
איש  בחיי  המרכזיים  היסודות  אחד 
השלימה  האמונה  האמונה.  יסוד  הוא  יהודי, 
והתמימה, שכל אשר נעשה בחיים הכל מיד 

השם.
יש  ומתן,  ומשא  פרנסה  בענייני  בפרט 
לזכור תמיד שכל עשייה היא בעזרתו יתברך, 
ומתן  "משא  בבחינת  מידו,  היא  הצלחה  וכל 

באמונה".
צדיקים רמזו יסוד זה בפסוק )במדבר טו, לט( 

אחרי  תתורו  "ולא 
ואחרי  לבבכם 
עיניכם אשר אתם 
אחריהם"  'זונים' 
זן,  מלשון   -
ם  י ק ס ו ע ש כ
מסחר  בענייני 
בל  ומזונות, 
"אשר  תסברו 
זונים  אתם 
 - אחריהם" 
עושים  שאתם 
בכוחכם,  הכל 
לזכור  יש  אלא 
הכוח  כל  שאת 
והרי         הקב"ה.  נותן 

חז"ל דרשו )ברכות יב:( 
לחשוב  מינות  שזו  מינות",  זו  לבבכם  "אחרי 

כן.
הרי  זה,  לפי  ומתנהג  זאת  זוכר  יהודי  אם 
צדק":  ה"מעגלי  שכתב  כמו  מאושרים,  חייו 
לו,  כזה תמיד טוב  יחיה האדם"! אדם  "ובזה 
הוא מרוצה ומלא שמחת חיים. "ודורשי השם 
- אמונה ובטחון מביאים  לא יחסרו כל טוב" 
מקרה  קורה  כאשר  ואף  האדם,  בלב  שמחה 
שאינו נראה לו מוצלח כל כך, הוא יודע שהכל 
עביד",  לטב  רחמנא  דעביד  "כל מאי  לטובה, 
הקב"ה יש לו את החשבונות שלו למה צריך 

הדבר להתנהל באופן זה.
ומאמצים  השתדלות  עושה  כשיהודי  גם 
את  יראה  תמיד  לא  בפרנסה,  להצליח 

ומאמץ,  כוח  שהשקיע  היכן  בדיוק  הרווחים 
כי הקב"ה יש לו את החשבונות שלו. העיקר 
הוא להתפלל אל ד' שיצליח את מעשיו, ואז 
אחר,  ממקום  והצלחה  רווח  לפעמים  יראה 
פי  "שלא על  ממקום שכלל לא חשב עליו... 
שכלך והבנתך והשתדלותך תבוא לך מחייתך, 
כדברי   - יהיה"  כן  השי"ת  יאמר  כאשר  רק 

ה"מעגלי צדק".  
מידת   - זו  מידה  חשיבות  לגודל  ואמנם 
והבטחון,  האמונה 
יהודי  על  מוטל 
מהשי"ת  לבקש 
תחינתו  ולהפיל 
שיזכה  לפניו 
הבטחון.  למידת 
שיתחזק  ע"י  כי 
יוכל  זו,  במידה 
ד'  את  לעבוד 
מנוחת  מתוך 
והרחבת  הנפש 

הדעת.
שלא  העיקר 
שלא  להתייאש, 
מהאמונה  ליפול 
 , ה מ י מ ת ה
כמסופר על ה"אהבת 
אחד  לפניו  בא  שפעם  מוויזניץ,  ישראל" 
מחתניו, וסיפר בלב נשבר שילדו חלה במחלה 
ואומרים  מתייאשים  הרופאים  וכל  אנושה 

שאין לו תקוה חס ושלום.
השיבו הרבי: שמעני ויהא לבך בטוח שהילד 
יתרפא, אל תתייאש בשום אופן, כי אז באמת 
יתרפא רפואה שלמה. שהרי חז"ל אמרו )נדה 
לא.( ג' שותפין יש באדם, הקב''ה, אביו, ואמו. 

והנה על פי דין אין השי''ת רשאי ליטול חלקו 
שותפים.  הם  כי  והאם,  האב  הסכמת  בלא 
אלא שאם האב והאם מתייאשים חס ושלום 
מישועה, הרי זה כאילו הסכימו שהקב''ה יטול 
אם  אבל  הנשמה,  את  נוטל  הוא  ואז  חלקו, 
אתה לא תתייאש ישוב הילד לאיתנו. וכך היה.

