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  ד"בס
  א"ר נבנצל שליטשיחה שבועית הרב אביגד

 פרשת ואתחנ� תשנ"ט� היינו כחולמי�
  
 

ל הנאמ� שומר הברית והחסד �אלוקי� הוא אלוקי� הא' וידעת כי ה"משה רבינו אומר לנו 
דוחה את , לא ממהר לשל�' זאת אומרת לצדיקי� ה, "לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאל� דור

, ק מהשכר של אברה� יצחק ויעקבעצ� קיומינו היו� זה חל. התשלו� אפילו לאל� דור
ו אל פניו ישל� ו אל פניו להאבידו לא יאחר לשונאומשל� לשונאי. "זכות� שבניה� יתקימו

הוא . ב" כדי להאביד אות� מהעוה,ז"בעוה, לרשעי� הוא משל� בפני�,  לשונאי� שלו�" לו
היא לא כי אולי ,  זאת תשובה חלקית. השכר לרשעי� אלא בפני� משל� לה�לא מאחר את

,  על השאלה למה יש צדיק ורע לו רשע וטוב לו,אבל עונה לפחות חלקית, עונה על כל המקרי�
הוא צרי� לקבל עונש על איזה שהוא , ב"כי הצדיק רע לו בעול� הזה כדי שיקבל שכר בעוה

ואילו הרשע מוכרח לקבל שכר על . ב"ל את כל שכרו לעוהב כדי שיק,ז"מכשול שנכשל בעוה
 אז כשאנחנו .ב"ז כדי שיקבל את עונשו בעוה"עוההוא מקבל שכר ב, שההקצת מצוות שע

, מפני שהצדיק קצת יותר רע לו בעול�, רואי� צדיק ורע לו רשע וטוב לו זה בכלל לא קושיא
היו . לו הרבה רעהרשע קצת טוב לו כי צפוי , והרע חול� ועובר בשביל שיהיה לו הרבה טוב

התורה ? למה היו דורות שמתו,  למה זה,לא זכו לגאולה, �דורות שמתו בשיעבוד מצרי
ג� בישראל יש פסולת צרי� להוציא , קוראת למצרי� כור הברזל שצרי� לצרו� את ישראל

הנביא אומר . כמו שמהצדיק צרי� להוציא אותה ג� מע� ישראל צרי� להוציא אותה, אותה
כמו שצורפי� כס� וזהב , "זהבוצרפתי� כצרו� את הכס� ובחנתי� כבחו� את ה"לעתיד לבוא 

ו צרות לע� "אז כשאנחנו רואי� ח. כ� ג� את ישראל,  סיגי�–להוציא מה� את הפסולת 
זה מפני שה� כס� וה� זהב אז צורפי� , שואה וכל צרות אחרות, גלות ושיעבוד, ישראל

, בגרוטאות לא מדקדקי� להוציא את הפסולת. מוציאי� מה� את כל הפסולת, אות� היטב
א� יש צרות לישראל יותר מכל שאר האומות זה . הב וכס� מדקדקי� להוציא את הפסולתבז

הכוזרי אומר . מפני שה� הזהב והכס� שבוחני� אות� היטב, בגלל המעלה של ישראל
 ,אד� גדול, אד� אחדכל הברואי� כא� נסתכל ל,  באיברי�שישראל באומות ה� כמו הלב

א� נותני� לאד� . הוא יותר רגיש מאיברי� אחרי�והלב ,  ה� הלב של האד� הזהאזי ישראל
גמרא מפורשת זו  .אבל מול הלב זה מסוכ� יותר, עוברמכה מול היד או הרגל קצת כואב ו

 .הלב הוא הרגיש יותר.  ממיתה על המותני�ינהאה שיכולה להמית על הלב הדרי� שמכבסנ
שה� רגישי�  לכ� כל הצרות שיש לע� ישראל יותר משאר האומות מפני ,ישראל ה� הלב

 .לא היה לנו קיו�, ז"לה� מיד בעוהא� האבות היו מקבלי� את כל השכר ש. ה� הזהב, יותר
לא היה ע� ,  לא היה אברה� אבינו?ז"ומה היה א� תרח היה מקבל מיד את העונש שלו בעוה

 כי ,ג� זאת תשובה על השאלה צדיק ורע לו רשע וטוב לו, שוב לא היה לנו קיו�, ישראל
� "הרמב.  עתיד לצאת צדיק גדול.ודעי� מה עתיד לצאת מהרשע אולי מהרשעאנחנו לא י

