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 פרשת דברים

 

 מבט ישר על עצמי
אחד הדברים היותר מעשיים בהתבוננות האדם על עצמו 

נמצא בקו התפר שבין התפיסה של 'ככה אני' או 'זו מציאות 

חיי', לבין הכח והרצון הפנימי לעשות שינוי אמיתי עם ועל 

 ידי המערכות השונות שקיבלתי מהבורא יתברך.

ין לו התמודדויות וניסיונות, ונסביר: ברור שאין מי שא

ומאידך, הקב"ה מגלגל לאדם כל מיני מקרים, שאם יחשוב 

עליהם נכון יבין שלא קרו סתם אלא נעשו במיוחד עבורו 

 בהשגחת ובכוונת מכוון.

ולעומקם של דברים נאמר, אין אדם יודע באמת מדוע גלגלה 

לו ההשגחה לחיות באופן בו הוא חי... על כל המשתמע מכך, 

ך זאת ודאי עליו לדעת, שכל מה שקורה לו לא מתרחש א

 סתם, לכל דבר יש סיבה ותכלית.

 ואולי לצורך הבנת העניין לעומקו, נפתח במעשה הבא:

 מה באתי לתקן? - 'הלזה לימוד ייקרא?!'
היה זה בעיצומו של שיעור בתלמוד הירושלמי בתלמוד 

ת ירושלמי בפרק א' ממסכת פאה. עשרות תלמידים מילאו א

המדרש והקשיבו בריכוז להסבריו מלאי החריפות -בית

ושופעי הבקיאות של הרבי מסוכטשוב, הגאון רבי אברהם 

 בעל ה'אבני נזר'.בורנשטיין זצ"ל, 

לפתע, השתתק רבי אברהם ושקע בהרהורים. זה לא היה 

בריתחא , שנהג למסור את שיעוריו כמותו אופייני לגאון

ו של הרבי באור מיוחד כעבור דקה האירו פני דאורייתא.

 וקריאת התפעלות נפלטה מפיו.

טבעי הדבר כי השתתקותו של הצדיק באמצע שיעור גמרא 

תעורר את סקרנותם של התלמידים, אך הם לא העזו לשאול 

, שכן את רבזמן  לא ארכהסקרנותם  ומאידךעל כך את רבם. 

 החידה פתר בחלוף רגע הצדיק בעצמו.

: "אלו דברים שאדם אוכל במשנה הנאמרת כל בוקר כתוב

מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא", 

 "כיבוד אב ואם".  -כשהראשון בהם הוא 

 וכך אמר: 

"הנה זה עתה למדנו בגמרא על המקרה של רבי טרפון ואמו: 

הֵאם טיילה בשבת בחצר ביתה ולפתע נקרע סנדלה. הניח רבי 

מהלכת עליהן עד טרפון את כפות ידיו תחת רגליה והיתה 

שהגיעה למיטתה. מוסיפה הגמרא ומספרת, כי פעם אחת 

חלה רבי טרפון ובאו החכמים לבקרו. אמרה להם אמו: 

'התפללו על טרפון בני, שהוא נוהג בי כיבוד יותר מדי', 

וסיפרה להם את המעשה בסנדל הקרוע. בתגובה ענו לה 

 אלפים, עדיין לחצי-החכמים: 'אפילו הוא עושה כך אלף

 הכיבוד, שאמרה התורה, לא הגיע!"

שאל האבני נזר: "ֵאם דואגת, פונה אל החכמים בבקשה 

להתפלל על בנה החולה, והיא מעוררת עליו זכות, האם לא 

ראוי כי החכמים יסכימו עמה ואף יחזקו את דבריה?! מדוע 

אפוא נהגו כפי שנהגו, ביטלו את דברי האם והמעיטו ממעשה 

 בנה?!"

ר על פי מעשה שאירע לו בעצמו, וכך סיפר: השיב האבני נז

"בהיותי סמוך על שולחן מורי וחותני הגדול, הצדיק רבי 

מנחם מנדל מקוצק, זכותו תגן עלינו, נפלתי פעם אחת 

למשכב והייתי שרוי באפיסת כוחות. בני הבית שלחו שליח 

מיוחד לאבי )רבי זאב נחום, רבה של ביאלא ומחבר הספר 

בוא מיד לקוצק. אבי עזב מיד את כל 'אגודת אזוב'(, שי

ענייניו ונסע לבקרני. כשהגיע נודע לו, להפתעתו, כי חותני 

הרבי מקוצק, לא התרגש כלל למשמע הידיעה על מחלתי ואף 

לא בא לראותני. הדבר הפליא מאד את אבי. הוא אזר עוז, 

נכנס לחדרו המסוגר של הרבי ופרץ בבכי. 'רבי!' קרא, 

בני היקר, נתתי אותו לכם לחתן, מתוך 'הפקדתי בידכם את 
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ביטחון כי תשגיחו עליו, ועתה שומע אני כי אפילו לא הלכתם 

לבקרו! האם יודע הרבי כי אבריימ'לה שלי רגיל לשבת 

ולהגות בתורה עשרים שעות ביממה?'.... חותני הקשיב לאבי 

 והפטיר: 'הלזה לימוד ייקרא'?!..

היטב את צדקותו "אבי ידע לפני מי הוא עומד, בהכירו 

וחריפותו של חותני, ויצא מהחדר שבור ורצוץ, בלי לספר 

לאיש את דברי הרבי. והנה לאחר כמה ימים חלפה מחלתי, 

בדרך מהירה מהמצופה. כשהחלמתי לגמרי סיפר לי אבי על 

חילופי הדברים התמוהים והסתומים בינו לבין חותני. 

תאמצתי ארבעים שנה שמרתי את הדברים בזכרוני וככל שה

לרדת לסוף דעת חותני, לא הצלחתי. הייתכן?! שאלתי את 

עצמי, הייתי חולה מסוכן, אבי הזכירני לפני הרבי ולימד עלי 

זכות, על לימוד תורה עשרים שעות ביממה, שעליה נאמר 'כי 

בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים', והנה חותני מבטל את 

 התמדתי כלאחר יד?!...".

וכטשוב עשה אתנחתא קלה, ממתין רבי אברהם מס

 שהדברים ייקלטו בלב השומעים. 

"והנה עתה", המשיך, "בלומדנו את סיפור הירושלמי על רבי 

טרפון ואמו, ותגובת החכמים כשביקשה להזכירו לפניהם 

 לטובה, נתחוורו לי סוף סוף גם דברי חותני".