והיה עקב תשמעון... ושמר ד' אלקיך לך את הברית... 
)דברים ז, יב(.

לנו  מבטיח  הדורות,  כל  סוף  עד  ומביט  הצופה  השי"ת 

שבזכות שלבסוף נשוב אליו בלב שלם, ונשמע ונעשה את כל 

המצוות, הרי כבר עתה "ושמר ה' אלקיך לך את הברית וגו', 

ואהבך וברכך והרבך". אף שעדיין אין אנו ראויים לכך, הרי זה 

אצלו כאילו כבר עשינו תשובה שלימה.

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע ]"אוהב ישראל"[

כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מיסרך )ח, ה(.

כשאב מכה את בנו ומייסרו, לבו כואב עליו ומתעצב על זה. 

כך השי"ת, כביכול, "בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת, 

קלני מראשי קלני מזרועי" )סנהדרין מו(.

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ]"קדושת לוי"[

ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלקיך )ח, י(.

ה"בית חדש" )ב"ח( בשו"ע או"ח סימן  קפה )אות ב'( מביא: 

ברכת  שמברך  מי  שכל  לפי  המזון,  בברכת  ף'  אות  אין  למה 

קצף.  ולא  שצף,  ולא  אף,  לא  בו  שולט  אין  בכוונה,  המזון 

ובספר החינוך )מצוה תל( כתב: יש אומרים שכל מי שזהיר 

בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו.

כי יגורתי מפני האף והחימה )ט, יט(.

החוזה מלובלין אמר, שאינו מפחד כל כך מהחטא עצמו, 

אלא יותר מהייאוש והעצבות שלאחר החטא. וזהו 'כי יגורתי 

מפני האף והחמה', אני מתיירא מפני האף והחמה - הנפילת-

רוח והייאוש של יהודי לאחר החטא. 

הרה"ק רבי משה מקָאּברין זי"ע ]"אמרות משה"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת וגו' 

)דברים ח, ג(.

אדם  שאין  באופן  באה  שהפרנסה  לדעת  צריך 
יודע ומצפה על כך כלל, אלא אדרבה, ממקום שלא 
יעלה על דעתו - משם באה לו פרנסתו. וכך היה במן, 
שלא ידעו ישראל מתחילה ולא עלה על דעתם כלל 
וזה  אחר,  באופן  חקרו  רק  השמים,  מן  לחם  שיירד 
היה "למען הודיעך" וגו' שלא על פי שכלך והבנתך 
יאמר  כאשר  רק  מחייתך,  לך  תבוא  והשתדלותך 

השי"ת כן יהיה, ובזה יחיה האדם. 
"מעגלי צדק" 
להרה"ק רבי מנחם מנדל מדעעש זי"ע

השלך על ד' יהבך והוא יכלכלך
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7:13  ............ הנרות  הדלקת 

7:33  ........................ שקיעה 

6:12  ................... החמה  נץ 

8:56  .............. מג"א  סזק"ש 

9:32  ................ גר"א  סזק"ש 

10:38  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:25

7:32  ........................... שקיעה 

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 8:22

8:44  ... רבנו תם:  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת עקב



עבודת התפילה של רבנו היתה למעלה מדרך 

השנה  ראש  בימי  בפרט  עצומה.  ביגיעה  הטבע, 

ברחמים  הטהור  לבו  מעומק  התפילה  בקעה 

כשהיה  אביו.  לפני  המתחטא  כבן  ובתחנונים, 

אומר בתפילת מוסף 'ומפני חטאינו', או מלכיות 

שזעזעו  עצומות  בבכיות  געה  שופרות,  זכרונות 

תשוקתו  שכל  בחוש  הרגישו  הנוכחים.  כל  את 

היא שיתגלה כבוד מלכותו יתברך.

בבכיה  היתה  התקיעות  לפני  דרשתו 

ובהתעוררות עצומה. בין הדברים אמר: אומרים 

אנו במוספין "באין מליץ יושר מול מגיד פשע". 

