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á הפרשה באר
dyxtd x`a

íéøåôéëä íåé

להם  הבאה  טהרה – תטהרו  ה' לפני
האמונה ע"י לישראל

øîàêìîä ãåã(åô èé÷ íéìäú)ìë'
åðàåáá óàå ,'äðåîà êéúååöî
úéùòðä 'ìàøùé ìù ïúøäè'á ÷åñòì
úòãì êì ùé íéøåôéëä íåéã àáø àîåéá
ãîåòå éåìú äøäèä ùøåùå ãåñé éë
úåàøåð áúëù åîëå ,íãà ìù åúðåîàá

ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøäú÷ãö)

(åð÷ úåà ÷éãöäøúåéá íéù÷ä úåðååòä éë
àìù ùåã÷ä øäåæá åãéòäù íúåà óà Y
äðåîàá Y äáåùúä íäéìò ìéòåú
,äìà íâ åð÷åúé íìåò àøåáá äðúéà
íìåòá 'äø÷î' ïéàù ïéîàäì ,ïå÷éú .ì"æå
ïéîàäì ,ìòîî äçâùäá ìëä àìà

äîéìù äðåîàáäø÷î íåù ïéàù
òãé åì òøàéù äî ìëå ììë íìåòá

åîù êøáúé ïååëî úðååëá ìëäùøáãå .
â"éøú ìëå ,ìëä ø÷éò úîàá àåä äæ

ïéèéò ÷ø íä äøåúä úååöî(úåöò)

.êøáúé íùäî ìëäù åæ äòéãéì òéâäì
åëìú íà' äçëåúá àø÷ð úåøéáòä ìëå

'éø÷ éîò(æë åë àø÷éå)äø÷î ïåùìéë -
íäì ïéàå øãñä ïî äàéöé íä úåøéáòä
íù àø÷ð íéùðåòä ìë ïëå ,øãñ

(çë ÷åñô).'éø÷ úîç'äæ éãé ìòå
ìë ÷éúîî äø÷î ïéàù ïéîàîù

íéðéãäàààà...úåøéáòä ìë ï÷úîå- dyxtd x`aí éøåôéëä í åé

åøîàíé÷éãöéáø ÷"äøäî àúéà æ"éòë)

(ò"éæ à÷øàååî ÷çöé,øáâ äéçé åì
úà úò ìëá äàøéå íãàä äéçé íà Y

ïéôìàìù åôåìàä ä"á÷ä úà Y
íéðéã éðéî ìëî ìåöéð àåä éøä ,íìåòä

åìåòé àìúà íéîùá åáéùçé àì Y
äêúøåáâíéðéãä éðéðò úà øîåìë Y

...íéîâô úîçî åéìò ùéù úåøåáâäå
àéðáùåçá.äìòîì åðåáùçî ãøé ìëä Y

- שבשמים אביכם אתכם  מטהר ומי
היום  בטהרת  האמונה

ãáìîåúøôëá ïéîàäì åðéååèöð ,úàæ
íìù áìá ïéîàäì ,ìåãâä íåéä
íåéá åðéúåðååòì çìåñå ìçåî ä"á÷äù
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä øàéáù åîëå ,äæä

(ë"äåé 'í"éøä éèå÷éì')íéøîåà òåãî
àåäå ë"äåé éàöåîã áéøòî úìéôúá
å÷éôñä àì ïééãò éøäå ,åðì çìñå íåçø
íéù÷áî äî ìòå ,ô"ëäåé øçà àåèçì
ïéàù ,àôåâ àä ìò àìà .'åðì çìñ'

אכלה א. אש אלקיך  ה' 'כי בפסוק לבאר זי"ע  מקאברין משה רבי הרה"ק אמר כה

Î„)הוא' „ ÌÈ¯·„)ממנו ישכח  לא  בגיהנום  אף  לעולם , מהקב"ה שוכח  שאינו מי

הגיהנום לו  יזיק לא הרע .וממילא  היצר של אש שהוא אשו ויכבה



הכיפורים  יום - הפרשה âבאר

äøôëá äîéìù äðåîàá íéðéîàî
å áåùì ùé äøåîâääìéçî ù÷áìáááá.

úîàáå'àéðúä ìòá' ÷"äøä áúë øáë
ò"éæ(äìåë äðùä ìë éáâì)

ועושה ב. עשה לבדו שהוא להאמין העולמים, בחי האמונה חובת  נמי זה ובכלל

אמת ' ה'שפת שפירש כמו המעשים, לכל  ˙¯�"Ê)ויעשה הפסוק(¯"‰ (‰Ú˘Âאת

(· „È יתב"ש אליו ולהתקרב  ולחזור לשוב האדם שעל אלקיך', ה' עד ישראל 'שובה

שרקעד אלקיך שיכיר ויהיה,ה' הוה היה ומיוחד יחיד אחד והוא עולמו, מנהיג

למקום  אדם שבין התנהגויותיו כל ישתנו ממילא  ואז אלהים, אין יתב "ש ומבלעדיו

מעשיו  וכל ורגע, עת בכל עליו משגיח שהקב"ה ומאמין יודע דהא  לחבירו, אדם ובין

נכתבין. בספר

בשבט  ט"ו ביום רוסי' מגולת  לארה"ק עלה זי"ע ממאכניווקא  האדמו"ר הרה"ק 

כל מחוסר כשהוא תשכ"ד מדורו,(·‚˘ÂÈÓ˙)שנת  בית  יהא וכיצד היכן דעת מבלי ,

אביב . תל בעיר 'אשל' המלון בבית  התאכסן הראשונה ובתקופה

בנו  טווערסקי יהושע רבי הרה"צ קרובו נישואי בשמחת  השתתף  כשבוע לאחר

אחד  אליו ניגש שם בהיותו זי"ע, מראחמיסטריווקא  יוחנן רבי האדמו"ר הרה"ק של

משפחתו ‰Â„ÈÒÁ˙...)מקרובי ÈÎ¯„ ˙‡ ·ÊÚ ÔÓÊ‰ ÌÚ˘),לו אמר וכה לפניו מתאונן והחל

קשה  הפרנסה מצב בה הקודש לארץ הנה באתם מדוע  קדוש, רבי עליכם חבל אוי,

השפע' 'ארץ  לארה"ב פניכם מועידים הייתם אילו היה עדיף וכמה כמה פי מנשוא ,

מאומה... חסרים הייתם לא שם –

רם, בקול ענהו לבו ומנהמת חריפות, הרבי בו זיך הביט מען נעמט גשמיות 

‚˘ÂÈÓ˙...)אליין??? ÂÓˆÚÏ ÏËÂ�‰ Ì„‡ ÍÏ ˘È ÈÎÂ)... ובעצמו בכבודו  הקב"ה נותן גשמיות 

תלוי  הכל גשמיות אבל לקנותם, בעצמו  להתייגע  לאדם יש  רוחניות  עניני רק

שמים ... בידי

אצלם  שגונבה אימת שבכל קדשו מפה יוצאים הדברים ששמעו רבים והעידו

שומעים  מיד יותר'... מרוויח הייתי וכך  כך  עושה הייתי  'אילו פרנסה בעניני מחשבה

הרבי של  התקיפה הכרזתו את  שוב אליין???הם זיך מען נעמט  ‰ÙÒ¯גשמיות  ÍÂ˙Ó)

('˙Ó‡· Í„·ÚÏ'.

בזוה"ק כי אלו, בימים הפרנסה על התפילה בענין רבים מבוכת ידועה הנה

(.·Î Ê"Â˜È˙)ככלבין 'צווחין אזה על הבאמרו ולהדיאהב הספרים בכל מבואר לאידך ,'

ב"מ במסכת ברש"י היא(˜Â.)איתא שכן וכלומר יעשה, היוצר מן שבקשתי מה

המהרש"א דברי עפ"י נחמד, ביאור ושמעתי צרכיו, על איש כל לבקש הישרה הנהגה

הגמרא ÂË:)בדברי ‰ÏÈ‚Ó) נסתלקה הפנימית  המלך בית לחצר אסתר הגיעה שכאשר
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'äáåùúä úøâà'á(à"éô)êéøöùäðåîàä'
,'äá çåèá åáì ïåëð úåéäì 'ïåçèáäå
áøå íåçøå ïåðçå àåä ãñç õôç éë
äìéçî ù÷áîù ãéîå óëéú çåìñì
÷ôñå ÷ôñ íåù éìá ,'úé åúàî äçéìñå

íìåòá à÷éôñçéëåä êëì äøåøá äéàøå ,

ùìù äçéìñä ìò äëøá íéëøáîù äîî
íéøîåàå ,ò"åîù úìôúá íåéá íéîòô
ïì àîéé÷ éøäå ,'çåìñì äáøîä ïåðç'

(å"èñ íù ù"àøáå .àë úåëøá)úåëøá ÷ôñ'
äìéçîä ïéàù àúéà íàå ,'ì÷äì
òðîéäì åðì äéä úçèáåî äçéìñäå

'אמרה שכינה, ·)ממנה ·Î ÌÈÏ‰˙) שוגג על דן אתה שמא  עזבתני', למה א-לי 'א -לי

שנאמר 'כלב', שקראתיו על שמא או כרצון אונס ועל Î‡)כמזיד ˜ÂÒÙ Ì˘) הצילה'

אריה', מפי הושיעני שנאמר 'אריה', וקראתו חזרה יחידתי', כלב  מיד נפשי מחרב

וכי  בתפילתה, אחשורוש את כינתה איך  לי מה דרשני, ואומרים סתומים והדברים

לזה זה ענין מה שכינה, ממנה נסתלקה כלב  אחשורוש את  שקראה [ובפשטותמשום

למלכות] כבוד לחלוק צריכה שהיתה מפני המהרש"א הכוונה , ומבאר ,‰"„ :ÂË ‰ÏÈ‚Ó)

(‰¯Ó‡Âבראות כי האריה, מן לבורח הכלב  מן הבורח דומה דאינו זו, אגדה של עומקה

יחליט  ולפי"ז חזקו ומה גודלו מה – כלב  של במהותו תחילה יבדוק לפניו כלב  האדם

נפק"מ  כל מבלי ל'הצלה' יזעק  מיד באריה בפגיעתו אבל והצלה, פעולה דרכי על

מקירות כך  כל מתפלל אינו מהכלב ההצלה על המתפלל כיו"ב, וחזקו... גדלו מה

האריה  מן ההצלה על בתפילתו ואילו לבדו, להנצל בידו שיש מחשבה מתוך – הלב

וזה  רח"ל, לשיניו טרף מלהיות להינצל שיזכה עולמות וירעיש ה', אל בחזקה יזעק 

שהיה  היינו 'כלב ', אחשורוש את אסתר קראה שבתחילה חז"ל, דברי כוונת  עומק 

ממנה, להינצל ותחבולות עצות כמה ויש 'כלב', בבחינת  היא  שהצרה בעיניה נדמה

ולכן  עצמה, בכוחות  הצרה מן להינצל שבידה התפילה בעת שהרגישה לה גרם וזה

שאין  לדעת  שהשכילה - אריה' וקראתו 'חזרה הכי ומשום שכינה, ממנה נסתלקה

נענתה  כן ועל ה', על יהבה כל והשליכה שבשמים, אבינו על אלא  להישען מי על לה

היהודים  ישלטו אשר הוא 'ונהפוך הגזירה, את לבטל סעודה באותה וזכתה מיד,

מלהושיע . בלתו ואין אלקים אין שמבלעדיו להודיעך  בשונאיהם', המה

רק  הוא ולזה בעסקיו, השתדלות  פעולות  עושה הוא  אם נאמר, בזה מוסיףאף

ועניניו בעסקיו להצלחה ‰ˆÏ‰תפילות  ÈÎ¯„ Â„È· ˘È ÈÎ ·˘ÁÓ˘ Y ·ÏÎ‰ ÏÚ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙Ó‚Â„Î)

(„·Ï ונחתם נכתב  שהכל לדעת האדם על האלו בימים כי בזוה"ק , גינו כזו תפילה

– אריה לפני כעומד יזעק כן על וכו'', מר"ה לו קצובים אדם של 'מזונותיו בשמים

תשא ואף היא , ראויה כזו תפילה מאומה, בידו יהא לא  יתב"ש עזרתו שלולי בידיעה

הימים. כל לו לטוב  פירות 
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àëéàã ,úåëìîå íùá åæ äëøá êøáìî
àìà ,äìèáì äëøá ùùç íåùî ùçéîì
ììë ÷ôñ íåù äæá ïàë ïéàù éàãå

.åðì ìçî åðì çìñ åðù÷áù øçàî

שמחה מתוך תשובה  - ישראל אשריכם

äæ,åá äçîùðå äìéâð 'ä äùò íåéä
ä"á÷äù åðì íåéä àåä äçîù úò
ìëî åðúåà øäèî åîöòáå åãåáëá

åðéúåàèçââââàîåé óåñá åøîàù åîë ,
(:äô),àáé÷ò éáø øîà'ìàøùé íëéøùà,

íëúà øäèî éîå ïéøäèî íúà éî éðôì
øîàðù ,íéîùáù íëéáà -(äë åì ìà÷æçé)

,'íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå'
øîåàå(âé æé äéîøé)äî ,'ä ìàøùé äå÷î'

ä"á÷ä óà íéàîèä úà øäèî äå÷î
.'ìàøùé úà øäèî

àúéàåäéìà éáã àðúá(à"ô),äëåøàá
íäá ãçà àìå åøöåé íéîé' .ì"æå

(æè èì÷ íéìäú)ìàøùéì íéøåôëä íåé äæ ,

ìù åîåé àåäù åðééäå ,å"àåá 'åìå' àåä éø÷ä éë)

(ìåëéáë ä"á÷ä,äìåãâ äçîù äúéäù éôì
äáø äáäàá åðúðù ä"á÷ä éðôì

ìàøùéì,äîåã øáãä äîì ìùî åìùî ,
åúéá éðáå åéãáò åéäù íãå øùá êìîì
íúåà ïéëéìùîå ,íéìáæä úà ïéàéöåî
àöåé êìîäùëå ,êìîä úéá çúô ãâðë
äçîù çîù àåä íéìáæä úà äàåøå
åðúðù íéøåôëä íåé äîãð êëì ,äìåãâ
åæ àìå .äçîùáå äáø äáäàá ä"á÷ä
ìçåî àåäù äòùá àìà ãáìá
áöòúî ïéà ,ìàøùé ìù íäéúåðåòì
êëì ,äìåãâ äçîù çîù àìà åááìá

øîàð(ã åì ìà÷æçé)íé÷åìà 'ä øîà äë'
,'åâå úåéàâìå íé÷éôàì úåòáâìå íéøäì
ìçåî éðàù äìåãâ äçîù åçîùå åàá

ì"ëò ,ìàøùé ìù íäéúåðåòì íäìãããã.

àúéà'øôåñ íúç'ä ÷"äøä 'úåùøã'á
ò"éæ(à"ç ùéø)áåúëä ùøôì

(æ ãé íéìäú)ìàøùé úòåùé ïåéöî ïúé éî'

נשגבים ג. עניינים מפני בהתלהבות זה בשיר ורוקדים מכרכרים בעומר בל"ג ואם

פשוטו  מידי יוצא  מקרא  שאין הקדוש, ביום ק "ו של בנו בן ק "ו מסוגל, זה שיום

הכיפורים. יום על היא עקיבא רבי כוונת  ועיקר

ששנה  פוניבז', דישיבת  משגיח זצ"ל לעווינשטיין יחזקאל רבי הגאון על מספרים

חוזר  כשהוא לנעילה מנחה תפלת שבין בהפסקה תלמידיו אותו ראו ביו"כ אחת 

בטהרה  הרגיש כי ישראל', אשריכם עקיבא, רבי 'אמר המשנה דברי על בהתלהבות 

נפשו. על ומאירה האופפת ובקדושה

והנמשל,ד. המשל עומק את זי"ע  מפשיסחא הרר"ב  הרה"ק הסביר נופך בתוספת 

לביתו, מחוץ  מונחים זבל הררי כשרואה למלך  לו יש שמחה איזו כפשטיה דאי

לדרוש  וממהר בבטנו, עזים מכאבים מתפתל בנו את  שרואה רחום לאב הכוונה אלא 
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çîùé á÷òé ìâé åîò úåáù 'ä áåùá
ì"æå ,'ìàøùéíéùåã÷ä íéîéá äðäã

ìë áì øøåòì åøæò ùãå÷î çìùé
äáåùúì ìàøùéúàæë äáåùúá ë"àå ,

åùò àì éë ,øîåìå ÷åìçì ïéã ìòáì ùé
êìù úåøøåòúää é"ò ÷ø äáåùúéîå)

øáòä ìò äøåîâ äèøçá íéèøçúî íäù øîàé

(ãåò äìñëì åáåùé àìù.ïë íåùî íðîà
úååöîá åìà íéîé àåáá çåîùì äååöî

äáåùú ìù äùòøëéð åðáì úçîùîå ,
íéöåøå ,åàåá úàø÷ì åðçðà íéçîù éë
.åðéãé ÷ùåòî ìåãçìå áåùì åðçðà
íðåöø êåúî úîàá åáù éë øøáúðå

.íéâøè÷îä éøáã åîúñðå .áåèä

åäæåìàøùé úåøéîæ íéòð øîàùïúé éî
ìàøùé úòåùé ïåéöîìëåú ãöéë -

éøäå ,ìàøùéì àåáì äòåùéä'ä áåùá
åîò úåáùé"ò ÷ø äàá äáåùúä -

åøîàé ïë íàå ,íåøîî úåøøåòúä
å"ç íéàëæ ìàøùé ïéàù íéâøè÷îä

ä"ò êìîä ãåã õòééî äæì ,äòåùéììâé
ìàøùé çîùé á÷òééðá åçîùéù -

,íúáåùúá ìàøùéçéëåú åæ äçîùå

íäéáà ìà áåùì íä íéöåø úîàáù
íéîùáùïî íúåà åøøåòéù àìá óà Y

...áëòî äñéòáù øåàùäù àìà ,àéîù

ùåøéôáååäéìà éáã àðúá åøîààèåæ)

(ã ô"åñíåé íéòáøàáå
éðéñ øäì äùî äìòù íéðåøçàä

åøæâ ,äøåúä úà àéáäì[ìàøùé éðá]íåé
,íìåëáù ïåøçàä íåéáå ,úéðòúå íåö
úéðòú åøæâ ,íåé íéòáøà óåñ àåäù
íäá èåìùé àìù éãë íúéðòúá åðìå
øä éðôì åìòå åîéëùä åúøçîìå ,ø"äöé
,äùî úàø÷ì íéëåá åéä ìàøùé ,éðéñ
äúìòù ãò ,íúàø÷ì äëåá äéä àåäå
åìâìâúð äòù äúåàá ,íåøîì íúééëá
ìáé÷å ìàøùé ìò ä"á÷ä ìù åéîçø
çåø íúåà äøùéá ,íúáåùú úà

.úåîçðå úåáåè úåøåùá ùãå÷äøîàå
éîùá éðà òáùð éða ,ìàøùéì ä"á÷ä¨©
àäúù ,éìù ãåáëä àñëáå éìù ìåãâä
äìåãâ äçîùìå ïåùùì åæ äéëá íëì
äøôëå äçéìñ íåé äæ íåé íëì äéäéå
ãò íëéðá éðáìå íëéðáìå íëì äìéçîå

úåøåãä ìë óåñ.

שלאחר  עד שונים סממנים נתנו מיד במעיו, תולעים לילד שיש שמצאו ברופאים

נר  והילד מתוכו כולם התולעים כל יצאו מה האבזמן יראה כאשר הנה, לגמרי. פא

ועתה  בנו נתייסר זה מלכלוך שהרי מאד, עד שמחתו תגדל בחוץ, התולעים את 

על  ישראל, של עוונותיהם במחילת שמח הקב "ה לדידן, גם כך  לגופו, מחוץ הכל

והאב במעיהם, שהיו והמקולקלים המעופשים החלקים את  מקרבם הוציאו שהם

אהוביו. בניו ברווחת  שמח
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áúëò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä
(äúòå ä"ã ùâéå)÷åñôä ìòúéùàøá)

(ä äîäðä .ì"æå .'åáöòú ìà äúòå'
äáåùú ïåùì àåä 'äúòå'(å çì ø"á)ïëì ,

äáåùúá áåùì ïéëéøö íúàù é"ôòà øîà
ìà êà .íúéùò øùà äæä äùòîä ìò

- åáöòúéëøã àåä úåáöòá àì
ùúä éë äáåùúääùò úåöî àéä äáå

åîë äçîùá äúåùòì êéøöå ,äøåúä ïî
áåúëù(á ÷ íéìéäú)äçîùá 'ä úà åãáò.

êëìåäúòåìòáä éë äáåùú ïåùì àåä
øîåì êéøö äáåùúäúòîéððä áù éððä

÷ø ãåò äìñëì áåùà àìå äáåùúá øæåç
äàìäå íåéäî 'ä êåøá äéäà äúòääää.

מה המאבד  שוטה יהיה  ואל  – בהמצאו
לו  שנותנים 

åùøãì"æç(.çé ä"ø)åàöîäá 'ä åùøã
(å äð äéòùé)íéîé äøùò åìà ,

ùøéô é"ùøáå .íéøåôéëä íåéì ä"ø ïéáù
- åàöîäá 'ä åùøã' äæ ÷åñôãåòá
éðåùøã íëì øîåà àåäùåðééäå .'

äáéç ìù äàéø÷á åðì àøå÷ ä"á÷äù
ïúåð àåä éøäå ,éìà åáåù Y åììä íéîéá

íéòùåôì ãéååååáåùì íäì òééñîå
øåîùé àéää úòá ìéëùîäå .äáåùúá
ì"æç åøîàù äî øãâá ñðëäìî åîöò

(.ã äâéâç)äî ãáàîä äèåù åäæéà'
'åì íéðúåðùææææòâø åìéôà ãáàé àìå ,

זי"עה. עינים' ה'מאור הרה"ק כתב  נוראים ·˘"Ò)דברים ‡˙È‡ ‰"„ Â�ÈÊ‡‰ ¯Ù)אודות

בזוה"ק עליהם שנאמר ËÒ.)העבירות  ‡"Á)חטא כי רח"ל, מועלת  התשובה שאין

נמצא עצבות, מתוך  בתשובה לשוב  אפשר ואי עצבות , לידי האדם את מביא  זה

וטינוף. שמץ מכל האדם את  ותטהר תכפר שמחה מתוך הנעשית שתשובה

זי"עו. אברהם' ה'בית  הרה"ק  אמר לפושעיםוכך יד  נותן האדם אתה  כאשר שהנה ,

להצילו  שיוכלו כדי ומגביהה חוצה ידו מוציא  הוא  הרי הזידונים המים לתוך  נופל

ידו  להוציא ביכולתו ואין ראשו את המים עברו כבר אם אולם המים, מן ולמשותו

הקב"ה כך להצילו, ידם נותנים בחוץ העומדים ידאזי שכבר נותן לפושעים אף

לה. אפילו בכוחם ואין ראש למעלה בזדונם ושקעו טבעו

אחד ז. ב 'עשה' כלולה כולה התורה שכל זי"ע  מראפשיץ  הרה"ק  של מאמרו ידוע 

אחד, תעשה' ופיקח,עשהו'לא חכם היה תעשה– שוטה...לא  תהיה אל –

השוטים  מן להיות  שלא  נזהר הבה הצלה' 'חבל השמים מן לנו כשמושיטים ולעניינינו

להם... שנותנים מה המאבדים

עברי  עבד של אזנו את רוצעים מדוע זי"ע  ישראל' ה'בית  הרה"ק ביאר כה

המדרגות לתחתית  נפל זה יהודי כי בני', ואת  אשתי את אדוני את 'אהבתי המבקש

הזדמנות לו שניתן בשעה שאף עד ממצבו הוא  מרוצה ועוד נכר בת  שנשא עד

לרצוע ונאה יאה אכן לזה את ... אהבתי ה'שפלות '... בכל חזק  הוא תופס הכל לעזוב 



ç הכיפורים יום - הפרשה באר

åúðù úà íðä ùéàä äæ éë äìèáì ãçà(ïîæä éìáäá)çççç'áåùéä ïî åðéà'èèèè.

