
 

מבו‡ וסיכום למ‡מר ‰˘בועי ‰עולמי מ‰ספר ‰˜„ו˘

פרשת ואתחנן

 נחמו נחמו עמי - בכפליים

 ע"י תשובה מתקנים שני ענינים, א' התפייסות עם הקב"ה,

 ב' שהקב"ה יוכל להשפיע רחמיו וחסדיו כמטרת הבריאה

כדי שיקרא רחום, וממילא 'מתנחמים בכפלים'.

�קראת שבת לכו ונלכ��קראת שבת לכו ונלכ�

 מהו העבודה של שבעה דנחמתא בכלל, 

ושבת ואתחנן - נחמו בפרט. 

מה, ואיך, צריך להיות המעבר הקיצוני של צער ואבלות 

של תשעה באב אל תוך עבודת אמונת הנחמה.



אמרי מנחם  |  פרשת ואתחנןב

שנה ד - גליון קפח - פרשת ואתחנן - נחמו תשפ"ב
◆◆◆

תוכן הקונטרס

מבוא המאמר.................................................................................... ה

תוכן המאמר...................................................................................... ז

...................................................................................... ח אמרי מנחם

סיכום המאמר.................................................................................... י

.................................................................. יא הוראה למעשה בעבודת ה'

לקראת שבת פרשת ואתחנן - שבת נחמו לכו ונלכה..................................... יג

ברˆוני לב˜˘, כ‡˘ר ל‡חרונ‰ ‰ו˘למ‰ ‰„פס˙ 
ספרו ˘ל כ"˜ ‡‡מו"ר זˆלל‰"‰ זי"ע, ספר ‰˜' 
‡מרי מנחם, ומפרסמים בכל ˘בוע מ‡מר ‡ח„ 
בˆוו˙‡  לומ„  לייכטער ˘טי˜ל ˘'‰עולם'   ‡"
˘יˆטרפו  כ‡ן  מ‰'עולם'  בז‡˙  ‡ב˜˘  ח„‡, 
ל‡‡מו"ר  רוח  לנח˙  י‰י‰  וז‰  ז‰,  ללימו„ 
זˆלל‰"‰ ˘‰י˙‰ ב˜˘˙ו ל‰„פיס ‡˙ ‰ספר כ„י 
"‡ז יו„ן ז‡לן לערנען ‡ין „עם" "‡ון „‡ס וועט 

זיין ‡ונזער ‰˙חברו˙ ו‰˙˜˘רו˙ וייטער". 

„ברי פרי„‰ מ‡˙ כ"˜ מרן ‡„מו"ר ˘ליט"‡
במוˆ"˘ ‰˙‡ח„ו˙ ב‡ר‰"ב, סיון ˙˘ע"ז

‡ונז  פון  ‡יינער  יע„ער  למע˘‰  ‡יך  "בע‰ט 
ז‡ל נעמען כ‡ט˘ ‡יינמ‡ל ‡ וו‡ך ˜ובע זיין ‡ 
‡ח„  ˘כל  (ב˜˘˙י   "ֈספר „עם  ‡ון  ˘יעור 
לכל  ‰ספר  בז‰  ללמו„  ˘יעור  י˜בע  מ‡˙נו 

‰פחו˙ פעם ‡ח˙ ב˘בוע).

מ˙וך „‡"ח מ‡˙ כ"˜ מרן ‡„מו"ר ˘ליט"‡
במעמ„ סיום ‰˘למ˙ ‰ספר – י"ז ‡„ר ˙˘ע"ז

לוח סדר הלימוד בחודש מנחם אב:

◆◆◆

פרשת דברים אות י 
הנושא: מוכיח אדם אחרי חן ימצא - מה בין תוכחותיו 
של משה רבינו לברכותיו של בלעם, וטעם קריאת שם 

השבת 'שבת חזון'.

פרשת ואתחנן אות י 
הנושא: נחמו נחמו עמי - עומק הענין של נחמה 

בכפלים, וטעם קריאת שם השבת 'שבת נחמו'.

פרשת עקב אות י
הנושא: והיה עקב תשמעון - גודל מעלת עבודת ה' 

בשמחה ובטוב לבב, על שזכה להיות מחלקו ונחלתו 
של הקב"ה.

פרשת ראה אות ג-ד
הנושא: אני לדודי ודודי לי  - עומק כוונת הרמז בזה 
לענין עבודת ה' בכלל ותוכן העבודה לחודש אלול 

בפרט.

 לרפואתה ולהחלמתה המהירה והשלמה

 של האשה החשובה

 מרת שרה גולדא בת רחל לאה

בתושח"י.

שימו לב לשינוי בסדר תוכן הקונטרס



ג חודש מנחם אב תשפ''ב גאמרי מנחם ב ראש השנה תשפ"א

פטרון ה˜ונטרס

י„י„נו הי˜ר והנכב„
˙ורה ו‚„ולה על ˘ולחנו רו„ף ˆ„˜ה וחס„

הרב רפ‡ל מ˘ה מנ„לבוים ˘ליט"‡
מעי"˙ ליי˜וו‡„ יˆ"ו

 

לעילוי נ˘מ˙ ז˜נו החסי„ המפו'

הרה"ח ר' ‡הרן חנוך הכהן ב"ר ‡ל˙ר מר„כי ז"ל

נלב"ע כ"‡ כסלו ˙˘ע"‡

וזו' הח˘ובה מר˙ ˘רה ˆירל ב"ר ˘מו‡ל ע"ה

נלב"ע י"‡ ‡ב ˙˘ע"‡

מנ„לבוים
˙.נ.ˆ.ב.ה.

זכו˙ רבי‰"˜ זי"ע וזכו˙ זיכוי ‰רבים
˙‚ן עליו ועל ב"ב ל‰˙ברך בכל ‰טוב

ול‰ˆלח‰ בכל ‰עניינים
‡כי"ר
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לעילוי נ˘מ˙ ‡ביו

הר"ר „ו„ ב"ר יהו„ה ז"ל

נלב"ע י"ב ‡ב ˙˘ל"‚

ויינבר‚ר
˙.נ.ˆ.ב.ה.

זכו˙ רבי‰"˜ זי"ע וזכו˙ זיכוי ‰רבים
˙‚ן עליו ועל ב"ב ל‰˙ברך בכל ‰טוב

ול‰ˆלח‰ בכל ‰עניינים
‡כי"ר

פטרון חו„˘ ‡ב

י„י„נו הי˜ר והנכב„

‡י˘ טוב ומטיב רו„ף ˆ„˜ה וחס„

הר"ר בנימין מ‡יר ויינבר‚ר ומ˘פ' הי"ו

ניו יור˜



ה חודש מנחם אב תשפ''ב

 אמ<רי מנ<ח<ם
הלימוד השבועי העולמי

במאמר שלפנינו יבאר רבינו זי"ע ענין הנחמה בכפלים שדרשו חז"ל במדרש על הכתוב 'נחמו נחמו 

עמי' שהקב"ה שולח לישראל נחמה בכפליים, כיון שחטאו בכפלים ולקו בכפלים, לכן ראוי להם מן 

הדין שיתנחמו בכפלים. וזאת על פי יסוד גדול שיסד האריז"ל כי תכלית הבריאה שברא הקב"ה את 

עולמו כדי להיטיב עם הבריות, ועי"ז יקרא 'רחום וחנון' שאם אין מי שיקבל את רחמיו וחסדיו איך 

יקרא רחום וחנון.

רבותינו הקדושים זי"ע לימדו בזה זכות ומליצה ישרה עבור כלל ישראל, להמשיך להם רחמים וחסדים 

כדי שעי"ז יתגלו רחמיו וחסדיו שזהו תכלית הבריאה. ככל שהאדם יותר בשפל המצב, כך יגדל 

התענוג של הבוית"ש כאשר ירחם וייטיב לו אפילו במקום הנמוך ביותר, ואדרבה, כפי גדלו של החטא 

כך גודל התענוג למעלה כשעושים תשובה ומחזירים ההשפעה, תענוג רב שאין גדול הימנו. וזהו ענין 

'חטאו בכפלים', כי מלבד עצם החטא עוד זאת חטאו במה שגרמו מניעת הרחמים וגרמו בזה צער גדול 

למעלה, ולכן 'לקו בכפלים', מדה כנגד מדה. ואחר כך כששובו להשי"ת, הנה ע"י התשובה תקנו את 

שני הענינים, א' שהתפייסו עם הקב"ה, וב' שעל ידי זה יוכל הקב"ה להשפיע רחמיו וחסדיו כמטרת 

הבריאה כדי שיקרא רחום, וממילא 'מתנחמים בכפלים'.

בתוך דבריו יבאר גם את מה שאמרו חז"ל )אבות ד, ב( שכר מצוה מצוה, היינו השכר שמקבלים עבור 

עשיית המצוה, זה עצמו ג"כ מצוה, כי בזה גורמים תענוג למעלה שיוכל להשפיע רחמיו, כדי שתתגלה 

רחמנותו ויקרא רחום.

מבוא המאמר

יותר ממה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניק.
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לפי זה יובן למה נתאוה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל וכו', ואמר לו הקב"ה כלום אתה מבקש אלא 

לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם, וכל הרואה ישתומם, איך אפשר לומר ח"ו שמשה היה 

עובד את השי"ת כדי לקבל שכר?! כי באמת מרע"ה לא רצה לקבל השכר אלא בשביל לגרום תענוג 

למעלה, וזה לא נקרא עובד ע"מ לקבל פרס, אחרי שמחשבתו אינה בשביל עצמו, רק לעצמו היה 

מוותר על השכר, וכל חפצו ורצונו ומחשבתו רק לגרום תענוג למעלה.

על פי זה יבאר ביאור עמוק במה שאמרו חז"ל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום 

הכיפורים. כי חורבן בית המקדש והגלות היה על פגם הברית, ואז נתקלקלה ההשפעה, אמנם בחמשה 

עשר באב שאז מתחיל החצי השני של החודש שבו שולט החצי השני של צירוף הוי"ה המאיר בחודש 

זה, היינו אותיות י"ה, נתעורר ענין תיקון הברית, וכן יום הכיפורים, שבו ג"כ באים לתיקון הברית, 

כמאמרם ז"ל עיצומו של יום מכפר, והסברא נותנת שמכפר אפילו על החטא המר הזה, שהרי עיצומו 

של יום הוא המכפר, ומכפר הכל ומכח זה מתחדשת ההשפעה ונגרם תענוג רב למעלה שהקב"ה יכול 

להשפיע, וכפי גדלו של החטא שהוא עון הגדול ביותר, כך גודל התענוג למעלה כשעושים תשובה 

ומחזירים ההשפעה, תענוג רב שאין גדול הימנו, משום הכי לא היו ימים טובים לישראל כימים אלו.

יעזרנו השי"ת שנגרום תענוג למעלה בעשותנו רק טוב, אמן כן יהי רצון.
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מביא את דברי המדרש על מאמר הכתוב בהפטרה: נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם, דברו על   ☯

לב ירושלים וגו' כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאותיה. ואיתא במדרש על זה: חטאו בכפלים, 

ולקו בכפלים, ומתנחמים בכפלים. וצ"ב שאם חטאו בכפלים הרי לא נענשו בכפליים אלא קבלו 

עונש אחד עבור כל חטא.

ומפרש עפ"י הידוע שתכלית מטרת בריאת העולם היתה כדי שיוכל להיקרא רחום, שאם אין   ☯

מי שיקבל רחמיו איך יקרא רחום, ונמצא שהחוטא לפני השי"ת אמנם עושה רק מעשה אחד, 

אבל התוצאות של המעשה מביאו שהוא חוטא בכפלים, א' עצם החטא, וב' מה שגורם צער 

למעלה שאינו יכול להשפיע חסדים כדרכו. וזהו 'חטאו בכפלים', כי מלבד עצם החטא עוד זאת 

חטאו במה שגרמו מניעת הרחמים וגרמו צער למעלה, ולכן 'לקו בכפלים', מדה כנגד מדה.

עם  שמתפייסים  א'  הענינים,  שני  מתקנים  התשובה  ע"י  הנה  להשי"ת,  כשישובו  כך  ואחר   ☯

רחום,  שיקרא  כדי  הבריאה  כמטרת  וחסדיו  רחמיו  להשפיע  יוכל  זה  ידי  שעל  וב'  הקב"ה, 

וממילא 'מתנחמים בכפלים'. 

עשיית  עבור  שמקבלים  השכר  היינו  מצוה,  מצוה  שכר  חז"ל  במאמר  הכוונה  מבאר  ובזה   ☯

המצוה, זה עצמו ג"כ מצוה, כי בזה גורמים תענוג למעלה שיוכל להשפיע רחמיו, כדי שתתגלה 

רחמנותו ויקרא רחום.

על פי זה מוסיף לבאר עומק המכוון במה שנתאוה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל וכו', כדי   ☯

שיוכל  למעלה,  תענוג  לגרום  בשביל  היתה  שכוונתו  בארץ,  התלויות  המצוות  כל  את  לקיים 

הקב"ה להשפיע רחמיו, וזה לא נקרא עובד ע"מ לקבל פרס, כי כל חפצו ורצונו ומחשבתו רק 

לגרום תענוג למעלה. וע"ז השיבו הקב"ה שנחשב לו כאילו כבר עשה וממילא יש לו כבר ממנו 

את הנח"ר הזאת.

