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".יאמר אלוקיכם, עמינחמונחמו "
שאלו ישראל את  : אמרפפאבר חנינא' ר

?לא באת לנחם אלא לדור שנחרב בו בית המקדש, ישעיה הנביא
?ומה עם הדורות הבאים, "עמינחמונחמו "רק לדור הזה אמרת 

גם לדור של  , לכל הדורות באתי לנחם: אמר להם ישעיה הנביא
.לכל דור ודור, "יאמר אלוקיכם"שנאמר ... ב"שנת תשפ

.ה מבקש מעם ישראל שיתנחמו"הקב
אומר החתם סופר שהחודש היחיד  -" והיה מדי חודש בחדשו"

שמתחדש באמצע החודש חודש אחר חודש בתוכו הוא חודש  
שהוא גם החודש היחיד שהשם שלו מורכב משתי ... 'מנחם אב'

ולאחר מכן הוא נקרא ', אב'עד תשעה באב הוא נקרא . מילים
.יהודי צריך להתנחם ולהתחזק בימים הללו. 'מנחם'

...אם אדם רוצה לחזות בישועות–" ישעיה בן אמוץחזון"
!צריך להתאמץ ולהתחזק', בן אמוץ'צריך להיות 

וסיפר לו  ', בית ישראל'ר ה"פעם אחת הגיע איזה יהודי אל האדמו
והוא , כל הצרות של העולם על הגב שלו... שהוא שבור ורצוץ

!יבש כמו עץ... 'מרגיש שאין לו שום לחלוחית של רגש בעבודת ה
והיה מבקש ממך לנשק , גויאקאם היה עומד לידך : ה'הרבאמר לו 

?מה היית עושה... את הצלב או שהוא הורג אותך
כתוב , ודאי שהייתי נהרג? מה זאת אומרת: אמר לו החסיד

אסור לעבור על , אפילו שהוא נוטל את נפשך, "בכל נפשך"בפרשה 
...צריך למות ולא לעבוד עבודה זרה... שלושת העבירות החמורות

אפילו שהוא  , "בכל לבבך"כתוב " בכל נפשך"ולפני : ה'הרבאמר לו 
!צריך לעבוד אותו–יבשאפילו שאתה יבש , נוטל לך את הלב

!?אבל במה נתנחם... ה רוצה שנתנחם"הקב... נחמונחמו , טוב
תדעו לכם שהאלוקים הזה שעשה לכם את כל –" יאמר אלוקיכם"

!זה אבא שלך"!!! אלוקיכם"-זה האלוקים שלכם , מה שהוא עשה
...פעם עמד ילד אחד בלונה פארק ליד רכבת הרים גבוהה

ואז בבת , לפסגת המסילהלאטהוא ראה איך שהרכבת עולה לאט 
...הילד התחיל לפחד... אחת היא יורדת במהירות עצומה למטה

.ולבו נמס בקרבו, בוהה ומשתומם, הוא עומד ומסתכל
כולם שם שמחים  , תראה את כל הילדים שעל הרכבת: אמרו לו
, קושרים אותך היטב לקרון, לאף אחד לא קורה כלום, וצוהלים

...אין לך ממה לפחד, כדאי לך לעלות
הילד לא יעלה  , כל אחד יודע שהדיבורים לא יועילו ולא יעזרו

...לרכבת בשום פנים ואופן
, זה רק אבל רק, האופציה היחידה שהוא יהיה מוכן לעלות לרכבת

...יחד על הרכבתאיתואם אבא או אמא שלו יעלו 
אני איתכם בכל עת ובכל  ! תתנחמו: ה אומר לעם ישראל"הקב
!  לא עזבתי אתכם מעולם ולעולם גם לא אעזוב, מצב

גם בסיבובים וגם , אני איתכם בעליות ואני איתכם גם בירידות
...לכן תהיו רגועים אין לכם ממה לפחד, בסלטות ובלופים

