
בפרשה משה רבינו מוכיח את ישראל במילים 'אחד עשר יום מחורב' 
של  בעטיים  שנגרמו  והסיבוכים  התלאות  כל  את  והולך  מונה  והוא 
חטאי דור המדבר. התארכות המסע במדבר הוא סוג של גלות, וכאן 
והייסורים שעוברים  וכל התלאות  כל שאר הגלויות,  גם  משתקפים 
כיום על כל אחד ואחד. בתוך דברי התוכחה הללו מתבהר גם הסיבה 
תלוי  הכל   – והפרטית  הכללית  הגלות,  מאורעות  כל  של  המרכזית 

ונובע מחוסר אמונה.
        

על הפסוק 'אחד עשר יום חורב' כותב רש"י: אמר להם משה ראו 
הר  כדרך  ברנע  לקדש  מחורב  קצרה  דרך  לכם  אין  גרמתם,  מה 
שעיר, ואף הוא מהלך י"א יום, ואתם הלכתם אותו בשלשה ימים, 

בשבילכם  מתלבטת  שכינה  היתה  כך  וכל 
למהר ביאתכם לארץ, ובשביל שקלקלתם, 

הסב אתכם סביבות הר שעיר מ' שנה.
להימשך  היה  יכול  ישראל  לארץ  המסע 
ארבעים  עד  התארך  הוא  ביותר,  קצר  זמן 
והמרגלים.  העגל  חטא  בשל  והכל  שנה 
שני החטאים הללו היו תולדה של ספקות 
הצדיק,  ועל  ה'  על  שאלות  באמונה, 

והתלבטויות שאינן במקומן.

בלי ספקות!
כשמדברים על חוסר אמונה נדמה שהסכנה 
של  ורעיונות  כפירה  היא  ביותר  הגדולה 

היפך האמונה, אבל באמת אין לך דבר קשה לאמונה כמו הספק. 
והחששות  הספקות  בלב.  שמנקר  כלשהו  ספק  רק  כפירה,  לא 

שוללת מאיתנו את ארץ ישראל ומרחיקות אותנו מהאמונה.
שבשעה  ספק,  מכוח  אלא  נבראה  לא  הגלות  גזירת  כל  למעשה, 
שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו לתת לזרעו את ארץ ישראל הוא 
שאומרים  כפי  הזו,  השאלה  ועבור  ארשנה',  כי  אדע  'במה  שאל 
חז"ל, נקנסה על בניו גזירת הגלות. זה לא עונש כמו שזו תוצאה. 
אם הינך שואל 'במה אדע' משמע אתה מסופק אם תקבל, הספק 
שלנו מחזק את הביטחון שלהם. אם אתה מסופק עד כמה הינך 

שייך לה' ולטוב, מישהו אחר בטוח שאתה שייך אליו, ח"ו.
בימים אלה אנו אבלים על החורבן ומתגעגעים לגאולה, בגלותנו 
רדיפות,  סובלים  גלויות,  שיעבוד  עול  תחת  נאנקים  אנחנו 
מקום,  לאדם  אין  ברוחניות  גם  בנכר,  ומתגלגלים  מגורשים 
היצר מציק ומטריד בפיתוייו ושולל ממנו שלוות נפש ויישוב 
על  ומערער  ומקטרג  עולה  גם  הוא  מכן  לאחר  הדעת, 
זכויותיו היהודיות. באופן זה גם מתנהגים כלפינו אומות 
העולם שמערערים מאז ומעולם על ייחודיותנו ועל 
היותנו עם נבחר לה', ובעיקר על ארץ ישראל. 
וכל הגלויות הללו מקבלים כוח מחוסר 

האמונה שלנו. 

מהיכן יש לגוי כוח לערער על מעמדו הנבחר של היהודי, מאיפה 
כוח  להם  יש  מניין  ישראל,  עם  את  לרדוף  כוח  האומות  מקבלים 
לאחוז בארץ ישראל? את התעוזה שלו להתריס מולנו שאין לנו 
חלק ונחלה בארץ ישראל ובבית המקדש, נובעת מחוסר האמונה 

שלנו.
הוא הדין בנוגע לגלות הנפש. אנחנו מרבים להתאונן על נסיונות 
אותנו  לגרש  לעצמו  שמרשה  פנים  עז  הרע  יצר  ועל  וקשיים, 
ממקומות שכבר אחזנו בהם, מעיז להכשיל אותנו שוב ושוב וגם 
לקרוא ערער על הישגים שזכינו בהם משנים קדמוניות, מאיפה 

הוא שואב את החוצפה הזו?
החוצפה שלו היא הצד השני של הספקות שלנו. בכל מקום שאתה 
משם  ששואב  אחר  מישהו  יש  בו,  מסופק 
בטחון. כל המעידות שלנו במדבר בדרך לארץ 
או  ולספקות.  בטחון  לחוסר  קשורות  ישראל 
או  עבורנו,  טובה  שהארץ  בטוחים  שאיננו 
משה  אלינו  ישוב  עוד  האם  מתלבטים  שאנו 
הדרך  את  מאריכים  הספקות  אותנו,  וינהיג 
וגורמים לדור שלם למות לפני  לארץ ישראל 

שיזכה לראות את הארץ.

שבת חזון
צוהר  הוא  החזון  בחזון.  מפטירים  השבוע 
ייסורים,  גלות.  של  סוהר  בית  בתוך  התקווה 
וכל  מצבים,  הם  אלו  כל  ודחק,  עניות  צער, 
למעשה  שונים.  למצבים  בחייו  נקלע  אדם 
מציאות  רק  הוא  מצב  אבל  אליו,  שנקלענו  מצב  היא  הגלות  כל 
מסוימת בזמן נתון. לעת עתה צר לי, עכשיו כואב, בינתיים חסר 
לי. הגאולה, כך אנו מאמינים ויודעים, כבר מוכנה לבוא. יש גאולה, 
יש פתרונות, לכל מצב וגם הקשה והמסובך ביותר, יש מוצא ועצה 
טובה, השאלה איך נחזיק מעמד עד שנגיע לשם. 'חזון' משיב על 

כך.
הנבואה החזיקה את כלל ישראל דורי דורות, עד היום אנו נשענים 
על נבואות טובות ובשורות של גאולה שמסרו לנו נביאי ה' מדורות 
בשורה  ומביאה  הנוכחי  המצב  מעל  מתעלה  הנבואה  קודמים. 
כל  את  שמלווה  העליונה  ומההשגחה  מהשמים  אחרים,  מזמנים 

צעדינו. 
של  ופדות,  גאולה  של  חזון  גדול,  חזון  עם  לחיות  חייב  יהודי  כל 
בשורות טובות ישועות ונחמות. ישראל, כמו שנאמר בגמרא, אם 
אינם נביאים בני נביאים הם. הנבואה היא כישרון יהודי, ובכוחו של 
בגלותנו.  לנו  שנגרמות  אחרות  חולשות  על  לחפות  כישרון  אותו 
הנביאים הקדושים היו מסוגלים להתרומם כלפי מעלה ולשמוע 
מתוך  להתנבא  יכול  פשוט  יהודי  חזיונות,  לראות  או  ה',  דבר 
האמונה הפשוטה שלו. אמונה היא זוג עיניים, ואם מסביב רואים 
רק קושי וכאב, נוטל היהודי את זוג עיניו היהודיות, עיני האמונה, 

ומשקיף הרחק אל מעבר להרי החושך באור הגאולה.

לחיות עם חזון גדול

רק  הם  וצער  עוני  קושי, 

מצבים חולפים אבל החזון 

ליהודי  נצחי,  עניין  הוא 

גאולה.  לחזות  כוח  יש 

גליון שבועי למבקשי 
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את הכוח לרדוף אותנו ולערער על זכויותינו וקדושתנו, מקבלים הגויים מהספקות שלנו, ומחוסר האמונה.

אתה רוצה לשבר הלב כראוי? 
קודם תחיה את עצמך!

מכתב קצ"ה

מאד,  מאד  פורח  הזמן  כי 

חיינו  וימי  הזמן,  יפרח   - שיהיה  ואיך 

הבל הבלים, ולא נשאר לנו כי אם מה 

הקדושה  לאמונתו  ברחמיו  שזכינו 

אשר נטעו אבותינו הקדושים בקרבנו 

האמתי  הדור  צדיק  ידי  על   – מעולם 

שזכינו לקבל ממנו פנים אל פנים, ועל 

כן גם עתה אשרינו מה טוב חלקנו.

בדבריו,  צדק  פייבל  רבי  ובודאי 

בהתפארו "אשרינו" בכל פעם...

עצמנו  להחיות  צריכין  אנו  עתה  וגם 

בזה, כדי שיהיה לנו כח לאמר הקינות 

אחד  כל  כראוי,  לבנו  ולשבר  לב,  בכל 

על חלקו שיש לו בחורבן בית המקדש 

וצרות ישראל בכלל ובפרט.

