
  
למה סיפר משה רבינו לכלל ישראל אלו ואתחנ� וגו' בעת ההוא (ג', כ''ג) צ''ע 

המי השלוח  הדברי�, כי לפי ראות העי� נראה שתפילתו לא הועילה כלו�.
דאדרבה משה אמר לכלל  מאיזביצא) תי' (הרה''צ ר' מרדכי יוס� זצ''ל אדמו''ר

ישראל, שהוא פעל בתפלתו, דהיינו אע''פ שלא נכנס לאר�, הוא נשאר להיות 
  הרב שלה� לכל הדורות.

  
, שמטע� זה אנו קוראי� פירוש) התורת אמת (הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל

פרשת ואתחנ� תמיד בפרשת נחמו אחר בי� המצרי�, שידוע שכל דבר נתחדש 
בשנה, כמו מת� תורה בשבועות, וכ� ג� אחר ימי המצרי�, נפעל  ענינו בהגיע זמנו

בכל שנה התקרבות הישועה בכל פרטי עניני האד�, והנה כאשר ית� האד� אל 
לבו שכמה שני� עברו, ועדיי� לא נושענו, ומה יהי' התכלית, לכ� קורי� בשבת זו 

אד�, ואל סדרה הזאת, ומפטירי� נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכ�, שאל יפול לב ה
יתייאש מ� הרחמי�, וג� א� נראה בעיניו שהוא רחוק מ� הישועה, אל יעמוד מ� 
התפלה, כאשר יורה ע''ז כל עני� הסדרה הזאת, שאי� שו� תפלה שחוזרת ריק�, 
דא� שנראה לעי� שכל התפלות ובקשות שהתפלל משה רבינו לא הועילו כלו�, 

ד בדבר הזה ר''ל כאד� האומר רב ל! אל תוס� דבר אלי עו   ע''ז אמרה התורה 
לבנו המתחנ� ומבקש ממנו דבר שאי� אתה צרי! לדבר אלי יותר, והא ל! יותר 
ויותר ממה שאתה חפ� ומבקש, כ� רמז לו הקב''ה במאמר אל תוס� דבר אלי 
עוד בדבר הזה ר''ל שמדבר הזה אי� צור! ל! לדבר כלל, ובמלות רב ל! רמז לו, 

ומבקש הוא נות� לו, כי בודאי יש דברי� עמוקי�, שיותר ויותר ממה שהוא חפ� 
  וגנזי נסתרות, מה שפעל משה רבינו בתפלתו הזאת.

  
טע� שקוראי� פרשת וכעי� זה פירש הפרי צדיק (הרה'ק ר' צדוק הכה� זצ''ל) 

ואתחנ� בפרשת נחמו, כדי לחזק לב נפשות ישראל המצפי� לישועה, שאל 
כל התפלות ובקשות שהתפלל משה יתייאשו מ� הרחמי�, דא� שנראה לעי� ש

רבינו לא הועילו כלו�, אבל האמת הוא שהוא נענה, שהתשוקה של האד� מגיע 
יותר לתכלית המכוו� עד בלי גבול ממה שעושה בפועל, שהוא רק בגבול לפי ער! 
המעשה, ולכ� קוראי� פרשה זו תמיד בשבת נחמו, כדי לחזק לנו שאע''פ שזה 

מות והיעודי� שהקב''ה הבטיח אותנו בכל כמה שני� שעברו, ואי' הנח
ההפטרות של ז' דנחמתא, מפני שבאמת כל התפלות של נפשות ישראל פועלי� 
ברוחניות, כל נפש לפי ער! תשוקתו, כ! הוא זוכה לתכלית המכוו� להתנח� 
בלבו, וכמו שאיתא בחז''ל שכל המתאבל על ירושלי� זוכה ורואה בשמחתה, 

זוכה ורואה,   לעתיד לבוא, כי הלא נאמר בלשו� הוה  וזה בודאי אי� המכוו� על
רק שלפי ער! התשוקה והגעגועי� שלו בפנימיות הלב, לעומת כ� הוא זוכה מיד 
להיות רואה ומרגיש בלבו בשמחתה בבחינת שמחו צדיקי� בה', ועבור זה נתקנו 

בונה ירושלי�, מצמיח קר� ישועה, המחזיר    כל נוסח התפלות בלשו� הוה 
תו לציו�, מפני שבאמת על תפילות אלו נעני� תמיד, וכמ'ש (תהלי�, קמ''ט, שכינ

  ב') ישמח ישראל בעושיו בני ציו� יגילו במלכ�.
  

