לא 
יכלה לעבור דרכם. כי אם אינך מצליח לראות את השני ככלי לאור, מן 
הסתם גם את עצמך אינך מרגיש ככלי להתגלות כלשהי, ממילא רק 
צמצומים יש כאן והצמצום הוא דין, ובאין אור, 

הדינים מתלהטים והורגים ח"ו. 
ששוכן  האור  את  לראות  מסוגל  אינך  אם 
וכך  בך,  ששוכן  האור  על  יודע  אינך  בזולתך, 
מיותרים,  ריקים,  בכלים  דחוס  העולם  נעשה 
שמשתברים בחמת זעם ובשנאה קנאה תחרות 

ושאר מרעין, כלים ריקים הם דינים וגבורות.

להגדיל כלים
הבה נבין.

ולהגדיל  דעתו  את  להרחיב  מעוניין  אחד  כל 
את כליו, אבל מבלי משים אנחנו מוותרים שוב 
ושוב על הזדמנויות לזכות בכך. אדם חי בעולם 
מאוד צר וקטן, כולם סביבו לא שווים, לא טובים ולא מיוחדים והוא 
עוד רוצה להשיג השגות. אבל כדי להשיג השגות לקבל תורה ולזכות 
בנשמה גדולה צריך כלים, והכלים פזורים סביבנו, רק לאסוף ולקחת. 
היהודים שסביבך, אלו שאתה פוגש בבית הכנסת, כל האנשים הללו 

הם הכלים לרוחניות שלך... 
הזולת הוא-הוא חתיכה חיונית מאוד ברוחניות שחסרה לי. הדחיסות 
אותם  כל  הם  והכלים  כלים,  חוסר  של  תוצאה  הם  המוחין  וקטנות 
אנשים שלעניות דעתנו ממלאים את חללו של עולם סתם כך, לא-

יודע-למה. 
יש  תורה  ובלימוד  ה'  בעבודת  סיני.  והר  לשמיטה  שבים  אנו  וכאן 
להסיק  אדם  עלול  הפרטי  ממקומו  אבל  לפרט,  התייחסות  בהחלט 
מעיק,  ואף  מיותר  אנושי  מטרד  של  סוג  הוא  שהזולת  מאוד  מהר 
ובאותו סגנון לכיוון הנגדי הוא עשוי להגיע למסקנה שמתוך כל אותם 
ומיותר,  קטן  איש  רק  הוא  וצדיקים  חכמים  תלמידי  טובים  יהודים 

חלילה. 
ה'  שעבודת  להבין  והפרט,  הכלל  את  בסיני  לחבר  צורך  יש  לפיכך 
כל  עם  יחד  קשורים  שלי,  האישית  המוחין  ורחבות  שלי  הפרטית 
וטובים  רבים  אותם  כל  גם  ולהיפך  שסביבי,  רבים  יהודים  אותם 

קשורים ותלויים בנקודה הפרטית שלי. הא בהא תליא.

הזולת הוא הרוחניות שלך

אלו  בין  מתחלק  העולם 
להם  תופס  שהזולת 
שהזולת  לאלו  מקום 
נוף  לראות  חלון  עוד  הוא 
שלי. בחלון  שאין  אלוקי 

גליון שבועי למבקשי 
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נדמה לנו שבין אדם לחבירו ועבודת ה' אלו תחומים נפרדים, התקופה הזו מלמדת שהזולת הוא החלק שחסר לי בעבודת ה'.

רוצה לנצח את המלחמה?
השתמש בכח הדיבור!

יֹום ד' ְרֵאה תקצ"ב.

ה  ִּדְקֻדּׁשָ ָזֵקן  ֶׁשל  ּכחֹו  ַעל  סֹוְמִכים  ָאנּו 
וכו'.  ה'  ִמְלֲחמֹות  ַּבֲעֵדנּו  לֹוֵחם  ֶׁשהּוא 
ַעל  הּוא  ַהִּזָּכרֹון  ִלְׁשמר  ָלֶזה  ַהְּפׁשּוָטה  ָהֵעָצה  ַאְך 
ְיֵדי ַהִּדּבּור ֶּפה, ִּכי ַהִּדּבּור ֵיׁש לֹו ּכַח ָּגדֹול ְמאד, ְוַעל 
ַהִּזָּכרֹון  ֶׁשְּלִעְנַין  ּוְכמֹו  ַהִּמְלָחמֹות,  ָּכל  ְמַנְּצִחין  ָידֹו 
ְּבִפיו  ִּפְרקֹו  ַלֲחזר  ְצִריִכין  ִלּמּודֹו  ִלְזּכר  ְּכגֹון  ַהָּפׁשּוט 
ְלִעְנַין  ֵכן  ְּכמֹו  ַּבחּוׁש,  ַּכָּידּוַע  ְּפָעִמים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָהִעָּקר, ְצִריִכין ַלֲחזר ְּבִפיו ַהִּזָּכרֹון 
ִּדְבֵרי מּוָסר  ְלַעְצמֹו  ְלַדֵּבר  ַעְצמֹו  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ֵהן  ַהֶּזה, 
ִּיְהֶיה  ּוַמה  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ַּתְכִליתֹו  ִּיְהֶיה  ַמה  יֹום  ְּבָכל 
סֹופֹו ָלֶנַצח ְוכּו', ְוֵכן ְלַדֵּבר ִעם ֲחֵברֹו ָּבֶזה, ִּכי ַהִּדּבּור 
ֵיׁש לֹו ּכַח ָּגדֹול ְלַהְזִּכיר ֶאת ָהָאָדם, ִּבְבִחיַנת ִּכי ִמֵּדי 

ַּדְּבִרי ּבֹו ָזכר ֶאְזְּכֶרּנּו.
ְוִעַּקר ִנְצחֹון ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל ֶזה ָהעֹוָלם ֶׁשִהיא ִמְלָחָמה 
ַעל  ַהִּנָּצחֹון הּוא  ִעַּקר  ִׁשעּור,  ְּבִלי  ְמאד  ְמאד  ֲאֻרָּכה 
ִּכי ֵאין ּכֵחנּו  ִיְׂשָרֵאל  ַזִין ֶׁשל  ְיֵדי ַהִּדּבּור ֶׁשהּוא ַהְּכִלי 
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך  ַלְמַנֵּצַח ֶׁשִהְתִחיל  ְוֶזה ְּבִחיַנת  ֶאָּלא ַּבֶּפה. 
"י  לֹום רב ַהִּמְזמֹוִרים ֶׁשַּבְּתִהִּלים, ּוֵפֵרׁש ַרּׁשִ ָעָליו ַהּׁשָ
ֶׁשֵהם  ֶׁשּיאְמרּוהּו  ַהְּלִוִּיים  ִּבְׁשִביל  ַהִּמְזמֹור  ֶׁשָעָׂשה 
ַּגם  ַהֵּפרּוׁש  ֶזה  ֵּפַרְׁשנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוכּו',  ְּבִׁשיר  ְמַנְּצִחים 
ֶׁשהּוא  ַלְמַנֵּצַח.  ִּבְפִׁשיטּות.  ּוֵפרּוׁשֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ַעל 
ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ַהִּמְלָחָמה  ְמַנֵּצַח  ִלְהיֹות  ֶׁשרֹוֶצה  ְלִמי 
ֵהיֵטב,  ְוָהֵבן  ְוכּו'  ַהִּמְזמֹור  ְוֶזה  ַהִּמְזמֹור  ֶזה  יאַמר 
ּוְכמֹו ֵכן הּוא ְלִעְנַין ִהְתּבֹוְדדּות ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת 

ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְּכמֹו ֶׁשְּמבָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
ּוְמַחֵּזק  א  ִּכְמַנּׂשֵ ַעְצמֹו  ַעל  ֶזה  ַלְמַנֵּצַח  ָאַמר  ָּדִוד  ַּגם 
ְלָדִוד  ַהְינּו  ְלָדִוד,  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  ְואֹוֵמר  ַעְצמֹו  ֶאת 
ֶׁשְּמַנֵּצַח ָּכל ַהִּמְלָחמֹות ַעל ְיֵדי ִּדּבּורֹו אֹוֵמר ַעָּתה ֶזה 
ֵפָלה  ַהִּמְזמֹור, ְוֵכן ָצִריְך ָּכל ָאָדם ֲאִפּלּו ְּבַמְדֵרָגתֹו ַהּׁשְ
ְיֵדי  ַעל  ַהְרֵּבה  ְמַנֵּצַח  הּוא  ֶׁשְּבַוַּדאי  ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע 
ִּכי  ֶׁשאֹוֵמר,  ְוִהְתּבֹוְדדּות  ִׂשיָחה  ֶׁשל  ְוִדּבּור  ִּדּבּור  ָּכל 
ֶזהּו ִנָּצחֹון ִנְצִחי ֶׁשִּנְׁשָאר ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים, 
ְוִאם ִיְהֶיה ָחָזק ָּבֶזה ֶׁשַעד ֶׁשֵּתֵצא ַנְפׁשֹו ַמָּמׁש ַיֲעֹסק 
ְיַנַּצח  ְוַיֲעבר ָעָליו ָמה, ְּבַוַּדאי  ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה  ָּבֶזה 

ַהִּמְלָחָמה ְּבַחְסדֹו ַהָּגדֹול: 
ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב



צדקה, אא

כי לא תשכח
וכן כתיב אצל חנה: ואשפך את נפשי לפני ה' וכו' אל הנער הזה 
התפללתי וכו' ותתפלל חנה ותאמר וכו', ודרשו חכמינו, זכרונם 

לברכה, ב"שוחר טוב" התחילה סודרת דברים עם וידויים.

'אנכי' טוב לך מעשרה בנים

נתן  ר'  מבאר  חנה,  של  הזה  המופלא  במעשה  הנה  א[ 
)ליקו"ה חנוכה ו'(, שחנה הוא מלשון 'תחינה ובקשה', והיא 
'היתה מרת נפש כי כעסתה צרתה', והיינו שהסטרא אחרא 
ובאה  התפילה  על  מתגברת  התפילה,  של  צרתה  שהיא 
להכעיסה ולבלבלה שלא תוכל להתפלל. והעצה והתיקון 
שיהיה,  איך  עליו  עומד  שהשי"ת  האמת  את  לזכור  הוא, 

ושומע כל דיבור שלו. 

טוב  אנכי  הלא  לבבך,  ירע  'למה  אלקנה  לה  שאמר  וזה 
'אנכי'  המילה  את  האדם  כשיזכור  כי  בנים',  מעשרה  לך 
יכול לצאת מכל הנפילות  'אנכי ה' אלוקיך', אזי הוא  היינו 

והירידות שלו, שהרי בכל מקום השי"ת נמצא עמו. 

כל  בנים' שהוא מרמז על  'עשרה  יש הצלחה הנקראת  כי 
סוגי ההצלחות שאדם משיג אלקותו יתברך בבחינת עשר 
של  הפשוטה  האמת  נקודת  את  שמשיג  מי  אבל  ספירות, 
פיו  לפתוח  יכול  והוא  מזו,  גדולה  נחמה  לך  אין  אזי  'אנכי' 

בתפילה בכל מקום ובכל מצב, גם כשאין לו עשרה בנים.

להמשיך קדושת השם ס"ג

ב[ והנה ידוע שחנה גמטריא שם ס"ג, שהוא השם הקדוש 
המאיר לכל מי שמתחזק לזכור שה' נמצא עמו, והוא השם 
שמאיר על כל הנסוגים אחור. כמובא בליקו"מ סימן ו', שעל 
ידי שאדם כשהוא במדרגה תחתונה, מחזק עצמו ומאמין 
ממשיך  אזי  השי"ת,  נמצא  שם  גם  כי  תקוה,  יש  שם  שגם 
על עצמו הקדושה מהשם הקדוש הוי"ה במילוי ס"ג, שהוא 
מחייה את כל הנסוגים אחור מקדושתו, לבל יפלו לגמרי ח"ו, 
כי האדם כפי תנועותיו וכפי התחזקותו בעבודתו יתברך, כן 
הקדושה  עצמו  על  וממשיך  למעלה  השמות  לייחד  גורם 

משם.

גרשון  ר'  הרה"ק  לגיסו  הבעש"ט  שכתב  האגרת  וידוע  ג[ 
מקיטוב זצ"ל, שפגש את המשיח ושאל אותו 'אימתי קאתי 
יחודים  ויעשו  חוצה  מעינותיך  'כשיפוצו  לו,  והשיב  מר'? 
כמותך'. וכאן מגלה לנו רביז"ל שמי שהולך בדביקות באור 
הצדיקים, יכול לייחד יחודים גדולים למעלה אפילו כשהוא 
לו  אומר  שהשי"ת  לזכור  יתחזק  רק  אם  וקטנות,  בירידה 
'אנכי'. ואפילו כשאין לך עשרה בנים בכל זאת 'אנכי טוב לך', 
ואזי הוא זוכה להמשיך על עצמו חיות מהאור של שם ס"ג.

הרי לנו הכח העצום מה שנעשה למעלה כאשר יהודי נעמד 
להתפלל, ובאים עליו מלחמות קשות במחשבתו, והוא בכל 
ויוצא  ואצלו,  עמו  שהשי"ת  להאמין  בדעתו  מתחזק  זאת 

מהמציאות של 'מרת נפש' שלו. 

גדולה,  ובזכות שהתחזקה חנה, בתפילתה בעזות דקדושה 
זכתה והמשיכה את נשמת שמואל הנביא לעולם.

כי מרת נפש 'אנכי'

ד[ וזה שאמרה אחר כך לעלי הכהן לאחר שחשדה כשיכורה: 
ואני מהנסוגים  נפש אנכי,  נפש אנכי', שכיון שמרת  'כי מרת 

ב'אנכי',  עצמי  את  ולחזק  להתחזק  מתאמצת  אני  לכן  אחור, 
אפילו  ה',  עם  ודיבור  בשיחה  להרחיב  מוכרחת  אני  כך  ומשום 

שהיה זה חידוש בזמנם, שאפשר לשוחח ולהרחיב הדיבור עם ה' 
האמונה,  לחזק  מוכרחת  אני  זאת,  בכל  אך  שם(,  במלבי"ם  )כמובא 

והאמונה מתחזקת רק על ידי שאני מדברת ושופכת את לבבי.

וזה שכתוב 'וחנה מדברת על ליבה' ודרשו חז"ל 'על עסקי ליבה' כי יש תפילה 
שהיא רק בשביל לפעול ישועה, אבל עיקר מטרת התפילה להתקשר להשי"ת, 

וזה תלוי כפי כמה ששופכים את כל עסקי הלב להשי"ת יתברך, ומצליחים לדבר את כל 
המחשבות שיש בלב אליו.

וידויים והודאה

ה[ והנה בהמשך לאחר שזכתה בשמואל הנביא, עמדה חנה להתפלל שוב, וכמו שכתוב 'ותתפלל 
חנה ותאמר', ודרשו חז"ל שהחלה סודרת דברים עם וידויים. וצריך להבין אלו דברים של וידויים 
סדרה שם, כי בהסתכלות פשוטה בפסוקים, לא נאמר שם וידויים, אדרבא, היא אומרת שם דברי 

שיר ושבח לה'.

אך הפירוש המדוייק של 'וידוי' הוא הודאה על האמת. כי 'וידוי' הוא פעולה של הכנעה, שפעמים 
הוא באופן שמתוודה על עבירות, ופעמים שהוא פעולה של הכרת טובה מתוך ביטול והכנעה, 

מתוך הכרה שלא מגיע לי כלום, והשפע הוא חסד חינם.

לסדר התפילה בדיבורי הכנעה

ו[ והנה המסתכל בתפילה שם יראה שכל התפילה הוא שבח שיר והודאה, אבל מטרת ההודאה 

ה  י ה
מלך  ואת  מלכים  וימשח  שופט,  יהיה  לה  שנולד  שהבן  וביקשה  עמדה  שם  האחרון  הפסוק 

המשיח, והוא פלא עצום איך היה לה העזות לבקש כאלו בקשות גדולות.

