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ה'תשפ"א  אייר י"ד – שני פסח – אמור פרשת שני  יו

יוחאי  בר  שמעו לרבי ההתקשרות מהות

מסיני  תורה קיבל  משה 

שמחת יו לקראת עצמנו  את בהכיננו 

של בשייכות  להתבונ גרמא   הזמ רשב "י,

מדובר ה .שמעו לרבי  ישראל  נשמת כל

וראוי ואמיתית, עמוקה  בשייכות

במעט. ולו  להבינה כדי בה  להתבונ

בי שהקשר  מוצאי אנו  בתורה  הנה

וכ מאוד,  אמי קשר הוא לתלמידו הרב

אבות מתחיל תורה פרקי קיבל "משה :

התלמיד. ומשה הרב היה הקב "ה  מסיני".

"ומסרה  הרב משה נעשה  כאחר

לזקני "יהושע הלאה   וכ ליהושע".

לאנשי מסרוה  ונביאי לנביאי וזקני

אי הוא מסודר סדר הגדולה ". כנסת 

ידי על לדור מדור עוברת  התורה

השמועה . מעתיקי

שמדובר להבי היינו   יכולי והנה 

ודור הול דור  שכ בלבד , טכני בעני

התורה  את  שיעביר מי שיהיה וצרי בא,

עני הוא האמת  לפי אול החדש. לדור 

עמוק, יותר  הוא הרבה  עמוקה ועצה

תימסר  שהתורה  הסיבות כל  מסבב  מפי

הנשמות  כ כי דווקא , לתלמיד מרב 

זו.  ע זו להתחבר  שבות

אחד  הנשמות כל שורש 

אחד  כול הנשמות  כל ששורש ידוע  ה

הכבוד, כסא מתחת חצובות  וכול הוא

ה גשמי, שהוא  העול לזה   שברדת אלא

צמצו ידי על ומתחלקות מתפרדות

במקו נמצא אחד  כל  כאשר  המקו

אחד כל כאשר  הזמ צמצו ידי ועל אחר,

הנפש צמצו ידי  ועל אחר, בדור נמצא

אחד כל  אחר,  בגו נמצא אחד  כל  כאשר 

והתכונות אחד כל לו, המיוחדת  ונפשו 

לו. המיוחדות 

שייפגשו יתכ העול בזה אומר: הוי

ולא ה ', לדבר החרדי אד בני שני 

אחד כל . ביניה  משות עניי ימצאו 

אחד כל אחרת , בשפה מדבר מה

אחד ולכל ,אחרי  בדברי מתעניי

כש כי אחרות ודעות אחרות תכונות

אינ דעותיה  כ  שוי אינ שפרצופיה

שוות.

במתנה אכ לישראל  שניתנה ,התורה

כי לדבק, במהותה  בכוחה דומה יש 
ישראל נשמות  את ולדבק  ולאלחזוק ,

שני  היו שמדביקי כפי חיצוני  באופ

פנימי באופ אלא  לזה , זה שוני  חלקי

ונשמתומאוד. תורה לומד  כשהאד

באופ לשורשה, ומתקרבת חוזרת

שאר   לבי שבינה הפירוד ממילא

.וקט הול הנשמות,

מפרידי כלל שבדר הגש צמצומי

סובל שאינו  מה וכגו ,אחרי לבי בינו 

,כ מתפלל ופלוני כ מתנהג  פלוני אי

ובשנאה  בכעס כ בגלל נעשה  והוא

רוצה  שהוא מרגיש שהוא עד ,עליה

ללוט: אמר שאברה כפי לה לומר
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אחר מני  לכ חפשו  מעלי , נא הפרדו

אות כל יותר. תרגיזוני ולא בו  להתפלל

את שמכניס בחומר מקור צמצומי

"הוציאה  הכתוב  כלשו במסגר האד

לומד  כשהאד  ולכ נפשי", ממסגר

כל לשורשו, מתקרב שהוא היות  תורה ,

לראות עכשיו עד לו  שגרמו  דברי אות

מיטשטשי ,מאחרי שונה  עצמו את

שהוא לראות  מתחיל הוא ואז  , והולכי

ואכ הוא . אחד בניוה שכל  יצויר  לו

לגמרי , בתורה עצמ מדבקי ישראל 

מתבטל הנשמות  חילוקי זוהיה  ולא  ,

אלא , השל התיקו נעשה שהיה בלבד

אפילו ה מתבטל. היה  א הגשמי העול

עדיי הגשמי העול המשיח  ביאת  לאחר

שהרי נשמות, חילוקי  ויהיו  קיי יהיה 

לא  א . וישראלי לויי כהני אז יהיו

לגמרי מתדבקי כול שיהיו  יצויר

חילוק שו נשאר היה  לא  אז כי  בתורה,

הנשמות. בי

והתלמיד  הרב  נשמות  חיבור 

ש והתלמיד, הרב בעני נבי עלכעת

לתלמידו , מתורתו משפיע  שהרב ידי 

קשר  ,נשמותיה בי הדוק קשר נעשה

אהבה  של  הרבה עמוק שמבואר  וכפי ,

התקשרות  בעני בדבר החסידות בספרי

שב  ,מתעוררת לבלצדיקי התלמיד

שהוא  מפני זאת לרבו , גדולה אהבה

מרבו חיותו  את מקבל  שהוא מרגיש

אחריו. נמש והוא

דיברנו בתחילה בעוד מעתה: אמור

כללי, באופ לתורה ההתדבקות בעני

הפירוד בה  מתדבקי האד בני  שכאשר 

מדברי אנו שכעת הרי מתבטל, ביניה

את מחיה הרב כאשר פרטי   באופ

זו הנשמות שתי מתחברי שאז תלמידו 

שהתלמיד וכיו טוב. לדבק  ואומר בזו 

ברבו והוא ברבו , ורבו  ברבו , מתדבק

נמצא  דבוקי שלו , נעשי  כול  שבסו

של רבו שהיה  התורה לנות עד בזה זה

את ולמשל,משה . לומד כשהאד

מתדבק הוא בחיות, התורה פסוקי

ידי ועל  התורה , את לו שמסר במשה

של רבו בהקב "ה מתדבק  הוא משה 

משה .

האד ירגיש דבר של בסופו   אמנ

אבל מהקב"ה, חיותו  את  מקבל שהוא

כי מהרב , תמיד עוברת כ להרגיש  הדר

מעול מרגיש האד היה לא הרב בלי 

וכיו מהקב"ה, חיותו  את  מקבל שהוא

התורה, מנות חיותו את לו  המשי שהרב

בקשר לרב קשור התלמיד  נעשה לפיכ

מוסי שהתלמיד כמה וכל מאוד. אמי

לרבו , קשור יותר נעשה הוא זאת, להבי

כח מוסי והוא  מאוד, אמיתי  זה וקשר

אבר כמו  הוא  כי עליו , להשפיע  ברבו 

הוא אליו  קשור שהוא  וככל רבו  מאברי 

עליו. להשפיע כח מקבל

 ' פועל  קענע ברידער גוטע

ש  חסידי אצל עובר  היה  גוטעסוד

מאחי]ברידער  דבקי רעי] יכולי

לשני אחד  טוב  עלפילפעול  סוד .

כי אמיתי. סוד זה , היה  כשאחי קבלה

אמיתית, באהבה  לזה זה אוהבי ורעי

ומחזקו לשני  נות אחד שכל ידי על זאת

חיזוק, מיני המחיצות בכל נופלי

 ה ממילא ואז ,שביניה המזויפות

לזה  זה  להשפיע   הסוד:יכולי היה זה  .

הבינני ו



את להסיר יצליחו ברידער כשגוטע 

יכול שהאד כפי אז ,שביניה המחיצות

כ גופו , ובאברי בעצמו חיות להכניס

זה . אצל זה חיות  להכניס המה יוכלו 

האדמו "ר פירש זה  כעי אברה רבי

בפרשתמסטריקוב שנאמר מה זיע"א 

יהושע",שלח  נו ב להושע משה  "ויקרא

יושיערש"יופירש י ה עליו "התפלל  :

נשאלת השאלה הנה  כי ."מרגלי מעצת

המרגלי שאר על  ג התפלל  לא  מדוע

וב  זו . מעצה  יונתשיינצלו  נמצאתתרגו

:התרגו לשו וזה זו , לשאלה  תשובה

משה  קרא ענוותנותיה, משה  חמא "וכדי 

כאשר פירוש: יהושע ". נו בר להושע

אזי הושע, של ענוותנותו  את משה  ראה

מעצת יושיע יה  לאמור יהושע לו קרא

.מרגלי

זה  אי מסטריקוב: האדמו "ר פירש

ש עניינו  אלא ענווה, של עני כדיסת

על הרב  לתפילת השפעה שתהיה 

עצמו שיקטי התלמיד צרי תלמידו,

שתהיה  עד אליו ויתקשר הרב בפני 

בנפש נפש התקשרות  כשמשה ביניה .

לפניו , עצמו  מקטי יהושע את  ראה רבינו 

התפלל לכ להשפיע, יוכל שעליו הבי

כ שאי מה  ,מרגלי מעצת  שיינצל עליו

עצמ הקטינו  שלא המרגלי שאר

כמותו.

שיש שיעור  מגיד ל יש משל:  בדר

יושבי  מה כמה , תלמידי  שלושי לו

על מביטי מה כמה ,ציורי  ומציירי

נשאר זמ כמה לראות עת בכל השעו

הקפה  את  שמכי מי יש השיעור, לסו

מילה  כל שמבי מי ויש שיעור , למגיד

תלמיד יש א שיעור. המגיד מדברי שניה 

היוצאת מילה כל בשקיקה שמקבל אחד

כח שכל מרגיש והוא שיעור  מהמגיד

שהתלמיד כמה כל ממנו . קיבל הבנתו 

יותר נעשה  הוא  כ מרבו, יותר מקבל

שנה   עשרי לאחר ואפילו  אליו , קשור

יוכל לא כי בקשר עמו  להיות  ימשי

וכשהתלמיד חיותו , ממקור להתנתק

לבי בינו המחיצות  מוסרות ,כ מרגיש

עליו. להתפלל רבו יכול וממילא רבו ,

מקבל שהוא  יהושע על ראה  רבינו משה

א אמר : ידו , מתחת ידו מש ולא  אמיתי

תיכשל שלא  עלי להתפלל אוכל כ

.מרגלי בעצת 

אמיתי  ברודער גוטער  הוא  הרבי 

הגאו שפירא על מאיר זצ"לרבי

להקשיב  מיא דרכו  שבתחילת  מסופר 

בקהילות הרבנות  משרת  להצעות 

ק עליו  לחצו שמעריציו  לאחר ישראל .

הרה "ק לרבו  ישראלונסע רבי

חותנומטשארטקוב בלוויית  זיע "א

ע "ה . ברייטמא משה  רבי הרה"ח

והציעו פנימה לקודש יחד בהיכנס

בחיוב . מיד הרה "ק השיב  השאלה, לפניו 

רוצה  איננו  חתני אבל חותנו , כ על הגיב 

"מאיר'ל, הרה"ק : אותו שאל .העניי בכל

"אינני מאיר: רבי השיב  רוצה?" אינ למה

ב"ה  לו  שיש בהתכוונו  ,"לעול  צרי

די "אבער רבו : השיבו  בהרחבה. פרנסה

צרי העול [אבל דיר"  דאר וועלט

לעמבערג רבנות  "וכי מאיר: ר' שאל ,[ל

לא א" רבו : לו  אמר לי?" מצפה

וכ ללעמבערג".  סמו יהיה לעמבערג,

באה  וכבר וחצי שבוע עבר לא הוה ,

הסמוכה  גלינא מהעיירה משלחת

זל״ג בעומר תשפ״ב



את בפניו  והביע לרבו נסע ללעמבערג.

בבית שהופיע הקודש רוח על התפעלותו

קענע דאס  לא! רבו: לו  הגיב מדרשו.

ג  יכולי זאת [את אוי ברידער גוטע

היה  מעמד באותו  לפעול].  ורעי אחי

הירש צבי רבי  המשב"ק  ג נוכח

ז"ל בדיחותא:א ראפיפארט בדר ושאל  ,

ענינו יגיש לישועה שצרי מי  כ א

של בלב ידו על להתבר הטוב לחבירו 

אומר, שהרבי כפי  יתקיימו , ברכותיו  ואז 

מרובי  בטלטולי צור עוד יהיה  ולא 

לאדמו "רי לבוא כדי יתירה  ובטירחה 

השיבו .גשמיי בענייני להיוושע כדי 

נאמהרה "ק: וידיד  חבר להיעשות כדי 

באופ ,של בלב אותו  לבר עד

להגיע מוכרחי הברכות, שיתקיימו 

לבוא  ובכדי אמיתית, ישראל  לאהבת 

 מקוד צריכי כזאת למדריגה 

רבי. להיעשות

הרה"ק מאוד . עד הוא עמוק  רעיו

שהכל בזה לומר נתכוו מטשארטקוב

בזו. זו  קשורות הנשמות כמה  עד תלוי

יכול בזו, זו קשורות נשמות כששתי 

לו ולהמשי השני על  להתפלל  האחד

אמיתיב ישועה  קשר  שייווצר שכדי אלא .

זי"ע .א. מטשארטקוב  משה  דוד רבי הרה"ק של קודש מכתבי על החתו על הבא

ומשנהב. המטופל של למוחו מתקשר  המטפל שבה  אחד", "מוח שנקראת טיפול שיטת  זה כעי יש  כיו

כזה כח  בקדושה שיש  שהרגישו אנשי כמה  היו דקדושה . מאחוריי יונקת היא  א מחשבה, מהלכי בו

.באחרי לטפל בשביל בו להשתמש אומר וגמרו

הגישה היא מה לדעת  מבקשי אנשי אחת לא  בימינו. הקיימות הטיפול שיטות  בשאר ג הוא  זה  כעי

בתורה , מקור שאי שיטות  אות : נפש ממה היא , והתשובה  השיטות . אות לכל התורה עלפי הנכונה 

ובחוסר כפירה  בדברי האד את מפטמות אי שהרי מאלה , גרוע  א ולפעמי ,והבלי שטויות ה הרי

 פעמי הרבה יתכ ואכ בתורה. מופיעות  ה הלא תוצאות , שמניבות  שיטות ואות הלאה . וכ אמונה

 לאחרי לעזור  בו משתמש שהוא מרגיש ולא חלי לא עצמו והוא בתורה  מסוי חלק למד שהמטפל

.נפש ממכלאות  להיחל

למטופל, להקשיב  אי למדו ה רב. בקשב  לה שמקשיבי ידי על לאנשי עוזרי מטפלי כמה  נא  ראו

 להצי לאט ולאט בפניה שייפתח כדי ונעימה  טובה  אווירה  לו ולהעניק אותו, מביני שה לו להראות 

.ממעמקי שלו הקושי את

התורה אמרה כ כי יעבוד, וזה נכונה, עושה המטפל לעשות. שצרי מה זה  הרי זו? בשיטה  רע מה  הנה 

פעולתו. את  פועל זה  שדבר 

שנצטר עד ה אחרי כוחות  לאו תוצאות , שמניבות  האמיתיות השיטות  כל שיטות . שאר לעני הוא וכ

ללמוד   אי לדעת  וצרי ברמיזה  כתובי שה רק ,ה בתורה הכתובי דברי אלא  .בגויי בחכמה לתלות

משיטת חו המועילה אחרת שיטה אי סו כל סו אבל שימוש. בה לעשות שנוכל כדי כראוי אות

התורה .

 שו הרגיש  ולא  התורה  מקורות את כה  עד למד פלוני ?היתכ :שואלי ואנשי יש כי זאת , להדגיש ראוי

קרבת ומרגיש  ומתפלל לומד הוא  רוחניות. של חדש עול לו נפתח והנה למטפל הל והנה ברוחניות . טע

צרכי  את לאד לספק יכולה התורה שרק חשבנו היא : השואלי של במוח המקננת השאלה .אלוקי

שפנה וכיו בידו, עלה  ולא  התורה במהלכי להשתמש  ניסה פלוני שהרי ,כ שאינו לנו נתגלה וכא נפשו,

לו. הצליח  הדבר  ,למטפלי

חז"ל שאמרו מה  פי על היא , מהתשובות  אחת  א )אכ ח, עליו (תענית קשה  שלימודו תלמיד ראית  א

הבינני ח



שיהיה  הדבר מוכרח נשמות, שתי  בי

כי מקבל, והשני משפיע  הקשר האחד

כשהתלמיד  רק נעשה והאמיתי העמוק

כל שאת ומרגיש לרבו עצמו מקטי

ממנו מקבל  הוא שאמרוחיותו וכפי .

גופו ,חז"ל את  לבנו  נת שהאב  שהג

קוד רבו  אבידת  את  להחזיר   הב  צרי

כי  אביו, לחיילאבידת  מביאו  רבו

בתורה,  נכו מבט לו נות הבא   העול

אמיתית  הסתכלות ביהדות, נכו מבט

ומפני ,שמי יראת על  קודש, שבת על 

מאוד . עד אליו  קשור מרגיש הוא כ

של תורתו  דברי שיוסיפו ככל והנה 

של ומוחו בלבו עמוק יותר לחדור הרב

תלמידו ע הקשר יל כ התלמיד,

מדברי הרב שדברי ירגיש כי  ויתחזק ,

כמשמעו. פשוטו  אותו   ומחיי לנשמתו

משל, בדר ,לפעמי זאת לראות  יכולי

זה  ידי שעל הומור', 'חוש לרב  יש כאשר 

שמחה  של  הרגשי בתלמידו מתעוררי

לרווחה, נפתחי ולבו  וכשמוחו  ותענוג,

עמוק. עמוק  בה חודרי התורה  דברי 

כ אמרו פותחחז"לוכבר שהיה  רבה  על

כדי דבדיחותא  במילתא שיעורו  את

שדברי באופ תלמידיו  לב את לפתוח

.לשיתי עד  מכ לאחר יחדרו תורתו 

 יוקדי ה היקוד אור

אל  נקפו – ומכא ההקדמה , כא עד

רבי של אשו  בעומר, ל "ג אש מדורת תו

יוחאי. בר שמעו

היא שהתורה יודעי ישראל בני

,בשביל הכל היא , ימיה ואור חייה

והיא וברוחניות , בגשמיות  הצלחת היא 

בזה   אליה להגיע שיכול שפע לכל  מקור

ובבא.

אלוקי ה ' את ואהבת  אומר כשאד

שא יודע הוא , נפש ובכל לבב בכל

הזה  בעול לו יהיה  טוב  ,כ יעשה

כשהוא וכ הבא.  בעול ימיו  ויתארכו

יודע  הוא תשמעו , שמוע  א והיה  אומר

בפרשת לכ קוד שנאמר מה יקיי שא

ותרוש דגנ ואספת בו   יתקיי ואהבת,

זאת כל מרגיש אינו  עדיי א .ויצהר

ו יכולרקבלבו , עליו המשפיע  הרב

עד  בלבו שמע קריאת פרשת להחדיר 

ממש. להרגישו כשיתחבר שיתחיל

נשמתו שייכות את ירגיש  הוא לרבו,

שייכותו את ירגיש וממילא  רב , לאותו

להקב "ה  עדוחיבורו לימדו רק הרב  כי  ,

אותו. אוהב הקב "ה  כמה

להצליח  כדי כולו כל את  השקיע מצדו שהתלמיד יתכ אומר : הוי .פני לו הסביר  שלא רבו מפני כברזל,

לו  יהיה המטפל הימי שברבות  יתכ ,ובכ .פני לו להסביר  שיוכל הנכו הרב לו היה שלא  אלא  בלימודו,

נכונה להתייחס  אי אותו ילמד וכעת  פני לו שהסביר  רב  לו היה  לא  שבו מסוי בתחו נכו לרב לאד

מילדותו. לבו על לו שמעיק דבר אותו אל

ייקרא  ולא ימיו כל שוטה שייקרא מוטב  כ אלמלא  כי התורה , בדר שהוא בתנאי זאת כל שוב: ונדגיש

 ומצליחי התורה ,  דר ע אחד בקנה  עולה הטיפול הרבה  פעמי כאמור , א .המקו לפני אחת שעה  רשע 

היינו  אבל לועזיות , אותיות ע מודרניי שמות לה נותני כי א הלב, מ כעס או קנאה  להסיר  ידו על

.לשורש נשמות  לקרב מועיל הוא  כי הוא , גדול ותפקיד , ה

טל״ג בעומר תשפ״ב



האלוקי שהתנא זה גילוי ידי על ,ובכ

מילה לכל הביא בהסבירורשב"י בתורה

כל על דבש רשב"י יצק  יהודי, נקרא מה

עובד האיש יהיה א התורה. מאותיות אות 

הזה,  העול מהבלי ופרוש מדרגה ובעל

ככל נחמדי מטעמי ימצא הלא 

בקרבו אשו  ותיקוד רשב"י בתורת 

האיש יהיה  לא  עדיי  וא .יתבר באהבתו 

האור את הוריד רשב "י הלא  זו , במדרגה 

לאד יהיה לא ואפילו .לפחותי אפילו 

את להבי התורה , לפנימיות שייכות  שו

פי על המצוות טעמי ואת העולמות סדר

מה  רשב"י לו  גילה הלא התורה, פנימיות 

בגודל רשב"י  בידי עלה  יהודי. נקרא

לכל הגדול אורו  את  להוריד  קדושתו ,

הזוה"ק ספר הוא וכ ,ש הוא באשר  יהודי

להבי יכול אחד שכל אגדה  מדברי הבלול

דברי ע ,שלה המילות פירוש את עכ "פ

מאוד. מאוד העמוקי קבלה

לישראל קוב "ה  דרחי רחימותא

אהבה  את  לבטא היו  יכולי שאנו  זה 

נזק הלא לבניו , להקב"ה שיש הגדולה 

ב  איתא וכ הזוה"ק. לזכות  זוה "קהוא

שמות) נשא,:(פרשת בני ידעי הוו  אלמלי

הוו לישראל , קב "ה דרחי רחימותא

אבתריה  למרד ככפיריא שאגיא]

שאוהב  האהבה  יודעי היו  אד בני

כאריות שואגי היו  לישראל, הקב"ה

כל  וכ בו ]. להתדבק אחריו  לרדו

החסידות, מספרי  מכירי שאנו היסודות 

זה . קדוש ממקור  נובעי  כול

תורה  דיבורי לצמצ הרב של כוחו 

כאלה   באופני  ולהוציא כאלה קדושי

ויתלהב  להבינ יוכל הפשוט  שהיהודי

יוכל הפשוט שהיהודי לכ גור ,מה

המוסר הרב עבודת  זהו  ה חיות. ליטול

ובעלי וכרש"י לתלמידיו , התורה את

כמה  עד  יודע האד .בשעת התוספות 

יודע  אינו  א גמרא, ד של מעלתו  גדול

כתוב  מה  מבי אינו שהרי  לעשות  מה

ותוספות רש"י מגיעי הגמרא. בדברי

בכזה  מתיקות , בכזה  אות  ומסבירי

שהגמרא  האד ירגיש מעתה  חיות.

כ הרגיש שלא  מה  אליו , מדברת 

רב . נקרא  זה  בתחילה .

שמתייחס חסידי ספר מוצא  וכשהאד

יש תתייאש! אל ואומר : הפנימי למצבו

והוא , במצב שעוסקת  בתורה סוגיא

ונוטל ושוב שוב אלו דיבורי על חוזר

שהיה  וכפי דרכיו . ומשנה חיות  מה

דברי את  ששמע  המקשיבי מ באחד

ושמשה " הפסוק:מאור בביאור "

את ובר אלוקיכ ה ' את ועבדת"

מחלה  והסירותי מימי ואת לחמ

שפתח זה מה לתמוה  יש הנה  כי ," מקרב

בלשו וסיי "ועבדת" רבי בלשו

ה "מאור ביאר וגו'", לחמ את   ובר" יחיד

האד יקפיד שא התורה שכוונת  ושמש"

זו שבלב  עבודה איזוהי במני להתפלל

ואת לחמו  את יבר הקב"ה תפילה,

יהודי אותו  שינה  כזאת, כששמע מימיו .

להתפלל שיוכל כדי לגמרי יומו סדר את

אז ומיני ,במני ביו פעמי שלוש

יודע  ואינו  השפע  אוצרות לו נפתחו 

אל מאז מתייחס יהודי אותו מחסור .

זה  הוא שהרי רבו , כאל  ושמש" ה "מאור

רוחניות לו  יש בזכותו חייו , את שהאיר

סעודה  ועור גשמיות , לו  יש ובזכותו 

שלו. דהילולא  ביומא שנה בכל

הבינני י



התורה  דיבורי  הלא רב! נקרא זה 

היה  צרי אבל  ,משפטי בפרשת כתובי

על דבש שיצוק ושמש" ה"מאור לרבינו 

את ויגלה הפסוק מאותיות  אות כל

בו. הטמו הפירוש

שבתורה  מצוה כל והסביר הגיע רשב "י

אי לראות  כזאת , במתיקות כזה,  באופ

לכל מדברות  ה ואי פועלות המצוות

שיבי חשיבותו , את  שיבי ואחד . אחד

לו כדאי  שאי שיבי גדלותו, את

כזו... גדולה נשמה להתלכל

מישראל תורה  שתשתכח  ושלו חס

איזו אתה  השואל !שמעו רבי זהו 

כל הלא !?שמעו לרבי ל יש שייכות 

ברבי מקורו  בדורותנו, לו  שיש חיזוק

ב  להדיא הוא וכ , שרביגמרא שמעו

ושלו "חס  באמירתו  פעל שמעו

שיתעוררו מישראל", תורה שתשתכח

ודור דור בכל ישראל של לבותיה

.יתבר לכבודו  ויתלהבו 

כזה   חשו בדור היתכ !עצמכ הגעו 

הלא ובחיות?!  בחו עצמנו  את להחזיק

עוסקי שאינ אלו  על כשמסתכלי

רב  בקושי אי רואי רשב"י  בתורת כלל

אמנ  ה ה'. לתורת שייכות איזו לה יש

וא נוכחות להראות הכנסת לבית באי

נעשה  הכל אבל השבת , את   שומרי

,כ אמנ העצמות . וביבשות  בקרירות

בניה   עדיי יהיו  כזה מזג קר שבדור  יתכ

ונפש השבת בקדושת שיתלהבו  אד

ממצוות מצוה בקיימ אש כיקוד תוקד

רשב"י אכ הוא . לעשות מפליא  הלא ה'?!

קולטי איננו  כזאת . לנו  שפעל זה הוא

וכל דיבור כל שהרי האמת, זהו אבל זאת,

,הצדיקי מספרי בידינו  שנמצאי יסוד

רשב"י. בתורת מקורו 

הימנו חכמתו שכל  רב

יהיה  א פלא, דבר נראה  לכשנתבונ

בתקופת כגו בצעירותו , לאד לו

שהוא רב  איזה קטנה, בישיבה  בחרותו

יהיה  שבשעתו הג חכמה , רוב  ממנו קונה

נעוריו אהבת  את  יזכור  וא אחריו  להוט

וא אישית  בהזמנה ויזמינו  חתונתו  בעת

הוא באשר נלהב  בריקוד אתו ירקוד

הזמ שיעבור ככל רגליו , על העמידו 

לחיזוקי ויזדקק עליו  יתגברו  והטרדות

עצמו את להחזיק  כדי  בתורה   אחרי

הרגשותיו בעמיו , הבית  בעל בתור בחיי

שהיו כפי זה רבו  כלפי עוד  יהיו  לא

אותו יזכור שעדיי ואע "פ בתחילה,

א כי זה יהיה לא לשמחותיו, ויזמינו 

בעלמא. זכרו בגדר

אצלו ? שנשתנה הדבר  מהו  ,ובכ

חלקו הוא  שנשתנה שמה  היא התשובה

לדברי זקוק הוא  שמהיו כ בתורה,

הדבר לו  היה בחור בתור .אחרי תורה 

וא בתוספות, פשט  להבי ביותר החשוב

זכה  לא זה, שיעור  למגיד שהגיע עד

שנתייאש וכמעט בתוספות פשט להבי

זה, שיעור למגיד שבהגיעו הרי  לו , והל

ושוחקות, מאירות  פני לו הראה הלה

פשט להבי התחיל לסבלנותו , והודות 

בישיבה . מהמובחרי ונעשה בתוספות 

לו  שהשלי האיש שזה  מאז היה בטוח

זכה  בזכותו שהרי נפשו, צרכי כל  את

העת בבוא ולקבל בישיבה  להצליח 

טוב . שידו

ביתו את כשבנה ,מכ לאחר א

יאל״ג בעומר תשפ״ב



לא בית, שלו בעני טובה לעצה והוצר

ומעתה  זה , ברבו  תועלת מעתה מוצא  היה

זה  הוא אשר אחר לרב ללכת  הוצר

בהמש כ וכמו  מקומו . על  שהעמידו 

להשאר אפשר אי לדעת כשהוצר חייו 

ועל המחיה על כשעובדי חסידי  יהודי

שחיותו נמצא אחר. לרב הוצר הכלכלה ,

פע ,אחרי ממקומות הגיעה בהמש

ממקור לקחה ופע זה ממקור לקחה

ממקורות חיותו  את  שלקח והיות אחר,

רב  לו  שיש מעתה מרגיש אינו  ,שוני

המקורות כי חיותו , כל שממנו   מסוי

.מתחלפי

זאת  ישכילו חכמה  לו

להצמד הקפידו  החסידי אצל אול

החיות. כל את   יונקי שממנו  מסוי לרב 

כי חתונות, עשר על רוקדי אי

הדוק קשר לאותו  זוכי אי , כ כשעושי

יכולי אי וממילא  לתלמיד, הרב  שבי

הרב  מ שמגיע  שפע אותו לכל לזכות 

לתלמיד.

חסידי ספר איזה  האד את  שואל  אתה

הוא יודע. שאינו עונה  והוא לומד, הוא

מכל המלקטי שוני עלוני קורא   אמנ

אחד ספר למד לא מעול א ליד , הבא

צדיק לאותו  להתחבר כלה ועד מהחל

מיני כל בה למצוא בדבריו  ולמשמש

שזה  מרגיש אינו יארצייט בשו .טע

שמחה  כיו יו אותו לו שייחשב עד רבו ,

הרוח לפי רק אצלו  הכל כי והשתטחות .

לציו נוסעי כול א ברחוב. הנושבת 

של השייכות מה  נוסע. הוא ג פלוני 

שמעתי א יודע , איני צדיק? לאותו 

אני ובמקרה ישועות, ש לפעול שאפשר

נוסע ... אני  לכ לישועה , עכשיו  זקוק 

הרב  שבי בקשר הגלו הכח  זהו לא

אמת צדיק ל תבחר א לתלמיד.

וכשאתה  חמש ב כשאתה  אלי שיתלוה

וחמש עשרי ב כשאתה עשרה , חמש ב

תתחבר וחמש, שלושי  ב וכשאתה 

שממנו לרב ל יהיה והוא צדיק  לאותו 

עד. לעולמי  חיות את תינוק 

מצדיקי מחזיק שאינו  מפני  לא

אלא ,אליה פונה אינו  ח"ו  אחרי

את ומבי מה מחזיק  שהוא מפני ,להיפ

במקומו נשאר הוא  לכ ,ערכ גודל

הספרי את ולומד חיותו, ממנו  ושואב

לקברי ונוסע , מקו לאותו   השייכי

דבר, של סופו  .מקו אותו  של הצדיקי

יודע  הוא  שהרי כמבולבל,  מתהל אינו

הצדיקי אזי חיותו . את יונק הוא מהיכ

בעדו , וסייע טובה  לו  להשפיע  יכולי

שאמרו כפי הפסק  לו   אי זה  ודבר

לצדיק האד צרי שבעיקר הצדיקי

.העליו העול בשביל 

טהור  לטהור  המחובר

" בספה "ק כתב  שלמה וכבר "תפארת

צו ) במסכת(פרשת ששנינו  מה  בעני

לבד והקרניי והטלפיי שהעור זבחי

פירשו לא ע א המזבח, על עולי אינ

.הגו ע יחד  עולי  ה ,הגו מ עדיי

ש לרמז בא עצמוזה האד א  א

כל לעליה, ראוי אינו  מעשיו  מחמת

כי עמו עולה הוא לצדיק מחובר שהוא 

טהור . לטהור המחובר כל 

ממנו וינק צדיק לאותו  קשור שהיה כל

עת בכל לו  ובהיר נהיר והיה חיותו , את

הבינני יב



הוא זה, צינור דר להקב"ה מחובר שהוא

הצדיק.  ע יחד  לעליה זוכה 

שייכות מרגישי  אינ  שרבי הסיבה

ללמוד שהפסיקו מפני היא ,שמעו לרבי 

אחד יסוד שמעו  פע .שמעו רבי תורת

הספר, את סגרו כ אחר  ,שמעו מרבי

שבו בעומר ל"ג לקראת שנה כעבור ורק 

חיזוק איזה  למצוא  הספר  את  ופתחו 

לא ה .בדרכ המשיכו  ומיד שעה, לרבע

כרב . להחשיבו  עמו פע  א התקשרו

 אי קע אי  או מיר  קע ער 

החל האד את  מלווה  רשב "י תורת

ועד  ,לעול בא  שהוא הראשו מהרגע

האמת  בעול ואפילו  ימיו רביסו .

מחלקי חלק  כל  הסביר הלא שמעו

ספרי כל האריז"ל, כתבי כל התורה.

כל המאירי  אחריה הבאי החסידות

מצוה  כל ומזהירי  בעול השיי יצר  מי

שגילה  ברשב"י  מקור  כול ה', ממצוות

התורה . פנימיות את 

מצות טע בילדותו  ששמע מי  יש

שמע  וכשגדל שלו, מהמלמד לולב

מרב  קבלה עלפי עמוקי יותר טעמי

את עזב  כ בעקבות  לו . שמצא אחר

לו זקוק שאינו  הרגיש כי ,הראשו מלמדו 

המתאי רב מצא עכשיו שהרי יותר,

רבי את עזבת אבל מדוע למידתו ...

הדר את  עזבת  מדוע כשזקנת? שמעו

התורה? את מסביר  שמעו שרבי כפי 

לה ואי כמעיי נובעי דבריו  הלא 

.תלמידי ותלמידי תלמידי לו  יש גבול!

נמצא בעול שנמצא קושי לכל ה

האמ החסידות . בספרי ופתרו תשובה

כל של רב הוא  שמעו שרבי נא 

בכל הצדיקי הרגישו כ רבותינו .

במילי אומרי היו  כ הדורות,

לל"ג מתייחסי היו  וכ מפורשות,

חג. כיו בעומר

לפעול אפשר בוודאי רב שזהו וכיו

ומעי עמו , שייכות לנו  יש כי  זה, ביו

ה  שאמרו  ממה דמקצת  צדיקי מקצת 

[הוא "אי קע אי או מיר קע "ער

ממנו שהרי אותו ], מכיר  ואני אותי מכיר

.חיי אנו 

למזוייפת  אמיתית  התקשרות   בי

לרבי ההתקשרות  על להסתכל לנו  אי

ידי על לעשותו  שאפשר זול כדבר שמעו

שבמש יתכ לא  וכדו '. רוטל  ח"י נדבת 

מרבי דעתו  את  יסיח כולה השנה כל

כשירצה  בעומר ל"ג בהגיע  ורק  ,שמעו

בתו עצמו   ידחו עמו, שייכות להרגיש

בספר שורות כמה ש ויאמר  המערה 

חובתו. ידי ייצא ובכ הזוהר

מרגיש שהוא הוא סימ , כ שעושה  מי

א ,שמעו רבי  ע שייכות למצוא שעליו

ממנה . רחוק הוא כי למששה יכול אינו

בעסקיו שמשוקע חסיד לאותו  הוא דומה

עבודת ולא  תפילה  ולא  תורה  לא לו  ואי

רבו , אל בא  הוא  שני לשלוש ואחת ה ',

תור הוא זר, כנטע  ש ירגיש שלא וכדי

הקפה  בחדר יופיע ששמו  כדי נדיבה  ביד 

כבוד. של מקו לו ויתנו וכדו'

שו מרגיש אינו  זה חסיד  הלא 

שצועד חסיד אותו ,ומאיד שייכות .

ודברי צדיק  אותו  של בדרכו  בבטחה

בכל כתמרורי אותו  משמשי תורתו 

יגל״ג בעומר תשפ״ב



על דור כשרק הוא כי פונה , הוא אשר

ומיד  תיכ מרגיש הוא  מדרשו , בית מפת

לו  שאי למרות  וזאת  חיותו, מקור שזהו 

המדרש. לבית  לתרו מה

שבי הקשר  עומק  את  ומבי שיודע מי

הדברי מטבע  נזהר יהיה לרב, התלמיד

רשב"י תורת את השנה כל ללמוד

יו כשיגיע וממילא תדיר, בה ולמשמש

הוא חיזוק. לשו יצטר לא בעומר, ל"ג

עד כרגיל לימודו  בסדרי להמשי יוכל

בעומר, ל"ג יתלהביו בעומר ל "ג וביו

ומרגיש יודע הוא שהרי מעצמו , כמו

חיותו... את יונק הוא ושממנו  רבו שזהו 

הבינני יד



ה'תש "פ  אייר י "ז  – בחוקותי  בהר פרשת שני  יו

של  הגזירות ביטול בכוח  האמונה רשב "י נחיצות

גזירות  כמה  ביטל 

לחי" כה ואמרת" כלג בפיוט  "ידע :

ביטל פירות, עושי דבריו  הנסתרות ,

היה, אשר ימיו  "כל ושוב: גזירות ". כמה

עול אות הוא כי נהיה , לא הקשת אות 

גילה  , העול יסוד "צדיק  :וכ היה".

ועוד: ."העול לפטור  יכול ,הנעל מדרש

,הקוצי את  והכרית  ,עריצי זימר "קולו 

."הלחוצי והציל

אומר: לרביהוי  לו  היה  מיוחד כוח

שריחפו וקטרוגי גזירות לבטל שמעו

ישראל. בני סוכה על במסכת איתא וכ

ב ) רבי(מה, משו ירמיה  רבי "אמר :

כל את  לפטור אני יכול יוחי: ב שמעו

הג פירוש: ."הדי מ כולו העול

להכרית אני יכול  ,קטרוגי שישנ

.הדי מ העול את ולפטור

כמה  כ על יש הקדוש ובזוהר 

אות ללמוד ונבוא בהרחבה, סיפורי

אמרו כ כי ייחשב, התורה וללימוד

כאשר הוא  הקב"ה של  ששבחו הצדיקי

יצא וכ .צדיקי של משבח  מדברי

הרה "ק קדוש מבעלזא מפה 'שלו ה 'שר 

את "הללו בפסוק מרומז  זה שדבר זיע"א,

ה'", עבדי הללו  ה'  את ש להלל  יכולי

ה'. עבדי שמהללי על ידי  ה'  ש

מבטל ורשב "י  גוזר הקב"ה

ה  לשו רות)הקדושזוהר וזה :(זוה"ח 

ל ד בר  הוה  חדא היתה זימנא אחת פע) 
לוד ) בעיר יחאימגפה   מע רי אתא ,

לעיר )למתא רשב"י לי(הגיע  אמר . 
נעביד מאי מה לרשב"י, לרשב "י : לו (אמרו  

מתא נעשה?) ועבר ק ועבר. רשב "י  ק) 
כיבבעיר ) נא ני  וחמא , אנשי (וראה 
(הכאמתי ואנא מתא, האי ל אמר, .

(!?כא ואני בעיר  זה כל ליבטל(אמר : זרנא ,
המגפה) שתתבטל אני .(גוזר 

אמרה הות  קלא רת מע בת (שמעו 
אומרת) שהיתה מהכאקול ק ,(מכא ,(צאו 

הכא יחאי   מע רי  רשב"י הא (שהרי 
(כא מבלנמצא  וה א זר קב"ה ,

מבטל ) והוא  גוזר חנינא(שהקב "ה ר '  הוה .
חנינא ) רבי ש לר י(היה לי ואמר אתא  ,

מאיר )מאיר  לרבי  הדבר וסיפר לי(בא אמר  , 
למיק יכ ל  מ דילי בחא מאיר, רי 

מ ה לאו  אי ,ייכול מי  שלו , (הגדלות 
כמשה) גדול  שהוא לא א בה, .לעמוד 

קח  אהר אל מ ה  ו אמר ואמר , תח
הז ח מעל א עליה  ות ה חה  את
וגו '. אהר ו ח כתיב, קטרת. עליה  י ו
כתיב, .ע גה החל והה כתיב,
ו עצר  יהח בי תי ה י ועמד

תרכ "ט.ג . בשנת ז"ל הרשב "י ציו על בהיותו זצוק"ל חי' איש  ה'ב הגאו חיברו

טול״ג בעומר תשפ״ב



למ ה  לי אצטרי האי  לי ה פה .
לעצורלמטרח  כדי לטרוח  משה  צרי היה  כ כל) 
רהמגיפה) דה ,מימרי ורשב"י .

מ תנא  מבטל וה א זר, (ורשב"י הא  
מבטל ) והוא גוזר הקב "ה .בדיבורו,

מענייני בוודאי ה האלה  הזוהר דברי 

אות ללמוד אנו  וצריכי דיומא ,

בלבנו האמונה שתתחזק כדי ,ולשננ

רשב"י האלוקי התנא של בכוחו  ונכיר

מגיפות. לבטל

 שמעו רבי  אשרי

ב  איתא :(וירא )הקדושחדשזוהר עוד

עלמא וחמא  מע ר' נפיק  חדא  זמנא 
רי נה   ואס ואיל י ח אחת פע) 

אורו ) ונסת  חשו שהעול וראה שמעו רבי  .יצא 

עא מה  ונחזי  א אלעזר, ר י לי אמר
הא . רי הקב "ה קדא  רוצה מה ונראה (בא  

דמילעשות) מלאכא, חד  ח וא ,אזל .
רברבא  שדומה לט רא  אחד  מלא ומצאו  (הלכו 

גדול ) נ ראלהר  בילה לתי ואיק 
מימפיו )מ אש  של שלהבות שלושי .(והוציא 

מע ר י לי עי(למלא )אמר  א מה : 
לעשות?)למיעד  רוצה אתה לי:(מה אמר  . 

