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,äæ øöéîî àöé äãé ìòù äöåòéä

àåäíå÷ú àéä 'äøéãú ãéîòéù ,
áéúëãë åéðéò ãâðì 'ä úàæè íéìäú)

(çøåëæé êëáå ,'ãéîú éãâðì 'ä éúéåù'
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וכלשונו א. ה', לפני בתפילה לעמוד יהודי כל של הגדול כוחו יבין זה ובכלל

זי"ע  לוי' ה'קדושת הרה"ק של Â·È‡¯)הק ' Â‡ ‰"„· ÈÁÈÂ ˙˘¯Ù) לכל ראוי 'כי ,

לבורא, יש מלאכים כמה כי תפילה', כל קודם ההם הדברים שיחשוב אדם

אחד  לעומת  החרדל כגרגיר אלא ואינו עולם, כשליש גדלו הקטן מלאך וכל

הקודש, מחיות  חיה לנוכח וכאפס כאין עצמו 'אופן' של וגדלו הקודש, מאופני

שואלים  לאלו 'אלו וכולם הכבוד, כסא  מול אל חרדל כגרגיר הם הרי והחיות

'כולם  אומרים ועליהם להעריצו', כבודו מקום איה - ממללים לאלו אלו

קרוץ – האדם ואילו קונם...' רצון וביראה באימה עושים וכולם אהובים...

ז"ל כמאמרם – ממש ה' לפני לעמוד לו אפשר ÁÎ:)מחומר, ˙ÂÎ¯·) לפני דע '

ניצב ה' והנה זמן, ובכל עת  בכל אלוקיו אל לקרא ובידו עומד', אתה מי

אבינו  לפני ולהעתיר להתפלל זה כוח לנצל עליו וזכות  חובה כמה כן על עליו,

ועידן. עת בכל בשמים
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יתברך מאתו ההסתרה  אף  – יושר סתרו
היא 

àúéààøîâá(:æë ä"ø)ìù åøåòéùù
åãéá åðæçàéù éãë' -øôåùä
úøåö éë ÷ñôð ãåò ,'ïàëìå ïàëì äàøéå
øöå ãçàä åãéöî áçø àåäù - øôåùä

øçàä åãéöî(áé åô÷ú ç"åà)ãîì ïàëî .
'éç ùéà ïá'ä ÷"äøä(íéáöð 'øô)ãåñé

úîâåãë íãàä âäðúéù ,íééç êøãå ìåãâ

'á úà äàøé áöî ìëáù ,øôåùä
óééò àåäå ãàî åì 'øö' øùàë ,íéããöä
,åáì êøé ìà ,úåéîùâáå úåéðçåøá òâéå

'äá çèáé àìàáááá÷ø àì äàøéåïàëî
óà àìà ,øöä ãöî -ïàëîåãåòù Y

éðùä ãöë àøåáä åîò âäðéå íåé àåáé
'áçø' åçúô øùà øôåù ìùââââàöéå ,

äøöîäçååøìããããäòùá àñéâ êãéàì .
àäúå ,åúòôùä úà ú"éùä åì áéçøéù

זי"עב. מסאסוב הרמ"ל ‰)הרה"ק ˙Â‡ ÌÏ˘‰ Ï"Ó¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)הפסוק על להמליץ אמר

ומתוקה, טובה שנה לנו תן אנא, רבש"ע, לך ', יחלנו כאשר עלינו ה' חסדך  'יהי

לך', יחלנו 'כאשר כי מעלה, שום בנו רואה שאינך מקוויםאף שאנו  אנו  כמו 

– וחי האדם  יראני לא  כי אותך, רואים אנו  שאין אף  על  לב  בכל  אליך ומייחלים 

בך  איתנה אמונתנו עמנו.ובכ"ז  תיטיב  אתה כך  ,

להרמב "םג. המשניות  בפירוש איתא  Ë)כך ˙ÂÎ¯·) הרעה על לברך  אדם 'חייב  המשנה על ,

רעה  אחריתם ויהיה טובים שתחילתן רבים דברים שיש לפי - הטובה' על שמברך  כשם

יודע שאינה מפני גדולה רעה עליו כשתבא  להשתומם למשכיל לו ראוי אין כל ועל רבה,

ÊÓ‰)סופה ‰ÏÂ„‚ ‰·ÂË ÂÏ ‡ˆÈ ÛÂÒ·Ï˘)כן וכמו ובשחוק, בשמחה להרבות  ¯Â·אסרו ÂÏ ˘È˘Î)

(‰·ÂËÂ ÚÙ˘לנצח ישאר אם יודע אינו שם גם כי והדאגה, היגון על  הכתוב אזהרת ואולם 

עליו לדבר צריך  שאין הנבואה ובדברי בספרים ומפורסם  גלוי כך  עכ"ל.כל '

זי"ע מזלאטשוב הרמ"מ Â¯˙Ò)הרה"ק ‰"„ ‰"¯ ·Â˘Ë‡ÏÊÓ „È‚Ó‰ ˙¯Â˙) דברי את  ביאר

שפעמים  וישר'. צדיק  אמת פעולתו אמונה עצתו יושר סתרו נקמה 'נאפד הפיוט

ו  - הדין במידת  עמו נוהג הבורא כי לאדם יושרנראה כל סתרו כי מאתו ונסתר –

היא, ביושר הבורא אמונההנהגת  שיתחזק עצתו  יווכח באמונה, כבר ואז שלימה,

שכל וישרבעינינו צדיק אמת , הוא .פעולתו

זי"עד. מקאברין ˆ·)הרה"ק  'ÓÚ ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡)הכתוב את È)ביאר ÊË˜ ÌÈÏ‰˙) האמנתי'

אדבר', 'כי עתיד בלשון לדבר פתח מדוע תמוה דקצת  מאד', עניתי אני אדבר כי

כי אלא , עבר, בלשון מאד' עניתי 'אני בוכה האמנתיוסיים אינו המאמין היהודי

שעוד תמיד מתחזק  הוא  אלא  מצבו, על הבורא,אדברונאנח  שיושיעני היום יבוא -

- עבר בלשון ואומר אען מאדואז עניתי כלומראני מרוד היו, עני שהייתי זמנים

מאיתי וחלפו עברו אלו וזמנים לאכול, לחם לי היה לי ולא הוטב כבר  עתה  כי
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àìà ,åááì íåøé àì ,áåè úëøá ìë åì
÷ø àì äàøéå ïðåáúéïàëî,áçøäî Y

óà àìàïàëîåóñåð çúô íâ ùéù -
éë øåëæé àì íàù ,øöä çúôä àåäå
ä"á÷ä éøä äæ òôù åì òéôùä ä"á÷ä

íéìôù äéáâîå íéàâ ìéôùîääää.

óàå,åúåå÷ú äãáàù åì äàøðùë
åéáàá ïéîàäìî çéðé àìå ,÷æçúé
áåèì ìòîî ïåáùçá ìëäù Y íéîùáù
éáøä ÷"äøä øàéá êëå .àááå äæá åì

ò"éæ àçñéùôî íéðåá éáøäçîù úøåú)

(ô÷ úåàäùøôá íéáåúëä úà(çé-æé àì),
é÷åìà ïéà éë ìò ,àåää íåéá øîàå'
éëðàå ,äìàä úåòøä éðåàöî éáø÷á

êéøöå ,'àåää íåéá éðô øéúñà øúñä
íä åéúåøö ìëù òãåé àåä íàã øåàéá
àåä éøä ,åáø÷á åé÷åìà ïéàù øåáòá
øîåì àø÷ä êéùîî òåãîå ,åàèçá øéëî
÷"äøä ùøéô àìà ,'øéúñà øúñä éëðàå'

,íðåá éáøàåäù åîöò äæ äáøãàã
,åéìòî åúðéëù ä"á÷ä ÷ìéñù áùåç
àèç åîöò äæ åéìò çéâùî åðéà øáëå,
ìò éë .'éðô øéúñà øúñä éëðàå' ïëìå
ìëá åúà àöîð ä"á÷äù úòãì íãàä

òø àøéà àì....êìà éë íâå' ,áöîéë
éãîò äúàäæ úà äàåø åðéàù äîå ,'

ä"á÷ä - 'øéúñà øúñä éëðàå' éë àåä
úåøúñää ìë úçú 'øúúñî' ì÷åååå,

צרותי  מכל  והרווחה ונושעתי עשירות לאדם לו להמשיך - אמונה של כוחה זהו כי .

