
  
הטע� שקוראי� פרשת נצבי� תמיד את� נצבי� היו� כלכ� (כ''ט, ט') 

כי יש בה רמז גדול להזכיר לישראל שיו� הדי� קרוב  הוא לפני ראש השנה
על ראש השנה, לבוא להתיצב לפני ה', דמלת ''היו�'' דרשו בזוה''ק שקאי 

 שכל באי עול� עוברי� לפני הקב''ה כבני מרו�. 
  

''היו�'' מיותר, דא� הי' אומר את� נצבי�  דמלת שלכאורה צ''ע וי''ל עוד
הגאו� ר' יצחק  מר�כלכ� וגו' ודאי הי' המוב� דעל העת של עתה הוא מדבר. 

ערבי� זה לזה, שעד שעתה משיעברו את הירד� יעשו  מוולוז'י� זצ''ל תי'
עתה מי שחטא הקב''ה נפרע ממנו בלבד, אבל מעכשיו (היו�) נידו� ברוב 
ישראל, א� רוב� טובי� נידו� לטובה, וא� ח''ו רוב� רשעי�, אז אפילו 

  הצדיקי� נידוני� בתו� הכלל, לפי שה� ערבי� זה לזה.  
  

תורה שמלת היו� קאי על ראש השנה, ולכ� כתבה ה ולדברינו הנ''ל י''ל
מלת ''היו�'' לרמז שכל אחד ואחד מראשיכ� עד שאב מימי� עומד בדי� 

  לפני ה' אלקיכ� בראש השנה. 
  

שביו� הדי� צרי� כל אד�  � איתא בספה''ק �ב) את� נצבי� היו� כלכ� 
לכלול את עצמו בתו� כלל ישראל, ואז יותר קל לזכות ביו� הדי� ולהושע 

עדת בני ישראל כי לכל הע� בשגגה,  בכל מיני ישועות, וכמ''ש ונסלח לכל
כי סליחת העונות מקושר ע� שלימות העדה, אבל א� ח''ו אחד פורש את 

  עצמו מ� הציבור אז ידונו אותו בפני עצמו, ומי יוכל לומר שיזכה בדי�. 
  

מה היו� מאיר פעמי�,  –את� נצבי� היו�  – איתא במדרש תנחומא
להאיר לכ� אור עול� וכו'  ומאפיל פעמי�, א" את� כשאפלה לכ� עתיד

בנוהג שבעול� א� נוטל אד� אגודה של קני�, שמא יכול לשבר� בבת 
אחת, ואילו נוטל� אחת אחת אפילו תינוק משבר�, וכ� את מוצא שאי� 
ישראל נגאלי� עד שיהיו כל� אגודה אחת, כמ''ש (ירמי' נ') בימי� ההמה 

כשה� אגודי� מקבלי� פני ובעת ההיא נא� ה' יבאו בנ''י ובני יהודה יחדיו, 
  השכינה. 

  
, עפ''י הגמ' אי� ב� דוד בא עד וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הישמח משה זצ''ל

היינו שלא יתפלל כל אחד ואחד על הפרט לצור�  –שתכלה פרוטה מ� הכיס 
עצמו, כי א� על הכלל כולו, דהיינו לבקש רחמי� על גלות ישראל וגלות 

  שתכלה פרוטה ר''ל הפרטות מ� כיס הלב.   השכינה כביכול, והיינו עד
  

כולכ�,  –שלכאורה צ''ע שמתחלה הפסוק מונה אות� בדר� כלל  וי''ל עוד
וי''ל עפ''י דברי דו''ז כל איש ישראל.  –ואח''כ מונה אות� בדר� פרט 

החשוב חשוב  –כל איש ישראל  –, שפי' כוונת פרש''י זצ''ל הפני� יפות
' (נ''ב, ח') קול צופי� נשאו קול יחדיו ירננו כי עי� קוד�, עפ''י הפסוק בישעי
א" דכתיב ש� (י''א, ט') ומלאה האר# דעה, מ''מ  –בעי� יראו בשוב ה' ציו� 