לעלמא למחרבי את עינא להחריב (רצוני  
(העולאיז לתי כיחי לא גי ,
צדיקי דרא שלושי נמצאי שאי (בגלל  
עלבדור ) הא  רי ק ד א זר הכי ,

אברה(אברה על הקב "ה גזר שכ)ואברה , 
. הו  לתי גי' יהיה יהיה , היה

 מינ  מט : מע ר י לי אמר
( ממ הא(בבקשה רי קדא ק י זיל 
לי לו )ואימא ואמור  הקב"ה לפני  ר(ל : 

עלמא כיח בעול)יחאי  נמצא יוחאי .(בר  

הא, רי קדא קי מלאכא  ההא אזל
לי לו )אמר  ואמר הקב"ה לפני  המלא  הל): 

עלמא מארי(עול של מה (רבונו ק לי , 
יחאי  ר לי שאמראמר מה לפני גלוי  (הרי  

יוחאי) בר ה א:לי   רי קדא לי אמר .
בר י ת ח ולא לעלמא,  אחרבי זיל

בריחאי לדברי  תשגיח  ואל  העול את החרב  ל) 
אתאיוחאי) כד . לעול המלא (כשחזר 

למלאכא להחריבו ) מע רי חזיי (ראה , 
( המלא את שמעו לארבי אי :לי אמר ,

למייא תיע ל לא על זרנא  (א תיזל, 
לעלות  תחזור שלא   עלי גוזרני ,מכא תסתלק לא

(לעול ועזאללשמי עזא אתר ותהוי
ועזאל ) עזא בו  שהושלכו  למקו וכד(ותושל ,

לי אימא הא  רי ק דא  קי תיעל
לו ) תאמר  הקב"ה לפני  לית(וכשתיכנס אי :

ריע  ליהו עלמא, איז לתי א) 
(עשרי יהיו  ,בעול צדיקי שלושי הכיאי ,

אבינותיב אברה אצל כתוב  כ (שהרי 
(סדו על  עברכשהתפלל  אחית לא

ערה   להו ,ריע לית  ואי  ,ריהע
עשרה) יהיו  , צדיקי עשרי אי הכי(וא ,

כתוב )תיב כ עבר(שהרי  אחית  לא 
ערה לית אי  עשרה)הע רה , אי וא), 

 רי  להו(שני ברי(יהיו  אנא  אינ , 
אלעזר ) רבי  ובני  אני י(שה על תיב  הכי 

אלא בר ואי בר,  יק עדי ני
ואי ,' נע  מי ה' 'דבר כתיב ,לע

 רי שני)לית  אי חד (וא אית (הרי הא 
אחד ) צדיק  הא ואנ יש  הוא )א כתיב (ואני  , 

קלא נפק עתא י .'ל ע יסד 'וצ יק
מיא  מ(השמי מ קול  יצא שעה (בההיא  

מע רי לקח זאה (אשרי ואמר: 
(שמעו רבי  זרחלק הא רי קדא

לתא  מבטל וא גזרלמעלה, (שהקב"ה 

הבינני טז



למטה) מבטל  ואתה תיב למעלה על ואי ,
יעה . יראיו  רצ 

רואי אנו  האלה הזוהר  מדברי הנה

ואפילו גוזר, הקב"ה ופלא : הפלא דבר

כביכול הקב"ה לבטלו , מבקש כשהצדיק

תשגיח אל למלא ואומר ממנו  מתעל

לבטל מצליח  הצדיק – ובסו לדבריו.

רוח נחת מזה נעשה ואז , העליו גזירת 

רבי על הקול שהכריז כפי להשי"ת, גדול

גוזר שהקב"ה שמעו רבי אשרי – שמעו

למטה . מבטל  ואתה למעלה

בהקב"ה  מושל צדיק כביכול,

הקדוש בזוהר איתא לא(ויקרא )עוד :
לא לעי א, עלמא על  את זר זרה  הוה 

ל העול מבל על  שנגזרה גזירה היתה (לא  
(שמעו רבי אותה ביטל  שלא  והיינמלמעלה .

.אד מ ל קב"ה ,אד מ ל כתיב,
קב"ה  ציק, ביכ ל, קב"ה ? מ ל מי

מב ל  ואיה מושלזיר, כביכול  (הצדיק 
מבטלו ) והוא  גוזר  הקב"ה כי  .בהקב"ה,

חד ימא יחאי,  מע ר י  ג
דלד תרעא א בא יתיב ישבהוה  אחד יו) 

לוד ) שער  עיני בפתח   זק עיניו ), את ,(נשא  
ג' נהרא  יואס נהיר, מ א חזא

אורוזמני את וסות שמאיר השמש את (ראה 
גזירה  איזו  שמרחפת שמראה מה ,פעמי שלוש

השפע ) מתעכב  ולפיכאתח אהכי  .
האור )נה רא נחש כ בתו)י ואתחי  , 

וירקא אכמא  שחורמא  בשמש  (ונראה 
(ומקטרגי דיני שישנ שמרמז מה אמרוירוק , .

רי אבתראי א ,רי אלעזר לר' לי
ונראה)ונחמי אחרי  זרה (בוא  ואי הא , 

לי לאדעא עי  וקב"ה לעיא , אתזר

רוצה  והקב"ה למעלה נגזרה גזירה בודאי  (שהרי

ההאלהודיעני) ליא  מיי לתי ו אי  ,
לעיא אתזר  יו מ תא ששלושי (ודאי 

ממה  שמרומז  כפי  למעלה, שנגזר  ההוא  הדבר תלוי

(פעמי ג' השמש אור עבידשנסת ולא ,
לציק יא דעיא עד  הקב "ה קב"ה, ואי) 
(לצדיקי שמודיע עד  אותה האעושה הדא ,

א י בר אלקי ה ' יעה לא י כתיב
.ביאיה עבדיו אל דס לה

ר הה א עאל אזלי  הו (עדעד 
(כר לההוא  נכנסו ,הולכי חויאשהיו חד חמ .
תיחא מיפ אתי, אחד,הוה  נחש (ראו 

פתוח ) ופיו בא ארעאשהיה מלהטא ,
הולעפרא שהוא כמראה בעפר,  באר (ולוהט 

(העול על  אסו מע,להמיט  רי א ניק .
חויא ירי ידי רבי וקטפר  (התנער  

הנחש ) בראש ידיו והכו  חויא,שמעו כי .
מי פיו )מאי את והוריד  הנחש .(שקט  

 מרחי ני לי את וחמא שמעו רבי (וראה 
מתנדנדת) חויאלשונו חויא :לי אמר (נחש. 

עאהנחש ) חויא לההא ואימא זיל ,ל) 
( אות שלח  אשר הס"מ, ,העליו נחש לההוא  ,ואמור

כיח עלמא יחאי   מע רי הא 
את  לבטל ובכוחו  בעול נמצא שמעו (שרבי 

נקבאהגזירות) לחד ילרי עיילי .
שהיה עפרא אחד בנקב ראשו את הנחש  (הכניס 

אנאבעפר ) זר אמר . שמעו רבי (אמר 
לנקבאגוזרני) אתחזר תאה  ,

בעפר )עפרא לנקב  חזר  התחתו שהנחש ,(שכמו 
ר א  תהמא לנקבא  יתחזר עאה  כ) 

הגדול ) התהו של  לנקב יחזור העליו .הנחש 

צלתא  מע רי רבי רחי (לחש  
בתפילה) חדשמעו מע מצ י   הו עד  ,

אחדקלא קול  שמעו ,מתפללי שהיו (בעוד 
קיטפאהאומר ) טקרא , חיצוני של (קבוצה 

יזל״ג בעומר תשפ״ב



להזיק ) הממוני לאתרייכ לע (חזרו, 
(ריינילמקומכב קטפירא של, (קבוצה 

(עלמאבריוני רא יכולי לא אינ) 
(בעול יותר לשלוט   מע רי הא  ,
 ל טיל יוחאי יחאי  ב שמעו רבי (שהרי 

(אות מע ביטל רי אנ זאה .אשרי) 
(שמעו נירבי  ל על יקר עי מאר ,

העול)עלמא בני כל על ביקר  חפ  שאדונ). 
מ מע  ,' וג מה ויחל תיב מ ה

רדא  לי את אחיד המתיק  שרק (דהיינו 
( כ כל תזיק שלא מע,הגזירה רי  ואנ ,

 ואנ זר, ה א .ימק וקב "ה  (ואתה)זר 
מבל.

מ א  נהיר חמא  ראה אדהכי  כ בתו) 
השמש ) האיר  כי  שמעו ההארבי ואתעבר ,

אותואכמא  שכיסה השחור אותו  (ונסלק 
עלמאבתחילה) הא ו אי :מע רי אמר .
ונתבטלה את נתבש שהעול (ודאי 

.הגזירה)

,כספירי המאירי הזוהר דברי 

כוחו גבר כיצד נפלא  באופ לנו  מראי

רבינו משה  של מכוחו  שמעו רבי של

כפי כ על שמח ושהקב"ה גזירות, לבטל

.שמעו רבי אשרי – קול הבת שהכריזה

 עולמי לחי והנצח הנוי 

מדוע  לימוד, צרי הדבר ,כ  אמנ

מבטל הצדיק  כאשר  הקב "ה  שמח באמת 
נותנת הסברא ולכאורה גזירותיו , את

מהל לו  היה הקב"ה שהרי ,להיפו

והנה  טוב , כולו  היה הוא  א אשר  מסוי

אותו... וביטל הצדיק בא 

" הקדוש בספר אכ נועאלימל"

(דברי את(פרשת משמח גופא שזה

קדשו : לשו וזה יתברהקב"ה , הש

בזה  רוצה  הוא ב )כדאיתא ברו נט , (ב"מ

וזהו בני", נצחוני ואמר ] טז,"[חדי  תהלי)

לומריא ) רצה נצח, בימינ נעימות

כשהצדיק והניצוח הגבורות ה  נעימי

הנוי וזהו .לימי למקומ ומביא ממתיק

לו שיהיה לומר רצה , עולמי לחי והנצח 

אותו.  כשמנצחי לנוי

" הקדוש הספר לשו לויוזה  "קדושת

(ואתחנ הר(פרשת על ה' "וירד הפסוק  על

כ )סיני" יט, בבא(שמות במסכת איתא :

ב )מציעא תנור(נט, מעשה גבי ש עיי

בבת משגיחי אי יהושע ר' אמר דעכנאי,

ב  'לא  היא'קול,  יב )שמי ל, דהנה (דברי .

התורה   משיגי שאנו כמו  לנו נית התורה

שבת הג הוא,  כ לתורה פירוש ועושי

קול, בבת  משגיחי אנו  אי יוצאת , קול 

כמאמר קול, הבת מנצחי אנו  וכביכול

'אלהי ביראת  מושל ג)'צדיק כג, מי(ש "ב ,

גוזר הוא ברו הקדוש צדיק ,  בי מושל

מבטלה  וצדיק  ב )גזירה טז, וזהו(מו "ק .

התורה, לנו  כשנת סיני, הר על ה' 'וירד'

ירידה  כביכול ע היה  מאוחדת התורה (שהרי

מנצחיהקב "ה) ואנו  התורה  נת לנו כי ,

קול. הבת

שמשיגי כפי שהתורה   שהג מבואר

וכ לאמיתה, אמת היא ,בשמי אותה 

שנגזרות כפי הקב "ה  של הנהגותיו 

בעת זה, כל ע , לאמית אמת ה ,בשמי

סיני, הר את מעמד נת כשהקב "ה

הכוח  את לה נת לישראל , התורה

זה  ובכלל  ,כהשגת התורה  את לפרש

בשמי הנגזרות ההנהגות –לשנות   

גוזר צדיק מבטל, וצדיק גוזר הקב"ה

.מקיי והקב"ה

הבינני יח



שנקראו ישראל ובשביל  תורה בשביל 
ראשית 

שנת נוספת כמתנה  זו  אי , ואול

התורה, נתינת ע יחד לישראל הקב"ה

התורה אלא נתינת  תכלית גופא כיהיא .

בלימוד רבות מדרגות  שיש ידוע הנה

הבחור חומש , רק  לומד הילד התורה:

האבר תוספות ,  ע גמרא לומד כבר

עולות וכ .ערו שולח לומד כבר

מי יש כי  הלימוד, איכות לפי המדרגות 

מי יש ובטהרה, בקדושה ללמוד   שמוסי

הלאה  וכ וצער, ביגיעה  ללמוד  שמוסי

שהאד לכ הסימ ואמנ גבול. בלי 

יושב  שאליה הגדולה למדרגה הגיע 

הוא  ומצפה , כבר הקב"ה  האד כאשר 

כביכול לנצח לימודו  קדושת  לרוב  יכול

את  משמח מאוד  זה  ודבר הקב"ה, את

העולהקב "ה, בריאת  תכלית כל שהרי

על חז"ל וכמאמר ,כ בשביל  היתה 

את  אלוקי ברא "בראשית הפסוק 

ישראל בשביל  – " האר ואת השמי

שנקראת תורה  ובשביל ראשית שנקראו 

ראשית.

המלמד לרב דומה, הדבר למה  משל

את רואה הוא בתחילה תלמידו . את

על שמח הוא  מעט. א מבי תלמידו 

הוא אבל  מעט , עכ "פ מבי שתלמידו 

בהבנת הרבה לו חסר שעדיי יודע 

הוא  כאחר יותר.  שיבי ומצפה  הדברי

וגדלה  יותר,  מבי כבר שתלמידו  רואה 

שהבנת רואה  שהוא ככל ,וכ שמחתו .

שמחתו גוברת  וגוברת, הולכת התלמיד

נעשה  כבר שתלמידו  רואה וכשהוא עמה.

והוא רבו" את  המחכי "תלמיד בבחינת 

שמחת עולה  אז מדיליה", ומוסי "שומע

כבר שתלמידו מזה  כי להפליא, עד  הרב

שתלמידו מבי הוא  מדיליה ,  להוסי יכול

רצונו.  ונתקיי היטב הבי

לנשמות גדולה  ירידה  עשה הקב"ה

תחת ממקומ שהוריד עלידי ישראל,

אכ והשפל. התחתו לעול כבודו, כסא 

עשה  ולהתעלות, לחזור שיוכלו כדי 

הקדושה, לתורתו  ג גדולה ירידה

סיני. הר  במעמד לישראל שנתנה  עלידי

ש ישראל  לבני שיוסיפוככלוהודיע

 נשמת  תוסי  כ התורה, ע להתאחד 

מינולהתעלות  את   מי 'מצא בבחינת 

וניעור'.

הוא חד ואורייתא  וישראל  תורה

כזו , למדרגה  האד שהגיע כיו והנה 

פיו על להיות  יכולה העול הנהגת  אשר

התורה  עלפי נעשית  שהיא סימד כפי ,

ש התורה הוא ע נתאחדה נשמתו

אמיתי נחתבאיחוד מזה נעשית  וממילא ,

ונעשה  שאמר  כיו להשי"ת גדולה  רוח 

רצונו.

ש ודאי היהודיכלה ואפילו  יהודי,

התורה . ע מעט מתאחד ומה הפשוט,

וכל ד. עלמא , ברא באורייתא כי התורה , עלפי מתנהג שהעול הספרי בכל ומבואר  פשוט זה שהרי

נעשה הכלל מ יוצא  בלי הכל נפילתו, ומקו הערימה  מתו הקש נפילת ואפילו ,בעול שנעשה  דבר 

ורבבות אלפי אלפי אות בכל השגה לנו אי שאנו אלא  בתורה. הכתוב  עלפי מדוקדקת  פרטית בהשגחה

היינו  ואילו בתורה . כתובה העול הנהגת היכ יודעי אנו אי לכ בתורה, הכמוסי וסודות  פירושי

שנעשה . מה  נעשה  מדוע מביני היינו כבר  וסודות , פירושי מאות חלק אפילו משיגי

יטל״ג בעומר תשפ״ב



למשל, רואה על ידישאתה  שהיהודי

זה  א גזירות , לבטל  יכול  בה' אמונתו

התורה   ע נשמתו התאחדות בגלל 

מהתורה .היא, חלק היא האמונה שהרי

שלאבל ביותר הגדולה המדרגה 

רבי של  זו  היא התורה, ע התאחדות

יוחאי,  ב לבטלשמעו יכול היה אשר

פיו. בהבל גזירות

הגדולה  השמחה סיבת מעט נבי ומזה

שהיה  שמעו רבי  שהרי  בעומר, בל"ג

ע התאחדות של  ביותר הגדולה במדרגה 

הגזירות, ביטול הוא  סימנה  אשר התורה,

יו שהוא זה ביו מדרגתו לפסגת  הגיע 

מלבד זה , שיו ,כ א ונמצא הסתלקותו ,

לביטול ביותר המסוגל היו שהוא  מה

הנחת נעשה  שבו  היו ג הוא הגזירות,

להשי"ת. ביותר הגדולה רוח

קשי לקטרוגי  סימ היא המגיפה 

,השירי שיר במדרש כדאיתא מאוד,

קשות, עבירות על באה  שהמגיפה 

בי מבחי המשחית אי באה, וכשהיא

הזוהר מספר זה  ועל .לצדיקי רשעי

מגיפה  שהתחוללה שאע"פ הקדוש,

,קשי קטרוגי על שמורה  מה ,בעול

תהיה  "לא שמעו רבי שאמר  כיו

נעצרה . והמגיפה – מיד מגיפה",

להקב"ה  יש רוח  נחת וכמה שמחה כמה

כדאית. היתה  העול שבריאת בראותו

כ כי מגיפה, שתהיה  אמנ אמרתי אני

אבל התורה . לפי האמיתי  החשבו היה

בדיבורו לגזור הצליח  שמעו שרבי כיו

נתאחד שהוא הוא   סימ המגיפה, שתיעצר

של גופה שנעשה עד התורה  ע ככל

בריאת תכלית  נתקיימה כ וא תורה ,

...העול

כאשר הקב"ה של שמחתו  גדלה  ומה

"אל למשחית  שאמר לאחר ג כי  ראה

מה  את  תעשה  אלא יוחאי! בבר תשגיח 

בר שמעו רבי שוב לו  אמר ,"מצו שאני

אשלי לאו  וא למקומ "חזור יוחאי:

עוזא בו שהושלכו   מקו לאותו אות

בעד לעצור דבריו  ופעלו  ועזאל ",

קול הבת  תכריז בוודאי המשחית .

רוח נחת  שהרי ," שמעו רבי  אשרי"

היכ עד ראה כאשר להשי"ת נעשה  גדול

ע  שמעו רבי של  התאחדותו  מגיעה 

התורה .

 וד בשר מידת  הקב "ה  כמידת  לא 

ברכות  א )במסכת רבי(ה, אמר איתא :

בא פפא: בר חנינא  רבי ואיתימא זירא

הוא ברו הקדוש כמידת שלא וראה 

אד  וד בשר מידת  ,וד בשר מידת

עצב מוכר לחבירו ,  חפ רוצה מוכר היה (כי 

אלא מכרו  ולא  אצלו, הקרקע או  החפ להשאיר 

למעות) זקוק  שהיה אבלמפני  שמח. ולוקח

לה נת   כ אינו  הוא  ברו הקדוש

לקח כי שנאמר: ושמח , לישראל תורה 

תעזובו. אל תורתי לכ נתתי טוב 

בי הדמיו מה :המפרשי נתקשו  והנה 

תינח הא  ,חפ למכירת התורה נתינת

להיות למוכר לו שיש ,חפ במכירת

אבל ,החפ מ מסתלק שהוא מפני עצב,

לא מעול הקב"ה התורה, בנתינת 

ממנה . הסתלק

כי האמור, היסוד עלפי רבי ותירצו

התורה  בנתינת הדבר נחשב בוודאי

התורה, מ הקב"ה אז  נסתלק  כאילו

לצדיקי ש הכוח את אז מסר הרי

 העול הנהגת את שהיאלשנות מכפי

הבינני כ



שהיא כפי התורה  עלפי  להיות צריכה

.בשמי מתפרשת 

הקב "ה,ואכ של שמחתו  גופא זה

בני נשמות  לתו ירדה  שהתורה

באופישראל , הצדיק עמה  וכשמתאחד

נעשה  ,העול להנהגת לכוח זוכה שהוא

ושכינתיה . הוא ברי קודשא  יחוד בכ

מכל שונה שהקב"ה שאמרו  מה  וזהו 

.בכ ושמח תורתו את מכר  שהרי מוכר ,

לבו שמחת ביו

ביותר מתעוררת זו  שמחה וכאמור,

של התעלותו  יו בעומר , ל "ג ביו

ושרי בעומר, בל"ג שמחי  לכ רשב "י.

והרי בלבנו. זו  אמונה ומגבירי ,ורוקדי

חי הוא בוודאי  בזוהר, כתוב זה דבר א

נעשו לחינ לא  .נצחי לנצח וקיי

הדורות במש  גלויי ניסי הרבה  ככל

קדישא באתרא רשב"י  של ציונו  על

... בידומירו  נתו שהכוח זה הוא רשב "י

כ על  שמח  והקב"ה הגזירות. לבטל 

גדולה . שבנישמחה  הקב"ה רצו

רשב"י  ע שיותר כמה יתקשרו ישראל 

שיוסיפו וככל  בתורה, זו הבנה ויבינו

 תוסי כ בה,  ולהאמי אותה להבי

הפועל. אל לצאת זו  הנהגה

הקדוש הספר  לשו "נוע וזה 

בשלח )"אלימל כלל(פרשת הוא  זהו  :

טובה גדול, לעשות צדיק  כשרוצה

להכניסלאיזה  מקוד  צרי אז איש ,

בזה  שיאמי אמונה  הטובה במקבל 

הצדיק. זה ידי על  טובה לו שיהיה

אנכי  אלוקי התחת 

מהרה"ק נפלא  פירוש ישנה רביכ

מבעלזא  בפסוקי:יהושע  נאמר זיע"א :

ו קא ליעקב ילדה  לא י רחל ורא
י הבה יעקב אל ו אמר   אחת רחל
יעקב  א ו חר אנכי, מתה אי וא בני
אר אנכי  אלהי התחת ו אמר רחל
יעקב  הרה "ק: פירש .בט רי מ מנע
תחת בניחותא: לי  לומר נתכוו אבינו

הכוח בידי  מסר שהרי אנכי, אלוקי

ספק שהטלת עכשיו  אבל עקרות . לפקוד

מתה  אי וא" אמרת כ שהרי בדבר,

.בט פרי ממ נמנע  אנכי",

יהודי  בכלל  אינו  בזה   מאמי שאינו מי 

הספר בדברי זה  עני להשלי ויש

" שלמה הקדוש מה (שבועות)"תפארת על

יו הוסי רבינו  שמשה חז"ל שאמרו

צריכה  היתה התורה כי מדעתו , אחד

משה  עלפי בז' וניתנה  ,בסיו בו ' להינת

הקדוש רצה ולזה קדשו : לשו וזה  רבינו .

קוד ,כא בזה  להראות ומשה הוא ברו

למעשה   קוד בתנאי להתנות תורה , מת

זאת להודיע וג הוא, ברו הקדוש  ע

התורה, ישמרו  א שביד הכוח לישראל,

בזה, השי"ת  דברי מיד שביטל דהיינו

לעשות  הכוח ישראל ביד שיש להורות

. עמה מסכי והקב "ה ,כרצונ

מבהיל: בלשו עוד ש וזהווכתב

 וא שבידינו, החזקות מהאמונות אחת

יהודי בכלל אינו בזה,  מאמי אינו !אחד

הוא יהודי, להיות התנאי אומר: הוי

בעת הכוח קיבלו  ישראל שבני להאמי

הקב "ה . של גזירותיו  לבטל התורה, נתינת

בתורת רק זו  אמונה נחיצות שאי ונמצא 

מפני נחיצותה אלא , צדיקי שרקאמונת 

התורה  נתינת  פשר מבי בה המאמי

כאל״ג בעומר תשפ״ב



שכלותכליתה . לעיל , האמור ככל והיינו 

בריאת תכלית וכל התורה , נתינת  תכלית

ע יתאחדו  ישראל  שבני כדי היה  ,העול

.ידיה על העול הנהגת  ותשתנה  התורה

את והאמת בלמדו יהודי  שכל 

שהרי ,העול הנהגת את משנה  התורה,

בכוחה  יש התורה  מתיבות תיבה כל 

ההנהגה . את ניכרלשנות שהדבר אלא

הצדיקי עלידי רק  כלל  דר לעי

באיחוד התורה ע שמאוחדי הגדולי

מאוד. גדול 

ומביו זו באמונה מאמי כשהיהודי

הוא  ממילא  התורה, נתינת תכלית שזו

התורה, באש שיתדבק באופ לומד

. לשמי גדול  רוח נחת ועושה

ברשב"י  אמונה לו  שיש מי 

תיבה  כל  שע להאמי יהודי כל על

שהוא מצוה כל וע התורה  מתיבות 

מערכות משדד הוא כגדולה , קטנה עושה,

את יפסיד בזה , יאמי לא א כי ,שמי

עליו זה כל מעל א הכוונה. עיקר

מאוד, רבות  מדרגות  בזה שיש ,להאמי

רבי למדרגת  עד ועולה עולה ושזה

הקב"ה  כשהיה ג אשר יוחאי , ב שמעו

שצוה  לאחר ואפילו  מבטל, הוא  היה גוזר,

,שמעו רבי לדברי להשגיח שלא הקב"ה

גזירתו. את  לבטל בכולו  היה עדיי

מי אמר: זיע"א "אהר ה"בית הרה"ק 

חיזוק לו  יש ברשב"י , אמונה  לו  שיש

זו ,ברשב "י. אמונה להתחזק חייבי

בעקבותה . גדולה שמחה לידי  ולבוא

האלוקי התנא שבזכות השי "ת ויעזור

יומא  הוא שהיו יוחאי, ב שמעו רבי

הגזירות  כל יתבטלו  שלו, דהילולא

בעגלא  השלמה הגאולה ותבוא הרעות

קריב.  ובזמ

הבינני כב



ה 'תשע "ח  אייר ח' – אמור פרשת שני יו

 שמעו רבי של תורתו  יסודי

מסירתה  ידי על התורה  קיו שורש 
לדור  מדור 

לצדיקבספר ימיהצבי לעני מתייחס

כ "ד שנפטרו מה על אלהספירה,

כבוד נהגו  שלא לפי עקיבא רבי תלמידי

ופלא תמוה הדבר הרי ומקשה בזה , זה 

מפני כול נפטרו  כאלו   עול שגדולי

על תמה  שמעודו וכותב שכזה, קל חטא

רבה ' ב 'קהלת מדרש שמצא עד ו )זה, (י"א

צרה   עינ שהיתה לפי מתו שה שהטע

בזה תורת זה את ללמד רצו ולא

 אתלאחרי לעצמו  שמר אחד כל אלא

ואכ עקיבא; מרבי ולמד  ששמע מה

עקיבא שרבי  במדרש , מבואר ,מכ לאחר

שמעו רבי שנשארו, מתלמידיו ביקש

כמו יהיו  לא  שה ועוד, יוסי ורבי

וזה  , לאחרי תורה ילמדו  אלא  הראשוני

המדרש  אלא לשו מתו לא הראשוני''

זה  בתורה צרה עיניה שהיתה מפני 

ומלאו עמדו  מיד   כ תהיו לא את לזה,

תורה'' ישראל   אר שרביכל  היה וכ

ישראל. לכל תורה לימד שמעו

שנאה  שהיתה לצדיק ' ה'צבי  ומבאר

ללמד רצו  שלא   לה גרמה והיא  ביניה

כי גדול  מכשול נעשה ומכ לזה , זה  תורה 

על מיוסד שבע"פ  תורה  בחינת עיקר כל

רבינו , ממשה איש' מפי 'איש הקבלה

זה  גדול בצינור להיאחז צריכי וכול

כול את המקשר ,החיי צינור שזהו 

" נאמר: שעליו  סיני, הר ה למעמד חיי

 והחזיקולמוצאיה כ עשו  שלא ומפני  ,"

כנגד מדה נענשו לכ לעצמ התורה

.החיי היפ לה וקרה מידה 

באמצע  פותחות  רבות מסכתות מדוע
מהמסכת? סוגיה

מר בש נאמר לכ ה'חת בהקשר 

רבות,סופר' במסכתות לכ כי  זצוק "ל,

מתו קשה עני באמצע נפתחת המסכת

" לדוגמה: כמו  המסכת, יציאות ענייני 

ארבע שה שתי לכאורה השבת וזה ,"

ע מסודרת, התחלה  אי למה תמוה,

ויסודות שבתורה   הפסוקי על הקדמה

בסוגיות יתחילו  מכ ולאחר המצווה

מסכתות בכמה  וכ שבמסכת ? הקשות 

על סופר' ה'חת ואומר זו , לתמיהה ישנה 

אפשר שאי  נפלא  רמז כא שיש כ

ללמוד צרי אלא בעצמו , לבד ללמוד

ההקדמה  את כבר לו יסביר והוא מרבו 

מסכת. לכל

הראשוני עקיבא רבי תלמידי ,אול

רצו ולא זה חיי ממקור עצמ ניתקו 

רבי  מרב שלמדו  את הלאה למסור 

הזה  הרע  המקרה  אירע  ולכ עקיבא ,

.שבל "ג עמ הגדולה השמחה וזו

ההפ את  פעל  שמעו שרבי בעומר

זצוק"ל.ה. מבלאז'וב אלימל צבי ר' להרה"ק

כגל״ג בעומר תשפ״ב



 מלמדי אדרבה  כי  וייסד הגמור

מי לכל  התורה סודות את ומגלי

בתורה . נפשו שחשקה

מעט  את  להעניק יש רוחניות  בחיי 
' קודמי חיי'  כא ואי לזולת , המי

ב' סופר'  ה 'חת מביא  משה'עוד תורת

חז"ל: שאמרו  מה  על  קדושי פרשת

", כמו לרע ואהבת עקיבא רבי אמר 

בתורה", גדול כלל  'כללזה  הפשט מה

בגמרא שמובא מה פי על בתורה '? גדול

בדר(ס"ב .)ב"מ  שהלכו  אד בני  שני על 

מי של אחד קיתו רק מה אחד וביד

שניה א ,לשניה מי די  בו  שאי

ישתה  אחד וא ימותו, שניה ישתו ,

שישתו פטורא ב דרש ימות, השני

במיתתו אחד יראה ואל וימותו  שניה

ולימד: עקיבא  רבי  שבא  עד חבירו, של

"עמ  אחי לחייוחי קודמי חיי "

.חבר

כא שמבואר סופר' ה'חת ואומר

א שעל עקיבא, רבי של הנפלאה  שיטתו 

המי בעל שעל פסק  שעה, שבחיי

א ,קודמי חייו  כי  בעצמו  לשתות

ב  מקו מכל  ימות, חיישחברו הנצח

עקיבא  רבי לימד ,הרוחניי חיי

 א תורה לחבירו ללמד  אד שחייב 

מלימודו , עצמו מבטל  מקושהוא מכל

הפשט: וזה ,לאחרי ללמד  כללחייב

בתורה  כמוגדול  הכלל  אי בתורה  כי 

א אחרי ללמד יש אלא  נפש, בחיי

ולימודו עצמו  חיי את מאבד שהוא

האישי.

נאמר למה  כ א החת "ס, וממשי

תורתו את  מאבד באמת הוא הרי ?'כמו'

ומתר מעצמו? יותר לחבירו  ונות

ומזכה  מצוה  בכ שעושה  שכיוו

במצווה  זוכה הוא ג כ א  אחרי,

את לגמרי מקריב שאי 'ל'כמו ונחשב

בי חילוק כא יש למעשה  אבל עצמו.

צרי שברוחניות וגשמיות , רוחניות 

מי על המילוותר ולתת שלו מיו 

.לאחרי

בו נהגו לא עקיבא  רבי של  זה יסוד

לב, לדאבו שנפטרו  הראשוני תלמידיו 

את ומפרסמי מלמדי היו  לא ה כי

זאת החזיקו אלא  ,לאחרי תורת

רבי לימד  שנפטרו שלאחר עד ,לעצמ

לעסוק  שחייבי תלמידיו את עקיבא 

.לאחרי תורה  והרבצת  בלימוד

שמסר עצמו  עקיבא ברבי מצאנו וכ

שתפסו עד  ברבי תורה ולימד נפשו  את

באכזריות אותו  והרגו  הרומאי אותו 

במסירות תורה שלימד זה עני עבור

נפש.

תקופת  את להעתיק פעל  שמעו רבי
הדורות  להמש המקדש  בית  של  ההוד 

הקדוש היו לפני כעת  עומדי אנו

סוד את להבי רוצי רבי בעומר. ל"ג

גדולה  לשמחה שלנו  השייכות  ומה זה   יו

ומשנה  לדור מדור כי הדבר נודע אכ זו,

וחשיכה  הדורות   שנחלשי ככל  לשנה ,

מתעצ ויותר יותר כ ,בעול גדולה

שלמד שמעו רבי תורת של זה יסוד

המי על לוותר שיש עקיבא, רבי מרבו 

מי לצקת  לאחרי מי ולתת האישיי

הכלל. עבור תורה של

"חס : שמעו רבי התנא אמר אשר  הוא

א מישראל" תורה  שתשתכח ושלו

הבינני כד



החשיכה  את ראו  התנאי ששאר בעת

שכחת של  אסו להמיט שעלולה  הגדולה 

והבטיח שמעו רבי ק  מישראל התורה

נפשו במסירות כי תשתכח  לא שהתורה

התורה  מי את  וישקה יפרס ,יפי הוא

בקיתו לו די יהיה לא  א א  לאחרי

הגדולה !. השמחה וזו לעצמו, מי של

רבי כי מובא , הקדושי בספרי

בתקופה   הבית  חורב לאחר  היה שמעו

של והזוהר ההוד תקופת שלאחר קשה 

קשה, תקופה בעת , לפעמי הבית. זמ

ומתפעלי טוב רק  לראות שרוצי יש

,עושי שיהודי מהחסד דבר, מכל

דברי יש ובאמת והתפילה, מהתורה

הקוד הדור את שראה מי אול ,נפלאי

'חסידי ה 'אלטע  את ישראל, גדולי את  

בהרגשה  מתהל הוא  מע המורמי

המתפעלי אלו  על ברחמי ונד  קשה 

זוהר של דור ראה  הרי הוא  זה... מדור

באמת חכמי ותלמידי ה' עובדי מהו ,

וכו '.

אפשר היה , החורב לאחר ג כ

שמצאנו וכפי  המצוי, במועט להסתפק

י "ב ) ג , היו(עזרא  שני' ה'בית שנבנה  שבעת 

שמחי בבל מגלות ששבו  הצעירי

את שזכרו  הזקני א מאוד,  וצוהלי

הדברי חמשת את וראו הראשו הבית

בדמעות ובכו  עמדו השני בבית שנחסר

מרבי ינק שמעו רבי  ג כ שליש,

ומאיד הבית, פני את שראה  רבו  עקיבא 

שיסתפק אחרו דור ק שהנה ראה

ומי הגלות' שבזמ ה'יהדות של זה במועט 

 !?שלה המצוות קיו ייראה  כיצד יודע 

במטרה  שקט ולא  נח  לא  שמעו רבי לכ

ללמדה  הסוד, תורת  את לגלות  הקדושה

בהגיע   שג כדי ולכתבה לתלמידיו

ימי את יזכרו החשכות של התקופות 

המקדש. הבית  של ההוד 

אנו ומדוע יוחאי ', 'בר נקרא טע מה
התנא ? לשמחת גדולה  שייכות   חשי

בש שמעו רבי שנקרא מה 'בר על

נפשויוחאי ' את שמוסר שמי טע מובא ,

שמו יוזכר שלא  גור א )הדבר סא, ,(ב"ק 

רבינו משה אצל  שהיתה בחינה כאותה

מספרשאמר: נא מחני אי וא"ולכ "

רבי ג  כ 'תצוה', מפרשת  שמו  נעל

שלא זו  למטרה נפשו שמסר שמעו

נקרא הוא לכ מישראל, התורה  תשתכח

יוחאי. בר  אביו  בש

הרי"'ומבאר ה'חידושי בעל  הרה"ק 

יעלה ו זצוק"ל אי תמוה הוא  שלכאורה 

עבור נפשו  שמסר שמפני הדעת  על

ולא שמו  כביכול יימחה ישראל קדשי

שמו ? יוזכר

כלל שבדר ,'"הרי ה'חידושי ומבאר

הדברי תורה  דברי ומחדש שמוסר  מי

התורה  שקדושת  א על שמו, על נקראי

לה ואי יתבר אלקותו  מעצ היא 

בכל אבל האומרה,  האד אל שייכות 

עני אותו  לחדש זכה שהוא  כיוו זאת

נקרא החידוש לכ הדבר את  ולהמשי

את מוסר שהצדיק  בעת  א שמו , על

משה  אצל שמצאנו  כפי לגמרי נפשו

שקול הדבר ,שמעו רבי ואצל רבינו 

תצוה .ו. "הרי בליקוטי הובא  צדיק שפתי

כהל״ג בעומר תשפ״ב



מוציא  שהצדיק העניכאילו  מ עצמו את 

אלא , מקו שו כא תופס מבטלואינו

לכ שמו, קדושת עבור לגמרי עצמו

על נקרא בעצמו  הקב"ה של  שמו רק

תורתו , רבינו ,דברי משה אצל היה  וכ

יוחאי'. 'בר רק נקרא שמעו רבי וכ

 שהרופאי המסוכ החולה  מעשה
התייאשו

של זה  יתו בדור עומדי אנו והנה 

וממילא גדולה, ואפילה אנוחשיכה 

וקשר  ועצומה גדולה שייכות  מרגישי

כעת  אנו הרי כי ,שמעו לרבי  נפלא

פעל שמעו שרבי כזה בדור שרויי

והצילו. עבורו 

מסוכ לחולה דומה, הדבר למה  משל

ששבק וכמעט דווי ערש על מוטל שהיה

ארוכה  והעלה  רופא אליו  שהגיע עד חיי

בוודאי נתייאשו . שכול לאחר למחלתו 

מיוחדת הטוב הכרת כול אז ירגישו 

האד את  שהציל זה  רופא עבור מאוד

ישנו  לפעמי ברוחניות , ג כ ; לחיי

ורפיו בחולשה  שרוי שהיה בישיבה בחור

חיפשו וכבר  ממנו  נואשו  שכול עד גדול

שבא עד ,מתאי עבודה מקו עבורו

ולפעול לקרבו  והחל אחד אבר לפתע

ממסגרי אותו   לחל שהצליח עד עבורו

שנהפ עד המל  דר על ולהעמידו 

מאחיו יותר מאוד גדול חכ לתלמיד

ירגישו גדולה  הטוב הכרת כמה וחבריו .

זה  לאבר משפתחו  וכל עצמו  הוא

חשיכה?! מגיא שהצילו

של דור אנו, דורנו הוא : הנמשל

לאורו הודות רק  אשר ואפילה  חשכות 

כל סו עד והבוהק הזורח שמעו רבי של

שתשתכח ושלו "חס בהבטחת  הדורות

מאפילה  לצאת  זכינו מישראל " תורה 

זו בוודאי  החיי  בע ולהיאחז  לאורה 

גדולה  הטוב הכרת  חשי שאנו הסיבה

התנא של לשמחתו  עצומה  ושייכות

הקדוש.

רשב"י  נשמת  בזכות התורה קבלת 
'דינא לבטל רבינו , במשה שהתעברה

מצרא' דבר

מ נפלא  ווארט העשילהרביישנו  ר '

" הפסוק שביעל  שבית למרו ",עלית

למרו עלה רבינו  שמשה בעת שנאמר 

כ על וכתב  התורה , את האריז"ללקבל 

ר"ת הקדוש הוא בר ש'שב"י' שמעו רבי

למרויוחאי משה שעלה שבעת והיינו  ,

בר שמעו רבי נשמת בנשמתו נתעברה

מעמד בעת שרויה  עמו  איתו  והיתה  יוחאי

בידה  יכולת היה  זו  נשמה  ולכ סיני , הר

.כ  ג לישראל תורה  למסור 

חז"ל שאמרו  פי על הדבר את  ומבאר

פ"ט .) שמשה (שבת רצו לא שהמלאכי

לישראל, ויתננה התורה  את מה ייקח

הרע  יצר  וכי :לה אמר רבינו שמשה  עד

יד על שהוכיח טענות ועוד ?ביניכ יש

ומבאר ,לה מתאימה  אינה שהתורה

מ 'דינא היתה שטענת העשיל ר' הרבי

השכ] שהמצר ההלכה  שכ מצרא ' דבר

וא ,אד לכל קוד הוא קרקע] לאותו 

התורה  את לקבל קודמי המלאכי כ

רבינו , משה לה והשיב ישראל,  ע לפני

אינו  המצר שא משפט ' ב'חוש די שיש

חצי רק אלא הקרקע  כל את  לקנות רוצה

כי מצרא, בר טענת  שו לו אי אז  קרקע

כל למכור  רוצה אני לו אומר המוכר

אחד. לאד הקרקע

הבינני כו



מכיוו רבינו , משה לה שטע מה  וזה

התורה  כל את לקיי יכולי את שאי

החלקי את  ולא  הרוחני החלק  את אלא

תרצח לא ,וא אב  כיבוד כמו  הגשמיי

מצרא. בר טענת  לכ אי לכ וכו',

שלכאורה  העשיל ר' הרבי וממשי

יכולי אינ ישראל בני ג כ א קשה 

אלא אי לה ג כי  התורה את לקבל

 הגבוה  הרוחני החלק ולא  הגשמי החלק

כ על ,למלאכי רק  שיי שזה הנסתר,

בר שמעו רבי נשמת בו שתתעבר הוכרח

את להוריד שאפשר חידש שהוא יוחאי

יוכלו וממילא  הזה, לעול הנסתר תורת

לה יש כי התורה כל את לקבל ישראל

וממילא הנסתר, את   א החלקי כל את

התורה  את קיבלנו שמעו רבי בזכות

הקדושה .

הוא, בעומק הדבר התורה וביאור כי

בלא  כגו הינה שבה  הנסתר  החלק  ללא

התורה נשמה  לחלק  רק שמתחבר  מי כי .

הנסתר החלק ע שייכות לו ואי הנגלה ,

הטמונה  והקדושה החיות  ע שבה,

המהות כל את  לו  חסר  התורה  בפנימיות

ה .שבתור

המסורת ע הולכי אנו שב"ה ואנו ,

כללי על המיוסדת  החסידות תורת  של

שייכות ב"ה לנו  יש  כ א הנסתר, תורת

רבי אמר כ ועל התורה , של לשלימות 

: תורה שמעו שתשתכח ושלו "חס 

עליהמישראל קיבלו  שלא  אלו  ואילו ,"

לה חסר  אמנ הנסתר , של זה  חלק  את

בצוק מה ורבי התורה , בשלימות מאוד

השייכות את ואיבדו לגמרי נפלו  העיתי

א ישראללתורה, רבי נשמת בכח אנו

 שב "י  ר "ת ג שזה הקדוש בעש"ט

של לשלימות זכינו שרה, ב ישראל 

רשב"י התנא ולשמחת .ז התורה

עבור  להבא, הבקשה  החלאק'ה,  עני
וההודאה  הילד , של הרוחני  עתידו 

לעבר 

קצת להבהיר ג ראוי זו  בהזדמנות

אי שא ה'חלאקה', שמחת  עני את

,לכ כראוי  ומתכונני מתבונני

ילדי  ע  למירו מגיעי לפעמי

ושאר הנסיעה בענייני וטרודי החלאק'ה 

לאבד שעלולי עד הסובבות הטרדות 

הנכונה  והכוונה האמיתית השמחה את

זה . נשגב בעני

השערות עני כי ראשית לדעת יש

מצוות מעי הוא  , קוד אות גוזרי שאי

הפרי, צמיחת בראשית שהוא  'ערלה'

השנה  עד לאכלו, אסור שבתחילה

לה',  הילולי קודש יהיה שאז הרביעית

אות שומרי בתחילה השערות  ג כ

,אות מורידי שאז  הזמ שמגיע  עד לה '

אות לגזור שיש קליפות בבחינת  וה

לה'. קודש הילד נעשה ואז ,ולהשליכ

,חינו של עני ג הוא זה עני

כי ה', עובד להיות הילד את שמכיני

זה, דור של בניסיונות מתבונני כאשר 

גודל את  וזקנינו  אבותינו  ידעו אילו  הרי

היו אלו  שבדורות  הקשי הניסיונות

לא בוודאי כי  ,ראש שערות נסמרות 

יוכלו יהודי אי מושג  צל לה היה

הדבר אי ואכ כאלו , בניסיונות לעמוד

דרבי.ז . הילולא  ספר  ראה

כזל״ג בעומר תשפ״ב



שמעו לרבי  באי אנו  כ על כלל; פשוט 

שלא שהבטיח  קדושתו  בכח ומבקשי

רוח שישפיע  מישראל תורה  תשתכח

ילדי על וקדושה יראה ,ממרו טהרה 

.היקרי החמד

שהיו הדורות  בכל מקובל  היה זה עני

הצדיקי אל החלאק'ה ילדי את מביאי

ה' הרה"ק  של אמו  .מנחת להתבר

בעתאלעזר  אותו  הביאה  זצוק"ל '

ה  הרה "ק אל חיי'החלאק'ה  'דברי 

ה' הרה"ק  את שיברכו . בעלזצוק"ל

אלהתניא  בחלאק'ה  הביאו  זצוק"ל  '

הקדוש לפניהבעש"ט .רבי וכ ,

לנסוע  מאוד מקובל  הדבר היה המלחמה

צדיקי וכמה כמה  אל  החלאק'ה  ילדי  ע

שמי ליראת  שיזכו אות שיברכו 

ולהתחנ לבקש עלינו  אכ כי וקדושה.