"הקשיבו היטב ואסביר לכם: כל יהודי נשלח לעולם הזה כדי 

תקן עניין מסוים. אם הוא מחסר משהו באותו עניין, ל

מוכרח הוא להתגלגל פעם נוספת לעולם, ובגלגולו השני או 

השלישי עליו לתקן את שהחסיר קודם לכן. כן מובא בזוהר 

 הקדוש ובכתבי האר"י ז"ל.

"מניין לו לאדם כי נמצא הוא בגלגול וכי עליו לתקן עניין 

זו מצוה הוא משתוקק מסוים? התשובה היא שרואים לאי

ביותר, ואז יודעים כי מצוה זו זקוקה לתיקונו. לפעמים 

סימן כי  –פוגשים אדם המסור ונתון כל כולו למצות הצדקה 

בא לעולם כדי לתקן מצוה זו, שאותה הזניח בגלגול קודם. 

כך גם מי שעוסק רבות בלימוד תורה ובכל מצוה אחרת. כל 

 ירדה לעולם. נשמה נמשכת אל העניין שלשמו היא

"כשהשתבחה אמו של רבי טרפון בהידור המיוחד של בנה 

במצות כיבוד אם, למדו החכמים מדבריהם כי רבי טרפון בא 

לעולם לשם תיקון מצוה זו. על יסוד זה חשבו החכמים 

שאולי כבר תיקן את המצוה וממילא תם תפקידו בעולם 

י והגיעה שעתו להסתלק. לפיכך אמרו החכמים לאמו של רב

טרפון, דעי כי אפילו למחצית מצות כיבוד אם עדיין לא הגיע. 

 בכך בעצם גזרו לו עוד שנות חיים!

"וכך גם אבי", השלים הרבי את דבריו, "כשסיפר לחותני 

הקדוש על שקידתי בלימודי עשרים שעות ביממה, הבין מכך 

חותני כי באתי לעולם כדי לתקן עניין זה, שכפי הנראה 

ודם. ואם כן, לנוכח התמדתי הרבה, אפשר קלקלתי בגלגול ק

שכבר תיקנתי זאת ויכול אני להסתלק מהעולם! ולכן ביטל 

חותני את דבריו באמרו, 'הלזה לימוד ייקרא?!' בדיבור קצר 

 זה חתך חותני את הדין כי טרם הגיעה יום פקודתי"...

כמה עמוקים דברי חז"ל וכמה עלינו ללמוד את דבריהם 

ים כדי למצוא זכויות על כל איש להבין איך הם פועל

מישראל. וזהו עומק הפירוש בתורת כהנים על הנאמר 

בפרשתנו: בצדק תשפוט עמיתך, המתייחס למשפטו של 

הקב"ה, שהרי אלוקים ניצב בעדת אל, ומשום כך הוא צמוד 

כל מאורע מתרחש בהשגחה למשפט בית דין על פי התורה. 

 .מכוונת

*** 

ת מסוימת שאותה הוא צריך יש שליחומאיתנו לכל אחד 

לבצע, לכל אחד יש משימה שרק הוא יכול לעשות. "התיקון 

ישאל השואל, אז  שלי" הוא לא ה'תיקון' של מישהו אחר.

איך אפשר למצוא את החלק שלי בעולם? כיצד אוכל לדעת 

 מה הייעוד הספציפי שלי?

כל  !התשובה היא: איפה שהציבו אותך, זו השליחות שלך

בעולם לא קורה בנסיבות מקריות אלא בהשגחה דבר שקורה 

הקדוש ברוך  –מצעדי גבר כוננו" ' אלוקית. כמו שנאמר: "מה

הוא מכוון כל אדם באופן אישי ובכל רגע למקומות ולמצבים 

שאליהם הוא מגיע, גם אם נדמה לו שהוא נקלע אליהם 

 ה' יתברךבאופן סתמי או אפילו בטעות. ויש לזה סיבה: 

הדבר הטוב ביותר זה ובמקום הזה נעשה את רוצה שבזמן ה

 שהתורה אומרת לנו לעשות. והפעולה הנכונה

אם כן, בכל רגע האדם צריך לראות בעצמו שליח ישיר של 

ושם בדיוק נמצא  –למקום ולזמן הזה בדיוק  הקב"ה

 ה"תיקון" שלו.

גם סימנים שיכולים לעזור לנו לזהות מה בכל רבותינו נתנו 

  שי שלנו.זאת ה'תיקון' האי

הסימן הראשון הוא הכישרונות שלך. אם אתה מצטיין 

 –נושא מסוים , אם אתה מומחה בתחום כזה או אחרב

כנראה שמהשמיים חוננו אותך בזה, כדי שתנצל את היכולות 

 את.זהמיוחדות שלך לתקן 
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מצוה  קייםהסימן השני הוא הקושי. ככל שקשה לך יותר ל

פניך כדי שתמצא , מסתבר שזה אתגר שהוצב בתמסוימ

בעצמך כוחות גדולים עוד יותר ותתגבר על המכשול. הקושי 

הוא לא סימן לכשל, אלא בדיוק להיפך: זה סימן לכך שהיצר 

הרע אוסף את הכוחות שלו כדי למנוע ממך לממש את 

 הייעוד שלך.

 "למה נמשכתי לחסד"?
, כ"א ניסן תשע"בשביעי של פסח, שעה לפני כניסת חג 

ולמו בפתאומיות הגאון החסיד רבי שמעון נסתלק לבית ע

 הכהן פרידמן זצוק"ל, שידוע היה בכינויו "שמעון הצדיק",

איש אמת, ירא שמיים ועובד ה'. גבאי צדקה שפיזר כמעט כל 

נהג לברך מעשה לעצמו באהבתו כל יהודי, הונו לנזקקים. 

 יבפומיה דבר אבדרכו ב'ברכת כהנים'. מרגל האת כל הנקר

ד"א זי"ע שכל מעשה חסד מקרב את הגאולה, קדשו של החי

עם בפרט  ,ומשום כך היה עמל לעשות חסד עם הזולת

אלמנות יתומים וקשיי יום שהיה מתמסר עבורם רבות 

 בם ולעודדם.ילהרנין את ל

 פעם שאלוהו מקורביו מדוע החליט להקדיש את חייו לחסד? 