יהיו ביניה� גדולי� וקטני�, כמ''ש (ירמי', ל''א, ל''ג) למקטנ� ועד גדול�, 
אלא כיו� שיהיו כאיש אחד יקבל זה מזה, כמו האברי� של אד�, שה� 

והרגלי� מקבלי� מ� הראש, כל אחד כפי בחינתו, וכ� הי' במת�  הידי�
קול  �תורה שהעמיד משה את הע� כל אחד כפי בחינתו, והיינו דקאמר 

צופי� נשאו קול יחדו ירננו, דהיינו הנביאי� יקבלו כל אחד בחינתו מחבריו 
� עי� הקטני� מקבלי –הגדול ממנו וכ� כול�, והיינו דכתיב כי עי� בעי� יראו 

מעי� הגדולי�, וכל זה כשה� כאיש אחד, וכ� הי' בערבות מואב היו כול� 
כאיש אחד, וכמו שאיתא בסנהדרי� (מ''ג) שכול� קיבלו עליה� להיות 

  עריבי� זה לזה כגו" אחד.  
  

לכאורה צ''ע האי� שיי� העני� של אחדות בבנ''י, דמשמע  – ביתר ביאור
צדיקי� בינוני� ועמי  �בינינו  שכול� שוי�, הלא בודאי אינו כ�, דהא יש

דזה שיש אחדות בינינו לא הויא סתירה לזה שאחד גדול וי''ל האר#. 
והחשוב חשוב קוד�, דהעני� של אחדות הוא שכולנו נחשבי�  –מחבירו 

כגו" אחד, וכמו באברי� של אד�, שהידי� והרגלי� מקבלי� מ� הראש, כל 
שונות, כל אחד כפי בחינתו, אבל אחד כפי בחינתו, כמו''כ בבנ''י יש מדרגות 

כולנו עומדי� ביחד כגו" אחד, ובזכות זה נזכו לכתיבה וחתימה טובה 
  ולגאולה שלימה אכי''ר.  

  
שכל וכעי� זה כתב התורת אמת (רבינו הרה''ק ר' יהודה ליב איגר זצ''ל) 

 �נפשות ישראל ה� בציור קומת האד�, שג� הגדול שבאברי� נצר
שמרגיש הראש בכאב אצבע קטנה שברגל, ולכ� קורי� לשלימות הקט�, כמו 

פרשה זו תמיד קוד� ר''ה להורות שעיקר קדושת ר''ה הוא ע''י ההתכללות 
של כל נפשות ישראל כול� יחד כקט� כגדול, כי כול� נצרכי� זל''ז, שדוקא 

בתו� עמי אנכי  � ע''י כול� שיי� השראת השכינה, וזהו הסוד של ר''ה 
רי� כל ישראל בשבת קוד� ר''ה פרשה זו שמרמז על יושבת, וע''י שקו

האיחוד של כלל ישראל נפעל התכללות הזה בכל כלל ישראל להיות בזה 
  ההכנה על ר''ה הבא עלינו לטובה.

  
וי''ל עוד עפ''י דברי החמודי צבי (הרה''ק צבי הירש יאיר זצ''ל הי' רב 

נפש של זקני  דבה''מ ישיבת רבינו שלמה קלוגער באיסט סייד, הי' ידיד
הרה''ק ר' גרשו� האגער זצ''ל אדמו''ר מזבאלטוב, יהי זכרו ברו�) על 

ויהי היו� ויעבור אלישע אל שונ� וש� אשה גדולה  הפסוק (מלכי� ב',ד')
וגו' ויאמר אל גחזי נערו קרא לשונמית הזאת וגו' ויאמר לו אמר נא אלי' 

בתו� עמי אנכי  וגו' מה ל� לעשות היש לדבר ל� אל המל� וגו' ותאמר
שהמעשה הזאת היתה ביו� ותי' אי� התשובה מעי� השאלה.  צ''עיושבת. 