ולכן אומר המדרש שהחלה סודרת דבריה בוידוי, שלאחר שראתה את הישועה הגדולה, שהשי"ת 
חיזק אותה והוציאה ממרירות נפשה, לכן עתה התחזקה ובאה להתפלל, אלא שמעכשו התפילה 
הוא עם וידוי, היינו בהכנעה ושפלות מתוך הכרה והודאה, וכמו שאמרה: 'עלץ לבי' שהיה שבור 

לאנחות, 'רמה קרני' שהיתה כפופה מצער, ועתה זקפה ה'.

והיינו שבפעם הראשונה שפכה ליבה ללא סדר, ובפעם השניה, כשכבר התחזקה על ידי הישועה, 
זו יכולים אנו ללמוד את דרך התפילה, אשר  יכלה לסדר דיבוריה, בהכנעה ושפלות. ומתפילה 
בשעת מרירות הנפש, יש לשפוך את כל עסקי הלב לה', ואחר כך אפשר לעלות בדרגא, לסדר 

הדברים בהכנעה ושפלות, מתוך וידויים, והודאה, ואז לבקש הבקשות הנצרכות.

בגמרא ברכות )דף כז.( מספרת הגמרא בארוכה 

רבן  של  מדרשו  בבית  שקמה  סערה  אודות 

יהושע,  רבי  לבין  בינו  ויכוח  בעקבות  גמליאל, 

בתשובה על כמה שאלות ששאל תלמיד אחד, 

עד שלבסוף הורידו את רבן גמליאל מנשיאותו 

עזריה,  בן  אלעזר  רבי  את  תחתיו  והושיבו 

 700 400 או ליש אומרים  ובאותו היום הוסיפו 

רבי  היה  התלמיד  אותו  לביהמ"ד,  ספסלים 

שמעון בר יוחאי.

כדי להבין את פנימיות המחלוקת, אפשר לומר 

עזריה  בן  אלעזר  רבי  וגם  גמליאל  רבן  שגם 

שניהם סברו כי מי שאין תוכו כברו )=רצונותיו 

ולכן  המדרש,  בבית  מקום  לו  אין  כמעשיו( 

כי כל עוד האדם לא השלים  סבר רבן גמליאל 

עצמו שיהא תוכו כברו יישאר בחוץ עד שיזכה 

עזריה  בן  אלעזר  רבי  סבר  לעומתו  לשלימות. 

ויסתופף  בית המדרש  ידי שייכנס לתוך  כי על 

אזי  עצמם  להשלים  זכו  שכבר  התלמידים  עם 

במשך הזמן יזכה אף הוא.

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

כוחו  מגיע  היכן  עד  לנו  מגלים  אמת  והצדיקי 

של רצון טוב, וכל מי שרוצה ללמוד תורה יבוא 

וילמוד, וע"י שיסתופף בבית המדרש של אנשי 

גבוהות  יותר  למדרגות  ויתעלה  יזדכך  הצדיק 

ונעלות.

כמו שמבאר מוהרנ"ת בליקוטי הלכות )נטילת 

ידיים, ו( כי יש שלשה מדרגות בלימוד התורה: 

בכלליות,  התורה  לימוד  ראשונה:  מדרגה 

נוגע  שאינו  בעלמא  פלפול  אפילו  כלומר 

שניה  מדרגה  למעשה.  ולא  להלכה  לא 

ע"י  להגיע  הימנה:  גדולה  והיא 

הלכה  לפסיקת  הלימוד 

למעשה.

אולם עיקר הלימוד צריך שיהיה באופן, שיבוא 

על ידי זה לעורר לבו לדעת מדוע ירדה נשמתו 

ידי זה ישכיל להעלות  לזה העולם השפל, ועל 

כל עניני העולם הזה לרוחני וגבוה יותר.

כדי לזכות לזה יש לבוא אל ביהמ"ד של הצדיק 

כי הם עוסקים  בין תלמידי הצדיק,  ולהסתופף 

התכלית  מה  לידע  זה  דבר  בבירור  העת  כל 

בעולם, ולהפנים כיצד לנצל את היום לעבודת 

ה'. וזאת על ידי שהצדיקים האמיתיים מעוררים 

אותנו ללמוד פנימיות התורה, ועל ידי זה זוכים 

ליחד לבבנו לאהבה וליראה את שמו הגדול.

חוזר  מרשב"י,  כשמדבר  בספריו  מוהרנ"ת 

ומדגיש כי הוא המגלה אשר תכלית ביאת האדם 

הנצרכים  התיקונים  את  להשלים  העולם  לזה 

את  לקדש  הוא  והעיקר  נשמתו,  שורש  לפי 

גשמיות העולם הזה, וכמו שאמר רבינו כי בכל 

תנועה שהאדם עושה מעורר כל העולמות, וכל 

הזוהר הקדוש מלא מזה שהעיקר הוא להמשיך 

השגות אלוקות לזה העולם.

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

פי המבואר בליקוטי מוהר"ן )תורה ל( כי השגות 

ידי צדיק  אלוקות אי אפשר להבינם כי אם על 

גדולים  צמצומים  אחרי  יכול  אשר  ונורא,  גדול 

להמשיך השגות אלוקות לתוך אנשים פשוטים, 

לכן יש להתקרב לצדיק הגדול במעלה ביותר.

רשב"י  ספרי  הרבה  ללמוד  יש  אלה  כל  על  הן 

דבריו,  פי  על  רביה"ק  שגילה  העצות  עם  יחד 

אכן   - מאד  עמוקים  הקדוש  בזוהר  העצות  כי 

בכלליות  אולם   - פשוטים  דברים  הרבה  יש 

הינם עמוקים מאד, ועל ידי ספרי רבינו הקדוש 

ספר  של  הגילויים  סביב  הסובבים  ותלמידיו 

הזוהר הקדוש הרי הם מאירים באורות נפלאים 

להאיר את הנפש באור זך ונשגב.

כוכבי אור
הרה"ח ר' יצחק פרידמן שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

 פרק ל"ה



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'שמח

ימי מלחמת תש״ח. ירושלים העתיקה נתונה במצור ובתוכה 
ומצפים  מרתף  בדירות  המצטופפים  אנ"ש  יקירי  נצורים 
לישועה. פגזי האויב מרעישים את הרובע ללא הפוגה. בתים 
שלמים קרסו וגם בית-המדרש דחסידי ברסלב שבחצר 'בית-

המדרש ר' ניסן בק', התמוטט והפך לתל חרבות. 
קבוצה  נלקחה  רב,  זמן  שנמשכו  מדם  עקובים  קרבות  לאחר 
גדולה של תושבי הרובע, ובתוכם אנשי שלומנו לשבי ב'רבת 
המדבר  בתנאי  שבשבי  שהו  ארוכים  חודשים  שבירדן.  עמון' 
הצחיח, אולם התגברו כאריות לעשות רצון קונם וחפץ צורם 
גבי  על  שעות  כשר,  שאינו  מאכל  שום  לפיהם  להכניס  ולא 
השבויים,  מחנה  את  שהציפו  השמש  קרני  מול  ישבו  שעות 
ובררו והפרידו את התולעים מתוך פירורי הביסקוויטים שאגרו 
לאיטם, עד שבסופו של דבר הצליחו להכניס לפיהם מזון כשר. 
גולדרייך  יעקב  אברהם  ר'  החסיד  עמו  נטל  מפז  יקר  אוצר 
לשבי - ספר 'ליקוטי מוהר״ן', שליווהו במשך כל אותה תקופה 
קשה. בעוצם געגועיו לארץ ישראל בחר לו את תורה נ״ה ״אבא 
שאול״, בה מדבר רבינו הקדוש על קדושת ארץ ישראל, כיצד 
ניתן להמשיכה בגלות. בתורה זו הגה בשבי ושיננה שוב ושוב, 

