
נכנסנו לספר דברים ואנו נמצאים על סף כניסה לארץ, לא בפנים 
אבל כמעט בפנים ועדיין בחוץ, המיקום הזה קשור מאוד לתשעה 
באב שמזכיר את מה שאיבדנו ואת העובדה שלמרבה הצער אנחנו 
עדיין בחוץ ומעוניינים להיכנס פנימה מחדש באופן מתוקן יותר. 
כאן מגיעה התוכחה שאפ תושמע באופן הנכון, היא תוביל פנימה.   

        

פרשת דברים פותחת את הספר החמישי בתורה שכל כולו דרשה 
ונראה לפטירתו.  אחת ארוכה ועצומה שנושא משה רבינו סמוך 
במשאו ההולך ונשזר מפרשה לפרשה הוא לא חוסך בשבט מוסר, 
ובעיקר  למשה  לקב"ה  שעוללו  מה  כל  על  ישראל  את  ומוכיח 
לעצמם. התוכחה נוקבת אך מועברת בחכמה רבה ובאהבה שאין 

דוגמתה. 
ככל  להסמיך  הבחירה  שאת  מציין  רש"י 
האפשר את התוכחה לפטירה מקבל משה 
רבינו בהשראה מיעקב אבינו ע"ה שהוכיח 
קצר  זמן  מיטתו  על  מוטל  כשהוא  בניו  את 
לפני הסתלקותו מן העולם, ורבי נתן מביא 
לכך טעם נפלא על פי דברי הרעיא מהימנא 
הדרך  דברים:  של  עיקרם  הקדוש.  בזוהר 
הטובה והיעילה ביותר לקיים מצוות תוכחה 
ידי הרצון שמתעצם ככל שהצדיק  היא על 

מתקרב אל רגע הפטירה.

העיקר הרצון
 - אחת  במחשבה  טרוד  רבינו  משה  היה  הזוהר,  כותב  ימיו,  כל 
הלוואי ואזכה להחזיר את כל העולם אל הקדוש ברוך הוא. הרצון 
הזה מלווה את משה תמיד, פועם בו יום יום. הרצון בוער בפנים, 

בחוץ איש לא שומע תוכחות גערות או דיבורים של התעוררות. 
בדרך כלל אנשים ממהרים לומר את מה שיש להם על הלב, אם הם 
רוצים שיקרה משהו כולם יודעים על כך, והדברים נעשים רגישים 
אנשים  של  התנהגות  לשנות  שלנו  בשאיפה  כשמדובר  במיוחד 
שאמורה להיות לנו השפעה עליהם, כאן מצוות התוכחה הופכת 
למסובכת ומורכבת. אם לא איכפת לך, לא איכפת. אבל אם בוער 
בך רצון לחולל שינוי, לעורר, אתה עלול מהר מאוד להיות אחראי 
לנזקים מתסכלים; ביקשת לעורר ונמצאת מעליב, חפצת לעודד 

וגרמת ייאוש. לא פשוט להוכיח. 
משה רבינו אומן התוכחה, הרבה לפני שהוא נושא את דרשת 
את  מקיים  דברים,  ספר  של  והמאלפת  הארוכה  התוכחה 
מצוות התוכחה במשך שנים רבות באופן מיוחד במינו - 
הוא פשוט רוצה. שנים על גבי שנים הוא רוצה ורוצה 
להחזיר את כולם בתשובה, לעורר ולדרבן, הוא 
רוצה לגרום לכל יהודי להכיר את השם 
מטעויות,  ולחדול 

להערות  הופכים  לא  הללו  הרצונות  אבל  טוב,  ולהיות  להתיישר 
וגערות, את מצוות התוכחה מקיים המנהיג הגדול מיניה וביה. 

ממילא  הזו,  החינוכית  המשנה  את  נתן  רבי  מסביר  ממילא,  הרי 
בלי  מרע  להימנע  או  טוב  משהו  לעשות  לאיש  לגרום  יכול  אינך 
יהודים שמעוניינים באמת לעשות  לו רצון. קשה למצוא  שיהיה 
לרוע  בתשוקות  מצטיינים  שהם  ממה  יותר  רשעים,  אפילו  רע. 
שהדבר  הוא  העניין  טובים.  ברצונות  חמור  ממחסור  סובלים  הם 
העיקרי שמבקשים מאיתנו להצטייד בו זה הרצון, לרצות לעשות 
ישמע  אם  וגם  לך,  שישמע  יאמר  מי  חברך  את  תוכיח  אם  טוב. 
כן מה  ואם  מי מבטיח שיצליח להתגבר על מה שעליו להתגבר, 

הועילה התוכחה?

