
פרשת מטות באה לאחר אירועים קשים וגורליים שאיימו על קיומו 
של עם ישראל; מדיין ומואב, קללת בלעם ועצותיו הרעות שהביאו 
ודווקא בשל  והמכשולים החמורים בערבות מואב.  למעשה שיטים 
גורליותם של האירועים, מלאות פרשיות אלו במסירות נפש ועמידה 
ומסיר  זמרי  במעשה  ה'  קנאת  מקנא  אלעזר  בן  פנחס  נפשנו.  על 
ה' מיד  בני ישראל את נקמת  נוקמים  ובפרשתנו  חרון אף מישראל, 
הללו  העניינים  כל  בחרב.  הורגים  בעור  בן  בלעם  ואת  המדיינים, 

מתקשרים ביחד במהותה של מצוות הנדרים.

        

שני צדדים למטבע הנדר, האיסור וההיתר. על פניו נראה שמצוות 
נדרים עוסקת רק באיסור 'לאסור איסר על 
דווקא מהמילים  נפשו', אבל חז"ל לומדים 
שמציינות עד כמה מוחלט הוא הנדר ובלתי 
הפיך, את צד ההיתר. 'לא יחל דברו' אומרת 
מוחל  אינו  'הוא  דורשים  וחכמים  התורה, 
דברו, אחר עושה דברו חולין, ואיזה זה – זה 
החכם שהוא מתיר לו את נדרו'. ]חגיגה י/א[

לעמוד בניסיון
מצוות נדרים מלמדת אפוא על שני כוחות 
נפלאים שיש ליהודי, שניהם נצרכים מאוד 
וניסיונות.  נוכח סכנות  ניצב  בפרט כשהוא 
ראשית, עצם היכולת לאסור איסר, לנדור. 
רוב רובן של הניסיונות מתעוררים בתחום 

דברי הרשות, שטח זה הוא בחינת רשות הרבים ושם אדם נהפך 
לאיש המוני, אחד מתוך רבבות, וכאשר הינך רק אחד מיני רבים 
ממילא מתרופפת תחושת האחריות וההכרה בכך שבשבילי נברא 

העולם. והעולם כן נברא עבורך.
נדר הוא כוח יהודי, אין לגוי את היכולת הזו, אבל יהודי יכול לקחת 
דבר רשות ולהחיל כלפיו איסור מוחלט מדאורייתא. היכולת הזו 
קשורה ומשפיעה מאוד גם על ההכרה הגבוהה של 'בשבילי נברא 
כצופה  בעולם  מקומו  את  לתפוס  נוטה  אדם  רוב  פי  על  העולם', 
הניסיונות  כאשר  גם  וכך  להועיל?!  מסוגל  כבר  אני  מה  הצד,  מן 

מתדפקים על דלתו, הוא סבור עדיין 'מה אני מסוגל לעשות?!'
ברציפות,  השלישית  הפרשה  זו  המדרש  פי  על  המופיע  פנחס 
בלעם  את  הכה  גם  וכעת  לכהונה  וזכה  זמרי  את  שהרג  לאחר 
בחרב, הוא היהודי שחי תמיד בהרגשת 'בשבילי נברא העולם', 
ולייאוש,  כלומר איני חייב להיכנע לחולשת הדור לעייפות 
יש בכוחי להועיל בס"ד. לנדור נדר, היינו לגשת אל הניסיון 

בהרגשה ואמונה שאפשר לעמוד בו, בעזרת ה'.
הלימוד השני החיוני כל כך הוא שתמיד אפשר 
ואנשים  מוחלט,  דבר  הוא  נדר  לתקן. 
בגלל  רק  נופלים  רבים 

שהמציאות שלהם נראית מוחלטת כל כך. הטוב משום מה נראה 
תלוי ועומד, גם כשטוב לו אדם מתלבט, להאמין בטוב או לחכות 
עוד קצת אולי יהיה שוב פעם רע. הטעויות והקלקולים נתפסים 

כעובדות מוחלטות שאי אפשר לשנותן, ומכאן הייאוש.
'לא יחל  באה מצוות נדרים ואומרת, שמעת מה אומרת התורה? 
מסתתר  כאן  הצידה,  'הבט  ואומרים  חז"ל  באים  לב,  שים  דברו', 

פתח חרטה. אתה יכול לתקן, חכם מפר'.
מגיע  היכן  עד  לציין  מפליא  ד'(  סימן  מ"ג,  פרשה  )רבה,  המדרש 
כוחו של אותו 'חכם' המפר נדרים, הוא מספר על דין ודברים תורני 
הנדר  את  להתיר  כדי  רבינו  למשה  הקב"ה  בין  שמתנהל  הלכתי 
שיאפשר לכפר לישראל על עוון העגל, בסופו של דבר מפר משה 

את נדרו של הקב"ה כדכתיב 'ויחל משה'.

למצוא פתח
לתקן',  ה'אפשר  לימודי  הללו,  הלימודים  את 
מתאמצים הצדיקים כל כך ללמד אותנו. רבינו 
נתן  ורבי  ייאוש,  שום  שאין  גדול  בקול  שואג 
משנן ללא הרף עד היכן עד היכן מגיעה כוחו 
של ה'אפשר לתקן'. ויתרה מזו, הפתח וההיתר 
אפשר  שאי  דבר  אין  האיסור,  בתוך  מסתתר 
לתקן, והמילה 'אסור' מציינת שיש אופן אחר, 
לדחות  בא  לא  הריחוק  שמותר.  וכשר,  טהור 
אלא להצביע על ששם יש פתח, ולשם כך יש 

לגשת אל החכם.
נדרים  להתרת  בהקשר  במיוחד  חכמים,  גם  נקראים  הצדיקים 
תורת  יכפרנה'(.  חכם  'ואיש  ח'  מתורה  )כמובן  דינים  והמתקת 
אינן  נתן,  רבי  של  התקווה  דיבורי  כל  כמו  רבינו  של  ההתחזקות 
הבקי  שהחכם  כשם  עמוקה.  אלוקית  חכמה  זוהי  סיסמאות, 
המופלאים  הצדיקים  גם  הפתח,  את  למצוא  יודע  נדרים  בהלכות 
הפתחים  את  אחד  כל  עבור  למצוא  יודעים  ה',  ברצון  החכמים 
הצרות  בתוך  ואף  האומלל,  מצבו  בתוך  עכשיו  נמצאים  שכבר 
שהוא גרם לעצמו, ובתוך כל הטעויות ובתי האסורים שהוא אזק 

שם את נפשו. כי אין איסור שאין בתוכו פתח אל ההיתר.
שני העניינים הללו נוגעים מאוד לתקופה זו. 

בימי בין המצרים אנו חשים נזופים, הצד המסוכן של הנזיפה הוא 
הריחוק, ואם הנוזף הוא אב הרחמן הדבר האחרון שהוא מעוניין 
להשיג בנזיפתו, זה התרחקותו של הבן היקיר. הגערה היא קריאה 

לחזור. 
פרשת הנדרים מלמדת עד היכן מגיע כוחו של יהודי, הוא מסוגל 
להתגבר, להקים נדר, כלומר הוא בוודאי יכול גם להקים את עצמו. 
חצות  בתיקון  ממנה.  בקימה  וגם  לארץ  בישיבה  כרוכה  האבלות 
מסיימים  אבל  מנעלים,  ובחליצת  הרצפה  מעם  נאמרות  הקינות 

ב'התנערי מעפר קומי', וכאן מתנערים וקמים.

בוודאי אפשר לתקן!

להקים  כוח  יש  ליהודי 
כוחו  על  מצביע  וזה  נדר, 
עצמו.  את  גם  להקים 
מסתיים  חצות  תיקון 
וקימה.  מעפר  בהתנערות 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
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שני צדדים למטבע הנדר – האיסור וההיתר, וחז"ל מוצאים את פתח ההיתר דווקא מהפסוק שאומר 'לא יחל'.

אל תימשך אחר הצער - רק תנחם 
ותשמח עצמך בכל מה שאפשר!!!

