
השבוע נשמע את דברי הנביא בהפטרה שנייה של נחמה. שבע 
נחמות משמיע לנו הנביא, וכל אחת עונה תשובה על שאלת גלות 
אחרת. התשובה של השבוע נוגעת לשאלה מייאשת במיוחד גלות 
וחורבן הם כמובן מצב הפוך משגשוג ובניין. לאחר נפילה וכישלון 
פוגשים את ההריסות ומחשבים הפסדים, אבל מלבד ההרס יש גם 
בתוך  אבדו  שעשינו  הטובים  הדברים  שגם  הקשה  ההרגשה  את 

אבק החורבן. 
        

תחושה שכזו מלווה לא עלינו ניצולים רבים מטרגדיות וחורבנות, 
של  מייאשת  הרגשה  שולטת  והייסורים  האובדן  כאב  מלבד 
החמצת החיים. הרכבת דהרה קדימה כשאנו שרויים היינו בחורבן. 

ניצולים רבים ששרדו את החורבן לא עמדו 
בניסיונות ההשתלבות בבניין.

חלף  באב  תשעה  מהעפר.  קמנו  עתה  זה 
ופיוסים.  נחמות  לאוזננו  משמיעים  וכבר 
ועומד היהודי ואומר לעצמו 'כן, אבל מה אני 
עושה עם עצמי עכשיו אחרי כל כך הרבה 

זמן שלא התקדמתי, לא מאוחר מדי?'
מטרידה  היא  בשאלה,  לזלזל  אפשר  אי 
כל  חלפו  מאיתנו.  אחד  כל  מסוים  במקום 
באופק  נגאלנו,  לא  עדיין  שנים  הרבה  כך 
גאולה,  והצדיקים  הנביאים  לנו  מבטיחים 
אבל  להאמין,  ומתכוונים  רוצים  אנחנו 
הרבה  החמצנו  זאת  בכל  כאילו  מרגישים 

הזו  ההרגשה  על  בגלות.  התבזבזו  שנים  הרבה  מהחיים,  חלקים 
באה ההפטרה הנוכחית לדבר. 

טוב לא נאבד
טוב  דבר  אין  ברוחניות:  מאוד  חשוב  כלל  לשנן  מוכרחים  אנחנו 
שנאבד, שום פעולה טובה, ואפילו הפעוטה ביותר, אינה נאבדת 
ואיננה נשכחת, הכל שמור וזכור. השכחה משפיעה רק על דברים 
ולכן  הקדושה,  אל  חיבור  נעדרי  גשמיים  מעשים  ועל  זמניים 
וגם אם  יכול להשפיע על הדברים הטובים שעשינו,  החורבן לא 
לא  פעם  ואף  לעד  נשאר  הוא  ביטוח,  יש  לטוב  מתמוטט  הכל 
מפסיד ערך. אדרבה, כשתבוא הגאולה והיא בוודאי תבוא, הטוב 

מכל העבר שלנו יצוף יחד עם הגאולה ויקבל מקום של כבוד.
נעורייך  חסד  לך  "זכרתי  ישראל  לכנסת  אומר  יתברך  השם 
זרועה...",  לא  בארץ  במדבר  אחרי  לכתך  כלולותיך,  אהבת 
שניר  מראש  אמנה  מראש  תשורי  "תבואי  כתיב  וכן 
והפירוש  נמרים",  מהררי  אריות  ממעונות  וחרמון 
זוכר ועתיד לזכור לנו  הוא שהקדוש ברוך הוא 
עד  שצברנו  זכות  כל  טובה,  פעולה  כל 
שהתחלנו  מרגע  כה 

ללכת אחריו במדבר בארץ לא זרועה. 
מצטברים  חלילה  אם  וגם  למחוק,  אפשר  אי  הטוב  הרושם  את 
אחריו מעשים רעים וחטאים, הם אינם מסוגלים לגרש או למחות 
את הטוב שנשאר שם תמיד. בסופו של דבר תחול שכחה על הרע, 

הוא יימחה, ותחתיו יישאר האור הגנוז שמצפה שנים להתגלות.
ואלו הדברים שמבקשת נבואת הנחמה להעביר לנו. הנביא דובר 
מתלוננת  הנפש   - השם"  עזבני  ציון  "ותאמר  ישראל  כנסת  בשם 
ששכחו אותה, היא מבלה זמן רב כל כך בגלות, מרוחקת ומרגישה 
שכוחה. אדם משוכנע שמעשיו הרעים השכיחו מזמן את אישיותו 
הטובה, מעשיו הטובים מן הסתם שקעו כבר מזמן תחת שכבות 
של טומאה, וכל הזמנים שזכה אי פעם לקרבת השם איזו משמעות 

יש להם עכשיו שהוא כל כך רחוק.
איך תשכנע אדם שאיבד את כל השקעותיו 
להשקיע שוב מחדש? ככה אנחנו מרגישים 
הרוחניים  חסכונותיו  שאבדו  מי  כמו  בגלות, 
ניסינו  פעם  שמדי  נכון  התבזבז.  הונו  וכל 
להתקרב, ונכון שכל הזמן יש לנו התעוררויות 
מנסים,  עוד  שאנחנו  ואמת  טוב,  של  קטנות 
וכואב לנו כשאנחנו נכשלים, ורע לנו להרגיש 
זה אם  יש לכל  רחוקים, אבל איזו משמעות 

בסופו של דבר אנחנו עדיין בחוץ?

תמיד שווה להטיב 
וכמו  כן,  אינו  באמת  'אבל  נתן:  רבי  מדייק 
שמסיים הפסוק "התשכח אשה עולה וכו' גם אלה תשכחנה ואנכי 
לא אשכחך", היינו שסוף כל סוף נשוב להשם יתברך באמת, וכל 
טובים  המעשים  אבל  יתברך,  השם  ישכח  שלנו  רעים  המעשים 
אלה  גם  בחינת  יתברך,  השם  ישכח  לא  טובה  ותנועה  תנועה  כל 

תשכחנה ואנכי לא אשכחך'.
לאור כל זאת, מסיק רבי נתן, הדבר שהכי נכון לעשות כעת הוא 
שתבוא  תמתין  אל  טוב.  לעשות  מחדש,  תמיד  מחדש,  להתחיל 
גאולה שלימה ואל תחכה לזמנים טובים יותר. תתחיל לייצר טוב 
כבר כעת גם אם באופן כללי אינך שרוי במצב טוב וגם אם הרע 

מצליח להכות בך אל תפסיק לעשות טוב.
הטוב לא באמת מתערבב עם הרע, יש לו קיום עצמאי והוא הולך 
ומצטבר ונאסף לקראת גאולה שלימה. כדאי לך לעשות את שלך, 
אל תאמר 'שכחו אותי' כי הטוב אף פעם לא נשכח בשום מקום. 
מעשים טובים ומחשבות טובות ואפילו רצונות טובים מצטברים 
כל הזמן ובונים את הגאולה השלימה. בבוא הזמן עוד נגלה את כל 
הרגעים שהיינו טובים וחשבנו שאיש לא שם לב. נמצא שם המון 
מעשים קטנים ורצונות שקטים שהתעקשו להיות טובים. איש לא 

ייעדר.  
)ע"פ ליקו"ה או"ח ערבית ד'(

טוב לא יכול להימחק

נגלה  עוד  הזמן  בבוא 
השלימה  הגאולה  בתוך 
הקטנים  הרגעים  כל  את 
וחשבנו  טובים  שהיינו 
לב. שם  לא  שאיש 
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אל תחכה לימים טובים יותר, בכל זמן מתאים לעשות טוב, ושום רע או מכשול לא ימחקו את הטוב שעשית.

הכן עצמך לקראת ימי הרחמים
 בסדר קבוע  בכל יום.

יום ד' עקב תר"א טשעהרין.

