
השבוע הגענו לשפל חסר תקדים, כל עם ישראל התפלל תפילת 
שחרית בלי טלית ובלי תפילין. בתשעה באב ישבנו לארץ וקיימנו 
בעצמנו 'ככל הגויים בית ישראל', איבדנו את הסמנים המובהקים 
המייחדים אותנו מכל גויי הארצות. השבוע ירדנו וירדנו, אבל תיכף 

לאחר מכן קמנו.
אחת  זו  אבל  לנחמה,  אבל  בין  הזריזה  התמורה  את  להבין  קשה 
התכונות הייחודיות של עם ישראל, שבמקום בו שוקעת השמש 

שם היא זורחת להם וביום המר ביותר בשנה נולד הגואל. 
        

אין אדם שלא עוברים עליו נפילות וירידות, על כולם עובר ותמיד 
אבל  מסוכנת,  וגם  פשוטה  לא  חוויה  בוודאי  היא  הנפילה  עובר. 

מאחורי  מסתתרת  יותר  הגדולה  הסכנה 
מביאה  ירידה  כל  במסקנות.   - הנפילה 
בכנפיה מסקנות וסיכומים, 'אם כך אירע לי 
סימן שאיני ראוי'. המסקנות קשות ורוויות 
סכנה יותר מהנפילה בעצמה, שהנפילה לא 
היתה אלא לשעתה והמסקנה תלווה אותנו 

לעתיד לבוא. 
לקדושה  הללו.  המסקנות  את  יוזם  מישהו 
ומבקש  מקומה  על  שמתחרה  שני  צד  יש 
תירש  כי  שפחה  בבחינת  אותה,  לרשת 
כדי  הכל  עושה  בישא  השפחה  גבירתה. 
חלילה  ולהדיחה  הגבירה  על  לקטרג 
ממקומה, והיא משתמשת בעיקר במעידות 

קטנות ובנפילות. 

שחורה ונאווה
כל מאורעות החורבן באו בעקבות חטאים, האירועים היו חמורים 
אבל השימוש שניסו לעשות בהם המקטרגים חמור הרבה יותר. 
האומות והמקטרגים אורבים לעם היהודי מאז נבחר ועושים הכל 
כדי להשיג כתב אישום חמור דיו כדי להדיחו ממעמדו. מה שאינם 
יודעים, כפי שכותב המדרש, שפעולות אלו לא רק שאינן משיגות 

את התוצאה, אף גם מעוררות עליהם בעצמם זעם רב בשמים. 
הגויים מפרשים את מעמדו המועדף של עם ישראל כמצב מדיני 
שהושג בזכות התנהגות נאותה או כישרון רוחני, אבל עם ישראל 
נקרא עם סגולה, לפי שמעמדו הינו סגולי, בלתי מובן, כמו הבן 
כן מעיבים על מצבנו,  בן לאביו. אבל הקטרוגים  שיהיה לעולם 

ושם אנחנו זקוקים לישועה.
המציאות הזו מתקיימת גם במישור האישי. כל יהודי מתמודד 
לא  או  ירצה  עבר.  מכל  לכיוונו  שמשוגרים  קנאה  מבטי  עם 
ירצה יש לו מעמד ייחודי, הוא בן של מלך. סביבו נרקמות 
חינו  את  להסיר   - אחת  שתכליתן  מרושעות  עלילות 
בעיני המלך. את המזימות הללו הוא מסוגל לחוש 
היטב, כשהוא חש דחוי ופסול ובכל הפעמים 
בשמיכה  אותו  עוטפת  שהשחרות 
כאן  אבל  ייאוש.  של 

ממש מופעל גם הנס היהודי, וכנסת ישראל מנסחת זאת במילותיה 
ונאוה", הדיבורים מכוונים כלפי אומות  אני  המופלאות, "שחורה 
העולם, ורבי נתן מתרגם עבורנו: שחורה אני במעשי, אבל עדיין 

נאוה אני כנגדכם אומות העולם מצד מעלת ישראל שיש בי.
"אל תראוני שאני שחרחורת", כי כנגדכם עדין אני נאוה מאוד. ורבי 
אני",  יותר: "שחורה  עוד  ומרטיט  ומגלה מסר עמוק  נתן ממשיך 
זה  ידי  היינו שכל מה שאתם העכו"ם אומרים שאני שחורה, על 
דייק אני "ונאוה". "כאהלי קדר", כשאתם משימים אותי כאהלי קדר 
ח"ו, על ידי זה דיקא אני נאוה "כיריעות שלמה", כי תיכף שאתם 
משימים אותי לשחרות גמור כאהלי קדר, תיכף נראה יופי ונוי שלי, 
ידי כל הנקודות טובות  כי כנגד שחרות גמור אני נאוה מאוד על 

שיש בי.

גילוי הזהות
הרוחניים  המאבקים  כל  נפלאים.  הדברים 
ממוקדים  אינם  ובתוכנו  סביבנו  שמתנהלים 
כזה  במעשה  אותנו  להכשיל  בניסיון  רק 
הנה  שהנה  להוכיח  היא  המטרה  אחר,  או 
שלנו  האויבים  ישראל.  בית  ח"ו  הגויים  ככל 
ייחודיות  בנו  שאין  להוכיח  משתדלים 
והשחרות שולטת בנו כמו בהם. וברגע שהם 
מתהפך  ברגע  בו  להוכיח,  לדעתם  מצליחים 

