
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ואתחנ�פרשת 
  

  של � מאוצרו הטוב"דברי אלקי� חיי
  ה"ק זצוקללה"ר הגה"ק מר� אדמו"כ

  

  ל עולת שבת בשבתו"והמה בכתובי� בגליונות היו
  'מכו� דברי תורה'י "ע
  נאספו כמה אמרות טהורות  �מתוכ

  לתועלת התלמידי� לשנ� וללמוד בדר� קצרה
  

  

  
  

  י"ל ע"יו

  אוצר הספרי�
  דישיבת צאנז קלויזענבורג

  ברוקלי� ניו יארק
 א"ר שליט"ק מר� אדמו"בנשיאות כ

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
³îþîô¾ ³î−×ïí ñ×  

 ©  
Copyright 

èþîëò¼ï−îñš ïòê® ³ë−¾−  

1420 50
th

 St. 

Brooklyn N.Y. 11219 

718.436.4209  
  

 
  

  להשיג הגליו� בבתי מדרשינו די בכל אתר ואתר
  

 845�426�3347. ה.י ש"עימוד ע



þ®îêëואתחנןó−−ìíא

ואתחנן פרשת

êîëñ îò³¼î¾− íëîþš

öòì³êî�"אלהי אדנ"י לאמר, ההיא בעת ה' אל
את עבד� את להראות החילות אתה
ובאר� בשמי� אל מי אשר החזקה, יד� ואת גדל�
ואראה נא אעברה וכגבורותי�, כמעשי� יעשה אשר
הזה הטוב ההר הירד� בעבר אשר הטובה האר� את

וגו'. והלבנו�

−"¾þë.בדי� רחו� אלוקי�, ה'

שלא - ושנאתם האומות הסתת

כטבע

íòíע"ה רבינו משה שאמר במה לדקדק יש
עת לאיזה לחקור יש דהנה ההיא", "בעת

התכוו�. וזמ�

š"íõ½ëîבדניאל שנא' מה על דקאי (יב,כתבו

השרא) מיכאל יעמוד ההיא בעת
גדולה צרה עת והיתה עמ�, בני על העומד הגדול
ובעת ההיא, העת עד גוי מהיות נהייתה לא אשר

בספר. כתוב הנמצא כל ימלט ההיא

íþîê×ñî?נהייתה לא צרה איזה וכי מאד, תמוה

óñîê,זמננו של העול� בסדר יתבונ� כשאחד
מקצה העול� כל שמבי� אי� נכוחה יראה
שמעו לא אשר אומות ובכלל� קצהו, ועד האר�
כלל אשר וכאלו ישראל, ע� שמע את מעול�
ולשו� אומה א  אי� יהודי, מהו יודעי� אינ�

היהודי�. על טוב שתדבר

îíïîכשהרגו דהנה הטבע, כדר� שלא ממש
א  היתה לא רח"ל, יהודי� ואלפי מאות

כשדורכי� א� משהו, שתגיב או שתאמר אומה
רועש העול� כל המקדש מקו� על יהודי� כמה

וגועש.

להתערבות הגיונית סיבה אין

באר"י האומות

ó−¾òêלמעלה הרבה שזה בזה מתבונני� לא
בכל ימ"ש שהגויי� הג� כי הטבע, מדר�
בכל א� ישראל, לע� צרות הרבה הסבו הדורות

סיבות. וכמה כמה לה� היו פע�

îñ−õêששעבד במה אמתלא היה הרשע לפרעה
הע�, ירבה פ� שחשש ישראל, בני את
על הוא ג� ונוס  מלחמה תקראנה כי והיה
ע� ללחו� טע� היתה רומא למלכות ג� שונאנו.
אי� כיו� אבל בה�. ימרדו פ� חששו כי ישראל,
וג� ישראל, אר� ע� שייכות שו� האומות לרוב
ה� ועכ"ז ממעל, אלוקי שיש מאמיני� אינ�

המקדש. מקו� על כא� מתערבי�

³îñèë�אר ונגידי שועי בנ"י בי� היו שפאניא,
וחפצו חמדו ימ"ש והגויי� כהאברבנאל,
לקיי� מאדמת� בנ"י את שילחו ולכ� בממונ�,
כיו� אבל ירשת. וג� הרצחת הכתוב דברי את
חורבות, כמה רק נמצאי� הקודש עיר בירושלי�

וגועש. רועש העול� כל ועכ"ז

îíïלא פע� שא  נהייתה, לא כמוהו אשר הצרה
אצבע כי בנקל כ"כ לראות יכולי� היו

היא. אלוקי�
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ðìê¾×ובי� בינינו הויכוח את שומע הצד מ�

לדמות יכול הוא ימ"ש, הערבי�

עולה אשר בשטח כא� עוסקי� כי במחשבתו

יורק, ניו העיר על מוני� כעשרת לפחות בגודלו

יהיה שהשטח רוצה הצדדי� משני אחד וכל

ע� ערבי� כמה רק הכל בס� ה� ובאמת בחלקו,

כל נתוועדו זאת ובכל ימש"ו, שלה� הטומאה

זו. מדוכה על וישבו יחדיו האומות

ושותקים - נהרגים גויים מליוני

îðô¾îí¾×מליו� עשרות של שלמות אומות

אומה מא  קול נשמע לא אד� בני

זה הרי אחד, ערבי כשהרגו כא� ואילו שהיא,

העול� וכל מעול�, גוי נהרג לא שכאילו נחשב

מזה. סוער

þ"íîî¼ëî,[יהודי� על לקטרג ח"ו רוצה [איני

דואב שלב� שוטי� יהודי� א  ישנ�

בחורב� ואילו ערבי, גוי כשנהרג רח"ל וכואב

הרבה היו עמנו, מבני מליו� ששה כשהרגו הנורא

ויותר הנעשה, מכל כלל לה� איכפת היה שלא

וכידוע רח"ל, בזה חפצו א  אשר אחדי� היו מזה

גוי כל על וכואבי� חסי� ה� וכיו� וד"ל, המעשה

שנשבר. גוי של רגל כל על או שנהרג, ערבי

ö−êשנלקח שרואי� הטבע, כדר� שלא אלא זאת

ובוודאי עליו�, והדעת האנושי השכל מה�

עיני� מזני� וא� הטמאי�, בעיתוני� קוראי� א�

אי� ש� ושומעי� הטמאות, בטלוויזיות

מה ושומעי� היהודי�, את ומגדפי� שמחרפי�

ושגוי אומר, זה שרשע ומה אומר, זה שמשומד

ניטמט� זה ידי שעל וכ�, כ� אמר אנטישמי

רח"ל. המוח ונשתבש הראש

כולו בעולם ישראל שנאת

êñ,ליעקב צרה עת כעת שורר ישראל באר� רק
מעשה קרה סיטי ביוניא� אפילו אלא
נפט שפכו ימ"ש שקצי� שכמה לאחרונה,
הבני� את להצית ורצו מדרשי בית בני� מסביבות
כי כתבו ה� הבני� ומחוצות היסוד, עד ולהחריבו

מאש" . נקמה זהו

šþ,הרע זממ� את הפיקו לא שמי� בחסדי
ישראל, שומר ייש� ולא ינו� לא הנה דב"ה
ושוטרי� שומרי� ש� להעמיד נצר� היה א�
על ויחזרו הללו השקצי� ישובו לבל שישגיחו

חלילה. מעשיה�

ö×îô×לאי� הרשעות גואה כולו העול� בכל
לא שמעול� ארצות וא  וקצבה, שיעור
פניה� את כיו� הפכו ישראל, כשונאי הכירו�
חפשי להסתובב אפשר אי וכבר הקדירה כשולי

בה�. בוער והרשעות ברחובותיה�,

îíïîשיד בחוש לראות ונית� הטבע, כדר� שלא
זאת. עשתה אלוקי�

ההצלה וכן כטבע, שלא הצרה

ñ×טבעיי� הנ� הללו שהדברי� היו� שאומר מי
נס את ג� להכחיש יכול היה הוא לחלוטי�,
לבני שהתרחשו הניסי� שאר ואת סו  י� קריעת
בני כי יעקב, חלק באלה לא אבל במצרי�. ישראל
את ורואי� הקב"ה, השגחת את רואי� ישראל
שמעול� במדה למענ�, עושה הוא אשר הניסי�

כזאת. ראו לא

−êðîîëîשהצלתנו ומדמי� מתיימרי� אנו אי�
ולא ידינו, ועוצ� כוחנו מחמת היא
הרשעי� הגויי� על סומכי� שאנו מפני
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ששת על חסו לא החורב� שבשנות שבאמעריקא,
ימ"ש, הפורעי� מידי להציל� הי"ד היהודי� מליו�
להכניסנו בכדי שעריה� את בפנינו פתחו לא וא 
נאמר וכבר ומחסה, מגו� לנו ולתת תחומ� אל

זרועו. בשר ש� אשר הגבר ארור

µêîהוריד שהקב"ה כמו כי תקוותנו, אית� בזאת
כמו"כ הטבע, כדר� שלא הצרות את עלינו
יודעי� ואנו הטבע, כדר� שלא ישועתינו תצמח
ה' כי הקיצותי ואישנה, שכבתי אני בנו שיתקיי�
שתו סביב אשר ע� מרבבות אירא לא יסמכני,

ו-ז)עלי ג, תבוא(תהילי� הקב"ה ידי על דרק
ישועתינו.

להתייאש ולא להתחזק

íôî¾זרועות תו� אל ליפול ולא להתחזק, עלינו
ישראל באר� הגויי� תחת ולהיכנע היאוש
ישראל אר� את שעוזבי� השוטי� כמו ולברוח,
ערבי� מתגוררי� ש� שג� לאמריקא, ובורחי�

ימ"ש.

³ôêíîשה� מחמת נובעת שבריחת� היא,
שהוא לעול� בורא שיש מאמיני� אינ�
יכולי� היינו לא הוא ושלולא ישראל, את שומר
יהודי� אבל בלבד, אחת לרגע ולו כא� לשהות
שניצל שמאז יודעי� לעול�, מנהיג שיש שיודעי�
כל היה האש כבש� מתו� ע"ה אבינו אברה�

הטבע. כדר� שלא ישראל ע� של קיומו

ê³−êî(ע"א קנ"ו ד� לאב(שבת הקב"ה רה�שאמר
אינו אבר� של� מאצטגנינות צא אבינו
שעפ"י מזה ורואי� מוליד, אברה� אבל מוליד
הרי להוליד, ראוי אבינו אברה� היה לא המזלות
דר� עפ"י שלא היתה אבינו יצחק לידת שכל
הוא ישראל כלל קיו� שכל לפי"ז ונמצא הטבע,
נא יאמר לנו שהיה ה' ולולי הטבע, כדר� שלא

ישראל.