להיות  שנזכה  עלינו,  ירחם  השי"ת 

ירושלים,  על  המתאבלים  בכלל 

צמיחת  ולראות  בשמחתה,  לראות 

קרן ישועה בכל עת.

נתן מברסלב



צדקה, אא

בין המצרים אחי היקר!
הנה, בזמן שבית המקדש היה קיים אזי היה ייחוד תמידי, כי 
בין  החיבור  רואים  והיו  ישראל  עם  על  שורה  היה  השכינה 
לנחת  עולה  קרבן  כל  ואיך  לתחתונים,  העליונים  העולמות 
פני  לראות  בשנה  פעמים  ג'  עולים  היו  ישראל  וכל  למעלה, 

האדון ה', וכל מי שהיה חוטא היה מביא קרבן ומתחדש.
ההשגחה  אור  מאיתנו  נאבד  מקדשינו  בית  שחרב  כיון  אך 
עד  עלינו,  ה'  אור  השראת  מציאות  רואים  ואין  העליונה 
שכמעט ונשתכחה אור התורה הק', נתעלם החיות והאור שיש 
בקיום המצוות, כי כל החשק לעבודת ה' הוא כשאדם מאמין 

ומרגיש השראת השי"ת ששורה עליו בעת קיום המצווה. 
והוא  ישראל,  את  עזב  לא  באמת  שהשי"ת  לדעת  צריך  אך 
הולך איתנו בכל מקום בגלות, וכמובא על זה הרבה פסוקים. 
והוא אשר נתגלה במראה יחזקאל שהשי"ת ראה את ישראל 
כי  אותם  עזב  שהשי"ת  להם  נדמה  שהיה  ונדכים  נשברים 
הוריד  כן  ועל  השי"ת,  עם  שלהם  הייחוד  אור  מאיתם  נעלם 
שאכן  ידע  ישראל  שעם  בבבל  למטה  העליונה  המרכבה  את 
ישראל  לארץ  לחזור  שלהם  התקווה  איבדו  לא  וכך  איתם,  ה' 
מהם  שייעלם  לעבור  שצריכים  תיקון  רק  שהוא  הבינו  כי 
ההתגלות של אור השכינה, אבל באמת השכינה כן איתם ולא 

עזבם והוא רק בהסתרה.   
ואמונה זו שהשי"ת איתנו בגלות הוא הכח שיש לעם ישראל 
מה  החורבן,  לאחר  שנה  לאלפיים  קרוב  החורבן  על  להתאבל 
להתאבל  שייך  איך  זאת  להבין  יכולים  אינם  העולם  שאומות 
כל כך הרבה זמן על בניין שנחרב ונשרף, והרי גזירה על המת 
כי  העבר,  על  מתאבלים  שאין  האמת  כי  מהלב,  שישתכח 
כי יש  וכל הבכייה הוא על ההווה,  העבר אין ומה שהיה היה, 
בנו האמונה שאור הבית המקדש נמצא וקיים אצלנו ממש, אך 
שהוא נעלם מאיתנו, וכיון שכך הרי איך אפשר לשכוח מזה, כי 

אין כאן מת כלל.
ואדרבא ככל שמתארך הגלות גובר הבכי והזעקה, כי ככל שאדם 
יוצא  הרי  בה,  לנגוע  יכול  שאינו  רק  ממש  לידו  שהאור  מבין 
ייתכן  'איכה ישבה בדד' כלומר איך  ליבו  נוראה מעומק  זעקה 
שאני לבד ללא התגלות אור השי"ת בו בזמן שהאמת הוא שה' 
שהשי"ת  הוא  שהאמת  זו  באמונה  שמתחזק  וככל  אצלי,  כאן 
ומשגיח  אותו  מניח  ואינו  אותו  אוהב  והוא  ממש  אצלו  נמצא 
עליו כל עת, כך פורץ יותר ויותר הזעקה מעומק ליבו 'איה מקום 
כבודו' – היכן אתה? הרי בוודאי אתה נמצא איתי, ולמה אם כן 
תשכחנו, ולמה תקשיח ליבנו מיראתך שלא נוכל לראות אותך, 
ולמה ידמה לנו שעזבת אותנו. והוא מה שמפרש רש"י שם על 
התיבות 'היתה כאלמנה' לא אלמנה ממש, אלא כאשה שבעלה 

הלך למדינת הים שהיא מצפה שתשוב בכל עת.
והכל תלוי בחוזק האמונה, כי אזי הוא זעקה של תקווה, זעקה 
זהו  זועק,  שאינו  מי  ואדרבא  נחמה,  מלא  לב  מתוך  הפורצת 
לראות  פעם  אי  שיוכל  מלהאמין  ליבו  ופג  שנתייאש  מחמת 

ולטעום את אור האמונה – אור הייחוד שמתגלה בביהמ"ק.
וזהו סדר הקינות של תשעה באב ומגילת איכה, כי אין זה תפילה 
סדורה שמבקשים ומתחננים כשאר תפילות ובקשות, אלא הוא 
קינה וזעקה – 'איכה'?! – זעקה מעומק הלב שמבינים האחיזת 

עיניים שעוונותינו גרמו לנו לדמות כאילו אין השראת השכינה, 
וכמעט שנפלנו מיהדותנו ואין החשק והחיות בקיום התורה.

וזעקה זו מעומק הלב מתוך אמונה וודאית שבוודאי יש כאן אור 
ה', והוא רק נעלם מאתנו, אזי נתגלה לו קצת מאור האמונה והחיות 

שיש בתורה ומתחיל להרגיש קצת מאור הגאולה. 
והוא עצה נוראה למעשה בכל עת, כי עיקר עבודת האדם בעולם הוא 

להכיר את מציאות ה' ולזכור אותו, ויש זמנים של בחינת גאולה מה שאדם 
זוכה לעסוק בעסק התורה ותפילה ומתנוצץ בליבו אור אמונה ואהבת ויראת 

ה' וכל כולו חושב מכבוד אלוקים. 
זיכרון  של  הנורא  להרגש  להיכנס  יכול  ואינו  האדם  ולב  מוח  שנחרב  זמנים  יש  אבל 

יכול  אינו  שכלל  ענייניו  ושאר  ביתו  בענייני  או  ומתן  במשא  עסקו  בעת  ובפרט  בהשי"ת, 
לראות מציאות השגחת ה' ולהדבק בו ולהיות בשמחה וכו', או בזמנים שנפל ר"ל לעבירות ולמקומות 

מטונפים שאזי נדמה לו שכבר אינו יכול לעבוד את ה' וכבר אינו שם כוחותיו לעשות מצוות ומעש"ט 
ולהתפלל כראוי מחמת שמרגיש רחוק מה'. 

ואזי עיקר עצתו הוא שיתחזק לידע מהאמת שבוודאי הוא טועה מה שאינו רואה את האמונה ומה 
שנדמה לו כאילו אין ה' איתו ואצלו, שהרי לעולם ה' אינו עוזב את אף אחד מעם ישראל, ואיך יכול 
אם כן להיות שמרגיש כך, וככל שמתחזק להאמין בזה אף שאינו מרגיש, כך מתעורר לחפש ולשאול 
ולזעוק לה' מעומק ליבו, איה מקום כבודו, היכן ה', והרי בוודאי הוא נמצא כאן והרי בוודאי יש עצה 
בשבילי, ובוודאי יש כאן השגחה אז היכן זה, איך קרה כדבר הזה שנתעלם ממנו אמיתת אמת זו, וכך 
זוכה שבזעקה זו בעצמה זוכה להתחזק ביותר שאכן הנה ה' איתי והוא רק שקר ואחיזת עיניים מה 

שאיני רואה אותו )עיין ליקוטי מוהר"ן תנינא תו' י"ב ובליקוטי הלכות גביות חוב מיתומים ג'(. 
וזהו מה שאמרו חז"ל 'כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה' ואמרו זאת בלשון הווה 'זוכה 
ורואה' ולא אמרו 'יזכה ויראה', כי אבלות זו בעצמה היא הקרבה הגדולה ביותר שיש להשי"ת, מה שזועק 

ך  ו ת מ
אמונה וודאית שבוודאי יש כאן אלקות, והיכן זה נעלם ממנו?!

וזהו בחי' הכותל המערבי, מה שהשי"ת השאיר לנו שריד מבית מקדשינו שבו יש השראת השכינה 
ב'ניה, כי הוא סוד הבכייה של  'מערב' ר"ת ר'חל מ'בכה ע'ל  גם בגלות, ומובא בליקוטי מוהר"ן שצד 
האבלות, כי דייקא ההשארה הוודאית על השכינה מעורר אבלות אמיתי, לא כאבלות על מת שהוא 
בכייה על העבר, שברבות הזמן נשתכח, אלא בכייה על ההווה שרוצים כעת לראות את מה שיש באמת 

רק שאינו רואה.

