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 (א ,  א )   דבר משה א_ל כ_ל ישרא_ל   אשר א_לה הדברים  
 משנה תורה הוא ספר מוסר

לב    דברי  יותר חודרים לתוך עומק  מוסר שבמשנה תורה 
שהגיד   וכמו  ביותר  ומעוררים  הקדוש  ישראל  היהודי 

שמובחר שבספרי מוסר הוא ספר משנה תורה   מפרשיסחא 
לעורר   תורה  משנה  תמיד  ללמוד  לתלמידיו  מזהיר  והי' 
לבבם, והטעם שבאשר יש באדם יותר קירוב ושייכות אלי'  

מגלין אוזן למוסר, ע"כ נחשב  נכנסין ביותר הדברים ללב ו 
משנה תורה לאמצעי בין תורה שבכתב הסתום ובין תורה  

 (, תרע"ה )שם משמואל                                ית. שבע"פ הנגל 
 • • • 

בן  ו_ל   סוף בין פארן ובין תפ_ל   בעבר הירדן במדבר בערבה מו_ל 
 (א ,  א )   וחצרת ודי זהב 

 כ_ל איש כמדרגתודרכי העבודה _ל 
לכל אחד מה    י"ל  לכל ישראל  השייך  בדרך מוסר תוכחה 

, כי לא כל אדם יש לו ענין אחד שצריך  ג ה שצריך לו להתנ 
 תנהג לאחד ולהרבה כיוצא בו ראוי להתנהג. לה 

הירדן תשובה    בעבר  כי  פעמים  כמה  כנ"ל  תשובה  הוא 
כמו  י(  שכתוב   מבינה,  ו,    )ישעי 

ולבבו יבין ושב, ויש נ' שערי בינה  
התפשטות כי מתשובה ומשם הוא  

בא אהבה, כמו שפרשנו ואקח את  
הנהר,   מעבר  אברהם  את  אביכם 
לשון אבה לשון רצון כי מתשובה 
יכול   שאינו  מי  ע"כ  אהבה,  בא 
ישוב   כראוי  אהבה  להשיג 
כי   אהבה,  לו  וימשוך  בתשובה 
אברהם הוא שם של אהבה, כי כל  
גם   הקב"ה,  של  שמותיו  התורה 
אהבה  של  המפתח  הוא  אברהם 

וזה    תוב שכ   מו וכ  אוהבו,  אברהם 
רצונכם   להיות  אביכם,  את  ואקח 

 ב"ה. רא  את אברהם אהבת הבו 
הנהר,  לבוא    מעבר  ויודע  הבין  בחכמתו  כי  התשובה  הוא 

הויות הכל מכח אל הפועל, והדעת נמשך מהבינה הוא נהר  
וכמו  כנ"ל,  ימלאו,    נמי כתוב  ש   התפשטות  חדרים  ובדעת 

נמי   וי"ל  הנהר,  עבר  נקרא  כי  והבינה  נהורא  לשון 
וראשון של הבריאה הוא אור,    , מהתשובה בא בריאת עולם 
לו לתקן מעשיו לגמרי    י אפשר וכן עבר הירד"נ כי מי שא 

  זה ב צא מפני שאין גופו מזוכך, או מצד שחטא והחטיא וכיו 
תקנתו הוא להיות כל ימיו בתשובה, והוא במעלה עליונה  

רע   ופגע  שטן  שם  ואין  לעולם,  קודם  כל  שהוא  ממילא 
 עניניו לרצון לפניו יתברך. 

הירד"ןוז בעבר  שצריך  ה  מי  ויש   ,
שאמרו   כמו  במדבר  להיות  לו 

במדבר  בותינו  ר  בביתו  על  ז"ל 
אצל יואב שהיה ביתו מנוקה מגזל  

כמדבר.  יש    ועריות  לאדם  וכן 
 שצריך להזהר מגזל ועריות. 

שלא  ובערבה  לו  שצריך  מי  יש   ,
שאמרו   וכמו  בגדלות,  להתנהג 

וזה  בותינו  ר  וקיים,  קבל  הוי  ז"ל 

 בערבה לשון ערבה כל שמחה לשון ערבה שיהיה קבל. 
סוף  דש  מול  שאדם  בעבירות  לעיין  לו  שצריך  מי  יש   ,

אותם   שימול  המדרגות  סוף  סוף  מול  לשון  וזה  בעקביו, 
לפניו   ולשבח  לשורר  לו  שצריך  מי  יש  י"ל  וכן  ממנו, 

 יתברך כמו בים סוף וזה מול סוף. 
צריך לו להתנהג במדה ממוצעת   בין פארן ותופל יש  וכן  

כי פארן   ולא פחות מזה,  יותר  להשיג מדרגה  ירצה  שלא 
 הוא גריעות לשון פרא אדם, ותופל לשון דביקות. 