 ואנחנו לא יודעי� למה מגיע ,אומר שיכול להיות לאד� או למשפחה ארמו� במש� מאה שנה
יודע כי פע� יעבור ' ה מקיי� את כל הארמו� הזה רק כי ה" והקב,לאד� הזה הארמו� הזה

 ח� או יו� גשו� והצל של הארמו� יג� על אותו יהיה יו�, ש� צדיק ויהנה מהצל של הארמו�
זה ירד , ה ג� יחשב את זה לרשע"ודאי הקב. ה הארמו� של אותו רשע"כדאי לקב, צדיק

 בשביל אותה פע� במאה שנה ,אבל יש תכלית לארמו� ג� בשביל הצדיק, מהשכר שמגיע לו
לא ', את דרכי ה אנחנו לא יכולי� להבי� . בר ש� והארמו� הג� עליו מהגש�שהצדיק ע

מתי טוב לרשע ומתי רע , מתי טוב לצדיק ומתי חס ושלו� רע לצדיק', משיגי� את דרכי ה
  .לרשע

וב לו כי בלי זה אי� מקו�  רשע וט�ודית למה אנחנו רואי� צדיק ורע לו אבל עוד נקודה יס
. רה א� היינו רואי� שכל צדיק מיד טוב לו וכל רשע מיד רע לו לא היה מקו� לבחי.לבחירה

וכל מי שמחלל ', א� היינו רואי� שכל מי ששומר שבת מארי� ימי� ומרוויח הרבה כס� וכו
מי שהיה אוכל חמ" בפסח היה נחנק על , והוא עצמו מת צעיר, שבת ג� העסק שלו מפסיד

 יבי� לא לבלוע חמ" –כמו שאד� לא בולע רעל ,  לא היתה בחירה בדברי� האלה,המקו� ומת
 . לא שייכת בחירה?א� כ� לבלוע רעל או לא לבלוע רעלבדעתו שוקל  וכי אד� שפוי .בפסח

. חור בטוב וברע אז שיי� שכר ועונשו� לב רק כשיש מק.וא� אי� בחירה לא שיי� שכר ועונש
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 ומוכרח להיות מצב של רשע ,ממילא כדי שיהיה מצב של בחירה צרי� להיות צדיק ורע לו
 אלא רע לו קצת , לצדיק לא רע לו מה שלא מגיע לו כי באמת, וזה באמת מראית עי�,וטוב לו

ז כדי שיהיה לו רע " והרשע קצת טוב לו בעוה,ב"ז בשביל שיהיה לו טוב מאוד בעוה"בעוה
 יש מקו� לבחירה .אית עי� אנו רואי� צדיק ורע לו רשע וטוב לוראבל למ. מאוד לעול� הבא

' צדיק אתה ה"הו שאומר  כמו ירמי,א� כ� למה הנביאי� בכל זאת מתפללי� על הדבר הזה
והוא " לו כל בוגדי בגדשכי אריב אלי� א� משפטי� אדבר אות� מדוע דר� רשעי� צלחה 

 ? א� זה כל כ� מוכרח שיהיה דר� רשעי� צלחה ושלו כל בוגדי בגד,ממשי� את התפילה ש�
 א� זה כל כ� .ועוד נביאי� מתפללי� על הדבר הזהחבקוק , וזה לא רק ירמיהו מתפלל על זה

 מה חבקוק ?כרח הדבר הזה שיהיה צדיק ורע לו רשע וטוב לו מה ירמיהו שואל קושיותמו
לא בתור תפילה שלא יהיה אני חושב שזה באמת לא כל כ� בתור קושיה א? שואל קושיות

שלא  � גופו ה� מתפללי� על זה? הרי אמרנו שזה מוכרח בשביל בחירה אבל .המצב הזה
,  שיהיה ברור לעשות טוב ולא לעשות רע,ע" הדעת שיהיה מצב כמו לפני חטא ,תהיה בחירה

ואחרי חטא ע" , � מסביר שלפני חטא ע" הדעת היה אצל האד� אמת ושקר"או כמו שהרמב
הנביאי� מתפללי� ששוב . קוד� היה מושג של אמת ושקר, הדעת נהיה מושג של טוב ורע

או , ה בחירה תהי לא,הרי לא יקבלו שכר?  למה.ידעו מה האמת ומה השקר, גלה האמתתת
 ?יותר עדינה מאשר המצב שאחרי החטאתהיה בחירה אבל במצב שלפני החטא שהבחירה 