תוכחה ראויה
ידי  על  הוא  זאת  מצווה  קיום  עיקר  כן  "על 
לראות  מאוד  חזק  רצוננו  שיהיה  הרצון, 
בטובת חברו ובטובת כל ישאל טבה אמתית 
יתברך  אליו  לשוב  כולם  שיזכו  ונצחית, 
מחויב  אדם  שכל  מידה  באותה  באמת". 
לרצות רק להתקרב לה' וחוץ מזה הכל הבל, 
לרצות  צריך  הוא  בדיוק  מידה  באותה  ובכן 
שכל חבריו וכל עם ישראל ירצו רק את הטוב 
אוחז  אתה  אם  יתברך.  להשם  להתקרב  ורק 
מספיק  רצון  יולידו  שדבריך  סיכוי  יש  בזה, 
מתקרב  לפטירתו  סמוך  חבריך.  בלב  חזק 
כשהוא  אז  ורק  העליון,  הרצון  אל  ביותר  הגבוהה  במידה  הצדיק 
משה  לעצמו  מרשה  לרצון,  ביותר  הגבוהה  הקרבה  בדרגת  מצוי 

רבינו להוכיח את ישראל.
פשוטות:  הוראות  מוסר  נתן  רבי  התוכחה?  מצוות  תתקיים  ואיך 
לגרום  מעוניין  שאתה  מה  כל  ברצון,  תשקיע  כוחותיך  עיקר  את 
לשני להבין ואת כל כוחות הנפש שחשבת להשקיע בלשנות את 
להתקרב  עזים  ברצונות  תשקע  פשוט  פנימה,  תנתב  התנהגותו 
להשם, ואם מאוד איכפת לך ממנו, הגבר נא את רצונותיך שהוא 
יהיה טוב וקרוב להשם, בתוך כך אם אפשר לו לקיים מצווה זאת 
של תוכחה בפשיטות לדבר עם חברו ביראת שמים מה טוב ומה 
נעים, כי כל אחד מחוייב לדבר עם חברו ביראת שמים, אבל העיקר 

הוא הרצון".
באב.  לתשעה  מאוד  קרובים  אבלות,  תקופת  של  בעיצומה  אנו 
נראה  זה  איך  לנו  מראים  תוכחה.  וזו  החורבן  מול  שוב  עומדים 
יוצרים  איך  לעצמנו  לשנן  השעה  זו  כראוי.  להיות  זוכים  כשלא 
לייאוש. העיקר  ובלי להוביל  התעוררות בלי לשרוף את האמונה 
הוא הרצון, ותוך כדי אם זוכים מדברים יחד ביראת שמים מתוך 

אהבה ואכפתיות.  
)ע"פ ליקו"ה ערב ג', אוצר היראה תוכחה(

רוצה לשנות אותו? תמשיך לרצות

צריך  שינוי  לחולל  כדי 
רצון טוב חזק מספיק, בלי 
גערות,  יועילו  לא  רצון 
העיקרית  ההשקעה 
ברצון. להתמקד  צריכה 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א
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אתה רוצה לעזור לו, הוא לא מפרש אותך נכון, אתה לא מבין מה לא מובן, איך מוכיחים בלי לקלקל?

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

אוהבי ה' המחכים בבנין אריאל  פרק ב'
פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז 

עליה, 
לא סיפר על מה ולמה נעשה ברוגז עליה. אך לכאורה סיבת הברוגז רמוז 

במילים אלו 'שהיה מתוועד עמה באיזה יום'. כי הוא היה מתוועד עמה, 

בכל פעם שהיתה באה לפניו, אבל פעם אחת באה לפניו אך לא נכנסה 

שהיה  והחיבוב  השמחה  הענין  כל  אצלה  ישן  היה  כבר  כי  לשעשוע, 

יום'  'איזה  כעוד  ההתוועדות  נחשב  היה  ואצלה  עמה,  משעשע  אביה 

]ובתרגום באידיש כתוב: 'עפעס א טאג'[, שהרי בכל יום היא כבר באה 

לפניו, ומה השמחה הגדולה הלזה, כי אצל האב, כל רגע עם הבת הוא 

רגע מחודש, אבל אצלה היה זלזול במשהו, שהיה עוד 'איזה יום'. וזהו 

ראשית הנפילה והריחוק, שאדם אינו מאמין ביום שלו, שכל יום הוא 

בריאה מחודשת שנברא במיוחד לעלות נחת רוח דייקא ממה שעובר 

עליו באותו היום, כי בכל יום נדמה לו שהיום הזה אינו יום, ואינו מסתכל 

בפנימיות השכל של הבריאה, שהשי"ת ברא את היום הזה עם כל מה 

הזה  מהיום  שעשוע  יש  כי  שם,  אותו  שיעבוד  במיוחד  שם,  שנעשה 

דייקא, וצריך לחפש בכל יום את הטוב והשעשוע המיוחד שיש באותו 

היום )ועיי"ש באריכות בליקוטי הלכות פקדון ד, שהטוב של כל יום, הוא 

המידה והספירה שצריך להתגלות במלכות של אותו היום(.

ונזרקה מפיו דבור: שהלא טוב יקח אותך )דער ניט גוטער 
זאל דיך נעמען(.

כי מחמת שזלזלה בטוב של היום, הרי שנגזר עליה גזירה נוראה 'שהלא 

השעשועים  קרבת  יהיה  לא  שכבר  המלך,  מארמון  אותה  יקח  טוב' 

ביניהם. וזה מה שאדם רואה רק 'לא טוב', ואינו מסוגל לראות ולמצוא 

את השעשוע ואת הנחת רוח שיש ממנו בכל יום. והוא המציאות שאדם 

נזרק משער הגן עדן, ויש להט החרב המתהפכת המונעת אותו להכנס 

לעונג היחוד עם הבורא – בלבול וחוסר יישוב הדעת, וחי תחת הגזירה 

הנקראת 'לא טוב' – מציאות חיים בו הוא לא מסוגל לראות טוב. 