עד שנשתמרה בזיכרונו וידע לאומרה מילה במילה על-פה. 
שלומנו  ואנשי  תש״ח,  שנה,  אותה  של  בעומר  ל״ג  הגיע 

מצויים  כהרגלם,  דרשב"י  בהיכלא  להיות  במקום  השבויים, 
בכך,  דופן  יוצאי  היו  לא  הם  אך  הירדן'.  'עבר  בערבות  הרחק 
לא  במירון.  להיות  שנה  באותה  זכה  לא  יהודי  ששום  מכיוון 
התקיימה הילולת הרשב״י בהיכל ציונו, מאחר ולא התאפשרה 
ליהודים הגישה למקום. חיילי האויב הערבי התבצרו במתחם 
הציון הקדוש תחת פיקודו של הגנרל קאקוג׳י, ומשם הפגיזו 
את הדרכים והכבישים שבין צפת למירון. מצב זה נמשך עד 
לאחר חג סוכות תש״ט, וממילא בראש השנה תש״ט גם לא 

התקיים ה'קיבוץ' של אנ"ש במירון. 
הערבים  מיד  נפדתה  ומירון  כולו  הגליל  נכבש  החגים  לאחר 
שנסו על נפשם, כשהם מותירים אחריהם את הכפר שבמעלה 
רשב״י  חצר  נטוש.  הסנדלר,  יוחנן  רבי  של  קברו  ליד  ההר 
טוהרה מהררי הפסולת שנערמו בה על ידי החיילים הערבים. 
יהודי  ישוב  בה  ולהקים  במירון  להתיישב  הוחלט  במקום  בו 
ולהחזיר את העטרה ליושנה. כמו כן נמנו וגמרו לקיים 'הילולא' 
במקום  זמר,  וכלי  סעודת-מצוה  עם  רשב״י,  בחצר  באדר  בז׳ 

ההילולא בל"ג בעומר שלא התקיימה אשתקד.

יעקב  אברהם  ורבי  שפירא  שמואל  רבי  בילו  החורף  אותו  כל 
חודש  ראש  לקראת  ורק  ירדן,  בשבי  אנ"ש  ושאר  גולדרייך 
ביתם  בני  אל  פועם  בלב  ושבו  השבויים,  כל  השתחררו  אדר 

המודאגים. 
מכיוון שירד מעל ראשם עולה של מלכות, והרי הם חופשיים 
לנפשם, בער לבם של אנשי שלומנו אל ה'עיר וקדיש', ליבם 
- לציון הרשב״י, שהלא בעוד  נשא את רגליהם בואכה מירון 
אחד  והריהו  רבינו  משה  הילולת  באדר  ז'  יחול  ספורים  ימים 
הימים שבו נוהגים הם לבלות במירון מימים ימימה בעבודת 
ה'. אמנם, גם להם יש משפחות הממתינות להם בבית בכיליון 
כיצד  לשנה,  קרוב  השתוקקו  אליה  מירון,  לפני  אך  עיניים, 

יכולים הם לחזור לבתיהם?! 
בלב מלא גילה ורנן וכיונים אל ארובתן וכבנים השבים אל חיק 
כאן  שבמירון,  רשב"י  של  ציונו  היכל  אל  ועלו  שבו  אביהם, 
שפכו אל אשר עם לבבם, רקדו ושמחו והודו לה' על רוב חסדיו 
אשר החיים וקיימם והגיעם לזמן הזה. רק לאחר שפרקו את 
מטען הכיסופים בציון הרשב״י - פנו לשוב לביתם. כעת, לאחר 
בני  באמת  הרגישו   – רשב"י  של  קדשו  ציון  על  שהשתטחו 
חורין, עכשיו אפשר לחזור הביתה אל בני המשפחה המצפים 

בכיליון עיניים לבואם.

מהשבי אל רשב"י

בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  בהר  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
לספור  עלינו  איך  מתגלה  שבהם  ב'  הלכה  העומר  ספירת 
לקבל  הגדול,  ליובל  לזכות  הספירה,  בימי  שבועות  שבעה 
התורה מחדש ע"י שמחה וחיות חדש שיאיר עלינו ע"י מצות 

ספירת העומר. 

עיקר קבלת התורה – לשמוח בתפקידנו
השבועות  בחג  התורה  לקבלת  מישראל  נפש  כל  הכנת 
הוא ע"י ספירת העומר, שעי"ז עלינו לזכות להביא מנחה 
חדשה להשם, היינו לזכות לשמחה גדולה בעבודת השם, 
בעינינו,  מאד  ונכבד  חשוב  יהיה  שבקדושה  דבר  שכל 
רב  שלל  שמצא  מי  כמו  ושמחה  לחיות  לבבנו  ולעורר 
כל  תלוי  שבזה  להשיג,  לרצות  שיכולים  מה  כל  והשיג 
קבלת  ועיקר  התורה  קיום  דרך  יסוד  וזה  האדם,  קדושת 
זוכים  שאנו  מה  האמונה  באור  לראות  כראוי,  התורה 
להביא ולפעול על ידי כל מצוה ומעשה טוב, וע"י כל לימוד 
לפני  רוח  הנחת  מציאות  ולהרגיש  בתורה,  והתדבקות 
השם, עד שזה יגביה אותנו שיהיה בנו חיות מהקדושה, 
לפני  חדשה  מנחה  הבאת  בבחי'  הוא  זאת  הכרה  אשר 

השם, שהוא השלימות שאנו זוכים ביום קבלת התורה. 

העולם,  נברא  בשבילי  תמיד  לומר  לזכות  הוא  העיקר  כי 
)לקו"מ סי ה'(, היינו לזכות  כמבואר במאמר בחצוצורות 
המלכים  מלכי  ממלך  השליחות  של  זו  נוראה  לשמחה 
הבורא,  בעבודת  דבר  כל  במעלת  ולהכיר  העולם,  לתקן 
שהנחת רוח הזה שנעשה על ידינו - לזה נברא הכל, ועי"ז 

להתגבר לעיין במעשיו יותר, לתקן, ולהתפלל וכו'. 

אלא שיש התגברות הגזר דין שמפיל מזיכרון זה, ועל ידו 
נמצא מניעות וכו', ועלינו להתגבר נגד שכחה זו שמכסה 
האמיתי  חיות  מחסרון  כי  השם,  עבודת  של  החיות  על 
חיות  בו  אין  כי  והנסיונות,  היצר  כלל משיכת  נמצא  הזה 
ואז  ונברא,  חי  מה  בשביל  יודע  ואינו  להשי"ת  מהקרבה 
נמשך לחפש חיות מדומה של עוה"ז, ואינו יכול להתעורר 

ליראת השם ולתפילה, כי חסר החיות של האמונה. 

רק  שאינו  כזו  שמחה  מאד,  גדולה  שמחה  מוכרח  ולזה 
במה שיזכה לעוה"ב, כי כאשר מציאות השמחה שהאדם 
יודע ממנה הוא רק בענין שמחה עם עוה"ב, אע"פ שזה 
וספיקות  לבלבולים  מקום  יש  הרי  האמיתי,  התכלית 
שממעט השמחה, כי הרי יקח הרבה שנים עד שיהיה שם 
וכו', והיצר בא עם מה שבא עכשיו ומצער עכשיו, ואז אין 

בכוחו להתדבק בהשמחה של בשבילי נברא העולם.

לזכות לשמחה זו – צריך ליישר הלב
נ'ושא  ב'רנה  י'בא  ר"ת  נבי"א,  בחי  הוא  השמחה  והנה 
כי רואה הרווח הגדול.  א'לומותיו - ששמח במה שזוכה, 
שאינה  באספקלריא  נביא  בחי'  הוא  הפשוטה  השמחה 
מבלבל  מניעה  כל  אז  אשר  וגו',  אמר  כה  בחי'  מאירה, 
עלינו,  ממשיכים  שהצדיקים  שמחה  יש  אבל  השמחה, 
אנו  שעי"ז  המאירה,   באספקלריא  נביא  בחי'  שהיא 
מתגברים נגד כל מניעה, כי רואה רק השמחה עם השי"ת, 

ואין שום דבר יכול לבלבל האמונה והשמחה הזו. 

