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התחדשותל"ג בעומר - יום של כיסופים קדושים

גליון 101
פרשת

בחקותי
תשע"א

שוכנות  עמקים  בעמקי  מהמחשבות.  נסתר  יותר  דבר  אין 
והאדם   – ומשתוקקות  רוצות  נכספות,  המחשבות,  להן 
מזלזל  הוא  כוחן,  לעוצמת  כלל  מודע  אינו  עצמו  החושב 

בחשיבותן, הן לטוב והן להיפך חלילה.

נותן  הוא  בפועל,  שנראים  לדברים  להתייחס  אוהב  אדם 
דבר  של  שלאמתו  להבין  מבלי  לעשייה,  כבוד  של  מקום 
כל הפעולות מקבלות את כוחן מהמחשבות. כשם שהגוף 
הבריאה  כוחות  כל  כך  בו,  השוכנת  הנפש  ללא  גולם  הינו 

מופעלים על ידי מחשבות האדם. 

במבט יותר רחב על הכוחות המפעילים את הבריאה, אנו 
יודעים שאותיות התורה מפעילות כל פרט ביקום. "בטובו 
הזה  הטוב   – בראשית"  מעשה  תמיד  יום  בכל  מחדש 
התורה  ידי  על  הוא  יום  בכל  הבריאה  מתחדשת  ידו  שעל 

שאותיותיה גנוזות בכל דבר. 

בתורה ישנם כידוע שני כוחות 
חיים"  סם  לו  נעשה  "זכה   –
הבחירה  להיפך.  גם  וחלילה 
נמצאת במחשבתו של האדם, 
ובהשתוקקות  בכיסופים 
אם  האדם;  בלב  שנמצאים 
את  לקיים  ורוצה  נכסף  הוא 
התורה ולהתקרב לבורא, כי אז 
שגנוזות  האותיות  מתעוררות 
הופך  והכל  לטוב   – דבר  בכל 

למסייע לטוב, ואז מכל דבר ניתן לקבל כוח לחזור בתשובה 
ולהכיר את הבורא. כמו כן להיפך, אפשר שכל דבר יגרום 

לאדם לחטוא ולהתרחק יותר ח"ו. 

זהו כוחם הנשגב של כיסופים ורצונות שבלב, בפרט כאשר 
לבורא  געגועים  בדברי  בדיבור,  ביטוי  לידי  באים  הללו 
לאין  מתעצם  הכיסופים  של  כוחם  שאז  ולתורתו,  העולם 
שמקבל  דבר,  לכל  חדשה  מציאות  מייצרים  הם  שיעור, 
מה  את  והופכים  לכן,  קודם  לו  היו  שלא  חדשים  כוחות 
(ראה  לקירוב  כאמצעי   – לריחוק  סיבה  לכן  קודם  שהיה 

לקו"מ ח"א לא).

  

כהכנה לקבלת התורה נצטווינו על מצות 'ספירת העומר'. 
ורצונות  השתוקקות  הבעת  היא  זו  מצווה  של  מהותה 
 – נתן  רבי  כותב   – הספירה"  עיקר  "כי  התורה,  לקבלת 
לקבלת  לזכות  ומתגעגע  ומשתוקק  נכסף  אחד  שכל  "הוא 
התורה בשבועות, כמו מי שסופר הימים מחמת שמתגעגע 
וכוסף ומשתוקק מאד לאיזה דבר, מחמת זה סופר הימים: 

מתי יזכה לבוא לאותו הדבר" (לקוטי הלכות דם א').

בכוחה של השתוקקות זו הופכות אותיות התורה שגנוזות 
בבריאה – לכלי התקרבות לה' וכך זוכים לקבלת התורה. 

הכיסופים הללו מטהרים מכל טומאה, הם הופכים גם את 
מה שהיה עד כה גורם לריחוק מהבורא, להיות כלי להכרת 

הבורא.

טהור  גם  להיות  צריך  טהורים  לכיסופים  לזכות  כדי  שכן, 
קדושות  שאינן  אהבות  ידי  על  בקדושה  פגימה  וקדוש; 
באהבה  שמקורם   – הכיסופים  שגם  לכך  מביאה  חלילה 

והשתוקקות – יהיו פגומים.

וקדושים  טהורים  בהיותם  הגדולים,  הצדיקים  רק  ואכן, 
הרצון  כוח  את  בקרבם  לעורר  שזכו  הם  עליונה,  בקדושה 
והאהבה והכיסופים האמיתיים, ומכוח זה השפיעו לעולם 
תורה  סתרי  מגלים  הם  כאשר  מחדש,  התורה'  'קבלת 

שאותם זכו להשיג.

  

הדורות  יחידי  ממיוחדי  אחד 
היה  התורה  סתרי  את  שגילה 
יוחאי,  בר  שמעון  רבי  כידוע 
לחבריא  אמר  שגם  והוא 
הקדושה שלו: "אנן בחביבותא 
הכח  כלומר,  מילתא",  תליא 
שלנו בגילוי סתרי התורה תלוי 
נזכה.  שאליה  האהבה  במידת 
התעוררות  ענינה  זו  אהבה 
לטוב,  והכיסופים  הרצונות 
ולאהוב  ולרצות  להשתוקק 
דרך  את  והכין  העולם  את  טיהר  הוא  זה  בכוח  הטוב.  את 

הגאולה לדורות.

בשלמותה,  האהבה  מדת  את  רשב"י  תיקן  בעומר  בל"ג 
וביום זה אכן גילה סודות התורה שלא התגלו מעולם, כפי 

שמובא באדרא: ל"ג – אותיות גל = מלשון גילוי סודות. 

