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  !נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם
על  נשגביםודברי מליצות טובה נחמה  אביא בפניכם דברי :אמר הכותב
בעת  א"ר מבעלזא שליט"ק מרן אדמו"כאמר  אותם – עם ישראל

חן חן ( .לקהל חסידיו ,האחרוןבמוצאי תשעה באב  "עריכת שולחן לחיים"
הקלטה של שהמציא לידי את ה, הנכבדים לאחד מחשובי חסידי בעלזא

  : )דבריםה
ולכאורה ". נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם" :אומר) א, ישעיה מ(הנביא "

  ?נחמה בכפלייםצריכים  מדוע
ק רבי ישכר דב "זקני הרהפ מעשה שהיה עם "אלא הדבר יובן ע

ק רבי יהושע מבעלזא "זקני הרה עם אביו פעםששהה ע "מבעלזא זי

וחדריהם היו בשני קצוות  ,במלון שם התארחוו. במדינת וויען, ע"זי
  . הפרוזדור

זקני פילות ועריכת השולחן של של הת' בליל שבת לאחר העבודה הק
הלך בנו , שהסתיימה בשעה מאוחרת ע"ק רבי יהושע מבעלזא זי"הרה
 השני של בקצהאשר חדרו כיון ל ע"ק רבי ישכר דב מבעלזא זי"הרהזקני 

 של לימוד תורה הולךנעים לפתע הוא שומע קול ניגון . הפרוזדור
כזה מיוחד של לימוד התורה הבין מהיכן נשמע קול ל מנסההוא . ומתגבר

הוא . יע קול זהוהנה הוא שומע שמהחדר שעל ידו מג, באמצע הלילה
יושב ולומד חייל יהודי והוא רואה , זהירותמקצת ובב פתח את הדלת

  . ..תורה בקול ובנעימות
מן לראות כזה מחזה של כי הרי לא בכל יום מזד, המראה שבה את ליבו

  ...מדים לומד תורה באמצע הלילהלבוש  חייל
? מי אתה": ושאלו, הוא חיכה עד אשר אותו חייל הפסיק לרגע מלימודו

 –בחשקות כל כך נפלאה אני רואה אותך ללמוד תורה ? מהיכן אתה
  "?חייל במדים באמצע הלילה אני מה הביא אותך לכאןה תמ

י משרת את אדוני והננ, חייל יהודי אני ,אתה כפי שרואה": סיפר החייל
 ,ביקשתיו, על כן. בכל ימות השבוע מסירות ובנאמנותב, עמלב מפקדה

שבשבת יתן לי לצאת לחופשה לבל אצטרך לחלל את השבת בעת 
נענה לבקשתי , והקשה המפקד שמעריך את עבודתי המצטיינת. עבודתי

כאות ו. זה כל השבת כ אני שוהה במלון"ע. ונתן לי חופש למשך השבת
אמרתי לעצמי שאני , על שנתן לי לשמור את השבת ה"הודיה להקב

  !..."הקדושה תורתוחייב לנצל את כל השבת ללימוד 
 למשמע הדברים המופלאים שיצאו מפיו התמים של החייל היהודי נענה

, רואים אתם" :רביווקואמר למ ע"ק רבי ישכר דב מבעלזא זי"הרהזקני 

  "!...יכול להיות שיהודי זה מעכב את הגאולה

בעת הגלות כל אחד עובר נסיונות כאלו , דהנה: והסביר את דבריו
יהודים  ,נסיונות אלו למרותו, מים הם קשים מנשואאשר לפע ואחרים

הרי זה . תיווומקיימים את מצו' מקדשים שם שמים ולומדים את תורת ה
לראות את ים יעילאמתענג בתענוגים ש נחת רוח גדול לאבינו שבשמים

ל הגדול בהם הם הקושי והסבלמרות  ,ממשיכים לדבוק בתורתובניו 
  . נמצאים כשהרפתקאות הגלות אינה מניחה להם

ומלאה הארץ  ,אבל כאשר משיח צדקנו יתגלה. אך כל זה בעת הגלות
ותאנתו איש תחת גפנו ו. האושר והעושר ימלא את כולםו. 'דעה את ה

ללא ו ללא יצר הרעיהגו בתורה ובמצוות מתוך ישוב הדעת ורגיעות 
כבר לא יגיעו הרי , יםדמעה מעל כל פנ' כאשר ימחה ה שום צער ומצוק
, אותם תענוגים להם היה רגיל לקבל מבניו בעת הגלות לאבינו שבשמים

