
כל העולם מלא בדרכים, כבישים סלולים בכל מקום וכשאין אספלט 
יש שביל עפר,  ואם לא שביל יש משעול צר, גם באוויר יש נתיבים 
לתעופת מטוסים ובים יש נתיבי הפלגה. הדרכים הם כורח המציאות, 
זו הדרך היחידה להתגבר על בעיית המרחקים. הדרכים הם השדכנים 

הוותיקים ביותר בין מדינות עמים ואנשים. 
אלא שבדרך, אדם נתפס לא אחת לקוצר רוח, מתי כבר אגיע - הוא 
שואל את עצמו, כמעט באותן מילים שילדיו שואלים וכל כך מרגיזים 

אותו. מתי נספיק, מתי נהיה, מתי נגמור. 
        

הבשורה עלולה לאכזב אבל כידוע הדרך לעולם אינה נגמרת. מאחורי 
של  יותר  ארוך  המשך  מתפתל  ליעד,  הגעה  כמו  שנראה  עיקול  כל 

שהשיגו  אלו   - הצדיקים  ואדרבה,  כביש, 
לכאורה את מה שכולנו מחפשים - אין להם 
מנוחה גם לא בעולם הבא. אז מתי כבר נגיע? 

ובכן, תלוי איך נבחר ללכת. הבה נסביר:

חומש מדברי
וכל  הרביעי  לספר  אותנו  מכניסה  פרשתנו 
ובדרך  במסעות  ועוסק  במדבר  נרשם  כולו 
דור  של  מסוים  סוג  אנחנו  גם  המטרה.  אל 
המדבר, כמי שצועדים לקראת גאולה שלימה 
הוא  כעת  שלנו  המקום  לישועה,  ומצפים 

בחינת מדבר, הולכים לקראת, מתקדמים. 
דור המדבר צריך להיזהר מאוד שלא להפוך 

למתי מדבר. במדבר הפיתוי המסוכן ביותר היא הוצאת דיבה, והכוונה 
למחשבה הסוררת כביכול אין לאן להגיע, אין יעד ואני סתם מבלה 

את חיי בפטרולים סביב עצמי. זו הוצאת דיבה.
של  הרע  לשון  חטא  בגלל  במדבר  שנה  ארבעים  עשה  ישראל  עם 
המרגלים שהסתכם באמירה 'אין לאן להגיע'. המשפט הזה, בניסוחים 
 - דהיינו  הפרטית,  ישראל  לארץ  בנוגע  גם  רבות  מושמע  שונים, 

הישועה שלנו, התכלית שלנו, והיהדות שלנו. 
אנחנו מתקשים להבין מה הקשר בין הזמן שמתבזבז לנו על חוסר 
הצלחה, נפילות, כישלונות ושגרות, לבין כל מה שכתוב שאנו אמורים 
להשיג. אנחנו לא מצליחים להבין מה אנו עושים בתוך החיים שלנו, 

כפי שהם, אם נועדנו לגדולות ונצורות. 
והפסוק משיב ואומר 'מה' מצעדי גבר כוננו' - כל הצעדים שאתה 
מי  של  בידיו  ומעוצבים  מתוכננים  ומחר,  אתמול  היום  עושה 
שברא את כל היעדים הנשגבים. מי שציווה אותך להגיע אל 
הר סיני הוא זה שמכונן את צעדיך בחצרות, בעיי העברים, 
ובל תשכח את המשך הכתוב  ובגבול מואב.  זרד  בנחל 
הזו,  בדרך  חפץ  הוא  ברוך  הקדוש   - יחפץ'  'ודרכו 

הוא רוצה אותך כאן. 
על משמעותם של המסעות 

כותב רבי נתן שהם התגלמות של שידוך יוצא דופן בין המקום למה 
שלמעלה מן המקום. המטרה של מסעות המדבר היתה לרומם את 
של  כמקומם  מוגדר  המדבר  המקום.  מן  למעלה  לבחינת  המקום 
הללו  נסבלים  הבלתי  הדברים  וכל  והצימאון,  העקרב  השרף  הנחש 
להיות,  נאלץ  הינך  שבו  המקום  את  להגביה  אותך  להכריח  נועדו 

לבחינת למעלה מן המקום.
לפיכך, בדרך מליצה, אדם פוסע ולא מתגלגל ממקום למקום. ההליכה 
והתנתקות.  דריכה  ממנה,  והתנתקות  הקרקע  על  מדריכה  מורכבת 

הייה כאן אך אל תיקבר כאן. איך עושים זאת?

מסע מתוכנן
נשים  המסע.  מתנהל  בו  לאופן  קשור  העניין 
מלמטה  לצפות  אפשר  המדבר  מסע  על  לב, 
או מלמעלה. הצועדים אינם רואים אלא מדבר 
וצעדים ולא יודעים מאומה על הצעד הבא, אבל 
לכל  יש  אלוקי,  בצו  מתנהל  המסע  מלמעלה 
הצעדים והפיתולים תוכנית שמובילה להר סיני 

ולארץ ישראל.
אלו הם חיינו. כתוב 'כי ישרים דרכי ה' וצדיקים 
היא  חיינו  כל  בם'.  יכשלו  ופושעים  בם  ילכו 
הדרכים  השי"ת  מצד  ודרכים.  הליכות  מסכת 
ישרות ומובילות למקומות מדויקים, אין תחנה 
מיותרת. אבל כאן למטה יש בחירה. צדיק הולך 
מתוך תחושה של 'מה' מצעדי גבר כוננו' - צעדיי 
ולדעת שכאן  אותם  ללכת  אותם,  למלא  רק  ועליי  מלמעלה  מוכנים 
מצוי עימי ה'. הרשע סבור שהוא המדריך, הוא המוביל, לפיכך הוא 
הרשע  מיותרים.  מסיבובים  ומתאכזב  נבונים  צעדים  על  מתרברב 
נקבר במדבר, יורד מתחת למקום, ריבוי הצעדים רק מעייף ומשכנע 
כאן,  צועד  הצדיק  מכשולים.  מסלול  הם  החיים  מטרה,  שאין  אותו 
אבל יודע שגם בצעדים הפשוטים הוא נוחל עולם הבא ונושם יעדים 
נשגבים, אין לו יום מיותר ולא רגע מבוזבז. תחת רמזור אדום או על 
כביש משובש כמו מול נוף מרהיב, תמיד הוא מתוך תוכנית מתוכננת, 

צעדיו כוננו וה' חפץ בם. 
הם  שספרנו  הימים  הזו.  ההשגה  על  התאמנו  האחרונים  בשבועות 
מידות, כל יום וההתמודדות שלו. ביומיום אדם לפעמים מרגיש כמו 
שק חבטות של היצר הרע - כל יום מידה רעה חדשה, אבל בספירת 
העומר הוא מבין שכל התמודדות היא עוד יום שמצעיד לקראת מתן 

תורה.
ניסיון הוא צעד, ובחלק מהצעדים, כמו בני ישראל במדבר, נכשלים, 
אבל העיקר – ממשיכים. אל תוציא דיבה על מתן תורה ואל תאמר 
קשור  שעובר  מה  וכל  ישראל  לארץ  הולך  אתה  עליי',  עובר  'סתם 

לשם. נסיעה טובה.
)ע"פ ליקו"ה ערב ה'(

לא סתם עובר עליך

במדבר  המסע  תכלית 
לרומם את המקום ללמעלה 
יודע  וכשאדם  מהמקום, 
ה'  מאת  צעדיו  שכל 
החפץ בהם, הוא מתרומם. 
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במדבר יש להיזהר לא להפוך למתי מדבר, בעקבות הוצאת דיבת 'סתם עובר עלי', מה שעובר עליך מוביל למה שאתה רוצה להשיג. 

יום ד' נשא תקצ"ד

הקדושים  השבועות  ימי  והנה 

ממשמשים ובאים, בעל הרחמים יחוס 

עלינו שנזכה לגמור ימי הספירה בקדושה וטהרה, 

שנזכה עכ"פ מעתה להכין עצמינו כראוי לקבלת 

התורה הקדושה וחג הקדוש הזה הבעל"ט.