את  הטהורה  ובאהבתו  בקדושתו  רשב"י  עורר  זה  ביום 
את  ולגלות  התורה  באר  פי  מעל  האבן  את  לגולל  הכוח 
הזה.  הכוח  את  עלינו  האציל  גם  הוא  זה  ביום  צפונותיה. 
האהבה  במידת  משלימות  אנחנו  רחוקים  שעדיין  אף  על 
הקדושה, אולם בכוחו של אותו צדיק יכולים גם אנו לגולל 
הלב  את  שסותם  הרעים,  הכיסופים  יצר  של  האבן  את 

שלנו, ולהתחיל לכסוף לטוב.

כאשר אנחנו שמחים ביום זה וחולקים כבוד לצדיק שפעל 
כל זאת ורוצים לזכות על ידו בכיסופים קדושים – נפתחים 
הכל  את  שיהפכו  טהרה  של  לעולם  חדשים  שערים  לנו 

לאמצעי לקירוב.

 – בעצמו  לזה  ולהשתוקק  לכסוף  אחד  כל  על  זה  ביום 
ולהשתוקק  לכסוף  עצמו  ולהרגיל  לבו  תאוות  את  "להכניע 
עיקר  וזה  ולעבודתו.  יתברך  לה'  דקדושה  כסופין  תמיד 

הטהרה"! כלשונו של רבי נתן שם.

לבו  תאוות  את  "להכניע 
לכסוף  עצמו  ולהרגיל 
כסופין  תמיד  ולהשתוקק 
יתברך  לה'  דקדושה 
ולעבודתו. וזה  עיקר הטהרה" 

תודה!
אלפי  ששלחו  האנשים  למאות  מודה  'מקושרים'  מערכת 
והשתתפו  ברסלב  חסידי  של  הטלפון  למדריך  עדכונים 

בהגרלות הגדולות.

בהגרלה על כרטיס טיסה לאומן זכה ר' נחמן שמחה מירב.

תוצאות  28 ההגרלות הנוספות הועברו לזוכים ופורסמו בבתי 
הכנסת של חסידי ברסלב.

מבצע מיוחד לאנ"ש:
ומוסדות  עסקים  לבעלי  מיוחד  הנחות  במבצע  יוצאים  אנו 

מאנ"ש המעונינים להתפרסם במדריך.

בתים  סת"ם,  סופרי  מוהלים,  כדוגמת  קודש  מקצועות  בעלי 
להנחה  זכאים  וכדומה,  מולי"ם  תפילין),  (יצרני  מאכער'ס 

נוספת.

מפואר  מדריך  לכם  להגיש  מנת  על  מאמץ  כל  עושים  אנו 
הערות,  מכם  לקבל  מאוד  נשמח  ותועלתי.  שימושי  עדכני, 
המדריך  ולהפצת  לשיפור  לקידום,  והצעות  רעיונות  הארות, 

בצורה הטובה ביותר.

 hmadricht@gmail.com :טלפון: 072-2612000 . דוא"ל

בברכת רבינו "רק תחזיקו עצמכם ביחד"
מערכת 'מקושרים' – מדריך הטלפון של חסידי ברסלב

יח באייר  : לעי"נ הר"ר ישראל ב"ר נפתלי ז"ל

יט באייר : לעי"נ הר"ר יעקב יוסף ב"ר מאיר ז"ל

כג באייר : לעי"נ הר"ר אברהם ב"ר דב בעריש שרירא ז"ל



בחסיִדות הִדורות בעֱקבות

' י מ ו י ה ִד ו מ ע ' ב ם י נ ו י ע העמוִדים העמוִדיםווי ווי

נֱקוִדה.

לכלוא את המדורה

רבי זאב אלטר ַקרשיסקי
רבי  החסיד  לאביו  שבאוקראינה,  קרימנצ'וק  בעיר  נולד 

יוסף ירוחם קארשיסקע.

את  עבדו  אשר  ברסלב  חסידי  מגדולי  כמה  חיו  זו  בעיר 
בוראם בתמימות ובפשטות ובאש שלהבת, עסקו בתורה 
בית  חורבן  על  להתאבל  לילה  בחצות  קמו  הדחק,  מתוך 
המקדש ויצאו ליערות להתבודד בשיחה בינם לבין קונם.

אודסר,  בער  ישראל  רבי  לחסיד  אלטר  רבי  שסיפר  כפי 
התקרבותו לחסידות ברסלב היתה בהיותו נער לאחר בר 
ובדבקותם  בהליכותיהם  בהתפעמות  הביט  הוא  מצווה, 
הנפלאה של חסידי ברסלב בבוראם, והלך שבי אחריהם.

את  בצמא  ושותה  במחיצתם  שוהה  החל  הצעיר  אלטר 
דבריהם, ועד מהרה נקשר כבעבותות לעבודת ה' טהורה 
הקדושות,  בעצותיו  בתום  דבק  הוא  רבינו,  של  בדרכו 
'תיקון  ולומר  לילה  בחצות  לקום  נהג  הצעיר  גילו  ולמרות 

חצות'.

במלוא  היתה  ברסלב  חסידי  על  המחלוקת  ימים,  באותם 
העלם  פסחה.  לא  היא  קרימנטשוק  העיר  על  וגם  עוזה, 
אלו  חסידים  נגד  ברחוב  שנשמעו  לדיבורים  לבו  שת  לא 

ונקשר אליהם באהבת נפש.

מוהרנ"ת,  מתלמידי  כמה  דרו  ובסביבותיה  בקרימנצ'וק 
אמת  דברי  ולשמוע  רגליהם  בעפר  להתאבק  זכה  והנער 

ואמונה מפיהם.

