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 (כג   ,ג )   אמר הק בעת ההוא ל   ואתחנן אל 
 משרע"ה פע_ל שהגאו_לה תהיה בבחינת אחשינה _ל_לא יסורין  

יצטרכו ישראל  י"ל   ביאת משיח  בזוה"ק דקודם  ע"פ מ"ד 
  לסבול יסורין כמו חבלי לידה וכתב האר"י ז"ל דזאת דוקא
אם יהיה הגאולה קודם הזמן שיהיה זכו אחישנה אז יצטרך  
זמן   ישלימו  היסורין  שקישוי  חלילה  יסורין  ע"י  להיות 
ע"י   יהיה  לא  אז  בעתה  הגאולה  יהיה  אם  אבל  הגלות, 
יסורין כלל כי אם ברחמים גדולים אקבצך וזהו י"ל שזאת 
היה תפילת משה רבינו ע"ה שיהיה גאולתנו מתוך רחמים  

ולים. וזהו ואתחנן אל ה' בעת ההוא, היינו בעת  וחסדים גד 
קיצה,    הגאולה  נודע  שלא  נסתרה  גאולה  שהוא  האחרונה 

נתגלה  לא  עונם  נתגלה  שלא  אחרונים  בגמרא  כדאיתא 
בע"ת   וזהו  נסתר  שהוא  ההו"א  בשם  מכונה  וע"כ  קצם, 
אז   דייקא  בעת  וזהו  בעתה  יהיה  שהגאולה  היינו  ההו"א 

ב  רכה  אמירה  שהוא  לאמר  כדברי  יהיה  גדולים  חסדים 
כי   אלקיכם  יאמר  עמי  נחמו  נחמו  וזהו  הנ"ל  ז"ל  האר"י 
כל   כמ"ש  ונעלם  סתור  כי  נסתר  לשון  הוא  עמי  תיבת 
סתום לא עממוהו היינו שהגאולה הנסתמה והנעלמה הוא  
גדולים   בחסדים  שיהיה  אלקיכם  יאמר  העתידה,  גאולה 

 באמירה רכה כנ"ל. 
שיהיה    ויש  דגם  אותנו  מנחם  שהנביא  עוד  בזה  לרמז 

הגאולה בעת שיהיה זכו אחישנה ג"כ לא יהיה ע"י יסורין  
בגמרא איתא  כי  גדולים  בחסדים  וארו    כי אם  כתיב  רמי 

וזהו   החמור,  על  ורוכב  עני  וכתיב  סליק,  שמיא  מן  ענני 
שמנחם אותנו הנביא דהגם דתפילת משה לא היה רק בעת  

הגאול  שיהיה  רחמים  ההו"א  מתוך  שיהיה  כנ"ל  בעתה  ה 
בעת   אפילו  גם  אשר  אותנו  מבשר  הנביא  אמנם  וחסדים 
ויהיה   אחישנה  זכו  אז  שיהיה  הזמן  קודם  הגאולה  שיהיה 
ענני מן שמיא סליק אז ג"כ יהיה מתוך רחמים לא על ידי  
יסורין כלל וזהו נ'חמו נ'חמו ע'מי י'אמר ר"ת עננ"י היינו  

סליק שיהיה זכו אחישנה אז  גם בעת שיהיה ענני מן שמיא 
 )אמרי נועם(              ג"כ יאמר אלקיכם, אמירה רכה כנ"ל.  

 • • • 
 )ד, ו(ושמרתם ועשיתם  

 כי רחמנא _ליבא בעי  –ה  _להיזהר ע_ל מצוה ק_ל כבחמור
רש"י ושמרתם זו משנה ועשיתם כמשמעו, להיות   ובפירוש 

ית  בעבודתו  לשכוח  "ש  תמים  שלא  ועיקר  תמה,  עבודה 
הן   רב  הן  מוסר  שיעור  יום  בכל  ללמוד  ועיקר  הדברים, 
טובות  במדות  עצמו  את  לדבק  תמיד  ולראות  מעט, 
הן   מצוה  מעשיית  יום  שום  יניח  ושלא  ישרות,  והנהגות 

במ  זהיר  הוי  וסימן  חמורה,  הן  כבחמורה,  קלה  קלה  צוה 
זהיר מלשו  ר"ל  ן  פירוש  כזוהר הרקיע,  יזהירו  והמשכילים 

ה, כי  הנשמה תזהיר ותאיר ממצוה קלה כמו ממצוה חמור 
 )צוואת הריב"ש(                                            . רחמנא לבא בעי 