ובדרך האמור מבאר את דברי המשנה לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום   ☯

הכיפורים, כי חורבן בית המקדש והגלות היה על פגם הברית, ואז נתקלקלה ההשפעה, אמנם 

בחמשה עשר באב נתעורר ענין תיקון הברית ומכח זה מתחדשת ההשפעה ונגרם תענוג רב 

למעלה שיכול הקב"ה להשפיע, וכפי גדלו של החטא שהוא עון הגדול ביותר, כך גודל התענוג 

למעלה כשעושים תשובה ומחזירים ההשפעה, והוא תענוג רב שאין גדול הימנו, משום הכי 

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב. 

וכן הוא יום הכיפורים, שבו ג"כ באים לתיקון הברית, כי עיצומו של יום מכפר, והסברא נותנת   ☯

שמכפר אפילו על החטא המר הזה, מה גם שיוכ"פ מגיע עד בחינת כתר, ממילא התיקון הוא 

למעלה מהקלקול, ונתקן הכל.

תוכן המאמר
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נחמו נחמו עמי יאמר  )ישעיה מ, א-ב(  ]י[ בהפטרה 

אלקיכם, דברו על לב ירושלים וגו' כי לקחה מיד 

ה' כפלים בכל חטאותיה.

איתא במדרש )איכ"ר א, נז( חטאו בכפלים דכתיב )איכה 

א, ח( חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפלים דכתיב כי 

ומתנחמים  חטאותיה,  בכל  כפלים  ה'  מיד  לקחה 

בכפלים דכתיב נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם.

)אוצרות  האריז"ל  מכתבי  הידוע  עפ"י  לפרש  ונ"ל 

העולם  בריאת  מטרת  שתכלית  העיגולים(  שער  חיים 

היתה כדי שיוכל להקרא רחום, שאם אין מי שיקבל 

שחוטא  שמי  מזה  ונמצא  רחום,  יקרא  איך  רחמיו 

לפני השי"ת חוטא בכפלים, א' עצם החטא שמורד 

בו במלך מלכי המלכים הקב"ה, וב' מה שגורם צער 

למעלה שאינו יכול להשפיע חסדים כדרכו ורצונו 

להשפיע כדי שיקרא רחום, כדאיתא בגמרא )סנהדרין 

מו.( אמר רבי מאיר בשעה שאדם מצטער שכינה מה 

לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי.

וזהו מאמרם ז"ל, 'חטאו בכפלים', כי מלבד עצם 

החטא עוד זאת חטאו במה שגרמו מניעת הרחמים 

כנגד  מדה  בכפלים',  'ולקו  למעלה,  צער  וגרמו 

מדה, ואחר כך כשישובו להשי"ת, הנה ע"י התשובה 

מתקנים שני הענינים, א' שמתפייסים עם הקב"ה 

שמרדו בו, וב' שעל ידי זה חוזרים וגורמים תענוג 

כמטרת  וחסדיו  רחמיו  להשפיע  שיוכל  למעלה 

'מתנחמים  וממילא  רחום,  שיקרא  כדי  הבריאה 

בכפלים'.

וזה הוא ענין אמרם ז"ל )אבות ד, ב( שכר מצוה מצוה, 

זה  המצוה,  עשיית  עבור  שמקבלים  השכר  היינו 

למעלה  תענוג  גורמים  בזה  כי  מצוה,  ג"כ  עצמו 

רחמנותו  שתתגלה  כדי  רחמיו,  להשפיע  שיוכל 

ויקרא רחום )פנים יפות בראשית יח, יט(.

רבי  דרש  יד.(  )סוטה  בגמ'  דאיתא  יתבאר מה  ובזה 

לארץ  ליכנס  רבינו  נתאוה משה  שמלאי מפני מה 

ישראל וכו', אלא כך אמר משה הרבה מצוות נצטוו 

ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ 

כדי שיתקיימו כולן על ידי, אמר לו הקב"ה כלום 

אתה מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו 

עשיתם, וכל הרואה ישתומם, איך אפשר לומר ח"ו 

ח"ו שמשה היה עובד את השי"ת כדי לקבל שכר, 

)אבות א, ג( אל תהיו כעבדים המשמשין  הלא אמרו 

את הרב על מנת לקבל פרס )עי' ח"א מהרש"א(, אמנם 

לקבל  רצה  לא  מרע"ה  באמת  כי  ניחא,  להאמור 

וזה לא  לגרום תענוג למעלה,  השכר אלא בשביל 

נקרא עובד ע"מ לקבל פרס, אחרי שמחשבתו אינה 

בשביל עצמו, רק לעצמו היה מוותר על השכר, וכל 

למעלה,  תענוג  לגרום  רק  ומחשבתו  ורצונו  חפצו 

והבן, ועל זה השיבו הקב"ה כלום אתה מבקש אלא 

לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם.

ובדרך האמור יבואר המשנה )תענית כו:( לא היו ימים 

טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, 

הענין הוא, כי חורבן בית המקדש והגלות היה על 

פגם הברית, כמבואר בכתבי האריז"ל )שער ההקדמות 

דרוש ד בענין שינוי הזמנים( על הכתוב )בראשית טו, יג( כי גר 

המאמר
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יהיה זרעך וגו' שגלות בא על חטא פגם הברית, ואז 

נתקלקלה ההשפעה, אמנם בחמשה עשר באב שאז 

מתחיל החצי השני של החודש שבו שולט החצי השני 

אותיות  היינו  זה,  בחודש  הוי"ה המאיר  צירוף  של 

י"ה, נתעורר ענין תיקון הברית - כי אותיות י"ה 

)זוה"ק ח"א כח.(, וחכמה מוחא  ובינה  הם נגד חכמה 

שמשם באה הטיפה, אשר על כן מי שפוגם בפגם 

הברית אין לו אחיזה בשם י"ה, כמו שאמר הכתוב 

אלו  ר"ל  י"ה,  יהללו  המתים  לא  יז(  קטו,  )תהלים 

על  כי  מתים,  שנקראים  הברית  בפגם  הפוגמים 

עון זה מחוייבים מיתה כדאיתא אצל ער ואונן )עי' 

ואחיזה  שייכות  י"ה, שאין להם  יהללו  לא  יג.(,  נדה 

לשם הק' הזה, אכן בעת הזה שמאיר שם י"ה הזמן 

מתחדשת  זה  ומכח   - זאת  לתקן  ומסוגל  מוכשר 

ההשפעה ונגרם תענוג רב למעלה שיכול להשפיע, 

ביותר,  הגדול  עון  שהוא  החטא  של  גדלו  וכפי 

כדאיתא בזוה"ק )ח"א סב.( שאין מועיל עליו תשובה 

גודל התענוג למעלה  כי אם בתיובתא רבתא, כך 

רב  תענוג  ההשפעה,  ומחזירים  תשובה  כשעושים 

שאין גדול הימנו, משום הכי לא היו ימים טובים 

לישראל כחמשה עשר באב, וכיום הכיפורים, שבו 

יומא  )עי'  ז"ל  כמאמרם  הברית,  לתיקון  באים  ג"כ 

פה:( עיצומו של יום מכפר, והסברא נותנת שמכפר 

אפילו על החטא המר הזה, שהרי עיצומו של יום 

הוא המכפר, ומכפר הכל, מה גם שיוכ"פ מגיע עד 

בחי' כתר, כדאיתא בפרי עץ חיים )שער יוהכ"פ פרק ה( 

עיי"ש, וקלקול עון זה הוא עד המוח, בחי' חכמה, 

ממילא התיקון הוא למעלה מהקלקול, ונתקן הכל 

)עי' ראשית חכמה שער הקדושה פרק יז(, לפיכך לא היו ימים 

טובים לישראל כימים האלה.

יעזרנו השי"ת שנגרום תענוג למעלה בעשותנו רק 

טוב, אמן כן יהי רצון.
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תמצית המאמר

שבת זו נקראת בשם 'שבת נחמו' על שם הפטרת 

השבוע בדברי ישעיה הנביא: נחמו נחמו עמי 

יאמר אלקיכם, דברו על לב ירושלים וגו' כי לקחה 

מיד ה' כפלים בכל חטאותיה. ובמדרש דרשו על 

זה: חטאו בכפלים דכתיב חטא חטאה ירושלים, 

ולקו בכפלים דכתיב כי לקחה מיד ה' כפלים בכל 

חטאותיה, ומתנחמים בכפלים דכתיב נחמו נחמו 

עמי יאמר אלקיכם. ויש להבין איך יתכן להוסיף 

מכה ועונש על חטא שלא עשו, ואם אכן חטאו 

בכפליים א"כ לא היתה העונש בכפליים?.

ומפרש רבינו עפ"י הידוע שתכלית מטרת בריאת 

העולם היתה כדי שיוכל להקרא רחום, שאם אין 

מי שיקבל רחמיו איך יקרא רחום, ונמצא מזה 

שמי שחוטא לפני השי"ת חוטא בכפלים, א' עצם 

החטא שמורד בו במלך מלכי המלכים הקב"ה, 

וב' מה שגורם צער למעלה שאינו יכול להשפיע 

חסדים כדרכו ורצונו להשפיע כדי שיקרא רחום. 

וזהו החטא בכפלים, כי מלבד עצם החטא עוד 

חטאו במה שגרמו מניעת הרחמים וגרמו צער 

למעלה, 'כנגד זה לקו בכפלים', מדה כנגד מדה, 

ואחר כך ע"י התשובה מתקנים שני הענינים, א' 

שמתפייסים עם הקב"ה שמרדו בו, וב' שעל ידי 

זה חוזרים וגורמים תענוג למעלה שיוכל להשפיע 

רחמיו וחסדיו כמטרת הבריאה כדי שיקרא רחום, 

וממילא 'מתנחמים בכפלים'. וזה הוא מעלה שיוכל 

להשפיע רחמיו, כדי שתתגלה רחמנותו ויקרא 

רחום.

ולכן נתאוה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל 

לקיים את מצות התלויות בארץ. אבל לא משום 

שרצה לקבל השכר אלא בשביל לגרום תענוג 

למעלה, וזה לא נקרא עובד ע"מ לקבל פרס, אחרי 

שמחשבתו אינה בשביל עצמו, רק לעצמו היה 

מוותר על השכר, וכל חפצו ורצונו ומחשבתו רק 

לגרום תענוג למעלה, והבן, ועל זה השיבו הקב"ה 

כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני 

עליך כאילו עשיתם.

ומטעם זה אמרו במשנה: לא היו ימים טובים 

לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים. כי 

חורבן בית המקדש והגלות היה על פגם הברית, 

ואז נתקלקלה ההשפעה, אמנם בחמשה עשר באב 

שאז מתחיל החצי השני של החודש שבו שולט 

החצי השני של צירוף הוי"ה המאיר בחודש זה, 

היינו אותיות י"ה, נתעורר ענין תיקון הברית - כי 

אותיות י"ה הם נגד חכמה ובינה ומי שפוגם בפגם 

הברית אין לו אחיזה בשם י"ה, אכן בעת הזה 

שמאיר שם י"ה הזמן מוכשר ומסוגל לתקן זאת.

וכן יום הכיפורים, שבו ג"כ באים לתיקון הברית, 

שהרי עיצומו של יום מכפר, והסברא נותנת שמכפר 

אפילו על החטא המר הזה, מה גם שיוכ"פ מגיע עד 

בחינת כתר, ממילא התיקון הוא למעלה מהקלקול, 

ונתקן הכל - ומכח זה מתחדשת ההשפעה ונגרם 

תענוג רב למעלה שיכול להשפיע, וכפי גדלו של 

החטא שהוא עון הגדול ביותר, כך גודל התענוג 

למעלה כשעושים תשובה ומחזירים ההשפעה, 

והוא תענוג רב שאין גדול הימנו, לפיכך לא היו 

ימים טובים לישראל כימים האלה. יעזרנו השי"ת 

שנגרום תענוג למעלה בעשותנו רק טוב, אמן כן 

יהי רצון.
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 הוראה למעשה בעבודת ה'
ההוראה כלול גם מעוד  מאמרי רבינו בענין המאמר.

א. כל עיקר תכלית הבריאה היתה כדי שיתגלו רחמיו ית"ש, כי אם אין בעולם 

מי שיקבל רחמים ממנו איך יקרא הוא רחום, וככל שהאדם נמוך ושפל יותר, 

ואעפי"כ מופיעים עליו רחמיו ית' אשר המה בלי גבול ובלי חקר, כך התגלות 

רחמנותו ית' גדולה יותר, בהיותו מרחם אפילו על שפל כמוהו, וככל שמתגלית 

יותר מדת רחמנותו כך נתגלה יותר רוממותו ית"ש, א"כ האדם השפל, המכיר 

שפלותו, ורואה עומק רחמיו יתברך, שהמה מגיעים גם אליו, הוא רואה ביותר 

גודל רוממותו ית', שהרי הכל אחד.

ב. שכר מצוה מצוה, היינו השכר שמקבלים עבור עשיית המצוה, זה עצמו 

ג"כ מצוה, כי בזה גורמים תענוג למעלה שיוכל להשפיע רחמיו, כדי שתתגלה 

רחמנותו ויקרא רחום.

