
 

 

"הטיבו אשר  הרבש"ע עונה לעומתם למשה רבינו ]שמות כ' ט"ו[ "דבר אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר אלוקים עמנו פן נמות" 
 דיברו"!

 שלא רוצים לשמוע מאיתנו?! כיצד ייתכן שכך ענה הקב"ה?! האם כך אנו היינו עונים אם היה נודע לנו

שיהיה לו  חבר על מנת  צריך לקנות לורבינו שליט"א על פי הגמרא הידועה "או חברותא או מיתותא", שאדם על כך ביאר 
 להעניק משלו. וכמובן עיקר החברות הינה ההכנעה לחבר.  האמצעי לפרוק את כאביו, להתחזק בעבודתו העצמית והיכן 

בטבענו אנו נוהגים לנצל את החבר לרצונותינו ובהתאם למה שאנו מצפים ממנו, ר' אשר היה  אך משום הגשמיות שטבועה 
]מוצצים לחבר  "מ'צאפט העם און דעם בליט, און מ'לאסט איבער א רביעית דם זאל מען קענען וואטער צאפען" נוהג לומר 

ין אנו מעלים בדעתנו שהחבר סובל, ושאנו ואאת הדם ומשאירים רביעית כדי שיישאר בחיים ויכלו להמשיך להנות מדמו..[ 
 נמצאים בקשר מזיק.  

המדידה לדעת האם אנו אכן בדרגת החבר האמיתי או שאנו מפתחים כאן קשרים לתועלת עצמינו בלבד היא ההתבוננות,  
מדידה. כל  למה אני כאן. לא למה האחר כאן. וראות את פנימיות כל דבר וכך נתחבר לחבר מתוך נקודת האמת. וישנה עוד 

אדם מחלק את יומו לכמה חלקים. חלק לשינה, חלק ללימוד, חלק לאכילה וכן הלאה. פעמים מגיע החלק שבו האדם רוצה  
לדבר עם חברו. כאן ועכשיו! וללא דיחוי! ופתאום מתברר שהחבר עסוק כרגע. הוא איננו יכול לגשת אליו ברגע זה. בדרך  

 או לכל הפחות מנתק עמו את הקשרים לזמן מה "שירגיש מה זה!".כלל במצב כזה ישר הוא מתפרץ על החבר, 

קבעתי. זאת הוכחה   שאניצריך את החבר. והוא לא רוצה לדבר בזמן  אניזה מראה על קשר שמבוסס  לצרכיי ולהם בלבד. 
כך מצטט  " "ואם נתקלתם בקושי באותו התענוג, יש בזה מקום לביקורת עצמיתשאני מרוכז בעצמי, ואינני מתייחס לחבר. 

הרה"ח ר' יודל פורוש שליט"א את ר' אשר זיע"א בספרו 'החברותא'. קשר של חבר אמיתי הוא קשר שיודע גם להרפות.  
 לא לחנוק.  

"ועתה אבקש לתת לך הסבר מקיף על יסוד חברותנו בעבר שכוחה יפה היום, כי הלא  כפי שכותב ר' אשר זיע"א במכתביו 
ר' אשר מפרט באותו מכתב על אהבת   יאת העולם... והיסוד הזה הוא יסוד ההכנעה..."זהו יסוד של האמונה ויסוד של בר

אלא לאמיתו של דבר מלחמות רבות של  דוד ויהונתן שהחלה עם אינטרס ולאחר שנגמר האינטרס חישבו להיפרד "
וד, באותה השעה נדמה  מחשבות זדון ודמיונות היו נטושות בין דוד ויהונתן, והיה להם אחד על השני כעס וזעם גדול מא

ולבסוף חזרו האחד אל השני מתוך התבוננות מפני מה חברו  היה שאין טעם בהמשך אהבתם על פי התועלת העצמית" 
"אהבה שאינה  האחד לשני, והגיעו להכרה שמסובב הסיבות הניא אותם לכך, ועל פי זה המשיכו חברותם ועל כן נקראה 

 על פי דעת הכותב[ ]הוספת המכתב. ]מכתב כ"ט[ תלויה בדבר"

וזה מה שהחזיר הקב"ה לבני ישראל אם נתקלתם בקושי כאשר שמעתם אותי, אדרבא אל תישארו באופן כזה של הקשר,  
אלא התחזקו האחד עם השני והעבירו את הגעדאנק ביניכם או שתקשיבו למנהיג שבכם, ואז תוכלו לקבל את התורה לא  

 מתוך לחץ ומתח אלא מתוך רגיעה ושמחה.

