
בעמדנו בחודש התשובה, לקראת יום הדין 
והמשפט בו הקב"ה שופט את כנסת ישראל, 
עלינו לעורר למעלה את מידת הרחמנות, כדי 
בחסד  כאן  מתנהג  יהודי  כאשר  בדין.  לזכות 
על  זכות  ילמד  כאשר  זולתו,  עם  וברחמנות 
אדם מישראל לדון אותו לכף זכות, על ידי זה 
יעורר גם למעלה את המידה הזו, שילמדו עליו 

וגם על כל זרע ישראל חסדים.
סניגורן של ישראל ה"קדושת לוי", מרחיב 

בפרשתנו:  ומבאר 
ם  י ט פ ו ש '
לך  תתן  ושוטרים 
 - שעריך'  בכל 
אתה עצמך תתקן 
ותכין את המשפט 
ע"י  מעלה,  של 
שערי   - 'שעריך' 
הרחמים שתעשה 
במעשיך.  ותעורר 
העם  את  'ושפטו 
משפט צדק' - כל 
איש ילמד ויתרגל 

העם  את  לשפוט 
זרע  כל  על  וזכות  צדקה  ללמד  צדק,  משפט 
ישראל, ואז יעורר את השער של מעלה וייצא 
"במידה שאדם  כי  זכאי במשפט של מעלה, 

מודד מודדין לו" )מגילה יב(.
טוב  שם  הבעל  שחידש  היסוד  מפורסם 
זי"ע, בביאור דברי חז"ל "הוי דן את כל אדם 

לכף זכות", וזה תוכן דברי קדשו:
האיש הנקי לגמרי שלא פגם כלל מעולם, 
או  אדם,  בשום  רע  לראות  לו  אפשר  אי 
לא  כי השי"ת  רע,  דבר  לשמוע שאדם עשה 

יזמין לו לראות לשמוע שום רע.
או  רע,  העושה  איש  אדם  כשרואה  לכן, 
יידע  רע,  שעשה  איש  על  לפניו  שמספרים 
אם  ואף  עצמו.  דבר  מאותו  משהו  בו  שיש 
הוא צדיק, יש בו מעט מן המעט מאותו ענין. 
כדי  זו,  שמיעה  או  זו  ראיה  לו  הזמין  השי"ת 
שישים אל לבו לשוב ולתקן את הפגם שבו, 

וע"י זה ישוב גם האיש הזה העושה רע, כי הוא 
תלוי בו )"ערבי נחל" פר' לך לך(.

הבעש"ט,  תלמיד  אודות  מסופר  כך 
ועמד  בפרהסיא,  שבת  שחילל  באחד  שראה 
פשפש  כזאת.  לו  הראו  למה  משתומם 
במעשיו כי הבין שבעל כורחו יש בו עוון כזה, 
עד שנזכר ששמע שמבזים תלמיד חכם ולא 
מיחה, ותלמיד חכם נקרא בזוהר הק' "שבת" 

)"בני יששכר" לחודש תשרי(.

מדה  בו  שיש  מי 
לימוד  של  זו 
ישראל,  על  זכות 
נרשמים  אפילו 
עליו למעלה כמה 
באים  עוונות, 
מליצי יושר ודנים 
כוחם  בכל  אותו 
לכף זכות, כי הוא 
קטטה  מסלק 
שלום  ונותן 
ומרבה  בארץ, 
שמים.  כבוד 
בזה  חפץ  והקב"ה 
מאד, ואף בעולם הזה מראה לו הקב"ה חיבה 

יתירה )של"ה הקדוש שער האותיות(.
מרוב  מקורה  זכות,  לכף  לדון  זו של  מידה 
יועיל  מה  אדם,  יקשה  ואם  ישראל.  אהבת 
יודע  השי"ת  הלא  זכות?  לכף  שאדון  הדבר 
יועיל שאדון את  כן מה  אין הדבר  ואם  הכל, 
לנו  זכות? אלא שחז"ל כבר הורו  האדם לכף 
הזה,  בעולם  בדיבוריו  יהודי  של  כוחו  את 
לזכות  והן  לחוב  הן   - מפיו  יצא  אשר  שככל 
- יש לו הכוח והיכולת לעורר כך למעלה. לכן 
בלב  מושרשת  זכות  לכף  לדון  המידה  היתה 
ישראל  גדולי  כמה  על  כמסופר  הצדיקים, 
יכלו להאמין שיהודי עבר איזה  שמעולם לא 
עבירה, על-דרך שכתוב 'לא הביט און ביעקב 

ולא ראה עמל בישראל' 
)"תפארת שלמה" על פרקי אבות(.