"לאמרבעת ההיא ' ואתחנן אל ה"
.'הלב'ת "ר–" לאמרבעת ההיא : "א"החידאומר 

צריך לעשות  –' ומתפלל אל המקוהכשאדם , כשאדם מתחנן
!את זה עם הלב

אם אדם לא התפלל  ... נפסק בשולחן ערוך הלכה למעשה
!חייב לחזור–תפילת עמידה בתחנונים 

הוא חייב להכין  , באמת' בשביל שאדם יוכל להתפלל אל ה
...את הלב שלו כמו שצריך

מה , ולהתבונן דקה אחת לפני התפילה, להשקיע מעט מאוד
מלבוולהסיר , הוא הולך לעשות ולפני מי הוא הולך לעשות

...את כל ענייני העולם
...שבבנקהאוברדאפט' רפאנו'שלא יקפוץ לו באמצע 

על המלמד ששלח את הבן שלו  ' השיבנו'שלא יחשוב באמצע 
...מהחיידרהיום 

...שהוא שכח לקנות שקית חלב' מודים'שלא יהרהר באמצע 
!להסיר את כל ענייני העולם, פשוט עבודת הלב קטנה

וסיפר לו את כל , הקוצקערפעם אחת נכנס איזה יהודי אל 
!ים של צרות... הצרות שעוברות עליו

".?אז למה אתה לא מתפלל על זה: "הקוצקעראמר לו 
אני גם לא יכול –ה'לרבאוי שכחתי להגיד : "אמר לו היהודי

...".להתפלל
היית ? אז למה אתה אומר את זה רק בסוף: אמר לו הרב

!זו הצרה הראשית... צריך לומר את זה בהתחלה
הכתובה  מלוה'כשאדם מתפלל אזי : אומר החוזה מלובלין

...'הכתובה בשטר דמיאכמלוה, בתורה
!ה"לכל יהודי יש שטר הכתוב בתורה עם הקב

"!אלוקיך ומצאת' ובקשתם משם את ה"
".כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך... "אבל יש תנאי בשטר

!!!יש לך הבטחה שאתה מקבל, אם אתה מתפלל עם הלב
?למה"... שפתי תפתח' ה"לכן לפני כל תפילה אומרים 

!ויכולת להתפללכחלך יתן' קודם כל תתפלל שה
תזכה אותי  , תפתח לי את השפתיים, ריבונו של עולם

!כדי שאני אוכל לפרוע את השטר, להתפלל עם הלב
כדי , חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים"

".שיכוונו את למקום
היה צריך לומר היו שוהים שעה אחת כדי לכוון את לבם  

!?למה כתוב הפוך... כ מתפללים"ורק אח, למקום
!הם התפללו כדי שתהא להם כוונת הלב: ר'הזלטשובאומר 

להתחזק

!בלבהכל



ד"בס

ל"זצוקאן'גינו'גרבנו 

הינו יקב בוטיק המייצר יין ברמה הגבוהה ביותר מענבים מובחרים ביותר מכל  ' דעת זקנים'
ומאופיין , היין מתיישן בחביות עץ אלון צרפתי משובחות. שבארץ ישראלהסלתאאזורי 

.גוף מלא ומאוזן וסיומת חלקה ונעימה להפליא, מתקתקיםארומתייםבטעמים 

.( שמיני מ)ייחודיות היקב היא שהיין נעשה בו בקדושה כמפורש בזוהר הקדוש 
.שכל השפע הנמשך לאדם ולעולם תלוי באופן עשיית היין-

?אז איך אנחנו מכינים יין בקדושה
אף | טהרה לפני העבודה ביקב במקוהכל האברכים טובלים | ש "י אברכים יר"קודם כל היין נעשה רק ע

ארבע , ט"עונג שבת ויו, הבדלה, היין נעשה לשם מצוות קידוש| אדם לא נכנס ליקב מלבד העובדים בו 
גוי לא ראה את  | לתיקוני הזוהר א"הגרחופה וקידושין כמבואר בהקדמת , ברית מילה, פורים, כוסות

