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המגיד א . הרה"ק  של  ביתו דלתי על נתדפק  שפעם זי"ע  התניא בעל ה 'רב' הרה"ק  עם  מעשה היה  כך

לו פתח  זה ', הוא 'אני הרה"ק , ענהו  שם, העומד הוא מי לדלת, מעבר המגיד שאל זי"ע , ממעזריטש

פלונית  עיירה  עבר אל פעמיך שים למחר המגיד, לו אמר מכן לאחר עמו, ושוחח  הדלת את המגיד

ברית' ב'סעודת והשתתף  לביהמ"ד נכנס ובהגיעו מקום, לאותו  הרה"ק  נסע למחרת ואכן, הסמוכה,

ב'אורח ' מיד שחשדו וכמובן זהב, עשויה אחת כף  השולחן מעם נעלם הסעודה באמצע שם, שהתקיימה 

אני  'לא ואמר, ה'אורח' ענה  הגניבה, את שיחזיר ובקשוהו  הסעודה  בעלי אליו ניגשו הכירוהו , שלא כיון

ורק אני'... 'לא ואומר מצווח והוא ומלבושיו  תרמילו את לבדוק  המשיכו וכך אני', לא אני... לא גנבתי...

הוי, היכא דעובדא גופא לו סיפר המגיד רבו אל בחזרו  לנפשו . הניחוהו מאומה  אצלו מצאו שלא לאחר

זה ' הוא 'אני אמרת אמש  הן לו , ואמר המגיד „‡Ò)נענה ÔÈ· ÍÈ‡)פעמים רבת לזעוק  היום הוכרחת זה ועל ,

זה ' הוא אני ‡ÍÈ)'לא Ë˘È� ÊÈ‡'Ò) אלא וכך כך עשיתי 'אני' בנפשו האדם  ירגיש  שלא כאן, יש  גדול ולימוד ,

הכל, אדון ה' את תמיד שיזכור אלא גרידא, 'אמירה ' לענין אמורים  הדברים  ואין ה'', 'מעשי שהכל ידע 

בא. מאתו הכל אלא 'משלו ' כלום  לו  שאין ח"ו  להראותו  העולם בורא יצטרך לא כביכול  ואז 

יסעו הנפש למנוחת מקום  לאיזה  נוסעים כשהם עלמא נהוג מדוע זי"ע  ה 'תניא' בעל הרה"ק  ביאר וכבר

כל  כי דשא. בנאות או ההרים, על הים , עבר דעתו אל  ידי בלבול על  – האמונה  מחסרון לו בא אדם  של

ליטול לא בכוחו  ואין מאומה, עושה  אדם ואין משמים  נעשה הכל כי בידיעה  – עליו  מיושבת שדעתו 

לו ... לתת ולא בריאתם מחברו בעת כמתכונתם עומדים והם אדם. יד  בהם נגעה לא הללו במקומות והנה

בראותו  מנוחות ... מי על  דעתו תתיישב הללו, מראות  אדם כראות  ולכן, רוח, ובורא הרים יוצר ידי על 

הוא  שמים מעשה הכל .כי
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לגבורות  הגיע  במחוזו  שהפריץ  זי"ע, מטשארטקוב משה  דוד רבי הרה "ק של  מחסידיו אחד על מסופר

על שמע  חסיד אותו  מאוד, עד זול  בסכום  - ברשותו  שהיה  גדול  יער ובתוכם  נכסיו את למכירה ומציע 

לו  הזדמן ימים  באותם בו . שירוויח האדירים  ה'רווחים' את בראותו – העסק את לעשות והחליט (ÓÁÓ˙כך

(ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�È�ÚÂ ˙Â·ÈÒ קוויטעל לפניו  הגיש הרבי לפני בהגיעו  בטשורטקוב, היושב ורבו  מורו  אל (ÈÙ˙˜‡ליסע 

(ÈÓÁ¯„ הוא עומד בקרוב כי בהתרגשות לפניו 'סיפר' ובירכו ייעצו  שהרבי לאחר הזכרותיו. כל כתב ובו

את  תקנה  ואל  לקולי שמע הרבי, לו אמר יער... לקנות טוב 'עסק' לפניו  נזדמן כי רב, בעושר להתעשר

בעיניו . אותם' 'ראה  שכבר האדירים הרווחים  על  ל'וותר' בפניו הוקשה  רבו  פני את החסיד כצאת היער,

את  לקיים  מחוייב אינני וא"כ לו, 'סיפרתי' ורק  העסק זה  על אותו  'שאלתי' לא הרי לעצמו , אמר ע "כ

רב, ועושר הון ולאבד דבריו

היה היער שמחיר אף  כי - גדולים סכומים  מידידיו לווה גם ואף  נכסיו, את ומכר הלך החסיד ואכן,

על היער את קנה ובשמחה  מאד, ניכר סכום זה היה עדיין מקום מכל האמיתי, שוויו  ערך לפי מאוד זול 

הסקה, כעצי למוכרם שיוכל היער עצי כל את לכרות פועלים היהודי שכר הקניין גמר לאחר עציו , שלל כל

השני  העץ שגם ראה  וכאשר מתוכו, מתולע  שכולו הראשון העץ בכריית בראותו לבו  נשבר מאד מה  אך

שלא  ועתה  רבו. של לעצתו לשמוע  עליו  היה כמה עד הבין אז  או בו, כיוצא והשלישי תולעים, רוחש 

שלווה . הכסף  כל  על  כבדים חובות עם  שנשאר אלא עוד ולא נכסיו , מכל נקי נשאר לעצתו שעה

הבושה  מפני רבו אל  מליסע החסיד פסק אירע, שכך מקץמכיוון ויהי פניו , את כיסתה אשר והכלימה 

עלי  מדוע  אך אבדתי, אבדתי וכאשר לטמיון ירד הוני כל הנה  לעצמו , חסיד אותו  אמר ימים  שנתיים

הרבי, אל בהכנסו טשורטקוב, העיר עבר אל לדרכו ויצא קם  למעשה וממחשבה  ורבי, מורי את גם לאבד

הרבה ורואה צופה  הקדוש שהרבי הבנתי ולא הרבי לדברי האזנתי ולא היות הנה  ואמר הרבי בפני התוודה

רוח זה  אין לו, ואמר מטשורטקוב הרה"ק  אליו פנה הזה , כדבר לי קרה לכן רואות, שעיני ממה יותר

ולא הקודש, אדיר, לגביר נהפך  והינך קט מעט עוד שהנה בעצמך  בטוח כך  כל שראיתיך מחמת אך

בעסק  תצליח שלא ידעתי מלפניו, והכבוד  שהעושר העולם לבורא הכנעה מעט אפי' עליך  ניכר היה

תעשהו  שלא לך  ייעצתי ולכך  .זה

גביר  שהיה  מידידיו שאחד זצ"ל , ליווערט  אליהו רבי הגה"צ זי"ע חיים' ה 'חפץ הגה "ק של מקורבו סיפר

נכסי  היו מממונו  חלק  שכן נכסים , מיני ובכמה  – ביותר רבים במקומות פרוש היה הרב ורכושו  אדיר,

לו, ואמר אליהו רבי אל  עשיר אותו פנה  הימים מן ביום  בזה , וכיוצא נפט בבארות אחר וחלק  ניידי, דלא

במיני  הנם  וגם  שונים, במקומות פזורים  הם  שהרי נכסי, מכל  לגמרי אותי לרושש  יכול הקב"ה  אין הנה

הזהירו אליהו  רבי אך וכו', אדיר להון הנפט  ישווה עדיין  הבתים שוויות ערך  ירד ואם אחרים , עסקים

בגאוותו . עליו  לגלג הגביר אך בעולם ', החוזר 'גלגל כי כך, מלומר וישמר שיזהר

בגשר, ההשתמשות על מכס  משלמים היו  בו שהעוברים  הנהר מעל  גשר גם  היה  הגביר של בעלותו  תחת

עגלות  מכמה  יותר אחת בפעם לעבור יכלו  לא זה  בגשר אמנם  ויותר, יותר ליום מיום הון מוסיף  היה ומזה

רבים גויים עליו ועברו  כראוי נזהרו  לא הללו  ימש"ו , ניקולאי הרשע  הצאר של צבאו שם  עבר פעם  מועטות,

העשיר  היהודי למוות. וטבעו  לנהר נפלו  הצאר מחיילי רבים  וגם  המים לתוככי הגשר נפל וממילא אחת, בבת

של שטרות ברבבות גדול  שק ומילא ביתו אל בחטף נכנס  מוקדה , על  ויעלוהו הצאר שליחי יבואו שמיד ידע 

סכנת  ממנו  שסר והרגיש מהגבול בריחה ' 'שיעור כדי בהתרחקו  רוסיה , לגבולות מחוץ אל נפשו על וברח  כסף ,

כי  הכסף , שטרות במקום שונים  דפים בשק  למצוא נחרד מאוד ומה מעותיו , את לספור שקו  את פתח המוות,

אליהו, רבי הגאון את הגביר משפגש  בשקו... מכניס שהוא השטרות הם מה  לב על שם  לא לברוח  בהילותו  מרוב

עשירותי  בעת לזכור צריך שהייתי אליהו רבי צדקת כמה  לחיו, על כשדמעתו  וסיים  המעשה , כל  את לו  סיפר

וברחמים . בחסד בחן טובו  כל עלי שישפיע - לחסדיו  אני צריך ותמיד יתברך, מאתו  רק  הוא לי אשר שכל
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àåä ãçà íùääøéáì âéäðîáìá úåáùçî úåáøå ,
íå÷ú àéä 'ä úöòå ùéàáááá'ïë äùåò äúà íà' ,

היה,ב. כך שהיה  מעשה שהוא, אופן בשום הבורא הנהגת כנגד להתחכם  לאדם אפשר אי כלומר,

העריצו ובינתו חכמתו  לרוב ספרד, במדינת האוצר' כ'שר המלכות מטעם  ממונה היה  ה 'אברבנאל'

המלך  אהבת כגודל והנה , השרים ... כל  מעל וינשאו וינטלו קירוב מיני בכל  מקרבו והיה מאד, עד המלך

זז 'אינו שהמלך איך לראות עיניהם  כלתה  אשר המלכות ממקורבי הנכרים שנאת לעומתה  גדלה  כן אליו

מרכלים היו מצוא עת בכל  כן, על  ונישא, רם  בכבוד אהבתו  על אהבה  מוסיף  הינו ליום  ומיום מחבבו '

בקרוב  לראותו נפשם קיוותה ובזה  המלך, בעיני וכבודו שמו  את להכפיש כדי המלך, לפני עליו  ומלשינים 

גדולתו . מכל  ומרוחק נידח  כשהוא

רבה כמה  עד והביטה ראה  המלך, אדוננו  אמרו, וכה  המלך, לפני הרע ' ב'לשון באו  הימים  מן ביום

אין  הזאת', והגדולה  היקר כל לו 'מנין לנו  לומר המלך ביד יש שמא ה 'אברבנאל', של עשירותו וגדולה

תפקידו  ומתוקף האוצר', כ'שר ממונה  הוא באשר אלא ככלקרובזה  בו ועושה  הגדול ... האוצר אל הוא

ל'אברבנאל ' המלך ויקרא להתעשר... הדרך קרובה  ומשם האוצר, את ועושק  גוזל גונב רוחו. על  העולה 

רכושו . שווי וכל  וזהבו כספו  מונחים  והיכן מה  לראות חשבונותיו, ב'ספרי' לעיין ויבקש

כתב  המלך לפני הגיש  מכן ולאחר בידו, אשר כל את לחשב קצר זמן פרק  מהמלך ה'אברבנאל ' ביקש

כתב  כן כי המלך וירא זהב... דינרי אלפי מאות שבע לסך אלא עולה אינו עושרו שרוב נכתב בו ערוך,

נכ דבריו שאין מפורשות שידע  אחרי מאד', המלך 'ויקצוף  מכן...האברבנאל  יותר הרבה האיש גדול כי ונים 

הבא. מעשה  לידי שהגיע עד בו', בערה  לא 'חמתו  עדיין אך

מאד  עד שנאתו  ותגדל  ספרד, במדינת הפנים' 'שר בתפקיד שימש  האברבנאל של שונאיו מגדולי אחד

ממשרתי  האוצר מנערי אחד אל  הנכבד השר ויפן השורה ', את מקלקלת 'השנאה בו שנתקיים  עד

Ï‡¯˘È)האברבנאל  ‡�Â˘ ÈÂ‚ Â˙ÂÓÎ ‰È‰˘) אשר המלוכה' סודות מ 'כתבי כמה  לידו  שימציא הרבה במעות שיחדו

והמציא  עצמו את סיכן והלה  פעולתו, את פעל  ה 'שוחד' ואכן, בהם . לו  צורך כי האברבנאל  של  בביתו 

הסודות  אותן אודות עמו מדבר והחל המלך לפני בא זה , רשע  עשה מה  ה 'סחורה '... את הפנים' 'שר לידי

הללו . גדולות סודות לפניך מסר איפה  מי ויאמר מאד עד גדולה חרדה  המלך ויחרד בכתבים , ראה  אשר

כבר  עתה הללו ... הסודות כל  את באוזני גילה אשר הוא ורעי ידידי ה 'אברבנאל' הלא הפנים ', 'שר השיבו 

חששו שגבר אלא העולם ... מן ה 'אברבנאל' את להעביר אומר וגמר בו ', בערה 'וחמתו  מאד המלך קצף

הייתה תמיד כי מאד עד העריצוהו  שבשדות שהעם מכיוון העדה, לעיני גלי בריש  אותו מלהרוג ופחד

מחירי  את מעליהם  ולהקל להוריד שונות אמתלאות מוצא היה  מצא עת ובכל  אליהם , נתונה  דאגתו 

במלכותו . ימרדו  הריגתו  דבר לעם יוודע  שאם המלך חשש ובצדק  המיסים ,

המוכ "ז את לתפוס  ממכם  'אבקש בזה "ל מלכות' 'כתב כתב המלך התחכם  Ê‰)משכך, ·˙Î Ô˙Â�Â ˜ÈÊÁÓ‰)

כתוב  מה  לאיש  ייראה  שלא באופן המכתב את צרר דברים ', ואין אומר באין האש  לכבשן תיכף  ולהשליכו 

האש ' ב'כבשן לבנים המכינים  לפועלים  ה 'מכתב' למסור חשובה  בשליחות ו'שלחו' לאברבנאל  ויקרא בו ,