יום ה' שלח תקצ"ו
...הרחמן הוא יגדור פרצתם ופרצת עמו ישראל 

וינחמם ויושיעם בנחמות ציון וירושלים.
הוא  רח"ל,  הצרות  מכל  הנחמה  עיקר  אך 
הדעת של התורה והצדיקים האמתיים, כמו שכתוב 
פסוק  על  וכמבואר  וגו'",  בעניי  נחמתי  "זאת 
וידעתי בני ידעתי, כי זה עיקר  "נחמו נחמו עמי". 
שאתה  בפירוש,  שם  כמבואר  במכתבך  צעקתך 
צועק מרה כראוי לצעוק על זה - מתי תזכה לשוב 
לשוב  אותך  שקוראים  והקריאות  הרמזים  כל  ע"י 
ולהתקרב אליו יתברך, ובאמת ע"ז צריכים בוודאי 

לצעוק ולזעוק בכל יום ויום.
אך אף-על-פי-כן צריכין לזכור היטב מה שהזהירנו 
הוא ז"ל, בכמה אזהרות - להתחזק בשמחה תמיד, 
ובפרט  ושמחה,  לששון  ואנחה  היגון  כל  ולהפוך 
בעת צרה חס ושלום, צריכין להתחזק ביותר לבלי 
לנחם  רק  ושלום,  חס  ביותר  הצער  אחר  למשוך 
היגון  כל  ולהפוך  דאפשר,  מה  בכל  עצמו  ולשמח 

ואנחה לשמחה.
וא"א  עתה,  גם  לשמוח  במה  לך  יש  לאל,  ותהילה 
לבאר בכתב בפרט בעתים הללו, זכור אל תשכח את 
כל אשר שמעת מכבר, ויותר מזה הרבה גדלו ושגבו 

רחמיו יתברך בלי שיעור, כי חסדי ה' כי לא תמנו.
נסיון  שעיקר  זה,  בעניין  נאה  שיחה  עתה  לי  ויש 
האדם ובחירתו, הוא מחמת שאינו יודע מה נעשה 
עמו, כי אם היה יודע האדם כל מה שנעשה עמו בכל 
עתה  גם  ואיך  עת,  בכל  ואוחז  עומד  הוא  והיכן  עת, 
טובה  תנועה  כל  מאד  מאד  יתברך  השם  בעיני  יקר 
כוחם  בכל  רודפים  הכל  היו  בוודאי   – בו  שנמצא  וכו' 

להשי"ת, והיו הכל צדיקים.
אך עיקר הנסיון והבחירה הוא ע"י העלם הידיעה, 
ועל כן באמת א"א בשום אופן שידע האדם בחייו 
היכן הוא אוחז, כאשר שמעתי בשמו ז"ל, כי בזה 

תלוי הבחירה.
אבל החפץ באמת לחוס על תכליתו הנצחי, ראוי 
פנים  כל  על  ולהבין  ולידע  בעצמו,  עי"ז  להתחזק 
שאינו יודע כלל, כי מאד עמקו מחשבותיו יתברך, 
יודע כמה יקר בעיניו תנועותיך הטובים, ודווקא  ומי 
כל  בעיניו  יקרים  דוקא  עי"ז  כ"כ,  רחוק  שהוא  עי"ז 

תנועה והעתקה טובה אפילו כחוט השערה.
ממך  לשמוע  המצפה  אביך,  דברי 
בשורות טובות תמיד.

נתן מברסלב



צדקה, אא

שמחת המצוות
וכן בחבקוק כתיב, תפלה לחבקוק הנביא על שגיונות וכו'

להיות רגיל בתפילת חבקוק
א[ מובא בספר המידות )דעת ב'(: 'מי שמוחו מבולבל, יהיה 
רגיל בתפילת חבקוק הנביא'. הרי לנו עצה נפלאה ביותר למי 
שרואה שעובר עליו בלבולים ואין לו יישוב הדעת, שיאמר 

הרבה פעמים את תפילת חבקוק הנביא. 

אך  רביז"ל,  של  הנוראים  בסגולותיו  השגה  לנו  שאין  ואף 
בוודאי יכולים אנו ללמוד את הסגולה גם בדרך של עבודת 
מוהרנ"ת  בדברי  מקומות  בכמה  שרואים  וכפי  הנפש, 
הנפש.  עבודת  של  בדרך  המידות,  מספר  סעיפים  שמפרש 
חבקוק  תפילת  בסדר  קצת  לב  לשים  הראוי  מן  זה  ובשביל 

הנביא.

ב[ כי הנה הנביא חבקוק ראה את צרת הגלות ואת ההצלחה 
שיצליחו בבל לכבוש את העולם, ולכן טען טענות להשי"ת 
לו  יש  ישראל חטאו  כי אפילו אם  נותן להם להצליח,  למה 
להענישם בדרכים אחרות. וכך הלך וטען טענותיו לפני ה', 
עד שעג עוגה ונעמד בפנים, ואמר שלא יזוז משם עד שה' 

ישיב לו על טענותיו.

ולהמתין  לחכות  שצריך  לו,  ואמר  השי"ת,  לו  השיב  ואז 
בסבלנות לקץ האחרון, 'כי עוד חזון למועד וכו' אם יתמהמה 
חכה לו, כי בא יבוא לא יאחר', ולפני ביאת המשיח יהיו הרבה 
נסיונות ובלבולים בעולם והרבה יפלו מן הדת, אבל אשרי מי 
שיחכה וימתין ויחזיק מעמד עד ביאת הגואל צדק – ויתגלה 

'וה' בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ'.

לבקש על תקופת הגלות שיעבור כראוי
על  לחבקוק  ב'תפילה  פתח  חבקוק,  זאת  ששמע  ולאחר  ג[ 
כי התעורר לבקש רחמים על מה ששגג והתרעם  שגיונות' 
על השי"ת והטיח דברים כלפי מעלה, וכתיקון לזה חזר לספר 

בשבח גדולת הבורא, ואמר 'ה' שמעתי שמעך יראתי' וכו'.

שכיון  הגלות,  תקופת  על  לבקש  בתפילתו  פתח  ובתחילה 
לבקש  עמד  ישראל,   לעם  גלות  שיהיה  שבהכרח  שהבין 
בתקופת  עליהם  ישמור  שהשי"ת  ישראל,  עם  על  רחמים 
הגלות ולא יעזוב אותם, וכן שיעשה להם ניסים מפעם לפעם 

תוך כדי הגלות בכדי לחזק אותם. 

וכך המשיך חבקוק לדבר בשבח הבורא שהוציא את ישראל 
ממצרים ונתן להם התורה, ושבהכרח שיעבור עליהם חבלי 
מסיים  ולבסוף  המשיח,  ביאת  לפני  גדולות  וצרות  משיח 
בחיזוק עצום לנפשו 'ואני בה' אעלוזה אגילה באלקי ישעי'.  

אנו  שצריכים  בוודאי  כי  ביותר,  עצום  דבר  מזה  ולמדים  ד[ 
לבקש על הגאולה השלמה הכללית והפרטית, אבל פעמים 
גלות,  רואה שבהכרח שעובר עליו תקופה קשה של  שאדם 
ואז צריך להיות חכם לבקש על תקופת הקושי, שהשי"ת לא 
יסתיר פניו ממנו בשעת נסיון ושיעשה לו נסים קטנים תוך 

כדי הקושי בשביל לחזק אותו.

התיקון לקושיות על השי"ת הוא לבקש כח להתמודד
ה[ והנה בהתבוננות במעשה הנורא של חבקוק, יש דבר פלא, 

כי לכאורה כשהשי"ת אמר לו שבהכרח שיהיה גלות ושצריכים 
זאת,  ובמקום  לשתוק,  חבקוק,  צריך  היה  והמתנה,  סבלנות 

שישמור  עליהם  רחמים  ולבקש  מחדש  לעמוד  אדרבא  התחזק 
עליהם בשעת הגלות, אלא שעתה התפילה היתה תפילה של רחמים 

ותחנונים, לא באופן של הטחת דברים וקושיות על הנהגת השי"ת.

ומכך יכול האדם ללמוד סדר התפילה, כי פעמים שעובר על האדם תקופות 
קשות ביותר, ואזי הוא הוא שופך ליבו לפני השי"ת באופן של 'שגיונות', שטוען 

טענותיו ופורק ליבו בצורה שיכול להיראות כקושיות, ואחר כך נכנס בליבו מחשבות 
וחלק  וכו',  בסבלנות  להמתין  שצריך  ולהבין  לטובה,  הכל  לקבל  באמונה,  התחזקות  של 

התפילה,  את  להפוך  אדרבא,  אלא  להתפלל,  ולהפסיק  לשתוק  לא  הוא  השגיונות  על  מהתיקון 
להתפלל על תקופת הקושי בעצמו, שיהיה לו כלים נכונים להתמודד.

ה[ וזה גופא התיקון לכל השגיונות והבלבולים העוברים על האדם. כי כל בלבולי המחשבה באים 
כתוצאה מכך שאין לו סבלנות לסבול מה שעובר עליו, ורק באופן של התפילה הזו, שמתנצל על 
איך להתמודד,  לו דעת  זה מבקש כח מה' שיתן  ובמקום  כך ששואל שאלות על הנהגת הבורא, 
ולהכיר אותו תוך כדי תקופת הגלות, יכול לבוא ליישוב הדעת, ולכן 'מי שמוחו מבולבל יהיה רגיל 

בתפילת חבקוק'. 

הלשון 'תפילה' שנאמר אצל חבקוק
ו[ ומעניין לציין דברי הזוה"ק )תחילת פר' בשלח( ששואל למה דווקא אצל חבקוק כתוב הלשון של 
תפילה יותר משאר נביאים, ומקדים הזוהר ואומר, שחבקוק הנביא הוא הילד שהחיה אלישע בבית 
השונמית, ולכן נקרא חבקוק שהוא לשון פעמיים חיבוק, כי פעם אחת היה חיבוק בלידתו, ופעם שניה על 

י  ד י
חיות  לה  שאין  המידה  היא  המלכות  כי  מת,  ולכן  המלכות,  ממידת  חיות  קיבל  ובלידתו  אלישע. 
יותר.  מעצמה, ואחר כך אלישע החיה אותו בתחיית המתים והמשיך לו חיות ממדרגות גבוהות 
ולכן דווקא אצלו מוצאים אנו לשון של 'תפילה' כיון שתחילת חיותו היה ממידת המלכות, לכן גם 

נבואתו היה באופן של תפילה וביטול להשי"ת, כי אין לו שום חיות מעצמו.