תשובה' ה'שערי וכמו"ש אזנו, ·)את  'הלא(‡ היא  ביותר הגדולה ה'טענה' כי

נפשך'... על להמלט מיהרת לא  מדוע לפניך, חתורה המחתרת

בחור  - יהודי על חסותו פרש קדם שבימים זצ"ל שטענסל שלמה רבי סיפר

שלמה, ר' שאלו השיחים באחד רוסי', מערבות בעולמו בודד ארצה עלה אשר מבוגר

וזמנים  עתים בבוא  מולדתך בארץ לאמרם נהוגים שהיו מעלייתא  ממילי נא אמור

מתכות ממיני בגדלו אדיר יצור בית  היה מושבם שבמקום הבחור לו אמר גבוהים,

הברזל, על לסכך  גדולים אוהלים בנו הגשמים ממי מתקלקל שהברזל ומכיוון וברזל,

עליהם  משירד השמים, כיפת תחת נשארו וחלקם הברזלים, לכל הספיקו לא  אלו אך 

האם  ידעו לא הפועלים משבאו והנה חלודה... שכבת עליהם נתהוותה אכן הגשם

שהברזל  או לקלפה שאפשר חיצונית  שכבה אלא  אינה לעיניהם הנראית החלודה

שואבת' 'אבן להם בסמוך  מעמידים היו עשו , מה  בפנימיותו, והיה,(‚‡Ó�Ë"Ú)נתקלקל ,

מקולקל  אינו עדיין שבפנימיותו מובהק  סימן זה הרי המגנ "ט אל נדבק הברזל אם

וכבר  תקוותו, ומר רע כי ידעו ידוע  במגנ "ט דבק היה לא אם אך תקוותו, אבדה ולא

בפנימיותו... הרקבון שלט

ימי  במשך האדם על עולה לפעמים כי בינה לאנוש ללמד מוסר לקחו ומז

חלודה שכבת אמנם Á�Â¯·)(˙ÂÈהשנה בפנימיותו, הרקבון שלט אם נדע לא  ועדיין –

כאותו  הקדושה את אלינו מקרבים שבהם גבוהים, זמנים הקב"ה לנו נתן לזה

השנה  כל של ה'חלודה' כי סימן זה הרי הקדושה בנו נתפסת אם והנה מגנ"ט,

בפנימיותו  כי ח"ו מורה זה הרי אלו בימים שאנן הנשאר אבל בחיצוניות, אלא אינה

ה"י... לקוי הוא 

ויומוח. יוהכ"פ ליל עבודת בסדר העוסקת  במשנה Ê-Â)איתא  ‡ ‡ÓÂÈ)כשביקש ,(‚"‰Î‰)

לפניו  קורין שמתחילה שם ומבואר צרדה, באצבע  מכין כהונה פרחי להתנמנם,

אישי  לו שאומרים בדבר, יש שרמז אפרים' 'פני בספר ופירש הימים, ובדברי באיוב

גדול, הימים'כהן ב 'דברי בדקת וכי כזה, בוער' ב'זמן ולהתנמנם  לישן אפשר  כיצד 

יסורים לסבול  זו  בשנה  נכנסו אנשים כמה  הידעת שעברה, השנה כל קורות –

ומתוקה טובה  שנה  הבאה  השנה  שתהא עולמות להרעיש  אלא לנו  אין איוב... כשל

ולשלום טובים .לחיים 

'זקן נקרא  הקב"ה כי אמרו בכל מלא וכבר אשר מלא  כלי כדוגמת והוא  רחמים'

כביכול  בתפילתו לנענע איש כל ביד יש כך בתוכו, אשר המשקה יישפך קל נענוע 

טוב . וכל רחמים נשפע עליו יישפכו ומיד הכבוד, כסא  את

חיבור'ט . 'בית  אם כי בבית לו היה ולא מכל, ריק ביתו אשר מהודר' ל'אביון משל
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éëäðùä úåîé ìëî åììä íéîé íéðåù
éåøù åîöòáå åãåëá ä"á÷äù -

àìà ãáìá åæ àìå ,åðéðéá àöîðåàåäù
åðéìà åîöò àéöîîùøãîá àúéàå ,

àîåçðú(ã åðéæàä)...íúéùò íàå
ìá÷à éðà íìù áìá éðôì äáåùú
éøòùù ,úåëæ óëì íëúà ïåãàå íëúà

íëúìôú òîùàå ïéçåúô íéîùéðàù .

íéëøçä ïî õéöî úåðåìçä ïî çéâùî
íéøåôëä íåéá ïéã øæâ íåúçà àìù ãò,
.ì"ëò ,åàöîäá 'ä åùøã øîàð êëì

ובפרט  תשובה  של כחה  – ותשובה 
אלו  בימים 

úîàáäìåë äðùä ìëá éë ,åøîà
Y åéðáì ïéúîîå ä"á÷ä áùåé

íìá÷é ãéî åáåùé íàééééì"æç éøáãëå ,

)PLUG(Ú˜˘ זרם ע "י נעשית פעולתם אשר וכלים מכונות לתוכו לחבר אחד ,

לחם (Ï"Ó˘Á)העלעקטרי"ק בו לאפות  התנור את אם בו, משתמש היה הצורך ולפי ,

הפרידז' את  אם השבת, ליום וחלות החול וכיו"ב .(Ó˜¯¯)לימות כביסה למכונת  או

יקבל  בגורל שיזכה ומי העיר, עניי בין הגרלה המלכות בבית  ערכו הימים מן ביום

משעלה  הכסף. שטרות את מדפיסים שבה המכונה את שעות  כמה למשך  לביתו

לו  שווה ורגע  רגע  כל כי שידע הלה לביתו, המכונה את  מיד שלחו בגורל פלוני עני

החשמ"ל, לזרם המכונה את  חיבר וחשקו, מרצו בכל למלאכתו ניגש דעלמא  הון כל

מהמכונה  מתגוללים ה'שטרות ' את בראותו ותענוג אושר מרוב  נוצצות  החלו ועיניו

הרבה  כך  כל מראיית  'שכרותו' לרוב  נפשו את  ידע לא  וממש ביתו, לחלל חוצה

מה  זמן לאחר יחד.... גם חייהם ימי כל במשך ואבותיו הוא  ראו שלא  מה שטרות

ללחם הם רעבים כי בוכים הקטנים בניו אפו (‰„Ï)החלו לא  עדיין היום בביתו כי –

בבית  ‰'˙�Â¯')לחם ˙‡ ¯·ÁÏ ÌÂ˜Ó ¯ÒÂÁÓ) אביהם נא  שיואיל מבקשים הם כן על ...

לכו  ואמר, האב  נענה הטף... לפי לחם ויתן ביותר קצר לזמן עכ"פ התנור את לחבר

וכאשר  אלפים, אלפי שווה השעות  באלו רגע כל כי לחם, מעט משכננו ושאלו נא 

לקנות נוכל גם 'שקעים', עשרות  עם חדש בית  נבנה ה'אלפים' אלו ברשתנו יהיו

מלבושיהם  לכבס ממנו בקשו שוב בעיר. אשר הלחם כל את  רשותנו תחת 

מעט  לסבול להמשיך לנו טוב  כי נא , חוסו אביהם, להם אמר שנתלכלכו, המטולאים

כמימר  לרגע  לא אף זו מכונה תשבות  שלא העיקר אלו, בבגדינו לדידן לילך  אף יה.

לחשיבותו, ערוך  אין אלו בימים ורגע  רגע כל - עשי"ת  עתהייאמר, הזמן אין

דעלמא  במילי בו ˘ÈÒÙÓ˜להתעסק È�Ú Â˙Â‡Î ÂÓˆÚ ÏÚ ËÈ·È ,˜ÂÒÚÏ ÂÏ Á¯ÎÂÓ˘ ‰Ó Û‡Â)

(ÌÈÈÁ¯Î‰‰ Û‡ ÂÈÎ¯ˆ ¯Â·Ú Ï"�‰ ‰�ÂÎÓ‰ ˙ÏÂÚÙ בקשת‡˙ תפילה, לתורה, רגע כל וימלא

וחסד. צדקה רחמים,

התפלהי. בנוסח זי"ע  מקאברין משה רבי הרה"ק ביאר È˘ÈÓÁÂ)כך  È�˘Ï ÔÂ�Á˙) הפותח'
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(à"ìô à"áãðú)íéîù éìò éðà ãéòî
ïäì äôöîå áùåé ä"á÷äù ,õøàå

áàä äôöîù äîî øúåé ,ìàøùéì
äáåùú åùòéù äìòáì äùàäå åðáìàéàéàéàé.

רואים  שאנו מה כי עצבוננו', מרוב  נפשנו נבהלה וחטאים, פושעים לקבל בתשובה יד

'נבהלה  להיות לנו גורם זה שהוא , מצב  בכל פושע לכל בתשובה יד פותח שהקב "ה

החטאים  על בעצבות שרויים אנו מדוע עצבוננו', 'מרוב  ולהשתומם לתמוה נפשנו',

בשמחה  לקראתו לרוץ ועלינו פתוחות, בידים אותנו מקבל הקב"ה הלא שעשינו,

גדולה. ובחדוה עצומה

מרוב  'נבהלה אמרו כן דעל עוד ביארו זה פי מרוב עצבוננועל ולא  כי עווננו' ,

העצבון  על אלא  נבהלה ולא התשובה, כח לנו ניתן לזה כי להיבהל מה אין העוון על

מחמתו. בתשובה חוזרים שאיננו הייאוש ועל

איני  מאד, עד קשה הרוחני מצבי זצ"ל, טשעבין גאב"ד לפני בחור התאונן פעם

יהודי  איש שהיה, למעשה נא שמע  הרב  לו אמר מעוונותי, מוצא  דרך  כל רואה

השמאלית ובידו הימנית  בידו ל'כפרה' כשהתרנגול עיר של ברחובה לבדו הלך

עיניו בתי כי מרגיש הוא ולפתע... הכפרות ' 'סדר את מתוכו לאמר (ÌÈÈÙ˜˘Ó)'מחזור'

העיניים  בתי נפלו בעדם כן למנוע הספיק שלא ועד אפו מעל ליפול מתחילות 

מן  אחלץ  כיצד כאן, אעשה מה רבוש"ע , אוי לעצמו, חושב  היהודי החל נו, ארצה...

ממנו, גדול הקודש ביזוי לך  אין הרי הארץ  על מידי המחזור את  להניח המיצר,

שאלו  נפשי... תתכפר ובמה התרנגול יברח הרי הימנית  מידי התרנגול את  לעזוב 

וציורים  בתיאורים הפליג רק  מיד, ענהו לא הרב  אך  לבסוף, עשה ומה נו, הבחור,

מה  נו... נו... הבחור, שאל ושוב  הלז.... היהודי עומד ביש מצב באיזה הבחור שיבין

אתה  אף שם... נמצא איננו שכבר אדע  זאת אבל ידעתי, לא הרב, לו אמר עשה,

זה. מקומך  על תעמוד לא  כבר שבקרוב  תזכה תשובתך עם

בגמרא יא. איתא  וכן רמות, מעלות  האדם עולה התשובה ידי ÂÙ)ועל ‡ÓÂÈ) גדולה'

מפאנו  הרמ""ע  של תלמידו ביאר נפלא  ביאור הכבוד', כסא עד שמגעת  תשובה

ברא הקב"ה כי נתבאר שם זצ"ל', לארנ "ן התשובה מענין 'מאמרים בספרו שכתב 

שאפילו  וכדמצינו הכבוד, לכסא  מתחת היהודי עומד מתחילה כי החטא, ענין בעולמו

יגיע  בתשובה וישוב  משחטא ואילו לשכינה, מרכבה אלא  אינם העולם עדאבות

כסא עד יותר הרבה נתעלה עליו והתשובה החטא שבזכות  נמצא הכבוד, כסא

במעלותוזל "ק הכבוד. יעלה שהאדם ית' חפצו להיות  ,(‰ÏÚÓÏ) עד שנברא  ממקום

יצר כן על כבודו, בכסא אצלו להנצל עמושיעמוד אפשר אי שכמעט אחד מסית

פירוש, הכבוד', כסא  עד שמגעת תשובה 'גדולה חכמים אמרו ולזה שמגעתמפתוייו,
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úáùçð äáåùúä åìà íéîéá î"î
.'äðîæáå äúéòá'

ìàåäë äáåùú äùòà êàéä Y øîàé
éçåë ïéà ,òåùôìå àåèçì éúáøä
øùà éâäðîå éëøã 'úåðùì' éðúîá

úåðòè øàùî á"åéëå ,íäá éúìâøåäáéáéáéáé,

÷åñôá åúáåùú(áé â÷ íéìäú)÷åçøë'
'åðéòùô úà åðîî ÷éçøä áøòîî çøæî
- áøòîì çøæîî ÷çøîä àåä äîëå Y
àåä øáëå åéðô ááåñì àìà êøöð åðéà
åðîî ÷éçøä' éîð êë ,çøæî ãöì ãîåò
øáëå ,íäî åîöò ááåñé - 'íéòùôä úà

äðåëðä êøãá êìäîë áùçðâéâéâéâé.

אל  חביב  להיות  בשלימות אותה  העושה אצלוהאדם שמעמידו עד  והואהשי"ת ,

של למעלה שנשמתן ידוע שכבר מתולדתו, צדיק היה אם אף מחצבתו ממקור

היא  ומגיע מתחתצדיקים עולה ובתשובה הכבוד, אמרו עדכסא  ולזה הכבוד. כסא 

(:„Ï ˙ÂÎ¯·),לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי במקום כי

בראשית, למעשי קדמה חשיבותה ומפני

כבר יב. בתשובה, לשוב כיצד אדע  לא  מיושבת , דעתי אין הטענה, נשמעת  פעמים

הכתוב  בביאור צדיקים ‚)קדמוהו „È Ú˘Â‰) שלכאורה עוון', תשא  כל אליו 'אמרו

אלא זה, לשון נקט ואמאי עון כל 'תשא לומר צריך שהיה מדוקדק  הלשון אין

בשעה  – צרכה כל ומיושבת מסודרת שאינה דא , כגון תשובה שאפילו ללמדך

לעילא מתקבלת היא אף משובש, באופן עוון' תשא 'כל כאומר מבולבל, שהאדם

ובחיבה. באהבה

וכיו"ביג. חימר אבנים, מכר שבו מסחר' 'בית ברשותו שהחזיק למי דומה הדבר

בראשונה  הרי 'רפואות', של לסוחר להפוך החליט הימים מן וביום בתים, לבניני

שלט  ויתלה בנין, כלי מוכרים כאן כי חוצות  כל בראש המודיע  השלט את יוריד

או  בגוף לרפואה הנצרך וכל לכאן, באו חדשות ' 'פנים והלאה שמהיום המודיע גדול

לשנות עליו ה' אל להתקרב  לשוב דרכו לשנות הרוצה כל נמי, כך הנה. יגש בנפש

ישרות ... בדרכים והלאה מהיום להלך  ממקומו, 'לזוז' 'מהותו',

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

הרכבת על עלה נאמן,החוזרת שבטעות ידיד אליו פנה הדרך  אם על מווארשא,

לצד  הנוסעת ברכבת  נוסע הנך הרי ידידו לו אמר כן מששמע חפצו... למחוז ושאלו

לכיוון  ברכבת בעודו פניו סובב ובחכמתו הלה הלך נסיעתך , ממטרת  ההפוך

לך אין הרי – הנכונה הרכבת  על ויעלה זו, מרכבת לגמרי שירד במקום וווארשא ,

– לדידן נמי כך  לווארשא... יגיע לא  לעולם כזאת  בהנהגה כי ממנו גדול שוטה

בתוך עמדו, על לעמוד יישאר אם למטרתו יגיע  לא לעולם ה' אל לשוב הרוצה
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éëøãîåïðåáúäì äáøé àìù ,äáåùúä
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ìôðå øæç áåùå äáåùúá áåùì íéîòô

äáø íåäú é÷îòìãéãéãéãéò÷ùé æà éë ,

íéé÷é ÷ø ,åúåå÷ú äãáàå úåáöòá
ì"æç øîàî åîöòá(å àë ø"øá)ïéà'

äúòåáåùçé àìù øîåìë ,'äáåùú àìà
åøáò ìò ììëåèåèåèåèåîöò áùçé àìà ,

ãìåðù ÷åðéúëæèæèæèæèùâéå ,äùãç äéøáë ,

אלא בדיליה. חד כל ושטויותיו, תאוותיו ומאסר דרכוהבוץ, להלךיעזוב  ויתחיל

הנכונה. בדרך 

מספיקין יד. אין ואשוב  אחטא  ואשוב אחטא  'האומר יומא סוף במשנה איתא  הנה

עקיבא, רבי אמר תשובה, לעשות  ישראל בידו מטהרין אשריכם  אתם מי לפני ,

הקב"ה  אף הטמאים את  מטהר מקוה מה שבשמים... אביכם - אתכם מטהר ומי

על  לחלוק בא  עקיבא  שרבי זי"ע חיים' ה'שפע  הרה"ק  וביאר ישראל'... את  מטהר

מספיקין  כן גם ואשוב' 'אחטא של זו לכת  ששייך מי אף ולדבריו המשנה, תחילת 

אף  - הטמאים את מטהר מקוה מה - המקוה טהרת וכדוגמת  תשובה, לעשות בידו

פעמים אלף אפילו להיטמא  וחזר וטבל נטמא ושוב  וטבל, נטמא כבר מכיוון אם

מטומאתו עלה  פעמים.שטבל אלף אפילו ישראל את מטהר הקב "ה 'כך ' ,

ומפורסם טו. גדול ד"ר שהיה זי"ע גראדיא אהרן רבי הרה"ק  על מסופר זה בעניין

זי"ע  ממעזריטש המגיד הרה"ק  ידי על בתשובה ‰Â‡ÎÂ„Óוחזר ÂÈÏ‚¯· ÏÙËÓ ‰È‰ ‡Â‰)˙

(„È‚Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÒÈÈ· בפניו והתאונן הגדול המגיד אל אהרן רבי פנה הימים מן ביום ,

המגיד  פתח מנוחתו, את  וטורדות  אותו הפוקדות עלומיו, מימי שונות מחשבות על

לילה  מידי באים הערלים והיו מזיגה, בית  ברשותו מחזיק  שהיה ליהודי במשל

ששברו  אלא  בלבד זו ולא קיא, מלא  שולחנם וכל לוט, של שכרותו כדי עד לשתות 

סגר  הזאת , הצרה לכל די לומר החליט הימים מן שביום עד הבית , חפצי את  לו

ויהי  'בדים', לממכר מסחר בית זמן' ובאותו מקום 'באותו ופתח המזיגה', 'עסקי את 

בזעקם הבית, דלתות על לדפוק ערלים 'שיכורים' כמה באו – הלילה 'יהודי בחצי

יי"ש'...' יי"ש  צמא, מרוב  לשוננו  דבקה כי לנו, פתח  זעקתם יהודי, היהודי כשמוע

לדפוק המשיכו בשלהם, הם אך  מהם, זע ולא  קם לא אליהם, התייחס לא  ליל, בעוד

ואז  הדלת , ותשבר קט, מעט שעוד היהודי שראה עד הבית, דלתות על ועוד עוד

הבית, מן ולהרחיקם לסלקם וכמה כמה פי ויקשה הבית , תוככי אל ה'שיכורים' יפרצו

אין  שיכורים כאן, אין יין 'מוזג', אינני כבר - הנעולה לדלת  מבעד להם השיב  כן על

כך, כאן, תמצאו 'בדים' רק ואילך  מכאן בביתי... לחפש מה לכם אין מעתה  כאן,

זרות מחשבות עם היצר, אליך יבוא  כאשר אהרן, לרבי ואמר הגדול המגיד סיים
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אלא ולסלקו, להוציאו ביותר יקשה אז כי ודק , קל פתח אפילו לו תפתח אל ורעות ,

אלא שנים, שמלפני ד"ר אותו איני כבר - בידך גדולה טעות  לו, אמור 'לדלת' מבעד

לכל  הרגל דריסת  כל כבר ואין ה', עובד הנני מעתה חדשים, 'עסקים' כאן פתחתי

המחשבות . אלו

המעשה דבר ˙ÔÓÈ)ידוע ÈÓÎÁ ÈÙ· ‰ÚÂ„È ˙¯ÂÒÓ) על מצרים מלך  הטיל שפעם

מקטרגים  רבים שהיו אחר. נכרי על עדיף רופא  הוא כי להוכיח רופאו שהיה הרמב"ם

מאחיו  רופא במדינה כאן שיש בשעה יהודי ברופא המלך ישתמש מדוע לאמר

ומי  המות' ב'סם השני את ישקה מהם אחד כל כי ביניהם והוסכם הנכריים...