 • • • 
 ז(   )ד,   ים קרבים אליו ק אשר לו אל   גדול   גוי   מי   כי 

 תשובה קודם התפי_לה והתקשרות עם כ_ל_ל ישרא_ל הם עצות _לקב_לת התפי_לה
  הכתוב   שאמר   זה  ינו ק אל   כה'   אחר  דבר   יב(  ב,   )דב"ר  במדרש 

  בר   חנינא   רבי   רצון,   עת   ה'   לך   תפלתי   ואני   יד(   סט,   )תהלים 
  תפלתי  ואני   דכתיב   מהו   נחמן   בר   שמואל   לרבי   שאל   פפא 
  פתוחים  פעמים  תפלה   שערי   לו   אמר   רצון,   עת   ה'   לך 

  אמר   פתוחים,   לעולם  תשובה   שערי   אבל   נעולים,   פעמים 
  ישענו  י ק אל   תעננו   בצדק   נוראות   ו(  סה,   )שם   דכתיב   מנין   לו 

  פעמים  הזה   ם המקו   מה   רחוקים,   וים  ארץ   קצוי   כל   מבטח 
  פתוחים  פעמים   תפלה   שערי   אף   נעול   ופעמים  פתוח 

  של   ידו   כך   פתוח,   לעולם  הזה   הים  אבל   ,נעולים   פעמים 
 ע"ש.   שבים,   לקבל   ,פתוחות   לעולם  הקב"ה 

  תעננו,   בצדק   נוראות   מהפסוק   ראיה   מביא  מה   לדקדק,   יש 
מה ששמעתי    "פ ל ע " נראה ששייך על תפלה.וי   דבפשטות 

  בר   חנינא   רבי   הלא   שדקדק   זי"ע   [ מבעלזא   מהר"י ] מא"ז  
  עת  ה'   לך   תפלתי   ואני   דכתיב   תפלה   על   רק   שאל   פפא
  תשובה   שערי   כי   מתשובה,   גם   השיבו   למה   וגו',   רצון 

 . שאל   לא   ה ז ל  ע ד   פתוחים,   לעולם 
  צ"ח(  סי'   ריש   )רמ"א   לה יתפ   כות הל   לחן ערוך בשו   דאיתא  "ל וי 

ברך  ית   ברוממותו   להתבונן   האדם  צריך   תפלה   כל   קודם
  בא  ולזה   התפלה.   קודם   תשובה   וזו   עצמו,   ובשפלות   מו ש 

 לה י תפ   ששערי   אף   טובה,   בעצה   נחמן   בר   שמואל   רבי 
  ,פתוחים  לעולם   תשובה   שערי   הרי   אבל   נעולים  פעמים 
 התפלה   קודם   של   התשובה   די י ל  ע   עצה   יש   וממילא 

 ז"ל.   אד"ק   תתקבל,   תפלתו   גם  שממילא
  שני  שיש   כל(   ובתוד"ה   ב   לב,   )ברכות  רא בגמ   דאיתא  עוד,   "ל וי 

  טוב,  לא  זה   תפלתו,  שתתקבל   שמובטח   מי  תפלה   עיון   מיני 
  מוכרחת  שתפלתו   בטוח   להיות   סומך   שאינו   מי   אבל 

  למעליותא,  זהו   , ברך ית   חסדו   מצד   הכל   רק   ,להתקבל 
  עצמו   לכלול   צריך   שבתפלה   א(   ל,   )שם   איתא   והנה   ע"ש. 
  נוראות'   וזהו   .כלל   עצמו   על   יסמוך   ואל   הרבים   בתוך 
  עצמו  את   שיכלול   , ' ארץ   קצוי   כל   מבטח   וגו'   תעננו   בצדק 
  וממילא  ארץ,   קצוי   בכל   הנמצאים   ישראל   כלל   בתוך 
  של  תשובה  וזהו  עצמו,  ושפלות  יתברך  רוממתו   כאן  מרומז 
 ז"ל.   אאמו"ר   וכדברי   התפלה,   קודם

 ("א, יו"ד כ"א אב ע מבעלזא זי   מהר"א   הרה"ק) 
 • • • 

 )ד, לט(  בבך ל   וידעת היום והשבות אל 
 _לעשות חשבון הנפש מדי יום הוא מעיקר דרכי החסידות

במה שעבר   האדם  החסידות שידע  דרכי  עיקר  היום  הנה 
כל   על  וישגיח  לא  אם  ונכון  כראוי  מצוה  איזה  עשה  אם 