ó¼õדברי על זי"ע מנאסויד מהגה"ק שמעתי
ע"א)הגמרא מ"ט ד� ואי�(סוטה שואל אי�

אבינו על אלא להשע� לנו אי� מבקש, ואי� דורש
אבינו על כשנשעני� דאמנ� שהכוונה שבשמי�.
כוונת ואי� להשע�, מי על אכ� יש שבשמי�
ונאחז בנהר שטובע למי דומי� שאנו הדברי�
יהודי. כל על מגי� שבשמי� אבינו כי להנצל, בקש

יהודי כל מלווים מלאכים אלפי

ö−êîמתלווי� ויהודי יהודי כל שמסביב ספק כל
וכמ"ש לשמרו, בכדי מלאכי� אלפי היו�

יא) צא, בכל(תהלי� לשמר� ל� יצוה מלאכיו כי
אי� השגה שו� היה לא זה דאלמלא דרכי�,
ורוצחי� רשעי� בי� באר"י להתגורר שיכולי�
כנסיות לבתי ומורא חת ללא וללכת כאלו, שפלי�
הלאה וללמוד כרגיל, להתפלל מדרשות ולבתי
יגיעו העול� שמכל ועוד הקדושות, בישיבות

תורה. ללמוד בכדי לאר"י

ö−êîשלא לבנ"י מסייע שהקב"ה משו� אלא זאת
ללא בחוצות להתהל� ויכולי� הטבע, כדר�
ליהודי� הכל דואגי� באמעריקא ורק דאגה, כל
שוכ� ה' כי יודעי� באר"י אבל ישראל, שבאר�

בציו�.

−êðîëîתלמוד� על השוקדי� האברכי� זכות
בני בעד יג� כימי�, לילות המדרש בבתי
ירצו ח"ו וא� להזיק�, אחד א  יוכל שלא ישראל,
בית בכר� לחבל כדי פצצה להטעי� ימש"ו ערבי�
יינזקו לימוד� שבזכות השי"ת יעזור ישראל,
שרואי� וכפי ימ"ש, ערבי� רק ממנו וייהרגו

יו�. בכל מעשי�

הכתובים ביאור

−õñבעת ה' אל ואתחנ� הכתובי�, יבוארו זה
העת על ה' אל התחנ� רבינו דמשה ההיא,
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צרה אז שיהיה על דמשיחא, דעקבתא ההיא

ואמר המשי� ולכ� נהייתה, לא כמוהו אשר גדולה

על מורה אדנ"י דש� היא אמת דאכ� אלוקי�, ה'

זו, מידה על מורה אלוקי� ש� וג� הדי�, מידת

הוי"ה, הש� של הכתיב ג"כ כא� ישנו אול�

הרחמי�. מידת על המורה

,×"îô×די� משמשי� שבדורינו היא אמת אכ�

רואי� גיסא שמחד בערבוביא, ורחמי�

הטבע, מדר� למעלה מתוחה הדי� מידת את

שהיא הרחמי� מידת את רואי� גיסא ומאיד�

אתה ואמר משה המשי� ולכ� הטבע, כדר� שלא

מידת זו גדל�, את עבד�, את להראות החילות

הדי�. מידת זו החזקה, יד� ואת הרחמי�,

íòíîמדת את בי� כיו� רואי� שבגשמיות כמו

הוא כ� הרחמי�, מדת את ובי� הדי�

כזה שמד דור מעול� היה לא דלכאורה ברוחניות,

וכה פושעי�, הרבה כה בעול� שישנ� כיו�, שיש

בראש מתהלכי� וטומאה ופריצות כופרי�, הרבה

מדת את רואי� גיסא מאיד� אבל רח"ל, חוצות

ישראל בני אלפי יושבי� עכ"ז הרחמי�,אשר

היא שהירידה דכמו וטהרה, בקדושה ולומדי�

כדר� שלא היא העליה ג� הטבע, כדר� שלא

הטבע.

ö×ñשבעת א-ל, מי אשר ואמר: משה המשי�

בי� א-ל, של המידות ב' ישמשו אכ� ההיא

היו� כל א-ל חסד של ג)המידה נב, ובי�(תהלי� ,

יו� בכל זוע� וא-ל של יב)המידה ג, ,(תהלי�

אשר בגשמיות, ובי� ברוחניות בי� ובאר�, בשמי�

זו וכגבורותי�, הרחמי�, מידת זו כמעשי�, יעשה

האר� את ואראה נא אעברה א� הדי�, מידת

תיהפ� שהאר� עלינו ירח� שהקב"ה הטובה,

לערב מבלי הטובה, האר� ורק א� כולו להיות

המשיח. חבלי ויתבטלו הדי�, מדת את כלל

תש שנת ואתחנ� חורש"י "ממשיעור

�,
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ëþí ñ®ë ³îõõî³½íí ö−ò¼-³î¾¼ñî þîô¾ñ íþ¬ôí¾× šþ

íêþצוני כאשר ומשפטי� חוקי� אתכ� לימדתי
האר�. בקרב כ� לעשות אלקי ה'

רבו אצל לדור שלא שעדיף יש

ïôþ,מעשה לידי להביא צריכה שתורה הכתוב
הוא העיקר ברבי�, תורה מרביצי� וכאשר
ויקבלו השומעי�, לב על הדברי� שיתקבלו
דברי כל את ולקיי� ולעשות לשמור עליה�
להרהר לה� שגורמי� בכ� די ואי� הזאת, התורה