דזה שהקב''ה לא וי''ל עוד עפ''י דברי הישרש יעקב (הרה''ק מנאדרזי� זצ''ל) 
נענה לתפלתו של משה, היתה בזה עצה עמוקה, כדי שישאר תפלה זו חוב אצל 

עד דורי דורות, שא� יהיו ישראל בעת צרה ח''ו ויתפללו, ולא יהיו  הקב''ה
ראויי� להיות נעני� מצד�, יהיו נעני� מהחוב ההוא שנשאר שהי' ראוי להשיב 

לדורות שיהיו מתפללי�    לאמר  –למשה על תפלתו. ולפ''ז מוב� דברי המדרש 
תפללו. דאדרבה הא חזינ� שמשה לא נענה בתפלתו, ולמה י צ''ע בעת צרה.

שבאמת נשאר החוב ההוא עבור� עד דורי דורות שיענו תפלת�,  ולדברינו י''ל
א� א� לא יהיו ראויי� מצד עצמ�, עבור החוב הנשאר לתפלתו של משה שלא 
השיב לו, וזהו כוונת הכתוב (ג', כ''ו) ויתעבר ה' בי למענכ� ר''ל שהקב''ה לא 

  , שתהיו נעני� תמיד. נענה לי למענכ�, כדי שישאר העני' ההוא למענכ�
  

אמר משה לפני הקב''ה רבש''ע כשתהא רואה   וכדבריו מבואר במדרש רבה 
בני! בצער, ואי� מי שיבקש רחמי� עליה� מיד ענה אות�, א''ל הקב''ה חיי! 

צ''ע בכל שעה שיקראו אותי אענה אות�, דכתיב כה' אלקינו בכל קראנו אליו. 
מי שיבקש רחמי� עליה�, ותשובת  דהלא משה רבינו ביקש, שא� שלא יהי'

שתשובת הקב''ה הי' שאע''פ שכלל  ולדברינו י''להקב''ה הי' שא� יקראו אותי. 
ישראל מצד עצמ� אינ� ראויי� שאענה אות�, אבל בעבור החוב הנשאר 

  לתפלת! אענה אות�.
  

אע''פ שיש לצדיקי� לתלות    עפ''י פרש''י בריש פרשת ואתחנ�  ויש להוסי�
למה לא בקש  יש להעירטובי�, אי� מבקשי� אלא מתנת חנ�. במעשיה� ה

שמשה רבינו נשאר מנהיג ישראל  ולדברינו י''למשה בשביל מעשי� טובי� שלו. 
לכל הדורות, לכ� לא רוצה לתלות תפלותיו במעשי� טובי� שלו, כדי שבזמ� 
שבנ''י מצד עצמ� אינ� ראויי� שהקב''ה יענה אות�, שנשאר לה� המעשי� 

   כוונת הפסוק ואתחנ� אל ה'  ולפ''ז י''לשלו, ובזכותו יענה אות�.  טובי�
דהיינו כיו� שמשה מתפלל בלשו� מתנת חנ�, ואינו מבקש מצד הדי�, דהיינו מצד 

דהיינו בזמ� שבנ''י אינ� ראויי� מצד עצמ�    מעשי� טובי� שלו, אז בעת ההיא 

רבינו ע''ה, כאילו ה� אעפ''כ הקב''ה יענה אות� מצד זכותו של משה  –לאמר  –
  מתפללי� כראוי, וראויי� מצד עצמ�.  

