
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 פנינים יקרים, מפרשתן נלמדים

ַנן ֶאל  אמֹר' הָוֶאְתַח ֵעת ַהִהוא ֵל תקט"ו ]חמש ומנין שהתפלל משה )ג, כג(.  ָב
מנין ואתחנ"ן הכי הוו  –שנאמר: ואתחנן אל ה' , מאות וחמש עשרה[ תפילות

  .)ילקו"ש רמז תתקמ(

וכי מכיון שכתוב 'ואתחנן' לומדים שמשה התפלל חמש מאות וצריך להבין, 
 .עשרה תפילות וחמש

סיחון  אר ה"פני יהושע": משה רבנו התחיל להתפלל אחרי שכבש אתיבאלא 
מבואר, שמלחמת  . והלא בגמרא בבא בתרא )פ' יש נוחלין([פרש רש"יכפי ש]ועוג 

והנה משה רבנו נפטר בז' באדר.  סיחון ועוג היתה בט"ו באב, יום שכלו מתי מדבר
 . נמצא מאתים ימים –באב עד ז' אדר  אם נספר את הימים שישנם מט"ו

נמצא שבחדשים אלו היה צריך להתפלל שש , בכל יום ישנן שלש תפילות
 . , וא"כ צריך להבין למה אכן התפלל רק חמש מאות וט"ו תפילותמאות תפילות

 בשבת הדין הוא שאסור לבקש על צרכיו, ועל כן לא התפלל על כך, אמנם
 .בשבתות

 



 

 
 

סך הכל  –תפילות  בשבעה חדשים ישנן עשרים ושמונה שבתות, כפול שלש
  . שמונים וארבע תפילות

סך הכל חמש מאות ושש  –משש מאות  שמונים וארבע חסירהרי שצריכים לה
בצהרים,  תפילות. ביום שהוא נפטר לא היו לו שלש תפלות כי הוא נפטר עשרה

 .עשרה הרי שסך כל התפילות עולה בדיוק לחמש מאות וחמש

ָניו ְלַהֲאִבידֹו ָפ שְֹנָאיו ֶאל  ַשֵלם ְל משלם לו גמולו הטוב )ז, י( ופירש"י: בחייו  ּוְמ
ידוע מעשה על כך, שחסיד אחד התאונן פעם כדי להאבידו מן העולם הבא.

ק מסקווירארבי  להרה"ק פניו להאבידו,  הלא כתיב ומשלם לשונאיו אל :זי"ע יצח
ובהיות כן, מדוע לא יגרום לי עוונותי עכ"פ , שהשי"ת משלם להרשע שכרו בעוה"ז

כן אהלא : ק על זה בדרך צחות ולימוד זכותאמר הרה". לי לפרנסה שיהי' מספיק
ופשעתי, וכו' הזן ומפרנס  חטאתי עוויתי :שומע תפילהברכת תקנו ז"ל לומר ב

 .עכ"פ פרנסה ומכלכל, שכפי העוונות תן

ומאיר אור מקיף של  אלו, מתעוררכעל ידי שמספרים סיפורי צדיקים ו
 אפשר להמשיך ישועות כאלה גם כהיום הזה, כמו ובכח הצדיקקדושת הצדיק, 

ְפְלאֹוָתיו (ד ,תהלים קיא)שאמר הכתוב  ה ְלִנ ֶכר ָעשָֹ כר"" ,ֵז היינו על ידי שמזכירין  ז
פלאותיו"הצדיקים,  ומספרים מנפלאות ונסים,  עושים גם עתה נפלאות ,"עשה לנ

 .כי על ידי הדיבור מעוררין הכח שהיה אז

פלאותיו"", על ידי הזכרה בעלמא ""זכר, זי"ע צדיקיםעוד פירשו   עשה לנ
ודיבור כל דהוא שהוציאו הצדיקים הק'  עושים נפלאות, כי בהזכרה בעלמא

 נסים ונפלאות.  מפיהם, פעלו

ביהרה"ק בעל אצל כעובדא דהוה  ב עטרת צ זי"ע, שפעם אחת  מזידיטשו
החורף  והיו אז ימותהיה אפשר להשיג דגים לכבוד שבת,  בערב שבת קודש, לא