ג. ע"י הכנעה ושבירות הלב באים לאהבת ישראל, לאהוב את כל ישראל 

כנפשו ולהיות מליץ יושר ומלמד זכות עליהם, וכל הקדושה באה לאדם 

ע"י אהבת ישראל, כי כל איש ישראל הרוצה להתקדש בקדושת השי"ת, 

יבין שראשית הבריאה ועיקר תכליתה היה עבור ישראל עם קדוש, ויעורר 

רחמנות על ישראל שישפיע להם השי"ת שפע ברכה והצלחה וכל טוב, והם 

היו תכלית הבריאה, ולזה צריך לעורר תמיד רחמנות על ישראל שישפיע 

להם השי"ת שפע ברכה בני חיי ומזוני ורפואה.

ד. הצדיק צריך להתפלל עבור בני ישראל ולהמשיך רפואה לחולים ופקידה 

לעקרות ולכל איש די מחסורו אשר יחסר לו, אכן כאשר הצדיק מתפלל על 

איש פרטי לפעמים ח"ו יש קטרוג על אותו פלוני עבור איזה חטא, ומעכב 

תפילת הצדיק מלעשות רושם ומלפעול פעולתו, לכן יש תקנה לזה להתפלל 

הכל במחשבתו הרצויה למען כבוד ה', דהיינו שכל ההשפעות שאני רוצה 
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להביא לעולם הוא עבור כבודך יתברך שתתנשא ותתעלה ויהיה לך תענוג 
מההשפעה, כי יותר ממה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניק, ובתפילה 
על דרך זה נסתם פי המקטריגים, כי אפילו שזה האיש אינו ראוי במעשיו 
לקבל שפע רחמנות, אבל בודאי הקב"ה ראוי להשפיע למען יתרומם כבודו 

ולמען תענוגו בהשפעה.

ה. עיקר המלחמה עם היצר הרע היא בתפילה, כי באמת על פי דרכי הטבע 
אי אפשר לאדם שהוא כולו גשמי, קרוץ מחומר, בשר ודם, לנצח את היצה"ר 
שהוא מלאך, כולו רוחני, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, על כן צריך 
להתפלל לפני השי"ת שימסור היצה"ר בידו לנצחו. ובכח התפילה שמתפללים 
ומבקשים רחמים לפני הקב"ה באים לידי הכנעה ושפלות, לעמוד לפניו ית' 
בהתבטלות וברוח נמוכה, כדרך אדם שמבקש טובת חברו ורוצה שחבירו 
יענה לבקשתו שמכניע עצמו לפניו... וע"י הכנעה כאין ואפס נעשים כבריה 
חדשה, ומכח זה מתקבלת התשובה, אפילו על העון המר, פגם הברית, שאין 

מועיל עליו תשובה.

ו. "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, וכיום הכיפורים", שאז 
מתחיל החצי השני של החודש שבו שולט החצי השני של צירוף הוי"ה 
המאיר בחודש זה, היינו אותיות י"ה, נתעורר ענין תיקון הברית - ומכח זה 
מתחדשת ההשפעה ונגרם תענוג רב למעלה שיכול להשפיע, וכפי גדלו של 
החטא שהוא עון הגדול ביותר, כך גודל התענוג למעלה כשעושים תשובה 

ומחזירים ההשפעה, תענוג רב שאין גדול הימנו. 

ז. וכן כאשר מגיע חודש אלול בסוף השנה, ועושים חשבון נפש איך עברה 
כל השנה, ורואים כי המה מלאים עוונות וחטאים, ועומדים בתפילה לפני 
הקב"ה, באים לידי הכנעה ושפלות, ומועילה תשובתם אפילו על הפגם הברית, 
וזה הוא הכנה ליום הקדוש והנורא הוא יום הכיפורים, שאז עיצומו של יום 
מכפר, כדאיתא בספה"ק ישמח ישראל שמכפר אפילו על עבירות החמורות 

ועל אותם החטאים הקשים שאין מועיל להם תשובה.
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 לרפואתה ולהחלמתה המהירה והשלמה
של האשה מרת מרים חי' בת שרה גולדא בתושח"י.

לקראת שבת פרשת ואתחנן - נחמו לכו ונלכה
הכנה לשבת קודש במשנת החסידות ורבוה"ק זי"ע

מאמר 'אור האמונה' מתקוות הנחמה.

נחמו נחמו עמי...

שבתות  שבע  דא...  שוין  איז  דנחמתא  שבעה  בא,  זה  הנה  אייבישטער,  דער  געלויבט  אה! 

תמימות שבהם הקב"ה מנחם את כלל ישראל בנחמה אחר נחמה, שבעה נחמות! זו למעלה מזו, 

נֲַחמּו נֲַחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱאלֵֹקיֶכם --- עד שכלל ישראל מתנחמים בתכלית  מהנחמה הראשונה של  

הנחמה ]שהיא הנחמה השביעית[ ואומרים: ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ּבְַיָי ָּתֵגל נְַפִׁשי ֵּבאלָֹקי .. ַחְסֵדי ְיָי ַאְזִּכיר 

ְּתִהּלֹת ְיָי ְּכַעל ּכֹל ֲאֶׁשר ְּגָמָלנּו ְיָי ְוַרב טּוב ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּגָמָלם ְּכַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיו. גיוואלדיג! 

גיוואלדיג!

אילו היו שבע שבתות של נחמות אלו רק ענין של נחמה דיינו! על אחת כמה וכמה טובה כפולה 

ומכופלת למקום עלינו ששבע שבתות אלו גם מכינים אותנו לימים הקדושים הנוראים הבעל"ט, 

והיא היא הנחמה הגדולה והאמיתית... וכדברי כ"ק מרן רבינו הק' מאור הגולה הישמח ישראל 

זי"ע )פ' ואתחנן אות ו( ]דבריו הק' נתבארו בס"ד בביאור רחב ועמוק בקונטרס ישמח ישראל המבואר[: 

"בשבת זו מתחילים שבעה דנחמתא, והרמז שעל ידי התשובה מתחיל לתקן מה 

ונחמה האחרונה היא תיקון מדת מלכות,  "והתיקון הוא הנחמה"  בז' המדות,  שפגם 

וזה שאחרי זה הוא ראש השנה, שאז נתעלה וישב על כסא מלכותו, ואומרים המלך 

הקדוש, יה"ר שנזכה לנחמת ירושלים..." 

לפי דבריו הק' מובן מדוע תקנו חז"ל שבע שבתות של נחמות, כי כל נחמה היא עבודה שלמה בפני 

עצמה, כל נחמה בא לתקן אחת משבע המדות ]חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות[, לזה 

צריך שבוע שלם להתבונן בתוכן הנחמה של שבוע זה!, להתבונן היטב בפסוקי התורה וההפטרה 

ששייכים לשבוע זה, ועל ידם יוכל האדם לקבל את הנחמה מהקב"ה ולהתרומם מהאבלות, מהצער 

ואבל  שק  בלבוש  המלך  אל  לבוא  ואין  הקב"ה  את  להמליך  צריכים  אנו  בר"ה  כי  ואנחה,  והיגון 

ועצבות, שהרי עוז וחדוה במקומו כתיב.
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זי"ע מבאר שכפל הלשון נחמו נחמו מורה על שני עניני נחמה  הרה"ק בעל התפארת שלמה 

א[ שיתנחמו בזמנים הטובים והנפלאים של ימי הגאולה העתידה בב"א שבהם תהיה שלימות של 

השמחה וההטבה לבני ישראל. ב[ שיתנחמו מכוח שורש המלה של 'נחמה' שהוא אותיות חן מה', 

והיינו מה שהקב"ה מפייס את ישראל, שאפילו בכל אותם שנים של ההסתר פנים הגדול בגלות - 

עכ"ז גם אז היו בנ"י בניו אהוביו, ומצאו חן בעיניו, ובבתי גואי לא פסקה האהבה מעולם, וכאשר 

ג"כ בגלות היינו רצויים  נראה איך שתמיד  עינינו בשובך לציון ברחמים" או אז  ל"ותחזינה  נזכה 

ואהובים ומלאי חן בעיני הקב"ה, וזהו הנחמה בכפליים.

פלאי פלאים! לדברי התפארת שלמה הרי שכל הנחמות הם ממה שעתיד להיות נחמה, ולעת 

עתה צריכים להתחזק באמונה שלמה שאכן נזכה בקרוב לשלמות השמחה וההטבה, ולראות איך 

שלא פסקה אהבתו יתברך אלינו אפילו בתוקף הגלות... ]להלן נשוב בס"ד לבאר את עומק דבריו 

הק'[.

ברם! שבת נחמו אינה שבת של נחמה רק מצד ההפטרה של 'נחמו נחמו עמי' אלא כל פרשת 

'ואתחנן' איז איין שטיק נחמה! - כל הפרשה כולה היא נחמה לישראל, והפטרת נחמו מקושרת 

ומחוברת לכל תוכן הפרשה עד להפליא.

בטעם הקריאה של פרשת ואתחנן מיד לאחר ת"ב אומר הרה"ק המגיד מקוז'ניץ זי"ע בספרו 

הק' עבודת ישראל:

פרשת ואתחנן קוראים תמיד בשבת שלאחר תשעה באב. והענין בזה, דהנה בתשעה באב אסור 

ללמוד תורה, ועל זה נאמר "עת לעשות לה' הפרו תורתך". לכך קוראים מיד לאחריו פרשת ואתחנן, 

להתחיל שוב התורה ולקבל עול מלכות שמים מחדש.

והרה"ק הכהן הגדול רבי צדוק מלובלין זי"ע כותב בספרו הק' פרי צדיק עוד טעם בזה:

פרשת ואתחנן שנזכר שם מענין התפילות שהתפלל משרע"ה, ואיתא שהתפלל תקט"ו תפילות 

כמנין ואתחנן כדי שיכנוס לארץ, קורין תמיד בשבת נחמו – כדי לחזק לב נפשות ישראל המצפים 

לישועה, שאל יתייאשו את עצמם מן הרחמים וכו'. הלא משרע"ה נראה לכאורה להיפך, שלא פעל 

וכו', אלא שע"י התשוקה שלו בכל התפילות בא לתכלית  כלום בכל התפילות שלו שיכנס לארץ 

המכוון של ביאת הארץ יותר מאשר היה נכנס בפועל.

ועל זה קורין בפרשה זו תמיד ב"שבת נחמו" – כדי לחזק ידים רפות בז' דנחמתא, שזה כמה 

שנים וכמה קיצים עברו, ואיה הנחמות שלנו היעודים לנו בכל הפטרות ז' דנחמתא, ובזה יהיה 

לבנו בטוח בה', שגם תפילותינו הגם שאין אנו זוכים עוד בפועל, אל יפול לב האדם עליו, מפני 

שבאמת כל התפילות של כל נפשות ישראל פועלים ברוחניות, כל פרט נפש לפי ערך תשוקתו כך 

כוונתו בדבריו הנוראים:  יבואר בהמשך עומק  ]בס"ד  בליבו.  זוכה לתכלית המכוון להתנחם  הוא 

שהנחמה תלוי לפי כל פרט נפש "לפי ערך תשוקתו!"[.
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של  תפילתו  היתה  שזאת  מבאר  שהוא  אלא  זי"ע,  לוי  הקדושת  הרה"ק  גם  כותב  זה  וכענין 

יש  לאמור'.  ההיא  בעת  ה'  אל  'ואתחנן  הכתוב  על  לשאול  מקדים  הקדו"ל  מהימנא.  רעיא  משה 

להבין אומרו 'לאמור'? וכתב לפרש: כי הנה הקב"ה כולו חסד, ואוהב עמו ישראל, וכל מה שעושה 

לישראל הכל הוא חסדים וטובות, כמו שאמרו חז"ל כל דעביד רחמנא לטב עביד, והיינו אף כאשר 

לפעמים באים על האדם מקרים הנראים לעיני אדם כמקרים רעים, יש להאמין אשר באמת כל מה 

שנעשה עמנו הכל לטובתינו, אלא שלא תמיד יכולים אנו לראות בעינינו את הטוב הגנוז, ועל זה 

הננו מבקשים מאת השי"ת 'הראינו ה' חסדך', שיהיו החסדים מגולים שגם בעולם הזה נוכל לראות 

בעינינו גודל החסדים הנשפעים עלינו.

'וה'  וזה שאמר משה 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור', לאמור הוא לשון גילוי אהבה, כמו 

האמירך היום', היינו שביקש מאת השי"ת שתהיה האהבה נגלית ונראית לעינינו אף 'בעת ההיא', 

היינו בשעה שאנו נמצאים כאן בעולם הזה, גם עתה נראה את הטוב והחסד שנשפע עלינו מאתו 

ית'.

מכיון שהכהן הגדול מלובלין זי"ע אומר: כי כל פרט נפש לפי ערך תשוקתו כך הוא זוכה לתכלית 

לכל  וראשון  ראש  הנחמה הראשונה שהיא  בס"ד בתשוקת  נתבונן  לכן  בליבו...  להתנחם  המכוון 

הנחמות, ]והיא כנגד מדת 'חסד'- וגומל נפשו איש חסד...[ וגופא בתר רישא גריר ]חלק מהדברים 

בלא  מדרש  בית  לך  ואין  הדברים,  וחשיבות  נחיצות  לגודל  ונשנו  חזרו  ועכ"ז  בעבר,  נאמרו  כבר 

חידוש[. 