מצרים  בלי נחלה טוב, וכל

זי"עה. חי איש ה'בן הרה"ק  רימז �ˆ·ÌÈ)כה '¯Ù) תרועה שברים 'תקיעה התקיעות בסדר

הכל  לו שהולך – האורה זמני על מורה וחלק פשוט קול שהיא שתקיעה – תקיעה'

והנה  כרע. לו ונראה מצבו שנשבר הזמנים על מורים תרועה שברים ואילו למישרין,

עליה וכתב  טבעת שעשה באותו המעשה יעבורידוע  זה  יראנה גם  אז בצער הוא אם ,

ש  יחשוב  כי ועשרו בטובו להתגאות יבא  ולא יראנה בטובה הוא  ואם זהויתנחם, גם

ש יעבור רואה הנך  אם אמרו לזה קיום. לו ואין תזוח תקיעה, לא למישרין הולך הכל -

של מצב  עליך  יבוא  שח"ו שאפשר ותדע תרועהדעתך , שבאשברים  הרואה אמנם .

תרועהעליו ה'שברים  לו ירחיב  ממש שבקרוב  ידע וכיו"ב לחמו מטה שנשבר –

כ  מחסורו כל 'פשוטה'תקיעהוימלא  �ˆ·ÌÈ)שהיא  ˙˘¯Ù ‰�Â˘‡¯ ‰�˘ ÈÁ ˘È‡ Ô·).

בפרשתןו. הפסוק  על הטורים' 'בעל Â)כתב Ï)לבב ואת לבבך  את  אלוקיך ה' ומל

' הפסוק  אלול...וכן תיבות  ראשי שהוא -לולאזרעך ה'' בטוב  לראות האמנתי

נכתב לא  מדוע להוסיף, ואפשר ה', נגד חרדתי ואילך  שמאלול לומר אלול אותיות

לראות , האמנתי לו'אלול' שנראה  בעת היא האמונה  חשיבות עיקר אדרבה  כי

ב 'היפוך ' לו  הולך  אתוו.שהכל



סליחות - וילך - נצבים - הפרשה äבאר

'ä úà äàåø åðéàù äæ ìò äáøãàå
àåä ìáåñ òâøå òâø ìëá åéìò áöéðä

,ë"ëêåúá 'ä úà äàåøå ïéîàîä éë
î úåìèáúî ïä éøä úåøúñääåéìòææææ.

בתפילה תלוי הכל  – ובבעותא  בצלותא

ãçàúà ïéøéáòîä íéøáãä úùåìùî
äìéôúä ïééðò àåä äøéæâä òåøçççç,

éáø ÷"äøäî àúéàù äî êéîñäì éåàøå

הכתובז. את  זי"ע  באבוב בית צדיקי Â)ביארו ËÙ ÌÈÏ‰˙) אף ה' פלאך  שמים 'ויודו

בתלמוד דאמרו קדושים', בקהל �·.)אמונתך ‰ÎÂÒ) הקב"ה מביאו לבוא שלעתיד

גבוה... כהר להם נדמה צדיקים הרשעים, ובפני הצדיקים בפני ושוחטו הרע ליצר

עמהם, תמה הקב"ה ואף כזה, גבוה הר לכבוש יכולנו היאך  ואומרים בוכין צדיקים

ובפיתוייו. בכוחו כך  כל הגדול היצר את לכבוש החומר קרוצי בידי היה והנההאיך

וביטחון  אמונה בענייני האדם את לשבר הוא  היצר של מלחמתו  שעיקר  ועל ידוע  ,

הכתוב אומר שמיםזה עוד ויודו ולא  ויאמרו, יודו בשמים השרת  מלאכי אף –

- ה 'אלא היאךפלאך  ישתומם, ובעצמו בכבודו אף,אףהקב "ה חרון בעידן גם -

נשארו מאתם, פניו את הקב "ה קדושיםכשהסתיר בקהל צדיקים אמונתך עזבו לא  ,

והתמימה. הזכה באמונה התחזקותם את  אלו וקדושים

רבי  הרה"ק  חתנו ובעקבותיו זי"ע מפשעוווארסק  יצחק רבי הרה"ק  המליץ וכך

'ויושר הפיוט על פירוש ושנה שנה בכל דבריו על שחזר זי"ע בעדנו יעקב  יליצו

על  מבואר בספה"ק  כי אלא  המלאכים, עלינו יליצו יושר איזה על אש', מלאכי

לרדת שליחות  מקבלים כשהמלאכים - הבזק ' כמראה ושב  רצוא 'והחיות הפסוק

עושים  שהם עד עליהם, הגשמית מההשפעה ורועדים פוחדים כ"כ הם הזה לעולם

רואים  מכאן הזה. מהעולם לברוח – ושבים רצים ומיד הבזק , במהירות  שליחותם את 

מעלה  שרפי שאפילו עד הזה, בעולם הגשמיות  של ההשפעה כוח גדול כמה עד

ולחטוא  להתגשם עלולים מעלה של ‰˘¯ÌÈמפמליא  ,È"˘¯·Â ,ÌÈ˜ÂÏ‡‰ È�· · Â ˙È˘‡¯· 'ÈÚ)

(˘"Ú ÌÂ˜Ó Ï˘ Â˙ÂÁÈÏ˘· ÌÈÎÏÂ‰‰ מה כי – ישראל בני על יושר מליצת  כאן יש ומעתה

העולם בזה הדר מחומר קרוץ ודם מבשר לתבוע ˜ı·Âיש ,Ï"ˆÊ ÍÂ·�¯ÚË˘ ‡"¯‚‰)

(„Ï˜ ‰È¯ÂÓ.

אליו ח. שיחיש מעבדיו אחד על ציווה אשר ונישא  רם למלך פי, במשל אפתחה

משהגיע ביותר, מאוים המשרת  מראה והיה לו, קבע  אשר 'למשפט' מנתיניו פלוני

לו  לוותר שיואיל שליש בדמעות  בפניו להתחנן הלה החל זה, תושב אל המשרת

המלך אם כי למשפט לעמוד קראתיך אני לא המשרת , ענהו המשפט, מן לו ולהניח

מעומק אליו התחנן להנצל ברצונך אם אותך, לחונן יכול הוא  ורק אותך, הקורא הוא

כי  להנצל, שבעולם טצדקי שום לעשות לאדם לו אין כן כמו לך . ימחול למען לבך 
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ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãöíâ áåúë æ"éòëå)

('á÷òé ïéò' ìò 'óñåé óðò'á ïëéøáã ìò
àøîâä(:æè äðùä ùàø)÷çöé áø øîà' ,

ïéáå ïéã øæâ íãå÷ ïéá íãàì ä÷òö äôé
úåù÷äì ùé äøåàëìã ,'ïéã øæâ øçàì
,ïéã øæâ øçàì äìéôúä äìéòåî êàéä
åðéà àéîù ïî ÷ñôðù ïéãä øæâ àäå
øáãä éøäå ,ãáìá íãàä úáåèì àìà
àôåøä ìà ïðçúîä äìåçì äîåã
åúàåôø éëøã úà øéñéå ÷éñôéù

éàãå ,åì íä íéáéàëî éë åäàôøîùë
áàë éë øåîâ äèåù àìà åðéà äæ íãàù
åúàôøì åúáåèì íà éë àá åðéà äæ
øùôà êéàä ïë íàå ,åúåéçäìå å÷éæçäì
êëá éøä ,úåøéæâä ìåèéá ìò ììôúäì
éãé ìò åì àåáúù äáåèä úà òøåâ
äòùáù ,àåä øåàéáä àìà ,øòöä
êôäð ,åàøåá éðôì äìéôúá ãîåò íãàù

