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 אהבתך אל תסיר

לאחר הפוגרום הנורא 
שאירע באב תרפ"ט, בני 
ישיבת חברון היו נתונים 

עמוק. רבים מהם באבל 
היו עדיין פצועים מפרעות 

 השונאים האכזריים ימ"ש. 

בראש השנה, התקבצו 
הבחורים טיפין טיפין, 
וביקשו לחסות בצילו של 
המשגיח רבי לייב חסמן 
זצ"ל ולהתחזק. ביקש 
המשגיח מאחד הבחורים, 
בצלאל שקוביצקי זצ"ל, 
להיות שליח ציבור לתפילת 

 ערבית.

 לבש הבחור את הטלית,
והתחיל להתפלל תפילת 
ערבית בניגון הימים 
הנוראים. הקהל הדווי 
התחיל בתפילת "אהבת 

ה לשליח עולם" וחיכ
הציבור שיסיים את 

 הברכה.

אולם נשתררה דממה, 
ולפתע התברר כי הוא 
בוכה, ומתוך הבכיה מנגן 

"ואהבתך אל  את המילים
 תסיר ממנו לעולמים".

כיות כך חזר על תיבות אלו בניגון ומתוך ב
נוראות, עד שבני הישיבה התחילו לשיר 

 "ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים".עימו 

אל המילים ניצוקו אמונה עזה, דבקות 
נדירה, התרפקות על אב רחום ובקשה 

 מתהומות לב:

אף על פי שנתת להם רשות לעשות בנו 
מעשים שאין לתאר ואין לצייר, אף על פי 

אליך  רה אהבתנוכן, אוחזים אנו בך, לא ס
 אף כמלוא נימה. -

אחת רק ביקשנו, שלא תסור אהבתך 
 - - -מאיתנו, לעולמים 

לאחר התפילה ניגש רבי לייב זצ"ל אל 
 הבחור הש"ץ ואמר לו: "לכן בחרתי בך!"

היו שאמרו שמתפילת מעריב זו התחיל 
 בניינה המחודש של ישיבת חברון.

 (41)ל' זייבלד / לפניו ברננה, עמ' 
 
 

 

הלכה וסיפורים על נשים ו, שיעורי השקפה לנשים מרתקעשיר ו מגוון שלוחות המכילות תוכן -"הקו שלך" 
 479-9009080/  450-9598888גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייגי: 

 תלקבל בתמימו

רבים חושבים ששמחה היא עניין התלוי במצב רוח, שהאדם שמח שבעת שיש לו ממה 
, הבאה מתוך דרך ושיטה בחיים, היא תפיסה מיוחדתשמחה היא  אך לא כן.לשמוח. 

 התבוננות מעמיקה ובכל המצבים והתנאים.

מקור השמחה הוא שיהודי שמח מהנהגת הבורא יתברך שמו איתו. שמחה זו באה מתוך 
, ותמיד משגיח עליו להיטיב עימו, אב רחמן נאמן ומסור לוהרגשתו שהקב"ה הוא  עומק

וכי כל הנהגתו איתו היא לטובה, בין אם הוא מבין ומרגיש את הטוב, ובין אם אינו מבין כי 
הכל לטב  -זה לטובתו. כי חדור הוא באמונה טהורה וזכה דכל מה דעביד רחמנא איתו 

 עביד.

 י שלום נח ברזובסקי מסלונים / נתיבות שלום, נתיבי עבודת ד', מאמר טו()בעריכה קלה מתוך רב 

 

אנשי אמונה ידעו לשמוח בייסורים ולקבלם בתמימות. זכורני כי בתקופת השואה 
התחפשנו כגויים והסתתרנו מחמת המציק. באחד מלילות שבת נתפסנו על ידי 

 הגרמנים.

ת רצח מן החיילים הגרמנים כשבת סבי זצ"ל, רבי עמרם געשטעטנער הי"ד, קיבל מכו
 צחוק על פניו. ילד הייתי ושאלתי את אבי: אבא, מדוע סבא צוחק?

הוא השיב לי כי הוא שמח על שהוא הולך להיהרג על קידוש ד'. הוא הכין את עצמו לכך! 
בפורים שבשנה שלפני כן בהיות בגילופין, רקד עם אבי זצ"ל ואמר לו: "אהרון, בשנה 

 ן עדן!"הבאה נרקוד בג

יהודי החי באמונה שלמה שמח על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקו, להיות כרבי עקיבא 
 וחבריו ולמסור את נפשו על קידוש ד', שהרי הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן.

 )הרב עזריאל טאובר שליט"א / פרקי מחשבה: מהותו של יהודי, עמ' קעו(

 

 מציאות שאינה משתנה

נאמר בתורה בלא תעשה ד"לא תתגודדו ולא "בנים אתם לד' אלוקיכם" התואר הנכבד 
 תשימו קרחה למת",

מרומז בזה רעיון נעלה, ללמד שאף בשעה האיומה, כשמת לו הקרוב אליו ביותר ואין לו 
ובכוח זה יוכל להתגבר על כאבו במה להתחזק, גם אז יידע כי בנים אתם לד' אלוקיכם, 

 ואבלו. 

גם על שעות הקשות ביותר ברוחניות העוברות על האדם, בעת ואותו הדבר מרומז 
גם אז יתחזק במאמר הקדוש  -שעולמו חשך בעדו, מרגיש כי הוא אבוד מב' עולמות 

מציאות שאינה משתנית לעולם, אפילו כשאין  הזה "בנים אתם לד' אלוקיכם", שהוא
 זצ"ל / נתיבות שלום( )האדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים  עושים רצונו של מקום.

 

כמו  דווקא בעיתים שהיו ישראל בשפל המצב דיבר ד' בשיא הפלגת לשון החיבה.
הפסוק "בני בכורי ישראל", שהוא לשון חיבה שלא מצינו כדוגמתו, ונאמר דווקא בעת 

 הללו והללו עובדי עבודה זרה. -שהיו משוקעים במ"ט שערי טומאה, ומידת הדין קטרגה 

 -ה רח"ל, דווקא אז אמר הקב"ה בלשון של חיבה ל כאשר נתחייבו כליוכן במעשה העג
"כה אמר ד' אלוקי ישראל". דיבר אז אליהם בלשון חיבה כזו, כי אינני מתבייש לייחס שמי 
עליכם להיקרא "ד' אלוקי ישראל" אף על פי שחטאתם כל כך, משום שכך דרכו של אב 

דו, וכמו שנאמר: אליו לחזקו ולעודאוד ממציא עצמו הרחמן. גם אחרי שהבן נכשל מ
 "עמו אנכי בצרה".

 )האדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים זצ"ל / נתיבות שלום(
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