תחילה  המלך. כרופא  לשמש כראוי הוכח אשר האיש הוא עצמו בכוחות  שיתרפא 

את להציל זכה רפואתו בחכמת והרמב "ם ממית, בסם הרמב"ם את הנכרי השקה

הלה  לו, שהכין ב 'משקה' הנכרי את הרמב "ם השקה לאחמ"כ לגמרי. ונרפא  עצמו

– חושש החל המוות ' 'סמי כל של כדרכו לרעה עליו משפיע  הסם אין כי שראה

הסם  עליו ישפיע רגע  באיזה יודע  ומי הרמב "ם, השקהו מיוחד סם איזה יודע  מי

הלה  הילך  ופחד חשש דאגה במחשבות עצמו... להציל בידו סיפק  יהא שלא בשעה

לפשר  ושאלו לרמב"ם המלך ויקרא ימים... כמה כעבור נשמתו שפרחה עד קדורנית

מבני  לא אשר לאיש גם לאדם, רע  עוללתי לא מעולם ויאמר, הרמב "ם ויען הדבר,

ואין  סכנה, חשש כל ללא  בעלמא  מים אלא  השקיתי לא  הלזה הרופא  את  אף עמי,

למות  עומד הוא  רגע  בכל כי וחשש שדאג עצמו, הוא  אלא  במיתתו ואכן אשם

פרחה כך מתוך  שתיתי ומדוע שתיתי מה  רגע בכל  שחישב והפחד הדאגה  מתוך 

–נשמתו מהעבר ופחד דאגה וחשש ספיקות מתוך ההילוך כי ייאמר, לדידן אף .

למיתתו  גורמות  אלו חששות  עשיתי, כיצד עשיתי, מה אנכי... נופל וויי... אוי

כגדול. קטן בו שנכשל המעשה עצם ולא  הרוחנית 

שכנגד  ידע  כי המוות , בסם הרמב "ם השקהו לא  אכן מדוע נחשב, הבה וביותר,

עשה, מה היה, גדול רופא מ"מ כי מרפא  וסמי 'תשובה' לו תהא בוודאי עצמו הסם

תרופה... לו תהא  לא  זה וכנגד המיתה, בסם מלא  הוא כי וחששות  ל'דמיונות' לו גרם

וכאילו בתשובה  לשוב כח  מישראל איש כל ביד  יש החטא עצם  על  בדידן, אנן אף 

כי  ייאוש  מחשבות לסבך יכניסהו  היצר יעשה מה  ישראל '. על  ו 'שלום חטא לא 

המחשבות אלו  וכנגד  וכיו "ב , פלוני מכשול בגין פלוני, חטא  בגין תקוותו  אבדה 

רוחנית ... מיתה ימות ומשם  ותרופה  עצה כל  אין לבוהדמיונות  לשים שלא  עצתו

הטוב . לתכליתו ויבוא אני צדיק  אני גיבור ויאמר יזעק  – המחשבות  לאלו

לאחרונה  כי טענתו, הייתה וכה תורה', ל'דין ה'לבנה' את  שהזמין ביהודי מעשה

ואיימי  הימין אם – אחריו פונה היא  פונה הוא  אשר ובכל אותו, 'רודפת ' נה הלבנה

את משיכוף היא ... גם תעמוד מהליכתו בעמדו ואשמאילה, השמאל ואם היא , גם
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ה'דיין' לו אמר מנוח, הלבנה לו נתנה לא  בקיצור, – עמו מתכופפת  היא גם גופו

שני  טענת  את  ישמע בטרם הדין לפסוק לדיין אפשר אי אבל תלונתך, את שמעתי

היהודי  שב ימים כמה כעבור ימים... כמה בעוד הנה שתשוב  אבקשך  כן על הצדדים,

– הלבנה עם דברתי אכן, ויאמר, הדיין ויען הדין, פסק לשמע דרוכה צפיה מתוך 

טענה  היא  אך מעשיך , את ולחקות אחריך ללכת צעדך , להצר נטפלה כי לה מה

אם  בכל... אשם אתה שהתחלת... הוא  אתה כן, עשו הסכינה לא שמעולם לעומתך

המבין  אותך... לחקות  תפסיק  היא  גם הרבה כך כל בה ולהתבונן להביט תפסיק  אך 

יצחק . והצוחק יבין

– לחברו אדם ובין מידות ' ב 'הלכות  פרק  כאן ללמוד שיש ממה לבד ולעניינינו

נלמד  גם ה'סכסוך '... את התחלת  אתה כי נכונות , אינם וידידך  רעך  על תלונתך כל

– לעניינינו שלומכאן והעבר מצבו על ולמטה למעלה  עת בכל ויתבונן יביט  שלא

ויפסוק  הטוב, העתיד  אל  כשפניו ה ' את  יעבוד נראה, אני וכיצד עשיתי מה –

ועושה אותו  מחקה  שהלבנה  דמיון' 'בעל  כאותו ייראה אז  כי סביבו מלהתבונן

מנוח מבלי הקודמים  מעשיו 'צל' תחת תמיד מהלך הוא  אף  .כמעשיו,

המכרזת מודעה ראה טהרה במקווה לטבול שכשירד אחד, גדול אמר וכבר

מהחלקה' היזהר מדרגה יורד 'כשאתה ‡ÔÚ˘ËÈÏ‚ÒÈÂ)ואומרת ÍÈÊ ÔÂÙ) ממודעה ולמד ,

באיזה  ונכשלת  כשנפלת  כלומר – מדרגה' יורד 'כשאתה לאדם אומרים כי זאת ,

המדרגות . מכל ליפול תוסיף שלא – מהחלקה' 'היזהר ופגם, חטא

מאומה, שווה שאינו שירגיש אדם של רוחו את להשפיל היצר של דרכו זה כי

כבר  זה ועל בהווה. רוחו את  מפיל הוא  הרי עברו את  לפניו מזכיר שהוא  ידי ועל

צדיקים של אמרו אחד רגע  אפילו  להחריב  זכות אין עבר  של  שנים לאלף  שאפילו 

חושבנא .הווה ואילך מכאן הוה, דהוה מאי ולומר, עברו מכל לשכוח האדם על כי .

כי  שמחה, לשון הוא 'והיה' ואילו צער לשון אלא 'ויהי' אין דלכן אמרו וכבר

אודות רק  לחשוב אבל גדול, צער זהו העבר ועל שהיה מה על המחשבות  'ויהי'

גדולה... שמחה זהו – 'והיה' העתיד

לשבת פעם נסע  זי"ע לב ' ה'ייטב הרה"ק  של בנו זי"ע יוסף משה רבי הרה"ק 

‰�ÌÈ‡¯Â)קודש ÌÈÓÈ‰ Ì„Â˜˘) במוצאי בשינאווא , זי"ע יחזקאל' ה'דברי הרה"ק  אל

מתוך הרבי של ביתו בחצר להסתובב החל לביתו לחזור יוסף משה ר' והוצרך  מנוחה

קנין איזה עם במחשבותיו הלב , זמן (¯ÁÂ�È)שברון אחר  ולעבודתי , לביתי חוזר הנני

אצל  שבתי לשבות  פעם נסעתי בצעירותי לספר, והחל לו, קרא  והרבי הדלת , נפתחה

טרוד  ואנה אנה סובבתי השבת ככלות אחרי זי"ע, מבעלזא  שלום' ה'שר הרה"ק 

ה'שר  לקראתי בא  והנה לביתי... אני שב קניין באיזה - ונפש לב השוברות במחשבות

יונגערמאן לך 'דע לי  ואמר להכניס-(‡·¯Í)שלום', קשות ועמל מתייגע הרע  היצר
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äúòî 'ä íòåðá úåæçìæéæéæéæéìëåé êëå ,åéìà áø÷úäå åé÷åìà 'ä éðôì àåáì

מחשבות ידי על  שהוא לך , אומר האיך , תשאלני ואם  ה ', עובדי של ללבם  קרירות 

העבר' על לחשוב – .פסולות

דוד' ב 'בנין הובא זה ÊÎ:)מעשה Ò"˘ ÈËÂ˜ÈÏ ·"Á)הגמרא דברי את  עפי"ז וביאר ,

(:‚Ò אלה (˘·˙ כל על כי ודע בחורותך... בימי ליבך  וייטיבך בילדותיך  בחור 'שמח

האלוקים Ë)במשפטיביאך ‡È ˙Ï‰˜) דברי ואילך  מכאן הרע, יצר דברי כאן 'עד –

ומבאר, טוב '. כאן יצר זהועד  היום, עד שהיה מה על החושב  הרע– יצר  ,דברי

רק תחשוב אומר טוב היצר ואילך אבל המשךמכאן אלא  לאחוריך , תבט אל -ַ

מאד. רמות למעלות  תגיע  דבר וסוף קל, בית העולה במסילה בדרכך 

ההווה  רבי, הוא 'העבר תלמידיו. באוזני זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ אמר וכך

כתלמיד  ללמוד לאדם לו יש ה'עבר' שמן והיינו זר'. הוא  והעתיד כחבר הוא הרי

וראויים. טובים מעשים הם אלו להבין הן בהם, שנכשל מה על לחזור שלא  הן מרבו,

לבכות שלא  והעיקר וחביבות, כבוד בו לנהוג שיש כחבר, הוא הרי - ההווה ואילו

מכירו  איננו שעדיין זר כאדם הוא הרי והעתיד 'למעשה'. לעשות  רק מצבו, על בו

לפתחו. הגיע ולא 

קדמונים אמרו ניסיונותוכך  ההווה , דמיונות; העתיד, חלומות; והחכם העבר, .

את יחיה אלא  העתיד דאגות  או העבר זיכרונות  מחמת  להתייאש לא  לבו אל יתן

רבה. בשמחה ההווה

חז"ל „:)אמרו ˙ÂÎ¯·) לו מובטח פעמים, שלש יום בכל לדוד' 'תהלה האומר 'כל

הרי  כי זצ"ל, בריזל זלמן רבי הגה"ח מפרש היה צחות בדרך הבא ', העולם בן שהוא

בפסוק  זה פרק  מסיימים ÁÈ)אנו ÂË˜),'הללוי-ה עולם ועד מעתה י-ה נברך 'ואנחנו

ביום פעמים ג' שאומר מי זלמן'מעתהואכן נייע א  איך  בין יעצט 'פון פירוש -

˘È‡ ˘È‡ Ì„‡ ÏÎÏ Ú‚Â� ‡Â‰ ˙Ó‡·Â ÂÓ˘ ‰È‰ ÍÎ ÈÎ ÔÓÏÊ Ë˜�Â ,˘„Á 'ÔÓÏÊ' È��‰ ‰˙ÚÓÂ ,ÔÈ‡ ¯·Ú‰)

(Í¯Â·È ·ÂË‰ 'ÂÓ˘·'. הבא עולם בן שהוא  לו מובטח לכן ,

בנביא טז. האמור את לבאר שמעתי Î‰)ובזה · Ï‡ÂÈ ,‰·Â˘ ˙·˘ ˙¯ËÙ‰) לכם 'ושלמתי

הארבה' אכל אשר השנים ÂÂÚ�Ì˙Â)את ÏÚ Ì˙Â‡ Â˘È�Ú‰·) הרי הדברים, ותמוהים ,

שבו  עתה אם ואף חטאם, על כ'עונש' תבואתם את הארבה להם אכל בצדק 

להשלים  להקב"ה יש מה אבל בחייהם, חדש פרק  פותחים הם מעתה הרי בתשובה,

לחוטאים. כראוי שהענישם על להם שעל ולשלם תשובה, של כוחה  תלמד ומכאן

מעולם , חטא לא כאילו  האדם  נחשב עליוידה  בא שהעונש כמו עד בחינםנמצא

השנים...' את  לכם 'ושלמתי לומר שיש

יודעיז. 'לב אמרינן אם כי אמרו, צחות יודעמרתבדרך ש'לב  וודאי הרי נפשו'
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øåîâ äáåùú ìòáëçéçéçéçé.

÷"äøäò"éæ ìéäòååæî ò'÷îåìù éáø
ñçðô éøîà] ñçðô éøîà éèå÷ì 'éò)

(àë úåà íùä úãåáò øòù [íìùäøîåà äéä
ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäã äéîùî
úëñî óåñá äðùîä éøáã úà ùøôì

àîåé(:äô)àèçà áåùàå àèçà øîåàä'
úåùòì åãéá ïé÷éôñî ïéà áåùàå
Y øîåì íãà àåáé íéîòôù ,'äáåùú
éúòãé íâ éúòãé ,áåùà éë éì äî

ùàèçà÷æçúî åðéä íå÷î ìëîå ,áåù
úåùò éãé ìàì øùà ìëë äùòà øîåàå

äúò -áåùàäæë íãà .äáåùúáïéà
ïé÷éôñîù ÷ôñ ìë ïéà -úåùòì åãéá

äáåùúäìòî äìòúéù øáã óåñå ,
íçìéäì åîöò ìò ìá÷îä ïëù ,äìòî
.éøîâì åðçöðéù øáã óåñ àòî÷ àòî÷

äùòéååãòá øåîâé 'äå åúìëé ìëëèéèéèéèé

÷"äøä øîà äæî øúåé -
úç'äñ"ùä ìò åéùåãéçá ò"éæ 'øôåñ í

(øùôà êøãá ,áøçù íåéî ä"ã .ì úåáåúë)éîá ,
'äàøúäå íéãò'á ã"éá úúéî áééçúðù
áù øáëù åúðòè íéìá÷î ã"éá ïéà
åøáò øáë íà åìéôàå äîéìù äáåùúá
ïéà éë ,àèçù æàî íéðù äàî
...äèî ìù ã"éáá úìòåî 'äáåùú'ä
áù íàù ,ïðéøîà íå÷î ìëî
åàåáé àìù ááñî ä"á÷ä ,äáåùúá

השנה,מתיקות ימות בכל אמורים הדברים ואם להגיע , ביכולתו היכן עד - נפשו'

אלו. ונעלים מסוגלים בימים וכמה כמה אחת על הרי

יום יח. – היום בזה שניתנו שניות ' 'לוחות  נתינת בעצם תשובה, של בכוחה ומצינו

עלתה  שלא  פשיטא  אזי הלוחות  את  שבר רבינו שמשה בשעה שהנה הכיפורים,

התשובה  ידי על אך  שניות', 'לוחות יעשה שהקב"ה ישראל מבני אחד דעת על

אין  כי לו שנדמה מי שגם ללמדנו מחודשת , התורה לקבלת  זכו והתחנונים והתפילה

שהבורא ולזכות להתחדש יכול עדיין שלו הלוחות' 'ונשתברו תקנה שום כבר לו

מחדש. אותו יברא  ית"ש

בפסיקתא יט . Ë"Ù)איתא  Ï‡¯˘È ‰·Â˘ ‡˜ÒÈÙ)מלך לבן אלקיך, ה' עד ישראל שובה וז"ל ,

להם  אמר אביך , אצל חזור אוהביו, לו אמרו יום, מאה מהלך  מאביו רחוק שהיה

יכול בשאראיני אצלך  בא ואני כחך לפי יכול  שאתה מה  הלוך  לו  ואמר  אביו  שלח 

עכ"ל.הדרך  אליכם, ואשובה אלי שובה לישראל הקב"ה אמר כך ,

הרר"ב הרה"ק אמר גדול בבי"ד מפרשיסחאיסוד האדם את ישאלו שלא  זי"ע

כך ועל בתשובה, שבת  לא מדוע - אחת  טענה רק  בחטא , נכשל מדוע מעלה של

לתקן  ע "ע  ולקבל העבר  על להתחרט לו הפריע מי כי להשיב , מה לאדם לו אין

מעתה. דרכיו
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ãéòäì íéãòääùåò åàåáé íà óàå ,
úåøé÷ç'ä úòá åùçëåéù ä"á÷ä

,'úå÷éãáäåùôð 'ä òéùøé àì éë
÷éãöåìéôà äìéòåî äáåùúù êì éøä ,

ìèáì ã"éá úúéî åá áééçúîù àèçá
.ùðåòä úà

אלו  בימים התפילה כח – מעבירין ותפילה 

ììëá'åàöîäá 'ä åùøã' åðøîàù äî
åîöò àéöîî ä"á÷äù àåä

åðéúìéôú ìå÷ òåîùì åðéìàëëëëïåùìëå
'äáåùú éøòù'á äðåé åðéáøäéðù øòù)

(ãé úåà...äáåùú éîé úøùòá .ì"æå

הנשיאכ. אצל ל'שיחה' שנתקבל מיוחדת פגישה על סיפר דורנו מגאוני אחד

Ï‡¯˘È)במדינתו È�· ÈÎ¯ˆ ¯Â·Ú)...'וכו 'קשרים' שהפעיל אחר רק לזה 'זכה' ולא  ,

קודם  כחודש והנה, הנשיא. לפני ויעמוד יבוא פלונית  בשעה פלוני שביום לו ונקבע 

כנגד  פעם עבר אם שלו, ה'עבר' אחר ולחקור לבדקו השלטון אנשי החלו כבר לכן

עם  לדבר רשות לו ניתן לא זאת כל ולאחר הוא , הגון אדם והאם המלוכה... חוקי

עורכי  עם לכן קודם רב זמן לשבת הוכרח כן על בלבד, רגעים כששה אלא  הנשיא 

הנשיא כבוד להוד להגיד ומה לדבר מה כדת  שילמדוהו העתים יודעי וחכמים דין

אף  לימינו, לעמוד הנשיא  את  שישכנע באופן – מכובד ובאופן מכובדות  במילים –

בהגיע יר"ה... הנשיא בפני לעומד וכיאות כראוי ויקר כבוד בגדי ללבוש עליו הוטל

אותו  ואף בו, נסע  אשר רכבו את בדקו הנשיא בית  בשערי עמד וכבר המיוחל היום

זין כלי איזה בהם יש שמא  בדקו כליו כל כל (�˘˜)ואת לאחר רק בהם... וכיוצא

רגש. ברוב  ובעצמו, בכבודו  הנשיא, עם ולשוחח לגשת הורשה אלה

חשובה... 'שיחה' אותה מכל במאומה הועלתי שלא  דבר סוף ואמר, הגאון המשיך

אין  - התפילה' 'כח בידינו שנתן עלינו הבורא חסדי גדול כמה עד מכאן ולמדתי

ה  אודות האדם את  ÈÏÈÏÙ)עבר בודקים ¯·Ú) על וישוב  יתחרט אם ואדרבה, אדרבה ,

שהרי  יתב"ש, הבורא  לפני וכמה כמה פי וחשוב אהוב הוא הרי הרעים מעשיו

לעמוד' יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי Ï„:)'במקום ˙ÂÎ¯·) אף .

האדם את  בודקין ˘ÂÏ)אין '‰ÂÂ‰'‰ שומע(‡˙ הקב"ה אלא קונו, לפני לתפילה בגשתו

- הלבוש לענין כיו"ב ל"ע. עוונות  באמתחתו אם אף - הוא  באשר פה' כל 'תפילתו

שאין  וכל דכא, את שוכן הקב "ה אדרבה, אלא  שמיא , כלפי זה כל צריך שאין די לא

והקב"ה  וכמה, כמה פי במרומים מקובלת  תפילתו ושפל עני הוא אלא  מתהדר האדם

אם  כי לשוחח לו נתנו לו הנשיא  שאצל ובעוד מצב. ובכל עת בכל ממש עמו שוכן

רגעים בתפילתן ששה  לשמוע חפץ  אדרבה, אשר המלכים, מלכי מלך  אצל כן לא 

אמרו וכבר להן, ומתאווה Ï·:)שלישראל ˙ÂÎ¯·) תפילתו אין בתפילתו המאריך  כל

ריקם... חוזרת
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,äðøå äìôú úàùìå ,çéù êåôùìå
äðçú ìéôäìåàëàëàëàë,ïåöø úò úòäå

øîàðù ïéðòë ,äá úòîùð äìôúäå
(ç èî äéòùé)íåéáå êéúéðò ïåöø úòá'

,'êéúøæò äòåùéì"ëòáëáëáëáë.

äðäåíìåòáù âäåðá(íìåòä úåîåà áø÷á)

øåúé èôùîì ãîòåäù éî ìëù
åéùòîå 'èôåù'ä øçàïåîîá åðãçùé æà

åðéãá äëæéå ...íéðééðò øàùá åàóà ,
åðéöî úåìãáä éôìà óìà ìéãáäì åðà

Y ä"á÷ä úà ìåëéáë ãçùì êøãèôåù
õøàä ìë,ä÷ãöäå äìéôúä àéäå ,

àøîâá àúéàã(:çë úåëøá)éáø äìçùëå
ïåéë .åø÷áì åéãéîìú åñðëð ,éàëæ ïá ïðçåé
åì åøîà .úåëáì ìéçúä íúåà äàøù
ùéèô ,éðéîéä ãåîò ,ìàøùé øð ,åéãéîìú
,íäì øîà ,äëåá äúà äî éðôî ,÷æçä
ïéëéìåî åéä íãå øùá êìî éðôì åìéà
íàù ,øá÷á øçîå ïàë íåéäù ,éúåà
íàå ,íìåò ñòë åñòë ïéà - éìò ñòåë
íàå ,íìåò øåñéà åøåñéà ïéà - éðøñåà
éðàå ,íìåò úúéî åúúéî ïéà - éðúéîî
- ïåîîá åãçùìå íéøáãá åñééôì ìåëé
åéùëòå .äëåá éúééä ïë éô ìò óà
íéëìîä éëìî êìî éðôì éúåà íéëéìåîù

כל  הועילה לא המרובות, ההכנות  לאחר אף בו "ד  שאצל – למדתי העיקר

- בתפילתו יפעל  תמיד  שבשמים  אביו לפני המתפלל ואילו במאומה ... ה'שיחה'

טובות ... ופעולות  טובות  פירות  ותפילה, תפילה בכל

נלב "עכא. שנה באותה שנה, כשלושים לפני דגייטסעד בישיבה אירע נורא  מעשה

הנוראים  בימים תוקף' ב'נתנה הרי שכן מכיוון המקום, מבני צעיר בחור ל"ע 

לתיבות ובהגיעם הישיבה, תלמידי בקרב  עצומה התעוררות הייתה ותשובהלאחמ"כ

הגזירה רוע  את  מעבירין וצדקה וקולי ותפילה הזעקות  לגודל הספים אמות  נעו

סאלאמאן  מתתי' רבי הנודע  הגאון תפילה' ה'בעל אף בהיכל, שנשמעו הקולות 

ליעקוואד דישיבת  „‚ÚÒËÈÈ„)משגיח ÁÈ‚˘Ó Ê‡ ‰È‰˘)גדול בקול ותפילה ...זעק  ותשובה

וראה הגזירה'... 'רוע  תיבות ונמחקו לפניו שעמד  המחזור  על  מגרונו  ניתז  שדם עד 

בכל  אחד יהודי אפילו נפטר ולא  איש , מהם  נפקד  לא  שלאחמ"כ בשנה  פלא, זה 

השנה באותה  .גייטסעד 

משמואל'כב. ה'שם הרה"ק וז"ל יוה"כ, בערב  התפילה מעלת תגדל ˘�˙וביותר Î"‰ÂÈ)

(·"Ú¯˙ מתקנין עיוה"כ שבאכילת  ידוע  כי הטעם לומר ויש בעיוה"כ... סעודה חיוב 

השנה, כל של האכילות ומזדככין כל מתתקנין השנה  כל של התפילות  כל  וכן

עיוה"כ  התפילותבתפילת לכל יש שלימה, אחת  תפילה לצרף כדי מכולן יש ואם ,

זו. תפילה בהדי עליה
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éîìåòìå íìåòì íéé÷å éç àåäù ,ä"á÷ä
ñòë åñòë - éìò ñòåë íàù ,íéîìåò
øåñéà åøåñéà - éðøñåà íàå ,íìåò
úúéî åúúéî - éðúéîî íàå ,íìåò
àìå íéøáãá åñééôì ìåëé éðéàå ,íìåò
áúëå '...äëáà àìå ...ïåîîá åãçùì

à"ùøäîä(éðéàå ä"ã à"ç)' øîàù óàéà
øùôà'íéøáãá åñééôìå ïåîîá åãçùì

,àáä íìåòì àìà åðéà äæíìåòá ìáà
àéäù íéøáãá åñééôì ïéìåëé äæä
àåäù ïåîîá åãçùìå ,äìéôúä

ä÷ãöäâëâëâëâëìàøùé éðá àð åòîù ,ë"ò .
éìç ùôðä ãòá àð éáöééúä àð éøåò'
íìåòä äæá åáø÷á åúîùð ãåò ìë 'àð

åììä íéîéá èøôáå ,ììëáãëãëãëãë.

