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ìåìà - àåáú éë

לו  יעמוד באמונתו  – בעולם החוזר  גלגל
לעולם  למעלה הגלגל

ïúùøôá(âé çë)àìå ùàøì 'ä êðúðå' ,
àìå äìòîì ÷ø úééäå ,áðæì

áúë òåãî øàáì êéøöå ,'äèîì äéäú
÷ø.'äìòîì úééäå' øîåì éâñ àìå ,

íéøôñá åøàéáå(äøòäá 'ééò)ààààäðäã
àøîâá àúéà(:àð÷ úáù)'ø éáã àðú'

זי"ע .א. סופר' ה'חתם הרה"ק רבו שסיפר מעשה הביא  חיים' בן חבר 'ליקוטי בספר

ה'' 'מעשי בעל זי"ע אשכנזי אליעזר רבי הגה"ק המעשה, דבר ‰'·È˙וזה ÔÓÊ· ÈÁ)

('ÛÒÂÈאהבת ותרב  במלכות , ראשונה מהיושבים והיה מצרים מלך  אצל גדול שר היה

הוריד  אשר טבעתו את המלך  לו העניק  אהבה שמרוב עד ויותר, יותר אליו המלך

ולעומת עושה', קנאה ו'הרבה ליעקב ' שונא שעשו בידוע  ש'הלכה אלא  ידו. מעל

להורידו  הכושר לשעת והמתינו בו שקנאו המלוכה שרי שנאת גדלה כך  המלך אהבת

לכל  גדול משתה המלך  עשה המלך  הולדת ' ב 'יום ויהי העולם, מן ולאבדו מגדולתו

עבר  בדרכו המלוכה, ארמון עבר אל פעמיו את  שם אליעזר רבי ואף ועבדיו, שריו

האם  שאלו אשר הצוררים השרים אחד בו פגע  שם הנילוס, נהר שמעל הגשר על

את אליעזר רבי לו הראה המלך, לו נתן אשר הטבעת  את עמו להביא שכח לא

בנס  ואך  הנהר, לתוככי וזרקה ידו מתוך  רשע  אותו לקחה בידו, הנתונה הטבעת

רבי  משהגיע הנהר. מעל לגשר מחוץ – באויר בעודה לתופסה אליעזר רבי הצליח

יותר  גדול בכבוד המלך ידי על התקבל הגדול המשתה אל המלוכה לארמון אליעזר

עד  המלך  ליווהו לביתו לילך בצאתו אף אלא  בלבד זו ולא הרבים, השרים מכל

מכל  החכם של במאמרו הרהר לביתו ה'' 'מעשי בעל חזר כאשר ארמונו. לפתח

ÁÈ)אדם ÊË ÈÏ˘Ó) שנתעלה וכיוון מאד, עד מתעלים 'נפילה' שלפני - גאון' שבר 'לפני

לו  האיר מכן ולאחר ים, במצולות  תשקע בטרם הטבעת את  שתפס כך כל היום

לבוא . ה'שבר' עומד ועתה מרום עדי מזלו גלגל הגיע כן אם פניו, את  כך כל המלך

באישון  לדרכו והפליג אניה על עלה ומרגליות, טובות  אבנים תיבה לתוך אסף מיד

עליו  העלילו היום שבאותו שמע  מכן לאחר אכן טורקיה, עבר אל לברוח – ליל

מהם. ניצל משם ובברחו גדולה, עלילה המלך  בפני השונאים

טורקיה  העיר לחוף היתה קרובה כבר אשר בעת  בסלע  הספינה נחבטה להוותו

ים, במצולות  נעלמו ממצרים עמו שלקח החן אבני ואף בה, אשר כל עם ונטבעה

בעירום  קאנסטאנטינאפל בעיר מבטחים לחוף והגיע נפשו, את להציל הצליח ובקושי

פשפש  הזה, הסער כל עליו בא  מה על הנפש חשבון עשה לשם בהגיעו כל. ובחסר
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ìàòîùéíìåòá øæåçù àåä ìâìâ,'
ãöì åà ìâìâá òð íìåòä ìëù ,øîåìëå
ìâìâúä ìâìâäùëå ,äèî ãöì åà äìòî
íå÷î Y äìòîì äìòîì íãàä äìòå
àåä ïëåñî æà ,åðîî äìòîì ïéàù
úééäå' íúåà êøéá ïëìå ...úãøì ìéçúäì

÷øàåä '÷ø' ,'äèîì äéäú àìå äìòîì
èåòéî ïåùì(ãåòå ,:æé ä"ø)äéäú íðîàù ,

ìáà äìòîì÷øéøîâì àì ,äìòîì
êúìòîá ãåîò ìëåú æàå äìòîä íåøá
øúåéá äðåéìòä äâøãîä éë ,ìåôéú àìå
êø øáãî äéåùòë àéäå äðúéà äðéà

.óëéú ìôåð äéìò äìåòä ìëùdyxtd x`aìåìà - à åáú éë -

íðîàìàøùé éðá ìù íáéì ÷æçð úàæá
íà óà Y íëááì êøé ìà Y

יכול  שהיה המלך , לפני שעמד השעות  בכל ביטל אשר תורה בביטול לתלות ומצא

ותאספהו  בתורה, לעסוק  צר ולחם קטנה דירה אחר וחיפש תורה, בדברי אז לעסוק 

מעט  אם כי לו הביאה לא חד יומא העני, מלחמה והאכילתו ביתה אל אחת ַאלמנה

היה  ולא  מלאכלו, המרק ונפסל שממית  לתוכו נפלה פיו לתוך  להכניסו וכשבא  מרק,

שפלות שאין והבין בידו עלתה כך כי ראה כאשר ויהי נפשו, את להשיב  במה לו

כרוז  שמע היום באותו ואכן קרני, ירום ודאי והילך מכאן הנה לנפשו אמר מזה,

ה'שאך' משחק את המלך  עם יום בכל משחק שהיה השר ומת  שהיות  המכריז

(ËÓÁ˘) עצמו את  להציע  יבוא המלך  עם לשחק  מקומו למלא שרוצה מי כן על ,

תיכף  הלך ה'שאך ' ברזי נפלא  ובקי גדול חכם שהיה אליעזר רבי יכולתו, את ולהוכיח

ב 'שאך' הצלחתו את המלך ראה כאשר מיד ואכן עצמו, את והציע המלך היכל אל

בחצר  ביומו יום מידי יושב  אליעזר רבי היה וכך המלוכה, משרי אחד להיות  העלהו

תורה  לבטל שלא עצמו על קיבל שכבר מכיוון אך עמו, ומשחק המלך ביתן גינת 

לפני  ישב אשר בעת אחת פעם בלילות . שנתו חשבון על לימודיו את  משלים היה

בלילות ישן שלא  מחמת  עייפותו עליו גברה במשחק מהלכו את חישב  והמלך המלך

על  המלך עליו קצף שלא  די לא והנה עזה, בתרדימה ושקע  מאליהן, נעצמו ועיניו

רבי  של ראשו תחת שלו הכר את  ושם מלכותו, מכיסא  קם אף אלא  זו מרידה

המעלה, לרום הגיע  ששוב  הבין קרהו אשר את  וראה אליעזר רבי משהקיץ  אליעזר.

המעטירה פוזנא של לרבה נהיה מכן ולאחר המדינה, את  תיכף Ê‰ועזב ‰˘ÚÓ ¯Â‡Ï)

(‰ÏÚÓÏ ‡·ÂÓ‰ Â¯Â‡È· ˙‡ ''‰ È˘ÚÓ' Â¯ÙÒ· ¯‡È·.

הכתוב  את  לבאר אפשר האמור פי ‰�È¯Î)'הגרÁÎ)(‚Óעל Â�ÈÈ‰) יעלה בקרבך אשר

מעלה  מעלה יעלה שהגוי היא  שהכוונה מטה', מטה תרד ואתה מעלה, מעלה עליך 

נרד  אנו ואילו יפול', 'נפול משם וממילא  ממנו, גבוה שאין במקום הפסגה לראש

ולהתרומם. לעלות רק אפשר משם מטה מטה



ã אלול - תבוא כי - הפרשה באר

ïéðò ìë éë ,äìòîä íåøá íéãîåò íúà
éë àìà åðéà äæ ìâìâä"á÷ä äöø

úò ìëá åá íéæåçàå íééåìú åéäé åéðáù
äòù ìëáåááááãéîúù åòãéå åøéëé ïòîì ,

,íàøåá éãñçå éîçøì íé÷å÷æ íðä
íåøîì úåàåùð íäéðéò åéäé àìéîîå

'éãé íöåòå éçë' úáùçî éìáîââââ,ïëàå .
ïîöò ïéìåú íðä íä 'íéøñç'ù ãåò ìë

צדיקיםב. ביארו ÂÚÂ„)ובזה ,Ú"ÈÊ ˜ˆ‡˜Ó ˜"‰¯‰ Ì˘·)– נחש של 'קללתו' הייתה מה

חייך ' ימי כל תאכל È„)'ועפר ‚ ˙È˘‡¯·)אלא כאן אין הרי מהי, זו קללה וצ"ב ,

כפי  נחשבת האדם ברכת כי אלא לו... מוכן מזונו הולך  שהוא  מקום שבכל 'ברכה',

ומחור  מקושר עמו להיות הקב "ה אבה לא שכביכול הנחש וזה בה', ודבקותו קשריו

רע . ועד מטוב  עמי מדבר לך  והשמר מאכלך  את  נא  קח א "ל, – עמו

זי"עג. מקאברין ¯Î·)הרה"ק  ˙Â‡ [Ë"Ò¯˙ ˙�˘Ó] ‰„˘‰ הכתוב(„·˘ את (˙‰ÌÈÏÈביאר

(‰-„ ÂË˜,'ידברו ולא להם פה אדם ידי מעשי וזהב כסף הנה עצביהם'עצביהם –

ש  שחושבים מאחר פרנסתם, מחוסר בעצבות  שרויים אדםהם ידי מעשי וזהב 'כסף 

שהם  להם נדמה כן ועל לאו, או וזהב ' 'כסף לו יהיה אם הדבר תלוי האדם' שב'יד –

ש  להם גורם זה וכל כך, על עצבים והנם במצבם להםאשמים להם פה שניתן אף –

מקום מכל להתפלל, בפיהם ידברוכח אל לא  בתחינה נפשם את שופכים אינם -

להם. מחסור אכן וממילא השי"ת ,

כי  נפש, עד מים באו קדוש, רבי בפניו וקבל רבו, לפני שבא  יהודי באיש מעשה

כמה  וכל בתפילתי, מעט אפילו לכוון בידי שאין עד בלבי, נתהווה ומחסום מעצור

הנך הרבי, א"ל לבי'. 'הגיון טיפת  בהם אין פי באמרי להתבונן והתאמצתי שניסיתי

אשה אלי שבאה כשבוע , לפני זה בחדרי שהיה מעשה לי אחת(‡�ÓÏ‰)מזכיר

גדל  ותחנונים תפילות  ציפיה שנות ט"ו אחר לה הנולד יחידה בנה כי בפני שבכתה

בעיר  גדולה' ב 'ישיבה ללמוד שלחתיו ירחים כשלשה לפני בעזהשי"ת, לאיש והיה

ובדמעות עזים בגעגועים עמו ונפרדת הדרך רוב  במשך  אותו מלווה כשאני רחוקה

ביום  פעמים ג' הטלפון ע "י ארוכות עמי מדבר הבן היה שם דרכו בתחילת  שליש,

בישיבה, אותו והמוצאות קורותיו כל את לי ומספר בלבו, אשר כל את מסיח כשהוא

שלאחרונה  עד יותר וקצרות נדירות  ונעשו התכופות שיחותיו פחתו קצר זמן אחר

ומסיים  בחפזה עמי ומדבר השבת לכניסת  סמוך בערש"ק  רק אלי מתקשר אינו

כלל  אותו ומכרת שומעת  אינני לאחריו שבוע  ועד ומבורך ' שלום 'שבת  בברכת

מחבריו  אחד אפילו הכיר לא כשעדיין בישיבה דרכו בראשית  הנה לה, אמרתי וכלל...

בך מצא  אכן כן על נפשו לשפוך  והוצרך ובודד 'תלוש' עצמו את הרגיש החדשים,

עמהם  בשיחתו מצא וכבר וחברים, ידידים קיבל הזמן במשך  אך  לנפשו... פורקן
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(...èòåî ùåëø ìòá ïéðòì íâ ,á"åéë)ìòáå
,ä"á÷ä àìà åðéà øùåòäå úåòîä
éãñçá 'ãîåòå éåìú' àåä ïééãòù àöîð
úç÷ì äáéñ ìë ïéà äúòî ,àøåáä

.åðåîî úà åðîî

ïéòîêéðòä éáø ÷"äøä ùøéô äæ
÷"äøä åáø íùá ò"éæ øãðñëìàî

ò"éæ àçñéùôî íéðåá éáøäáùç)

(:æé äáåèìïúùøôá ÷åñôá(á çë)åàáå'
,'êåâéùäå äìàä úåëøáä ìë êéìò
êéìà åàåáé úåëøáäù øîåì åðåöøù

êåàöîéå÷"äøä øéáñäå .'êîå÷î' ìò
úà òéðëî íãàäù íéîòô éë êéðòä éáø
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åúòã úà íãàä ñéâä íééúðéáù ïååéëî
òôùä øåîà åéìò àìå øçà íãà äùòð
øåîùì íãàä ìéëùé øùàë êà ,ìåçì
òôùä ìë åäàöîé äòðëäá åîöò úà

åéìò ìåçéå ìåãâäãããã.

ïëååøîà(:ñ÷ äîåøú ÷"äåæ)æîøì
ïúùøôá(è æë)úééäð äæä íåéä'

áúë àìå ,'íòìúééäàìàúééäðéë ,
êøã ìò àåä 'äøéáù' ïåùì úééäð

בין  המעורבת  דעתו על מראים והקצרות  המעוטות שיחותיו והרי לנפשו, סיפק

יתב"ש  בה' ועומדת תלויה פרנסתו כל כי היודע  הרב, לו אמר אתה אף הבריות ...