מחסידי  רבים  וכמו  הקודש,  לארץ  לעלות  זכה  לימים 

ברסלב באותה תקופה, התיישב בצפת, שם דבק בו הכינוי 

'רבי אלטר קרימענטשוקער' על שם עיר מולדותו.

דברים  החסידים  מגדולי  שמע  ארצה,  עלותו  לפני  עוד 

קרדונר,  ישראל  רבי  הנלהב  החסיד  של  בשבחו  מפליגים 

היו  ומאז  בפנים,  פנים  עמו  התוועד  לצפת  בואו  ועם 

לזה  זה  ומאירים  חברים'  'שיחת  לפעם  מפעם  עורכים 

מ'נקודותיהם' הטובות.

בער,  ישראל  לרבי  אלטר  רבי  סיפר  מסויימת  בהזדמנות 

כי עוד כשהיה רבו רבי ישראל קרדונר צעיר לימים, אמרו 

עליו גדולי החסידים כי "גם אם היה חי בדורו של רבי נתן 

– גם אז היה נחשב ל'חידוש' ".

חברו  עם  יחד  קרדונר  ישראל  רבי  ייסד  תרס"ט  בשנת 

קימת  וחברת  המדרש  'בית  את  מטירהוביצה  נתן  רבי 

מכתבים  שלחו  השניים  צפת.  הקודש  בעיר  לילה'  חצות 

ביקשו  ובהם  לארץ,  חוץ  יושבי  ברסלב  חסידי  לחבריהם 

המכתבים  אל  זו  קודש  חבורת  לטובת  נדבתם  שירימו 

צורף גם מכתבו של רבי זאב אלטר, הכותב בזו הלשון: 

לכבד  לבי  אל  ונתתי   – צפת"ו  הקודש  לעיר  עלותי  "מדי 
היראים,  שלומנו  אנשי  יחדיו  לה  חברו  אשר  המקום  את 
הלימודים  סדר  וראיתי  הטוב,  כרצונם  השי"ת  את  לעבוד 
ועריכת התיקון בחצות ממש, ומאד שבעתי רצון מזה. ואינו 

דומה ראיה לשמיעה; עיניי ראו ולא זר התיקון הנ"ל וסדר 
אורייתא.  מתומכי  להיות  גדולה  מצוה  ובוודאי  הלימודים. 
ובזכות דבר גדול כזה, יזכנו השי"ת לביאת גואל צדק ולבניין 

בית קדשנו ותפארתנו".

אלטר  רבי  של  עניינו  "כל  בער:  ישראל  רבי  של  כעדותו 
היה קימת חצות. באחרית ימיו קבע מושבו במירון, סמוך 
ונראה לציון רשב"י זיע"א, וכל לילה היה קם בדיוק בשעת 
חצות, לעסוק בעבודת הבורא. גם שמחות נישואי צאצאיו 
הפנים  הקדוש.  מנהגו  את  לקיים  ממנו  מנעו  לא  הרבים 

שלו היו מאירים כפני תינוק", תיאר רבי ישראל בער.

רבי אלטר נסתלק בשיבה טובה, והוא כבן שמונים שנה.

המבחן העיקרי של האדם
הוא בענייני קדושה.

(עפ"י ליקוטי מוהר"ן ח"א לו)

"לפי אור להביות הלב של איש הישראלי, אי אפשר 
להתגלות מהמדות. כי אור להביותו הוא עד אין סוף, 

היינו אין סוף ואין תכלית לתשוקתו.

של  הצמצום  ידי  ועל  ההתלהבות...  לצמצם  "וצריך 
היינו  מהמדות,  להתגלות  לבוא  יוכל  ההתלהבות, 
השם  כי  ובמדה...  בהדרגה  יתברך  השם  את  לעבוד 
בעבודות  אותו  שנעבוד  בעבודתנו,  רוצה  יתברך 
ובמדות טובות, שזה אי אפשר כי אם על ידי הצמצום 

הנ"ל".

(ליקוטי מוהר"ן ח"א מט)  

של  היוקד  לאורה  מָשלים  רק  אלה  מדורה,  הדלקה, 

התורה – "הלא כה דברי כאש נאום ה'" – ובפרט לרזים 

שמאירים,  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  שגילה  הנעלמים 

מחממים ומשמחים את לבבות בני ישראל. 

במאמר זה נלמד על קו דמיון נוסף שבין האש והתורה, 

שנחוץ לכל אחד בכל עת.

היא  העולמית;  האנרגיה  לכל  כמקור  משמשת  האש 

תחנות  את  מפעילה  התחבורה,  כלי  כל  את  מניעה 

היא  זאת,  עם  אבל  וחום.  אור  לנו  ומספקת  הכח, 

טומנת בחּובה סכנה עצומה; ברגע שהיא יוצאת מגבול 

השליטה, היא עלולה לחולל חורבן ולזרוע הרס.

כך גם הרצונות הקדושים שבלב היהודי: "אור להביות 

הלב של איש הישראלי, הוא עד אין סוף" כמו שכתוב: 
"עזה כמוות אהבה... רשפיה רשפי אש שלהבת י–ה" 

(שיר השירים).

יתברך,  מה'  נפרד  בלתי  חלק  היא  שבנו  הנשמה  שכן 

וכפי  ז),  ב,  (בראשית  חיים"  נשמת  באפיו  "ויפח  ככתוב: 

שביארו חז"ל: 

נופח  הוא  אוויר –  שנופח  מי   =) נפח"  מדידיה  דנפח –  מאן 
סוף,  ושום  גבול  שום  אין  שלקב"ה  וכשם  מעצמו).  חלק 

ובלי  גבול  בלי  ה'  אל  להתלהב  יכול  יהודי  של  לבו  כך 

סוף.