אנו  הצדיקים  באור  הרי  גדולה,  מדרגה  שזה  ואע"פ 
נסחפים גם לתוך רוח החיות האמיתי הזה, כי זה כלל מה 
יהודי  בכל  ושמחה  חיות  של  רוח   - הכניסו  שהצדיקים 
תמיד, ובזה נמצא עיקר תקוות האדם לזכות לזכור שמחת 

בשבילי נברא תמיד. 

הלב,  עקמומיות  ליישר  עלינו  זו,  לשמחה  לזכות   וכדי 

היינו  רעמים,  בבחי'  להשי"ת  וצעקה  תפילה  ע"י  שזאת 
לפני  תפילה  של  הדיבור  אור  גודל  הלב  בתוך  שנשמע 
בבחי'  נורא  כרעם  השם  יראת  מעורר  דיבור  וכל  השם, 
ותפילה  דיבור של ברכה  ובכל  יתבונן,  גבורותיו מי  ורעם 
שאומר,  למה  ולכוון  לשמוע  השם  ליראת  מתעורר  הוא 

שעי"ז נעשה בחי' רעם גבורותיו ומיישר הלב. 

נגד  מתגבר  כאשר  רק  באדם  נמצא  הלב  לישר  והכח 
המחשבות הזרות, ועומד נגד הפחדים והיראות נפולות, כי 
מכשול המחשבות הרעות והזרות מטמטם הלב, וכאשר 
האדם מפחד מאיזה דבר הרי אין בו כח של קול ויראה לפני 
השם, ואיך יזכה לישרות לב, לכן רק כאשר מתגבר להוציא 
עת  בכל  נגדם  ולוחם  והפחדים,  זרות  המחשבות  החמץ, 
בבחי' מצה היינו מחלוקת ומצותא - אז יזכה לישרות לב. 

פסח וספירת העומר
והנה בחג הפסח, ע"י מצות ביעור חמץ וכו' זכינו לצאת 
שהם  טומאה,  שערי  מ"ט  של  והריחוק  הדין  מתוקף 
לו  שאין  ומרגיש  האדם,  על  כבידות  שמפיל  הדמיון  כח 
שליחות ועבודה לפני השם שיכול להביא לו חיות ושמחה, 
שאינו  ודמיונות  בקשיות  הנפש  סיבב  הטומאה  רוח  כי 
שייך לזכות וכו', אבל בפסח זכינו לצאת מזה, לקבל אמונה 
גדולת  ונתגלה עוצם רוממות  בנו,  רוצה  לדעת שהשי"ת 
שהוא  אמיתית,  שמחה  של  טעם  טעמנו  ובזה  השי"ת, 
הזכות לעשות נחת רוח לאבינו שבשמים שהוא החירות 
והשמחה האמיתית, כי זוכה למה שנפשו רוצה באמת, כי 

בשביל זה נברא. 

להתעורר  מחדש,  השמחה  לבנות  עלינו  פסח  אחרי  אבל 
לבנות החיות האמיתי גם מתוך מה שעובר עליו משיכת 
המידות רעות וההסתרה, שמכסה ומעלים החיות ומשרה 
עד  והשמחה,  האמונה  אור  אמיתת  על  ובלבולים  קטנות 
שנדמה שאפס תקווה ואין שייך לחיות באור התורה כראוי. 
ספירת  מצות  ע"י  מחדש  יום  בכל  להתעורר  עלינו  וע"כ 
העומר, שבכל יום אנו מעוררים רעם של דיבור הספירה 
אשר מזכיר לאדם 'הנה עברו כך ימים שכבר זכית לטעום 
שבשבילך נברא, והנה אתה רחוק כל כך', ובזה מעורר הלב 
לצאת מכל מדה שמבלבל מחשבתו ביראה רעה ובמשיכת 
אהבה נפולה, ומטהר הלב עי"ז, כי נעשה רעם גבורות של 
כי  שעורים,  עומר  בחי'  שזה  הלב,  שמטהר  השם  יראת 
שערה גי' תקע"ה, ב' פעמים מנצפ"ך שזה בחי' הגבורות 
והדינים שאנו ממתיקים ע"י בחי' רעמים, היינו קול שופר 
בחי' קול של קבלת התורה שאנו ממשיכים בכל יום של 
היראות  כל  ומרימים  מניפין  אנו  כי  הלב,  לישר  הספירה 
במחשבות  שנאחז  מהדין  ויוצאים  לשרשם,  הנפולות 

משיכת התאוות. 

הספירה – התחלה חדשה בכל יום
מוחו  לשמור  להתגבר  הספירה,  ימי  עבודת  עיקר  זה  כי 
השם  יראת  שמכניס  הוא  וההתחלה  כנ"ל,  הדעת  לטהר 
בליבו, לבא לזכור באהבת השם, כי עיקר בירור הדעת הוא 
מסטרא  שכתוב  כמו  חסד,  בחינת  אהבה  בחינת  ידי  על 
דימינא מוחא חוורא ככספא, אבל יראה קודמת לאהבה, 
שמוליד  רעם  קול  ממשיכין  הימים  שסופרים  יום  ובכל 
יראה בלב, וממילא מתגלה אהבה, כי ע"י היראה ממילא 

יכולים לבא לזכור אהבת השם ולכלל האמונה והדעת. 
הדעת,  מצרים-מפגם  מטומאת  שיוצאין  הטהרה  ועיקר 
לטהרת וקדושת הדעת - הוא בימי הספירה, כאשר האדם 
שבלב,  המחשבות  נגד  ומלחמה  מצותא  לעשות  מתגבר 

יתבלבל  ולא  השם,  יראת  שיזכור  להשי"ת  הרבה  וצועק 
רק  נפש,  ועגמת  ליאוש  יפול  ולא  מכל מה שעובר עליו, 
ידחה מעליו כל עול של יראה נפולה, ויתגבר לזכור השגחת 
 - מצה  טעם  בפסח  לטעום  זכה  וכאשר  ויראתו,  השי"ת 
טעם של השמחה בהשי"ת - יתגבר נגד כל דבר שמחמיץ 
המחשבה והדעת בתוך משיכת העביות של הגשמיות, כי 
כל מה שהאדם מחמיץ הדעת במה שיש בו משיכת הגשמי 
ונגה  בהשי"ת,  הלב  שמחת  ומקלקל  נוגס  בזה  מדי,  יותר 
השכחה מכסה עליו, אבל אם רק עומד ללחום, כמה שיכול 

ואיך שיכול, בזה מטהר הלב ויבא לשמחה. 

ובזה כל עסקינו בימי הספירה - להתחיל בכל יום מחדש 
ממש, אע"פ שעובר מה שעובר בבחי' 'אחרי גזר דין' וכבר 
שכח הכל וכו' אעפ"כ מתחיל מחדש ובתמימות בכל יום, 
בחי'  הרעם  קול  בחי'  לשמוע  היום  באותו  כבר  ומתגבר 
תקיעה, שמגלה לו שבשביל זה נברא - ללחום למען לטהר 
העולם, גם כאשר נופל כל כך, וגם כאשר כל התחלה היא 
קטנה בחי' ספירת היום, אעפ"כ מאמין שבזה נעשה תיקון 
העולם. ואז נמשך עליו כבר הארת השמחה בבחי' ספיר 

ויהלום- אור הדעת שנמשך בכל יום של הספירה. 