äðäåøîà(:æè ä"ø 'ééò)äìéôúå äáåùú'
,äøéæâä òåø úà ïéøéáòî ä÷ãöå
÷"äøä øîàå ,ïåîî ìå÷ íåö åðééäå

ò"éæ àæìòáî ù"øäîäù"äù ìò çñô)

(ãé áøîåì íãàä ãéá ùé 'íåö' ìòù ,
åòáè éðôî úåðòúäìå íåöì åçåëá ïéàù

תפילותיו,כג. ומקבל תמיד עוזרו שהקב "ה היאך יראה בנפשו האדם יתבונן כאשר כי

שענה' 'מי כל אחר לומר זי"ע מפשיסחא  הרר"ב דהרה"ק בפומיה וכדמרגלא

לו שיש יעננובסליחות , הוא  עת בכל  'לבונם ' שענה  מי היינו עצמו, על שענה' ,'מי

אחד  כל כי לכתבו, צרכינן דלא  משום עצמו על שענה' 'מי אחד כל אומר שאין ומה

מכל  עצמו על להוסיף לו שאפשר יראה וכו' לאברהם שענה' ה'מי שמחשב  אחרי

שעברו ÁÏ)העתים ‰ÁÓ˘ È¯Ó‡Ó).

למאד כד. עד זי"ע  שלום' ה'נתיבות  הרה"ק  חלה אב מנחם חודש בסוף אחת בשנה

שהיות, שום ללא  מיד לנתחו צורך  שיש קבעו הרופאים דווי, ערש על מוטל והיה

כי  מאמינים הננו באמרו הנוראים, הימים עבור עד שינתחוהו הסכים לא הרבי אך 

המשפחה  בני משראו הגזירה, לשינוי לפעול ובידנו אדם של דינו נגזר השנה' ב'ראש

את לרבי סידר והוא  פנימה הקודש אל הרופא  את שלחו דעתו, על עומד הרבי כי

תאריך ונדחה הקדושים, הימים אחר עד ושינה שתיה באכילה הילוכו דרך  כל

שנית, הרופאים בדקוהו הקדוש יום ממחרת ויהי הקדוש, יום למחרת עד הניתוח

נענהו  לניתוח, נזקק אינו וכבר כליל, חלפה הסכנה וכל נתחרש גדול פלא כי ויראו

לטובתך ' פעל 'הזמן בלשונו לו ואמר ÂÎ¯ÚÓÏ˙הרופא ÏÈÚÂ‰ ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰˘ ‰˙ÈÈ‰ Â˙�ÂÂÎ)

(‰·ÂËÏ ˙Â�˙˘‰Ï ÛÂ‚‰' ואמר שלום ה'נתיבות נזדעק הזמנים הזמן , היינו לטובתי', פעל

הם הכיפורים ויום השנה ראש וימי הרחמים חודש של יכול הזמן הגדולים שבהם

לגמרי  שאבריא פעל אשר וזה ולברכה, לטובה דינו גזר את  לשנות  לפעול אדם כל

הטבע . מדרך  למעלה
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øîàéå äðòé 'ïåîî' ìò ïë åîëå ,ùìçä
øæôì ìëåàù úåòî íò 'ä éúåà ïðç àì
äìéôúá 'ìå÷' úîøä ìò ìáà ,ä÷ãöì
æîåøî äæå ...äáåùú åì ïéà 'ä éðôì

÷åñôá(ãé á íéøéùä øéù)úà éðéòéîùä'
'ìå÷'ä éë ,'áøò êìå÷ éë êìå÷áøòìò

ìå÷äå íåöääëäëäëäë.

וחסד  הצדקה  ריבוי – מעבירין  וצדקה 
אלו  בימים

íéîéá,ä÷ãöá ìàøùé éðá ïéáøî åìà
éîéá íéòéøúîå íé÷òåæ åðà êëå

äìéôúå äáåùúå' ë"äåéå ä"øä÷ãöå
'äøéæâä òåø úà ïéøéáòîåëåëåëåë.àúéàå

äáåùú úåëìäá í"áîøá(ã â)åâäð'

כיכה. שם, רמז ממון עוד קול עולה צום ו'ערב' 'קול'. בגמטריא עולה מהם אחד כל

במקום  הקול הרמת  מועלת הדחק  שבשעת ללמדנו קל"ו, פעמים ב' בגימטריא 

לעשות . בידו שאין האחרים שנים

הגאון כו. של למעונו עלה ליטא  מדינת  של הצבא אימת  כשהיתה מקדם בימים

להתייצב זמנו שהגיע  עשירים בן בחור זצ"ל ספעקטאר אלחנן יצחק  רבי הגדול

את משחדים העשירים בני היו לאחרונה עד קדוש, רבי לפניו, בכה וכה הצבא , לפני

ו'פטור' שחרור שטר ה'מצלצלין' כנגד מוציאים היו והללו רב  בממון הצבא פקידי

בשמחה  השוחד את הנוטלים הצבא  פקידי של רשעותם גדלה לאחרונה אך  מהצבא ,

בבית אוסרים וכך  המשחדים את  'למסור' שבים הם בכיסם שהממון ולאחר רבה,

לעשות, מה כדת בשאלתי, נפשי כן על יחדיו, גם ואביהם הבחורים את  האסורים

איננה  השוחד נתינת  גם הרי ולאידך, לצבא , אלקח מיד הרי שוחד אתן לא  אם כי

גדול  עסקן לי יש נא, שמע  ואמר, נענה מכן ולאחר דקות, כמה הגאון חשב עצה...

(¯ÚÎ‡Ó) אמסור ואני מעתיך, צרור לי הב  – לפניו פתוח הכל נעולה, דלת אין שלגביו

ע"י  יגע השחרור ושטר לעפעפיך תנומה תן לדרכך , בשלום לך עסקן, לאותו אותו

הבחור. עשה וכן ביתך, לפתח עד הדואר

מכתב הבחור לידי ומסר הדואר איש בביתם נקש ימים שבועיים כעבור ואכן,

ערעור  זכות בידו ניתן ושם בריאות ' 'מטעמי בצבא משירות הפוטרו הצבא  מטעם

נפשו  את  ידע  שלא  הבחור וששון, ושמחה אורה הייתה וליהודים פלוני... יום עד

ובתוך הנאמן, שליחו את ולברך לו להודות  הגאון של לביתו מיהר שמחה מרוב

מיהו  חוצות כל בראש לפרסם אפשר שאי מאליו מובן הנה, לרי"א , אמר הדברים

בין  לכה"פ שמו את שיפרסם מהרב  לבקש אעיז אבל בו, השתמש שהרב העסקן

רק לא  הוא טוב  זה עסקן היטב, שמע רי"א, לו אמר העשירים... בין ועכ"פ אנ "ש,

לעשירים... רק ולא  להם, צריכים דורנו שבני הצלות  מיני לכל אלא הצבא לעניני

אשר  ואמה כלה אלי נכנסו כשבועיים לפני אלי שבאת  היום באותו שיחתי, ואפרש
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ãñçå ä÷ãöá úåáøäì ,ìàøùé úéá ìëæëæëæëæë

íéáåè íéùòîáåçëçëçëçëúåöîá ÷åñòìå
øúé íéøåôëä íåé ãòå äðùä ùàøî

.äðùä ìëî

מרוב פניהם תכסה ובושה כל, אין ולרש ובא קרב  הנישואין מועד כי לם לשפוך  באו

לעצמי, אמרתי 'שאלתך ' עם נכנסת  שניהן משיצאו החבילה, שתתפרד ובהלה פחד

גדולה  אשר הצדקה נותני פני את ריקם ישיב לא  בוודאי הגמול בעל הקב"ה הנה

הכסף, צרור את ממך  ביקשתי כן על ויסורים, צרות פורעניות מיני מכל להגן צדקה

הבית ... עד ה'פטור' כתב אליך  בא לבם שמחת ובזכות להם ‰‚„ÏÂנתתיו ÔÂ‡‚‰ ÈÙÓ)

˙Ó„‡Ó ÂÈ„Â„� ÈÓÈ· - 'ÂÈÓÚ· ÏÚ·' ˙ÂÈ‰Ï ÍÙ‰� ¯·Î˘ ÂÓˆÚ· ¯ÂÁ·‰Ó ÚÓ˘˘ ,Ï"ˆÊ ÔÈÈÙ Ô·Â‡¯ È·¯

(‰ÓÁÏÓ‰ ÈÓÈ· Ô‡ÙÈ·˘ È‡Á�˘Ï ‰ÙÂ¯È‡.

קאמניצער'כז. מ'הרשל'ע  ששמע מה זצ"ל שך אמ"מ רבי הגדול הגאון (·ÂÁ¯סיפר

(ÂÓÏÂÚ· „ÈÁÈ ¯‚Â·Ó,הקדוש ביום זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק אצל כשהיה אחת בשנה ,

בהיכל  'בדד' הוא  נשאר יוה"כ, בליל המדרש בית את  עזבו הבחורים שכל לאחר

לימינו  ובעצמו בכבודו חיים' ה'חפץ  התיישב ספורות  דקות תוך  אך המדרש, בית 

על  חייו, מאורעות  כל בפניו מגולל והחל הא , ועל דא  על רעים' 'שיחת  עמו פתח

לו  שהציעו בזמן חורגו אביו של בתו את שנשא  נישואיו ועל הקשה, יתמותו

אח  היאשידוכים כי אם, כיבוד משום רק עשה זאת וכל יותר, הגונים שנראו רים

בלבד, לטובה זאת הייתה ה' שמאת  ראה השנים ברבות ואכן, זה. על מאד בקשתו

לטובת מדרשא דבי ספסלי את  מכן לאחר עזב עשירים לבת נישא אשר ידידו כי

כן  שאין מה ומכאן, מכאן קרח ונשאר ממונו את  הפסיד ולבסוף הרבים, העסקים

עמו  שוחח וכך  ספרים, ושאר ברורה' ה'משנה בעריכת  לו ומסייעים עוזרים ביתו בני

בוקר. אור עד הקדוש יום ליל כל במשך  בכך  מה של בדברים ועודדו חיים ה'חפץ 

של  אחד דיבור על ממלכות שהרגיז חיים' כה'חפץ גדול לנו מי כי לקח, נלמד  ומזה

השבורה  נפשו את ראה כאשר מקום מכל אך  בשנה, הקדוש בליל ובפרט תורה,

בשנה  ביותר הקדושות בשעות וישב 'מידות ' של חשיבותן את  הבין הבחור אותו של

מישראל. אחת נפש ולחזק  לעודד

מביהכ"נ זצוק "ל חדש מרדכי משה רבי הגאון יצא  נדרי' 'כל לאחר השנים באחת

את מצא לא  שעדיין הישיבה מבוגרי אחד את ראה ידיו שנטל ובעת רגעים, לכמה

נענה  הישיבה... בכותלי יוה"כ עבודת  סדר את  לערוך שבא  רבות שנים זה זיווגו

עמנו, להיות באת אתה אף אה... ואמר... ומסבירות  מאירות בפנים לעומתו רמ"מ

יוה"כ... אנדערע א לנו יהא ÌÓÂ¯ÓÂ)הרי ‰ÏÚ� ÔÙÂ‡· Î"‰ÂÈ) נכנסו אלו חיזוק דברי והנה ,

אצל  עצמו הלה ישב  יוהכ"פ ממחרת  אותו... וחיזקו ריפאו ללבו, עמוק  עמוק 
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וכהיום  ובגשמיות ברוחניות הכר לבלי מצבו ונשתנה ונתעלה עלה אז ומני ה'גמרא ',

ראש  של הקצרים דבריו כי עצמו על מעיד והוא תורה, של עולה ממקימי הוא

מקומו. על שהעמידוהו הם הם מעמד באותו הישיבה

המדרש  לבית  הנכנס שאדם זי"ע  סלנט'ער ישראל רבי דהגה"ק  משמיה מתאמרי

הרבים' ברשות 'בור מהווה הוא  הרי וזעופות נפולות  ÂÈ··ÂÒבפנים ÏÎ˘ Ì¯Â‚ ÍÎ·˘)

(ÂÏÂÓ‚Î ÂÏ Â·È˘È...'נגחן 'שור הוא הרי בביתו כאלו פנים שהמראה שהוסיפו, יש .

נפולות בפנים עיר של ברחובה המהלך  מישראל אדם בעיוה"כ פעם ראה הוא אף

רבי  לו אמר ודכאון, נכאה רוח סביבותיו משרה הלה והיה 'עונותיו', על יגונו לרוב

שחטאת'. אורח עוברי כל אשמים מה 'וכי ישראל

מעשה  היה וכה תשע"ז, שנת  במהלך שאירעה נוראה עובדא רבותי, נא  שמעו

באופן  ל"ע נחלה הארבע  בן שבנם השנה בתחילת  נודע וישרים תמימים ואם לאב 

מראהו  גם היה וכך  אדמות, עלי לחייו חדשים ארבע רק  לו נתנו שהרופאים עד נורא 

והאם  האב נסעו חנוכה בזאת  הכתב... ע "ג להעלותו ראוי שאין באופן – הבן של

החולים  ילדים לרווחת ונצורות גדולות הפועל ומפורסם ידוע ארגון של ארגונו תחת 

נכנס  האב  ומפורסם, ידוע  'מקובל' הרבנים אחד לבית פעמיהם שמו תחילה והוריהם,

הבן עם יחד ÓÓ˙�˙אליו ‡È‰˘Î Ì‡‰ ‰¯‡˘� ÔÎ ÏÚ ,ÌÈ˘� Â¯„Á· Ï·˜Ó Â�È‡ ÏÂ„‚Â ·¯ Â˙Â‡)

(„"Ó‰È·Ï ıÂÁÓ אחד לפייס למהר עליו הגזירה להמתיק שבכדי הרב  מפי לו נאמר שם ,

כדי  עד באיש פגע השנים במשך  כי זכר שלא האב  נוראות... ממנו שנפגע  מידידיו

ומה  הנפגע מיהו לו ידוע  שמא  הרב  אצל לברר ניסה לו למחול הלה אבה שלא

של  מבריותיו אחת לפייס שעליו הדבר ברור אבל יודע  שאינו ענהו הרב אך מעשיו,

מה  דעת מבלי מר, בבכי געו ויחדיו ביתו לבני וסיפר הרב  מחדר יצא  האב  הבורא ...

בתפילה  כמים לבם שפכו שם מירון, לאת"ק הקבוצה נסעה משם לעשות . עליהם

הדברים  אחר וכיצד... מתי – פגעו במי לבם מטמוני להם ויגלה בנם את שירפא

חנוכה'. 'זאת  לכבוד סעודה לערוך  יחדיו נסעו האלה

לשמח  לדרוש שליט"א  שושן מאיר ישראל הרה"ג מתחילה הוזמן סעודה לאותה

הרה"ג  לידידו פנה ברירה בלית  שונים, עיכובים אצלו צפו האחרון ברגע  אך  ולעורר,

ר' מוכן, אינו אם אף – מקומו למלא שיבוא  בבקשה שליט"א  רבינוביץ  יעקב  רבי

נפגשו  השניים הנזכר, הבן אבי למד שבה ישיבה באותה בחרותו בימי למד יעקב

של  השחורות  נבואת ואת בנו מצב אודות  האב  לו סיפר עליכם' 'שלום ולאחר

כך ובתוך פלוני... רב שציווהו המחילה בקשת  פרשת  כל את לו סיפר גם הרופאים,

הימים משכבר ידידי נא  אמור שמאשאלו, אחד, לפונדק אותנו זימנו השמים מן

וכי  לעצמו, יענקל ר' חשב  בישיבה, יחדיו בלמדנו קדם בשנות  פגעתי במי לך ידוע

לך זכור וודאי לו, אמר וכה עצמו... עושה שמא או זוכר... ואינו יודע  אינו הלה
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משונה  תנועה איזו בקביעות  עושה היה אשר בישיבתנו שהיה פלוני שיעור' 'מגיד

חברי  וכל תנועות באותם עמו ומדבר אליו ניגש היית נעורים בטפשות ואתה בפניו,

נזכר  מיד וצחוק... שחוק מרוב ארצה ומשתטחים המגי"ש מאחורי עומדים השיעור

מעשיו... על וחרפה בושה מרוב  עצמו לקבור מקום מצא ולא  זה במעשה האב 

אותה  ת"ח. אותו של מחילתו לבקש בעדו ויסייע שיעזור יעקב מר' ביקש ובזאת

ב'עריכת היה ישוב  הנ "ל והת"ח הייתה חנוכה זאת של החג' 'נעילת  שעת שעה

ר' התקשר מיד ירושלים, בעיה"ק המפורסמות  הקהילות  באחד רבו של השולחן'

מאותו  שיבקש ממנו וביקש קהילה, לאותה הוא אף השייך  ממכריו לאחד יעקב

בטוח  היה רבו משולחן לצאת  שמיהר הת"ח נפש'. 'פיקוח מטעם חוצה שיצא ת"ח

ר' התחיל ובו טלפון לו מגיש הלה לא , אך משפחתו, בני בין אירע נורא דבר כי

מגולל  והחל פלונית... משנת  תלמידו אותי זוכר המגי"ש האם – עמו לדבר יעקב

לבנו  בסמך  נסער עומד הוא אשר הימים מאותם תלמידו עוד עומד לידו כי בפניו

שפרצו  שליש בדמעות  המגי"ש עם הבן אבי דיבר מכן לאחר ה"י... נואש חולה שהוא

המגי"ש לו אמר דבר סוף קולות , בקולי Â·Ïממנו Ì„· ÂÈ‰ ˙ÂËÂ¯Á ˙ÂÚÈ‚Ù Ì˙Â‡ ¯ÎÊ˘)

(‡Â‰‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ „Ú.לך מחול  לך  מחול  לך מחול 

לרגל  מקומם ניתרו שכמעט הרופאים ע "י שוב  נבדק והילד ימים, כמה עברו לא

והכרזותיהם, נבואותיהם כל לנגד הילד... של במצבו לעיניהם שנגלה לטובה השינוי

לחלוטין. בעזהשי"ת ומבריא הבן עומד אלו בימים היאללמדך וממש חמורה כמה .

בתשובה  שרוצה למי להיטיב הקב "ה מסבב כמה לאידך לחברו, אדם שבין הפגיעה

מיני  וכל שלימה וברפואה גמורה במחילה יזכה למען הנפגע  את לפניו ולהמציא

בדיליה. חד כל ישועות ,

שלומ'קה  רבי הרה"ק  נראה ערב לפנות  הכיפורים יום בערב השנים באחד

שופכין מי של שבור בצינור ומתקן מטפל זי"ע  לבית(·ÂÈ·)מזוועהיל בסמיכות שעמד

שראה  העוברים אחד נדרי', 'כל לקראת  וטלית  בקיטל לבוש כבר כשהוא  מדרשו

רבי  הרבי, את  הלה שאל תדהמה מרוב  לשונו נעתקה וכמעט הנורא ... המחזה את 

על  עומדים שאנו בשעה שופכין במי לטפל - השעה בזו כאן מעשיכם מה קדוש,

של  כמעשיו הם אלו מעשי שלומ'קה, ר' לו אמר והנורא . הגדול היום של פתחו

הקדשים' ב'קודש ולפנים לפני בשנה אחת  שעמד בשעה גדול ‡Â˙Âהכהן ·È·ÒÓ ÈÎ)

(‰˘Ú˘ ‰Ó ‰˜'ÓÂÏ˘ '¯ ‰˘Ú ‰¯ÚÒ‰ ËÈ˜˘‰ÏÂ ,ÌÈ�Î˘‰ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ ‰ˆ¯Ù ¯Â�Èˆ·˘ '¯·˘'‰.

