


íéðéðòä ïëåú

ìåìà - íéèôåù úùøô

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àááå äæá åøëù ìãâé åãñçì ìçééîå 'äá çèåáä Y åðááåñé ãñç 'äá çèåáä א

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéáø úåðåáùç éìá úåîéîúá ïåçèáå äèåùô äðåîà Y äéäú íéîú ד

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéîùä ïî åì øùà ìë éë äðåîàä êåúî äàáä äåðò - øéùòîå ùéøåî 'ä äàâúé äîáה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åøáçì íãà ïéáá úåøéäæ Y úåðúîå åäòøì ùéà ו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . áåè êøã ìò åúåà íéãéîòî íãà ìù åçåø ó÷åúå ÷æåç - åúøåáâå åô÷ú ז

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åìà íéîéá íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáù äáø÷ä Y éì éãåãå éãåãì éðà ז

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íúìåãâ øéëðùë ÷ø ùãå÷ä éðîæá åðì ùé ïéð÷ Y ïéáéå ø÷éá íãà ט

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åììä íéîéá úåìéôúä úìá÷ - íéîçøä ùãåç יא

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùåàééì ùé íå÷î äî ë"à éãåäé ìëì äçåúô äáåùúä êøã Y êøã íéá ïúåðä יג

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìåìà ùãåçá øôåù úòé÷ú - øéòá øôåù ò÷úéä יד

שווארץ schwartz16@bezeqint.net:עימוד



קוואל פרשה àַדער
l̀ e ew dyxt xrc©

ìåìà - íéèôåù úùøô

לחסדו ומייחל בה ' הבוטח – יסובבנו חסד בה' הבוטח 
ובבא בזה  שכרו יגדל 

ïúùøôá(à ë)ñåñ úéàøå êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë'
áúë .'íäî àøéú àì êîî áø íò áëøå

'äðåé åðéáø'ä(á"ì ,â øòù äáåùú éøòù).ì"æåäæá åðøäæåä
'ä úòåùé äéäú ,äáåø÷ äøö éë íãàä äàøé íàù

äéìò çèáéå åááìáààààøîàðù ïéðòë ,(é äô íéìäú)êà'
...'åòùé åéàøéì áåø÷(ì"ëò)'äá åðåçèá éãé ìòù åðééäå ,

äìéôàîå äçååøì äøöî úàöì 'åòùé áåø÷' - äøöä úòá

,'äá åúðåîà ÷æçé ìéëùîä ,ïëà .ìåãâ øåàìåúðåîà éë
.åúòåùé úà åøäîéå åùéçé åúåå÷úåáááá.l̀ e ew dyxt xrcìåìà - í éèôåù - ©

êëåì"æç åøîà(:èë úåçðî)éë ãò éãò 'äá åçèá' áéúëã éàî
Y 'íéîìåò øåö 'ä ä-éáä"á÷äá åðåçèá äìåúä ìë

àáä íìåòáå äæä íìåòá äñçî åì àåä éøä.

ïëå'äðåé åðéáø'ä áúë(å â éìùî ìò åùåøéôá)ìëá' ë"äò
øùéé àåäå' ...ì"æå ,'êéúåçøåà øùéé àåäå åäòã êéëøã

דוד א . שאמר הכתוב מלשון להוכיח אחד חכם  בשם  ושמעתי למרחב, יצא ובקרוב רגלו, תמוט  לא לעולם כי וידע

ÁÈ)המלך „ˆ ÌÈÏ‰˙)' אמרתי לומר אם לו  היה  אמרתי' 'אם  לשון מהו ביאור וצריך יסעדני', ה' חסדך רגלי מטה 

אלא זה אין כן, באמת אינו  בוודאי כי ביאורו  אלא רגלי', מטה שמטהאמרתי 'אם לאדם נראה  אם  שאף  רגלי, מטה

ימוט ... לא ולעולם בעלמא דמיון אלא זה  אין ורגלו ידו 

לגו שעשועים' 'משחק על ומבכה העומד קטן לילד כמשל לבאר, אמרו  עומד (ÚÏ‚‡)עוד לעומתו  חברו , לו  ששיבר

שנים בכמה  ממנו  הגדול  ˜�Ë‰)בחור ‰·È˘È),וליילל לבכות מקום  יש כאלו שטויות על  וכי תבכה, למה  ממנו, ומצחק

'שחוק ישחק  ממנו  הגדול  הבחור אשר וכיו "ב, בו גער שה 'משגיח' – שלו  שטויותיו  על  זה  בחור יבכה  מעמד באותו 

בעל האברך ישחק  ועליו  היום ... מסדר וירד יפול  כש'שידוך' בקרבו  לבו  יישבר זה  בחור אף ייקרא, צרה לזו  וכי גדול '

וכי  נו, יאמר, ממנו הגדול  מהו ... הבנים' 'גידול מהי... בית' 'שלום דאגת התדע יורד' שידוך עולה  'שידוך נו משפחה,

יזלזל ובמעמדו בשנותיו האדם שעולה  ככל  עולם  של  מנהגו וכך מהו ... צאצאים  להשיא מהו הבנים' 'לשדך ידעת

בחיי, עברתי צרות מיני הרבה צרי... רבו  מה  ה ' – לנו  לומר המלך דוד בא כיו"ב מאתו ... הקטנים  של ב'צרותיהם'

'אם וזהו עברתי, לגלגול  מגלגול נפש... להרגני עלי באו רודפים ומזוני, חיי אםאמרתי בבני – רגלי' מטה מטה מטה

אני בחיי הרבה  כך כל שעברתי מציאות אומר אני שאין תדע  אעפי"כ ל "ע, צרורה צרה  באמת זה  הרי רגלי' 'מטה  לך

מצבו משפל זמן, ובכל עת בכל כי אדם של  רגלו שמטה יסעדני...בעולם ה' חסדך 

יסיח ולא ישכח  לא טובה  רוב הבורא עליו  השפיע  אם  ואף לשמים , עיניו  לישא לאדם  יש לעולם  כי אמרו, לאידך

רפואתי  בבית אני יושב רבי, הרב, לפני והתלונן שבא לרופא משל  משלו השמים ... מן הכל כי עזרו, לו בא מאין דעתו 

ה '(ËÚÓÎ)ו ויהא איעצך הרב, לו יעץ מעש ... באפס לשבת – 'רופא' נעשיתי לזה וכי לעזרתי, ומבקש  דורש  איש  אין

הקול יצא וכך ירחים... בג' דחהו אלא למחרתו , או היום לאותו 'תור' לו תתן אל 'חולה' אליך שפונה  בשעה בעזרך,

ג' של  זמן המתנת אחר רק  למחרת מהיום פנוי זמנו אין שהרי – בשכונתנו  מומחה' 'רופא כי השמועה לה  ותעוף 

מרגיש החל  עצמו והרב חדשים כמה  עברו הווה , וכך הגדול... המומחה  אצל  תור להזמין ימהרו ממרחק  ואף חדשים...

אפשר  אי לי גם וכי הרב, לו אמר חדשים... ששה  לסוף תור וקיבל הנ"ל, הרופא – מיודעו  אל  פנה מיד בטוב, שלא

בעצתי... אלא לך היה  לא זה  כל  הרי 'עסוק', כך כל אותך עשה  מי תשכח ואל  היטב זכור ה 'יקר', מזמנך לפנות לך

בשפע ובירכו תפילתו  לקול ה' שמע  ואכן, פרנסתו, על  ומתחנן מתפלל ישראל, מבני איש  לו עומד פשוט, והנמשל

התפילה, בעת בביהכנ"ס  נראה  שאינו וכמעט ראש , למעלה וטרוד 'עסוק ' היהודי נעשה קצר זמן תוך שמים .... ברכת

לגמרי. ממני שכחת מדוע  ה', אנכי הלא בעסקים, ומוקף טרוד כך כל  אותך עשה  מי תשכח ' ואל  'זכור אמרינן לזה 

'ולמלשינים ב. התפילה נוסח  על ביארו  תקוה וכבר תהי ומדועאל ותמגר', ותשבר 'תעקר מבקשים מכן ולאחר '

של עונשם  תוקף  עיקר זהו אכן כי  אלא ותשבר', תעקר המלשינים כל  'ואת הבקשה  תוקף  עם מיד מתחילים  אין

סברו אבד בה' תקוותו  את המאבד כי ותשבר', 'תעקר יהיה  ממילא ובזה בה', תקוותם  את שיאבדו  - המלשינים

סיכויו . ובטל
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'êéúåçøåà,íéîùá ìåãâ àåäù ïåçèéáä øëù úìåæù
äùåò äúàù àåää äùòîá çéìöú.

á"åéë'ééçá åðéáø' áúë(úáòåú éë ä"ã)÷åñô ìù åøåàéáá
íãàì øîåì àáù ,'êé÷åìà 'ä íò äéäú íéîú'

äéäúùëíéîúéæà ,êé÷åìà 'ä íò äéäúøîàðä úîâåãë ,
åðéáø äùîá'ä íò íù éäéå(çë ãì úåîù)äëæé øùàëå .

øîàðù åîë ïåéìòä øåà åéìò øéàé éæà 'ä íò úåéäììàéðã)

(áë áäæä áåúëä êãîìå .'àøù äéîéò àøåäðå'úìòî ìò
äøëù ìãåâ ìòå úåîéîúä úãéîêìîä ãåã øîà ïëå .

(âé àî íéìäú)éîåúá éðàå,úåîéîúá êìäúàù é"ò Y
íìåòì êéðôì éðáéöúå éá úëîúúåîéîúä éãé ìòù -

íìåòì ä"áå÷ åéðôì ìåëéáë íãàä ãîåòââââ.

úîàáàìà Y äøö úòì íãàä ïéúîé ìà ,åøîà
äìåú úåéäì åîöò ìéâøé ,ìë íøèá äìéçúî

áéúëãëå ,ú"éùä ìà äìòîì åéðéò(åë î 'éòùé)íåøî åàù

íëéðéòøàéá êëå .àú÷òå äøö ìë åîöòî êåñçé äæáå ,
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä(ìàøùé òîù ä"ã á÷ò î"åú)úà

íéãåî åðàù - 'ïðåøñçå úåáø úåùôð àøåá' ,äëøáä çñåð
ìò àøåáä úà íéçáùîåàøáùàéöîî æà éðîå ,åðúåà

øùà ìë úò ìëá åðìøñçúîâåãë åðìàîöì íéî
á"åéëåàì éëå ,åæ àéä äàãåä äî ,øåàéá êéøö äøåàëìå .

äéä àì ììëå ,'ïåàîéö' íãàì äéä àì íàá óéãò äéä
.ì"æå ,'øôåñ íúç'ä øàáîå .íéîä úééúùì øñçå êøöð

,úîàä ìáàêëìù ,íãàä úàéøá úáåè ø÷éò àéä åæ
åàøåá úà øéëéù éãë Y ïåøñçá àøáðåéìà ìçééù é"ò)

(åøåñçî úåàìîì åãéá ÷ø éë äøëä êåúîäëæéå 'ä úà ãåáòéå
,úåîìåò éðùìáåè ìëî åì äáåè øúåé 'åðåøñç' àöîð.

úåáø úåùôð àøåáä êåøá' ïéëøáî åðà äæìå'íðåøñçå
(àåä äæ çáùå)ùôð íäá úåéçäì àøáù äî ìë ìò øúåé

Y íéîìåò éðùì äëåæ ,'íéîìåò' éç êåøá æ"éò éë ,éç ìë
äæä íìåòáåøåñçî ìë 'ä àìîéããããäëøáå äáåè ùøéé óàå ,

כך ג. שהיה ומעשה מכוחה , לאדם לו  הבאה הנפש ושלוות הבטחון, מעלת בשבח  מספר היה זי"ע מווילנא הגר"א

מעמו לתבוע  הפריץ שלח לכן השנה , סוף ימי והימים  אחד. 'חוכר' של  לביתו  איקלע הגר"א של  גלותו  בימי היה ,

הפריץ חזר שכן מכיוון השליח. פני את ריקם  השיב מכיסו  הפרוטה  שכלתה היהודי הבאה , לשנה  החכירה דמי את

– הבורה מושלכים בניו  ובני ובניו הוא הרי חובו את היהודי יסלק לא זה יום עד אם  משפט ... פלוני שליום  להודיעו

והשגחתו ובהנהגתו  ה ' באמונת נסובים היהודי 'דיבורי' היו הזמן אותו בכל ועקרבים. נחשים אם כי בו שאין ריק  בור

ואכן, רגלם. תמוט  לבל לימינם  יעמוד ותמיד כפיו , יצירי את ה' יטוש  לא כי ביאר אף מברואיו , ובריה איש  כל  על 

והיה בפניו, וחשש דאגה כל נראתה לא אף  וכסף... זהב חבילי על  השוכב עשיר כאותו עיר של ברחובה הילך היהודי

החוב  את הפריץ  לידי להשיב לפניו רצון שיעלה עד ממתין אלא ואינו בביתו , לו ומזומן מוכן הכסף' 'צרור כאילו  נראה

את  היהודי בידי היה  לא עדיין לפורענות המיועד היום  בהגיע מעלליו. ומרוע  הרשע  מהפריץ כלל מפחד אינו  ולכן

את  בראותי הפריץ. לבית הנפש  בשלוות והלך פנה  אלא בהקב"ה , האמיץ  בטחונו מרוב להלוותן טרח  לא ואף  המעות

דבר. יפול איך לראות אחריו הלכתי לבב בטוב הולך היהודי

איש מהחדר יצא לבינתיים  אליו , להיכנס שיוכל עד הפריץ  של  לחדרו מחוץ  המתין הפריץ  בית אל היהודי משהגיע 

ממני  הפריץ  דרש דו "ד שאחר אלא טוב, מסחר איזה  לפריץ  להציע הנה  באתי הנה  לו, וסיפר ליהודי שניגש נכרי

במאוד, לי כדאי העסק  עדיין זה  בסכום אף אמנם , ה'עסק ', את לעשות מבלי לנפשו עזבתיו כן על מידי גבוה סכום 

עבורי  כסרסור לשמש שתואיל אבקשך  כן על  העסק, על  ולחתום  אליו לחזור אוכל  לא כבוד' 'עסקי שמפאת אלא

לפריץ ונכנס  הגון, סכום  ליהודי סוחר אותו  נתן כך בתוך אקפח , לא שכרך ואת הפריץ, בפני העסק  את להציע ולשוב

בתמימות... ובטחון באמונה  בעם הפשוטים  של  מעלתם  את ומשבח מפליא הגר"א והיה  הקפותיו. כל  את ופרע

מביאד. גאון ניסים  Â�ÈÓÎÁ)רבינו Â¯Ó‡ ‰"„· '˙ÂÈ˘ÚÓ ¯ÙÒ' Â¯ÙÒ·)יום היהודים , מעשירי באחד קדם  בימי שהיה  מעשה 

אקח לא הלא נכסי, ומרוב עושרי מכל  לי יישאר ומה למיתה, אדם כל סוף הרי – בעצמו  העשיר התבונן אחד

הממון  זכות יהא ואז  לעניים, מממונך חלק - לו  אמרו  וכה יועציו  עם  נתייעץ  גרידא, אחת פרוטה אפילו  קבר אלי עמי

איש אחר עיר של ברחובה  לתור והחל ממצבו', שנתייאש  למי אם  כי מממוני אתן 'לא נשבע הוא אך דאתא, לעלמא

ה'מיואש ' אחר חיפושיו  כל רגע . בין עשיר לאיש ולהפכו ביותר נכבד סכום לו להעניק  בכדי ייאוש, לידי הגיע שכבר

לעיר  מחוץ שמצא עד וכו'... רעהו על וזה  דודו  על זה  ומשענה , משען איזה  על סמך שמצא עני כל  כי לו , הועילו לא

בוודאי  הנה  לעצמו, ואמר בלבו העשיר שמח יאכל, מה ומחפש סחבות בבלויי המתכסה  באשפתות היושב אחד עני
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àáä íìåòìäæ ìòå ,'ä ìà åìåçééå åðåçèá ìò øëùë
.ïðéëøáî à÷ éàãåå

øôñá'íéø÷éò'ä(è"î ã"ç)àøåáä åðååéö êàéä äù÷ä
áéúë àä ,ãéîú åì úåôöìå ìçééì(áé âé éìùî)

'áì äìçî äëùåîî úìçåú'äéôéöäå úìçåúäù åðééäå ,
ïë íàå ,'ùôðä åàéìçéå çëä åùéúé ,äáùçîä åãéøèé'
ãò ,ïéîàîì íä íéáåè úìçåúäå äåå÷úäù øîàð êéàä

áéúëãë ,êë ìë äæ ìò àéáðä øéäæéù(æ áé òùåä)äåå÷å
ø ïëå ,ãéîú êé÷åìà ìàíéìäú øôñá úåá(ãåòå æë),àìà .