צדיקים  כמה  עוד  היו  שנים  כמה  לפני  עד 

אין  כיום  אולם  ישראל,  כל  בעד  טוב  שהמליצו 

לנו מהצדיקים שיהא בכוחם להמליץ עלינו לפני 

לבבות  הרבה  בעולמך  ישנם  אך  כבודו.  כסא 

נשברים, ואני אחד מהם... והתייפח בבכי שקרע 

את לב כל הקהל.

ישראל'  ה'עבודת  בדברי  רבנו  והמשיך 

מקָאזניץ, שפירש את התיבות "באין מליץ יושר", 

אדם אע"פ שחטא, אם הוא יודע את גודל שפלותו 

ומבקש מהשי"ת שימחל לו, זה עצמו הוא מליץ 

יושר. וזהו הפירוש "באין" - מה שאדם מחזיק את 

יושר  זה עצמו מליץ עליו  עצמו ל"אין", בענווה, 

מול המגיד פשע.

מקץ,  פרשת  שב"ק  ערב  שישי  ביום  פעם 

כשהיה רבנו באמצע קריאת שנים מקרא ואחד 
שכעת  לו  וסיפר  רבנו,  אל  המשמש  בא  תרגום, 
רבנו לדעת את חוות-דעתו  התקשר אחד לבית 
צוה  שהרופא  אשה  בעבור   - מאד  דחוף  בענין 
בסכנת  היא  כי  ומיד,  תיכף  ניתוח  לה  לעשות 
נפשות אם לא יעשו מיד על אתר, ושאלו לרבנו 

אם לעשות.
בידיו  ורמז  בדיבור,  להפסיק  רצה  לא  רבנו 
שלא לנתח כלל, ובאצבעותיו הצביע על הפסוק 
שלא  היה  וכך  תבקשנו"...  מידי  אערבנו,  "אנכי 
האשה  הבריאה  קצר  זמן  ואחר  הניתוח,  נעשה 

כאחד האדם )"זכר צדיק לברכה"(.

מעשה שהיה בבית מדרשו של רבנו, באמצע 
סול בספר התורה. פנו אל  קריאת התורה מצאו פְּ
בעומדו  הכתב.  את  לראות  ביקש  הוא  אך  רבנו, 
ע"י הס"ת התעמק ברעיוניו והורה שיביאו לפניו 
דרישה  לאחר  ורק  אלמוני,  ושו"ת  פלוני  ספר 
וחקירה רבה אמר שלכתחילה עדיף להביא ספר 

אחר לקרוא בו.
היה  הרי   - מקורביו  שאלוהו  מעשה,  לאחר 
כל  רבנו  האריך  מדוע  בספר,  וברור  גמור  סול  פְּ
כך עד שגמר אומר להביא ספר אחר, ואף זה לא 

סול? אמר ב'פסק' של פָּ
ענה רבנו: וכי לא ראיתם שהסופר שכתב את 
קם  מיד  הייתי  ואם  בביהמ"ד,  נוכח  היה  הספר 
היה  הוא  סופר,  מטעות  פסול  שהספר  ומכריז 
בוש ונכלם, לכן הארכתי בדבר שייראה כ'חומרא', 

ובזה חסכתי בושה מיהודי!

לזכר עולם יהיה צדיק

שבת מברכין אלול
אל  אנו  פוסעים  אלול,  מברכין  בשבת 

הרחמים.  ימי  ואל  התשובה  חודש  אווירת 

אומרים בשם הגה"ק ה"דברי חיים" מצאנז, 

שכשבירכו את חודש אלול אצל רבו החוזה 

מלובלין, הרי הקירות בכו יחד אתו, "די ווענט 

ההתעוררות  מגודל  געוויינט",  מיט  האבן 

וההתלהבות...

כך ידוע שהגה"ק רבי ישראל סלנטר היה 

ר"ח  בוא  על  שמכריזים  בשומעו  מתעלף 

אלול. גם אצל מרן ה"חפץ חיים", כשהתחיל 

יהיה  אלול  "ר"ח  המילים:  את  לומר  החזן 

גופו  רעד בכל  ביום"... הזדעזע החפץ חיים, 

נפלו  ופחד  שאימה  עד  גדול,  בבכי  והתפרץ 

על המתפללים.

היו צדיקים שנהגו להוסיף בברכת החודש 

של אלול "ולתשובה שלימה"...

