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הפרשה àבאר
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הוא כולה  התורה  יסוד – לדעת  הראת  אתה 
בה ' האמונה

äîåàø åá 'éðéñ øä ãîòî' äéä àøåðå ìåãâ
àåä 'äù åéãçé ìàøùé éðá ìë åøéëäå
éôë .åäåîë úåãéçé ïéàå ìëä ïåãà àåä .íé÷åìàä

äøåú äøîàù(äì ã íéøáã)éë úòãì úàøä äúà'
,é"ùøáå ,'åãáìî ãåò ïéà ,íé÷åìàä àåä 'äïúðùë

íùëå ,íéòé÷ø 'æ íäì çúô äøåúä úà ä"á÷ä
åàøå íéðåúçúä úà òø÷ êë íéðåéìòä úà òø÷ù

'úòãì úàøä äúà' øîàð êëì éãéçé àåäù.- dyxtd x`aúåò åáù

ïëàåäðåùàø äååöîë äðåîàä úà äðî ÷"îñä
úååöîä ïééðîá(à äåöî)òãéì .ì"æååúåàù

äèîå äìòî ìùåî åãáì àåä õøàå íéîù àøáù
úåçåø 'ãáåáéúëãë('ë úåîù)êé÷åìà 'ä éëðà,

áéúëå('ã íéøáã)éë êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä àåä 'ä
íìåòä úà âéäðî àåä êåøá ùåã÷ä ïëà ...ãåò ïéà
ìë åðì äùòå íéøöîî åðàéöåä àåäå .åéô çåøá åìåë
íà àìà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéàå úåàìôðä

øîàðù äìòîìî åéìò ïéæéøëî ïë(æ"ì íéìéäú)'äî
åððåë øáâ éãòöîàààà.ì"ëò ,

òãúäìåë äøåúä ìë ø÷éò àéä äðåîàäùáááá.
ò"éæ 'ï"áîø'ä áúëãëïîå ä"ãá àá 'øô óåñ)

(íéñéðä'ïéîàðù ãò äùî úøåúá ÷ìç íãàì ïéàù

זי"ע,א . מקרעסטיר ישעי' רבי הרה "ק של דהילולא יומא אייר ג' ביום זו  בשנה  שאירע מעשה נא שמעו 

ל "ע, סכנה  במצב שרויים כשהם  ישראל בני אחינו ל 'הצלת' נפשו המוסר יהודי דר מאנראו  בעי"ת

כ'פארמעדיק' עת בכל  משמש הינו  ואפילו(ÈÓ¯Ù„˜)ובתפקידו  בדרכים , ולנוד ליסע  מהנוהגים  אינו הלה .

ישעי' רבי הרה"ק  של  היא"צ שלפני קודש  בשבת והנה  מעודו ... היה  לא מירון כאת"ק  הקדושים  במקומות

להשתטח לקרעסטיר נוסע הוא ש'הפעם' בתבערה קודש, באש נתלהב ולבו במאנראו בביתו  היהודי לו ישב

'טיקעט ' אחר היהודי תר שב"ק במוצאי מיד למעשה , ממחשבה  שם. הטמון הדור מופת של  ציונו  על

(‰ÒÈË ÒÈË¯Î) אונגארין עד מושבו  ממקום  להגיע יוכל  ˘·‰È¯‚�Â‰)למען ¯ÈËÒÚ¯˜) מצא לא הזמן איחור מפאת ,

האחרונה בשעה  ממש קודש ' 'אדמת על רגליו שיעמדו באופן עצמו היא"צ יום  על  רק  טיקעט  היהודי

'דרייווער' הלה הזמין שכן מכיוון היא"צ... התעופה (�‰‚)של משדה לקחתו  שיספיק(Ë"¯‡Ù¯ÈÚ)שימהר בכדי

ורק הדרייווער, את מצא לא אך שנקבע , בזמן הגיע אכן היהודי למעשה, יום. מבעוד הציון על להשתטח 

הקדוש . הציון לכיוון בנסיעה והחלו זה  את זה מצאו שלימה שעה  לאחר

תאונה היהודי לפתע ראה  הדרך אם פגיעה(Ë�Ú„ÈÒ˜Ú)על – מאנ"ש בחורים  שני נפגעו שבה  נוראה

הבחורים, של  רכבם  לאחורי הראשון היה היהודי של ש'רכבו' והנורא, הגדול הנס  נתגלה  וכאן מאד, חמורה

בשניהם וביצע  הכרתם  את לגמרי שאיבדו  הבחורים של גופם  על נשכב ב'הצלה', הבקי מיודעינו  קפץ מיד

'החיאה ' ועמל(.c.p.r)כאחת עבד וכך אחד, הצלה איש  עוד אפילו שם  באין - לזה מזה עובר כשהוא

נתגלית  ובזה הקודש. בציון ששהו  הצלה מאנשי כמה עוד שהגיעו  עד דקות עשרה חמש במשך קשות

רצון  היהודי בלב הבעיר עליונה  ובהשגחה למכה , רפואה  הקדים  הקב"ה  כי נפלא, באופן הבורא השגחת

שיגיע בכדי זה  כל כי ידע  לא והוא לקרעסטיר, ליסע 'חייב' שהוא לעת' 'מעת חמשה מלפני ותשוקה 

שנסעו אלו  כל כי ייאמר, האמת ממש... כפשוטו  חייהם את להציל והמכריע המכוון ברגע  מרחקים  ממרחק

Ú˙)לקרעסטיר ÏÎ· ,‡ˆÓ� ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÎ ·"ÂÈÎÂ)איש איש  - עליונה ' ב'השגחה  לשם הגעתם הייתה 

בהשגחה '. 'הכל כי לראות צוהר בפנינו  נפתח  שכאן אלא ושליחותו ...

זי"ע ב. אפרים ' מחנה ה'דגל  הרה"ק  Ú˜·)וז"ל  Ù"È¯) הוא העיקר הוא ב"ה  הבורא לעודת גדול כלל וז"ל .



שבועות - הפרשה áבאר

òáè íäá ïéà íéñéð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã ìëá
äðåîàä àìáù ,àöîð .'íìåò ìù åâäðîåéîë áùçð

äøåúä úà 'ìéçúä' àì ïééãòùàìà åðì ïéà .
- åðáì úåéîéðôá áèéä íáéùäìå ,åéøáãá ïðåáúäì
úéñéð äâäðäá ìëä àìà íìåòá òáè ìë ïéàù

'ä úàîââââåéøùà åæ äðåîàá íãàä äéçé øùàë .
.àááå äæá å÷ìç éøùàå

ãåñéá÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø ÷"äøä øàéá äæ
ò"éæ(øîàé åà ä"ã åøúé à"åð é"ôò)úìéçú úà

'äøåúä úìá÷' úùøôìë úà íé÷åìà øáãéå
êé÷åìà 'ä éëðà ,øîàì äìàä íéøáãäë úåîù)

(á-àúéìëú éë øàáîå ,äìàä íéøáãä ìëäøåúä ìë)

(äìåëéë íãàä øéëéùêé÷åìà 'ä éëðàãåò ïéà -
åúìåæ ñôà åãáìîãããã.

גמור ובטחון  פרטית  בהשגחה  אמונה – ה' אנוכי
בבורא

áúëêé÷åìà 'ä éëðà' çúô ïëìù ù"àøäøùà
íéøöî õøàî êéúàöåäñðá çúô àìå ,'
êé÷åìà 'ä éëðà' Y øúåé ìåãâíéîù éúàøá øùà

õøàåäðåîàä ìò åðãîìì àøåáä äöø éë ,'
äæ øáãå ,èøôå èøô ìë ìò úåéèøôá 'ä úçâùäá

íéøöî úàéöéá ìë ïéòì äìâúðúàéøá úòáî øúåé)

(íìåòäù"àøä ì"æå .(åë 'à íåéì íééç úåçøà)çåèáì
úéèøôä åúçâùäá ïéîàäìå ,áì ìëá 'äáäæáå ,

åéðéò éë åá ïéîàäá ,íìùä ãåçééä êááìá íéé÷ú
,ùéà éëøã ìë ìò åéðéòå ,õøàä ìëá úåèèåùî
øùàá ïéîàî åðéàù éî éë .úåéìë ø÷åçå áì ïçåáå
åðéà êé÷åìà 'ä éëðàá óà íéøöî õøàî êéúàöåä

...ïéîàîäìåë äøåúä ìë ãåñé äæåì"ëò .ääää.

áúëà"øâä(èé áë éìùî)äøåúä úðéúð ø÷éò
'äá íðåçèá åîéùéù éãëá àåä ìàøùéì.

àåäå'êé÷åìà 'ä éëåðà'á ïéîàéùë éë èåùô
ïåëùé æà ,úéèøô äçâùäá ïéîàé àìéîî
,äøúñä åéìò àåáá óà åááì êøé àì éë ,ïðàù çèá
ä"á÷ä àöîð äøúñää úçúù òãé åúðåîàá éë
êøáúé åúàî ìëäå ,òâøå úò ìëá åéìò çéâùîä

äîéìùä åúáåèì åéìà åúáäàáåååå.

זללה"ה  אא"ז מזהיר היה וע "ז ‰·Ë"˘Ú)האמונה, Ô¯Ó), והעבודה התורה לכל  שורש  שאמר וזהו וזהו  ,

˜ËÈ)דהמע "ה ÌÈÏ‰˙) אמונה מצוותיך .כל

הללו .ג. הרמב"ן דברי את ויום  יום בכל לחזור לחסידיו  מצווה  היה זי"ע אהרן' ה 'בית שהרה"ק  ידוע 

ב'בית ד. הרבה והיה מצווה, לצורך לאדז ' בעיר זי"ע מאלכסנדר ישראל  הישמח  הרה "ק שהה  פעם

יושבי  ראוהו אחד בלילה  וחסידות, תורה בדברי החבריא עם לדבר מרבה כשהוא דשם, החסידים'

הספר  את החזיר אחדים רגעים  בו  שהביט  ואחר בידו , ספר נוטל  קודש ' 'ספרי לארון פונה  שהוא ביהמ"ד

לדבר  וחזר רוחו משנרגעה  ורק  רב, זמן גדולה בהתלהבות והנה  הנה החסידים בבית להלך והחל  למקומו,

הוא  שעדיין הבע "ב רואה והנה האכסניא, לבית שב מעריב אחר עמהם . מעריב והתפלל החבריא, בני עם

'יסוד  הספר את ראיתי הרבי, לו אמר מע "כ, עם  אירע מה  בעה"ב שאלו שכן, מכיוון ברעיוניו , משוטט 

– סביבותיך' 'ואמונתך עה "פ כתוב ובו ארוםהעבודה ' דיך מען נעמט אמונה ‰‡„Ìמיט ··ÂÒÓ ‰�ÂÓ‡‰ È„È ÏÚ)

(ÏÂÎÈ·Î ‡¯Â·‰ רוחי‡˙ סערת להרגיע יכול איני שעדיין עד נפשי את הלהיבו אלו  ודברים ,Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù˙'· ‡·Â‰)

(Â"Ù˜ ˙Â‡ ,'Ï‡¯˘È ÁÓ˘È'‰ ÏÚ.

זי"עה . משמואל ' ה 'שם  הרה "ק ÌÈ„ÚÂÓ)כתב Y Â¯ÙÒ ÛÂÒ· ‡·Â‰ ,·˙ÎÓ·) שכבר מה תזכור זכור ובטח וז "ל.

פעמים, הרבה  ממני וחכמיה שמעת התורה לדעת  בטל האדם להיות היהדות שיאמרושעיקר ואפילו ,

חכמים, לדברי לשמוע  אזנו  וכופף  התורה לדעת דעתו מבטל שאדם  וזה  ימין. שהוא שמאל  על  הוא לך

מהכל יותר .שוה

חז"ל ו . Á:)אמרו ÌÈÁÒÙ) זי"ע הרים ' ה 'חידושי הרה "ק וביאר הראיה', מן פטור קרקע לו  שאין (‰Â·‡'כל 
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ïéðòëò"éæ 'øôåñ íúç'ä éøáãá åðéöî äæúåùøã)

(éë ä"ã .èöø á"çäàåáá éîòð äøîàù äîá
éîòð éì äðàø÷ú ìà ïäéìà øîàúå' íçì úéáì

'ãàî éì é-ã-ù øîä éë àøî éì ïàø÷(ë à úåø),
,äéðô ìò åúî éîòð ìù äéðá éðùù øçà äðä éë
äùéâøä ,úåø äúìë éúìåæ äîìåòá äãéçé äøàùðå
äúåå÷ úçà äåå÷ú êàå ,äúåå÷ú ìë äãáàù éîòð
ùéà æòåá - äáåø÷å äøùá øàù øã íçì úéááù
äìòá éë ,ìàøùéá ãáëðå øù àåäå ìéç øåáâ

æòåá éáà ïåîìù ìù åéçà äéä êìîéìà(.àö á"á),
æòåá ìù åéáà éçà úá äúééä àéä óàå(íù)äáùçå

êà .ùôð áéùîì æòåá äì äéäé íçì úéáì äàåááù
ïëå íéùðà íò úåàøúäì úåòåðöä êøã ïéàù ïååéëî
òåá úà éîòð äúàøù åðéöî àìù - éîòð äâäðæ
áø÷úúù äúòãá äéä ïëì ,ììë åîò äøáã àìå
íò øáãúù äîòî ù÷áúù Y åúùà é''ò åéìà
äñðëð êà éäéå .äøåñçî ìëì âàãéù æòåá äìòá

æòåá úùà äúî Y äðäå íçì úéáì éîòð(íù á"á),
áéúëãë(èé íù)ìë íåäúå íçì úéá äðàåáë éäéå'

ìë äéîåä úéùòð - øéòä ìë íåäéúå' é"ùøáå 'øéòä
äúîù æòåá ìù åúùà øåá÷ì åöá÷úð íìåë ,øéòä

íâ äãáà éë éîòð äðéáä äòù äúåàá .'íåéá åá
æòåá ìà úåðôì ìëåú àì éë Y äðåøçàä äúåå÷ú

äøîàå äúëáå ,åúùà êøã(ë íù)äøî éì äðàø÷'
.'ãàî éì é-ã-ù øîéä éëäéä äæ ìë úîàá êà

úà àùð æòåáù íéøáãä åìâìâúä êë éë ,äúáåèì
ìò äøåñçî ìë äéä æàîå ,äùàì åì äúìë úåø

úåøì ïá ãìåðù àìà ãåò àìå ,æòåáæàå Y
êì äéäå ...'ä êåøá éîòð ìà íéùðä äðøîàúåïá)

(äæåì éäúå ,êúáù úà ìëìëìå ,ùôð áéùîì
úðîåàì(æè ã íù),äîìùå ãåã àöé ïá åúåàîå ,

çéùîä êìî åðîîåææææ,åðéðòì ãçà ìë ãîìé ïàëî .
åáì êåîñé ,äðåøçàä åúåå÷ú äãáà éë åì äàøðùë
.åúòåùé çîöú ïàëî äáøãà éë äòéãéá ,'ä ìò

בתורה להצלחה התפילה  – לבנו יפתח הוא 
טהורה ויראה

ìëáäøåúá åúçìöäì äìéôúá äáøé àåöî úò
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà äë ,äàøéå

ò"éæ(à"ôùá úåáø àáåä)úàéø÷ ìù äîòè øàáì
úãéìî øáåãî äôåñá éë ,úåòåáùä âçá úåø úìéâî
ä"á÷äì åäååéøù ìàøùé úåøéîæ íéòð êìîä ãåã

úåçáùúå úåøéùá(:æ úåëøá)ççççøîàð åéìòå ,íéìäú)

(‡È ˙Â‡ ¯‰· '¯Ù ˜È„ˆ È˙Ù˘· שיבוא אפשר פעמים ביתו , אנשי ופרנסת פרנסתו  וממנה קרקע לו שיש שמי

וכל מזונותיו  כל  כי בהרגשה תמיד חי ואינו הזה , החיל  את לי עשה ידי ועוצם  שכוחי מחשבה לידי

- ה '' האדון פני את זכורך כל יראה  בשנה  פעמים  'שלש ה ' ציווהו  לכן לו , באים מה ' להזכירו הצטרכויותיו

קרקע, לו  שאין מי אבל ה '. בדבר אם  כי פרנסה שפע  לאדם ואין הוא, מה' הזה בעולם  נעשה אשר כל כי

עת, בכל  ברואיו  כל  ועם עמו  הנהגתו ואת ה ' את רואה הינו פרנסה  מקור בהעדר כי כך, לידי נצרך אינו 

ענין לו  יש  כי הראיה , מן פטור ברגלולכן בביתו .עליה בהיותו  אף

דייקא ז. ומדוע הידיים, על  תפילין להניח  תורה  אמרה טעמא מאי - להמליץ  שאמרו  מה  להוסיף יש

יש מהם  שגם אף  כי וכו ', ואוזניים העיניים כהרי הידיים הרי שלא אלא, השמאלית, כהה יד על

באוזן  הן ימין באוזן הן ישמע שמוע  כי הם, שווים  ובפעולתם  בכוחם מקום מכל  אבר, מכל שניים  לאדם

האדם עושה פעולותיו  עיקר כי הידיים, נשתנו  ובזה  הם . שווים העיניים ב' כן כמו חילוק. כל ללא שמאל 

השמאלית  ידו ואילו  ימין להניחביד בבואנו  נצטווינו  לזה השנייה . מן יותר ורפה  חלשה  היא, כהה' 'יד

ומזמני  מהחלשים, דייקא כי להורות כהה ', ה'יד על דייקא להניחם  יתב"ש ' בבורא 'דביקות שהיא תפילין

בעולם '. שמו יתברך ואחדותו  'יחודו יתגלה  ושם  הבורא, דביקות עיקר היא שם והחשכה , הנסיון

'רות'ח. קריאת הויא צדיקים של ושנותיהם ימיהם  ממלא הקב"ה כי נולד וגם דוד מת זה  ביום  והרי

בזמנו פסוק  ·)כקורא „ˆ˙ ˙"Ú˘ .˙¯ÁÓÓ „Ú ¯ÂÓ‡ ,Á"Ú˙ Ï"ÂÈ 'ÌÂÏ˘ ˙È¯·').

ואמרו  התהלים , ספר את חיבר הוא כי השבועות, בחג שלו דהילולא יומא חל  שלכן אומרים, (ÏÈ‚Ó‰יש 



שבועות - הפרשה ãבאר

(ã è÷,úåøåäì ,'äìéôú éðàå'äøåúì øùôà éàù
äøåú àìá äìéôúì øùôà éàå äìéôú àìáèèèè.

êëåøîàù åøúé éøáã ìò 'ïúðåé íåâøú'á íâøú
åðéáø äùîì(ë ,çé úåîù)íäúà äúøäæäå'

êøãä úà íäì úòãåäå úåøåúä úàå íé÷çä úà
- äá åëìéúéáá ïåìöééã àúåìö úé ïåäì òãåäúå

ïåäúùðëíäì ùéù úåìéôúä úà íãîìú ,ùåøéô ,'
éë ÷åñôá øëæð àìù ô"òàå .ùøãîä úéáá ììôúäì

,'úåøåúä úàå íé÷åçä úà' Y úåëìää ãåîéìî íà
äìéôúä úëøöð äøåúá çéìöäì éãë íå÷î ìëî
úååöîå äøåúá äçìöää ìò 'ä éðôì åáì êåôùìéééé.

òåãéåìãðòî íçðî éáø ÷"äøä øîàù äî
åðéúåáà éùòî åéä åìà éë ò"éæ áåðéîéøî
åãîòù ,äìáâä éîé úùåìùá éðéñ øáãîá íúåéäá
åðáì ÷áãå êúøåúá åðéðéò øàäå Y äìéôúá íåéä ìë

à äàøéìå äáäàì åðááì ãçéå ,êéúååöîáêîù úàéàéàéàé.

(.ÁÈ תפילה באתה דוד  שבא ובקשות.כיון  תפילות הרבה  לשפוך צריך התורה לקבלת לזכות שכדי להורות ,

החיים' ב'כף Ï„)וראה  וז "ל.(˙ˆ„ השבועות, בחג תהלים  ספר ולימוד אמירת בסגולת מאד והיום שהפליג

תהילותיו  אמירת ביותר לרצון יעלה עוד דיליה, דהילולא יומא חי'הקדוש איש ב'בן כתב וכן .‡ ‰�˘)

(„ ¯·„Ó·.השבועות בחג תהלים ספר כל לומר שנוהגים 

ספר  את מחבר המלך דוד היה שאילו זי"ע , מקאצק  ה'שרף' מנדל מנחם רבי דהרה"ק  משמיה  מטו 

כדאי  שאינו  ראה אך בתהלים , אחד פרק  אמירת ידי על מתים  להחיות יכולים היו  הסדר, לפי התהילים

שאכן  ומעתה בתורה. ומאוחר מוקדם ואין הסדר, על  שלא הדברים  את כתב לכן רשעים  בו להשתמש 

לפעול . בידנו  ורפואות ישועות שאר אבל לפעול, בידנו אין המתים  תחיית

נישואיו ט . אחר בראפשיץ  דר היה סופר החתם מתלמידי Â�˙ÂÁ)אחד ¯Â„Ó ‰È‰ Ì˘ ÈÎ) חג בהגיע והנה , ,

אצל החג את לחוג ונשאר בידו , עלתה  לא אך סופר' ה'חתם רבו  אל  ליסע התלמיד רצה השבועות

דברים לו  וסיפר בחג, היה  היכן החת"ס  רבו  שאלו השבועות חג לאחר מראפשיץ. נפתלי רבי הרה"ק 

כל את התלמיד לו ענה  היו"ט , במשך בראפשיץ  היה  מה  לשמוע החת"ס רצה  הדברים  ובתוך כהוויתן.

ואמר  מדבריו  החת"ס  הפסיקו שעות, כשתי רבה  אהבה בברכת שהאריכו  אמר הדברים ובתוך היום, סדר

במחיצתו ... אצלו  להישאר אתה יכול א"כ  לו

י"ב  התפילה  שנמשכה  שאמרו  עד מראפשיץ, נפתלי רבי הרה "ק אצל  התפילה אריכות גודל  נודע וכבר

נשגבה בדרגא איש אתנו  אין כי ואם  הצהריים . אחר ארבע שעה ועד בוקר לפנות ארבע משעה  שעות,

חמש ... עד מארבע נתפלל לא הפחות, לכל אך כזו ,

ה 'י . שיפתח  רבה ' ב'אהבה  שיח ולשפוך לבכות א"א כי בתורה , לעסוק יפנה תפילתו, אחר מיד אמנם,

'למעשה ' וכשבא בתורה  איננו עיניו שביקשהילד לעני זי"ע , חיים ' ה 'חפץ הגה "ק זאת המשיל  וכבר .

אלי  גש מעות, ידי תחת מחזיק אינני העשיר לו  אמר שיפרנסו, מופלג עשיר לפני שליש בדמעות והתחנן

לבקשו שב למחרת שעה , באותה הופיע לא הלה  במטבעות, ידך ואמלא שלי העסק בבית פלונית בשעה 

היום .... בוא נו, באת, לא מדוע  עסקי, לבית לבוא אתמול הוריתיך כבר העשיר לו אמר שליש , בדמעות

לבקשותיו... לבו  לשים  העשיר עוד יוסיף וכי ימים , כמה  הווה  ÌÈ¯˜È)וכך ÌÈ�È�Ù).

כמים לבו ושפך השבועות חג ביום בתפילתו  שעמד אברך ראה  מראפשיץ שהרה"ק  המעשה דבר ידוע

ושוב, שוב אביו  אצל המתחטא כבן להתחנן ושב מאד, ארוך זמן משך בתורתך' עינינו  'והאר בתפילת

וראיתי  בשמים  הייתי לו, אמר וכה  בידו, גדולה ו 'גמרא' מראפשיץ  הרה "ק אליו  ניגש התפילה בגמר

בלימודך... ותתחיל  גמרא לך הא לרצון, באהבה  ונתקבלה פירות נשאה שתפילתך

העםיא . כל הרי 'המחותן', הוא מי אדע  כיצד נישואין בשמחת להשתתף  בבואי שאמר, מי אמר וכבר

ויו "ט, שבת בבגדי - משפחה  זבח  כבוד במלבושי לבושים  אחדהמשתתפים בראותי אמנם



שבועות - הפרשה äבאר

èøôáåúàù øúéá åììä íéîéá óéñåäì åðì ùé
'äøåúä úëøá'á ïååëì æåò øúéåàéäå ,
'äãåäéá òãåð'ä áúëù åîë ,ïåøëæì äìåâñç"ìö)

(.ãñ úåëøá' .ì"æåäìåâñ àéä äøåúä úëøá ,éúòãìå
ãåîìéù äî çëùé àìù äàìôð.ãåò ù"ééò ,

óéñåîåàøîâä éøáãî àéáäì(.èé æ"ò)àáø øîà'
úàø÷ð äìéçúá(äøåúä)ìù åîù ìò

,é"ùøéôå ,'åîù ìò úàø÷ð óåñáìå ä"á÷ä
øçà åðééä 'óåñáì'å ,åãåîì úìéçú åðééä 'äìçúî'

äñøâå äãîìå äáøä äðùå äá çøèùé"ùø ãåò 'ééò)

(åúøåúáå ä"ã :áì ïéùåãé÷íðîà ,øîåì ùéù øîåà éðà
àáø éøáãá úøçà äðååëíøîåà é"ôò ,(:äì úåëøá)

áéúë ,äù÷ä éåì 'ø(à ãë íéìäú)õøàä 'äì'
áéúë êãéàìå 'äàåìîå(æè åè÷ íéìäú)íéîùä'

éðùîå ,'íãà éðáì ïúð õøàäå 'äì íéîùàéù÷ àì
äëøá øçàì ïàë ,äëøá íãå÷ ïàëùãçîå ,

úëøá íãå÷ ïàë' àåä êë äøåúá óàù ç"ìöä
,ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð 'äøåúäøçà 'óåñáìå'

'åîù ìò úàø÷ð'ù äëåæ äøåúä úëøá êøéáù
åìù úåéäìäçëùî åðéàå÷ñô åðéáø äùîù êøãë)

(äðúîá åì äðúéðù øçà çëùìî.

åæåìçäù 'úåìåãâ úåëìä' ìòá úðååë äúééä
åá ãîåìäù éãë ,'äøåúä úëøá'á åøôñ úà
ãéîú ïåøëæì úåéäì åãéá íéé÷úé êøéáù øçà,

ì"ëò(éåðéùá).

äæáåíøîåà ë"â øàáî(:àé úåëøá)øùà' úëøá ìò
'åðá øçá(äøåúä úëøááù)äìåòî àéä åæ

úåëøááù(íù é"ùø 'éò)íéøîåà åðà äá éë .ïúðå'
øîåìë - äøåúä ïúåð äá íééñî ïëå ,'åúøåú úà åðì

úîá åðì äðåúð àéäù.äðúìåòô ø÷éò àéä åæå
,åìù äøåúä äéäúù äëåæ äëøáä éãé ìòù äëøáä

úåëøáá äìåòîä àéä ïë ìò.

במעלת – מלפניך ולחנן  לבקש באתי  כן  על כי
בנים על אבות  תפילת  וגדולת 

ìåãâíéðá ìò úåáà úìéôú ìù äçåëíéùøåôîå .
'åäéìà éáã àðú'á íéøáãä(ç"éô)äùòî'

åéùòî ìëå øúñá íéîù àøé äéäù ,ãçà ïäëá
åì äéäå ,øúñá äùåò äéä äùåò äéäù íéáåèä
òáøàå íéøëæ äùù ,úçà äùàî íéðá äøùò

,úåá÷ðçèúùîå ììôúî äéä íåéå íåé ìëáå
øôò åðåùìá êçìîå ,íéîçø ù÷áîåàáé àìù éãë ,

àì ,åøîàå .øòåëî øáã éãéìå äøéáò éãéì ïäî ãçà
àáù ãò úéùéìù àìå úéðù àìå äðù äúåà äúöé
,ìááî ìàøùé úà åãé ìò ä"á÷ä äìòäå àøæò
åîìåòì àåää ïäëä ñðëð àìå ,íäîò ïäëä åúåàå
éðáîå åéðáî äðåäë éçøôå íéìåãâ íéðäë äàøù ãò
ïäëä åúåà ñðëð êë øçàå ,äðù íéùîç ãò åéðá
åúåà äëæ äîë äàøå èáä .ì"ëò ,'åîìåò úéáì
åéàöàö ìò øùåòá úåìéôú êôùù éãé ìò ïäëäáéáéáéáé.

המחותן הוא גברא האי כי אדע ידוע יפה הזיווג שיעלה בדמע תחינה ומפיל לצד  פורש כמומהמשתתפים ,

ומפיל תחינה , ומעתיר שעומד מי – התורה ונותן התורה  עם ישראל  בני שבין הללו בנישואין 'מחותן' מיהו  כן,

והתורה . הבורא עם  ל'מחותנים' ניהפך ועי"ז ודבק...' בתורתך, עינינו  והאר רבה ... 'אהבה נא', 'והערב דמעה

ימים  כי דיקא, סיוון בער"ח בנים על אבות תפילת להתפלל הקדוש ה'של "ה' תיקן  טעמא ומהאי

התפילות . לקבלת  מאד  הם מסוגלים ונישא, הרם הנישואין  יום שקודם אלו

הלשוןיב. בזה מצאצאיו  אחד נישואי בשמחת עצמו על זי"ע  סופר' ה'חתם הגה "ק לי,העיד האמינו

ויקויים  ממני, יותר בקודש  מעלה מעלה יעלו שבניי יזכני, שה' דמעות  שופך הנני ויום יום שמדי

‰)בהם ,Ï ÌÈ¯·„)' מאבותיך והרבך ÂË)'והיטבך  'ÂÓÚ '‰˘ÓÏ ‰ÏÈÙ˙'· ‡·Â‰).

התורה בדרך בניו  שיגדלו הרוצה  לאב אפשר היאך מבין שאינו אומר היה זי"ע  מבעלזא מהר"א הרה"ק 

'שמונ"ע ' אפילו  מחסיר שאינו  העיד מבעלזא המהרי"ד הרה "ק ואביו  בשמו"ע . יבשות בעיניים  להשאר

אנן. נענה ומה וקדוש, כגדול  מפורסם היה  אז שכבר – אהרן רבי בנו על ולהתפלל מלבקש אחת



שבועות - הפרשה åבאר

שלא  עד ויראה  בתורה  הצאצאים  להצלחת התפילה  היא ונעלית גבוהה שכ"כ  המהרי"ד אמר עוד

ברמיזה אם כי בפירוש , שמו"ע  בתפילת הגדולה  כנסת אנשי ‰'ÌÈ�ÂˆÈÁ')תיקנוה  ‰Ï ÂÏÙËÈÈ ‡Ï˘) בברכת

' בתיבות ודור מודים, שאודהלדור בנים לי הב רבש"ע  ומבקש  כאומר שהוא תהילתך', ונספר לך נודה 

עליהם ... תמיד לך

איש' ב'מעשה  ˜ÂË)מובא ÂÓÚ ‰"Á) שחזר קיבוץ  בן על  גאלינסקי ר"י להגאון פעם  אמר איש' שה'חזון

שאביו בזמן כי – ‰·ÂÁ¯)בתשובה  Ï˘)אביו בכה הישר מדרך וירד ‰‡·)החמיץ  Ï˘) כי הוא וכל בדמעות.