עבור רק ולא הילד , של הרוחני עתידו  על

באי בעצמנו אנו  ג אלא  צאצאינו 

להתחזק שנזכה  עצמנו  על  ומבקשי

החשו בדור הקשיי כל נגד  ולעמוד

.שמעו רבי בכח

יז .)בגמרא לשו(מכות מצאנו

כרבי אימיה "דילדא והבטיחו: שהתפללו 

שהיו דוגמה  היה שזה תיליד" שמעו

כי ,שמעו כרבי ילד שתלד לא מאחלי

קדושה  להעניק שמעו רבי של הכח זה 

ישראל. לילדי

על רבות מוצאי אנו  הקדוש בזוהר

ישראל ילדי היו שבדורו  ינוקא" "ההוא

ג וזה התורה , ונפלאות  בסודות עוסקי

ילדי על שהשפיע  שמעו רבי של מכוחו 

ישראל.

את יש וצדיק תנא שלכל ידוע 

מלשו הוא  'שמעו 'רבי  שלו . הסגוליות

ה 'שמיעה' הוא הצדיק  של שכוחו   'שמע'

על  שמתפללי התפילות  כל את ששומע

הקדוש. התפילה ציונו עיקר בוודאי א

הדבר  על  הוא  אצלו להתפלל  שאפשר

 בחיי עוסק היה ובו  פועל  היה שעליו

שלא  ההבטחה עני והוא חיותו

אפשר  כ על וממילא התורה, תשתכח

ועל רוחניות על   לפעול  בוודאי

לנו ובקדושה  בתורה הצלחה 

. עול עד  ולצאצאינו

תפילה  של שלימות  כי  ,ג לזכור  יש

צדיקי אמרו  וא ובהודאה , בבקשה  הוא

כיפור, יו בבחינת  הוא  המערה  שבפני

הבק של לחלק  רק הכוונה איג אלא שה 

מצאנו  ואכ ההודאה; ענילחלק  ראינו

 ג החמד  ילדי  את מביאי שהיו זה

הודאה  שהעניק,לש על לה' להודות

 הטהורי הצאצאי את ובזכותלנו  ,

תמיד לצעוד יזכו  ה הקדוש התנא 

תורה . של בדרכה

הק את  לקרב שמעו רבי  בכח 
המשיח את ולהביא 

על הסיפור מרדכיידוע רבי  הרה"ק

זצוק"ל פעמטשערנאביל  שהתאחר

,היו סעודת אל להיכנס  השבועות  בחג 

הוא שאיחר שהטע לנוכחי והסביר

והוא לבוא עומד שמשיח שראה כיוו

לא שעדיי אותו  למנוע כנגדו  נתעצ

כי דבר שאלו  לא הקדושי ובניו יבוא,

א ,וסתו חתו בעני שמדובר הבינו 

מלשאול התאפק שלא אחד רב  ש היה

מלבוא, המשיח את  עיכב מדוע הרבי את

נשמות ישנ שעדיי הרבי והשיב

לבוא, המשיח יכול אינו  ולכ המתעכבות

הבינני כח



משיח זאת שבכל להקשות הרב והתעקש

" הרבי: לו  ואמר לבוא , כבר מנימוכרח

נשמות  מאות אינ  בעצמ שאתה  ל

עבור להמתי  שצרי..."???

שבעת  נוס סיפור יש ,מאיד

מאווריטש 'עי ה'בת בעל  שהרה"ק

להיפרדזצוק"ל נכנס  הקודש  לאר עלה 

מטשערנאבילמרבו מרדכי רבי הרה"ק

יעלה זצוק"ל שכאשר רבו  לו ואמר ,

עיניו וימלא למירו שייסע  הקודש  לאר

יבוא, שמשיח  עד גדול בבכי דמעות

עצמו שהוא  הכוונה שאי לו  והסביר

את ללחלח שיראה אלא עיניו , ירטיב

עצמו שהוא  עד ,שמעו רבי התנא  עיני

כבר מוכרח יהיה שמשיח כ"כ יבכה

לבוא.

מעשה  הוא זה  סיפור הרי ולכאורה,

עצמו הוא שהרי ,הקוד לסיפור לסתור

אינו שמשיח אמר מטשערנאביל] [הרה "ק

נשמות עבור ומתעכב  לבוא  יכול

כי פשוטה, היא התשובה א  נידחות?

שהוא  מיוחד כח יש  שמעו לרבי דווקא

הנשמות  כל  את  ומשלי מתק

בכח  יכול  והוא ביותר הנידחות

ידי על  המשיח את להביא דמעותיו

 שממתיני הנשמות כל  את כבר שיתק

נידח . ממנו יידח ולא עליה

קדישא ההילולא בעת  ,עלינואכ

בכח  ובתחנוני בתפילה  להתעצ

הישועה  את כבר  שיחיש הקדוש התנא

בימינו , במהרה המשיח את לנו ויביא

.אמ

כטל״ג בעומר תשפ״ב



ה 'תשפ"ב  אייר ז' – בחו"ל) (אמור בהר פרשת  ראשו יו

בעומר ל"ג  יו לפנימיות חיבור 

חי  כל נפש  להחיות

כדאי בעומר, ל"ג  היו"ט לפני בעמדנו

לימי שנוגע כללי  אחד  עני על לדבר

לנצל לנו  יועיל וזה ,ענייני ולעוד  טובי

יותר. היו "ט תרי"ג את לנו  נת הקב "ה

אליו להתקרב  נוכל  יד שעל מתנות

אל הבא הטוב  ולכל  לתענוג ולזכות

אליו ההתקרבות על ידי  ישהאד והנה  .

שכאשר היטב, אותו לזכור וצרי כלל,

או ליו"ט אמיתי בחיבור יתחבר האד

יקבל הוא קדוש, דבר  לכל או למצוה 

 בר נפלאה . חיות איאפשר ממנו 

א"כ  אלא דבר, לשו כראוי להתחבר

לפנימיותו , מתחברילא ולכ א

לא  הדבר, לפנימיות  האד יתחבר

יקבל לא וממילא אמיתי  חיבור ירגיש 

כראוי חיות .ממנו

ימי יש השנה במעגל הנה  ונבאר:

שלושת את  שכוללי דאורייתא  טובי

ראש ואת  וסוכות, שבועות  פסח ,הרגלי

דרבנ  טובי  ימי ויש ויוה"כ , השנה

הרבה  יש כ וכמו  ,ופורי חנוכה  שה

פורי יו "ט את ניקח  אכ דפגרא. יומי

את למלא  כח יש פורי ליו "ט כדוגמא.

החיבור שבעני ידוע  א בחיות, האד

של דרגא  יש רבות. דרגות  יש זה לחג

עול, ולפרוק  להשתובב שאוהב  אחד

יצרו אחרי ללכת הזה היו את  ומנצל 

אד בני על לדבר מה הרבה לו  יש הרע.

יכול אינו  א ,התנהגות על ולהתלוצ

יסלקוהו כי השנה  באמצע זאת  לעשות 

ליו ממתי הוא  לכ המדרש . מבית 

לשכרה  שותי כול שאז  הפורי

הוא ואז ידע, דלא  עד בגדר ונמצאי

לפיו. דרור נות

אנו אי זו בדרגא הנמצא על הנה

שו מקבל אינו  שבוודאי לדבר  צריכי

אפילו  א .מהפורי עחיות שיתחבר מי

ויהיה  המגילה  את  ישמע – היו מצוות 

אל יתחבר לא  שא ספק אי – שמח 

כראוי חיות לקבל יוכל לא ,היו פנימיות 

.היו מקדושת לקבל לו שאפשר כפי 

לעניני חיבור על כעת   מדברי אנו  ואי

לנשמת החיבור על  אלא  וסודות, קבלה 

של הפנימית  הנקודה אל דהיינו ,היו

הזה . היו

חז"ל שדיברו  במה  יסתכל א  אכ

בספרי שכתוב  ובמה  היו קדושת בעני

שהיות מסקנתו  שתהיה  ונניח החסידות,

את זה ביו ישראל בני קיבלו שבשעתו 

היו ג הוא מסוגל  זמ באהבה , התורה

ככל הנה באהבה. התורה לקבלת

תהיה  ושמחתו  זו  לנקודה שיתחבר

החג קוד שילמד הרעיונות  וכל סביבה,

בבירור שיידע עד עליה, מיוסדי יהיו

בו , לפעול רוצה הוא ומה  זה  יו הוא מה

ממנו ולשאוב  להלאה ממנו ליקח יוכל כ

נפלאה . חיות

הבינני ל



חיצוניות  פני

ממנו , זאת מונע  אד של  יצרו  אול

דיבורי לשמוע לו  גור זאת  ועוד

היא לדבר דוגמא חיצוני. באופ פנימיי

זכור שבת  לכבוד עלו איזה  יוצא  כאשר 

מהחזקי  יקרי  אמרי מופיעי ובו 

אמרי היו "ט , על  הקיימי ביותר 

א הקודש. רוח מבעלי  ויסודיי פנימיי

הנה  בעלמא. ברפרו אותו  קורא האד

הנקודה  אל  היה קרוב  כבר זה יהודי

זאת השאיר א היו "ט , של הפנימית 

בו משתמש הוא מסביב. אותו   לעטו

אחד לרגע ולהתלהב  להתחמ כלי בתור

לחימו דומה  כזה חימו לא. ותו

£“(במיקרוגל מבושל÷)’ המאכל  אי שא ‘‰

בפרט מאומה, יועיל לא מתחילה, היטב 

א רק דתורא. בבשרא מדובר א

כמה  במש בתחילה התבשל  המאכל

זמ לאחר לחממו אפשר אז  שעות,

מקרוגל, שעלידי זה כגו קל, בחימו

.האד את וישביע לחי ערב  יהיה והוא

הנקודה  אל להתחבר רוצה  כשהאד

לחטו יכול הוא אי היו "ט, של  הפנימית 

חייב  "אני אומר: האד יד. כלאחר חיזוק

יכול אינני יו"ט. על דיבור איזה לשמוע

חייב  אני וריק. חלול היו "ט אל להיכנס

איזה  ושומע  הול והוא משהו ", לשמוע

להתלהב  לו  יועיל זה  הנה קדוש. דיבור

כ כמו או  בלבד, רגעי לכמה   ולהתחמ

זר להרגיש שלא היא שאיפתו  כל  א

יעלה  שבאמת יתכ היו "ט,  במש לגמרי

מהיו "ט. חלק למש עכ "פ  הדבר בידו

אשואבל את להדליק רצונו   א

תלווה  היו"ט שאור באופ הפנימית

להתחבר  הוא מוכרח להלאה , ג אותו 

היו"ט  אל ההיטב  וזאת שילמד , עלידי 

היו"ט  מהות על שתחילה  תהיה וה

אליו להתחבר לימודו  כשהאדצורת .

כוונתו אי למשהו , להתחבר רוצה

כוונתו א כי בלבד, אחד לרגע להתחבר

הוא סימ בלבד, אחד  לרגע להתחבר

ולראות מקופיא  אותו לעבור רק  שרצונו

מאחוריו . באמת,אותו  להתחבר  בשביל 

כפי העני על  להתעכב  להסכי צרי

בלב שביתה  יקנה שהוא עד  הצור.

:דברי שני  כה  עד  נתבאר הנה

ש ,משהוכדיהראשו אל להתחבר

את  ללמוד צרי חיות , ממנו ולקבל 

שלו הפנימיות שגנקודת והשני, ,

אי שלו , הפנימיות  נקודת את כשלומדי

אלא חיצוני, באופ אותה צריללמוד

לשנ בו , להתלהב ,העני אל להכנס 

 ומוסי שומע בבחינת בו ולחדש אותו 

והרי התורה, קנייני ממ "ח אחד הוא אשר

האד אל מתחבר שזה  פירושו  קני

משלי עוד   שיוסי והיינו  שלו , ונעשה 

בחייו נוגע הוא אי ויבי ודוגמאות 

הלאה . וכ האישיי

חושב מחשבת 

פנימיות אל להתחבר הדר מהי  ובכ

לברר צרי לכל תחילה  הנה – הדבר?

יותר מתחבר  האד מחלקי  חלק איזה

היא: והתשובה  הדבר. פנימיות  אל  מכל

כי  הפנימי, האד אפשר חלק אי 

על ידי הדבר לפנימיות להתחבר

 א כי ורגל, כיד  חיצוניי  חלקי

פנימי חלק הפנימיעלידי החלק ומהו  .
– ?המחשבה שבאד נתכח הקב "ה  .

לאל״ג בעומר תשפ״ב



מחויב  והוא  המחשבה  כח את לאד

להתחבר, כדי בו  לא להשתמש וא

אופ בשו יוכל  לא בו, ישתמש

הפנימיות . אל להתחבר

שהוא החנוכה לחג מגיע  האד

ישקיע  לא א החול, ימות באמצע

מהותמחשב  היא מה  להבי מרובה ה

הוא מה אליו, נוגע  היו"ט במה היו "ט ,

תענוג איזה אור, איזה ממנו , להוציא יכול

סיכוי שו לו אי ממנו, לקחת  יוכל

את יקיי אמנ  וא אליו . להתחבר

אל חנוכה, נר ידליק כי  היו מצות

לא וממילא  יתחבר, לא החג פנימיות 

החיות את השנה  במש לזכור יוכל

החנוכה . בימי לו  שהיתה 

 לעתי בינה 

בני שיותר רואי אנו  פסח ביו "ט   אכ

הדבר, וסיבת חיבור, אליו  מרגישי אד

להתכונ צריכי שה מרגישי ה כי

שמתבונני וככל במהותו , ולהתבונ

בחול , כ אמנ יותר. מתחברי כ יותר,

אי אד בני שהרבה מאחר  פסח  המועד 

שלא יותר מצוי הדבר במהותו, מתבונני

ככל תמיד, הוא כ חיות. ממנו  יקבלו 

לו יש  כ בדבר, יותר מתבונ שהאד

את פתח כי אליו , להתחבר יכולת יותר

הפנימיי וכשכליו ,הפנימיי כליו 

אל להתחבר מאוד קל ,פתוחי

הפנימיות.

להיות  צרי שאי להקדי וצרי

עובד ולא  כשרו בעל לא  זה בשביל

ואחד אחד לכל נת הקב"ה א כי גדול,

יכול אחד שכל הוא  סימ המחשבה , כח

צרי אי שלו . המחשבה בכח   כ לעשות 

לדעת רק צרי עילוי. זה בשביל  להיות 

צרי האד להשתמש. כלי באיזה

והשלב  , להתבונ עצמו  את להרגיל

מה  – ברור בקול שישאל  הוא הראשו

ממני רצה הקב "ה  מה היו "ט? של הרעיו

ל"ג את  לדוגמא ניקח זו ? מתנה  לי  כשנת

לנו  נת הקב"ה שמחה. יו שהוא בעומר 

צרי אני מה ובכ במתנה, הזה  היו את

וא היו "ט ? של  הרעיו מה אתו ? לעשות 

שעושה, מה  לעשות התרגל כבר האד

לשאר או עת בכל מירונה  לנסוע כגו

מורגל שהוא מאחר וכיו "ב, צדיקי קברי

בו משקיע  שהוא מוכרח  זה  אי בדבר,

את מפסיד ההרגל אדרבא, כי מחשבה,

המחשבה .

תכבה  לא בו תוקד 

דבר, סולהתבונ מחויב  האד, וא

הדבר  אל  להתחבר יוכל  לא , יתבונ לא

פנימי  מתחברבאופ אינו  וכשהאד .

שזורקי לילדי ידמה פנימי,  באופ

, חמ שריפת של האש למדורת  קרטוני

עובר אי א באחת, מתנפחת שהלהבה 

כשהקרטוני רגעי מכמה יותר

זה  לקדמותה. חוזרת והלהבה ,מתכלי

בכלל האד  א הטוב, במקרה  כבר

מזה  יישאר לא אז ג אבל ביו "ט, התלהב

ודולק. שדולק  לע דומה אינו  כי  ,כלו

 א שהוא, מדרגה בכל יהודי כל 

יקבל פנימי,  באופ קדוש לדבר יתחבר

מזה  פנימי,חיות באופ להתחבר והדר ,

פנימיותו , את אליו  יקרב שהאד היא 

לשאול שיתחיל הוא בזה הראשו והשלב

לעשות צרי מה  ?הרעיו מה – שאלות

היא מה מהיו "ט? לקנות   צרי מה ? כא

הבינני לב



בקרבת לי לעזור  שיכולה  הנקודה

שלי ? האלוקי

חושב מעשה 

מספיקה, אינה עדיי ההתבוננות אול

מתו לראות  צרי האד  כ ע יחד אלא

בעקבות לעשות עליו  מה  התבוננותו

בספרי הנקרא  וזהו ,העמוקי  הדברי

אחד לכל דעת  נת הקב"ה הדעת. בחינת 

מופשטי רעיונות ליקח שיוכל ואחד,

,לאור להתנהג  צרי הוא אי ולהבי

הוא מה להבי א אלא  בלבד, זו ולא 

ישנה  לא א כי בחייו , לשנות   צרי

את לפועל להוציא יצליח לא ,אות

במוחו. שהתנוצצו החדשי הרעיונות

במוחו רעיו לאד לו   שהתנוצ נניח 

לדבר יו כל  זמ לעצמו  לפנות שעליו

הבי הוא  רעהו, אל איש כדבר הקב "ה   ע

מוטל עכשיו  הנה  .לכ זקוקה שנשמתו

ואולי זאת, יעשה  ומתי אי לחשב  עליו

ביו קבועה שעה  לעצמו לעשות  יצטר

ע יהיה א כי חבריו, את  עוזב הוא שבה

כ קונו.  ע להתבודד יוכל לא ,חברי

לעשות, עליו  מוטל מה  להבי צרי הוא

ובלי באחרי לפגוע  בלי  זאת  יעשה ואי

הלאה . וכ ממעשיו , יידע אחד  שא

הזאת  העבודה מה 

יסודי. לדבר  מגיעי אנו  וכא

יו "ט לאיזה לדוגמא מגיע  כשהאד

היינו מדרגתו , לפי הזה כסדר ועושה 

תשובות ומחפש היו "ט מהות מהי ששואל

לעשות ואח"כ   צרי הוא  מה  חושב  הוא

כדי לשנות  צרי הוא ומה   כ בשביל 

היו"ט  שאור גור הוא בזה הנה לאמצו,

כולו כל  את ועדיאיר  ראשו משערות ,

ר מחשבתוגלו ,כ את לוקח הוא שהרי 

התנהגותו את פיה על  זאתומשנה  ועוד ,

לא  שהשינוי להבטיח דעת  נות הוא 

 יעו כחלו שביתה יהיה יקנה אלא ,

הקט בדבר  השינוי יהיה  ואפילו  אצלו.

לאור נת  סו כל  סו ,בעול ביותר 

לחלק חלקיו, לכל לחדור היו "ט 

המעשה . ולחלק  ההרגש לחלק המחשבה,

המחשבה  השפעת  שהיא הדעת בחינת 

החיבור, את שעושה זו היא המעשה, על

אמור חיבור. נקראת שדעת כידוע

שינוי עשה  שהאד רק לא זה מעתה:

מזה. יותר הרבה  זה  אלא  הוא בהתנהגותו ,

אצלו. והתחבר היו"ט אור את לקח

 חברי משיחת משל

ברצונו חבירו  ע מדבר כשאחד הנה

ישיחנה, איש בלב דאגה בעצמו  לקיי

ויהיה  שלו  בפלאפו שקוע יהיה  חבירו א

אע"פ ,אחרי דברי בעשרה עסוק 

כל שומע "אני עת: בכל  לחבירו שיאמר

בחיבור יחסר ,"מפי שיוצאת  מילה 

ורצו שבור הלה  יחזור ,שכ וכיו , שלה

יאמר: כי מבתחילה , גרוע יותר וירגיש

לא חבירי א סודותיי, כל את "סיפרתי

בעול". עמי לשאת מספיק קשוב היה

יאמר שיחת בתחילת  א ,כ לעומת

אני תראה, .בשביל כולי "אני  חבירו : לו

להיות רוצה אני כי ,הפלאפו את  מכבה 

על ישמור השיחה  ובמש ,"את לגמרי

יחשוב  ולא בצערו  וירגיש אתו  עי קשר

זאת ועוד לו, לית עצות איזה אפילו 

לגל״ג בעומר תשפ״ב



וכ כ" – פע מידי דיבוריו על יחזור

כשיסיימו אזי פשוט !", הדבר  אי הרגשת?

אחר, איש הלה  ירגיש , שיחת את

לחבירו התחבר הוא כי למה? כוכלכ .

יתחבר  שכאשר  בבריאתו, ה ' קבע

חדשה  חיות יקבל  קדוש , לדבר האד,

יהודי, הוא הקדושי מהדברי אחד והרי

הוא אחר, ליהודי מתחבר כשאחד לכ

של הייעוד באמת זה חדשה. חיות מקבל

לא זה .החסידי בחצרות אחי שבת 

דרשות, ולשמוע לשבת  בשביל  נועד

ואחוה  באהבה  זה  ע זה  לדבר אלא

אחר, דבר בשו להתעסק מבלי ורעות

חדש. כאיש נעשה אחד כל אז כי

שהאד פע כל הכלל, הוא  כ

מקבל הוא קדוש, דבר לאיזה  מתחבר

להתחבר כדי אבל חדשה, חיות ממנו 

כדי פעולות  לעשות צרי הוא  אליו ,

ש יהיה לא א כי , ש לגמרי שיהיה 

אליו. יתחבר לא  לגמרי,

הצדיק   בשולח  מהעומדי משל 

של הטהור שבשולח אד בני יש

ואחת חיות,  מקבלי אינ הצדיק

היא עד מהסיבות לה שקשה מפני

לגמרי ש להיות לומאוד דוחפי פע .

שהוא פע וכל משמאל, ופע  מימי

וכיו שלו , הריכוז את  מאבד הוא ,נדח

הוא אי .ש נמצא אינו  ריכוז, לו  שאי

ש נמצא שאינו משו חיות שו מרגיש

דברי  אל יש בלבו . ולא  במוחו לא

אינו  הניגו את  .מש לפרוח לו  שגורמי

לו אמר פלוני  לו , אי לעמוד מקו מכיר,

עוד אלה, בכל  די  לא וא פוגעת, מילה 

ה יתחבר? אי תבשיל. איזה עליו נשפ

להתחבר היא הטהור השולח של תכליתו 

כשאינו יתחבר אי אבל  הצדיק, אל

עצות למצוא האד על  אכ ? ש נמצא

יבי לכל תחילה  אבל הקושי, את  לפתור

הקושי. מקור את 

דברי יש קדוש  דבר בכל כ וכמו

לו  וגורמי  לאד המפריעי  חיצוניי

והרגשיו מוחו  וכשאי ,מש לפרוח

אליו. להתחבר יכול הוא אי , ש נמצאי

שהציבור  בשעה מהלומד  משל
 מתפללי

מתקשה  לילד לעזור נשכר האבר

הוא בחדר. שלומדי החומר את לדעת

הכנסת בבית  אתו  ללמוד  סדר עמו  קובע

עד בערב  8:45 מ  יו כל לבית הקרוב

מתפללי 9:00 בשעה בדיוק  א ,9:30

בעת ?האבר עושה מה ערבית . ש

הילד ע ללמוד נזהר הוא התפילה

.למתפללי להפריע שלא  כדי  בשקט

שדבר יודע כזה  מקרה  המכיר כל הנה

אלו לא  – כא נעשה בוודאי אחד

כי ,לומדי אלו ולא  מתפללי

הלומדי אל  מביטי המתפללי

וכשאינ ,המתפללי אל והלומדי

אינ בו , עסוקי שה בדבר  מרוכזי

הסיבה  זוהי אליו . מחוברי להיות   יכולי

היו מייחדי כנסיות בתי ועוד שעוד

צריכי  אינ הלומדי כי  התורה , היכל

לחיבור ג אלא בלבד, וספסל לשולח

הגמרא. ע

מי יש שהרי מוכרח , הדבר אי  אמנ

בקלות, נפרע ואינו חזק שלו הריכוז שכח

לומד היה זצ "ל קנייבסקי  הגר"ח ולמשל

קופצי כשהילדי ביתו בסלו תמיד

הבינני לד



מריכוזו. לו הפריע לא דבר ושו מסביבו 

לא זצ"ל אלישיב הגרי"ש חותנו  ולעומתו 

המדרש לבית  הול היה הוא יכול. היה

למד וכשפע במנעול, עצמו  את  ונועל 

לא הרבנית  מלימודו, והופרע  בביתו 

מדרגות הרבה יש כ .לעול זאת שכחה

כל ולא  שווי האנשי כל ולא בדבר,

.שווי  הזמני

הוא אכ  להבי  שצרי הדבר  עיקר 

דבר  מכל  לקבל אפשר  שתענוג

לדבר  מתחבר כשהאד שבקדושה.

פשוט, אד שהוא אע"פ שבקדושה,

מורגש תענוג  מקבל  שלהוא  הא"ב  זהו  .

א הרשב "י. יכולתורת האד אי

הוא  א"כ אלא  דבר לשו להתחבר

נפשו חלקי בכל  ש עכ "פנמצא או 

הנפש חלקי  שיותר .בכמה 

מעשה  לידי המביאה מחשבה

די שאי להדגיש צרי כא אול

בעלמא, איבהתרגשות ההתרגשות כי

אחר . לאיש  האד את  להפו בכוחה

ומעשה  דיבור למחשבה אזצרי ורק  ,

אותו והופכת  באד רוש מותירה החיות 

אחר. חלקלאיש את   ג כולל  וזה

פועל שהוא שיבטיח  וג ההתבוננות

התבוננות  אותה לפי מה ומשנה זה .

וזה  למחשבתו , האד מעשה את שמקשר

חיבור שיוצר מה  וזה  דעת, שנקרא מה

ותענוג.

כדי  טובי  מימי נוספות  דוגמאות 

למעשה : מתקיי זה  דבר  אי לראות

ידע   האד .הכיפורי יו עבר  חל

לחזור היא  הזה יו שכוונת מראש

התעורר  א הוא  יודע ? אינו  מי בתשובה.

 אכ .כח לכ את רק הפעיל א

אתו לעשות מה חישב ולא ההתבוננות

מכל וישכח רב  זמ יעבור  לא למעשה ,

עליו שעבר שבכה מה למרות  וזאת  ,

.הכיפורי  ביו הרבה

שיישאר כדי מהלכי חישב א אבל 

יוה"כ בתחילת וכבר מיוה"כ , משהו  ממנו 

שישנה  אחד דבר עצמי על "אקבל אמר:

עד הפחות לכל ושיחזיק התנהגותי את

כזה,  אד הנה הבאה ", בשנה יוה"כ 

לחודש וכשיגיע יוה"כ , של לאורו  מתחבר

שקיבל בקבלתו  יחזיק ועדיי תמוז 

עוצמתה, ברוב אור את  ירגיש ביוה"כ ,

כי יתחבר מיד הבא , ליוה"כ  וכשיגיע 

להשתנות לו  שעוזר היו שזהו  ירגיש

לטובה .

ה ' עשה   היו זה 

שיודעי יש אד בני הרבה ה

בשנה  מסוי יו על באצבע  להראות 

הרבה  ולמשל, גדול, שינוי איזה  עשו  שבו 

שנת של בעומר ל"ג יו הוא זה שיו יש

בהתנהגות שינוי עשו   ה אז תשפ"א ,

לה ייחשב אז ומיני  ההזדעזעות , מגודל

בה שמחולל ליו בעומר ל"ג  יו

.שינויי

האד עכ"פ את שמובילה התבוננות

אל אותו  שמחברת זו  היא שינוי, לידי

ממנו תענוג להרגיש  לו וגורמת .הדבר 

 שגר דבר איזה על  מרגיש   כשהאד

ממנו. תענוג  מתמלא הוא חיבור, כלו

אינו הוא  א הרע היצר אכ הסדר. הוא

את מחבר הוא   וא בצלחת , ידו את טומ

בעקבות לו וגור שפלי לדברי האד

שוב  אליו  ולחזור תענוג ממנו  לקבל כ

להל״ג בעומר תשפ״ב



בקדושה  אבל קיאו . על שב ככלב ושוב

עוז וביתר  תוק ביתר קיי זה יסוד

תענוג. יותר הרבה  לאד ומספק

כול השבועות. חג  היא נוספת  דוגמא

את  מקבלי השבועות שבחג  יודעי

חיזק יו אותו  שמאז זה  יהודי א התורה,

בחג בכה הוא – שלו  העתי קביעות  את

ידע  כי כלבבו , חברותא  שימצא השבועות

הדבר ועלה – יצליח  לא חברותא שבלי 

תופס בוודאי  השבועות  חג הנה  בידו,

היו שזהו  יודע הוא כי אצלו, גדול  מקו

הבא השבועות שבחג  יודע הוא ועוד שלו,

קביעות את יותר עוד לחזק יצטר

שלו.  העתי

כששיי דבר איזה  לו יש יו"ט כל 

בו  שיתנוצ תחילה צרי  והאד אליו,

אי לחשב   צרי הוא ואז ,הרעיו

למעשה  בו  החירותלהשתמש לעני  א .

האד צרי בתחילה  הוא . כ הסדר בליל

צרי הוא ואח "כ  חירות , מהי להבי

בכלל אצלו   נכנסי דברי איזה לחשב

רות.החי

הרשב"י  שמחת יו

המה  רבי בעומר. לל"ג נבוא כעת

זה, ביו גדול תענוג שמרגישי  האנשי

ויש פנימי מחיבור נובע  שתענוג יש

.החיצוניי  מהדברי נובע שתענוג

לו שאי ומרגיש בחו "ל גר האד ולמשל,

הוא והרי שבקדושה,  לדברי שייכות 

הוא .למירו בעומר ל"ג כל לנסוע מחליט

כול דירה. ושוכר מערכות משדד 

ובכ שלו . היו זה בעומר של "ג  יודעי

למירו לנסוע יכול שאינו בשנה  קורה מה

האחרונות) בשני כ שהיה שעת(וכפי  זוהי ?

שלו ? בעומר הל"ג  אז  נראית  אי .המבח

אי לנסוע יכול אינו  א אומר: הוא  א

שאב  השני שכל הוא סימ ,כלו לי

מה  ומכל ומהאווירה  מהנסיעה  חיות

אלה, מכל חיות  ששאב וכיו שמסביב,

הפנימית לנקודה מחובר היה לא בוודאי

.היו של

בל"ג מאוד מצוי זה שדבר והאמת

כי הקודש,  באר  הגרי בקרב  ג בעומר 

החיצוניי לדברי להתחבר מאוד קל

לנקודה  במקו זה קדוש יו של

מה  הוא  לזה  המבח וכאמור, הפנימית .

החיצוניי כשהדברי האד מרגיש

שבכל יש, טובה  בשורה   א ממנו . מנועי

יכול ,תשעי בגיל ואפילו  , בחיי שלב 

אל ולהתחבר האמור כסדר לעשות האד

.היו

מתלמידי התורה דברי  שכל נשכח בל

נמסרו בעומר ל"ג  יו  בעני הבעש"ט

במירו כלל היו  לא   ה מיחידי בחו "ל. חו)

יותר ) המאוחרי בדורות הרגישוסגולה  ה .

היו ה כי בעומר, בל "ג ככל גדול  אור 

זה  מה ידעו  ה הפנימיות . אל מחוברי

בגודל הבינו ה יוחאי, בר שמעו רבי 

עד  עליה השפיע והדבר ,היו קדושת

תענוג לה היה כ ובעקבות למעשה,

כ עמדה  שבו מקו בכל זה ביו עצו

.רגליה

לעשות בכוחו  יש הוא באשר אחד וכל

להיאמר יכולי הדברי מדרגתו . לפי כ

פי  ה נחוצי  א יו"ט, ובכל שנה בכל

יהיו שהשנה לכל ידוע כאשר כעת  כמה

במירו בעומר  בל"ג מהותיי שינויי

עכשיו  מדברי איננו  המציאות. מכורח

הבינני לו



אשר הציבורי, העסק של תפקידו  בעני

בתפקידו נכלל מה רבו  ע  יתייע הוא

נחשב  ומה  כהשתדלות נחשב מה לא, ומה

האד בעני אלא ידי, ועוצ ככוחי

כדי יעשה מה כדת  מדברי אנו הפרטי

והתענג בבחינת  זה  ביו לתענוג להגיע

ה'. על

ויקרה  טובה  מתנה 

ל"ג שיו לזכור הפרטי האד על

נת שהקב"ה נפלאה מתנה  הוא בעומר 

דווקא. חיצוניי בדברי תלוי ואינו  לנו 

כלל היו  לא שהצדיקי רואה  אתה  הרי

מרובה . במידה מתנה  לאותה וזכו  במירו

לנסוע   ג יכול האד  א , כ  אמנ

תלויה  אינה המתנה אבל טוב, מה , למירו

שכל הרבה  אנשי ראינו וכבר בזה. רק

היתה  בעומר בל "ג במירו היות מטרת

הדלקות בכמה לספר אח"כ  שיוכלו 

כמה  להראות  שיוכלו  וכדי השתתפו 

היו אפילו  ה שצילמו . תמונות שיותר

היו לא א ,במרפקיה ודחפו  במערה

מותר בעומר. ל"ג  ליו כלל מחוברי

שלא כוונתנו אי . במירו להיות רצוי  וא

כל את לקיי שלא או למירו לנסוע

א . היו היו"ט מנהגי שנקודת כוונתנו

באלה . רק תלויה אינה

דווקא לאו  אמורי הדברי כאמור,

שאי  מבי אחד כל ה מדרגה. לבעלי

א בעול דבר לשו להתחבר אפשר

דגול פרופסור היטב. אותו   לומדי אי

ומספר רופאי מאות כמה בפני מרצה

לו שנתחדש נפלא חידוש על  לה

פעורי בפיות  יושבי הרופאי ברפואה.

מפיו היוצאת מילה כל ובולעי

תעלומות אי  בראות ומשתוממי

על ידי באחת  נפתרות רפואיות  רבות

מעתה   מביני ה זאת ועוד זה, חידוש

וא למעשה , לעשות עליה מה

"התחילה  לאמר: בהתפעלות   מתלחששי

ובאותו הרפואה". בעול חדשה תקופה

לא שמעול פשוט אד בצד  לו  יושב  זמ

מאומה .  מבי ואינו  הרפואה חכמת למד 

ה שהרופאי מפני וכי :אנ ניחזי  השתא

ממנו ?! יותר מביני לכ מדרגה  בעלי

עוסקי  שה שמאחר אלא שלא! בוודאי

לה יש ,לה מוכרי  והמושגי ברפואה

לנושא. חיבור 

כ תורה בדברי  בשיעורי ג  אכ

שיעור שומע כשאחד ולדוגמא, הוא,

בעל להיות  צרי וכי ציצית, בהלכות 

לא ציצית ?! הלכות להבי בשביל מדרגה

וכיו וללמוד, לשבת פשוט צרי ולא !

ולמד, עצושישב תענוג לו  יש עכשיו

לנושא. מחובר הוא כי השיעור, משמיעת

בכל ועוד  עוד  להתקד היהודי יכול כ

ליהנות יכול הוא  ולכ שבקדושה , דבר

ליו "ט. מיו"ט ויותר יותר

בטעמא מילתא

נרד ועכשיו  בעומר, ל "ג ליו ובחזרה

המוכרי הפרטי כולל ,הפרטי אל

לקבל יוכל אחד שכל  בכדי זאת לכל,

שמחה  יו הוא בעומר ל"ג לדבר. שייכות 

חלק ,בספרי זה על נכתבו טעמי וכמה 

ומובאי  ומובני פשוטי מהטעמי

וחלק הבעש"ט , תלמידי רבותינו בספרי

מביאי בקל ולא  מורכבי יותר מה

צרי האד ובכ שמחה. לידי אותנו

אליו ,  השייכי  הטעמי את  לבחור לדעת

לזל״ג בעומר תשפ״ב



האד צרי שמחה, יו שהוא היות  כי

א כי שישמחוהו, טעמי לעצמו  לאסו

מספרי על הבנוי  טע ילמד

אור בוודאי  זה   שג אע"פ וגמטריאות,

לו יעזור שזה תיתי מהיכי  הוא, תורה של

הריקודי בעת רגליו  את להרי

יהיו בעומר בל"ג שלו  ושהתפילות 

יכול  האד אמנ הודיה. מלאי תפילות

הרקידה, עצ עלידי עצמו  את לשמח 

מה  לדעת  צרי הוא   סו כל  סו אבל 

רוקד. שהוא בשעה לחשוב

העיקריי מהטעמי אחד והנה 

שביו השמחה  בעני בספרי המובאי

הוא זה זה יו אי שבוודאי  בזאת להבהיר  ונכו)

אחת  רק היא זה ביו השמחה בלבד . שמחה יו

 כגו עבודות, עוד  לו  ויש  שלו, מהעבודות

הרשב"י  לתורת התקשרות ,לצדיקי התקשרות

שועוד ) מפני מתנה , קיבלנו  זה ביו

מאליו מתנה , מקבל  וכשהאד גדולה,

שמח  נעשה דגמראהוא מדינא ה .

נאי  בגדי לאשתו לקנות  האד מחויב

המציאות, היא כ בחג. לשמחה כדי 

לו צרי שהוא דבר לאד כשקוני

מזה . שמח נעשה הוא בו, היה ורוצה 

איזה  על  שחולמי ילדי לראות  אפשר

שמחי  נעשי ה ,לה וכשנותני דבר,

אלא ילדותי, בדבר המדובר  אי מאוד.

כשהנפש כי הוא, שבנפש אמיתי דבר

אותו , מקבלת והיא  למשהו  משתוקקת

מזה . שמחה נעשית היא

אור  יהי  אלוקי ויאמר

" בספה "ק יששכר ובכ כתב בני "

ג) מאמר אייר  בעומר(חודש ל "ג הזה יו הנה :

בו יוחאי , ב שמעו דרבי דהילולא  יומא

ביו ומסתמא , מרומי לשמי עלה ביו

וממלא יושב הקב"ה כי כ ג נולד זה 

יו אל מיו צדיקי של יא,שנותיה (ר "ה

הנה א ) טוב, כי האור  שמתחיל  ביו בו

 קוד ימי טו"ב  היינו התורה מ להאיר

תורה   הנשמה ,מת נתגלית ביו בו

אור  דר תגלה אשר בעול הקדושה 

בתורה  טוב  הקדושכי  נקרא  כ על .

קדישא  בוצינא  הקדוש )ההוא  נר בו,(היינו

אבא  לר' וצוה  מרומי לשמי עלה ביו

נתגלו אשר נסתרות הגנזי כל לכתוב 

הגנוז  האור מהארת ברכה להשאיר

במהרה  יתגלה עד  ולבנינו לנו  שמור

צדקינו משיח  שאמרוח אור  רז"לכמו 

מל של אורו זה אור יהי אלקי ויאמר 

טוב  כי בהאור התעסקות  בזכות המשיח

לברכה  קדישא בוצינא השאיר אשר

ישראל. לכל ולאור ולחיי

האורח . שיישאר  שפעלה זו היא אבא  ר ' עלידי זה ביו הגילויי שכתיבת מבואר יששכר  הבני מדברי

שלכ ואמר  ,שרפ ואח"כ תורתו דברי את  כתב זיע "א  מראפשי שהרה"ק זה  בעני לציי ויש .העול בזה

,האלוקי בחכמת היה בדורו יחיד שהרי היו, גדול אור תורתו דברי ה העשייה. לעול להוריד כדי כתב

ו  לכתב היא הנפוצה  הדר העשייה? לעול מורידי  ואי העשייה , לעול להוריד היה  וצרי לפרסמ

באור הוא  המדובר  אלא ,ומשלי פרפראות  ,ומילי באותיות  רק המדובר  שאי ידע  הצדיק  א ,ברבי

ומעתה ,העול לזה הגיע  כבר  הוא  אליו, וכשהגיע ישראל, לבני לעזור כדי לעול לרדת  שצרי מופלא

צרי היה לא  א המעשה, לעול לגמרי להוריד כדי כתב לכ מושבו. מקו בכל ישראל איש  לכל יועיל

.שרפ לכ מזה , יידע  מי שאי

הבינני לח



נסתרות גנזי נתגלו  זה ביו אומר: הוי

ובזה  אבא, ר' על ידי ונכתבו  לרשב "י

עד לדורות הגנוז מהאור ברכה נשאר

יהודי של הכוח  היינו  הגנוז אור אנו. ימינו 

על ולהתנהג  להבינה  בתורה, להצליח 

פיה .

יהל כי אור אראה 

בלשונו כא עוצרי היינו אפילו והנה 

יששכר, הבני מספיקשל בזה  היה כבר

גדולה  שמחה  לידי האד את .להביא

לעול ירד זה  שביו באמת  מאמי האד

שמועיל ולקדושה לתורה וחמימות  אור 

שבכל כפי  מזה, ויותר אנו . ימינו  עד  לנו 

שהיתה  היו "ט  סגולת  מתעורר יו"ט

בזמ הה בימי הברכה  כלשו בשעתה,

א המעייהזה, נפתח בעומר ל"ג  ביו

 א בתורה ואורות הבנות ממנו ונשפ

הפשוט  לוליהודי שחסר מה זהו והרי ,

נפקחות  האד עיני היו  אילו  כי ,לאד

בהשתוקקות משתוקק היה  במעט, ולו 

,הפסולי מהרגליו להפטר כמותה שאי

שמונעי אלו  שה מבי היה ממנוכי

והארת ובגשמיות , ברוחניות  ההצלחה 

הדר את למצוא לו  גורמת  היתה התורה

.מה להפטר

שהתמודדו אברכי מאות יש ,כ  אכ

עזר והקב "ה  היו ויהי הרגל, איזה  ע

קיבלו ה קרה? מה ממנו . להפטר  לה

נפתחה  היציאה  אל  והדר בהירות  איזו 

.לה

הנגינה  מעול משל 

ודוגמא: משל ניקח הדבר להבנת

,תווי שבעה הכל ס יש הנגינה  בסול

מה  כל זה עשר.  שני – החצאי  ע ויחד

נוצרי עת ובכל שעה בכל והנה  שיש.