להתאבל  מזה  ונתעורר  בגלות,  גם  ואצלנו  איתנו  ה'  שאכן  באמונה  להתחזק  שנזכה  יזכנו  השי"ת 
נחמת  בקבלת  במהרה  ירושלים  בבניין  לראות  נזכה  ובזה  הישועה  לאור  ולצפות  ולבקשו  ולחפשו 
ישראל בשלמות ויקוים בנו הפסוק "כי ניחם ה' ציון ניחם כל חורבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן 

ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה".

בהם  ימים  הימים,  תשעת  בימי  כעת  נמצאים  אנו 
באב,  תשעה  ביום  ובפרט  החורבן  על  מתאבלים 
ולא להבין מה  כזה אפשר בקלות להתבלבל  בזמן 
בדיוק רוצים מאיתנו, בפרט אלו המכירים את גודל 
ולעתים  השמחה,  ענין  על  רבינו  ששם  ההדגשה 
אינם מוצאים ידיהם ורגליהם בתקופה שנראית כל 

כך הפוכה מענין זה.
למעט  החיוב  בפי:  טובה  בשורה  כאלה  לאנשים 
בשמחה נאמר בקשר לפעילות חיצוניות מסוימות 
של שמחה, כגון בנין או נטיעה של שמחה כמבואר 
נטועה  יוסף, אולם השמחה שחייבת להיות  בבית 
אין  בה  בה',  אשמח  אנוכי  בבחינת  יהודי,  כל  בלב 
שום שינוי. מה אם כן ענין האבילות בימים אלה? 
)הל'  הלכות  בליקוטי  מצאנו  לזאת  התשובה 
וזו לשונו: מה שמתאבלים ומתמרמרים  ביצים א( 
אחד  שכל  והיסורים  הצער  על  וגם  החורבן  על 
כך  כל  "על מה שאנו רחוקים  חייב לסבול, העיקר 

בגלותינו מאבינו שבשמים".
שאנו  מה  הוא,  האבילות  שעיקר  מזה,  מתבאר 
מרגישים את ריחוקינו ומתגעגעים להיות קרובים 
פעולות  עושים  גם  לכך  ובהתאם  ה',  אל  יותר 
המורות – שהם הדינים המופיעים בשולחן ערוך – 
כמה חסר לנו בית המקדש, ובאמת אין כל זה צריך 
להיות זר לנו, משום שרבינו מדגיש רבות את גודל 
על  מאד  מתאבל  ולהיות  חצות,  קימת  של  הענין 
חורבן בית המקדש, שעל ידי זה זוכים למוחין בחי' 

תפילין ועוד )ליקו"מ א,סז(.
על מנת להבין את גודל נחיצות האבילות על חורבן 
בית המקדש יש לזכור, כי הסיבה שגרמה לחורבן 
היתה שלא הערכנו נכונה את גודל החסד שעשה ה' 
עמנו, בבחינת תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה 
ובטוב לב מרוב כל; חטא המרגלים שקבע את גורלו 
נגרם  לדורות,  בכיה  יום  להיות  באב,  תשעה  של 
תואנה  ובקשו  ה',  הבטחת  על  סמכו  שלא  משום 
על מתנת ארץ ישראל; חורבן הבית בא על ידי זה 
מהזכות  והתעלמו  רעים  מעשים  אחרי  שנמשכו 
במיוחד  בתוכם,  השכינה  השראת  של  הגדולה 
דמוחין,  קטנות  מחמת  שהיה  שני  בית  חורבן 
בזה שנפלו לשנאת חינם ומחלוקת )ה' ישמור 

אותנו מזה(.
כל זה אנו מתקנים על ידי האבילות על 
את  מרגישים  שאנו  בזה  החורבן, 
לבית  ומתגעגעים  החסרון 
המקדש, אנו מראים 

עד כמה כואב לנו שאיבדנו אותו בידים, כמו השוטה 
ובזה ממתיקים את הדין  לו,  המאבד מה שנותנים 
ומתקנים את החטאים שגרמו לחורבן, על כן כתוב 
משום  עליה  המתאבלים  כל  משוש  אתה  שישו 
בימינו  במהרה  מחדש  לבנייתה  גורמת  שאבילות 

אמן )ראה בענין זה ליקוה"ל ברכת הריח ד,ז(.
מעצבות,  מאוד  רחוקה  החורבן  על  זו  אבילות 
יקר  הוא  כי  אמר  רבינו  עליו  נשבר",  "בלב  ונכללת 
נשבר"  ה"לב  בעל   – והוא  יתברך,  ה'  בעיני  מאוד  
שקובל  וכתינוק  אביו  לפני  המתחטא  לבן  דומה   –
ובוכה על שנתרחק מאביו, ובאמת היה ראוי שיהיה 
לנו לב נשבר כל היום, אם לא שיכולים לבוא מלב 

נשבר לעצבות )שיחות הר"ן מא-מב(.
מסביר מוהרנ"ת שאף על פי שלב נשבר ואבילות 
על החורבן חשובים כל כך, בכל זאת אסור להישאר 
בזה, רק צריך מיד לנחם את עצמו בכל פעם, בגודל 
ולצאת  טובה  לאחרית  מקווים  שאנו  התקווה 
מהגלות מאפילה לאור גדול. כי חסדי ה' לא תמנו, 
איכה  במגילת  הנאמרות  הקינות  סדר  גם  הם  וכך 
- שבתחילה אנו צועקים במר לבנו אני הגבר ראה 
עני,אותי נהג וילך חושך, השביעני במרורים - ובתוך 
ואומר  שכתוב  כמו  עצמו  את  מנחם  המרירות  כל 
אבד נצחי, זאת אשיב אל ליבי על כן אוחיל חסדי ה' 
כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו חדשים לבקרים וכו', 
כמו שפירש רש"י: מתחדשים הם חסדיך מיום אל 

יום )ליקוה"ל ביצים א(.
קדושה  לשום  לזכות  אפשר  שאי  מוהרנ"ת  כתב 
היה  ולא  גדול,  מרירות  ידי  על  אם  כי  אמיתית 
אפשר לסבול המרירות והיסורים, רק ה' נותן ליעף 
לאחרית  שמקוים  התקווה  ידי  על  לסובלם  כח, 
)ליקו"מ  רבינו  כתב  וכבר  האמת.  הצדיק  בכח  טוב 
שלום  ששבת  לרמז  במרה,  ניתנה  ששבת  א,כז( 
אבל  קודם,  מרירות  ידי  על  רק  להשיג  אפשר  אי 
מזה  ליפול  לא  מאוד  להזהר  שמוכרחים  כאמור 
רוחני,  ענין  לכל  גמור  הרס  שזה  ויאוש,  לעצבות 
חלילה  ונגרם  כראוי,  להתפלל  אפשר  אי  ומחמתו 
ריחוק גמור )ליקו"מ א,רפב( והוא מעורר דינים על 
האדם ודוחהו מעבודתו, אבל קימת חצות ואבילות 
את  וממתיק  פדיון  שהוא  ההיפך  הוא  החורבן  על 

הדינים )ליקו"מ א,קמט(.
ולקיים  האמת  לצדיק  להתקרב  שנזכה  רצון  יהי 
בית  בחינת  שהוא  לדעת  מתדבק  שבזה  עצותיו 
המקדש, כמבואר בדברי רבינו, ובזה יהיה לנו חלק 

בבהמ"ק שיתגלה במהרה בימינו אמן.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שמחה גולשבסקי זצ"ל

טעם גן עדן
אגרת לתשעה באב



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תבודד

כשיתקבל ספרי בעולם יצא רבינו הקדוש למסע  ביום ראשון ה' באב הילולת האר"י הקדוש, שנת תקס"ו, 
לעבר הערים מדבדיבקה וטשעהרין, כשאליו מצטרפים מוהרנ"ת, רבי נפתלי, חתנו 

רבי יוסף )יוסק'ה( אוירבך ועוד שני חסידים מהעיר טפליק. 
בגדוד  הנוסעים  הבחינו  טפליק,  לכיוון  לאדיז'ין  מהעיר  העגלה  כשיצאה  בדרך, 
'קוזקים' רוסיים ששעטו ועברו לפניהם. משהבחין בהם רבינו, פתח פיו הקדוש והחל 
לגלות סודות נעלמים על העתיד להתרחש במדינת רוסיה בשנים הבאות ועד ביאת 
המשיח. ולא רק על ממלכת רוסיה נסובו דבריו, אלא על כל אשר יעבור על ישראל 

באחרית הימים וכל סדר ביאת הגואל.
רבי נתן ורבי נפתלי ישבו משתאים ונפעמים; במשך שעתיים תמימות גילה רבינו את 
המאורעות העתידים לקרות עם ישראל באחרית הימים ובגאולה האחרונה והשלמה, 

