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úåçéìñ - àåáú éë úùøô

חסדיו על להקב"ה  והלל הודאה  – לך מודים  שאנחנו על
עמנו יום  שבכל ונפלאותיו

ïúùøôá(é-â åë)ìà éúàá éë êé÷åìà 'äì íåéä éúãâä'
...åðì úúì åðéúåáàì 'ä òáùð øùà õøàä
éäéå èòî éúîá íù øâéå äîéøöî ãøéå éáà ãáåà éîøà
ä÷æç ãéá íéøöîî 'ä åðàéöåéå ...áøå íåöò ìåãâ éåâì íù
ìà åðàéáéå ,íéúôåîáå úåúåàáå ìåãâ àøåîáå äéåèð òåøæáå
áìç úáæ õøà úàæä õøàä úà åðì ïúéå äæä íå÷îä
øùà äîãàä éøô úéùàø úà éúàáä äðä äúòå ,ùáãå
àäéù Y øùåé éëøãå íééç úåçøà åðãîì ïàë .'ä éì äúúð
úò ìëáå ,íãà ìù åðåùì ìò øåâù 'íå÷î ìù åçáù'
íãàì òéâîù äîî øúåé äáøä éë .íå÷î ìù åúáåèá øéëé
íå÷î ìëá ,äòù ìëáå úò ìëá åîò áéèéî ä"á÷ä ïéãá
øåà'ä áúëù åîëå ...íùâáå çåøá ,äîùðáå óåâá ,ïîæ ìëáå

ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä(å áë úåîù).ì"æåòâøå äòù êì ïéà
åôåâ úðéçáá ïéá íãàä íò äìåòô äùåò ú"éùä ïéàù

åéëøö úðéçáá ïéá(ì"ëò)øéëé èòî ïðåáúé êà íà ,

ìãåâ åúåàøá äîå÷îî åùôð øúéú ,íéøáãä úåúéîàá
.åéìà ä"á íå÷îä úáäàdyxtd x`aúåç éìñ - à åáú éë -

áúë'íééç úøåú'ä(.æè ÷"á)àøîâä éøáã ìò(íù)åøãù'
éìéî éðäå ùçð äùòð íéðù òáù øçàì íãà ìù
äòéøëä ïéðò äî øåàéá êéøö äøåàëìå ,'íéãåîá òøë àìã
ùøôì äàøðå .ì"æå .ùçðë åøãù äùòéúù ùðåòäì íéãåîá
ìëáå íåé ìëá íãà ìë íò ãñç äùåò êøáúé àåäù éôì
åéñéðá øéëî ñðä ìòá ïéàù àìà ,òâø ìëáå úòàààà,

,'âäåð àåä åâäðîë íìåò'ù øåáñåìëù ùéâøî åðéàå
äîéùðå äîéùð ìëå äòåðúå äòåðú ìëå äòéñôå äòéñô

åîù êøáúé åðîî àåäù"åîë ,(âë æì íéìäú)éãòöî 'äî
áéúëå ,åððåë øáâ(é áé áåéà)çåøå éç ìë ùôð åãéá øùà
.ùéà øùá ìëìëá êøáéå íãàä äãåéù éåàøä ïî äéäå

äîéùðå äòåðúå äòéñô ìë ìò òâø ìëáå úòááááåîë ,
íéîëç åøîàù(è ãé ø"øá)ìë ìò - äé ììäú äîùðä ìë

,äé ììäì íãà áééç äîéùðå äîéùðäìòî åðéàù éî ìëå

בצעירותוא . כי יצ"ו הבירה  לאנדאן מתושבי חשוב יהודי ·ÂÁ¯)סיפר Â„ÂÚ·) פרנסת שמקור מכיוון ז"ל , אביו  עליו  נפטר

כפיים יגיע  לעבודת לצאת אמו  בקשת עפ "י הבחור זה  הוכרח  האב שהפעיל  למזון יצור מבית הייתה  (·‰�‰Ï˙הבית

(ÏÚÙÓ‰ זצ"ל סג"ל זאב יהודה רבי הגאון ישיבתו' 'ראש  אל פנה מאמו כן שנתבקש  מכיוון .(¯ÚËÒÚ˘Ë�‡ÓÓ) כדת ושאלו

האלמנה אמך לעזרת לבוא שעליך ספק כל אין רה "י לו  אמר העת, בזו לעשות ÏÎÂמה ,ÌÈ·¯Ï ‰‡¯Â‰ ÏÎ Ô‡Î ÔÈ‡˘ ‡ËÈ˘Ù)

(ÔÈ�Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï ÔÂ„Ï ˘È ‰¯˜Óיום שבכל  ניסך 'על לתיבות כשתגיע  ערבית בתפילת בעמדך לילה שבכל אבקשך, זאת אבל ,

'איזה לחשוב ותתבונן תעצור כארבעיםנס עמנו ' לי זה  לבו , את מגלה היהודי עליך...' שעבר ביום  הקב"ה  עמך עשה

הישיבה ' 'ראש ציווי את מקיים הנני לילה בכל אשר השנים שנה  אלו בכל אחד  יום היה לא כי מלא בפה מעיד והנני

יתב "ש הבורא עמי שעשה נס בו מצאתי .שלא

אדם ב. לכל  פנים ומאיר לב  וטוב שמח עת בכל שיהיה זה, מילער ובכלל אביגדור רבי הגאון אל יהודי ניגש  פעם ,

הגדול הדין יום  לקראת כראוי א"ע אכין במה רבינו ' 'ילמדנו ושאלו השנה, ראש שלפני בימים זקנותו  לעת זצ"ל

'סמייעל' ר"א לו אמר ‡Á„)והנורא, ÏÎÏ ‰ÁÓ˘ Ï˘ ÌÈ�Ù ¯È‡‰Ï ,ÍÈÈÁÏ)שאלתו את ר"א הבין לא זקנותו  שלרוב חשב הלה  ,

הדין, יום  לקראת ההכנה  מהי ושאלו , שב הדין', 'יום  לקראת אלא 'פורים' לקראת הדרכה ממנו  ביקש לא שהרי -

אפרש שאלתי, את נכון אל הבנתי לא זקנותי לרוב כי חושבים  אתם כוונתו, וביאר סמייעל... – בשלו  ר"א ושוב,

אשר  חנות וכל נוהג כמנהגו  עולם העיר, ברחבי המפוזרות חנויות' 'רשת בראש שעומד למי משל בדרך הנה  שיחתי,

'מאזן' יערוך – זמן בעה"ב יקח  אז שנה ', 'אחרית הגיע  עדי ומשרתיו , עובדיו ידי על  מתנהלת ‰ÂÒ�Î˙ברשותו ,Ò'�Ï‡·)

(˙Â‡ˆÂ‰ „‚�Îחלק לשלח ויש  'עובדים' הרבה  מידי יש פלוני במקום  כי ויגלה  חנויותיו, בכל  הנעשה כל את היטב ויברר

במקום בקרבם, כזאת לחנות שזכו אחרון דור ידעו  למען החנות קיום על  יותר ל'פרסם ' צריך פלוני במקום  מהם,

מ'פועליך', חלק  ל 'שחרר' שעליך נראה אם אף לו  אמרו יועציו, עם  שנדבר מכיוון הסחורה... ב'מיני' להרבות צריך שלישי

פנים והארת החיוך ע"י - מחוץ רבים 'קונים ' לך מביאה שהייתו עצם  כי תסלק , אל ופלוני פלוני את נא חמל  נא חוס

בוחן  – 'מאזן' כביכול  בו  עורך שהקב"ה יום  הוא השנה ראש יום יומא האי נמי כך בשעריו... הבאים לכל  מאיר שהוא

שאפשר  מ 'עובדיו' כמה על  מחליט  שהוא פעמים מרון', כבני לפניך יעברו  עולם  באי 'וכל  בעולמו הנעשה כל את ובודק
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åâäðîë íìåò àìà êøáúé åúàî ìëäù òâø ìëá åáì ìò
íåìùå ñç åá øôåëë àåä éøä âäåð.

éôìåãòå ø÷åáä ïî íãà ãåîòéù òðîðä ïî àåäù
äîéùðå äòéñô ìë ìò äàãåäå çáù ïúéå áøòä

ìåää íìåòä éðá áåø ïëù ìëå ,äòåðúåéøçà ãéîú íéë

úàæì ...äæá àöåéëå ïåîî úôéñàá ,äæä íìåòä éìáä
ìëá øîåì åãñééå ,äð÷ú äìåãâä úñðë éùðà åàéöîä

äàãåä úëøá íéøäöå ø÷åáå áøò äìôúíãà ìåìëéù éãë
àåäù úåàìôðå íéãñçå úåîéùðä ìë úà úçà äàãåäá
úáá ïìåë úáåç éãé àöåéå òâø ìëá åîò äùåò êøáúé

úçà äàãåäá úçàââââ...êì åðçðà íéãåî øîåì åãñé äæìå .

עצה כי תבין מעתה אופן. בכל  ישאיר אותם עולם  לבאי פנים המאירים  אלו  את אמנם  העולם... זה מ'עסק ' לשלחם

הדין. יום  לקראת לך נתתי והגונה  טובה 

בו השהות אשר בעולם היקר מלון' ל 'בית במשל  אומר היה  זצוק "ל סאלאנטער ישראל  רבי הגה "ק כי ידוע כעי"ז

אחד  רואה והנה  ספורים, ימים  מכמה יותר בו  יושבים  אינם  גדולים  עשירים  ואף לשעה, דאלער אלפי כששת עולה 

כזה, יקר בבית העני לידידי מה  מאד עד העשיר ויתמה במלון, הוא אף  השוהה הימים שמכבר ידידו  את האורחים 

שהות  זמן כמה  לי נא הגידה  ידידו את ותגדלוישאל  כאן, יושב אנכי אשר ימים כשנתיים  לי זה  העני, ויענהו כאן, ך

המלון  בזה מדור ובית חדר לי ניתן עבודתי ולצורך המלון, בית ממשרתי אני העני לו שהסביר עד העשיר... תמיהת

העולם לצורך תועלת בו  שיש  כלומר כאן, שעובד מי אבל מאד, עד הוא יקר' 'עולם  הזה העולם כביכול כך היקר...

עולם לבאי פנים  שמאיר מי לכל ונוגע גבוה , לצורך אלא לצורכו  ולא המלון' מ 'בית כחלק  כאן אותו (ÂÈÎÂ"·מחזיקים

(¯ÂÚÈ˘‰ ÈÙ˙˙˘ÓÏ '‰˙' ÔÈÎÓ˘ ÈÓÎ ÂÏÈÙ‡Â ÌÈ·¯ ÈÎ¯ˆÓ... העולם לצורך אותו  שמשאירים 

אליו  פניהם הכל  שיאירו בצידו, שכרו' המרחיבהו'מתן נאה  דירה לקנות חיפש יהודי איש  מספרים , צחות בדרך ,

ה 'סרסור' אל  פנה  אדם , של בפני (ÍÂÂ˙Ó)דעתו  טען האיש משחזר מבוקשו , את ימצא שם  פלוני למקום  שלחו  והלה

זאת  אמנם  הם , ושמחים טובים  אנשים  אלו  שכנים הסרסור א"ל וזועפות, נפולות פניהם שם השכנים  שכל  הסרסור

עשה ... וכן פנים , לך יאירו  הם  שאף  ותראה מאירות בפנים  לשם למחר נא הכנס כן על  פנים, להם  שמאיר למי רק

'מראה' שם שהיתה  לו שנתברר של(˘Ï"Ú‚ÈÙ)עד פנים אלא זה היה לא זועפות בפנים השכנים את שראה  מה  וכל ,

להם . יראה  שהוא כפי שוחקות פנים  לו  תראה אדם  של שסביבתו  והיינו עצמו,

וכלג. דוי לבב 'כל אכן אם אף  וקללותיה ', שנה  'תכלה מברכין הכל  והנה השנה , בגמר השעה  בזו  בעמדנו  בפרט 

בידך... המסורים  חיינו  'על  השנה  בכל  הבורא עמו  היטיב שלא איש נמצא לא מ "מ לחלי' שבכלראש  ניסך  על

וצהרים  ובוקר ערב  עת שבכל  וטובותיך  נפלאותיך ועל  עמנו, שאנויום למי הוא, באשר אחד כל  יודה  לא מדוע  ,

בזו הבורא עמו  שגמל  הטובה כל  על - חסדיך' תמו  לא כי והמרחם  רחמיך, כלו לא כי 'הטוב יום  בכל עליו אומרים

רעה  רק וכי Ú¯Î‰)השנה ... ˙È‡¯�‰ ‰·ÂË) מדור בית ללבוש , ובגד לאכול לחם  חיים, לו  נתן מי וכי השמים, מן גמלוהו 

וכו '. וכו ' שם... ללון

בליעה "ר  בצאצאים  שנתברך וטענות תלונות וכמה כמה לו  שכתב לחסיד תשובה  במכתב הדור מצדיקי אחד כתב וכן

מאד ומה  נתקבל , מכתבו  הרבי, לו  ויען ונורא... איום בביתו שבעזהשי"ת שמחתי והדוחק  הטובה ' 'בשורתך למשמע 

לך, ההגון זיווג עם שידוכין בקשרי שמחתי באת הכלותרב  ועל טוב, למזל בשעטומ "צ נערכו שה 'נישואין' בראותי

לבי  נחלתך.שמח בית' כבודי ש 'שלום  לא ויגל  לאחמ "כ ושלם . בריא כשהוא בכורך בנך לך נולד כי במכתב לקרוא

קול  והנה למזל "ט, הבת נולדה  השנה ולתקופת האלוקים ורינה עזבך הרביעית...צהלה והבת השלישי הבן בלידת

לכך, זוכה אדם  כל  לאו כי הידעת – הישר בדרך הולכים ושלימים  בריאים  טובךוכולם  רב הבורא ומה חננך אשר

שלהם  שאיננה  גג קורת תחת שם יושבים  רבים ידיעתי מיטב לפי כי משלך, גג' ·'˘Â¯ÈÎ˙')ב'קורת ‡Ï‡)נאה לא וכי .