(¯ÈÚÏ ıÂÁÓ),לבב ובטוב בשמחה העיר חוצות לקראת ויצא השליחות את ה'אברבנאל ' קיבל  המלכות. עבור

השעה . בזו בידו נתון דין' 'גזר איזה בדעתו  מעלה  כשאינו 

נפשו על  התחנן אשר ביהודי פגש  העיר בשערי עמד וכבר המלך', 'מצוות לקיים האברבנאל  משפנה

כבר  ואכן, היום. בנו  את למול  עליו  תמימה  תורה דת פי ועל  בנו ללידת השמיני היום הוא היום כי –

הוא  כן על הברית, את לערוך בידו  ואין המוהל נחלה  בבוקר שהיום אלא המצווה, לקיום מוהל הוזמן

עולם ' של 'חשבונו  האברבנאל חישב בנו , את למול שיבוא מומחה' כ'מוהל הידוע האברבנאל לפני מתחנן



ואתחנן  - הפרשה ãבאר

éæàíé÷åìà ïéàèä àéøèîéâ)(òáäøëäá úåéçì äëæú ,
àìéîîå ,òáèä êøãî àìå 'ä ãéî àåä ìëäù

.êáì úøòñ èå÷ùúå êùôð ååìùú

ïëåúøâàá ò"éæ 'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøä áúë
åùã÷(æè áúëî)ìëá 'ïéîàî éðà' øîåì ùéù

áúë éøäù ,äæá ïéîàî åðéà ïééãòù ô"òà íåé

ניצבת  לאידך אך הלבנים, מפעל  לאנשי המכתב את להעביר מלך' 'פקודת לפניו  יש  אחד שמצד ומצא

ובשמחה היהודי, בקשת את לקבל מיהר כן על  הנולד, הרך את למול המלכים ' מלכי 'מלך של  פקודתו לפניו 

אשלחך  לו , ואמר משרתו  ביד מסר החתום  המכתב את ואילו  התינוק, את למול  לביתו היהודי עם  הלך

המשרת  לרשותנו . העומדת בעגלה הביתה  לקחתך אליך אבוא הברית ובגמר – הלבינים  למפעל  במקומי

היהודי. לבית נכנס וה 'אברבנאל' וקיבל סבר

שח ואף  כדת הערוכה מצווה  לסעודת התיישב מכן ולאחר וכדין, כדת התינוק  את מהל  ה 'אברבנאל'

המשרת  את להחזיר הלבנים למפעל פנה  ערב לעת הסעודה משכלתה ובנעימות, בעריבות תורה בדברי

על להשליכהו  – המלך בטבעת חתום כשפתק משרתו הגיע היום כי לו ויספרו האנשים  ויתמהו לביתו,

להשליכו המשרת את שכשתפסו  לו לספר והוסיפו  ומענות... טענות בלא ומיד תיכף האש  לכבשן אתר

בדין  אכן וצווח , דינו את המשרת עליו  הצדיק  בשרו, את לאכול  הלהבות החלו וכבר האש  כבשן לתוככי

הפנים ... שר לידי ומסרתים ה'אברבנאל ' אדוני של גנזיו  מבין הסודות כתבי את שגנבתי על זאת, כל לי בא

נתקיימה מילה מצוות קיום  שבזכות אלא אותו, להרוג חישב שהמלך ה 'אברבנאל' הבין שעה באותה

הקרא הבטחת ‰)בו Á ˙Ï‰˜) חז"ל שאמרו  וכמו  רע ', דבר ידע  לא מצווה ‰)'שומר „ שומע(„·"¯ אדם  'אין

אלא עוד ולא ומפסיד', תחתיולי רשע ויבוא נחלץ מצרה Á)שצדיק ‡È ÈÏ˘Ó).

ובזה הסודות, ספרי את לידם  והעביר שגנב במשרתו  שנעזרו שונאיו של  רשעותם  דרכי את הבין גם 

למלך לאמר לכבשן שהוא באו  ושלחו  להשמידו  המלך ציווה  כן על מלא... בפה הסודות את להם גילה

ושלח האש, המצווה, קיום ידי על לחיים ממוות  הצילו אמת שפעולתו אמת  פועל שהוא הקב "ה אך 

הרשע  משרתו את .תחתיו

הרוג  'בא וכי – לבב בתמהון המלך בו הביט  המלך, בבית כהרגלו  ה 'אברבנאל ' ויתייצב בבוקר, ויהי

אגיע שלא וסיבב עלי אלוקי חמל אך להורג, ששלחתני ידעתי גם ידעתי ה'אברבנאל ', ויענהו  ברגליו'...

הגנב  שהוא בהתוודותו הדין את עליו הצדיק  זה  משרת כי תחתי, ישרף  משרתי אלא הכבשן מקום  אל 

המלך  שמח  פיו... את מריתי ולא למלכי אני נאמן אני ואילו  ועמיתיו. הפנים  לשר הסודות את מסר אשר

גברה כי אומר האמת ה 'אברבנאל', את ושאל עתה הוסיף  אך להורגו, הרשעים  ביד עלה  שלא כך על

דינרים, אלפי מאות משבע יותר עולה  רכושך שאין כתבת החשבונות' שב'ספרי ייתכן כיצד - עליך תמיהתי

השיבו שיקרתני. למה  מונים , עשרת שווה  הגדול שרכושך המדינה מבני אחד לכל וידוע גלוי והרי

עוד  ולא שריד, ממני נשאר היה ולא להריגה שלחתני אחד שברגע  ראית הנה מלכי, אדוני ה 'אברבנאל',

בידי, אשר הרב והממון הרכוש שכל נמצא בך, שמרדתי וחשבת מאחר רכושי כל  את מחרים  שהיית אלא

כן, על אחת. שחוקה  פרוטה לא אף אלה  מכל  לי יישאר לא אחד שברגע  ייתכן שהרי המה, שלי לא

חשבון את לערוך מאתך ומעותי כשנתבקשתי כצדקהרכושי ימי כל חילקתי אשר המעות את רק  חישבתי

הללו  מעות רק כי ונצרכים ', זהשלי ל 'עניים  וחשבון טוב, שכולו לעולם לזכותי בידי יישארו ולעולם  הם ,

החשבונות... בספרי לפניך ערכתי

זה  היזק עבורו נכתב  שלא למי ממון או גוף  היזק ייתכן  ולא שמים בידי תלוי הכל כי נראה מכאן

יינצל , והלה עולמות ייהפכו –(ÌÈÓÁ¯‰ ÔÓ ˘‡ÈÈ˙È Ï‡ Ì„‡ Ï˘ Â¯‡ÂÂˆ ÏÚ ˙Á�ÂÓ ‰„Á ·¯Á ÂÏÈÙ‡Â) קיים כאשר ובפרט

עולם  לחירות תצילנו היא כי שעה, באותה מצווה .איזו
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í"áîøä(ë"ä á"ô ïéùåøéâ úåëìä)úà ùøâì áéåçîäã
ãò åúåà ïéëî' ,ïë úåùòì áøñîå åúùàøîàéù

øàåáîå .'øùë èâ àåäå ,èâä áåúëéå ,éðà äöåø
úåùòì àåä éãåäé ìë ìù éúéîàä ïåöøä éë ,íòèä

äñéòáù øåàùäù àìà ,åðå÷ ïåöø(ø"äöé),áëòî
øáë ,éðà äöåø øîàå åøöé ùùúù ãò äëåäù ïåéëå'
'ïéîàî éðà' úøéîà úìòåîù ïëù ìëå ,'åðåöøì ùøâ

éë ,ïéîàîë åáéùçäìäìåâñ íä ùãå÷ éøåáéã
êëì äàìôð.

íå÷îáåøçà(çë áúëî)ùåã÷ çåðîä åðéáøå' áúë
øîàù äî ùøôì ,'øîà ä"äìæ î"ø 'ä

ìàììäî ïá àéá÷ò(å ä úåéãò)àø÷äì éì áèåî'
éðôì òùø úçà äòù úåéäì àìå ,éîé ìë äèåù
àåäù åìåë íåéä ìë íãà ÷òöéù óéãòã ,'íå÷îä
,åæ äâøãá ãîåò åðéà ïééãòù ô"òà ,ú"éùäá ïéîàî
òùø äéäé ìàå' ,äèåùë íéøçà éðéòá áåùç àäéå

øåôëì àáéå òéùøé àìù 'úçà Y äòùúçàáåæ
åøîàù åîë ,äðåîàä(.ãë úåëî)÷å÷áç àá'

ìò ïãéîòäåúçàøîàðù ,(ã ,á ÷å÷áç)÷éãöå
äðåîàå' åáø íùá áúåëå íééñîå ,'äéçé åúðåîàá

.'÷"äåø àéä úîàá äîéìù

,äðäìòáåè äî åúòá øáã ,åðàá äúò ìù,
ùéøùé øùàë éë .'åîçð úáù'á åðãîòá
ãúéë äøåäèä äðåîàä íöåò úà åááìá íãàä

åúåìâ ìë ìò íçðúäì äëæé ,èåîéú àì øùà
óàù ïéáéå ìéëùé éøäù .'éîò åîçð åîçð' - åéúåøöå
øùàë óàå ,íéîù éãéá ïåúð ìëä úåìâá åúåéäá
äøúñäá åîöò úà øéúñî íéîìåòä ìë àøåáä
íà éë åðéà ,åéðáá äëî óàå äøúñää êåúáù
ïééðò íöò ,äáøãà .íå÷îä éðôìî íéãñçå íéîçø
äðùî úðéúð åá ùé éë ìåãâ øáã àåä äøúñää
ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîàù åîëå ,øáãì ó÷åú

(âð úåà ùãå÷ éáúëî 'äãåáòä ãåñé' øôñá àáåä)...åììë

ïåçèá ìùøáã ìëù äîéìù äðåîàá ïéîàäì
úáåèì äùòð ìëäå ,ìëì áåè àåäù 'äî äùòðä

íãàä úðáäá åðéàù äîå ,íãàä(ù ïéîàé)äáåèä
éàãååáå äâùäî øúñðä øáã êøòá àåä äùòðä
åéøáã øåàéá äàøðå .ì"ëò .ì"ãå ,äáåè øúåé àéä
àéä äìåãâ äë øúñää úçúî äðåîèä äáåèäù

éá ïéàù ãò...äâéùäì íãàä ãââââ

æ"éòëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä øàéáïðçúàå)

(å"ðøúäøèôäá(à î 'éòùé)éîò åîçð åîçð
íëé÷åìà øîàéY ìàøùé éðá íò åîçðúé äîá ,

úåøöä óàù ,øîåìë ,íäé÷åìà àåä 'äù àôåâ äæá
éàî ìëå ,äëøáìå äáåèì Y íéàá åúàî úåéåìâäå
éììè óéèú åæ äòéãé .ãéáò áèì àðîçø ãéáòã
åéìò àåáá óà øòèöé àìù ,éç ìë ùôð ìò íçåð

ä÷åöå äøöãããã.

יגנוג. ו 'להבדיל' נסתר, שאינו מצדיק יותר נסתר' ה'צדיק  את מחשיבים  העולם  הנה כי לדבר, ודוגמה

תועבות  'שבע ובאמת בדורו' כ'צדיק  מבחוץ  נראה  – כברו תוכו אין אשר - נסתר', ה 'רשע  את ביותר

- אסתיר' אסתר 'ואנוכי של  באופן ישראל  בני בתוך עצמו משכין שהקב"ה בשעה  כביכול , כך בלבו'...

'חיזקו כן על ההיא, בעת בקרבם  אשר השכינה ' 'השראת גודל על  מורה  זה  הרי הסתר, בתוך הסתר

ודחקות, צרות מרוב המקום  לי צר ואומר עליו , באות צרות רואה שהאדם בשעה  דיקא כי ותדעו ונתחזקה '

האורה . בזמני מאשר יותר כעת עמו  הנמצא בבוראו, יתנחם

התניא ד. בעל  הרה "ק של חסידיו  מגדולי זצ"ל  מונקיס שמואל  רבי הנודע  החסיד הגאון על מספרים 

ורק כל, ובחוסר בעירום שנותר עד רכושו כל את וכילתה בביתו שריפה פרצה אחת שפעם זי"ע,

בריקוד  פתח כך ובתוך לחיים, לשתיית המדרש בית אל עמו רץ  ותיכף  להציל , הצליח  'משקה ' בקבוק 

דעתו השתבשה  שמא בחשש  מיד אליו  חשו ידידיו גוי', עשני שלא גוי... עשני 'שלא ובזמרה  בשירה

משתחווים שהמה  הארצות מגויי הייתי אילו הן ואמר, שמואל רבי אליהם נענה  השריפה, צער מגודל 



ואתחנן  - הפרשה åבאר

éøùàìù åìáçå å÷ìç áåè äî Y êá åì æåò íãà
øàéá êëå ,'äá äðåîà êåúî éçä íãàä

ò"éæ ïéìøà÷î ìåãâä ïøäà éáø ÷"äøäúëøá'á àáåä)

(ã 'åîò 'ïøäàìéòì øåîàä ÷åñôä úàíåéä úòãéå
óàå åçåîá òãéì íãàä ìò úçà äòéãé -áéùäì

åáì ìàéë ,íé÷åìàä àåä 'äàåäå àøåáä àåä -
õøàä ìòå ìòîî íéîùá' íéàåøáä ìëì âéäðîä

,'úçúîãåò ïéà,ùåøéô Yïéà åæ äòéãéî øúåé
...úòãì íãàä êéøöääää

יהודי לכל שייך האמונה ענין  – ישראל  שמע
הוא באשר

ïúùøôá(ã å),'ãçà åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù'
çà úáéúáù ú"ìã úåàä äðäã'ã àéä

ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøäì åðéöî øçà íå÷îá .éúáø
(íéèôåù 'øô ÷"ùù)úåàä äáúëð òåãî øàéáùå"éú

' úáéúáú,éúáø å"éú - 'êé÷åìà 'ä íò äéäú íéî
,æîøìñðëéì äöåøä ìëì íå÷î äëåúá ùé éë,

éú÷çø øîåì åãéá øùà ìàøùé éðáî ùéà ïéàå

וקיים, חי הגדול ואלוקי אני שיהודי עתה אך זו , בשריפה 'נשרף' היה  'אלוהי' גם אזי לאלילים , וריק להבל 

גוי'... עשני 'שלא - ומכרכר מפזז  הנני ולכן לב, בכל להודות ראוי בלבד זה על

ד  טוב'איידי 'מנהג בספר איתא  גרגרים , כמה  נציגה  נחמו ' ב'שבת È˙Ú˜איירינן È"˙Î ÍÂ˙Ó Ë"Ù¯˙ ˙�˘ Ï"ÂÈ)

(‡ÈÏËÈ‡ È„ÈÒÁÓ „Á‡ ÌÎÁ Ï˘ חייב נחמו שבת ערב  וכבוא 'נחמו', שבת ערב עד להסתפר שלא טוב שמנהג

בנחמת  ינחמנו  וה' מרובות, בנחמות ויתנחם  לבב, ובטוב בשמחה השבת ולקבל  גופו, לשמח עצמו , לספר

שלם . עיר ציון

זי"ע המהרי"ל  כתב ÊÎ)כיו "ב ˙Â‡ ·‡· 'Ë ˙ÏÈÙ˙ ¯„Ò),באב תשעה  אחר הסמוך השבת הוא נחמו שבת כי ,

ה'ריטב"א' כבר כתב וכן הגואל . בנחמת ויבטחו  העם כל ÂÎ:)וישמחו  ˙È�Ú˙)בתענית המשנה  'לא (˘Ì)על

באב', עשר כחמשה  לישראל  טובים  ימים  באבהיו תשעה שלאחר בשבת  סעודה לעשות נהגו זה .ומפני

שועיב' 'בן בספר כתב ‰¯˘·"‡)וכך „ÈÓÏ˙Ï),ואתחנן טובפר' כיום לעשותו ‡ıÓÂ'שמצווה ÛÒÂÈ'· ‡·Â‰)

(„Ú˙˙.