ושניהם מקשיבים בדריכות, ברתת ובזיע, בלא לאבד אף מילה. 
במהלך הנסיעה ישב רבי יוסק'ה בעגלה ליד רבינו, בעוד מוהרנ"ת ורבי נפתלי יושבים 
מולם, ושני החסידים מטפליק עומדים על המדרגות שבשני צדי העגלה, מזה אחד 
ומזה אחד, כשפניהם אל רבינו. כשסיים רבינו את גילוי סודות הקץ, חתם בהוראה 
למוהרנ"ת ורבי נפתלי: "אל תספרו את הדברים ששמעתם לאיש" והוסיף "שהאחרים 

לא יספרו – לזאת אדאג אני". 
מאוחר יותר, שוחח מוהרנ"ת עם רבי יוסק'ה, ברצותו לשחזר את הדברים שנאמרו 

בנסיעה על ידי רבינו, אך לתדהמתו גילה כי רבי יוסק'ה אינו זוכר דבר, מלבד המילים 
צמוד  שישב  למרות  וזאת  זהב(,  עלי  עם  )אילן  בלעטער"  גילדערנע  מיט  בוים  "א 
לחותנו-רבינו כל הנסיעה. ואילו שני החסידים מטפליק כלל לא זכרו דבר מכל אשר 

דובר בעגלה. הבין מוהרנ"ת, כי הדברים יועדו לאוזניו ולאוזני חברו רבי נפתלי בלבד.
וגם לא העלה אותם על הכתב  רוב הדברים,  לזכור את  מוהרנ"ת עצמו לא הצליח 
מיד. את המעט שזכר, כתב לאחר מכן בהוראת רבינו בשפת רמזים ובראשי-תיבות 
'מגילת סתרים', בתוספת הזהרה שלא להעתיק את הנכתב כאן  בקונטרס המכונה 
קיבל  שלא  שמי  באופן  נכתבו  שהדברים  למרות  לעולם,  להדפיסו  שלא  שכן  ומכל 
בעל-פה את הדברים, אין ביכולתו לפענחם. גם רבי נפתלי רשם בכתב ידו את הדברים 

הנוראים שנשמעו אז מפי רבינו.  
אחר כך נפרדו מוהרנ"ת ורבי נפתלי לשלום מרבינו, והוא המשיך בנסיעתו. לאחר מכן, 
כששב לביתו, אמרו לו שניהם כי שמחה גדולה מילאה אותם באותה שעה ששמעו 
ממנו את סדר ביאת גואל צדק. נענה רבינו ואמר להם, שאף הוא נעשה שמח מאוד 

לאחר סיפור הדברים.
שאל מוהרנ"ת: "רבי, אמת שמה ששמענו מכם הוא טוב ויפה, אך מתי יתקיים?"

ענה רבינו ואמר: "אבל הסיפור בעצמו מזה הוא דבר גדול מאוד. כשבא עניין זה לתוך 

שיחה בזה העולם, מה שהיה גנוז בחדרי-חדרים, זה בעצמו הוא דבר גדול מאוד!" 
נשמעו  לא  אשר  כאלה  גנוזים  דברים  לשמוע  "שזכינו  מוהרנ"ת,  יכתוב  "אשרינו" 

מעולם!!!".
באותו מעמד לא סיים רבינו לגלות למוהרנ"ת ולרבי נפתלי את כל סדר השתלשלות 
ביאת הגואל. שלוש שנים אחר כך, ביום שישי ח' באב תקס"ט, הם שמעו מפיו פעם 
הכתב  על  הדברים  את  מוהרנ"ת  העלה  הפעם  גם  הגאולה,  סדר  על  דברים  נוספת 

בשפת סתרים. 
הרב  זלמן  רבי  יד  מכתב  מטפליק  אלטר  רבי  שהעתיק  סתרים  למגילת  בהוספות 
ממדבדיבקה נכד רבי יודל ומתלמידי מוהרנ"ת, עליהם לא חלה אזהרת רבינו שלא 
לגלותם, מובא: "אשרי מי שיתחזק באמונה יתירה בימים אלו... כלל הדבר, אף על פי 
שעבר מה שעבר מהגלות קרוב לאלפיים שנה ואנו מצפים בכל יום שיבוא, אף על 
פי כן, אם יתמהמה, חכה לו, בוא יבוא לא יאחר, אף על פי שכלו כל הקיצין בוא יבוא 

בוודאי, ויהיה יפה ונאה מאוד, אשרי הזוכה לזה, שיתחזק באמונה אז". 
כששאל פעם החסיד הגדול רבי אהרן ליפוויצקי את רבי נפתלי: "הלא אתם שמעתם 

מרבינו את סדר ביאת גואל, היכן עומדים העניינים כעת?" 
מפה  קיבלנו  כך  רבינו?  של  בספרו  להגות  הנך  "מרבה  בשאלה:  נפתלי  רבי  השיבו 

קדשו: 'כשיתקבל ספרי בעולם – אפשר יהיה להתכונן למשיח!".

דברי  לאור  חזון'  'שבת  דברים  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
איך  מתגלה  שבהם  ג',  הלכה  הרשאה  בהלכות  מוהרנ"ת 
אחיזת  להחליש  נזכה  ועי"ז  ודין,  רוגז  כל  מבטל  השבת 
היראות נפולות מעלינו, ע"י שנתאבל מרה על חורבן בית 

המקדש, ונזכה לראות בבניינה בנין היראה השלימה.

תמצית המבואר בתורה ט"ו
במאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים )לקו"מ סי' ט"ו( מתגלה 
שיסוד הכל הוא שהאדם צריך לשפוט את עצמו בעצמו על כל 
עסקיו, האם כך ראוי לו להתנהג, ולדון את עצמו שיתגבר לתקן 
מה שצריך תיקון, ולשום אורחותיו ע"י דברי משפט ותשובה. 

הרבה  כאשר  מיוחדת,  בשעה  יום  בכל  בזה  לעסוק  עלינו  כי 
רבינו ז"ל לזרז אותנו לעשות כן בכל יום שעה התבודדות, כי 
זאת עיקר הכלי זיין שלנו ועולה על הכל, שאז נתעורר לשפוט 
מעשינו שיהיו כמשפטי התורה. ויש בזה כח גדול מאד כי עי"ז 
דין  אין  למטה  דין  כשיש  כי  האדם,  מעל  הדין  מידת  מתבטל 

למעלה, ועי"ז אין הדין מתלבש בדבר אחר. 
כי עיקר צרת האדם הוא, כאשר הדין מתלבש ח"ו באיזה דבר 
שיכול להזיק ח"ו, אך באמת הפחד עצמו הוא צרה יותר גדולה 
לסבול,  יכול  שאינו  ולחץ  בצער  הנפש  עי"ז  כי  הצרות,  מכל 
ואין לאן לפנות וכו', ועי"ז אינו יכול ללמוד ולהתפלל וליישב 
וזאת מחמת הבחי'  וכו'.  דעתו, עד שח"ו שוכח אור האמונה 
של התלבשות המשפט, כמ"ש "למשפטיך עמדו היום כי הכל 
עבדיך", שהדין מתלבש באיזה דבר שהוא עבד הדין והמשפט, 
לצער ולבטל חיות האדם ע"י פחד ואימה, אע"פ שבאמת אין לו 
סיבה לפחד, כי הוא גיבור ומפחד מדבר חלוש, אבל זה מציאות 

התלבשות הדין ועיקר צרת האדם. 
עי"ז  בעצמו,  מעשיו  לשפוט  להשי"ת  לחזור  כשיתגבר  אך 
אלקים",  בישע  "אראנו  מ"ש  בבחי'  הדין,  התלבשות  מתבטל 
לעסוק  לזכות  יכולים  ועי"ז  ונושע,  מתמתק  הדין  שמידת 
בתורה, לזכות לבחי' נגלות התורה כאשר יש לב ויישוב הדעת, 
ועי"ז הרי יזכה לתפילה, להודות להשי"ת בכל השבחים, לתאר 

בהרגשת נפשו את עוצם הרחמנות וטוב השם. 
וע"י שמבקש ליישר אורחותיו באור הדעת, יבא לידע מיראת 
רוממות השי"ת, ויבקש לזכות להנסתר שבתורה בדרך שיתגלה 
לעתיד לבא, שכולו עבודת הבורא ביראה גדולה, בבחי' תפילה 
במסירת נפש, לעשות הכל לכבוד השם בדרך בלי שום כוונה 
שבזה  העולמות,  ותיקון  המלכות  עליית  כבוד  רק  לעצמו, 
מתגלה אמיתת מכוון אור סודות התורה שעי"ז מתגלה טעם 
כל  בביטול  ותפילה  תורה  ע"י  מעשיו  לתקן  ויזכה  הגנוז,  אור 
עצמיותו, שזה האיר עלינו בבית המקדש, ועי"ז היינו רחוקים 