 שולה"ט נעילת חג שבועות תשפ"א[ב] מתוך דברי התורה 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 מאמרות התלמידים

 דברי קודש

פרשת      

 נשא

 'גיליון ו

 058-3221530להערות והארות ניתן להתקשר טל' 

מדי הרבה דברים התרחשו בפרק הזמן האחרון, אפילו עצם 
התנועה והניגודיות בין מקרה למקרה יכול להטריף את הדעת. 
משנת קורונה מורכבת ומעייפת לשמחה מהולה בעצב באסון 
במירון, שמחת יו"ט וקבלת התורה ובשורה מעציבה על הרוגים 

ט"א ופצועים ל"ע והנה כעת ששים ושמחים בשמחת רבינו שלי
 כשמעל לכל אלו שורקות  אזעקות עולות ויורדות. 

עד כמה ניתן להכיל? נשמעות  שאלות מעין אלו, קביעת 
 מעין עוד אובססיה, חרדה, טרומה פוסט,  טראומה אבחנות כגון 

אלו נזרקות לאוויר באופן חופשי ע"י כל מזדמן וחורץ ברגע את 
מצבו הנפשי של העומד ממולו, כשמנגד מופיעים פרסומים  
שונים בלוחות המודעות  משהיו חברי "קבינט שמים" 
המבטיחים שיודעים על מה אירוע כל אלו ומה עלינו לתקן 

 ובאיזה סכום.  

בה ולמידה ועיון אך הרבי מחייב אותנו לאחר שנים של הקש
במשנת רבינו ללא הפסקה בשבתות וי"ט בצינתוקים ושיעורים 
יומיים ושבועיים במסילות רבותינו הקדושים אבות החסידות 
אין לנו את הפריווילגיה לסטות למחוזות הגשמיות וההסברה  
השכלית כאשר לכל זמן ומקרה משמיענו רבינו שליט"א 

 דיבורים ייחודיים לאותו מקרה.

וננות קצרה תוכיח כי ניתן לראות שבבסיס המהלכים התב 
השונים ישנו  מכנה משותף אחד לכולם שבעיני ניתן להמשיג 

 אותו במילה "הזדמנות". 

 למילה הזדמנות מס' פירושים:
 . שעת כושר, התאפשרות, סיכוי.א
 מעולה" והזדמנותו קשה מציאותו . התרחשות מקרית "תהיב
ו ניתן להסביר שהזדמנות ]במשנת רבינ (הלבבות חובות)

המקרית היא רק בעניינו ואילו מאת מסובב הסיבות היא מכוונת 
 וזמן מיוחד לה מראש, שמופיע על פי רצון ה'[

 

מציאות החיים העכשווית פתחה לנו הזדמנות שכל אחת שונה 
מחברתה דרכה ניתן לדבקות בבורא אשר שם מקור השמחה 

בשה ההזדמנות דרך והחדווה השפע והברכה. במקרה אחד התל
מופע  הפחד והחרדה, במקרה אחר התלבשה ההזדמנות במופע 
של שמחה וגאוות יחידה, במקרה נוסף במופע של הכנעה 

 ודביקות בקבלת התורה, ובאחרת התלבשה בבלבול ועצב.

מילים מתוך הספה"ק פרי הארץ אותם חוזר  -אבל עצתו אמונה
ולהשאר שפויים ושונה רבינו שליט"א את פרקו, העצה לשרוד 

במציאות  הזו היא להבין כי לכל האירועים והלבושים הגשמיים 
שמצטיירים בצורות שנות וססגוניות במיוחד, ישנה מטרה 
לזכות אותנו לדבקות בבורא אליה ניתן להגיע רק דרך  האמונה 

 שהיא המשאב הרוחני הנדרש לכל איש יהודי.