על וחדווה עוז מרוב ולפזז לרקד לך ובעזהשי"ת ויאה  כך... כל לבך ויזעף תתאונן מדוע ה'... גמלך אשר הטובה  כל 

גבולך. את ירחיב גם  הוא זאת דירה לך שנתן

צדיקים שפירשו כמו וברכותיה', שנה ש'תחל עליונה  ברכה  שפע עצמו  על להמשיך – בדבר יש  סגולה  ואדרבה 

(„ÂÚÂ ,ÁÏ˘ÈÂ È"¯·„)בפסוק(‚È ·Ï ˙È˘‡¯·),'עמך איטיב היטב אמרת היטב'ואתה אמרת אתהואתה לאדם  אומר הקב"ה  –

הוא, שטוב מצבך על עמךאמרת מלומר איטיב שפתותיו שיבלו  עד טוב רב שפע  עליו  ומשפיע  הוא, מה  טוב אראך -

די... די
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- êì úåãå÷ôä åðéúåîùð ìòå ,êãéá íéøåñîä åðééç ìò
íåéå íåé ìëáù êéñð ìòå ,äîéùðå äîéùð ìë ìò åðééäã

ø÷áå áøò úò ìëáù êéúåáåèå êéúåàìôð ìòå ,åðîò
'åëå íéøäöåãããã.,åæ äëøáá úåçùì åð÷éú éîð êëìå

לפעול לו ואפשר העליון רצון עת זמן באותו מתעורר לבוראו , ומשבח  מודה שהאדם  ההיא שבעת אמרו ובכלל 

ממעון  'השקיפה  נאמר והחסד הטוב כל על הודאה שהוא ביכורים ' 'וידוי  שאחר מפרשתן, כן והוכיחו  ורחמים , ישועה 

אלא  עצמו, על  לבקש  שבכוחו בלבד זו ולא תחילה. לבורא שהודה  מאחר תפילתו שתתקבל  היא רצון עת כי קדשך',

ישראל '. עמך את 'וברך שאומר וכמו  כולו, הכלל  בעד להתחנן כוחו גדול

במדרש איתא È„)ומפורש ‰Ù ÌÈÏ‰˙ ˘"Â˜ÏÈ). מצדיקו הקב"ה  הקב"ה את המצדיק

בחז "לד. איתא ·)הנה , ‡ ·"ÈÙ ÌÈ¯ÙÂÒ 'ÒÓ ,‡ „ התוכחה(„·"¯ קריאת באמצע  מפסיקין שאין היינו  בתוכחה ', מפסיקין 'אין

המבורך', ה' את ב'ברכו פותח לתורה ' ה 'עולה  שהרי לתורה , אחר עולה בדיןלהעלות 'אינו ואומר צווח והקב "ה

בצער' ובני חלילה ,שאתברך וייסורים  צרות אדם על  בבוא כדאמרן , והיינו להשי"ת, והודאה בשבח פיו שיפתח עצתו,

ומכאוביו  צרותיו כל יתבטלו וממילא ונפשו, לבו והוא בכל יקירי בני מפי אתברך היאך לומר כנגדו  יענה הקב"ה כי ,

והמכאוב. הצער את ממנו  אעלים  - בצער

הירושלמי דברי יבוארו  ‰"Á)ובזה ·"Ù Ê"Ú) את לנדות ורצה קם מהם  שאחד עד הלכה בדבר נחלקו  אמוראים ששני

בכך  ליה , אמרו גדולתו , ומהי המנדה  שאלם לנדותו , תחשוש  לא וכיצד הוא גדול אדם  הרי חבריו לו  אמרו  חברו ,

שהים השעה  את לכוון שיודע היא שהכוונה  דבריו בהמשך הירושלמי שם  ומבאר הגדול, הים את להמתיק  שיודע

הים כמי ביותר מלוחים מים  שאפילו  מכאן חזינן נמתקים. המים השעה  ובאותה  ית"ש, לבורא שירה  אומר הגדול

כיו"ב, נענה אנן אף עליון. לקל משוררים  הם  כאשר נמתקים  בעתהגדול האדם של וצרותיו חסרונותיו נמתקים כמה

תודה  וקול  בשיר בוראו אל משורר .שהוא

בוראו את 'גילה' שהאדם וברגע אחריו , שנדרוש  בכדי עצמו מסתיר שהקב"ה  ה 'הסתרה' תכלית שכל הדבר וביאור

מעמו . הסתרתו את הקב"ה  יסיר ומיד תיכף ההסתרה, בתוככי

אמת' ב'שפת איתא ˙¯Ï"‰)וכן ולחשוב (¯‡‰ להעמיק  מפסיקין אין פירוש , בתוכחה ', מפסיקין ש 'אין הדין בביאור

מגולים בחסדים – בשווה עליו  הבא כל  את שיקבל  - ההשתוות' 'מדת ענין והוא עליו , דעדו  ההרפתקאות על מחשבות

בדין. ממנואו ועוברת  וחולפת  להקללה קיום לה אין הדין, מידת בו בפגעו משתנה האדם אין  אם Â"Áכי Ì‡ Í‡)

(Ú¯‰Ï ˜ÂÊÈÁÂ ÌÂÈ˜ ÛÒÂ� ‰Ê· ,È„Ó ¯˙ÂÈ ÏÚÙ˙Ó Ì„‡‰וזהו מפסיקין, אףאין בהקב"ה  לו שיש  ובטחון מדביקות יפסיק  שלא -

למדים נמצינו ע "כ. שיעבור, מה עליו הנפששיעבור בשלוות ובטחון , באמונה עליו הבא את  מקבל שהאדם שבמה

וכל מכל  מבטלם 'שומר'הוא אם  כי אינו אזי במחשבתו, עליהם חופף  היום  וכל מדי יותר מהם  מתפעל הוא אם  אבל  ,

מאתו . יסתלקו לבל עליהם

האמור על  זצ"ל פריינד ש . יעקב ר' הגאון אחיו בשם יהודה' ה 'אלופי בעל הביא נפלא ÊË)ביאור ÁÈ ˙È˘‡¯· È"˘¯)כל'

השמים' מן קדשך ממעון מהשקיפה  חוץ  לרעה שבמקרא ÂË)השקפה ÂÎ Ô˙˘¯Ù)הנעשה על ומביט המשקיף  הנה כי ,

ואין  לטובה , הכל  כי רואים  שם  השמים ' 'מן כשמשקיף אבל ורעה ... דין הנהגת כאן יש כי לו ייראה פעמים  בעולם 

וכלל . כלל רעה  כל  כאן

זי"ע סופר' ה'חתם הרה "ק בדברי מצינו התוכחה לביטול נוספת �ˆ·ÌÈ)עצה Ì˙‡ ‰"„ ÌÈ·ˆ�) ערבי בפרק  המבואר שלפי

˜ÊÈ.)פסחים ÌÈÁÒÙ)מ"ט הקדושה , בתורה הנאמרות קללות קמ "ז ומבטלים  מסלקים והם תהלים, בספר פרקים קמ"ז  יש

שבעולם . הקללות כל את ממתיקים  ישראל  מלך דוד בשירות כי תבוא, שבכי וצ"ח  שבבחוקותי

אמר זי"ע מליובאוויטש  הרש "ב שהרה"ק  כידוע אלול , חודש  ימי הללו בימים  אלולובפרט חודש פון סאזאן דער

תהלים דער ˙‰ÌÈÏ)איז ¯ÙÒ Â¯Â·Ú ˙Â�˜Ï ÂÁÏ˘˘Î ˜"·˘ÓÏ ˙‡Ê ¯Ó‡ ,ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ ‡Â‰ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ Ï˘ '‰�ÂÚ'‰).

זי"ע  מבעלזא מהרי"ד הרה "ק נתן עצה  ˘ÌÈËÙÂ)עוד '¯Ù ˘È¯)הכתוב ÁÈ)על ÊË ÌÈ¯·„)' ה אשר ושוטרים ... 'שופטים 

ובמדרש לך', נותן ‰)אלוקיך אמרי,(„·"¯ כשופטים רבנן השוטרים המדרש,שיהיו כוונת לפרש המפרשים ונדחקו ,

שאיתא דכמו  זי"ע, המהר"י הרה"ק  אביו  שאמר מה פי על  המהרי"ד ÂÁ�Ó˙)וביאר ÛÂÒ·)כאילו עולה בתורת העוסק  כל 

עולה , לו הקריב עוזר גאונו, והדר ה' פחד עצמו על  וממשיך  בה האדם שעוסק ידי על  שבתורה, ב'תוכחה' נמי כך 

העונש מן וניצול  הלימוד, ידי על  שנשלם השוטריםהשי"ת  'שיהיו  הנ"ל המדרש  את זי"ע  המהרי"ד מפרש  ובזה ,
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åì òðòðîå äçåù åøéáçì äãåîùëù íãå øùá âäðîë
åùàøá,'äàåçúùä' åðéöî äàãåä íå÷î ìëá éëäìå ,
ù"åîë(á çì÷ íéìäú)äãåàå êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà

ùçðä àáùëù ùøãîá åøîàå ...êãñç ìò êîù úà
äåç úà úåúôìåá øåôëì àáù éôì äôå÷æ äîå÷á àá

...êøáúéåøãù íéãåîá òøåë åðéàù éî ,àîòè éàäîå
- òøåë åðéàå äôå÷æ äîå÷á ãîåòù ïååéëã ,ùçð äùòð
åá øôåëë àåä éøä ,åéãñç ìë ìò êøáúé åì úåãåäì
ùçðä úòãì äãåîë àåä éøäå ,àåä àì - øîåàå êøáúé

éðåîã÷ä(äôå÷æ äîå÷á ãîòù)úåòãäå úåøéôëä ìë øùà
ì"ëò ...åðîî ïéëùîð úåéðåöéçäääää.

ïëåøùéä á÷'á áúë(ç"éô),ì"æåàìù íãà êì ïéà
ñð åì äùòðúåøöä øùà åìàä úåøåãá èøôá ,

áøç ,úåîåöò úåîçìî ,úåøéæâ ,íåéå íåé ìëá úåøáåâ
åéìò øéàä øùà éîå ,íéáø íéàìçå ,÷åöîå øåöî ,áòøå
,ìéòì íéøëæðä íéòâôä ìëî åìéöäå ,ãñç ìù èåç ä"á÷ä
ééåôëî úåéäì àìå ,'ä éãñç ãéîú ïåøëéæì åì äéäé
åéìò òéôùî øùà éî ìë àìà ,ãáìá åæ àìå .äáåè
è÷ùäá åúéáá áùéì äëæù ,äëøá ìù òôù ä"á÷ä
äéãåäå çáù ïúéì êéøö ,äøåãñ àéä åúñðøôå ,çèááå
áåéçù ,íéãøç øôñá øéäæî ãàî äîå .úàæ ìò íå÷îì
'äì íåéä éúãâä' ìù äùò úååöî ììëá àéä åæ äàãåä
ìò äøäæà ïàëî '...äáåèä õøàä ìà éúàá éë ,êé÷åìà
çáù ïúéì ,ú"éùäî äòôùäå äáåè íéìá÷îä íãà éðá

äéãåäåéðìáå÷ ìå÷ úåø÷ì àìå ,(íòøúî),ïéòä éøö êøãë
,äéçîå ïåæî 'ä íäì ïúåð íäì êøöð øùàî øúåé øùà
.ì"ëò ,íéëåáå íéìáå÷ äîä íäéîé ìë éëä åìéôàå

רק בא  הכל  כי  ויזכור יכיר  – טובה כפוי שאינך
יתברך מאיתו

ïúùøôá(â åë)íää íéîéá äéäé øùà ïäëä ìà úàáå'
éë ,'äáåè éåôë êðéàù' ,é"ùøáå ,'åéìà úøîàå
åì øùà äáåèä ìë éë øéëéù äøåú ìù äëøã àéä êë
äîåàî âéùî íãàä ïéàå ,äàá àéä ù"áúé àøåáä úàî

'÷ä 'íééçä øåà'ä ìù íéòåãéä åéøáãëå .åãé íöåòå åçåëá
(èé-çé ç íéøáã)àåä éë êé÷åìà 'ä úà úøëæå' ÷åñôä ìò

úà çëùú çëù íà äéäå ...ìéç úåùòì çåë êì ïúåðä
ùåøéô ,'êé÷åìà 'äéë åúáåè ìò åáì úúì íãàä êéøöù

åì äúééä 'äîíéîù úðúî åì øùà ìëù øéëéù äæ øáãå ,
,åéìò åúçâùäå åàøåá øéëäì ãéîú åäøéòé àåäúìéçúå

äæ êøãå äæ øáã åçéëùäì àåä íãàä øöé úåìåáçú
åãáàì ñðëé.

åäæåíéøåëéáä ïéðò ìëäáøä ãåòå ,'ùîùå øåàî'á øàåáî êë)

(íéøôñåãé ìîòù äàåøùë ,øáã úìéçúá ãéîù ,
Y úåøéô äúùò åäãùáäøëáù äðàú äàåøåãéî ,êåøëé

éîâ äéìò(à â íéøåëéá)ùéù äî ìëù òãååéäìå òéãåäì -
ùøéô êëå .àåä åé÷åìà åððç øùàî åìäãé÷òääðåîù øòù)

(íéòùúåäîãàä éøô ìë úéùàøî úç÷ìå' áåúëä ïåùì úà
ø÷éòù ,'êì ïúåð êé÷åìà 'ä øùà êöøàî àéáú øùà
úà åðìéçðä ä"á÷äù øéëäì íéøåëéáä úàáäá äãåáòä
,ìåãâä òôùä ìë åðì ùé åðéãé íöåòå åðçåëá àìå ,õøàä

áùåç íãàäåêöøàî àéáú øùààéäù øåáñ àåä Y
åöøàòãéå ,åìà úåáùçî åáéìî øå÷òì åéìò ,úîàá ìáà ,

àåä ìëäùêì ïúåð êé÷åìà 'ä øùà.ìëä êãéî éë ,'

ïéòë'÷ä 'êéùìà'ä áúë äæ(ïúùøô ùéøá)ä"á÷ä éë ,
,'áéèéäì õôç'åì ÷éæçðù ÷ø åðúàî ù÷áî åðéàå

áåèä àåäå ìëä ïåãà àåä éë øéëðå ,äáåè êøáúé
êøáúé åì ììäðå êøáðå ,ãéîú åðì áéèéîäåéë ,äðäå .