,øçà ùéàì åîöò àåäèèèèàìéîîå
åúåà åððéà äúò éë äìéôúä åì äìéòåî

רק שהרי ודמעה, בבכי ובוראו יוצרו לפני יתחנן אלא  במאומה, לו יועילו לא  הם

שחת . מרדת להצילו יוכל אשר המשפט המלך  הוא 

שדינם ט . הערלים נתיניו כל על שגזר למלך  משל העיקרים' 'בעל כתב זה וכעין

הערלים, בכלל אינו שהרי מהגזירה ינצל עצמו למול שיחיש שמי ופשיטא למיתה,

הגזרה. נגזרה עליו ולא הוא, ו'אחר' מהותו משתנית בתפילה העומד כן כמו

לקח  אבינו אברהם של בבריתו בנו את  הכניסו שבעת א "י מבני אברך לי סיפר

לתינוק והזיק  כך , כל 'מומחה' מוהל שאינו מעשה לאחר נתברר אשר מוהל בטעות

שבארץ לו נודע אך  מומחה, רופא אחר האב  בירר רב כי בכאבו בשרו. את בחתכו

לזה, ביותר המומחה רופא  יש בארה"ב  ורק בנו, את לרפא  שיוכל מי אין ישראל

לסך לו יעלו וכדו' כנסיעות נלוות הוצאות  ושאר הרופא לתשלומי ההוצאות אמנם

ומימיו  כזה מספר סופרים היאך ידע שלא  האברך דולר'. אלף חמישים 'מאתיים של

החברותא שאלו לכולל בהגיעו בנפשו, עצות  להשית ידע לא שכזה סכום ראה לא

לחברותא וסיפר ישיחנה' איש בלב 'דאגה בנפשו האברך קיים היום, רעים פניך מדוע

המנחה' 'תפילת ליבנו מקירות  נצעק  הבה החברותא, לו אמר קרהו, אשר כל את 

(‰Á�Ó ‡ ÔÚÈÈ¯˘ ÒÈÂ‡ ÔÈÈ‚ ¯ÈÓ‡Ï),עשו וכן הרחמים, ממקור ורחמים ישועה הלכו ונפעל

רבעי  ג' משך עשרה' ב'שמונה ועמדו שם, אותם מכירים אין אשר מדרש לבית 

את שסיימו לאחר מצר. עזרת  להם שיחיש ה ' אל ליבם מנהמת  וצעקו ובכו השעה

אמר  אליו, האברך חזר חיפשו, הגדול שהעסקן שלו בטלפון האברך  ראה תפילתם

הקודש  בארץ  הרופאים שעדת  רבות שנים מזה כי בפיו, טובה שבשורה העסקן לו

דגול רופא לאותו �Â˙)מתחנניםÙÏ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰ ÂÈÏ‡) ממנו ללמוד שיוכלו בכדי הנה שיבוא

הרופא יטפל וממילא לכאן, להגיע  ניאות ההפצרות ריבוי לאחר עתה הרפואה, דרכי
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íãàäå ,äøéæâä åéìò äøæâð øùà íãàä
àìå ,áàëìå øòöì êøöð åðéà äæä ùãçä

.äðåéìòä äçâùää äøæâ åéìò

åáúëçðú ùøãîá ì"æøàîå(è õ÷î),
íéëùäì íãàä êéøö êëéôì'
.'äìéôúä ïî ìåãâ êì ïéàù ,äìéôúì
ñðëéì àìù åéìò øæâð äùî éøäù ,òãú

õøàìäúåàøì àìåäáøäù ïåéëå ,
åá áéúë äìéôúá(ãì íéøáã)'åäàøéå'ä

åøîàù ô"òà äé÷æç ïëå ,'õøàä ìë úà
(ãö ïéøãäðñ)ìàøùéá äøåú äáøäù

ìëù úåùøãîä éúá çúôá áøç ãéîòäå
åéîéáå ,áøçá ø÷ãéé äøåú ãîìé àìù éî
÷åðéú äéä àìå òáù øàá ãòå ïãî å÷ãá
,äøäè éðéãá ïéàé÷á åéä àìù ú÷åðéúå
ìèáì äìà ìë åì åìéòåä àì úàæ ìëáå

àéáðä äéòùé åì øîàù äøéæâäíéëìî)

(ë ,áúî éë êúéáì åö 'ä øîà äë' ,
,úàæ ìë íòå ,'äéçú àìå äúàøùàë

ììôúäå 'øé÷ä ìà åéðô åäé÷æç áñéå'

äìéôúä åì äìéòåä ,äøéæâä ìèáúúù
íééçì úååîî åìéöäìàúéà ãåò .

ùøãîá(âé æ"ô øúñà ,äáø ùøãî)äòùáù
òùøä ïîä éîéá äøéæâä äøæâðù
íéãåäéä ìë úà ãáàìå âåøäì ãéîùäì
àéáðä åäéìà êìä ,ãçà íåéá íéùðå óè
åðîî ù÷éáå àðîéäî àéòø äùî ìà
ìèáì ìàøùé éðá íò ìò íéîçø øøåòéù
äùî åì ìàù ,äàøåðä äøéæâä úà íäî
øùë íãà ùé íàä ,íé÷åìàä ùéà
åðùé ,àéáðä åäéìà åäðò ,äæä íìåòá
,åðéáø äùî åì øîà ,åîù éëãøîå ÷éãö
íùî àåä äìéôúá ãåîòéù åì øåîàå êì
äøéæâä úà ìèáð åéãçéå ,ïàëî éðàå

ùåã÷ íò éùàø ìòî äù÷äéééé.

êãéàìåíéøáãä êùîäá àúéà àñéâ
ïéìéî ÷åãö éáø ÷"äøä ìù
ïî íãàì øæâð øáëùë óàù ,ïéøé÷é
úëøöð ïééãò ,äëøáå äáåè òôù àéîù

את המבטחת החולים מקופת לו ישלמו לרופא  התשלום כי תשלום, כל ללא בבנו

זו  ולא ממנו, ללמוד שרצו הרופאים לעיני אותו ניתח הרופא  היה, וכך  בריאותו,

גבי  על הרפואה דרכי שילמדו להם שהסכים על משלם שכרו לו שנתנו אלא בלבד

ולהשפיע למתוק , ממר הדין גזר כל את לאדם לו להפוך  התפילה, כוח זהו כי בנו.

טוב . רב שפע  האדם על

רבי י. הרה"ק  אמר וכה קרובו, עם לבניו ונפלאות  ניסים יראה שהקב"ה ובוודאי

זי"ע  מקאריץ  �‚)פינחס˙ ˙ÂÁÈÏÒ ,ÌÏ˘‰ ÒÁ�Ù È¯Ó‡) של מנוחה' 'במוצאי שהפזמון

וס' נ ' אות רק עצמו, בפני חרוז אות  וכל ב ', א ' אותיות עפ"י נבנה דסליחות א' יום

סגבם' נא  - לזה זה יחדיו,(˘‚·Ì)סמוכים וס' הנ' את 'נס'...להסמיך לתיבת שיעלו 

מייחלים אנו  הקב"ה לניסי .כי



çסליחות - וילך - נצבים - הפרשה באר

àîìò éàäì òôùä ÷éøäì äìéôúä åì
'áá øáãä úà çéëåîå ,àúúì àìéòî
ú"éùäù àéáðä åäéìàî .à ,úåéàø
åãéù ìîøëä øäì åúééìò éðôì åçéèáä
éàéáð úà çöðéå ,äðåéìòä ìò äéäú
åäéìà êøöåä ïë éô ìò óàå ,ìòáä
äéàøäå ,'éððò 'ä éððò' ììôúäì àéáðä
ùàøáù óàù íåé ìëá íéùòîî .'áä
ãçàå ãçà ìë ìò øæâð øáë äðùä
ïéëôåù åðà ïééãò ,äðùä ìëì òôùä
úçèáä óà ìò éë ,íåé ìëá çéù åéðôì

äìéôúä åì äøñç ïééãò äáåèäàéàéàéàé.

שבת  סגולת – ישראל שמרו אלמלא
השנה של  האחרונה

÷"äøäíùî øîà ò"éæ 'àéðú'ä ìòá
ùèéøæòîî ìåãâä ãéâîä åáø
è"ùòáä ïøî ìù àùéã÷ äéîùî ò"éæ

ò"éæ '÷äóñåé ìäà íéìäúì íéáúëî õáå÷)

(193 'ò ÷çöéúà ïéëøáî ïéà åæ úáùáù ,
úîãå÷ä úáù àéäù óà ìò ùãåçä

åæ úáùá éë ,éøùú ùãåçìä"á÷ä

ùãåçä úà êøáî åîöòáå åãåáëá,
úà ïéëøáî åðà åæ 'ùãåçä úëøá' çëáå

.äðùä éùãç øàù ìë

áúëò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä
(ä"ã íéáöð)úåáåèäå úåëøáä ìë'

úåììëì òåáùä éîé ìëá äùòðù ãñçäå
äùòð ìëä ,éèøô íãàì åà íìåòä

..äéðôìù ùãå÷ úáùá êùîðåúàöîðå .
äæî ãîìúò àøåðäå ìåãâä íåéá íâù

äðùä ùàøá ìàøùé åîò èôùî
íäéúåñðøôå íúåéç úáö÷äå
êùîðå äùòð ìëä äðä ,íäéúåðåæîå

åéðôìù úáùáìòå ,íééçä íéî øå÷îá
êåøò ïçìåùá øàåáî ïë(ã çëú),

ùàø íãå÷ 'íéáöð íúà' ïéøå÷ íìåòìù
,äðùä ùàø ìò æîøî àåäù éôì ,äðùä

äðùä ùàø àã 'íåéä'ã(àìø ñçðô ÷"äåæ),
úáùá ÷÷çðå æîøð äðùä ùàøäå

åéðôìù,'äæä úáùá åúåà ïéøå÷ ïë ìò
åðééäå'ïåøî éðáë åéðôì ïéøáåò íìåë'ù

הפסוקיא. על זי"ע  הק' החיים' ה'אור רבינו שכתב Î·)כעניין ,Ï ˙È˘‡¯·) ויזכור'

' רחמה', את  ויפתח אלוקים אליה וישמע  רחל את  הגםאלוקים כי הכתוב מגיד 

לתפילה הוצרכה עוד לפניו , זכרונה מכאן שעלה חזינן וגו''. אליה וישמע כאומרו ,

שפע שיבוא להתפלל עליה היה עדיין להוליד השי"ת  עליה גזר שכבר לאחר שאף

אליה. זה

של  גדול סכום עבורו שנשלח הדואר מבית הודעה שקיבל לאדם דומה הדבר

מלפני  לבקש עלינו כן כמו המעות , את ליטול לשם לגשת עליו עדיין אך  מעות ,

לטוב . עבורנו להשפיע  הכין שכבר מה את אף המלך
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åæ úáùá øáë ìéçúîáéáéáéáéäùòé íåøòäå ,
åæë äìåãâ úáù éåàøë ìöðì úòãáâéâéâéâé.

ãåòõéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäî àúéà
ò"éæ(áîú úåà ô"îà)äãåòñ úòáù

ìë íãàä íò åâäðúé êéà øæâð úéùéìù
òåáùääãåòñ àø÷ð ïëìù ,øîà ãåò ,

ìôùå ïè÷ úåéäì êéøöù Y ïéôðà øéòæã

ìéøòîù éáø ÷"äøä óéñåäå ,åîöò éðéòá
(øò÷ååéçøàåå),àéìú àäá àäù Y ì"æ

ù÷áì åì øùôà úéùéìù äãåòñ úòùáù
.úåìôù ìòäãåòñá ù÷áì ùé êëìå

åäëæéù äðùä ùàø éðôì úáùã úéùéìù
ùàøá úåìôùå äòðëä åì úåéäì ú"éùä

äðùäãéãéãéãéåøîà éøäù)[:åë ä"ø]äîë' ä"øá
.('éìòî éôè äéúòã ùðéà óééëã

זי"עיב. מאלכסנדר ישראל' ה'ישמח הרה"ק אמר ‡)וכך  ˙Â‡ ÛÂÒ È"Â�צדיקים ( בשם

כל  מתרומם בקצהו, רק  אף אותו מרימים כאשר המטה, שכדוגמת  קדמונים,

בוראו  אל ויתקרב  שיתרומם ידי על השנה, בקצה זו בשבת כן כמו כולו, המטה

ולברכה. לטובה להפכה כולה, השנה כל את  בזה ירומם

ב'לבוש'יג. „)איתא ÁÎ˙ 'ÈÒ) קודם בשבת להיות צריכה נצבים' 'אתם פרשת  שקריאת 

התשובה. מענייני רבות בה שנכתב לפי השנה , ראש

חז"ליד. ÊË:)אמרו בתוס'(¯"‰ ופירשו בסופה', מתעשרת בתחילתה שרשה שנה 'כל

(‰˘¯˘ שישראל („"‰ השמיםשמתוך מן עליהם  ומרחמים נשבר, לבם - רשים .ים 

ואינו  המוח בלבול מרגיש החג בכניסת  לפעמים כי ואחד, אחד לכל גדול חיזוק וזה

ומנסה  כנגדו מרקד השטן זה והיצה"ר ותפילתו, בעבודתו כראוי להתרכז מסוגל

אצלו  מתקיים בזה שהרי זה, מצב על ישמח דעת בר כל אולם היאוש. לפח להפילו

בתחילתה ובטוחשרשה  סמוך  יהא  כן בסופהועל ובגשמיות,שמתעשרת ברוחניות 

הדעת להרחבת  לזכות  טפי מעדיפים ואנו כזה, למצב  להגיע חפצים אנו שאין והגם

זה  את  לקבל עליו עולמו את כך  מסבב  הקב"ה כאשר אך  ושמחה, רוגע  מתוך 

ולברכה. לטובה זה שגם ולדעת באהבה

זי"ע מפרהאבישט שכנא שלום רבי הרה"ק  על ‡·¯‰Ìמסופר È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�·)

(Ú"ÈÊ ÔÈ'ÊÂ¯Ó ˜"‰¯‰ È·‡Â ,Ú"ÈÊ Í‡ÏÓ‰ זקנו של מדרשו בבית כשהתפלל השנים שבאחת

השנה ראש בערב המנחה תפילת זי"ע  מטשערנאביל עיניים' ה'מאור [כידועהרה"ק

·)שהמקובלים ˙Â‡ ‰"¯ È�È„ ,ÌÈ·ˆ� '¯Ù 'ÈÁ ˘È‡ Ô·'· 'ÈÚ)לכוון צריך  שביותר הפליגו,

נאמרו שלא התפילות שאר כל להעלות אפשר ידה ועל  שבשנה, האחרונה  זו  בתפילה

הואכהוגן] אך  בתפילתו כלל לכוון יכול היה ולא המוחין' ובלבול 'קטנות  לו היה ,

המילות' ב 'פירוש והתפלל מהטבע למעלה התאמץ  כוחותיו ובכל נואש אמר לא

כוונות אילו לי נא אמור לו, ואמר עיניים' ה'מאור אליו ניגש התפילה לאחר כפשטן,
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הסליחות  ימי רוממות – מנוחה  במוצאי
דסליחות  א ' יום ובפרט

íéãîåòéîéì øòùä çúôá åðà
,'úåçéìñ úáù' Y 'úåçéìñ'
áåùì øøåòúî ïáà áì óà úàæë úòì
åùã÷ úåøáãëå ,åéììòî éøôîå åéëøãî

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ìù÷"ùù)

(æè äáåùúáåúëä ìò ,(çé áî äéòùé)

åèéáä íéøååòäå ,åòîù íéùøçä'
òîùé êéà éëå ,àìôé àìäå ,'úåàøì
éãéì 'øååéòä' àåáé êéàäå ,åéðæàá 'ùøçä'

àìà ,úåàøíéäåáâ äë íéðîæ íðùé'
äàåø øååéòäå òîåù ùøçä åìéôàù'åèåèåèåè.

úáù òéâäá ,íéøåîà íéøáãä ïãéãìå
éìò íåìù øîåì ñåðî ïéà øáë ,úåçéìñ
ùø÷'á áèéä ÷éæçé ãçà ìë àìà ,éùôð

äìéôú äáåùú - 'äìöääæèæèæèæè,ä÷ãöå
.'íëéìà äáåùàå éìà åáåù'

äæå'øùåé è÷ì'ä ïåùìúåà úåéðòú 'ìä)

(ãé÷ 'îò ,áéåðîî éúù÷á à"ô ,åáøî)

('ïùãä úîåøú'äúåçéìñá ìåëàì éì øéúäì

זו, תפילתך ידי על תיקון להם היה נשמות  אלפים אלפי כי בתפילתך , עתה כיוונת 

כוחו, בכל ומתאמץ מתייגע  והוא  בנקל שלא  לאדם הבאה 'עבודה' כי מכאן חזינן

למישרין. הולך  שהכל מבשעה מונים עשרת  הכבוד כסא לפני חשובים ופעלו עבודתו

חרשים טו. תהיו אל אלינו צועק  שהנביא  שם ביאר זי"ע  מקאצק  הרה"ק משם

ועוורים. חרשים להיות שלא – הדבר בידכם כי ועוורים,

בחלון  דופק השמש היה הסליחות בימי הבוקר שבאשמורת  ישראל של מנהגן ידוע

אותו  שיקיצו נצרך היה לא  מעצמו התעורר שכבר מי והנה בו. הדרים את  להעיר הבית 

ונקישות מתעורר בדפיקות היה לכה"פ אבל מעצמו התעורר שלא  מי ואף ביתו, על

הוכרחו  שלא... ומי אצלו, לדפוק הוצרכו לא  אליו בסמיכות  הדר השכן בחלונות כשדפקו

שיצטרכו  קודם בתשובה לשוב מעצמו יתעורר המשכיל – מובן והנמשל אצלו. לדפוק

יתעורר  מעצמו נתעורר שלא  מי ואף ח"ו, ומכה חלי באיזה ולהכותו 'לדפוק ' השמים מן

המכות ... כל מעצמו ימנע  ואז אחרים. את אירעו אשר מהצרות הפחות  לכל

מהר"אטז. הרה"ק  אצל תפילה' 'בעל שהיה זצ"ל שטערביצער יוסף רבי הרה"ח סיפר

קראו  סליחות של ראשון ביום הסליחות אמירת קודם אחת פעם זי"ע, מבעלזא

יוסף  רבי רץ  הסליחות , אמירת כוונת ואלמדך בא לו, ואמר אליו מהר"א  הרה"ק 

אמר  הרה"ק  אך  מעלה, רזי עתה ישמע  שהנה בטוח שהיה מאחר רבה, בהתרגשות

ובלשון  ובהתעוררות , רם, בקול להתפלל אחד, דבר תכוון העמוד אל בגשתך לו

הויעך ...' הויעך... 'הויעך... ¯Ì)קדשו ÏÂ˜·) תיתן ואל ויתעורר, ישמע  העם שכל כדי ,