היא: הנשאלת והשאלה  ,חדשי ניגוני

מאז בעול היו  כבר האלה  התווי הרי

היו וכבר לכל,  פתוחי  וה  ומקד

יד על ונוצרו  דגולי מלחיני בעול

שאנשי  יתכ אי ,ניגוני איספור

בימינו חדשי ניגוני יוצרי עדיי

פלאי  בניגו מדובר  פע מדי כאשר 

היא, התשובה הרגש? נימי על הפורט

להתגלות. צרי שהניגו

לכ ויאמרו  המלחיני את שאלו 
לקבל כדי  מסוי במצב להיות  שעליה

להסביר יודעי אינ עצמ  ה הארה .

של בסגנו מדברי  מה חלק   אמנ זאת.

שלמי מספיק  אינ כי ידי,  ועוצ כוחי

המילי את  הפה  מ להוציא כדי ה'  ע

מדברי באמת מה רבי אבל הנכונות.

לי נתגלה  זה האמת: את ואומרי כראוי

הניגו .אי יודע איני בעצמי ואני  פתאו

לגלותו  צרי הקב"ה אבל , בעול קיי

אותו , רואה  שאני  וברגע שאראנו , כדי  לי

היתה  בליובאוויטש חדש. דבר יוצא

מה  .[ניגו [אמור  ניגו א זאג השפה:

ניגו לכל הסבר. יש ניגו לכל כי הפשט ?

יש משהו . בו  להסביר אפשר עומק. יש

התואמי אמיתיי  ניגוני שרואי

מהתפעלות. ויוצאי המילי ע להפליא

זה  אי משמעות. לו  יש מסר, לניגו יש

יודע . איני  נהיה ?

יהודי לכל השיי התורה  רקאור  (ולא

(מנגני הואלבעלי .האד אל להגיע  צרי ,

להשי"ת להתבטל  צרי הוא  לבכות,  צרי

האור ואז הדור , ולצדיקי  אליו  ולהתחבר

יוצא הוא אליו , מגיע  וכשהוא אליו, מגיע

באי רבי וקשיי גדול , לאור מאפלה

לטל״ג בעומר תשפ״ב



את  להפו מבלי זאת , פתרונ אל

אינו דבר ושו נס עושה  הקב"ה  .העול

יש זה. בשביל להשתנות  צרי

באי קושי איזה  ע  שהמתמודדי

לגור לעבור מוכרחי  שה למסקנא

אמנ קהילה .  להחלי או  אחרת בעיר

יש שהרי מעיקרו,  מופר אינו  הדבר

מזל, משנה מקו משנה שנקרא מושג

היא מוח שתפיסת אד בני יש אבל 

לעקור צריכי ה לישועה לזכות שכדי 

ולמע מחדש. לידה כדי עד הכל את

להשאר יכול  האד .בכ צור אי האמת 

שצרי ומה  האור, לו  יתגלה  וש במקומו

יבוא. – פתרונו אל  לבוא

מתוק  יצא  מעז

לעבודתו יו כל נוסע  שהאד יש

לעבודתו , דקות  ועשרי שעה  במש

ושעה  בבוקר דקות   ועשרי שעה

הדבר לביתו . בחזרה בערב דקות  ועשרי

חמש כבר מאוד. עד  ומעייפו עליו מכביד

להקב"ה  לבו  בכל מתפלל  שהוא שני

כי לביתו , סמו אחרת עבודה לו  שישלח

ע יותר  וישהה  יותר ילמד בוודאי  אז

אור, לו  שולח הקב"ה פתאו והנה בניו .

מסויימי תורה דברי לשמוע מתחיל הוא

נהפכות נסיעתו  שעות מהרה, ועד , בדר

שעות מכל ביותר האיכותיות לשעות 

שישועתו לו מתגלה  זו ,  א זו ולא ,היו

זה  ידי על כי מזה, דווקא  באה  ברוחניות

הקצה . אל הקצה  מ ומשתנה הול הוא

זאת שיקח להקב"ה צועק הוא  שני חמש

לקחת צרי שאי הקב"ה לו  מראה ממנו .

את להשאיר צרי ,להיפ אלא ,כלו

שהוא. כמו  בדיוק המצב

היא .  אל מיני אחת נקרא דוגמא  זה

וברכה  עצה תורה. של  אור שנתגלה

של יו נפתח. המעיי זה וביו .לאד

הוא . לאד ברכה היא הגונה  סיבה אכ

ואע"פ בשמחה. יו באותו  להיות

זאת  רואה אינו עדיי היינושהאד ,

מתנה   א היא מתנה  לכל שבדומה  מפני 

את להסיר  וצרי בעטיפה, באה זו

לגלותה. כדי מאמיהעטיפה  האד אבל 

בשמחה  להיות לו מועיל וזה .בזה 

הבינני מ



ה'תשפ"א  אייר י "ז  – אמור פרשת חמישי יו

ומרחוק  מקרוב  יוחאי בר  שמעו רבי אל ההתקשרות  דר

תורה   למקו גולה  הוי

 מתכונני ציובעודנו אל לנסוע

ועכ "פ הרשב"י ,אליובמירו לנסוע 

שהריבנפש להגיע, מטרתנו עיקר 

ברוחניות  אחר להזכירלמקו ראוי ,

בעני הרבה משקיעי היו  חסידי שאצל 

רוצה  יהודי כל ה הצדיק . אל  הנסיעה

הצדיק, רבו  השפעת ידי  על להתעלות 

כבר א ובי החיי בי עדיי הוא  א  בי

בעול ממקומו  ג כי ,רו לשמי עלה

לאלו להשפיע ממשי הוא העליו

לנסוע  גדול עני יש כ ועל בו ,  הקשורי

כי מקומואליו , את עוזב  כשהתלמיד 

בדר להטלטל  ויוצא  וסביבתו ביתו 

רבו , למקו להגיע כליכדי נעשה הוא

מרבו תורה  לקבל מוכ רקיותר לא  וזה .

סגולי.  באופ ג אלא  מציאותי  באופ

נוחות  על  לוותר מוסי שהתלמיד ככל

אליו נכנע הוא  לרבו, הנסיעה בשביל 

יותר,יותר  תלמיד נעשה הוא שכ וכיו ,

דשמיא  לסייעתא זוכה  הוא  וממילא

מרבו לקבל  ויותר.מיוחדת יותר

דברי על בוודאי מיוסד זה עני  אכ

מי "ד )אבות (התנא  למקו "פ"ד  גולה הוי

לאדתורה  לו שיהיה   שהג שפירושו  ,"

המלמדו רב  וא הרבה  ספרי במקומו

אי בתורה , להצליח  רוצה  הוא א תורה ,

אלא במקומו, להשאר ויגלה לו  יקו

כי שבדבר , הטורח כל ע אחר  למקו

דשמיא  לסייעתא יזכה כ.

יומא דחד  רב  בי בר 

היא  מזה מקבל שהאד התועלת 

כלל נמדדת שאינה רוחנית תועלת

 הגשמיי שסיפרו בתנאי וכמו  חז"ל,

ב ) ה, רב (חגיגה בי 'בר שנקרא  התלמיד על

חדשי שלושה  שהל משו יומא' דחד

עוד והל אחד,  יו למד לרבו ,  בדר

והפליאה  לביתו. חזרה חדשי שלושה

תלמיד, אותו  מזה הרוויח מה ברורה,

ה  דברי  את נוגד הוא (אבות תנא ולכאורה

מ"ה) כנגדפ"ב  מצוה הפסד מחשב "הוי

לשקול צרי שהאד שמבואר שכרה",

הוא ומה מרוויח  הוא  מה לראות  בפלס

לאותו לו היה כדאי לא ושמא מפסיד,

אצלו שהיה מאחר  רבו אל לנסוע תלמיד

.חדשי ששה  בדר ובילה  אחד יו רק

שבאו הרי ,כ על  לנו  סיפרו  חז"ל א א

הצלחת היתה לו  נפלא: יסוד ללמדנו

לימודו שעות לפי נמדדת  בתורה האד

חשבו לבוא צרי באמת  היה רבו , אצל 

שעות וכמה בדר היטלטל שעות כמה

ש מאחר אבל רבו, אצל הצלחת היה

אשר  אלוקית בהארה תלויה  האד

לו ולגרו כולו כל  את לשנות בכחה

בזה  נשכר ולהיות חייו את לשנות

הדברובבא  הלא רגע, בי להיות ,יכול 

ואדרבא, אדרבא  כ וא לאד לו  כדאי

שיגיע עד  ועוד עוד  בדרכי להיטלטל

ותעמיק , תל הכנעתו  כ כי רבו, אל 

את  לקבל באמת יוכל רבו אל  ובהגיעו

מאל״ג בעומר תשפ״ב



לו הראויה  אתההארה תפעל  אשר

פעולתה .

קיבול כלי  משו

שקשה  לדעת עלינו  יותר: להבי

'מקבל'. 'מקבל 'להיות  להיות כדי

להודות ,אמיתי האד מלא:צרי בפה

היו עד חיי את חייתי שבה הדר"

חשבתי לכ נגיעות  לי  היו היתה . מוטעית 

לכ תאוות לי היו נכונה, שדרכי 

על דילגתי ביהדות, מיסודות  התעלמתי

נעי לי היה לא כי בתורה פסוקי כמה

דרכיי". את פירושולשנות אמיתי  מקבל

צודק. שאינו מודה שהוא

אני גמור, בסדר "אני שאומר: מי יש

עוד... לקחת  רוצה שאני  אלא וישר, צדיק

לי יוסי ורבי שמורי רוצה אני לא? למה

ומתפלל לומד אני לי.... שיש מה על עוד

לא א נפלא, יהודי אני צדקה , ומחלק 

ואזכה  חמימות ג לי יהיה א לי  יזיק

עושה ... שאני מה  בכל דשמיא  לסייעתא 

אפשר דולרי אלפי  בכמה לא? למה

דירה  ומקבלי נוסעי זה ! את לסדר

ועל , מושל יהודי אני בקיצור! מרווחת...

רבי לתורת  ג אזכה ,למירו הנסיעה ידי

הצדיק אל הנסיעה על ידי או  ,שמעו

כמה  אל או  הצדיק  אל להיכנס  ג אזכה 

להיות יכול מה קוויטל... ע צדיקי

,כ מדבר שהוא כיו מזה?". טוב  יותר

הפ לא כי מהצדיק, לקבל  יכול אינו

ל 'מקבל'. עצמו 

גולה  "הוי באמת לקיי שרוצה מי

אני מה בשביל :כ יאמר תורה",  למקו

בכלל נוסע  אני  למה תלמיד? להיות  צרי

אליו ? לי יש שייכות איזו הצדיק? אל

תורה, מלמדני  שהוא מפני היא התשובה

מותר מה  ה', בתורת  כתוב  מה אומר הוא

את להחדיר אי דר לו  ויש אסור, ומה

כמה  פי שמועילה  דר בלבי, התורה

את אבטל  ולכ אחרת, דר מכל וכמה 

שהדר מלא בפה והודה אליו  עצמי

נעי לא  נכונה.  דר היתה  לא לי שחייתי

לומד שאני התורה אבל מזה , לדבר לי

כבוד על היו כל  חושב אני כראוי, אינה 

אי היו כל חושב אני זה , בשביל  ופועל

לומד שאני מה וכל הוני, את להגדיל

טועה ! אני  זה... בשביל רק  הוא ומתפלל

יכול איני כי ברירה  לי  אי ! ואיו נורא

אני  לכ חיי , את כ לחיות  להמשי

ממנו וללמוד הצדיק  אל לנסוע מוכרח

לחיות".  אי

מריה  קמיה  כעבדא 

מקבל בי החילוק  שזהו מביני כשאנו 

אנו עצמו, את  מרמה שרק  למי אמיתי

בביתו יושב  האד שכאשר מביני

אות מקבל הוא אי תורה , דברי ושומע 

לא ", אולי  ,כ "אולי אומר: אלא לגמרי,

להגזי צרי אי" בלבו : הוא  וחושב

אל גישתו "...כ כל נורא לא  זה  ,ככל

כבר שהוא היא תורה  הדברי שמיעת 

אלא ,הרגליי על עומד כבר הוא מסודר ,

"למדתי – קצת עוד ללמוד רוצה שהוא

איזו עוד לשמוע רצוני ,היו שעות שתי

לשולח פרפראות  לי שיהיה רצוני ידיעה ,

השבת..."

ומכניערק  מסביבתו יוצא  כשהאד

שמיעתו תהיה  אז  לרבו , עצמו את

לגמרי אחר דרכובאופ  שאי מודה הוא .

יודע  הוא  כי לשמוע מוכ והוא נכונה ,

הבינני מב



ללמוד, מאוד הרבה  עדיי לו  יששיש ואז

הוא  כי עצומה , דשמיא סייעתא לו

הגו .תלמיד 

אני  רוצה  שיאמר  עד

לפי שבימינו , לזה, להוסי ויש

כשהאד והנפשות , הגופי חלישות

נוח שאי מקו באיזה  מרצונו  שלא נמצא

עליו שנגזר על מצטער הוא  ,ש לו

להיות ביותר לו  קשה  וממילא  להתייסר,

לברוח אלא אינו רצונו כל כי 'מקבל',

אנו .מדברי אנו זה על לא אכ , מש

מפני לסבול שמסכי מי על  מדברי

כדי במעט ולו  נפשו  למסור שרצונו

מהצדיק. תורה לקבל שיוכל

,במירו בעומר  ל"ג  בליל נמצא האד

כבר ועפעפיו  מאוחרת  כבר  השעה

אי" אומר: הוא אבל  לזו , זו  נדבקות 

בשביל וכי כזה? גדול בלילה לישו אוכל

שוב  נכנס  הוא  ומיד ,"!?למירו באתי זה 

כלל להתחשב  מבלי  הריקודי למעגל

כוחותיו. בכל לפזז  וממשי בעייפותו

הטוב, מרצונו זאת עושה שהוא   כיו הנה

לזככו. גדול כוח לכ יש

שבועות, בליל לומד  האד זה כעי

משתלטת שהשינה  מרגיש הוא ולפתע

רגליו על ק הוא עושה? הוא  מה עליו.

זאת עושה  הוא בקול. ללמוד ומתחיל

שינה  לנדד  רוצה  הוא כי הטוב, מרצונו

יודע  הוא כי ?בכ רוצה הוא למה מעיניו .

נעשה  הוא  כ ידי ושעל גדול תיקו שזה 

א מזה, צער לו  יש התורה . לקבלת מוכ

תורה, למקו כעת גולה  שהוא מבי הוא

מזה . רוח נחת  לו ויש

יושב  קטנה ישיבה  כשבחור ,כ לעומת

אחר חמש בשעה המג "ש של בשיעורו 

הגמרא, על לו  נשמט וראשו  הצהריי

,פני את  ושטו "צא  לו: אומר והמג"ש

כי ,רגלי על ותעמוד ותיכנס תחזור ואז 

מה  כל על המבח בכור אעמיד אח"כ 

רק בוודאי הוא אז  כי הלא שלמדנו ",

מרבו , תורה דברי מלקבל  והול מתרחק

רוצה  שאינו  בלבו מרגיש הוא  שהרי

אותו יעזוב שהמג"ש והלוואי ש להיות 

לנפשו...

רבו אל או  למירו נוסע כשהאד כ

בחוסר יש גדולה  מטרה כי  א שליט"א ,

הנסיעה  אי לנסיעתו , המתלווה הנוחות

הוא כ א אלא  תועלת לו לגרו יכולה

וא מצטער א אבל מטרה . בו שיש מבי

לו תהיה לא לנסוע, החלטתו על מתחרט

ממנו. גדולה  תועלת

יבואו אשר את  והכינו

החילוקאכ יהיה כלל  זה בדר בי

האד לזה בהכנת דהיינו תלוי ידע,  א

לעשות  ברצונו מה היה ,מתחילה הא

תורה  למקו לגלות שבטוחחפצו או  ,

ורק ,שבעול הנוחיות כל לו  שיהיה  היה

והתאכזב . ראה משהגיע

לקיי בשביל לרשב"י  נוסע  כשהאד

במהל יודע  הוא תורה, למקו גולה הוי

ההכנעה, לו שכדאית הדר לוכל כדאי

הוא  שהרי ,הדר וטלטולי  הקשיי כל 

תורה . ללמוד הואהול תאכל  במלח פת 

יותר טוב  האד יבי ידו  על אשר מהל

.העיני  מ שינה לנדד  וכ התורה, את

אלא ,יסורי לש ביסורי המדובר אי

מגל״ג בעומר תשפ״ב



 בה משתמש  האד שא ה כלי

כמה  פי מצליח הוא התורה, ללימוד

וכמה .

החסידות דר בי החילוק באמת זהו 

המקובלי שללדר אורו זריחת קוד)

הרבה הבעש"ט ) מסתגפי שהיו  ידוע אשר

יכולי חסידי .סיגופי ושאר בתעניות

לש אינה  תענית אבל להתענות, כ ג

ארוכות שעות  רוקדי שה היות תענית.

שה ממילא נמצא תורה, בשמחת 

אבל ,להתענות,מתעני מטרת אי

מחיר  לשל  מסכימי שה עבוראלא

התורה . לימוד

הסתירה  מצאנו כבר  שבגמרא והאמת

חוטא, או  קדוש נקרא המתענה  הא

עושה, האד מה  שתלוי היא והתשובה 

כדי רק  צער בו  שיש דבר עושה  הוא  וא

שבאה  האלוקי קרבת אל להגיע

קדוש. ונקרא רצויי מעשיו  לאחריה ,

 כלימודי לשמוע  אוז לי יעיר

מה  ,שמעו לרבי נוסע כשהאד ובכ

לכל תחילה – לעשות? הול הוא הוא

לרבו הנוסע כתלמיד מה נוסע זהו  הלא  .

על משתטח שהוא פע כל עושה שהאד

הגיע  שהצדיק יודע  הוא צדיק. של קברו

לתשובה, דורו  בני לעורר כדי  העול לזה

ללמוד רוצה  הוא  לציונו , נוסע  וכשהוא

משהו. ממנו

הק ' ירדהאוה"ח מירו הר  את כשעלה

ידיו על ומטפס האר על החמור  מ

בלבו: אמר כי – ?כ עשה  מדוע ורגליו .

כמה  פי שגבוה הרב אל הול אני הלא 

אליו?"... ללכת לי יש זכות איזו ממני ,

אל נוסע כשהוא בימינו  האד  א  אכ

אז כמשמעו , פשוטו תורה המלמד הרב

זה  על לשל מוכ שהוא  לו  פשוט  הדבר

וכגו שיידרש, ככל נוחות  חוסר ולהרגיש

באר לישיבה שנוסע חו "ל תושב בחור

מג"ש אצל ללמוד חפ הוא  כי  ישראל

תחילה  במחשבה זאת עושה דווקא , פלוני 

עבור לשל שיצטר בחשבו ולוקח 

ושיהיה  מגורי מקו ועבור הנסיעה

כדאי הכל א וממשפחתו , מביתו  רחוק

בתורה . להתעלות בשביל לו 

בעני מדובר שכאשר  היא  האמת   בר

מזה, יותר הרבה הוא  הצדיק, אל הנסיעה

תורה . דברי לשמוע זה  בשביל צרי ואי

השפעת צמצמו  הצדיקי כל לא  הרי

כל אלא דווקא, הדיבור אותיות דר

שנשמתנו הצדיק אל נוסעי שאנו

מתקשרי אנו  ידו על ואשר בו  תלויות

הארה  אצלו מקבלי אנו  השי"ת , אל

מבלי הלב  פנימיות אל ישר הנכנסת

מקבלי אנו  דוקא ,  האוז דר לעבור

אל ישר הנכנסת תשובה  הרהור אצלו

הלב .

ה ' את  לדעת  נרדפה נדעה

בשעה  שואל  כשהאד מעתה : אמור

מה  שמעו רבי אל לנסוע מתכונ שהוא

לעצמו לענות עליו לעשות , עומד הוא

יהודיש להיות   אי ללמוד  הול הוא 

 ושל כ ירא וא .,לש מגיע כשהוא

בעבודת  דר אחר  חיפושו שיהיה צרי

ה'.

הוא מה  בשביל הצדיק, אל  נוסע האד

ה'. בעבודת  דרכי לקבל בשביל נוסע?

הבינני מד



לו יש ,קשיי לו  יש הרע , יצר לו  יש

להיחל אי יודע ואינו  התמודדויות,

ושו דרכי מיני כל ניסה  כבר הוא .מה

הרב  אל הוא נוסע  לו . הועיל לא דבר

לו אומר לעצה". זקוק "אני לו : ואומר

א מציע? אתה מה אתה! "אמור  תה הרב:

מה  ובכ ,יו כל באיחור ק שאתה אומר

אני מה שואל  הרב האיש: אומר ."?עצת

רופא אל באתי זה בשביל  הלא מציע?!

אני .דר לי וית לי שיעזור  הנפשות

לא א ניסיתי, כבר  יודע , איני כשלעצמי

הצלחתי..."

החסידות בספרי מעט כשמעייני

,במירו שמעו רבי אל הנסיעה בעני

כשאנו  עושי שאנו מה שזה  רואי

להאיר הגיע שמעו רבי .למירו נוסעי

להצליח יוכל יהודי  שכל כדי העול את

הקיימי הקשיי כל  למרות בתורה

אעשה  "מה : האד אומר .בעול

לי יש ? מהסב יוצא ואיני שהסתבכתי

והריני פלונית, והתמודדות  פלוני קושי

ומטושטש". מבולבל

גשמיות  בשביל   נוסעי לא 

הנפוצה  הטעות את לעשות לנו  אל

כדי רק שמעו לרבי שנוסעי ולחשוב

באותה  מדובר ה .גשמיי  קשיי לפתור

לנסיעה  בנוגע עושי אד שבני טעות 

היא המטרה שכל חושבי כשה  לרב

"מה  : האד יטע הפרנסה. על  לבקש

פרנסה  מבקש שאני במה יש חסרו

מהצדיק לבקש שמותר  ידוע הלא  מרבי?

ידו שעל  זה הוא הצדיק  כי הפרנסה על

פשוטה : התשובה א ."!לעול השפע בא

אותו של תלמידו שאתה  מפני רק

רק תורה, ממנו לומד אתה כי צדיק ,

שפע ממנו  לבקש יכול אתה  כ מפני 

שהקב"ה גשמי. כפי את פועל  הרב

ע  של שהקשר ברור ה .את פועל

מקיי אתה  כי  רוחני קשר הוא הקב"ה

,עלי מצווה שהוא מה שאתה את וכיו

כל על אתו לדבר  יכול  אתה בו, דבוק 

והוא  ל החסרי הגשמיי  הדברי

להיותיענה  חייב  הצדיק ע הקשר ג .

שיוכל סיבה שו אי – ולא  רוחני, קשר

גשמי. שפע ממנו לבקש

הרה"ק  על מסופר כ רביהנה 

מקאזמיר  נכנסיחזקאל   שפע זיע"א

דחה  פרנסה, על לבקש אחד יהודי אליו 

לבקש הנה  באי ה" באמרו : הצדיק  אותו 

מטרידני אתה ומה ה' בעבודת  דר

הצדה  הסתלק  הלה  ."?גשמיי  בדברי

מדבר אחר יהודי ראה והנה , ונכל בוש

מייע והצדיק פרנסתו בצרכי הצדיק  ע

"וכי ושאל : הצדיק אל ניגש בארוכה . לו

טפי?!". סמיק  דידיה דמא 

ל אמשול מקאזמיר: הרה"ק לו אמר

סחורה  שקנה אחד  בסוחר מעשה משל,

והעמיס בשוק אחד  מוכר אצל הרבה

המוכר אל ניגש אחר עגלתו , על אותה 

למרוח שומ מעט  לו יש א אותו ושאל

עגלתו שתוכל כדי עגלתו  גלגלי את

המוכר הוציא  הכבד. המטע את לסחוב

לב :  בחפ לו  והושיט חנותו  מפינת שומ

השאר והמותר ,כחפצ הגלגלי את מרח 

.הדר א על שוב למרוח  תצטר א ל

את ובראותו  הצד, מ אחד   ש עמד

א ושאל אליו ניגש המוכר , של לבו  טוב

את למרוח  שומ מעט לו ג לית יוכל

אי לו : באמרו  המוכר סירב עגלתו. גלגלי

מהל״ג בעומר תשפ״ב



אותו שאל אלו . מעי לדברי גמ"ח לי

המוכר: השיב לפלוני? נתת  מדוע האיש:

כ ועל הרבה, סחורה אצלי קנה  פלוני 

את למרוח שמ מעט מדילי ג לו  נתתי

אבל הסחורה, את  הסוחבי  הגלגלי

מאומה ... אצלי קנית לא אתה

ליהודי באמרו  מקאזמיר הרה"ק הפטיר

אלי בא  שראית , זה יהודי בפניו : שעמד

יעצתי  שכ וכיו ה', בעבודת  דר לבקש

לו שתהיה  כדי הפרנסה בעני ג לו

את לעבוד ויוכל גדולה בהרחבה  פרנסה

באת לא הרי אתה אבל כראוי. בוראו 

לבקש  א כי  ה', בעבודת  דר לבקש

פרנסה . מחלק  אני   ואי אעשה מה  פרנסה,

הנפשות  רופא

הוא  ,שמעו רבי אל  נוסע  כשהאד

רבו. אל  הנוסע  כתלמיד אליו  נוסע

קושי כל לפתור דר יש שמעו לרבי 

הלא ?אי "אבל ברוחניות. לאד לו  שיש

 לרוב !". וטרדות  ויצה "ר קשיי לי יש

שמא או  הרופא?! את לעזור  רוצה אתה

רבי מקומו ?! את  להחלי רוצה אתה

אמיתי מהל לו  ויש הרופא הוא  שמעו

ברוחניות . ל לעזור עומד אי כשאתה 

 תהלי מזמורי ואומר הציו אצל 

אליו פונה אתה בתשובה, ומהרהר

רבו. אל  הפונה "תכתלמיד :בפי אמור

מסבכי!".  להחל דר עצמלי עשה

לי יש – לומר תתבייש אל  ל'מקבל '.

רשימה  לי יש כזה, וקושי כזה קושי

ברוחניות, קשיי של  זה ארוכה  ובשביל

.כא אני

זה שדבר  לצדיקוהאמת כח  מוסי

היתה  לא לעול ביאתו כל  שהרי עצמו,

יהודיות  לנשמות לעזור  כדי  וזהואלא .

זה  אי ." מכול יותר "ומתלמידי  שאמרו

הרב  שואל, שהתלמיד כיו – גשמי עני

וממילא מוחו את לאמ מוכרח

אלא . נפלאי  חידושי לו   מתחדשי

ביותר  הגדולי הרוחניי מהכוחות 

אתערותא יש שכאשר הוא  שבבריאה 

דלעילא. אתערותא נעשה דלתתא

מעורר הוא המשפיע, אל בא כשהמקבל

למשפיע  כוח  שנות מה  וזה אותו 

עליו. להשפיע

לינק  רוצה  משהעגל יותר 

ושופ הרשב"י במערת  האד עומד

המדבר תהלי מזמור  באמירת שיחו 

ככל הוא  שהרי התשובה  בעני

אומר הוא ואז  בתשובה, לחזור  משתוקק

משתוקק ככל הוא כי קי"ט מזמור

זה  שבשביל מבי הוא בתורה . להצליח 

רבי אומר ומה . שמעו לרבי הגיע  הוא

."מבוקש את  ל את" – ?הלא שמעו

שמעו רבי נשמת  ירדה  זה בשביל 

הבא  לכל  רוחני שפע להשפיע –  לעול

רביאכלבקש. אצל  עומד כשהאד

יכול הוא הרב, בפני כתלמיד  שמעו

ובריאות  פרנסה על  ג לבקש וככבר

שכאשר הסדר הוא שכ ג מה הלאה .

גשמי. שפע ג עמו  בא רוחני שפע מגיע

,שמעו רבי של מהיכלו  יוצא  כשהאד

בידו. וישועתו  יוצא הוא 

שצרי העיקריי מהדברי אחד אול

ש הוא, הכנעה מילהבי אותה  לו  שאי,

אלה   ה שעוונותיו  מבי שאינו  והיינו 

קשייו, את לו   יותר שמביאי הרבה

לישועה  לזכות לו  הקב"ה קשה אמנ .

הבינני מו



וקל פשוט  יותר  הרבה  אבל  ,ניסי עושה

ומאמי שמעו לרבי בא  כשהאד הוא

הוא את מתמודד  שהוא  הקשיי שכל

הוא .תיקו שצריכי דברי לו  שיש מפני 

א והיה  – הקב "ה  דיבר כ כי  בזה מאמי

עשב  ונתתי  מצוותי  אל תשמעו  שמוע

בחקותי א לאו. – לאו   וא וגו',  בשד
– לאו  וא ,בעת גשמכ ונתתי תלכו

זאת, להבי כדי  אמנ לרוב . קשיי יהיו

וכשיבי .שמעו לרבי לרב, האד  צרי

.פתרונ אל יבואו  קשייו כל זאת ,

!? בעול לזה יש עדיי

מ תורה דבר נא  מרוז'ישמעו  הרה"ק 

דרבי המעשה מכירי כול זיע"א:

שבת במסכת  מסופר שהוא  כפי  שמעו

ב ) שמעו(לג , ורבי יוסי ורבי יהודה רבי .

.גרי ב יהודה  אצל וישב יחד ישבו 

של בשבח ודיבר יהודה רבי פתח

ושווקי גשרי שתיקנו  הרומיי

שמעו ורבי שתק יוסי  רבי ומרחצאות.

תיקנו לא  שתיקנו  מה  כל באמרו : מחה 

גרי ב יהודה הל .עצמ לצור אלא

ונגזר למלכות  ונשמעו  דבריה את וסיפר

רבי ברח להיהרג. שמעו רבי  של  דינו

בצאתו שנה. י"ג במערה והסתתר  שמעו

ב יהודה את רואה הוא והנה לשוק יצא 

בו נת !?בעול לזה יש עדיי אמר: .גרי

עצמות. של גל ועשהו  עיניו 

של גדלותו  כל הרי עצומה ! והתמיהה 

שעברו הקשיי בזכות היתה  שמעו רבי 

,גרי  ב יהודה  מדיבורי כתוצאה עליו

פנחס רבי לחותנו  אמר עצמו  שהוא וכפי

בגופו:  הבקעי את כשראה  יאיר ב

לא שאילמלא ,בכ שראיתני  אשרי"

א למה ."כ בי  מצאת  לא ,בכ ראיתני

כפי קשה, ובכלל להענישו ? צור ראה כ

בני  לתק פעלו תמיד  שהצדיקי הידוע

ברוריא שאמרה וכפי ,להעניש ולא אד
–  האר מ חטאי יתמו  מאיר: רבי  אשת

ולמה  מה על .חוטאי ולא חטאי יתמו 

של גל גרי ב ליהודה  שמעו רבי  עשהו 

עצמות ?

:כ הוא שהפירוש מרוז 'י הרה"ק אמר

טמו היה שמעו שרבי שני אות בכל

אמר כי בתשובה, והרהר ישב במערה,

עוונותיו , עבור צרתו  לו  באה שבוודאי

הוא סימ במערה, נמצא הוא  עדיי  ושא

הזדכ וכ ,להזדכ מה  לו יש שעדיי

ובטלה  הקליפה  שנשברה עד  ועוד עוד

שבטלה   שמעו רבי שראה  וכיו הגזירה.

עד בתשובה  שעסק מזה  הבי הגזירה,

אול ה'. רצו לפי צור לו  שהיה  למקו

שהרע  הבי ,גרי ב יהודה  את כשראה 

בו , עיניו  נת מיד לגמרי. התבטל טר

וכיו נגעיו, את לראות בעצמו  כלומר

הקליפה  בטלה שוב , בתשובה שהרהר

א כי  גרי ב מיהודה נותר ולא  לגמרי

עצמות. של גל

וכול ימ"ש אייכמ את  כשלכדו 

התורה  השקפת היא מה לשמוע ביקשו

מסר זה , בעני מסלוני 'שלו ה'נתיבות

מרוז 'י הרה"ק של הנ"ל  הפירוש זיע"א

עדיי שהקליפה ככל  – גדול יסוד בו אשר

על יש שעדיי הוא סימ ,בעול קיימת

להתקרב  ושצרי בתשובה לשוב  מה

שהקליפה  היא  יהודי  של השקפתו  יותר.

שבנינתפסה , הוא סימ נהרגת, וכשהיא

טוב יותר במקו נמצאי כבר ישראל 

רוחנית  .מבחינה

מזל״ג בעומר תשפ״ב



השקפתנו , תהיה שזו  רוצה  הקב"ה

שמוע . א והיה  פרשת  לנו  נת לכ והרי

שיש מי  יאמר שמעתה אומר זה  אי  אכ

רשע  הנראה "כפי ביתו : בתו צרה  לו

עונג מדוש שהוא ופלוני הנני מרושע

שמעו רבי פירש כ לא הוא". גמור צדיק

לפלוני בנוגע אמר: כ אלא מצבו , את

שלו החשבונות את להקב"ה לו  יש הלא 

אני – אחד דבר יודע אני מענייני.  ואינ

רע  איזה עדיי יש  וא .עול של  והרבונו 

צרי שאני הוא  סימ אלי , השיי

עוד. אליו  להתקרב

הצדיק  בכוח שלמה  באמונה  מאמי אני

אדע  אי לעשות? עלי מה  ?אי אבל 

ל יש זה בשביל – ?לתק  צרי אני מה

.שמעו רבי את  ל יש זה בשביל ,צדיקי

שמעו רבי ע ל שיש השייכות  כל ה

אילו תלמידו . ואתה הרב  שהוא במה  היא 

במה  רק התלמיד על הרב יתרו היתה 

מקומות מראה  של  ספר באיזה  שהסתכל

יכול היית השיעור, קוד שעה רבע

להגיע  צרי היית  ולא  לבד כ לעשות 

להגיע  יכול שאתה  אתה  סבור אילו  אליו .

,ל להציע יכול שמעו שרבי  למה לבד

לרבי לנסוע מה בשביל ל אי באמת 

אינ אתה  נמי, הכי  שאי והאמת  .שמעו

יודע . הצדיק אבל , לתק עלי מה יודע 

.הרעיו זהו  לנסועהרי הול אתה

מאמי אתה כי עצמ את ולהכניע

 מנהיגי שלח שהקב "ה שלמה באמונה

הדר לנו  שיאירו  כדי לעול וצדיקי.

ע חוזר הוא זה, באופ ניגש  כשהאד

בגשמיות, כולל ,הענייני בכל ישועה

נסעאבל הוא  – נסע ? מה בשביל 

עצמו את –להכניע לומר  נסע  הוא ,

קיבול לכלי עצמי עושה  אני צודק . "אינני

שאני פירושו  ,של קיבול וכלי  ,של

פעלו תמי הצור – צודק  שאינני יודע 

לי". לעזור כדי מלאכו  את שלח והוא

להתקשר  שבלכתו יודע  כשהאד

אצלו יתוק הכל יותר , האמת אל 

רוקד  הוא אזי  ובגשמיות, ברוחניות

עוז  בכל  תורה ומפזז בשמחת  .

היהודי: אומר התורה, ספר  ע כשרוקדי

מה  כל  כה  עד  קיימתי לא  "לדאבוני

שא בבירור לי ידוע אבל ,כא שכתוב

מקומו על בא הכל היה  ,מקיי הייתי

שבעיסה  ששאור יודע הוא ."בשלו

ברוב  לרקוד לו מפריע  זה ואי מעכב 

שלא בראותו בלבו  נשבר לא  הוא  שמחה .

,להיפ אלא בתורה , שכתוב מה כל קיי

שהוא   משו שמחה ברוב  רוקד  הוא 

לכל ומרפא צרי היא שהתורה יודע

ובגשמיות  ברוחניות ה'קשייו תורת  –

נפש. משיבת תמימה 

תורת ע בעומר בל"ג  רוקד  האד כ

באמונה  בה  מאמי הוא כי ,שמעו רבי 

שלימה שלימה . באמונה  מאמי הוא 

לא  יודע איני – ישועה  ע ייצא שמכא

לקבל מגיע אני   לכא מתי ; ולא אי

רבי של  אורו האמת, אור התורה, אור 

שהיהודי מה  זה  יוחאי . בר שמעו

הוא  וממילא בזה מאמי הוא עושה.

ורבו לרבו  מתקשר  הוא כי נושע,

רב. שפע עליו ממשי

 מקו ובריחוק לב  בקירוב 

ש יודע  כשהאד אכבאופ פועל  זה

שרוחני מבי הוא להיעשות , יכול  זה

הבינני מח



 מקו מריחוק  שאמרואפילו וכמו  ,

 בריחוקצדיקי  נמצאי שאפילו  תמיד

ג מה .קרובי להיות  יכולי , מקו

ה  שכתבו  מה שכאשרספרישידוע

בחינת הוא הצדיק בתורת עוסקי

וב  עיני השתטחות שזה מאור  כתב

.הציו על מהשתטחות גדולה יותר  בחינה

היא ההשתטחות כי הדבר, וסיבת 

בנשמת האד נשמת של התקשרות

נשמתו את הכניס הרי והצדיק הצדיק,

ולכ תורתו , עוסקבדברי כשהאד

לקבל ברצונו הצדיק של תורתו בדברי 

הצדיק בנשמת  מתקשרת נשמתו ,מה

חזקה . יותר בהתקשרות

שהוא לפיכ מקו בכל  יהודי כל 

לעסוק זה ביו פועל  כשהוא  נמצא

לרקוד  , שמעו רבי של תורתו בדברי 

באמצעותה, בתשובה להרהר עמה,

אורו עצמו על ממשי הוא בה, להאמי

.שמעו רבי  של 

מכלי  מעשה  –  מקו מריחוק ישועה
 ראשו

אחד אבר לי שסיפר מעשה שמעו 

זה  יהודי ימינו :  ב מעשה  חו "ל, תושב 

קיווה  ,ואי שני הרבה  לבני ציפה 

לפעול כדי שמעו לרבי לנסוע והמתי

שנה  באותה א תש "פ)ישועה, הדבר(שנת

היה  הקורונה . מגיפת  בגלל ממנו  נבצר

דברי שמע והנה בלבו , מעט שבור האיש

הדור, מצדיקי  אחד מרבו, תורה 

לדעת שצרי היתה דבריו  ומשמעות 

מקו בכל  שמעו לרבי לנסוע שאפשר

הקודש זוהר מעט  לומדי , שנמצאי

נרות  ומדליקי סעודה  ועורכי

יכול שהתלמיד תורתו . בדברי ומתבונני

נמצא שהוא  מקו בכל לרבו  להתקשר

אמרה  כשהתורה כי בתורה . יסוד  הוא

כי היא  לי מעבר  ולא היא  בשמי "לא

חלק כל כולל זה מאוד" הדבר  אלי קרוב 

של בתורה  יסוד יש  שא ופירושו  בתורה,

חשב  בבחינת הוא ועכשיו  לצדיק  נסיעה 

באופ עשאה ולא ונאנס מצוה  לעשות 

במקומו , עשאה כאילו  לו  נחשב הרגיל,

אלא לעשותה  של  רצו לו  היה  שהרי

אחרת... סיבבו השמי שמ

שבור להיות  במקו יהודי אותו  החליט

שמעו לרבי נסיעה  לערו וממורמר,

נרות, הדליק בביתו , התיישב הוא בביתו .

לו גדולה סעודה וער הקדוש, זוהר למד 

הבטיח בביתו  ביושבו ואז  ביתו . ולנוות

יקרא זכר בב אותו  יחנ הקב"ה שא

בר שמעו רבי האלוקי התנא  ש על  שמו 

בג' רבו. בהסכמת זאת והתנה  יוחאי,

עיני יפה זכר ב בביתו נולד באדר

.שמעו בישראל שמו  ונקרא

הוא  בזה , אמונה לאד לו כשיש

בזה  אמונה מתקשר לאד לו כשאי .

יש תמיד  אכ בזה. מתקשר אינו בזה,

ה  כתב וכבר זה, בעני מאור נסיונות

הרושמש על ישראל בני כשעמדו   שא

לא א הרבה, שהתקשרו כאלה  היו  סיני

היו .וברקי הקולות ע אלא התורה  ע

והפסידו ובטרדותיה ובכה בכה  עסוקי

העיקר. לואת  שיהיה האד צרי

והכנעה  אמיתי ולכביטול צודק "איני –

שאינני לשמוע  הצדיק אל  נוסע אני

יודע שהוא כפי לי יעזור והוא צודק ,

הרב לעזור  שלי. הרב כי בו מאמי אני .

בתשובה, לחזור יכול שאני אומר שלי

מטל״ג בעומר תשפ״ב



ושא טוב יהודי שאני  אומר שלי הרב

יותר עוד יהודי אהיה  בתשובה  אחזור

להשתנות טוב. במטרה  אליו  נוסע ",אני 

אי זה.  ע ורוקד בזה  מתקשר  והוא

רק .הבלי הבל הכל טבע. אי ,עול

יבוא הכל אליה, וכשהתקשר יש, רוחניות 

.בשלו מקומו  על 

שו רואה  ואיני  גדול החורב "אבל

זה  בגלל נו ,  הטבע !". בדר מהל

אזדקק שלא כדי שמעו לרבי  באתי

לי ימצא כבר הוא הטבע. בדר למהל

אתקשר עוד כל לי לעזור אי מהל

לתורתו.

היהודי עבודת אמרזוהי וכבר ,

מלובלי חז"לה'חוזה' מאמר על זיע "א

שלפיכ אותו"  מסייעי ליטהר "הבא

על עולה זה כי רבי לשו מסייעי נכתב

. הצדיקי הצדיקי ליטהר הבא

אותו גולה מסייעי הוי להיטהר, תבוא .

תורה, את למקו תתק  שא תזכור 

אל יבואו הקשיי כל  הרוחני מצב

יכול הרוחני שמצב תאמי , פתרונ

מהל שיש תאמי תיקונו, אל  לבוא

שמחה  מלא  תיסע  וכ ,בשביל ועצה

ולכל לעצמ ותפעל  צדיקי ואמונת 

ברוחניות  טוב  כל  ישראל  בית

ובגשמיות...

הבינני נ



זה?  וליו לנו מה עושה? זו  מה לשמחה

אפשר  אי שבלעד  ההכרחיי  התנאי
קבלה  ללמוד

ל"ג של הגדול היו לפני אנו  עומדי

הקדוש התנא  של דהילולא יומא  בעומר 

חכמת בעני להתבונ וראוי רשב "י,

ומה  רשב "י, תורת  על המיוסדת הקבלה

פשוטי לאנשי זו  חכמה שייכות 

כערכנו.

הגדולה  השמחה על  שמדברי בעת

התורה  סודות  את שגילה הרשב"י של

מחשבה ופני לפעמי עולה  התורה, מיות

עושה "? זו מה  "לשמחה : אד של בליבו 

עומד אינני הרי זו? גדולה  ולשמחה  לי מה

הקבלה . חכמת את לומד ואיני זו  בדרגה

שבישיבה  ישמעו  א לדבר, דוגמה 

על נפלא ספר לאור הוציאו  פלונית

לומד שאינו שמי מוב יבמות , מסכת 

יבמות בענייני עוסק ואינו זו  מסכת כעת

תגיע  א כמו"כ ,מהעני כ "כ  יתרגש לא

מהרשב"א עתיק יד כתב  שנמצא  הבשורה 

כלל ירגש לא הדבר עגונות, היתר לגבי

עגונות. היתר בענייני  עוסק שאינו  מי  את

מי אצל  להתרגשות  מקו יש כ א מדוע

הקבלה? בחכמת ורגל  יד שאי

שני שישנ לדעת  יש זאת ,  להבי כדי 

בחכמת הלימוד הוא אחד חלק . חלקי

"הרמב שפסק מה  ידוע זה ועל טהקבלה ,

מי אלא בפרד"ס לטייל ראוי ש"אי

בלשו וזה  ובשר", בלח כרסו  שנתמלא

צרי  האד שבאכילה , כמו  מליצה:

כמו הבריאי הדברי את  לאכול תחילה

את לההנות  מכ לאחר ורק  ובשר, לח

ג כ  וכדומה טיול בתענוגי נפשו

בש"ס כרסו  שמילא  מי רק בלימוד,

אלו , בלימודי להתחיל  יכול ופוסקי

להלכה  הרמ "א פסק י וכ.