ïùãå ïîù ,ùáãå áìç úáæ õøàá åîöò úà íãà äàøé
ìë íéàìî íéúá ,ãéøçî ïéàå åúðàú úçúå åðôâ úçú
äèç ,òèð àì øùà íéúéæå íéîøë ,àìéî àì øùà áåè
åáéì úåøéøùá åøöé åðçéãéù øùôà ,ãàî áåøì äøåòùå
åëøãå ,'äæä ìéçä ìë úà éì åùò éãé íöåòå éçåë' øîàì
åðééð÷ éë íãàä áåùçé å"ç øùàëù êøáúé àøåáä ìù
äáåèä ìë úà åúàî 'ä øéñé ,åì àá åçåëá ùëø øùà
êøáúé àøåáä åðååéö ïëì ,ì÷ä åì ïúð øùà íéîù úëøáå
úéá ìà äðùá úçà íãàä àåáéù ,íéøåëéá úååöî

מאומה לעשות השוטר יצטרך לא כך בידים , מעניש  ואינו  בפיו , דין פסק מוציא אלא אינו  שהשופט דכמו  כשופטים '

הכל . מן יינצל התורה  לימוד ידי על ה ' פחד עליו ימשיך כבר שהאדם  ידי על  כי

לוה . להודות אחריו  מחזר היה  עמו, שגמל טוב על  מי לאי להודות רצה  זי"ע מבעלזא מהר"א כשהרה "ק  כי ידוע

הרבי  ממנה  רבים לדברים הרי מקורביו ולשאלת לטרוחבעצמו, יצטרך ולא שליח הרבי ימנה  בזה  אף שלוחים,

כי דרבנן', 'מודים יש הש"ץ ' ב'חזרת אף  כי מצינו הנה  ואמר הרה "ק נענה  בעצמו כ"כ , להודות  האדם על  – מודים

שלוחים ע"י ‡)ולא ÊÎ˜ ¯"‡ 'ÈÈÚ).
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éðôì åäçéðéå ,åéãéáù àðèá åéùòî éøåëéá éøôùë åðé÷åìà
êîî úàæ ìë ,êéðôì 'êìù' éøä ,åì øîàéå ,êøáúé 'ä

áåèä ìåáéä ìë úà éìò úàáäù àåä äúàå ,àåäååååæà .
éåôë åðéàù øçà äøåîâ äðúîá ìëä ú"éùä åì ïúé

äáåèææææúåìòì ,íéøåëéá úååöîì äáø àîòè åäæå .
úàî ìëä íìåòä éðéð÷î åðéãéá éåöîù äî ìëù åððåøëæá

.ë"ò ,åðì àá 'ä

óàå,äæä íåéäë íéøåëéá åðì ïéàå ùã÷îä úéá áøçùî
øéëðù Y íéøåëéáä íòèå ïéðòá åðà íéëééù ïééãò
ùøãîá åðéöî êëå .àá êøáúé åúéàî ìëä åðì øùà ìëù

àîåçðú(à àåáú éë),ùã÷îä úéá ãéúòù äùî äôöùë
ìàøùéì ïé÷úäå ãîò ,÷ñôéì íéãéúò íéøåëéáäå ,áøçéì

íåé ìëá íéîòô ùìù ïéììôúî åéäéùäàøùë åðééäå ,
øùà ìëù øåëæì êøã ìàøùéì íäì àäú àìù äùî
ìëá úåìéôúä 'â íäì ï÷éúå ãîò ,àåä 'ä úàî íäì
ìëä éë åøëæé øåëæ äìéôúá åéðôì åãîòéù éãé ìòù íåé

.íé÷åìàä 'äî

את להקדיש בביכורים  הרמז – ראשית את  הבאתי הנה
להיתב"ש  התחלה  וכל  הראשית 

÷"äøäò"éæ àçñéùôî íéðåá éáø éáøä(àáú éë ,á÷òé úéá)

êéàäå ,àéä úéçöð äùåã÷ä äøåúä éë ,øàéá

'åúéùàø' úà ùã÷ðù é"ò Y ïãéãì íéøåëéá úååöî êééù
ãåîòì éøàë úåøáâúäá ,'äì ùãå÷ åìåë àäéù íåé ìù

àøåáä úãåáòìççççäìéôúäå ,äìéôúì äðëää äéøçàìå ,
.åðà åðéîéá óà íéøåëéá úååöî íéé÷î äæá ,àôåâ

àìåáúëù åîëå ,'òøî øåñ'á óà àìà 'áåè äùò'á ÷ø
ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáø éáøä ÷"äøää"ã à"åð)

(äìëú éëäðùîá àúéàã àä ùøôì(à â íéøåëéá)íãà ãøåé
øîåàå ,éîâá åøùå÷ 'åëå äøëáù äðàú äàåøå åäãù êåúá

,íéøåëéá åìà éøäïåùàøä éøôäì äåàúî íãàä áì éë

äæá åéúååàú øáùì êéøöåêøåë' àéä êëì êøãäå ,åéìò
éîâøá÷á çðåî àäé êéà äúéîä íåé øåëæéù ,ùåøéô ,'

çéîöéåéîâ éìò.'áùòå

לבב ובטוב  שלא )בשמחה  התחזקות(אף  – כל  מרוב
גאולתו תקרב מצב בכל  בשמחה 

ïúùøôá(æî çë)êé÷åìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú'
'äçîùáèèèè'úîà úôù'á àúéà ,ä"ã â"îøú)

(÷åñôáì"æå ,(éåðéùá)èåòéî ìò íà ,äæî ãåîìì ùé .
äãî' éøä ,êë ìë äù÷ 'äçëåú' àåáú ìë áåøî äçîùä

- 'äáåøî äáåèêåúá ú"éùä úà ïéãáåò ìàøùé éðáùë

זי"ע ו . מקאברין ¯Î·)הרה"ק  ˙Â‡ [Ë"Ò¯˙ ˙�˘Ó] ‰„˘‰ הכתוב(„·˘ את „-‰)ביאר ,ÂË˜ ÌÈÏÈ‰˙) ידי מעשי וזהב כסף  'עצביהם

ידברו ', ולא להם פה שעצביהם אדם שחושבים  מאחר פרנסתם , מחוסר בעצבות שרויים הם הנה  וזהב– כסף 

אדם  ידי במצבםמעשי אשמים שהם להם נדמה כן ועל  לאו, או  וזהב' 'כסף  לו  יהיה אם  הדבר תלוי האדם ' שב'יד – '

ש להם  גורם זה וכל כך, על  עצבים  להם והנם  מקוםפה מכל להתפלל, בפיהם  כח להם שניתן אף ידברו – אינםלא -

להם . מחסור אכן וממילא השי"ת, אל בתחינה  נפשם את שופכים 

זי"ע מקאברין הרה "ק אמר Ò�¯Ù‰)עוד Í¯Ú ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡)- הפרנסה  על  התפילה  לשון באיסור על ולא שהכוונהבהיתר ,

'מותרים ' נהיה אלא הפרנסה , ועסק  ההשתדלות סביב האסורים בבית כאסיר ולב במח וכבולים 'אסורים ' נהיה  שלא

עלינו, יתברך חכמתו  גזרה כך כי רק  ההשתדלות את ונעשה אלו , פרוטה מכל  כל  כי ונאמין  שנדע ע"י לנו תהיה וזאת

כלל ב 'השתדלותו' תלויה ואיננה שמיא מן לאדם לו נקצבת השתדלות.ופרוטה שערי במ"ט  משוקעים  נהיה לא אז ,

ולשמרו,ז. לעבדו אריס  בו והוריד נחמד כרם  ברשותו אשר גדול שר או רם למלך הדבר, את ה 'אלשיך' שם וממשיל

הנה לו , ואומר אדונו  פני אל  מביאה הוא הרי פגיה , חנטה שהתאנה  או  ביכרה ראשונה שהגפן האריס  ובראות

וכראות  הכל, ממך אם  כי הזרע  היה לי לא כי לפניך, הצגתיו טרם ממנו לאכול  ללבי ערב ולא הוא, שלך זה  פרי נועם

וכהנה, כהנה לו  מוסיף  ואף  הטובה  אותה  כל  בידו  לו  שישאר לו  נותן ההוא, האריס ארץ דרך גדול  כי השר או  המלך

לנו יתן אליו נביאם  כאשר אמנם הוא, הכל אדון כי המה , משלו הכל  וכו ' ותאנה  גפן והשעורה החיטה לדידן כיו "ב

ובמתנה ... באמונה  הכל את

חז"ל ח. למדו  טעמא דמהאי זי"ע , אמת' ה'שפת הרה "ק משם „.)ואומרים ÌÈÁÒÙ) מהכתוב למצוות' מקדימין ש 'זריזין

יבין. והמשכיל משינתו , בקומו בבוקר היא הזריזות עניין עיקר כי בבוקר', אברהם  'וישכם 

בפסוק ט . ביאר זצוק"ל  מוואלאז 'ין חיים  רבי ÁÓ-ÊÓ)הגה"ק  ÁÎ) ובטוב בשמחה אלוקיך ה ' את עבדת לא אשר 'תחת
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íä ë"éôòàå ,ìë øñåçá íéøåñééäå éùå÷ä êåúî íúåìâ
äìåàâä àåáú äæî - äçîùá äøåúä ïéîéé÷îå íééåøù

é"äæòáåðòéãåäì Y äøåúá äçëåúä úáéñ áúëð ïëì .
,äæ ï÷úì ãöéëúãåáò úçîùá ÷æçúäì êåôéää é"ò

ïéøåñéä êåúî íâ é"ùäéééé.

,ïëàúòá íãàä øáâúéù àéä úéöøðä äãåáòä ø÷éò
úùøá åìéôäì ã÷øî øöéä æà òåãéëù Y éùå÷ä

àì ,úåáöòäéðéî ìëá çåîùì øáâúé àìà åì òîùé
äçëåúä òöîàá øîàð ïë ìòù ,íé÷éãö åæîø ïëå .äçîù
åðéàå ,'äçîùá êé÷åìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú'
úìéçúá åà áåúë úåéäì êéøö äéä äæ ÷åñôã ,ïáåî
àä ÷ø ,òöîàá åá ÷éñôäì àìå ,äôåñá åà äçëåúä
úò àáé íøèá çåîùì àåä ì÷ øáãù ,äøåú äæîø àôåâ
åéìò åøáòù øçà çåîùì åãéá ïëå ,íãàä ìò äøö

,íéù÷ä íéðîæäóàù ,êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä äî êà
úåéðçåøáå úåéîùâá úåù÷ úåðåéñð øáåò àåäù äòùá

áà åðéáàå ,äëøáìå äáåèì ìëäù ïéîàéå òãé æà íâ
íéîéä ìë åúáåè ùøåã ïîçøäàåáé àìå åçåøá ÷æçúéå ,

áåäà àäé æàå ,äìéìç úåáöòå äøåçù äøî éãéì äìéìç
.ä"á íå÷îä éðôì áéáçå

ãáìåíâ êéøö äçîùä úãî âéùäì åìù úåéåìãúùääî
êë éãéì àåáì äëæéù ú"éùäî ù÷áìå ììôúäìàéàéàéàé,

ò"éæ ùèéååàáåéìî '÷ãö çîö'ä ÷"äøä áúëù åîëå
åáúëîá(ã ÷"åøâà)'åë áì êøåîä ïåãéð ,åù÷åáî øáã ìò'

ùîî íðç ìò íâäìò øùà äæá áåúëìî éúòðî àì ,
,éááìùôðä úçîù ìò 'äî ù÷áì ùéù éàãåøîàîë ,

(ã ,åô íéìäú)ïëå .'êãáò ùôð çîù'(äáéùä úëøáá)øñäå
,åðééäå .ì"ëò ,'äçðàå ïåâé åðîîìò íéììôúîù íùëã

åîë ,åäàôøéå åéìò íçøéù - å"ç äù÷ äìçîá äìåçä
åúåà àôøéù 'ä ìà ììôúäì êéøö ùôðä úìçîá ïë

åéìçîïëåñî äìåçë áùçð åáöîá çîù åðéàù éî éøäù ,
÷ìñéù äìôúá øéöôäìå úåáøäì ùéå ,ì"çø úåéðçåøá

דליבא, וחדוותא שמחה מתוך באה שאינה  כזאת עבודה  אומר שהקב"ה הגר"ח ופי' אויביך', את ועבדת כל מרוב לבב

מתוך  רק  תעבדון הוא ברוך אותו  כי בוראך, את ולא אויביך', את 'ועבדת העבודה לבבאותה וטוב �Ú�˘שמחה  ÔÎÏÂ)

(Í·ÈÂ‡ ˙‡ ˙„·ÚÂ Y ‰„ÈÓ „‚�Î ‰„ÈÓ.

ה 'רמב"ם ' כתב „)כן Ë ‰·Â˘˙ 'Ï‰),(Ï"ÊÂ) אזי תמיד בחכמתה ונהגה  נפש  ובטובת בשמחה התורה  את נעשה  שאם 

בזה אף התורה  לעשות ידינו את המחזקים  הטובות כל  לנו  וישפיע  מלעשותה, אותו  המונעין הדברים  כל  ממנו  יסיר

ליכא'. עלמא בהאי מצוה 'שכר בזה נאמר ולא העולם ,

הגמרא דברי על  ביארו  זה  �„.)וכעין ÔÈ·Â¯ÈÚ)'עלמא ש'האי דמי. כהילולא מיניה  דאזלינן ‰Ê‰)דעלמא ÌÏÂÚ· ¯Î˘) תלוי

עצמו יעשה אם מקום  מכל ליכא, עלמא בהאי מצוה ששכר נמי הכי שאין הילולא', ל 'בי האדם מתדמה  כמה עד

עלמא'. ב'האי גם שכר לקבל יזכה  ה 'שמחה ', במידת יתנהג שתמיד - הילולא' 'כבי תמיד

ב'סליחות'י . אנו אומרים  בדמעותהנה מתרצה מלך לפני דמעותינו הכניסו דמעה החנות מכניסי לבעל משל  ,

'משא  עמם ומנהל  המוכר זה  עומד לחנות קונים  כשנכסים הדברים מטבע הרי הקונים , את לשרת 'מוכר' שהעמיד

תהלוכותיו כל אשר בלבושו  הדור איש נכנס  כאשר אמנם המקח , מדמי מעט הצורך בעת להוריד בידו והרשות ומתן',

ועד  מטוב עמו ידבר ולא הבית, בעל  של  לחדרו  מיד ה'מוכר' ישלח  זה את – הנה  בא גדולים ' ל'עסקים כי מעידים

כלל 'מבינים' אינכם כי יתב"ש  הבורא אל שהם  כמות דמעותינו  הכניסו  – למלאכים  אומרים אנו  אף וכלל ... כלל  רע

הרה"ק של וכלשונו  ומלוחציהם, ממחרפיהם ובגשם  ברוח צרותיהם  תחת ונדחקים הנאנקים  ישראל בני של  בדמעותיהם

וז"ל . קודש ' 'אש  בספרו  הי"ד זי"ע  אתמפיאסצנע או אותו, שמכים  בשעה ישראל של צערו מלאך  כבר טעם האם

השתדלו  כן  על ח"ו. מזונות לו שאין בשעה ענותו את או פחדו את או אותו, ומבזים אותו שרודפים בשעה בשתו

עלינו  בתפילה – תחינה הדמעותוהרבו את אבל  בדמעות, מתרצה מלך  לפני דמעותינו כלל .הכניסו בהם  ליגע מבלי

תורה'יא . ב'ליקוטי זי"ע מטשערנאביל  מרדכי רבי הרה"ק  ÂÎÒ˙‰)כתב ‰"„ ˙ÂÎÂÒÏ)הפסוק Ó„)שמפרש ,‚ ‰ÎÈ‡)סכותה'

מונח האדם  'באם  וזל "ק והנסיונות, התלאות בתוך בעוה "ז עיפה  לנפש קרים  כמים  והם תפלה', מעבור לך בענן

אעפ"כ אך חיות, עם  להתפלל  לה' עצמו את ולהוציא עצמו, את להגביה  יכול ואינו העביות, בתכלית הענן, בעב מאד

ושפלות,מתוך בקטנות מתפלל הנקודה  התפילותאותה כל  על למעלה ועובר ועולה גדול  דבר 'מעבור זה וזה ,

מכל למעלה עובר הוא לעיל הנזכר בחינת אבל  למטה , ליפול ח "ו לפעמים  יכול שמים ירא שהוא האדם  כי תפלה',

עכ"ל . התפלות'
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äëæé àìéîîå ,äðåâîä úåáöòä úãî úà ä"áå÷ åðîî
íéîéä ìë ãñçå áåèìáéáéáéáé.

