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בזה הנחמה – אלוקיכם  יאמר עמי נחמו 
אלוקינו  ואתה עמך  שאנו עצמו

úáù''åîçðàààà÷æçúäì àîøâ ïîæä ,
íìåò àøåáá äèåùô äðåîàá
.ãéáò áèì ãéáòã éàî ìëù åúâäðäáå

åúåìâ ìò íçðúé åæ åúðåîàá ÷ø éë
íâù äðáä êåúî ,èøôáå ììëá åéúåøöå
éãéá íéðåúð åìøåâå àåä åúåìâá åãåòá
àøåá øùàë óàå ,'ä åáæò àìå Y íéîù
äøúñäá åîöò úà øéúñî íéîìåò ìë

טוב 'א. 'מנהג בספר  ‡ÈÏËÈ‡)איתא È„ÈÒÁÓ „Á‡ ÌÎÁ Ï˘ ˜È˙Ú È"˙Î ÍÂ˙Ó Ë"Ù¯˙ ˙�˘ Ï"ÂÈ)

'נחמו', שבת  ערב עד להסתפר שלא  טוב  חייבשמנהג נחמו שבת  ערב  וכבוא 

לבב ובטוב  בשמחה  השבת ולקבל גופו, לשמח  עצמו , בנחמותלספר ויתנחם ,

שלם. עיר ציון בנחמת ינחמנו וה' מרובות,

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

כבר  כתב  וכן הגואל. בנחמת ויבטחו העם כל וישמחו באב , תשעה אחר הסמוך

ÂÎ:)ה'ריטב "א ' ˙È�Ú˙)בתענית המשנה כחמשה (˘Ì)על לישראל טובים ימים היו 'לא

באב ', באבעשר תשעה  שלאחר בשבת סעודה  לעשות  נהגו זה כתבומפני וכך  .

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

(„Ú˙˙ 'ıÓÂ‡ ÛÒÂÈ'·.

חז"ל וכדברי לדורות, אלא  ה' נחמת הייתה לשעתה רק  „"‰ולא  ‰Ó˙ 'ÈÚ˘È ˘"Â˜ÏÈ)

(ÂÓÁ�,עתיד בלשון 'יאמר' אלא נאמר לא 'אמר' אלוקיכם', יאמר  עמי נחמו 'נחמו

נחמו  והמקדש, הבית חורבן על בני נחמו נחמו - מנחמנו הקב"ה ושנה שנה בכל כי

הבית בבנין תתנחמו ומעתה ולשממה, לחרבות שנהפכו וירושלים יהודה ערי על

בימינו במהרה שיבנה ˙¯Ù"‚)השלישי ÂÓÁ� '¯Ù ˙˘¯„ ,ÌÈ¯Ù‡ ıÚ 'ÈÈÚ).

זי"ע סופר החת"ם בדברי מצאנו מכך  Ú"ÚÂיותר ,È„Ó ‰È‰Â ‰"„ „"Ò˜ 'ÓÚ ÈÚÒÓ)

(‡"�˜˙ 'ÈÒ Á"Â‡ Ú"Â˘ ˙Â‰‚‰·'ה'ירושלמי ˙È�Ú˙)בשם ÛÂÒ) חודש מתחיל באב  ט' דאחר

חודש  שמתחדש פירוש בחדשו', חודש מידי 'והיה הפסוק את פירש ובזה אחר,

חודש. באבבתוך ט' אחר שנתחדש  לחודש  לקרוא נוהגין הכי דמשום לי, ונראה

'מנחם' החודש חודש  הוא לחודש ט' שעד היינו בחדשו, חודש הפירוש וזה ,

'מנחם', שנקרא השני החודש בא  כך ואחר 'אב ', ונקרא  פירושהראשון גם  וזה 

בהר להשתחוות  בשר  כל יבוא שאז נחמו , שבת על שקאי בשבתו ' שבת  'ומידי

ה' ·ÏÁ˜בית '„ ‰·Â˘˙Î).'ÌÁ�Ó ˘„ÂÁ' ÍÈ¯‡˙Ï ˙Â�ÈÂˆÓ‰ ˙Â·Â˘˙ ˘È Ò"˙Á ˙Â·Â˘˙· ,ÔÎ‡Â)

(ÂÈ˙Â·Â˘˙Ó ‰·¯‰ „ÂÚÂ ,Á"Â‡.
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àåäù àìà ãåò àìå äøúñää êåúáù
íéãñçå íéîçø àìà äæ ïéà ,åéðáá äëî

.íå÷îä éðôìîdyxtd x`aï ðçúàå -

,äáøãàåàåä äøúñää ïééðò íöò
úðéúð åá ùé éë ,ìåãâ øáã
÷"äøä øîàù åîëå ,øáãì ó÷åú äðùî

ò"éæ ïéøáà÷î'äãåáòä ãåñé' øôñá àáåä)

(âð úåà ùãå÷ éáúëî...ïåçèá ìù åììë

øáã ìëù äîéìù äðåîàá ïéîàäì
ìëäå ,ìëì áåè àåäù 'äî äùòðä
åðéàù äîå ,íãàä úáåèì äùòð

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

...äâéùäì íãàäáááá

נסתר,ב. שאינו מצדיק יותר נסתר' ה'צדיק  את  מחשיבים העולם כי לדבר, ודוגמה

כ'צדיק מבחוץ  נראה – כברו תוכו אין אשר נסתר' ה'רשע את ביותר יגנו ו'להבדיל'

בתוך עצמו משכין שהקב "ה בשעה כביכול, כך בלבו'. תועבות 'שבע  ובאמת  בדורו'

באו  ישראל על בני מורה זה הרי הסתר, בתוך הסתר - אסתיר' אסתר 'ואנוכי של פן

כי  ותדעו ונתחזקה' 'חיזקו כן על ההיא , בעת בקרבם אשר השכינה' 'השראת גודל

צרות מרוב  המקום לי צר ואומר עליו, באות צרות  רואה שהאדם בשעה דיקא 

האורה. בזמני מאשר יותר כעת  עמו הנמצא בבוראו, יתנחם ודחקות,

הרב של הצעיר בנו את זי"ע ישראל' ה'בית הרה"ק  שאל השיחים באחד

ה'משרפות' את בעיניו ראה האם - ה'מלחמה' מאורעות  את  שעבר מפיעטרקוב,

עיני  במו אכן הן, ויען, ישראל. בית  רבבות הרשעים שרפו שם אשר והקרמטוריומים

שאלו, ומיד הרה"ק הוסיף אפלהראיתים. מקום באותו  הקב"ה את  גם  ראית האם 

יראה וחשכה באמונה כי ה', את  לראות  וצריך  אפשר ההפיכה בתוך גם כאומר, ...

נעשה  ה' מיד והכל הזה, בעולם מאליו הנעשה דבר אין שהרי ה' יד את שם גם

בה. יש טובה מה להבין שכל מעוטי שאנו אלא  ולברכה, לטובה

תורה אמרה Ê)בפרשתןומפורש „ ÌÈ¯·„) קרובים אלוקים לו אשר גדול גוי מי 'כי

במדרש וכמובא אלוקינו'... כה' ·)אליו אחת(„·"¯ בספינה מעשה תנחומא, רבי אמר

בה. שנסע אחד יהודי מלבד כוכבים' 'עובדי היו נוסעיה וכל הים, גלי בין שנסעה

והבא ליבשה נא עלה וביקשוהו ליהודי מעות  הנכרים נתנו הים מאיי לאחד בהגיעם

להיכן  אני מכיר וכי אני, 'אכסנאי - היהודי להם אמר ומשתה. מאכל דברי משם לנו

לו  השיבו אלך . להיכן אדע  מנין הזאת , בעיר 'מכירים' לי ואין כמוכם כמוני אלך ',

הרי עמך. אלוקיך הולך  שאתה מקום 'בכל קרובים (È˙Î·)הנכרים אלוקים לו יש אשר

כאן הנמצא  כאורח שהנך  לומר תוכל לא  כלומר, לבדאליו', אינך  לעולם כי לבד ,



ãואתחנן - הפרשה באר

æ"éòëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä øàéá
(å"ðøú ïðçúàå)äøèôäá(à î 'éòùé)

íëé÷åìà øîàé éîò åîçð åîçðäîá ,
'äù àôåâ äæá Y ìàøùé éðá íò åîçðúé
úåøöä óàù ,øîåìë ,íäé÷åìà àåä

äáåèì Y íéàá åúàî úåéåìâäå
äëøáìåââââáèì àðîçø ãéáòã éàî ìëå ,

ìò íçåð éììè óéèú åæ äòéãé .ãéáò
åéìò àåáá óà øòèöé àìù ,éç ìë ùôð

ä÷åöå äøöãããã.

תמיד מהלך ונמצאת אליך , קרוב  שהוא  אלוקים  לך  יש שתלך מקום בכל  שהרי –

ה' עם בדד ...(ÏÂÎÈ·Î)יחד  יחידי אינך  ולעולם 

הבורא, של רחומיו בניו אנו נאמר מה כן, הבינו הללו ערלים אם מעתה, אמור

ממנו והכל ושעל צעד בכל עמנו הולך  שהקב"ה בקרבנו להשריש לנו יש (‰¯‰"˜כמה

(ÊÏ‰ ˘¯„Ó È¯·„ ÏÚ ˙Â·¯ ¯ÊÂÁ ‰È‰ Ú"ÈÊ 'Ì‰¯·‡ ˙È·'‰.

הפירעון'ג. 'זמן עבר וכבר ביותר, גדול סכום לחברו שהלווה אחד, יהודי לי סיפר

שיחזיר  המלווה הפצרות  לכל לבו שת לא ואף חובו, את הלה פרע  לא  ועדיין

ניכר  חלק על לוותר המלווה שהסכים הדברים פני הגיעו וכבר הלוואתו, את כבר

הלווה. שילם לא זאת גם אך לפליטה, לו יהיה הנשאר הפחות שלכל כדי מהסכום,

שלא עקא דא אך הכנסה', ל'מס מיסים לשלם המלווה של זמנו הגיע  שעה באותה

ואף  נפשו, בעד לו אשר כל נותן דעת  בר שכל ואף המיסים, את  לשלם בידו היה

טרדותיו  מרוב  אמנם המס, את  הדורשות  מהרשויות  להיפטר בכדי ממון לווה

החשבון' 'רואה אליו פנה זמן אחר המס, את שילם ולא הדבר את הזניח ובלבוליו

וכמובן  השנה כל של המס מתשלומי לגמרי הפוטרו סעיף איזה שמצא לו ובישר שלו

את לו החזיר והלווה הימים ארכו לא והנה זו, בבשורה הסוחר אותו שמח שמאד

הלווה  במניעת  דייקא  אדרבה, כי היהודי הבין אז האחרונה, הפרוטה עד החוב כל

בזמנו ההלוואה את  Î"ÓÁ‡Ï)מלהשיב  ·¯ ÔÓÊ Û‡Â) בידו מעות היו אם כי כספו, ניצל

הסוחר, ואמר המס. לרשויות  חובו את משלם היה ומיד דעת' כ'בר נוהג היה הרי

הפירעון, איחור על הצטערתי ומכאוב  צער כמה בכל הבט לשמוח שעלי ידעתי ולא 

הראוי  העת לכשיבוא  הסכום כל את עבורי 'שומר' אלא  אינו כי מתעכב  שהוא  יום

בידי. להישאר המעות  שיוכלו

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

רכושו  כל את  וכילתה בביתו שריפה פרצה אחת  שפעם זי"ע , התניא בעל הרה"ק 

עמו  רץ  ותיכף להציל, הצליח 'משקה' בקבוק  ורק  כל, ובחוסר בעירום שנותר עד

עשני  'שלא  ובזמרה בשירה בריקוד פתח כך ובתוך לחיים, לשתיית  המדרש בית אל

מגודל  דעתו השתבשה שמא  בחשש מיד אליו חשו ידידיו גוי', עשני שלא  גוי...
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ïëå'äîìù úøàôú'ä ÷"äøäî àúéà
ò"éæ(éúàöåäå ä"ã àøàå 'øô),ì"æå

'äá ïéîàî íãàä úåéäì ïåëð ïë éë...
åéø÷îå åéëøã ìëáìò ïéëøáîù íùëå ,
êøáé êë ,äáåèäéòâô åäåâéùé íà óà

íéãéøèîä åéìò åáøå ,äìéìç ïîæä
åãåîéìå åúãåáòî åúåà ïéìèáîäåìéàå ,

íéñëðå øùåò ùé åðîî òåøâä åøáçì
äæ äîì - øîàì åááì òøé àìå .äçåðîå
úåçôä éòøìå ,íðç êôàá éðôãøú 'ä
êì äéä áåè àì éëå ,áåè ìë úúð éðîî
úáùì éúðååë ìë éøä ,êáåèî éì ÷éðòäì
úåáéñä äìàå äøåú éìäàá 'ä úéáá

,øáãä ïë àì éë ,íðç éúåà íéìèáîéë
éáùåé ìë íðéáé àì 'ä úåáùçî å÷îò

ìáúíà åúåñðì é"ùä ïåöø éìåà éë .
é"ùäì úåãáò ïéðò äæ êà ,åéøçà øäøäé

äëéùç êåúî øéàäìíéîùì åááì úà,
ù"îë(ä å ïúùøôá)'ä úà úáäàå'

ìèåð àåä åìéôà - 'êùôð ìëá êé÷åìà
,ïåöø ïåùìî àåä 'ùôð' äðäå ,êùôð úà

øîàðù åîë(ç âë úéùàøá)úà ùé íà'
íëùôðàåä 'éôà' áåúëä øîà äæìå ,'

.êðåöø 'éô - 'êùôð úà ìèåð(åðééä)

úãøè é"ò é"ùäì ïåöøä êîî ìèåðù
àìå 'úáäàå' ë"éôòà ,á"åéëå äñðøôä

ú"éùä ìò êéðéòá äù÷é.