בלילה הלכה לחדרה, ובבקר לא ידעו היכן היא. 
אך אפילו לאחר שיצאה מפיו הגזירה, היה לה להתעורר ולשים לב על 

ליפול  עצמה  להניח  ולא  למוטב,  ולשוב  עליה,  ברוגז  אביה  ולמה  מה 

הדעת,  והארת  בוקר  של  זמן  יש  באמת  כי  טוב',  ה'לא  של  למציאות 

ועוד(,  סב  סימן  בליקו"מ  )עיין  יום  בכל  חדש  באור  מתגלה  שהאמונה 

ולקום  להתעורר  והגזירה,  החושך  בזמן  בלילה  צריך  כך  שלשם  אלא 

)חצות  ההסתרה  של  בעיצומו  או  העולם,  של  הכללי  הלילה  בחצות 

כדבר  הגזירה  לקבל  להתייאש  ולא  להתגעגע  ולבכות,  לזעוק  הפרטי(, 

אלא  חדש.  באור  תאיר  כי  היא,  היכן  ידעו  היום  כשיאיר  ואז  מוחלט, 

שכיון שיצא דיבור כזה מפי המלך, דיבור של ריחוק, ונעשה לילה וחושך 

זמן הבוקר, כבר  כך כשהגיע  ומשום  לישון,  כן הלכה לחדרה  מוחלט, על 

באמת לא ידעו היכן היא, נעלמה נקודת האמונה.

]כי השכינה יורדת בכל לילה לעולמות התחתונים לברר בירורים, למצוא את ה' 

מתוך העולמות התחתונים, שזהו עיקר השלמת אור השכינה, כאשר אנו נכללים 

עמה  להשתתף  כנגדה  להתעורר  צריך  ואז  עמה,  להשתעשע  הבת  של  במציאות 

בצערה לבכות ולהתגעגע, עד שזוכים לבנות את אור התפילין בבוקר[ 

והיה אביה מצער מאד והלך לבקשה אנה ואנה:
המלך היה מצער עצמו מאוד מאוד מכך שנעלמה נקודת האמונה, כי הוא רוצה להשתעשע עמה מאוד, 

והלך לבקשה אנה ואנה, בסוד קלני מראשי קלני מזרועי, ברצוא ושוב.

עמד השני למלכות, 
להשלים  ודואג  המלכות  השפע  משפיע  הוא  והיסוד  המלכות,  למידת  הסמוך  היסוד  מידת  הוא   – למלכות  השני 

מלך  הבת  את  להחזיר  עקשן  לחיפוש  יוצא  והוא  העולם,  יסוד  שהוא  הצדיק  הוא  בכלליות  היסוד  מידת  חסרונה. 

לאביה. אך בפרטיות אצל כל אחד ואחד, מידת היסוד הוא נקודת הצדיק שיש בכל אחד, היינו הנקודה הפנימית שיש 

לכל יהודי אשר על ידה הוא קשור להשי"ת. ונקודה זו אינה נחרבת לעולם, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור )כמובא 

בליקו"מ סימן לד(. אלא שצריך לעורר נקודה זו ולגלותה, כי כאשר מגלים נקודה זו אזי היא יכולה  להאיר ולעורר את 

האמונה ולהחזירה לאביה. 

מחמת שראה שהמלך מצטער מאד.

ל  כ

ואינו  וכך האדם מתייאש מחייו,  ואינו משים לב לקיומה,  זו רדומה  יהודי אוהב את ה' וקשור אליו, אלא שנקודה 

מתעורר להאמין בה', מחמת שאינו מרגיש הקשר לקדושה, ושיש משמעות לכל אתערותא דלתתא שלו. אך כאשר 

כאשר יתבודד ויישב דעתו, שאולי באמת הוא מצד עצמו כבר יכול להתייאש, אבל מה עם המלך, הרי המלך מצטער 

מאוד מכך שבתו שחביבה עליו כל כך נאבדה, מכך שאין יקר בעיניו כל פעם שמתוועדים יחדיו בשעת קיום המצוה, 

אזי יתעורר בו נקודת השני למלכות, נקודה פנימית של אהבה עזה להשי"ת, שיתעורר לצאת למסע חיפושים אפילו 

שיהיה קשה ומפרך.  

ובכלליות עם ישראל, הצדיק הוא זה שמתעורר להחזיר כל נשמה להשי"ת, באשר שרואה את גודל צער המלך שיש 

לו מכל יהודי שחסר לו.

מתאבלים  אנו  באב  בתשעה  ובפרט  המצרים,  בין  של  אלו  בימים 

מקאזניץ  הרה"ק  שפירש  מה  וידוע  המקדש,  בית  חורבן  על 

)עבודת ישראל פר' מסעי( דהיינו כל מי שרודף להמליך את הבורא 

האבלות  שע"י  המצרים,  בין  אלו  בימים  דוקא  יותר  להשיג  יוכל 

והגעגועים לבית המקדש, אפשר לזכות להשיג את אור השי"ת.

'כי כשהשר יושב בביתו אז אימתו מוטלת אשר לא כל איש ואיש 

וברחובות  כן אם השר עובר בשוקים  יכול לבוא פנימה, מה שאין 

כל  שועת  ויאזין  קוראיו  לכל  קרוב  הוא  אז  שלו  לפלטרין  חוץ 

נודדת  כצפור  כי  הזה  בזמן  כי  לדעת  הנמשל  וכן  בשמו,  הקוראים 

מקנה וגו' לכן הרשות נתונה לכל אדם להתקרב אל מלכו של עולם 

והוא עונה אליהם' )עבודת ישראל שם(. 