כל  את  בפניו הוא  משיח לפניו להתפלל בבואו גם הרי נפשו, את  נושא הוא ואליו

לך שמצאת  אתה אבל תפילתו, בתוככי הדוויה לנפשו פורקן ומוצא בלבו, אשר

ובונה  עליהם, לסמוך החילות  אשר הביזנעס ה"ה בטרם חברים שלמים 'בנינים' אתה

העסקים... ושאר הפרנסה אודות  ממחשבות נפשך שבעה כבר תפילתך  אל תבוא

וכהנה... כהנה 'ידידך' עם דברת שכבר אחרי בתפילתך  תמצא  טעם איזה

וזהב כסף 'עצביהם.... כי מקאברין הרה"ק  דברי על להוסיף מקום יש עפי"ז,

היצר  מבלבולי נפשו שבעה כבר כי ידברו' ולא להם 'פה כן ומחמת אדם' ידי מעשי

בתפילה... יעמוד כיצד ועסקיו,

עיו"כ ד. שבכל עובדא , הוי שבדידיה זי"ע מאלכסנדר העניך רבי הרה"ק  אמר כה

מכיוון  אבל בונים, רבי הרבי לפני עצמם את  מזכירים החסידים שהיו המנהג היה

נתיישבתי  הרבי, לפני להכנס מאד עד בושתי הנפש' 'חשבון עריכת אחר שהייתי
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'éúéìçðå éúééäð' øîàðù(æë ç ìàéðã),
øáùð åáìùë íãàä úìòî ø÷éòù

åáø÷áääää,åé÷åìà 'ä ìà äøåîâ äòðëäå
æ"éòå- íòì úééäðììëá úåéäì ñðëð

.'ä íò

íòèîå- íéøôñá äöò ãåò åðéöî äæ
,ä÷ãöä úðéúðá äáøéù

äîåøú úùøôá 'ø÷é éìë'ä éøáãëåúåîù)

(åë-âë äë...íéèù éöò ïçìù úéùòå'
éë .ì"æå ,'áäæ úåòáè òáøà åì úéùòå
íãàì æîøì àáå ,íä úåìåâò 'úåòáèä'
ìâìâ íä äæä íìåò úåçìöä éë øåëæéù
ìòå ,ìåâòä äæ úòáèë íìåòá øæåçä
íééðòì åðçìåùî ñðøôé åæ äøéëæ éãé.
äìòéù ,íéøåîàä åðéøáãë åðéðòå
åùåëøå åôñë ìë éë ãéîú åúáùçîá
...'ä úåöøáå ,íéîù úðúî àìà åðéà

תיכף  עשיתי, וכן בחפזון, ולחזור עצמי את  להזכיר הבאים, כל בתוך  להכנס בדעתי

לבי  על לי הוטב אליו לחזור לי קרא וכאשר אליו... לחזור אותי קרא ממנו בחזרתי

הרבי  לי אמר תיכף לבי, שהוטב זה ברגע  והנה, עלי, להביט רוצה הרבי אשר על

עוד. עלי להביט רצה ולא  עוד לי צריך  ‰˘‚‰שאינו Â�Ï ÔÈ‡˘ ,¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‡ËÈ˘Ù)

(Â‰˘ÏÎ Ì‚ÙÏ ·˘Á� ¯·„‰ ‰È‰ ‰ÈÏÈ„ ‡‚¯„ ÌÂÙÏ„ ‡Ï‡ ,Ì‰È˙Â·˘ÁÓ·Â ‰ÏÚÓ ÈÙ¯˘ Ì˙Â‡·.

ששימש ה. זי"ע קיצעס וואלף רבי להרה"ק זי"ע  הבעש"ט קרא  השנה ראש לפני

באותה  התקיעות , מכוונות נוראים סודות  - דרזין' 'רזין ולימדו תוקע כבעל אצלו

למשמרת עמו יהיו למען והסודות , הכוונות כל את הכתב ע"ג וואלף רבי העלה שעה

וכבר  בא  תרועה זמן כאשר השנה ראש ביום ויהי שופר. תקיעת  בעת  הכוונות  לכוון

עם  קדישא הפיתקא  את  מצא ולא בכיסיו פשפש בידו, ושופרו הבימה גבי על עלה

כשהוא תקיעותיו את תקע  הגדול לבו שברון ומתוך בקרבו, רוחו ותשבר הכוונות, כל

אל  ניגש התפילה גמר לאחר הפוסקים. בספרי המובאות  הפשוטות  כוונות רק מכוון

התקיעות עלו אם יודע  ומי הכוונות , כלל זכר שלא על בפניו וקבל הקדוש הבעש"ט

אשר  יען הכוונות  שתאבד פעלתי אני הקדוש, הבעש"ט ענהו הדינים, להמתיק לרצון

הם  הנשגבות הכוונות שכל לך , תדע  כי שבורים, יהיו וליבך שנפשך  חפצתי

ומשבר  המנתץ כגרזן הריהו נשבר לב  אך השמים, שערי את פותחין בהם המפתחות 

לרווחה. נפתחות  הדלתות כל וממילא  המנעולים כל את 

ומתועבת משוקצת מידה היא  כי ח"ו, ל'עצבות' נשבר' 'לב  עניין אין ובוודאי

צדיקים  של וכביאורם ומרומם. קדוש וטהור, זך דבר הינו נשבר' 'לב ואילו ביותר,

‚)בפסוק  ÊÓ˜ ÌÈÏÈ‰˙) לאדם לו שיש שכמה לעצבותם', ומחבש לב לשבורי 'הרופא

עד  שחורה, ומרה עצבות  של זכר כל ממנו הקב"ה מוציא  מידה באותה נשבר' 'לב 

נשבר'. 'לב של הנעלית הבחינה עם רק  שנשאר
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,åäòøì áéèäì åðåîîá ùîúùé àìéîîå
ïåîîä úà åãéá øéàùéå 'ä åäøæòé æà

.àéîù ïî åãéá åã÷ôåäù

אליו  יבוא התפילה  ידי על – תפילה  ואני
ממעל לו  המוכן השפע

ãåòäìòîì 'ìâìâ'ä ãéîòäì äöò
äìéôúä é"ò Y ãéîúàúéà êëå ,

'îâá(.æð íéçñô),éáúé ååä àúëìîå àëìî
éàé àéãâ øîà àëìîéãâ ,é"ùø ùøéô]

[ùáëä ïî øúåé ìëàîì áåèäøîà àúëìîå
éàé àøîéà[éãâä ïî áåè ùáëù]åøîà ,

úåðáø÷ ÷éñî à÷ã ìåãâ ïäë çëåî ïàî
ìëá úåðáø÷ áéø÷î àåäù àîåé ìë

åäéà àúà ,[íåé[éà÷øá øôë ùéà øëùùé]

àãéîúì ÷ñé éàé àéãâ éà äéãéá éåçà
íéáéø÷î ïéà éàîà óéãò éãâä ïëà íàù]

[ãéîúä ïáø÷ åðîî.

äøåàëìåàéáä òåãî ,øåàéá êéøö
çåëéååä úà ãåîìúä éîëç
àéä äðéî à÷ôð éëå äëìîäå êìîä ïéáù

' åøîàù åäî äù÷ ãåòå ,åðììåãâ ïäë
éøä úåðáø÷ áéø÷îù íåùî éëå ,'çéëåé
ìòå .øùá íòèá ïéáîä äçîåî àåä
øëùùé' øîàù äîá äåîúì ùé ìëä
éãâä íòè äéä íàù 'éà÷øá øôë ùéà
åúåà íéáéø÷î åéä ùáëä ïî äìåòî
øçáð ïáø÷ä ïéîù ïìðîå ,ãéîúä ïáø÷ì

éãâäù óàù ïëúé àìäå ,åîòè éôì
äåéö íå÷î ìëî åîòè çáåùîå äìåòî
íòè éðôî à÷ééã ùáë åáéø÷éù ä"á÷ä

.åîò ñåîëä

øàéáåò"éæ à÷ååèéôùî ÷"äøäàáåä)

÷"äøäì 'úåøîàî äùîç'á íâ

(ù"ééò ,æë úåà úåèå÷ìä øîàî ò"éæ ùèà÷ðåîî,
ìæî åðééä 'àéãâ' Y éàé àéãâ øîà àëìî
ìæîúä é"ùøáå ,éãâ ãâ (:æñ úáù) ãåò åðéöîãëå)

(éìæî,íìåà ,ìæîá éåìú ìëäù øîåìëå
ìëì úåðùì ìåëé àøåáäù äøîà àëìî
,áèåîì åà áåèì Y åìæî úà ãçå ãç
æîåø àøîéà - 'éàé àøîéà' ïë ìòå
åøîàå .äìéôúá éåìú ìëäù ,äìéôúì
éøäù ,íäéðéá òéøëé àåä ìåãâä ïäëäù
,ìàøùé ììëì òôùä úà òéôùîä àåä
àéìú àìæîá òôùä úëùîä íà òãåéå
íäì áéùäå .äìéôúä çëá åà àúìéî
äòôùää ø÷éòù - éàé àéãâ éà - ïäëä
àãéîúì ÷ñé ïë íà ìæîä éãé ìò àéä
,äòåá÷å úéãéîú äòôùää àäúù ì"ø
éðòä åìéàå åúåøéùòá ãéîúé øéùòä
åððéò éøäå ,íìåòì åúåéðòá øàùé
íéøéùòä ,íìåòá øæåçä ìâìâù úåàåøä
åìòù íééðò ùé úàæ úîåòìå íéùùåøúî
éåìú ìëäù çëåî ïë íàå ,äìåãâì

äìéôúáåååå,ìæîá àìåäìéôúä éãé ìò éë

האו. אלו, בימים ובפרט בכלל תהלים אמירת ומעלת בשבח אמורה מילתנו כבר

המלך ' 'שער לשון Ù"·)לך ÔÂ˘‡¯‰ ¯Ú˘),ומקדם מאז מקומות בכמה ראיתי הנה

הכיפורים, יום עד אלול חודש מראש היפה, הנכון הזה המנהג לי סיפרו אבותי גם
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äáåèì åìæî úà àøåáä êôäî
äëøáìåææææ.

äæáåíéù÷îä ìëì äáåùú åðçååøä
'ãñç 'ä úåçøà ìë' àìéîî éøä

ולדבר  לזמר היודע האחד ונעימה, בכי בקול תהלים ספר לומר התפילה אחר תיכף

הזה  והישר הטוב  לעשות כן גם אמרתי אחריו. עונים העם וכל התיבה, לפני יעמוד

בעירנו, המסטיניםלמנהג ולהבריח להכרית זה בחודש העיקר  חג כי על הנאספים

להוסיף, יוסף שהוא הזה, בחודש באים אנו לכן ח"ו, אותנו לאסוף ומאן האסיף

תהלים ספר  כמו  המקטרגים  בפני שעומד דבר  לך ואין יאסף , ולא  מוסיף , דיוסיף 

'מזמורים' אתהנקראים  הסובבים והחוחים הקוצים כל ולהכרית  לזמר יכול שבהם ,

ידרוש  הקוצים, לבער החודש בזה דווקא  צריכים שאנו ומחמת העליונה, השושנה

בכוונ תהלים' 'תהלים קוץ  יהיו על ושלא  הספר, כל שאחר התפילה לאמר ובבכיה, ה

רצון. יהי בסוף מידות עשרה השלש שיאמרו מעשרה מקוםפחות איזה יש ובאם

התהילים ספר  מן ימושו שלא להודיעם ראוי הזה , הטוב המנהג  יודעים  שלא ועיר

הזה, מחודש  יום  ואהלות ,בכל  בנגעים עסקו כאילו חשוב המלך ויהא  דוד  וזכות

ולשלום לחיים משפטם כאור  להוציא  להם יעמוד .ע"ה

וקראתי ז. שמעתי היום עד המכתב . וז"ל – באשדוד הדר 'מחותן' לי שכתב  מעשה

שפע נפתח השמים ומן אנחנו, ולא  צאצאינו את שמשיא  הוא שהקב"ה וידעתי

אבל הצאצאים, לנישואי בבואנו בעיני מיוחד זה את ראיתי הנני לא  כהיום ב "ה ,

ההוצאות . כל את  ופורע  נותן הקב"ה שאכן, להעיד יכול

שלא למצב  הגעתי החתונה לפני ימים 4 האחרון, בקיץ  בשעטומ"צ נישא בני

אכן, בכיסי, מצויה הפרוטה בעל בניתי הייתה אבל לי, שהובטחה הלוואה איזה על

אנה  ואני להלוותני, יוכל שבועות  כמה בעוד רק  כי האחרון ברגע הודיעני הגמ"ח

לאולם, ואחיו, החתן להלבשת  לשלם ל'מזומנים'... בדחיפות הייתי זקוק  בא ,

דפה. חשובים בעה"ב כמנהג ירקות... ולשאר הזמר לכלי לקייטרינג,

בתפילה, ידי ופרשתי שחרית, לתפילת  בבוקר חז "ל נכנסתי אמרו רבש"ע,

והמרכזי, הראשי השותף  הוא אתה  ואמו ', אביו הקב"ה, באדם, שותפים 'שלושה 

אותם לי שתשלח ומתחנן מבקש הנני מהם, הרבה  הרבה צריך אני כסף , לי תן

מקומי... אמצא לא  מבלעדם  כי אותו במהרה  מסיום ורבע  משעה יותר עבר לא

ואיך מה כמה ודרישות ' ב 'חקירות פתח אשר חברי לבית  נקראתי והנה 'שחרית '

שלא אומר, האמת - השלישי' ליום נכונים 'הננו אשר בנך  לנישואי ההוצאות  עולים

כדי  שתוך  עד עמו, בשיחתי המשכתי הכבוד מפני אך ממני, רוצה הלה מה ידעתי

ש"ח 17,800 סך ב 'מזומן' משם והוציא  ארונו את  פתח $5,000Î)שיחה ‰ÏÂÚ‰) ואמר

בחרתי. ובך רצוני כפי ל'מחותן' לתיתו לי ואמר זה סכום לי מסר ממכרי אחד לי,
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מרורים, מהם שבעתי כבר – בהלוואות  רצוני אין לו ואמרתי עניתי בהלם, הייתי

הנישואין  לכבוד גמורה במתנה אלא כאן, לך  נתתי הלוואה לא  ידידי, לי אמר

תפלתי, לקול אלוקים שמע  כי בראותי דמעות, עיני לזלוג החלו מיד שבביתך .