מקרב אחיך תשים עליך מלך )יז, טו(.
- רק מי שרואה את כל ישראל כאחים,  מקרב אחיך 

תשים עליך מלך - ראוי למלוכה.
הרה"ק רבי אשר ישעי' מראפשיץ זי"ע ]"מעדני מלך"[

וכתב לו את משנה התורה הזאת )יז, יח(. וברש"י: שתי 
בבית  מונחת  שהוא  אחת  המלך,  לו  כתב  תורות  ספרי 

גנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת עמו.
"כל ישראל בני מלכים הם", והכתוב רומז שיתנהג ע"פ 
התורה הן בבית גנזיו - היינו בחדרי חדרים, והן כשיוצא 
החוצה לישא וליתן באמונה, תמיד תהא התורה נכנסת 

ויוצאת עמו.
הרה"ק רבי חיים מאיר מוויזניץ זי"ע ]"אמרי חיים"[

כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב 
מארץ  המעלך  עמך  אלקיך  ד'  כי  מהם  תירא  לא  ממך 

מצרים )כ, א(.
זהו   - ורכב'  סוס  'וראית  היצר,  עם  להלחם  כשתצא 
השטן וכת המלאכים הרעים, 'עם רב ממך', שנתרבו ע"י 
עבירותיך, שמא תתייאש חס ושלום - באיזה אופן אוכל 
לשוב אל ד'. על כן התורה הקדושה מזהירה: לא תירא 
מהם! 'כי ה' אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים', אפילו 
כשהיית במצרים שקוע במ"ט שערי טומאה, הוציאך ד' 

משם וקירב אותך אליו.
 הרה"ק רבי משה מקָאּברין זי"ע ]"אמרות משה"[

הגאון  לייקווד  ישיבת  משגיח  דיבר  אלול,  בחודש 
בשם  ואמר  הזמן,  סגולת  על  זצ"ל  ווַאכטפויגל  נתן  ר' 
מובא  כי  שבליטא,  במיר  המשגיח  ליבוביץ  ירוחם  רבי 
שבלעם היה יודע לכוון את השעה שהקב"ה זועם בכל 
היה  לא  ימים,  באותם  זעם  לא  שהקב"ה  ואלמלא  יום, 
והכל  זמן,  ופליט. מכאן שיש מציאות של  נשאר שריד 
תלוי בזמן, ובאותו "זמן" של כעס לא היתה עומדת לנו 

שום זכות אם בלעם היה מקלל.
אלה  רצון  ימי  וארבעים  מרובה,  טובה  מידה  והלא 
יום כיפור, אין לשער את כח הזכייה  שמר"ח אלול עד 

שיש בהם, ומה יעמוד כנגדם.
לקט רשימות

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
העם  את  ושפטו  לך...  תתן  ושוטרים  "שופטים 

משפט צדק" )דברים טז, יח(.
בכדי  חוב,  לכף  דווקא, שתדון עצמך תמיד  "לך" 
שתשוב בתשובה ויהיה טוב לך בעולם הזה ובעולם 
הבא. "ושפטו את העם משפט צדק" - היינו יהודים 
לכף  אותם  שתדון  צדק",  "משפט  תשפוט  אחרים 

זכות.
"אבני זכרון" 
להרה"ק רבי יעקב יצחק ה"חוזה" מלובלין זי"ע

לראות רק טוב
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6:50  ............ הנרות  הדלקת 

7:10  ........................ שקיעה 

6:26  ................... החמה  נץ 

9:01  .............. מג"א  סזק"ש 

9:37  ................ גר"א  סזק"ש 

10:40  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:19

7:08  ........................... שקיעה 

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 7:58

8:20  ... רבנו תם:  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת שופטים



רבנו שוחח על ענין התשובה, ואמר: עתה אין 

תשובה לכל העבירות אלא תורה, כדכתיב )ויקרא 

ז, לז( "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת" וגו', 

ואשם,  עולה, מנחה, חטאת  כלומר, אם מתחייב 

ילמד תורה! )"אמרי פנחס"(.

רבנו  ישב  אלול,  חודש  מימי  באחד  פעם 

ומעמדו  מצבו  על  הנפש  חשבון  ערך  בחדרו, 

אינו  המצב  כי  מצא  ענוותנותו  וברוב  הרוחני, 

משביע רצון.

בעיר הסמוכה  לי  יש  הרי  בליבו:  רבנו  הרהר 

אליהם,  אסע  השם,  עובדי  של  חשובה  חברייא 

נגיע  ואולי  הנפש,  חשבון  נערוך  יחד,  נתיישב 

למשהו...