לאיבוד  הולכות אינן �Â„Î)דמעות ÏÚ Ù"‰ÎÏ ÂÚÈÙ˘‰Â).

ישיבה בראשות עמד שכידוע  זצ"ל לעפקאביץ יהודה מיכל  רבי הגאון ידיושח תחת כי בשנים , רבות

השנים וברבות אחים, וכמה כמה  של שלימות משפחות וגם  ונכד, בן אב – תלמידים  של  דורות עברו

יותר  כ'חלש ' שנראה אחד זולתי ביותר מוצלחים  שכולם אחים של שלימה  משפחה  ויש  פעמים  כי ראה 

ענינים , בשאר או  בלימודים אם יצא מכולם ה'חלש ' זה דייקא כי – פלא בדבר הבחין השנים וברבות

וה'עילויים' ה'מוצלחים' אחיו משאר יותר מוצלח רוב ·Â)בתורהעפ "י ˜ÂÒÚÏ ‰�Ù˘ ¯Á‡ ¯·„ ÏÎ· Â‡) וביאור .

כי ואמו, אביו  ששפכו  והתפילות הדמעות בזכות שהוא תאמר, בע"כ  דופן 'הדבר, 'יוצא בן  על כלל  בדרך

המצליחים  הבנים שאר מעל יותר דמעות ושופכים מתפללים .כזה

בשיעורו שליט "א בירושלים החרדית' ה 'עדה  ראב"ד שטרנבוך משה  רבי הגאון כשישב שהיה  מעשה

והגר"מ הנלמדת, הסוגיא על עצומה קושיא רב הטשעבינער והקשה  זצוק "ל , טשעבין גאב"ד הגאון של

תשובה הטשעבינער לו  אמר אופניו . על דבור דבר ויישב ופלפול חריפות ברוב כהלכה  תשובה  מיד ענה

בדמעות  שבכתה  אמו של אלא שלו איננה  זו תשובה כי הסביר, לקחו שומעי ולפליאת שלך... איננה  זו

בתורה . צאצאיה להצלחת שליש 

את  זי"ע מאניפולי זושא רבי והרה"ק  זי"ע  מליזענסק  אלימלך רבי הרה "ק הקדושים  האחים כשערכו 

ובקדושתם לימים , וצעיר רך ילד אז  שהיה  זי"ע מלעלוב דוד רבי הרה "ק את הכפרים באחד פגשו 'גלותם ',

מיהרו להם הראה  וכאשר מגוריו, למקום שאלוהו  כן על עליו, שורה  גדול ואור זכה  שנשמתו  עליו  הרגישו 

הילד  אם  את שאלו שכן מכיוון ערב, עדי השדה בעבודת שוהה  הילד אבי – הבית שבעל  ומצאו לביתו,

שלש מתפלל הוא, פשוט  שאיש ואמרה , ענתה היא אך כזו. גדולה  נשמה עם לבן שזכה  האב' מעשי 'מה

ושוב  שוב ושאלו  הקדושים האחים בה  שדחקו  אחרי רק מידי. לא ותו  לתורה עתים  וקובע ביום  פעמים

ה'זמירות  בסדר מגיע  כשהוא שב"ק  שבכל האשה ענתה חשובה, נסתרת הנהגה  איזו  לו יש  זאת בכל  אולי

ובמצוות' בתורה עוסקים בנים  ובני בנים לראות 'וזכנו  לתיבות ÌÂÈ')שבת' ÌÂÈ '‰ ÍÂ¯·' ËÂÈÙ·)מעיניו יורדים 

ולהקיצו להעירו  וצריך חלשות, ומתעלף נופל  אשר עד ארוכה שעה  במשך בוכה  והוא דמעות, פלגי

נודע 'אכן ואמרו  תיכף  ענו  הקדושים האחים  כן כששמעו בשבתו. שבת מידי מעשיו הם וכך מעלפונו,

מאד  ונשגבה גבוהה לנשמה שזכה  מעידים פניו  שקלסתר כזה  מופלג בן להוליד זכה  זה  שבשכר הדבר',

הכבוד. כסא מתחת

נפלא  כשרון בעל הבחור והיה עיה"ק , בירושלים אמת' 'שפת בישיבת שלמד חו "ל מבני בבחור מעשה

הישיבה ראש  והיה  זי"ע, מנחם ' ה'פני הרה "ק ה "ה דאז  הישיבה ' 'ראש  אצל  מאד ונתחבב עצום , ומתמיד

הישיבה ראש אל נכנס בישיבה  ובביקורו מחו"ל  הבחור אבי הגיע  פעם תורה. בדברי הרבה עמו  משתעשע 

כדרך  בסדר...' הכל  'ב"ה  ובפשטות בקצרה  הישיבה  ראש  ויענהו  בלימודים , ומצבו בנו אודות לשאלו

שמע הישיבה ראש של  מחדרו האב משיצא בישיבה... הבינונים מן שהוא בנו  על  השואל לאב שעונים

עמו מלהשתעשע פוסק  אינו  הישיבה ראש  הרי פלוני, של  אביו  אתה אה, – הישיבה ותלמידי רבני מכל 

הישבה ראש  לו  ענה מדוע  פליאתו, גברה כן, כי האב מששמע וכו'... וכו' ובבקיאות בעיון תורה , בדברי



שבועות - הפרשה æבאר

èøôáåáúëù éôëå ,ïåéñ ùãåç ùàø áøòá
ùåã÷ä ä"ìùä(áì÷ äåöî øð ãéîú úëñî)

ùãåç ùàø áøòá åæ äìôúì ïåöø úòù øîåà éáìå'

íéàø÷ð æàå ,äøåúä äðúéð åáù ùãåçä àåä ,ïåéñ
àåää íåéá úéðòúá áùéì éåàøå ,åðé÷ìà 'äì 'íéðá'
éðééðò ìë åð÷úéå äáåùúá åøøåòúéå ,åúùàå àåä

מע"כ ממנו הסתיר מדוע  ושאלו  רה"י של חדרו על  להתדפק האב שב בנו . על ו 'סתמא' בקרירות כך כל

שהיה . מעשה  בסיפור מנחם' ה 'פני השיבה ראש  ויענהו  היא... טוב כך כל כי בני מצב על 

אחי נקרא כאשר פולין, לצבאות גיוס גזירת ישראל בחורי על ריחפה השניה העולם  מלחמת (Ì‡Ó,לפני

(ÂÈÎ¯· ÏÚ Ï„‚˘ ÔÂ˘‡¯ ‚ÂÂÈÊÓ „ÈÁÈ Ô· ‰Ï ‰È‰Â ,'˙Ó‡ È¯Ó‡'Ï ˘"ÂÂÈÊ· ‰‡˘Èנכנסה� לצבא, להתייצב הי"ד טימקין לייבל הר "ר

בקיצור  השיבה אבי אך מהצבא, שיפטר אותו שיברך זי"ע אמת' ה 'אמרי הרה "ק אבי אל הרבנית אמי

בסופו יהא ומה בגורלו יעלה מה – אחי של מצבו  על ובוכה  יושבת אמי הייתה שכן מכיוון יעזור'. 'השי"ת

היה כי בגשמיות, הן ברוחניות הבטיחהן לא שהרבי אחר ובפרט בצבא, ולשרת להתגייס  עליו שיהא נראה 

ישועה . לה

אמי אם זקנתי Ï"ˆÊ)משראתה ÔÓ¯„È· Ó"È¯‰ ˜"‰¯‰ Ï˘ ¯·Á אבי (‡˘˙ אל ונכנסה מיהרה אמי של צערה את

אמת' ה 'אמרי חתנה  -(‰ÈÁ‡ Ì‚ ‰È‰ בגורל(‡˘¯ יעלה  מה החוששת הרבנית בתה - אמי צער את והזכירה

אחר  לצבא. יקחוהו לא בוודאי כי לדאגה  מקום כלל  אין ובהבטחה, בניחותא לה  ואמר הרבי נענה  בנה ,

לאחותו  הבטיח  שאבי לאמי כשנודע  בפני (‡Ó‰)זמן פליאתה את שטחה  לצבא, הבן ילקח שלא מפורשות

ה'אמרי  אבי לה השיב נפש, ועגמת צער הרבה ממנה  חוסך והיה  מתחילה כן לה הודיע לא מדוע  אבי

וויינען ...אמת' דארף  מאמע ·�È‰)א ÏÚ ˙ÂÚÓ„ ÍÂÙ˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡Ó‡).

שימשיך  כדי האב, באזני הבחור את לשבח רצה לא שלכן הבחור, לאבי מנחם' ה 'פני הרה"ק  ביאר בזה

והיראה . התורה  בדרך מעלה מעלה  ויתעלה  התורה, ואהבת לחשק בנו שיזכה ולהתפלל לבכות

כוחה ראה  ובעיניו בארה "ב, גדול תורה בתלמוד רוחני מנהל שהוא נ.י. מתושבי חשוב מחנך לי סיפר

אך  תאומים , אחים שני כיתה באותה לומדים  בת"ת מעשה, הוה  וכך בנים , על  אבות תפילת של  הגדול 

בשקידה תלמודו  על שוקד חיים , בשמחת מלא נפלא, כשרון בעל  היה מהם אחד כי מזה, זה נשתנו

לעומתו, מעלה . מעלה ומתעלה  בס "ד מצליח  הוא ובכולם לימודים , מוסיף ואף  בהירה , הבנה מתוך עצומה

במוחו ... נקלטו לא פשוטים  דברים  ואף התורה, וחשקות כשרונות חסר מאד, חלש ילד היה תאומו אחיו

העולה אחיו  לו בסמוך יושב שעה שבאותה ובפרט  בלימודיו, ונחשל  יושב לראותו  גדול  צער ממש  והיה 

בליעה "ר... ביומו  יום דבר ומתעלה 

שבועיים  לפני עד הווה  ‰ÚÓ˘‰)כך ¯·„ ˙‡ Í�ÁÓ‰ ÈÏ ¯ÙÈÒ˘ ÌÂÈ·)האח החל אחד, בהיר ביום שלפתע  עד ,

באופן  ומלמד לומד שומע  והיה נפלאת, התורה חשקות מתוך ולהשכיל להבין ולהתעלות, לפרוח  הנחשל

מלמדיו כל בעיני סתומה' ו 'חידה  לפלא ויהי ונפלאים.... מזהירים  בכישרונות נולד כאילו  ורגיל כזקן נפלא

הילד  באבי המנהל שפגש  עד המבורך, השינוי אירע  ממה  הבין ולא ידע לא המלמדים  מבין איש וחבריו .

התלמוד, ים ממימי לרוויה לשתות והחל  השני בנך של ולבו  ראשו  נפתח כי הידעת בפניו , תמיהתו ושטח

הזה '... הגדול  הסער מי 'בשל  תדע  אולי נפלאה, בצורה  למעליותא נשתנו  ויראתו  תפילתו  אף

שבועות  כב' שלפני הודה  המנהל , הפצרות עליו  משגברו אך למנהל , לענות שלא האב ניסה  תחילה 

השני  ולעומתו בלימודו, חיל  ועושה ומצליח עולה שאחד איך התאומים, בניו  של  במצבם והתבונן עמד

של הטובות עצותיהם כל ואף  בלימודיו . וטעם חשק כל לו שאין אחרי מעש , בחוסר ימיו את מבלה 

כן על  חרס, העלו  ביומו המחנכים  יום דבר התורה' 'ברכת יאמר ולהבא שמכאן  עצמו על האב  קיבל

'ונהיה  הלב  מעומק ויבקש  נא' 'והערב  בברכת  שיחו וישפוך  מעות, כמונה ובמתינות הסידור מתוך  בכוונה

לשמה' תורתך  ולומדי שמך יודעי כולנו וצאצאינו ‰„¯Í'אנחנו ˙ÏÈÙ˙'Î Â˙˘Ó˘Ó '‰¯Â˙‰ ˙Î¯·' ‰˙ÈÈ‰ Ê‡ „Ú ÈÎ)
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,íéðééðòä ìëå äøäèå äàîåèå øúéäå øåñéà úéáä
...íéðåâä íééðòì ä÷ãö åðúéååéìò äù÷ù éî óàå)

,ïàë íéøåîàä íéøáãä øàù íéé÷é î"î ,äæ øåãá úéðòúä

(åì çååøéå.

לכל זה  ביום  התורה  נתינת – יחדיו העם כל ויענו
ופחותים לפשוטים אפילו ישראל מבני  יחיד 

âäðîéúáá ÷øñ éöò çéðäì íéùåã÷ ìàøùé
ïúð çáùì íòè .úåòåáù ìù è"åéá úåéñðë

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä(éäéå ä"ã úåø úìéâî úåùøã)

øîåì àáùY '÷øñ éöò'ì íäéðéòá íéîãðä óàù
àìå äøåú àì ,çéø àìå íòè àì íäá ïéàù
äøåúä úìá÷á äæ íåéá ÷ìç ùé íäì íâ ,úååöî.

ùåã÷ä ïîæä úà éåàøë ìöðì úåàøì íäì ùéù àìà
äæ íåé úéìëú äæ éë Y äøåúä úà ìá÷ì ïëàåâéâéâéâé.

ãåòò"éæ 'øôåñ íúç'á àúéàúåòåáù úåùøã)

(á"ñ÷úíà éë íéãéçéì äøåúä äðúð àì éë
íãà ìëì äéäéù ïôåàá ...ìàøùé úåììëì
ìàøùé ìë úçîù ïë ìòå ...äøåúá å÷ìç ìàøùéî

úåòåáùä âçá íéååù.

øàáîå,úåòåáùá áìç éìëàî íéìëåà ïëìù ,íù
àø÷à äåëîñåîäçðçäùãì'ä

áú"ø íëéúåòåáùùé ìåãâ ÷åæéç æîø éë .áìçî
åá åðìéðôåà éðù ùé áìçä úøéøá øãñá äðä éë ,

(Â˙È·Ï ÍÂÓÒ‰ „"Ó‰È·Ï Â˙È·Ó הנלמד את להבין והחל הבן' של  ולבו עיניו 'נפתחו היום אותו ומני עשה , וכן ,

האב... של  התורה ' 'ברכת בזכות זה  וכל  ולילה  יומם  תלמודו על  לשקוד החל  ואף 

הכתוביג. לשון לפרש  בונם  ר' הרבי בשם  אומר היה  אייזנר גד'ל רבי Î‡)(הגה"ח  ËÓ ÌÈÏÈ‰˙ ביקר 'אדם

ש נדמו ', כבהמות נמשל יבין בזמנים אדם ולא ונעלים יקר העומד יביןים הרי ולא כדבעי לנצלם 

והוא בהמה, מדרגת גרוע  נדמו הוא כבהמות אלא נמשל  אינה  והיא הבהמה, של הנמשל שהוא ר"ל

לאדם . המשל

המאכלי  הוא המשל  השבועות בחג וכגון ונמשל', 'משל  יש  יו"ט  בכל  כי לשונו , במתק גד'ל רבי והוסיף 

שקוע נשאר יבין שבל אדם ואותו  בעלמא, כמשל אלא אינו אך הוא קודש  ישראל שמנהג שאף  וכו ', חלב

רואות, שעיניו  מה  להבחין יודע אינו  עיניו  הפוקח תינוק שהנה  שאומרים  וכמו  ב'נמשל'... ולא ב'משל '

אדם וזה עץ שזה חפצים בין ולהבדיל להבחין מתחיל מעט  כשגדל  זמן אחר צבע, אלא לנגדו  רואה  ואינו

השבועות  שחג בשכלו  שמבין יש זה . דרך על וכך לאדם, אדם בין לחלק מבחין יותר ומשגדל וכדומה ,

האיש וזה  וכו', יו "ט בערב שערו  שמגלח  מה או  החלב, מאכלי או  בבית, שתולים  העשבים הוא מהותו

נתעלה . מאוד כלה  ובתואר התורה  קבלת בעצם - בנמשל מתבונן 'אדם' כי לבהמה , נמשל אלא אינו

חול בגדי גם לרוב, ומשקה  מאכל  ברכבו  האיש  הכין ומייגע, ארוך למסע  לצאת שהוצרך ביהודי מעשה

הפאספארט את עמו  לקח ואף הצורך לעת הטמין ממדינות („¯ÔÂÎ)ושבת לעצמו  שהכין האישורים כל עם

של מקומם  ואף  ודתיה, חוקיה  לפי מדינה לכל יציאה ואשרת כניסה אשרת – דרכם לעבור שעליו המלך

במסעו, להתחיל בכוונתו לרכבו  נכנס וכיאות כראוי מוכן הכל כי משהרגיש נפקד, לא המאירים  פנסים 

בסענטימעטער אפילו  ממקומו  הרכב זז  לא הגדולות הכנותיו  כל עם  לצערו נתברר,(Ó"Ò)אך מה  אחד,

– בגעז  הרכב את למלאות – העיקר והוא אחד לדבר לבו  שם לא אבל  מכל ', בכל 'הכל  הכין זה ש 'חכם'

המעשה . ע"כ  חפצו, למחוז  יגיע  ובמה הרכב יסע היאך שכן ומכיוון לרכבו, המתאים  דלק ,

רחץ ובא, המשמש  טוב' ה'יום לקראת הכנות מיני בכל עצמו  מכין שהאדם פעמים  לדידן, והנמשל 

מילא  שונים ממינים  מינים  לרוב חלב מאכלי ואף כראוי ראשו  שערות גזז  חדשים, בגדים וקנה  ביתו  את

יסע היאך בקרבו , למלאות שכח  החג לקראת ו 'תפילות' ב'תורה' עצמו למלאות – ה'דלק' את אך בבית,

ותכליתו ליעודו  להתקרב ממקומו Â‰'ויזוז  ,‰�˙È� ÌÂÈ‰ ÂÏÈ‡Î Y ˘„ÁÓ ÏÈÁ˙‰Ï È„Â‰È‰ „È· „ÈÓ˙ ÈÎ ,¯ÁÂ‡Ó ‡Ï ÌÏÂÚÏ Í‡)

(Â¯ÊÚ· ‡‰È.
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áìçä ìë úà íéøøåá äìéçú - äæ øçà äæá äøéøá
íéøøáî ë"îçàìå .úìåñôî ìëåà úøéøáë ,äøôäî
ïîåùä .à Y íéðéî 'âì åîöò áìçä úà íéãéøôîå
åðîî äùòé øúåðäî .á .äáù áåùçä äàîçä àåäå
éî íäî øúåð .â .úéðåðéáä àåäå úåðéáâå íéöéøç

äøéøá éìá íðîà .íåìë äååù åðéàù áìçäíà åðééä)

(åîöò áìçä úà øåøáé àìàéäù úåîë äðçéðé àìà
àåäå ,ãàî áåè íôåøéöá ïúùåìù éøä ,áøåòî
,éîð éëäå .äîäáå íãà äéçîä ,ãàî áåùç ä÷ùî
úåøô êåúî 'ä íò úà äæ íåéá åì øøéá ä"á÷ä
,äøôä éããî áìçä àéöåîë ,íìåòä úåîåà - ïùáä

åîöò áìçá øåøáð äúò íâ íàåíéìåùîä ìàøùé åðééä)

(íúâøãî éôì úåúéë úåúéë í÷ìçðå íäá øåøáð íà áìçì

úðéçáá íéðåðéáäå ,äàîç úðéçáá äéìò éðá åéäéå
íåìùå ñç àòøàã àîò éøàù åøàùé éøä ,äðéáâ
åäééøîì äéì àçéð àìå .êøåö íäá ïéàù áìç éîë

éëä øîéîì(åæ ä÷åìçá õôç ä"á÷ä ïéà)åøàùé ïëì
äååù íìåòä ìë äéçîä ä÷ùîë åéäéå íúáåøòúá

.ìëìøçáðä ãîòîá äøåúä äðúð ïë íåùîå
íéøöî úãåáòî åðúàö úìéçúá äæä àìôðäå
ïéà éë úåøåäì ,äæì íéàãë åðééä àì ïééãòùë
åìéôà ,äøåúá å÷ìçî íãà ùàééúé àìå øåöòî
åîë åäåîë íå÷î ìëî äâøãîä ìôùá äéäé íà

íéìåãâáù ìåãâä'ãéãéãéãé.

ìòáåúëù àø÷î 'øôåñ íúç'ä øàáî äæ éô
(áé-é æè íéøáã)úçîùå ..úåòåáù âç úéùòå

íå÷îá ...êãáò êúéáå êðáå äúà êé÷åìà 'ä éðôì

éë úøëæå ,íù åîù ïëùì êé÷åìà 'ä øçáé øùà
íé÷åçä úà úéùòå úøîùå íéøöîá úééä ãáò

äìàäìëì äååöî äùåã÷ä äøåúä äðä éë ,øàáîå
âçá çåîùì 'êúîàå êãáò'ì åìéôà ãçàå ãçà
ìë ìöà ä"á÷ä ïëåù äæ ùåã÷ âçá éë ,úåòåáùä

åøîåà åäæå .ìàøùéî ãçàå ãçàíå÷îáïåùìî
,'íB÷îa' àìà ,'íB÷na' éø÷ú ìà - úçú Y íå÷îá©¨¦§

åúðéëù úà úåøùäì ä"á÷ä àåáéù úçúãïëùì
íù åîùúà äøùî åäéøä ,ùåã÷ä ÷éãöä ìò

íúçä íééñîå .ãéçéå ãéçé ìë ìò äæ íåéá åúðéëù
íéáäìð íéøáãá øôåñïë äéäéù ïéîàú àì íàå

- äæì ,êîöò éðéòá êëøò èåòéî éôì êçåëá
åáöîå åãîòî éøäå ,'íéøöîá úééä ãáò éë úøëæå'
.äá åéùëò äúà øùàî äúåçô äâøãîá ãáòä ìù
úåìôù êåúî äøåúä úà úìá÷ éëä åìéôàå
úà úéùòå úøîùå' - íåéä óà ë"à ,êáöî
êîöò òðîú àì äúò íâå ,'äìàä íé÷åçä

'äá çåîùìî.

êøãáíùåáä úâåøòä øàéá äæåáöéúéå ä"ã åøúé 'øô)

(úéúçúáà"âîä àéáäã àäúìéçúá ãöú)

(ïîéñäíé÷ñåòå úåòåáù ìéìá íéøåòéð úåéäì åâäðù
ùøãîá àúéàã ,äøåúá(åð à ø"ùäù)ìàøùé åéäù

,íøéòäì ä"á÷ä êøöåäå äøåú ïúî íãå÷ íéðùé
.äæ ìéìá äðù ìëá íéøåòéð åðà äæ íâô ïå÷éúìå
àåáéø íéùéùù äæä øáãë ïëúéä ,äåîú äøåàëìå
åéä íäî àìä ,äìéìä åúåàá íéðéùé åéä ìàøùé éðá
äøòá àìù øùôà êàéäå ,'åëå íéð÷æå íéàéáð äîë

'אשריד. הברכה  נוסח את זי"ע  סופר' ה'חתם שם  פירש  –בחר ובזה  העמים ' מכל  ברירה בנו רק כי

כאן יש העולם ,אחת  אומות מתוך בנ"י והפרדת ברירת כל– אין עצמם ישראל בני בתוך  אבל

שווים  כולם כי – והפרדה לאחמ "כברירה מיד אומרים ולכן תורתו . את  לנו כלונתן  בלא 'נתינה ' מלשון

ראוי ברירה , שאינו למי אפילו כמתנה .אלא

חז "ל שאמרו מה  Ù‡.)וזהו ÌÈ¯„�)על ולנביאים , לחכמים  שאלו זה עלדבר ה' ויאמר הארץ , אבדה מה 

אשר  תורתי את אישנתתי עזבם  לבחור ברירה  בלא התורה  את להם שנתתי הסכימו לא כי לפניהם,

אלא  התורה שאין – בלימודי' תורה חתום  תעודה 'צור אומרים  היו  החורבן שבשעת כדמצינו  מהם , מיוחד

וחביריו , הארצות,לישעיה  מלעמי יותר בתורה לת "ח יתירה אחיזה שום שאין  לידע להם היה ובאמת 

זה  בחלק לטובה שווים כולם .כי



שבועות - הפרשה éבאר

'ä àäéù ìåãâä ãîòîä úàø÷ì íáø÷á íùôð
àøåáä àåáé íà ïðåáúð äáä ,úøçîì íäéìà äàøð
åðééä àì éëå ,'íëéìà äìâúî éððä øçîì' åðì øîàéå

.äæ ãåä àøåð äæçîì íå÷ íéîéëùî

,àìàåàåáéù ,íìåò àøåá éðôì òåãéå éåìâ éë
íéãåøè åéäé ìàøùé éðáî íéáøå íéðîæ
,äìëìëä ìòå äñðøôä ìò íáåøå íùàø íé÷åñòå
ïéçåîä úåðè÷ úòá óàù íãîìì ä"á÷ä äöøå

äøåú ìåò åîöò ìò ìá÷ìå ìëä áåæòì íäéìòéôë
äîãøú íäéìò ìéôä ,ë"ò .úòä äúåàá íúâøã
íãîìì ,äøåúä ìá÷ì åøäéî äîãøúä êåúîå
ãéîú åãéá ïîæä éìáäá íãà ïùéé íà óàù úåøåãì
àìà 'ïéçåî'ä åéìà åòéâéù ãò ïéúîé àìå ,øøåòúäì

.äøåúä ìåò åîöò ìò ìá÷é åáöî êåúá

àúéà'ïøäà úéá'á(øîàå ä"ã .è÷ úåòåáù).ì"æå ,
úåéç âéùäì ìåëé ìàøùé øá ìëù øîàå
úåçôäå íéðè÷áù ïè÷ä åìéôà ,êøáúé 'ä
úåéç âéùäì ìëåé íéìôùáù ìôùäå íéúåçôáù
úîãøúá íéðéùé åðàù åðéãéá àéä äøéáòå ,ú"éùä

ïîæäéë ,úçà äòùáá"äåò âéùäì íéìåëé,äîéìù
úåòù äîëîåäéçéù íãàì ïúåð ú"éùäùäîë

á"äåò.ì"ëò ,âéùäì íéìåëé

àìåäùòà äîå äøåúäî éëðà ÷åçø øîåì ïðåìúé
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéà éë ,áø÷úäì

ò"éæ(úåòåáù)àîéé÷å ,äøåúä åðì ïúð ú"éùä .ì"æå ,
ïì(.äñ á"á)íâ ïúåðå ,ïúåð äôé ïéòá äðúî ïúåðäù

êøãä úàïååëúä éàãååá åúåùøá àöîðä 'øåá' åøáçì ïúåðä)

(åøåá ãò êìäì êøãä úà íâ åì úúì.ïúåð ú"éùä ïë
(êøãä íò ãçé)êéà ìëùäå çëä ãçàå ãçà ìëì
äøåúì àåáìøòùä úà çåúôì àìà åðì ïéà .ì"ëò ,

.ì÷ úéá äëéìåîä êøãá úëìì ñðëäìå

וההתעלות השמחה  – מסיני  כנתינתם  שמחים
התורה בקבלת 

úåàøåðùåã÷ä 'íééçä øåà'á àúéà(á èé úåîù)

åéðáì ä"á÷ä úáäàå äáø÷ä ìãåâá
,åììä íéîéá úéìâðäåèåèåèåèå' .ì"æåäù÷ - íéãéôøî åòñé

äæ ÷åñô éë ,íã÷åîä øçéà äîìíúòéñðî øáãîä)

(íéãéôøîøîàù åéðôìù ÷åñô íãå÷ íéã÷äì åì äéä
(íù)íøîåà êøã ìò àåäù éìåàå .'éðéñ øáãî åàá'

(ç äð äáø úéùàøá)íéã÷äì äøåùä úì÷ì÷î äáäà
.øçåàîä,àøåáì äåå÷îä íåé äæ àåä éë úåéäìù

íåéîå ,íéðåúçúìå íéðåéìòì ,íìåòì ,äøåúì
ìàøùé éðá åàåáé éúî íéôöîå íéáùåé íä äàéøáä
çåë åøöò àì äîù åòéâäùë äæì .éðéñ øáãî

øáãä øãñ øôñìéîá ïðåáúîì íéàøåð íéøáãäå]

çåë øöò àì åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìåëéáëù - øáåãîä

[åéîåçø åéðáì äùåã÷ä äøåúä úúì åú÷åùú áåøî

øáãî åàá äæä íåéá åøîàá äòãåää äîã÷ óëéúå
åçîùå ÷åùçå ÷ùåçì ÷ùçðå ÷åùç òéâä ,éðéñ
äúåå÷úå äàéøáä úéìëú àåä éë ,õøàå íéîù,
,'íéøáã ìù ïèøô òéãåäì áåúëä øæç ïë éøçàå
äî øøåòúîå áù äðùå äðù ìëáù øçàå .ì"ëò

,íää íéîéä åðéúåáàì òøéàùìãåâ óà ïë íà
åììä íéîéá øøåòúäì íéáù äáäàäå äçîùä

.ùîî ìòåôá

øåîàïðàù øàùäì íãàì øùôà êàéä ,äúòî
éøäå ,äîãøú êåúî úåòåáùä âçì ñðëäìå
äìòðäå ìåãâä íåéä úàø÷ì íéùâøúî úåîìåòä ìë
íéùì íãàä øøåòúé àì êéàå ,äáåèì åðéìò àáä
éìáä ìòî úåìòúäìå ãòåîä úùåã÷ì åáìå åðéò
ä"á÷ä äîå ñðëð àåä ïàì ïðåáúäì äæ ììëáå ,ïîæä

.úàæë úòá åîòî ìàåù

âçáùçð äæ íåéá ,àåä ùåã÷å ìåãâ íåé úåòåáùä
àöåéä ïúç'ë ìàøùé éðáî ãéçéå ãéçé ìë
ïéàåùéð øù÷á øù÷úîë åäåîë éãåäé ìëå ,'åúôåçî

שתמהוטו . עד שלהבת. להבת באש בוערים  הללו  הקדוש  החיים' ה'אור שדברי צדיקים  שאמרו  מה  ידוע 

היוקדת... האש  מגודל  הדפים נשרפו לא האיך



שבועות - הפרשה àéבאר

ì"æç åøîà ïë ìò ,äøåúä íòå äøåúä ïúåð íò
(úéðòú 'ñî óåñ)éë 'äøåú ïúî åæ Y åúðåúç íåéáå'

ìàøùé éðá ìù ïéàåùéðä úçîù úîéé÷úî íåéá åá
äùåã÷ä åúøåú úðéúðá àøåáä íòæèæèæèæè.