הנה שבת זו פרשת ואתחנן הבעל"ט, נקרא בפי כל 'שבת נחמו', ולכאורה היה מן הראוי לתת 

לה שם 'שבת מתן תורה' על שם עשרת הדיברות שקוראים בשבת זו, וכי יש לך דבר שחשוב יותר 

מהתורה? אבל דעת תורה היפך דעת בעלי בתים, וחז"ל הכניסו וחיברו את כל תוכן הפרשה בכלל 

ומתן תורה בפרט, לתוך הפטרת השבוע שהיא הראשונה משבעה דנחמתא, והיא הנחמה שפונה 

ישעיהו הנביא לנביאי ישראל בשם ה' ואומר להם:

ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי  נֲַחמּו נֲַחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱאלֵֹקיֶכם. ַּדְּברּו ַעל ֵלב ְירּוָׁשלִַ

ִנְרָצה ֲעֹוָנּה ִּכי ָלְקָחה ִמּיַד ְיָי ִּכְפלִַים ְּבָכל ַחּטֹאֶתיָה. 

אבער געוואלד געשריגן! הרי רק זה עתה קמנו מישיבה על הארץ כשאנו מתאבלים ומקוננים 

בבכיה ומספד על חורבן בית המקדש כי הורס וכי הודש ועל עם ה' כי נפלו בחרב, ועוד ועוד, עדיין 

לא יבשה דמעותינו, קולנו ניחר מבכי, עוד לא עבר אפילו שבוע מאז שהיה מתינו מוטל לפנינו רח"ל, 

ופתאום אומרים לנו להתנחם? ולא רק נחמה אחת, אלא שני נחמות - נחמו נחמו עמי? וכי אפשר 

להתנחם?! איך ובמה להתנחם? מיט וואס קענען מיר זיך טרייסטן - עם מה להתנחם?! האם הגלות 

כבר נגמרה? בשבת נחמו אנחנו כבר כמה ימים נוספים מתקופת החורבן באורך הגלות המר. האם 

הבית השלישי אשר כוננו ידיו של הקב"ה כבר שוכן על מקומו? די מאמע רחל ווינט שוין נישט? - 
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היא כבר מונעת קולה מבכי כי כבר שבו בנים לגבולם? משיח איז שוין דא?!

ובבנין  ציון  בנחמת  יראנו  הישועות  ובעל  הנחמות  שבעל  זכינו  לא  עדיין  שבעוה"ר  עוד  וכל 

ירושלים, על מה ולמה נחמו? איך ובמה נחמו? ועוד נחמו נחמו - נחמה בכפליים, אתמהה???!!!

במדרש אמרו: חטאו בכפלים דכתיב חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפלים דכתיב כי לקחה מיד 

ה' כפלים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפלים דכתיב נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם. כל המפרשים 

תמהים ושואלים: איך אפשר להיענש בכפלים, ומי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דין ח"ו? ואם 

נענשו בכפלים על זה שחטאו בכפלים, על כרחך שאין זה עונש כפול, אלא עונש אחד בלבד לכל  

חטא? וגם מה שייך להתנחם בכפלים? את כל זה ועוד כמה ענינים עמוקים מבאר כ"ק מרן רבינו 

זי"ע במאמרו השבועי שנכתב כדרכו בקודש מתוך עשרה קבין של אהבת ה' ואהבת ישראל, ומתוך 

הדברים יבאר גם את גודל יקרת וסגולת יום ט"ו באב הבעל"ט אשר חז"ל העידו על יום זה ועל יום 

הכיפורים שלא היו ימים טובים לישראל כימים אלו... ואלו הן מקצת מדבריו הקדושים:

"ונ"ל לפרש עפ"י הידוע מכתבי האריז"ל )אוצרות חיים שער העיגולים( שתכלית מטרת 

בריאת העולם היתה כדי שיוכל להקרא רחום, שאם אין מי שיקבל רחמיו איך יקרא 

רחום, ונמצא מזה שמי שחוטא לפני השי"ת חוטא בכפלים, א' עצם החטא שמורד בו 

במלך מלכי המלכים הקב"ה, וב' מה שגורם צער למעלה שאינו יכול להשפיע חסדים 

כדרכו ורצונו להשפיע כדי שיקרא רחום, כדאיתא בגמרא )סנהדרין מו.( אמר רבי מאיר 

בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי. וזהו מאמרם 

ז"ל, 'חטאו בכפלים', כי מלבד עצם החטא עוד זאת חטאו במה שגרמו מניעת הרחמים 

וגרמו צער למעלה, 'ולקו בכפלים', מדה כנגד מדה, ואחר כך כשישובו להשי"ת, הנה 

ע"י התשובה מתקנים שני הענינים, א' שמתפייסים עם הקב"ה שמרדו בו, וב' שעל ידי 

זה חוזרים וגורמים תענוג למעלה שיוכל להשפיע רחמיו וחסדיו כמטרת הבריאה כדי 

שיקרא רחום, וממילא 'מתנחמים בכפלים".

ודבריו הקדושים צריכים לכאורה ביאור, הלא הקב"ה הוא טוב ומטיב לכל, לרעים ולטובים, 

ורחמיו על כל מעשיו, ואין חקר לגדולתו, וכי איך יתכן שבעוונותינו נגרם מניעת הרחמים ונפסק 

שפע הטוב ממנו? וכי יש מציאות של חיים בהפסק רגע אחד משפעת חיותו וטובו ח"ו? הרי הקב"ה 

בטובו מחדש 'בכל יום תמיד' מעשה בראשית? ובטובו הגדול 'תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו' 

בעבור שמו הגדול... ובכל יום אנו משלשים הודאה להקב"ה בשמו"ע בברכת מודים: הטוב כי לא 

אנו  כן מה הפירוש שבעוונותינו  לך, אם  קוינו  כי מעולם  לא תמו חסדיך  כי  והמרחם  כלו רחמיך 

גורמים למניעת השפע ח"ו?.

זי"ע  יפות  בעל הפנים  הרה"ק  למה שכתב  הק'  לעיין במאמרו  מציין  רבינו  ועוד אחרת,  זאת 

בפרשת וירא, ושם כתוב לאמר: שמה שגורם בחטאו את מניעת השפע הוא יותר חמור מהעבירה 
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בקולי'  ישמעו  לא  אנה  ועד  הזה  ינאצוני העם  אנה  'עד  יא(:  יד,  )במדבר  ולכן אמר הכתוב  עצמה!, 

שהניאוץ יותר עבירה מן העבירה עצמה, שפוגם במדת טובו של הקב"ה... ומהפך מדת הרחמים 

לדין רח"ל.

מרידה  יותר מעצם העבירה שהיא  גרוע  מניעת השפע  וכי  איגרא!  דבריו הקדושים מרפסין 

במלכות שמים? אתמהה! וכל אלו צריכים ביאור רחב ועמוק, ובס"ד נרד לעומקם של דברים, ויה"ר 

שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו. 

אנו צאנך ואתה רוענו.

כדי להבין את עומק הדברים צריכים להקדים כמה פסוקים מהפטרת הפרשה המדברים על 

הנחמה בבשורת הגאולה, וכך אומר הנביא בתוך דבריו בנחמה הראשונה לישראל:

ִהֵּנה ֲא-דָֹני ֱאלִֹקים ְּבָחָזק ָיבֹוא ּוְזרֹעֹו מְֹׁשָלה לֹו ִהֵּנה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָּלתֹו ְלָפָנֽיו. ְּכרֶֹעה 

ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ִּבְזרֹעֹו ְיַקֵּבץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיָּׂשא ָעלֹות ְינֵַהֽל. ִמֽי-ָמַדד ְּבָׁשֳעלֹו ַמִים ְוָׁשַמִים 

ּבֶַּזֶרת ִּתֵּכן ְוָכל ּבַָּׁשִלׁש ֲעפַר ָהָאֶרץ ְוָׁשַקל ּבֶַּפֶלס ָהִרים ּוְגָבעֹות ְּבמֹאְזָנִֽים.

הפסוק הראשון של ההפטרה נחמו נחמו עמי מדבר על ציווי הנחמה, שהנביא ישעיה מצוה 

בשם ה' שהנביאים ינחמו את ישראל. והפסוקים הנה אד' וגו' אלו הם עצם דברי הנחמה, ולכן מן 

הראוי להתבונן בהם טובא, שהרי אם הקב"ה מנחמנו, מצוה עלינו לעשות רצונו ולהתנחם.

שכרו  את  ויביא  האומות,  מן  להיפרע  חזקה  ביד  ה'  יבוא  הגאולה  בבוא  כי  מתנבא  הנביא 

לצדיקים, ושכר פעולתם שעשו מצוי לפניו. והנביא ממשיך בבשורה ואומר שהקב"ה יבוא כרועה 

המנהיג את עדרו ובידיו יאסוף את הטלאים, ובחמלה נושא אותם בחיקו.

הנה זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חייתני - הידיעה "שהקב"ה הוא הרועה ואנחנו עמו וצאן 

מרעיתו", זאת היא הנחמה הגדולה ביותר שאין למעלה ממנה גם כאשר אנחנו עדיין בגלות!... 

מהי הנחמה הגדולה?

בן  יהושע  רבי  יא( מסופר על אדריינוס קיסר שחיק טמיא שפגש את  )י,  במדרש אסתר רבה 

חנניה ואמר לו: גדולה היא הכבשה שעומדת בין שבעים זאבים, השיבו ריב"ח: גדול הוא הרועה 

שמצילן ושומרן לפניהם. והנה יש להבין א. מה ראה אדריינוס לדבר בשבחן של ישראל? ב. ויותר 

צריך להבין מה היה הויכוח ביניהם, הרי לשניהם המסקנא אחת היא, שיש כאן נס גדול שהכבשה 

עומדת וחיה בין שבעים זאבים?

והגלה את  בית המקדש  יתורצו בחדא מחתא. אדריינוס הרשע שהחריב את  ושני הקושיות 

ישראל, לא התכוון אף לא לרגע אחד לדבר בשבחן של ישראל, אלא אדרבה, הוא התכוון לשבור 
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את רוחם ואת מעט זיק של תקוה שעדיין נותר להם לאחר החורבן, הוא רצה לקחת מהם ולהכניסם 

ליאוש, שאין להם שום יכולת לשרוד ח"ו, לכן בא אל ריב"ח ושואל אותו בלעג וקלס: כמה גדולה 

כבר  זמן היא  כבר? כמה  גדולה היא  עד כמה  כלומר  זאבים?  בין שבעים  היא הכבשה שעומדת 

תוכל להחזיק את עצמה? הלא אפילו מול זאב אחד אין הכבשה יכולה לעמוד, עאכו"כ מול שבעים 

זאבים! חבו כמעט רגע, יעבור יום או יומים ולא ישאר מהכבשה הזאת שריד ופליט, את הכל יאכלו 

הזאבים עד העצם האחרון!.

וריב"ח 'חכימא דיהודאי' שהבין טוב טוב מהי כוונתו של אדריינוס, השיבו: אתה טועה טעות 

גדולה וחמורה מאד, אתה חושב שהכבשה היא זו שמצילה את עצמה, ומתוך כך אתה בטוח שלא 

תשרוד עוד זמן רב, לכן אני מודיע לך ואומר: חס ושלום חס ושלום! "הכבשה איננה גדולה וחזקה 

כלל, היא איננה עומדת מול הזאבים בכוחותיה, כל כח עמידתה היא רק בגלל שיש לה רועה גדול, 

ורועה זה הוא גם הבעל הבית של השבעים זאבים! והוא זה ששומר על הכבשה!, אמנם הרועה 

מסתתר ואינו נראה, אבל הרועה של הכבשה הוא גם הרועה ובעל הבית של הזאבים! והזאבים 

גדול הוא  וציווי הרועה! הוי! כמה  לנגוע בכבשה ללא רצון  יעיזו  ואבוי להם אם  יודעים שאוי 

הרועה שמצילן ושומרן...!" --- כל זאב שניסה לנעוץ את ציפרניו בכבשה ללא רשות הרועה, אבד 

וכלה מן העולם ולא נשאר ממנו שריד ופליט, צא וראה מה נשאר מהכבשה ששמה ישראל, ומה 

נשאר מהזאב ששמו אדריינוס וכל מיני זאבים אחרים כיוצא בו, עם ישראל הוא עם הניצחי והוא 

חי וקיים לעד, ואילו כל הזאבים שהיו בהיסטוריה כבר אינם, את כולם נשא הרוח ולא נשאר אפילו 

זכר מהם... 

טיטוס טיטוס היכן אתה והיכן אני...