וממשיך הזוהר ואומר למה כתוב 'שגיונות' ולא 'שגיאות', ומשיב ש'שגיון' הוא מין כלי זמר שהיה 
מוכרח  היה  לכן  טוב,  הלא  נבואה  המראה  מכל  נבהלה  חבקוק  של  שנפשו  וכיון  המלך.  לדוד  גם 
להשיב נפשו בתפילה על ידי כלי זמר וכך היה יכול להתפלל כראוי. ועל פי דברינו לעיל יובן שהיה 
צריך לשמח את עצמו, וכך היה יכול להביט על הגלות בעיני האמונה, והיה יכול לפתוח פיו לבקש 
על תקופת הגלות לא בדרך של קושיות ושאלות על השי"ת. וזה בעצמו הדרך לבוא ליישוב הדעת 

לצאת מהמח המבולבל )ועיי"ש עוד פירושים נפלאים(. 

זה הדבר אשר צוה ה' )במדבר ל, ב( ופירש"י, הנביאים נתנבאו בכה אמר 
ה', מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר.

משה  בו  שנשתבח  זה  שבח  עניין  את  ה(  סי'  )בלקו"מ  מבאר  רביה"ק 
רבינו ע"פ מאמר חז"ל )יבמות מט:( כל הנביאים נסתכלו באספקלריא 
כך  המאירה,  באספקלריא  נסתכל  רבינו  משה  מאירה,  שאינה 
שנבואתו היא באופן שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצוה 
בעצמה, שהוא משמח כל כך בעשיתה, עד שממאס בכל מין שכר, 
הינו  נביא,  בחינת  וזה  בעצמה.  בהמצוה  שלו  הבא  שעולם  נמצא 
שלום שכר, בבחינת: "זה הדבר", בבחינת אספקלריא המאירה, כמו 
אדם הרואה דבר מקרוב בראיה יפה וברה, כמו כן הוא נהנה מהמצוה 

בעצמה, ושכרו נגד עיניו.
ומבאר כי כיון שזוכה לשמחת המצוות באופן זה שאינו חפץ בשכר 
עולם הבא אלא במצווה עצמה, הרי בכך הוא זוכה, לידע בין קודם 
גזר דין לבין אחר גזר דין, וכך יכול להתפלל תמיד על העולם ולחיות 

באופן של בשבילי נברא העולם.
פעמים  כמה  מתבאר  בערכנו,  לאנשים  השייך  באופן  העניין  וביאור 
בלקוטי הלכות, כי הנה יסוד תורת הצדיקים היא כי כל אדם צריך לזכור 
תמיד כי 'כל העולם לא נברא אלא בשבילי', כלומר, אני תכלית הבריאה, 
ונשלחתי כדי לתקן את העולם במלכות שד-י, השי"ת בחר בי לעשות לו 
נחת רוח, נתן לי נשמה שהיא חלק אלוק ממעל, ושלח אותי לשליחות 

ברורה ומוגדרת, לעשות נחת רוח לה' לפי המצוות שיזמין לי.
הזוכה לזכרון זה אין לו שום דבר שימנע אותו מעבודת ה' או יגרום לו 
חלישות הדעת ורפיון ידיים, שכן הוא יודע שכעת המלך שלחו באופן 
פרטי ומיוחד כדי לעשות עבודה מסוימת, ולשם כך אף יצר את כל 
מה שסביבו, באופן שיתאים לשליחותו זו, פעמים באופן של יחודא 
'יחודא  של  באופן  ופעמים  טובים,  ומעשים  ותפילה  בתורה  עילאה 

תתאה' – דברים פשוטים שאנו עושים )כמבואר בלקו"מ סי' יא ועוד(. 
אך עיקר נפילת האדם הוא כששוכח ש'בשבילי נברא העולם', הוא 
מרגיש מיותר בעולם, ואז ממילא מגיע היצה"ר עם כל הרוח שטות 
מבעלי  אותו  הסובב  מכל  נפש,  והעגמת  הדעת  חלישות  עם  שבו, 

לשוה"ר וטרדות היום יום, וכך שוכח את התפקיד שלו.
מזה,  יתנער  שאדם  נסיון,  בשביל  באים  האלו  הדברים  שכל  ובאמת 
ויידע כמה הוא נצרך, כמה הוא פועל בכל מחשבה דיבור ומעשה שלו 
)כמבואר שם בהמשך המאמר על מחלוקת שבין הצדיקים ובלקו"ה הל' תפילין ד(, אך 

אנו שוכחים מזה, נופלים לריקנות וייאוש, ומאבדים את השמחה.
שכן  אחר,  בדבר  והעבודה  התפילה  את  להלביש  הוא  לזה  והעצה 
העולמות  כל  ויחוד  בהשי"ת  גמורה  דבקות  היא  התפילה  עיקר 
)כמבואר בלקו"מ ח"ב סי' פד( אך אנו מלבישים אותה תפילה בשבח 
בהודאה ובבקשה כמו שתיקנו חז"ל, אם אינו יכול להתפלל בדבקות 

ובכוונה כראוי יתפלל ברוגע כמונה מעות.
גמורה  דבקות  הם  המצוות  עיקר  המצוות,  במעשה  גם  הוא  וכך 
לנהוג  האדם  שעל  ופשוט  לרגע,  הדעת  היסח  בלא  בהשי"ת 
באופן זה שלא יפסוק פומיה מגירסה בתורה ותפילה ומעשים 
טובים, אך מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו, לכן עליו 
השי"ת  את  לעבוד  יכול  הוא  כעת  האם  רע  בכל  לראות 
בתורה ותפילה או בדברים אחרים, אם כעת הוא יכול 
שכעת  או  מוחלט  ובריכוז  עמוק  בעיון  ללמוד 
יותר, לומר  עליו להרפות ללמוד באופן קל 
כהכרת  איש  איש  וכדו',  תהילים 
ות  נ ו כ ת

נפשו ומהלכה באותה העת.
יודע מתי להרפות ומתי להוסיף  אך צרת הנפש היא שהאדם אינו 
בגדולות  ללכת  מנסה  שהוא  מכך  הם  האדם  ונפילות  ולהתאמץ, 
לא  וכשהוא  יכלתו  מכפי  יותר  להתפלל  ומנסה  רוצה  הוא  ממנו, 
מצליח הוא נופל ומתייאש עד כי הוא מבן כי כנראה העולם לא נברא 
בשבילו שהרי הוא לא יכול הביאו את התכלית ומשכך הוא מתייאש 

לגמרי כידוע, כמו שמוהרנ"ת מאריך בלי שיעור.
את העצה לכך מבאר ריבנו כי היא תלויה בקבלתנו את נבואת משה 
כלומר,  המאירה,  אספקלריא  שהוא  ה'',  צוה  אשר  הדבר  'זה  רבינו 
משה רבינו השיג את התורה ואת דבר ה' כמו שהוא, והוא גילה לנו: 

זה שבת, זה ציצית, זה תפילין, זה כשרות, ממש כך.
הוא  מצוה  כל  של  העיקר  כי  ה',  עבודת  לעניין  זאת  מבאר  רבינו 
השמחה, אני יודע שהשי"ת יש לו נחת ממני, אני רואה איך הצדיקים 
גדולים  דברים  זה  עם  שנעשה  איך  מבין  ואני  מצוה,  כל  מקיימים 
ונשגבים – הם מעלים השכינה, ופועלים תיקונים וכו', וממילא אני 
רוקד  אני מלא שמחה,  וא"כ  נהיה משהו.  מבין שגם מהמצוה שלי 
רוצה עוד  אני   – רוצה  אני  ומלא חיות, עד שאם שואלים אותי מה 

מצוה, לעשות עוד נחת רוח כזה להשי"ת.
זה הבחינה של משה רבינו, שרואה באספקלריא המאירה, הוא רואה 
את הדבר בעצמו, לא כמו שאר הנביאים שרואים הדבר מרחוק. וזה 
למעשה עיקר כח של האדם לבא לקיום התורה. כי אם התורה הוא 
תאכל  הבא,  עולם  תקבל   - תתאפק  לאדם:  אומרים  רחוק,  דבר  רק 
והיצר הרע  'עכשיו',  רעב  הוא  כי  זה קשה,  תקבל שכר,   – בקדושה 
מציע הכל 'עכשיו', ואתה רק מציע עולם הבא בעוד שבעים שנה, 
אם  'עכשיו',  ג"כ  הוא  התענוג  אם  אך  תשובה...  אעשה  כבר  אז  עד 
כבר  יותר,  אוכל להתפלל במתיקות  נקי,  יותר  לי מח  יהיה  אתאפק 
יש כח. וגם אם אדם כבר נכשל, תעשה מיד תשובה, תמשיך הלאה, 

העיקר אל תאבד את התענוג שיכול להיות לך עכשיו וכל רגע. 
אין הכוונה למעט בשמחה עצמה,  'ממעטים בשמחה',  בימים אלו 
ואפי'  הוללות,  של  בשמחה  שממעטים  היא  הכוונה  עיקר  אלא 
הוללות דקה, כי כל השנה אנו בשמחה לא אמתית, שמחה של אחד 
שהרוויח משהו, או קיבל קצת כבוד, או משהו טעים, וכל אופן של 
שמחה חיצונית, שמחה שאינה נובעת משמחת המצוות, שמחה זו 
נקי, שכן עולה מכפרת על  קיים, המח היה  בזמן שביהמ"ק  הייתה 
ילין בה, עד שבית  וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק צדק  הרהור הלב 