ידעת היום. היינו אם  רוש ו דרכיו אם המה נכונים. וזה הפי 
תדע בכל יום מה שעשית ביום הזה. אז והשבות אל לבבך 
עצמך  על  משגיח  שאתה  כיון  תשובה  לעשות  תוכל  אז 
ועיניך הרואות כי עבר היום בהבל וריק ותשוב בתשובה  

 )תפארת שלמה(ה.                                              שלימ 
 • • • 

השמרו לכם פן תשכחו את ברית ה' אלקיכם אשר כרת עמכם  
 )ד, כג(ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך ה' אלקיך  

 ממצות אשר היצר הרע מביא _לפתחו_להיזהר  
והטהור  בשם   הקדוש  מזבריזהה"צ  פייבוש    מו"ה 

להאדם מכניס  הרע  היצר  כי  נודע  דהנה    זצוקללה"ה, 
עבירה בבחינת מצוה, ומפתה אותו לגומרה ולעשותה בלי  
זהירות   של  לשון  תוה"ק  לנו  קשרה  לזאת  ידים,  רפיון 
להיות נזהר מלעשות פסל נגד רצונו יתברך לו גם יראהו  

'כל אשר צוך ה' אלקיך',    –היצר הרע תמונת ותואר מצוה  
ימצא   ולהשכיל חתירתו, ובמחתרת  וחכם לב צריך להבין 

 )רזין דאורייתא(                                   א   זה. את הגנב הל 
 

זיע"א אמר שיש עבירה   בעל 'זרע קודש' מראפשיץ הרה"ק  א  
לעשותה רוצה  לעשותה  שהוא  רוצה  שאינו  אחת  , ומצוה 

העלפן'   צו  יענעם  'עבירה  שאומרים  מה  רוצה והיינו  הוא  זה 

, מצוה זו אינו , ומה שאומרים 'מצוה יענעם צו באגרובן' לקיים
לקיים יצרוצה  מצד  מצות  ישנם  כי  עבירה   ע הר ר  .  שצובע 

 ליקוטי אמרי חיים, שמיני( )                למצוה וצריכין להיזהר בכל זה.

 אמרות קודש 
 א שליט"  מאונגוואר ר  אדמו" מכ"ק  

כג(  ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר  וברש"י, אין חנון    )ג, 
להם   שיש  אע"פ  חנם.  מתנת  לשון  אלא  מקום  בכל 
אין מבקשים מאת   הטובים,  במעשיהם  לתלות  לצדיקים 

וחנותי את אשר    המקום אלא מתנת חנם. לפי שאמר לו 
אחד    , אחון  זה  אחר,  דבר  'ואתחנן'.  בלשון  לו  אמר 

 בספרי.   ' לה, כדאי י מעשרה לשונות שנקראת תפ 
מהולל  (  ד ,  תהלים יח )אמנם כבר אמר נעים זמירות ישראל  

ו  אושע  אויבי  ומן  ה'  ה'   פי אקרא  אקרא  מהולל  רש"י, 
לפני   אף  כלומר  תמיד,  לפניו  ואתפלל  אקרא  בהילולים 

אני  שבטוח  לפי  מהללו,  אני  מאויבי.    התשועה  שאושע 
כח האמונה בעת צרה, שכבר מודה להקב"ה    מהא חזינן 

עפ"מ   לומר  יש  והכוונה  להיוושע.  ובטוח  ומאמין 
ענוים   יפאר  בעמו  ה'  רוצה  "כי  הפסוק  ביאור  ששמעתי 

ה  זקינו  בשם  בינ ה"ק  ר בישועה"  דברי  מביאלא בעל  ה 
דהנה "א זיע  לבו    ,  ומשים  מתפלל  שאדם  פעמים  הרבה 

בכפו בתפלתו, והשי"ת ברחמיו שומע תפלתו, אז חושב  
ה'   לישועת  זכה  בלבו שמכח תפלתו והשתדלותו  האדם 
אינו   ענוותנותו  מכח  העניו  אבל  מרום.  משמי  ונענה 
חושב שראוי מכח תפלתו שיוושע, ותולה הישועה שהכל  

כלל, אלא שח  ואינו מכח תפלתו  יתברך  ייב אדם  מאתו 
להשתדל ולהתפלל, והשי"ת ברוב רחמיו וחסדיו נותן לו  

 ישועה בגדר של מתנה, עכתו"ד. 
חנם   וזהו  מתנת  רבינו  משה  מעשיו    , שביקש  מצד  לא 

אבל   ותחבולותיו,  אנוש  מעשה  מוגבל  שזה  הטובים, 
 הקב"ה לאין קץ וסוף, ובאמונה הגדולה שיוושע. 