אלוקים, קרבת  שהקב "ההרגשתי בבירור בראותי חסדו, לעולם כי טוב  כי לה' הודו 

הוא מזווג הוא  והכלה, החתן מצד עומד הוא  – בנינו את  משיא  ובעצמו בכבודו

משלם ... והוא  בישראל  הבית את בונה 

בשמחה  ההוצאות כל את ושלמתי פרעתי בשעטומ"צ, עלינו עברה החתונה ב"ה

ב 'מכתבו' ומסיים האחרון', ברכות  ל'שבע  ש"ח 200 לי נשארו האחרון ביום ובנקל,

גם  מקדש, האיש לפרק  בגשתם מחותנים ויעודד יחזק זה דברים שסיפור לי נראה

פרטית . והשגחה התפילה בכח ישראל בני בקרב  יחזק

עלו  האחרון אב  מנחם שבחודש המעשה מבעל שמעתי ממש דומה סיפור

עם  לקטנים אז הנערכים הזמנים' 'בין ימי לרגל ראש למעלה בביתו ההוצאות 

וכו', הנסיעות  והוצאות הבית  הוצאות  מתרבים הזמן בזה כידוע  אשר הגדולים,

לא לבניו והלבשה לימוד ספרי לקנות  כשהוצרך  אלול חודש ראש לקראת  ובהגיעו

את הימים באותם אירס ממשפחתו שאחד גם מה בכיסו, מצויה הפרוטה הייתה

בסך מכבר לו חייב הוא אשר חובו את  שיפרע ממנו ביקש האירוסין ולרגל בנו

התפלל  אלול חודש ראש ביום יפנה, אנה נפשו את ידע  ולא  ש"ח, אלפי חמשת

הזאת'... השנה את  עלינו 'ברך ובתחנונים בבכי – לשמה כראוי שחרית  מיודענו

המסתור  מקום את  מצאה כי ב 'דחיפות ' בתו אותו העירה הצהריים שנת באמצע

בנפשו  היה שעייף מיודענו ממונם... את  ומצניעים מסתירים ואמה אביה בו והמחבוא 

וכי בה, גער לחזותוגופו שיבוא בו דחקה היא  אך אביך ... את להעיר לך התיר מי

לסלון  מיהר ממיטתו האב ויקם שבביתם, ב 'סלון' אלו ברגעים המתרחש הגדול בפלא 

מבעד להם  מעופפים  שקלים  'מאתיים' של  שטרות  עשרות  כי רואה  הוא והנה

הסלון... במרומי התולה המזגן ו'ליקוט לחרכי האסיפה למלאכת  נרתמו הבית בני כל

מהו  משבירר ש"ח, אלפים עשרת המונה סך  בו ומצאו שללם כל את  מנו השטרות',

לפניו  שדרו הסמינר בנות  אותם הטמינו הנראה שמן הבין ארצה שניתך  ה'מטר'

שהוא דירה להשתמש שוכר באותה לו שמותר לו שהורה ומו"צ לרב  פנה מיד היום,

ÌÏ˘È)במעות ‰„·‡‰ ÏÚ·Ó ÍÎ ÏÚ Ú·˙ÈÈ Ì‡˘ Â„ˆ· ·Â˙ÎÈ˘ שהוא(¯˜ לבו, את  מגלה האברך ,

אחר  במזגן שוכנים כבר השטרות  שאלו ונמצא  שנים כמה זו בדירה דר כבר עצמו

כך, כל דחוקה כששעתו היום רק  חוצה דרכם להם מצאו לא  ומדוע שנים כמה כבוד

שפועליו גם בו (ÌÈ‡�ÎË)מה נמצאו לא  ומעולם פעמים כמה הלזה במזגן טיפלו כבר

אליו שלחוהו השמים שמן לומר, לבו נוטה ויותר מקירותעתה מעות ... שהתפלל אחר

אליו'. קראנו בכל אלוקינו כה' אליו קרובים אלוקים לו אשר גדול גוי ו'מי לבו
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(é äë íéìéäú)'úîà úôù'á àúéàù åîëå ,
(ùøãîá ä"ã ã"ðøú éøçà)íãàä íàå ,ì"æå

åáì æà éåàøë ïåçèáå äðåîàì äëåæ
,ä"á÷äî åìù äâäðä ìë éë çåèá
ãö ìò åì êøöðå áåèä éôë àåä ìëäå
íìåòáù úåáåèä ìëî áåè øúåéä

(ì"ëò)àìäå ,äìéôúì íå÷î äî ,ïë íà ,
øáë 'ä úâäðä ìëäúòî.àéä äáåè

ïî íéúéòìù ,øàåáé øåîàä éô ìò ,ïëà
ìåáâ àìì äáåè íãàì íéðéëî íéîùä
çëáå ,êë ìò ììôúäì êéøöù àìà
úà áø÷ìå äòåùé ùéçäì äìéôúä

.åøåáò ãòåéîä áåèä

ïéòëåïéæåøî ÷"äøä íùá åùøéôù äî
áåúëä úà ò"éæ(èé âì úåîù)

éãé ìòù ,'ïåçà øùà úà éúåðçå'
éúøîà øùà úà äúò éúåðç äìéôúä
ìë 'ììë êøã'áù åðééäå .ïîæ øçàì ïåçì
äæéàì íãàä úà àéáäì àéä 'ä úâäðä

Y 'äáåè'àåáé àåá äìéôúä éãé ìò êà
êøèöéù éìáî ,äáåèä ìà ãéî íãàä
ãò êøãä úøáëå êìäîä ìë úà øåáòì

äáåèä ìà åòéâäçççç.

הכל כי ויזכור יכיר  – טובה  כפוי שאינך 
יתברך מאיתו רק  בא

ïúùøôá(â åë)øùà ïäëä ìà úàáå'
úøîàå íää íéîéá äéäé
éë ,'äáåè éåôë êðéàù' ,é"ùøáå ,'åéìà
ìë éë øéëéù äøåú ìù äëøã àéä êë
àéä ù"áúé àøåáä úàî åì øùà äáåèä
åçåëá äîåàî âéùî íãàä ïéàå ,äàá
øåà'ä ìù íéòåãéä åéøáãëå .åãé íöåòå

'÷ä 'íééçä(èé-çé ç íéøáã)÷åñôä ìò
êì ïúåðä àåä éë êé÷åìà 'ä úà úøëæå'
çëùú çëù íà äéäå ...ìéç úåùòì çåë

ùåøéô ,'êé÷åìà 'ä úàíãàä êéøöù
åì äúééä 'äî éë åúáåè ìò åáì úúì,

úðúî åì øùà ìëù øéëéù äæ øáãå

זי"ע בונם ר' הרבי אמר ËÎ)וכך ·"Á 'געלט (˘˘"˜ דאינשי בפומיהו מרגלא  שהנה ,

הימעל' פון נישט ‰˘ÌÈÓ)פאלט ÔÓ ÔÂÓÓ Ì„‡Ï ÌÈÎÈÏ˘Ó ÔÈ‡),להיפך מבואר בתורה אך  ,

י-ה שבטי – אביו לאחי אמר Î‚)שמנשה ‚Ó ˙È˘‡¯·)' נתן אביכם  ואלוקי אלוקיכם 

באמתחותיכם מטמון לחשובלכם השבטים היו שוטים וכי אלי', בא  כספכם ,

השמים, מן מטמון להם השליך  השמיםשהשי"ת  מן משליכין שגם וודאי אלא

יכול  כל  הוא שהשי"ת - .ממון

הגמ'ח. דברי את  פירשו Â:)וכך ˙ÂÎ¯·) של ברומו העומדים 'דברים היא  שהתפילה

מכשולים  מלאה והדרך  להתם מהכא  לעבור אדם רוצה דפעמים עולם',

'מטוס' גבי על יעלה יעשה, מה המכשולות(Ô"‡ÏÙ‡¯Ú)ומהמורות , כל מעל יתעלה ,

המכשולות כל מעל מתעלה התפילה ע"י כך  ולשלום, לחיים חפצו למחוז ויגיע

לישועתו. בדרכו
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åàøåá øéëäì ãéîú åäøéòé àåä íéîù
,åéìò åúçâùäåøöé úåìåáçú úìéçúå

äæ êøãå äæ øáã åçéëùäì àåä íãàä
åãáàì ñðëéèèèè.

åäæåíéøåëéáä ïéðò ìëøåàî'á øàåáî êë)

(íéøôñ äáøä ãåòå ,'ùîùåãéîù ,
åãé ìîòù äàåøùë ,øáã úìéçúá

Y úåøéô äúùò åäãùáäðàú äàåøå
äøëáùãéî ,éîâ äéìò êåøëé

(à â íéøåëéá)äî ìëù òãååéäìå òéãåäì -
êëå .àåä åé÷åìà åððç øùàî åì ùéù

ùøéôäãé÷òä(íéòùúå äðåîù øòù)úà
éøô ìë úéùàøî úç÷ìå' áåúëä ïåùì

'ä øùà êöøàî àéáú øùà äîãàä
äãåáòä ø÷éòù ,'êì ïúåð êé÷åìà
ä"á÷äù øéëäì íéøåëéáä úàáäá
íöåòå åðçåëá àìå ,õøàä úà åðìéçðä
íãàäå ,ìåãâä òôùä ìë åðì ùé åðéãé

áùåçY êöøàî àéáú øùàøåáñ àåä
àéäùåöøàøå÷òì åéìò ,úîàá ìáà ,

àåä ìëäù òãéå ,åìà úåáùçî åáéìî
êì ïúåð êé÷åìà 'ä øùàêãéî éë ,'

.ìëä

ïéòë'÷ä 'êéùìà'ä áúë äæùéøá)

(ïúùøô,'áéèéäì õôç' ä"á÷ä éë ,
åì ÷éæçðù ÷ø åðúàî ù÷áî åðéàå

טובה ט . רוב  הבורא עליו השפיע אם ואף לשמים, עיניו לישא  לאדם יש לעולם כי

משל  משלו השמים... מן הכל כי עזרו, לו בא מאין דעתו יסיח ולא ישכח לא

ו  רפואתי בבית אני יושב רבי, הרב , לפני והתלונן שבא  דורש (ËÚÓÎ)לרופא  איש אין

איעצך הרב, לו יעץ  מעש... באפס לשבת – 'רופא ' נעשיתי לזה וכי לעזרתי, ומבקש

למחרתו, או היום לאותו 'תור' לו תתן אל 'חולה' אליך שפונה בשעה בעזרך, ה' ויהא

מומחה' 'רופא  כי השמועה לה ותעוף הקול יצא וכך  ירחים... בג ' דחהו אלא 

חדשים...בשכו  ג' של זמן המתנת אחר רק  למחרת  מהיום פנוי זמנו אין שהרי – נתנו

חדשים  כמה עברו הווה, וכך  הגדול... המומחה אצל תור להזמין ימהרו ממרחק ואף

וקיבל  הנ "ל, הרופא  – מיודעו אל פנה מיד בטוב, שלא מרגיש החל עצמו והרב

מזמנך לפנות לך אפשר אי לי גם וכי הרב , לו אמר חדשים... ששה לסוף תור

היה  לא זה כל הרי 'עסוק', כך  כל אותך עשה מי תשכח ואל היטב  זכור ה'יקר',

בעצתי... אלא לך

ואכן, פרנסתו, על ומתחנן מתפלל ישראל, מבני איש לו עומד פשוט, והנמשל

היהודי  נעשה קצר זמן תוך  שמים.... ברכת בשפע  ובירכו תפילתו לקול ה' שמע

אמרינן  לזה התפילה, בעת  בביהכנ "ס נראה שאינו וכמעט ראש, למעלה וטרוד 'עסוק'

מדוע ה', אנכי הלא בעסקים , ומוקף  טרוד כך  כל אותך  עשה  מי תשכח ' ואל  'זכור 

לגמרי  ממני .שכחת
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ìëä ïåãà àåä éë øéëðå ,äáåè êøáúé
êøáðå ,ãéîú åðì áéèéîäå áåèä àåäå

êøáúé åì ììäðåééééíãà äàøé éë ,äðäå .
ïîù ,ùáãå áìç úáæ õøàá åîöò úà

שנה י. ש'תחל עליונה ברכה שפע  עצמו על להמשיך – בדבר יש סגולה ואדרבה

צדיקים שפירשו כמו ÂÚÂ„)וברכותיה', ,ÁÏ˘ÈÂ È"¯·„) בפסוק(‚È ·Ï ˙È˘‡¯·) ואתה'

עמך ', איטיב היטב היטבאמרת אמרת אמרתואתה אתה לאדם אומר הקב"ה –

הוא, שטוב  מצבך  עמך על רבאיטיב  שפע עליו ומשפיע  הוא , מה טוב  אראך  -

די... די מלומר שפתותיו שיבלו עד טוב

זמן  באותו מתעורר לבוראו, ומשבח מודה שהאדם ההיא  שבעת  אמרו ובכלל

'וידוי  שאחר מפרשתן, כן והוכיחו ורחמים, ישועה לפעול לו ואפשר העליון רצון עת 

עת כי קדשך ', ממעון 'השקיפה נאמר והחסד הטוב כל על הודאה שהוא ביכורים'

שבכוחו  בלבד זו ולא תחילה. לבורא  שהודה מאחר תפילתו שתתקבל היא רצון

את 'וברך  שאומר וכמו כולו, הכלל בעד להתחנן כוחו גדול אלא עצמו, על לבקש

ישראל'. עמך 

במדרש איתא È„)ומפורש ‰Ù ÌÈÏ‰˙ ˘"Â˜ÏÈ).מצדיקו הקב "ה הקב "ה את  המצדיק

בחז"ל איתא ·)הנה, ‡ ·"ÈÙ ÌÈ¯ÙÂÒ 'ÒÓ ,‡ „ היינו („·"¯ בתוכחה', מפסיקין 'אין

ה'עולה  שהרי לתורה, אחר עולה להעלות  התוכחה קריאת  באמצע  מפסיקין שאין

המבורך', ה' את  ב 'ברכו פותח ובני לתורה' שאתברך בדין 'אינו ואומר  צווח והקב "ה 

חלילה,בצער' וייסורים צרות  אדם על בבוא  כדאמרן, והיינו פיו, שיפתח עצתו,

ומכאוביו צרותיו כל  יתבטלו וממילא  ונפשו, לבו  בכל  להשי"ת  והודאה כי בשבח ,

את ממנו אעלים - בצער והוא יקירי בני מפי אתברך היאך  לומר כנגדו יענה הקב "ה

והמכאוב . הצער

הדבר שנדרושוביאור בכדי עצמו מסתיר שהקב"ה ה'הסתרה' תכלית שכל

הקב "ה יסיר  ומיד  תיכף  ההסתרה , בתוככי בוראו את 'גילה ' שהאדם  וברגע אחריו ,

מעמו הסתרתו .את 

רבה  סגולה בה יש ההודאה תפילת אף אלא  מועלת  הבקשה תפילת רק לא  כי

החיים' ב 'כף ורחמים. ישועה Á)לפעול ˜"Ò ‡"Ù¯ 'ÈÒ) ה'חסד הגה"ק שכתב מה מביא 

החסיד יהודה דרבי משמיה בידו יש שקבלה זי"ע  חי לאברהם' כל נשמת  ששבח 

כל על  מצרתומסוגל  ניצול  שכשיהיה עצמו על  האדם  לקבל - תבוא שלא צרה

רבים ניצולו  ובו  עשרה , בפני זמרה  וקול בתודה  חי כל נשמת  .יאמר

ÌÈ„ÒÁ)במדרש ˙ÂÏÈÓ‚ ,'¯˘ÂÈ ˙ÂÁ¯‡' ¯ÙÒ· Â‡È·‰Â ,„Ï˘ „ÂÓÚ ÌÈ˘¯„Ó‰ ¯ˆÂ‡)הובא

שהיה  אחד באדם מעשה וז"ל. בוראו, את שמשבח למי השכר בגודל נורא מעשה

בא א "ל עמך , אבא רצונך  אם ומורי רבי א"ל אכסנאי ראהו בסחורה, בדרך  הולך
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בשתי  סומא  שהיה אחד באדם פגעו בדרך  הולכים כשהיו עמו, הלך בשלום. עמי

שהיה  לאכסנאי אמר לו, ונתן אחד סלע  הוציא מיד לעיר, קרוב יושב והיה עיניו

מכירו  שאיני כלום, לו נותן איני א"ל אני, שנתתי כמו אתה גם לו תן עמו, הולך

לתת רוצה אינך  אתה אם א"ל עשית, ויפה לו נתת לפיכך  אותו, מכיר שאתה כמו

פגעו  בדרך הולכים כשהם לדרכם. הלכו והם סומא לאותו הניחוהו בידך . הרשות  לו

מלאך שהוא ידעו לא והם לסחורה, א "ל הולכים, אתם להיכן א "ל המות , במלאך

אמר  פניהם, על ונפלו פחדו המות, מלאך אני ואמר אליהם נגלה כאשר מיד המות,

הזה המקרא עליו וקרא  ממות , נפדה אתה לראשון, המות  Á)מלאך  Á� ‰ÈÚ˘È)והלך'

יאספך ', ה' כבוד צדקך תחיהלפניך  בדרכך מממונך  צדקה  והקדמת הואיל וא"ל 

שנה חמישים  מיד עוד  מיתתך, יום והגיע בידי סופך  כבר לאכסנאי, אמר אח"כ .

