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 נ
 נ

 פרשת מטות

 

 וידבר משה אל ראשי המטות וגו'.

שיטו  –משה אמר אל הראשים, "המטות לבני ישראל" 

עצמן לישראל לכל אחד ואחד בנחת וחיבה, וכמו שמצינו 

)שמ"ר "מאחר עלות הביאו", ובדרשות חז"ל  )תהלים עח, עא(בדוד 

 .ב, ב(

 שיהא מטין כלפי חסד. –אמר "המטות"  עוד

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(

 

 .וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וגו'

צריך לכבס כל הבגידות, "ביום  –"וכבסתם בגדיכם" 

 )דברי שלום( בשבת קודש, "וטהרתם". –השביעי" 

 

 אנשי הצבא בזזו איש לו.

רצה לומר שהאנשים הפשוטים עשו לפי מדרגתם, ולא 

הסתכלו ורצו לחקות את דרגות האחרים הגדולים מהם.

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(      

 

 חלוצים. נחנו נעבור

"נחנו" הוא רומז לשבת קדש יום המנוחה. "נעבור 

וכל  )זוה"ק תרומה קלה:(קליפות המזוינים כמו שכתוב  –חלוצים" 

 דינין מתעברין מינה.

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(

 

 

 פרשת מסעי

 

 אלה מסעי בני ישראל.

לא היה יכול להבין איך איש ישראל אוכל, ביז וואנעט ער 

גיפארן אין די מ"ב מסעות, אז הבין, ולאחר כן אז אריין 

כשנתאכסן אצלו אורח כבר תחב לו המאכל לתוך פיו בידיו 

 הקדושים.

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(        

 

לכאורה אינו  ,מצריםארץ אשר יצאו מ איתא בדברי שלום:

כי המסעות היו לגאול את  ילראה ונ ,מובן למה נכתב כאן

ביציאת  הת היוותחילת ושורש הגאול קדושים,הוצות צנה

ת על כן כתב אשר יצאו ושורש כל הגאול הים והימצר

 . עכ"ל.מצריםארץ מ

דזה הדרך בעבודה דבכל עת שעולה ממדרגה  היינוו

למדריגה ומשיג משהו בעבודת השי"ת, צריך שגם מאידך 

גיסא יוציא הרע מקרבו בבחינת סור מרע, וכל כמה שעולה 

 .)איוב יא, יב(יותר יבטל את ה"עיר פרא אדם יולד" 

 (בדרך יום שב"ק פ' מטו"מ תשס"ואדמו"ר שליט"א  )מרן

 

 פרק ב –מסכת אבות 

 

איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה 

 .)מ"א(ותפארת לו מן האדם 

שיבור הוא מלשון בירור פסולת מתוך האוכל. כל שהיא 

רצה לומר שבאמת היא טובה מאד, אך  –תפארת לעושיה 

החסרון הוא מה שהיא תפארת לו מן האדם, שמגיע לו על 

ידי זה התפארות מבני אדם. את הפסולת הזה צריך שיבור, 

 שלא תגיע לו התפארות.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(       

 

 .)מ"א(למעלה ממך דע מה 

כלומר צריך שתדע שאפילו דברים שאתה סובר בדעתך 

שהם גבוהים במעלה מאד ואין בידך להשיגם, באמת אינו 

כן, אלא הכל תלוי בך אם תרצה בכל לב ונפש בודאי 

 –תשיגם ולא יבצר ממך מאומה. וזהו: "דע מה למעלה" 

היינו אפילו הדברים שלדעתך הם למעלה, דע שהכל הוא 

 שהכל תלוי בך, אם תרצה תתגבר ותשיג הכל. –ך" "ממ

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(   

 

 .)מ"ב(יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון 

יש לבאר דהזהיר התנא לקיים בכל דרכיך דעהו, שיהיו 

כל מעשיו לשם שמים, גם מעשה גשמיות ודרך ארץ 
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והנה "יגיעת" רצה לומר  .)או"ח סימן רלא(כמבואר בשולחן ערוך 

שיגיע ויקרב התורה עם דרך ארץ יחדיו. וזה שאמר: "יפה 

היינו כשעוסק בדרך ארץ  –תלמוד תורה עם דרך ארץ" 