שיחליף  מי יש רם קול לך יהא לא כבר אם אפילו כי קולך , יצרד שמא  לנפשך  דאגה

שלימה. לתשובה וההתעוררות  הלב שימת הוא  הסליחות  באמירת העיקר כי אותך,
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,íéîé øàùá åîë ãåîìì ìëåàù éãë
,øîàåíòèä äæ íéòãåé íéðåîã÷ä íâ

(íéãåîéìäî òéøôî úéðòúäù),íå÷î ìëîå
éô ìò óà ,úåçéìñá úåðòúäì åð÷ú
úåîé øàùá åîë ãåîìì íéìåëé íðéàù

êì øéúî éððéà ïëìå ,äðùä.ì"ëò ,
íúåäîá íä íéðåù íéîéä åìàù åðééäå

äðùä úåîé øàùîæéæéæéæéóà øîàé ïãéãìå ,
íéøåî ïéà íåéäëå íéðîæä åðúùð éë
åðì ùé íå÷î ìëî ,úåðòúäì íéáøì
úåîé ìëî íéîéä åìà åðúùðù úòãì
åéëøã äðùé äéìéãá ãçå ãç ìëå ,äðùä

.áåèä úéìëúá íáéèéå

øúåéáå'à íåéì òâåð øáãä
úåçéìñãçéçéçéçéáúëù åîë ,

'øåè'ä(àô÷ú ïîéñ)øåáéöä áåøù
,úåçéìñ ìù ïåùàøä íåéá ïéðòúî

'ñçðô éøîà'á áúëå(äîú úåà),
ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäù
úåçéìñã 'à íåé úìéáèá ãàî øéîçä'
äðùä ùàø áøò íåéå ,úøåîùàá
íéîéä 'á äðùä ùàøå úøåîùàá
úåìéáè íå÷î ìëî ...ìé÷äù óà ,âåäðë
øùà àåäå ,ì"ëò 'éôè øéîç ì"ðä
øàùî íä íéðåù íéîéä åìàù åðøáéã

íúåäîáå íðéðòá äðùä úåîéèéèéèéèé.

חיים'יז. 'שלמת  בשו"ת הובא  ˘Î"‰)וכעי"ז Á"Â‡) חיים יוסף רבי הגדול להגאון

היות ששאלו, אחד למלמד שענה עיה"ק, ירושלים של רבה זי"ע  זאנענפעלד

·¯Ó"‡)ונפסק ÊÈ ‰Ó¯ „"ÂÈ) על מדי, יותר בלילה ניעור להיות דרדקי למלמד שאסור

להחסיר  לו התיר ולא לסליחות', ה'השכמה עם לעשות מה כדת  בפיו שאלתו כן

זו ÈÚÓ˜¯‡)מהשכמה ÔÎ Â�˙‰Î ·˘Á�˘ ,˘"ÈÈÚ).

כבר יח. מתחיל ויוה"כ ר"ה של וחתימה הכתיבה אומר היה זי"ע  מסטרעליסק  הרה"ק 

סליחות  של א ' �ÌÈ‡¯Â)מיום ÌÈÓÈ ˘Â„˜ È¯Ó‡).

ביום יט . לגמור יעבור ולא  כחוק  נהגו, ואף הורו זי"ע  לדורותיהם בעלזא בית  צדיקי

המהרי"ד  הרה"ק על ומסופר עם בקהל התהילים ספר כל את  דסליחות  ראשון

להניאו  המשמשים רצו הבריאות , בקו היה לא כאשר שיבתו בימי זי"ע, מבעלזא

התגבר  הוא  אך דסליחות , א' ביום המדרש בבית  בציבור תהילים לאמירת מלהכנס

למנוע חשבתם האיך בקדשו, התבטא  מכן ולאחר המדרש, לבית ונכנס כוחותיו מעל

תהילים. אמירת שלאחר רצון' ה'יהי של הרבה ההתעוררות את  ממני

זה יום של ב 'עבודה' שיגיעתו זי"ע  מהרי"ד הרה"ק אמר מיגיעתו גדולהעוד

הקדוש. ויום השנה בראש

זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק  לפני יהודי בא  ·ÈÚ¯פעם ¯„ ‰È‰˘ ÌÈÓÈ·)

(·È·‡ Ï˙ פעם הקדוש, זקינך  עם לזקיני שהיה מעשה לרבי נא אספרה לו, ואמר

ה'חוזה' הרה"ק  רבו אצל שהותו אחר מלובלין זי"ע  מלעלוב דוד רבי הרה"ק  הילך
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,íðîàäæ ìëì ùâéù 'øáã úéùàø
äååöî ìù äçîù êåúîïëå ,

ò"éæ 'øùåé è÷ì'ä áúë'îò à"ç ç"åà)

(ç"é÷øîåì íéìéçúîù øáãä íòèá
íåéá éë ,à÷ééã äçåðî éàöåîá úåçéìñ
åé÷ñò ìëî íãàä äðôð ùãå÷ úáùä

âðåò'á àåä âðòúî ïëå ,äøåúá úåâäì
àìà äøåù äðéëùä ïéà' éøäå ,'úáù

'äååöî ìù äçîù êåúî(:ì úáù)àöîð ,
éåàø äùòð äçîùá àìîúðù øçàù
úù÷áá ïðçúäì Y êìîä øòù ìà àåáì

äçîù êåúî äçéìñëëëë.

לא כי רגלי דרכו את  עשה ודלותו עניו מרוב לעלוב, העיר עבר אל זי"ע מלובלין

יהודי  לכבודו עמד בדרכו בעודו עגלה', ל'בעל לשלם פרוטות כמה אפילו בידו היה

עבר  אל מועדות  שפניו דוד רבי ענהו מועדות , פניו לאן ושאלו, עגלה גבי על שנסע 

בצוותא, דרכינו את  ונעשה מרכבתי על מר נא יעלה האיש, לו אמר לעלוב, העיר

עבר  אל בהגיעם שם, אעבור נסיעתי ובדרך  לעלוב, לעיר הסמוך בכפר אנכי דר כי

זה, בעיר כאן מדרש בית  לי יש הנה אליו, ונענה הרה"ק לו הודה לעלוב העיר

רק הנה אה, לעצמו, מיד חשב יהודי אותו דסליחות. א' ביום אלי שתבוא ואבקשך 

מדרשו, בבית  מניין לו להשלים שאבוא  אותי לנצל ברצונו וכבר חסד עמו עשיתי

לעלוב . העיר עבר אל פניו ישים לא  היום שבהגיע  אתר על והחליט

תר  כשהוא מדרשו בית אל נכנס והרה"ק  סליחות , של ראשון יום ובא אתא

בזה  פעמים כמה היה וכך לחדרו חזר מבוקשו את  מצא ומשלא ואנה, אנה בראשו

אדהכי  חדרו. אל חזר מצא  שלא  ומכיוון הקהל, בין וחיפש מחדרו שיצא  זה, אחר

כבר  ומה הוא, קדוש אדם מלעלוב  הרבי הן לעצמו וחשב יהודי אותו נתעורר והכי

ונסע מרכבתו על עלה כך  ובתוך  בקשתו, אקיים לא מדוע אליו, שאכנס ממני ביקש

עומד  וראהו הרה"ק  עתה משיצא  לביהמ"ד. ונכנס הסמוכה לעלוב העיר עבר אל

טובה  עמדי עשית  זו בשנה הנה לו אמר מכן ולאחר סליחות, לאמירת מיד ניגש שם

שתבוא קראתיך  כן על טוב , וכל רב  שפע  עליך ולהשפיע  לברכך היה וברצוני גדולה,

שתהיה  אברכך  וכעת ממעל, בשמים גדול רצון עת  עתה כי דסליחות א' ביום אלי

נינו  הריני היהודי, ואמר ושנים. ימים ואריכות מופלגת  עשירות  אחריך ולזרעך  לך

הדורות בכל באשר במלואה, התקיימה שהברכה אני ומעיד המתברך , יהודי אותו של

רבה. יומא האי מעלת נלמד ומזה ימים, האריכו וכולם עשירותינו גדלה אז מני

הסליחות,כ. בתחילת  במאמרינו מרומז אף זה מתוחים,דבר דר פה לפניך נפתח 'איך 

ז"ל אמרו הרי כי שיחים, נשפוך  פנים ·)באלו ‡È ‰·¯ ˙È˘‡¯·)את אלוקים 'ויברך

מאור  דומה 'אינו פניו, במאור וקידשו פניו במאור בירכו אותו', ויקדש השביעי יום

יום  עלינו שעבר אחר אומרים אנו וממילא  בשבת', פניו למאור בחול אדם של פניו
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– תיבות עשרה  בשלוש  יתידותי תמכתי
רחמים  של מידות  י"ג אמירת  סגולת