במדרש שדייקו  וכמו  ה ', נחמת הייתה  לשעתה רק  לא כי בשמחה להרבות לנו יש  הזה  כהיום אף 

(ÂÓÁ� ‰"„ ‰Ó˙ 'ÈÚ˘È ˘"Â˜ÏÈ) בלשון 'יאמר' אלא נאמר לא 'אמר' אלוקיכם ', יאמר עמי נחמו  'נחמו הכתוב בלשון

על נחמו והמקדש , הבית חורבן על בני נחמו נחמו - לנחמנו הקב"ה  חוזר ושנה  שנה  שבכל והיינו עתיד,

בימינו במהרה  שיבנה השלישי הבית בבנין תתנחמו ומעתה ולשממה , לחרבות שנהפכו  וירושלים יהודה  ערי

(‚"Ù¯˙ ÂÓÁ� '¯Ù ˙˘¯„ ,ÌÈ¯Ù‡ ıÚ 'ÈÈÚ).

זי"ע  סופר החת"ם  בדברי מצאנו מכך ˙˜�"‡)יותר 'ÈÒ Á"Â‡ Ú"Â˘ ˙Â‰‚‰· Ú"ÚÂ ,È„Ó ‰È‰Â ‰"„ „"Ò˜ 'ÓÚ ÈÚÒÓ),

הירושלמי דברי את ˙È�Ú˙)שמביא ÛÂÒ)והיה' הפסוק את פירש ובזה  אחר, חודש  מתחיל  באב ט ' דאחר

חודש , בתוך חודש  שמתחדש פירוש בחדשו', חודש  לחודשמידי לקרוא נוהגין  הכי דמשום לי, ונראה

'מנחם' חודש  באב ט' אחר החודששנתחדש  הוא לחודש ט ' שעד היינו בחדשו, חודש הפירוש וזה  ,

'מנחם', שנקרא השני החודש בא כך ואחר 'אב', ונקרא בשבתו'הראשון שבת  'ומידי פירוש גם וזה

ה' בית  בהר להשתחוות בשר כל יבוא שאז נחמו, שבת  על סופר'שקאי 'חתם  בתשובות כידוע  ואכן ,

מנחם '. 'חודש  לתאריך המצוינות תשובות ÂÈ˙Â·Â˘˙Ó)ישנם  ‰·¯‰ „ÂÚÂ ,Á"Â‡ ˜ÏÁ· '„ ‰·Â˘˙Î).

הרה"קה . אמר וכך ובתמים , באמת לב בכל  בו להאמין הקב"ה שיזכהו – האמונה  על להתפלל  לו  יש גם

התפילה אחר מאמין' 'אני אומרים אנו  מדוע  טעם  כנתינת זי"ע , חיים' להאמין ה'שפע  עלינו  והרי ,

רק כי בזה להורות אלא ורגע , עת בכל  התפילה בה ' האמונה .אחר לשלימות נזכה 
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àåáé äöåøä ìë àìà ,'ä íò úåîéîúä êøãî
ïåéñçé äéôðë ìöáå íéîéîúä ììëá ñðëäìåååå.óà

úåøåäì éúáø 'ã áúëð ïëìã øîåì åðì ùé ïàë
ìëì íå÷î ùé 'ä úåãçàá äîéìùä äðåîàáù

ìàøùé øáî ãçàææææ.

ìàåéøäå ääåáâ äë éìà øáãú äîì ,øîàé
ïéîàî úåéäìî éú÷çø éë éúòãé íâ éúòãé
áìá äòåèð äðåîàä éøäù ,åãéá úåòè éë ,éåàøë
ãåñé'ä ÷"äøä áúë êëå ,ìàøùéî ùéà ìë

'äãåáòä(æè áúëî óåñ)ø"åîãàî éúòîùå .ì"æå ,
øîàù õéååàëòìî ò"éæøùà ïéîàäì êéøö éãåäéä

åúåà íéñëî íéáòù ÷øå ïéîàî àåäáéúë äæìå ,
.úîéé÷ ãòì åúðåîàå

íâ,äðåîàä úà âéùäì 'úòã øá' éððéà øîàé àì
ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä øîà ïë éëøãà)

(é úåà ç ùåøã á øîàîòîù' áéúë ïìéã ÷åñôáã
'ãçà 'ä åðé÷åìà 'ä ìàøùééúáø ú"ìãáåúîåòì ,

÷åñôá(ãé ãì úåîù)'øçà ìàì äååçúùú àì éë'
áéúëù"éøä,éúáøúåìåãâ úåéúåà ïéòë àåäå

ìëåéù éãë äîéìù äòã åì ïéàù ÷åðéúì íéáúåëù

ù"éøì ú"ìã ïéáù ÷åìéçä ïéçáäìéë ,ãçàäøåî
àåä ÷øù øéëéù Y 'êøáúé åúåãçàå åãåçé' ìò

çåë ïéàå úéèøô äçâùäá äøéáì âéäðîøçà
åúìåæççççàìù ,ìàøùé éðááù èåùôä úà óà ãîììå ,

úâäðäù øîåì äòèé àìå ,øçàá ãçà åì óìçúé
.å"ç ïîæä éø÷îå éòâôì äðåúð íìåò

מנין  דאגה – פרנסתו ברא יומו  שברא מי 

ïúùøôá(âë â),'øîàì àéää úòá 'ä ìà ïðçúàå'
áåñàñî áééì äùî éáø ÷"äøä øàéá

ò"éæ(íù úåøòäáå ,íëøáéå ä"ã éçéå 'øô ì"îøä 'éç),
ãò ,ãàî ÷æç åá éðåçèá äéäéù Y 'ä ìà éúðéçú

÷øå ,øçîä úâàã ììë âàãà àìùàéää úòäéäé
.éãéî àì åúå ,éðéò ãâðì

á"åéëåùøéô(ãåòå äæåçä éãéîìúî ãçàì äðåîàä ãåñé)

øîåà ä"á÷äù ,'íåéä úòãéå' ÷åñôä úà
ìò ÷ø åáåñé êéúåáùçî êìäî ìë Y íãàìíåéä,

'øçîä úâàã' êáéì ìà åñðëé íàåìà úåáùäå
íé÷åìàä àåä 'ä éë - êááìåúàî àá ìëäå ,

àøá åîåé àøáù éîå ,åãáìî 'ãåò ïéà' øùà êøáúé
åúñðøô(á òñéå 'øô çìùá àúìéëî)ùåèé àì éëå Y

גידיוו . ושס "ה אבריו רמ"ח  בכל  יכנס אלא בעלמא, בהבטה  האמונה  את לראות לאדם  לו די שאין והיינו 

דמהימנותא, צילא שמו .לחיותתחת יתברך הבורא מעם פרטית בהשגחה  שהוא עמו המתרחש  בכל 

ישראל .ז. שבשמע  'אחד' בתיבת רבתי ד' בתורה  נכתב דלכן זי"ע  התניא בעל הרה"ק  בשם מבארים  ובזה

כצורת הוא ד' צורת בקרבופטישכי ויחדיר שיכה והכוונה  בפטיש. עמוקכמכה עמוק גדול, – רבתי

אחד'. ה ' אלוקינו 'ה' כי לבו  עד במוחו 

ששמעח. מעלה , של שבירושלים הדעת ונקיי מגדולי זצ"ל גראסמאן ישראל רבי החסיד הגאון סיפר

אשר  רבי הרה "ק של  קורתו  בצל להסתופף  שזכה  ז "ל, קריניקער צבי ר' מהרה "ח ששמע מאביו

בקודש  להנהגתו  הראשון השנה' ב'ראש זי"ע את (˙¯Ï"‚)מסטאלין לערוך הרה"ק  נכנס  השנה ראש בליל .

רגעים ונשתהה  עצומה דביקות מתוך הכוס  את והרים  ביין הכוס  את מזג קודש , אש  בלבת הטהור שולחנו 

לחש החלון, אדן על רחוק שעמד האברכים אחד אצלו וזימן מידיו  הכוס  את הוריד מכן לאחר ספורים,

האברך  סיפר מכן לאחר עצומה ... ובשמחה בכוונה  וקידש  הכוס את שוב נטל  מכן ולאחר מה  דבר באוזניו 

העניין  בזה  לתהות והחל  פרטית', ב'השגחה  האמונה אודות להרהר והחל  שטות רוח  אחזתו שעה  שבאותה 

לו ולחש אצלו הרה "ק זימנו  הפרטית... והשגחתו בהנהגתו  והכל בעולם , הנעשה  כל את יודע שהקב"ה

בליבך  אשר המחשבות את אני יודע מקום מכל  ודם, בשר אלא שאיני שאני רואה שאתה  כשם באוזניו ,

המעשים לכל  ויעשה  ועושה עשה לבדו שהוא עולמים  כל  שהבורא האמן וכמה כמה  אחת על  כעת...

ונברא... נברא לכל  פרטית בהשגחה  ומשגיח  יודע 
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ìëáå úò ìëá åáåè ìë íäéìò òéôùäì åîò úà 'ä
.'ïéðî äâàã' ïë íà ,äòù

øáëåõéæãàîî äéãéãé ìåàù éáø ÷"äøä ùøéô
ñá ò"éæ'äëøá àùé' åøôä"ã íéøáã úùøô)

(íéùãçáåúëä úà(âë ,â äëéà)äáø íéø÷áì íéùãç'
ì"æç åøîà éë 'êúðåîà(:çî äèåñ)øæòéìà éáø'

äî øîåàå åìñá úô åì ùéù éî ìë ,øîåà ìåãâä
åðéöîð ,'äðîà éðè÷î àìà åðéà ,øçîì ìëåà
.'øçîì ìëàð äî' øîåà åðéà ïéîàîäù íéøîåà

,àø÷ä øàáúé äæáåíéø÷áì íéùãçéî ìöà Y
äáø'ù éî ìöà ÷ø ,ùãç øáãë 'ø÷åá'ä áùçð
øáëù éî éë ,íåéä ìò ìåîúàî âàã àìå 'åúðåîà
ùãç øáã 'íåéä' ïéà ,íåéä ìò áùçå ìåîúàî âàã

.ììë åìöà

àúéààøîâá(.çé÷ íéçñô)íãà ìù åéúåðåæî ïéù÷'
íééìôëáéúë äãìåéá åìéàã ,äãìåéë
(æè ,â úéùàøá)áéúë úåðåæîáå ,'íéðá éãìú áöòá'

(íù)÷åãö éáø ÷"äøä ÷ã÷ãå ,'äðìëàú ïåáöòá'
'÷éãö éøô' åøôñá ò"éæ ïéìáåìî ïäëä(éçéå úùøô),

éë ,øîéîì äéì äåä àëôéà ïåùìä ÷åã÷ã éôìã
èåòéî ìò äøåî ï"åðå å"àå úåéúåàä úôñåä ãéîú

,øáãä ùøåùîúùøôá ééçá åðéáøá åðéöî øáãì øëæ]

äøåöä úåðè÷ íù ìò 'ïåùéà' úáéú øàáîä äëøáä úàæå

éúôù'á 'éòå ,ïéòä êåúá ïè÷ ùéà úøåö úåàøì øùôàù -

áåúëä ïåùìî çéëåîå .íù 'íéîëç(àì ,æè àø÷éå)úáù'

øîàð 'ïåúáù'å ,íåéä ø÷éò ìò øîàð 'úáù' éë - ïåúáù

[úôñåúä ìòúáéúù øçà ,øåàéá êéøö äúòîáöò
(úãìåéá øåîàä)ë"à ,ùøåùä àåäïåáöòøåîàä

åøîà êàéäå áöòä ïî øñçìå èòîì àá äñðøôá
éô ìò ,ïëàù ,øàáîå ,'äãìåéë íééìôë' àåäù
íãàäù àìà ,øúåé íéì÷ äñðøôä éøåñéé úîàä
øçà åúôéãøá Y 'áöò' äðäëå äðäë åîöòì óéñåî
úáåçî øúåé òâééúîå äùåò àåäùë ,åúñðøô

øòö åì ùé æà éë ,úåìãúùääíééìôëáãöî ïä
äâàã åîöòì óéñåîù äî ãöî ïäå 'ä úìì÷èèèè.