 אך זה יהיה ללא שום, כי למרות כשכולם יעסקו אז בתורה ובמצוות
  ,על כן ."ימים אשר אין בהם חפץ"ל "ועל ימים אלו כבר אמרו חז, ניסיון

  
  

   .ה יהיה עוד כאלו תענוגים"מעכבים את הגאולה בכדי שלהקב משמים
על אותו  יידבר כוונו –ואמר ע "ק רבי ישכר דב מבעלזא זי"הרהסיים  – ךולכ

כי המלאכים בשמים , אולה עדיין מתעכבתהג שבגלל כאלו יהודים ,חייל יהודי
כמו  נחת רוח כזאת דה עכב עוד את הגאולה בכדי שיהיה לך עו"אומרים להקב

   ...לימוד התורה של אותו חייל
על דברי הכתוב בדברי קדשו  ע"ניץ זי'ק המגיד מקוז"הרה התבטאשמה ידוע ו

י את מקדשיכם ולא אריח בריח והשימות": פרשת בחוקתיבתוכחות ב
  ...?כבר נזכה לזהמתי , אכן: ואמר אותו צדיק ."ניחוחכם

ה כבר לא יחפוץ "כבר נזכה לכך שהקב מתי :דאפשר לומר שכוונת דבריו היא
, יש לו משמירת התורה והמצוות בעת הגלותשתענוגים ו ו ריח ניחוחבאות

     .ולכך לא יעכב יותר את הגאולה
   

, כי הרי בעת הגאולה הקרובה, יםנבין מהו הנחמה בכפלי ,ל"הנלפי סיפור 
או אז תבוא צער , מתוך נחת ורגיעהלמוד תורה ללשבת ו עם ישראל ויוכל

ה את אותם תענוגים שנתנו לו "לתת להקבכך שאינם יכולים יותר בליבם על 
ועל כן . נסיונות וךמתוך עמל ומתושמירת המצות תורה המוד יל –בעת הגלות 
ה יזדקק לנחמה על אותם "אך גם הקב. ה לנחמנו בנחמה מיוחדת"יצטרך הקב

ה "ועל כך יש כאן נחמה בכפליים להקב ,שכביכול יחסרו לותענוגים עילאיים 
  .ולעם ישראל
ועם  ,יתגלה במהרה משיח צדקנווהגאולה השלימה  תבואשה "ויעזור הקב

ה "ם ויגרמו להקביהתוחה מכולעה למ"ישראל גם אז ימשיכו לעבוד את הקב
    .ר"אכי, תענוגים עלאיים יותר ויותר