קבלת התורה – לשמוח בעבודתנו
והרי הארת השמחה השלימה הוא בחי' שבת, שבו מתגלה 
והאדם  עוה"ב,  מעין  שבת  כי  אדם.  בכל  הזו  השמחה 
זוכה לשמוח בו במה שמעיד שהשי"ת ברא הכל בששת 
ימי המעשה, היינו שברא את העולם בשבילו, כי בשבת 
מתגלה הדעת שהעולם נברא בשביל שהאדם יתקן הכל, 
קודש  בשבת  ששובת  במה  בעצם  הוא  התיקון  ועיקר 

ומתקן העולם.
וזה מ"ש בענין הספירה "שבע שבתות", כי כלל השמחה 
הוא בחי' שבת, בבחי' ביומו תתן שכרו ר"ת שבת, כי עלינו 
שבתות  שבע  בכלל  להיות  הספירה  של  יום  כל  לחבר 
תמימות, כי בכל יום אנו מעוררים במצות ספירת העומר 
שמחה  עלינו  ומאירים  הלב  שמיישרים  הרעמים  בחי' 
שמחת  בחי  שבת,  בבחי'  נכלל  ועי"ז  בהשם,  אמיתית 
עוה"ב, אשר זכינו לטעום אורה בפסח, ואנו מצפים לקבל 

כח זה בשלימות בשבועות ממחרת השבת השביעית.
נבואה  רוח  בחי'  שהוא  התורה,  קבלת  אור  נמשך  ועי"ז 
באספקלריא המאירה גם לתוך כל יום, ומתגלה נוראת כח 
המתקת הדין שצריכים בימי העומר, כי בהתגלות השמחה 
נמצא הכח לידע איך להמתיק הגזר דין, ועי"ז אנו יכולים 
לחדש ימינו לזכות לקבלת התורה בשבועות, שאז נמשך 
נברא  בשבילי  של  הדעת  התורה  קיום  כח  עיקר  עלינו 
העולם, שעי"ז נזכה באמת לקיים התורה כראוי בשמחה 
וחיות, כי כל העולם היה תלוי ועומד עד השישי בסיון, ואז 

כאשר אנו מקבלים התורה נתבשם ונברא העולם. 
וזה עיקר קבלת התורה מחדש בכל שנה - לזכות לשמחה 
זו, וכל ישראל במעמד הר סיני זכו לזה בעת קבלת התורה, 
פנים  דבר השם עמכם",  בפנים  "פנים  למ"ש  זכינו  אז  כי 
רואה  שהאדם  המאירה.  אספקלריא  בחינת  זה  בפנים 
זו,  והלכה  מצוה  לקיים  ממנו  מבקש  ממש  שהשי"ת 

ולהאמין אנכי השם וגו'. 
ולכן היו צריכים למנות מ"ט יום, כדי שנוכל לקבל הארת 
נבואת משה אספקלריא  הדעת ממשה רבינו בחי' דרגת 
המאירה, ועי"ז זכו כל ישראל גם כן בשעת קבלת התורה 
בעצמה  שהמצוה  האמונה  אור  שהוא  זו  נבואה  לבחינת 
של  והשמחה  היראה  אור  גדול  שזהו  שלי,  העוה"ב  הוא 

שבועות, כמובא בדברי חז"ל גודל השמחה של שבועות 
יום  כי אחרי שאנו סופרים מ"ט  וכו'[,  יוסף  ]כמובא ברב 
בשבועות אנו יכולים לקבל התורה באמת, לזכות לשמחה 
אמיתית - שמחה של השי"ת - השמחה מהמצוה בעצמה, 

שזה עיקר רפואת נפשנו. 

בחי'  זה  אשר  לנשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו  מה  וזה 
אור השמחה הגדולה שהתגלה אז כמ"ש "ושמחת עולם 
על ראשם" לענין הכתרים שזכה כל אחד מישראל אז, כי 
רק ע"י גודל הדעת והשמחה שכלל לא רצו בשום שכר 
מצוה  בשכר  אחרת  מצוה  יתברך  השם  להם  שיזמין  רק 
זאת, אמרו "נעשה ונשמע" היינו שיעשו כל אשר ידבר ה' 
מתוך מה שכל מגמתם וקיבול שכרם הוא ונשמע, שיזכו 

לשמוע מצוה אחרת. 

והתורה ניתנה בקול שופר, כמ"ש "בקולות וברקים עליהם 
נגלית ובקול שופר עליהם הופעת", כי אז מתגלה כח ימי 
הגדולה  היראה  לגלות  רעמים,  בחי'  שהמשכנו  הספירה 
הלב  שמתישר  התורה,  קבלת  שהוא  האהבה  והתגלות 
בשמחה  בוער  בלב  ולקבלה  בהתורה,  לשמוח  וזוכים 
הגדול  השופר  וקול  הרעמים  כי  מחדש,  יום  בכל  גדולה, 
של מתן תורה שומר ומגין עלינו תמיד לפשט עקמימיות 

שבלב ולזכות לשמחה. 

כי  יום,  נאמר מ"ט  ולא  יום"  וזה בחינת "תספרו חמשים 
יום  של  השמחה  לקבל  הכח  לבנות  הוא  הספירה  עיקר 
החמשים שהוא בחינת יובל הגדול בחינת עולם הבא, כי 
שזה  רחמים,  מלא  כזקן  השי"ת  עלינו  נתגלה  בשביעות 
בכח  אשר  החמישים,  שער  בחי'  הרחמים  מידת  בחי' 
הרחמים שייך שגם אנחנו נזכה להבין ולראות אמיתת אור 
השמחה השלימה, וזאת עיקר אור קבלת התורה שעלינו 

לזכות בכל שנה מחדש. 

שבע שבתות – להמשיך השבת לכל יום
וזה מה שסופרין שבע שבתות, כי העיקר לזכות לשמחה 

גדולה ועצומה זו שהוא בחי' שבת. 
גדולת  נתגלה  שבו  מפסח  היינו   - השבת  ממחרת  ולכן 
ושמחת ישראל - אנו סופרין עד ממחרת השבת השביעית, 
כי התחלנו להבין טעם שבת, ואז אנו סופרים כל שבוע נגד 
יום של שבעת ימי בראשית שבהם נברא העולם, לגלות 
בהם השמחה של 'מחרת השבת השביעית', שכל יום של 
איך  יהיה  העולם  נברא  בשבילי  שמחת  בו  יש  הבריאה 
שיהיה, וכל יום ויום משבעת ימי בראשית, כל מצוה ודבר 
טוב - יהיה נכלל בבחי' שבת, להרגיש בחינת שבת שהוא 

עולם הבא בכל מעשי המצוות. 
ונמצא שיש ז' שבתות, לקדש כל מידה בקדושת השבת, 
צריכין  קודש  שבת  בעצמו  שהוא  השביעי  יום  ואפילו 
קודם מתן תורה גם כן לספור כנגדו שבוע אחד, כדי שיהיה 

נכלל ביום שכולו שבת. 
כי אמנם שבת הוא מעין עולם הבא, אבל אף על פי כן 
בשביל  הכוונה  יהיה  השבת  ביום  שאפילו  להיות  יכול 
יזכה להארת השמחה השלימה  ולא  הבא,  עולם  שכר 
של שער הנון, וע"כ עלינו לזכך כל הימים, להאיר הארת 

כדי  הספירה,  בימי  השבת  לתוך  גם  התורה  קבלת 
להמשיך עליהם בחינת עולם הבא יום שכולו שבת.

ואז נזכה לקבל השבת כראוי, לזכות למנוחה 
ושמחה, שיהיה בנו חיות ושמחה במצות 

קיום  עיקר  הוא  אשר  השבת 
התורה. 



בני הנעורים
שיחת חברים בענין ל"ג בעומר

עלהו לא יבול

הלכות הנוגעות לל"ג בעומר
בריך שמיה – אין לומר ביחידות תפילת 'בריך שמיה' בציון הרשב"י )שו"ע קא ד ומשנ"ב יט(.