מי  לנחת,  לי  והיה  קבלתי  מכתבך 
אשר  משאלותיך  ה'  שימלא  יתן 
להתחיל  ולבך  דעתך  לחזק  במכתבך  שאלת 
ממשמשין  אלול  שימי  ובפרט  מחדש,  עתה 
אדומו"ר  בדרכי  והלך  וחזק,  בני  חזק  ובאין. 
לפרש  אחד  כל  את  שהזהיר  זצ"ל  הקדוש 
אדומו"ר  כיוון  עליך  גם  כי  יום,  בכל  שיחתו 
שכבר  ממך  והבנתי  ששמעתי  בפרט  ז"ל, 
בני  נא  זמן,  איזה  לפני  בזה  לעסוק  התחלת 
חביבי חזק ואמץ לבך להתחיל מעתה לעסוק 
דבר.  כל  על  ושיעורים  עתים  ולקבוע  בזה, 
דפין  ג'  או  ב'  יום  בכל  פוסק  ללמוד  דהיינו 
וכתובים בכל  ונביאים  וללמוד חומש  לפחות. 
ולפרש  יום,  בכל  ותפילות  תהלים  ולומר  יום, 
עם  אשר  וכל  יום.  בכל  הש"י  לפני  שיחתך 

לבבך תשיח. 

ואם לא תוכל לדבר, תקיים דום לה' והתחולל 
והרצון  מיוחד,  במקום  השתיקה  גם  כי  לו, 
העולם,  הבלי  משטות  לצאת  והתשוקה 
זה  גם  והעבודה,  התורה  אל  א"ע  ולהתקרב 
יפתח  שאח"כ  הישועה  ולה'  מאד,  מאד  יקר 
השי"ת את פיך ותוכל לדבר ביום זה, או בימים 

שלאחריו בוודאי בעזרהש"י.

חבירינו  עם  ולשוב  לדבר  פנאי  לך  יהיה  וגם 
יחד,  עמהם  נפשך  ולשמח  היקרים,  אנ"ש 
כמו  חלקינו,  בנעימות  יום  בכל  עצמו  ולזכור 

שאומרים בכל יום אשרינו אשרינו וכו'.

שחורה  המרה  ממך  שתרחיק  השי"ת  ולמען 
כי  אותך,  יעזוב  לא  כי  בה'  ובטח  כחך,  בכל 

חסדי ה' לא תמנו.

נתן מברסלב



צדקה, אא

היום אם בקולו תשמעו  פרק ד'
הצד,  מן  אחד  שביל  וראה  במדבר,  הולך  והיה 
והיה מישב עצמו: באשר שאני הולך כל כך זמן 
רב במדבר ואיני יכול למצאה, אלך בשביל הזה, 

אולי אבוא למקום ישוב; 
חזר  ויער,  שדה  מדבר  של  הבחינות  בכל  שהלך  אחר 

למציאות של המדבר, מקום ציה ויבש ללא מים, וללא כיון 

מוגדר, ואז ראה שביל מן הצד, ויישב עצמו שהנה הוא הולך 

כל כך זמן רב במקום היבש הזה, אולי אנסה ללכת בשביל 

הצדדי הזה, אולי משם תבוא הישועה, וגם שם היה הולך 

זמן, עד שראה מבצר ושם מצא את הבת מלך, לא  הרבה 

שהצליח להוציאה אלא שלפחות מצא את המקום שלה, 

ומשם התקדם למצוא העצות איך למעשה להוציאה.

כי הישועה האמיתית של האדם הוא: 'שביל מן הצד'! לכל 

אחד יש את השביל שלו, אבל הוא תמיד שביל מן הצד, לא 

בדרך שהיה רגיל לילך בה עד אותו הזמן. 

פעמים שהשביל מן הצד, הוא כיוון מחשבה שלא היה רגיל 

ובמקום  ברגע  חבר  של  דיבור  שהוא  ופעמים  כך,  לחשוב 

שכלל לא היה מוכן לכך, אלא בדרך אגב בסוף שיחת חולין 

עם החבר, אמר לו החבר איזה דיבור חיזוק שאם יתפוס זאת 

בזיון  שהוא  ופעמים  מלכה,  הבת  מקום  למצוא  יוכל  הוא 

שמקבל, ובמקום להשבר, הוא מיישב עצמו לשים לב מה 

מרמזים לו מן השמיים, ופעמים שהוא איזה עבודה קטנה 

והוא לא בדרך הרגילה  ה',  שאדם מוצא דרכה איזה קרבת 

של עבודות גדולות וכו'. וכן על זה הדרך הרבה אופנים של 

שביל מן הצד, כל אחד עם השביל שלו.

וקשה לתת דוגמאות לכך, כי רק מי שעוסק בחיפוש תמידי 

גם כשהוא במדבר, ואזנו קשובה לכל מה שעובר עליו, אשר 

סבלנות  לו  ויש  מיד,  למצוא  השעה  דוחק  אינו  אחד  מצד 

הולך  אינו  שני  מצד  אך  בירורים,  של  ארוכים  לתהליכים 

עוסק  הוא  אלא  מעצמו,  נעשה  יהיה  שהבירור  כדי  לישון 

בחיפוש, ונשאר ערני להרגיש כל תנועה שנעשה תוך כדי 

מן  שביל  כאן  יש  שהנה  לב  לשים  בכוחו  יש  כך  החיפוש, 

הצד, ואינו מפחד לנסות שבילים חדשים.

כיוון  לו היישוב הדעת, לחפש  יש  ובגלל שעוסק בחיפוש, 

נמצא  בשביל  כאן  ואולי  שמא  למסקנא,  ולהגיע  חדש, 

הישועה. היישוב הדעת הוא ההתבודדות שבו אדם עוצר את 

החיפוש הלכאורה סתמית במדבר ומיישב עצמו.

והיה הולך זמן רב:
החידוש הוא, שהגיע ליישוב הדעת חזק כל כך, שאפילו שהלך זמן 

רב בשביל מן הצד ולכאורה היה יכול לומר הבה נחזור לדרך המלך, הוא 

מתעקש לילך בדרך זה, שהרי כך הגיע ביישוב דעתו ]כמובן רק עם זה מגיע 

והרגשת הלב, שאז מהלך כמבולבל  ולא רק בדרך של הארה  יישוב הדעת,  מתוך 

וקופץ על כל שביל מזדמן, ודו"ק[.  

אחר כך ראה מבצר )שקורין שלאס(, 
אחר  אותה  ברא  שהשי"ת  נאה  בריאה  הוא  והמגושם,  החומרי  העשייה  עולם  הזה,  העולם 

שצמצם את אורו הגדול, וירד והשתלשל מעולם לעולם בהרבה צמצומים והשתלשלויות עד 

שנתגשם, אך אורו הגדול המחייה הבריאה שהם הניצוצות הפזורים בה המקיימים אותה, הם 

משתוקקים לחזור לשורשם למעלה ולבטל את כל הגשמיות. אלא שהשי"ת חותם את הבריאה 

בחותם חזק כעין מבצר )שלאס(, שישאר גשמי בשביל הבחירה.

גדולה להתבטל לגמרי  של האדם, אשר נשמתו מצד אחד משתוקקת בתבערה  וזהו העבודה 

בחזרה לשורשו לאור האלוקי, אלא שה' נועל את הנשמה בתוך הגוף הגשמי, ושם נמצאת הבת 

מלך.

ורק כאשר אדם הולך הרבה זמן בשביל מן הצד אז יכול למצוא את המבצר הזה, להשיג הסוד, 

שבעצם העולם שהוא חי בה, שם ממש נמצא השי"ת, ושם עיקר תכלית הבריאה לגלות האמונה 

את  להבין  עמוקה  התבוננות  לזה  צריך  כי  פנימה.  להכנס  ישכיל  רק  אם  הזו,  הגשמיות  מתוך 

הבריאה נכון, שהוא באמת אור ושפע אלוקי הנעול במבצר גשמי.

וכמה חילות היו עומדים שם סביבו. 
הבעל דבר מסובב את חומות המבצר בהרבה חיילות ושמירה, להבהיל את האדם לבל יהין לנסות 

להכנס פנימה לגלות את האמונה בבורא בתוך המבצר. 

רבינו מפרש את הפסוק "היום אם בקולו תשמעו" )תהילים צ"ב(, 

בליקוטי מוהר"ן )סי' ער"ב(: "זה כלל גדול בעבודת ה', שלא ישים 

לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותה השעה...כי אין לו לאדם בעולמו 

כי אם אותו היום ואותה השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא יום 

אחר לגמרי..."