,ïëàå'÷ä ä"ìùä áúë(çé úåà)íãà áééç
åðéëæù íåé àåä éë øúåéá âçä äæá çåîùì

äøåú øúëì åáì"æç åøîà øáëå .(:çñ íéçñô)ìëä
íåé àîòè éàî íëì éîð ïðéòáã úøöòá íéãåî

àåä äøåú åá äðúéðùäæä íåéá éë åðééäå .ì"ëò
íòì åì úåéäì íéîòä ìëî ìàøùé åîòá 'ä øçá
ìëî øúåé äåáâ ìòî äåáâ íúåà äìòäå ,äìåâñ

,íìåòáù äéøáäæá íãå øùá áì ìâé àì êéàå
åäåîë íãå øùáá øçá íìåòä ïåãà ä"á÷äù àôåâ

êë ìë åéìà áåø÷ úåéäì.

äøéúéäî ìàøùé åìòúð äæä íåéá éë ,êë ìò
ìåëé áìä ïéàå øáãì ìåëé äôä ïéàù
äúà' äìéôúä øãñá íéøîåà åðà êëå ,âéùäì
,åðá úéöøå åðúåà úáäà ,íéîòä ìëî åðúøçá
íà éë ,øåàéá êéøöå .'úåðåùìä ìëî åðúîîåøå

ìòî åðîîåøù äðååëäíéøáãîä íìåòä úåîåà
åðøîà øáëù ,íéøáã ìôë äæ éøä ,úåðåùì íéòáùá
á"øøä ÷"äøä øàáîå .'íéîòä ìëî åðúøçá äúà'

ò"éæ àçñéùøôî(æë úåà ,à"áãðú ìò íéôåö íééúîø)ïéàã
,úåîåàä øàùì ñçéá äðååëäíîåø ä"á÷äù àìà

ïéàù äî ,êë ìë ääåáâ äâøãîá åðúåà äéáâäå
àèáì úåðåùìä íéòáùî ãçàá åìéôà çåë
íåéá ìàøùé éðá åìòúðù úåîîåøä ìãåâ íééúôùá

äæåäæå ,åðúîîåøåäìòîì Yúåðåùìä ìëîùéù

àèáì à"à éë ,åðåùìáå åúôùá èøôì íãå øùá ãéá
.íééúôùá äúåà

ïéðòá'ø÷é éìë'ä úåàøåð áúë åæ äáø÷å úåîîåø
÷åñôá(ã èé úåîù)éôðë ìò íëúà àùàå'

ùìù ïàë øéëæä .ì"æå ,'éìà íëúà àéáàå íéøùð
íëúà àùàå' øîà äìéçúî ,åæî äìòîì åæ úåâéøãî

åäæå ,'íéøùð éôðë ìò(áé àé øáãîá)àùé øùàë'
,'÷ðåéä úà ïîåàä'áà'ä úâøãîá ä"á÷ä æàå

'ïá'ä úâøãîá ìàøùéåíëúà àéáàå' øîà ë"çàå .
,éì íéåù åéäúù òîùî 'éìàíéçà éðùë äéäðå

íúâøãîá íéåùéì åéäú íúàå' øîà ë"çàå ,
'úëìîîéìò íéëìî ,ìåëéáëøîàðù åîë ,ìàåîù)

(â ,âë 'á.'íé÷åìà úàøé ìùåî ÷éãö'

äæåï"áîøä åàéáä 'úéæç ùøãî' êøã ìò øàåáî
äøù ééç úùøô(à ãð úéùàøá)ïåòîù éáø ìàù

úòîùù øùôà ,éñåé øá øæòìà éáø úà éàçåé ïá
åäî êéáàî(àé â ù"äù),'åîà åì äøèòù äøèòá'

åì äéäù êìîì ,äîåã øáãä äîì ìùî ,åì øîà
äàø÷ äìéçúî ,øúåéá äááçî äéäå ,äãéçé úá
ææ àì ,'éúåçà' äàø÷ù ãò äááçî ææ àì ,'éúá'
úà ááçî ä"á÷ä êë ,'éîà' äàø÷ù ãò äááçî
íàø÷ù ãò ïááçî ææ àì ,'éúá' íúåà àø÷å ìàøùé

.'éîà' ïàø÷ù ãò ïááçî ææ àì ,'éúåçà'

ìòíúàå øîàðù äî 'ø÷é éìë'ä øàáî äæ éô
,íéðäë úëìîî éì åéäúìåëéáë éìòåéäéù)

(ä"á÷ä ìò íéëìî ìåëéáë,÷éãöäå äøéæâ øæåâ éðà
ìàøùé éðá íúåéä ãöî åæ äìòîì åëæå ,äìèáî.'

'יוםטז. אם  כי התורה , בלימוד השבועות חג לקראת עצמנו  להכין לנו יש  טעמא שמהאי אמרו וכבר

שיראנה ... עד לקדש  אסור הרי תורה' מתן זה חתונתו

לקראת  דרבה בהכנה להתכונן - הימים ' לשלושת נכונים  'והיו  תורה שציוותה  דמה מצדיקים, איתא

בהכנות  ולהאריך להתמהמה  ראוי אינו  תורה  מתן אחר אבל  התורה, קבלת קודם  אלא זה אין תורה , מתן

הטובה ההכנה וזו למוטב, אותו  ומחזירה האדם  בנשמת מאירה התורה  עסק עצם אלא הלימוד, קודם 

מסיני. התורה קבלת לקראת ביותר



שבועות - הפרשה áéבאר

מתעלים הזה ביום  – סיני  הר על מלכנו בהגלותך
מאד עד ישראל  בני 

íåéáìàøùé éðáî ãéçé ìë äìòúî úåòåáùä âç
,úåâøãîä íåøì ,äéäéù éî äéäé Yìë ãéáå

Y ùãçî äøåúä úà ìá÷ì èåùôä óà ùéà
ãìåð íåéá åá åìéàë ,úååöîå äøåú ìåò úìá÷á.
íúç úåùøã'á àúéà ùà úåáäì íéáöåç íéøáã

ò"éæ 'øôåñ(.èôø óã ,á"ñ÷ú úåòåáù)àúéà äðäã
àøîâá(:çñ íéçñô)áùåé äéä àðéáøã äéøá øî'

.'úåòåáùä âçáî õåç äðùä úåîé ìëá úéðòúá
úåúáùá óà äðòúî äéä êàéäå ,øîàú àîùå

è"åé øàùå(úéðòúá íéøåñàä)úéá'ä éøáãá êúáåùú
'óñåéà"âîá àáåîä ì"éøäîá ïëå ,à"áùøä íùá ç"ôø ç"åà)

(ãøú 'éñ,äúééä íåìç úéðòú åæ úéðòúùòøéà íà)

(ç"ú åìéë è"åéå úåúáùá óà äðòúî äéä ïëì
íà à÷ååã òøä íåìçä úà ÷éúîäì ìéòåú úéðòúä

.íåéá åá äðòúî

äúòîúåòåáù ìù è"åé àðù éàî ,øåàéá êéøö
êøåö ïéà òåãî ,è"åéå úåúáù øàùî
é"ôò ñ"úçä øàáîå .íåìçä ìò åá úåðòúäì
ìèáì 'íéðäë úëøá' úìåâñîù 'íééç úøåú'ä

éë ,íòèäå ,íéòø úåîåìçíéùéùî ãçà íåìç
àåä äàåáðá(:æð úåëøá),àéä éøä íéðäë úëøáå

ùîî äàåáðëíãé ìò åúðéëù úà ä"á÷ä äøùî æà éë)

(íäéôë úà íéàùåðä íéðäëä ìù,íåìçä ïåéæçù àöîð
'íéùéùá' ìèáúî äàåáðá íéùéùî 'à ÷ø àåäù

íéðäë úëøá úàåáðáøîåì åòá÷ äæ íòèî ,ïëàå .
äìéôúä úà íéðäë úëøá úòùáìàøùé úåöåôú áåøù)

(íéìâø ùåìùá åøîåàì íéâäåðêìù éðà íìåò ìù åðåáéø'
.''åëå êìù éúåîåìçå

äúòîäéøá øî äðòúä àì òåãî øéôù éúà
,úåòåáùá àðéáøãìù íåéä íöò éë

íéùéùá ìèáî úåòåáùíåìçä úàåáð úàäðéàù)

(äàåáðá íéùéùî ãçà àìààåä úøöò ìù è"åé éë .
íé÷åìàä ùéà äùî ...äàåáðä úìòîî äáøä øúåé

ìåëéáëìàøùé øá ìë äìòúî äæä íåéáù åðééäå ,
.íéàéáðä úìòîî øúåé úåéäì

êëåï"øä áúë(à"é ùåøã óåñ åéúåùøãá)ïúî úòáù
.'äàåáð' úâøãî ìàøùé éðá ìë åâéùä äøåú

ãáìîíéëàìîë íáéùçäì åðéöî íéàéáð íúåéä
êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä áúëãë .äæ íåéá

ò"éæ ÷ñðò'æéìî(éãâ ìùáú àì ä"ã íéèôùî 'øô).ì"æå ,
ìåëàì úåòåáùä âçá åðì åøéúäù íòèä äæå'(øùá)

àåä æàù úîçî ,øåòéù úðúîä àìá äðéáâ øçà
,äùåã÷ä äøåú ïúî úòùåðîöò íéàøî åðàå

âåã åðàùé"ò ,äøåú ïúî úòùá íéëàìîä úî
äøåúä'æéæéæéæéåðéáà íäøáà ïúð ïëìù àîòè øàáîå .

ìöà éë ,à÷ååã áìçå øùá úøùä éëàìîì ä"ò
.äæ øåñéà íäá êééù àì íúùåã÷ áåøá íéëàìî
,úåòåáùä âçá íéëàìî úâøãá åðà óà äæá àöåéëå
úøùä éëàìîë äæ øåñéàá ì÷äì úåùøä åðì ùéå

(äøòäá 'ééò)çéçéçéçé.

זי"ע יז. אמת' ה 'אמרי הרה"ק  מבאר זה  פי על .(Ì˘ ÌÈÁÒÙ) ‡¯Ó‚‰ È¯·„ ˙‡ ):ÁÒ ÌÈÁÒÙ ÌÈËÂ˜ÈÏ ˙Ó‡ È¯Ó‡) כתוב

לה ' 'חציו - חלקהו  כיצד הא לכם ' תהיה 'עצרת אומר אחד וכתוב אלוקיך' לה' 'עצרת אומר אחד

בשווה . שווה חלק  למחצית היום  את ולחלק  להבדיל  חומר לקרוצי אפשר איככה  ולכאורה  לכם ', וחציו 

הכתוב שאמר כמו  כי Â)אלא, „Î ˙ÂÓ˘) כי וחילקו ', בא מלאך חילקו , 'מי וברש "י הדם ' חצי משה  'ויקח 

בזה, וכיוצא שיחלקו . מלאך הקב"ה הביא לכן מחציתו, כדי במדויק לשער ודם בשר ביד הזה אין בחג

מלאך במדרגת  מישראל  אחד  לכם 'כל  וחציו  לה' חציו  'חלקהו  אמרו  ושפיר לחלק , המלאך  ביד  כי

שווים  חלקים ב ' – למחצה מחצה .ולהבדיל 

הנימהיח. כמלא להקל  פיהם על היתר הוראת שום אין לדידן שוודאי דבריו , בהבנת נתחבטו  רבים 

שתים להמתין קדמונים  נהגו  בה עילאית הנהגה פי על  בדבריו, שביארו מרבותינו יש זה . באיסור



שבועות - הפרשה âéבאר

קבלת מיסודי  – כחדשים בעינך יהיו יום בכל 
עת בכל להתחדש התורה

äøîàäøåú(à èé úåîù)'äæä íåéáøáãî åàá
àìà áåúëì êéøö äéä àì ,é"ùøáå ,'éðéñ

íåéá åäî ,àåää íåéáäøåú éøáã åéäéù - äæä
åðúéð 'íåéä' åìéàë íéùãçèéèéèéèé.

úîàáãåñéå ø÷éò àéä úåùãçúää çë éë åøîà
ìò áùåé øöéä éøäù ,äìåë äøåúä ìë
,åøîàá ,ùåàééì íãàä úà ñéðëäì ,áìä éçúôî
äîëå äîë êéìò úìá÷ øáë äðä ,äèéáäå àð äàø
úìôð áåùå ,úååöîå äøåú ìåò úçú ñðëäì íéîòô
äøåúä úà áåù ìá÷ì áåùú éë êì äî ,'åëå 'åëå
åøöéì øîàéå äðòé àìà íãàì äöò ïéà ...åæ äðùá
úà éúìá÷ íåéä ,ììëå ììë øáòäî éì úôëéà àì
äéìò éúøáò àì ïééãòù åæ äùãç äøåúå äøåúä
äúòî éàøåáå éøöåé ïåöø úåùòì ,éçåë ìëá øåîùà

íìåò ãòåëëëë.

àúéààøîâá(:çô úáù)àöéù øåáéãå øåáéã ìë'
íéðù ïäéøåçàì ìàøùé åøæç ä"á÷ä éôî

åðãîììå ,'ïúåà ïéããî úøùä éëàìî åéäå ,ìéî øùò
àá÷çøî ÷çøúðå åéøåçàì íãàä ìôð íà óàã

ìåôé àìå íéîçøä ïî ùàééúé àì ë"ôòà äæë ìåãâ
å"ç åçåøáøçà óàù éðéñá ìàøùé éðáî ãîìéå ,

êë ÷øå ,áø÷úäìå øåæçì å÷æçúä äìåãâä íúìéôð
.äøåáâä éôî äøåúä úà åìáé÷

æ"ãò...íúéàø íúà' øîàð ïëìã íé÷éãö åùøéô
ìò íëúà àùàåíéøùð éôðëòáè éë ,'

ù"åîë ,øéãú åéúåöåð óéìçäì øùðä(ä â÷ íéìäú)

äæä øùðë' Y é"ùøéôå ,'éëééøåòð øùðë ùãçúú'
éãë íâ êë .'äðùì äðùî åéúåöåðå åéôðë ùãçîù
úãéîá ãéîú æåçàì íãàä ìò äøåúä úà ìá÷ì

ùàééúäì àìå úåùãçúää(ãåòå ,å åøúé ìàøùé çîùé).

ïëåèùéáäåøôî àðëù íåìù éáø ÷"äøä øîà
ò"éæ(íåìù òéîùî)ìôðå åéëøãá êìäîä éë

àì ,åéãâá úàå åîöò úå÷ðì ãéî ìéçúé íà ,õåáá
èùôúé õåáä àìà ,åéãâá úà äæá ä÷ðé àìù éã

éå ãâáä ìò øúåéäæ íãà äùòé äîå ,øúåé åðëìëì
ùáééúéùë ïîæ øçàìå ,äéä àìë åëøãá êéùîé Y

שלימה יממה  או שעות ‡·ÂÈ)עשרה ÏÚ ‡·˜ÂÚ ¯Ó „ÈÚ‰ ÔÎ˘ .‰˜ ÔÈÏÂÁ מקבלה(¯‡‰ להקל יוכלו  השבועות ובחג ,

הבשר. מאכילת שעות שש אחר חלב ולאכול זו

מדרשויט . בבית זי"ע מרימנוב מנדל רבי הרה"ק  הכריז אחת ששנה  זי"ע, מבעלזא מהרי"ד הרה "ק סיפר

בזה העם כל  יצאו  מיד לביהמ "ד, מחוץ נא יצא הדברות עשרת את קיים  שלא מי כל  השבועות, בחג

עשרת  את לקיים  הרוצה כל בשנית והכריז שב לאחמ"כ  בביהמ "ד, אחד מנין נשאר שלא עד זה אחר

וביאר  למקומו. איש איש הקהל  כל  וישב לביהמ "ד, להכנס  בידו  הרשות עצמו על  ומקבלם  הדברות,

לעשות  האדם על כי יצא, קיים שלא שמי אמר מתחילה  ישראל , בני של  דרכם  היא כך כי המהרי"ד,

על נדונין בעצרת שהרי המצוות, את קיים  וכיצד בתורה  עסק  כיצד – שעברה  השנה על  הנפש חשבון

ויקבל יתחזק אלא עתה , עד קיים לא אשר על  ובמרירות בבכי להישאר וענין טעם אין אך האילן, פירות

כולה . התורה כל  את יקיים ואילך שמעתה עצמו  על

ברש"יכ. איתא שלום השר לו  אמר מצבו , שפלות על זי"ע  שלום  השר בפני התאונן אחד ‡)בחור ËÈ)

התחיל ומדוע  נתנו ', היום כאילו עליך חדשים תורה  דברי 'שיהיו סיני מדבר  באו  הזה  ביום הכתוב על

מה – ישראל בבני טובה חלקה כל  המכלה השורש זהו  כי זה, בדיבור הפרשה  בתחילת מיד רש "י

עליך  חדשים  'שיהיו  להקדים  יש התורה , קבלת ב'סוגית' לעסוק בבואו מיד כן ועל מעצמם , שמתייאשים

תורה נתנה  היום רק  כאילו  כביכול שהרי ואופן. פנים בשום  מהעבר יחשוב שלא – ניתנה' היום  כאילו 

התורה לישראל , את  מחדש לקבל יוכל זה ידי ועל  תורה, מתן  זמן  קודם היו הראשונים מעשיו וכל

נתנו  היום .כאילו



שבועות - הפרשה ãéבאר

ìåôéå õåáä ìë øøåôúé úçà äøéøâá éæà ,õåáä
ññåáúéù éî åá àöåéë .òæéå ìîò ìë àìì åãâáî
,äéä áåè àìù åøáòî äáøä áåùçéå 'òøî øåñ'á
êìëìúäì àåä ïëåñî àìà åîöò ä÷ðé àìù éã àì

,øúåéàìå Y åøáòì ììë ñçééúé àì ,åúð÷ú éäîå
÷ñòá åëøãá êìé àìà ,ììë òøî øåñá ÷åñòé

øáã òøéà àì åìéàë úååöîäå äøåúäïîæä àåááå ,
äáåùú øåäøäá Y úçà äøéøâá ,õåáä 'ùáééúéùë'

åúàî òøä ìë ìåôéå ä÷ðé ,éòáãë ãçààëàëàëàë.

êëåøéàî éáøã äéîùî àøîâá àúéà(:äë äöéá)

ïäù éðôî ,ìàøùéì äøåú äðúð äî éðôî
ïéæòà"ùøäî íù øàáîå ,(ïééåàø ä"ã â"àç).ì"æå

,äøåáâ åðééä åàì øîà÷ã ïúåæòã ,äàøðåàìà
åáåùé àìå íäéøáã ìò ãåîòì(ïîå÷îî åæåæé àì øîåìë)

ìë éðôî(äæ)íù àúéàã ,ïëì äéàøå .ïúåæò éåä
áìë ,úåîåàá ìàøùé ,ïä ïéæò äùìù' àøîâá
äîëå úåéç äîë éøäå ,'úåôåòá ìåâðøú ,úåéçá
- 'ïúåæò' éäîå ,óåòäå áìëäî øúåé íéøåáéâ úåôåò
íéðô æéòî àåäù - åúåæòå .ìë éðôî åáåùé àìù
,åðîî øúåé äáøä íé÷æçä íééç éìòá ãâð çåáðì

,ìàøùé éðá åçáúùð á"åéëìù åçåë øùàë óàã
íéøàùð íä éøä íäéìò øáâúî òøä øöéäå à"èñä

íðéàå äøåáâáå æåòá íåçìì íéëéùîîå íúåæòá
äìéìç íéùàééúîäðúéð äî éðôî' åøîà ïëìå .

ùé åæ äãéîá ÷øå 'ïéæò íäù éðôî ìàøùéì äøåú
.äøåúä úà ìá÷ì íãéá

ואש  בהתלהבות  התורה  קבלת – הגדולה האש
בוערת

éãéîøéòáäì åðì ùé 'éðéñ øä ãîòî' ïéðòá åðøáã
úà ÷éìãäìåùàäúà ïàë åðéöî úåáø éë .
áåúëë ,'ùà'ä ïééðò(çé èé úåîù)åìåë ïùò éðéñ øäå'

'ä åéìò ãøé øùà éðôî'ùàáøîàð ãåò ,ã íéøáã)

(àéíéîùä áì ãò ùàá øòåá øääååðà êëå ,
'úåøôåù'á íéøîåà(äðùä ùàøì óñåî)êéùã÷ úåøáã'

ùà úåáäìî.'úéìâð íäéìò íé÷øáå úåìå÷á ,
äðëää ïéðò ìë ìà úùâì ùé êë éë åðãîììå
,ùàá Y äôåâ äøåúä úìá÷ì ù"ëå ,äøåúä úìá÷ì

.íé÷øáå úåìå÷ êåúî úåéçáå úåáäìúäá

êëåäùò úååöîá åðéåèöðøåëæì Y äùòú àìå
'éðéñ øä ãîòî' úò ìëáå íåé ìëáåîë ,

äøåú äøîàù(è ã íéøáã)øåîùå êì øîùä ÷ø'
åàø øùà íéøáãä úà çëùú ïô ,ãàî êùôð

,êéðá éðáìå êéðáì íúòãåäå ...êéðéòúãîò øùà íåé
áì ãò ùàá øòåá øääå ...áøåçá êé÷ìà 'ä éðôì

'íéîùäï"áîøä áúëå .(íù)çëùú àìù' .ì"æå ,
êéðéò íù åàø øùà íéøáãä ìëî éðéñ øä ãîòî

-åìãâ úàå åãåáë úà íéãéôìäå úåìå÷äåéøáãå ,
íù úòîù øùàùàä êåúîì"ëò ,áëáëáëáëòîùî .

ä"á÷ä ïúðù øáãä íöò úà øåëæì ùéù ,åéøáãî
äøåúä úàùà éãéôìáå íé÷øáå úåìå÷á.

íâøåèá ïë å÷ñô äëìäì(å æî ç"åà)ãåòå' .ì"æå
...'ä äúà êåøá - äøåúä ìò úøçà äëøá ùé
,åúøåú úà åðì ïúðå íéîòä ìëî åðá øçá øùà

שאםכא . שריפה , ב'אפר' בגדיו שנתלכלכו למי במשל  זצוק "ל, אייזנער גד'ל  רבי הגה "ח אמר זה  בסגנון

יותר, בגדיו  יטנפו אלא עצמו  את ינקה  שלא די לא אזי הבגד, שפשוף ידי על עצמו  לנקות יתחיל

מבגדיו  האפר כל ויעוף יתפזר אחת  ובנפיחה האפר, על בפיו ינפח – יעשה בנפשומה המרגיש ולדידן, ,

זה . מעין ובמחשבות ובזה, בזה  נכשל  כי עברו , אודות לחשוב ויתחיל  – ישפשף  לא ב... נכתמה  נפשו כי

ה'עבר' כל על פיו ברוח אחת פעם ינפח התפזר אלא שכבר כאפר עברו שכל איך רוחו  בעיני ויראה  ,

עתה . זה שנולד כמי ויראה בתורה ויעסוק בוראו את יעבוד ומעתה  עבר, לכל 

וגםכב. תמיד, לזכרו הקב"ה שציוונו  סיני הר מעמד זכרו  כן 'וכמו  וז"ל . תימן באגרת הרמב"ם כתב וכן

וכו', לבנינו ללמדו  וציוונו מלשכחו . המעמדהזהירנו  על בניכם [את ] שתגדלו אחינו, לכם, וראוי

עליו  סובבת שהאמונה עמוד שהוא והדרו, גדולתו ועדה קהל בתוך ותספרו הגדול , .ההוא



שבועות - הפרשה åèבאר

ãîòî ìò åúëøáá ïéåëéå .äøåúä ïúåð 'ä äúà êåøá
åðáø÷å íìåòä úåîåàä ìëî åðá øçá êéà ,éðéñ øä

,éðéñ øä éðôìùàä êåúî åéøáã åðòéîùäåïúðå ,
éìë åðééç úéá àéäù äùåã÷ä åúøåú úà åðì
.ì"ëò ,íåé ìëá äá òùòúùî äéäù ,åúãîç
øåëæì àåä éðéñ øä ãîòî úøéëæ éø÷éòîù òîùîå

,íéøáãä øåàéáå .íù äúééäù äìåãâä ùàä úàéë
úåðùééúää úà øå÷òì íãàä ìò ìëì äðåùàø
äøåúä ÷ñòì åúùâá åîöò áéäìäìå ,åáìáù

úååöîäå,äçîùáå äáäàá äøåúä éøáã ìë íéé÷ì .
.àøåáä úãåáòì ùâé íéãéôìë øòåá åìåëùëå

äðäåì"æç åøîà(àì àùú àîåçðú)úåçåìä' åøîàù
éáîåôá åðúðù ìò úåðåùàøäâëâëâëâëêëéôì ,

ïàëå ,'åøáúùðå òøä ïéò íäá äèìù(úåéðù úåçåìá)

øîàðù úåòéðöä ïî äôé êì ïéà ä"á÷ä øîàäëéî)

(ç åèôùî úåùò íà éë ,êîî ùøåã 'ä äîå'
äù÷îå .'êé÷åìà íò úëì òðöäå ãñç úáäàå

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(è"ìøú àùú)ïë íà ,
àøåáä ïúð àì òåãî ,'úåòéðöä ïî äôé êì ïéà'ù

,äù÷é ãåòå .äòðöá úåðåùàøä úåçåìä úà ãéî
úåøåãä ìë óåñ ãò èéáîå äôåö àåäù ä"á÷ä
òåãî ,åøáúùé åìà úåçåìù ïåëð ìà òãé éàãååá
õøúî àìà .àáçéäá ïúéúì àø÷éòî íéã÷ä àì
íåñøôá íãå÷ä úåáäìúää éìåì éë .ì"æå ,à"ôùä
ìò ÷ø .úåòéðö êøãá êìéì úìåëé êë øçà äéä àì

úåìå÷ éìå÷á åîéã÷ä øáëù éãéíéé÷úðë"çà
.úåòéðöäêéøö äìéçúá éë - úåøåãì ãåîéì äæå

øàùð 'éäé àì éë íàå .íåöò úåáäìúäá úåéäì
àåä æ"ëò .àîéé÷ ìù øáãë úåáäìúää úàæ

ë"çà äãéøéä éîéì íâ äöòä.

,ïàëîååìà íéîéá øøåòúäì ãçà ìë ìòù
úøòåá ùàá áø÷úäì ,äáåøî úåáäìúäá
ìë' å÷òæù åðéúåáàë úåéäì ,åúøåúå àøåáä ìà

'ä øáéã øùàåðëìî úåàøì åððåöø ,òîùðå äùòð'
(éì åéäú íúàå ä"ã ,åòø åøúé ù"å÷ìé)àåä ìåãâ çáù éë .

äæáù ,òîùðì íãå÷ äùòð åîöò ìò ìá÷îù íãàì
äùåã÷ã úåáäìúäå ùà äàøî àåäãëãëãëãëåðéöî øáëå .

åîéã÷äù äòùá ,øæòìà éáø øîà' - íúåà åçáéùù

בחז"ל כג. איתא Ë)וכך ËÎ ‰·¯ ˙ÂÓ˘) ציפור התורה , את הקב"ה כשנתן יוחנן, רבי בשם אבהו  רבי 'אמר

ומחריש, שותק  העולם  אלא דיברו , לא הבריות הזדעזע , לא הים געה, לא שור פרח לא עוף צייץ לא

אלוקיך'. ה ' אנכי - הקול  ויצא

אמרו ˜ÊË.)עוד ÌÈÁ·Ê) מלכי וכל  סופו , ועד העולם מסוף  הולך קולו  היה  לישראל , תורה הקב"ה כשנתן

שמענו, אשר ההמון קול  מה  לו, ואמרו  הרשע בלעם אצל  כולם  נתקבצו  בהיכליהן. רעדה אחזתן הגויים 

דורות  תתקע"ד אצלו  גנוזה  שהיתה  גנזיו , בבית להקב"ה לו  יש  טובה  חמדה - להם  אמר לעולם , בא מבול 

שנאמר לבניו, ליתנה  מבקש והוא העולם , שנברא È‡)קודם  ËÎ ÌÈÏ‰˙)ואמרו פתחו  מיד יתן. לעמו עוז  ה '

בשלום '. עמו את יברך ה' -

לשכניםכד. דומה , הדבר למה הא בקרבם, שיקדה האש מתוך ונשמע  נעשה  אחד פה ענו ישראל  כל  ואכן

במתינות  וידונו השכנים כל  בין 'אסיפה ' שיערכו  המדרגות, חדר בבניית שינוי איזה  לעשות הרוצים 

גרמא  הזמן אין הרי המדרגות, בחדר שולטות אש  שלשונות השכנים  יראו  אם לעומתם, העניין. פרטי בכל

יחישו באפם נפשם עוד כל  אלא לכבותה, וכיצד השריפה פרצה כיצד ודברים בדין יכנס ולא ל 'אסיפות',

מצ  באותו  ישראל בני היו זה  דרך ועל  להציל. אפשר שעדיין כמה עד מלהבה אמר להציל  שכאשר ב,

כי  הארצות, גויי ככל בה כתוב מה שאלו ולא ונשמע, נעשה אמרו ומיד תיכף  הקב"ה  דברי משה להם 

והשיבו, מיד קפצו בקרבם  שבערה התבערה  לגודל

הללו , הימים  בהגיע  לנהוג לנו  יש  ממש כי וכן שהיות, כל ללא התורה, אש תוך  אל  לקפוץ  עלינו

וללמד ללמוד לשמוע 'נעשה' נזעק דבר כל .בטרם
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המשנה את מליצה בדרך לפרש  זי"ע  שמחה' ה'לב הרה "ק אומר היה È)וכבר „ ˙Â·‡)בעסק ממעט  הוי

כפשוטו ... בתורה כבר ועסוק  התורה, סביב לעסוק ממעט שהוי בתורה, ועסוק 

יאיר בן פנחס  רבי של מאמרו על שאמרו, Î:)וכאותה  Ê"Ú)מביאה זהירות זהירות, לידי מביאה 'תורה 

תורה , לידי מביא מה אמר ולא זריזות...' בעצמה לידי התורה לימוד אלא תורה לידי שמביא דבר אין  כי

בהמתנתו  יישאר תורה לידי ש 'מביא' הדבר על  ימתין אם כי ללמוד , עצמו ויישב  גמרא יחטוף  –.