ועדיין לא השיגו דגים, אמר הרה"ק:  בעת שהימים קצרים, וכבר עבר חצות היום
שהרי כשקורעין .( ע"ז ד)הדג, שכאשר הוא רעב בולע את חבירו  כמה אכזרי הוא

שבלע, כמה אכזרי הוא זה שאינו מרחם על  את מעי הדג מוצאים בו דגים קטנים



 

 
 

מפה קדשו, והגיע  מינוטין מעת שהוציא דיבורים אלולא עברו כמה . ואכלו חבירו
וקנו ממנו הרבה דגים לכבוד שבת. אז אמר , נכרי אחד לבית הרה"ק למכור דגים

הוא מוסר עצמו , צבי: כמה רחמני הוא הדג, שכאשר רואה שחבירו רעב העטרת
, של חבירו כדי להשקיט רעבונו, וראיה לזה אליו שיאכלנו, ומאליו נכנס לתוך פיו

מונח לצד פיו של , קורעין את מעי הדג, מוצאים שזנבו של הדג הנבלע שכאשר
הגדול לא רדף אחר הדג הקטן לתפסו מצד  הדג הבולע, הרי בהכרח לומר, כי הדג

זה שמוסר נפשו  הדג הקטן נכנס מעצמו אל פי הבולע, כמה רחמני הוא זנבו, אלא
 .בעד חבירו

ידי דיבור לבד, שבהזכרה  ישועה על הרי לנו היאך העטרת צבי זי"ע המשיך 
 .המתיק הדינים, וגרם שישפיעו לו דגים מן השמים בעלמא במוצא פיו, כבר

ְבָת ֵאת  ְבָכל ְמאֶֹדָךֶק ֱאֹל' הְוָאַה ְשָך ּו ְפ ָכל ַנ ְבָך ּוְב ְבָכל ְלָב מסופר כי ז, ה(. ) יָך 
בא פעם לעיר אחת ושאל את אנשי  זצוק"ל פולייזושא מהאנרבי רבי רה"ק ה

שכולם עניים, אולם יש אחד  אם יש בעיר אחד שיוכל ליתן נדבה, ואמרו המקום
נותן אף פרוטה אחת, ואמר  וכגודל עשירותו כך גודל קמצנותו, שאינו עשיר גדול

שעכשיו אמר הרבי ר' זושא . אליו, ובא אליו ולא רצה ליתן כלום שרוצה ללכת
ב  )פסחים כה.(  מאמרם של חז"ל נתבאר לו ' אלקיך על מה הכתו בת את ה ואה

,' גו בך ו ב ם בכל ל  בכל נאמר ואם מאודך, בכל נאמר למה נפשך, בכל נאמר א
ם לך לומר אלא נפשך, בכל נאמר למה מאודך, ש א ם י ד פו א גו ב ש  עליו חבי

פשך, בכל נאמר לכך מממונו, פו, עליו חביב שממונו אדם ויש נ גו  נאמר לכך מ
אליו רוצח שמאיים להרגו אם  וקשה האיך יתכן שיש אדם שכשיבוא מאודך, בכל

 .מכספו כספו, והאיש יהיה מוכן ליהרג ולא יתן כלום לא יתן לו

מוכן לתת אפי' פרוטה לצדקה,  שאינו ,איש שכזהשמיירי בוההסבר הוא 
' הַמְלֵוה  (משלי יט, יז) חז"ל שממונו חביב עליו מגופו, דהנה כתיב כיוונוועליו 

ן ָדל לו, ואם אינו  , ולאחר מכן יחזיר לו ה' וישלם'מלוה לה - שאם חונן דל, חֹוֵנ
 'לה לה' שיחזירנו, אבל כשהולך לישון מפקיד נותן צדקה סימן שאינו מאמין

 נשמתו, בעוד שעל ממונו אינו מאמין בהשם נשמתו ומאמין שיחזיר לו מחר
 .שממונו חביב עליו מגופו דם שכזה ניתן לומרשיחזיר לו, ואכן על א