ברם, התלהבות זו מסוכנת, לא רק במקרים הקיצוניים 

פרישות  של  מוגזמים  מעשים  עשו  אנשים  שבהם 

קיצונית מהעולם, אלא חלק נכבד מההתרחקות שלנו 

השכלנו  שלא  התלהבות  אותה  של  בעטיה  נגרם  מה' 

לצמצם כראוי.

כולנו רוצים להתקרב לה' יותר ויותר. אלא מה, נדמה 

לשלימות  להגיע  פירושו  זו  משאלה  שלהשיג  לנו 

ש'בין  בעניינים  למקום',  אדם  ש'בין  בעניינים  גמורה 

דברים   – ובמעשה  בדיבור  במחשבה,  לחברו',  אדם 

איננו  זו  מסיבה  עלינו".  "גדולים  זה  בשלב  שלפחות 

משתדלים להשיג אפילו את המעט שבכוחנו להשיג.

נתינת  גמרא,  דף  שלימוד  באמת  מרגישים  היינו  אילו 

לבני  או  לחברים  טובה  מילה  לצדקה,  שקלים  כמה 

להביא  יכולים   – בתפילה  לכוון  השתדלות  הבית, 

זאת  עושים  בוודאי  היינו  ה',  אל  גדולה  לקירבה  אותנו 

במלוא החשק.

שכל  כך  סוף,  בלי  היא  לבנו  התלהבות  שכאמור,  אלא 

מה  לעומת  וכאפס  כאין  הן  הללו  ה'קטנות'  העבודות 

שאנו רוצים להשיג – 'אם כך, בשביל מה להתאמץ?'... 

כמה  רק  נשארים  שלנו  הטובים  הרצונות  שמכל  כך 

דמעות במטפחת במוצאי יום כיפור...

עבודתנו היא אפוא לרסן את השלהבת הזו, לא לכבותה 

לפי  לעבודה  אותה  ולרתום  אותה  לכלוא  אך  חלילה, 

כוחנו ודרגתנו. נשמע לקול החכמים שמלמדים אותנו 

לממש את "צמאה נפשי לאלוקים" באמצעות מעשים 

ועבודות שהם בתחום השגתנו.

אותנו  תדחוף  רק  לא  שבלבנו  הקודש  שאש  יקרה  כך 

שכן  מה  את  ויותר  יותר  לעשות  מעלה,  מעלה  לעלות 

ביכולתנו לעשות – אלא גם תמלא את לבנו בכיסופים 

אל ה' ואל תורתו הקדושה.
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מלפני  הליטאיות  הישיבות  אחת  יוצאי  הזקנים,  שני 
בהרחבה  דנו  הם  ביניהם.  ושוחחו  ישבו  שנה,  כמאה 
ממגידים  בעבר  שומעים  שהיו  המוסר  שיחות  אודות 

שונים.

אחד מהם עדיין זכה להכיר את הסבא מקלם, גם את רבי 
יוסף יוזל מנובהרדוק הם זכרו היטב. כיום בזקנותם הם 
לווינשטיין  יחזקאל  רבי  של  שיחותיהם  על  מתרפקים 

ורבי אליהו לופיאן ורבי חיים שמואלביץ.

הם היו שקועים כל כך עמוק בשיחתם, בהבאת דוגמאות 
לפניהם  אחד  בספסל  כי  קלטו  שלא  עד  שיחות,  וקטעי 
יושב לו בחור ירושלמי צעיר ומאזין לדבריהם בסקרנות 

רבה.

סיפורנו מתרחש בתחילת שנות התש"כ, במרכז הארץ. 
אנשין  נחמן  אפרים  ר'  החסיד  הוא  הירושלמי  הצעיר 
ששנים מספר לפני נכנס לעול המצוות. עתה הוא לומד 

בישיבה, והנושא המדובר כובש את לבו.

למשנהו,  אחד  ממגיד  לעבור  ממשיכים  הישישים  שני 
אודות  מרחיבים  הם  החסידות,  מעולם  מגידים  על  גם 
שיחותיו הידועות של האדמו"ר מצאנז ועוד אדמורי"ם 

ומשפיעים מכרם החסידות.

בדבר- להזכר  מנסה  כאילו  מהם,  אחד  משתתק  לפתע 
מה, והוא אומר לחברו: "מה אגיד לך, כל שיחות המוסר 

מרתקת  אחת  לשיחה  מגיעות  אינן  מעודי  ששמעתי 
התעוררות  לי  שגרמה  שיחה  במירון,  פעם  ששמעתי 
שלא חוויתי מעודי, ולמרות שכבר עברו כארבעים שנה 
מאז, עדיין היא חיה ופועמת בלבי, ובכל פעם שאני נזכר 
בה היא גורמת לי התעוררות מחודשת, הרבה יותר מכל 

שיחת מוסר אחרת.

לנסוע  החלטתי  כאשר  תר"פ,  בשנת  בערך  זה  "היה 
ציון  על  הכיפורים  יום  את  לעשות  שבחיפה  מביתי 
רשב"י במירון. היות והגעתי לשם רק ליממה אחת, לא 
ולאחר  עבורי,  לינה  מקום  לסידור  ומאמץ  זמן  השקעתי 
בפינה  התיישבתי  הקדוש,  יום  ליל  של  ערבית  תפילת 
שקורי  עד  תהילים  באמירת  ושקעתי  הציון  ליד  אחת 

השינה אפפוני, ונרדמתי...