מומחיםט . והחיש  ממונו על  חס  לא המלך הנפש , במחלת המלך של בתו לקתה פעם כי קדום, משל ידוע

מימיו אשר אדם של בכתונת שילבישוה  והציע אחד חכם  שבא עד למחלתה , מזור מצאו שלא רבים

יישוב  של רוח עליה תשרה  הדבר הכתונת את המלך בת תלבש וכאשר היא, מה 'דאגה' טעם  ידע לא

ביותר  הגדול העשיר אל המלך בדבר דחופים  יצאו הרצים הגדול . שברה  ירפא ובזה הנפש ושלוות הדעת

מהו, 'מחסור' יודע שאינו כזה אדם שבוודאי חשבו בסכלותם  כי מבגדיו , אחד את מאתו  לבקש  במדינה

יודע שאין ברור הרי ושפחות, עבדים ובהמות, סוסים  וכרמים שדות בתים  - רבים  נכסים  בעל בהיותו 

העשיר, מפי יוצא מפורש  בשמעם  ומרה , גדולה  טעות טעו כי להם נתברר מהרה שעד אלא מהי. 'דאגה '

שמא  דואג הוא עת ובכל והנהגתם... ניהולם אודות בדאגות מלא הוא הרי הגדול  עשרו לרוב אדרבה , כי

דואג  הוא ובלילות ים , בלב ספינותיו יטבעו ולא בנכסיו דליקה  תפרוץ שלא חושש הינו בימים ממונו, יאבד

הדאגה שאין המעיד איש מצאו  ולא יותר... קטנים  עשירים אחר לתור המלך משרת פנו  משם הגנבים. מפני

וכיו "ב... ימים כמה מידי קבוע כאורח  היא הרי לכה "פ – בקביעות לא אם  אף מחנהו  בקרב שוכנת

היושבים ובניו  אב – משפחה  מצאו  בו העיר, בירכתי הבנוי ליפול  המט  לבית בסמיכות עברו אשר עד

הם כאילו  וכינור', בתוף – ובזמרה ב'שירה  לעצמם  ומזמרים יושבים והללו  לב, כל ומזעזעת נוראה  בעניות

וישאלום בליבם ... נתונה  דאגה כל  אין כי בעליל ניכר והיה  בידיהם נתונים  תבל  מחמדי וכל עולם עשירי

כדבר  יתכן כיצד במעונם ... לדאגה  הרגל דריסת אין כי הדברים  כנים  אכן האם אצלם, לברר והחלו  לשלום ,

המשפ בני ויענו להוסיףהזה ... ולילה  יומם  מחפשים ואיננו  ב'רכושנו ' לנו  די לנו, חסר מה וכי – יחדיו חה

מזונותינו  והרי וממון... ‰˘„‰)רכוש  ˙Â˜¯È)ושלמים בריאים שהננו  אלא עוד לא בחצר... כאן לנו  גדילים 

לפני  בקשתם  ושטחו נפשם, אהבה  אשר את מצאו כי המלך משרתי שמחו לנו... חסר ומה ובנפש ... בגוף

תגדל שמחתי ויאמר, המשפחה ראש  ויען לך, השייכים  מבגדך לאחד מאד זקוקים  הננו  המשפחה , אבי
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בעת בבוראו  מכיר החכם – רינתם את בשמעו
צרה מתוך בה ' להכיר  נצרך  ואינו הטובה 

ïúùøôá(âë â)ìòá'áå ,àéää úòá 'ä ìà ïðçúàå
'íéøåèä- 'äøéù' àéøèîéâá ïðçúàå

åúìôú òîùéù éãë äøéù åéðôì øîàù.ì"ëò ,
ò"éæ õéæãàîî äãéãé ìåàù éáø ÷"äøä áúëéøîà)

(æ äçîùå äøîæ éðéðò ìåàùàìô àåäå .ì"æåïéðò äî)

(úåìéôúä úìá÷ì äøéùäø"åîàà éøáã é"ôò ïëà ,
áåúëä ìò ì"ðä ì"÷åöæ(ãî å÷ íéìäú)øöá àøéå'

Y 'íúðéø úà åòîùá íäì(íúåà ÷ãáù Y àøéå)íàä
'äá íðåçèéá áåøì éë ,äøö úòá óà íéððøî íä
äøéùä éìë åðéëä øáë äçååøì äøöî íòéùåéù

,ïëì íãå÷'ä íòéùåä êëìù"áúé åá íä íéøéëî éë)

(äçååøä êåúî óàïðçúàå' íéøáãä åùøôúé ïàë óà ,
'ä òîùéù éãë ,ïåçèáå äðåîàá äøéù øîàù åäæ -

.åúìôú úà

ïëå'÷ä ä"ìùä áúëïéðòä ìë ,øåà äøåú ÷ìá)

(úåëéøàá,äìòîìî ãøåé òø ïéà éë òã
'äì íä íéðá éë úéìàøùéä äîåàìäøçù óàå .

ïéáì ìàøùé úåìâå úåùã÷îä ïáøåçá íäá 'ä óà
...úåîåàäùéà øñéé øùàë Y íúáåèì àåä ìëä

åðáíä íàù àöîð .áåè êøã ìò åãéîòäì Y
øñééì êøåö ïéà øáë áåè êøã ìò íîöò íéãéîòî

÷åñôä øàåáî äæáå .íúåà(â ãë øáãîá)íåàð' ,
íãàä ìù åìæî øùà úòá ,ùåøéô ,'øáâäøáåâ

'ä éë øëåæ åðéà ,åéëøã ìëá çéìöî àåä éøäå áåèì
àåä éøäå ,åì áéèéîä àåäïéòä íåúùåîúñðù -

äúééä 'ä úàî äëøáäå äáåèä ìëù úåàøìî åéðéò
÷øå .úàæìôåðùëæà åúìéôð úòá -íéðéò éåìâåY

øëæ àì òåãîå ,äøéáì âéäðîå àøåá ùéù øëæð æà
êøöð äéä àì æàù ,åì äéäù äáåèä áåøá 'ä úà

äìéôðä éãéì àåáìéééé.

ïéòî÷åñôä úà åøàéáù ùé ,äæ(ä çé÷ íéìäú)ïî' ,
ä÷åöîå øöéî úòá ,'ä÷ éúàø÷ øöéîä

'ä ìà éáì ìëá éúàø÷àð äòéùåä 'ä àðàéúîåòì ,
éððòúééä ïëéä ,ä"á÷äáçøîáúøëä àì òåãî ,

æà éá øéëî úééä íàù ,ìëä ïåãà ,éúàî ìëäù æà
ä éëëåúì àåáì úëøöåä àìøöéî'äá øéëîä éë .

,äáåèá åîò 'ä úâäðä ïééãòùë ,åëøã úéùàøá ãéî
éãéá ìëä éë åøéëæäì 'ïéãä úãéî'ì àåáì êéøö åðéà
áåè úâäðäá åîò âåäðì ä"á÷ä êéùîéå ,íéîù

אשר  היחיד הבגד מזה  לבד בגד עוד לי שאין אעשה  מה  אבל ולאחיסמך, לעזר ולמלכך לך להיות מאד עד

מקום היה  כבר אחד בגד עוד אפילו לי היה  אם כי מביתי, ה'דאגה ' למניעת מהסיבות אחד והוא בשרי... על

מצוא... עת בכל ולהכינו הבגד את אכבס  וכיצד מתי היאך נתונים  מעייני היו  כי – לביתי להיכנס לדאגה

– ותוצאותיה האמונה מחסרון – אדם של ללבו הדאגה תבוא אחד  ממקום אדרבה, כי לך , הרי

מתוך – ה' חלק אשר בחלקו לשמוח ישכיל אם וממונו... הונו ולהגדיל  להוסיף  ולילה יומם חיפוש

לדאגה. מקום כל אין  להפסידו, אדם ביד אין וזאת  לחלקו, להיות הנגזר הוא לו שיש  מה כי אמונה

זי"ע מרודניק צבי רבי הרה"ק  המליץ ˙˘Ï"‡)כך ÍÏ È"˘¯ÂÁ ,'ÌÈÈÁ ÚÙ˘'‰ הממון (‰¯‰"˜ שם נקרא כן שעל ,

המשנה  כלשון ה 'בושה' שם על  – ‰)'כסף ' ‚ ÌÈÁÒÙ) לראות שהכסיפו 'כאדם לנו  היא וחרפה  בושה  כי פניו ',

ובכספו ... בעסקיו  ולבו  מוחו בכל  שקוע  אחינו  את

זי"עי . התניא' ה'בעל הרה "ק כתב שאת ‰˘�È)ביתר ı˜Ó È‰ÈÂ ‰"„ ,ı˜Ó '¯Ù ¯Â‡ ‰¯Â˙)לבטש האדם  עבודת

- האדם  על ייסורים  הקב"ה  מביא זה  לצורך ורק  רוחו , לשבתגסות ראוי אינו עונש מחמת לא כי

עוה"ז  בנבוכדנצרבשלוות מצינו  שהרי ,(.Âˆ ÔÈ¯„‰�Ò)פסיעות ג' שהלך ÈÈÚ"˘)בשביל ,˙ÂÚÈÒÙ השי"ת („' לכבוד

דורות, ג' עד אחריו ולזרעו העולם כל  על  מלוכה לו  המקום פסקו  כיבד  שלא מישראל  אדם לך  ואין

לו  הוא כדאי עוה"ז טוב וכל  רוחו,בכך , גסות ולהשפיל להכניעו האדם את לבטש  באים  הייסורים  אלא ,

Ê.)וכמשארז "ל ˙ÂÎ¯·)עליו באים  שייסורים  רואות שכשעיניו  אדם, של  בלבו  אחת מרדות דעתו טובה נשפל 

ה'... בעיני יקר והוא נכנע, עכ"ל .ונעשה
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äòù ìëáå úò ìëá íéîçøåïäëä ÷éååã á÷òé áøä íùá)

à úà äãô'á àáåä Y ì"öæ('íäøáàéàéàéàé.

שמע ' 'קריאת  ענין  – באהבה  פעמיים  ואומרים 
וערב בוקר 

ïúùøôá(ã å),'ãçà åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù'
åîåé÷ øå÷îå åðúåéç ãåñé äæ ÷åñô äðä
äîã÷äá øàáúð äôé øåàéá ,àåä 'ìàøùé ììë' ìù

'ìè éìâà' øôñìíùá ,ò"éæ áåùèëåñî 'øæð éðáà'ä ÷"äøäì)

(åéáàíåé éãéî äáäàá íééîòô 'òîù úàéø÷'ì íòè
úçéúôá áåúëà 'áà ãáëé ïá' íéé÷ì .ì"æå ,åîåéá
'éôá ,ì"öæ ø"åîàà ãåáëî éúòîùù äî øáã éøôñ
òîù úà ïéøå÷ éúîéàî' úåëøáã äðåùàø äðùî
,'ïúîåøúá ìåëàì ïéñðëð íéðäëäù äòùî ïéáøòá
ïéðòã ,ì"æ à"à øîàå .äæá äæ äéìúä ïáåî åðéàå

פרעג יא . זצוק"ל , זלמן ר' הגה"ח  אביו  אליו  נענה  הלילות באחת כי שליט"א, בריזל נטע  ר' הרה "ח סיפר

˙˘‡Ï)נישט  ‡Ï˘ ÛÈ„Ú)מה' ושאלו  הבן נחרד נישט... פרעג נישט... פרעג עלי, עבר קשה  יום איזה 

בבוקר קמתי לו , ענה אבינו , את רע' Â‚‰�ÓÎ)אירע  - ¯˜Â· ˙Â�ÙÏ ÌÈ˙˘ ‰Ú˘·)שרוכים ללא מנעלי את ומצאתי ,

ה בבית האתמול  ביום שהוא אשר שהנכדים  כנראה  – לבסוף,בתוכם  היה  ומה  - הבן שאל אותם , עלימו 

לה', עליו  והודיתי אחד, שרוך שמצאתי עד... בבית, כל  את הפכתי הבית, פינות בכל  חיפשתי תשאל , אל 

שמצאתי... עד חפשתי כמוני, זקן כיהודי – כוחותי בשארית לכן אחד, בשרוך רק  לילך א"א הרי אבל 

לשית  ידעתי לא נעלמו , הבגדים כל  כי לראות נחרדתי הטבילה  מבור בצאתי למקוה, הלכתי לאחמ "כ

קלמן ר' את הביתה לשלוח  חשבתי וכבר אפנה , ולאן אעשה מה – בנפשי ¯·Â˙עצות ‰ÂÂÏ˙Ó ‰È‰˘ ·Â˘Á ·¯)

(Â˙Â�˜Ê ÈÓÈ· ÂÈÏ‡ תבוא אמך, – הבית שבני רציתי לא כי עצמי את עצרתי מיד אך אחרים ... בגדים  שיביא

– ואמר רבה  בשמחה  זלמן ר' נענה היה ... מה לבסוף ... היה ומה  נו , הבן, עולמות...שאלו ותהפוך הנה

כלל נגנבו ולא למקוה , הלכתי לאחמ "כ המנעלים , בתוך ושלווה בשלום  שכנו  והשרוכים  בבוקר קמתי

מנוחות... מי על  הלך יומי כל הבגדים ,

לראות וחשכה  נסיון לזמני האדם  ימתין שלא החשיכה ללמדך, החשיך מתוך טרם לו  שהיה  האור את

יכיר  עמו , גמל  אשר הטובה כל  על לבוראו  וישבח  יודה  למישרין הולך הכל  בעוד מועד, מבעוד אלא לו,

ואז נעל... שרוך ועד מחוט  – הבורא לו נתנו  לא אם  לאדם  ורכוש  קנין ואין מאליו , הנעשה  דבר אין כי

ח"ו . החשיכה ע "י באור להכיר יצטרך לא

בתי, לך דעי לה, ואמר נענה ענין, איזה  על נאנחת בתו  את פעם  ראה זי"ע מרוז'ין שהרה"ק  מספרים

הודאה  גוררת  והודאה אנחה, גוררת הכלשאנחה לקבל  אלא וכלל, כלל  להתאנח  שלא הראוי מן כן על ,

ועוד. עוד תמשך שההודאה  בכדי ברכה , שפע  אחריה  תגרור זו והודאה  והודאה, בהלל ושמחה באהבה 

בחלקו ' השמח  עשיר 'איזהו  - המשנה כפירוש  העשירים, מן היה  שלא בעשיר מעשה  הרה"ק , סיפר וכה 

(‡ „ ˙Â·‡)עתה מזל', 'רוע זה וכי שמיא, מן לו  אמרו  הוא, רע כי מזלו  את ומבכה מתאונן היה  ותמיד ,

צריך  אין הפתחים, על  המחזר מרוד לעני ונהפך מעשירותו הורידוהו אמיתי, מזל ' 'רוע  מהו  תראה  ראו 

עליו, שבא הנורא המצב על הרף  ללא מבכה  והיה  מונים, עשרת ובכיו  טענותיו  נתרבו  זה  שבמצב לומר