בקבוק חדש | לא מבושל | מעשר ראשון חולק ללויים בפועל | הקדוש והבן איש חי ה"השלהיין כחומרת 
.ם"אף לדעת הרמב' הגפן'ברכתו | ללא חשש חילול שבת 

צדיקים הפינה הרגישה
".והשבות אל לבבך, וידעת היום"

...פעם אחת היה איזה כפרי נבער מדעת
.לא קרי ולא כתיב, הוא ידע רק שפה של פרות

,  הוא לא רוצה שהילדים שלו יגדלו כמוהו, טוב
לא כל כך פשוטים ולכן בחוהבכל זאת החיים 

אז הוא שכר מלמד , את הילדים צריך ללמד
.וילמד את הילדים שלו תורהלחוהשיבוא אליו 

שהיו לו ידיעות רבות , הוא בחר מלמד נבון וחכם
והוא הלין אותו ואירח אותו  , בכל תחומי החיים

.אצלו בביתו
...החוהיום אחד הגיע מכתב בהול לבעל 

ולכן הוא ביקש  , הוא לא יודע לקרוא, אבל מסכן
...מהמלמד שיקרא לו את המכתב

,  נפשבשאטהמלמד החל לקרוא את המכתב 
...מילה במילה ובשלוה

?מה קרה! הכפרי התעלף על המקום
עגמתוהוא התעלף מרוב , אבא של הכפרי נפטר

...נפש וצער
ולמה המלמד סיפר לכפרי בשלווה וברוגע שאבא  

!?למה הוא לא התרגש מזה? שלו נפטר
והיה משכיל  , הרי המלמד הזה היה חכם ונבון

?...בהרבה מהכפרי הפשוט
ואין לו שום  , כי הוא לא הכיר את האבא שלו

, הוא יודע שאבא שלו נפטר, נכון... קשר אליו
.אין לו שייכות–אבל זה כמעט ולא הזיז לו 

, אבל הכפרי הזה עכשיו נודע לו שאבא שלו נפטר
.אז זה טלטל אותו ולבו התעשש בקרבו

...זה כולם יודעים–" וידעת היום"
שזה לא יהיה רק –" והשבות אל לבבך"אבל 

...אלא שהוא יחיה את זה, ידיעה חיצונית
,  ל"האריזפעם תלמיד אחד התפלל בכוונות 

...שבקריאת שמע' אחד'וכיוון ארוכות במילה 
?מה כיוונת שם: שאל אותו רבו

..הורדתי שפע, העליתי בירורים: אז הוא אמר לו
?ה זכרת לכוון"ואת הקב: שאל אותו רבו

ומאז ומתמיד חשקה  , אהבתו לארץ הקודש לא ידעה גבולות
ולא , אלא שבארץ שלטו הבריטים, נפשו לגור בארץ הקודש

שמע על מדינאי  , לימים. היה אפשרות לקבל רישיון עליה
הרב מכר כל אשר לו . שתמורת הון רב מסדר רישיון, בלוב

כאשר הוא  . וקנה רישיון כניסה לארץ הקודש עם אשתו
ה נפרדים מכל בני "ואשתו הרבנית הצדקנית מרת יפה ע

דודים ודודות ועלו  , אחיות, אחים, הורים: משפתחתם בלוב
ועלו , ללא כל פרוטה לכיסם, לחונן את עפר הארץ בגפם

.והעיקר לגור בארץ הקודש, למקום בלתי נודע
כל ימיו היה מתגעגע לשנים  , למרות אהבתו לארץ הקודש

ואמר  , א"זיעאן'גבהם יגע בתורה ברוב שעות היום במחיצת מורו ורבו הגאון הגדול רבי יוסף 
גם לעת זקנתו . התורה מתוקה מדבש". אני מתגעגע בכל רגע לשנים הללו: "לנו פעמים רבות

הם לימוד , הרגעים היחידים בחיי שיש לי מהם עונג: "היה אומר, כאשר היינו לומדים יחד
".התורה המתוקה מדבש