 

 
 

ְבָת ֵאת  גוררה"ק בעל וגו'. ה יָךֶק ֱאֹל' הְוָאַה פת אמת" מ  מבאר את זי"ע ה"ש
לאהוב את ה', הלא אהבה היא בטבעו  השאלה שרבים שואלים כיצד ייתכן ציווי

זו אהבה, ואם כן כיצד  תהיה האדם כשבאמת אוהב את הדבר, אחרת לא של
 .את בורא עולם רק בגלל הציווי אפשר לאהוב

יתברך  כי מזה שציוה ה', כי התירוץ נעוץ בקושיא עצמה ,שהאמת היא אלא
את הבורא  שאכן יש בטבעו של כל אדם מישראל לאהוב "ואהבת" יש להסיק

)ועי' מה שביארנו בס"ד בספרינו  הטבעי הזה ואין צריך אלא לעורר את הכוח
 .פ"ז יסוד ג', ושם פרק ח( מנוחה שלימה

ואהבת" שתעשה את כל הפעולות " למדריגתואכן זוהי הדרך להגיע  
 .את ה' יתברך כדי לעורר את הכוח שמוסתר בקרבך לאהוב הדרושות

ר  ר יֹאַמ ֶש ע ֵאת ָכל ֲא ב ַאָתה ּוֲשָמ ַר ר ֵאֵלינּו ֵאת ָכל ֲאֶשר ֵק ֱאֹל' הְק ינּו ְוַאְת ְתַדֵב
ֵבר  ינּוֵק ֱאֹל' הְיַד ִֹ ָעש ע  ,ינּו ֵאֶליָך ְוָשַמְענּו ְו ְשַמ ְרֶכם ֵאָלי ' הַוִי ְבַדֶב ֵריֶכם  ְב ֶאת קֹול ִד

ב' הַויֹאֶמר  ר ִדְברּו ֵאֶליָך ֵהיִטי ֶש ָעם ַהֶזה ֲא ֵרי ָה ְב ְעִתי ֶאת קֹול ִד ּו ָכל ֲאֶשר ֵאַלי ָשַמ
רּו ֵב ֹר ֶאת ָכל ִמְצֹוַתי ָכל ַהָיִמים  ,ִד ְשמ ְרָאה אִֹתי ְוִל ָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִי ן ְוָהָיה ְל ִמי ִיֵת

עָֹלם ֵניֶהם ְל ב ָלֶהם ְוִלְב ן ִייַט ַע דוד צבי שלמה  רביהרב הקדוש  כו(.-)ה, כד ְלַמ
ב עלו  רביו הרב הקדוש אבי םשאל לו פע, ולמד מקרא ןעוד קט הע כשהי"זי מל

עזר מנדל מ ב'אל עלו כשישראל ביקשו ממשה רבינו ם, דברי ע, כתיב בספר"זי ל
ה, הקב"ה, ענה לו "מהקב לשמוע את עשרת הדברות ממשה ולאם רוצים שה

והקשה לו ם. זה ליראה אותי וגו' כל הימים והי' לבב ןהיטיבו כל אשר דיברו מי ית
 לא רצו םכזה שה כך-כלעשו דבר טוב  וכיבזה,  ךאביו הק', איזה היטיבו שיי מר

ברכה ם לה ה נת"הקב םהיטיבו. וגן על זה לשויך שיךה, ואי"לשמוע מפי הקב
י , כוונת הפסוק הוא, כםהוא יניק וחכי והשיב מרם. זאת כל הימי יראהלהם שיהי' 

אחד בפה ואחד  םולא היה אצל םבפיה דיברו היטיבו אשר דיברו, מה שהי' בלבב
 םהזאת שלא יהיה אצל המדה םכל הימי םזה שיהי' לה םוהי' לבב ןמי יתבלב, אז, 

 .אחד בפה ואחד בלב, ליראה אותי



 

 
 

 

 