åà òéâé àåä íà ÷ôåñî äåå÷îäù øáãì äåå÷úä ÷ø éë
ìáà ,åâéùäì éãë úåáùçî áåùçì ùôðä ãéøèú åàì
äåå÷îä åîë àåáéù åá çèáåî íãàäù øáãì äåå÷úä
àìà ,ùôðä ãéøèé àì Y ø÷åáä øåà àåáéù äìéìá
áåèä úà äúòî øáë úùâøîå úøòùî äúåéäá äðçîùé

ìçåéîääéäéù ,'äì äåå÷úä äéäúù éåàø ïôåàä äæá
éøä éë ,÷ôñ éìá åúåå÷ú íéìùéù íìù ïåçèá åá çèåá

åãé ìò áëòéù éî ïéàå äòåùéä àéáäì 'ä ãéá úìåëéä,
,åàì íà òéâé íà åá ÷ôåñîù øáãì äåå÷îù éîë àì

åäçîùúå áìä ÷æçú úàæä äåå÷úäåääääáéúë ïëìå ,íéìäú)

(äë àì'íëááì õîàéå å÷æçáéúëå ,''äì íéìçééîä ìë Y
éîð(àì î 'éòùé)'ä éå÷å'çë åôéìçé÷æçî 'äì ìåçééä éë ,'

øúåé øáã àåä ú"éùä ìà úìçåúäå äåå÷úä ...íãàä úà
ì"ëò ,ú"éùäì íãàä çáùéù úåìéäúä ìëî äìåòîåååå.

ìëìååðà íé÷åçø éøäå ,äæ ìëìå åðì äî Y íéððåàúîä
øîàú åðì óà éëå ,íéáåè íðéàù åðéùòîá àøåáäî
ïåçèáäå äëéîñä é"ò ú"éùäá ìâøå ãé úñéôú åðì ùéù
,äæì äæ ïéðòå úåëééù ìë ïéà éë ,íãéá äìåãâ úåòè ...åá

ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä øîàù åîëåàì íéìäú ,ê"ð ç"ç)

(áø äî ä"ã á.ì"æå ,éåìú åðéà ïåçèáä úãéîã ,ãåò òãå
åðåçèá ÷æéçù àìà ,ïåâä åðéàù íãà åìéôàù Y úåéåëæá
ú"éùä åîò ãñçúîå ,åéìò ïâî ïåçèáä çë Y 'äáææææ.

áåúëä øàåáî äæáå(çé âì íéìäú)åéàøé ìà 'ä ïéò äðä'

העיר, עניי משאר יותר כזה  גדול סכום לי נתת מדוע העני ויתמה דינרים, מאה  לו  ונתן הוא, יאוש לאחר האיש  זה 

העני, עליו  זעק מיד המיואש , לעני אם  כי אתן שלא נשבעתי כי לו  העולם,ויאמר מטוב  מתייאש והטיפש  הכסיל 

אביון ' ירים 'מאשפות  שנאמר כמו – אלוקי בה' מבטחי אני Ê)אך ‚È˜ ÌÈÏ‰˙) ולהעשירני להושיעני לה' מעצור ,ואין

עם הקברות בבית מעותי ואטמין אלך העשיר אמר כספו , כל לו  לתת מיואש ימצא לא שלעולם  לראות העשיר ונוכח 

עשה . וכן עלמא, מהאי נתייאשו שכבר המתים

או על הגלגל נהפך הטמין לימים אשר האדיר מהסכום  שנזכר עד הפתחים , על המחזר מרוד לעני ונעשה  עשיר, תו 

העיר  שר לפני בבואו  העיר, שר אל  ולקחוהו  העיר שוטרי מצאוהו  חפירותיו  כדי תוך שם, ויחפור וילך הקברות, בבית

כן  ועל  עליו , שנהפך מזלו את תיאר וכן הממון, את הטמין בעצמו הוא אשר המעשה  דבר כל  את ה 'יורד' לו סיפר

כבתחילה . רגליו על יעמידנו אשר הממון את ליטול לשוב ברצונו  החיים בבית חפר

שמצאת  העני הוא אני השר לו  אמר אדוניו, את העבד יכיר היאך לו ויאמר התכירני, לו , ואמר העיר שר לו  אמר

לגדולה... עליתי האיך תראה ועתה  באשפה , נובר יום היא באותו ותקוותי מבטחי שכל  לך אמרתי אשר הדבר הוא

בהשי"ת ובטחוני אמונתי בזכות הרווחתי כמה עד ראה ועתה אלוקי, בה' ורק .אך 

הפסוק ה . על  זי"ע מבריסק  הגרי"ז  הגה "ק בשם מתאמרא בזה ‚-„)וכיצא ÊÏ ÌÈÏ‰˙)'בה ארץ'בטח שכן טוב ועשה

אמונה , לבךורעה  משאלות  לך ויתן ה' על –והתענג  בביטחון יותר גבוהה מדריגה על מדבר השני שהפסוק  ,'

הישועה  אליו באה כבר כאילו מתענג הינו עתה שכבר ה', בישועת הוא בטוח כך  לך שכל 'ויתן אכן זה  ובזכות ,

לבך'. משאלות

הפסוק ו . את מבאר זה  פי È„)על  ‡Ú ÌÈÏÈ‰˙) איחל תמיד תהילות והוספתי 'ואני על להוסיף  א"א והרי תהילתך', כל  על

כמו "ש ·)ה', Â˜ Ì˘)'ה גבורות ימלל  תאמר''מי 'בבל הם הללו  תהילות הרי ובכלל תהילתו '. כל  ÁÈ.)ישמיע ‰ÏÈ‚Ó),

מוסיף אלא, הוא תמיד , יתברך  לה' מייחל בהיותו ‰ÏÂÁÈÈ)כי ÌˆÚ·)השי"ת את האדם שיהלל שאפשר התהילות  כל .על

המלך דוד אמר ·)וכן ‰Ò ÌÈÏ‰˙) דומיה נדר 'לך ישולם ולך כמותהילה נחשבת לה ' והתוחלת' ש'התקווה  והיינו ,'

חטא... על בא שלא נדר' 'קרבן – שבקרבנות מובחרים  קרבנות ומקריב המקדש, בית – שבמקומות במובחר שעומד

הבא ז. לאדם המושלים , שאמרו  כמו ה '. יעזרהו  בוודאי ממש ' בה שיש  'סמיכה הבורא על יסמוך כאשר ואדרבה ,

יסרב  שחברו  ופעמים גדול בשווי ומרגליות טובות באבנים המלאה  קופתו על שישמור הימנו, ומבקש חברו אל 

ה'מפקיד' באם  אך כך. כל גדול סכום על  באחריות להתחייב - הזאת ולצרה לו מה שכן כזו, 'שמירה ' עצמו על לקבל
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øîåì åì äéäù ,øåàéá êéøö äøåàëìã ,'åãñçì íéìçéîì
' åéàøé ìà 'ä ïéò äðää' àìå 'åãñçì íéìçééîìíéìçééî

.'à ,íééðùì í÷ìçì áåúëä úðååë ïëàù ,àìà .'åãñçì
øîåà äéä íàå ,åãñçì íéìçééî .'á ,åéàøéäíéìçééî

åéàøé ìà 'ä ïéò äðä ,øîåì íå÷î äéä ,åãñçìíäù
ïéîàî íà óà ,'åéàøé' åðéàù éî êà ,åãñçì íéìçééîä

äéäéù äëæé àì åéìà ìçééîå åàøåáá'ä ïéòïë ìò ,åéìò
øîàì,'åéàøé ìà 'ä ïéò'ù äãéîä äúåàëù øîåì ,íéìçééî

,íäù áöî ìëá - 'åãñçì íéìçééîì 'ä ïéò' êëíà óà
ø íà ,'åéàøé' ììëá íéììëð íðéà ïééãòíãàä ïéîàî ÷

''ä ïéò' äéäúù äëåæ ,äèåùô äðåîàá åé÷åìà 'äá
àááå äæá åì áåèì øîùî ìëî åøîùì åéìò äçå÷ôçççç.

בלי בתמימות  ובטחון פשוטה אמונה – תהיה תמים 
רבים חשבונות

ïúùøôá(âé çé)êé÷åìà 'ä íò äéäú íéîúé"ùøáå ,
åîò êìäúä'úåîéîúáøå÷çú àìå ,åì äôöúå

ìá÷ êéìò àáéù äî ìë àìà ,úåãéúòä øçàúåîéîúá,
éë Y íééç úåçøà åðãîì ïàë .'å÷ìçìå åîò äéäú æàå

- äá êìð êøãä éäåæúåøé÷ç íåù àìá äèåùô äðåîà
úåùéøãåì"æç åøîàù åîë .(.ãë úåëî)ïãéîòäå ÷å÷áç àá

'àðù úçà ìò(ã á ÷å÷áç)äéçé åúðåîàá ÷éãöåïëìå ,
íãàä ìë äæ éë - 'úåîéîú' úáéú ùåã÷ä é"ùø ìôëèèèè.

àúéàò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøäî(ïàë àáåä ,è â àø÷éå)

'êé÷ìà 'ä íò äéäú íéîú' - äæ ÷åñô ìò
íåâøúáå.éäú íéìù(:áé â"ç ,åæ äùøôá ÷"äåæá åøîà á"åéë)

àìå åì äôöúå úåîéîúá åîò êìäúä' ùøéô é"ùøá äðäå
øîåìë .'úåãéúòä øçà øå÷çúúåøé÷çá âàãé àìù

øçî úâàã ìò úåöòåçéñé - äðçéùé ùéà áìá äâàãå .
äðîî åúòã(:áî äèåñ 'éò),íåé íåé 'ä êåøáå ,(àåäå)ìùî

øçî íåé ìò âàãé íåìë - åä÷ùîå åìéëàî åéáàù ÷åðéúì
åñðøôîù åîëå ,åðá ìò áà éîçø øùà àåä çåèá àìä

,øçîì íâ éàãååá ïë íåéäåéáà ìò åáäé ìë êéìùîå
äîåàî áåùçì éìáîäîëå äîë úçà ìò ,(ìò)åðéáà

,åáåèá åìåë íìåòä ìë úà ñðøôîå ïæä ,ïîçøä áà åðëìî
åéðôì ïè÷ ãìéë åîöò éðéòá íãàä äéäéù êéøöåîë ,

ä"ò êìîä ãåã øîàù(á àì÷ íéìäú)éúéåù àì íà
.'åâå åîà éìò ìåîâë éùôð éúîîåãååîò êìäîù êøòëå

éà åì äôöîå úåîéîúá'ä ìò êéìùîå ,äîåàî ø÷åç åð
'åäìëìëé' úîàá àåä ïë ,åáäé.

êìäéùëååéøùà 'íéáø úåðåáùç' éìáî Y úåîéîúá
ìò Y íéè÷ùå íéååìù åééç éë ,å÷ìç éøùàå
åéúåâàã ìë éë åúåîéîú êåúî ïéáéå .éðìäðé úåçåðî éî
,âåàãì åì äîå ,ä"á÷ä 'éãé'á àåä éøäù Y íä úåøéúé

äðéø åáìå åéô ÷åçù àìîé æàééééíò ãçé äðåîàäå ,
.úåîìåòä ìëî áø òôù åéìò å÷éøé äçîùä

בעוד  ממני הבורחת לרכבת דרכי אצה אליו זועק הינו  בורח ובעודו ממנו  בורח  ומיד חבילתו , את חברו לידי משליך

- יהבו  כל את הקב"ה על  שמשליך המאמין אשרי כך, השמירה . את עליו  יקבל ברירה  שבלית וודאי הרי קט , רגע

ואת אותו  לשאת עולם בורא עצמו  על יקבל וודאי קטנה, דאגה  אפילו בקרבו משאיר ירווחואינו ואז  עליו, משאו  כל

ובבא. בזה  לו 

זי"עח. מקאצק  הרה "ק נתן לשבח ˘ÌÈËÙÂ)טעם '¯Ù ˜"˘˘)' בתיבת ת' האות נכתבה לרמז ,תמדוע רבתי, תי"ו כי מים'

ליכנס  הרוצה לכל  מקום בתוכה יחסיוןיש כנפיה  ובצל  התמימים בכלל  להיכנס  יבוא הרוצה וכל ,‰ÂÂ‡‚ ÏÚ·Ó „·Ï)

(Â"È˙‰Ó ¯˙ÂÈ 'ÏÂ„‚' ÂÓˆÚ ˜ÈÊÁÓ˘ Y,דמהימנותא צילא תחת גידיו ושס"ה  אבריו רמ"ח  בכל יכנס אלא בעלמא בהבטה די ולא ,

שמו . יתברך הבורא מעם  פרטית בהשגחה  שהוא עמו  המתרחש בכל להאמין

וז"ל , הטורים ', ה 'בעל  בה  רמז גדולה עוד תי"ו .תי"ו עד מאל "ף קיימת כאילו בתמימות תלך שאם –

זקנים'ט . 'שיח  בספר הביא Ú)כה 'ÓÚ ‡"Á)-האריך וכאן לקצר רש"י של  דרכו  שתמיד זי"ע מסקווירא הרה"ק  בשם