הרב ד"ר משה רוטשילד ז"ל מייסד בית החולים 'מעיני הישועה' שנפטר לא מכבר ]יהי פרסום 

המעשה בשמו לעי"נ[, סיפר מעשה מופלא עד מאד: "נסעתי במונית עם הרב מפוניבז' רבי יוסף 

שלמה כהנמן זצ"ל ברחובותיה של העיר רומא, ולפליאתי אני שומע את הרב חוזר כמה פעמים על 

המשפט: 'אני הולך לגמור איתו את החשבון אחת ולתמיד'!. לא ידעתי עם מי רוצה הרב לגמור 

חשבון... מי שהכיר את הגרי"ש כהנמן זצ"ל ידע שמדובר באישיות טהורת לב, והמשפט הזה לא 

התאים למידת הוותרנות המובהקת שהיתה בו. נראה היה ש'סיום החשבון' הזה חשוב לו מאד, 

והוא נחוש בדעתו לבצע אותו...

התעלומה נפטרה רק כאשר הגענו ל... שער טיטוס שברומא, הרב בקש מנהג המונית לעצור, 

ומבעד לחלונות הוא מביט בציור המנורה הטהורה החרוט על השער, ומתחתיה כתוב 'יהודה לא 

תהיה', ואז הוא יוצא מהמונית, מתקרב אל השער הגדול, מיישר את כובעו ומסדר את בגדיו, והנה 

הוא ניצב הדור פנים אל מול השער ומכריז בקול גדול: "טיטוס, טיטוס, לפני אלפיים שנה רצית 

למחוק ולאבד את עם ישראל, מבלי להשאיר להם זכר, שם ושארית. ראה טיטוס, מי מכיר אותך 
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היום: מי שיטייל כאן בין רחובותיה של רומא וישאל את הילדים מי היה טיטוס, הם אפילו לא ידעו 

נותר מאומה! האם יש בעולמנו  נכונה על השם שלך... הרי מכל ה'תורה' שלך לא  לחזור בהגיה 

אנשים הרואים עצמם כממשיכי מורשתך?

ואילו אני, מגיע עכשיו מבני ברק שבארץ ישראל אותה רצית להחריב, וברגע זה ממש יושבים 

רק  וזה  מאתנו,  להשכיח  שאפת  כך  שכל  העבודה  ועל  התורה  על  בחורים  מאות  מחמש  למעלה 

בישיבה שלי, לבד ממאות הישיבות ומוסדות התורה בכל רחבי תבל, שבהם נמצאים עוד אלפים 

של לומדי תורה".

הרב מפוניבז' עדיין לא גמר את החשבון... מסביבו התאספו כמה צעירים רומאים אבל הוא לא  

פחד, והמשיך לנאום בכיכר המרכזית שליד שער טיטוס: "את קודש הקודשים אמנם ביזית וחרפת 

בצורה נוראה, אבל מציע אני לך לבוא עכשיו אל בתי המדרשות בארץ ישראל, ותראה איך יומם 

ומייחלים לבניית בית המקדש, לומדים  ולילה עומדים שם יהודים ומבכים את החורבן, ומצפים 

ומשננים את תבנית ההיכל וכל מעשהו, זה האות והמופת המובהק ביותר שבית המקדש שלנו אכן 

יבנה במהרה! אתה נשכחת לנצח ואבד שמך, אולם יהודה היה תהיה, ופרוח תפרח".

טייערע ברידער - עם ה', חזקו ונתחזקה כי שוד גמר - גם הזאבים של היום, הן הזאבים של גויי 

הארצות למיניהם... והן הזאבים של ערב רב שנטמעו בתוכינו, בארץ ובגולה, כל האלילים כולם בלי 

יוצא מן הכלל מהרה כרות יכרתון... און ס' וועט גאר נישט בלייבן פון זיי...והעולם יתוקן במהרה 

במלכות שד-י, ישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה... אה גיוואלדיג! אשרנו מה טוב חלקנו 

ומה נעים גורלנו, "אנו צאנך ואתה רוענו...!"

אכן אתה א-ל מסתתר.

אלא שהרועה הזה הלה הוא אבינו רוענו אכן הוא קל מסתתר, ואינו נראה בזמן הגלות, לא לכלל 

ולא לפרט, ורק לפעמים הוא מציץ מן החרכים ומשגיח מן החלונות, וזהו עיקר צרת ודוחק הגלות, 

שמחמת ההסתרה אנו לפעמים שוכחים מהרועה נאמן, ובמקום להידבק בו אנחנו מתעסקים עם 

הזאבים ומנסים להתמודד אתם לבד, זו היא הצרה הגדולה ביותר! כי באמת אין שום חכמה ועצה 

לכבשה להציל את עצמה, זולת הרועה נאמן שלה. וכך כותב הרמב"ם ז"ל בספרו מורה הנבוכים )ח"ג 

פרק נא( והשל"ה הק' )בפ' בהעלותך( מפליג את דבריו עד מאד, ומבטיח לכל מי שישנן היטב את דבריו 

הקדושים שלא ידע משום צער!, ולא יחסר לו כל טוב כל ימי חייו, וזה לשונו הק' והזהב:

"...ועל כן יראה לי, כי מי שימצאוהו רעות ותלאות, מן הנביאים או מן החסידים 

השלמים, כי לא מצאתהו הרעה ההיא אלא בשעת התרשלותו, וכפי אורך ההתרשלות 

ההיא או חסרון הדבר כן יהיה עוצם הרעה... כי שמירת הבורא היא דבקה תמיד במי 

שנאצל עליו השפע ההוא המזומן לכל מי שישתדל בהשגתו, וכי בהיות זכה מחשבת 
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האדם ותשיג לבורא ית' בדרכים האמיתיים ויתענג במה שהשיג - אי אפשר לעולם 

שימצא לאיש ההוא רעה מכל מיני הרעות, כי הוא עם הבורא והבורא עמו, אך בפנותו 

מאת הבורא, יהיה נסתר מהקל ויסתר הקל ממנו, והנה אז הוא מזומן ומוכן לכל נזק 

אשר יעבור, כי הענין הגורם לדבוק שמירת הבורא באדם ולהצילו מים המכשולות הוא 

שפע השכל...".

גיוואלדיג! הרמב"ם שהוא בעל ההלכה קובע שגם ענין ההסתרה הוא בחירה ביד האדם לקבוע 

אם אכן הקל ברוך הוא יסתתר ממנו או לא.., כי כל עוד מחשבתו של האדם זכה וחבוקה ודבוקה 

בהשי"ת, הרי הוא עם הבורא ית' והבוב"ה עמו ואין שום הסתרה, וכשאין הסתרה אין שום צרה 

וצוקה, גם כאשר שבעים זאבים רעבים נוהמים סביבו וכל אחד מהם מוכן אפילו לבד לטרוף אותו 

ברגע כמימרא, אדם זה אינו רואה ומבחין בהם כלל, הוא רואה את רק הרועה נאמן שעומד עליו 

לשומרו, ואין לו שום פחד ודאגה כלל. רק כאשר האדם מנתק את מחשבתו ודבקותו מהשי"ת אז 

להציל את  ומנסה  זאבים,  למול שבעים  עצמו  מוצא האדם את  ואז  הנהגת ההסתרה,  מיד  מגיע 

יהיה  כן  וכפי אורך ההתרשלות ההיא או חסרון הדבר  לו תקוה להצליח רח"ל.  ואין  לבד,  עצמו 

עוצם הרעה רח"ל.

מעשה נורא זה סיפר הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל, כפי ששמע מבעל המעשה בעצמו.

משפחה שלימה, הורים, שלושה אחים ושלוש אחיות הגיעו לאושוויץ. כמו כולם עמדו בתור 

רווי האימה של הסלקציה הנוראה, בניצוחו של הצורר ד"ר מנגלה ימ"ש. יש המופנים ימינה אל 

החיים ויש הנשלחים שמאלה אל המוות.

כל בני המשפחה, ההורים האחים והאחיות, נשלחו שמאלה אל המוות, מלבד אחד שהופנה 

ימינה להצטרף אל כוחות העבודה, ששימשו למטרותיהם הנלוזות של הנאצים ימ"ש.

"לאחר המיון הנורא" – מספר אותו יהודי – "נלקחתי יחד עם עוד שבעה עשר אנשים צעירים, 

כדי לצאת לעבודת הכפיה. אבל כדי 'להכשיר' אותנו לעבודה, נצטוינו להתפשט מכל בגדינו, ולקפוץ 

 – לתאר"  קשה  מאד,  וצורב  חריף  חיטוי  חומר   – "קרבול"  של  גבוהה  בכמות  שנמהל  מים  לבור 

ממשיך היהודי בתיאורו – "את הצריבה הנוראה בכל חלקי הגוף, ובמיוחד החומר החריף שחדר 

לעינים ולאוזניים, כולם קפצו אל המים ומיד ברחו החוצה מן הבור, אך אני, דווקא במים הצורבים 

הללו, נשארתי לעמוד רגע ארוך ומלמלתי לעצמי".

"רבש"ע  היו לי אב ואם, שני אחים ושלוש אחיות, ועכשיו אין לי כבר אף אחד! אין אבא, אין 

אמא, אין אחים אין אחיות! אבל עוד נשארתי בבגדים שלי. עכשיו כבר נשארתי רק אני ובשרי 

ואתה אלקי! אותך אף אחד לא יוכל לקחת ממני, אם כן, מה חסר לי"! ...

"מחשבות אלו" – אמר היהודי – "גרמו לי לחוש תענוג כה גדול, שכמותו לא חשתי כל ימי 

חיי"!
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"חבריי היהודים עמדו מחוץ לבור וצעקו לעברי! מה אתה עומד ומשתהה שם, בקרבול החריף 

והנורא הזה, צא מהר מהגיהנום! אך אני המשכתי לעמוד שם, להתענג על 'קרבת אלוקים' העצומה 

שחשתי דווקא בצריבה הנוראה"...

עם הבורא  זכה  להיות תמיד במחשבה  בך'?  ודבוקה  'חבוקה  להיות  לוקחים את הכח  מהיכן 

והבורא עמו?

דאס נעמט מען נישט - את זה לא לוקחים! את זה רק מקבלים!... ומי מקבל? כל מי שיש בו את 

ההגדרה של הרמב"ם --- "שמירת הבורא היא דבקה תמיד במי שנאצל עליו השפע ההוא המזומן 

"לכל  מי  שישתדל  בהשגתו...!"

איזה שפע נאצל על מי שמשתדל בהשגת הדביקות?

הענין הגורם לדבוק שמירת הבורא באדם ולהצילו מים המכשולות הוא "שפע השכל"

על איזה שפע השכל מדבר הרמב"ם? הלא אנחנו מכירים הרבה אנשי שכל ומדע שלא טוב להם 

בחייהם, הם מלאים צרות ואנחות רח"ל, ואף שלמה המלך אמר בחכמתו... גם לא לחכמים לחם. 

שמחת החיים הם מהם והלאה, למרות פקחותם ורוחב שכלם, הם אולי אפילו יועצים לאחרים ברוב 

שכלם, ומ"מ ה"חבוקה ודבוקה בך" רחוקים מהם כרחוק מזרח ומערב!.

הרמב"ם מדבר רק על שפע של 'שכל האמונה ודבקות בה'. שכל של האדם המאמין שתמיד ה' 

אלקיך עמך לא חסרת דבר, ולא בגלל שאתה שוכן בתים מלאים כל טוב וצאנך ובקרך ירבון מאד, 

לא ולא, אדרבה, גם במצב של 'ידע לכתך במדבר הגדול והנורא הזה מקום נחש שרף ועקרב אשר 

לזה צריך שפע של "שכל אמונה" מיוחד כמו  אין שם מים, שם ה' אלקיך עמך לא חסרת דבר', 

שיבואר... 

וכך תנא דבי אליהו )אליהו רבה פי"ח(: 'קומי רוני בלילה' - אין רננה זו אלא הודאת היסורין... עשה 

אדם כל מה שעשה, באו עליו יסורים לטובתו ולהציל מידיו כל מה שעשה, יעמוד בחצי הלילה, 

יברך וישבח וירומם ויגדל ויקדש לשמו של מי שאמר והיה העולם ברוך הוא, שנאמר 'חצות לילה 

אקום להודות לך על משפטי צדקך' לא יאמר אדם צדיק אני ישר אני, עלי יבואו יסורים? אין הקב"ה 

מיסר את האדם לרעתו אלא לטובתו, וכי יש לך אדם בעולם שרוצה ברעתו של בנו חס ושלום?!. 

בישיבתו של אליהו הנביא דורשים מכל אחד חמשה רננות והודאות על יסורים רח"ל, וכל זה דוקא 

בחצי הלילה בתוקף החשכות והיסורים רח"ל, למה? מדוע? זה שאלה ששואל רק מי שאין לו את 

שפע השכל האמונה והדבקות, כי מי שיש לו את זה אינו שואל שאלות אלא הוא שר את הרננות 

האלה לא מחוץ לבריכה החומצית באושוויץ אלא בתוך - ודוקא בתוך הבריכה - קומי רוני בלילה 

- בחצי הלילה ...

הא כיצד? מתי ואיך משפיעים 'שפע שכל - של אמונה ודבקות' על האדם המשתדל?
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את שפע האמונה הזו משפיעים בתשעה באב ושבת נחמו, ומהם יונקים כל ימי השנה שפע 

של שכל הדבקות והאמונה, שבהם ניצול האדם מ'ים המכשולות'!...

דוב אורב לי ארי במסתרים.