קדם  זה הן, א"ל בכאן, אמות ואני לביתו חוזר והוא יחד באנו וחברי אני וא "ל ענה

שבעולם, שוטה א "ל צדקה, ואעשה ואלך  לי הניחה א "כ א "ל משלו. צדקה ועשה

ובתהומות בפנים עושה מה בארץ  אותה יתקן לא אם בספינה בים פורש אדם

ועכשיו, במיתתו. יעשה מה בחייו עצמו תיקן שלא  מי כן הים, גלי עליו כשבאים

למות . זמנך  שהגיע כלום, לך אין ואילך  ומכאן עשוי שעשית המתן מה כן אם א"ל 

שאתה מאחר  א "ל עמי, שעשה  מה על  מקום  של  בשבחו  לספר  שאלך  עד  לי

שנותיך  יוסיפו מקום  של  בשבחו  לספר  עכ"ל.מבקש ,

לעצמנו  לקנות בידנו שיש – הבורא לנו שנתן טובה' ה'מתנה גודל למידים נמצינו

גרידא , ההודאה ע "י וברכה שובע חיים שנות  ועוד הצדקה ,עוד מן יותר היא שגדולה 

והסיפור ההודאה  ואילו  בחיים , להותירו לו הועיל  לא צדקה עתה לתת  רצונו כי

חיים שנות לו ולהוסיף  הגזירה את לבטל הועילה מקום של ויוסיף בשבחו חכם ישמע  .

וקללותיה', שנה 'תכלה מברכין הכל והנה השנה, בגמר השעה בזו בעמדנו ובפרט לקח,

הבורא עמו היטיב  שלא איש נמצא  לא  מ"מ לחלי' ראש וכל דוי לבב 'כל אכן אם אף

בידך... המסורים חיינו 'על השנה נפלאותיך בכל ועל  עמנו, יום  שבכל ניסך על 

וצהרים ובוקר ערב עת  שבכל שאנו וטובותיך  למי הוא , באשר אחד כל יודה לא  מדוע ,'

כל  על - חסדיך ' תמו לא כי והמרחם רחמיך, כלו לא כי 'הטוב יום בכל עליו אומרים

רעה רק וכי השנה... בזו הבורא עמו שגמל Ú¯Î‰)הטובה ˙È‡¯�‰ ‰·ÂË) מן גמלוהו

וכו'. וכו' שם... ללון מדור בית ללבוש, ובגד לאכול לחם חיים, לו נתן מי וכי השמים,

זצ"ל  פריינד ש. יעקב ר' הגאון אחיו בשם יהודה' ה'אלופי בעל הביא נפלא  ביאור

האמור ÊË)על ÁÈ ˙È˘‡¯· È"˘¯) ממעון מהשקיפה חוץ  לרעה שבמקרא השקפה 'כל

השמיםקדשך  ÂË)'מן ÂÎ Ô˙˘¯Ù) פעמים בעולם הנעשה על ומביט המשקיף הנה כי ,

כשמ  אבל ורעה... דין הנהגת כאן יש כי לו כי ייראה רואים שם השמים' 'מן שקיף

וכלל. כלל רעה כל כאן ואין לטובה, הכל
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ïéàå åúðàú úçúå åðôâ úçú ïùãå
àì øùà áåè ìë íéàìî íéúá ,ãéøçî
äèç ,òèð àì øùà íéúéæå íéîøë ,àìéî
åøöé åðçéãéù øùôà ,ãàî áåøì äøåòùå
éãé íöåòå éçåë' øîàì åáéì úåøéøùá
ìù åëøãå ,'äæä ìéçä ìë úà éì åùò
áåùçé å"ç øùàëù êøáúé àøåáä
àá åçåëá ùëø øùà åðééð÷ éë íãàä
úëøáå äáåèä ìë úà åúàî 'ä øéñé ,åì
åðååéö ïëì ,ì÷ä åì ïúð øùà íéîù
àåáéù ,íéøåëéá úååöî êøáúé àøåáä
åðé÷åìà úéá ìà äðùá úçà íãàä
,åéãéáù àðèá åéùòî éøåëéá éøôùë
éøä ,åì øîàéå ,êøáúé 'ä éðôì åäçéðéå
äúàå ,àåä êîî úàæ ìë ,êéðôì 'êìù'
.áåèä ìåáéä ìë úà éìò úàáäù àåä
äøåîâ äðúîá ìëä ú"éùä åì ïúé æà

äáåè éåôë åðéàù øçààéàéàéàéàîòè åäæå .
åððåøëæá úåìòì ,íéøåëéá úååöîì äáø
íìåòä éðéð÷î åðéãéá éåöîù äî ìëù

.ë"ò ,åðì àá 'ä úàî ìëä

óàååðì ïéàå ùã÷îä úéá áøçùî
íéëééù ïééãò ,äæä íåéäë íéøåëéá
ìëù øéëðù Y íéøåëéáä íòèå ïéðòá åðà
êëå .àá êøáúé åúéàî ìëä åðì øùà

àîåçðú ùøãîá åðéöî(à àåáú éë),
ùã÷îä úéá ãéúòù äùî äôöùë
ãîò ,÷ñôéì íéãéúò íéøåëéáäå ,áøçéì
ùìù ïéììôúî åéäéù ìàøùéì ïé÷úäå

íåé ìëá íéîòôäùî äàøùë åðééäå ,
øåëæì êøã ìàøùéì íäì àäú àìù
ãîò ,àåä 'ä úàî íäì øùà ìëù
ìòù íåé ìëá úåìéôúä 'â íäì ï÷éúå
éë åøëæé øåëæ äìéôúá åéðôì åãîòéù éãé

.íé÷åìàä 'äî ìëä

מרוב שלא ) (אף לבב ובטוב בשמחה 
מצב בכל בשמחה  התחזקות – כל

גאולתו  מקרבת

ïúùøôá(æî çë)úãáò àì øùà úçú'
'äçîùá êé÷åìà 'ä úàáéáéáéáé,

'úîà úôù'á àúéà(÷åñôá ä"ã â"îøú),
ì"æå(éåðéùá)ìò íà ,äæî ãåîìì ùé .

נחמד יא. כרם ברשותו אשר גדול שר או רם למלך  הדבר, את ה'אלשיך' שם וממשיל

או  ביכרה ראשונה שהגפן האריס ובראות  ולשמרו, לעבדו אריס בו והוריד

זה  פרי נועם הנה לו, ואומר אדונו פני אל מביאה הוא הרי פגיה, חנטה שהתאנה

כי  הזרע היה לי לא כי לפניך , הצגתיו טרם ממנו לאכול ללבי ערב ולא הוא, שלך

לו  נותן ההוא, האריס ארץ  דרך  גדול כי השר או המלך  וכראות  הכל, ממך  אם

החיטה  לדידן כיו"ב וכהנה, כהנה לו מוסיף ואף הטובה אותה כל בידו לו שישאר

נביאם  כאשר אמנם הוא, הכל אדון כי המה, משלו הכל וכו' ותאנה גפן והשעורה

ובמתנה... באמונה הכל את לנו יתן אליו

בפסוק יב. ביאר זצוק"ל מוואלאז'ין חיים רבי ÁÓ-ÊÓ)הגה"ק ÁÎ)עבדת לא אשר 'תחת

לאחריו  הבא  בפסוק לו וסמיך  כל' מרוב  לבב  ובטוב  בשמחה אלוקיך ה' את 



אלול  - תבוא כי - הפרשה åèבאר

'äçëåú' àåáú ìë áåøî äçîùä èåòéî
- 'äáåøî äáåè äãî' éøä ,êë ìë äù÷
êåúá ú"éùä úà ïéãáåò ìàøùé éðáùë
øñåçá íéøåñééäå éùå÷ä êåúî íúåìâ
ïéîéé÷îå íééåøù íä ë"éôòàå ,ìë

äçîùá äøåúäâéâéâéâéäìåàâä àåáú äæî -
é"äæòáäçëåúä úáéñ áúëð ïëì .

,äæ ï÷úì ãöéë åðòéãåäì Y äøåúáé"ò

é"ùä úãåáò úçîùá ÷æçúäì êåôéää
ïéøåñéä êåúî íâ.

øáëååðì äðúéð ïëì éë ,äøåîà åðúìéî
éë Y úøùä éëàìîì àìå äøåúä
àìå äàð÷ àì Y ø"äöé íäá ïéà åììä
á"åéëå úåáöò àìå äçîù àì ,úåøçú
íéðúùîä ùôðå 'çåø éáöî'î úåáø

שאינה  כזאת  עבודה אומר שהקב "ה הסמוכין את  הגר"ח ופי' אויביך', את  'ועבדת 

את ולא  אויביך ', את  'ועבדת  העבודה אותה דליבא, וחדוותא  שמחה מתוך באה

לבב וטוב שמחה מתוך רק תעבדון הוא ברוך אותו כי �Î‚„בוראך , ‰„ÈÓ ˘�Ú� ÔÎÏÂ)

(Í·ÈÂ‡ ˙‡ ˙„·ÚÂ Y ‰„ÈÓ.

חז"ל דברי את  מבאר זי"ע  נזר' ה'אבני ÁÈ)הרה"ק ËÎ ¯·„Ó· È"˘¯) כבשים שצ"ח

על  כי שבפרשתן, שבתוכחה קללות צ"ח על לכפר באים הסוכות בחג שמקריבים

השמחה. חסרון על באים אשר הקללות צ"ח מתכפרים 'שמחתנו' זמן ידי

מאירים יג. שפניו וראה יהודי חייל העבודה' ה'יסוד של הטהור לשולחנו נכנס פעם

א' יו"ט ובליל המלך  בחיל משרת שהינו לו השיב למעשיו, ושאלו נפלא באור

לישב נפשו כלתה וגם ונכספה המחנה, סביבות  משמרתו על לעמוד הוצרך דסוכות

מיהר  שם לסוכה שהגיע עד כצבי' ו'רץ השמירה ביתן את ועזב  חייו וסיכן בסוכה,

מקומו, אל וחזר דאורייתא  עשה מצוות לקיים פת  כזית  ולאכול בסוכה' 'לישב לברך 

המצווה  שקיימת זכויותיך וגדלו רבו ואף קיימת, גדולה מצווה אכן הרבי, לו אמר

החסיד  נענה כך... כל פניך  הוארו כן בזכות לא מקום מכל נפש', 'מסירות  מתוך 

בזמן  אף שזכה על וצהלה שמחה רגשי בקרבו נתרבו למחננו חזרה בבואו כי וסיפר

השמחה  והייתה מצוה, של לכבודה ומפזז מרקד והחל סוכה, מצוות  לקיים כזה קשה

זכית מצוה' של ה'שמחה עבור כן, אמנם העבודה' ה'יסוד נענה לאלוקים, גדולה

כזאת . פנים להארת

מתוך אלא תשובה אין כי התשובה, ימי אלו, בימים ובפרט השמחה, כוח גדול כי

זי"ע  שלמה' ה'תפארת  הרה"ק שרמז כמו – ˘Ï‡ÂÓשמחה È¯·„· ÔÎÂ ,‰˙ÚÂ ‰"„ ˘‚ÈÂ)

(„ÂÚÂ ,‰ˆ 'ÂÓÚבפסוק(‰ ‰Ó ˙È˘‡¯·)אין' שהרי תעצבו, אל תשובה'ועתהועתה אלא 

(Â ‡Î עצבות .(·¯"¯ מתוך תקיימוה אל – תעצבו' 'אל אבל ,
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ø÷éòå ,äîãàî øöåð øùà íãàá
íãàä øáâúéù àéä úéöøðä äãåáòä
ã÷øî øöéä æà òåãéëù Y éùå÷ä úòá
åì òîùé àì ,úåáöòä úùøá åìéôäì
ïëå .äçîù éðéî ìëá çåîùì øáâúé àìà
òöîàá øîàð ïë ìòù ,íé÷éãö åæîø
'ä úà úãáò àì øùà úçú' äçëåúä
åðéàë äàøðù äî ,'äçîùá êé÷åìà
áúëäì êéøö äéä äæ ÷åñôã ,åîå÷îá
àìå ,äôåñá åà äçëåúä úìéçúá
àôåâ àäã ,ì"é àìà .òöîàá åá ÷éñôäì
çåîùì àåä ì÷ øáãù ,äøåú äæîø

íøèáåãéá ïëå ,íãàä ìò äøöä àåáú
çåîùìøçàíéðîæä åéìò åøáòù
,íéù÷äìàåù êé÷åìà 'ä äî êà

úåðåéñð øáåò àåäù äòùá óàù ,êîòî
òãé æà íâ úåéðçåøáå úåéîùâá úåù÷
åðéáàå ,äëøáìå äáåèì ìëäù ïéîàéå
íéîéä ìë åúáåè ùøåã ïîçøä áà,

äøî éãéì äìéìç àåáé àìå åçåøá ÷æçúéå
ìãâú äæáå ,äìéìç úåáöòå äøåçù

.ä"á íå÷îä éðôì åúåáéáçå åúáäà

ãáìåúãî âéùäì 'úåìãúùä'äî
ììôúäì íãàä ìò äçîùä
áúëù åîëå ,êë ìò ú"éùäî ù÷áìå
ò"éæ ùèéååàáåéìî '÷ãö çîö'ä ÷"äøä

åáúëîá(ã ÷"åøâà),åù÷åáî øáã ìò'

ùîî íðç ìò íâä 'åë áì êøåîä ïåãéð,
,éááì ìò øùà äæá áåúëìî éúòðî àì
ùôðä úçîù ìò 'äî ù÷áì ùéù éàãå

øîàîë(ã åô íéìäú).'êãáò ùôð çîù'
ïëå(äáéùä úëøáá)ïåâé åðîî øñäå

,åðééäå .ì"ëò ,'äçðàåíéììôúîù íùëã
íçøéù - å"ç äù÷ äìçîá äìåçä ìò
ùôðä úìçîá ïë åîë ,åäàôøéå åéìò
åúåà àôøéù 'ä ìà ììôúäì êéøö

åéìçîåáöîá çîù åðéàù éî éøäù ,
ùéå ,ì"çø úåéðçåøá ïëåñî äìåçë áùçð
åðîî ÷ìñéù äìôúá øéöôäìå úåáøäì
,äðåâîä úåáöòä úãî úà ä"áå÷

íéîéä ìë ãñçå áåèì äëæé àìéîîåãéãéãéãé.