ו והוא סיפר: היה זה כשהצדיק רבי אריה לוין זצ"ל סיפר ל

שמשנמשך לעשות חסדים, התלבט מאוד האם הוא עושה 

כראוי משום שהדבר גורע אצלו מלימוד התורה. הלך 

והתייעץ עם בעל ה"לשם" שהורה לו שמכיון ונפשו נמשכת 

לחסד הרי שזה ייעודו בעולם. "אף אני חשתי", סיים רבי 

שמעון הצדיק, "שנשמתי נמשכת לעשיית חסדים, ועל פי 

 שבזה עלי לעסוק". דברי הלשם הבנתי

איננו יודעים חשבונות שמים, ובפרט כאשר נביט על הדברים 

ממבט עמוק יותר, השייך לעולם הנשמות והגלגולים, 

 והדברים ידועים ליודעי ח"ן.

אשר על כן, ביד האדם ניתנה הבחירה האמיתית כיצד להביט 

על כל דבר שההשגחה העליונה מזמנת לו, בכדי שדרכו יגיע 

 כונה ליתר שלמות ביעוד תפקידו בעולם.בעבודה נ

מתבונן, קיימת -אך מאידך, בקצה השני, אצל האדם הבלתי

מציאות בה האדם מקובע במחשבתו, ונמצא ח"ו במקום של 

"ככה אני", גם אם אינו אומר זאת בפירוש, אך יכול הוא 

למצוא את עצמו מתנהג באופן הזה, וכאן מתחילה בעיה 

 הכוללת בה רמות שונות.

 על אחת מהן למדנו בפרשתנו, פרשת 'דברים'.

 וכדלהלן:

 אפיקורס! –אדם ללא בלמים 
 .א, יב(דברים ) "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם"

בפרשתנו, מזכיר משה רבנו את תפקידו כשופט בין איש 

ואף כרוך לרעהו. למותר לציין שהיה זה תפקיד קשה, מייגע 

ת בני ישראל. כפי שמוכח כפיות טובה, בעיקר בגלל התנהגוב

 מדברי רבותינו:

 ,. הקדים משה לצאתאפיקורסיםמלמד שהיו  -"ומשאכם" 

שמא אינו שפוי )אין לו ? מה ראה בן עמרם לצאת :אמרו

מה ראה בן עמרם  :איחר לצאת, אמרו ?מנוחה( בתוך ביתו

מה אתם סבורים, יושב ויועץ עליכם עצות  ?שלא לצאת

 )רש"י שם( ".רעות, וחושב עליכם מחשבות

 נורא למתבונן!!!

א. כיצד אפשר להאמין שעם ישראל ידבר סרה בצורה כה 

 עלה בדעתם של אותםמשה רבנו? היאך  -בוטה במנהיגו 

מתלוננים להטיל בו רפש בכפיות טובה נוראית שכזו? 

 תכן?!ילהכפיש בטענות שלא יעלו על הדעת. הי

היו ב. רש"י מכנה נרגנים אלו בתואר חריף, "מלמד ש

", וזאת על פי דברי הגמרא )סנהדרין צט, ב(, אפיקורסים

המלמדת אותנו כי המבזה תלמיד חכם נכלל בהגדרת 

 'אפיקורס', ולכאורה ייפלא, מדוע? 

ג. עוד יש לתמוה, הכיצד הגיעו למצב שכזה? כאשר שהה 

בתוך ביתו ריננו אחריו שחושב עליהם רק רע כל היום, ואילו 

בו דופי, כל מצב לא היה טוב  טילוהכשיצא החוצה, גם אז 

 עבורם. מה היה הגורם לכך?!

ד. דבר נוסף שיש לדקדק בו, מדוע כינוהו 'בן עמרם' ולא 

 'משה'?!

 ננסה לעמוד על שורשם של דברים.

 אפיק רסן -אפיקורסין 
 !!!אפיקורסים -התשובה לכל השאלות מונחת במילה אחת 

 מילה זו? ה שלומה פשר

רוצה  -', ושתי מילות הן, אפיק רסן רוצה לומר 'מורדים

לומר הרסן מופק )מלשון הוצאה( מהם שהולכים בלא רסן, 

)שפתי חכמים  לכך הם ממרים, כמו הסוס שהולך בלא רסן.

 שם(
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כשהאדם מוריד מעליו את הרסן, הרי שזהו ֵאם כל חטאת 

ותחילת כל פורענות. הוא פורץ גדרות ובועט במוסכמות, 

ח מעליו כל עול המגביל אותו, ובין מתנהג במופקרות ומשל

 משחרר גם את רסן פיו. השאר

מהמילה "ַמַשַאֶכם" למדו חז"ל כי היא  אדווקמדוע 

 על מה ולמה?  –"אפיקורסות" 

כי האפיקורסות היא משא כבד על האדם וסבל קשה, ואילו 

משא חייו קל יותר,  –למאמין יש משענת חזקה ומוצקה 

ומן, ואילו האפיקורס טעון שהכל אצלו מבוסס באמונת א

ספקות והרהורים המעיקים עליו כל הזמן וכך גורם שמשא 

מלמד שהיו  –החיים קשה עליו ביותר. וזהו ״משאכם" 

״, כי רק לאפיקורס שמחשבותיו מתרוצצים אפיקורסים"

 …במוחו יש משא כבד, בבחינת "משאכם"

 בהפקירא ניחא ליה -טבע האדם 
 יקר )בראשית א, ו(: כבר העד העיד בנו בעל הכלי

"כי בטבעו )של אדם( תמיד הוא נכסף שיתפשטו מעשיו לבלי 

תכלית בלי גדר ושיהיה הכל היתר בעיניו, כל אשר חפץ 

יעשה, ואם יונח האדם על טבעו אז אין גבול וקצה למרכבות 

חמדת תאוותו, ובהפקירא ניחא ליה, שלא יהיה גדור וקשור 

 בשום פעולה".

, למדן ומתמיד, שקדן תכישרונול אדם יכול להיות בע

ומשכיל. אך אם אין לו רסן, אם לא יעבוד על עצמו לשרש 

מאישיותו נגיעות למיניהם, אם לא יעמול ללא הרף, רגע רגע, 

 ולשים רסן לנפשו וליצריו, למחשבתו הציב גבולותכדי ל

לפיו, אזי אין לכל מעלותיו ערך כלל, שהרי בלעדי הרסן ו

 יותר, אפילו ב...משה רבנו!!!אפשר לפגוע בקדוש ב

 אדם ללא מעצורים –רכב בלי בלמים 
 ?משל למה הדבר דומה

לאדם שכל חלומו היה לרכוש רכב מפואר לעצמו, אסף 

פרוטה לפרוטה, קובץ על יד ירבה, והנה הגיע היום בו הוא 

רואה שהצטבר ברשותו סכום יפה ומכובד אשר בעזרתו יוכל 

חד המשווקים והזמין רכב להגשים את שאיפתו, ניגש אל א

המתאפיין בשיא הפאר וההדר, מבחוץ מבפנים, נוחות 

מירבית, פשוט מרהיב, עם כל הפרטים הנחוצים החדשניים, 

 רק דבר אחד היה חסר... הרכב לא עבר בדיקת בלמים.