 , ג� כ� חס וחלילה חלול הש�, אמינא של ב� אד� לחטואהווה ה,אבל באמת הבחירה
ומד וחושב הא� לחטוא  שב� אד� ע? רוצי� קידוש הש�, רוצי� חילול הש�ינ�אוהנביאי� 

למה אתה , ה אומר שלא" והקב!?טואי אמינא לח הווה אי� יש ל�? מה פרוש�או לא לחטוא 
 ושר צבא אנגליה עומד ושוקל א� היתה פורצת מלחמה בי� אנגליה וצרפת? חושב אולי כ�

 ! זה בוגד?אי� היינו מסתכלי� על שר צבא כזה במל� צרפת  במל� אנגליה או לתמו�לתמו�
ה שמצוי כדי  את כל מ, את הצי, לגייס את הצבא?מה אתה צרי� לעשות, פרצה מלחמה

 עצ� הדבר . בעד מל� אנגליה או בעד מל� צרפת ולא לחשוב ולשאול הא� אני,להילח�
. שאד� עומד ושוקל א� לעשות טוב או לעשות רע זה בעצמו מרידה במל� מלכי המלכי�

לאחר " והשמועה באה עד יואב"כתוב אצל יואב , מביאה על יואב .)ט"סנהדרי� מ(הגמרא 
ה עד יואב כי יואב נטה אחרי אדוניהו ואחרי השמועה בא"ששלמה עושה משפט באדוניהו 

 מי .זה מדאיג אותו כעת, הקושי בפסוק שיואב נטה אחרי אדוניהו זה מוב�" נטהואבשלו� לא
 אבל שאחרי .ניהוששלמה עושה משפט באדוניהו הוא יעשה משפט ג� בתומכי אדוכיודע 

אולי לפרש היה אפשר ? נזכר כא� בפסוקזה  למה , נקודה לזכות יואבאבשלו� לא נטה זו
 שהוא הרג את אבשלו� בניגוד לפקודה ,אדרבה שהוא יותר מדי לא נטה אחרי אבשלו�

? "אחרי אבשלו� לא נטה"מה זה : ל פירשו"חז, ל לא פירשו כ�" אבל חז.מפורשת של דוד
 יו�  עכשיו כשבא. שהיתה הווא אמינא ליואב לתמו� באבשלו�.לנטות ולא נטה שבקש

 ,בא דוד שר צ,של דוד עבד ,אי� אתה,  יעשו איתו משפטמשפט הוא מודאג שמא ג� על זה
 זה אילו באמת היו בני אד� . לתמו� באבשלו� ג� זה מדאיג אותו אמינאאי� יש ל� הווה
 אמינא לבחור ברע כל שכ� שיש בני אד� בטוב עדי� היה מקו� לדו� על ההווהתמיד בוחרי� 
 רוצי� מרידה במלכות ינ�א ודאי שהנביאי� ,באמת ב� אד� נכשל לפעמי�, שבוחרי� ברע

האמת היא .  שלא תהיה בחירה כמו שיש היו�, הנביאי� רוצי� שיהיה קידוש הש�.שמי�
" למענהו וג� רשע ליו� רעה' כל פעל ה"כתוב בפסוק , שיוצא קידוש הש� ג� על ידי הרשעי�

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו א� "הכתוב שה ברא לכבודו כמו "הכל  הקב
 , שיראו את העונש שהוא מקבל?ג� הרשע נברא לכבוד שמי� איזה כבוד שמי�" עשיתיו

לא רוצה '  וא� על פי כ� ה.יוצא ג� מהרשעי�'  קידוש ה.פלוני שעשה רעה תראו מה קרה לו
צו� החמישי יהיה במהרה בימינו ליו� טוב כי ג� מזה יצא קידוש . את הקידוש הש� הזה

שו הבבלי� וכל שאר שונאי ישראל ג�  ג� מכל הצרות שע, ג� מחורב� המקדש,הש�
 . אבל בינתיי� זה בכל זאת חילול הש�.הכל יהיה קידוש הש� גדולו ,הגרמני� והערבי�

 מפני שלא זכינו , ואנחנו עדיי� צריכי� את צו� החמישי,נו רמהבינתיי� הגויי� אומרי� יד
י הסו�  ואנחנו יודעי� ומאמיני� שודא, שהסו� הוא ודאי לטובה על א�.שזה יהי קידוש הש�

שהגויי� כ.  בכל זאת ג� על האמצע צרי� להתפלל שג� באמצע לא יהיה חילול הש�,לטובה
 ואפילו שאנחנו קוראי� לזה קידוש הש� בשביל לשמור תורה ,הורגי� יהודי� חס ושלו�

אבל מצד הגויי� חילול הש� ה� אומרי� , מצד ישראל זה באמת קידוש הש� גדול, ומצוות
י האינקוזיציה היהודי� באמת נהרגו על "י הצלבני� או ע"נהרגו עכשיהודי� ". ידינו רמה"
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" נו רמהיד" מה שחשבו הנוצרי� הנה ,ות אבללא להאמי� בנצר, ז" לעבוד ע,קידוש הש� לא
 ישראל מקדשי� אמנ�. דיד� ניצח, אנחנו מתגברי�, ו את דת הש� מהעול�"אנחנו עוקרי� ח

נת� הנביא מוכיח , וב אצל דוד המל�כת.  אבל מצד אומות העול� זה חילול הש�את הש�
 , העבירה של דודל שזו"מסבירי� חז"  בחרב בני עמו�ואותו הרגת"אותו על אוריה אומר לו 

י חרב בני " אבל לא היה צרי� להרוג אותו ע,מורד במלכות, אוריה באמת היה חייב מיתה
תבטאי� שעל החרב ל מ"חז. ז שלנו ניצח"זה ע" נו רמהיד"כי בני עמו� אומרי� ? למה, ו�עמ

 או ,ז"אני לא יודע א� זה כפשוטו שהיה כתוב עליה ש� של ע, ז"של בני עמו� היה ש� של ע
,  אומנ� הסו� שג� במלחמה ההיא הפסידו בני עמו�.ז"ניצחו� שלבני עמו� נות� חיזוק לעש

כ הרבה אבידות " כ,"נו רמהיד"אבל בינתיי� ה� אומרי� , עמו�בסו� דוד מנצח את בני 
אוריה היה אחד הגיבורי� ( הנה הצלחנו להרוג את אחד הגיבורי� של דוד ,של דודלצבא 

בשואה היה המו� . ג� א� בסו� יוצא קידוש הש�,  זה חילול הש�,)המיוחדי� בצבא דוד
. על תלמוד תורה, על אכילת כשר, י סו� יהודי� נהרגו של שמירת שבת בל,קידוש הש�

 יהודי� שעזרו אחד לשני מתו� סיכו� ,על חסד, תורהבחורי� ויתרו על מנות מזו� כדי ללמוד 
 שואלי� הגויי� עד  ומה. היה בשואההמו� קידוש הש�. כו� ש� היה כפשוטו והסי,עצמי

אבל , ו� קידוש הש�אנחנו יודעי� שהיה המ? ה בשואה" איפה היה הקב?היו� על השואה
הגויי� איה למה יאמרו . " חילול הש�,ו" העול� רואה הסתר פני� ח.העול� לא רואה

י "ג� ע. י כל דבר קידוש הש�"ויוצא ע,  צרי� לדעת שמצד אחד יש קידוש הש�".אלוקיה�
 ואנחנו צריכי� לדעת ולהאמי� שכל העונש שבא עלינו מגיע , נראה שהכל היה לטובההשואה

 שלא נצטר� ,ויחד ע� זה להתפלל שלא יהיה חילול הש� כזה, ו"לנו אי� דבר שלא במשפט ח
 הוא רוצה את מעשיה� של .ה רוצה את זינוא ה"הקב.  כאלה של קידוש הש�עוד סוגי�

  . רוצה את מעשיה� של רשעי�ינוא, צדיקי�
 צרי� הרבה , ומי יודע מה,מ פה וש�"מנהלי� מו :י"נחנו חושבי� היו� על מצבינו באא� א

 .אנחנו במצב קשה מאוד וג� בגשמיותכי ג� ברוחניות , ו שואה נוספת"זכות שלא תהיה ח
� כל השואה ע, ויחד ע� זה. לשפר את מעשינו, תזהר מאוד שלא תהיה שואה נוספצרי� להי

 השואה לא באה על ישראל מפני .ת שאנחנו לא יותר גרועי� מהגויי�וכל מה שהיה צרי� לדע
, בי� מכל האומות אלא כמו שהכוזרי מסביר שאנחנו יותר טו.שהיו רעי� יותר מהגויי�

ז כדי לתק� "מנקה אותו בעוה, דקדק כחוט השערהה מ"� הצדיק הקבשהתורה מסבירה שע
ביאת  הכל כדי להכי� אותנו ל, עלינו צרות אחרותבאו, באה עלינו שואה, אותו לעול� הבא