íéîéáùìù úøéîàá íéáøî åìà
êëå ,íéîçø ìù úåãéî äøùò

ãåîìúá àúéà(:æé ä"ø),äãåäé áø øîà'
íéîçø ìù úåãéî â"éì äúåøë úéøá
éðá åðéçà êëìå ,'í÷éø úåøæåç ïðéàù
íåéäë ã÷ôð àì éî' øùà úòá ,ìàøùé
,åðéãéá ïúéð øùà ìåãâä çëá åæçà ,'äæä
úåãéîä â"é úà íéøîåà åðà éøäå
úåçéìñã ïåùàø íåéî - íéîòô úåøùò
íëçäå ,äìéòð úìéôú íåéñ øçàì ãò
ùåøéôá øøåòúäìå ïééòì åùàøá åéðéò
úàø÷ì äëøáå äáåè ìë ìòôéå ,úåáéúä

.äùãçä äðùä

äìãâìù úåãéîä â"é úøéîà' úìòî
ãò ,'íéîçøíúøëæä éãé ìòù

ìçåîå íéîçø àñë ìò ìåëéáë áùåé
íäéúåðååò ìë ìò ìàøùéì íäì,äðäå .

â"éä íãå÷ øîåì íéîéã÷î úåçéìñä ìëá
'áä íòôîå ,'íééôà êøà ì-à' úåãéî

êìî ì-à' íéîéã÷î êìéàåáùåéàñë ìò

øáëù øçàìù ,åøàéáù ùé ,'íéîçø
,úåãéî â"éä úà úçà íòô åðëøò
øáë äúòî ,íéîçøì ïéãä úãî úëôäð

' øîåì íå÷î ùéáùåé.'íéîçø àñë ìò
,úåãéî â"éä úà åðéøîà íøè åìéàå
íòèîå ,íéîçø àñë ìò áùåé åðéà ïééãò
ùåã÷ä íåé ìéìá íéçúåô àôåâ äæ
'íéîçø àñë ìò áùåé êìî ì÷' úøéîàá
Y íéîçø åìåë äæ íåéá éë ,äðåùàøá
åìà úà ìàøùé éðá åøøåòéù íøèá óà

ãéî ïðéøîà øéôù ,úåãéî â"éäáùåéìò
.íéîçø àñë

áúëééçá åðéáøä(å ãì úåîù)êéøöå
ùìù ïéáîä ìë éë ,úòãì äúà
,ïø÷éòå ïùåøéô òãåéå úåãéî äøùò
åúìéôú ïéà ,äðååëá íäá ììôúîå

í÷éø úøæåçàëàëàëàëåãéá åéä ïë íà àìà ,
äæä ïîæá ,äðäå .äæ úåáëòîù úåøéáò

,úåìâá íééåøù åðçðàùïäë àì åðì ïéàå
çáæî àìå ,åðéúåàèç ìò øôëì ìåãâ
úéá àìå ,úåðáø÷ åéìò áéø÷äì
åðì øàùð àì ,åëåúá ììôúäì ùã÷îä

- פנים במאור ונתברכנו פניםהשב"ק נוכל באלו שבת ' ב'פני כי שיחנו, נשפוך  דיקא 

הסליחות  לימי �ˆ·ÌÈ)להכנס Ú"ÈÊ ‡ÊÏÚ·Ó „"È¯‰Ó ˜"‰¯‰ 'ÈÈÚ).

עליו  מעלה 'ויכולו' האומר 'כל שהרי זי"ע, המהרי"ד הרה"ק  ביאר נוסף טעם

בראשית' במעשי להקב "ה שותף נעשה כאילו ˜ËÈ:)הכתוב  שאין ,(˘·˙ העולם ומדרך

שותף בפני הדלת  וארץנועלים  שמים בריאת על משהעדנו השבת  לאחר תיכף לכן ,

בודאי  כי בסליחה, פניו לחלות בידינו יתברך, שותפיו כביכול ונעשינו ויכולו, באמירת

לסלוח. המרבה אלוקינו אליו וישיבנו קראנו, ביום יעננו

תשובהכא. ‡)בשערי ‡"Ù˜˙).כוונה בלא  רחמים של מידות  י"ג לומר שאסור כתב
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ùìùå åðúìéôú íà éúìá 'ä éðôì
åéúåãéî äøùòäøùò ùìù êåúîå ,

úù÷áå äìéôú éøãñ åðãîì äìà úåãéî
.ì"ëò äìòúé ìëä ïåãà úàî íéîçø

.øúåîì êà íééúôù øáãå

ä"äâäá'ñåúä ïåéìâá ñôãðä(íù ä"ø)

ìë äìåãâ úåëéøàá øàáî
,øàáî êëå .úåãéîä â"éî äãéîå äãéî

ä"éåäåðéàå ,úåãéîäî åðéà - ïåùàøä
,åúåà ïéøéëæî êëù - 'åøàåú íù' àìà
.ìë ìò ïåãà àåäù éôì åúåðãà íù ìò

ä"éåäæîøðä íéîçøä úãéî - éðùä
,äæ íùá,ìë ìò ïåãà àåäù éôìù

.íéîçøä úãéîá ìë íò âäðúäì êéøö
ì-àúãéî àåä -÷æåçä÷æç ãéá éë

áéúëãë úåéøáä ìëì ïåæî ïéëî àåä
(àë ã÷ íéìäú)óøèì íéâàåù íéøéôëä'

ù÷áìåì-àî.'íìëàíåçøàåä íâ Y
ìò íçøî 'ä øùà íéîçø ìù äãéî
.äáåùú äùòù íãå÷ óà åúåà àøå÷ä

úãéî éà÷ íâíåçøåéìà òéâúù íãå÷ã
.äøöä àåáú àìù íçøî àåä äøöä

ïåðçå,÷òåöä ìåàâì ÷çãä úòá ïðåçù -
áéúëãë(èé ì äéòùé)ìå÷ì êðçé ïåðç'
,'ê÷òæàåä çåë ìòáù ,åæ äãéî ïéðòå

áéúëãë ,ïéãë àìù óà ÷òåöä ìò ïåçì
(åë ,áë úåîù)éúòîùå éìà ÷òöé éë äéäå'

ãöîù éô ìò óà øîåìë 'éðà ïåðç éë
äååìîä úà íéáééçî åéä àì ïéãä úãéî
ìò åãéì àá ïéãá éøäù èåáòä øéæçäì
íò ÷ãöä ïéàå ,åéúåòî åì äååìäù
éëä åìéôà ,'åú÷òö'á éðòä äååìä

,åì åðáéùúàéä êë - éìà ÷òöé íà éë
éðà ïåðçù éôì ,åú÷òö òîùàù äãéîä

åéðòá úåàøì ìåëé éðéàåáëáëáëáëùé íâå .
ïðéøîàãë ,íðç úðúî ïåðç ïåùìá

úåëøáá(.æ)óà ïåçà øùà úà éúåðçå
øçàìå .ã"åúëò ,ïåâä åðéàù éô ìò
ìëåð ,ïééøåá ìò úåáéúä éùåøéô ïéáðù
äòåùéã éãéî ìë íäá ìåòôì øúåé

.íåøîî íéîçøå

ידעו כב. וממילא אלו, תוס' דברי על לחזור שמצווה אמר זי"ע מגאסטינין הרה"ק

כל  אלא  בתפילתם רחמים שערי על לדפוק  ראויים אינם כי לחשוש שלא הכל

אם מישראל מיד,יצעק איש ייענה הקב"ה לראותאל כביכול יכול  ואינו הוא  חנון כי

עמו –בעני אליו בטענתוהצועקים צודק איננו הצועק אם  .אף

שאומרים הלשון כפילות לנו תתיישב  אלו 'הגה"ה' דברי פי ‰ˆ„˜‰'על '‰ ÍÏ'·)

(˙ÂÁÈÏÒ‰ Ì„Â˜ ÌÂÈ ÏÎ· ¯Ó‡�וחנון',‰ רחום דפקנו דלתיך – דלתיך  דפקנו וכרשים 'כדלים

מעות, הלוואת או חינם מתנת לו שיעניקו לבקש הבא  שהעני רואות , עינינו הנה כי

לתבוע שבא  'מלווה' משא"כ רבה. ובבושה חלושה, ענות בקול בפתח דופק הוא הרי

בתחילה  אנו, כן ותעצומות , בעוז חובו בעל דלת על דופק  הוא  הרי חובו את 

הצועק כל אל שתענה 'חנון' מידת  את בזה ומעוררים הרוחות  מאלוקי מבקשים
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הסליחות  אמירת  - לבך כמים שפכי
בהתעוררות 

àìâøî'ïøäà úéá'ä ÷"äøäã ä'éîåôá
ò"éæ(:æì÷ ïøäà úéá 'ééò)ïéàù

' íãàìøîåì' åéìò àìà ,'úåçéìñù÷áì

úåçéìñä øîàé àìù åðééäå .'úåçéìñ
àîìòá äøéîàáâëâëâëâëù÷áé àìà ,

ìåçîéù ïîçøä áàì åáì úåéîéðôî
øáòä ìë ìò åì çìñéåãëãëãëãëáéúëã àäë .