ת הן אינן עוד הסיטואציות השונות בהן מופיעות ההתמודדויו 
מקרה ועוד מקרה שגומרים לאדם את הסוללה הנפשית אלא 
רצף של הזדמנויות חדשות כדי להגיע לנקודת קשר בורא. נחטא 
אם נתפס ללבוש החיצוני הרגשי אותו לובשת נקודת האמונה 
ומעבר לכך אף נשאר כואבים ושרויים בפחדים, דמיונות, ומרעין 

 בישין אחרים. 

המדוברת ברחוב כעת היא הפחד על זה אמר הסוגיה המרכזית 
רבינו שליט"א "משוך נועם יראתך"  ברגע של פחד ששרוי על 
האדם באותו רגע ישנו גם נועם, אם נבחר להתבונן בהזדמנות 
שמזדמנת אלינו כעת למצוא נקודת קשר ואמונה דרך הפחד 
שמתגלה דרכנו נוכל לחוש ב"נועם" שהפחד מביא אותנו, הפחד 

היה מדבר גשמי או דמיוני כל שהוא אלא הזדמנות  לגלות כבר לא י
את המושג של פחד בקדושה, יראת שמים, פחד מלאבד את 
הקשר, פחד שמביא להבנה שאני זקוק לרחמי שמים ולהיות צמוד 
למקור המחיה. ואם לא זכינו להגיע לכך לכל הפחות נתפלל על כך 

ו יש נועם אלא וודאי שבתוך יראה ז -לזכות לחוות את נעם יראתך
 שאיננו זוכים להרגישה ועל כך תפילתנו. 

באם " צוטט רבינו שליט"א מאחד השיחות בגיליון החברותא:
הקב"ה  אחרי שמסובב הסיבות הביא סיבות להתעורר, בכ"ז נדחו

בכח  שולח הזדמנויות לחיות באמונה דרך צבעים ולבושים שונים
ר לאן הוא לכל אחד יש את האפשרות לבחו הבחירה האנושית

 אז נעזב אל המקרים ר"לרוצה לכוון את עצמו, קח אחריות 
נשארים בסיפורים של מה קרה ואיך, וכיצד ניתן היה למנוע, 

עד  האשמות ולקיחת/הסרת אחריות שלא מובילים לשום מקום
שהרי אם כל מטרת  שנעלם ממציאותו בכיוון ההפוך רח"ל".

למצוא הסברים הבריאה לגלות את מציאות ה' והאדם עסוק ב
 הגיוניים שכלתניים ואנושיים אזי המטרה התפספסה.

 שמעתי סיפור על הרבי מאמשינוב זצוק"ל שישב שבעה ל"ע
ובמשך ימים אלו נמנע משתיית משקה, אך תיכף בגמר השבעה 
ביקש באופן דחוף שיביאו לו קוניאק, לתמיהת הגבאי מה בוער כל 
כך מיד, הלא שבוע שלם לא שתו יכולים להמתין עוד זמן מועט. 
ענה הרבי מאמשינוב "שבוע שלם ישבנו על הרצפה ושמענו אין 

לא היה נפטר או בגלל  סוף דברי כפירה כגון אם היו עושים כך
שהוא הלך לשם הוא נפטר ועוד כל מיני הסברים שכלתניים 
שבבחינת כפירה ורק לא להיכנע כי זה רצון ה' לכן חייבים מיד 

 לשטוף את המח מדברי הכפירה האלו ע"י משקה חריף"! 

"הרא"ש הביא דוגמא מהתמודדויות וניסיונות אשר הם כולם 
והדמיון  נמצא בפרשנות שלנו ולפי הפרשנות כך נגיב הכל דמיון

 מתחבר אל המציאות הגשמי של האדם במחשבה דיבור ומעשה
ברגע שנכנסים לגוף ועולם גשמי כל המערכות של האדם מוטות 
לשם הוא כבר רואה טיל, שומע את קול הפיצוץ וההדף, וקולות 

ה ואת חוסר האונים של הסביבה,  מריח את הפיח של אבק השריפ
  ריח כפפות הלטקס של מגיש עזרה ראשונה.

בדגש  וכאשר האדם ימשיך ללכת שולל אחרי הדמיונות שלו
שאין שאלו דמיונות של האדם שמרחיקות הרבה מעבר לאמת 

בקיצור להם שום אחיזה בפועל, אזי יהיה האדם נעזב אל המקרים 
איבדת את ההזדמנות בחרת לחיות את המצב גשמי ולא רוחני. 