הגלגל והתוצאה הפוכה.
בשעות  ישראל,  עם  של  האפלים  ברגעים 
הקשות  בתקופות  נצחי,  יהודי  שלך  הקשות 
שלך נשמה יהודית עייפה ורחוקה, ובכן בכל הזמנים הללו אנחנו 
לכאורה הכי רחוקים מהפאר, קרובים מאוד לאומות העולם, לגויים 
ולטומאות. אבל אז, אז דווקא, זוהר לפתע היופי הפנימי שמפיקות 

כל הנקודות הטובות שמוטבעות בנו. 
שמתיימר  מי  לצד  בעוונות  ומוכתם  'שחור'  יהודי  מניחים  כאשר 
וכל שאר הקליפות, לפתע מבינים  יצר רע,  גוי,   - להשתוות אליו 
את מימדיו הבלתי נתפסים של ההבדל. מה גדול הפער, מה עצום 
הוא המרחק בין יהודי לאינו יהודי, בין נשמה מאירה שהתלכלכה 
לבין מי שהלכלוך הוא עצם אישיותו. הגילוי הזה יכול להפציע רק 
להשוות  מצליח  שכמעט  שפוף  כך  כל  במצב  ורק  שחור,  במקום 

יהודי לגוי.
תשעה  מהירה.  לנחמה  אבל  בין  המופלא  ההיפוך  סוד  טמון  כאן 
באב מניח אותנו במקום הכי מפוחם, בלי פאר וללא הדר. ובמקום 
השחורים  הגויים  לכל  אותנו  להשוות  מבקש  כשהקטרוג  הזה 
הניסיונות  כל  את  ללעג  שמשים  שלנו  היופי  מבזיק  והרחוקים, 
הנואלים להשוות אותנו לאומות ולגויים. יש לכל יהודי נקודות של 
להתנוצץ  יכולה  דווקא  ושם  לבדו,  אותו  שמותירים  זמנים  שפל, 
יהודית  בין נשמה  הכרה חדשה, הרגשה עמוקה בהבדל המהותי 

לכל הרע שמנסה למחוק את זהותה. 
)ע"פ ליקו"ה ראשית הגז ג'(

השחור עושה אותי לבן

עוברים  אדם  כל  על 
אבל  ירידה,  מצבי 
מוכח  שם  דווקא 
לעומת   - הגדול  ההבדל 
טוב. לגמרי  הוא  הרע 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רבינה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
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כרנטלה:יגשבת
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כגרסבלז.טזג

כדרסגלז:יזד

כהרסדלח.יחה

כורסהלח:יטו

בתשעה באב היינו במצב מאוד שפל, ושם גילינו עד כמה אנחנו נבדלים מהרע ומזוהים עם הטוב.

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 
ַהָּגדֹול  ְּבַחְסדֹו  ִיְּטֵׁשנּו  ְוַאל  ַיַעְזֵבנּו  ְוַאל  ִיְתָּבַרְך 

ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ָלֶנַצח. 

 ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב. 



צדקה, אא

נחמו נחמו עמי  פרק ג'

והלך  הוצאות,  על  ומעות  וסוס  משרת  לו  שיתנו  ובקש, 

לבקשה

בשביל  עזר  לכלי  צריך  הוא  אבל  לחפש,  לצאת  מוכן  למלכות  השני 

כח  הוא  'משרת'  ומעות',  סוס  'משרת  מבקש  הוא  ולכן  החיפוש, 

 – האמונה  את  לחפש  מתעורר  שהאדם  אחר  כי  והשכל,  המחשבה 

השעשוע של המלך, אזי הוא צריך להדרכה שיעזור לו בדרך חיפושו, כי 

אי אפשר ללכת אחר הרגשי הלב, אלא צריך לחשוב עם שכל איך והיכן 

לחפש. 'סוס' הוא הגוף, שעליו רוכב המשנה למלך, כי צריך גוף בריא 

וחזק בנפשו ללכת למרחקים לחפש. ומעות על הוצאות, כפשוטו שלא 

יהיה לו טרדות ויוכל לעסוק בחיפושו.

וכשאדם מבקש משרת סוס ומעות בשביל שיהיה יכול לעסוק בחיפוש, 

אזי נותנים לו זאת, כי הוא לקח אותם רק ככלים לסייע בחיפושו, ולא 

עשה תכלית מהשכל, גוף והמעות, כשלעצמם, כי אין להם שום תכלית 

כאשר אין הם משמשים להחזיר השעשוע למלך.

)עתה  שמצאה.  עד  מאד  מרובה  זמן  מאד  מבקשה  והיה 

מספר איך בקשה עד שמצאה(

לעשותו  משתדלים  מעניין,  שיהיה  רוצים  אשר  סיפור  בכל  כלל  בדרך 

וכמעט  הקושי  גדול  את  ולתאר  בהמשך,  שהיה  מה  לספר  לא  מותח, 

שמגיע ישועה, ושוב קרה משהו מצער ושוב התגבר קושי, עד שבסוף 

בהפתעה קורה נס והסיפור נגמר.

הבריאה,  של  המעשה  את  רביז"ל  מספר  בו  הזה  הנורא  במעשה  ואילו 

המעשה הפרטי של כל אחד, שנאבדה ממנו הבת מלך, ואיך הוא מחפש, 

חלילה,  חוזר  וכך  ההזדמנות  את  ומאבד  נרדם  ושוב  שמוצא,  וכמעט 

עד שלבסוף יש גאולה, והבת מלך נמצאה, ולפני כל אריכות המעשה, 

כבר מגלה לנו רביז"ל את מה שהיה בהמשך, שאמנם לא היה פשוט כל 

הסיפור עד שמצא אותה, והיה צריך לבקשה זמן מרובה מאוד, אבל סוף 

כל סוף הוא מצא אותה. ורק אחר שהיסוד הזה ברור, אפשר להתחיל את 

כל המעשה איך היה החיפוש וכמה עקשנות היה צריך לכך.