ללה שמך  בכל יום אברכך ואה ' הכוונה של הפסוק    ואולי 
עה"פ והיה ה'    , א( פסחים נ )דהנה אמרו בגמ'  ',  לעולם ועד 

למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד,  
אמר רב אחא בר חנינא, לא    , אטו האידנא לאו אחד הוא 
הבא העולם  הזה  טובות  " העוה ,  כעולם  בשורות  על  ז, 

אומר   רעות  בשורות  ועל  והמטיב',  הטוב  'ברוך  אומר 
בעוה  האמת',  דיין  והמטיב'.  " 'ברוך  'הטוב  כולו  ב 

ופירש"י, שאין שם בשורה רעה, ע"כ. וכיון שאז לא יהיה  
שום רע אלא כולו טוב, אומרים 'לעולם הבא כולו הטוב  

בביאור דברי הגמ', שמעליון   כתב  והמטיב'. אמנם הצל"ח 
הוא   והכל  מהקב"ה  בא  רע  דבר  ואין  הרעות  תצא  לא 

רענות שבא על האדם אינו רעה, אבל  לטובה. ואפילו הפו 
ר ולטהר הנשמה שיזכה לעולם  " לזכך אותו ולהכניע יצה 

בעוה  שהאדם  אלא  טוב.  הדבר  " שכולו  מבין  אינו  ז 
לאישורו, ונדמה בעיניו כאילו הוא רעה וכו'. וזהו כוונת  
'דיין   רעות  בשורות  על  הזה אומר  בעולם  כאן  המאמר, 

לעולם הבא כולו  האמת', שסובר שזהו מצד מדת הדין, ו 
היה מדת   והמטיב', פירוש שיראה למפרע שכולו  'הטוב 
טובה והיה לו לברך על הכל הטוב והמטיב, עכ"ד. אבל  
לפי דברינו עיקר הברכה הטוב ומטיב ישאר לעולם ועד,  
שזה מתפללים "ואברכה שמך לעולם ועד". "ואתחנן אל  
ה' בעת ההיא לאמר", שיהי' כל זמן שייך לומר הברכה.  

נזכה בקרוב במהרה לאורו בביאת משיח צדקינו מתוך  ו 
 . י רצון יה מן כן  רחמים וחסדים א

 )שב"ק פרשת ואתחנן תשפ"א לפ"ק(
 נערך ע"י מכון 'משנה הלכות' אונגוואר ברוקלין נ.י. 

 
 

 •           •



   

 

 ז"ל | נלב"ע י"ד אב תשנ"ד לפ"ק   יצחק   ע"ה בת הר"ר   צי_לה   האשה החשובה מרת   נ ע" נתרם ל 
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 זיע"א   מזאבלטוב דוד  רבי  הרה"ק  
ר"ח ת   אב כ"א    

רבי מנחם מענדל בעל 'אהבת שלום' הפציע בשנת תקנ"ז לאביו הרה"ק    זיע"א מזאבלטוב  רבי דוד    רבינו הרה"ק של    אורו 
 ע"ה.   שיינא רחל הרבנית הצדקנית מרת    , ולאמו זיע"א   מקאסוב 

 זיע"א. לייב מסאסוב    יהודה   רבי משה הרה"ק  ע"ה בת    פעסיה לאה כבן עשר שנים בא בקשי שידוכין עם הרבנית מרת    בהיותו 
 הסתלקות אביו הק' בטו"ב חשון תשפ"ו, עבר להתגורר בזאבלטוב שם הנהיג את עדתו ברמה.   לאחר 
 'צמח דוד'. תורתו של רבינו נלקטו ונדפסו בספר  דברי  

    זאבלטוב. ב   , ומנו"כ תר"ח שנת    אב מנחם  לחודש    כ"א   אל עמיו ביום   יאסף ו 

, ואביו הק' כתב עליו  רבינו היה מפורסם כחכימא דיהודאי 
 . וכו'   בני הנחמד היקר החכם בהזמנה לשמחת נישואיו:  

זיע"א כתב במכתב קודש    מישלאן ר רבי מאיר מפ והרה"ק  
אל רבינו: הרב הצדיק המופלג המעוטר בחכמה ואוהב צדקה  
וחסד מגזע שעשועים החכם השלם, ופעם אחת אמר עליו:  

 הימעל מיט חכמה'.   האט זיך אנגישמייכלט איהן   ר 'ע 
רבינו   בין  שררה  גדולה  חיבה 

מרוזין להרה"ק   ישראל  זיע"א,    רבי 
הרבה   עמו  מתייעץ  הרה"ק  והיה 
פעמים, ופעם אמר לו הרה"ק מרוזין:  
איהר זענט דאך דער חכם פון דער  

 יש לי להתייעץ עמכם. לכן  וועלט  
מצאנז  הרה"ק   חיים  הדברי  בעל 

'חכם  זיע"א אמר פעם על רבינו אשר  
 עדיף מנביא'. 