למחרת  נוראות', 'נורא באמת שהוא מצב עליך נביא נורא', 'מצב זהו  וכי ואמרו, השמים, מן שוב נענו

שלא  הימנו מתרחקים  הבריות היו  כי הפתחים', על 'מחזר שערי בפניו ננעלו ובזה  ב'צרעת' נתנגע היום 

ל 'בירא  שנפל - לו עלתה כך כי על  הפוגות מאין ונאנח  בוכה  לשעבר העשיר והיה מצרעתו , לידבק

גיבן  נעשה מיד מהי, 'עמיקתא' לך ואחוי תא היא, 'עמיקתא' זו וכי שמיא, מן לומר שבו שכזו , עמיקתא'

אלא  נאנח , לא שוב המצב לשפל  בהגיעו  כרגיל. מאכלו את לבלוע יכול היה  לא וכבר כהגמון, וכפוף בגבו 

חי' שהוא דיו  – חי אדם יתאונן 'מה אך כלל, שפיר איננו  מצבי אכן Ó)אמר, ‚ È˙·¯ ‰ÎÈ‡) להודות עלי ,

מרום משמי נענו  שכן, מכיוון חי, אני ואילו לקבורה  כבר אותם  מובילים  אשר יש  כי חיי, על לבוראי
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äøåú äëéøöäù 'ùîù áøòä'àîèä úøäè øåîâì)

(åúàîåèîàîè äéäù øçàî î"î ,ìáèù øçà óàã
,íåéä ìë äàîåè íùåø åá øàùð íåé åúåàá
åá äéä àìù ùãç íåé àáù - ùîù áøòäáå
äàîåèá àåäù åîëå .äîéùøä íâ ÷ìúñð äàîåè
úåëìî ìåò åéìò ìá÷îùë - äùåã÷á åúîåòì êë

,äæá åúáùçî ïéà ë"çàù óà ,úéøçù íéîùî"î
,íåéä ìë íéîù úåëìî ìåò úìá÷ íùåø åá øàùð
êéøöå ,äîéùøä íâ ÷ìúñð øçà íåé àáù áøòáå

ùãçî íéîù úåëìî ìåò ìá÷ìíëç éô ã"ëò ,

éë ì"æ (à"ô äçðî øòù) ç"òôá åéøáãë éúàöîå ,íù íééñîå)

ïëì úéøçù ìù ù"÷ ìù ïéçåîä ïî íùåø ïééãò øàùðù éôì

(ç"òô ì"ëò äçðîá ù"÷ øîåì êéøö äúò ïéàáéáéáéáé.

áúëå' .ì"æå ,'ééçá åðéáø'äïãò ïâ àøáð àì éë
íéãçééîä íúåàì íà éë åéúåìòî ìëá

äðååëá åîù(åãáìî ãåò ïéà ,ãçà 'äù íéøëåæ úò ìëáù),
äáúëð ïëìå ,â"é àéøèîéâá 'ãçà' úáéú äðäå
ïðçúàå 'øôáå ,úéùàøá 'øôá íéîòô â"é 'ïâ' úáéú
ìëäù êì øîåì ,'ùà' úáéú íéîòô â"é äáúëð

היא, מה  'טובה ' נראהו עתה  לה', להודות ועליו בו  יש שטובה  הוא אומר שכזה מצב על  וכי ואמרו ,

אמרו ממנו, מאושר ואין כפוף  גוו  אין שכבר על  לבוראו, ולשבח  להלל  האיש  הוסיף  מהגיבנת, ונתרפא

ושב  מצרעתו, וירפאוהו מהו , 'מאושר' לו  נוכיח הזאת בעת הוא, ומאושר שמח  בזה  וכי שמיא, מן לו

הוא  יכול מעתה כי שמחתו ותרב הנגע, ממנו  סר כי בינותם, להלך לו  נתנו שכבר - הבריות בין להלך

נרבה אנן הפתחים , על  לחזר – שמחתך' 'רבתה בזה  וכי ממעל, בשמים נענו  הפתחים... על לחזר לשוב

את  העמיד שבו  ומכובד, הגון' 'סכום  להלוותו מידידיו  אחד בלב הוא ברוך הקדוש  הכניס באמת, שמחתך

שמח 'להיות היטב ידע כבר עתה מתחילה , יותר לעשירותו  וחזר כבתחילה, מכונם על  לשעבר עסקיו  כל

לו . אשר כל  על  ולשבח ולהלל להודות בחלקו ',

דבש'בעניןיב. ב'יערות זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן רבי הגאון כתב שמע ', ÊÈ)'קריאת ˘Â¯„ ‡"Á) דקרא בלישנא

(ÁÈ ‡ ‰È„·ÂÚ)וזלה "ק לקש ', עשו  לקש'בית נעשה עשו בכוונה, שמע קריאת קורין  היינוכשישראל ,

ממש . בו  ואין ברוח  המתפזר כקש נעשה  עשו ' 'בית שכל

בלחש הנאמרת שמונ"ע  תפילת בין מצינו והפרש  חילוק  ·)הנה  ‡˜ Ú"Â˘)אנו ישראל ' 'שמע  ואילו ,

גדול בקול ÂÎ)אומרים  ·Ò Á"Â‡ ‡"Ó¯)שאמרו כמו  ותחנונים' 'רחמים בקשת היא התפילה כי הדבר, ובביאור ,

(‚È · ˙Â·‡) ומדרך הוא, ברוך המקום לפני ותחנונים רחמים אלא קבע , תפלתך תעש אל מתפלל  'וכשאתה

ייכמרו העולם, למען  ובהכנעה בנעימה רפה בשפה יבקשנו חינם מתנת או הלוואה מרעהו לבקש הבא

עליו... אבלרחמיו ובלחישה , נמוך בקול נבקשם עשרה' 'שמונה בתפילת צרכנו לבקש  בבואנו  כן על

ממנו, רכושו כל  את לשדוד הבא 'גזלן' הבית לתוך פרץ ולפתע  בביתו שישב למי דומה  שמע ' 'קריאת

מביתו ויגרשנו החוצה ' 'צא בזעקה קול עליו  ירים  אלא בניחותא, הבעה "ב עמו ידבר שלא פשיטא הרי

ומיד, לשכוןתיכף שבא היצר על  זועקים הרינו שמע, בקריאת  שמים' מלכות  'עול  לקבל בבואנו אנו אף 

מוטל כן  על  ובשכנותו, בו חפצנו לא כי דעתנו מגלים אנו קריא"ש ובעת  לרע, לבבנו להטות בלבנו

ישראל ' 'שמע בזעקה אז לזעוק .עלינו

נפש, לרצחו  'שודד' עליו התנפל היער שבמעמקי זצ"ל  אסאד יהודה רבי הגאון מתלמידי באחד מעשה

ונתן  – הרוצח נאות לזאת אך ביה, תליא טפלי כי נפשו על שיחוס  תחנוניו  כל  לתלמיד לו  הועילו ולא

שמע בקריאת כהן' 'מראה  ולתאר לשער אין לאלוקיו , נפשו  ישיב  בטרם שמע ' 'קריאת לקרוא רשות לו

סביבו בנעשה התלמיד הבחין שלא עד ממש כפשוטו נפש  ובמסירות הלב בכוונת ורחימו  בדחילו – זו

הרוצח נעלם והנה וראה עיניו  את פקח  אמת...' אלוקיכם  'ה' סיים כאשר ויהי שמע', 'קריאת באותה

משהגיע חייו... שניצלו וצהלה שמחה ברוב העיר לתוככי היער ממעבה  וברח רגליו נשא מיד ואיננו,
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,íãàä úðåîàá éåìúã"çà 'ä úà ãçééîä éë
(â"é àéøèîéâá)'ïâ'ì äëåæå íåðäéâä 'ùà'î ìåöéð

'åéúåìòî ìëå ïãò.

התפילה בעת  ה' אל קירבתינו – קרובים  אלוקים

äùøôåæïðçúàåäìéôúä ïéðòá úùøãð äôé
áì áø÷î äðéçúäåâéâéâéâéàöé äæå ,ò"ëåá éðôì

ïúùøôá áéúë ,äðåùàø(æ ã)øùà ìåãâ éåâ éî éë

åðàø÷ ìëá åðé÷åìà 'äë åéìà íéáåø÷ íé÷åìà åì
éîìùåøéáå .åéìà(à"ä è"ô úåëøá)éàìîù áø ùøôî

áúëð ïëìãíéáø ïåùìá,'íéáåø÷ íé÷åìà' -àåä éë
úåáéø÷ éðéî ìëá åðéìà áåø÷éë ,íù øàåáîå ,

êà ,äðîî ÷åçø ïéàå äáåø÷ úéàøð äøæ äãåáòä
åðîî áåø÷ ïéàå ÷åçø äàøð ä"á÷ä'÷åçø äàøð' ,

,äðù úåàî ùîç êìäî òé÷øì ãò õøàäî éøäù -
äåáâ äîë äàø ...òé÷øì òé÷ø ìë ïéá àåä ïëå

השמים מן לו רמזו  מה  לשאול הוסיף לאחמ"כ  קרהו. אשר כל את נוראה  בהתרגשות לו סיפר רבו אצל  התלמיד

לא  מימיו כי התלמיד הודה  כזו, שמע ' 'קריאת מימיך קרית וכי נא, אמור המהרי"א, ויענהו  הלז, נורא במעשה

מהי... שמע' 'קריאת תדע  למען השמים מן כן סיבבו  לזאת אכן, הרב, לו אמר שמע... קריאת כך קרא

כשהוא  האותיות, בדקדוק  שמע ' 'קריאת לקרוא זצ"ל מבריסק  הגרי"ז  של  הקפדתו רבים  בת בשער ידוע

ב'העזה ', ושאל פשוט  איש  אליו ניגש אחת פעם מלא, ובפה בבירור ואות אות כל  רבינו מוציא אםילמדנו

לדקדק חיוב שאין הרב יאמר ואם  כן, אעשה אני אף  מע "כ, קורא כאשר קרי"ש  לקרוא האדם  מחויב הדין מצד

מעות  לו  יש האם מר, נא יאמר הגרי"ז , השיבו ואות, אות כל בהגיית כ "כ הרב מקפיד מדוע  בקריאתה , כ "כ

בכל כיסו  על  ידו  החזיק  עיר של  ברחובה מר של  בהילוכו האם  הגרי"ז , שאלו הן. ויאמר, האיש  ויען בכיסו ,

משומר, במקום  המעות את הנחתי לא, – הלה  השיב ח"ו , המעות יגנבו ולא יפלו  שלא כדי שעה ובכל  עת

שאלו וכך... כך האיש ויען המדובר... סכום באיזה ושאלו , הגרי"ז  הוסיף  רגע . בכל  שם  למשמש  צורך ואין

צורך  כל ואין משומר במקום  מונח  שהכסף  אומר היית אז  גם – דאלער מליון סך למע"כ  היה  ובאם הרב,

רגע בכל  בודק  והיה  המעות מעל ידו  מניח היה שבוודאי האיש  הודה  כבר בזה  שמירתו ... על שמירה להוסיף 

מ הגרי"ז לו נתן בזה  המעות. נגנבו  כרכוששמא בעיניו  חשובה  שמע ' 'קריאת כל אשר האדם – ל'שאלתו ' ענה

'שלא  באותיותיה יתירה בזהירות ידקדק  אלא מפיו , התיבות יזרוק  לא בוודאי דאלער, כמיליון – ועצום גדול

פחותה '... ב'שמירה דיו אכן, זו , בדרגה עומד שאינו מי אבל מקרי"ש... אחת' אות אפילו  יאבד

תשעהיג. אם  כי עמו  היו לא אך להתפלל , סאלי' ה'בבא זי"ע  אבוחצירא ישראל  רבי הרה"ק  עמד פעם 

כאן  נמצא הילד בני הנה  ואמר, המתפללים אחד נענה למניין. עשירי לו  להשיג הצליחו  ולא יהודים 

המנהג פי ועל ÂÓÈÂÒÓ˙)עמי ˙ÂÏÈ‰˜·) העניין את אישר הרה"ק  מתפללים . למי יודע הוא אם לצרפו נוכל

לו , ואמר בנו  אל ניגש  העמוד ...והאב לפני שמתפללים יודע הנך  כעת האם הנה ואמר, הרה "ק נענה 

מתפללים . מי לפני יודע אינו האב שגם  לכל  נתגלה כי שמונה , אלא לנו  ואין למניין שניים  כבר לנו חסרים 

ובקולי  בהתלהבות התפלל  קארלין חסידי של שכדרכם  קארלין מחסידי אחד התגורר 'בריסק ' בעיירה

דבר, לו לומר להם  נתן לא הגרי"ז  אך בתפילתו , מלצעוק שיפסיק  בו  לגעור בריסק  אנשי ורצו  קולות,

בהיותם לדרך, בצאתו  עמו  שיצטרף חסיד מאותו  וביקש  המרפא, למעיינות הגרי"ז נסע  זמן איזה כעבור

נענה מרגיש ', אתה איך מע"כ , שלום  'מה  שאלו גדול  רעש ובקול  הגרי"ז  אליו פנה לעיר מחוץ יחדיו

' הרב יצעק מדוע  אך בסדר, הכל  שב"ה  והשיב, הרבהחסיד אל  בסמוך  עומד  אני גםהרי שומע  והנני

כל לזעוק  שתפסיק  אותך, ללמד רציתי אשר הדבר 'הוא ואמר הגרי"ז לו השיב בשקט', אלי ידבר כאשר

הקב"ה  כי בתפילתך, לצידךכך עומד עומד שהקב"ה אני 'יודע ואמר החסיד נענה  תפלתך', את ושומע

תפלה , ושומע מפי...עלי מוציא אני אשר את  אשמע שאני כדי הוא בתפלה צועק שאני מה 'אך 

טענקא אבד"ק  זצ"ל פריעדמאן זלמן שלמה  רבי הגה"צ סיפר התפלה, ענין ÓÚ'אגב 'Ï‡¯˘È· ÏÂ„‚'· ‡·Â‰)
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úñðëä úéáì ñðëð íãà åìéàå ,åîìåòî ä"á÷ä
ä"á÷äå äùéçìá ììôúîå ãåîòä éøåçàî ãîåòå

,åúìéôú úà ïéæàîäæî áåø÷ ÷åìà êì ùé éëå
ïæåàì äôîë åéúåéøáì áåø÷ àåäùãéãéãéãé.