ר''ה כדכתיב ויהי היו�, ואיתא בזוה''ק דהיינו יומא דר''ה יומא דדינא, 
 ,�ושאל אותה הנביא אלישע א� צריכה לאיזה בקשה לדבר עבורה אל המל

ישועה בכח  היינו להתפלל עבורה לפני מלכו של עול� שתשיג בשנה זו
בתו� עמי אנכי יושבת, היינו שרוצה  �תפילתו עלי' ביו� הדי�, וע''ז אמרה 

שתשיג ישועה ביו� הדי� בתו� כלל ישראל, שהיתה יראה א� ידונו אותה 
אבל ב� אי� לה וצריכה לישועה,  �ביחידות בפני עצמה, וע''ז אמר לו גיחזי 

  ונושעה באמת אז בב� זכר.
  

הפרשיות של (כ''ט, ח', ט') ושמרת� את דברי הברית סמיכות ולפ''ז י''ל 
שעיקר הצלחה של  �הזאת וגו' למע� תשכילו וגו' את� נצבי� היו� כלכ� 

כלל ישראל הוא רק בזמ� שה� ביחד, כמו שאמר שלמה המל� בשיר 
כל� יפה רעיתי ומו� אי� ב�, דהיינו בזמ� שכלל ישראל  �השירי� 

למע�  �� מו�. וזהו כוונת הפסוק מאוחדי� אי� הקב''ה רואה בה� שו
את�  �תשכילו את כל אשר תעשו� ר''ל שההצלחה תלויה בתנאי אחד 

  נצבי� כלכ�, והיינו ביחד.
  

, כתב חידוש גדול זקני הישמח משה זצ''ל � ג) את� נצבי� היו� כלכ� 
דזה שאיתא ביומא (פ''ו) מי שעשה תשובה מיראה, נחשב לו הזדונות שעבר 

הוא דוקא ביחיד,  –אבל כששב מאהבה נעשו לו כזכיות עליה� כשגגות, 
אבל כשרבי� שבי�, אז אפילו ע''י תשובה מיראה נעשו כזכיות, והיינו 

ולפ''ז י''ל הפסוק בתהלי� (פ''ט, ארפא משובת� אוהב� נדבה.  �דכתיב 
כי הנה ידוע שהשופר  –אשרי הע� יודעי תרועה וגו' באור פני� יהלכו�  ט''ז)

לתשובה מיראה מאימת הדי�, כמ''ש בעמוס (ג', ו') היתקע מעורר האד� 
שופר בעיר וע� לא יחרדו, וז''ש אשרי הע� ר''ל רבי� יודעי תרועה, ואע''פ 

  באור פני� יהלכו�, יזכו שזדונות נעשו לה� כזכיות.  �ששבו מיראה 
  

ונסלח לכל עדת בני ישראל כי לכל הע� בשגגה,  �  כוונת הפסוק ולפ''ז י''ל
נו אע''פ שיש אנשי� שחטאו במזיד, אבל כיו� שרבי� שבו לא נחשב דהיי

  יותר משגגות, דהיינו שאפילו ע''י תשובה מיראה תעשינה לו כזכיות. 
  

וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הרה''צ ר' גרשו� האגער זצ''ל אדמו''ר 
הנה כללות ישראל ביחד כול� קדושי�, וכמש''כ בשיר  �מזבאלטוב 

') כל� יפה רעיתי ומו� אי� ב�, דהיינו א� מביטי� על הכלל השירי� (ד', ז
כול� יפי� ומו� אי� בה�, א� בפרטות כל איש ואיש בפ''ע ימצאו ח''ו בה� 

כשרבי� עושי� תשובה, אז אפילו כשהוא  ולדברינו י''לחסרונות ומומי�. 
רק מיראה, נחשב כאילו עשו מאהבה, וממילא מו� אי� ב�, שמזדונות נעשו 