צב הוא אמנם גשמי אבל יכלת לבחור לחפש בו את הנקודה המ
והמקרים עלולים להורידו תחתית אשר "כל באה לא  הרוחנית

ישובון" ר"ל ואז מסוגל האדם להגיע לביטול המציאות האנושי 
 אלא בכיוון ההפוך". 

הנה מדברים כבר על הפסקת אש קפוץ מהר על מסלול האמונה 
בל שתצטרך להמתין עד לסבב הבא לפני שיגמר סבב הלחימה ... ח

 כדי להתחבר ולמנף את עצמך..

 שבתא טבא 

 

 

להוד כ"ק מרן טוב הננו לשגר בזאת ברכת מזל 

אירוסי נכדו הבה"ח יעקב  אדמו"ר שליט"א לרגל

     "אבן לבנו הרה"צ ר' אהרן משה שליטהי"ו 

 בורא עולם ברנין השלם זה הבניין



 מעשה ונשמע
 

  

 הוא היה מתוסכל. זה ברור.

 השמאלית שברקה באופן חשוד.יכולת לראות זאת על פי זוויות פיו המושפלות מטה, ועינו 

 ושלא תחשבו, הייתה לו סיבה להרגיש כך.

ר' אברהם וואבנער, מגיד שיעור בישיבת 'דרכיה דרכי נועם' פסע פסיעות נמרצות לעבר התחנה 
כאשר מתרחשת בתוכך סערה אל תגיב ואל תדבר, דבר עם עצמך שליד ביתו. אמון על דברי רבו, 

 , להרגיע את נפשו הנסערת.נסע ר' אברהם לפעלד הרחק משם.

שנתיים הוא כבר מגיד שיעור בישיבה, שנתיים! ומעולם לא נתקל בשיעור קשה כמו השנה. 
במשך המושב הכנוע והצייתן שהתיישב עליו באוטובוס כמו הזדהה עמו בכל מילה ממחשבותיו. 

רמי"ם ר' חצי השנה החולפת שיעוריו היו נראים כמו הצל של עצמם. ומי דיבר בכלל שבחדר ה
 יצחק זיידה מהמקבילה היה המייעץ הדגול  להצוות החינוכי ולא הוא, כמו שהיה רגיל.  

המשיך את הרהוריו לאחר שירד בתחנה שמובילה לפארק. והתחיל פוסע  הכל בגלל  שמרל.
 בשביליו, מתקרב לשביל שבסופו יגיע למקום בו הוא מתבודד כמידי שבוע.

חייכן, הקשיב לכל השיעורים והקשה באמצעם קושיות עם שמרל היה בתחילה בחור נחמד ו
שיעור להתגאות עליהם בפני הראש ישיבה, -הבעות הפנים המתאימות. כאלה שגורמים למגיד

שיעור מידי פעם לביתו ודן בעניינים -ולהראות את חינוכם המעולה. הוא היה אף מלווה את המגיד
 לסוגיה.ברומו של עולם. לפעמים בסוגיה ולפעמים מסביב 

עד שהגיע המהפך. משהו קרה, וזה לא קרה ביום אחד. אבל עד שר' אברהם זיהה זאת היה מאוחר 
 מדי.

הגדולות בחדר אוכל שהתקיימו על בסיס הנושאים שהעלה, ולא, אלו לא  זה התחיל בקיפקעס
היו נושאים בסוגיית 'ארבע נזיקין הן'. המשיך בכך ששעות השינה המעטות של הבחורים היו 
תלויות בו ובפטפוטיו המתמשכים אל תוך הלילה, ונגמר בכך שעקב העבודה הקשה של נשיאת 

 זוטות כמו שיעורים, סדרים, וכדומה.עול החברה על גביו לא היה לו זמן ל

ר' אברהם שלא הבין לרוח הנער, ולא הבחין שמתחת למעטה 'הבחור החברתי' מסתתר משהו 
שמציק לבחור, ניסה לכפות על התלמיד את משנת חייו הקפדנית, ומשלא הצליח בכך שלח אותו 

 לא פעם לביתו לחשוב על המשך דרכו למשך כמה ימים.