ובביאור העניין יש לומר על פי המבואר בלקו"מ )ח"ב סי' סז( שע"י 

הבכי והאבלות על החורבן, מתבטל כח הקליפות המכונות 'מאורי 

כח  שהוא   – אור'  'מאורי  ומתגלה  הראייה,  כח  על  המכסות  אש', 

הראייה.

רבינו  סי' פג( שם מדבר  )לקו"מ ח"ב  רבינו במאמר אחר  וכך באר 

מהצדיקים המופלגים שזכו לצאת לגמרי מכל מציאות העולם הזה, 

לפשוט משכא דחיויא ולהתלבש בגוף קדוש מגן עדן, צדיקים אלו 

זוכים לאורו של בית המקדש בשלמות, המכונה אור העיניים, כמו 

שכתוב "והיו עיני ולבי שם כל הימים", שעי"ז עולים כל התחינות 

והבקשות, ואנו צריכים להתבטל לצדיקים הללו, שלא להיות בבחי' 

"חלק לבם".

לב   – לבבות  שתי  לו  יש  הצדיק,  אל  מבוטל  שאינו  שמי  והיינו, 

לימינו ולב לשמאלו – ואז יש אחיזה להיצה"ר, אבל ע"י הביטול אל 

הצדיק, נעשה לב חכם לימינו, שכל הלב נכלל בימין, ונעשה כמו לב 

אחד, ואז אין אחיזה להיצה"ר. ועי"ז יכול להתלהב הלב בשלהובין 

דרחימותא וכו'.

אור  שהוא  עשר"  לארבעה  ה"אור  שע"י  בפסח,  נעשה  זה  ועניין 

הצדיק )כי הוא פעמיים ז' גלדי דעינא, שהם שני עיניים(, נעשה 

ביטול ה"חמץ" שהוא המחלוקת על הצדיקים.

לב חכם לימינו
וממשיך לבאר, שכאשר הצדיק מגיע לדרגות הללו, עי"ז מתחזק 

יצרו הטוב, ונעשה לב-בשר, וע"ז נאמר "לב חכם לימינו". ויש 

כלול  כי  התורה,  מהלך  כל  כלול  אלו  תיבות  שבג'  לדקדק 

בזה ג' עניינים: "לב", "חכם", "לימינו".

המאמר  בתחילת  שמבואר  מה  הוא  ה"חכם" 

הוא  שבת  שקדושת  לזכות  שצריך 

תכלית  בחי' 

הידיעה, שהיא 'שלא נדע', שזה בחי' "אמרתי אחכמה והיא רחוקה 

ממני", שעיקר החכמה הוא שישכיל שרחוק ממנו החכמה, נמצא 

ש'חכם' הוא זה שמשיג את תכלית הידיעה שהוא רחוק מהחכמה.

ה"לב" הוא המבואר בהמשך המאמר, שמהפך את ה"יצר לב האדם 

ממשכא  הטמא  הגוף  שפושט  הטוב,  יצרו  ומתחזק  מנעוריו"  רע 

דחיויא וזוכה לגוף קדוש מגן עדן, ועי"ז מתרומם מזלו וכו'.

"לימינו", הוא מה שמבואר אח"כ שע"י הימין הזה הוא מקים את כל 

הנופלים לאהבות ויראות נפולות, הוא מקים אותם ומהפך לאהבות 

ואור  בתכלית  התורה  אור  להם  שמאיר  היינו  קדושות.  ויראות 

התפילה בתכלית, ועי"ז מתלהב הלב בלהובין דרחימותא, כמבואר 

בסיום המאמר. 

וכולל  פרקים  בראשי  אלא  נכתב  לא  זה  מאמר  שהרי  לרמז,  ויש 

בתוכו הרבה נקודות ועניינים המובאים ברמז כמאן דמחוי במחוג, 

השמועה  ממעתיקי  שקבל  ז"ל  בנדר  יצחק  לוי  מר'  שמעתי  ואכן, 

שמאמר זה הוא מ"ספר הנשרף", מאמר אחד ש'ניצול' משם.

שלכן דווקא המאמר הזה נשתייר מהספר הנשרף, כי ע"י המבואר 

במאמר זה, היינו מה שמקבלים מהצדיק כח הראייה, שהוא הכח 

של בית המקדש, מתבטל ה"מאורי אש" היינו השריפה שהיה צריך 

לשרוף הספר הנשרף.

וכן יש להסמיך בדרך רמז את שיחתו הידועה של מרבינו, שבשנה 

שאכלו מרור כבר ישבו על הארץ בת"ב לומר קינות )שיש"ק ב, קח(, 

לארבעה  אור  מכונה  העיניים  שאור  במאמר  המובא  לפי  ויתבאר 

כמבואר  עינא  גילדי  שבעה  פעמים  שני  בהם  שיש  שם  על  עשר, 

בתיקוני זוהר )בהקדמה וכן בתיקון ע(, ולפיכך אם לא זכינו לתקן 

ע"י  זאת  לתקן  נצטרך  עשר',  לארבעה  ב'אור  כראוי  העיניים  את 

האבלות של ת"ב, שעי"ז יחזור כח הראייה, ונבוא לגאולה השלמה 

במהרה בימינו אמן.

שהוא  השבת,  אור  הוא  זה  לכל  שהתיקון  מבואר  התורות  ובשני 

תכלית הידיעה כמו שקראו עליה 'תכלית שמים וארץ', ועל ידי זה 

התורה  באור  נפלאות  לראות  ויכול  עיניו  מעל  החושך  את  מעביר 

הק', כמו בבית המקדש. 