התמימות על  ולהדגיש .לרמז

שי . שהמליצו וכפי שמחה , מתוך עיקרה  אלול חודש  עבודת ·˘ÁÓ‰עבעדיגלוייטערו וןא עבעדיגלר"תאלולכל ˙ÂÈ‰Ï)

(¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ.לבב ובטוב בשמחה בוראו אל  לשוב האדם  על כי ,

שמחה לשמוח  עלינו יעקב, ר' ענה אלול , בחודש  בעולמו האדם  חובת מה  זצ"ל  קאזליק  יעקב ר' הגה "ח כשנשאל 

הגנב את ללכוד הצלחנו כי ‰¯Ú)רבה , ¯ˆÈ‰ ÏÚ Â˙�ÂÂÎ˘Î) תחת ואינו לכדנוהו , לא עדיין אם  שאף אבתריה נענה אנן ואף ,

לו ... נוכל השמחה  ידי על  מקום  מכל  ידינו,
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מתוך הבאה  ענוה  - ומעשיר מוריש ה' יתגאה במה 
השמים מן  לו אשר  כל כי  האמונה

ïúùøôá(ë æé)øåñ éúìáìå åéçàî åááì íåø éúìáì
ìò íéîé êéøàé ïòîì ,ìàîùå ïéîé äåöîä ïî

ìàøùé áø÷á åéðáå àåä åúëìîî.ì"æå 'ï"áîø'ä áúë .
úà òðîé áåúëä éë ,úåàâä øåñéà äøåúá ïàëá æîøð'
ïðéàù íéøçàä ïëù ìëå ,áìä úåîîåøå úåàâî êìîä

.êëì íééåàø(ä àåäù øçàî àìà êìîá áåúëä øáéã àìå)éåàø
ìãâúäìå íîåøúäì(ë"éôòà)ìëë ìôù åááì úåéäì åðøéäæé
.åðîî íéðè÷ä åéçàìöà úñàîðå äðåâî äãéî äåàâä éë

,úåîîåøäå äìåãâä åãáì 'äì éë ,êìîá åìéôà íé÷åìàä
'...íãàä ììäúé åáå äìéäúä åãáì åìåàéàéàéàé

éäîåúàæ äååðò éãéì àåáì êøãäìëì àìà 'êìî'ì ÷ø àì)

(äéìéãá ùéàå ùéàï"áîøä éøáãá åðàöî úàæ íâ ,
àøåáäù 'ïéîàî éðà'á íãàä ïðåáúé øùàë éë - 'åúøâà'á

äùò åãáì àåäå íéàåøáä ìëì âéäðîå àøåá àåä ù"áúé
,íéùòîä ìëì äùòéå äùåòåíåìë åìùî íãàì åì ïéà

...åãéì ä"á÷ä éãéî 'úåðåã÷ô' àìà íðéà åéðéð÷ ìë éë Y
úðúî àìà åçåëá íãà âéùä àì úåãáëðä 'åéúåìòî' óà

...äîä íéîù,úåàâúäì ÷ùçå íòè ìë åðîî ãáàéé æà
- øùåòá íà .íãàä áì äàâúé äîáå' ,'ï"áîø'ä ïåùìëå
,àåä íé÷åìàì àìä - ãåáëá íàå .'øéùòîå ùéøåî 'ä'
ãåáëá øàôúî êéàå ,'êéðôìî ãåáëäå øùåòäå' øîàðù
íòèå íéðîàðì äôù øéñî' - äîëçá øàôúî íàå .åðå÷

.'ç÷é íéð÷æåôàá éë ,íå÷îä éðôì äååù ìëä ,àöîð
êîöò ìôùä ïëì ,íéìôù äéáâî åðåöøáå ,íéàâ ìéôùî

íå÷îä êàùðéå'áéáéáéáé.ì"ëò ,

,äðäì"æ íäéøáã é"ôò ,äæ ÷åñôá 'éðå÷æç'ä áúëíéçñô)

(:æôúééìòáù àöîð ,'äéìòá úà úøá÷î úåðáøä'

לב' ה'ייטב הרה "ק של כפירושו  דרכיו, בכל  יצליח השמחה  Á„˘)ובזכות ÍÏÓ Ì˜ÈÂ ‰"„ ˙ÂÓ˘ ˙˘¯Ù) בפרשתן הכתוב את

המלחמה ·-„)ביוצאי Î)' המלחמהוהיה אל היא]כקרבכם שמחה אלוקיכם[לשון ה ' כי העם... אל  ודבר הכהן ונגש

ונתן  בשמחה , שרויים  יהיו למלחמה שבצאתם תורה הזהירה אתכם ', להושיע  אויביכם עם  לכם  להלחם עמכם  ההולך

אמרו  והרי עמכם '. ההולך אלוקיכם  ה' 'כי – לדבר טעם Ï:)הכתוב אלא (˘·˙ עצבות... מתוך לא שורה  שכינה 'אין

אתכם ' להושיע לכם  להלחם עמכם  ההולך אלוקיכם 'ה ' בו שיקויים  שבכדי נמצא מצוה '. של שמחה  דבר מתוך

לב. וטוב שמח להיות עליו  וברוחניות], [בגשמיות

מתמה יא . זי"ע  אמת' ה'שפת ÌÈËÂ˜ÈÏ)הרה "ק ,·˜Ú) כתיב כבר והרי הגאות, על  לאו כתיב שכאן ה 'רמב"ן' הבין מדוע

È-‡È„)במק "א Á)'ב'פן הכתוב הזהיר שכבר הרי אלוקיך', ה ' את ושכחת לבבך ורם  וגו ' תשכח  פן לך 'השמר

'לאו ' ˆÂ.)שהוא ÔÈ·Â¯ÈÚ),הגאווה על אזהרה  כאן הוסיפו ומדוע  לנו , שיש  ובמה בכוחנו  נתגאה ולא לבבנו ירום שלא

שהאריך. מה עיי"ש 

באמירת  רכון שהיה בשעה דמתא הרב של למקומו בסמוך חלף  אשר המדרש בית לגבאי משל  תירצו. משל בדרך

אמר  גזלנו... בגדנו... אשמנו... לסלוח... המרבה חנון פני את ומחלה בוכים בקול עוונותיו  על  מתודה שהרב ושמע  וידוי,

הגבאי  קרא התורה' 'קריאת לעת השב"ק  יום בהגיע כ "כ... גדול  בכבוד אותו  מל'כבד' אפסיק  כן, אם לבו, אל  הגבאי

·Ó‰È"„)ל'שישי' ·¯Ï ÏÏÎ Í¯„· ‰¯ÂÓ˘‰ ‰ÈÏÚ ‰˙Â‡) מיד לגבאי רמז מיומיים יום  מה  ידע  שלא הרב הקהל , מתוך אחר לאדם 

בבזיון  הרב את לבזות ראית מה – דברים  בו  הטיח התפילה  אחר מיד ואכן כשורה . נהג לא כי התורה  קריאת באמצע 

ושבע הנך ופושע שחוטא המקום  לפני מתוודה  אותך שמעתי לבד אנכי הלא ואמר, הגבאי התנצל דא, כגון גדול 

אלא  אמרתי לא הווידוי את הרב, עליו  גער עשית... וכזאת שכזאת ושמעתי מאחר לכבדך אוכל  ואיככה בלבך, תועבות

חוטא  אלא איני ית' ולעומתו עליון, קל והנורא הגיבור הגדול הקל  ערוך, לאין ממני גדול הוא אשר ית' הבורא כלפי

ככה ... פעמים אלף מונים , עשרת ומכובד חשוב אני ב'שישי' אותו  שכיבדת יהודי אותו  של  לעומתו  אבל ופושע .

הראשונה האזהרה  הגאווה. בגנות ישנם אזהרות שני שאכן נפלא, באופן אמת' ה 'שפת קושיית תתורץ זה  פי על 

לקונו  האדם  בין אלוקיך...מתייחסת ה' את ושכחת לבבך ורם אלוקיך ... ה' את  תשכח פן  לך יתגאההשמר שלא

באתה השנית ואזהרה  ית'. מאתו הכל  אלא עצמו , משל  מאומה  לו שאין וישכיל יבין אלא קונו  לבין בינו  בלבבו האדם 

בעם הנבחר שהוא המלך ואף יתגאה , לא אלה על שאף מערכו, הפחותים באנשים  הגאות מפני האדם את להזהיר

וישמר וענוה  בשפלות לבו על מאחיו...ישמור לבבו רום לבלתי

אותויב. מקבל  הקב"ה אף  שהוא, כמו הקב"ה  את שמקבל 'מי זי"ע  מאפטא ישראל' ה 'אוהב הרה "ק משם  אומרים
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àìù úãçåéî äëøáì àåä êøöð äøøùìå äìåãâì íãàä
'êìîä éçé' æéøëäì åâäð äæ íòèîå .íéîé øöå÷ì å"ç àåáé

êìî ïéãéîòîù äòùá(íù ÷"ãøáå ãé à íéëìî 'éò)ïéëøáîù .
íéîé êøåàì äéçéù úåðáøå äøøùá äëåæä êìîä úà

íéðùåâéâéâéâéøéëé íà Y øîåìå óéñåäì ùé ìéòì øåîàä éôì .
íéîù úðúîá àìà åìù äððéà äøøùäå åúìåãâ ìëù

äæ ìëî ìöðééãéãéãéãéì"æç åøîà ùøåôîå .(.áö ïéøãäðñ)øîà'
åéðò éåä' é"ùøéôå ,'íéé÷å ìá÷ éåä íìåòì ,øæòìà éáø

'ìôùå ìôà êîöò äùò ,äéçúåãåáëä ïî çøáúùë ,øîåìë)

(íéîé êéøàäì äëæúóà ,àøéæ éáø øîà' àøîâá íù ãåò .
úåàøì úåðåìç åì ïéçúåô ïéà ìôà úéá ,àðéðú éîð ïðà
'úòøö òâð' ùé øùàëù ä÷åñô äëìä éë ,øîåìë ,'åòâð
,'àîè' æéøëéå ïäëä åðàøéù ãò àîè úéáä ïéà úéáá
úéáá øøåù êùåçå òâðä úà úåàøì ïäëä àá íà ,äúòî
úéáä ìòá úà ïé÷é÷æî ïéà - úåðåìç éìá åäåàðáù ïååéë
úåàøìå úéáä éðô úà øéàäì úéáä øé÷á úåðåìç çåúôì
,ïãéãì á"åéë ,åúøäèá øàùð úéáä àìà ,òâðä úà
äëøáå äáåè ùøéé ,äàâúî åðéàå åîöò úà ìéôàîä

íù é"ùø ìù åøîàîëå ,íéîé úåëéøàá('ìôà úéá' ìò)

àöîð''åúìöä Y åúìôàù.

àúùääøéäæî äøåúäù ,øîåç ïéîë áåúëä øàåáé
...åéçàî åááì íåø éúìáì ìàøùé êìî úà

úà ìéôùéå åîöò úà ìéôàé àìà åááìá äàâúé àìù
ìåçé àì ïë éãé ìò .äðåëð äååðòá äéäú åúâäðäå åîöò

êéøàé ïòîì ,'äéìòá úà úøá÷î úåðáøä' ììëä åá
éë .íéååìùå íéëåøà íééçì äëæéå åúëìîî ìò íéîé

åúìöä ,åúìôàåèåèåèåè.

לחברו אדם בבין  זהירות – ומתנות  לרעהו איש

ïúùøôá(æ-ä ë)éî ,øîàì íòä ìà íéøèåùä åøáãå'
êìé ,åëðç àìå ùãç úéá äðá øùà ùéàä
éîå .åðëðçé øçà ùéàå äîçìîá úåîé ïô åúéáì áåùéå
ïô åúéáì áåùéå êìé ,åììéç àìå íøë òèð øùà ùéàä
ùøà øùà ùéàä éîå .åðììçé øçà ùéàå äîçìîá úåîé
ùéàå äîçìîá úåîé ïô åúéáì áåùéå êìé ,äç÷ì àìå äùà
ùøà øùà ùéàá áåúëä ìò ùøéô é"ùøáå .'äðç÷é øçà
ïäëä éøáãì òîùé àì íàù - úåîé ïô äç÷ì àìå äùà
åéøáã é"ùø áúë òåãî ,øåàéá êéøöå ,'úåîéù àåä éàãë
ùãç úéá äðåáä ìöà àìå äùà ùøàù éîá à÷ééã åììä

íøë òèð åà(äìéçú íéáåúëä)øàîèàñî ÷"äøä øàáîå .
åòèðå úéá åðáù åìàì óà äöò ùé úîà é"ôò éë ,ò"éæ

äîçìîì úàöì íùôð ä÷ùç íà Y íøëæò éë íðåöøá)

äëæú íà' óñåé úéáì 'ãéâî'ä øîàù åîë ,'ä ùåãé÷ ìò úåîì úåëæì

(÷"åãäî õ÷î 'øô íéøùéî ãéâî 'ééò ,''ä ùåãé÷ ìò úåîúéäîå ,
,åîøë úà åà ùãçä åúéá úà 'úéáä ìòá' øé÷ôé - íúöò
àìå äùà ùøà øùà äæ óà ,äîçìîì úàöì åì øúåîå
àöà äúòîå äùàä úà ùøâî éðà éøä øîàéå àåáé äç÷ì

,'ä ùåãé÷ ìò úåîì ìëåéù éãë äæ ìëå ....äîçìîìíãà
äàáä åæë åùôð úåøéñî éë ,'úåîéù àåä éàãë' ïëà äæë

הקב"ה אף  וכך, כך עמו  עשה  מדוע  בוראו  על מערער ואינו  הבורא, של אמונתו  את עליו שמקבל שמי שהוא', כפי

ושנים . ימים  לאורך והצלחה  ברכה  שפע  עליו ומשפיע מדי יותר במעשיו מדקדק אינו 

השמיםיג. מן זכה שהלה מכיוון 'שליט"א', - וגדול צדיק  כל בהזכרת להוסיף  קדוש , עם ישראל נוהגים שלכן י"א

ממלכתו . על  ימים  שיאריך לברכו  יש הרבנות, לכתר

זי"ע יד. מראפשיץ להרה"ק  קודש' ב'זרע מצינו זה  Ï"ÈÚ)כעין ‰"„ ‡ˆÈÂ) עין מליתן להיזהר שהרוצה בילדותי' 'שמעתי ,

מתמיה כאשר יבוא הרע' ה'עין היזק  כי בחכמתו , צדיק איזה  זאת אמר ולדעתי למעלה , יסתכל  בתינוק רעה 

גד  או נאה  דבר איזה  על  הבורא האדם  – משורשו  עוקרו הוא זו, שבתמיהתו בגבורה , או  בבנים  בממון בחבירו, äלה

ובזה יתב"ש , הבורא', של 'גדלותו על  לתמוה מקום כל  אין  שהרי ההצלחה, על  מתמיה אינו בשורש  הדבוק כי

כלום  לו מזיק אין  ושוב לשורשו הדבר את הוא מחבר למרום, עיניו .שנושא

ואינוטו . בו שולטת הרע  עין שאין בכך יש רמז כי 'ענו', בשם  מכונה  עצמו ומאפיל שהמשפיל  לכך אמרו  נאה רמז

ו '. נ' ע' מאותיות מורכבת 'ענו ' תיבת כי ונעימים. ארוכים  חייו  את חי אלא עניוע ניזוק שהוא מי כי - 'יניים

בו  שולטת הרע עין Â�Ú‰)אין ,Ú ˙Î¯ÚÓ 'ÈÙÏ ˘·„' Â¯ÙÒ· '‡"„ÈÁ'‰) דגים - נ'ונין .(ÔÈ˘Á¯Â ÔÈ�Â�) באשר לדגים , משול הוא הרי כי ,

בהם' שולטת הרע עין ואין עליהן מכסין מים שבים Î.)'דגים ˙ÂÎ¯·)דאמרו - העמודים  ו 'וי .(:‡Î ÔÈ¯„‰�Ò)העמודים 'ווי

ושנים . ימים  לאורך קיים  והוא רוחו  המשפיל זה משתנה שאינו  ורומז נשתנו ', לא ווים אף נשתנו  לא עמודים  מה  -
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,äæ øåáò äùàä úà ùøâîù - øçà éãåäé ïåáùç ìò åì
äùåã÷ä ììëá åðéàæèæèæèæè.