זה הרבה  צריכין לשבר הלב על  ואם אמנם עדיין 

הרבה,  זה  על  יתברך  לפניו  ולהתחנן  ולבקש 

לפני  הבוכה  כבן  שליש  בדמעות  לפניו  ולבכות 

הכשרים  ישראל  בני  בתוך  כן  גם  שיקרבנו  אביו, 

ביותר  אעפ"כ  בשבועות.  התורה  לקבלת  הזוכים 

צריכין לחזק את עצמנו בשמחה בכל יום, כי עיקר 

בהתורה  כ"ש  שמחה.  הוא  התורה  לקבלת  הכלי 

מאמר  על  ס"ה[  ]סי'  וכו'  רות  אל  בועז  'ויאמר 

לצדיקים  מחול  לעשות  הקב"ה  עתיד  רביז"ל 

לעתיד לבא וכו'. 

ההתנוצצות  נעימות  נזכרתי  זאת  כותבי  בתוך 

עוד  יודע  ואיני  הקדושה,  התורה  מזאת  שבלבי 

שארי  כלה  שבלבי  התשוקה  מרוב  לך,  לכתוב  מה 

אלקות  מההתנוצצות  מדבר  שם  כי  וכו'.  ולבבי 

מאיר  שהרשימו  עד  ב"ה  סוף  האין  אל  וביטול 

להדעת ולהמשיך משם התורה ע"י גודל השמחה 

סוד  הוא  זה  שכל  התורה.  לקבלת  כלי  שנעשית 

שבועות זמן תורתנו, מה נאמר ומה נדבר אלמלא 

לא אתינא לעלמא אלא למשמע דא די ודי והותר.  

וכן בכל תורה ותורה.

בכל  נפלאים  חסדים  העושה  הרחמים  בעל  ברוך 

דור ודור.

להבא  ומצפה  העבר  על  המודה  אביך  דברי 

לישועות גדולות נגילה ונשמחה בישועתו.

נתן מברסלב

חג השבועות ממשמש לבא,
איך תתכונן?



צדקה, אא

במספר שמות
לקראת הילולת שמואל הנביא 

לימודו  בדרך  נפגש  אשר  קבוע  לימוד  שכל  מספה"ק  ]ידוע 
בענינא דיומא, הרי זה סימן שהוא מרוצה מן השמים[

ויאמר  ישראל,  על  הפלשתים  כשגברו  הנביא  שמואל  בימי  וכן 
שמואל קבצו את כל ישראל המצפתה ואתפלל בעדכם אל ה'.

להתפלל במקום שנעשה נס
א[ בימי שמואל, היו עם ישראל עובדי עבודה זרה, ולכן שלח 
השי"ת את פלשתים שיתגרו בהם, וכך היה שמואל מעורר 
ואחרי  בתשובה,  ולשוב  שלהם  הרע  כל  את  לעזוב  אותם 

שעשו כן, אספם אל המצפה להתפלל.
יחד  להתקבץ  שמואל  להם  הורה  למה  להבין  יש  והנה 
להתפלל דווקא במצפה? ומבאר הרד"ק, ששם היה המנהג 
להתקבץ ולהקריב קרבנות, כי שם היתה תשועה גדולה בימי 

יהושע כשנלחם עם המלכים.
כי במקום כזה שנעשה נס, פירושו של דבר שהתגלה באותו 
והיא אשר מחזקת את  המקום השגחת ה' שהיתה נסתרת, 

האדם בתפילה כאשר זוכר שכאן התגלה השגחת ה'.
עיקר הבחירה הוא המקום

ב[ והנה ר' נתן בליקו"ה ברכת הודאה ב', מרחיב בענין הברכה 
'ברוך שעשה לי נס במקום הזה', שלכאורה מהו  שמברכים 
והרי  הזה,  במקום  דייקא  נס  שעשה  והשבח  הברכה  גודל 
הקב"ה הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, והוא מלך 
והביאור  נס?  להיעשות  יכול  מקום  ובכל  הבריאה,  כל  על 
הוא שכל המקומות של העולם הם השתלשלות של הרבה 
צמצומים והגשמה של מציאות אור השי"ת, שירד והשתלשל 
והצטמצם עד שנתהווה להיות עולם העשייה, היינו המקום 
גשמי שהוא עפר הארץ שאנו עומדים עליה, ושם יש אחיזה 
יוצר  המקום  מציאות  כי  מהשי"ת,  להפרידנו  אחרא  לסטרא 

יישות נפרדת של הסתרה בתוך האלקות.
וכל הבחירה שיש לנו לבחור בין טוב לרע עומד על זה, שנדמה 
לנו שאנו עומדים וחיים במקום גשמי מופרד מהשי"ת, וכל 
התגברות נסיון שמתגבר עלינו להפיל אותנו, הוא ההרגשה 
עומדים  אנו  עליו  והמציאות  המקום  כאילו  בלב  לנו  שנכנס 
באותו העת של הנסיון, הוא מקום שאינו בשליטת הקדושה 

ח"ו, וכך אפשר ליפול. 
ועיקר הכח לעמוד איתן בנסיון הוא כשאדם יצמצם מחשבתו 

לקשר המקום שלו לשורשו, ולזכור שמלא כל הארץ כבודו.
ג[ וזהו כל עבודתנו בעולם הזה הוא לגלות את ה' שנמצא בכל 
מקום, כי השי"ת מגלגל את האדם בכל יום שיצטרך להיות 
דייקא בכל מיני מקומות, בשביל לגלות שם את ה' ולהחזיר 
ברכה,  תורה,  לימוד  כל  ידי  על  לשורשו,  המקום  אותו  את 
תפילה ומצוה, או מחשבה של אמונה וכו' שאנו עושים באותו 
המקום. וצריך כל אחד להאמין שעל ידי אותה המצוה, נתגלה 
כבוד ה' ונתקדש שמו באותו המקום, וכך חוזר אותו המקום 

לשורשו.
ד[ והוא סוד מה שאומר רביז"ל )ליקו"מ תנינא סי' קכ"ד( שאם 

באיזה  להשית  והשתוקקות  התעוררות  איזה  לאדם  הזדמן 
מקום, אזי יעמוד באותו המקום ולא יזוז משם, אפילו אם הוא 

היה  השי"ת  רצון  כי  הילוכו,  בדרך  כגון  לכך  מוכן  שאינו  מקום 
השתוקקות,  או  תשובה  בהרהור  המקום  באותו  דייקא  שיתחזק 

השתוקקות  דברי  או  ובקשה,  תחינה  של  דיבורים  כמה  שם  ולדבר 
בפה או בלב.

מקומות הקדושים
יותר  יש  ושם  כך  כל  התגשמו  לא  אשר  מזוככים,  יותר  מקומות  יש  והנה  ה[ 

אדם  וכאשר  וכדומה.  המקדש  בית  ירושלים,  ישראל,  ארץ  כמו  אלקות,  התגלות 
עומד שם, יש בו הכח יותר לעמוד בנסיונות, ויכול יותר לעסוק שם בתפילה, ולהדבק 

יותר בניקל בהשי"ת שהוא שורש כל המקומות.
וזהו סוד הכינוי שמכנים אלו המקומות בשם 'מקומות הקדושים', מחמת שמקומות אלו מסוגלים 
שאר  בכל  שנאחז  הטבעית  מההרגשה  בניקל  יותר  לצאת  אפשר  שם  כי  ישועות,  לפעול  יותר 

המקומות של העולם.
ומשום כך כאשר ארע נס לאדם באיזה מקום, פירושו של דבר שבאותו המקום התגלה השגחת 
ה', ונהפך למעין 'מקומות הקדושים' לאותו אדם שנעשה לו הנס, ובשבילו נחשב שנמשך לאותו 
המקום בחינה של קדושת ארץ ישראל, ולכן כאשר הוא נקלע שוב לאותו המקום, יש לו לעצור 
ולהודות ולברך 'ברוך שעשה לי נס במקום הזה' בשביל להזכיר לעצמו שהמקום הזה גילה אלקותו 

יתברך. 
ו[ ומשום כך מבארים המפרשים שאין מזכירים בברכה זו את מהותו של הנס, אלא עיקר הדגש הוא 

לברך את המקום הזה, כדי להראות שהשי"ת שולט על המקום הזה.
ועל פי יסוד זה אפשר לבאר את ההלכה שצריך לקבוע מקום לתפילתו, כי באותו המקום שהוא 

מתפלל, 
הוא מקדש את אותו המקום, ושם מתגלה החלק אלקות השייך לשורש נפשו, והוא מסוגל יותר 

לסייע לו להדבק באמונה בשאר התפילות שרוצה להתפלל.