שעה. באותה בתשובה

’ôèë(א ח, במקו�(ברכות אד� ידור לעול� אמרו
לא קיי� גרה ב� ששמעי זמ� שכל רבו,
לא ידור, לא והתניא פרעה, בת את שלמה נשא

ליה. כיי  דלא הא ליה דכיי  הא קשיא

ככל×− ולעשות לשמור לרביה, כיי  דלא מא�
בשכנותו. ידור שלא לו עדי  יורהו, אשר
אותו מחייב הת"ח של דיבור שכל מי משא"כ
של חולי� שיחת שאפילו ויודע כדבריו, לעשות

תלמוד צריכה ב)ת"ח יט, לדור(ע"ז חפ� והוא ,
יהודי צרי� כיצד ללמוד רצונו כי רבו, במקו�
וכיצד להתפלל, וכיצד ללמוד כיצד להתנהג,

נאמר ע"ז אזי השי"ת, את ב)לעבוד ז, גדולה(ברכות
לדור לו וטוב מלמודה, יותר תורה של שמושה

רבו. במקו�

צדיקים בהנהגות ההתבוננות מעלת

ï"ìîôאליעזר שלו� רבי הרה"ק בזיוו"ר
לי לומר רגיל היה זי"ע מראצפערט
"התבונ� חורפי: בימי קדשו בצל כשהסתופפתי
שמושה גדולה כי עושה, אני כיצד וראה היטב
ישישי� מחסידי� קיבלתי ואני מלימודה, יותר

הקודמי�". מדורות ומצדיקי�

טעו�×− עדיי� ההלכה, את יודעי� כאשר אפילו
מנהגכיצדלימוד שכל המצוה, את לקיי�

ומי היא. תורה יהודי של תנועה וכל ישראל
חייב הצדיק, של קורתו בצל להסתופ  שנוסע
ללמוד במגמה הצדיק אל הוא הול� כי לדעת
בשינה הזמ� את לבלות לש� שיבא ולא מדרכיו,
להשאר לו יאה שלא מפני ח"ו, ושיחה ואכילה

שונות. מסיבות בביתו

ñ"ï×ìîא)אמרו צו, תלמידו(כתובות המונע כל
חסד. ממנו מונע כאילו מלשמשו,
וכדו', נטילה מי לו להגיש פירושו אי� ו"לשמשו",
בכל להתנהג יהודי צרי� כיצד לו להראות אלא
כיצד לראות מנת על לבוא חייב והתלמיד תנועה,
שבאי� ואות� וכיו"ב. להקב"ה מתפלל הרב
תמיהני להתפלל, ומפריעי� ומרעישי� לביהמ"ד
ולהפריע ח"ו להרס באי� וכי באי�, ה� למה

בקרא מפורש דינ� והרי מלהתפלל, (משליאחרי�

י) הראשו�כב, הכלל היה וזה מדו�, ויצא ל� גרש
צדיקי�. אצל

נתעורר שלא עגלה הבעל

ó¼õאונגאר� ממדינת חסידי� סיעת הגיעה אחת
היה העגלה ובעל זי"ע, מצאנז זקה"ק אל
תהלוכות ראה לא ומימיו למאד, פשוט אד�
החסידי� פנו לצאנז ובהגיע� ה', ויראי החסידי�
והוא בתפילתו, זקה"ק של הק' בעבודתו להסתכל
הדר�. מעמל ולפוש לבו את לסעוד לאכסניא פנה

î³îêþëלא עדיי� והחסידי� השעה, נתאחרה כי
אי� הדר� כל שמע והוא חזרו,
בלבו עלה רב�, מגדולת מספרי� שהחסידי�

ש�. הנעשה את לראות ג"כ ללכת
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î×þðהיה שהוא היתה זקה"ק של בקודש
לגמרימתפלל מופשט בהיותו לעצמו

עד לעצמו התפלל והש"� עלמא, דהאי מחיזו
אז עמד ולפעמי� שבלחש, שמו"ע תפילת לאחר
ויש ק"ש, בברכות ולפעמי� שאמר, בברו� זקה"ק
והתחיל הש"� בחזרת להתחיל לש"� רומז שהיה
לבדו מתפלל שהיה ויש בלחש, תפלתו עמו יחד
את סיי� שזקה"ק עד בחזרה המתי� והש"�
ישבו בצאנז רגילי� שהיו והיושבי� תפילתו.
מסביב עמדו האורחי� ואילו ללמוד, שעה באותה
כיצד וביראה באימה והתבוננו זקה"ק, של לכסאו

להקב"ה. מתפלל הוא

½ò×ò¾×מחזה לפניו ראה לביהמ"ד העגלה בעל
שיהודי אי� בעיניו, מאד מוזר שהיה
ובנעימה, בקול ומתפלל בטליתו עטו  עומד זק�
סביבו עומדי� ואנשי� בוכה, הוא ולפעמי�
תמוה היה הזה המעמד פשר וכל במעשיו, להביט

בעיניו.