המקדש נקרא 'משוש כל הארץ'.
ומצפים  ביהמ"ק  חורבן  בזכרון  עוסקים  אנו  בהם  אלו  בימים  לכן 
לבניינו, כעת צוו חז"ל למעט בסיבות חיצוניות אלו למעט בשמיעות 
תבוא  לא  שבנו  שהשמחה  ומחולות  ריקודים  נישואין  זמר  כלי 
מסיבות חיצוניות אלו אלא נוכל לחזור לשמחה אמיתית, ששמחתנו 
ורואה  זוכה  ירושלים,  על  "המתאבל  וממילא  בהשי"ת.  רק  היא 

בשמחתה" )תענית ל, ב(. הוא זוכה לקבל את השמחה האמתית.
לשם כך אנו צריכים לזכור שאנו צריכים בית המקדש, לשבת ולבכות 
לחשוב  צריך  אחד  שכל  ס"ז(  סימן  תניינא  )לקו"מ  אומר  רבינו  זה,  על 
שבגללו נחרב בית המקדש, לכן תיקנו חז"ל לבכות בחצות לילה, וכן 
בבין המצרים בחצות היום, שכל זה בכי ואבל שמנקה את הלב, כל 
שמוהרנ"ת  כמו  ומשוחררים.  נקיים  ונשארים  החוצה,  יוצא  הצער 
אמר שאינו יכול לקרר עצמו, כי אם בתיקון חצות ובבין המצרים. יש 
כזה צער בעולם, והלב מלא מזה, ועי"ז זה יוצא החוצה. ואזי נזכה 

לבניין בית המקדש הפרטי והכללי, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

פרק מד
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נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'שכיל

שריפה לטובה
בית   – ה'קלויז'  חלונות  על  אבנים  מתנגדים  פעם  כשהשליכו  זה  היה 
שהתגורר  רבינו,  תלמיד  נפתלי  רבי  באומן.  ברסלב  דחסידי  הכנסת 
באומן וסבל רבות מכך, כאב לבו על גודל ההסתרה, נענה: ״אם כן, תיקח 
המלכות עוד ועוד מבחורי ישראל לצבא!״ כלומר, שמעשיהם של אלו 
הם הגורמים לגזרה הנוראה 'נעקריטין' - לקיחת בני ישראל לצבא הצאר. 
״רבי  ואמר:  מוהרנ"ת  של  הנאמן  תלמידו  מטולטשין  נחמן  רבי  נענה 
כיון  אדרבא,  אלא  לצאצאיכם,  גם  להזיק  יכולה  זו  גזירה  הלא  נפתלי! 
שזרקו עכשיו לעברנו שתי אבנים - יתקרבו שתי נפשות חדשות לרבינו 

הקדוש!״.
תקופה  באותה  מופלא.  באופן  התקיימו  מטולטשין  נחמן  רבי  דברי 
הסתלק לעולמו הרה״ק הצמח צדק מליובאוויטש זצוק״ל, שניים מגדולי 
למעלה  רבו  תורות  על  ה'חוזר'  שהיה  אפרים  ברוך  רבי  היו  תלמידיו 
מעשרים שנה, ורבי מנדל ליטוואק. הם חשו יתמות לאחר פטירת רבם 

וחיפשו את האור שימלא את החלל הריק שנשאר.
לאחר תקופת חיפושים ממושכת, ניגש באקראי אדם אליהם ובידו ספר: 
”ראה מה כתוב!” קרא אליהם בהלצה. היה זה סימן מ”ח בספר ”ליקוטי 
"ודע, שיש אילן, שגדלים עליו  מוהר׳׳ן” חלק שני, בדברי רבינו הקדוש 
עלים, שכל עלה צריך להיות גדל מאה שנים, והוא נמצא בפרדסים של 
השרים וקורין אותו בלשונם מאה שנים. ומסתמא כשגדל מאה שנים, 

בוודאי עובר עליו מה שעובר, ואחר כך בסוף המאה שנים הוא יורה בקול 
גדול כמו קני שרפה, שקורין אורמאטיע והבן הנמשל היטב..."

על  המשל  על  ושחק  הדברים,  של  לעומקם  לרדת  זכה  לא  יהודי  אותו 
העץ, אבל רבי ברוך אפרים ורבי מנדל, שניחנו במוח ובלב, העמיקו עיונם 
בנאמר, והשתוממו מגודל ההתחזקות והרגישו שהדברים נכתבו במיוחד 

עבורם.
על עמוד השער נכתב שם העיר ׳ברסלב׳, הם יצאו יחדיו מעיירת מגוריהם 
ל׳ברסלב׳  שיגיעו  תחת  אולם  חפצם,  מחוז  אל  למסע  שבליטא  ׳הומל׳ 
האוקראינית, הגיעו ל׳ברסלאו׳ הגרמנית. לאחר שהתבררה להם טעותם 
בעיר  רגליהם  שעמדו  עד  עניותם,  מפאת  רגלית,  דרכם  עושים  החלו 

ברסלב, שם כיוונו את השניים לאומן, אל הקלויז של חסידי ברסלב.
נפשם  בכל  דבקו  באומן,  החסידים  בלב  היוקדת  באש  שחזו  השניים 
מטולטשין,  נחמן  רבי  של  לתלמידו  נעשה  מנדל  רבי  רבינו.  של  בדרכו 
וחברו רבי ברוך אפרים היה לתלמידו של רבי נחמן מטשעהרין, וברבות 
כיוון  לעמברג-לבוב,  בעיר  רבינו  ספרי  בהדפסת  בשליחותו  עסק  הזמן 

שברוסיה אסרה הצנזורה הדפסת ספרי חסידות.
בשנת תרל״ד הדפיס רבי ברוך אפרים בלמברג את הספר 'ליקוטי עצות 

חדש' )כיום 'אוצר היראה'( שערך וסידר הרב מטשעהרין. בהקדמה כותב 
רבי ברוך אפרים: "במה אקדם ה' אכף לאלוקי מרום, אשר זיכני וקרבני 
אל המלאכה מלאכת הקודש, להוציא לאור ספרים קדושים האלו, שהם 

זכות הרבים לדורות עולם".
וכתבם  רבינו  של  בספרו  נפלאים  חידושים  חידש  כן  גם  עצמו  הוא 
בקונטרס שנקרא 'באבי הנחל'. מעט מזעיר מקונטרס יקר ערך זה הודפס 
על ידו בשנת תרל״ו, כשהוא מצורף לספר 'פרפראות לחכמה' של הרב 

מטשעהרין, ורובו הגדול אבד בצוק העתים.
רבי שמואל הורביץ כותב ברשימותיו מפי אנ"ש דאומן סיפור נפלא: 

באחת מנסיעותיו של רבי ברוך אפרים בעסקי ההדפסה, נתפס על ידי 
השלטונות, כל הספרים הקדושים נלקחו ממנו ודינם נחתם ר"ל שיעשו 
מהם כריכות לספרי חולין. רבי ברוך אפרים התחלחל למחשבה הנוראה 
נייר  שייקח  מישראל,  אדם  שהיה  הכורך  אצל  והשתדל  הלך  הוא  הזו, 
אחר לצורך כך, ואמנם דבריו נפלו על אוזניים קשובות, ובדרך זו פדה את 
הספרים. ברם, לא ארכו הימים והוא עצמו נתפס והושלך לבית האסורים, 

שם שהה תקופה ניכרת במצור ובמצוק. 
אחד  יום  להצילו.  הנאמנים  שליחיו  את  ושלח  בגלותו  עזבו  לא  ה'  אך 
פרצה שריפה בבית הסוהר, אך זו היתה לו לישועה, שכן בחסותה נמלטו 

כל האסירים, והוא בתוכם, לחופשי.

כלאי  בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  מטות  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
בהמה הלכה ג', שבהם מתגלה איך בכח השבת נזכה לאמונת חכמים, 

וללכת בדרכי השכל, שעי"ז נראה בבנין בית המקדש בקרוב. 