'סעודה  את  וערך ירושלים מעיה"ק  זי"ע בידערמאן דוד רבי הרה"ק ישב  פעם

ונדכאים, חולים ומשפחה בית חסרי – לב  בנשברי מוקף כשהוא בעיוה"כ המפסקת '

ומשמחים  המיישבים מדברים – וניחותא בדיחותא בדברי לבם על ומדבר יושב והיה

ל'כל  הכנסת  לבית בדרכו זצ"ל בהר"ן דוד רבי הגאון עבר שעה באותה לבם. את 
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נכנס  דוד'ל, ר' אצל הנעשה את ראה לחלון ומבעד קודש, הדרת אומר וכולו נדרי'

הרבי  לו אמר אלו, אנשים עם לשחוק  וזמן עת זו וכי הרבי, את  ושאל בהר"ן ר"ד

את תעזוב  אמו תעשה מה ל"ע , שיניים' 'כאבי שתקפוהו לתינוק  משל, לכם אמשול

לפניו ותרקד לפניו תשחוק  ועניניה, עסקיה ÁÂÎ‰)כל ÏÎ·)מהכאב דעתו להסיח –

אלאהנורא , לנו ואין הקב "ה , של השניים ' 'כאב כביכול  הינם  הלב נשברי אלו  אף

עושים הננו  כביכול בזה כי אותם  ולשמח לפניהם לרקוד זמן ובכל עת  בכל לעמוד 

בשלימות ... קוננו  רצון

מעשה כח. ב "ב , סופר' חתם 'חוג אב "ד זצ"ל אונגאר שלמה יצחק  רבי הגה"צ סיפר

המפסקת' 'סעודה אחרי אחת בשנה זי"ע , סופר' ה'חתם בעל הגה"ק אצל שהיה

עם  פלוני יתום את  שידוך להציע שתלך לה, ואמר מבנותיו, לאחת  החת "ס קרא 

הכח  מן השידוך את  להוציא תפעל החג בצאת  מיד כי הבת אמרה פלונית , יתומה

והחתימה. הדין יום לקראת זכות  לאיזה אנכי זקוק  הנה החת "ס, לה אמר לפועל,

ואין  אעשה מה הבחור ויען פלונית , יתומה אודות הבחור עם לדבר הבת  שלחה מיד

והשיב החת"ס נענה הגדול, אביה אל דבריו את  הבת  הביאה בכיסי, מצויה הפרוטה

הבטחת את  הבחור מששמע בביתם... דבר להם יחסר לא  שלעולם מבטיח שהוא

מיד הסכים Â¯È˘ÚÏ˙החת"ס ‰ÎÊ ‡Ï˘ Û‡Â ,‰ÈÂˆÓ Â˙Ò�¯Ù ‰˙È‰ „ÈÓ˙˘ ,‰Ï‰ ¯ÙÈÒ ÌÈÓÈÏ ,ÔÎ‡Â)

(ÌÏÂÚÓ ÌÂÏÎ ÂÏ ¯ÒÁ ‰È‰ ‡Ïלשמחת האירוסין בברית ובאו מיד הסכימו הכלה צד אף ,

לתפילת הכנסת לבית  לצאת  פנה הטובה הבשורה את  שקיבל אחר שרק החת"ס,

נדרי'. 'כל

עמד  כבר המדרש לבית  החת "ס הגיע  וכאשר החמה, שקעה כבר שעה באותה

וחיכו  התעכבו רבם כבוד מפני אך להתפלל, להתחיל ומזומנים מוכנים רב  זמן הקהל

אחרתי  'לא ואמר החת"ס נענה המתאחרת , השעה על הגבאי רימז בכניסתו לכן לו,

בואי...כלל', טרם  נדרי' 'כל יתחילו לא  בשמים כי

תעלומות כל שידע  החת"ס מרן מעשי גדולים כמה כלל השגות לנו אין והנה,

להתברך כדי חתנו אליו נכנס אחת ששנה מסופר, וכן מהשמים, עליו ממתינים ואשר

הארץ על תיכף נפל החדרה בכניסתו ויהי נדרי', 'כל תפלת לפני קדשו מפה

שראה  השיב, כ"כ נבהל ממה ולשאלתם הבית , בני אותו העירו מיד בהתעלפות ,

בפשטות, לעומתם נענה החת "ס כן כשמוע  ויהי התעלף, פחד ומרוב  אש עמוד בחדר

סבר  זאת ובכל חתנו, שראה האש היתה זו ואולי היום אצלו התגלה הנביא שאליהו

לעשות כדי כוחו בכל לפעול והוצרך נדרי', ל'כל לגשת  זכות  שום בידו שאין החת"ס

בצדקה  להרבות  אנו צריכים כמה א"כ נדרי', 'כל קודם ויתומה יתום בין השידוך  את 

אלו. בימים וחסד
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äîèøôáå ,íéãñç éìîåâ ìù íøëù áø
åøéëî åðéàù éîì íéãñç ìîåâ íà
éøáãá úåàøåð åðéöîãë ,åéáäåàî åðéàå

'äîëç êùî'ä(ùøãîá ä"ã øåîà 'øô)

ïéãä íåé úà ä"á÷ä òá÷ òåãî øàáîä
éøäå ,éøùú ùãåçá äðùä ùàø Y
ìàøùé éðá íé÷åñò äîçä úåîéá
øàùå øéöáå øéö÷á ,äãùä úãåáòá
íä óøåçä úåîéá åìéàå ,úåãåáòä
íé÷ñåòå íéáùåé íäùë úåéåëæ íéáøî
úà òåá÷ì óéãò äéä ïë íà ,äøåúá
éë ,çñôä âçá ïñéð ùãåçá 'ïéãä íåé'
åøáòù øçà ,ïéãá íéàëæ ìàøùé åàöé æà
÷ñò êåúî íéîùâä úåîé íäéìò
íé÷åñò íéøëðä íúîåòìå ,äøåúä
,íéøåñà íéøáãå äæä íìåò úååàúá

.àìô àåäå

àìàéøáã é"ôò 'äîëç êùî'ä øàáî
àøîâä(.àé á"á)åøîà àéðú .ì"æå

ìò äðåîî äéäù '÷éãöä ïéîéðá' ìò åéìò
äùà äúàá úçà íòô ,ä÷ãö ìù äôå÷
éáø ,åì äøîà úøåöá éðùá åéðôì

äãåáòä ,äì øîà .éðñðøô(äòåáù ïåùì)

åì äøîà .íåìë ä÷ãö ìù äôå÷á ïéàù
äùà éøä éðñðøôî äúà ïéà íà éáø

,íéúî äéðá äòáùå(êë åòîùë)ãîò
,úåîì äèðå äìç íéîéì .åìùî äñðøôå
,ä''á÷ä éðôì úøùä éëàìî åøîà
ùôð íéé÷îä ìë úøîà äúà ,ò''ùáø
,àìî íìåò íéé÷ åìéàë ìàøùéî úçà
äòáùå äùà äéçäù ÷éãöä ïéîéðáå
ãéî ,åììä úåèòåî íéðùá úåîé äéðá
íéøùò åì åôéñåä àðú ,åðéã øæâ åì åòø÷
êùî'ä àéáîå .åéúåðù ìò äðù íéúùå
'÷éãö' àø÷ð íðéçì àìù éúòîù ,'äîëç
,è"ùòîå úååöî àìî äéä éàãååáå
äúìëùë ,íééç úðëñì åàåáá ë"éôòàå
íéðôì íééç åì óéñåäì éãë ,åééç úáö÷
úåëæ åì àåöîì åçøëåä ïéãä úøåùî
äùà äúåàì äéçäù ãñçå ä÷ãö

åìùî äéðá äòáùåáùééúú äúòî .
øçà ïéãä íåé åòá÷ àì òåãî ääéîúä
äðùä ùàøá ïåãéðä äéä íà éë ,óøåçä
äéä ïëà úåàéøáå äñðøô úåãåà ÷ø
íé÷ñåò íäù íúåëæ ìàøùé éðáì ìéòåî
úåìôùá íé÷åñòä íééåâä úîåòì äøåúá

,íúååàúïåãéðä ä"øáù ïååéëî ìáà
íéçøëåî äæì '...ì éîå íééçì éî' àåä
úøåùî íéðôì ãñçå ä÷ãö úåëæ

ïéãäèëèëèëèëøéö÷ä øçà à÷ééã íäì ùé äæå ,

יחדיו,כט . גם ועני עשיר דרו אחת  בעיר זי"ע , לוי' ה'קדושת  של במחוזו שהיה מעשה

משה  ר' היה בדורו' 'יחיד והנה משה, ר' העני ושם זלמן, ר' היה העשיר שם

חריבה  פת שאף עד בביתו, העניות  כ"כ רבתה יוה"כ בערב אחת פעם בעניות ,

ב "ב ושלחתו בבית מריבה פרצה שכך ומכיוון להם, היה לא המפסקת  לסעודה

וניסה  גדול, היום מבעוד לביהמ"ד משה ר' הלך לו בצר פנים, בבושת מהבית 
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שעת בהתקרב  רותחות , ודמעות  תהלים פרקי בכמה הגדול רעבונו את  להשקיט

העשיר  זלמן ר' מיודענו ואף המדרש בבית להופיע העם החלו וכבר חמה' 'דמדומי

טאביק ' 'שמעק  פנים בבושת  מאתו וביקש משה ר' אליו ניגש Ë·˜ביניהם, ıÂˆÓ˜)

(‰Á¯‰Ïבשמעק ניחוח ריח לעלות נדרי' ל'כל 'הכנתך ' זה וכי – זלמן ר' בו ויגער

עצומה  בבכיה הקיר אל פניו ויסב  הסבל, כח כשל כי משה ר' הרגיש כאן טאביק,

האלוקים...' אל שוועתו 'ותעל שווה, איננו כבר טאביק' 'שמעק  שאף עד מצבו, על

ירד. וזה יעלה זה – מזלם להשתנות שניהם על נגזר יוה"כ ובאותו

מטה, מטה וירד בעסקיו להפסיד זלמן ר' החל יוה"כ' 'למחרת  מיד הווה, כך

ידיד  איזה שפגש שהיה ומעשה להתרומם, החלה משה ר' של קרנו ולעומתו,

לנשום  מעט היה יכול ובזה רובל, מאות  ג' לו ונתן מצבו, שפל את שראה נעוריו

לשרור  השלום שב וממילא לביתו, ללבוש' ובגד לאכול 'לחם להביא  – לרווחה

מונים  עשרות  בו הרוויח אשר מסחר באיזה השקיע  המעות  שאר את לביתו,

משה  האיש כי עד לחודש ומחודש ליום מיום ונתעלה עלה וכך  ההשקעה, מסכום

מאד. עד וגדול הלוך

עת בכל כי פלא , דבר רואה והנה משבר, בעת  פעם התבונן הנ "ל זלמן ר'

יש  כי בנפשו והבין נופל' זה קם 'כשזה – משה ר' לעליית נפילתו צמודה האחרונה

את וישפוך  - מרורות  בבכי ופרץ לוי', ה'קדושת  רבו אל זלמן ר' וימהר בגו, דברים

נענה  דבריו, לכל הקשיב לוי' ה'קדושת האי, מאי רבינו' 'ילמדנו ויבקשהו לפניו, נפשו

ביני  היה האם עתה' לך  'ייזכר לו ומריבה,ואמר מצה איזה ודברים, דין איזה כם

כיפורים  יום של בערבו נדרי לכל 'ההכנה' מעשה בדבר ונזכר במעשיו זלמן ר' פשפש

עליהם מאומה...(ÂËÏ·‰)העבר לעזרך  בידי אין הדברים פני הם כך אם הרבי, לו אמר ,

טאביק שמעק  ממנו תבקש שאתה ההפוך באופן גופא  כזה מעשה יחזור אם זולתי,

לך . מלתיתו ימנע והוא

הלבב רך  היה משה ר' שכן מלבוא , בוששה היא  אך כזו, להזדמנות  חיכה זלמן ר'

עד  מבוקשו, כל לו ונתן פנים במאור קירבו אליו זלמן ר' התקרב שרק אימת וכל

בכבודו  דאתרא ' ה'מרא עם להשתדך  זכה משה ר' של 'עשירותו' לרגל שבעזהשי"ת 

ביהמ"ד  בחצר הגדולה החתונה לקראת  גדולות  בהכנות העיר כל ותיהום ובעצמו,

ר' את 'לסדר' בידו יעלה הנישואין מ'מעמדי' באחד כי משה ר' חשב  כאן הגדול,

הבימה  על עומד דאתרא' שה'מרא  היאך זלמן ר' ראה החופה מעמד בהתקרב משה,

דבר, איזה בה לעיין ה'כתובה' לו שיתן מבקשו והרב משה, ר' דנן מחותנו עם יחד

זלמן  ר' לעברו הגיח אז או הכתובה להוציא  כיסו אל ידו את משה ר' הכניס וכבר

('¯˘ÂÎ‰ ˙Ú˘' ‰˙Ú ÈÎ Â·˘Á·) משה ר' החזיר להוותו אך  טאביק ', 'שמעק  ממנו וביקש

כל  נבהלו ברגע  בו הטאביק , את זלמן לר' נתן פנים ובמאור לכיסו, הכתובה את 
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,äçëùå è÷ì ,äàô íéçéðî íäù øéöáå
íéðúéð íäù 'úåøùòîå úåîåøú'î øúåé
úáåè' äæî íäì ùéå íéðäëä íäéøéëîì

,'äàðääàôå äçëù è÷ì ìáà
íéçéðîå äãùä úà íéáæåò íéìòáäù
ïëúéé óàå ,äëåæä ìëì íòéâéå 'íìîò'î

äæá íéëåæ åéàðåùùáúëéäì åëæé æ"éò ,

,íåìùìå íéëåøà íéáåè íééçìà"à éë
åà íééçì éåàø àåä íà íéîùá ïåãì
ãâðë äãéî' åá âåäðì ùé éøäù ,åàì
åðéàù éîì óà íéìã ïðç àåäå ,'äãéî

éåàøììììåùôðì ùéà ìë ãîìé ïàëîå .
íéòøì ìëì áéèéîå áåè' úåéäì

'íéáåèìåàìàìàìàì.

משה  ר' אליו ניגש שעוררוהו, אחר הארץ, על מעולף כשהוא  נפל זלמן ר' כי הקהל

'שבעת אחר בינינו נדבר הבה אליך' לי 'דבר זלמן ר' ויענהו לך , אירע  מה ושאלו

המשתה'. ימי

את משה לר' זלמן ר' ויספר והעשיר', 'העני יחדיו נתוועדו המשתה ימי בגמר

שלא הכושר' ל'שעת  עיניים בכליון המתין הוא וכי והטאביק', העשירות 'פרשת כל

עם  רק  שנשאר עד – בידו עלתה לא  זה שאף ומשראה בנסיון משה ר' יעמוד

אל  משה ור' זלמן ר' – יחדיו ויסעו והתעלף, נפל כן על ביד טאביק ' 'שמעק

משה, ר' ברשות  הם אשר בנכסים ביניהם לחלוק  בקדשו ציוום והוא  לוי', ה'קדושת

מעלה'. 'מעלה שניהם עלו ומאז

רח"על. הגאון פטירת על וואסערמאן אלחנן רבי הגאון שכתב במכתב מצינו כך 

מהן באחת יוהכ"פ, מערבי קבלות והן ז"ל, ממרן פתקאות 'נמצאו מעיו"כ וז"ל.

המבקשכתוב ... כל עם  חסד  .לעשות

לאלא. בישיבה אנטוורפן גאב "ד זצ"ל קרייזווירטה חיים רבי הגאון למד אשר בימים

שהיה  הבית' 'בעל אצל לישן ה'זכות ' ניתנה ולו הישיבה, לבני מיטות  מספיק  היו

ההליכה  עבור רק  לאיבוד הלכו יומו' מ'סדר שעות  וכמה מהישיבה, אדיר במרחק  דר

טצדקי  מיני כל ועשה ופעל טרח תמימות  שנתיים במשך  משם... ולחזור לאכסנייתו

מבוקשו. את להשיג הצליח שונים מאמצים אחר ואכן בישיבה, מיטה לקבל כדי

ובעל  מסכן בחור אליו ניגש יצועו, על לעלות שעמד בעת  הראשון בלילה ויהי

הבין  הגר"ח מר, של מיטתו היכן ושאלו בישיבה ללמוד עתה זה שהגיע יסורים

הרי  הגר"ח חישב מיטתך . לי תן אנא . לישן, אלך אנה עצמו על לומר שכוונתו

שכ"כ  בפרט אותה, לו אתן ואיך  בישיבה, אשר זו מיטה על טרחתי רבות יגיעות 

כל  על הגר"ח התגבר דבר, סוף למרחקים, בההליכה כרוך  תורה' 'ביטול הרבה

כמה  היום עד מבין אינו הלה כאשר מיטתו, על לישון בחור לאותו ונתן רגשותיו

זו. החלטה עליו קשתה
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ההכנה ענין  – קודם ימים שבעת
יוה "כ  לקראת 

äëìëéî ìàéçé éáø ÷"äøä æîø
ò"éæ áåùèàìæîãéâîä úøåú)

(ë"äåé áåùèàìæîäðùîä ïåùìá(:âð àîåé)

íåéá â"äë úãåáò ïéðò ìë øàáúð íù
,íéøåôéëäãîòå ñðëðù íå÷îì ñðëð

ãîòù íå÷îáíå÷îì ñðëé íà óàù ,
íå÷îì' àìà ñðëð åðéà øúåéá ùåã÷ä
úà ïéëäù äî øîåìë ,äìéçúî 'ñðëðù
íå÷îá ãîò' êëå ,ãòåî ãåòáî åîöò
åîöò úà ïéëäù äâøãîá 'ãîòù

.ùàøî áöééúäì

äðäéáø àðúä äîéã óåñ äðùîá
'ô"ëäåé úøäè' úà àáé÷ò
áúë äæ ïåéîãá ,äå÷îä úøäèì

'éðåùøâä èå÷ìé'á(äáåùú êøò à"èðå÷)

í"áîøá åðéöî äå÷îä úøäèá íàù

(à"ô úåàåå÷î)äæ éøä äå÷îì õôå÷ä
äðåâîô"ëäåé úøäè éáâ óà ë"à ,

ïë øîàðíåéä äæ úøäèì õôå÷äàìì
äðëäá ìéçúé àìà ,äðåâî æ"éøä äðëä
àìå ,àâøã øúá àâøã ïëì íãå÷

.àãç àòâéøá 'õåô÷é'

ãåò'íéúéòì äðéá'á øàéá øåàéá
(àé ùåøã)ïééòî úøäèáù åîë éë

äå÷îåî"îå êéðôì íéî øåáå ïééòî éøä
äùò àì íà íãàä øäèé àì íìåòì

äáåèì äìåòô äæéà äìéçúñéðëäù Y
àåä êë ,íéøäèîä íéîä úçú åôåâ ìë
øäèì àá ä"á÷äù óà ,ô"ëäåé úøäèá
úå÷ðì íãàä ìò î"î ,ìàøùé éðá úà

' åøîåà åäæå ,äìéçú åîöò øäèìåéðôì
éîíúàøäèé äìéçúîù Y 'ïéøäèî

íéî åéìò ä"á÷ä ÷åøæé æàå åîöò
.åäøäèéå íéøåäè

וגאליצי' פולין במדינת  עלו ימש"ו וקלגסיו שהרשע עד מרובים ימים עברו לא

לא קדושה ישיבה אותה על וגם הי"ד, ישראל עם כל את ולאבד להרוג להשמיד

לעמוד  הבחורים כל על וציוו המדרש לבית  חיילים קבוצת  נכנסה הימים באחד פסחו,

הגוף  את זרקו מכן לאחר כאשר למות , בהם וירו אחד אחד נטלו ובאכזריות  בשורה,

עם  התייחד קרייזווירטה הגר"ח של תורו הגיע  טרם והנה בזלזול, החלון מן הטהור

אתה  רק - הקשה וויתור אותו לטובה' אלוקי לי 'זכרה חייו הצלת על וביקש קונו

תעלומו  היודע תורו,ה' בהגיע אכן, זה. בניסיון לעמוד לי קשה היה כמה יודע  ת

שום  היה שלא  והגם עליו, שירחם והרשע האכזר החייל לפני והתחנן הגר"ח ניסה

לו  ואמר להצילו, והסכים בעיניו חן למצוא זכה לדבריו, יקשיב  רשע  שאותו הגיון

מן  אותו יזרוק  והוא  כמת , הארץ  על מיד עצמו יפיל ואז בקיר, באקדחו יירה שהוא

זה  ובסיפור חייו. את  ויציל יברח איש שם שאין יראה וכאשר המתים, בין החלון

חסד גמילות  של וזכותה כוחה מוכיח הגר"ח באה.(·‚ÂÙÂ)היה היא  היכן עד
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מצות  – בתשיעי ושותה האוכל כל
בעיוהכ"פ אכילה 

áéúëäøåúá(áì âë àø÷éå)íúéðòå'
,'ùãåçì äòùúá íëéúåùôð úà

ä"øá ì"æç åù÷äå(.è)äòùúá éëå'
àìà ,ïéðòúî éøéùòá àìäå ïéðòúî
éòéùúá äúåùå ìëåàä ìë êì øîåì
äðòúä åìéàë áåúëä åéìò äìòî

'éøéùòå éòéùúáìáìáìáì.

ùåáìäøàáî(à ãøú)àéöåä òåãî
éåðéò ïåùìá äåöîä úà áåúëä
íåôì éë ,'íúìëàå' àéãäá äøîà àìå
êåúî úéùòðä äåöî øëùå ,àøâà àøòö
øëùî äøéúéå äìåãâ - äòéâéå ìîò
äöøå ,éùå÷ àìì úéùòðä äååöîä
íäì íìùìå ìàøùé úà úåëæì ä"á÷ä
ìò ïë íäì àá åìéàë íúìéëà ìò øëù

íøëù ìãâé àìéîîå ,éåðéò éãéâìâìâìâì.

רוחו לב. סערת  ולהשקיט אדם של דעתו ליישב – יומא האי באכילת  יש מיוחד ענין

יומא במסכת יוסף' ה'ענף בעל וז"ל לרעהו. איש בין להתפייס בידו יהא  („Ûובזה

('·˜ÚÈ ÔÈÚ'· :‡Ù' אמת 'שפת  ובספר ,(ÔÂÓ„˜‰) עון כפרת  לענין כי נראה ולי וז"ל, כתב 

העשירי מיום הט' ביום תלוי ביניהםיותר השלום לתווך  ישראל  צריכין בט' וכמו כי

עזריה בן אלעזר רבי Ù‰:)שאמר ‡ÓÂÈ) מכפר יוה"כ אין לחבירו אדם שבין דעבירות 

חברו, את שירצה זהעד ביום ולשתות  לאכול זו מצוה הקב"ה נתן זה ומטעם

יש אז  כי לבבות  ב' לו יש  האדם  שיאכל  קודם כי ושמח אחד לב לאדם  שיהיה

רגז לב הכתוב לו אמר ולכן ,(„ Á� ‰ÈÚ˘È) הצום ביום כי תצומו', ומצה לריב 'הן

ולהתענג  ולשתות לאכול ה' צוה ולכן נגע , וכל ריב כל המחרחרת  המרה תתגבר

ישראל בדשן, כל  ויאסוף  האהל  את לחבר פנים אל  נזעמים פנים  ייטיב  שמח  לב  אז 

ע"כ.חברים ה' לפני עומדים יחף ברגל

הטורלג. דברי ˙¯„)מפורסמים ÔÓÈÒ Á"Â‡) מעשה' המדרש, בשם רב  מעשה שמביא 

זהוב, בו ונתן אחד דג אלא מצא ולא  דגים לי קנה לעבדו שאמר העיר, בשוטר

ונשאר לחמשה, שהעלהו עד עליו והוסיף חייט, יהודי שם בא[הדג]והיה לחייט,

מה  לו ואמר החייט, אחר השוטר שלח המאורע, כל לו וסיפר אדוניו, אל העבד

עוד  ולא  זהובים, בה' – זהוב  שוה דג קנית ולמה לו אמר חייט, לו אמר מלאכתך,

בי' אפילו אקננו לא  והיאך לו, השיב לי, לקנותו ששלחתיו עבדי מיד שלקחתו אלא 

יכפר  שהקב"ה בטוחים ושאנו ולשתות, לאכול הקב"ה שצונו כזה, ביום לאוכלו כדי

לשלום'. והלך ופטרו עשית  יפה א "כ לו אמר עונותינו, לנו

במדרש הובא  שכיו"ב הביא יוסף' „)וב'בית  ‡È לו (·¯"¯ פרע  'מה שם ומסיים

כל  הימנה מתפרנס והיה טובה, מרגליות בתוכו לו וזימן אותו וקרע הלך  הקב "ה,

ללמדנו המעשה סוף את  הוסיפו שכאן ביארו צדיקים יוה"כ ימיו'. בערב שהאכילה



ì הכיפורים יום - הפרשה באר

ä"ìùä'÷ä(ãì÷ úåà ,øåà äøåú àîåé)

÷"îøäî 'é÷ìàä ïåùì' àéáî
íòèá ,íéøåôë íåé úãåáò øôñá
ùåã÷ä íåéá éë ,éòéùúá äìéëà úåöî
úåâàã éðôî çåîùì øùôà éà
íééåìú íä ìàøùé ìë éðéòå' úåðååòä
äøåú äîéã÷ä ïëì 'íéîùáù íäéáàì

åá çîùéù éãë éòéùúá äìéëà úåöî
,éøéùòá úéðòúä ìá÷úú æàåéðôî

åéðôì äöøð åðéà éøéùòä éåðéòù
çîù íà àìà ,äâàãá àåäù éðôî
éøéùòä úéðòú ìá÷î æà éòéùúá,

íåö ïéòî åðéä éòéùúä úçîùù àöîð
éøéùòä úáåùúåãìãìãìãì.