 כל התורה, חוקותיה מצוותיה ומשפטיה שניתנו לבני אדם בעלי 

הבחירה, לא מדברת אלא על ההוה. כי העבר אין, ולא שייך לצוות 

על כך, ועל העתיד ודאי שלא ניתן לדון, כי עדיין אינו ברשותו כלל 

של בעל הבחירה...והבעל-דבר )היצר הרע( הופך את העניינים מן 

את  ורק  מהעתיד,  ומפחידו  האדם  את  מבלבל  הקצה,  אל  הקצה 

ההוה הוא גוזל ממנו, וכך הוא מאבדו לנצח... 

הקדוש-ברוך-הוא ציוה עלינו במצוות עשה על התשובה )רמב"ם 

מה'  ציווי  בגדר  תשובה  היתה  לא  ואילו  תשובה(,  מהל'  א,  פרק 

ראוי,  היה  לא  בתשובה  ההתעסקות  שעצם  רק  שלא  הרי  יתברך, 

אלא שגם לא היה שייך לשוב, כי הרי בתשובה הוא עוסק עם העבר 

שכבר אינו בידו, ובה בשעה הוא מפסיד את ההוה אשר הוא מצווה 

ועומד עליו למלאותו בתורה ומצוות.

כי גם ממנהגו של עולם כן הוא, שהבוכה על הכוס שנשברה ועל 

ע"ה  המלך  דוד  אצל  שמצאנו  וכמו  שוטה.  הוא  הרי  שאבד  כספו 

בעת אשר חלה בנו ונטה למות: "ויצם דוד צום ובא ולן ושכב ארצה" 

מן  לקום  ממנו  שבקשו  עבדיו  בקול  שמע  ולא  י"ב(,  ב,  )שמואל 

הארץ. ואילו לאחר שמת הילד נאמר: "ויקם דוד מהארץ וירחץ ויסך 

ויחלף שמלותיו ויבוא בית ה'...וישאל וישימו לו לחם ויאכל, ויאמרו 

עבדיו אליו: מה הדבר הזה אשר עשית, בעבור הילד חי צמת ותבך 

צמתי  חי  הילד  בעוד  ויאמר:  לחם.  ותאכל  קמת  הילד  מת  וכאשר 

ואבכה כי אמרתי מי יודע יחנני ה' וחי הילד, ועתה מת, למה זה אני 

צם האוכל להשיבו עוד, אני הולך אליו והוא לא ישוב אלי" )שם(.

כלומר, שאם הדבר כבר נעשה והוא נחלת העבר הרי הוא אבוד ואין 

על מה להתלונן.

בעטיים  אשר  האדם  שחטא  חטאים  על  התשובה  לעניין  כן  ואם 

מהבורא  מצווה  התשובה  היתה  לא  אילו  אז  שהחריב,  מה  החריב 

יתברך – היה זה בגדר דבר שלא כהוגן, כי כאמור אין בידו הרשות 

לדאוג על דבר העבר מן העולם שכבר אינו שלו, ובאותה עת לאבד 

ולהפסיד את ההוה בו הוא שרוי עכשיו.

בתשובה  אליו  לחזור  עשה  במצוות  עלינו  הקב"ה  בצוות  אולם 

ליבנו,  בכל  אליו  ושבים  רצונו  עושים  ואנו  חטאנו,  אם  ובוידוי 

ומתחרטים על כל מה שפגמנו נגדו, הרי שבאותה שעה הוא עובד 

את עבודת ההוה, בקיימו בכך מצוות עשה מן התורה.

מצוות התשובה היא "חידוש" משום שבעזרתה מתקן האדם 

את העבר, על פי המובא בספר "מסילת ישרים" )פרק ד'( 

כהתרת  היא  העוונות  על  והחרטה  התשובה  שעניין 

הנדר  נעקר  נדרים  שבהתרת  שכמו  דהיינו  נדרים, 

החטאים  נעקרים  בתשובה  כן  כמו  מעיקרו, 

חטא  לא  כאילו  הוא  והרי  מעיקרם, 

שכתב  וכמו  מעולם. 

בעל  אדם  ידמה  "ואל  ד'(:  הלכה  תשובה  מהל'  ז  )פרק  הרמב"ם 

תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות והחטאות 

כאילו  הבורא  לפני  הוא  ונחמד  אהוב  אלא  כן,  הדבר  אין  שעשה, 

מקרבת  "התשובה  ו(:  )הלכה  שם  נאמר  עוד  מעולם".  חטא  לא 

את הרחוקים, אמש היה זה שנאוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק 

ששב  ידי  על  כי  וידיד".  קרוב  ונחמד  אהוב  הוא  והיום  ותועבה, 

בתשובה כבר לא קיים הרע בבריאה כלל!

החלק שניתן להוציא מן העבר – הוא הלימוד על להבא שלא כדאי 

לחטוא, ומכך ללמוד לא לשוב עוד לדרך הכסילות, וכן להפיק מכל 

הטעויות והמכשולים שהיו לו עד הנה לימודים והתחכמויות ודרכי 

ויתרון  מעלה  למען  ורק  ואך  ולהבא.  מכאן  להתנהג  איך  מלחמה 

זה מותר לחשוב על העבר! ותחת זאת – מוציא היצר הרע רק את 

של  והעצבות  היאוש  השחורה,  המרה  את  מהעבר,  השלילי  הצד 

את  וגם  ההוה  את  ממנו  ונוטל  האדם,  את  מכשיל  ובכך  החטאים, 

העתיד.

לימודי  באמצעות  העתיד  את  לתקן  היא  שעבודתינו  כן,  אם  מובן 

העבר, ולא לשבור ולהפסיד את ההוה על ידי היאוש מהעבר ופחד 

מהעתיד.

העצה למעשה
השנים  ואת  הימים  את  לאבד  לא   – היא  למעשה  היעוצה  העצה 

היקרות מכל הון העוברים כהרף עין!

מלאים  ויהיו  בידם,  יתקיימו  והשנים  שהימים  חפצים  הכל  אמנם 

שלא  סיני  הר  על  עמדו  רגליו  אשר  יהודי  ואין  ובתפילה,  בתורה 

חפץ וכוסף בכל ליבו שיהא "בא בימים", כלומר שבסופו של דבר 

אך  טובים,  ובמעשי  ובמצוות  בתורה  מלאים  כשהם  ימיו  יסתיימו 

מגיע לסיכון המיוחל, הוא החישוב המוטעה  הסיבה שאין האדם 

שהזמן בידו וברשותו, וחישובי הסיכום מכל ימיו הוא מניח לימים 

יבואו...כלומר לימים האחרונים מימי חייו, ורק אז יעשה חשבון אם 

"המאזן" נוטה לטוב או חס ושלום להיפך.

אך באמת, חלילה לנו מלחשוב כך. לא כך הוא הדבר, אלא כל רגע 

ורגע של ההוה הוא הקובע את עתידו הנצחי של האדם. כל "עכשיו" 

מהוה זמן בפני עצמו חלק חיים חיוני נפרד שעליו יש לעיין ולדון 

בוראו  רצון  ולעשות  ולתפילה  לתורה  מנוצל  הוא  כמה  עד  היטב 

שבאותו רגע, ובצירוף ריבוי "עכשוים" המנוצלים לטובה, מתהווים 

לא  ה"עכשיו",  את  אלא  לנו  אין  אנו  אך  תוכן,  מלאי  ושנים  ימים 

שלפנינו.  הנוכחי  הזה  הוה  את  אם  כי  העבר  את  ולא  העתיד  את 

ומחיים  כראוי,  העכשיו  את  ומנצלים  משמים  לעזרה  וכשזוכים 

אותו במעשים טובים, רק אז החיים כולם בשלמותם וטובים הם. 

כך זוכה האדם לאחר אריכות ימיו ושניו להיות "בא בימים" – כולם 

שוים לטובה, ואשרי לו.