השמחה ומעלת בחשיבות – אחרים  ושימחתי  שמחתי 

ïúùøôá(æî çë)êé÷åìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú'
íéîéá èøôáå ,äçîùä çåë ìåãâ éë ,'äçîùá
Y äçîù êåúî àìà äáåùú ïéà éë ,äáåùúä éîé ,åìà

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä æîøù åîë,äúòå ä"ã ùâéå)

(ãåòå ,äö 'åîò ìàåîù éøáãá ïëå÷åñôá(ä äî úéùàøá)äúòå
ïéà' éøäù ,åáöòú ìàäúòå'äáåùú àìà(å àë ø"øá),

úåáöò êåúî äåîéé÷ú ìà Y 'åáöòú ìà' ìáàâéâéâéâé.

,øúåéáå,íéøîåà 'íéøåëéáä éåãéåå'áù åðéöî(âé åë)

øùà ìëë éúéùò é÷åìà 'ä ìå÷á éúòîù'
é"ùøéôå ,'éðúéååéöéúçîùåá éúçîéùåêéøö äøåàëìå ,

øîåçî õåø÷ ãéá ùé êéà ,ãåòå .äæì äæ ïéðò äî ,øåàéá
.'éðúååéö øùà ìëë éúéùò' øîåìå àåáì

àìàéî éë ,äúøáçá àöøúéî àãçã íé÷éãö åøàéá
æéøëäì åãéá 'íéøçà éúçîùå éúçîù' íéé÷îù

Y 'éðúååéö øùà ìëë éúéùò' øîåìååðéáà ïåöø éë
äçîùá ãéîú åéäé åáåø÷ íò ìàøùé åéðáù íéîùáù,

.ìòîî íéîùá çåø úçð íøåâ åéðá úà çîùîäå

ïéàååãéá éë ,'íéøçà çîùî' úåéäì åúàî òðîðù éî
ïåîîá íà åäòø úà çîùìãéãéãéãé÷åæéç éøáãá íà ,

åä÷ùîî øúåé åøéáçì íééðéù ïéáìîä ìåãâ' éë ,ãåãéòå
'áìç(:àé÷ úåáåúë)íéèéì÷øô åîöòì íãàä äð÷é äæáå ,

.àøåðäå ìåãâä ïéãä íåéì íéáåè

הדין  יום לקראת  כהכנה – יום  ל' בי "ד  זמן

áúë'êìîä øòù'äùåøã øåîà ìçð éáøò ò"ò à"ô à øòù)

(á÷ñôð äðäù('à æ"è ïîéñ î"åç)'ì ïéã úéá ïîæ'
íéðééãä åðåãéù éðôì íåé 'ì òáúðì íéðúåðù åðééäå ,'íåé
óà 'ìä íåé àåááå ,åúáåèì íéãò íééúðéá ïéëéå Y åðéãá
éîé 'ì åðì åðúéð á"åéë .åðéã úà íéøîåâ íàéáä àì íà

ליב. וטוב רשע ורואים  צלחה ' רשעים  'דרך מדוע  זי"ע, מאלכסנדר יחיאל רבי הרה"ק  אמר הצדיקנוראות ואילו  ו 

ידיו . במעשה  הצלחה  לו  יש ולכן תמיד, בשמחה  שרוי הרשע  כי לו , רע 

מקדם יג. בימים היה  ÓÁÏÓ‰)מעשה  ˙Â�˘·) כי אנכי רואה  מחסידיו , אחד את שאל  זי"ע  אברהם' ה'בית שהרה "ק .

חג  כי הרבי ידע הלא ויאמר החסיד ויען לכך, זכית ובמה  מעשיך מה  לי נא הגידה נפלא, באור מאירים  פניך

אחת  סוכה  אף נבנתה לא גלילותינו שבכל עקא דא אך וכדין, כדת סוכה מצוות לקיים  נפשי ואבתה  היום הסוכות

שם העיר חוצות את וסקרתי שבחנתי אלא ל "ע... עלינו השולטים ימ "ש הצוררים של  רשעותם  ולגודל ממון מחוסר

– הצוררים של  אפם תחת וברחתי חיי את סיכנתי תשבו '. 'בסוכות מצוות חובת ידי לצאת אפשר בו מקום  מצאתי

בסוכה ' 'לישב ברכתי סוכה , בצל  ישבתי דתי...' 'אחת החייל  מאשי אחד ימצאני אם  שכן בכך, הכרוכה הסכנה כל עם 

זכויותיך  וגדלו  רבו ואף קיימת, גדולה  מצווה  אכן הרבי, לו  אמר פת... כזית באכילת סוכה  מצוות לקיים  וזכיתי

בבואו כי וסיפר החסיד נענה  כך... כל פניך הוארו  כן בזכות לא מקום  מכל  נפש', 'מסירות מתוך המצווה שקיימת

ומפזז מרקד והחל  סוכה, מצוות לקיים כזה קשה בזמן אף שזכה  על וצהלה שמחה  רגשי בקרבו  נתרבו למחננו  חזרה

זכית  מצוה' של ה 'שמחה  עבור כן, אמנם  אברהם' ה 'בית נענה  לאלוקים , גדולה  השמחה  והייתה  מצוה, של לכבודה 

כזאת. פנים להארת

צדקה 'יד. 'מעיל  בספרו  מוסר' ה'שבט בעל  ˙Ï‡)כתב ÔÓÈÒ),ועוונות בחטאים  עליו עברו ימיו שכל  אחד רשע  על ,

אם להם  אמר כלום, עדיין טעמת לא מדוע  ביתו אנשי לו אמרו היה , גוסס  כמעט וכבר למשכב שנפל ובעת

לקרוביו החולה  אמר צדקה , לי תנו ואמר פתחו , על אחד עני בא שאכלה וקודם אוכל , אני מגולגלת ביצה  לי תתנו

לימים ויהי החולה . מת ימים  ג' כעבור בלבד, הצדקה זאת אם כי עשה לא ומימיו  הביצה  את לו  ויתנו  הביצה, לו תנו

יקירי, בני לו , ואמר הלילה בחלום  לבנו הנפטר ימי בא שכל לפי הבא, העולם חיי ותירש  צדקה לעשות  רגיל היה

עוונותי  כל על  ביצה אותה לי הכריעה העולם מן וכשנפטרתי בלבד, לעני שנתתי ביצה אותה אלא צדקה עשיתי לא

עדן לגן אףוזכיתי לזכות הכף  כל  את עליו  הטתה אחת שמצווה שייך היאך תשאל שאם מוסר' ה 'שבט  שם  ומבאר .

להוסיף העני יכול  וכך לחיים , ממוות ניצול זו ביצה אכילת ידי ועל  מוות, סף על  היה  עני אותו כי ברשע, מלא שהיה

אחריו דורותיו  כל ושל הלה  של מצוותיו שכל נמצא ולתורתו , לה ' ובנות בנים  עוד להוליד ואף  ומצוות, תורה לקיים

הצדקה . מצוות של כוחה גודל  את האדם  ילמד ומכאן הביצה . את לו שנתן רשע אותו של לזכותו  נזקפים
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íìåò éàá ìë åá 'õøà ãéîòé èôùîá êìî' íøèá ìåìàïåøî éðáë íå÷îä éðôì åøáòéåèåèåèåè- 'ä åðîò äùò ãñçå .

במחלהטו . נחלו שרבים  ל"ע  רעה מגיפה בה  שפרצה לעיר הימים. לאלו  זי"ע חיים ' ה'חפץ  הגה"ק  המשיל משל 

אל למסע  לצאת מאד נחפז ל "ע מחלה באותה שלקה  העיר מבני אחד ויהי ל "ע, מוות שערי עד הביאתם  אשר

מדוע בתמיהה , מידידיו אחד וישאלהו מיתה . מידי ויצילו החולי מן שירפאו  מומחה  רופא אחרי לתור העיר חוצות

מבני  רבים  וראה , נא הבט  הידיד, השיבו  לחיי. סכנה  שגברה אחרי ברופאים  לדרוש אנכי פונה ויענהו , העיר. מן תברח

החולה ויענהו  הרופאים. אחרי ולתור מהם  יותר להיחפז לך ולמה  נוהג כמנהגו ועולם  במיטותיהם ומוטלים חולים העיר

מונחים חיי הלא דווי. ערש  על  השוכבים  העיר בני שאר על להביט לי מה - דעתך נשתבשה שמא – לבב בתמהון

אציל . נפשי את אני רק – לי' מי לי אני אין 'אם  - המאזניים כף על לפני

ומנהיגי  וגדולי לתשובה , מתעוררים  הכל הללו  שבימים אלול, חודש בימי הוא - חיים ' ה'חפץ  אומר - זה כדבר

בתשובה רגע כל  לנצל  ואחד אחד כל על בהם נוראים ימים שאלו ישראל  בני את מלמדים בעם והמוכיחים ישראל 

ברחובה מהלכים  אנשים  כמה ראה  התשובה, אחר לרדוף  לי מה ויאמר, אחד יבוא אם והנה הבורא. לפני והתקרבות

ע תביט כי לך מה לו, אמור אתה  אף שאננים... עיר המשפט,של מאזני כף  על מונחים ומוות שחיים  בשעה  אחרים ל 

ולמוטב... לטוב דינו את מטה הריהו  הימים באלו אדם של  התנהגותו ידי ועל

בגמרא כתיב  ÊË:)הנה ‰ÏÈ‚Ó)אותו שקיבלו  שעה השועל  אף  כלומר, ליה ', סגיד בעידניה  תעלא אינשי, דאמרי 'היינו

חשוב  כ "כ אינו אם  אף בשררה  שנתמנה  מי כל תחת להכנע  שיש  בנ"א ומשל  לו, השתחוה  עליהם , למלך החיות

מלכותם . בעת להכנע יש ועכבר לחתול  אף  הלא שועל, 'תעלא'- נקטו ומדוע  וראוי,

הלבבות' 'חובת מבעל הידוע המעשה  בדרך Ë"Ù)ותירצו  '‰ ˙„Â·Ú ¯Ú˘)עליהם להמליך נהגו  הודו  מדינת מאיי שבאחד

המלכים אחד והנה ממדינתם , אותו משלחים  היו למלכותו  שנה  ובגמר המדינה מבני איננו  אשר זר איש  שנה  בכל 

הודו ממדינת הרחיקוהו העת בבוא השנה  בגמר וחפציו , רכושו כל  את מולדתו ממדינת מביא החל  טוב' 'כי שראה 

פיקח זר איש  לקחו  אחרת לשנה  למלך... נתמנה  בטרם  לו שהיה  רכושו את גם הפסיד כי – כל  בחוסר  עצמו  ומצא

מן  שביום עד רב, ממון לו  נתן ואף סוד, עמו  ממתיק  והיה השרים, אחד את לקרב החל  בגו, דברים  יש כי שהבין

מכסאו יסלקוהו שנה  שכעבור - הגדול  הסוד את לו גילה  אליו אהבתו  מרוב שר ואותו הקורות, לפשר שאלו הימים

לשמו שיבנו  משרתים  לשם שלח  ואף ונחושת. כסף זהב ומרגליות, חן אבני הים למדינת לשגר החל הלה  וממדינתם ,

עצמו את כשמצא שנה כעבור ואכן, מרוחק . מקום לאותו שלח עולם מנעמי וכל  והיופי. הפאר בתכלית מפואר ארמון

חיים . ושנות ימים  לאורך והגדולה העושר מכל  שם  ונהנה  מרוחק , מקום לאותו הלך מעפרו, התנער למדינה  מחוץ

לו תשאר למען אוצרות לעצמו שמניח  – ומעלה חשיבות יש  כשועל חכם של  למלכות רק  כי שפיר, יובן השתא

אלול בחודש  ייאמר, לדידן לו ... השתחווה מולך השועל  כאשר אינשי, אמרי ולכן מלכותו ... גמר לאחר אף  עשירותו 

ומתוקה ... טובה שנה לעצמו  יפעל  צדקה  תפילה בתשובה  כולה  השנה לכל  צידה  לעצמו  יכין דעת בר כל עשירים , הננו 

בכיסו מצויה  הפרוטה הייתה  שלא ומכיוון ב'רכבת', ליסע  לו שחמד מדעת נבער לכפרי חים' ה 'חפץ של משלו  ידוע 

טיקעט  לידו(ÒÈË¯Î)לקנית קיבץ  שבשעטומ"צ עד מצטרפת לפרוטה ופרוטה הדל, מלחמו  לחסוך החל  ברכבת, ליסע

הטיקעטס, מוכרי אל ניגש  וב'חשיבות' הרכבת, לתחנת ומיהר קום  השכים בבוקר לו, היה חג יום  היום  אותו  נאה, סכום 

מר יחפוץ טיקעט  באיזה שאלוהו 'ÍÓÚ',הללו ˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ‰È�˘ ,¯˜ÈÂ „Â·Î· ‰�Â˘‡¯ ÌÈ·˘ÂÈ‰ 'ÌÈ˜ÒÚ ˙˜ÏÁÓ' ,ÂÈ‰ ˙Â‚¯„ ‰ÓÎ È¯‰˘)

(Ì˙‰Ï ‡Î‰Ó '˙ÂÓ‰·' ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ˙Â�Â¯˜ ÂÈ‰ ˙È˘ÈÏ˘·Â– ביותר היקר לקנות החליט טיקעטס מיני כמה יש  כי מששמע ,

הרכבת  על כשעלה כן על  לפניו, אשר את ידע  לא זה  שסכל אלא רגיל ... מכרטיס  כמה  פי העולה  עסקים  מחלקת

הבהמות  בין עצמם מתגנבים  והיו נסיעתם, על לשלם  אבו  שלא הנבערים  וידידיו  רעיו  אחרי הלך מקומו איה ידע  ולא

שוזפתם ... העין שאין מקום

הבהמות  של קרונם  אל בהתקרבו נסיעתם, על שילמו הרכבת נוסעי כל  האם  לבדוק בכדי 'שומר' עלה הדרך אם  על 

רגיל היה שלא דידן, מטיפש לבד זה , בקרון אשר הספסלים  תחת במהרה  עצמם  והטמינו נפשם , על הגנבים  חששו 

מיד  לקרון השומר בהכנס  ואכן לספסלים ... מחוץ  מציצות רגליו  והיו כמותם, עצמו להחביא הצליח ולא דא, בכגון