יוס'בספה "ק יעקב  ,יא מובא'תולדות 

ותחילה  ונשמה ,  גו יש אד שאצל שכמו 

"וייפח מכ ולאחר  הגו את  הקב"ה ברא 

בלימוד ג כ  'חיי נשמת באפיו 

הנגלה  בחלק להתעסק  יש תחילה החכמה 

מכ ולאחר התורה, פשטיות שזה שבו ,

ה שאלו   חיי נשמת  בו  להפיח אפשר

.דרזי ורזי הסודות

זכות לימוד שיש , ממשי וה'תולדות '

התורה  בסודי  ללמוד שחושקי אלו  על

שלמד אד יש שלפעמי הקבלה, וחכמת

מאוד בקי והוא בתורה מסוי עני היטב 

את לדעת  חושק הוא שאז זה, בחלק

לעני  השייכי והסודות  התורה פנימיות 

כללי באופ א עליו, זכות לימוד וזה זה ,

לאחר ורק  בנגלה התורה בכל לעסוק יש

בקבלה . לעסוק מכ

הי"גט . התורה  יסודי מהלכות  פ"ד

ס"ד י . רמ"ו דעה יורה 

תזריעיא. בפרשת 

נאל״ג בעומר תשפ״ב



ושמש' 'מאור כייב בספה"ק  ג  מוסי

תחילה  להיטהר יש בקבלה לעסוק כדי 

בקדושה   כ ורק במקוה , לטבול וללכת 

הקבלה  בחכמת לעסוק נית ובטהרה

המתנה  את לו   נות הקב"ה ואז הקדושה,

אלו. סודות להבי

בקבלה  ללמוד  אפשר שאי   הטע
בצעירותו

מאיר בש יוס רבי הרה "ק 

זצוק"ל בדרממחנובקא שאמר נמסר

" זיינעצחות : פלייש ראסל מיט קבלה

" מחותני קיי שכאשרנישט והכוונה  

וענייני  בתענוגי עסוק עדיי האד

יכול אינו  ושתיה  כאכילה שלו הגשמיות 

את שאומר  א זו, קדושה בחכמה לעסוק 

שנחקק נכו לימוד זה  אי אבל התיבות

בנפשו. ונקבע

אצל כי הירשמסופר רבי הרה"ק 

זצוק"ל שהיה מליסקא אחד אבר היה 

בפרסו ומלמדה  הקבלה  בחכמת עוסק 

רבי הרה "ק לו ואמר ,לכ ראוי  היה ולא 

א זו  בחכמה  להתעסק לו  שאל הירש'ל

תאווה  הוא הרי שאז זאת, בדרגה אינו

לאחד הדבר ממשיל והיה  התאוות ... ככל

לא ומעול 'ריאות' בהלכות שמתעסק

נראית... כיצד 'ריאה' בעיניו  ראה

את בהתכוונו  באמת השיג לא  שמעול

התורה  .פנימיות

במסכת הגמרא  על  מיוסד זה יסוד

סתרייג חגיגה   מוסרי אי כי מובא  ש

על . דברי חמשה  לו  שיש למי אלא תורה 

ספר שבזכות מבואר הקדוש שבזוהר א

בחצרות נהגו ולכ מהגלות, ייצאו  הזוהר

שהקפידו ועוד, קאמארנא כמו מסוימות

ויאמרו לקבלה  שייכות  יהיה אחד שלכל

ידעו  ה שג הוא האמת  הקדוש זוהר

בגיל זו  בחכמה לעסוק שאי מההלכה

אחד לכל שיהיה שצרי שסברו  אלא צעיר,

לקדושת מצעירותו  כבר שייכות קצת 

אי אבל הנפש, את  מטהר זה כי הקבלה

זו. בחכמה לגמרי ולעסוק ללמוד  מקו

שא 40והעני עד ללמוד שאי מרו 

על 'עומד בבחינת  לכאורה הוא  שנה,

אד של גופו  שאז  מסיבה רבו ', דעת 

מתעדנת ונפשו מתאוותיו, כבר  מתקרר

הסודות את  להשיג  שיוכל כדי  יותר כבר

.הקדושי

הוא עליו  להשגיח  שיש אחד עני יש

הקבלה  בחכמת  דהיינו: ,המשלי עני

משל, בדר מוסברי רבי ענייני

והנשמע  הנעשה  את   מסבירי שכביכול 

דוגמאות לפי העליוני בעולמות 

הסיבה  ג וזו  הזה , ומהעול מגשמיות 

וטהרה  קדושה  ללא  זה  בלימוד  לסכנה

לתאר יכול שהאד מחמת צעיר, ובגיל 

הבנה  וללא בגשמיות הדברי לעצמו 

ואינו בפנימיות  טהור  הוא  שהדבר נכונה 

בגשמי. המשל כפי

אפשר  אי  גמרא הייליגע די זאגט
שנדע  בלא התורה פשטי  רק ללמוד

דבר  בכל   גדולי סודות שישנ

לקושיא חזרנו ,הדברי  כני א

אמוריב. בפרשת

שני יג . פרק

הבינני נב



מה  :עצמ את  השואלי שיש הראשונה

הקבלה  חכמת  של הזאת  ולשמחה לנו 

פי על ובפרט  רשב "י, התנא שמחת שזוהי

" כי צדיקי אפילושאמרו  לכל  רשב"י

 ולחכמתלפחותי לפחותי מה  ,"

ללמוד אחד לכל אסור הרי הקבלה?

זו ? חכמה

מה  את ראשית , לומר יש כ על

מ וויטאלרבישנאמר  שאיחיי זצוק"ל

תורת באמת  להבי אופ בשו אפשר

לכאורה  וזה הנסתר , חכמת ללא הנגלה 

תלמידי רואי אנו  הרי תמוה, דבר

או מסוימת  במסכת  הבקיאי  חכמי

ללא בוריו  על אותו  ויודעי מסוי בעני

בקבלה? ידיעה  שמ

שבנגלה, עני שבכל  הוא , הפשט אלא

מסוימת נקודה ישנה  תמיד מה, במידת 

לדבר דוגמה הכתוב'. 'גזירת על הבנויה 

'ארבעה  די לגבי קמא בבא  ממסכת

לגבי רבות סברות  בזה שנאמרו וחמשה',

השאלה  אבל וכו ', ושה  שור  של החילוק 

שלושה  דווקא מדוע ומזדקרת: עולה

התשובה  אלא  אחר? מספר ולא  וארבעה

הכתוב . גזירת שזהו היא,

פי  על  סוד  הוא הכתוב ' 'גזירת   עני כל
קבלה 

בישיבות שבתורה, עני בכל וכ

ומלבני שמתעמקי מקובל הקדושות

עד המח את ומייגעי הסברות את

הגדירו שכ הנכונה" ל"הגדרה שמגיעי

א זו , סברה או  זה די הישיבות  ראשי

ומדוע  הזו ההגדרה שורש את להבי כדי 

כ על  ?כ היא ההגדרה באמת 

כי רצתה התשובה וכ הכתוב  גזירת זהו

יתבר .חכמתו

ידי על רק  מובני אלו   עניני

ענייני  ישנ הקדושה שבתורה שיודעי

שה מוסתרת  ופנימיות יותר עמוקי

הכתוב' ה 'גזירת סוד וזהו  ,דרזי הרזי

די שבכל והפנימית העמוקה וההגדרה

בתורה . ודי

שאי וויטאל חיי רבי אומר אשר הוא

אלא התורה  לעומק  לרדת  באמת  אפשר

מקו אי זה  בלא כי התורה, פנימיות ע "י

הלכה . שו של  שורשה  לעומק להגיע 

במחשבה  התורה את  לומדי כאשר 

והלכה   עני כל תחת  כי זו , ובידיעה

,עמוקי סודות של  תילי תילי מוסתרי

לאחר גאווה  לידי לבוא אפשר אי אזי

קושיא  מקשי או  יפה  חידוש שמחדשי

שישנ יודע האד כאשר כי טובה,

ותיבה  תיבה  בכל  ועמוקי גדולי סודות 

מה, עד אית יודע אינו  והוא לומד  שהוא

לידי חלילה לבוא מקו שו  אי אזי

הלימוד. בעת גאווה

ולחשוב  לזכור צרי שלומדי בעת

מילה  בכל גדולי סודות  שישנ

שלומדי אימת  בכל  ולכ , שלומדי

להבי ומתחיל חדשי סודות  נפתחי

זוהי כי יותר, פע בכל ונפלא  חדש עומק

האלוקות. החכמת

שותק  היה רב רב? שותק היה  מדוע
על המיוסדי  דברי שאמר בעת

הקבלה  חכמת 

לשמחה  ראשונה סיבה זו למעשה,

ואחר אחד לכל להיות שצרי הגדולה 

נגל״ג בעומר תשפ״ב



הרשב "י, ע"י  התורה סודות גילוי  בשמחת 

בנגלות  רק  שעוסק למי באמת ,א  שכ

ללמוד  אפשר שאי גדולי סודות ישנ

ידיעה  הפחות לכל לאד שיהיה ללא

 אלובקיומ סודות .של

מפאנוה  מקורמ"ע שבכל מביא

רב", "שתיק בגמרא  הוא שנכתב  הכוונה

סודות  פי  על  זו הלכה אמר שרב 

לאהקבלה  כ על אותו שאלו  וכאשר ,

על הוא  שהעני האמת  את להשיב  רצה

שותק היה  ולכ קבלה, יד פי

זצוק"ל אלעזר' ה'מנחת בעל  הרה"ק

בסוכה  הגמרא על לגביטו מביא שדנה 

כהלכת שתיי" להיות  שצריכה סוכה

טפח אותו   הא טפח ", אפילו  ושלישית

הדפנות לשתי מחובר להיות   צרי

שצרי אומר ורב דווקא, לאו או  האחרות 

מברייתא עליו  והקשו  מחובר, להיות 

ואמרו מחובר להיות   צרי  שאי שמשמע

דברי פי על המנח"א ומבאר רב"', "שתיק 

הוא וסוכה היות כי מפאנו , הרמ "ע

שהסוכה  תחבקני", "וימינו  בבחינת 

שביד כמו ,ימי ליד  דומה להיות  צריכה

המרפק עד אחד חלק ,חלקי שני ישנ

יש מכ ולאחר ולמטה   מש שני וחלק

מחובר שיהיה הוא  העני  לכ היד, כ את

'וימינו בבחינת  ,אד של יד כמו 

רצה  לא כי רב שתק  ולכ תחבקני',

דבר. של  האמיתי טעמו  לגלות 

וכו '", אמר רב ושכיב  ניי "כד ביאור
יש  תורה  דבר  שבכל  לדעת  והנחיצות

סודות 

" :פעמי כמה  בגמרא  מצאנו   אמר ג

להא  אמר רב  ושכיב  ניי כד ששת רב 

שרב מילתא  הוא הכוונה נגלה  פי ועל  ,"

זה  אי ולכ שנתו  מתו זו הלכה אמר

אי כ על מקשה יאיר והחוות מדויק ,

רב? על כאלו  דברי לומר אפשר

בינה' דבריטז וב'אמרי את  זה  על מביא

,יש אד שכאשר הקדוש האריז"ל

חלק רק נשאר וכא לגבוה עולה  נשמתו

מתלמידי אחד על ומסופר מנשמתו , קט

הצהרי אחר בשבת  יש שראהו  האריז"ל

ונענה  התורה , סודות דובבות ושפתותיו 

הקדוש האריז "ל למד זו  בשינה כי ואמר

שנה שמוני  אות ללמוד שיש ,(!)סודות

רב  שכאשר בינה' ה'אמרי מבאר זה לפי

מוב שאינו  דבר אומר רב את  שמע ששת

עתה  שכנראה ששת רב הבי בפשטות ,

פי על רק  להבינו שאפשר עני רב אומר

'כד הכוונה זה נגלה, פי על ולא קבלה 

עני שזה מילתא', להא אמר  רב ניי

אותו מביני אי ולכ בשינה, כמו נסתר

בוריו. על

בעת זהו  ולדעת  לזכור  נחו  עני

 ישנ דבר בכל כי תורה , שלומדי

וזו מאוד, עד  וגבוהי גדולי סודות

הקבלה . בחכמת  הגדולה לשמחה סיבה

כלומר :יד. ב 'ר ', אותיות   רב ,שני מאות ארבע חי והיה הקדוש בזוהר המובא אבא' 'רבי הוא  'רב' אגב ,

הכוונה וזה הקדוש , והזוהר  הקבלה  בחכמת חלק לו היה רב  ולכ שנה, מאות  ארבע שהוא  ר', פעמיי

הקבלה . חכמת  פי על עמו ונימוקו שטעמו לגלות  רצה שלא  רב ' 'שתיק

ז.טו.

ו טז . ס"ק

הבינני נד



קבלה  פי על מעשיות הנהגות

שאנו ענייני של  דוגמאות כמה
קבלה  ע"פ בה  ונוהגי  מחמירי

בהלכות  א בזה,  נוס עני יש

,פיה על נוהגי שאנו  שלנו  היומיומיות 

קבלה  פי  על שנוהגי רבות מוצאי אנו

הקבלה  חכמי לנו  שגילו  מה פי על  

.ערו בשולח המובאות להלכות  מעבר

של ידיי נטילת הכנת לדבר: דוגמה 

זה  אי הלכה פי על  המיטה. ליד שחרית

הבית בכל ללכת  ואפשר מאוד חמור

וחסידות קבלה פי על  א הנטילה, קוד

בש מאוד. חמור רביהעני הרה"ק

זצוק"ל מאניפולי "זושא אשרימובא:

 רשעי בעצת  הל לא  אשר האיש  "

הנטילה  טר הול שאינו  מי היינו 

"  עמד שחרית  לא חטאי ובדר "

 ידיו  שנוטל  לפני עומד שאינו היינו 

ישב" לא לצי יושב ובמושב  שאינו  "

הנטילה . טר

שעל לעני רבות מני אחת דוגמה זו

קבלה  פי  על ורק חמור כ "כ  אינו הלכה פי

הדבר. חומר לנו  נתגלה  הרשב"י וסודות

ידעו קדמוניות שבשני לומר וצרי

אלו ובדורת  להיזהר, ממה  בעצמ  יהודי

ממה  לדעת כדי הקבלה  לחכמת  הוצרכנו 

'ה'חיידקי לדבר דוגמה  (÷£§£“)להיזהר.

שאי  א ,מה רבות יודעי שכיו

אפשר אי  א ,בעיניי אות רואי

אנשי שרואי המציאות על  לחלוק

נפגעה   שלה החיסונית שמערכת  חולי

ולמות חיידק מכל להיפגע ועלולי

אותנו מלמדת הקבלה  ג כ חלילה.

רוחניי בענייני להיזהר עלינו  ממה

יודעי איננו   שכיו ונעלמי טמירי

לקחת מאוד מקפידי ולכ בעצמנו , מה

ה כי ולשפכ אלו  מי בזריזות

לקדושה .  מפריעי

במומו הפוסל "כל  בגמרא : מצאנו 

האד כאשר כי הוא הדבר טע  פוסל"

בפחיתות חש אינו  הוא ,במו נגוע עצמו

סובלי שכול בעצמו  וחושב  המו

על מקפיד  שאינו  אד ג כ זה. ממו

ב'נעגל כמו  וטהרה , קדושה גינוני 

מאבד הוא הרי וכדומה, וואסער'

חש שאינו  עד נפשו ועדינות מקדושתו 

וניחני יותר  זהירי  שה  אחרי במעלת

ממנו. יותר עליונה בקדושה

על לדלג שלא קבלה פי על החובה
דזמרה  פסוקי 

כל שחרית  בתפילת נוספת, דוגמה 

פי על דזמרה' ה'פסוקי בחלק בוקר,

לדלג שנית מקומות  יש הפשוטה  ההלכה 

בשעת לגמרי לדלג או   חלקי בה

ש'פסוקי מובא קבלה פי  על א דוחק,

שה " עריצי "מזמר :מלשו הוא דזמרה '

הקליפות כל את ומזמרי מקצצי

וכאשר לתפילה, המפריעות והטומאות

אנו יודעי הקבלה חכמת לפי הולכי

ופסוק מזמור שו לדלג לנו שאי היטב 

מעשי לחידוש דוגמה  וזה דזמרה , מפסוקי

.בכ רבות לשמוח שיש קבלה, פי על 

הקדושואגב, עליז השל "ה אומר 

" יתהלכוהפסוק: רשעי שישנסביב  "

בשלח יז . בפרשת 

נהל״ג בעומר תשפ״ב



לתפילה  סביב העומדות  רבות קליפות

ע"י ורק לעלות, אותה מניחות  ואינ

אות  חותכי דזמרה פסוקי אמירת

על פשט ג ראינו  לגמרי. אות ומכניעי

" :זמרה הלשו בשירי ולכאורה הבוחר ,"

אלא ו 'זמרה', 'שירי' כפול לשו הוא

בשירי בוחר שהקב"ה היא התשובה

,הקוצי כל את  ומכריתי  מזמרי שה

.לשו כפל   כא  ואי

פנימיותה  לפי  לתרופה  קורא  הרופא

מתרופות לזה משל לראות  נית בימינו 

שומעי רבות ופעמי בחנות, הנמכרות 

לגמרי אחר  בש לתרופה  קורא שהרופא

זאת התרופה, תווית על שמופיע ממה

של סודה את  היודע הוא שהרופא מפני 

המרכיבי  פנימיותה  ומהו  תרופה כל

בלשו אותה  מכנה והוא שבה, הפנימיי

של פנימיותה עיקר כפי המקצועית

התרופה .

שהרופא במה לזלזל אפשר שאי מוב

מצאנו התרופה , לגבי אומר המקצועי 

בספר אורה'למשל קבלה 'קר פי  שעל

:המילי בי בקדיש להפסיק  אסור

הוא הרי מפסיק, וא ,"יתבר  "עלמייא

מקפידי אכ לכ בנטיעות '  כ'מקצ

יודעי שאנו  מפני וזה ,כ על אצלנו 

הקדיש באמירת גדולי סודות  שיש

הסוד. חכמי לפי ללכת ועלינו

ומגיד  חוזר  אינו  שוב שהגיד  כיוו

בפה  ואומרי  חוזרי אי קבלה פי על

בתפילה  כבר שנאמרה מילה 

מובא שמע', מ 'קריאת נוספת  דוגמה 

באמירת היטב שמדקדק שמי בגמרא 

לו מצנני תיבה, כל ברור ואומר ק"ש

עצמו את צינ שהוא כמו  , גיהינו

כל ובבירור במתינות לומר  והתאמ

מילה .

כל לפעמי לומר רוצה  אד ,משכ

שלא שמרגיש  כיוו  פעמי כמה תיבה 

בפע התיבה את  מוחלטת בבהירות  אמר

לומר אי קבלה פי על ,אול הראשונה,

ב'ב שמובא כפי שנית ,  פע תיבה כל

' יוס הקדושפורת ה'תולדות' לבעל 

בש הקדושמביא ידוע הבעש"ט כי

וניצוצות ה ' פנימיות בה  שאי תיבה שאי

שוב  ואומר חוזר אד וכאשר דקדושה,

כופר כאילו  הוא הרי התיבה, את

במילה  השורה ה ' קדושת  במציאות

בה,  כיוו שלא  א שאמר  לכהראשונה 

לא  א אלא התיבה על שוב לחזור אי

כוונת  את בליבו  יחשוב  היטב כיוו

ההיא . התיבה

דפרקא בספה"ק ס"ב )אגרא  מביא(אות

הקדושבש זצוק"להמגיד ממעזריטש

כוחו , בכל לכוו מאוד ליזהר  שצרי

תיבה  שוב ולומר לחזור שאסור  מכיוו

ר' הידוע החז על ומסופר קבלה; פי על

אל  פע שהגיע ז"ל רוזנבלט יוסל'ה

זצוק"ל מבעלזא דוב  ישכר רבי הרה"ק

לחזור שלא  יקפיד  שא הרבי לו  ואמר

יוכל אז  פעמי שתי אחת מילה על

כנ"ל.  והטע אצלו, חז להיות

על זצ "למסופר איש   החזו מר

וחוזר מאוד שמדקדק אחד פע שראה

בקריאת מילה כל פעמי כמה ואומר

ולמה  מה על איש החזו אותו  שאל  שמע,

מצנני" הגמרא  את  הלה והזכיר ,כ עושה

הבינני נו



הא איש החזו אותו  שאל ,"גיהנו לו

כ "כ אצל יהיה  שהגיהינו רוצה אתה

ב'הקפאה'???... שתהיה  עד  מצונ

מאוד גדולה שמחה אפוא זוהי

בכל לנהוג  כיצד אותנו  לימדו  שהצדיקי

מיני מכל להינצל וכ הקבלה  פי על דבר

נוכל לבוא לעתיד רק אשר ,בישי  מרעי

מאותה  שהרווחנו  הריווח  גודל את  לדעת

לבוא שלא דבר בכל שנקטנו  זהירות 

, כלשה וסכנות  טומאות  לידי וזוחלילה 

בגילויי מאוד  לשמוח גדולה סיבה כבר

של אלו  בימי הרשב "י תורת סודות

בעומר  יח ל "ג

זה .יח . שיעור  שאלת  בביאור  הבנה עוד מבואר הבא  בשיעור

נזל״ג בעומר תשפ״ב



ה'תשפ"א  אייר ט"ז  – אמור פרשת רביעי  יו

מישראל  תורה שתשתכח  ושלו חס

 והדר הוד קנית ש

יוחאיבפיוט  זכה יטבר  שרשב"י נאמר

ישיבתו עלידי בתורה  והדר להוד

וכו 'במערה.  בי טב  מב  יחאי, ר
 ד ה קנית  ,עמד רי צ מערת

 חז"לוהדר אגדת  על מיוסד  והוא . 
ב )שבת במסכת שבגלל(לג , מבואר ש ,

להסתיר הוצר להרגו , רומי קיסר גזירת 

וישבו במערה, בנו  אלעזר רבי  ע עצמו

ועסקו ולילה  יומ בעפר מכוסי ש

בתורה .

שמעו רבי שכאשר ,ש איתא  עוד

ב פנחס רבי חותנו  יצא  המערה, מ יצא 

המרח לבית הכניסו  פניו . לקבל יאיר

מלא גופו  שכל וראה  גופו , את לנקות  כדי 

בחול. הארוכה  משהייתו  שנוצרו  סדקי

על דמעותיו  ונתרו  בוכה  פנחס  רבי היה

פצעיו. את לו וצרבו  שמעו רבי  של  גופו

לי "אוי :שמעו לרבי פנחס רבי לו  אמר

:שמעו רבי  לו השיב ."בכ שראיתי

לא שאלמלא ,בכ שראיתני  אשרי"

."כ בי מצאת  לא  ,בכ ראיתני

רבי מקשי הוה כי מעיקרא  :ש ואיתא

ליה  מפרק הוה   קושיא  יוחי ב שמעו

, לסו פירוקי. תריסר יאיר   ב פנחס רבי 

קושיא יאיר  ב פנחס רבי מקשי  הוה כי

יוחי  ב שמעו רבי ליה  מפרק  הוה 

פירוקי. וארבעה עשרי

בהבנת חסרו היא הלא  הקושיא 

בהירה  יותר השגה  הוא  והתירו התורה,

שאפשר עד ,כ כל בהירה  השגה בתורה,

לזה  זה  הדומי  דברי שני  על להסתכל

שוני דברי שני שה בבירור ולהבי

עצמו על שמעו רבי  העיד .לחלוטי

קושיות, שהקשה  זה הוא היה שבתחילה

זה  והוא  המציאות , נתהפכה ועכשיו

.תירוצי  שמתר

 בכ שראיתני  אשרי

שהגיע  המדרגה גודל את להבי יש

במערה . ישיבתו לאחר שמעו רבי אליה

לא יאיר ב פנחס רבי של קושיותיו  הרי

לאחר התחילו  ה אלא  קושיות, סת היו 

שמעו רבי של קושיותיו  על  תירוציו

את ידע פנחס רבי במערה . ישיבתו  קוד

רבי של הקושיות  על התירוצי י"ב כל

נולדו ,תירוצי אות כל ואחרי ,שמעו

העיד ועצומות. חזקות חדשות קושיות לו

לאחר שעכשיו  עצמו , על  שמעו רבי 

גדולה  להשגה  הגיע במערה, שהיה

רבי לו  שהקשה קושיא  שלכל עד  ,ככל

.תירוצי כ "ד הוא ענה  יאיר, ב פנחס

ש בזאת גילה  שמעו שהעלהומה רבי

טריפולי יט . בעיר  תורה של עולה  הקי ספרד , ממגורשי זצוק"ל לביא  שמעו רבי המקובל הגה"ק חברו

.ש והשתקע  לארה "ק לעלות  נפשו משאלת  על ויתר  בלוב  היהדות מצב  את כשראה  ובמדינה. שבלוב 

הבינני נח



התורה, בהשגת נפלאה מדרגה לאותה

במערה  בהיותו שנצטער הצער .הוא 

עד ככל שהתעלה  לומר נתכוו לא

אדרבא, כי  ,הגו צער להרגיש שהפסיק

המלוחות דמעותיו  שכאשר  ראינו  הלא 

סדקי על  נפלו  יאיר ב פנחס רבי  של

וגרמו לו  צרבו ה ,שמעו רבי של  גופו

ש לומר נתכוו אלא לצווח, היה כדאילו 

הגיע הוא בזכותו כי  הזה, הצער כל  לו

כזו גבוהה לחותנולמדרגה  שאמר  וכפי ,

."בכ שראיתני אשרי"

 למקו גולה  הוי – קבע תורת עשה
תורה 

לכאורה  יש בתורה  השגה בעני והנה 

אמרו אחד מצד לשאול: אבות חז"למקו)

טו ) עראי,א , ומלאכת קבע תורת עשה 

ב" ישראלופירש משלתפארת בדר "

לו שאי מי  כי ללימודו , מקו שיקבע 

ופע כא לומד  פע אלא קבוע ,  מקו

והרי הדעת, בישוב ללמוד יכול אינו  ,ש

שאמרו  מה  כעי ב )חז"לזה ו , (ברכות

אברה אלוקי לתפילתו מקו הקובע

במקו שיעמוד הפשוט שפירושו בעזרו ,

אמרו  שני ומצד  ויתפלל. (ש חז"לקבוע 

שלאד,יד ) והיינו תורה , למקו גולה הוי 

יעקור אלא שלו , הנוחות  במקו יעמוד

יצליח וכ לישיבה, ויל רגליו  את

בתורה .

נראי  המאמרי שני לכאורה

האד צרי אחד מצד כי ,כסותרי

מיושבת דעת לו  שתהיה  כדי  הכל לעשות

לעקור צרי הוא שני ומצד לימודו, בעת

כל ע להשאר שלא כדי רגליו  את

זו שאי והאמת  בביתו . לו  שיש הנוחיות

פשוטי  הדברי כי גדולה , סתירה

לו לקבוע  ייזהר בגולה  שבלכתו שהכוונה

רואי אנו זה כל ע א ללימודו .  מקו

האחד ,הפכיי ענייני שני בזה שיש

הלימוד, בעת  הדעת יישוב  על לשמור

.הגו את לייסר  והשני

גירסא לאוקמי – ומצאתי יגעתי

,הענייני שני משמשי למה ולבאר

שאמרו מה  להביא במסכתחז"ליש

ב )מגילה  יגעתי(ו, , אד ל יאמר א :

יגעתי לא ,תאמ אל  מצאתי  ולא 

 ומצאתי יגעתי ,תאמ אל  ומצאתי

אבל תורה. בדברי  מילי  הני  .תאמ

שמיא. מ הוא  סייעתא  ומת במשא

אבל לחדודי, אלא אמר לא  תורה ולדברי

היא. שמיא מ סייעתא  גירסא לאוקמי

א גירסא, לאוקמי שנפרש אי והנה 

תשתכחרש"יכפירוש שלא  שהכוונה

כדברי וא הראשוני ממנו , שאר

רואי אנו הלכה , לדבר  שיכוו שהכוונה

ש התורה מזה  בהשגת חלקי שני ,יש

פשוטה יש כתוצאה שהיאהשגה

שהורו מה  את העושה האד ממעשה

לעשות  חז"ל מתיישב לו כשהוא והיינו ,

ויש בתורה, ומתייגע הספר השגה ע

אשר  הפשוטה, להשגה מעבר שהיא 

יגיעתו לאד לו  יועיל  לא בשבילה

דשמיא .,בלבד  לסייעתא יצטר אלא 

 דשמיא ואכ לסייעתא לזכות כדי

בתפילה  להרבות יצטרבסו כדאיתא

ב )טהרה מסכת אד(ע, יעשה "מה ,

ממי ויבקש בישיבה  ירבה , ויחכ

תלמודו על יחזור וכ שלו ", שהחכמה

נטל״ג בעומר תשפ״ב



שאמרו כמו פעמי ואחת חז"למאה 

ב ) ט, מאה (חגיגה פרק שונה דומה "אינו

ואחד ", פעמי מאה  פרקי לשונה   פעמי

ה  בעל שפירש שדרכ(פט"ו )תניאוכפי ,

,פעמי מאה רק תלמוד על  לחזור היתה 

מחויב, שהוא  מה  על  מוסי וכשהאד

לגמרי מתבטל שהוא דעתו  מגלה הוא

לסייעתא זוכה הוא  וממילא להקב "ה ,

דשמיא.

לואמנ  הדר לסייעתא עיקר זכות

הביטול הוא  אי אפשרדשמיא  ולכ ,

האד יעשה  מה  ברורי כללי בזה לית

דבר הוא כי דשמיא, לסייעתא לזכות  כדי 

ג כמו שהתפילה  אלא  ללב, המסור

לעורר יכולי המקובל , מ יותר החזרה 

כאמור. בלב הביטול  הרגשת את

רואי אנו  שמעו רבי אצל והנה 

לאוקמי בבחינת  היתה בתורה  שהשגתו 

שהשגתו להודיע .והדר  הוד גירסא .

להשגותיה ומעבר מעל היתה בתורה

שעלה  ראינו  והרי דורו. חכמי  של

רבי חותנו השגת על אפילו  בהשגתו

לעיל. כמובא יאיר  ב פנחס 

כיצד? בתורה  השגה

השגה . ויש ידיעה  יש ביאור: וביתר 

טבעי באופ רוכש שהאד מה היא ידיעה 

מה  היא והשגה  מוחו , יגיעת ידי על

שמימית. הארה  ידי על משיג שהמוח

כל שהרי השגה, היא  הסוד תורת  והנה 

וא הקדוש, הזוהר את לקרוא יכול אחד

ולשמוע  התיבות ביאור  את לקרוא

בשביל רק  לו  יועיל זה כל א , שיעורי

ולא התיבות ע להשתעשע שיוכל

השגה  לקבל מכבשביל מקבלי השגה .

אכ .בידיי לקחתה איאפשר ,השמי

 מכליה יוצאי היו  האמיתיי היראי

 זוכי היו  כי קבלה,  לומדי כשהיו 

שמימית, צדיקילהשגה  אות ודווקא

ידעו כי ,ברבי קבלה לימדו לא

יועיל ומה חיצוני לבוש רק ה שהתיבות 

א לאחרי החיצוני הלבוש את למסור 

...ופוסקי בש"ס  כריס מילאו לא הללו 

בתורה  להשגה זכה שמעו אשררבי

העיד ועליה אליה, שייכות   שו לנו  אי

עצמו  התייסרות הוא על ידי לה שזכה

 הגו להכריחויגיעת  יכול אחד כל  ה .

מי כ. ובי לפרקי בהשי"ת שחושב מי בי גדול והפרש  זה: בעניי אמת ' דברי 'יושר  ספה "ק דברי ראו

נקרא  וזה דלבא, באבנתא תלוי זה דבר  כי ההפרש לפרש  וא "א  ממערב. מזרח  כרחוק תמיד, בו שחושב

קדוש  מפה  ששמעתי הנסתר. [מפרימישלא ]מו"ה חכמת  מענדל מנח שאי דבר  נקרא  שנסתר ז"ל

לפרש א "א  ,מעול זה טע טע שלא  לאד לספר א "א  המאכל של הטע כמו לחבירו, להבינו יכול אד

אי לחבירו לפרש  אפשר  אי ית"ש, ויראתו הבורא אהבת עני כ סתר . דבר  זה ונקרא  ומה, אי בדיבור  לו

כל  הלא נסתר? הוא  האי הקבלה , חכמת נסתר  קוראי שה מה  אבל נסתר. נקרא  וזה  בלב  האהבה היא 

נקרא  ג"כ  ותוספות  גמרא  כזה איש ולפני ,האר ע הוא  מבי אינו וא לפניו, הספר ללמוד שרוצה  מי

אלא  הבורא,נסתר . דביקות ע"פ  בנויי הכל האריז"ל  וכתבי הזהר שבכל הנסתרות להדבק עני שזוכה למי

תמיד  בה  מהל והיה  דרקיע  שבילי ליה  נהירי דהוי זלה "ה  האר "י כמו עליונה  במרכבה צופה  ולהיות

 סו המדע ס' בריש ובהג "מ חגיגה  במס' בתוס' כמבואר  בפרד"ס שנכנסו חכמי הארבעה  כמו שכלו בעיני

ע "ש . פ"ד

הבינני ס



של לקושייתו  תירו למצוא  עצמו  את

את שייגע  ידי  על זאת יאיר,  ב פנחס רבי 

באר ברגליו  וירקע רבות  שעות  מוחו 

כ "ד שימצא אומר זה אי עדיי אבל  וכו ',

שמעו כשרבי קושיא. לכל תירוצי

רבי של לקושייתו  תירוצי כ "ד  תיר

השגה  ידי  על זה היה יאיר, ב פנחס

זיכו ידי על רק  זכה ולזאת  שמימית ,

במערה .  שני י "ג הגו

התנאי לשאר כלו חסר היה לא

ורבי מאיר כרבי דורו בני  הקדושי

צריכי אנו  אשר יוסי , ורבי יהודה

את להוציא הזכות  על רק  לה' להודות

למה  הוא זכה זה  כל  וע מפינו, שמותיה

, הגו הזדככות ידי  על וזאת ,ה זכו  שלא

באמרו עצמו על העיד שהוא  וכפי

מצאתני לא ,כ ראיתני אלמלא לחותנו:

וכל התנאי כשאר נראה  הייתי אלא  ,כ

הייתי קושיא, בי מתעוררת שהיתה אימת

.תירוצי י"ב לי  מתר והיית  ל מקשה 

ששאלנו מה לעני יתבאר ומעתה

התורה  ידיעת לרכוש שבשביל מתחילה,

ומצאת יגעת  בבחינת טבעי,  באופ

מקו לקבוע האד צרי ,תאמי

בדעתו. מיושב שיהיה כדי  בלימודו 

למעלה  שהיא  להשגה  לזכות ובשביל

האד צרי בשבילה  אשר  מידיעה ,

האד צרי לזאת דשמיא, לסייעתא 

בפת ולהסתפק תורה למקו לגלות

במשורה .  ומי במלח 

סתרי  למד  ש מערה  בתו הוחבא 
תורה 

גולה  "הוי  נקרא מה  נבאר וכעת

רואה  שהאד ביאורו תורה".  למקו

שכרו מסוי למצב הכניסו  שהקב"ה 

העלה  לא שמעו רבי ה . נוראי בקשיי

יושב  עצמו  את  שימצא בדעתו  מעול

ישב  הוא שנה. עשרה שלוש  במערה טמו

העלה  לא  ואפילו  התנאי חבריו  ע

הוצר שבעקבותיו  הנידו את  ביניה

כששמע  רק . זע יעבור עד להסתר

זו , אומה של מעשיה נאי מה  אומרי

אלא ,כ לא  :הדברי על למחות התעורר

ה עצמ לטובת ,עושי  שה מה  כל

כפי התגלגלו  הדברי מאז .עושי

לברוח, והוצר עליו  הלשינו שהתגלגלו,

בבית עצמו  החביא  עוד  בתחילה  וא

ויגלו אחריו  שמחפשי כשהבי המדרש,

ולהטמי לברוח הוצר מחבואו , מקו את

במערה . עצמו  את 

או בדיבור התאונ ולא ש ישב  הוא

הייתי לו  לעצמו: חשב לא הוא  במחשבה.

יושב  הייתי  לו  ולומד, המדרש בבית יושב

הייתי השבת, שולח סביב משפחתי  ע

כבודו ולמע לי יותר הרבה להועיל יכול

חבל ...כא נמצא  שאני חבל ...יתבר

כזאת, קשה  טראומה עכשיו  עובר שבני

...כ בגלל ממנו ייצא מה יודע ומי

ועוד שנה חודש, ועוד  חודש עבר כ

הזה  שהמצב כלל  לו  נראה  היה לא שנה.

לו גר לא  הדבר א קצו . אל לבוא הול

ה', רוצה כ  א ח"ו. השכינה  אחר  להרהר

ע בחברותא ואלמד בחול טמו פה  אשב

בזה? רע מה  בני.

 מ כולו  העול כל את לפטור אני יכול 
 הדי

רבינו  כתב דבריהמהרש"א כ על

שמעו ב )רבי מה, לפטור(סוכה אני "יכול 

סאל״ג בעומר תשפ״ב



מיו  הדי מ כולו  העול כל את

בני אליעזר ואילמלי עתה, עד שנבראתי

עכשיו ", ועד העול שנברא מיו  עמי

והיסורי הצער את שסבל  משו שזה 

שישב  השני עשרה שלוש כל במש

וכיו באהבה,  שקיבל והיינו  במערה.

הדיני כל את המתיק באהבה , שקיבל

הדורות. כל של

עצמו את  מוצא  שהאד יש זה כעי

מרצונו , שלא  קשה  למצב נקלע

הייתי אלולי במוחו: לו  חולפת והמחשבה 

וללמוד לשבת  יכול הייתי זה, במצב 

להשתל וא תלמודי על ולחזור 

ההוראה ... במקצוע 

בשביל אילו  נא! ראה הקב "ה : לו  אומר

אבל צדקת, – בעלמא ידיעות  לרכוש

להשגה  לזכות  אתה   חפ הלא אתה

אתה  זקוק  הלא כ ובשביל שמימית ,

יכול אינ  כ וא דשמיא, לסייעתא 

אינו הביטול כי וללמוד, במנוחה לשבת 

.מש מגיע 

שני את  האד מ דורש הקב"ה עכ "פ

מ . אחדהחלקי לקיי הוא צד מחויב

" תאמי ומצאת לשבת"יגעת דהיינו  ,

הלאה  וכ ולסכ ולכתוב  לשנ וללמוד,

ידיעות את  לרכוש לו שיעזור מה  כל

א למצבהתורה. שנקלע  ברגע 

עליו מכבידות במקומושהטרדות ואינו

עליו , מיושבת דעתו  לוואי שיש  יידע

להשגות  לזכות  בידו  נפלא  מפתח 

בתורה  .נפלאות

באהבה,לו  מצבו את לקבל  ישכיל 

באמונה, יסודות ביהדות, יסודות  ישיג

בבטחו יסודות בתפילה, יסודות

 אלוקי בקרבת יושב ויסודות היה אילו  .

חוקר שהיה הג תאנתו , ותחת גפנו  תחת 

שהיה  מוכרח אינו  האלו, היסודות  בכל

למקו שגלה  ועכשיו בפנימיותו , מבינ

יבינ באהבה , מצבו  את  וקיבל תורה 

הוא היה כה  עד וא היטב. בפנימיותו 

היו ואחרי הדת ביסודות  שאלות שואל 

הרי לשאלותיו , תשובות לו   נותני

יענה . והיו  ישאלו   אחרי  ואיל שמעתה

ידבר: רפה ושפה נפולות בפני ולא 

חכ ואי זה  במצב אני   א הייתי לצערי

מאושר זורחות   בפני אלא  ,הנסיו כבעל

והשתמשתי זה למפתח זכיתי אני ידבר:

יכול אתה  א ,ולפני לפני להכנס בו 

.ואיל מעתה  ל ויערב  כמוני לעשות

אפשר  ש .והדר הוד קנית  ש

באופ לקבל שאיאפשר השגה לקבל

בשמחה אחר. המצב  את סובלי א

להקב "ה  בתפילה כראוי אותו ומנצלי

לסייעתא  זוכי אליו , ובהתבטלות

דשמיא .

באמונה  ומת משא 

ביבנה   כר לאגדת  באי אנו  כעת

ב )שבת ( רבותינוקלח, כשנכנסו  :רבנ תנו  :

תורה  עתידה אמרו : ביבנה  לכר

שנאמר מישראל, יא )שתשתכח  ח , (עמוס 

והשלחתי אלוקי ה ' נא באי ימי הנה

למי צמא ולא ללח רעב לא  באר רעב

וכתיב  ה', דברי את לשמוע  א יב )כי ש)

ישוטטו מזרח ועד ומצפו י עד  מי ונעו

ימצאו . ולא  ה ' דבר את  רבילבקש

 ושלו חס אומר: יוחי ב  שמעו

מישראל תורה שנאמר שתשתכח , דברי)

כא ) מה לא , אלא  זרעו . מפי תשכח לא כי

הבינני סב



ה' דבר את  לבקש  ישוטטו  מקיי אני

ברורה  הלכה ימצאו שלא ימצאו? ולא

אחד . במקו ברורה ומשנה

טענו  החכמי !נפלאי הדברי כמה

לעשות צרי התורה  את  לקנות  שבשביל

דעת ע להיות   צרי קבע, התורה את

יש בתפארתו, המקדש בית מיושבת.

תורה, המלמדי הדור גדולי יש , רבני

כל א מאיר.  העול הגזית , לשכת  זה יש

האד ובני יאמיר היוקר להתבטל, הול

את לקנות יוכלו  אי טרדות, אפופי  יהיו

אי קדש ברוח החכמי כשראו  התורה?

כאדר דמשיחא , בעקבתא  העול ייראה

טרדות עמוסי כמבולבלי יתהלכו  כול

לקנות תוכל לא שהתורה  אמרו  ודאגות,

את להעביר יוכלו  אולי  . אצל שביתה 

ואפשר ,תהלי לומר יוכלו  אולי  הסדרא,

היומי. ד לשיעור להקשיב יוכלו שג

בדורות שהיה  כפי בתורה  להצליח אבל 

יש לתורה שהרי ,יתכ לא זה ? הראשוני

לא האלה והכללי לקנותה,  אי כללי

אז. יתקיימו 

חס :שמעו רבי לה אמר זה על

אמנ מישראל. תורה שתשתכח ושלו

במקו אז תהיה  לא שהתורה  צדקת

יושבי האד בני את  אז יראו  לא אחד.