כראוי,  אותו  וכשממלא  העכשיו,  הוא  האדם  של  האמיתי  רכושו 

הרי לו רכוש נצחי שלא יאבד לעולם, והוא דבק תמיד בחי-החיים 

הנראים  רגעים  ואותם  האדם,  של  קצרים  ימים  אותם  ואז  הנצחי, 

כדברים של מה-בכך שאין להתייחס אליהם – יהפכו לחיים ארוכים 

נצחיים.

כוכבי אור
הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'למדנועם השבת

אנשי מעשה
רחובות  את  ושטפו  חורפי  לילה  באותו  ניתכו  עזים  גשמים 
ירושלים. הבריות ספונות היו בבתיהן ונפש חיה לא נראתה בחוץ. 
הירושלמי  השוחט  התעורר  השחר  האיר  טרם  של  שעה  באותה 
ירושלים ומנקיי הדעת שבה, המכונה  רבי שמעון ברגמן, מיקירי 
לו  הממתינה  המכונית  אל  ויצא  משנתו  קם  שוחט,  שמעון  ר' 
אל  מועדות  פניו  שמים.  מלאכת  למלאכתו  לקחתו  כדי  בחוץ 
היראים  ירושלים  בני  אוכלים  משחיטתו  שהרי  המטבחיים,  בית 

והכשרים ולא הגשם ולא השלג יניאוהו מדרכו.
הרכב חלף בסמוך למערת שמעון הצדיק שבפאתי שכונת שייח 
ג'אראח, בואכה בית המטבחיים, כשלפתע נדרך ר' שמעון ברגמן 
למשמע זעקות נוראות ומחרידות לב הבוקעות מתוך רעש הגשם, 
מי הוא הצועק?! שמא נמצא הוא בצרה וזקוק לעזרה בדחיפות?!

"תעצור את הרכב" מורה ר' שמעון לנהג, "אי אפשר להמשיך כך. 
מוכרחים לראות מיהו הזועק, אולי איזה יהודי נמצא במצוקה או 

בסכנה וקורא לעזרה וצריכים להצילו".
הבחין  הקולות,  בקעו  ממנו  לכיוון  מעט  והתרחק  מהרכב  כשירד 
פסיעותיו  החיש  הוא  הצדיק.  שמעון  מערת  מכיוון  באים  שהם 
יושב  אחד  אדם  עיניו?  רואות  מה  לשם,  וכשהגיע  המערה,  לעבר 

בקולי  וצועק  וצועק   - נעול  שלה  שהשער   - המערה  פתח  ליד 
קולות. הוא ניגש אליו להיווכח ולראות מי הוא האיש היושב בגשם 
שוטף כזה וצועק נוראות, והיות שהיה חשוך בכל האזור, כשהגיע 

קרוב אליו קרא אליו בקול הרבה פעמים: ר' יהודי, מי אתם? 
בזעקותיו  ממשיך  אלא  זע,  ואינו  קם  אינו  האיש  מענה.  אין  אך 
והאיר  שבידו  הפנס  עם  אליו  התקרב  הוא  ולב,  כליות  המפלחות 
הלא  נפשו;  עמקי  עד  והשתומם  נבהל  ומה  היטב,  והסתכל  בפניו 
זהו רבי שמואל שפירא החסיד המתבודד, יושב לו לבדו ועובד ה' 
בהצנע לכת בלתי יוודע לאיש, והוא, ר' שמעון שוחט, גילה אותו 

בזעקתו.
מסכנים  אתם  איך  אתכם?  קרה  "מה   – אליו  קרא   - שמואל!"  "ר' 
כשהגשמים  לילה  באישון  הפתוח  בשדה  כאן  לשהות  עצמכם 
שוטפים והקור כה עז וחודר? הלא אתם רטובים כבר עד העצמות 
ועלולים חלילה להתקרר. לא מצאתם לכם מקום אחר להתבודד 

אלא תחת הגשם?!" 

מה  אבל  יותר.  בטוח  למקום  שילך  אליו  והתחנן  בו  הפציר  כך 
עונה  שמואל  רבי  כאשר  ותמיהתו  השתוממותו  שבעתיים  גדלה 
אוועק!  הרע  "יצר  הלשון:  בזה  קולות  בקולי  לעומתו  וצועק 
שר'  עד  וצעוק,  הלוך  צעק  כך  לך!(  הרע,  )יצר  אוועק!"  הרע  יצר 
שמעון שוחט השתכנע שלא יועילו שום דיבורים ותחנונים, וחבל 
להתמהמה כאן, בפרט שעליו למהר אל בית המטבחיים לשחוט, 
ובכן מה עשה? פשט את מעילו וזרק על רבי שמואל, לפחות להגן 
חלילה,  ויתקרר  יצטנן  שלא  האפשר,  ככל  הגשמים  משטף  עליו 

וכך הלך לו לדרכו.  
לולא  כי  שוחט,  שמעון  ר'  אמר  הזה,  הנורא  המחזה  על  כשסיפר 
ראה זאת במו עיניו, לא היה מאמין בשום אופן כי נמצא איש כזה 
דבוק  כך  כל  להיות  נפש,  מסירות  בכזאת  ה'  את  לעבוד  המסוגל 
ולא  מסביבו  מתרחש  מה  כלל  ירגיש  שלא  עד  בוראו,  בעבודת 
יעצרנו הגשם והשלג, כמו הלל הזקן בשעתו ששכב תחת השלג 
כמו  כלל  בו  הרגיש  ולא  המדרש  בית  ארובת  על  עליו  שהוערם 

שמספרים חז"ל. אשרי לו.
זצ"ל ששמע מפי  יצחק פראנק  נחום  רבי  זצ"ל בשם  בורשטיין  נחמן  רבי  )מקור: 

השוחט הירושלמי רבי שמעון ברגמן זצ"ל(

ויזעקו אל ה'

נבא לקבל שבת פרשת עקב לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות ראשית 
הגז הלכה ה' שבהם מתגלה איך עלינו להתנחם גם על כל דרכי 
המחלוקת שיש על הצדיק בגלותינו, ולקבל כח מקדושת השבת 

לתקן הכל.
תמצית המבואר בתורה י"ב

לאור דברי רבינו במאמר תהלה לדוד )לקו"מ סי' י"ב( מובן 
עוצם הנחת רוח שיש לפני השי"ת ע"י לימוד התורה שלנו, 

ומה שיש להשתדל מאד ללמוד לשם שמים. 
הדעת  דרגת  שזה  'יעקב',  בשם  מכונה  האמיתי  הלמדן  כי 
של  השכר  אמיתת  רואה  כי  ובסוף,  ב'עקב'  וכבודו  ששכרו 
כל לימוד לנצח, מה שזוכה לגלות כבוד השם לרומם ולתקן 
השכינה הקדושה, ומה שכל לימוד וכל הלכה ודין שבגמרא 
ששונה -אינו רק זכותו וכוחו ומה שזכה ללמד ולדעת - אלא 
יש בזה התעוררות כח תיקון נצחי למעלה. וכן מעורר מה 
שנעשה ע"י הצדיקים שחידשו ההלכה, שהוא כח התגלות 
כבוד השם שהם פעלו אז, ומתעורר שוב עכשיו לתקן שורש 
אותו הלכה וכו', בבחי' מ"ש "שפתותיו דובבות בקבר", שזה 
בבחי'  השכינה  כוחות  לאחד  התורה,  עסק  מצות  של  חלק 

"שכינתא בין תרין צדיקיא יתבא". 
והוא ענין תורה לשמה, כי הצדיק תחתון זה שלומד עכשיו, 
גדול,  ותיקון  שמחה  ונעשה  עליון,  צדיק  בחי'  מעורר  הוא 
התגלות שם השם, בעוז וכח של הקדושה אשר מצות לימוד 

התורה צריך לעורר. 
והנה כל יהודי בוודאי משתוקק לקיים מצות עסק התורה 
כראוי בכל פרטיה, ומה שיש לתקן עי"ז, ובוודאי כל ישראל 
חפצים ליראה את השם, אבל בגלותנו יש בלבול  של בחי' 
אדם  בכל  נמצא  וזה  יעקב.  על  וחולק  המנגד  שהוא  לבן 
שזה  שלו,  והכבוד  הרווח  של  למחשבות  שנמשך  בטבעו, 