פי  שעל  מאד,  גדול  בבלבול  כלל  בדרך  הם  לציון,  מחוץ  הנערכות  התפלות  תפילה: 
ההלכה אסור להתפלל שם. וכל שכן 'תפלת שחרית', בפרט אחרי שהיו ערים כל הלילה, 
כל התפלה היא מתוך לחץ ודוחק גדול )ראה: שו"ע סימן. סו"ס צד ומשנ"ב ל. צח ב(. ומה בצע 
בכל ענין וסגולת התפלה והעליה לציון לרשב"י, אם אין מקיימים את המוטל על האדם 
בחובת התפלה כהוגן. מה שאין כן 'מנחה ומעריב' אפשר למצוא מקום להתפלל כהוגן. 
]אגב, העוצרים בדרכם חזרה ב'אלונית' אשר בכביש 6, אין להתפלל שם מחמת הריח 

הרע הבא מן השדות[.
חובת מים אחרונים. מים אחרונים חובה! ויש נכשלים בזה בהיותם בדרך שאין נוטלים 
ידיהם, בתירוץ שאין להם מים וכו'. וחייבים לתכנן את האכילה באופן שתהיה אפשרות 
ליטול מים אחרונים )ראה משנ"ב קפא ב ובשעה"צ שם, ולפמ"ש בסימן קסג א ובמשנ"ב וביה"ל 
וכל  ואכמ"ל(.  דינים  פרטי  כמה  בזה  יש  )אכן  בדרך  מקום  באיזה  מים  יהיה  אם  ובפרט  שם(. 

שכן שבדרך כלל יש 'שאר משקים' שבמצב כזה אפשר לכתחילה להשתמש בהם למים 
אחרונים.

זימון: )א( אם 'מתוועדים לאכול' והיינו שנעצרים באיזה חניה וכדומה על מנת ליטול 
'זימון  לגבי  אמנם  )ב(  לזמן.  חייבים  לכולם,  לאכול  אז  מחלקים  אם  שכן  וכל  ידים, 
מחוץ  אכלו  ואם  'בשם'.  לברך  אין  נוסע,  כשהרכב  אוכלים  שאם  חילוק:  יש  בעשרה' 
אך כל זה  )ג(  לרכב, או התחילו לאכול כזית בעת שהרכב חונה, מחויבים לברך בשם. 
כשנתועדו לאכול, אבל אם נעצרו סתם מבלי כונה לשם הכנה לאכילה, אלא כל אחד 
עושה כרצונו, אזי אף שיש הרבה אוכלים, אין מצטרפים לזימון. אכן אף באופן כזה מי 

שהוא עם בני ביתו, והוסכם לאכול עתה, הרי הם חייבים בזימון.
דינים הנוגעים לנוסעים בלילה

אכילה ושתיה בלילה: כשמגיע הזמן של 'חצי שעה' לפני עלות השחר, יש איסור לאכול 
ולשתות לפני התפילה, אך הדבר תלוי מה אוכלים, וכדלהלן: )א( לחם, מותר לאכול רק 
עד שיעור כביצה. )ב( עוגה, לכתחילה יש להחמיר ולא לאכול אז יותר משיעור כביצה 
יש  אך  לסמוך,  מי  על  לו  יש  יותר  לאכול  המקיל  הדחק  בשעת  אבל  מזונות,  מיני  של 
להזהר שלא לאכול הרבה באופן שיהיה בזה 'שיעור קביעות סעודה'. )ג( 'תבשיל של 
כמה  ולשתות  לאכול  אפשר  משכרים,  שאינם  משקאות  ושאר  'קפה'  'פירות'  מזונות' 
שרוצים עד עלות השחר. )ד( אבל כשהגיע זמן עלות השחר - אסור לאכול ולשתות 
שום דבר, אלא רק דברים ובאופנים שהתירו לאכול ולשתות לפני התפילה. )ה( ולפי 
חצות  לאחר  כבר  הוא  אם  שינתו  לאחר  דבר  שום  ולשתות  לאכול  אסור  הזוהר  דברי 
הלילה. אבל מי שהיה ער כל הלילה, אף לפי הזוהר מותר לאכול ולשתות כאמור לעיל. 

הישן בדרך כחצי שעה - אם הוא בלילה, יטול ידיו שלוש פעמים  נטילת ידים שחרית: 
להעביר הרוח רעה. ואם אין כלי לנט"י, אפשר ליטול ידים בלא כלי. ואם אין מים ורוצים 

ללמוד, אין לבטל מדברי תורה בגלל העדר המים, אלא צריך לשפשף את הידים באיזה 
דבר, כדי שיהיו הידים נקיות לאמירת דבר שבקדושה. אך צריך לנקות כל היד והיינו גב היד 

ופנים היד עד הפרק וכן בין האצבעות, ובדיעבד די עד קשרי האצבעות. ]אבל אין דבר זה 
מועיל להעביר הרוח רעה[.

ברכת התורה - מי שישן שינת ארעי אפילו בלילה כגון המתנמנם על מושבו, אינו צריך לברך 
ברכת התורה. זולת מי שישן שינת קבע על מיטתו אפילו בתחילת הלילה, שצריך לברך.

קצת  לישון  מקום  מצא  או  בדרך  בנסיעה  קצת  ישן  אפילו  או  הלילה  כל  ער  שהיה  מי  הדרך:  תפלת 
במירון ]אך לא בשינה קבועה במקום לינה[ - אם אמרו תפלת הדרך בתחילת הנסיעה, אזי אם חוזרים 

לפני עלות השחר, אין צורך לברך עוד הפעם תפלת הדרך. אבל אם חוזרים 'לאחר עלות השחר', צריך לומר 
תפלת הדרך בלי הסיום 'ברוך וכו'. אמנם מי שעתיד להתפלל תפלת שחרית בזמנה בעודו בדרך, יאמר עוד הפעם 

תפלת הדרך בלי סיום הברכה בברכת 'שומע תפלה' לפני 'כי אתה וכו'. 

שמעון: מה שלומך ידידי היקר, נו... איך מתכוננים לל"ג בעומר?
יצחק: ב"ה, כבר קניתי כרטיס נסיעה ומתכנן להיות שם כבר 

בהדלקה. מתי אתה מתכנן לנסוע?
שמעון: מה זה משנה מתי נוסעים, גם לא התכוונתי לשאול 
אותך עם איזה חברה אתה מתכונן לנסוע, התכוונתי לשאול 

איך אתה מכין את הנפש שלך לגודל המעמד?
בישיבה  איתנו  דברו  אכן,  להתכונן.  יש  מה  יודע,  לא  יצחק: 
שמחים  אנו  כך  ועל  בעולם,  הזוהר  אור  את  גילה  שרשב"י 
מאוד, אבל לא באמת מבין מה זה קשור אלי, כי איזה קשר 
יש לי לזוהר, ואיני מבין מה יש לשמוח כל כך, אבל אני מבין 
נוסע,  אני  גם  אז  נוסעים,  וכולם  גדול,  יום  זה  בעומר  של"ג 

להתפלל קצת ולרקוד.
גם אם אתה לא מבין למה  נוסע  שמעון: טוב מאוד שאתה 
צריך לנסוע. אבל בכל זאת אי אפשר לשכוח את מה שרביז"ל 
הזהיר אותנו שלא נהיה כמו אלו שנוסעים לצדיק ולא יודעים 
אני  חוזרים מהצדיק.  יודעים למה  ולא  נוסעים לצדיק  למה 
באמת חושב שאנו צריכים ללבן יחד למה אנו נוסעים, אולי 

גם הנסיעה תהיה אחרת, ויהיה בה משמעות פנימית יותר.
יצחק: אתה יודע מה, אתה צודק, אני באמת צריך לעצור רגע 
ולחשוב למה אני נוסע למירון. אבל בעצם הרעיון הוא מאוד 
פשוט, יום ההילולא הוא יום גדול, ואפשר לפעול בו ישועות 
וכמו שמספרים על ישועות עצומות שהיו במירון,  גדולות, 
הרבה  ועוד  ולזיווגים  לפרנסה  זכו  בילדים,  נפקדו  אנשים 
הרשב"י  גדולת  בסוד  בעלונים  שקראתי  מעניינים  סיפורים 
וכמובא  ישראל,  לעם  ישועות  לפעול  כוחו  גדול  כמה  ועד 