  ות. כזכי
  

הנה  וי''ל עוד עפ''י דברי מר� הגאו� ר' אליהו דסלר זצ''ל (מכתב אליהו)
דנפישי רחמייהו, דהיינו  –מבואר בגמ' ע''ז (ה') מעלות של תשובה בציבור 

יש  –הרחמי� חלי� עליה� יותר מיחיד, משו� שיש לה� הרבה זכות� 
לכל תהי',  ונפשי כעפר –, מי שמתדבק אל חבירו בבחינת לומר בדר� חידוש

הרי הוא נחשב בתו� הכלל, ואז תשובת יחיד יש לה המעלה של תשובת 
ציבור, לכ� עיקר גדול ליו� הדי� הוא להרבות בחסדי�, ולהתבטל לחבירו 

ונפשי כעפר לכל תהי', באופ� שלא תהי' מציאות תרעמות ופירוד  –בבחינת 
  כלל.   

  
, שא� על הגמ' הנ''ל הנה זקני מסגיעט זצ''ל (ייטב פני�) כתב טע� חדש

עשה תשובה מיראה זדונות נעשו כשגגות, ומאהבה נעשו כזכיות, עפ''י 
 �המשנה באבות (ג', א') דע לפני מי אתה עתיד לית� די� וחשבו� לפני מל

די� הוא על העבירה,  – הנה פירשו המפרשי�מלכי המלכי� הקב''ה. 
' לו לעשות מצוה וחשבו� כי ג� אחר שנסלח לו החטא, עכ''פ באותו עת הי
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דמי שעושה תשובה  ולפ''ז י''לולא עשה, כי א� הוציא הזמ� לבטלה. 
מיראה, הוא מתחרט רק על זה שעשה עבירה, אבל לא על זה שלא עשה 
מצות באותה שעה, אבל העושה תשובה מאהבה, הנה במצותיו חפ# מאד 
 למלא רצונו, ולעשות לו נחת רוח בכל עת ורגע, וממילא ישי� על לבו
להתחרט ג� על מה שלא עשה נחת רוח לפניו באותה שעה באיזו מצוה, 
ואילו הי' אותו היו� ואותו שעה ורגע חוזר אליו, הי' עושה בו מצוה, וע''כ 
מחשבתו הטובה של עתה הקב''ה מצרפה למעשה, ונידו� כאילו באמת עשה 
 מצוה באותה שעה, וע''כ מזדונות נעשו כזכיות, דהיינו שלא בלבד נמחל

  ונסלח לו, כי א� נחשב כאילו במקומ� עשה זכיות ומעשי� טובי�. 
  

ד) את� נצבי� היו� כלכ� לפני ה' אלקיכ� ראשיכ� וגו' כל איש ישראל 
 האב� עזרא פי'מהו המכוו� במלות ''לפני ה' אלקיכ�''. (כ''ט, ט') צ''ע 
ובודאי טעמו הוא דא''א לפרש כפשוטו, דא''א להגביל  �  סביבות הארו�

� מקו� ולומר עליו שזה המקו� הוא לפני ה', דהא מלא כל האר# שו
 �כבודו. אבל עדיי� צ''ע מה היתה כוונתו של משה באמרו כ�, ומהו ההמש

  להאמור אחריו.
  

שמשה אמר לבנ''י היו� את� במדרגה שתמיד את� מעלי� בדעתכ�  וי''ל
עוד, שאת� עומדי� לפני ה', וא� את� רוצי� להשאר במדרגה זו ולעלות 

אציע לפניכ� עצה, והוא שתדעו שעומדי� כא� כל איש ישראל. וכוונתו הוא 
שא� יראה האד� את עצמו שהוא חלק מ� הכלל, ולא רק איש יחידי,  �

ירויח בזה הרבה, דהא בסת� בני אד� שיש לה� צרה שמצטערי� ממנה, 
ומתעוררי� להעמיק בעניני שכר ועונש והשגחת ה' בעול� הזה, נתוס" לו 

