
יום  והנשגב  הנכסף  היום  לקראת  בעומדנו 

ל:(  )קדושין  חז"ל  בדברי  נתבונן  תורה,  מתן 

יצר  בראתי  בני,  לישראל:  להם  אמר  "הקב"ה 

הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים 

בתורה - אין אתם נמסרים בידו". משמעות דברי 

היצר  מרשת  מצילה  התורה  שקדושת  חז"ל 

האורב לנו על כל צעד 

ושעל, והמאור שבה 

כל  להחזיר  בכוחו 

יהודי - בכל מצב בו 

הוא נמצא - למוטב. 

הרע  היצר 

מתאמץ  מצידו 

שלא  לאדם  לגרום 

בתורה,  לעסוק 

רוחצת  התורה  כי 

נפש  את  ומטהרת 

היא  לגמרי,  האדם 

השגות  בו  מחדירה 

גבוהות  ושאיפות 

מפני  ודווקא  בחיים, 

כה  עצה  היא  שהתורה 

שע''י  ה.(  )ברכות  חז''ל  כדברי  כנגדו,  נפלאה 

היצר,  את  לנצח  האדם  יוכל  התורה  לימוד 

משתדל היצר ביותר לפתות את האדם ליבטל 

מתורה.

ובזה פירשו את הכתוב )בראשית ז, יט( "והמים 

ההרים  כל  ויכוסו  הארץ,  על  מאד  מאד  גברו 

ז.(, כשגובר  הגבוהים", מים רומז לתורה )תענית 

כל  ומתבטלים  מתכסים  התורה,  כוח  ומתעצם 

נב.(  )סוכה  ליצה"ר  רומז  הר   - הגבוהים  ההרים 

הנדמה להר גבוה )"ישועות משה"(.

הגה"ק רבי דוד מנחם מאניש באב"ד זצוק"ל 

כתב  דורו,   פוסקי  מגדולי  טרנופול,  אבד"ק 

השרון":  "חבצלת  שו"ת  לספרו  בהקדמה 

דוב  יששכר  רבי  הקדוש  מרן  מפי  "שמעתי 

שמכל  בעצמו,  לי  שאמר  מבעלזא,  זצוק"ל 

עניני החסידות ופרישות וסיגופים שאדם רוצה 

את  לשמח  הוא  ומובחר  עיקר  היותר  להתנהג, 

לזה,  והסימן  הקדושה!  התורה  בעסק  הקב"ה 

רוצה  שאדם  וחסידות  סיגופים  עניני  שכל 

כוחות  כל-כך  מוציא  הרע  היצר  אין  להתנהג, 

כמו  לבטלו,  זה  על 

כוחו  כל  שמוציא 

האדם  לבטל 

תורה  מתלמוד 

בתחבולות שונות.

החסידות  בספרי 

ביארו את משמעות 

כה  "הלא  הכתוב 

דברי   - כאש"  דברי 

תורה נמשלים לאש, 

בכוחה  שאש  כשם 

כך  ולכלות,  לשרוף 

לטהר  התורה  בכוח 

ולבער  יהודי  כל 

וכפי  רע.  כל  ממנו 

שנאמר: "וצרפתים כצרף כסף" - כשם שהכסף 

הם  עטויים  האדמה  מבטן  בצאתם  והזהב, 

ההיתוך  בכור  הבאתם  וע"י  עפרורית,  בשכבת 

והזהב  ומתכלה  נפרדת  נצרפים הם, העפרורית 

והכסף מבריקים במלוא יפעת הדרם, כך משבא 

שרוי  שהוא  מצב  בכל  התורה,  באש  האדם 

בכור  הרי  ביותר,  והנמוך  הפחות  במצב  אף  בו, 

ייצרף   - הקדושה  התורה  של  הלוהט  ההיתוך 

והאפרורית  כל העפרורית  ויזדכך, תיפרד ממנו 

הגשמית, הוא יאיר באור יקרות, ויתהווה כבריה 

חדשה ממש. וכלשון קדשו של ה"אור החיים" 

יהיה  "אפילו  הזוה"ק(:  בשם  יג  כב,  )ויקרא  הק' 

ישיג  יטריח,  אם  ממנה,  למטה  שאין  במדרגה 

הדרגות עליונות כפי שיעור היגיעה".

שאו את ראש כל עדת בני ישראל )במדבר א, ב(.

כדי  ישראל,  בני  את  במספר  שימנה  למשה  ציוה  הקב"ה 

ואף  בטל,  לא  באלף  שאפילו  שבמנין"  "דבר  זה  ע"י  שייעשו 

שהם המעט, לא יבטלו חלילה בין אומות העולם.

הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ]"חידושי הרי"ם"[

ושניים יסעו )ב, טז(.

שנות האדם נוסעות וחולפות ביעף, לפיכך נחוץ לנצל את 

הזמן לתורה ועבודת הבורא. 

ספרים הקדושים

הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם )פסחים סח:(.

כשמגיע חג השבועות ורואים את מעשי ישראל שקבלו את 

התורה ומקיימים אותה, כולם מודים שישראל צריכים 'לכם' - 

פרנסה ושפע, כי "אם אין קמח אין תורה".

הרה"ק רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא זי"ע ]"מאיר עיני 

חכמים"[

לא תעשה לך פסל )שמות כ, ד - קריאת חג השבועות(.

לא תעשה עצמך פסול ביותר, על-דרך מאמר חז"ל )תנחומא 

ואתחנן( "אין הקב"ה פוסל תפילת כל בריה".

תלמידי בעש"ט הק'

'יום  ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד )זמר 

שבתון' לש"ק(.

באותה  ונשמע'  'נעשה  אמרו  ישראל  שבני  היא  הכוונה 

התלהבות ודביקות ומסירות נפש שאומרים 'שמע ישראל ה' 

אלקינו ה' אחד'. וזהו נעשה ונשמע אמרו "כאחד", כמו תיבת 

אחד שבפסוק שמע ישראל.

הרבי ר' צבי הירש מרימנוב זי"ע ]"קדושת ציון"[

ליקוטים יקריםהתורה מרוממת ומקדשת בכל מצב

ונכתב בספר
במדבר סיני באהל מועד )במדבר א, א(. הכתוב מורה 
גבוה למקום  על קדושת התורה, שהולכת ממקום  לנו 
נמוך, כי אפילו השפל שבשפלים יוכל לבוא לעבודת ה' 
ע"י התורה. ובא הכתוב לומר לנו, שדיבורי ד' היו במדבר 
- מקום פחות מאוד ומקום תוקף הקליפות, כמו שכתוב 
)דברים ח, טו( "נחש שרף ועקרב וצימאון אשר אין מים", 

"לא מקום זרע ותאנה וגפן" )במדבר כ, ה(, דיבורו יתברך 
היה במקום הגרוע הזה, ושם היה משכן השכינה ואוהל 
יכולה להתפשט לכל  מועד, ללמדנו שהתורה הקדושה 
מיני שפלים ועומקים, ולהעלות אפילו את הפחותים, כי 

היא המגן כנגד היצר הרע. 
"זרע קודש"
להרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע,
 פרשת במדבר

התורה מרוממת ומקדשת בכל מצב
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8:06  ............ הנרות  הדלקת 
8:26  ........................ שקיעה 
5:15  ................... החמה  נץ 
8:27  .............. מג"א  סזק"ש 
9:03  ................ גר"א  סזק"ש 
10:19  ........ תפילה  זמן  סוף 
מנחה  גדולה  .................  1:29

שקיעה ........................... 8:27

א' דשבועות: עלות השחר .. 4:03

8:27  .......................... שקיעה 

ב' דשבועות: שקיעה ....... 8:28

מוצאי יו"ט '50 דקות' ....... 9:18

9:40 תם:  רבנו  זמן  מוציו"ט 

זמנים לשב"ק פרשת במדבר ושבועות



רבי  הרה"ק  תלמידו  עם  פעם  נסע  הבעש"ט 
יעקב  ה"תולדות  בעל  זצ"ל,  מפולנאה  יוסף  יעקב 
יוסף". בדרך, הגיע זמן תפילת מנחה, ולא היה להם 
בפישוט  ידים. פשט עצמו הבעש"ט  לנטילת  מים 
ידים ורגלים על הארץ, ואמר: רבוש"ע, אם לא יהיה 
ורחץ  מעיין  נוצר שם  מיד  חיים?  לי  למה  מים  לי 
ידיו לתפילה. מאז נכנע ה"תולדות" לבעש"ט מאוד, 
לא בגין המופת על שעשה במקום מעיין של מים 
חיים, אלא כי ראה גודל מסירות נפשו למצוה קלה 

מדבריהם )"יהי אור"(.

זקני הבעל שם טוב  מובא באגרת הקודש של 
יעקב  "תולדות  הקדוש  בספר  נדפסה  אשר  זצ"ל 
יוסף", שהבעש"ט שאל את משיח "אימתי אתי מר?" 
כשיתגלה  לבעש"ט:  והשיב  האדון?[,  יבוא  ]מתי 
שזה  לומר  ויש  חוצה.  מעיינותיך  ויפוצו  תורתך 
מרומז בפסוק "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" - בני 
ישראל יוצאים מן הגלות, ביד רמה, תרגם אונקלוס 
גלי  שם,  בעל  ישראל  רבי  ר"ת  בריש  גלי",  "בריש 
מן  ייצאו  אז  מעיינותיו  ויפוצו  תורתו  כשיתגלה   -

הגלות. )"דגל מחנה אפרים" פר' וישלח(. 