את  פעם ששבת שבבלגי', אנטווערפן של רבה  זי"ע  קרייזווירט חיים  רבי הגדול  הגאון על  מספרים

מקומי, מדרש בבית ומפולפל  ב'למדות' שיעור מסר קודש  השבת יום  ובצהרי שבארה "ב, יארק  בניו שבתו

והמאלפים, הקדושים דבריו  את לשמוע  בהמוניהם הגיעו המדרש  בית בסביבות המתגוררים  העם  המון

רבי  נענה  הדרשה  באמצע  הקיץ, בחום ושתיים  כשעה רגלם  שירכו  אשר יהודים מאות באו מרחוק  ואף

בשבילה שווה  היה אשר הקדושה בתורה  להתמדה בדוקה  סגולה בפניכם  לומר אני הולך 'הנה ואמר, חיים

הוא  עומד אותה הסגולה  גודל על  ושוב שוב חזר וכך הנה ', הגיעכם עד ההליכה שעות של  המאמץ  כל

ידה על לזכות ביותר הגדולה  'הסגולה ואמר: נענה  אלו הקדמות כל  ולאחר הרב, ותועלתה כעת לומר

גמור. זיל פירושא ואידך ללמוד'... להתיישב היא התורה להתמדת

אמרו  ÊÈ)וכבר ‡ ˙Â·‡),'המעשה אלא עיקר המדרש  וקדושת'לא גדולת  בידיעת לנו די לא – נמי כן 

למעשה, לקיים עלינו אלא וחד , חד  לכל  היא התורה שקבלת  בידיעה לנו די לא זאת גם ואף  הימים, אלו

תורה  בדברי ולעסוק ערוך  שולחן או גמרא בפועל  .לפתוח

ואומרים  בטענה' ה'באים יש בעיו"ט אמנם, מלאכול  למנוע שיש פסחים, בערבי שמצינו כמו כי

התורה  שיקבל  כדי שבועות בערב תורה מתלמוד  להמנע יש נמי כך לתיאבון  בלילה שיאכלם כדי מצה

דהלימוד לתיאבון הם, להיפך הדברים  פני התורה  בעסק כי טענתכם, היא נפסדת טענה להם, תאמר צא ,

אמת השפת שכתב וכמו  ועוד. עוד ללמוד והשתוקקות תיאבון באדם מבעיר ‰ÂÓÈÏ„)גופא ‰"„ ,Ò"¯˙ ˙ÂÚÂ·˘)

הרגילות  רוב ולפי הרעבון. מתוך בא עוה "ז חמדת כל כי התורה, חביבות להראות שבועות בליל 'הלימוד

האהבה לתיאבון .מתמעט אוכל עצמו אהבה (‡·Ï)והמרעיב מתרבה ביותר בה שעוסקים מה כל  התורה

התורה  אל  הצמאון נתרבה שבועות  בליל התורה עסק וע"י התורה, למים .וחמדת  לכו  צמא כל וכ' .

טעמו לא כאלו מים של  טיפה לכל פיהם ופותחים במים שגדלים  הים  לדגי שנמשלו במדרש כמ"ש 

דברי  טעמו  לא כאלו מהתורה אות כל עליהם  חביב בתורה  תמיד העוסקים ישראל  בני כן מים. טעם 

מעולם . תורה 

ועל התורה על  ולישב העסקים  כל  להניח  העם המון בעיני פשוט  היה  בישראל כזאת מלפנים ואכן,

בשלושת  חנותם  סוגרים  החנויות בעלי היו  שנה כשבעים  שלפני ירושלים , זקני שמעידים  וכפי העבודה.

ולוואי  ייאמר לדורינו  ואף גדולה , בהתמדה  מדרשות ובבתי כנסיות בבתי ויושבים ההגבלה , ימי

בהתמדה הקדושה, בתורה ויעסקו  הללו, הימים  כל למשך 'עסקיהם ' כל  את ינעלו  והאברכים שהבחורים 

והתלהבות. בחיות

היה לא החג שקודם שבועות משני שכבר המלחמה , קודם בפולין הקודש קהילות על  גם העידו  כן

הגדול . היום  לקראת כהכנה בתורה  ורק  אך עסקו הקהל וכל המדרש , בבתי פנוי מקום 

בעיה"ק מדרשו בית היכל  אל  הגבלה  ימי בשלושת פעם  נכנס  זי"ע אמת' ה 'אמרי שהרה"ק  מסופר

היים דער פון היהודים  הם 'היכן ואמר ונענה ÔÈÏÂÙ)ירושלים, È¯ÚÓ) בשלושת ככבשן בוערים  שהיו ,

הגבלה ...' ימי

המדרש לבית שנקלע - שנה  ולא קרא שלא ביהודי מעשה זי"ע , מבעלזא יהושע  רבי הרה"ק  סיפר

והחל לבו חלש דאורייתא, בריתחא בתורה עוסקים הקודש  עם  כל  את בראותו  הגבלה, ימי בשלושת

נישט איז ער 'אבער אחיו. יתר עם  בתורה  ולעסוק מדרשא בבי לישב זכה  שלא על  מצבו, את מבכה 
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,ïäì äøîàå ìå÷ úá äúöé òîùðì äùòð ìàøùé
,åá ïéùîúùî úøùä éëàìîù äæ æø éðáì äìéâ éî
åøáã éùåò çë éøåáéâ åéëàìî 'ä åëøá áéúëã
'òåîùì - øãäå .éùåò - àùéøá åøáã ìå÷á òåîùì

(.çô úáù)äëäëäëäë.

ãåñéáìò 'ñåúä åù÷äù äî éîð íéöøúî äæ
ì"æç éøáã(.çô úáù)øää úéúçúá åáöéúéå'

äôëù ãîìî ,àñç øá àîç øá éîéãáà áø øîà -
íà ,íäì øîàå ,úéâéâë øää úà íäéìò ä"á÷ä
àäú íù åàì íàå ,áèåî äøåúä íéìá÷î íúà

וויינען' מיטן ··ÂÈÎ)געבליבן ¯‡˘� ‡Ï ‡Â‰)והחל לידיו  גמרא נטל  הקודש , ספרי ארון אל לגשת מיהר אלא ,

וגאוני  מגדולי אחד שנעשה עד לימודו  את עזב ולא ולמד... למד אז ומני מופלאה, בהתמדה בה עוסק

בביתי. הספרים באוצר מונח  ספרו  וכיום הדור, אותו

רוח 'בעלי של ספריהם את מניח  היה ששם הספרים , בארון מיוחד מקום  היה  שלמהר"י חסידים אמרו

תקווה פתח עדיין יש איש  שלכל  ללמדך הספרים . אלו  בין מונח היה  גאון אותו  של ספרו וגם הקודש'.

התורה . ונותן התורה  אל ולהתקרב לשוב

זי "ע  ה 'מלאך ' ·‡¯‰"·)הרה"ק  '‰ È„·ÂÚ ˙ˆÂ·˜ ‚È‰�‰),'ה עובדי אברכים  חבורת עם  שבוע בכל יושב היה ,

והרי  – תורה  לביטול  זו  אסיפה  החשיב שלא אף  והנה ועבודה , תורה  עניני בכל ומחזקם מדריכם והיה 

לאברכים הודיע  השבועות, וחג הגבלה  ימי לשלושת בהגיע  מקום  מכל  בשבוע, שבוע  מדי עמהם יושב היה

התורה, בעסק להרבות אלו ימים  עבודת כי חבורה , תתקיים  לא זה בהתמדה שבשבוע  תורה הלומד וכל 

השנה  בכל  בלימודו שיצליח לו מובטח אלו .בימים

שאירס זי"ע  מלעלוב מענדל אלעזר רבי הרה "ק זקנו אבי על זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק סיפר

קבלה לא אחת פרוטה אפילו  בביתו היה ולא היות ישראל, בארץ  שהתגורר מחסידיו אחד עם בנו  את

יהודאין גוברין כמנהג כלל בדרך הניתנות ותכשיטים מתנות שום  אליוהכלה  מגיע היה רב ממון [באמת 

החוזה של בנו  היה חותנו וכן הק', היהודי של חתנו  היה זי"ע משה רבי הרה"ק שאביו  ובפרט בפולין, שלומו מאנשי

ביתו ונשאר  ברעב, העטופות נפשם להחיות  ירושלים, לעניי הכל את מחלק צדיק אותו היה כידוע, אך מלובלין, הק'

מכל] להסתופףריקם פעמיו  ששם אימת כל  בבעלה להפציר מרבה  שהייתה  הכלה, לאם  מאד היצר הדבר .

שוכח היה חסיד אותו אך הכלה . לב לשמח כלשהי מתנה  איזה שישלח  מעמו  שיבקש מחותנו , - רבו  בצל 

הרבי. בצל  להסתופף בואו עת בכל עולם הבלי מכל 

לו ואמרה האם שבה  הגבלה, ימי בשלושת בצילו ולשהות הרבי אל לעלות מביתו, החסיד משיצא

איזה עמו יביא לא שאם  באזהרה  והוסיפה  גנזיו , מבית טובה מתנה  שישלח הרבי מאת לבקש שיזכור

האחרונה העומר ספירת ולספור מעריב להתפלל היה  הרה"ק  של  דרכו  בפניו ... הדלת תנעל מהרבי מתנה

המלך. דוד ולקבר המערבי הכותל  אל  הולך היה מכן לאחר הצדיק, שמעון של הקדוש  ציונו  אצל 

- המחותן נכנס  אז או  הקדוש, לציון סמוך מיוחד לחדר נכנס העומר ספירת את הרבי שסיים לאחר

שה ומכירו בידעו ביתו, בני דבר את לעשות רועד בלב דלת החסיד אל  התקרב ועושה', 'אומר בבחינת ם 

מדוע מקום  מכל וחסד, צדקה  לצורכי מעותיו כל  את מחלק  הרבי אכן, מהרהר, בעודו עליה, ודפק החדר

נענה הדלת, את הרבי פתח כך מהרהר בעודו קטנה. סיכה ואפילו כלשהו, תכשיט  לכה"פ  שולח אינו 

בראשואמר קטנה וסיכה הגבלה ימי שלושת  גבוהים, כאלה ימים שליט"א, מחותן  עליכם האמנתי .לא

לבקש תוסיפו  אם – השמים בשמי המשוטט מחותן לנו יש  הבית, לבני אמר לביתו המחותן בחזור מיד

הביתה . יותר אחזור לא מצידי אני אז  או  לכלה , תכשיטים  מחשבות היודע מהרבי שאדרוש מעמי

גדולות עם קטנות  סיכות כמה בראשינו, קטנות  וסיכות  גבוהים כאלו ימים אבתריה, נעני אנן ואף 

הקדושים  הימים באלו מראשנו להוציא לנו .יש

בגמ 'כה . דאיתא הא על  הקשה זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי ËÙ.)הרה"ק  משה(˘·˙ שירד בשעה 
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'ñåúá åù÷äå .'íëúøåá÷(äôë ä"ã)åëøöåä òåãî
åîéã÷ä øáë éøäå ,äøåúä úà ìá÷ì íäéìò óåëì
'ñåúá åöøúå .ïåöøî 'òîùðå äùòð' ãçàë åøîàå
äúàöéù äìåãâä ùàä åàøéùë íéøæåç åéäé àîù

ïúîùðàì åùòé àì ë"à ,øåàéá êéøö äøåàëìå .
,àìà .øä úééôë éãéì àåáì åëøèöé àìå ùàéà éë

íãå÷ åøéòáé àì íà ìàøùé äøåú úúì øùôà
åçøëåä àìéîîå ,'ïòøá'äå íãä úçéúø úà ïëì

ìàøùé íò éðôá äìåãâ ùà øéòáäìåôëé åìäáé íàå)

(øää úà íäéìò.

íéøáãäåäîåã åðéà éàãåá éë ,íéøåøáå íéèåùô
úéùòðä äãåáòì úåáäìúäá 'ä úãåáò
,äøåçù äøîå úåáöò êåúî íééúìöòáå úåøéø÷á

'úîà úôù'áå(ð"øú åö 'øô)ïéìôåð ïëìù' .ì"æå áúë
äìëð úåéäì éãë ,íãàä úãåáò êåú úåøæ úåáùçî
äáøúî æ"éòå ,øúåé ú"éùäì ä÷åùúä áåøá ìèáúîå
- íéî åéìò àåáá ùàä ïåéîãë ,úåáäìúää øúåé

úãåáò úàæå .øúåéá ìãâúú àìà úéáëð äðéàù
úåîçìî øúåé åì ùéù ãåò ìë ,åæ äîçìîá íãàä
úøèî ìëù ,ïàëîå .ì"ëò ,'øúåéá úåìòúäì ìëåé
úåáäìúää ùà åáø÷á øéòáäì úåøæ úåáùçîä

'áåè äùò'áìëî øèôð ùàä úà åîöòî øéòáîäù àöîð)

(úåøæ úåáùçîä åìà.

øîàî'ïøäà úéá'ä àéáä àøåð(:àé÷ ,úåòåáù)

ìò ò"éæ ïéìàèñî øùà éáø ÷"äøä íùá
÷åñôä(ãë ,ã íéøáã)äìëåà ùà êé÷ìà 'ä éë'

ìàøùé éðáù úåáäìúää ùàì äðååëäù ,'àåä
úéá'ä óéñåî æ"éôì .àøåáä úãåáòá ïîöò ïéçéúøî

áåúëä ùøôì 'ïøäà(çé èé úåîù)ãøé øùà éðôî
'ùà'ä é"ò äúééä ú"éùä úåìâúäù ,ùàá 'ä åéìò

.ìàøùé éðá ìùùàä àåä íãàä úåîéìù ìë éë
äìéôúì åà äøåúì åì ùéù íåîéçäåìù åøåáéã

úåáäìúää ùà êåúî äéä éðéñ øä ìò ä"á÷ä
ìàøùé ììë ìùåëåëåëåë.

עולם של רבונו לפניו ואמר שטן בא הקב"ה היא מלפני היכן  הייתהתורה מה ביאור, צריך ולכאורה וכו',

ז ' כל ובקע  ההר על  שכינתו הרכין הקב"ה הרי לישראל , התורה  שניתנה ידע  לא וכי השטן, שאלת

עצמם המלאכים  ואף  מכך, ידעו העולם וכל  ·ÌÏÏÎ)הרקיעים , ÔË˘‰ Ì‚Â)השאלה ומהי למשה , מתנות נתנו 

אלא, היא, היכן איה תורה היא', היכן 'תורה לשאלו האדם, את לקרר - היצר הוא השטן של דרכו כך

יבוא  הבאה בשנה שהרי כך , כל  להתעורר צריך אינך  לו יאמר ולאידך , שעברה, בשנה שקבלת  התורה

השבועות חג  מתחדש  ושנה שנה בכל כי שבועות , עוד  חמימות עליך מתוך ה ' את לעבוד ניקח  וממנו  ,

קודש . אש  בשלהבת יתירה 

חז"ל  דאמרו ‰)והיינו ÊÈ הפסוק (·¯"¯ Î‡)על · ˙È˘‡¯·)- האדם על תרדמה אלקים ה ' תחילת'ויפל

שינה  שהקרירותמפלה והיינו ,'(‰�È˘· ÊÓÂ¯Ó‰).ברוחניות אדם  של מפלתו תחילת היא

מאד וחזק הולך שופר קול  היה  ביום בו  שהרי זו , תרדמה ולדחות לבטל השבועות חג (˘ÂÓ˙ומסגולת

(ËÈ ËÈ הרמב"ם כתב והרי מחדש. שנה בכל  מתרחשת התורה' ש'קבלת שאמרו במה נכלל זה ואף  ,‰·Â˘˙)

(„ שה'שופר'‚ נאמר, מעתה מתרדמתם . נרדמים  ולהקיץ  משנתם, הישנים את לעורר כדי בא השופר  שקול

עולמים . כל  בורא אל לרוץ קודש  באש להתלהב משנתנו , להקיץ הזה  ביום אותנו מעורר

איד'כו . 'אלטער  - כאן חזינן שלא בימים, שבא מי על  אומרים היו שב'פולין' ÂÁÂÎידוע ÔÈ‡ ¯·Î˘ Ô˜Ê È„Â‰È)

(ÂÏˆ‡ ‰�È˘È '‰ ˙„Â·Ú ÏÎÂ ÌÈÓÈ‰ ˙Â‡Ï˙Ó Ú·˘Â ÂÈ�˙Ó·' יונגעלייט 'אפאר כאן חזינן אלא ,�˘),ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈÎ¯·‡ ‰ÓÎÎ ·˘Á

('Ï È�· ÌÈÎ¯·‡ ‰˘Ï˘ ÂÓÎ ‡Â‰ È¯‰ 'ˆ Ô· ‡Â‰˘ ÈÓ ÈÎ וכבר ולשמרה '. 'לעבדה  כסדר מתחדשים  וחשקם שבמרצם 

אידען'... אלטע 'אפאר אלא 'יונגערמאן' כאן שאין האברכים , על לומר אפשר אנו, שבדורינו  שאמר מי אמר

בידו ... הרשות אלו מכלל עצמו  להוציא הרוצה  וכל 

יואל רבי הרה"ק  בנו עמו  והתלווה  הרבנים  באסיפת זי"ע טוב' יום ה 'קדושת הרה "ק השתתף פעם 



שבועות - הפרשה èéבאר

íéøáãë'éåì úùåã÷'á áåúë àöîð äìàäúåîù)

(æé ãë÷åñôä ìò(íù)'ä ãåáë äàøîå'
äöåø íãàä øùàëù ,'øää ùàøá úìëåà ùàë
úà ÷åãáé ,''ä ãåáë' íò øùå÷î àåä íà úòãì
éë ,ùãå÷ä úãåáòáå äåöî øáãá åúåáäìúä úãî
äàøîå' äøåú éøîà÷ã åðééäå ,äæ ìò çéëåé äæ
Y 'ä ãåáëì øùå÷î àåä äîë ïîéñä ,''ä ãåáë
åúåáäìúä ìãåâë ,'øää ùàøá úìëåà ùàë'

.àøåáä úãåáòá

מתחדשת התורה  נתינת - לעם  נהיית  הזה  היום
התורה קריאת  בעת  ובפרט  ושנה שנה  בכל

ïúúåäçîùì íéãòåî äáäàá åðé÷åìà 'ä åðì
âç ãçééúð íðîà ,ïåùùì íéðîæå íéâç

úà åðéöî åá ÷øù åðúøåú ïúî ïîæ - úåòåáùä
øîåòä éîé è"î úøéôñá íà äðëää ïééðòæëæëæëæëåëå ,

'ä íäì øîà éðéñ øäì íòéâäá(àé èé úåîù)

...'íéðåëð åéäå'çëçëçëçë.

ùàøáúùåã÷á ïéîàäì íãàä ìò äðåùàøå
ïîæäèëèëèëèë,éðá åàöéù ïîæ åúåàá ÷ø àìå

ïë æàë àìà ,íéøåîà íéøáãä íéøöîî ìàøùé
äúòùøãîá ì"æç åøîàù åîë ,àèåæ àú÷éñô)

(ïðçúàåìá÷î åìéàë åîöò úà úåàøì íãà áééç
éðéñî äøåúåøîà ãåò ,ù"å÷ìéá àáåä á"éô àú÷éñô)

(àòø æîø åøúéïéøå÷ åéä éðá ,ìàøùéì ä"á÷ä øîà'
äðù ìëá åæä äùøôä úàììììíëéìò äìòî éðàå ,

úà ïéìá÷îå éðéñ øä éðôì íéãîåò íúà åìéàë

מסאטמאר  הרה"ק  בילד הרבנים  אחד הבחין שם בהיותם לימים, צעיר עלם שהיה  זי"ע מסאטמאר

על ומשונות, שונות תנועות עשה התלהבותו ומתוך בלבו, יוקדת גדולה ואש  עצומה בהתלהבות המתפלל 

בחכמתו מסאטמאר הרה"ק  לו  השיב היום ', פורים  'וכי לשונו ובלעגי בזלזול ושאלו רב אותו אליו  ניגש  כן

'גראגער'.... גם עמי מביא הייתי - המן כאן שאמצא יודע הייתי 'אילו שקירור (¯Ô˘Ú)ובשנינותו כשכוונתו ,

השורש . מן ולעקרה  לבטלה וצריך עמלק , מקליפת היא הרי יהודי של  התלהבותו 

הר"ןכז. כתב Â·‰‚„‰)כה ‰"„ ÌÈÁÒÙ ÛÂÒ Û"È¯‰ ÏÚ) תעבדון משה  להם  שאמר בשעה  אמרו  כן גם  ובהגדה  וז"ל ,

הזה ההר על  האלוקים  חמישים את לסוף להם אמר זו, עבודה אימתי רבינו משה ישראל, לו אמרו

העומר  לספירת  חכמים קבעו מכאן  לעצמו, אחד כל מונין  והיו מביאין יום, אנו  שאין הזה  בזמן כלומר, .

– עומר ולא זמןקרבן באותו ישראל שמנו כמו התורה, לשמחת  יום חמשים מחשבין עכ"ל .אלא .

ה 'ערוגת כח. בדברי יתחזק  וכלל , כלל  מוכן כשאינו  השבועות חג בעצם  עומד עצמו מוצא אם  אף אמנם

‡ÂÓ¯)הבושם ' '¯Ù) בפסוק(‡Î ‚Î ‡¯˜ÈÂ)שאפילו - לכם' יהיה קודש מקרא הזה היום  בעצם 'וקראתם 

לקראת  כראוי עצמו את שיכין מבלי העומר ימי כל  עליו שעברו  ויראה  הנפש  חשבון האדם  יעשה  אם 

אלא תקוותו , אבדה לא תורה ,עדיין הזה מתן היום בעצם 'מקרא וקראתם עצמו  על יקרא הזה ביום –

היורד  והאור השפע  את שיקבל כלומר לכם ', 'יהיה  הפסוק  לסוף  ויזכה  לקדושה, אתקרב מהיום  – קודש '

היום . רצון בעת השמים  מן

זי"ע  איגר לייבל  רבי הרה"ק  הביא לדבר Â¯˙È)ראיה  ˘È¯ ˙Ó‡ ˙¯Â˙)של ביאתו  ענין תורה  כתבה כן דעל  ,

לעזוב  בידם  לע "ז והכומר הגוי שאף בינה , ללמדנו התורה , קבלת של הפרשה לפני ה ' לקהל להסתפח יתרו 

הקדושה, אל ולהתקרב שאם הכל  בנפשו ק"ו היהודי שישא התורה לקבלת ביותר הטובה ההקדמה וזו

להתקרב ויעקב יצחק אברהם של  זרעו ביד עאכו"כ להתקרב  גוי .ביד

זי"עכט . הרי"ם  החידושי אומר Ù"Î‰ÂÈ)היה  Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ) מעריב בתפילת רחום ' 'והוא שאומרים הטעם  לבאר

שבים מה  ועל  הכיפורים , ביום והחטאים העוונות כל  נמחלו  כבר שלכאורה הקדוש, היום  במוצאי

יום שאחר האמונה  שלמות את לנו  שאין על  בכינן, קא גופא דא על אלא יכפר', רחום 'והוא לבקש 

מזוככי  הננו  יכפר.הקדוש  רחום והוא קאמרינן דא ועל  חטא, שמץ מכל  ם

נתנהל. שעליו סיני להר דומה  זה קדוש ביום  הקריאה  שבימת הקדוש השל"ה בשם  מביאים  הפוסקים 



שבועות - הפרשה ëבאר

íåéá' øîàðù äøåúääæä'éðéñ øáãî åàáóàå)

íãîòá åðéúåáà åùòù åîë úåùòìå øåîùì åðéìò äðëää úà

(éðéñ øä éðôì.

÷åô'éðå÷æç'ä ãéòäù äî éæçåùåøéôì äîã÷äá)

(ú"äòåùã÷ ïåùìáéðà éúòáùð éùôðá
øáãî íé÷åìà ìå÷ ,éúòîù éîåìçá éë ,äé÷æç

íéøáãä úøùòàìàìàìàì.

ïëåæ"èä áúë(ä æî ç"åà)' äëøáä øåàéááïúåð
äøåúä ïúåð ä"á÷ä éë ,äååä ïåùìá 'äøåúä
äçåëî äàá åæ äðéúðå ,ìàøùé éðáì òâøå úò ìëá
âçá äøåú ïúîá íãàä ìá÷îù äáö÷ä ìù

÷åñôä øîà øáëå .äðùå äðù ìëá úåòåáùäéìùî)

(èé ,áéïåùì äòéâøà ãòå ,ãòì ïåëú úîà úôù'
,íéé÷úúå ññáúú - ãòì ïåëú' é"ùø ùøéôå ,'ø÷ù
ø÷ùäù ,êìåäå äìë àåä òâø èòîì - äòéâøà ãòå
çöðìå ãòì íéé÷ úîà øáã éë .'íéìâø åì ïéà
.íìåòì úøàùð äøåú ïúî íâù èåùô ïëìå ,íéçöð
øáãî 'ä ìå÷ úà òîùàù éðà éî øîàéù éî ïéàå
ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøäî àúéàù åîë àìà ,éìà

(äìò äùîå ,åøúé 'øô)ì"æå ,òîåù äëåæ íãàä íàù
'ä éëðà' ïéæéøëîù ìå÷ä úà 'úåòåáùä âç ìëá'
åðîöò úà ïéëäì åðéìò ,ïëù ïåéëîå ,'êé÷åìà
úà òåîùì äëæðù åðîöò øäèìå úåáø úåðëäá

ä"á÷ä øåáéã.ì"ëò ,

ïëå,ò"éæ õéðæà÷î ãéâîä ÷"äøä øîàY ïëàù
íãå÷ù àìà ,òåîùì íåéäë óà øùôà éàãåå
õîù ìëî íééðæàä úà óåèùìå õåçøì ùé ïëì

óåðéè(éðçåøä),ìå÷ úà åéðæàá òåîùì äëæé æà åà
.'ä(á ÷øô àáø à"áãðúá ,ãô úåà íéôåö íééúîø 'éò).áìáìáìáì.

ïéëåîéñ'îâä éøáãá åðàöî(:èë÷ úáù)øåñàù
íåùî ,áåè íåé áøò ìëá íã æé÷äì
ìàøùé éðá åéäùëù ,úøöòã àáè àîåé åèà åøæâù
åîùå çåø úåòåáù áøòá äàöé éðéñ øáãîá
äøåúä úà ìàøùé íéìá÷î åéä àì íàå ,'çåáè'

,'åäééîãìå åäééøùáì åäì çáè äåä'áøòáù øçàîå]

ìëá åøñà ïë ìò íã æé÷äì äðëñ ùé úåòåáùã è"åé

[é ç"ñú ç"åà à"îøá àáåä ,è"åé áøòäøåàëìå .
,íéðù éôìà éðôìî äàöé åæ 'çåø' éøä ,øåàéá êéøö
úîçî åøñàù ãò ,ïãéãì øáãá ùé äðëñ äæéàå
,àìà .äæä íåéä ãò úåòåáù áøòá íã æé÷äì äæ

'ì÷ùä úéöçî'á øàáî(å"è÷ñ íù)ìëáã òãåðå
ïîæ òéâéùë ,äî ïéðò åðéúåáàì òøéàù íéðîæä
ïéðòå øáã åúåà ïéòî úö÷ øøåòúî áåù àåää

àåääùãçî úàöåé 'çåáè Y çåø' äúåàù àöîðå .
úà ìàøùé éðá úìá÷ é"ò ÷øå ,äðùå äðù ìëá
ïéðò äî ïáåé äúòî ,äðîî íéìåöéð íä äøåúä
÷ø àìå ,íã úæ÷äî íåéäë óà øäæéäì åðì ùé
åðúåéçäì éãë àìà ,àîìòá ïîéñå 'øëæ' íòèî

ùîî ìòåôá äæä íåéäëâìâìâìâì.

שהם בשעה ישראל בני עם להיות המדרש לבית ובאים מתקבצים  דיליה  פמליא וכל  קוב"ה  ואילו  התורה .

מחדש . הקדושה  התורה את מקבלים

הרה"קלא . עם המערבי בכותל בהיותו  השבועות בחג אחת שבשנה  סיפר, זי"ע ראטה אליהו  רבי הגה"צ

לו, ואמר השחר, עלות קודם הרה"ק  לו קרא זי"ע , שלומק'ע  רוצים רבי האם בשמים שואלים כעת 

ונשמע' 'נעשה יחדיו נענה הבה התורה, את  להיות לקבל  צריכה  התורה קבלת כי דבריו, את וביאר ,

ונשמע . נעשה יחדיו  שנאמר רציתי כן על  ברבים

–לב. 'נעשה' אם  אנו , אף כאבותינו  כי ונשמע' 'נעשה בלשון מפרש היה  זי"ע יואל' ה'דברי הרה"ק 

נותן  ה ' קול  את שנשמע ל 'נשמע', נזכה  אז  הרי התורה, קבלת לקראת עצמנו להכין בפועל שנעבוד

אמת. תורת תורתו את לנו 

אחדלג. ביום  והרגלים  הידים צפרני  לקצוץ שאין ידוע דהנה  הביאו , לכך סימוכין ¯Ò,עוד 'ÈÒ ˘È¯ ‡"‚Ó)

(È"·Ï ÔÎ ¯Ó‡˘ 'ÌÈ¯˘ÈÓ „È‚Ó'Ó'מהרי"ח ה'ליקוטי מביא מקום  ומכל  ,(‰Ó Û„ ‚"Á) אלימלך רבי הרה "ק בשם 



שבועות - הפרשה àëבאר

éøäåéðéðòù íéàåø åðà íàå ,'äáåøî äáåè äãéî'
äðù ìëá íéùãçúîå íéáù æà åéäù äðëñä

äøåú ïúî éðéðò ìëù å"÷ ìù åðá ïá å"÷ ,äðùå

'ä ìà ìàøùé éðá úáøé÷å ,äøåúä úðéúð Yíéáù
øåãá óà äðùå äðù ìëá ùîî ìòåôá ùçøúäì

...å"òùú'ä úðùá - ïåøçàãìãìãìãì

,äðäå÷éåãî ïîæ äøåú äøîà íéãòåîä ìëá
'øùò äùîçáå' ,âçä ìåçé íåé äæéàá
íåéå ïîæ äøåúá øîàð àì úåòåáùá ìáà ,äîåãëå

íëì íúøôñå åøîà ÷øå ,âçä ìåçé åáù äðùá
íúáø÷äå íåé íéùéîç åøôñú ...úáùä úøçîî

åðéöî 'îâá óàå ,'äì äùãç äçðî(:å ä"ø)

'ä íéîòô úøöò äéòîù áø úòãìù(ïåéñá)

'æ íéîòô 'å íéîòôäìäìäìäì,íéøáãä øåàéáå ,úìá÷ù
àìà ,ùãåçá íéåñî íåéá äéåìú äðéà äøåúä
øîâá - å"òùú úðùá óà Y øîàéé íìåò úåøåãì
'äøåúä úìá÷' úàø÷ì ìàøùé éðá úðëä
íééãé éúùá äåìá÷é íåé íéùéîç úøéôñá

ù"áúé àøåáäî.