היינו באכילה ושתיה וכדומה, יהיה ביחד עם התורה היינו 

שיעשה הכל לשם שמים על פי התורה. ומסיים: "שיגיעת 

חברם יחדיו בודאי היינו שעל ידי שי –שניהם משכחת עון" 

 ישכח עוון לגמרי.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(        
 

 .)מ"ד(ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו 

היינו עד שתגיע ותדע מקומו, היינו שורש נשמתו 

ומדותיו הטבועים בו. כיון שאין טבעי בני אדם שוים, ויש 

מסוימת קשה לו מאד להתגבר בעוד שלחברו בא  אשר במדה

הדבר בקל, וזאת מחמת שאין טבעיהם שוים ולא מחמת 

שאחד ח"ו רע מחברו. על כן צריך שתדע מזג חברך 

 ומדותיו ושורש נשמתו ואזי תוכל לדונו לפי מה שהוא.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(      

 

 .)מ"ו(ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש 

: "והאיש )במדבר יב, ג(רומז על בחינת מאמר הכתוב  איש

משה עניו מאד", היינו שפלות פנימית. וכאשר האדם נמצא 

במחיצת הצדיק, איז שפלות קיין קונץ ניט. אבל במקום 

 שתהיה לך בחינה זו. –שאין אנשים, אז השתדל להיות איש 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(      

 

 .)מ"ט(אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת 

פירוש לכך נוצרת, שלא תחזיק טובה לעצמך גם כשהנך 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(                   לומד תורה הרבה.

 

 .)מי"א(עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם 

עולם  , שהאדם הוארביה"ק מוהרמ"מ מויטבסק זי"עבשם 

וכן העולם נכלל בו, אבל מדות אלו )תנחומא פקודי ג( קטן 

 מוציאים את האדם ממעלה זו שלא יהיה בגדר עולם קטן.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(      

 

 .)מט"ו(והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה 

בעת שהחכם משפיל עצמו לדבר עמך בפשטות כאחד 

חלת הפשוטים, בבחינת גחלת שאין בה שלהבת כמו ג

עוממת, אז הנך צריך להיזהר ממנו מאד שלא תכוה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(                    בגחלתו.

 

 .)מכ"א(ונאמן הוא בעל מלאכתך 

 על ידי עבדות ויגיעה קומט מען צו אמונה.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 בין המצרים

 

 .)תהלים עט, ג(שפכו דמם כמים סביבות ירושלים 

אפילו כשעוסקים כבר בסיגופים ותעניות  רצה לומר

ושופכים דמים כמים, הרי זה עדיין רק סביבות לירושלים, 

 אין מי שיקרע פנימיות הלב. –"ואין קובר" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 .)סוטה מח.(משחרב בית המקדש בטל השמיר 

מרומז בזה כי בזמן שבית המקדש היה קיים היה בכוחו 

תוך ולפתוח את לבו אפילו אם היה קשה של כל יהודי לח

כברזל, כדוגמת השמיר שהיה חותך את כל הדברים הקשים 

ברגע אחד, אבל כיום צריך בעונותנו הרבים טורח גדול 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(   לפתוח את סגור הלב.

 

 .)תהלים כג, ד(גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי 

ומר לעצמי אינני דואג כלל ולא אירא אפילו רצה ל

מצלמות, אך העיקר מה שאני מתיירא הוא "כי אתה עמדי", 

)סנהדרין , וכמאמר חז"ל )ישעיה סג, ט(כי "בכל צרתם לו צר" 

: בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מז.(

מראשי קלני מזרועי. כי זוהי גלות השכינה כביכול, ועל 

    הנני דואג, ולא על צער שלי.צער השכינה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(  

 

 .)בבא בתרא ס:(כל המתאבל על ירושלים וכו' 

היינו שיש לו מרירות על השגת יראה שלמה, על ידי זה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(   זוכה ורואה בשמחתה.

    

 ., ד()תהלים קלזאיך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר 

הגוף והחומר נקראים אדמה. ואם הוא בבחינת אדמת 

 )הרה"ק רבי מיכל מלעכוויטש זי"ע(      נכר, איך נשיר וכו'.