ורווח בכבוד  פרנסה שפע  לו  ויהיה ימיו, כל  מזונותיו לו יחסרו  שלא .מסוגלת

ה'פרישה' אצל (Ò˜"‰)כתב  השר של עבדו עם יחד הגיע  שהחייט לומר דצריך  ,

' אחריו, שבא  אמרת  דאי הדגים, הזהמוכר ביום ה' שציוה שמפני לומר  שייך וכי

חבירו מיד יגזול  או  גבול יסיג מנהגי לאכול לקיים לחזר שיש שהגם מכאן, ולמדנו ,

וחלילה  העיקר, מן לשכוח שלא להיזהר יש מאד מ"מ קודש, בהררי שיסודתן ישראל

שהוא לאמר בלבבו ויתברך  תורה איסורי בשאר או גבול הסגת באיסור להיכשל

ישראל... מנהג עכשיו מקיים

הרה"ק שהסביר וכמו עילאה, יראה ומתוך ראש בכובד זו סעודה לאכול ויש

זולל  ולהדריך  לחנך שבקשו בנפשו יצייר בעיו"כ אכילתו שבעת  זי"ע אברהם' ה'בית

לשקול  צריך  ששם ארי, לפני לאכול אותו הושיבו כן על ארץ, בדרך לאכול וסובא 

הכיפורים. יום בערב  אכילתו תהא  נמי כן תנועותיו, ולמדוד

בעיו"כ לד. המפסקת ' ב'סעודה לספר רגיל היה זי"ע סלאנים חיים מרדכי רבי הרה"ק

גדול  תרנגול ממנו נגנב  הימים מן שביום בעל-בית  היה שפעם הידוע, המשל את 

גיסא מאידך בידו, חרס העלה הגנב את  לתפוס שניסה ואע "פ מאד, וטיפח שאהב 

התרנגול  נחלש לכן כהוגן, ולפרנסו לזונו דאג ולא בתרנגול לטפל איך  ידע  לא  הגנב 

שם  עומד ובהיותו לשוחטו, כדי השחיטה לבית  הלך ברירה שבלית  עד ליום מיום

הגנב על לצעוק  התחיל מיד שלו, בתרנגול והכיר בעל-הבית נכנס השוחט לפני

והוסיף  מעולם, דברים היו שלא נחושה במצח כפר הלה אולם הגניבה, את  לו שיחזיר

כחוש  הינו שבידו התרנגול ואילו ושמן גדול היה שלו התרנגול שהרי כדבריו, לראיה

שלו  שאינו דבר נטל גם הגנב, עשה רעות ששתי וטען ויתר לא  הבעה"ב  אך  וחלש,

העיר  רב לפני שניהם את  שלח המהומה כל את השוחט בראות והכחישו, הזיקו וגם

אחד  כל שהרי להכריע , מה ידע לא  טענותיהם הרב  מששמע  הצדק, מי עם שיפסוק

שיתירו  וביה, מיניה האמת  את להוכיח ברעיונו שעלה עד שלי', 'כולה ברי טענת טען
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á"åéë'äáåùú éøòù'á áúëã øòù)

(è çì"æø åøîà ë"òå(.è ä"ø)

íéøåôëä íåé áøòá äãåòñ òáå÷ä ìë
éøéùòå éòéùú úåðòúäì äåèöð åìéàë

,íäá äðòúäåòéâäá åúçîù äàøä éë
åúâàã ìò äãòì åì äéäúå ,åúøôë ïîæ

åéúåðåòì åéúåðåâéå ,åúîùàìúéðùäå .
íéòáå÷ åðçðà íéáåè íéîé øàùá éë
àâùéå ìãâé éë ,äåöîä úçîùì äãåòñ
åîë ,úååöîä ìò äçîùä øëù ãàî

øîàðù(æé èë 'à é"äã)êîò äúòå'
áãðúäì äçîùá éúéàø ,äô åàöîðä

øîàðå 'êì(æî çë íéøáã)àì øùà úçú'
áåèáå äçîùá êé÷åìà 'ä úà úãáò
,íéøåôëä íåéá íåöäù éðôîå ,'ááì
úçîù ìò äãåòñ òåá÷ì åáééçúð

íéøåôëä íåé áøòá äåöîä.

äìåãâå,íéðéãä ú÷úîäì äçîùä
÷åñôá æîø êøãá åñéîòäå

(æ æî íéìäú)éãé ìòù ,'åøîæ íé÷ìà åøîæ'
úà úéøëäìå øîæì øùôà ïåâéðäå øîæä

.'íé÷åìà' íùá æîåøîä ïéãä úãî

÷"äøäøàéá ò"éæ àæìòáî òùåäé éáø
äðäã ,äæ íåéá äìéëàä úåöî
íéììôúîå íéù÷áî åðà úéðòú ìëá

(.æé úåëøáá åøå÷îå)éåìâ íéîìåòä ìë ïåáø'
,íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæá ,êéðôì òåãéå
ïéáéø÷î ïéàå ,ïáø÷ àéáîå àèåç íãà
êéîçøá äúàå ,åîãå åáìç àìà åðîî
úéá áøç åðéúåðåòá äúòå ,øôëî íéáøä
ïäë àìå ùã÷î àì åðì ïéàå ,åðùã÷î
,êéðôìî ïåöø éäé ïëì ,åðãòá øôëéù
,íåéä èòîúðù éîãå éáìç èåòî àäéù
êéðôì çáæîä éáâ ìò çðåî áìçë
éãé ìòù àåä íãàä òáèå ,'éðöøúå
ïî åøöåðù åîãå åáìç èòîúî íåöä
äî äæå ,ìåîúà íåéá ìëàù äìéëàä
ïëì ,'äì äùà ïáø÷ë áéø÷îå äìòîù
øåôéë íåé áøòá ìåëàì éåàøä ïî äæ ïéà
áìç áéø÷é êéà éë ,'úåùø' ìù äìéëà
äøîà êëéôì ,øçáåîä ïî ïáø÷ì äæ íãå
áìç øöååéù éãë éòéùúá ìåëàì äøåú
áåùç àäé àìéîîå ,'äåöî' úìéëàî íãå
ìò äåöî ìù íãå áìç áéø÷ä åìéàë

.çáæîä éáâ

וכמובן  עשו, כך  ואכן ירוץ , למי אנן ונחזי התרנגול, רגלי את  הקושר החבל את 

הראשונים. בעליו אל מטבעו חזר שהתרנגול

זה  השטן מצליח השנה ימות  כל במשך  שליש, בדמעות  דבריו את  סיים ובזאת

שמכשילו  ידי על כנפיו ומורט מכחישו והוא ברשתו, האדם את  לצוד הרע  היצר

טהורים  מים ישראל בני על זורק הקב "ה כאשר הכיפורים יום כבוא אולם בעוונות ,

יהודי  כל חוזר מיד דיליה, וגונדא  השטן של דמעיקין החבילין כל ונפתחים ומטהרם,

ובחדוה.... באהבה הקב"ה אל ורץ
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éôìååðá óéñåä íéùåã÷ä åéøáã
àæìòáî áåã øëùé éáø ÷"äøä
úåçéìñá íéøîåàù èåéôä ùøôì ò"éæ
øLà Eîò íBö äöøé' øåôéë íåé áøòá¥¨¤©§£¤
çáæ ìòk Baìç áBLç ,äæî Eì Bîã̈§©¤£¤§§©¤©
íééç úBà åéìò íBúç ,äæáz ìà Bðaø÷å§¨§¨©¦§¤£¨¨©¦
éë ,äæä úBàä äéäé øçî ,äæçú Búìôúe§¦¨¤¡¤¨¨¦§¤¨©¤
áåùç íéøåôéëä íåéá úéðòúäå íåöä
,çáæîä ìò íãä úàæäå ïáø÷ úáø÷äë
ìù äìéëàä úà áéùçäì éåàøä ïî ïëì
àìéîîå ,'íéîìù çáæ ìòë' åéùëò
äìòéå ,'äæáú àì' 'øçî ìù åðáø÷å'
åúìéôú ìá÷é æàå 'äì äùà çåçéð çéøì

.ùåã÷ä íåéá øçîì ììôúéù

מן מיוחדת  זהירות – היום אכעוס שלא 
כיפור  יום בערב הכעס 

áúëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäë"åé)

(áñøúïéùåòù äãåòñä .ì"æå
áåè íåé äéä àìù íåùî ë"åéòá
úåçåì åðúéð åáù ô"ëäåéë ìàøùéì
ë"äåéá ïéðòúîù éôìå .úåðåøçàä
åëæù ø÷éòã äàøðå .äãåòñä ïéîéã÷î
åùòù äáåùúä çëî úåðåøçà úåçåìì

ô"ëåé áøòáúåðåùàøä úåçåìá éë
ïèùä íàéèçäìà åëæé àìù éãë

äùî ïëåî 'éäù ïåøçàä íåéá úåçåìä
.úøçîì øää ïî ãøéì ä"ò åðéáøéàãåáå

åçåë ìëá ïèùä ãîò úåðåøçàá íâ
åøáâ åðéúåáàå .íàéèçäìå ïúåà áëòì
íå÷î åúåàá äáåùú ìòá ø÷éòå ,åéìò
åëæ íùôð ìò åãîòù éôìå ïîæä åúåàá

úåçåì ìá÷ì åëæå äîéìù äáåùúì
øáâúî ïèùäù àúéà ïëìå .úåðåøçà
åçöð øùà åì äøç áèéäù éôì ë"åéòá

äæä íåéá åúåà.

êëìåòøä øöéä äæ ïèùä äñðî
ë"äåé Y ãòåîäå úòä òéâäá
ìàøùé úà ìéùëäì ,åéìà íã÷ù íåéäå
äãåáòã åäééøæéáà àéäù ñòëä úãîá

åøîà éøäù äøæ(:ä÷ úáù 'éò)ñòåëä ìë
ïî çåøáì ãàî øäæéì êéøöå ,æ"ò ãáåòë

.äæä íåéá ñòëä

åðéöîåçéëåîù úåðåáøãë íéøáã
ç"ìöä,äáåù úáùì åéúåùøãá)

(áé úåà ãë ùåøã.ì"æåïèù äùòî äðäå
íéàá íáåø ,ë"äåé áøò Y ùåã÷ä íåéá

úåèù øáã øåáò ñòë éãéìøðä íâå ...
êéøö åðéàíò ã"îäéáì íéøäîî ìëä éøäù)

íåùî âåäðë í÷éìãäì éãë ,íäéãéá 'íééç úåøð'

(ã"ñ éøú à"îø 'ééò ,áåè ïîéñìéãâä øáëù' ,
ìë ñòåëä ìëù ,íðäéâ úøåãî äøåãîä
øáëù åðééäå .ë"ò åá ïéèìåù íðäéâ éðéî
íðéà øáëå äøåãî ìù äáäì ùà øéòáä
éåàå ,øð ìù øåà ÷éìãäì ãåò íé÷å÷æ

.ì"çø íãéá äúìò êëù

êëå'ïøäà úéá'ä øîà(:àì÷ óã)éà éë'
äæä ùåã÷ä íåé ìá÷ì øùôà

(ä"ø ìò),øîàå ...áåùéáå äçîùá ÷ø
,êëåæî çåîä äçîù é"ò éë ,úòãä

êæ çåî é"ò äáåùúä ø÷éòå.
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בעיו"כ  הטבילה  ענין  – אתכם מטהר ומי

íéâäåðìåáèì ìàøùé úåöåôú ìëá
íåé áøòá äøäè äå÷îá

'øåè'á ù"åîë íéøåôéëä(åøú)'éøéàî'áå ,
(ç"ô á äáåùúä øåáéçá)øå÷îù áúë

åäåëîñàå ,'íéð÷æ âäðîî' àéä åæ äìéáè
àø÷à(æè à äéòùé)òø eøéñä ekfä eöçø'©£¦©¨¦Ÿ©

ù"àøáå ,'éðéò ãâpî íëéììòîç"ô àîåé) ©©§¥¤¦¤¤¥¨
(ã"ëñ,íòèä áúëíéé÷ð åéäéù éãë

äæä ùåã÷ä íåéá íéøåäèåøéòäå ,
ø"äòåùä(àé óéòñ åøú ïîéñ)äæ íòè ìò

[àö÷ 'ñ ìéåå é"øäîá åøå÷îå]ïéà' ïë íàã ,
ïéà ïëå ,'äå÷îá íéåãéåå øîåì ììë ïéðò
êëéôì ,úçà íòô àìà ìåáèì êéøö

ì"éøäî ìù åîòè àéáî'åîò ë"åé áøò 'ìä)

(åèùíåùî àåä åæ äìéáè íòèù'

äáåùúøééâúîä øâëäìäìäìäìùé äæ éôìå ,
ìëì ìåãâ ÷åæéç äæå ,íéîòô ùìù ìåáèì
äúòîù ô"ëäåéá øåëæéù ,ãçàå ãçà
àåä éøäå ,ùãçå ÷ìç øééð åì çúôð

ãìåðù ïè÷ëåìåìåìåì.

ועיצומו  קדושתו  תוקף – ה ' יום גדול  כי
יוהכ"פ של

éëåðìéëé éîå ãàî àøåðå 'ä íåé ìåãâ
(àé á ìàåé)ì"æç åùøãå ,àîåçðú)

(á çìùéååðééäå ,íéøåôéëä íåé ìò éà÷ã
ìãåâ âéùäìå ìéëäì ùåðà ãéá ïéàù
íåéàå àøåð àåä éë íåéä úìòî

äâùä ìëî äìòîìåæìæìæìæì.

êëå÷åãö éáø ÷"äøä íùî íéøîåà
åðúðéá äøö÷ù ,ò"éæ ïéìáåìî ïäëä

הפסוק לה. את  יוהכ"פ בתחילת אמרינו ביארו ÂÎ)ובזה ÂË ¯·„Ó·) בני עדת  לכל ונסלח

מישראל  איש כל כי הלז , הגר הוא  'בתוכם' אכן כי בתוכם, הגר ולגר ישראל

שנתגייר. כגר היום נחשב

שרגאלו. יחזקאל רבי הרה"ק  בשם אמר זי"ע  מבעלזא  דוב  יששכר רבי הרה"ק

מרוב ביוהכ"פ 'שהחיינו' ברכת לברך  בידינו היה לא הדין שמצד זי"ע , משינאווא

כזה, נורא  במצב מגיע כשהוא המלכים מלכי מלך  לפני ודם בשר יודה איך  כי פחד,

ממש, חדשה כבריה נעשה אחד וכל עוונותינו, מכל אותנו מטהר שהקב"ה מאחר אך 

כמשמעו. פשוטו ממש חדשה  כבריה מתחדש הוא כי 'שהחיינו', לברך  צריך לכן

יששכר'לז. ב 'בני עוד שכתב מה Á)וכנודע  È¯˘˙)שהמסכתא דמילתא בטעמא 

יום  'מסכת ולא  סתמא יומא' 'מסכת נקראת כיפור יום והלכות בדיני העוסקת

השנה, ראש פסחים, שבת , כגון היום קדושת מעין ששמן מסכתות כשאר הכיפורים'

להסתירו ראוי נעלם ממקום היא היום קדושת  כי 'להורות ' מןסוכה, למעלה [שהוא

והłכל] באיזה הזמן בפשיטות כך כל שמו להזכיר שלא מעשה אנשי מנהג כן על ,

שלאדברים כיפור '][פירוש  'יום הצטרכותלומר לאיזה מעניינו כשמזכירים רק ,

עכ"ל. למשכיל, בזה ודי הקדוש', 'יום סתם אותו קוראים
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åððéàù ïëù ìëå ,êàìî àåä äî úòãì
úàæ ìáà ,'ãåáëä àñë' åäî íéðéáî
áéáñ íéãîåò ùãå÷ ùà éëàìîù ,åðòãé
ä"á÷ä úà íéùîùîå ãåáëä àñëì
íåéá ,äðäå ,òéæå úúøå äàøéå äîéàá
åãåáë úà ä"á÷ä ãéøåî íéøåôéëä
éãåäé ìë äùòð àìéîî ,äæä íìåòì

áéúëãëå ,åìà íéëàìîë(ì ,æè àø÷éå)

''ä éðôìéðôìë åðà íéãîåòù ,'åøäèú
ãåáë íù êåøá' íéøîåà ïëìå ,ùîî 'ä

.íéëàìîä úîâåã íø ìå÷á 'åúåëìî

áåúëäøåúá(á æè àø÷éå)àåáé ìàå'
øåñàù Y 'ùãå÷ä ìà úò ìëá
úéá êåúì ñðëéäìå àåáì ìåãâ ïäëì
éìë'ä äù÷äå .'úò ìëá' íéùã÷ä éùã÷

'ø÷é(àåáé ìàå ä"ã)åðéà 'úò ìëá' ïåùì ,
úò ìëá àåáé àìù òîùî éë ÷ã÷åãî
àì éøäù Y ïë åðéà úîàáå ,íé÷øôì ÷ø
íåéá íà éë íùì ñðëäì åì øúåä

.äðùá úçà íòô ùåã÷ä

øàáîå,éðà øîåàå .ì"æå 'ø÷é éìë'äéë
ìë åìùîð íéøåôéëä íåéá
,úøùä éëàìîì àåää íåéá ìàøùé
èìåù ïîæä ïéàå ïîæä ïî äìòîì íäù
åìéàë äæ ùåã÷ íåé äîåã ïë ìò ,íäá
úåîé ìë éë ,ïîæäå úòä ììëî åðéà
õåç ,ïîæä åðééäã úòä ììëá äðùä

äæ íåéîìù úòä ììëá åðéà ïë ìò ...
åîöòá ãîåò àåä àìà ,äðùä úåîé ìë

ìàå' øîàùëå ,äðùä úåîé ìëî ìãáð
íåùá ììë àáé àìù æîø 'úò ìëá àåáé
íåéá íà éë ,úòä ììëá àåäù íåé
äìéçî íåéá àåäå ,úòä ììëá åðéàù
éëàìîì åá åìùîð ìàøùéù äçéìñå
åðéàå úòä úçú íéìôåð íðéàù ,úøùä

.ì"ëò ,äðùä úåîé ììëá

÷"äøäò"éæ 'øëùùé éðá'ääîåìòú ãéâî)

(:áé úåëøáåìà' 'îâä éøáã ìò
äðùä ùàøîù íéîé äøùòãòå'ô"ëäåé

ãòå øîåì å÷ã÷ã ïàëáù äàåø êðä .ì"æå
úåøåäì ë"äåéíåé àåä äéôåâ ë"äåéù

èôùîäå ïéãä íåé àø÷ð àìå íéîçøä,
' ùéù íù øàáîåúøùò'äáåùú éîé

'áì áùçð éøùú 'è éë ,ïéã éîé íéàø÷ðä
åìéàë éòéùúá ìëåàä ìë' åøîåàë íéîé

'...éøéùòå éòéùú äðòúä

äðäå'áèéä øàá'ä áúë(ã"÷ñ èéøú)

úéìèá óèòúäì èåùô âäðîå
áúë êëå ,åéìò ïéëøáîå íåé ãåòáî
êøáì ïéà äìéìá óèòúð íàå ,ì"æ é"øàä

.ì"ëò .úåðååëä øôñ 'éòå ,åéìò

ì"çîøá'úåðååëä øåöé÷' åøôñáøãñ)

(ë"äåé,åëøã éôì íòèä áúë
íåé ìù äîçä úòé÷ù úòùá éë
ììë ìë ìò 'úéìè' ä"áå÷ ñøåô ùåã÷ä
åãé ìöá åðúåà àéáçî åãñçáå ,ìàøùé

äðéëùä éôðë úçúøáãäù ïååéëîå ,
.åéìò ïéëøáî ïéà ïëì åîöòî äùòð äæä
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úåàøåð'øôåñ íúç'ä áúë,úåùøã)

(:èñù á"çàðùéì éàäá
'øòöìå ùôð úåðòì åððéà ë''äåé úéðòú

äùåã÷ úîçî íà éë ,å"ç ìàøùé
,úøùä éëàìîë úå÷éáãå úåáéø÷å
íéðåùàøä íåé 'î ïéðòë àåäå
øäá ä"ò åðéáø äùî äéäù íéðåøçàäå
äúù àì íéîå ìëà àì íçì -
äðéëùä åéæî äðäðå äùåã÷å úå÷éáãî,

áéúëãå(èë æè àø÷éå)'íëéúåùôð åðòú'
...úåøøåòúä àìà éåðéò ïåùì åððéà

àúéà'øôåñ íúç'áæè ãåîò à"ç ,úåùøã)

(á øåèíãà ìù åôåâ óàù
,äæä íåéá øúåéá ùã÷úîå äìòúî

åðéðùù äîî äéàø àéáîå(.áô àîåé)

ãò äúåà ïéìéëàî äçéøäù äøáåò'
àøîâá àúéàå ,'äùôð áéùúù(á"ò íù)

øîà ,äçéøäù úøáåòî äùà äúééäù
íéøåôéëä íåéù äðæàá äì åùçìéù åäì

äúååàú ùìçú êë éãé ìò éìåà ,àåä
æà òâøéú àì íàå ,ìåëàì êøèöú àìå
äîìå ,ùôð çå÷éô íåùî ìåëàì äì åðúé
øåñéà úåìéëà øàùá äæ ïéã åðéöî àì
ùåçìì êøèöðù úåôéøèå úåìéáð ïåâë
úåìéáð ìåëàì äøñà äøåúäù úøáåòîì
éòîá øáåò éë ,íòèä àìà .úåôéøèå
àåäù äòùá äàøåð äùåã÷ åì ùé åîà
êàìîä íò äìåë äøåúä ìë ãîåì

(:ì äãðá øàåáîë),ìù øåëò óåâ àìåìéàå
éëàìîî øúåé ìåãâ àåä ,åúôé÷î åîà

úøùäéàãååì áåø÷ äðùä ìëá ïëì ,
øåñàù äðæàá åùçìéù äî ìéòåé àìù
øåëòä óåâä éë ,úåôéøèå úåìéáð ìåëàì
.úåéøîåçå úåéîùâ úååàúì åúåà êùåî