éðôåàáå'÷ä 'íééçä øåà'ì åðéöî äìéôúä
ïúùøôá(ïååëúð ãåò ä"ã)÷åñôä éë(âë â)

ìò æîøî ,'øîàì àéää úòá 'ä ìà ïðçúàå'
åìàå ,ìá÷úúù äìéôúì íéëøöðä íéàðú äòáøà

,íä.àíéðåðçú' ìù ïôåàá ììôúéù - 'ïðçúàå'
.çúôá ãîåòä éðòë ä"á÷ä ìà ïðçúäì ,'ùø øáãé

.áìà ììôúäì - ''ä ìà'(íù)ùåã÷ä ä"éåä
.'íéîçøä øå÷î' àåäù.âúòá - 'àéää úòá'

ïåöø úò åäæéà' ì"æç åøîàã àäëå ,ãçåéî ïåöø

.'ïéììôúî øåáéöäù äòùá.ãùøôéù Y 'øîàì'
äùøôì øùôà àäé àìù - åúìéôú úà áèéä øàá

éåàø åðéàù ïôåàáåèåèåèåè.

íìåòìøáë éøä øîåì íãàä ùàééúé àì
äîëå äîë éðåìô ïéðò ìò éúììôúä
,éúòùåð àì ïééãòå øùåòá úåìéôú éúëôù ,íéîòô

éîìùåøéä éøáã úà øåëæé àìà(à"ä è"ô úåëøá)éáø ,
ïåøèô åì ùé íãå øùá ,øîà àøéòæ éáø íùá ñçðéô
à÷ã ïìô çëùà øîåà àåä øúåéá åéìò çéøèä íà

éì àçøèî(éðçéøèî àåä äîë ãò éðåìô úà äàø)ìáà ,
ïë åðéà ä"á÷äåéìò çéøèî úàù äî ìë àìà

êìá÷î àåäáéúëã àåä àãä ,(âë äð íéìäú)êìùä
êìëìëé àåäå êáäé 'ä ìòæèæèæèæè.

(Ê"È¯מכתב נמצא ידו שתחת ,(Â�Â·ÊÈÚ· Â�˙ÂÁ ÂÏ ¯È‡˘‰ בסוף(‡˘¯ זי"ע, משמלויא שלמה' ה'לחם  מהרה"ק 

מפי  קיבלתי כן 'כי עלי שתתפלל כדי אמי ושם שמי כתבתי כתב, וכה  אמו, ושם  בשמו חתם המכתב

- זי"ע  אריה' ה 'קול בעל הגה"ק  תפילותמוזל"ה  מכל  יותר בשמים מקובלת נאמן' 'אוהב  תפילת  כי

הלב בכוונת  תלויה התפילה קבלת  ועיקר הלב  מעמקי באה האוהב  תפילת כי והיינו .הצדיקים',

להמבי"ט  אלקים ' ב'בית ÈÙ"·)ומפורש  ˘È¯ ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Ú˘)מה חדא ביותר, הנשמעות תפילות שתי שיש ,

דאמרי והיינו הצרה , עליו באה בטרם האדם  Ó„:)שמתפלל ÔÈ¯„‰�Ò) ואידך לצרה', תפלה  אדם  יקדים  'לעולם

ככתוב אחרים, על שהיא È)התפילה  ·Ó ·ÂÈ‡)איוב שבות את שב רעהו 'וה ' בעד  '.בהתפללו

חיים'יד. ÁÏ)ב'תורת ÔÈ¯„‰�Ò)אלינו קרוב – הירושלמי לדברי קריבותמסמיך מיני כמהבכל  יש  דהנה ,

עבדיו . על  כמלך החיוב מצד יש  עוד חתנות, מצד ויש  ואם, כאב התולדה מצד יש  קורבה, מיני

עצמו , באדם תלויה קרבתו ' ש 'מדריגת אלא קורבה, מיני בכמה  לנו  קרוב יתברך לפי והוא הכל ובמה-

הבורא  אותו יענה כך  אליו קורא שהאדם באופן  והצעקה, אליו,התפילה קראנו בכל הפסוק שסיים  וזהו ,

אליך. הוא כביכול  יתקרב אליו  קרבתך לפי

בקשותיוטו . כל  ויאמר ממש, בבירור להיות צריכה התפילה כי אומר היה זי"ע מידנער משה  רבי הגה "ק

בפרוטרוט מאביו ושואל מתבייש , שאינו  - אביו  לפני המתחטא בן כמו  קלארקייט ', א 'מיט  בבהירות

שבשמים . מאביו 'ריחוק' הוא מראה בבירור ולהתפלל  לבקש המתבייש  כי ממש , ובירור

הי"ד מקרינקי העשל  לר' זי"ע, מידנער משה רבי הגה "ק אמר ˘ÂÏÂÎעוד ÌÏÂÚÏ Â˙Â˜Ï˙Ò‰ È�ÙÏ ˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·˘Î)

(·ÂËקאפיטלעך ב' נא אמור וצוקה , צרה שתמצאך עת בכל ,(È˜¯Ù)בפה מבוראך תבקש ואח"כ  תהלים,

והיינו רחל'. בן 'משה שמי את תזכיר שאף  ואבקשך גמגומים , כל ללא – בקשתך את ובפשיטות מלא

משאלותיו . כל  יימלאו  ואז וברורה  פשוטה בשפה  אביו  אצל המתחטא כבן לה ' קרוב עצמו שירגיש 

זי"ע טז. מלעלוב דוד רבי הרה "ק שפירש  ÈÂˆ‡)כמו  ,Ê¯‡·Ï‡ÂÂ ¯Î˘˘È Ï‰‡) הפסוק È‡)את ÁÎ ˙È˘‡¯·)ויפגע'

'פגע' להיות האדם שעל  בלשוננו]במקום ', עד ['נודניק' ובקשות, בתחינות ויפציר שיעתיר בתפלתו ,

חיים ' ה'חפץ  הגה"ק  אמר וכך שבשמים , לאביהם  ישראל  בין המפסיקות החומות כל  את ויפרוץ  שישבר

איהם' מ 'נודז 'עט  אז ליב האט וואס טאטע א איז  רבש "ע 'דער לבתו Ï‡זי"ע  ÂÈ�·˘ ıÙÁ‰ ,ÔÓÁ¯ ·‡ ‡Â‰ ‰"·˜‰)

(·Â˘Â ·Â˘ Â· Â¯ÈˆÙÈÂ Â¯È˙ÚÈ ‡Ï‡ ,ÂÏ ÂÁÈ�È.
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הקוראים כל תפילת  שומע  הקב"ה  – קראנו בכל 
הם באשר אליו

íàåøîàú éë ,éðà äîå éðà éî ,íãàä øîàé øåîà
ãò äìåãâ êë ìë éúìéôú úìòîù éìà
åúáåùú ,ïæåàì äôîë 'äì ùçåì éðàù áùçééù

'íéø÷éòä øôñá'(æ"è ÷øô éòéáø øîàî)äìéôúäù
àøùé íùá øùà ìëì äìéòåîúåçô åìéôà äðåëé ì

,äãåäé êìî äé÷æç ïá äùðîî åúééàøå ,íéúåçôáù
'ä éô úà äøîäù éî äéä àìå øåîâ òùø äéäù
ìò óàå ,åéøçàì àìå åéðôì àì åäåîë ìååòá âéìôäå

åá øîàð ïë éô(âé áé áì ,á é"äã)äìéç åì øöäëå'
,åéúåáà é÷åìà éðôìî ãàî òðëéå åé÷åìà 'ä éðô úà
åäáéùéå åúðéçú òîùéå ,'ä åì øúòéå åéìà ììôúéå

,'åúåëìîì íéìùåøéäéäé íà óàù ïàëî åðãîìå
ïëåî àåä éøä äùðîë òåøä úéìëúá ììôúîä

äìéôúä éãé ìò ãñçä ìá÷ìæéæéæéæé.

øáëåáø ãñôä äàéáä åæ äðòèù åðéöîçéçéçéçéàáåîë ,
'úîà úôù'ä ÷"äøäî(ïðçúàå íéèå÷éì)äðäã

äðéçúá úåìéôú å"è÷ú ììôúä åðéáø äùîù øçàì
'ä åäååéö ,ìàøùé õøàì ñðëäì ìëåéù äù÷áåùéø)

(ïúùøôåðééäå ,'äæä øáãá ãåò éìà øáã óñåú ìà'
'úçà äìéôú' ãåò ììôúî åðéáø äùî äéä íàù
àìà ,ìàøùé õøàì ñðëðå åúìéôúá ìòåô äéä
äùò äî .ãåò êë ìò ììôúé àìù åäååéö ä"á÷äù

åéìò åììôúéù ìàøùé éðáì æîø ,äùîùøãîá àáåîë)

(é æ ø"áã 'ééòíà - íîöòá å"÷ åàùð íäù àìà ,
éëå ,åì åìéòåä àì åðéáø äùî ìù úåìéôú å"è÷ú
,ìéòåúå éðåîë èåùô íãà ìù úçà äìéôú àåáú
ñðëð àì äùîù äîøâ úàæ äìåñô äååðòù àöîð
,íéòéâî íéøáãä ïëéä ãò äàøå èáä .ìàøùé õøàì
ìù äçåëá éë ,'éðà øåáéâ øîàé ùìçä' äáøãà

זי"ע יז. מקאריץ פנחס רבי הרה "ק של הנוראים דבריו את להזכיר המקום  ˙Â¯˙כאן ¯Ú˘ ÌÏ˘‰ ÒÁ�Ù È¯Ó‡)

(� Ì„‡‰בעט איך 'מיינער' וז"ל . הרה"ק  לו  ואמר מבניו, כמה  לו  שנפטרו כהן דב ר' בשם יהודי על

שפארט ער אז – רשע גרעסטער דער אז נישט עס  גלייבסט דו שטארבן, קינדער מען לאזט וויא דיר,

עכ"ל , וויל , ער וואס בעטין אויס איהם  ביי ער קען אייבערשטיין צום  -)זיך ˜"‰Ï·Â) נותן הנך היאך יקירי,

הילדים, שימותו – להמשיך בתפילה לזה  יפציר אך  אם – ביותר הגדול הרשע שאפילו מאמין אינך  וכי

ברצונו  אשר כל אצלו לפעול לו אפשר ה', .לפני

ונכשל שעבר אחרי גם להתפלל  ומסוגל  יכול שאינו  'מי זי"ע, מקאברין משה רבי הרה "ק  אמר נוראות

רצונו, לו ועושה  אביו  לפני המתחטא כבן הקב"ה לפני אז גם שיחו ולשפוך שבתורה, החמורות בעבירות

העבודה' מפתן על דרך לא ÏÈÙ˙Â‰')עדיין ‰¯Â˙' ˙Â·‡ ˙¯Â˙). ַָ

הכתוב את פירשו  Î·)וכך ,ÁÓ) וכבר תפילתי. ידי על היינו  ובבעותי', 'בצלותי ובתרגום ובקשתי' 'בחרבי

שוטה חרש  בידי הנמצאת בקשת אפילו  הקשת מן יעוף  אשר החץ כמו  כי למילתא, מילתא בדימוי אמרו

או גיבור הוא, קטן או  גדול החץ את הזורק אם מינה ' 'נפקא כלל  ואין בו , הנפגע את הקשת יהרוג וקטן,

התפילה  היא ממש בו  כיוצא פעולתו, יפעל  עצמו החץ  כי הוא, פעולותחלש  לפעול  בכוחה שתבוא ממי

ובגשם  ברוח עליונה ברכה שפע להריק הנגזר, ולבטל  הטבע לשנות – .כבירות 

אפילו להתקיים  לו אפשר אי וקשתו, חרבו  - זינו כלי מבלי העומד הצבא שאיש שכמו  אמרו , עוד

נדמה כך הקרב. לשדה  לצאת לו  אפשר ואי כלל , מלחמה ' 'איש  אינו  אלו  כלים מבלעדי שהרי אחת, שעה 

וחיילותיו . היצר כנגד כליו  מבלי מלחמה  ואיש כגיבור – תפילה של כוחה מבלי היהודי

זי"ע יח. מראפשיץ צבי נפתלי רבי הרה"ק  ביאר בזה ˜Â„˘)כיוצא Ú¯Ê) ואתחנן' הפרשה  בריש הכתוב על

ה' ההיא אל  במצב בעת עתה  אינני האדם  יאמר שלפעמים  אלא ההיא, בעת כתב ומדוע לאמר',

האדם שצריך ההיא, בעת ה ' אל  ואתחנן לומר הכתוב בא לזה והנורא, הגדול ה ' אל להתפלל והנכון הראוי

אליו . להתפלל יפנה  ריחוקו  ממקום משם  שדיקא וברצונו  זה , במצב שהעמידו  זה הוא שהקב"ה  להאמין
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úåìåãâ ìåòôì ,èåùô íãà ìù åìéôà ,úçà äìéôú
úåøåöðåèéèéèéèé.

מרגיש  כשאינו אפילו – לבבך בכל ה' את ואהבת 
ה ' קרבת  הרגש כל  בלבו

ïúùøôá(ä å)êááì ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå'
éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå ,'êùôð ìëáå

ò"éæ í"éøä(êááì ìëá ä"ã)åùøã ì"æç äðäãúåëøá)

(.ãðêùôð úà ìèåð àåä åìéôà - êùôð ìëáíâù ,
ùåøãì ùé êøãä äæ ìòå ,''ä úà úáäàå' æàìëá

êááì úà ìèåð åìéôà - êááìíéîòôìù åðééäå ,
æà íâ ,ù"áúé àøåáä úãåáòì ììë áì íãàì ïéà
åúìëé éôë àøåáä úà ãåáòì ùôð úåøéñîá ÷æçúé

äæ åáöîáëëëë.