בחי' לבן שמקבל כבר עכשיו טובת הנאה ושכר. 
לשמה  שלא  ומתוך  ללמוד  הוא  העיקר  שלמעשה  ואע"פ 
יבא וכו', הרי כאשר נשכח מציאות אור הצדיקים, התעוררות 
הלב לקיום התורה ודרכי אור התורה שמחזקים הלב, ואין 
יש  שבה  התורה,  עסק  מצות  של  חלק  עוד  שיש  יודעים 
כח להביא אותנו לקיום התורה ולקרבת השם - הרי רבים 
אין בכוחם למצוא ההתחזקות של אור האמונה כדי לזכות 
לתורה, ואנו נחלשים מיגיעת התורה ומדרכי עבודת השם, 
מחמת התנגדות על הצדיקי אמת, ועל הסור מרע של עובדי 

השם שמבקשים דרכי עבודת הבורא. 
והנה באמת גם מי שמבקש ורוצה, גם הוא נכשל להמשך 
לצד שלא לשמה, כי האדם נמשך תמיד לכוונת עצמו וכו', 
ועליו למשוך בליבו לצד האמונה וכבוד השם, וכך יש בזה 
מציאות של מלחמה תמידית. ויש בזה מכוון מאת השם, כי 
יש צד  ורק כאשר  ע"י התורה,  רק  נמשכים  כל ההשפעות 
של בחי' השמאל אז נמשך שפע הפרנסה, ע"י שאדם מושך 

חזרה לצד הימין לכוון לבו ליראת השם. 
וכך עלינו לדעת, שבאמת גם כל המחלוקת שהגלות מחייבת, 
מציאות הלעג והסתרת כבוד הצדיקים, ומה שמבטלים את 
האדם שרוצה לעסוק בתורה ועבודת השם, בכל זה יש מכוון 
גדול שהשי"ת מנהיג העולם כך לטובתנו, כי כאשר מקבלים 
נשרש  הכל  שבאמת  ומתבוננים  האלה,  היסורים  באהבה 
במציאות התורה - עי"ז נעשה תיקון השכינה מתוך נפילתה 
לעפר בגלותנו, ועי"ז מתרומם ומתעלה ונעשה הרמת כבוד 

שמים, כי הכל מכוון גדול מלמעלה.

עיקר קבלת התורה – לזכור אור האמונה
נוראות  והתגלות  וברקים  בקולות  סיני  בהר  ניתנה  התורה 
גדולת השם, כדי שנקבל עול תורה לעשות רצון השי"ת בכל 
דבר, ונזכה לדעת מהשי"ת, וזאת המצוה הראשונה במ"ש 
יש להתרחק מכל מציאות  וממילא  וגו',  אנכי השם אלקיך 
אחרת וע"ז, שהוא הגאוה אשר נחשב כע"ז, רק נקבל עול 
ממציאות  ונחשוב  השם  ליראת  הלב  שמכניע  האמונה 

השי"ת, ותמיד נחיה באור האמונה שמחייב אותנו להיזהר 
השי"ת  את  לזכור  המחשבה  ולקדש  ומעשה,  דיבור  בכל 

שמחדש הכל בכל עת ורוצה בעבודתנו. 
ועלינו לעסוק בתורה בכל יום באימה ויראה, ששורה עלינו 
ע"י זכרון קבלת התורה, ולהתגבר מאד בלימוד התורה, באופן 

שמקרבנו לדעת מהשי"ת ולתקן מלכות השם בכח התורה. 
והנה בזמן שזכינו לטהרה ולכח בית המקדש, האיר בליבנו 
ישרות לב זה, לזכור מציאות דרכי עבודת השם איך ללמוד 
ואיך  התורה  כלל  מציאות  מה  התורה,  לקיים  לזכות  ואיך 
בכשרונות  ברכם  שהשי"ת  אלו  איך  אורה,  לקנות  נזכה 
וישוב הדעת יזכו להבין ולהשכיל בתורה ולהתקדם לעבודת 
ויותר  יותר  להבין  שיקבלו  הדעת  ואור  כוחם  לפי  השי"ת 
את האמת, ולזכות לתורה באמת, ואיך כל כלל ישראל וגם 
החלושי כח וחסרי הכשרון, יהיה בהם מציאות ההתדבקות 
להשי"ת  והתקרבות  חיות  לקבל  והדרך  האמונה,  באור 
ומקרבם  הנפש  שמחיה  המצות  וקיום  התורה  לימוד  ע"י 
ולזכות  הנסיונות,  כל  נגד  נכונה  ועצה  כח  לקבל  להשי"ת, 

לחיים באור התורה.
עוון  מחמת  היה  לזה  הסיבה  המקדש,  בית  נחרב  וכאשר 
שנאת חינם ומחלוקת אשר עדיין מרקד בינינו, ואזי יצאנו 
למציאות גלות בין הגוים והרשעים שמונעים מלימוד ועסק 
ולקלס,  ללעג  המצות  וקיום  האמונה  כל  ושמים  התורה, 
עד  המקדש,  בית  קדושת  אור  על  מכסה  הגלות  וחושך 
הכשרים  ישראל  בין  גם  והתנגדות  מחלוקת  קצת  שנמצא 
שאין מבינים דרכי מבקשי השם החפצים ליראה את השם, 
ומה  השם,  בעבודת  ההתדבקות  ודרכי  האמונה  אור  לזכור 
המבקשים  לכל  רבים  קלקולים  לגרום  יכולה  שהמחלוקת 
להתקרב לתורה, ומה שהם צריכים בדרכי החיזוק ועבודת 

הבורא בגשמי וברוחני. 

הגלות - שכחת דרכי התורה באמת
וזאת מציאות הגלות שנשכח ונעלם אמיתת דרכי קיום המצות 
ובהירות  הזכרון  לאור  לזכות  להשי"ת,  ההתקרבות  ודרכי 
האמונה. וממילא אין מכירים בהנחת רוח שיש למעלה לפני 
השי"ת במה שאדם מתגבר ליראת השם, לתשובה, להתחזקות 
שהשי"ת רוצה בו, ואין מכירים שעיקר השמחה והנחת מהבן 
בכל  בשלימות  התורה  לימוד  בעת  גם  שמתחזק  הוא  חכם 
פרטיה להבין שמתקן ועושה נחת רוח להשי"ת, וזוכה להיכנס 
לאור הדעת לברר הלכות התורה ולקרב כל הבריאה לשורשה, 

שזה עיקר התגלות כבוד השם וכח התורה. 
כי העיקר להתגבר מאד לזכות לקיים מצות לימוד התורה 
ע"י שמתחזק להזכר בהשי"ת כמה פעמים בתוך השעות של 
יגיעת התורה, ומשתוקק בכל לימוד להתקרב להשי"ת לאור 
ולהבין  להשי"ת,  קרוב  להיות  והלב,  הדעת  שמאיר  התורה 
בלימוד התורה ובכל מצוה איך עיקר המצוה הוא שיהיה גם 

בלב והתעוררות האמונה.
בכח  חסרון  יש  הרי  עי"ז  ידוע,  ואינו  נעלם  זה  כל  וכאשר 
כראוי,  ההלכה  ולברר  לחדש  הכח  ונעלם  הלימוד,  והבנת 
בחורבן  ישראל  נפשות  של  והחסרון  הגלות  עיקר  וזאת 
הכללת  שמביא  הזה  הדעת  המשכת  שחסרה  המקדש, 
אשר  השלימים  הצדיקים  לאמונת  כראוי,  התורה  אור 
לאורם מאיר וחוזר מה שהיה בבית המקדש, וע"י השכחה 

וההעלמה הרי אורם נעלם ואינו מובן לכל. 