   

 .)איכה ב(שאי אליו כפיך על נפש עולליך 

היינו על נפש שלך המעולל ונמאס ונתלכלך אשר אתה 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(          לכלכת אותה בעוונותיך.    

 

 .)איכה א, ג(כל רודפיה השיגוה בין המצרים 

חז"ל אמרו: מאימתי הוי חזקה מכי דייש אמצרי. מיצר 

הוא תאוות היתר, כידוע אשר קליפת נגה הוא מקבל 

מתי הוי יהקדושה ומשפיע בקליפה. ולזה אמרו חז"ל מא

 –לאדם שכבר כבש את יצרו, מכי דייש אמצרי  –חזקה 

תר, וכיון שהחזיק במיצר היינו אם כובש אפילו תאוות הי
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קנה כל השדה. ועל זה מקונן המקונן: "כל רודפיה השיגוה 

בין המצרים", דהיצר הרע רובץ תמיד תחת האדם ומשיגו 

 בתאוות היתר וממילא בא אחר כך לידי איסור רח"ל.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 .)בראשית כז, לח(ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת היא לך 

אחת רומז לחדשי תמוז אב שהם ימי בין המצרים. 

והגורם לכך היא הברכה שבירך יעקב אבינו ע"ה את עשו 

כדכתיב "וישא קולו ויבך", ואיתא בגמרא עתידים בני 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(      ישראל לבכות על חורבנם.

 

         

ריץ זי"ע, דכפי הקירבת אלקים שיש ואיתא מהרה"ק מק

ימי בין המצרים כך ירגיש אהבת ה' בכ"א  לאדם בכ"א

הימים שמראש השנה עד שמחת תורה. עכתו"ד. והיינו 

דהאדם אשר אצלו אין נפקא מינה בין הזמנים החשוכים 

לזמנים המאירים ובכל עת הוא דבוק בה' הוא יכול להרגיש 

אהבת ה' בימים הנוראים. וידוע המשל מרביה"ק מוהרד"ב 

לך אשר בעת שהוא מתהלך בין המגיד ממעזריטש זי"ע למ

העם יכולים לבקש מממנו כל הצטרכותם, ובזה ביאר הפסוק 

 -ה -"כל רודפיה השיגוה בין המצרים", כל אדם הרודף י

להתקרב אל ה' הרי בין המצרים הוא זמן מסוגל לכך ביותר. 

וכן איתא מצדיקים: ,אחורי ארי ולא אחרי אשה', היינו 

ודש אב שמזלו ארי, ולא שמוטב יותר שישוב בתשובה בח

 להמתין עד חודש אלול שמזלו בתולה.

 (יום שב"ק פ' פנחס תשס"ה)מרן אדמו"ר שליט"א       

 

 

 כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות.

חודש מנחם אב. "מנחם" מלשון "ינחם" וכדפי' רש"י 

חשב מחשבה אחרת ממה שחושב עד עתה. וכן אצל בלעם: 

ל ויכזב ובן אדם ויתנחם", היינו לחשוב מחשבה -"לא איש א

לבוא יראו איך  אחרת ממה שחשב עד עתה. ולעתיד

שהשי"ת הוא בעל הנחמות, שיראו שכל מה שחשבו בזמן 

הגלות על הנסיונות והקשיים יראו שהכל היה בעצם טוב, 

ויחשבו מחשבה אחרת לראות את הטוב האמיתי שהיה, והכל 

 היה רק הסתר.

 בדרך יום שב"ק פ' מטו"מ תשס"ו( מרן אדמו"ר שליט"א)

 

 

 מ
 מסכת בבא בתרא

 

 דף כח.

א. א"ר יוחנן שמעתי מהולכי אושא מנין לחזקה שהוא 

בג' שנים משור המועד ובגמ' בע"ב אמרי': מאן הולכי 

ר' ישמעאל, דהיינו שר' יוחנן שמע מימרא זו מר'  אושא

ישמעאל שהיה בזמן הסנהדרין שגלתה לאושא )עפ"י 

 רש"י(.