שנהיט . כשבעים  לפני ירושלים  בעיה "ק היה  ÂÚ·„‡)מעשה È‡‰ Â¯ÙÈÒ ÂÈ�·Â ,‰�˘Î È�ÙÏ Ú"·Ï� ‰˘ÚÓ‰ ÏÚ·) שנולד ,

שאמרו עד נפשות, בסכנת היולדת הייתה הבן לידת אחר מיד זצ"ל , בעקער נחמיה רבי להגאון בן

את  להציל בגופה לנתח  חייבים נפש' 'פיקוח  שמטעם  שיקלוש  ד"ר המפורסם  הרופא ובראשם  הרופאים

מיד  בנים. עוד ללדת האשה תוכל לא כי יחיד', 'בן יישאר להם  הנולד שהרך לדעת עליהם אבל  – חייה

ר"נ  החליט  האחרון ברגע אך הניתוח, לקראת להתכונן והחלו הניתוח  דמי את לרופאים  נחמיה  רבי שילם 

לאו או הניתוח  לעשות האם  החזו "א של  קדשו דעת את לשאול ברק  לבני ‰„¯ÌÈÎלרדת ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡·)

(˙Â˘˜ ÌÈÎ¯„ ÈÏÂËÏË· ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ ‰Î¯‡ ·"·Ï ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ Í¯„‰Â ,ÌÂÈ‰Î ˙ÂÈÂˆÓ' ידיים ב'נטילת החזו "א עמד לשם בבואו ,

שאלתך, את נא שאל החזו "א, לו אמר נפש ', 'פיקוח  בשאלת הנה באתי ר"נ, לו אמר המנחה , תפילת לפני

יש נפש  פיקוח הרי – כאן יש שאלה  מה  'וכי החזו"א לו  ויען ביתו , בני מצב את החזו"א באזני ר"נ גולל 

משענה מנחה התפלל כבר האם  החזו"א שאלו  לאחמ"כ  ולנתחה. הרופאים  ציווי את לקיים עליכם בדבר',

החזו "א  אך ירושלים, לעיה "ק לחזור למהר ר"נ רצה  המנחה  תפילת אחר עמנו ... התפלל  החזו "א א"ל בלאו,

ואל לשלום , לביתך סע  החזו"א לו  אמר שאלתו , על ר"נ חזר שאלתך', על  'חזור מעמו וביקש לו קרא

כולה . התורה  כל דוחה נפש  פיקוח  כאן, יש  שאלה שמה  לי אמר הרב והרי ר"נ, תמה הניתוח. את תעשו 

מנחה... לאחר כאן  מנחה לפני כאן החזו"א, לו Yענה ÌÈ‡ÙÂ¯Ï È˙ÓÏÈ˘ ¯·Î˘ ÌÂÏ˘˙‰ ÌÚ ‰ÓÂ ,ÏÂ‡˘Ï �"¯ ÛÈÒÂ‰)

(...ÌÚ·˙˙ Ï‡ Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÓÚÓ ÌÁ˜ ÌÓˆÚÓ ˙ÂÚÓ‰ ˙‡ ÍÏ Â¯ÈÊÁÈ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ì‡ ‡"ÂÊÁ‰ ÂÏ ¯Ó‡ ותשובת החולים ' ל'בית בחזרו

והיאך  כאן עסקינן נפשות בעסקי הרי רבה , כי בצעקתם  מאד, הרופאים עליו רגזו בפיו אפשר החזו"א

– לעומתם  ענה הוא אך לדעת'... עצמו  'מאבד בגדר זה היה הרופאים  לדעת כי לנתחה, שלא להסכים 

לנתח... שלא אמר מצאוהרב  כי החזו"א, של תורתו  דעת ורוחב הנס  גודל נתגלה ימים כמה לאחר

האשה ואכן ניתוח . אחרי בזיהום שיש  הסכנה גודל  שפתיים דל על להעלות אפשר שאי 'זיהום' בגופה 

השלימה בבריאות ובנות בנים  תשעה עוד מכן לאחר ילדה  ואף  וארוכות, רבות ושנים ימים (Û‡Âהאריכה

(˙ÂÓÈÏ˘· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Â¯ÈÊÁ‰ ˙ÂÚÓ‰ ˙‡.

– בפנינו  חוזר היה אבינו של  ימיו  כל  ואמרו, המנוח  בני גדולהוסיפו  אדם אצל אף  וראו הביטו

כל להפך לאדם אפשר אחת בתפילה כי ולאחריה, מנחה תפילת לפני היה מינה נפקא איזה כהחזו"א

ולברכה  לטובה הכר, לבלי ומעמדו .מצבו

היה שאם דלעיל  השפ "א בדברי תשובתו פעולתה , פועלת החזו"א של  'מנחה' שרק האדם  יאמר ואם

מתפללאחדיהודי פשוט , יהודי אחתואפילו בתפילתו ...פעם פועל  היה  לא"י רבינו  משה כניסת על

עםכ. שיח שופכים הם  האם – הכוונה  מובן ואינו  ולב', לב בלא שיח  לך 'שופכים הפייט שאמר וכמו 

אחר  ומחפשים  תרים  והם מתייאשים, שאינם  אלא לב, להם  שאין - לבאר יש  אלא לב. בלא או לב

אלו בזכות – נא לב .הושע

מצליח ואינו  בניקל , לו עולה  אינה שתפלתו זי"ע  ישראל' ה 'בית הרה"'ק  בפני שקבל  ביהודי מעשה
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ïéòëáåìòìî éëãøî äùî éáø ÷"äøä äéä äæ
ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä íùá øîåà ò"éæ

úåëøáá àúéà äðäã ,ò"éæ(.ãð)åìéôà - êùôð ìëáå'
äãîå äãî ìëá - êãàî ìëáå ,êùôð úà ìèåð àåä
,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'åì äãåî éåä êì ããåî àåäù
ìëá' àøåáä úà áåäàì åðì äøåä øáëù øçà
øîåìå áåùì êééù äî ,'ùôð úåøéñî'á - 'êùôð
,êì ããåî àåäù äãéîå äãéî ìëá - 'êãåàî ìëá'
øáëù 'ùôð úåøéñî' ìëî øúåé äæá ùé ùåãéç éëå

ìëá' äéìò äååéöìëá' ÷"äøä øàáî ,àìà ,'êùôð
óàù ,úåéðçåø éðéðò ìò éà÷ 'êì ããåî àåäù äãéî
,áåè éëá åðéà äìéôúáå äøåúá åáöîù ùéâøî íà

'ä úà ãåáòìî éøîâì ùàééúé àìàëàëàëàëäáøãà àìà ,

øåîâé 'äù øáã óåñå úòâî åãéù äîë ãò ãåáòé
.'ä ìà áø÷úäì äìòéå ,åãòá

ימצא המרוחק ממקומו אף – משם  ובקשתם 
ה ' את 

,äáøãàååîëå ,'ä úà àöîé å÷åçéø íå÷îî
ïúùøôá áåúëù(èë ã)íúù÷áå'íùî

êááì ìëá åðùøãú éë úàöîå êé÷åìà 'ä úà
ò"éæ è"ùòáä ùøéôå ,'êùôð ìëáå,íéèå÷éì íéðéò øåàî)

(ãö óã- íùî íúù÷áå'íùîøîàé àìå ,'à÷éã
íãààöîà ãîåò éððä øùà ÷çåøîä éîå÷îî éëå

'ä úàòãú äæì ,íùî íúù÷áå,êé÷åìà 'ä úà
åäàöîúå êáäåà êàøåá úà ù÷áú à÷ééã íùîáëáëáëáë.

øçà øåúì êøåö ìë êì ïéàåéåàøå øùëåî íå÷î

ערוך  בשולחן נא הבט הרבי, השיבו  נישט'. זיך דאוונט 'עס שאומר וכמי נפשו, כאוות בתפלתו  להתפעל 

בשעת  והתרגשות טעם  להרגיש שצריך – כזו הלכה שם שמוזכר אחד סעיף  תמצא ולא תפלה', ב'הלכות

שתראה ומה כראוי, פועלים שההרגשים  באופן רק להתפלל  עומדים שאין כזה  תנאי תמצא לא גם התפלה,

פירוש הבנת על  רק  ולהתאמץ יום  בכל  תפילות שלוש  להתפלל  אחד כל  שצריך פשוטים , דברים הם שם

מכך יותר ולא כפשוטם Ï‰˜ÈÂ)המילות ÌÈ¯Ó‡Ó ÔÓ˘ ˙Á˘Ó).

חז"ל כא . דברי את מבאר היה  זי"ע  פטרבורג'ער איציק 'ל רבי  Ë:)הגה"ק  ÌÈ¯„� 'ÈÈÚ ,ÊÒ˘ ‰„˜Ú)רשעים' שאמרו

רשעים, ולא תשובה בעלי הם  הרי עוונם, על בחרטות מלאים  הם אם  קשה דלכאורה  חרטות', מלאים 

החטא, ברשת יפול  שהלה  הדבר בעצם מטרתו  עיקר אין זה  יצר כי מהיצר, שמקורם  'חרטות' דישנם  אלא,

הוא החטא וכל  ויאוש, לבלבול  היהודי יפול  העבירה  שאחר רצונו  כל  לייאשו אלא דבר אחר הכשר ולכך ,

להשתנות  תקוותו שאבדה מחשבות לחשוב ויאוש , חרטה  רגשי בו  ויעורר יבוא בוא החטא, ברשת שמפילו 

כינוהו ולכן עליו, הגולל נסתם ובזה שלימה , בתשובה  מחצבתו  לצור לשוב לו אפשר אי וכבר לטובה,

כאלו .רשעים חז "ל חרטות המלאים

הזקן הלל של דבריו את ביארו  Ï‡.)וכבר תעביד',(˘·˙ לא לחברך סני דעלך מאן בתורה, גדול כלל  'זה 

הרע, היצר פי' שלך 'שונא' שהוא מי סני', דעלך 'מאן - ה' ועבודת בתורה להצליח ביותר הגדול' ש 'הכלל 

שו הוא ז "לשהוא וכמאמרם הגדול, �·.)נאך ‰ÎÂÒ)'תעביד לא 'לחברך - והשמר הזהר שונא', קראו 'הקב"ה

משחית' לאיש  רע  'חבר להיות לחברך, תעשהו  ‰ÙÒ¯)אל  ÛÂÒ· ÌÈ¯Ó‡Ó ,˙·˘„ ‡Ê¯).

אשר כב. וגו ' ב'אנכי מתחילות הדברות' ה 'עשרת מדוע לבאר זי"ע ישראל ' ה 'בית הרה "ק אמר זה  ומטעם 

לאדם להכניס  הוא היצר כוונת עיקר כי בראתיך', אשר 'אנכי ואמר פתח ולא מצרים' מארץ  הוצאתיך

ביציאת  הדברות עשרת את הקב"ה  החל  לכך התורה, לקבל ראוי שאיננו  פסולה וענווה  יאוש  מחשבות

שקועים ישראל בני שהיו מקום  מצרים' 'יציאת אחר מיד אף  נלמד משם  התורה  לקבל שהבא מצרים,

אליך  שיוועתי שאול 'מבטן הכתוב שאמר וכמו התורה, את לקבל היו  ראויים כן גם  טומאה  שערי במ "ט

קולי  ולתורתו .שמעת ה' אל  להתקרב ויכול '

בפרשתן הפסוק על אומר היה זי"ע ישראל ' ה'בית ‡)הרה "ק ובפסוקועתה '(„ החוקים' אל שמע ישראל

ישראל 'ועתה כן פי על  ואף  זרה', לעבודה 'ונצמדתם ופירש "י פעור' בית מול  בגיא 'ונשב כתוב שלפניו
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êëìåðùôçé - àöîð íãàäù íå÷î ìëî àìà ,
óåñáìù ãò åðù÷áéåúàöîåéàðúá ,åðùøãú éë

êùôð ìëáå êááì ìëáúåìòì ìëåúå åðàöîú æàå
äâñéôä ùàøâëâëâëâë.

êëå'ïøäà úéá'á àáåä(àöéå 'øô)é"ùø éøáã ìò
êáéì àäé àìù 'êááì ìëá' ë"äò ïúùøôá
éáø ÷"äøä íùá íéøîåà' .ì"æå ,íå÷îä ìò ÷åìç
íùá é"ùøá àúéàã äî ìò ,ì"÷åöæ øðéìøà÷ äîìù

÷åñôä ìò ì"æç(ä å)ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå'
øîàå ,'íå÷îä ìò ÷åìç êáì äéäé àìù - êááì
úà ãåáòé - àåäù íå÷î ìëá øùà ,ùåøéôä

,ú"éùäíðéàå íå÷î äæéàá íäùë íãà éðá ùé éë

íà éë ,íøåâ íå÷îäù íéøîåà ,ú"éùäì íéãáåò
,ú"éùäì ãáåò äéä éàãåá øçà íå÷î äæéàá äéä

ïë øîåì äìéìçù øîà äæ ìòíøåâ íå÷îä àì éë ,
åúàî ìëäã ïåéë éë ,'úé åúãåáòì äòéðî äæéà å"ç
,äæä íå÷îá úòë íãàä äéäéù àåä 'ä ïåöøå ,'úé
íåù íåøâé àì íå÷îä äæù 'úé åéðôì éåìâ àîúñî

,'úé åúãåáòì å"ç äòéðîãöî àåä äòéðîä ÷ø

íãàä'íå÷îä ìò ÷åìç åáì äéäé àìù' øîà êëì ,
ì"ëò ,'íù àåäù -ãëãëãëãë.