·   ·   · 
חברים   בין  ואחוה  אהבה  להיות  צריך  אשר  אמר  רבינו 

ל  מקשיבים, כי בלעדי אינם יכולים לקבל כלל מהרב, ואמר ע 
, כשיש רוח טוב בחוץ, אזי הענפים והעלים על האילן  ל דרך מש 

באהבה בבחינת נשיקין, אבל כשיש רוח רעה בחוץ, אזי הם  
פירוש הפסוק ולא שמעו אל משה מקוצר  בבחינת פירוד, וזהו  

 רוח, דהיינו, שהיה פירוד ביניהם, ולכן לא שמעו אל משה. 
·   ·   · 

רבינו אמר לפרש לשון התפילה 'וכל מאמינים שהוא עונה  
לחש', דצריכין להאמין שהשי"ת עונה אפילו לשאינם צדיקים  

ליראי ה', וכשיושבים יחד בסעודה ומבקשים טוב    רק נלוים 
אחד על חבירו, השי"ת עונה להם כל מבוקשם הגם שהיא כמו  
לחש שאחד מלחש לחבירו, וזה פירושו וכל מאמינים שהוא  

 עונה לחשותן. 
·   ·   · 

פעם שבת רבינו אצל הרה"ק מרוזין בפרשת ואתחנן, וביקש  
ו  'תורה',  בפניו  שיאמר  מרוזין  הרה"ק  השיב  הימנו  רבינו 

ב ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר,  י כת ד בהתחמקות מסויגת:  
היינו, מוטב כי אתחנן ואתפלל אל ה', בשעה שיבקשו ממני  
 לומר 'תורה'. ובזאת מילא את רצון הרה"ק ואף התחמק ממנה. 

·   ·   · 
על דברי חז"ל אשר במקום    רבינו ביאר הקושיא  הנודעת 

אחד חזינן 'אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה  
.  בעיניך כרשע' ובמקום אחד אמרו 'אל תהיה רשע בפני עצמך' 

ואין העולם   ואמר רבינו דכשאין אומרים לאדם צדיק אתה 
באים אליו רק שהוא איש בפני עצמו אזי צריך להיות בעיניו  

רשע, דאם לא כן ישבר לבו יותר מדי ויתבטל ח"ו  כבינוני ולא כ 
מתורה ועבודה, אך אם כל העולם אומרים עליך צדיק אתה  
אזי יוכל ח"ו לבא לידי גדלות ולכן צריך להיות לבו נשבר כ"כ  

 שידמה בעיניו כרשע ח"ו. 
·   ·   · 

  פעם ראוהו לבינו כשהוא שם את פאת דיקנא קדישא דיליה 
לתוך פיו וחוזר ושונה בכך, מששאלוהו לפשר מעשהו, נענה  

ואמר, לכל פתח יש מזוזה השומרת על הבית,  
וחקוק עליה שם שד"י, שהוא נוטריקון ש'ומר  

סח זה, הוא פתח האדם,  - ד'לתות י'שראל. ופה 
שמירתו איפוא בכך שהעברתי את פאת זקני  
שתי פעמים על פתחי פי, שכן ב' פעמים 'זקן'  

 א שד"י. גימטרי 
·   ·   · 

'אוהבי ה'    על לשון הזמר   לבאר רבינו אמר  
מן   לצאת  המאחרים  אוהבו  אברהם  זרע 

קשה, למה    השבת וממהרים לבא', דלכאורה 
לא אמר בעל הזמר 'זרע יצחק' או 'זרע יעקב' וגם למה לא  
אמר בזמר קודם 'הממהרים לבא' ואחר כך 'ומאחרים לצאת'.  