היכל  משנתי,  התעוררתי  בוקר  לפנות   3 בשעה  "בערך 
הציון היה חשוך כמעט לגמרי, ואם לא הנרות המעטים 
במה  מבחין  אפילו  הייתי  לא  הציון,  מעל  ריצדו  שעדיין 
ומשתפך  מתחנן  מתוק  קול  שומע  אני  והנה  שקורה. 

מכיוון הציון הקדוש של רשב"י - - -

שם  לו  עומד  והנה  לציון,  והתקרבתי  ממקומי  "קמתי 
פשוט  והוא  פניו,  את  מעטר  לבן  זקן  מוכר,  בלתי  יהודי 
כאילו  כך  כל  חזקה  באמונה  יתברך  השם  אל  מדבר 
טענות  טוען  הוא  מולו...  העומד  מישהו  עם  מדבר  הוא 
פעם  מדי  מיידית...  לתשובה  מצפה  וכאילו  מסויימות 

עתה  עד  עברו  שלדעתו  חייו  על  חרישי  בבכי  הוא  פורץ 
כבן  מתפלל  נפשו,  על  הוא  מתחנן  אחר  ולריק,  להבל 
ואינן  לב  כל  המפעימות  בטענות  אביו,  לפני  המתחטא 

משאירות עין יבשה - - -

ולא  ראיתי  לא  וחצי,  כשעה  במשך  למקומי  "רותקתי 
אותו  של  הזכה  בשיחה  הייתי  שקוע  אני,  היכן  הרגשתי 

יהודי עם השם יתברך...

לתפילה  להתכונן  והתחיל  מהציון  שפרש  לאחר  "רק 
קמתי ממקומי. 

"במשך כל יום הכיפורים לא ידעתי מה קורה איתי והיכן 
הנני, כל מחשבותי היו תפוסות לגמרי באותה שיחה של 

לפנות בוקר.

"במוצאי החג, מיד לאחר הבדלה נסעתי לביתי שבחיפה, 
לאחר  גם  הצום.  את  לשבור  שעלי  לגמרי  ושכחתי 
שנכנסתי לבית עדיין לא הרגשתי ברעב ובצמא. כל כולי 
העצומה  ההתעוררות  של  ההשפעה  תחת  היה  עדיין 

שהיתה לי לפנות בוקר.

הוא  האם  יהודי,  אותו  הוא  מי  לברר  ניסיתי  "לימים 
ראש-ישיבה או אדמו"ר מסויים, ולהפתעתי שמעתי כי 
הוא מתגורר בעיר יפו, ולפרנסתו הוא עובד כחייט פשוט 

שמתקן בגדים קרועים בדוכן קטן ברחוב העיר..."

לא  ושתק,  העת  כל  שישב  הצעיר  הברסלבי  הבחור 
פולש  שהוא  על  שהתנצל  ולאחר  להתאפק,  הצליח 
יהודי  אותו  הוא  מי  משער  שהוא  להם  גילה  לשיחתם, 
מיפו שערך את שיחתו להשם יתברך לפנות בוקר בציון 
יעקב  רבי  בזקנו  שמדובר  אמר,  מאד,  יתכן  הרשב"י. 
שהתגורר  מובהק  ברסלב  חסיד  פילמר-ברדיטשובר, 
בתקופה האמורה ביפו, שם החזיק דוכן לתיקוני בגדים 
לערוך  יום  בכל  נהג  ברסלב  וכחסיד  העיר,  ברחוב 
התבודדות כזו, כפי ציוויו של רבינו הקדוש מוהר"ן זי"ע 

מברסלב.

השבוע לפני 213 שנה
 רבינו הקדוש נוסע לארץ ישראל

ענינים גבוהים וטמירים היו לרבינו הקדוש, אשר על פיהם החליט לשים נפשו בכפו ולנסוע לארץ ישראל, למרות הסכנה הגדולה של 

ההפלגה בים באותם זמנים, מה גם שהמצב הבטחוני באיזור מזרח התיכון היה מעורער לחלוטין עקב מלחמת נפוליאון מצביא צרפת 

בתורכים, שהתחוללה בתקופה זו ממש.

אך שום מניעה חומרית לא עמדה נגד עיני רבינו, ועוד בערב פסח של שנת הנסיעה, תקנ"ח, בעת שיצא מהמקווה, התבטא בבטחון: 

"בזאת השנה בוודאי אהיה בארץ הקדושה". 

במשך ימי הפסח והימים שלאחר מכן התבטא כמה פעמים כי הוא מתכנן כבר בימים הקרובים לצאת לארץ ישראל, ואף התחיל לסדר 

את הענינים הטכניים, כמו סידור ילדיו בבתי ידידים.

הדבר נפל על בני המשפחה כרעם ביום בהיר, אך הוא טען כלפיהם כי ממילא הוא כבר בארץ ישראל, יותר מאשר במדוודבקה עירו... 

הוא הסביר: "אני יודע גודל המניעות והעיכובים שיהיו לי על זה, בלי שיעור וערך, אך כל זמן שהנשמה בקרבי, כל זמן שיהיה לי רוח חיים 

באפי, אמסור נפשי ואסע בכל כוחי לשם; וכל עוד נפשי בי אסע לשם – והשם, הטוב בעיניו יעשה".