הלעג על דרכי האמת של הצדיקים
לעבודת  הרצון  אולי  אנשים,  בלב  רבות  סברות  יש  ועי"ז 
השם מפריע וכו', ואולי אין לקבל אור הזהר שמאיר בדברי 
הצדיקים, כי נמצאים כמה דרכים שנדמה שהם שייכים יותר 
וכו', והרי מזה יש שנמשך עזות למי שיש בו עזות זה, ונעשה 
שמתבלבלים  הרבה  ויש  השם,  עובדי  על  ולעג  התנגדות 
שבאמת  השם,  עבודת  דרכי  מלמצוא  דעתם  ונחלש  מזה 

יכול לחשוב איה  מבקשים מאד אבל ע"י ההתנגדות אינם 
אינו  ישראל  מקדושת  יודע  שאינו  שמי  כמו  אורה,  מקום 
מעלה בדעתו נוראת האמת שנמצא קרוב לו, מחמת הלעג 

והבוז שקיימת בסביבתו. 
ועי"ז הרי נעשה מציאות של ריחוק אנשים ממקומם, וגירוש 
ממציאות  שנובעים  וכיוצא,  ממון  של  וחסרונות  וגלות 
ההתנגדות שמונע מאנשי חסד לתרום למי שמבקש דרכי 
חיים באמת, ומשאיר מבקשי השם בלי מה שנצרך לחינוך 
ופעילות שנדרשת להם, ואע"פ שהם רבים מאד, ההתנגדות 
גורם מה שגורם להרחיק ולהפיל חללים רבים, וקשה למצוא 

מקום מנוחה. 
והרי הכל נמשך ממה שאין מעלים על לב להכיר אמיתת גדולת 
הצדיקים וכל גדולי ישראל גדולי הדורות, והדבר יכול להתגלגל 
שרפי  עליון  קדושי  הצדיקים  גדולי  על  מלעיבים  שיש  עד 
לבקש  עומדים  אשר  השם  ועבודת  בתורה  השלמים  מעלה, 
רחמים תמיד על ישראל לפני כסא הכבוד, שזה איסור חמור 
מאד, ועי"ז נעלם ומתכסה אור הדעת שיכול להאיר על כל אחד 
לפי מה שיכול להבין בדברי הצדיקים לתוך דרכו וענינו, למצוא 
חיזוק והתעוררות גדולה לעבודת השם, להבין בדרכי העבודה, 

ולזכות ע"י להבין בתורה מתוך שכל ישר וחזק. 
בהירות  ההלכות  בירורי  מאבדים  בגלותנו  כולנו  הרי  ועי"ז 
שכחת  גזירת  נמצא  בגלותנו  כי  חיים,  ודרכי  התורה,  אור 
ישראל  גדולי  בספרי  והחיפוש  הבקשה  ע"י  ורק  התורה, 
אור  בקשת  ע"י  רק  כאשר  התורה,  הבנת  למצוא  יכולים 
הצדיקים יכולים למצוא דרכי קיום התורה והחיות לאור לכל 

אדם לפי דרגתו. 

הנחמה שע"י האבלות על שכחת אור התורה
בית מקדש  לילה בחצות על חורבן  יש להתאבל בכל  ולכן 
שהוא העלמת ההלכות, ע"י שאין מבינים דרכי לימוד התורה 
לימוד  קיים  ובעו"ה  לשמה,  השם  לעבודת  בהתעוררות 
להתייהר וכו', שזה מתגלה כאשר נראה עזות ההתנגדות נגד 
צדיקי אמת, כי זה מציאות פגם אור ההלכות של התורה, כי 
ע"י שלא זכו ללימוד שפועל נחת רוח למעלה, אזי לפעמים 
אדרבה נעשה מזה כוחות הדין שמאריכים הגלות, ומתורה 
על  האמת,  הצדיק  על  לדבר  פה  אצלם  נעשה  פה  שבעל 
שזה  בעולם  גדול  גלות  ולגרום  אמיתיים,  חכמים  תלמידי 

עיקר חורבן הבית. 
וכבר  החורבן,  על  האבלות  ימי  עברו  שכבר  מה  ע"י  והנה 
ישבו לארץ בני ציון להתאבל על חורבן ביהמ"ק, ועי"ז זכינו 
לשפלות ולהכנעה, לבא לזהירות ממידת הגאוה והמחלוקת, 
בכל  כך  יושב  האדם  וכאשר  השם,  יראת  משכחת  ולהזהר 
יום בחצות הלילה ומתאבל על נוראת ההסתרה הזאת, ומה 
יכולים לקום  עי"ז  והתנגדות, הרי  שגלותנו מחייב מחלוקת 
ולהתנחם, לקבל כח להבין אמיתת אור התורה, ולקבל מיד 
מצות האמונה וזכרון השי"ת בליבו וללמוד בתורה מה שיכול, 

ולהתקדם למצוא דרכי עבודת השם באור הצדיקי אמת. 
ואין  מלמעלה,  גדול  מכוון  שהכל  שנדע  לזה  לבא  ובעיקר 
זה מחמת רוע בני אדם וכו', אלא זאת גזירת הגלות, ועלינו 
לתקן זאת, לגלות הדעת בעולם. כי כל עבודתנו הוא לברר 
לימוד  ובכל  ותפילה  ברכה  בכל  שנפלו,  ההלכות  ולהעלות 
ונעסוק  ולעג,  בזיון  כל  באהבה  שנקבל  ע"י  וזאת  בתורה, 

בתורה עם חיות האמונה וכו'. 
כי זהו מכוון גדול מאת השם, שיהיו שילעיגו ויחלישו הדעת, 
ואנחנו לא נקפיד כלל, רק נבין שבזה אנו מתקנים השכינה 
שנפלה להסתרה הזאת אשר נראה לפנינו בעלבון וחסרון 
כבוד הצדיקים וגדולי ישראל האמיתיים, כי זה עיקר עבודת 
כדי  דרגתו,  כפי  בתורה  ולעסוק  באהבה  זאת  לקבל  האדם 
להעלות ההלכות האלו שנפלו, היינו לתקן כבוד השכינה ע"י 
השי"ת  שבאמת  וההתחזקות,  הנחמה  עיקר  שזה  הלימוד, 
וכל מה שאנו  והחסרונות,  גם בתוך תוקף הרדיפות  איתנו 

רואים זאת הוא כדי שנתקן את זה. 
לו,  כואב  שזה  היינו  וכו'"  המתאבל  "כל  מ"ש  בחי'  וזה 
בהשי"ת  ההתדבקות  בשמחת  בשמחתה",  "רואה  הוא 
כמ"ש "פקודי השם ישרים משמחי לב", וזה עיקר הנחמה 
כל  על  להתנחם  היינו  עמי",  נחמו  "נחמו  אומר  שהשי"ת 
מה שההתנגדות והרדיפות גורמים לאדם, ומה שמרחיקים 
להם,  שמוכרח  העבודה  ודרכי  מהעצה  נפשות  הרבה 
ומבלבלים תמיד כל העולם, וגורמים גירוש ופירוד וחסרונות 
רבים עניות דלות וצער גדול בעולם - שבכל זה יש להתנחם, 
בערבה  ישרו  השם,  דרך  פנו  במדבר,  קורא  "קול  כמ"ש 
למישור",  העקוב  והי'  וגו',  ינשא  גיא  כל  לאלקינו,  מסילה 
שכל זה הוא מבשר על מה שאנחנו זוכים דייקא עי"ז להקים 
נזכה  ועי"ז  התורה,  הלכות  לברר  דרך  וליישר  השכינה, 
לקבל הארת הדעת שנצרך לנו להשיג הדרכים והמסילות 

שבתורה שנעלמו מאתנו. 
פי  כי  יחדיו  בשר  כל  וראו  ה'  כבוד  "ונגלה  יתקיים  ולבסוף 
ה' דיבר" שהכל יראו שזכינו לתקן הדיבורים שנפלו למטה 
איך  ויראו  השם,  עובדי  על  ומחלוקת  וצחוק  הלשה"ר  כל 
שמזה היה כל החורבן וצרות ישראל, ואיך אלו שהתחזקו 
יראו הכל עוצם העבודה של מי שהתחזק  אז  זאת,  תיקנו 
בתמימותו לעבודת השם, ותיקן השכינה להעלותה מהבכי 

והחורבן לאור הנחמה והתיקון. 
מה  כשעובר  גם  ולהתחזק,  להתנחם  הוא  כוחנו  כל  כי 
להבין  שמבקשים  אלו  על  ההתנגדות  ענין  מחמת  שעובר 
התחזקות  דברי  למצוא  שצריכים  אלו  ועל  העבודה,  דרכי 
שנהוג  מה  שיתרום  מי  אין  אשר  העם  המון  ועל  וחיות, 
לתרום לכל מה שנצרך לחינוכם, ועל מה שנעשה עי"ז, ואלו 
מתנחמים  אנו  אבל  ללעוג,  ממשיכים  עוד  זאת  כל  שגרמו 
בקיום  הוא  השי"ת  רצון  שעיקר  הברור,  האמת  ויודעים 
התורה ועבודת השם, אשר זה נמצא בדברי רבינו ז"ל, ודרכי 
תורה  החידושי  בנוראת  דבה"ק  לאור  המתגלים  העבודה 
אשר מאירים כל לב, ויש בידינו במה לשמוח ולהתנחם מאד, 
ולקבל כח עי"ז לתקן פגם השכינה שנעשה מכל מציאות 

המחלוקות שבגלותנו, ולזכות לשכר טוב נפלא לנצח.

