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  פתיחת השבת

  הרב ואמר: פתח

וכן הוא בילקוט שמעוני על , יא, א) ר"רב(במדרש  איתא

ברכת ה' היא  ), כב(משלי יכתיב ' "לזו (פ"י, רמז תתקמז)משלי 

ברכת ה' היא תעשיר זו  ,תעשיר ולא יוסיף עצב עמה

 ,ים את יום השביעיוקויברך אל (בראשית ב, ג)השבת שנאמר 

  '.ולא יוסיף עצב עמה זה האבל

  

שבת אפשר וצריכים ביום השמדברי חז"ל אלו,  למדו

רק ם עוסקיו, יוהכלל יהפרט לשכוח מכל עניני האבל

המעשרת את שומריה בעושר גשמי בשמחת השבת, 

, כך זוכים , וככל שמאמינים בזה באמונה שלימהורוחני

  . באופן הנראה והנגלה תתקייםשברכת העושר 

   

'ולא  אמרשלמה המלך ע"ה שאפשר לדייק בלשון  והה

על דבר בכל מקום דתיבת 'עמה' מורה  'עמהיוסיף עצב 

על  לב.)( ציעאמבא ב רא בגמ, וכמו שאיתא לעיקר הטפל

הלך וישב ' בזה"ל, 'עמוב תעזוב ו'עז (שמות כג, ה) הפסוק

 אם רצונך לפרוק פרוק ,ואמר הואיל ועליך מצוה ,לו

בעה"ב רק כשההיינו  .'עמועזב תעזוב שנאמר  ,פטור

מצטרף אליו והוא פורק את המשא מעל בהמתו עצמו ב

  .אז חובה עליו לעזור לורק  טפל לו,כ

  

'ולא יוסיף עצב באומרו היתה כוונת שלמה המלך  וזו

עצב שום בה שבבוא יום השבת, לא יהא דהיינו  ,'עמה

  .טפללא באופן של אפילו ו

  

השבת היא מתנה כ"כ גדולה ויקרה, וכמו  באמתו

 'אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה י:)(שבת שאמרו רז"ל 

מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש 

כשיודעים ומבינים ולו ולך והודיעם'.  -ליתנה לישראל 

משכחת באמת  מעט ממשמעות מתנת השבת, אזי היא

על מיתת אחד  פרטי אבלמו ואפילו עצב גדול כ ,כל עצב

  ., או אבל כללי של חורבן הבית וירושליםמז' הקרובים

  

אדם שמת מ, אפשר להביא ודוגמא רחוקה לדבר משלו

הגדול כל האבל עם שבוודאי , השאיר לו ירושהאב, ולו 

צר ימים וולעיתים אף בקבאמת על אביו אוהבו שמת, 

הירושה אודות על בלבבו שמחה גם יש לו מ "ל, ומ"רח

(או"ח סי'  בשו"עועל כן איפסיקא הלכתא  .שנפלה בחלקו

'מת אביו מברך דיין האמת, היה לו ממון שירשו,  ב)"רכג ס

אם אין לו אחים מברך גם כן שהחיינו, ואם יש לו אחים 

   .במקום שהחיינו מברך הטוב והמטיב'

  

בשעת פילו אשמחה לאדם  ורםגשעושר הממון  חזין

, ואם כך הם הדברים בעושר גשמי, חימום של צער האבל

בוודאי שעושר כזה המובטח לו לאדם מחמת ברכת 

בוודאי שהוא השבת, עושר ברוחניות ועושר בגשמיות, 

שלמה המלך החכם , ולכן אמר ורם לשמחה אמיתיתג

שברכת השבת היא תעשיר ולא יוסיף עצב  מכל אדם

אין לו כמה גדולה היא המתנה הזו, מי שיודע ו, עמה

  .טפלאפילו לא באופן של שום עצב בשבת ו
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  אחר הלימוד בספה"ק

  :הרב ואמר פתח 

 ,(סנהדרין כד.)הושיבני זה תלמוד בבלי'  'במחשכים

של חושך , חושך הגלותשל זמן של 'מחשכים' עתה הוא 

 להתחזק צריכים ועתה הוא הזמן שאנו  ימי בין המצרים,

ביתר שאת וביתר בדייקא, בבלי  תלמוד  בלימוד  יותר ב

כך נזכה לצאת מן הגלות ורק  ,בשמחה והתלהבותעוז, 

ימי באלו בזמנים ביותר צריך חיזוק זה דבר ו המר הזה.