לא קל היה לרבינו לבחור מלווה לנסיעה הקדושה. לאחר שנודע על החלטתו לנסוע לארץ ישראל, הגיע אליו אחד מתלמידיו, עשיר 

ויחסן גדול, והפציר ברבינו שיצרפו לנסיעה. רבינו תהה על קנקנו ומשהבין שאין לו רצון משל עצמו לנסוע, והוא מתנה את נסיעתו 

רק בכך שגם רבינו נוסע, פנה רבינו לנוכחים ואמר בתמהון: "כך רוצים לבוא לארץ ישראל?! הלא כשרוצים לבוא לארץ ישראל צריכין 

לילך רגלי, כי השם יתברך אמר לאברהם: 'ֵלך ְלך מארצך וממולדתך... אל הארץ' -  'ֵלך' דווקא, שצריכין לילך רגלי ממש כדי לזכות לבוא 
לארץ ישראל" – – –

פנה רבינו לחסיד אחר ממקורביו וביקש ממנו להצטרף אליו לנסיעה. מובן מאליו כי שמחתו של החסיד היתה רבה ומיהר להכין את כל 

הדרוש לנסיעה. תוך כדי ההכנות נכנס אל רבינו לדווח לו על התקדמות ההכנות, ובין היתר סיפר לו כי הכין תפוחים נאים להחיות את 

נפשם בדרך... למרבה התדהמה קטע רבינו את דבריו: "אם דעתך נתונה לתפוחים נאים – אינך יכול לנסוע עמי" – – –

בסופו של דבר לקח עמו רבינו את אחד מבחירי תלמידיו. יש אומרים כי היה זה רבי שמעון תלמידו ומשמשו; ויש אומרים כי היה זה 

רבי יצחק, אחיו של רבי חייק'ל חזנו של רבינו. 

ביום י"ח באייר, ל"ג בעומר שנת תקנ"ח, החל מסעו של רבינו לארץ ישראל, כאשר הוא יוצא ממדוודבקה לעבר עיר החוף ניקולאייב, 

משם אמור היה להפליג בספינה לארץ ישראל.
(שבחי הר"ן ה-ז, ימי מוהרנ"ת ח"ב מט)

מה חשוב יותר,
הזוהר או ה'תיקוני זוהר'? 

הפתרון לחידה מספר 97 
מתי בדיוק השמיע רבינו את התורה

'לכו חזו' על רשב"י? 
 – ביום ג', ד' באייר, שנת תק"ע 

(עיין ימי מוהרנ"ת מז–מח)

זכה בהגרלה לחידה מס' 96
נתן ארול, ירושלים.

בסך 50 ₪ זכות קניה בחנות ספרים 'ברסלב' 
רחוב מאה שערים 110 ירושלים

 .02-9950000 ברסלב'  'אוצרות  הממוחשבת  למערכת  התקשרו   - לתשובות 
לאחר בחירת השפה, הקישו 1-9-2-1 והשאירו הודעה.

בין הפותרים נכונה עד יום שני בשעה 12 בלילה. תיערך הגרלה על זכות קניה בסך 50 ₪



מאורות
השבוע ֹלפרשת צוהר ה'מסיֹלותמסיֹלות בעבוִדת המסיֹלות ֹליבון

ישראֹלירושֹלים: בית עֱקיבא38רח' רבי רח' ברֱק: 62בני

(ארצי)02-5410100

נשמה עםחוויה

בעוֹלם יעִד ֹלכֹל טיסות

ההרשמה החֹלה

הֱקיץ ֱקבוצות ֹלמגוון

ם י צ י פ מ האוצרותה בהפצת עוֹלם זכות

מצוֱקה. בשעת צרה, זמןבעת ובכֹל שמחה בעת גם

הישועות 1-800-255-522מוֱקִד
נר וֹלהִדֹלֱקת ֹלתפיֹלה בֱקשות באומןבֹלהעברת מברסֹלב נחמן רבי שֹל ֱקברו

ם י י ח ת ח מ ש ו ת ח נ ֹל , ִד ֹל י ֹל ה ש ֱק מ ֹל , ה א ו פ ר ֹל , ה ס נ ר פ ו ח ו ו ר ֹל , ה ח ֹל צ ה ו ה ע ו ש י ֹל

שאלה:
איך מתקדשים ומיטהרים?

תשובת הרב בנימין זאב קנפלמכר:

בעת  יום  מדי  צועקים  שאנו  וכפי  עומדים,  אנו  בהם  הספירה  לימי  מאד  מתאימה  זו  שאלה 

התפילה שלאחר הספירה: "ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה". 

השורש לכל הקדושות הוא שמירת הברית. על כך זועק מוהרנ"ת ב'ליקוטי תפילות' (יט): "אשר 

רק בשביל זה באנו לעולם הזה, כדי להתנסות ולהצטרף בתאוה זו, כי רצונך הטוב היה לנסות 

ולדבק  גופנו,  תאות  ולשבר  להכניע  יצרנו  על  להתגבר  כח  לנו  יהא  אם  הזאת,  בתאוה  אותנו 

עצמנו לשמך הגדול באמת כל ימי חיינו, כדי להטיב אחריתנו, למען תתפאר בנו בכל העולמות 

כשנזכה להכניע ולשבר ולבטל תאוה הזאת".

רבינו הקדוש כותב ב'ליקוטי מוהר"ן' (יט), כי תאווה זו היא "הרע הכולל" שכל הרעות של כל 

שבעים האומות כלולים בו, ולכן מי שמשבר תאווה זאת, הוא יכול בנקל לשבר את כל התאוות 

האחרות.

ידוע כי רבינו הקפיד בעניני קדושה וטהרה עד הקצה האחרון, כפי שמסופר למשל, שכאשר 

כיסו את השעון בביתו בבגד של אשה - מיד הורה להסירו.

ידוע גם על ה'חפץ חיים', שבימי זקנותו התאכסן בבית אחד, והמשרתת נכנסה ויצאה בחדר 

אתם  "מה  בה:  גער  לחבירו,  אדם  בין  בעניני  הנודעת  זהירותו  למרות  חיים,  החפץ  בו.  ששהה 

מסתובבים כאן. כסבורים אתם שאנו מלאכים?!"