     

  ~~~ פרשת ואתחנן~~~ 
 

ואתחנן אל ה׳ בעת ההיא לאמר ה׳ אלוהים אתה החילות להראות את 
  ) כה -כג ,ג(עבדך וכו׳ אעברה נא ואראה את הארץ הטובה 

איך  -שטענו של משה לפני הקב״ה היה , מובא) 'יא' דברים רבה פר(במדרש 
, הרי אתה עושה תורתך פלסתר, אתה אומר לי ״לא תעבור את הירדן הזה״

  ? אתה עובר בלא תלין, ואם כן, ״ביומו תתן שכרו״) 'דברים כד(דכתיב 
איך משמע , לכאורה צריך להבין - זי״ע "שואל ומשיב"הגה״ק בעל השאל 
  ? רי הפסוק שזו היתה טענתו של משהמדב

:) קידושין לט( 'פי הקושיה המפורסמת על מאמר הגמאלא הסביר זאת על 
בעולם הזה אין אנו מקבלים שכר על המצוות ( ,״שכר מצוה בהאי עלמא ליכא״

, דהרי יש את הדין ״לא תלין פעולת שכיר ביומו תתן שכרו״). שאנו מקיימין
  ? שכר בעולם הזהגם אנו צריכים לקבל , ואם כן

דהרי נפסק בהלכה שלאו זה עובר השוכר רק אם הוא עצמו : אלא מתרצים
ולכן , אבל במקרה ששכר ע״י שליח אינו עובר בלאו, שכר את הפועלים

ולכן אין עובר , משה רבינו -הרי נתנו ע״י שליח , כשהקב״ה נתן את התורה
  . בלא תלין

: כי הוא יכול לטעון, ענה זואבל משה רבינו עצמו כן יכול לטעון להקב״ה ט
אבל אני עצמי הרי , ע״י שליח -מילא בני ישראל קבלו את התורה על ידי 

איך אתה , וא״כ טענתי במקומה עומדת? קבלתי את התורה ישירות מהקב״ה
  ? אומר לי ״לא תעבור את הירדן הזה

 - ' לאמר'התורה בנתינת  -' בעת ההיא' '״ואתחנן אל ה: וזה הפשט בפסוק
ולכן לגבם אין אתה , הרי אני אמרתי והעברתי את התורה ממך לבני ישראל

ואיך , הרי אני קבלתי את התורה מהקב״ה, אבל לגבי, עובר בלאו דלא תלין
  ...אתה עושה תורתך פלסתר

  



  
 

  
  

בים אליו כה׳ אלקינו בכל וים קרקכי מי גוי גדול אשר לו אל

  )ז, ד(קראנו אליו 
מן הנכון היה לכתוב ״כי מי גוי גדול אשר לו אלקים ׳קרוב׳ כה׳ , לכאורה
  ? אלוקינו״

והלך אל  עשירמשל לאדם שיש לו קרוב  המגיד מדובנא זי״עאלא אמר 
 הראשונה השניה והשלישיתבפעם , בתמיכה כספית קרובו שיעזור לו

הוא נהפך , מתחיל להימאס עליואך אחר כך כבר , עוזר לועוד עדיין 
  . ..ואינו רוצה לעזור לו יותר בעיניו לשנורר

שאצלו , אז בכל פעם הולך אל קרוב אחר, אבל מי שיש לו הרבה קרובים
  . הוא חדש ומוכן לסייע לו

, לאין שיעור וסוף שהוא לכל איש כמו הרבה קרובים, הקב״ה :שלמהנ
כמו שיש לו בכל פעם והוא , ואינו מתיישן אצלו, ובכל רגע ורגע עוזר לו

והעושר מלוא כל הארץ כבודו ה לא חסר כלום "כי להקב, קרוב חדש
ועל כן אפשר לבקש ממנו כמה , והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל

לקוראיו ' הקרוב  – מבלי לחוש בושה או מיאוס, ציםמתי שרו ,שרוצים
  . לכל אשר יקראו באמת

  ...הרבה קרוביםכמו  – קרובים אלקיםמי גוי גדול אשר לו "הו וז
את  יראה איך שמבאר כך "תרגום אונקלוס"ואכן מי שיעיין בדברי ה

  :פסוק זה
ן ָעְקֵתיהּ , ֲאֵרי ַמאן ַעם ַרב ִעּדָ ָלא ְצלֹוֵתיּה ּבְ ֵליּה ֱאָלּה ָקִריב ֵליּה ְלַקּבָ יָי , ּדְ ּכַ

ן ֳקָדמֹוִהי, ֱאָלַהָנא ֲאַנְחָנא ְמַצּלַ ן ּדַ ָכל ִעּדָ הוא גוי גדול דיש לו מי  – .ּבְ
, אלוקים כה קרוב לקבל את התפילות שמתפללים אליו בעת צער ומצוק

  .אליו יםמתפלל שאנואלוקינו בכל עת ' כמו ה

  ) טז ,ה(כון ימיך את אביך ואת אמך וכו׳ למען יאריכבד 
חכמי זקני ואחד משגב שסיפר מובא מעשה מעשה נ" יגדיל תורה"בספר 

קפצה עליו כאשר , ירע עמו לפני יותר מחמישים שנהשא ק"ירושלים עיה
שהמחלה יכולה להזיק לו בענין באמרם  ,והרופאים הבהילוהו קשה מחלה

  ... אורך חייו