מעמידים אדם של רוחו ותוקף חוזק - וגבורתו תקפו
טוב דרך על  אותו

ïúùøôá(ç-â ë)ìàøùé éðá úàéöé øãñ ìë øàáúð
,'äîçìî çåùî'ä ìù åúæøëä ïôåàå ,äîçìîì
ìò äîçìîì íåéä íéáéø÷ íúà ìàøùé òîù' øîàð íùå

ì"æç éøáãî àéáä é"ùøáå ...íëéáéåà(.áî äèåñ)ïéà åìéôà
,íëúà òéùåéù íúà éàãë ,òîù úàéø÷ àìà úåëæ íëá
äùøô äúåàá øîàð êåîñá ãéî éøäù àáåè øåàéá êéøöå

ì"æç åùøãå 'ááìä êøå àøéä ùéàä éî'(.ãî íù)äæ
ãé ìù ïéìéôú ïéá çù åðééäå - åãéáù úåøéáòî àøééúîä

äøéáòáù àöîð ...ùàø ìù ïéìéôúì(äðè÷)ïëåñî øáë åæë
ìù äúåëæá éãù åéøáãì øúåñå ,äîçìîá ãåîòì àåä

.òø ìëî åìéöäì òîù úàéø÷

øàéáå÷öà÷î ÷"äøä(íéèôåù óåñ ÷"ùù)'ãåñé'ä éë
ùâéù àåä äîçìîá ïåçöéðå äçìöäì êøöðä

Y úåîåöòúå æåò áåøá äéìàììë ãçôì àìù ø÷éòäå,

øåîâ ïåçèáå äøëä êåúî äîçìîä úåëøòîì ùâéðä ,ïëàå
êîåñ åðéà íà óà ...çéìöé äîçìîä éøù÷á ãåîò çéìöéù
íéøáãä úåéðçåøá óà ...ãáìá 'òîù úàéø÷' úåëæ ìò àìà
Y ãçôå ùùç êåúî øöéä íò åúîçìîì ùâéðä ,íéøåîà
,êãéàì ...äîçìîá ìùëéù àåä çèáåî äúòáå úúø
.äîçìîá çöðéå íéøéãà úåçåë åá åìâúé æòä åðåçèáá

,'ùãå÷ éôøù çéù'á ì"æåááì õéîàå àåä ÷æç ùéàä íà
åúåà ìéöé ú"éùä åãéá ùéù ãáìá ù"÷ úåëæ íåùîù
úîàá éë ,ìöðäì éàãë àåä éàãåå æà ë"ë åðåçèá ìåãâå
úàéø÷ úåëæáù åðåçèá ÷æåç éðôî - äàøé íåù åì ïéà

êøáúé íùä åúåà ìéöé òîùåùôðá ÷æç åðéàù éî ìáà
àøéä' àåäå ,ú"éùä åúåà ìéöé ãáìá òîù úàéø÷ íåùîù
ïë íà àìà äîçìîä éëøåòî øåæçì çøëåî 'ááìä êøå

ïáäå ,úåøéáò ìëî é÷ð àåäæéæéæéæé.

לאביהם ישראל שבין הקרבה – לי ודודי לדודי אני
אלו בימים שבשמים 

àúéàì"éøäî úåáåùúá(â"ì äáåùú)äöåøä úåãåà
- ùãå÷ä ìò ìåçî ä"ø áøòá óéñåäììò ìá÷ìå

כ"קטז. ביאר טעם בטוב הדין. מאימת ורועדים  זוחלים שבים דגים  אף  אלול שבחודש לומר, שגור העולם  בפי

הגמרא דברי עפ "י זצוק "ל, ממאדז 'יץ „.)האדמו"ר Ê"Ú) את בולע 'גדול שבים , דגים  של פרנסתם מה  המבארת

שהעמיד  הסדר עפ "י פרנסתם שזוהי ואף מהם... והחלשים  הקטנים הדגים את לאכול  – הגדולים  של  ש'מאכלם' הקטן',

אלול... בבוא רעד יאחזון הבורא אתלהם 'לבלוע' עליו וכדו' פרנסה שלצורך לומר בידו שיש מי אף נלמד ומהם

יאחזון ורעדה חיל  הללו ימים שבבוא הרי .חברו,

זי"ע מסאטמאר להרה "ק הרופא הורה ‰È‰)פעם  ˜"˘¯Ú ÌÂÈ‰ Â˙Â‡Â)שולחנו מעריכת להמנע עליו הרבי חולשת לרגל  כי

את  אערוך בעזהשי"ת ואמר, הרבי נענה  לעומתם הרופא. לדברי הסכימה  לשלומו  שחששה  הרבנית ואף  שב"ק, בליל 

'נרות  אצל  סעודתו  ולאכול לקדש  מאד מקפיד שהרבי שידעה  מכיוון מעשה... עשתה הרבנית אך כמנהגי. השולחן

שב"ק בליל בבית... סעודתו  ולאכול  לקדש  מוכרח הרבי שיהא כדי בביהמ "ד, ולא הבית בפנים  הדליקתם השבת',

הרי  – הרבי ילך אנה הרבנית, לו  אמרה  הטהור... שולחנו  לעריכת ביהמ"ד לתוככי הבית את לצאת הרבי כשעמד

– ואמר נענה מכן לאחר ובנחת, בהשקט רגעים כמה  עמדו על  נעמד מיד הבית... בתוך דולקים האבהנרות איך ב "ה

·È˙ÓÈ˘Ó)אויסגעפירט... È˙„ÓÚ לא (·"‰ ואפי' כעסתי ולא 'שניצלתי, לה אמר מר, מתכוון למה  – הרבנית אותו שאלה ,

קלה '... בקפידה 

' חז "ל שאמרו מאלו  הוא והרי פלוני, איש את מקרב מדוע  כששאלוהו  זי"ע ישראל ' ה'אהבת הרה "ק ענה  מותר וכך

עצמך 'קדש מקיים אני הרי הרה"ק  א"ל  לך'...במותר לשנאתו ',

'.יז נקראת הסט"א שהנה שליט "א שעכטער מאיר יעקב רבי הגה"צ לה דרכי כלביןרמז  את לנו לרמז  דחציפין',

נובח כלב כנגד עצמו  האדם כשמוצא – העולם מדרך כי הכלב, עם  כמנהגנו  עמהם לנהוג שעלינו  עמה, המלחמה 

כנגדו יעמוד אם אולם אחריו... וירדוף  כן, לו ישיב הכלב אף  ממנו, לברוח יתחיל אם כי בלבבו , מורך יראה  לא וצורח,

יצה "ר  הסט "א  לענין הוא ממש כיו"ב באפו . נפשו עוד כל  מהאדם ויברח פחד הכלב ימלא פחד, כל  ללא זקופה  בקומה 

לנו . וירווח כולם יברחו נידף, כעלה  רועדים  כנגדם  נעמוד ולא כנגדם  ותעצומות עוז נאזור אם וחיילותיו,

הצאר מחיילי קבוצה  נשלחה  שפעם זצ "ל , פוטערפאס מענדל  ר' הגה "ח סיפר זה וכך (�È‡ÏÂ˜È)בענין באויב, להלחם

עד  הארצות גויי של  כדרכם לשכרה  שותים  היו  ובלילה  כוחם, בכל  ונלחמים  במסעם נוסעים  היו  ביום  דרכם , הייתה 
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ùã÷é àìù ÷éñîå ,äëéùç íãå÷ áåè íåé úùåã÷ åîöò
øîàé àìù éãë ,íéáëåëä úàö íãå÷ 'íåéä ùåãé÷'
íãå÷ 'ïéãä íåé' úà ìéçúéå ,'ïåøëéæä íåéå ìàøùé ùã÷î'

åðîæåéøáãá ñéîòäì øùôàå ,'íéîçø'ä éîéî èòîé àìù
ìåìà ùãåç ìù...åæ äøàäå äøòäá éãå ,

÷"äøääîú ò"éæ 'àéðúä ìòá'ä"ã äàø 'øô ,'äøåú éèå÷éì')

(éãåãì éðàâ"é' úåìâúä ìåìà éîéá ùéù øçà
òåãî ,ïë íà ,äðùä éãòåîå úåúáùáë ,'íéîçø ìù úåãéî
éô ìò øàáîå .'áåè íåé'ë ùãåçä ìë úà âåçì åð÷éú àì
äðäå ,øéòá ø÷áì ïîæ åì òá÷ øùà àùðå íø êìîì ìùî
ìéá÷äì úàöì ãçà ìë ãéá ùé åëøãá êìîäù ãåò ìë

,åéðôäàøîå ,úåôé íéðô øáñá íìåë úà ìá÷î àåäå
íìåëì úå÷çåù íéðôåðåîøàì ñðëðùî ë"îçàì êà .

éðôì ñðëéäì ãçà ìë ãéá ïéà øáëå íéøòùä íéøâñð
óàå ,íéáåùçä íéøùä íà éë êìîä éðô úà ìá÷ì íéðôìå

êëìå ,ïëì íãå÷ úåùøå ïîæ úòéá÷ àìá åñðëé àì íä íâ
ìåìà ùãåç äîåã'úé åéðô øåà ìéá÷äì ïéàöåé åððäù

äãùáãçà ìë ãéáå ,ïéãä àñë ìò áùééúð àì ïééãòùë -
åáì úåìàùî ìë åìöà ìåòôìçéçéçéçé.

òãéåïéá úåáø÷úä ïîæ Y úåòøå äåçà éîé íéîéä éë
íéðåîã÷ä åæîø ïëå ,íéîùáù íäéáàì ìàøùé
(áì 'éñ 'òåøæ øåà' ç"øäîä ïëå ,ä"ø úìéôú íäøãåáàá àáåä)

úáéúáìåìàú"ø àåäùàéðìéãåãåéãåãìùãåçá éë .é
åéðá åðéìà íéîùáù åðéáà ìù äîåöòä åúáäà úéìâð äæ

åáåø÷ íòèéèéèéèé.

áúëò"éæ äàìôää ìòá ÷"äøäòöîàá éøçà úåôé íéðô)

(éúò ùéà ãéá ä"ãì"æç äðäù(çé ä"ø)ìò åùøã
áåúëä(å äð äéòùé)'ä åùøã'åàöîäáíéîé úøùò åìà '

,øúåé äìòð ïîæ ùé êà ,íéøåôéëä íåéì äðùä ùàø ïéá

הגויים אחד שתה פ"א חלילה. וחוזר במלחמתם, וממשיכים  קמים היו בבוקר שכרותם, מתוך בשינה  ארצה  שנפלו 

היטב  היטב שקוע עדיין הלה היה בדרכם , להמשיך חבריו כשהשכימו נורא, באופן המידה על יתר לוט  של בניו  מבני

לו ישן וכך בדרכם, והמשיכו  לנפשו  הניחוהו  הדרך להם שאצה  הללו  לעוררו , חבריו  הצליחו  ולא שכרותו בתרדמת

כאן. מעשיו ומה הוא היכן הבין ובקושי חשוך, במקום בודד א"ע מצא החייל  משקם לאחריו, הבא הלילה עד החייל

מבעו "י  שהוטמנה  הטשולנט  קדירת ומצא היהודים מבתי לאחד נכנס  ע"כ  היה, שבת ליל  הלילה  אותו  עשה, מה 

בגבו שנכווה  הסוס  בדרכו , ממשיך והחל סוסו  גבי על  הניחם בכליו מילא באפו , הריח עלה  ומבעבעת, רותחת כשהיא

ועדיין  קבוצתו, בני את השיג שעה ובתוך עצומה, במהירות באפו נפשו  עוד כל  ולברוח 'לנוס ' החל הטשולנט מבעבוע 

האויב. לגבול הגיעו  עדי הטרופה במרוצתו  המשיך לעצור, הסוס הסכים לא לכן ע "ג, הטשולנט רתח 

טבעי, על בכח  – וחוזק  באומץ  – טרופה  ברדיפה דוהר סוס  אליהם  שמתקרב האויב חיילי הבחינו נבהלו מרחוק

מוקשים  אלו יודע מי - מחננו בקרב  להכנס חושש ואינו מפחד  אינו אם בחשבם נפשם, על  ונסו נשמתם עמקי עד

הרוגים... כל ללא המלחמה תמה ובזה גביו, על לו יש  זיין וכלי

אמריח. זי"ע  מקאריץ  פנחס רבי ˙Ê"Î)הרה "ק ˙Â‡ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ,˘„Á‰ 'ÒÁ�ÈÙ È¯Ó‡')הקדוש מהאר "י שאיתא ‰ÂÂˆÓ˙שאף ¯Ú˘)

(Ô�Á˙‡Â 'Ù בלילה 'מקרא' לומר ˙‰ÌÈÏ)שאין ¯ÙÒ ‰Ê ÏÏÎ·Â) ואפשר בלילה. תהלים לומר מותר אלול בחודש מקום מכל ,

ורצון. רחמים כולו  כל  אלול חודש  אבל 'דינים ', שורים שבלילה  מכיוון בלילה תהלים  אומרים שאין הטעם  כי לומר

הכבד יט . כשתרמילו  דרכים בצידי רגליו  ומשרך מהלך שהיה  מסכן בעני מעשה  אמרו, חיים' ה'חפץ  הגה"ק  בשם

על לעלות לו  וקרא ברגליו , המהלך העני על  רחמיו נכמרו  ההדורה, במרכבתו  אחד עשיר שם  עבר כתפו, על

אפילו דיבר ולא בהשקט  בפינתו העני ישב דרכם במשך והעייפות, היחפות לרגליו  מנוחה  ליתן יוכל וכך מרכבתו,

שיחה איזה  דיברת האם  – שאלוהו  אחר לשלום, וקידמוהו  ידידיו  ראוהו  העני ברדת העשיר. מיטיבו  עם  אחת מילה