הרה"ק רבי ישכר דב מוולברוז' זצ"ל היה אומר 

חשוב  מצדיק,  וסיפור  סיפור  כל  כי  רבותיו,  בשם 

הרה"ק  חלה  פעם  כאמירת תהלים.  בעיני המקום 

מוולברוז' באופן מסוכן, עד שאנשי ביתו ניצבו ליד 

מיטתו בחשבם שאלה הם רגעיו האחרונים. לפתע 

סיפורי  לו  שיספרו  וביקש  עיניו,  את  הצדיק  פקח 

צדיקים. כמובן שמיד מילאו בקשתו, ותוך כדי כך 

ראו שיפור במצבו.

כשהוטב לו, סיפר לסובביו: דעו לכם, שנתגלה 

הוא  הבעש"ט  מרן  שבחי  שסיפור  השמים  מן  לי 

החלק  הם  הבעש"ט  שבחי   - לישועה  סגולה 

השני של ספר תהלים. עצתי אמונה לכל הדורות, 

הוא  יכול  אם  הרי  מישראל,  אדם  יחלה  כאשר  כי 

לאו  ואם  טוב,  מה   - צדיקים  סיפורי  לבדו  לקרוא 

- יקראו לפניו פרק בבוקר ופרק בערב. וכן קיימו 

אצל הרבי מוולברוז' עד שהבריא מחוליו לחלוטין 

)"אהל ישכר"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

מאכלי חלב בשבועות
שנהגו  ס"ג(  תצד  סי'  )או"ח  הרמ"א  כתב 
רבים  טעמים  בשבועות.  חלב  מאכלי  לאכול 
הובאו למנהג ישראל זה. ה"משנה ברורה" )שם 
סקי"א( מביא טעם, כי בשובם ממעמד הר סיני 
לביתם לא מצאו מה לאכול מיד כי אם מאכלי 
כי לבשר צריך הכנה רבה, לשחוט בסכין  חלב, 
והדם,  החלב  חוטי  ולנקר  ה',  צוה  כאשר  בדוק 
כי  חדשים,  בכלים  ולבשל  ולמלוח,  ולהדיח, 
הכלים שהיו להם מקודם שבישלו בהם באותו 
מעת-לעת נאסרו להם, לכן בחרו להם לפי שעה 

מאכלי חלב, ואנו עושים זכר לזה.
שחכמי  כתב,  מדזיקוב  נועם"  ה"אמרי 
המחקר אמרו שכוחות המזון שיש בחלב אינם 
נמצאים בשום דבר שבעולם, כי אם על הלחם 
בלבד  מים  וגם  למים,  יצמא  הרי  האדם  יחיה 
ודאי אינו מזין. משא"כ חלב אנו רואים שהוולד 
יונק, ובזה הוא מתגדל, כי יש בחלב כוח שניהם 
- אכילה ושתיה. כמו כן התורה כוללת כל חיות 
הרוחניות, ונקראת בשם לחם ובשם מים, כמ"ש 
לכן  למים".  לכו  צמא  "כל  בלחמי",  לחמי  "לכו 
"חיות  שהוא  חלב  אוכלים  תורה  מתן  ביום 
הכוללת" כמו התורה, כי המצות ומעשים טובים 
הם עניינים פרטיים, וכל מצוה פועלת בשורשה, 
כל  כולל   - כולם"  כנגד  תורה  "תלמוד  משא"כ 

חיות הרוחניות.

למען דעת

הרה"ק רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע 
מייסד דרך החסידות • שבועות תק"כ, 256 שנים להסתלקותו

גילוי והפצת תורתו מקרב הגאולה

סיפור שבחיו מסוגל לישועה  מסירות נפש למצוה

יב:(  )סוטה  חנינא  לר' אחא בר  חג השבועות: 
אירעה היום הצלת משה רבנו ע"ה מהיאור בידי 
זה הוא גם אחד הטעמים  בתיה בת פרעה. דבר 
הסוף  לקני  דוגמה  בשבועות,  עשבים  לשטוח 

שעל היאור בהם הניחו את תיבת משה.