  
, שאפילו מי שאינו ראוי להתפלל, ולבקש רחמי� על עצמו, וזה חיזוק גדול לנו

הקב''ה נענה לו, מצד החוב הנשאר לתפלתו של משה רבינו, וזה נחמה גדולה 
אנו מקוי� לנו, שאפילו בגלותינו הקב''ה שומע תפלותינו ומשגיח עלינו תמיד, ו

שבקרוב יבא משיח צדקנו, ואז נזכה לנחמה הגדולה שהבטיח לנו ע''י ישעי' 
הטע� שקורי� בשבת זו  ולפ''ז י''לנחמו נחמו עמי יאמר אלקיכ�.    הנביא 

סדרה הזאת, ומפטירי� נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכ�, הוא, דעי''ז שהקב''ה לא 
נו של כלל ישראל, ועי''ז נזכה נענה לתפלתו של משה רבינו, הוא נענה לתפלותי

  לביאת גואל צדק, ונחמה הגדולה של נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכ�.  
  

הוא התשובה לתפלת משה    נחמו נחמו עמי  –דברי ישעי' הנביא  – ביתר ביאור
רבינו, דהיינו ע''י תפלתו של משה רבינו, הקב''ה הבטיח לנו שישמע לתפלותינו, 

� לביאת גואל צדק, ואז יזכה לתחיית המתי�, ומשה ועי''ז נזכה באחרית הימי
רבינו יכנס לארצינו הקדושה. והנה מובא בזוה''ק (מובא בתפארת שלמה, סו� 
פרשת בהעלות!) שמשה רבינו בעצמו הוא עתיד להיות מל! המשיח (זה לא 
כדברי הרמב''�, שמשיח יהי' מזרעו של דוד המל!) עיי� באוה''ח (פרשת ויחי) 

  שמל! המשיח הוא כלול משניה� ממשה ודוד.   –� עירה אוסרי לגפ
  

נאמר (עמוס ג', ח') אריה שאג מי לא יירא  – וי''ל עוד עפ''י דברי האגרא דכלה
ו� כיפור, יאש השנה, רלול, א(הקדמוני� כבר נתנו סימ�, אריה הוא ר''ת 

ושענא רבה, כי בד' זמני� הללו, ראוי לכל איש ישראל לגשת אל עבודת הקודש ה
פנימה, ולעורר לבו בקרבו, ולהעלות על זכרונו אימת יו� הדי�, ולתק� את אשר 

שמזלו ארי', וכ� הט' ימי� מר''ח עד   ארי' הוא חודש אב  –פג� בכל השנה) 
� טר� ח''ו, כי נפל לחלק התענית, יש בה� שעות כמני� ארי''ה, והוא שאג לטרו

עשו, ופעמיי� נגע עד נפש, ובעיר הקודש והמחוזות, ע''כ החודש הזה מלומד ח''ו 
בכ!, ובר ישראל דאית לי' דינא וכו', אבל מ''י לא יירא, דהיינו המתנהג בתשובה 
בימי� אלו הנקרא מ''י, דהיינו בנ' ימי� מתשעה באב עד ראש השנה, לא יירא, 

בול הקדושה על ידו, ובמהרה יתהפ! לששו� ולשמחה, ע''כ ואדרבה יתוס� מג
צרי! להתחיל בתשובה בחודש אב, ולא להמתי� עד אלול, וזהו כוונת שלמה 
(קהלת י''ב, א', ב') וזכור את בורא! וגו' עד אשר לא תחש! השמש, דהיינו קוד� 

, שע''י תפילה אנו וזהו כדברינו הנ''לט''ו באב, שאז תשש כחה של החמה. 
מתקרבי� להקב''ה, וזה יעורר לנו לתשובה שלימה, ואז נזכה להנחמה גדולה, 

  בביאת גואל צדק במהרה בימינו אכי''ר.   
  

נחמו נחמו עמי, דפרשה זו איירי   טע� שמפטירי� בשבת זו ההפטרה  וי''ל עוד
מהגאולה שלימה שיהי' באחרית הימי�, שנאמר (ד', ל') בצר ל! וגו' באחרית 
הימי� ושבת עד ה' אלקי!, דהיינו בפרשה זו נאמרה ההבטחה, שבאחרית 

''ז) אי� הימי� יעשו בנ''י תשובה, ואז יזכו להגאולה שלימה, כמ''ש בסנהדרי� (צ
  ישראל נגאלי� אלא בתשובה, ומובא ברמב''� בהלכות תשובה (ז', ה'). 