להיפוך,    וכן  זה  מעין  להמשיך  ולבן  י"ל  שצריך  מי  יש 
מחילות עונות ללבן עונותיהם של ישראל ולהתפלל על זה  

ריך לו תוכחה להיות נזהר להיות  , יש שצ וחצירות   כל עת. 
 בחצרות ה' להתפלל בבית הכנסת ובבית המדרש ללמוד. 

, יש מי שמוסר שלו הוא להיות לו די זהב ולא יידע  ודי זהב 
להעולם   להמשיך  שצריך  מי  יש  י"ל  וכן  להעשיר.  עוד 

 שפע עושר, וזה ודי זהב ודוק הטיב כל הנ"ל. 
 יו"ד ט' אב()זכרון זאת להרה"ק הרבי מלובלין זיע"א,  

 • • • 
 נקודה הפנימית_לא _לשם שמים פוגם ב   היא  ב_לימודכוונתו  כש

זה מרומז על אותם היושבים בבית המדרש    וחצרת ודי זהב, 
פנימיות   אך  ותפלה  בתורה  ועוסקים  ה'  בית  בחצרות 
כוונתם   רק  לבדו,  לה'  בלתי  שתהיה  רצויה  אינה  כוונתם 
בריוח   ופרנסה  זהב  די  השפעת  להם  שיהיה  בגין פרנסתם 
ועל   אונקלוס  שתרגום  כמו  העגל  חטא  בחינת  היא  שזה 

ה שפגמו בהנקודה וזה  דעבידו עגל דדהב, כי חטא העגל הי 
הנקודה   ידי  על  שנעשה  עיכול  לשון  שהוא  בעגל  מרומז 
בתורה   שעוסקים  הגם  האלו  אנשים  כן  וכמו  שבאמצע, 
פנימיות   שאין  כיון  ועבודה, 
לה'   בלתי  להיות  רצויה  כוונתם 
זהב   די  בשביל  כוונתם  רק  לבדו 
בנקודה   פוגמים  המה  זה  ידי  על 

 אברהם(  )מגן                           שבלב.  
 • • • 

 (ג ,  ב )   כם סוב את ההר רב _ל 
 _לשים _לב _לעבירות הקטנים והצפונים

את    פירוש  מרחיקים  שאתם 
אותו,  ומסבבים  דרך    עצמכם  על 

גדולות   מעבירות  סחור,  סחור 
צפונה,   לכם  פנו  הר.  שהוא 
צפונים   דברים  על  להשגיח 
דקים   שהם  ופניות  עבירות 

 ( )שארית ישראל         ל.  וצפונים, וד" 
 • • • 

  ה' וידבר  ,  מות מקרב העם חמה _ל אנשי המ_ל   הי כאשר תמו כ_ל וי 
 טז( -)ב, טו   אמר י _ל א_ל 

 ב_לשון קשה דבר עמו  _ל יכו_ל  ת אהבה בינו _לבין חבירו  כאשר שורר
בפ'    פירש  רש"י אבל משלוח המרגלים עד כאן לא נאמר 

אלא ויאמר ללמדך שכל ל"ח שנה שהיו ישראל    ר )זו( וידב 
כ  " נזופים לא נתייחד עמו הדבור בלשון חבה וכו'. וקשה דא 

היה צריך לכתוב ויאמר מכיון שאמירה היא לשון רכה, מה  
 וידבר שהיא לשון קשה.   ן כ ן  י שא 

מזה יש ללמוד דרך בעבודת   אלא 
השי"ת שהפסוק בא ללמדנו שאם  
אהבה   שוררת  חבריך  לבין  בינך 
אחוה ורעות אז רשאי אתה לדבר  
אם   אבל  קשה,  בלשון  גם  עמו 
אינך מרגיש בלבך אהבה אמיתית  
לחברך, אז צריך אתה לדבר אתו  

 . רק בלשון חבה 
 )הרה"ק רבי דוב בעריש מביאלע זיע"א(

 אמרות קודש
 א שליט" ד  א יקוו ע ר מסקו_לען ל אדמו" מכ"ק  

  , לרוב   השמים  ככוכבי   היום  והנכם   אתכם  הרבה  אלקיכם  ה' 
.  ' וגו   פעמים   אלף   ככם   עליכם   יוסף   אבותכם   אלקי   ה' 