אמר  מבעלזא,  דוב  יששכר  רבי  הרה"ק 

עה"פ )ויצא לא, כט( "יש לאל ידי לעשות עמכם 

רע ואלקי אביכם אמש אמר אלי השמר לך 

שהכוונה,  רע",  עד  מטוב  יעקב  עם  מדבר 

ידי לעשות חלילה  כי השטן אומר: יש לאל 

עמכם רע, ואלקי אביכם "אמש" - ר"ת שבת 

השבת  את  לנו  נתן  השי"ת  אלול,  מברכים 

ועי"ז אין בכוחו לעשות עמנו  מברכין אלול, 

רע!

הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע 
בעל "דברי יואל", "ויואל משה" • כ"ו באב תשל"ט, 37 שנים להסתלקותו

לב נשבר ונדכא

זהירות שלא לבייש

"מידי תבקשנו"

שמחה  יום  הוא  זה  יום  במנחם-אב:  כ"ד 

לדון  חזרו  שבו  תענית,  במגילת  כמובא 

כדיני התורה, לאחר שהחשמונאים גברו על 

כדיני  דנים  היו  יון  מלכות  בימי  יוון.  מלכות 

הגוים לפי דעת הצדוקים בענין ירושת הבת 

וכו'. במסכת בבא-בתרא מובא, שהדבר היה 

בכ"ד בטבת.

ערב ר"ח אלול: סיפר האדמו"ר רבי משולם 

שבקהילות  זצ"ל,  מטשערנָאּביל  זוסיא 

חודש  ראש  שבערב  נהגו  ברוסיה,  ישראל 

ואומרים  כנסיות  לבתי  מתכנסים  היו  אלול 

את כל ספר תהלים, אח"כ התפללו תפילת 

והיתה  יום-כיפור-קטן,  סדר  עם  מנחה 

היהודים  שאפילו  עד  גדולה,  התעוררות 

הפשוטים, הטרודים כל היום בעסקיהם, היה 

ניכר על פניהם פחד יום הדין.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תרמ"ז בעיר סיגעט שברומניה, לאביו הגה"ק רבי חנניה יו"ט ליפא 

זצ"ל בעל "קדושת יום טוב". מילדותו ראו בו שלגדולות נוצר. כשעדיין היה בן עשר, נפגש אביו עם הגה"ק 

יו"ט'  - רבנו. ביקש ה'קדושת  ילדו  יו"ט' הביא עמו את  וה'קדושת  'ערוגת הבושם' באסיפת רבנים,  בעל 

מ'הערוגת הבושם' שיבחן את הילד. כששאל במה הוא עוסק, השיב ה'קדושת יו"ט' שיבחנו בשו"ע חושן-

משפט. ה'ערוגת הבושם' שאל כמה שאלות, ועל כולם ענה בחריפות ובבקיאות. עמד הערוה"ב משתומם 

בראותו ילד קטן הבקיא בחו"מ בבהירות כזו, ואמר: לא האמנתי שבדורנו יש גדלות כזו בתורה!

נענה ה'קדושת יו"ט': מהו החידוש? אם תראו את ה'ברכות התורה' שהילד אומר בכל יום, וה'אהבה רבה' 

שאומר, כבר תבינו הכל!

בהגיעו לפרקו נשא את בתו של הרה"ק רבי אברהם חיים הורוויץ מפלאנטש. לפני חתונתו חבש לו אביו 

את השטריימל, ואמר: "חבש כובע ישועה בראשו" - שתפעל ישועות לבני ישראל!

בשנת תרע"ג נתקבל כאב"ד אורשיווא, משם נתמנה בתרפ"ו לאב"ד קראלי, ובתרצ"ד נבחר לאב"ד העיר 

סאטמאר. בחסדי ד' ניצל בניסים במלחמת העולם השניה. בתשי"ג נתקבל כאב"ד ירושלים עיה"ק, אולם 

מקום מושבו היה בניו-יארק.

היה מגדולי מנהיגי ישראל ומאורי הגולה, העמיד אלפי תלמידים, אדמו"רים ורבנים חשובים, וחסידים 

מפורסמים, הסתופפו בצלו ונהנו ממנו עצה ותושיה. פיזר נתן לאביונים וחילק צדקה באופן מיוחד, וכן חינך 

את תלמידיו על ענין הצדקה וחסד.

מתולדותיו

למען דעת


