
שני  כי  קדמונינו,  הודיעונו  כזאת  מראשית 

הטהורה.  לאמונה  לה,  הם  מרכזיים  שערים 

הראשון - הוא שער השמיעה והקבלה מאבותינו 

ראו  לנו, איש מפי איש, את אשר  אשר סיפרו 

בו  אשר  סיני,  הר  במעמד  בעיניהם  ישראל  כל 

בכל  בנו,  וקויים  הרקיעים  שבעת  כל  נפתחו 

הוא  ה'  כי  לדעת  הראת  "אתה  ישראל:  נשמות 

האלקים אין עוד מלבדו" )דברים ד, לה(.

אשר  הדעת,  לאנשי  הנפתח  השער   - והשני 

בגודל השגותיהם 

אומרים  אין 

באמונה  די 

השמיעה  ע"פ 

 , ם ה י ת ו ב א מ

חוקרים  אלא 

לבוא  בשכלם 

האמונה  להכרת 

על  המבוססת 

מציאותו  הוכחת 

ואחדותו ית"ש.

ו  נ י ת ו ב ר

הבעש"ט  מרן 

ותלמידיו  הק' 

הקדושים זי"ע הורו לנו, שעבורנו, ובזמנינו, אין 

וההולך  מאבותינו,  והקבלה  השמיעה  אלא  לנו 

בדרך זו יילך לבטח. כי הסומך על שכלו וחקירתו, 

ההתחכמות  בדרך  סכנה  במקום  מהלך  הריהו 

בשכלו  החקירה  שבזמן  ונמצא  והפילוסופיה, 

ה'  "היש  בשאלת   להתעמק  בדעתו  הוא  נוטה 

טעמי  ובבירור  ז(,  יז,  )שמות  אין"  אם  בקרבנו 

המצוות ע"פ שכל אנושי, וחקירות אלו עלולות 

דחי  אל  מדחי  להדיחו  במוחו,  שורשים  להכות 

בספיקות רח"ל.

מאלכסנדר  ישראל"  ה"ישמח  הרה"ק  וכתב 

הבעש"ט  ממרן  גדול  לנו  מי  לך(:  )פרשת  זי"ע 

"אני  הלשון:  בזה  אמר  פטירתו  שקודם  זי"ע, 

מניח כל המדרגות וההשגות שהשגתי, בער אנכי 

פשוטה",  באמונה  רק  מאמין  והנני  אדע,  ולא 

ואמר באידיש: "איך בין א נַאר און איך גלייב!"

היא שהחזיקה  והתמימה,  האמונה הפשוטה 

את בני ישראל בכל הדורות. הג"ר יעקב עמדין 

זצ"ל - היעב"ץ, כתב שבשעת גירוש ספרד היו 

נפשם על קדושת השם, אולם  יהודים שמסרו 

והמירו את דתם  בניסיון  היו כאלה שלא עמדו 

ואפילו  רח"ל, 

למראית  רק 

וראה  העין. 

אלה  פלא:  זה 

בחקירות  שעסקו 

הצליחו  לא   -

בניסיון  לעמוד 

דתם,  והמירו 

האנשים  ואילו 

 , ם י ט ו ש פ ה

ם  י ש נ ה ו

בעלי  הפשוטות, 

התמימה  האמונה 

- דווקא הם עמדו 

בניסיון.

חוזר  ּבידרמַאן שליט"א,  רבי אלימלך  הגה"צ 

מקָאּברין,  משה  רבי  הרה"ק  מדברי  בשיחותיו 

שאמר: רגיל בפי העולם לומר: "אז ס'גייט נישט 

ס'גייט"  ווי  וועלן  מען  דארף  זיך,  ס'ווילט  ווי 

כמו  לרצות  צריך  שרוצים,  כמו  'הולך'  אין  ]אם 

שהולך...[, אך אני אומר, שההיפך הוא הנכון: "אז 

ס'ווילט זיך ווי ס'גייט, גייט ווי ס'ווילט זיך" ]אם 

'הולך' כמו  מקבלים את המצב כמו שהוא, אזי 

פשוטה  באמונה  ההתחזקות  ע"י  כי  שרוצים[, 

הוא  לטובה   - עימנו  עושה  שהקב"ה  מה  שכל 

ולברכה.  לטובה  הטבע  את  לשנות  יוכל  עושה, 

זוהי כוחה של אמונה פשוטה בהשי"ת.