וכשמגיע יום השבת, הרי אז נאמר "שמחם בבניין שלם באור פניך 

תבהיקם", כי אז מתגלה ה'מאורי אור', ואנו מקבלים "מתן נחליאל", 

היינו ה'נחל' שמגלה לנו אור ה', ואזי "ברוך השם אשר נתן מנוחה", 

שע"ז היו מרמזים אנ"ש, שהולך על מה שקבלנו את רבינו "נחמן" 

שהוא המנוחה שלנו, וזהו "מנוחה ושמחה אור ליהודים" דקאי על 

והחמישי  הרביעי  הצום  יתהפך  שעי"ז  "שמחה".  בן  "נחמן"  רבינו 

לששון ולשמחה בב"א. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' אברהם שמעון בורשטיין שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תבודדנועם השבת

אנשי מעשה
קשור היה החסיד הנלהב רבי שמואל הורביץ בעבותות אהבה לכל המקומות הקדושים, אך חיבה 

שלא  המקום  אל  בא  שהיה  אימת  כל  מקדשנו.  בית  שריד  מקום  הערבי  לכותל  לו  נודעה  יתרה 

זזה ממנו שכינה מעולם, המו מעיו עליו מגדול התשוקה להתגלות כבוד מלכותו יתברך ולבניין 

והקדוש הזה, הכהנים  בבית הגדול  ויתפללו  לרגל  ישראל  כל  יעלו  אז  ותפארתנו,  בית מקדשנו 

בעבודתם והלויים בדוכנם בשירם ובזמרם.

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. השגחתו יתברך סייעתו וזכה רבי שמואל לקבוע מושבו 

'בתי אונגרין' היה הולך תמיד ברגל לכותל, ולאחר  בפלטרין של מלך. בתקופת מגוריו בשכונת 

והגישה לכותל לא התאפשרה, היה  מכן כשנעשה המצב קשה עקב התפרעויות הישמעאלים 

עולה על ה'אוטומוביל' )אוטובוס( המחבר בין העיר החדשה לעתיקה, לזכות לפחות להכנס אל 

מן  לפנים  אל  כזו  כניסה  וכל  הכותל,  אל  מתקרב  האוטובוס  כאשר  ובפרט  ירושלים,  חומות  בין 

החומות קרוב למקום השראת השכינה, היתה בעיניו לזכייה גדולה.

אחר כך החל רבי שמואל לפעול בכל מרצו כדי לעבור ולהתגורר בירושלים העתיקה לפנים מן 

החומה. היה זה כעשור לפני נפילתה בידי הירדנים, המצב עם השכנים הערבים היה מתוח ורבים 

שמואל  רבי  ואילו  החדשה.  בירושלים  מגורים  מקום  אחר  לתור  החלו  העתיקה  העיר  מיושבי 

העתיקה  בעיר  דירה  להשיג  יותר  קל  נעשה  כעת  שהרי  חלומו,  להגשים  רצון  עת  בזה  ראה   –

ההולכת ומתרוקנת מיושביה. 

הוא פנה אל אביו הרב ישעיה, שהיה מיודד עם הרב הורביץ הממונה על הדירות בשכונת 'בתי 

מחסה', וביקשו שיפעל בשביל דירה בשבילו. כמו כן הפעיל את אחד מידידיו שהיו לו קשרים 

עם הממונים. וכך אמנם משאלתו התגשמה והוא קיבל דירה טובה בשכנות עם הגאון הרב דוד 

יונגרייז חבר הביד"ץ.

כשהגיעה המשאית להעביר את תכולת דירתו ב'בתי אונגרין' לדירה החדשה, נזעקה אשתו "מה 

אתה עושה?! כולם בורחים משם ואתה נכנס לגור שם?!". כשראתה שהוא נחוש בדעתו, הביאה 

וולנשטיין כדי שיניא את חתנו מרעיונו. אך החותן בפקחותו  יוסף  את אביה הגאון רבי עמרם 

והביע  ניגש אל חתנו רבי שמואל ולחש באוזנו "שמא יש לך חדר גם עבורי?" בכך עודד אותו 

הסכמה למעבר הדירה. 

בהגיעם לעיר העתיקה צהלו כולם לקראתם והודו להם שבאו לחזקם ולהיות עמם. רבי שמואל 

אהב להביט מחלון ביתו אל מקום המקדש, גם מגג בית המדרש ברסלב בעיר העתיקה היו רואים 

את מקום המקדש, ואפילו היו שומעים את קול המיית היונים מהכותל. רבי שמואל היה יושב 

שעות, צופה אל הקודש ומתבודד בינו לבין קונו בדיבורי חן ותחנונים.

לאחר מכן, כשנרגע המצב, היה רבי שמואל מסוללי הדרך מחדש אל הכותל המערבי ובעקבותיו 

שמספר  כפי  השכינה,  השראת  מקום  אל  דרכם  לעשות  וחזרו  לחשוש  הפסיקו  רבים  יהודים 

בספרו ימי שמואל חלק ג: 

"וכן אפילו בהליכה לכותל המערבי גם כן עשינו התחלה, כי היה זמן הרבה כי לא ראה המקום 

פני יהודי ומי יודע כמה היה נתאחר זה, וברוך ה' שהתחלנו במסירות נפש לילך פעם אחר פעם 

בבוקר ובערב ובחצות לילה, עד שנעשה דרך כבושה לרבים שכיום כבר מתפללין כל יום מנחה 

ומעריב שם וגם הולכין כבר על דרך ה'בטראק' )השוק הערבי( ישר לשם על יד הדרך הישן בלי 

מפריע ברוך ה'".