  
דכתיב חטא חטאה ירושלי�. ולקו בכפליי�    חטאו בכפליי�    ב) איתא במדרש 

דכתיב    דכתיב כי לקחה מיד ה' כפלי� בכל חטאתי'. ומתנחמי� בכפליי�    
וי''ל נחמי� בכפליי�. מהו הפירוש מתיש להעיר נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכ�. 
שלכאורה צ''ע למה נאמר  – בכו תבכה בלילה עפ''י הפסוק באיכה (א', ב')

ולפ''ז כתב שתי בכיות על שתי חורבני�.  –וי''ל עפ''י פרש''י ש� בלשו� כפול. 
, שמדוייק הפסוק ולא כתב בכה בכה, אלא כמו דכתיב גדול יהי' כבוד העי� יעקב

יתא בפ''ק דב''ב, כ� הי' גדול החורב� בית שני מ� הבית האחרו� מ� הראשו� כדא
 ולפ''ז י''להראשו�, שלא נית� לק� גליותינו, לכ! כתיב ''תבכה'' בכיות יותר. 

שמטע� זה נאמר בלשו� כפול ''נחמו נחמו עמי'' דהיינו נחמה על חורב� בית 
  ראשו�, ונחמה על חורב� בית שני. 

  
כה אמר ה' קול ברמה נשמע  ' ל''א, י''ד)(ירמי  וי''ל באופ� אחר, עפ''י הפסוק

המצודת    נהי בכי תמרורי�, רחל מבכה על בני', מאנה להנח� על בני' כי איננו 
דוד פי' הנה בשמי מרו� נשמע קול, והוא יללת בכי מר, הקול ההוא של רחל 
אמנו, אשר מבכה על בני' שגלו לבי� האומות, שהיא ממאנת לקבל תנחומי�, כי 

הטע� שיעקב אבינו קברה דוקא  ולפ''ז י''לר בארצ� שכול� גלו. אי� מי נשא
רחל בדר!, ולא שאר אמהות, שרק רחל שהיתה עקרת הבית, יכולה לעורר 
רחמי� על בנ''י שהלכו בגולה, שהיא מרגישה צער� יותר מכול�, והיא מבכה 

  עליה� תמיד, עד זמ� ביאת גואל צדק. 
  

דהיינו שחו� מה שאנו –בכו תבכה בלילה הפסוק באיכה (א', ב')  ולפ''ז י''ל
בוכי� על הגלות, ג� רחל אמנו בוכה עלינו, ולזה נאמר ''תבכה'' בלשו� נקבה, 

שמטע� זה  ולפ''ז י''ללרמז הבכיות של רחל אמנו, שבוכה עלינו בכיות ביותר. 
נאמר בלשו� כפול ''נחמו נחמו עמי'' דהיינו במהרה בימינו תהי' נחמה לבנ''י, 

  

  
שבת 
  נחמו
  תשע''ו
 לפ''ק



כי יש שכר לפעולת! נאו� ה' ושבו מאר�  –מה לרחל אמנו כמ''ש ש� וג� נח
  אויב, ויש תקוה לאחרית! ושבו בני� לגבול� אכי''ר. 

  
נהי בכי תמרורי�,  –שיש להעיר על כפילות הפסוק הנ''ל, קול ברמה וי''ל עוד 

מאנה הנח� על בני', וג� תשובת הקב''ה לה הוא בכפילות,  –רחל מבכה על בני' 
 –ועיני! מדמעה, כי יש שכר לפעולת! וגו' ושבו מאר� אויב  –קול! מבכי  מנעי

שרחל צועקת  הצל''ח (דרשות) פי'ויש תקוה לאחרית!, ושבו בני� לגבול�. 
ובוכה על שני דברי� מיוחדי�, האחת על הגלות, שדוחקי� ולוחצי� את בני', 

