
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון צ"ז -שנה ב' 
 נחמו -פרשת ואתחנן 
 תשע"ז

 

 )הפטרת שבת נחמו( כי לקחה מיד ה' כפלים על חטאתיה... נחמו נחמו עמי יאמר אלקכם 

חטאו . ומתנחמים בכפלים חטאו בכפלים לקו בכפלים' (ילקוט ישעיה תמ"ה) אמרו חז"ל

לקתה מיד ה' כפליים בכל  לקו בכפלים שנאמר כי ,בכפלים דכתיב חטא חטאה ירושלים

 .''נחמו נחמו עמי' חטאתיה ומתנחמים בכפלים שנאמר

, שהרי מנין העוונות בכמותשהכפל הוא ו בכפלים. אי אפשר לומר לברר מה הכוונה חטאוצריך 

הוא לפי מספרם ומה שייך בזה כפל. ויותר מכך, מה כוונת 'לקתה בכפליים', אם קיבלה עונש 

 אזי אין זה כפליים אלא הכמות הנצרכת לעונש, ולא כפליים. ,שעשתהעבור החטאים 

גדול למדים אנו בזה, כל חטא שאדם עושה הרי הוא חוטא בכפליים. הוא חוטא עם עצמו,  יסוד

 בכל עת ובכל מצב. 'ה' אלוקיו עמו'. י שבקרבו של יעזבו ולא יטשו קווהוא חוטא עם חלק אל

הרוגי מלכות נהרגו על חטא מכירת  שת עשרה הרוגי מלכות. תשעהמפר למדנוזה לימוד עמוק 

ית בזה היא נימע. והעשירי, הלא הוא רבי עקיבא נהרג בבחי' קודש לה', כשהכוונה הפיוסף כידו

היה העשירי למנין לשבועה על  יכול כפרה על מכירת יוסף כי הוא ית"שכב שגם הקב"ה ביקש

מהם הרי גם הוא היה ע, ומכיון שעקב אבינו אודותהלגלות לי הסוד הגדול של המכירה לבלתי

 רה על מעשה המכירה. כפ הוא גם מבקש

כפרה על כול יכב צטרף עם השבטים בשבועתם והוא מבקשממעשה זה נלמד, כשם שהקב"ה ה

בכל חטא שאדם עושה  ל שעה,דם מישראל בכל עת ובכם כל אכך גם הקב"ה שנמצא ע ,זה

כח הניצוץ פחד לומר דיבורים שכאלו אבל זוהי המציאות ורצון ה', השי"ת גם חוטא כביכול עימו, 

, כח טא הוא בשני כוחותח. ה'חטאה בכפליים'וזה הכוונה  עימו בפעולת החטא.האלוקי מצטרף 

 עימו בכל עת, גם בעת שחטא.וקי שנמצא האדם בעצמו שחטא וכח האל

 ים בכפליים צריך להבין לכאורה איךוטרם נבא אל המשך ביאור הלקתה בכפליים ומתנחמ

יא כי זה ממנו בזעם אפו. התשובה הבאמת יתכן שכשהאדם חוטא ה' לא עוזבו ולא מסתלק 

 ,לפניו)כנס"י( אמרה ד'.( ')תלוי בהבטחת ה' לעמו ברוב אהבתו אותנו. כדאי' בגמ' תענית 

א"ל הקב"ה בתי את שואלת דבר שפעמים  .שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך ,רבש"ע

'. הן על כפים חקותיך'אבל אני אעשה לך דבר שנראה לעולם שנאמר  ,נראה ופעמים אינו נראה

כאן נתן השי"ת לישראל את המתנה  .'שהכף נראית כל שעה שהיד נראית לעינים'ופירש"י, 

אין זמנים שנראה  הגדולה ביותר. 'לא אעזוב את עמי ישראל לעולם', לעולם, גם בזמן החטא ח"ו.

  וזמנים שאינו נראה, אני חקוק על גבי היד שלכם. לעולם.