זי"ע ‰¯Ì"È)מרודניק È˘Â„ÈÁ'· ‡Â‰ ÔÎÂ)וטעמו אחד, ביום  לקוצצם ומותר בזה  להקפיד אין שבועות דבערב ,

בזוה"ק  איתא שהרי עמו, ˘·ÂÚÂ˙)ונימוקו ÏÈÏ ÔÂ˜È˙ ÛÂÒ· ‡·Â‰ ¯ÂÓ‡ '¯Ù) ספירת לספור תורה שאמרה  שהטעם

הספירה ואחרי וטומאה, לכלוך מכל  נקיים  שבעה  ספירת במקום הם  כי שבועות, שבעה במשך העומר

ולהוריד  להסיר צריך זו  ולטבילה ביום , בטהרה התורה  את לקבל כדי שבועות בליל  טהרה במקוה  טובלים

לפיכך  הטבילה , את ומעכבים  חוצצים  אלו  יהיו צפרניו את יקצוץ לא אם כן ועל  גופו, מעל החציצות כל

מצוה . טבילת כדין אחד ביום הצפרנים לקצוץ  הדין מן מותר

אומרים  ואין  אחד , ביום ורגליים ידיים צפרני לקצוץ  לנו מתירים תשע"ו בשנת  אם נאמר, מכאן

בהיותם  אבותינו שנטהרו טהרה כאותה להטהר עלינו שאף ע"כ הזה, בזמן נוהג אינו כבר זה שהיתר

סיני  בהר קיבלוה שהם כמו ממש בפועל תשע"ו השבועות  חג ביום התורה את נקבל אנו ואף .במדבר,

השולחן'לד. È‡)ב'ערוך „Ù¯ Á"Â‡) ישוב לא אחור מדבריך אחד 'ודבר ההפטרה , ברכות נוסח את מבאר

דזהו אלא, ריקם ', ישוב לא מדבריך אחד 'ודבר אמר לא ומדוע  הבנה , לה  אין 'אחור' ותיבת ריקם',

ישראל, באלקי חלק  לו אין בזה והמפקפק יתקיימו, הנביאים  דברי וכל התורה  דברי שכל דפשיטא מילתא

על יביט  וחלילה  תועלת, בהם  לנו אין כבר עברו  שכבר שהדברים האדם יחשוב שלא לומר דבא אלא

מעשה , כסיפור זמןהכל ובכל עת  בכל  נוצץ עדיין  העבר דגם האמת  דור אבל שבכל  מצרים יציאת כמו 

יצ"מ, הוא עת דבכל  ונמצא ממצרים יצא הוא כאלו עצמו את לראות אדם  חייב לודור 'קבלתוכן  ענין 

עת בכל  ופועלים נוצצים הם תמיד  אלא יעברו, ולא עברו לא אז שהיה מה כל  אומריםהתורה', ולזה  ,

כלומר - ריקם ישוב לא אחור מדבריך אחד גם ודבר עברו, שכבר באחור עתה העומדים אותם אפילו

שלימה  תורה והם ריקם ישובו לא העולם,הם בזה שוב מתרחש השבועות, חג בבוא ושנה  שנה  ובכל

התורה . קבלת מעמד

כבעל מרגיש הנני  באמרו , שבועות, בליל  הטהור בשולחנו תורה  דברי אומר היה  לא זי"ע  מרוז 'ין הרה"ק 

הישנה התורה כך נקצרה . לא עדיין והחדשה  אזלה , כבר הישנה שהתבואה החיטים , קצירת קודם  השדה 

התורה קבלת שוב מתחדש  שנה  שבכל  נמי, והיינו  באה , לא עוד החדשה התורה ואילו נסתיימה, כבר

ממש . כפשוטו 

צופים ' ב'רמתיים איתא זה  �Á)בסגנון ˙Â‡ ,Á"ÈÙ ‡"·„�˙ ÏÚ)תורה אמר לא זי"ע הקדוש' 'היהודי שהרה "ק

התורה לקבלת עצמם מכינים הזה  בלילה  עושים מה  אך לתורה '... קדמה  ארץ 'דרך כי שבועות בליל

עיי"ש . אבריו כל  ורעדו  ויראה, ופחד ורעדה  חיל  אחזו  כך ובתוך ובזיע , ברתת ביראה  באימה

-לה . חסרים שניהן אם  בסיון, בחמשה  שבועות יחול מלאים חדשים ואייר ניסן כשחודש כיצד הא



שבועות - הפרשה áëבאר

áúëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(à"ñøú úåòåáù)

àúéàã ,âçä ìéìá äøåúá ÷åñòì âäðîä
(áé á úåáà)äøåú ãåîìì êîöò ï÷úä'äùåøé äðéàù

êìáéúëã äù÷å .'(ã âì íéøáã)'äùøåîúìéä÷
' úàø÷ð äøåúäã ,øîåì ùé àìà .'á÷òéõò,'íééç

åîë ,äðùå äðù ìëá úåøéô àéöåî ïìéàù åîëå
äðù ìëá äéúåøéô úùãçúî äùåã÷ä äøåúä ïë,

úåøéô ìò ïéðåãéð úøöòá ïëìåïìéàä(.æè ä"ø),
úàø÷ðù äøåúä úåùãçúä ìò íéðåãéðùõò.íééç

íåé àø÷ð ïëìåíéøåëéáä.úåùãçúää ïéðò àåäù

óéñåîåùøãîá àúéàã åîëå - à"ôùäàîåçðú)

(àé åøúéìëáù íéîëçå íéàéáðä ìëù
,éðéñ øä ãîòîá äøåúá í÷ìç åìáé÷ øáë úåøåãä
.åðîæáå åúòùá ãçà ìë åùøôúð íäéøáãù àìà
ïéìá÷î åðúøåú ïúî ïîæ úåòåáù âç ìëá ïë åîë
éîé ìë ìò úùãçúîä äøåúä ÷ìç ìàøùé éðá
ìë ìòåôä ìà çëä ïî íéàéöåî ë"çàå ,äðùä
éôë éåìú úåùãçúää äæå .åúòùáå åîå÷îá ãçà

ãçà ìë úðëäï÷úä' - ïåëð ìò áùééúé äæáå .
äøåú ãåîìì êîöòêì äùåøé äðéàùìë ïéëéù '

åì úùãçúîä äøåúäî ÷ìç ìá÷ì åîöò úà ãçà
àéä àìà äòåá÷ äùåøé äðéàù ,äðù ìëá

.úò ìëá úùãçúîìë ìù äøåúä ùøåù äæ íåéå
äðùä'(íù à"ôù).øúåîì êà íééúôù øáãå .

ע"כ  רוחניות על הדין יום  - נידונין  בעצרת
ישועה לפקידת נפשו לשפוך  גרמא הזמן 

ברוחניות ורחמים 

íòèîå÷"äìùä áúë äæ(èé úåà)ïåùì äæ
'á÷òé úòìåú'(çð óã)åîë éë ,òãå ,

äùòî ùåøãìå çéâùäì ä"á÷ä äöø äðùä ùàøáù
ùåãéçå äðåùàøä äàéøáä íåé àåä éë ,íãà éðá

,íìåòäìò äøåî àåäù ,äøåú ïúî íåéá äöø ïë
íìåòä äùòî ìò ùåøãìå çéâùäì íìåòä ùåãéç

åðåãìåäðùîá åøîàù åîë .ïìéàä úåøéô ìòä"ø)

(.æèìò íéðåãéð úøöòá''ïìéàä úåøéô,åðøàéá øáëå .
éëúåøéôäúåçøåôä úåîùðä íä íääåðìéàîìù

äðúéðù äøåúä ìò äæ íåéá ïåãéð íìåòäå ,ä"á÷ä
úåøéô ìò' íøîà àåäå ,äðîî íîöò åìèáù åá
.ì"ëò ,'éåàøë úåöîáå äøåúá íîéìùä àìá 'ïìéàä

èåùôåàîøâ ïîæä éøä ,ïéãä íåé àåä íàù
ìåòôì åðéãéá äìòé æà 'ä éðôì ììôúäì
éðáå íéðáì úåëæì ,úåéðçåøá úåìåãâ úåòåùé åá
.íåìù ìàøùé ìò úååöîáå äøåúá íé÷ñåò íéðá

'õòåé àìô'ä áúë êëå(úøöò êøò ò úåà)áåè äîå'
äæä ïîæáå äìàä íéîéá åùôð êåôùì ,åúòá øáã
ãîììå ãåîìì ,äøåú ìù äøúëì åéðáå àåä äëæéù

.'úåùòìå øåîùì

רצון  בעצמו יעורר  – מלכנו את לראות  רצוננו
התורה את  לקבל ותשוקה 

åðãîìé"ùø éøáãá ïåöø ìù åçåë ìò(é èé úåîù)

úúì ä"á÷ä ìù åúòãá äéä äìéçúîù
úà äùî áùéåù àìà ,äùî éãé ìò äøåúä úà
,êîî òåîùì íðåöøù íäî éúòîù' - íòä éøáã
,êìîä éôî òîåùì çéìù éôî òîåùä äîåã åðéà

åðëìî úà úåàøì åððåöøøîàð êë ìòå ,'(é ÷åñô)

ë"à - 'äùî ìà 'ä øîàéå'ïé÷é÷æîùíîò øáãì
ïåöø ìù åçåë åðãîì ïàëî .íúùã÷å íòä ìà êì

íúâàùá ìåëéáëù àøåáä øîàù ãòåððåöøúåàøì
åðëìî úàå÷é÷æäúúìå úåìâúäì åúåà åçéøëäå

.åîöòá äøåúä úà íäì

ãåòò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä ïàëî ãîì
íéìùé åúìåëé éôë íãàä äùòéù äòùáù
éøáãá åðà íéàåø êëå ,øàùä úà åãâðë ä"á÷ä
íä éøä åðëìî úåàøì åððåöø íú÷òæ íöòáù é"ùø

'.íîò øáãì ìåëéáë ä"á÷ä úà íéëéøöîå 'ïé÷é÷æî

äéäò"éæ øàîèàñî ÷"äøä øîåà(æë÷ 'åîò úåòåáù)

ùøãîá àúéà àäã(àöù 'éòùé èå÷ìé)ãéúòì'

הפסח, מחג החמישים ביום  הוא השבועות שחג כי בסיון, בששה  - חסר וא' מלא א' ואם  בסיון, בשבעה 

ואייר. ניסן חודשי בקביעות ותלוי



שבועות - הפרשה âëבאר

úåðáì ìîøëå øåáú øä úà ä"á÷ä àéáé àåáì
øëùá äæ ìëì åëæéå .'ùã÷îä úéá úà íäéìò
úðéúð úòá íäì äéäù 'ïåöøäå úå÷÷åúùää'

ùøãîá øàåáîë íäéìò ïúðéú äøåúäù äøåúäø"á)

(à èöäëåæ íîåãä íà äîå ,øîåçå ì÷ íéøáãäå ,
éàãååáù ùåðà ïáì å"÷ 'ïåöø'ä øëùá äìåãâìå ø÷éì
ìá÷ì äöøéå ÷÷åúùé ÷ø íà úåéàìéò úåâøãîì äëæé

.äøåúä úà

הלילה וקדושת  גדולת – שבועות ליל תיקון

åáúëíé÷ñåôä(à"÷ñ ãöú á"î 'éò)é"øàä íùá
'÷ä(úåðååëä øòù)äìéìá ïùé àìù éî ìë'

äøåúá ÷åñòéå ø÷éòå ììëåúðù íéìùéù åì çèáåî
'÷æð íåù åì òøàé àìåàåä áåùç äîë äàøå .

ïåùì åðéöî àìù èòîë éøäù äæ äìéìá ãåîéìä
'...åúðù íéìùéù åì çèáåî' àã ïéòëåìåìåìåìãåò óéñåäå .

íãàä ééç úàøåäù àìà ãåò àìå' '÷ä é"øàä
.'äæ ïéðòá äéåìú àéää äðùá

øå÷îå÷"äåæá àúéàã äîî àåä íéøáãä,äîã÷äá)

(.ç à"çæìæìæìæìåäìëå ïåòîù éáø äåäå .ì"æå ,
ïéìî ïùãçîå ,àúééøåàã äðéøá ïéððøî àééøáç
ïåòîù éáø éãç äåäå ,åäééðî ãçå ãç ìë àúééøåàã
äàëæ ,éðá ,ïåòîù éáø ïåì øîà ,àééøáç øàù ìëå
àìà äôåçì äìë ìåòú àì øçîìã ïéâá ,ïåë÷ìåç

åëééãäáçìçìçìçìéàäá àäðå÷ú ïéð÷úîã åäìåëã ïéâá ,
àøôñá ïéáéúëå ïéîéùø ïåäé ïåäìë äá ïàãçå àéìéì
ïéøèòå ïàëøá ïéòáùá ïåì êøáî ä"á÷å ,àéðøëãã
ìëå ù"ø åéäå .÷"äìì íåâøúá .'åëå äàìò àîìòã
ãçà ìëå ,äìéìä åúåà ìë äøåúá íé÷ñåò àéøáçä
ìëå ù"ø äéäå ,äøåú éøáãá ùãçî äéä íäî ãçàå

,ù"ø íäì øîà ,íéçîù àéøáçäéøùà ,éðá
äôåçì ,äðéëùä Y äìëä ñðëú àì éë íë÷ìç
úà íéð÷úîä åìà ìëù íåùî ,íëîò àìà øçîì
åéäé íìåë ,äá íéçîùå ,äæä äìéìá äìëä éðå÷éú
êøáî ä"á÷äå ,ïåøëæä øôñá íéáåúëå íéîåùø
ïåéìòä íìåòî úåøèòå úåëøá íéòáùá íúåà.

ïéðòä êùîäáå(.è)éàäá äãäá óúúùàã ïàî ìëã
,àúù àéää ìë àúúå àìéò øéèð àäé àéìéì

íìùá àúù ÷éôéåäæá åðîò óúúùäù éî ìë Y
äðùä äúåà ìë äèîìå äìòîì àåîù àäé ,äìéìä

.íåìùá åúðù íéìùéå

÷"äôñáåéîìùåøéäî åàéáä(åðéðôì åðéà äæ éîìùåøé)

,à÷úéôá áåúëà øçîì àééç éáø øîàù
àìà íëì äéäú úøöò éø÷ú ìàíëì äéçúïëàù .

äðùä ìëì íééç úåàöåú äìéìä äæîèìèìèìèì.

àúéàãëå÷"äåæá(.çö â"ç)éàîã÷ éãéñç àã ìòå'
ïàòì ååäå àéìéì éàäá éîééð ååä àì

אמרלו . זי"ע מליובאוויטש הרש "ב ˙¯�"·)הרה "ק ˙�˘ ˙"ÁÓ˘ ÌÂÈ ˙Â„ÚÂÂ˙‰·)הרה"ק מזקנו יד כתב שראה 

היה זי"ע זקני וסיים , תורה, לכתר זוכה  הלילה כל  שהניעור מבטיח שהוא כתוב ובו  זי"ע , צדק  הצמח 

'ניט הוא שהעיקר לומר המשיך אך תורה , לכתר שזוכה  הלכה' 'פסק  לנו  יש  הרי כך אמר הוא ואם  פוסק,

שלאפין' ˘ÌÂÏ)פאר ˙¯Â˙).

עולםלז. של  ומדרכו מצוות, תרי"ג אמירת קודם  שבועות ליל  בתיקון האלו הזוה "ק דברי לומר נסדר הנה 

אל יגשו אז  כי הלילה , בתחילת ללמדו ישכילו  אם  ונעים  יפה ומה  בוקר, לקראת הלילה  בסוף  לאמרו 

לגמרי. אחר באופן הקדוש  הלילה

עמולח. את מכניס הקב"ה כביכול  שאכן בעצמו , הנמשל היא אלא משל, אינה זו  ש'חופה' אמרו  באמת

תורה מתן זה חתונתו  ויום לחופה , ˙È�Ú˙)ישראל ÛÂÒ ‰�˘Ó) חתן בשמחת חופה  מנהגי כל כי וידוע ,

האמיתית. ה'חופה' היא שהיא והרי סיני, הר ממעמד נלמד הכל  וכו', והחופה  הנרות עלמא, בהאי וכלה 

זי"ע לט . אמת' ה 'אמרי הרה "ק דרש שנאמר(˙¯Ú"·)וכך ·)מה  ‰ 'ישנה '(˘‰"˘ ער', ולבי ישנה  'אני

השבועות, חג כנגד הוא ער' 'וליבי אך בהם, ישן שהאדם  החמה ימות שס "ה כנגד שס"ה , בגימטריא

השנה . לב שהוא



שבועות - הפרשה ãëבאר

,àúééøåàáïì àùéã÷ àúåøé àðñçàì éúéð éøîàå
ïéîìò ïéøúá ïðáìåíéãéñç åéä àì ïëìå Y '

íé÷ñåò åéäå ,äæ äìéìá íúðéùá íéîð íéðåùàøä
àéäù äøåúä úà ùøéì àåáð äáä íøîåàá ,äøåúá

àááå äæá åðéðáìå åðì äùåã÷ äùåøéîîîîíãàä øäæéå .
.ùåã÷ä äìéìä úà éåàøë ìöðìå úåàìîì

òåãéå'÷ä ä"ìùä ÷éúòäù äî÷øô úåòåáù úëñî)

(ç úåà äåöî øðäîìù éáø ÷"äâä ÷"éúëî
ìéìá àéøáçä ãåîéì øãñ øàúî øùà ò"éæ õá÷ìà
äðùîä ãåîìì åðìçúäù úòáå :ì"æå ,úåòåáù
ìå÷ úà òîùðå åðàøåá åðëéæ úåúëñî éúù åðãîìå

,'åëå øáãîäíéøãäîä ïî íéøãäîä éãéãé åòîù

éøùàå íëéøùà ,íëì íåìù ,éáåäà éãéãé

íìåòá íëéøùà äæä íìåòá íëéøùà ,íëúãìåé
äæä äìéìá éðøèòì íëùôð ìò íúîù øùà ,àáä,

íçðî ïéàå éùàø úøèò äìôð íéðù äîë äæ øùà
äúòå úåúôùà ú÷áåç øôòá úëìùåî éðàå ,éì
åöîàúä ,éãéãé å÷æçúä .äðùåéì äøèò íúøæçä
äéìò éðáî íúà éë åòãå ,åöìòå åçîù ,éáåäà
ìáäå íëúøåú ìå÷å ,àëìîã àìëéäî úåéäì íúéëæå
äîëå íéøéåà äîë ò÷áå ä"á÷ä éðôì äìò íëéô

,äìòù ãò íéòé÷ø,åîîã íéôøùå ,å÷úù íéëàìîå
àåä êåøá ùåã÷äå äìòî àáö ìëå ,åãîò úåéçäå

íëìå÷ úà íéòîåùíúéìòúð äæ ìë íò ...
äðéù íúããð øùà éãéãé íëúãìåé éøùàå íëéøùàå
å÷æç ïëì ,äæä äìéìä éúéìòúð íëéãé ìòå ,íëéðéòî
å÷éñôú ìàå ,íéøãäîä éãéãé ééðá åöìòå åöîàå
íëúøåúå ,íëéìò êåùî ãñç ìù èåç éë ,ãåîéìä
íëéìâø ìò éãéãé ééðá åãîò ïëì .ä"á÷ä éðôì äáéøò
íù êåøá íéøåôéëä íåéë íø ìå÷á åøîàå éðåìòäå

'åëå ãåáëàîàîàîàî.

השבועותמ. בחג שחרית בתפילת מתנמנם  יהודי פעם ראה זצ"ל  ברים  חיים רבי Â„ÂÓÈÏÓהגה"צ ˙ÂÙÈÈÚ ·Â¯Ï)

(‰ÏÈÏ‰ ÏÎ·יום אכן כי חופתו , תחת בעמדו המנמנם  חתן מימיך ראית וכי חיים, ר' שאלו משהקיץ, ,

תורה . מתן זה  חתונתו 

שלמה הליכות 13)בספר ‰¯Ú‰ ·"ÈÙ),זצ"ל אויערבאך זלמן שלמה  רבי הגאון את שאל שאחד מובא

תהא  בתורה  ויהגה הלילה  כל מעיניו שינה ינדד שאם  בעצמו  ויודע  גופו , וכח  טבעו  את מכיר שהוא

אף תורתו, בדעת הגרשז"א לו השיב טפי, עדיף  מאי בשאלתו  ונפשו תיר, ולא נים  בשחרית תפילתו 

יש בניך 'נפשות' על אך בלילה , לישן שלא המנהג פני על  הלכה שהיא שחרית עדיפא וודאי שלהלכה

ולהשמר... להיזהר לך

אויערבאך לייב חיים  רבי שהגאון המעשה, דבר ‰‚¯˘"Ê)ידוע  Ï˘ ÂÈ·‡)למעונו החג ביום לעלות נוהג היה 

ושמחים מאירים הדיין שפני הגרח"ל  ראה אחת בשנה החג. בברכת לברכו  בירושלים  דפאפא הדיין של

אך  לו, לספר בדעתו היה שלא מפאפא הרב לו נענה  עושה . זו מה לשמחה  הגרח "ל שאלו מאוד, עד

סופר  הכתב של הרמה  בישיבתו למדתי בחרותי בשנות לילה. חזות רז  לו יגלה  מעצמו  ששאלו  מאחר

כלל הדעת היסח בלא הלילה כל שילמד שמי זי"ע  סופר דהחתם משמיה  הבחורים  בפי שגור והיה זי"ע,

אני  ואף  בידם, עלתה  ולא כן לעשות שם ניסו רבים והנה  אליהו . לגילוי יזכה  המחשבה , רציפות מתוך -

לכך. זכיתי לא עדיין אך הדעת, היסח בלא הלילה  כל  ללמוד רבות שנים  ניסיתי עצמי

בהבנת  אנכי מתקשה אשר ועידנים  עידן זה  והנה  המחשבה , ברציפות הלילה כל למדתי שתא בהאי

עיני  סגרתי גמרו אחר היטב, באר הדברים את לי וביאר אחד זקן לפני בא זה בלילה  בזוה "ק, קטע איזה

שכבר  וראיתי בשעון הבטתי האמת, איש  לו  פרח  עיני את משפקחתי אך בפירושו , במחשבתי להתבונן

ונפשי. לבי בכל ואשמח אעלוז  לא וכי היה, הנביא אליהו  זה  שזקן והבנתי השחר, עלה 

ללב'מא . 'יפה  ·)בספר נועם(˙ˆ„ אמרי מספר ÒÁ�Ù)הביא ˙˘¯Ù ÛÂÒ).'שבועות' כנגד הוא כיפור' ש 'יום 



שבועות - הפרשה äëבאר

éøäíåé úùåã÷ë úåòåáù ìéì úùåã÷ù ,êì
àåä øùà äøåúá ÷ñåò íà èøôáå .íéøåôéëä
,àëìîã àìëéä éðáî àåäå ,äæá äðéëùä úà äìòî

äôåçì àùéã÷ àúðéëù Y äìëä íò ñðëééåóàå]

,åéøáçå óñåé úéáä úîâåãë ïåéìò éôøùá åøîàð íéøáãäù

ñ"úçä éøáãëå ,ãçàå ãçà ìëá êééù åäö÷ ñôà êà

[íéìåãâáù ìåãâë íä ÷øñ éðìéà åìéôàù íéøëæðä.

áúë'úå÷åîò äìâî'äóåñ ùãå÷ä úøáçîì åéúåäâäá)

(é÷ óã'úåðååëä øòù'á ,äðäã(.è ÷"äåø øòù)

÷ñåòå úçà äìéì øåòéðäù ì"æéøàä íùá àéáî
.ãçà úøëî øèôð äéäé äìéìä äúåà ìë äøåúá
øôëì øåòéð úåéäì ìéòåî äðùä úåîé øàùá íàå
ìéòåî úåòåáù ìéìá ãåîéìä éøä ,ãçà úøë ìò

úåúéøë äîëå äîë ìò øôëì(øáãä øåàéá ù"ééò).

áúëå'íäøáà úéá'á(âç ä"ã úåòåáù)âçù ïååéëîù
åîëå ,íéøåôéëä íåé åîë åäéøä úåòåáùä

éë ,úøë ìò øôëî ë"äåéùåøäèú,úøë àéøèîâá
íâ àåä åøäèú éë úåòåáù àåä ùîî åá àöåéë
ìåò åîöò ìò ìá÷éù åðééäå 'øúë' ìù àéøèîâ

íéîù úåëìî(úåëìî àåä øúë).

כתנאי האחדות  כח  – אחד  בלב אחד כאיש
התורה לקבלת 

áéúë(á èé úåîù)øáãî åàåáéå íéãéôøî åòñéå
é"ùø àéáäå ,øää ãâð ìàøùé íù ïçéå éðéñ
øàåáîëå .'ãçà áìá ãçà ùéàë' àúìéëîäî
úìá÷ì éàðúå äðëää àéä åãçàäæù ÷"äôñá

.äøåúä

éëéôëå ,òøä øöéä éðôá ãåîòì úåãçàä çë ìåãâ
'øää'ù ò"éæ øâééà àáé÷ò éáø ïåàâä øàéáù

'øä' àø÷ðä òøä øöéä àåä(.áð äëåñ)åäæåíù ïçéå
ìàøùé,úçà äãåâàáøää ãâðëãâð çëä åäæ Y

øäì äîãðä øöéäáîáîáîáî.

כהונה ופרחי הגדול  הכהן כמו הלילה  כל  נעורים להיות - כיפור ביום  כמו  בשבועות עושים  אנו  כן על

הכיפורים . יום  בליל  הלילה  כל ניעורים שהיו 

בגמ 'מב. דאיתא מה  פירשו ÁÙ.)ובזה  את (˘·˙ מקבלים  אתם אם  להם  ואמר כגיגית הר עליהם 'כפה 

תיבת ולכאורה  קבורתכם', תהא שם לאו  ואם  מוטב 'ואםשם התורה לומר לו והיה  ביאור, לה  אין

עלכאןלאו  מורה  כגיגית הר שכפיית ביאורו, אלא עומדים . הם ההר תחת שהרי קבורתכם' תהא

אם הקב"ה , להם אמר וכך אחת, גיגית בתוך נמצאים כולם  שכביכול  כאחד, ישראל  והתכנסות התאחדות

קבורתכם, תהא לגיגית חוץ שהייתכם בעצם  – 'שם' ישראל, בני כל עם יחד אחת בגיגית תהיו שלא – לאו

היצר. כנגד לעמוד כח בכם  יהיה  לא אז  כי

'טשולנט' של מקדירה ללמוד המושלים נתנו  האחדות, מדת במעלת האוזן את לשבר [-חמיןכדי

בשב "ק] לאכול לתוך שנוהגים שמקבצים  שונים  מאכלים מיני מכל  מצטרפת המיוחד שטעמה  אחת, ,גיגית

בלבד, אחד טעם אחד לכל  יהיה  עצמם  בפני הקטניות ושאר והעדשים עצמו  בפני הבשר יבשל  אם והנה 

אחרי יחדיו,אבל המאכלים  כל  של מטעמם  וגרגיר גרגיר כל  מקבל אחת קדירה בתוך כולם  את שנטלו

לשבח , טעם  בהם  בחטיבה וניתוסף חבריו עם היותו מחמת משתבח אחד שכל  האחדות , מעלת  גם וזו

המעלות את נפשו תקלוט לא ויראה, בתורה מופלג שיהא הגם עצמו, בפני אחד  כל  יהא אם אבל  אחת ,

בחבריו  .שיש

לומר  ויחזור עיר, של  לרחובה  שיצא החסידים  אחד את ושלח בשוה"ט , ישב זי"ע  אהרן' ה'בית הרה"ק 

אחד  נענה והנה  רעהו, לצד איש מהלכים שיכורים שני ראיתי בחזרו, החסיד סיפר וכך עיניו , ראו מה

מה שמעתם  לסובביו ואמר הרה"ק  נענה  ארצה , ניפול  לא וכך בזה, זה  נאחז  הבה - לחברו ואמר מהם 

נפילות. לידי נבוא לא ברעהו  איש נתחזק  אם  – סח  הוא

חז "ל שאמרו מה  לפרש צדיק אותו  אמר �·:)וכך ‰ÎÂÒ)מרגיש שאם הימנו, גדול  יצרו מחברו הגדול  כל 



שבועות - הפרשה åëבאר

êëåùøãîá àúéà(î"÷úú æîø íéáöð ù"å÷ìé)âäåðá
,íìåòáùíéð÷ ìù äãåâà íãà ìèåð íà

úçà ìèåð åìéàå ,úçà úáá íøáùì ìåëé àîù
ïøáùî ÷åðéú åìéôà úçàéàù äðååëä úåèùôáå .

êà ,ãçàë íéð÷ä úãåâà ìë úà øåáùì øùôà
ìë ÷æçúî 'äãåâà'ä é"ò éë ,øàáúé ÷îåò øúéá
áåùå ìæøáë äùòð íäî ãéçé ìë óàå ,äð÷å äð÷
ìàøùé øùàë äæ êøã ìòå .åøáåùì øùôà éà
éðôá ãçàå ãçà ìëì äæá óñåð ãçàë íéãâàúî
åøáùì ìåëé òøä øöéä ïéàù ãò - çë åîöò

.åãé úçú åòéðëäìå

øúåéáåíãàä êéøöù ,åìà íéîéá íéøåîà íéøáãä
øîàðù åîëå ,ùàä úà åáø÷á øéòáäì
,'ùàá 'ä åéìò ãøé øùà éðôî åìåë ïùò éðéñ øäå'
íéöò íéôñåà øùàë ,íìåò ìù åëøã àåä êë éøäå

úéøáá íìåë åàáå' éãé ìò ÷øå ,ùàä ÷æçúú íéáø
.'ãçàë åøîà òîùðå äùòð' úåéäì ìëåé 'ãçé

על לנצח היו"ט את  –לקנות ומחר  היום וקדשתם
טובה אחת  קבלה ידי 

âçáä"îî éôî àöåé ùøåôî åðéååèöð äæä ùåã÷ä
øçîå íåéä íúùã÷å - ä"á÷äâîâîâîâîåá ùé æîøå ,

éìáî àáù úîåòìë è"åéä àöéå øåáòé àìù
ìë åìéôà íùåø äæéà åúîùðå åçåø åùôðá øéàùäì

âçä úùåã÷î àåäããîãîãîãîøåëæé è"åéä úøçîî íâå ,
ïéá åðçëùé êàéäå äøåúä úà ìáé÷ äúò äæ êàù

íåéäîäîäîäîì"æç øîàîë Y åùòú øùà øáãä äæå .
(â ä ø"ùäù)éðàå èçî ìù åãåçë çúô éì åçúô'

ð úåéðåø÷å úåìâòù çúô íëì çúôà,'åá íéñðëéãå
åãâðë çúôé ä"á÷äå Y çúô úçéúôá íãàì åì

úåâøãîä ìëì òéâéå íãàä åá ñðëéù ìåãâ çúôåîåîåîåî.