àáò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúëù äî äàøå
òì'äîìù éáø ÷"äøä åéçàì ùãå÷ áúëîá

,ò"éæ(áë áúëî íéøîàîå íéáúëî øöåà),éçà òã'éë

החוקים ' אל  לך(ÚÓ˙‰)שמע  מחול וכוונתווהכל  לך, מחול  לך...והכל מחול והכל  ואומר חוזר הרה"ק  והיה  ,

ישראל 'שמע שמעתה בתנאי העבר כל על לכם  ימחול  ה', את לעבוד ואילך מכאן עליכם  תקבלו אם לומר

המשפטים ואל החוקים אל 

שנאמר כג. לישראל , חוב' 'שטר נתן שהקב"ה אמר, זצ"ל הקדוש  היהודי זי"ע הרי"ם' ה 'חידושי הרה "ק ז"ל 

ומצאת משם ˙Â�‡ˆÓ)ובקשתם ˘˜·˙ Ì‡)כתיב הללו  הדורות שעל ואף  ,(·È Á ÒÂÓÚ) ולא וגו ' ישוטטו

עיקר הוא זה למצוא ימצאו, ישוטטו מקום מכל ימצאו שלא 'שאף  הפסוק וזה  הוא ובקשתם , - משם '

המבוקש  זה  בנו שיהא Â˜˜Â˙˘‰Â˙)הבטחה, ˘ÂÙÈÁ‰)המבוקש זה בנו  שיהא לראות אחד כל צריך כן על ,

(Ô˙˘¯Ù· Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)

החיד"א ·Ô˙˘¯Ù)כתב '‡ ˙Â‡ ÌÈÓÂ„˜ ÏÁ�),'לאמר ההיא בעת ה' אל לאמר 'ואתחנן ההיא הבלבעת ר"ת

(ÂÈÙ)הוא הלב.הלבוגם בכונת התפלה שתהיה -

הרהכד. ביאר הדברים אלו  משקל שלעל  היפוכו  את מכנים מדוע זי"ע מווארקי מנדל מנחם  רבי "ק

דרכי  אצליח פלוני בארץ  אומר הוא תמיד כי לארץ, מחובר שהוא על  הארץ', 'עם בשם חכם  תלמיד

הוא  המקום' 'בעל  אלא לאדם, הצלחה  הגורם  הוא המקום  שלא מאמין ואינו  אצליח , לא פלוני ובארץ

שאמרו עד כאפיקורס  נחשב בזה  מאמין שאינו ומכיוון יצליח , לא ומי יצליח  מי ויושביה  תבל  המנהיג

בשבת' להיות שחל  הכיפורים ביום כדג, לנוחרו  מותר הארץ  'עם ËÓ:)עליו ÌÈÁÒÙ)שהקב"ה יודע  המאמין כי ,

לו . הכין אשר וממקומו  יכלתו, כפי עבודתו  את אחד כל מאת רוצה

ובצר  הרחוקה, באמריקה השנה  ראש  בימי לשהות הוכרח  זי"ע אברהם' ה'ברכת הרה "ק מחסידי אחד

ענה הרבי, אצל והקדושים  הנוראים בימים  לשהות יוכל שלא על ליבו  מר את ושפך מכתב אליו שלח לו

שמצינו כמו  השמימה, ידו על לעלות מוצב סולם  ה' העמיד שם נמצא, שהוא במקום – יהודי לכל הרבי לו

הגבוהות  למדריגותיו העפיל ומשם  מצרים , בארץ  הארץ  בערות דייקא היה  הצדיק יוסף של שהסולם

ששם הרי בארה "ב הקדושים  בימים לשהות נאלץ שהינך כעת כן כמו  הצדיק', 'יוסף  להיקרא בקדושה

העולמים, לצור ותתקרב תתעלה  משם  ודייקא רום , שמי עד האדמה  מעמקי גבוה  סולם  הקב"ה לך הכין

ובשמחה ... באהבה  זאת נא קבל  כן על
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ìåëé åðéàå àåä ÷çåøî éë íãàì äîãðù äî ìë
íåù éìá èìçåî ø÷ù àåä ,äååöî øáãì úùâì
ïî úåçôä óà éë øåøéáá éì ïîàäå ,ììë ÷ôñ
ú"éùä úååöî äùåòä ìàøùéáù íéúåçôä

åèåùôëàåä êåøá àøåáä úåöî íéé÷ì éãë ,
äîùð' ù"îë ,äøåäè äîùð åðì ïúðå åðàøáù
äîùðä úãéøé úòáù åîëå ...'äøåäè éá úúðù
êåøá ùåã÷ä úåöî íéé÷ì äúåà ïéòéáùî äèîì

ïë åîë ,àøîâá àúéàãë àåäíåé ìëáåì øéæçîùë
äúåà ïéòéáùî äîùðä ä"á÷äìàøùé úîùð ìëì

êåöî éëðà øùà ù"îëå ,àøåáä úåöî íéé÷éùíåéä
ìù äååöîî çåø úçð ä"á÷äì ùéù ...ùîî íåéä Y

,ïåéìò éëàìîî øúåé íãàíéôöî íéëàìîä ìëå
íå÷îä úååöî äùòé úåçôä óà ìàøùéî íãàù
...íãàä äùòîá íééåìú úåîìåòä ìë éë ,äáäàá
÷ø 'äìéôú' äð÷úðù åúòã ìò íãàä äìòé àìùå

ì"æç åð÷éúù äî ìë éë ,íé÷éãöì(àåä)ãçà ìëì
íéîù íù àéöåé íãàäù åøîàé êéà éë ,ìàøùéî
ä"á÷äî ù÷áì áéåçî ãçà ìëù ÷ø ,å"ç íðéçá
øåòéù ïéà éë ,íéðåðçú åéðôì êåôùì áìä ÷îåòî

êøáúé 'ä éîçøìúà àìîî ä"á÷ä ÷ôñ éìáå ,
.ìàøùéî ãçà ìë úù÷á

לפנים ההנהגה  - לך ייטב למען והטוב  הישר  ועשית 
הדין  משורת 

,ïúùøôá(çé å)'ä éðéòá áåèäå øùéä úéùòå'
ï"áîøä áúë ,'êì áèéé ïòîì(íù)

÷"ùìæåäçèáä ,êì áèé ïòîìêúåùòá éë øîàé ,
,êì áèéé åéðéòá áåèäíéáåèì áéèéî 'ä éë

íúåáìá íéøùéìå,ìåãâ ïéðò äæå ,ï"áîøä óéñåîå ,
íãàä úåâäðä ìë äøåúá øéëæäì øùôà éàù éôì
úååöî äøåúä äøéäæäù øçà ÷ø ...åéòéøå åéðéëù íò
øåèéú àìå íå÷ú àì ,ìéëø êìú àì ïåâë úåáø

,ììë êøãá øîåì øæç ,'åãëåøùéäå áåèä äùòéù
øáã ìëáäæá ñðëéù ãò ,ìëáù àéä åæ äååöî ììëáù)

(äùòé øáãäøùôä'ïéãä úøåùî íéðôì'å.

ììëáåäîãúé ãéîúù ,'áåèäå øùéä úéùòå'
åîëå 'áéèéîå áåè' úåéäì åàøåáì íãàä
'ïåðçå íåçø äúà óà ïåðçå íåçø àåä äî' åøîàù

(æé â íéøôåñ 'ñî)úåìéîâ äúìéçú äøåú' åøîà ïëå ,
'íéãñç úåìéîâ äôåñå íéãñç(.ãé äèåñ)äúìéçú ,

úéùàøá úùøôá áåúëù åîë - ãñç(àë â úéùàøá)

øåò úåðúë åúùàìå íãàì íé÷åìà 'ä ùòéå'
åãîì ïëìã íéùøôîä åùøéô øáëå ,'íùéáìéå

- äæ ÷åñôî à÷ééã 'ãñç äúìéçú'äæá úåøåäì
éìò éðåìôì éëå ,øîåì íãàä ÷ãèöî íéîòôù
íøâå åáöî ìëá íùà åîöòá àåä éøä ,áéèéäì

úåðòè øàùá äîåãëå íéãéá åîöòì úàæäæ ìò ,
íéîùà åéä åúùàå íãà íâ éøä ,äéì ïðéøîà
åëøèöéù íîöòì åîøâ íàèçá éøäù ,íîöòá
íé÷åìà 'ä ùòéå' ïë éô ìò óàå ,ùåáìì 'úåñë'ì
äæá äîãúúå âäðú äúà óà ,'íùéáìéå øåò úåðúë

.êàøåáå êøöåéì

לקבלת גרמא הזמן אלו –ימים  הדברות ' 'עשרת
התורה

úáùáúìá÷'á ,úåøáãä úøùò äøåúá íéàøå÷ åæ
øîà íéøáãä øåàéááå ,ùãçî 'äøåúä

ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä(äôù ñçðô éøîà)

øçà ÷ø àåáú åúçéîö úìéçúù òøæä ïéòøâ åîëù
,úòä åæá ìàøùé éðá íä êë äîãàá äìéçú á÷øðù
íéîåã íðä æàå ,õøàä ìò íéáùåé áàá äòùúá éë
ìéçúäì äçéîöä äàá ïëî øçàìå ,á÷øðä ïéòøâì

.úåøáãä úøùòá 'äøåúä úìá÷' ùãçî

÷"äøä- øàáì øîà ò"éæ øåâî 'ìàøùé úéá'ä
÷åñòì øåñà áàá äòùúáù ïååéëî
íåé éðáæòú íà'ì ùåçì åðì äéä ïë íàå ,äøåúá

'êáæòà íééîåé(íéøôåñ úìéâîî ,ä è úåëøá éîìùåøé),
ïë ìò ,äøåúä ãåîéìî øúåéá å÷çøúé àîùå
÷æçúäì - 'úåøáãä úøùò' åæ úáùá íéàøå÷

äøåúä ÷ñòá ùãçîäëäëäëäë.

במשליכה . Î·)הפסוק  Â) ואפשר עליך', תשמור ובשכבך אותך תנחה 'בהתהלכך תורה  של בשבחה אומר
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øúåéáå,äøåúä ãåîéìá ìéç óéñåäì àîøâ ïîæä
úéðòú úëñîá àúéàù åîë(:åë)åéä àì'

íòèäå ,'áàá øùò äùîçë ìàøùéì íéáåè íéîé
åøîà(íéîòèä ïî ãçàá ,:àë÷ á"á ïëå ,íù)å÷ñôù ïåéë ,

åðéáø'á ùøéôå ,äëøòîä éöò úà úåøëìî äæ íåéá
'íåùøâ(íù á"á)íéöò úåøëìî å÷ñôù íåé ,

éöò úåøëì íé÷åñò åéäù äòù éôìù - äëøòîì
åúåà ìáà ,äøåú ãåîìúá ïéìèáúî åéä äëøòîä
åéä êìéàå ïàëîù áåè íåé åäåàùòå å÷ñô íåé
íúåòéá÷ ìò óéñåäì íãéá äúòî ,äøåúá ïé÷ñåò
é"ùøáå ,'óéñé óéñåéã ïàî ,êìéàå ïàëî' .äøåúá

(êìéàå ïàëî ä"ã .àì úéðòú),íéîéä ìò úåìéì óéñåîã

- äøåúá ÷åñòì.åééç ìò íééç óéñåé

éøáãîåóéñåäì áåéçä ìãåâ äàøð ì"æ åðéîëç
,êìéàå áàá å"è íåéî äøåúä ãåîéìá
ìëì óéñåé ,'åãåîéìá èéòîîä ãçàå äáøîä ãçàå'
...äúò ãò åéøåòéù ìò øúé äì÷ äòù úåçôä

øáëåò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä áúë'éò)

(äøù ééç ùéø åéøáãá'îâä éøáã ìò ,(.ä úåëøá),
øéëæé' åàì íàå...åéìò øáâúî åøöéù íãà äàåø íà
àá àìù ,'úååîä íåé' áåúë àìå ,'äúéîä íåé åì
åéîé úåëéøà øçà åúúéî íåé úà øåëæéù øîåì
äúòù äæ 'íåé'ì äðååëä àìà ,íãàä ìù åéúåðùå
äøåúä éøáãá åá ÷ñåò íãàä ïéà íà ,åá ãîåò

.'úî íåé'ë åîöò íåéä áùçð

הדין  יום  לקראת  ההכנה - למשפט  כסאות 
ובא הקרב

àøîàúîáàá øùò äùîç íåéîù íé÷éãö íùá
úåàñë' úææä ìå÷ úà øáë íéòîåù
íúåà íéðéëîù ,äìòî ìù ïéã úéáá 'èôùîì

ïéãä íåé úàø÷ìåëåëåëåë.

íéîéáäðëää úà ìçäì íãàì åì éåàø ,åìà
,àøåðäå ìåãâä ïéãä íåé úàø÷ì äáøã
÷"äøäì 'øéàîä øåà' ÷"äôñá àúéàù åîëå

ò"éæ øéîàèé'æî(ä"øì ùåøã úìéçú)÷åñôä ìò ,úìä÷)

(á áéùîùä êùçú àìù ãò...êàøåá úà øåëæ'
øøåòúäì íãàä ìòù äðéá åðãîìì àáù ,'çøéäå

,åàøåá úà øåëæìêùçú àìù ãòàáéù íãå÷ åðééä
'çë-ùú' åáù íåéäùîùäáàá øùò äùîç àåäå ,

úà øåëæé ïë åîëå ,äîç ìù äçåë ùùú æàù
òéâä íãå÷ åàøåáçøéäàúéàãë ìåìà ùãåç äæ

÷"äåæá(:åö ç"åæ)äîà úàå äéáà úà äúëáåçøé
íéîé.ìåìà ùãåç àã

ïëàåïðåëúäì äëæðù åðøæòá íéîùä é÷åìà àäé
,íéùåã÷ä íéîéä àåá éðôì äéåàøä äðëäá
àáé áåø÷áå ,äùåã÷ä äøåúä éøáãá òâééúäìå
úåáåè úåøåùá åðì øùáéå ,áåè òéîùî ÷ãö øùáî
úà äøåáâä éôî òåîùì äëæðå ,úåîçðå úåòåùé
äîéúçå äáéúëì äëæðå ,éîò åîçð åîçð äàéø÷ä

.íéøåîâ íé÷éãö ìù ïøôñá äáåè

תורה דברי שיש  בפרשתן, קודש  במקראי זי"ע  הרי"ם ' ה 'חידושי הרה "ק של ביאורו פי על הדברים  להסביר

דיקא  לו יתבררו אשר תורה דברי יש ומאידך בביתך', 'בשבתך דיקא לו ומתחוורין האדם  בדעת המתיישבים

כן  גם  וזהו הפסק, שום ללא ועת עת בכל בה  לעסוק האדם על ולכן ובקומך', 'בשכבך או בדרך' 'בלכתך

אחר. באופן התורה דברי אצלו  מתבארים  האדם מצבי בכל  עליך, תשמור ובשכבך אותך, תנחה 'בהתהלכך

חז "ל דברי על  זי"ע דיסקין מהרי"ל הרה "ק אמר È·:)וכבר ‰‚È‚Á) גחלי אותו מאכילין ממשנתו  'המפסיק

בתוככי  לו לוחשים שהגחלים  בעוד רק  אינו רתמים גחלי מאכילת הייסורים  אשר ידוע  הנה  כי רתמים',

יבין. והמבין אחרים, דברים מאכילת אף  באכילתו טעם שום  לו אין מכן לאחר אף אלא פיו ,

טובה 'כו . וחתימה ש 'כתיבה  אמרו  ועוד באב, ט "ו מיום  כבר טובה ' וחתימה  'כתיבה לאחל  נוהגים  רבים 

דדין כחושבנא דדין חושבנא באב' עשר 'חמשה  בגמטריא ‡·ÂÈ)עולה  Ì˘· Ï"ˆÊ ¯‡‚�Â‡ ˘"È¯‚‰).
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