', אתיהחטכפלים על  ביד ה'כי לקחה ', נענשו בכפליים לייםפולכן חטאה בכפלים. ומהחטא בכ

כביכול ומכיון ש יד ה' המגולה, הקשורה לישראל בכל עת היא כביכול גרמה לכפלים בחטא,

אבל ש יחד עם ישראל שבכל צרתם לו צר. א אזי הוא גם בבחי' נענהקב"ה בעצמו השתתף בחט

שורה הטובה של 'תנחומים בכפליים', השי"ת מושיע את עצמו ואיתו גם אנחנו כאן מגיעה הב

 ניוושע לעולמים במהרה.

הוא בסוף מגילת איכה. כולנו יחד מכריזים בערגה 'השיבנו ה' אליך ונשובה  והרמז הנפלא לכך

ו חדש ימנו כקדם'. לכאורה העזת פנים יש כאן. אנחנו חטאנו לו ית' ואנו מבקשים שהוא ישיבנ

 אליו, במקום שאנו נתאמץ ונשוב אליו. 

אולם ההבנה בזה פשוטה לפי דברנו הנ"ל. מכיון שאנחנו חטאנו לו, ובעת החטא גם הוא כביכול 

הרי שגם הוא כביכול בכלל החטא, וממילא אנו מבקשים 'השיבנו ה' אליך  השתתף עמנו,

ואם כן ראה נא את אנו צריכים לשוב יחדיו, הרי נס"י וקוב"ה יחדיו, קאי על כ 'נשובה'ונשובה', 

אנו אין בנו כח להתחיל בתשובה, אליך, אבל  שובשאנו נתחיל לנכון שמן הראוי מצבנו עתה, 

עמנו ואז נצטרף  אבל אתה ית"ש תתחיל לשוב יחד ,הצרות והרדיפות מבלבלים אותנו מלהתחיל

 (תש"בנחמו חמו נחמו עמי יאמר אלקכם'. )אש קודש ים בכפליים לנחמה 'נאליך ברחמים מרוב

 

 

 אמצעי ולא מטרה -הניגון 
נפתח הציטוט חלקי משבוע שעבר. כיון שסטינו במקצת מן 

תחנו בדיון אודות הניגון וסטינו במקצת המטרה שבה פ
ממנו בכדי להעצים יותר את חלק הכמיהה העצומה לשירת 

ובס"ד זכינו לקבל על ]הלוויים בשבת שלפני תשעה באב. 
לאלו גם כך משובים חיוביים ב"ה ותודה לכל המגיבים ו

[. נצטט את החלק העיקרי ממנו ...שרצו ולא הספיקו כמובן
 :נמשיך הלאה בעזהשי"ת

תפקידו לרומם את האדם, להביא אותו לדרגה  -הניגון 
עת שהאדם מנגן ורמה אחרת ממה שהוא נמצא כרגע. ב

 הרגשות נפתחים והנפש מתגלה.  ,ניגון
כי  ,נעמוד לרגע על הביטוי 'הנפש מתגלה'. היא צריכה גילוי

 בדרך כלל היא מכוסה. 
ברורה תודעה בההגעה המודעות של האדם למצבו האמתי ו

, זה החלום והשאיפה של כל באמת למקום בה הוא נמצא
יהודי שהתחיל להתקרב אל בוראו והוא מבקש להרגיש את 

 ו. קרבה ז
לפעמים זה קורה לו במשך ימים שלמים, ואפילו זמנים 

ש שום כמיהה ושום שמחה ארוכים יותר שאיננו מרגי
א גם כשהוא ממלמל את מילות התפילה הו מעבודת ה'.