קיים אברהם אבינו את כל    )יומא כח, ב( וביאר דהנה אמרו חז"ל  
התורה כולה עד שלא ניתנה ואפילו עירובי תבשילין, והאיך  

כשקם בבוקר אמר לו  קיים, אך שהיה לו לב טהור כל כך ש 
ערבית.   וכן  מנחה,  לעת  וכן  שחרית,  להתפלל  שצריך  לבו 
וכשלשה שרה אמנו לחם אמר אברהם בלבו שבוודאי צריך  
להפריש מזה חלה, וכן על כל מצוה ומצוה. וכן בערב שבת  
קודש אחר חצות היום לבו היה רואה איזה קדושה אך לא היה  

שכיל בשכלו הזך  יודע מה הוא זה, ואחר כך בבין השמשות ה 
כל היום, ובמוצאי שבת    ר לשמור את הלילה הזה, וגם למח 

ישב מעט בלילה, אך בערב שבת לא הוסיף הקודש, ורק בשבת  
היום.  חצות  אחר  תיכף  לשבות  התחיל  יצחק    הבאה  אבל 

לא השיגו    ל זה כ ם  ויעקב, אף שבא להם יותר קדושה בשבת, ע 
ורק אברהם   ע"ה  את השבת מעצמם,  מעצמו,    השיגו אבינו 

מן   לצאת  'המאחרים  כתיב  ולכך 
ר  קודם,  שבשבת  ומר ל צה  השבת'   ,

אבינו ע"ה  הראשון לא היה אברהם  
מקבל שבת רק בבין השמשות, ולא  
שבת   עד  הקודש  על  מחול  הוסיף 
הבאה, לכך כתיב קודם 'המאחרים'  

זרע    ן מכ ר  ולאח  וגם  'וממהרים'. 
או   יצחק  ולא  יעקב,  זרע  'אברהם', 

, אלא  מעצמם   מפני שהם לא השיגו 
 . המשיכו מהשגתו 

·   ·   · 
אין מצויין תלמידי חכמים  מפני מה    ' הגמ   רי רבינו אמר על דב 

מפני שלא ברכו בתורה תחילה  לצאת תלמידי חכמים מבניהן  
א(  פא,  דהנה  )נדרים  שלימות  .  לקנות  לאדם  אפשר  דאי  ידוע 

לעצמו אם לא יסגף את עצמו בתחילה לשבור החומר ויעבור  
עליו מקרי העולם הזה ועניות רח"ל, וגם בניהם של תלמידי  
חכמים וצדיקים צריכין להתנהג כן בתחילה אף שהוא בן צדיק  
אין מועיל זה כלל וצריך בעצמו לסגף את עצמו כמו אביו  

ם אין עושין כן כי רואין את אביהם בגדלות  שעשה בתחילה. וה 
כל טוב עוה"ז והולך   כשהוא מפורסם גדול בעולם שיש לו 
במלבושים יקרים וסוברים המה שכך מתחילין לעבוד ה' ובזה  

לצאת    ח " אין מצויין ת קונה שלימות. ואינו כן, וז"פ מפני מה  
מפני שלא ברכו בתורה תחילה, קאי על הבנים    מבניהן   ת"ח 

שהם לא התחילו לעשות כמו שצריכין בתחילה קודם שבאים  
א  ועידון  ושתיה  מאכילה  כי  זוכין  אינם  ע"כ  התורה.  א  " אל 

 בתחלה לעבוד הש"י אף שהוא בן תלמיד חכם וצדיק. 
·   ·   · 

)בראשית  פ עה"  פעם דיבר רבינו אודות טהרת העבודה ואמר 
  ה על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, שירא   ב, כד( 

בעבודת   לאביו  שהיה  וההתלהבות  האשיות  ולשכוח  לעזוב 
לאביו    השי"ת  היה  לא  כאלו  עצמו  מצד  אשיות  לבקש  רק 

 אשיות והתלהבות כלל. 
·   ·   · 

הרה"ק   שברח  ישראל  בעת  ממאסרו    מרוזין רבי  זיע"א 
בעל התורת  שברוסיה לרומניה בדרכו לאוסטריה, נשא הרה"ק  

ה   חיים מקאסוב  ה"ק,  ר זיע"א על שכמו את הדאגה לשלום 
ערנאוויץ,  ש והכין עבורו אכסניא בעיר סאדיגורה הסמוכה לט 

רבינו, בתמיהה הרי אתה דואג לסדר את    – שאל אותו אחיו  
מקום המגורים להרה"ק ומדוע לא סידרת לו מקום אחר לדור,  
וכי אינך חושש מלהביאו בתחומך, הרי אריה כמוהו יכול לקפח  
את גבולך, השיבו ה'תורת חיים' בהלצה, למאי אחשוש, אם  
לפרנסה הרי אני יודע פרק בזמירותיו של דוד  