ראל, ואיננה והשנית על העדר הרוחניות, בשעה שמסתכלת בפרצו� כל אחד מיש
רואה עליו הפרצו� הישראלי של ישראל סבא, הקול ברמה הוא על הראשו�, 
והנהי בכי תמרורי� משמיעה ביותר על השני, ומפרש קרא ואזיל, רחל מבכה על 
בני', על סבל� וצער� בעול הגלות המר, א! ביותר תבכה ותתמרמר בבכי, 

ואה ומסתכלת ואינה מכירה ומאנה להנח� ''על בני' כי איננו'' דהיינו כשהיא ר
את בני' כפי שהיו, כי סר מה� הצל� האלקי הישראלי, ועל זה משיב הקב''ה 
ומנחמה בכפלי�, מנעי קול! מבכי על ראשו�, ועיני! מדמעה על האחרו�, ועל 

ויש  –כי יש שכר לפעולת! ושבו מאר� אויב, ועל השני משיב  –הראשו� משיב 
ולפ''ז , דהיינו לגבול� הרוחני כמאז ומקד�. תקוה לאחרית! ושבו בני� לגבול�

שמטע� זה נאמר בלשו� כפול ''נחמו נחמו עמי'' דהיינו נחמה הראשונה הוא  י''ל
על צער הגלות באופ� הגשמי, והנחמה שני' הוא גדולה מהראשונה, שהיא נחמה 

  על צער הגלות באופ� הרוחני. 
  

נות, דהיינו על חורב� בית לרמז על שתי חורב הנה בפשטות י''ל טע� הכפילות,
   נאמר מנעי קול! מבכי וגו' ושבו מאר� אויב, ועל חורב� בית שני   הראשו� 

נאמר ויש תקוה לאחרית! וגו' ושבו בני� לגבול�. ולפ''ז י''ל הפסוק באיכה (א', 
למה כתוב בלשו� כפול ''בכו תבכה''. וכבר  שלכאורה צ''ע –ב') בכו תבכה בלילה 

, שלכאורה וי''ל באופ� אחרכיות על שתי חורבני� וכדברינו הנ''ל. שתי ב – פרש''י
כי איננו, והי'  –ומסיי� בלשו� יחיד  –בניה  –צ''ע שהפסוק מתחיל בלשו� רבי� 

שחו� ממה שרחל מבכה על כלל ישראל באופ� כללית, וי''ל לו לומר כי אינ�. 
שה� נמצאי� בגלות המר הזה, היא מבכה על צרת כל אחד ואחד בפרטית, 
ומטע� זה נאמר הפסוק בכפילות. ולפ''ז י''ל הפסוק באיכה (א', ב') בכו תבכה 

דהיינו חו� ממה שרחל מבכה על גלות כללית של כלל ישראל, בוכה ג� –בלילה 
שמטע� זה נאמר בלשו� כפול  ולפ''ז י''לטית של כל אחד ואחד. על גלות פר

''נחמו נחמו עמי'' דהיינו נחמה הראשונה היא על צרת ע� ישראל בכללי, ונחמה 
  השני' היא על צרת כל יחיד ויחיד. 

  
, על הקושיא הידועה, מדוע יצאו וי''ל עוד עפ''י דברי הגאו� מאוסטרובצא זצ''ל

ו שנה, הרי הגזירה היתה ועבדו� ועינו אות� ארבע בנ''י ממצרי� אחר רד''
שבנ''י הי' אז במדריגה גדולה, שא� שנתקיי� בה� קושי  ותי'מאות שנה. 

השעבוד, בכל זאת כל אחד ואחד הרגיש לא רק צרת עצמו, אלא ג� הרגיש צרת 
חבירו, נמצא שכל אחד הרגיש צרת� של כלל ישראל, ובאמת הגזירה היתה 

ואחד, אבל הגזירה לא היתה שכל אחד ואחד יכאב צרת  שיענו את כל אחד
בכו תבכה, דהיינו שלא רק    כול�, וזה השלי� את הק�. ולפ''ז י''ל לשו� הכפול 

בכה על צרת עצמו, אלא ג� בוכה על צרת כול�, דהיינו שלא די לבכות על צרתו, 
 אלא שג� צרי! להרגיש צער חבירו ולהשתת� עמו בצרתו, ולזה נאמר תבכה,
דהיינו שבכה על צרת כול� יותר מצרת עצמו, ולזה אנו זוכי� לנחמה כפולה, 
נחמו נחמו עמי, דהיינו כיו� שאנו בוכי� ג� על צרת חבירו, אנו זוכי� לנחמה 
גדולה, ובאמת האי! יכול אנו להתנח� ולהיות במנוחה, כל זמ� שחבירנו הוא 

חמה לכלל ישראל בכלל, בצער, לזה אמר ישעי' הנביא נחמו נחמו עמי, שתהי' נ
  ולכל אחד בפרט, וזה הוא הנחמה הכי גדולה.  