כי הכרה  מתוך ההכנעה - המעט אתם  כי
הבורא  מידי הכל 

ïúùøôá(æ æ)ìëî íëáåøî àì'
øçáéå íëá 'ä ÷ùç íéîòä
,'íéîòä ìëî èòîä íúà éë ,íëá

àøîâá àúéà(.èô ïéìåç)íäì øîà
,ìàøùéì ä"á÷äåìéôàù ,íëá éð÷ùåç

íúà äìåãâ íëì òéôùî éðàù äòùá
éðôì íëîöò ïéèòîîäääääàá íúòðëäå ,

äùò éãé íöòå éçåë àìù äòéãéä êåúî

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

עתה  אך  זו, בשריפה 'נשרף' היה 'אלוהי' גם אזי לאלילים, וריק להבל משתחווים

הנני  ולכן לב , בכל להודות ראוי בלבד זה על וקיים, חי הגדול ואלוקי אני שיהודי

גוי'... עשני 'שלא - ומכרכר מפזז

יתרו בפרשת  הדברות' 'עשרת קוראים החורףולכן לקוראה בימות ושונים ,

ואתחנן הקיץ בפרשת  שבכל בימות  לאדם להזכיר בזה שיש הטעם, צדיקים ואמרו ,

בקור  בין אלוקיך ', ה' 'אנכי כי אומן באמונת  בדעתו להשריש האדם מחויב הוא מצב

ומיוחד. יחיד אחד אלוקינו הוא שה' להאמין חייב באש ובין במים בין בחום, ובין

זי"עה. בונם רבי הרבי הרה"ק  אמר Â‡‚Â‰)כך  ‰Â�Ú Í¯Ú ‰ÁÓ˘ ˘¯„Ó) בני נקראים דלכן

כמויהודיםישראל הם כי יו "ד, ונשתניתהאות האותיות, מכל הקטנה שהיא  ,

הן  הכותב כרצון ולהגדילם להמשיכם אפשר האותיות  בכל כי האותיות , משאר

למטה  ימשיכוה אם כי להאריכה, אפשר שאי יו"ד לאות פרט ברוחב, הן באורך
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ìëä úà àìà Y äæä ìéçä úà éì
ïååéëîå ,åîöòáå åãåáëá ä"áå÷ äùåò
÷ùç äæì ,'ä éðôì íîöò íéòéðëî ïëù

ìàøùé éðáá 'äåååå.

øåàéáåàøá ä"á÷äù òåãé éë ,øáãä
äîå ,'åéúåéøáì áéèéäì' åîìåò

íãàä úà ä"á÷ä øñééî íéîòôìù
íéáåàëîå íéøåñééáéöåø÷ åðì ïéàù àèéùô)

(åèåùô éôì êà ,íìåò ìù åðåùáëá äðáä øîåç

åúåà òãðù åðåöøù øçàî àìà åðéà
íãàä ïéà íà ,ïë ìò .åéìà åðááì òéðëðå
øùà úòá 'ä úà úòãì åáéì ìò íù

åì øéàîíìåò ìù åòáèë)ææææ(äùåò äî ,

– ישראל בני עם כן וכמו רי"ש, או דל"ת  תיעשה לצדדין ואם לוא"ו, כי תיהפך 

העמים מכל  המעט מאומה אתם מעצמם עושים שאינם וסבורים עצמם, שממעטים ,

יתב "ש, מהבורא  שפע המקבלים קטנה נקודה אם כי ואינם ברוחב, ולא באורך לא -

כן עצמו מחזיק  שאינו ומי בהם, ה' ובחר חשק  כביכול...לכן 'יהודי' מכלל כמו יצא 

יו"ד. לאות נחשבת אינה שבכתיבה

זי"עו. ישראל' ה'ישמח הרה"ק נענה שפעם זי"ע  מאלכסנדר אדמו"ר כ"ק סיפר

אין  העיר ובכל אלכסנדר, העיר בכל ביותר הגרוע  היהודי שהוא עצמו, על ואמר

ומנהיג  כרבי לשמש נבחרתי מדוע א"כ, לבאר, המשיך ובענוותנותו ממנו, פחות  אדם

חלילה, גאות של שמץ  לידי לבוא  אוכל שלא  החסידים ידעו כי הרבבות, לעדת 

הזהרו  אנא, כן, על אתגאה. ובמה אחת, טובה מידה אפילו בי שאין כיוון והטעם,

אחד  דבר ורק מתום. בי אין ראש ועד רגל מכף כי חלילה ומדרכי ממני ללמוד שלא

עצמי  את  מחזק  הנני מ"מ מצווה, ולא תורה לא בי שאין שאעפ"י ממני, תלמדו

שרוי  השפל אני אם כי ק "ו, ללמוד לכם וקחו משכו זה ודבר עת , בכל רבה בשמחה

עת . בכל לשמוח לכם יש וודאי הרבה טובה בכם שיש אתם כ"ש לא בשמחה

בוים  משה רבי המופלג החסיד באוזני זי"ע ישראל' ה'ישמח הרה"ק אמר פעם

מרובים, בעניינים הדרכות ולקבל בעצתי, לשאול רבים אנשים אלי באים זצוק"ל,

לוחשים  מלאכים וכי להם, לענות  מה כדת  אדע  מאין נפש. פיקוח בעניני אף חלקם

בכל  ומתחנן מכוון הריני ערבית שבתפילת אלא  לשואלים. התשובות את  באוזני לי

לייעץ בידי יש זו תפילה בכוח מלפניך', טובה בעצה 'ותקננו הבורא  לפני לבי

ערבית תפילת  על משה רבי העיד ואכן ה'. דבר לשואלי ולהשיב דשמיא  בסייעתא 

נע שהייתה באלכסנדר המדרש ביתבבית כותלי ואף רבתי, ובהתעוררות בכוונה רכת

התפילה. באש בערו המדרש 

דשא ז. 'בנאות זי"ע, ישראל' ה'בית הרה"ק  ביאר מנוחותירביצני כיו"ב מי על ,

ינחנינפשיינהלני, מתחילה ישובב , כי הוא , נסתר בלשון הכתוב כל צדק ', במעגלי
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åéìò àéáîå ,åðîî åéðô øéúñî Y ä"á÷ä
åáì ìà íéùéùë ãéî ,ïëàå .íéøåñéé
,úàæ äøúñäì úçúî ãîåò ä"á÷äù
àåä 'ä Y åøîàá åéúçú òðëéå
áìá åúåà ãåáòà äúòî ,íé÷åìàä
åìèáúéå íéøåñééä ìë åøåñé ãéî ,íìù

.åéä àìë åðîî

את  בקרבנו להשריש  – לבבך  אל  והשבות
ללב ממוח האמונה  ידיעת

ïúùøôá(èì ã)úåáùäå íåéä úòãéå'
àåä 'ä éë êááì ìà
õøàä ìòå ìòîî íéîùá íé÷åìàä

úçúîãåò ïéàììë äæ ÷åñô ,äðä ,'
åáø÷á íãàä ùéøùéù ,àåä äøåúá ìåãâ
øîàù åîëå ,'äá äîéîúä äðåîàä úà
éã ïéà éë ,'êááì ìà úåáùäå' áåúëä
,åçåîá 'äòéãé'ë äðåîàä åì àäúù äæá
äùéøùäìå 'åáì ìà äðáéùä'ì åéìò àìà
éùåãéç'ä ÷"äøä ìù åðåùìë .åáø÷á

ò"éæ 'í"éøä(ïúùøôá 'í"éøä éøîà'á àáåä),
' .ì"æå,äìåãâ äòéãé íéãéñçì íäì ùé

ìà úåáùäå úåéäì êéøö ïë éô ìò óà
êááìçççç'ãåò ïéà' êë øçà áåúëù åîë ,

èåùôä ùåøéôä éôìå -äàøðòá÷ðù
úîàáå ,'ãåò ïéà'ù äòéãéä íãà ìëá

בלשון  רק  יתברך  הבורא את  מזכיר הוא הרי מנוחות , מי על אצלו מתנהל כשהכל –

- צלמוות ' בגיא  אלך 'כי ח"ו כאשר אבל במוחש, אותו רואה שאינו - נסתר

בלשון  אליו ומדבר לפניו, עומד הבורא את רואה כבר אז עליו, באים כשייסורים

עמדי נוכח אתה  ומיטיבכי טוב  שהוא  בעת  בוראו אל להתקרב  האדם, עבודת וזהו ,

הטובה. ימי את השמים מן לו יאריכו ובכך  עמו,

בשנים ח. בדידיה דהוה מה זצ"ל, פוטערפאס מענדל רבי החסיד הגאון סיפר

רוסלאנד שלטונות כשאסרו אחת(¯ÈÒÂ‰)קדמוניות  פעם ומצוות, תורה שמירת את 

זי"ע  מריבניץ  הרה"ק עם מענדל ר' Ï‡¯˘È)היה È„ÏÈ ÏÂÓÏ Â˘Ù� ˙‡ ÔÎÒÓ ÚÂ„ÈÎ ‰È‰˘)

ואופן  פנים בשום אבה ולא הדת , מרודפי היה הבן אבי אשר מילה', 'ברית  באיזה

כשיגיע - מילה ברית לערוך אותם הזמינה היולדת האם אך לו, הנולד בנו את  למול

שלחה  למרחקים הבעל יציאת  ביום הווה, וכך רחוקה, לדרך  העיר מן יצא שבעלה יום

עם  מריבניץ  הרה"ק  יצא תיכף הנולד. הרך  את  למול שיבוא  הרה"ק  אל טעלעגראם

את להעביר בידם עלה רב  ובקושי האשה, התגוררה שבו המחוז עבר אל מענדל רבי

החל  כך בתוך וכדין, כדת  התינוק  את  הרה"ק ומל העיר, אותו בגבולות  המילה סכין

בתינוק שיטפל רופא להחיש יכלו שלא עקא דא אך פסק, ולא  מהתינוק  לזוב  רב  דם

המילה  על לשלטונות הרופא ימסור אף ואולי לאב , הדבר יוודע שמא  מחשש

וכאשר  ספורות , דקות למשך הסמוך בחדר א"ע מריבניץ הרה"ק  סגר מיד האסורה.

מעשה  לאחר לעירם. וחזרו השתדלות, שום ללא לגמרי הדם פסק  החדר מן יצא
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÷"äåæá àúéàãë ì÷ ïéðò äæ ïéàá"ç)

(.àñ÷íéîòô äøùò íãà øîàéù
åáìá òá÷ð àäéù ãò ...óìàå íéøùòå

ãåò ïéàùèèèè.

êëåìåãâä ïøäà éáø ÷"äøä øàéá
ò"éæ ïéìøà÷î'ïøäà úëøá'á àáåä)

(ã 'åîòíåéä úòãéåìò úçà äòéãé -
óàå åçåîá òãéì íãàäåáì ìà áéùäì,

éëíé÷åìàä àåä 'äàåäå àøåáä àåä -
ìòîî íéîùá' íéàåøáä ìëì âéäðîä

,'úçúî õøàä ìòåãåò ïéà,ùåøéô Y
íãàä êéøö ïéà åæ äòéãéî øúåé

...úòãìéééé

שטף  נעצר וכיצד פנימה, בחדר בהיותו מעשיו היו מה הרה"ק  את  מענדל רבי שאל

הנה  שבשמים' 'אבי אמר וכך – קונו פני את וחילה שעמד הרה"ק  לו סיפר הדם,

תפילתי. את  הקב"ה שמע ואכן תביישני, שלא  אבקשך  רבה, מצווה כעת עשיתי

ראיתי  כאשר – שלי החב"ד תורת כל עם אני הנה ואמר, ענווה ברוב מענדל רבי נענה

פעל הפשוטה באמונתו מריבניץ  הרה"ק  ואילו עשתונותי, אבדו עיני לנגד (·˙Â˙ÏÈÙ)דם

הלב . לתוככי שבמוחו אמונתו להשריש היא גדולה עבודה כאומר, ונצורות. גדולות

זי"ע העבודה' ה'יסוד להרה"ק מצינו Î‰)וכבר ·˙ÎÓ)ליב ר' הצדיק וכתב  וז"ל.

ממעזריטש... המגיד הרה"צ של מובהק תלמיד – נ "ע  אמונתמדוקאר שמן בני דע

לשמים הארץ מן מאשר יותר רחוק הלב לאמונת .השכל

קדשוט . באגרת זי"ע  העבודה' ה'יסוד הרה"ק  כתב ÊË)וכן ·˙ÎÓ) אני' לומר שיש

הרמב "ם כתב  שהרי בזה, מאמין אינו שעדיין אע "פ יום בכל ‚ÔÈ˘Â¯Èמאמין' ˙ÂÎÏ‰)

(Î"‰ ·"Ùעד אותו 'מכין כן, לעשות ומסרב  אשתו את לגרש רוצה שיאמרדהמחויב 

יהודי  כל של האמיתי הרצון כי הטעם, ומבואר כשר'. גט והוא הגט, ויכתוב אני,

שבעיסה שהשאור אלא  קונו, רצון לעשות  עד (Èˆ‰"¯)הוא  שהוכה 'וכיון מעכב ,

'אני  אמירת שמועלת  שכן וכל לרצונו', גרש כבר אני, רוצה ואמר יצרו שתשש

כי כמאמין, להחשיבו לכך מאמין' נפלאה סגולה  הם  קודש .דיבורי

אחר ÁÎ)ובמקום ·˙ÎÓ) לפרש אמר', זלה"ה ר"מ ה' קדוש המנוח 'ורבינו כתב 

מהללאל בן עקביא שאמר Â)מה ‰ ˙ÂÈ„Ú)להיות ולא  ימי, כל שוטה להקרא  לי 'מוטב 

המקום', לפני רשע אחת מאמין שעה שהוא  כולו היום  כל אדם  שיצעק דעדיף 

זו בדרגה  עומד  אינו שעדיין אע "פ  כשוטה,בהשי"ת , אחרים בעיני חשוב  ויהא  ,

לכפור ויבא ירשיע שלא  אחת ' – שעה רשע  יהיה כמו באחת'ואל האמונה, זו

Î„.)שאמרו ˙ÂÎÓ)על והעמידן חבקוק שנאמראחת'בא ,(„ ,· ˜Â˜·Á) באמונתו וצדיק

רוה"ק'. היא באמת  שלימה 'ואמונה רבו בשם וכותב  ומסיים יחיה',

באמתי. לב  בכל בו להאמין הקב "ה שיזכהו – האמונה על להתפלל לו יש גם
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,íðîàêéôá' àìà àéä íéîùá àì
éë ,'åúåùòì êááìáåìëáéãåäé

ãåñé'ä ÷"äøä éøáãë ,äðåîàä úùøùåî
ò"éæ 'äãåáòä(æè áúëî óåñ).ì"æå ,

õéååàëòìî ò"éæ ø"åîãàî éúòîùå
øîàùàåä øùà ïéîàäì êéøö éãåäéä

åúåà íéñëî íéáòù ÷øå ïéîàîäæìå ,
.úîéé÷ ãòì åúðåîàå áéúë

àøîàúîøåàéáá àðáåãî ãéâîä íùá
áåúëä(å ãî äéòùé)äë'