לו יצוייר שהבלמים שבו אינם תקינים, אזי אין שום ערך לכל 

הבטיחות הנדרשת. הפאר והיופי, שום נוחות לא תחפה על 

ללא בלמים הרי שחייו נתונים בסכנה, זו רק שאלה של זמן. 

הוא דורס את כל היקר והמוערך שבדרכו עד שבסופו של דבר 

הרכב בעצמו יידרדר אל קיצו וייחשב ככלי שבור ללא שום 

 ערך.

 לימדה אותנו התורה כאן פרק חשוב ויסודי בחיי האדם.

אות את נביא הנביאים, אפשר להיות במחיצת משה רבנו, לר

אשר עליו נאמר "פה אל פה אדבר בו", לחיות בדור דעה בו 

זכו לראות את השכינה ממש, ובכל אופן לדבר דברים קשים 

אשר אין הדעת סובלתן "שמא אינו שפוי בתוך ביתו", "יושב 

 ויועץ עליכם עצות רעות", רחמנא ליצלן.

 וכל כך למה? ומהיכן?  

 אפיקו רסן! !מלמד שהיו אפיקורסין

בשעה שהוציאו את הרסן, לא שמו מעצורים לפה ולא נתנו 

הידרדרות  -ידועה מראש  -בלמים למחשבה, והתוצאה 

 קיצונית שבשיאה הגיעו למקום שפל זה...

 אל תהיו כסוס, כפרד אין הבין...
זאת הסיבה בגינה קראוהו באותה שעה "בן עמרם", רמת 

ערכו של משה רבנו הזלזול שהגיעו אליה כאשר הורידו ב

הזכיר אלא רק רצו לתם למקום שאף את שמו לא ה אוהביא

 בן עמרם!!!  –את ייחוסו 

הפנו כלפיו רק העידו ביתר שאת על הדיוטא שחיצי הביקורת 

התחתונה אליה הגיעו, כל מגמתם היתה להבאיש ח"ו את 

זה הראה על פחיתותם ושפלותם, דבר ריחו בעיני הציבור ו

 מגונה זו היתה רק מחמת הסרת הרסן!!!יסודה של מידה 

"אל תהיו כסוס, כפרד אין הבין, במתג ורסן עדיו לבלום" 

 .)תהלים לב, ט(

 המלבי"ם, בלשונו הזהב, מבאר את המשל והנמשל:

"הנה ידמה את האדם במליצתו בשני חלקיו כסוס ורוכבו, כי 

חומר האדם דומה כחומר יתר הבעלי חיים כסוס כפרד, רק 

כן תוך חמורו היא הנפש השכלית, הוא המנהיג האדם השו

את חמורו וחובש אותו ורוכב עליו, וכמו שבעת ימרה הסוס 

ברוכבו יאסרהו רוכבו במתג ורסן, כן עת תמרה בהמת האדם 

הקרובה אליו שהוא חמורו בנפש מנהיגו, ייסרו גופו 

במכאובים, והם לטובת האדם הרוכב על חמורו בל תבעט בו 

במעשיה הרעים, והיה ראוי לכל הפחות אתונו ותזיקו 

שתבדל בהמת האדם שהוא חמורו מיתר הבהמה אשר הוא 

הם  םוהייסורירוכב עליה במה שתכיר כי המתג והרסן 
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לטובת האדם העצמי שהיא נשמתו, בל תקרב חמורו אליו 

לנשכו ולהזיקו, היינו לקלקל את נשמתו, ועל זה אומר בל 

הבין אשר המתג והרסן הם תהיה כסוס וכפרד גם בזה, שאין 

 לטובת הרוכב לבלום עדיו לבל קרוב אליך".

 אין ערך לכלום! –כשאין רסן 
 אכן לימדה אותנו התורה עד כמה חשוב לרסן את עצמו.

 ובכמה מישורים מתבטא הדבר:

 למעשיו. –רסן 

 למחשבותיו. –רסן 

וככל שייזהר שלא להתיר את הרסן, כך יוכל לעבוד את 

, לבחון תגובות וממילא לחזק יותר ויותר הקב"ה טוב יותר

 את ליבו ונפשו באמונה בבורא יתברך.

 : שכתב כך, (בראשית א, כו)יסוד זה מפורש במדרש ראובני 

לרסן ולכבוש את מידותיו, אשר כל עוד  חובת האדם בעולמו"

 האדם בגפו חסר הוא את המחייב הגדול לשנות דרכיו

ו באין רועץ, אך והנהגותיו ויכול להלך בשרירות ליב

קרנותיו וליישר  כשתתווסף לו נפש מן ההכרח הוא לו לקצץ

 ".הדוריו, כי מעתה תאמר לו מה יעשה ומה יפעל

 כיצד זכה האברך לדירה מרווחת?
 סיפר לי יהודי יקר: 

התגוררתי בדירה בת חדר וחצי. במשך השנים המשפחה 

גדלה ב"ה, ולכן חיפשתי דירה שיש בה אופציה להרחבה. 

בסוף מצאתי דירת שניים וחצי חדרים שהיה ניתן להרחיב ל

את שטחה. מחירה אמנם היה יקר, כיון שכל הרישיונות 

והאישורים הנחוצים להרחבה היו מוכנים, אבל היה שווה 

 להוסיף ולשלם את ההפרש כדי שנוכל לבנות בעתיד.

בבניין ממול היה שכן שגם הרחיב את דירתו, ובמהלך 

ת מול המקום שהייתי אמור לבנות בו. השיפוץ פתח חלונו

חלף זמן מה עד שהשגתי הלוואות לצורך הבנייה. ביררתי על 

קבלן טוב ואמין, הוכנה תוכנית, והעבודה עמדה להתחיל 

בשעה טובה. בערב אחד נשמעות דפיקות על הדלת, כפתחתי 

הופתעתי לראות מולי את מיודענו, השכן הנ"ל, שהודיע 

ה בונה, אתה הורס לי את הבית!' בפנים חתומות: 'אם את

ניסיתי להבין על מה מדובר אך הוא בשלו: 'הבנייה שלך 

תאפיל על השטח, ותאפשר להסתכל לי בתוך הבית, לא 

 תהיה לי פרטיות בגללך. בקיצור, אני לא מוכן שתבנה!'