ותחזינה עינינו

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
אבילות לפני ה'

עלהו לא יבול

דיני השייכים לתשעה באב
ששותים  ויש  ההבדלה,  יין  את  לשתות  לקטן  לתת  נוהגים  יש  זו.  שבת  במוצאי  הבדלה 

בעצמם, וכן נהגו הרבה מגדולי ישראל. ולמעשה: )א( מי שאין לו מנהג ידוע מאבותיו 
לו  ואין  לקטן  לתת  עתה  עד  שנהג  מי  )ב(  הכוס.  כל  בעצמו  שישתה  עדיף  רבותיו,  או 
עכשיו קטן שישתה, יכול לשתותו בעצמו. )ג( ובכל אופן מי שרגיל לשתות 'יין', אין צורך 
לשנות ולשתות 'מיץ ענבים'. )ד( מי שנותן לקטן לשתות, צריך שיהיה בתנאים דלהלן: 1. 
שיהיה מגיל שש עד תשע )כי צריך שיהיה 'הגיע לחינוך', וגם שיהיה בגדר 'אינו יודע להתאבל על 
ירושלים' שהוא עד גיל תשע(. 2. צריך שישמע הילד ההבדלה היטב )כי אחרת אינו נכון שישתה 

הכוס(. 3. ילד דייקא ולא ילדה )כי י"א שנשים אינם מחויבות בהבדלה(.

לימוד בערב תשעה באב: בערב ת"ב אחר חצות, הלומד אז הכל, לא הפסיד. ובפרט למי 

שלא ילמד מה שרגיל יתבטל לגמרי, שמחויב ללמוד מה שליבו חפץ. סופר סת"ם, מותר 
לכתוב בערב ת"ב אחר חצות. אבל בתשעה באב אסור.

סעודה המפסקת: הנכון לאכול סעודה רגילה אחרי חצות, 'בזמן' 'ובכמות' שיהיה אפשר 

לאכול אחרי מנחה סעודת המפסקת כהוגן, ואחר כך להתפלל מנחה, ואחרי זאת לאכול 
הראשונה,  הסעודה  את  מאוחר  או  הרבה  שאוכל  מי  כי  וכדין.  כדת  המפסקת  סעודה 
'סעודה  דין  הראשונה,  להסעודה  יש  אזי  השובע,  על  המפסקת  סעודה  אוכל  ואח"כ 
סעודה  שאוכלים  ואלו  דינים.  כמה  ועוד  תבשילים,  שני  אז  לאכול  שאסור  המפסקת', 
רגילה אחרי מנחה, ומברכים, ואח"כ מתיישבים על הקרקע לאכול איזה כזית וכו' – לאו 

שפיר עבדי כלל!

תשע  שמגיל  נוהגים  אך  כלל,  להתענות  צריכים  אין  הדין  מעיקר  לקטנים:  תענית  חיוב 

אבל  ואפילו כשהוא סמוך לבר מצוה.  יותר מזה.  לא  היום, אבל  צמים איזה שעות על 
 - בלילה  לשתות  מבקשים  הם  ואם  כלל.  להתענות  להם  אין  תשע,  מגיל  פחות  קטנים 

המונע מהם עתיד ליתן את הדין. 
ההנהגה בעת הקינות. בשעת אמירת הקינות, אסור לדבר או לצאת לחוץ. וכל שכן אם 

באים לידי קלות ראש, שהוא איסור גמור. ויש שאין נזהרים בזה ואינם יודעים שהוא 
דין מפורש בשו"ע!  

אסור לעשות מלאכה בתשעה באב. ועיקר האיסור הוא ביום עד  מלאכה בתשעה באב: 

אך אין רואים  אבל אחר חצות היום, מותר,  יש להחמיר גם בלילה.  חצות, אך למעשה 
סימן ברכה בזה. ואם יבואו לידי הפסד במניעת המלאכה, יש לעשות שאלת חכם. אך כל 
זה במלאכה שיש בה שיהוי קצת, אבל מלאכה שאין בה שיהוי כגון הדלקת הנר וכדומה, 
לגבי כתיבה, יש מחלוקת הפוסקים אם היא בגדר הנ"ל או לא, ולכן אין לכתוב  מותרת. 

אלא כשיש צורך הגון לזה. אבל 'סופר סת"ם' הוא בכלל מלאכה האסורה.        
עם  איוב  שבירמיה.  הרעים  דברים  אלו:  את  רק  ללמוד  מותר  )א(  באב:  בתשעה  לימוד 

המפרשים. איכה ומדרש איכה. פרק אלו מגלחין. אגדת החורבן בגיטין. החורבן ביוסיפון. 
ירושלמי בסוף מסכת תענית. הלכות תשעה באב. הלכות אבילות. וכן נראה לגבי הספרים 

על השואה. אבל סיפורי הרעות שהיו אצל הגוים, אסור. )ב( ספרי מוסר ויראה, יש אוסרים. 
ונראה שאם מתעוררים על ידי זה לתשובה, מותר. אבל אין ללמוד אותם באופן שהלימוד אין 