úåàáö 'ä åìàåâå ìàøùé êìî 'ä øîà
ïéà éãòìáîå ïåøçà éðàå ïåùàø éðà
ìëá àåø÷ì åðéååèöð äðä éë ,'íé÷åìà
'ìàøùé òîù' äáäàá íééîòô ãéîú íåé

,áøòáå ø÷åááùéøùäì øáãä íòèå
íøèá íåéä úìéçúá ïä åùôðá íãàä

åúëàìîìå åé÷ñòì àöéàåä øùàë -
øçñî éðéðòá íéøçà íò ÷åñòì ãîåò
äàøð úåáø íéîòôå ,íéðéðò øàùá åà
àåáéù åà ,åìåáâ âéùî éðåìô éë íãàì
äàá éðåìô úçìöä åà åúçìöäù áåùçì
.á"åéëå úåöéøçäå 'úåðåøùë'ä úåëæá åì

íåéä óåñá ïäååúëàìî äøîâð øáëùë
,àã ïåâë úåáùçî åçåîá íéìåò áåùå
çë íåù ïéà ,ãçà 'äù åîöòì øéëæé
ìòîî éååéöá ìëäå åúìåæ ñôà ,åãáìî
íãàä ïéàå ,ãñôäá ïä çååøá ïä àåáé

îöòî äîåàî äùåòåàéàéàéàéøîàù åäæå .
ïëà íàù - 'ïåøçà éðàå ïåùàø éðà'

'אני  אומרים אנו מדוע  טעם כנתינת  זי"ע, חיים' ה'שפע הרה"ק אמר וכך  ובתמים,

כי  בזה להורות  אלא ורגע , עת בכל בה' להאמין עלינו והרי התפילה, אחר מאמין'

התפילהרק  האמונה.אחר  לשלימות  נזכה

המגיד יא. הרה"ק  של ביתו דלתי על פעם דפק זי"ע  התניא בעל ה'רב ' הרה"ק 

בעה"ת, ענהו שם, העומד הוא  מי לדלת , מעבר המגיד שאל זי"ע , ממעזריטש

המגיד, לו אמר בלכתו לביתו, והכניסו הדלת  את המגיד לו פתח זה', הוא  'אני

והשתתף  לביהמ"ד נכנס ובהגיעו רבו, כדבר ויעש פלוני, למקום פעמיך  שים למחר

אחת כף השולחן מעם נעלם הסעודה באמצע  שם, שהתקיימה ברית' ב'סעודת 

בעלי  אליו ניגשו הכירוהו, שלא כיון ב 'אורח' מיד שחשדו וכמובן זהב, עשויה

לא גנבתי... אני 'לא  ואמר, ה'אורח' ענה הגניבה, את  שיחזיר ובקשוהו הסעודה

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

המגיד  רבו אל בחזרו לנפשו. הניחוהו מאומה אצלו מצאו שלא לאחר ורק  אני'...

הוא 'אני אמרת  אמש הן לו, ואמר המגיד נענה הוי, היכא  דעובדא גופא  לו סיפר

„‡Ò)זה' ÔÈ· ÍÈ‡)'זה הוא אני 'לא פעמים רבת  לזעוק היום הוכרחת  זה ועל ,ÊÈ‡'Ò)

(ÍÈ‡ Ë˘Èאלא� וכך כך  עשיתי 'אני' בנפשו האדם ירגיש שלא  כאן, יש גדול ולימוד ,

שיזכור  אלא  גרידא, 'אמירה' לענין אמורים הדברים ואין ה'', 'מעשי שהכל ידע
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åîåéá íåé éãéî åîöòá íãàä øåëæé
Y íåéä úìéçúá(ïåùàø)íåéä óåñá ïäå ,

(ïåøçà)àåä ãçà 'ä éë ,äøéáì âéäðî,
àéä 'ä úöòå ùéà áìá úåáùçî úåáøå

éæà 'ïë äùåò äúà íà' ,íå÷úïéà
íé÷åìà(òáèä àéøèîéâ)úåéçì äëæú ,

êøãî àìå 'ä ãéî àåä ìëäù äøëäá
èå÷ùúå êùôð ååìùú àìéîîå ,òáèä

.êáì úøòñ

מנין דאגה – פרנסתו  ברא יומו  שברא מי

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

ò"éæ áåñàñî áééì äùî éáøì"îøä 'éç)

(íù úåøòäáå ,íëøáéå ä"ã éçéå 'øôéúðéçú ,
,ãàî ÷æç åá éðåçèá äéäéù Y 'ä ìà
÷øå ,øçîä úâàã ììë âàãà àìù ãò

àéää úò.éãéî àì åúå ,éðéò ãâðì äéäé

לו  שאין ח"ו להראותו העולם בורא יצטרך לא  כביכול ואז הכל, אדון ה' את תמיד

בא . מאתו הכל אלא 'משלו' כלום

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

כל כי דשא. בנאות או ההרים, על הים, עבר אל יסעו הנפש למנוחת בלבול מקום

בידיעה דעתו – עליו מיושבת  שדעתו ידי על – האמונה מחסרון לו בא  אדם של

ולא מחברו ליטול לא  בכוחו ואין מאומה, עושה אדם ואין משמים נעשה הכל כי

לו... כמתכונתםלתת עומדים  והם אדם. יד בהם נגעה לא הללו  במקומות והנה 

הללו , מראות אדם  כראות  ולכן, רוח, ובורא הרים  יוצר  ידי על  בריאתם בעת

הוא שמים מעשה הכל  כי בראותו מנוחות ... מי על דעתו .תתיישב 

לעשות זי"ע  הריי"צ הרה"ק  בנו את זי"ע מליובאוויטש הרש"ב  הרה"ק  שלח פעם

וכמה  כמה אחר ואכן, אביו, מצות לקיים הריי"ץ  מיהר פלוני, ליהודי לסייע טובה

שמח  כשהוא  אביו אל הריי"ץ חזר ממיצר. ולחלצו לו לעזור בידו עלה יגיעות 

הטובה  בעשיית  שליחותך , 'עשיתי בסיפוק  לאביו ואמר מצווה' של ב'שמחה

מר, טעה דברים בשני לו, והשיב אביו נענה שאמרתא .לפלוני'... עשיתי על

לא  שהרי נכון, אינו והרי הקב"האתה שליחותך ', אלא כן, הואעשית עשה, הוא

המעשים לכל  יעשה והוא הייתעושה שאתה אלא  היה לא זאת  במצווה חלקך  כל ,

מקום של ברגעשלוחו גדול לאור מאפילה ולצאת להינצל  עליו  נגזר שכבר [כלומר ,

למקום ] שלוחים דהרבה מצרותיו , נושע היה עבורו  פועל היית לא אם ואף  וגם זה, ,

שכך טובה, לך עשה הוא  דאדרבה נכון, אינו לפלוני' טובה 'עשיתי שאמרת מה

זוטא במדרש ËÈ)אמרו ,· ‰˘¯Ù ˙Â¯) העני עני עם עושה הבית שבעל ממה 'יותר

הבית'. בעל עם עושה
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á"åéëåùøéôéãéîìúî ãçàì äðåîàä ãåñé)

(ãåòå äæåçäúòãéå' ÷åñôä úà
ìë Y íãàì øîåà ä"á÷äù ,'íåéä

ìò ÷ø åáåñé êéúåáùçî êìäîíåéä,
'øçîä úâàã' êáéì ìà åñðëé íàå
àåä 'ä éë - êááì ìà úåáùäå

íé÷åìàäøùà êøáúé åúàî àá ìëäå ,
àøá åîåé àøáù éîå ,åãáìî 'ãåò ïéà'

åúñðøô(á òñéå 'øô çìùá àúìéëî)éë Y
íäéìò òéôùäì åîò úà 'ä ùåèé àì
ïë íà ,äòù ìëáå úò ìëá åáåè ìë

'ïéðî äâàã'

בבוראו  מכיר החכם  – רינתם  את בשמעו 
הטובה בעת מיד

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

åúìôú òîùéù éãë äøéù åéðôì.ì"ëò ,

õéæãàîî äãéãé ìåàù éáø ÷"äøä áúë
ò"éæ(æ äçîùå äøîæ éðéðò ìåàù éøîà).ì"æå

àìô àåäå(úåìéôúä úìá÷ì äøéùä ïéðò äî),
ìò ì"ðä ì"÷åöæ ø"åîàà éøáã é"ôò ïëà

áåúëä(ãî å÷ íéìäú)íäì øöá àøéå'
Y 'íúðéø úà åòîùá(íúåà ÷ãáù Y àøéå)

áåøì éë ,äøö úòá óà íéððøî íä íàä
äçååøì äøöî íòéùåéù 'äá íðåçèéá

,ïëì íãå÷ äøéùä éìë åðéëä øáëêëì
'ä íòéùåäêåúî óà ù"áúé åá íä íéøéëî éë)

(äçååøäíéøáãä åùøôúé ïàë óà ,
äðåîàá äøéù øîàù åäæ - ïðçúàå'

åúìôú úà 'ä òîùéù éãë ,ïåçèáåáéáéáéáé.

חלק להם  יש ישראל כל  – הדבקים ואתם 
ה' בקרבת 

ïúùøôá(ã ã)'äá íé÷áãä íúàå'
,'íåéä íëìåë íééç íëé÷åìà

הדרוםיב. מן יהודי באיש ‡¯‰"˜)מעשה Ï˘) שבביתו זי"ע  ישראל' ה'בית  הרה"ק  בימי

והגדולה  להם, ההגון בזיווגם נושעו לא שעדין העשרים גיל מעל מצאצאיו 5 ישבו

בנוסף  הימים. כל ורצוץ שבור הלה והיה ושמונה, עשרים בת הייתה כבר שבהם

ה'חברותא ' ÌÂÈ)לכך  ÏÎ· „ÓÏ ÂÓÚ˘) הוכרח ברירה ובלית  מצאצאיו, אחד את אירס שלו

שהלווהו – בבנק  כספים שעם (Â¯·ÁÏ˙‡)ללוות  אלא מיודעינו, של דירתו משכון כנגד

לכל  דירתו את  הבנק פקידי מכרו וממילא חובו תשלומי את מלשלם פסק  הזמן

עיכוב ועל הדירה חסרון על בכפליים, רוחו נשברה מעתה במחיר... המרבה

ל"ע . השידוכים

שם  ירושלים בעיה"ק  ידידו בבית  נישואין לשמחת  מיודעינו איקלע הימים באחד

טעם  בטוב  לו וביאר היהודי לו ענה היום, רעים פניך  מדוע  ששאלו קרובו בו פגש

כאן  הנה ה'קרוב' לו אמר והדירה, הכסף פרשת ואת  השידוכים פרשת את  ודעת 

ובוודאי  לפניו עצמך הזכיר אליו גש בחדרו, ספון ישראל' ה'בית  לו יושב  בירושלים

היהודי אבה לא  מתחילה ÏÏÎÂ)תוושע, ÏÏÎ ÌÈ„ÈÒÁ‰ ˙„Ú ÏÚ ‰�Ó� ‰È‰ ‡Ï˘)אלא ,
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äéä ò"éæ ùåäåáî æ"äåîãàä ÷"äøä
ìàøùé éðáì ùé úåéåòè 'â äðäã øîåà

ä ïéðòî íîò øáãì åðàåááúå÷éáã
.à .'äá úåëééùäåéçá úå÷éáãä ïéðòù

ãøôéú äîùðäù øçàì ÷ø êééù íééçä
ãåáëä àñë úçúî úåéäì äìòúå óåâäî
íìåòá ïàë øåëòä óåâä êåúá àì ìáà

.äæä.áúå÷éáãäù øîåì' éöîú íà óà
éìåãâì àìà äæ ïéà ,íééçî ïë íâ úëééù
ìòî äåáâ åìòúðå åìòù øåãä é÷éãö

.éðåîë íéèåùô íéùðàì àìå äåáâ.âóà
êééù ãçàå ãçà ìëù øîàú ïééãò íà
äðååëä ïéà íå÷î ìëî ,úå÷éáãä ïéðòì
íéð÷æä ÷ø éë ,íéîéì øéòö íãàä úåéäá
'â ãâðë .äìéäú äúàé íäì äøåáçáù
íúàå' äøåîå áåúëä àá åììä úåðòè
úåéäì íëéìò 'íëé÷åìà 'äá íé÷áãä

,åá íé÷åáçå íé÷åáãíééçíëúåéäá óà

,úåîãà éìò íééçáíëìåë÷ø àìå
íãà ìë óà àìà íéùåã÷å íé÷éãö

,èåùôíåéäåéäúùë ïîæ øçàì ÷ø àìå
.øåãä éð÷æî

åðéöîðíéãîìàéîù ïî åçéðä íå÷îù
åúâøã éôì ìàøùé øá ìëì
ìë àøåá íò úåëééùäå øù÷ä àåöîì

íéîìåòêìëåìî éëåðà éøä ,øîàé àìå ,
ïëúé êéàå ,ùàø äìòîì úåðååòá óðåèîå
øåà'ä øàéá êëå .éàøåáå éøöåéì áø÷úàù

'íééçä(äë ãåîò 'íééçä øåàî' øôñá)÷åñôá
(èé àì åäéîøé)íà íéøôà éì øé÷é ïáä'

øåëæ åá éøáã éãî éë ,íéòåùòù ãìé
íçø åì éòî åîä ïë ìò ,ãåò åðøëæà
íìåòä êøãî äðä éë ,''ä íåàð åðîçøà
çéø åðîî óãåðù íãàî øúåéá ÷çøúäì
÷åðéúî àåä çéøä øå÷î íàá êà ,òø

שפך שם הרה"ק, אל ונכנס יזיק  לא  יועיל לא  אם כי קרובו פקודת עליו שחזקה

האסטו געדאנקט ישראל' ה'בית  שאלו צרותיו, שלל על ÏÚלבו '‰Ï ˙È„Â‰ ¯·Î Ì‡‰)

(‰˙Ú „ÚÂ ÌÏÂÚÓ ÍÏÓ‚ ¯˘‡ „ÒÁ‰ ÏÎ ואמר הפטיר אלא לדבריו, לענות  לו נתן ולא ,

עזב כן על דבריו את גמר שהרבי הבין היהודי .40% והבקשה % 60 תהא  ההודאה

רבות הרי נו, הקרוב, לו אמר התמוהה, השיחה על לו לספר לקרובו וחזר החדר, את 

תמיד  ומפרנסך  זן שהוא המזון על בידו, המסורים חייך  על לבוראך להודות לך  יש

וכו' ÍÏ)וכו' ÌÈ¯ÒÁ ‰¯È„‰Â ÌÈ‡ˆ‡ˆ‰ ÈÎÂ„È˘ ˜¯ ÈÎ) והחל הרבי לקול האיש וישמע  ....