  ,היום   נקראת   דשבת   ,שבת   על   קאי   ד'היום'   לבאר,   והנראה 
  לא  היום  לה'   היום   שבת   כי   היום   'אכלוהו   וכדכתיב: 
  ,( , ב )שבת קיז   בגמ'   ומבואר   (כב טז,    )שמות   בשדה'   תמצאוהו 

  יש   ועפי"ז   וכו'.  סעודות   'ג  לרבות  'היום'   פעמים  ג'   שנאמר 
  מתקיים  כראוי   השבת   את   דכשמשמרין   הפסוק,   לדרוש 

  הכתובות   הברכות   לכל   זוכים  ועי"ז   היום',   ה'הנכם  בזה 
  דהשבת   ', פעמים   אלף   ככם   עליכם   'יוסף   הבא   בפסוק 
  הקיום  והיא   המעשה,   ימי   ששת   לכל   ומשפיעה   קובעת 

 . השבוע   ימות   לכל 
  ברא  שבתחילה   , ( , ב ב   )בראשית   הק'   יים הח ר  באו   כן   ומצינו 
  רק   אלא   להתקיים,   כח   לו   שיהא   ללא   עולמו   הקב"ה 
  השבת   כשבאה   ורק ,  לדורות   ויתקיים   שישאר   ולא   לשעתו 

  גם  וכך   ימים,   ששת   עוד   להתקיים   שיוכל   לעולם   כח   ניתן 
  שאחריה,   השבוע   את   מקיימת   שבת   כל   דורות   לדורי 
 ע. השבו   לכל   והקיום   הברכה   מקור   א הי   דהשבת   ונמצא

  יוסף   אבותיכם   אלקי   ''ה   הפסוק   בלשון   להעיר   יש   עוד 
  סגי   דלכאורה   האבות   זה   בפסוק   נזכרו   למה   ב " דצ ',  עליכם 
 '. אלקיכם   ''ה   רק   לכתוב 
  בני   ראש   את   'נשא   עה"פ   החת"ס   דהנה   לבאר,   ונראה 
  דבבני   הקשה,   למשפחותם'   אבותם   לבית   הם  גם   גרשון 
  האבות   קודם   -'  למשפחותם   אבותם   'לבית   כתוב   גרשון 
  כתוב   מררי   ובבני   קהת   ובבני   המשפחות,   ואח"כ 

  ואח"כ  המשפחות   קודם   -  אבותם'   לבית   'למשפחותם 
שרויים   שישראל   הזמן  על   מרמז  קהת   דבני  , וביאר  . האבות 

  העבודה   עיקר   ואז   עמים'   יקהת   'ולו   ומלשון   על אדמתם 
  מזכה   דברא  למעלה   לאבות   גם  משפיעה   "י באר   שלנו 
  של   הזמן   על   וקאי   מרירות,   מלשון   הוא  מררי   ובני   אבא, 

  התורה   על   נפשם   מוסרים   ישראל   שעם   השמד   גזירות 
  מזכות   נפשם   מסירת   מאותה   הזכויות   ג"כ   ואז   והמצוות, 

  'למשפחותם  כתיב   ומררי   בקהת   ולכן   וכנ"ל,   אבותינו   את 
  את   ומנשאות   שמזכות   אלו   הם   דהמשפחות   'אבותם   לבית 

  על   וקאי   גירוש,   מלשון   הוא   גרשון   בבני   משא"כ   האבות. 
  האומות,   בין   שרויים   ונמצאים  מארצם  גורשו   שבנ"י   הזמן 
  עי"ז   יצילנו   שה'   כדי   האבות   של   לזכות   נזקקים   אנו   דאז 

  את   כתוב   גרשון   בבני   ולכן   מהעכו"ם,   ונלמד   נתערב   שלא 
  אלו   הם   האבות   ששם  כיון   המשפחות,   לפני   האבות 

 ת. המשפחו   את   שמזכים 
  זמן   על   קאי   דהפסוק   כאן,   הפסוק   לשון   לבאר   יש ולפי"ז  

  שבזכות   בנ"י   את   מברך   משה   "כ וע   בגלות,   שרויים   שאנו 
  הפסוק   את   לפרש   ידוע   וכן   הברכות.   לכל   נזכה   האבות 

  ד'יוקנו   ר"ת   דש"א   ירביצינו',   דשא   'בנאות )כג, ב(    בתהלים 
  ומשים   אבותיו   בדרכי   הולך   שהאדם   דע"י   א'ביו,   ש'ל 

 .הברכות   לכל   בזה   זוכה   אז   לפניו,   אביו   של   דיוקנו   דמות 
  שבתות  מכל   ביותר   הגדולה   הינה   זו   ששבת   לידע   ויש 