  
דהיינו שהו' קראו    וקראו אלי'  הנה האגרא דכלה פי' הפסוק בישעי' (מ', ב')

אלי''ה, דהיינו כי אליהו הנביא הוא כעת חסר ו', שלקח ממנו יעקב למשכו�, 
ז יבא לבשרינו, וישיב לב וירמוז בכא� ו' קראו אלי' ר''ל אל אלי''ה קראו הו', וא

אבות על בני�, ואנו מקוי� שבקרוב נזכה לנחמה הגדולה, דהיינו להגאולה 
שלימה, אבל א� ח''ו לא הגיע עוד העת שנושע לגמרי, עכ''פ נזכה להנחמה שני' 

  דהיינו שכל אחד ואחד בפרטות יזכה לישועות גדולות אכי''ר.
  

רו ישראל רבינו ישעי', שמא אי� אתה אמ    וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הילקוט
מנח� אלא אותו הדור שנחרב בהמ''ק בימיו, אמר לה� חייכ� לכל הדורות 
באתי לנח�, אמר אלקיכ� אי� כתיב, אלא יאמר אלקיכ�, כלומר יאמר 

שמטע� זה נאמר בלשו� כפול ''נחמו  ולפ''ז י''לאלקיכ� משמע לכל הדורות. 
ור, וג� לכל הדורות העתידי�. ולפ''ז י''ל לשו� נחמו עמי'' דהיינו נחמה לאותה ד

בכו תבכה, שהנה נאמר באיכה (א', ט''ז) על אלה אני בוכי' וגו' כי רחק    הכפול 

ממני מנח� משיב נפשי היו בני שוממי� כי גבר אויב, דהיינו שירמי' בוכה על 
 דהיינו על הדור הזה שהלכו   כי רחק ממני מנח� משיב נפשי  א)שני דברי�. 

דהיינו על דורות העתידי� שיהיו בגולה, ולזה נאמר  –היו בני שוממי�  ב)בגולה. 
  נחמה כפולה, לאותה דור, ולדורות העתידי�. 

  
בכל צרת� לו צר, דהיינו וי''ל באופ� אחר, עפ''י הפסוק בישעי' (ס''ג, ט') 

כביכול שהקב''ה מצטער בצרות של ישראל. ולפ''ז י''ל שמטע� זה נאמר בלשו� 
מדויק הפסוק שנאמר בכו ולפ''ז בכו תבכה, לרמז ג� הצער של השכינה.   כפול 

תבכה, ולא בכה בכה, לרמז שהקב''ה מצטער בצרות של ישראל יותר מישראל 
שמטע� זה נאמר  ולפ''ז י''לעצמ�, שמלת ''תבכה'' מרמז על בכיות ביותר. 

מה, יש ג� נחמה דהיינו שחו� שיש לבנ''י נח בלשו� כפול ''נחמו נחמו עמי''
  להקב''ה.    

  
שאע''פ שיש לנו צער בגלותינו, אנו מתפללי� תמיד על צער השכינה,  וי''ל עוד

וכבר פירש הרה''ק ממעבוז זצ''ל (מובא בספר דברי אלימל!, פרשת שמות) 
הפסוק בשמות (ג', ז') ואת צעקת� שמעתי מפני נגשיו, דהיינו צעקת בנ''י 

א מפני נגשיו אותו כביכול, כי ידעתי את מכאוביו, הצדיקי�, אשר כל צעקת� הו
ידיעה הוא חיבור כמו וידע אד�, והיינו לאשר כי אני מחובר ע� מכאוביו, כי 
בכל צרת� לו צר, לכ� זה הוא צעקת� על צער השכינה כביכול, וזהו כוונת 
י הפסוק (ש�, ג', ט') ועתה צעקת בנ''י באה אלי, דהיינו צעקת בנ''י באה אלי, אל

בכו   דייקא, דהיינו צעקת� הוא בשבילי צער השכינה. ולפ''ז מדויק הפסוק 
שמטע�  ולפ''ז י''לתבכה, לרמז שאנו בוכי� על צער השכינה יותר מצרת עצמנו. 