¼³õñק"ש ברכות באמצע ממקומו זקה"ק ק�
ישר ונגש ראשו את מכסה כשהטלית
מחו� עד החוצה ודחפו בגדו בדש ותפסו אליו
לאחר לתפילתו, ושב בעדו הדלת את וסגר לדלת
למה מתפלא הקהל כי זקה"ק הכיר התפילה
יתכ� "כיצד ואמר: ונענה מביהמ"ד, השליכו
באהבה המתפלל יהודי רואה שאד� להיות,
קדושה עדה ועומדת הקב"ה, לפני וביראה באימה
יכול האי� מאומה, לבו יתעורר ולא מסביבו,

כ�". כל ומגוש� גס אד� להיות

ó−êîþלא שהלה על לזקה"ק כ"כ חרה כי מכ�
שהותו כי עד תשובה, הרהור ניצו� קיבל
שהרשעי� להתפלל, מלהמשי� לו הפריעה ש�
ויצא ל� גרש וצ"ל רח"ל, האויר את מטמאי�

מדו�.

שוגגין שיהו מוטב

þ"íî¼ëמשהתחילו היתה הקלקלה תחילת
והחלו הבעש"ט, דר� את לסל 
דעת. וקלי גמורי� מפושעי� "חסידי�" לעשות

µþðבזוה"ק כמ"ש היא ב)האמת קפו, ח"ב תצוה (פר'

דכש� דשמעי�, אודני� על דמליל מא� זכאה
על מצוה כ� הנשמע דבר לומר אד� על שמצוה

נשמע שאינו דבר לומר שלא ב)אד� סה, ,(יבמות
לקיי�, מוכ� אינו א� לשמוע לאד� טובה שאינו

מזידי�. יהיו ואל שוגגי� שיהיו דמוטב

íïëב)יל"פ מט, מכול�,(פסחי� קשה ופירש שנה
כיו� ביותר, הדבר קשה שבשבילו דהיינו
חמיר דעונשו מקיי�, ואינו רבונו את ויודע שלמד
להכניס מצוה כי היו� שסבורי� כמו ולא טפי.
ישהו שעכ"פ כדי וריקי� פוחזי� בחורי� לישיבה
יהיו ולא לעבוד ילכו כי עדי  אדרבה בישיבה,
נכנס היה לא וא� מכול�, קשה ופירש שנה בכלל
מהו יודע היה ולא וריק בור נעשה היה לישיבה
לו הותרה והכל וכדו', בי"ד ומיתת כרת איסור
כאשר משא"כ כ"כ, אשמה עליו היתה לא אבל
תורה עול עצמו על לקבל ומיא� בישיבה שהה

פושע. דהוי טפי גריע

הכתוב רמז

íï:לישראל משרע"ה אתכ�שאמר לימדתי ראה
אלקי ה' צוני כאשר ומשפטי� בתנאיחוקי� ,

האר� בקרב כ� לקיי�,לעשות מנת על ללמוד ,
לא כי מוטב ולקיי�, לשמוע כוונתכ� אי� א� אבל

ה'. דבר את לשמוע אלי תבואו

îïîשאני בכה"ג רק ללמד שלא לדורות, הוראה
הנכ� כי ידעתי כאשר דהיינו אתכ�, לימדתי
אבל האר�, בקרב כ� לעשות עצמכ� על מקבלי�
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מחייבי� הדברי� ואי� יפה, דרשה לשמוע הבאי�
ביד�, תורה שכר שאי� רק לא אזי מאומה, אות�
לי אי� האומר שכל רח"ל, איסור עברו עוד אלא

לו אי� תורה א  תורה ב)אלא קט, שא�(יבמות פי' ,

התורה את לקיי� התחייבות לו שאי� אומר הוא
לו, אי� תורה א  אזי ששמע, במה לו ודי שלמד,
לקיי�, מנת על כשהיא מצוה רק היא שהתורה

אלק ה' צוני כ�.כאשר לעשות י

תשל"ד ואתחנ� ורש"י חומש משיעור

�,

í¾îô¾ íñîðè

צוני כאשר ומשפטי� חוקי� אתכ� לימדתי ראה
האר�. בקרב כ� לעשות אלקי ה'

הצדיקים במעשי להתבונן

ïôþ−הפה בתנועות אפילו להתבונ� שצריכי�
המקו� יראת אי� הצדיקי�, של והאצבעות
וביראה. באימה תורה לומדי� ואי� עליה�, ב"ה

ויראה באימה למדו צדיקים

þ"îôêêñדר�" פירוש ע� סידור היה זי"ע
שנה כעשרי� בו שהתפלל החיי�",
היה ועכ"ז בקודש, כדרכו ובהתלהבות בכוונה
תהלי�, ספר לו היה וכ� חדש. סידור כמו נראה
יו�, בכל תהלי� בו אומר שהיה סלאוויטא, דפוס
נראי� הדפי� היו ועכ"ז דמעה, נהרי שופ� והיה
דפיו אשר מענקיש, דפוס ש"ס לו והיה כחדשי�.
לימוד שנות שלושי� לאחר מבריקי�, עדיי� היו

ולילה. יומ� בה� שלמד

³î−íî,דיליה דהילולא יומא חל אלו בימי� כי
בהיותו לי שאמר מה כעת אספר
דחנוכה, ב' בנר לש� [שהגיע בקליינוורדיי�,
נפל כבר זה שלאחרי השנה של באב ובתשעה

שלמד מה כל את בפני ומנה ל"ע], למשכב

ניתוח, לעבור לווינה שנסע עד ההיא בתקופה

מש� וסיי� בתרא, בבא מסכת ללמוד שהתחיל
ברכות מסכתות ולמד גפ"ת, הש"ס כל את ואיל�

כמה חזר כמו"כ ור"�, רא"ש ע"פ גפ"ת שבת
דעה, יורה משו"ע הראשו� החלק על פעמי�

לי [וזכור עמדי, שיעור לו היה מליחה ובהלכות

החלחולת, בדי� לי שאמר אחד חידוש עדיי�
וכ� ואבדו], כתבי� הרבה לו היו כי אז לי וסיפר