ביו שעות ח "י בתורה ומתייגעי

כל את  וקוני למדרגה ממדרגה   והולכי

אופנו. על דיבור דבר ומפרשיו  הש"ס

דווקא וכמה  יהיה  בתורה ההשגה אבל 

הטרדות. עמוסי אלו יהודיבדורות אותו

שיכול מי  היש – באמונה אז שיחזיק

היש יגיע ? נפלאה  השגה  לאיזו לתאר

 אלוקי קרבת לאיזו לשער שיכול  מי 

אז  אתיזכה לומר יוכל לא אמנ הוא !?

כי חידודי, בבחינת מפיו  התורה  דברי 

את לקנות בשביל התנאי לו  יחסרו 

מסודר. באופ התורה  אבלידיעות

.ערו לאי תהיה שלו ההשגה 

אבל ישוטטו , אמנ ה סתירה. זה  אי

יושב  אותו תראו  עוד  תשתכח. לא התורה

ולומד החולה מיטת  ליד  החולי בבית

הדעת, ישוב  אז לו  תהיה  לא  משניות.

להכריע  מאוד עד  קשה לו יהיה וממילא

מאיר. כרבי או  יהודה  כרבי הלכה א

כיאבל יזכה, בוודאי שמימית  להשגה

ואל הביטול, ידי על  באה ההשגה

 באות דווקא האד מגיע הביטול 

. קשי מצבי

אלוה  אחזה  מבשרי

:התנאי לחבריו  אמר שמעו רבי 

שצרי מה  כל לי היה וכי עלי! נא הביטו 

הרי התורה?! ידיעות את  לקנות כדי 

לי היה ולא  ומעירי מביתי  הייתי מרוחק 

וראו ,ומי מחרובי  חו לפי להכניס  מה

אני זכיתי. בתורה השגות  לאיזו  נא 

זרעו. מפי תשכח שלא  לכ מבטיח 

,קשי למצבי בניו  את  יכניס הקב"ה

את לשנות  תנסו אל :מה ויבקש

לבכ את תשנו  זאת במקו , מצביכ

בתורה . להשגה ותזכו  מוחכ ואת

עת בכל לאד שנוגע  הוא דבר .הלא 

להבי עליו נקלע , שהוא מצב  בכל 

זה, למצב  הכניסו שהקב "ה שהיות

השגה  לאיזו בו  שיזכה הדבר מוכרח

איזובתורה  לו  שתתור הדבר מוכרח  ,

הקושיא, את לחפש רק עליו קושיא.

אולי נמצא. הוא סוגיא באיזו למצוא

סגל״ג בעומר תשפ״ב



ריבית, של בסוגיא נמצא שהוא  לו יתברר

בקבלת אולי תשובה , של בסוגיא אולי

התפילה . בכוונת אולי  באהבה, יסורי

לו קשה מה ויראה הסוגיא את ילמד

זאת  א מלמעלה, השגה יקבל ואז 

להקב "ה . אמיתי ביטול  לו  שיהיה  בתנאי

 עול של  אורו  שמעו רבי  תורת

עד נפלא והוא ,רואי אנו דבר עוד

לעצמו לא , שמעו רבי של אורו  מאוד:

לבני רק ולא ,לכול אלא היה , בלבד

אחריו. הבאי הדורות  לכל אלא דורו ,

ש ,אד כל ילמד שהוא כלומכא אימת

בו לזכות יכול הוא מצב , באיזה עובר

לו אלא לעצמו, רק לו  שתאיר להשגה

אחריו. הבאי הדורות ולכל  דורו ולבני

הטוב  על חושב כשהאד כלל,  בדר

בו , נמצא שהוא מהמצב לצמוח  שיכול

כס אשתכר – עצמו  על רק חושב הוא

לא או  החובות  מ  אחל אשתכר? לא או

א אראה? לא  או  מבני נחת  אראה ? אחל

מוגבלת, אינה  הקב"ה של הסתכלותו

עצמוולכ את מבטל האד כאשר

באהבה  יסורי קבלת ידי  על  להקב "ה

יכול הוא והודאה, תפילה ידי ועל 

רק לא שתשמש נפלאה להשגה לזכות

הכלל לנחלת תהפו אלא לעצמו ,

לאורה . ילכו וכול

רק היתה שמעו רבי  של  תורתו וכי

אבל בתורה , חלקו היתה אמנ היא שלו?!

ומאז הכלל, לנחלת הפכה  היא   מכ לאחר

מתחממי וכול לדור מדור עוברת  היא 

ידה . על  בתורה להשגות וזוכי לאורה 

כל אצל הוא וכ ,שמעו רבי אצל היה  כ

זה . באופ בנויה התורה  כי  מישראל, איש

אותיות ריבוא שישי שיש ידוע ה

נשמות ריבוא שישי כנגד בתורה

בתורה, חלק יש אחד לכל כי ישראל,

הוא אשר בתורה  פרשה איזו  יש אחד לכל

רואי ולכ אליה. מיוחדת שייכות לו  יש

לחלקי נמשכי מסוימי שאנשי

זה  וכעי ,מאחרי יותר בתורה  מסוימי

אות הובילה שההשגחה  אנשי רואי

מבשאר יותר בתורה  מסוי בחלק לעסוק 

ו . החלקי חלקוכשהאד מהו יודע

ידי על  להשגות  בו וזוכה בתורה

זה  חלק מאיר  הוא להקב"ה, התבטלותו

 כול כי  ישראל בני לכל  ומזכה בתורה,

ממנו. יהנו 

מעשה  – חטא שלא  תינוק של השגתו
בצדו השכל ומוסר 

שהתחיל סיפור  נתפרס לאחרונה 

הטוב  וסופו  שנה, וחמש חמישי לפני

מספר אשר המעשה, בעל עתה. רק נודע

הוא  ,כהוויית דברי שמעובעצמו  הרב 

אנגליה .ראסל יליד ארה"ק תושב הי"ו 

אז יצא הוא  תשע. ב בהיותו זה היה

לא ברחוב, לטייל אמו , א ,זקנת  ע
בידה  להחזיק  הזהירוהו  שהוריו לפני

שרצו מפני  כ על הזהירוהו  ה היטב .

חשב  הוא  א לאיבוד, יל לא  שהוא

שרצו מפני כ על שהזהירוהו  לתומו 

הסבתא. על ישמור שהוא 

כשה והסבתא הנכד לה טיילו 

פתאו ש... עד זו , של בידה זה   מחזיקי

של ידו  את  אחד לרגע הסבתא עזבה

ללא המהיר הכביש לעבר פנתה הילד ,

לחצות והתחילה ,לעי הנראית סיבה שו

הבינני סד



מכונית הגיעה  לפתע לבדה . הכביש את

והיא בה , התנגשה  הצד, מ במהירות

.במקו נספתה

אנשי כל אי והסתכל עמד הילד 

לא אחד  א א בזקנתו,  מטפלי ההצלה 

שהוא כול היו  בטוחי אליו . לבו ש

.סקרנות את לספק שבאו  מאלו  אחד

הזקנה  לבי בינו  קישר לא אחד א

כשהמקו רק הכביש. על שנמחצה

לבדו , עומד אותו  וראו  לגמרי התפנה 

נתברר ואז  הוא, מי אליו לשאול  ניגשו 

אל לה  התלווה ושהוא הזקנה  נכד שהוא

מותה .

לקחת שצרי אז חשב לא  אחד א

כדי מקצוע איש אצל לטיפול אותו 

שחווה, הקשה  ה 'טראומה' את לשחרר

וחמש חמישי לפני ,ימי באות שהרי

.ככל מוכר  היה  לא הטיפול עול שנה,

דברי ובלי  אומר  בלי לקחוהו  ,לכ אי

השבעה, תו עד נשאר ש דודו, לבית

לשגרת חזר  וכביכול לביתו החזירוהו אז

חייו.

כמה  שלפני מספר המעשה  בעל

שתא, דהאי השנה  ראש בערב ,חדשי

מצב  הקב"ה לו זימ מדוע להבי זכה

שלאמו מכבר ידעה המשפחה כזה . קשה 

המלחמה  תלאות את  שעבר אחד  אח יש

לא א ימ "ש, הנאצי ממתלעות  וניצל

עכשיו עולה ומה עושה הוא מה ידוע היה

בגורלו.

מחמשי יותר לפני שמאז נודע כעת

אח אותו  זנח כבר אחורנית שנה וחמש

ע אז התחת ואפילו  היהדות, דר את

במש אז שהתלבט נודע עוד  ר"ל. גויה 

לאמו  לספר  א ארוכה  (הסבתא )תקופה 

לספר שלא או  הגויה  ע נישואיו  דבר על

זה  היה אחד,  יו לצערה . שלא כדי לה 

להתעל החליט  ונמהר, מר יו באותו

מה  את רב  בדיוק  לאמו  ולהודיע מחששיו

היא היכ לשאול התקשר הוא שעשה.

אחדות דקות  לפני לו : וענו  מתגוררת,

חיי ושבקה מכונית על ידי נפגעה אמ

חי... לכל

אחד א הבי לא בזמנו !ואיו נורא

התפרצה  מדוע שקרה, מה קרה מדוע

היתה  צלולה הלא  לכביש, הסבתא

כעת .כלו לה  חסר היה  ולא  בדעתה 

הדבר, נודע שנה  וחמש חמישי לאחר

שהסבתא סובבו  השמי שמ נודע כעת

דבר על הרעה  הבשורה  את תשמע לא

הגויה . ע בנה נישואי

כמעט שיי היה  לא הטבע בדר והנה 

כבר עצמו האח שהרי יתגלה, זה שכל

שבערב  אלא .שני כמה לפני  חיי שבק 

אותו של בנו  יצא  שתא, דהאי השנה ראש

שורשי אחרי חיפושי למסע אח

בעל ע קשר יצר ובמסגרתו  המשפחה,

מה  המעשה  בעל אותו  כששאל המעשה .

ממנו זוכר שאינו  ענה  מאביו, זוכר הוא

שרצה  לו  סיפר שאביו מה זוכר רק  הרבה,

גויה, ע  שהתחת לאמו  לספר

מקו אודות על לשאול וכשהתקשר

אחדות דקות שלפני לו  אמרו מגורה,

.דרכי בתאונת נספתה

שמאז מספר המעשה  בעל ולענייננו ,

לשגרת חזר וכביכול התאונה שאירעה

יותר, מאוחר ורק הרבה ,  שני עברו חייו ,

משפחה, בעל  אבר כבר בהיותו 

סהל״ג בעומר תשפ״ב



צפו ואז הקשה , הטראומה אצלו  התעוררה

שמקור מנשוא  קשות הרגשות  בלבו 

רבות, שני אתה שחי המוטעית בסברא 

בגלל מותה  את מצאה זקנתו  כביכול 

עליה . שמר ולא ידה את עזב  שהוא 

זה  הוא הקשה שמצבו האיש מספר

הנפש, תורת  את  היטב ללמוד שדחפו 

היה  נמצא עצמו שהוא מפני ודווקא

הבנתו עלתה ממנו , ויצא מקו באותו

אד בני משאר יותר הנפש בתורת 

מאז בידו  עלה לכ והודות בה ,  העוסקי

מספור רבי לאנשי לעזור ואיל

על  ולהעלות נפשיות ממצוקות  שסבלו

.המל דר

בתורה  חלקו  את  מלמד  אחד  כל

באנשי לרוב  סיפורי ישנ זה כעי

בכלל ודווקא  קשה , מצב  באיזה שעברו 

כ אחר הפכה  אשר להשגה , זכו  כ

רק הוא  הנ"ל הסיפור הכלל. לנחלת

לדבר. אחת דוגמא 

צער לפתוח לאנשי לעזור  כדי ה

לאנשי אות  ולהפו בנפש שיש קשה 

מיוחד. מפתח צריכי לב, וטובי שמחי

כאלה,  מקרי שיש  יודעי  כול והנה 

זקוקי מקרי  שאות יודעי כול

הסוד שש מקו  שו אי א לעזרה ,

וטע נמצא. הוא והיכ המפתח מהו כתוב

צרי המפתח את לקבל בשביל  כי הדבר

.לאד ליתנו  יכול  הקב"ה ורק השגה,

בטובי חייו את  קט ילד לו חי והנה 

למצוקה  נקלע הוא  ולפתע ,ובנעימי

לו ? מגיע זה למה !מסכ מבחירתו . שלא

הספיק לא הרי מתייסר! הוא אי תראה

דעת. אפילו לו  אי ,עדיי לחטוא אפילו 

הצער את לקבל לומדי  ההורי א

את לקבל הילד את ומלמדי באהבה ,

שמימית, להשגה  זוכי ה באהבה, צערו 

כול ילכו  כיאות , אותה  וכשינצלו

.לאור

קשה  צער  עברו  דר מורי כמה נא  ראו 

היו משכילי ה לכ והודות  בילדות

מפני רק לא זה  .אד בני לאלפי  לעזור

משו אלא קושי, באותו   נסיו  לה שיש

להתבטל הצליחו  הצער  בתו שבהיות

להקב"ה, להלח לגמרי  ניסו  שבתחילה (ואע "פ

תפילה  בקעה שבו אחד יו הגיע ברוגז , והיו

להקב "ה) אמיתי  לביטול  להגיע  וזכו   מלב ,אמיתית 

כל ששווה  השגה בתורה, להשגה זכו  ואז 

בתורה, חלק שהיא משו דעלמא הו

השגה, אותה  היא  בלבד  שלה לא א

זה  מטע שהרי כולו , העול כל של אלא

אפשר וכי  וללמד, ללמוד אחד כל מצווה

יהיו כול א !?מלמדי יהיו  שכול

אלא ?התלמידי יהיו מי  ,ודאימלמדי

מלמד  להיות צרי אחד שכל  הכוונה

בתורה  חלקו כיכלפי  , לאד לו אסור

לעצמו. בתורה  חלקו את לשמור 

שמעו רבי היה לו  וראו ! נא  הביטו 

לא למערה , נכנס  היה ולא מצבו ע נלח

זוכי היינו  ולא  בתורה להשגתו  זוכה היה

עצמו. על כ העיד הוא  הרי הזוהר. לאור

האמת   לעול  נעליי  ע נבוא שלא 

הגאו מוואלאזיעל  זצ"להנצי "ב 

ולא  סתו לבו  היה שבילדותו מסופר 

הוריו את שמע אחד לילה  בתורה. הצליח

בחשב עתידו , על  ביניה  מדברי

הבינני סו



אות ושמע  שנתו , את נ כבר שהוא

העיר לסנדלר  אותו  שישלחו אומרי

התחיל אז מיני כשוליא. אותו שיקח

,הימי וברבות  התורה, בלימוד להשקיע

המפורסמי ספריו  את שהוציא  לאחר

בתו גדולה. סעודה ער ,עול לאור

ואמר המעשה, את סיפר הסעודה

!לכ תארו  ספריו : על באצבע בהראותו 

כשהייתי לסנדלר, נעשה הייתי אילו 

היית  אותי תובעי היו לשמי מגיע

הבאת מדוע הרבה,  ספרי ע לבוא יכול

...נעליי רק

המחכי בתורה  השגות יש  ,ספרי יש

אחד לכל , כ ,כ מאתנו . ואחד אחד  לכל

אל לו . שמחכה  בתורה חלק יש מאתנו

ועל המנוחה על לשבת שתוכל  תחכה 

על אות יחזיק  העשיר והחות הנחלה

להשיג ל שיגרו מה זה  לא  כי שולחנו ,

ייכתב ספר בתורה. חלק דווקא את 

כי בו, שרוי שאתה הקשה המצב ידי על 

בי לידי  אות יוביל  לה'זה אמיתי .טול 

דבר, הקשה סו מצבו את שינצל מי

לה' התבטלות  מתו להשגה ,כיאות יזכה

 העול את ידה  על שאמרשיאיר וכפי .

שמעו ב )רבי לג, ואיתרחיש(שבת "הואיל 

אומר נמצאת מילתא". ואתק איזיל ניסא,

שלש כתפיו על מונחת גדולה אחריות

מצב , באיזה עובר  שהוא בשעה אד

 כ על אז מונחות  עול של  עתידו שהרי

גודל את להבי עליו .המאזניי

מצבו את כראוי ולנצל  .האחריות

חס מלמדנו: שמעו שרבי מה  זה 

חס מישראל. תורה שתשתכח ושלו

ל יגרו הקשה שמצב שתחשוב  ושלו

הקשה  מצב ,להיפ התורה. את  לשכוח

בתורה. השגה  ל שיביא  זה את הוא  נצל

עוד  שכל  הבנה  מתו כראוי מצב

זה  במצב שרוי  בכולל,אתה נמצא אתה ,

מעט עוד בכולל. תישאר לעול לא א

את נצל  הכולל. מ ותצא יסתיי המצב 

שהרי בכולל , פתוח שהיית לב עכשיו

מה  ולהשיג  להבי יכול  ואתה לרווחה

כשתצא  ולהשיג להבי תוכל  שלא

.ממצב

סזל״ג בעומר תשפ״ב



ה'תשפ"א  אייר ט"ו – אמור פרשת שלישי יו

יוחאי  בר  שמעו רבי של תורתו אור 

 בדי עמוקות  לגולה 

מזידיטשובלהרה "ק הירש צבי רבי

אח היה הזוהר' בית 'שר המכונה  זיע"א

הרה "ק סנדר ושמו  אלכסנדר  רבי

יצחקמקאמארנא  רבי הרה"ק אבי זיע"א

שני והיו  זיע "א, מקאמארנא אייזיק

בתורתו לעסוק מרבי הקדושי האחי

התורה, פנימיות היא הלא רשב"י  של

לצאצאיה בעבודה  דר סללו  ובזה

וקאמארנא. זידיטשוב לבית  אחריה

" בספר דברי והנה להרה"קזכרו "

מקאמארנא  סנדר אלכסנדר (ד "ה כא רבי 

נראה משה) לשונו : וזה נפלא, יסוד  מצאנו

מדבר, קדוש אחד שמעתי אשר  פי על

הגדול הרב  אשכנזיהוא  שמעו מו"ה

בפייטכב מדאברמיל שנאמר מה  על פירש

היינו ,"בדי עמוקות  כשהקב "ה "לגולה

ישראל , על  מתגברי שדיני ח"ו רואה

דאורייתא  רזי לגלות מתחיל  הוא 

.בטלי  והדיני

אחי  מוהר"צואמר הקדוש הרב 

בבשמזידיטשוב[ גול ואת זי"ע ]

מג)למנשי ד, רואה (דברי א  כלומר ,

כלומר לנטות מתחיל שהשט הקב"ה

פירוש ויהיה ישראל , של זכות להשכיח

עמלי כל את אלוקי נשני כמו למנשה

נא ) מא, רחמיו(בראשית ברוב הקב "ה  אזי ,

תיבות ראשי דהוא בינה שערי נ' מגלה 

ע "כ. .נמתקי הדיני ואזי ," בש

התורה, סודות  את גילה רשב"י   אכ

כולו העול כל את לפטור יכול הוא  ולכ

הרבה   פעמי  מוצאי אנו   וכ .הדי מ

כביר כח היה  שמעו שלרבי בזוהר

שהשט פע כל . המקטרגי את להכרית 

נעמד פיו, על העול את להפו ביקש

בעדו. ועיכב  שמעו רבי כנגדו 

עמדי  כ לא  ואנכי

ש הוסי מקאמארנא הרה"ק  אול

מדברי הבנתי  והנה לשונו : וזה ,דברי

ידי על שדוקא  הנ"ל, אחי של קדשו 

ואנכי ,הדיני נמתקי התורה פנימיות 

רק  עמדי, כ דבר לא איזה  כשיתחדש

 נמתקי הדיני כ ג ופוסקי ,בגמרא

מגבורה  דאורייתא דידוע  מטעמא והיינו 

דיני וש מבינה, והיינו נפקי, קא  עלאה 

והנה .בשרש  מחדשנמתקי כשאד

שהבי בינה , בחינת הוא דבר , איזה

,מקוד מבי היה שלא  דבר עכשיו

מישראל. הדיני זה ידי על  ונמתקי

לעבודתכא. שור לב  לו שהיה עליו העיד זי"ע אייזיק יצחק רבי הרה "ק בנו ובנסתר , בנגלה  בתורה גדול

ברבנות לשמש  מינהו הק' אחיו זי"ע . מזידיטשוב הרה"ק אחיו ושל מלובלי ה 'חוזה' מתלמידי השי"ת .

קהלות . בכמה

זי"ע .כב. מליזענסק  אלימל ר ' הרבי הרה "ק מתלמידי עה "ת  'שמעו 'נחלת  בעל

הבינני סח



הרה"ק דברי נפלאי כמה

זומקאמא שלא שמענו מדבריו  כי  רנא!

פנימיות לגילוי להגיע  צרי שאי בלבד

,הדיני המתקת בשביל  דווקא התורה

איזה  כשמחדש שג רואי אנו  זאת  עוד

מרפס חידוש שיהיה צרי אי דבר,

," ברמב סתירות שלוש המיישב איגרא 

בתורה,אלא חדש  דבר  איזה  שהבי כל 

,מקוד הבינו שלא שחבריודבר  הג

כחידוש, זאת   רואי ואינ מיד הבינוהו 

מישראל הדיני  כ ידי על  נמתקי.

בפלפולא חדי הקב "ה 

חדי הקב"ה ועוד הרה"ק :  ומוסי

דיבפלפולא, אי חדוה ובשעת

אותולישראל , בכוונת לי נראה כ

.עד נשמתו הצדיק 

החכמי מאמר שהזכיר מה  ובעני

את להביא יש בפלפולא, חדי הקב"ה

" הגאו אד דברי שאיחיי בהקדמתו, "

גג, על  גג של לפלפול  דווקא הכוונה

ב תינוק לו  שיש למי זאת וממשיל

כל עמו  משתעשע  שהוא שהג ,שנתיי

מפיו , חכמה  דבר איזה מוציא  שהוא  פע

שיקבל תענוג לאותו  מתקרב  תענוגו  אי

אותו ויראה  לאיש ויהיה כשיגדל ממנו 

ובכל  שמי וביראת  בתורה וגדול עולה

אז, לו  שתהיה רוח והנחת נכונה, מידה 

מקבל שהוא נחת  מאותה  אל פי תהיה 

עכשיו. ממנו

אמנ א כי הוא, כ הלומד   בעני א

רק זה אי אבל בפלפולא , שמח הקב"ה

בנו כשמדבר ושמח משתעשע שהאב כמו 

תכלית זה  אי אבל חכמה, דבר איזה

רצונו עיקר בוודאי אלא לבנו ... אהבתו

התורה . מצוות שיידע יתבר

אחד מקאמארנא  הרה "ק יסוד עכ "פ

חידוש איזה אד שמחדש ידי שעל הוא,

המקטרגי את  משתיק הוא בתורה,

ממתיק שהוא משו א. סיבות: משתי

גור שהוא משו ב. .בשורש הדיני

די  אי חדוה  ובשעת ,בשמי לשמחה 

לישראל.

חקלא חצדי חדו 

בספר האלה  הדברי כל אחר ואמנ

מבנו הגהה  מופיעה ,"דברי  זכרו"

מקאמארנא הרה "ק אייזיק יצחק זה רבי ,

בעצמי בנו , יצחק השפל  ואני קדשו :  לשו

הקדוש דודי מורי מפי רבי (הרה"ק שמעתי

מזידיטשוב  הירש המתקת כי)צבי בודאי

בפשט  תורה דברי בכל  הוא  הדיני

עצמו אפילו,להמית בדיוק היטב  לעיי

חידוש הדברי,בלא  בכל וכ אבל,

 ומקטרגי  המשטיני להכרית

רזי בלתי אפשר אי  והקליפות

חקלא.דאורייתא  מחצדי   הנקראי

גדול יסוד מצאנו  אלו  בדבריו  הנה

מהו להבי נוכל ידו  על אשר ביהדות

.המקטרגי את להכרית  רשב"י של כוחו 

הוא הדברי מה יסוד  משיגי אנו  שאי

איזה  מחדש שהאד בשעה  נעשה

בתורה  האדחידוש שיחפש יתכ .

מה  לו שיהיה כדי הפרשה  על שפר אמרת

לא עצמו והוא השבת , בשולח לומר

היושבי יזכו ידה על  שא בדעתו  יעלה 

ה', בעבודת חדשה להבנה השולח על

ואי בה נמצא ונפלא  עצו שכח  הרי

מעלתה . לשער ואי לתאר 

סטל״ג בעומר תשפ״ב



היסוד: את נגדיר  בתחילה

חדשה  הבנה האד במוח כשהתנוצצה

פשוטה  הבנה אותה  תהיה  אפילו  בתורה,

אלוקות, גילוי רגע  באותו  נעשה ביותר ,

עכשיו עד  שהיה תורה דבר  הביא שהרי

שנעשה   וכיו התגלות . לידי – בהעל

שהקליפה  פשוט הדבר אלוקות , גילוי

החוש מ באה  הקליפה כי מתבטלת,

היא אלוקות , גילוי וכשנעשה וההסתר,

מתבטלת.

ונמשל משל – במוח השכל  התנוצצות

הדברי היכ עד להסביר משל

כשרונות  ע בחור הוא גד :מגיעי

,לכ לבו  משי אינו  עצמו הוא .נדירי

ומוריו הוריו  אבל .את נולד הוא כי

מצוי. בלתי  במוכשר שמדובר לב שמי

מתנהג הוא לגד, לו יש אחד  חסרו , בר

הוא אי לריק . זמנו  את  ומבזבז קט כילד 

אינו כשרונותיו  את  אבל בכלל, רע בחור

מנצל.

בדבר הנוגעי עמו  מתיישבי

מ קיבלת  יקר! בחור ל דע לו: ואומרי

כשר מתנותהשמי , מבורכי ונות

ולהגיע  כראוי   לנצל אתה יכול נפלאות,

זמנ את שתבזבז  חבל .כבירי להשגי

.ילדי ושעשועי  מריבות  בשביל

צעיר, על עדיי והוא לעשות  מה

את שומע  אמנ הוא  י"ד. ב בקושי

א בהתלהבות. ללמוד  ומתיישב  הדברי

הוא ושוב דקות, עשרי עוברי אי

מתברר חבריו . ע להשתובב מתחיל

די היה ובזה  שולחנו , את לו  הזיז שמישהו 

לסורו. להחזירו 

והפע עמו , לדבר מתיישבי שוב

שיקנו לו   ומבטיחי מבצע לו  עושי כבר

הולכי . מבי אינו  א וכדו'. ספר איזה לו

הראשונה, מהשורה  מחנכי  ע להתייע

מה  שאי היא, המתקבלת  והתשובה 

שיגדל עד בסבלנות להמתי יש לעשות,

דברי במה בשכלו  להבי יוכל ואז  מעט,

בו... יתחולל והשינוי אמורי

כדי יגדל גד  של  ששכלו  יו אותו  הנה

באמת להבי בו  יתחולל והשינוי מידתו 

מלימוד יותר  חשוב אינו  דבר  ששו

כלל  ובדר בשבילו, חג  יו יהיה  התורה,

חייו. ימי כל במש יזכרנו 

לשנות כח לו  יש למח, נכנס  כשהשכל

ומהות הקצה, אל הקצה  מ  האד את

שהרי בתורה. הבנה היא שכל אותו 

ודיבוריה  תדיר  האד אל מדברת התורה

בעת ביו פעמי כמה בפיו  מרחשי

אינו שהאד אלא וכדו', ק"ש אמירת

במוחו. אות קולט

חנינה  הנפש בעד נא  התעוררי נא  קומי 

אד מי איזה  האד את  ושואלי יש

פע רגיל , איש אני עונה : והוא הוא,

ופע בזמ ק אני פע יורד ,  ופע עולה

לא...

הוא מובהק סימ ,כ שמשיב מי הנה

שאינו כ אצלו, נכנס לא עדיי שהשכל

יתהפ מדי יותר יתאמ לא שא מרגיש

ויתכ מיאוש, נובע שהדבר יתכ .העול

להגיע  שיוכל אמונה  מחוסר נובע  שהוא

נובע  שהוא  ג ויתכ גדולה, למדרגה

יהודי, להיות בשביל בכ שדי מהרגשתו 

מזה . יותר לעבוד  צרי ואי

הבינני ע



ש מציאות מאיר יש התורה אור בה

 אד של  אתבשכלו שומע הוא ואז ,

לו: אומרת אינהתורה נא! התעורר 

אלו יודע אינ !ל מחכה מה  יודע

את  נא פתח  בתורה ! נמצאי תענוגי

שצרי כמו  לעבוד והתחל  מוח.

תבקש הרשב"י ציו על משתטח כשאתה 

ולהיות להשתנות ל שיעזור מהקב"ה

לבקש תצטר לא ואז רוחני,  אד מאתה

כשהשינוי כי ,גשמיי  ענייני על

מאומה ... ל יחסר לא ב יתחולל

כיצד? השכל התנוצצות 

לנו , שחסרה הבנה הבנה יש וכשאותה 

האלוקות  בה נתגלית במוח, מתנוצצת

נעשית  נעשה , וכשזה  שבתורה,

 בעול אלוקית והרי התגלות ,כ מפני

אחר  לאד נהפ אתהוא מכיר הוא כי ,

סובל הוא א .העול והיה שאמר  מי

עושה  שהוא מה וכל הכעס  מנסיו למשל 

יאיר הקב"ה של כשאורו  לו , עוזר אי

ולא כעס, לידי  יבוא לא ממילא במוחו ,

יכעס, לא א כס לו  שהבטיחו  מפני 

למה  היטב  במוחו לו  שנקלט משו אלא

לכעוס. מה על  אי

צעיר איש ל יש פשוטה : יותר ובשפה

וכיו המסחר,  לעול שנכנס לימי

הרבה . טעויות עושה הוא מנוסה, שאינו 

טועה, שהוא  רבי לו שיעירו הג הנה

לקורס יל א אבל .יבי ולא ישמע  לא

פי על שמתנהל שיעורי עשרה ב

אי מדוע ש וישמע התורה, השקפת

טעמו ע דבר כל ,וכ כ לעשות 

דברי אות לעשות יפסיק מיד  ונימוקו ,

שמע  רק  לא כי כה, עד שעשה פזיזיי

נאר גיהערט , נאר [נישט הבי א אלא

דערהערט].

השכל את  יקבל שהאד שעד יתכ

יקרה, כשזה  א , שני או  חודשי יעברו 

ידיעה לאותה מחובר  האד מה ייעשה (זה

דעת) עלשנקרא  לחזור יפסיק  וממילא 

,ובכ לאד טעותו . שתהיה  הקב "ה רצו

ויברר  שישמע  דהיינו בתורה, דעת

שירגיש עד וישמע , ויחזור  , וילב

ומה  מועיל  מה  להבי במוחו שנתפס

ומה  התורה  פי על נכו מה מועיל , אינו 

,נכו יקרה,אי רוח וכשזה בו   תתנוצ

דרכיו וישנה .הקודש

מהל את שינו   אד בני כמה נא ראו 

דרכי את  שינו  אד בני כמה , דיבור

עריכת את  שינו  אד בני כמה ,עשיית

את לעשות  לה גר מה  השבת . סעודת 

אלוקות לגילוי זכה שהוא היכ השינוי?

וכי השינוי. בו  שחולל זה והוא  במוחו ,

הקליפות ?! את  מכרית  שהוא יש ספק

שהרי הקליפות , את  מכרית  הוא בוודאי

היכ ידע ולא  החוש בו  שלט כה עד

את דחה האור ועכשיו  פעמיו, לשי

האופק. קו  כל את רואה הוא והנה החוש

 אלוקיכ לה' את  בני

פנימיות : נוס בצעד  נתקד כעת

על מה דבר הבי כשהאד היינו  התורה,

תורת ג נקראת היא ולכ האמת , פי

פי על מה דבר מבי כשהאד האמת .

חזקה  יותר בהבנה מבינו הוא  שבו, האמת 

יחליש הוא  שכ וכיו כה , עד לו  משהיתה 

הקליפה . כח את  יותר

יוחאי בר שמעו רבי לימדנו  כ

עאל״ג בעומר תשפ״ב



את המקיי בי יש גדול  שחילוק בזוה"ק,

לבי נגלה, פי  על הבנה מתו המצוה

פי על הבנה מתו המצוה את  המקיי

לשו וזה  בהר )הזוה "קנסתר. :(פרשת

לקוב "ה : יראל  אקר זיני תרי
,ני ואקר .ה עבדי כתיב , עבדי
זמנא .אלוקיכ לה ' א ני כתיב
לל, ארח לקב"ה נ ר לי ידע
,מארי דא עביד עבד , אקרי די
ברזי גניזי לח א ר לי ולית
ארח נ ר לי ידע  זמנא .ביתי
ב ,ילי רחימא   אקרי  די רט,

.ביתי רזי כל  גניזי , חפי
ישראל נקראי אופני בשני  פירוש:

שכתוב, כמו  ,עבדי  נקראי להקב "ה ,

שכתוב, כמו  ,בני ונקראי .ה עבדי

שאד  בזמ כי  . אלוקיכ לה '  את בני

עבד נקרא  כלל, בדר הקב"ה את יודע 

לחפש רשות לו  ואי אדונו , מצות שעושה

ביתו . ובסודות שיודעבאוצרות ובזמ

ב נקרא אז  פרט,  בדר הקב "ה  את

בנסתרות  המחפש  כב שלו, האהוב 

ביתו. של הסודות בכל

 בני על  אב  כרח רחמנו  כבני א

נפלא, אור בדבריו  בנו  האיר רשב "י

לאדונו , עבד אמנ הוא היהודי אמר: וכה 

.מבי שאינו  אע "פ לעשות  צרי הוא  ולכ

שלא הקב "ה  של רצונו ,כ  ע יחד אבל 

יחתור ג אלא כעבד, רק מצוותיו  יעשה

אז כי  ,וסודותיה  טעמיה את להבי

אביו. אל כב אהבה  מתו אות יעשה 

הרה"ק מדברי להביא  יש ובזה

זיע"א, מקארי האד נמצא שלפעמי

נמצא  הוא ולפעמי עבד , של במצב 

.ב של  מרגישבמצב  ואינו נעול כשמוחו 

כשור בוראו  את  עובד הוא הבנה, שו

לו כשנפתח ,ומאיד למשא. וחמור לעול

את עובד הוא אז  ,הרגשי לו  ויש צוהר 

שבכוונה  זיע"א, הרה "ק ואמר .כב בוראו 

האד מ לפעמי נוטל  הקב "ה  תחילה

קנקנו , על לתהות  כדי מדרגותיו , את

א כעבד .  ג לעבדו  יכול  הוא א לראות

עיקר אלא התכלית, עיקר זהו לא

פנימיות את  האד שילמד הוא, התכלית

בוראו את יעבוד אז כי המצוה, טעמי 

האלוקית ההתגלות תהיה  וממילא ,כב

חזקה . יותר בעול

קדישא דמלכא חדוותא  – שבת  סעודת 

יל א קודש. שבת  סעודת למשל ,

בתורה  הכתוב  עלפי ורק  א האד

זכור שנאמר כמו היי על יקדש בגלוי ,

זכרהו רבנ ואמרו  לקדשו  השבת   יו את

לשבת "וקראת  מצות ויקיי ,היי על

זהו לא . ותו  מטעמי אכילת ידי  על עונג"

אוכל הוא – סעודה לאכול  צרי עבד.

ביו  פעמי שלוש לאכול צרי סעודה;

אוכל. הוא  –

סעודתא אתקינו  האמת: ולמע

דמלכא חדוותא שלימתא דמהימנותא

אנפי דזעיר סעודתא  היא דא קדישא...

קדישי תפוחי חקל קדישא ... עתיקא

יודע  אינ צדיק ! בהדיה... לסעדא  אתיי

יושב  הקב "ה  !בסעודת עמ נמצא  מי

בני הוא... בכ מה של דבר ולאו  !עמ

...אנפי דזעיר זיו  למחזי  דכסיפי היכלא

פני את לראות כוספי ישראל נפשות 

אי ...דרעווי רעווא .מהיהמל קולט  נ

על חלה  מניח אתה הנה  השבת ! סעודת 

הבינני עב



רק ולא עליה, שורה הברכה ומיד השולח

הברכה, מקור נעשית זו  סעודה  אלא זה ,

...יומי שיתא  מתברכי מיניה כי

ואפשר עבד, להיות אפשר  ,כ  אכ

תורת כמה עד  קולטי איננו  .ב להיות 

כבוד של   מקו תופסת הפנימיות

כמה  נא ראו  כליו . ונושאי ערו בשולח

השו"ע  כלי  נושאי ושאר  אברה המג

מנהגיו כל הלא האריז"ל. ממנהגי  מביאי

אורו אילולי .שמעו רבי תורת על בנויי

מקיי האד שהיה הג ,שמעו רבי  של

בבחינת נשאר היה  בתורה , הכתוב כל את

הגדול באורו  לימדנו שמעו רבי עבד.

אנו ,מקו של  בני להיות   יכולי שאנו

בסעודת ותשבחות שירות לשיר  יכולי

שאי  באופ למל קרובי ולהיות השבת

בשכל. לתאר

תחבקני  וימינו – סוכה 

התורה  הסוכות. חג נוספת : דוגמא

בסוכות כי  דורותיכ ידעו למע" אמרה 

אות בהוציאי ישראל בני את הושבתי

בסוכה, האד לו מתיישב  ."מצרי מאר

לישב  וצונו  במצוותיו  קדשנו  אשר מבר

שאלות, שואל אינו  .בכ לו ודי בסוכה ,

ה' צוה כ הרי מהומות, מעורר אינו

הוא. נאמ עבד עושה . הוא וכ לעשות

ע מה  אבל הוא,  נאמ עבד  אמנ

כשהאיש הלא תחבקני"? "וימינו

עוט הקב"ה בסוכה, יושב הישראלי

עמו. נמצא הקב"ה מחבקו , הקב"ה  אותו ,

קדישי  עילאי האושפיזי  זאת ועוד

הקב"ה  החג ,  ובסו אצלו . להתארח באי

לפני אחד יו עוד אתי  השאר לו : אומר

המצוה  קיבלה לפתע  הנה שניפרד.

התורה  קיבלה לפתע חדשה, משמעות

האד קיבל  לפתע חדשה , משמעות  כולה

בני – אחד בפסוק כלול והכל חדש. לב 

.אלוקיכ לה' את

איננו למצוה. ממצוה  הול זה  וכ

מוסיפה  התורה פנימיות  כמה עד קולטי

לקיימה  שנוכל כדי מצוה לכל חיות

של פירושו   אי וכאמור, .בני בתורת 

אינו ומכיר, יודע האד  אי שא דבר

מתחילי בוודאי !ושלו חס עושה.

אבל ,כעבדי המצוות את   לקיי

לקיי אפשר  מצוה שכל קולט  כשהאד

הוא , הב בתורת ואפשר עבד בתורת 

ע להשאר מוכרח  שאינו להכרה מגיע

השבת על בילדותו  לו  שהיתה  התפיסה

אלא התורה, מצוות שאר ועל   והמועדי

להתקד יכול לקיימהוא ולהתחיל 

בלב. אהבה  הרגשת מתו

מעוזו היא  ה' חדות 

מפני רק  לומדי אד בני כמה  נא ראו 

אמנ ה ללמוד. שמחויבי יודעי שה

מה  .עבדי בגדר רק ה אבל , לומדי

ה' את  שעובד מי ?האלוקי קרבת   ע

מאביו , מרוחק  כשירגיש ,ב בתורת 

עד ה ' אל  יתקרב  ואז  ללמוד, יתיישב

כ וכל הגמרא. את לסגור  יוכל שלא

את למה ? ללמוד  שבבואו ירגיש  כי

סודותיו , את לו מגלה הקב "ה התורה,

יבש דבר אי הוא. בעלמא יבש דבר ולא 

לומד שהאד אות  וכל תיבה  כל בתורה.

לו מגלה שהקב"ה סוד  עוד  זה  בתורה,

בנו. שהוא מפני

בשמחת רקדו  בעת מבי שהאד כפי 

שיי שלא  בידיו  התורה  ספר  ע תורה 

עגל״ג בעומר תשפ״ב



הוא אלא שד , שכפאו  כמי לעשותו

ידי על בלבו  הרגשות  את  לעורר מוכרח

משיבת תמימה ה ' "תורת התהלי פסוקי

וכדו '. לב" משמחי   ישרי ה ' פיקודי נפש,

מצוה  כל  נוכח להבי צרי הוא  כ כמו 

אל ידה על מתקרב שהוא ,מקיי שהוא

בשביל אותה עושה  אמנ הוא בוראו .

זאת עושה  שהעבד כפי לא א הקב"ה,

זאת עושה שהב כפי אלא  לאדוניו,

לאביו.

ידעתי שלא כפי לעצמו: האד יאמר

אל לקרבני נועדה סוכה שמצות בתחילה

זכיתי רשב"י של אורו  ובזכות בוראי,

בתחילה  ידעתי שלא וכפי  , בכ להכיר

אל לקרבני נועדה  השבת שסעודת 

זכיתי רשב"י של אורו  ובזכות בוראי,

מעתה  אגיע כ כמו הוא, שכ להכיר

אב  בכיבוד עוסק אני שכאשר להכרה

אי דר למצוא צרי אני קשה,  וא

הקב "ה . אל ידו  על  להתקרב

ונפלאה  יקרה  מתנה –  המזו ברכת 

מי יהיה .המזו ברכת  נוספת: דוגמא

כתוב  שכ מפני המזו ברכת שיבר

שאינו שמי יזכור זאת  עוד .ערו בשולח

ומלואה, האר לה' כי גנב , נקרא ,מבר

כגנב . הוי רשות, בלי הנוטל וכל

היודע  הנסתר? בתורת כתוב מה ,ובכ

השי"ת אל האד להתקרב יוכל כמה אתה

לו מעניק הקב "ה  !? המזו ברכת כמבר

אותו שז זה שהוא  לעצמו להזכיר היכולת

זה  הלא צרכיו. כל את  לו ומספק ומפרנסו 

קוד נפלא. באופ דעתו את  מיישב 

,שביר וכיו דאגות , מלא היה שביר

הוא יזניחנו . שלא בה' בטחו התמלא 

ברכת לבר הזכות  לו   שנת על לה' מודה

נראה? הייתי  אי זו  מצוה אלמלא  – המזו

שמחה ... של  ברקידה  יוצא הוא

ועל  האר על לה' אז מודה  הוא כ כמו 

ועל בבשרנו  שחתמת ברית ועל ,המזו

לאביו , כב מדבר הוא שלמדתנו . תורת

ואני מברכני, אתה  אומר: הקב"ה ואז 

מבר כשהאד .יתבר המבר .אברכ

אוצרות את עליו מוריק הקב"ה בשמחה,

שלו. השפע

אמת  תורת לנו  ונת

הפשוטה  ההבנה היא התורה פנימיות

האדוהאמיתית  אי  א !עצמכ הגעו  .

הוא כ מפני וכי ,למקו ב שהוא  מרגיש

שג היא מציאות הלא !?ב להיות מפסיק

בעצבות ומתהל כע יבש כשהוא

בנו  עדיי הוא שבידו, העבירות מחמת 

אז מחובר אינו  שהוא  אלא .מקו של

אמיתית. ידיעה שפנימיות לאותה נמצא

הידיעה  את  לאד מגלה התורה,

כמשמעו. פשוטו והאמיתית. הפשוטה

הצדיקי לנו  שאמרו מה הוא

משיג כשהאד וקאמארנא: מזידיטשוב

באותו ,לכ  קוד השיג שלא תורה דבר

,שכ  וכיו אלוקות, גילוי נעשה רגע

.לעול חסד ובא בשורש הדיני נמתקו

רק תישארו  למה :שמעו רבי אמר לכ

הפירוש ע תישארו למה הנגלה?  ע

אותו "אלוקיכ לה' את  בני" בפסוק 

לפרשו תוכלו  הלא  ?בילדותכ  הכרת

נועדו המצוות  כל הרי האמת! כפי 

בהכרה  בוראו  את להכיר לאד להועיל

בהירה המצוות יותר שתרי"ג  בזוה"ק  (כדאיתא

עצות) – עיטי תרי "ג ה.