'אבל קניתי את הדירה עם כל הרישיונות', הסברתי את 

את הדירה רק בגלל עצמי, 'ויש לי היתר בנייה. קניתי 

האפשרות להרחיב, אתה זה שלא היית בסדר, פתחת חלונות 

 שלא כדין'.

כנראה שדבריי הציתו את חמתו: 'אני מודיע לך דבר אחד', 

הוא כמעט צעק, 'אם אתה תבנה, אני אעמוד מול הטרקטור 

ה פה לא -ת-ואשכב מתחת הגלגלים ולא אתן לך לבנות. א

 תבנה'!! 

 לא נבהלתי, 'זאת זכותי על פי דין ועל פי חוק'. השבתי לו.

לאחר שהלך, הייתי נסער. סיפרתי לאשתי את הדברים. 'אם 

הוא כזה בן אדם קשה, קח אותו לדין תורה', הציעה. 'אני לא 

רוצה לריב', הגבתי, ראיתי עם מי יש לנו עסק, גם אם נלך 

 לריב'.  לדין תורה, יהיו מריבות גדולות. אני לא רוצה

'אני לא מבינה אותך. צפוף וקשה לנו עכשיו, עברנו לדירה 

 תקוע'? רהזאת כדי להרחיב, ומה יהיה? הכל יישא

 'זה באמת ניסיון', הסכמתי איתה. 

במשך חצי שנה המתנתי והתלבטתי. יש לי רישיונות מוכנים 

. מה יהיה? םאבל הבנייה מוקפאת. המשפחה גדלה בינתיי

ות, לבנות או לא לבנות? האשה  כבר איך נסתדר? מה לעש

לוחצת. רוצה להריץ את התהליך. מבחינת הדין, אנחנו 

צודקים במיליון אחוז. אולי נלך לפנים משורת הדין? האשה 

טוענת 'אל תהי צדיק הרבה! אל תשכח שאתה צדיק על 

חשבוני ועל חשבון הילדים, צריך ללמד לקח פעם אחת 

 ' ולתמיד. ואדרבה עם עיקש תתפתל!

אני כמעט נכנע. 'את צודקת, אבל בואי נחכה עוד קצת, אני 

 לא רוצה לריב'.

בחצי השנה הבאה המשכתי ללמוד בכולל כרגיל. יום אחד 

הגיע יהודי מבוגר לבית המדרש והחל ללמוד, וקבע איתי 

חברותא. לאחר תקופה, כאשר הרגשנו כבר כידידים, שאל 

 אותי: כמה ילדים יש לך?

 הרע'.  'שישה, בלי עין

 'וכמה חדרים יש לכם'? 

 'שניים וחצי'. 

 'איך אתם מסתדרים עם ששה ילדים בשני חדרים וחצי'? 
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'באמת קשה לנו. קניתי את הדירה במטרה להרחיב אותה 

ולבנות עוד חדרים. ויש לנו את כל האישורים, אבל השכן 

 מתנגד'.  ןממול הבניי

 'למה מתנגד'? 

י. וטוען שהבנייה תחסום לו 'הוא פתח חלונות מול הדירה של

 את האור ותפגע בפרטיות שלו'.

ואז פנה אליי החברותא ואמר: 'אתה רואה שאני אדם 

מבוגר. את רוב שנותיי העברתי במסחר, והשנים שלי מעכשיו 

הן קודש לתורה ומצוות. הייתי סוחר, הרווחתי הרבה כסף, 

 ואת הכסף שלי אני לא אקח לקבר, נכון'? 

שתיקה, לא מבין את פשר ההשתפכות אני מביט בו ב

 הפתאומית. החברותא מבחין בתמיהה שלי ומחייך.

'אני מבקש ממך שתקנה עכשיו דירה חדשה, חמישה חדרים, 

יפה ומסודרת, תמכור את הדירה שלך ואת הפער בין שתי 

 הדירות אני משלים'. 

 'מה פתאום? מדובר בסכום ענק'!

שלי, ואני צריך 'שמעת מה אמרתי לך? עבדתי כל החיים 

להגיע עם משהו אל הקב"ה. כל רגע שאתם תגורו בדירה 

החדשה, יהיה מצוה שלי, מה אתה אומר על עסק משתלם 

 כזה'?

בסופו של דבר, שמעתי לעצתו. קניתי דירה גדולה, מרווחת 

 ויפה באזור מצוין. והכל בא על מקומו בשלום.

 והלקח עבורנו:

והקב"ה גמל לו האברך הכניס את הקב"ה לחיים שלו, 

במאור פנים. במשך חצי שנה היה נתון בניסיון קשה, 

התמודדות חזקה, בשעה שראה את השכן מנצל את ליבו 

 הטוב, ושתק.

יש חורבן, צער וסבל. כאשר חיים  –כאשר יש שנאת חינם 

 זוכים להצלחה ולשמחה. -באמונה עם הקב"ה 

מדוע התעקש השכן לבנות את העמודים על 
 חשבונו?

דך, לפעמים לצערנו אנו נתקלים במקרים הפוכים בהם ומאי

האדם לא בוחל בשום אמצעי בכדי להרע לאחר ואינו זוכה 

 להכניס את הקב"ה לחייו.

לפני שבועיים סיפר לי בחור אחד שבבנין בו הם מתגוררים 

דּוַבר על תוספת בנייה משותפת, ודבר מקובל הוא שבעמודי 

"כ כל אחד בונה את היסודות כולם מתחלקים בשווה ואח

חלקו בקומה שלו מכספו. והנה, השכן מקומה שלישית 

החליט שהוא לבד יממן את כל דמי תשלומי היסודות 

מכספו. לא כל כך היה ברור מדוע רצונו לעשות זאת, אלא 

שלבסוף התברר שבאמצעות התשלום הוא חושב ומתכנן 

להיות בעלים על היסודות, כדי שהשכן שגר מעליו בקומה 

לא יוכל לבנות... מה שאין כן  -איתו הוא מסוכסך  -ביעית ר

אם ישתתפו כולם ביסודות, אזי לא תהיה לו טענה שהרי 

 השכן מקומה רביעית יוכל לתבוע את חלקו מדין השותפות.