בתפילה הופך האדם את המקום למקום של גילוי השגחה

ז[ נמצא שבמקום שנעשה נס יש קדושה גדולה שמסייעת לאדם להתפלל ולהדבק בהשי"ת, הן 
גשמי  מקום  להפוך  ששייך  לאדם  שמזכיר  הדבר,  פשטות  מצד  והן  המקום,  אותו  קדושת  מצד 

ומנותק, למציאות של רחמים וניסים.

ולכן קיבץ שמואל את ישראל להתפלל דייקא במצפה, כי שם היתה תשועה גדולה לישראל כאשר 
אותם  לחזק  יכול  היה  המקום,  באותו  שהיה  הנס  וגילוי  המקום  קדושת  כי  המלכים,  עם  יהושע  נלחם 

להתפלל גם עכשו שיושיעם מיד הפלשתים.    

השבועות,  חג  לפני  כלל  בדרך  יחול  במדבר  פרשת  שבת 
)והשנה לבני ארץ ישראל יש גם את פרשת נשא צמוד לחג השבועות. 
וזה, אגב, אחת ההסברים, שכתוב בספרים, למה לא הושוו עדיין בני 
חז"ל  בשבת(  התורה  קריאת  לעניין  ישראל  ארץ  לבני  לארץ  חוץ 
אף מסרו לנו סימן על כך ואמרו: 'מנו ועצרו' - 'מנו', תחילה 
קוראים על מניינם של ישראל בפרשת במדבר, ורק אחר כך 

מגיעים ל'עצרו', לחג העצרת - למה?

ומנהג  מצווה  לכל  יש  פנים  שהרבה  תורה,  של  כדרכה 
וכמה  כמה  למצוא  אפשר  זה  לעניין  שגם  הרי  ועניין, 
ולשמש  הרבה  ללמדנו  יכול  מהם  אחד  שכל  סיבות, 
מתן  חג   - השבועות  חג  לקראת  ראויה  הכנה  בשבילנו 

תורתנו המתקרב ובא. 
א. המניין של בנ"י בא להורות: לא מוותרים על אף אחד! 
התורה באה ללמדנו שבכדי לקבל תורה בכל שנה ושנה 
אחד  כל  כי  ויחיד!  יחיד  כל  את  לכך  שצריך  הרי  מחדש 
כי  עליו...  לוותר  אפשר  ואי  ונחשב!  חשוב  בנפרד  ואחד 
בפרטיות!  שמו  את  מקריאים   - שמות  במספר  בא  הוא 
משפחתו  את  גם  מקריאים  שמו  את  שמקריאים  ואחרי 
ומכלילים אותו  יחד עם כל שאר משפחותיו לבית אבותיו. 
ומראים לפני כל עם ועדה איך שגם כל יחיד ויחיד בנפרד 
היה לו מקום סביב מנגד לאהל מועד איש על מחנהו ואיש 

על דגלו באותות לבית אבותיו...

כי י'ש ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה...
האותיות  כל  עם   - תמימה  היא  כאשר  רק  ד',  ותורת 
משיבת נפש... כפי שרבנו הקדוש  והנשמות, רק אז היא 

רבי נחמן מברסלב מגלה לנו )בספר שיחות הר"ן סי' צא'(:

"סגולה להתמדה, שיזכה להיות מתמיד בלימודו, הוא להיזהר 
לבלי לדבר על שום איש ישראלי!...

כי כמו כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלמות. אבל כאשר הכלה 
יש בה איזה חסרון ומום – אזי בוודאי אין האהבה בשלמות. כמו 
וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה,  'כלה',  כן התורה הנקראת 
וכשיש חסרון באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה, ועל כן 

בוודאי אי אפשר לאהוב את התורה בשלמות!!!

לבלי  ויזהר  מישראל,  אחד  שום  על  מלדבר  כשיזהר  אבל 
למצוא שום חסרון בשום ישראלי, נמצא שאין בתורה שום 
חסרון ומום - אזי בוודאי יאהב את התורה מאוד! ואזי יתמיד 

בלימוד התורה מגודל אהבתו את התורה!"

כי בכדי לקבל אהבת תורה, בכדי לזכת שהתורה תהיה 
בדרגת 'משיבת נפש' לזאת צריך שהתורה תהיה תמימה 
תורה  ספר  כי  שבה...  אותיות  ריבוא  הששים  בכל   -
שחסר בה אפילו אות אחת הרי היא פסולה... ולכן 
כאשר יש, חלילה, מחלוקת ופירוד לבבות אפילו 
נשמת  כלליות  של  אחת  מנשמה  אחת!  מאות 
ישראל! הרי בזה כבר פסלנו את התורה, ואין 

לה את הכוח הרוחני של משיבת נפש...
לה  יש  ונשמה  נשמה  כל  כי 
לה  יש  שם! 

ה'עצרו'  לפני  ושנה  שנה  בכל  ולכן  התורה!  בספר  אות 
מקריאים לכל בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם את 
גודל עוצם החביבות של כל נשמה ונשמה, ומקריאים את 
כל מספרם, שהמספר הרי בנוי מכל כל הפרטים והיחידים 
וזוכים  ואז התורה מקבלת את כוחה  יקרא!  ולכולם בשמות 

להרגיש טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש...

בני  שכאשר  התורה,  לנו  מספרת  יתרו  בפרשת  ולכן, 
יום  לפני  בהכנתם  מיד  הרי  סיני,  במדבר  הגיעו  ישראל 
הגדול של מעמד הר סיני התקיים בהם: 'ויחן שם ישראל 

נגד ההר' – 'כאיש אחד בלב אחד'... 

נפלא  יום  לאותו  מתקרבים  כאשר  ושנה  שנה  בכל  ב. 
שוב  ומתגלים  ונשפעים  סיני!  הר  מעמד  יום   - ונעלה 
האורות מחדש של קבלת התורה בהתחדשות מחודשת, 
הרי זה לעומת זה, מתעורר ומתגבר נגד כל אחד מישראל 
שואגים  הם  שבו  המלאכים,  קנאת  של  הגדול  הקטרוג 
התורה  את  תשאיר   - השמים  על  הודך  תנה  ומקטרגים: 
אנוש,  לבני  תורה  להוריד  רוצה  אתה  למה  בשמי מרום! 
בני תמותה, שכולם שקרנים, רמאים, בעלי מחלוקת וכו' 
כאשר  רק  המלאכים  קנאת  מאותו  להינצל  דרך  ואין  וכו'... 
עצמם  ואוחזים  בשני,  אחד  יחדיו  מתכללים  ישראל  נשמות 
הכוח  מתגלה  זה  בכוח  רק  כי  ודודים...  רעים  באהבת  יחד 
בכוח ההתקשרות עם  רק  כי  בנפרד...  ויחד  יחיד  כל  של 
אפשר  הכבוד,  כסא  מתחת  ששורשם  יחד,  הנשמות  כל 

להינצל מקנאת המלאכים...
מברסלב  נחמן  רבי  הקדוש  רבנו  זה  כל  לנו  שגילה  כפי 

)בליקו"מ ח"ב תורה א'( ותמצית דבריו הנפלאים שם:
"כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים... 
אבל המלאכים מתקנאים מאוד באדם כזה שיש לו ממשלה 
עליהם... והעצה על זה, להינצל מקנאת המלאכים זה על ידי 
ידי ההתקשרות  כי על  שמקשר עצמו עם נשמות ישראל... 

ניצול מהם! 

כמו שמצאנו אצל משה רבנו, כאשר עלה למרום לקבל את 
אישה  לילוד  מה  ושאלו:  המלאכים  בו  שנתקנאו  הלוחות, 
בינינו?... ואמר להם הקב"ה: לקבל תורה בא! אמרו: אשר תנה 
הודך על השמים! אמר לו הקב"ה למשה: החזר להם תשובה! 
ואמר משה: מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל פיהם... ואמר לו 

הקב"ה: החזק בכסא כבודי...

קנאת  משרפת  להינצל  עצה  יתברך  השם  לו  שנתן  היינו, 
ישראל,  נשמות  שורשי  עם  ולהתקשר  לאחוז  המלאכים 
כל  שורש  ששם  הכבוד,  כסא  מתחת  מושרשים  כולם  שהם 

הנשמות, אם כל חי, ובכך תינצל"...