ראה אנכי )דברים יא, כו(.

ה"חידושי הרי"ם" מגור הבחין פעם בחסיד שעמד והביט בו 

השיב  בי?  ומביט  עומד  אתה  מה  לשם  הרבי:  שאלו  רב.  זמן 

החסיד כי ראה ב'אור החיים' הק' עה"פ 'ראה אנכי', שבהבטה 

'ועמך  כתיב  הלא  הרבי:  לו  השיב  ברכה.  נשפע  הצדיק  בפני 

בתוך  שתסתכל  מוטב  כן  אם  צדיק,  אתה  גם  צדיקים',  כולם 

עצמך, ותראה אלו פנים יש לך...

"ליקוטי הרי"ם"

ּה  ִכְנתֵּ שְׁ ְלֵבית  ותרגומו:  ה(.  )יב,  שמה  ובאת  תדרשו  לשכנו 

ן. עּון ְוֵתיתּון ְלַתמָּ ְתבְּ תִּ

אם תפילותיכם, צלותכון ובעותכון, יהיו עבור שכינתי שהיא 

בגלות, שתחזור למקומה לבית המקדש, אז תתקבל תפילתכם 

השלימה  בגאולה  למקומכם  תשובו  אתם  וגם  בעבורכם,  גם 

במהרה.

הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע ]"תורת הרמ"ל"[

וברכך ד' אלקיך בכל אשר תעשה )טו, יח(.

אויבערשטער"  דער  העלפט  מ'טוט,  "אז  אומרים  העולם 

היא  האמת  אולם  מסייע[.  הקב"ה  ופועלים,  משתדלים  ]אם 

שרק אם יהיה "וברכך ה' אלקיך" אז "בכל אשר תעשה", כי גם 

לעשייה צריך סייעתא דשמיא.

הרה"ק רבי דוד מסקווירא זי"ע ]"אמרות טהורות"[ 

איש כמתנת ידו כברכת ד' אלקיך אשר נתן לך )טז, יז(. 

גדולה מעלת הצדקה כשהיא בסתר ובהצנע, שלא לבייש. 

אלא  אינה מצויה  ד'  - כשם שברכת  ד' אלקיך"  "כברכת  וזהו 

בדבר הסמוי מן העין )ב"מ מב.(, כך גם אתה תן צדקה בסתר, 

שלא יתבייש העני.

אלשיך הק'

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה )דברים יא, כו(.
פשוטה,  אמונה  היינו  השמיעה,  פי  על  אמונה  יש 
אמונה על  המסורה לנו מאבות אבותינו מדור דור. ויש 
פי הראייה, היינו מצד החקירה וההבנה, אמונה שכלית, 
המסוכנת מאד ואין יכולים לאחוז אלא אלה שמושרשת 

בהם היטב אמונה פשוטה.
זהו שאמר הכתוב  "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה 
וקללה" - אמונה של "ראה" הבאה מצד חקירה, יש בה 
אמונה   - הברכה"  "את  אבל  ח"ו.  קללה  גם  אבל  ברכה, 
שיש בה ברכה בלבד - "אשר תשמעו", היא האמונה על 

פי שמיעה, האמונה הפשוטה.
"אמרי חיים" 
להרה"ק רבי חיים מאיר מוויזניץ זי"ע, פרשת ראה