, והחליט, לקח את הדברים ללבו ולא ידע מנוחה לנפשו היהודי הנ״ל

  . זי״ע "חזון איש"הגה״ק בעל המקום משכנו של  לעיר בני ברקלרדת 
עברו כמה ימים עד שהצליח לגייס את הסכום בשביל שיוכל לרדת לבני 

החזו״א שמע את דברי היהודי הנ״ל . והנה הגיע לבית החזו״א, ברק
: שאלו החזו״א, לומר את אשר על לבוולאחר שגמר , שהיה שבור בנפשו

כמה עלתה לך " :הוסיף ושאלו, והלה הנהן בראשו? "היש לך אב או אם"
שכנראה לא והלה נקב בסכום המדויק  ?"רושליםהנסיעה לבוא הנה מי
   .היה מבוטל בימים ההם

הרי כתוב , ״אולי יכול הנך להסביר לעצמך: ואמר "חזון איש"הנענה 
מתי הוצאת , מען יאריכון ימיך״בתורה ״כבד את אביך ואת אמך ל

, בפעם האחרונה על הוריך חמישית ממה שהוצאת עבור נסיעתך הנה
ונסעת  לבני ברקירדת , במקום לתת את הכסף למצוה מובטחת זו

מובטח  ואף כשפתוח אין זה, פעמים פתוחולמקום שפעמים סגור 
כ בחזרה לירושלים והתחל להדר במצוות כיבוד "סע א. שיתקיים האמור

הרי יש לך הבטחה מן התורה לאריכות  –ובודאי תיוושע  ,אםאב ו
  "!ימים

, הישרות שבה נאמרו הדברים והפשטות זעזעוני: סיפר אותו יהודי
חי עד היום  הנניוב״ה  מצוה זו לראש מעייני מתיומאותו יום ואילך ש

  !...לאורך ימים ושנים טובות
  

שכאשר הרב " מעשה איש"ומה מעניין לראות את שכתוב בספר 
הגיע עם תלמידיו לביקור , לי בבני ברק-רזי ת"ל מנהל ת"רוזשטיין זצ

ביקש אחד מן הילדים רשות לשאול דבר מה את מרן , "חזון איש"אצל ה
  .החזון איש

  "?חזון איש"איך הרב נהיה ה": כשניתנה לו הרשות הוא שאל
  !"...בזכות כבוד אב ואם": כולו והשיב חאדים" חזון איש"ה

  

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך ' אלקיך וכו' ואהבת את ה

  )ז-ה, ו(' היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם וכו
ה "שמתוך כך אתה מכיר בהקב, והיו הדברים האלה? ומהו האהבה

  )י"רש(ומדבק בדרכיו 
ה אוהבים על ידי שלומדים את "שאת הקב, י"לדעת רש ,נמצינו למדים

  .תורתו
כשיתמיד ׂשימת הדברים "ש, ע"הקדוש זי" אור החיים"הכעין זה פירש 

בכל ' יולד בליבו חשק תאוה הרוחניות וירוץ לבו לאהבת ה –על לבו 
ומעיד , הקדוש מגדרו" אור החיים"ובהמשך דבריו יוצא ה". אשר ציווהו

, ודבר זה אנחנו: "על עצמו באלו דרגות של אהבת תורה הוא אוחז
וחשק אלקי עולם , כי רבה תאוה בליבנו, אנו מרגישים, יתומי דיתומי

  )כל הרגשה ערבה(ערב נרגש  וכל, יותר מכל הון עולם וכבוד מלכות
  

  
 

בערך חלק המועט המושג מהרגש הוית ) ובזויה היא אצל(לנמבזה ונמס 
וכבר העירותי בדברים אלו בכמה , אשרינו מה טוב חלקנו, הדברים על ליבנו

  ".מקומות
 

אבל : "ומוסיף, ")אור החיים"י וה"רש(מביא דעה זו  ע"זי רבי אליהו מזרחי
ל הנכבד והנורא מצוה -הק: "כתב בפרק שני מהלכות התורה ל"ם ז"הרמב
שיתבונן . והיאך היא הדרך לאהבו', אלקיך' ואהבת את ה': שנאמר, לאהבו

ומיד , ויראה חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים
כמו שאמר , הגדול' בח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע ההוא אוהב ומש

  ".'ל חי-צמאה נפשי לאלקים לק': דוד
 

פעמיים : בתפילתנו מידי יום ויום אנו מדגישים את שני הדרכים הללו, ואכן
ולפני כן מברכים שתי , "אלקיך' ואהבת את ה"בכל יום אומרים את הפסוק 

: כך גם בערב. על התורה" ה רבהאהב"ו, על הבריאה" יוצר המאורות"ברכות 
כי משני . על התורה" אוהב את עמו ישראל"ו, על הבריאה" המעריב ערבים"

 –ומלימוד התורה , התפעלות מפלאי הבריאה המתגלים בטבע –דברים אלו 
  .'מגיעים לאהבת ה

 

•   
 

  ? איזו מבין שני דרכים אלו עדיפה