ולכן, בכל שנה ושנה, לפני בוא יום מתן תורה, ומתעורר 
אשר  בינינו?  אישה  לילוד  מה  הגדול:  הקטרוג  ושוב  שוב 
תנה הודך על השמים?... הרי צריך מחדש להחזיק בכסא 
הכבוד, להתחזק יחד עם ה'מנו'... מניין של כלל ישראל... 
את  לקבל  שוב  נוכל   - ל'ועצרו'  שוב  להגיע  נוכל  אז  ורק 

התורה ולהינצל מקנאת המלאכים... 

כוכבי אור
הרה"ח ר' ברוך מרדכי פראנק שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

 פרק ל"ז



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'כסוף

שנה,  למאתיים  קרוב  לפני  ישראל  עם  שידע  הקשות  הגזרות  אחת 

ימ"ש,  ניקולאי  הצאר  של  בהוראתו  ה'קנטוניסטים'.  גזרת  היתה 

היהודית  ומסביבתם  הוריהם  מחיק  יהודים  ילדים  באכזריות  נתלשו 

שבה גדלו וחונכו, ונלקחו הרחק אל מחנות הצבא הרוסי, שם עברו 

אימונים מפרכים שמטרתם להכשירם להיות חיילים נאמנים בצבאו 

של הצאר.

הנערים האומללים נאלצו לחיות בכפיפה אחת עם גויים מגושמים, 

השבת.  את  ולחלל  וטריפות  נבלות  לאכול  אותם  הכריחו  מפקדיהם 

אלו  הקנטוניסטים,  של  הגיוס  תקופת  ארכה  שנים  וחמש  עשרים 

ששרדו תקופה נוראה זו בחייהם, עורטלו לחלוטין מכל קשר לתורה 

ומצוות, ובדרך כלל, לא היו מודעים כלל לעובדת יהדותם.

היו מקרים שבהם הורים לאותם 'תינוקות שנשבו' התקשו להאמין כי 

הגוי המגודל שנוקש על דלתם, אינו אלא בנם שבימים הרחוקים היה 

חבוש בכיפה ופיאות עיטרו את צדעיו, ומחמת הצער נפלט מפיהם: 

'מוטב היה לו מתנו ולא ראוי עינינו את בננו כך'. 

אך היו מקרים יוצאי דופן, של גילויי השגחה בתוך ההסתרה, שהראו 

כי למרות הכל, 'נצח ישראל לא ישקר'.

***

היה זה היום השחור ביותר בחיי משפחת רייכמן. אנשי הצבא דפקו 
על דלת ביתם ומשזו נפתחה, תפסו בידיהם הגסות את הבן, יצחק 
- דוד, ולקחו אותו עמם. לא עזרו תחנוניהם, זעקותיהם ובכיותיהם 
הנואשות, בנם מחמדם נעלם יחד עם החיילים לאי - שם, והם ידעו 

היטב את משמעות הדבר.
יצחק דוד מצא את עצמו במחנה הצבאי יחד עם עוד ילדים ונערים 
יהודים שנחטפו מידי הוריהם. בתחילה, ניסו הנערים לסרב לפקודות 
מפקדיהם, אולם בתוך תקופה קצרה נשברה רוחם. הממונים עליהם 

עשו מאמץ רב להשכיח מהם את מוצאם ואת עברם, ואף הצליחו.
אולם הנער יצחק דוד רייכמן, התגלה כאגוז קשה לפיצוח, הוא זכר 
היטב כי יהודי הוא, במקום סתר החביא את התפילין שלו, מידי יום 

נהג להסתתר שם, להניח את התפילין ולומר 'שמע ישראל'.
שנים ארוכות חלפו והוא עודנו דבק ביהדותו ובתפילין שלו, כשמלבד 

זאת אינו יודע מאומה מחיי תורה ומצוות.
הימים,  מן  ביום  הצבא.  במחנה  שירת  עדיין  ארבעים,  לגיל  בהגיעו 
כששוטט המפקד במחנה, גילה לפתע את יצחק דוד עומד כשהוא 

מעוטר בתפילין. חמתו התלקחה בקרבו עד להשחית, הוא ניגש אליו, 

וחטף בכוח את התפילין של ראש ממנו. 

קת  את  הרים  הוא  להתאפק,  יכל  לא  וחסון,  גיבור  שהיה  דוד  יצחק 

מתבוסס  נפל  וזה  המפקד,  ראש  על  רב  בכוח  הנחיתה  שלו,  הרובה 

בדמו, וכעבור זמן קצר מת.

עד מהרה נערך ליצחק דוד משפט שדה, ובהתאם לחוק הנהוג פסקו 

את דינו לאחת מהשתיים; עליו לבחור בין מוות ביריה, או שיעבור בין 

שתי שורות של מאה חיילים שילקו אותו בשוטים שבידיהם.

אלו שבחרו באפשרות השניה, על פי הרוב נפחו את נפשם באמצע 

מסע המלקות, אך יצחק דוד בחר בה, ובנסי ניסים שרד ונותר בחיים.

בהתאם לחוק ששרר אז, מי שהצליח להשאר בחיים לאחר עונש זה, 

היה משתחרר לביתו. יצחק דוד יצא לחופשי ובעיר הראשונה שאליה 

הגיע, הביע את רצונו לפגוש ברב המקומי וביקש ממנו שילמדו תורה.

כך, בעקשנות ובעקביות התקרב מחדש ליהדות. כעבור שנים נשא 

בן, הוא החסיד הנלהב רבי נפתלי כהן,  לו  נולד  ולימים  אשה כשרה 

אשר דבקותו ברבינו הקדוש היתה לאות ולמופת, ותפילתו הערבה 

והנעימה לפני התיבה, המסה את לבב שומעיה. רבי נפתלי גם היה 

ברבות הזמן לחותנו של החסיד הגדול רבי אברהם בן רבי נחמן.

ה'קנטוניסט' ששב לעמו

בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  במדבר  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
ד' שבהם מתגלה איך להתגבר על המניעות  הכשר כלים הלכה 

ולזכות לקבלת התורה.

קיצור המבואר בתורה ס"ו
מבואר בדברי רבינו במאמר ויהי נא פי שנים )לקו"מ סי' ס"ו( 
שרוח החיים של הצדיק הוא בבחי' רוח דלתתא שמתאחד 
מאד,  מאד  גדול  הוא  שלמעלה  והחיות  דלעילא,  ברוח 
והתלמידים שהם עם הצדיק משרש אחד, הם מקבלים כח 
מרוח העליון הזה בבחי' פי שנים, כדי לזכות למה שיש לזכות. 
ממה  יותר  ומשיג  עולה  אז  הצדיק  הסתלקות  בחי'  ובעת 
באדרא  יוחאי  בן  שמעון  ברבי  שמצאנו  כמו  בחייו,  שהשיג 
זוטא וכו' ואז יכולים לזכות לקבל עיקר הארת הרוח דלעילא, 

שמזה עיקר כוחנו להוציא מכח לפועל. 
כי קודם שמוציאין מכח אל הפועל, אזי הכח והפועל נקשרים 
ביחד, וסוף המעשה נקשר עדיין בתחילת המחשבה, בבחי' 
רוח דלעילא שמתקשר לרוח דלתתא, שהם בחינת כח ופועל 
נתגלה  וגו'"  ידיך  את  "פותח  בחי'  ע"י  אבל  יחד,  שנקשרים 
ונבדלין,  נפתחין  מעשה  ובכל  לפועל,  מכח  ויוצא  הרצון 
שבמעשה  דלתתא  הרוח  בתוך  דלעילא  הרוח  כח  ומתגלה 

האדם בעוה"ז.
אבל לזה יש לעמוד בנסיון הכעס, בחי' המתקת חרון אף, שזה 
מונע מלהוציא לפועל ומזיק לפרנסה, וצריך לשבר ולהמתיק 
החרון אף, עד שיהיה נעשה ממנו בחינת רוח בחי' רוח אפינו 
משיח וגו'. ואזי זוכים לשלימות הדיבור שיכול להוציא דיבור 
לפני השי"ת כראוי בבחי' שפה ברורה, שזה תלוי על מציאות 
מידת האמת של האדם שאינו צריך שום דבר מהבריות ואינו 

נצרך להם רק עושה לשם שמים באמת תמיד.
וזה נעשה ע"י הארת הרוח שמביא האדם לרצון. כי יש הרבה 
מניעות, ולפי מה שהאדם מתגבר ברצון חזק ואינו נופל כלל 
על ידם, רק אדרבה מתגבר יותר, כי מבין שתכלית המניעה 
והרצון  הכיסופין  ע"י  אז  יותר,  החשק  להגביר  כדי  רק  הוא 
וזוכה להוציא מכח  נעימו"ת,  ונעשים  מתבטלים המניעו"ת 
לפועל כל דבר שבקדושה בכח המשכת הרוח דלעילא בחי' 

מ"ש ויהי פי שנים וגו'.