וסיי� משפט, חוש� משו"ע א' חלק רוב למד
מלבד וזאת משנה, סדרי ששה כל את פעמיי�

חיי�, ודברי הזוה"ק, את שבוע בכל שלמד מה

השבוע. פרשת על מדינאב, דוד וצמח קודש, וזרע

−òò−êîממש לומד שהיה בזאת לספר מתכוי�
פה, בעל ובי� בפני� בי� ולילה, יומ�

אצבעותיו והניח משכבו על שוכב היה [ולעתי�
מפרידי� שהכהני� כמו הקיר על פרודות

שכב וכ� לדוכ�, שעולי� בשעה אצבעותיה�

ולא ממשכבו ק� ואח"כ שעות שש או כחמש
התורה כבוד היא הרבותא אלא ידיו], את נטל

עד וביראה באימה בגמרא שלמד אי� שלו,
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בה� שלמד למרות ממש, מבריקי� היו שהדפי�

כ"כ. ממוש� זמ�

ñ"ïìîôלו היה ג"כ זי"ע חיי� עצי בעל בזיוו"ר

או כעשרי� במש� בו שהתפלל סידור

היה ומעניי� כחדש, היה ונראה שנה שלושי�

וכאילו בזהירות הדפי� את הופ� היה כיצד לראות

נתייראו הספרי� קדושת שמאימת ידו, רעדה

בה�. לגעת

חסידות מעיקרי - צדיקים שימוש

íïîזי"ע הבעש"ט מתורת העיקרי� אחד היה

דרכי את מה� וללמוד הצדיקי� את לשמש

ולא מעשה. לידי יביא ושהלימוד והיראה, העבודה

דלא שאינשי האחרוני�, בדורות שנפשט כמו

וכאילו מצדיקי�, מעשיות סיפורי מדפיסי� מעלי
העיקר. זהו

הכתוב רמז

íïבלימוד די שאי� אתכ�, לימדתי 'ראה' שאמר
אי� בפועל לראות חייבי� אלא גרידא
דגדולה האלו, והמשפטי� החוקי� את שמקיימי�
מפי שלומדי� די ואי� מלימודה, יותר שימושה

ספרי�.

,þôêî,'וגו ומשפטי� חוקי� אתכ� לימדתי ראה
אלא גרידא בלימוד די אי�ראהשאי�

אתכ� לאמרלימדתי והוסי  כ�, בקרבלעשות
שילמד מעשה לידי שיביא צרי� שהלימוד האר�,
את ולקיי� השי"ת את לעבוד עליו כיצד מכ�

ומשפטיו. חוקיו

תשל"ד ואתחנ� ורש"י חומש משיעור

�,
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³−¼ë¬ í−êþë šîìþôñ îêþ ó−š−ð®

íñ¼ותימנה וצפנה ימה עיני� ושא הפסגה ראש
וגו'. בעיני� וראה ומזרחה

µ−þ®וראה וגו' עיני� ושא הלשו� כפל לבאר
בעיני�.

þîêëתיבת לומר הוצר� כתב: הקדוש החיי�
ידי על לראות ששאל מה כי וכו' בעיני�
ה' לו יעשה ואראה אעברה כאומרו באר� הליכתו
שאי� דבר והוא וכו' לבד עיניו באמצעות ויראה נס
שיצאו לפי ירצה עוד וכו'. לראות תוכל הזולת עי�
אמצעי דבר ידי על הרחוק שיקריבו חכמות
זה דבר ולשלול וכו' עיניה� בי� אותו שמשימי�
בלא פירוש ממש בעיני� וראה אליו ה' אמר

עכלה"ק. אחר דבר אמצעות

íþîê×ñîהנביאי� אדו� על בזה יש רבותא מה
בעיניו רחוקה ראיה לראות יכול שהיה

שוני�. מכשירי� ללא הטהורי�

'יחוד' ע"י העולם בכל לראות

êðëî¼,מדוקלא הגה"ק דו"ז נסעו שפע� ידענא
הדר� א� על לצאנז. מברנוב, והגה"ק
תוספות בדברי תורה של בפלפולה ונתנו נשאו
קודש נאוה ביתו מפת� על דרכו וכשא� מסויי�,
תוספות. דיבור באותו עמה� ודיבר זקה"ק פתח

þôêîצופיות רבינו שעיני ידעתי מברנוב: הרה"ק
לא זאת לברנוב עד שרואה אבל למרחוק,

ידעתי.

−×îכשמכווני� הרי - זקה"ק לו ענה - לא מדוע
ועד העול� מסו  לראות אפשר מסויי� יחוד

סופו.