, כ גדול על אחת כמה וכמה שהאור יהיה גדול"א� החוש� כ. שיהיה לנו אור גדול, המשיח
 זה לא .להיטיב את דרכינו פוטר אותנו מזהאי� ויחד א� זאת . ודאי שהכול בגלל חשיבותינו

צריכי� יק רק להיות יותר טובי� מהגויי�  מספינואזה . תרו" שאנחנו יותר טובי� מהגויי�
  . להיות טובי� באופ� מוחלט

אני : אמר לו,  בא יהודי עשיר כפרי אל ראש ישיבה:קראתי דוקא בימי� האלה משל על זה
 אני את� לו כל .אצלי וילמד אני מחפש חת� למד� שישב , בת יחידה לי יש,ה יהודי עשיר"ב

 בחר ראש הישיבה למד� . ת� לי למד� גדול.לשבת אצלי בכפר ללמוד יומ� ולילהטוב ויוכל 
 נת� לו ,תו השיא אותו לב, הכפרי שמח.ל חבריוה יגדל יותר מכ"גדול ואמר לו שהוא בעז

יל   אבל אחרי כמה ימי� החות� רואה שהחת� מתח,הבחור יושב ולומד. מזונות ביד רחבה
בסו� הוא , כ יש ימי� שהוא בכלל לא בא" אח,הול� מוקד�ו בא מאוחר, ד"לאחר לביהמ

 אני לקחתי אות� בתור חת� כי אמרו לי שאתה ,סליחה: רואה שהמצב לא טוב ואומר לו
 שאני אהיה ?מה אמר ל� ראש הישיבה: אומר לו החת�? למה אתה מתחיל להידרדר, למד�

 .ו אחד שיודע ללמוד יותר טוב ממניתראה לי פה מישהיותר גדול מכל החברי� שלי אדרבה 
 הוא התכוו� .ראש הישיבה לא התכוו� שתהיה יותר גדול מכל האיכרי�: אומר לו החות�

, שאנחנו משווי� את עצמנו לעומת הגויי�כ .שתהיה יותר גדול מכל הבחורי� בישיבה של�
 לכ� .דורש' זה לא מה שה,  אבל זה לא מספיק,זה שאנחנו למדני� יותר מכל האיכרי� בכפר

תחפשו את ההשוואה של הקדושה לקדושה " והיית� קדושי� כי קדוש אני"תורה אמרה 
 צרי� לשאו� להתקרב לקדושת הש� כמה . אל תשוו את עצמכ� לגויי� הטמאי�,שלי

לדעת שכמה  אבל מצד שני יש .הוות את עצמינו שאנחנו יותר טובי� מהגויי�ש לא ל,שאפשר
צרי� ,  הגלות העצומה,צרה היתה יותר גדולה השואה והחורב� וכל יתר הצרות שהיו לנושה

הנביא . גודל האור שיהיהגודל הצרות מראה את וגודל השואה , לדעת שמידה טובה מרובה



 

  

 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותלכל הזכויות שמורות © 

אלה כשנה  א� רגע קטו� זה אלפיי� ."ברגע קטו� עזבתי� ורחמי� גדולי� אקבצ�"אומר 
  ?כמה גדול זה הרחמי� הגדולי�

באב ' ט, באב' באב לבי� הזמני� אבל צרי� לזכור את הלקחי� של ט' ו יוצאי� אחרי טאנחנ
אז מה , צרי� לעורר אותנו שירושלי� חרבה בי� השאר על שביטלו תינוקות של בית רב�

צרי� לזכור ? לבטל את כל תינוקות של בית רב�? באב מבטלי� את כל הישיבות' למחרת ט
היות שקשה לנו , לבטל תינוקות של בית רב� לצור� לימוד כל ההיתר .שאסור שזה יהיה כ�

 צרי� קצת ,ותוספות, י"רש, �"הש, ז"התעייפנו יותר מדי להבי� את הט, ללמוד בלי הפסקה
ש ותפילה "בקאבל זה לא פוטר משמירת תורה ומצוות ג� בבי� הזמני� , לנוח קצת להתאורר
 אבל בכל זאת להקפיד על זמני , הממשלה אומנ� עוזרת ע� שעו� קי".להקפיד על הזמני�

אבל אפשר , ו" לא בצורה מעיפת ח.ג� לקבוע עיתי� לתורה בבי� הזמני�. ש ותפילה"ק
, ו�קשה שלא להיכשל הי,  יחד ע� זה לזכור את חיובי שמירת העיניי�.ללמוד קצת ולנוח

שמירת העיניי� אבל ג� א� נכשלי� מאה פעמי� א� א לעבור ברחוב ולא להיכשל ב"א
כמוב� .  לשמור כמה שיותר על העיניי�.י� בפע� המאה ואחת ג� כ� עשו משהומצליח

מקיימי� יותר כיבוד , מי�שבאי� הביתה יש חיובי� של כיבוד אב וא� שכל השנה לא מקייכ
שבאי� כ אבל כיבוד אב וא� הגשמי אפשר לקיי� יותר ,זה שיהיה לה� ב� למד�אב וא� ב

או אנשי� אחרי� , ששלחו את הב� לישיבה שההורי� לא יצטערו על קידוש הש�. הביתה
.                                             נו בבי� הזמני� מצוה שמוטלת עליזו, וב לחברהישיבות לא מתייחסי� טיאמרו שב

 אבל לא רק , צרי� שמירה מעולה,"שרי� סוררי� וחברי� גנבי�"קראנו השבוע בהפטרה על 
בשביל להגיע לחתימה , צרי� כתיבה וחתימה טובה. י� אלא שג� אנחנו נהיה בסדרהשר

בשביל זה צרי� את . ביראת שמי�, במוסר,  שאלול יהיה חזק בתורה,טובה צרי� אלול טוב
ולא לשכוח את הערכי� שהישיבה , צרי� לדעת לא להתפרק לגמרי בבי� הזמני�. בי� הזמני�

 א� אחד לא עבר על בל .להתחזק בלימוד בבי� הזמני�,  לא לשכוח את הלימוד.מחנכת עליה�
. באב זה בסדר'  אבל אחרי ט,באב עבר על בל תוסי�'  אולי מי שלמד בט.תוסי� בלימוד תורה
 ואלול הוא , לזכור שההיתר של בי� הזמני� הוא בתור הכנה לאלול,העיקר לחזור לאלול
  .הכנה לחתימה טובה

וכל צרות עמ� בית ישראל "י מוס� החז� אומר בתפילה בנוסח אשכנז בימי� נוראי� לפנ
 אלא שלמפרע , זה לא שבמקו� צרות מכא� ולהבא יהיה ששו� ושמחה".הפו� לששו� ולשמחה

 אסור לנו היו� .רק שהיו� אנחנו לא רואי� את זה, יתברר שג� הצרות היו ששו� ושמחה
יהיה אסור לנו לא ד ט אולי השנה עוד יהיה אבל כל עו"באב כי פע� זה יהיה יו' לעשות חג בט
נזכה שנגיע למצב שכל הצרות השואה ,  לא אומרי� תחנו� אבל לא חוגגי�.באב' לחגוג את ט

שמחה זיסל ' הסביר ר. החורב� וההרוגי� של כל הזמני� נראה שהכל היה ששו� ושמחה
לכאורה היינו צריכי� " למי�את שיבת ציו� היינו כח' ת בשוב השיר המעלו"אנחנו אומרי� 

נראה שהיינו כחולמי� לא ) .ג"תענית כ(בגמרא ? למי�היה כחולמי� מה זה היינו כחלומר נ
לפעמי� אד�  :שמחה זיסל אומר כ�' ר,  אלא הול� על זמ� הגלות.הול� על זמ� הגאולה

' בשוב ה. "ה שהוא תחת השמיכה והכל היה חלו�או ומתעורר ור,ותמקבל מכות קשות ונורא
 וכל הצרות של ע� ישראל בכל ,ק חלו�נראה שכל המכות שקיבלנו היו ר" את שיבת ציו�

 ובאמת זה , הכל היה חלו�,הדורות הארוכי� האלה כל הצרות שהיה רע לנו אלפיי� שנה
 .ג� כל הצרות שעברו עלינו,  והכל יהיה לששו� ולשמחה ולמועדי� טובי�,צדיק וטוב לו

 ,ו אלול טוב שיהיה לנ,היה לנו כתיבה וחתימה טובהצרי� להתחזק שת, הגיע לזהבשביל  ל
שהגשמיות לא , ושנזכה לחזור לספסלי הישיבה בריאי� בגו� ושלמי� ג� בנפש וברוחניות

  . תבוא על חשבו� הרוחניות אלא כסיוע לה