עיקר התכלית להוציא הבריאה מכח לפועל
בכל יום השי"ת מחדש בטובו מעשה בראשית ומקיים את 
רוח של כל  והנחת  העולם, אבל עיקר התכלית של העולם 
הבריאה  לחדש  צריך  שהאדם  מה  הוא  בראשית  מעשה 
שיתגלה בו גדולת השם, כאשר לעתיד יתחדש העולם ברוחו 
של משיח וידע כל פעול מי פעל כל זאת, ועכשיו זהו עיקר 
שליחות האדם, לתקן העולם ולעמוד נגד הכפירה והשכחה 
וכל המניעות, להוציא העולם מהכח אל הפועל להיות עולם 

של השי"ת. 
כי הכל נברא 'בגין דישתמודעין ליה' שנכיר גדולת השם, ונבין 
איך לידע מהשי"ת בכל דבר ודבר, וכל זמן שאין מתעוררים 
לזה נחשב העולם לתהו ובהו וכו', וכאשר מתחילים לעסוק 
בתורה ומצות, הרי לפי הקדושה וטהרה וידיעת אלקותו ית' 
שמתעורר בקיום המצוה כך מתתקן העולם ומתגלה הדעת. 
ולכן העולם היה תלוי עד שישי בסיון, עד קבלת התורה בו נתבסס 
לקבל  מחדש,  התורה  לקבל  עלינו  שנה  בכל  וכך  העולם,  ונשלם 
הכח המוכרח לנו כדי שנוכל לקיים התורה, להוציא מהכח לפועל 

לעסוק בתורה ולזכות לתשובה והשגת האמונה. 

הכח לזכות לזה – ע"י התקרבות לצדיקים
והנה כל כוחנו לזכות לזה, הוא ע"י קדושת שורש נשמתנו 
בקדושה  מושרש  האדם  כי  דלעילא.  הרוח  בחי'  למעלה, 
בנו  בחר  והשי"ת  וכו',  במחשבה  עלו  ישראל  כמ"ש  גבוהה, 
ונתן לנו כח דקדושה שמאיר בשורש נשמתנו, וכאשר רוח 

הזה דלעילא מאיר בתוך לבבנו ומתקשר עם הרוח דלתתא 
בעבודת  לפעול  ועוז  כח  באדם  יש  אז  שבלב,  החיות  עם 

השי"ת להוציא לפועל כל מה שצריך. 
שנפגם  וככל  זה,  קשר  ומקלקל  פוגם  חטא  כל  הרי  אבל 
קדושת הנפש נעשה בחי' ונרגן מפריד אל"ף, שנפרד קשר 
שלמעלה  היו"ד  קשר  בחי'  שהוא  האדם  לנפש  הנשמה 
להיו"ד שלמטה של אות אל"ף, שהוא בחי' פתיחת היודי"ן 
משורשו  האדם  נפרד  ועי"ז  ידי"ך,  את  פותח  בחי'  לפועל 
ושורה עליו רוח חיצוני שהוא רוח הטומאה שמפריד הנפש 
שהפועל  ממנו  ונעלם  לאמונה,  להתעורר  וקשה  מאמונה 
מה  למעשה  להוציא  כח  בו  אין  וממילא  מלמעלה,  נמשך 
והוא הולך  לו חיות הנשמה  כי חסר  שצריך בעבודת השם, 

בלי חיות ואמונה.
והרי לזאת עיקר כח האדם הוא להמשיך חיות ממקום גבוה 
יותר, כי אי אפשר לשוב לתקן רק מהקדושה העליונה יותר, 
שיקבל חיות חדש משם, ואז יומשך לו חיות משורש נשמתו, 
ולפי מה שיקבל חיות והארת הקדושה בשורש, כך יתחדש 
כח הנשמה כח הרצון לקיים התורה ולהתקרב להשי"ת, ויהיה 
בו חיות ורוח חיים להוציא לפועל בעבודת השם.  ולכן עיקר 
עי"ז  שרק  להצדיק,  התקרבות  הוא  האדם  של  הנשמה  כח 
יכולים לקבל נוראת כח שפע נשמת הצדיק שדבוק למעלה 
למעלה, ומקבלים כח ועוז שמחדש כח הקדושה של נפשנו. 

ולהתחזק,  להתגבר  תמיד  צריך  שהאדם  מה  עיקר  וזה 
להתמיד בתורה, ולבא לתפילה, ולהתגבר למעשה, ע"י קשר 
של הנפש הרוח דלתתא להרוח דלעילא לשורש הנשמה - 
כח  גדול  חיות  ומקבל  הצדיקים,  בקדושת  שנכלל  מה  בכח 
יכולים  עי"ז  ורק  הצדיק,  נשמת  שורש  של  דלעילא  הרוח 
כי  ולדעת מהשי"ת.  להתעורר באמת לעבודת השם להכיר 
חסרון החיות שיש לכל אדם הוא מחמת שנפרד משורשו. 
ואור  בהשי"ת,  ההתדבקות  מתחדש  הצדיקים  ע"י  אבל 
האמונה מתחיל להאיר, ומתעורר בלב האדם רצון להקדושה, 
כל  לעשות  שצריך  להבין  ומתעורר  ותפילה,  לתורה  רצון 

מעשיו לשם שמים להוציא הבריאה לפועל תמיד. 

הכח לעמוד נגד המניעות
אבל יש עוד מלחמה גדולה לפני האדם. כי גם כאשר מתעורר 
קצת רצון, הרי מציאות העולם הזה וטרדותיו גורמים מניעות 

ועיכוב לכל דבר שבקדושה. 
- מציאות המניעות שיש  זהו עיקר מלחמת האדם  ובאמת 
לו ע"י ריבוי הדעות וחסרון הכח וכו', כי בכל יום מתחדשים 
יכולים  ואין  לעשות,  שצריכים  מה  מכל  גדולות  מניעות 
להוציא לפועל שום דבר שבקדושה, כי הכל חפצים ליראה 
שמפסיק  מניעה  איזה  לפני  עומד  אדם  כל  אבל  השם,  את 
להגיע  זאת  לעבור  שייך  איך  יודע  ואינו  מאוד,  הרבה  ממנו 
למה שרוצה, ויש בנ"א שבמשך הזמן רואים שאינם יכולים 

ולכן עוזבים גם את הרצון וכו'. 
ולזאת עיקר ישועת האדם הוא, כאשר זוכה להתקשר להצדיקים 
הרוח  הארת  שמאירים  מאד  במעלה  המופלגים  השלימים 
הארת  שזה  ברוחם",  שנים  "פי  של  רוח  בבחי'  שלעילא 
הגדולים  הצדיקים  הסתלקות  בעת  שנמשך  הקדושה 
שעולים למעלה למעלה ומתקנים אז וכו', כאשר זה מתעורר 
בהילולא דרשב"י שאז עלה וכו', וזה נמשך בכל שנה בכוחו 
דרשב"י והצדיקים השלימים שהם עולים לשורש הקדושה 
בדרגות גבוהות מאד שזה בחי' "הסתלקות", ואז נמשך רוח 
דלעילא בדרגא גבוה מאד, אשר בזה נמצא עיקר כוחנו וכל 
חיותינו שהוא הארת פי שנים ברוחו של הצדיק, שע"י חוזר 
הרחמים  מידות  מהארת  לשורשינו  נפשנו  קשר  ומתתקן 
זה  בכח  רק  כי  זה,  התקשרות  ע"י  שמתעוררים  הגדולים 

יכולים לתקן הנפש לקשרה למעלה. 