  אז   מבנו   נפטר   דכשאדם   באוהב ישראל   וכדאיתא  ,השנה 
  נפטר   הקב"ה   החורבן   בזמן   ועכשיו   ביותר,   אהבה   זמן   הוא 

  לאדמתנו   לחזור   ונזכה  הברכות,  לכל   שנזכה  ויה"ר  מאתנו. 
 . בב"א   ,צדקינו   משיח   בביאת   בקרוב 

להוצאת    מכון נערך ע"י  ,  דברים תשע"ט לפ"ק קידושא רבא שב"ק פרשת  ) 
 , ליקווד יצ"ו( שע"י קהל נועם אליעזר סקולען   ת ושיחות קודש דברו 

 

 

 חודש מנחם אב 
 חודש זה הוא שורש _לגאו_לה העתידה 

את    הנה  מקדשין  דאנו  הא  על  בדעתי  עלה 
יש  דהנה  אב',  'מנחם  אותו  וקורין  אב  החודש 
על   דווקא  אב  בחודש  החורבן  היה  דלכן  לומר 
דידוע דאם בן אחד חוטא נגד חבירו הוא מוסר  
איזה   שיהיה  רוצה  אינו  ג"כ  ואביו  לאביו  עליו 
משפט  לו  עושה  ע"כ  ידו  על  אחד  לשום  עולה 

חבירו  היה  מאשר  יותר  גבי    חרוץ  וכן  לו,  עושה 
אב   בחודש  עליהם  ומוסרין  הולכין  ג"כ  ישראל 
שנאמר   וכמו  בזה  ג"כ  מעלה  יש  אמנם  דוקא, 

שאחרי זה מנחם לבנו    )משלי ג(וכאב את בן ירצה  
שהשי"ת  ע"ש  א"ב  מנח"ם  נקרא  ולזה  ומפייסו 

 )אך פרי תבואה, יו"ד י"ד אב(.           בודאי ינחמנו מזה 

 שבת חזון 
 גדו_לה במע_לתה מכ_ל השנה 

אשר שבת חזון הוא יותר גדול במעלה מכל  י"ל  
 )אוהב ישראל(                               . ה שבתות השנ

 בשבת זו עו_לין התפ_לות ש_ל כ_ל שבתות השנה 
הקדוש    שמעתי  הרב  אורי בשם  רבי 

  זי"ע שאמר שהתפילה בשבת חזון  מסטרעליסק 
כל   את  היא מעלה  כי  בכוונה  בזה  ליזהר  צריך 

 ( )תכלת מרדכי התפלות של השנה.                       
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 זיע"א   דוד פורקעס רבי  הרה"ק  
ב _ל" ק ת   אב   ' י   

 ז"ל מהעיר יאנאווע. צבי  פציע לאביו הרב  ה   יע"א ז   רבי דוד פורקעס   רבינו הרה"ק של    אורו 
 ימי חייו של רבינו לוטים בערפל ואין יודעים עליהם כי אם מעט מזעיר.  תולדות 

מרן הבעש"ט עד אשר אורו  מ , תחילה היה רחוק והיה מפורסם כפה מפיק מרגליות   שימש כמגיד מישרים בק"ק מעזבוז  רבינו 
 ם.יום הכיפורי ושימש כבעל תפילה בתפילת מוסף של  עיניו ודבק בו והיה לחד מבני היכלא קדישא,  

  עיר חדש.ב   , ומנו"כ ב ל" ק ת שנת    אב מנחם  לחודש    ' י   אל עמיו ביום   יאסף ו 

זיע"א לק"ק מעזבוז, לא היה   הבעל שם טוב הק' כשבא מרן 
ו  וואף קיצעס ידידו הרה"ק  בעיני  חשוב בעיני רבינו  זאב    רבי 

שם זה אינו    י מחמת השם שקראו אותו 'בעל שם טוב', כ   זיע"א 
תלמיד הגון, וחלה, והלכו    הני תרי צדיקים נאה לצדיק. והיה ל 

לבקרו, ורצה לקרוא אליו את הבעש"ט, ולא הסכימו שניהם.  
יותר והסכימו לקרוא לבעש"ט, ואמרו להחולה  ואח"כ נחלש ב 

 כל מה שידבר אליך תודיע לנו. 
וכשבא אליו הבעש"ט ציוה להשאירו לבד עם החולה, ויצאו  

אחד   נער  והיה  החדר,  מן  כולם 
ובשיחת  שם,  גילה שהסתתר    ם 

זמנו  ל הבעש"ט   שהגיע  חולה 
אחד   דבר  ויש  מהעולם,  להסתלק 
שעדיין לו תיקנו. והחולה הודה בדבר,  
בהוסיפו כי ציפה בכל לבו לתקנו, אך  