לא לוותר על ש, מתרופף בין הזמנים, שלימוד התורה

  .לימוד קבוע בכל יום בלימוד גמרא בדייקי

  

בהם ניטשת  ,בימים אלוהדברים אמורים עתה  ביותרו

הוא עת צרה ו ,השודארצנו הק של ממש בדרום מלחמה

תורה בלימוד להתחזק צריכים אנו שבוודאי שליעקב, 

ועומד מלחמה תלוי ה נצחוןשהרי כל בהתלהבות, בחיות ו

'א"ר יהושע  (מכות י.)בלימוד התורה, וכמו שאמרו חז"ל 

עומדות היו רגלינו  )תהלים קכב, ב(בן לוי, מאי דכתיב 

בשעריך ירושלם, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, 

לימוד זה צריך ו '.עוסקים בתורהשערי ירושלם שהיו 

עוז היינו  ,(דה"א טז, כז)'עוז וחדוה במקומו' להיות בבחינת 

לצאת מאהלי תורה , שנתגבר בעוז על כל פיתויי היצר

תילמד מתוך התורה שהיינו  'חדוה'ו, ולתור את הארץ

את גודל אלא שנבין ה, ולא מתוך כפיי, חדוה בדייקא

יכול שביטול תורה שלנו , המוטלת על כתפינואחריות ה

כל וכ, ל"רח ם חלילה לאבידות בנפש שם בדרוםורלג

בשמחה הכי  נשקיע עצמנו יותר ויותר בלימוד הגמראש

את אויבינו שוק על  לנצחנזכה כך יעזור השי"ת שגדולה, 

  אכי"ר.ולעמוד בשערי ירושלים, , ירך

  קודם קריאת התורה

קימה מן השבעה על הרבית הצדקית אמה 
   .ר זיע"אדמו"אמרן בת כ"ק  ,של מלכות

  
  הרב ואמר: פתח

אחר תפילת האחרון לימי השבעה ביום שישראל  מהג

האבלים, מקימים את ת היום ככולו, צשחרית שהוא מק

מרן כ"ק זקיני , 'קומו'פעמים ג' אומרים להם ו

 ,טאלנא חסידי בית טשערנאבילש ,מרא זי"עמו"ר אד

  .להקים את האבליםהרבי יבוא שהשתדלו 

  

בה אין שבשבת קודש, כשימי השבעה כלים  עתה

שלאחר שחרית  ,אבלות, המנהג שנהגו רוב ישראל הוא

  .אבלים ג' פעמים קומוקודם קריאת התורה, אומרים ל

  

ה'קומו' מורה על יציאה מתוך האבלות, ועל  עין

 אדמו"ר זיע"אמרן "ק כההתייצבות בחוזק בשמחה, 

הי"ד אבוב במ הקדושת ציוןאת הניגון שחיברו חיבב 

 דתהלים 'הן בבקעה והן בהר' שמסתיים בפסוק,  זצוק"ל

והנה על  עזרתה לנו ופדנו למען חסדך'. 'קומה (מד, כז)

'כל זמן שישראל בירידה  (שמו"ר א, ט)דרשו חז"ל פסוק זה 

כי שחה לעפר  )שם כו(התחתונה הם עולים, אמר דוד 

עזרתה לנו  'קומהנפשנו דבקה לארץ בטננו, אותה שעה 

היינו שדווקא בשעה שמגיעים וופדנו למען חסדך'. 