לכאו' הלא ר"י היה אמורא לאחר רב )דכמה פעמים בש"ס 

מצינו מוזכר א"ר יוחנן אמר רב וכן כתבו להדיא בתוס' 

אמרי דר' יוחנן תנא הוא  כתובות ח. ד"ה רב תנא הוא דמדלא

ופליג מוכח דהוא אמורא(, והאיך יכל לשמוע מפי ר' ישמעאל 

שהיה כשלש מאות שנים לפני רב. ובספר סדר הדורות וכן 

עוד הרבה אחרונים כתבו דהיו ב' ר' יוחנן. ור' יוחנן המוזכר 

בסוגייתנו הוא ר' יוחנן בן נורי ובכל הש"ס )כמעט( הוא ר' 

 יוחנן האמורא.

ד חידוש נפלא מחדש הסדר הדורות, שר' יוחנן חי ארבע עו

מאות שנה והיה תלמידו של רבי בזקנה מופלגת )דר"י רבו 

 של ר"מ ור"מ רבו של רבי ורבי רבו של ר"י(. עיי"ש.

 

 דף כט.

ב. באתרא דמוקרי באגי. וברשב"ם: מקום שנוהגין לזרוע 

שנה ולהוביר שנה שלא להכחיש את הקרקע דהא אחזיק 

 דמחזקי אינשי. בה כ

בטור סי' קמה פסק דאם אדם אכל באתרא דמוברי באגי 

שלוש שנים רצופות לא הוי חזקה כיון שלא אכל כדרך 

 שאוכלים במקום זה.

ונסתפק הגרעק"א )בשו"ת ח"ג סי' כ"ו(, מה הדין אם בא 

עד אחד ואמר שאכל המחזיק ו' שנים, ובא עד שני ואמר 

ת )דהיינו כמו מנהג שאכל בשנה ראשונה שלישית וחמישי

המקום(, האם נצרף את ב' העדויות )דא' מעיד על כל השנים 

וא' מעיד על ג' שנים( ויעשה חזקה. ומסתפק האם כשמחזיק 

שלא כדרך שלא כדרך בני העיר האם נקרא אכילה חזקה או 

שלא נקרא כלל וכלל אכילה ואי אפשר לצרף את עדותו של 

לל. וסיים: וצ"ע לדינא. המעיד שאכל ו' שנים דאינו אכילה כ

עיי"ש. ובהג' רעק"א על חו"מ סי' קמא סק"ד הוסיף לחדש 

דאם עד א' מעיד שאכל א' ג' ה' ועד שני מעיד שאכל ב' ד' ו' 

)דהיינו כמנהג המקום אבל כל אחד מעיד על שנים אחרות( 

לא הוי חזקה, מכיון שאם תצרף ב' העדויות יוצא שאכל ו' 

 י אכילה כלל לענין חזקה.שנים רצופות, וזה לא מקר
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 ד"מ תשס"דרעוין פ' מטורעוא 

 

לצבאותם אשר יצאו מארץ מצרים  ישראל אלה מסעי בני

על פי ה' ב משה את מוצאיהם למסעיהם וויכת .ביד משה ואהרן

 .ואלה מסעיהם למוצאיהם

 

אשר ,צ"ב למה הוצרך לכתוב  ראשית .ידועיםוהדיוקים 

מסעיהם , :וכן שינוי  הלשון .וכי אין זה ידוע ,'יצאו מארץ מצרים

 ואלה,כתב נוכן מדוע  .'מוצאיהם למסעיהם,ו 'למוצאיהם

לה 'אובנחל קדומים אי'  .מוסיף על הראשוניםהבו'  'מסעיהם

ותיבת  ,ון'יבל 'בדי 'מדום 'אכר"ת ר"ת ה - שראל'יני 'בסעי 'מ

אלה אלהיך , :)שמות לב, ח(כמאה"כ  ,מרמז על ענין העגל 'אלה,

רז"ל מר היה כמא ורההתלת שבעת קב ,והרמז בזה ,'ישראל

 דהיינו ,'תוחוחרות על הל, )שמות לב, טז(עה"פ  )תנחומא כי תשא טז(

אבל ע"י שעשו העגל נגזרה עליהם גזירת , ֵחרּות מן המלכיות

נסבב ענין כל  ,עון העגל – 'אלה,בכתוב שע"י כאן ונרמז  .הגלות

 הגלויות.