סה שאני אומר בכל  המלך ע"ה המסוגל לפרנ 
יום ואין לי ממה לחשוש, נענה רבינו ואמר:  

זאבלטוב ישנו חייט ובכל יום הוא    י הלא בעיר 
התהלים  כל  אמירת  את  ונמצא    מסיים 

שאומר הוא בכל יום את הקפיטל המסוגל  
מעשירות.   רחוק  הינו  זאת  ובכל  לעשירות 
השיבו הרה"ק מקאסוב: זה הרי פשוט וברור  

הוא   מסוגל  פרק  א שכל  שונה,  כ  " לבקשה 
פרקי התהלים, עולות בקשותיו    ק"נ אותו אביון שאומר את כל  

מהנה,   לאחת  אלא  לו  נזקקים  ואין  מרומים,  למעלה בשמי 
בגמרא  ד  ב( איתא  ח,  נותר    )תענית  ולכן  אתרתי,  מצלינן  דלא 

באביונותו, אולם אני אומר רק את הפרק המסוגל לעשירות  
כי בקשה  " ע  לי לדאוג לפרנסה,  אין  אחת בודאי תתקבל  כ 

 בשמים ממעל. 
·   ·   · 

 •  ישרא_ל כ_ל וע_ל ינוזכותו יגן ע_ל •
עטרת דוד,  מפי ספרים וסופרים,  מונקאטש,    – דברי תורה    רות: מקו ) 

 (צמח דוד עשר עטרות,  

 • הוא היה אומת •
)מגילה  רבותינו ז"ל אמרו    )שמות טו, ב( ויהי לי לישועה  

אותו יתברך    'ויהי' הוא לשון צער, ואנו משבחין   י, ב( 
שמו שהצער בעצמו שהיה לנו היה לנו לישועה  

אודך כי עניתני,   )תהלים קיח, כא( וזה פירוש הפסוק 
העינוי   על  קאי  ותהי  לישועה,  לי  ותהי   בעינוי 

 בעצמה היה לי לישועה.                   

 _לשון הרע
 המדבר לשון הרע הרי הוא ככופר במלכות שמים 

  זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן וגו׳ 
ודרשו רז״ל מוציא רע שבעון לשון הרע נגעים באין, אבל  

בראשית ברא אלהים גו׳ ודרשו    )בראשית א, א( הענין דכתיב  
רז״ל בשביל התורה ובשביל ישראל נמצא ישראל הם דבר  
חשוב מאוד לפני השם יתברך שבשבילם ברא כל העולמות  

רואים והשם יתברך מקבל תענוג מכל אחד מישראל  כל הב 
כפלח הרמון רקתך אפילו  )שיר השירים ו, ז(  אפילו מרשע גדול  

רקנים שבך מלאים מצוות כרימון וכשמדבר לשון הרע על  
תענוג   מבטל  הוא  אמת  כשאומר  אפילו  מישראל  אחד 
הבורא יתברך כביכול ומביא בו מדת עצבות כביכול כאמור  

ויתעצב אל לבו ומהפך מעונג לנגע לכן שכרו  )בראשית ו, ו(  
מדה כנגד מדה נגעים באים עליו. ואמרו רז״ל גדולה לשון  
וצריך   דמים  ושפיכות  עריות  גילוי  זרה  עבודה  כנגד  הרע 
לדקדק מה ענין עבודה זרה ללשון הרע אבל הענין דכתיב  

ו(   עג,  וכל  )תהלים  העולמות  שכל  נעשו  שמים  ה׳  בדבר 
יבור בכ״ב אותיות התורה שהוא נקרא  הברואים נבראו בד 

מלכות שמים כי כשהמלך אינו מדבר אין יודעים לעשות  
רצונו וכשמדבר נתגלה רצונו והוא מלכות שמים ומלכותו  
קבע   יתברך  שהשם  בפה  קבען  בס״י  ואיתא  משלה  בכל 
הכ״ב אותיות עולם הדבור מלכות שמים מדת אדנות אדני  

 דם. קבע בפה של א   ח שפתי תפת 
אינו מדבר לשון הרע על ישראל כמו שהאב    י"ת הש   והנה 

אינו מדבר על בנו נמצא כשהאדם מדבר לשון הרע מראה  
בעצמו שהוא מכחיש שדבורו הוא מלכות שמים מדת אדנ״י  
ע״ה   המלך  דוד  וזהו מאמר  זרה  עבודה  כעובד  הוא  ולכן 