ולכן עיקר התחדשות חיותינו הוא ע"י הצדיקים השלימים 
ברכה  לנו  השאירו  כאשר  למעלה,  למעלה  נסתלקו  שכבר 
וכח לקבל מהם הארת הדעת באור תורתם וע"י ההתקשרות 
לאורם הזך ולבא על מקום ציונם הקדוש, לקבל חיות חדש, 
מידות  בבחי'  יותר  ומשיגים  יותר  תמיד  עולים  הצדיקים  כי 
יש  וכו'  הגלות  גזירת  מתוקף  ובעו"ה  הגדולים.  הרחמים 
הסתלקותם  ע"י  רק  יותר  לעלות  יכולים  שאינם  מציאות 
הצדיקים  אלו  כי  וכו',  מנוחה  להם  אין  צדיקים  אבל  לגנ"מ, 
לפעול  לעלות  ממשיכים  במעלה  המופלגים  השלימים 
ולהמשיך רחמים כמובן ענין זה מהזה"ק ובספה"ק, ודייקא 
המתקרב  שכל  הכל,  לתקן  יכול  האלו  נוראות  עליות  ע"י 
שלימות  עליו  נמשך   - ברוחו  שנים  פי  ומקבל  תורתו  לאור 
מידת הרחמים, ועי"ז מקבל כח לחבר נפשו לשורשו, להוציא 

מהכח לפועל. 
לבכות  ראוי  היה  שלכאורה  דרשב"י,  הילולא  ענין  כלל  וזה 
תורתו  אור  בהשראת  עצומה  שמחה  מתגלה  אבל  וכו',  אז 
ותיקוני מידות הרחמים שגילה, עד שמזה נמשך התחדשות 
גדולים  כי  שנה,  בכל  התורה  לקבלת  ההכנה  וכח  הנשמה 
עתה  חיותינו  עיקר  וזה  מבחייהם,  יותר  במיתתם  צדיקים 
בתוקף הגלות, ובכח רוח הנורא הזה אנו חוזרים לדעת מה 

התכלית ומתעוררים לעבודת השם. 
כי  המניעות,  לשבר  כח  שמקבל  הוא  הקדושה  כח  ועיקר 
עיקר מציאות האדם הוא המניעות, שלכן הוא טרוד תמיד 
ולאכול.  לישון  הגוף  לתיקון  שצריך  מה  ועל  הפרנסה  על 
וכאשר ניתוסף איזה חולשה או מחלוקת ובעיה, הרי נמנע 
מזה  נופלים  ורבים  ותפילה,  תורה  של  ענין  כל  ממנו  לגמרי 
מאד, ובכח ההתקשרות לרבינו ז"ל הרי נמצא נוראת תיקון 
המשכת הרוח דלעילא עלינו, ועי"ז נוכל להתגבר ברצון חזק 

לשבר המניעות. 
וגם כאשר משתטחים בכל פעם מניעות עצומות ויש בכוחם 
למנוע, הרי בכח הרוח הזה שאנו מקבלים מרבינו ז"ל מתגלה 
בלב רצון אמיתי לדעת שכל מניעה הוא מניעות המוח ודמיון 
אור  דלעילא  הרוח  בכח  יתדבק  שאם  מבין  כי  חולשה,  של 
הנשמה לא יהיה נחשב לו שום מניעה כלל, כי גם אם יעבור 
עליו מה, יתגבר נגדם, וגם במה שבוודאי יש להאדם להזהר 
להתנהג לפי סדר העולם, ימצא דרך להתגבר על מה שמונע 
ויצליח  תפילה,  תורה  הרבה  לחטוף  יכול  כן  שבאמת  ממה 

להוציא לפועל להתפלל כראוי ולהתדבק באמונה תמיד.

ספירת העומר – ההתגברות על המניעות
והנה בפסח יצאנו מטומאת מצרים. שבתחילה היינו עבדים 
הבריאה  להוציא  שליחות  לנו  שיש  כלל  ידענו  ולא  לפרעה 
אחרי  מיד  בוודאי  והנה  עולם.  לחירות  מזה  ויצאנו  לפועל, 
לקבל  להתורה  לזכות  רצינו  מצרים  יציאת  של  הניסים 
ולעשות מיד, אבל אז התגלה שעיקר רצון השי"ת הוא לעמוד 
ספירת  בהעיכוב והמניעה ועי"ז להוציא לפועל, שזה מצות 
העומר, שבכל יום אנו מגלים הרצון מחדש, שאע"פ שעוד לא 

קבלנו כלום וכו' הרי אני רוצה ומחפש איך לשבר המניעות. 
להמתין,  יש  שעוד  ומה  וזכה,  עבר  שכבר  מה  סופרים  ולכן 
וכך  כך  שסופר  הפשוט  הדיבור  נחשב  הספירה  ובמצות 
למציאות של התגלות הרצון, אשר עי"ז נמשך בכל יום הכח 

לשבר המניעה של אותו בחינה וענין. 
וכאשר מגיעים לל"ג בעומד יום הילולא של רשב"י מתגלה 
נוראת כח הצדיק המופלג אחר הסתלקותו, לעלות למעלה 
יותר להמשיך רוח דלעילא, שנוכל להוציא לפועל בעבודת 
ונמשך  כוחו  נמשך  דרשב"י  הסתלקותו  בעת  כאשר  השם, 
הארת הרוח דלעילא שמתקן הכל – ואנו מתקרבים לקבלת 
התורה שזה הרוח העליון הגבוה מאד שמקבלים בשלימות. 

חג השבועות – שורש הארת הרחמים
ועיקר המשכת הרוח דלעילא על האדם הוא ע"י ההתקשרות 
לאור רבינו ז"ל, וזה עניין חג השבועות שבכל שנה ושנה, שאז 
נמשך עלינו שורש הארת שער החמישים-שורש הנשמה, 
נתגלה  שהשי"ת  מאד,  הגבוה  האור  להארת  אז  זוכים  ואנו 
עלינו כזקן מלא רחמים, היינו בחי' שורש הרחמים שמשם 
מאיר התורה, כי רק מזה יכולים לקבל שורש הנשמה לקבל 

חיות ורצון וכו', ורק עי"ז יכולים לקיים התשוקה. 
ולכן בכל שנה אנו סופרים ומקבלים התורה מחדש ממש, כי 
ויכולים להוציא  עי"ז אנו נטהרים ועולים לשורש הקדושה 
טהורים  מים  עליכם  וזרקתי  וכמ"ש  התורה,  קיום  לפועל 

וטהרתם וגו'. 
ועיקר טהרת האדם הוא ע"י טבילת מקוה, וע"כ בכל יום אנו 
לתפילה  להתכונן  הנפש  לטהר  כדי  טהרה  במקוה  טובלים 
שהוא  הטהרה  נמשך  מקוה  בטבילת  כי  כראוי,  שיתעורר 
שורש הנשמה וכל קדושת הצדיקים שמאירים עלינו דעת 
והתחדשות, ובחג השבועות לפני עמוד השחר אז עיקר זמן 
טבילת המקוה העליונה של שבועות שמטהר ומוציא נפשנו 
לקבל  הדעת,  מימי  אל  אותנו  לחבר  ופירוד,  טומאה  מכל 
הארת יום קדוש זה משער החמישים שהוא התגלות עשרת 
והחשק  הרצון  עלינו  נמשך  שבו  אותיות,  בכת"ר  הדברות 

דקדושה לזכור את השי"ת ולקיים התורה.
גדול להתורה,  ולכן ערים בליל שבועות לעורר רצון וחשק 
כדרך האדם שאינו יכול לישון כאשר משתוקק מאד לדבר, 
נמשך  שבזה  שבועות,  בליל  זה  וחשק  רצון  מקבלים  ואנו 
התורה, ולזאת קוראים בסדר תיקון ליל שבועות בכל פרשה 
'התחלה'  ענין  שזה  ואחרונים,  ראשונים  פסוקים  שלשה 
ומראים  ו"מתחילים",  המניעות  על  מתגברים  שאנו  ו'סוף' 
שבוודאי ע"י החשק והרצון נצליח גם "לסיים", כאשר בכל 
פרשה שהוא כנגד כל השבועות של השנה אנו מראים אז 
שמתחיל וגם נסיים, ובזה הרי אנו מוציאים מכח לפועל שזה 

עיקר קדושת קבלת התורה. 
ובשחרית נוהגים לומר האקדמות, שהוא שיר של חשק כמו 
שגילה רביז"ל, כי הוא מעורר חשק ורצון גדול ונורא, אך הוא 
ע"י  כח  לקבל  שצריך  המניעות,  שזהו  תרגום,  בלשון  כתוב 
החשק לעמוד בכל המניעות ועי"ז יש לנו כח לקבל התורה, 
בכח הכתר, שהוא הארת הרחמים הגדולים שמתגלים בחג 

השבועות.