בחשיבות  – אחרים ושימחתי שמחתי
ה' בעבודת  בפרט השמחה ומעלת

äùøô.äçîùä úãéîá úùøãð äôé åæ
íéøîåà 'íéøåëéáä éåãéåå'á äðä
ìëë éúéùò é÷åìà 'ä ìå÷á éúòîù'

'éðúéååéö øùà(âé åë)é"ùøéôå ,éúçîù
åá éúçîéùå,øåàéá êéøö äøåàëìå ,

ãéá ùé êéà ,ãåòå .äæì äæ ïéðò äî
ìëë éúéùò' øîåìå àåáì øîåçî õåø÷

.'éðúååéö øùà

àìààöøúéî àãçã íé÷éãö åøàéá
éúçîù' íéé÷îù éî éë ,äúøáçá
øîåìå æéøëäì åãéá 'íéøçà éúçîùå

ורואים יד. צלחה' רשעים 'דרך מדוע  זי"ע, מאלכסנדר יחיאל רבי הרה"ק  אמר נוראות

לו  יש ולכן תמיד, בשמחה שרוי הרשע  כי לו, רע הצדיק ואילו לו  וטוב רשע

ידיו. במעשה הצלחה
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.'éðúååéö øùà ìëë éúéùò'ïåöø éë
åáåø÷ íò ìàøùé åéðáù íéîùáù åðéáà

äçîùá ãéîú åéäéåéðá úà çîùîäå ,
ìòîî íéîùá çåø úçð íøåâåèåèåèåè.

אדםטו. לכל פנים  ומאיר  לב וטוב שמח עת בכל  שיהיה זה, יהודי ובכלל  ניגש פעם ,

ושאלו  השנה, ראש שלפני בימים זקנותו לעת  זצ"ל מילער אביגדור רבי הגאון אל

לו  אמר והנורא , הגדול הדין יום לקראת  כראוי עצמי את  אכין במה רבינו' 'ילמדנו

'סמייעל' ‡Á„)ר"א ÏÎÏ ‰ÁÓ˘ Ï˘ ÌÈ�Ù ¯È‡‰Ï ,ÍÈÈÁÏ) הבין לא  זקנותו שלרוב  חשב  הלה ,

'יום  לקראת  אלא 'פורים' לקראת  הדרכה ממנו ביקש לא שהרי - שאלתו את  ר"א 

וביאר  סמייעל... – בשלו ר"א ושוב, הדין, יום לקראת ההכנה מהי ושאלו, שב  הדין',

שיחתי, אפרש שאלתו, את  נכון אל הבנתי לא זקנותי לרוב כי חושבים אתם כוונתו,

כמנהגו  עולם העיר, ברחבי המפוזרות חנויות ' 'רשת  בראש שעומד למי משל בדרך 

'אחרית הגיע  עדי ומשרתיו, עובדיו ידי על מתנהלת ברשותו אשר חנות  וכל נוהג

'מאזן' יערוך – זמן בעה"ב יקח אז ‰Â‡ˆÂ˙)שנה', „‚�Î ˙ÂÒ�Î‰ ,Ò'�Ï‡·)את היטב ויברר

לשלח  ויש 'עובדים' הרבה מידי יש פלוני במקום כי ויגלה חנויותיו, בכל הנעשה כל

אחרון  דור ידעו למען החנות קיום על יותר 'לפרסם' צריך  פלוני במקום מהם, חלק

מכיוון  הסחורה... ב 'מיני' להרבות צריך שלישי במקום בקרבם, כזאת  לחנות  שזכו

נא חוס מ'פועליך', חלק  'לשחרר' שעליך  נראה אם אף לו אמרו יועציו, עם שנדבר

מחוץ רבים 'קונים' לך מביאה שהייתו עצם כי תסלק , אל ופלוני פלוני את  נא חמל

יום  יומא  האי נמי כך בשעריו... הבאים לכל מאיר שהוא פנים והארת החיוך  ע "י -

הנעשה  כל את ובודק בוחן – 'מאזן' כביכול בו עורך שהקב"ה יום הוא  השנה ראש

כמה  על מחליט שהוא פעמים מרון', כבני לפניך  יעברו עולם באי 'וכל בעולמו

לבאי  פנים המאירים אלו את  אמנם העולם... זה מ'עסק' לשלחם שאפשר מ'עובדיו'

לקראת לכם נתתי והגונה טובה עצה כי תבין מעתה אופן. בכל ישאיר אותם עולם

הדין. יום

ל'בית במשל אומר היה זצוק "ל סאלאנטער ישראל רבי הגה"ק  כי ידוע  כעי"ז

עשירים  ואף לשעה, דאלער אלפי כששת  עולה בו השהות  אשר בעולם היקר מלון'

את האורחים אחד רואה והנה ספורים, ימים מכמה יותר בו יושבים אינם גדולים

לידידי  מה מאד עד העשיר ויתמה במלון, הוא אף השוהה הימים שמכבר ידידו

ויענהו  כאן, שהותך זמן כמה לי נא  הגידה ידידו את וישאל כזה, יקר בבית העני

עד  העשיר... תמיהת ותגדל כאן, יושב אנכי אשר ימים כשנתיים לי זה העני,

מדור  ובית  חדר לי ניתן עבודתי ולצורך המלון, בית  ממשרתי אני העני לו שהסביר

שעובד  מי אבל מאד, עד הוא יקר' 'עולם הזה העולם כביכול כך  היקר... המלון בזה



çé אלול - תבוא כי - הפרשה באר

ïëåúéðòú 'ñîá åðéöî(.áë)åäéìàù
éðá íäù íéùðà 'á ìò øîà àéáðä
íäéùòî ìò åìàùðùëå ,àáä íìåò
,éáéöò ïðéçîùîå ïðà éçåãá éùðéà åøîà
íéçøåè åðà íéðù ïéá ú÷åìçî ùéùë ïëå
ïåéìâáå ,íäéðéá íåìùä ïåëùéù ãò

ïééö ñ"ùäíééç úøåúá ïééò:çô ïéøãäðñ)

(íúî åçìù ä"ã.

,ïëàåúøåú'á åð÷ãáå åéøáã åðîéé÷
,íù åéøáã åðéöîå ,'íééç
íéðùä åìàù åøîåà åäî äù÷ äøåàëìã
ìàøùé ìë' éøä 'àáä íìåòä éðá' íä

ìëã .ì"æå ,øàáîå ,'àáä íìåòì ÷ìç ùé
ïåãéðå úîù øçàì ÷ìç íäì ùé ìàøùé
,íåðéäâ ìù åùðåòáå øá÷ä èåáéçá
äùòðå åéìò ïéøôëî ïéùðåòäå äúéîäù

,àáä íìåò ïáíìåò ïá àåä ,äæ êà
éç àåäù úåîë àáäìãåâ åäæ éë ,

äååãçå äçîù ìù äçåëæèæèæèæèèøôáå
.íéøçà çîùîùë

ïéàåéîçîùî' úåéäì åúàî òðîðù
åäòø úà çîùì åãéá éë ,'íéøçà
øùà åøåñçî éã åì ïúéù éãé ìò íà
åäòøì êøöð øùàë íà ,ïåîîá åì øñçé

המלון' מ'בית  כחלק  כאן אותו מחזיקים העולם לצורך תועלת בו שיש כלומר כאן,

עולם לבאי פנים שמאיר מי לכל ונוגע  גבוה, לצורך אלא לצורכו ÈÎ¯ˆÓולא  ·"ÂÈÎÂ)

(ÌÈ·¯...העולם לצורך אותו שמשאירים

ולבטלו טז. נפשו, משלוות להוציאו האדם את  לנסות  בא  היצר שלפעמים ואף

את להפיק  לו לתת שלא ולבו כוחו בכל להתחזק עליו מקום מכל לבו, משמחת

משמשו  שמספר כפי זי"ע מדזיקוב  יהודה'לע רבי הרה"ק אצל מעשה הוה וכך זממו,

בפלך יהודה'לע  רבי אחז האחרונות  בשנותיו שליט"א. טוסיג שלמה ר' הרה"ח

אל  משמשיו עם הרבי כשנכנס דסוכות  א ' בליל השנים באחת  ויהי השתיקה,

ודביקות התלהבות  אומר וכולו היום' 'קידוש לקדש הכוס את אחז וכבר הסוכה,

שה'שלאק' המשמשים הבחינו האחרון ברגע  ·Ú˙עצומה, ÍÎÒ‰ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ „ÚÂÈÓ‰)

(ÌÈÓ˘‚‰ ובמקום סוכה, בצל יושבים אינם שעדיין ונמצא הסכך מעל מורם אינו

את שבר ואף גדול, בצחוק פרץ  הזה, כדבר קרה היאך  המשמשים על יכעס שהרבי

דבר  את  ממנו לשמוע זכה לבקרו שהגיע  מי וכל החג, ימי כל למשך  שתיקתו

מלאכים' כאפט ער 'אז שחשב ÂÈ‰Ï˙המעשה Ì„‡‰ ‰ÏÚ˙Ó˘ ‰ÓÂˆÚ ˙ÂÓÓÂ¯˙‰Ï ÈÂ�ÈÎ)

(ÌÈÎ‡ÏÓ‰Î נלמד וממנו לסוכה. חוץ הראשון הכזית את בהתלהבות  שאכל וכמעט

ורפיון, דאגה עצבות  של מצב אל השמחה ממידת  יצא לא  שלעולם במקצת נגיעה

היצר. עצת  זה כל כי
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ãåãéòå ÷åæéç øáã äæéàæéæéæéæéìåãâ' éë ,
åä÷ùîî øúåé åøéáçì íééðéù ïéáìîä

,'áìç(:àé÷ úåáåúë)äðå÷ äæ éãé ìò
íåéì íéáåè íéèéì÷øô åîöòì íãàä

àøåðäå ìåãâä ïéãäçéçéçéçé.

פעולה כל חשיבות – הוא שם וקטן גדול 
דהו  בכל אפילו טובה

àúéàäðùîá(â â íéøåëá)åòéâäéàéáî)

(íéøåëéáäåçìù ,íéìùåøéì áåø÷
úåçôä ,íäéøåëéá úà åøèòå íäéðôì

שבכל יז. והמקדש, הקודש עיר של רבה זי"ע סאלאנט שמואל רבי הגה"ק  של דרכו

בדבר  אליו הפונים כל את לקבל לרווחה פתוח ביתו היה לעת ' ה'מעת שעות 

כוחו  אין וכבר שהיות והציעו, ביתו בני אליו פנו לגבורות , בהגיעו עצה, או הלכה

קהל', ל'קבלת מיוחדות  שעות  יקבעו אם יהיה טוב  מה לכך, אי עברו, כבימים במתנו

והביא זו, להצעה התנגד שמואל רבי אך נפשו. כאוות  להיכנס אחד כל יוכל ולא

לו אמר משה חותן שיתרו הקודש ממקראי לכך ÂË-„È)ראיה ÁÈ ˙ÂÓ˘) אתה 'מדוע

עליך ניצב  העם וכל לבדך, ערביושב  עד בוקר אלי מן יבא  'כי רבינו משה ענהו ,'

לדרוש  בא שהעם ידע  יתרו הרי זו, היא תשובה מה ולכאורה אלוקים', לדרוש העם

עד  בוקר 'מן עליו ניצב  העם כל מדוע  שאל כך  על ודייקא האלוקים, חוקי את 

לימדונו  חז"ל כי לחותנו, להסביר היתה רבינו משה שכוונת  הוא  הביאור אלא הערב '.

אף  חנון הוא מה רחום, אתה אף רחום הוא  מה יתברך, בדרכיו לידבק האדם שעל

שאתנהג  ממני דורשים הם – 'לדרוש' אלי בא העם משה, אמר וזאת  חנון, אתה

שעה  ובכל עת בכל קוראיו' לכל ה' ש'קרוב כמו עת, בכל לעזרם כביכול במידותיו

מהר"ש  וסיים ערב ', ועד בוקר 'מן ואענם כבקשתם אעשה לכן זמן, הגבלת בלא 

אותי  מהשואלים שימנעו אתן ולא ה' בדרכי ולהדבק כן לנהוג צריך  אני אף סאלאנט

ערב'. ועד בוקר 'מן - שירצו מתי ביתי בשערי לבא ה' דבר

בישיבתיח. התרחש אשר הוד, נורא  סיפור נציין לחבירו' אדם 'בין מענייני דברינו מדי

הקודש, בארץ מלחמה עת  היה תשכ"ז בשנת  תובב "א , ירושלים הקודש בעיר מיר

מקלט  כעין להם ששימש האוכל בחדר התלמידים למדו המלחמה עת  בכל

'פאגאז' יפגע שמא  שם שרר נורא  פחד אבל וימוטט (Ê‚Ù)מההפצצות , הישיבה, בבניין

בשלימות נשארו כולם והבחורים המלחמה ימי כעבור יושביו, על כולו הבניין את 

גדולים  פאגאזים שלשה לראות  נחרדו מאוד ומה הישיבה, גג על עלו ונפשם, גופם

וידעו  להתפוצץ, מבלי בשלימות מונחים - הישיבה בניין כל את למוטט בכוחן אשר

זצוק"ל  שמואלביץ  חיים רבי הגאון הישיבה ראש פנה האלוקים. עמהם עשה נס כי

אלא בזכותכם, היה זה שנס בנפשכם תדמו אל יקרים, בחורים ואמר, הבחורים אל

הרחק לא ישבה האוכל, בחדר בשהותי שכן ניצלנו, מי בזכות נכון אל אני יודע
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éôì ,íúàø÷ì íéàöåé íéøáæâäå íéðâñä
éìòá ìëå ,íéàöåé åéä íéñðëðä ãåáë
íäéðôì íéãîåò íéìùåøéáù úåéðîåà
íå÷îä éùðà åðéçà íîåìùá ïéìàåùå
÷"äøä øàéáå .íåìùì íúàá éðåìô

ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä(à àåáú)òåãî
éàéáîì ìåãâ äë ãåáë íé÷ìåç
ìëåé úàæä äååöîá éë .ì"æå ,íéøåëéáä
êãñç ø÷é äî úåàøì ùéàå ùéà ìë
íéé÷îù äì÷ äåöî åìéôàù - íé÷åìà
áùç ÷ø åìéôàå ,äãùá ãáåòä íãà
äøëéáù äðàúä ìò áùçù 'åúáùçî'á

éðôì ë"ë ø÷é äéä 'äì ùãå÷ äéäúù
êëéôìå ,äéìò àøå÷å øîåàå ä"á÷ä
íéàöåé íéøáæâäå íéðâñäå úåçôä

,íúàø÷ìäì÷ äåöî åìéôàù úåàøäì
÷ø úåèéùôä úéìëúá èåùô ùéàî
éðôì ìá÷úð úîàá äáåè äáùçî

ïåöøå íéîçøá ä''á÷äèéèéèéèééëàìî ìëå ,
...ïéøèéò äîëá äúåà ïéøèòî íéîçø
äéäé åîöò úà ÷æçì ùéà ìë ìëåé äæî
åìéôà úåùòì äëæé íà äéäéù êéà
ìë úçà äáåè äáùçîå úçà äåöî

éã åééç éîé...ëëëë

נודעו, לא  עקבותיו עתה ועד שנים, כמה לפני עזבה בעלה אשר אחת עגונה ממני

חלקה, מנת רעב  חרפת אז ומני הרכים, עולליה חמשת עם לבדה נשארה היא

משתכרת שהיא  המועטות מהפרוטות עולליה פיות את  להאכיל היא מצליחה ובקושי

האוכל, בחדר לשהות  בניה עם הגיעה המלחמה בעת  ועתה הבתים, חצירות מנקיון

אלוקיה  אל זו ריבה פנתה ההפצצות  שגברו בעת הגנה, כל חסר היה ביתה כי

שאם  תדע  ידוע לב , תעלומות  נגלו לפניך  עולם, של ריבונו - אליו ואמרה בדמעות

אנכי  'הסכם', נעשה הבה אבקשך , עמי, הצדק יהא  בעלי עם ומשפט בדין אבוא

לקהל  ותסלח תוותר ואתה לי, גרם אשר העצב  כל על לבעלי שלם בלב מוחלת

ליבו, מנהמת בזעקו חיים רבי סיים וסכנותיה. מהמלחמה כאן שינצלו ישורון, עדת 

רבות הפועל הוויתור, כוח את  נלמד ומזה מהמלחמה, ניצלנו זאת  עגונה בזכות רק

שבשמים. אבינו אצל

התורה יט . בסוף הביכורים פרשת נכתבה שלכן זי"ע, ישראל' ה'בית הרה"ק אומר היה

(‡Â·˙ ÈÎ '¯Ù),לחטוא והרבה התורה' ב'סוף האדם עומד עבר כבר אם שאף ללמדנו ,ִ

הדעת היסח מתוך  המבכרים, בפירות  מחדש להתחיל - ביכורים כמצות יתייאש, לא

בעבר עמו שאירע  מה ˙·מכל Ï‡¯˘È ˙È·)(·"È˘˙ ‡Â.