עד  יםפלו, שנלתחתית המדרגה של שחה לעפר נפשינו

, וכך 'קומה עזרתה לנוזוכים ל'דווקא אז שאול תחתית, 

כאבל ' (תהלים לה, יד)הוא באבל פרטי על אם שעליה נאמר 

לעפר נפשינו, וכך הוא באבל  שחה – 'שחותי קודר אם

תשעת הימים, שדווקא מתוך כך ששחה לעפר כללי של 
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ולהתחזק בעזרת ה' אותנו, נזכה אי"ה לקום  ,נפשינו

  .ולזכות לישועה השלימה שתבוא בקרוב אי"ה

  

 רכד, ו)א, יפה ללב להרר"י פאלאג'י או"ח עי' (בספה"ק  איתא

 ,'יחיו מתיך נבלתי יקומון יט) ,ישעיה כו(שאמירת הפסוק 

וארץ רפאים  ,ת טלךוכי טל אור ,כני עפרוהקיצו ורננו ש

פסוק והנה המשך ה ,הוא מסוגל לטובת הנשמה .תפיל'

זה הוא הפסוק 'לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך ה

והיינו חדרי תורה וחדרי תפילה, בחדריך היינו בעדך', 

זעם ועברה, צריך אדם להיכנס בתוך חדרי שבשעה של 

העבודה כאמור זוהי ותורה ותפילה והם יכולים להצילו, 

להשקיע את כל כוחינו  המוטלת עלינו בימים אלו,

, ואי"ה נצא מצרה לרווחה בלימוד התורה בשמחה

  .ומשעבוד לגאולה השתא בעגלה ובזמין קריב, אכי"ר

  

  שלש סעודות

  הרב ואמר: פתח

איכה, 'שלושה נתנבאו בלשון  (איכה א, א)במדרש  איתא

איכה אשא  (דברים א, יב) משה ישעיה וירמיה, משה אמר

איכה היתה לזונה,  ישעיה א, כא)(לבדי וגו', ישעיה אמר 

  ה ישבה בדד'.איכ (איכה א, א)ירמיה אמר 

  

זרע זיע"א בספרו הק'  אפשיץרהרה"ק מ וכתב

 (ב"ר יט, ט)'הנה אמרו ז"ל ל ה"זב )ה במדרש ג'"חנן דואת( קודש

שרמז השי"ת לאדם הראשון החורבן בית המקדש, 

ה'שמתחילין באותיות איכה, וזהו שאמר לו השי"ת  , 'ַאיֶּּכָ

  ויקרא ה' אלהים אל האדם ויאמר  (בראשית ג, ט)כמו שנאמר 

הלו  ה', הוא מלשון ֵאיָכה, נמצא שפירוש תיבת ַאיֶּּכָ ּכָ , 'ַאיֶּ

שכביכול השי"ת שואל עלינו איה ואיפה אנו, עד שהשי"ת 

כענבים במדבר  (הושע ט, י)ימצא אותנו, על דרך שנאמר 

מצאתי ישראל, לכן לעתיד ימצא השי"ת אותנו כביכול 

וישמח עמנו, וזהו על ידי שאנו מבקשים אותו בגלות, 

מקום כבודו להעריצו, ולעתיד השי"ת  'איה'ואנו שואלין 

ולכן האותיות וכו', נו, ואנו נמצא אותו ית"ש, ימצא אות

יה וירמיה, אחר הג' פעמים איכה, שאמרו משה וישע

 )א, כא('שא, ישעיהו אמר אאיכה  )דברים א, יב( משה אמר

הם  'שבהיאיכה  )איכה א, א(ה אמר 'יתה, ירמיהאיכה 

, לרמז מה שאנו מבקשים אותו ית"ש ואומרים 'ה"אי'

מקום כבודו, והוא ית"ש שואל עלינו, כמו ששאל  'איה'

אתה'. עיי"ש המשך דבריו  היכןלאדם הראשון איכה, 

  הק'.

