
בפרשת השבוע מוזכר הפסוק הידוע ביותר בעולם 'שמע ישראל'. 
בביתך  "בשבתך  אומרים  אנו  שמע  קריאת  של  ראשונה  בפרשה 
מלווים  והאמונה  הקדושה  שהתורה  ומצהירים  בדרך",  ובלכתך 

אותנו בכל המצבים, בחוץ כמו בפנים.
האדם חולק את חייו בין החוץ לפנים, בפנים רשות היחיד, מקום 
ויותר מסוכן. אבל אדם לא  מוגן. בחוץ רשות הרבים, פחות מוגן 
נדוד  להרחיק  נאלץ  גם  הוא  לעיתים  בביתו,  חייו  כל  לשבת  יכול 

בדרכים.
        

היציאה היא חוק טבע, או שאדם יוצא מיוזמתו או שהוא מוכרח 
לרדת.  מוכרח  אדם   - נוסף  בתחום  ביטוי  הזה  לחוק  יש  לצאת. 

והחיים  ירידה,  של  סוג  היא  היציאה 
מורכבים מעליות וירידות, כניסות ויציאות. 
אוויר  לשאוף  מביתם  יוצאים  אנשים 
מחוללת  כשלעצמה  היציאה  ולהתחדש, 
התחדשות ולא דווקא האוויר. רבי נתן כותב 

שכאן מוצפן סוד הגלות. 
שמציין  הפסוק  גלות?  מתחילה  איך 
זאת  תולה  הגלות  סיבות  את  בפרשתנו 
בנים  ובני  בנים  תוליד  "כי  בהתיישנות, 
ונושנתם בארץ, והשחתם, ועשיתם פסל...", 
 - נושנתם  בהתיישנות,  מתחילה  הגלות 

תיכף ועשיתם פסל. 
פסל,  נעשית  אדם  של  יהדותו  לפעמים 

מסכה כבויה ומיושנת. הגלות היא השלב הבא ולאו דווקא כעונש, 
מלכתחילה נבראה הגלות כמזור לתחלואי 'ונושנתם'. 

רק לא זקן
רבינו הקדוש שנא את הזקנה, "אלט טאר מען ניט זיין" הוא הזהיר 
כדי  עד  זקן.  חסיד  לא  וגם  צדיק  לא  גם  להיות!  אסור  זקן  אותנו, 
מפניה.  כתרופה  ברירה,  בלית  נבראה,  שהגלות  הזקנה  גרועה  כך 
יצאנו לגלות מפני שישיבתנו בארץ הפכה וותיקה כל כך, מיושנת 

ומקובעת, עד שנאלצו לשלוח אותנו החוצה, להתחדש. 
מקומו הטבעי של אדם הוא ביתו, ומקומו הטבעי של כלל ישראל 
היא ארץ ישראל, בביתו יש לאדם את כל צרכיו, אולם דבר אחד גם 
הבית והמקום הטבעי לא יוכלו לספק - התחדשות. גם התענוג 
שהוא פסגת המנוחה לא יכול להימשך עד אין קץ, תענוג תמידי 
אינו תענוג. כדי להתחדש מוכרח התענוג להיפסק מעת לעת, 
וזו הסיבה לכל הירידות החולשות והנפילות. אבל כדי לצלוח 

את השלב הזה בשלום, מוכרחים אמונה. 
אדם חוצה את מפתן ביתו הלוך ושוב, על מזוזת הפתח 
קבועה מזוזה והוא נושק לה בצאתו ובבואו. על קלף 
והן  שמע  קריאת  פרשיות  כתובות  המזוזה 
עימו  ולקחת  ליטול  לאדם  קוראות 

במחיצתה,  לשבת  פנימה,  ומהחוץ  והחוצה  מהבית  אמונתו  את 
להחזיקה בליבו בשכבו ובקומו, בלכתו בדרך ובכל מקום. 

האמונה היא הפירוש המדויק ביותר לכל מה שעובר עלינו, וכשיש 
פירוש טוב, הכל טוב. הנה פירוש נפלא מקולמוסו של רבי נתן:

עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת   ְצִריִכין ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ
ַהַּקְדמֹון  ַהָּיִחיד  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ִנְפָלִאים  ִחּדּוִׁשים  ַהּכֹל הּוא  ָׁשָעה  ּוְבָכל 
ִיְתָּבַרְך, ֶׁשִחֵּדׁש עֹוָלמֹו ֵיׁש ֵמַאִין ַהֻּמְחָלט ִּבְׁשִביל ָהָאָדם ַהַּבַעל ְּבִחיָרה 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלרֹב טּוב ַהָּצפּון ֶׁשל ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ֶלָעִתיד. ְוַעל ֵּכן עֹוֵבר 
ְוַהּכֹל  ְוכּו'.  ַהָּמקֹום  ּוְכִפי  ַהּיֹום  ּוְכִפי  ָהָאָדם  ְּכִפי  עֹוֵבר  ּׁשֶ ַמה  ָעָליו 

ִּבְׁשִביל ְּבִחיַנת ִהְתַחְּדׁשּות.
אנשים  דרכים,  וטלטולי  נופש  ימי  רבים  יהודים  אצל  הימים 
ביציאה  רואה  לא  איש  הרחק.  ומפליגים  מביתם  מרצונם  יוצאים 
זו משום גלות, אדרבה כך נהגו לחלץ עצמות 
אם  גם  טבעה,  מעצם  היציאה  ולהתרענן. 
הדרכים  נוחה.  איננה  ומנוחה,  נופש  מטרתה 
יש  נוחות  לאדם.  קשה  והטלטלה  עמוסות 
בבית אבל הנופש בחוץ. מה בין גלות לנופש? 

אל ייאוש
הגלות היא סוג של נופש בכפייה - כיוון שלא 
מאולצת.  התחדשות  עליך  קנסו  התחדשת, 
ומפסיד  יורד  או  נופל  אדם  פעמים  הרבה 
מעלה טובה רק משום שלא התחדש, הירידה 
מזעזעת ומחייבת אותנו להתעורר, להתרענן, 
לגרום  כדי  נבראה  הגלות  המוחין.  את  לחדש 
לנו לשוב, "והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר 
הדיחך ה' אלוקיך שמה, ושבת עד ה'", גורשנו הרחק כדי שנתחדש.
השבוע נתחיל לשמוע את קריאות הנחמה שילוונו במשך שבעה 
שבועות. אין זו סתם הרעפת תנחומים, אלו דברי נחמה מאת השם. 
לסיפור  הגלות  את  להפוך  מצליחים  כאשר  רק  אפשרית  הנחמה 
של גאולה ומוצאים את התועלת המיוחדת שהושגה דווקא מתוך 
ההתרחקות. כדי לשמוע את דברי הנחמה אנו מוכרחים להצטייד 
בידיעה החיונית ביותר לכל גולה או נופש, והיא - שאין שום ייאוש 

בעולם כלל.
חיינו מתחלקים בין הבית לחוץ, בין התקרבות להתרחקות, עליה 
וירידה. לאמונה יש דיבורים של בית ודיבורים של חוץ. היציאות 
הירידות והנפילות, כל אלו הם בבחינת 'ובלכתך בדרך', כל יציאה 
תביא בכנפיה כניסה מחודשת ורעננה, אנחנו יוצאים כדי לאסוף 
באמצע  עוצר  המתייאש  ייאוש.  אל  רק  ניצוצות,  וללקט  אבידות 
ושב  הנסיעה  את  משלים  מתייאש  הבלתי  בחוץ,  ונשאר  המסע 

הביתה בשלום.
העיקר שבכל פעם שחוצים את מפתן הבית, בין עליה לירידה ובין 
יציאה לכניסה, מניחים יד על המזוזה ונזכרים בדיבור של אמונה. 
מדבקים את המחשבה בה' ובצדיקיו האמתיים, ומשננים לעצמנו 

שבכל מקום נמצא ה', ואסור להיות זקן. 
)ע"פ ליקו"ה, יו"ד - הלכות ס"ת, ד'(

תתחדש! ַוֹלא, תגורש...

המזוזה שעל מזוזת הפתח 
בכניסתנו  בנו  פוגשת 
ומזכירה  וביציאתנו, 
הולך,  שהנך  מקום  שלכל 
אמונה.  נקודת  עימך  קח 
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הנופש דומה מאוד לגלות, והגלות יכולה לשמש למפרע כמו נופש, הכל תלוי באמונה ובידיעה שאין שום ייאוש.