מכל צער ופחד וזכינו לתורה שבנגלה ושבנסתר. 
היראה והפחדים מבלבלים דעת האדם

להם  אין  אשר  כצאן  בעולם  ונד  נע  הולכים  אנו  בגלותנו  כי 
אנו  זאת  ובכל  למקום,  וממקום  למדינה  ממדינה  רועה, 
לאורה  חיים  שואבים  השם,  בתורת  נפש  במסירת  אוחזים 
עד  ישראל,  צרות  מרובים  אבל  השם.  ליראת  לבא  ומבקשים 
הגלות  ועיקר  ובגשמי.  ברוחני  הגלות  כובד  מנשוא  שקשה 
וצרה האמיתית שעובר על כל נפש מישראל, הוא שמתרחק 
מהשי"ת ואינו יכול לזכות לתשובה מחמת הנסיונות הכבדים 
וריבוי המניעות, וזאת מחמת שנשקע במציאות של חיים בצל 

הפחד והיראות הנפולות, ששוברים ליבו ומבלבלים דעתו. 
ופחד  דאגה  של  למחשבות  כשנופל  האיומה  הצרה  וכנודע 
זה  אם  ומכ"ש  וכו',  ולהזיע  לעבוד  אותו  משעבדת  והיראה 
תופס דעתו יותר מיכולתו לסבול עד שאינו יכול לעשות כלום, 
ומכ"ש אם ח"ו נחלה מזה בנפש או בגוף, כאשר יש בזה דרכים 
רבים שעוברים על הנפש יסורים אלה וכאלה ע"י ידיד וחבר 
בינינו.  מרקד  שעוד  חינם  והשנאת  הרע  ומהלשון  שמצער, 
המחשבות  ריצת  הרי  ח"ו,  וצרה  קשה  עת  לאדם  כשאין  וגם 
שיש בליבו יש בהם מספיק לבלבל אותו מלהבין מה שלומד 
הרי  כאלה  במחשבות  הנפש  וכשנשקע  בכוונה,  ומלהתפלל 

נדמה שאין מה לעשות לזה. ועיקר מה שכן יכולים לעשות הוא 
שיהיה עסוק וטרוד יותר ולא ימצא זמן לחשוב, רק להרבות 
רעים ושיחה בטילה ומה שיש בו להשכיח הצער, ולעשות כל 

מה שיפקח הדעת. 
בביהמ"ק האיר הדעת לצאת מכל זה

עצה  שיש  וידענו  הגנוז  אור  טעם  טעמנו  המקדש  בבית  אך 
אחרת, עצת הארת אור הדעת שבא לאדם ע"י תשובה ואור 
מכל  לצאת  דרך  לאדם  שמאיר  הקרבנות,  וקדושת  המקדש 
שם  כי  טובים.  לחיים  ולזכות  הדאגות,  ולדחות  חיצונה  יראה 
נפתח הלב להתוודות על הקרבן ולשוב בתשובה באמת, לזכות 
להתבודדות וחשבון הנפש להרבה זמן, ועי"ז אין מקום לשום 
בשפע  לדעת  וזוכים  אותנו,  לצער  שיכול  במה  להתלבש  דין 
אור הגנוז, אור הדעת שיש בכוחה להעלות כל יראה לשורשה, 
לבטוח בשם ה', ולדעת מהשגחתו ית' שאין עוד מלבדו ואין 
לירא רק מהשי"ת, ואין לפחד רק מהחטא וממציאות כל יראה 
אחרת שמבלבל הלימוד והתפילה, כי יש לזכור בהשי"ת ולבא 
פנימיות  אור  טעם  לטעום  זכינו  עי"ז  והרי  הרוממות.  ליראת 
נפש  התורה, טעם של עבדות השם לתקן השכינה במסירת 

ויראה, שהוא אור החיים האמתיים של  מנוחה ושמחה. 
וכאשר הקשינו עורף מלעסוק בתשובה והתבודדות, ולא זכינו 
מציאות  ע"י  מעלינו  הדין  מידת  לבטל  עצמינו   את  לשפוט 
העסק התמידי בחיפוש דרך תיקון המחשבות והמעשים, עי"ז 
נתרבו העוונות ונחרב הבית המקדש בעו"ה ואנו יצאנו לגלות, 

ונשכח מאיתנו מציאות קרבת ה' ביראה וחיות. 
ע"י התבודדות ממשיכים אור ביהמ"ק

ע"י  וזאת  המקדש,  קדושת  עלינו  להמשיך  עלינו  ועתה 
לאדם  שנעשה  צער  שום  אין  כי  עצמי,  ומשפט  התבודדות 
נעשה  הכל  אלא  במקרה,  לבד  שנעשה  שבלב  דאגה  שום  או 
בהשגחה, שהשי"ת נתן רשות להדין שיש על האדם להתלבש 
שב  שלא  מחמת  אלה,  ליסורים  לו  וגרם  אותו  שמצער  במי 
להשם, ואז עליו לתקן העניין בצורה זאת ע"י מה שעובר עליו. 

אבל באמת השי"ת רוצה שנתקן הדבר לא בדרך יסורים ח"ו, 
אלא באופן אחר לגמרי, היינו שנתעורר להתחרט ולהתוודות 
לפני  ליבנו  להכניע  ופיוס,  ריצוי  דברי  השי"ת  לפני  ולדבר 
ולהתחזק  היראה,  וזכרון  שמים  מלכות  עול  לקבל  השי"ת, 
לחשב דרכינו ולבקש לזכות להבין איך לתקן ולהטיב מעשינו, 
ואנו  אותו,  שמצער  בהדבר  הדין  התלבשות  מתבטל  עי"ז  כי 
יכולים גם לפעול סליחה ומחילה, ולא יצא שום דין להתלבש 
והתחנונים  התפילות  בכח  הרחמים  במידת  יתמתק  רק 
ומתבטל  להשי"ת,  הכל  חוזר  ואז  וסליחה,  רחמים  שפועלים 
וגם  הנפש  שמצער  הדין  מציאות  שהוא  הקליפות  אחיזת 
מהפירוד  ועלייתה  השכינה  תיקון  וזהו  לשכינה,  צער  גורם 

והתעוררות עליית העולמות וכו'. 
והרי זאת כל קיומנו בגלותנו, שנחזור להשי"ת ונצא מהיראות 
נפולות ע"י שנשפוט את עצמנו, ונמשיך על נפשנו אור הדעת, 
שהכל  לדעת  בהשי"ת  והזכרון  ההתבודדות  כח  עוצם  להבין 
נמצא  כי השי"ת  כלל,  רע  לו  ואין מי שיכול לפעול  בהשגחה 
רק  הוא  והרע  הצרות  וכל  תמיד,  מאד  רבים  ורחמיו  ומשגיח 
מחמת ההשתלשלות והריחוק מאחד, אשר שם עיקר אחיזת 

החיצונים שאחיזתם מבחי' בקשו חשבונות רבים.
שאנו  והתבודדות,  תפילה  ע"י  להשי"ת  להתקרב  עלינו  לכן 
משתדלים לשים על לבנו כל מה שאנו עושים, ומבקשים ללכת 
בדרך הטובה להתקדם יותר ויותר להיות איש כשר, ומתחננים 
לנו  ואין  שחטאנו  אע"פ  המשפט  התלבשות  מעלינו  שיקל 
זכות לבקש זאת, הרי לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים וכו'. 
הדין,  משורת  לפנים  עמנו  לעשות  רוצה  השי"ת  בוודאי  כי 
ומצפה שנתפלל, ועי"ז נזכה למלאות רצונו ית"ש, ולבטל הדין 

במציאות האחדות ויחוד כבוד שמו. 
כי בוודאי זהו אמת ברור שמי שמשתדל לשפוט א"ע, אין הדין 
שלמעלה צריך להתלבש בשום דבר, ומתבטל יניקת הקליפות 

מכל מה שנכשל וכו', כי אז הש"י בעצמו שופט אותו, וממילא 
לגמרי,  ולמחילה  לסליחה  ויזכה  וחנינה,  בחמלה  ברחמים  זה 
דין  יש  אזי  א"ע  שופט  כשאין  אבל  הוא,  חסד  חפץ  הש"י  כי 
למעלה, ואזי ח"ו הדין מתלבש בשאר דברים, ונותנין מלמעלה 
מה  וכל  כתוב.  משפט  בו  שיעשה  שנותנין  למי  והרשאה  כח 
השגחת  למציאות  חוזר  ואינו  אחרות  עצות  מבקש  שהאדם 
דאגה  וקטנות,  חושך  שגורם  במה  ומתלבש  יורד  הדין  השם, 
וטרדת לב, ומעברים בגוף ונפש וכו', וכל זה כדי לעורר אותנו 