ראת שמי�, ומתקרבי� להקב''ה, וא� ירגיל האד� את עצמו במחשבות י
כאלה יתגדל יותר ויותר, אבל קשה על האד� להצטער כ''כ, ולדאבוננו א� 
אי� לנו הצער, דרכנו הוא לשכוח, אבל יש לנו תיקו� והוא שא� יעלה האד� 
על דעתו שיש לו חלק בצרת אחרי�, אז ע''י צרת אחרי� יכול לעלות 

שמי�, וכיו� שצרות אחרי� שכיחי הרבה, יחזיק במעמדו בנקל.  ביראת
וזהו מה שאמר משה לכלל ישראל ''את� נצבי� וגו' כלכ� לפני ה' אלקיכ� 
וגו' כל איש ישראל'' שע''י כל איש ישראל תזכו לעמוד במדרגתכ� של לפני 

  ה' אלקיכ�. 
  

' שורה שהמלות לפני ה' אלקיכ� ה� כינוי לומר שהוי''ל באופ� אחר, 
ביניכ�, ורצה משה ללמד� למה זכו לכ�, ואמר נצבי� כלכ�, דהיינו שכלל 
ישראל עומדי� ביחד, ואז השכינה שורה בכלל ישראל, בזמ� שיש שלו� 
 �ביניה�, ולא בזמ� שיש מחלוקת, וכ� הוא לקמ� (ל''ג, ה') ויהי בישרו� מל

באגודה בהתאספ� יחד  � ופרש''י  �בהתאס" ראשי ע� יחד שבטי ישראל 
אחת ושלו� ביניה�, הוא מלכ� ולא כשיש מחלוקת ביניה�. ולכ� קורי� 
פרשה זו תמיד קוד� ר''ה, שר''ה הוא זמ� של התגלות כבוד מלכות שמי�, 
וכמו שאמרו חז''ל אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכ�, והאיחוד של 

  כלל ישראל גור� התגלות זה כמבואר בפסוק הנ''ל.
  

דבאמת העיקר של ר''ה הוא קבלת עול מלכות שמי�,  כתב התורת אמת
וכמו שאמרו חז''ל אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכ�, ואנחנו נדע 
כי אי� לנו מצדנו מכח עצמנו שו� עצה לזה, ורק במה שאנו מוסרי� את 
נפשותינו אליו יתבר�, שהוא יכניס אותנו תחת קדושת מלכותו יתבר�, כמו 

ו שאי� בה� מצד עצמ� שו� דעת להכניס עצמ� לקדושת הקטני� שנולד
ישראל, רק במה שאבות� מכניסי� אות� לברית, וכל ילדי ישראל שוי� 
בזה בלי שו� מעלה ויתרו� אחד על חבירו, כ� אנחנו עומדי� לפניו כולנו 
בשוה כקט� כגדול שהוא יתבר� יכניס אותנו לקדושת מלכותו, ובכח 

ז על היקרות שבכל נפש בישראל שנכלל קריאתנו הסדרה הזאת שמרמ
במלת כולכ� נזכה שהוא יתבר� יכניס אותנו תחת עול מלכותו יתבר� ביו� 

  הקדוש הבא עלינו לטובה.
  

מצות תקיעת שופר בר''ה משונה משאר מצוות  דמטע� זהעוד כתב 
לעשות המצוה שבתורה, שבכל מצוות שבתורה החיוב הוא על כל יחיד 

בעצמו, זולת מצות תקיעת שופר, שהמצוה הוא שאחד יתקע, וכול� יצאו 
בשמיעת� כאחת, שמצוה זו של תקיעת שופר מרמז על עני� זה של התגלות 

  כבוד שמי�, שבא רק ע''י האיחוד של כלל ישראל.  
  