שהוא לכך גדולהאדם זכה  הרי ענייניו, בכל והארה דשמיא סייעתא לו ויש השי"ת בעבודת שמצליח -

שמחברו  מרגיש אם  אכן חברים, באהבת דבוק  שהוא ידי גדולעל  אזי יצרו בקרבו , בוער הרע  שהיצר ,

שהוא משום  כך לידי שבא החברים .הימנו ידע  כוח  בלא לבדו  –

זי"עמג. שלמה ' ה 'תפארת מהרה"ק  שאיתא ÁÒÙ)וכמו  ,Ú"�Ó˘ È�È�Ú)המועדים בתפילת שהבקשה

'נישואין'והשיאנו ' שבכל דכמו  לומר יש מעתה  נישואין. מלשון היא מועדך' ברכת את אלוקינו  ה '

לאחר  אף הבנין שישאר פעולות ולעשות לבקש  עלינו  כאן אף  א"כ, עד', עדי בנין 'שיהיה  מבקשים

נצחים . ולנצח החג

בחג מד. התורה קבלת זמן הוא 'אימתי הישיבה  מבחורי כמה פעם שאל  זי"ע שלום הנתיבות הרה "ק

הדברות  עשרת קריאת בעת רעהו השיב לעומתו  השחר, עלות בזמן ואמר האחד נענה  השבועות',

הרבי, להם  שאמר עד אחר... באופן השיב השלישי התורה , שאדם בקריאת בשעה הוא התורה קבלת  זמן 

התורה  את עצמו על .מקבל 

בגמ' איתא דהנה זי"ע , אמת האמרי הרה "ק אומר Á.)והיה ˙ÂÎ¯·)דכתיב ÁÎ)מאי ‡ ‰ÈÚ˘È)' ה 'ועוזבי

ללמדם ישראל כל בפני גדול  תורה ספר הקב"ה פותח  שבשבועות י"ל עד"ז  ויוצא, ס"ת המניח זה  יכלו '

כ'עוזבי  להיות שלא ומצוות, תורה  עול  עצמו  על לקבל מבלי מהחג לצאת שלא להיזהר יש ומאד תורה,

ח"ו ... ה''

ויו "ט,מה . שבת בגדי עוטים  הכל שהרי החתן, מיהו  לדעת וברצונו נישואין לשמחת הנכנס  לאחד משל

כיו"ב, דנן'. 'חתן שהוא ידע  ויו "ט שבת בבגדי לבוש  נשאר עדיין מי היום למחרת יראה כאשר אמנם

שבועות... לאחר גם התורה  עם  שנשאר מי תורה, מתן זה  חתונתו ביום  ה'חתן' מיהו

'ואנימו . שאמרו  בלשון שדייקו  'ואנילכם אפתח יש  לומר לו  היה הנראה  ומן הפתח 'ארחיבפתח', לכם

פתח '. לי 'פתחו  כאומרו ישראל  בני ידי על הפתח נפתח  כבר שהרי –

בפתיחת  שהשתדלותו מלחשוב לו חלילה  אבל  פתח, ולפתוח  להתחיל האדם  מחויב וודאי שאכן אלא,



שבועות - הפרשה æëבאר

êøãäåâçä úà òåá÷ì - øåà äá äàøé øùà
úçà äìá÷ åéìò ìá÷éù éãé ìò ,åùôðá

äðè÷ åìéôàåæîæîæîæîøçàì íâ åðéò úááë äðøîùéù ,
øåáòé àìå ÷çë Y âçäçîçîçîçîèåçä àäú äìá÷ä åæå ,

è"åéä ìà åúåà øù÷îäèîèîèîèî.

éáéåàîåòøä øöéä ìù åëøãù íùë ,éðîëçú
ìò úçà úáá íãàä úà äúôî ïéàù
åìéùëäì íãàä ìò àá ïéàù ,íéìåãâä íéøáãä
,òøä øöé ìù åúðîåà êë' àìà ,äøæ äãåáò ãåáòì
êë äùò åì øîåà øçîìå êë äùò åì øîåà íåéä

הישועה את עליו  תביא ÔÈ�Ú)הפתח ÏÎ·)יפתח אלא – פותח האדם  אשר  הפתח  את הקב"ה 'ירחיב' לא כי ,

כלל . פילל  ולא שיער שלא ממקום  לגמרי, אחר מצד פתח לו 

המשנהמז. על זי"ע מסאטמאר הרה "ק אמר ÓÂÈ‡)וכך ÛÂÒ)אתם מי לפני ישראל אשריכם ר"ע  אמר

כמו כי למקוה , ודימוהו ישראל. את מטהר הקב"ה  אף הטמאים את מטהר מקוה  מה  מטהרים...

הטובל את המטהרים גשמים  במי מלא - אחד מים, בורות שני האדם  לפני יש  הרי המקוה  לטהרת שבנוגע 

המים, אלו אף  שיטהרוהו בכדי האדם יעשה  מה כלל . טהרה כל בהם שאין שאובים מים - ואחד בהם.

'השקה '... מדין הבורות שני יתחברו  ובזה הבורות שני בין נקב גשמים ינקב כמי להיות  השאובין  ויתהפכו

אחרים  ומטהרים טהורים שהם מרגישעצמם והוא הזה , החג יום של  בעיצומו העומד לענינינו , נמי כך .

טובה אחת ב'קבלה' – נקב איזה בעצמו  ינקב יעשה, מה האדם , את מלטהר הפסולין שאובין' כ 'מים  עצמו 

ליו "ט, וחיבור 'השקה' דין בו  יתקיים  ובזה המטהרים ואמיתית, הגשמים כמי אחרת  'מציאות ' ,ונעשה

מהיו"ט . המיטהר ויטהר

הוצרך מח. הימים מן ביום זצ"ל , בריזל  זלמן רבי הגה"צ היה שבה הדעת ומנקיי דשופריא קרתא מיקירי

הקדים ולכן מוקדמת, בוקר לשעת לו  ונקבע  זי"ע  מויז'ניץ  חיים' ה 'אמרי הרה"ק  אצל להיכנס זלמן ר'

היה חסיד אותו של  מנהגו והנה נטע. ר' בנו אצל והשתכן היום, שלפני בלילה ברק לבני והגיע זלמן ר'

לילה באותו  הבורא. לעבודת מתעורר היה  ותיכף בוקר, לפנות 2 עד בלילה 11 השעות בין במיטתו לשכב

רבי  בו  הפציר לימודו , חוק לגמור ללמוד נשאר כן ועל  בתורה, שיעוריו  כל להשלים  זלמן רבי הספיק לא

המשיך  אלא דבריו לשמע כלל  זע  לא זלמן ר' אך למחר... לימודיו  את ישלים וכבר לישון שילך נטע

לימודך... חוק את למחרת תשלים  אולי מחר... תמשיך אולי לו, ואמר המשיך לו שדאג בנו  אך  בלימודו,

וישב  ביתו מטבח  אל נטע  ר' פנה המרובות, ההפצרות כל  לאחר נענה  שאינו משראה כעת... מאוחר הלא

בבנו הבחין המטבח ליד ובעברו  לימודיו, את זלמן ר' סיים  והכי אדהכי הערב. בסעודת לבו את לסעוד

למחרת... תשלים  אולי בני, נטע לך די לו... ואמר אליו פנה  לשובע, האוכל

מהמט . וכי – השבועות חג לקראת דסלר אליהו רבי להרה"ג שאמר עד ממצבו, שנתייאש  בבחור מעשה

טוב  תוצאות לי מביאים  שאינם הקבלות אלו  מכל מרורות נפשי שבעה כבר התורה , את לקבל לי יש 

המעלית לתוך ונכנס קומות מאה גבוה  לבניין שנכנס ל'גולם ' משל אליהו , רבי לו  אמר ,(ÚËÈÂÂÚÏÚ¯)כלל.

זמן  כעבור חפצו , למחוז שתובילנו להפעילה במעלית הכפתור על  לחץ ולא פעולה , שום עשה לא אולם 

לחלצו שבאו לאחר ההצלה , קריאת כפתור על  ללחוץ  זה  גולם הבין מיד במעלית, האורות כבו  מועט

בלחיצת  המעלית את להגביה בכוחי וכי בעצמי חשבתי להם, השיב הכפתור, על לחצת לא מדוע שאלוהו 

להתערב  לי מה  כן אם גדולות, חכמות כאן שיש  וודאי, אלא הבניין, קומות מאה  של גובה  עד אחד כפתור

ייאמר  זה, דרך על חפצי... למחוז אגיע וממילא לעלות, ורצוני במחשבותי שאשאר מוטב מעשה , ולעשות

בידיו, גדולה טעות כי רמות, מעלות אעלה  זה ידי על  וכי קטנה , בקבלה  בצע מה בליבו האומר לדידן,

יגי  קטן' המעלות.וב'כפתור לרום ÔÓÊע ÍÂ˙· ‰·¯„‡Â ,‰‚¯„ ÌÂ˘Ï ‡Â·È ‡ÏÂ ‰ÏÚÈ ‡Ï Y ˘ÚÓ ÒÙ‡· ‰ËÂ˘ Â˙Â‡Î ¯‡˘ÈÈ Ì‡Â)

(‰Ïˆ‰‰ ˙‡ ˜ÈÚÊ‰Ï Í¯ËˆÈ˘ „Ú ,È¯Ó‚Ï ¯Â‡‰ ÏÎ ÂÈÏÚ Í˘ÁÈ ¯ˆ˜.



שבועות - הפרשה çëבאר

'ãáåòå êìåäå æ"ò ãåáò åì øîåàù ãò(:ä÷ úáù),
ùã íãàù íéðè÷å íéì÷ íéøáãá åìéùëîù éøä
,ì"çø æ"òá óåñáì åìéôäì àåáé íùî éë åéá÷òá
äáåè äãéî'á ú"éùä úà ãåáòì ç÷éð åðîîå
,úåðè÷ úåìá÷á úå÷æçúää éãé ìòù ,'äáåøî
úåîìùá 'ä úãåáòì àåáéù óåñ ,àâøã øúá àâøã.

åîëåéðôìù ,ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øîàù
øîàð äøåú ïúî(æè èé)úåìå÷ éäéå''íé÷øáå,

øîàð äøåú ïúî øçàì åìéàå(åè ë)íòä ìëå'
úàå úåìå÷ä úà íéàåø'íéãéôìäíäéðéá ìãáääå ,

íìòð ãéîå íéòâø äîëì ÷ø øéàî ÷øáä øåà éë Y
ìù ùàá íéøéàîå íéãîåò íéãéôì åìéàå ,åøåà
úåìå÷' ÷ø äéä äøåú ïúî íãå÷ äðäå ,àîéé÷

ù øçàì ÷øå ,øåàì íåé÷ äéä àìù - 'íé÷øáååìá÷
äøåúä úàéë ,àîéé÷ øá øåàä íäì äùòð

øåàä úà äãéîòîå úîéé÷îä àéä 'äìá÷'äðððð.

,äðäåùé íàä ,íéðåùàøä ìù ïú÷åìçî äòåãé
'ñåúä ,áåè íåéá 'äøéúé äîùð':á÷ íéçñô)

(ãåòå ,áø ä"ãíéîùá çéøäì ì"æç úð÷úî åçéëåä
úãéáà ìò äøòöî ùôðä úà áéùäì éãë ÷"ùöåîá
,úáùä úàöá äìòîì äì äçøôù äøéúé äîùðä
åá ïéàù éøä ,ïë åð÷éú àì è"åé éàöåîá åìéàå
,ïëà .åùôð úà áéùäì êéøö ïéàå äøéúé äîùð

í"áùøä(íù 'ñåúá àáåä)äøéúé äîùð ùéù ì"ñ
éàöåîá íéîùá çéøäì åð÷éú àìù íòèäå .è"åéá

ú÷ìúñî äððéà è"åé ìù äøéúéä äîùðä éë ,è"åé
.è"åé éàöåîá

éøîàäøéúéä äîùð úøàùð éúî ãò Y éùðéà
æà ìáé÷ù åúìá÷á ãîåòù ïîæ ìë ,è"åé ìù
ïééãòå ,äæ ïéðòì è"åé åì áùçð ïééãò ,åîöò ìò

.åáø÷á è"åé ìù äøéúé äîùð äøåù

àìåìëî é÷ð ãåîòé äìá÷ä úåëæá àìà ãåò
éîìùåøéá àúéàãë ,àèç(ç"ä ã"ô ä"ø)øîà'

áéúë úåðáø÷ä ìëá éãéà áø íùá àéùøùî áø
àèçíéæéò øéòù)úàèçì('àèç áéúë ïéà úøöòáå

áéúëã Y(ì çë øáãîá)øôëì ãçà íéæò øéòù'
,'íëéìòíúìáé÷ù ïåéëî ,ä"á÷ä ïäì øîà êë

àì åìéàë íëéìò éðà äìòî äøåú ìåò íëéìò
íëéîéî íúàèç.

àöò"éæ 'äçîù áì'ä ìù åùã÷ úåøáãî ãîìå
øéæðä ìò äøåú äøîà äðäã(æ å øáãîá)øæð'

øåáòá éëå äåîú äøåàëìå ,'åùàø ìò åé÷åìà
êùîì åùàø øòù òøô ìåãéâå ïéé úåúùìî åúòéðî

íåé 'ì(.ä øéæð) 'íåé 'ì úåøéæð íúñ éøäù)àåä ìá÷î øáë(
äçåë éäåæ - ïëà éë ,àìà .åùàø ìò 'íé÷åìà øæð'
...åé÷åìà øæðá øèòúäì äøåáòá íéëåæù ,'äìá÷' ìù
íãà' åéìò äæéøëî äùåã÷ä äøåúäù àìà ãåò àìå
éî ääîúî à÷ àúùéã÷ àúééøåà óà éë 'àéìôé éë
äáåè äìá÷ åîöò ìò ìáé÷ øùà ùéàä äæ àåä

äá ãîòåàðàðàðàð.

ז "ל,נ . שטערן אברומצ'ע  רבי ובתוכם מרעיו  חבורת את זי"ע  מקאזניץ אהרל'ע  רבי הרה "ק שאל פעם 

לעומתו ענה והשני בחינם, תופר הוא הרי לעצמו  בגד שהתופר השיב, אחד בחינם . תופר חייט איזה

ואמר  לענות, ונתיירא אברומצ'ה  רבי את הרה"ק  ששאל עד שכרו . בעבור עובד אינו לבנו בגד שהתופר

את  לבסוף  קושר שאינו  החייט  – ואמר הרה"ק  ויען מורינו '. 'מורה יענה כך שאל, מורינו ' ש 'מורה כשם 

נפרמים החוטים  כל האחרון הקשר ללא כי לשווא, אך עמלו  וכל  בחינם , התופר הוא התפירה חוטי

וכנכון  כדת יעבדו  אשר ורבים הבורא, לנו נתן אשר וזמנים מועדים לכל כוונתו  וביאר הבגד. כל ומתקלקל

וכיו "ב. טובות בקבלות עבודתם, לשמר משכילים  אינם אך הנשגבים , הזמנים בבוא

לזש "ק,נא . זכה  שלא על זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל  רבי הגאון המשגיח  בפני צערו ששפך באחד מעשה

עצמו על קיבל  הלה דקות, עשר במשך יום בכל  מוסר סדר ללמוד עצמו על שיקבל  הגר"י לו  יעץ

מקבל שאדם בשעה אלא 'מופת', שום כאן אין כי המשגיח הסביר מקורביו  לפליאת בס "ד. נושע ומיד



שבועות - הפרשה èëבאר

äðäøîàð(ä èé),'éìå÷á åòîùú òåîù íà äúòå'
é"ùøáåíëì áøòé íëéìò åìá÷ú äúò íà

úåù÷ úåìçúä ìëù ,êìéàå ïàëîêéøö äøåàëìå .
àéä äìá÷ä íöò íâù åéøáãî äàøð éë ,øåàéá
äæá åçéååøé äî ïë íàå ,úåù÷ úåìçúä ìë ììëá

íîöò ìò åìá÷éùäúòäìá÷ä íöò ïééãò éøä ,
' øîàù øçà ãåòå ,íäéìò àéä äù÷ùúåìçúä ìë

äæéàå ,øáãì íòè úðéúð ïàë ùéù òîùî 'úåù÷
äæ úîçîù 'úåù÷ úåìçúä ìë'á ùé øáãì íòè

.êìéàå ïàëî åì áøòé

øàéáåò"éæ àæìòáî òùåäé éáø ÷"äøäà"øäî)

(é"øäî åð÷æ íùá øîàù ã"éøäî åéáà íùáéë
ìàøùé øáù äòùá ,äøåú ìù äëøã àéä êë
ãöî ãàî äìåãâ úåãâðúä ùé úåìòúäì ìéçúî

'ä úà ãåáòì åì äù÷å øöéäáðáðáðáðäöåòéä äöòäå ,
Y äìá÷á 'äøåú ìåò åîöò ìò ìá÷é' äìéçúîù
òãåéä íìåòáù àøáð ïéà éøäå ,äáùçîá ÷ø

íéëàìîä åìéôàå ,úåáùçîøùôà éà àìéîîå ,
òãåé åðéà éë ,åìà úåáùçîî åúåà òåðîì øöéì

ìòåôá äøåúá ÷åñòì åàåááù àöîð .ììë äæî
äáùçî' éøäù äãåáòä 'úìéçúá' ãîåò åððéà øáë
àåäù ïååéëîå ,'äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè
úåãâðúää äøñ øáë øáã ìù åòöîàá øáë ãîåò

.äãéáëäå äù÷ä

äæå'÷ä é"ùø éøáãá øåàéáäåìá÷ú 'äúò' íà
íëéìòáìá äìá÷á íëîöò ìò åìá÷ú íà

ù éøä ,äøåúä ÷ñò ìòíëì áøòé êìéàå ïàëî
åøáò øáëå ,øáã ìù åòöîàá øáë íëðéäù ïååéë

- íëéìòúåù÷ úåìçúää ìëáøòé'ù àìéîîå ,
'êìéàå ïàëî íëìâðâðâðâð.

øáëåìá÷ì íãàì ïéàù íéøôåñå íéøôñ éôî òãåð
àì æà éë ,íéáâùðå íéìåãâ íéøáã åîöò
àìà ,åéúåìá÷ ìëá çéååøä äîå íäá ÷éæçäì çéìöé
,äá ãåîòì åãéáù äðè÷ äìá÷ åéìò ìá÷é äáøãà
'äàìôä'ä åáø íùá ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ùøéô ïëå

ò"éæ(øåîù ä"ã .èòø çñô ,á"ç úåùøã)àøîâä éøáã úà
(:é úéðòú)úåàî ùîçî ãçà úìèåð äñâ äòéñô'

על גזירה  נגזרה אם  ואף לכאן, באו  חדשות' ו'פנים חדשה כבריה נעשה הוא הרי טובה ' 'קבלה עצמו על

הגזירה . נגזרה  לא החדש האדם על הרי פלוני, אדם

שנאמרנב. מה את צדיקים פירשו Î‚)וכבר ÂË ˙ÂÓ˘)מרים כי ממרה מים  לשתות יכלו ולא מרתה  'ויבאו 

תורה אלא 'מים' שאין Ê.)הם ', ˙È�Ú˙)התורה מי כי באמרם לומדים שאין לאותם בדבר יש ורמז ,

עצה , מלשון עץ ' ה' 'ויורהו נאמר כך ועל התורה , בלימוד טעם כל מצאו  ולא עבורם, הם ' היא 'מרים כך

טעם, הרגשת  בלא אף ללמוד ויתחיל  התורה לתוך עצמו שישליך  המים' אל 'וישלך תורה של  דרכה

ומתיקותה  התורה עריבות שערי בפניו שיפתחו המים' 'וימתקו בו שיתקיים מובטח .ולבסוף

ואין נג. המלחמה , בקשרי מלעמוד כוחי תש כי אמורים, הדברים  אלי לא – לומר האדם יחשוב ולא

הגדול מהפלא תשובתו  מצאתי, ולא יגעתי פעמים וכמה שכמה  וראיה, 'קבלות', לקבל  הכוח בידי

פיל  הנקראת החיה אצל הנהוג הדברים  אותה(‰Ë�‡ÙÚÏÚ)שבמציאות שקושרים  זו  חיה  ששמירת כידוע  ,

על נשאר הוא הרי כולה החצר וכל  היתד עם יחד החבל את לעקור הפיל של  שבכוחו ואף  דק, בחבל

חבל היה אכן בקטנותו  כי הדבר, שורש  את המחקר חכמי הסבירו  החבל . את לקרוע מנסה  ואינו  עמדו ,

הבין  הצליח ומשלא מהחבל, להשתחרר כוחו בכל  הפיל  ניסה הזמן ובאותו  לשמירתו , מספיק כזה דק 

שעתה להבין לו  אפשר שאי עד ממנו , חזק החבל  כי בראשו נכנס כך וכל  החבל , את לעקור בכוחו  שאין

דומה החיה ולזו  יד. כלאחר לעקור בידו כבר זה  חבל  אף  אולי המלחמות, בכל  ה 'לוחם ' והוא משגדל ,

ענין  בכל או הבוקר בהשכמת אם  – יצרי על להתגבר ניסיתי שלשום תמול  זה הנה  לומר המתאונן האדם

הדברים פני נשתנו כבר שאולי יבין לא מדוע  זה , קושי על להתגבר יוכל לא שלעולם  בלבו  ומחליט  אחר,

במלחמתו . יצליח  שאכן דבר שסוף עד להתגבר שוב וינסה



שבועות - הפרשה ìבאר

,'íãà ìù åéðéò øåàîîùã÷úäì êéøö íãàù
äñâ äòéñô ìáà ,èàì èàì úåâéøãî úåâéøãî
,åéðéò øåàîî ìèåð Y úçà íòôá úåùòì äöåøù
øöéä úåøáâúä éãé ìò úéîåàúô äãéøé ìåôé éë,

ìò ãåîòì ìëåé äâøãäá êìåä íà ë"àùî
äëæéù ãò ãåòå ãåò äìòúé ïîæì ïîæîå ,åúøîùî

äéåàøä åúâøã ìà àåáìãðãðãðãðàäú åæ äðè÷ äìá÷å .
øåáòé ìá ÷åçë åìöàäðäðäðäðíéé÷ì øåîùé áöî ìëáå ,

שנאמרנד. מה סופר' ה'חתם בשם פירשו  Á)ובזה  ·Î ÌÈ¯·„) ולא לגגך מעקה  ועשית חדש בית תבנה  'כי

תורה והזהירה טובות, בקבלות האדם  עליית על מרמז גגך ממנו ', הנופל יפול  כי בביתך דמים תשים

יוכל שלא ממנו, הנופל  יפול כי מידי, גדולות קבלות לקבל  שלא קבלותיו , על 'גדר' - מעקה ועשית –

מהם . שיפול  סופו  ובודאי בהם , לעמוד

הערביים אז ערכו  חברון בעיה "ק בישיבה  בהיותו  תרפ "ט שבשנת זצ"ל , חדש  מאיר רבי המשגיח סיפר

- להינצל  כדי עשה  מה הבחורים , בין היה הוא ואף כידוע , הי"ד הישיבה בתלמידי האכזרי טבח ימ "ש

פן  פחדו  ולגודל  הישמעאלים . מידי ניצל  זה  ידי ועל כמת, עצמו  והשים  המתים  ערימת בין עצמו השכיב

אחר  מנוסתו  כדי תוך אך חייו , לכל גדולות קבלות במחשבתו  עצמו  על  קיבל חי, שעדנו  ויראו  בו , יבחינו

מפי  יותר לקבלות ערך אין אכן כי הקבלות... כל את כמעט  עצמו  מעל  הוריד כבר מחבוא למקום כך

לקיימם . יכול אין שהרי יכולתו ,

זי"ענה . מקאצק  הרה "ק של קדשו דברות ידועים �ÂÓ‡Â‰')הנה  ˙Ó‡')ב'קדושים מתחלת קדושים שפרשת

תהיו ' קדושים  אבער גיסען זיך זאל  'בלוט  הרה"ק  ואמר בם' ב'דמיהם  ומסתיימת ÂÎ¯ËˆÈתהיו' Ì‡ Û‡)

('ÂÈ‰˙ ÌÈ˘Â„˜' Â¯‡˘ÈÈÂ Ì˙¯Ó˘Ó ÏÚ ·ËÈ‰ Â„ÓÚÈ ÔÈÈ„Ú ,‰˘Â„˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ÔÚÓÏ Ì„ ˙Ê˜‰· 'Ì· Ì‰ÈÓ„' Ì˘Ù�· ÌÈÈ˜Ï צריך ולכאורה  ,

לומר  בא כך שהרי תהיו ', 'קדושים ואח"כ  בם' 'דמיהם לכתוב תחילה  הכתובים, סדר להפך לו דהיה  ביאור

דמם שפיכת ע"י – ÛÂ‚‰Â)לנו  ˘Ù�‰ ˙Â¯ÈÒÓ·)כוחה מצינו כאן כי ביאורו, אלא תהיו'. 'קדושים  להיות יתקדשו

ועצומה חזקה בהחלטה  קבלה  מה,של  עלי יעבור – תהיו' 'קדושים מטרה ויציב  האדם יכריז תחילה

מעלה של  בקדושה להתקדש  עצמי על מקבל  ¯˜הריני ÂÏÈÙ‡ Â˙ÈÏÚ· Y ˘„˜˙ÓÎ ·˘Á� ‰ÈÏÈ„ ‡‚¯„ ÌÂÙÏ „ÁÂ „Á ÏÎ)

(‰˙Ú „Ú „ÓÂÚ ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó‰Ó ˙Á‡ ‰‚¯„Óתחילה כי והיינו  כן... אעשה  זאת על  מדמי לשפוך אצטרך אם ואף ,

אליה . לבוא הדרך את להכשיר ואח "כ מטרה, להציב יש

הר"ן  וכתב ששת. רב וכן נהור סגי היה  יוסף שרב מקומות בכמה  בגמרא דאיתא בהא כן גם  רמזו וכך

'רב' וכשנפטר רב, מתלמידי היו שהם אלא כך, נולדו שלא הגאונים  תשובות בשם דקידושין א' בפרק

בקודש . מהנהגהותיו  אחד כל  התלמידים ונטלו לרב, שהיה מהמעלות עשרה על  ודברו התלמידים  נתכנסו 

שאינם ראו  זמן אחר אך אמות, לארבע  מחוץ לעולם להסתכל  שלא עצמם  על לקחו  ששת ורב יוסף רב

זוהי  – שישאל מי ויש עיניהם . שנסתמאו  עד לעינים להזיק פעולה עשו כן על זאת, ב'קבלה' עומדים

'קבלה של דרכה  היא כך אכן, אלא, ממערב. מזרח  כרחוק  זה מכל  אני רחוק  התורה, ו'קבלת' התורה דרך

לסמאות  בדרך יצטרכו אם  ואף  יהיה . וכן יקום כן הסוף ... עד יעבור, ולא כחוק לקיימה שיש  – טובה '

הקבלה . לקיום ומפריע מכשול הדבר יהווה  לא העיניים 

לפי  נלמד  מ"מ ח"ו. עיניים לסמאות  מאתנו נדרש  ולא הללו, ממדרגות  אנו רחוקים וודאי כי ואם

עצמנו... על מקבלים שאנו הקבלות על לעמוד  איך  ומצבנו מדרגתנו לפי השגתנו

להוריד  לו נחוץ  כי שחשב בעבור לדיאטה  מומחה  אצל  ל'שיעורים' הולך שהיה באחד מעשה, היה  וכבר

יאכל . ומתי יאכל כמה  יאכל, ואיך יאכל  מה – למיניהם הדרכות שומע  היה אלו  בשיעורים משקלו, מעודף

חג  ביום רבה קידושא לערוך מדרשו בבית היה מנהג בעירו, גדול מדרש בבית היה  'גבאי' זה יהודי

מסדרם היה  כגבאי, ומתפקידו  יו "ט, בערב מביתו מביא היה  מהמתפללים  אחד שכל  חלב במאכלי השבועות

לו . הראוי ובמקומו לו , הראוי בכבוד מזונות כל  אופניו, על  דבור דבר שיהא בפרידז'עדער



שבועות - הפרשה àìבאר

åðéò úááë åúìá÷ úàåðåðåðåð.