לחזור להשי"ת ע"י משפט, שזהו עיקר תיקון העולם. 
הכח לזכות לזה הוא רק ע"י הצדיקים

שחשבון  שנדמה  הוא  זאת,  שמונע  מה  עיקר  בוודאי  והנה 
הנפש והתבודדות שעושה אינו פועל, כי גם אם שופט עצמו 
וכו'  מתגברים  והיצר  השכחה  הרי  וכו',  כך  לעשות  שאין 
והדאגות  צער,  הרבה  עליו  לעבור  וממשיך  כלל,  פועל  ואינו 
ולהאמין  לקבל  לו  קשה  ולכן  תמיד,  אותו  להכריע  ממשיכים 
באמיתת כח דברי המשפט וההתבודדות. ובפרט אחר שעיקר 
עונש החטא הוא התגברות הגלות וחסרון אמונה והסתרת כח 

התפילה, ולכן קשה מאד להתמיד בזה.
וכל כוחנו לזכות לדברי משפט הוא ע"י אמונת צדיקים, לקבל 
האמת הזה מדברי רבינו ז"ל, ולסמוך על כוחו הגדול שבוודאי 
ועי"ז  נפש,  חשבון  וכל  טוב  רצון  כל  באהבה  מקבל  השי"ת 
אין דין למעלה ממש בלי ספק. כי באמת זהו עיקר דרך קיום 
התורה, כי אין צדיק בארץ וכו', ומה ה' שואל מאתנו, רק לקחת 
שזה  והרצון,  ההתבודדות  עבודת  ע"י  להשי"ת  לשוב  דברים 

החרב שלנו לשבר המניעות וכח הרע.
כח  להשלים  יכול  איננה  שההתבודדות  להם  שנדמה  ויש 
להוציא  ולזכות  למעשה  להתגבר  הוא  העיקר  כי  התשובה, 
יועיל החשבון נפש כשאינו מוציא הדבר  מהכח לפועל, ומה 

לפועל, ולכאורה גם משקר במה שאומר שרוצה וכו'. 
רבינו  עצת  אמיתת  נוראת  עמקות  להבין  עלינו  בזה  גם  הרי 
ז"ל ולהזהר מאד מכל קושיא, כי גם קושיא זאת מגיע ממידת 
עיקר  שהוא  מהתבודדות,  אותנו  להרחיק  שמנסה  הדין 
מה  זאת  רק  בוודאי  כי  הגנוז,  אור  והארת  הרחמים  המשכת 
שיש בידינו לעשות, כי גם אם עוד אינו מצליח למעשה לעזוב 
הרע כראוי, ואפילו כשעובר מאד, השי"ת רוצה משהו שיביא 
היינו:  אז,  יכולים  שאנו  מה  שנעשה  והוא  לזה,  לזכות  אותנו 
למעלה.  התענוג  עיקר  וזהו  והתבודדות,  הנפש,  חשבון  רצון, 
ועי"ז יכולים בוודאי לעזוב מיד לחזור לקיום ההלכה, ובוודאי 
יתקדם אם יתמיד בזה. וכל כוחינו להתמיד הוא רק ע"י שנאמין 
לרבינו, ונדע שרק הצדיקים יודעים מה שנעשה למעלה, והם 
להרבות  הוא  שהעיקר  ונדע  שנאמין  כדי  לנו  ומראים  מגלים 
בהתבודדות, להיות קבוע בכל יום בזה חק ולא יעבור, בלי שום 

חכמות וצורך של הרגשה וכו'. 
ולעניין מה שיש להוציא לפועל את מה ששופט לשנות דרכיו, 
הרי זהו הדרך להתקדם כמבואר בהמאמר, שכשיבטל כח הדין 
התפילה  דברי  להרגשת  להתקרב  ויבא  בתורה,  לעסוק  יזכה 
יכנס  וכו', כי לפי מה שמתקדם בכל זה, בוודאי  ולאור הדעת 
לזכות  שיבקש  עד  ומחשבותיו,  מעשיו  על  לשלוט  כח  בלבו 
לעבודת השם לבא לסתרי תורה, לשים על לב איך לקדש כל 
הדעת  הארת  לקבל  מהשי"ת,  מאד  ולהתבייש  הרשות  דברי 
שבה  אמיתי,  וחיות  התחזקות  עם  יחד  גדולה,  תוכחה  שהוא 
כח הדעת והשלטון על כל מעשה ומחשבה, בנועם טעם אור 

הגנוז, שעי"ז בוודאי נזכה לתשובה וליראת השם טהורה. 
זמן  קביעות  של  זו  הנהגה  ולשמור  לקיים  שנקבל  ע"י  והכל 
באמת  כי  המניעות,  כל  נמתקים  ועי"ז  יום,  בכל  להתבודדות 
הש"י מלא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיניה, וכשאדם זוכר 
את הש"י ואינו שוכח אותו - הוא קרוב להש"י תמיד, ואז אין 

מניעות, וזה עיקר תיקון העולם. 
האבילות הוא התעוררות המשפט דקדושה

כי  הדין,  ועיוות  עינוי  על  היה  ביהמ"ק  שחורבן  חז"ל  אמרו 

כשחסר אמונה ותפילה נתהווה קשיות ערף וייאוש מלעשות 
פועל  דין  בית  ואין  והצדק,  היושר  יסוד  נתבטל  ואז  משפט, 
וכולם  וכו',  אוי  וצעקת  ושקר  עיוות  ונמצא  העשוק  להציל 
עסוקים בטרדת העוה"ז במלחמות ונצחונות ונעשה מחלוקת 
נתלבש  כי  הביהמ"ק  נחרב  שעי"ז  החכמים,  ושנאת  וצרות 
הדין והיראה במלכות הרשעה של בבל וברומי, ובכל עת במה 
שנעשה וכו', כי אז ניתן להם רשות להחריב ע"י פגם המשפט, 
שמה  המשפט  "מקום  כמ"ש  באמת,  עלינו  שעובר  מה  וזה 
שלא  מחמת  כי  המשפט.  במקום  בא  שהרשע  היינו  הרשע" 

עשו משפט ע"כ נתלבש המשפט בהרשעים מחריבי הבית. 
ועל אלה אנו בוכים ומתאבלים מרה בחודש אב, כי נתרחקנו 
מהתבודדות ותפילה. וכל מה שאנו יכולים לעשות עכשיו הוא 
להכיר האמת, ולעשות מה שיכולים היינו לצעוק מרה, שזה 
מציאות של משפט שאדם עושה לעצמו, להצטער ולהאשים 
עצמו  את  שופט  הרי  מר  שצועק  במה  כי  החורבן,  בכל  א"ע 
שמר לו מאד על מה שעונותיו גרמו, ובזה מסגף עצמו שאינו 

חושב על טובתו רק על כבוד שמים וכבוד התורה וישראל. 
וביום שבו ירד ונתלבש הדין, אז אנחנו עוסקים להתחיל לחזור 
איסור  נוהגים  שאנו  מה  וכל  וצעקה,  באבילות  א"ע  לשפוט 
בשמחה של זמר, בבשר ויין, רחיצה וכיבוס, בזה אנו שופטים 
את עצמינו, כי אנו רואים שאין לנו כח להתעורר לחשבון הנפש 
ואין דיבור אמת, לזאת אנו עושים בעצמינו משפט להסתגף 
ולצער את עצמינו למעט במה שיכול להנות. והתענית מפסיק 
את תוקף הדין של ת"ב, בחי' גיד הנשה. כי עיקר תיקון התענית 
חרצובות  פתח  אבחרהו  צום  זה  'הלא  כמ"ש  המשפט,  הוא 
רשע' לפתוח ולנתק כל הקשרים והחרצובות של רשע הטמון 

בקרבו, שזהו עיקר עבודת ההתבודדות. 
וע"י שבירת הרע בט' באב, נפתח הכח לבטל הדין תמיד, שזאת 
בחצות  מרה  לצעוק  להתחיל   - יום  בכל  עיקר עבודת האדם 
הלילה ולהתאבל על מעשיו שגרמו חורבן ביהמ"ק, כי מי שלא 
מאד,  מאד  עליהם  ולבכות  עוונותיו  על  להתאבל  וכו'  נבנה 
ולשפוט א"ע ולפשפש במעשיו ולתקנם מעתה, ולבא לדעת 
וחיות וכו', כי כל המתאבל על ירושלים זוכה לראות בשמחתה, 