שכרו של נוטר הברית הוא לאין ערוך, ונציין דוגמא אחת מ'ליקוטי עצות'' (ברית, ס"ו): "על ידי 

תיקון הברית, יכול להוציא דיבורי התפלה כחצים מן הקשת, ואז התחלת צמיחת קרן משיח, 

ואז בא לקדושת שבת, ונעשה בן חורין, וזוכה לתכלית הידיעה... ואז נתרומם מזלו וזוכה לעושר, 

ונתחזק יצרו הטוב ונתבטל העצבות והליצנות... ואז יכול הלב להתלהב בלימוד התורה... ו'מים 

רבים' שהם אהבות ויראות חיצוניות, אי אפשר להם לכבות ההתלהבות הזאת"! 

פ"א)  תפילין  (במסכת  שחז"ל  וכפי  צנועות,  הליכות  על  ההקפדה  גם  נכללת  הקדושה  בנושא 

מספרים על רבי אליעזר, ששהה אצל בעל בית אחד בעיר אחת, שם נהגו לטבול במערה. פשט 

רבי אליעזר את בגדיו ואת תפיליו והתכונן לטבול. הצביע בעל הבית על מערה אחרת סמוכה 

כארבע אמות, ואמר: "והלא מי המערה זו יפים משל זו". מששמע רבי אליעזר כך, לבש בחזרה 

את בגדיו ואת תפיליו, הלך למערה השניה ושוב פשטם וטבל. ללמדנו כי אפילו ארבע אמות 

לא הלך ללא בגדיו.

כד),  הר"ן  (שבחי  עצמו  על  העיד  שרבינו  וכפי  להתגרד,  שלא  הקדושה –  מגדרי  כי  נציין,  לסיום 

ולא  בגוף  ולא  ביד  לא  חיכוך,  שום  לעשות  לבלי  עצמו  את  לאנוס  לסיגוף,  זאת  מקבל  ש"היה 

בשום איבר. ואמר שזהו סיגוף גדול מאד". 

מי יתן ונזכה להטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, 

ולטהרנו ולקדשנו בקדושה העליונה, אמן סלה.

ֵלכּו" (ויקרא כו ג) ַתי תֵּ ֻחקֹּ "ִאם בְּ
"שתהיו עמלים בתורה ולדעת מדרש חכמים" (רש"י)

העולם ומלואו נבראו ומקבלים ִחיּות רק מהתורה הקדושה, כמו שכתוב: "בראשית 
ברא אלוקים" ודרשו חכמינו על כך: "בתורה שנקראת ראשית" (בראשית רבא א).

אלא שבתורה כמו בכל דבר שמגיע מלמעלה יש שני כוחות, לטוב ולרע, כמו שאמרו 
חז"ל: "זכה נעשה לו סם חיים; לא זכה נעשה לו סם מוות" (יומא עב ע"ב).

עם ישראל וכל הטוב שבעולם מקבלים חיות משבעים הפנים (= הפירושים) המאירות 
של התורה; ולעומת זאת שבעים האומות וכל הרע שבעולם מקבלים חיות משבעים 

הפנים החשוכות.

לכל אומה יש מידה רעה מיוחדת שהיא ההיפך של אחד משבעים הפנים של התורה. 
בגלל המידה הרעה אותה אומה סירבה לקבל את התורה, כמו שאמרו חז"ל (בספרי 
פרשת זאת הברכה), שלפני מתן תורה חיזר הקב"ה על כל האומות והציע אותה להן, 

וכל אחת מהן סירבה לקבל את התורה מחמת מידה רעה מסוימת שהתורה אסרה.

בהם  שתלויים  הרע  כוחות  עליו,  לשלוט  הגויים  של  הרעות  למידות  שנותן  מי  לכן, 
שולטים בו ומשעבדים אותו ח"ו ברוחניות ובגשמיות.

אבל כשאדם לומד תורה בעיון וזוכה להבין את עומק חכמת התורה, הוא זוכה לפנים 
המאירות של התורה, ובכך הוא פורק מעליו את שליטת האומות ומידותיהם הרעות 
השואבים את כוחם מהפנים החשוכות של התורה, דהיינו מאותם מקומות שהתורה 

איננה ברורה לו.

עד  ובעיון  ביגיעה  שלומד   – תורה"  עול  עליו  המקבל  "כל  חז"ל:  שאמרו  מה  הוא 
את  מעבירים   – מלכות"  עול  ממנו  "מעבירין   – שבה  המאירות  הפנים  את  שמבין 
שליטת הגויים עליו ברוחניות, "ועול דרך ארץ" – את המידות הרעות שנגרמות לו 

בשל כך.

(עפ"י ליקוטי מוהר"ן ח"א קא)

אירו-פנים 02-800-80-80 ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה...

ספירת העומר באומן, חוויה רוחנית בלתי נשכחת!
מבצעי קיץ במחירי חורף רק באירו-פנים.

נפתח מספר מקומות מוגבל, לחבילת 'הכל כלול' לבודדים ומשפחות
במחיר בלעדי לאירו פנים. הבטיחו את מקומכם עכשיו.

התחייבות
ביותר הזוֹל טיסה ֹלכרטיס

     לא קונים כרטיס
     לאוקראינה ולכל היעדים

לפני שבודקים
באירו-פנים!