מחצית ועד המבוגרת , הבת  נישאה חדשים ב' ותוך  הגדול, לשמו ולהלל להודות

של  אמו מתה בבד בד מאורסים, היו ו2 נישאו, כבר מהם 3 - כולם נושעו שנה

שפדה  עד הרבה מעות  וקיבל הייתה, גדולה שעשירה לצאצאיה ונתגלה החברותא

ושמחה. אורה הייתה וליהודי הבנק , מידי הדירה את 

לה' 'הודו פעמים 6 אומרים ההלל שבאמירת  ומצאו חישבו שעה (˘‰¯Èבאותה

('‰Ï Â„Â‰ ˙‡ ÌÈÏÙÂÎ ÔÂ¯Á‡‰ ˜ÂÒÙ...''ה 'אנא  פעמים ו4
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åîàå åéáà ïéàù éã àì éæà ,ïè÷
åäå÷áçé ,äáøãà àìà ,åðîî íé÷çøúî
äáéçá åúåà íéáø÷îå äáäàá åäå÷ùðéå
.óåðéèå êåìëì ìëî åúåà íé÷ðîå ,äøéúé
,éáåäà éðá ,åîò ìà ä"á÷ä øîåà ,á"åéë
úåðååòá íëçéø úà íúùàáä íà åìéôà

äæ ìë íò ,íéàèçåíéøôà éì øé÷é ïáä
éìöà áùçð àåä øùàá éãåäé ìëãìé

- íéòåùòùåéáàù ïè÷ ÷åðéúë
óà ,ïîæå úò ìëá åîò òùòúùî
,éðçåøä åáöîî òø çéø åðîî óãåðùë

÷åñôä êùîä àåä ïëååá éøáã éãî éë
ãåò åðøëæà øåëæ,àöîé åá áöî ìëá

øéãú'ä íåàð åðîçøà íçø.

ïôåàáéáø éáøä ÷"äøä øàéá øçà
ò"éæ øãðñëìàî êéðòääáùç)

(íé÷áãä íúàå ä"ã ,ïðçúàå äáåèìúà øàáì
íëé÷åìà 'äá íé÷áãä íúàå' ÷åñôä

íééçíëìåëùéà ìë ãéá äìòé êéàäå ,'
áåùçéù Y åàøåá ìà áø÷úäì èåùô

úò ìëáíåéäúåéäì éìò äæ íåéá ÷ø ,
ìò áåùçé àìå .éãéî àì åúå ,'äá ÷åáã
íåé ìëá àìà ,ììëå ììë íåéä úøçî
àîåé éàäì ùãçî åîöò ìò ìá÷é íåéåâéâéâéâé.

בעת  ה ' אל  קירבתינו  – קרובים אלוקים
התפילה

äùøôåæïðçúàåïéðòá úùøãð äôé
äìéôúäãéãéãéãéáì áø÷î äðéçúäå

ומצוותיג. תורה לעול הנכנס לנער קוראים מצווהולכך ולאבר  יחיד, בלשון –

כי הרבה, במצוות  מתחייב  שהוא אף מצוות', –'בר תורה  של דרכה היא  כך

בפניו  יעמיד ÌÚÙ)שלא ÏÎ·) מידי לא ותו אחת  מצווה חיוב  אם יוכל כי ואז ,

המצוות .בעולעמוד 

לקרוא חולה רעה לו שיש בפני שטען ה' ועובד מאד חשוב בחור ידענא, ועובדא

שבוע מידי לאור היוצא והאדמורי"ם הרבנים תמונות  של המגזין כל את  שבוע  בכל

על  להתגבר בכוחו אין מכך להיגמל הטוב רצונו כל ועם יעבור, ולא  חוק – בשבוע

להביס  קשה הרע  יצר את  מלחמה', תעשה 'בתחבולות לו ואמרתי יעצתיו עצמו,

אף  ושבוע שבוע  שבכל יראה ולכך ביסלאך', 'מיט קמעא  קמעא אלא אחת, בבת

ואכן  אחד, עמוד פעם בכל יפחית  מקום מכל התמונות , עמודי בכל הוא שמסתכל

זה  ממעשה לגמרי. זה מנוהג להיגמל הצליח שעי"ז לבשר בא מספר שבועות  אחר

עליהם, להתגבר לו אפשר שאי לו שנראה היצר פיתויי בכל - לענינו אחד כל ילמד

לגמרי. ינצחנו מעט מעט  מלחמה ידי על אמנם

ואלו יד. הללו, אמונות  שלש תחילה יחזק  לתפילה היהודי שבגשת אומרים היו וכך

אבינו  של שרצונו ב . רוצה, שהוא מה כל עבורו להחיש בכוחו שהשי"ת א . הן,

בכוחו  שבפחותים הפחות שאף והשלישית  ג. מאוויינו. כל את לנו לתת שבשמים

ייחשב . לאפיקורס בזה מאמין שאינו ומי התפילה, ידי על לפעול
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áéúëã .ò"ëåá éðôì(æ ã)ìåãâ éåâ éî éë
'äë åéìà íéáåø÷ íé÷åìà åì øùà

åéìà åðàø÷ ìëá åðé÷åìàåèåèåèåèéîìùåøéáå .
(à"ä è"ô úåëøá)ïëìã éàìîù áø ùøôî

'íéáåø÷ íé÷åìà' áúëðéë ,íéáø ïåùìá
úåáéø÷ éðéî ìëá åðéìà áåø÷ àåä,
úéàøð äøæ äãåáòä éë ,íù øàåáîå

êà ,äðîî ÷åçø ïéàå äáåø÷ä"á÷ä
åðîî áåø÷ ïéàå ÷åçø äàøðäàøð' ,

êìäî òé÷øì ãò õøàäî éøäù - '÷åçø
òé÷ø ìë ïéá àåä ïëå ,äðù úåàî ùîç
ä"á÷ä äåáâ äîë äàø ...òé÷øì
úñðëä úéáì ñðëð íãà åìéàå ,åîìåòî
äùéçìá ììôúîå ãåîòä éøåçàî ãîåòå

,åúìéôú úà ïéæàî ä"á÷äåêì ùé éëå
åéúåéøáì áåø÷ àåäù äæî áåø÷ ÷åìà

ïæåàì äôîëæèæèæèæè.

øáëåòáùðíúìéôú ìá÷éù ä"á÷ä
ùøãîá àúéàãë ,ìàøùé éðá ìù

(àé á ø"áã)ä"á÷ä éðôì äùî øîà'
éî ïéàå øòöá êéðá äàåø àäúùë
,íúåà äðò ãéî íäéìò íéîçø ù÷áéù

êééç ,äùî ,ä"á÷ä åì øîàäòù ìëáù
'äë áéúëã ,äðòà éðà éúåà åàø÷éù

åéìà åðéàø÷ ìëá åðé÷åìà'æéæéæéæé.

,ïëàåì"æç éøáãá åðéöî úåàøåð
(.æì úåëøá)÷åñôä ìò(é áì úåîù)

הגמראטו. בדברי התבונן מגיעים, הדברים היכן עד לדעת  Â.)ולכשתרצה ˙ÂÎ¯·)

גדול  גוי מי - הפסוק זה הוא פרשיותיו מארבע וכאחד תפילין, מניח שהקב "ה

אליו. קרובים אלוקים לו אשר

חיים'טז. ÁÏ)ב'תורת  ÔÈ¯„‰�Ò)אלינו קרוב – הירושלמי לדברי קריבותמסמיך  מיני ,בכל 

יש  עוד חתנות, מצד ויש ואם, כאב  התולדה מצד יש קורבה, מיני כמה יש דהנה

אלא קורבה, מיני בכמה לנו קרוב  יתברך  והוא עבדיו. על כמלך  החיוב מצד

עצמו, באדם תלויה קרבתו' באופן ש'מדריגת והצעקה, התפילה  לפי הכל  ובמה -

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

אליך . הוא  כביכול יתקרב  אליו קרבתך לפי

במר יז. ובכה שליש בדמעות הקדושים ממקומות  לאחד שניגש ואביון בעני מעשה

שהוא היהודי, נענה עושה, זה מה לבכי ושאלו המתפללים, אחד אליו ויפן נפשו,

כשמעו  ויהי מהקב "ה, זאת לבקש הנה ובא  ,$ מאות  חמש של לסכום בדחיפות זקוק 

עמו  ונימוקו מהמקום, להסתלק  ממנו וביקש לידיו, הסכום כל את  הלה דחף כן כי

מבקש  אתה ואם וזהב , כסף דינרי רבבות  רבבי על ומבקשים כאן עומדים כולנו 'הרי

הלצה  אלא  זה שאין ואף המחירים...'. כל את מוריד הנך - כאלו קטנים דברים

בהשגות ויבקש בתפילתו, האדם יקמץ  שלא מכאן, ללמוד יש מקום מכל בעלמא,

ומלואה'. הארץ  'לה' כי גדולות
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åäáà áø øîà 'åëå éì äçéðä äúòå
,åøîàì øùôà éà áåúë àø÷î àìîìà

ä"á÷äì äùî åñôúù ãîìîíãàë
åãâáá åøéáç úà ñôåúùåéðôì øîàå ,

ãò êçéðî éðà ïéà íìåò ìù åðåáéø
àøåáä êøöåä ïëìå .íäì ìåçîúù

,ìåëéáë åäáæòéù åá øéöôäìíéøáãäå
,äìéôúä çë òéâî ïëéä ãò ,íéìéäáî
åãåáëá ä"á÷ä úà ñôåúë àåäù

åéúåìàùî àìîéù ãò åîöòáå.

äðä'äëéà'á áéúë(ç â)÷òæà éë íâ'
,é"ùøáå ,'éúìôú íúù òååùàå
äàøð ïàëî .äéðôá òé÷øä úåðåìç íúñ
,äô ìë úìéôú òîåù ä"á÷ä éë ,àéãäì
àìîéå ìàøùé éðá úòååù ïéæàé
ìá÷ì äáà àìùë ïë ìò ,íúåìàùî
òé÷øä éðåìç øåâñì çøëåä íúìéôú

åéðôì íúìéôú ìå÷ äìòé àì ïòîì
é÷ãöè äæéà íéùåò åéä åìéà éë ,ù"áúé

ä"á÷äùòîùéäéä éàãååá íúìéôú úà
çøëåî àøåáä(ìåëéáë).íäéúåìéôú ìá÷ì

íìåòìåøáë äðä ,øîåì ùàééúé àì
äîë éðåìô ïéðò ìò éúììôúä
øùåòá úåìéôú éúëôù ,íéîòô äîëå
éøáã úà øåëæéå ,éúòùåð àì ïééãòå

éîìùåøéä(à"ä è"ô úåëøá)ñçðéô éáø ,
åì ùé íãå øùá ,øîà àøéòæ éáø íùá
àåä øúåéá åéìò çéøèä íà ïåøèô

éì àçøèî à÷ã ïìô çëùà øîåàäàø)

(éðçéøèî àåä äîë ãò éðåìô úàìáà ,
ïë åðéà ä"á÷äúàù äî ìë àìà

êìá÷î àåä åéìò çéøèîçéçéçéçéàåä àãä ,
áéúëã(âë äð íéìäú)êáäé 'ä ìò êìùä

êìëìëé àåäåèéèéèéèé.

ואין יח. הראשון בנו בנישואי עומד כשאדם – דודים עת בהגיע העולם מדרך הנה

את וסומך עוזרו והלה מאה' 'בעל לקרובו פונה הוא  הרי בכיסו מצויה הפרוטה

הוא כן על קרוב, מאותו ולבקש לחזור מתבייש הוא  הרי השני לנישואי בהגיעו ידיו,

לזה  הדרך, זה על וכן שלישי, מכר מחפש כבר הוא בשלישי אחר, לקרוב הולך

ונקטו  אליו', קראנו בכל אליו... קרובים אלוקים לו אשר גדול גוי מי 'כי תורה אמרה

פעם  מאתו לבקש שאפשר אחד כ'קרוב' רק  אינו כביכול כי רבים, לשון 'קרובים'

ושוב  שוב ולבקשו לשוב  בידנו יש אלא  לא, ותו ביום בכל אחת יעננו אליו קראנו

משובח. זה הרי המרבה וכל קראנו,

זי"עיט . מלעלוב  דוד רבי הרה"ק  שפירש ÈÂˆ‡)כמו ,Ê¯‡·Ï‡ÂÂ ¯Î˘˘È Ï‰‡)הפסוק את 

(‡È ÁÎ ˙È˘‡¯·)'פגע' להיות האדם שעל במקום', בלשוננו]'ויפגע  בתפלתו,['נודניק'

המפסיקות החומות  כל את ויפרוץ שישבר עד ובקשות, בתחינות  ויפציר שיעתיר

רבש"ע 'דער לבתו זי"ע  חיים' ה'חפץ הגה"ק  אמר וכך  שבשמים, לאביהם ישראל בין
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ïëå'éøéàî'ä áúë(.èë àîåé ,äøéçáä úéá)

äìéôúá øéäæ íãà àäé íìåòì'
åîöò äàåø åìéôàå ,øúåéá äá êéøàäìå

úòîùð åúìéôú ïéàùùàééúé ìà
ìà ïëå ,äðàöîé íéîéä áåøá éë äðîéä

çéøèîå ãéáëîë åîöò ÷éæçé.'

ãåò'éøéàîä' áúë(:èî íéøãð)é"ôòà'
íãà éðá äðùä ùàøáù åøîàù
,úååîå íééç ìò ,íôåâ ìò - íéðåãéð

,çååøå ãñôä ,øòöå éðåòùàééúé ìà
ìëá äáåùúä ïîå äìéôúä ïî íãà

òø÷ð íãà ìù åðéã øæâ óàù ,íåé
ãåâøôä ïéàå ,äìéôú áåøáå äáåùúá

...íìåòì íäéðôá ìòððúìéôú ìáà
äæéà ìò íéøçà úìéôú óà åà åîöò
áøç åìéôàù Y ïë ò"åëì éúòãì èøô

íãà ìù åøàååö ìò úçðåî äãçìà
íéîçøä ïî åîöò òðîéëëëë.

כל תפילת  שומע הקב "ה – קראנו בכל 
הם  באשר אליו  הקוראים

íàåäîå éðà éî ,íãàä øîàé øåîà
äìåãâ äëù éìà øîàú éë ,éðà

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

(·Â˘Â ·Â˘ Â· Â¯ÈˆÙÈÂ Â¯È˙ÚÈ ‡Ï‡ ,ÂÏ ÂÁÈ�È.