הנחמה האמיתית - למצוא את 
החסד שבתוך הקושי

יֹום א' ַאַחר ֲחצֹות. ָוֶאְתַחַּנן תקצ"ג

ֶׁשָּכל  ָּגדֹול  ְּבֵברּור  ֵהיֵטב  ָיַדְעִּתי  ְּכָבר 
ַּכִּנְדַּבר  ְוכּו'  ִיּסּוִרים  ָמֵלא  ָהעֹוָלם 
ִזְכרֹונֹו  ִמֶּמּנּו  ָׁשַמְעִּתי  ּוְכָבר  ָּבֶזה,  ַהְרֵּבה  ֵּביֵנינּו 
אֹוָתם  יֹוֵדַע  הּוא  ֶׁשּלֹו  ַהִּיּסּוִרים  ֶׁשָּכל  ִלְבָרָכה 
ְלַקְּבָלם  לֹו  ָקֶׁשה  ָהָיה  זאת  ְולּוֵלא  ְוכּו'  ִמּקֶדם 
ֶׁשִּמָּדה  ֵליַדע  ְצִריִכין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַאְך  ְוכּו', 
ְוִאְלָמֵלא  ַהּיֹום.  ָּכל  ֵאל  ְוֶחֶסד  ְמֻרָּבה,  טֹוָבה 
ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ַהִּנְפָלִאים  ְוָהַרֲחִמים  ַהֶחֶסד 
ָלָאָדם  ֶאְפָׁשר  ָהָיה  לא  ְּבַוַּדאי  ַהַּצִּדיִקים  ְּגדֹוֵלי 

ְלִהְתַקֵּים.

ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵלב ְלָהִבין יּוַכל ִלְראֹות זאת ִּכְמַעט 
ְוַהַהְרַּפְתָקאֹות  ַהְּדָבִרים  ְיֵדי  ַעל  יֹום  ְּבָכל 
יּוַכל  ֶזה  ּוִמָּכל  ָאָדם..  ָּכל  ְוַעל  ָעָליו  ֶׁשעֹוְבִרים 
ִמָּכל  ַרְעיֹוָניו  ְיַבֲהלּוהּו  ְלַבל  ְרָמִזים  ְלָהִבין 
ִּבְבִריאּות,  ֵהן  ְּבַפְרָנָסה,  ֵהן  ָעָליו,  עֹוֵבר  ּׁשֶ ַמה 
ִיְתָּבַרְך  ם  ַּבַהּׁשֵ ִיְזּכר  ִמֻּכָּלם  ַרק  ְּדָבִרים,  ּוְׁשָאר 
ִּבְׁשאֹול  ַּגם  ִּכי  ֶׁשהּוא,  ֵאיְך  ֶׁשהּוא  ָמקֹום  ִמָּכל 
ִיְתָּבַרְך  ם  ְלַהּׁשֵ ָסמּוְך  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלין  ַּתְחִּתּיֹות 
ם ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ֵעת, ְוֵאיְך  ְוִלְזּכר ֶאת ַעְצמֹו ַּבַהּׁשֵ

ֶׁשהּוא ְּתִפָּלה ּוְצָעָקה מֹוִעיל ְלָכל ָּדָבר.

ַאְך ָקֶׁשה ִלְצעק ּוְלִהְתַּפֵּלל ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֶׁשֵאיָנם 
ַהֵּׁשם  ַמְנִהיג  ֶׁשָּכְך  יֹוְדִעים  ַרק  ָּכְך  ָּכל  ִמְתַּבֲהִלים 
ָאָדם  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּנָּסיֹון  הּוא  ְוָכְך  ָהעֹוָלם,  ִיְתָּבַרְך 
יֹום,  ְּבָכל  ַּיֲעבר  ּׁשֶ ַמה  ָעָליו  ֶׁשַּיֲעבר  ֶׁשָּבעֹוָלם, 
ְוַהּכל ְלִפי ָהָאָדם ְוַהְּזַמן. ֶזה ְמַנִּסין ַּבֲעִנּיּות ָּגדֹול 
ֶוה ֶׁשְּבֻכָּלם,  ְוֶזה ַּבֲעִׁשירּות ֻמְפָלג ְוכּו', ַהַּצד ַהּׁשָ
ְּבִלי  ְוִיּסּוִרים  ִויגֹונֹות  ְּדָאגֹות  ְמֵלִאים  ֶׁשֻּכָּלם 
ּוְלַנֵחם  ְלַהֲחיֹות  ַּבֶּמה  ָלֶהם  ֵאין  ְוֻכָּלם  ִׁשעּור, 
ָּדָבר  ֵאיֶזה  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשחֹוְטִפין  ַּבֶּמה  ִאם  ִּכי  ַעְצָמן 
ּוְגִמילּות  ּוְצָדָקה  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
ְוחּוץ  ָלֶנַצח,  ַיְצִליחּו  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְוכּו',  ֲחָסִדים 
סֹוף  ָּכל  ֶׁשּסֹוף  ָּבַטְחנּו  ּוָבֶזה  ֶהֶבל.  ַהּכל  ִמֶּזה 
ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  ְּגדֹוָלה  ְלטֹוָבה  ַאֲחִריֵתנּו  ִיְהֶיה 

ִיְּטֵׁשנּו  ְוַאל  ַיַעְזֵבנּו  ְוַאל  ִיְתָּבַרְך 
ְּבַחְסדֹו ַהָּגדֹול ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ָלֶנַצח. 



צדקה, אא

קליפת ההשוואות פרק מו
אמירת תהילים ]א[

בתפלה  ימיו  כל  ביותר  עסק  הוא  השלום,  עליו  המלך,  דוד  וכן 

ותחנונים וזעקות ושוועות להקדוש ברוך הוא ולפרש שיחתו לפני 

השם יתברך, עד שזכה לחבר מזה ספר תהלים הקדוש שכולו מלא 

צעקות ושועות להשם יתברך.

התהילים היה ההתבודדות של דוד המלך ע"ה

היקר  הספר  התהילים,  ספר  את  חיבר  ע"ה  המלך  דוד  א[ 

והקדוש שמקשר אותנו להשי"ת, והוא הספר שליווה את עם 

ישראל בכל הדורות בכל הגלויות בכל פזורי תבל. הספר שיכול 

לנחם ולחזק כל יהודי באמונה, הספר שכל יהודי מחובר אליו 

בזמן של צרה ומצוקה, ובזמן שליבו מלא בהודיה לבורא עולם, 

ספר שכולו רוח הקודש, עד שכל אחד יכול לדמות בליבו כאילו 

דוד המלך ע"ה כתבם בשבילו ממש.

לכתוב  כוונה  מתוך  נכתב  שלא  הזה,  הקדוש  בספר  והמעניין 

אמרם  ע"ה  המלך  שדוד  החיים,  מציאות  מתוך  אלא  ספר, 

מתמצית ליבו, על ידי שהיה מתבודד הרבה עם השי"ת, וסיפר 

והיה  עליו,  שעבר  מה  בכל  אותו  ושיתף  מצוקותיו  כל  את  לו 

שר ומזמר לו, ובו מצא את הנוחם בכל ימי חייו, ודווקא מחמת 

שכל כך עבר עליו רדיפות ומלחמות ממשפחתו בילדותו, ולעת 

כל  לשים  רק  לנפשו  עצה  שום  מצא  לא  שבאמת  עד  זקנותו 

ליבו בשיח ותפילה עם השי"ת, וכמו שאמר רביז"ל שמזמורי 

התהילים היה ההתבודדות של דוד המלך ע"ה. כי לא התיישב 

מתנהג  היה  הוא  אפילו  אלא  מחברים,  שאר  כמו  ספר  לכתוב 

ולימוד  השי"ת,  לפני  ליבו  כל  משיח  והיה  נפלאה,  בפשיטות 

גדול למדים אנו מזה, לראות איזה ספר קדוש יצא מכל הצרות 

והרדיפות הרבות שעבר.

משיח יעשה ספר מכל אחד

ב[ וכמו כן הספר הנפלא 'עלים לתרופה', הספר שבו מקובצים 

יצחק,  לבנו  ז"ל  נתן  רבי  מורינו  שכתב  ומכתבים  אגרות  יחדיו 

הספר שכבר חיזק אלפים ורבבות, וכל מי שקורא זאת נדמה לו 

שר' נתן כתב לו באופן אישי מכתבים אלו, אבל באמת היו אלו 

יצחק  ר'  כדי החיים לחזק את  תוך  מכתבים פשוטים שנכתבו 

ייצאו  במה שעבר עליו, והוא עצמו לא תיאר לעצמו עד כמה 

מהמעברים והנסיונות שלו חיזוק לדורי דורות.