ַנְפשֵֹתיֶכם ִכי ֹלא ְרִאיֶתם ָכל ְתמּוָנה ְרֶתם ְמאֹד ְל ְשַמ ִנ נזכיר דבר )ד, טו(.  ְו
ןק רבי “צחות, הרה סטיני גו היה  ע“יזמקאצק ק “ע תלמיד הרה“זי יחיאל מאיר מ

ם מתענה הרבה תעניות. פעם אחת קרא לו רבו ושאל אותו איך כתוב  ְוִנְשַמְרתֶּ
ם  ה -ְמאֹד ְלַנְפשֵֹתיכֶּ ל ְתמּונָּ ם כָּ  . מה שייך זה לזה? ִכי ֹלא ְרִאיתֶּ

שומר על נפשו, נכנס בו מחשבה שהוא  כי כשאדם מרבה בתעניות ואינו
פ לבית “שיאכל וישתה ויכנס כ , ויש בו שמץ עבודה זרה. לזאת צוה הכתוב'אלוה'

 זרה. הכסא ויזכר שהוא רק בשר ודם וממילא ינצל מעבודה

ר שחשבו המלאכים שהוא אלוה עד שראו אותו “ל על אדה“וכעין שאמרו חז
בשמחה לחמך ": ק מקאצק ואמר לו“וכך הפטיר הרה. יושן יחיאל מאיר לך אכול 

בודה זרה ותנצל מחשש "ע !. 

ן. פרש"י זה אחד מעשרה לשונות שנקראת תפלה, הנה אין פרשה  ואתחנ
 בספה"קעל שם תפלה זולת פרשה זו, והעניין על דרך שמובא  בתורה שנקראת

בודת ישראל בתשעה באב אסור ללמוד תורה ועליו כי ( פרשת דברים סוף) ע
תיכף אחריו קורין פרשת ואתחנן עם עשרת הדברות  נאמר הפרו תורתך, ולכן

עול בל   עכדה"ק.  מלכות שמים מחדש להתחיל התורה ולק

כמובא בבית )שתם תפילתי' ' וכמו כן לעניין התפילה, שעל תשעה באב נאמר
בלא תתקבל לפי  קדיש שאחר איכה וקינות אומרים( יוסף או"ח סי' תקנ"ט
באב פותחין  ובשבת שאחר תשעה עו"ש.' ישתם תפילתישכבר אמר באיכה ש'

שמתחילין להתפלל מחדש בקריאת פרשת ואתחנן שנקראת על שם התפלה. 
 בהתחדשות מחדש.

 



 

 
 

ן שמסופר על על דרך המעשה  ויתכן לפרש, ן"וא"ת חננוטריקון  היא ואתחנ
עש"ט ' מרן הב  למשרתו ט"הבעש קרא אחד כפורים יום זיע"א: במוצאי הק

 בדרכם יצאו ביותר הקרובים תלמידיו עם ויחד הסוסים, את אלכסיי לרתום
 חוכר לקראתם יצא בכפר, המשתה בית של בפתחו נעצרה כשהעגלה רחוק, לכפר

 ישפר שלהבא בהדגישו עוונותיו, על ולהתוודות להתחנן והחל המשתה, בית
 הזה. כדבר לעשות יוסיף ולא דרכיו

 ביתו, בני כל עם יחד יצא הקדוש היום בערב כי להם, סיפר אותו כשהרגיעו
 במנין להתפלל כדי הסמוכה, להעיר שבבית והמחזורים הסידורים כל ואתם
 נשאר היין מרתף כי נזכר היום, ערוב לפני קלה שעה אולם הקדוש, היום לכבוד
 אותו. ויפסול ביין המשרת יגע שמא היה וחושש פתוח,

 את ולנעול לכפר לחזור אלא - בפניהם התוודה -אחרת  דרך לפני היתה לא
שאתן לו  לי והתחנן ממיודעי, אחד פריץ בא הבית, לפתח שחזרתי וברגע המרתף,

 ולא היום, העריב וכך אחרים, באו אחריו לו, לסרב יכולתי שלא רק כוס יין אחד,
אחד  מחזור או סידור אפילו וביד היה שלא מכיון להעיר. לחזור כבר יכולתי