ירמיהו הנביא כשהוא מקונן מרה במגילת איכה במר לבו ובזעקה עד לב השמים, בתוך דברי 

בתוקף  הלילה,  בחצי   - בלילה  רוני  קומי   - דוקא  באמצע  אלא  בסוף,  ולא  בתחילה  לא  הקינות, 

הקינות, הוא מקונן ושר שירי רננות בתמצית דמו, מיד אחרי שהוא מקונן על כי 'השבעני במרורים 

הרווני לענה: חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו... חדשים לבקרים רבה אמונתך... כי לא יזנח 

לעולם ה' כי אם הוגה וריחם כרחמיו וכרוב חסדיו, ולרגע אנחנו לא מוצאים את עצמנו, האם אנחנו 

עכשיו בשבת קודש בסעודתא דעתיקא קדישא ושרים את זמר ברוך ה' יום יום, או שאנחנו בת"ב 

על הארץ, א ווי בין איך - היכן אני?...

אוי געוואלד! אליהו הנביא וירמיהו הנביא אולי תלמדוני, פון ווי נעמט מען די כוחות? מאין 

לוקחים את הכח לשיר בחדא מחתא - השבעני במרורי הרווני לענה / חסדי ה' כי לא תמנו כי לא 

כלו רחמיו? איך אפשר לתפוס את החבל בשני הראשים???!

ואכן שני הנביאים משיבים על כך תשובה חדה וברורה כשמש, אליהו הנביא משיב: "וכי יש 

לך אדם בעולם שרוצה ברעתו של בנו חס ושלום". וירמיהו הנביא משיב בין פסוקי הרננות בחצי 

הלילה: "יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה".

טייערע אידן! ראו נא ראו,  מהיכן, ואיך, הגיעו צדיקי הדורות אל  פסגת הקדושה והדבקות? 

דוקא מתוך עומק מגילת איכה! באמצע קינותיו שוברות הלב שבמגילת איכה, מיד אחרי המלים 

הנוראות "הֹוִריִדי כַּנַַחל ִּדְמָעה יֹוָמם ָולְַיָלה". קורא ומכריז ירמיהו הנביא מתוך שטף דמעותיו: "קומי 

וכך מוסבר הדבר בתרגום: קומי כנישתא דישראל דשריא בגלותא, עסוקי במשנה  רוני בלילה!" 

בליליא ארום שכינתא דה' שרייא לקבליך – קומי כנסת ישראל השרויה בגלות ועסקי במשנה, כי 

שכינת ה' שרויה לנגדך".  יד ביד עם נבואות החורבן האיום בא אותו הנביא שהיה קרוב למדרגת 

משה רבינו וחיזק את ישראל בקדושת תורה שבעל פה, להחיות את עתיד העם בגלותו... כי שכינת 

ה' שרויה לנגדך!!!

השמים  מן  שמשפיעים  מאד  מיוחד  באופן  והדבקות'  האמונה  'שכל  בהשפעת  בא  זה  כל 

בתשעה באב לכל אחד ואחד כאשר הוא נותן לא רק את פיו לעפר, אלא גם את כל עצמותו ומהותו 

הוא משליך עד לעפר, הוא מתגולל בעפר בדומיה, ומצדיק עליו את הדין ואומר: צדיק הוא ה' כי 

פיהו מריתי, הוא מרגיש את עצמו בזוי ונבזה על כל מה שעשה עד שהגיע למצב של: אם מאוס 

מאסתנו קצפת עלינו עד מאד רח"ל, אבל אינו מתרעם ח"ו, אלא אדרבה הוא מכיר בחטאו ובמצבו 

האיום ונורא, הוא מודה ומתודה שהוא זה שגרם לכך שעדיין לא נבנתה בית המקדש, והוא זה 
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שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה, ובגללו יושבים כולם על הארץ באבלות, ומתחנן 

להקב"ה בלב נשבר ונדכה: השיבנו ה' אליך ונשובה - לאמיר זיך איבערבעטן טאטע פאטער - אבינו 

שבשמים, חדש ימינו כקדם. אזי תיכף ומיד עוד בעיצומו של תשעה באב אומר האב לבניו, התנערי 

מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי - בעיצומו של יום, בת"ב אחרי הצהריים באותו הזמן שהוצת 

אש בציון, כבר קמים ומסדרים את הכסאות, מחזירים את הפרוכת, ]ומנהג ישן של אנשי ירושלים 

של מעלה שהיו אז צובעים ומכינים את הבית לקראת הגאולה...![.

יתר על כן כתב הרה"ק בעל בת עין זי"ע בטעם הדבר שכופלים בסיום מגילת איכה את הכתוב: 

'כי אם מאוס מאסתנו  השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, כי סיום המגילה הוא בפסוק: 

קצפת עלינו עד מאד'. היינו שכלל ישראל מתהלך בהרגשה שהקב"ה קוצף עליהם ומואס בהם 

רח"ל, ועל זה לבד צריך לשוב בתשובה שלימה! ונמצא אם כן שצריך לשוב שני פעמים, הראשון 

על עצם החטא שהוא נורא ואיום, ועל זה מבקשים בפעם הראשון השיבנו ה' אליך ונשובה. והשני 

על מה שהלכנו קדורנית במחשבה פסולה בתכלית שהקב"ה ח"ו מואס בנו, ועל זה מבקשים בקשה 

מיוחדת שנזכה לשוב בתשובה שלמה על כך, ונמצא שאין כופלים את הפסוק, אלא כל אחד נצרך 

לגופו...

זהו מה שדיבר בקדשו הרה"ק בעל הבני יששכר זי"ע )מאמרי חודשי תמוז אב מאמר ב אות ז( על על 

דברי המקונן )איכה ג, י(: 'דוב אורב הוא לי ארי במסתרים': "כי בחמש שעות האחרונות של תשעה 

באב כבר מתמתקים הדינים. ואמרתי ברמז הכתוב 'דוב אורב הוא לי ארי במסתרים', הנה נכתב 

'אריה' וקרינן 'ארי' בלא ה"א, דהנה השעות מהתשעה ימים הם מנין 'אריה' )216(, אבל ביום תשעה 

באב מן המנחה ולמעלה 'נולד בן דוד', והחמישה שעות אחרונות כבר מתמתקים הדינים, על כן אין 

קוראים 'אריה' רק 'ארי' חסר ה'" עכ"ל הזהב.

ולכן כבר בשבת הראשונה מיד לאחר ת"ב, כבר מתחילים לשמוע ולהרגיש את הנחמה, ומהו 

עמו  ואנחנו  הרועה  הוא  "שהקב"ה  הידיעה  טלאים'  יקבץ  בזרועו  עדרו  יראה  "כרועה  הנחמה? 

וצאן מרעיתו" - אנו בניך ואתה אבינו, אנו צאנך ואתה רוענו" זאת נחמתי בעניי - זאת היא הנחמה 

הגדולה ביותר שאין למעלה ממנה גם כאשר אנחנו עדיין בגלות, ובתוספת ברכה משפיע הקב"ה 

לאדם זה שפע של גילוי אהבה וכל מילי דמיטב, שזהו מטרת הבריאה שיתגלו רחמיו וחסדיו ית"ש, 

וכדברי רבינו זי"ע במאמרו:

א'  הענינים,  שני  מתקנים  התשובה  ע"י  הנה  להשי"ת,  כשישובו  כך  "ואחר 

למעלה  תענוג  וגורמים  חוזרים  זה  ידי  שעל  וב'  בו,  שמרדו  הקב"ה  עם  שמתפייסים 

שיוכל להשפיע רחמיו וחסדיו כמטרת הבריאה כדי שיקרא רחום, וממילא 'מתנחמים 

בכפלים".

ומתוך עבודת נחמה זו מטפסים ועולים מדי שבת בשבתו, בשבתות אלו שאנו צריכים להכין את 



אמרי מנחם  |  פרשת ואתחנןכד

עצמנו לר"ה הבעל"ט שנוכל לומר ה-מ-ל-ך! להמליך עלינו ועל כל העולם את המלך הקדוש, וזאת 

בעבודת שאר הנחמות עד שמגיעים לפסגת הנחמה של ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ּבְַיָי ָּתֵגל נְַפִׁשי ֵּבאלָֹקי .. ַחְסֵדי ְיָי 

ַאְזִּכיר ְּתִהּלֹת ְיָי ְּכַעל ּכֹל ֲאֶׁשר ְּגָמָלנּו ְיָי ְוַרב טּוב ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּגָמָלם ְּכַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיו. שאין 

מפסיקים להודות ולהלל את אבינו שבשמים 'על כל אשר גמלנו', כי אם הכל בא מאבינו אב הרחמן, 

פון אונזער דערבארעמדיקער טאטע, הרי הכל הם 'כרחמיו וכרוב חסדיו הגדיל לנו'.

כך צריך האדם לחיות באמונה ובהכרת הלב, בבחינת 'וידעת היום והשבות אל לבבך' על כל 

הקורות אותו  לטוב ולמוטב, שלא להתהלך ח"ו עם מחשבות כפירה של אדריינוס שחיק טמיא, 

ולומר כמה גדולה הכבשה! הן לטוב - כאשר הוא מצליח ]או שחושב עכ"פ שהוא מצליח...[ לחשוב 

שאני - הכבשה - כוחי ועוצם ידי עשו לי את החייל הזה, אני ואפסי עוד רח"ל, והן למוטב, בצר 

לו ח"ו ומצאוהו פגעי הזמן רח"ל, שלא לחשוב איך יכולה הכבשה להתמודד למול שבעים זאבים 

יש  אבל  נישט!  גאר  קען  שעפסעלע  דער  כלום!  היא  שהכבשה  ידע  תמיד  אלא  אותי,  המקיפים 

לכבשה רועה נאמן, המסתיר עצמו לעת עתה מהכבשה, אבל יודע אני שהוא כאן - אכן אתה קל 

יכול,  ויכוננך, והוא הרי כל  מסתתר, הוי, כמה גדול הוא הרועה - הלא הוא אביך קנך הוא עשך 

ואדרבה, לגודל שפל מצבי יש לו להקב"ה את המקום והזמן להראות ולגלות רחמיו וחסדיו באופן 

הטוב ביותר, ומתחזק באמונה שכל מה שעושה עמו הקב"ה הוא בצדק וברחמים, בגודל אהבת 

ורחמי האב על הבן, וכך הוא מתפלל להקב"ה בהודאה מתוך הכנעה וביטול, ומבקש על העתיד, 

כי כאשר האדם מכניע את עצמו ומודה  ובזה הוא מעורר וממשיך עליו רחמים וחסדים גלויים. 

להקב"ה על כל הטוב והמוטב שעושה עמו, זהו גם העת רצון להתפלל ולבקש על מה שצריך...

כולם  לאמר,  ההיא  בעת  ה'  אל  ואתחנן  בפרשה:  הראשון  הפסוק  על  הטורים  בעל  כותב  כך 

תמהים מהו 'בעת ההיא' על איזה זמן מדבר מרע"ה, ואומר בעל הטורים: לעיל מיניה כתיב )סוף 

פרשת דברים(: לא תיראום כי ה' אלקיכם הוא הנלחם לכם, "חיזקתי את בני ישראל אולי ירחם עלי" 

היינו בשעה שמחזקים את השני הוא עת רצון ושעת הכושר לבקש על עצמו, וזהו שאומר להם 

משה רבינו בעת ההיא - בעת שחיזקתי אתכם ביקשתי על עצמי... וכן כאשר יהודי מחזק את עצמו 

ומתחזק בהקב"ה באמת ובאמונה שהכל מאתו ית' והכל בתכלית הטוב הנכון, גם כשכואב וצר לו, 

רבוש"ע אני מאמין כי חסדי ה' לא תמנו כי לא כלו רחמיו, אי לזאת הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו 

קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך - למען המטרה שלשמה בראת את העולם, כדי שיתגלו רחמיו 

ואם  ובקשתו,  תפילתו  את  לקבל  נפתחים  השמים  שערי  שכל  זוכה  אז  או  הבוית"ש,  של  וחסדיו 

הישועה תתמהמה הוא ישאר איתן וחזק באמונתו, ויקיים בעצמו את מאמר הכתוב: 'וחיכיתי לה' 

המסתיר פניו בעת ההיא' ובכל יום אחכה לו שיבוא. 

גלות גלות ווי גרויס ביסטו

נזדמן  ובהיותו בדרך  זי"ע למדינת אונגרין,  הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב  נזדמן  פעם אחת 
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לפניו מחזה הוד של נער צעיר מוקף באווזים, עינו סרקו את אווזיו, את נאות דשא הירוק, ואת תכלת 

השמים, ובלב הומה הוא נשא את עיניו לשמים וקרא: רבונו של עולם, אני אוהב אותך כל כך! תודה 

לך על הכל, תודה על השמש הזורחת והרוח הנושבת, תודה על החיים שהענקת לי ועל הבריאות 

שחננתני, תודה לך על העינים שנתת לי לראות בהם כל זאת...

כה דיבר הנער מבלי לשים לב שהרה"ק רמ"ל מסאסוב עומד מהצד ושומע את הכל. וכך המשיך 

הצעיר ואמר עוד:

אנשי  בלב  שנתת  על  לך  לגמול  אוכל  במה  חסדך?  על  לך  לגמול  אוכל  במה  עולם;  של  רבונו 

העיירה למסור לידי את אווזיהם לרעותם? במה אוכל להודות לך על שאני זוכה לפרנס את אמי 

האלמנה? הוי, רבוש"ע, אויב די וואלט געהאט קאטשקעס וואלט איך זיי געפאשט פאר דיר בחינם 

--- אילו היו לך אווזים - הייתי רועה לך אותם בחינם!...