כל זה יכול להמשך  מפליג במחשבותיו למחוזות אחרים.
הרבה זמן עד שהוא מזהה את הניגון. הניגון שלו, הניגון 

ופתאום הוא נפגש  ב ואז המעיין נפתחשפותח לו את הל
עם הנפש. עם הנפש שלו. זה הכונה שהנפש מתגלה. עד 
עתה היא היתה מכוסה ואטומה מתחת שרירי הלב 

 עד כאן ציטוט משבוע שעבר. - העוצמתיים.
 ונמשיך:

 ,תארנו בפרקים קודמים את עולם הנגינה העולמי
הבינלאומי והרווח בכל המדינות חוץ מהיהודי המתנהג 

את האופרות והקונצרטים המעונבים  ברצון ה'. תארנו 
כלי , על רטים על המיתריםשעשרות כינורות וכו' פו

י תנועת ידו של המנצח, התוודענו אף פשה להנשיפה וההק
קולות בלתי ברורים וכל  המיקרופוןלמראה הזמר הצווח אל 

נועע בהתלהבות בלתי נשלטת לקצב התוף תהקהל מ
ם עצובים שמדכדכים את אורים של ניגונייוהגיטרה, ועוד ת

הצד השווה שבכולם השומעים למשך שעות ארוכות. 
חרי ההנאה הגדולה מן השירים אין הם מקבלים הרהורי אש

ובמקרה הפחות טוב  ,תשובה וקרבת אלוקים במקרה הטוב
ים הם מקלקלים את השורה יותר ויותר כידוע שהם מגיע

ותם המנגנים בשיא המעלה אל דוקא לפי פחת מוסרי רח"
 שלהם.

מאוד, אזי  אוכאן נשאלת השאלה, הרי כח הניגון גדול הו
הנגינה  איך קורה מצב כזה שהניגון מפילם יותר, ואילו בכחה

ומקרב את העובד ה' לקדושה  הקדושה הניגון עוד מגביה
 עילאה.

איננו מקרב או מרחק, התשובה בשורה אחת היא: כי הניגון 
לכך בס"ד הרחבה הניגון הוא אמצעי לפתיחת הלב. 

 בהמשך.
 
 

והנה בספרי כ"ק אא"מ ההצה"ק זצוקללה"ה איתא שיש יצה"ר בקרירות שמקרר את האיש בכל דבר, ויצה"ר כזה קשה להכניס 
אש אתה עתיד בלקדושה, ויש יצה"ר של חמימות, ואותו יכולים להכניס לקדושה לעבוד את ה' בחמימות עיי"ש, וזה 'באש הצתה ו

מימות נעשה מזה 'באש הצתה', וכשמכניסים אש הזאת לקדושה ועובדים בה את ה', אז 'באש אני עתיד לבנותה', כשח"ו חוטאים בח
 )דרך המלך שבת נחמו(לבנותה'. 

 



 

 

 

 
 צ"גפרק 

 הדרישה הבסיסית -גדלות! 
 נזכיר לעצמנו היכן אנו אוחזים.
עוצמתי, אשר הבטיחנו רבנו ב'חובת התלמידים'  'משולש'אנו מבקשים להיאחז באותו 

וא הוא הערובה להצלחה בדרכנו לקנות שינוי אמתי בחיים, בכל תחום ובכל ענין, שה
 שהוא הנושא המדובר בעיקר בכל עת ובכל שעה במדורנו זה.  -ובעיקר כמובן בעבודת ה' 

. ב]שתוכל להיעשות רק ע"י[  א. התמדת העבודה,ונרענן את שלשת צלעות המשולש: 
]שאף היא תוכל להתקיים ע"י הצלע השלישית שבה אנו עסוקים כבר  התמדת הבקשה,

 ג. השקפה מרוממה.זה[ מספר פרקים, ועדיין לא הגענו לאמצע ההר בענין 
ומכיון ש'השקפה מרוממה' היא היא התחלת היציאה לדרך ואי אפשר להתניע את המנוע 

יפול אחרי הנסיקה ליציאה אל עבר היעד ולא כל שכן להתמיד בה ולהשאר בפסגה ולא ל
אל פי פחת ועוד לקבל מכה אנושה מבלי להשאיר כח לעליה מחודשת, הרי שחייבים 
להרחיב עוד ועוד בהכרה במצבנו האמתי, ולא להסתפק בהסתכלות נמוכה וירודה על 
עצמנו, ההסתכלות שהיא אצלנו בבחי' ברירת מחדל קבועה ומקובעת מזה שנים מאז 