  

הק' למדנו שקריאת איכה היא קריאה  מדבריו

ה'ושואלו באשר הוא שהקב"ה קורא לכל אדם  ּכָ , היכן 'ַאיֶּ

אתה ממלא את האם , בעולמו של הקב"ה עומדהנך 

בעניני שליחות  ,עולם הזהשבשבילה נשלחת ל שליחותך

יים מקאתה האם תורה ותפילה, ובעניני עבודת המידות, 

 ךמחנך את בניהנך שלשלת הדורות והעברת ב את תפקידך

האם , לתורה וליראת שמים לאמונה ולבטחון את בנותיךו

התמסרות לתורה ויראת שמים, או רואים  ךביתרות קו

אדם  , וכלהעולם הזההבלי תאוות להתמסרות חלילה 

צריך להאזין ולהקשיב ולשמוע את הקריאה הזו המופנית 

, ולהשתדל לפעול אליו, ולשים את הקריאה הזו על לבבו

   .ולעשות כל מעשיו על פי הקריאה הלזו
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ה, קריאה זו של  והה ּכָ אדם נאמרה להקב"ה ַאיֶּ

שהיו לו את כל תאוות ואת כל הנאות העולם הראשון 

הקב"ה בשבתו בתוך גן  לווכמו שאמר הזה לו לבדו, 

'מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ  יז)-(בראשית ב, טזהעדן 

חז"ל בנוסף אמרו ו .הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו'

'אדם הראשון מיסב בגן עדן היה, והיו מלאכי (סנהדרין נט:) 

כל  על אףואעפ"כ השרת צולין לו בשר, ומסננין לו יין'. 

עץ מאותו ווקא ואכל דהאדם הלך  ,הטובה הגדולה הזו

את הקב"ה קרא לו אז , ו'תאכללא 'אמר לו נעליו שיחיד 

ה'הקריאה הזו  בו היכן הוא עומד שישים אל לי ,'ַאיֶּּכָ

יראה עד היכן הובילוהו בו וישים אל לישבעולמו, 

עד שהלך , שלא היה די לו בכל טוב העולם הזה ,תאוותיו

קריאה זו של ועבר על הלא תעשה היחיד שנאמר לו, ו

ה  זהר י, שקורא הקב"ה בכל דור ודור לכל אדם ואדםַאיֶּּכָ

, כפי יכלתו להרחיק ולהתרחק מכל תאוות העולם הזה

ההימשכות אחר תאוות העולם הזה ולו גם המותרות, כי 

, מביאות את האדם לעבור על העבירות החמורות ביותר

על התאוות שהם בבחינת  (סוכה נב:)וכמו שאמרו חז"ל 

'משביעו רעב', שככל שהאדם ממלא תאוותיו ומשביעם 

כך הוא נעשה רעב יותר ויותר, עד שאינו יכול לשלוט 

  .בתאוותיו

  

להיות מרא דחושבנא על תנו יאכל אדם מצריך  עתהמ

ו מכמעשיו שעשה בעבר, ועל מעשיו שיעשה בעתיד, ו

'ידע שור קונהו וחמור אבוס  (ישעיה א, ג)קראנו בהפטורה ש

  ידע, עמי לא התבונן'. הקב"ה רוצה  לא ישראל  בעליו, 

  

'דע  א) ,ג(אבות שנתבונן במעשינו, שנזכור את דברי התנא 

מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן די 

וחשבון'. ונעשה חשבון נפשינו, לידע היכן אנו עומדים 

בעולמו של הקב"ה, מה עשינו במשך ימי חיינו בעניני 

יף ולעשות בכדי להגדיל את רוחניות, ומה עלינו להוס

  שמו יתברך ולקדשו בעולם הזה. 
  

לבעל  אור תורה בספר הק'כעין מה דאיתא  והוא

ה' וירחמהו', 'וישב אל נה, ז)  ה(ישעיעל הפסוק  ע"נ התיא

שכתב שבכל יהודי באשר הוא יש נשמה קדושה וניצוץ 

קדוש של הקב"ה, וכוונת הפסוק 'וישב אל ה' וירחמהו' 