בשב"ק מתגלה אור התורה כראוי
והנה עיקר מציאות הגלות הוא בששת ימי החול, בחי' ששה 
סדרי משנה, שיש לברר בהם את מעשי העולם הזה, ע"י ל"ט 
מלאכות וכח התורה שמתקן ומעלה הכל להשי"ת. וביגיעה 
הזאת לברר כשר ופסול טמא וטהור אסור ומותר, משם נמצא 
וההתקרבות  האמונה  אור  מציאות  העלמת  לתוך  הנפילה 
להשי"ת שיש בתורה, ומה שהוא מחיה ומחזק כל נפש ומביא 
את האדם לעבודת השם באמת, כי מרירות החול גורם בחי' 

גלות בחומר ובלבנים כמ"ש דא ליבון שמעתתא וכו'.
אבל בשבת מתגלה מתיקות אור האמונה, שהעיקר לעבוד 
כל  ומתבטל  השם,  כבוד  לגלות  העולם  לתקן  להשי"ת 
הכח  מקבלים  אנו  בשבת  ואז  וטלטול,  גלות  וכל  מלאכה 
הדעת  שלימות  הוא  שבת  כי  ההלכה,  וללבן  לברר  לזכות 
בנגלה  התורה  הלכות  כל  ישיגו  שאז  לעתיד  שיתגלה 
ולכלול  ודרכי עבודת הבורא, איך לדבק  ובפנימיות התורה 
עצמו בהשי"ת ע"י כל מצוה והלכה, וגם ע"י ידיעת כל  דין 
ודין של כל הלכה והלכה, בבחי' כל השונה הלכות בכל יום 
מובטח לו שהוא בן עוה"ב, כי כפי היגיעה שהי' לו בעוה"ז 
השגת  שהוא  להעוה"ב  יזכה  כן  הלכות,  ולשנות  ללמוד 
דעת פנימיות וסודות ההלכות שזה עיקר בחי' עונג שבת 

שהוא תענוג ושעשוע עוה"ב. 
האכילה  ומתקדש   עוה"ב,  מעין  הוא  שבת  ולכן 

התורה  של  התענוג  טעם  לטעום  כדי  והענג, 
מתוך התעלות העוה"ז לקדושה, עד שברעוא 

להתנחם  הרצון  להארת  נזכה  דרעוין 
ולקבל כח לברר הכל כראוי. 



בני הנעורים
מוכרחים להתנחם

עלהו לא יבול

 הדלקת נרות שבת כשנמצאים שלא בבית

אחר,  במקום  לשינה  או  לסעודה  כשמתארחים  הדין  פרטי  נתבאר  הקודם  במאמרנו   
ועתה נבאר בעז"ה מה הדין כשיש עוד אורחים במקום שאוכלים או ישנים שם.

אבל  וכו',  לשינה  למשפחה  רק  המיועדת  דירה  או  בחדר  נמצאים  א. 
להדליק  צריך  הדין  מעיקר   – אנשים  עוד  עם  אוכל  בחדר  אוכלים 
נרות שבת בחדר האוכל, וגם להדליק אור במקום בחדר או הדירה 
במקום  להדליק  חיוב  שיש  בביתו,  אחד  לכל  שבת  בכל  )וכמו  למשפחה  המיוחדת 
סעודה וגם שיהיו כל החדרים מוארים(. אכן בדרך כלל מדליקים אותם במקום 

חובה  ידי  לצאת  אפשר  אי  ואז  שבת,  וכבוד  הנאה  מוסיפים  שאין 
הבית  בעל  כשיש  לפעמים  גם  האוכל.  בחדר  שמדליקים  בנרות 
המדליק שם נרות שבת, אין חיוב על האורחים להדליק שם. ומאידך 
כי יש אפשרות  )אם  כאמור שיש חיוב להאיר את המקום שישנים שם 
לסדר שיוכלו לצאת ידי חובה בהדלקת נרות בחדר האוכל, אך מצריך כמה תנאים שבדרך 

כלל קשה לבצע אותם(.

ב. ועל כן למעשה, יש להדליק נרות שבת רק בחדר או בדירה שיושנים 
שם. אך יש להזהר בכמה דברים:

)א( להדליק את הנרות לפני אלו שמדליקים נרות שבת בחדר האוכל. 
חובה  ידי  לצאת  רוצים  שאין  המנחה,  פלג  משעת  לפחות  לכוין  או 

בהדלקת הנרות של חדר האוכל )כי יתכן שמי שמדליק שם הוציא את כולם(.
)ב( להדליק את הנרות במקום שיש תועלת מאורם, והיינו שידלקו 
במקום מרכזי, וכן דוקא כשאין אור חשמל ]שהרי אם החשמל דולק 
שחוזרים  לאחר  עד  שידלקו  וגם  הנרות[,  מאור  תועלת  שום  אין 
יוצאים כלל בהדלקת הנרות  לחדר או לדירה. ואם לא עשו כן אין 

והברכה היא לבטלה. 
את  המדליקה  שהאשה  היא,  היעוצה  העצה  בזה,  להזהר  ובכדי 
הנרות תדליק גם את האור החשמל הנצרך להאיר את הבית. והיינו 
לפני הדלקת הנרות או לאחר הדלקת הנרות לפני הברכה, תדליק גם 
החשמל, ואם הוא דלוק תכבנו ותדליקו שוב. אך אין חיוב להדליק 
את החשמל בכל חדר ממש, ודי אם דולק במקום כזה המאיר את 
כל החדרים באופן שאפשר להשתמש שם כדי להתכונן לשינה וכו'.
)ג( מצוי מאוד כשמתארחים במקום אחר שרוצים להדליק מוקדם 
מן הרגיל, ואז צריך להזהר בכל מה שבארנו במאמרנו הקודם לגבי 

הדלקת נרות מוקדמת.
– בדרך כלל  ג. אם אין חדר מיוחד למשפחה אלא ישנים שם עוד אנשים 
אין אפשרות הלכתית שכל אחת תדליק נרות שבת שם. ועל כן למעשה 
תדליק רק אחת, ובאופן כזה: שכולם יעשו לאחת או אחד מהאורחים 

'שליח' להדליק נרות עבור כולם, וגם הנרות יהיו שייכים לכולם, וכולם 
ישמעו הברכה ממי שמדליק. וכן תדליק את אור החשמל וכנ"ל. 

ואז אין לשאר האורחים חובה להדליק נרות שבת. ואם יש אשה שגם היא 
רוצה להדליק נרות שבת, אזי אין להדליק אותם במקום שיושנים שם, אלא 

תיכף  תלך  השינה,  במקום  שבת  נרות  שהדליק  ממי  הברכה  ששמעה  לאחר 
למקום שאוכלים שם ותדליק נרות שבת בלי ברכה. ואם בכל זאת רוצה גם לברך, 

שם  שאוכלים  לשולחן  הסמוך  במקום  רק  הנרות  את  להדליק  מאוד  להזהר  יש 
סעודת ליל שבת.