היה זה אמנם המקסימום שהיה יכול להקריב לרבוש"ע, לרעות את אווזיו בחינם, אבל הקב"ה 

לא הפקיד בידיו את אווזיו, לכן המשיך הנער ואמר; רבוש"ע - הרי אתה יודע שאילו הייתי יודע 

להתפלל, הייתי מתפלל לפניך, אילו הייתי יודע ללמוד בתורתך הייתי לומד בה כל היום, אבל... איני 

יודע לקרוא ואינני יודע להתפלל, אינני יודע כלום.

אבל דבר אחד אני יודע, ואת זה אני יודע יותר טוב מכל ילדי העיירה, אני יודע לעשות קוז'יגלעך 

- היפוך ראש, הנה אעשה זאת לכבודך. וכך תוך כדי דיבור נחת על ידיו והזדקר על רגליו בתנועה 

סיבובית במורד הגבעה, במהירות ובמיומנות מושלמת התהפך שוב ושוב, עד שהתגלגל והגיע לידיו 

של רבי משה לייב זי"ע כשהוא מחבקו באהבה ובשטף דמעות שניגרו מעיניו. והורה לו להכניס 

את כל אווזיו, ולבוא עמו יחדיו אל בית אמו, כאשר הגיעו לבית, נתן לה הרמ"ל דמי מחייתה לשנה 

תמימה כדי שתרשה לבנה לבוא עמו ללמוד תורה.

בחום לבו ובאמונתו הזכה וכשרונותיו הברוכים, עלה הנער והתעלה, עד שהיה לאחד מגדולי 

ומנהיגי הדור, הלה הוא הרה"ק מהרי"א מקאליב זי"ע.

ויתום  עני  כפר  כבן  וגם  גמלו,  אשר  טובו  רב  על  להשי"ת  ולהלל  להודות  מינקותו  שגדל  מי 

שבמקום ללמוד תורה הוא עובד קשה כדי להביא לאמו את פרנסתה, הוא רשאי וגם ראוי לשיר 

ולבקש בהשתפכות הנפש, אוי געוואלד:

 גלות גלות ווי גרויס ביסטו / שכינה הקדושה ווי ווייט ביסטו.

 וואלט דער גלות קלענער גיווען / וואלט די שכינה הקדושה נענטער גיווען. 

וכאן הבן שואל: ווי אזוי מאכט מען דעם גלות קלענער - איך מקטינים את הגלות?!

תשובה לכך כבר כתבנו בס"ד באריכות בשבתות של בין המצרים על ענין זהירות בכבוד הבריות 

מתוך אהבת חינם, וכמה שכבר ִנְכָתב ְוִנְכּתֹוב עוד בס"ד עדיין לא יצאנו בזה ידי חובה! וגם כאן פטור 
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בלא כלום אי אפשר - כי בה תלוי כל הנחמה והישועה שאנו מייחלים ומצפים בכל רגע ורגע... 

בהא נחתינן ובהא סלקינן!...

הריני מוחל לכל מי שהכעיס והקניט אותי

איש עסקים נכבד מאד, בר-אוריין ּומּוָרם-ֵמָעם במעשיו הטובים, סיפר דברים כהווייתן:

הוא סייע רבות לישיבות בייעוץ משמעותי, וברוב המקרים ללא טובת הנאה. והנה הגיע רגע, 

שהחליט אישית לסייע לאחד מתושבי השכונה שהיה דר בה להכניס את בנו לישיבה גדולה. הוא 

היה בטוח שכל הדלתות יהיו פתוחות לפניו. נכון, הבחור לא היה מאלו שרצים אחריהם, אבל היה 

בחור טוב.

עמוסות  כבר  הטובות  הישיבות  שרוב  בעת  הרישום,  זמן  של  האחרונים  בימים  הגיע  הוא 

וסגורות, וניצבות בפני לחצים רבים מכיוונים שונים, כך שלא היה חסר להם לחץ נוסף. ואכן הוא 

נתקל בתגובות מתחמקות ובנעילת כמה דלתות. הוא ניסה במקומות שבעבר נעזרו בו רבות, אך ללא 

הצלחה.

הוא היה כאוב ולא האמין "הרי סייעתי לאותן ישיבות לא פעם אחת – והרי הם עוד יצטרכו 

את עזרתי!"

אם נבחן את הדברים במבט עמוק יותר, נוכל לקבוע כי אדרבה, זה מוכיח כי הסיבה להתחמקויות 

נובעת ממצוקה אמיתית, שבאמת בלתי אפשרי לשלב את הבחור במסגרות שביקש. אלא שהם 

צודקים מבחינתם והוא צודק מאד מבחינתו.

כיון שכאבו עלה לגרונו, נכנס להגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל  ואמר לו דברים כהווייתן 

ואת הכאב הצורב: "עזרתי להם, וכעת ביום פקודה לא עומדות לי פעולותיי למענם, וכי אין הגינות?!"

"ֶרּב אהרן-ֵליּב" הרהר ואמר: "גם אצלנו ב'אורחות תורה' נסגר כבר הרישום, אבל אני אברר, 

ואם הוא בחור טוב אכניס אותו אצלי".

הוא יצא בתחושת רוגע קלה. לאחר כשבוע הוא קיבל טלפון כי הר"מ של ישיבת 'אורחות תורה' 

רוצה להיכנס אליו בעניין אותו בחור כדי לדבר איתו אודות תנאי מסוים לפני שיקבלו את הבחור 

לישיבה.

האיש, שהיה גם עשיר בעל ממון, הבין לתומו, ובצדק, כי הם מעוניינים לשבת אתו ולרמוז, או 

אפילו לסכם, על שכר חודשי גבוה – מעט יותר מבחורים אחרים, או על תרומה חד פעמית לטובת 

הישיבה... 'מדוע הם רוצים להיכנס אלי? אם החליטו שלא לקבל – שיאמרו! ואם הוחלט לקבל 

אותו, אפשר להודיע זאת בטלפון קצר. מסתבר אפוא שהם רוצים משהו שקשור איך שהוא ליסוד 

הגדול של 'תן וקח'...



כז חודש מנחם אב תשפ''ב

לא הייתה לו ברירה והוא לא דחה את הפגישה, אבל הוא הכין את עצמו אליה, עם זעם סמוי, 

ועם תכנית לשפוך את מה שיש לו בלבבו פנימה...

והם  עצובות,  בפנים  אותם  קיבל  הוא  המפואר.  לביתו  הגיעו  ומלווהו  שליט"א  הישיבה  ר"מ 

דווקא התיישבו בפנים רציניות אבל שמחות. שקט שרר בחדר הגדול. הוא לא הצליח לקרוא על 

הפנים שלהם את הכוונות...

הר"מ התיישב ואמר לו כך: "תשמע, התבקשנו מפי "ֶרּב אהרן-ֵליּב" לקבל את הבחור, אבל הוא 

ביקש מאיתנו להגיע אליך במיוחד, ולומר לך כי מקבלים אותו בתנאי ש..."

האיש נדרך לשמוע מה התנאי! והר"מ המשיך:

להם  שעזרתי  הישיבות  לראשי  וסולח  מוחל  ''הריני  ולומר:  לעמוד  מסכים  שאתה  "בתנאי 

עשרות פעמים והם לא הכניסו את הנער לישיבתם – ואני גם אשתדל להמשיך לסייע ולעזור להם 

כאשר יהיה ביכולתי".

האיש – שלא האמין למשמע אוזניו – הניח את ראשו על השולחן והחל בוכה ומתייפח בבכיו. 

לאחר שהללו יצאו, נכנסה ב"ב לחדר וראתה את בעלה נרגש מאד. כששאלה מה זה ועל מה זה? 

פתח ואמר לה:

וחסדים!. לא העליתי  ואני התקבלתי לתוך עולם של רחמים  " ב"ה הבחור התקבל לישיבה, 

ברעיוני בקשה כזו... 'הריני מוחל וסולח ולא תהיה לי קפידא כלל - ולא יענש שום אדם בסיבתי'.

ואתה הקורא היקר והחביב עד מאד! זכור תזכור! כי כל מי שכועס על חברו וביותר עם מקפיד 

עליו ח"ו מלבד הצער והחורבן שגורם לו ולמשפחתו רח"ל, הריהו גורם גם לעצמו רעה רח"ל, שכך 

)שבת קמט.(: כל מי שחברו נענש עליו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"ה! השם  אמרו חז"ל 

ירחם... ויתכן לומר שזהו עומק כוונת הרה"ק מקאליב זי"ע: גלות גלות ווי גרויס ביסטו - מה שאין 

נזהרים בכבוד הבריות שגורם לאריכות הגלות רח"ל, כיון שעל ידי שמקפידים זה על זה אין יכולים 

חיים באמת  היינו  אילו  ביסטו.   ווייט  ווי  - שכינה הקדושה  ולכן  להיכנס במחיצתו של הקב"ה, 

ואמונה והיינו מוותרים זה לזה, ואף משתדלים בכבודו של כל אחד ואחד, או אז וואלט דער גלות 

קלענער גיווען - וממילא היינו כולנו דרים בתוך מחיצתו של הקב"ה - וואלט די שכינה הקדושה 

נענטער גיווען --- וזאת היא היא עיקר הגאולה והנחמה!.

הרה"ק הרבי ר' אלימלך  לכן נתחזק כולנו כאיש אחד בלב אחד, נתפלל יחד את תפילתו של 

זי"ע: שלא יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה, אדרבה תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו 

ולא חסרונם ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך... ְרֵאה מעשה ְוַקֵיים הלכה: מתוך 

זכה(:  בתפילה  אדם  חיי  בעל  של  הנוסח  )מתוך  שלם  בלב  עתה  ואמור  כהלכה  עשה  דלעיל  רב  המעשה 

רבוש"ע הריני מוחל בלב שלם לכל מי שהכעיס והקניט אותי או שחטא כנגדי וכו' בין באונס בין 

ברצון, בין בשוגג בין במזיד, בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים, ואין לי שום הקפדה על שום אדם 
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בעולם, ולא יענש שום אדם בסיבתי, וכשם שאני מוחל לכולם בלי שום הקפדה, כך תתן בלב כולם 

שפגעתי בהם או צערתי אותם בכל דרך ואופן שהוא, שימחלו לי בלב שלם ויתרצו עמי להתפייס, 

ותן לי עזר ויכולת שלא אחטא עוד ולא אשוב עוד להכעיסך ח"ו, ושלום יהיה לנו ולכל ישראל מעתה 

ועד עולם...

הרה"ג ר' יוסף דב ניישלאס שליט"א, רב דקהל "אגודת אחים"  בלייקווד סיפר:

בתקופה האחרונה לחייו של הרה"ק מויז'ניץ – מונסי זי"ע, בהיותו שוכב בבית החולים כאשר 

היה חלש עד מאד, עשה עמו מומחה יהודי תרגילי פיזיותרפיה כדי לחזק במעט את כוחותיו.

המומחה הזה רצה לאמוד אם הרבי כבר חזר קצת לכוחותיו או לא, וביקש מהרבי: דער רבי זאל 

מיר געבן א שטיפ - שיתן לו "דחיפה", אך הרבי לא התייחס אל הבקשה כלל. הוא חשב שהרבי לא 

הבין מה שהוא רוצה, ועל כן חזר על דבריו ואמר שהוא מבקש מהרבי שידחוף אותו קצת, אך אין 

קול ואין עונה, הרבי לא מגיב כלל לדבריו.

והנה בחדר שם היה נוכח בנו של הרבי – ה"ה כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ – מונסי שליט"א, וכשראה 

שאביו – הרבי אינו מגיב לדברי המומחה, אמר לו: "אבא, הלה מבקש שתתן לו דחיפה".

ואז פקח הרבי את עיניו הטהורות והביט על בנו ואמר לו בפליאה עצומה: "וואס??? שטיפען א 

איד"??? – מה? לדחוף יהודי??? ...

אנן מה נענה אבתריה???!

התעוררות לקראת קריאת פרשת ואתחנן - נחמו.

הנני מכוון בהנחת תפילין

בפרשה זו חוזר משה רבינו על מצות שבת ומצות תפילין, במצות שבת נאמר )ה, יב( 'ָׁשמֹור ֶאת 

ֵעיֶניָך'.  ֵּבין  ְלטָֹטפֹת  ְוָהיּו  ָיֶדָך  ַעל  ְלאֹות  'ּוְקַׁשְרָּתם  )ו, ח(:  ובמצות תפילין נאמר  ְלַקְּדׁשֹו'.  ַהַּׁשָּבת  יֹום 

ד"ה בענין( שספר דברים הוא  וע"ע בא תרנ"ו  )דברים תרמ"ט ד"ה משנה  זי"ע אומר בקדשו  השפת אמת 

בבחינת 'תפילין של יד' וכל ההשפעות הקדושות שנשפעים לאדם מכח תפילין של יד באים גם על 

ידי עסק הלימוד בספר דברים!... וזה לשונו הקדוש:

"משנה תורה הוא בחינת תפילין של יד, והד' ספרים הם בחינת תפילין של ראש, שכל פרשה 

מונחת בארבעה בתים נפרדים, כך נתחלקה התורה לד' ספרים, לכן יש במשנה תורה כל הנאמר בד' 

ספרים הקודמים, כמו בתפילין של יד שכל הד' פרשיות בבית אחד. ולכן נקרא דברים דברי תוכחות, 
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שהם מקרבין לבות בני ישראל אל התורה, כמו שנאמר בתפילין של יד 'וקשרתם' -  והוא נגד הלב. 