היא, שהפסוק קורא לו לאדם שתהיה לו רחמנות על חלק 

אלוק ממעל השוכן בקרבו, שלא ילכלכנו ושלא יכסנו 

במעשים מכוערים אלא ישוב בתשובה, וכל יהודי באשר 

הוא גם כי הרבה לפשוע, הניצוץ הקדוש שבקרבו עדיין 

חי, ועליו רק להשיל מעליו את כל הקליפות המכסות 

, ועל פי דברינו נאמר ר חדשבאו ואת הקדושה ולהאיר

שאותו חלק עצמו של ה' הנמצא בקרבו, הוא עצמו קורא 

ה'לו  ּכָ   .ומבקש הימנו שיחוס עליו 'ַאיֶּ

  

תכליתנו את זכור נו ,זהדבר שנשכיל להתבונן ב ככלו

נשכיל ו בעולם, ל את שמו ית'יגדהל היאש ,בעולם הזה

יראת ל ,תפילהלותורה ל ,את בנינו ואת בנותינוכך חנך ל

מתוך השתוקקות לקדושה ולטהרה, , וליראת חטא שמים

, כך נזכה לזעוק את זעקת 'אי"ה קדושה וטהרהוחיות ו

 ו אליו ברחמיונוהקב"ה ישוב אות ,מקום כבודו להעריצו'

  אכי"ר. ,המרובים ויושיענו בתשועת עולמים

  

  



 ה            קודש         ד"תשע דברים פרשת      דברות     בה"י

 

������������  
  

'אין שאלת שלום לחבירו  כ)"(או"ח סי' תקנד ס בשו"ע איתא

בת"ב, והדיוטות שאינם יודעים ונותנים שלום, משיבים 

   .'להם בשפה רפה ובכובד ראש

  

הקפידו ביום זה זו נמצינו למדים, עד כמה  מהלכה

שחיברו הלכה מיוחדת , על ענינים אלו שבין אדם לחברו

 נחרב ביהמ"קזה ביום אינו יודע ששכשהדיוט לומר לנו ש

  בשפה  , אמנםצריכים להשיב לו שלוםאנו , םנותן לנו שלו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בו שיום זה שונה ובכובד ראש, בכדי שישים אל לי רפה

ולבארו במהותו, ואז אפשר יהיה לבוא עמו בדברים 

והיא לכאורה הלכה שאינה נצרכת, מהות עיקרו של יום, 

כי מה בכך אם לא נענה לו שלום, אך בהלכה זו לימדונו 

 ,מישראלואחד על כבודו של כל אחד  עד כמה יש לחשוש

 ברי ד הם  ידועים ו , וחסר לבב ולו יהי עם הארץ שכזה

שבית מקדש השני נחרב מחמת  :)יומא ט( שאמרו  חז"ל

אלו נהוג כדבעי בענינים אשר נשכיל לשנאת חינם, וכ

לבנין הבית השלישי אי"ה נזכה אזי שבין אדם לחברו, 

    אכי"ר.במהרה בימינו, 
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  'מאמר א

  רבה אליהו דבי תנא

  )יאות  ז(פרק 

צפור דיע שיש בה  (שמות ח, ב)ותעל הצפרדע  מאי'

בשעה שהעופות הם צמאין ובאין לשתות מן  ,דיעה

קוראין אותם ואומרים להם  ,היאור ומן האגמים

, (תהלים קדעליהם הוא אומר  ,בואו ושתו אל תתיראו

יהלכון ישקו המשלח מעינים בנחלים בין הרים  )יב-י

  כל חיתו שדי וגו' עליהם עוף השמים ישכון וגו'. 
  

שהצפרדע יש בה דיעה לקרוא לכל  למדנו

מים מן היאור ומן האגמים, העופות לבוא ולשתות 

  ולהרגיע את כל העופות לבל יתראו לשתות.

  

הנה ד ,ם אלו לפרשתןלשייך דברי נראהו

ותרגנו ' כז)א, (נאמר דברים פרשת בפרשתן 

הוציאנו מארץ תנו והליכם ותאמרו בשנאת ה' אובא

  '.רי להשמידנוומצרים לתת אתנו ביד האמ

  

דור יוצאי מצרים לומר  יכלוהיאך מאוד,  תמוהו

דברים מופרכים שכאלו 'בשנאת ה' אותנו', והלא 

הנפלאות שעשה עיניהם ראו ולא זר את כל הניסים ו

ובהוציאו אותם  ,הקב"ה בעשרת המכות עמהם

ובמכות שעל הים, ובקריעת ים סוף, מארץ מצרים, 

והרי אילו והיאך הם יכולים לומר בשנאת ה' אותנו, 

והיה  ,היה שונאם לא היה עושה להם את כל הניסים

  הורגם מיד.