מעלת האמונה הפשוטה

בס"ד. גליון צ"ו • פרשת ראה תשע"ז • אבות פרק ו' • דף היומי: סנהדרין ל"ד • מברכין חודש אלול. המולד: יום שלישי 10:44, 15 חלקים

7:25  ............ הנרות:  הדלקת 

7:46 ......................... שקיעה: 

6:03  ................... החמה:  נץ 

8:53  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:29  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:37

1:28  .............. גדולה:  מנחה 

7:45  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:35

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 8:57

זמנים לשב"ק פרשת ראה

ליקוטים יקרים

נא להתפלל ולעורר רחמים עבור מורנו

הרב יהושע העשיל

בן שארצע באבטשע שליט"א
לרפואה שלמה במהרה



"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה".

מבקש  שיהודי  הרע  היצר  שכשרואה  ידוע 

מנסה  הוא  מעשיו,  את  ולתקן  בתשובה  לשוב 

לדחותו שיעשה זאת לאחר זמן, ואומר לו: בטרם 

לשוב,  איך  קודם  להתבונן  עליך  בתשובה,  תשוב 

חז"ל  אמרו  לכן  בחיפזון.  הדבר  את  תעשה  ואל 

שכאשר  תשובה",  אלא  ועתה  "אין  ו(  כא,  )ב"ר 

ומיד  תיכף  'עתה',  זאת  יעשה  לתשובה  מתעורר 

שמנסה  היצר  לדברי  יקשיב  ולא  כשמתעורר, 

לדחותו למחר.

לפניכם  נותן  אנכי  "ראה  הכתוב:  שאמר  זהו 

'היום' ברכה וקללה", כדי שישיג האדם את הברכה 

או חלילה הקללה, תלוי אם בוחר ללכת בדרך ה' 

מיד  מעשיו  את  מתקן  הוא  אם  כי  דייקא,  'היום' 

כשמתעורר לכך, יזכה אל הברכה. אבל אם ידחה 

את הדבר לאחר זמן, ידחהו היצר מיום אל יום, ולא 

יגיע לזה לעולם )"עבודת עבודה"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

צדקה בחודש אלול
"עשר  כתיב  כב(  יד,  )דברים  בפרשתנו 
זי"ע  ממעזיבוז  ברוך  ר'  הרה"ק  תעשר". 
אמר, שכידוע מצות צדקה היא גדולה מאוד, 
מקום  בכל  לכן  הפורעניות,  מכל  ומצילה 
"עשר  הלשון:  נכפל  בתורה,  צדקה  שנזכר 
בגלל  תפתח".  "פתוח  תתן",  "נתון  תעשר", 
כנגדו,  מתחזק  והיצה"ר  גדולה  כה  שהמצוה 

צריך הכתוב לכופלו, לחזק את הענין.
בחודש  צדקה  על  הקדמונים  עוררו  בפרט 
אלול. ה'אליהו רבה' וה'חיי אדם' כתבו: ירבה 
ונתנו  וצדקה.  ותפלה  בתשובה  החודש  בכל 
רמז לזה "איש לרעהו ומתנות לאביונים" ר"ת 
בצדקה.  ירבה  אלול  שבחודש  לרמז  אלול, 
ועוד כתב החיד"א: אם חנן לו אלקים עושר, 
האלה  בימים  וירבה  יפרוק,  בצדקה  חטאיו 

בצדקה )"מורה באצבע"(.
בחודש  כי  זצ"ל,  א"ש  מהר"ם  על  מסופר 
אלול אשר ע"פ האר"י הק' יש להתענות מ' 
יום, נתן לקופה של צדקה ששה זהובים כסף, 
עבור כל יום ויום תשעה מטבעות 'צל', אשר 

עלו יחד לששה זהובים )'זכרון יהודה'(.
הרה"ק ה"דברי יואל" מסאטמאר זצ"ל נהג 
לצדקות  עצומים  סכומים  אלו  בימים  לחלק 
פיזר הרבה לצדקה,  ואף שכל השנה  שונות, 
היה  אלול  בחודש  שלו  הצדקה  כוח  אמנם 