בהנהגותיוכ. זי"ע  אהרן' ה'בית  הרה"ק  מאד (·:)כתב  יקר ויהיה מאד שישמח וז"ל. ,

הון  בכל זה אמכור שלא  אצלו ויחלוט הבורא, בעבודת שיעשה דבר כל בעיניו

ועשיה, ומחשבה אחד דיבור הן לאדעלמא  בוודאי רגע  רק בזה  שהה  שלא  אפילו

ישראל  לכל  ואפשר  לו, גדולה , פעולה  ונעשה מזה יאבד , גדולה שמחה  יש ומה .
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ïãéãìíéîçøä ùãåç ïéðòì øîàéé
úåçéìñäåàëàëàëàëíäá ùéù íéîé .

íéîéá éë ,éì éãåãå éãåãì éðà Y õôç
ùãçî áåùì ìàøùé éðá íéøøåòúî åìà
íéîòôå ,íéîùáù íäéáà ìà áø÷úäì
úåáùçî íãà ìù åúáùçîá íéìåò

,áø÷úäìå ãåáòì ìéçúà òåãî Y ìåâéô
,äâøãîä íåø ìà òéâà àì àìéîî éøä

Y åúáåùúäùòúù äðè÷ äìåòô ìë
êúâøãî éôì Y åîù ãåáë ïòîìáëáëáëáë,

ìåãâå áø äùòîë íéîùá úáùçð,
ìò ìá÷ Y äìòú äâøãîì äâøãîîå

תמיד  ויתאוה וישגיח שיכול, כמה כל ויעשה בריאתו, כוונת – התכלית שנעשה

שיוכל, מה כל קטןלעשות גדול,הן על וכ"ש שתחטוף מה  כל  העולם וכמאמר 

טוב הוא  עכ"ל.היריד  ,

מביאכא. זי"ע ממונקאטש תשובה' ה'דרכי Á"È˜Ò)הרה"ק Ë"Ú˜ ˙"Î¯„)הרה"ק שזקנו

אפילו  והסליחות הרחמים בחודש נישואין שמחת עורך  היה זי"ע יששכר' ה'בני

כולו  אלול שחודש אמר כי מזה, נמנע  היה אחרים שבחדשים אף החודש, בסוף

כלל. הדין מידת  ביה שליט ולא ורצון, רחמים התעוררות 

בקרא כב. ביאר זי"ע אליעזר' ה'דמשק  ËÈ)הרה"ק  ‚Î ¯·„Ó·) יעשה ולא אמר 'ההוא

כש  רק שאף יקימנה', ולא -ודיבר אמר  –שמעתההוא יעשה יותר לא יתנהג לא

פלונית פסולה יעשהבהנהגה זאת...ולא  Â"Á)עבירה Ï˘ÎÈ ÛÂÒ·˘ Û‡)ולאמיד ודיבר 

– שהקב"היקימנה  בזה יקיים פעל הדיןלא  גזר  Yשדיבר את ‰˘˜ ÔÂ˘Ï '¯·„')

(ÔÈ„ בו‰�‰‚˙ ˘ËÈÏ"‡)לקיים Ô‡Ó„È¯Ù „"‡¯ ˆ"‰‚‰ ÈÙÓ).

שאסור  ומדיח' ב 'מסית  מצינו אם זצוק "ל סלאנטער ישראל רבי הגאון אומר היה

כולה, התורה בכל כיו"ב מצינו שלא  מה – זכות  עליו ללמד אין גם בדינו להפוך

על אלוקיךוכ"ז ה ' מעל  להדיחך ביקש È‡)אשר  ‚È ÌÈ¯·„) במאומה הועיל שלא ואף ,

להדיחך ביקש  יהרגורק ‡)ג"כ ‰ Ê"Ú Ì"·Ó¯) אל לקרבם הרבים את  המזכה עאכו"כ ,

על שכרו יגדל גם בידו עלתה לא אם ואף ערוך, לאין שכרו יגדל בוודאי ביקשה' כי

אל אםלקרבך שגם ונאמר נוסיף אנו אף את ביקשה'. ואף עצמולקרב  שכרו יגדל

יגדל  טובים בדרך  לילך  והתחלתו בלבד הטוב  רצון על ואפילו בידו... עלתה לא  אם

מאד. עד ושכרו ערכו

ביותר, קטן בדבר אף ה' לו חלק אשר בחלקו לשמוח לאדם לו יש זה, ובכלל

זי"ע איש' ה'חזון הגה"ק  שאמר וכמו ערוך , לאין שווה 'התחזקות' מעט כל כי

בלבד אחת  דקה לערך אלא  אינו אם אף ההתחזקות  את  אוהב  ‡È˘שהקב"ה ‰˘ÚÓ)

(Ë� 'ÂÓÚ „"Á.
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úåðè÷ åìéôàå úåáåè úåìá÷ êîöòâëâëâëâë,
ùéîìçä øåöë íäéìò ãåîò ìáàãëãëãëãë,

.äöøðä úéìëúì àåáì äëæúå

בזמני לנו  יש קנין – ויבין  ביקר אדם
גדולתם  כשנכיר רק  הקודש

,äðäéà ìë úåëæå úáåçîìàøùéî ù
,íéðîæä úìåãâá øéëäìå ïéáäì

é"øùà úåäâäá åðéöîãëå(è"ñ á"ô î"á)

åðéáø ìà åàáù íééðùá äùòî àéáî
õéîî øæòéìà('íéàøé'ä ìòá)úà ïåãéù

'ìéãá' éøëðî äð÷ íäî ãçà éë ,íðéã
(ãàî ìåæ úëúî ïéî)úà åá çéèäì éãëá

ìéãáä ìë úà øëîå êìîð óåñáìå ,åââ
ìéãáä úà äìä ç÷ìù úòá ,åøéáçì
ìéãáä úçú ùéù àöî ,åââ úà úåñëì

'éç óñë'(äìòîìî åäôéç ÷ø ìéãáäå)êøòù
ìòå ,ìéãáä úîåòì êåøò ïéàì áø åéååù
ïòåè øëåîä ,íäéðéá êåñëñä áåñð êë
äðå÷ä ìòå ,ïàë äéä 'úåòè ç÷î'ù
óéñåäì åà ,'éçä óñë'ä úà åì øéæçäì

כתיבכג. ‚)הנה ËÈ ÈÏ˘Ó)כתב נוראות  לבו', יזעף ה' ועל דרכו תסלף אדם 'אוולת

ז"ל אמרו כי וז"ל. למשלי, בפירושו ˜„.)הגר"א  אותו',(˘·˙ מסייעין ליטהר 'הבא

שקשה  מחמת  - פירש ואח"כ מצות, ולעשות תורה ללמוד מתחיל אדם ולפעמים

ה' על וזועף לו, מסייעין שאין לפי מאוד סייעוהולו לא ובאמת,למה ,‡Ï˘ ‰Ê)

(Â‰ÂÚÈÈÒ,יקפוץ ולא  מדרגתו לפי לילך  צריך אדם כל כי והוא  אולתו, מחמת  הוא

יסייעוהו אף בדרכו, לבטח ילך ואז למעלה ‰˘ÌÈÓ)כמ"ש ÔÓ)לא האדם שזה אך  ,

בדרכו לילך  Â�ÓÓ)התחיל ‰‰Â·‚ ‰‚¯„Ó· ¯·Î ÌÈ„ÓÂÚ‰ Ï˘ Y ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„ ÂÏ ˘ÙÈÁÂ)לא לכך

סילף  הדעת  ישוב  בלתי שעשה אוולתו מחמת  כלומר, אדם, אולת  וזהו, סייעוהו.

והוא  ·ˆ„˜)דרכו, ‡Ï˘ סייעוהו...(·‡ לא למה ה' על זועף

המקושרים כד. מן שהיה מארה"ב  אחד יהודי טובה, קבלה של כוחה על נורא סיפור

אאדמו"ר  לו הורה בדרכיו, יצליח האיך בעצתו פעם שאל זי"ע  אאדמו"ר לכ"ק 

על  היהודי קיבל ואכן טהרה, במקווה ויום יום בכל לטבול עצמו על שיקבל זי"ע 

היום ויהי מטבילתו, אחד יום אף חיסר לא אז ומני ‰'˙˘Ò"‡)עצמו, ÏÂÏ‡ È‰Ï˘·) וכבר

בעניני  סוחרים כמה עם שם להפגש התאומים' 'בנייני לעבר בדרכו ברכבת  היה

פעם  כך  על לוותר חשב דבר בתחילת במקווה, היום היה לא  שעדיין ונזכר עסקיו,

ואכן  למקווה, הולך אני - מה עלי יעבור והחליט התגבר, לבסוף אך ויחידה, אחת 

השני  אלו את  והפיל המטוס נכנס שעה ובאותה טהרה, במקווה לטבול מהרכבת ירד

הטובה. הקבלה של בכוחה טובים לחיים ממוות  ניצל והיהודי בניינים,

מאמרם על פירשו שכבר ÛÒ‡‰Â)וכפי ‰"„ Â�ÈÊ‡‰ ,È�·Â‡¯ ËÂ˜ÏÈ) לגן גהינום בין 'אין

לאדם  שמהפכת טובה, קבלה לאותה והכוונה בלבד', השערה כחוט אלא עדן

עדן. לגן מגהינום
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øúé éç óñë äååùù äî éôë íåìùúá åì
øåèô åãâðë ïòè åøéáç åìéàå ,ìéãá ìò
÷ãöäù õéîî øæòéìà åðéáø ÷ñôå ,éðà
ììë òãé àì øëåîäå øçàî ,äðå÷ä íò

,ìåãâ äë ùåëø ùé ìéãáä úçúùïåéëå
àìå 'óñë'ä ìù åîåé÷ ìò òãé àìù

úåð÷ì ïéåëúð(éøëðä ïî åðéð÷ úòá)íà éë
'íéìòá' äùòð àì ïë íà ,àãéøâ ìéãá

'ìéãá' ìò íà éë.íú åðéáø åì äãåäå ,

ïàëîò"éæ àöéá'æéàî ÷"äøä ãîì
[á]à úåéôìú õáå÷ 'ééò ,åãëð é"ò àáåä)

(430 ãåîòøàùå ìåìà ùãåçá åððééðòì
,íéìåãâ íéðîæçëá øéëî íãàä íà

,úåçéìñäå íéîçøä ùãåç àåäù íéîéä
òãåéå ,'ìàøùé éðáì äáåè äðúî' àåäå

åéðôì øùà úàíéîéá ìåòôì åçåëáù
äðù ìàøùé éðá íò ìëìå åîöòì åìà
,äòåùéå äìåàâ úðù ä÷åúîå äáåè

äæ øéãà ùåëø ìù åéìòáë àåä áùçðäëäëäëäë,
úàæ ìë úà òãåéå øéëî åðéà íà êàåà)

(òãåé åðéàë åîöò äùåòùéù éîë áùçð ,
úåèåøô åéååùù 'ìéãá' ÷øå êà åúåùøá

ומכיוון כה. ב 'רכבת', ליסע  לו שחמד מדעת נבער לכפרי חים' ה'חפץ  של משלו ידוע 

טיקעט לקנית בכיסו מצויה הפרוטה הייתה לחסוך(ÒÈË¯Î)שלא החל ברכבת , ליסע

אותו  נאה, סכום לידו קיבץ  שבשעטומ"צ עד מצטרפת  לפרוטה ופרוטה הדל, מלחמו

ניגש  וב'חשיבות' הרכבת , לתחנת  ומיהר קום השכים בבוקר לו, היה חג יום היום

מר יחפוץ טיקעט באיזה שאלוהו הללו הטיקעטס, מוכרי ‰ÂÈ,אל ˙Â‚¯„ ‰ÓÎ È¯‰˘)

˙Â�Â¯˜ ÂÈ‰ ˙È˘ÈÏ˘·Â ,'ÍÓÚ' ˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ‰È�˘ ,¯˜ÈÂ „Â·Î· ‰�Â˘‡¯ ÌÈ·˘ÂÈ‰ 'ÌÈ˜ÒÚ ˙˜ÏÁÓ'

(Ì˙‰Ï ‡Î‰Ó '˙ÂÓ‰·' ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ החליט טיקעטס מיני כמה יש כי מששמע ,

שסכל  אלא רגיל... מכרטיס כמה פי העולה עסקים מחלקת  – ביותר היקר לקנות

הלך מקומו איה ידע  ולא  הרכבת על כשעלה כן על לפניו, אשר את ידע לא זה

בין  עצמם מתגנבים והיו נסיעתם, על לשלם אבו שלא הנבערים וידידיו רעיו אחרי

שוזפתם... העין שאין מקום הבהמות

נסיעתם, על שילמו הרכבת נוסעי כל האם לבדוק בכדי 'שומר' עלה הדרך אם על

במהרה  עצמם והטמינו נפשם, על הגנבים חששו הבהמות  של קרונם אל בהתקרבו

ולא דא , בכגון רגיל היה שלא דידן, מטיפש לבד זה, בקרון אשר הספסלים תחת 

בהכנס  ואכן לספסלים... מחוץ  מציצות רגליו והיו כמותם, עצמו להחביא  הצליח

ברגלים  תפש לספסלים... מחוץ  המציצים אדם רגלי שני עיניו צדו מיד לקרון השומר

קולות  בקולי בו וגער הללו, רגלים בעל האדם את אחריהם גנבוגרר לאגנב, מדוע .