ומתקשר  מתחבר היית ואליו  ובעצמו, בכבודו  יר"ה הקיסר זהו הרי – לו  אמרו ולא, לא להם, אמר הלזה, העשיר עם 

כי  ידע  לא זה מסכן ואמר, חיים' ה 'חפץ נענה חייך... ימי לכל טובה  זה  'קשר' לך היה  הרי ואופן דרך באיזה  עמו

לעגלתו , ומעלהו מופלגת בקירבה המקרבו  הקיסר הוא לצידו ה'סודהיושב את  אנו יודעים הרי אנו שבימים אבל  ,'

מסכן עני כאותו נהיה אל  – לי ודודי לדודי אני – עמנו הקב"ה כביכול  נמצא לכלאלו אמיץ  בקשר נתחבר הבה  ,

הבעל"ט יכול  השנה לכל לנו לטובה זה 'קשר' �Â‰‚.ויהיה ‰È‰ ÍÏÓ‰Â ,ÍÏÓÏ Â˘‡¯ ·ÈÂÁÓ ‰È‰˘ ÈÓ· ,¯Á‡ ÔÙÂ‡· ,‡� Á"Á‰ ÈÏ˘Ó 'ÈÈÚ)

Â˘‡¯ ˙Â¯Ú˘ Ë¯ÓÂ ,Ï"�‰ '·ÈÈÂÁÓ'‰ ˙ÈÈ�ÒÎ‡· ÔÒÎ‡˙‰ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÍÏÓ‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰˘Î ‰�˘‰ ‰˙Â‡· ,‰�È„Ó· ··ÂÒÏÂ 'ËÂ˘Ù ˘È‡' È„‚· ˘Â·ÏÏ ‰�˘· ˙Á‡

(Â˙È· ˙‡ ÍÏÓ‰ ˙‡ ·ÊÚ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÔÎ ÂÏ Ú„Â�˘Î.
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åúåéäá åäåàø÷' áåúëä æîø åéìòù - ìåìà ùãåç àåäå
áåø÷.'åàöîä'î øúåé äìåãâ 'äáøé÷'å ,'

רק הקודש בזמני  לנו יש קנין – ויבין ביקר אדם 
גדולתם כשנכיר

ìò,íéðîæä úìåãâá øéëäìå ïéáäì ìàøùéî ùéà ìë
é"øùà úåäâäá åðéöîãëå(è"ñ á"ô î"á)äùòî àéáî

õéîî øæòéìà åðéáø ìà åàáù íééðùá('íéàøé'ä ìòá)ïåãéù
éøëðî äð÷ íäî ãçà ,äéä êë äéäù äùòîå ,íðéã úà

'ìéãá'(ãàî ìåæ úëúî ïéî)óåñáìå ,åââ úà åá çéèäì éãëá
úà äìä ç÷ìù úòá ,åøéáçì ìéãáä ìë úà øëîå êìîð
'éç óñë' ìéãáä úçú ùéù àöî ,åââ úà úåñëì ìéãáä

(äìòîìî åäôéç ÷ø ìéãáäå)úîåòì ãàîì áø åéååù êøòù
ç÷î'ù ïòåè øëåîä ,íäéðéá êåñëñä áåñð êë ìòå ,ìéãáä
,'éçä óñë'ä úà åì øéæçäì äðå÷ä ìòå ,ïàë äéä 'úåòè
ìò øúé éç óñë äååùù äî éôë íåìùúá åì óéñåäì åà

åøéáç åìéàå ,ìéãáåðéáø ÷ñôå ,éðà øåèô åãâðë ïòè
òãé àì øëåîäå øçàî ,äðå÷ä íò ÷ãöäù õéîî øæòéìà

,ìåãâ äë ùåëø ùé ìéãáä úçúù ììëòãé àìù ïåéëå
úåð÷ì ïéåëúð àìå 'óñë'ä ìù åîåé÷ ìòïî åðéð÷ úòá)

(éøëðäéë 'íéìòá' äùòð àì ïë íà ,àãéøâ ìéãá íà éë
'ìéãá' ìò íà.íú åðéáø åì äãåäå ,

ïàëîò"éæ àöéá'æéàî ÷"äøä ãîìõáå÷ 'ééò ,åãëð é"ò àáåä)

à úåéôìú[á)ìåìà ùãåçá åððéðòì (430 ãåîò
,íéìåãâ íéðîæ øàùåàåäù íéîéä çëá øéëî íãàä íà

éðáì äáåè äðúî' àåäå ,úåçéìñäå íéîçøä ùãåç
åéðôì øùà úà òãåéå ,'ìàøùéåìà íéîéá ìåòôì åçåëáù

úðù ä÷åúîå äáåè äðù ìàøùé éðá íò ìëìå åîöòì
,äæ øéãà ùåëø ìù åéìòáë àåä áùçð ,äòåùéå äìåàâ

úàæ ìë úà òãåéå øéëî åðéà íà êàåðéàë åîöò äùåò åà)

(òãåéåéååùù 'ìéãá' ÷øå êà åúåùøá ùéù éîë áùçð ,
òâøå òâø ìëá øåëæì åðéìòå ,éãéî àì åúå úåèòåî úåèåøô
áøòá çøèù éî éë 'äúùå óåèç ìåëàå óåèç' äæ ùãåçá

úáùá ìëàé àåä úáùëëëëáúåë ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä .
úå÷æçúä áúëîá(íéèå÷éì à"ôù ,ä"ëøú úðùî),ãéãé éáåäà'

úðéùá ïùéì øùåéä ïî ïéà ìåìà ùãåç ùàø ,éùôð
äæä íìåòä úåîéãøúåùé åìàë íéðîæá ÷ôñ éìáå

íéëéøö íìåà ,ïë íâ íãàä ìà íéîùä ïî úåøøåòúä
- àåä äæ éàå äæ àåä éî øîàéé ïãéãìå .'çúô çåúôì

האדם, ביד תלויה  ה'פרנסה ' כי החושבים ה'טועים' מן שהיה לרבים , בנינים הבונה ל'קבלן' הדבר את המשילו  וכבר

מצווהו היה  וסיד חמר אבנים  לו לקנות בנו את משלח כשהיה  לכך אי השנה ', ב'ראש לו שנקצב במה  דווקא ולאוו 

החורים כל הרי לי איכפת מה – אומר והיה שבשוק, מהטובים  כמחצה העולים – שבשוק הגרועים  מן לקנות

שכל אחר – ימים כשנתיים בעוד רק  יקרה הכל שיתפוצצו, המים צינורות וכן הבית, בכותלי שיתהוו והסדקים

לידי... יגיעו  המעות

את  וישלח שכמותו , 'עשירים ' לבן וכיאות כראוי ארמון לו  לבנות האב ויפן האירוסין, בברית בנו  בא חדא, יומא

האב  שאלו שבשוק , מה 'זיבורית' קנה הזאת בפעם  שאף האב ראה השוק מן הבן כששב וכו', וחימר אבנים  לקנות הבן

כל הרי שבעולם ', 'שוטה האב, לו אמר בניינך... שאר מכל  זה בנין נשתנה  ומה  הבן לו  אמר זאת, שטות עשית מדוע

זאת אעשה  לא מדוע  הזיבורית, ע "י הממון אותו להרוויח בידי ואם  ממון, לשם אלא אינם ÔÓהבנינים  ‰È‰ ‡Ï È¯‰˘)

('‰ ˙‡ 'ÌÈ‡¯È'‰שנתיים שבעוד ברצונך וכי ושנים, ימים  בו  לדור עתיד בעצמך שאתה  ארמונך הוא הרי זה בנין אבל  ,

הבית... פינות בכל  וסדקים  שברים ויתגלו המים, צינורות כל יתפוצצו

וכו ' כך כל  כראוי שלא מתפלל  או  מלומדה 'דיג, לומד שהאדם  פעמים – השנה  במשך ח "ו אם אף  נאמר, אנן אף

שתהא  להיזהר עליו וכמה הללו , בימים תלויה הבעל "ט בשנה  ומעמדו מצבו  שכל לידע  עליו – העת בזו אבל  – וכו'

שבעידיתעבודתו שבעידית עידית  עידית תהיה  הבעל"ט  השנה שגם  כדי

צדיקים כ. אמרו ÂÚÂ„)כה  ,ÏÂÏ‡ - Ú"ÈÊ ·Â�È˘Ó‡Ó ÔÂÚÓ˘ È·¯ ˜"‰¯‰Ï 'ÌÂÏ˘ ÚÈÓ˘Ó' 'ÈÈÚ) חז"ל בדברי ‚.)לרמז Ê"Ú) בערב שטרח 'מי

החדשים למנין השישי חודש  – אלול חודש  כי בשבת', יאכל  ·�ÔÒÈ)שבת ÌÈÏÈÁ˙Ó‰) ערב – השישי יום  כנגד הוא

השביעי חודש  – תשרי חודש  לקראת אלול חודש – שבת בערב עצמו  והכין שטרח  מי ואכן ‰˘·ÈÚÈשבת, ÌÂÈ „‚�Î ‡Â‰˘)

(˜"·˘ Y. וישועה גאולה  לשנת ולברכה לטובה  דינו  כשייגמר השביעי בחודש  – בשבת יאכל  הוא

חז "ל דברי את ביארו  צחות �‚.)בדרך הרי (˘·˙ ביאור, צריך ולכאורה  ליה'. קרירא תמוז  בתקופת אפילו 'חמרא

מקייטא קשה  קייטא ËÎ.)שלהי ‡ÓÂÈ)היה כן ואם  הקיץ, מאמצע  קשה  קיץ של בסופו - אלול בחודש  שהחום פירוש,

אכן כי י"ל. אלא באלול, אפילו  קר שלחמור – יותר גדול חידוש אלול ...לומר בימי קר איננו החמור אפילו
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åçåë ìëá ãåáòé àìå ,åì íéðúåðù äî ãáàé øùà äèåù
åéðéðò ìëá ä÷åúîå äáåè äðù åîöòì úåð÷ìàëàëàëàë.

àúéàò"éæ 'í"éøä éùåãéç'á(åèú 'åîò í"éøä éèå÷éì)åðéçà ,
íéîéä åìàá äáåùúá åøäæéä ìàøùé éðá

,äáåùúì íéìâåñîäúàöåé ìå÷ úá íåéå íåé ìëá éë óà
íéîéä - íéîéä åìàá êà ,íéááåù íéðá åáåù úøîåàå

éøàë íéâàåù íîöòáëáëáëáëäîéìù äáåùúá áåùéù íãàì
éåàøëøîàð æ"òå ,(ç â ñåîò)...'àøé àì éî âàù äéøà'

ùéù äîî øúåé éë ,ùãåçä äæá åöîàúäå å÷æç ïë ìò
åì ùé äæî øúåé ,åãéáù úåøéáò ìò ùðåò íãàì ùðåò
åøäæä ìàøùé éðá åðéçà ïë ìò ,äáåùú äùò àìù äî ìò
ãåò ùé åúòãá øîàé àìù ø÷éòäå ,äæä ùãåçá äáåùúá

áåùì ïîæâëâëâëâë.

ימי כא . כל  עליו שעוברים האיך בחלומו, ראה אחת בשנה  עובדא, הוי שבדידיה  זי"ע שלום ' ה 'נתיבות הרה "ק שח

השנה ראש  עליו עוברים  ממש  כיו"ב והתלהבות, התעוררות כל  ללא יבש כעץ  נשאר עצמו והוא הקדושים , אלול 

לזעוק והחל וטעם , התעוררות כל  ללא גדולה, קרירות מתוך והכל  רבה, והושענא הכיפורים יום  תשובה, ימי ועשרת

שהיום הוא רואה  והנה  משנתו , התעורר זעקותיו  כדי תוך אפפוהו , אשר והחשכות הגדולה  ההסתרה  על  נפשו  במר

שלך ו 'הרי אלול , חודש  ראש המועד...לפניךערב את איחר לא עדיין - '

זי"ע  אמת' ה 'שפת הרה"ק  מחסידי ÂÈ˜ÒÚ)אחד È�È�Ú· ÂÓÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ‡ˆÓ ˙Ú ÏÎ· ÂÈÏ‡ Ò�Î� ‰È‰˘)בחודש פעם אליו נכנס

מעסקים  אתך אני מדבר השנה  בכל הנה אמת', ה'שפת ענהו  לו, שהוצע עסק איזה  בענין אותו לשאול ,('·ÒÚ�ÊÈ')אלול

מרוויח החודש  בזה ה ' אל  לשוב כוחותיו המשקיע כי התשובה , עבודת היא ביותר הטובה וההשקעה  העסק זה  בחודש

בראשו ... שעיניו מי ואשרי הבאה, השנה ימות כל למשך בגשמיות, והן ברוחניות הן גדולים , רווחים  מזה 

בריחתוכב. שבעת שאג' 'אריה לספרו בהקדמה  כותב זי"ע  מדז 'מיגראד האדמו"ר מרן ÌÈ„Â‰È)כ "ק ‰ÓÎ „ÂÚ ÌÚ „ÁÈ)

כל מפניו  וינוסו גדול , אריה  למולם והנה  היער, לתוככי נכנסו  השניה העולם  מלחמת בימי הרשעים  מצבאות

צרכם, כל  ועושים ושותים, אוכלים  שאננים, אנשים  כמה יושבים  הדרכים  שבצידי ראו לפליאתם אך בנפשם, רוחם  עוד

נתייראתם לא האיך אותם שאלנו  עבר שהארי לאחר כך, על תמהו  מאד ומה לצידם , עוברת הסכנה  שאין כאילו

שמעו לא גם ולכן 'חרשים ' שהם  לנו  ונתברר האנשים, לנו ענו לא אך בקולו , ושאג לצידכם שעבר הגדול מהאריה

אלו בימים כי ה'חרשים ', כאותם  להיות שלא לראות ועלינו מפניו , לנוס ידעו ולא הארי קול  לא את מי שאג אריה

לאזניו השמיע ולא שמע לא כי ירא, לא ה'חרש ' ורק '„Ë¯Ú‰¯Ú')ירא, Ë˘È� Ë‡‰ ¯Ú) הארי שאגת  .את

של ממנהגו ונלמד הקב"ה, לפני ומקובלת מעולה תשובתו האם  חשבונות, לחשוב יתירים  בדקדוקים ירבה  ואל 

מגפיים  לעצמו  לקנות דקייטא בשלהי שההולך את (˘ÏÂÂÈË)עולם , לקנות ידקדק  ובאים , הקרבים  החורף  ימות לקראת

לא  מגפיים , לקנות ובא השלג בתוך ומתבוסס  רץ כאשר אך לו , יתאימו  הפרטים שכל יבדוק  וכן המדוייקת, מידתו 

ימות  בכל  התשובה, בעבודת כן כמו  לזה , הנצרך העת עתה  כי יקחם, מידותיו  כפי ממש  אינם  אם ואף כך, כל ידקדק 

אדון  לפני ומרוצה מקובלת תהיה  אז  ורק  ודקדוקיה  פרטיה  בכל כראוי תהיה  שתשובתו להיזהר האדם  צריך השנה

התשובה, עונת היא עתה כי פרטיה, ובכל התשובה  של  במידותיה כך כל בשמים  מעיינים אין אלול , בחודש אך כל ,

ויחיד. יחיד כל  של  תשובתו באהבה  מקבל  שבשמים  ואבינו 

הכתוב על זי"ע, מטאהש  הרה "ק של בפומיה  Î‚)מרגלא ÂË ÈÏ˘Ó),ובזמנו בעתו  - ענין שכל – טוב' מה  בעתו  'דבר

אלול  בחודש מועלת תשובה  מעט  אף כן וכמו 'טוב', גם הוא ומועט  קטן דבר כלומר, – 'מה ' ˘Ù˙ÒÈ˜אפילו  ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡)

(ÈÂ‡¯‰ ÈÂ·È¯ È„ÈÏ ÚÈ‚È ¯·„ ÛÂÒ˘ „Ú ÌÈËÂÚÈÓ ‰·¯‰· ‰·¯È˘ ‡Ï‡ ,'ËÚÂÓ·'.