תמצית המבואר בתורה ס"א
ידי  וכו' )לקו"מ סי' ס"א( מבואר שעל  בתורה חדי רבי שמעון 
אמונת חכמים יכולים להוציא משפטינו לאור, לזכות למשפט 
איך  שידע  ישרות,  הנהגות  משפטי  לימוד  מכל  להוציא  ברור, 
כאשר  נעשה  מעוקל'  'משפט  בחי'  הבלבולים  כל  כי  להתנהג. 
אין אמונת חכמים, כי אז אין דרך להבין דרך הנהגה ישרה. ומי 
סרוחים  ועשנים  ב'מותרות',  נשפט  אמת  מהחכם  שמלעיג 
מבלבלים מוחו מלהבין משפט אמת וישר, ועי"ז אינו יכול למצא 
עצה והוא תמיד מסופק, ויש להטהר ממותרות אלו לבא לשכל 

ישר שנעשה ע"י אמונת צדיקים. 
שנמצא  ע"י  כי  וכו',  המחלוקות  בדרכי  נמצא  הטהרה  וכח 
ספרים  נעשים  ועי"ז  תשובה,  גם  יש  הרי  ושואלים,  מחלוקת 
בעיני  דור  בכל  שנכתבין  הספרים  חשיבות  עולה  ואז  רבים, 
התועלת  לראות  מתחיל  רק  מלהלעיג,  נמנע  והוא  האדם, 
התורה  חידושי  האדם  בעיני  נחשבים  וכך  אמת,  השכל  ואור 
שלו שמקודם לא ראה חשיבותם.       ועי"ז חוזר האדם לבחי' 
בכוחו  יש  כל שכל  כי  הדינים.  כל  נמתקין  ישר, שעי"ז  משפט 
להמתיק הדין והצמצום ששייך לאותו שכל, ועיקר המתקת כל 
הצמצומים וכל הדינים הוא ע"י השכל כמ"ש "כולהו במחשבה 
ותיקון כל דבר הוא ע"י המחשבה והשכל,  אתברירו", שבירור 

וכל צמצום ודין נמשך משכל פרטי. 
כשמקבלין  כ"א  להמתיק  כח  להם  אין  השכליות  אלו  כל  אבל 
שבעולם,  הצמצומים  וכל  השכליות  כל  שכולל  הכולל,  משכל 
כל  נמתקין  ידו  שעל  קדשים,  שתיה-קדשי  אבן  בחי'  שהוא 
הצמצומים וכל הדינים שבעולם. ולכן נוסעים להצדיק בחי' אבן 

שתיה בראש השנה, כדי שיומתקו כל הדינים.  
 בכל דבר יש עבודת השם

עיקר עבודת האדם הוא לזכות להוציא משפטי הנהגות ישרות 
מכל מה שלומד, להבין איך להתנהג לעובדא ולמעשה בכל דבר. 
את  מסבבים  וטרדותיו,  האדם  צרכי  האדם  טבע  מציאות  כי 
האדם עם שכחה וקלות דעת, ועל האדם להתגבר מאד להתמיד 
ודרכים איך לשמור הזמן למעשה, ע"י  בתורה, ולמצוא עצות 
ששם לב ומשכיל לראות מה גרם לו עד עכשיו להתבטל וכו', 
ואז יש לו להתעורר שמעשה הלימוד יהיה עם השכל והדעת 

שמקרב להשי"ת, להיזהר מהסתמיות והריחוק מהשי"ת. 
וכל עבודת התפילה וההתבודדות עומד על מה שבא להבין מה 
מחליש ומבטל התפילה, ואיך להזהר מזה, וגם מתגבר לקשר 
הדיבור לליבו לדעת לפני מי עומד, להיות מאוחד עם השכל של 
עבודת התפילה. ואז יבין יראת השם, שעיקר ההנהגה למעשה 
נמצא גם בכל דבר שעושה כל היום כולו בכל עת, היינו גם בדברי 
דבר  כל  לעשות  מיד,  עת  בכל  בתשובה  לשוב  יש  כי  הרשות, 
מעכשיו בדרך משפטי התורה הישרים, לזכות לקדש כל דבר 

שיהיו בדרך התורה ובכלל תיקון העולם. 
כי באור השכל הישר מבין האדם בבירור, שעיקר קיום התורה 
ששייך  השכל  שזוכר  מה  ע"י  רשות,  דבר  כל  גם  לקדש  הוא 
לאותו הדבר אשר מבטל משיכת העביות שיש בהדבר, ומקשר 
אותו למה שנפשו יודע שזה צורך דבר מצוה או תיקון וכו' לפי 
מה שזכה להבין, כי אז הדבר אינו מפילו לתוך ריקנות ושכחה, 

רק אדרבה נהיה מציאות של קיום התורה למעשה.

איך  דרך  לקבל  זוכים  חכמים  אמונת  ע"י 
לעבוד השי"ת בכל דבר

יסוד  על  עומד  האלה,  הישרים  התורה  משפטי  מציאות  והנה 
אחד, על אמונת צדיקים. כי הצדיקים הקדושים אשר זכו למה 
שזכו ע"י ההליכה בהנהגות השרות באמת כמו שזכו, הם יסוד 

למציאות שכל ישר ואמת גם אצלנו. 
לתורה  אדם  מכל  דורשת  התורה  אשר  הגדולה  היגיעה  כי 

האמתיים  החכמים  דרגת  היא  זאת  המידות,  ותיקון  ולעבודה 
אשר מורים לנו דרך התורה, וההכרה בדבר אמת שאנחנו לא 
זכינו לקצה רוחב דעתם - הוא יסוד האדם לקבל ההלכה ורצון 
אמונת  הוא  הדעת  אור  קבלת  יסוד  וע"כ  דבר.      בכל  השם 
דבר,  בכל  נוראים  עבודה  דרכי  שיש  מאמין  שהאדם  צדיקים, 
כמו שמתגלה בספרי הצדיקים בזה"ק וכתבי האר"י וכו', ומאמין 
שיש מי שזכה לכל זה בתכלית האמת, וע"י קיום התורה של 
הצדיק נעשים כל התיקונים, ובכל מחשבה ושיחה קלה שלהם 
נמצא עבודה שלימה וגדולה, ומכ"ש בעבודת התפילה והתגלות 
ישראל למעלה,  וזכותם עומדת לעד להעלות עבודת  התורה, 

להיות עמוד הקדושה וכח המשכת החסד והדעת לעד. 
ענין  מציאות  מהו  להבין  האדם  זוכה  צדיקים  אמונת  וע"י 
גדול  תיקון  שיש  מאמין  כי  דבר,  בכל  ישרה  הנהגה  משפטי 
במציאות המחשבות של אמונה, ובכל תפילה שמתפלל נעשה 
כל המבואר בכתבי האר"י וכו', וכן במה שצריך לישון ומתחדש 
בבוקר, ובמה שלומד תורה, וגם במה שעוסק בדברי הרשות או 
טרדת הפרנסה - יש עבודת השם ממש, ויש דרך לקדש הדבר 
עד שזה לא יפיל אותו כלל, ובפרט בדברים שמושכים לב האדם 

כאכילה ומשא מתן וכו', יש בכל דבר עבודה ותיקון. 
השם  רצון  להבין  ישר,  למשפט  זוכה  חכמים  אמונת  לאור  כי 
בכל דבר, שכמו שהצדיקים זכו לכל המבואר בדברי חז"ל וזוהר 
הקדוש, הרי בוודאי ענייני המצות והעבודות האלו שייכים גם 
לי, כי אלו הם דרכי תורה ודרכי הליכה בעבודת השם למעשה. 
הטהרה  בו  שנמצא  הצדיק  דרגת  כמו  זה  אין  בוודאי  ואמנם 
וכח התיקון בשלימות ככל מה שמבואר, וגם איננו יודעים כלל 
גם  אמיתת הדברים כראוי, אך בכל זאת כלל העניינים נמסרו 
גילו  הקדושים  ותלמידיו  הבעש"ט  כאשר  הצדיקים,  באור  לנו 
יסודות דרכי כח המחשבה לברר ולתקן כל דבר, ורבינו ז"ל מורה 
שכל  של  עניינים  שיש  לנו,  גם  שייך  זה  כל  איך  היטב  ומגלה 
ומחשבה פשוטים מאד, שכל אדם יכול להבין זאת בקלות אם 
רק ישים לב, אשר בזה עיקר עבודתנו, ובדברי מוהרנ"ת בליקוטי 
הלכות מתגלים ומתבארים דרכי השכל ששייכים לכל דבר, דרכי 
מציאות  הם  אשר  לנו,  גם  ומובנים  שמתקבלים  שכל  צמצומי 

המשכת אור השכל של הצדיקים אצלנו. 
צדיקים  אמונת  מכח  ליבנו,  על  הדברים  שמים  אנו  וכאשר 
שבוודאי יש תיקון ועבודה בכל דבר שעושים, ובוודאי כל מצוה 
ולימוד צריך שלימות כח השכל והרצון והדעת להשלימו, הרי 
עי"ז גם אנו זוכים למשפטי הנהגות ישרות.      ועצם ההתדבקות 
אנו  ידם  שעל  מוהרנ"ת,  בדברי  שמתבארים  האלו  בשכליים 
להתחדשות  ובאים  למעשה,  ז"ל  רבינו  דברי  נוראות  מבינים 
אמונת צדיקים - זאת היא עיקר ההתקשרות להצדיק לדעתו 
כל אדם לצאת מהמותרות, מכל הספיקות  יכול  ועי"ז  ולאורו, 
עבודת  דרכי  ובירור  הדעת  לישוב  לבא  לו,  שיש  והבלבולים 
השם, ולבלות כל יום במשפטי הנהגות ישרות וחיפוש מה שיש 
בתורה  ולהצליח  שלימה  לתשובה  לזכות  עוד,  ולתקן  לשפר 
ועבודת התפילה.        וכאשר האדם מתמיד לחפש בדברי רבינו, 
וללמוד בדברי מוהרנ"ת, כדי להבין לעובדא ולמעשה איך יזכה 
אור  להקים  ועצבות,  הדאגות  המחשבות  טרדת  על  להתגבר 
השכל, ולמצא פרטי דרכי השכל בכל דבר, עי"ז נמצא שער של 
ישועה ורחמים גם לכל מה שאנו צריכים להיוושע בגשמי, כי 

עי"ז נמתקים כל הדינים והצמצומים ונמצא חסד וישועה.
מציאות המלאכות מפילים האדם לשכחה