וגער  הללו , רגלים בעל  האדם את אחריהם  וגרר ברגלים  תפש לספסלים... מחוץ  המציצים אדם רגלי שני עיניו  צדו

קולות בקולי גנבבו  ותקילין גנב , טבין הרי אנכי גנב וכי לעומתו , הלה נזדעק  ברכבת, הנסיעה  על  שילמת לא מדוע  .
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ìëì ïë äùò àì ,ìàøùéì åéèôùîå åé÷åç ãéâî' àåäù
'íåòãé ìá íéèôùîå ,éåâ(ë-èé æî÷)åðì åìéàå ,íò ìàøùé

åáåø÷åðéîöò ïéëäì åðéãéá àäéù ùãåçä úìéçúá åòéãåä
.ïéãá íéàëæ àöð æàå ,ìåãâä ïéãì éåàøë

àúéàò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäîä"ã :ì÷ 'åîò íéáöð)

(ìéçúäêéùîäì ãçàå ãçà ìë êéøö ø÷éòäå .ì"æå ,

íéîéä åìàá äàøéä åéìòïéã ùéùë - äéäéù ïôåà äæéàá
äìòîì ïéã ïéà äèîììàøùéùë' ùøãîä ùåøéô åäæå ,

...èôùîä ïéùåòä÷ãö íîò äùåòåíà Y äàøéä ïôåàå .'
ùé éàãååá ú"éùäì íéáåø÷å úö÷ íéøéëîä ïúåàî àåä

ãçôå äàøé íäìæèæèæèæèåàì íàå ,äàìéò äàøé - íéîéä ïúåàá
.ìéçáú éùôð ïéãä úîéàî Yãçôìå àøéì ãàî êéøö

ø÷éòä åäæåæéæéæéæéä÷ãö íîò äùåò ä"á÷ä æàå ,.ì"ëò ,

השומר אליו נענה דמו , במיטב שקנה  ה 'טיקעט ' את לשומר הראה זעקותיו כדי ותוך הנסיעה  על  שוטה שלמתי

הדברים  לדידן הבהמות ... בין כאן  ויושב  שוהה והינך והחשובה הראשונה במחלקה ליסע זכות  בידך  יש  שבעולם,

למחלקה  להכנס במקום בהמה מעשה – בשטויות  עסוקים והננו שמיא, מן לנו ניתנו גבוהים כה ימים אמורים,

רבות . ושנים לימים קרוב  ולהשאר ה' אל  להתקרב מלך, של  פלטרין  – הראשונה

אצלוטז. הווה  Ú"ÈÊ)עובדא ¯"ÂÓ„‡‡Ó ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ˙‡Ê ‡„·ÂÚ È˙ÚÓ˘ ,'Ô¯‰‡ ˙È·'‰)עליהם וציווה אברכים  לשני פעם שקרא

ירחים  ג' לאחר אלי ובואו  הגיהנום  שער חכמה ' ב'ראשית Â˙Ó‡¯לעסוק  Â· ‰Ê '¯Ú˘' „ÓÂÏ˘ ÈÓ· ÔÂÊÁ‡È ‰„Ú¯Â ÏÈÁ˘ ÚÂ„ÈÎ)

(ÌÂ�‰È‚ È¯„Ò ÏÎ ËÂ¯ËÂ¯Ù· לרבי וענה ראש  כובד בעל אברך שהיה  הראשון נכנס הרבי, אל השניים  חזרו  חדשים כג' אחר ...

במרומים ... יושב הרחמים ' 'אב כי הרבי הרגיעו  יאחזני, ופחד כהוגן נבהלתי - חכמה ' ב'ראשית ראית מה ששאלו 

כהוויתם ... דברים  לו ומסר הרבי, לך אמר מה הראשון את שאל בדעתו'... 'קל  שהיה  בשני ופגש הראשון משיצא

שלמד מה רוח בקור ענה חכמה  בראשית למדת מה מהרבי ונשאל  השני '‰�‰כשנכנס ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ Â„È· Ë˜� ÈÎ ÂÈ�Ù ÏÚ Â‡¯Â)

('„ÁÙ‡ ‡ÏÂ È˙ÚÂ˘È Ï˜בשמים מוכן כאן שכתוב ממה יותר הרבה  משל... אלא אינו  שראית מה כל לא, לא, הרבי , לו אמר ,

הרה "ק, לו אמר האמת, מה  רבינו ' 'ילמדנו  הרבי את שאל שלישי אברך משנכנס הקב"ה... של  פיו את שממרה  למי

שמיקל מי ואילו למעלה, דין  אין  אזי למטה' דין  'ויש  כפשוטם הדברים את  המקבל כי חיים, אלוקים דברי ואלו אלו

ח"ו... אזי בזה ומזלזל

ויכתבוהו וברחמים  בחסד השמים מן בו וינהגו מהדין, יינצל  כפשוטם המקבלם  כן, ייאמר הללו ימים  לענין אף

ולשלום טובים  לחיים  ‚ÌÈ�ÏÊויחתמוהו ‰¯·Á' ‡Ï ÈÎ ‡¯È˙È ‡˙ÓÈ‡ ÌÈ‡¯ÈÈ˙Ó ÂÈ‰˘ ÂÏ‡ ÏÎÏ ÌÈ�‡ÏÒÓ Á"Ó¯‰ ˜"‰¯‰ ÈÙ· ¯Â‚˘ ‰È‰ ÍÎÂ)

(ÔÈ„‰ ÔÓ ÂÈ�· ˙‡ ÏÈˆÈ ÈÎ Â· ÁÂË·Ï Â�Ï ˘ÈÂ ÌÈÓ˘· ·˘ÂÈ 'ÌÈÓÁ¯‰ ·‡' ‡Ï‡ ,‰ÏÚÓÏ ÌÈ·˘ÂÈ.

החזו"א על מסופר ˜Ò‚)וכן „"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ) לידי שבא עד הדין' ב'אימת הוא מגזים כי בחור איזה  על פעם שהרגיש 

אסור  לך החזו"א, לו  אמר שהשיב, מה הבחור השיב בשבת, תשליך' אומרים  אין מדוע  התדע  החזו"א, שאלו  עצבות,

עובר  אתה  הרי תשליך לאמירת שכשתצא נמצא כתפך, על כבד כ 'משא' עוונותיך את מרגיש  הינך כי תשליך לומר

הבחור של  רוחו  נרגעה  בשבת... 'הוצאה' הדין 'על 'אימת  איננה ש 'עצבות ' .והבין

זי"ע  מקאריץ  פינחס רבי הרה"ק  אמר וכה  קרובו , עם לבניו ונפלאות ניסים יראה שהקב"ה  ‰˘ÌÏ,ובוודאי ÒÁ�Ù È¯Ó‡)

(‚�˙ ˙ÂÁÈÏÒ אות רק  עצמו , בפני חרוז אות וכל ב', א' אותיות עפ"י נבנה דסליחות א' יום של מנוחה ' 'במוצאי שהפזמון

סגבם' נא - לזה זה סמוכים וס' יחדיו ,(˘‚·Ì)נ' וס ' הנ' את מייחלים להסמיך אנו הקב "ה לניסי כי 'נס'... לתיבת .שיעלו

דא יז. הק ' כשאבריו  המיוחדת נוראים ימים תנועת עם  אלול  חודש בכל  מזמר היה  זי"ע, מבעלזא מהר"א הרה "ק

יוצרות בתחילת הפייט  לשון את נקשן, אירא לדא עת. בכל אדאג במעשי, 'אפחד השנה: דראש ב' יום  לזכרונות

ראב"ד  דער און טוהן, תשובה  מ'דארף  אז פאסקנט רמב"ם  'דער תנועה באותה  בהוסיפו לזיכרון', בבואי דין ביום 

בתשובה לשוב שיש  פוסק  [הרמב"ם  תכלית...' די זיין וועט  וואס  סוף די זיין וועט  וואס  דערויף... נישט זיך קריגט 

וטהור  קדוש  באותו ואם התכלית]. תהא ומה הסוף יהא מה  זה... בפסקו עליו משיג אינו הראב"ד ואף הימים, באלו 

אבתריה . נעני מה אנן כן מצינו

ז"ל אבי 'אצל  ואמר, נענה  הרכבות בין מהלך בעודו אלול, בימי רחוקה  דרך פעם  נסע זי"ע  אמת' ה 'אמרי הרה "ק

(Ú"ÈÊ '˙Ó‡ ˙Ù˘'‰ מרכבת (‰¯‰"˜ [יורד אראפ באן א ארויף  באן א אני, ואילו אלול, בימי ורועדים זוחלים הבית כתלי היו

ששרו הפחד את הרגישו אצלו  אף  שבאמת ואומר מוסיף היה זי"ע מנחם' ה'פני הרה"ק  בנו ואילו חברתה]'. על ועולה

ענווה מתוך אלא הדיבורים אלו  היו  ולא ביתו וכותלי לבו ˙˘�"„)בכותלי ‰‡¯ ÌÁ�Ó È�Ù).
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øáëå'äðåé åðéáø'ä áúë(åë éðùä øòù)àì íãàä íà
íéøñåîä åäåìéòåé äî ,åùôð øøåòéçéçéçéçé.

øåëæéåò"éæ 'ìçð éáøò'ä ÷"äøä éøáã úàäáåù úáù)

(ã ùåøãàìåì éë' æîø íéøîåà éúòîù äæå .ì"æå
'íéîòô äæ åðáù äúò éë åðäîäîúä(é âî úéùàøá)éë

ïéà ïééãò äðùä ìë äéìò áù åðéàå äøéáò íãà äùåòùë
àì ïééãò äáåùúä úòéðî ìáà ,äøéáòä óåâ ÷ø åãéá
ç"øî ìéçúî íçåë øùà åìà íéîéá úìåæ ...ïååò åì áùçð
ï÷éú àìå åìà íéîé åøáò øùàë - ïåöø éîé íäù ìåìà

åîöò úàøáë éë ,äáåùú íéîòô éðù úåùòì êéøö éæà
äùò àìù äî ,'á .ïååòä óåâ ,'à .úåðåò 'á åãéá ùé

[דוב  בער גרויסער אזא אלול מחודש  עושים הנכם מדוע  זצוק"ל , סאלאנטער ישראל  רבי הגה "ק את שאלו  פעם

המלך  דוד וראה , הבט מזה ... יותר הרבה אלא דומה  הוא לדוב לא דבריכם , צדקו  ישראל , רבי השיב כך]. כל גדול 

כמו"ש  ידיו  במו  שיסעו  אלא הדוב מן התיירא ÂÏ)לא ÊÈ אמר (˘"‡ מקום מכל עבדך', היכה הדוב גם הארי את 'גם 

(Î˜ ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙).'יראתי וממשפטיך בשרי מפחדך 'סמר

ינוס אורב מדוב כי אלול . חודש  בימי והבריחה לפחד טורף  מדוב והבריחה  הפחד בין יש והבדל  שהפרש אלא,

ומתרחקים  נסים אנו  אין גאונו ומהדר ה' מפחד ואילו  להתרחק. ידו לאל שיש כמה  עד נסיםממנו ויתרחק  אלא

הרמב"ם שכתב  וכמו ‰ÂÚ·¯)אליו... ‰"„ „"Ù ‰"¯ Ó"‰ÈÙ)- אלו  ימים  מהשם על ומורא ופחד והכנעה עבודה ימי 'שהם

אליו' ומנוס ומברח ממנו בצילך'.ויראה מחמתך 'אתכסה הסליחות בנוסח  שיש וכפי .

הימיםיח. מן וביום בתים, לבניני וכיו "ב חימר אבנים , מכר שבו מסחר' 'בית ברשותו שהחזיק  למי דומה  הדבר

מוכרים כאן כי חוצות כל בראש  המודיע השלט את יוריד בראשונה הרי 'רפואות', של לסוחר להפוך החליט

בנפש או בגוף  לרפואה הנצרך וכל לכאן, באו  חדשות' 'פנים  והלאה שמהיום המודיע גדול שלט  ויתלה בנין, כלי

מהיום להלך ממקומו , ל 'זוז' 'מהותו ', לשנות עליו  ה' אל להתקרב לשוב דרכו לשנות הרוצה כל  נמי, כך הנה. יגש

ישרות... בדרכים והלאה 

החוזרת  הרכבת על  עלה  שבטעות אלא הרכבת... על עלה וכבר לווארשא, להגיע  שרצה לאדם  אמרו, משל עוד

ברכבת  נוסע  הנך הרי ידידו לו  אמר כן מששמע  חפצו... למחוז ושאלו נאמן, ידיד אליו  פנה הדרך אם על  מווארשא,

שירד  במקום  וווארשא, לכיוון ברכבת בעודו פניו סובב ובחכמתו  הלה  הלך נסיעתך, ממטרת ההפוך לצד הנוסעת

לווארשא... יגיע  לא לעולם  כזאת בהנהגה כי ממנו גדול שוטה לך אין הרי – הנכונה  הרכבת על  ויעלה זו , מרכבת לגמרי

תאוותיו ומאסר הבוץ, בתוך עמדו , על לעמוד יישאר אם למטרתו יגיע לא לעולם ה' אל  לשוב הרוצה  – לדידן נמי כך

אלא בדיליה . חד כל  דרכו ושטויותיו, הנכונה .יעזוב  בדרך להלך ויתחיל 

זצוק "ל לאפיאן אליהו רבי הגאון ביאר Î"‰ÂÈÂ)כך ‰"¯ ÌÈËÂÈÙ 'Ï‡ÂÓ˘ ‚Á'· ‡·Â‰)הכתוב על  מדרש  Á)בשם ·Ó˜ ÌÈÏ‰˙)

שבידה זו  ציפור משבחות הבריות הרי וטוען ידיו , שתי בין בחזקה ציפור האוחז  לאדם  משל נפשי', ממסגר 'הוציאה

ידיך  את פתח שבעולם שוטה  לו, ואמר אחד פיקח  שם עבר ממקומה . זזה  איננה כי אנכי רואה  ומדוע  למעלה, לעוף 

ויראת  ה ' בעבודת להתעלות מעצמו  המונע  הוא גופיה האדם כן כמו נפשה. כאוות ותעוף  דרור לציפור יהיה  וממילא

לעוף יכול איני מדוע מרובות טענות לו  יש ועוד הנלוזים, והרגליו בתאוותיו עצמו ומחזיק סוגר כשהוא – שמים

למדרגה . ממדרגה ולעלות לפרוח , יוכל ואז  הרגליו , ממסגר נפשו  את להוציא ידיו, את לפתוח אם  כי לו אין ולהתעלות,

בהם, הורגלתי אשר ומנהגי דרכי  'לשנות' במתני כוחי אין כי אמורים , הדברים  אלי לא כן, אם  האדם , יאמר ואל 

בפסוק תשובתו טענות, משאר )וכיו"ב ÌÈÏ‰˙)המרחק הוא וכמה – פשעינו' את ממנו הרחיק ממערב מזרח 'כרחוק

יסובב  - הפשעים ' את ממנו 'הרחיק  נמי כך מזרח, לצד עומד הוא וכבר פניו  לסובב אלא נצרך אינו - למערב ממזרח 

הנכונה . בדרך כמהלך נחשב וכבר מהם, עצמו 

וה'בלאטע ' בחטאי מאד שקוע  הנני רבי, לפניו, התאונן זי"ע  מקאברין הרה "ק מחסידי לו(·ıÂ)אחד ענה  מאד, גדול 

דרכיך, את עזוב – אתה כיו "ב לגמרי, מתייבש הוא הרי מים  לו  מוסיפין אין אם - ביותר הגדול  הבוץ אף  הרה "ק

הבלאטע כל תתייבש ...(‰·ıÂ)וממילא

עלי  'שלום ולומר אור ישכון בה מהדרך להיפך המוליכתו ב'רכבת ' להשאר לאדם לו אפשר אי דבר, של כללו

מכן ולאחר טובים, שאינם לדברים וזיקה שייכות  כל  יעזוב  דבר ראשית  אלא לאחור... פני החזרתי כבר כי נפשי'

הנרצית לתכליתו יגיע אחת פנים .בחזירת 
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ïååòì áùçð äáåùúúåéúåà àåä 'àìåì éë' øîàù åäæå ,
ìåìàúåùòìî ïåöøä éîé ìë åðééäã ,ìåìà úà åðøçà íà ,

'íéîòô äæ åðáù äúò éë' éæà ,äáåùúäáåùúá áåùì åðéìò)

(íééìôëá àèç ìò.ì"ëò ,ì"÷å

ì"æå'úåôé íéðô'ä(éøçà 'øô)'ôá ì"æç ù"î ùøôì ùéå .
øîàå ,äáåùú éîé úøùò åìà 'åàöîäá 'ä åùøã'

æ"òãò äáåùúá íãà ïéúîé àìù áåø÷ åúåéäá åäåàø÷
,ìåìà ùãåç ùàøá åðééäã áåø÷ åúåéäá àìà äðùä ùàø

ì"æç åøîàù åîë(ìåìà ç"ø úðååë é"øàä øåãéñ)ùãåç ùàøá
ä"ø éðôì 'ã"éá ïîæ' àåäå íéçúôð íéîçø éøòù ìåìàèéèéèéèé.