מוסר'כג. 'שבט Ê"Î)בספה"ק  ˜¯Ù) אריות כמה  בתוכו  אשר מאד, עמוק  לבור דומה שהעולם הוד נורא משל  מובא

מבלי  שלפתע עד בו , ולהתגרות האריה  מן לשחוק והחל  הבור מעל האיש לו נעמד רעות, חיות ועוד רעבים 

האיש בו  נאחז  הבור, בכותלי הצומח עשב של קלח הבורא לו  הזמין נפילתו בדרך אמנם  הבור, תוך אל  נפל  משים

בידו בו  מתעסק והחל  דבש  ובו  חור מצא בקלח  נאחז בעודו האריות, שיני מעל  תלוי נשאר וכך חייו , את והציל

‡Á˙)האחת „È· ˜¯ ÁÏ˜· ˜ÈÊÁÓ Â„ÂÚ·)עסוק שזה  ומכיוון סביב, סביב העשב בקלח לכרסם  והחלה חולדה  הגיעה והנה ,

לטרף המשחרים אריות של  פיהם  לתוככי הלה  ונפל הקלח לאכול החולדות שגמרו עד לבו ... על  שם  לא בדבשו 

(Ï˘Ó�‰ ˘"ÈÈÚ).

אלול , לחודש להמשילו נמי האריה ואפשר יאחזון,כי ורעדה חיל  מעלה  ושרפי מלאכים אף  אשר הדין יום על  מרמז 
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הללו בימים  התפילות קבלת  - הרחמים  חודש

áúë'øåè'ä(à"ô÷ú ïîéñ)- ùãåçä äæ ìòóéñåîä ìë
åì àéä úåëæ íéîçø ù÷áìãëãëãëãëäùåò åðéàù åðééäå ,

úà àìîé ìàøùé éðáî ùéà ìëå .åîöòì íà éë äáåè äæá
è"ùòîå äáåùú ,äìéôú ,äøåúá ,íîåú ãò ùãåçä éîéäëäëäëäë.

úìåâñîéðá ìù íäéúåìéôú åìá÷úéù åìä íéîé
ìàøùéåëåëåëåëéðá'ä ÷"äøä ìù åøåàéáëå ,

ò"éæ 'øëùùé(è úåà à øîàî ìåìà ùãåç)ô"äòïðçúàå)

(âë â,øåàéá êéøöå .'øîàì àéää úòá 'ä ìà ïðçúàå'
äæéàá - 'àéää úòá' åäîúòøáåãîøáãîë äàøðù)

שהוא אלול  חודש את לנו  נתן הארי,הקלח והקב"ה  של ממלתעותיו ננצל זה  ידי ועל  בו עצמינו  את החולדה שנאחז

ועוד  לרגע , נעצר השעון ואין זה , אחר בזה  יום  אחר יום השעון 'סביב' מתקדמים שהם  אלול  חודש של הימים היא

המעבירין  וצדקה תפילה בתשובה היינו  – בקלח היטב לאחוז אחת עצה  אלא לו  ואין הדין, ליום כבר אנו ונכנסים  מעט

וכנכון. כדת הימים  את לנצל  המשכיל  ואשרי הגזירה, רוע  את

זקנוכד. של מאוצרו  נפלא משל  לחיו, על כשדמעתו  אלול בחודש מספר היה זי"ע מסאטמאר יואל' ה 'דברי הרה "ק

נתיניו, את לבקר ממלכתו  רחבי אל  יוצא היה  הולדתו  ביום  בשנה  שאחת למלך משל זי"ע, לב' ה'ייטב הרה"ק 

את  ממלא המלך והיה המלך, של  למרכבתו וזורקו הכתב גבי על  בקשתו את כותב מנתיניו  אחד כל היה  ביקוריו  בעת

שנה הדבר נשנה  וכך נענית, בקשתו  ואין המלך אל 'פיתקא' זורק  הוא שנה  שבכל המדינה מבני אחד וירא משאלותיו,

ולכך  המלך, את מלווים בעודם  סרה עליו מדברים  והם המלך ממקורבי הם משונאיו שכמה לו שנתברר עד שנה, אחר

לעצמו , אמר שכך מכיון מבוקשו . את ממלא במלוויו אינו מוקף הנה המלך  שיבוא עד להמתין  אנכי שוטה וכי

אשטח  בפנים, פנים עמו ואדבר מסביבו, שונאי שיתכנסו קודם המלך שער אל להכנס אקדים אנכי אותי, השונאים

בפניו  בקשותי כל  הנמשלאת את לב' ה 'ייטב מסיים והיה  ולברכה , לטובה  משאלותיו  כל מילא המלך ואכן עשה, וכך ,

כביכול מסובב שאז הדין יום השנה , ראש יום בא עד להמתין תרעו  אחי נא אל  אהובים , יהודים נוראות, בבכיות

כסא  על  שישב קודם אלול  בחודש בפנים פנים המלך עם לדבר עצמכם הקדימו אלא לישראל , המריעים  במקטרגים 

ומתוקה . טובה  שנה עלינו ויגזור לטובה, ותפעלו עלינו , וירחם שיחוס  רחמים רוב ממנו בקשו  דין,

יתירה בינה להם  שניתנו - הנשים  בכלל היא 'בתולה' והנה  – בתולה ' אלול 'מזל  כי הרמז  בעלי Ó‰:)אמרו ‰„�),

אמרו בפירוש שהרי – דעת בה  שאין מחמת שפסולה  לומר ואין לעדות, פסולה  אשה  מדוע הידוע הביאור ובהקדם 

דבר, מתוך דבר מבינה והיא יתירה בינה  שיש  מאחר אדרבה, אכן, אלא מבאיש'. יותר באשה ניתנה יתירה  'בינה

כשת  שמא דחיישינן לעדות, פסולה גופא זה  תראהמטעם  כבר מערה לתוך ומובילו ישראל אחר רודף גוי בעיני ראה

כןשכלה  על להעיד ותבוא הגוי, ע"י נהרג זה  ÓÓ˘)שאברך ÂÈ�ÈÚ· ‰˘ÚÓ‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï „Ú‰ ÏÚ ˙Ó‡·Â)איש אשת ותתיר ,

נראה עתה וכבר דבר, מתוך דבר המבינה  אשה  כאותה  שננהג - בתולה אלול  מזל  אמרו  כן על השכללעלמא... בעיני

בקרוב ממש זה...כי בחודש  בהנהגתנו תלוי הכל כי ונבין בו, התלויה הבעל "ט השנה כל ועמו ר"ה יבוא בוא

ולעזוב  תפילתם  את במהרה לסיים  הנחפזים שיש  אלול  בחודש מדרשו  בבית זי"ע מסאטמאר הרה "ק ראה  פעם

בחיים אינם עתה וכבר יהודים , וכמה  כמה  עוד עמנו כאן היו אשתקד הנה  להם , ואמר אליהם פנה ה', בית כתלי את

מאריכים היו ספק  כל  ללא ודאי חייהם, לימי האחרונה  השנה להם שזו דאשתקד ב'אלול' יודעים הללו היו  אילו אתנו,

הימים . אלו  את לנצל  אחד כל  יתעורר הזה ובדבר כנישתא. בבי כאן שהותם את יותר

זצ"ל פרידלנדער חיים  רבי ·¯˜)הגה "צ È�·· ‰¯ÈËÚÓ‰ 'Ê·È�ÂÙ ˙·È˘È„ ÁÈ‚˘Ó)הימים מן ביום החל  ,(‰�˘‰ ÚˆÓ‡·) מכאבי לסבול

הרופא אל  בפנותו מאד, חזקים ·¯�Ò)שינים כמה(„"¯ אחר הכאבים , פסקו לא עדיין אך משיניו  כמה הלה  לו  עקר

הבשורה את חיים  רבי שמע כאשר תיכף ל "ע, הנוראה במחלה הוא חולה  אלא בשינים החולי שאין מצאו בדיקות

הבאים מכאוב כל כי מעלי... זה  גם מונע  הייתי העעל "ט באלול  שמים שערי קורע הייתי אילו  ואמר, נענה  הנוראה,

הגזירה . לזה  הקודמים והסליחות הרחמים בימי לבטלם  בידו השנה  ימות משך לאדם  לו 

זי"עכה . יששכר' ה'בני הרה"ק  שכותב È‡)כפי ‡ ÏÂÏ‡)יש אלול  ל 'ב תרצ"ו שבחודש  לרמז, אישרצותשעות, דרכי ה'

לרצו"ת. מצרו"ת לו וייהפך אתו', ישלים  אויביו גם -ÈÎ' ÌÈÈ˜È˘Î Â�ÈÈ‰„ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˘Ù‡Â) תצור(Â"ˆ¯˙ ‡È¯ËÓ‚),'עיר על

עליו ). להתגבר וחיילותיו  היצר על מצור שיעשה

זצוק"לכו . מלובלין שפירא המהר"ם  הימים . באלו  ביותר המסוגלים  תהלים באמירת להרבות קדושים  עם  ישראל נהגו 

זצ"ל הלחמי דוד ר' הרה "ג אל מכתב אלול  בחודש פעם  ÔÈÏ·ÂÏ)שלח  ÈÓÎÁ ˙·È˘È· È‡·‚‰ ‰È‰˘) בני לכל שיורה  ,
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(úãçåéîå äòåãé úòî'øîàì' úáéú øåàéá êéøö ãåòå ,
.øîà éîì

øàáîåïðçúä åðéáø äùîù ïîæ åúåàù ,'øëùùé éðá'ä
ìàøùé õøàì ñðëéäì äëæéù ä"á÷ä éðôìøçà)

(âåòå ïåçéñ úîçìîìåìà ùãåçá äéä(çé èé ø"áãá 'ééò)äàáå ,
ìåìà ùãåç ìù 'àéää úò'ù ,åðãîìì äùåã÷ä äøåúä
øçà ,øáãä íòèå ,'úåìéôúä úìá÷ì úãçåéî 'úò' àéä

áàå æåîú éùãçáù(òùøä åùò ìù åéùãç)éðá íéáùçð
ùãåç ìåìà ùãåç òéâäáå .'ùøå ìã' úðéçáá ìàøùé

úåàä úñðëð ,íéîçøäå"éúúáéúîúòéëëåúììã
äùòðåúìãúåàäå ,ï"éòúáéú ìà äàáùøäéäðåøòù,

æîøìäìòî éøòùå úåúìã ìë íéçúôð íéîéä åìàá éë
íéùøå íéìãì óàíúòååù ìå÷ ìá÷ì ,æëæëæëæëåøîåà åäæå .

'ä ìà ïðçúàåêìîä ìà àáì ãòåéîä ïîæä àåä éúî ,
à÷éã ,åì ïðçúäìåàéää úòá,ìåìà éîé ìùíâ ,äðäå

àåä(åðéáø äùî)äìéôúá æà õîàúä,à÷ééã àåää úòá
øîàìàåää úòáù úåøåãììá÷ì íéîù éøòù íéçåúô

íéîçøá ìàøùé úåìéôú.

è÷ì'ä'øùåé(:æ"è 'îò à"ç ç"åà)úîåøú'ä åáøù àéáî
ãò ìåçá ìåìà ç"øî ïâðî äéä ò"éæ 'ïùãä

úçà äòù èòîë 'øîàù êåøá'á ë"äåé øçàçëçëçëçë,
÷æçúäì ,íé÷éãö ìù íäéúåçøàî ãåîìì åðéìòå

ויום יום  בכל  לומר יוסיפו בפוסקים, כמובא יום בכל אלול  בחודש שאומרים  תהלים  פרקי מעשרה  שחוץ  הישיבה,

להתקרב  אלול חודש של  הזמן כוונת וזהו  ה', וקרבת תורה רוחניות, על  בקשות כולו  אשר קי"ט  פרק  את אלול בחודש

זה . פרק בשבוע אחת פעם  הפחות לכל לומר להשתדל  ועלינו  ה ', אל

זי"ע  פאלאג'י חיים רבי הגה "ק כותב כן ‡Âכמו  ‰¯È˙È ˘Ù� ˜ÏÁ ,È‚‡Ï‡Ù Á"¯‚‰ Ï˘ Â�· '˘‡¯‰ ˙Â·‡'· ‡·Â‰)(‚Ù˜ זמנים˙ שג'

חודש בימי מהם ולמעלה  חדשים , בראשי טובים , ובימים  קודש , בשבת הם , ואלו - תהלים  בספר ללמוד מסוגלים

ב  ראשון בפרק פתח כי סימנים , בהם נותן היה והוא ר"תאשרי אלול . חודשר בתשלולא שהוא ולכן י אש  טוב, ום

בגמרא È.)אמרו  ˙ÂÎ¯·).'באשרי בה  וסיים באשרי בה  פתח דוד על חביבה שהייתה פרשה 'כל 

במשפט תבא 'אל שם שכתוב לפי קמ"ג פרק  את אלול בחודש  יום  בכל  אומרים היו  שבקהילותיהם מציינים  יש

נ"א. פרק אומרים יש  כן וכמו עבדך', את

ופשטיה . נהרא ונהרא אלול , מימי קודש  שבת בכל התהלים ספר כל  לומר הנוהגים קהילות יש  ובכלל

שבתי' ר' סידור – האר"י ב'סידור וכתב וישעי', אורי ה' 'לדוד המזמור את יום  בכל לומר תקנו  נמי �ÂÂÎ˙וכן ¯„Ò)

(ÏÂÏ‡ Á"¯יום דבר ובוקר ערב תורה  שמחת אחר עד אלול מר"ח  וכו' וישעי אורי ה' 'לדוד כ"ז  מזמור האומר כל  וז "ל.