ביישוב  ישבו  החסידים  החבורה  בני  גם 

הסמוך, נדברו איש אל רעהו בענייני עבודת השם, 

ואמרו זה לזה: הנה ימים באים, הימים הנוראים 

קרבים, ואיך ניגש לקראתם? באלו פנים נתייצב 

ליום הדין?

ונשמע מה  הרבי,  ניסע אל  הציע אחד מהם: 

יורה לנו.

אל  הרבי  ונסע  הרבי,  אל  החסידים  נסעו 

החסידים, ונפגשו על אם הדרך. שמחתם רבתה, 

ותיקון  תשובה  בענייני  לשוחח  החלו  והם 
המעשים... )"שרפי קודש"(.

שתפילה  אמר  ז"ל  הרמב"ם  אומר:  רבנו  היה 
מדאורייתא  ותפילה  רבנו:  והוסיף  מדרבנן.  היא 
היא, שכל מה שיחסר לו לאדם יתפלל להשי"ת, 

ואפילו בלשון לע"ז.
ואמר: אני אומר לכל אחד שבכל מה שחסר 
שאינם  לי  ומשיבים  להשי"ת,  בעצמו  יתפלל  לו 
מחסרון  שזה  להם  אומר  ואני  להתפלל.  יכולים 
אמונה, שאינו מאמין שיכול השי"ת לעשות אותו 
דבר ח"ו, אבל צריך להיות חזק באמונה שהשי"ת 
שתתהפך  עץ  של  מחתיכה  ממש  לעשות  יכול 
לו מאוד,  אף שצר  יתפלל  כן  על  וכדומה,  לזהב 

ויתחזק באמונה )"אמרי פנחס"(.
שאחר  רבנו  את  אחת  פעם  ושמעו  מעשה, 
רבש"ע,  באידיש:  אמר  עשרה  שמונה  תפילת 
גדולי  והיו  לביתי.  המשרתת  שתשוב  עזרני 
התלמידים סבורים שבוודאי התכוון בזה לדברים 
היתה  שכוונתו  להם  אמר  הוא  אך  עליונים. 
ונחלשה,  כי הרבנית הזדקנה   - פשוטה בתכלית 
והמשרתת בביתו כעסה ועזבה את הבית, והדבר 
כן ביקש  מפריע לו שאין לו משרתת בבית, על 
מהשי"ת שתחזור, "כי ממי יש לי לבקש, אם לא 

מאבי רועי" )"דברי שמואל"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

אליהו הנביא
אקים  "נביא  יח(  )יח,  בפרשתנו  הכתוב  על 

זצ"ל:  מפילץ  צדיק"  ה"שפתי  כתב  להם", 

מה שאין לנו נביא בימינו, הוא משום חסרון 

לנבואה,  שראוי  מי  יש  דור  בכל  כי  הדור, 

רב  כשנסתלק  יא.(  )סנהדרין  ז"ל  כמאמרם 

שתשרה  רבנו  היה  ראוי  חז"ל  אמרו  הונא 

עליו שכינה. אולם באמת מתקיימת הבטחת 

שחי  הנביא,  אליהו  ידי  על  אקים'  'נביא 

לעולם ושכיח בעולם הזה בכל ברית מילה.

סופר"  ה"חתם  כתב  מופלאים  דברים 

עלה  שכאשר  צ"ח(,  סי'  ליקוטים  ו',  חלק  )שו"ת 

והוא  מגופו  נשמתו  נפרדה  למעלה,  אליהו 

משמש שם כמלאך, וביום הבשורה במהרה 

בימינו תתלבש נשמתו בגופו, והוא יהיה ככל 

אדם מחכמי ונביאי ישראל. עיי"ש באריכות. 

הרה"ק רבי שלום מבעלזא אמר, שאליהו 

בא גם כאשר קוראים שם לבת, והדבר רמוז 

לו  יקרא  אשר  "וכל  יט(  ב,  )בראשית  בכתוב 

האדם" ראשי תיבות אליהו.

"ישמח  בעל  מאיהעל  משה  רבי  והרה"ק 

פדיון  גם לשמחת  בא  משה", כתב שאליהו 

הבן, והדבר נרמז בפרשת בא במצוות פדיון 

הבן, "קדש לי כל בכור פטר כל רחם באדם 

ובבהמה לי הוא", אותיות אליהו.

הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע 
י"א באלול תקנ"א, 225 שנים להסתלקותו

כוח התורה

כוח התפילה

הכנה לימים הקדושים
ז' באלול ב' אלפים ת"נ: ביום זה הסתיימה 
ארץ  על  הדיבה  מוציאי  המרגלים  מיתת 
ז'  ועד  באב  נמשכה מט'  ישראל, שמחלתם 
תק"פ  סי'  חיים  אורח  יוסף"  ב"בית  באלול. 
על  צדיקים,  תענית  נקבעה  זה  שביום  כתב 
שלא זכו המרגלים שתשובתם תתקבל. ראוי 
מעוון  בהתרחקות  בו  להתחזק  זה  יום  הוא 

לשון הרע, ובמיוחד על ארץ ישראל.

יום הסתלקות  ב' אלפים ש"כ:  ט' באלול 
בין  כבוד  ומנוחתו  ע"ה,  אבינו  יעקב  בן  דן 
או  בית-שמש,  בכביש  לאשתאול  צרעה 

בתל-דן שבעמק יזרעאל.

עלה  זה  ביום  כ"ז:  אלפים  ה'  באלול  ט' 
זי"ע  נחמן[  בן  משה  ]רבנו  הרמב"ן  אדוננו 
בה.  להתיישב  הקודש  עיר  לירושלים 
באיגרתו למשפחתו בספרד סיפר באריכות 
על  שקרע  והקריעות  שאמר,  הקינות  על 
ראיית ירושלים וחורבן בית המקדש. הרמב"ן 

קבע יום זה להתבוננות וחשבון הנפש.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תפ"ה, לאביו רבי אברהם אבא שפירא זצ"ל שהיה רב במדינת ליטא, 
והיה מצאצאי הגה"ק רבי נתן נטע שפירא מקראקא בעל "מגלה עמוקות". משפחת שפירא, מן המשפחות 

המיוחסות שבישראל, נקראה ע"ש העיר שפייאר שבאשכנז, שיהודיה קידשו שם שמים במסעות הצלב.
מנעוריו עבד את הבורא באהבה ובמורא. לאחר נישואיו התגורר במירופול שבאוקראינה, ושם נתקרב 
אל אור שבעת הימים רבנו רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע. רבנו דבק בבעש"ט ונחשב לו כתלמיד-חבר. 
משם עבר לפולנאה, ואח"כ לקאריץ. שם יצא שמו לתהילה, ואחר הסתלקות הבעש"ט בשנת תק"כ החל 
להנהיג עדה. גדולי תלמידי הבעש"ט העידו על מדרגותיו הנשגבות. עשרות מתלמידי הבעש"ט והמגיד הק' 
ממעזריטש באו להסתופף בהיכלו. רבנו יסד את דרכו הק' על שלושה עמודי עולם: אמת, שפלות, ואמונה.
רבינו היה עמוד האמת, שעליה מסר נפשו כל ימיו, וציווה לבניו "להתפלל להשי"ת בכל עת ורגע: רבונו 
של עולם, נחני בדרך אמת". ואמר: "עשרים ואחת שנה למדתי מדת האמת; שבע שנים לדעת אמת מה 

טיבה, שבע שנים לגרש את השקר מקרבי, ושבע שנים סיגלתי לעצמי את האמת גופה". 
עקב מחלוקת בקאריץ, עבר רבנו לעיר אוסטרהא, שם התגורר יותר מעשרים שנה. באחרית ימיו החליט 
נפרד מצדיקים רבים שיצאו לקראתו. באמצע  ימיו. בדרכו  כל  לעלות לארץ הקודש, אליה שאף להגיע 
בנו  נסע לשפיטיווקא מקום מושב  מסעו, בעת שהותו בטראסטינץ בקיץ תקנ"א, חלה רבנו מאוד. הוא 
הרה"ק רבי יהודא מאיר, שם הכביד עליו חוליו וביום י' באלול תקנ"א עלתה נשמתו בסערה השמימה. רבנו 

נטמן בשפיטיווקא, ולפני כמה שנים הוקם מחדש האהל על ציונו.
תלמידו של רבנו, הרה"ק רבי יעקב שמשון משפיטיוובקא שעלה לארץ ישראל והתיישב בטבריא, ראה 
בחלומו את השכינה הקדושה בדמות אשה, בוכה ומצטערת על בעל נעוריה שמת. הוא הקיץ משנתו, ואמר 
לחבריו: אין בעולם כעת מי שיהיה בעלה של השכינה אלא מורי ורבי הקדוש רבי פנחס מקאריץ, ובוודאי 
נסתלק הלילה. רבי יעקב שמשון קרע את בגדיו ובירך "דיין האמת", ובכה מאוד על רבו. לאחר זמן נודע 

שנכונים היו הדברים ורבנו נסתלק באותו לילה )"נתיב מצותיך"(.
דברי תורתו ועובדות מחייו של רבנו נלקטו בספה"ק "אמרי פנחס".
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