בכל  שותפים  הם  שאם  היינו:  לכולם,  שייכים  יהיו  שהנרות  שאמרנו  שמה  ודע 
משותפים  אינם  ואם  המשותפת.  מהקופה  נרות  לקחת  די  אזי  ההארחה,  הוצאות 

בהוצאות, אפשר לקנות או לשאול נרות ממישהו אחר עבור כולם. או אם יש נרות לאחד 
מהאורחים, יתן אותם לאדם זר שיזכה זאת עבור כולם.

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(

האם יש משמעות מעשית לכך שקוראים לשבתות של אחרי תשעה 

באב בשם 'שבעה דנחמתא'?

בוודאי ובוודאי, אין זה רק מנהג יפה, יש בזה קריאה מחייבת לכל 

יהודי "אתה מוכרח להתנחם", אתה מוכרח להפסיק להיות שבור, 

אל תתרגל למציאות של הגלות, אל תסכים למציאות הנוכחית.

יש אחד שכל כך נשבר מהצרות הפוקדות אותו, עד שהוא ממאן 

כך  ועל  לנחמו,  שבא  מי  כל  מביתו  מסלק  הוא  תנחומין,  לקבל 

זועקת לנו התורה, אתה מוכרח לדעת לקבל את הניחומין.

ממאן  הלב  אך  נחמה',  'דברי  האלו  בשבועות  לנו  זועק  השי"ת 

הגלות  את  מרגיש  שהאדם  מחמת  או  סיבות,  משני  לקבלם 

להתנחם  לו  שקשה  עד  כך,  כל  כואבת  כמציאות  החורבן  ואת 

להיות  כח  לו  שאין  יותר,  גרועה  מסיבה  או  מהנחמה.  ולשמוח 

שבור מהגלות, עד שהוא מחליט להתרגל למציאות של הגלות, 

לבית  כתחליף  חדשים  חיים  לעצמו  ולבנות  לשקם  ומשתדל 

המקדש.

אינם  הם  אחת,  סיבה  מחמת  רק  טועים,  אלו  אנשים  סוגי  שני 

לנו  שהבטיח  בהשי"ת  אימון  נותנים  לא  הם  להתנחם,  מסוגלים 

גאולה אם רק נמתין ונצפה.

זוהי הזעקה של שבועות אלו עד לראש השנה – אין יאוש בעולם 

תפסיק  להתנחם,  מוכרח  אתה  קשה,  עקשן  להיות  תפסיק  כלל! 

תאמין  אדיש,  להיות  תפסיק   – שבור  אינך  ואם  שבור,  להיות 

שיהיה גאולה! תעורר מחשבות של גאולה, כן, הולך להיות בית 

לראות  שם,  להסתובב  הולך  אתה  השכינה,  השראת  המקדש, 

מסובב  מח  רגע,  בכל  אמונה  בדביקות,  תפילה  בעיניך,  הכל  את 

בחידושי תורה, שמחה ובטחון וכו' וכו'.

*****

'אבא,  באב:  תשעה  למחרת  בתמימות  אביו  את  שאל  קטן  ילד 

בתשובתו,  הסתבך  האבא  המקדש'?  בית  יהיה  בצהריים  היום 

כי בעומק ליבו חשב שכנראה לא יהיה בית המקדש ח"ו, כמו 

שלא היה עד היום, ואז הוא שם לב שבעצם הוא לא מאמין 

כל כך בבנין בית המקדש כדבר אמיתי שיכול לקרות בכל 

רגע, אך כיון שראה את תמימותו של הילד שהאמין 

בפשיטות שמשיח מגיע בחצות היום של י' 

את  יאבד  שהילד  וחשש  באב, 

יבנה  באמת  ואולי  ומקווים  מתפללים  אנו  לילד:  השיב  אמונתו, 

בית המקדש בצהריים.

בית  יבנה  לא  באמת  אם   – 'אבא  בעקשנותו:  ממשיך  הילד  אך 

מוזיקה  לשמוע  כבר  נוכל  כן  אם  למה  בצהריים,  המקדש 

מהצהריים'? וכאן האיר ה' בלב האבא התשובה האמיתית, ואמר 

זאת לבנו: אנחנו לא יודעים מתי בית המקדש יבנה, זה סוד, אבל 

אחר תשעה באב בצהריים, ה' הולך להכריז הבטחה שבוודאי יבוא 

יום שיבנה, ואם נאמין בזה, אז מותר לנו כבר לשמוח...

*****

הנחמה  מתחיל  שבו  היום  באב,  ט"ו  המיוחד  היום  את  עברנו 

דור  שישבו  האבילות  ימי  שבעת  הסתיימו  זה  ביום  האמיתית, 

ולכן  באב,  בתשעה  שמתו  האחרונים  מדבר  המתי  על  המדבר 

השכינה חזרה לישראל, כי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה.

האחרונה  בשנה  שבאמת  שאומרת  שיטה  שישנו  לציין  ומעניין 

לשהותם במדבר, לא מתו עוד אנשים יוצאי מצרים, ואם כן פלא 

הדבר, למה לא חזרה שכינה בישראל עד ט"ו באב של שנה זו, והרי 

כלו מתי מדבר בשנה שלפני כן, אלא שכיון שחיו שנה שלמה בצל 

יכלו לחשוב  ולא  של פחד שמא צריכים הם למות בשנה הבאה, 

שמא כבר נגמר הגזירה, וכל כך חיו בפחד, עד שלא האמינו בשעה 

שמצאו את עצמם חיים בבוקר תשעה באב, ולכן בלילה שלאחר 

מכן נכנסו שוב לקבר, לילה אחר לילה, עד ט"ו באב, שאז ראו את 

הלבנה במילואה, והבינו שכבר הסתיים הגזירה, הרי שבגלל הפחד 

הזה שמא ימותו, לא יכלה שכינה לשרות בתוכם, כי אין השכינה 

שורה אלא מתוך שמחה )עיין באריכות תוספות ב"ב קכא.(.

לרוב  גדול למדים מכך שהאדם מפסיד את הגאולה שלו  ולימוד 

שמתעקש כל כך שלא להתנחם...

*****

זה  בלילות,  תורה  בלימוד  להוסיף  יש  אב  שמט"ו  אומרים  חז"ל 

הזמן באמת להתחזק בלימוד התורה, ופעמים שבשביל להוסיף 

על הלימוד, צריך לוותר על הרצונות שלו להיות מושלם בתורה, 

ללמוד  ולהתחיל  בחרותו,  בימי  לו  שהיה  הרצונות  כל  על  לוותר 

תורה לשם תורה, להתרגל ללמוד תורה סתם כך בשביל להתחבר 

לה'. לאו דווקא לימוד עם תכנית מסודרת, אלא פשוט להרגל לבוא 

הביתה, ולפתוח ספר, בלי לחשוב יותר מדי, ללמוד קצת תורת ה', 

וכך יהיה בכוחו תמיד להוסיף ללימוד התורה.
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הר"ר משה קרמר הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר אליעזר נחמן  הי"ו

ומחותנו
הרה"ח ר'  אהרן חשין שליט"א - מודיעין עילית

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

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

רמת השרון

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב גמזו

אולי אתה תביא אותנו לשם?
0548418146

רמת השרון

הר"ר שלמה זלמן ליכטשטיין הי"ו  -  מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב שלום קורנהויזר הי"ו  -  מודיעין עילית

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נחמן נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל הופמן הי"ו 
מודיעין עילית

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נחמן נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחום רוזנבלט  הי"ו - בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל מאיר אנשין הי"ו - בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן קלצקי הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יעקב נ"י

ומחותנו
הר"ר מרדכי דוב קיניג הי"ו - בית שמש

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

הר"ר אברהם יעקב ראטה הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יחיאל נ"י

ומחותנו
הרה"ח ר' שלום חיים מייקוף  שליט"א - בני ברק

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

הר"ר משה שור הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר ישראל דב נ"י

ומחותנו
הר"ר נתן רובינשטיין הי"ו - ירושלים

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

הר"ר משה אייזיק שפירא הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר אברהם יעקב הי"ו

ומחותנו
והר"ר יוסף לבל הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל נחמן פראנק הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעון הלל שלזינגר הי"ו - מודיעין עילית

לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם גורלניק הי"ו - לייקווד
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר עמרם אפל הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נפתלי יוסף הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