ותפילין של ראש נגד המוח, שהוא מדרגה שלמעלה, וראו כל עמי הארץ וכו' שם ה' נקרא עליך,  

שכן היתה הנהגת דור המדבר בהתגלות שלא כדרך הטבע. ומשנה תורה הוא הדרך שנכנסו בני 

ישראל לארץ ישראל, והיה לך לאות על ידך - לך לאות ולא לאחרים )מנחות לז:( וכן שמעתי מפי מו"ז 

ז"ל כי בני ישראל קרובים יותר למשנה תורה. ומכל מקום בכח משנה תורה מתדבקין בכל התורה, 

וקשרתם והדר והיו לטוטפות"... 

)בבא תר"נ  כוונת מצות הנחת תפילין  עומק  בענין  נוראות  זי"ע  כותב השפת אמת  ובפרשת בא 

יכולים  כיון שאין  מצרים  ביציאת  התורה  נתינת  את  תלה  הם: שהקב"ה  דבריו  ותוכן  בפסוק(,  ד"ה 

לזכות לתורה עד שיוצאים משעבוד הטבע והסטרא אחרא, ולכן נתן לנו הקב"ה מצוות שעל ידיהם 

מתעורר ונזכר יציאת מצרים, כמו מצות תפילין שיש שם ד' פרשיות, שנים מיציאת מצרים - קדש 

והיה כי יביאך. ושנים לקבל מלכותו ומצוותיו - שמע והיה אם שמוע. ורמזו חז"ל: פת בכתפי שנים 

- לקבל עול מלכות שמים על כתפם, פת באפריקי שנים - לפרוק עול ושעבוד הסט"א... וצריך כל 

אדם לידע, כי המצוות שנתן לנו הקב"ה בפרט אותם שנקראים אותות הם פועלים ומסייעים לכל 

אדם, וכמו שאדם מניח תפילין למטה - ורוצה לצאת משעבוד הגוף ולהיכנס לקבלת מלכות שמים, 

כמו כן השורש בשמים מוציא נשמתו ונפשו מסטרא אחרא ומתקשר אל הקדושה... ובשבת קודש 

שאין צריך תפילין שהם עצמם אות, יכולים לעשות כולו תורה, שהנשמה שיורדת בשבת קודש 

היא חירות משעבוד הסט"א....

מסופר על הרה"ק קדוש ישראל מרוז'ין זי"ע  כשהניח תפילין בפעם הראשונה לבנו אדמוה"ז 

מהוסיאטין, סיפר לו את המעשה דלהלן:

טרם שנתגלה גודל קדושתו של הרה"ק רבי מענדיל'ע מוויטעפסק זי"ע, באו פעם חסידי רייסין 

שהסתופפו בצל קדושת רבם המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע אל רבם הק' והתלוננו על גודל הקושי 

בביאתם אל רבם מחמת המרחק הרב מהתם עד הכא וקשה לפניהם לבוא לעיתים תכופות, וצר להם 

להיות זמן רב בלא מורה ומדריך בעבודת ה'.

"הא  ואמר להם:  וגם מקל תפארת,  וחגורה  זי"ע מלבוש אחד ממלבושיו  הוציא להם המגיד 

לנסוע  תוכלו  ואליו  בוויטעפסק  הגר  "מענדיל'ע"  ששמו  לאיש  אותם  תמסרו  הללו,  החפצים  לכם 

ולהסתופף בצילו בכל עת שיהיה לכם קשה לבוא אל".

בחזרתם נכנסו החסידים לוויטעפסק והתחילו לחקור ולדרוש אחרי רבי מענדיל'ע שעליו נתכוון 

רבם הק', כי אף אם אמנם שרבם קראו בשם מענדיל'ע אבל בוודאי "רבי" מענדיל'ע הוא, אחרי 

שרבם רואה בו את המתאים כמנהיגם הרוחני, אבל עם כל החיפושים העלו חרס בידם, כי אנשי 

המקום אמרו: לא נמצא כאן שום רבי מענדיל'ע.

כמעט שכבר נתיאשו מלמלא משימתם עד שמצאו אשה אחת שראתה שהם מחפשים מישהו, 
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ושאלה אותם: רבותי את מי אתם מבקשים? הם בשלהם ענו ואמרו: את רבי מענדיל'ע אנו מבקשים. 

ואמרה האשה: כאן אין אף אחד אשר בשם רבי מענדיל'ע יקרא, אך סתם מענדיל'ע יש כאן, גם לי 

יש חתן ששמו מענדיל'ע היושב בביתי ועוסק בשלו.

החסידים סרו אל ביתה ומצאו שם את חתנה - אשר היה באמת הר"ר מענדיל'ע מוויטעפסק - 

ורצו למסור לו החפצים שקיבלו עבורו מרבם המגיד זי"ע, אך הר"ר מענדיל'ע לא רצה לשמוע מזה, 

כי רצה להמשיך בדרכו בק' בהצנע לכת ולא רצה להתפרסם, אבל החסידים לא עזבוהו עד שבסוף 

לקח החפיצים ולבש המלבוש וחגר עצמו בחגורה והחזיק בידו את המקל, ותיכף ומיד כאשר לבש 

בגדים אלו לא הכירו אם זה הוא האיש שראו מקודם טרם שלבש כל זה. ופחדו נפל עליהם כמו 

מורא ורבם.

כשסיים הס"ק מרוז'ין זי"ע את סיפורו אמר לבנו הבר-מצוה בלשונו הקדוש: "ֶזעהסט ַמיין ִקינד 

ִדי  ָאְנֶגעָטאן  ִוויֶטעְּפְסֶקער ָהאט  ַרִּבי ֶמעְנֶדֶל'ע  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז,  ִדי ּכַָווָנה  ֶעְרְשׁט ַאזֹוי אּון ׁשֹוין ַאזֹו"', 

ְּבָגִדים פּון ַמִגיד, ַא ֵחֶפץ פּון ַא צִַדיק ָהאט ִאין ִזיך ַא ְקדּוָׁשה, ִאיז ֶגעָווארן ּבַיי ִאיהם ַא ִׁשינּוי, ַאזֹוי 

אֹויך ָדאס ִקיְנד טּוהט ָאן ִדי ְּתִפיִלין ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ַדאְרף ֶוועְרן ּבַיי ִאיהם ַא ֶגעוַואְלִדיֶגע ִׁשינּוי! 

ָאֶּבער, ִניְׁשט ָנאר ּבַיי ַא ִקיְנד , ִניְׁשט ָנאר ִדי ֶעְרְׁשֶטע טאג, ָנאר ֶיעֶדער ָטאג ַאז ְמ'טּוהט ָאן די ְּתִפיִלין 

ַדאְרף ַאזֹוי זַיין, ְבָּכל יֹום ִיהיּו ְבֵּעיֶניך ּכֲַחָדִׁשים, ְּתִפיִלין ִאיז ִהְתַקְׁשרּות, ִמיט ִדי ְּתִפיִלין ִּביְנְדט ֶמען 

ִזיך צּו צּום אֹויֶּבעְרְשְׁטן"... ]ראה בני, כך הכוונה הוא, שכמו שהרה"ק רבי מענדעלע הלביש על עצמו 

את בגדיו וחפציו של המגיד - שהוא חפץ של קדושה, נעשה בו שינוי, כך גם כשילד מניח תפילין 

בפעם הראשון צריך שזה יעשה בו שינוי גדול!, אבל לא רק אצל ילד, ולא רק ביום הראשון רק בכל 

יום שמניחים את התפילין צריך להיות כך, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, תפילין הם התקשרות, 

ועם תפילין מתקשרים עם הקב"ה[. 

כל פרשה ופרשה מספר דברים הוא בחינה של הנחת תפילין, ובשבתות של ספר דברים בכלל, 

ופרשת ואתחנן בפרט ששם הוא מקור התפילין... זוכה כל אדם להיות מעוטר בתפארה של קדושת 

גדול  שינוי  בנו  באופן שיתחולל  להניח את התפילין  להשתדל  כל אחד  וצריך  וסגולת התפילין, 

 - ל"פת באפריקי"  נזכה  אז  או  כתפיו,  על  עול מלכות שמים  "טט בכתפי" של קבלת  -שינוי של 

יפרוק מעלינו את עול הגלויות ושעבוד מלכויות, עד שנזכה להתעלות בסולם העולה  שהקב"ה 

בית קל - להנחת תפילין של ראש שאז יקויים בנו: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו 

ממך...

יה"ר שאכן נזכה מכח הקריאה המעורר את הזמן להתברך בברכה האמורה בפרשת השבוע: 'כי 

א-ל רחום ה' אלקיך לא ירפך ולא ישחיתך'. וכפרש"י: לא ירפך מלהחזיק בך בידיו, ולשון לא ירפך 

לא יתן לך רפיון, ולא יפריש אותך מאצלו, וכן אחזתיו ולא ארפנו. שהקב"ה לא יתן לנו להרפות את 

ידינו מאמונתינו ודביקותינו בו, וכדבריו הקדושים של הרמב"ם ז"ל: "כי שמירת הבורא היא דבקה 

תמיד במי שנאצל עליו השפע ההוא המזומן לכל מי שישתדל בהשגתו, וכי בהיות זכה מחשבת 
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האדם ותשיג לבורא ית' בדרכים האמיתיים ויתענג במה שהשיג - אי אפשר לעולם שימצא לאיש 

ההוא רעה מכל מיני הרעות, כי הוא עם הבורא והבורא עמו"

בערב שבת קודש זו הבעל"ט יחול גם יום ט"ו באב שחז"ל אומרים עליו שלא היו ימים טובים 

דיבר  זי"ע  ישראל  הישמח  ישראל  של  המאורן  הגדול  רבינו  הכיפורים.  וכיום  זה  כיום  לישראל 

בקדשו במעלת וסגולת יום זה בשם אביו כ"ק מרן השרף רבינו הזקן זי"ע )מאורן של ישראל אות קצד(: 

'יום טוב'.  על מה שכתבו התוספות )תענית ל: ד"ה יום( שיום שהותרו השבטים לבוא זה בזה היינו 

והכוונה בזה: שכל הימים טובים יש בהם קצת דין, כדאיתא שבארבעה פרקים העולם נידון וכו', 

אבל בחמשה עשר באב אין בו שום ענין דין, והוא בעצם אך טוב לישראל, וזהו הפירוש בדברי 

התוס' 'דהיינו יום טוב' שעיצומו של יום הוא אך טוב, בלי שום ענין דין כלל.

אוי רבוש"ע: הבט משמים וראה את עמך הגוי הזה, כי מי גדול אשר לו אלוקים קרובים כה' 

אלקינו בכל קראנו אליו. הרי בשעה שאדם אחד מישראל בצער שכינה מה אומרת: קלני מראשי 

קלני מזרועי, אנחנו אמנם הכבשה שאינה יכולה לעשות כלום! אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים 

כי אתה רועינו אבינו, וכמה גדול הוא הרועה השומר על הכבשה, ואנחנו גם מאמינים כי אכן אתה 

א-ל מסתתר, אבל כבר כשל כח הסבל, וכולנו צמאים לישעך כארץ עייפה למים, אנא רחום ברחמיך 

לציון ברחמים  עיננו בשובך  ותחזינה  לירושלים,  וסדר העבודה  עירך  לציון  הרבים השב שכינתך 

ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות, והראנו ה"א בנחמת ציון עירך ובבנין ירושלים עיר 

קדשך, כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות.

ובדברי  הטהורה,  באמונתינו  נתחזק  במהרה  הקרובה  בגאולה  שבת  שכולו  ליום  שנזכה  ועד 

החיזוק שנותן ירמיהו הנביא ישראל בגלותם: קומי רוני בלילה לראש אשמורות שפכי כמים לבך 

נוכח פני ה' - קומי כנסת ישראל השרויה בגלות ועסקי במשנה, כי שכינת ה' שרויה לנגדך!...

גוט שבת גוט שבת 

 א פריילעכען און א לעכטיגע לוסטיגע שבת, מיט א אמת'ע נחמה'דיגע שבת,

פון אונזער הייליגער באשעפער בעל הישועות ובעל הנחמות.

שבת שלום ומבורך.

שבת של 'נחמו נחמו' בכפליים לתושיה.

שבת של ְּכרֶֹעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ִּבְזרֹעֹו ְיַקֵּבץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיָּׂשא ָעלֹות ְינֵַהל. 

שבת של שפכי כמים לבך בהלל והודאה להשי"ת על כל שפעו הטוב ולשמוח בפועל כפיו.

שבת של זכיה לראות במהרה בנחמת ציון ובבנין ירושלים, כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות.
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