בגמרא 'כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק'.
כי  במירון,  הרבה  כך  כל  רוקדים  למה  כן  אם  אבל  שמעון: 
מה קשר בין השמחה והריקודים לבין כך שהוא יום הילולא 
דווקא  עסק  כזה  עושים  ולמה  הזוהר?  את  חיבר  ושהוא 
כל  ולמה  צדיקים?  משאר  ולא  שמעון  רבי  של  מההילולא 
יוחאי',  'בר  כמו  הרשב"י,  בגדולת  שירים  הרבה  שרים  כך 
'ואמרתם כה לחי'? ולמה מדליקים מדורת אש, ולא מספיק 
הדלקת נר כמו בשאר הילולות? וגם למה רבי שמעון בעצמו 
בשביל  רק  האם  שלו,  בהילולא  להתאסף  שיבואו  ביקש 
כאן  שיש  כנראה  ישועות?  של  השפעות  עלינו  להשפיע 

משהו נשגב יותר מאשר לפעול ישועות לחיים. 
יוסף: סליחה שאני מתערב בשיחתכם, אבל שמעתי אתכם 
נוסע  לא  באמת  אני  בהילולא,  למירון  מהנסיעה  מדברים 
ביום ההילולא, קשה לי הדוחק והבלגן שם, מעדיף לנסוע 

ביום אחר, אז אפשר להתפלל ולבקש ביישוב הדעת.
כמדומני שיש כאן 'שכחת התורה', פשוט  שמעון: 
הפכו  כוחו.  סגולת  ומה  רשב"י,  זה  מה  שכחנו 
את כל המושג של ההתקרבות לצדיקים רק 
וישועות,  מופתים  השפעת  של  לענין 
לנו  שאין  הסיבה  זה  ואולי 
הרגשה 

של חיות ודביקות בהשי"ת, וזה הסיבה שהיצר הרע משתולל 
כל כך הרבה בדורינו עד שכל מי שנופל ברשתו, כבר אינו יכול 
לצאת ממנו, כי לא בנינו בתוך הלב שלנו מנגנון אמיתי של 
יראת שמיים שיכול לעמוד מול נסיונות, וכל זה מחמת שאין 

אנו יודעים מה זה צדיקים, ומה זה האור של הזוהר הקדוש.
יוסף: מה אתה מתכוון? לא הבנתי לאן אתה חותר.

בעומר,  ל"ג  של  הענין  עיקר  היקרים,  ידידי  תבינו  שמעון: 
הוא לא התפילות והישועות שפועלים במקום. עיקר הענין 
את  הלב  לתוך  ולהכניס  הרשב"י  של  לאור  להתקשר  הוא 
שבזכותו  הבטיח  רשב"י  כי  בעולם,  רשב"י  שיש  האמונה 
הגדול  שבכוחו  והיינו  ישראל,  מעם  תורה  תשכח  לא  וכוחו 
יש לנו תקווה להיות תמיד קרובים להשי"ת. ולכן אנו שרים 
לכבודו,  ורוקדים  יום,  באותו  פעמים  הרבה  אותו  ומשבחים 
הוא  שמעון.  רבי  היה  גדול  כמה  סתם  המגלה  שיר  זה  ואין 
ניגון המגלה לכל אחד שהנה יש עצה לנפשו, לכל מצב באשר 
והבלבולים  המחשבות  מכל  המח  את  שירוממו  עצות  יהיה, 
כי  פנימי.  וחיות  בהתלהבות  כראוי  ה'  עבודת  להתחיל 
"כשמשבחין ומפארים את הצדיק על ידי זה נתרומם הדעת" 
הרשב"י,  בציון  בעיקר  מתפללים  גם  זה  ועל  כ"ט(.  סי'  )ליקו"מ 

שיקרב אותנו להשי"ת, ויהיה לנו כח לעמוד מול כל הנסיונות.
שאיני  מספר  אשמח  איך  הקדוש,  לזוהר  שלי  הקשר  מה  יצחק: 
לומד, בפרט שאיני רואה את עצמי עוסק בספר הזוהר בזמן הקרוב.
שמעון: רבי שמעון בר יוחאי לקח על עצמו להכניס את כולנו 
לגן עדן, שכולנו נרגיש את האור של ה' בתוך החיים שלנו, גם 
מי שאינו עוסק בלימוד הזוהר בפועל, בכל זאת הזוהר הכניס 
אור וקדושה בעולם שבזכותו כולם יודעים שיש אור פנימי 
ביהדות, שלולא הזוהר הק' לא היינו יכולים להתחמם לאור 
התורה והמצוות. גם כל הספרי מוסר וחסידות כולם יונקים 
מהשפעת אור הזוה"ק בקדושה הפנימי בכל מצוה. ולעומת 
זאת כל מציאות הקרירות שיש בין אלו שאינם יראי ה' באמת 
הוא רק מחמת שלא מושפעים מאור הזוהר, שבכך נהפכים 

המצוות למשא כבד.
הזוהר  בספר  לך.  גם  שייך  שהזוה"ק  שתדע,  צריך  מזה  חוץ 
הקדוש נמצא קדושה גדולה מאוד מעבר לתיבות הכתובים 
לקדושה  להתעלות  יכול  אותה,  ואומר  הקורא  שכל  בה, 
גבוהה מאוד, וידוע כמה צדיקים בכל הדורות הפליגו במעלת 
אמירת הזוה"ק. גם מובא שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד, 
של  לימודים  מיני  לכל  חשק  נעשה  הזוהר  לימוד  ידי  ועל 
התורה הקדושה.    ועוד שהלשון הקדוש של הזוהר מעורר 
ומפאר  שמשבח  השבח  דהיינו  יתברך.  השם  לעבודת  מאד 
כל  על  וכו'  זכאה  לומר  בזוהר  הרגיל  הלשון  ה',  העובד  את 
מצוה ועבודה. ולהיפך הצעקה שצועק 'וי, וי לה וי לנשמתא' 
על הסר מעבודת ה', אלו הלשונות מעוררים מאוד את האדם 
לעבודתו יתברך.   ותהיה חכם לבקש ולפעול זאת על ציונו 
הגיע  זה  בשביל  כי  הגדול,  לאורו  להכנס  שתזכה  הקדוש, 

הרשב"י לעולם, לעזור לך, לך ממש.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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מזלא טבא וגדיא יאה
ברגשי שמחה נביע ברכותינו אל ידיד נפשנו
איש חי ורב פעלים אוצר תורה חכמה וחסד

איש האשכולות מלא מדע וחכמה
כשמן הטוב תורק שמו

הרה"ח רבי יהודה דייטש שליט"א
בהיכנס בנו החתן חיים יקותיאל לעותומ"צ

בזכות רביה"ק יזכה לרוות רוב נחת דקדושה 
ממנו ומכל יוצ"ח

מתוך נח"ר והרחבת הדעת כה"י
באהבה ובהערכה

חבורת מאירת עינים
עיה"ק ירושלים ת"ו

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע להר ברכה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגעיע גם
לאלון מורה

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8441059

הר ברכה

הר"ר אהרן נתן אנשין הי"ו
ירושלים

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

הר"ר דוד מילר הי"ו
ירושלים

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

הר"ר ישראל יעקב ]בר"צ[ קניג הי"ו
בית שמש

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

הר"ר דוד ]בר"ש[ בורשטיין הי"ו
צפת

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

הר"ר שמעון לוי  הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נפתלי לוי הי"ו
ביתר

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

הר"ר שמעון נחמן טובול הי"ו
ירושלים

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

500 גליונות נתרמו להצלחת

הר"ר יהודה בן עמוס לוי הי"ו

לישועה והצלחה

הר"ר נחום רוזנבלט הי"ו 
בית שמש

לרגל שמחת החלאקה לבנו נחמן יחיאל נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

ברכת מזל טוב
להר"ר אשר זעליג מרגליות הי"ו

מראשי חבורתינו
לרגל שמחת האירוסין

לבנו הבחור החשוב שמעון נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

מברכים בכל לב
חבורת חסידי ברסלב בישיבת טשעבין

הר"ר משה דוד כהן הי"ו 
בית שמש

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

ספירת העומר

המחיר

5 ש"ח

shm |מושק'ה

ניתן להשיג במרכזי ברסלב
לבירורים או לקבלת

החוברת לדוא"ל:
0583288729

oradaat@gmail.com

בני" "שאל  הנפלא  הקונטרס 
ימי  על  לדעת  שרצית  מה  כל 
והמסתעף העומר  ספירת 