כמו  החיים  את  קוראים  שאנו  מחמת  הוא  בחיפוש,  שלנו  הקושי  כל 

וזה  ייגמר,  זה  ואיך  לבסוף  יהיה  מה  ותהייה  מתח  מתוך  ספר,  שקוראים 

כל  את  להוריד  צריך  כזו,  בצורה  החיים  את  לקרוא  שאסור  הבעיה,  בדיוק 

המתח של הסיפור, להבין שבוודאי בוודאי בסוף מצאה, עכשו צריך רק להתחיל 

לקרוא ולשים לב איך בדיוק הוא מצא. 

והיה הולך אנה ואנה זמן רב ובמדבריות ובשדות וביערים והיה מבקשה 
זמן רב מאד:

'מדבר' רומז למקום יבש וריק, מקום נחש שרף ועקרב, אין שם חיים, רק מקום ציה ועייף בלי מים. כי יש 

זמנים יבשים לגמרי שאדם הולך בלי טעם ובלי סיבה, אינו יודע אפילו מה הוא מחפש. הוא כדוגמת ספירת המלכות 

דלית לה מגרמה כלום, אין לה שום חיות עצמי. ובהכרח לעבור במקום הזה, ולא לעצור אלא לחפש ולהמשיך ללכת, 

)מדבר בגמטריא נצח הוד יסוד, שהוא בסוד הרגלין(.

'שדה' רומז למקום שיש בו כבר צמיחה, אלא שצריך להזיע שם, לעמול ולהתייגע, אבל יש תוצאות רואים התקדמות. 

כי יש זמנים שבהם צריך לעמול קשה, אבל לפחות הדרך ברורה, יודעים את המטרה, ואינו הולך כתועה במדבר ללא 

שיודע את הכיוון. )אחר שחזק בדעתו ללכת בדרכי עבודת ה', לנצח ההוד והחן השקרי, מתעלה לעבוד עבודת הנפש, 

לעורר ולהצמיח הרגשים קדושים של אהבה ויראה – חג"ת(.

'יער' 

'יער  רומז להארת המוחין, מקום בו צומחים אילנות רברבין, וכמובא בחז"ל )יומא לט:( שבית המקדש היה נקרא 

, ושם היה הארת המוחין. כי יש מציאות בו אדם כבר זוכה להארת  הלבנון' כי בית המקדש היה מלבלבל כמו יער 

המוחין, שמוחו מאיר באור של דביקות בהשי"ת, ויש לזכור גם במציאות הזאת לחפש את נקודת השכינה – בת מלך. 

כי אפשר מאוד לטעות שם לשכוח את עצם נקודת החיבור והשעשוע בין הבת מלך למלך.

וכך מעורר אותנו במעשה לשים לב שהיה צריך לילך ולבקשה זמן רב מאוד בכל השלש בחינות האלו, אנה ואנה, 

ברצוא ושוב, עליות ומורדות, והיה עקשן בדעתו בכל מצב שהוא לחפש ולחפש.   

תלויה  באב  תשעה  לאחר  הנחמה  ולמה  נחמו,  שבת  של  הסוד 

היא  שבת  כי  נחמו",  "שבת  שנקראת  וכמו  דיקא,  קדש  בשבת 

התגלות הדעת, וכמו שכתוב )שמות ל"א( את שבתותי תשמרו וגו' 

"לדעת" כי אני ה' מקדשכם, ועקר הנחמה של כל הצרות היא הדעת 

)לקוטי  מוהר"ן חלק א' סימן כא(, וכשיש לאדם דעת, ויודע שהכל 

כאלו  נחשב  ואצלו  מכל צרותיו,  מתנחם  הוא  הוא,  ברוך  מהקדוש 

נבנה בית המקדש בימיו, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים )ברכות לג 

ע"א(, כל מי שיש בו דעה, כאלו נבנה בית המקדש בימיו, ולכן מיד 

אחר תשעה באב, בא שבת נחמו, לנחם אותנו על ידי הדעת, המאיר 

ביותר בשבת קדש, כי עקר הנחמה על ידי הדעת.

ז"ל  רבנו  מגלה  וזה  זאת?  דעת  אל  מגיעים  איך  היא  השאלה  רק 

כי  יתברך,  השם  אל  ותפלה  צעקה  הרבה  ידי  על  הנ"ל,  בתורה 

לצעוק  צריכים  ובהעלם,  בעבור  עדין  הם  כשהמוחין  מתחילה 

היולדת  צעקת  וכמו  המוחין,  להוליד  כדי  יתברך,  השם  אל  הרבה 

לפני הלידה, אבל אחר כך, כאשר כבר זוכים להוליד את המוחין, אז 

זוכים למוחין פנימיים, ואז יכולים להתפלל בהשקט ובקול דממה 

דקה, כי זוכים להתגלות המוחין והדעת, ואמיתת מציאותו יתברך 

עומדת תמיד לפני עיניו, וכבר אינו צריך להתפלל בקול רם, כי כל 

דבור ודבור קשור בפנימיותו אליו יתברך, וזהו עקר התגלות הדעת.