ג[ והאמת שרביז"ל אמר שמשיח יעשה ספר מכל אחד ואחד, 

כי בעולם הזה לפי מה שהעיניים רואות אי אפשר לכתוב כל כך 

הרבה מעשיות מעניינים על כל אחד. כי ספר מעניין הוא דווקא 

בשואה,  שהיה  אדם  כמו  מהרגיל,  שונים  קשיים  מתואר  בו  ספר 

בסיביר או באיקוויזציה וכדומה, ושמר על יהדותו ומסר נפשו למען 

אבל  עילאיים,  במאמצים  בפסח  מצה  ואכל  חנוכה  נר  והדליק  השי"ת, 

משיח יעשה מכל אחד ספר, כי על משיח נאמר 'לא למראה עיניו ישפוט', 

והוא יספר מה שעבר בפנימיות הלב על כל אחד ואחד, כמה כבידות היה לו עד 

של  תיבה  איזה  מפיו  להוציא  להתאמץ  צריך  היה  ואיך  בבוקר,  לקום  מצליח  שהיה 

ממה  אחת  פעם  עיניו  את  לשמור  בשביל  להתאמץ  צריך  היה  נפש  מסירות  ואיזה  תפילה, 

שצריך להזהר, ואיך היה פעם אחת מלחמה גדולה בהסחת הדעת מאיזה דאגה וכמה מסירות נפש 

היה צריך בשביל להכניס בדעתו מחשבה אחת של אמונה, וכן על זה הדרך. כי לעתיד לבוא יתגלה 

הפנימיות של כל אחד ממה שעבר עליו, ואיזה נחת רוח עשה למעלה, מה שבעולם הזה איננו יודעים 

להעריך את גדולת המלחמה והמסירות נפש שיש בכל פעולה של מצוה ועשיית רצון ה'.

לספר את החיים להשי"ת 

ד[ אבל מה עשה דוד המלך ע"ה, הוא בעצמו עשה ספר מהחיים שלו, על ידי שלקח את כל החיים שלו 

וסיפר את החיים שלו להשי"ת, ולא הסתיר ממנו מאומה, והיה מספר לו כל דבר, ביום טוב היה מלא שבח 

והודיה, וביום של רדיפה היה מספר לה' את כל הרהורי ליבו ואת כל הספיקות והקושיות וכו', וגם אז לא 

שכח להודות ולזמר לה', ולשים בה' כל מבטחו. וכך זכה ונעשה מהתבודדות שלו ספר כזה של רוח הקודש 

לדורות, 

עד שרביז"ל לימד אותנו איך לשים לב בתוך המזמורי תהילים, כי כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך 

המזמורים.

לספר  ייהפך  השי"ת  עם  שלו  והשיחות  שהתפילות  לזכות  יכול  אחד  כל  לא  מסתמא  אמנם  ואם  ה[ 

שיהיה נחלת הכלל לדורות כמו ספר התהילים של דוד המלך ע"ה, אבל בוודאי שמשיח יעשה מזה 

ספר נפלא מאוד. כי אם משיח יעשה ספר מכל יהודי, נתאר לעצמנו איזה ספר הוא יעשה מיהודי שכבר 

סיפר את כל חייו להשי"ת, והפך את כל החיים של תפילה ושיחה עם השי"ת...

]בפרק הבא נרחיב בענין אופן האמירת תהילים עצמה

ואחים,  הורים  במשפחה,  מוקף  לעולם  בא  מאיתנו  אחד  כל 
חברים  גם  מוסיף  אדם  החיים  בהמשך  דודים,  ובני  דודים 
וידידים קרובים יותר או פחות, ויש גם שכנים ומכרים. ומטבע 
הדברים כשמסביב האדם יש כל כך הרבה אנשים האדם עסוק 
כל הזמן בהשוואות עם הסביבה הקרובה איזה רכב יש לשכן 
ואיזה רכב יש לי, איזה וילה יש לחבר ההוא ואיפה אני גר, מה 
המשכורת שלו ומה שלי, לאיזה עבודה הוא התקבל ולאן קיבלו 

אותי.
וכך זה עוד מגיל קטן אחרי כל מבחן כולם עסוקים בהשוואה 
וכך  וכו'  קיבלתי  אני  וכמה  קיבל  ההוא  כמה  ציונים  של 
עם  פוסקות  בלתי  השוואות  עם  החיים  כל  הלאה  ממשיכים 
הסביבה הקרובה והרחוקה ואז מתוך כל ההשואות מתחילים 
יותר מוצלח אולי אני באמת  יתכן שהשני  גם מחשבות האם 
נגרר מאחור ואיפה אני אוחז לפי הרמה החברתית המקובלת 

)כאילו שמישהו יצר איזה נורמה כלשהיא...( 
הסביבה  עם  השוואות  עושה  האדם  הזמן  כל  ברוחניות  וגם 
התפילה  איך  אני  ואילו  ודביקות  רצינות  בכזה  מתפלל  ההוא 
שלי נראית, והחבר הזה שיחד התחלנו את הדרך ועכשיו הוא 
וכולו  מאירים  שלו  הפנים  קדימה  שועט  בדרגות  אוחז  כבר 
שקוע בעבודת ה' ואני ה' ירחם עלי וכו' אמנם גם אני זוכה פה 
אבל  תורה  שיעור  לאיזה  וללכת  בכוונה  להתפלל  קצת  ושם 

לעומת מה שאחרים זוכים אי אפשר בכלל להשוות... 

השוואה עם בני גילו
גילו  בני  הקרובים  חבריו  עם  מצויה  ההשוואות  קליפת  עיקר 
או עם חברים שאדם שוהה איתם הרבה כגון חברים מספסל 
וא"א  כמעט  שאיתם  וכיו"ב  לעבודה  עמיתים  או  הלימודים 

להימלט מזה שהמוח יהיה עסוק בהשוואות.
התוצאות ההרסניות של אדם שחי בהשוואות עם אחרים 

1 אכזבה עצומה ותסכול עמוק מהמצב שלי שלפעמים מלווה 
יותר להגיע להישגים  בתביעה עצמית מדוע אני לא מתאמץ 

יותר טובים, 
טובה  רוח  כל  של  והחלשה  הנפש  של  מוחלטת  התשה   2

ואמביציה לשינוי, 
שם  הוא  למה  השי"ת  על  וטענות  קושיות   – המשפט  פגם   3
אותי בכזה מצב ולמה אני לא רואה סימן תזוזה מהמקום הזה, 
חיבור הדברים האלה הם מתכון בדוק לדכדוך נפשי לעצבות 
וזה מביא את האדם ישירות לייאוש לחידלון עמוק ולחוסר 

אונים.

אי בודד
מכל  להינצל  הדרך  כיצד  לנו  ומגלה  הקדוש  התם  בא 
המחשבות האלו מהו הדרך של התם הק' שהצליח 
ועי"ז  ההשוואות  מקליפת  לגמרי  להשתחרר 
ומוחין  שמחה  מלאים  לחיים  לבוא 

דגדלות.
הכלל הראשון הוא 

שהתם ידע וחי באופן שהשני לא עניין אותו בכלל וכדבריו זה 
מעשה שלו וזה מעשה שלי זאת אומרת שהתם גדר את עצמו 
בכעין גדר רוחנית שהשני לא מעניין אותי בכלל, מבחינתי הוא 
לא קיים על הגלובוס! אני כמו על אי בודד ואין אף אחד! לא 

מכיר אף אחד ולא מעניין אותי מאף אחד! רק אני והשי"ת. 
ההשוואה הכי קטנה היא הטיפשות הכי גדולה 

וזה מעשה שלי'  'זה מעשה שלו  וכך התם הק' אומר לאשתו 
ואין שום מקום להשוואה כלשהיא, שהרי לכל אחד יש סיפור 
הגיע  אחד  שכל  כיון  סיבות  מהרבה  וזאת  לגמרי  שונה  חיים 
כאן לעולם עם כוחות נפש שונים, לתיקון אחר, כל אחד סוחב 
מאחוריו גלגולים אחרים, וממילא הוא הגיע לתקן ולהשתלם 
בין  כלשהיא  להשוואה  ניסיון  כל  וא"כ  לגמרי  שונים  בדברים 
אחד לשני הוא צעד טיפשי לחלוטין שאין שום קשר בינו ובין 

מציאות החיים. 