וכשם שיש לקדש כל דבר רשות, כך צריך גם לקשר כל מלאכה 
וטרדה – אל השכל. כי בכל דבר שאדם עוסק ורוצה להצליח בו, 
יש אמנם את המעשה והמלאכה שעליו לעשות, אבל הצלחת 

המעשה קשורה להשכל והדעת שיש באותו מלאכה ופעולה. 
כי גם בכל מעשה מגושם שהוא רחוק משכל ודעת אמת, באמת 
מאור  נמשך  אשר  ודעת,  שכל  הוא  המלאכה  מעשה  עיקר 
התורה וממה שהשי"ת רצה שאדם יתקן באותו דבר, כי אמיתת 

בעולם,  שלו  התכלית  את  לאדם  שמזכיר  השכל  הוא  הדעת 
להבין ולהשכיל בדברי תורה, ולקנות דעת ודרכי עבודת הבורא, 
אבל מציאות הדעת מתצמצם גם לתוך כל דבר שבעולם, עד 
שכל מעשה האדם וגם המלאכה שהאדם צריך לעשות, בכולם 

נמצא בחי' צמצומים של שכליים. 
וההסתרה,  הדין  מידת  שורש  נמצא  זה  בצמצום  באמת  והנה 
כי דייקא במציאות השכל הזה של מעשה העולם איך לעשות 
בעץ ואבן בברזל בזהב ובכסף, איך לבשל ולאפות ולעשות כל 
עיקר  נתפס  שבזה  ולנצח,  ללחום  לסחור,  ולהרוס,  לבנות  כלי, 
שקר עוה"ז וגאות כל אומן, וזה מעלים אמיתת מעלת אור השכל 
והחכמה שבתורה, כמו שהצמצומים שיש במעשה אכילה וכל 
צרכי האדם מגשם ומשכיח, כך גם בזה יש שכליים שהם חכמות 
חיצוניות שבהן נאחז עיקר השקר, שמכסה אור השכל דקדושה 
בחושך של שכל מגושם, שגורם פריקת עול ושישתעבד לדרכו 

ולמלאכתו עד  שנפטר  והולך ומאומה לא ישא בעמלו. 
והרי דייקא בזה נמצא עיקר נסיון האדם, כי בכל זאת במציאות 
ולסדר,  לעשות  שעליו  ועבודות  טרדות  לו  יש  בעולם  האדם 
לו,  ולתקן כל מה שנצרך  וגם עליו להדליק אור לכתוב לבשל 
וזה עיקר מציאות הנפילה והריחוק אשר עלינו להתגבר מאד 
לעלות ממנו ע"י אמונת חכמים, שמראים איך גם אנחנו יכולים 
וגם כל דברי הרשות, ע"י  לקדש כל הל"ט מלאכות והטרדות, 
דרכי אור השכל שמתגלים בדברי מוהרנ"ת, ומה שהאדם זוכה 
מציאות  למצוא  שיכול  עד  הדעת,  כח  להגדיל  בהם  להתנהג 
שמ"ש  מאמין  כי  ומלאכה.  מעשה  בכל  גם  והשכל  ההשגחה 
מדרגתו,  לפי  לו  שייך  בוודאי  אתברירו,  שמחשבה  שכולהו 
ועליו לעורר איזה מחשבה ורצון לעשות כל דבר לשם שמים, 
לפי מה שבוודאי יכול לזכור איזה נקודה של שכל, ולהבין עוצם 
חשיבות ההתדבקות ברצון ושכל זה, שזה ממש מכניע כח הרע 
שיש על הדבר, ומעלה הטוב והשכל מתוך מציאות שכל גשמי 
שבכח  השם,  כבוד  התגלות  כל  שהוא  לשורשו,  המלאכה  של 

התקשרות להצדיק נעשה מזה תיקון ועליות העולמות.
בכל דבר צריך יישוב הדעת

גדר  שהוא  השכל,  הוא  בעוה"ז  האדם  עבודת  שעיקר  נמצא 
האדם, ויסוד כל דרכי השכל הוא מציאות של ישוב הדעת, שלא 
כל  בו  להניח  לו  יש  בו,  שעוסק  דבר  שבכל  והיינו  מבולבל.  יהיה 

מחשבתו, ולא להתבלבל מעניין לעניין. 
וממילא, כאשר מתחיל היום, מברר ע"י המחשבה והדיבור לפני 
השי"ת את זכרון האמונה, וכל מה שמקבל מאור אמונת הצדיק, 
ומחזק ליבו שזה כל חפצו ורצונו, וכאשר הולך לביהכ"נ מכין 
מתגבר  ציצית  מצות  ובעת  השם,  בגדולת  האמונה  לעורר  לב 
לקדושת  להתעורר  שיכול  מה  לפי  לב  בכל  המצוה  לעשות 
מצות ציצית, ואח"כ מכין לב למצות תפילין, ובשעה שמתפלל 
מכניס כל כוחו לתוך אותו חלק של התפילה, ולכל תיבה ותיבה 
עיקר  כאשר  בחוץ,  לשוטט  מחשבתו  מניח  ואינו  ומשמעותו, 
קשר המחשבה והשכל הוא בעת התפילה, וכך בכל ענין שעובר 
עליו מוצא דרך ההנהגה ששייך לאותו דבר, איך להתחזק ע"י 
התבודדות ועצת רבינו ז"ל באותו ענין.          וגם כאשר עובר עליו 
משברים וגלים של הרבה דאגות וכו', הוא עושה כמו שיעקב 
אבינו עשה בפני עשיו, ושם כל עדר לבדו, כי זהו יסוד הדעת 
להפריד בין כל טרדה ודאגה, ולמצוא בכל ענין השכל ששייך 
לאותו דבר. וגם כאשר אינו יכול זאת, יתגבר עכ"פ להבין שעליו 
להפריד בין ריבוי הטרדות והצרות, ולמצא דייקא בזה את העצה 
איך למסור הכל השי"ת, לזכור בכל הרחבה וכו', והעיקר לצאת 

מהבלבול שהוא באמת צרה יותר מכל טרדה וצרה אחרת. 
האדם  בנפש  קנין  נעשה  והתפילה  התורה  לאור  באמת  כי 
עליו  ספיקות,  יש  כאשר  וגם  להתבלבל,  ולא  בשכל  להתנהג 
היא  וזאת  ממנו.    ולצאת  הספק  להתיר  שיכול  מי  לחפש 
יסוד כל מעשה מלאכה, כי לא יתכן להוציא לפועל שום דבר 
כל  רק  דברים,  בהרבה  עסוקה  מחשבתו  אם  כראוי  מלאכה 

מלאכה צריך את צמצום השכל שלו, שזה בחי' מ"ש בבריאת 
מעורב  ולא  לבד  יצא  ואילן  עץ  שכל  רצה  שהשי"ת  האילנות 
כמ"ש "למינהו", שזה בחי' שמירת הברית, וכך גם כל דבר רשות 
יש להפריד לעשות הדבר באותו השכל ששייכת לו, וזה כלל 
איסור כלאים, וכלאי בהמה, כי דייקא בענין שימוש האדם עם 
בהמות אסור לערב שני מינים, שזה בחי' בלבול הדעת שעי"ז 
נופל האדם להיות מבולבל כבהמה, כי העיקר להפריד כל שכל, 

להעלות הבהמה לאדם.
הכל תלוי בשכל הכולל – בית המקדש

השכל  דרכי  פרטי  ולמצוא  חכמים,  לאמונת  לזכות  כוחנו  וכל 
להבין  והמלאכות,  הרשות  דברי  כל  לקדש  לנו  שייכים  אשר 
יסוד דרכי הדעת הפרדת השכליים וכלליותם יחד לחדש אור 
האמונה – כל זה תלוי באור השכל הכולל, שהוא עצם מציאות 
העולמות  תיקון  מציאות  וכל  השכליים,  כל  שורש  הקדושה, 
ועליותם ממש, וגם כל הכח להמשיך צמצומי שכל ששייכים 

גם לנו, וכל הזכות לזכות להתגלות אור השכל והדעת בעולם. 
כי שורש השכליים הוא בבחי' אור עליון, שהוא שכל הכולל, 
בחי' קדשי קדשים-אבן שתיה שמשם נשתת כל דרכי השכל 
שבעולם, כאשר עיקר השכל ירד בעת קבלת התורה בהר סיני 
משורש שער החמישים קדש הקדשים, ועיקר קדושת ישראל 
שנמשך  והסליחה  המחילה  ותיקון  המקדש  הבית  על  עומד 

מעבודת יום כיפור בקודש הקדשים. 
וזאת נוראת כח רבינו ז"ל להעלות ולקשר אותנו לשורש השכל-

אבן שתיה, אשר עי"ז מתגלה השכל והדעת, ושייך שגם אנחנו 
נזכה לאמונת חכמים ולדרכי השכל, אשר כל פרט ופרט צריך 
הארת ההתחדשות מאור השכל הכולל, כדי שנזכה לקבל אורו 
ולזכות למשפט ישר.    ולכן עלינו להתקשר מאד לאור רבינו, 
על  ולנסוע  הקדושים,  דבריו  באור  השכל  דרכי  ולחפש  לבקש 
המתקת  כל  שבו  שתיה  אבן  בבחי'  נכלל  להיות  השנה,  ראש 
הדינים והתגלות השכל. כי כשהיה ביהמ"ק קיים האיר עלינו אור 
והקרבן  ומכח הטהרה ומעשה הקרבנות שגם הבהמה  השכל, 
עלה לרצון, זכינו שמציאות האמת שמאיר ע"י אמונת חכמים 

האיר בליבנו בבהירות, וזכינו להנהגות ישרות באור השכל. 
הצדיק  ואור  וההעלמה,  השכחה  שולט  בגלותנו  עכשיו  אבל 
נעלם מאד, ואין האדם יכול להאמין כראוי בחכמים, להבין מהו 
אמיתת אמונת חכמים ולזכות לדרכי השכל, ומלעיגים על דרכי 
עבודת השם, ועי"ז האדם נע ונד בעולם ואינו חי ע"פ הנהגה 
ולכן עלינו להתאבל ולצעוק  ישרה בכל מה שצריך באמת.    
מרה על הסתרה זאת, לעמוד ולמחות בנפשנו שאין אנו מסכימים 
להיות רחוק מדרכי השכל והמתקת הדין,  להמצא בחושך כזה, 
היום  גם  להמשיך  לזכות  שייך  איך  ומחפשים  מבקשים  ואנו 
אור המקדש לנפשנו, לזכות לקבל שכל הכולל באור רבינו ז"ל, 

להתדבק בדבה"ק באמת ולמצא משפטי הנהגות ישרות. 