ïëå'äáåùúä øåáéç'á éøéàîä áúë(à ÷øô á øîàî)ìò
åàöîäá 'ä åùøã' ÷åñôäáåø÷ åúåéäá åäåàø÷

(å äð 'éòùé)åúåéä ïéðò ìò ,ì"æ åøîà ùøãáå ,áåø÷éåàøù ,
ìãúùäì íãà ìëìäðùä ùàø íãå÷,úåìôú øöôäáéãë

áìä úøäèá äðùä ùàøá ñðëéù.

èáä'êìîä øòù'ä éøáãá åìà íéîé úìåãâá äàøåøòù)

(ä"ô àì"æç åøîàù åîë éë(.ñ úåëøá)íéòáøà'áù
åãéáå øëæ ãìååä àäéù ììôúé 'ãìåä úøéöé éîéêåôäì

(åúìéôúá)íåé íéòáøà íä êë ,øëæì äá÷ðî ãìåä úà
éîé íä éë ,íéøåôéëä íåé øçàì ãò ìåìà úìéçúîù
ù÷áì íãàä ãéáå .è"ìòáä äðùä ìù 'ãìåä úøéöé'

íå÷îä éðôìî íéðåðçúå íéîçøêôäúéùàá÷åðî ìåëéáë
.íéîçø úòôùä åìåë àåäù àøëåãì ,ïéã úðéçá -

äðäíé÷éãöî áéúë(ïåëéå ä"ã ä"øì 'íçðî úéøàù')ìò
éë ,'úîàá åéìò áùúå êàñë ãñçá ïåëéå' çñåðä
ù 'úîàå ãñç áø' úåãéîä ìò ì"æéøàäî àúéà äðäáø

ãñçìåìà ùãåç ìò éà÷úîàåøåîà ,éøùú ìò éà÷
ìåìà ùãåçá åîöò ïéëîä - 'êàñë ãñçá ïåëéå' äúòî
ìò ä"á÷ä áùé ä"øá Y 'úîàá åéìò áùúå'ì äëæé

.ãñçä àñë

דהו בכל אפילו התשובה  חשיבות – הגדולים  עם  הקטנים

àúéàäðùîá(â â íéøåëá)åòéâä(íéøåëéáä éàéáî)áåø÷
,íäéøåëéá úà åøèòå íäéðôì åçìù ,íéìùåøéì
ãåáë éôì ,íúàø÷ì íéàöåé íéøáæâäå íéðâñä úåçôä
íéìùåøéáù úåéðîåà éìòá ìëå ,íéàöåé åéä íéñðëðä
íå÷îä éùðà åðéçà íîåìùá ïéìàåùå íäéðôì íéãîåò
ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä øàéáå .íåìùì íúàá éðåìô

(à àåáú),íéøåëéáä éàéáîì ìåãâ äë ãåáë íé÷ìåç òåãî
ø÷é äî úåàøì ùéàå ùéà ìë ìëåé úàæä äååöîá éë .ì"æå
ãáåòä íãà íéé÷îù äì÷ äåöî åìéôàù - íé÷åìà êãñç
äðàúä ìò áùçù 'åúáùçî'á áùç ÷ø åìéôàå ,äãùá
ä"á÷ä éðôì ë"ë ø÷é äéä 'äì ùãå÷ äéäúù äøëéáù
íéøáæâäå íéðâñäå úåçôä êëéôìå ,äéìò àøå÷å øîåàå

זי"ע יט . אברהם' ה 'בית הרה "ק ביאר „˙˘¯È)כה  ‰"„ ÌÈ·ˆ� Â¯ÙÒ·) רעוא שבשמים,יהא אבינו  מלפניך יה "ר קמיה –

תשרידתשרי  חודש יבוא בטרם  שעוד עמיה – ואזעל  ישראל, בני עם  עצמם יעוררו במתיקין– לשמיה דיתענג 

רוויחי ודובשין ומזוני חיי בבני טובות להשפעות ויזכה יתב"ש, בעבודתו  מתיקות ירגיש –

'מלמד' שהיה לאב, משל  קראנו', ביום  יעננו המלך הושיעה  'ה ' בכתוב זי"ע מבעלזא שלום ' ה 'שר הרה"ק  ביאר

לכל כ 'מלמד' אליו  מתנהג היה בנו  עם  לומד היה  אשר שעות אותם  בכל והנה  ותלמוד, משנה מקרא למדו  יחד לבנו ,

לביתם והלכו ללמוד משסיימו גדולה, והתמדה בחשק שילמד ומכהו  מענישו  היה  כראוי לומד הבן היה לא ואם דבר,

ימים, כמה כעבור ביומו, יום מידי הדבר נשנה  וכך בנים'. על אב 'כרחם וחיבה באהבה  כ'אב' אליו  להתנהג האב חזר

כך כל  בי להכות שיפסיק  שלי ה 'מלמד' עם דבר ממך, אנא – 'אבי' לו ואמר בבית בהיותם האב אל  הבן (ÚÓ˘‰פנה

(ÂÈ·‡ ÌÚ ÂÓˆÚ· 'ÌÂÏ˘ ¯˘'‰ Ïˆ‡ ‰È‰ ‰Ê עוונות ומוחל בחסידות שבשמים אבינו עמנו מתנהג ורצון הרחמים  בימי כיו "ב, .

ממנו, ומבקשים  מפצירים אנו  ואז שאלתנו'השם'עמו , הק ', הוי"ה  בשם הנרמזים הגלויים הרחמים הנהגת בעת כעת

בבחינת'הושיעה'ובקשתנו יהיה  כאשר הדין שבעת 'המלך' עם  שתדבר בזאת נא אז'המלך 'הושיענו  גם  המשפט ,

ש קראנו'נזכה  ביום ומשאלותינו'יעננו בקשותינו לכל ויעננו כאב עמנו יתנהג בנים , על  אב .כרחם

אברהם' ה'בית כתב ‰ÏÎ)עוד ‰"„ ÌÈ·ˆ�),שבת בחי' ותשרי שבת ערב בחי' הוא אלול - החתום ' אחר הולך 'הכל וז "ל.

מוסיף יהודי שאיש מה שבת', 'תוספת ע "י הוא החול לימי מש "ק היורדת ההשפעה שכל זי"ע  רבוה"ק  שאמרו וכמו 

מאוד, גבוהה עצמה שבת קדושת כי - הקודש  אל שמוסיףמחול ממה הוא השנה ימות לכל והברכה ההשפעה כמו"כ 

תשרי  על מאלול ומעש"ט שאלובתשובה לכה "פ ישתדל כלום בהם הוסיף לא ועדיין עכשיו, עד אלול ימי עברו ואם ,

לריק . יעברו לא האחרונים  הימים
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,íúàø÷ì íéàöåéùéàî äì÷ äåöî åìéôàù úåàøäì
úîàá äáåè äáùçî ÷ø úåèéùôä úéìëúá èåùô

ïåöøå íéîçøá ä''á÷ä éðôì ìá÷úðëëëëíéîçø éëàìî ìëå ,
...ïéøèéò äîëá äúåà ïéøèòî÷æçì ùéà ìë ìëåé äæî

äåöî åìéôà úåùòì äëæé íà äéäéù êéà äéäé åîöò úà
...éã åééç éîé ìë úçà äáåè äáùçîå úçà

ïãéãìúåçéìñäå íéîçøä ùãåç ïéðòì øîàééàëàëàëàëíéîé .
íéîéá éë ,éì éãåãå éãåãì éðà Y õôç íäá ùéù

ìà áø÷úäì ùãçî áåùì ìàøùé éðá íéøøåòúî åìà
íãà ìù åçåîá åìòé íéîòôù àìà ,íéîùáù íäéáà
éøä ,áø÷úäìå ãåáòì ìéçúà òåãî Y ìåâéô úåáùçî

Y åúáåùú ,äâøãîä íåø ìà òéâà àì àìéîîìë
éôì Y åîù ãåáë ïòîì äùòúù äðè÷ äìåòô

êúâøãîáëáëáëáëìåãâå áø äùòîë íéîùá úáùçð ,äâøãîîå ,
åìéôàå úåáåè úåìá÷ êîöò ìò ìá÷ Y äìòú äâøãîì

ùéîìçä øåöë íäéìò ãåîò ìáà ,úåðè÷âëâëâëâëàåáì äëæúå ,
.äöøðä úéìëúì

התורה כ. בסוף הביכורים  פרשת נכתבה שלכן זי"ע , ישראל ' ה 'בית הרה "ק אומר ˙·Â‡)היה ÈÎ '¯Ù)אם שאף ללמדנו ,

בפירות  מחדש  להתחיל - ביכורים  כמצות יתייאש, לא לחטוא, והרבה התורה ' ב'סוף האדם  עומד עבר ִכבר

בעבר עמו  שאירע מה  מכל  הדעת היסח  מתוך ˙˘È"·)המבכרים , ‡Â·˙ Ï‡¯˘È ˙È·).

מביאכא . זי"ע  ממונקאטש  תשובה ' ה 'דרכי Á"È˜Ò)הרה"ק  Ë"Ú˜ ˙"Î¯„) עורך היה זי"ע יששכר' ה 'בני הרה "ק שזקנו 

אמר  כי מזה, נמנע היה  אחרים שבחדשים  אף החודש, בסוף  אפילו  והסליחות הרחמים בחודש  נישואין שמחת

כלל . הדין מידת ביה  שליט  ולא ורצון, רחמים התעוררות כולו  אלול שחודש 

זי"עכב. אליעזר' ה'דמשק  ˘ËÈÏ"‡)הרה "ק Ô‡Ó„È¯Ù „"‡¯ ˆ"‰‚‰ ÈÙÓ)בקרא ËÈ)ביאר ‚Î ¯·„Ó·) ודיבר יעשה  ולא אמר 'ההוא

כש רק שאף  יקימנה ', אמר ולא שמעתההוא יעשה - פלוניתלא פסולה  בהנהגה  יותר יתנהג לא יעשה – ולא

זאת... Â"Á)עבירה Ï˘ÎÈ ÛÂÒ·˘ Û‡)יקימנה מיד ולא שהקב"הודיבר בזה  פעל יקיים – הדיןלא גזר לקייםשדיבר את

„ÔÈ)בו , ˙‚‰�‰ Y ‰˘˜ ÔÂ˘Ï '¯·„').

זכות  עליו ללמד אין גם  בדינו  להפוך שאסור ומדיח ' ב'מסית מצינו אם זצוק "ל סלאנטער ישראל רבי הגאון אומר היה 

על  וכ"ז  כולה, התורה בכל כיו"ב מצינו שלא מה  אלוקיך– ה' מעל  להדיחך  ביקש  È‡)אשר ‚È ÌÈ¯·„)הועיל שלא ואף  ,

להדיחךבמאומה  ביקש יהרגורק ‡)ג"כ ‰ Ê"Ú Ì"·Ó¯),ערוך לאין שכרו  יגדל  בוודאי ה ' אל לקרבם הרבים  את המזכה עאכו "כ ,

על  שכרו יגדל  גם  בידו  עלתה לא אם ביקשואף  אם כי שגם  ונאמר נוסיף אנו אף  ה '. אל  אתביקשלקרבך עצמו לקרב

מאד. עד ושכרו  ערכו יגדל  טובים  בדרך לילך והתחלתו בלבד הטוב רצון על  ואפילו בידו ... עלתה לא אם ואף שכרו יגדל

ילפינן שהנה לרמז  אמרו  ‰'ÍÂ¯Ú')וכך Ì˘· ,¯ÂÚÈ˘ ‰"„ :‚Ï ‰"¯ 'ÒÂ˙)אם מ 'ותייבב דר"ה  שופר בתקיעת קולות' 'מאה 

ÁÎ)סיסרא' ‰ ÌÈËÙÂ˘) זקנה מגויה רק  ללמוד מהיכן מצאנו לא וכי ביאור, צריך ולכאורה  ,(Ú˜'·¯Ú ÚËÏ‡ Ô‡),אכן אלא, ,

לאיבוד, הלכו לא ערביה  של דמעותיה  אם כי ולא, לא אני, ומה אני מי היהודי, יחשוב שלא לנו  גילו דמעה כאן וכל 

קולות ' 'מאה לחשבון  שבאו עד 'ספרו' דמעותיה יהיהמתוך ישראל  בר כל של  קטנה  פעולה  וכל  דמעה לכל ק"ו  –

זכויותיו . במנין ונספר נחשב הכל – לאו אם  בין לו הולך אם בין שיהיה , מי

לאין  שווה 'התחזקות' מעט  כל כי ביותר, קטן בדבר אף  ה' לו  חלק אשר בחלקו לשמוח לאדם  לו  יש  זה , ובכלל 