למד זאת מהפסוק  "חזון יחזקאל"הבעל  ע"הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זי

מכאן מגיעים , "מקולות מים רבים אדירים משברי ים) "ה-ד, צג(בתהלים 
להגיע לאהבת  –" עדתיך נאמנו מאד"אבל , "'אדיר במרום ה"למסקנה ש

  !...זה טוב ומשובח יותר –היינו מהתורה , ה"הבורא מעדותיו של הקב
) ז-ב, יט(הילים דבר זה רואים במקום נוסף בת: אף המשיך רבי יחזקאל ואמר

יום ליום יביע אמר ולילה . ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע-השמים מספרים כבוד ק"
ה את יפי הבריאה המעידה על "כך מתאר דוד המלך ע". לילה יחוה דעת

 –" תמימה משיבת נפש' תורת ה" –ולפתע הוא עובר לענין התורה , בוראה
  .'לאהבת ה', היא זו שמשיבה את הנפש אל ה, התורה

מה נאה אילן זה ומה נאה ': ומפסיק ממשנתו ואומר, המהלך בדרך ושונה", לכן
הוא לומד ). ז, אבות ג" (מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו', ניר זה

ולפתע הוא מפסיק מלמודו כדי להתבונן . 'תורה ומגיע מכך לאהבת ה
זאת אף על פי שעושה , ולהגיע מתוך כך לאהבת הבורא, בנפלאות הבריאה

  !התורה חשובה יותר, אך כעת לא הזמן המתאים לכך', למען אהבת ה
 

  )ה, ו(אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ' ואהבת את ה
היתכן להורות , ולכאורה קשה, התורה מצוה עלינו לאהוב את השם יתברך

שתלוי ברגש , איך אפשר לצוות אדם לעשות משהו? לאדם לאהוב מישהו
או , האם יש לאדם שליטה כלשהי על רגשותיו? ענין כלשהושמתעורר בו כלפי 

  ?שהם גואים בו באופן טבעי
היא , שהתשובה לשאלה זו ע"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"הרהאלא תירץ 

כלומר שלושת , "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך: "המשכו של הפסוק
של  הם מאפשרים לנו להגיע למצב –הנפש והממון , הלב: התחומים הללו

  .'אהבת ה
על המכונה , ה בקרב כל אחד ואחד בעולם"נתבונן בלב שברא הקב? הא כיצד

ובכל פעימה שהיא פועמת , שלעולם אינה נחה או מחלידה, שעובדת ללא הרף
  . ואלמלא כן היה האדם צונח ומת, היא מאפשרת את חיי האדם
וזה רמ – ע"זי" בן איש חי"ק בעל ה"הגהכתב , פעולתו התמידית של הלב

ד "למ -במילוי אותיות " לב"נקח את המילה , כלומר, "לב"במילוי של המילה 
). 'ת' י', ד ',מ(והאותיות הנסתרות ) 'ב' ל(לכל מילה יש האותיות הנגלות , ת"בי

  "תמיד" מצטרפות למילה" לב"ואז נגלה שהאותיות הנסתרות במילה 
  .הרומזת על פעולה תמידית של הלב בלי הפסק

', הוא התנאי הראשון המאפשר לנו להגיע לאהבת ה" בכל לבבך", הנה כי כן
אשר פועמת בנו ללא , בראותנו את המכונה המשוכללת והמתוחכמת הזו

 כיצד זה לא נאהב את מי, ומעניקה לנו חיים בכל רגע ורגע, הפסקה כלל
  ? שברא אותה ונתנה לנו

העצום שמתרחש בכל רגע כשאנו מתבוננים בנס , "בכל נפשך", לא זו בלבד
על אף שגופנו הוא כסיר מלא , ה משמר בקרבנו נשמה"בכך שהקב, מחיינו
, ואילו אנו, גורם לבריחת כל הרוח שבו החוצה –חור קטנטן בבלון . חורים

ולמרות זאת נשמתנו אינה פורחת , "נקבים נקבים חלולים חלולים"עשויים 
אשר יצר את האדם ", העולםמתעוררת בנו אהבה עצומה כלפי בורא , מאתנו
  ".בחכמה

המאפשר לנו לרכוש לכל , ה מעניק לנו ממון"הקב, "ובכל מאדך"ומלבד זאת 
אם כי רובנו איננו , הפחות את המינימום הנדרש לאוכל לצורך קיומנו

הננו מסוגלים לכלכל את עצמנו ואת בני , מכל מקום, משופעים בממון רב
ה מביאה אותנו בקלות יתרה להודות והכרה בשפע הטובה הז, ביתנו בעולם

אשר טוב ומיטיב אתנו בכל יום ובכל עת ובכל , ה"ואף לאהוב את הקב, ולהלל
  ...שעה