−ñîêîשאל - הייחוד? כוונת ללמדנו נא יועיל
מברנוב. הרב

íôñהיחוד כל ואמר ופתח זקה"ק. ענהו - לא?
ששמע, מה הבי� לא הוא אמנ� לכוי�, שיש
א� מדוקלא הרה"ק את שאל החוצה וכשיצאו
ממנו ביקש בחיוב לו וכשהשיב הבי�, כ� הוא
רצה לא מדוקלא הרה"ק אבל לו, ויאמר שיחזור
וחוששני לימי�, צעיר אבר� עדיי� אתה באומרו:

לצור�. שלא זה בייחוד תשתמש שמא

חלף בתגא ודאשתמש

õ"×¼למרחוק לראות אפשרות שיש מזה רואי�
ליטול הרוצה כל דלא האמנ� ש�. ידי על
הנאמר בכלל שזה ואפשר ויטול, יבא הש� את
קע"ט סימ� וש"  כ"א סעי� רמ"ו סימ� יו"ד רמ"א יג; א (אבות

י"ח) להשתמשס"ק ואפילו חל , בתגא ודאשתמש
מהראוי שאי� כתבו מעשית רוחבקבלה שער (עיי�

ז') שער .הקדש

−ð−ôñ³îאלקי� במתנת היה כוח� כל הבעש"ט
ולא הקודש, עבודת ידי על שהשיגו
נדירי� בעתי� זולת מעשית בקבלה השתמשו

הצור�. לעת

בעליהן את מוצא הבעש"ט

þõî½ôî,התגלותו ימי בראשית הבעש"ט, על
וביקשו עגונות נשי� שתי לפניו שבאו
מבית כשחזר כ� אחר לה�. בצר להושיע� ממנו
המקו� את בדיוק מה� אחת לכל אמר הכסא

ש�. נמצא שבעלה

î³îêëלתהות שבא אחד גדול ש� עמד זמ�
אכ� לו: ואמר פנה זאת משראה בקנקנו,
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מדוע לי נא הגידה אבל גדול, שכוח� אני רואה

הכסא? לבית לצאת כ� בשביל הוצרכת

ö¼−îדבוק אני היו� כל במש� הבעש"ט: לו

לדברי� מתפנה ואיני העליוני� בעולמות

שאסור במקו� החוצה בצאתי אמנ� כאלו,

קדושי� בדברי� להסתכללהרהר אני פונה ,

ומצאתי חיפשתי ואז הזה, בעול� בהנעשה

אלו. של בעליה�

הצדיקים מראיית עובדות

ðôñòíמטיב הוא בעיניו פג� שלא דמי מזה,

מסו  הטבעית ראייתו בכח לראות

מכ�. יותר וא  סופו, ועד העול�

îô×îזי"ע יששכר בני בעל זקה"ק פע� שאמר

עכשיו היי�: על שקידש קוד� ש"ק בליל

ברורה בראיה הספיר לבנת היכל עד רואה אני

לפניו. אשר את רואה שאד� כמו

ó¼õîמצאנז זקה"ק של הטהור בשולחנו אחת

יי� שמעמיד מנכדיו אחד על הכריזו זי"ע

זקה"ק נענה זכר. ב� לו שנולד השמחה לרגל

ע"ה שהרבנית ראיתי הדבר, נודע אכ� ואמר:

ולא וחג, שבת בבגדי לבושה עד� בג� מסתובבת

על נכד לה נולד אכ� עושה, זו מה לשמחה ידעתי
בשמחה. שרויה היא כ�

íëþíîשל ראיית� מכח בזה ידועי� עובדות
מדריגתו לפי אחד כל הצדיקי�,

ובחינתו.

יחוד בלא אף טבעית, ראיה

ñ×îאד� של ראייתו בטבע כי טבעי, באופ� זה
שבחטאיו אלא למרחוק צופה להיות היא
יכולי� בקדושת� והצדיקי� זאת, מקלקל הוא

הטבעית הראיה בכח למרחקי� בעש"טלראות (וראה

כז-כט) אות בראשית פרשת התורה .על

íôîדג� היינו יחוד, לכוי� שאפשר אמר שזקה"ק
בטבע לראות הגדולה במדרגה שאינו מי

וד"ל. היחוד, שמכוי� ידי על לראות הוא יכול

הכתוב רמז

íïמשה של בגדולתו הכתוב איששסיפר
הגו האלקי� ג� אלא הנשמה רק לא אשר

מביט היה מטבעו ובכ� אלקות, כולו היה שלו
שנאמר וזה ומזרחה, ותימה וצפנה ימה ורואה

בעיני� לווראה שנאמר ממה ראיה והא דייקא.
עיני� ובכוונתושא ניסיי בדר� רואה היה ואלמלי ,

עיניו. בנשיאת צור� כל היה לא הקדושי� שמות

תשכ"ו ואתחנ� חורש"י משיעור

�,
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îò−òôï ³î¼þîêô ñ¼ ³îê−ëò −þëð

íòíנחלת" הספר ידי תחת כא� לוטה
דעת החוות בעל מהגה"ק יעקב"
ואגדות, ש"ס על חידושי� והוא זי"ע,
קטע בפרסו� והחשיבות המצווה ומפני
להביאו אמרתי הקדושי�, מדבריו אחד
את העדה לעיני להראות בכדי הנה,
קדושי רבותינו של הארוכה ראיית�

הש"ס. חכמי העליוני�,

î−þëðהגמרא דברי על ברה� רבה (באגדות

ע"ב) ע"ג ד� בתרא בבא חנה, ואמרבר :
אזלינ� קא הוי חדא זימנא חנה, בר בר רבה
ליה דיתבא כוורא ההוא וחזינ� בספינה
(פע� עלויה אגמא וקדח אגבי' חלתא
גדול דג וראינו בספינה, הפלגנו אחת
ומעליה� חול הרבה עליו מקוב� שהיה
היא יבשתא סברינ� עשבי�), צמחו
(וחשבנו אגבי' ובשלינ� ואפינ� וסלקינ�
ועלינו הי�, מאיי כאחד יבשה מקו� שזהו
גבי' ח� וכד גביו), על ובשלנו ואפינו עליו
ספינתא מיקרבא דהוה לאו ואי איתהפי�
מעצמת ח� שגבו (וכשהרגיש טבעינ� הוה
קרבה ואלמלא התהפ� הוא עליו בישולינו
עכ"ל טובעי�), היינו לעברינו ספינה

הגמרא.