(èé á äëéà)çëåð êáéì íéîë éëôù'

חנון, של הכוח את  עוררנו שכבר ולאחר בקשתו, שתעשה ראוי אינו אם אף אליו

ולפעול  השערים כל לבקוע  יכולים אנו זו במידה כי בחזקה, דלתיך' 'דפקנו שוב הרי

לטובה. לבנו משאלות כל 

רפה כג. ובשפה בהכנעה, אליו יבא  חברו את  שהמפייס אדם, בני לדרכי דומה הדבר

הדרך אם על העומד את לעורר רק  היא כוונתו שכל פעמים אך  לי', 'סלח יבקשנו

ותן  בדרכי תעמוד אל - לי' 'סלח - 'אנטשולדיקט' לו אומר כן על מלהלך  ומפריעו

בוראם  אל הבאים יש כיתות, ב ' יש הסליחות  ימי לענין כך הלאה. לעבור לי

מכל  עצמם לטהר היא  כשכוונתם עוונם על להם שיסלח בהכנעה אליו ומתחננים

ועוון, לעבורטינוף לי תן  כאומר בדרכי, תעמוד אל  אומר, אלא  שאינו מי יש  אך

הנוראים ... הימים  כל  להם ויחלפו יעברו וכבר  הימים  אלו את

שיושבכד. למי משל ע"ד דפקנו', 'דלתיך לפרש שבדרון שלום רבי הגאון אמר עוד

לפתוח  אם ה'בחירה' בידו הרי בדלת, דופק  דהו מאן כי הוא שומע  והנה בביתו

איש בא  כי ישמע  אם אבל לאו, או ניגש ובועטשעריו הוא הרי הדלת, על בחזקה

הדלת אל בגשתו והנה ביתי, דלתי על לבעוט מעיז אשר הוא מי לראות  במהרה

תעניק לא  אם – כוחותיו בשארית וזועק לאחוריו עומד ודל עני כי שומע הוא  הרי

ימהר  שהלה ספק  כל אין אתר'... 'על כאן מרעב מת  הריני לחם פיסת  הרגע  בזה לי

אומרים אנו אף ממות ... נפשו ויחיה לעזרתו פיקוחויחיש דפקנו ... דלתיך  וזועקים ,

אם רבש"ע - ולזעוק בחזקה  לדפוק אלא הדלת על  ל'נקוש' הנה באנו  לא נפש ...

'על  הרי ומתוקה'... טובה 'שנה  בכתיבת לעזרתנו  במהרה  ותחיש לנו תפתח  לא 

ח "ו ... אנו  אתר '

הפיוט פירוש כן גם �Ê)וזהוÎ˘‡ '‡ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ)... בואך מיום ורועדים רצה'זוחלים

מרובהעתירתם הפצרה מלשון היא 'עתירה' כי בלילות', ˙Â„ÏÂ˙בעמדם '¯Ù È"˘¯)

('‰ ÂÏ ¯˙ÚÈÂ והפצרה בתחינה אלא גרידא בבקשה מסתפקים איננו בסליחות' כי ,

ה'חפץ הגה "ק אמר כבר כי שמיא , כלפי להטריח לך התיר מי תאמר ואל מרובה,

Ê"Ù)חיים' Ï‡¯˘È ˙ÂˆÂÙ� ,ÌÏÂÚ Ì˘),יתברך השם לפני בתפלתו נבר איש וצריך וז"ל. ,

אביו ... לפני קטן כבן לפניו ובוודאי לדבר  לבו, מעומק יתברך מהשם יבקש זה כל
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''ä éðôäëäëäëäëïçåá éðôì åùôð êåôùéù ,
.áìå úåéìë

חשיבות  – שנה חשוב  בשנה  אחד יום 
בשנה האחרון  יום  ועבודת

äî,äðùá ïåøçà íåé Y äæä íåéä ø÷é
éøáãá íé÷éãö åéìò åöéìîäù éôëå

ì"æç(:á ä"ø)áåùç äðùá ãçà íåé
äðùåëåëåëåëíéðùä ïéðîá øîàð äæ ïéã éøäå ,

íéëìîì(úåøèùá)êìîäù øîåìëå ,
ìù ïåøçà íåéá óà úåëìîì äðîúðù
,äéðù äðùë úøçîî åì áùçéé äðù
ìò ä"á÷ä ä"îî úëìîä ïéðòì á"åéë

מזונותיו. לו ויקצוב חן ברוב תתקבל הזו תפלתו את  הקב "ה וכידועכשישמע

קדושים בדברים  שכן וכל  פשוטים בדברים  אפילו  מהניא  שמיא  כלפי שחוצפה

השם לכבוד שהוא עכ"ל.כאלו  ,

נדבת לבקש העני בבוא  העולם מדרך  כי דפקנו', 'דלתך  זה בענין אמרו ביאור עוד

מצויה  הפרוטה אין לי' 'אין ויאמר כנגדו שיענה מי יש בביהמ"ד או בביהכנ "ס ממון

לכן  כי – ריקם פניו משיבים אין הבית  דלת  על העני כשמתדפק  אבל בכיסי... כעת 

אומרים  אנו לזה ויותר. אחת  פרוטה שווה לכה"פ יש שלבעה"ב  ביודעו הנה העני בא 

דפקנו לו',דלתיך  'יש שבוודאי במקום העשיר אל שבא העני דוגמת  – כביכול

תן  - בידך  והכל לך, שיש להדיא אנו יודעים שכן ריקם, פנינו שתשיב  א"א רבש"ע

וצמיחת לעירך, וששון לארצך  'שמחה וישועה גאולה שנת  ומתוקה, טובה שנה לנו

עבדך'. לדוד קרן

לאכה. מעולם אשר כאדם ידוע  היה ברק, בני של רבה זצ"ל לנדא  יעקב רבי הגה"צ

נכנס  היה דסליחות  א' ליל מנוחה מוצאי בהגיע אך  לבו, רגשות את  בחוץ  הראה

כדרכו, 'אשרי' באמירת  החל הסליחות, לאמירת ברק בבני הגדול הכנסת  לבית 

לשמוע אפשר היה שלא עד מבכי קולו נחנק היה כבר פי' ידבר ה' ל'תהילת  בהגיעו

הסליחות . גמר עד הרף ללא בכה וכך הבכי, מרוב מפיו היוצאות התיבות את 

ערבכו. לעת המנחה בתפילת  בקשתנו את ביאר זי"ע  מבעלזא שלום רבי הרה"ק

תראה  כמימרא וברגע  עין, כהרף ה' ישועת  כי הזאת ' השנה את עלינו 'ברך  בער"ה

לטובה. הייתה העברה השנה כל כי למפרע 

מירושלים  מגדולי אחד שרגיל וכפי ליתא, מעיקרא דקושיא יאמר, האמת מיהו

שיברך להתפלל צריך  מדוע תמיד, באוזניו זו קושיא  מעלה שהיה אחד על לספר,

אחר  השנים שבאחת  עד השנה, תמה כבר כאשר בער"ה הזאת' השנה 'את השי"ת 

לים מעבר הודעה קיבל מנחה תפילת ירדו שהתפלל שבארה"ב  הגדולים עסקיו שכל

שעות אותן על אף להתפלל צריך  כמה היטב  הבין ומאז כמימרא , ברגע  לטמיון

ח"ו. וצרה תקלה שום לו יארע  שלא  ספורות 
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íéîù úåëìî ìåò ìá÷îä - åîöòæëæëæëæëìò
åéìò äøáòù åîë åì áùçð ,äæ íåéá åîöò

íéîù úåëìî ìåò úìá÷á äðùä ìëàáåä)