הבעש"ט אמר לו שלא ידאג, יען כי הוא ידאג   מה יעשה כעת. 
ע, אבל תנאי  " שחסרון זה לא יגרום לו עיכוב, והוא יכניסוהו לג 

 איש מה שדיבר עמו, ונפרד ממנו והלך. ל התנה עמו שלא יגלה  
לאחמ"כ נכנסו אליו רבותיו ושאלוהו מה דיבר עמו הבעש"ט  

לגלות מאחר שהוזהר ע"כ, אולם הנער שהתחבא שם  סירב  
אישר להם את אמיתות  סיפר להם מה ששמע, ואותו חולה  

יודע   שהבעש"ט  על  בעיניהם,  תמוה  הדבר  והיה  הדברים, 
תלמידם   והכריחו את  עדן,  לגן  מי מכניסים  את  במפורשות 
איך   להם  לגלות  שיבוא  כף'  'תקיעת  להם  שיתן  החולה 

 מתנהגים עמו בגן עדן. 
הוא   כי  וסיפר  בחלום,  להם  נתגלה  פטירתו  לאחר  ואמנם, 
הוכנס מיד לגן עדן, אך לא ראה את הבעש"ט ואינו יודע מי  
שרוצה   ואיפה  שם,  לישב  לו מקום  אין  ועדיין  הכניסו לשם, 
שלמרות   בדעתו  מהרהר  והוא  משם,  אותו  דוחים  לשבות 
שהבעש"ט הבטיחו לו שיכניסהו לגן עדן, אין לו מנוחה כלל,  

יה לו מזה צער רב, ופעם אחת אירע שבני היכלא הלכו אל  וה 
היכל אחר והלכתי גם אני עמהם, וכשבאו להיכל הנ"ל קפצתי  
וישבתי אצל השלחן, והעתיקו אותי ממקומי, עד שעמדתי לפני  
תורה,   דברי  ואומר  ביניהם  יושב  שהבעש"ט  וראיתי  השלחן, 

לא יכלו  ושאל אותם קושיא, וציוה לבני הישיבה שיתרצו לו, ו 
, ותירץ הוא בעצמו, והלכו להם כל אחד למקומו. ושאלתי  לתרץ 

להבעש"ט מפני מה אין לי מקום בגן עדן. אמר לי מפני שנתת  
תקיעת כף ולא קיימת. מיד באתי אליכם בחלום, וסיפר להם  

 דבר הקושיא והתירוץ שאמר הבעש"ט בגן עדן. 
וואלף  זאב  רבי  והרה"ק  רבינו  הלכו  שבת,  באותה    ומיד 
וכששאל   זו,  תורה  ואמר  הבעש"ט,  אצל  שלישית  לסעודה 
הקושיא אמרו הם התירוץ ואמר להם אני יודע שהמת אמר  

 לכם, ומאז החלו להתקרב אליו. 
·   ·   · 

זיע"א סיפר כי בתחילה היה רבינו    מרוזין רבי ישראל  הרה"ק  
היתה הגדולה התנגדותו,    כ " הנהגת הבעש"ט, וכ מנגד ל מתנגד  

ם עם תלמידיו היה פותח במילתא  עד כי כשישב ללמוד בכל יו 
 דבדיחותא שהיתה מכוונת לשחוק נגד דרך הבעש"ט. 

חשוב  אברך  הגיע  הימים  מרן    באחד  אצל  שהסתופף 
הבעש"ט, ושאל את פה קדשו, אצל מי לילך ללמוד, כי רוצה  

וציוה לו הבעש"ט שיסע ללמוד    ללמוד מרב שהוא גדול בתורה, 
מלעיג עליו,    הוא , אך הורה לו שכאשר ישמע כיצד  רבינו אצל 

וכך עשה כמצווה עליו,    לא יענה לו דבר ולא יהרהר אחריו כלל. 
והוכרח מדי יום ביומו לשמוע ולהחריש, כפי אשר ציווה עליו  

 . הבעש"ט 
אמר   אחת  הנ"ל להאבר   רבינו פעם  פני    ך  לקבל  רצונו  כי 

ותיו  לוכ ה הגתו ות נ שיספר לו על דרכי ה ממנו  הבעש"ט, וביקש  
, כי בשעת נטילת ידים  יפר לו האברך ס בקודש של הבעש"ט.  