הבינני עד



אור צמצמו אשר הצדיקי בספרי למד 

הפשוט ואפילו יהודי, שכל באופ זה 

לש חסד תעשה אל להבינו . יוכל ביותר ,

להוכיח כדי חסד  תעשה  אל סיפוק,

חסד עשה  .ככל רע שאינ לעצמ

בשעה  שמתחולל במה  הכרת מתו

מתו אחי את  תאהב  חסד. עושה שאתה

תלמד כ יהודי. זה  מזה והכרה הבנה 

עליה  אומר  מה ותשאל מצוה  אחרי מצוה 

אוכל אי לדעת  חייב אני  רשב "י?

הפסוק יותר  אצלי שיבטא באופ לקיימה

.אלוקיכ לה' את בני

 עריצי זימר קולו

לעבוד  ומתרגל זאת, מבי  כשהאד

את  ממלא הוא  זו , ידיעה מתו ה' את

 גלויי בחסדי העולמודי אנו  .

שמעו רבי מורנו  בפני ומשבחי

חדש.  עול סידר הוא הרי זאת . שלימדנו

.הקוצי את והכרית עריצי זימר קולו

כל את הכרית לעול שהביא זה  באורו 

הישראלי שהאיש פע וכל .המקטרגי

ה', בעבודת  הבנה  עוד ומבי ולומד יושב

את המכרית שמעו רבי  של קולו  נתחזק

.העריצי

כה  ואמרת" הפיוט מרבה  זו  מסיבה

רשב "י, של תורתו בעני לעסוק לחי"

תעלומות, כל דרש נקרא, לו סיני סיני

סודר תורתו, אור ידי על כי הלאה , וכ

הנסתרות, כל  ידע וזהו  מחדש. העול

שכ וכיו פירות , עושי דבריו  וממילא

נהיה . לא  הקשת ואות גזירות  כמה  ביטל

תורה  בסוד  האיר  ישראל לכל זה: וכעי

וכ מזהיר, החמה כאור וממילא  הבהיר,

.הלחוצי את  והציל הקוצי את הכרית 

את שוב ללמוד ככל נחו זו  ומסיבה

למדנו שכבר הזוה"ק מאמרי אות כל

זה, גדול יסוד לנו שיש היות כי בעבר.

חדשה, הבנה  איזו  נגלה  שלא מסתבר אי

,מאמרי באות ביותר, הקטנה  ולו 

אור ויאיר  דיני נמתיק , כ וכשנעשה 

אליו. הנלווי ולכל לו חדש 

עינינו , מאירת  היא לנו , מג תורתו 

יוחאי. בר אדוננו  בעדנו , טוב  ימלי הוא

עהל״ג בעומר תשפ״ב



ה 'תשפ"ב  אייר ח' – בחו"ל) (אמור בהר פרשת שני יו

בעומר ל"ג  ביו התורה לשמחת החיבור 

מישראל תורה  שתשתכח  ושלו חס

מהר"ח ,הצדיקי כל שכתבו מה  ידוע 

של"ג שלאחריו, והצדיקי זיע"א ויטאל

מראית ובספר שמחה , יו הוא בעומר 

כי לזה, פשוט טע כתב  להחיד"א העי

יבמות  במסכת איתא ב )הנה  שני(סב , :

לרבי לו  היו תלמידי זוגי  אל עשר

מתו וכול אנטיפרס, עד מגבת עקיבא ,

לזה, זה  כבוד נהגו שלא מפני אחד בפרק

עקיבא רבי שבא עד ,שמ  העול והיה

ר' ,לה ושנאה , שבדרו רבותינו אצל 

ורבי  שמעו ורבי יוסי ור' יהודה ור' מאיר

תורה  העמידו   ה וה שמוע, ב אלעזר

ביו שמחה  ריבוי  שיש נמצא שעה . אותה 

תלמידי פסקו שבו  זה  שביו מפני זה ,

לשארית ללמד ר"ע התחיל למות , ר"ע

תלה . על התורה  את ולהעמיד תלמידיו 

רבי שאמר מה לעני אומר  נמצאת

מישראל, תורה שתשתכח ח"ו  שמעו

העתיד על דיבר רק לא שמעו שרבי 

התורה  חזרה  באמת זה ביו אלא  להיות ,

עתה  נמצאת  שהתורה  ומה ונתחזקה,

ונמצא זה .  ליו הודות  הוא בידינו,

היא בעומר, בל"ג שמחי שאנו  שהשמחה

שמחה  כאותה היא  והרי התורה, שמחת

ושבועות. תורה שמחת  של

מספרי הרבה  בעוד מבואר וכ

היא בעומר ל"ג של  שהשמחה  החסידות

לוי בקדושת איתא וכ התורה, שמחת

ויצא ) מאירה (פרשת מצרי יציאת  שבחינת 

בעומר ומל"ג בעומר , ל"ג עד  מפסח

אומר: הוי  סיני. הר  מעמד הארת מתחילה

שליש לשני מחולקי הספירה ימי 

שייכי  הראשוני השלישי שני ושליש.

מל"ג האחרו והשליש ,מצרי ליציאת

כי התורה, לקבלת שיי ,ואיל בעומר 

ומאיר. הול כבר התורה אור מאז

שמחה  מעוררת  השייכות הבנת 

שכדי נתבאר הקוד בשיעור והנה 

להבי תחילה  צרי היו "ט, אל  להתחבר

לחפש צרי ואז היו "ט נקודת מהי

ומאחר אליה , להתחבר אי מהלכי

יו הוא  בעומר של "ג עתה  שנתבאר

על התורה  שמחת  היא והשמחה שמחה 

היו  ג בידינו  נמצאת שהתורה

שעלינו מביני אנו  דמשיחא, בעקבתא 

זו שמחה להגביר  כדי פעולות לעשות 

ולהרגישה .

זה  מה  האד שיבי הוא הראשו השלב

שנפ משל בדר ונאמר אליו , שיי

כגו מרנינה, חדשה איזו  באוויר

חודש מדי   כס לחלק הולכת  שהממשלה

כול אי רואה  האד . לזכאי בחדשו

הוא מאושר. קורנות ופניה  מתלחששי

וה עושה  זו  מה לשמחה ושואל ניגש

לחלק הולכי – שמעת?! "לא  לו : עוני

בפה, פעמי האיש, שואל ."!כספי

אני אלי? קשור זה "תכל'ס! בלב :  פעמי

הבינני עו



א ,ובכ לקבל?". הזכאי על נמנה ג

אל הוא א  יצטר אליו , קשור שזה יבי

שזה  יבי לא א אבל הגדולה, השמחה

,בעקיפי מזה  שירוויח הג אליו , קשור

בלבו. שמחה  ירגיש לא 

אור בו  שמאיר יו הוא בעומר ל"ג

יו שהוא  מפני  ה ושנה , שנה  בכל התורה

נתגלו ביו בו  אשר שמעו רבי פטירת 

מתחילה  שאז  מפני  ה נסתרות, גנזי

אותה  של  התורה קבלת הארת   להתנוצ

את ללמד ר"ע התחיל שאז מפני וה שנה,

שהוא  יבי לא האד  א  אול תלמידיו .

שהוא אע"פ   זה  ביו דבר איזה מקבל

בשמחה . יהיה לא מאוד, הרבה מקבל

ביו בשמחה להיות  צרי האד וכאמור,

יהיה  כ לשמוח,  שיוסי כמה וכל זה ,

זהו כי הארה, אותה לקבל ראוי יותר

לאיזה   לאד לו שיש השמחה – הכלל

ממנו להוציא  לו  שמועיל הכלי זוהי  דבר,

נפשו נעשית השמחה  עלידי למעשה.

לה . המוכ את  לקבל ראויה

 האד אצל חשובה שהתורה  כפי 

ה' תורת  :בתהלי אמר המל דוד 

נאמנה  ה' עדות נפש משיבת תמימה 

לב  משמחי ישרי ה ' פקודי פתי מחכימת 

אמר: ואח "כ  ,עיני מאירת ברא  ה ' מצות

הנחמדי יחדיו , צדקו אמת  ה' משפטי

ומנופת מדבש ומתוקי רב ומפז מזהב

ה  אמר . אמת צופי התכווכג אמרי כ :

ה' תורת באד בו יתקיי אימתי דוד :

? עיני מאירת ברא  ה' מצות וכו' תמימה 

ומפז מזהב נחמדי אצלו  יהיו  כאשר רק

כפי כי .צופי ונופת מדבש  ומתוקי רב 

כ ,האד אצל  ומתוקי נחמדי שה

ואמר .עיני ומאירי  נפש משיבי  ה

שהתורה  כפי קצרה : בלשו אמת האמרי 

בו עושה  היא כ ,האד אצל חשובה

פעולה .

הו הדבר חכמה יסוד היא התורה  :כ א 

וכדי מאוד, גבוה ממקו שמגיעה גדולה

בו , ותיספג  האד אצל תיקלט שהיא 

גדולה, דשמיא  לסייעתא האד  צרי

ואפילו גשמי , והאד רוחנית  היא שהרי

סיבה  שו אי ,המילי את  האד יאמר

היחידה  הדר אצלו . תיספג  באמת שהיא 

על ידי עצמו את האד שיכי היא 

לסייעתא יזכה  אז כי מסוימות, פעולות

התורה, חכמת את לקלוט ויתחיל דשמיא

גדול. אור לו  יהיה  יקרה , וכשזה

התורה  לקליטת הנפש  הכנת 

אומרי שכאשר אד בני הרבה  יש

נפש ומשיבת תמימה היא שהתורה  לה

מפני זאת ,לכ מתחברי  אינ וכו '

מהסיבות ואחת  זאת, מרגישי שאינ

חכמת שאי היא זאת  מרגישי שאינ

.בה נקלטת התורה

בעניני  ג זה  כעי לראות  יכולי

איזו כשנותני כגו בימינו , רפואה 

דשמיא סייעתא שצרי לחולה , תרופה

פעולתה . את  ותפעל בו תיקלט שהתרופה 

ויטמיני לקיחת בעני לראות יכולי וכ

הגדולות מהבעיות שאחת רפואה , ותוספי

ויטמיני לוקחי  שאנשי היא שקיימת

סוכות .כג . של אחרוני ימי אמת: אמרי ספר 

עזל״ג בעומר תשפ״ב



מאומה, לה מועיל זה  ואי ועוד עוד

שהוא  מבי אינו  גופ כי  הדבר  וסיבת 

ולפזר אות לקלוט ושעליו  לה  צרי

,לה הראויי במקומות חלקיה את

.פולט כ וכבולע

כשהאד  אכ התורה. בעני הוא  כ

היא אי ומבי התורה במהות מתבונ

להחשיבה, מתחיל הוא לו , להועיל  יכולה

עליה  להודות מתחיל הוא  וממילא

ראוי כלי אותו  עושה  וזה בה, ולשמוח

אותה . לקלוט 

 לכ נמי דבעינ בעצרת מודי הכל 

לדבר הרבו  שחז "ל  רואי  שכ והאמת

ולעשות התורה  ע לשמוח  הצור על

את שיעוררו חיצוניות פעולות אפילו 

מה  עמו  יקרה לא  , כ אלמלא כי השמחה,

מהמקורות אחד שיקרה . רוצה  שהקב"ה 

חז"ל  שאמרו  במה ב )הוא סח , הכל(פסחי" :

שהג ,"לכ נמי דבעינ בעצרת  מודי

המועדי שאר לעני התנאי שנחלקו 

כולו או לה' כולו או  סבר אליעזר רבי 

לה' חציו  חלקהו , סבר יהושע  ורבי , לכ

מודו כו "ע שבועות  ביו "ט .לכ וחציו 

שמחויבי דהיינו  ,לכ נמי  דבעינ

:ש איתא ועוד .ויי בבשר סעודה  לאכול

לי עבדי אמר : דעצרתא  ביומא  יוס רב 

דקא יומא  האי לא  אי אמר : תלתא. עגלא

בשוקא. איכא  יוס כמה  ,גרי

בעצרת  מודי הכל :ש וברש"י 

במאכל בו  שישמח  לכ נמי דבעינ

זה   יו ומקובל שנוח להראות  ומשתה,

בו. תורה שנתנה  לישראל

פעולות, לעשות  האד שעל ל הא

את להביע  כדי  חיצוניות , פעולות  וא

בידינו , מצויה שהתורה  על לבנו  שמחת

התורה   אי זו , שמחה  לאד לו   אי א כי

בו , נקלטת התורה  שאי וכיו בו , נקלטת

ממנה . כלו לו  אי באמת

 ביש תשמעו בחדש  תשמעו  א

לפני כי  מסוי קושי יש כא אול

שמח אינו , האד אצל נקלט  שהתורה

אינה  עמה , שמח  שהוא ולפני עמה,

זה  והרי עליו , פועלת ואינה  אצלו  נקלטת

אכ . וסו תחילה  לה שאי החוזר כגלגל

תמיד יכול שהאד לימדונו  הצדיקי

מקו מדרגתו  לפי בצמצו למצוא

וזה  ועוד, עוד אותו  ולעבד  בו  להיאחז

בו וכשתתעורר התורה , שמחת  בו  יעורר

בו , להקלט תתחיל התורה  התורה, שמחת

ויגדל. יל רק  ומש

שמוע  א והיה  חז"ל אמרו כ ה

תשמעו , ביש תשמעו  א – תשמעו 

על ידי לתורה כלי נעשה האד בחדש.

עד בתחילה, רק  הוא הקושי התורה.

כשהשלג ג להקלט. מתחילה שהתורה

שהשכבה  עד זמ לוקח , הענני מ יורד 

, האר את לכסות  מתחיל שלו  הראשונה

ואיל מאז , האר את  מכסה שהיא וכיו

כ קלות. בקלי להיער ממשי השלג 

עד רק  הוא  הקושי – ועני תחו בכל הוא

אי עדיי אז עד כי להקלט, מתחיל  שהוא

מתחיל שהוא  כיו א לעבוד. מה   ע

א אחריו . לבא  בסיס נעשה הוא להקלט,

הוא היהודי על המוטלת העבודה , כא

לו שיש הראשונה השייכות את למצוא

שהוא חוט קצה איזה התורה, ע כבר

שמחה  ישמח ואתה בה, להחזיק יכול

הבינני עח



לקלוט ראוי כלי  אותו  יעשה זה גדולה,

אפילו התורה ע ולשמוח  התורה את

אצלו. קיי אינו  שעדיי במה

גורר  ההצלחות הצלחות האדרת  ות 

הבריאה : טבע  הוא שכ לדבר ראיה

ילד כגו לו. לעזור  שרוצי קט ילד

אחד  יו – בבוקר הקימה ע שמתמודד 

כבר . ק אינו  ימי ושני בזמ ק הוא

לא דבר  שו א ,שוני  מבצעי לו  עשו 

ורוצי בבית עוזר שאינו  ילד או הועיל.

הדר הנה  הלאה. וכ לעזור, להמריצו 

שיבי עד בקול  עליו  לצעוק היא האחת

מה  את לעשות  מלבד אחרת דר לו  שאי

להמתי היא  השניה והדר עליו , שמצווי

ואז הצלחה, לו  שתהיה עד בסבלנות

להגדילה  הצלחה, באותה  להתלות 

הילד ק לא  שבועות שני  ולהאדירה .

מ ויצא מקרה  אירע אחד יו והנה ,בזמ

המנוסי המחנכי בבוקר . השכ המטה

יקראו  ה ההזדמנות . על  לקפו יידעו

שאתה  ידעתי "ראית?! לו : ויאמרו  לילד

אותו: לשאול אח "כ  יוסיפו  לא ה יכול!".

."?יו כל  זאת עושה אינ כ  א "למה 

הזעומה  ההצלחה את  יגדילו  רק ה

עסק ממנה  ויעשו עליה ידברו לו , שהיתה 

הצלחות ספק  ללא  יגרור זה  ודבר גדול,

על כשמדברי – הטבע זהו  כי נוספות .

עוד בעקבותיה נגררות ההצלחות,

הכישלונות, על וכשמדברי הצלחות,

כישלונות. עוד בעקבותיה נגררות 

יש עצמו . אד אותו אצל הוא וכ

הקבלה  כי  בלבו , שבור מרגיש שהאד

רק אצלו  החזיקה  עצמו  על שקיבל

הוא שהיה . למה חזר  ואז  וחצי, שבועיי

לו הועילה  לא שהקבלה  בלבו  מרגיש

לא שהקבלה אומר  אתה למה   מאומה.

אצל החזיקה  היא הלא ?ל הועילה

וחצי שבועיי ההצלחה (!)במש את קח .

ותראה  וחצי שבועיי במש ל שהיתה 

אנו זה מכל שוב. לעשותה יכול אתה  אי

נקודה  לקחת  האד צרי שתמיד רואי

יתגלו ואז אתה ולעבוד אור של אחת

כוחותיו.

התורה  אור  ע שייכות יש  אחד  לכל 

לו יש התורה. לעני הדבר הוא כ

התורה   ע ככל גדולה שייכות  לאד

שכבר האור  ע אצלו, קיימת שכבר

מודה  הוא בעומר. בל "ג  להתנוצ מתחיל

שהרי ,לעול כזה אור  שהביא להקב "ה 

אחד כל עצומה. תועלת ממנו  מקבל  הוא

לו שנת מהתורה עצומה  תועלת לו  יש

ול"ג אותה . לעבד  צרי הוא א הקב"ה.

כ על לה' להודות   הזמ הוא בעומר 

את מביא שהאחד והאמת  בזה . ולהתבונ

לו שיש בתועלת  מתבונ  כשהאד השני.

בפיו , עליה  להודות לו   גור זה  מהתורה,

אי ומחפש בפיו עליה  מודה וכשהוא

לו גור זה  מפורטת , בצורה עליה  להודות

.להתבונ

ואחד שבהוד, הוד הוא בעומר ל"ג

צרי האד כי הודיה, הוא  מהפירושי

לה ' זה ביו שהיאלהודות לחנוכה (בדומה

ולהלל ) להודות עבודתה ועיקר ההוד וזה מדת ,

הבי שלא הרבה  דברי להבי לו  יגרו

תועלת לו שיש  הבי לא כה עד .הלו עד

לו יש  א בפרט  מהתורה, ככל גדולה

מסתמא  אכ .אליה מגיע שאינו  שאיפות

לתורה  שייכות לה שיש  אד בני רוב

עטל״ג בעומר תשפ״ב



מהטע והוא , מצליחי  שאינ מרגישי

ה יותר. להרבה שואפי  ה כי  האמור,

מרגישי ה אבל ,כגויי מרגישי אינ

טעות  בכ ויש בתורה. הצלחה  לה שאי

עצמו מרגיל  האד היה  אילו  כי נוראית,

בה  מצליח היה  התורה, על יותר להודות

יותר.

בשבח  ומסיי בבקשה מתחיל 

משלוש אחת  כל הנה  יותר: נרחיב

בשמו"ע  האמצעיות הברכות עשרה

הראשו החלק  ,חלקי משני  מורכבת 

והנה  הודיה . הוא  השני והחלק בקשה, הוא

לו נחוצה כמה משל בדר מבי האד א

לבו ממעמקי עליה ומתפלל הדעת

כלל בדר הדעת, חונ אתה בברכת

ה' אתה  ברו השני, לחלק  מגיע כשהוא

כי בחסר, לוקה הודאתו  הדעת , חונ

ובאמת לו. שחסר במה עסוק הוא עדיי

לשני  צרי  האד כי  היא, גדולה  טעות 

הוא הברכה של  הראשו בחלק .החלקי

על ולבקש לב בשברו להיות   צרי

בהגיעו ומיד  תיכ א בפתח, כעני הדעת

שינוי לעשות  צרי הוא השני, לחלק

על עצומה בשמחה  ולהיות בנפשו ,

דעת. לו נות שהקב "ה 

סלח ברכת בעני התניא בעל כתב  כ

לבכות  האד צרי הראשו בחלק לנו .

נס לו  יעשה שהקב "ה  נפשו  על  ולהתחנ

תיכ א למצולה. עוונותיו  את  וישלי

לה' ולהלל להודות  צרי הוא ומיד

חנו ה' אתה ברו – עצומה בשמחה

מודה, הוא העבר על ולא  לסלוח. המרבה 

לתפילתו מאזי הקב"ה שעכשיו  על אלא

וכפרה . סליחה  מחילה לו  ונות

ברכה  כל בסו שמח שהאד עלידי

הוא בשמו "ע, האמצעיות  מהברכות

אות של השפע את  עצמו על ממשי

פתח על שדופק  לעני לדמותו יש ברכות.

שליש בדמעות בפניו  ומתחנ העשיר

שואל העשיר הגונה. תמיכה  בו  שיתמו

פותח הוא ומיד ,צרי הוא  לכמה אותו 

לב  ומיד  תיכ הנה לו . ונות ארנקו  את

לעשיר להודות ומתחיל מתהפ העני

מאפלה  שהוציאו  על שמחה של בדמעות

העשיר ע מפגש שבאותו  נמצא לאורה .

לו יש בתחילה .ההרגשי שני את  לו  יש

תשובה  מקבל שהוא וכיו לב, שברו

לב . וטוב שמח נעשה  הוא מיד  חיובית,

שיקבלו מתחנ כשהאב  ג הוא כ ה

לשו בכל מבקש הוא  לישיבה . בנו  את

יודע  הוא  כי דומעות, כשעיניו  בקשה  של

בו א תקוה. כל יאבד  ידחוהו , שא

תוגתו חיובית , תשובה  מקבל שהוא ברגע 

בכל הוא  וכ גדולה. לשמחה  נהפכת

כשהאד זה ובכלל כאלה ,  המצבי

שלו. שהכל למי בשמו "ע מתפלל

השמחה  על ידי מגיע השפע

האד היא . כ התורה ברכות  וא

אלוקינו ה' נא  הערב – בבקשה  מתחיל

אנחנו ונהיה בפינו , תורת דברי את

תורת ולומדי שמ יודעי וכו ' וצאצאנו 

להוזיל צרי שהוא מבי והוא וכו ' לשמה

אל מגיע הוא ואז  ,כ לש רבות דמעות

ה' אתה ברו – מתרוננת ונפשו , הסו

את לנו ונת  העמי מכל בנו בחר  אשר

וכו '. תורתו 

הבנות שמביאה זו  היא  התורה  ברכת

מדרגתו לפי  אחד כל  בתורה, וחידושי

הבינני פ



והחלק לחייו . צרי שהוא מה ולפי

אוצרו את מקבל  האד שבו  העיקרי

ההודיה . חלק השני, החלק  הוא  לו , המוכ

בשמחת לשמוח  מתחיל האד כשלב

לו. המוכ את  מקבל הוא אז התורה,

עלינו תפילת לעני הראוני זה כעי

עיו במדור עליה דיברנו אשר לשבח 

הקליפות, את שוברת שהיא  תפילה

:הלשו בזה  קדמו בספר כתוב שנמצא

הקליפות לשבח  עלינו  "משמחת

הוא להשי"ת, מודה  כשהאד נשברות".

נעשה  וכשהוא בשמחה, מזה  נעשה

את החוסמות הקליפות אז בשמחה,

האד אל מגיע והשפע נשברות השפע

עוצמתו. במלוא 

 צדק משפטי  על ל להודות

שהוא בתורה קט חלק  לוקח  כשהאד

עושה  הוא הודיה, עליו  ונות בו  מצליח 

לזה  להביא  יש ועוד. עוד לקבל  כלי עצמו

ברכות במסכת  הנה כי נאה, ב )ראיה (ד ,

המל שדוד  כתוב  אחד שבמקו הקשו 

בשירות הלילה חצות לאחר עסק ע "ה 

אז שעסק  כתוב  אחר   ובמקו ותשבחות ,

בתהלי הפסוק על וברד "ק בתורה,

משפטי על  ל להודות אקו לילה "חצות 

המל שדוד  הסתירה  ליישב כתב "צדק

בעני ותשבחות בשירות עוסק היה

אעיר לילה "חצות  ובלשונו: התורה,

על ל להודות ממיטתי  ואקו משנתי

ישרי שה לי שנתת המשפטי

."וצדיקי

כמוה  התורה על שההודיה  מזה  מבואר

על ממשיכה גופא הוא כי התורה, כעסק

רק לא ואגב, התורה. אור את  האד

מה  בכל אלא ,כ הוא התורה בעני

הבכיות שרק סבור האד .צרי שהאד

לתשובה . לזכות או  דעת  לקבל לו יועילו 

אבל דמעות , עליה להוזיל שצרי אמת

צרי הוא ואח"כ  ,הראשו החלק  רק זהו 

ההודיה  שמחה. ברוב עליה להודות

הנמצאי  הזרעי את משקי והשמחה

מתחילי  ה והרי בפני  האד בתו

:החכ שאמר וכמו ולרבות, לפרות

מה  את כלומר ,עצ תדש טובה שמועה 

.בפני קיי שכבר

ל"ג ביו לנו יש פשוטה עבודה ובכ

הקב"ה  שבעבר אנו  יודעי ה בעומר .

שרבי במה בי זה , ביו תורה  לנו  נת

חמשת את  ללמד זה ביו התחיל עקיבא 

את ואשר לפליטה, שנשארו  תלמידיו 

ובי אנו , ימינו  עד  לומדי אנו  תורת

של גדול  אור  נתגלה זה שביו במה

זה  שביו במה  ובי התורה , פנימיות 

התורה  קבלת הארת  להתנוצ מתחילה

האד  כ א צרי שנה . אותה  של

השיג שכבר התורה  על בי לה' להודות

הוא שהרי השיג, לא   שעדיי מה על ובי

וישיג יו ושיגיע קיימת שהיא  יודע 

אותה .

 ל מודי אנחנו הכל  ועל

של פשוטי בדברי נתבונ כעת

ואשר בידינו עכשיו   נמצאי שכבר תורה 

עליה להודות  עתה כבר יכולי אנו

ה  עצומה . יצרבשמחה זה על שיש אמת

הדברי על להודות  שלא גדול הרע

עד לנו . נת שהקב"ה ביותר החשובי

השינויי על  רק  מודה  הוא מודה, שהאד

הקשיי על אצלו , שנעשו  הגשמיי

פאל״ג בעומר תשפ״ב



אמת ה . פתרונ אל שבאו  שלו  הגשמיי

אי אבל ,עליה ג להודות  שצרי

רוחניי דברי על  להודות  לשכוח אפשר

לנו! נות שהקב"ה

בספה "ק אהרהנה בשבית הביא

ממעז'יבוז הרה"ק ברו זיע"ארבי

מודי אנחנו  אלוקינו ה ' הכל ועל שאמר:

להודות צריכי אנו  ההודיות, כל על – ל

האד לה'. להודות לנו  שיש הזכות  על

על  ל מודה  אני : המזו בברכת אומר

טובה  חמדה   אר לאבותנו שהנחלת 

ועל , ממצרי שהוצאתנו  ועל ורחבה,

תורת ועל בבשרנו  שחתמת ברית

שחוננתו וחסד ח חיי ועל שלמדתנו ,

לכל, ומפרנס ז שאתה  מזו אכילת  ועל

ועל – ואומר  ברכתו  את  חות הוא ואז 

ההודיה  מתנת על ל מודה  אני  הכל

גופה .

עד האמור לפי פשוטה הדבר וסיבת 

מתנת את קיבל האד שכאשר כה,

לכל המפתח את קיבל הוא ההודיה ,

לו  שיחש  מקו בכל  ומעתה האוצרות,

ותשבחות בשירות ש יעסוק בחייו ,

ויראה  גדול, באור מקו אותו  לו  ויאיר

שהמשי מפני זה וכל והצלחה, ברכה ש

שמחתו עלידי  יתבר אלקותו  את  לש

על להקב "ה  האד מודה כ על והודאתו .

לו. להודות  אי שכל  לו  שנת

סידור כשמקבלי א ' בכיתה הילדי

וה מסיבה לה עושי במתנה, חומש או

צריכי אנו  כמה  ובכ מאוד. עד שמחי

הודיה  של ברכות שקיבלנו להודות

צריכי אנו  כמה !חכמי שטבעו  במטבע

אמיתיי מהלכי שקיבלנו על להודות

קיבלנו ישיר, אז קיבלנו  הודיה! של

היינו אלמלא דזמרה. פסוקי הלל , נשמת ,

היינו לא  , מהלכי  אות כל מקבלי

תפילתנו היתה  ואי להודות אי  יודעי

נראית ?

דזמרה  בפסוקי  הטמוני האוצרות

יתחיל כשהאד לזה יועיל מאוד  אכ

וההודאות התפילות  פירושי את ללמוד

בונה  ולמשל , .בה טמו אור כמה ויראה 

אור כמה יכנס. ישראל נדחי  ה ' ירושלי

ג אלא  לעתיד, רק לא זה ! בפסוק טמו

את אלא אחד,  א מזניח הקב "ה  אי היו

פסוק הוא תיקו איזה מכנס. הוא כול
– הווה בלשו אנו  מדברי ה לנשמה! זה 

עת בכל בונה הקב"ה ה '. ירושלי בונה 

את ומכנס  הפנימיי הנשמה חלקי  את

.לאד  ומחזיר הנידחי החלקי

דוגמא: עוד הנה .כ הוא  פסוק כל

ומשפטיו חוקיו  ליעקב  דבריו  מגיד

לנו שנת מהתורה  חו הקב"ה לישראל.

בכל תורה לנו לית ממשי הוא בשעתה,

לית שיכול היחיד הוא  הקב "ה  הרי עת .

בדורנו הנה בלתו . ואי הוא ,לאד תורה 

אחת בלחיצה תורה דברי לשלוח  יכולי

א שאי האמת  א כולו . העול לכל

של התורה כי תורה , לשלוח  יכול  אחד

בידו רק  נתונה  והזכות  היא הקב"ה

ליעקב  דבריו מגיד . לאד אותה לשלוח 

צרי שהוא  מה אחד לכל שולח הקב "ה  

איזה  יש – ראוי האד אי  וא לשמוע.

היה  אליו, מגיע היה שא תורה  דבר
– לכ ראוי אינו אבל דרכו , את לו  מאיר

מתאכזב  וכשהאד אליו. יגיע לא זה 

דבר שמע לא שפלוני  "חבל – לפעמי

ממנו נחס היה  שומע, היה  אילו זה; תורה 

הבינני פב



אליו. קשור שאינו  לדעת עליו רב ", צער

הפצת של שלמה מערכת  יש להקב "ה 

ליעקב . דבריו מגיד  – תורה דברי

מלא דזמרה מפסוקי פסוק כל כ

מדובר , כ כי הנה באוצרות . וגדוש

שיהיו לנו  נת שהקב"ה נפלאה במתנה

לדוגמא ניקח הודיה . של מהלכי לנו 

חז"ל אמרו   שעליה 'אשרי' פסוקי

נעשה   ביו פעמי שלוש אות שהאומר

בפירוש המתבונ כל אכ הבא. עול ב

בלב . טוב לו  נעשה , הפסוקי של המילות

הודיה  גוררת הודיה

להקב"ה  הודיה שנות מי על  תחשבו 

אחת פע כי ה'אשרי', מתנת על  יו כל

הפרנסה, מדאגת בלבו ומר רע לו  היה

"עיני בפסוקי והתבונ אשרי  וכשאמר

את לה נות ואתה ישברו  אלי כל

לכל ומשביע ידי את פותח בעתו , אכל

עטו עצמו  ראה כי לבו  נרגע ,"רצו חי

מיני צרכיו. לו  המספק  יתבר באהבתו 

מתנת על  להודות מפסיק אינו  אז

הוא – בסופו ? יהיה מה  הנה ה 'אשרי'.

גילויי יקבל  הוא אשרי. לומר יתחיל

הפצת ממערכת ה'אשרי ' בפסוקי נפלאי

שישהתורה יגלה זאת ועוד הקב"ה, של 

שמו "ע תפילת אחר אשרי פע (דברעוד 

(האחרו יומ עד אותו יודעי אינ שרביכ .

כי ההודיה מתנת  על  להודות צריכי אנו

.גילויי ועוד  עוד לנו  שיביא מה זה 

 בחסד ואשמחה אגילה

הגה"צ של היארצייט ביו רביהנה 

מילר  עבודתאביגדור על דיברנו  זצ"ל

דיברנו להפליא. עד  שהיתה שלו  ההודיה 

גופא בבריות  שלו  ימי האריכות  על אז

שרווה  נחת רוב ועל מעליא ונהורא 

מיהודי שמענו  והלו ונכדיו. מילדיו 

היה  קשה כאשר תקופה שבאות אחד,

היהודית הגחלת  על לשמור מאוד עד

אביגדור ר' היה  הזהב,  אר באמריקה

מילדיו אחד  הפחות שלכל תמיד מתפלל

ומצוות. תורה שומר יישאר

ומפני זאת , מביני אנשי אי היו

מתהלכי ה  לכ זאת, מביני שאי

מתהלכי  שה וכיו ,ורצוצי שבורי

הודיה,  נותני  אינ , ורצוצי שבורי

השפע  אי הודיה , נותני שאינ וכיו

.אליה מגיע

די היה ולכ , לכלו ציפה  לא זה יהודי

כדי תו "מ  שומר אחד ילד  לראות  לו

כ שמחה . מרוב העיר בכיכר לרקוד
–  לכלו ראוי שאינו להבי האד  צרי

חטאתי הרי דבר?! לאיזה אני ראוי וכי

יש  ככל רבי חובות ופשעתי! עוויתי

לי ונות  עי מעלי הוא  והרי  להקב"ה, לי

באופ חי כשהאד .צרי שאני מה כל

ומה  לה', להודות להפסיק  יכול אינו  זה ,

אפוא זכה  לברכה. זוכה הוא  – אז? נעשה

לא הוא חשובה . כה למשפחה אבגדור ר'

,כ חיי אד בני היו  אילו  .לכלו ציפה 

ביו כחתני תמיד  מתהלכי היו  הלא 

.חופת

 ב ואעלצה אשמחה 

מילדיו כמה או  אחד שילד אד  ל יש

ר "ל, חלקלק במדרו התדרדרו 

הוא ילדיו, למספר אותו וכששואלי

פגל״ג בעומר תשפ״ב



במקרה  .ילדי עשרה  ב"ה לי "יש עונה :

ועולי בכולל  יושבי  מה שני

כאבו ואעפ"כ  ,"ליו מיו  ומתעלי

שאינ האחרי ילדיו  על לבו  את דוקר

התורה . בדר הולכי

א אבל  ח "ו , בכאבו   מזלזלי איננו

אלו על  הודיה  ית הוא, בחיי  חפ

ומרווי והמסורה התורה   בדר שהולכי

זה  מה ל "הידוע  יהודית. בנחת  אותו 

ומצוות ?! תורה  שומר מילדי אחד שילד

חי כשהאד הוא?!". מאליו  מוב דבר וכי

לו מגיע שאי הבנה  מתו כזאת בצורה 

שהוא וכיו בשמחה, נעשה  הוא מאומה,

וע לאור כלי נעשה הוא  בשמחה, נעשה

הישועה . באה האור

ועלינו ברכה , של  מעיי היא הודיה

שיוסי וככל גופא , עליה  לה' להודות

יוסי כ המתנה, בגודל להכיר האד

יוסי כ להודות,  שיוסי וככל להודות,

היא שהודיה  נשכח  בל  אור. אליו  להגיע

עלפי מחויב  האד כי  מהתורה, חלק

להודות התפילה , ממצוות וכחלק תורה ,

הזמ הוא בעומר ל "ג ובכ לה'. ולשבח

על ולהודות בזה להתבונ  צרי שהאד

אלעל. רגליו שיתרוממו  כדי עד בפה  זה 

טוב ועשה בה' בטח 

של אחד פרט  על  דיברנו  כה עד הנה

שיש התורה לפרטי  סו אי א תורה ,

עני את למשל ניקח  . עליה להודות

את במתנה לנו  נת הקב"ה .הבטחו

עשה  מצות אליו . להתקשר היכולת

הרבה  בפסוקי הנכללת דאורייתא 

ה' באנכי ,בראשוני כמבואר בתורה

אלוקי ה' ע תהיה  ובתמי אלוקי

מתנה  הלאה. וכ ,תדבקו ובו ובפסוק

יכול הגוי  ממנה. מופקע הגוי אשר היא 

חיצוני. באופ רק  א לעשותה

בטחו שנקראת  זו  שהזוהרעצה  (כפי

עצות) תרי "ג המצוות לתרי"ג  עצה קורא  היא

א יקח  מעט . ממנה  טע כבר יהודי  שכל

לה' להודות ויתחיל  משהו  אותו   האד כ

היא זו  עצה  שהרי זו, עצה לו   נת אשר על

.שבעול טוב כל ידה על  להביא  מפתח

בה' בטח הפסוק  על בזוה "ק איתא  כ

בה' בוטח   האד שכאשר טוב , ועשה

פותח שהוא היינו  טוב, עושה  הוא  באמת ,

טובה  עצמו  על וממשי שפע של  מעיי

איזו יודע אתה  די . בלי עד  וברכה 

נמצא  האד ואפילו  היא?! נפלאה מתנה 

הוא יכול עדיי ביותר , הנחותה במדרגה 

בה' לבטוח יכול הוא שהרי עליה, להודות

ומכיר יודע "הקב"ה – יזניחנו שלא

!קשיי עלי עברו  איי יזניחני. ולא במצבי 

לא הקב"ה א ,חשבו לזה  היה  

הטוב  את  בשבילי  יעשה אלא יזניחני,

בשבילי". ביותר

אלה  במחשבות מתדבק  כשהאד

ברורה  ידיעה  מתו בהקב "ה  אמו ונות

יש וא לו , ייטב  כ אליו  שיתקרב שככל

מתרחק שהוא  מפני רק  זה ,קשיי לו

לנפשו מרגוע  מקבל הוא הרי ממנו ,

הבוטח כי צרותיו  מכל  נחל שהוא ונמצא 

אי בו , לפגוע  שיכול דבר שו אי באמת 

חיותו את  ממנו  לגזול שיכול דבר שו

חי הוא שהקב "ה  יודע הוא כי ותענוגו ,

עוד כל בו  לבטוח יכול ושהוא  וקיי

זה ! על  להודות  צרי כמה בו . נפשו 

הבינני פד



ל"ג ביו האד יודה  זה  על  א הנה

ל מודה אני ויאמר: מפיו יוציא בעומר .

יכול הרי והאד .הבטחו מתנת  על ה '

ומצבי זמני האישיי בחייו  למצוא

לו. עזר וה ' בה' ובטח במיצר שרוי שהיה

וית זכרונו  לוח על שוב אות יעלה 

בשמחה  האד נעשה  כ הודיה. עליה

מה  וזה  לו , נת שהקב"ה המתנות  על

התורה . הארת התנוצצות  את  שמביא

ימי של  האחרו השליש את  מתחילי

צבי רבי שהרה "ק כדר ברקידה, הספירה

קוד רוקד  היה זיע"א  מרימנוב הירש

על ידי כי  שעה , חצי  במש הסדר

התורה, אור את להמשי אפשר השמחה

את שמרככת  דבדיחותא  למילתא  בדומה 

חכמת את לקלוט  אותו  ופותחת הלב

התורה .

 קרובי אלוקי לו אשר  גדול גוי מי כי
אליו

התפילה . כוח על   האד יודה כ

ולהתפלל לעמוד כוח  לאד נת הקב"ה

גדול גוי  מי כי – תפילתו את  שומע והוא

כה' אליו קרובי  אלוקי לו אשר

כשאנו אליו . קראנו  בכל אלוקינו 

אנו התורה , את לקבל מתכונני

האלה . הדברי כל על בהודיה   מתחילי

דברי למצוא  יכול הרי אחד כל

אי ואפילו ונושע. עליה שהתפלל

הדברי על להודות במדרגה  האד

לו יש עכ "פ נענה, ולא  עליה שהתפלל

עליה שהתפלל הדברי על  להודות

ונענה .

דברי שיעור בלי לאד לו יש  כ

וכשהאד ,עליה להודות שעליו רוחניי

מודה  הוא הרי ,רוחניי דברי על  מודה

הוא זאת, מפרט כשהאד התורה. על

אחד פרק למדת התורה.  ע שמח נעשה

? פרקי כמה למדת  ?בחיי משניות

כמה  סיימת שלמה? מסכתא סיימת

יתכ אי הש"ס? כל את  סיימת  מסכתות ?

ל נת הקב"ה !? כ על מודה שאינ

ל נת הקב"ה ,לימוד את  להבי דעת 

להתמיד כוח ל נת הוא  ללמוד, חשק

וכמה  כמה במש יו אחרי יו בלימוד

תודה? לו  תת לא אי .שני

מבלי בחיי הלאה להמשי אפשר אי

התורה  קבלת  לפני שנה כל לעצור

שבו בעומר  בל"ג הודיה. סעודת  ולערו

צרי תורה, מת הארת   להתנוצ מתחיל

המסכתות כל על ולהודות   לקו האד

אות כל את  בצד עכשיו   שי  שלמד .

תדו עליה סיימת. ולא  שהתחלת  פעמי

אל מבט את  תשי עכשיו  אלול . בחודש

שסיימת. המסכתות 

עצת בעני הרבה מדבר התניא בעל

בשאיפות כ כל טרוד להיות  זו היצר

תודה  לית פע  א לעצור ולא הרוחניות

שיש. מה  על להשי"ת

 פרעו זמ הגיע

השייכות על לדבר התחלנו לא עדיי

אשר התורה , לפנימיות  יהודי לכל שיש

כבר יהודי כל נפרד. שיעור צרי זה  על

לו הועיל וזה  התורה , פנימיות  קיי

צרי ובוודאי  חיותו. על חיות  לו  והוסי

מודה, האד אי א כי זה, על להודות

חוב  לו יש שהרי עוד, לקבל יכול  אינו

שנכנס למי הדבר דומה פרוע. שאינו 

פהל״ג בעומר תשפ״ב



יש חוב עליו  יש  שא לקנות, לחנות 

את שיפרע עד לו  נות המוכר  אי תפוח,

החוב .

אחד כל  שבועות שלפני לזכור עלינו 

הודנו לא  כי גדול, חוב בעל מאתנו

וזאת הרוחניות, ההצלחות  על מספיק

א כי לנו, שהיה הכישלונות כל למרות 

לנו , היו הצלחות כמה  נראה בצד, נניח

כל שווה בתורה אחד דיבור שכל ג מה

ולהתחיל בזה  להתבונ עלינו  דעלמא . הו

שבו זה  ביו שמחה מרוב לרקוד

התורה . הארת מתנוצצת 

למתנת  הגענו  לא  עוד פנימיותכאמור,

כשהבסיס ורק הבסיס, זהו א התורה,

מזה  לבוא האד יכול היטב, מושתל 

תענוגי ועל התורה פנימיות  על להודיה

לאד מועילה זו  פשוטה ידיעה התורה.