שבועות ב' אלפים תתקכ"ה: ביום זה נתבקש 
דוד  ישראל  זמירות  נעים  מעלה  של  לישיבה 
בשעת  בשבת  שחל  בעצרת  ע"ה,  ישי  בן  המלך 
"מורה  בספרו  כתב  החיד"א  ל.(.  )שבת  מנחה 
 - תהלים  ספר  את  גומרים  שבעצרת  באצבע", 

תהילות דוד בן ישי.

ז' בסיון ה'תק"ט: גר הצדק אברהם בן אברהם 
הי"ד מווילנא )בן הגרף פוטוצקי( נהרג על קידוש 
השם, הי"ד. מקום מנוחתו ע"י ציון הגאון מווילנא 
זי"ע. ביום זה נולד הגאון רבי  חיים מוולוז'ין זצ"ל, 

מייסד ישיבת וולוז'ין ובעל "נפש החיים".

קורא הדורות

ביישוב  תנ"ח  נולד בשנת  הקדוש  טוב  הבעל שם  הימים"  "אור שבעת 
אמרו  זצ"ל.  אליעזר  רבי  הרה"צ  לאביו  קולומייא,  העיר  פרבר   - אוקופ 
שנים!";  באלף  פעם  לעולם  באה  הבעש"ט  נשמת  כמו  "נשמה  צדיקים: 
"נשמתו היתה מהנשמות שנסתלקו וברחו מאדם הראשון ולא טעמו מעץ 

הדעת!"
והיה מתבודד בינו לבין קונו. אח"כ נעשה  בעודו נער התייתם מהוריו, 
למלמד דרדקי, ובלילות היה שוקד על התורה ועל העבודה בהצנע-לכת. 
נשא את אחותו של הרה"ק רבי אברהם גרשון מקיטוב זצ"ל. למד תורה מפי 

אחיה השילוני שהתגלה אליו.
בגיל ל"ו בא זמן התגלותו, יסד בית מדרשו בטלוסט ואח"כ במעזיבוז, והיה כל מבקש ה' פנה להתחמם 
מאישו הגדולה. סיפר הגה"צ רבי יהודה סג"ל ראזנער הי"ד אב"ד ור"מ סעקעלהיד, שבעל "קצות החושן" 
שאל את הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע שיסביר לו מה חידש הבעש"ט הק' בדרך החסידות בנוסף 
לרשב"י והאריז"ל, השיב לו: הרשב"י גילה גדולת ה', האר"י ז"ל הרחיב ביאורו איך יגיע האדם להכיר גדלות 
ה', הבעש"ט הק' הוסיף וגילה שמלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה, ושהש"י נמצא בעולם הזה בכל 

פרט ופרט ]"וזאת ליהודה" עמ' פ[.
הרה"ק רבי נחום מטשערנאביל זי"ע כתב בספרו "מאור עיניים": "סיפרו על הבעש"ט, כשהיה צריך 
לדעת שום דבר פרטי, אפילו דבר גשמי מענייני בני אדם, היה מסתכל בתורה ולומד בה בדחילו ורחימו, 
ומדבק את עצמו, עד שהגיע לאור הגנוז בתוכה, והיה רואה את העתיד להיות ממש מסוף העולם ועד 

סופו".
הקדושה  החסידות  דרך  את  אחריו  מותיר  כשהוא  נשיקה,  במיתת  נסתלק  תק"כ  השבועות  בחג 

שתאיר להם לישראל עד ביאת גואל.
על אף מדרגותיו הנוראות אמר לפני הסתלקותו: "אני מניח כל המדרגות וההשגות שהשגתי, בער 

אנכי ולא אדע, והנני מאמין רק באמונה פשוטה", ואמר באידיש: "איך בין א נַאר און איך גלייב!"
בהלווייתו, גילה תלמידו הרה"ק רבי וואלף קיצעס זי"ע את פניו הקדושים של הבעש"ט, והסביר: "כל 
ימי חייו השתוקקו המלאכים להביט בקלסתר פניו, אך לא היתה להם רשות מחמת קדושתו הנשגבה, 

עתה הורשו להביט, לכן גיליתי מעט את פני קדשו!"...
הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע אמר: "אם יבא אדם ויאמר לי שראה את הבעש"ט שעשה סולם ועלה 
השמימה בחיים חיותו בגופו ובמלבושיו, אאמין לו, כי כל מה שאומרים על הבעל שם טוב ראוי להאמין".

מתולדותיו

 פרנס החודש
לאחד מחברי הכולל

ר' דוד מנחם בן ר' ישראל ז"ל
מרת פייגא מירל בת ר' דוד ע"ה

יאהרצייט ה' סיון. תנצב"ה

לעילוי נשמת סבא וסבתא רבה
Mr. and Mrs. David Porush