לסעודה, שרוי הוא בדביקות עצומה, ואילו על המסובין נופלת  
שאז   'המוציא',  ברכת  אחרי  עד  הדבר  נמשך  וכך  תרדימה, 
מתעוררים כולם מתרדימתם. נענה רבינו ואמר: אלך ואראה  

מידו. ומרן הבעש"ט  את המראה הגדול הזה... ונסע יחד עם תל 
 כיבדו בכבוד רב, והזמין אותו לסעודת צפרא דשבתא. 

רבינו אזר כגיבור חלציו, והשתדל בכל כוחו להיות ער ולא  
להירדם, אבל לא עלתה בידו ונפלה גם עליו תרדמה, ובשנתו  

, ועיניו רואות  חלם כי הוא נמצא בשמים, והנה הבעש"ט לפניו 
שומ  ולאחמ"כ  ידים,  נטילת  סדר  הבעש"ט  את  כיצד  הוא  ע 
  גיד ממעזריטש המ מרן  מגלה את סוד הנטילה, ולעומתו ניצב  

 נאמר אחרת.   שבכתבי האריז"ל זיע"א ומתפלפל עם רבו  
מה גדלה תמיהתו כאשר שמע שהבעש"ט עונה לתלמידו, כי  
בדור חלש זה, גם האריז"ל יודה לו שהצדק עמו. וכאשר שאל  
הרי   לו,  ענה  מוכיח,  מאן  המגיד: 

נמצא בהיכל הסמוך, הבה    האריז"ל 
קדשו,   מפה  זה  ונשמע  אליו  ניכנס 
וכך עשו, ולאחר פלפול עצום שהיה  
לדברי   האריז"ל  הודה  ביניהם, 
רבינו   הקיץ  ולפתע  הבעש"ט... 

 משנתו, והבעש"ט בירך ברכת המוציא על הפת. 
גילה את סוד נטילת ידים, וכמו שהיה בחלום, כן    ן ולאחר מכ 

זריטש מתווכח עם רבו אודות  ראה בהקיץ כיצד המגיד ממע 
אותה   את  לו  עונה  והבעש"ט  האריז"ל,  מכתבי  הסתירה 
אמר   מוכיח,  מאן  שאל:  וכשהמגיד  בחלום,  שראה  התשובה 
הבעש"ט: רבי דוד פורקעס יוכיח, כי הוא שמע בשמים כיצד  

 בכל לבו. בעש"ט  ה רבינו ב   ק הודה האריז"ל לדבריי... ומאז דב 
·   ·   · 

להתפלל ביום הכיפורים בהשכמה, ופעם  מנהג הבעש"ט היה  
המאוחרת  השעה  ולמרות  בוש,  עד  ביותר  נתאחר  לא    אחת 

וכשהגיע   להתפלל.  והשעין  התחילו  במקומו  ישב  לביהמ"ד, 
ראשו על הסטענדער במשך שעה ארוכה. כך נשתהה, והניח  

 והרים ראשו כמה פעמים. 
ת  לפתע רמז שיתחילו להתפלל שחרית, לאחר שסיימו תפיל 

שחרית, הגיע רבינו שהיה שליח הציבור למוסף, וכשעבר ליד  
התיבה, התחיל הבעש"ט לכנותו בכל לשון של גנאי, בפני עם  
ועדה, כשבין היתר כינה אותו בשם זקן אשמאי, וצעק עליו:  
להיכן אתה הולך... כך נמשך הדבר משך זמן ניכר, עד שרבינו  

רבו חלילה    רצה להסתלק מהעמוד, כי חרד מאד שמא מצא בו 
דבר פסול או ראה עליו דבר מגונה, אך רבו גער בו וציוה עליו  
שהוא   מה  ידע  לא  בתפילה,  וכשעמד  התיבה,  לפני  שיעבור 

 אומר, רק צעק ובכה, כי נשבר לבו מאד. 
מרן   אצל  להתברך  הקהל  כל  עברו  הקדוש  יום  במוצאי 
הבעש"ט, ואז ניגש אליו רבינו ושאל את רבו מה ראה בו דבר  

ה. ולמרבה הפלא היתה תשובתו: חס ושלום, לא ראיתי בך  מגונ 
שום דבר... וכאן גילה לו פשר התנהגותו המופלאת, באשמורת  
הבוקר ראיתי את השטן בעצמו ניצב על הדרך במטרה לקבל  

ור  את התפילות לידיו, אמרתי בלבי, למה אלך להתפלל ולמס 
ול  לו את התפילות ח"ו, ולכן נתאחרתי, עד שעלה בידי לסל 