 

שלא היו  )ע"ז ד:( גמ'ב 'דאי ,ע"ד רמז בדרכי העבודהוהענין 

ראוי  הולא הי :(לא עשו)ד"ה רש"י פיו ,ישראל ראויים לאותו מעשה

להתגבר יצרם עליהן אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי 

שאם יאמר החוטא לא אשוב  ,פתחון פה לבעלי תשובה ליתן

שלא יקבלני אומרים לו צא ולמד ממעשה העגל שכפרו 

כי הקב"ה חפץ להראות בזה שאף והיינו  .ונתקבלו בתשובה

לשוב  יכולנופלים ונכשלים באיזה חטא ועון עכ"ז  ישראל שבני

י נוזה נרמז ע"י שבמעשה העגל נפלו ב .אל ה' ולחדש ימיו כקדם

שיש אח"כ  אעפ"כ ראוו ,מאיגרא רמא לבירא עמיקתא שראלי

וחזרו ושבו אל , )במדבר ד, כ( 'סלחתי כדבריך,מר ומצב שהקב"ה א

באיזה ענין יכול להתחזק  ו"ח וכמו"כ בכל עת שיהודי נכשל .ה'

וליבו , )ירמיהו ב, יט( 'אלקיךה' כי רע ומר עזבך את ,ע"י שמתבונן 

מתחזק עי"ז  - ואדרבה ,הוא מוחה את העוון עי"ז ,בקרבו רנשב

כי ע"י  ,בבחי' זדונות נעשים לו כזכויות ,עוד יותר מקודם החטא

וכדאי' בספה"ק עה"פ  .החטא הוא זכה לעליה יותר ממקודם

אם נקרע שאשר הוא כמו חבל  ,'יעקב חבל נחלתו, )דברים לב, ט(

יותר חזק  הוא ואח"כ עשו קשר במקום הקרע אזי במקום הזה

וכמו"כ בעת אשר האדם התנתק מהדביקות  .ונהמבראש

ע"י שחוזר ומתחזק ושב בתשובה אמיתית מעומקא  ,בבוי"ת

יותר חזק מאשר היה  עודנעשה קשר  ,דליבא בחרטה אמיתית

 קודם החטא.

 

ועתה הניחה , )שמות לב, י(עה"פ זי"ע אי'' מהרה"ק מלובלין וכן 

 ,'תהוע,אמר הקב"ה למשה ש ,אין ועתה אלא לשון תשובה ,'לי

שיהיה לקב"ה  ,'הניחה לי, ,בתשובה וישוב ישראל ע"י שבני

 י"ע כי ,לקב"ה וחרת לנחיהיה אזי כביכול גם החטא ו וח,רת נח

אשר  ,וזה ענין הגלות .יותר מקודם החטא עודבא לדביקות 

כדי שע"י שהאדם יתבונן  םתכלית כל ההסתרים והנפילות ה

יבוא לחיזוק  עי"ז ,עזבו את אלקיו קרהו מחמת במצב אשר

היה  כןו .ולעשות קשר אמיץ עם בוראו ע"י תשובה אמיתית

נפלו ממדרגתם עד למדרגה התחתונה ש ,אחר מעשה העגל

  היא והם הורו לרבים כי תכלית כל ההסתר והנפילה ,ועבדו ע"ז

נופל  יוענין זה הוא אשר בעת אשר יהוד .כדי לבוא לתשובה

ועשה בזה נגד  'כח ה' ומכניסו לקלי לוקח ז"עיו ,ו"ח ממדרגתו

תופס את עצמו שלא עי"ז ו ,רצון ה' אשר זה ענין גלות השכינה

מתאמץ בדביקותו בקב"ה וע"י הירידה  ,יחשוב שהגיע לשלמות

 .יותר מקודם עוד ומתקרב

 

העגל  מעשהכי  ישראל', אלה מסעי בני, :הכתוב אורבי וזה

וההסתרים שע"י כל הנפילות  ,הוא אות וסימן לכל הגלויות

ע"ה בינו רה מש ,'ויכתוב משה, .מקודםמיותר  עוד יתחזקו

 ,בזמן אשר יצאו מדביקותם בה' ,'את מוצאיהם, ,השפיע כח

 ,'ה' יפל ע, ,יבואו להתעלות בדביקותם בה' כעי" ,'למסעיהם,

מוסיף על  ,'ואלה, ,ע"י שהאדם שב בתשובה אמיתית

קודם אשר נוסף עוד יותר מ שהמסעיהם ,'מסעיהם, ,ותהראשונ

 ז"עי ,נפילהו יציאה ממדריגתם התע"י שהי,'למוצאיהם,החטא 

 הם מתחזקים יותר ומתעצמים בדביקותם בקב"ה.