שבת קודש – השכל הכולל
וכל כוחנו לזכות לזה הוא ע"י קדושת השבת, שהוא שכל הכולל, 
אמיתת עליית העולמות עד רצון העליון. כי בשבת אנו יוצאים 
שהוא  המלאכות  לשורש  היינו  מנוחה,  לתוך  המלאכות  מל"ט 
השכל, ובו אנו מוצאים מנוחה וישוב הדעת להבין שכל עבודתנו 
הוא לזכור שהשי"ת ברא הכל, כדי שנברר העולם בששת ימי 
המעשה, ועי"ז נזכה להתגלות מתיקות ענג הקדושה שהוא ענג 
שבת, ויהיה בנו כח נגד בלבול הדעת בחי' בלבול ועירוב שור 
וחמור וכו'.    כי בשבת מתגלה כח השכל של זכרון האמונה, 

שמקדש האכילה עד שנעשה עבודה קדושה של המשכת 
ושמחה  מנוחה  הוא  העבודה  עיקר  ובו  הרחמים,  שפע 

בחי'  דרעווין  לרעוא  שזוכים  עד  והשכל,  התורה  באור 
קדשי קדשים שמשם יוצא אור התורה-שכל הכולל, 

כל  לעשות  לזכות  השכל  אור  עלינו  ומאיר 
המלאכות בקדושה שזה בחי' בנין בית 

הקדש שיבב"א.



בני הנעורים
בין המצרים )ב(

עלהו לא יבול

הלכות הנוגעות מי"ז בתמוז עד ר"ח אב
ברכת שהחיינו

לפי  אמנם  בזה.  להחמיר  אין  בשבת  אבל  אלו.  בימים  'שהחיינו'  ברכת  לברך  אין  א. 
האריז"ל אין לברך שהחיינו גם בשבת )ראה: שו"ע תקנא יז. מג"א מב. באר היטב ושע"ת לח. 

משנ"ב צח ושעה"צ צט(. 

ב. ולכן אין לאכול פרי חדש, כיון שיצטרכו לברך שהחיינו על זה. ואם לא ניתן להשיג את 
הפרי אחר כך, מותר לאכלו ולברך עליו שהחיינו. אכן אם אפשר לדחות את אכילתו לשבת, 
מותרים  חדש,  לפרי  הזקוקים  חולה  או  מעוברת  קא(.  ומשנ"ב  שם  )רמ"א  כן  לעשות  צריך 
לאכלו אך לא יברכו עליו שהחיינו )משנ"ב צט(. קטן שאינו יודע להבחין בין ימים אלו לשאר 

ימות השנה, ותאב לפרי חדש, מותר לו לאכלו ויברך שהחיינו )ברכי יוסף תקנא ט(.
ג. בעת: ברית מילה, פדיון הבן, ראיית בתו בפעם הראשונה - מותר לברך שהחיינו 

)ראה: שו"ע שם. מאמר מרדכי טז. מקדש ישראל כט(. 

קניית בגדים וכלים ורהיטים חדשים
זה  על  מברכים  שאם  אלא  חדשים.  בכלים  הדין  וכן  בגד,  לחדש  וגם  לקנות  מותר 

'שהחיינו' נשתנה הדין, וכדלהלן:
מוכרחים  ואם  אלו.  בימים  וללבשו  לקנותו  אין  שהחיינו,  עליו  שמברכים  בגד  א. 
ללבשו עתה, מותר ללבשו, אך יש להסתפק אם לברך שהחיינו )שמא דינו כחולה שאינו 

מברך או כמי שלא ניתן להשיג הפרי וכו' שמברך(.

ב. אבל אם כבר קנו אותו לפני ימי בין המיצרים ובירכו עליו שהחיינו, מותר לחדש 
אותו בימים אלו עד ר"ח אב. מי שמברך על בגד חדש רק בעת הלבישה הראשונה 
ולא בשעת הקנייה, מותר לקנותו בימים אלו על מנת לחדש אותו לאחר תשעה באב. 
ללבשו  אין  אך  חדש.  בגד  אז  לחדש  מותר  אלו,  בשבתות  שהחיינו  לברך  הנוהג  ג. 

במנחה של ערב שבת כשעדיין לא נכנסה השבת )שו"ת ריב"א או"ח כד(.  
ד. בגד שאין מברכים עליו 'שהחיינו' מחמת מיעוט חשיבותו, וכן מי שאינו נוהג לברך 
שהחיינו בכל אופן על בגד חדש - מותר לקנותו וללבשו )משנ"ב מה. הליכות שלמה יד 

א. מבית לוי, ביהמ"צ יח(. 

ה. הוא הדין בכל זה גם בכלים ורהיטים החשובים שמברכים עליהם שהחיינו. אמנם דבר שיש 
בני הבית, שאז  ולאשתו או לשאר  לו  כגון כלי או רהיט חדש המשמש  שותפים בשמחתו, 
צריך לברך עליו 'הטוב והמטיב' - מותר לקנותו ולברך עליו הטוב והמטיב )שע"ת יז. מב"ל שם(. 
רהיט  או  כלי  לקנות  או  חשוב'  'בגד  לחדש  או  לקנות  לא  שנוהגים  יש  זאת  בכל  ו. 
המביא לידי שמחה גדולה, אף באופן שאין מברכים שהחיינו או בשבת )א"ר תקנא יז 

וערוה"ש תקנא יח. ובמב"ל יח, שיש להימנע במידת האפשר(.

שונות
דירה. אין שום איסור לעבור דירה בימים אלו, בין דירה קנויה ובין שכורה )שו"ת לבושי 

מרדכי א קא. הליכות אב"י ביהמ"צ י(. אך יש שנהגו להחמיר בזה משום 'סימן טוב'. 

יש  זאת  ובכל  אב.  ר"ח  עד  אלו  בימים  ולסייד  שיפוצים  לעשות  מותר  ושיפוץ.  סיוד 
שהחמירו בזה )בא"ר תקנא ד, שנהגו לא לסייד. בהליכות אב"י ט, מנהג ירושלים לא לסייד אבל אין 

איסור. מב"ל יח, מותר וטוב אם יעשה קודם(. 

משעה  ובפרט  סכנה,  לידי  לבוא  שיכולים  מדברים  להימנע  יש  אלו  בימים  סכנה.  חשש 
רביעית עד תשיעית ]זמניות[, והיינו מסוף זמן קר"ש עד חצי שעה לפני זמן מנחה קטנה. 

ולכן: אין להכות את הקטנים. אין ללכת יחידי מחוץ לעיר. אין ללכת בין חמה לצל )ראה: שו"ע 
תקנא יח ומשנ"ב שם. מקור חיים יח. פרמ"ג משב"ז יח. סידור יעב"ץ ביהמ"צ י. ערוה"ש לייט. אשל אברהם יח(.

טיול ורחיצה. אין איסור לטייל, אך יש להיזהר שלא ללכת במקום סכנה. וכן אין איסור לרחוץ בים 
וכדומה, אך הואיל ויש בזה קצת חשש סכנה, נכון להימנע למי שאינו זקוק לכך, בפרט בשעות הנ"ל 

לא  שעדיין  מי  ובין  שמותר,  להתרחץ  כבר  שהתחיל  מי  בין  המחלקים  ואותם  אנשים.  עוד  שם  אין  וגם 
התחיל שאסור לו – אין לזה שום מקור )ראה: הלי"ש יד ה. מב"ל יט. תשובות והנהגות ב רסג. מקד"י מו(.

נתינת מתנה. מותר לתת מתנה בימים אלו )ראה: מקו"ח תקנב י. מב"ל פו ז. מקד"י פג. ולא אסרו אלא בתשעה באב(.

למה צריך כל כך להתאבל על הבית המקדש ועל הריחוק 
שלנו מהשי"ת? 

אל  לבוא  ובפרט  בכלל  אדם  לשום  אפשר  שאי  גדול,  כלל  זה  כי 

וזהו  גדול,  ומרירות  ויסורים  צער  ידי  על  אם  כי  הגדולה  התקוה 

האבילות שאנו מתאבלים ומצטערים על חורבן בית המקדש. 