ה(   יב,  שאומרים  )תהלים  ר״ל  נגביר  ללשונינו  אמרו  אשר 
ינו לדבר כי שפתינו אתנו מי אדון לנו  הרשעים נגביר לשונ 

צריך   אבל  בפיהם  הוא  שהאדנות  מכחישים  שהם  ר״ל 
להאמין שדבורו הוא מלכות שמים וזהו מאמרם ז״ל ומי  
שלי   הדבור  עם  עמי  מושל  שהצדיק  ר״ל  צדיק  בי  מושל 
שהוא מלכות שמים המושלים בכל העולמות וכל הברואים  

ע  ידי  על  היינו  זו  דהיינו  והאיך באים לאמונה  סק התורה 
כשמדבר בדברי תורה ומקשר דבורו באותיות התורה הוא  
מביא בו מלכות שמים, והנה איתא בערכין פלוגתא חד אמר  
סיפר אין לו תקנה וחד אמר יעסוק בתורה שנאמר )משלי  
ט״ו, ד׳( מרפה לשון עץ חיים והנה בודאי לא פליגי שזה כלל  

נה גם כאן לפי  בכל התורה אלו ואלו דברי אלהים חיים וה 
אבל   תקנה  לו  אין  בודאי  לשמה  שלא  בתורה  כשעוסק 
כשעוסק לשמה ומקשר דבורו באותיות התורה הוא מביא  

 ם. בו מלכות שמים וזהו מרפא לשון עץ חיי
זאת תהיה תורת המצורע ר״ל התורה ולימוד של מוציא    וזהו 

רע ביום טהרתו יהיה כדי להעלות ולקשר את דבורו שהוא  
הנקרא זאת לקשר אל התורה ואז והובא אל  מלכות שמים  

 )מאור עינים(ן.                 הכהן ר״ל אל השם יתברך הנקרא כה 

 וא דבוק בעץ החייםלשון הרע ה מ  הנשמר
יובן    )משלי יג, יד( תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מות  

'מי האיש החפץ חיים נצור    )לד, יג( על פי מה שכתוב בתהלים  
וגם בתורה כתיב   ל, טו לשונך מרע',  'ראה נתתי    יט( - )דברים 

ומי שהוא שומר לפניכם היום את החיים וגו' ובחרת בחיים',  
החיים  בעץ  , ולהיפך ח"ו הוא דבוק  לשונו מרע הוא דבוק 

'מקור   'תורת חכם' הוא  ורע, והוא שאמר כאן  הדעת טוב 
החיים בחי החיים, ומפרש על ידי    חיים', היינו לידבק במקור 

מה זוכה לזה, 'לסור מוקשי מות', היינו על ידי שישמור עצמו  
 )דגל מחנה אפרים( מבחינת רע ומות כנ"ל.                                

 לשמור שלא להיות מכת מספרי לשון הרע
פני   מקבלין  שאין  כתות  מד'  יהיה  שלא  מאד  זהיר  ויהיה 
השכינה, כת לצים כת חנפים כת משקרים כת מספרי לשון  

ר גדול כנגד ג' עבירות  " וכל המספר לשה  )סנהדרין קג, א( הרע 
 (ת הנהגות ישרו מאור עינים,  )              גילוי עריות ושפיכות דמים.   "ז ע 

 שדיבור הוא הסתפפות בצל הצדיק   התיקון למי
שפירושו מוציא רע, שדיבר לשון    , זאת תהיה תורת המצורע 

תורתו  זאת  טהרתו '   הרע,  עצמו  '  ביום  לטהר  צריך  פירוש 
ובגלוי, כיום שהוא גלוי ומפורסם,    לעשות תשובה בפרהסיא 

ר  ואם תאמר שמא יבוא לו איזה גדלות מזה כנ"ל, לזה אמ 
קנתו שילך אצל כהן, הוא הצדיק הגדול  ' ת והובא אל הכהן ' 

מעשה   בראותו  פניה  מכל  ימנעהו  וזה  באמת,  ה׳  העובד 
 )נועם אלימלך( פנימו.  הצדיקים אשר צדקות אהב, אז ישר יחזה  

 שבת נחמו 
עשרת    בשבת  קורין  נחמו 

הדברות, ובשבועות קורין גם כן  
עשרת הדברות, כי בשבועות נתן  

תורה לישראל,    דוש ברוך הוא הק 
  וכן כשיבא משיח צדקינו כתיב 

ד(  נא,  מאתי    )ישעי'  חדשה  תורה 
קורין עשרת הדברות   לכן  תצא 

 )קדושת לוי(              ו.  בשבת נחמ 