 עמדנו על דעתנו. 
ה שאנו מסתפקים בהסתכלות רדודה ונמוכה על עצמנו זועק רבנו מנהמת ליבו, על מצב ז

ובהגיענו למילים כואבות אלו אין לנו אלא להעתיק את המילים ולשמוע באוזן שומעת 
את הזעקה הכואבת הבוקעת מבין התיבות, זעקה שאמורה לפלח את נפשנו ולקחת את 

ם מתוקנים שיש בהם עליה והתקרבות הדברים ברצינות עמוקה אם חפצי חיים אנו, חיי
 לבורא המצפה לנו שנתרומם ונגיע עדיו בכל עת ובכל שעה.

נאזין לזעקה הגדולה בקול גדול ולא פסק בקול לו קול אליו עד שמגיע לאוזננו ומשם 
 לליבנו הטהור: 

 מושחת כמה אבל אחת(. )בפעם הקודש רוח בעל לא אף ממך לעשות רוצים אנו נביא 'לא
 אינו פ"שעכ ומתהולל מגושם להיות וירד מגואל מרתף אל שנשלך המלך בן הוא ומזוהם

 אביו. אל והתקרבותו נפשו ַזּכּות אל הראשון מצבו לשוב אל מתגעגע ואינו לעצמו דואג
 בן כעל על עצמו לא שמביט בזויה להשקפה שנשתנתה מלך בן השקפת העדינה השקפתו

 לא זה בשביל אם יודע ומי עוכרתו והיא בורו אהי ומזוהם. מגושם כעל רק זך וטוב, מלך
  בזוהמתו. עולם עד ישאר ולא יחליט

 אתם לא אם ירד כי' ד לעם ידאג מי אשאל. על כן הציקתני רוחי אצעק, ומר מני שעו
 ואל קדושתו רום אל את ישראל להשיב לעבוד כלו ויתמסר ישאף ומי ישראל, בחורי
 אומנותכם. תורתכם ורק ומלאכה מסחר כל ום מןהי כל הפנויים אתם לא אם רוחו טוהר

 אוכלה לאש רוחכם את קודש, לבשר בשרכם את להפוך לכם אפשר עוד רכים, עודכם
  דמלכא. היכלא ולבני ישראל לתפארת עצמכם כל ואת

 איך רק דעת בעלת החי כעל ישראל איש כל ועל עצמך על תשקיף זה למה ישראל, בחור
 תדאג בהעדרותיהם תשקע. היום כל אחרים טותיםובש ובהם ,טרף ולמצא לבקש

  תאבד. בהם חייך כל ואת תשבע ובהשגותיהם
 לא לנפשך אמור תחטא, ולא תנגח לא רק אם ותצטדק גדלות, ממך תדרוש לא זה למה

 ונפשנו גופנו וצחצוח זוהר אל יהיה, היה שוב כבר אשר את רק ממני מבקש אני חדשות
 וב'.נש מאז אשר אבינו ואל נחזור,

 כל שורה ראויה היא להרחבה ולתיאור משובב לב אשר ירחיב את הרעיון ויחדור אל הלב,
על האחריות האישית לעתיד עם ישראל, על ההתייחסות האישית לעצמות האדם, 
כשבטענת 'אני לא מזיק לאחרים' הוא פוטר את עצמו מכל אחריות כאותו שור שעצם 

דרך. ועוד נקודות שצריכות להרחבה ולהטמעה שמירתו מנגיחה הופכתו לשור טוב וישר 
נשוב ונשנן את נתמקד בעיקר העיקרים ונתבונן בדברים שוב ושוב. אולם אנו במוחנו. 