ז"ל אומר שם, שזהו כפל לשון הנביא )ישעיה מ, א(: נחמו  ורבנו 

תלויה  הדעת,  ידי  על  הבאה  שהנחמה  אלקיכם,  יאמר  עמי  נחמו 

ששופכים  כמו  בחשאי,  אמירה  הוא  "יאמר"  עבודות,  מיני  בשני 

שמן, שלא שומעים ממנו שום קול, ו"אלקיכם" הוא שם אלהי"ם, 

המורה על מדת הדין והצמצום, שהוא ענין יין לארמא קלא, להרים 

ולכן  קול,  ממנו  שומעים  יין  כששופכים  כי  הדין,  ולהמתיק  הקול 

המוחין  להוליד  כדי  הרבה,  לצעוק  צריכים  בעבור,  עדיין  כשמוחין 

ולהמתיק הדין, ואחר כך זוכים להשגת שמן בחשאי, שמתיישבים 

המוחין, ואין צריכים כבר לצעוק, רק כל דבור דבוק כולו בו יתברך, 

אפילו בחשאי. 

ועל כן שבח רבנו ז"ל מאד את התפלה בשדה )לקוטי מוהר"ן חלק 

ב' סימן יא(, כי שם יכולים לקים עצה זאת בקלות, וכאשר מרגיש 

שהמוחין שלו עדיין בצמצום ובקטנות, יכול לצעוק שם אל השם 

אבינו,  מיצחק  לומדים  בשדה  התפלה  מעלת  ואת  כראוי,  יתברך 

וכמו שכתוב )בראשית כד(: "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב", 

ואמרו חכמינו הקדושים )ברכות כו ע"ב(: "אין שיחה אלא תפלה". 

ועל כן סוד התפלה מרמז בתיבות "נחמו נחמו" כי שתי תיבות 

לרמז  תבות,  לשתי  נחלקות  והן  יצח"ק,  בגימטריא  אלו 

שהתפלה יכולה להיות באחד משני אפנים אלו, הן בצעקה, 

שהיא  אבינו,  יצחק  בתפלת  הוא  והרמז  בחשאי,  והן 

תפלת המנחה דייקא, כי אז צריכים להתגבר ביותר 

לקום ולהתפלל, כי זמנה באמצע היום, כשאדם 

צריך  ואז  טרדותיו,  תקף  בתוך  נמצא 

חיל,  גבור  להיות 

חכמינו  שהזהירו  וכמו  להתפלל,  וללכת  עסקיו,  מכל  עצמו  לנתק 

הקדושים )ברכות ו' ע"ב( לעולם יהיה אדם נזהר בתפלת המנחה, 

שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה, אבל דיקא הזכות של 

תפילת מנחה, שהיא תפילת יצחק אבינו, עומדת לנשמות ישראל 

ע"ב(,  פט  )שבת  הקדושים  חכמינו  שאמרו  וכמו  עולם,  לדורות 

שדיקא יצחק אבינו, יפטור את נשמות ישראל מן הדין לעתיד לבוא, 

מחשבון  חצי  עלך",  ופלגא  עלי  "פלגא  הוא  ברוך  להקדוש  ויאמר 

כי  כביכול,  עליך  תקבל  וחצי  עלי,  לוקח  אני  ישראל  של  העוונות 

בזכות זאת שנשמות ישראל מתגברים גם באמצע תקף טרדותיהם, 

להתפלל להקדוש ברוך הוא, יש בזה די והותר לפטר אותם מן הדין.

ולכן נחמו נחמו, ששניהם ביחד בגימטריא יצח"ק, נחלקים לשתי 

תיבות שוות, לרמז, על ענין פלגא עלי ופלגא עלך, כי בזכות תפלות 

שמתגברים להתפלל בתקף הטרדות וקטנות המוחין, על ידן תהיה 

הגאלה. 

ואתחנן הוא  כי  ואתחנן,  כן בשבת נחמו תמיד קוראין פרשת  ועל 

לשון תפלה, ועל ידה עקר הנחמה, ורבנו ז"ל אומר )לקוטי מוהר"ן 

חלק א' סימן צט(, על הפסוק )דברים ג, כג(: ואתחנן אל ה', שצריכים 

להתפלל תמיד אל השם יתברך, בין בדבקות ובין שלא בדבקות, כי 

כשיבוא לדבקות השם יתברך, אזי יעלו למפרע כל תפלות שהתפלל 

שלא בדבקות, וזהו כפל הלשון של "נחמו נחמו", שמרמז על נחמה 

התפלה  כי  בחשאי,  ותפלה  בצעקה  תפלה  ידי  על  הינו  כפולה, 

הרבה  לצעוק  וצריך  לדבקות,  הגיע  לא  כשעדין  נעשית  בצעקה 

אל ה' כדי להוליד את המוחין, אבל אחר כך כשמגיעים אל הארת 

המוחין, שהיא תפלה בדבקות, אזי מעלין למפרע כל התפלות אל 

השם יתברך, נמצא שהיא נחמה בכפלים, כי עכשו מתנחם על כל 

התפלות שצעק אל השם יתברך, כי דיקא על ידם הגיע אל הדבקות 

האמתית יתברך, ועכשו הכל עולה להיות כתר לבורא יתברך שמו.