באיטליה כמה  האוניהכאשר חנתה . דרך איטליההאוניהנסעה , בדרכו לארץ הקודש מלוב
וראה שהינו , כאשר שוחח עמו הרב של רומא. נכנס להתפלל בקהילה היהודית ברומא, ימים

לו משרה חשובה יתן-לגור שםישארשאם , ואמר לו, התחנן לפניו', מלא וגדוש בתורה ויראת ה
פעמים רבות אמר  . אבל רבינו לרוב אהבתו לארץ הקודש לא הסכים לזה, מאוד ופרנסה בשפע

אינו מתחרט על זה שזכה לחונן את  , שהיו מנת חלקו בארץ ישראלהיסוריםשלמרות כל , לנו
.עפר הארץ

יוסף  ' וסיפר לנו שכשלמד לפני רבו הגאון המקובל ר. הסתיר זאת, למרות שהיה מקובל גדול
, ופעל עבורו ישועה על ידי השמות הקדושים, ביקש ממנו מאן דהו להתפלל על צרה גדולהאן'ג

ואמר לו שאוסר  , הקפיד עליו מאוד, כשסיפר זאת לרבו. והוא אברך צעיר בן עשרים וכמה שנים
ולכן . כי הוא תורה שבקבלה בלבד, וכן אוסר עליו לכתוב סוד, עליו להשתמש בשמות הללו

מה  , ממשפונומנליזכרוןיש לציין שהיה בעל . נזהר שלא לכתוב דברי קבלה" גינת נוי"בספרו 
.גם לעת זקנתו שכבר כהו עיניו היו דברי הזוהר והקבלה שמורים על ליבו. שלמד לא שכח

ומתבונן  , שוקע בהרהורים, הייתי פותח את החומש: "פעם סיפר איך חיבר את ספרו גינת נוי
לא עיינתי בשום ספר כשכתבתי  . ואז היה מתגלה לי ביאורו ומיד הייתי כותבו. בפסוק זמן רב

אני המוציא לאור של הספר וציינתי מראה מקומות  ". כל כולו היה מהזיכרון בלבד, את הספר
עמלתי קשה מאוד לציין מראה  . פ בספר"ל בע"ובכל פעם נדהמתי מחדש איך ציטט מדרשים וחז

.  מקומות לספר הקדוש הזה שנכתב כולו בעל פה כשהייתי ילד ישנתי עמו יחד בהזמנות אחת
, שקורות ביתו לא ראו כלל את גופו, והבחנתי איך היה מתלבש בצניעות מופלגת תחת השמיכה
.אפילו באותם המקומות שבני אדם אינם מקפידים עליהם

הוא לא ידע . לא רצו לספר לו, ה נפטרה על פניו באמצע הלילה"כשבתו הצדקנית מרת גאולה ע
. לא ידעו איך לומר לו זאת, כשבאו לומר לו את הבשורה הרעה, בבוקר. כלל שמצבה קשה כל כך

באמצע הלילה גאולה  . הכלאני יודע : "אמר להם הרב, אלא שלהפתעתם מיד כשנכנסו לביתו
...אבל הוא ידע, בני המשפחה ביררו שאף אחד לא גילה! ויהיה פלא!". נפטרה

אלא שהרב . ביקשו לנסוע לביתם, לאחר ששהו אצלו זמן מה. פעם אחת היו לבקרו שתי בנותיו
הרב לא  . כי הם ממהרות, אלא שהם מיהרו מאוד והתנצלו שאינם יכולות, עודשישארוביקש 

הרב  , הם התקשרו אליו ובקשו סליחה שנסעו. לאחר כמה דקות נסיעה הרכב נתקע. ענה להם
והנה  , לאחר מכן ניסו לראות מה ניתן לעשות. והכל יהיה בסדר, אמר להם שסולח מכל ליבו

!והיה לפלא, הרכב נוסע כרגיל

מנחם אב' טזדהילולאיומא 