דרך, שבו לא יוכל השטן לפגוע. ובכל זאת יראתי שמא חלילה  
של יוהרא וגאוה, ובכך יתקלקל כל ענין    ה תיכנס בך מחשב 

שום   לך  תהיה  שלא  בכדי  לבך,  את  שברתי  לכן  התפילה, 
לאחר מכן   ורק  לחדור ללבך,  יוכל השטן  ולא  זרה,  מחשבה 

 ציויתי עליך לעמוד בתפילה. 
·   ·   · 

באחד הלילות לאחר חצות הגיע רבינו לבית רבו הבעש"ט,  
ובקשה בפיו, שיכינו לו איזה מאכל שאינו מצוי, יען כי הוא ערב  
עליו במיוחד, והבעש"ט התנצל לפניו שכולם כבר ישנים... אבל  

ע"ה,    אדל ללא הועיל, והוכרח להקיץ את בתו הצדקת מרת  
הסתפק בכך, אלא אף    רבינו לא בכדי להכין את המאכל הזה ל 
שהיו צעירים לימים, הרה"ק    – העיר את שני בניה הצדיקים  

הרבי ר' ברוך ממעזבוז  זיע"א, והרה"ק    בעל הדגל מחנה אפרים 
,  ריקוד של מצוה עמם רבינו  , ולאחר שקמו ממטתם עשה  א זיע" 

ולפתע התמוטטה הקורה שהיתה על גבי מיטתם, והם ניצלו  
זא  כשראה  למיטה,  מחוץ  שהיו  נס  קרא  בדרך  רבו  ת 

 אוי דוד, אתה רואה כבר יותר ממני.   : בהתפעלות 
·   ·   · 
עיר  שם אל , ונסע מ ה פולנא   "ק פעם אחת היה הבעש''ט בק 

ראה   חדש.  עיר  של  הקברות  בית  אצל  הוא  והדרך  חדש, 

  ו שרת מ הבעש''ט עמוד אש גדול עומד על קבר אחד, ושלח את  
שיראה על המצבה מי קבור שם, ונכתב שנקבר שם צדיק אחד  
הנקרא משה עבד ה'. ואמר הרב שאצלו יהיה נקבר איש אחד,  
ושמו ר' דוד. והיה אצלם בעיר איש אחד הנקרא ר' דוד צערעס,  
רמז   שעליו  סבור  שהוא  זה,  דבר  כששמע  מאוד  ונתבהל 

, אל תפחד, לא אתה  הבעש"ט הבעש''ט שהוא ימות. אמר לו  
 הוא הדוד שאמרתי. 

  לק"ק   רבינו , בא  יע"א טירת הבעש''ט ז מפ כי"ב שנים  לאחר  
, ונתראה  דשם לשבת חזון, ועמד בעגלה שלו לפני הרב  לנאה  פו 

. ובא לבית הרב דשם ולא  שם עמו, ונטל ממנו רשות שישבות 
מתמה בעצמו    בינו מצאו בביתו, כי נסע לדרך ושבת שם. והיה ר 

הרב    , הלא מה אני עושה כאן כל יום השבת ואמר איני יודע  
אינו בביתו, ואני לא באתי כי אם לקבל פני הרב, שהוא    ד המגי 

 היה צדיק. 
נחלש   באב,  ט'  שהיה  קודש,  שבת  וקרא  רבינו  ובמוצאי 

ועשה צוואה. ושכב על מיטתו ונפטר לעולמו  קדישא  לחברה  
ביום א', וקברו אותו אצל קבר ר' משה. וכשהיו בבית הקברות,  

ב על המצבה והיה לפלא בעיניהם. ויספר בכל  ראו מה שנכת 
 העיר הפלא הזאת. 

, שהייתה זקנה ביותר,  ה אז נזכרה אמו של המוכיח מפולנא ו 
זה   שאצל  שנה,  מעשרים  יותר  זה  שאמר  הבעש''ט,  מדברי 
הלך   אחת  פעם  הוא.  ה'  דבר  כי  וראו  דוד,  ר'  יוקבר  הקבר 

עם   יפה    רבינו הבעש''ט  איש  כנגדם  בא  ובהליכתם  למרחץ 
תואר קווצותיו סדורות לו תלתלים ולבוש בגדים נאים וכשבא  

ן הרחק מאוד. כשעבר  האיש קרוב אליהם קפץ הבעש''ט לצדדי 
מלפנים חזר הבעש''ט העביר ידיו על עיניו ואמר ראה מי הוא  
מי שעבר לפנינו וראה שהוא אוד מוצל מאש בכל בקצותיו  

 .אכלה האש 
·   ·   · 

 •  ישרא_ל כ_ל וע_ל ינוזכותו יגן ע_ל •
 (שבחי הבעל שם טוב פאר לישרים,  דברים ערבים,    רות: מקו ) 

 • הוא היה אומת •
בזה שהאדם ישן    )ילקו"ר ואתחנן(   שינה בשבת תענוג 

 בשבת, פאר שלאפסט שבת דעם תענוג, ונמצית  
 מחליף תענוג האמיתי בדבר של מה בכך.       