  

וכן הוא  . הביאו רש"י הכא(דברים פיסקא כדהקשו בספרי  וכך

'בשנאת ה' אתנו, איפשר שהמקום שונא את ) במד"ר

הבתי אתכם א (מלאכי א, ב)והלא כבר נאמר  ,ישראל

אמר ה', אלא הם ששונאים את המקום משל הדיוט 

  אומר מה דבלבך על רחמך מה דבלביה עלך'.

  

 ,קושיא במקומה עומדתהדעדיין יש לתמוה  אמנם

אחר שראו  ,יכולים לשנוא את הקב"ההם היאך היו 

את כל הניסים שעשה עמהם, ואילו היה שונא אותם 

ולא היה  לושכאעושה להם ניסים בוודאי לא היה 

  . גואלם ממצרים

  

 ,אוהבן של ישראלמש"ר דבזה, לומר  אהרונ

'הרגני נא  (במדבר יא, טו) שאמר על עצמו ,רעיא מהימנא

יבר רק לטובתם של ישראל, דגם כאן בוודאי הרוג', 

 רק, אלא לביישםלגנותם וין בדבריו אלו לא נתכווו

כמה נשתבשה  מר להם ראווא ,זכותלמד עליהם ל

בשנאת  –שאמרתם אמירה של שטות שכזו  ,דעתכם

הוא אוהב אתכם, ש אתם ידעתםש בו בזמןה' אותנו, 

בוודאי לא אמרתם זאת אלא ועיניכם ראו ולא זר, ו

מחמת שיבוש הדעת, מרוב המצוקות ואורך הגלות 

  במצרים. 
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הכוונה שהיתה דעתם משובשת עליהם  ואין

 ,שהיתה משובשת עליהם בענין זהאלא לגמרי, 

את כל הטובות שעשה על לב  העלו אלו וכרז אלש

ו את לכן שפטוועד עתה,  מיום היולדםקב"ה עמהם ה

עתה, וכיון שהיה  על פי מראית עיניהםרק הענין 

 ,לטובתם האינהעלייה לארץ ישראל שנראה להם 

. ואילו לא היו בשנאת ה' אותנו'' – ומיד צעק

לא בוודאי  ,מרוב צרות הגלות ובשים בדעתםשמ

ים מפיהם דבר שטות שכזה, והיו מבינים יאמוצ היו

וכל דברי המרגלים  ,בטובתןרק שהקב"ה חפץ 

   בשקר יסודם.

  

את דיבת הארץ וציאו האותם מרגלים ש והנה

לכדי שיבוש עד  את כלל ישראל והביאו ,רעה

 הם עצמםהנה , 'בשנאת ה' אותנו' ומראש ,הדעת

 דעתם עליהם, ונהגו הפך ממעשה  נשתבשה

יש בה דיעה ש צפרדעהעה, שיציפור ד -צפרדע ה

ואומרות להם אל  ,מסלקת את חששות העופות

לא תתיראו ובואו לשתות מים, ואילו המרגלים 

אדרבה הם ואפילו את דעת הצפרדע, היתה בהם 

לארץ שלא יבואו הפחידו וייראו את בני ישראל 

 אילו היתהישראל לאכול מפריה ולשבוע מטובה, ו

היו באים הם כמו הציפור דעה, לפחות בהם דיעה 

ואל  ,ישראל עלו לארץ ישראל ואומרים לבני

אבל הם בשיבוש תתיראו מן העמלקי ומבני הענק, 

אלא עוד הפחידום  ,דעתם לא רק שלא אמרו כך

בכך והבהילום ומנעום מלעלות לארץ הקודש ו

  הביאו כליה עליהם ועל כל דור המדבר. 