בפלא ' שכתב ביהודי ראיתי בעלמא , הלצה של (ÏÚÒ)בדרך הפלא ' מספר על שלו

'פגע ', עם לדבר בכוחו אין כי לו לענות שלא  לדעת כן כתב הוא והנה 'פגע', פלוני

מיד  אליו פונה שה'פגע' רואה כשהקב "ה כי להיפך , ייאמר כביכול הבורא  אצל  אבל

וד"ל. לומר, בפיו יש מה לשמוע  אזניו כביכול משים

ישראל  בית והמוני בגראדנא, זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק שהה תרפ"ד בשנת

הקהל  בעוד מפיו. ולהתברך  הצדיק אצל להיכנס עז כי ברצונם פתחו, על התגודדו

הקהל  כל אל ואמר נענה חיים', ה'חפץ  יצא האכסניא דלתות על צובאים הרב

יבוא מתי - עיניים בכליון מצפה והוא  בניו, את אוהב  אב  כל כי לכם, 'דעו הקדוש,

שהוא בשעה אביו אל בא לא הבן אם והנה, עמו, שיטיב  מאתו ויבקש לפניו בנו

'שליחות' הרי בעדו, יבקשו שהם אביו אל 'שליחים' שולח הוא אלא מה, לדבר נצרך 

לאב . נפש עגמת גורמת אחדזו כל  של לתפילתו כביכול  מצפה הקב"ה נמי, כך

·¯È˙Î)מכם ¯Á‡ ÂÙ„¯˙ ÚÂ„ÓÂ) אף ממכם, יותר הקב "ה מחבב שאותי תאמרו, ושמא ,

ח  וחלילה... חס ואמר, כנגדכם אענה אחד אני כל אוהב  הקב"ה אלא וחלילה... ס

בידכם, עוונות  שיש לומר תוסיפו ואם מקום. של בניו כולנו כי שווה, אהבה מבניו

לכם 'החזירנודעו ממנו  ויבקשו עמו, להתפייס  שיבואו לבניו  ומצפה  יושב שהקב "ה 

לפניך ' שלימה .בתשובה

זי"עכ. העבודה' ה'יסוד הרה"ק  כתב Â¯ÙÒ)וכבר ÛÂÒ·).וז"ל אין , העצות , כל  אחר 
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øôñá' àúéà øáë éë ,éúìéôú úìòî
'íéø÷éòä(æ"è ÷øô éòéáø øîàî)äìéôúäù

äðåëé ìàøùé íùá øùà ìëì äìéòåî
äùðîî åúééàøå ,íéúåçôáù úåçô åìéôà
øåîâ òùø äéäù ,äãåäé êìî äé÷æç ïá
âéìôäå 'ä éô úà äøîäù éî äéä àìå
óàå ,åéøçàì àìå åéðôì àì åäåîë ìååòá

åá øîàð ïë éô ìò(âé áé áì ,á é"äã)

òðëéå åé÷åìà 'ä éðô úà äìéç åì øöäëå'
åéìà ììôúéå ,åéúåáà é÷åìà éðôìî ãàî
åäáéùéå åúðéçú òîùéå ,'ä åì øúòéå

,'åúåëìîì íéìùåøéóàù ïàëî åðãîìå
òåøä úéìëúá ììôúîä äéäé íà
ìò ãñçä ìá÷ì ïëåî àåä éøä äùðîë

äìéôúä éãé.

øáëåãñôä äàéáä åæ äðòèù åðéöî
áøàëàëàëàëúôù'ä ÷"äøäî àáåîë ,

'úîà(ïðçúàå íéèå÷éì)øçàì äðäã

úåìéôú å"è÷ú ììôúä åðéáø äùîù
õøàì ñðëäì ìëåéù äù÷áå äðéçúá

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

åéìò åììôúéù ìàøùé éðáìùøãîá àáåîë)

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

.úåøåöðå úåìåãâ

אהבתו גודל  ועל חסדיו  ועל  עליו  ושוען ובוטח השי"ת לפני ומתחנן כהמבקש  עצה 

ישראל... בית לעמו 

דכתיב  אבינו ביעקב מצינו È‡)וכן ÁÎ ˙È˘‡¯·)חז"ל ואמרו במקום' (·¯"¯'ויפגע

(È ,ÁÒ ‰˘¯Ùכמין כולו העולם נעשה לעבור, שכאשר כותל 'ביקש בזה, והרמז לפניו',

מוקף  הוא  והרי בו, נסתבך אשר לסבך  מוצא  שאין לו ונדמה צרה בעת אדם עומד

במקום' 'ויפגע אלא הרחמים, מן יתייאש לא  אז דייקא גבוהה, בחומה צדדיו מכל

תפלה אלא פגיעה ואין -(:ÂÎ ˙ÂÎ¯·).

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

ה' אל 'ואתחנן ההיאהפרשה שלפעמים בעת אלא  ההיא, בעת  כתב ומדוע  לאמר',

בא לזה והנורא , הגדול ה' אל להתפלל והנכון הראוי במצב  עתה אינני האדם יאמר

זה  הוא  שהקב "ה להאמין האדם שצריך ההיא, בעת ה' אל ואתחנן לומר הכתוב 

אליו. להתפלל יפנה ריחוקו  ממקום משם שדיקא  וברצונו זה, במצב  שהעמידו
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לב מקירות  הבאה תפילה  – לבבך בכל 
ביותר  מתקבלת צרה בעת בפרט 

ïúùøôá(æè åë)'ä úà úáäàå'
êé÷åìàêááì ìëáåùøãå .'

ì"æç(å àåáú éë àîåçðú)íúàù äòùá'
ä"á÷ä éðôì ïéììôúîéúù íëì åéäé àì

úåááìøáãì ãçàå ,ä"á÷ä éðôì ãçà ,
ïúùøôá áéúë ïëå .'øçà(èë ã)

íúù÷áå'íùîêé÷åìà 'ä úàúàöîå
êùôð ìëáå êááì ìëá åðùøãú éë,'

äàá àéäùë äìéôúä ïéðò ìò äá åæîøå
äðòéú éàãåá áìä úåøé÷îáëáëáëáë.

הפסוקכב. את  ביארו ËÈ)כך · ‰ÎÈ‡) הלשון ומהו ה''. פני נוכח ליבך כמים 'שפכי

ונשפכו 'כמים' בדרכו ונתקל לרוויה לשתותם בכוס מים לעצמו שמזג הצמא כי ,

להרוות מים בשנית  ימזוג אלא  שלא , וודאי בצמאונו, וישאר יתייאש וכי המים,

בצלותא הדרך נמי כך הלאה, וכן שלישית ' 'כוס מיד ימזוג יישפך זה גם ואם צמאונו,

יפסיק לא הראשונה בפעם נתקבלה לא שתפילתו האדם רואה אם אף ובבעותא,

שמיא . מן יענוהו שלבסוף עד ועוד עוד להתפלל ישוב  אלא בוראו, לפני מלהתחנן

'שפכי של הדמיון יבואר נשארים כמים עוד הם כי ושמן, כיין אמר ולא לבך '

שהמתפלל  לומר האחרונה, הטיפה עד נשפכים המים ורק  הכלי, בשולי מעט דבוקים

ההשתדלות בפעולת  ולא  התפילה בזו רק תקוותו כל וישים בתפילתו לבו ישפוך

עושה. הוא אשר

הפסוק  על זצוק "ל גאלינסקי הגר"י פירש הזה ‡)כעניין ·Ó˜ ÌÈÏÈ‰˙) לדוד 'משכיל

תיבות, כמה כאן שחסר כמו נראה כי ביאור, צריך ולכאורה תפלה', במערה בהיותו

לומר  לו והיה תפילה, ומה תפילה איזו - תפלה' במערה 'בהיותו לנו פירש דלא

במערה דוד,להתפל 'בהיותו אחרי שאול כשרדף כי ביאורו, אלא  וכיו"ב . תפלה'

כי  לחייו נשקפה גדולה סכנה שעה באותה לתוכה, ונכנס פתוחה מערה דוד מצא

לשם  שלח הקב "ה עשה מה  הזאת ... המערה של פתחה על לעבור שאול היה עתיד

אדם  יד נגעה שלא  כמי נראה שהיה עד במהרה, עכביש' 'קורי טווה והלה עכביש

דוד  כי בדעתו העלה לא שאול שם וכשעבר ועדנים, עידן מזה מערה של בפתחה

דוד  של חייו ונשארו בדרכו והמשיך בה, שוהה והינו המערה לזאת  עתה זה נכנס

רב  כשלל Î‡)לעצמו ‡"˘ ‡"„ÈÁ‰Ï Í�‡ ˙ÓÂÁ 'ÈÈÚ ,ÌÈ˘¯„Ó‰ ¯ˆÂ‡)וזהו לדוד, משכיל

במערה חייובהיותו  וניצלו במערה בהיותו שאז תקווה השכיל – לו אין כי והבין

הכרה  בזכות ורק הוייתו, וכל האדם תלוי בה רק  כי ה'תפילה'. והיא  אחד בכח אלא 

להצילו. הקב"ה ששלח בעכביש אתר על ונושע רע מכל ניצול זאת 

במדרש איתא ˜Ó·)וכך ÌÈÏ‰˙ ,Ë"ÁÂ˘)...'תפלה במערה בהיותו לדוד 'משכיל

במערה, ודוד שאול בחכמתוכשהיה ולא  בממונו לא עומד אדם שאין וראה  ידע
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ìëìåïéàù òãéå øéëé øùàë àåáé äæ
ìòá' ïéàå úåðôì éî ìà åì
ä"á÷ä àìà åúøæòì àåáéù 'úìåëé
áéèéäì åãéá ÷øå ,åîöòáå åãåáëá

ìë íéùé æà ,å÷åôéñ éãë åì àéöîäìå
'äá åúåå÷úåéðôì åùôð úà êåôùéå

øáãá òùååé éàãååáå ,åáì ìëá
íéîçøå äòåùéâëâëâëâë.

תפילתו לו  עומד  ומהו בגבורתו , אלאולא לו טוב שאין ואמר וידע דוד השכיל .

זה. בכח היטב ולתפוס להאמין ועלינו תפלח,

חז"ל בדברי זי"ע  מאלכסנדר העניך  רבי הרה"ק משם אומרים ‰)וכך  È ¯"˜ÈÂ)

שאינו  כלומר, 'מחצה', אלא מתפלל אינו בעצמו האדם כי מחצה', עושה 'תפילה

גם וכל יהבוכל משים כן על 'השתדלויות' עוד על עצמו וסומך  בתפילתו, תקוותו

מחצה... רק  עושה תפילתו

הם  ה'עשירים' הרוב  עפ"י שלכן זי"ע מפשיסחא  בונים רבי הרה"ק  אמר  וכן

כי  מעות לי תן 'רבש"ע , ברורה ובשפה בפירוש מבקשים הם כי – העם מפשוטי

הקב "ה, עם כן לדבר מתאים שאין חושבים העם שאר משא "כ אני', בעשירות רוצה

ע"כ  וכו'... תורתי החזקת  בעבור לי תן מרמה, ובכעין בעקיפין מבקשים הם כן, על

תפילתם... כדוגמת  רק השמים מן להם נענים

וממון כג. בנכסים המשופע  מעשיר נדבה נבקש כאשר עולם, של ממנהגו חזי פוק 

ואחר  $ מאה סך העשיר לו יתן מאד עד המבקש של עניותו גדלה  אם אף לרוב,

הרי  נתבונן, הבה דאלער. כאלף עד היותר ולכל מאה, עוד לו יוסיף העני תחנוני

יפתח  לא  מדוע צדקה, של בערכה מכיר והינו הוא , ומצוות תורה שומר זה עשיר

זה  עשיר כי אלא, וכסף. זהב דינרי אלפים באלפי יכלתו, כפי לעני להעניק  ידו את 

– הקב "ה של בעולמו עשירים עוד יש הרי לגמור, המלאכה עלי לא בלבו מחשב

הלז  עשיר ימצא  שאם ברור, אך  ישועתו... תצמח יחדיו וממני ומהם הם, גם יתנו

בסכנת נמצא  והינו נפש, כופר עבורו דורשים והשודדים ביער כשהוא  העני את 

אם  – עבורו וישלם הסכום כל את העשיר יוציא ומיד שתיכף וודאי ממש, נפשות 

בו, אלא  תלוי הדבר שאין העשיר יודע עתה כי ומדוע, ה', דבר את מהיראים הוא

ית "ש, הבורא בהנהגת  גם כביכול המידה הוא  וכך  בלבד. אליו נשואות העני ועיני

הוא מובטח הרי תבוא  כי השם לישועת רק  ונפשו ליבו בכל האדם יצפה שאם

השמים. מן שיעזרוהו

מים  טיפת באה לא ימים כשלשה זה אשר ביער, למהלך  להמשיל נמי אמרו וכך

ובידו  ביער, לצידו המהלך  הילך  הוא רואה ולפתע, בצמא, למות הוא ומסוכן לחיכו,

'אנא, בפניו ויתחנן ההלך של רגליו לפני הלה יפול מיד הרי ומתוקים, זכים מים נוד
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áúë'íééçä øåà'ä(âë á úåîù).ì"æå ,
åøîåà ã"ò äöøé ãåò'íéìéäú)

(ä çé÷áçøîá éððò ä÷ éúàø÷ øöîä ïî'
'ä÷úåìá÷úîä úåìéôúäî úçà éë

äøö êåúî äàáä äìéôú àéäàåä ïëå ,'
øîåà(á äðåé)äøöî éúàø÷åøîåà àåäå ,

...íúòåù ìòúå'äãåáòä ïî,ùåøéô ,'

.ì"ëò ,äãåáòä úøöî äúééäù ãöì
íãàäù äìéôúä éøäùåé÷åìàì àøå÷

úò÷åá åúøö êåúîåáì ìëîãëãëãëãëë"ò ,
.íéîåøîì óëéú äìåò àéä

óéñåîåêåúî äìéôúù ,'íééçä øåà'ä
úåìéôú øàùë äðéà äøöä

לבקש, כך כל ירבה ומדוע נפשי', ותחיה מכדך , מים מעט לי והענק  פני, נא שא

סיבו  ב' שאם מחמת  יודע  כי ב. לו. נצרך  הוא  אשר את  יש זה שלהלך  יודע  כי א. ת,

עלינו  זה באופן ממש. חיים בסכנת הוא  יישאר מעמו וילך  רגליו את  ההלך  ישא

ועוד, לו, חסר אשר כל את יש הבורא שביד ברורה בידיעה – ה' לפני להתפלל

תמורתו... לו יתן מי – זאת לו יעניק  לא הבורא  שאם

פעם כד. אמר וכבר מלומדה, אנשים כמצוות  שלא לבבו, עמקי מתוך תפילתו ותהא

או  אחת  תפילה לבטל ברצונו היה שבאמת  זי"ע, מאלכסנדר העניך רבי הרה"ק 

מקום  שיש החליט לבסוף אך  בתפילה, ההרגל הרגשת את  בזה לבטל כדי שתיים,

מלהתפלל... ויפסיק טבע, הנעשה להרגל יהפוך  זאת  שגם לחשוש

דר  היה וישר תם איש זי"ע, מליובאוויטש צדק' ה'צמח הרה"ק  שסיפר מה ידוע

'סדר  את  ואף מימיו, שנה ולא  קרא לא זה יהודי ירושלים, סביבות  אחד בכפר

פירות למכור לירושלים נכנס היה שבוע  שבכל דרכו, הייתה וכך ידע, לא  התפילה'

סדר  את הנייר על לו שירשום דמתא הרב אל נכנס היה ואז שדהו, מתנובת וירקות 

מאתו  וביקש חשון, בחודש הרב אל בא אחת פעם הבעל"ט. השבוע  לכל התפילה

וטיט, ברפש מקולקלים והדרכים היות  – שבועות לכמה התפילות סדר לו שירשום

כבקשתו. הרב ויעש

חנויות שכל רואה הוא  והנה לירושלים, לעלות לו נזדמן השני בשבוע ויהי

היום, ושבת הימים במנין טעה שמא בליבו נחרד ובריח , מסגר על נעולות היהודים

בחשבון  התבלבל שלא  רוחו אליו שבה ותפילין בטלית המהלכים אנשים משראה אך 

ממלאכתם. החנויות  בעלי שבתו מדוע מיומיים, יום מה לשאול אליהם ניגש הימים.