 , עפ''י הגמ' בר''ה (כ''ו) לגבי שופר כיו�וי''ל עוד עפ''י דברי האור גדליהו
מבואר שיש כח בקול השופר להביא את האד�  –דלזכרו� הוא כבפני� דמי 

אל תו� קודש הקדשי�, ובזמ� המקדש היו מקיימי� מצות ראי' ליראות 
שמיעת קול  –לפני ולפני�, ע''י שמיעה  –לפני ה'  –לפני ה', ובר''ה נכנסי� 

  שופר. 
  

אי� אלקי ה) ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר ביו� ההוא הלא על כי 
בקרבי מצאוני הרעות האלה ואנכי הסתר אסתיר פני ביו� ההוא (ל''א, 

דא� יתודו ויאמרו הלא על כי אי� אלקי בקרבי מצאוני  י''ז, י''ח) צ''ע
הרה''ק ר' שמחה בונ�  הרעות האלה מדוע יהיו נענשי� עוד בהסתרת פני�.

שעצ� �) תי' מפשיסחא זצ''ל (יומא דהילולא הוא י''ב אלול יהי זכרו ברו
אמירת על כי אי� אלקי בקרבי לחטא יחשב, שכ� חייבי� ישראל להאמי� כי 
אפילו בעת צרה החמורה ביותר שרוי הקב''ה בקרבנו, כמו שכתוב עמו 
אנכי בצרה, ומכיו� שלא האמינו בכ� ראויי� ה� באמת להענש מדה כנגד 

  מדה בהסתרת פני�. 
  

 –סתר אסתיר פני ביו� ההוא ואנכי ה � שזהו כוונת הפסוק וי''ל עוד
דהיינו שצריכי� לידע שהקב''ה הוא מחי' את ההסתר, ותו� ההסתר יש 
''פני''. הנה היסוד של פרשה זו, הוא ללמד לנו את מדת הבטחו�, שא" בעת 
צרה ח''ו הקב''ה שוכ� בקרבנו, וא� אנו מחזקי� את עצמנו בבטחו� אז 

  בודאי נזכה להישועה אכי''ר.  
  

עפ''י דברי זקני הרה''צ ר' גרשו� האגער זצ''ל אדמו''ר  וי''ל עוד
בגדר הבטחו� הוא להרחיק את עצמו בכל מיני התאמצות כל  �מזבאלטוב 

עני� עצבות ודאגה, וירחיק כל מיני מחשבות אשר יסתערו בקרב לבו של 
האד� הדואג על העבר ועל העתיד, ובבוא המחשבות כאלו יחזק לבו 

י, ויטה מחשבותיו לדברי תורה, ועריבות נעימות לדחות� יותר מ� האפשר
התורה תחזיקהו, כי פקודי ה' ישרי� משמחי לב, וירבה בתפלה ותחנוני� 

) בהלל ששמע קול ולפ''ז י''ל הגמ' בברכות (ס'בתקוה להעוזר ומושיע. 
�האי� ידע צ''ע ואמר מובטח אני שאי� זה בביתי.  ,הלוכו צוחה בעיר בדר
כי הלל הרגיל בני ביתו שבבוא ח''ו כל מי� צער ויגו�  'ותישאי� זה בביתו. 

רח''ל, שימנעו את עצמ� מצוחה וגנוחי ויללה זולתי יחזקו לבב� בתפלות 
ובבקשות לבטוח בה', כי יחושו וימהרו הישועה, וע''כ כששמע מרחוק סת� 

מובטח אני שאי� זה בביתי, כי בביתו לא הורגלו  � קול צוחה שפיר אמר 
להרבות בתחינות ובקשות, לא סת� צוחה שהוא ללא תועלת, בזה זולתי 

  וא� התפלה והבקשה בבטחו� בחסדי ה' כי לא תמנו היא מועלת. 
  