  

עלול לקרות עת זה של שיבוש הדענין אמת בו

בכל יום ויום ובכל שעה  ,באשר הואלכל אדם 

 ,גידול הבניםטרדות ו ,כי טרדות הפרנסהושעה, 

טורדים את דעתו של ושאר ענינים קשים וסבוכים 

ופעמים , דבר יום ביומוומשבשים אותה  אדם

 במתינות כל הקורה עמועל לדון שהאדם אינו מסוגל 

מרגיל את עצמו י שמאידך כל מ, ובישוב הדעת

שום דבר , ולא לשפוט עניןבכל להתבונן בכל דבר ו

, הנה גם באותה שעה לפי ראות עיניובחיפזון 

כשיתגלגל לפתחו נסיון גדול וקשה, כיון שהוא 

 מעשיוכל יעשה את הוא  ,מורגל להתיישב בדעתו

אבל אדם שאינו , במחשבה תחילהבישוב הדעת ו

ו "לול חערגיל להתיישב בדעתו בכל דבר וענין, 

בעשותו מעשה שאינו נכון  ,להפסיד עולמו בחייו

  דעת.השיבוש מחמת 

  

אנשים שעברו את כל בעינינו לראות  זכינו

הנוראה, ונשארו  המאורעות הקשים של השואה

שמרו על גם שם בגיא צלמות, ו בצלמם ובדעתם

ישוב הדעת ולא עשו שום מעשה מתוך חיפזון וחוסר 

שהוא היום בו  ,עתה בערב תשעה באבישוב הדעת, 

והביאו המרגלים בשיבוש הדעת הלזה, והטעו טעו 

  , אתז לתקן   הזמן  הוא  לדורות,  בכיה   כך בעקבות 
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ולנסות  ,להשתדל להתיישב בדעתנו בכל דבר וענין

ולא לעשות  ,דעהשיש בה להיות כאותה ציפור 

מעשים נחפזים בלא מחשבה תחילה, וגם לא לחשוב 

להבין רק בשנאת ה' אותנו', 'מחשבות נחפזות של 

של הקב"ה נעשים מאהבתו שכל מעשיו ולהאמין 

אז נזכה  אותנו, וכמו שנאמר אהבתי אתכם אמר ה', 

כי ' (ישעיה יא, ט) עליה נאמרש ,שלימהיגאלנו גאולה ש

  אכי"ר. , 'ם מכסיםכמים ליאת ה' דעה מלאה הארץ 

  