הכח להוציא מכח לפועל – ע"י שבת קודש
להוציא  הכח  המשכת  כי עיקר  ניתנה בשבת,  והנה התורה 
לפועל הוא ע"י קדושת השבת שאחרי ששת ימי המעשה 

שבו עוברים מניעות רבות והריחוק ממנוחת הנפש. 
הרוח  לחבר  השבת,  קדושת  לקבל  במקוה  טובלים  ואנו 
דלתתא ברוח דלעילא, ע"י הקדושה הגבוה שמאיר בשבת, 
שהוא אור הרצון והרחמים שמתגלה בעת רעוא דרעוין. ואנו 
כדי  דקדושה  שנים  פי  המשכת  בבחי'  מקרא  שנים  קוראים 

לתקן התרגום. 
כי העולם נברא בששת ימים, אבל העולם היה חסר מנוחה, 
וביום השבת אז נשלם העולם, היינו התגלות הקדושה, ובו 
יונה מנוחה, שהנשמה מתדבקת לשורשה שהוא  מצאה 

ומזה  הפועל,  אל  מכח  יוצאת  והבריאה  דלעילא,  הרוח 
נמשך עלינו אור התורה וקדושת שבת לתוך כל יום לפי 

מה שמתעלה האדם ביום השבת.
ולכן מבדילים במוצאי שבת, לעמוד ליד השבת בזמן 

הסתלקותה, ולקבל ממנה כח פי שנים, ונזכה 
להתדבק  החול  בימות  והן  בשבת  הן 

בהשי"ת במנוחה ושמחה.



בני הנעורים
הכנה לקבלת התורה

עלהו לא יבול

שימוש בתנור בשרי או חלבי
לתשומת לב להלכות אלו בהכנות לחג השבועות!

א. תנור שאפו או בישלו בו בשר, נעשה התנור 'בשרי' ואסור לאפות או לבשל בו דבר 
חלבי. וכן אם בישלו או אפו בו מוצרי חלב, נעשה התנור 'חלבי' ואסור לבשל או לאפות 
בו דבר בשרי ]לענין לאפות 'פרווה' ראה להלן[. וכל שכן שאסור לאפות או לבשל שני 

המינים ביחד. 
והוא הדין בכל האמור גם לגבי ה'תבנית' או 'הרשת' שמניחים עליה את התבנית. )ראה 

יו"ד צב ס"ח. ואין לזה שום קשר לדין 'ריחא לאו מילתא'(.

כל זה תקף בדרך כלל גם כאשר המאפה או התבשיל מכוסה! וכן גם כשהתנור או  ב. 
התבנית נקיים וכבר עברו 24 שעות מהשימוש בהם.

ג. בדיעבד אם אפו או בישלו ממין השני, חייבים לשאול לרב האם יש אפשרות לאכול 
את המאפה והאם מותר להשתמש עם התבנית ואיך להכשיר את התנור. 

ד. כל זה מתייחס כמובן רק לאפיה באותו 'תא', אבל תנור עם שני תאים, אפשר לייחד 
בשרי  מאפה  זמן  באותו  לאפות  אין  זאת  בכל  אך  לחלבי.  אחד  ותא  לבשרי  אחד  תא 
מהודר'  'הכשר  לתנור  יש  אם  אלא  נפרדים,  תאים  בשני  כשהם  אפילו  חלבי  ומאפה 

המעיד שאפשר לעשות כן. וכן צריך לייחד תבניות נפרדות לבשר ולחלב.
התנור  הכשרת  ידי  על  בבשרי  חלבי  או  בשרי  בתנור  חלבי  לאפות  מתירים  יש  ה. 
בשלושה דברים אלו: )א( להמתין 24 שעות לאחר השימוש עם הבשרי או החלבי. )ב( 
לנקותו היטב. )ג( להפעילו למשך שעה על חום הגבוה ביותר. ולמעשה: אם אין הכרח 
לזה אין לסמוך לכתחילה על הכשרה זו, ועל כל פנים אין לעשות כך 'בקביעות' לאפות 
בשרי ולהכשיר את התנור אחר כך לחלבי או להיפך, כי בודאי במשך הזמן יבואו לידי 
מכשול באי קיום באחד מהתנאים הנצרכים להכשרת התנור. אמנם 'תבניות' בדרך כלל 

אי אפשר להכשיר בשום אופן.  

אפיה או בישול 'פרווה' ]עוגה או חלות[ בתנור בשרי או חלבי
)א( לכתחילה יש להכשירו כאמור לעיל. 

)ב( אם קשה להמתין 24 שעה, יש לנקותו היטב ולהפעילו לפחות לחצי שעה לחום 
גבוה. 

)ג( והמיקל להכשירו רק בהפעלתו לחום הנ"ל מבלי לנקותו, יש לו על מי לסמוך. 
)ד( אם אפו בנתיים דבר פרווה - נחשב כהפעלת התנור לחום גבוה. 

)ה( אם הכניסו את המאפה לתנור רק אחרי שהגיע לחום הרצוי - בדיעבד דינו כאמור 
באות ג. 

)ו( אם לא הכשירו כלל וגם עדיין לא עברו 24 שעות מהשימוש הבשרי, נחשב מאכל 
וכן אם אפו או בישלו דבר פרווה בתנור חלבי,  הפרווה כ'בשרי' ואין לאכלו עם חלבי. 
נעשה המאכל 'חלבי'. ומכל מקום האוכל מאכל הפרווה הזה, אינו נעשה בשרי או חלבי. 

)ז( יש להזהר בכל הנ"ל, כשאופים חלה בתנור חלבי ואוכלים אותה עם מאכלים בשריים 
או סלט שיש בו דבר חריף ]שום, בצל, צנון, פלפל חריף, לימון[ שחתכו בסכין או מעבד מזון בשרי. 

 להשתמש עם תבנית בשרית או חלבית ל'פרווה'
)א( אם התבנית אינה נקיה, נעשה המאכל בשרי או חלבי כמו התבנית. 

)ב( אם התבנית נקיה אך לא עברו 24 שעות מהשימוש בה - אין לאכול את המאכל הפרווה עם 
מין ההפוך. אך האוכלו לא נעשה בשרי או חלבי. 

)ג( כל האמור הוא תקף בדרך כלל גם אם השתמשו עם נייר אפייה. 
)ד( אם התבנית נקיה לחלוטין וגם עברו 24 שעות משימוש החלב או הבשר בתבנית, ואחר כך אפו בה 

דבר פרווה - נשאר המאכל פרווה, ואפשר לאכלו ואפילו לערב אותו עם מאכל של המין השני.
אך דע! שכל האמור הוא רק לגבי מאכל פרווה רגיל, אבל אם הוא 'חריף' - נעשה לגמרי בשרי או חלבי כמו 

התבנית אפילו כאשר אפו בתבנית נקיה ועברו 24 שעות מהשימוש בה מהבשר או החלב. וכן הדין בדרך כלל לגבי 
דבר חריף שנאפה או נתבשל בתנור בשרי או חלבי.

מה שלומך אפרים, איך אתה מרגיש? איך אתה מתכונן  ר' דוד: 

לקבלת התורה בחג השבועות?

אפרים: אתה שואל אותי שאלה מביכה. לא חשבתי על כך שצריך 

להתכונן, כי חוץ מקצת עזרה בבית בהכנות לחג, טבילה במקוה 

בערב החג, ולבישת בגדי חג, מה עוד אפשר להתכונן?

ר' דוד: דבר ראשון בשביל להתכונן צריך להבין מה זה החג, מהו 

בהכנת  בעיקר  מתבטא  לחג  שההכנות  תבין  ואז  התורה,  קבלת 

הנפש.

אפרים: מה זה הכנת הנפש?