ó−þõ½ëî,זו עובדא על איתא הקדושי�
בר דרבה האגדות שאר ועל
ויש סוד, עפ"י יש לרוב, פירושי� חנה, בר

דרוש. או רמז, עפ"י

þõ½ëיעקב אתנחלת לבאר כתב הנ"ל
לפרש ונראה וז"ל: הגמרא, דברי

הקודש ברוח חנה) בר בר (רבה שראה
ישראל שיגביה משיח, ביאת קוד� שיהיה
שאר על הקב"ה) (של ממשלתו שתחת
(דג), כוורא בש� מכונה והאומות האומות,
הוא דחלתא חלתא, דיתבא שאמר וזהו
כוחה שהותש והיינו (חולי), חול� מלשו�
והאגמא עלויה, אגמא וקדח זו, אומה של
מלשו� בערו� כמבואר הכנעה, מלשו� הוא

ראשו כאגמו� ה)הלכו  נח, כלומר(ישעיה ,
(שימשלו האומה על הכנעה שגדלו
כלומר יבשתא, סברינ� האומה, על ישראל
(ויכולי� תקוות� יבשו שכבר שחשבו
ואפינ� וסלקינ� חזקה), ביד עליה� למשול
את להגביה ישראל שירצו היינו ובשלינ�,
גבי' ח� וכד עליה�, ולמשול עליה� עצמ�
(האומות) ונתחזקו נהפכו כלומר איתהפי�,
דהוה לאו ואי ישראל), (על עליה�
כלומר טבעינ�, הוה ספינתא מיקרבא
מחמת לגאולה, קרוב יהיה זה שדבר
ואילו ישראל, על מאוד ונתגברו שנתהפ�
עכ"ל. טבעינ�, הוי הגאולה קריבת היה לא

îò−−íîישראל ירצו לגאולה שקרוב
א� אחת, אומה על למשול
וכמעט ישראל, על יגברו הזאת האומה

הגאולה. תבוא ואז ישראל, ויטבעו

³ôêëîפירוש היו� כותב היה אחד א�
בר רבה של הלז במאמרו כזה
בעיני, חידוש בגדר כ� ג� היה זה חנה, בר
וחמישי� כמאה לפני כ� שכתב זה אבל
כזה פירוש בדעתו אז ושיעלה שנה,

ממש! נבואה זהו - בגמרא
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þîþëîעת עד שיתרחש מה שכל כשמש,

הקב"ה, מלפני נגזר כבר הגאולה,

החמה אור בספה"ק מוצאי� שאנו וכפי

וירא) פר' הקדוש, הזוהר שכבר(על מהרמ"ק,

שיתרחשו, הדברי� מ� כמה כותב

מה כל את ראו קדושת� בשגב שהצדיקי�

הגאולה. עד שיתרחש

íïîהשוטי� כדעת שלא ללמדנו בא

עשו ידי ועוצ� כוחי כי החושבי�

מאת הוא הכל אלא הזה, החיל את

ועילת הסיבות כל מסבב לבדו הבכ"ע

של הזאת בעת עלינו שמגי� והוא העילות,

המשיח כשחבלי דמשיחא, עקבתא

וגוברי�. הולכי�

îô×îכ� הטבע, כדר� שלא ה� שהצרות
שלא יהיה ישראל בני הצלת נס ג�
יולד מה ידעו שלא דבעוד הטבע, כדר�
השופר קול הצפירה, את ישמעו יו�,
תבוא ואז צדקנו, משיח של הגדול

ההצלה. ליהודי�

−õ×îהנחלת של הק' מדבריו ששמענו
סמו� כעת נמצאי� הננו יעקב,
מעט ועוד להגאולה, ממש ונראה
ואומר, מבשר מבשר הקול את ונשמע
ולקוות להתחזק, אנו צריכי� ולכ�

לה'. ולייחל

תש"מ שנת ואתחנ� חורש"י משיעור
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התוכ�:

לבוא ישועתנו קרובה

מליוני / באר"י האומות להתערבות הגיונית סיבה אי� / כטבע שלא - ושנאת� האומות הסתת

/ ההצלה וכ� כטבע, שלא הצרה / כולו בעול� ישראל שנאת / ושותקי� - נהרגי� גויי�

הכתובי� ביאור / יהודי כל מלווי� מלאכי� אלפי / להתייאש ולא להתחזק

כ

ולעשות לשמור כשהמטרה רק - הרב בצל ההסתופפות עני�

שלא עגלה הבעל / צדיקי� בהנהגות ההתבוננות מעלת / רבו אצל לדור שלא שעדי� יש

הכתוב רמז / שוגגי� שיהו מוטב / נתעורר

כ

שמושה גדולה

חסידות מעיקרי - צדיקי� שימוש / ויראה באימה למדו צדיקי� / הצדיקי� במעשי להתבונ�

הכתוב רמז /

כ

טבעית בראיה למרחוק ראו צדיקי�

עובדות / בעליה� את מוצא הבעש"ט / חל� בתגא ודאשתמש / 'יחוד' ע"י העול� בכל לראות

הכתוב רמז / יחוד בלא א� טבעית, ראיה / הצדיקי� מראיית

כ