היהודי  הצטער ממלאכתם. בטלים הכל ולכן הוא , ציבור תענית שהיום לו השיבו

תפילת התפלל שלא  אלא עוד ולא תענית, יום הוא שהיום ידע לא  כי שאכל על

לאכול  דא, כגון בחמורות  להכשילני היתכן – בבכי ופרץ הרב אל מיהר התענית. יום

גזרו  כך  אלא  הקבועות, מהתעניות  זו תענית אין הרב, לו השיב ציבור. תענית  ביום
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éòöîà éãé ìò 'ä éðôì úåàáå úåìåòä
íééôðë éìòá äìéôú éòéîùîå(íéëàìî),

ãåáëä àñéë éðôì øùåéá äìåò àéä àìà
áåúëä øáã äæå .éòöîà àìáìòúå

íú÷òæ úåéä äãåáòä ïî 'åâå íúòååù
äãåáòä êåúî äúééä 'ä ìà,äù÷ä

íã÷ ãéîå óëéú íúòååù 'äúìò' êëì
ïéîìò ïåáéøäëäëäëäë.

הטבע לשנות התפילה  כח - אליו קראנו

÷"äøäò"éæ àæìòáî ã"éøäîä"ã)

(íúøîùåíé÷åñôä øãñá ÷ééã
øîàð äìéçúîù ,ìéòìã(å ÷åñô)àéä éë

øùà íéîòä éðéòì íëúðéáå íëúîëç
ìë úà ïåòîùéíé÷åçäY äìàä

ïéðòá àåä øáåãîäåíé÷åçäë"çàå ,

ïéðòî àø÷á áéúëäìéôúä(æ ÷åñô)éë
íéáåø÷ íé÷åìà åì øùà ìåãâ éåâ éî
,åéìà åðàø÷ ìëá åðé÷åìà 'äë åéìà
ïéðòî øáãì øæç åéøçàìù ÷åñôáå

íé÷åçä(ç ÷åñô)åì øùà ìåãâ éåâ éîå
íé÷åç.íé÷éãö íéèôùîå

àìà÷åñô ìòã ,ã"éøäîä øàéá
éë íúéùòå íúøîùå' ïåùàøä
ì"æç åùøã 'íëúðéáå íëúîëç àéä

(.äò úáù)àéäù äðéáå äîëç éäåæéà'
úåôå÷ú ïåáùç äæ ,íéîòä éðéòì

ì"æ à"à äðäå .'úåìæîå(ò"éæ é"øäî ÷"äøä)

øùôàù èáù ùãåçá íéîé 'ã ùéù øîà
'ãî úçà äôå÷ú ìò òãéì íåé ìëá
åà äðåçù íà ,è"ìòáä äðùä úåôå÷ú
ìë íðîà ,íéðéðò øàùá äîåãëå äîåùâ

של  שמפתח ממי ולתחנונים לתפילה וצום עצרה וקראו גשמים, עצירת  עקב  בי"ד

בשאלה, הרב לו החזיר וצום, תענית לגזור צריך  כך  מפני וכי ותמה, חזר בידו. גשמים

השדה, אצא  אדמתי, מעל הגשם בהיעצר הלה, השיב דעתך, לפי לעשות יש מה וכי

עשה  כן אם הרב , לו אמר לירד. הגשמים מתחילים ומיד שבשמים, לאבינו ואקרא

ואמר למרום עיניו הכפרי נשא כן, למענינו אף לגשם ,נא צריכים  בניך רחימאי, אבא

מטר והחל בעבים השמים  נתקדרו  ומיד  חלילה... ברעב  בניך  שיגוועו  אפשר  וכי

חי  כל  נפש להשקות  .לירד

משיבים  שאין זי"ע , המהר"ש הרה"ק  צדק ' ה'צמח של בנו בשם כך על הוסיפו

מדבר  אלא  פשעטלאך', 'חסידישע מבין שאינו משום התמים, תפילת את  ריקם

בדין  לו מגיע  מבקש הוא  כאשר וממילא  אביו, אל המתחטא  כבן הקב"ה אל

תפילתו. שתקובל

יאמר,כה. אםולדידן בגשמיות אם וצוקה, בצרה שרוי  שיהודי בעת פעמים  הנה 

הבורא לפני לבו  לשפוך  ראוי אינו  העת שבזו  לו נראה עצמו,ברוחניות, אל ישיב  ,

ב"ה. המקום לפני ומקובלת מרוצה יותר תפילתו כך הקושי ריבוי כפי ואדרבה, אדרבה
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äìéôúä íãå÷ ÷ø àåä äæéãé ìò êà
,ìàøùé úáåèì òáèä äðúùî äìéôúä
àéä éë ïåùàøä ÷åñôá áúëù øçà ïëìå
ïåáùçá' íéîòä éðéòì íëúðéáå íëúîëç
øîåì éðùä ÷åñôä àá 'úåìæîå úåôå÷ú
íéáåø÷ íé÷åìà åì øùà ìåãâ éåâ éîå'

,'åéìà åðàø÷ ìëá åðé÷åìà 'äëéãé ìòù
äìéôúäèàâ íåö õèëòø÷ òëéìøò à' éãé ìò)

úéúéîà úçà äçðà éãé ìò ,ùåøéô .'àåä êåøá

('ä ìàúåìæîä ïåáùç ìë úà êôäî
äèéìù íåù íäì ïéàå ,äëøáìå äáåèì

åì òøäì åéìòåëåëåëåë.

æ"éòë'ééçá åðéáø' éøáãá åðéöîá÷ò 'øô)

(âé àéçë éë úòãì äúà êéøöå'
òáèä úåðùì åìéôà ìåãâ äìéôúä
çéëåîå .øæâðä ìèáìå äðëñä ïî ìöðäìå

,úåéàøá úàæ ìëY òáèä úåðùì
åéðôì åøéúòäùëå ,úåø÷ò åéä úåäîàäù
.íéðá ãéìåäì íòáè äðúùð äìéôúá

Y äðëñä ïî ìöðäìáéúëãë(æ÷ íéìäú)

øöá 'ä ìà å÷òöéå ...úåéðàá íéä éãøåé
.íäéìâ åùçéå äîîãì äøòñ í÷é ...íäì

- øæâðä ìèáì,äéòùéì äé÷æç øîà ïëù

õåîà ïáìë 'ééò Y 'úåîì êìåä êðä' åì øîàùë)

(çì 'éòùéá ïéðòäàöå êúàåáð äìëêë
äãç áøç åìéôà ,àáà éáà úéáî éðìáå÷î
ùàééúé ìà íãà ìù åøàååö ìò úçðåî
úà éúòîù' 'ä åì øîà ïëàå ,'íéîçøä ïî
ìò óéñåé éððä ,êòîã úà éúéàø êúìéôú

,'äðù äøùò ùîç êéîéåìéôàù ïàëîå
ìèáúäì åì øùôà ú"éùä øæâù äî

.äìéôúä çåëáäìéôúäù êëá åðòéãåä
íå÷îäî øîåìë äàåáðä úåìòîî äìòîì

.'äàåáðä úåàöåú íùîù

היראה ענין  – ליראה  להם זה  לבבם
ישראל לקדושת וסייג גדר ועשיית

ïúùøôá(åë ä)'ïúé éîäæ íááì äéäå
øåîùìå éúåà äàøéì íäì
ï"áîøä áúë ,'íéîéä ìë éúååöî ìë úà

(ïúé éî ä"ã)êééù êàéä äù÷ äøåàëìã
øîåìïúé éî,ìåëé ìë àåäù ä"á÷ä éáâ

êëù éàååìä øîåàå ù÷áî àåäù ïëúéä
åãáì àåäå ,äøåáâå çë åãéá àìä ,äéäé

íéùòîä ìë úà äùòéå äùåòå äùòæëæëæëæë.
éãéá ìëä' ì"æç åøîàù øçàî àìà

'íéîù úàøéî õåç íéîù(:âì úåëøá),

פעם כו. מגיע  שהיה 'חכם' מאיזה ומתפעלין סחין הכל שהיו בחרותי, מימי זכורני

הצורבים  של בידיהם ומביט יושב והיה ברק, לבני אביב מתל – בשבוע  אחת 

הגאון  לאזני הדברים משהגיעו פיו... למוצא  חרדים הכל והיו עתידם, את ו'מגלה'

ישראל  בני גבי כי ולנו, זה 'חוזה' ענין מה ואמר, נענה זצוק "ל הלוי' ה'שבט בעל

אחד ‡Á˙)'בקרעכטץ ‰Á�‡·)...'ומבוטל בטל הכל מנחה היהודי של בתפילתו

החת"סכז. של פירושו ˘ÓÏידוע  ˙¯‡Ù˙'· ‡˙È‡ ÔÎÂ ,‰�‰Â ‰"„ ËÎ˜ Ó"Â˙)(Ô˙˘¯Ù· 'מי ‰'

זה לבבם והיה לבבם להםיתן והיה יתן מי לומר לו היה דלכאורה אותי', ליראה
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àìà 'ä ãéá åðéà äæ øáã ìåëéáëù àöîð
ìåëéáë ïðçúî êëì ,åðéãéá øåñî àåä
úà àìîðù åáåø÷ íò ìàøùé åðéìà
ãåò áéúëãëå ,åîù úà äàøéì åðéááì

ïúùøôá(âé å)àøéú êé÷åìà 'ä úàçëçëçëçë.

ïúùøôá(è ã)øåîùå êì øîùä ÷ø'
éìë'ä ùøôîå ,'ãàî êùôð

'ø÷é(íù)êìúøéîù åðééäóåâäàìå -

åá øéëæäãàîúøéîùá øîàù åîë
,ùôðäíãàä ìò ùôðä úøéîùá éë

øîà êëì ,óåâä úøéîùáî øúåé øäæäì
úà øåîùå'ãàî êùôðóéñåé äæáù ,'

.åúøéîù ìò äøéîù

úôñåúáåäæåç'ä ÷"äøäî ùé êôåð
ò"éæ 'ïéìáåìî'íéðåéòø øåäè')

(÷öà÷î ÷"äøäî 'äðåîàå úîà' .÷"ùùá àáåä,

ברשותם', ליבם 'צדיקים חז"ל שאמרו מה פי על אלא להם, תיבת  ומהו אותי, ליראה

כטוב בהם לעשות  עליהם שליט שבליבם שהיצר והיינו ליבם' ברשות  'רשעים ואילו

עליו  למשול ברשותם ליבם שיהא  'להם', לבבם והיה יתן מי ה' שאמר וזהו בעיניו,

היצר. שמפתם וריק ההבל אחר לילך שלא  לטוב  להטותו

הרה"קכח. על וכמסופר שמים, יראת  בעניני מה'קרירות ' להיזהר יש מיוחדת זהירות 

את שאל המרק  אכילת בעת סוכות  של ביו"ט שפעם זי"ע מבעלזא המהרי"ד

עיר של ברחובה שהעבירוהו מפני לו אמרו קר, כה המרק  מדוע  (È·‰Ó˙משמשיו,

(‰ÎÂÒ‰ Ï‡ בעברו מקום מכל 'הרגשה' כל לו שאין המרק  אם ומה ואמר הרה"ק  נענה ,

הוא מתקרר כמה עד הלב הרגשת  לו שיש לאדם וחומר קל התקרר, העיר ברחוב 

העיר... ברחוב בעברו

דוד' יהושע  רבי 'חידושי ‰Á"Á)בספר È„ÈÓÏ˙Ó Ï"˜ÂˆÊ „ÏÙ�ÊÂ¯ „"È¯ ÔÂ‡‚‰Ï)מובא

שליט"א  וואזנער שמואל רבי מהגאון שמענו המו"ל, של שמע(Ï"˜ÂˆÊ)בהקדמה מה

כשנכנס  בווארשא, אשר לביתו מראדין מנסיעותיו שבאחת עצמו, דוד יהושע  מרבי

בזה"ל הח"ח אמר חיים', ה'חפץ מרבו פרידה ברכת  און ליטול ווארשא  אין זיין

הבא , לעולם קרן א איז  ווארשא אין גיין ·¯Â·ÂÁ˙נישט Y ‡˘¯Â· ˙ÎÏÏ ‡ÏÂ ‡˘¯Â· ˙ÂÈ‰Ï)

('‡·‰ ÌÏÂÚÏ Ô¯˜' ÔÈ�˜ ‰Ê È¯‰ Y ÌÈÎÂÓÒ‰.