אכן, מצער לראות עד היכן אפשר להגיע כאשר לא מכניסים 

 את הקב"ה לחיים.

*** 

שולט,  האוריאות בה אכן לא תמיד האדם נמצא במצב ובמצ

לפעמים צריך לחפש את האור מתוך הערפל בכדי לגעת 

 בנקודת האמת לראות בה את הקב"ה מתוך החושך.

י(. –וכפי שלמדנו מהפסוק "כבוד ה' נראה בענן" )שמות טז, א

גם בזמנים של ה'ענן' רומז למצב של הסתר פנים, ללמדך כי 

אתה נוחל ם גם בימים בה קושי,הארת פנים וגם בזמנים של 

למרות שממבט שלך המצב נראה , עגמת נפש או חש כאב

מעורפל ובקושי רואים את הקב"ה מעורב בתמונה, גם במצב 

אם פונים לכיוון הנכון ניתן לראות וטשטוש,  ירותבה-של אי

 ערפל.ענן והאת כבוד ה' מתוך ה

לנסות ולרצות לראות את הקב"ה  -זהו תפקידנו וזו עבודתנו 

 מקום בו יש קושי לראות אותו. מאותו אדווק

ונביא עובדה נוספת ממנה ניתן ללמוד עד היכן מקומה של 

 ההשגחה הפרטית ושאין אדם נוגע במוכן לחברו כמלא נימה. 

 כיצד נסגר לו מעגל בחיים
יהודי יקר, אב לשלושה ילדים, נצרך להביא טרף לביתו. הוא 

שעות החל לחשוב על מצב בו ילמד מחצית מהיום ויעבוד ב

. הוא הציע רעיון זה אף לידידו הטוב, וביחד צהרייםאחר ה

נרשמו השניים לקורס להנהלת חשבונות. הקורס התקיים 

בשעות אחה"צ, כך שהדבר לא פגע בלימודי כולל הערב, שני 

הידידים לא ויתרו על עקרונות בסיסיים, והחלטתם הנחושה 

 הייתה שלא לעבוד בחברה מעורבת. 

ו מעטות, ולעיתים, מגוחכות, ולבסוף רק הצעות העבודה הי

 אחד מהם מצא עבודה. וכך הוא מתאר את תחושותיו: 
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"עבדתי בבית חרושת גדול במשך חמש שעות ביום, משמונה 

בבוקר עד אחת בצהריים. הייתי ממנהלי החשבונות 

הקבועים, ואחד מהם היה מנהל חשבונות ראשי. חברי הטוב 

מוד בכולל במשך יום טרם מצא עבודה, והוא המשיך לל

שלם. לאחר זמן היה צורך במנהל חשבונות נוסף במפעל בו 

עבדתי. הצעתי את חברי הטוב, משה אהרון, ומהר מאוד 

התקבלה המלצתי והוא התקבל לעבודה. המנהלים עמדו על 

טיב עבודתו והיו מרוצים ממנו מאוד. אמנם אצלו המשכורת 

י אותו שככה ההתחלתית היתה נמוכה, יחסית, אבל הרגעת

 זה, ובעז"ה כשיהיו מרוצים ממנו יגדילו את משכורתו. 

ההמלצה שלי התבררה מהר מאוד כנכונה. המנהל היה שבע 

רצון מחברי, וגם המשכורת שלו עלתה במהירות. במשך 

הזמן שכחנו שנינו, ואף המנהל, כי אני הייתי זה שהמלצתי 

 חמש שנים.  עליו ועזרתי לו להיכנס.... כך עבדנו יחדיו במשך

והנה, יום אחד הודיע מנהל החשבונות הראשי והבכיר כי 

הוא פורש מהעבודה. היה לי ברור כי אני, כבעל הותק 

והניסיון הרב, אזכה במשרה הבכירה. בציפייה דרוכה 

המתנתי לפניית המנהל אלי על מנת שיציע לי את התפקיד. 

לי  אך לא כך התרחש בפועל. חברי הטוב, משה אהרון, סיפר

כי מנהל החברה התקשר אליו אמש, וביקש לשוחח עמו על 

קבלת התפקיד החדש! תדהמתי היתה מוחלטת. חשתי כי 

אני חייב לדבר על לבו של משה אהרון. איך הוא עשה לי דבר 

כזה?! אני הרי הכנסתי אותו לעבודה! אני... אני... אני... 

 י. המילים הלמו בראשי ודפקו כפטישים. שוב לא הייתי אנ

תוך זמן קצר חברי החל למלא את תפקידו החדש, ואף עבר 

לשבת בחדר מפואר. מדי פעם הייתי עורך לעצמי חשבון נפש 

קצר. היה ברור לי כי אני לא מקנא ביוקרה שלו או בכך 

שהוא עשה רושם טוב יותר ממני. מה שעניין אותי היה גובה 

א המשכורת שלו... לא חלילה מתוך בצע כסף ותאווה, אל

בשביל ילדיי. נכון, המשכורת הקבועה שקיבלתי הספיקה 

ב"ה לקיום היומיומי ברווח, אך אנו התחלנו לחשוב על כך 

שבעצם אין לנו אפילו שקל אחד לחיסכון עבור הוצאות 

נישואי שבעת ילדינו, ומה נעשה ביום בו נצטרך בע"ה לחתום 

על "תנאים" לבננו הבכור? מה נוכל לתת לו? על מה נוכל 

להתחייב בשבילו? על סמך מה נבטיח משהו או ניתן? מאיפה 

הייתי   -אם הייתי מקבל את המשרה  יהיה לנו דבר כזה.

יכול לחסוך. אבל כל זה, כאמור, היה משחק של 'אילו'... 

שהרי בפועל נשארתי בתפקיד הקודם שלי. מנהל חשבונות 

רגיל למדי. נכון, המשכורת הועלתה במשהו, היה זה אולי 

י לפצות אותי. אבל לא היה זה סכום רציני, בוודאי לא כד

 בשביל לחסוך. 