בלבד  אחת דקה  לערך אלא אינו אם אף  ההתחזקות את אוהב שהקב"ה  זי"ע איש ' ה 'חזון הגה"ק  שאמר וכמו  ערוך,

(Ë� 'ÂÓÚ „"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

פעםכג. שאל  זי"ע  אאדמו"ר לכ "ק המקושרים  מן שהיה  מארה "ב אחד יהודי טובה, קבלה  של כוחה  על  נורא סיפור

ואכן  טהרה, במקווה ויום  יום  בכל לטבול עצמו  על  שיקבל  זי"ע  אאדמו"ר לו הורה  בדרכיו, יצליח האיך בעצתו 

היום ויהי מטבילתו, אחד יום  אף חיסר לא אז ומני עצמו, על היהודי ‰'˙˘Ò"‡)קיבל ÏÂÏ‡ È‰Ï˘·)בדרכו ברכבת היה וכבר

דבר  בתחילת במקווה, היום היה לא שעדיין ונזכר עסקיו , בעניני סוחרים כמה  עם שם  להפגש התאומים ' 'בנייני לעבר

מהרכבת  ירד ואכן למקווה , הולך אני - מה  עלי יעבור והחליט  התגבר, לבסוף אך  ויחידה, אחת פעם כך על לוותר חשב

טובים לחיים ממוות ניצל והיהודי בניינים, השני אלו את והפיל  המטוס  נכנס  שעה ובאותה  טהרה, במקווה  לטבול 

הטובה . הקבלה של בכוחה

מאמרם  על  פירשו  שכבר ÛÒ‡‰Â)וכפי ‰"„ Â�ÈÊ‡‰ ,È�·Â‡¯ ËÂ˜ÏÈ)והכוונה בלבד', השערה כחוט אלא עדן לגן גהינום  בין 'אין

עדן. לגן מגהינום לאדם שמהפכת טובה , קבלה לאותה
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ובפרט הסליחות ימי  רוממות  – קידמנוך מנוחה  במוצאי 
דסליחותיום א '

íéãîåòúáù' Y 'úåçéìñ' éîéì øòùä çúôá åðà
'úåçéìñãëãëãëãëøøåòúî ïáà áì óà úàæë úòì ,

åéììòî éøôîå åéëøãî áåùìäëäëäëäë÷"äøä ìù åùã÷ úåøáãëå ,
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä(æè äáåùú ÷"ùù)áåúëä ìò ,äéòùé)

(çé áîàìäå ,'úåàøì åèéáä íéøååòäå ,åòîù íéùøçä'
'øååéòä' àåáé êéàäå ,åéðæàá 'ùøçä' òîùé êéà éëå ,àìôé

àìà ,úåàø éãéìùøçä åìéôàù íéäåáâ äë íéðîæ íðùé'
'äàåø øååéòäå òîåùåëåëåëåëòéâäá ,íéøåîà íéøáãä ïãéãìå .

àìà ,éùôð éìò íåìù øîåì ñåðî ïéà øáë ,úåçéìñ úáù

äìéôú äáåùú - 'äìöää ùø÷'á áèéä ÷éæçé ãçà ìë
.'íëéìà äáåùàå éìà åáåù' ,ä÷ãöå

äæå'øùåé è÷ì'ä ïåùì(ãé÷ 'îò ,áé úåà úåéðòú 'ìä)à"ô ,
åðîî éúù÷á('ïùãä úîåøú'ä åáøî)ìåëàì éì øéúäì

,øîàå ,íéîé øàùá åîë ãåîìì ìëåàù éãë úåçéìñáíâ
íòèä äæ íéòãåé íéðåîã÷ä(íéãåîéìäî òéøôî úéðòúäù),

íðéàù éô ìò óà ,úåçéìñá úåðòúäì åð÷ú íå÷î ìëîå
øéúî éððéà ïëìå ,äðùä úåîé øàùá åîë ãåîìì íéìåëé

êìøàùî íúåäîá íä íéðåù íéîéä åìàù åðééäå .ì"ëò ,
äðùä úåîéæëæëæëæëíåéäëå íéðîæä åðúùð éë óà øîàé ïãéãìå ,

úòãì åðì ùé íå÷î ìëî ,úåðòúäì íéáøì íéøåî ïéà

שנהכד. מדי לעורר זצ"ל  לעווינשטיין יחזקאל  רבי הגה"צ רגיל והיה  השנה , ראש  קודם שבתות שתי אנו עומדים 

‚Â·Ê�È¯‚)בשנה Ê"¯‚‰ Â�˙Á ÌÚ Â„È ·˙Î· ˙‡Ê ÁÏ˘ ÈÊ‡ ÌÈ·¯· Â˙ÁÈ˘ ¯ÂÒÓÏ ÂÁÂÎ· ‰È‰ ‡ÏÂ ˘ÂÏÁ ‰È‰ ¯·Î˘Î ‰�Â¯Á‡‰ Â˙�˘·Â) בדברי

גם אלא המשיח, בביאת הכללית גאולה  לענין דווקא ולאו  נגאלין, היו  מיד שבתות שתי ישראל  שמרו אלמלי חז "ל

שתי  לשמור זו סגולה יקיים  הימים  כל  לו  לטוב השנה בראש  להגאל  הרוצה וכל ואחד, אחד כל של  הפרטית לגאולה 

כהלכתן אלו �ÌÈ‡¯Â)שבתות ÌÈÓÈ Ï‡˜ÊÁÈ ¯Â‡)זי"ע הרי"ם החידושי הרה"ק  כן כתב וכבר .(‰ÏÈÁ˙· ‰"¯ Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)

משלכה . בדרך שמספרים  וכמו הלב, אוטם  את לפתוח  – לבבכם' ערלת את 'ומלתם היא הימים  באלו עבודתנו כי

את  שאל  המוסדות לאחד בהגיעו ל"ע , בנפשם  לחולים  ה'מוסדות' על לפקח  עליו  שהוטל  אחד על ומליצה 

ענהו לו , המתאים  מקומו איה ולידע  בנפשו , מעורער האדם  כמה  עד קובעים הנכם האיך לי נא הגד דשם , המנהל 

גדולה, וקערה כוס  כף , כגון שונים מכלים כלים לפניו ומניחים במים מלאה  גדולה אמבטי לפני אותו  מעמידים המנהל ,

המפקח כשמוע מצבו. את יודעים  המים  את בו  שמוציא הכלי לפי אחד וכל האמבטי, מן המים את להריק  לו ומורים 

לו אמר וברור, זך שכלו כי כאן איננו  מקומו  ה'קערה ' ידי על  המים את שמוציא זה  לבטח לו , ואמר נהנה  זה רעיון

הרי  המים, את להוציא ל'קערה ' דעת לבר לו נצרך וכי כאן, מקומך אתה  שגם  לי נדמה דבריך, הם  כך אם המנהל ,

והנמשל הנקב, דרך מעצמם המים  להם ובורחים  יוצאים וממילא האמבטי שבתחתית הסתום הנקב את לפתוח  אפשר

ערלת  את 'ומלתם לו  אומרים זה על  וכו ' עצמי אטהר היאך הקדושים, הימים אלו בבוא האדם ישאל  לפעמים לדידן

– ונקי לבבכם ' זך ותשאר חלאה, כל כבר משם תצא וממילא הלב, את הסותם הפקק את .הסר

שלא כו . – הדבר בידכם  כי ועוורים, חרשים  תהיו אל  אלינו צועק שהנביא שם ביאר זי"ע  מקאצק  הרה"ק  משם

ועוורים . חרשים  להיות

בו . הדרים את להעיר הבית בחלון דופק  השמש היה  הסליחות בימי הבוקר שבאשמורת ישראל של מנהגן ידוע 

אותו  שיקיצו נצרך היה לא מעצמו  התעורר שכבר מי ונקישותוהנה מעצמובדפיקות  התעורר שלא מי ואף  ביתו , על 

הוכרחו שלא... ומי אצלו , לדפוק הוצרכו לא אליו  בסמיכות הדר השכן בחלונות כשדפקו מתעורר היה  לכה"פ  אבל

ולהכותו 'לדפוק' השמים  מן שיצטרכו קודם  בתשובה לשוב מעצמו יתעורר המשכיל – מובן והנמשל אצלו. לדפוק 

ימנע ואז  אחרים. את אירעו  אשר מהצרות הפחות לכל  יתעורר מעצמו  נתעורר שלא מי ואף  ח"ו , ומכה חלי באיזה 

המכות... כל מעצמו

למלמד כז. שענה  עיה"ק , ירושלים של רבה זי"ע  זאנענפעלד חיים  יוסף  רבי הגדול הגאון על מסופר לזה בדומה 

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

לסליחות, להשכים שלא היתר שום לך מוצא איני חיים, יוסף  רבי ענהו לסליחות', ה 'השכמה עם  לעשות מה כדת בפיו 

שום זו מעובדא ללמוד לנו  שאין וכמובן נפשו', על לפניו ולהתחנן המלך אל 'לבא הם  מיוחדים ימים הימים, אלו  כי

ומאד  המה  קדושים  הימים שאלו ולהבין היטב לדוק  עלינו  מקום  מכל אך המלמדות, של  הקודש בעסקי להקל  היתר

הגזירה . רוע  את להעביר ולתפילה  לתשובה לנצלם וצריך נעלים,
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äéìéãá ãçå ãç ìëå ,äðùä úåîé ìëî íéîéä åìà åðúùðù
.áåèä úéìëúá íáéèéå åéëøã äðùé

øúåéáåúåçéìñã 'à íåéì òâåð øáãäçëçëçëçëáúëù åîë ,
'øåè'ä(àô÷ú ïîéñ)íåéá ïéðòúî øåáéöä áåøù

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

íúåäîáå íðéðòáèëèëèëèë.

,íðîàìù äçîù êåúî äæ ìëì ùâéù 'øáã úéùàø
äååöîò"éæ 'øùåé è÷ì'ä áúë ïëå ,'îò à"ç ç"åà)

(ç"é÷éàöåîá úåçéìñ øîåì íéìéçúîù øáãä íòèá
ìëî íãàä äðôð ùãå÷ úáùä íåéá éë ,à÷ééã äçåðî
éøäå ,'úáù âðåò'á àåä âðòúî ïëå ,äøåúá úåâäì åé÷ñò

'äååöî ìù äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéà'úáù)

(:ììà àåáì éåàø äùòð äçîùá àìîúðù øçàù àöîð ,
äçîù êåúî äçéìñ úù÷áá ïðçúäì Y êìîä øòùìììì.

י"ג אמירת בגדולת  – עשרה שלוש לומר לנו הורית
רחמים של מידות

íéîéáìù úåãéî äøùò ùìù úøéîàá íéáøî åìà
ãåîìúá àúéà êëå ,íéîçø(:æé ä"ø)áø øîà'

úåøæåç ïðéàù íéîçø ìù úåãéî â"éì äúåøë úéøá ,äãåäé
ã÷ôð àì éî' øùà úòá ,ìàøùé éðá åðéçà êëìå ,'í÷éø
åðà éøäå ,åðéãéá ïúéð øùà ìåãâä çëá åæçà ,'äæä íåéäë

סליחותכח. של א' מיום כבר מתחיל  ויוה"כ  ר"ה של וחתימה הכתיבה  אומר היה זי"ע מסטרעליסק  (‡È¯Óהרה"ק 

(ÌÈ‡¯Â� ÌÈÓÈ ˘Â„˜.

התהיליםכט . ספר כל את דסליחות ראשון ביום  לגמור יעבור ולא כחוק  נהגו , ואף הורו  זי"ע  לדורותיהם  בעלזא בית צדיקי

המשמשים רצו  הבריאות, בקו היה לא כאשר שיבתו בימי זי"ע , מבעלזא המהרי"ד הרה"ק  על ומסופר עם בקהל

המדרש, לבית ונכנס  כוחותיו מעל התגבר הוא אך דסליחות, א' ביום המדרש  בבית בציבור תהילים  לאמירת מלהכנס  להניאו

תהילים . אמירת שלאחר רצון' ה'יהי של  הרבה ההתעוררות את ממני למנוע חשבתם  האיך בקדשו , התבטא מכן ולאחר

זה יום של ב'עבודה ' שיגיעתו זי"ע  מהרי"ד הרה "ק אמר הקדוש .גדולה עוד ויום השנה  בראש מיגיעתו

זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק  לפני יהודי בא ‡·È·)פעם Ï˙ ¯ÈÚ· ¯„ ‰È‰˘ ÌÈÓÈ·)מעשה לרבי נא אספרה  לו, ואמר

ה 'חוזה ' הרה"ק  רבו  אצל  שהותו אחר מלובלין זי"ע מלעלוב דוד רבי הרה"ק  הילך פעם  הקדוש, זקינך עם  לזקיני שהיה

לשלם פרוטות כמה  אפילו בידו היה  לא כי רגלי דרכו  את עשה ודלותו  עניו מרוב לעלוב, העיר עבר אל  זי"ע  מלובלין

מועדות  שפניו דוד רבי ענהו  מועדות, פניו לאן ושאלו, עגלה  גבי על שנסע יהודי לכבודו  עמד בדרכו  בעודו  עגלה', ל'בעל

לעיר  הסמוך בכפר אנכי דר כי בצוותא, דרכינו  את ונעשה  מרכבתי על  מר נא יעלה  האיש , לו אמר לעלוב, העיר עבר אל

כאן  מדרש  בית לי יש  הנה  אליו , ונענה הרה "ק לו הודה  לעלוב העיר עבר אל  בהגיעם שם , אעבור נסיעתי ובדרך לעלוב,

ברצונו וכבר חסד עמו  עשיתי רק הנה  אה , לעצמו, מיד חשב יהודי אותו דסליחות. א' ביום  אלי שתבוא ואבקשך זה , בעיר

לעלוב. העיר עבר אל פניו ישים  לא היום שבהגיע אתר על  והחליט מדרשו , בבית מניין לו להשלים  שאבוא אותי לנצל

את  מצא ומשלא ואנה, אנה בראשו תר כשהוא מדרשו בית אל נכנס והרה"ק  סליחות, של  ראשון יום ובא אתא

אל חזר מצא שלא ומכיוון הקהל, בין וחיפש  מחדרו  שיצא זה , אחר בזה  פעמים  כמה היה  וכך לחדרו חזר מבוקשו

שאכנס ממני ביקש כבר ומה הוא, קדוש  אדם  מלעלוב הרבי הן לעצמו  וחשב יהודי אותו נתעורר והכי אדהכי חדרו .