כלי  להיות  עצמך  את  מכין  שאתה  הכוונה  הנפש  הכנת  דוד:  ר' 

ילד  כמו  הולך.  אתה  מה  לקראת  שתדע  התורה,  את  לקבל  ראוי 

זה  על  מדברים  נפשית,  אותו  מכינים  אלא  חאלק'ה,  שעושה 

עושים  היו  מקרה  שבכל  אפילו  מוכן,  מגיע  הוא  וכך  ומתרגשים, 

לבין  הדבר  לקראת  אותו  שהכינו  ילד  דומה  אינו  אבל  פיאות,  לו 

אם היו מפילים אותו בבת אחת במירון ומספרים לו את השערות. 

וכמו כן ילד לפני בר מצוה, וחתן לפני חתונה.

לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה לומר לי, מה אני אמור  אפרים: 

למעשה להתכונן?

ר' דוד: בשביל זה אמרתי לך, שאתה פשוט לא מבין מה זה חג 

אינך  ולכן  הזה,  ביום טוב  נעשה למעלה בשמיים  השבועות, מה 

מקרה  בכל  יהיה  החג  תבין,  מהחג.  לחשוב  ומתעורר  מתרגש 

ליל  תיקון  ותאמר  בלילה  ער  תהיה  תתפלל,  אתה  ה',  בעזרת 

שבועות, ותאכל מאכלי חלב, השאלה היא אם פתאום תיפול על 

החג בלי לדעת מה קורה סביבך. 

אתה מבין מה הולך להיות בעוד כמה ימים?! השי"ת הולך להביא 

חדש  חיות  לקבל  הולך  ואתה  וברקים,  בקולות  התורה  את  לך 

חיות  מקבלים  'בשבועות  רביז"ל   שאמר  כמו  הקדושה  בתורה 

יום  חדש' )ליקו"מ סי' רס"ז(, אם רק תחשוב מזה כמה דקות כל 

כבר לא תוכל להסיח דעת מחג השבועות, וכל הימים הבאים רק 

שלו.  חומש  למסיבת  שמחכה  ילד  כמו  לכך,  ותשתוקק  תתכונן 

הבעיה לך שהנך מסופק אם באמת כך הולך להיות.

ומעשי,  מוגדר  לא  מאוד  משהו  על  איתי  מדבר  אתה  אפרים: 

להתכונן  שצריך  בישיבה,  בשיחות  רבות  כך  על  שמעתי 

לחג, אבל למעשה איך אני מביא את הנפש שלי להתרגש 

שכל  ברור  כי  מתאר.  שאתה  כמו  ולהתלהב  ולהתעורר 

איך  אבל  התורה,  את  לקבל  באמת  רוצה  היה  אחד 

מטפחים את הרצון הזה, להרגיש ולחוש אותו, 

ולהאמין שזה באמת יקרה לי.

ר' דוד: אוי אפרים יקירי, 

לחג,  הכנה  על  הרבה  לדבר  אפשר  רביז"ל,  את  לנו  יש  זה  בשביל 

אבל אין כוונתי סתם לדבר מההכנות הנפש שצריך לחג, התכוונתי 

למשהו מעשי יותר, תתחיל להוציא את הכיסופים בפה להשי"ת. 

נרדם,  שאתה  לפני  במיטה  או  חדר,  באיזה  לבד  תשב  כלומר, 

או  ברחוב,  הולך  כשאתה  או  פתוח,  ספר  מול  מדרש  בבית  או 

חג  על  השי"ת  עם  לדבר  ותתחיל  קולינו,  בשמע  עשרה  בשמונה 

השבועות הקרב ובא, תבקש ממנו שיאיר עיניך בתורתו, שיטעים 

התורה  בתוך  שיש  שאומרים  והמתוק  האמיתי  הטעם  את  לך 

הקדושה, שתזכה להרגיש את הנעימות שיש בכל מצוה ומעשה 

טוב, שתחקוק בליבך את החיבור המיוחד הזה שאפשר להרגיש 

בחג  חש  חיות  לקבל  רוצה  שאתה  לו  תגיד  ובקיצור,  ביהדות. 

השבועות.

והשתוקקות  כיסופים  בליבי  שיש  מרגיש  איני  אבל  אפרים: 

מיוחדת לחג?

ר' דוד: אז תדבר גם בלי כיסופים, זה בעצמו יוליד אצלך כיסופים 

והשתוקקות. הרי אתה יודע את האמת, אלא שאינך מרגיש אותה, 

אז תתחיל לדבר על זה עם ה', בפשיטות בלי לב, תהיה עקשן, אל 

תתן לחג הזה לחמוק ממך.

אפרים: בכל זאת מה יכול לתת לי להאמין שהולך לבוא חג כזה 

שיכול לתת לי חיות חדשה, מה יכול לגרום להתחיל להתפלל על 

החג הזה, להבין שהולך לקרוא משהו חדש, כמו שקורה לילד לפני 

בר מצוה?

ר' דוד: אפרים, תקשיב טוב, אני רוצה לומר לך יסוד גדול. בשבת 

קרבן  להקריב  רוצים  שאנו  לה'  מתפללים  מוסף  בתפילת  בבוקר 

התפילה  עם  מזדהה  אתה  האם  המקדש.  בבית  שבת  של  מוסף 

הזו, האם אתה מרגיש צורך בהקרבת קרבן מוסף של שבת, אתה 

מרגיש שזה חסר לך? 

אפרים: לא.

ר' דוד: אז איך יש תפילה כזו?

אפרים: אני באמת לא מרגיש קשר לתפילה זו.

עלינו  שכתבת  'כמו  בתפילה  שם  אומרים  לב,  שים  אז  דוד:  ר' 

בתורתך', התורה נכתבה עלינו!!! הבנת?! הכל מתחיל מזה.

כל  הקדושים,  בספרים  שכתוב  מה  כל  בתורה,  שכתוב  מה  כל 

החגים וכל המועדים, הכל נאמר 'עליך' ממש!!! אם תפנים את זה, 

אז תתחיל להתפלל על כל דבר להשי"ת שיזכה אותך לקיים זאת.

ובוודאי  בוודאי  אך  בתורה.  שכתוב  דבר  וכל  מצוה  לכל  יסוד  וזה 

שתבין  מאוד  שכדאי  התורה,  קבלת  בענין  לזכור  צריך  זה  שיסוד 

שהתורה היא שלך, ואתה הולך לקבל חיות חדש בתורה, מדברים 

כאן עליך ממש!!!! תתחיל לבקש מהשי"ת!!!

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8441059

יצהר

הר"ר משה חיים אנשין הי"ו בית שמש
לרגל שמחת אירוסי הבן

עב"ג בת הר"ר  אליהו גודלבסקי הי"ו  י-ם
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן אנגל הי"ו
חתן הרה"ח ר' אברהם יצחק כרמל שליט"א

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

הר"ר יהודה מאיר גולדשיין הי"ו
ירושלים

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

הר"ר שי נדב  הי"ו
ירושלים

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

הר"ר נחמן שלמה קרמר הי"ו
בית שמש

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

הר"ר יחזקאל יוסף הרטמן הי"ו
פתח תקוה

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

נא להעתיר בתפילה ותחנונים
לרפואת הילדה מאנ"ש

יהודית מיכל בת פיגא צפורה
בתוך שאר חולי ישראל

ברכת מזל טוב
להר"ר משה שווארץ הי"ו

מיקירי חבורתינו
לרגל שמחת אירוסי בנו 

הבה"ח יעקב יוסף נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

מברכים בכל לב
חבורת מאירת עיניים ברסלב

הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א
ומחותנו

הרה"ח ר' אלעזר מרדכי קעניג שליט"א
לרגל שמחת הולדת הנכדה אצל בנו / חתנו

הרה"ג ר' אפרים קיוואק שליט"א
ר"מ בישיבת ברסלב צפת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד דב ויצהנדלר הי"ו
חתן הרה"ח ר' אלימלך זילביגר שליט"א

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

הר"ר יעקב ישראל שפירא הי"ו 
ירושלים

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

המחיר
5 ש"ח

איך

מקבלים

את התורה

ק'הבהתחדשות?
וש
|מ

 sh
m

ניתן להשיג במרכזי ברסלב
לבירורים או לקבל החוברת לדוא"ל:

oradaat@gmail.com 0583288729

הנפלא  הקונטרס  הופיע! 
מה כל  שבועות"   - בני  "שאל 
שרצית לדעת על חג השבועות
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שבועות באומן דרך ויניצה הלוך ושוב
 יציאה ביום חמישי בלילה, חזרה במוצאי חג 

499$
טלפון 0527652348

או 0587833050