נשגב מבינתנו )'מחזור ליקוטי דברי יואל'(

הרה"ק רבי משולם פייש מטאהש זי"ע
בעל "עבודת עבודה" • כ"ז באב תשע"ה, שנתיים להסתלקותו

אין "ועתה" אלא תשובה

שנה,   240 לפני  אלה  בימים  תקל"ז:  אלול 
של  הקודש,  לארץ  ההיסטורית  העלייה  היתה 
בראשם  זי"ע.  ממעזריטש  המגיד  תלמידי  בחירי 
היו הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטעפסק, הרה"ק 
רבי אברהם הכהן מקאליסק והרה"ק רבי ישראל 
למעלה  של  גדול  ציבור  ועימם  זי"ע,  מפלוצק 

מ-300 נפשות.
מרייסין  השיירה  נדדה  חודשים  חמשה 
ופודוליה, דרך  וואהלין, אוקראינה  שברוסיה דרך 
ישראל.  לארץ  ובאיסטנבול,  בגאלאץ  הנמלים 
ואמר  מאוד,  הים  סער  מאיסטאנבול  כשנסעו 
בעת  כי  לי  זכור  רבש"ע,  מוויטעפסק:  הרה"ק 
שנסעתי לקבל ברכת פרידה מרבי פנחס מקאריץ, 
ורבי פנחס כיבד את הבית ואמר שמנקה את הבית 
לפני מלך ישראל, איך התאפקתי בכוח לסבול את 
הייסורים שהיו לי אז, לראות איך תלמיד הבעש"ט 
יגן עלי להגיע  זכות הזו   - משרת אותי, ושתקתי 

לארה"ק! ונח הים מזעפו.
משם  עכו,  לנמל  הגיעו  תקל"ז  באלול  בה' 
המשיכו לעיה"ק צפת ת"ו, ואחר תקופה התיישבו 

בטבריה.
בפרשת  כי  מוויטעפסק,  הרה"ק  אמר  לימים 
עוד  בהיותו  פעם  כי  לטוב,  תמיד  מצפים  "ראה" 
ושהה  הק',  אל הבעש"ט  אביו  הביאו  בגיל תשע 
נסיעתו  גם  ראה.  בפר'  זה  והיה  השבת,  כל  שם 
הראשונה אל המגיד ממעזריטש בפרשת "ראה" 

קורא הדורות

כקש"ת אדמו"ר מטאהש זצוק"ל, מגדולי צדיקי דורנו, היה משרידי דור דעה אשר 
הרביץ תורה וחסידות במשך קרוב ל-70 שנה.

דעמעטשער  אב"ד  הי"ד  סג"ל-לאווי  הלוי  מרדכי  רבי  הרה"צ  לאביו  תרפ"א  בשנת  נולד  רבנו 
שושלת  ראש  פייש  רבי משולם  הרה"ק  בן  אלימלך מטאהש,  רבי  הרה"ק  של  בכורו  בנו  שבהונגריה, 
היה  רבי אלימלך  דוד'.  'צמח  בעל  דוד מדינוב  רבי  הקודש טאהש, שהיה תלמיד מובהק של הרה"ק 
תלמיד מובהק להרה"ק רבי אליעזר צבי בעל 'דמשק אליעזר' מקאמארנא ולהרה"ק רבי צבי אלימלך 

מבלאז'וב זי"ע.
קדוש מרחם היה רבנו, מילדותו העידו עליו כי הוא עתיד להאיר מהודו על ישראל. בנעוריו נסע 
ללמוד בישיבת דודו ה'באר מנחם' מקאליב, ונתעלה ביגיעת התורה. לאחר מכן הסתופף בצל זקנו הרבי 