מועיל להנ"ל. )ג( סיפורי צדיקים, יש שכתבו להתיר. ומובא שהחזון איש היה מעיין בתשעה באב 
בספר 'סדר הדורות' ובספר 'שם הגדולים'. )ד( תהלים, ליקוטי תפילות - למי שיש לו סדר קבוע לכך, 

אפשר להתיר אחר חצות היום. ]יש מתירים גם 'פרק שירה'[. 
מוצאי ת"ב: כל הדינים הנוהגים בתשעת הימים, נוהגים עד עשירי באב בחצות היום. אבל מי שאינו מרגיש כל 

כך בטוב מפני הצום והחום, והרחיצה תקל עליו, אפשר להתרחץ כדרכו במוצאי ת"ב. וכן לגבי 'כיבוס', אם זקוקים 
לזה לקטנים מותר לכבס מיד, וכן לגדולים אם יש לזה הכרח גדול, אפשר להקל ולכבס.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

איך מתאבלים למעשה על החורבן?
ירושלים,  חסרון  המקדש,  הבית  חסרון  על  הרבה  לדבר  אפשר 

ולקרוא מדרשים על מה שהיה בזמן בית המקדש, וללמוד דברים 

בדורות  שיצאו  ובספרים  חז"ל  במדרשי  בנביא,  החורבן,  על 

האחרונים.

ולקונן  ה'  לפני  לעמוד  הוא  העיקר  כי  העיקר,  לזכור  צריך  אבל 

ישראל  עם  בכלליות  ישראל,  עם  של  המצב  על  לקונן  לפניו, 

כח  כשל  כשלו',  בעץ  ונערים  נשאו  טחון  'בחורים    - ברוחניות 

ישראל  עם  על  שעובר  מה  וכן  הדור,  בנסיונות  לעמוד  הסבל 

בגשמיות. ובעיקר לקונן על החורבן הפרטי, על הריחוק מהתגלות 

אור השכינה בלב ובמח, וכו' וכו'.

ועל  הצרות  על  לחשוב  במחשבה,  לא  ה'.  מול  יהיה  שהכל  אך 

הקשה,  המצב  את  לתאר  אנשים  עם  בשיחות  לא  וגם  הקשיים, 

את  ומחזקים  העצבות  את  מגבירים  רק  והשיחות  המחשבות  כי 

בתשעה  לא  גם  ודכאון  בעצבות  להיות  היתר  שום  ואין  החושך, 

הוא  להתאבל,  מצווים  שאנו  באב,  תשעה  של  הענין  כל  באב. 

בשביל שנתחבר לאור הגאולה, שנמשיך את אור ה' אלינו בתוך 

ונשאר  הגלות,  על  ונחשוב  נדבר  רק  אם  יקרה  לא  וזה  הגלות, 

בקריאת ספרי חורבן ושואה.

החיבור הזה יכול לקרות רק אם נעשה פעולה אמיתית ומעשית 

נמצא  שהוא  ונאמין  ה',  מול  נשב  כאשר  יהיה  וזה  אבילות,  של 

לנגדנו ומקשיב לנו, ונתחיל לקונן לפניו בכח הדיבור, נתחיל לדבר 

עם הפה, את הקושי, את הריחוק, את הצרות, את החורבנות, את 

השואה הרוחנית שנעשה היום בכלליות ובפרטיות בעומק הנפש, 

קרירות נוראה של ניתוק מהשראת השכינה וכו' וכו'.

לדבר ולדבר, לא באופן של תפילה, אלא באופן של קינה, לספר 

זה  איך   – 'איכה  מתי',  'עד  של  דיבורים  להמציא  המציאות,  את 

דיבורים,  אין  ואם  רוצה'?!  זה מה שאתה  וכי  ישראל,  קורה לעם 

אפשר לחזור על דיבור אחד כמה פעמים, שוב ושוב, עד שיתחדש 

גם  אפשר  פעמים,  כמה  לה'  לומר  זה  את  וגם  חדש,  דיבור  עוד 

לקחת מגילת איכה, לומר לה' את הפסוקים, לעצור באיזה פסוק 

ולומר זאת כמה פעמים.

וכך  ה',  לפני  זאת  עושים  שאנו  הזמן  כל  לזכור  העיקר  אך 

'כל  אפשר לחוש תוך כדי האבילות את מה שאמרו חז"ל 

'יזכה'   – ורואה בשמחתה'  זוכה  ירושלים  המתאבל על 

כי אפשר תוך כדי האבילות  'זוכה',  לא נאמר אלא 

שממקד  נעימים  געגועים  קרבה,  להרגיש 

באמת  רוצים  אנו  מה  להבין  אותנו 

– הנה אלקינו זה 

קיוינו לו ויושיענו'.

מה  הדעת,  חורבן  על  הוא  האבילות  שעיקר  בספרים  כתוב  ראיתי 

משמעות הדברים, ומה זה קשור לכך שאנו נמצאים בגלות?
השי"ת ברא את האדם באופן שהוא צריך בית לחיות בו, אדם לא 

שיש  ומי  דעת,  לו  יש  שהאדם  מחמת  וזאת  ברחוב,  לחיות  יכול 

רגוע  מרגיש  הוא  משלו,  פרטי  מקום  לו  יש  כאשר  אזי  דעת,  לו 

לא  שלו  המח  ודואג,  מבולבל  הוא  בית,  לו  אין  כאשר  ומיושב, 

במקום, ואזי אין לו חיים. 