וכמו שהוא בתפלה, כן הוא בתורה, שצריכים ללמד הן בדבקות והן 

שלא בדבקות, הן אם מבין מה שלומד, והן אם אינו מבין, כי הרגל 

הלמוד הוא עולה למעלה על קיום כל המצוות )ספר המדות אות 

למוד סימן לג(, וכשאדם מרגיל עצמו ללמוד אפילו שלא בדבקות, 

ואז  ובהבנה,  בדבקות  למוד  לידי  יבוא  לבסוף  גמורה,  הבנה  ובלא 

למפרע יעלה כל התורה לפני כסא כבודו יתברך, אפילו מה שלמד 

קורין  נחמו"  "שבת  שהוא  "ואתחנן"  בפרשת  ולכן  בדבקות,  שלא 

אף  כי  שניות,  הלוחות  של  התורה  קבלת  שהיא  הדברות,  עשרת 

והיו בגדר למוד שלא בדבקות,  על פי שנשברו הלוחות ראשונות, 

שברי  גם  ולכן  הכל,  נתקן  שניות,  הלוחות  בקבלת  כך  אחר  אבל 

לוחות ראשונות מנחים בארון )בבא בתרא יד ע"ב(, ללמד כשאדם 

לבסוף  בדבקות,  שלא  אפילו  ובתפלה  בתורה  לעסק  עצמו  מחזק 

יתקן הכל, וזהו עקר הנחמה, וכן יהיה לעתיד לבא, במהרה בימינו, 

כשיבוא משיח, שלמפרע יתקן הכל, ותעלינה כל התפלות והתורות 

שהתפללנו ושלמדנו בכל הדורות שלא בדבקות, ומכלם יהיה כתר 

עליון להבורא יתברך שמו, ותהיה הנחמה בכפלים. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' אליעזר שלמה שיק זצ"ל

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תנחםנועם השבת

אנשי מעשה
הצדיקים  מגדולי  כמה  עם  נפגש  הקודש,  לארץ  הקדוש  רבינו  של  המפורסם  במסעו 
אשר איוו למושב בה. אחד מהם היה הרה"ק רבי יעקב שמשון משפיטובקא, מגדולי 
תלמידי המגיד ממזריטש והרה"ק רבי פנחס מקוריץ ואף זכה ליצוק מים על ידי הרה"ק 

רבי ברוך ממז'יבוז'.
רבינו  לימין  לימים  עמד  שאף  משפיטובקא,  והצדיק  רבינו  בין  שררה  עצומה  הערכה 

בעת המחלוקת שהיתה עליו.
עיר  באזור  צדיקים  במערות  משמשו  עם  רבינו  היה  הקודש,  לארץ  נסיעה  באותה 

הקודש צפת, ולאחר מכן חזרו לטבריה, שם היתה האכסניה של רבינו.
כששבו לאכסנייתם, אמר רבינו למשמשו: "סע לחיפה לשכור עבורנו מקומות בספינה 
המפליגה לארצנו" המשמש עשה כדבריו ונסע לחיפה. בבואו אל הנמל, בעודו תר אחר 
באנייה  משפיטובקא  שמשון  יעקב  רבי  שב  עתה  זה  כי  לו  נודע  המבוקשת,  האנייה 
ארצה, יחד עם 'משולח' החוזר מחו"ל משליחותו למען עניי טבריה. רבי יעקב שמשון 
היה בא כוחו של רבי ברוך ממז'בוז' בארץ ישראל, רבות פעל למען עניי ארץ הקודש, 

שימש בעצמו כשד"ר והיה נוסע לפרקים לחו"ל. 
מחו"ל  שהגיעו  הכספים  את  להעביר  בטבריה  הקהילה  גבאי  חששו  זמן,  באותו 
על  לשלטונות  שדיווח  מטבריה  אחד  'מסור'  שגרם  הנזק  עקב  השד"רים,  באמצעות 
הכספים הבאים ארצה. לא היתה ברירה אלא לשלוח את המעות על ידי משמשו של 

רבינו, והוא נאלץ לשוב על עקבותיו לטבריה, כדי להעביר את הכסף לתעודתו.
לנוכח זאת, אמר רבינו: "מן הסתם רצון השם שנהיה בארץ ישראל עוד זמן מה". לאחר 
מכן ציווה לשכור עבורם חמורים, כי רצונו לעלות לירושלים עיר הקודש. כששמע זאת 
רבי אברהם מקאליסק, ביקש ממנו שלא ייסע לירושלים. רבינו נעתר לבקשתו ונשאר 

בטבריה.
לחו"ל,  ממסעו  לטבריה  עתה  זה  ששב  משפיטובקא,  שמשון  יעקב  לרבי  נודע  כאשר 
גדולה  סעודה  רבינו  של  לכבודו  ערך  הוא  לקראתו,  מאוד  שמח  בעיר,  שוהה  רבינו  כי 

והביע כלפיו חיבה יתרה. 
הצדיקים שוחחו ביניהם יחד ואיש לא שמע על מה נסובה שיחתם. בעת ההיא היתה 
ישראל'  ארץ  ל'מעות  בנוגע  מקאליסק,  אברהם  ורבי  שמשון  יעקב  רבי  בין  מחלוקת 
שנגבו במדינות ווהלין ואוקראינה. במעמד זה, השכין רבינו שלום ביניהם. רבי אברהם 
ויישב את המחלוקת  מקאליסק הוסיף וביקש מרבינו, כי בשובו מארץ ישראל, יתווך 

שבינו ובין רבי שניאור זלמן מליאזני בעל התניא. רבינו הבטיח לו למלא את בקשתו.
*

הרב מטשעהרין כותב בספר 'פרפראות לחכמה': 
"שמעתי שפעם אחת ישבו מסיבה אחת של גדולי הצדיקים והיה ביניהם הרב הגאון 
הצדיק וכו' משפיטיווקע ז"ל, והקשה על מה שאמרו רבותינו ז"ל )בבא מציעא א, ח( 
ולמי  ויאמר למי המנה  והפירוש הוא עד שיבוא אליהו  'יהא מונח עד שיבוא אליהו', 
המאתיים. והלא אליהו איננו אלא עד אחד, והתורה אמרה: 'על פי שניים עדים יקום 

דבר' )דברים יט, טו(?
"ושתקו כולם, ולא ענו דבר, וגם רבינו ז"ל ישב אז ביניהם, ויהי כמחריש, אך הכרת פניו 