מטאהש זצ"ל, ממנו ינק דרכי ההנהגה ועבודת הקודש, ודבק בו בכל נימי נפשו.
בשואה האיומה נהרגו בני משפחתו הי"ד על קידוש השם, ורבנו ניצל בניסים. במסירות נפש שמר 
באותה תקופה על אורח חיים יהודי טהור. לאחר המלחמה נעתר לבקשת החסידים שהסתופפו בצל 

אבותיו, למלא את מקומם בהנהגת חסידי טאהש.
רבנו הוסמך להוראה ע"י הגה"צ רבי משה ארי' פריינד זצ"ל, לימים גאב"ד ירושלים, אשר הפליא את 
בקיאותו העצומה לצד היר"ש המופלאה שלו. ברבות הימים קרע רבנו את כתב היתר ההוראה, וגילה 
שעשה כן כדי לשבור את המידות, היות שהיצה"ר פיתה אותו שכבר אין לו צורך לחזור יותר על ההלכות 

כי יש לו כבר היתר הוראה, לכן גמר בדעתו לקרוע את הכתב...
באדר תשי"א תקע את יתדו בעיר מונטריאול שבקנדה, ולימים הקים שם קריה נפרדת, בהתבודדות 

גמורה מהשפעות העולם, ובה הקים את המוסדות העומדים על תילם לתפארת בית ישראל.
מסכת חייו היתה חטיבה אחת של תורה וקדושה כדרכי הצדיקים הקדושים מקדמת דנא. מגיל צעיר 
ביותר היה סדר יומו מלא וגדוש בעסק התורה והתפילה, במשך כל שעות היממה הרבה לעסוק בתורה 

הקדושה, בתפילות ותחנונים ובקריאת פרקי תהילים לעורר רחמי שמים על עם ישראל.
גם בלילות לא היה פונה לישון, אלא מתפנה מכל עסקי חיי שעה ומניח עצמו בלימוד התורה ברציפות 
משך כל הלילה, וכדי שלא להירדם היה לומד בעמידה בשעת הלימוד. פעם התבטא כי לגודל האהבה 
שיש לו ללימוד התורה איננו מסוגל להינתק ממנה, ובכדי להתפנות מעט מהתורה הק' ומהתפילות 

ומאמירת תהלים לישועתן של ישראל, זקוק הוא בכוח לשבר את תאוותיו הרוחניות.
פרוש היה מעוה"ז, ערך תעניות לרוב. אף בימים בהם לא קיבל על עצמו לצום היה חי משתיית 
מיצים שונים, בהם יש ויטמינים בריאים שאינם נעימים לחיך האדם, וכשאחד ניסה לעשות כמוהו ושתה 

מלוא לוגמיו מזה, נאלץ להקיא כל מה שבלע...
תפילתו נערכה כאחד מקמאי, מנהג מופלא היה לו בשעת תפילותיו - היה לרבנו קלף מיוחד בו 
נחקקו  אותיות שמות הקדושים הוי"ה ואדנ"י, וכל פעם שהוציא את שם ה' מפיו היה מביט בקלף וקופץ 

בהתרגשות נוראה.
היה פועל ישועות בקרב הארץ, המון סיפורי מופתים מופלאים סופרו עליו כל ימי חייו.

סכומים  חילק  בצמצום,  חי  שבביתו  אף  על  הטבע,  מדרך  למעלה  רבנו  קיים  הצדקה  מצוות  את 
לעניים  הנזקקים,  לכל  רב  בהידור  וחילק  עם,  נדיבי  והתרים  גייס  רבנו  נזקקות,  למשפחות  עצומים 

ולאביונים, ולמוסדות שונים ברחבי העולם. 
ובהלוויה המונית  לישיבה של מעלה,  נתבקש  בכ"ז באב תשע"ה  ונחלש,  בשנותיו האחרונות הלך 
נטמן בבית החיים בקרית טאהש שבקנדה. דברי תורתו הודפסו בסדרת הספרים המפורסמים 'עבודת 

עבודה', המלאים דרכי עבודת השי"ת באהבה וביראה.
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