íâ íéøåôéëä íåéá ìáàóåâíàä
øáåòì åøéëæé øùàë àìéîîå ,êëãæî
÷éñôéù ïëúé íéøåôéë íåé íåéäù

...ãåò úååàúäìîçìçìçìçì

יששכר'לח. ה'בני הרה"ק  כדברי זה, ביום למאד מתעלה העולם וארציות ' 'עביות  ואף

„˘)זי"ע  ˙Â‡ '‡˜¯Ù„ אמרו ('‡‚¯‡ כי ביוה"כ, הסנדל' 'נעילת נאסר מדוע  בבארו

לרגליו' מנעלים ויקח ביתו קורות  אדם ימכור 'לעולם ˜ËÎ.)חז"ל גודל (˘·˙ ומהי ,

חאגיז' מהר"מ 'הרב  בדברי מבואר כי אלא, נעליים, בעד כך  כל שהפליגו הנחיצות 

('ÌÈÓÎÁ ˙�˘Ó'·),האדמה נתקללה הראשון אדם שחטא  שבשעה הרמז, חכמי בשם

שנאמר ÊÈ)כמו ‚ ˙È˘‡¯·),'בעבורך האדמה לו''ארורה שיש מה 'כל  אדם ימכור  ולכן

קללה מקום  על ידרוך שלא היא,כדי קודש אדמת  שקרקעו המקדש בבית אמנם ,

במנעלו' הבית בהר אדם יכנס 'לא  ולכן יחף, ולילך המנעלים להשיל Ò·:)יש ˙ÂÎ¯·),

במנעלים, נהלך לא  הכיפורים ביום כיו"ב , קודש'. ל'אדמת  בינו חציצה תהא שלא  כדי

'של  לו ואמרים ברוך לכלל ארור מכלל היום יוצאים שבה החומריות וכל הארץ כל כי

רגליך  מעל הואנעליך  קודש  אדמת  עליו  עומד אתה אשר המקום  '.כי
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,úîàäå÷ø íðéà ìàøùé éðá éë
óà àìà úøùä éëàìîë

øúåé íéäåáâå íéìåãâäðùä ìëá äðäã ,
äçðîå úéøçù úåìéôúá íéøîåà äìåë

'øúë' íéøîåà óñåîá ÷øå 'êùéã÷ð'éðáå]

íå÷îá 'êöéøòð' óñåîá íéøîåà æðëùà

['ùã÷ð'ìëá íéøîåà íéøåôéë íåéá åìéàå ,
'øúë' úåìéôúäíéøîåà æðëùà éðá ïëå]

[íåéä úåìéôú ìëá 'êöéøòð'íòèä äîå ,
äæ éåðéùì('ùåáì'á 'ééò)äèî'ä áúëå ,

'äùî(áòúú úåà)äìòúî äæä íåéáù ,
úåìéäú éãé ìò 'ãåáëä àñë' ìåëéáë

ìàøùéìàøùé' (:å â"ç) ÷"äåæá øåîàä ã"ò)

('íéîùáù íäéáàì ïéñðøôî,åãåáëå
ìë äåáâ íå÷îì íîåøúîå äáâðå äìåò
éëàìî ãéá ïéàù ãò íäéúåìéäúî êë
íå÷îä úùåã÷ âéùäìå òéâäì úøùä

àåääìë íé÷òåöå íéäîú íä ïëìå ,
' ïîæääéàíåùîå ,'åöéøòäì åãåáë íå÷î

íù áåúëù 'êùéã÷ð' íéøîåà ïéà éëä
íéëàìîä éë ,çëåð ïåùìá 'êîå÷îî'
ïéàù éðôî åæ ïåùìá èå÷ðì íéìåëé íðéà
éëä íåùîå ,àñëä 'íå÷î' úà íéâéùî
.øúñð ïåùìá 'åîå÷îî' íéøîåàå íéøæåç

äðäáéúë(àé â ù"äù)äðéàøå äðéàö'
äøèòá äîìù êìîá ïåéö úåðá

ì"æç åøîàå ,'åîà åì äøèòù:åë úéðòú)

(äøåú ïúî äæ ä"ã é"ùø- åîà åì äøèòù
íéøåôéëä íåé äæ÷"äøä øàéá úåàøåð .

ò"éæ 'íééç íéî øàá'äç÷ìå ä"ã àùð)

(ïäëäùøãîä éøáã é"ôò ,(á â ø"ùäù)

øæòìà éáø úà é"áùø ìàù ïðçåé ø"à
êéáàî úòîùù øùôà åì øîà ,é"øá

åì äøèòù äøèòá' åäîåîàåì øîà ,'
(ìùî)äéäå äãéçé úá åì äúééäù êìîì

äúåà àøå÷ äéäå éàãî øúåé äááçî
äúåà àø÷ù ãò äááçî ææ àìå éúá
äúåà àø÷ù ãò äááçî ææ àìå éúåçà
ä"á÷ä éàãî øúåé ááçî äéä êë ,éîà
áéúëã àåä àãä éúá ïàø÷å ìàøùéì

(àé äî íéìäú)éòîùúáææ àìå ,éàøå
ïàø÷ù ãò ïááçîéúåçà'àðùù"äù)

(á äéì éçúôéúåçàææ àìå ,éúéòø
'àðù éîà ïàø÷ù ãò ïááçî(ã àð äéòùé)

- åðéæàä éìà éîåàìå éîò éìà åáéù÷ä
éîàìåìò å÷ùðå é"áùø ãîò ,áéúë

òåîùì àìà éúàá àì åìà øîàå åùàø
.ééã äæä íòèä êéôî

øàáîåêøãë àåäù 'íééç íéî øàá'ä
åäéáâîå åðá úà áäåàä áàä
íéîòôìå ,áà ìù åùàø úîå÷ ãò
,åùàøî äìòîì åðäéáâé øúåé åááçîùë
åäùåòå ùîî åùàø ìò åäéáâî íéîòôìå
äìòîäå äðéçáä àéäå .åùàø ìò äøèò
íä ìàøùé éðáù - øúåéá ääåáâä
ääåáâ àéäù ,'åîà' úâøãîá ìåëéáë
,åîöò íéîìåò ìë àøåáî ìåëéáë øúåé

áàëåäéáâî åãéçé åðáì åúáäà áåøîù
ì åîéøîåäåáâ àåäå ,åùàøî äìòî

åðîî øúåéíéøî ìåëéáë éîð éëä .
ìëî åøäèîå åëëæîå éãåäé ìë ä"á÷ä
äøèòù' íøîåà øàåáé äæ éô ìò ,óåðéè
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íåéä äæáù 'íéøåôéëä íåé äæ - åîà åì
åæ äâøãîì åðà íéìåòèìèìèìèì.

– אתכם מטהר ומי מטהרין אתם  מי לפני
היום  טהרת 

áúë'êåðéç'ä(äô÷ äåöî)äéäù .ì"æå
òåá÷ì ,åéúåéøá ìò ì-àä éãñçî
íéàèçä ìò äøôëì äðùá ãçà íåé ïäì
åöá÷úé åìéàù ,åáåùéù äáåùúä íò
íúàñ àìîúú äðù äðù úåéøáä úåðååò
áééçúéå ,øúåé åà ùåìù åà íééúðù óåñì

äéìë íìåòäîîîîåúîëçá äàø ïë ìò ,

ãçà íåé òåá÷ì ,íìåòä íåé÷ì ä"á
,íéáùì íéàèç úøôëì äðùáúìéçúîå

øçàå ,êëì åùã÷å åãòé íìåòä úàéøá
,äøôëì íåéä åúåà ä"á ì-àä åãòéù
åúàî úåëæä çë ìáé÷å íåéä ùã÷úð

äøôëá òééñî àåäù ãò äìòúéàîàîàîàî.

'ùåáì'ä(àñ áô÷ú ïîéñ)äî øàáî
ò"åîù úìôú íãå÷ íéøîåàù
...íëéìò øôëé äæä íåéá éë' ô"ëäåé ìéìá
÷ñôä íåùî äæá ïéàù ,'åøäèú 'ä éðôì

,äìôúì äìåàâ ïéáäøäèäå äøôëä éë

יודעים לט . אדם בני היו שאם זי"ע, מקאצק  ה'שרף מנדל מנחם רבי הרה"ק אמר וכבר

לשומרה  ביותר נזהרים היו הכפורים, ביום האדם נשמת מתנקה צחצוח באיזה

שוב . יטנפה שלא  בטהרה

בווינאמ. עיר של ברחובה בהיותי פעם סיפר, זי"ע מדז'יקוב  ישועה' ה'עטרת הרה"ק

לשם  ושאלתיו, אליו ניגשתי הרחובות, את  מנקה שאחד האיך  ראיתי הבירה, עיר

מלוכלך להיות הרחוב  ישוב  שעות כמה בעוד ממילא  הרי כך, כל כבודו יטרח מה

ה'מנקה', ויענני לריק, תיגע  ומדוע שובכדאשתקד, ספורות  שעות שתוך  אמת  הן

עד הזוהמא  תעלה  כסידרן, תמידים אותם אנקה  לא אם אבל, הרחובות , יתלכלכו 

ברחוב ... להלך שייך  יהא  שלא עד ראש  למעלה 

ואם  ולשטוף', 'לנקות  הטהרה, בימי עבודתנו זוהי ואמר, ישועה' ה'עטרת סיים

בנקיון  ארוויח ומה לבסוף, לקלקל אשוב  ממילא הן - בחשבונותיו האדם יתחיל

ליטהר  עצמו, לנקות  עתה יעמול לא  אם שהרי כלל, טענה זו אין הזאת , כעת  עצמי

ח"ו... ראש למעלה עד אותו יציפו הם הרי וזוהמא, חלאה מכל

קלוגערמא. שלמה  רבי ˙¯·)הרה"ק ‰ÓÏ˘ ˙ÓÎÁ) נושאין שאין ישראל למנהג  טעם נתן

תשובה ימי בעשרת  ‰)נשים ·¯˙ 'ÌÈ¯Ù‡ ‰ËÓ'· 'ÈÚ)חז"ל אמרו דהנה ,ÈÓÏ˘Â¯È)

(‚"‰ ‚"Ù ÌÈ¯ÂÎÈ· שנראה מפני אשה לישא ראוי אינו לכן עוונותיו', כל לו מוחלין 'חתן

' עוונות, למחילת  לזכות איך  דרכים מחפש הוא במלך כאילו יד כמרים  הוא  ובזה

המל  חטאתיכם'כיםמלכי מכל אתכם לטהר עליכם יכפר  הזה ביום 'כי שהבטיח

(Ï ÊË ‡¯˜ÈÂ).
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äìåàâ êì ïéàå ,åðúìåàâ àéä àéä
åæî äøéúé àúëéøà.

וסגולת  מצוות – ירוחם  ועוזב ומודה 
הווידוי

äðúî'áà åðéáà åðì ïúð 'äáåè
ìò äãåîä ìëù Y íéîçøä
éåãéåå'á íéøîåà åðà ïëå ,íçåøé åúàèç

íéñéð åðéáø ìù 'ìåãâä(ãåòå ÷"ëåéá)

,êúåéøá ìò íçøì êâäðîå...øúåéáå
êéðôì íéãåîå êéìà íéáùìíéáæåòå

íäéòùô ìò íéîçðúîåíéñëî àìå
íúåàáåúë ïëù ,(âé çë éìùî)äñëî

,íçåøé áæåòå äãåîå çéìöé àì åéòùô

.íåðäéâ ìù äðéãî åùôð úà ìéöîå
àì ÷ãöä êðéã úéá âäðî ò"ùåáø
úãéîù ,íãà éðá ìù ïéðéã éúá âäðîë
ïåîîá åøáç úà òáåú àåäùë íãà éðá
øåôëé íà ,èôåùä ìà åà ïéã úéá ìà
,ïúéì áééçúî äãåé íàå ,ïåîîä ïî ìöðé
íà àìà ,àåä ïë àì ÷ãöä êðéã úéáå
íàå ,åùôðì éåàå åì éåà íãà øåôëé

åäîçøî äúà áæåòå äãåîáîáîáîáî.

ïîæäåàøîâá áéúëãë ,àîøâ(:æô àîåé)

íåé áøò éåãéå úåöî ,ïðáø åðú
...äëùç íò íéøåôëäâîâîâîâîøùôà éà éë

áúëù åîëå ,éåãéå àìá äáåùúì

וילך מב. בפרשת  כתיב ÁÈ)הנה ÊÈ ,‡Ï ÌÈ¯·„) אלהי אין כי על הלא ההוא ביום ואמר

הרעה  כל על ההוא  ביום פני אסתיר הסתר ואנכי האלה. הרעות מצאוני בקרבי

זי"ע סופר' ה'חתם הרה"ק  ומבאר עשה. ÏÚ)אשר ¯Ó‡Â ‰"„ ,Ó"Â˙) הסתר וז "ל ואנכי .

מצאוני  בקרבי אלוקי אין אשר על 'ואמר - תשובה ועשו התודו כבר הא וקשה אסתיר,

- דייקא מהם מהם, פני ואסתירה מתחלה ונלע "ד, האלה'. פנים,מהםהרעות אסתיר

בקרבי  אלקי אין כי על ויאמרו וישובו יתודו ועי"ז, וצרות', רבות רעות  'ומצאוהו ועי"ז

עשה  אשר הרעה כל על אלא מהם לא  פני את  אסתיר הסתר ואנכי זה ידי ועל וגו',

פני אסתיר - נבוכדנאצר בימי לצלם שהשתחוה אלהים אל הרעה.מאותהופנה

ממה מג. זי"ע  משה' ה'ישמח הרה"ק שאמר במה יתבונן 'אשמנו' לאמירת בגשתו

הוא שעתיד הוידוי, אמירת בשעת לזכור שצריך אמת , מגידי מפי בנעוריו ששמע

ב 'קיטל' לבוש ויתוודה(˙ÌÈÎÈ¯Î)להיות  ÏÚÓ‰)וטלית  Ï˘ „"È· È�ÙÏ) תתקבל ולא

ידי  על לתקן בידו עדיין עכשיו ואילו הוידוי, מועיל אין כבר אז שהרי תשובתו,

רושם. עליו יעשה וזה הווידוי,

הנכונה  בדרך זי"ע  מפאפא יחזקיהו יעקב  רבי הרה"ק  משם אומרים אחר באופן

דרכים' ו'שודדי יער בתוככי עומד שהוא  בעיניו שיצייר וידוי, לומר האדם צריך איך 

תיכף  יהרגנו שלא  לפניו מתחנן והוא  מנדנה, חרבו את  הרוצח הוציא וכבר מצאוהו,

מותו. קודם להתוודות  שיוכל כדי ספורות דקות  ימתין אלא 
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í"áîøä(à à äáåùú 'ìä)úåöî ìë
íà äùòú àì ïéá äùò ïéá äøåúáù
ïéá ïåãæá ïéá ïäî úçà ìò íãà øáò

äââùáåàèçî áåùéå äáåùú äùòéùë
àåä êåøá ì÷ä éðôì úåãåúäì áééç,

øîàðù(æ-å ä øáãîá)éë äùà åà ùéà
åùò øùà íúàèç úà åãåúäå ...åùòé

,íéøáã éåãéå äæäùò úåöî äæ éåãéåãîãîãîãî.

òãéåøéáòäì éåãéå ìù åçåë ìåãâ éë
úåðòøåô ìë åéìòîäîäîäîäîåðéöîãë ,

äéá áéúëã ,òùøä íòìá éáâøáãîá)

(ãì áë'ä êàìî ìà íòìá øîàéå'
ùøãîá åøîàå ,'éúàèç(åè ë ø"áãîá)

ãîåò ïéàù òãåéå ,íåøò òùø äéäù
éî ìëù ,'äáåùú àìà úåéðòøåôä éðôî
úåùø ïéà 'éúàèç' øîåàå àèåçù

åá òâéì êàìîìåîåîåîåî.

äîøîà øùà øùåé éøîà åöìîð
åð÷ú òåãî øàáì ,'äîëç úéùàø'ä
øãñ éô ìò éåãéååä øãñ úà ì"æ åðéîëç

חכמה'מד. ÊÈ)ה'משך  ‡Ï ÍÏÈÂ '¯Ù) אין שהרי תשובה, מצות  עיקר הוא שוידוי מוכיח,

לחטוא אסור תשובה בלא  גם דהא  החטא, עזיבת  היא  התשובה שעיקר לומר

דבר  עצמו על שמקבל במה תשובה מצות  לו הועילה מה כן ואם ולהבא , מכאן

מעומק הוידוי הוא התשובה עיקר ודאי אלא סיני, מהר עליו ועומד מושבע  שהוא

עוד. לכסלה ישוב שלא  הלב 

עליו מה. באים ייסורים אשר שהאיש זצ"ל מוואלוז'ין חיים רבי הגאון אמר וכך

שהדבר  אומר, והיה היסורים, מאתו שילכו ודאי חטאיו על שעה באותה ומתוודה

לרחמים. ויהפכו הדינים ימתקו ויתוודה בתשובה יחזור כאשר שמיד ומנוסה, בדוק 

אומרמו. והיה זה, מדרש דברי על חוזר היה זי"ע ישראל' ה'בית שמצווההרה"ק

הנעורים לבני יענו לפרסמו מעשיהם, על תירוצים ולילה יומם שיענו במקום –

עולם. של מלכו – המלך לדרך  ויחזרו 'חטאתי' ויאמרו

היה  אהרן' ה'בית  הרה"ק  של חסידיו הביתבקרב  והיה ירוחם, רבי בשם חסיד

שגם  החסידים אחד שאל פעם העמוד. לפני להתפלל לגשת לשלחו מרבה אהרן

'ירוחם' בשם נקרא שהוא  משום וכי קדוש, רבי העמוד... לפני להתפלל אוותה נפשו

לעמוד... הרבה כך כל ÈÏÚ‰)יגש ‡‰˙ ‰Ó È˘Ù� ,ÌÈ¯·„Â ¯ÓÂ‡ ÈÏ·Ó ÔÚÂËÎ),הרבי לו אמר ,

תיקרא עוזבוגםמודהלכשתהיה אתה גם ירוחם ...אז

בשעת ביניהם המדברים בחורים שני זי"ע  ישראל הבית הרה"ק  ראה פעם

משך מדרשי בבית רגלך  כף תדרוך  לא לו ואמר מהם אחד אל ניגש התפילה,

והוא דיבר הלה רק בו, האשמה שאין ולומר להצטדק הבחור החל ימים, שבועיים

עם  מתחיל שאתה מכיון ישראל' ה'בית לו אמר לדבריו, האזין רק כלל דיבר לא

ואמר תירוצים חברו אל ניגש מכן לאחר שבועות , ששה המדרש לבית תיכנס לא
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,åáúë äìá÷ä éîëç éë ,'á-'àä úåéúåà
ïååúà á"ëä éãé ìò àøáð íìåòäù
àåä áéøçî àèåç íãàäùëå ,àúééøåàã
ïëì ,úåéúåàä åìàá àøáðù íìåòä úà
,äàøåá ìà áåùì úøøåòúî åùôðù úòá
ùé äáåùú éãé ìò íâôä úà ï÷úì àáå
øãñ ìò ãñåéîä éåãéååá úåãååúäì åì
íå÷î ìëîù ,óéñåîå ,àúéá àôìàä
óà 'åðàèç' øîåì äìéçú íéîéã÷î
åðàèç úáéú éë ,'ç úåàá ìéçúî àåäù

øçàî ,ùàøì ìëì úëøöðäòùáå
àåä éøä ,'éúàèç' øîåàå äðåò íãàù
,åéâåøè÷å òøä øöéä úà åéìòî úéáùî

éåãéååä úà øîåì àåä øùë æàåàìì ,
àìéòì ïèùä åéìò âøè÷éùæîæîæîæî.

áúë÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø ÷"äøä
'äðùåù éèå÷éì'á ò"éæåàù ä"ã)

(äçðîúåãååúäì 'áåúëä åðúåà ãîìîå'
åðçðàù ,äæä êøãáíéçåèáåúìîçá

אני  ורוצה חטאתי, רבי, הבחור, ענהו שבועיים, מדרשי לבית תיכנס אל מעתה לו

ישראל' הבית  לו אמר זה, מעשה על עצמו]לשוב  תירץ  שלא תיכף [אחר היכנס

רבה. לקידושא ומיד

מחסידיו לאחד פעם אמר הוא ‰ÚÓ˘‰)אף ÏÚ· Ì˘· È˙ÚÓ˘)'נסיעה' אליו שערך

לו  אמר הרבי', אל הנה 'באתי לו אמר בואו, למטרת הרבי שאלו שלום וכשקיבל

לשבתהרבי אלי בא לא התפילה באמצע  ˘·‡˙המדבר ‰ÊÎ ·ˆÓ· ¯Ó‡˙ Ï‡ ,¯ÓÂ‡Î)

(...ÈÏ‡רק התפילה, בעת מאומה דיבר לא הוא אמת שעפ"י המעשה בעל ומספר ,

נהג  החסיד זה אבל בשיחתו, השתתף שהוא  כמו נראה והיה דיבר לצידו היושב זה

מער  שוין וועל איך  ואמר, נענה אלא המדבר, אנכי לא – לרבי ענה ולא בחכמה

רעדן... ‰˙ÏÈÙ‰)נישט ˙Ú· ¯·„‡ ‡Ï ¯˙ÂÈ),'דיבור כדי ב 'תוך הרבי לו באתאמר אכן,

לשבת ... אלי

נשא  פרשת במדרש להדיא  כן ‚)ומבואר ‚È ¯"„Ó·) הראשון אדם שגורש טרם כי

תשובה  ע łה עכשיו 'אפילו לו ואמר בתשובה, שיחזור הקב"ה ממנו ביקש עדן ֵַמגן

עצם  שעל הדברים, הן והן אותו, גירשו תשובה עשה שלא ומאחר מקבלך ', ואני

בעצמו שטען וכמו להצטדק , בידו היה È·)החטא  ‚ ˙È˘‡¯·) עמדי נתתה אשר 'האשה

מה  לו היה לא בתשובה חזר לא מדוע הטענה על אך ואוכל', העץ מן לי נתנה הוא

הדין. מן נענש הכי ומשום להשיב,

אם מז. מרעהו, מעות הלווה לאחד הדבר את המשיל זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק 

ויומיים, יום עוד לי המתן הנה לו ויאמר ידחהו חובו, את לתבוע המלווה כשיבוא 

לא סח אתה מה יודע איני כנגדו יטען באם אך לו. יחכה אזי שבועיים, או שבוע 

על  למשפט הדין בית  אל ויוליכו הלה יתפסהו ומיד תיכף מעולם, דברים היו
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ìò åðì ìåçîéå åðéìò íçøéù åîù êøáúé
,åðéúàèçúà ùøôîù úåáöòá àìå

íà éë ,åîöò ìò íéðéã øøåòîå åéàèç
ìåãâ ïåçèáááåúëä øîàîë ,éìùî)

(âé çëåðééäå .ì"ëò ,íçåøé áæåòå äãåîå
úåöî ìëë äååöî àéä äáåùúä éë
äçîù êåúî íîéé÷ì ùéù äøåúáù

ááì áåèáåçîçîçîçî.