ותקילין  טבין הרי אנכי גנב  וכי לעומתו, הלה נזדעק ברכבת , הנסיעה על שילמת

דמו, במיטב  שקנה ה'טיקעט' את לשומר הראה זעקותיו כדי ותוך הנסיעה על שלמתי

השומר אליו והחשובהנענה הראשונה  במחלקה ליסע זכות בידך  יש  שבעולם , שוטה
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ìëá øåëæì åðéìòå ,éãéî àì åúå úåèòåî
óåèç ìåëàå óåèç' äæ ùãåçá òâøå òâø
àåä úáù áøòá çøèù éî éë 'äúùå

úáùá ìëàéåëåëåëåë.

בימים  התפילות קבלת  - הרחמים  חודש 
הללו 

áúë'øåè'ä(à"ô÷ú ïîéñ)ùãåçä äæ ìò
-íéîçø ù÷áì óéñåîä ìë

הבהמות ... בין כאן ויושב  שוהה  ניתנו והינך גבוהים כה ימים אמורים, הדברים לדידן

למחלקה  להכנס במקום בהמה מעשה – בשטויות עסוקים והננו שמיא , מן לנו

רבות . ושנים לימים קרוב ולהשאר ה' אל להתקרב מלך , של פלטרין – הראשונה

צדיקיםכו. אמרו ÂÚÂ„)כה ,ÏÂÏ‡ - Ú"ÈÊ ·Â�È˘Ó‡Ó ÔÂÚÓ˘ È·¯ ˜"‰¯‰Ï 'ÌÂÏ˘ ÚÈÓ˘Ó' 'ÈÈÚ) לרמז

חז"ל ‚.)בדברי Ê"Ú) חודש – אלול חודש כי בשבת ', יאכל שבת בערב  שטרח 'מי

החדשים למנין ·�ÔÒÈ)השישי ÌÈÏÈÁ˙Ó‰) מי ואכן שבת, ערב – השישי יום כנגד הוא

השביעי  חודש – תשרי חודש לקראת  אלול חודש – שבת בערב  עצמו והכין שטרח

(˜"·˘ Y ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ „‚�Î ‡Â‰˘) לטובה דינו כשייגמר השביעי בחודש – בשבת יאכל הוא

וישועה. גאולה לשנת  ולברכה

אברהם' ה'בית  כתב ‰ÏÎ)עוד ‰"„ ÌÈ·ˆ�)הוא אלול - החתום' אחר הולך 'הכל וז"ל.

היורדת ההשפעה שכל זי"ע  רבוה"ק  שאמרו וכמו שבת , בחי' ותשרי שבת ערב בחי'

- הקודש אל מחול מוסיף יהודי שאיש מה שבת', 'תוספת  ע"י הוא החול לימי מש"ק 

מאוד, גבוהה עצמה שבת קדושת  הואכי השנה  ימות  לכל  והברכה  ההשפעה  כמו "כ

תשרי  על  מאלול  ומעש"ט בתשובה  שמוסיף  עכשיו,ממה  עד אלול ימי עברו ואם ,

לכה"פ ישתדל כלום בהם הוסיף לא  לריק ועדיין יעברו לא האחרונים  הימים  .שאלו 

אחד  את  השיאה זי"ע מז'יטאמיר המאיר' ה'אור הרה"ק של שאחותו מסופר

שמחתמצאצא את לפאר שיבוא  הקדוש באחיה מאד והפצירה אלול, בחודש יה

לשמחת ליסע  מיאן זה מחודש רגע לבטלה לאבד רצה שלא הוא אך  הנישואין,

האם  יורוני השמים ומן לדרך, אצא לעצמו, אמר להפציר משהרבתה אולם הנישואין,

אחר, בגוי נמרצות מכות ומכה העומד גוי ראה לדרכו, יצא אך  ויהי לא, או אלך 

אבי  האיש זה הערל, ענהו מכותיך , את בו מפליא הנך מדוע  המאיר' ה'אור שאלו

בני  על ישמור הוא  הזריעה' 'עת זה שבחודש עמו סיכמתי כי לו באות והמכות  הוא

יהיה  לא ובגינו ישן, הוא  למעשה אך השדה, בעבודת להתאמץ אוכל וכך  הקטנים,

מן  אמר, אלו דברים המאיר' ה'אור מששמע הבאה, השנה כל משך צרכנו כדי לנו

ואינו  החודש בזה לעצמו המניח שכל שאלמד המחזה, זה לראות שלחוני השמים

עקביו  על חזר זאת  ובאומרו הבאה, השנה כל במשך לו יחסר הרי תום, עד מנצלו

הקדושה  לעבודתו לביתו ושב
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åì àéä úåëææëæëæëæëäáøîä éë ,ïàëî åðãîì .äæá äùåò åðéà ùãåçä äæá äìéôúá

נפלאכז. משל לחיו, על כשדמעתו אלול בחודש מספר היה זי"ע מסאטמאר הרה"ק 

הולדתו  ביום בשנה שאחת למלך  משל זי"ע , לב ' ה'ייטב  הרה"ק זקנו של מאוצרו

מנתיניו  אחד כל היה ביקוריו בעת נתיניו, את  לבקר ממלכתו רחבי אל יוצא  היה

את ממלא המלך  והיה המלך, של למרכבתו וזורקו הכתב  גבי על בקשתו את  כותב 

ואין  המלך  אל 'פיתקא' זורק הוא  שנה שבכל המדינה מבני אחד וירא  משאלותיו,

הם  משונאיו שכמה לו שנתברר עד שנה, אחר שנה הדבר נשנה וכך נענית, בקשתו

ממלא אינו ולכך המלך , את  מלווים בעודם סרה עליו מדברים והם המלך  ממקורבי

לעצמו, אמר שכך  מכיון מבוקשו. הנהאת המלך  שיבוא  עד  להמתין אנכי שוטה  וכי

שיתכנסו קודם  המלך שער אל  להכנס אקדים אנכי אותי, השונאים במלוויו מוקף 

בפניו בקשותי כל את אשטח  בפנים , פנים  עמו ואדבר מסביבו, עשה,שונאי וכך ,

הנמשל  את לב' ה'ייטב מסיים והיה ולברכה, לטובה משאלותיו כל מילא המלך ואכן

השנה, ראש יום בא  עד להמתין תרעו אחי נא אל אהובים, יהודים נוראות, בבכיות

עצמכם  הקדימו אלא לישראל, המריעים במקטרגים כביכול מסובב שאז הדין יום

רוב ממנו בקשו דין, כסא  על שישב  קודם אלול בחודש בפנים פנים המלך עם לדבר

ומתוקה. טובה שנה עלינו ויגזור לטובה, ותפעלו עלינו, וירחם שיחוס רחמים

- הנשים בכלל היא 'בתולה' והנה – בתולה' אלול 'מזל כי הרמז בעלי אמרו

יתירה בינה להם Ó‰:)שניתנו לעדות,(�„‰ פסולה אשה מדוע  הידוע  הביאור ובהקדם ,

ניתנה  יתירה 'בינה אמרו בפירוש שהרי – דעת  בה שאין מחמת  שפסולה לומר ואין

דבר  מבינה והיא  יתירה בינה שיש מאחר אדרבה, אכן, אלא  מבאיש'. יותר באשה

רודף  אחד כשתראה שמא  דחיישינן לעדות, פסולה גופא  זה מטעם דבר, מתוך 

תראה כבר להרגו השני שכלהאחר ובאמתבעיני להעיד, ותבוא  המעשה כל את 

שננהג  - בתולה אלול מזל אמרו כן על ממש, בעיניו המעשה את  לראות העד על

נראה עתה וכבר דבר, מתוך דבר המבינה אשה השכלכאותה בקרובבעיני ממש כי

בהנהגתנו תלוי הכל כי ונבין בו , התלויה  הבעל"ט  השנה כל ועמו  ר "ה  יבוא בוא

זה ... בחודש 

הנחפזים  שיש אלול בחודש מדרשו בבית זי"ע  מסאטמאר הרה"ק ראה פעם

הנה  להם, ואמר אליהם פנה ה', בית  כתלי את ולעזוב תפילתם את במהרה לסיים

אילו  אתנו, בחיים אינם עתה וכבר יהודים, וכמה כמה עוד עמנו כאן היו אשתקד

ללא ודאי חייהם, לימי האחרונה השנה להם שזו דאשתקד ב'אלול' יודעים הללו היו

כל  יתעורר הזה ובדבר כנישתא . בבי כאן שהותם את  יותר מאריכים היו ספק כל

הימים. אלו את לנצל אחד
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éðáî ùéà ìëå ,åîöòì íà éë 'äáåè'
,íîåú ãò ùãåçä éîé úà àìîé ìàøùé

äìéôú ,äøåúáçëçëçëçëè"ùòîå äáåùú ,èëèëèëèë.

úìåâñîåìá÷úéù åìä íéîé
,ìàøùé éðá ìù íäéúåìéôú

÷"äøä ìù åøåàéáëåò"éæ 'øëùùé éðá'ä
(è úåà à øîàî ìåìà ùãåç)ô"äòïðçúàå)

(âë â.'øîàì àéää úòá 'ä ìà ïðçúàå'
äæéàá - 'àéää úòá' åäî ,øåàéá êéøöå

úòøáåãîäòåãé úòî øáãîë äàøðù)

(úãçåéîå'øîàì' úáéú øåàéá êéøö ãåòå ,
.øîà éîì

øàáîåïîæ åúåàù ,'øëùùé éðá'ä
éðôì ïðçúä åðéáø äùîù
ìàøùé õøàì ñðëéäì äëæéù ä"á÷ä

(âåòå ïåçéñ úîçìî øçà)ìåìà ùãåçá äéä
(çé èé ø"áãá 'ééò)äùåã÷ä äøåúä äàáå ,

ìåìà ùãåç ìù 'àéää úò'ù ,åðãîìì
,'úåìéôúä úìá÷ì úãçåéî 'úò' àéä
áàå æåîú éùãçáù øçà ,øáãä íòèå

(òùøä åùò ìù åéùãç)ìàøùé éðá íéáùçð
ìåìà ùãåç òéâäáå .'ùøå ìã' úðéçáá

úåàä úñðëð ,íéîçøä ùãåçå"éú
úáéúîúòéëëåúììãäùòðåúìã,
úåàäåï"éòúáéú ìà äàáùøäéäðå
øòùæîøì ,íéçúôð íéîéä åìàá éë

íéìãì óà äìòî éøòùå úåúìã ìë
íéùøååøîåà åäæå .íúòååù ìå÷ ìá÷ì ,

'ä ìà ïðçúàåãòåéîä ïîæä àåä éúî ,
à÷éã ,åì ïðçúäìå êìîä ìà àáìúòá

àéää,ìåìà éîé ìùàåä íâ ,äðäå
(åðéáø äùî)äìéôúá æà õîàúäúòá

,à÷ééã àåääøîàìúòáù úåøåãì
àåääìá÷ì íéîù éøòù íéçåúô

íéîçøá ìàøùé úåìéôúìììì.

התפילה כח. רצוי יותר וז"ל. עיו"כ, סופר החתם דרשת  – הזכרון' ב'ספר כתב הנה

אלו לה'בימים רצון ימ ימי 'ירח תשובה וימי אלול לחדש וקראו גמטרי', שיחים'

י"כ, עד מר"ח התורה קבלת של יום מ' והם לפניו, וירצה ה', לפני שיח לשפוך -

נעשה לשי"ח מ' תצרף הגאולה.משיחואם שמקרב -

זי"ע כט . יששכר' ה'בני הרה"ק  שכותב È‡)כפי ‡ ÏÂÏ‡)יש אלול שעות,תרצ"ושבחודש

ל'ב לרצו"ת .רצות לרמז, מצרו"ת לו וייהפך אתו', ישלים אויביו גם - איש דרכי ה'

ÈÎ' ÌÈÈ˜È˘Î Â�ÈÈ‰„ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˘Ù‡Â)תצור(Â"ˆ¯˙ ‡È¯ËÓ‚)וחיילותיו היצר על מצור שיעשה  עיר ', על

עליו). להתגבר

יושר'ל. Ê"Ë:)ה'לקט 'ÓÚ ‡"Á Á"Â‡) מר"ח מנגן היה זי"ע  הדשן' ה'תרומת שרבו מביא

ללמוד  ועלינו אחת, שעה כמעט שאמר' ב 'ברוך יוה"כ אחר עד בחול אלול

בכוונה  הפחות לכל בתפילותינו, ולהתאמץ  להתחזק צדיקים, של מארחותיהם

מעות . וכמונה פשוטה

י"ג  רמוזים שאמר' ב'ברוך  כידוע  כי ליה, אניס לא רז כל מופלג מת"ח ושמעתי
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הדין יום  לקראת כהכנה – יום ל' בי"ד זמן 

àúéàò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî
(ìéçúä ä"ã :ì÷ 'åîò íéáöð).ì"æå ,

ãçà ìë êéøö ø÷éòäåêéùîäì ãçàå
íéîéä åìàá äàøéä åéìòïôåà äæéàá

ïéã ïéà äèîì ïéã ùéùë - äéäéù
äìòîììàøùéùë' ùøãîä ùåøéô åäæå ,

...èôùîä ïéùåòä÷ãö íîò äùåòå.'
ïúåàî àåä íà Y äàøéä ïôåàå
éàãååá ú"éùäì íéáåø÷å úö÷ íéøéëîä

ãçôå äàøé íäì ùéàìàìàìàì- íéîéä ïúåàá
ïéãä úîéàî Y åàì íàå ,äàìéò äàøé

.ìéçáú éùôðãçôìå àøéì ãàî êéøö
ø÷éòä åäæåáìáìáìáìíîò äùåò ä"á÷ä æàå ,

ä÷ãö.ì"ëò ,

ì"æå'úåôé íéðô'ä(éøçà 'øô)ùøôì ùéå .
'åàöîäá 'ä åùøã' 'ôá ì"æç ù"î
æ"ò øîàå ,äáåùú éîé úøùò åìà
íãà ïéúîé àìù áåø÷ åúåéäá åäåàø÷

דרחמי '·¯ÍÂ')מכילין ˙·È˙ ÌÈÓÚÙ ‚"È ‰· ·˙Î� ÔÎÏ„ ,„"Ù ˙Â¯ÈÓÊ‰ ¯Ú˘ ,Á"ÚÙ)האריך ולכן ,

אלו. בימים רחמים של מידות י"ג לעורר בזה, כך כל

אצלולא. הווה Ú"ÈÊ)עובדא ¯"ÂÓ„‡‡Ó ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ˙‡Ê ‡„·ÂÚ È˙ÚÓ˘ ,'Ô¯‰‡ ˙È·'‰)שקרא

ובואו  הגיהנום שער חכמה' ב 'ראשית לעסוק  עליהם וציווה אברכים לשני פעם

ירחים ג' לאחר È¯„Òאלי ÏÎ ËÂ¯ËÂ¯Ù· ¯‡Â˙Ó Â· ‰Ê '¯Ú˘' „ÓÂÏ˘ ÈÓ· ÔÂÊÁ‡È ‰„Ú¯Â ÏÈÁ˘ ÚÂ„ÈÎ)

(ÌÂ�‰È‚ כובד בעל אברך שהיה הראשון נכנס הרבי, אל השניים חזרו חדשים כג' אחר ...