לו נת שהקב"ה המתנות על להודות

גדולה  בשמחה  ולהיות  התורה , בנתינת 

כלי להיעשות  כ ידי ועל התורה,  ע

המתחילה  התורה  הארת את  לקבל

.היו בזה להתנוצ

הבינני פו



תשע "ט  אייר ט"ז   בחו"ל) (בהר בחוקותי  ג' יו

בעומר בל"ג התפילה עלידי ישועות המשכת

 יו של  עיצומו 

ל"ג  שיו לנו גילו  הקדושי הצדיקי

ושהוא  ליהודי גדול   יו הוא בעומר 

התפילות  לקבלת ולמדנומסוגל  .

נתבאר שכבר מה שמלבד מדבריה

האלוקי התנא של קברו על שהמתפלל

לישועות זוכה יוחאי בר שמעו רבי 

קדושת מחמת  הטבע מדר למעלה

,ש השוכנת התנא ונפש עיצומוהמקו

התפילות  לקבלת מסייע זה יו גשל

מירונה . לעלות בידו  שאי למי

מראזוואדובהרה"ק משה זיע"ארבי

בצלו , ולחוסי ביתו לבני אומר היה

בעומר  ל "ג  ביו אליו ושיבואו אז ,

ישועות .  לה ימשי

שבהוד  הוד מידת 

" פנחסובספר לאמור:אמרי כתוב "

ש הרב ברפואות טוב"אמר להתחיל

בעומר  הודבל "ג זו  המידה בו כי

עלפי  הקדושי דבריו ביאור שבהוד".

"בורא שהתיבות  המקובלי שכתבו  מה

ה המאורות  יוצא שבברכת  רפואות "

זה  יו ולכ שבהוד , הוד מידת כנגד 

מסוגל שבהוד" "הוד  מידת שהוא

רפואות. להמשכת

שסיפרו שמה  ג לזה   להוסי ויש

מ ובנו שמעו רבי  יצאו שכאשר חז"ל,

הסתכלות עלידי שניזוק  מה כל המערה ,

רבי של הסתכלותו  עלידי נרפא בנו ,

של יומו  הוא זה שיו כיו ומעתה ,שמעו

לרפואה  מסוגל  הוא בוודאי ,שמעו רבי 

זה . מצד  ג

 ורחמ נאמ רופא מל

מליובאוויטשהרה"ק  צדק צמח בעל

התיבות  שמראשי אמר, 'למ זיע "א

"ו ''אמנ 'ופאר  יוצא  ,רחמ" ללמדמרו .

אפשר בזכות ש במירו הטמו התנא

רפואות . להמשי

" יששכר בספר להגה"קשער  "

זיע"אממונקאטש'אלעזר מנחת ה'

מסוגל זה שיו האמור, כדברי הביא

שבהוד, הוד מידתו באשר  לרפואות

זה  על אפשר והוסי הרפואה שמ

הישועות  כל את מה להמשי בהביאו  ,

" בעל מזקנו שלמה שמקובל ש"

רפאנוממונקאטש שבברכת זיע "א

התלויי הדברי כל  על להתפלל אפשר

של בזרע להיפקד ולמשל ברפואה,

קיימא.

 מ כולו  העול כל את לפטור אני יכול 
 הדי

לברר המלאכה עלינו  שומה ומעתה

מסוגל זה יו מדוע לעומק יותר

" בספר והנה צדיקלישועות . "שפתי

הרה"ק שאמר מה העניהביא רבי

שמאלכסנדר  בעומר זיע "א ל"ג יו

פזל״ג בעומר תשפ״ב



לכל בו  ולזכות בו  להתבר מסוגל 

והישועות . הרפואות

רואי אנו  הנה כי הדבר,  טע והסביר

ששי אנו   הכיפורי יו שבמוצאי

,לרצו תפילותינו שהתקבלו  על   ושמחי

?כ הוא שבאמת  בטוחי אנו   ומאי

הכיפורי שיו מפני הוא הטע בוודאי

סולח וכשהקב "ה  ומחילה, סליחה  יו הוא

לה  מסתלקי ממילא לעוונותינו , ומוחל

התפיל וכל המבדילי המסכי ותכל

עצו שפע  כנגד ויורד לשמי עולות

ל"ג ביו הוא  כ וכמו  ישראל. בית  לכל

 שמעו רבי אמר כ שהרי (סוכה בעומר,

ב ) כולומה, הע כל את לפטור אני "יכול 

שנה  מדי ואומר  חוזר הוא וכ ,"הדי מ

שלו , ההילולא   ביו שמתכפרי  וכיו

עולות  ממילא זה, ביו עוונותינו 

. לשמי תפילותינו 

זיע "א, מאלכסנדר הרה "ק  והוסי

 ביו כ כל שמחי שאנו הטע שזהו 

כלות  עד ומרקדי  מפזזי בעומר, ל"ג

היוהכוחות  שלא חז "ל אמרו כ שהרי ,

הכיפורי כיו בישראל טובי ימי

ומחילה והטע סליחה יו שהוא ,מפני

הוא. כ בעומר ל"ג יו א כ  וא

לשיטתו  שמעו רבי 

שמה  מבואר הקדושי בספרי והנה 

את לפטור אני "יכול  שמעו רבי  שאמר

בזה  הל "הדי מ כולו העול כל

מתכוו שאי שדבר הש"ס  בכל לשיטתו

נחשב  עבירה  שעובר יהודי והלא מתור,

חז"ל  אמרו  כ שהרי ,מתכוו (סוטה כאינו 

א ) נכנסה ג ,  כ א אלא חוטא אד אי :

שטות. רוח בו 

הקדושי בספרי כתבו  שמתוכד ועוד

כל ראה התורה  סוד שמעו רבי שהיה

ומיד  תיכ ראה   ולכ בפנימיותו , יהודי

ישראל בני של ורצונ מאוויי שכל

השטות שרוח אלא ,בורא רצו לעשות 

החשיב  וממילא ,דעת על אות מעבירה

מ ופטר בכוונה שלא כעושי אות

.הדי

יכול אינו וזה יכול  אינו  זה

 הגאו של מקודש מהרש" עזרתו 

עולמה מברעזא לבית הסתלקה זצ"ל

כעבור תרס"ב . שנת אייר  לחודש בי'

על מצבה  הקימו  בעומר, ל"ג ביו שבוע,

זיע"א הגאו בעלה עליה נשא ואז קברו,

על המיוסדות בפרפראות מתובל הספד

חז"ל. מדברי   שוני מקורות 

 כ אמר  הדברי בתחילת בתו (נדפס 

ח"ב ) "מהרש השמישו "ת מ כי ויע" :

ל"ג ביו המצבה העמדת שיהיה נסבה

ואומר אע דרשב"י, הילולא בעומר 

שאמר דסוכה בש"ס  שכתוב מה  לבאר

.הדי מ העול כל לפטור יכולני רשב "י

בסנהדרי שכתוב מה על פי לבאר  ויתכ

א ) גו(צא , לרבי, אנטונינוס לו  אמר :

.הדי מ  עצמ את לפטור יכולי ונשמה 

שמיו חטאה, נשמה אומר  גו כיצד?

,דומ כאב מוטל הריני  ממני שפרשה

שפרשתי שמיו חטא ,  גו אומרת ונשמה 

זיע "א.כד. מבארניב שמחה  אברה רבי להרה "ק טבא חמרא 

הבינני פח



לו אמר כציפור. פורחת הריני ממנו 

למל דומה, הדבר למה משל ל אמשול

נאות, בכורות בו  והיו  נאה פרדס  לו שהיה

ואחד חיגר אחד ,שומרי שני בו  והושיב 

בכורות לסומא: חיגר לו אמר סומא .

והרכיבני בא בפרדס. רואה אני נאות 

סומא, גבי  על חיגר  רכב  .לאכל ונביא

פרדס. בעל  בא   לימי .ואכלו והביאו

לו אמר ?ה היכ נאות בכורות :לה אמר

?בה להל רגליי לי יש כלו חיגר:

עיניי לי יש כלו סומא: לו אמר

גבי על חיגר הרכיב עשה, מה  לראות?

מביא הקב"ה א כאחד.  אות וד סומא 

כאחד.  אות וד , בגו וזורקה נשמה

מלאכה, שעשו  דשניי ל קיימא והנה 

וא , פטורי  שניה יכול  וזה יכול זה א

שניה יכול אינו  וזה יכול אינו  זה 

בשאר הדי דהוא לומר ויש ,חייבי

דזה  ונשמה  גו ולכ הכי ... דינא איסורי

אבל .חייבי  יכול אינו וזה  יכול אינו

בשבת א )הנה שמעו(צג , דרבי  מבואר

יכול אינו  וזה יכול אינו  בזה דג סובר

ונשמה   גו לשיטתו כ א ,פטורי

דלא ל קיימא דאנ וא .הדי מ פטורי

שהוא היו מקו מכל בזה , שמעו כרבי

המתי כל על  יג זכותו  דרשב"י, הילולא 

.הדי מ פטורי להיות 

 בדר מרפא  שאינו לרופא משל 
הסלולה 

עצמו את זיכ יוחאי בר  שמעו רבי 

כזה  לעול עצמו  את שהכניס עד ככל

בפנימיותושבו  לנגדו העומד את  רואי

לראות ,ובשורשו יכול  היה לא  ולכ

הכוח  לו היה כ ובשל  חוטא, יהודי 

הדי מ אות לכוחלפטור  זוכה והוא ,

שלו. ההילולא  ביו שנה  מדי זה

אינ הרופאי שא שבעול בנהוג 

איש איזה של למחלתו  מזור מוצאי

למרחקי אותו  שולחי חולה ,

שיטתו שאי הרופא אצל להתרפאות

אלא , הרגילי הרופאי כשיטת ברפואה

לישועה  המצפה כא א לו. אחרת  שיטה

מבוקשו , את השיג  לא ועדיי רפואה או

לו , אחרת  שדר שמעו רבי אל יל

המיוחדת, בדרכו  הדי מ אותו  ויפטור

ממילא  ,הדי מ אותו שיפטור  וכיו

והישועות . הרפואות כל ישיג

כמעשהו לאיש תשל אתה כי 

בטעמו כתוב מצאתי  נאה ביאור עוד

לפטור אני יכול שאמר שמעו רבי  של

הנה כי ,הדי מ העול כל הרה "קאת

מרוז'ינעי שאמר מה על הקשה  זיע"א

ישראל יג)זמירות סב , חסד(תהלי ד' ול" :

כי כמעשהו ", לאיש  תשל אתה כי

מרישא עצמו  את  סותר הוא לכאורה

חסד" ד' ול" שאמר במה  כי לסיפא ,

לפני האד ע מתנהג  שהקב "ה  הודיע

"כי מכ לאחר שאמר ובמה , הדי משורת

משמע  כמעשהו", לאיש תשל אתה

?הדי שורת  עלפי עמו  נוהג  שהוא

שנכנס כפרי באיש משל עלפי  ותיר

הסתכל לחבל. ונצר מל של לארמונו 

זהב  של נברשת  וראה מעלה כלפי 

התקרה  מ משולשלת יהלומי משובצת 

וחת סכי נטל הרבה, חשב לא בחבל.

על הנברשת נפלה  באחת החבל. את

באו מיד .לרסיסי והתנפצה  הרצפה

פטל״ג בעומר תשפ״ב



ואסרוהו הכפרי על התנפלו ,העבדי

לפסוק המל אל כשהביאוהו  . באזיקי

ואמר: רחמי המל התמלא דינו , גזר את

את להפיל נתכוו לא זה איש "הלא

לעצמו. החבל את ליטול אלא  הנברשת

ודיו ". החבל דמי אפוא  ישל

נדמה  כבהמה  אד

חושב  או  אחד דבר עושה  כשהאד

הוא הלא  ,יתבר כרצונו  שלא אחד דבר

עד העליוני בעולמות  בכ פוג

צרי האד היה אילו ומעתה להחריד,

בעולמות שפג מה עבור לשל

אמר זה ועל גורלו . היה ומר רע  ,העליוני

אתה  כי חסד ד' ול" ע"ה המל דוד 

כמעשהו ", לאיש  שלתשל מחסדו

מה  כפי   לאד משל שאינו הקב"ה

בלבד  מעשיו כפי אלא  ,דהיינושפג ,

עבור רק לשל שנתחייב כפרי כאותו 

לעצמו. שנטל  החבל

:שמעו רבי  שאמר מה יבואר ומעתה

מ כולו העול כל את לפטור  אני "יכול

קמא  בבא במסכת  שהרי ,"א )הדי (כ,

ברשות פירות שאכלה בהמה לעני איתא 

וכמה? שנהנית, מה   לשל שדינה ,הרבי

דמי אמר: רבא  עמיר, דמי אמר: רבה

רבי דרבה, כוותיה  תניא בזול.  שעורי

אלא משלמת  אי" אמר: יוחי  ב שמעו

שא" רש"י: ופירש בלבד". עמיר דמי 

משל אינו  שביעתה כדי  שעורי אכלה 

בקשי לית צרי שהיה דמי אלא  לו

אפשי אי ליה  דאמר  להאכילה, ובתב

."ותב קשי אלא  שעורי להאכילה

עשיית בעת  שהאד מכיו ומעתה,

אז בו נכנסה  שהרי לבהמה, דומה העבירה

דומה  הוא  לבהמה, לאו וא שטות , רוח 

יידע, ולא בער שהוא כפרי לאיש עכ "פ

ממה  יותר לשל לו  שאי בוודאי
– וזהו  החבל , עבור לשל צרי שהכפרי

מ כולו  העול כל את  לפטור אני יכול

.הדי

לרבי עצמו מקשר שהאד ככל

ה תורתו, לימוד על ידי  ה ,שמעו

על ידי וה קברו על  הנסיעה על ידי

להיכנס זוכה הוא  כ בשמחתו, השמחה

מ ולהיפטר שמעו רבי  של לעולמו 

יפתח  ,הדי  מ נפטר שהוא וכיו ,הדי

לרצו תפילתו ותתקבל  בתפילה  פיו את

כל. אדו לפני

שכל האמור, מכל למדי נמצאנו 

הרשב "י, הילולת  ביו שעושי ההכנות

הזוהר, לימוד ,והריקודי השמחה  דהיינו

מועילות ועוד, הציו על תהלי אמירת

את לשטוח מכ לאחר נבוא שכאשר לנו 

להתאמ נצטר לא ה' לפני  תפילתנו

.רקיעי תבקע היא  ממילא כי ,ככל

שבתחילה  התפילה, לסדר דומה  זה והרי

דזמרה  ופסוקי וקטורת קרבנות אומרי

את מכריתי אלה כל ידי ועל ,וקדישי

ואז ,לעול מעול ועוברי הקליפות

התפילה  שמו"ע , לתפילת   כשמגיעי

מאליה . כמו עולה 

והתפילה   הביטחו שאלת

הלאוהנה : רבי מפי  נשאלת  שאלה 

מה  שכל שלמה באמונה מאמיני אנו

הטוב, תכלית  הוא עמנו  עושה שהקב"ה 

אינו כרע , נראה  הוא בעינינו  א  וא

אל להתפלל לנו  מה כ וא טוב, אלא

לטוב . מצבנו  את שישנה  הקב"ה

הבינני צ



האופ ,אופני בשני  נשאלת  זו  ושאלה 

באמונה  שהתחזקנו מאז :הראשו

שנחלשה  מרגישי אנו ,וביטחו

כיתפילתנו , שטוענת זו מחשבה כי 

מניחה  אינה טוב רק עמנו עושה הקב"ה

ה' מאת לבנו מעומק  לבקש אותנו 

גורלנו. את  שישנה

תפילתנו תוכל  היא השני : והאופ

המציאות והלא המציאות , לשינוי  לגרו

והיא עבורנו , ביותר הטובה  היא הקיימת

והרי תשתנה, היא תפילתנו שבגלל יתכ

לרעה . רק להיות יוכל שינוי כל

 לכא באו חדשות  פני

שהביא כפי היא זו  לשאלה התשובה

יוס'בעל יעקב  בשה'תולדות זיע"א 

מרבוהק 'הבעש"ט רבו  שקיבל כפי

השילוני אחיה שבוודאיהנביא ,

קוד שרוי  האד היה שבה המציאות

ביותר הטובה המציאות היא שהתפלל,

אבל נשתנה עבורו, שהתפלל , כיו

מתחזקת  האמונה שהרי אחר, לאד

תלוי נעשה והוא  תפילתו  על ידי בלבו

שבה בבוראו הראשונה המציאות ואז ,

והוא עבורו  רעה  להיות נהפכת  שרוי  היה

אחרת. למציאות  זוכה 

שה מאמיני אד בני אי כלל  בדר

שה מפני , תפילת על ידי משתני

הנהגות כל  נשתנו א שרק  סבורי

הוא אזי  שלו , המחשבה  מהל וכל  האד

אבל  אחר . לאד היא נהפ האמת

העדינות  המחשבות לפי נמדד שהאד

תוספת  קיבל שהאד כל ולכ שלו ,

תפילתו בעת בקשר הכנעה ונתקשר 

רוח  על ידי  יתבר לבוראו חדש

הוא  הרי בקרבו, אז שנשבה  האמונה

אחר  לאד זוכה נהפ הוא וממילא

לו זוכה היה שלא מה חדש לשפע

מתחילה .

יוסי שהאד שככל  ,נבי זה  לפי והנה 

יגדל כ תפילתו, עלידי להשתנות 

יצטר זה   ומטע אליו . שיבוא השפע

הרבה  תפילות להתפלל   לפעמי האד

כל לאחר  שרק  יתכ כי  שייוושע, עד

אל הקצה מ ישתנה האלו התפילות

הקצה .

לעני ג זה  יסוד  נאמ ומעתה

הגדול ביו לשמי שנישא  התפילות

שנוסי שככל ונבי בעומר, ל"ג והנכבד

הרפואות ירבו  כ ידיהעל להשתנות 

.היו בזה עלינו שנמשי והישועות 

אמנה  מראש תשורי

להתחזק עלינו  ובראשונה בראש והנה 

מהותנו , את  לשנות כדי התפילה בעת

.יתבר בה' את באמונתנו  אחד  כל יחזק 

בלבו הפשוטה שהאמונה המציאות ,

אליה  נקלע  לאשהוא שהוא  בגלל אינו 

אלא לפייוצלח, הבורא  עליו גזר  שכ

ביותר  הטוב ושהוא ועניינו  מצבו

כזאת  לעת יסדעבורו ע"ה המל דוד .

כל בה שיהיו באופ תהילותיו  את

במוחו להעלות  האד שעל המחשבות

תפילתו . בעת אפוא ובלבו  יתעמק

התהלי מילות  בפירוש האדויתבונ

ואז , בלבובה האמונה  התחדור  ,

מאת הוא לו  שנעשה מה  שכל האמונה 

האמונה  וה פרטית בהשגחה הבורא

ויחל סבלו  את  מעליו יקל שהקב"ה 

צאל״ג בעומר תשפ״ב



בוודאי ,כ וכשיעשה  מצרתו . אותו 

ייוושע .

להאמי מתקשה האד לפעמי והנה 

שהוא  משו תפילתו, עלידי שייענה 

וכמה  כמה  כי  ורואה  לאחוריו מביט

וחושש ישועתו , באה ולא התפלל   פעמי

אול ישועתו. תבוא  לא  עתה  א שמא 

סבור שהוא מפני אלא אינו  זה כל

שהוא בדר רק  שתבוא צריכה שהישועה 

מה  את  יזכור א אבל לעצמו , מתאר

ש , הצדיקי ליתשאמרו  לאד לו  אי

אותו להושיע  היא לבוראו  כיעצות ,

יותר יודע והקב"ה למקו דרכי הרבה

יקל אזי להושיעו , דר באיזו  ממנו  טוב

לו יאיר שהקב"ה לאמונה להגיע עליו

יפניו, בוודאי בזה ה'וכשיאמי לו איר

שיבחר   בדר צרותיו מכל   וייחל פניו

ה'.

לגמרי בטוח והאד יש לדוגמא:

ממצוקתו להיחל היחידה  שהדר

כמה  עוד שישתכר עלידי היא  הכלכלי

היו כל  מתאמ והוא  בחודש, דולר אלפי

זה . ס להשתכר שיתחיל למרו בתפילה

הוא כי ושוחק, בשמי יושב  הקב"ה אול

יתכ אחרות . בדרכי להושיעו  סבור

ממנו שיסלק עלידי להושיעו שסבור

אותו שמזקיקות המיוחדות ההוצאות

שיושיעו ג יתכ ,דולרי אלפי לאות

לו שילווה  טוב גמ"ח לו  שיזמי עלידי

ג ויתכ ,נוחי בתנאי הגו סכו

שלווה  בלבו  שישרה על ידי שיושיעו 

צער שו ירגיש לא יותר אשר כזאת

החובות. גלגולי מחמת ומצוקה 

דרכי עוד וכהנה כהנה ישנ וכ

לו להראות הקב"ה יכול שבה לרוב

.פני שבשמי אביו אל האד יתפלל

ויתמו פניו, לו שיאיר על ידי  שיושיעו

רבי האלוקי  התנא בזכות יתדותיו

,היו קדושת ובגודל יוחאי בר  שמעו

כל ולביטול  פני להארת יזכה ובוודאי

. המצרי

הבינני צב



תשע "ט  אייר ט"ו  בחו"ל) (בהר בחוקותי ב ' יו

כיצד ?  הצדיקי קברי על השתטחות

 חברו עד ויבוא בנגב  ויעלו

ע יחד לנסוע מתכונני אנו  הנה

להשתטח מירו להר ישראל אלפי רבבות

שמעו רבי האלוקי התנא של קברו  על

לצאת אפוא ונכו ראוי  יוחאי . בר

מדברי ולראות ז"ל חכמינו  בעקבות

קברי על ההשתטחות  עני על  קדש

.צדיקי

איתא סוטה  ב )במסכת "ויעלו(לד, :

ליה  מבעי ויבואו – חברו עד  ויבא בנגב

(המרגלי כל  על  הכוונה הפשט לפי אמר(שהרי !

מרגלי מעצת  כלב שפירש מלמד  רבא :

אבות הלו קברי על  אמרונשתטח  ,

: שאנצללה רחמי עלי בקשו אבותי,

."מרגלי מעצת

מעצת להינצל  שכדי ידע  כלב

דשמיא, לסייעתא  זקוק  הוא המרגלי

להתפלל לכאורה יכול היה זה  עבור  והנה 

כלב  לא. א . ממרו לו שיסייעו  ממקומו 

ביודעו האבות קברי על להשתטח   העדי

לימינו. תעמוד שזכות

תענית במסכת מבואר א )עוד  כי(טז,

הגשמי עצירת  לבית בעת יוצאי

הקברות ?הקברות  לבית יוצאי ולמה ,

" דאמר: מא לחד ש שיבקשואיתא כדי

."רחמי מתי עלינו

תענית במסכת איתא ב )עוד רבי(כג , :

ליה  מצערי קא הוו יונה] [דרבי בריה  מני

נשיאה הנשיא )דבי אנשי  אותו  מצערי .(היו 

דאבוה  קברא על  ליה :אישתטח אמר ,

לי מצערו הני אבא, הוואבא , חד יומא  .

הת חלפי לידקא הנשיא  אנשי עברו  אחד  יו)

יונה) רבי של  קבורתו כרעאמערת אינקוט  ,

בקרקעדסוסוותייהו סוסיה רגלי (נדבקו 

קאהמערה) דלא  עלייהו  דקבילו  עד ,

ליה . מצערו 

קודש  בו  שנשתמש כלי 

הלא לשאול:  די לבעל מקו יש וכא

הוא  שהגו שלמה באמונה מאמיני אנו

האד פטירת  ושלאחר לנשמה, לבוש רק

מזיו ליהנות למעלה  עולה  הנשמה 

להירקב   הגו את ומשאירה השכינה

על להתפלל  יש  עני מה כ וא בקבר,

שכל  נות היה   הדי .הצדיקי קברות 

מה ולזכות לצדיקי להתקשר הרוצה 

,בספריה ילמד  או בדרכ  יל לסיוע,

אשר  קבריה על שישתטח לא א

.בה נטמנו   גופותיה

" בספר לדבר תשובה  בית ומצאנו

 ז"לאלוקי להמבי "ט פ"ה)" התפילה (שער 

נתבאר הנה  לשונו : גדולה וזה הכנה שיש

 מקו זולת במקו האלוקי לשפע

יותר לשפע מסוגל  מקו יש [כלומר,

שהוא המקו כ וכמו ,[אחרי ממקומות

כבר הכנסת] בית כגו] בו להתפלל מוכ

בו , נשמעת ישראל  תפילת להיות  הוכ

ואפילו יחיד  אפילו בו המתפלל ולכ

צגל״ג בעומר תשפ״ב



להיות  קרוב  הוא שלימה, כוונה בלי

נשמעת  בכלב תפילתו שמצינו  וכמו  ,

כדי אבות קברי על להשתטח שהל

בטוח שהיה ,המרגלי מעצת  ה' שיצילהו 

המקודש  מקו באותו  תפילתו  ה' שישמע 

הקדושי האבות בו  היות והלא מצד  ,

 כלי היו  חיי בהיות גופותיה

שבקדושה . בדבר   בה להשתמש

יותר  רצויה  ההוא  במקו התפילה

ב  הזה  כמחזה  הוא ספר וכ כההעקרי

פל"ח ) ד לנפש:(מאמר  משכ היה הגו

עליו כוח ממנושהיא שתצא שאע"פ  ,

המוות, רוש בעת איזה בו נשאר  כבר

ראשונה  שקיבל  ההוא האלוקי .מהכוח

שנקבר המת  ההוא האיש לדבר, וראיה 

בעצמות כוח שהיה אלישע, בקבר

ספק ואי בו , בשנגעו להחיותו  אלישע

מכל  מהגו הסתלקה כבר אלישע שנפש

כמו שמת  שנה עליו  עבר כבר כי וכל,

כשנגע  ואעפ"כ  זה , על הכתוב  שהעיד

ק אלישע  בעצמות ההוא המת האיש

שנשאר הרוש מצד וזה רגליו , על  ועמד

משכ שהיו  האלוקי מהדבר בעצמות

אליו.

:העקרי בספר  ש ובסיבת ומפטיר

על צרה בעת  משתטחי שאנו הוא  זה

שנשאר   הרוש מצד  ,הצדיקי קברי

שהיו האלוקי מהרוח  הה בעצמות

לו משכמזולת מוכני יותר  וה .

כמו האלוקי, השפע  יד על להימצא

ע היותו  שע משה במטה העני שהיה

בעת משה ביד שנמצא מצד  יבש,

היה  עליו, לחול הנבואיי השפע שהתחיל

האותות. בעשיית תמיד  מצטר הוא

ב  זה  בסגנו הוא   דרשות וכ" הר

השמיני) ג(הדרוש כי בלבד, בחייה ולא :

,מות ראוייאחרי קברותיה מקומות

השפע הצדדי .ש להימצא מ כיבצד

לחול  כלי היו כבר אשר עצמותיה

נשאר  עדיי האלוקי , השפע   עליה

שיספיק והכבוד המעלה מ בה

בזה  ז"ללכיוצא  רבותינו  אמרו  זה ומפני .

ב ) לד , קבריראויש(סוטה על להשתטח

 הצדיקי ש התפילה ולהתפלל כי ,

להימצא יותר, רצויה  תהיה ההוא במקו

השפע  כבר עליה חל אשר גופות ש

האלוקי.

ראינו הנה כי התימה,  מ זה ואי

למשה  יתבר הש יז )שאמר ד , ואת(שמות

בו תעשה אשר ביד תיקח הזה המטה

שהיה  מפני הזה  המטה הנה האותות, את

וחל הסנה, לפני בעמדו  משה  של  בידו

בו שנעשה עד האלוקי העני  מ עליו

היה  כ אחר זה מפני ,הראשו האות 

שבכל האחרות , האותות  בעשיית  מסייע

שיעשו האל צוה במצרי שנעשו האותות 

מסייע  המטה היה  ולא המטה. ידי על

אבל לבד, בתנועתו  האותות בעשיית 

.כ  ג ש בהימצאו 

 התחתו  בעול דרה  הצדיק נפש

ב  אחרי)הקדושזוהר ואמנ (פרשת

הנוגעי הדברי  ותוכ מזה, יותר מצאנו 

בו  יש  אד שכל רוח לעניינו , נפש

הגירוש .כה. שלפני בדור ספרד מגדולי אלבו יוס לרבינו

הבינני צד



מצוותונשמה   לקיי צרי הוא  וכנגד ,

ב  ומעשה מחשבה ה ' מחשבה ,דיבור

ה  ה דיבור ,נשמה כנגד ורוח כנגד מעשה ,

ה  מנפשכנגד מסתלקי  וכשהצדיקי .

זה  החלקי שלושת מתחלקי העול

לעצמו מדור מקבל אחד כל כאשר ,מזה,

התחתו המדרגה  שהיא נשארת הנפש נה

שבני  רואי  וכשה , התחתו  בעול

 מתפללי ה לרחמי זקוקי ישראל 

 עליה,התחתו  עד לג עוברת  והרוח ,

קדישא עלאה  למדורא עולה והנשמה

מתעדנת היא  וש דחיי  צרורא שנקרא

.העליו בעידו

הקדוש, הזוהר מדברי  שסיבת מבואר

היא  ,הצדיקי קברי על השתטחותנו

,הצדיקי של  שנפשותיה אשרמפני

,מנשמת אחד חלק  נמצאות היא עדיי

 ששעריה על ודופקי באי וכשאנו  ,

מפני רק ולא  ,רחמי עלינו מבקשות ה

היו שהעצמות מפני אלוקי שפע ש שיש

וספר המבי"ט כדברי  השכינה משכ

."הר ודרשות העקרי

דקטנות  נפש  בחינת דגרמי הבל 

" בספר ואולמל הזוהרכו "מקדש על

חלק כל שלא ז"ל  האר"י בש הביא

קט חלק  א כי  בקבר, נשאר הנפש

לשונו: וזה  דגרמי", "הבל הנקרא ממנה

הנפש ,העול מ נפטר כשהצדיק  דע ,

הגו על חופפת נשארת  דעשייה  דגדלות

תאבל' עליו  'ונפשו  בסוד יד,מרחוק (איוב  
זמכב ) כל זה וכל  בו, ולא  דייקא עליו 

הבשר, עיכול לאחר אבל , קיי שבשרו 

למעלה, עולה דעשייה  דגדלות נפש אזי

שהיא  דגרמי  הבל  אלא נשאר ואי

והוא  דעשייה, דקטנות דנפש בחינה

התחיה  עד .נשאר

שהמתי זה  שעצ נראה לשונו מגמר 

מאת רצו שתעלה בעת לתחיה יקומו 

חלק בה נותר  שעדיי מוכיח הבורא,

שעצ חז "ל שאמרו  וכמו  הנפש, מ אחד

בתחיית יקומו וממנו  מתעכל אינו הלוז

,האחרוני הצדיקי אמרו  וכבר .המתי

גופ נתעכל  שלא  צדיקי היו שלכ

מפני היה בקבר, חלד עלי מגמת שכל

ישראל , בני   לאחיה טובה להשפיע

כדי  מה להיפרד  רצו  לא ובהסתלקות

השפע. בהמשכת להוסי שיוכלו

 השמי מ היא  גזירה 

הזוהר לטע לשאול, נוכל כא והנה 

זה  דבר הא בקבר, נשאר מהנפש שחלק

משהוא יותר הצדיקי אצל  מתקיי

לא. או אד בני  שאר אצל  מתקיי

הישר ובספר עא )קב  זה (פרק  ספק פשט

נפשות להיות כ גזר הקב"ה לשונו: וזה

לטובת הקברות על  מצויי הצדיקי

ותפילות לתחינות שומעי שיהיו ישראל,

וכל הקברות, על  להתפלל הבאי ישראל

קברי אל יבוא צער  איזה  לו  שיש  מי

צערו ויודיע קברות  שאר או  אבותיו

והנפשות שהנשמות  בעת  כי  לנפשות ,

על המתפללי החיי של תפילת שומעי

...עד שבג לרוחות עולי אז ,צער

ז"ל.כו. ממרקש  אזולאי אברה ר ' תלמיד מאראקא  ממקובלי ז"ל בוזגלו שלו ר' להגה "ק

צהל״ג בעומר תשפ״ב



על כשמשתטחי  למתי יש הנאה
 קבר

מצאנו שנתבארו , הטעמי מלבד והנה 

קברי על  משתטחי שכאשר  עוד,

לנשמות טובה בזה עושי ,הצדיקי

ומטיבי חוזרי ה כ ומחמת  ,הצדיקי

חסידי בספר שכתב  וכפי תנ )עמנו, :(סי'

אמר הגלעדי לח )ברזילי יט, 'אמות(ש "ב

כי שאוהביה בעירי', למתי יש הנייה 

קבריה על  הולכינשמת על ומבקשי

,עול באותו  לה ומטיבי וג טובה,

על מתפללי ה מה  כשמבקשי

 קבריהחיי על נשתטח יפונה ב וכלב ,

אבות.

" הקדוש בספר איתא וכאהר "בית

ב ) קנז , אשר(עמ' רבי הרה "ק מבנו 

אבי :הלשו בזה  שאמר זיע "א,  מסטאלי

שש טר זצוק"ל , ורבי  מורי אדוני 

ההוא  לדר מלינוב )פעמיו  שנתבקש(העיר

בזה  לי אמר  מעלה , של  לישיבה בש

אבי אדוני של הקדוש הציו על :הלשו

הגדול אהר ר' הרב הקדוש זקני

ולפרש  לקונ יש זצוקללה"ה מקארלי

באי מבלי  אבלות ציו 'דרכי הפסוק 

המה  הציו אותו  של הדרכי כי מועד',

ציוני כ ולא מועד . באי מבלי  אבלות 

שרבי ,וואהלי במדינת שהמה  הצדיקי

ותחנוני בתפילה עליה  משתטחי

הקדוש, בפיו  לי אמר כ השי"ת . לפני

על שהתפלל הקדושי מדבריו  והבנתי

בוואהל שיהיה מצוא לעת וכזה ,י

תפילתו. לו  הועילה

" הגולה ובספר עיני או '"מאיר (השמטות

החידושייט ) של  הסתלקותו  שלאחר  הביא

בעל אחיו לב התגלה  זיע"א "הרי

מדוע  אותו  ושאל זיע"א צדיק" "שפתי 

"והלא לו : השיב  קברו . על עולה  אינו

לו אמר זה". ממנהג החזיק לא דודי

"אבל :"הרי רואה החידושי אני  כעת

".אחרת 

 העומדי  בי מהלכי ל ונתתי 

ע עושי שאנו  זו  הטבה וביאור

להשתטח  באי כשאנו  הצדיקי נשמות

שידוע  למה  בדומה הוא ,קבריה על

עמה עושה  הצדיקי בספרי שההוגה

בכוח חיות  רוח מפיח שהוא  מפני טובה

"שפתותיו שאמרו כאותה  שלה הדיבור

בעול הנשמות  הנה כי בקבר". דובבות 

למקו ממקו ללכת   יכולי  אינ האמת ,

לעשות יכולי שהיו כפי  מעשיה ידי על

,העול בזה בהיות הוגי שאנו ידי ועל 

 עמה  מתקשרי אנו , תורת בדברי 

להיות   כ ידי על  זוכי ה והרי

 ג נעשה  הזה וכדבר .הולכי בבחינת

 קבריה על  משתטחי עלכשאנו כי ,

למקו ממקו להל  יכולי ה זה ידי

.חיות בחיי הולכי שהיו  כפי

ההשתטחות  בעת  התפילה  נוסח 

שכבר זה לנידו באי אנו  כא  אכ

צרי מה , קולמוסי הרבה עליו  נשברו 

ההשתטחות בעת  התפילה נוסח להיות 

הא , הציו יתלה על ורק ה' אל  ידבר

הצדיק בזכות שמא עצמו  או  אל, ידבר

היה הצדיק אילו  עמו  מדבר שהיה כפי

ו חיותו, בחיי אליו  ממנויבקשבא 

 בשמי רחמי עליו .שיעורר

הבינני צו



שהתנגד שמצאנו  הראשו והנה 

הוא  הצדיקי נוכח  אל להתפלל

תענית)המהרי"ל דבריו(הלכות והובאו

היטב סקי "ז )בבאר תקפ"א לשונו:(סי ' וזה

ומתפלל, הצדיקי קברי על "והמשתטח

השוכבי  המתי נגד מגמתו  ישי אל

א ,ששית יתבר הש מאת יבקש 

שוכני הצדיקי בזכות   רחמי אליו

עפר".

שמנוסח כתב  מגדי בפרי ,מאיד

" בסדר לשוהתפילה  משמע כז "מענה  ,

שימליצומותר ש  המתי את לבקש

בעדינו .טוב

 חיי  קרויי במיתת צדיקי

ב  אחרי)הקדושזוהר אול פרשת ש)

מותר  היא שאל ייסא שרבי איתא ,

בזה  אי ומדוע  ,הקברי על  להשתטח

אסור. שהוא  "המתי אל "דורש משו

תשובות, שתי לזה הראשונה והשיב

 המתי אל  דורש של לאשהאיסור

אומות קברי  על להולכי אלא נאמר 

א ,מתי קרוי  בחייה אשר לא העול

אשר  הצדיקי קברי על להולכי

 חיי קרוי  במיתת והתשובה אפילו .

המתי ,השניה  אל  דורש של שהאיסור

 ההולכי העול באומות אלא נאמר  לא

כוחות  את לעורר כדי המתי אל 

אבלהטומאה  , שהולכי בישראל  לא

ולב ותענית תשובה  מתו הקברי על 

שתעלינה  הנשמות   מ  ומבקשי נשבר,

מהשי"ת   רחמי ויבקשו  הכבוד  לכסא

 מצרת  שיחלצ.

הקדוש הזוהר מדברי מבואר הנה

קברות על  משתטחי שכאשר להדיא,

,הצדיקי פניה נוכח  אל  פוני

,רחמי עלינו שיעוררו  מה ומבקשי

ורק השי"ת אל מתפללי היו א כי

ובקדושת בצדיקי הזכות  את תולי

אל "דורש ולאיסור לזה מה  ,המקו

ליתא. מעיקרא  וקושיא " המתי

חדא אמר ומר  חדא  אמר פליגי מר  ולא 

כתבו הדורות  מגדולי שני והנה 

זה,  בעני וערוכות ארוכות  תשובות

הוא שיקהראשו "רצג)מהר והשני(סי'

בעל אלעזר הוא סח )מנחת סי ' והנה (או"ח  .

להוכיח הרבה הארי אלעזר  מנחת  בעל

מ לבקש לאסור  התכוו לא מהרי"ל  שא

א כי  ,רחמי עלינו  שיעוררו  המתי

עליו יקשה  כוונתו, היתה שזו  נאמר 

ובראש חז"ל, בדברי מקומות מהרבה 

בסוטה  הגמרא  ב )מלשו שבשעה (לד ,

,בחברו האבות קברי על השתטח שכלב

" שאנצלאמר: רחמי עלי בקשו אבותי,

 מרגלי ".מעצת

אלעזר: מנחת בעל כתב זה  פי ועל

המהרי"ל כוונת ודאי ישי "אלא דלא 

דזהו כוח, באיזה  יושיעו  שהמת מגמתו

פלילי ,  עוו מהמתבוודאי וכשמבקש

בשמי יתבר לה ' בעדו טוב  שימלי

דאי מודה המהרי "ל  ג בוודאי  מעלה ,

מכלחשש , עליו  יוקשה כ לא  דא

ישי שלא  כוונתו וזהו הנזכר, הש"ס

להמלי אבל , בעצמ המתי נגד מגמתו 

חשש". אי בעדו

שיננא.כז . שלמה אברה ב "ר יעקב  מהר"ר להגאו הקברות  בבית לאמר  תפילות סדר

צזל״ג בעומר תשפ״ב



 רחמי עליו  ויבקש   חכ אצל  יל

כיו אלעזר , מנחת בעל לדעת

ההול ,חיי קרויי במיתת שצדיקי

בחיי אליה כהול הוא קבריה על

ו ,בחייכפיחיות אליה שההול

עליו שיעוררו מה מבקש חיות

 חז"לרחמי וכמאמר א ), קטז , "כל(ב "ב

חכ אצל יל ביתו  בתו חולה לו שיש

,"רחמי עליו  כשהולויבקש כ כמו

שיעוררו  מה מבקש הוא ,קבריה על 

. רחמי עליו

בחצרות תמיד רגילי היו וכ

קברות על כשהשתטחו  החסידי

שלמה  אמונה  מתו לגשת ,הצדיקי

לבקש ושאפשר חיי קרויי שהצדיקי

שהיה  כפי ישועות, עלינו  להמשי מה

.חיות בחיי  בהיות מה לבקש אפשר

כפי הקדוש הזוהר  לשו ידוע וכבר

התניא בספר כז )שהביאו  פרק הקודש  :(אגרת

עלמי בכולהו  אשתכח דאתפטר, "צדיקא

דהיינו  מבחיוהי", שלאחר יתיר 

 מבחייה גדול כוח הסתלקות

ישועות  להמשימוגבלי אינ באשר

.גופ מחמת יותר

באי שכאשר זה, מכל למדי נמצאנו 

מה  מלבד , הצדיקי קברות על להשתטח

מחמת  ברצו להתקבל  לתפילתנו שנקל

שהצדיקי מה ומלבד , המקו קדושת

מטיבי שאנו  מפני טובה לנו  מכירי

שיעלו  מה מבקשי ג אנו ,עמה

.רחמי עלינו  ויבקשו הכבוד לכסא

הבינני צח



בשורה משמחת! 
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  קק""אאררהה

 קרית נדבורנא''  ננדדבבווררננאא''ההגגדדוולל    בבייתת  ההממדדררשש  בבנניי  בבררקק

  רחוב הרב שך ""ממוולל  אאייצצקקוובבייץץ''חחננוותת    

 
  אאייררוופפהה

 בבייתת  ההממדדררשש  אאההלל  ממששהה  אאננטטוווועעררפפןן
 

ארצות הברית

14th Avenue 4615ביהמ"ד זכרון מרדכי טאהשבארא פארק

16th ave 4315קראסנא

.Bedford Ave 814סאטמאר בנין בראךוויליאמסבורג

.Marcy Ave 553סאטמאר קעסקעיד

.Myrtle Ave 690סאטמאר מירטל

Grove Spring Court 44ביהמ"ד בית נפתלי בעלזאלעיקוואוד

Main Street 52ביהמ"ד קארלין סטאליןמאנסי
 845-517-9722

ע"י המקוואותמאנרא

ארה״ק

חדר ארונות מס 105מרכז בעלזאירושלים

רח' אוהל יהושע 8מקוה יד כהןבית שמש

רמה ב’מקווה רחוב דובר שלום 

קרית נדבורנאבית המדרש הגדול 'נדבורנא'בני ברק

רחוב הרב שךחנות 'מול איצקוביץ׳

רחוב יואלמקוה בית פנחס

רחוב ראב"ד 10בית המדרש טשערנאביל

רחוב בעלזא 5מקוה בעלזא

רחוב בעל הנס רובע זבית המדרש בית שלוםאשדוד

רחוב ר׳ חנינא בן דוסא רובע זבית המדרש בית דוד שאול

רחוב יהודה הנשיא רובע זבית המדרש בית נפתלי

רחוב חטיבת הנגב רובע גבית מדרש בעלזא מרכזי

רחוב פחד יצחק 5בית המדרש 'בית אהרן׳ביתר עילית

רח' הרצוג 5בית המדרשחיפה

052-760-0162שכונת הבעש"טפתח תקוה

אירופה

בית המדרש אהל משהאנטווערפן