 

מחשבה  –מהבעש"ט שע"י ששומרים ג' ערי מקלט אי' 

 מגואל הדם.  צליםעי"ז נ ,דיבור מעשה

  כלל( מוגה )בלתי                   
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 מ
 רב לך שבת בעמק הבכא

 

כ"ק מרן כמדי שנה בהגיע ימי בין המצרים שב 

אדמו"ר שליט"א ומשנן את דברי התפארת שלמה: 

"רב לך שבת בעמק הבכא", אל תקרי ֶשבת אלא שָבת 

השבתות שבימי בין המצרים המצויות בין ימים  –

עמק הבכא, גדולות במעלתן משאר  –נמוכים שכאלו 

אדמו"ר שליט"א מעמיק מרן השבתות שבימות השנה. 

בס"ד  תמיד בביאור דבריו הק', ונצטט אף אנו כאן

 מדברות הקודש.

 

לפני שבועיים נדברנו במדור זה אודות מה 

ששוחחו בחבורת האברכים לבקש עצה ותרופה למי 

שאינו מרגיש חיות רוחנית בנפשו, ועל כך ביארנו כי 

צורות שונות קיימות למושג חיים. הצד השוה שבהם 

שהאדם חי ומרגיש בלבו הרגשה רוחנית, וא"כ גם  -

ש בדייקא רגשות אהבה ושמחה אם האדם אינו מרגי

בהשי"ת, הרי שהרגשה זו עצמה של כאב ואכזבה מאי 

חיי רוחניות הנולדים  –הרגשה אף היא חיים תיקרא 

 מתוך דבקות בחי החיים.

 

      מסיבות כלשהן גליון זה הודפס ונשלח רק

אל הציבור הנמצא בריחוק מקום, אולם הציבור 

 ו. בליל המסתופף בחצר הקודש לא זכה לחזות ב

  שבת אחר התפילה יכולת לראות על פני האנשים 

     את הרגשת האכזבה על אי הופעת הגליון 

הנפלא. שבתי וראיתי כי בעצם זוהי דוגמא מצויינת 

להמחיש לנו עד כמה הכאב על העדר הדבר מהוה 

דוקא מתוך הכאב על  –בעצם חיבור עצום אליו 

ומתענגים  אנו קשורים העדר הגליון נוכחנו עד כמה

 עליו.

 

כך בדיוק מבואר בספה"ק ענין האבלות בבין 

המצרים. אם בשאר ימות השנה הקשר להשי"ת הוא 

מתוך אהבה ושמחה על קרבתו, הרי שבימים אלו 

מתעצם הקשר דוקא מתוך הכאב הגדול על הריחוק 

בו אנו מצויים מעת החורבן. כאב זה הוא הוא 

ים וזקוקים הביטוי הגדול ביותר עד כמה אנו קשור

 לקרבתו ית'.

 

אם נמשיך במהלך זה הרי שנבין כי במעמקי 

האבלות טמונה שמחה על הקשר עם השי"ת המתגלה 

מרן בנפשנו דוקא מתוך האבלות. וכפי שהתבטא פעם 

אדמו"ר שליט"א שבעצם יתכן היה שיגיע האדם 

בתשעה באב למצב של שמחה עד לכדי ריקוד על 

הקרבה לה הוא זוכה מתוך האבלות, אלא שהזמן 

לא בחלק גרמא לעסוק בחלק המרירות והאבלות ו

 ק."השמחה הקיימת בעומק. ודו

 

"אוהבי ה'  –אולם אף בימים אלו של אבלות 

ת שישו ושמחו", המחכים בבנין אריאל ביום השב

בשב"ק מתגלה הקשר האמיתי של כל איש ישראל עם 

הבוי"ת אשר קיים ועומד בכל מצב. ולכך דוקא השבת 

בה מתגלה ביתר שאת  –העומדת בין ימים ואבלות 

אותו קשר אשר צומח ועולה מתוך הכאב על הריחוק 

 נצח ישראל לא ישקר! –קשר נצחי  –
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מ
. כבר נחלקו מפ' חוקתלגבי הדיון באספקלריא 