משיצא  לביהמ"ד. ונכנס  הסמוכה לעלוב העיר עבר אל  ונסע מרכבתו  על עלה כך ובתוך בקשתו , אקיים לא מדוע  אליו ,

גדולה, טובה עמדי עשית זו  בשנה הנה לו אמר מכן ולאחר סליחות, לאמירת מיד ניגש שם  עומד וראהו  הרה "ק עתה 

רצון  עת עתה  כי דסליחות א' ביום אלי שתבוא קראתיך כן על  טוב, וכל  רב שפע עליך ולהשפיע לברכך היה  וברצוני

היהודי, ואמר ושנים. ימים ואריכות מופלגת עשירות אחריך ולזרעך לך שתהיה  אברכך וכעת ממעל, בשמים  גדול 

עשירותינו גדלה אז  מני הדורות בכל באשר במלואה, התקיימה שהברכה  אני ומעיד המתברך, יהודי אותו  של נינו הריני

רבה . יומא האי מעלת נלמד ומזה ימים , האריכו וכולם 

כי ל. שיחים , נשפוך פנים באלו  מתוחים, דר פה  לפניך נפתח 'איך הסליחות, בתחילת במאמרינו מרומז אף זה דבר

ז "ל אמרו  ·)הרי ‡È ‰·¯ ˙È˘‡¯·) במאור וקידשו פניו  במאור בירכו אותו ', ויקדש השביעי יום  את אלוקים 'ויברך



סליחות - תבוא כי - הפרשה  åèבאר

ïåùàø íåéî - íéîòô úåøùò úåãéîä â"é úà íéøîåà
åéðéò íëçäå ,äìéòð úìéôú íåéñ øçàì ãò úåçéìñã
äáåè ìë ìòôéå ,úåáéúä ùåøéôá øøåòúäìå ïééòì åùàøá

.äùãçä äðùä úàø÷ì äëøáå

äìãâãò ,'íéîçø ìù úåãéîä â"é úøéîà' úìòîìòù
ìçåîå íéîçø àñë ìò ìåëéáë áùåé íúøëæä éãé

íäéúåðååò ìë ìò ìàøùéì íäìúåçéìñä ìëá ,äðäå .
,'íééôà êøà ì-à' úåãéî â"éä íãå÷ øîåì íéîéã÷î

êìî ì-à' íéîéã÷î êìéàå 'áä íòôîåáùåéàñë ìò
úà úçà íòô åðëøò øáëù øçàìù ,åøàéáù ùé ,'íéîçø
ùé øáë äúòî ,íéîçøì ïéãä úãî êôäð ,úåãéî â"éä

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

ãéî ïðéøîàáùåé.íéîçø àñë ìò

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

í÷éøàìàìàìàì,äæ úåáëòîù úåøéáò åãéá åéä ïë íà àìà ,
,úåìâá íééåøù åðçðàù äæä ïîæá äðäåïäë àì åðì ïéàå

åéìò áéø÷äì çáæî àìå ,åðéúåàèç ìò øôëì ìåãâ
øàùð àì ,åëåúá ììôúäì ùã÷îä úéá àìå ,úåðáø÷
åéúåãéî äøùò ùìùå åðúìéôú íà éúìá 'ä éðôì åðì,

äìéôú éøãñ åðãîì äìà úåãéî äøùò ùìù êåúîå
,åðåùì ïàë ãò äìòúé ìëä ïåãà úàî íéîçø úù÷áå

.øúåîì êà íééúôù øáãå

ä"äâäá'ñåúä ïåéìâá ñôãðä(íù ä"ø)úåëéøàá øàáî
êëå .úåãéîä â"éî äãéîå äãéî ìë äìåãâ

,øàáîä"éåäíù' àìà åðéàå ,úåãéîäî åðéà - ïåùàøä
øéëæî êëù - 'åøàåúàåäù éôì åúåðãà íù ìò ,åúåà ïé

.ìë ìò ïåãàä"éåäíùá æîøðä íéîçøä úãéî - éðùä
,äæìë íò âäðúäì êéøö ,ìë ìò ïåãà àåäù éôìù

ì-à .íéîçøä úãéîáúãéî àåä -÷æåçä÷æç ãéá éë
áéúëãë úåéøáä ìëì ïåæî ïéëî àåä(àë ã÷ íéìäú)

ù÷áìå óøèì íéâàåù íéøéôëä'ì-àî.'íìëàíåçøY
åúåà àøå÷ä ìò íçøî 'ä øùà íéîçø ìù äãéî àåä íâ

úãéî éà÷ íâ .äáåùú äùòù íãå÷ óàíåçøíãå÷ã
.äøöä àåáú àìù íçøî àåä äøöä åéìà òéâúùïåðçå

áéúëãë ,÷òåöä ìåàâì ÷çãä úòá ïðåçù -(èé ì äéòùé)

àåä çåë ìòáù ,åæ äãéî ïéðòå ,'ê÷òæ ìå÷ì êðçé ïåðç'
áéúëãë ,ïéãë àìù óà ÷òåöä ìò ïåçì(åë ,áë úåîù)

ìò óà øîåìë 'éðà ïåðç éë éúòîùå éìà ÷òöé éë äéäå'
øéæçäì äååìîä úà íéáééçî åéä àì ïéãä úãéî ãöîù éô
ïéàå ,åéúåòî åì äååìäù ìò åãéì àá ïéãá éøäù èåáòä
,åì åðáéùú éëä åìéôà ,'åú÷òö'á éðòä äååìä íò ÷ãöä
,åú÷òö òîùàù äãéîä àéä êë - éìà ÷òöé íà éë

åéðòá úåàøì ìåëé éðéàå éðà ïåðçù éôìáìáìáìáìïåùìá ùé íâå .
úåëøáá ïðéøîàãë ,íðç úðúî ïåðç(.æ)øùà úà éúåðçå

למאור  בחול  אדם  של  פניו מאור דומה 'אינו ונתברכנופניו , השב"ק  יום  עלינו שעבר אחר אומרים  אנו  וממילא בשבת', פניו 

- פנים  פנים במאור הסליחותבאלו לימי להכנס  נוכל  שבת' ב'פני כי שיחנו , נשפוך �ˆ·ÌÈ)דיקא Ú"ÈÊ ‡ÊÏÚ·Ó „"È¯‰Ó ˜"‰¯‰ 'ÈÈÚ).

להקב"ה שותף  נעשה כאילו הכתוב עליו  מעלה 'ויכולו' האומר 'כל  שהרי זי"ע , המהרי"ד הרה"ק  ביאר נוסף  טעם

בראשית' ˜ËÈ:)במעשי שותף,(˘·˙ בפני הדלת  נועלים שאין  העולם עלומדרך  משהעדנו השבת לאחר תיכף לכן ,

ביום יעננו בודאי כי בסליחה, פניו לחלות בידינו יתברך, שותפיו כביכול ונעשינו  ויכולו , באמירת וארץ שמים  בריאת

לסלוח . המרבה  אלוקינו אליו וישיבנו  קראנו ,

תשובהלא . ‡)בשערי ‡"Ù˜˙). כוונה בלא רחמים  של מידות י"ג לומר שאסור כתב

ראוייםלב. אינם  כי לחשוש  שלא הכל  ידעו  וממילא אלו , תוס' דברי על  לחזור שמצווה  אמר זי"ע מגאסטינין הרה "ק

אם מישראל  איש כל  אלא בתפילתם  רחמים שערי על מיד,יצעק לדפוק ייענה הקב"ה ואינו אל  הוא חנון כי

עמו  בעני לראות  כביכול –יכול אליו  בטענתו הצועקים  צודק איננו הצועק אם .אף

שאומרים הלשון כפילות לנו  תתיישב אלו  'הגה "ה' דברי פי ‰ÂÁÈÏÒ˙)על Ì„Â˜ ÌÂÈ ÏÎ· ¯Ó‡�‰ '‰˜„ˆ‰ '‰ ÍÏ'·)כדלים'

חינם מתנת לו שיעניקו לבקש הבא שהעני רואות, עינינו  הנה  כי וחנון', רחום דפקנו  דלתיך – דלתיך דפקנו וכרשים 

הרי  חובו את לתבוע  שבא 'מלווה ' משא"כ רבה . ובבושה חלושה , ענות בקול בפתח דופק הוא הרי מעות, הלוואת או

מידת  את בזה  ומעוררים  הרוחות מאלוקי מבקשים  בתחילה  אנו , כן ותעצומות, בעוז חובו  בעל דלת על דופק הוא



סליחות - תבוא כי - הפרשה  æèבאר

éùåøéô ïéáðù øçàìå .ã"åúëò ,ïåâä åðéàù éô ìò óà ïåçà
éãéî ìë íäá ìåòôì øúåé ìëåð ,ïééøåá ìò úåáéúä

.íåøîî íéîçøå äòåùéã

בהתעוררות הסליחות  אמירת  - נפשי את ואשפוך 

àìâøîò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäã ä'éîåôáïøäà úéá 'ééò)

(:æì÷' íãàì ïéàùøîåì' åéìò àìà ,'úåçéìñù÷áì
àîìòá äøéîàá úåçéìñä øîàé àìù åðééäå .'úåçéìñâìâìâìâì,

åì çìñéå ìåçîéù ïîçøä áàì åáì úåéîéðôî ù÷áé àìà
øáòä ìë ìòãìãìãìãìáéúëã àäë .(èé á äëéà)êáéì íéîë éëôù'

''ä éðô çëåðäìäìäìäì.áìå úåéìë ïçåá éðôì åùôð êåôùéù ,

ø"äéäîéìù äáåùúá áåùì äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî
å äðåîàá úåìòúäìíéîéì äéåàøä äðëäë ,äçîùá

,'ä úáø÷á äøôëå äìéçî äçéìñ éãéì àåáðå ,íéàøåðä
.â"åøá äòåùéå äìåàâ úðù ä÷åúîå äáåè äðùì äëæðå

הרי  חנון, של הכוח  את עוררנו שכבר ולאחר בקשתו, שתעשה ראוי אינו אם  אף  אליו הצועק  כל  אל שתענה  'חנון'

לטובה . לבנו משאלות כל ולפעול  השערים  כל  לבקוע יכולים אנו זו במידה כי בחזקה , דלתיך' 'דפקנו שוב

אליולג. ניגש  הקדוש  יום ערב בהגיע  זי"ע , ממעז 'בוז ' ברוך רבי הרבי להרה"ק  ולהציק להצר שהרבה  ביהודי מעשה

מצח ונחישות פניו  עזות וברוב שעברה, השנה כל במשך לו  עולל אשר כל  על ומחילה  סליחה  וביקש היהודי

היום שכן כך לעשות ועלי אעשה  מה  אך הרבי, את לפייס  וכלל  כלל מתכוון שאיני היא האמת לרבי, ואמר הוסיף 

'סלחתי לשונו: בחריפות הרבי ענהו  יוה"כ , ...'כדבריךערב

שכל פעמים  אך לי', 'סלח  יבקשנו  רפה  ובשפה  בהכנעה , אליו יבא חברו  את שהמפייס אדם , בני לדרכי דומה הדבר

אל - לי' 'סלח  - 'אנטשולדיקט' לו אומר כן על מלהלך ומפריעו  הדרך אם  על העומד את לעורר רק היא כוונתו 

בהכנעה אליו ומתחננים בוראם אל הבאים  יש  כיתות, ב' יש  הסליחות ימי לענין כך הלאה . לעבור לי ותן בדרכי תעמוד

מעוונם , להתנקות היא כשכוונתם  עוונם  על  להם תןשיסלח  כאומר בדרכי, תעמוד אל  אומר, אלא שאינו מי יש  אך 

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

מאן לד. כי הוא שומע והנה  בביתו שיושב למי משל  ע"ד דפקנו', 'דלתיך לפרש  שבדרון שלום רבי הגאון אמר עוד

איש בא כי ישמע אם אבל לאו , או  שעריו  לפתוח  אם  ה 'בחירה ' בידו  הרי בדלת, דופק  עלובועט דהו  בחזקה

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

'על כאן מרעב מת הריני לחם  פיסת הרגע  בזה לי תעניק  לא אם – כוחותיו  בשארית וזועק  לאחוריו  עומד ודל  עני כי

אומרים  אנו  אף  ממות... נפשו  ויחיה  לעזרתו  ויחיש  ימהר שהלה ספק  כל  אין פיקוח אתר'... דפקנו... דלתיך וזועקים,

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

ח"ו... אנו אתר' 'על  הרי ומתוקה'... טובה 'שנה בכתיבת  לעזרתנו

הפיוט פירוש כן גם ‡˘Ê�Î)וזהו  '‡ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ)... בואך מיום  ורועדים עתירתם 'זוחלים  כי רצה בלילות ', בעמדם

מרובה  הפצרה  מלשון היא ‰')'עתירה ' ÂÏ ¯˙ÚÈÂ ˙Â„ÏÂ˙ '¯Ù È"˘¯)בתחינה אלא גרידא בבקשה  מסתפקים  איננו  בסליחות' כי ,

חיים' ה 'חפץ הגה"ק  אמר כבר כי שמיא, כלפי להטריח  לך התיר מי תאמר ואל  מרובה, Ï‡¯˘Èוהפצרה  ˙ÂˆÂÙ� ,ÌÏÂÚ Ì˘)

(Ê"Ù,יתברך השם לפני בתפלתו נבר איש וצריך וז "ל. אביו..., לפני קטן  כבן  לפניו יתברך לדבר מהשם  יבקש  זה כל

מזונותיו . לו ויקצוב חן ברוב תתקבל הזו תפלתו את הקב"ה  כשישמע ובוודאי לבו, כלפי מעומק שחוצפה וכידוע

השם  לכבוד שהוא כאלו קדושים בדברים שכן וכל  פשוטים בדברים אפילו מהניא עכ"ל .שמיא ,

מי  יש בביהמ "ד או  בביהכנ"ס ממון נדבת לבקש העני בבוא העולם מדרך כי דפקנו ', 'דלתך זה  בענין אמרו ביאור עוד

ריקם פניו  משיבים  אין הבית דלת על העני כשמתדפק  אבל בכיסי... כעת מצויה הפרוטה אין לי' 'אין ויאמר כנגדו שיענה

אומרים  אנו לזה ויותר. אחת פרוטה  שווה  לכה "פ לבעה"ב יש כי ביודעו הנה בא שהעני אחר דפקנו – –דלתיך  כביכול

לך, שיש  להדיא אנו  יודעים שכן ריקם, פנינו שתשיב א"א רבש "ע לו ', 'יש  שבוודאי במקום העשיר אל  שבא העני דוגמת

עבדך'. לדוד קרן וצמיחת לעירך, וששון לארצך 'שמחה וישועה  גאולה  שנת ומתוקה, טובה שנה לנו  תן - בידך והכל

לבו,לה . רגשות את בחוץ הראה לא מעולם  אשר כאדם ידוע  היה ברק, בני של  רבה  זצ"ל  לנדא יעקב רבי הגה"צ

החל הסליחות, לאמירת ברק  בבני הגדול הכנסת לבית נכנס  היה  דסליחות א' ליל מנוחה מוצאי בהגיע  אך

את  לשמוע  אפשר היה  שלא עד מבכי קולו  נחנק היה כבר פי' ידבר ה ' ל'תהילת בהגיעו כדרכו , 'אשרי' באמירת

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