ידעתי שאני חייב לעבוד על עצמי ולהסיר את המועקה מליבי 

כלפי חברי. הרי מדובר בידיד נפש, אך במציאות שוב לא היו 

הקשרים שלנו אמיצים וקרובים כבעבר, והידידות בינינו 

ך בגלוי. לי לא היה הפכה שברירית. אף פעם לא שוחחנו על כ

את האומץ לכך, וכנראה גם למשה אהרון לא. לפעמים 

תהיתי ביני לבין עצמי אם משה אהרון מודע לרגשות 

שבקרבי, ואולי הוא בכלל לא הבחין ליחס שלי שהשתנה. היו 

עוד פעמים רבות בהן חשבתי לעצמי כי משה אהרון היה 

ה צריך לבקש מהמנהל לתת לי את המשרה. לו יש ארבע

ילדים, והוא בעצמו סיפר לי בהזדמנות על כך שהוא חוסך 

בעבורם. ולי... אין כלום! כך התהלכתי במשך עוד שנים, 

אותן בזבזתי על דאגה לעתיד בחוסר אמונה מובהק וביגון 

 חסר טעם. 

השנים עברו ובני הבכור בגר. והנה, יום אחד התקשר אליי 

לי בשבילך השדכן ובפיו הצעת שידוך לבני: "הפעם, יש 

הצעה מיוחדת, אני בטוח שלא תסרב לה!" ולפני שהספקתי 

להגיב, נקב השדכן בשמו של משה אהרון...!!! 'יש לו בת 

"מצויינת, מיוחדת במינה  –כלילת המעלות', המשיך בשטף 

'משה  –במידות ומוכשרת, ומלבד זאת..." הוא לחש בשקט 

עיניו, אהרון מוכן לתת דירה בפרויקט לבחור שימצא חן ב

 והבן שלך מצאה חן בעיניו!' סיים. 

התחלנו מיד במסכת בירורים. על הבחורה קיבלנו מידע 

חיובי במיוחד. על הבית לא הייתי צריך לברר... את משה 

אהרון הכרתי כאת כף ידי. שנינו המשכנו לבוא לעבודה 

כרגיל. החדרים הנפרדים והיחסים שהלכו והתקררו במשך 

להתחמק אחד מהשני ולא להיפגש. עד... השנים סייעו בידינו 

עד לאותו יום שבו שברנו צלחת. ומשה אהרון ואני הפכנו 

למחותנים. מאוחר יותר התברר לי כי משה אהרון שלח את 

השדכן. הוא אמר לי: "אותי חנן הקב"ה בממון. ורציתי 

להשקיע זאת בחתן תלמיד חכם, ובנך ראוי לכך!" עבר שבוע. 

ן כולי בסבך ההתרגשות והאושר. לאחר בשבוע זה הייתי נתו

 מכן קלטתי מה קרה. 

הייתי בדרכי לצאת מהבית כשנעמדתי פתאום מסומר 

'שים לב מה קורה פה! משה  –למקומי. 'אוי!' אמרתי לעצמי 

אהרון נתן דירה לבן שלך... משה אהרון! הנה הוא קיבל את 

המשרה הנכבדה כדי לתת לך את מה שחשבת להרוויח 

תחושה הראשונה שחשתי היתה בושה. בושה ממנה!'. ה
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איומה מעצמי ומעשר השנים האחרונות שעברו עלי בקנאה 

ובחוסר אמונה. 'הנה, אתה רואה? הקב"ה נתן לך את הכסף 

בלי שתעבוד עליו. בלי שתטרח בשבילו. אילו היית מקבל את 

משרת מנהל החשבונות הבכיר, כמה היית מצליח לחסוך? 

ל השנים האלו לא היית חוסך יותר סביר להניח, שבמשך כ

מחצי דירה. אולי אפילו פחות. והנה הקב"ה שלח לך את זה 

בדרכים שלא חשבת... התביישתי ואני עדיין מתבייש, 

במקום לחיות באמונה פשוטה שהקב"ה יביא לי מזור בשעה 

שבה אזדקק לו, ואת הכסף כשאצטרך, העברתי עשר שנים 

חיצי קנאה רעילים אל חדרו מחיי בעודי אכול דאגות ושולח 

 של מנהל החשבונות הבכיר... 

אמנם חייב אדם להיות בגדר משתדל בפרנסה, אך לא להיות 

שקוע בה. אנו, בני התורה, רואים את הפרנסה כאמצעי 

אין תורה", ולפיכך אנו מצווים לדאוג  –בלבד. "אם אין קמח 

ות גם לצרכינו הגשמיים. אבל אנו חייבים לזכור כי ההתעסק

בדבר היא בגדר "שיגעון", כפי שכתב הרמב"ם )בהקדמתו 

לסדר זרעים(: "ומה טוב, אמר האומר, לולי המשתגעים 

 –נשאר העולם חרב", עלינו לזכור כי את מה שנקבע לנו 

נקבל, אין צורך לסייע לקב"ה ואל לנו לחשוש ממתחרינו, אם 

 נחשוב שחברנו "גוזל לנו את הפרנסה", כדאי שנדע כי נשלח

הוא משמים, כמאמר חז"ל: "אין אדם נוגע במוכן לחברו 

 אפילו כמלוא הנימה"....

 אמונה ואהבת הבריות ומה שבניהם
 ובסיום דברינו נזכיר:

כיון שאנו בעיצומם של ימי "בין המצרים", בהם אנו 

מתאבלים על חורבן ירושלים, מן הראוי לחזק עצמנו 

יני בין אדם ביסודות האמונה בבורא במידות טובות ובעני

 לחברו שללא ספק ישנו קשר חזק ואמיץ בין הדברים.

תיקון חטא החורבן הוא להתחזק במידות טובות ובאהבת 

הבריות, שעל ידי זה ייבנה בית המקדש, ואם כולם היו 

בדרגת "ואהבת לרעך כמוך ממש" אזי כבר היה נבנה בית 

אחישנה,  –המקדש, וזהו מה שאמרו )סנהדרין צח, א( זכו 

בתיקון חטא החורבן של  –בעיתה, ובמה "זכו"?  -א זכו ל

שנאת חינם. לכן, ככל שנתחזק יותר באהבת הבריות, יתוקן 

בזה החטא של שנאת חינם, ונזכה להחיש את הגאולה 

 השלמה!

וצריכים לזה אמונה, והרבה אמונה, כי אם חסר משהו 

באמונה אזי גם אהבת הבריות אינה בשלמות, מפני שיש 

רבים נגד האמונה המפריעים ומונעים את אהבת  חשבונות

הבריות, וזהו מה שאמרו )מכות כד, א(: בא חבקוק והעמידן 

על אחת שנאמר "וצדיק באמונתו יחיה", היינו שהדבר 

הראשון הוא חיזוק האמונה, כי על ידי האמונה אין חשבונות 

 ואין מידות רעות, ובאים לידי אהבת הבריות ומידות טובות.