זה נאמר בלשו� כפול ''נחמו נחמו עמי'' דהיינו אע''פ שיש לנו צער בגלותינו, 
ה יש לנו נחמה כפולה, נחמה על עיקר צרתינו וצעקתינו הוא על צער השכינה, ולז

  צער השכינה, וג� נחמה על צרת עצמנו. 
  

איתא  –איתא במדרש על הפסוק באיכה (א', ט''ז) על אלה אני בוכי'  וכעי� זה
על ביטול תורה, שנאמר (ויקרא, כ''ו, מ''ו) אלה החוקי�  –במדרש לקח טוב 

אי� ל! ביטול תורה  והמשפטי�, וכמ''ש בחגיגה (ה') כיו� דגלו ישראל ממקומ�,
, שעיקר הבכי לא הוי על צרת עצמנו, אלא על צרת וזהו כדברינו הנ''לגדול מזה. 

  השכינה, דהיינו על ביטול תורה.  
  

על  וי''ל עוד עפ''י דברי הקול בוכי� (מוהר''ר ר' יעקב זצ''ל המגיד מדובנא)
    פ''י משלשהסביר ע   שפכי כמי� לב  נוכח פני ה'  הפסוק באיכה (ב', י''ט)

לאחד שנתפס לבית האסורי�, ונחר� עליו משפט מות, ויתנדב איש חסד לפדותו 
בכל יכלתו, ולא השיגה ידו לתת כס� כדי כפרו, ויקח את כל כלי ביתו החמודות 
ותכשיטי� היקרי�, ומשכ� אות� עבור כס� פדיונו, והוציא אותו לחפשי, הנה 

דאו ממות הוא שלא ית� שינה הגמול הפחות שמחוייב הנפדה לגמול למי שפ
לעיניו, ולא ישקוט, ולא ינוח מלעמול, ולקב� על יד, עד שתשיג ידו לפדות את 
כלי החופש שמשכ� הפודה בעבורו, וכל מה שאפשר שיאציל מפיהו ויקמ� 
מפרנסתו מחויב לעשתו, למע� היות נכו� בידו כס� הפדיו�, וא� איננו עושה כ�, 

לצרכו, הנה רשעתו גלוי' לכל, באשר לא יזכר רק שמפסיד את כל הבא בידו 
משכ� משכ� שנתמשכ�   הוא מה שאמרו חז''ל  –הנמשל בטובת הפודהו ממות. 

שני פעמי�, ועוד אמרו שפ! חמתו על עצי� ואבני�, לכ� בודאי מהראוי בעת 
תפלתנו, שנשלי! כל צרכינו אחרי גויתנו, וכל מגמתנו לא יהי' רק על חורב� 

נתמשכ� עבור פדיו� נפשנו ועל גלות השכינה, וזהו כוונת ירמיהו ביהמ''ק, אשר 
שכל מגמת פני! בתפלת! לא יהי' על עצמ!  –שאמר שפכי כמי� לב! נכח פני ה' 

כלל, כ''א על גלות השכינה, כמו שמצינו לגבי יצחק, שהתפלל לנוכח אשתו, 
  שהתפלל על רבקה, כאלו הוא לא הי' צרי! להתפלל על עצמו כלל. 