אבל האמת שהבית הוא רק משל, כי יכול להיות שאדם יש לו בית 

במקום,  ולא  מבולבל  שלו  המח  אבל  שצריך,  מה  כל  עם  מפואר 

ולעומת זאת יכול להיות שאדם אין לו בית אך המח שלו מיושב, 

והוא חי כמו שצריך. כי הבית האמיתי של האדם הוא הדעת, וכמו 

שכתוב בפסוק 'בחכמה יבנה בית ובדעת חדרים ימלאו'.

כשהיה בית המקדש, אזי הבית המקדש היה הבית החם שלנו, שם 

במקום,  שלו  הדעת  שלו,  למקור  חוזר  שהוא  מרגיש  היה  האדם 

זהו המקום הטבעי  כי  ויודע אותו לפי השגתו,  ה'  הוא רואה את 

של היהודי, שיש לו בראש מחשבות מהשי"ת, ולכן לא אמר אדם 

לעולם בירושלים 'צר לי המקום'.

שלנו  המח  התפזר,  שלנו  הדעת  אזי  הבית,  נחרב  כאשר  כיום 

מבולבל לגמרי, וככל שמוסיפים לפגום ח"ו ולפזר את המחשבה 

ואדם  ויותר,  יותר  מתפזר  המח  אזי  טובים  לא  ורצונות  בתאוות 

מרגיש לא במקום.

מבקשים  אנו  גלויות  קיבוץ  על  מתפללים  שאנו  התפילות  וכל 

בעיקר בפרטיות על קיבוץ חלקי המח שלנו הפזורים בכל רחבי 

העולם, להחזירם למחשבה אחת ברורה של אמונה וקרבת ה'.

כל  בראש  קודש  אבני  'תשפכנה  הנביא  ירמיה  מקונן  כך  ועל 

ואין  ברחובות  ומתגלגלות  שפוכות  ישראל  נשמות  כי  חוצות', 

לנו  נדמה  כי  לכך,  לב  שמים  כך  כל  לא  אנו  אותם.  שיאסוף  מי 

יותר בבתים, אבל הצדיקים  הדבר שרוב האנשים חיים פחות או 

כמו  ישראל  נשמות  את  רואים  הם  דעת,  בהם  שיש  האמיתיים 

הרחוב  בצידי  שוכבים  יקרים  יהודים  השואה,  שלפני  בתמונות 

נפוחי בטן, עם עיניים בחוץ וכו', המח לא במקום.

בית  לתוך  אותנו  מאספים  הם  כי  בית'  'ראש  נקראים  הצדיקים 

הדעת, לדעת באמת מהשי"ת. כל דיבור שלהם הוא בבחינת 'בית 

המקדש' ממש, דיבור המכיל בתוכו את אור השכינה, אלא שאין 

טעם  מהו  יודעים  אנו  שאין  מחמת  הזה,  הטעם  מרגישים  אנו 

לבכות  לנו  יש  בעיקר  כך  ועל  מגושמים,  שאנו  מרוב  דעת,  של 

ולהתאבל לפני ה', שיחזיר לנו האור של הצדיקים, שנזכה לקבל 

הרגש בדבריהם הקדושים. ]ועיין עוד בליקו"מ תנינא סימן סז[  
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הר"ר יהודה הכהן גבירצמן הי"ו 
בית שמש

לעילוי נשמת חמיו ר' זאב דב ב"ר ישראל ברוך  ע"ה
נלב"ע ו' מנחם אב תשע"ג

ולעילוי נשמת ר' שמואל זאנוויל ב"ר גדליה ז"ל
נלב"ע ר"ח מנחם אב תש"ס

ת.נ.צ.ב.ה.

ברכות יעטה מורה
ברגשי הוקרה ואהבה נביע ברכותינו

לכבוד אחינו אהובנו אוצר תורה וחסידות
 איש האשכולות

המוסר נפשו ולבו למען הכלל והפרט ולהגדיל 
תורה ולהאדירה

הרה"ח ר' יעקב חנניה ברנשטיין שליט"א
משגיח רוחני דישיבת דרכי תורה

לרגל הולדת הבת בשעטומ"צ
בסימן טוב ובמזל טוב 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה 
באהבה רבה      חבורת מאירת עינים

הר"ר שמעון לוינזון הי"ו  -  בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

יש דרכא אחרינא
יש תלונות רבות על סרטים באלעל.

יש ברירה, אסור להכנס לנסיון. 
שמות החברות בלי סרטים: 0722760060

הר"ר יצחק מנחם גולדשטיין הי"ו - צפת
לאירוסי בנו החתן הבה"ח דוד נחמן ני"ו
עב"ג בת הר"ר מרדכי שינדלר הי"ו - ירושלים
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה נחמן רביבו הי"ו - צפת

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

ברכה לראש משביר
למע"כ מורה דרכינו ומאיר נתיבותינו

הגה"ח רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א
ולחתנו אחינו אהובנו כרכא דכולא ביה פאר מקדושים 

מרביץ תורה וחסידות
הרה"ח רבי פינחס שפירא שליט"א

ולנכדו הרה"ג ר' אהרן דוד יהושע דושינסקיא שליט"א
לרגל הולדת נינו / נכדו/בנו בכורו בשעטומ"צ

 בסימן טוב ובמזל טוב
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה 

באהבה רבה 
 חבורת מאירת עינים