הלוי' שבט ב'דרשות Ó)ועיי' 'ÂÓÚ) של מפ"ק  ששמע מחברי מאחד שמעתי וז"ל,

עצמו כשמונע  גם לו שאמר זי"ע , חיים החפץ  בעל אחתהגה"צ ברחובפעם ללכת

לעוה"ב . קרן מזה נעשה גדולה בעיר

לעבוד  לו והוצע היות  בפיו, ושאלתו יהודי פעם נכנס זי"ע  איש' ה'חזון הגה"ק אל

איסורי  על לא יעבור שלא  לו שברור באופן ומצוות, תורה שומרי שאינם אנשים בין

ה'חזון  לו ענה ל'קרירות'... להיתפס הוא שמסוכן אלא  דרבנן, על לא ואפילו תורה

- יעבוראיש' ואל  ביהרג הוא  .קרירות 
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'÷øíãàä ìòù óà ,ïëàù ,'êì øîùä
åúå÷ùäìå åìéëàäì åôåâ ìò øåîùì
êøãá åðùòé íå÷î ìëî ,åéëøö øàùå

'èåòéî'(äæá êë ìë 'øéîçé' àìù)åîë ,
åøîàù(.èî ïéøãäðñ)ïéëà'ïéèåòéî ïé÷øå

åðéååèöð úåéðçåø éðéðòá ë"àùî ,'ïä
,äìåòî äøéîùá - 'ãàî êùôð øåîùå'

úáéúùãàî.äàá úåáøì

äðäì"æç åøîà(å ãë ø"÷éå)íå÷î ìë'
äúà ,äåøò øãâ àöåî äúàù
íéøãâ' é"ò ÷øù åðééäå ,'äùåã÷ àöåî
.äùåã÷ä ììëá úåéäì àåáé 'íéâééñå

ïë åöéìîäå÷åñôá(â á íéøáã)íëì áø'

'øä' úåéúåàä úåáéáñù ,'øää úà áåñ
åéðôìî 'ã - 'ää úåáéáñ ,'ù'å'ã'÷ íä
åéðôìî '÷ -'øä úåáéáñå ,åéøçàìî 'åå
,'ùåã÷' úåéúåà íä åéãçéå ,åéøçàìî 'ùå
åøîàù åîë òøä øöéä àåä 'øä' äðäå

(.áð äëåñ)ìòå ,øäë íäì äîãð íé÷éãö
,íéâééñå íéøãâá øöéä úà 'áåñ' éãé

'ùåã÷' íãàä äùòðìù åãëð î"îø ÷"äøä)

(ë 'åîò î"îøäî éèå÷éì ,õéùôàøî ÷"äøäèëèëèëèë.

המרוחק ממקומו  אף – משם  ובקשתם
ה' את  ימצא

,ïúùøôáàìù ,é"ùøáå 'êááì ìëá'
,íå÷îä ìò ÷åìç êáéì àäé

בבני כט . הדר אביו בבית ביקר שבועות כמה שלפני אשדוד מתושבי מאברך שמעתי

שלו, הפלאפון ממנו שנעלם גילה ברכבו ישב וכבר לביתו לחזור משרצה ברק ,

בכיסו... זמין פלאפון מבלי אמות ' ארבע להלך לאדם 'אסור אנו שבזמנינו וכידוע

את האיש ויהפוך  הפלאפון, אחר אביו בבית מחפש והחל עקבותיו על שב כן על

'מוטב החליט כן על בידו, חרס העלה הגדול לצערו אך  ומחצה כשעה במשך הבית 

אשאר  ולא בכיסו... הפלאפון מבלי – הבריות בין מעורבת דעתו שאין שוטה' אהיה

מבין  נופל הפלאפון את  מצא ברכבו נתיישב אך  ויהי היום, שיאיר עד אבי בבית

כהנמן שברחוב אוטובוס בתחנת עבר העיר מן צאתו טרם לפלא ... ויהי (˙�Á‰בגדיו,

(‰�Â¯Á‡ האוטובוס את שהפסיד אשדוד מתושבי בחור לו שעומד רואה הוא והנה

בתוך לרכבו, והעלהו רחמיו נכמרו תחנה, באותה רגעים כמה לפני שעבר האחרון

ברוחניו  התדרדר עצמו הוא  כי לבו את הבחור גילה נסיעתם היה כדי שקוע וכבר ת

אצל  ל'טיפול' שלחוהו שהוריו אלא  ל"ע , תחתיה בשאול – ה'כלים' תועבת  בטומאת

עומד  כבר הוא השעה ובזו המלך, דרך על העלהו והלה ברק  בבני הדר מומחה יחיד

מיהר  אצלו ומשגמר המטפל אצל היה הזה הלילה ואכן, הטיפול... ותכלית בסוף

לשעבר  חבריו את שם שמצא  אלא עליו עלה וכבר האחרון האוטובוס את להספיק

עמהם  יחד לשבת – הזה כדבר מעשות לי חלילה לחשוב, החל מיד יחדיו, יושבים

לאידך, תחתית, לשאול שב הנני חדא' בריגעא  חדא ב 'שעתא  כאן כי האוטובוס, על
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ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà'øô)

(àöéåéáø ÷"äøä íùá íéøîåà' .ì"æå
àúéàã äî ìò ,ì"÷åöæ øðéìøà÷ äîìù

÷åñôä ìò ì"æç íùá é"ùøá(ä å)

- êááì ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå'
øîàå ,'íå÷îä ìò ÷åìç êáì äéäé àìù
ãåáòé - àåäù íå÷î ìëá øùà ,ùåøéôä

,ú"éùä úàíäùë íãà éðá ùé éë
,ú"éùäì íéãáåò íðéàå íå÷î äæéàá

äéä íà éë ,íøåâ íå÷îäù íéøîåà
ãáåò äéä éàãåá øçà íå÷î äæéàá
ïë øîåì äìéìçù øîà äæ ìò ,ú"éùäì,
äòéðî äæéà å"ç íøåâ íå÷îä àì éë
,'úé åúàî ìëäã ïåéë éë ,'úé åúãåáòì
íå÷îá úòë íãàä äéäéù àåä 'ä ïåöøå
íå÷îä äæù 'úé åéðôì éåìâ àîúñî ,äæä
,'úé åúãåáòì å"ç äòéðî íåù íåøâé àì

íãàä ãöî àåä äòéðîä ÷øøîà êëì ,

או  מכר וגם לי, אין ל'ספיישל' מעות  כי עיר של ברחוב  ללון אצטרך הרי ארד אם

מתקרב אינני מה, עלי יעבור והחלטתי, אומץ, אזרתי אך  ברק , בבני לי אין קרוב 

כבוד... אחר אותי והעלה ברכבו מע "כ עבר ירדתי, אך  והנה ה"י... שמכבר לחברי

שהמתגבר כדי זה  וכל  וכו ' הפלא ' את ממנו  להעלים הקב"ה גלגל כמה הבין עתה

ובכבוד בנקל משלם שכרו על  יבוא  ואדרבה  יקופח לא יצרו  .על 

בני  כי ת"ו, צפת בעיה"ק  הדר חשוב  אברך  – המעשה בעל ממכירי שמעתי שוב

הגרפיקה בתחום עבודה' 'מקום אחר ותרו חיפשו ואתר )graphics(ביתו אתר ובכל ,

ולא בתמימות עשתה וכן חיים'... 'קורות לשלוח ביקשוה  לעבודה עצמה שהציעה

דשם  הנודעים המוסדות  באחד לעבוד ונתקבלה ישועתה שבאה עד לבוא, נקראה

כי  שם גילתה בעבודתה משהחלה הראשון ביום ויהי ה', לדבר החרדים אנ"ש בין

פו"א בשום תוכל שלא  בפיה וטענתה המנהל לחדר ניגשה מיד פרוץ ... האינטרנט

כולנו  שהרי – למחרת  עד יסודר הענין המנהל, לה אמר פרוץ, אינטרנט עם לעבוד

מצאה  לעבודה כששבה ולמחר בענין, מאומה נעשה לא בפועל אך  'חרדים'... כאן

ונענתה  דאתמול בקשתה מהמנהל ביקשה ושוב  וכלל. כלל הפרצה נגדרה לא שעדיין

היום  בצהרי העבודה את עזבה מאומה זז שלא השלישי ביום משראתה כדאשתקד,

שמח ובלב בתור... להבא פנוי מקומה כי עליה לאחראים ÏÚוהודיעה ËÚÓ ‚‡Â„Â)

(‰ÈÏÚ ‡‰˙ ‰Ó ‰Ò�¯Ù‰...בקול מצלצל והפלא ' השעה, כמחצית  עברה לא  לביתה, שבה

עת' 'כתב  מנהלי דיברו השני לה,(ÔÂ˙ÈÚ)מהצד אמרו וכה נתניה, בעיר וידוע גדול

שוב עליהם עברנו עתה מה משום חייך, קורות הנה שלחת חדשים כארבעה לפני

לעבודתה, מביתה לצאת זקוקה שאינה כמה, פי נוחים בתנאים לעבודתך , וזקוקים

ישולם שומעבכפלייםושכרה אדם 'אין אכן, כי המוסדות, באותם לה שהובטח ממה

ומפסיד' ‰)לי „ שכר(„·"¯ משלם ליראיו'.טוב ו'ברוך 
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- 'íå÷îä ìò ÷åìç åáì äéäé àìù'
ì"ëò ,'íù àåäùìììì.

ïëåïúùøôá øîàð(èë ã)íúù÷áå'
íùîéë úàöîå êé÷åìà 'ä úà

ùøéôå ,'êùôð ìëáå êááì ìëá åðùøãú
ò"éæ è"ùòáä(ãö óã ,íéèå÷éì íéðéò øåàî)

- íùî íúù÷áå'íùîàìå ,'à÷éã
íãà øîàéøùà ÷çåøîä éîå÷îî éëå

'ä úà àöîà ãîåò éððäòãú äæì ,
íùî íúù÷áåíùî ,êé÷åìà 'ä úà

êáäåà êàøåá úà ù÷áú à÷ééã
åäàöîúåàìàìàìàìøåúì êøåö ìë êì ïéàå .

øçàêëì éåàøå øùëåî íå÷îàìà ,

מכנים ל. מדוע זי"ע מווארקי מנדל מנחם רבי הרה"ק  ביאר הדברים אלו משקל על

תמיד  כי לארץ, מחובר שהוא  על הארץ ', 'עם בשם חכם תלמיד של היפוכו את

המקום  שלא מאמין ואינו אצליח, לא  פלוני ובארץ  דרכי אצליח פלוני בארץ אומר הוא

ומי  יצליח מי ויושביה תבל המנהיג הוא  המקום' 'בעל אלא לאדם, הצלחה הגורם הוא

הארץ 'עם עליו שאמרו עד כאפיקורס נחשב  בזה מאמין שאינו ומכיוון יצליח, לא

בשבת ' להיות שחל הכיפורים ביום כדג, לנוחרו ËÓ:)מותר ÌÈÁÒÙ)יודע המאמין כי ,

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

זי"ע  הק' הבעש"ט מרן בשם זי"ע  יוסף' יעקב  ה'תולדות  הרה"ק ביאר (·˘ÁÏ,כה

('È"�· Â˜ÚˆÈÂ' ˜ÂÒÙ· דומה אינו לפתחו, שנחתה ומהצרה הרע ממצבו לברוח שהחושב 

החולי שתקפתו לחולה ÈÏ„‰)אלא  ÈÏ·Á ˙Ú· ÔÂ‚Î) כן על מייסוריו 'לברוח' רוצה והוא

למקום, ממקום ומהלך  בורח מקוםהוא  שבכל  – ואיטלולא  חוכא  אלא זה שאין

מהקב "ה ... כביכול  ה'בורח ' הוא כיו"ב חליו. עמו ילך אחתשילך  עצה אלא לו אין

ויסיר אל לברוח מצבו שיטיב אליו ויתחנן יתפלל בא, מאתו שהכל הבירה, בעל

והקשיים. המצוקות כל מאתו

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

לשהות יוכל שלא על ליבו מר את  ושפך  מכתב אליו שלח לו בצר הרחוקה, באמריקה

נמצא, שהוא במקום – יהודי לכל הרבי לו ענה הרבי, אצל והקדושים הנוראים בימים

יוסף  של שהסולם שמצינו כמו השמימה, ידו על לעלות מוצב סולם ה' העמיד שם

הגבוהות למדרגותיו העפיל ומשם מצרים, בארץ  הארץ  בערוות דייקא היה הצדיק

הקדושים  בימים לשהות  נאלץ שהנך  כעת כן כמו הצדיק', 'יוסף להיקרא  בקדושה

ודייקא רום, שמי עד האדמה מעמקי גבוה סולם הקב"ה לך הכין ששם הרי בארה"ב 

ובשמחה... באהבה זאת  נא  קבל כן על העולמים, לצור ותתקרב תתעלה משם

הדברות'לא. ה'עשרת  מדוע לבאר זי"ע ישראל' ה'בית  הרה"ק אמר זה ומטעם

אשר  'אנכי ואמר פתח ולא  מצרים' מארץ הוצאתיך  אשר וגו' ב 'אנכי מתחילות 
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åðùôçé - àöîð íãàäù íå÷î ìëî
óåñáìù ãò åðù÷áéåúàöîåéàðúá ,éë

êùôð ìëáå êááì ìëá åðùøãúæàå
ìëåúå åðàöîúäâñéôä ùàø úåìòìáìáìáìáì.

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

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

ò"éæ í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáåä"ã)

(êááì ìëáåùøã ì"æç äðäã(.ãð úåëøá)

úà ìèåð àåä åìéôà - êùôð ìëá
êùôðã"äæòå ,''ä úà úáäàå' æà íâù ,

ùåøãì ùéúà ìèåð åìéôà - êááì ìëá
êááìáì íãàì ïéà íéîòôìù åðééäå ,

æà íâ ,ù"áúé àøåáä úãåáòì ììë
àøåáä úà ãåáòì ùôð úåøéñîá ÷æçúé

äæ åáöîá åúìëé éôëâìâìâìâì.