 אמוראי בכגון דא במנחות צט: דאמר ר' יוחנן בשם רשב"י

אפילו לא קרא אלא ק"ש שחרית וערבית קיים מצוות והגית 

בו יומם ולילה, ושם נחלקו אמוראי אם מצוה לאומרו בפני 

ע"ה או אסור לאומרו בפני עם הארץ. ודו"ק היטב בכל זה 

 ותראה שהוא הוא הדיון אשר נכתב באספקלריא.

 

ובאמת היא הנקודה הנדרשת מכל אחד ואחד בעוה"ז, 

רבי בונם ז"ל דלכל אחד צריך שיהיה ב'  וכמו שאמר הרבי

כיסים, כיס אחד בשבילי נברא העולם והכיס השני ואנכי 

עפר ואפר. ושניהם אמת, כי לגודל מעלת הבורא והבריאה 

האדם הוא אפסי לאין חקר, ולמרות זאת בחר בו הקב"ה 

לעבדו. וא"כ כל פעולה קטנה חשובה לאין ערוך, כי הקרוץ 

ה גם במצב זה זה את מציאות מחומר העני בדעת מגל

הבורא הממכ"ע וסוכ"ע, ונמצא שמו מתגדל ומתקדש 

ביתר שאת וביתר עוז והוא מושיב מלך לכסא. וכמבואר 

במדרש בשלח: נכון כסאך מאז מעולם אתה, שלא נתיישב 

הקב"ה עד שאמרו ישראל שירת אז ישיר. יעו"ש. ומאידך 

וא כאין גיסא עבודת ה' היא לאין חקר וכל מה שיעשה ה

 ואפס למה שנצרך עדיין לעשות.

 

וכבר אמרו חז"ל לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן 

 חורין ליבטל ממנה.

 

 

יה"ר שנזכה לאספקלריא המאירה 

 ושאינה מאירה בכל זמן ובכל מצב

 בברכה, יצחק שלמה פייגנבוים
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ָרֵאל ָיֵגל ַמח ִיש ְׂ  ַיֲעקֹב ִיש ְׂ

 

 שי ידידות רבה, בשמחה ובטוב לבב,ברג

 זכות הוא לנו לשגר ברכת מזל טוב חמה ולבבית ומיטב אחולינו 

 לידיד בית ה' היקר והנכבד, פאר מקדושים, בר אוריין ובר אבהן, 

 ברוך הכשרון, אהוב לשמים ולבריות, אוצר כלי חמדה, משנתו קב ונקי
 

 ן שליט"איעקב אריה רייכמ הרה"ח רבי

 ולכל בני המשפחה הנכבדה שיחיו

 

שמחת בית חיינו, בכניסת הבן יקיר וחביב,  –לרגל השמחה במעונם 
 עדיו לגדולה נוצר, פאר המעלות ואציל המידות

 ני"ו ישראל דוב הבה"ח
 בנועם עול התורה והמצוות 

 למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

 

 בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות,שתזכו לראות 

 ולרוות נחת דקדושה מכל יוצ"ח, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,

 .והרחבת הדעת, שמחה וטוב לבב כל הימים, אכי"ר
 

 בברכה ובידידות נאמנה מקרב לב

 יהושע העשיל זינקובר

 'מאורי ישראל פינסק קארלין', נוה יעקב ב/קהלא קדישא

 ת"וירושלים  עיה"ק

 
 

 הגליון נדבת

 הי"ויעקב לנדאו  ר"הר

 לברכה והצלחה בכל הענינים

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים 

 שהשמחה במעונם

 
 הי"ו שלום ברוך לנדאוהרה"ח 

 הי"ויעקב אריה רייכמן וחתנו הרב 
 הי"ו לעותומ"צישראל דוב להכנס הנכד / הבן כמר 

 
 הי"ואברהם גוגיג הרה"ג 

 הי"ואליהו פישמן וחתנו הרב 
 להולדת הנכד / הבן
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