  
  

  
נו של אד� בעול� הבא הוא א� עסקת פע� אחת שאלו את החפ  חיי� זצ''ל הא� דעתו נוטה לחסידי� או למתנגדי�. והשיב תחלת די �כי המצוה הזאת 

  בתורה, נשאת ונתת באמונה, ולא נזכר א! מלה אחת שישאלו חסיד היית או מתנגד.  
  

.�פע� אחת החפ  חיי� אמר  לזכר נשמת מורנו הרה''ג ר' ישראל מאיר ב� ר' ארי' זאב הכה� זצ''ל החפ  חיי�. יומא דהילולא כ''ד אלול, יהי זכרו ברו
אי� בי� אמאל געוועזע� אוי! א אסיפה בווילנא, אוי! דער אסיפה זיינע� געוועזע� אלע גדולי�, או� ר'  � ר' אלחנ� ווסרמא� זצ''ל בזה''ל לתלמידו הרה''ג

י� אז ל זיישראל סלנטער זצ''ל איז אוי� געוועזע�, האב אי� געפרעגט א קשיא או� קיינער האט ניט געהאט וואס מיר צו ענטפער�, אי� האב געפרעגט זא
  מיר זיינע� ניט בכח צו האלטע� מלחמה מיט די רשעי�, אבער וואו האבע� מיר גענומע� דע� היתר זיי צו געבע� כבוד. 

    
א'' אבל אנו היה מרגלא בפומי' תמיד, כי משיח צדקנו יבא פתאו�, א� רק נחכה עליו, רגילי� אנו לומר ''כי מחכי� אנחנו ל�'' ''ואחכה לו בכל יו� שיב

  � זה רק בפינו ולא בלבנו.אומרי
  

עיר�, והיה מספר עובדא שקרה ע� הגאו� ר' יוס! דוב בער זצ''ל הגאב''ד דבריסק בעת שהחליטו אנשי בריסק להושיב את הגאו� הזה על כסא הרבנות ב
המשרה הזאת, אבל הגאו� השיב ריק� שלחו שלוחי� לווארשא מקו� מושבו של הגרי''ד זצ''ל, למסור לו את כתב הרבנות ולבקשו שיואיל לקבל עליו את 

ומיא� לקבל את ההתמנות. כששבו השלוחי� ריק� החליטו לשלוח עוד הפע� נכבדי� מאלה ובפירוש התנו ע� השלוחי� שא� ג� עכשיו יסרב, אזי 
הגרי''ד את הדברי� הללו צוה למשרתו  יאמרו לו כהאי לישנא ''ידע נא רבינו כי שלשי� אל! יהודי� יושבי� ומחכי� עליו'' וסו! דבר היה כי כיו� ששמע

בואו לתת לו את האדרת ולהכינו לנסיעה לבריסק. ומעתה ק''ו הדברי� א� הגרי''ד לא השיב ריק� פני שלשי� אל! יהודי בריסק בשביל שישבו וחכו ל
  לנסוע אליה�, מכש''כ שהמל� המשיח לא ישיב ריק� בקשת כלל ישראל, א� רק באמת ובתמי� יחכו לבואו.

  
תתרבה  בחרב ימותו כל חטאי עמי (עמוס ט', י') החפ  חיי� זצ''ל אמר על פסוק זה בש� הזוהר כי גזירת החרב נתחלפה בגזירת העניות, לפני הגאולה

יי� לאור� עוד הוסי! ואמר החפ  החיי� אלה שממונ� עדיי� ברשות�, אל ישעו אל דמיונות שוא, כי כספ� יתק � העניות בישראל ''ע� עני ודל אושיע'' 
עת ימי� ביד�, לו היה מוח בקדקד� כי עתה היו יודעי� אי� להשתמש בכס! זה בעוד מועד, עברו הרבה שני� מיו� שהחפ  חיי� הביע דברי� אלה וכ

  נתקיימו דבריו במלוא� ביחס לרוב היהודי�, הגמ' ניבאה על מצב זה אי� ב� דוד בא עד שתכלה פרוטה מ� הכיס.  
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