עולם אחר לגמרי
המדרש אומר על איוב שהיה צדיק גמור וסבל ייסורים נוראים 
ואז  במערכת  צדק  חוסר  על  לטעון  כביכול  פיו  פתח  ואח"כ 
השי"ת אמר לו היכן היית בייסדי ארץ ומבאר על זה האריז"ל 
וכל  בו  כלולים  היו  הנשמות  כל  הראשון  האדם  חטא  שבזמן 
זיכוכים  עליו  נגזר  כך  הראשון  אדם  בגוף  מקומו  לפי  אחד 
וייסורים לתקן את החטא ועל זה אמר הקב"ה לאיוב וכי אתה 
יודע איפה היית בזמן חטא אדם הראשון ומה נגזר עליך בשביל 
)וכידוע  מתלונן  שאתה  בכלל  יודע  אתה  ומה  מזה  להזדכך 
להזדכך  הרבה  צריך  היה  וע"כ  תרח  של  גלגול  היה  שאיוב 

מהגלגולים הקודמים(. 
וכן גם אנחנו האם מישהו יודע מהיכן הוא הגיע ומה הוא צריך 
לתקן האם יש מי שיודע איזה גלגולים הוא עבר וכמה ואיך הוא 
מקום  יש  האם  כן  ואם  איתו  שנעשה  מה  מכל  להזדכך  צריך 
ממקום  מגיע  בכלל  שהוא  אחר  אדם  עם  מסוימת  להשוואה 
לגמרי  חיים שונה  ולעבור מסלול  דבר אחר  וצריך לתקן  אחר 
ממילא כל השוואה מעידה על חוסר הבנה במהלך החיים ומה 

שנעשה איתנו כאן בעולם.

הנקודה שלי
אחד  בכל  "יש  ל"ד(  תורה  )בליקו"מ  אומר  מברסלב  נחמן  רבי 

מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה מה שאין בחברו.
לכל יהודי יש עניין מיוחד איזה מצווה או ענף מצווה שבו יש 
ובשביל  הזאת  למצווה  מיוחד  וחשק  מיוחדים  כוחות  לאדם 
של  התפקיד  וזה  לעולם  ירד  הוא  הזו  המצווה  את  להשלים 
האדם כאן בעולם להשלים ולגלות כבוד שמיים באופן המסוים 

הזה.
מסוים  ואופי  וטבעים  וכשרונות  כוחות  קיבל  אחד  כל  ולכן   
ואת  בשלימות.  שלו  המסוימת  בנקודה  יצליח  שהוא  בשביל 
לו כלומר את המצווה הזאת  יש רק  הנקודה המיוחדת הזאת 
בשלימות ובאופן המסוים שהוא עושה בזה רק הוא זוכה יותר 

מכל עם ישראל.

כוכבי אור
הרה"ח ר' מאיר שלמה שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תנחם

האורח מיפו מברדיטשוב  פילמער  צבי  יעקב  רבי  החסיד  התגעגע  ארוכות  שנים 
לעלות לארץ ישראל. ביתו שכן סמוך לבית העלמין העתיק בעיר מגוריו, 

שם שוכן כבוד הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א.
רבי יעקב, שליבו יקד כאש שלהבת לבוראו, הצליח להשיג את המפתח 
לאוהל הציון הקדוש, ומאז, היה המקום למקור חיות עבורו, מדי לילה קם 
בחצות, טיפס על הגדר המקיפה את בית העלמין וצעד לעבר אהל הציון, 
ולימוד  התבודדות  חצות,  תיקון  באמירת  אלו  יקרות  שעות  בילה  שם 

תורה עד עלות השחר.
לילה לילה התחנן לפני בוראו, כי יזכהו בזכות הצדיק הקדוש הטמון פה, 

לעלות לארץ הקודש.
ואכן, תפילותיו לא שבו ריקם, בשנת תרס"ה, זכה להוציא כיסופיו לפועל; 
למרות שבברדיטשוב היתה לו פרנסה מבוססת – מתפרה עם עובדים, 
קם, ארז את מטלטליו והפליג באוניה יחד עם אמו, זוגתו וילדיו, אל ארץ 

הקודש.
כאן בארץ, חי חיי עניות ודחקות, אך היתה צהלתו על פניו ולא הפסיק 

לשמוח על זכייתו לדור בירושלים עיר הקודש.

לפני עלייתו, ביקשו ממנו חבריו שיתאר להם את החיים בארץ ישראל. 
עם התיישבותו בירושליים, כתב לחבריו: 'טוב לי מאד בארץ הקודש'.

כשבאו חבריו ארצה וראו את המצב הכלכלי הקשה השורר בה, התאכזבו 
לעומתם:  יעקב  רבי  נענה  כך?'  לנו  כתבת  מדוע  יענקל,  'ר'  ושאלוהו: 

'כתבתי ש'לי' טוב בארץ, ואכן, טוב לי מאד כאן...'
ביפו. במשך שלש עשרה  בני משפחתו לדור  יעקב עם  ר'  לימים, עבר 

שנים התגורר ביפו, עד לשנת תרפ"ז.
באותה שנה, יושב  היה רבי שמואל הורביץ באחד הימים בבית המדרש 
לבית  הגיע  כשפתאום  ערב,  לעת  העתיקה  בעיר  ברסלב  חסידי  של 
המדרש אורח בלתי מוכר עם תרמילו. נתן לו רבי שמואל 'שלום עליכם' 

בידידות והאורח החזיר לו שלום.
'רבי מאיר הזקן' שהבחין באורח החדש, מיהר להכין לו תה ולהגיש לו דבר 
מאכל. לאחר שהשיב האורח את נפשו, שאלוהו השניים בהתעניינות, מי 

אתה ומאין באת?'
'שמי יעקב, קרובו של רבי גדליה ברגר, וחותנו של רבי מאיר אנשין אני' 

השיב האורח, 'באתי מיפו לכאן, כי קצתי בחיי החולין והקרירות ונכספתי 
לעבוד את בוראי בעיר הקודש והמקדש'.

בו במקום נזכר רבי שמואל, כי אכן שמע מרבי אלטר בן ציון קרויסקופ, 
על אחד מאנ"ש המתגורר ביפו ושמו רבי יענקל פילמער. כשהיה רבי 
אלטר בן ציון ביפו, התאכסן אצל רבי יעקב והתפעל עד מאוד ממנו. הוא 
ראה כי בכל יום יוצא הוא לשוק למכור עוגות לפרנסתו, ויחד עם זאת, 
שומר הוא על זמנו, קובע עתים לתורה ועבודת ה', ומבלה הרבה משעות 
הלילה בתורה ותפילה. מדי לילה נהג לטבול בחוף הים לראש אשמורות 
ופעם אחת, טבל בחשכת הלילה, כשהים סער מאוד וגליו התנשאו לגובה 
רב. רבי יעקב שלא ידע על כך, נכנס וטבל בדרכו וגם באותו הלילה עסק 

בעבודת ה' כדרכו.
כאלה ועוד, שמע רבי שמואל מרבי אלטר בן ציון, בשבחו של רבי יעקב, 

ועתה שמח עד מאוד בראותו את פניו.
כך ויתר רבי יעקב על חיי רווחה ביפו, לטובת חיים נצחיים של עבודת ה', 

הוא התגורר בירושליים עיר הקודש עד לפטירתו בשנת תרצ"ט.
)על פי הספר 'סיפורים ירושלמיים', ו'ימי שמואל'(

דברי  לאור  נחמו  ואתחנן-שבת  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
מתגלים  שבהם  ד'  הלכה  הגז  ראשית  בהלכות  מוהרנ"ת 

דרכים נפלאים איך להתנחם  בחוט השערה.