לבטלביומו  יכול  השמים מן  האדם על כתובה רעה גזירה ואפילו לו ויערב בטוב , שנותיו שמוציא מובטח הוא ,אזי

תריסין ומארי ושטנים המקטרגים  כל מעליו  בדין,ומעביר זכאין בדימוס ויוצא ורעות קשות גזירות כל מעליו ומבטל 

דרחמי  מכילין  מי"ג מקורות י"ג  נפתחו מר"ח כי המקטרגים. כל יכניע למטה ...ועי"ז ומאירין מתגלין אמירה והם  וע"י

אותנו, לדון  כלל  לקרב  רשות  להם שאין – ומקטריגין  תריסין ומארי מעלה של  הבי"ד מעלינו ומבטלין פועלין אנו זו

בדין זכאין אנחנו יוצאין  ואז יצא משפטינו 'מלפניך' .אלא

עליון'כז. דעת 'ויודע  הרשע , בלעם גבי מהנאמר כן שהוכיחו  ÊË)יש „Î ¯·„Ó·) וביארו(.Ê ˙ÂÎ¯·)יודע שהיה  'מלמד

בתוס' והקשו  בה ', כועס  שהקב"ה שעה אותה ˘‡ÈÏÓÏ)לכוין בלעם(„"‰ ביד היה מה רגע  הקב"ה  של זעמו  שאם

זעם ולא עמו  על הקב"ה ריחם  הכי ומשום  'כלם ', לומר בידו  שהיה הראשון בתירוצם  ותירצו  כזה, קצר בזמן לומר

לישראל  נביא להו  וכדאמר ימים , ‰)באותם Â ‰ÎÈÓ),''ה צדקות דעת למען וגו', מואב מלך בלק  יעץ מה נא זכר 'עמי

בגמרא ˘Ì)ואמרו  ˙ÂÎ¯·),הרשע בלעם  בימי כעסתי שלא עמכם  עשיתי צדקות כמה דעו  לישראל , הקב"ה  להם  'אמר

אחת  תיבה  מוציא רשע אותו היה  שאילו למדנו , ופליט'. שריד ישראל  של  משונאיהם נשתייר לא כעסתי שאלמלי

שהיא  טובה במדה ק "ו הדברים  והלא אחד, ברגע  ונשים  טף ישראל  כל  את להשמיד בידו  היה זעם ' 'בעת מפיו

וכמה כמה אחת דעל  רצוןמרובה, כשהיא בעת קצרה  תפלה  ידי על  אפילו  נשגבים  דברים  לפעול יהודי איש כל  יכול

הלב.י  ממעמקי וצאת

הכל,כח. אדון לפני נאמרים  כולם כי השנה, חדשי לשאר אלול חודש של התפילות בין נפק"מ  כל אין שוודאי ואף

ימים, לאריכות מסוגל – ואם  אב כיבוד כגון סגוליות מצוות שיש  כמו כי ביותר, מסוגלים  אלו  שימים אלא

אלו , בימים  גם  כך ה '.הזמנים וכיו "ב, עבודת עניני וכל ותפילה תורה הענינים , לכל  ביותר מסוגלים 
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äèåùô äðååëá úåçôä ìëì ,åðéúåìéôúá õîàúäìå
.úåòî äðåîëå

א"כ  יהודי לכל פתוחה התשובה דרך – דרך  בים הנותן 
לייאוש  יש מקום מה

ïàëîåáöîî ìôð øáëù éî óà Y äàéø÷ä àöú
íéáøù àøåðä 'ùåàéé'äî øîùéå øäæé ,åãîòîîå
øîàé ùìçäå ,åááìá ïåëùì ãçôì ïúé àìå ,äìéôä íéììç
,äîöò äãéøéäî øúåé äù÷ äãéøéäî ãçôä éë ...éðà øåáéâ

åøîà äæìå(ç ë)àøéä - ááìä êøå àøéä ùéàä éî
åãéáù úåøéáòîùéàä éî' åøîà àìå ,àèåçä,'áåùéå êìé

úîçìî úà íåçìì úàöì àåä øùë ïééãò 'àèåç'ä éë
úåøéáòäî 'àøéä' êà .'åîò úáåùúá äöåø' ä"á÷äù ,'ä

äù÷ åúð÷ú äæ úåìéôðäî ãçôúîå åãéáùèëèëèëèë.

÷æçéåìà áåùì åãéá ãéîúù ,æåòå úàù øúéá åáì úà
ì"æç åøîàù åîëå ,åé÷åìà(.åô àîåé)äáåùú äìåãâ

øîàðù ,ãåáëä àñë ãò úòâîù(á ãé òùåä)äáåù'
'êé÷åìà 'ä ãò ìàøùé'ìàððç åðéáø' äæá øàéá úåàøåð .

- ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùú äìåãâ'òéâä íà åìéôà
'ãåáëä àñë ãò åúàèçàèçá ìéãâä íà óàù åðééäå .¦

úìãä äìòðð àì ïééãò ,ãåáëä àñéëì ãò åéúåðååò åáøå
äàøé ìá' ïë ìò .àøåáä åðìá÷é ãéî áåùé íà Y åéðôá

ïéàå ,äáåùúä ïî ùàééúéù ìàøùéî ùéà íåù 'àöîé ìáå
.äáåùúä éðôá ãîåòä øáã

êëåïúùøôá ÷åñôä ïåùìá æîøì íé÷éãö åøîà(åè æé)

ìåò úìá÷' ìò éà÷ã 'êìî êéìò íéùú íåù'úåëìî
,äòùå úò ìëá ò"ò ìá÷ì ìàøùéùî ùéà ìë ìòù 'íéîù
áåùé åæ ù"îåò úìá÷î ìôðå ò"ò ìáé÷ øáë íà óàå

íéîòô äîëå äîë ì"æç åùøãù ã"ò .ò"ò ìá÷ì(.àì î"á)

÷ðòä' úîâåãë 'íéîòô äàî åìéôà' àø÷ä ïåùì úåìéôëá
' øîàéé ïàë óà ,'åëå 'íáéùú áùä' ,'÷éðòúíéùú íåù

ìåò 'êéìòêìîåúëìîä øáë íà óà íéîòô äàî åìéôà
ìåò úìá÷å ò"òúåëìîíåù' áåù Y ìåôéì úáùå íéîù

.'êìî êéìò íéùú

ïúùøôá(ç ë)ì"æçáå '...ááìä êøå àøéä ùéàä éî'
(:ãî äèåñ)ìù äìéôúì ãé ìù äìéôú ïéá çù

,äîçìîä éëøåòî äéìò øæåçå åãéá àéä äøéáò ùàø
ò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä øàáîå(åö úùøô ùéø)ìù ïéìéôúù

åðáéì úåáùçîå úååàú äæá øáùì Y áìä ãâðë íä ãé
,ù"úé åúãåáòìéðçåøä åáöîî áìä ïåøáù ìò äøåîå,

'ùàø ìù' ïéìéôú íúîåòìçåøä úåîîåøúä ìò äøåî
úåùãçúääå úå÷æçúää ìòå úòãäåïéá ÷éñôîå çñäå ,

øáùîù øçàì ÷éñôîù øîåìë ,ùàø ìùì ãé ìù ïéìéôú

לכלכט . ולדאוג העיר את לבנות נפשו את מסר הלה בני-ברק, העיר ממייסדי היה ז"ל  גרשטנקורן יצחק  ר' הרה "ח

עצומים, וחובות הלוואות כתפו על ליטול והוכרח  תורה' אין קמח  אין 'אם  אמנם  טוב, היותר הצד על  צרכיה 

למרא  וסיפר העיירות, לאחת הגיע  אחת פעם  עם . מנדיבי מעות לאסוף  בגולה  רגליו  מכתת היה החובות לפרוע  בכדי

שהוא  לו , אמר אף דבריו ובתוך הטובים, מעשיו  את והפליא מאד התפעל  הלה בארה"ק , הכבירים מפעליו על דאתרא

לוותר  ומזומן מוכן שהוא והשיב, ר"י נענה  והיראה, התורה ברוח  בישראל ואם עיר לבנות זוכה  שהוא על  בו  מקנא

הקמת  מחמת צווארו על  שהשתרגו העצומים  החובות את גם  שכמו  על ויטול מי אי יבוא אם  אלו גדולות זכויות על 

המלחמה סדר תורה  אמרה שופטים  בפרשת כי עמו, הצדק שאין לו והשיב לדבריו  דאתרא המרא שמע  („·¯ÌÈהעיר,

(Á-‰ ,Îויספו לביתו ... וישב ילך חנכו ולא חדש  בית שבנה  מי שכל הצבא אנשי לפני מכריז היה  המלחמה  שמשיח 

ובמשנה כלבבו, אחיו לבב את ימס ולא לביתו  וישב ילך הלבב ורך הירא האיש  מי ואמרו , העם  אל לדבר השוטרים

Ó„.)שנינו  ‰ËÂÒ)של ובעקיבו  העם , בראש  צבאות שרי ופקדו העם אל לדבר השוטרים  ככלות 'והיה הפסוק  המשך על 

את  לקפח בידו  הרשות לחזור המבקש  וכל  בידיהן, ברזל  של וכשילין מאחוריהם, ואחרים לפניהם  זקיפין מעמידין עם 

לחזור  הרוצה  לכל רשות ונותן כקנה  רך מלחמה משיח  היה שבתחילה לדקדק, ויש  נפילה', ניסה  שתחילת שוקיו ,

כי  ביאורו , אלא שוקיו . את לקפח  שהתיר עד לביתו  לחזור החפץ על והחמיר קשה, בלשון נקט  בסוף  ואילו  לביתו ,

מרגיש ואם  לאו , אם  למלחמה ללכת בידו אם ולבדוק  לבחון בידו  נתונה  הרשות המלחמה  לשדה  האדם  שייכנס  בטרם 

לביתו, לחזור יכול  רך לב לו במסירותשיש  קבלתו את לקיים עליו האויב נגד ללחום עצמו על שקיבל אחר אבל 

בזה  לעמוד ותעצומות כוח בו יש בוודאי ע"ע קיבל  אם כי ז "ל,נפש יצחק  לרבי ואמר הרב סיים  ובזאת קיבלתם . אם

ובוודאי  לפועל, הכח מן להוציאם הנפש כוחות את  בכם שיש מוכיח עצמו זה הרי העיר, את  לבנות  עצמכם על

רגלך למוט יתן  ולא אותך ... יעזוב  לא .שה'
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äéìò øæåç éøä ,ãéîå óëéú ÷æçúî åðéàå ,åáø÷á åáéì
äîçìîä éøù÷á ãåîòì ìåëé åðéàù ,äîçìîä éëøåòî
çöðì åçåëá àäé úå÷æçúää éãé ìò ÷ø àìà ,øöéä ãâðë

.ú"éùäì ïîàð íçåì úåéäìå òøä åøöé úà

äîáíéîçøä ùãåç'á åðà íéãîåò ,íéøåîà íéøáã
úåçéìñäåäðúîë åðì ïúéð øùà ùãåçä àåä ,'

.íìù ááìá åðåöø úåùòì 'ä ìà áåùì ùãçúäì äáåè
ìåìà ìæî' ,äæ ùãåç ìù åìæîá æîøì íé÷éãö åøîà äëå

'äìåúáìììì(éë ãò ä"ã :å÷ î"á é"ùø 'ééò)åðéãéá äæ ùãåçáù ,
àìù ò÷ø÷ úîâåã ,íìåòî åðàèç àì åìéàë ùãçúäì

ò÷ø÷' àøîâá úàø÷ðä Y íìåòî äùøçðäìåúá'(.áì æ"ò)

ãçà ìë ãéá äæ ùãåçáåøáòä ìë úà áåæòìéîë Y

íìåòî ì÷ì÷ àìùàìàìàìàìçöçåöîå çö àåäùë ñðëéé æàå ,
ïéãá åéàåøá ìë úà 'ä ãå÷ôé åá ïéãä íåé úàø÷ìáìáìáìáì.

ïëåò"éæ 'ïéò úéá'á ÷"äøäî àúéà(äàø é"à ä"ã äàø)

äàåøä íëç åäæéà' äðùîä øåàéááãìåðä úàéë '
,øîåìë Y ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùú äìåãâ
ä"á÷äå ,ìàøùé éðá úåîùð úåáåöç íùîù íå÷îì
...äùãçå äøåäè äîùð äáåùúá áùä äæì ïúåð

äùòðå ,äáåùúá øãñë áùå åéðôì øùà úà òãåé íëçäå
éîëãìåðùùãçîâìâìâìâì.

אלול בחודש שופר תקיעת  - בעיר שופר היתקע 

áúë'øåè'ä(à"ô÷ú)ùàøá ,'øæòéìà éáø é÷øô'á àéðú
'äøää éìà äìò' äùîì ä"á÷ä øîà ìåìà ùãç

התורה ל. על ה'רא"ש ' ·)כתב Â ˙È˘‡¯·) לא אם לכם  אשמע  לא הבתולה  אמרה המלאכים , וכשירדו  הנה ... טובות כי

שנא' כמו שלכם , כנפים לי שתתנו - הזה הדבר ·)תעשו Â 'ÈÚ˘È),'לאחד כנפים פרחה 'שש מיד כנפיהם, לה נתנו

העבירה  מן  ונמלטה 'מזללשמים והיינו במזלות, וקבעה  וקבלה, עננו  עליה  פרש  והקב"ה  כסא, פני ואחזה  ,(ÏÂÏ‡)

מלאכי  'והנה  הה"ד ועלו, חלם אבינו  שיעקב סולם שמצאו עד לעלות יכלו  ולא בארץ  נשארו והמלאכים  בתולה',

בו'. ויורדים  עולים מהותו אלהים  שכל לך  העבירה'הרי מן 'בורח להיות  – זה חודש של .ומזלו

זי"ע לא . הקדוש מהאר"י Â"È)איתא „ÂÁÈ ˜"‰Â¯ ¯Ú˘) הפסוק את אלול בחודש לכוון ÊË)שיש  ‚Ó ‰ÈÚ˘È)ובמים דרך בים  'הנותן

נתיבה ' ÔÂ˘Ï)עזים  ÈÂ�È˘· ‰"¯Ï ÈÂÏ ˙˘Â„˜· ‡·Â‰ Y ‰ Â ¯"· 'ÈÈÚ) בעלי ואמרו  יתברך. אליו לשוב 'דרך' הקב"ה  לנו  נותן בו כי

החכם ' 'מאמר פי על Ë)הרמז, ˙¯‚È‡ ‡"˜Ú¯Ï ÌÈ¯ÙÂÒ ˙Â¯‚‡) דרך סללה  לא מהם אחת ואפילו  ים , בלב כבר עברו אניות אלפי -

דרך  ולפלס  הים , תוך אל להיכנס  עליו  הים , את לעבור הרוצה כל  אלא שם , לבקוע  בידם  שיהא הרבים לטובת כבושה 

דבר  שסוף עד עליהם  יתגבר מניעות, ושאר ומכמורות הים, כגלי בדרכו רבים מכשולות לו שיעמדו ואף לעצמו. ונתיב

הדרך  את למדני - תשובה' דרך 'הורני השואל ישאל  רוב פי על  כי תשובה ', ל 'בעל  ההוראה  נמי וזהו  חפצו. למחוז יגיע

לרבים, כבושה  דרך אין עדיין שבים כמו  - דרך' בים 'הנותן ליה  אמרינן זה  על  טענות, בשאר וכדומה לתשובה, הסלולה 