  בר מאמ

משה  בירלהרה"ק  קהלת משהבספר הק'  איתא

בגמרא '  (ליקוטים) זיע"א אליקים בריעה מקאז'ניץ

בתי כנסיות ובתי מדרשות  עתידין (כט.)מגילה 

שבחו"ל שיקבעו בארץ, ולכאורה לאיזה דבר 

נצרכים בשם, הלא ביהמ''ק הוא מועט מחזיק את 

המרובה, ולא יחסר המקום עבורם, ולמה צריכים 

הביהכ''נ וביהמד''ר, ונראה עפ''י פשוט ובדרך 

צחות, דהנה האנשים אשר הם עוסקים בתורה, 

ערב ובוקר בגלות  והולכין תמיד להתפלל בביהכ''נ

זה ביהכ''נ  -המר הזה, מורגלים הם בהקדושה מעט 

וביהמ''ד, ממילא יכולת בידם לקבל הקדושה 

עבור אותן בביהמ''ק, וגם תורה חדשה מאתי תצא 

האנשים אשר לא היו עוסקים בתורה והורגלו 

בקדושתה, הם יזכו להתורה החדשה, אבל אותן 

לא הלכו האנשים אשר לא היו עוסקין בתורה, ו

להתפלל בביהכ''נ, לא יהיה ביכולתם לבוא 

זהו  -מפני שלא הורגלו בקדושה מעט  ,לבהמ''ק

ביהכנ"ס וביהמד''ר, ובבהמ''ק הקדושה גדולה 

למאוד, לכן צריכים מקודם לילך איזה זמן לביהכ"נ 

ולביהמד"ר כדי שיורגלו בהקדושה, ואח''כ יהיה 

ין הבתי להם יכולת לילך לביהמ''ק, ומפני זה צריכ

כנסיות ובתי מדרשות לקבוע בארץ עבורם, לאמר 

להם מפני שלא רצו לילך בהגלות לבהמ''ד 

ולבהכנ"ס צריכים אז לילך מקודם לבהכנ"ס 

אדמו''ר הרה"ק ולביהמ"ד, ואמרתי דבר זה לפני 

, ואמר ממעזביז מו"ה אברהם יהושע העשיל זצלה''ה

לי כי זה ירמז מהרמ"ז שכתב שקודם ביאת משיח 

ואמר כי הוא  ,ודפח"ח ,גרשו היהודים מהכפריםי

  עכלה"ק. .'עפ''י האמת

  

נם אנשים הנכנסים ישד, דשוקרי על דב וסיףנו

כלל מקבלים אינם  "כפאולם אע ,לביהכ"נ ולביהמ"ד

אע"פ שהם את משום שזקדושתם, שום רושם מ

שם נמצאים אינם מ"מ  ,בגופםנמצאים בביהמ"ד 

דגל בספה"ק מה שכתב במחשבתם, וכבר ידוע 

מאדוני וזה לשונו, 'ידוע  (שמות ד"ה ותעל), מחנה אפרים

במקום שמחשבתו של אדם כי  אבי זקני זללה"ה

  '. ע"כ.שם הוא כולו

  

לבתי כנסיות  ם אנשים הבאיםלפי"ז שאות נמצאו

אזי  ,תם במקום אחרושבובתי מדרשות וכל מח

שום אינם יכולים לקבל כאילו גם גופם במקום אחר, ו

הם לא יוכלו להיכנס אם כן גם ן הקדושה, ורושם מ

אחר לרום מעלת קדושתו, ויצטרכו לבית המקדש 
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לילך ביאת משיח צדקנו ואחר הקמת בית מקדשנו 

בגופם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ולהיות שם 

 ,למשהו מן הקדושהגלו רובמחשבתם, ורק אחר שי

   נס לבית המקדש.כילזכות להיוכלו 

  

אף ש ,המדרש טל בביתגם מי שהולך ב וכך

אך מ"מ הרי הוא  ,במקום אחר שמחשבותיו אינם

הולך בטל כישן ידוע ששהרי  ,כאילו אינו נמצא שם

 השפת אמתוכבר כתב  ,ג סק"ו)תקפסי' (עי' מג"א  דדמי

צריך בביהמ"ק היה ישן כהן שד : ד"ה עי' ברמב"ם)זבחים כ(

דהוי כיצא לחוץ משום 'שנית ידיו ורגליו לקדש 

'. נמצא שההולך יוצאת ממנו בשעת שינה דהנפש

  ואם הוא מחוץ   חוץ, כיוצא  הוא  כישן  שהוא  בטל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כול לקבל מאומה בוודאי שאינו י ,לבית המדרש

   מקדושת בית המדרש.
  

על כן שומה עלינו בימים אלו בהם אנו  אשר

נו, ימבכים את חורבן הבית, ומשתוקקים לבני

 ושתמקדרושם בנפשינו לקבל בכל כוחנו שתדל לה

שנוכל אי"ה בבוא העת בכדי  ,ביהכ"נ וביהמ"ד

, ולא נצטרך להישאר חוצה לו להיכנס מיד לביהמ"ק

בנו, אם נהיה בביהמ"ד לא רק אלך ורק וכל זה תלוי 

  חלילה  ניזהר  ובנוסף  נו, יתובגופנו אלא גם במחשב

לך בו בטל, ואז נזכה לקבל רושם מן הקדושה, לא לי

להיכנס שנוכל נפשינו כין את לבבינו ואת ונזכה לה

ינו שיבנה במהרה בימכלבית המקדש השלישי 

  .אכי"ר ,בעגלא דידן ובזמן קריב
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