מעשה מצדיק שנפל עליו עצבות
המצורפים  )בשיחות  מעשה  סיפר  ז"ל  הקדוש  רבינו 

לסיפורי מעשיות( שבכוחו יכולים להתחזק מאד. 
היה  ולא  וכבידות,  עצבות  עליו  שנפל  צדיק  היה  פעם 
אפשר לו בשום דבר לשמח ולהרים עצמו, כי בכל דבר 
עוד  בתוכו  דבר  הבעל  לו  מצא  עצמו,  לשמח  שרצה 
סיבה לעצבות. עד שעמד לשמח עצמו בשמחת "שלא 
עשני גוי", שזאת בוודאי שמחה גדולה שאין לה שיעור. 
וכאשר התחזק בשמחה זו עלה לשמחה גדולה כ"כ, עד 
שהגיע להשמחה שהיה למשה רבנו בעת שעלה לקבל 
פרסאות,  אלפים  וכמה  כמה  בעולמות  ופרח  הלוחות, 

ואז ראה שהוא רחוק מאד ממקום שהיה בתחילה. 
וכאשר השמחה התחילה להיפסק, כי כל שמחה יש לה 
מעט,  מעט  פסקה  וכאשר  עצמה,  מסיימת  שאז  גבול 
להמקום  חזרה  ונשפל  וירד,  וחזר  מעט  מעט  נשפל 
עצמו  את  שמצא  על  גדולה  פליאה  והיה  הראשון, 
ונעתק רק  שהוא ממש כמעט במקום שהיה בתחלה, 
כחוט השערה כמעט שאי אפשר לאדם לשער.    והיה 
עד  בעולמות  כ"כ  שפרח  הצדיק,  בעיני  גדולה  תימה 
רק  נעתק  לא  למטה  וכאן  ע"ה,  רבינו  משה  שמחת 
השם  בעיני  יקר  כך  שכל  לו  הראו  אזי  השערה,  כחוט 
יתברך תנועה והעתקה קטנה שאדם מעתיק עצמו בזה 
העולם, אפילו פחות מחוט השערה, עד שאין כדאי נגד 

זה כמה וכמה אלפים עולמות ופרסאות. 
מניעות  ובתוך  כ"כ,  מגושם  בגוף  הוא  האדם  כי  וזאת 
הסתות ובלבולים כאלו כל נקודה של קדושה יקר מאד, 
השערה  כחוט  רק  הטוב  אל  מהרע  א"ע  מושך  ואם 
הוא יקר מאד מאד בעיני הש"י ופועל למעלה אלפים 
פרסאות, אע"פ שנדמה שהוא לא זז והתקדם רק כחוט 

השערה, אך באמת פרח ותיקן הרבה. 
ובזה עלינו להחיות ולנחם את נפשנו, כי אפילו אם עבר 
מה שעבר, והוא כמו שהוא, אם מתקדם בוודאי יתהפך 

הכל לטובה, ויזכה לתקן הכל.

המשכת הרחמים ע"י ההתגברות להתנחם
הצדיק  ענין  מהו  להבין  לנו  אפשר  שאי  אע"פ  והנה 
שפורח אלפים פרסאות וכו' הרי כלל העניין הוא שזוכה 
הענין  וכך  בעולם.  הרחמים  מידת  המשכת  לגרום 
אצל כל אדם, כי כלל ההתחזקות הוא בבחי' מ"ש "מן 
וכמבואר שמצ"ר  וגו'",  וגו' ענני במרחב  המצר קראתי 
הוא אותיות צמ"ר בחי' 'שערות דדיקנא קדישא', היינו 
אשר  דיקנא,  תיקוני  בחי'   הרחמים  מידות  שממשיך 

המשכתן ע"י בחי' אלפים וכו'. 
כי מציאות הצלחת האדם לזכות למה שצריך, הוא לפי 
והרי  הרחמים.  מידות  התעוררות  לפעול  שזוכה  מה 
בכל מה שהאדם מתחזק, יש בו תיקון למעלה כמבואר 
ומתקשר  ועוד  עוד  להתגבר  זוכה  וכאשר  בזה"ק, 
להצדיק, הרי התיקון הוא בבחי' אלפים וכו', ועי"ז בכל 
אלפים  תיקון  בחי'  יש  השערה,  כחוט  שהוא  פעולה 

עולמות שהוא ענין המשכת הרחמים. 
לא  השערה  כחוט  שאפי'  נדמה  הזה  בעולם  ובוודאי 
קראתי  המצר  "מן  מקיים  כאשר  אבל  להתקדם,  זכה 
שפע  נמשך  עי"ז  ולהתנחם,  להתחזק  שמבקש  וגו'" 
הרחמים והדעת, שעי"ז הוא יזכה להבין שבאמת אע"פ 
שלכאורה אינו פועל כלל ועוד מקלקל וכו', באמת יש בו 
טוב ופועל ועושה הרבה מאד, שזה בחי' מה שהשי"ת 
להתנחם,  ונבין  שנדע  ורוצה  אותנו,  ומנחם  משעשע 

ועי"ז להתגבר מאד לתורה ועבודת השם בחיות גדול. 
כי בכל עבודה והתגברות להתנחם, האדם מנתק עצמו 
ועולה, ואע"פ שנדמה שניתק עצמו רק כחוט השערה 
מגשמיותו, כי באמת הוא במצר גדול, ואינו קבוע בשום 
כמו  עליו  מתגברים  והסט"א  התאוות  וכל  כראוי,  דבר 
שמתגברים עד שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל, בבחי' 
'בין המצרים' ונדמה שאפס תקוה  כל רודפיה השיגוה 
דחקו  בעוצם  שם  להתנחם  יתחיל  כאשר  הרי   - ח"ו 
"נחמו",  הראשונה  הקריאה  שומע  כי  נפשו,  ומיצרי 
ית'  אליו  וצועק  ולהתחזק',  להתגבר  'עליך  שאומרים: 
שיתן בו כח להבין שיש בו נקודה של טוב, בבחי' "מן 
המצר קראתי", אע"פ שגם מה שפונה עצמו להש"י גם 
זה רק כחוט השערה - הרי זה יקר בעיני הש"י, ונעשה 
ממצ"ר-צמ"ר, בחי' תיקון שהוא בחי' אלפים וכו' ששם 

כולו רחמים וטוב, והכל נתהפך לטובה. 
ועי"ז יקבל אמיתת הכח להיכנס לעבודת השם, שעיקרו 
הוא התחזקות ונחמה נגד כל מה שעובר ברוחני ובגשמי 
של  השניה  הקריאה  קול  בחי'  שזה  שיהיה,  איך  יהיה 
הכח  יקבל  הוא  להתנחם  שיתחיל  מי  כי  נחמו",  "נחמו 
יכול לתקן רק כחוט  לו שאינו  להבין, שאע"פ שנדמה 
שערות  תיקוני  המשכת  פועל  באמת  הרי  השערה, 

דדיקנא ע"י ההתחדשות והנחמה. 
מכיר  שאז  באב  ותשעה  המצרים  בין  אחרי  ולכן 
אמיתת החורבן ומה שגרם בעווה"ר, ורוצה עתה לשוב 
בתשובה, הרי בראשונה עליו להתנחם ולהתחזק, שזה 
נחמה,  דברי  למפטיר  שקוראים  השבתות  שבעה  ענין 
שבעה דנחמתא, ורק אח"כ בשבת תשובה אז קוראים 
למפטיר שובה ישראל, כי אז ביום כיפורים אחרי עבודת 
הנחמה, נשלם תיקון כח ההתחזקות, ונתעורר רחמים 
גדולים סליחה ומחילה בחי' תיקוני דיקנא, ואז החוט של 
צמ"ר שהיה אדום היה מלבין, כמ"ש "אם יהיו חטאיכם 
כשנים כשלג ילבינו". כי הסליחת העונות ביוה"כ נמשך 
בשבעה  ומתנחם  המצ"ר  מן  מתחזק  שהאדם  מה  ע"י 
דנחמתא, ועי"ז פועל מציאות תיקון חוטי דשערי בחי' 

מידות הרחמים וסליחה. 