íöòåóà úåëøá òôù åéìò úëùîî äìá÷ä
áúëù åîëå ,åúìá÷ úà íéé÷ù íøèá

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä(éúå÷åçá íà ä"ã éúå÷åçá 'øô)øàáì
øîàðù äî(ã-â åë àø÷éå)éúúðå ...åëìú éú÷åçá íà

áéúëã àåä àãä ùøãîáå ,'åâå íúòá íëéîùâ
(ñ-èð èé÷ íéìäú)ìà éìâø äáéùàå éëøã éúáùç'

,'êéúåöî øåîùì éúäîäîúä àìå éúùç ,êéúåãò
'îâá àúéà äðäã(:ç úéðòú)åøæâ àøéæ éáø éîéáù

àìù øåæâì íâ åôéñåäå ìàøùé ìò äøéæâ íéáéåàä
åðòúé(úåøéæâ úìèáî úéðòúäù åììä íéòùø åòãé éë)øîà ,

úåðòúäì íîöò ìò åìá÷éù àøéæ éáø íäìøçàì
äøéæâä ìèáúúùíöòå ,úìá÷áùçú úéðòúä

íäì øîà ,úàæ êì ïééðî ,åì åøîà .úéðòúì íäì

áéúëã(áé é ìàéðã)éë ìàéðã àøéú ìà éìà øîàéå'
ïåùàøä íåéä ïîêáì úà úúð øùàïéáäì

øîàù åäæå .'êéøáã åòîùð êé÷åìà éðôì úåðòúäìå
áåúëäéëøã éúáùçíöòäáùçîääìá÷äå

âø áéùäì.éúîéé÷ øáë åìéàë áùçð êéúåãò ìà éì
éúå÷åçá íà'ì åìà íé÷åñô ùøãîá åëéîñä äæìå
úå÷åçá 'åëìú'ù øçàì ÷ø àìù øîåì ,'åëìú
'äìá÷'á ãéî àìà ,äëøáä íëéìò àåáú äøåúä
åìéàë íëì áùçð àäé øáë ,íé÷åçä øåîùì
äãùä õòå íúòá íëéîùâ éúúðå' ãéîå ,íúéùò

.'åéøô ïúé

êøãáåäðùîá åðéöîù äî øàáî äæ(.æé äâéâç)

çåáè íåéù úáùá úåéäì ìç íàù íéãåîå'
úáùä íåéá úåòåáù ìç íàù åðééäå ,'úáùä øçà

הגבאי נזכר ה... כל את ובהריחו עבודתו  כדי לפיובתוך מאכל דבר בא לא שעות כמה זה שלמעשה 

אבל כמוהו , 'נכבד' לגבאי כראוי להתכבד' בראויה  ב'חתיכה עצמו את לכבד הסכין נטל  וכבר וכו ', וכו '

גובר  רעבונו הרי שני מצד אבל ממנו, ששמע הכלליים ומשיעורים  לדיאטה ' ישיבתו מ'ראש נזכר מיד

הטעל ' נטל כך כדי תוך שנקרתה(ÏË')עליו , הסבוכה בסוגיא לעשות מה  כדת הישיבה' 'ראש  עם  ודיבר לידו

כל ויזכור רבותיו, את לבייש שלא להזהר עליו כי ודעת, טעם  בטוב לעוררו הישיבה  ראש החל  לפניו ,

הכל כי – בגלוי ממנו  נפרעין בסתר המחלל ... שכל  לידע  עליו  זאת גם  ואף  הנודעים, בשיעורים  למד אשר

בנסיון. עמד שלא עליו וידעו יכירו 

הישיבה ראש שבחו קילו , עשרה  של  גדול משקל  עצמו מעל להוריד הלה הצליח כשב"ה זמן אחר

הלך  קשה , שבועות' 'ערב באותו לידו נסיון בבוא כי התלמיד את לשבח הוסיף ואף  התלמידים , שאר בפני

חכם ÂÓˆÚ)אצל ÏÚ ‰�ÂÂÎ‰)נענה בנסיון. לעמוד והצליח הדרכתנו  לקול  ושמע עצמו, על רחמים  וביקש 

כח תאוותו , בעד אדם  לעצור מקום  איזה  הללו  'שיחות' בכל יש וכי שטות, דברי אלו  הרי ואמר, התלמיד

רוחו, נרגעה  לא עדיין המוסר' 'שיחת כל  את ששמע אחר אף ברם , הקדושה , בתורתנו  רק  לנו  ניתן זה

בשר חתיכת לעצמו  נטל ברירה שטעמתי (�˜�È˜)בלית וברגע המערכה. כל  ונשלמה תמה  ובזה  קטנה,

רעבוני... מכל ושכחתי רוחי, שקטה  מיד מהבשר מה טעימת

זו, קטנה  בשר' ל 'חתיכת להדמות צריכה עצמנו, על מקבלים  אנו אשר 'קבלה' כי ייאמר, לדידן

ואופן. פנים  בשום  להזיזו בידו שאין עבה כותל  בפני כעומד שהעמידתו

שמענו . קריאת לאחר אופן בשום לדבר שלא 'קבלה' זי"ע מנחם ' ה'פני הרה "ק קיבל מסוימת בתקופה 

אחיו מאת שליח בא לשכב, לילך כשבדעתו  שמע  קריאת שקרא אחר הלילות, באחת המיטה, שעל 

קיבל הרי אחד מצד לעשות מה כדת – הספק בלבו נתעורר מיד לו , לקרוא זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה"ק 

פיו, את יפתח לא שמצידו בליבו גמר כן על לו, קרא הרבי ולאידך קרי"ש, אחר לדבר שלא עצמו על

השיבו . רבו מורא ומפני לדבר, הרבי החל  פנימה לקודש  כשנכנס  מיד לו , ישיב עמו לדבר יתחיל  הרבי ואם

שמע קריאת זה  היה  שלא נמצא וממילא הלילה, באותו  כלל  יצועו על  לעלות שלא החליט שיצא לאחר

המיטה  שבעולם .שעל  אופן בכל הקבלה על לשמור יעשו , וכן יראו וממנו  קבלתו . את הפר שלא נמצא ,
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åá äâéâç éîìùå äéàø úåìåò íéáéø÷î ïéà æàù
íúåà íéáéø÷îù ììä úéáå éàîù úéá íéãåî ,íåéá
òåãî äù÷ äøåàëìå ,úáùä øçàì ïåùàø íåéá
- àåä 'ïéìåç' ïåùì çáè éøäå ,'çåáè' ïåùì è÷ð

øùáëíéçáèäáðâá åàçáåèäïî äéäå ,øëåîå
íåéù ,íéãåîå' øîåì éåàøäçåáæY 'úáùä øçàì

íúçä øàáî àìà .àéä íéùã÷ ïåùì 'äçéáæ' éë
áéø÷äì ïúéð àìå úáùá è"åé ìç øùàëù ,øôåñ
ìò ìàøùé éðá æà åìá÷ éàãååá éøä úåðáø÷ä úà
áùçð äæ éãé ìòå ,íåéä úøçîì áéø÷äì íîöò
,úáùä íåéá úåðáø÷ä úà åáéø÷ä øáë åìéàë
íðéà øçîì åìòé øùà úåìåòäå íéîìùä àìéîîå

.ãáìá 'çáè' àìà 'çáæ'

האדם מעלת  עיקר – ביניכם יש הרע  יצר  כלום 
ה ' את  מעבוד המונעו היצר בקרבו שיש

äðäùåøãúå àåáú êàéä ,øîåì íéððåàúîä íéáø
çúôì'ù äòùá äøåúä úà ìá÷ì éîòî

ãåáë øçà ïëåù éáø÷áå 'õáåø úàèçòø øöé
ìà éðàéáî øùà ãò è÷ùå çð åðéàù úéìëúá

ìôùä íìåòä úååàúàøîâä éøáãá åúáåùú ,úáù)

(:çôäæåðâ äãîç ä"á÷ä éðôì úøùä éëàìî åøîà
äùîì ä"á÷ä øîà ,íãå øùáì äðúéì ù÷áî äúà
ïúåð äúàù äøåú' íäì øîà ,äáåùú íäì øæçä
íëéðéá ùé äàð÷ 'åëå çöøú àì äá áéúë äî éì

ì"øäîä ãîì ïàëîå ...íëéðéá ùé òøä øöéúøàôú)

(ä"ëô ìàøùéãâðë äîçìîä ìò øöäì íãàì ïéàù
,òøä øöéä øøåöä øöäåëæ êë íåùî ÷ø äáøãàã

ìù åöôç ìë éë äøåúä úìá÷ì ìàøùé éðá
øùá' øîåç éöåø÷ì äøåúä úà úúì äéä ä"á÷ä
íäå ,äèî éôìë íëùîì íáø÷á øòåá íøöéù 'íãå
úåìòì äáäàá åîù ïòîì íøöé ìò íéøáâúî

'ä ìà áø÷úäìåæðæðæðæðòåãî ì"øäîä øàáî äæáå .
íäùë úåòåáùä âçá íçìä éðù úà íéàéáî
'äöî' úåàáä 'úåçðî' øàùë àìù ,'õîç' úåéåôà

à÷ååãäùà åáéø÷ú àì øåàù ìë éë (àé á àø÷éå) áéúëãë)

('äìøåàù' àåäå òøä øöéì æîøî 'õîç'ä éë .
'äñéòáù(.æé úåëøá)çðçðçðçð.ìë éë íéæîøî äæ íåéáå

àåä ,åá äúééäù 'äøåúä úìá÷'ë äæ íåé úåáéùç
øöéä úåëæá ÷øèðèðèðèð.

בגמ'נז. איתא ÁÙ.)והנה, שכפה(˘·˙ מלמד חסא בר חמא בר אבדימי רבי אמר ההר, בתחתית 'ויתיצבו

התוס ' והקשו  כגיגית...' ההר את עליהם  ÙÎ‰)הקב"ה  לנשמע(„"‰ נעשה  ישראל  הקדימו  כבר שהרי

כגיגית הר עליהם  לכפות הוצרך ˘˙Âˆ¯È)ומדוע  ‰Ó ˘"ÈÈÚÂ),זי"ע מלעלוב מרדכי משה  רבי הרה"ק  וביאר .

בעבודתם, להקב"ה  חפץ  אין שוב כזה ובמצב הרע, יצר מהם ובטל  זוהמתן, פסקה  סיני בהר כשעמדו  שהרי

אין  אם לבריותיו גם נצרך ואינו  הרע , יצר בהם  שאין ואופנים שרפים  מלאכים  רבבות רבי לו  יש שהרי

הרע, יצר להרבהם הנדמה היצר הוא - 'הר' עליהם כפה כן �·.)על  ‰ÎÂÒ), הרע היצר את להם שהחזיר

וח  להלחם כבראשונה, ובמה במי להם יהא שמעתה למקומה. מעלתם .זרה

הלוטונח. בהגרלת רב בהון שזכה  אחד על  במטבעות (È¯ÚË‡Ï)מסופר המסחר היה ההם בימים  והנה  ,

עם שישאנו  עגלה  בעל  שכר כן על  המטבעות, מרוב כבד משאו  והיה  מנייר, בשטרות ולא וכסף  זהב

המטבעות  שכל העגלון נזדעק כשיצאו , הדרכים, לאכסניית השניים  נכנסו  הדרך אם על לביתו. משאו 

בעל את וישאל  נגנב. ממונו כל שאכן בראותו  עיניו  חשכו  העגלה  אל בהגרלה  ה'זוכה' בגשת ואכן, נגנבו ,

איך  ראיתי כי העגלה  בעל לו  השיב הממון, שנגנב העגלה  אל קרבת בטרם עוד ידעת מאין העגלה,

מלרוץ הסוסים  על מאד הכבידו המטבעות ריבוי כי איננו , שהכסף הבנתי מיד בקלות מהלכים שהסוסים

בקלות. לרוץ  הסוס יכולים היו  לא משכבו על  שוכב הכסף היה  עדיין ואם בקלות,

מובהק  סימן זה הרי במהרה, לרוץ ביכלתו ואין  ה', בעבודת הדרך עליו קשתה כי אדם בראות  לדידן,

רב  והון רכוש יש ידו תחת  רב ...,(·¯ÂÈ�ÁÂ˙)כי הון ממעל  בשמים שווה ועבודתו

מסטאליןנט . ישראל רבי הרה "ק משם  לומר נוהג היה  זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי [הינוקא]הרה"ק 



שבועות - הפרשה âìבאר

åðéöîðíééù÷äå úåðåéñðä ìò ïðåìúîäù ,íéãéîì
ìàåù àåäå ,åîåéá íåé øáã åéìò íéøáåòä
ììôúäìå ãåîìì úòãä áåùéì äëæà àì òåãî
ô"òàå ,åãéá äìåãâ úåòè ,úåâàã àìáå äçåðîá
,'ïåéñð éãéì éðàéáú ìàå' ù÷áì íãàä ìò ìèåîù
çîùé ïåéñðá åúåà äñðî àøåáä íà íå÷î ìëî
úçð äùåò êëá ÷øå íãàä ìë äæ éë ,øáâúéå äæá

,ä"á÷äì çåøòøä øöé íäì ïéàù äìòî éëàìî éë
øçá íäá àì íðîà ,íéîùá ÷éôñî ä"á÷äì ùé
ìò øáâúîä íãå øùáì àìà ,åúøåú úúì 'ä
åúìòî äìåãâ äæáå .äèî äèî åúåà êùåîä øîåçä

ììë úåðåéñð íäì ïéàù íéôøùå íéëàìî ìòññññ.

àúéàùøãîá(â áé ø"åîù)äîåã øáãä äîì ìùî ,
àéøåñì åãøé àì éîåø éðá øîàå øæâù êìîì

êåøá ùåã÷ä àøáùë êë ,éîåøì åìòé àì àéøåñ éðáå
õøàäå 'äì íéîù íéîùä øîàå øæâ íìåòä úà àåä

íãà éðáì ïúð(æè åè÷ íéìéäú),äøåúä ïúéì ù÷áùë
åìòé íéðåúçúä øîàå äðåùàø äøéæâ ìèá
,ìéçúîä éðàå íéðåúçúì åãøé íéðåéìòäå íéðåéìòì

øîàðù(ë èé úåîù)'åëå éðéñ øä ìò 'ä ãøéå.
íéðåúçúù äðååëä ïéàù ùøãîä úðååë ÷îåò åøàéáå
øãñ ìë ä"á÷ä ããéù àìà ,ãáìá íéðåéìòì åìòé

,úéùàøáìò øúé äìòîá åìòé íéðåúçúä äúòîù
éðôì áéáç åøöé ìò øáâúîä íãå øùáå ,íéðåéìòä

äøéçá íäì ïéàù íéëàìîäî øúåé ä"á íå÷îäàñàñàñàñ.

ãåòäòéâéä é"ò éë 'òøä øöé'á ùé éúáø äìòî
äéúååöîå äøåúä åðì úéð÷ð åéìò øáâúäì

ãòì éçöð ïéð÷ëáñáñáñáñ÷"äøä íùî íéøîåà êëå ,

חז"ל  בדברי ÁÒ:)זי"ע ÌÈÁÒÙ)ידי שעל היינו לכם', נמי דבעינן בעצרת מודים  איינהאלטעצרת'הכל  א מיט  -

Ì„‡‰˘ È„È ÏÚ)עוצר(ÂÓˆÚהמכונה השפע, לכל זוכה העולם , .לכם מתאוות

מאמרם ס . ביאור ÁÏ.)וזה  ˜"· 'ÈÚÂ ,‡Î ˜¯Ù È˙·¯ ‡˙˜ÈÒÙ)להם והציע העולם  אומות כל  על  חיזר שהקב"ה

אומה לכל ענה  והקב"ה בה כתיב מה  נותן שאתה תורה שאלו  האומות בני  וכל  התורה , את לקבל 

דרכו שהרי מובן, אינו ובפשטות התורה ... את לקבל  האומות אבו לא כן על  עליה הקשה  המצווה את

את  לו מראה ואם  לקנותו, שירצה כדי בחפץ שיש  המעלות את לו  להראות לחברו  חפץ המוכר של

שלא  כדי האומות עם  הערמה עשה שהקב"ה נראה  וה"נ לו, למכרו רוצה  שאינו  מוכיח זה  הרי החסרונות

לקבלה . ירצו ולא בזה  לעמוד יוכלו

נסיונות  מיני בכל  להתנסות המלחמה, בקשרי לעמוד התורה, קבלת של מהותה כל זה כי  מכאן, אלא

לא  כי כלום, ולא אמר לא המצוות לקיים  לו  וקל הדעת ישוב לו כשיש  רק  בתורה  והחפץ בהם. ולעמוד

ישתדלו וקושי נסיון בעת ואף תנאים, שום  בלא ונשמע ' 'נעשה אמרו  ישראל  בני אבל 'תורה '. נקראת זו

בשלימות  התורה קבלת היא וזו  נפש , ובמסירות באהבה התורה דברי כל לעשות ויתאמצו

קודםסא . השחר עלות לאחר שבועות בליל קימעא לשכב הלך זי"ע מבעלזא מהרי"ד שהרה "ק מסופר

טעה, כצאן נע אשר 'העם קודש באש לעצמו  משורר והיה הכר, על ראשו  והניח שחרית תפילת

רעה ' מקרי בם  יעבר לבל  ושבועה , בברית לפקדו ‰˘·˙)יזכור ÌÂÈÏ ˙Â¯ÈÓÊ ÍÂ˙Ó),פעם אחר פעם  כך על  וחזר

עיניו . מדמעות לגמרי נרטבו והכסת הכר כי הבית בני ראו בקומו

מלך  שהרי כמלך, נוהג הקב"ה השנה בראש השבועות, בחג פעם  אמר זי"ע מבארדיטשוב הרה"ק 

ארץ  יעמיד „)במשפט  ËÎ ÈÏ˘Ó) מחול כבודו אין כבודו על  שמחל ומלך ,(:·Ï ÔÈ˘Â„È˜) השבועות בחג אבל ,

מחול  כבודו  כבודו  על שמחל  ורב תורה, המלמד - כרב הוא ישראל(˘Ì)הרי בני עמו  לכל  נא ימחל  כן על ,

ופשעיהם . חטאיהם כל על

חז"ל סב. שאמרו  מה  ביארו  Â)ובכך ‚Ò היה(·¯"¯ ועבר שם פתחי על  עוברת אמנו  רבקה  שהיתה שבשעה

התורה את למד שם אמו  במעי להישאר לו עדיף  שאדרבה להקשות יש ולכאורה לצאת, מפרכס  יעקב
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÷åñôá ò"éæ ÷öà÷î(à ãì úåîù)úåçåì éðù êì ìñô'
,äùîì ä"á÷ä øîà ìåëéáëù ,'íéðåùàøë íéðáà
,åøáúùð éãé äùòî åéäù íéðåùàøä úåçåìä ,ïëà
àì áåù êãé ìò åùòéé íäù úåéðùä úåçåìä êà
åéãé äùòîá äøéáù ìåëéáë êééùù óàù ,åøáùéé
úòéâé éãé ìò àáù øáãä íå÷î ìëî ,ä"á÷ä ìù

ãòì ãîåòå íéé÷ íãàâñâñâñâñ.

÷"äøäìéìá øåäèä åðçìåùá áùé ò"éæ ïéøáà÷î
ìàøùé åøîàù äî ìò äù÷äå ,úåòåáù
øáãé ìàå äòîùðå åðîò äúà øáã äùî ìà åøîàéå'

úåîð ïô íé÷åìà åðîò(æè ë úåîù)ïðçúàå 'øôá ïëå ,
(äë-àë ä íéøáã),'úåîð ïô' íùùç ìë ïáåî åðéàå ,

äéðéî ìéòì éë ,íîöò úà íéøúåñ íäéøáã éøäå
äæä íåéä ,ùàä êåúî åðòîù åìå÷ úàå' áéúë

íãàä úà íé÷ìà øáãé éë åðéàø'éçåøùôà åðééäå ,
,æ"äåòá úåéçì øàùéå íãà íò àøåáä øáãéù

'ä ìå÷ úà òåîùì åðçðà íéôñåé íà' åùùç òåãîå
çøëä ïéàù ìéìòá åàø éøäå ,'åðúîå ãåò åðé÷åìà
íãàì êééù äî ,ãåòå ,'ä ìå÷ úòéîù éøçà úåîì
'äá úå÷áã êåúî úåîéù åæî äìåãâ øúåé äáåè

÷á ùéòøäå .úåéîùâä úåèùôúäåøùà ãò åúééùå
,øçîì .è"äåùä ïî åàéöåäì åëøöåäå óìòúä
ãåò ùéù äî íã÷äá åúééùå÷ áùéé íåéä úãåòñá
äîì äúòå' åìàùù åäî ,åìà ùãå÷ éàø÷îá ÷ã÷ãì
úà åàøù áèéä øàá åøéáñä íîöò íä éøä ,'úåîð
äìàùä åäîå ,åðòîù åìå÷ úàå åìãâ úàå åãåáë
ä"á÷ä øîàù äî øåàéá êéøö ãåò .'úåîð äîì'

äùîì(äë ÷åñô)åäî äøåàëìù ,'åøáã øùà åáéèéä'
åìéôà éøäå ,åúåîéù åùùçù êëá äìåãâä äìòîä
äîá êë ìë åáéèéä äîå ,úåîìî íéàøé íééåâä
øçàì åìéôà úàæë ïåùì åðéöî àìù äî ,åøáãù

.òîùðå äùòð åøîàù

השתוקק כן על נחשבת, אינה יגיעה ללא תורה  כי אלא המדרש, לבית לצאת לו  ומה מלאך , מפי כולה

ויגיעה . עמל  מתוך תורה ללמוד - עולם לאוויר לצאת

ופרנסה,סג. עשירות בהלכות פרק  וללמדו  'לחנכו ' רצה שהאב עשירים בן בנער מעשה המושלים, אמרו

שלא  הבן דאגה. כל ללא אביו משולחן לאכול הרגיל  עצל – תפנוקים  בן לעולם יישאר שלא כדי

מאה של  שטר יום  של בבוקרו מאתה וביקש  הרחמנית, לאמו  הלך העצלות עול  עצמו מעל לפרוק אבה 

השטר  את בפניו ותציג אביך אל  גש ערב ולעת היום , כל  במשך עיר של  ברחובה  הלך לו, ואמרה דאלער

בפניו והציג אביו  אצל הבן משנכנס  העבר'. יום  כל  הקשה  ב'עמלך אותו  שהרווחת כאילו הלז הירוק 

עוד  היום למחרת לפניו להביא עליו  ופקד גזרים לגזרי וקרעו מידו השטר את האב לקח  השטר, את

אמרה דהוה , מאי לה  וסיפר אמו אל  הבן שב משם  הנפש . בשלוות ה'גזירה' את קיבל הבן כזה, שטר

בחוסר  וברחובות בשווקים  מסתובב שאתה שמע  שמועה  ולבטח  הקודש, רוח  לאביך אין הרי האם , לו

וכן  בשלום , מקומו  על יבוא והכל למחרת הנה  שוב לידך. הכסף  הגיע בעמל שלא הבין כן על מעש ,

בכדי  הדוד, בבית עצמו ויטמין שילך להזהירו והוסיפה  לבנה, כסף שטר בשנית העניקה האם , עשתה 

וגער  לגזרים וקרעו השטר את האב לקח לאביו , בערב משחזר לפרנסתו. עוסק  שאינו  לאביו יוודע  שלא

אל לצאת מחוייב תהיה  אכן למחרת לבנה , האם אמרה שכן מכיוון דעתו. את לגנוב שיפסיק  קשות בו 

ונתייגע עמל היום אותו כל במשך ברירה , מחוסר הבן עשה  וכך כפיך. מיגיע מעות מעט  ולהביא השוק

נזדעק לקורעו, השטר את האב נטל כבר ו 'כמעט ' אביו , לפני בבואו  דאלער. מאה  של שטר שהשיג עד

טרחתי  טרחות והרבה רבות שעות עליו  עמלתי השטר, את תקרע  אל  במטותא אבי, 'אבי, כוחו  בכל  הבן

שאינך  ראיתי שלשום  מתמול  כי המעות. אלה  על  עמלת שאכן ידעתי עתה  לו , ואמר האב נהנה  להשיגו',

שיהיה בכדי אכן כי כלל... עליו  התייגעת לא האמת פי שעל הבנתי גופא מזה  השטר, מקריעת מתפעל

להרבות  שעליו  הרי בזיכרונו , וחקוקה בידיו תישאר למד הוא אשר ותורתו  קונו , בעבודת קניין לאדם

אגרא... צערא ולפום ולהתייגע ,
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àìàäùîì ìàøùé åøîàù ,àåä íéøáãä øåàéá
íãàä úà íé÷åìà øáãé éë åðéàø äæä íåéä

éçåéë úåàøì åðçëåðå ,íéòé÷øä ìë åçúôð Y
åðåöø éë ,íãå øùá Y íãàä íò øáãî ä"á÷ä

,åäåãáòé øîåç éöåø÷ úåéøáùäúòåïë éë åðéàøù
úåîð äîìàøåáä ïåöø ìò àäé äî ,úåîð íàù ,

àåä åðåöøå åöôç ø÷éòù ,íéðåúçúá äøéã åì úåéäì
ïéôìà óìà ìéç' ìëî øúåé åäåãáòé íãà éðáù
åáéèéä ä"á÷ä øîà êë ìòå ,'äéúåùîùì àåáéøå
úéìëú åäî áèéä ïéáäì åìéëùä ïëàù ,åøáã øùà
ä"á íå÷î ìù åðåöø ø÷éò åäîå ,äøåúä úìá÷ ìë

(àøéãñ ä"ã ,úåòåáù íäøáà úéáá äæ ïéòë).

התורה בלימוד חיל  להוסיף – תורה בדברי לעסוק
השנה ובכל  אלו בימים

áéúë(å ,èé úåîù)øáãú øùà íéøáãä äìà' ,
àìå úåçô àì' Y é"ùøáå 'ìàøùé éðá ìà

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä áúë ,'øúåéúåòåáù ,ñ"úç úåùøã)

(:ã"ñù 'ãøúåé äâéøãî àéäù åðééä - 'øúåé àì'
àì úøùä éëàìî åìéôàå ,úéøùôàáù äðåéìò
ìåãâ åìéôà äæî øúåé úåëæì ìåëé àìå åëæ
úåçô åà äùà ïéà ùåøéô 'úåçô àì'å .íéàéáðä

äæì úåëæì ìåëé àìù íéúåçôáùãñãñãñãñìë éë ,
äâéøãîì úåìòì åãéá çë ùé ìàøùéî íãà

åæäñäñäñäñ.

זי"ע סד. אמת האמרי פירש ‡Ó˙')וכך ˙Ù˘'‰ Ì˘· ‡"ˆ¯˙ Â¯˙È)הכתוב „)בלשון ËÈ) כנפי על  אתכם  'ואשא

שאפילו לאדם להורות הכתוב ובא כידוע , טמא עוף הוא הנשר שהנה  אלי', אתכם ואביא נשרים

בצאת  שהיה וכמו אליו, ויביאהו  הקב"ה יקרבו בתורה  יעסוק אם רוחני, מצב בשפלות נשר בחי' מתוך

וקרב  טומאה שערי במ "ט משוקעים  שהיו  ממצרים , לעבודתו .ישראל  המקום ם 

מעשיוסה . אך הרם  בייחוסו ומתגאה  המתפאר קדושים ' של 'בנן פעם ראה זי"ע  חיים' ה 'דברי הרה"ק 

מתן  קודם חל המיוחס ' 'יום  שלכן הרה"ק , לו  אמר בו . שהתפאר ייחוס  לאותו  כלל  תואמים  אינם 

ישראל שקיבלו  אחר אבל תורה, מתן קודם  אלא אינו היחסנים חשיבות שכל לדורות, להורות כדי תורה,

למשא. וכחמור לעול כשור תורה  עול עצמו  על ומקבל בתורה , שעוסק מי אלא 'יחסן' לך אין התורה  את

(Ê „ˆ˙ ˘"‰Â¯Ú)' המיוחס 'יום  סיון ב' יום  נקרא למה  טעם  (˘ÂÓ˙כתבו Ï‡¯˘ÈÏ ‰"·˜‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÌÂÈ· ÈÎ ,ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ)

(ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ ¯Á·�‰ ÌÚ ˙ÂÈ‰Ï ÂÒÁÈÈ˙‰Â ,'˘Â„˜ ÈÂ‚Â ÌÈ�‰Î ˙ÎÏÓÓ ÈÏ ÂÈ‰˙ Ì˙‡Â' (Â ,ËÈבשבוע ביום תמיד חל יוהכ "פ כי

שזוכה דאחרי הוא, הדברים ועומק  יוהכ "פ, כנגד מכוון שהוא זה יום  של יחוסו  וזהו המיוחס, יום בו  שחל 

עוונות  מחילת שיש וכשם כהנים ', ממלכת לי תהיו 'ואתם הקב"ה לו אומר אזי הנפש  לטהרת האדם

כהנים 'ממלכת לו  להיות ושנה שנה בכל בהם  ובוחר ישראל של  עוונותיהם  השי"ת מוחל  כך ביוהכ "פ

קדוש '. וגוי

המיוחס ' 'יום בבחינת שהוא עצמו, על הלצה  בדרך לומר זי"ע ישראל ' ה 'אהבת דהרה"ק  בפומיה  מרגלא

(‡ÏÙ ‡Â‰Â ,ÔÂÈÒ '· ÌÂÈ· ˜Ï˙Ò� ÔÎ‡Â)גדולים ימים  עם  מסובב שהוא אלא מיוחדת, חשיבות איזו  יום  לאותו  אין כי ,

שאבותיו המיוחס , ליום  שוה  הוא ובזה  הגבלה, ימי שלשת ולאחריו  חודש ', 'ראש  לפניו  –(ÂÏ ÌÈÓ„Â˜‰)היו

בניו וכן וטהורים, ÂÈ¯Á‡Ï)קדושים ÌÈ‡·‰)... ממש בו  אין עצמו הוא ואילו הם, צדיקים 

מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה "ק של הטהור בשולחנו  פעם ישב זי"ע ממאקאווא משה' ה 'עטרת הרה"ק 

רב' שינאוו'ער דעם  געזען האט איר רב 'מאקוו'ער ואמר הלעלובער פנה הדברים בתוך Ì˙ÈÎÊזי"ע , Ì‡‰)

(Ú"ÈÊ ‡ÂÂ‡�È˘Ó 'Ï‡˜ÊÁÈ È¯·„'‰ ˜"‰¯‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ïכמה הדבר ונשנה  חזר כך לראותו . זכה שלא משה' ה'עטרת וענהו

האם ושאלו חזר המזון ברכת קודם בלאוו . עונה  והוא הכיר הוא האם שואל מרדכי משה רבי פעמים,

צדיק, מאותו לנו  יש  יקר דיבור אך לראותו , זכיתי לא אני אף  ואמר, פנה  ראהו, שלא ומשענהו הכירו ,

הכתוב Î·)על „ ¯·„Ó·).' אבותם לבית למשפחותם  הם גם  גרשון בני ראש  את ראש'נשא את  צריכיםנשא

כל  של  ראשם את ולישא גרשוןלרומם  מלהסתפחבני הם  מגורשים כי בנפשם המרגישים  אלו כל -



שבועות - הפרשה åìבאר

ãåò'ñ"úç'ä áúë(:ç"ôø íù)øåäèä åðåùìá ,
øçáðä ãîòîá äøåúä äðúð ïë íåùîå'
óà íéøöî úãåáòî åðúàö úìéçúá äæä àìôðäå

,äæì íéàãë åðééä àìùøåöòî ïéà éë úåøåäì
íà åìéôà äøåúá å÷ìçî íãà ùàééúé àìå
åîë åäåîë íå÷î ìëî ,äâøãîä ìôùá äéäé

íéìåãâáù ìåãâä'åñåñåñåñ.

àúéààøîâá(:áò àîåé)äëæ' äøåúä ÷ñò ìò
íñ åì úéùòð äëæ àì ,íééç íñ åì úéùòð
äîùì äøåú ãåîìì - äëæ é"ùø ùøéôå ,'úååîä
éî éë ,äøåú ãåîìì åðæçàé ãçô äøåàëìå ,äîéé÷ìå
äîùì àìù ãåîéìî éðà ùùåçå ,éáì éúéëéæ øîàé

àéáå .úååîä íñ å"ç äùòéé àìù'÷éãö éúôù'ä ø
ò"éæ õìéôî('è úåà á÷ò 'øô)÷"äøä åñéâ íùá

ש בכך ולעודדם ה ', הם בנחלת של גם הקדוש מייחוס  אבותם מוצאם  לבית מזרעלמשפחותם הם כי –

ישראל בני אחינו  בתוך ונחלה חלק יש  להם ואף  להם, נודעת יתירה  וחיבה ויעקב, יצחק אברהם האבות

שהם שאף  הם ' 'גם דמשמעות הוסיף, אך לזה  בדומה שאמר הצדיקים , פי' עוד לזכור צריך מקום ומכל

יושיטו הם  שגם הם ', 'גם מקום מכל יתברך, מהבורא ורחוקים  מגורשים  עצמם  המרגישים  - גרשון' 'בני

מעלה . ויגביהם אותם  ישא אחר צדיק או  רבינו  שמשה ימתינו ולא מסייעת, יד

ר  דהרה"ק  משמיה  מטו  בזה  האנשיםכיוצא את להרים  שיש ראש ' את 'נשא זי"ע מפרעמישלאן מאיר בי

בבחינת שהם ואילו ראשהחשובים תורהבני , גדולי של  ובנים יחסנים שהם בגלל  עצמם שמחשיבים  אלו 

לקיים  יש  בהם אם גרשוןויראה, אולם  ולרחקם , לגרשם  הם פירוש ללכת גם מתאמצים ג"כ שבעצמם 

יותר מתעלים  הם  אזי יתב"ש, לבורא רוח  נחת ולעשות אבותיהם אבותם בדרכי לבית  כי למשפחותם

להם . מסייעת אבותם זכות

והיראה, התורה במדריגות להתעלות אפשר אי עצמו האדם  מצד ויגיעה  עבודה  בלא דמילתא, כללא

כפתחו פתח לו יפתחו  אבותיו שבזכות יזכה  בעבודתו ישקיע  אם  ורק מאבותיך, לך ירושה  שאינה

אולם . של 

לבאר סו . פנימה  לקודש אליו שנכנס בשעה  אחד לבחור זי"ע מבעלזא שלום' ה 'שר הרה "ק שאמר כעניין

- יותר' ו 'לא כראוי, בתורה  עוסק  שאינו  כמי פחותה דרגא לך אין - פחות' ש 'לא אלו , רש "י בדברי

לשמה . בתורה מהעוסק יתירה מעלה לך ואין

היהודי  תירץ לתורה, עתים  קובע  אינו מדוע  אחד יהודי פעם  שאל זי"ע מוואלאז'ין חיים  רבי הגה"ק 

כך  שאם הגר"ח לו אמר בתורה, לעסוק בידו עיתותיו  אין ולכן הפרנסה, בטרדת טרוד שהוא עצמו  את

אצל התורה עם הקב"ה שעבר בשעה  דהא כלום , ולא העולם אומות לבין בינו  שאין הרי הדברים , פני הם

שכל  ענו  עשו  בני בכה, וזה  בכה זה  לו ענו התורה, את לקבל ברצונם  האם ושאלם  העולם  חיותם האומות

חרבך 'על  אביהם  נתברך וכבר מרציחה  מפני תחיה הוא התורה את לקבל  שמאנו והרי האומות, שאר וכן '

מפני לתורה עיתים  קובע ואינו  לומד שאינו  האומר אף  כן ואם וחיותם, ופרנסתו פרנסתם נפשו חיות

האומות... כאותם הוא הרי

הדחוק, פרנסתו  מצב על  לו וסיפר זי"ע  מליובאוויטש הריי"צ הרה "ק אל  שנכנס  באחד מעשה  היה וכבר

לו אמר בתורה, שם  ויעסוק  המדרש  בית אל  ייכנס אזי בהרחבה פרנסה  הקב"ה  לו יספק  אם כי וסיים 

הקב"ה לו ישלח שבאם  לו  ואמר מהר"ש אביו  אל והגיע ל"ע  חולה  שהיה  באחד מעשה היה כך כי הריי"צ

שיירים המוטב מן כי הק', אביו ענהו הישיבה , להחזקת הגון סכום לתרום  מבטיח הוא הרי שלימה רפואה 

ירפאהו שתחילה  מאשר  עדיפא וזה  ולהחלימו , לרפאותו  חובו ' 'בעל  הקב"ה  יהיה  ואזי תחילה תרומתו 

ושב  המדרש  בית אל נא היכנס  הריי"צ אמר אתה , אף  כך תורתו, שילמד בחובו עמו ידקדק ואז  השי"ת

רב. ובשפע בריווח אליך תבוא והפרנסה בעסקיך לך ירווח והקב"ה  התורה , על נא



שבועות - הפרשה æìבאר

íàù ,ò"éæ 'úîà úôù'ääëæäîùì äøåúá ÷ñåòå
éæàíééç íñ åì úéùòðúåéç ïúåðä íñ åðééä ,

íà íìåà ,íãàì úéðçåøäëæ àìàìù ãîåìù
çåø åá çéôäì íñë äøåúä ïéàù óà éøä ,äîùì

íñ åì úéùòð' íå÷î ìëî êà ,íééçãâðë,'úååîä
éðçåø úîë àäé ìáìæñæñæñæñ.