ענתה בו שאין הקושיה מקובלת אצלו, והפצירו בו עד בוש. 
"והשיב להם כלאחר יד: 'הלא אמרו רבותינו ז"ל )עדיות פרק ח(: 'אין אליהו בא אלא 
)שבת  ז"ל  רבותינו  אמרו  כי  האמת,  ולקרב  השקר  לרחק  היינו  וכו',  המרוחקין'  לקרב 
קד.(: 'שקר מקרבין מיליה, אמת מרחקין מיליה' )שק"ר אותיותיו קרובות, כי הוא מצוי 
ויקרב  אליהו  שכשיבוא  נמצא,  מזו(.  זו  רחוקות  שאותיותיה  האמ"ת  לעומת  ביותר, 
יודה  העולם אל מידת האמת, אז ממילא לא יצטרכו לעדותו כלל, רק השקרן בעצמו 

על האמת - ששלו המנה ושל חברו המאתיים'.
 וענו כולם ואמרו: 'יישר'!" 

)פרפראות לחכמה, קיז(

האמת עד לעצמו

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
שנים מקרא ואחד תרגום

עלהו לא יבול

 הדלקת נרות שבת כשנמצאים במקום אחר

א. אם אוכלים סעודת ליל שבת במקום אחר ]אצל ההורים או מתארחים אצל אחרים[, 
הבית  בעל  שם  שאין  שכורה  או  שאולה  בדירה  יושנים  או  בבית,  לישון  וחוזרים 
שמדליק נרות שבת, חייבים להדליק נרות שבת בבית שיושנים שם )שו"ע רסג ו ומשנ"ב ל(. 
אבל במקום שאוכלים שם, מעיקר הדין אין יוצאים בהדלקת הנרות שם )כי החיוב הוא רק 
על הבעה"ב, והאורחים נטפלים לו כמו שאר בני ביתו שאין עליהם חיוב. ואף אם נאמר שאין נטפלים אליו, מ"מ אין 

המצוה מוטלת עליהם. וגם 'שיתוף בפרוטה' אין מועיל כשיש להם חובה להדליק היכן שישינים(. 

ב. כשמדליקים במקום שיושנים, אז מטרת הנרות שיוכלו להתעסק בבית לאור הנרות, 
ועל כן צריך שידלקו הנרות במקום שמוסיף אור ונהנים ממנו, וגם שידלקו עד לאחר 

שחוזרים לישון שם. ואם אינו באופן כזה, אין יוצאים כלל בהדלקתם.
ג. כיום שיש אור החשמל, והנרות אינם מוסיפים כמעט כלום, וגם מצוי שכשחוזרים לישון 
כבר נכבו הנרות, לכן לפני שהאשה מדליקה את הנרות, תדליק גם את החשמל הנצרך להאיר 
בבית. ואם הוא דלוק כבר, תכבה ותדליק שוב. ובשעת הברכה על הנרות תכוין גם על אור 
החשמל שהדליקה. ואור החשמל הזה, צריך שיהיה באופן שמאיר לכל החדרים שמשתמשים 

שם, וגם ישאר דלוק לפחות עד לכתם לישון )וכשעושים כן אין צורך לשהות אצל הנרות(.
ד. אם רוצים לצאת מוקדם מהבית שיושנים שם, הדין כך: )א( אם יוצאים לפני זמן 'פלג המנחה' 
מועיל  אין  וגם  שבת,  נרות  בהדלקת  אז  לצאת  אפשר  אי  המצוים[,  בלוחות  מפורט  זה  ]זמן 
'לקבל שבת' אז. ולכן אין לצאת מוקדם כל כך, ואם מוכרחים לצאת אז, יתבאר להלן בסעיף ה.
)ב( אם יוצאים לאחר זמן פלג המנחה, אבל הוא עדיין לפני זמן הדלקת הנרות הנהוג 
כלומר  אז,  שבת'  'מקבלים  גם  אם  ורק  אך  אבל  שבת  נרות  להדליק  אפשר  זה,  במקום 
שמתכוונים שמאז הוא כבר שבת ואסורים בעשיית מלאכה ואכילה ושתיה לפני קידוש. 
ולכן: אם האשה מקבלת שבת אז, יכולה להדליק את הנרות והחשמל ולברך על זה. אבל 
אם אינה רוצה לקבל שבת אז ]כי היא צריכה לעשות עוד מלאכות האסורות בשבת[, אזי 
אם יש צורך הגון לכך, יכולה לעשות 'תנאי' לפני שמדליקה אותם 'שאינה רוצה לקבל 
מקבלים  הנרות,  בהדלקת  היוצאים  הבית  בני  משאר  אחד  או  הבעל  אם  די  ואז  שבת', 

שבת. ואם אין מי שיכול לקבל שבת אז, אי אפשר להדליק נרות שבת אז.
לנהוג  ]אבל אסור  יש אפשרות להצטרף בנסיעה  רוצה לנסוע עם רכב,  )ג( אם מי שקיבל שבת 
בו![, כדלהלן: אם הוא 'אוטובוס או טנדר', אזי אם יש צורך הגון אפשר להצטרף בנסיעה עמו, אבל 
בתנאי שיזהרו מאוד לא לגרום לשום פעולה חשמלית או מכנית ברכב, כגון בפתיחת או סגירת 
דלת או חלון )כי אין כובד של אדם יחידי מוסיף על פעולת המנוע ברכב כזה(. אבל אם הוא 'רכב רגיל', מותר לעשות 