 אתה עולם! של "רבונו :ובורא לפני להתחנן והחל הדלת, את וסגר ולבית תנכנס
 צוויתני, אשר מצוותך ככל אותך ולשבח לך להודות שרצוני אדם, מחשבות יודע
ע הנה בו, להתפלל סידור בידי שאין אלא פניך אשמי סדרן, ב"הא אותיות את ל  כ

 למען כרצונך, והכוונות התפלות את מהן לצרף תדע אב הרחמן, שאתה אני ובטוח
 המשתה, בבית החוכר יושב היה הכפורים יום אותו כל טובה!". בשנה אתברך

 הקדוש. ביום הכנסת בבית להתפלל בידו עלתה שלא על בבכי ומתמרמר
 אליו באים שהם היה בטוח מעגלתם יורדים ותלמידיו ט"הבעש את ומשראה
 חטאיו. על תשובה סדר לו להתקין וביקש לפניהם התוודה כך, על להוכיחו

 שנים זה דעתך, "תנוח והפטיר בדבריו הנחומים: לדבריו יפה הקשיב ט"הבעש
 זה!". כפורים ביום כתפלתך וברה זכה כה תפלה למרום עלתה לא רבות

בדרך של מסירת  שיש ,אל ה' ן"וא"ת חנ :וזהו עשים  פילה שנ ן ות חינו
פא ביתא עד תיו ,האל ף ו עים והשי"ת ,מאל רקי עות  פילות שבוק  .מצרפם לת



 

 
 

במובא בשם הרה"ק רבי  ענדל מרימנו זי"ע, שיכוון האדם בשעת  מנחם מ
ראשון יכוון  פתיתאכילת ה'המוציא' בכל אחת מהשלש סעודות בשבת קודש. ב

השנית יכוון שלא יחסר  פתיתשלא יחסר לו כל טוב ביום ראשון בשבוע הבאה, ב
פתיתהבכל לו כל טוב בשני בשבוע הבאה, וכן  ע"י אכילת  פתיתה ו יכוון להמשיך 

ע מששת ימי המעשה. ע לכל ימי השבו פ עת הש פ  מצוה זו הש

פאריטשהלל פעם אחת הגיע רבי  שבוע זצ"ל )שחל יומא דהילולא ב מ
שכולם נהנו מהצדקה שלו.  אחת ושם היה גביר עירל  י"א מנחם אב( -הבעל"ט 

 . בכל כלליה ופרטיה רח"לצדקה, אבל לא שמר שבת  היה יהודי טוב, בעל

 .לכסףמאוד רצה לקחת ממנו כסף, הגם שהיה זקוק  רבי הלל לא

שכב  –חלה מאד רח"ל  אותו גביר באותה שבת שרבי הלל היה שם במקום,
רבי הלל מפאריטש.  - בעירשבת לצדיק ש ץמשפחתו ראחד מבני ו –על ערש דוי 

 ., אז לא יכלו לדבר איתותפילתובאמצע  היה רבי הילל

כלומר לו, שצריך " !כדי שהתפלל צעקו לו "שבת היא מלזעוק אבל תוך
. [ן שאמרו לו, למה שכיוונוולכאורה ידע למה הדבר מכיוון, ויתכ]רחמים מרובים, 

 שהם אמרו טוב. כלומר, ,בידיו כששמע מילים אלו הוא עשה סימן

ש"שבת היא מלזעוק", שאם השבת  ואחר כך כשסיים את התפלה הסביר
המחלה, וכאשר  שאינך שומר אותי כדבעי, זה בעצם המקור של זועקת עליך

 אז "ורפואה קרובה לבוא".  מלזעוק" שבת היא"השבת תפסיק מלזעוק 

נעשה באותו הכל היה  – רח"ל , שממש כבר גססהחולה גבירהל רצו בחזרה
טוב, ובני  ואמרו לו מה שהצדיק אמר. היות שהיה אדם - שבת פתאום ובמהירות

פעמים להשפיע עליו שישמור שבת כדבעי,  העיר נהנו מהצדקה שלו, ניסו הרבה
 בכך., אבל תמיד לא עמד בכל הדקדוקים