 דיבורתענית 
 שיש _לו כח _לעבודת השי"ת  –המע_לה בתענית דיבור  

לייבוש מאפעלי בשם הה"ק   על הפסוק שמחה    ה"ר  זי"ע 
להיות   צריך  כל העבדות להשי"ת  פיו, הנה  במענה  לאיש 
בתעניות   השי"ת  בדרכי  הולך  האדם  אם  אך  בשמחה, 
להיות השמחה   יוכל  לא  עלינו  יסורין לא  ושאר  וסיגופים 
בשלימות כי קשה לגוף, אבל האיש המענה את פיו הער  
בדברי   ורק  האסורים  דברים  מלדבר  מויל,  דאס  פייניגט 
תורה, יוכל להיות תמיד בשמחה, כי גופו הוא חזק ובריא  

 לעבודת הבורא יתברך, והוא נתענה רק בפיו, והבן. 
והנה הקדוש מאפעלי זצ"ל היה שלשה שנים עצור במילין  
וכשבא   תוה"ק,  בלימוד  רק  כלל  אדם  לשום  דיבר  ולא 

זי"ע לפרשיסחא ושאלו, אברך מפני מה אינך   להיהודי הק' 
והש  לדבר,  לדיבורים  יכול  לי  מה  כי  שונים,  תירוצים  יבו 

ולבטל כמה פעמים מוטב לישב וללמוד בהתמדה, ואמר לו  
היהודי הק' אם כן איפה זאת עשו תכין לך לילקא ציבעך  
על כל הלילה ואלמדך לדבר, וכן עשה ומאז והלאה היה  

 שיח שרפי קודש( ) מדבר עם אנשים כמנהג, והבן.                      

 תענות יעשה תענית דיבורה _ל הרוצה  
זיע"א, הרוצה להתענות    רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב אמר  

וייטב   לגופו  יזיק  לא  ואז  דיבור,  תענית  לעצמו  יקבע 
 )תורת המגיד מזלאטשוב( לנשמתו.                                             

 תענית דיבור חשיבא יותר מקפיצה _לאש
לא   ישראל  בני  לשונו ולכל  כלב  יא, ז(   יחרץ  ובחז"ל    )שמות 

זכו  אמרו,   מלנבוח,  לשונם  את  הכלבים  שחרצו  שבשכר 
יפותיהם ישליכון  ר שבני ישראל נצטוו מפי הגבורה, שאת ט 

תנורי   תוך  אל  שקפצו  הצפרדעים  ולכאורה  לכלבים, 
המצרים במכת צפרדע ונשרפו על קדושת שמו יתברך לא  

ואילו הכלבים שלכאורה  מצינו שום קיבול שכר שניתן להם,  
ומכאן למדנו,   טוב,  לא מסרו נפשם כלל וכלל זכו לשכר 
טבעו   על  ומתגבר  או לחרוץ לשון,  שהאדם הוצה לצעוק 
 ושותק אזי חשוב הדבר יותר מקפיצה לאש במסירות נפש. 
 )הרה"ק רבי דוד מטאלנא זיע"א( 

 י"ו ה  דוד יוא_ל ברנשטיין   ע"י הר"ר נתרם  
 _לרג_ל שמחת הו_לדת בתו _למז_ל טוב 

 בזכות מרן אור שבעת הימים ות_למידיו הק' זיע"א יזכה _לרוות ממנה רב נחת 

 זיע"א   רבי יצחק מבוהוש   כ"ק אדמו"ר הרה"ק נשמת    טובת _ל 
 זיע"א   רבי ש_לום יוסף משפיקוב בכ"ק אדמו"ר הרה"ק  

 _לפ"ק   ב אב תשנ" י"ד  נ_לב"ע  

 זיע"א   מרן הרבי מ_לוב_לין טובת נשמת  _ל 
 זיע"א אברהם א_ליעזר    רבי יעקב יצחק בן    רבי הרה"ק    

 אב תקע"ה _לפ"ק ב   תשעה נ_לב"ע  
 בזכות מרן אור שבעת הימים ות_למידיו הק' זיע"א יזכה _לרוות ממנה רב נחת 