אור הנחמה ע"י ההתקשרות לצדיק
אך לפעמים מרוב המניעות וכו', נעשה עם האדם מה 
שנעשה, ויכול ליפול ליאוש וכו' עד שעי"ז אינו עושה 
בפשיטות  לחטוף  להתגבר  לעשות,  שיכול  מה  גם 
ותמימות מה שיכול, ולהיות בשמחה וברוח של נחמה, 
כי קשה לו מאד מחמת שאינו רואה איך מתאחדים כל 
הנקודות טובות ואיך נבנה מזה כח הצלחתו באור הדעת 

והאמונה וכו'. 
שהוא  להצדיק,  ההתקשרות  ע"י  הוא  כוחנו  עיקר  לכן 
בחי'  כיפור,  ביום  הרחמים  מידות  שפועל  הכהן  בחי' 
תמיד  שמלמד  רבא  כהנא  מיכאל  בחי'  חסד,  איש  כהן 
בבחי'  בישראל  שמוצא  הזכויות  וכל  ישראל,  על  זכות 
שערות הוא מאחד ובונה מזה וכו', ועי"ז נמצא מציאות 
השערות  ידי  על  שנעשה  גדולה  ועבודה  תיקון  של 
שבגרועים.  בהגרוע  אפילו  זכות  למצוא  ויכולין  שלנו, 
כי בכולם נמצאין כמה שערות טובות מה שממשיכין 
שזהו  השערה,  כחוט  לטוב  מרע  פעמים  כמה  עצמן 
בחי' מ"ש "שערך כעדר העזים", שזה נאמר  על פושעי 
ישראל, שדייקא ע"י החוט השערה של טוב נעשה מזה 

שיר ושבח. 
וכאשר האדם מביא את החוט השערה שלו אל הכהן, 
בחי'  מתקן  לכהן,  הגז  ראשית  נתינת  מצות  בחי'  שזה 
ונמשכין  עליונות,  שערות  בחי'  שהוא  בשרשו  הצמר 
עבודת  זאת  כי  העולמות,  ותיקון  ישראל  על  חסדים 
נפלאים  בנינים  מזה  ולבנות  ולאחד  לאסוף  ז"ל  רבינו 

מאד, בבחי' מ"ש "כי בו בחר השם לעמוד לשרת", ועיקר 
השירות של הכהן הוא לכפר על ישראל.

דווקא ע"י הריחוק מתגלה הטוב
לגלות מציאות הטוב שיש באדם, צריך  כדי  ולפעמים 
בתחילה לראות עוצם ריחוקו דייקא, כמ"ש "הלא כבני 
כושיים אתם לי בית ישראל", שזה פליאה נשגבה מאד: 
איך יעלה על הדעת שהש"י ידמה את ישראל ח"ו לבני 
כושים, הלא כבר בחר בנו מכל עם, והבטיחנו שלא יעזוב 
אותנו לעולם, ולא יחליף אותנו באומה אחרת לעולם, 
וגם בפרשה זאת גופא הוא חוזר ומסיים תוך כדי דיבור 
"ביום  כי לא השמד אשמיד",  "אפס  כ"ש שם:  לטובה, 
ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת" "הנה ימים באים וגו', 
ונגש חורש בקוצר וגו'", ואיך התחיל לגנות את ישראל 

כבני כושים? 
גדולה,  לטובה  הכל  בזיון  בדרך  שפותח  מה  שכל  אלא 
המעשים  לפעמים  כי  וחסד.  זכות  עליהם  ללמד  כדי 
דמעט  מעט  ניכר  אין  שכמעט  עד  מאוד,  מקולקלים 
ירצה הש"י  ואם  ריבוי הפשעים,  הטוב שבהם מעוצם 
יתעוררו  שבהם  הטוב  מעט  ע"י  זכות  עליהם  ללמד 
להיפך  פעמים  אלפים  זה  כנגד  ויצאו  ח"ו,  המקטרגים 
ח"ו, אבל הש"י חפץ חסד הוא, ואעפ"כ הוא רוצה בעמו 
וחכמתו  בטובו  אז  חסד,  כלפי  עליהם  להטות  וחפץ 
הנפלאה הוא בעצמו מבזה את ישראל בתכלית הבזיון, 
האומות,  כל  כמו  ח"ו  אצלו  הם  שכבר  עליהם  ואומר 
הדבר  מהפך  שהש"י  ותיכף  כ"כ,  קלקלו  שכבר  מאחר 
ואומר על ישראל שהם כמו האומות ממש, אזי תיכף 

נתראה אמיתת הנקודות טובות שבהם. 
כלל,  שבהם  הטוב  נחשב  היה  לא  בתחילה  בודאי  כי 
עד שכמעט לא היה נראה כלל, כי לפי קדושת ישראל 
בשרשם, אפילו אם פוגמים כל ימיו רק כחוט השערה 
אחת ח"ו הוא ג"כ פגם גדול ונורא מאד, כי ישראל רחוקים 
לגמרי מעוון ומכל מיני פגמים ח"ו, מכ"ש כשפוגמים ח"ו 
וחוטאים  כשפוגמים  וכ"ש  מכ"ש  השערה,  מחוט  יותר 
ועוברים ח"ו עבירות ממש ר"ל, בפרט כשעוברים הרבה 
כמעט  הטוב  שמעט  עד  מספר,  רבו  שהעונות  עד  ח"ו 
אינו ניכר כלל, בפרט כי גם מעט הטוב מעורב בפסולת 
ריבוי  עוצם  על  להסתכל  כשירצה  בודאי  וע"כ  הרבה, 
הפגמים שלהם לפי קדושת ישראל כמעט אפס תקוה 
כי כפי עוצם קדושת ישראל כפי מה שראוי להם  ח"ו, 
להיות בודאי כמעט א"א לסבול הפגמים שלהם ח"ו, ואין 

ניכר כלל הטוב שבהם ח"ו. 
אבל הש"י רב חסד ואמת, וחפץ בקיום העולם, כי הוא 
ידע יצרינו, ויודע מהיכן אדם נלקח והיכן הוא כבוש בזה 
העולם וכו'. ע"כ ברחמיו העצומים הוא בעצמו מהפך 
ואומר  האומות,  לכל  ישראל  להשוות  ומתחיל  הדבר 
"הלא כבני כושיים", ואז כשמדמה ומשוה אותם לשאר 
העכו"ם, בודאי הכל יודו ויאמרו בפה מלא שעדיין יש 
חילוק רב ונפלא כרחוק מזרח ממערב בין ישראל לבין 

העכו"ם. 
קובל  שהיה  אחד  עם  דיבר  שפעם  רבינו  שסיפר  וכמו 
היה  הוא  ובאמת  הרעים,  מעשיו  ריבוי  על  מאד  לפניו 
הרעים,  ממעשיו  ולצאת  להש"י  להתקרב  מאד  חפץ 
אך בכל פעם התגברו עליו יותר עד שעברו עליו ימים 
ושנים הרבה ולא זכה לצאת ממה שהי' צריך לצאת, אך 
להתקרב  פעם  בכל  וחתר  ביותר  א"ע  התחזק  אעפ"כ 
עכירת  על  ז"ל  לפניו  מאד  מאד  קובל  והיה  להש"י, 
בתמימות  בחכמתו  ז"ל  רבינו  לו  והשיב  ר"ל,  מעשיו 
ובפשיטות: 'אין לי עם מי לדבר כי כבר כולו רע', ותיכף 
'הלא עכ"ז  ז"ל:  נתעורר האיש הנ"ל וענה ואמר לרבנו 
אני מתגבר לפעמים להמשיך א"ע לקדושת ישראל וכו'', 

ענה רבינו ז"ל ואמר לו: 'הוא מעט דמעט', ותיכף אמר לו 
שירגיל א"ע להתחזק בכל נקודה בכל מעט ומעט, ועי"ז 
החיה את האיש. כי כבר נפל בעיני עצמו כ"כ עד שלא 
היה אפשר לו להחיותו בשום דבר, אבל כאשר אמר לו 
להרגיש  והתחיל  בעצמו  נתעורר  אזי  רע  כולו  שהוא 

מעט קדושת הנקודות טובות הנמצאים בו עדיין.