מדרכו שהוא חוזר  בל על עצמו בלב שלםידברי רבי הלל, ק כעת אמרו לו את 
לחלוטין  נס, פתאום, ובמהירות,, וגם כן באופן הרעה וישמור שבת כהלכתה

יכול לפעול רפואה  ז"ל אם רבי הללקבלתו.  התרפא ממטתו, וכמובן שמר את
קים, שהרי אי בעצמו היה שומר שבת בכל הדקדוסימן שהוא  מכח שמירת שבת

 אפשר לפעול ישועות בזכות שמירת שבת, אם הוא אינו שייך בעצם לדבר ההוא.



 

 
 

ם ֶאת  ְשֶתם ִמש ָ ִבַק ֶשָךֶק ֱאֹל' הּו ְפ ְבָכל ַנ ְבָך ּו ָב ְבָכל ְל ֶשנּו  )ד,  יָך ּוָמָצאָת ִכי ִתְדְר
סק הגאוןכט(.  ברי ב"ד  זי"ע, סיפר מעשה נורא על ענין התפילה, ששמע אותה  א

על בית הלוימהגה"ק  חיים זי"ע, וקיבלו איש מפי איש עד הרה"ק רבי  ב
ן  זי"ע: מוואלאזשי

בזמנו של הגה"ק רבי חיים מוואלאזשין זי"ע היה חי איש יהודי ישר וטוב 
סושמו  -לשם, שהיה ידוע שתפילותיו מתקבלות. תפילתו היה רבי חיים זלאטע

דבר, הוא היה כה דבק בבוראו, לא התנועע ממקומו, לא ניכר עליו עבודתו 
הגדולה, הוא התפלל רק מפנימיות הלב. לא הרגיש בכל מה שמתרחש סביבו, 

 מחמת דביקותו בתפילה.

רבי חיים זלאטעס היה שכיר בבית חרושת שהיה מישך שייכי לגוי. בכל יום 
משכה כשעה, ואז היו הפועלים יוצאים היתה ניתן הפסקה מעבודה בצהריים, שנ

 חרושת נתרוקן מכל אדם.-ינו, הביתימבית החרושת, כל אחד לענ

ביום מן הימים, החליט רבי חיים לינצל שעה פנייה זו, להתפלל תפילת מנחה 
בדביקות וביחידות, בידעו כי לא אמור לבוא שם שום איש. הוא נעל את דלת 

 .החרושת מבפנים, ונעמד להתפלל-בית

אמנם, לא כמו שחשב נעשה, בדיוק באותו יום, היה צריך בעל הבית להיכנס, 
וראה שהדלת נעולה, וידע כי רבי חיים עדיין נמצא מבפנים, התחיל להקש על 
הדלת, וביקש ממנו שיפתח לו. אין קול ואין עונה. הגוי הגביר דפיקותיו, ועדיין, 

 אין קול ואין עונה.

ליה, ועל ידי כן יכול להביט בפנים הבית החרושת הגוי לקח סולם גבוה, עלה ע
דרך החלון, וראה כי אכן רבי חיים עומד ומתפלל, הוא לא נע ולא זע. הוא קורא 

"חיים, איזה צחוק עושה עמי?!  .וצעק: "חיים! תפתח הפתח!". אין קול ואין עונה
 ע, לא זז מן המקום.נאני צריך ליכנס, פתח!". רבי חיים לא שמע, לא 

הגוי התחיל לדפוק עם ברזל, וכל שכני הבנין, נזעקו למקום, והגוי הסבירם: 
"היהודי עושה צחוק ממני, כי אפילו נניח שהוא נרדם בעמידה, אי אפשר שהוא 

 לא התעורר מדפיקות גבירות הללו, הוא וודאי עושה צחוק ממני!".



 

 
 

נך פותח, כשראה הגוי שאין לו כל ברירה, התחיל לקללו, ואמר: "חיים אם אי
 אני יורה בך עם כלי משחית שלי!". אין קול ואין עונה.