כי בוודאי יראה מיד באור הדעת לטעום טעם אור הגנוז. 
ביטול היראות נפולות בשבת

אנו  בו  כי  ביום השבת,  נפולות הוא  ביטול היראות  והנה עיקר 
היינו  הרבים,  לרשות  מוציאים  ואין  השם,  אחדות  על  מעידים 
שכל הרשות חוזר רק לאחדות ה', ומתבטל ההתלבשות והדאגה, 
כמ"ש "וכל שולטנא רוגזין כולהו וכו' ואיהי אתאחדת וכו'', ובו 
ה'  רק  כי  מלבדו,  עוד  שאין  הברורה  והאמונה  הדעת  מתגלה 
עושה הכל ואין מי שיכול להזיק כלל, ובזה בא למנוחה ושמחה. 
ע"י  ובטחון,  לב לקבל השבת מתוך אמונה  ולכן עלינו להכין 
בה  יהיה  שלא  השבת,  לקדושת  לזכות  והתבודדות  תפילה 
שום דאגה וצער, וקריאת שמו"ת שמעביר אחיזת הדין מלשון 
תרגום,  וטובלים במקוה לבטל הדינים ולהכנס ליראה טהורה 
יראה והתעוררות של זמר  ובקבלת שבת נמשך  לפני השי"ת. 
ושיר להשי"ת במזמור שיר ליום השבת, ועי"ז אפילו עם הארץ 
ירא לשקר בשבת, ואנו ניגשים לקדש על היין, שהוא בחי' דין, 
כמ"ש "יין כי יתאדם". ולזה מקבלים הכוס בשני ידיים, ומעלים 
ועי"ז  הלב.  על  ואהבה  היראה  להעלות  הלב,  נגד  הכוס  את 
זוכים  ואנו  וכו'.  ורצון  אהבה  של  הדעת  אור  בקידוש  נמשך 
לענג שבת בחי' טעם אור הגנוז, טעם קדושת המקדש, אשר 

שם אכלנו קדשים ולמדנו ליראה את השם ע"י האכילה. 
מצרים,  בלי  נחלה  יעקב  נחלת  בחי'  עלינו  נמשך  ועי"ז 

סעודה שלישית  בלי דאגה ומיצר, כאשר בעת רצון של 
דין  כל  מתבטל  ידו  שעל  הרצון,  שורש  מתגלה 

ונפתחים עינינו לחזות בשבת חזון שיש דרך לתקן 
הריחוק כי ה' איתנו, ונזכה בכח רבינו להמשיך 

בבנין  לראות  רבים,  ורחמים  רצון  עת 
בית המקדש שיבב"א. 



בני הנעורים
טעמי מנהגי תשעה באב

עלהו לא יבול

שבת שחל בו ת"ב ומוצאי תשעה באב 
עינויי תשעה באב בשבת

שהוא  בגלל  מהם  לגרוע  ואסור  השנה,  שבתות  כל  כדרך  ושותים  אוכלים  א. 
ת"ב. ודין זה אמור גם לאלו המקדימים לקבל שבת מבעוד יום. ב. אין לרחוץ את 
הידים או חלק מהגוף במים חמים. ולצורך גדול, מותר. ג. דברים שבצנעה נוהג 
אף בשבת זו - ראה בשו"ע סימן תקנד סעיף יט. ד. י"א שאין לטייל בשבת אחר 
חצות היום, וכמו בכל ערב ת"ב. ה. לפי המשנ"ב, אפשר ללמוד בשבת זו ואפילו 
אחרי חצות היום, כל מה שליבו חפץ, בפרט אם ע"י זה יתבטל לגמרי מלימוד. 
וכל שכן שאין לבטל בגלל זה: סדר הלימוד בישיבה או שיעור תורה של רבים. מי 
שיש לו שיעור קבוע בתורה ולא הספיק ללמדו. לבחון את הבנים. וכן מי שלא 

הספיק לקרוא שנים מקרא, יכול לסיימו. אך אין אומרים 'פרקי אבות'.
הכנה משבת לחול

א. אין לומר בשבת 'שאוכלים כדי שיוכלו לצום בתשעה באב'.
ולוקח תרופה על מנת  ב. לקיחת תרופה להקל על הצום: מי שמצטער מאוד מהתענית, 
להקל עליו צער זה, מותר לו לקחתה בשבת. אבל מי שאינו מצטער הרבה בתענית, ולוקח 
ומי שרוצה להקל,  יש להחמיר לא לקחת אותה בשבת.  אותה סתם להקל עליו התענית, 
לשתות  או  לאכול  מתירים  יש  ואז  ומשקה,  מאכל  איזה  בתוך  שבת  לפני  אותה  יערבב 

המשקה הזה בשבת, אך יש להשתדל לקחתה בשינוי שלא כדרך שלוקחים בימות החול. 
ג. אין להביא בשבת לבית הכנסת את הקינות ונעלי ת"ב. אין להכין בשבת את הבית 

הכנסת לצורך ת"ב, כגון הסרת הפרוכת וסידור הספסלים וכדומה.
ד. הכנת בגדים מכובסים ]ע"י לבישתם וכדומה[ בשבת לצורך לבישתם בת"ב - הוא 

היתר דחוק מאוד, ועל כן אין לעשות כך אלא לצורך גדול מאוד.
ה. אין לנקות את השולחן ולסדר את הבית, אלא אך ורק אם הדבר מפריע להימצא שם עכשיו 
בגלל זה. אבל אסור  לעשות כן אם עושים זאת עכשיו בכדי להרויח זמן סידורו במוצ"ש, או 

כדי למצוא את הבית מסודר כשחוזרים מבית הכנסת, וכדומה. ]דין זה שייך גם בכל שבת[.
חליצת הנעליים ולבישת בגדי חול, הבדלה וכו'.

וכל  הנעליים  את  לחלוץ  אין  השבת.  בגדי  את  לפשוט  אין  שבת:  מוצאי  זמן  עד  א. 
שכן שאין ללבוש נעלי ת"ב. אסור לשבת על הקרקע או כסא נמוך. מותרים באמירת 
'שלום' ו'גוט שבת'. אין להסיר את הפרוכת והמפות בבית הכנסת לפני מוצ"ש )כי אע"פ 

שמהשקיעה אסורים באכילה וכו', מ"מ אין להראות אבילות כל עוד שהוא שבת(. 

ב. ובהגיע זמן מוצאי שבת - אין עושים 'הבדלה', אלא יש לעשות כך: כל אחד מבני 
את  פושטים  הנעליים.  את  חולצים  לחול'.  קודש  בין  המבדיל  'ברוך  יאמר  הבית 
הבגדים שניכרים שהם בגדי שבת, ולובשים בגדי החול. ויש להזהר שלא ללבוש אז 
בגדים מכובסים שעדיין לא לבשו אותם ]ומצוי המכשול בבגדי הילדים[. יש להסיר 
את המפה של שבת הפרוסה על השולחן. ]גם מי שמחמיר כר"ת בכל מוצ"ש, מכל 
מקום זמן כל אלו, הוא בזמן מוצ"ש הרגיל. )הליכות שלמה טו ד"ה טו(. אמנם יש לו להזהר 

שלא לעשות מלאכות האסורות בשבת בגלל זה, כגון לברור נעליים וכיוצא בזה[. 
ג. אף על פי שאין עושים הבדלה במוצאי שבת זו אלא במוצאי ת"ב, אבל ברכת 'בורא 

מאורי האש' על הנר, מברכים במוצאי שבת. אם כי בהלכה כתוב שמברכים על הנר בבית 
הכנסת קודם 'איכה', מכל מקום מי שיש לו אשה או בנות בבית - נכון מאוד לפני שהולכים 

י"א  )כי  ולהוציא את הנשים  'בורא מאורי האש'  ולברך  לבית הכנסת, להדליק את ההבדלה 
או  מעריב  לפני  בביתו  הנר  על  בירך  שלא  מי  בהבדלה(.  שחייבים  אף  זו  ברכה  בעצמם  לברך  לנשים  שאין 

בביהכנ"ס, אפשר לברך על הנר כל הלילה, אבל לאחר שעבר הלילה אי אפשר לברך עליו. 
ד. אין אומרים זמירות של מוצ"ש. ולכאורה אין לומר 'גאט פון אברהם' )כיון שאינו 'זמן חנינה'(. יש לקפל 

את הטלית של שבת במוצאי שבת. 
רחיצה וכביסה וכו' במוצאי התענית

בשנה זו שהוא ת"ב נדחה - תיכף במוצאי התענית מותרים ברחיצה וכביסה ותספורת וברכת שהחיינו. אבל 
אכילת בשר ושתיית יין ]חוץ מיין הבדלה[, אסור עד הבוקר. וכן יש להחמיר לגבי שמיעת 'כלי זמר'. 