התשובה, בים  להפליג תתחיל – אתה  כן כמו  תכליתו , אל  יבוא ולבסוף  לדרך ומפליג הים  מי לתוך נכנס  אחד כל אלא

ובשלווה . בשלום  חפצך למחוז  ותגיע לך יערב ולבסוף  לבלעך, המאיימים  הים  גלי על התגבר הסוערים , הים מי אל נא קפוץ 

ניכר  אין ים  בלב אניה  עבור שאחר דכמו התשובה , לענין דרך' בים  'הנותן הפסוק שייכות את להסביר אפשר עוד

ה ' אל ששב דאחר תשובה , בעל  אצל  הוא ממש  כך בעלמא, ברושם  ואפילו  אניה  שם  שעברה המים  על  סימן שום

בעלמא. רושם  ואפילו לה' חטא שפעם  נשמתו  על  ניכר אין שוב לבו, בכל

בפרשתןלב. הכתוב הפסוק על זי"ע  מגור ישראל ' ה'בית הרה "ק אמר וכבר בקרבו, רוחו  לשבר לאדם לו  ËÈ)וחס ËÈ)

יצא  לא אם  אף נענש  וכדו ' להרגו  לאחיו רע  לעשות הזומם אם ומה  לאחיו ', לעשות זמם כאשר לו 'ועשיתם

על בהביטו  רב, כי ייאושו ידי על  עצמו את להרוג כלומר, – רע  עצמו  על  הזומם לאדם  הוא וחומר קל  לפועל , זממו 

ועידן, זמן בכל יתחזק  כאשר האדם  יקבל  שכר כמה מרובה , טובה מידה ולהיפך, אישים , וחדל נבזה  כשפל עצמו

ואצליח ... אעשה  ה' ובעזרת לי, יש  רב וערך אני, גיבור לומר

ישלג. אחד, לרגע  אף  רווח  כולו כי בתשובה, מלשוב עצמו ימנע  לא זמן אחר לכסלו שישוב לו  נראה  אם  ואף

תורה  שאמרה הדגים  בטהרת מצינו  כן כי שבים', דגים 'רועדים אלול שבחודש  אומרים שלכן Ë)שרמזו  ‡È ‡¯˜ÈÂ)

וקשקשקת סנפיר לו  אשר  'כל  הדגים טהרת חז "לבמים בסימני ואמרו ,'(Ì˘ È"˘¯· ‡·Â‰)ונופלים שנושרים  הדג שאף 

המים, מן בצאתו הוא קשקשיו טהור במים קשקשים לו שהיו מכיוון  החודשמ"מ בזה  התשובה לענין לדידן אף ,

– יקרא...אמרינן טהור טהור כן גם התשובה, בחודש – במים בעודו רק טהרה סמני לו היו אם אף 
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(áé ãë úåîù)åøéáòäå úåðåøçà úåçåì ìá÷ì äìò æàù
øçà ãåò åòèé àìù - 'øäì äìò äùî' äðçîá øôåù

øîàðù øôåù åúåàá äìòúð ä"á÷äå ,äøæ äãåáòíéìäú)

(å æîåéäéù ì"æ åðéîëç åðé÷úä ïëì .'äòåøúá íé÷åìà äìò'
äðùå äðù ìëá ìåìà ùãåç ùàøá ïéò÷åú,ùãåçä ìëå

øîàðù äáåùú åùòéù ,ìàøùé øéäæäì éãë(å â ñåîò)

'åãøçé àì íòå øéòá øôåù ò÷úé íà'.ïèùä ááøòì éãëå
äìôúä øçà áøòå ø÷åá ìëá òå÷úì æðëùàá ïéâäåð ïëå

(é"áá 'ééò)à"îøä áúë ïëå .(à à"ô÷ú)êìéàå ùãåç ùàøî
äòé÷úä íòèå .úéøçù úìéôú øçà òå÷úì ïéìéçúî
åîëå ,åðéúáåèì Y åðúåà øøåòì ,ìåìà ùãåç úìéçúî

í"áîøä áúëù(ã â äáåùú 'ìä)øôåù úòé÷úù éô ìò óà
åøåò øîåìë åá ùé æîø ,áåúëä úøéæâ äðùä ùàøá

íëúîãøúî åöé÷ä íéîãøðå íëúðùî íéðùéãìãìãìãìáèåîå ,
ïîæä' éë äðùä ùàø ãò ïéúîð àìå äúòî øáë øøåòúðù
ìà áåùé åùàøá åéðéòù íëçäå ,'äáåøî äëàìîäå øö÷

çìñå áåè àåä éë åäîçøéå 'ääìäìäìäì.

øáëååæîø(ñ"úç ,'÷ä éãåäé ,í"éøä 'éç)úáéúáøôåù
úåáéú éùàø àåäùùùøåôäøåøùàå,äðòì

ùéàä ìù åáéìî òøä éùøù ìë øå÷òì åçåëáù åðééäå
á åæîø ãåò .éìàøùéäøôåùåàù ú"ø àåäùùíéøò

זצ"ללד. פרענקל  שבתי רבי Ì"·Ó¯Ï)הגאון '‰˜ÊÁ‰ „È'‰ ˙‡ ¯È„‰‰Ï ‰ÎÊ˘) בכתב כתוב החזקה' 'יד נמצא שבידו אומר, היה 

שם כתוב ונמצא 'הרמב"ם', של  קדשו ‰"„)יד ‚"Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰·) גזירת השנה  בראש שופר שתקיעת פי על 'אף

כלומר בו יש רמז  עורו הכתוב, מתרדמתכם',עורו הקיצו  ונרדמים  משנתכם ‡Á˙)ישנים  ÌÚÙ ˜¯ 'Â¯ÂÚ' ·Â˙Î ˜ÂÒÙ·) ואפשר

ויחלום 'וישן בבחינת נהיה ולא השופר מקול  שנתעורר לעוררנו  רצה בקדשו  שהרמב"ם  בכלשניתלומר נתעורר אלא '

להתעורר. שוב תמיד נחזור שנתעורר לאחר ואף השי"ת, לעבודת כוחנו 

היעודה בשעה הגיע  הלה הבוקר, להשכמת למחר שיעירנו מחברו ביקש  שאחד מספרים , דבדיחותא כמילתא

ברירה בלית כלל, התעורר לא מים עליו שפך ואף  שדחפו לאחר ואף עמוקה , בתרדמה  ישן הוא אך להעירו, וניסה

כמו אותו  העיר לא מדוע בתרעומת, שאלו אשר בחבירו פגש שעות כמה לאחר לדרכו . והלך הראשון התייאש 

כדי  תחבולות שאר עוד וניסה  עליו מים  שפך ואף הבטחתו , את קיים  שהוא בהצטדקות, הלה השיב בערב, שסיכמו

באמצע מים  עלי שופך דהו  שמאן היאך בחלומי הנני זכור 'אכן, ואמר חבירו נענה  התעורר, לא הוא אך להקיצו ,

האדם שעל להדגיש, הרמב"ם בא וזה החלום, בתוך להתעורר לפעמים ששייך ללמוד, אפשר ולעניננו השינה...'

ויחזור  יתעשת אם לזכות הכף  להטות יכול ובקל המאזנים , כף על  כרגע  עומד שהכל ולדעת ממש, בפועל להתעורר

השופר. קול ידי על  בתשובה

פי לה . על  חמור איסור היה  מהמדינות באחת ואומר, ממשיל  היה זצ"ל לעווינשטיין יחזקאל רבי הגה"צ המשגיח

המלכות  הייתה לפעם ומפעם העיר, מנוי ממעט  היה  זה דבר כי לחצר, מהבית פסולת להשליך המדינה  חוקי

שבא  אימת בכל  היהודים' ב'רחוב המנהג היה וכך נקיה , חצרו שאין מי כל  את ולקנוס לפקח  מטעמם  ממונה  שולחת

כוחו בכל  וצועק הרחוב בפתח  יהודי נעמד היה מכלאידאלאךה 'ממונה ' החצרות את לנקות למהר כולם ידעו  וכך ,

בני  עם - 'אידאלאך' וצועק בחלל המנסר השופר קול  נדמה ממש ולזה  כך, על  הממונה שיקנסם  קודם  וזוהמא לכלוך

ה '. אל  וקירבו עצמכם  טהרו ה', אל  ונשובה  לכו  מועד, מבעוד נא והתעוררו נא עורו ישראל,

המזגנים  להדליק  כהיום הנהוגים מהמכונות להמשיל, המושלים אמרו האוזן את כנסיות (ÔÚ˘ÈÈ„�‡˜¯Ú)לשבר בבתי

המכונה מתחלת השעה  גמר בהתקרב שעה, במשך המזגן יעבוד מטבע מכניסים כאשר הדרך, היא וכך מדרשות, ובבתי

להכניס עליו  החדר את לקרר תמשיך שהיא והרוצה לעבוד, המכונה  תפסיק דקות שתי שבעוד להודיע כדי לצפצף

כאותו בשופר, לתקוע  מתחילים השנה  גמר בהתקרב – אלול חודש בתחילת מיד לעניננו , נמי והכי לתוכה . נוסף מטבע

להתעורר ועלינו  השנה , תסתיים קצר זמן שבתוך  לאדם  המזכיר תשובהולמלאתצפצוף תפילה , בתורה אלו  ימים 

השנה באמצע תכבה ולא ימים, לאורך המכונה שתפעל כדי בשפע  מטבעות יכניס  רק  המלך אחר יבוא ולא ומעש "ט,

השנה . כל  במשך לרוב שפע ויושפע  טובא, זמנים לזמן

תיפסק שלא כדי מהסכום חלק גם להכניס  אפשר עדיין פועל  שהמזגן שבשעה הנזכרת, במכונה  יש  זאת ועוד

יש נמי והכי מחדש, לקדמותו  שיחזור כדי הנדרש הסכום  כל את מחדש  להכניס יש לגמרי משפסק משא"כ פעולתו,

זה ... בחודש גדול  לחשבון מצטרף קטן דבר שכל אלו, לימים ללמוד
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øíëéùàååàùôíéçúôð øôåùä éãé ìò éë ,íìåò éçú
äáø äçîù éãé ìò ÷ø äæ ìëå ,ìàøùé éðáì íéøòùä

á ãåò æîåøîë àáéìã àúååãçåøôåù,ù÷åçôåðé
ååððåùìø.äðé

àäéåìò íçøéå ñåçéù ,àéîùáã ïåäåáà äéî÷ àåòø
ùãåçá äîéìù äáåùúá áåùì äëæðå ,åîò úèéìô
ìù ïøôñá äáåè äîéúçå äáéúëá ïåéìò éôî êøáúðå ,äæä

.åøåàì äøäîá ãçé åðìåë äëæðå ,íéøåîâ íé÷éãö

רב, הון יום  בכל  הרוויח  אשר חנות לבעל  מדובנא' 'המגיד שולחהמשיל היה החנות נעילת בעת ביומו יום ומדי

בבאנק  להפקידו הרויח אשר כספו  עם יום(·�˜)נער בכל  עיר של  ברחובה  עובר זה שנער העיר ' 'גנב כראות ויהי ,

שבאותה כיון מהנער לשדדו  יכול היה  לא אך אליו, הכסף את להשיב עיניו שם הגדול , הכסף צרור עם קבועה בשעה

אינו העיר' 'גנב אמנם הקהל , כל לעיני יגנבהו  והיאך באנשים , מלא העיר רחוב היה  בידו, הממון עם שהילך שעה

חייט יושב היה ההוא ברחוב למעשה , וממחשבה  ידיו, אל הכסף  כל יבא האיך תחבולות שמצא עד וחישב מתייאש ,

מעשירי  פלוני של  שלוחו הנני לו, ואמר החייט אל הגנב נכנס  הימים  באחד ורוזנים , לשרים  שרד בגדי התופר מומחה

המקום הוא אצלי אכן החייט , אמר שכמותו, לעשיר כראוי והדר פאר ברוב חליפה  בעבורו  להזמין שלחני אשר העיירה,

עד  עסוק  אדוני ה 'שליח', לו אמר החליפה , מידת את למדוד שאוכל  הנה לבוא העשיר כבוד יואיל אך לכך, הנכון

את  נמדוד ועליו  גופו למידות השווה אדם העיר ברחוב שאחפש  ממני, ביקש לכך הנה , לבוא בידו עיתותיו ואין מאד

לעשיר... במידותיו  התואם לאדם  עיר של  ברחובה  להמתין שניהם יצאו  וכך החליפה,

לנער  החייט קרא אדוני, למידות מתאימות זה נער מידות לחייט  הגנב אמר בידיו, והממון זה  נער עבר כאשר ויהי

חליפתו את ופשט  החייט  של  לחנותו  נכנס הסכים , והנער זו, חליפה  ולמדוד חסד עמי לגמול  תוכל  האם  לו, ואמר

אמתחת  את הגנב תפס רגע  באותו  החדשה, החליפה  את למדוד בכדי המעות אמתחת את מידו הוריד ואף  שלו

מכאן  יוצא אתה אין בזעקו, ידיו בשתי שתפסו  החייט  ידי על נעצר אחריו , לרדוף  שרצה הנער עמה, וברח  המעות

אנו שלכך מדובנא המגיד ואמר המעות. כל  את ממנו להוציא הגנב של בידו עלה וכך שלי... בחליפה  לבוש כשהנך

כתיבה לעצמנו  לפעול  ובכוחנו  משערים , אנו מאשר וכמה  כמה פי מעות' 'אמתחת בידינו יש אלול  שבחודש  דומים,

לכך  אי ובגשמיות ברוחניות ולהתעלות לעלות השי"ת, אל  ולהתקרב לשוב לטובה, עלינו  הבאה לשנה טובה וחתימה 

כפי  אחד כל וליבנו, מוחנו על  ובעיקר אם  כי גופנו, על רק  לא 'חליפותיו ', עלינו  מלביש  הגדול', 'הגנב זה  היצר, בא

'הגניבה ' את לראות עינינו נפקח שכאשר עד מידינו, זה  יקר אוצר ומאבד דעתנו את הוא מסיח וכך ושטויותיו , מידותיו

מגיע אחד היה  שבאם ומוסכם  ברור זאת והנה שלי... בחליפה  לבוש שהנך כיון לברוח, בידך אין לעברנו , הוא יזעק

משליך  הנער שהיה ודאי מעותיך, את לשדוד הם מאוויו שכל  נוכל  אותו  מפני והישמר הזהר לו , וזועק  נער אותו  אל

אותנו לעורר אלול  בחודש  שתוקעים  השופר קול זהו ולדידן, עינו , בבת כעל  הכסף  צרור על ושומר מעליו החליפה  את

מידכם לגנוב ורוצה בכם הבוער הרע היצר ממעללי והישמרו  היזהרו  משנתכם, ישנים  עורו  גדול, בקול אלינו  ולצעוק

והתחזקו הטרדות כל את מעמכם השליכו  זה, בחודש התלויה  לטובה  הבאה  השנה כל  ואת הזה , הנעלה החודש  כל  את

יתעלה . הבורא בעבודת
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