כן רק לצורך גדול ממש ובזהירות האמורה )כי הנוסע מוסיף על פעולת המנוע, אך בכ"ז יש צדדי היתר בדוחק(.
ה. אם אי אפשר כלל להדליק בבית שיושנים שם, כגון שיוצאים משם מוקדם מדי, או שיש 
חשש סכנה להשאיר נר דולק, והרי לפי האמור מעיקר הדין אין יוצאים בהדלקת נרות 

במקום סעודה אצל המארחים, ולכן יש לעשות כדלהלן, וראשון ראשון עדיף: 
)א( הבעל הבית יעשה את האורחת 'שליח' להדליק במטבח. אך נכון מאוד שתדליק שם גם 
את החשמל לכבוד שבת )כי נראה שא"א להדליק שם בתוספת אורה, אך בדיעבד יתכן שיוצאים בזה(. )ב( תדליק 

באחד משאר חדרי הבית, באופן האמור. אכן שם בודאי צריך שתדליק גם החשמל לכבוד שבת 
)כי הנרות אינם מוסיפים כלום(. )ג( אם אי אפשר להדליק נר ממש במטבח או בשאר חדרי הבית, תדליק 

במקום הסעודה נרות רגילות, ותדליק גם את החשמל באיזה חדר ובאופן האמור מדין שליחות. 
)ד( ואם גם זה אי אפשר, אין למחות ביד הנוהגות לברך על ההדלקה במקום סעודה )שיש מלמדים זכות 

על זה(.  )ה( י"א שמועיל שתברך לפני בעלת הבית, אך נראה שאין זה לכתחילה כלל מכמה טעמים 

ואכמ"ל. אך בכל אופן צריך להזהר, שבמקום שישנים שם יהיה מואר בבואם לישון, או מאור חשמל 
של הבית או לפחות אור הנכנס מהרחוב )שבודאי לא נפטרו מתקנת חז"ל שלא יכשלו בעץ וכו'(.

יש  בשבילם,  רק  שמיועד  חדר  להם  אין  אם  )א(  כך:  הדין  המארחים,  אצל  ישינים  וגם  אוכלים  אם  ו. 
לעשות כמבואר בסעיף הקודם. )ב( אם יש להם 'חדר מיוחד' אצל המארחים, מחויבים להדליק דייקא שם, 

ולא במקום שאוכלים. ואם אי אפשר להדליק שם, תעשה כבסעיף הקודם. )ג( אם יושנים במקום אחר ויש שם 
בעל הבית שהדליק נרות שבת, דינו כמבואר באות א )כיון שאז אין שום חיוב עליהם להדליק שם(. 

אם אוכלים או ישינים עם עוד אנשים או עוד משפחות, הדין שונה ויתבאר בעז"ה בהמשך

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(

בהירה  לאמונה  לזכות  אפשר  קודש  שבשבת  בספרים  מובא 

בהשי"ת, איך זוכים לכך?
בגדי  רחיצה,  לשבת,  והטרחות  מההכנות  שבת,  של  העבודה  כל 

שבת, תפילות השבת, סעודות וזמירות וכו', הכל הוא בשביל לזכך 

אותנו שנוכל להרגיש ולהשיג יותר את מציאות ה'.

אך צריך להבין שיש לנו מניעה גדולה להכנס באמת להכיר אור ה', 

מחמת שאנו באים לשבת מתוך ימות החול, אשר בימות החול אנו 

חיים בתוך מציאות מעורבת טוב ורע של הבריאה. 

מאתו  מתנהל  והכל  העולם,  את  ברא  שה'  ששמענו  אפילו  כי 

הידיעות  בפועל  הרי  זאת  בכל  כלל,  בעולם  טבע  ואין  יתברך, 

שאנו יודעים, רחוקים מהדעת שלנו, דעת אמיתי של חיבור ללב, 

בהירה  באמונה  לחיות  לבבך',  אל  והשבת  היום  'וידעת  בבחינת 

בהשי"ת, לזכור ההשגחה שלו ולחשוב בכל דבר שאין טבע והוא 

מחדש את הבריאה בכל רגע.

הרי  ולומדים,  מדברים  שאנו  הדיבורים  כל  שאחרי  מחמת  וזאת 

סוף סוף אנו רואים עולם, חיים שלמים סביבנו, עולם שמצופה 

בו  ולעשות  לפעול  מצדינו  התערבות  שדורש  עולם  בטבע, 

מלאכות ולטרוח בו. כל דבר שאנו נוגעים בו, אפילו שבפנימיותו 

גשמיות,  בו  רואים  אנו  בפועל  אך  אלוקי,  וחיות  טוב  מלא  הוא 

שמסתיר את הידיעה הפשוטה שהשי"ת בורא את הבריאה בכל 

רגע מחדש.

הזו על העולם, היא מרדימה אותנו שלא  וההסתכלות הגשמית 

והנפילות,  העבירות  לכל  השורש  והוא  ה',  של  לאמת  לב  נשים 

מחמת שאילו היינו מסתכלים על הבריאה כגילוי אור השי"ת כפי 

שהיא באמת, הרי שלא היה יכול שום רע שבעולם למשוך אותנו 

אנו  אמונה,  של  עיניים  בלי  עולם  רואים  שאנו  מחמת  ורק  אליו. 

חיים כבתוך 'תרדמה' לכן ברגע שמגיע איזה דבר רע, הוא נראה 

לנו כאמיתי וכך נעשה הנסיון.

****

לכן השי"ת נתן לנו את התורה הקדושה, שהיא הכלי שזועקת 

הזה  הנפלא  המח  את  בנו  מאירה  היא  לעולם,  בורא  שיש  לנו 

שהכל הוא רק בהשגחה. ולכן כשאדם עוסק בתורה אזי הוא 

'מעורר' בעצמו קדושת האמונה באור נפלא, ואז הוא מואס 

בעולם ורוצה רק את השי"ת.