 :בקול גדול ולא יסף הקטע האחרון בדברים הזועקים
 גדלות'!!! ממך תדרוש לא זה 'למה

 והקול מהדהד ומתגבר, ומן האופק חוזר הקול ונשנה ללא הרף:
 !!! - - -ת --ו--ל--ד--ת  ג-ו-ל-ד-ת  ג-ו-ל-ד-ג

 

 

 

 הדמיון המתעתע
עומדים לפתוח בפרק זה לפי  נואהנושא אותו 

א קשה לביטוי הו)אות לד(, סדר ה'צו וזירוז' 
קרוב לודאי כי לא בשפה פשוטה ונעימה. 

ן קדשו ותשאר הברירה אלא להעתיק את לש
, כי הלשון קקות לבוראהוהמשתפכת בהשת

קשה והנושא קשה אף הוא עד מאוד מחמת 
האמת המפלחת  כליות ולב בדבריו על תכלית 

ה הבלתי מובנת שלו האדם בעולמו ועל ההשקע
מעש בהרגשה נוראה  כאן בעולם הזה, וקטונתי

אשר הוא מייסר בעת אתחיל ואני מאותם 
 אהבה.ומוכיח בשבט מוסר ב

* 
'אלוקי, אב ואוהב ישראל, אתה הוא כל הוני, 

זולתך אין,  -וקדושתך כל אושרי ומאודי, הון 
 ובעל הון בלתך, בהונו נתעב'.

ה'הון' היחיד שיש בעולם זהו אתה אב הרחמן 
אוהב ישראל, ואם יש עשיר שצבר הון גשמי 
אבל הוא בלתך, הוא איננו קשור אליך הרי הוא 

 נתעב יחד עם הונו.
למה זה  .אתם רודפי הבל ו,הבלתלמה זה הבל 

נאלח  על גורן סחיאדמה ו חרסי וןאל התשאפו 
 כםיונהמיונותיכם מן דאת א הסירו נ ו.תשמח

ואת  ופגרי צפרדעים תראוה וןאם לא לה
לא תל זוהם אם  ם,כימן מאוד ויהותכם הבדותק

למה לא תחוסו  .יגלה לפניכם הנפש תאגן יהמי
 זה ואיך ,בו בדמיונות שואואשר יז יכםעל חי
ת הונו רוח בארמנות להתקנן תם כלכםענשתג
חייכם  כבוד ולאבד כל אות של חומר שונו

 .חלום ב,ועצ ,בתקוה שמחה
שגים ילא בהכרח הכוונה לכסף ורכוש. ה -הון 

שותו של האדם אחרים הממלאים את כל י
כקידום במעמדו וכבודו שיתפרסם לבני אדם 

סטראות יגם הוא בכלל הממוענים לקבל את בל
 .האמת בפנים

דעו נא  אתם רודפי הבל'. -'למה זה תהבלו הבל 
את האמת כל חיינו אנחנו עוסקים בדמיון. 

 ין אלומהדמיון המפותח שלנו ]שבמקומות מ
, הוא מפתח כל מיני [הוא מתפקד מצויין

ממחשבות שונות, הן רק אעשה כך  בותשמח
וכך ארוויח ואצליח מאוד לצבור את ההון שאני 

 מדמיין כי הוא פסגת שאיפותיי .
תתעורר מן החלום כי מיון, התנתק מן הד

כשתתעורר מאוחר מידי זה יהיה עצוב וכואב 
 וחבל. 

נפץ את הדמיון תברר את האמת כי כל 
את כל ישותך היא השאיפה הגשמית הממלאת 

כל שתתקרב אליו הוא בלון נפוח ודמיוני שכ
ין את ידמ יתרחק ממך עוד יותר. הכר באמת.

שאיפתך בראייה אמתית ותתחיל לנצל את 
 חייך לעיקר העיקרים. העבודה להשי"ת באמת.

 י הגליון יו"ל ע"

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

  dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 מכון 'מחשבה טובה'
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א
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 לאמץ ברכים כושלות

 יות רגשיות? חוסר מוטיבציה?חרדות? תלותיות? בע
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 לחיות מחדשותתחיל 
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 בירושלים בני ברק ורחובות קבלת קהל
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 נדבת
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