שבת נחמו – דייקא אחר ת"ב
וזה ענין שבת נחמו שלאחר תשעה באב, שקודם ת"ב 
שהוא עיקר חורבן ביהמ"ק מתאבלין הרבה על הגלות 
בת"ב  וכ"ש  המצרים.  שבין  הימים  כל  החורבן  ועל 
מתאבלין מאד. אבל תיכף אחר ת"ב פוסקין מלהתאבל, 
להתנחם  ומתחילים  וגו',  נחמו  נחמו  קוראים  גם  אף 
והדבר  השנה.  ראש  עד  דנחמתא  שבע  כל  ולהתחזק 
תמוה לכאורה, כי מהראוי היה לנהוג איזה ימים אבילות 

אחר החורבן להתאבל על עוצם צרותינו. 
אלא שמחמת שאז הוא בחי' הקטרוג שגרמו החורבן, 
ועי"ז נעלם ההתפארות של השי"ת בעמו ישראל ונדמו 
אנחנו  שבאמת  מתגלה  אז  דייקא  לכן  כושיים,  כבני 
התפארות  ומתגלה  לעולם,  נחלתו  וחבל  השם  עם 
ואחד מישראל, שזהו עיקר קדושת  השי"ת בכל אחד 
המקדש שהוא תפארת ישראל, כ"ש "גאון עוזם מחמד 

תפארתם", וכמ"ש "בית קדשנו ותפארתנו". 
ונתתקן  כי שם האיר אור הראות לראות מה שנעשה 
על ידינו, ומה שהשי"ת מקבל נחת רוח מאתנו תמיד, 
כי  בביהמ"ק,  שהיו  הנפלאים  הציורים  פאר  בחי'  שזה 
ישראל  היו  אז  וע"כ  ישראל.  עוונות  כל  מתכפרין  שם 
עטרת  נפלה  הרי  החורבן  ואחרי  ומהודרים,  מפוארים 
כאלו  ישראל,  תפארת  ארץ  משמים  והשליך  ראשינו 
ע"י  בישראל  מתפאר  שהיה  ההתפארות  נתבטל  ח"ו 
נראה  שלא  עד  העוונות  גברו  כי  הטובים,  מעשיהם 
הטוב, ועי"ז הגויים כבר באו לטעון שככל הגויים בית 
הנחמה  כח  ומגלה  מרחם  השי"ת  עי"ז  ודייקא  יהודה, 

ונתגלה מעלת וקדושת ישראל, ואיך ממשיכים לתקן. 
אני  "שחורה  מ"ש  בבחי'  הגלות,  באורך  כוחנו  כל  וזה 
שחרחורת".  שאני  תראוני  "אל  ירושלים"  בנות  ונאוה 
מאד  שחורה  שאני  'האמת  אומרים:  שישראל  היינו 
במעשי, אבל עדיין נאוה אני נגדכם', כי בכח הצדיקים 

מתקבצים כל מעשינו הטוב ועי"ז אני נאוה מאד. 
יום  בכל  מחדש  להתחיל  ליבו  שם  האדם  וכאשר 
ושמחה,  נחמה  מתוך  השם  ועבודת  לתורה  להתחזק 
עי"ז הוא בונה ומתקן בכל יום, ופועל מה שפועל לתקן 

הכל שזה בחי' בנין בית המקדש שיבנה בב"א.

כח הנחמה והחיזוק ע"י שבת קדש
וכל כוחנו לזכות להתנחם הוא ע"י קדושת השבת, שבו 
אנחנו  שרק  ישראל,  של  וההתפארות  הטוב  מתגלה 

שומרים ומקדשים השבת להעיד על יחוד השם. 
אשר  והקליפות,  הדין  אחיזת  מתבטל  בשבת  כי 
מכבידים על נפש האדם עד שקשה לו מאד בעבודת 
ולפרוח  לעלות  מתחילים  שזכינו  המצות  וכל  השם, 
וכו', עד שעולים באור הבוקר לבחי' הכתר בחי' תיקוני 
שערות. ולפי מה שאנו מתחזקים לשמוח במלכותו, 
הכח  עלינו  נמשך  השבת,  ביום  ושמחה  ענג  לקרוא 
השם  במלכות  מאד  לשמוח  לנו  שיש  מה  להבין 

תמיד, כי האדם פועל ומתקן הרבה. 
ולכן דייקא בשבת קוראים בענין הנחמה בשבעה 

בחי'  מתגלה  דרעוין  רעוא  ובעת  דנחמתא, 
רצון,  עת  הארת  לקבל  השערות  תיקוני 

והארת  הנחמה  עיקר  משם  אשר 
הרצון שעי"ז יתתקן הכל.



בני הנעורים
בין הזמנים

עלהו לא יבול

זהירות בדיני כשרות מחוץ לבית
יצטרך  שלא  היטב  לתכנן  חייב  אחר,  במקום  להתארח  או  לדרך  היוצא  א. 
בפרט  כלשהם.  איסורים  על  לעבור  וייאלץ  הדחק'  'שעת  של  במצבים  להכנס 
בהיותו  עליו  המקובל  בהכשר  שיהיו  להזהר  שיש  המאכלים',  'כשרות  בנושא 
אף  לאכול  הוא  גמור  היתר  בדרך,  שבהיותו  החושבים  כאותם  ושלא  בביתו. 
בהכשר מפוקפק, שהרי שעת הדחק הוא. שאינו כן, שמכיון שהכניס את עצמו 
לא  הרבה  לפעמים  וגם  הדחק,  שעת  ההיתר  את  לו  אין  כזה,  במצב  לכתחילה 

הותר כלל לאכול מאכל כזה אף בשעת הדחק.    
ב. כשמתארחים במקום המיועד להשכרה לאורחים – רבים הם המכשולים שם. 
הואיל והוא מושכר לכל מאן דבעי, וביניהם כאלו שאינם שומרים כשרות כלל 
או אוכלים בהכשר מפוקפק ]שהם קרובים לטריפה יותר מכשר[. ואפילו כאשר 
האורחים שהיו לפניו היו רק שומרי תורה ומצוות בהידור, מכל מקום לפעמים 
מי  של  חלקו  מנת  שהם  וכו'  הדעת  פיזור  בגלל  רבות  כשרות  לבעיות  גורמים 
שאינו בביתו - ואשר על כן, יש להתייחס בחשדנות יתירה לגבי כשרות המטבח!
המושכרים  ציבוריים  במקומות  הנמצאים  למטבחים  גם  נכונים  אלו  דברים 
יודע  ומי  דבעי,  מאן  לכל  שמושכרים   – וכדומה  לשבת  שם  הבאים  לקבוצות 
באיזה רמת כשרות אכלו שם, וגם הבלבול והאי סדר הנמצאים שם בדרך כלל 
מהווה בעיות כשרויות רבות וחמורות. ובפרט במקום המיועד כל השנה לשאינם 
שומרי תורה ומצוות - שכל המטבח ואביזריו הם בחזקת טריפה ממש. ובכדי 
להכשיר אותו, הרי חוץ מן הקושי הגדול שבדבר, צריך בקיאות בהלכה והבנה 

יתירה בצד הטכני, שאין כל אחד ואפילו ת"ח מתמצא בזה כלל.
נופש  המארגן  דהוא  מאן  כל  על  הסומכים  אלו  על  להתריע  יש  לענין  ]ומענין 
במלונות ובתי הארחה כאלו, ומתיימר לומר שהכשיר אותו כדין, שקרוב לודאי 
שהכשירו רק למחצה ולשליש עם קולות שונות שבקושי אפשר לסמוך על זה 

אף בדיעבד[. 
ג. ולכן היוצא לדרך יש לו להצטייד עם מספיק דברי אוכל כשרים. ואין לקנות 
אוכל במסעדות ]אפילו של אנשים פרטיים[ שאין להם הכשר, אף כאשר הם 
מעידים שכל המוצרים הם בהכשר מעולה. וכנודע מתוך נסיון שאין לסמוך על 

זה בשום אופן.
ד. וכמו כן, יש להצטייד עם מלאי של כלים חד פעמי, ולא להשתמש בשום אופן 
שלא  להיות  שיכול  מחמת  והן  כשרותם  מחמת  הן  שם,  הנמצאים  הכלים  עם 

טבלו אותם כלל או שלא כדין. 
אמנם ישנם כלים שבהכרח להשתמש אתם, כגון: שיש המטבח יש לנקותו היטב 
]כרגיל, ולא כמו לפסח[, ולכתחילה יש להימנע מלהניח עליו סיר רותח, אלא 
המקרר  אתו.  להשתמש  בעיה  אין  נקי,  הוא  אם  שולחן  המפסיק.  דבר  גבי  על 
והמקפיא אין להם בעיה. כיריים: יש לנקות היטב את הברזל שהסיר מונח עליו. 