השבועות  מספר  לפי  התורה  את  חלקו  חז"ל  והנה 

שיש בשנה, בכל שבוע לקרוא פרשה אחת, וכל 

מה שנעשה עם האדם באותו שבוע הוא 

רמוז בתוך הפרשה "כי הסדרה 

שבל שבוע מנהגת את כל השבוע" )ליקו"ה נשיאת כפיים ה(. 

יחד  השבוע  אותה  של  הפרשה  את  בתורה  בשבת  קוראים  ולכן 

גדול  יורד אור  עם כל הציבור בבית הכנסת, אשר בזכות הציבור 

וביטול כל  גילוי השגחה  כמו שהיה בזמן קבלת התורה, אור של 

מציאות הטבע, שיכול לתת חיזוק גדול לאדם לכל השבוע.

עסקי  בתוך  נמצאים  אנו  החול,  שבימות  אמרנו,  שכבר  כפי  אך 

טבע  של  והסתרה  רע  הרבה  יש  מעורבבת,  האמת  ושם  העולם, 

מסביב, ואז צריך כח מיוחד של התורה, כח פרטי שירד להאיר לכל 

עליו,  שעובר  מה  כל  את  בהשגחה  מנהיג  ה'  איך  בפרטיות  אחד 

ותלמד אותו איך להיות בתוך העולם הזה, ולהתחבר בכל דבר רק 

לצד הטוב בלי הרע המסתיר והמרדים.

'תרגום' הוא שפת הארמית שהוא  כי  'תרגום'.  וזהו הכח שנקרא 

לשון  והוא  העכו"ם,  לשונות  עם  הקודש  לשון  של  תערובת 

התרגום,  מתוך  התורה  לומדים  אנו  וכאשר  ורע,  טוב  שמעורב 

נותנת בנו הכח הזה להיות עם ה' גם בכל מקום של  אזי התורה 

'תרדמה', כי 'תרגום בגמטריא 'תרדמה'.

שיש  הכח  הוא  כי  הגר,  אונקלוס  ידי  על  נכתב  התרגום  גם  ולכן 

ההסתכלות  את  השכינה  כנפי  תחת  ולהכניס  לגייר  בתרגום, 

הגשמית שלנו על העולם הזה, תערובת של טוב ורע.

ומשום כך צריך כל אחד לקרוא בעצמו את הפרשה שנים מקרא 

כי  בציבור,  התורה  קריאת  ששומע  מה  על  בנוסף  תרגום,  ואחד 

הוא כח גדול ביותר להאיר לו את ימות החול הפרטיים שעוברים 

עליו.

****

ויש לנו להתעורר מאוד לקדושת המצוה הנפלאה הזו של 'קריאת 

ויראת  זאת בשמחה  ואחד תרגום', לקרוא  הפרשה שניים מקרא 

כי כל דיבור  יהיה הדבר בעיניו כמצוות אנשים מלומדה,  ה', ואל 

ודיבור שקורא, דיבור של המקרא ושל התרגום על אותו הדיבור, 

להסתכל  הדעת,  קדושת  עליו,  נפלא  קדושה  להמשיך  כח  בו  יש 

להכנס  נכון  כלי  יהיה  וכך  בעולם,  המעורב  האלוקי  הטוב  כל  על 

לקדושת השבת, אשר אז מתבטל כל הרע לגמרי.

מטרדות  לעבור  עליו  יקשה  תרגום,  ואחד  מקרא  השניים  בלי  כי 

החול לתוך האור העצום של השבת קודש.

השניים  לקרוא  המובחר  שמן  הרי  ביכלתו,  שיש  מי  כך  ומשום 

אך  השבת.  לפני  עוד  ולסיימו  השישי  ביום  תרגום  ואחד  מקרא 

ורצון  חיות  עם  לקרותו  להשתדל  שקורא,  במה  להאמין  העיקר 

לקבל קדושת התורה והתרגום.

)על פי תורה יט, ועיין באריכות ליקו"ה קריאת התורה ו אות כח - לב( 
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הר"ר פסח שפירא הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח פינחס נ"י

ומחותנו
הר"ר יעקב ברוך הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

הר יונה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב רמת השרון

אולי אתה תביא אותנו לשם?
0548418146

הר יונה

הר"ר יצחק יונה אנשין הי"ו  -  בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

בס"ד, חדש!
 "קול הקונטרסים" בדיסקים, 

לפרטים: 0533177820

הר"ר רפאל ויסקי הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מנחם אברהם גולדשיין הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דניאל לבטובסקי הי"ו - חולון

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחום ברזעסקי הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יצחק נ"י

ומחותנו
הר"ר שמואל פלברבוים הי"ו - מודיעין עילית

לרגל שמחת אירוסי הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אהרן גרומן הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח חיים יעקב נ"י

ומחותנו
הר"ר יצחק שלמה רובינפיין הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת אירוסי הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר ניסים וואזנער הי"ו - ביתר
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן נ"י

ומחותנו
הר"ר רפאל אלישע הי"ו - בני ברק

לרגל שמחת אירוסי הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעיה לוי הי"ו - ביתר
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן נ"י

ומחותנו
והר"ר מאיר כהן הי"ו - צפת
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן דוד היימן הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אריה שווארץ הי"ו - מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן דגן הי"ו - צפת
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף ברוין הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב אריה סטרט הי"ו - צפת
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