באמת ידע בנפשו שאינו רשאי להרגו, אמנם כיון שכעסו בערו בו, החליט 
ממש סמוך לו, בכליו, אמנם לפליאת הנאספים,  ,שיאיים על רבי חיים, וירה לנגדו

 לא זע ולא נע ממנו, והשאיר בשקטתו, והיה הדבר לפלא.

פר רגעים, ורבי חיים פסע לאחור, אז הבעל הבית מיהר לצעוק: לא עבר מס
"חיים! תפתח את הדלת מיד!". רבי חיים סיים לומר את ה'עושה שלום', ומיהר 
לפתוח הפתח. הבעל הבית התחיל לצעוק בכעס בערה: "מדוע לא פתחת לי את 
הדלת כשביקשתי?!". רבי חיים מתפלא ומשיב: הרי פיתחתי לך הדלת מיד 

יקשת!". "וכי לא שמעת את הצעקות, וההקשות, והירות?!". "לא. לא כשב
 ..שמעתי כלום!".

טבע אנשים הוא, שרק אם עושים עושה את זה?  שאלו אותו פעם: איך אתה
פעולות חיצונית, מתנענעים, צועקים, סופקים כפיים, או אז החיצונית משפיע על 

לריכוז ולכוונה  להגיע זע, ובכל זאת מצליח . אבל אתה לא נע ולאהפנימית
 עצומה, כיצד?

כרוז בכל המדינות:  לכם משל: מלך אחד הוציא נענה רבי חיים ואמר, אמשול
זהב, בדיוק  מטבעות מיליאןבתוכו שלשה  לו ארמון, שיכולים להכניס מי שיבנה

 לעצמו.  יקבל את כל המטבעות - עד התקרה מהקרקעשורות  נמרץ, שורות

 לחשב את הגודל המדויק, אך והמהנדסים, ניסו האדריכלים, כל המומחים
ר אחד, עלולה להביא לכך ע"טענטימעסטיה של ס המלאכה היתה קשה, שכן כל

 .לטמיון שכל הבניה תרד

המלאכה. הוא החל  אדריכל אחד, בעל שם עולמי, טען שהוא יכול לבצע את
למניעת ן המטבעות, שנספרו שוב אליימ בבניה, ולאחר שסיים הביאו את שלשת

 ...אל הארמון. העמידו את השורות בסדר מופתי טעויות, והחלו להכניסן
 עד התקרה...  מהקרקע

! לא הולך -נכנסת! מנסים לדחוף בכוח  והנה... מטבע אחת נשארה בחוץ! לא
זה יכנס  -יכנס  ואמר: ״לא צריך לדחוף! אם אמרתי שזה המומחה העולמי חייך



 

 
 

המטבעות, והחל לסייר בארמון.  יא את כלגם בלי דחיפות״. הוא הורה להוצ
. הוא גרד אותה, ניקה את לקרקעת הארמוןשנדבקה  לפתע הבחין בחתיכת בוץ

 .המטבעות נכנסו בדיוק נמרץ מיליאן הרצפה, ושלושת

העולם, ברא את  הקב״ה, שברא את כל -אמר רבי חיים זלאטעס  -נמשל ה
רא את הלב, וציוה בתורתו הוא ב האדם שהוא ״עולם קטן״ בפני עצמו. במרכזו

בבכם״הקדושה:  ב ואמרו רבותינו:  ״ולעבדו בכל ל בל זו  -״איזוהי עבודה ש
פילה״  מתאים לתפילה, והתפילה מתאימה ללב.  כלומר, הלב .ת

נקי, התפילה נכנסת בו  אם הלב מספיק -להתנדנד, לצעוק , אין צורך לדחוף
יש לדעת  -הולך״  ו״זה לאשמתפללים  אם רואים! אותו בדיוק נמרץ וממלאת

 -לבבכם״  כי כשהלב נקי, ״ולעבדו בכל! נקי לגמרי! דבק בו בוץ שהלב לא
מקום  מוחלטת בקב״ה, לא נותר בו את כולו! מגיעים לדבקות התפילה ממלאת

 !חיצוניות לשם כך ואין צורך בשום פעולות, לכל ״גשמיות״ שהיא
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