 בית שמש 

הר"ר שמואל מאיר קעניג הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת
הולדת הבן שיחי'

השלום זכר וברית המילה
בערגער'  'בית  באולם  בשב"ק  יתקיימו 
שע"י מוסדות תורה ויראה מא"ש ירושלים

 בית שמש 

הר"ר יעקב יוסף לוי הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת
הולדת הבן שיחי'

זכות ההפצה וזיכוי הרבים
יעמדו לו לראות 
רוב נחת דקדושה

 בית שמש 

הר"ר אברהם נחמן פרנקל הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת
הולדת הבת שתחי'

זכות ההפצה וזיכוי הרבים
יעמדו לו לראות 
רוב נחת דקדושה

 ירושלים 

הר"ר אלישע גבריאל נוימן הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת הולדת הבן 
ישראל מאיר שיחי'

זכות ההפצה וזיכוי הרבים
יעמדו לו לראות 
רוב נחת דקדושה

 בני ברק 

הר"ר אברהם בלומשטוק הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת הבר-מצוה 
לבנו שמעון נחמן נ"י

זכות ההפצה וזיכוי הרבים
יעמדו לו לראות 
רוב נחת דקדושה

 בית שמש 

הר"ר יוסף קרדונר הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת הבר-מצוה 
לבנו שמעון נתן נ"י

זכות ההפצה וזיכוי הרבים
יעמדו לו לראות 
רוב נחת דקדושה

 ירושלים 

הר"ר שמעון רובינשטיין הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת הבר-מצוה 
לבנו נחמן נ"י

זכות ההפצה וזיכוי הרבים
יעמדו לו לראות 
רוב נחת דקדושה

 ירושלים 

הר"ר שמעון רוזנבלט הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת אירוסי הבן
נתן נ"י

זכות ההפצה וזיכוי הרבים
יעמדו לו לראות 
רוב נחת דקדושה

 ירושלים 

הר"ר ישראל יצחק וויצהנדלר הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת אירוסי הבן
שלמה יהודה נ"י

זכות ההפצה וזיכוי הרבים
יעמדו לו לראות 
רוב נחת דקדושה

 אשדוד 

הר"ר יעקב הורביץ הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לעי"נ
הר"ר ראובן

ב"ר עובדיה זצ"ל
נלב"ע כ"א אייר

ת.נ.צ.ב.ה.

02-999-72-72
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אלו יעמדו על הברכה  שתרמו והפיצו 6000 גליונות
לכבוד שמחת החלאק'ה

זכות ההפצה וזיכוי הרבים וזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
יעמדו להם לראות רוב נחת דקדושה ויזכו להכניסם לתורה לחופה ולמעשים טובים

מודיעין עילית  הר"ר אליעזר אורבך הי"ו לבנו נתן נ"י 
מודיעין עילית  הר"ר חנוך העניך אורלנצ'יק הי"ו לבנו נחמן מרדכי נ"י 
מודיעין עילית  הר"ר משה שמואל אורלנצ'יק הי"ו לבנו נחמן נ"י 

ירושלים  הר"ר יונה אנשין הי"ו לבנו נחמן נ"י 
בית שמש  הר"ר נפתלי שמואל אנשין הי"ו לבנו שמעון נ"י 
בית שמש  הר"ר נתן נחמיה אנשין הי"ו לבנו מרדכי נ"י 

בית שמש  הר"ר שמעון יעקב אנשין הי"ו לבנו צבי מאיר נ"י 
בית שמש  הר"ר נתן דוד גבירץ הי"ו לבנו יואל ישעיה נ"י 

בית שמש  הר"ר שמעון דורפמן הי"ו לבנו שמואל אלעזר נ"י 
בית שמש  הר"ר אליעזר הופמן הי"ו לבנו נחמן נ"י 

בית שמש  הר"ר נתן זוהר הי"ו לבנו שמעון נ"י 
מודיעין עילית  הר"ר יעקב מאיר חשין הי"ו לבנו ישראל נ"י 

ירושלים  הר"ר שמואל מאיר חשין הי"ו לבנו נתן נ"י 
מודיעין עילית  הר"ר צבי יגלניק הי"ו לבנו נחמן ישראל נ"י 

ירושלים  הר"ר יוסף ירוחם הי"ו לבנו מאיר נ"י 
ירושלים  הר"ר אלימלך פוקס הי"ו לבנו שמעון נ"י 

ירושלים  הר"ר יחיאל פראנק הי"ו לאשר אנשיל נ"י 
מודיעין עילית  הר"ר שמואל אהרן קוגל הי"ו לבנו יחזקאל שרגא נ"י 
ירושלים  הר"ר פנחס נחמן קנפלמכר הי"ו לבנו נתן שלום נ"י 
בית שמש  הר"ר מרדכי דב קעניג הי"ו לבנו משה נפתלי נ"י 

ירושלים  הר"ר דוד צבי קרמר הי"ו לבנו אהרן לייב נ"י 
מודיעין עילית  הר"ר נחמן שפירא הי"ו לבנו אריה לייב נ"י 

בית שמש  הר"ר נחמן יצחק שפירא הי"ו לבנו מנחם ישראל נ"י 
בית שמש  הר"ר שמעון מרדכי שפירא הי"ו לבנו שמואל משה אהרן נ"י 

 ביתר עילית 

הר"ר דוד דנברג (דנה) הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת
הולדת הבן שיחי'

זכות ההפצה וזיכוי הרבים
יעמדו לו לראות 
רוב נחת דקדושה

 ירושלים 

הר"ר נתן קלצקי הי"ו

תרם והפיץ 500 גליונות

לכבוד שמחת
הולדת הבן שיחי'

זכות ההפצה וזיכוי הרבים
יעמדו לו לראות 
רוב נחת דקדושה