זה  מהשי"ת,  והריחוק  הגלות  על  הרבה  להתאבל  קשה 
מייאש מאוד?

גם כשמתאבלים וממררים על הצער והחורבן, והעיקר על החורבן 

אז  גם  שבשמים,  מאבינו  בגלותינו  כך  כל  רחוקים  שאנו  הפרטי, 

פעם  כל  עצמו  את  לנחם  אדם  צריך  כי  ח"ו,  בזה  להשאר  אסור 

בגודל התקווה שאנו מקווים לאחרית טוב, לצאת מאפילה לאור 

גדול, שהרי 'חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו', וכמו שרואים 

במגילת איכה בקינותיו המרירות של ירמיה הנביא בעצמו, שהוא 

צועק בקול מר, ותוך כדי כך הוא מנחם את עצמו בעצמו, ומזכיר 

לעצמו שהחסדים של השי"ת מתחדשים בכל בוקר מחדש, וכדאי 

להמתין בסבלנות ובשתיקה לישועת השי"ת.

וכל מי שרוצה לפקח על חייו האמיתיים, צריך לקבל לעצמו עצות 

והצער  המרירות  בכל  כי  מקונן.  הנביא  שירמיהו  הקינות  מאופן 

הגדול  וגלותה  הנפש,  ביסורי  ובפרט  עליו,  העוברים  והיסורים 

של הנפש שרחוקה כל כך מאבינו שבשמים )שזה עיקר היסורים 

האמיתים של האדם(, והבעל דבר מסיתו לומר שאבד תקוותו ח"ו, 

בכל זאת צריך הוא לנחם את עצמו בכל פעם ולהיות חלק מאותם 

תקווה',  לי  יש  'עדיין  פעם  בכל  לעצמו  ולומר  התקווה',  ה'אסירי 

וכמו שצעק רביז"ל 'אין שום יאוש בעולם כלל'.

מהיכן מקבלים כח להתחזק בתקווה?
על ידי ההתקרבות לצדיקים. כי כך הוא הדרך של הצדיקים, כמו 

שאמרו חז"ל 'הצדיקים תחילתן יסורים וסופן שלווה'. וכל יהודי 

צדיקים',  כולם  'ועמך  שכתוב  כמו  צדיק,  של  בחינה  הוא  ויהודי 

באמת,  ישראל  לקדושת  ולזכות  להתקרב  שרוצה  מי  כל  ולכן 

בהכרח שיעבור עליו מרירות הרבה מאוד בלי שיעור, ואי אפשר 

כמו  גדול,  מרירות  ידי  על  אם  כי  אמיתית  קדושה  לשום  לזכות 

אפשר  היה  שלא  ובאמת  היסורים.  עליהם  עוברים  שהצדיקים 

לסבול המרירות והיסורים, אלא שהשי"ת נותן ליעף כח לסבלם, 

ידי התקוה שעם ישראל מקווים לסוף טוב, בכח הצדיקי  על 

אמת שכבר זכו לנצח אמיתי, ולאחרית טוב. ולכן מי שרוצה 

טוב,  לאחרית  מהתקווה  להתייאש  ולא  מעמד  להחזיק 

מוכרח להתקרב לצדיקי אמת ולקחת מהם כח תמידי. 

למה צריך כל הזמן לדבר את השפה הזו של 
אפשר  אי  למה  תקווה',  לי  יש  'עדיין 
בלי  ושמח,  פשוט  אדם  להיות 
על  לדבר 

האבילות והחיזוק של התקווה?
ההיפך הוא הנכון, כי מה שרואים בעולם בני אדם שמחים, אין זאת 

שמחה אמיתית של דביקות בהשי"ת, אלא היא שמחה של יאוש 

לבני אדם את הכח לדעת מריחוקם  כי מחמת שאין  ה',  מעבודת 

מהשי"ת ולעמוד מול האמת הזו, לכן מחפים את הריחוק מהשי"ת 

בכל מיני פתרונות קסם, ומשמחים את עצמם בכל מיני סיפוקים 

גלות,  של  פתרונות  מחפשים  כי  יאוש,  נקרא  בעצמו  וזה  אחרים. 

ושכחו את השאיפה האמיתית, לחיות חיים של גאולה, חיים של 

דביקות וידיעה עמוקה בלב של השי"ת.

גדולות  שאיפות  בהם  נכנס  אמת,  לצדיקי  המתקרבים  אלו  אבל 

ועצומות, והם אינם מתייאשים, ויש להם את האומץ לעמוד מול 

החסרון ולהתאבל לפני השי"ת על כך, ולכן צריכים הם הרבה דברי 

שעיקרה  הגאולה,  יום  יבוא  ובא  תקווה  יש  שאכן  להאמין  חיזוק 

גאולת הנפש כמו שכתוב 'קרבה אל נפשי גאלה'.

וצער  אבילות  עליהם  שכשנופל  הרחוקים  וכל  הרשעים  דרך  וזה 

אינם מנחמים את עצמם כלל ואין מקווים לצאת משם, ונשארים 

זה  ידי  על  שנפרדים  עד  ואבילות  שחורה  ומרה  בדאגה  שקועים 

מהשי"ת ומהתורה ומהצדיקי אמת לגמרי.

הם  וכו',  ושתיה  אכילה  טוב  איזה  להם  כשיש  להיפך,  ולפעמים 

הרשעים  כי  כחגים,  ימיהם  כל  ועושים  שחוק  פיהם  ממלאים 

עתה  בשלמות  שמחתן  כאילו  הזה  בעולם  עצמן  את  משמחים 

ואינן משימים ליבם לאחריתם, ולכן כשהם שמחים הם ממלאים 

ח"ו,  העולם  בזה  השמחה  כל  כאילו  ושמחה  בשחוק  תאוותם 

ולהיפך כשבא עליהם שבר וצרה הם מלאים עצבות ומרה שחורה 

בלי שום נחמה ותקוה כלל.

וכמו שאמר רביז"ל שמי שאין  לו אמונה חייו אינם חיים, כי תיכף 

הצדיקים  אבל  עצמו,  את  לנחם  במה  לו  אין   צרה  עליו  כשבא 

תקווה'  'אסירי  בבחינת  הם  ח"ו  צער  להם  כשיש  והכשרים 

כי  טוב.  לאחרית  תקוותם  בגודל  עצמם  את  ומשמחים  ומחיים 

אצלם מקושר האבילות והצער בתקוה והנחמה, ועל ידי זה אינם 

מייאשים את עצמם לעולם מהשי"ת, עד שזוכים באמת לאחרית 

טוב.

על  מצטערים  שהם  מושג  לפעמים  יש  הרשעים  אצל  גם  אבל 

חיים טובים  יחיו  יגיעתם  ידי  עניני עולם הזה מתוך תקווה שעל 

עולם  בענין  רק  יהיה  והתקווה  הצער  שעיקר  צריך  ולכן  יותר, 

לנצח,  האמיתית  התקווה  עיקר  ושם  החיים,  עיקר  ששם  הנצחי, 

וגלות  ובכל מיני צער, אפילו בצער  כל תקוותו שם,  ומי שמשים 

הנפש הרחוקה מה', הוא מנחם את עצמו במה שסוף סוף יהיה לו 

ויש  כי יש שכר לפעולתך  תיקון ואחרית טוב בכח הצדיקי אמת, 

תקוה לאחריתך.   
 )מתוך לשונו המתוק של מוהרנ"ת ליקו"ה יורה דעה ביצים ה'(
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לרמת גן

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגעיע גם
לעינת

אולי אתה תביא אותנו לשם?
054-8441059 

רמת גן

לעילוי נשמת
שירי נועה בת אהרן ושמחה ע"ה

 נלב"ע כ"ט סיון תשע"ו -  ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר ישראל נחמן בלוי  הי"ו 
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דניאל  זוננשיין  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו חיים שלום נ"י 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יקותיאל מרדכי שטיגל  הי"ו  - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נטע זאב בינדר הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נפתלי ב"ר יעקב צוקר הי"ו - ירושלים
 לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתנאל ברנט הי"ו - ירושלים 
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן אהרן קרייטמן הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אליעזר ב"ר משה טרייסמן הי"ו - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר צורישדי נמני הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אשר דב ראטה הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן ברש"א צוקר  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם בלטי הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אליהו שטרית הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן שמואל בר"צ כהן  הי"ו - ב"ש
לרגל שמחת הולדת הבת 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל מאיר חשין הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו ישראל נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אריה צבי וולך הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו ברוך ראובן נ"י 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הידעת?

מה בדיוק אפשר למצוא ולהשיג בימים אלו?

איך שייך לבוא להתעוררות הלב, להרגיש צער 
הגלות, ולהתאבל על חורבן הבית?

מהו ההבדל בין הקינות לבין תפילה על הגאולה 
וגילוי מלכות ה'?

איך למעשה מוצאים את השם יותר בקלות בימים 
אלו?

האם בימי בין המצרים אסור לשמוח?

יצא לאור!
הקונטרס הנפלא

"שאל בני - בין המצרים"
שם תמצא מרגוע לנפשך השוקקת

להשיג במוקדי המכירה
לפרטים או לקבלה בדוא"ל

0583288729
oradaat@gmail.com

m
os
hk

e