אנו מזכירים תמיד כי לפי האמונה אין מקום לשנאת וכפי ש

חינם ומידות רעות, מפני שאדם הכועס על חברו ושונא אותו, 

בדרך כלל יש לזה סיבה, שחברו פגע בכבודו או שציער אותו, 

וכפי שהיה בעובדא של קמצא ובר קמצא, שהלך בר קמצא 

ך והלשין לקיסר מפני שזלזלו ופגעו בכבודו, וכל זה נובע מתו

חסרון באמונה, שאדם סבור כי חברו הוא המצער אותו, 

 ומחמת זה יש בליבו עליו.

אבל האמונה היא שכל צער נגזר מן השמים, וכל קושי שיש 

לאדם הוא בהשגחה ולא במקרה, כמו שכתב הרמב"ן בסוף 

פרשת בא )שמות יג, טז(: "שאין לאדם חלק בתורת משה 

שכולם ניסים, אין רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו 

בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם 

יעשה המצוות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו 

עונשו, הכל בגזירת עליון". והיינו שכל צער שיש לאדם הוא 

 מן השמים, מפני שיש לו עבירות, ומגיע לו עונש עבורם.

ורים, כדי שיתגברו על והנה יש צדיקים שיש להם קשיים וייס

הייסורים ויקבלו שכר בעולם הבא, וייסורים אלו הם בלי 

ביטול תורה, כמו שאמרו חז"ל )ברכות ה, א( כי ייסורים של 

אהבה הם ייסורים שאין בהם ביטול תורה, והיינו מפני 

שהצדיק מתגבר על הייסורים ועוסק בתורה, ועל ידי התורה 

 שוכח מכל הצער והמכאובים.

ו רז"ל: "כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים ואמר

במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה 

אתה עמל. ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה וטוב לך 

לעולם הבא", כי למרות שיש לאדם חיי צער וקשיים, כיון 

שהוא עמל בתורה הרי הוא שוכח מהכל, מרוב התענוג שהוא 

וכמו שידוע כי בזמן שמחה אדם שוכח מכל  חש בתורה,

 הדאגות המעיקות עליו.

ומן השמים נותנים ייסורים לצדיקים כדי שיעמדו בניסיון 

ויתגברו, ובזה יזכו לעולם הבא, ואדרבה, אם אדם עוסק 

בתורה מתוך הייסורים אין לשער את המעלה שיש בזה, וכבר 

אליו בחלום גריינימן זצ"ל שנגלה  מהגאון רבי חייםנתפרסם 

שהייסורים הועילו לו לו  הגאון רבי יהודה שפירא זצ"ל ואמר



 

 

 9 

גם הוא רבי חיים רצה כששמע כך מאד בעולם האמת, ו

 ייסורים. על עצמו , ומיד קיבללזכות

ואמנם יש עוד אופן של ייסורים, שכתב רבינו יונה בשערי 

"כי ישית עמלו בתורה וטרחו בה ואשר תידד  תשובה )ד, יא(

ייסורים", היינו שאם יש לאדם  מעיניו יעלה במקוםשנתו 

אחרים המועילים לזה  חטאים שצריך ייסורים, יש ייסורים

בתורה  והם הייסורים והטרחה של עמל התורה, שהוא עמל

עם כל הקשיים, 'ואשר תידד שנתו מעיניו' היינו שהוא ישן 

המינימום הנצרך, וכל כוחותיו מסורים לתורה ולזיכוי  את

ייסורים אלו חוסכים ממנו ייסורים אחרים,  בתורה, הרבים

בעולם הזה, וגם בעולם הבא לא  שאינו צריך עוד ייסורים

 .יהיו לו ייסורים

מי שחי עם האמונה הזאת חי חיים מאושרים, ואין לו שום 

מפני שיודע שכל קושי הוא מן השמים, ומדוע?  קושי בחיים,

הכל לטובת האדם  )ברכות ס, ב(, כל דעביד רחמנא לטב עביד

תרופה לחולה,  גם אם אינו מבין מדוע, כמו שרופא נותן –

 שאין החולה יודע כיצד התרופה מועילה, ומדוע זה טוב לו,

אבל הרופא יודע, שהתרופה הזאת טובה למחלה זו, כך גם 

שיש לאדם, הם התרופות בשבילו, לפי מצבו  כל הקשיים

 הרוחני.

בו ים מאושרים, ואין בלחי באמונה, הרי הוא חי חייש מי

שום אדם, וכשמישהו מצער אותו, אינו מאשים  תרעומת על

נגזר עליו מן השמים, ואם אדם זה  אותו, אלא מבין שהצער

השמים שליח אחר,  לא היה מצער אותו, היו שולחים מן

לחשוב,  אדם או בעל חי שיצער אותו, וממילא על מה צריך

על מידות רעות? וכי על האדם שציער אותו, למה הוא ב

שיותר ראוי לחשוב על עצמו, למה פסקו עלי צער בבית  בודאי

זה צריך לחשוב! לחפש ולפשפש במעשיו  דין של מעלה. על

מה חטאתי ומה פשעתי, שאין  מהו החטא מידה כנגד מידה,

 ייסורים בלא עוון )שבת נה, א(. 

נמצא כי כל צער שיש לאדם הוא מן השמים, ורק אינו יודע 

סיבה לזה היא מפני שהוא צדיק, ונותנים לו ייסורים אם ה

כדי להגדיל שכרו בעולם הבא, או שאינו צדיק, והייסורים 

באים לעורר אותו לתשובה, ועל כל פנים צריך לשמוח, כי 

 הייסורים הם לטובתו.

ובשלושת השבועות של "בין המצרים" צריכים לעסוק 

הטובות, ולא בתיקון חטא החורבן על ידי התחזקות במידות 

לשים לב אם מישהו מפריע לי ומצער אותי, מפני שהכל מן 

השמים לטובתי, גם כאשר אינני מבין מדוע זה לטובתי, ואם 

כן אין סיבה להקפיד על שום אדם, ואין שנאת חינם, וכשאין 

שנאת חינם חוזרת אהבת הבריות ומתוקן חטא החורבן, ולכן 

למחוק ולהעביר אם יש בליבך קפידא על מישהו, תתאמץ 

אותה, כי זהו בעצם חטא החורבן, ואם יתגבר ויסירנה מלבו, 

 יתקן בזה את חטא החורבן.

יהי רצון שנזכה להתחזק במידות הטובות וייבנה בית 

 מקדשנו במהרה.
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