אליו השתנה, ולא היה יום שעבר ללא תזכורת כואבת שהוא חי, נושם, וגם מאז יחסו של שמרל 
 בועט. בועט בכל הכוח.

ר' אברהם הגיע לשביל השומם וניסה לחזק את עצמו באמרות הרבי שתמיד נהג לשנן לחסידיו 
, ואין דבר שקורה שהוא אינו סיבה מאת מסובב הסיבות. "זה לא הוא זה הוא" שבכל מצב וקושי

לא הצליח להתחזק בכך. מדוע עליו להשקיע כל כך, אם בסופו של דבר עמלו ויגיעו ילכו  אבל הוא
  לריק.

ר' אברהם הרים את ראשו והביט בירח השליו המשייט לו בלאט ברום השמיים, והמחשבות 
 החונקות יצאו מפיו בזעקה אל אביו שבשמיים: 

 ע"!!-ט-א-"ט

שסיים להיום והתקדם במורד השביל לכיוון התחנה כדי שקט מבורך ירד עליו, ור' אברהם החליט 
 לחזור לביתו.

 הוא שילם לנהג והתיישב שוב על אותו מושב קשה, מסדר את מחשבותיו. 

 קצה הרהור הדהד במוחו. 

הוא הרים את עיניו וראה מבעד לחלון את הלבנה המבהיקה שנשקפה מעליו. מאירה לכל העולם. 
. ועל אף שיכלה להתלונן 'בשביל מה צריך אותי? למי אני על אף שאין מי שיאמר לה תודה

 מאירה? הרי כולם מסתדרים בלעדיי..' עדיין היא נמצאת שם, מאירה ּומֹוָרה דרך בחושך העבה.

זיכרון נוסף עלה במוחו. הטיש בשבת. הרבי ישב שם על כיסא קודשו ודיבר לקהילתו האהובה 
 זה שעשייתו פועלת גדולות ונצורות. אך לא!" "יש מי שחושב שהוא המחליט, שהואבלהט אש 

"הוא לא  יותר ממה שכתוב 'כקולמוס ביד הסופר'! וכאשר יראו לו דפק הרבי על שולחנו הטהור 
"תפקידינו בעולם הגשמי הזה קולו של הרבי התרומם,  זאת משמיים, הוא יישבר בקלות!"

שלנו. והקב"ה הוא זה שיחליט  להפנים, שכל מה שמרחש כאן, אינו בשליטתנו. אנו עושים את
 האם לקיים את הדברים או לאו. אך בכל אופן אין רשות בידינו להפסיק את השתדלותנו!"

החלטה אמיצה נבטה בקרבו. הוא ימשיך בעבודת הקודש בחודשים שנותרו לו. לא יוותר לעצמו 
מחדש. גם אם  ולתלמידו החביב, ומעתה והלאה, ישקיע שוב את כל כוחותיו, ויתחיל הכל שוב,

הדבר לא יצליח יתמיד שוב ושוב עד שיקיים את הקבלה שקיבל על עצמו, ומתוך הכרה כי 
 הצלחתו תלויה לא בו אלא במלך מלכי המלכים, שלא ייתן לו ליפול למעמקי הייאוש והכישלון.

האוטובוס עצר בתחנה, ור' אברהם ירד ממנו. התקדם לבניין והדף את דלת הזכוכית שניצבה 
 יסה. בכנ

"תודה  על, אל גרם השמיים הלבן והבוהק שטייל לו אי שם ולחש -רגע לפני שנכנס הגניב מבט אל
 לך, אבא, על השליח הטוב".

  

המסר העיקרי שנשזר בסיפור זה, ניכר לכל אורכו. הייאוש, הדאגה, והדימוי העצמי השלילי, 
 ועל, אזי בכל נפילה יישבר.קורים בגלל סיבה אחת. ישות. כאשר אדם מדמה בעצמו שהוא זה שפ

תפקידינו בעולם הזה הוא להכיר את המציאות. להכיר בשפלות עצמינו, ולדעת ש'אף נקודת 
אמונתו בו ית', גם כן מאתו ית'' ואין לנו חלק בכלום. רק על ידי כך נוכל לחיות בשלווה, וברוגע, 

ף עלינו, ודואג לנו.ולדעת שיש מישהו מלמעלה שמשקי

 