זמן גדול – דכיפורי יומא דמעלי בפניא 
הכיפורים  יום כניסת 

úòáìàøùé éðá åâäð íåéä ùã÷úä
ìëä äðäå Y 'éøãð ìë' øîåì
åììä íéòâø úàø÷ì íéøøåòúîå íéùòåø
óà ,äæ ïîæá íìåòì äàá äìåãâ 'äéëá'å
äî'å .'úåøøåòúä' ìë åá ïéà äøåàëìù
,íéøãð úøúä íúñî éøãð ìë 'äðúùð
íéôéñä úåîà åòåðéù åðéöî àì éë
÷"äåæá íðîà .ä"øòáù 'íéøãð úøúä'î

àúéà(.å÷ á"ç)øùôà äáåùú éãé ìòù
,äòåáù íîò ùéù úåòø úåøéæâ ìèáì
ïåöø úò äùòð 'éøãð ìë' úìôú úòùáå
øéúäì ììôúäìå ù÷áì øùåëä úòùå
ïåéëã ,åìà úåîøçå úåòåáù ìèáìå
àìù ïúåà øéúî äèî ìù ïéã úéáù
íéìòåô æ"éò ïéîéé÷å ïéøéøù åéäé
åéäé êëå íåøîá íéîçø íéøøåòîå
éëä íåùîå ,äìòî ìù ã"áá ïéøúåî
ìë éë ,äòù äúåàá äéëáä úøøåòúî
äáåùúá øæåçå åéùòîá ùôùôî íåøò
úåøéæâ ìë ìèáì åçåë ìëá ìãúùîå

.úåòøå úåù÷

åìéàåøàéá ò"éæ '÷ä è"ùòáä ïøî
(áë ô"ëäåéå ä"ø ú"äò è"ùòá),

òåãé äðäã(:ë àîåé)äéì úéì ïèùã
øåôéë íåéá éðåèñàì àúåùøèîèîèîèîïëì ,

ø"äöéä õîàúî äëéùç íò ë"åé áøòá

הכתוב ביאור זהו Ï·)הכחשתו. · ‰ÈÓ¯È) כי חטאתי' לא  אמרך  על אותך  נשפט 'הנני

האדם  יודה אם אמנם דבשמיא. מרן לפני במשפט יבוא  מיד הרי חטאתי לא  האומר

ירוחם. ועוזב  מודה אזי חטאו, על

כדי מח. הוידוי, באמירת ניגון של מיוחדת 'תנועה' יש שלכן העולם, שאומרים וכמו

שמחה  מתוך  יעשנו ואדרבה בעצבות, להיות  אסור כזאת  בעת  שגם להזכיר

באמירת פעם מנגן שהיה מזאסלאב החזן בשם שאומרים וכמו השירה, ונעימת

היה  מהיכן חוטאים, ישראל בני היו לא  אם 'רבש"ע ', ואמר נענה כך ומתוך  הוידוי

קודש  בהררי יסודתה רק  בעלמא, מליצה זו שאין והאמת  כזה.... מתוק 'אשמנו' לנו

זי"עבשם מאניפולי זושא רבי ישראל,הרה "ק של לזכותן לומר רגיל שהיה אם,

ובהשתפכות בנעימה שאומרים כזה 'ונסלח' להקב"ה היה מאין חוטאים היינו לא 

מצוה.הנפש של שמחה מתוך  להיות חייב  שהוידוי וברור, פשוט מזה והלימוד .

אין מט . כן על אשר – הקדוש ביום ממעל בשמים המתעוררים הרחמים גודל על
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â"òàå ,ìàøùé éðá ìò âøè÷ì åçåë ìëá
øøåòúî ïëì - éæç åäééìæî éæç àì ïåðéàã

...äòù äúåàá éëáä

øúåéñçðô éáø ÷"äøä øàéá äæî
ò"éæ õéøà÷î(æì÷ú íìùä ô"îà)

,'éøãð ìë' úøéîà úòá äééëáä úáéñì
ìù àéìîôä ìëå äéúðéëùå ä"áå÷ éë
,ùåã÷ä íåéá äæä íìåòì íéãøåé äìòî
ìëåéù íìåòä äæá íå÷î íåù ïéàå
íä ÷ø ,íúùåã÷ úàå íúåà ìåáñì
æà ïéãéøåî åððäù úåòîãá íéùáìúî

.'ä éðôì

íðîààéáú àì åæ úåøøåòúäù øäæé
éøáã øåëæéå ,úåáöò éãéì åúåà

ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä(ë"äåé ,úåáà úøåú)

òãåé ïèùäù ïåéëã ,àñéâ êãéàì øîàù
úà ìéùëäìå ïéèùäì úåùø åì ïéàù
úà øøåòî àåä ïëì ,ùåã÷ä íåéá íãàä
úåáöò éãéì åàåáéù éãë åæë äòùá éëáä
øîùéå øäæé ïë ìò .å"ç äøåçù äøîå
êåúî úåëáì Y íäéðù éãé úàöì

ïåçèáå úå÷æçúäá åîöò ÷æçìå ,äçîù
Y'ä éðôì íëéìò øôëé äæä íåéá éë

áìä úøäèá åøäèúðððð.

úåàøåðùåã÷ä 'íééçä øåà'ä áúë
úðù ùåã÷ä íåé øçà ò"éæ
'ìàøùé úñðë' úøáç éðáì â"÷ú

,äéìèéàá(íéìùåøéá åéúåøå÷ ìò åøåôéñá),
äøàä éúéàø' áúë íéøáãä êåúáå
øéáâ éì äð÷å ,'éøãð ìë' úòùá 'äìåãâ
,'éøãð ìë'ã ú"ñ úàöåä áøòîäî ãçà
äéä ùîî ìëéää éúçúôù äòùáå
êë ìëá ïãò ïâ éøòù úçéúôë éðéòá

úñðëä úéáá äúééäù äøàäøð'á àáåä)

(æéø 'åîò 'éáøòî.

– נפשותיכם את תענו  לחודש  בעשור
התענית  סגולת

òåãéìãðî íçðî éáø ÷"äøäù
ãàî øéîçä ò"éæ áåðîéøî
úà øéúä àìå ,øåôéë íåé ìù úéðòúá
íå÷îá ÷çãä úòùá íà éë äìéëàä
øçàîã øîåà äéäå ,ùîî ùôð çå÷éô

שעונש  הטעם לבאר הק' השל"ה שכתב  ממה ללמוד יש – בו להשטין רשאי השטן

שבו  העונש שאף משום כשבת , ב "ד במיתת  ולא  בכרת  הוא  במזיד יוה"כ המחלל

כלל  שייכות לו אין אשר כזה אישים חדל שאפילו והרי הרחמים, מרוב  ממותק 

המרובים. השי"ת ברחמי נכלל הוא  אף נפש בשאט ומחללו ליוה"כ

שנאמרנ. במה פירשו ËÈ)וכבר · ‰ÎÈ‡)הלב שפיכת שדימה ליבך ', כמים 'שפכי

הוא הרי בכלי וכשדולה עולם, לקרקע  מחוברים מעיקרם שהמים שכשם למים,

אל  חוזרים הם הרי נשפכים המה כאשר ואילו וחיבורם, חיותם ממקור מנתקם

ולמקור  לשורשו שיחזור עד ה' פני נוכח ליבו האדם ישפוך זה דרך על כך  שורשם,

האמיתי. חיותו
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úäì êéøöù äøåúá áåúëùäæ íåéá úåðò
éøäòáèä êøã ãöîùéåðéòäå íåöä

ïéà ïëì ,òáèä êøãá óåâä úà ïéæî

úéðòúäù ,ãåò øîàå ,êëá ì÷äì êøåö
àéä éë íéîé úåëéøàì úìâåñî ô"ëäåéá

íãàä éøáà ìë úà äàôøîå äðéæîàðàðàðàð.

אכילתו,נא. לו המתיר צדק  ומורה מוסמך  מרב הוראה דליכא  היכי מילי דהני פשיטא ,

משום לאכול החולה מחויב  אז ÂË)כי „ ÌÈ¯·„) וכמו לנפשותיכם', מאד 'ונשמרתם

ולשתות לאכול החולה על מצוה כן ולצום להתענות  התורה מן מצווה ישראל שכלל

נפשו. את להחיות כדי

הרה"ק מחותנו אל זי"ע מבעלזא יהושע  רבי הרה"ק שכתב קודש מכתב  ונעתיק 

תרמ"ה  שנת תשובה ימי בעשרת זי"ע , מויזניץ צדיק ' ה'צמח בעל מענדל מנחם רבי

תשרי]לפ"ק כ"ט  ביום מויזניץ הרה"ק  של הסתלקותו  לפני ספורים  וכבר [שבועות ,

הסכים  לא  לאכול עליו ציוו שהרופאים ואע "פ כח, ותש חלש היה הקדוש ביום

קדשו  מכתב  מבעלזא הרה"ק אליו שיגר לכן להתענות, בדעתו וגמר דבריהם לקבל

לפ"ק תרמ"ה ימים' 'תאריכו לסדר ג' יום ב "ה וזלה"ק דעתו, את שישנה לשכנעו כדי

הקדוש  הרה"צ ה"ה מחו' אהובי כבוד לאור, החיים באור לעשור, כסה בין בעלזא.

שליט"א . מענדיל מנחם מו"ה כשת"ק ישראל תפארת חו"פ קדישא בוצינא  המפורסם

ד' אנ "ש בלב  מורא עלה כי ששמעתי בעיני לפלא  כי הלזה, במכתב באתי אחדש"ה

כזאת להאמין יוכל ומי הבעל"ט, הקדוש ביום להתענות  כ"ק  ירצה פן יחיו, עליהם

לבלתי  ועומדים אנחנו מצווים אחד מרועה הלא  בישראל, ירבו כמותו קדוש איש על

בעת זכרתי לנפשותיכם. ונשמרתם נאמר המצטרך ובמקום הכיפורים, ביום לאכול

הוא אמנם ביוהכ"פ, לאכול ירצה לא פן במבוכה והלכנו חולה, היה זצ"ל שאאמו"ר

לאכול  לו ליתן וציוה מיהר נדרי' 'כל אחרי ותיכף בדבר, זריז היה צדקתו בגודל ז"ל

הלשון בזה ואמר צריך, שהיה כפי כפי בוראי מצות  לקיים  ומזומן מוכן הריני

אכילת בעת רק כזאת  שמחה  ראינו לא כמעט יתירה , בשמחה ואכל חז "ל, שאמרו 

לולב ונטילת .מצה 

ובפרט  עליו, הרופאים פקודת כפי ויתנהג זו במצוה זריז יהיה כ"ק גם ובוודאי

גדול ילמדו אדם בזה יחמיר אם כי פן ביותר, להיזהר צריך עליו, ישראל עיני אשר

לכ"ק לכתוב  הוא, רצוני נגד זה מכתבי כי לי יאמין סכנה, לידי ח"ו ויבואו ממנו,

מה  לכתוב הכרחתי בעיני, הטוב  נפשו תיקר למען אמנם התנהגותו, בענין דעתי

במהרה  לו וישלח מקרבו, במהרה מחלה ויסיר ומימיו לחמו יברך השי"ת  רצוני. שנגד

ובוטח  מצפה באמת , אוהבו מחו' דברי טובה. חתימה בגמר ויברכו שלמה, רפואה

הטובה' מבריאותו טובות בשורות בקרוב  ˜Ù‡)לשמוע 'ÂÓÚ ‰"Á '˜"Ó‡ Ë˜Ï' ¯ÙÒ· ÒÙ„�).
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áúëå'äãåáòä ùøåùå ãåñé'á÷øô)

(éøéùòíåé÷ øëùù ,'àåä èåùôå'
éë ,øúåé äáåøî äøëù åæ äùò úåöî

ìë øçà äðä ,òåãéë óéãò àôåâã àøòö
ééçà ,åìàä úåðëäå úåéúéîàä úåòöää

,ééòøåéåàø éë åìëùá íãà ìë ïðåáúé

ואמר  כיפור ביום לאכול שנצטווה לחולה זי"ע  איש החזון הגה"ק  פעם אמר כה

לצום אוכל  שלא מכך לב  כאב  לי החזו"א יש  מי השיבו על שמעתי לא  מעולם

השבת ביום  מילה  ברית לעשות שצריך  מכך  לב כאב  לו ˜Ò‚)שיש  „"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

שם הובא  וכה לחתנו, זי"ע משמואל' ה'שם הרה"ק כתב  ·ÏÁ˜וכך  ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ)

(ÌÈ„ÚÂÓ‰ מימי וא"ו ג' ליום אור ב"ה לחולה. ביוהכ"פ והתפילה הצום חיוב  בדבר

לפ"ק עז התשובה

וחסיד ותיק חריף  הנכבד  הרבני חתני ידידי לכבוד  ובריאות והשלום  החיים

נ"י  הלוי  יעקב  מו"ה וכו ' ומפורסם .מפואר 

מצב הריאה שעל הד"ר בשם תחי' מרגלית מבתי שמעתי האומנם מצבך דבר

כאשר  אבל במהרה. לאיתנך שתשוב דבריהם ויאמנו ה' יתן וטוב, הולך בריאותך 

ובא, ממשמש הכפורים וכפי יום הצום , בדבר הרבה תצדק לבל  מאוד  להזהירך  הנני

לעשות  תשמור כן הד"ר לך  יאמר פחותאשר היינו מכשיעור פחות שדי יאמרו אם

לך חלילה יספיק, לא זה שגם יאמרו באם אך  מינוט, שמונה בתוך ביצה מחצי

לצוםלהחמיר. ושלא  לרופא  לשמוע ציוה  הוא  הכפורים ביום לצום  שציוה מי .כי

אפילו  אלא  חלילה, לשעתו, סכנה בו שיש לחולה אלא  להתיר שאין תחשוב ואל

שאין  מרובה לזמן ואפילו הרוב, אחר נפש בפקוח הולכים אין כי - ספיקא  לספק

ז"ל אמרו וכן להחמיר. יכול Ù‚.)האדם ‡ÓÂÈ)והרופא צריך אין אומר החולה אפילו

בשל  לשער ויודע בטבעיות  חכם הוא  החולה ואפילו לרופא , שומעין צריך  אומר

לו. שומעין אין מומחה, עצמו הוא ואפילו אחרים,

וחשוב שבשדות , עם ואפילו דאניסי הנך  מוציא שהש"ץ  ידוע התפילה, בענין וכן

בעצמם. שמתפללים אנוסכמו ואתה תתפלל, שלא  הד "ר  עליך  יצוה אם כן ואם

העולם,בדבר דסוף הש"ץ  אפילו אלא דעירך  הש"ץ  דוקא  ולאו מוציאך , הש"ץ -

היודע העולם בסוף חד דליכא אפשר אי כי הש"ץ, ע "י היוצא  כח יפה בזה וא"כ

דעירך, מש"ץ יותר יד "חלהתפלל המוציאך הוא .והוא

אתובכן, האלוקים  רצה  כבר כי יינך טוב  בלב ושתה לחמך בשמחה  אכול

ביום שאכלו על  שלמה בימי שיצאה  קול  בת הוא זה  שפסוק וידוע מעשיך ,

הבית  בבנין ·')הכפורים  Ê"ÈÙ ¯"·„Ó· ÈÈÚ).

ידי  עכ"ל.הנני שמואל, טובה, בחתימה ומברכך באהבה הדו"ש חותנך, דך 
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ãàî ãò äîåöò äçîù çåîùì åì áåèå
äéúùå äìéëàî éåðéòä øòöá òâø ìëá
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éìôë äæä ùåã÷ä íåöä íåéä êøàúéù
íéìôëøòöá òâø ìëá íéé÷éù éãëá ,

åì äåöù äøåúä ïî äùò úåöî éåðòä
äìòúéå ù"áúé åàøåáå åøöåéáðáðáðáð.

נעילה זמן  תוקף – שער נעילת  בעת

àúéà'ùãå÷ òøæ' ÷"äôñá,ë"åéòì)

øåãéñá ïë áúë øáëå ,íéøôñ ãåòáå

(é"øàäY ä-é ìòð ïåùìî àåä äìéòðù

éðá íò ãçééúî ä"á÷äù ìò äøåî àåäå
'...øæ áøòúé àìå' Y ãåçìá ìàøùé

øáëå'úåðååëä øåöé÷'á ì"çîøä áúë
(äìéòð úìéôúì íéøåôë íåé úãåáò),

úåéäì úàæë úòá òéâäì ãçà ìë ãéáù
øéöé åîë ,àèçä íãå÷ ïåùàøä íãàë

àèçá òâôðù íøè ä"á÷ä ìù åéôëâðâðâðâð.

áúë'ç÷åø'ä(ë"äåé 'ìä ,æéø ïîéñ)'úòì
áøòìë íéãîåòå ,ä"á÷ä íúåç

åìàå íéðéîééî åìà ,íåøî àáö
úåãîåò úåîùðä ìë æàå ,íéìéàîùî
éðù íéãîåòå ,õéìäì àñëä éðôì
óåñî åéôðë äæ ,çåø éìâìâ ìò íéëàìî
,íìåò àìîë åéôðë äæå åôåñ ãòå íìåòä
,íééçì ãçàå äúéîì íúåçå øôåñ ãçà

היום נב. ובקדושת  העינוי בכוונת שמאריך  הקדושים, דבריו בכל שם לעיין הראוי מן

כראוי  להתכונן הקורא  לב את מלהיב הטהור לבו ומנהמת  ואיום, נורא הוא  כי

עי"ש. זה יום לקראת 

עליהם  וציוה ממקורביו, לשנים זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק  קרא פעם

מגדרו  ויצא  דא , בכגון הורגל שלא  מה אלו, העבודה' ושורש ה'יסוד דברי את להפיץ

הדברים. שבקריאת התועלת גודל בראותו

עליו,נג. שנגזרו בישין ומרעין היסורים כל מעליו לבטל שבידו זה, בכלל אף ואולי

יושבי  וכל הגשמיים, הענינים בכל הניצוצות  נתפזרו  הדעת עץ חטא  לאחר כי

היסורים  תכלית  וגם לשורשם, הכל ולהחזיר זה חטא לתקן צריכים הדורות בכל תבל

את לתקן כדי הוא  הכל ומכאובו נגעו איש איש מתהומותיך ' נוהם יעקב  'קול

משמעו  החטא  קודם של במצב להיות  האדם זוכה ואם עליון, במקום הניצוצות 

קודם  הראשון כאדם ונעשה בישין, ומרעין פגעין מיני כל מעליו להסיר שיכול

כמו  להיות  אחד כל שביד גילית , אותה ומלפנים הודעת  כזאת  ומראשית  החטא,

הבריאה. בתחילת 
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,'åëå úîà' íúåç ä"á÷äåúò ãòå
øáùé íà - áåùì ãéçéä ìåëé íåúéçä

åáìãðãðãðãðúìá÷úî äîìù äáåùúáäðäðäðäð.

òãåúîåøú'ä áúë ùåãéç øáã éë
'ïùãä(çòø ïîéñ),ë"äåé éàöåîá'

åîéìùéù ãò íé÷ìúñî äîéáäå ïéãä ïéà
íåéä äðô øáëã â"òàå ,íäéøãñ ìàøùé

,äùò àìà åðéà ë"äåé úåôñåúåàìà
éáçä"á÷äã ,íå÷îä éðôì ìàøùé íéá

íäéøãñ øçà äìòî ìù ã"éá âéäðî,'
úìéôú ììôúî íãàäù ïîæ ìë ïëì
íéîçø éøòù òåø÷ì ïééãò ìåëé äìéòð

.äìéìä ãøé øáëù ô"òà

åðëæé,äîéìù äáåùúá áåùì àøåáä
,äîéìù äìåàâì äëæð äæ úåëæáå
,ùôðäå óåâä úåàéøáá äîéìù äàåôøì
íúçðå ,éçéååø éðåæîå éëéøà ééç éìòî éðá

.íåìùìå íéáåè íééçì åðìåë

השערים נד. כל נדרי, כל קודם בדרשתו זי"ע מסאטמאר הרה"ק  פעם שזעק וכמו

והם  – סגור עדיין עליהם ומביא  המוליך הראשון השער אבל עתה, פתוחים

הלב ... שערי

שער', נעילת  בעת שער לנו 'פתח נעילה בעת  אומרים שאנו דרך  על אמרו, עוד

הדבר  למה משל השערים, נעילת  למנוע  טובה קבלה של שבכוחה למדים נמצינו

מה  הדלת , את בפניו ולנעול לסגור השומרים ועמדו הבית בשערי שעומד למי דומה

ויכנס  בפניו, הדלת את  מלנעול מהשומרים נמנע ובזה הבית  לפנים רגלו דחף עשה,

לסגור. וא "א  מהיום רושם נשאר הקבלה ידי על נמי, כך  הביתה, האיש

שעה,נה. באותה רחמים שערי על לדפוק  כדי הכוחות  בכל ולהתאמץ  להתאזר וצריך 

לו  החשיך לפתע להביא, ציד לצוד ביער שהלך  לצייד דומה, הדבר למה משל

נידף  עלה קול כל לו נדמה היה פחד ומרוב עליו, נפלה וחשיכה גדולה ואימה הדרך

דבר  לכל חציו עם יורה היה לפיכך  לטרפו, ורוצה לפניו עומדת  רעה חיה כאילו

כאשר  ויהי בכך , מה של ודברים עלים סתם היו כולם אך  בדרכו, שאיקלע חשוד

רק בידו לו שיש האיש וידע עיניו, מול טורף אריה נתגלה האחרון החץ בידו נשאר

מעליו  הסכנה את  להסיר במטרתו יקלע  לא  חלילה ואם להורגו, כדי בלבד אחד חץ

לקלוע כוחו בכל התאמץ החץ את  זרק  בטרם לכן ח"ו, לשיניו טרף להיות הוא  עלול

שכבר  נעילה, תפילת בטרם האדם בלב  יעלה הזה המחזה וככל יחטא . שלא החץ את 

וכבר  תשובה, ימי מעשרת דרובא ורובא השנה וראש אלול ימי עליו ועברו חלפו

ועדיין  האחרון החץ  בידו נשאר ועתה בכך , מה של דברים על החיצים כל את  בזבז

הלב . מעומק ואמיתית כנה תפלה ידי על ביתו בני וחיי חייו את  להציל יכול


	עמוד כל הזכויות לשה''ק
	Page 1

	45-46 1
	יו''כ-5 2-46