  
הטע� שקורי� בשבת זו סדרה הזאת, ומפטירי� נחמו נחמו עמי,  ולפ''ז י''ל

דעי''ז שאנו מתפללי� על צער וגלות השכינה, ובפרט על חורב� בית המקדש 
בתשעה באב, יזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, ולנחמה הגדולה של נחמו 

� אל ה' ר''ל נחמו עמי יאמר אלקיכ�. וזהו כוונת הפסוק (בדר! דרוש) ואתחנ
שאע''פ שיש לנו צער בגלותינו, אנו מתפללי� תמיד על צער השכינה, ואז בעת 

דהיינו כשאנו במדריגה כזו שמתפללי� על צער השכינה יותר מצרת  –ההיא 
נחמו נחמו עמי יאמר    היינו לדברי ישעי' הנביא  –לאמר  –עצמנו, אז זוכי� 

  אלקיכ�. 
  
  
  
  

 

פע� אחת בעת אשר זקני הרה''ק החוזה מלובלי� זצ''ל, הי' סגור בחדרו בליל שבת קוד� קידוש, פתח פתאו� החוזה את הדלת   ומשל� לשנאיו אל פניו להאבידו 
נה כתיב ''ומשל� לשונאיו אל לבית המשמשי�, והבית הי' מלא אדמורי''� וזקני� מגדולי תלמידיו, כול� מלובשי� בגדי לב�, ויפנה אליה� הרבי ויאמר לה�, ה

ומשל� לשנאוהי טבוו� דאינו� עבדי� קדמוהי בחייהו� לאובדיהו�, א''כ שואל אני אתכ�, בשלמא א� הרשע להוט אחר תאות ממו�, או     פניו להאבידו'' ותרגומו
אוהב מדריגות, או אוהב להיות רבי, במה משלמי� לו היעודי�  אחר תאות הכבוד, נותני� לו ממו� או כבוד הרבה, אבל א� הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממו�, אלא

דריגות, בכדי טבי� דעבד בהאי עלמא, אלא ע''כ בודאי כ  הוא, שמי שאוהב להיות רבי, נותני� לו מ� השמי� להיות רבי, ומי שאוהב מדריגות, נותני� לו מ
ד גדול מדברי הרבי, וטר� הספיקו להתיישב בדבר, הל  הרבי אל השלח� לסעודת ליל להאבידו מעלמא דאתי ח''ו, ותיכ� סגר הדלת, ונפל על הנאספי� ש� פח

  (אבני זכרו�) .שבת קודש
  

 �כשהספיד מר� הרה''ג ר' יוס� אליהו הענקי� זצ''ל (יומא דהילולא י''ג מנח� אב תשל''ג, יהא זכרו    ושמרת� ועשית� כי היא חכמתכ� ובינתכ� לעיני העמי
כשהייתי ש� בתור ר''מ בישיבה. בראשית בואי נכנסתי אל בית  –זצ''ל (מובא בספרו פירושי איברא) אמר שזכיתי להכירו בעיר סטויפזי  ברו ) את החזו� איש

נוני, ח –מה מעשיו  –הרב (הגאו� ר' יואל סאראצקי� זצ''ל) וראיתי אבר  אחד מתהל  הנה והנה בלי תלבושת רבנית, שאלתיו מי הוא, והשיב ב� הרב דקאסאווא 
השיבני הרב קרא אותי, חשבתי מסתמא יש לו איזה סכסו  ע� מי  –שאלתיו א� הוא קובע עתי� לתורה, השיב כשיש פנאי, שאלתיו מה הוא עושה בבית הרב 

סע להתרפאות, ובמש  חצי במסחרו, אח''ז נודעתי שאבר  זה חיבר ספר גאוני, ואינו רוצה ליהנות מ� הציבור, והרב קרא אותו לבקשו שימלא מקומו ברבנות כשי
פניו, ויגע לעמוד שנה שהייתי ש�, הייתי נושא ונות� לפניו כמה פעמי� בגמ' ובהלכה למעשה, בעירובי� ובמקואות ובשאר עניני�, ובכל מקו� הי' כשלח� ערו  ל

ו שהי' בוכה בכל תפלה בשמ''ע, בזמ� שלא הי' הרב על תמצית כל עני� לאמיתה של תורה, וכ� הנהגתו וזהירותו היו בקדושה, וא� שהי' מתפלל בחשאי, הכיר
  בביתו עשה המוטל עליו בעניני רבנות וד''ת, אבל בהיות הרב בביתו, לא התערב בכלו�, רק שקד על התורה.  
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