הסרת הפרוכת
למה נוהגים להוריד הפרוכת מהארון הקודש, והאם יש בזה 

התעוררות לחזקנו בעבודת ה'?
'בצע  ב'(  )איכה  הכתוב  הפסוק  שם  על  הפרוכת,  להוריד  נוהגים 
במדרש  כמובא  גלימתו,  את  קרע  שהשי"ת  שמשמעותו  אמרתו' 

איכה.
עצמו  את  ומקטין  מצמצם  השי"ת  היה  המקדש  בית  כשהיה  כי 
כביכול, והיה מראה לנו עד כמה הוא אוהב אותנו ונהנה מכל מצוה 
השי"ת  הראה  אזי  רצונו,  עשינו  שלא  מאחר  אבל  שלנו.  קטנה 
גאוותו וגדולתו, וקרע את לבושו וגלימתו, שהוא הבית המקדש, 
עד שלכן קשה לנו בשעת הגלות להבין שהוא באמת אוהב אותנו 

מאוד, ורוצה את המצות.
אבל  החורבן,  משעת  אותנו  עזב  שהשי"ת  להם  שנדמה  יש  כי 
והוא  שינוי,  שום  אין  השי"ת  שאצל  מחמת  כך,  לחשוב  טעות 
נמצא עמנו לאחר החורבן כמו לפני החורבן, וכל מציאות חורבן 
בית המקדש הוא מצידנו שאין לנו את הכלים לראותו, וזה מחמת 
שהשי"ת קרע את הלבוש שהסתיר וצמצם את אורו הגדול, ולכן 
אין אנו יכולים לראותו, לא בגלל שעזב אותנו, אלא מחמת ריבוי 

אורו הגדול. 
שכל  להתחזק  בשביל  הצום  בתחילת  הפרוכת  את  מסירים  ולכן 
החורבן הוא לא הסתלקות, אלא הסרת גלימתו. וכשנדע זאת, נוכל 
להתחיל לומר קינות ולקרוא איכה בגעגועים, כאשר נבין שבאמת 
הצמצום  לנו  שחסר  אלא  באמת,  אותנו  עזב  ולא  כאן,  השי"ת 
אותנו.  אוהב  והוא  עמנו  נמצא  שהוא  לזכור  ההתחזקות  ועבודת 

)על פי ליקו"מ סי' רי"ט(
חליצת מנעלים

למה חולצים הנעליים בתשעה באב, והאם יש בזה עבודה 
פנימית יותר מעצם החליצה?

הרגליים מרמזות על המדרגות התחתונות של האדם, ובמשך כל 
לינוק חיות מהמדרגות התחתונות,  ימות השנה הקליפות רוצות 
ולהפיל אותנו ברגעים ובמקומות החלשים שלנו. כי בזמנים שאין 
אז באים הקליפות להחליש אותנו  והמח בקטנות,  יישוב הדעת 
'למה'  של  שאלות  בנו  שמכניסים  ידי  על  ה',  ובקרבת  באמונה 
וכו'  מוצלחים  לא  כאלו  אנו  ולמה  לנו,  קשה  ולמה  עלינו,  עובר 

וכו'. 
בחז"ל  כמובא  נעליים,  ללבוש  קפידא  יש  השנה  כל  ולכן 
'לעולם ימכור אדם את קורות ביתו, ויקנה מנעלים לרגליו', 
לו  יש  אם  אפילו  כלום  ללכת  אפשר  אי  נעליים  בלי  כי 
לו הרבה  כן, אפילו אדם שיש  וכמו  בגדים מכובדים, 
אינו  אם  וכו',  ברוחניות  כוחות  והרבה  ידיעות 
יודע להתחזק ברגעים החלשים שלו, הרי 
נעליים,  בלי  לאדם  דומה  הוא 

על  שמירה  הם  הנעליים  ולכן  ולהתקדם,  ללכת  יכול  שאינו 
אותנו  שומרים  והם  הכוונות,  פי  על  כידוע  הנמוכים,  המקומות 
שנוכל להמשיך ללכת אפילו במקומות של קוצים וכו'. ולכן 'נעל' 
הוא מלשון של 'סגירה ומנעול', כי הוא סוגר לנו את הפה בשתיקה 

שלא נרצה להבין כל דבר, ולהתחזק באמונה בלי שאלות.
אבל  שמירה,  צריך  אז  דעת,  קצת  לנו  יש  כאשר  הוא  זה  כל  אבל 
חשש  שום  שאין  הרי  הדעת,  מאתנו  שנסתלק  באב  בתשעה 
שיינקו החיצונים מהמקומות הנמוכים שלנו, מחמת שאנו יודעים 
על  אותנו  שיפילו  חשש  אין  וממילא  הכל,  להבין  דעת  לנו  שאין 
של  גדולה  זעקה  מעורר  בעצמו  וזה  להבין.  והרצון  השאלות  ידי 
אבילות על כך שאין לנו דעת, אבל מצד שני מחזק את הנפש לא 
להסתבך בשאלות וקושיות, מתוך הבנה שאין לנו שום של עתה 

)ע"פ ליקו"ה ראשית הגז ג'(.
עסק התורה

למה לא עוסקים בתורה בתשעה באב?
כי התורה היא המשכת המוחין, וכאשר אדם לומד תורה אזי מקבל 
איזה שכל והתנוצצות של דעת, וכעת שאנו רוצים להמשיך דעת 
על  להשי"ת  ולזעוק  לגמרי  השכל  להשליך  צריכים  אנו  אמיתי, 
חסרון הדעת. והוא הדרך והעצה לשעת בלבול וחורבן, אז האדם 
מתעקש להבין ולילך במוחין מאירים, והעצה היא להשליך עצמו 
לגמרי להשי"ת ולזעוק אין לי שום דעת ושכל, וזה בעצמו נותן לו 
שהתבאר  וכמו  בהשי"ת,  ובלבולים  לשאלות  ליפול  שלא  החיזוק 

לעיל בענין חליצת המנעלים. 
לדבר  אסור  באב  בתשעה  שהרי  בטלה,  לידי  לבוא  הכוונה  ואין 
לא  העיקר  כי  האבלים,  כמנהג  שתיקה  לנהוג  וצריך  ולשוחח, 
אלא  הקושיות,  ולתרץ  לדבר  לנסות  ולא  מהחורבן,  דעת  להסיח 
או  צריך  באב  בתשעה  ולכן  האמיתי,  הדעת  לבנין  להשתוקק 

להתאבל או ללמוד עניני תשעה באב )שם(.
נחמה לאחר חצות היום

והולך  באב  תשעה  לפני  מתחיל  האבילות  עיקר  למה 
הכל  אחת  בבת  ואז  היום,  חצות  עד  ליום  מיום  ומתחזק 
להיפך,  להיות  צריך  היה  לכאורה  לנחמה,  ומתהפך  נפסק 

שהאבילות יתעצם מתשעה באב ואילך?
כי כשישראל מקלקלים מעשיהם מאוד מאוד, עד שכמעט אין ניכר 
זכות,  עליהם  ללמד  השי"ת  ירצה  ואם  הגויים,  לבין  בינם  ההבדל 
ישראל  לכן השי"ת מבזה את  ויותר המקטרגים,  יותר  יתעוררו  אזי 
מאוד ומשפילם עד עפר, ומחריב את הבית המקדש עד שאין רואים 
ההתפארות מהם, ואומר עליהם שהם כמו אומות העולם, ודייקא אז 
בחושך הגדול נתראה ונתגלה עוצם תפארתם, כי כשמשווה אותם 

לאומות העולם, אז ניכר ההבדל בין האור לבין החושך.
מתגלה  אז  השריפה,  שהתחיל  ברגע  באת  בתשעה  דייקא  ולכן 
לצורך  ירידה  של  הסוד  וזהו  משיח,  נולד  ואז  הגדולה,  ההמתקה 

העלייה. )שם ראשית הגז ד'(

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לשוהם

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם לאולגה
אולי אתה תביא אותנו לשם?

054-8441059 

שוהם

הר"ר שמעון דב ב"ר מאיר ליברמנש  
הי"ו - בני ברק

לרגל שמחת הולדת הבת

הר"ר צבי לודמיר הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב מאיר ברבר  הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן נ"י
ומחותנו

הר"ר נתן יוסף ראובן אנשין הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יהודה פאולור הי"ו  - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם זאב יולאנו הי"ו - מאנסי 
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר עקיבא שיינפלד הי"ו 
מודיעין עילית

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח מרדכי נ"י
עב"ג בת הר"ר יצחק רוזנבלט  הי"ו - רמות

ירושלים
 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אלימלך קנאפפלער הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר בנימין ברי"ל פראנק  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ב"ר שלמה הרשלר  הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבן 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ירמיהו זכריה פרידמן הי"ו 
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יוסף חיים נ"י
עב"ג בת הר"ר אליעזר ליפא בורשטיין הי"ו

ירושלים
 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל קלצקי הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף רייכר הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נחמן  נ"י
עב"ג בת הר"ר זכריה אדלר הי"ו

ירושלים
 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה מרדכי קליין הי"ו 
צפת

לרגל שמחת אירוסי בנו משולם נ"י
עב"ג בת הר"ר אברהם שווארץ הי"ו

ביתר
 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אסף פצנובסקי הי"ו  - צפת
לרגל שמחת הבר מצוה לבניו נחמן ושמעון נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן מנחם ברמץ הי"ו  - מודיעין עילית
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יוסף שמעון נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל זאב דויטש הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נחמן נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

 ליקוטי הלכות המחולק
הסט מכיל 52 כרכים, כרך לכל שבוע.

מפתחות על כל הליקוטי הלכות.
כל הסט מתורגם מארמית ללשון הקודש.

כתב גדול, קריא ונוח. מומלץ מאוד!