(ä"øò ,í"éøä éèå÷éìáçëçëçëçëíéòâøá óàå .
÷úðúäì åãéá ïééãò äðùä ìù íéðåøçà
àãç àúòùá òøä øöéä ïî éøîâì

àãç àòâøáåèëèëèëèëí"áîøä áúëù ïéòëå .
á á äáåùú úåëìä)(àåä ,äáåùúä àéä äîå'

åúáùçîî åøéñéå åàèç àèåçä áåæòéù
.éâñ äæáå .ãåò åäùòé àìù åáìá øåîâéå

áúë'øåè'ä(àô÷ú ïîéñ ä"ø ç"åà)ïéâäåð
áøò'á íìåë úåðòúäì æðëùàá
'ø ùøãîî äæì êåîñå ,'äðùä ùàø
ñî úáééçù äðéãîì ìùî... àîåçðú
ìéçá äéìà àá ,åì åðúð àìå êìîì

ה'אהבת הרה "ק אביו בשם זי"ע  מוויז'ניץ  חיים' ה'אמרי הרה"ק  הגיד דומה ובאופן

על מבקשים כן שעל זי"ע הזאת ישראל' וסיועהשנה  עזר בלא  כי ולהכריז להראות

למוטב, ולא  לטב לא  מאומה עשות  בכוחינו אין אנוממעל נצרכים  ורגע רגע  ובכל

השנים' ול 'ברכת דשמיא  .לסייעתא 

זי"עכז. מלעכאוויטש מרדכי רבי �)הרה"ק  ‰"¯ ˙Â·‡ ˙¯Â˙)בפסוק אומר ËÈ)היה ‡Ï ‰ÈÓ¯È)

שהאדם  ה'', נאם ארחמנו רחם לו מעי המו כן על עוד, אזכרנו זכור בו דברו מדי 'כי

עצמו, על בתרעומת  בו', דברי 'מדי – ה' לפני לבו זוכרמשיח שהנני 'זכור' נקרא זה וכי

ה' עוד'את  'אזכרנו והלאה מהיום אלא  לא , ומצוות, תורה לקיים וציווני עלי העומד

עוז ויתר שאת  ביתר  לזכרו לו',אוסיף מעי 'המו – דקרא  לסיפא זוכה הוא  הרי ובזה .

'רחם' מדה, באותה הקב"ה לו וישיב  שמים, רחמי עליו אלושיתעוררו לרחמים  וכי

ייקרא ה'',רחמים נאם 'ארחמנו – מהיום טובה, לשנה ויזכה  עוד, עליו  .שירחם

דברים כח. בתוספת בער"ה, היום רדת בעת אחד לחסיד כן שאמר הובא ושם

ככולו' היום „.)ש'מקצת ÌÈÁÒÙ)את לתקן אפשר השנה של אחרון 'ברגע' וא"כ

הלב . מעומק אמיתית תשובה ע "י – השנה כל

זי"עכט . מטשרנאסטרהא אברהם ישראל רבי דהרה"ק  משמיה הרה"קמתאמרא  [בן

זי"ע] מאניפולי זושא ימים רבי שבשלושה הוא  בדין זכאי לצאת היעוצה שעצה ,

לן  קיימא עדות  בדיני כי היצה"ר, עם שייכות  שום לו תהא  לא השנה ראש לפני

(Ê ÛÈÚÒ Ê ÔÓÈÒ Ó"ÂÁ Ú"Â˘ :ÊÎ ÔÈ¯„‰�Ò),שונאו את ולא אוהבו את לדון יכול ואיזהו'הדיין

איבה מחמת ימים  ג' עמו דיבר  שלא  כל לדונו , יכול  שאינו  חז"ל שונא  ואמרו ,'

(:‡Ò ˙ÂÎ¯·)שלא האיש זה וממילא שופטן', רע  יצר רשעים שופטן, טוב יצר 'צדיקים

הדיין  מלהיות  השטן נפסל איבה, מחמת  ימים משלושה השטן זה יצרו עם דיבר

אותו  יעזוב אלו שבימים למעשה קודם בתנאי זה כל אך בדין, זכאי יצא  ולכן ֵשלו

רע . ועד מטוב  עמו שייכות שום לו תהא ולא לגמרי,
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äøùòá äéìà áø÷úðùë åúåáâì
åúàø÷ì äðéãîä éìåãâ åàöé ,úåàñøô
çéðä ,êì ïúéì äî åðì ïéà åì åøîàå
åàöé ,øúåé áø÷úðù ïåéë .ùéìù íäì
ùéìù íäì çéðä ,åúàø÷ì øéòä éðåðéá
øéòä éðá ìë åàöé øúåé áø÷úðùë .éðùä

.ìëä íäì çéðäå åúàø÷ìäæ êìîä ,êë
ä"á÷äìàøùé åìà äðéãîä éðá ,

.äðùä ìë úåðåò íéìâñîùä"øò
ïéðòúî íéìåãâäììììùéìù íäì øúååîå

íäéúåðåòïéðòúî íéðåðéá íéîé 'éá ,
ìëä ë"äåéá ,íéùéìù 'á íäì øúååîå
éàä àöîð .ìëä íäì øúååîå ,ïéðòúî

ìàøùé éðá åîò úøôëî ÷ìç àîåé

÷"äâäáúåë ò"éæ 'äãåäéä òãåð'ä
'ç"ìöä éùåøã'áà ùåøã)

(ç-å úåàáåúëä úà øàáì ,(áé âë íéøáã)

àåáëå íéîá õçøé áøò úåðôì äéäå'
êéøàîå ,'äðçîä êåú ìà àåáé ùîùä
åøöé úùøá äáùðù éî äðäù åùã÷á
,ì"çø úåøåñà úåàøî úééàøá ìùëðå
òîåùä ïë åîëå ,'øååéò'ë áùçð åäéøä
ùâé êàéäå ,'ùøç'ë áùçð øåñéà éøáã
áéúë àäå ,åàøåá ìà áø÷úäì äæ íãà
áéø÷äì ùâé àì çñéôå øååéò ùéà'
éìòá'ä åìà ììëá íãàä äæ óàå ,'ïáø÷
íùá àéáäì íéã÷î ãåò .áùçéé 'ïéîåî

'åáìë'ä(.äøò â"ç ÷"äåæá ùøåôî àåäå)

âøè÷ìå ïéèùäì ïèùä àåáé àá øùàëù
åì øîåà ,ïéãä íåéá ìàøùé éðá íò ìò
íéðîàð 'íéãò' àáäå àð êì ä"á÷ä
ïèùä êìåä ïëàå ,êéøáãë åãéòé øùà
ãéòäì àáì íù÷áîå çøéäå ùîùä ìà
úòîåù ùîùä ,äìòî ìù ïéã úéá éðôì
äöåø åðéà çøéä êà ,ãéòäì äàáå åì
äñëúî ïëì ,ìàøùé ìù ïúåðâá øôñì

øîàðù åîë äòù äúåàá(ã àô íéìäú)

úøàùð àìéîîå ,'åðâç íåéì äñëá'
åúåãò ïéà ãçà ãòå ,ãåçì ùîùä
ìò óéñåî .'åáìë'ä éøáã ïàë ãò ,úåãò

åøîà äðäù ,ç"ìöä äæ(:åñ ïéùåãé÷)

íå÷î ìëî ïîàð åðéà ãçà ãòù óàù
àåä ïîàð ìáà ,úåãò øàùá ÷ø åðéä
éãé ìòù åðøîà éøäå ,åôåâáù ïéîåî ìò
ïéîåî' åîöòì íãàä äùò àèçä
ùé äæ ìòå ,øååéò åà çñéôë 'åôåâáù
úåãòá óà åéìò ãéòäì ïèùä çåëá
àéä äöåòéä äöòäå ,ùîùä ìù äãéçéä

÷øáøò úåðôì äéäå,äðùä úåðôá
õçøéíãàäúåòîãá Y íéîáúà ,

ìëî íúåà ä÷ðéå ,åúîùðå åçåø åùôð
ìë åúàî åøåñé àìéîîå ,íâôå âéñ

äæáå ,åôåâáù íéîåîäùîùä àåáë
åìá÷é àì ,ìàøùé éðá ãâðë åãáì ãéòäì

åëæé ìàøùé éðáå ,åúåãò úàìà àåáì
äðçîä êåú.ïéãá íéàëæ åàöéå ,äðéëù

סופרל. חתם בגליון ˙˜Ù‡)כתב  'ÈÒ Ú"Â˘‰ ÏÚ) שמים ממלאכת  המתבטלים 'והגדולים

ר"ח ערב בשארי מתענים ית"ש'אינם המלך  פני לקבל  ר"ה בערב .רק
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