אך מכיון שקשה מאוד לנקותו היטב, לכן יש להניח איזה דבר המפסיק בין הברזל 
לסיר ]מספיק נייר כסף דק[. שאר חלקי הכיריים, אין צורך לנקות, אבל אם נפל 

דבר אוכל שם, אין להשתמש אתו. תנור אין להשתמש בו כלל. ואם יש הכרח לחמם 
שם מאכלים, יש לעטוף את הכלי בשני שכבות של נייר כסף, וכך לחמם שם. פלטה 

יש להניח עליה נייר כסף, ורק כך להשתמש אתה.
לציבור,  או  לאורחים  המיועד  במקום  נמצא  כשהוא  אתו  להשתמש  אסור   - מיקרוגל 

וכנודע מתוך נסיון שהרבה אינם נזהרים בשוגג או במזיד, וכאשר המיקרוגל הוא 'בשרי', 
זה  והן חלבי, ומכל  'פרווה' מחממים שם הן בשרי  מחממים שם מאכלים חלביים, וכשהוא 

הוא נעשה 'טריפה' ממש! אבל אפשר לחמם שם מאכלים כשהם עטופים בשני כיסויים, ובתנאי 
כשהם סוגרים את המאכל הרמטית, וגם לא נפתח מחמת האדים במשך החימום.

מיחם מים, קומקום - יש לוודא אם הוא נקי, ואם לא, צריך לנקותו, ואחר כך להרתיח בו פעם אחת כשהוא 
מלא מים ולשופכם, ואזי אפשר להשתמש בו.  

עיתים לתורה, משתדל לשמור  אני קובע  בין הזמנים.  ימי 

על זמני תפילה, אך בכל זאת מרגיש לגמרי מנותק מה', אני 

אוהב לצאת לטיולים )כמובן מקומות כשרים(, ישנם הרבה 

עיתות פנאי בהם אני משועמם בחוסר מעש.

לא נדון במסגרת זו על עצם עניין 'בין הזמנים'. יש דורשים לשבח 

ויש דורשים לגנאי. והאמת שהוא תלוי כל אחד לפי ענינו. יש מי 

בכדי  זמן,  איזה פסק  לו מאוד  ויש מי שנחוץ  שלא טוב בשבילו. 

להתחדש בעבודת ה', ללמוד במקום שליבו חפץ, להוסיף בעבודת 

ה' מה שאינו יכול בסדרי הישיבה, כמו חצות והתבודדות וכו'. יש 

אשר צריך סתם 'נייחא', ויש אשר חשוב לו נסיעה למקומות הק', 

ויש אשר צריך לצאת לאויר ההרים וכדו'.

אך הכלל והעיקר שלא תתייאש כלל מהשי"ת!

שמא תאמר, מה קשר, בין שאלת הבין הזמנים לבין ייאוש? נכון, 

הרבה אומרים שאינם מיואשים, אך בפועל, הם מתנהגים לא כמו 

שיהודי צריך להתנהג – וזה נקרא יאוש! כי יאוש הוא דבר שחודר 

עמוק  החודרת  קטנה  תחושה  הינה  יאוש  לב.  משים  בלא  ללב 

בלב ואומרת: הנה אינך קשור לעבודת ה', אולי בעצם כן, אך לא 

במקום הזה, ולא ביום הזה. זהו יאוש, יאוש הוא לאו דווקא שאדם 

שייך  מרגיש  לא  ה',  עם  מהקשר  התייאש  אלא  מחייו,  התייאש 

לעבודת ה'.

ועל זה זעק רביז"ל בקול גדול: גיוואלד! אל תתייאשו, יאוש אינו 

בעולם כלל. בכל מקום אפשר להיות קשור לה'.

אתה  מה  משנה  לא  הזמנים,  בבין  נמצא  הנך  בו  מקום  בכל  ולכן 

לחשוב  תתייאש  אל  העיקר  שעמום,  מרוב  עושה  לא  או  עושה, 

שבמקומך אי אפשר להתחבר לה'. תעשה מה שאתה יכול, תחטוף 

עוד איזה לימוד קטן, תברך בכוונה, תאכל ביראת שמיים, תתנהג 

איזה  תעשה  הילוכך,  מקום  בכל  שמים  שם  תקדש  ארץ,  בדרך 

גדולת  של  מחשבות  תחשוב  אמונה.  דיבור  תזכיר  חסד,  מעשה 

ה', וכו'.

בוודאי ישראל מלאים מצוות כרימון, כל יהודי פשוט עושה הרבה 

שמיים  שם  מזכיר  אמונה,  דיבורי  מדבר  לב,  משים  בלא  מצוות 

בפיו: ברוך ה', בעזרת ה', ה' יעזור וכו', וגם אפילו מתחזק מדי 

פעם באמונה. אך אם אתה בכל זאת מרגיש מנותק, זה נקרא 

כדי  תוך  תחשוב  טוב,  מעשה  כל  להעריך  תתחיל  'יאוש'. 

לו  עושה  אני  הנה  לה',  קרוב  אני  כעת  הנה  המעשה, 

נחת... כך תהיה קשור תמיד לה' גם אם אינך יכול 

ללמוד. 

כאשר  מה'  לחשוב  מפחד  אני 

לומד,  איני 

אינך  מדוע  בטיול,  אתה  למה  אותי,  ירדוף  המצפון  אז  כי 

לומד כעת.

מקום?!  בכל  נמצא  שה'  לאמת  להתכחש  הפתרון,  כן  אם  ומהו 

בוודאי שלא. 

אכן טוב מאוד, שהנך יודע שעיקר החיות הוא התורה, כי הם חיינו 

ואורך ימינו. אך שים לב שידיעה זו בעצמה מרחיקה אותך לגמרי 

כי  היא  ח"ו  הזמנים  בבין  הנפילה  סיבת  לומד.  אינך  כאשר  מה', 

נדמה שאם לא לומדים אז אין להשי"ת נחת רוח מדברים אחרים, 

כאילו אין מי שמחייה את העולם ח"ו...

לך, שיש להשי"ת אוצר מתנת חינם אשר משם משפיע  לכן, דע 

חיות לכל העולם כולו, גם כאשר אינם לומדים תורה, והוא אור ה' 

הנסתר בעולם הגשמי – תורה נעלמת, ואילולא זה החיות, אזי לא 

היה קיום לעולם. אלא שהחיות המושפע הוא כדי חיונו ממש, רק 

בכדי לקיים את הגוף. ובוודאי שאנו רוצים להמשיך חיות אמיתית 

על ידי התורה הק'.

אך אתה המשתוקק לקרבת ה', אלא שאין לך כל כך חשק ללמוד, 

אינך  כאשר  גדולה,  חיות  עצמך  על  להמשיך  תראה  פנים  כל  על 

לומד, מזה האוצר מתנת חינם. היינו, תחייה נפשך בניגון, תחשוב 

והוא  כאן,  נמצא  שה'  מקום  בכל  תזכור  אמונה,  של  מחשבות 

גם  מהשי"ת,  חיות  לקבל  מתחבר  ממש  הנך  ובזה  אותך,  המחייה 

כאשר אינך לומד. 

שתמיד  כיון  מהלימוד,  לגמרי  אתקרר  אז  כך,  אחשוב  אם 

דבר  יהיה  ולא  הנעלם,  ה'  מאור  חיות  ממשיך  שאני  אומר 

שיחייב אותי ללמוד.

אם תהיה רציני בזה להמשיך חיות מעצם זה שאתה קרוב לה', לא 

בשביל למצוא פטור מלימוד, אלא באמת בכדי להיות שמח ומלא 

הרבה  חוטף  עצמך  את  שתמצא  מובטח  אז  לה'.  וקשור  תקווה 

יותר לימוד. אדרבא, מעתה תראה שהלימוד יהיה גם בחיות חדש, 

למצוא יותר ויותר אור ה' הנמצא באותיות התורה.

שהחיות  לדעת,  צריך  כי  להתבלבל,  לבלי  בזה,  חזק  תהיה  רק 

האמיתי נמצא בתורה, אך יש גם חיות נעלמת בכל מקום בעולם, 

לומד,  אינך  אם  גם  לה',  קשר  איזה  לחפש  חזק  תהיה  תמיד  ולכן 

תחבר עצמך איך שהוא להשי"ת.

*    *     *

צריך  לזה  ה',  אור  תמיד  לחפש  בנפש  הכח  לך  שיהיה  כדי  אך 

ה' בכל  ימיהם למצוא את  שתעסוק בספרי הצדיקים שעסקו כל 

מקום בעולם. הם ממשיכים את החיות המושפע מהאוצר מתנת 

חינם, כך יתעורר לבך בהשתוקקות נמרץ, לחפש באמת את השי"ת 

תמיד, גם בדרכים, ובכל מקום. ]עיין באריכות ליקו"מ תנינא ע"ח[
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