äøåúä,ìãáä ìë àìì ìàøùéî ùéà ìëì äðúéð
äìëìëä ìòå äéçîä ìò ãåøèù éî íàå
åúìëé éôë äøåúì íéúò òá÷é úåãøè øàùá åà
øàéá êëå ,íåéä ìë äøåúá ÷ñòù éîë åì áùçééå

äðùîä úà ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä(é ã úåáà)íà'
êì ùé ,äøåúä ïî úìèáäáøäíàå êãâðë íéìèá

øëù åì ùé äøåúá úìîòäáøäêéøöå .'êì ïúéì
äøåúä ìåèéáá ïä ,àðúä øîàù 'äáøä' åäî ,øåàéá
íéãåäé ùé äðä éë 'íééç õôç'ä øàáîå .äîåé÷á ïäå
ìòå äééçîä ìò åìåë íåéä ìë íéãåøèå íéìîòä
ø÷åáî - åìåë íåéä êùîá éàðô íäì ïéàå ,äìëìëä
éøáãá ÷åñòì àùøãî éáá áùééúäì áøò ãòå
íà Y àøáâ éàä ìöà 'ïçáîä øåë' éæà ,äøåú
ãéî æøãæé ,åéôë òéâéå 'åúãåáò'î åáåùá åúéáì åàåáá
éøä ,äøåúì åéúò úòéá÷ì ùøãîä úéáì úåðôì
ìëå ,äøåúá åùôð ä÷ùç úîàáù ïéçéëåî åéùòî
àìà åðéà ,åéìò øáòä íåéä êùîá ãîì àìù äî

ä"á÷ä äéä åìéàå ,åøàååö ìò íééçéøù øçàî
÷ñåò äéä - úøçà êøãá åðåæî úà åì àéöîî
øëù ìá÷î àîòè éàäîå ,äìéìå íîåé äøåúá

äáøäìë êùî äøåú éøáãá ÷ñåòä åîë ùåøéô ,
äðåô 'áøò éãò åúãåáò' øçàì íà êà .åìåë íåéä
é÷åáá åðîæ úà øéáòîå úåúùìå ìåëàì éãåäéä
åúãåáòå åéúåãøè àìù çéëåî àåä êëá éøä ,é÷éøñ
áùçéé ïë ìòå ...àìà ,äøåú éøáãá ÷åñòìî åäåáëò
åìåë íåéä ìë ìèéá åìéàë ,äìòî ìù ïéã úéáá åì
äñðøôä ÷åñéò úà åì åáéùçé àìå ,äøåúä ïî

.ùãå÷ úãåáòë

åäæå,íøîåàäøåú éøáãá úìîò íàúåúéòá -
êãéá ÷ôéñ äéä íàù äæá úçëåä éøä ,éàðôä

ïë ìòå ,àøéãú àúééøåàá ñéøâ úééäøëù åì ùé
êì ïúéì äáøä.åìåë íåéä ìëá 'äáøä' úãîì åìéàë

êàäøåúä ïî úìèá íàäøåúì íéúò úòá÷ àìå
êðéàù äæá çéëåî äúà éøä ,êúãåáòî êáåùá óà

ïë ìòå äøåú áäåàêãâðë äáøä íéìèá êì ùé
.äøåúä ïî úåòù äáøä úìèéá åìéàë áåùç øáãä

ìåãâúåøéæâ ìë ìèáì äòéâéá äøåúä ÷ñò çë
òôù éðéî ìë íãàä ìò ÷éøäìå úåòø

éðåæîå ééç éðáá úåëøáçñçñçñçñ'îâá àúéà äðäã ,÷"åî)

(.çëàìà àúìéî àéìú àúåëæá åàì éðåæîå ééç éðá

המקוםסז. איה  בדיוק  כיום  יודעים  אנו  אין שהנה  זי"ע , סלנטער ישראל רבי דהגה "ק משמיה  מתאמרא

נחלקו הלא כי בסיני, התורה  את אבותינו קיבלו  יום באיזה  ידוע אין נמי וכך לעם , תורה  ניתנה  בו 

אדם, יאמר שלא חיים , חוקי ללמדנו  כך סיבב הקב"ה כי בו . בז ' או  סיוון לחודש ו ' ביום  היה  אם רבנן

הייתי  אילו  בתורה , להצליח בידי אין נמצא אני בו  זה  ובכולל זו  בישיבה או  מדרשי, בבית במקומי, כאן

איני  הנוכחי ובמצב הזה  שבזמן יאמר לא ה 'זמן', לענין וכן בלימודים, מצליח הייתי בוודאי מקומי משנה 

בעולמו חובתו  היא וזוהי ללמוד הוא מסוגל  זמן ובכל מקום  שבכל  ידע  אלא בתורה, לעמול ÈÏÎיכול 'ÈÈÚ)

(˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ˙ÂˆÓ· ¯ÂÓ‡ '¯Ù ¯˜È.

'שמשמחהסח. השי"ת שיעזור נישואין בשמחת דייקא לברך דאינשי בפומייהו  דמרגלא הא שביארו  יש 

איתא שהנה  שמחות, מבשאר יותר רב' שפע יושפע Î)זו ˙ÂÓ˘ ‡˙ÏÈÎÓ) מתן בשעת נדמה היה הקב"ה 

לזקן לכוס מלא תורה משל  דרך על  לפרש  ואפשר אפילומלאה רחמים, אותה ינענעו רק  שאם  במשקה 

הקב"ה  היה  כביכול , כך מהכוס . ישפך מיד ישמלא קימעא כבר ותחנונים תפילה  שבמעט עד רחמים,

שיושפע נישואין שמחת בכל  מברכים  כן על  תורה, מתן זה  חתונתו  שיום  ומאחר הישועה , לפעול  בידנו 



שבועות - הפרשה çìבאר

'ñåúä åáúë êà ,àúìéî àéìú àìæîá.åð÷ úáù)

(ïéà ä"ã,'äðúùî ìåãâ úåëæ éãé ìò íå÷î ìëî'
åúáåùú ,åøîàù ìåãâ úåëæ åäî íãà ìàùé íàå

àáø äéìàä éøáãá(â æî)äøåúä úòéâé éë øàéáù
ìæîä úà úåðùì äçåëáå Y äìåãâä úåëæä àéä

áåèì òøî÷"äåæá àúéàãë ,(:æèø â"ç ,ñçðô 'øô)

àéáåç äéðéî ìèá àúééøåàá ìãúùéàã ìë
úåìæîå àéáëåëãéåàøë ìãúùîä ìë ùåøéô ,

íéáëåëå úåìæî ìë åðîî íéìèáúî äøåúä ÷ñòá
éðáá ïåøñç åì ùé åìæî éôì íà óà àìéîîå ,íéòø
äøåúá åúòéâé éãé ìò äúòî ìåëé éðåæîá åà ééçá

.äëøáìå äáåèì íëôäì

ìòìò é"ùø éøáã úà 'àáø äéìà'ä øàéá äæ éô
÷åñôä(â åë àø÷éå)åéäúù - åëìú éúå÷åçá íà'

æîø ùé ïëéä øåàéá êéøö äøåàëìå ,'äøåúá íéìîò
äðäù ùøôì ùé àìà ,äøåúä ìîòì àø÷ éàäá

øîàð äùøôä êùîäá(ã ÷åñô)íëéîùâ éúúðå'
àúåëæá åàì àðåæî éøäù é"ùøì äù÷åäå ,'íúòá
'÷ä äøåúä äçéèáä êàéäå ,àìæîá àìà àéìú
'åëìú éúå÷åçá íà'ù ,àìà ,íúòá íéîùâ åãøéù
äæ 'ìåãâ úåëæ'á éøä ,äøåúá íéìîò åéäéù äðååëä
.'íúòá íëéîùâ éúúðå' úåéäì ìëåéå Y íìæî äðúùé

äðäå,ùåàééì íãàä úà ìéôäì òøä øöéä éëøãî
øåæçé àìéîî éë úåáùçî åáø÷á ñéðëîù
òé÷ùäì åì äîå ,äéäù úåîëì âçä øçà úåéäì
àøîàúîù äîá åúáåùú .àîéé÷ øá åðéà íà úåçåë
êéøö äøåàëìù ,ò"éæ úîà úôùä ÷"äøä íùá
éðéñ øäá åéðá úà ä"á÷ä äéáâä òåãî øåàéá

òãåé éøäå ,ïúîäåæ ä÷ñô éãë ãò úåîø úåìòîì
íåé íéòáøà óåñì àåèçì íéãéúòù úåãéúò àåä

'äúôåç êåúá äðæî äìë äáåìòå'(:çô úáù),
ãåò åðéöî ùøãîáå(áé à ù"äù ,àúøèåæ àú÷éñô 'ééò)

ïë íàå ,åàèç íåéä åúåàá øáëù íéøîåà ùéù
ìåôéì íéãéúò àìéîî íà êë ìë íîîåø òåãî
àøåáì åì äéä éàãëù ,ïàëî àìà .ìåàù é÷îòì
äòùì óà 'äøåúä úìá÷' ìù ãîòîä ìë íìåò
øöéä åá ñéðëé íà óà ÷æçúé àìéîîå .ãáìá
äîë ìéáùá åìéôà äååù ìëä éë Y ùåàéé úåáùçî

.úåòùå íéîé

יותר לחברו אדם בבין זהירות – קדמה  ארץ דרך
למקום אדם  מבבין

áúëè"éáîä(á"éô úåãåñéä øòù íé÷åìà úéá)äðä
'çåì'á åáúëðù úåðåùàøä úåøáãä úùîç
íãà ïéáù úååöîî íéøáãî úåçåìä éðùî ïéîéä
úåøáãä øàùå úáù ,êì äéäé àì ,éëðà Y íå÷îì
úùîç åìéàå ,åðå÷ì åðéá íîéé÷ì íãàä ìòù
àì'ë 'åøáçì íãà ïéá'î íéøáãî úåðåøçàä úåøáãä
úåøáã éë äàøé ïðåáúîä äðäå .'áåðâú àì'å 'çöøú
úååöîä åìéàå ,äîä úåëåøà íå÷îì íãà ïéá ìù
'áåðâú àì' íéøîà øöå÷á åøîàð åøáçì íãà ïéáù
,åéä íìãåâá íéååù úåçåìä éðùù øçàîå ,àì åúå
úåðåøçàä úåøáãä ìù úåéúåàä éë øîåì êøèöð

úåðåùàøä úåøáãî äáøäá åéä úåìåãâíòèå - ,
øáãäúåøéäæä áåéç ìëì øëéðå äàøð àäéù éãë

øäæðù äîî øúåé ,åøáçì íãà ïéá Y åìà úåøáãá
íå÷îì íãà ïéááèñèñèñèñïéá' àåä íéø÷éòä ø÷éò éë ,

וחסדים רחמים  כמה ק"ו  של  בנו  בן ק "ו ומעתה רחמים. מלא קל  שהוא שבשמים מאבינו רחמים שפע 

ממש . תורה  מתן זה חתונתו  יום שהם אלו בימים בתלמודו עוסק  שיהודי בשעה ונשפעים נמשכים 

מרעיתוסט . צאן עדת קהל לפני בשנה  שנה מדי לספר זי"ע  מפרימישלאן מאיר רבי הרה"ק  היה  רגיל

ללמדנו כדי בה שיש עובדא הדברות, עשרת קריאת קודם  - השבועות בחג ביותר הגבוהה בשעה 

וויען מלך שאל  פעם  מעשה, הוה  וכך לחבירו . אדם  בין בענין נכבד וטפסר (�ÈÂÂ‡)פרק  שר הצדיק הגאון את

זצ"ל  ווערטהיימער שמשון ·˙˘ÂÈ˙Â·Â)רבי '¯È‡È ˙ÂÂÁ'‰ È¯·„Ó ‡È‰ ÂÈ˙Â„Â‡ ‰¯„‚‰‰ ,‰�˘ ˙Â‡Ó ˘Ï˘Î È�ÙÏ ÈÁ ‰È‰˘)מדוע

ועדיין  ונבזים, מוכים  ונרדפים, נרדים  כשהם וקשה , מרה בגלות בשנים רבות כבר ישראל בני עם  שרויים 

הרבה . כך כל  לסבול  חטאתם ומה  פשעם מה  – נושעו לא
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חן  מצאה  לא זו תשובה  ביניהם. השורה ושנאה' 'קנאה מחמת להם  בא זאת כל שמשון, רבי ויענהו

ובחמתו וייסורים. צרות הרבה  כך כל ישראל בני על להמיט מספקת סיבה לו נראה היה  שלא המלך, בעיני

כל ייענשו ענוש  לאו , ואם  ימים, ג' תוך מספקת תשובה  לו לענות שעליו  שמשון, רבי על המלך ציווה 

נכונה ענה שאכן ממרומים ויענוהו  חלום ' 'שאלת שמשון רבי ערך לילה  באותו  וויען, תושבי ישראל  בני

עוד  כי אחר, תירוץ למלך יתרץ  ושלא בגלותם, ישראל בני שרויים ושנאה' 'קנאה של  זה ובעוון למלך,

בפיו . אמת כי המלך יראה

אחיו מעל  איש נפרדו  ליער ובהגיעם  יער, בלב ציד לצוד מרעהו  אחוזת עם המלך יצא החורף בתחילת

כנראה כי בנפשם  וחשבו המלך, את המשרתים מצאו לא שעות כמה אחר אחר. במקום  אחד כל לצוד

לביתם . שבו הם אף כן על  לביתו, בעצמו  שב

צללי  שהחלו  עד בגפו, לגמרי נשאר כי לב על שם  לא הציד בתאוות עמוק עמוק  שרוי שהיה  המלך

את  לבלות אבה לא כי גדולה , חרדה  המלך ויחרד ועבדיו. משריו אחד שום שם מצא ולא לנטות... ערב

ואנה, אנה ביער לשוטט התחיל  לו  בצר למיניהם. טרף  חיות ומזיקים , משחיתים  מיני כל  בחברת הלילה

מבגדי  ואף עליו , החביב מסוסו  המלך נפרד ברירה  בלית מוארים , בתים נראו  שמעברו  לנהר שהגיע  עד

הנהר, של השני מעברו שעלה  עד הנהר, במימי לשחות החל  דק  בגד גופו  על  עוטה כשהוא וכך מלכותו ,

מרבית  אשר הכפר מבתי וכמה כמה  על דפק  עזה , וצינה מקור רועד – ויחף  ערום ההוא בכפר וילך

לפנינו העומד באמרם – לביתו ולהכניסו  הדלת את עבורו לפתוח אבה  לא מהם ואיש  היו , ערלים תושביו 

בידעו מזוזה , קבועה  שבה  דלת אחר לתור המלך החליט  ממנו, אנו ומתייראים  הוא, ומזיקים השדים מן

הדלת  על  נקש ומצא, פשפש קורתם . בצל להכניסו פתח לו יפתחו  והם  הם , רחמנים ישראל בני שעם 

וארכובותיו צינה אומר כולו  ויחף ערום איש – עיניו  לנגד נגלה כזה  מחזה  אשר יהודי, לפניו  עומד והנה 

תרגימא  מיני ואף חמין כוס לו  והכין לביתו , להכניסו  מיהר הדלת, את היהודי פתח  מיד נקשן, לדא דא

ב'פעלץ' עטפו  לפניו , ÓÓÁÓ˙)הגיש  ‰ÂÂ¯Ù)אליו לשוב המלך רוח ותחל  הבוער, התנור לפני בתוך והשכיבו  .

מה זמן בעוד הוא, ונוכל גנב הלז האיש  כי בעלה , את מזהרת הבית שבעלת היאך המלך שמע כך

היהודי  אך היקר, הפעלץ עם יחד מהבית ויברח חפצינו כל את הלה יגנוב הליל  לשינת אתה  אף כשתפרוש 

דבר. שום הלה  יגנוב שלא וישמור הלילה , שעות בכל  לעיניו  שינה  יתן שלא והבטיח  רוחם , את הרגיע

לו אמר וויען, הבירה  לעיר עד זה  מכפר יש  מרחק מה היהודי מארחו את המלך שאל  היום למחרת

היהודי, לו אמר לוויען, ליסע שיוכל עגלה  עבורו  שישכור המלך לו  ויבקשהו  פרסאות, ארבע מרחק היהודי

המלך, לו  ויאמר פערציגערס '. 'ארבעה  היהודי ויען שכרך, נקבה  המלך, ויאמר ואקחך, קטנה עגלה  ברשותי

עתה מקור. רועדות עצמותי כל כי בדרך, ללבשו  הפעלץ  את לי שתתן בתנאי אך אתך, ליסע מסכים הנני

לא  הוא אך לעצמו ... יקח  הפעלץ את הדרך, אם על  אותך יהרוג זה  שערל בו  לגעור הבית בעלת שבה

בידו . וכספו  ישוב שוב מעט  עוד כי לאמר אותה והרגיע אלה , לכל  לבו שת

ארמון  אל  שיקחהו  המלך ויען מועדות, פניו  להיכן המלך את היהודי שאל הבירה  לעיר משהגיעו 

אל המלך לו ויאמר המלך, לארמון ההתקרבות על  נענש ענוש בוודאי ואמר התיירא היהודי אך המלוכה,

וינס מהעגלה  המלך קפץ  המלך  שער לפני עד הגיעו  אך והנה  הכל. את אתרץ אני – תחת ואל תירא

בחזרתו . מאד שמחו המלך של ביתו בני וכל היהודי, של  היקר בפעלץ לבוש כשהוא הביתה ,

גנב, אלא אינו  זה  שגוי ביתי בני אמרי צדקו מה  הנה לנפשי, ואבוי לי אוי לחשוב, היהודי החל  אז 

גוב  אל אותי הכניס כולנה , ועל עמו , לקח מעילי את אף  הנסיעה, דמי לי משלם שאינו  די לא ועתה 

רגעים כמה אלא עברו לא ואכן, ויכלאוני. הסף  שומרי יבואו  מהרה  ועד המלוכה, ארמון אל – האריות

שלא  המלך לו אמר בהכנסו ולפנים, לפני אליו  להביאו  פקד שהמלך ליהודי ויאמרו  הגיעו, המלך וסריסי

המלך  את ראיתי לא היהודי ענהו  התכירני, המלך, וישאלהו עמו , אחדים  דברים לדבר רק  ברצונו  כי יפחד
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ì"æç åøîà øáëå .'åøáçì íãà(.ãé äèåñ)äøåú'
'íéãñç úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîâ äúìéçúòòòò.

íòèîååîë äæä âçá úåø úìéâî íéàøå÷ äæ
åøîàù(ãé á ø"úåø)åæ äìéâî'[úåø]ïéà ,

àìå øåñéà àìå ,äøäè àìå äàîåè àì äá
,äáúëð äîìå ,øúéäáåè øëù äîë êãîìì

íéãñç éìîåâì.'

äëåáúëù"àøääàô 'ñîì åùåøéôá(à à)éë
íâ íäá äùòéù úååöîá øúåé õôç ä"á÷ä

åðå÷ì íãà ïéáù úååöîáî úåéøáä ïåöø.

ùåøéôáåäøåú äøîà(àé-é æè íéøáã)âç úéùòå
êãé úáãð úñî êé÷åìà 'äì úåòåáù
éðôì úçîùå .êé÷åìà 'ä êëøáé øùàë ïúú øùà
øùà øâäå êéøòùá øùà éåìäå ...êé÷åìà 'ä

כליך  ואת אנכי, מכיר ביתך את ואף היטב, אותך מכיר אנכי אבל המלך, לו אמר הזה . היום  עד מעודי

שיש מה כל הוא יודע  כי המלך, כחכמת חכמה  אין ויאמר האיש ויען ומעמדך, מצבך וכל ומטלטליך,

הכפר. בן של  בביתו  חדרים  בחדרי

הלילה, בזה  אצלך שישן האיש  אנכי כי בביתך, הייתי עתה  זה אלא כאן יש חכמה לא המלך לו אמר

מאומה . השיב לא היהודי אך נפשי, שהחיית והמשקה  המאכלים בעד לך אשלם  מה לי נא אמור עתה

אם בשלו , המלך היהודי. ענהו  לא ושוב שתרצה, כמה רב ממון ממני לבקש לך אפשר לומר, המלך שב

עיר  תבקש  אם  אפילו  לו , ואמר המלך הגדיל  מהשיב. היהודי נאלם ושוב וכרמים , שדות לך אתן תרצה 

המלך, לו  אמר היהודי. החריש ועדיין חיי, את שהצלת על  גמורה במתנה לך אתננה  הכיכר מערי שלימה

עגלה . כבעל  לך המגיעים  פערציגערס ארבעה אלא תקבל לא תענני, לא אם 

בתקופה אך כרוכל . העיירות בין אני מסובב לפרנסתי  המלך, אדוני ישמעני ואמר פיו  את היהודי פתח

ובזה הכפר, מדרי וכיו"ב ועורות סחורות קונה  והוא שלנו , הכפר אל לבוא פלוני יהודי החל האחרונה

אל מלהכנס היהודי על לאסור פקודתו  ויפקד ובקשתי, שאלתי את המלך ימלא גבולי, את משיג הינו

הכפר. גבולות

בין  והשנאה  הקנאה  גדלה כי שמשון, רבי דברי צדקו כמה ואמר נענה זאת, כל המלך כשמוע 

סביבותינו, שבכל  הגדולים כעשירים  רגע  בין להתעשר בידו היה  זה שוטה יהודי כי ישראל , בני

ופקד  שמשון לרבי המלך ויקרא כאלו , שטויות וביקש  דעתו על  והשנאה  הקנאה העבירתו  ואעפי"כ

ליהודי. לשלם  עליו 

אלוקיך' ה' 'אנכי לענין הן נוגע כי הדברות, בעשרת לעסוק  בבואנו ובפרט  עובדא... מהאי ללמוד עלינו 

גבולו . את ולהשיג רעהו  פרנסת לקחת לאדם אפשר שאי בעולמו, ה ' בהנהגת טהורה  אמונה שהוא -

שלפלוני  העיקר ועושר, הון כל  לאבד האדם  מוכן אחת 'קנאה' שעבור לחברו , אדם  בין לעניין ומאידך,

מאומה ... יהיה לא

זי"ע ה'מהר"ל ' של  כביאורו אמת, תורת – תורתו את ה' לנו נתן קנאה בנו  שיש מחמת רק ואדרבה,

('È˘ÈÏ˘‰ ˘„ÂÁ·' ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ,‰¯Â˙‰ ÏÚ ˘Â¯„)הגמרא דברי ËÙ.)על  :ÁÙ את (˘·˙ לקבל  למרום  משה שעלה שבשעה 

למשה הקב"ה  לו  אמר שעה באותה השמים', על  הודך 'תנה  - הקב"ה  לפני השרת מלאכי אמרו  התורה ,

'כלום  רבינו משה ענה תשובה, להם בכם '.קנאה החזר יש הרע יצר בכם , שנמצא יש המהר"ל ומבאר

ולהתגבר  עצמנו להשלים ידה על שנוכל  התורה, לנו ניתנה לרעהו איש  בין  שיש  הקנאה עבור שדייקא

המידות .על 

ובסופוע. הספר בתחילת לעיין הוא מסוים ספר של  טיבו מה  לבדוק  הרוצה  דדרך זי"ע , מווילנא הגר"א

מדת  חשובה  כמה ללמוד אפשר הזה  התורה  בספר כן וכמו  המחבר, עוסק ענין באיזה  יבין ומזה

חסדים בגמילות וסיימה תורה שפתחה  ממה  חסדים גמילות
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êáø÷áâç ìù 'íåéä úååöî' ø÷éòù åðééäå .
íéëøöðä ìëì 'ïúú øùà êãé úáãð' àåä úåòåáùä

.íúåéåëøèöä éôë

øàáîåêë ìò äøåú äúååéö ïëìã 'ééçá åðéáø'ä
úåöîä âç éë ,íéãòåî øàùáî øúåé
êîò éëøö éë íéðéáî ìëä æàå ,àåä íéîé úòáù
á"åéëå ,'àçñôã àçî÷' øåáò úúì ùéå ,íéáåøî
ùéà' æà íéîé úðåîù åðîæ êùîù úåëåñä âçá
âçá óàù ,æøæì äøåúä äàá ïàëå .'åøåæòé åäòøì

Y íå÷î ìëî ãçà íåé àìà åðéàù úåòåáùäâçå
êëøáé øùàë ïúéú øùà êãé úáãð úñî úåòåáù

êé÷åìà 'äàòàòàòàò.

òãéåïúåðù äîá øñçð åðéàù ãáìá åæ àìù
äæá äáøãà àìà ,åéçà ãòá òééñîå äéìéãî
òôù åîöò ìò òéôùîå ,åîöòì ÷æåç òéôùî åäéøä

åøàéá êëå .úåîìåòä ìëî áøéáø ÷"äøä øîà äæ ïéòë)

(ãë úåòåáù ,÷"ùùá àáåä ,ò"éæ øãðñëìàî êéðòäàø÷á
ìòî úåø úà çìùì äúñéðù úòá éîòðá áéúëã

äá áéúë ,äéðô(çé ,à)àéä úöîàúî éë àøúå

äéìà øáãì ìãçúåïî äðéà 'àéä' úáéú äøåàëìå ,
éë àøúå' àìà øîåì åì äéä àì éë ,ïééðîä
,çåë õéîà ïåùìî 'úöîàúî' àìà .'úöîàúî

éîòð äúàø äòù äúåàáùàéä úöîàúî éë-
- äúùòù ãñçá ú÷æçúîå úöîàúî äîöò àéäù
,äðéëùä éôðë úçú àåáì äîò êìäì äì äðúðù

ïë ìòäéìà øáãì ìãçúåáòáòáòáò.

àäéäëæðù àéîùá éã ïåäåáà íã÷ ïî àååòø
íéîé êøåà íééãé éðùá äøåúä úà ìá÷ì
úåøåã ãéîòäì ,ãåáëå øùåò äìàîùáå äðéîéá
úååöîáå äøåúá íé÷ñåò ,åúøåúìå 'äì íéðîàð
çéùî åðì äìâúé áåø÷áå ,íåìù ìàøùé ìò äîùì

.à"áá åðìàâéå àåáéù ãåã ïá

עני עא . לת"ח  ויתנם ב"ן. פעמיים  כשיעור צדקה  לתת פלאג'י חיים רבי הרה"ק  שכתב הסגולה וידועה 

הגאולה . ומקרב בנים  לחשוכי סגולה והוא תיקון... והוא ועניו,

זי"עעב. מקאז 'מיר יחזקאל רבי הרה"ק  של קדשו  בצל לשהות זי"ע שלמה' ה 'תפארת הרה"ק  נסע פעם 

וחסידים תלמידים הרי הרה"ק , לו אמר מקאז 'מיר מהרה "ק שלום לקבל ובא משנכנס  השבועות, בחג

לקבלת  לזכות הנה  באתי ואמר, שלמה ' ה'תפארת נענה אלי, באתם כי לכם ומה  בראדאמסק  לכם  יש 

תורה  שאמרה  מצינו  מהר"י לו אמר הרבי, אצל הקודש בצל „)התורה ËÈ ˙ÂÓ˘)אל ההר מן משה 'וירד

- העם אל ההר 'מן המכילתא מן הביא וברש "י ההר העם ' מן אלא לעסקיו פונה משה היה שלא מלמד

העם  לעסקיו,אל  פונה משה היה שלא ומהו  רבינו , למשה  לו  היו ממון' 'עסקי וכי ביאור, צריך ולכאורה  ,'

ולקבל ההר, לראש  סיני בהר לעלות אמור היה עצמו  הוא כי והיינו רוחניות, עסקי היינו  שעסקיו אלא,

וודאי  שכזה ובזמן שרף, ידי על  ולא מלאך ידי על לא ובעצמו בכבודו יתברך הבורא מאת התורה  את

אלא  לעסקיו ', פונה  משה  היה  'לא - ואעפי"כ זה, קדוש  יום לקראת דרבה הכנה לערוך היה שברצונו 

מיד  וברקים, בקולות תורה מתן לקראת העם  את להכין שעליו הגבורה  מפי ושמע  בשמים  שהיה  לאחר

העם פנה אל  ההר המעמד מן לקראת עצמו  הכנת על כלל  הביט  ולא תורה, מתן לקראת כראוי להכינם  –

לזולתו, לדאוג – לנהוג יהודי וכל  בישראל מנהיג כל צריך בזה וכיוצא התורה . קבלת של והאדיר הנשגב

וחזר  פנה מפורשים , אלו דברים שלמה' ה 'תפארת כשמוע התורה . נתינת לקראת ולהכינם  לעודדם לחזקם 

מרעיתו . צאן עדת קהל את להדריך לעירו ,
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