פסולה  וענווה יאוש מחשבות  לאדם להכניס הוא  היצר כוונת  עיקר כי בראתיך ',

מצרים, ביציאת הדברות  עשרת  את  הקב "ה החל לכך  התורה, לקבל ראוי שאיננו

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

הכתוב שאמר וכמו התורה, את לקבל היו ראויים כן גם טומאה שערי במ"ט שקועים

אליך  שיוועתי שאול קולי 'מבטן ולתורתו.שמעת ה' אל להתקרב  ויכול '

בפרשתן הפסוק  על אומר היה זי"ע ישראל' ה'בית  ‡)הרה"ק ישראל ועתה '(„

ופירש"י  פעור' בית מול בגיא 'ונשב כתוב שלפניו ובפסוק  החוקים' אל שמע

החוקים' אל שמע ישראל 'ועתה כן פי על ואף זרה', לעבודה והכל (ÚÓ˙‰)'ונצמדתם

לך  לומר מחול וכוונתו לך, מחול לך...והכל מחול והכל ואומר חוזר הרה"ק והיה ,

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

המשפטים  ואל החוקים אל ישראל 'שמע שמעתה

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

ומצאת  משם ובקשתם שנאמר לישראל, ˙Â�‡ˆÓ)חוב ' ˘˜·˙ Ì‡)הדורות שעל ואף ,

כתיב È·)הללו Á ÒÂÓÚ)עיקר הוא זה ימצאו, ולא וגו' מכל ישוטטו ימצאו שלא  שאף 

למצוא ישוטטו  'מקום הפסוק  וזה זה ובקשתם, בנו שיהא  הבטחה, הוא - משם'

Â˜˜Â˙˘‰Â˙המבוקש ˘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 בעת'ואתחנן

לאמר  הבלההיא  הוא (ÂÈÙ)ר"ת הלב .הלבוגם בכונת התפלה שתהיה -

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

שאינם  אלא  לב, להם שאין - לבאר יש אלא לב. בלא או לב עם שיח שופכים

אלו בזכות – לב אחר ומחפשים תרים והם נאמתייאשים, .הושע
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ïéòëäùî éáø ÷"äøä øîåà äéä äæ
÷"äøä íùá ò"éæ áåìòìî éëãøî

àúéà äðäã ,ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä(íù)

úà ìèåð àåä åìéôà - êùôð ìëáå'
äãîå äãî ìëá - êãàî ìëáå ,êùôð
äøåàëìå ,'åì äãåî éåä êì ããåî àåäù
åðì äøåä øáëù øçà ,øåàéá êéøö
úåøéñî'á êùôð ìëá àøåáä úà áåäàì
ìëá' øîåìå áåùì êééù äî ,'ùôð
ããåî àåäù äãéîå äãéî ìëá 'êãåàî
ìëî øúåé äæá ùé ùåãéç éëå ,êì
ìëá' äéìò äååéö øáëù 'ùôð úåøéñî'
äãéî ìëá' ,÷"äøä øàáî ,àìà .'êùôð
,úåéðçåø éðéðò ìò éà÷ 'êì ããåî àåäù
äøåúá åáöîù ùéâøî íà óàù
ùàééúé àì ,áåè éëá åðéà äìéôúáå
äáøãà àìà ,'ä úà ãåáòìî éøîâì
øáã óåñå úòâî åãéù äîë ãò ãåáòé
.'ä ìà áø÷úäì äìòéå ,åãòá øåîâé 'äù

ìòåäôöîå áùåé ä"á÷äù ,òãé ,ìëä
åáø÷á ìéãâéå ,åéìà áø÷úéù
ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä ì"æå ,åéìà åúáäà

...'êé÷åìà 'ä úà úáäàå' ÷åñôáãåò
'ä úáäàì ìàøùé ùéà áì øøåòì äöøé

ì''æ íøîåà êøã ìò(çð ô''ñ èå÷ìé)÷åñôá
'ä øçá àìù - 'ìàøùé úåìäú áùåé'
åøîàå åäåììäùë àìà úåìéäúä ìëî
ìò áùé æà ,ìàøùé éäìà 'ä êåøá åéðôì

åøîåà àåäå .íìåò úåëìî àñëúáäàå
'ä úààìà úåéäì øçá àìù äæ íòèì
,êé÷åìàíéèøôì åáì íãàä øéòäáå

äîå÷îî øúúå åùôð ÷úðúú åìàë
áäàðä úáäàá íøå àìôð úåøøåòúäá

åãåáë úøàôú íåø äìòúé.

הזמן – התורה  קבלת  הדברות' 'עשרת 
התורה לקבלת גרמא 

úáùáúøùò äøåúá íéàøå÷ åæ
éáø ÷"äøäî àúéà ,úåøáãä

ò"éæ õéøà÷î ñçðô(äôù ñçðô éøîà)

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

לו  עולה אינה שתפלתו זי"ע ישראל' ה'בית הרה"'ק בפני שקבל ביהודי מעשה

זיך דאוונט 'עס שאומר וכמי נפשו, כאוות בתפלתו להתפעל מצליח ואינו בניקל,

אחד  סעיף תמצא ולא תפלה', ב'הלכות ערוך  בשולחן נא הבט הרבי, השיבו נישט'.

לא גם התפלה, בשעת והתרגשות טעם להרגיש שצריך  – כזו הלכה שם שמוזכר

במיטבו, עומד הלב  שהרגש באופן רק  להתפלל עומדים שאין כזה תנאי תמצא 

בכל  תפילות שלוש להתפלל אחד כל שצריך  פשוטים, דברים אלא שם תמצא  ולא

מכך  יותר ולא  כפשוטם המילות  פירוש וכוונת בהבנת  ולהתאמץ  ˘ÔÓיום ˙Á˘Ó)

(Ï‰˜ÈÂ ÌÈ¯Ó‡Ó.



ואתחנן - הפרשה èëבאר

'äøåúä úìá÷' ùãçî ìéçúäì äçéîöä
.úåøáãä úøùòá

÷"äøä,øàáì øîà ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä
øåñà áàá äòùúáù ïååéëî
ùåçì åðì äéä ïë íàå ,äøåúá ÷åñòì

'êáæòà íééîåé íåé éðáæòú íà'ìéîìùåøé)

(íéøôåñ úìéâîî ,ä è úåëøáå÷çøúé àîùå ,
íéàøå÷ ïë ìò ,äøåúä ãåîéìî øúåéá
÷æçúäì - 'úåøáãä úøùò' åæ úáùá

äøåúä ÷ñòá ùãçîãìãìãìãì.

øúåéáåìéç óéñåäì àîøâ ïîæä
åéä àì' éøäù ,äøåúä ãåîéìá
'áàá øùò äùîçë ìàøùéì íéáåè íéîé

(:åë úéðòú)åøîà íòèäå ,á"á ïëå ,íù)

(íéîòèä ïî ãçàá ,:àë÷íåéá å÷ñôù ïåéë ,
ùøéôå ,äëøòîä éöò úà úåøëìî äæ

'íåùøâ åðéáø'á(íù á"á)å÷ñôù íåé ,
äòù éôìù ,äëøòîì íéöò úåøëìî
åéä äëøòîä éöò úåøëì íé÷åñò åéäù
íåé åúåà ìáà ,äøåú ãåîìúá ïéìèáúî
êìéàå ïàëîù áåè íåé åäåàùòå å÷ñô
óéñåäì íãéá äúòî ,äøåúá ïé÷ñåò åéä
ïàî ,êìéàå ïàëî' .äøåúá íúåòéá÷ ìò

é"ùøáå ,'óéñé óéñåéãïàëî ä"ã .àì úéðòú)

(êìéàå,÷åñòì íéîéä ìò úåìéì óéñåîã
äøåúáéøáãîå .åééç ìò íééç óéñåé

äàøð ì"æ åðéîëçóéñåäì áåéçä ìãåâ
êìéàå áàá å"è íåéî äøåúä ãåîéìá,
,'åãåîéìá èéòîîä ãçàå äáøîä ãçàå'
ìò øúé äì÷ äòù úåçôä ìëì óéñåé

...äúò ãò åéøåòéù

ø÷éòäååðéöîãë 'äòéâé'ä àéä äøåúá
ùøãîá(â çð àîåçðú),ì"æå ,

ùéå ãåîìì äù÷ àéäù ô"òáù äøåú...
êùçì äìåùî àåäù ìåãâ øòö äá

øîàðù(è äéòùé)êùçá íéëìåää íòä'
ãåîìúä éìòá åìà - 'ìåãâ øåà åàø
íäéðéò øéàî ä"á÷äù ìåãâ øåà åàøù
åìá÷ àìå ...øåäèáå àîèá øúäå øåñéàá
íäéìò äôëù ãò äøåúä úà ìàøùé
ïäì øîà àìà ...úéâéâë øää úà ä"á÷ä

(úéâéâë øä äôë)ùéù ,ô"òáù äøåúä ìò
àéäå úåøåîçå úåì÷ úåöî é÷åã÷ã äá

,äúàð÷ ìåàùë äù÷å úåîë äæòéôì
úà áäåàù éî àìà äúåà ãîåì ïéàù
ìëáå åùôð ìëáå åáì ìëá ä"á÷ä

Î·)כתיב לד. Â ÈÏ˘Ó) ביאורו עפ"י וי"ל עליך ', תשמור ובשכבך  אותך תנחה 'בהתהלכך

בדעת המתיישבים תורה דברי שיש בפרשתן, זי"ע  הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק של

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

ועת עת  בכל בה לעסוק  האדם על ולכן ובקומך ', 'בשכבך  או בדרך' 'בלכתך דיקא 

בכל  עליך , תשמור ובשכבך  אותך , תנחה 'בהתהלכך  כן גם וזהו הפסק, שום ללא

אחר. באופן התורה דברי אצלו מתבארים האדם מצבי
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êé÷åìà 'ä úà úáäàå' 'àðù ,åãåàî
'êãåàî ìëáå êùôð ìëáå êááì ìëá.

é"òåúåéäì íãàä äëåæ äøåúäïá
àéðúãë ,àáä íìåò(.âò äãð)ìë'

àåäù åì çèáåî íåé ìëá úåëìä äðåùä
åðéðù øáëù éðáéùú ìàå ,'àáä íìåò ïá

(.ö ïéøãäðñ)÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë'
òâééúäì éìò òåãî ïë íàå ,'àáä íìåòì
'íåé ìëá úåëìä äðåù' úåéäì äøåúá

á"äåòì úåëæì éãëäìäìäìäìíéøáã åðéðùã .
åðàôî ò"îøä éøáãá íéàìôðéøîàî)

('à ÷ìç 'ä úåúáù éøîàî ,åðàôî ò"îøä

íéëåæä ùéã ,íòè áåèá øàáîä÷ìçì
' íäù ùéå ,á"äåòáéðáíäå ,'àáä íìåò

,áøòîî çøæî ÷åçøë äæî äæ íéðåù
åéáà ìöà ääåùä ïáì ,äîåã øáãä äîì
ïñëàúîä 'çøåà' ïë íâ àöîð íúéááå
íäéðùù íâä äðä ,úéá åúåàá àåä óà
íéúåùå íéìëåàå ãçà íå÷îá íéàöîð
åéáà ìöà ïáä íå÷î ìëî ,úçà äøò÷î

úðéçáá àåäúéá ïá,øîåìëå ,åéøåä ìöà
äàøé øùà ìë ìåèéì ùééáúî åðéàù
íøèá úåùø ù÷áé çøåàä åìéàå ,ïåëðì

àì íà óàå ,äî øáã úç÷ì åãé èéùåé
âðòúé àì áåè ìëî úåðäéì åðîî åáëòé
.àåä çøåà óåñ óåñ éøäù ,ïáä åîë íù
ìëá úåëìä äðåùä ,ùîî øáãá àöåéë

' úåéäì äëåæ äøåúá ÷ñåòå íåéïáíìåò
,åéáà úéáá àöîðä ïáä åúåàë ,'àáä
àúééøåàá ÷ñåò åðéà äìéìç íà ìáà
íìåòá ÷ìç' ìá÷ì äëæéù íâä ,àøéãú
åðéàù çøåà úøåúá íù àäé åäéî ,'àáä
áùåúë àìå ,íù åúáéùéá çð ùéâøî

.àãéøâ

הדין יום  לקראת ההכנה - למשפט  כסאות
ובא  הקרב 

àøîàúîäùîç íåéîù íé÷éãö íùá
øáë íéòîåù áàá øùò
úéáá 'èôùîì úåàñë' úææä ìå÷ úà
úàø÷ì íúåà íéðéëîù ,äìòî ìù ïéã

ïéãä íåéåìåìåìåì.

íéîéáúà ìçäì íãàì åì éåàø ,åìà
ïéãä íåé úàø÷ì äáøã äðëää
÷"äôñá àúéàù åîëå ,àøåðäå ìåãâä

'øéàîä øåà'(ä"øì ùåøã úìéçú)ìò ,
÷åñôä(á áé úìä÷)ãò...êàøåá úà øåëæ'

לנר'לה. Ú‚.)ה'ערוך  לא(�„‰ אך  הבא , לעולם חלקם יקבלו ישראל כל שאכן מבאר,

הזה, עולם וחטאי היצה"ר סיגי מכל וכסף כזהב  צירוף אחרי 'רק מיד לו אבל יזכו

מהעוה "ז , כשיצא מיד  בקלות  העוה"ב ינחול הבא  העולם  בן שהוא  בו שנאמר  מי

לשם ה' אותו  יוליך  כי ישר בדרך לשם '.וילך 

ש'כתיבה לו. וידוע באב, ט"ו מיום כבר טובה' וחתימה 'כתיבה לאחל נוהגים רבים

דדין  כחושבנא דדין חושבנא  באב' עשר 'חמשה בגמטריא עולה טובה' וחתימה

(ÂÈ·‡ Ì˘· Ï"ˆÊ ¯‡‚�Â‡ ˘"È¯‚‰).
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àáù ,'çøéäå ùîùä êùçú àìù
øøåòúäì íãàä ìòù äðéá åðãîìì

,åàøåá úà øåëæìêùçú àìù ãòåðééä
'çë-ùú' åáù íåéä àáéù íãå÷ùîùä,

äçåë ùùú æàù áàá øùò äùîç àåäå
íãå÷ åàøåá úà øåëæé ïë åîëå ,äîç ìù

òéâäçøéäàúéàãë ìåìà ùãåç äæ
÷"äåæá(:åö ç"åæ)úàå äéáà úà äúëáå

äîàíéîé çøé.ìåìà ùãåç àã

éäéäëæðù åðøæòéå ,åðîò åðé÷åìà 'ä
àåá éðôì äéåàøä äðëäá ïðåëúäì
éøáãá òâééúäìå ,íéùåã÷ä íéîéä
øùáî àáé áåø÷áå ,äùåã÷ä äøåúä
úåøåùá åðì øùáéå ,áåè òéîùî ÷ãö
òåîùì äëæðå ,úåîçðå úåòåùé úåáåè
åîçð åîçð äàéø÷ä úà äøåáâä éôî
äáåè äîéúçå äáéúëì äëæðå ,éîò

.íéøåîâ íé÷éãö ìù ïøôñá
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