יאחזני, ופחד כהוגן נבהלתי - חכמה' ב 'ראשית ראית  מה ששאלו לרבי  וענה ראש

שהיה  בשני ופגש הראשון משיצא  במרומים... יושב הרחמים' 'אב  כי הרבי הרגיעו

כשנכנס  כהוויתם... דברים לו ומסר הרבי, לך  אמר מה הראשון את  שאל בדעתו'... 'קל

שלמד מה רוח בקור ענה חכמה בראשית למדת מה מהרבי ונשאל ÂÈ�Ùהשני ÏÚ Â‡¯Â)

(...'„ÁÙ‡ ‡ÏÂ È˙ÚÂ˘È Ï˜ ‰�‰' ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ Â„È· Ë˜� ÈÎשראית מה כל לא, לא, הרבי, לו אמר ,

פיו  את שממרה למי בשמים מוכן כאן שכתוב ממה יותר הרבה משל... אלא אינו

אמר  האמת, מה רבינו' 'ילמדנו הרבי את  שאל שלישי אברך משנכנס הקב "ה... של

הרה"ק, דין לו 'ויש  כפשוטם  הדברים  את  המקבל  כי חיים , אלוקים  דברי ואלו אלו 

ח "ו ... אזי בזה ומזלזל  שמיקל מי ואילו  למעלה , דין אין אזי למטה '

מן  בו וינהגו מהדין, יינצל כפשוטם המקבלם כן, ייאמר הללו ימים לענין אף

ולשלום טובים לחיים ויחתמוהו ויכתבוהו וברחמים בחסד ·ÈÙהשמים ¯Â‚˘ ‰È‰ ÍÎÂ)

ÌÈ·˘ÂÈ 'ÌÈ�ÏÊ‚ ‰¯·Á' ‡Ï ÈÎ ‡¯È˙È ‡˙ÓÈ‡ ÌÈ‡¯ÈÈ˙Ó ÂÈ‰˘ ÂÏ‡ ÏÎÏ ÌÈ�‡ÏÒÓ Á"Ó¯‰ ˜"‰¯‰

(ÔÈ„‰ ÔÓ ÂÈ�· ˙‡ ÏÈˆÈ ÈÎ Â· ÁÂË·Ï Â�Ï ˘ÈÂ ÌÈÓ˘· ·˘ÂÈ 'ÌÈÓÁ¯‰ ·‡' ‡Ï‡ ,‰ÏÚÓÏ.

נוראים לב. ימים תנועת  עם אלול חודש בכל מזמר היה זי"ע , מבעלזא  מהר"א  הרה"ק

לזכרונות יוצרות  בתחילת  הפייט לשון את  נקשן, לדא דא הק ' כשאבריו המיוחדת
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åúåéäá àìà äðùä ùàø ãò äáåùúá
åîë ,ìåìà ùãåç ùàøá åðééäã áåø÷

ì"æç åøîàù(ìåìà ç"ø úðååë é"øàä øåãéñ)

íéîçø éøòù ìåìà ùãåç ùàøá
ä"ø éðôì 'ã"éá ïîæ' àåäå íéçúôðâìâìâìâì.

ïëå'äáåùúä øåáéç'á éøéàîä áúë
(à ÷øô á øîàî)åùøã' ÷åñôä ìò

åàöîäá 'äáåø÷ åúåéäá åäåàø÷'éòùé)

(å äð,ìò ,ì"æ åøîà ùøãáååúåéä ïéðò
áåø÷ìãúùäì íãà ìëì éåàøù ,íãå÷

לזיכרון', בבואי דין ביום אירא  עת . בכל אדאג במעשי, 'אפחד השנה, דראש ב' יום

דער  און טוהן, תשובה מ'דארף אז פאסקנט רמב"ם 'דער תנועה באותה בהוסיפו

תכלית...' די זיין וועט וואס סוף די זיין וועט וואס דערויף... נישט זיך קריגט ראב "ד

בפסקו עליו  משיג אינו הראב"ד ואף  הימים, באלו בתשובה לשוב שיש  פוסק [הרמב"ם 

התכלית] תהא ומה הסוף  יהא מה מה זה... אנן כן מצינו וטהור קדוש באותו ואם .

אבתריה. נעני

בין  מהלך  בעודו אלול, בימי רחוקה דרך פעם נסע זי"ע אמת ' ה'אמרי הרה"ק 

ז"ל אבי 'אצל ואמר, נענה Ú"ÈÊ)הרכבות  '˙Ó‡ ˙Ù˘'‰ זוחלים (‰¯‰"˜ הבית כתלי היו

אראפ באן א  ארויף באן א אני, ואילו אלול, בימי על ורועדים ועולה מרכבת [יורד

אצלו חברתה] אף שבאמת  ואומר מוסיף היה זי"ע  מנחם' ה'פני הרה"ק בנו ואילו .'

מתוך אלא הדיבורים אלו היו ולא  ביתו וכותלי לבו בכותלי ששרו הפחד את הרגישו

˙˘�"„)ענווה ‰‡¯ ÌÁ�Ó È�Ù).

עושים  הנכם מדוע  זצוק"ל, סאלאנטער ישראל רבי הגה"ק  את שאלו פעם

בער גרויסער אזא אלול כך]מחודש כל גדול דבריכם,[דוב  צדקו ישראל, רבי השיב  .

מן  התיירא לא המלך  דוד וראה, הבט מזה... יותר הרבה אלא  דומה הוא לדוב  לא

כמו"ש ידיו במו שיסעו אלא  ÂÏ)הדוב  ÊÈ עבדך ',(˘"‡ היכה הדוב  גם הארי את  'גם

אמר מקום ˜Î)מכל ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙).'יראתי וממשפטיך בשרי מפחדך  'סמר

בימי  והבריחה לפחד טורף מדוב והבריחה הפחד בין יש והבדל שהפרש אלא ,

מפחד  ואילו להתרחק. ידו לאל שיש כמה עד ויתרחק ינוס אורב מדוב כי אלול. חודש

ומתרחקים נסים אנו אין גאונו ומהדר נסיםממנוה' הרמב"ם אליו...אלא שכתב  וכמו

(¯·ÂÚ‰ ‰"„ „"Ù ‰"¯ Ó"‰ÈÙ)' - אלו ימים מהשםעל ומורא  ופחד והכנעה עבודה  ימי שהם 

אליו ומנוס ומברח  ממנו  בצילך'.ויראה מחמתך 'אתכסה הסליחות בנוסח שיש וכפי .'

זי"ע לג. אברהם' ה'בית הרה"ק ביאר „˙˘¯È)כה ‰"„ ÌÈ·ˆ� Â¯ÙÒ·)רעוא יה"ר יהא –

שבשמים, אבינו דתשרי מלפניך  בטרםקמיה שעוד תשרי– חודש עמיהיבוא  על 

ואז ישראל, בני עם עצמם יעוררו ודובשין – במתיקין לשמיה ירגיש דיתענג –

רוויחי. ומזוני חיי בבני טובות להשפעות ויזכה יתב "ש, בעבודתו מתיקות
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äðùä ùàø,úåìôú øöôäáñðëéù éãë
áìä úøäèá äðùä ùàøá.

àúéàíé÷éãöîä"ã ä"øì 'íçðî úéøàù')

(ïåëéåãñçá ïåëéå' çñåðä ìò
áúë äðä éë ,'úîàá åéìò áùúå êàñë

ì"æéøàä(à"ô åë øòù ,ç"òøô 'ééò)úåãéîä ìò
ù 'úîàå ãñç áø'ãñç áøùãåç ìò éà÷

ìåìàúîàåäúòî øåîà ,éøùú ìò éà÷
ïåëéå'ãñçáùãåçá åîöò ïéëîä - 'êàñë

åéìò áùúå'ì äëæé ìåìàúîàáä"øá Y '
.ãñçä àñë ìò ä"á÷ä áùé

כל כוללת  התורה  – הטוב בכל  ושמחת 
שבעולם  הטובות

ïúùøôá(àé åë),'áåèä ìëá úçîùå'
åéä íàù' '÷ä ç"äåàä áúëå
áåè úåáéøòå úå÷éúîá ïéùéâøî íãà éðá

,äøåúäíéèäìúîå íéòâúùî åéä
äéøçàãìãìãìãìàìî íäéðéòá áùçé àìå ,

äîåàîì áäæå óñë íìåòäøåúä éë ,
àîøâ ïîæäå .'íìåòáù úåáåèä ìë úììåë
åîë ,äøåúä ãåîéìá úåáøäìå óéñåäì

'äáåùú ìòá'á åøîàù(à äë ø"÷éå)äéä íà
ïéôã éðù ãåîìé ,ãçà óã ãåîìì ìéâøäìäìäìäì.

ממראה לד. משוגע' 'והיית בפרשתן בתוכחה טמונה ברכה איזה צדיקים ביארו ובזה

Ï„)עיניך ÁÎ) בדברי לטובה פירושים מבארים היו מהצדיקים שרבים הידוע  עפ"י –

להשתגע החיים האור דברי את בעצמך שתקיים משוגע' 'והיית  פירשו ולכן התוכחה,

הקדושה... התורה מעצם ולהתלהב 

כל לה. משך  בישיבתו, אלול זמן בפתיחת  שיחה פעם אמר זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק

הרבה, ממון לו שיהיה רוצה ואחד אחד כל הרי אמר, וכך  דקות שלש היה שיחתו

ארבעת לקנות  יוכל הסוכות חג שבבוא כדי ומעות, לכסף תורה בן זקוק  מה ולשם

בכשרותם, מהודרים Âˆ¯‡Ó˙המינים Ì‡È·‰Ï ÂÎ¯ˆÂ‰Â ,ÌÈ�ÈÓ '„ ÔÈÏÂÙ· ÂÏ„‚ ‡Ï ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡·)

‰È‰ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯È˘ÚÏ ˜¯Â ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚ ÌÈ‚Â¯˙‡‰ ¯ÈÁÓ ‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÈÎ¯„· ÌÈÏÒÙ� ‰·¯‰ ÂÈ‰Â ,˙Â˜ÁÂ¯Ó

(Ì‰Ï˘Ó ÌÈ�ÈÓ מדאורייתא„' היא לולב  נטילת מצוות הנה ואמר, חיים' ה'חפץ  המשיך  .

מבינים  זה כל ועם מדרבנן, אלא אינו החג ימי בשאר אך חג, של הראשון טוב ביום רק

חמישים  של עצום בסכום אתרוג לקנות הדבר ויאות שראוי ישראל בני הקודש עם

ירושלמי בתלמוד והנה זו. למצווה ערוך אין כי ‰"‡)רובלים, ‡"Ù ‰‡Ù) על חכמים דרשו

ÂË)הפסוק ‚ ÈÏ˘Ó)שוות אינן תורה של מצוותיה כל אפילו - בה ישוו לא  חפציה 'כל

זי"ע  מווילנא  הגאון וביאר התורה', מן אחד ˘Ì)לדבר ,ÍÂ¯‡‰ Â‰ÈÏ‡ ˙Â�˘)היא שהכוונה

החפץ סיים יחד. גם המצוות  מכל יותר שווה תורה של אחד 'דיבור' של שחשיבותו

השעות' 'מורה על התבוננתי ואמר, לומר (˘ÔÂÚ)חיים האדם יכול אחת שבדקה וראיתי

מאתים  לאדם לו יש התורה לימוד של דקה שבכל יוצא זה ולפי תיבות, כמאתיים

נמצא כולם. מצוות התרי"ג מכל יותר חשיבותה מהם ומצווה מצווה שכל מצוות

חשובה  מהם אחת שכל מצוות  אלף של עצום קניין לקנות  האדם יכול דקות  שבחמש
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ïëàåúåáåèä ìë úììåë äøåúä
íìåòáù,äøåúë äìåâñ ïéà éë ,

úåâøãîä ìë âéùäì íãå øùá ãéáå
,äùåã÷ä äøåúä ãåîéì éãé ìò úåâùääå

áåúëä øáéã àìî àø÷îå(ç èé íéìäú)

'ä úåãò ùôð úáéùî äîéîú 'ä úøåú'
äøåúä éãé ìòù ,'éúô úîéëçî äðîàð
àåäù éîì ïéá ,úòã âéùäì øùôà
äîëçå úòã óéñåäì ïéáå 'éúô' úðéçáá
úåáåèä ìëì äëåæ íâ àìéîîå ,ïéîéëçì
åøîà 'úòã'ä ìò éøäù ,íìåòáù

(.àî íéøãð)éî ùåøéô ,'äéá àìåë äéá àãã'
éðéî ìë íììëáå ,ìëä åì ùé úòã åì ùéù

áåè òôùåìåìåìåì.

úôñåúáåéáø ÷"äøä øéáñä øåàéá
àçñéùøôî íðåá äçîù

ò"éæéë úùøô áéáà éøåëéá øôñá àáåî)

(àöúùôðä úà äáéùî äøåúäù ,
äáøä íà óàù ,íãàì äîùðäå
äãî'áå ,åðîî åúîùð äãáàå àåèçì
äøåúä åì àäú ,'äáåøî àéäù äáåè
äøåúä íåé÷áù Y 'ùôð úáéùî'
äîå÷îì åúîùðå åùôð áåùú úååöîäå

.äùøåùìå

ø"äéäëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî
äîéìù äáåùúá áåùì
äðëäë ,äçîùáå äðåîàá úåìòúäì
éãéì àåáðå ,íéàøåðä íéîéì äéåàøä
äëæðå ,'ä úáø÷á äøôëå äìéçî äçéìñ
äìåàâ úðù ä÷åúîå äáåè äðùì

.â"åøá äòåùéå

הישיבה... לסדר דקות חמש רק  אפילו לאחר אפשר כיצד כן אם כולם. המצוות מכל

חז"ל  ואמרו שמאחר זי"ע קלויזנבורג מצאנז חיים' ה'שפע  הרה"ק  אמר וכבר

בכוחות באים דיליה וכת היצר כוחות כל גם כן על כולם', כנגד תורה 'ותלמוד

כל  על להתגבר האדם ועל אחרים, בענינים הנסיונות כל 'כנגד' עצומים ונסיונות

לבינה. עיתים וקביעת  התורה, בעסק ולשקוע  המכשולות ,

בעל לו. הגאון תלמידו את זי"ע  מסוכטשוב  נזר' ה'אבני בעל הרה"ק  שאל פעם

עם  ולברכה לעצה אליו הפונים את  מקבל אינו מדוע זצ"ל יואב ' ה'חלקת

ה'רעבישע וכל בנסתרות חלק לו שאין והשיב , יואב ' ה'חלקת נענה 'קוויטלאך ',

שפועלים  אתם חושבים 'וכי ואמר האבנ"ז השיב והלאה, ממנו רחוקים מנהגים'

ישועות ', פועלים הנגלה תורת  ידי על אלא ולא , לא  הנסתר, תורת ידי על ישועות 

עקרות . לפקוד המסוגל ב"ק במסכת  יוסף' 'נימוקי שיש לו, לגלות  הוסיף ובזאת 

זצ"ל, דעויס מהרב  ששמע  מה אומר היה זצ"ל אלישיב  שלום יוסף רבי הגאון

באחד שהחש דור, מדור בקבלה להם בשו"תשיש אחד סימן בעיון ילמד מאבריו

לרפואה. מסוגל והוא ביהודה', 'נודע 
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